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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Απριλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 22153
Προκήρυξη της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18
έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 29 του ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής
Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (Α’ 70).
2. Την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 2690/1999 «Κύρωση
Διοικητικής Διαδικασίας» (Α΄ 45).
3. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 258).
4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
5. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005
(Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265) και ιδίως το άρθρο
47 αυτού.
6. Τον ν. 4430/2016 «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 205).
7. Τον ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της
προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με
αναπηρίες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 137) και συγκεκριμένα τα άρθρα 39 και 40.
8. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
( Α΄133).
9. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
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με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
10. Την παρ. 2 του άρθρου 12 του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α΄ 145).
11. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168).
12. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).
13. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
14. Tο π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματειών» (Α΄ 156).
15. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
17. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17 Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του
Συμβουλίου.
18. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 (de minimis)
(O.J ΕΕ L 352/1 της 24.12.2013) της Επιτροπής της 18ης
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.
19. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 για την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
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δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την ελεύθερη
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός
για την Προστασία Δεδομένων).
20. Τις διατάξεις του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 137).
21. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο άρθρο 107 παρ. 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C262/01).
22. Την ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C/272/05
για την αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων της
Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται
να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβαστες κρατικές
ενισχύσεις.
23. Την υπό στοιχεία C (2014)10128/17-12-2014
απόφαση της ΕΕ για την έγκριση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ)
στην Προγραμματική Περίοδο 2014–2020, όπως αναθεωρήθηκε με τις υπ’ αριθμ. C(2017) 8798/18.12.2017,
C(2018) 8768/13.12.2018, C(2019) 9420/19.12.2019,
C(2020) 5103/20.07.2020 και C(2020) 9115/10.12.2020
Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
24. Την υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/
20.10.2016 (Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/
ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης
“Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”», (Β΄ 5968).
25. Την υπό στοιχεία 59886/ΕΥΚΕ 913/11-6-2020 απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
Οικονομικών με θέμα: «Λειτουργία του Πληροφοριακού
Συστήματος Σώρευσης Κρατικών ενισχύσεων Ήσσονος
Σημασίας» (Β΄ 2417 και Β’ 3968).
26. Την υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ1217(1)/8-12-2015
κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα δημοσιονομικών
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του
κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ
2014-2020 σύμφωνα με το αρ. 22 του ν.4314/2014»
(Β΄ 2784).
27. Tην υπ’ αρ. 11319/9-9-2016 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί
«Ορισμού του «ΟΑΕΔ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επι-
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χειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια
Βίου Μάθηση 2014- 2020» (Β΄ 3048).
28. Tην υπ’ αρ. 58118/15-7-2016 απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ, με την οποία συστάθηκαν Γραφεία
Παρακολούθησης των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στα ΚΠΑ 2.
29. Tην υπ’ αρ. 2149/25-7-2017 απόφαση του ΔΣ του
ΟΑΕΔ, με την οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
το Οργανόγραμμα του ΟΑΕΔ ως Ενδιάμεσου Φορέα του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 20142020» για τη διαχείριση Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων.
30. Tην υπ’ αρ. 635/8-3-2016 απόφαση του ΔΣ του
ΟΑΕΔ περί «Νέου Κανονισμού Εκδίκασης Ενδικοφανών
Προσφυγών του ΟΑΕΔ» (Β’ 1708).
31. Tην υπ’ αρ. 353/7-2-2017 απόφαση του ΔΣ του
ΟΑΕΔ περί «Ορισμού μελών στις Επιτροπές Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (ΕΠ.ΕΚ.ΕΠ.) του ΟΑΕΔ»
(Β’ 883).
32. Tην υπ’ αρ. Νο 11/30-09-2016 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΑΔΑ:
ΩΔΚΥ4653Ο7-Μ9Ρ).
33. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου
Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-20 και ειδικότερα
το εγχειρίδιο διαδικασιών και ελέγχου πράξεων κρατικών ενισχύσεων.
34. Tο έντυπο εξειδίκευσης, τη μεθοδολογία και τα
κριτήρια επιλογής πράξεων του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
2014-2020», όπως εγκρίθηκαν με τη 17 απόφαση της
Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ (23-6-2017).
35. Την υπό στοιχεία 74391/ΕΥΚΕ 2634/13-07-2016
εγκύκλιο με θέμα «Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΑΔΑ: 604Ω4653Ο7ΥΔ9).
36. Την υπό στοιχεία 8217/ΕΥΚΕ 100/23-01-2018 εγκύκλιο με θέμα «Εναλλακτική λειτουργία Πληροφοριακού
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και προσαρμογή των διαδικασιών, ροών εργασίας και ρόλων στη
λειτουργία αυτή όσον αφορά στη διαχείριση δράσεων
κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο
2014-2020» (ΑΔΑ: ΩΙΡ84691Ω2-ΕΑΞ).
37. Tο υπ’ αρ. 5231/ 18-01-2021 έγγραφο της Ειδικής
Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) της Εθνικής
Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ (ΑΡΘΡΟ 67, ΚΑΝ (ΕΕ) ΑΡΙΘ.
1303/2013) για τη δράση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΝΕΕ).
38. Την υπ’ αρ.1080/19-3-2021 σύμφωνη γνώμη της
ΕΥΔ ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
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και Δια Βίου Μάθησης» της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
39. Την υπ’ αρ. 594/38126/31-3-2021 σύμφωνη γνώμη
της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) της
Εθνικής Αρχής Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
40. Την υπ’ αρ. 2200/6-4-2021 απόφαση του Δ.Σ. του
ΟΑΕΔ.
41. Την υπ’ αρ. 20546/19-4-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
42. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη ύψους σαράντα τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (43.400.000,00 €), η
οποία χρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την
Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ)/Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ και θα
ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
η οποία κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:
Για το έτος 2021: 6.000.000,00 ευρώ
Για το έτος 2022: 25.000.000,00 ευρώ
Για το έτος 2023: 12.400.000,00 ευρώ, αποφασίζουμε:
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Την προκήρυξη της δράσης: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης
νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών,
με έμφαση στις γυναίκες», σύμφωνα με τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Ταυτότητα της δράσης
Η δράση «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες» συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο/Πρωτοβουλία για την
Απασχόληση των Νέων στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014 -2020» (ΕΠ ΑΝΑΔ_ΕΔΒΜ). Ως βασικό στόχο
έχει την προώθηση στην απασχόληση ανέργων μέσω
της ενίσχυσής τους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.
Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση, 2.900 ανέργων ηλικίας 18 έως 29 ετών
με έμφαση στις γυναίκες, καθώς ποσοστό 60% των δικαιούχων των ενισχύσεων θα είναι γυναίκες. Η δράση
αφορά στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας.

Πίνακας 1: Γενικά Στοιχεία της Δράσης
Κωδικός Πρόσκλησης στο ΟΠΣ- ΕΣΠΑ

ΟΑΕΔ_07
Α.Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 4877
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Τίτλος της δράσης
«Πρόγραμμα
επιχορήγησης
επιχειρηματικών πρωτοβουλιών
απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών,
με έμφαση στις γυναίκες»
Γεωγραφικές ενότητες υλοποίηση
Όλες οι Περιφέρειες της χώρας
Τομείς
Όλοι οι τομείς, εξαιρουμένων των μη επιλέξιμων όπως ορίζονται στο
άρθρο 4 του Κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis)
1407/2013
Κατηγορία ενίσχυσης
Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων
Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων
Επιχορήγηση (Grant)/ Μη επιστρεπτέα ενίσχυση
Καθεστώς ενίσχυσης
Κανονισμός ενισχύσεων ήσσονος σημασίας de minimis 1407/2013 (O.J
EE L351/1-24/12/2013)
Ταμείο
ΠΑΝ/ ΕΚΤ
Ενδιάμεσος Φορέας
ΟΑΕΔ
Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη 43.400.000 €
Η δράση θα υλοποιηθεί σε κύκλους σε περίπτωση που οι δικαιούχοι του α΄κύκλου υπολείπονται του αριθμού
των 2.900. Ο επόμενος κύκλος θα αφορά στην προώθηση της αυτοαπασχόλησης για τον υπολειπόμενο αριθμό
δικαιούχων και έως εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού της δράσης.
Ο δεύτερος κύκλος θα προκηρυχθεί μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των
αιτήσεων χρηματοδότησης του πρώτου κύκλου. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής αιτήσεων θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
(www.ependyseis.gr) και στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).
Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης - Επιλέξιμες περιοχές
2.1 Η δράση «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων/ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 2014-2020 και εμπίπτει στα κάτωθι:
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α) Άξονας Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση των νέων έως 29 ετών»,
β) Θεματικός Στόχος 8 «Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων»,
γ) Επενδυτική Προτεραιότητα 8ii «Βιώσιμη ένταξη
στην αγορά εργασίας των νέων (ΠΑΝ), ιδιαίτερα για
αυτούς που βρίσκονται εκτός εργασίας, εκπαίδευσης
ή κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των νέων που
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού
και των νέων από περιθωριοποιημένες κοινότητες μεταξύ άλλων μέσω της υλοποίησης της «Εγγύησης για
τη Νεολαία»,
δ) Ειδικός στόχος i «Αύξηση της Απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυταπασχόλησης και βελτίωση
των δεξιοτήτων των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης
ή κατάρτισης ηλικίας 18-29 ετών».
2.2 Οι ενισχύσεις που προβλέπονται στην παρούσα
χορηγούνται βάσει του Κανονισμού αριθ. 1407/2013
της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de
minimis). Ο Καν. 1407/2013 αναφέρεται σε «ενιαία επιχείρηση». Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται
όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις
ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:
α. μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης·
β. μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να
παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης·
γ. μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει
συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού
αυτής της τελευταίας·
δ. μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης
επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει
συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω
επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου
των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία (α) έως (δ) με μία
ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται επίσης
ενιαία επιχείρηση.
Στον έλεγχο ορίων μεμονωμένων ενισχύσεων αθροίζονται οι ενισχύσεις που έχει λάβει η δικαιούχος επιχειρηματική μονάδα και όλες οι επιχειρήσεις που συνιστούν
με αυτήν «ενιαία επιχείρηση», κατά την έννοια της παρ.2
του άρθρου 2 του Καν. 1407/2013.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3
του Καν. 1407/2013, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων
ήσσονος σημασίας που χορηγούνται ανά κράτος μέλος
σε μια ενιαία επιχείρηση δεν πρέπει να υπερβαίνει το
ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών
οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μία επιχείρηση που
δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ
σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Εάν
μια επιχείρηση και ασκεί και άλλες δραστηριότητες για
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τις οποίες ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ, θα
μπορεί να ισχύει το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ για
την επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σαφής
διαχωρισμός των δραστηριοτήτων της ή διάκριση των
στοιχείων του κόστους, ούτως ώστε η στήριξη που αναλογεί στη δραστηριότητα των οδικών εμπορευματικών
μεταφορών να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000
ευρώ και να μη χρησιμοποιείται ενίσχυση ήσσονος σημασίας για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.
Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται από τον ΟΑΕΔ μέσω
των σχετικών πεδίων που συμπληρώνει ο δυνητικός
δικαιούχος στην αίτηση χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ, η
οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης καθώς και μέσω
του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Ενισχύσεων
Ήσσονος Σημασίας Ελέγχου σώρευσης των ενισχύσεων
(de minimis) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Ειδικότερα, ο δυνητικός δικαιούχος στα σχετικά πεδία
αναφέρει κάθε ενίσχυση ήσσονος σημασίας την οποία
έλαβε από τη συμμετοχή του σε ενιαία επιχείρηση βάσει
του εν λόγω Κανονισμού ή άλλων Κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα
οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος και
βεβαιώνει ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχουν χορηγηθεί στην ενιαία επιχείρηση κατά το τρέχον και τα δύο προηγούμενα οικονομικά
έτη, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας ενίσχυσης,
δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή το ποσό
των 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) (παρ. 1,
3 του άρθρου 6, του Καν. 1407/2013). Το προβλεπόμενο
στον Κανονισμό ανώτατο όριο χορηγούμενης ενίσχυσης
αφορά σε «ενιαία» επιχείρηση.
Απαγορεύεται η σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας με άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες ή με κρατικές ενισχύσεις για το ίδιο μέτρο
χρηματοδότησης υψηλού κινδύνου, αν η σώρευση αυτή
οδηγεί σε υπέρβαση της υψηλότερης σχετικής έντασης
ενίσχυσης ή του ποσού ενίσχυσης που έχει καθοριστεί
με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα κάθε περίπτωσης
σε κανονισμό απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση
που έχει εκδώσει η Επιτροπή.
Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της παρούσας
πρόσκλησης με τον Καν.1407/2013 συμβιβάζονται με
την εσωτερική αγορά κατά την έννοια των παρ. 2 ή του
άρθρου 107 της Συνθήκης και απαλλάσσονται από την
υποχρέωση κοινοποίησης της παρ. 3 του άρθρου 108 της
Συνθήκης, εφόσον οι ενισχύσεις αυτές πληρούν όλες τις
προϋποθέσεις του του Καν. 1407/2013.
Σε περίπτωση συγχωνεύσεων ή εξαγορών, όλες οι
προηγούμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν
ήδη χορηγηθεί σε οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες
επιχειρήσεις λαμβάνονται υπόψη για να προσδιοριστεί
κατά πόσο η νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας στη νέα
ή στην εξαγοράζουσα επιχείρηση υπερβαίνει το σχετικό ανώτατο όριο.Οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που
είχαν χορηγηθεί νομίμως πριν από τη συγχώνευση ή την
εξαγορά παραμένουν νόμιμες.
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Αν μια επιχείρηση διασπαστεί σε δύο ή περισσότερες
χωριστές επιχειρήσεις, η ενίσχυση ήσσονος σημασίας
που χορηγήθηκε πριν από τη διάσπαση καταλογίζεται
στην επιχείρηση που έλαβε αυτή την ενίσχυση, η οποία
είναι κατά κανόνα η επιχείρηση που ανέλαβε τις δραστηριότητες για τις οποίες χρησιμοποιήθηκε η ενίσχυση
ήσσονος σημασίας. Εάν ο εν λόγω καταλογισμός δεν
είναι δυνατός, οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας πρέπει
να κατανέμονται αναλογικά με βάση τη λογιστική αξία
των ιδίων κεφαλαίων των νέων επιχειρήσεων κατά την
πραγματική ημερομηνία της διάσπασης.
2.3 Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (όπου
συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της
κοινοτικής συνδρομής) που διατίθεται για την ένταξη
πράξεων με την παρούσα πρόσκληση ανέρχεται σε σαράντα τρία εκατομμύρια τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ (
43.400.000,00 €), αφορά όλες τις Διοικητικές Περιφέρειες
της χώρας και σε ετήσια βάση κατανέμεται ως εξής:
- Για το έτος 2021: 6.000.000,00 ευρώ
- Για το έτος 2022: 25.000.000,00 ευρώ
- Για το έτος 2023: 12.400.000,00 ευρώ
Οι εντάξεις των αιτήσεων χρηματοδότησης των δικαιούχων στη Δράση πραγματοποιούνται με βάση τη
σειρά βαθμολογικής κατάταξης και μέχρι εξαντλήσεως
της διαθέσιμης συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εντάσσονται όλες οι
αιτήσεις που ισοβαθμούν.
Επίσης, εντάσσονται στη δράση και οι αιτήσεις χρηματοδότησης που εγκρίνονται στο πλαίσιο διαδικασίας
ενστάσεων όπως περιγράφεται στο άρθρο 7.5 και οι
οποίες περιλαμβάνονται στον συμπληρωματικό πίνακα
εγκεκριμένων αιτήσεων.
2.4 Για την παρακολούθηση της πράξης θα χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθοι δείκτες εκροών και αποτελέσματος:
10301: Συμμετέχοντες έως 29 ετών, με τιμή στόχο
2.900, εκ των οποίων 1.740 γυναίκες, 1.160 άντρες.
CR01: Άνεργοι συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν την
παρέμβαση που υποστηρίζεται από την ΠΑΝ.
CR03: Άνεργοι συμμετέχοντες που συμμετέχουν σε
εκπαίδευση/κατάρτιση, ή που αποκτούν εξειδίκευση,
ή που κατέχουν θέση απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυταπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της
συμμετοχής τους.
CR12: Συμμετέχοντες που αυτοαπασχολούνται εντός
έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους.
Σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και ειδικότερα βάσει του
Κανονισμού 1303/2013 (εδάφιο δ της παρ. 2 του άρθρου
125) απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές η εγκατάσταση
συστήματος εγγραφής και αποθήκευσης δεδομένων
σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε πράξη τα οποία είναι
αναγκαία για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη
δημοσιονομική διαχείριση, την επαλήθευση και τον λογιστικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων
για μεμονωμένους συμμετέχοντες όπου απαιτείται.
Ο ΟΑΕΔ είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και συγκέντρωση δεδομένων (microdata) που αφορούν στοιχεία
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των ωφελουμένων που συμμετέχουν στη δράση. Ως εκ
τούτου οι ωφελούμενοι υποχρεούνται στη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων και δεδομένων στις
σχετικές φόρμες (απογραφικά δελτία) κατά την είσοδο
και τη λήξη από τη δράση (έως 4 εβδομάδες από την
ημερομηνία λήξεως).
Τα στατιστικά στοιχεία συλλέγονται μέσω των δελτίων
εισόδου και των δελτίων εξόδου, τα οποία είναι σύμφωνα
με τα απογραφικά δελτία του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ και συμπληρώνονται μέσω του ΠΣΚΕ.
Ο ΟΑΕΔ είναι υπεύθυνος για την ηλεκτρονική αποθήκευση και παρακολούθηση δεδομένων σε επίπεδο
συμμετοχής μεμονωμένων ωφελούμενων (microdata),
παρακολούθησης των συμμετεχόντων και μετά το πέρας
της δράσης (follow-up).
Άρθρο 3
Φορέας υλοποίησης της δράσης
Η δράση υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ. Ειδικότερα, η καταγραφή των επιχειρηματικών σχεδίων γίνεται εκ μέρους
των δικαιούχων μέσα στο ΠΣΚΕ και η αξιολόγησή τους
διενεργείται από τους αρμόδιους αξιολογητές του ΟΑΕΔ.
Η παρακολούθηση των ενταγμένων πράξεων διενεργείται από τα ΚΠΑ2 (Γραφεία Απασχόλησης και Γραφεία
Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης) του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τις με αριθμ. 2505/57/247-2018 και 2149/51/25-7-2017 αποφάσεις του Δ.Σ του
Οργανισμού, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Άρθρο 4
Δικαιούχοι - Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
4.1 «Δυνητικοί δικαιούχοι»-ωφελούμενοι της δράσης
ορίζονται οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του
ΟΑΕΔ, που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης
ή κατάρτισης, 18-29 ετών, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση
χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση
του επιχειρηματικού τους σχεδίου.
«Δικαιούχοι» της δράσης ορίζονται τα νομικά πρόσωπα (Επιχειρήσεις), τα οποία λαμβάνουν την ενίσχυση σε
συνέχεια της έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης και
της ένταξής τους στη δράση.
Οι δυνητικά δικαιούχοι κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης στη δράση, πρέπει
σωρευτικά να εκπληρώνουν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α. Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του
ΟΑΕΔ, ηλικίας 18 έως 29 ετών.
β. Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου, να βρίσκονται
εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης και να
πληρούν το ηλικιακό κριτήριο κατά την αίτηση χρηματοδότησης και κατά την προηγούμενη της ημερομηνίας
έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ.
Ο έλεγχος της ιδιότητας του εγγεγραμμένου ανέργου
εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, 18-29
ετών (σημεία α. και β.), διενεργείται: α) κατά την αξιολόγηση με σημείο αναφοράς/ελέγχου την ημερομηνία
υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ και β)
πριν την έναρξη της δράσης, δηλαδή μία ημέρα πριν
την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ.
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γ. Να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.
δ. Να είναι ‘Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους
της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και εργασίας στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν
άδεια διαμονής σε ισχύ τουλάχιστον για όσο χρονικό
διάστημα διαρκεί η δράση.
ε. Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα
απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Οι
δυνητικά δικαιούχοι επισυνάπτουν ηλεκτρονικά - κατά
την αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) - το
πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Οι ομογενείς ή οι πολίτες χωρών της ΕΕ προσκομίζουν υπεύθυνη
δήλωση ότι δεν έχουν καμία υποχρέωση ως προς την
εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, χωρίς
να απαιτείται η προσκόμιση σχετικού πιστοποιητικού της
χώρας προέλευσης.
στ. Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της ελληνικής
επικράτειας.
ζ. Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ πραγματοποιείται μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, υπό τις προϋποθέσεις των σημείων α. και
β. της παρούσας παραγράφου και το αργότερο εντός 60
ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της θετικής
αξιολόγησης (έγκρισης) της πρότασής τους, σύμφωνα
με τον πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων (αρχικό και συμπληρωματικό). Δύναται να δοθεί παράταση 30 ημερών
μετά από αίτηση επιμήκυνσης του διαστήματος των 60
ημερών εκ μέρους του δυνητικά δικαιούχου και μετά από
σχετική απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2.
η. Κάθε δυνητικός δικαιούχος υποβάλλει μία και μόνο
αίτηση χρηματοδότησης (είτε ατομικά είτε ως μέλος νομικού προσώπου/νομικής οντότητας).
θ. Οι δυνητικά δικαιούχοι εντάσσονται στη δράση είτε
ως ατομικοί επιχειρηματίες, είτε ως μέλη νομικών οντοτήτων, με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές:
- Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)
- Ομόρρυθμοι Εταίροι των Ετερόρρυθμων Εταιρειών
(ΕΕ)
- Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)
- Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)
- Συνεταιρισμός εργαζομένων του άρθρου 24 του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4430/2016 (Α’ 32).
Οι δυνητικά δικαιούχοι των ανωτέρω αναφερόμενων
νομικών προσώπων, είναι οι εταίροι - μέλη που ασκούν
τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων βάσει είτε του
θεσμικού πλαισίου, είτε του καταστατικού, είτε της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των εταίρων, κατέχουν
το 51% του εταιρικού μεριδίου και είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι της επιχείρησης, πλην των συνεταιρισμών εργαζομένων που ισχύουν τα οριζόμενα στο ν. 4430/2016
(Α΄ 32).
Τα ανωτέρω ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
4.2 Ο νόμιμος εκπρόσωπος του δικαιούχου καθορίζει
τον Υπεύθυνο του Έργου, ο οποίος έχει την γενική εποπτεία του έργου. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται
η ευθύνη της οικονομικής και διοικητικής υποστήριξης
του έργου, η υποχρέωση της συγκέντρωσης των δικαιο-
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λογητικών υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, καθώς
και η τήρηση όλων των παραστατικών, που αφορούν στο
έργο. Τέλος, ο Υπεύθυνος του έργου είναι υπεύθυνος για
την επικοινωνία της επιχείρησης με τον ΟΑΕΔ.
4.3 Δεν εντάσσονται στη δράση:
i. Επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν την
ύπαρξη κενής θέσης (συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές).
ii. Επαγγελματικές δραστηριότητες σχετικές με την
εκμετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δημόσιας χρήσης.
iii. Εποχικές ως προς τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεις,
κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις,
τυχερά ή ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια.
iv. Επιχειρηματικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής
προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται, σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεων, άδειες
εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς
τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και την διανομή
αγαθών ή υπηρεσιών (franchising, shop-in-shop, δίκτυο
πρακτόρευσης).
v. Επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη
10η μετά μεσημβρίας έως την 6η πρωινή.
vi. Επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαμβάνεται στις
εξαιρέσεις της παρούσας. Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να διατηρήσουν το αρχικό αντικείμενο
δραστηριότητας, όπως περιγράφεται από τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), το οποίο ήταν
επιλέξιμο για την υπαγωγή τους, καθ΄ όλη τη διάρκεια
της δράσης. Σε περίπτωση προσθήκης Κ.Α.Δ. κατά την
περίοδο υλοποίησης της δράσης, οι νέοι ΚΑΔ θα πρέπει
να μην εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του προγράμματος.
vii. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς,
στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 όπως
αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της παρούσας.
viii. Επιχειρήσεις που έχουν το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο
χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της
νέας επιχείρησης στη ΔΟΥ.
ix. Οι επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν μετά από
μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και
επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο
χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας.
Για τις περιπτώσεις vii έως ix ο δυνητικά δικαιούχος
προσκομίζει σχετική υπεύθυνη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης.
x. Όσοι είχαν ενταχθεί σε προηγούμενες δράσεις Νέων
Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) του ΟΑΕΔ.
xi. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, μη
διακριτό, χώρο με άλλη επιχείρηση. Δεν αποτελεί κριτήριο χαρακτηρισμού μιας επιχείρησης ως συστεγαζόμενης, αν αυτή εξυπηρετείται (βάσει ισχύουσας συμβάσεως
για την εγκατάσταση της σε δομές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας όπως είναι οι θερμοκοιτίδες, τα τεχνολο-
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γικά πάρκα, οι χώροι συνεργασίας/co-workingspaces),
από κοινή παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και καταβάλει τις δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας μαζί με τις
λοιπές δαπάνες απευθείας στον ιδιοκτήτη - διαχειριστή
του χώρου γραφείων ή καταστημάτων. Σ΄αυτή την περίπτωση για την απόδειξη της αυτοτελούς επαγγελματικής έδρας αρκεί στη νόμιμη σύμβαση που έχει συνάψει
για την εγκατάστασή της, να οριοθετείται με σαφήνεια
ο χώρος της επαγγελματικής έδρας. Εάν διαπιστωθεί
συστέγαση επιχειρήσεων, ο δικαιούχος απεντάσσεται
από τη δράση.
Τα ανωτέρω ισχύουν καθ όλη τη διάρκεια της δράσης.
4.4 Οι δικαιούχοι πρέπει να διατηρήσουν το αρχικό
αντικείμενο δραστηριότητας, όπως περιγράφεται από
τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), το
οποίο ήταν επιλέξιμο για την ένταξής τους, καθ΄ όλη τη
διάρκεια του προγράμματος. Σε περίπτωση προσθήκης
Κ.Α.Δ. κατά την περίοδο υλοποίησης του προγράμματος,
αυτοί θα πρέπει να μην εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της
παρ. 4.3 της παρούσας.
4.5 Η απασχόληση των δυνητικά δικαιούχων με την
ιδιότητα του μισθωτού είτε στις επιχειρήσεις τους είτε σε
άλλους εργοδότες κατά τη διάρκεια της δράσης αποτελεί
λόγο απένταξής τους.
4.6 Η επιχειρηματική δραστηριότητα που θα αναπτύξουν οι δυνητικά δικαιούχοι πρέπει να είναι οργανωμένη
σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει αυτονομία στις παροχές κοινής
ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμός) και δεν χρησιμοποιείται με
οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα). Δεν επιτρέπεται η μίσθωση χώρου εάν ο εκμισθωτής
είναι σύζυγος ή συνδέεται με τον μισθωτή με συγγένεια
α’ ή β΄ βαθμού εξ αίματος ή/ και εξ αγχιστείας.
4.7 Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η λειτουργία της επιχείρησης σε χώρο (κατάλληλα διαμορφωμένο) εντός της
οικίας του δικαιούχου στις περιπτώσεις:
α) γονέα παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών, β) ατόμου
που φροντίζει στην οικία σύζυγο ή συγγενείς α΄ βαθμού
με αναπηρία 80% και άνω. Για τις περιπτώσεις αυτές οι δικαιούχοι απαιτείται -κατά την αίτηση- να προσκομίζουν
σχετικές βεβαιώσεις ή/και πιστοποιητικά, από δημόσιους
φορείς.
4.8 Η δημιουργία υποκαταστήματος κατά τη διάρκεια
της δράσης δεν παραβιάζει τους όρους υπαγωγής στη
δράση.
4.9 Οι επιχειρήσεις/δικαιούχοι που συμμετέχουν στη
δράση πρέπει να τηρούν την νομοθεσία περί υγείας και
ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου.
4.10 Πρέπει να τηρηθούν οι απαιτήσεις δημοσιότητας,
όπως ορίζονται στα άρθρα 115-117 και στο Παράρτημα
ΧΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2014, στο Κεφάλαιο ΙΙ του
Εκτελεστικού Κανονισμού 821/2014, στον Επικοινωνιακό
Οδηγό για το ΕΣΠΑ 2014 – 2020 που εκδόθηκε από την
Εθνική Αρχή Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού το Μάιο του
2015.Η υποβολή αιτήσεων των δικαιούχων στο πλαίσιο
της πρόσκλησης σημαίνει και αποδοχή από μέρους τους
των όρων δημοσιότητας.
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Άρθρο 5
Διάρκεια- ποσό ενίσχυσης
5.1 Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα
(12) μήνες. Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών ισχύει
από την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης στη ΔΟΥ.
5.2 Η δράση υλοποιείται σύμφωνα με τη με αριθμ.
5231/18-1-21 Έκθεση της ΕΥΘΥ αναφορικά με την τεκμηρίωση υπολογισμού κατ’ αποκοπή ποσού για τη δήλωση δαπανών της δράσης «Πρόγραμμα Επιχορήγησης
Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης Νέων
Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ)», του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» που υλοποιείται από τον
Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ), όπως αυτή εγκρίθηκε από την ΕΔΕΛ.
Σύμφωνα με την ανωτέρω Έκθεση, το κατ’ αποκοπή
ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων/δικαιούχων της
δράσης ανέρχεται σε 14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις
δόσεις ως εξής:
- 1η δόση ύψους 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και σε κάθε περίπτωση κατόπιν
της έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης (Ορόσημο Α).
- 2η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών
(Ορόσημο Β).
- 3η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών
(Ορόσημο Γ).
Άρθρο 6
Διαδικασία υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης
6.1 Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση)
υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση www.
ependyseis.gr.
6.2 Τα στάδια της διαδικασίας υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης είναι τα εξής:
i. Μετά τη δημοσίευση της παρούσας, οι δυνητικά δικαιούχοι που επιθυμούν να ενταχθούν στη δράση, υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ.
ii. Για τη σύνδεση χρήστη στο ΠΣΚΕ απαιτείται η χρήση
Web browser και η σύνδεση στην ηλεκτρονική διεύθυνση «http://www.ependyseis.gr/mis»προκειμένου να γίνει
εγγραφή στο σύστημα. Κατά την είσοδο στο σύστημα,
ζητείται η συμπλήρωση ζεύγους κωδικού πρόσβασης
και συνθηματικού που θα πρέπει να έχει προμηθευτεί ο
χρήστης κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής Αίτησης Απόδοσης Δικαιωμάτων Πρόσβασης και να διαθέτει και το
ΑΜΚΑ του.
iii. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης είναι ο δυνητικά
δικαιούχος να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στο πλη-
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ροφοριακό σύστημα (portal) του ΟΑΕΔ και να διαθέτει
κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (Ονομασία Χρήστη και
Συνθηματικό).
iv. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.1599/1986 όσον
αφορά τα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτή. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική αίτηση
επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές
κυρώσεις. Ο δυνητικά δικαιούχος φέρει την ευθύνη της
πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής
αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα
σχετικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης με τα ζητούμενα στοιχεία. Η αίτηση συνιστά εξουσιοδότηση προς
τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων
της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ,
του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ- ΕΦΚΑ) του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, της Α.Α.Δ.Ε., του
e-ΕΦΚΑ, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και
του Υπουργείου Εσωτερικών (όταν πρόκειται για πολίτες
τρίτων χωρών ή για ομογενείς).
v. Τροποποιήσεις /διορθώσεις στα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων μπορούν να γίνουν μόνο για όσο
διάστημα η ηλεκτρονική αίτηση βρίσκεται σε κατάσταση
«Προσωρινής Αποθήκευσης» στο ΠΣΚΕ. Μετά την «Οριστική Υποβολή» της ηλεκτρονικής αίτησης στο ΠΣΚΕ δεν
είναι δυνατή οποιαδήποτε τροποποίηση/διόρθωση αυτής.
vi. Επισυναπτόμενα έγγραφα:
Οι δυνητικά δικαιούχοι επισυνάπτουν στην ηλεκτρονική αίτηση:
Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία δηλώνουν ότι: α) η επιχείρηση που θα δημιουργήσουν δεν θα
έχει το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας με επιχείρηση
που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελματία μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη
ΔΟΥ , β) η επιχείρηση δε θα δημιουργηθεί μετά από
μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και
επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο
χώρο με το ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας και γ) ότι
οι δραστηριότητες της επιχείρησης δεν εμπίπτουν στο
εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών του Καν.1407/2013
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Επίσης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία δηλώνουν υπεύθυνα
ότι βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).
6.3 Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για τις θέσεις του 1ου κύκλου ορίζεται η 105-2021και ώρα 13:00 και ως ημερομηνία λήξης υποβολής
ορίζεται η 10-6-2021 και ώρα 15:00.
Ο κάθε επόμενος κύκλος προκηρύσσεται μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης του προηγούμενου
κύκλου και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Το
ΠΣΚΕ δέχεται αιτήσεις μέχρι την καθορισμένη από την
ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ανά κύκλο.
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6.4 Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από
τους δυνητικά δικαιούχους σύμφωνα με το «εγχειρίδιο
υποβολής πρότασης» που αναρτάται στην ιστοσελίδα
του ΟΑΕΔ.
Το ΠΣΚΕ δίνει κωδικό έργου/πράξης και ημερομηνία
ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης.
6.5 Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνονται διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να
επαληθευτεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων και
να αποφευχθούν οι κίνδυνοι απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.
6.6 Ο δικαιούχος αποδέχεται ότι τα μηνύματα που θα
αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και
στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχει δηλώσει επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την
έναρξη όλων των έννομων προθεσμιών και συνεπειών.
6.7 Πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του Κανονισμού
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός
για την Προστασία Δεδομένων)», του ν.4624/2019 καθώς και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλίζονται όλες οι σχετικές προβλέψεις
για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και
την προστασία τόσο των εν λόγω δεδομένων όσο και
των δικαιωμάτων των υποκειμένων τους.
Άρθρο 7
Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης Έγκριση πράξεων
7.1 Όργανα αξιολόγησης αιτήσεων
7.1.1 Για την πρωτοβάθμια αξιολόγηση
Οι αξιολογήσεις των υποβαλλόμενων αιτήσεων χρηματοδότησης διενεργούνται από αξιολογητές (ένας (1)
αξιολογητής ανά αίτηση), οι οποίοι διαθέτουν εμπειρία
σχετική με το περιεχόμενο της παρούσας. Οι αξιολογητές
δεν έχουν τη δυνατότητα να είναι συντάκτες προτάσεων, που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας και
θα πρέπει να διαθέτουν την απαιτούμενη ανεξαρτησία,
μέσω της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης για τη μη σύγκρουση συμφερόντων. Οι αξιολογητές ορίζονται με
απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ. Οι αξιολογητές δε
δύνανται να ασχοληθούν με την παρακολούθηση και
την παραλαβή των αποτελεσμάτων των έργων.
7.1.2 Για τη Δευτεροβάθμια αξιολόγηση
Στη συνέχεια ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2 στο οποίο
είναι εγγεγραμμένος άνεργος ο/η αιτών/ούσα, εξετάζει
σε δεύτερο βαθμό, καταχωρεί και οριστικοποιεί την τελική βαθμολογία στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών
Ενισχύσεων.
Αρμόδιο όργανο για την έκδοση της εγκριτικής ή
απορριπτικής απόφασης των πράξεων είναι ο Προϊστάμενος του ΚΠΑ2.
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7.2 Η διαδικασία αξιολόγησης
7.2.1 Με το πέρας της ηλεκτρονικής υποβολής των
αιτήσεων χρηματοδότησης, ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων σχεδίων, η οποία πραγματοποιείται μέσω του ΠΣΚΕ, με ευθύνη του ΟΑΕΔ. Ο
ΟΑΕΔ αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες της
διοργάνωσης και υποστήριξης της διαδικασίας αξιολόγησης, καθώς και της καταχώρησης όλων των απαραίτητων δεδομένων στο ΠΣΚΕ εφόσον απαιτείται.
Η αξιολόγηση αιτήσεων χρηματοδότησης/επιλογής
πράξεων προς ένταξη πραγματοποιείται σύμφωνα με
την οριζόμενη διαδικασία ΔΙ_2_ΚΕ Επιλογή και Έγκριση
Πράξης του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-2020.
7.2.2 Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι συγκριτική και
αξιολογείται το σύνολο των προτάσεων που έχουν υποβληθεί κατά την χρονική περίοδο που ορίζεται στην παρούσα. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, παράγονται αποτελέσματα κατάταξης μέσα από το ΠΣΚΕ,
με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης και πίνακας με όλες
τις παραδεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης. Οι αιτήσεις
που τελικά χρηματοδοτούνται προκύπτουν με βάση τη
σειρά κατάταξης στην κατάσταση αποτελεσμάτων αξιολόγησης παραδεκτών αιτήσεων χρηματοδότησης, με
όριο την εξάντληση του προϋπολογισμού της παρούσας.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας εντάσσονται όλες οι αιτήσεις που ισοβαθμούν.
7.2.3 Βάσει των ανωτέρω, τα αποτελέσματα αξιολόγησης περιλαμβάνουν:
i. Πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων, λαμβάνοντας υπόψη
την έμφαση στις γυναίκες κατά ποσοστό 60% επί των
εγκριθεισών αιτήσεων.
ii. Πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων μη ενισχυόμενων
λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού της παρούσας.
iii. Πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων, λόγω αρνητικής
αξιολόγησης.
7.2.4 Η διαδικασία αξιολόγησης των προς χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων διενεργείται σε 2 στάδια:
Στάδιο Α: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας
πρότασης.
Ο έλεγχος πληρότητας της πρότασης γίνεται σύμφωνα
με τα κριτήρια και τη μεθοδολογία του Παραρτήματος ΙΙΙ.
O έλεγχος επιλεξιμότητας αναφορικά με την πλήρωση
των κριτηρίων καθεστώτος ανεργίας, εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και κατάρτισης και ηλικίας (18-29
ετών) γίνεται για την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
χρηματοδότησης στη δράση μέσω του ΠΣΚΕ.
Τα κριτήρια του Σταδίου Α, έχουν υποχρεωτική εφαρμογή και η θετική τους αξιολόγηση αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για να ξεκινήσει το Στάδιο Β.
Στάδιο Β: Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα
κριτηρίων.
Οι ομάδες κριτηρίων είναι οι κάτωθι:
1η Ομάδα κριτηρίων «Πληρότητα και σαφήνεια της
πράξης»
Κατά την εξέταση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων αξιολογούνται:
α. η σαφής περιγραφή του φυσικού αντικειμένου με
αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά της πράξης,
β. η τήρηση των προϋποθέσεων υπαγωγής δικαιούχου
έτσι όπως αυτές περιγράφονται στην Πρόσκληση (π.χ.
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εγγεγραμμένη ανεργία, συμπλήρωση εξατομικευμένης
προσέγγισης κ.λπ.),
γ. η ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της πράξης ως προς την περίοδο επιλεξιμότητας
της δράσης και του χρονικού διαστήματος ισχύος του
καθεστώτος κρατικών ενισχύσεων που έχει επιλεγεί κάθε
φορά για την πράξη.
Τα κριτήρια είναι δυαδικά (ναι/όχι). Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης είναι η πράξη να λαμβάνει ΝΑΙ σε όλα
τα κριτήρια.
2η Ομάδα Κριτηρίων: «Ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και τήρηση θεσμικού πλαισίου»
Κατά την εξέταση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων αξιολογούνται:
α. η τήρηση εθνικών και κοινοτικών κανόνων,
β. συμβατότητα προτεινόμενης πράξης με το «Σύστημα Εγγύηση για την Νεολαία» (ισχύει μόνο για NEETS
15-29 ετών),
γ. η συμβατότητα της πράξης με τους κανόνες του
ανταγωνισμού και των κρατικών ενισχύσεων,
δ. η προαγωγή της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και της μη διάκρισης,
ε. η εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ατόμων
με αναπηρία.
Τα κριτήρια είναι δυαδικά (ναι/ όχι). Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης είναι η πράξη να λαμβάνει ΝΑΙ σε όλα
τα κριτήρια.
3η Ομάδα Κριτηρίων: «Σκοπιμότητα πράξης, (70%)»
Κατά την εξέταση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων αξιολογούνται:
α. η αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης,
β. η αποδοτικότητα πράξης,
γ. η βιωσιμότητα, λειτουργικότητα, αξιοποίηση,
δ. η καινοτομία,
ε. η δικτύωση,
στ. η συνέργεια και συμπληρωματικότητα της προτεινόμενης πράξης με άλλα έργα που είναι είτε ολοκληρωμένα είτε σε εξέλιξη στο πλαίσιο του ΕΠ ή άλλων
προγραμμάτων.
Τα κριτήρια αξιολογούνται με βαθμολόγηση (κλίμακα
0-10) και η αναλυτική βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.
Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης: Η πράξη πρέπει να
λαμβάνει σε κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογία μεγαλύτερη του μηδέν (0). Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί
να συγκεντρώσει μία πράξη είναι: 60 βαθμοί. Ως ελάχιστο
όριο θετικής αξιολόγησης ορίζεται βαθμός ≥ 25.
4η Ομάδα Κριτηρίων: «Ωριμότητα πράξης, (30%)»
Κατά την εξέταση της εν λόγω ομάδας κριτηρίων αξιολογούνται:
α. το στάδιο εξέλιξης των απαιτούμενων ενεργειών
ωρίμανσης της πράξης,
β. ο βαθμός προόδου διοικητικών ή άλλων ενεργειών.
Τα κριτήρια αξιολογούνται με βαθμολόγηση (κλίμακα
0-10) και η αναλυτική βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.
Προϋπόθεση θετικής αξιολόγησης: Η πράξη πρέπει
να λαμβάνει σε κάθε επιμέρους κριτήριο βαθμολογία
μεγαλύτερη του μηδέν (0). Ως ελάχιστο όριο θετικής
αξιολόγησης ορίζεται βαθμός ≥ 8.
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7.2.5 Οι έλεγχοι των σταδίων Α και Β απαιτούν την
εκπλήρωση όλων των κριτηρίων. Η βαθμολογία κάθε
κριτηρίου προκύπτει από το βαθμό αξιολόγησης επί τον
συντελεστή στάθμισης του. Η συνολική βαθμολογία του
επενδυτικού σχεδίου προκύπτει από το άθροισμα της
βαθμολογίας κάθε ομάδας κριτηρίων επί τον συντελεστή
στάθμισής της και πρέπει να συγκεντρώνει το ελάχιστο
όριο θετικής αξιολόγησης.
Η μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙΙ.
7.3 Πρωτοβάθμια Αξιολόγηση
Στον αξιολογητή εμφανίζονται στο Π.Σ.Κ.Ε. στην ενέργεια «Αξιολόγηση» όλα τα πεδία τα οποία καταχωρήθηκαν από τον δυνητικά δικαιούχο της ενίσχυσης κατά το
στάδιο της υποβολής. Όλα τα πεδία αυτής δύναται να
τροποποιηθούν από τον αξιολογητή με βάση τα στοιχεία
της παρούσας και τα δικαιολογητικά και στοιχεία του
ηλεκτρονικού φακέλου που προσκόμισε ο δυνητικός
δικαιούχος.
Ο αξιολογητής σύμφωνα με τα στοιχεία της παρούσας,
τα δεδομένα της υποβολής, τα στοιχεία του φακέλου
και τις οδηγίες βαθμολόγησης εκάστου κριτηρίου αξιολογεί το σύνολο των κριτηρίων του κάθε σταδίου και
εισάγει την σχετική βαθμολόγηση του κάθε κριτηρίου.
Στη συνέχεια ο αξιολογητής εισάγει στο ΠΣΚΕ τα αποτελέσματα του ελέγχου των σταδίων Α και Β καθώς και
την βαθμολογία κάθε ομάδας κριτηρίων και η συνολική
βαθμολογία καταγράφεται μέσα στο ΠΣΚΕ.
Σε κάθε περίπτωση ο αξιολογητής διενεργεί πλήρως
την αξιολόγηση και αξιολογεί και βαθμολογεί όλα τα
κριτήρια ανεξάρτητα εάν στο στάδιο Α ή Β η πρόταση
κρίνεται μη πλήρης ή/και μη παραδεκτή.
Μετά την οριστικοποίηση του συνόλου των αξιολογήσεων, η αξιολόγηση προχωρά στο επόμενο στάδιο
αξιολόγησης.
7.4 Δευτεροβάθμια Αξιολόγηση
7.4.1 Ο Προϊστάμενος οριστικοποιεί την τελική βαθμολογία και το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της κάθε
πρότασης έχοντας την ευθύνη ελέγχου της αξιολόγησης
και όπου κρίνει σκόπιμο την αναβαθμολόγηση και τη
διαφοροποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πρότασης μετά από τεκμηριωμένη εισήγηση.
Ο τρόπος με τον οποίο ο Προϊστάμενος διενεργεί την
αξιολόγηση καθώς και τα πεδία, τα οποία αξιολογεί είναι
ακριβώς ίδια με του πρωτοβάθμιου αξιολογητή.
7.4.2 Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης παράγεται από το ΠΣΚΕ πίνακας κατάταξης αποτελεσμάτων
αξιολόγησης με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης καθώς
και πίνακας με όλες τις μη παραδεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης.
Οι αιτήσεις που τελικά χρηματοδοτούνται προκύπτουν
με βάση τη σειρά κατάταξης στην κατάσταση αποτελεσμάτων αξιολόγησης των παραδεκτών αιτήσεων χρηματοδότησης, και μέχρι την εξάντληση του αντίστοιχου
προϋπολογισμού της παρούσας, λαμβάνοντας υπόψη
την έμφαση στις γυναίκες κατά ποσοστό 60% επί των
εγκριθεισών αιτήσεων χρηματοδότησης.
Με βάση τα παραπάνω, τα αποτελέσματα αξιολόγησης
περιλαμβάνουν:
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i. Πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων
ii. Πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων μη ενισχυόμενων,
λόγω εξάντλησης προϋπολογισμού πρόσκλησης
iii. Πίνακα απορριφθεισών αιτήσεων, λόγω μη παραδεκτής αίτησης ή αρνητικής αξιολόγησης.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτάσεων με την τελευταία προς ενίσχυση αίτηση προτείνονται για ένταξη όλες
οι αιτήσεις που ισοβαθμούν.
7.4.3 Για κάθε έναν από τους επιμέρους πίνακες της
παρ. 7.4.2 περιλαμβάνονται (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τα ακόλουθα στοιχεία:
i. Η τελικά διαμορφούμενη συνολική βαθμολογία.
ii. Τα βασικά στοιχεία του κάθε επενδυτικού σχεδίου.
iii.Ο επιχορηγούμενος Π/Υ.
7.4.4 Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενημερώνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που
έχει δηλώσει στην αίτηση του, για το αποτέλεσμα της
αξιολόγησης.
Οι πίνακες αναρτώνται στο site του ΟΑΕΔ (www.oaed.
gr) και του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.gr/mis).
7.5 Διαδικασία Ενστάσεων
Με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, παρέχεται το δικαίωμα στους δυνητικούς δικαιούχους να ασκήσουν ένσταση.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων,
εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων. Η
ηλεκτρονική υποβολή της ένστασης γίνεται στο ΠΣΚΕ με
συμπλήρωση των σχετικών πεδίων του σημείου «Αίτηση
Ένστασης» του ΠΣΚΕ.
Όλες οι ενστάσεις με τα τυχόν προσκομιζόμενα δικαιολογητικά εξετάζονται από την Επιτροπή Εκδίκασης
Ενδικοφανών Προσφυγών της οικείας Περιφερειακής Δ/
νσης (Απόφαση Δ.Σ.: 635/8.3.2016 (Β’ 1708) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) στην αρμοδιότητα της οποίας
ανήκει το ΚΠΑ 2 του δυνητικά δικαιούχου, κατόπιν διαβίβασής τους από τα αρμόδια ΚΠΑ 2 με ηλεκτρονικό
τρόπο. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων, οι οποίες είναι
επαρκώς αιτιολογημένες εκδίδονται από την Επιτροπή
Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μέσα σε τριάντα
(30) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
της ένστασης και κοινοποιούνται στους προσφεύγοντες.
Η Γραμματεία της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών
Προσφυγών μετά την εξέταση των ενστάσεων οφείλει
να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο στους προσφεύγοντες, και στο αρμόδια
Υπηρεσία (ΚΠΑ2).
Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των ενστάσεων
ενεργοποιείται εκ νέου η διαδικασία Έκδοσης Πίνακα
Αποτελεσμάτων και εκδίδονται συμπληρωματικοί Πίνακες εγκεκριμένων αιτήσεων που αναρτώνται στo site του
ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και του ΠΣΚΕ (www.ependyseis.
gr/mis).
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που συμπεριλαμβάνονται στον συμπληρωματικό πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων εντάσσονται επίσης στη δράση χωρίς να επηρεάζεται ο πίνακας εγκεκριμένων αιτήσεων του άρθρου 7.4.2.
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7.6 Έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ
Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν έχουν προβεί
σε έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ μετά την υποβολή
της αίτησης χρηματοδότησης, προβαίνουν το αργότερο
εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της θετικής αξιολόγησης (έγκρισης) της πρότασής
τους σύμφωνα με τον πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων.
Δύναται να δοθεί παράταση 30 ημερών μετά από αίτηση
επιμήκυνσης του διαστήματος των 60 ημερών εκ μέρους
του δυνητικά δικαιούχου και μετά από σχετική απόφαση
του Προϊσταμένου του ΚΠΑ2.
Οι δικαιούχοι μετά την έναρξη δραστηριότητας στη
ΔΟΥ και προκειμένου να συμπεριληφθούν στην απόφαση ένταξης από τον Διοικητή του ΟΑΕΔ, υποχρεούνται
να υποβάλλουν μέσω ΠΣΚΕ αίτημα τροποποίησης των
στοιχείων της αίτησής τους για την καταχώριση του ΑΦΜ
τους, της επωνυμίας της επιχείρησης τους, της νομικής
τους μορφής και όσων άλλων στοιχείων δεν είχαν καταχωρισθεί κατά την αίτηση χρηματοδότησης.
Κατά την αξιολόγηση του αιτήματος τροποποίησης
διενεργείται έλεγχος πλήρωσης του ηλικιακού κριτηρίου
και της ιδιότητας του ανέργου κατά την προηγούμενη
της ημερομηνίας έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ
(σημεία α. και β. της παρ. 4.1 του άρθρου 4).
Επιπλέον, ελέγχεται ότι ο δυνητικός δικαιούχος συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων και
ότι έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία έναρξης δραστηριότητας στη ΔΟΥ.
7.7 Ένταξη πράξεων και Δημοσιότητα των ενταγμένων
έργων.
Η ένταξη των έργων στη δράση γίνεται με απόφαση
του Διοικητή του ΟΑΕΔ.
Ο ΟΑΕΔ είναι υπεύθυνος για να δημοσιοποιεί στην
ιστοσελίδα του συνοπτικά στοιχεία για κάθε εγκεκριμένο έργο, αναφέροντας την κατηγορία παρέμβασης και
τον στόχο αυτού, την επωνυμία της χρηματοδοτούμενης
επιχείρησης, το είδος της επιχείρησης, τον τίτλο του έργου, το ύψος της χρηματοδότησης και την Περιφέρεια
εγκατάστασης. Τα στοιχεία των μη εγκεκριμένων έργων
δεν δημοσιοποιούνται.
Άρθρο 8
Διαδικασία υλοποίησης Παρακολούθηση πράξεων
8.1 Παρακολούθηση πράξεων
8.1.1 Σκοπός της παρακολούθησης των πράξεων είναι η επιβεβαίωση της υλοποίησης του εγκεκριμένου
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων. Ο
δικαιούχος της ενίσχυσης κατά τη διάρκεια υλοποίησης
της δράσης υποχρεούται στην υποβολή μέσω του ΠΣΚΕ,
όλων των στοιχείων που αφορούν τη δράση όπως είναι
το αίτημα καταβολής της ενίσχυσης και τυχόν αιτήματα
τροποποίησης.
Η παρακολούθηση των πράξεων των δικαιούχων γίνεται μέσω επαληθεύσεων. Οι επαληθεύσεις είναι επιτόπιες
και διοικητικές.
Κάθε αίτημα καταβολής ενίσχυσης ενεργοποιεί τις
διαδικασίες της έκθεσης επαλήθευσης και έκθεσης
πιστοποίησης στο ΠΣΚΕ. Το αίτημα για καταβολή της
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ενίσχυσης υποβάλλεται από τον δικαιούχο ηλεκτρονικά
μέσω του ΠΣΚΕ και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά
όπως αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 8.2 του άρθρου
8 του παρόντος άρθρου.
8.1.2 Οι επαληθεύσεις της δράσης διενεργούνται από
υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 2/82850/0022/2013
(ΥΟΔΔ 487).
Οι διοικητικές ή/και επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Ε.Π (ΣΔΕ), στην
υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ1217/8.12.2015 απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού
Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων
συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 20142020, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4314/2014» και
σύμφωνα προς τα άρθρα 21 του ν. 4314/2013 και 125
παρ. 4, 5, 6 και 71 του Κανονισμού 1303/2013.
Σύμφωνα με το άρθρο 29 «Διοικητική συνδρομή
Ο.Α.Ε.Δ. - Προστασία ελεγκτών Ο.Α.Ε.Δ.» του ν. 4144/2013:
«i. Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι δικαστικές
υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να
παρέχουν κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την
παροχή στον Ο.Α.Ε.Δ. μηχανογραφικών στοιχείων και
πληροφοριών για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του.
ii. Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. η ελεγκτική διαδικασία δεν
παρακωλύεται από τους ελεγχόμενους. Ενδεχόμενη παρακώλυση δύναται να αποτελέσει λόγο απένταξής τους
από τη δράση ή διακοπής της παροχής προς αυτούς. Οι
ελεγκτές του Ο.Α.Ε.Δ. δεν διώκονται και δεν ενάγονται
για γνώμη που διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.».
8.1.3 Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ διατηρεί το
δικαίωμα να πραγματοποιεί επαληθεύσεις στον ΟΑΕΔ ως
προς την τήρηση των καθηκόντων του ως Ενδιάμεσου
Φορέα Διαχείρισης. Έλεγχοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους σχετικούς κανονισμούς διενεργούνται από
την Αρχή Πιστοποίησης, την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ) καθώς
και τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.
8.1.4 Εφόσον διαπιστωθεί κατά την επιτόπια/διοικητική επαλήθευση παράβαση των όρων και προϋποθέσεων
της δράσης κατά τη διάρκεια υλοποίησής της, εκδίδεται
σχετική απόφαση από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου
ΚΠΑ 2.
Εάν κατά την επιτόπια ή/και διοικητική επαλήθευση
και μετά την καταβολή οποιοδήποτε ποσού ενίσχυσης,
διαπιστώνεται παρατυπία αυτή αναφέρεται στη σχετική έκθεση επαλήθευσης που συμπληρώνεται από τους
ελεγκτές με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των
διατάξεων που παραβιάστηκαν. Ο δικαιούχος δύναται
να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, εντός δέκα πέντε (15)
ημερών από την παραλαβή από αυτόν της έκθεσης επαλήθευσης σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αρ. 126829/
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ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, προβλέπεται η υποβολή αντιρρήσεων αναφορικά με την επιτόπια και τη
διοικητική επαλήθευση, μετά την παραλαβή -εκ μέρους
του δικαιούχου- της έκθεσης πιστοποίησης, η οποία καταχωρείται στο ΠΣΚΕ.
8.2 Εξόφληση Δαπανών Υλοποίησης
8.2.1 Υποβολή αίτησης για καταβολή της πρώτης δόσης
Εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης
της απόφασης ένταξης, ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση
για καταβολή της πρώτης δόσης, επισυνάπτοντας τα
σχετικά δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή μέσω
του ΠΣΚΕ προς την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2.
Τα δικαιολογητικά που οφείλει να επισυνάψει ο δικαιούχος στο ΠΣΚΕ είναι τα εξής:
1. Προσωποποιημένη Πληροφόρηση από το TaxisNet
(μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) με τα στοιχεία Μητρώου
Φυσικού Προσώπου και Μητρώου Επιχείρησης (με τα
Αναλυτικά Στοιχεία Εγκαταστάσεων).
2. Άδεια άσκησης του επαγγέλματος, όπου απαιτείται,
την οποία δύναται να διαθέτει ή ο ίδιος ο δικαιούχος ή
ένας τουλάχιστον απασχολούμενος με πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση. Σε περίπτωση που τη διαθέτει
απασχολούμενος, τότε επισυνάπτεται και Έντυπο Ε4 ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ (πίνακας προσωπικού).
3. Γνωστοποίηση για την έναρξη λειτουργίας δραστηριότητας ή/και εγκατάστασης (μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr/), για δραστηριότητες
για τις οποίες ισχύει το καθεστώς της γνωστοποίησης
(σύμφωνα με τον ν. 4442/2016 (Α’ 230) και την ΥΑ οικ.
32790/392/Φ.15/2017 (Β’1061).
4. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή Βεβαίωση Αναγγελίας
ή Βεβαίωση υποβολής αίτησης για άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία, για δραστηριότητες οι οποίες δεν υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης (σύμφωνα με το ν. 3982/2011 και τις σχετικές
αδειοδοτικές διαδικασίες).
8.2.2 Υποβολή αίτησης για καταβολή της δεύτερης
δόσης
Εντός 30 ημερών από την παρέλευση έξι (6) μηνών από
την ημερομηνία έναρξης, ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση για καταβολή της δεύτερης δόσης, επισυνάπτοντας
τα σχετικά δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή μέσω
του ΠΣΚΕ προς την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2.
Τα δικαιολογητικά που οφείλει να επισυνάψει ο δικαιούχος στο ΠΣΚΕ είναι τα εξής:
1. Προσωποποιημένη Πληροφόρηση από το TaxisNet
(μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) με τα στοιχεία Μητρώου
Φυσικού Προσώπου και Μητρώου Επιχείρησης (με τα
Αναλυτικά Στοιχεία Εγκαταστάσεων).
2. Γνωστοποίηση μεταβολών λειτουργίας δραστηριότητας ή/και εγκατάστασης (μέσω της ιστοσελίδας
https://notifybusiness.gov.gr/), για δραστηριότητες για
τις οποίες ισχύει το καθεστώς της γνωστοποίησης.
3. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή Βεβαίωση αναγγελίας
ή Βεβαίωση υποβολής αίτησης για άδεια ίδρυσης και
λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία, για δραστηριότητες οι οποίες δεν υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης.
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4. Σύνοψη εσόδων εξόδων από την ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε. (ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ) για
το επιχορηγούμενο διάστημα λειτουργίας.
5. Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης (μέσω του ΠΣ
e-ΕΦΚΑ).
8.2.3 Υποβολή αίτησης για καταβολή της τρίτης δόσης
Εντός 30 ημερών από την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών
από την έναρξη δραστηριότητας, ο δικαιούχος υποβάλλει αίτηση για καταβολή της τρίτης δόσης, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή
μέσω του ΠΣΚΕ προς την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2.
Τα δικαιολογητικά που οφείλει να επισυνάψει ο δικαιούχος στο ΠΣΚΕ είναι τα εξής:
1. Προσωποποιημένη Πληροφόρηση από το TaxisNet
(μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) με τα στοιχεία Μητρώου
Φυσικού Προσώπου και Μητρώου Επιχείρησης (με τα
Αναλυτικά Στοιχεία Εγκαταστάσεων).
2. Γνωστοποίηση μεταβολών λειτουργίας δραστηριότητας ή/και εγκατάστασης (μέσω της ιστοσελίδας
https://notifybusiness.gov.gr/), για δραστηριότητες για
τις οποίες ισχύει το καθεστώς της γνωστοποίησης.
3. Άδεια λειτουργίας σε ισχύ ή Βεβαίωση αναγγελίας ή
Βεβαίωση υποβολής αίτησης για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας από την αρμόδια υπηρεσία, για δραστηριότητες
οι οποίες δεν υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης.
4. Σύνοψη εσόδων εξόδων από την ψηφιακή πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε. (ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ) για
το επιχορηγούμενο διάστημα λειτουργίας.
5. Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης (μέσω ΠΣ
e-ΕΦΚΑ).
8.3 Διενέργεια Επιτόπιας Επαλήθευσης
Οι επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται από
υπαλλήλους του ΟΑΕΔ στον χώρο δραστηριοποίησης
του δικαιούχου.
Θα διενεργηθούν τρεις (3) επιτόπιες επαληθεύσεις
μετά την υποβολή των ως άνω αιτημάτων για καταβολή
ενίσχυσης και πριν την καταβολή της κάθε δόσης.
Η ανάθεση των επιτόπιων επαληθεύσεων σε ελεγκτές,
γίνεται με απόφαση από τα αρμόδια Τμήματα Διοικητικών Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων, σύμφωνα με τη με αριθμ. 1952/39/15.7.2016 απόφαση του Δ.Σ του ΟΑΕΔ, όπως ισχύει.
Για τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη το ισχύον
νομικό, θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, η απόφαση
ένταξης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.
Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται η έκθεση επιτόπιας επαλήθευσης της πράξης, ενημερώνεται
σχετικά ο δικαιούχος και ταυτόχρονα του επιδίδεται αντίγραφο της έκθεσης. Το έντυπο της έκθεσης επαλήθευσης θα αποτελεί επισυναπτόμενο έγγραφο στην έκθεση
πιστοποίησης για την καταβολή της κάθε δόσης και θα
καταχωρείται στο ΠΣΚΕ.
Κατά την επιτόπια επαλήθευση ελέγχονται μεταξύ
άλλων:
1. Η πραγματική λειτουργία της επιχείρησης στην επιλέξιμη δραστηριότητα
2. Η λειτουργία της επιχείρησης σε αυτόνομο επαγγελματικό χώρο σε αυτόνομο επαγγελματικό χώρο (σύμφωνα με τα στοιχεία της Προσωποποιημένης Πληροφό-
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ρησης από το TaxisNet), στον οποίο δεν συστεγάζεται
άλλη επιχείρηση ούτε χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε
τρόπο ως κατοικία, εκτός των περιπτώσεων του άρθρου
4 της παρούσας.
3. Αν έχει αναρτηθεί η επίσημη αφίσα του συγχρηματοδοτούμενου έργου σε εμφανές σημείο της επιχείρησης.
8.4 Διενέργεια Διοικητικής Επαλήθευσης
Μετά το αίτημα του δικαιούχου για καταβολή ενίσχυσης και τη διενέργεια της επιτόπιας επαλήθευσης, το
Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών απασχόλησης προβαίνει σε διοικητική επαλήθευση των στοιχείων που έχει επισυνάψει ο δικαιούχος. Στη συνέχεια ο
Προϊστάμενος της Υπηρεσίας προβαίνει στην έκδοση
σχετικής απόφασης. Η έκθεση πιστοποίησης καταχωρείται στο ΠΣΚΕ.
8.5 Καταβολή ενίσχυσης
Το Γραφείο Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας
(Κ.Π.Α.2), ύστερα από την υποβολή της ηλεκτρονικής
αίτησης και των δικαιολογητικών για την καταβολή της
ενίσχυσης για κάθε δόση από τον δικαιούχο καθώς και
την επιτόπια και διοικητική επαλήθευση, προβαίνει στην
έκδοση εγκριτικής απόφασης για την καταβολή της ενίσχυσης της κάθε δόσης.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί λόγος απόρριψης καταβολής οποιασδήποτε δόσης εξαιτίας υποβολής των
δικαιολογητικών πέραν των προθεσμιών που ορίζονται
στην παρ. 8.2 του άρθρου 8, ή εξαιτίας της υποβολής
ελλιπών δικαιολογητικών, τότε ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2) με απόφασή του προβαίνει
σε απόφαση απόρριψης καταβολής του συγκεκριμένου
ποσού. Είναι δυνατή η επιμήκυνση της προθεσμίας των
30 ημερών κατά τριάντα (30) ημέρες, ύστερα από αίτηση
της επιχείρησης και έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2) του ΟΑΕΔ.
Η καταβολή της πρώτης δόσης συνδέεται με την συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου εισόδου μέσα στο
ΠΣΚΕ. Σε κάθε περίπτωση η καταβολή της ενίσχυσης
θα έπεται της απόφασης ένταξης βάσει του ισχύοντος
κανονιστικού πλαισίου.
Η καταβολή της τρίτης και τελευταίας δόσης συνδέεται
με την συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου εξόδου
μέσα στο ΠΣΚΕ.
8.6 Υποβολή αντιρρήσεων
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιούχων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, επιλύεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής Εκδίκασης
Ενδικοφανών Προσφυγών (Απόφαση Δ.Σ.: 635/8.3.2016
(Β’ 1708)) όπως τροποποιήθηκε.
Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του
Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων,
εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα ημερών (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών
αποφάσεων. Η ηλεκτρονική υποβολή των αντιρρήσεων
γίνεται στο ΠΣΚΕ με συμπλήρωση των σχετικών πεδίων
του σημείου «ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ» του ΠΣΚΕ.
Όλες οι αντιρρήσεις με τα τυχόν προσκομιζόμενα δικαιολογητικά εξετάζονται από την Επιτροπή Εκδίκασης
Ενδικοφανών Προσφυγών της οικείας Περιφερειακής
Δ/νσης στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το ΚΠΑ 2
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του δικαιούχου, κατόπιν διαβίβασής τους από τα αρμόδια ΚΠΑ 2 με ηλεκτρονικό τρόπο. Οι αποφάσεις επί των
αντιρρήσεων, οι οποίες είναι επαρκώς αιτιολογημένες
και αναφέρουν αναλυτικά τις διατάξεις και τους όρους
της δράσης που παραβιάστηκαν εκδίδονται από την
Επιτροπή Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μέσα
σε εξήντα (60) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των αντιρρήσεων και κοινοποιούνται στους
προσφεύγοντες. Η Γραμματεία της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μετά την εξέταση των
αντιρρήσεων οφείλει να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της
εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο στους προσφεύγοντες και στο αρμόδιο ΚΠΑ2.
Άρθρο 9
Τροποποιήσεις
9.1 Διαδικασία Τροποποιήσεων Επενδυτικού σχεδίου
Αιτήματα τροποποίησης υποβάλλονται από τους δικαιούχους ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), καταχωρώντας τα σχετικά
πεδία του σημείου «ΑΙΤΗΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ» του ΠΣΚΕ.
Ο δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλλει τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά προκειμένου να τεκμηριώσει το αίτημά
του. Το αίτημα τροποποίησης εγκρίνεται εφόσον δεν αλλοιώνεται η φύση και οι στόχοι του επενδυτικού σχεδίου
και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της προκήρυξης.
Σε περίπτωση που οι προτεινόμενες αλλαγές του επενδυτικού σχεδίου δεν επηρεάζουν την αρχική αξιολόγηση
ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας αξιολογεί το αίτημα και
προβαίνει σε έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος.
Οι δικαιούχοι μετά την έναρξη δραστηριότητας στη
ΔΟΥ και προκειμένου να συμπεριληφθούν στην απόφαση ένταξης του Διοικητή του ΟΑΕΔ υποχρεούνται να
υποβάλλουν μέσω ΠΣΚΕ αίτημα τροποποίησης για την
καταχώριση του ΑΦΜ τους, της επωνυμίας της επιχείρησης τους, της νομικής τους μορφής και όσων άλλων
στοιχείων δεν είχαν καταχωρισθεί κατά την αίτηση χρηματοδότησης.
9.2 Τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, επιτρέπονται τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας
ως ακολούθως:
1. Αλλαγή υπεύθυνου έργου.
2. Μεταβολή επωνυμίας ή/και νομικής μορφής της
επιχείρησης.
3. Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή/και τόπου εγκατάστασης.
4. Παράταση ολοκλήρωσης της πράξης.
Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι των ενισχύσεων φέρουν την ευθύνη ώστε οι ως άνω τροποποιήσεις ήσσονος σημασίας να μην οδηγούν σε απόκλιση από τους
όρους και τα κριτήρια της παρούσας και της απόφασης
ένταξης.
Άρθρο 10
Ολοκλήρωση πράξεων
Μετά την σύνταξη της έκθεσης επαλήθευσης των συνολικών στοιχείων της Πράξης, και με βάση τα αποτελέ-
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σματά της και τη σύνταξη της έκθεσης πιστοποίησης, ο
Προϊστάμενος προβαίνει στη σύνταξη της Βεβαίωσης
Ολοκλήρωσης Πράξης μέσω του ΠΣΚΕ, την οποία κοινοποιεί στον Δικαιούχο.
Με τη Βεβαίωση αυτή:
I. βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του
φυσικού αντικειμένου της πράξης (τα παραδοτέα, η
επίτευξη της τιμής στόχου των δεικτών και των στόχων
της Πράξης),
II. βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του
οικονομικού αντικειμένου του δικαιούχου και αποτυπώνεται το τελικό αποτέλεσμα της επαλήθευσης δαπανών
(συνολική δαπάνη και αντιστοιχούσα δημόσια δαπάνη)
όλων των προηγούμενων ενδιάμεσων Αιτημάτων Πληρωμής καθώς και του τελικού Αιτήματος,
III. ορίζεται το τελικό καταβλητέο ποσό της δημόσιας
συνεισφοράς,
IV. καθορίζεται το τελικό χρηματοδοτικό σχήμα της
Πράξης,
V. διαπιστώνεται η τήρηση των υποχρεώσεων του
Δικαιούχου που τίθενται στην απόφαση ένταξης και ειδικότερα αυτές περί δημοσιότητας, προσβασιμότητας
ΑΜΕΑ και υποβολής απαιτούμενων στοιχείων,
VI. διαπιστώνεται η συμμόρφωση του Δικαιούχου με
τυχόν συστάσεις προγενέστερων επαληθεύσεων/ επιθεωρήσεων/ελέγχων που έχουν διενεργηθεί στην πράξη.
Η αρμόδια Υπηρεσία κοινοποιεί τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πράξης στον δικαιούχο. Όλα τα σχετικά έγγραφα
και στοιχεία τεκμηρίωσης αρχειοθετούνται στον Φάκελο
Πράξης.
Άρθρο 11
Υποχρεώσεις Δικαιούχων
α) Ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται στην τήρηση των όρων που προβλέπονται στην παρούσα.
β) Ο δικαιούχος της ενίσχυσης δεν μπορεί να ενισχυθεί
από άλλο Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα για την υλοποίηση του ίδιου επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτής.
Σε αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται ολική επιστροφή
της δημόσιας επιχορήγησης.
γ) Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να μην διακόψει
την λειτουργία του και να λειτουργεί για χρονικό διάστημα 12 μηνών από την έναρξη δραστηριότητας. Σε
αντίθετη περίπτωση επιβάλλεται επιστροφή της δημόσιας επιχορήγησης αναλογικά προς την περίοδο για την
οποία δεν εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις.
δ) Ο δικαιούχος οφείλει να μην μεταβάλει ουσιαστικά
την ενισχυθείσα επένδυση και κατά τρόπο που επηρεάζει τη φύση, τους στόχους ή τους όρους υλοποίησης
ή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπονόμευση των
αρχικών στόχων της.
ε) Ο δικαιούχος της ενίσχυσης οφείλει να τηρεί την
Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της
πράξης και ιδίως όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη,
την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση
και την προσβασιμότητα Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.
στ) Επίσης ο δικαιούχος των ενίσχυσης πρέπει:
- Να πραγματοποιεί το σύνολο των ενεργειών μέσω
του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων
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(ΠΣΚΕ) διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την ποιότητα και
πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλει στο ΠΣΚΕ.
- Να τηρεί και να ενημερώνει τον φάκελο της πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της
πράξης έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή της.
Όλα τα δικαιολογητικά τηρούνται από την επιχείρηση
καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης αλλά και στη συνέχεια
για τρία (3) χρόνια μετά τη λήξη του Ε.Π. και τίθενται στη
διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των
αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον
ζητηθεί σχετικός έλεγχος και σε κάθε περίπτωση για δέκα
(10) έτη μετά την χορήγηση της τελευταίας ενίσχυσης. Τα
ανωτέρω έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή είτε πρωτοτύπων είτε αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς
αποδεκτούς φορείς δεδομένων περιλαμβανομένων των
ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή
εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή
όπως ορίζει το άρθρο 140 του Καν. 1303/2013 (διαθεσιμότητα εγγράφων).
- Να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Καν. 1303/2013 και
ειδικότερα:
1. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης υποχρεούται να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο της επιχείρησης αφίσα αναφορικά με τη συνδρομή του ταμείου
στην υλοποίηση του έργου.
2. Να ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη
που έχουν λάβει από το ΕΚΤ παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο τους, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της
πράξης, ανάλογης προς το επίπεδο της στήριξης, που
περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της
και επισημαίνουν τη χρηματοδοτική συνδρομή από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
3. Να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στον κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί ο ΕΦ),
στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν.
1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του
δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία
πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη
ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας
παρέμβασης της πράξης.
Άρθρο 12
Διακοπή – Δημοσιονομική διόρθωση
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή
όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση ισχύουν
οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 7 και 8 του ν. 1262/1982
(Α’ 70), για την απόδοση στον ΟΑΕΔ και συγκεκριμένα:
«7. Εργοδότες που οπωσδήποτε επιχορηγήθηκαν βάσει προγράμματος και παραβαίνουν τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραμμάτων
απασχόλησης για την πρόσληψη, τη διατήρηση και τη
μη απόλυση του υπόλοιπου προσωπικού και του προσωπικού που επιδοτείται και γενικά την εφαρμογή του
κάθε προγράμματος, έχουν την υποχρέωση της επιστρο-
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φής του ανάλογου ποσού της επιχορήγησης, που έχουν
λάβει από τον ΟΑΕΔ και που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο
χρονικό διάστημα του συνολικού χρόνου απασχόλησης
(επιχορηγούμενης και μη) των μισθωτών που καθορίζει
το πρόγραμμα. 8. Η επιστροφή των ποσών γίνεται μέσα
σε 15 μέρες από τη σχετική πρόσκληση του ΟΑΕΔ. Σε
περίπτωση μη επιστροφής αυτών μέσα στο χρονικό αυτό
διάστημα, συντάσσεται πράξη βεβαίωσης οφειλής με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ. Η πράξη αυτή αποστέλλεται στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο για
βεβαίωση και είσπραξη αυτών. Η είσπραξη των παραπάνω εσόδων του ΟΑΕΔ από τα Δημόσια Ταμεία γίνεται
ύστερα από την έκδοση και δημοσίευση του Δ/τος που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 98 του ν.δ.
321/1969 «περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού».
Επίσης, εφαρμόζονται και οι διατάξεις του άρθρου 91
του ν.δ. 356/74 και των άρθρων 98, 136 του ν. 4270/2014.
Όσον αφορά στη δημοσιονομική διόρθωση εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης
με αριθμ. πρωτ. 126829/EΥΘΥ 1217/8.12.2015 (Β 2784)
«Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων
ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για
την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθ.
22 του ν. 4314/2014 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της
υπ’ αρ. 11319/9.9.2016» υπουργικής απόφασης (Β’ 3048).
Αρμόδιο όργανο για την έκδοση αποφάσεων δημοσιονομικής διόρθωσης είναι το Γραφείο Παρακολούθησης
Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης. Σε περίπτωση
που προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή
παρανόμως, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 33
του ν. 4314/2014, το προς ανάκτηση ποσό επιστρέφεται
εντόκως από την ημερομηνία καταβολής του μέχρι την
έκδοση της απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης. Το
επιτόκιο που εφαρμόζεται είναι το επιτόκιο αναφοράς
που ορίζεται για κάθε ημερολογιακό έτος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και δημοσιεύεται στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο V του Κανονισμού (ΕΚ)
794/2004 της Επιτροπής.
Άρθρο 13
Πληροφόρηση
Η ηλεκτρονική υποβολή θα γίνει στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.
ependyseis.gr/mis) και η ημερομηνία έναρξης και λήξης
της ηλεκτρονικής υποβολής του α’ κύκλου ορίζεται στην
παρούσα.
Η έναρξη και λήξη κάθε επόμενου κύκλου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (www.
ependyseis.gr/mis) και του ΕΣΠΑ (www.espa.gr).
Η παρούσα δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ
και αναρτάται στην ιστοσελίδα ΟΑΕΔ, του ΕΣΠΑ και στην
ιστοσελίδα https://www.ependyseis.gr/mis.
Συντάσσεται Δελτίο Τύπου, για ενημέρωση των δυνητικά δικαιούχων, το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του
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ΟΑΕΔ και αποστέλλεται μέσω του Γραφείου Τύπου του
ΟΑΕΔ στον ημερήσιο τύπο.
Ο ΟΑΕΔ υποχρεούται στην τήρηση των απαιτήσεων
των κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας που
προσδιορίζονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, και όπως αυτοί καθορίζονται στον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρο 115-17 και
Παράρτημα ΧΙΙ) της Προγραμματικής Περιόδου 20142020.
Στο πλαίσιο της έρευνας/αξιολόγησης της δράσης, οι
δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι πρέπει να παρέχουν τη
συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων τους, που τηρούνται για τις
ανάγκες υλοποίησης της δράσης, για τον σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας
ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση
της δράσης. Παράλληλα, πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του ν. 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «Για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός
για την Προστασία Δεδομένων)», του ν. 4624/2019 καθώς και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου να διασφαλίζονται όλες οι σχετικές προβλέψεις
για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και
την προστασία τόσο των εν λόγω δεδομένων όσο και
των δικαιωμάτων των υποκειμένων τους και να είναι
δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Καν. 1303/2013
και 1304/2013.
Ο ΟΑΕΔ διατηρεί το σύνολο των αρχείων υπό τη μορφή είτε πρωτοτύπων είτε αντιγράφων των πρωτοτύπων
ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων
εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, επί 10 έτη από την λήξη του καθεστώτος
ενίσχυσης.
Άρθρο 14
Τελικές Διατάξεις
Σε περίπτωση καθυστερήσεων λόγω τεχνικών προβλημάτων των πληροφοριακών συστημάτων, οι ανωτέρω προθεσμίες αναστέλλονται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας τους.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ

Υ.Δ. ν.1599/1986 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΑΝ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
IV ΑΡΘΡΑ 1 ΚΑΙ 2 ΤΟΥ ΚΑΝ.1407/2013
ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ I ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ ʆ. 1599/1986
ȸ ȰȾɆȻȲȵȻȰ ɈɏɁ ɇɈɃȻɍȵȻɏɁ ɅɃɉ ɉɅɃȲȰȿȿɃɁɈȰȻ ɀȵ ȰɉɈȸ Ɉȸ ȴȸȿɏɇȸ ɀɅɃɆȵȻ ɁȰ ȵȿȵȳɍȺȵȻ ɀȵ
ȲȰɇȸ ɈɃ ȰɆɍȵȻɃ ȰȿȿɏɁ ɉɅȸɆȵɇȻɏɁ (ȰɆȺɆɃ 8 ɅȰɆ. 4 Ɂ. 1599/1986)
ɇɍȵɈȻȾȰ ɀȵ Ɉȸ ɀɃɆɌȸ ȾȰȻ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰ Ɉȸɇ ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ

ȆȇȅȈ(1):

ȅǹǼǻ (ǼȞįȚȐȝİıȠ ĭȠȡȑĮ )

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 ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ.6
ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 22 ĲȠȣ ȃ. 1599/1986, įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ: ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ ĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ İȓȞĮȚ ĮȜȘșȒ.
ǻȘȜȫȞȦ ȣʌİȪșȣȞĮ ȩĲȚ: Į) Ș İʌȚȤİȓȡȘıȘ ʌȠȣ șĮ įȘȝȚȠȣȡȖȒıȦ įİȞ șĮ ȑȤİȚ ĲȠ ȓįȚȠ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ İ İʌȚȤİȓȡȘıȘ ʌȠȣ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪıİ ıĲȠȞ ȓįȚȠ ȤȫȡȠ Įʌȩ ȐȜȜȠ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȓĮ ȝȑıĮ ıĲȠ
ĲİȜİȣĲĮȓȠ İȟȐȝȘȞȠ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑȞĮȡȟȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ ĲȘȢ ȞȑĮȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ ıĲȘ ¨OȊ țĮȚ
ȕ) Ș İʌȚȤİȓȡȘıȘ įİ șĮ įȘȝȚȠȣȡȖȘșİȓ ȝİĲȐ Įʌȩ ȝİĲĮȕȓȕĮıȘ Ȓ ĮȜȜĮȖȒ ȞȠȝȚțȒȢ ȝȠȡĳȒȢ Ȓ įȚȐȜȣıȘ
Ȓ/țĮȚ İʌĮȞĮȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ Ȓ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ȞȑĮȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ Ȓ İțȝȓıșȦıȘ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȓįȚȠȣȢ İĲĮȓȡȠȣȢ ıĲȠȞ
ȓįȚȠ Ȓ ıİ ȐȜȜȠ ȤȫȡȠ ȝİ ĲȠ ȓįȚȠ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ Ȗ) ȩĲȚ ȠȚ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ĲȘȢ
İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ įİȞ İȝʌȓʌĲȠȣȞ ıĲȠ İȟĮȚȡȠȪȝİȞȠ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ İȡȖĮıȚȫȞ ĲȠȣ ȀĮȞ.1407/2013.
(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.

Hʅɸʌʉʅɻʆʀɲ: ……….
Ƀ/ȸ ȴɻʄ.(ɉʋʉɶʌɲʔɼ)
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ II ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ ʆ. 1599/1986
ȸ ȰȾɆȻȲȵȻȰ ɈɏɁ ɇɈɃȻɍȵȻɏɁ ɅɃɉ ɉɅɃȲȰȿȿɃɁɈȰȻ ɀȵ ȰɉɈȸ Ɉȸ ȴȸȿɏɇȸ ɀɅɃɆȵȻ ɁȰ ȵȿȵȳɍȺȵȻ ɀȵ ȲȰɇȸ ɈɃ
ȰɆɍȵȻɃ ȰȿȿɏɁ ɉɅȸɆȵɇȻɏɁ (ȰɆȺɆɃ 8 ɅȰɆ. 4 Ɂ. 1599/1986)
ɇɍȵɈȻȾȰ ɀȵ ɈȻɇ ɅɆɃɉɅɃȺȵɇȵȻɇ ɅȰɁ

ȆȇȅȈ(1):

ȅǹǼǻ (ǼȞįȚȐȝİıȠ ĭȠȡȑĮ )

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 ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 6 ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 22 ĲȠȣ ȃ. 1599/1986, įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ: ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ ĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ İȓȞĮȚ ĮȜȘșȒ.

ǻȘȜȫȞȦ ȣʌİȪșȣȞĮ ȩĲȚ ȕȡȓıțȠȝĮȚ İțĲȩȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ, ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ Ȓ țĮĲȐȡĲȚıȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ
ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ ıĲȘ įȡȐıȘ «ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ İʌȚȤȠȡȒȖȘıȘȢ
İʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȫȞ ʌȡȦĲȠȕȠȣȜȚȫȞ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ ȞȑȦȞ İȜİȪșİȡȦȞ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚȫȞ ȘȜȚțȓĮȢ 18 ȑȦȢ 29
İĲȫȞ ȝİ ȑȝĳĮıȘ ıĲȚȢ ȖȣȞĮȓțİȢ».
(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.

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ: ……….
Ƀ/ȸ ȴɻʄ.
(ɉʋʉɶʌɲʔɼ)
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ III
ȂǼĬȅǻȅȁȅīǿǹ Ȁǹǿ ȀȇǿȉǾȇǿǹ ȈȊīȀȇǿȉǿȀǾȈ ǹȄǿȅȁȅīǾȈǾȈ īǿǹ ȉǹ
ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉǹ ȃǼȍȃ ǼȁǼȊĬǼȇȍȃ ǼȆǹīīǼȁȂǹȉǿȍȃ
ǺȐıİȚ ĲȘȢ İȖțİțȡȚȝȑȞȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ ǼȆȆǹ ǼȟİȚįȓțİȣıȘȢ ǼĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȠȣ ǼȆ ǹȃǹǻ ǼǻǺȂ İțįȓįİĲĮȚ
ʌȡȩıțȜȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĮȚĲȒıİȦȞ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ įȚțĮȚȠȪȤȠȣȢ.
ȅȚ ȣʌȠȕȜȘșİȓıİȢ ĮȚĲȒıİȚȢ ĮȟȚȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ Ǽĭ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İʌȚȜİȖȠȪȞ ȠȚ ʌȡȠĲȐıİȚȢ /
ʌȡȐȟİȚȢ ʌȠȣ șĮ İȞĲĮȤșȠȪȞ.
Ǿ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĮȚĲȒıİȦȞ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ/İʌȚȜȠȖȒȢ ʌȡȐȟİȦȞ ʌȡȠȢ ȑȞĲĮȟȘ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȠȡȚȗȩȝİȞȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ǻǿ_2_ȀǼ «ǼʌȚȜȠȖȒ țĮȚ ȑȖțȡȚıȘ ȆȡȐȟȘȢ» ĲȠȣ ǼȖȤİȚȡȚįȓȠȣ
ǻȚĮįȚțĮıȚȫȞ ȈǻǼ 2014-2020
Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ

ȈĲȘ ıȣȖțȡȚĲȚțȒ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȩıțȜȘıȘ Ș ĮȡȤȚțȒ țĮșȫȢ țĮȚ Ș țĮĲĮȜȘțĲȚțȒ
ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȠȕȜȘșȠȪȞ ȠȚ ĮȚĲȒıİȚȢ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ ĲȦȞ įȚțĮȚȠȪȤȦȞ. Ǿ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ ĮȚĲȒıİȦȞ İȓȞĮȚ ıȣȖțȡȚĲȚțȒ, ȩʌȠȣ ĮȟȚȠȜȠȖİȓĲĮȚ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ʌȡȠĲȐıİȦȞ ʌȠȣ
ȑȤȠȣȞ ȣʌȠȕȜȘșİȓ țĮĲȐ ĲȘȞ ȤȡȠȞȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ, Ș ȠʌȠȓĮ ȠȡȓȗİĲĮȚ ȡȘĲȐ ıĲȘȞ ȆȡȩıțȜȘıȘ. Ȃİ ȕȐıȘ ĲĮ
ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȘȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ, ʌĮȡȐȖİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ ȈȪıĲȘȝĮ ȀȡĮĲȚțȫȞ ǼȞȚıȤȪıİȦȞ
(ȆȈȀǼ) ȆȓȞĮțĮȢ țĮĲȐĲĮȟȘȢ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ȝİ ĳșȓȞȠȣıĮ ıİȚȡȐ ȕĮșȝȠȜȩȖȘıȘȢ,
țĮșȫȢ țĮȚ ʌȓȞĮțĮȢ ȝİ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȝȘ ʌĮȡĮįİțĲȑȢ ĮȚĲȒıİȚȢ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ. ȅȚ ĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ ĲİȜȚțȐ
ȤȡȘȝĮĲȠįȠĲȠȪȞĲĮȚ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ ȝİ ȕȐıȘ ĲȘ ıİȚȡȐ țĮĲȐĲĮȟȘȢ ıĲȘȞ țĮĲȐıĲĮıȘ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȦȞ ʌĮȡĮįİțĲȫȞ ĮȚĲȒıİȦȞ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ, țĮȚ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ İȟȐȞĲȜȘıȘ ĲȠȣ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ĲȘȢ ȆȡȩıțȜȘıȘȢ.
Ȃİ ȕȐıȘ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ, ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ:


ȆȓȞĮțĮ İȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ ĮȚĲȒıİȦȞ,



ȆȓȞĮțĮ İȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ ĮȚĲȒıİȦȞ ȝȘ İȞȚıȤȣȩȝİȞȦȞ, ȜȩȖȦ İȟȐȞĲȜȘıȘȢ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ
ʌȡȩıțȜȘıȘȢ



ȆȓȞĮțĮ ĮʌȠȡȡȚĳșİȚıȫȞ ĮȚĲȒıİȦȞ, ȜȩȖȦ ĮȡȞȘĲȚțȒȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ.

Ǿ ĮȚĲȒıİȚȢ șĮ ĮȟȚȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ İȖțİțȡȚȝȑȞĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ʌȡȐȟİȦȞ ȀǼ
ȖȚĮ ȃȑȠȣȢ ǼȜİȪșİȡȠȣȢ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȓİȢ țĮȚ ȑĲıȚ ĮȣĲȐ įȚĮȝȠȡĳȦșȠȪȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌȩĳĮıȘ ĲȘȢ ǼȆȆǹ
ĲȠȣ ǼȆ.
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȠȢ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ ʌȡȠĲȐıİȦȞ Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȦȞ
ʌȡȠȢ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ ʌȡȐȟİȦȞ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ ıİ įȪȠ ıĲȐįȚĮ:
9 Ȉȉǹǻǿȅ ǹǯ: ǲȜİȖȤȠȢ ʌȜȘȡȩĲȘĲĮȢ țĮȚ İʌȚȜİȟȚȝȩĲȘĲĮȢ ʌȡȩĲĮıȘȢ
9 Ȉȉǹǻǿȅ Ǻǯ: ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ ʌȡȠĲȐıİȦȞ ĮȞȐ țȡȚĲȒȡȚȠ / ȠȝȐįĮ țȡȚĲȘȡȓȦȞ
Ǿ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ Įʌȩ İıȦĲİȡȚțȠȪȢ ĮȟȚȠȜȠȖȘĲȑȢ (ȣʌĮȜȜȒȜȠȣȢ ĲȠȣ ȅǹǼǻ), ȖȚĮ ĲȠȣȢ
ȠʌȠȓȠȣȢ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ, ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, ȩĲȚ:
9 įİȞ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ ıȪȖțȡȠȣıȘ ıȣȝĳİȡȩȞĲȦȞ
9 įȚĮșȑĲȠȣȞ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ İȝʌİȚȡȓĮ ȖȚĮ ĲȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ ĲȘȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ:
9 țĮȚ ıĲȘ ĳȐıȘ İȜȑȖȤȠȣ ʌȜȘȡȩĲȘĲĮȢ țĮȚ İʌȚȜİȟȚȝȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ʌȡȩĲĮıȘȢ (Ȉȉǹǻǿȅ ǹ), Ƞ

ĮȟȚȠȜȠȖȘĲȒȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ İȖȖȡȐĳȦȢ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ
įȚİȣțȡȚȞȓıİȦȞ İȞȘȝİȡȫȞȠȞĲĮȢ ĲȠ įȚțĮȚȠȪȤȠ. ȅ įȚțĮȚȠȪȤȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıțȠȝȓıİȚ ĲĮ
ĮȚĲȘșȑȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ İȞĲȩȢ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ, ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ Ș ʌȡȩĲĮıȘ
ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ. ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ țĮȚ ȝİĲȐ ĲȘȞ ʌȡȠıțȩȝȚıȘ ĲȦȞ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ Ș ʌȡȩĲĮıȘ
ĮȟȚȠȜȠȖİȓĲĮȚ ȝİ ȕȐıȘ țĮȚ ĲĮ ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ.
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9 țĮȚ ıĲȘ ĳȐıȘ ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȠĲȐıİȦȞ ĮȞȐ țȡȚĲȒȡȚȠ Ȓ țĮȚ ȠȝȐįĮ țȡȚĲȘȡȓȦȞ (Ȉȉǹǻǿȅ
Ǻ), Ƞ ĮȟȚȠȜȠȖȘĲȒȢ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ įȚİȣțȡȚȞȓıİȚȢ ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ țĮȜȪĲİȡȘ țĮĲĮȞȩȘıȘ
ĲȠȣ ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣ ĲȘȢ ʌȡȩĲĮıȘȢ.
ȅȚ įȚİȣțȡȚȞȓıİȚȢ İȓȞĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ȗȘĲȠȪȞĲĮȚ ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ țĮȜȪĲİȡȘ țĮĲĮȞȩȘıȘ ĲȠȣ ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣ
ĲȘȢ ʌȡȩĲĮıȘȢ.
Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ įȚĮįȠȤȚțȐ ȖȚĮ ĲȚȢ İʌȚȝȑȡȠȣȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ țȡȚĲȘȡȓȦȞ. Ȉİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȝȓĮ ʌȡȩĲĮıȘ ĮʌȠțȜİȓİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ȝȚĮȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ
țȡȚĲȘȡȓȦȞ, Ƞ ĮȟȚȠȜȠȖȘĲȒȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠȕİȓ ıĲȘȞ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ țĮȚ ȐȜȜȦȞ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ țȡȚĲȘȡȓȦȞ
ȫıĲİ Ș ĮȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞȘ ĮʌȩȡȡȚȥȘ ĲȘȢ ʌȡȩĲĮıȘȢ ȞĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ țȡȓıȘ ıİ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ İȪȡȠȢ ĲȘȢ
ʌȡȩĲĮıȘȢ. ȂȚĮ ĲȑĲȠȚĮ İʌȚȜȠȖȒ ȝʌȠȡİȓ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȞĮ İȓȞĮȚ ȤȡȒıȚȝȘ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ
ȣʌȠįİȚȤșȠȪȞ ıĲȠȞ įȣȞȘĲȚțȩ įȚțĮȚȠȪȤȠ țĮȚ ȐȜȜİȢ İȜȜİȓȥİȚȢ țĮȚ ĮįȣȞĮȝȓİȢ ĲȘȢ ʌȡȩĲĮıȒȢ ĲȠȣ.
ȉȠ ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ ĲȘȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ țĮșȫȢ țĮȚ Ș ĲİțȝȘȡȓȦıȘ țȐșİ țȡȚĲȘȡȓȠȣ țĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ
ıȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȢ ĲȠ ĭȪȜȜȠ ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȘȢ ȆȡȐȟȘȢ.
ɇɈȰȴȻɃ Ȱʚ: ȶʄɸɶʖʉʎ ʋʄɻʌʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ɸʋɿʄɸʇɿʅʊʏɻʏɲʎ ʋʌʊʏɲʍɻʎ
ȉȠ ȈĲȐįȚȠ ǹ’ ȑȤİȚ ıĲȩȤȠ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȓıİȚ, ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȘ ȝİșȠįȠȜȠȖȓĮ ĲȘȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ
(ıȣȖțȡȚĲȚțȒ Ȓ ȐȝİıȘ), ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠ țĮȞȠȞȚıĲȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ țĮȚ
ıĲȘȞ ʌȡȩıțȜȘıȘ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ Ș ʌȡȩĲĮıȘ ȞĮ ʌȡȠȤȦȡȒıİȚ ıĲȠ ȈĲȐįȚȠ Ǻǯ ĲȘȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ.
ȅȚ ĮȚĲȒıİȚȢ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȐ ȝȑıȦ ĲȠȣ ȆȈȀǼ ȝİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȡȤȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ
ıȣȝȕĮĲȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ʌȡȩĲĮıȘȢ Įʌȩ ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ, ȩʌȠȣ İȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ:
Â Ǿ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ İȓȞĮȚ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ʌȠȣ ĲȓșİĲĮȚ

ıĲȘȞ ʌȡȩıțȜȘıȘ
ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ İȟİĲȐȗİĲĮȚ:
9

ǼȐȞ Ƞ ĳȠȡȑĮȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ĲȘȞ ʌȡȩĲĮıȘ İȝʌȓʌĲİȚ ıĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ įȣȞȘĲȚțȫȞ įȚțĮȚȠȪȤȦȞ
ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȩıțȜȘıȘ.

9

ǼȐȞ Ƞ ĳȠȡȑĮȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ĲȘȞ ʌȡȩĲĮıȘ ȑȤİȚ ĲȘȞ ĮȡȝȠįȚȩĲȘĲĮ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ. ȅ
ȑȜİȖȤȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ȕȐıȘ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲİțȝȘȡȓȦıȘȢ (ʌ.Ȥ. țĮȞȠȞȚıĲȚțȑȢ ĮʌȠĳȐıİȚȢ, țĮĲĮıĲĮĲȚțȐ
ĳȠȡȑȦȞ țȜʌ) ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıȣȞȘȝȝȑȞĮ țĮĲȐ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȠȣ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ
ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ıȤİĲȚțȒ ʌȡȩıțȜȘıȘ.

9

ǼȐȞ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ĲȠȣ ȀĮȞ. (Ǽ.Ǽ.) 1407/2013.

9

Ǿ ĲȣʌȚțȒ ʌȜȘȡȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞȘȢ ʌȡȩĲĮıȘȢ țĮȚ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ ĮȞ, ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ
ĲȘȢ ʌȡȩĲĮıȘȢ, ĮțȠȜȠȣșȒșȘțİ Ș ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ, ĮȞ ĲĮ ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞĮ ȑȞĲȣʌĮ İȓȞĮȚ
ıȣȝʌȜȘȡȦȝȑȞĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȘ ıȤİĲȚțȒ ʌȡȩıțȜȘıȘ.

9

ǼȐȞ Ș ʌİȡȓȠįȠȢ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȘȢ ʌȡȠȢ ıȣȖȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ ʌȡȐȟȘȢ İȝʌȓʌĲİȚ
İȞĲȩȢ ĲȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ İʌȚȜİȟȚȝȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ.

9

ǼȐȞ Ș ȆȡȐȟȘ İȝʌȓʌĲİȚ ıĲȠȣȢ ĬİȝĮĲȚțȠȪȢ ȈĲȩȤȠȣȢ, ĲȚȢ ǼʌİȞįȣĲȚțȑȢ ȆȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲİȢ țĮȚ
ǼȚįȚțȠȪȢ ıĲȩȤȠȣȢ Ȓ/ țĮȚ ıĲĮ ʌİįȓĮ ʌĮȡȑȝȕĮıȘȢ/ įȡȐıİȚȢ ĲȘȢ İțȐıĲȠĲİ ʌȡȩıțȜȘıȘȢ.

9

ǼȐȞ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ȝȘ İʌȚțȐȜȣȥȘ ĲȦȞ ȤȠȡȘȖȠȣȝȑȞȦȞ ȤȡȘȝĮĲȠįȠĲȒıİȦȞ ȝİ ȐȜȜĮ
ǼʌȚȤİȚȡȘıȚĮțȐ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮ țĮȚ ȐȜȜĮ İȣȡȦʌĮȧțȐ ȤȡȘȝĮĲȠįȠĲȚțȐ İȡȖĮȜİȓĮ.
x ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǾ īǿǹ ǼȆǿȉȊȋǾ ȅȁȅȀȁǾȇȍȈǾ ȉȅȊ ȈȉǹǻǿȅȊ ǹǯ:
ǵȜĮ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ țȡȚĲȒȡȚĮ ĲȠȣ ȈĲĮįȓȠȣ ǹǯ, ȑȤȠȣȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ İĳĮȡȝȠȖȒ țĮȚ Ș șİĲȚțȒ ĲȠȣȢ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ (ȃǹǿ) ĮʌȠĲİȜİȓ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȖȚĮ ȞĮ ȟİțȚȞȒıİȚ ĲȠ ȈĲȐįȚȠ Ǻǯ ĲȘȢ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȦȞ ʌȡȠĲȐıİȦȞ. ǻȚĮĳȠȡİĲȚțȐ Ș ʌȡȩĲĮıȘ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ țĮȚ İȞȘȝİȡȫȞİĲĮȚ ıȤİĲȚțȐ
Ƞ įȣȞȘĲȚțȩȢ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȢ.
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ɇɈȰȴȻɃ Ȳʚ: Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏʘʆ ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ ɲʆɳ ʉʅɳɷɲ ʃʌɿʏɻʌʀʘʆ (Ȱ)
ȀĮĲȐ ĲȠ ȈĲȐįȚȠ Ǻǯ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ Ș ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ ʌȡȠĲȐıİȦȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ țȡȚĲȒȡȚĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ
įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ ʌȑȞĲİ ȕĮıȚțȑȢ ȠȝȐįİȢ ȦȢ ĮțȠȜȠȪșȦȢ:
1Ș ȅȂǹǻǹ ȀȇǿȉǾȇǿȍȃ :
ȆȜȘȡȩĲȘĲĮ țĮȚ ıĮĳȒȞİȚĮ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ
ȀĮĲȐ ĲȘȞ İȟȑĲĮıȘ ĲȘȢ İȞ ȜȩȖȦ ȠȝȐįĮȢ țȡȚĲȘȡȓȦȞ ĮȟȚȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ Ș:
Â ıĮĳȒ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȠȣ ĳȣıȚțȠȪ ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȠȣ ȝİ ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲĮ ȕĮıȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȘȢ

ʌȡȐȟȘȢ,
Â ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȦȞ

ȣʌĮȖȦȖȒȢ įȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȑĲıȚ ȩʌȦȢ ĮȣĲȑȢ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
ȆȡȩıțȜȘıȘ (ʌȤ. İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȘ ĮȞİȡȖȓĮ, ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ İȟĮĲȠȝȚțİȣȝȑȞȘȢ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘȢ țȜʌ)

Â ȇİĮȜȚıĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȤȡȠȞȠįȚĮȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌİȡȚȩįȠȣ

İʌȚȜİȟȚȝȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ țĮȚ ĲȠȣ ȤȡȠȞȚțȠȪ įȚĮıĲȒȝĮĲȠȢ ȚıȤȪȠȢ ĲȠȣ țĮșİıĲȫĲȠȢ
țȡĮĲȚțȫȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ ʌȠȣ ȑȤİȚ İʌȚȜİȖİȓ țȐșİ ĳȠȡȐ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȐȟȘ.
¾ ȉĮ țȡȚĲȒȡȚĮ İȓȞĮȚ įȣĮįȚțȐ (ȞĮȚ/ȩȤȚ).
2Ș ȅȂǹǻǹ ȀȇǿȉǾȇǿȍȃ:
ǼȞıȦȝȐĲȦıȘ ȠȡȚȗȩȞĲȚȦȞ ʌȠȜȚĲȚțȫȞ țĮȚ ĲȒȡȘıȘ șİıȝȚțȠȪ ʌȜĮȚıȓȠȣ (Ǻ)
ȀĮĲȐ ĲȘȞ İȟȑĲĮıȘ ĲȘȢ İȞ ȜȩȖȦ ȠȝȐįĮȢ țȡȚĲȘȡȓȦȞ ĮȟȚȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ Ș:
x

ȉȒȡȘıȘ İșȞȚțȫȞ țĮȚ țȠȚȞȠĲȚțȫȞ țĮȞȩȞȦȞ (Ǻ1),

x

ȈȣȝȕĮĲȩĲȘĲĮ ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȘȢ ʌȡȐȟȘȢ ȝİ ĲȠ "ȈȪıĲȘȝĮ ǼȖȖȪȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȃİȠȜĮȓĮ" (ȚıȤȪİȚ
ȝȩȞȠ ȖȚĮ NEETS 15-24 İĲȫȞ) (Ǻ2),

x

ȈȣȝȕĮĲȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ ȝİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĲȠȣ ĮȞĲĮȖȦȞȚıȝȠȪ țĮȚ ĲȦȞ țȡĮĲȚțȫȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ
(Ǻ3). ȁĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ȩĲȚ Ș ȑȞȞȠȚĮ ĲȘȢ țȡĮĲȚțȒȢ İȞȓıȤȣıȘȢ İȓȞĮȚ ȝȚĮ ĮȞĲȚțİȚȝİȞȚțȒ țĮȚ
ȞȠȝȚțȒ ȑȞȞȠȚĮ ʌȠȣ ȠȡȓȗİĲĮȚ ĮʌİȣșİȓĮȢ Įʌȩ ĲȘ ȈȣȞșȒțȘ, țĮȚ İȡȝȘȞİȪİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ǻȚțĮıĲȒȡȚȠ
ĲȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǲȞȦıȘȢ, įȓȞȠȞĲĮȚ țĮĲİȣșȪȞıİȚȢ/ ȠįȘȖȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȠȣ
țȡȚĲȘȡȓȠȣ ĲȘȢ ıȣȝȕĮĲȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ ȝİ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĲȠȣ ĮȞĲĮȖȦȞȚıȝȠȪ țĮȚ ĲȦȞ
țȡĮĲȚțȫȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘ ȞȠȝȠȜȠȖȓĮ ĲȘȢ ǼǼ țĮȚ ȝİ ĲȘȞ İʌȚĳȪȜĮȟȘ ĲȘȢ
İȡȝȘȞİȓĮȢ ĲȠȣ ǻȚțĮıĲȘȡȓȠȣ ĲȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǲȞȦıȘȢ,

ȆȡȠĮȖȦȖȒ ĲȘȢ ȚıȩĲȘĲĮȢ ȝİĲĮȟȪ ĮȞįȡȫȞ țĮȚ ȖȣȞĮȚțȫȞ țĮȚ ĲȘȢ ȝȘ įȚȐțȡȚıȘȢ (Ǻ4).
ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ İȐȞ Ș ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȘ ʌȡȐȟȘ ʌȡȠĮıʌȓȗİȚ ĲȘȞ ȚıȩĲȘĲĮ ȝİĲĮȟȪ ĮȞįȡȫȞ țĮȚ
ȖȣȞĮȚțȫȞ țĮȚ ĮʌȠĲȡȑʌİȚ țȐșİ įȚȐțȡȚıȘ ȜȩȖȦ ĳȪȜȠȣ, ĳȣȜȒȢ, İșȞȠĲȚțȒȢ țĮĲĮȖȦȖȒȢ,
șȡȘıțİȓĮȢ, ʌİʌȠȚșȒıİȦȞ, ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ, ȘȜȚțȓĮȢ, ȖİȞİĲȒıȚȠȣ ʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıȝȠȪ.
x ǼȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıȕĮıȚȝȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ĮĲȩȝȦȞ ȝİ ĮȞĮʌȘȡȓĮ (Ǻ4). ǼȟİĲȐȗİĲĮȚ ʌȫȢ Ș ʌȡȐȟȘ
įȚĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȘȞ ʌȡȠıȕĮıȚȝȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĮĲȩȝȦȞ ȝİ ĮȞĮʌȘȡȓĮ Ȓ ĮȞ İȞıȦȝĮĲȫȞİȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓİȢ
ʌȡȠıĮȡȝȠıȝȑȞİȢ ıĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ĲȦȞ ǹȝİǹ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȝȓĮ ʌȡȐȟȘ ȑȤİȚ ȒįȘ
ıȣȝȕĮıȚȠʌȠȚȘșİȓ țĮȚ įİȞ ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ ʌȡȩȕȜİȥȘ ȖȚĮ ĲĮ ǹȝİǹ, İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ĳȪıȘ
ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ țĮȚ ĲȘȞ țİȓȝİȞȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ, Ș șİĲȚțȒ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲİțȝȘȡȚȫȞİĲĮȚ ȝİ
ĲȘ įȑıȝİȣıȘ ĲȠȣ įȚțĮȚȠȪȤȠȣ ȩĲȚ șĮ ĮȞĮȜȐȕİȚ ȩȜİȢ ĲȚȢ įĮʌȐȞİȢ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ ȖȚĮ
İȟĮıĳȐȜȚıȘ ʌȡȠıȕĮıȚȝȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ǹȝİǹ ȝİ įȚțȐ ĲȠȣ ȑȟȠįĮ.
ǼȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲȠ İȞ ȜȩȖȦ țȡȚĲȒȡȚȠ įȚİȣțȡȚȞȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ Ș șİĲȚțȒ ĮʌȐȞĲȘıȘ («ȃǹǿ») țĮȜȪʌĲİȚ ĲȚȢ
ĮțȩȜȠȣșİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ:
x

x

ȈĲȘȞ ʌȡȐȟȘ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ,
ȫıĲİ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș
ʌȡȠıȕĮıȚȝȩĲȘĲĮ ıĲĮ ǹȝİǹ Ȓ Ș İȞıȦȝȐĲȦıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚȫȞ ʌȡȠıĮȡȝȠıȝȑȞȦȞ ıĲȚȢ ĮȞȐȖțİȢ
ĲȦȞ ǹȝİǹ.
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ǻİȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıȕĮıȚȝȩĲȘĲĮȢ ıĲĮ ǹȝİǹ,
ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȘ ĳȪıȘ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ ȕȐıİȚ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ įİȞ țȦȜȪİĲĮȚ Ȓ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș
ʌȡȠıȕĮıȚȝȩĲȘĲĮ ıĲĮ ǹȝİǹ.

¾ Ɉɲ ʃʌɿʏɼʌɿɲ ɸʀʆɲɿ ɷʐɲɷɿʃɳ (ʆɲɿ/ ʊʖɿ).
3Ș ȅȂǹǻǹ ȀȇǿȉǾȇǿȍȃ:
ȈțȠʌȚȝȩĲȘĲĮ ʌȡȐȟȘȢ (ī), (70%)
ȀĮĲȐ ĲȘȞ İȟȑĲĮıȘ ĲȘȢ İȞ ȜȩȖȦ ȠȝȐįĮȢ țȡȚĲȘȡȓȦȞ ĮȟȚȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ Ș:
9
9
9
9
9
9

ǹȞĮȖțĮȚȩĲȘĲĮ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ:
ǹʌȠįȠĲȚțȩĲȘĲĮ ȆȡȐȟȘȢ
ǺȚȦıȚȝȩĲȘĲĮ, ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȩĲȘĲĮ, ĮȟȚȠʌȠȓȘıȘ
ȀĮȚȞȠĲȠȝȓĮ
ǻȚțĲȪȦıȘ
ȈȣȞȑȡȖİȚĮ țĮȚ ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȘȢ ʌȡȐȟȘȢ ȝİ ȐȜȜĮ ȑȡȖĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ İȓĲİ
ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞĮ İȓĲİ ıİ İȟȑȜȚȟȘ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȠȣ ǼȆ Ȓ ȐȜȜȦȞ ʌȡȠȖȡĮȝȝȐĲȦȞ
¾ ȉĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĮȟȚȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ ȝİ ȕĮșȝȠȜȩȖȘıȘ (țȜȓȝĮțĮ 0-10)

¾

ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǾ ĬǼȉǿȀǾȈ ǹȄǿȅȁȅīǾȈǾȈ ȀȇǿȉǾȇǿȅȊ (ī)
9 Ǿ ʌȡȐȟȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞİȚ ıİ țȐșİ İʌȚȝȑȡȠȣȢ țȡȚĲȒȡȚȠ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ
ȝȘįȑȞ (0). Ǿ ȝȑȖȚıĲȘ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ıȣȖțİȞĲȡȫıİȚ ȝȓĮ ʌȡȐȟȘ İȓȞĮȚ: 60 ȕĮșȝȠȓ.
ȍȢ İȜȐȤȚıĲȠ ȩȡȚȠ șİĲȚțȒȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ȕĮșȝȩȢ  25.

4Ș ȅȂǹǻǹ ȀȇǿȉǾȇǿȍȃ:
ɏɆȻɀɃɈȸɈȰ ɅɆȰɂȸɇ (ȴ), (30%)

ȀĮĲȐ ĲȘȞ İȟȑĲĮıȘ ĲȘȢ İȞ ȜȩȖȦ ȠȝȐįĮȢ țȡȚĲȘȡȓȦȞ ĮȟȚȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ Ș:
ȈĲȐįȚȠ İȟȑȜȚȟȘȢ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ İȞİȡȖİȚȫȞ ȦȡȓȝĮȞıȘȢ ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ
ǺĮșȝȩȢ ʌȡȠȩįȠȣ įȚȠȚțȘĲȚțȫȞ Ȓ ȐȜȜȦȞ İȞİȡȖİȚȫȞ
¾

ȉĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĮȟȚȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ ȝİ ȕĮșȝȠȜȩȖȘıȘ (țȜȓȝĮțĮ 0-10)

¾

ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǾ ĬǼȉǿȀǾȈ ǹȄǿȅȁȅīǾȈǾȈ ȀȇǿȉǾȇǿȅȊ (ǻ)
Ǿ ʌȡȐȟȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞİȚ ıİ țȐșİ İʌȚȝȑȡȠȣȢ țȡȚĲȒȡȚȠ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ
ȝȘįȑȞ (0). ȍȢ İȜȐȤȚıĲȠ ȩȡȚȠ șİĲȚțȒȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ȕĮșȝȩȢ  8

ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǾ īǿǹ ĬǼȉǿȀǾ ǹȄǿȅȁȅīǾȈǾ ȉǾȈ ȆȇǹȄǾȈ:
i) ȅȝȐįĮ ȀȡȚĲȘȡȓȦȞ (ǹ) ȆȁǾȇȅȉǾȉǹ: ȈȣȞȠȜȚțȒ ǺĮșȝȠȜȠȖȓĮ (ȃǹǿ)
ii) ȅȝȐįĮ ȀȡȚĲȘȡȓȦȞ (Ǻ) ȉǾȇǾȈǾ ǼĬȃǿȀȍȃ & ȀȅǿȃȅȉǿȀȍȃ Ȁǹȃȅȃȍȃ: ȈȣȞȠȜȚțȒ
ǺĮșȝȠȜȠȖȓĮ (ȃǹǿ)
iii) ȅȝȐįĮ ȀȡȚĲȘȡȓȦȞ (ī) ȈȀȅȆǿȂȅȉǾȉǹ: ȈȣȞȠȜȚțȒ ǺĮșȝȠȜȠȖȓĮ 25,0
iv) ȅȝȐįĮ ȀȡȚĲȘȡȓȦȞ (ǻ) ȍȇǿȂȅȉǾȉǹ: ȈȣȞȠȜȚțȒ ǺĮșȝȠȜȠȖȓĮ  8,0
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ȿ_1: ȿȻɇɈȰ ȵɂȵɈȰɇȸɇ ɅȿȸɆɃɈȸɈȰɇ ɇɈɃȻɍȵȻɏɁ ɅɆɃɈȰɇȸɇ
ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȻȰȾɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰ: ȰɁȰɅɈɉɂȸ ȰɁȺɆɏɅȻɁɃɉ ȴɉɁȰɀȻȾɃɉ, ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸ ȾȰȻ ȴȻȰ ȲȻɃɉ ɀȰȺȸɇȸ
ȰɂɃɁȰɇ ɅɆɃɈȵɆȰȻɃɈȸɈȰɇ: 3 «ȴɿɸʐʃʊʄʐʆʍɻ ʏɻʎ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ʍʏɻʆ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻ ʏʘʆ ʆɹʘʆ ɹʘʎ 29 ɸʏʙʆ»,
ȵɅȵɁȴɉɈȻȾȸ ɅɆɃɈȵɆȰȻɃɈȸɈȰ:8ii «Ȳɿʙʍɿʅɻ ɹʆʏɲʇɻ ʍʏɻʆ ɲɶʉʌɳ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏʘʆ ʆɹʘʆ (ɅȰɁ), ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ɶɿɲ ɲʐʏʉʑʎ ʋʉʐ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ɸʃʏʊʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ, ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɼ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻʎ, ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ʆɹʘʆ ʋ
ɲʆʏɿʅɸʏʘʋʀɺʉʐʆ ʏʉʆ ʃʀʆɷʐʆʉ ʃʉɿʆʘʆɿʃʉʑ ɲʋʉʃʄɸɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʏʘʆ ʆɹʘʆ ɲʋʊ ʋɸʌɿɽʘʌɿʉʋʉɿɻʅɹʆɸʎ ʃʉɿʆʊʏɻʏɸʎ ʅɸʏɲʇʑ ɳʄʄʘʆ ʅɹʍʘ ʏɻʎ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏɻʎ «ȵɶɶʑɻʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻ Ɂɸʉʄɲʀɲ»
ȾɏȴȻȾɃɇ ɅɆɃɇȾȿȸɇȸɇ:
ɈȻɈȿɃɇ ɅɆɃɈȵȻɁɃɀȵɁȸɇ ɅɆȰɂȸɇ: «Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻʎ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʙʆ ʋʌʘʏʉɴʉʐʄɿʙʆ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ ʆɹʘʆ ɸʄɸʑɽɸʌʘʆ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʙʆ ɻʄɿʃʀɲʎ 18 ɹʘʎ 29 ɸʏʙʆ ʅɸ ɹʅʔɲʍɻ ʍʏɿʎ ɶʐʆɲʀʃɸʎ»
ɇȸɀȵȻȰ ȵȿȵȳɍɃɉ

Ɉɿʅɼ

Ȱ/Ȱ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ

ȵʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻ

1

Ƀ ʔʉʌɹɲʎ ʋʉʐ ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ ʏɻʆ ʋʌʊʏɲʍɻ ɸʅʋʀʋʏɸɿ ʍʏɿʎ
ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ɷʐʆɻʏɿʃʙʆ ɷɿʃɲɿʉʑʖʘʆ ʋʉʐ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ
ʋʌʊʍʃʄɻʍɻ

ƪǍİĲƾǅİĲĮǈ İƾǌ ǎ ƩǈǉĮǈǎǘǒǎǐ ȺǎǑ ǑȺǎǃƾǊǊİǈ Ĳǆǌ ȺǏǗĲĮıǆ İǋȺǁȺĲİǈ ıĲǈǐ
ǉĮĲǆǄǎǏǁİǐ įǑǌǆĲǈǉǙǌ įǈǉĮǈǎǘǒǔǌ ȺǎǑ ǎǏǁǅǎǌĲĮǈ ıĲǆǌ ȺǏǗıǉǊǆıǆ

2

Ȱɿʏɿʉʄʊɶɻʍɻ/Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ

ɁȰȻ
ɃɍȻ

ȵʇɸʏɳɺɸʏɲɿ ɸɳʆ o ȴɿʃɲɿʉʑʖʉʎ ʋʉʐ ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ ʏɻʆ ʋʌʊʏɲʍɻ ɹʖɸɿ ʏɻʆ
ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲ ɸʃʏɹʄɸʍɻʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ. Ƀ ɹʄɸɶʖʉʎ ɶʀʆɸʏɲɿ ʅɸ ɴɳʍɻ
Ƀ ʔʉʌɹɲʎ ʋʉʐ ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ ʏɻʆ ʋʌʊʏɲʍɻ ɹʖɸɿ ʏɻʆ ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲ
ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻʎ (ʋ.ʖ. ʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃɹʎ ɲʋʉʔɳʍɸɿʎ, ʃɲʏɲʍʏɲʏɿʃɳ
ɸʃʏɹʄɸʍɻʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɶɿɲ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ ʏɻʆ ʋʌʊʏɲʍɻ
ʔʉʌɹʘʆ ʃʄʋ) ʋʉʐ ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʍʐʆɻʅʅɹʆɲ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ ʏʉʐ
ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋʌʊʍʃʄɻʍɻ

ɁȰȻ
ɃɍȻ

ȵʇɸʏɳɺɸʏɲɿ ɲʆ, ɶɿɲ ʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ ʏɻʎ ʋʌʊʏɲʍɻʎ, ɲʃʉʄʉʐɽɼɽɻʃɸ ɻ
ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ, ɲʆ ʏɲ ʏʐʋʉʋʉɿɻʅɹʆɲ ɹʆʏʐʋɲ ɸʀʆɲɿ
ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɹʆɲ ʃɲɿ ɹʖʉʐʆ ɸʋɿʍʐʆɲʔɽɸʀ ʊʄɲ ʏɲ ʍʐʆʉɷɸʐʏɿʃɳ
ɹɶɶʌɲʔɲ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆɲ ʍʏɻ ʍʖɸʏɿʃɼ ʋʌʊʍʃʄɻʍɻ
ʃɲɿ ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ:

3

Ɉʐʋɿʃɼ Ʌʄɻʌʊʏɻʏɲ ʐʋʉɴɲʄʄʊʅɸʆɻʎ ʋʌʊʏɲʍɻʎ

- ȸ ɲʀʏɻʍɻ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ ʋʌɳʇɻʎ, ʐʋʉɶɸɶʌɲʅʅɹʆɻ ɲʋʊ ʏʉ
ʆʊʅɿʅʉ ɸʃʋʌʊʍʘʋʉ ʏʉʐ ȴɿʃɲɿʉʑʖʉʐ

ɁȰȻ
ɃɍȻ
ɁȰȻ

- ȿʉɿʋɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʋʉʐ ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋʌʊʍʃʄɻʍɻ ɲʋʊ ʏʉʆ ȵɌ

ɃɍȻ
ȴȵɁ ȵɌȰɆɀɃȷȵɈȰȻ

4

5

6

7

8

Ʌɸʌʀʉɷʉʎ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏɻʎ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎ ʋʌɳʇɻʎ

ȵʇɸʏɳɺɸʏɲɿ ɸɳʆ ɻ ʋɸʌʀʉɷʉʎ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏɻʎ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎ ʋʌɳʇɻʎ
ɸʅʋʀʋʏɸɿ ɸʆʏʊʎ ʏɻʎ ʋɸʌɿʊɷʉʐ ɸʋɿʄɸʇɿʅʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ,
ɸʃʏʊʎ ɸɳʆ ʍʏɻʆ ʋʌʊʍʃʄɻʍɻ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɼ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲ

ɀɻ ʋɸʌɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ ʅɹʖʌɿ ʏɻʆ
ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʏɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȵʇɸʏɳɺɸʏɲɿ ʉʏɿ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʋɸʌɲɿʘɽɸʀ ʏʉ ʔʐʍɿʃʊ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ
ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎ ʋʌɳʇɻʎ ʅɹʖʌɿ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʋʉʐ ʉ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎ
ʐʋɹɴɲʄɸ ʏɻʆ ɲʀʏɻʍɻ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ. Ɉʉʆʀɺɸʏɲɿ ʊʏɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ
ʏʉʆ Ⱦɲʆ. 1303/2013, ɳʌɽʌʉ 65, ʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎ 6: «Ƀɿ ʋʌɳʇɸɿʎ ɷɸʆ
ɸʋɿʄɹɶʉʆʏɲɿ ɶɿɲ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ ɲʋʊ ʏɲ ȵȴȵɈ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ
ɹʖʉʐʆ ʋɸʌɲʏʘɽɸʀ ʔʐʍɿʃɳ ɼ ɸʃʏɸʄɸʍʏɸʀ ʋʄɼʌʘʎ ʋʌɿʆ ʆɲ ʐʋʉɴɳʄɸɿ ʉ
ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎ ʍʏɻ ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɿʃɼ ɲʌʖɼ ʏɻʆ ɲʀʏɻʍɻ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ
ɴɳʍɸɿ ʏʉʐ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ, ɲʆɸʇɳʌʏɻʏɲ ɲʆ ʉ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎ ɹʖɸɿ
ɸʃʏɸʄɹʍɸɿ ʊʄɸʎ ʏɿʎ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ʋʄɻʌʘʅɹʎ».

ȸ ʋʌɳʇɻ ɷɸʆ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏʅɼʅɲ ɸʋɹʆɷʐʍɻʎ ʍɸ ʐʋʉɷʉʅɼ ɼ
ʋɲʌɲɶʘɶɿʃɼ ɸʋɹʆɷʐʍɻ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 71 ʏʉʐ Ⱦɲʆ.
1303/2013

ȵʇɸʏɳɺɸʏɲɿ ʊʏɿ ɻ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ʋʌɳʇɻ ɷɸʆ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏʅɼʅɲ
ɸʋɹʆɷʐʍɻʎ ʍɸ ʐʋʉɷʉʅɼ ɼ ʋɲʌɲɶʘɶɿʃɼ ɸʋɹʆɷʐʍɻ ɻ ʉʋʉʀɲ ɹʋɲʐʍɸ ɼ
ʅɸʏɸɶʃɲʏɲʍʏɳɽɻʃɸ ɸʃʏʊʎ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ ʏʉʐ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ɸʆʏʊʎ
ʋɹʆʏɸ ɸʏʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ʏɸʄɿʃɼ ʋʄɻʌʘʅɼ ʍʏʉ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉ ɼ ɸʆʏʊʎ ʏɻʎ
ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ ʋʉʐ ʉʌɿɺʊʏɲʆ ʍʏʉʐʎ ʃɲʆʊʆɸʎ ʋɸʌʀ ʃʌɲʏɿʃʙʆ
ɸʆɿʍʖʑʍɸʘʆ (ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 71 ʏʉʐ Ⱦɲʆ. 1303/2013)

ȸ Ʌʌɳʇɻ ɸʅʋʀʋʏɸɿ ʍʏʉʐʎ Ⱥɸʅɲʏɿʃʉʑʎ ɇʏʊʖʉʐʎ, ʏɿʎ ȵʋɸʆɷʐʏɿʃɹʎ ȵʇɸʏɳɺɸʏɲɿ ɸɲʆ ɻ Ʌʌɳʇɻ ɸʅʋʀʋʏɸɿ ʍʏʉʐʎ Ⱥɸʅɲʏɿʃʉʑʎ ɇʏʊʖʉʐʎ, ʏɿʎ
Ʌʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɸʎ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ȵɿɷɿʃʉʑʎ ʍʏʊʖʉʐʎ ʏɻʎ Ʌʌʊʍʃʄɻʍɻʎ ȵʋɸʆɷʐʏɿʃɹʎ Ʌʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɸʎ ʃɲɿ ȵɿɷɿʃʉʑʎ ʍʏʊʖʉʐʎ ɼ/ ʃɲɿ ʍʏɲ ʋɸɷʀɲ
ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʉʐ ȵʋɿʖ. Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ
ʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎ/ ɷʌɳʍɸɿʎ ʏɻʎ Ʌʌʊʍʃʄɻʍɻʎ.
ɀɻ ɸʋɿʃɳʄʐʗɻ ʏʘʆ ʖʉʌɻɶʉʐʅɹʆʘʆ ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɼʍɸʘʆ ʅɸ
ɳʄʄɲ ȵʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃɳ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ʃɲɿ ɳʄʄɲ ɸʐʌʘʋɲʁʃɳ
ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃɳ ɸʌɶɲʄɸʀɲ

ȵʇɸʏɳɺɸʏɲɿ ɸɳʆ ɷɿɲʍʔɲʄʀɺɸʏɲɿ ɻ ʅɻ ɸʋɿʃɳʄʐʗɻ ʏʘʆ ʖʉʌɻɶʉʐʅɹʆʘʆ
ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɼʍɸʘʆ ʅɸ ɳʄʄɲ ȵʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃɳ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ʃɲɿ ɳʄʄɲ
ɸʐʌʘʋɲʁʃɳ ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃɳ ɸʌɶɲʄɸʀɲ

ɁȰȻ
ɃɍȻ

ɁȰȻ

ɃɍȻ

ɁȰȻ
ɃɍȻ
ȴȵɁ ȵɌȰɆɀɃȷȵɈȰȻ
ɁȰȻ
ɃɍȻ
ɁȰȻ
ɃɍȻ
ɁȰȻ

9

ɉʋʉɴʉʄɼ ɲʋʉʔɳʍɸʘʆ ʏʘʆ ɲʌʅʊɷɿʘʆ ɼ ʃɲɿ ʍʐʄʄʉɶɿʃʙʆ
ʉʌɶɳʆʘʆ ʏʉʐ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐ ɼ ɳʄʄʘʆ ɲʌʅʊɷɿʘʆ ʉʌɶɳʆʘʆ

ȵʇɸʏɳɺɸʏɲɿ ɸɳʆ ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ɲʋʉʔɳʍɸɿʎ ʏʘʆ ɲʌʅʊɷɿʘʆ ɼ ʃɲɿ
ʍʐʄʄʉɶɿʃʙʆ ʉʌɶɳʆʘʆ ʏʉʐ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐ ɼ ɳʄʄʘʆ ɲʌʅʊɷɿʘʆ ʉʌɶɳʆʘʆ,
ʊʋʉʐ ɲʐʏʊ ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻ ʍʖɸʏɿʃɼ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ.

ɃɍȻ
ȴȵɁ ȵɌȰɆɀɃȷȵɈȰȻ

ƴƵƳƽƴƳĬƪƶƬ īƭƧ ĬƪƷƭƮƬ ƧƲƭƳƯƳīƬƶƬ:
ƣǊĮ ĲĮ ȺĮǏĮȺƾǌǔ ǉǏǈĲǀǏǈĮ ĲǎǑ ƶĲĮįǁǎǑ Ƨ, ǇĮ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ǊĮǋǃƾǌǎǑǌ Ĳǈǋǀ ƱƧƭ ǀ ƩƪƱ ƪĭƧƵưƳƫƪƷƧƭ, ıǑǌǇǀǉǆ ȺǎǑ ĮȺǎĲİǊİǁ ĮȺĮǏĮǁĲǆĲǆ
ȺǏǎǖȺǗǇİıǆ ǄǈĮ ǌĮ Ǎİǉǈǌǀıİǈ Ĳǎ ƶĲƾįǈǎ ƨƝ Ĳǆǐ ĮǍǈǎǊǗǄǆıǆǐ Ĳǔǌ ȺǏǎĲƾıİǔǌ. ƩǈĮĳǎǏİĲǈǉƾ ǆ ȺǏǗĲĮıǆ ĮȺǎǏǏǁȺĲİĲĮǈ ǉĮǈ İǌǆǋİǏǙǌİĲĮǈ ıǒİĲǈǉƾ ǎ
ƩǈǉĮǈǎǘǒǎǐ.

ȵȾɅȿȸɆɏɇȸ ȾɆȻɈȸɆȻɏɁ
ɅȿȸɆɃɈȸɈȰɇ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɹʆɲʌʇɻʎ ɸʇɹʏɲʍɻʎ ʋɲʌɲɷɸʃʏʉʑ ʋʌʊʏɲʍɻʎ:
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʙʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ:
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ ɸʇɹʏɲʍɻʎ ʋɲʌɲɷɸʃʏʉʑ ʋʌʊʏɲʍɻʎ:

ɉʋʉɶʌɲʔɼ

ɁȰȻ
ɃɍȻ
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ȿ_2: ɌɉȿȿɃ ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ ɅɆȰɂȸɇ ɅɆȰɂȵɏɁ ȾɆȰɈȻȾɏɁ ȵɁȻɇɍɉɇȵɏɁ Ɂȵȵ/ɃȰȵȴ
ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȻȰȾɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰ: ȰɁȰɅɈɉɂȸ ȰɁȺɆɏɅȻɁɃɉ ȴɉɁȰɀȻȾɃɉ, ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸ ȾȰȻ ȴȻȰ ȲȻɃɉ ɀȰȺȸɇȸ
ȰɂɃɁȰɇ ɅɆɃɈȵɆȰȻɃɈȸɈȰɇ: 3 «ȴɿɸʐʃʊʄʐʆʍɻ ʏɻʎ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ʍʏɻʆ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻ ʏʘʆ ʆɹʘʆ ɹʘʎ 29 ɸʏʙʆ»,
ȵɅȵɁȴɉɈȻȾȸ ɅɆɃɈȵɆȰȻɃɈȸɈȰ:8ii «Ȳɿʙʍɿʅɻ ɹʆʏɲʇɻ ʍʏɻʆ ɲɶʉʌɳ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏʘʆ ʆɹʘʆ (ɅȰɁ), ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ɶɿɲ ɲʐʏʉʑʎ ʋʉʐ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ɸʃʏʊʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ, ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɼ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻʎ, ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆ
ʏʘʆ ʆɹʘʆ ʋʉʐ ɲʆʏɿʅɸʏʘʋʀɺʉʐʆ ʏʉʆ ʃʀʆɷʐʆʉ ʃʉɿʆʘʆɿʃʉʑ ɲʋʉʃʄɸɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʏʘʆ ʆɹʘʆ ɲʋʊ ʋɸʌɿɽʘʌɿʉʋʉɿɻʅɹʆɸʎ ʃʉɿʆʊʏɻʏɸʎ ʅɸʏɲʇʑ ɳʄʄʘʆ ʅɹʍʘ ʏɻʎ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏɻʎ «ȵɶɶʑɻʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻ Ɂɸʉʄɲʀɲ»
ȾɏȴȻȾɃɇ ɅɆɃɇȾȿȸɇȸɇ:
ɈȻɈȿɃɇ ɅɆɃɈȵȻɁɃɀȵɁȸɇ ɅɆȰɂȸɇ: «Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻʎ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʙʆ ʋʌʘʏʉɴʉʐʄɿʙʆ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ ʆɹʘʆ ɸʄɸʑɽɸʌʘʆ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʙʆ ɻʄɿʃʀɲʎ 18 ɹʘʎ 29 ɸʏʙʆ ʅɸ ɹʅʔɲʍɻ ʍʏɿʎ ɶʐʆɲʀʃɸʎ
ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸ ɇȵ ȵɅȻɅȵȴɃ ȾȰɈȸȳɃɆȻȰɇ ȾɆȻɈȸɆȻɏɁ
Ȱ. ɅȿȸɆɃɈȸɈȰ ȾȰȻ ɇȰɌȸɁȵȻȰ Ɉȸɇ ɅɆȰɂȸɇ

ȾȰɈȸȳɃɆȻȰ ȾɆȻɈȸɆȻɏɁ
Ȱ/Ȱ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʃʌɿʏɻʌʀʉʐ

ɇɲʔɼʆɸɿɲ ʃɲɿ ʋʄɻʌʊʏɻʏɲ ʏʉʐ
Ȱ1 ʔʐʍɿʃʉʑ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ ʏɻʎ
ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎ ʋʌɳʇɻʎ

A2 Ɉɼʌɻʍɻ ɴɲʍɿʃʙʆ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸʘʆ

Ɇɸɲʄɿʍʏɿʃʊʏɻʏɲ ʏʉʐ
A3 ʖʌʉʆʉɷɿɲɶʌɳʅʅɲʏʉʎ
ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ ʏɻʎ ʋʌɳʇɻʎ

Ʌɸɷʀʉ
ɈȴɅ

ȵʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻ ʃʌɿʏɻʌʀʉʐ

Ɉɿʅɼ

ȵʃʋʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ ʃʌɿʏɻʌʀʉʐ

ɁȰȻ

ɇɸ ɲʆʏʀɽɸʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ

ɃɍȻ

ȵʃʋʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ ʃʌɿʏɻʌʀʉʐ

ɁȰȻ

ɇɸ ɲʆʏʀɽɸʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ

ɃɍȻ

ƪǍİĲƾǅİĲĮǈ ǆ ıĮĳǀǌİǈĮ ǉĮǈ ȺǊǆǏǗĲǆĲĮ ĲǎǑ ĳǑıǈǉǎǘ ĮǌĲǈǉİǈǋƿǌǎǑ
(İȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉǆǐ ǈįƿĮǐ) Ĳǆǐ ȺǏǎĲİǈǌǗǋİǌǆǐ ȺǏƾǍǆǐ, ǔǐ ȺǏǎǐ ĲĮ ǃĮıǈǉƾ
Ĳİǒǌǈǉƾ ǉĮǈ ǊİǈĲǎǑǏǄǈǉƾ ǒĮǏĮǉĲǆǏǈıĲǈǉƾ Ĳǆǐ ȺǏǎǉǀǏǑǍǆǐ

ȵʇɸʏɳɺɸʏɲɿ ɸɳʆ ʉ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎ ʏɻʌɸʀ ʏɿʎ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ʐʋɲɶʘɶɼʎ
ɹʏʍɿ ʊʋʘʎ ɲʐʏɹʎ ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ Ʌʌʊʍʃʄɻʍɻ (ʋʖ.
ɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆɻ ɲʆɸʌɶʀɲ, ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻ ɸʇɲʏʉʅɿʃɸʐʅɹʆɻʎ
ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʎ ʃʄʋ)

ʇʅ ɻ ʎ
ʌ ɶʌ ʅʅ ʎ
ʖʌ
ɼʅ ʎ
ɿʍʖʑʉʎ ʏʉʐ ʃɲɽɸʍʏʙʏʉʎ ʃʌɲʏɿʃʙʆ ɸʆɿʍʖʑʍɸʘʆ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ɸʋɿʄɸɶɸʀ
ʃɳɽɸ ʔʉʌɳ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌɳʇɻ
ȵʃʋʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ ʃʌɿʏɻʌʀʉʐ

ƴƵƳƽƴƳĬƪƶƬ ĬƪƷƭƮƬƶ ƧƲƭƳƯƳīƬƶƬƶ
Ƭ ȺǏƾǍǆ ǇĮ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ǊĮǋǃƾǌİǈ Ĳǆǌ Ĳǈǋǀ "ƱƧƭ" ıİ ǗǊĮ ĲĮ ǉǏǈĲǀǏǈĮ.

ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ

Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ

ɁȰȻ

ɇɸ ɲʆʏʀɽɸʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ȵȾɅȿȸɆɏɇȸ ȾɆȻɈȸɆȻɏɁ
ɃɀȰȴȰɇ Ȱ

ɃɍȻ
ɁȰȻ
ɄɍȻ

Ȱɿʏɿʉʄʊɶɻʍɻ
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ȿ_2: ɌɉȿȿɃ ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ ɅɆȰɂȵɏɁ ȾɆȰɈȻȾɏɁ ȵɁȻɇɍɉɇȵɏɁ Ɂȵȵ/ɃȰȵȴ
ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȻȰȾɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰ: ȰɁȰɅɈɉɂȸ ȰɁȺɆɏɅȻɁɃɉ ȴɉɁȰɀȻȾɃɉ, ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸ ȾȰȻ ȴȻȰ ȲȻɃɉ ɀȰȺȸɇȸ
ȰɂɃɁȰɇ ɅɆɃɈȵɆȰȻɃɈȸɈȰɇ: 3 «ȴɿɸʐʃʊʄʐʆʍɻ ʏɻʎ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ʍʏɻʆ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻ ʏʘʆ ʆɹʘʆ ɹʘʎ 29 ɸʏʙʆ»,
ȵɅȵɁȴɉɈȻȾȸ ɅɆɃɈȵɆȰȻɃɈȸɈȰ: 8ii «Ȳɿʙʍɿʅɻ ɹʆʏɲʇɻ ʍʏɻʆ ɲɶʉʌɳ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏʘʆ ʆɹʘʆ (ɅȰɁ), ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ɶɿɲ ɲʐʏʉʑʎ ʋʉʐ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ɸʃʏʊʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ, ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɼ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻʎ, ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʏʘʆ
ʆɹʘʆ ʋʉʐ ɲʆʏɿʅɸʏʘʋʀɺʉʐʆ ʏʉʆ ʃʀʆɷʐʆʉ ʃʉɿʆʘʆɿʃʉʑ ɲʋʉʃʄɸɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʏʘʆ ʆɹʘʆ ɲʋʊ ʋɸʌɿɽʘʌɿʉʋʉɿɻʅɹʆɸʎ ʃʉɿʆʊʏɻʏɸʎ ʅɸʏɲʇʑ ɳʄʄʘʆ ʅɹʍʘ ʏɻʎ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏɻʎ «ȵɶɶʑɻʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻ Ɂɸʉʄɲʀɲ»
ȾɏȴȻȾɃɇ ɅɆɃɇȾȿȸɇȸɇ:
ɈȻɈȿɃɇ ɅɆɃɈȵȻɁɃɀȵɁȸɇ ɅɆȰɂȸɇ: «Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻʎ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʙʆ ʋʌʘʏʉɴʉʐʄɿʙʆ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ ʆɹʘʆ ɸʄɸʑɽɸʌʘʆ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʙʆ ɻʄɿʃʀɲʎ 18 ɹʘʎ 29 ɸʏʙʆ ʅɸ ɹʅʔɲʍɻ ʍʏɿʎ ɶʐʆɲʀʃɸʎ»
ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸ ɇȵ ȵɅȻɅȵȴɃ ȾȰɈȸȳɃɆȻȰɇ ȾɆȻɈȸɆȻɏɁ
ɃɀȰȴȰ ȾɆȻɈȸɆȻɏɁ
Ȱ/Ȱ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʃʌɿʏɻʌʀʉʐ

Ȳ1

Ɉɼʌɻʍɻ ɸɽʆɿʃʙʆ ʃɲɿ ɸʆʘʍɿɲʃʙʆ
ʃɲʆʊʆʘʆ

Ȳ2

ɇʐʅɴɲʏʊʏɻʏɲ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎ
ʋʌɳʇɻʎ ʅɸ ʏʉ "ɇʑʍʏɻʅɲ ȵɶɶʑɻʍɻ ɶɿɲ
ʏɻʆ Ɂɸʉʄɲʀɲ" (ɿʍʖʑɸɿ ʅʊʆʉ ɶɿɲ
NEETS 15-24 ɸʏʙʆ)

ɇʐʅɴɲʏʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ʋʌɳʇɻʎ ʅɸ ʏʉʐʎ
Ȳ3 ʃɲʆʊʆɸʎ ʏʉʐ ɲʆʏɲɶʘʆɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʏʘʆ
ʃʌɲʏɿʃʙʆ ɸʆɿʍʖʑʍɸʘʆ.

Ʌʌʉɲɶʘɶɼ ʏɻʎ ɿʍʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ ʅɸʏɲʇʑ
Ȳ4 ɲʆɷʌʙʆ ʃɲɿ ɶʐʆɲɿʃʙʆ ʃɲɿ ʏɻʎ ʅɻ
ɷɿɳʃʌɿʍɻʎ.

Ȳ5

ȵʇɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɻʎ ʋʌʉʍɴɲʍɿʅʊʏɻʏɲʎ
ʏʘʆ ɲʏʊʅʘʆ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɲ.

Ȳ. ȵʆʍʘʅɳʏʘʍɻ ʉʌɿɺʊʆʏɿʘʆ ʋʉʄɿʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ʏɼʌɻʍɻ ɽɸʍʅɿʃʉʑ ʋʄɲɿʍʀʉʐ
Ʌɸɷʀʉ
ɈȴɅ

ȵʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻ ʃʌɿʏɻʌʀʉʐ

Ɉɿʅɼ

ȵʃʋʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ ʃʌɿʏɻʌʀʉʐ

ɁȰȻ

ɇɸ ɲʆʏʀɽɸʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ

ɃɍȻ

ȵʃʋʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ ʃʌɿʏɻʌʀʉʐ

ɁȰȻ

ɇɸ ɲʆʏʀɽɸʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ

ɃɍȻ

ȵʃʋʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ ʃʌɿʏɻʌʀʉʐ

ɁȰȻ

ɇɸ ɲʆʏʀɽɸʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ

ɃɍȻ

ȵʃʋʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ ʃʌɿʏɻʌʀʉʐ

ɁȰȻ

ɇɸ ɲʆʏʀɽɸʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ

ɃɍȻ

ȵʃʋʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ ʃʌɿʏɻʌʀʉʐ

ɁȰȻ

ɇɸ ɲʆʏʀɽɸʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ

ɃɍȻ

ȵʇɸʏɳɺɸʏɲɿ ɸɳʆ ʉ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎ ɹʖɸɿ ɷɸʍʅɸʐʏɸʀ ɶɿɲ ʏɻʆ ʏɻʌɻʍɻ ʏʘʆ ʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɿʍʖʑʉʆʏʘʆ ɸɽʆɿʃʙʆ ʃɲɿ ɸʆʘʍɿɲʃʙʆ ʃɲʆʊʆʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ʋʌɳʇɻ

ȵʇɸʏɳɺɸʏɲɿ, ɻ ʍʐʅɴɲʏʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎ ʋʌɳʇɻʎ ʅɸ ʏʉ ɇʑʍʏɻʅɲ
"ȵɶɶʑɻʍɻ ɶɿɲ ʏɻʆ Ɂɸʉʄɲʀɲ" ɸʔʊʍʉʆ ʍʏɻʆ ʉʅɳɷɲ ʍʏʊʖʉ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ
NEETS 15-24 ɸʏʙʆ.

ƪǍİĲƾǅİĲĮǈ İĳǗıǎǌ ǆ ȺǏƾǍǆ İǌƿǒİǈ ıĲǎǈǒİǁĮ ǉǏĮĲǈǉǙǌ İǌǈıǒǘıİǔǌ, ǆ ıǑǋǃĮĲǗĲǆĲƾ
Ĳǆǐ ǋİ Ĳǎ ǉĮǌǎǌǈıĲǈǉǗ ȺǊĮǁıǈǎ Ĳǔǌ ǉǏĮĲǈǉǙǌ İǌǈıǒǘıİǔǌ. ƯĮǋǃƾǌǎǌĲĮǐ ǑȺǗǓǆ
ǗĲǈ ǆ ƿǌǌǎǈĮ Ĳǆǐ ǉǏĮĲǈǉǀǐ İǌǁıǒǑıǆǐ İǁǌĮǈ ǋǈĮ ĮǌĲǈǉİǈǋİǌǈǉǀ ǉĮǈ ǌǎǋǈǉǀ ƿǌǌǎǈĮ
ȺǎǑ ǎǏǁǅİĲĮǈ ĮȺİǑǇİǁĮǐ ĮȺǗ Ĳǆ ƶǑǌǇǀǉǆ, ǉĮǈ İǏǋǆǌİǘİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎ ƩǈǉĮıĲǀǏǈǎ Ĳǆǐ
ƪǑǏǔȺĮǕǉǀǐ Ơǌǔıǆǐ, įǁǌǎǌĲĮǈ ǉĮĲİǑǇǘǌıİǈǐ/ ǎįǆǄǁİǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ ĮǍǈǎǊǗǄǆıǆ ĲǎǑ
ǉǏǈĲǆǏǁǎǑ Ĳǆǐ ıǑǋǃĮĲǗĲǆĲĮǐ Ĳǆǐ ȺǏƾǍǆǐ ǋİ ĲǎǑǐ ǉĮǌǗǌİǐ ĲǎǑ ĮǌĲĮǄǔǌǈıǋǎǘ ǉĮǈ
Ĳǔǌ ǉǏĮĲǈǉǙǌ İǌǈıǒǘıİǔǌ, ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǆ ǌǎǋǎǊǎǄǁĮ Ĳǆǐ ƪƪ ǉĮǈ ǋİ Ĳǆǌ
İȺǈĳǘǊĮǍǆ Ĳǆǐ İǏǋǆǌİǁĮǐ ĲǎǑ ƩǈǉĮıĲǆǏǁǎǑ Ĳǆǐ ƪǑǏǔȺĮǕǉǀǐ Ơǌǔıǆǐ.

ȵʇɸʏɳɺɸʏɲɿ ɸɳʆ ɻ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ʋʌɳʇɻ ʋʌʉɲʍʋʀɺɸɿ ʏɻʆ ɿʍʊʏɻʏɲ ʅɸʏɲʇʑ
ɲʆɷʌʙʆ ʃɲɿ ɶʐʆɲɿʃʙʆ ʃɲɿ ɲʋʉʏʌɹʋɸɿ ʃɳɽɸ ɷɿɳʃʌɿʍɻ ʄʊɶʘ ʔʑʄʉʐ, ʔʐʄɼʎ,
ɸɽʆʉʏɿʃɼʎ ʃɲʏɲɶʘɶɼʎ, ɽʌɻʍʃɸʀɲʎ, ʋɸʋʉɿɽɼʍɸʘʆ, ɲʆɲʋɻʌʀɲʎ, ɻʄɿʃʀɲʎ,
ɶɸʆɸʏɼʍɿʉʐ ʋʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʉʑ.

ȵʇɸʏɳɺɸʏɲɿ ʋʙʎ ɻ ʋʌɳʇɻ ɷɿɲʍʔɲʄʀɺɸɿ ʏɻʆ ʋʌʉʍɴɲʍɿʅʊʏɻʏɲ ʏʘʆ ɲʏʊʅʘʆ ʅɸ
ɲʆɲʋɻʌʀɲ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɿʍʖʑʉʆ ɽɸʍʅɿʃʊ ʋʄɲʀʍɿʉ.

ƴƵƳƽƴƳĬƪƶƬ ĬƪƷƭƮƬƶ ƧƲƭƳƯƳīƬƶƬƶ
Ƭ ƴǏƾǍǆ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ǊĮǋǃƾǌİǈ ǇİĲǈǉǀ Ĳǈǋǀ "ƱƧƭ" ǀ įİǌ "ƪĭƧƵưƳƫƪƷƧƭ" ıİ ǗǊĮ ĲĮ ǉǏǈĲǀǏǈĮ Ĳǆǐ ƮĮĲǆǄǎǏǁĮǐ ƨ.

ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ

Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ

ȵȾɅȿȸɆɏɇȸ ȾɆȻɈȸɆȻɏɁ
ɃɀȰȴȰɇ Ȳ

ɁȰȻ
ɃɍȻ

Ȱɿʏɿʉʄʊɶɻʍɻ
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ȿ_2: ɌɉȿȿɃ ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ ɅɆȰɂȵɏɁ ȾɆȰɈȻȾɏɁ ȵɁȻɇɍɉɇȵɏɁ Ɂȵȵ/ɃȰȵȴ
ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȻȰȾɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰ: ȰɁȰɅɈɉɂȸ ȰɁȺɆɏɅȻɁɃɉ ȴɉɁȰɀȻȾɃɉ, ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸ ȾȰȻ ȴȻȰ ȲȻɃɉ ɀȰȺȸɇȸ
ȰɂɃɁȰɇ ɅɆɃɈȵɆȰȻɃɈȸɈȰɇ: 3 «ȴɿɸʐʃʊʄʐʆʍɻ ʏɻʎ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ʍʏɻʆ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻ ʏʘʆ ʆɹʘʆ ɹʘʎ 29 ɸʏʙʆ»,
ȵɅȵɁȴɉɈȻȾȸ ɅɆɃɈȵɆȰȻɃɈȸɈȰ:8ii «Ȳɿʙʍɿʅɻ ɹʆʏɲʇɻ ʍʏɻʆ ɲɶʉʌɳ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏʘʆ ʆɹʘʆ (ɅȰɁ), ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ɶɿɲ ɲʐʏʉʑʎ ʋʉʐ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ɸʃʏʊʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ, ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɼ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻʎ, ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ʆɹʘʆ
ʋʉʐ ɲʆʏɿʅɸʏʘʋʀɺʉʐʆ ʏʉʆ ʃʀʆɷʐʆʉ ʃʉɿʆʘʆɿʃʉʑ ɲʋʉʃʄɸɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʏʘʆ ʆɹʘʆ ɲʋʊ ʋɸʌɿɽʘʌɿʉʋʉɿɻʅɹʆɸʎ ʃʉɿʆʊʏɻʏɸʎ ʅɸʏɲʇʑ ɳʄʄʘʆ ʅɹʍʘ ʏɻʎ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏɻʎ «ȵɶɶʑɻʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻ Ɂɸʉʄɲʀɲ»
ȾɏȴȻȾɃɇ ɅɆɃɇȾȿȸɇȸɇ:
ɈȻɈȿɃɇ ɅɆɃɈȵȻɁɃɀȵɁȸɇ ɅɆȰɂȸɇ: «Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻʎ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʙʆ ʋʌʘʏʉɴʉʐʄɿʙʆ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ ʆɹʘʆ ɸʄɸʑɽɸʌʘʆ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʙʆ ɻʄɿʃʀɲʎ 18 ɹʘʎ 29 ɸʏʙʆ ʅɸ ɹʅʔɲʍɻ ʍʏɿʎ ɶʐʆɲʀʃɸʎ»
ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸ ɇȵ ȵɅȻɅȵȴɃ ȾȰɈȸȳɃɆȻȰɇ ȾɆȻɈȸɆȻɏɁ
ɃɀȰȴȰ ȾɆȻɈȸɆȻɏɁ
Ȱ/Ȱ

ȳ1

ȳ2

ȳ3

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʃʌɿʏɻʌʀʉʐ

Ȱʆɲɶʃɲɿʊʏɻʏɲ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏɻʎ
ʋʌɳʇɻʎ:

Ȱʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲ Ʌʌɳʇɻʎ

Ȳɿʘʍɿʅʊʏɻʏɲ, ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʊʏɻʏɲ,
ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ

ȳ4

Ⱦɲɿʆʉʏʉʅʀɲ:

ȳ5

ȳ6

ȴɿʃʏʑʘʍɻ

ɇʐʆɹʌɶɸɿɲ ʃɲɿ
ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲ ʏɻʎ
ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎ ʋʌɳʇɻʎ ʅɸ ɳʄʄɲ
ɹʌɶɲ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɸʀʏɸ
ʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆɲ ɸʀʏɸ ʍɸ ɸʇɹʄɿʇɻ ʍʏʉ
ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʉʐ ȵɅ ɼ ɳʄʄʘʆ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ

ȳ. ɇȾɃɅȻɀɃɈȸɈȰ ɅɆȰɂȸɇ
Ʌɸɷʀʉ
ɈȴɅ

ȵʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻ ʃʌɿʏɻʌʀʉʐ

Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ

Ɉɿʅɼ

ɇʐʆɳʔɸɿɲ ʃɲɿ ɸʋɳʌʃɸɿɲ ʏʉʐ ɸʆɷɿɲʔɸʌʉʅɹʆʉʐ ʅɸ ʏʉ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ
ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɼʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ɸʋɲʌʃɼ ʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻ ʅɸ ʑʋɲʌʇɻ
ʏʐʋɿʃʙʆ ʋʌʉʍʊʆʏʘʆ ɼ/ ʃɲɿ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ɸʅʋɸɿʌʀɲʎ.
ɇʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ ɸʇɸʏɳɺɸʏɲɿ ɻ ʍʐʆɳʔɸɿɲ ʏʉʐ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
ʏɻʎ ɸ์ʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʅɸ ʏʉ ʋ์ɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉ ʍ์ʋʉʐɷʙʆ ɼ /ʃɲɿ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻʎ ɼ /ʃɲɿ
ɸ์ʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʅɸ ʏɻ ʍʖɸʏɿʃɼ ɸ์ʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ɸʅ์ʋɸɿʌʀɲ ʏʉʐ
ʐ์ʋʉʗɼʔɿʉʐ Ɂ.ȵ.ȵ.

ɉʗɻʄɼ

7-10

ɇʐʆɼɽɻʎ

4-6

ɍɲʅɻʄɼ

1-3

ƳǈǉǎǌǎǋǎĲİǒǌǈǉǀ İȺƾǏǉİǈĮ ĲǎǑ İȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉǎǘ ıǒİįǁǎǑ: İǍƿĲĮıǆ ȺǈǇĮǌǀǐ
ǘȺĮǏǍǆǐ İȺǈȺǊƿǎǌ ǒǏǆǋĮĲǎįǎĲǈǉǙǌ ȺǗǏǔǌ , Ⱥ ǒ. ǋƿıǔ ĲǏĮȺİǅǈǉǎǘ įĮǌİǈıǋǎǘ,
ǏİĮǊǈıĲǈǉǀ ȺǏǎıƿǄǄǈıǆ Ĳǆǐ ȺǏǗĲĮıǆǐ ĮȺǗ ȺǊİǑǏƾǐ ǉǗıĲǎǑǐ ĮǏǒǈǉǀǐ İȺƿǌįǑıǆǐ
ǉĮǈ įǑǌĮĲǗĲǆĲĮǐ ǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆǐ.

ȵʇɸʏɳɺʉʆʏɲɿ ʏɲ ɸʐʌʑʏɸʌɲ ʉʔɹʄɻ ʋʉʐ ɸʆɷɸʖʉʅɹʆʘʎ ʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆ ɲʋʊ ʏɻʆ
ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎ ʋʌɳʇɻʎ, ʊʋʘʎ ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳ:
- ȵʋɳʌʃɸɿɲ ɷʊʅɻʍɻʎ ʏʉʐ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʉʑ ʍʖɸɷʀʉʐ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɲ ʋɸɷʀɲ:
ɹʌɸʐʆɲ ɲɶʉʌɳʎ, ʅɳʌʃɸʏɿʆɶʃ, ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊʎ
-Ɉɸʃʅɻʌʀʘʍɻ ɶɿɲ ɴɿʙʍɿʅɻ ʋɲʌɲʅʉʆɼ ʍʏɻʆ ɲɶʉʌɳ ɸʌɶɲʍʀɲʎ

Ȱʇɿʉʄʊɶɸʀʏɲɿ ɻ ʃɲɿʆʉʏʉʅʀɲ ʏɻʎ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎ ʋʌɳʇɻʎ. ȸ ʑʋɲʌʇɻ
ʃɲɿʆʉʏʉʅɿʙʆ ɼ ɷɿɲʔʉʌʉʋʉɿɼʍɸʘʆ ʍʏɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ ɼ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʉʐ ɽɲ
ʋɲʌɹʖɸɿ ɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɼ/ ʃɲɿ ʍʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʃɲɿ ɷɿɳɽɸʍɻʎ
ɲʐʏʙʆ.
Ɋʋɲʌʇɻ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ɷɿʃʏʑʘʍɻʎ ʅɸ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɸʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ/ ɼ
ʍʐʅʋʌɳʇɸɿʎ ʅɸʏɲʇʑ ɷʑʉ ɼ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʘʆ ɲʆɹʌɶʘʆ ɶɿɲ ʏɻ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ
ʃʉɿʆɼʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ. ȵʇɸʏɳɺɸʏɲɿ ʃɲɿ ɴɲɽʅʉʄʉɶɸʀʏɲɿ ɻ ʑ์ʋɲʌʇɻ ɷɿʃʏʑʘʆ
(ʉʌɿɺʊʆʏɿɸʎ ɸ์ʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɹʎ ʍʐʆɹʌɶɸɿɸʎ ɼ ʃɳɽɸʏɸʎ ์ʋɲʌɲɶʘɶɿʃɹʎ
ʍʐʆɹʌɶɸɿɸʎ), ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɻ ʑ์ʋɲʌʇɻ ɸʏɲɿʌɿʃʙʆ, ʍʐʆɸʏɲɿʌɿʍʏɿʃʙʆ ɼ
ʃʉɿʆʉ์ʋʌɲʃʏɿʃʙʆ
ʍʖɻʅɳʏʘʆ.
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ɇɻʅɲʆʏɿʃɼ ʍʐʆɹʌɶɸɿɲ/
ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲ ʅɸ ɳʄʄɲ
ɹʌɶɲ

6-10

ɇʐʆɹʌɶɸɿɲ ʃɲɿ ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʊʏɻʏɳ ʅɸ ɳʄʄɸʎ ʋʌɳʇɸɿʎ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɸʀʏɸ
ʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆɸʎ ɸʀʏɸ ʍɸ ɸʇɹʄɿʇɻ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʉʐ ȵɅ ɼ ɳʄʄʘʆ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ ʙʍʏɸ ʆɲ ɸʇɲʍʔɲʄʀɺɸʏɲɿ ʏʉ ʅɹɶɿʍʏʉ ɷʐʆɲʏʊ
ɀɿʃʌɼ ʍʐʆɹʌɶɸɿɲ/
ʋʉʄʄɲʋʄɲʍɿɲʍʏɿʃʊ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ɲʋʊ ʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎ
ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲ ʅɸ ɳʄʄɲ
ʋʌɳʇɻʎ.
ɹʌɶɲ

ƴƵƳƽƴƳĬƪƶƬ ĬƪƷƭƮƬƶ ƧƲƭƳƯƳīƬƶƬƶ
Ƭ ȺǏƾǍǆ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ǊĮǋǃƾǌİǈ ıİ ǉƾǇİ İȺǈǋƿǏǎǑǐ ǉǏǈĲǀǏǈǎ ǃĮǇǋǎǊǎǄǁĮ ǋİǄĮǊǘĲİǏǆ ĲǎǑ ǋǆįƿǌ (0).
Ƭ ǋƿǄǈıĲǆ ǃĮǇǋǎǊǎǄǁĮ ȺǎǑ ǋȺǎǏİǁ ǌĮ ıǑǄǉİǌĲǏǙıİǈ ǋǁĮ ȺǏƾǍǆ İǁǌĮǈ: 60 ǃĮǇǋǎǁ.
ƻǐ İǊƾǒǈıĲǎ ǗǏǈǎ ǇİĲǈǉǀǐ ĮǍǈǎǊǗǄǆıǆǐ ǎǏǁǅİĲĮǈ ǃĮǇǋǗǐ  25

0-5

ɁȰȻ
ȵȾɅȿȸɆɏɇȸ ȾɆȻɈȸɆȻɏɁ
ɃɀȰȴȰɇ ȳ
ɃɍȻ
ɇɉɁɃȿȻȾȸ ȲȰȺɀɃȿɃȳȻȰ
ɃɀȰȴȰɇ ȳ

ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ

Ȳɲɽʅʊʎ

Ȱɿʏɿʉʄʊɶɻʍɻ
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ȿ_2: ɌɉȿȿɃ ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ ɅɆȰɂȵɏɁ ȾɆȰɈȻȾɏɁ ȵɁȻɇɍɉɇȵɏɁ Ɂȵȵ/ɃȰȵȴ
ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȻȰȾɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰ: ȰɁȰɅɈɉɂȸ ȰɁȺɆɏɅȻɁɃɉ ȴɉɁȰɀȻȾɃɉ, ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸ ȾȰȻ ȴȻȰ ȲȻɃɉ ɀȰȺȸɇȸ
ȰɂɃɁȰɇ ɅɆɃɈȵɆȰȻɃɈȸɈȰɇ: 3 «ȴɿɸʐʃʊʄʐʆʍɻ ʏɻʎ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ʍʏɻʆ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻ ʏʘʆ ʆɹʘʆ ɹʘʎ 29 ɸʏʙʆ»,
ȵɅȵɁȴɉɈȻȾȸ ɅɆɃɈȵɆȰȻɃɈȸɈȰ:8ii «Ȳɿʙʍɿʅɻ ɹʆʏɲʇɻ ʍʏɻʆ ɲɶʉʌɳ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏʘʆ ʆɹʘʆ (ɅȰɁ), ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ɶɿɲ ɲʐʏʉʑʎ ʋʉʐ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ɸʃʏʊʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ, ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɼ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻʎ, ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ʆɹʘʆ ʋʉʐ
ɲʆʏɿʅɸʏʘʋʀɺʉʐʆ ʏʉʆ ʃʀʆɷʐʆʉ ʃʉɿʆʘʆɿʃʉʑ ɲʋʉʃʄɸɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʏʘʆ ʆɹʘʆ ɲʋʊ ʋɸʌɿɽʘʌɿʉʋʉɿɻʅɹʆɸʎ ʃʉɿʆʊʏɻʏɸʎ ʅɸʏɲʇʑ ɳʄʄʘʆ ʅɹʍʘ ʏɻʎ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏɻʎ «ȵɶɶʑɻʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻ Ɂɸʉʄɲʀɲ»
ȾɏȴȻȾɃɇ ɅɆɃɇȾȿȸɇȸɇ:
ɈȻɈȿɃɇ ɅɆɃɈȵȻɁɃɀȵɁȸɇ ɅɆȰɂȸɇ: «Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻʎ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʙʆ ʋʌʘʏʉɴʉʐʄɿʙʆ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ ʆɹʘʆ ɸʄɸʑɽɸʌʘʆ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʙʆ ɻʄɿʃʀɲʎ 18 ɹʘʎ 29 ɸʏʙʆ ʅɸ ɹʅʔɲʍɻ ʍʏɿʎ ɶʐʆɲʀʃɸʎ»
ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸ ɇȵ ȵɅȻɅȵȴɃ ȾȰɈȸȳɃɆȻȰɇ ȾɆȻɈȸɆȻɏɁ
ȴ. ɏɆȻɀɃɈȸɈȰ ɅɆȰɂȸɇ

ɃɀȰȴȰ ȾɆȻɈȸɆȻɏɁ
Ȱ/Ȱ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʃʌɿʏɻʌʀʉʐ

ɇʏɳɷɿʉ ɸʇɹʄɿʇɻʎ ʏʘʆ
ȴ1 ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʘʆ ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ
ʘʌʀʅɲʆʍɻʎ ʏɻʎ ʋʌɳʇɻʎ

ȴ2

Ȳɲɽʅʊʎ ʋʌʉʊɷʉʐ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʙʆ ɼ ɳʄʄʘʆ
ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ

Ʌɸɷʀʉ
ɈȴɅ

ȵʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻ ʃʌɿʏɻʌʀʉʐ

ȵʇɸʏɳɺɸʏɲɿ ʉ ɴɲɽʅʊʎ ʘʌɿʅʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ʋʌɳʇɻʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ɳʋʉʗɻ ʏɻʎ ɸʇɹʄɿʇɻʎ
ʏʘʆ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʘʆ ʋʌʉʋɲʌɲʍʃɸʐʍʏɿʃʙʆ ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɹʆɲʌʇɻ ʏɻʎ
ʐʄʉʋʉʀɻʍɼʎ ʏɻʎ.

ȵʇɸʏɳɺɸʏɲɿ ʉ ɴɲɽʅʊʎ ʋʌʉʊɷʉʐ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʙʆ ɼ ɳʄʄʘʆ
ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ, ʋɹʌɲʆ ɲʐʏʙʆ ʋʉʐ ɸʇɸʏɳɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʉʐ ɲʆʘʏɹʌʘ
ʃʌɿʏɻʌʀʉʐ, ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ɸʀʆɲɿ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ
ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎ ʋʌɳʇɻʎ.

Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ

Ɉɿʅɼ

ɉʗɻʄɼ

7-10

ɀɹʍɻ

4-6

ɍɲʅɻʄɼ

0-3

ɉʗɻʄɼ

7-10

ɀɹʍɻ

4-6

ɍɲʅɻʄɼ
ƴƵƳƽƴƳĬƪƶƬ ĬƪƷƭƮƬƶ ƧƲƭƳƯƳīƬƶƬƶƬ:
Ƭ ȺǏƾǍǆ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ǊĮǋǃƾǌİǈ ıİ ǉƾǇİ İȺǈǋƿǏǎǑǐ ǉǏǈĲǀǏǈǎ ǃĮǇǋǎǊǎǄǁĮ ǋİǄĮǊǘĲİǏǆ ĲǎǑ ǋǆįƿǌ (0).
ƻǐ İǊƾǒǈıĲǎ ǗǏǈǎ ǇİĲǈǉǀǐ ĮǍǈǎǊǗǄǆıǆǐ ǎǏǁǅİĲĮǈ ǃĮǇǋǗǐ 8

ȵȾɅȿȸɆɏɇȸ ȾɆȻɈȸɆȻɏɁ ɃɀȰȴȰɇ ȴ

0-3
ɁȰȻ
ɃɍȻ

ɇɉɁɃȿȻȾȸ ȲȰȺɀɃȿɃȳȻȰ ȾȰɈȸȳɃɆȻȰɇ ȴ =
ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ

Ȳɲɽʅʊʎ

Ȱɿʏʉʄʊɶɻʍɻ
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ȿ_2: ɌɉȿȿɃ ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ ɅɆȰɂȵɏɁ ȾɆȰɈȻȾɏɁ ȵɁȻɇɍɉɇȵɏɁ Ɂȵȵ/ɃȰȵȴ
ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȻȰȾɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰ: ȰɁȰɅɈɉɂȸ ȰɁȺɆɏɅȻɁɃɉ ȴɉɁȰɀȻȾɃɉ, ȵȾɅAIȴȵɉɇȸ ȾȰȻ ȴȻȰ ȲȻɃɉ ɀȰȺȸɇȸ
ȰɂɃɁȰɇ ɅɆɃɈȵɆȰȻɃɈȸɈȰɇ: 3 «ȴɿɸʐʃʊʄʐʆʍɻ ʏɻʎ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ʍʏɻʆ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻ ʏʘʆ ʆɹʘʆ ɹʘʎ 29 ɸʏʙʆ»,
ȵɅȵɁȴɉɈȻȾȸ ɅɆɃɈȵɆȰȻɃɈȸɈȰ :
ȾɏȴȻȾɃɇ ɅɆɃɇȾȿȸɇȸɇ:
ɈȻɈȿɃɇ ɅɆɃɈȵȻɁɃɀȵɁȸɇ ɅɆȰɂȸɇ: «Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻʎ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʙʆ ʋʌʘʏʉɴʉʐʄɿʙʆ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ ʆɹʘʆ ɸʄɸʑɽɸʌʘʆ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʙʆ ɻʄɿʃʀɲʎ
18 ɹʘʎ 29 ɸʏʙʆ ʅɸ ɹʅʔɲʍɻ ʍʏɿʎ ɶʐʆɲʀʃɸʎ»
Ȱ/Ȱ

Ƀʅɳɷɲ ʃʌɿʏɻʌʀʘʆ

Ɉɿʅɼ/Ȳɲɽʅʉʄʉɶʀɲ

Ȱ ɅȿȸɆɃɈȸɈȰ

ɁȰȻ/ɄɍȻ

Ȳ ɃɆȻȷɃɁɈȻȵɇ ɅɃȿȻɈȻȾȵɇ-ȺȵɇɀȻȾɃ ɅȿȰȻɇȻɃ

ɁȰȻ/ɄɍȻ

ȳ

ɇȾɃɅȻɀɃɈȸɈȰ

ȴ ɏɆȻɀɃɈȸɈȰ
ɅɆɃɋɅɃȺȵɇȸ ȳȻȰ ȺȵɈȻȾȸ ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸ:
i) Ƀʅɳɷɲ Ⱦʌɿʏɻʌʀʘʆ (Ȱ) ɅȿȸɆɃɈȸɈȰ : ɇʐʆʉʄɿʃɼ Ȳɲɽʅʉʄʉɶʀɲ (ɁȰȻ) ɼ (ȴȵɁ
ȵɌȰɆɀɃȷȵɈȰȻ)
ii)Ƀʅɳɷɲ Ⱦʌɿʏɻʌʀʘʆ (Ȳ) ɈȸɆȸɇȸ ȵȺɁȻȾɏɁ & ȾɃȻɁɃɈȻȾɏɁ ȾȰɁɃɁɏɁ: ɇʐʆʉʄɿʃɼ
Ȳɲɽʅʉʄʉɶʀɲ (ɁȰȻ)
iii)Ƀʅɳɷɲ Ⱦʌɿʏɻʌʀʘʆ (ȳ) ɇȾɃɅȻɀɃɈȸɈȰ: ɇʐʆʉʄɿʃɼ Ȳɲɽʅʉʄʉɶʀɲ ш25,0
iv)Ƀʅɳɷɲ Ⱦʌɿʏɻʌʀʘʆ (ȴ) ɏɆȻɀɃɈȸɈȰ: ɇʐʆʉʄɿʃɼ Ȳɲɽʅʉʄʉɶʀɲ ш 8,0

ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ:

ȰɂȻɃȿɃȳȸɈȸɇ ɅɆɃɈȰɇȸɇ:
ɉɅɃȳɆȰɌȸ:
ɅɆɃȽɇɈȰɀȵɁɃɇ ɀɃɁȰȴȰɇ ɼ ȾɅȰ2:
ɉɅɃȳɆȰɌȸ:
ɅɆɃȽɇɈȰɀȵɁɃɇ ȵȻȴ. ɉɅȸɆȵɇȻȰɇ ɼ ȴ/ɁɈȸɇ ɉɅȸɆȵɇȻȰɇ:
ɉɅɃȳɆȰɌȸ:

ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ ʍʏɳɽʅɿʍɻʎ

ɇʐʆʉʄɿʃɼ ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ

70%
30%

ɇɉɁɃȿȻȾȸ ȲȰȺɀɃȿɃȳȼȰ

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ IV (ǹȇĬȇȅ 1 Ȁǹǿ 2 ȉȅȊ Ȁǹȃ.1407/2013)
ǱȡșȡȠ 1 -ȆİįȓȠ ǼĳĮȡȝȠȖȒȢ
1. ȅ ʌĮȡȫȞ țĮȞȠȞȚıȝȩȢ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ıĲȚȢ İȞȚıȤȪıİȚȢ ʌȠȣ ȤȠȡȘȖȠȪȞĲĮȚ ıİ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ ıİ ȩȜȠȣȢ
ĲȠȣȢ ĲȠȝİȓȢ, İțĲȩȢ Įʌȩ:
Į) İȞȚıȤȪıİȚȢ ʌȡȠȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ ʌȠȣ įȡĮıĲȘȡȚȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ ĲȠȝİȓȢ ĲȘȢ ĮȜȚİȓĮȢ țĮȚ ĲȘȢ
ȣįĮĲȠțĮȜȜȚȑȡȖİȚĮȢ, ʌȠȣ İȝʌȓʌĲȠȣȞ ıĲȠȞ țĮȞȠȞȚıȝȩ (ǼȀ) ĮȡȚș. 104/2000 ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ (1)ǜ
ȕ) İȞȚıȤȪıİȚȢ ʌȠȣ ȤȠȡȘȖȠȪȞĲĮȚ ıİ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ ʌȠȣ įȡĮıĲȘȡȚȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȦĲȠȖİȞȒ ʌĮȡĮȖȦȖȒ
ȖİȦȡȖȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞǜ
Ȗ) İȞȚıȤȪıİȚȢ ʌȠȣ ȤȠȡȘȖȠȪȞĲĮȚ ıİ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ ʌȠȣ įȡĮıĲȘȡȚȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȠȞ ĲȠȝȑĮ ĲȘȢ
ȝİĲĮʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ İȝʌȠȡȓĮȢ ȖİȦȡȖȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ, ıĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ:
i) ȩʌȠȣ ĲȠ ʌȠıȩ ĲȘȢ İȞȓıȤȣıȘȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ȝİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ĲȚȝȒ Ȓ ĲȘȞ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȑĲȠȚȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ
ʌȠȣ ʌȦȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ʌȡȦĲȠȖİȞİȓȢ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪȢ Ȓ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȖȠȡȐ Įʌȩ ĲȚȢ ȠȚțİȓİȢ
İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ,
ii) ȩʌȠȣ Ș İȞȓıȤȣıȘ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ĮʌȩįȠıȒȢ ĲȘȢ İȞ ȝȑȡİȚ Ȓ İȟ ȠȜȠțȜȒȡȠȣ ıİ
ʌȡȦĲȠȖİȞİȓȢ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪȢǜ
į) İȞȚıȤȪıİȚȢ ȖȚĮ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ʌȠȣ ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ İȟĮȖȦȖȑȢ ʌȡȠȢ ĲȡȓĲİȢ ȤȫȡİȢ Ȓ ʌȡȠȢ țȡȐĲȘ
ȝȑȜȘ, ȚįȓȦȢ įİ İȞȚıȤȪıİȚȢ ʌȠȣ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ ȐȝİıĮ ȝİ ĲȚȢ İȟĮȖȩȝİȞİȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ, ȝİ ĲȘ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ įȚțĲȪȠȣ įȚĮȞȠȝȒȢ Ȓ ȝİ ȐȜȜİȢ ĲȡȑȤȠȣıİȢ įĮʌȐȞİȢ ʌȠȣ ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ İȟĮȖȦȖȚțȒ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮǜ
İ) İȞȚıȤȪıİȚȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ĲȓșİĲĮȚ ȦȢ ȩȡȠȢ Ș ȤȡȒıȘ İȖȤȫȡȚȦȞ ĮȖĮșȫȞ ĮȞĲȓ ĲȦȞ İȚıĮȖȩȝİȞȦȞ.
2. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ ʌȠȣ įȡĮıĲȘȡȚȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ ĲȠȝİȓȢ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ Į), ȕ) Ȓ Ȗ) ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 1 țĮȚ įȡĮıĲȘȡȚȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ıİ ȑȞĮȞ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȣȢ
Įʌȩ ĲȠȣȢ ĲȠȝİȓȢ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ İȝʌȓʌĲȠȣȞ ıĲȠ ʌİįȓȠ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ țĮȞȠȞȚıȝȠȪ Ȓ ĮıțȠȪȞ
ȐȜȜİȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ʌȠȣ İȝʌȓʌĲȠȣȞ ıĲȠ ʌİįȓȠ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ țĮȞȠȞȚıȝȠȪ, Ƞ ʌĮȡȫȞ
țĮȞȠȞȚıȝȩȢ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ıİ İȞȚıȤȪıİȚȢ ȤȠȡȘȖȠȪȝİȞİȢ ıĲȠȣȢ ĲİȜİȣĲĮȓȠȣȢ ĮȣĲȠȪȢ ĲȠȝİȓȢ Ȓ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ, ȣʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ĲĮ ȠȚțİȓĮ țȡȐĲȘ ȝȑȜȘ įȚĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ, ȝİ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȝȑıĮ,
ȩʌȦȢ Ƞ įȚĮȤȦȡȚıȝȩȢ ĲȦȞ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ Ȓ Ș įȚȐțȡȚıȘ ĲȠȣ țȩıĲȠȣȢ, ȩĲȚ ȠȚ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ıĲȠȣȢ
ĲȠȝİȓȢ ʌȠȣ İȟĮȚȡȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ʌİįȓȠ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ țĮȞȠȞȚıȝȠȪ įİȞ ĲȣȖȤȐȞȠȣȞ
İȞȓıȤȣıȘȢ ȒııȠȞȠȢ ıȘȝĮıȓĮȢ ʌȠȣ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ įȣȞȐȝİȚ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ țĮȞȠȞȚıȝȠȪ.
ǱȡșȡȠ 2 -ȅȡȚıȝȠȓ
1. īȚĮ ĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ țĮȞȠȞȚıȝȠȪ ȞȠȠȪȞĲĮȚ ȦȢ:
Į) «ȖİȦȡȖȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ» ĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ʌȠȣ ĮʌĮȡȚșȝȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘȝĮ I ĲȘȢ ȈȣȞșȒțȘȢ, ȝİ
İȟĮȓȡİıȘ ĲĮ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ĮȜȚİȓĮȢ țĮȚ ȣįĮĲȠțĮȜȜȚȑȡȖİȚĮȢ ʌȠȣ İȝʌȓʌĲȠȣȞ ıĲȠ ʌİįȓȠ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȠȣ
țĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼȀ) ĮȡȚș. 104/2000ǜ
ȕ) «ȝİĲĮʌȠȓȘıȘ ȖİȦȡȖȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ» țȐșİ İʌȑȝȕĮıȘ İʌȓ ȖİȦȡȖȚțȠȪ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ
ʌȡȠțȪʌĲİȚ İʌȓıȘȢ ȖİȦȡȖȚțȩ ʌȡȠȧȩȞ, ȝİ İȟĮȓȡİıȘ ĲȚȢ İȡȖĮıȓİȢ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ȖİȦȡȖȚțȒȢ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ
ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ ʌȡȠȧȩȞĲȠȢ ȗȦȚțȒȢ Ȓ ĳȣĲȚțȒȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
ʌȡȫĲȘ ĲȠȣ ʌȫȜȘıȘǜ
Ȗ) «İȝʌȠȡȓĮ ȖİȦȡȖȚțȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ» Ș țĮĲȠȤȒ Ȓ Ș ȑțșİıȘ ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ ʌȫȜȘıȘ, ĲȘȞ ʌȡȠıĳȠȡȐ
ʌȡȠȢ ʌȫȜȘıȘ, ĲȘȞ ʌĮȡȐįȠıȘ Ȓ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠȞ ĲȡȩʌȠ įȚȐșİıȘȢ ıĲȘȞ ĮȖȠȡȐ, ȝİ İȟĮȓȡİıȘ ĲȘȞ
ʌȡȫĲȘ ʌȫȜȘıȘ Įʌȩ ȝȑȡȠȣȢ ʌȡȦĲȠȖİȞȠȪȢ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ıİ ȝİĲĮʌȦȜȘĲȑȢ Ȓ ȝİĲĮʌȠȚȘĲȚțȑȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ
țĮȚ țȐșİ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ Ș ȠʌȠȓĮ ʌȡȠİĲȠȚȝȐȗİȚ ĲȠ ʌȡȠȧȩȞ ȖȚĮ ȝȚĮ ĲȑĲȠȚĮ ʌȡȫĲȘ ʌȫȜȘıȘǜ Ș ʌȫȜȘıȘ
Įʌȩ ȝȑȡȠȣȢ ʌȡȦĲȠȖİȞȠȪȢ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ʌȡȠȢ ĲİȜȚțȠȪȢ țĮĲĮȞĮȜȦĲȑȢ ȜȠȖȓȗİĲĮȚ ȦȢ İȝʌȠȡȓĮ ĮȞ
ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ ȤȦȡȚıĲȩ țĮȚ İȚįȚțȩ ȖȚĮ ĲȠȞ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ ȤȫȡȠ.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ V
ǹȆȅīȇǹĭǿȀǹ ǻǼȁȉǿǹ
ǹȆȅīȇǹĭǿȀȅ ǻǼȁȉǿȅ ǼǿȈȅǻȅȊ

ȀȍǻǿȀȅȈ ȆȇȅȉȊȆȅȊ: 5 - Ȇǹȃ ȆȇȅȉȊȆȅ ǹȆȅīȇǹĭǿȀȅ ǻǼȁȉǿȅ
ȈȊȂȂǼȉǼȋȅȃȉȍȃ
ȈĲȠȚȤİȓĮ ǻİȜĲȓȠȣ
Ȁȍǻ. ȆȇǹȄǾȈ ȅȆȈ (MIS):
ǹǹ ǻİȜĲȓȠȣ (*):

ȀȦį. ȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ ȅȆȈ (*):

Ǿȝ/ȞȓĮ ȈȣȝʌȜȒȡȦıȘȢ (*):

ȀȦį. ȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ (ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ):

ȈĲȠȚȤİȓĮ ȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ:
ǹȂȀǹ :
ǹĭȂ :
ǹȡȚșȝȩȢ ȀȐȡĲĮȢ ǹȞİȡȖȓĮȢ :
ǱȜȜȠ ID :
Ǿȝ/ȞȓĮ īȑȞȞȘıȘȢ :
ĭȪȜȠ:
ǻ/ȞıȘ ȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ :
ȉĮȤ. ȀȫįȚțĮȢ ȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ :
ȈĲȠȚȤİȓĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ ȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ (ĲȘȜȑĳȦȞȠ/email):
ȆİȡȚĳȑȡİȚĮ (ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ ȆȡȐȟȘȢ) :
Ǿȝ/ȞȓĮ ǼȚıȩįȠȣ ȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ:
ǾȜȚțȓĮ ȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İȓıȠįȠ (*):
Ǿȝ/ȞȓĮ ȑȞĮȡȟȘȢ ʌȡȩıĳĮĲȠȣ įȚĮıĲȒȝĮĲȠȢ ĮȞİȡȖȓĮȢ:
ȂȒȞİȢ ıȣȞİȤȩȝİȞȘȢ ĮȞİȡȖȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȓıȠįȠ (*):

ǹ. ȀĮșİıĲȫȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ǼȓıȠįȠ
ȀȦįȚțȩȢ

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ǼȡȦĲȒȝĮĲȠȢ

ǹ0.1

ȆȡȚȞ ĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ıĮȢ ıĲȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ĮȞĮȗȘĲȠȪıĮĲİ İȡȖĮıȓĮ;

ǹ0.2

ȆȡȚȞ ĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ıĮȢ ıĲȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ȒıĮıĲĮȞ ȐȝİıĮ
įȚĮșȑıȚȝȠȢ/Ș ȖȚĮ İȡȖĮıȓĮ; (įȘȜ. șĮ İȡȖĮȗȩıĮıĲİ ĮȞ ıĮȢ įȚȞȩĲĮȞ Ș İȣțĮȚȡȓĮ)

ǹ1

ǼȓȝĮȚ İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ/Ș ȐȞİȡȖȠȢ/Ș ıĲȠȞ ȅǹǼǻ ȝİ țȐȡĲĮ ĮȞİȡȖȓĮȢ ıİ ȚıȤȪ
(ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ İʌȠȤȚțȐ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ ȖȚĮ ĲȠ įȚȐıĲȘȝĮ ʌȠȣ įİȞ

ǹʌȐȞĲȘıȘ
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İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ)

ǹ1.1

ǼȓȝĮȚ 25 İĲȫȞ țĮȚ ȐȞȦ țĮȚ İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ/Ș ȐȞİȡȖȠȢ/Ș ıĲȠȞ ȅǹǼǻ ȝİ țȐȡĲĮ
ĮȞİȡȖȓĮȢ ıİ ȚıȤȪ țĮȚ įȚȐıĲȘȝĮ ĮȞİȡȖȓĮȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ įȫįİțĮ (12) ıȣȞİȤİȓȢ
ȝȒȞİȢ ; (>12 ȝȒȞİȢ)

ǹ1.2

ǼȓȝĮȚ țȐĲȦ ĲȦȞ 25 İĲȫȞ țĮȚ İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ/Ș ȐȞİȡȖȠȢ/Ș ıĲȠȞ ȅǹǼǻ ȝİ
țȐȡĲĮ ĮȞİȡȖȓĮȢ ıİ ȚıȤȪ țĮȚ įȚȐıĲȘȝĮ ĮȞİȡȖȓĮȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ ȑȟȚ (6) ıȣȞİȤİȓȢ
ȝȒȞİȢ; (> 6 ȝȒȞİȢ)

ǹ2

ǹ2.1

ǼȓȝĮȚ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȢ/ȞȘ Ȓ ĮȣĲȠĮʌĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠȢ/ȞȘ

ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ıĲȠȞ ȚįȚȦĲȚțȩ ĲȠȝȑĮ :

ǹ2.1.1

ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ȝİ ıȪȝȕĮıȘ İȡȖĮıȓĮȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ țĮȚ ĮȠȡȓıĲȠȣ
ȤȡȩȞȠȣ

ǹ2.1.2

ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ȝİ ıȪȝȕĮıȘ İȡȖĮıȓĮȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ țĮȚ ȠȡȚıȝȑȞȠȣ
ȤȡȩȞȠȣ (ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ Ș İʌȠȤȚțȒ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ)

ǹ2.1.3

ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ȝİ ıȪȝȕĮıȘ İȡȖĮıȓĮȢ ȝİȡȚțȒȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ țĮȚ
ĮȠȡȓıĲȠȣȤȡȩȞȠȣ

ǹ2.1.4

ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ȝİ ıȪȝȕĮıȘ İȡȖĮıȓĮȢ ȝİȡȚțȒȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ țĮȚ
ȠȡȚıȝȑȞȠȣȤȡȩȞȠȣ (ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ Ș İʌȠȤȚțȒ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ)

ǹ2.1.5

ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ȝİ İț ʌİȡȚĲȡȠʌȒȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ

ǹ2.1.6

ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ĮȝİȚȕȩȝİȞȠȢ/Ș ȝİ İȡȖȩıȘȝȠ

ǹ2.2

ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ıĲȠ įȘȝȩıȚȠ ĲȠȝȑĮ (ȃȆǻǻ țĮȚ ȃȆǿǻ)

ǹ2.2.1

ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠȢ ȝİ ıȪȝȕĮıȘ ȚįȚȦĲȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ ĮȠȡȓıĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ

ǹ2.2.2

ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ȝİ ıȪȝȕĮıȘ ȚįȚȦĲȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ ȠȡȚıȝȑȞȠȣ ȤȡȩȞȠȣ

ǹ2.2.3

ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ȦȢ ȂȩȞȚȝȠȢ ǻȘȝȩıȚȠȢ ȊʌȐȜȜȘȜȠȢ

ǹ2.3

ǼȓȝĮȚ ĮȣĲȠĮʌĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠȢ/Ș

(ǼʌİȟȒȖȘıȘ : Į) ȩıȠȚ ȑȤȠȣȞ įȚțȒ ĲȠȣȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘ ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ Įʌȩ ĲȠ İȐȞ ȑȤȠȣȞ Ȓ įİȞ ȑȤȠȣȞ ʌȦȜȒıİȚȢ, ʌĮȡİȤȩȝİȞİȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ Ȓ țȑȡįȘ (ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ įȘȜ. țĮȚ ȠȚ
İȜİȪșİȡȠȚ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȓİȢ ʌȠȣ įİȞ ĮıțȠȪȞ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ), ȕ) ȐĲȠȝĮ ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ĳȐıȘ ȑȞĮȡȟȘȢ İʌĮȖȖȑȜȝĮĲȠȢ (ʌ.Ȥ ȑȤȠȣȞ ʌĮȡĮȖȖİȓȜİȚ Ȓ ĮȖȠȡȐıİȚ İȟȠʌȜȚıȝȩ) țĮȚ Ȗ)
ȩıȠȚ İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ıİ ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȒ İʌȚȤİȓȡȘıȘ țĮȚ ĮȝİȓȕȠȞĲĮȚ Ȓ ȩıȠȚ İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ıİ ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȒ İʌȚȤİȓȡȘıȘ țĮȚ įİȞ ĮȝİȓȕȠȞĲĮȚ ĮȜȜȐ ȗȠȣȞ ȝĮȗȓ
ıĲȠ ȓįȚȠ ȞȠȚțȠțȣȡȚȩ – įȘȜ. ıȣȝȕȠȘșȠȪȞĲĮ ȝȑȜȘ ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȫȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ)

ǹ2.4

ȈȤȑıȘ İȡȖĮıȓĮȢ (ȐȜȜȘ)ʌȠȣ įİȞ İȝʌȓʌĲİȚ ıİ țĮȝȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ.
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ǹ3

ǹ3.1

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ǻİȞ ĮȞȒțȦ ıİ țĮȝȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ (ǻİȞ İȓȝĮȚ ȠȪĲİ
İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ ȐȞİȡȖȠȢ ıĲȠȞ ȅǹǼǻ ȠȪĲİ
İȡȖĮȗȩȝİȞȠȢ/ĮȣĲȠĮʌĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠȢ)

ǻİȞ İȓȝĮȚ İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ/ȞȘ ıĲȠȞ ȅǹǼǻ, ȠȪĲİ İȡȖȐȗȠȝĮȚ, ĮȜȜȐ ĮȞĮȗȘĲȫ
İȡȖĮıȓĮ țĮȚ İȓȝĮȚ ȐȝİıĮ įȚĮșȑıȚȝȠȢ ȞĮ İȡȖĮıĲȫ

ǹ3.1.1

ǼȓȝĮȚ 25 İĲȫȞ țĮȚ ȐȞȦ țĮȚ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İȓıȠįȩ ȝȠȣ ıĲȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ĮȞĮȗȘĲȠȪıĮ
İȡȖĮıȓĮ ʌȐȞȦ Įʌȩ įȫįİțĮ (12) ıȣȞİȤİȓȢ ȝȒȞİȢ (>12 ȝȒȞİȢ)

ǹ3.1.2

ǼȓȝĮȚ țȐĲȦ ĲȦȞ 25 İĲȫȞ țĮȚ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İȓıȠįȩ ȝȠȣ ıĲȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮĮȞĮȗȘĲȠȪıĮ
İȡȖĮıȓĮ ʌȐȞȦ Įʌȩ ȑȟȚ (6) ıȣȞİȤİȓȢ ȝȒȞİȢ (>6 ȝȒȞİȢ)

ǹ3.2

20725

ǻİȞ İȡȖȐȗȠȝĮȚ, įİȞ İȓȝĮȚ İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ ȐȞİȡȖȠȢ , įİȞ ĮȞĮȗȘĲȫ İȡȖĮıȓĮ

Ǻ. ȀĮșİıĲȫȢ ǼțʌĮȓįİȣıȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ǼȓıȠįȠ
ȀȦįȚțȩȢ

Ǻ

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ǼȡȦĲȒȝĮĲȠȢ

ǹʌȐȞĲȘıȘ

ȈȣȝȝİĲȑȤİĲİ ıİ țȐʌȠȚȠ (ȐȜȜȠ) ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ țĮĲȐȡĲȚıȘȢ Ȓ İțʌĮȓįİȣıȘȢ Ȓ įȚĮ
ȕȓȠȣ ȝȐșȘıȘȢ, İʌȚįȠĲȠȪȝİȞȠ Ȓ ȝȘ; ǹȞ ȞĮȚ, ıȘȝİȚȫıĲİ ıİ ʌȠȚĮ Įʌȩ ĲȚȢ
ʌĮȡĮțȐĲȦ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĮȞȒțİĲİ:

ǼʌİȟȒȖȘıȘ1: Ǿ İȡȫĲȘıȘ ĮĳȠȡȐ ĲȘ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ıĮȢ ıİ țȐʌȠȚȠ (ȐȜȜȠ) ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ țĮĲȐȡĲȚıȘȢ Ȓ İțʌĮȓįİȣıȘȢ Ȓ įȚĮ ȕȓȠȣ ȝȐșȘıȘȢ ĲȘ ȤȡȠȞȚțȒ ıĲȚȖȝȒ țĮĲȐ ĲȘȞİȓıȠįȩ ıĮȢ ıİ
ĮȣĲȒ ĲȘȞ ʌȡȐȟȘ ĲȠȣ ǼȀȉ .
ǼʌİȟȒȖȘıȘ 2: Ǿ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ıİ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ țĮĲȐȡĲȚıȘȢ Ȓ İțʌĮȓįİȣıȘȢ Ȓ įȚĮ ȕȓȠȣ ȝȐșȘıȘȢ İȞȞȠİȓ ȝĮșȘĲȑȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ İțʌĮȚįİȣĲȚțȫȞ ȕĮșȝȓįȦȞ,
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ ıȣȝȝİĲİȤȩȞĲȦȞ ıİ ȈȤȠȜİȓĮ ǻİȪĲİȡȘȢ ǼȣțĮȚȡȓĮȢ, īİȞȚțȐ țĮȚ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȐ ȁȪțİȚĮ, ıʌȠȣįĮıĲȑȢ ıİ ȈȤȠȜȑȢ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ
ȀĮĲȐȡĲȚıȘȢ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ĮȡȤȚțȒ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ țĮĲȐȡĲȚıȘ ıĲȠȣȢ ĮʌȩĳȠȚĲȠȣȢ ĲȘȢ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒȢ ĲȣʌȚțȒȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ, ıʌȠȣįĮıĲȑȢ țĮȚ ʌȡĮțĲȚțȐ ĮıțȠȪȝİȞȠȣȢ ıİ
ǿȞıĲȚĲȠȪĲĮ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ ȀĮĲȐȡĲȚıȘȢ, ıȣȝȝİĲȑȤȠȞĲİȢ ıİ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮ ȀȑȞĲȡȦȞ ǻȚĮ ǺȓȠȣ ȂȐșȘıȘȢ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ıȣȞİȤȚȗȩȝİȞȘ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ țĮĲȐȡĲȚıȘ,
ȖİȞȚțȒ İțʌĮȓįİȣıȘ İȞȘȜȓțȦȞ, İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȩ ʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıȝȩ țĮȚ įȚĮ ȕȓȠȣ ıȣȝȕȠȣȜİȣĲȚțȒ, ıʌȠȣįĮıĲȑȢ ȀȠȜȜİȖȓȦȞ, ıʌȠȣįĮıĲȑȢ țĮȚ ʌȡĮțĲȚțȐ ĮıțȠȪȝİȞȠȣȢȈȤȠȜȫȞ
ʌȠȣ İʌȠʌĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ȊʌȠȣȡȖİȓĮ ȆȠȜȚĲȚıȝȠȪ, ȃĮȣĲȚȜȓĮȢ, ȉȠȣȡȚıȝȠȪ țȜʌ, ĳȠȚĲȘĲȑȢ ĲȡȚĲȠȕȐșȝȚĮȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ĳȠȓĲȘıȘȢ

Ǻ1

MĮșȘĲȒȢ/ĲȡȚĮ ʌȡȦĲȠȕȐșȝȚĮȢ Ȓ įİȣĲİȡȠȕȐșȝȚĮȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ (ǻȘȝȠĲȚțȩ,
īȣȝȞȐıȚȠ, ȁȪțİȚȠ. ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ĲĮ ȈȤȠȜİȓĮ ǻİȪĲİȡȘȢ ǼȣțĮȚȡȓĮȢ)

Ǻ2

ȈʌȠȣįĮıĲȒȢ/ĲȡȚĮ ıİ ȈȤȠȜȒ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ ȀĮĲȐȡĲȚıȘȢ Ȓ ıİ ǿǼȀ Ȓ ıİ
ȀȠȜȜȑȖȚȠ Ȓ ıİ ȈȤȠȜȑȢ ʌȠȣ İʌȠʌĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȐȜȜĮ ȊʌȠȣȡȖİȓĮ İțĲȩȢ ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆĮȚįİȓĮȢ, ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. Ș ȃĮȣĲȚțȒ ǹțĮįȘȝȓĮ, ȉȠȣȡȚıĲȚțȑȢ ȈȤȠȜȑȢ
țȜʌ

Ǻ3

ȈȣȝȝİĲȑȤȦȞ/ȠȣıĮ ıİ țȐʌȠȚȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ıȣȞİȤȚȗȩȝİȞȘȢ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ
țĮĲȐȡĲȚıȘȢ (ʌ.Ȥ ȀǼȀ)

Ǻ4

ǼȓȝĮȚ ĭȠȚĲȘĲȒȢ/ĲȡȚĮ ĲȡȚĲȠȕȐșȝȚĮȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ĳȠȓĲȘıȘȢ

Ǻ5

ȈȣȝȝİĲȑȤȦ ıİ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ʌȡĮțĲȚțȒȢ ȐıțȘıȘȢ ȝİ ĮȝȠȚȕȒ(ȦȢ ĳȠȚĲȘĲȒȢ
ĲȡȚĲȠȕȐșȝȚĮȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ, ıʌȠȣįĮıĲȒȢ ǿǼȀ, ĲȠȣȡȚıĲȚțȫȞ ıȤȠȜȫȞ,
ǹțĮįȘȝȓĮȢ ǼȝʌȠȡȚțȠȪ ȃĮȣĲȚțȠȪ țĲȜ)

Ǻ6

ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȩȢ ĭȠȚĲȘĲȒȢ/ĲȡȚĮ Ȓ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ/ȚĮ ǻȚįȐțĲȦȡ
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ī. ȂȠȡĳȦĲȚțȩ ǼʌȓʌİįȠ țĮĲȐ ĲȘȞ ǼȓıȠįȠ
ȈȘȝİȚȫıĲİ ıİ ʌȠȚĮ Įʌȩ ĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĮȞȒțİĲİ (ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȠ ĮȞȫĲİȡȠ İʌȓʌİįȠ İțʌĮȓįİȣıȘȢ ʌȠȣ ȑȤİĲİ)
ȀȦįȚțȩȢ

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ǼȡȦĲȒȝĮĲȠȢ

ī1

ǻİȞ ȑȤȦ ĮʌȠĳȠȚĲȒıİȚ Įʌȩ ĲȠ įȘȝȠĲȚțȩ ıȤȠȜİȓȠ

ī2

ǹʌȩĳȠȚĲȠȢ/Ș ǻȘȝȠĲȚțȠȪ ȈȤȠȜİȓȠȣ

ī3

ǹʌȩĳȠȚĲȠȢ/Ș īȣȝȞĮıȓȠȣ Ȓ ȈǻǼ (ȈȤȠȜİȓĮ ǻİȪĲİȡȘȢ ǼȣțĮȚȡȓĮȢ)

ī4

ǹʌȩĳȠȚĲȠȢ/Ș ȁȣțİȓȠȣ (īİȞȚțȠȪ Ȓ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪ)

ī5

ǹʌȩĳȠȚĲȠȢ/Ș ǿǼȀ Ȓ ȚįȚȦĲȚțȠȪ ȀȠȜȜİȖȓȠȣ Ȓ ȈȤȠȜȫȞ ʌȠȣ İʌȠʌĲİȪȠȞĲĮȚ
ĮʌȩȐȜȜĮ ȊʌȠȣȡȖİȓĮ (ȉȠȣȡȚıĲȚțȑȢ ȈȤȠȜȑȢ, ȃĮȣĲȚțȒ ǹțĮįȘȝȓĮ țȜʌ)

ī6

ǹʌȩĳȠȚĲȠȢ/Ș ǹǼǿ/ȉǼǿ

ī7

ȀȐĲȠȤȠȢ ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪ ǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ

ǹʌȐȞĲȘıȘ

ǻ. ǼȚįȚțȑȢ Ȓ İȣȐȜȦĲİȢ țȠȚȞȦȞȚțȑȢ ȠȝȐįİȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ǼȓıȠįȠ
ȀȦįȚțȩȢ

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ǼȡȦĲȒȝĮĲȠȢ

ǻ4

EȤİȚ ȖİȞȞȘșİȓ ȑȞĮȢ Ȓ țĮȚ ȠȚ įȪȠ ȖȠȞİȓȢ ıĮȢ ıĲȠ İȟȦĲİȡȚțȩ (ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ
ȤȫȡĮ, İȞĲȩȢ Ȓ İțĲȩȢ ĲȘȢ ǼǼ).;

ǻ5

ȂȠȣıȠȣȜȝĮȞȚțȒ ȂİȚȠȞȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ĬȡȐțȘȢ

ǻ6

ȇȠȝȐ

ǹʌȐȞĲȘıȘ

ǼʌİȟȒȖȘıȘ : ȉıȚȖȖȐȞȠȚ ʌȠȣ ȠȝȚȜȠȪȞ ĲȘ ȖȜȫııĮ ȇȠȝĮȞȓ, įȚĮȕȚȠȪȞ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȖİȦȖȡĮĳȚțȫȞ ȠȡȓȦȞ ĲȘȢ İȜȜȘȞȚțȒȢ İʌȚțȡȐĲİȚĮȢ țĮȚ İȓȞĮȚ ʌȠȜȓĲİȢ ĲȘȢ ǼǼ)

ǻ7

MİĲĮȞȐıĲİȢ

ǼʌİȟȒȖȘıȘ : ȂİĲĮȞȐıĲȘȢ İȓȞĮȚ Ƞ ĮȜȜȠįĮʌȩȢ ʌȠȣ įȚĮȝȑȞİȚ ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ ȞȩȝȚȝĮ, ȖȚĮ įȚȐıĲȘȝĮ ȐȞȦ ĲȠȣ ȑĲȠȣȢ ȝİ ȐįİȚĮ įȚĮȝȠȞȒȢ ʌȠȣ ĲȠȣ ʌĮȡȑȤİȚ ʌȡȩıȕĮıȘ ıĲȘȞ ĮȖȠȡȐ
İȡȖĮıȓĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ȝȑȜȘ ĲȘȢ ȠȚțȠȖȑȞİȚȐȢ ĲȠȣ, ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ȚșĮȖȑȞİȚĮȢ, ʌȠȣ įȚĮȝȑȞȠȣȞ ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ ȝİ ȐįİȚĮ įȚĮȝȠȞȒȢ ȦȢ ıȣȞĲȘȡȠȪȝİȞĮ ȝȑȜȘ)

ǻ8

ȆȡȩıĳȣȖİȢ /ǻȚțĮȚȠȪȤȠȚ İʌȚțȠȣȡȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ /ĮȚĲȠȪȞĲİȢ ȐıȣȜȠ Ȓ
ĮȚĲȠȪȞĲİȢ įȚİșȞȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ/ĮıȣȞȩįİȣĲȠȚ ĮȞȒȜȚțȠȚ

ǼʌİȟȒȖȘıȘ : ȆȡȩıĳȣȖİȢ İȓȞĮȚ ȠȚ ǹȜȜȠįĮʌȠȓ Ȓ ĮȞȚșĮȖİȞİȓȢ ʌȠȣ ĲȠȣȢ ȑȤİȚ ȤȠȡȘȖȘșİȓ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ İȜȜȘȞȚțȒ ĮȡȤȒ țĮșİıĲȫȢ ʌȡȩıĳȣȖĮ Ȓ įȚțĮȚȠȪȤȠȣ İʌȚțȠȣȡȚțȒȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ, įȘȜ. ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ȐįİȚĮ įȚĮȝȠȞȒȢ. ǹȚĲȠȪȞĲİȢ ȐıȣȜȠ Ȓ ĮȚĲȠȪȞĲİȢ įȚİșȞȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ: ǹȜȜȠįĮʌȠȓ Ȓ ĮȞȚșĮȖİȞİȓȢ ʌȠȣ ĲȠȣȢ ȑȤİȚ įȠșİȓ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ İȜȜȘȞȚțȒ ĮȡȤȒ
«įİȜĲȓȠ ĮȚĲȒıĮȞĲȠȢ ȐıȣȜȠ ĮȜȜȠįĮʌȠȪ» Ȓ ««įİȜĲȓȠ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ įȚİșȞȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ» ǹıȣȞȩįİȣĲȠȚ ĮȞȒȜȚțȠȚ ǼȓȞĮȚ ĲĮ ʌȡȩıȦʌĮ ȘȜȚțȓĮȢ țȐĲȦ ĲȦȞ 18 İĲȫȞ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĳșȐȞȠȣȞ
ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ İȞȒȜȚțĮ ȣʌİȪșȣȞȠ ȖȚĮ ĲȘ ĳȡȠȞĲȓįĮ ĲȠȣȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ Ȓ
ʌȡĮțĲȚțȒ țĮȚ ȖȚĮ ȩıȠ ȤȡȩȞȠ țĮȞȑȞĮȢ ȣʌİȪșȣȞȠȢ İȞȒȜȚțĮȢ įİȞ Įıțİȓ ıĲȘȞ ʌȡȐȟȘ ĲȘȞ İʌȚȝȑȜİȚȐ ĲȠȣȢ Ȓ ȠȚ ĮȞȒȜȚțȠȚ ʌȠȣ İȖțĮĲĮȜİȓʌȠȞĲĮȚ ĮıȣȞȩįİȣĲȠȚ ȝİĲȐ ĲȘȞİȓıȠįȩ ĲȠȣȢ
ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ.

ǻ9

ǹʌİȟĮȡĲȘȝȑȞĮ ȐĲȠȝĮ / ȐĲȠȝĮ ȣʌȩ ĮʌİȟȐȡĲȘıȘ

ǼʌİȟȒȖȘıȘ: ȉĮ ȐĲȠȝĮ ʌȡȫȘȞ ȤȡȒıĲİȢ İȟĮȡĲȘıȚȠȖȩȞȦȞ ȠȣıȚȫȞ, ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȫıİȚ ȝİ İʌȚĲȣȤȓĮ İȖțİțȡȚȝȑȞȠ țĮĲȐ ȞȩȝȠ șİȡĮʌİȣĲȚțȩ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ıȦȝĮĲȚțȒȢ țĮȚ ȥȣȤȚțȒȢ
ĮʌİȟȐȡĲȘıȘȢ

ǻ10

ĭȣȜĮțȚıȝȑȞȠȚ /ǹʌȠĳȣȜĮțȚıȝȑȞȠȚ/ǹȞȒȜȚțȠȚ ʌĮȡĮȕȐĲİȢ
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ǼʌİȟȒȖȘıȘ: ĭȣȜĮțȚıȝȑȞȠȚ : ĲĮ ȐĲȠȝĮ ʌȠȣ İțĲȓȠȣȞ ʌȠȚȞȑȢ Ȓ ȝȑĲȡĮ ʌȠȣ ıȣȞİʌȐȖȠȞĲĮȚ ıĲȑȡȘıȘ ĲȘȢ İȜİȣșİȡȓĮȢ ĲȠȣȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĮʌȩĳĮıȘ ʌȠȚȞȚțȒȢ įȚțĮıĲȚțȒȢ ĮȡȤȒȢ. ȅȚ
ĮʌȠĳȣȜĮțȚıȝȑȞȠȚ İȓȞĮȚ ĲĮ ȐĲȠȝĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠĳȣȜĮțȚıĲȒȡȚȠ. ǹȞȒȜȚțȠȚ ʌĮȡĮȕȐĲİȢ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȩıȠȚ ĮȞȒțȠȣȞ ıĲȘȞ ȘȜȚțȚĮțȒ ȠȝȐįĮ 13-18 İĲȫȞ țĮȚ ĲȠȣȢ ȑȤȠȣȞ
İʌȚȕȜȘșİȓ Įʌȩ ĲĮ ǻȚțĮıĲȒȡȚĮ ĮȞȘȜȓțȦȞ ĮȞĮȝȠȡĳȦĲȚțȐ Ȓ șİȡĮʌİȣĲȚțȐ ȝȑĲȡĮ Ȓ, ȖȚĮ ĲȘȞ ȘȜȚțȚĮțȒ ȠȝȐįĮ 15-18 İĲȫȞ, ĲȠ ȝȑĲȡȠ ĲȠȣ ʌȠȚȞȚțȠȪ
ıȦĳȡȠȞȚıȝȠȪ ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ İʌȚȕȠȜȒȢ ĮȞĮȝȠȡĳȦĲȚțȫȞ ȝȑĲȡȦȞ Įʌȩ ǹȞĮțȡȚĲȒ Ȓ ǼȚıĮȖȖİȜȑĮ, ȩĲĮȞ ĮȣĲȩȢ ĮʌȑȤİȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȐıțȘıȘ ʌȠȚȞȚțȒȢ įȓȦȟȘȢ, țĮșȫȢ
țĮȚ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ İȚıĮȖȦȖȒȢ ĮȞȘȜȓțȦȞ ıİ ȓįȡȣȝĮ )

ǻ11

ǱĲȠȝĮ ȝİ ǹȞĮʌȘȡȓĮ ȝİ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ Įʌȩ ĲȠ ȀȑȞĲȡȠ
ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢǹȞĮʌȘȡȓĮȢ (ȀǼ.Ȇ.ǹ.)

ǼʌİȟȒȖȘıȘ : ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȃ.4331/2015, ĲȠ ȀǼ.Ȇ.ǹ. İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ İȞȚĮȓĮ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒ țȡȓıȘ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșȠȡȚıȝȩ ĲȠȣ ȕĮșȝȠȪ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ĲȦȞ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȦȞ ȩȜȦȞ
ĲȦȞ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȫȞ ĳȠȡȑȦȞ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣ ĲȠȣ ǻȘȝȠıȓȠȣ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ĮȞĮıĳȐȜȚıĲȦȞ, ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ)

ǻ12

ǻ13

ǱĲȠȝĮ ȝİ ǹȞĮʌȘȡȓĮ ȤȦȡȓȢ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ Įʌȩ ĲȠ ȀȑȞĲȡȠ
ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢǹȞĮʌȘȡȓĮȢ (ȀǼ.Ȇ.ǹ.)

ǱıĲİȖȠȚ Ȓ ȐĲȠȝĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠțȜİȚıĲİȓ Įʌȩ ĲȘ ıĲȑȖĮıȘ
ǼʌİȟȒȖȘıȘ: ȉĮ ȐĲȠȝĮ ʌȠȣ įȚĮȝȑȞȠȣȞ ȞȩȝȚȝĮ ıĲȘ ȤȫȡĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ ıĲİȡȠȪȞĲĮȚ ʌȡȩıȕĮıȘȢ Ȓ ȑȤȠȣȞ İʌȚıĳĮȜȒ ʌȡȩıȕĮıȘ
ıİ İʌĮȡțȒ ȚįȚȩțĲȘĲȘ, İȞȠȚțȚĮȗȩȝİȞȘ Ȓ ʌĮȡĮȤȦȡȘȝȑȞȘ țĮĲȠȚțȓĮ ʌȠȣ ʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢ ĮȞĮȖțĮȓİȢ ĲİȤȞȚțȑȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ țĮȚ
įȚĮșȑĲİȚ ĲȚȢ ȕĮıȚțȑȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ ȪįȡİȣıȘȢ țĮȚ ȘȜİțĲȡȠįȩĲȘıȘȢ. ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȚįȓȦȢ ĮȣĲȠȓ ʌȠȣ įȚĮȕȚȠȪȞ ıĲȠ
įȡȩȝȠ, ıİ ȟİȞȫȞİȢ, ĮȣĲȠȓ ʌȠȣ ĳȚȜȠȟİȞȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĮȞȐȖțȘ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ ıİ ȚįȡȪȝĮĲĮ Ȓ ȐȜȜİȢ țȜİȚıĲȑȢ įȠȝȑȢ, țĮșȫȢ țĮȚ
ĮȣĲȠȓ ʌȠȣ įȚĮȕȚȠȪȞ ıİ ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ țĮĲĮȜȪȝĮĲĮ . ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȠȚ ȖȣȞĮȓțİȢ ʌȠȣ ĳȚȜȠȟİȞȠȪȞĲĮȚ ıİ ȟİȞȫȞİȢ
ȖȣȞĮȚțȫȞ șȣȝȐĲȦȞ ȕȓĮȢ țĮȚ ȠȚ İȞȒȜȚțİȢ ʌȠȣ ĳȚȜȠȟİȞȠȪȞĲĮȚ ıİ ǻȠȝȑȢ ȆĮȚįȚțȒȢ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ įİȞ
ıʌȠȣįȐȗȠȣȞ
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ǹȆȅīȇǹĭǿȀȅ ǻǼȁȉǿȅ ǼȄȅǻȅȊ
ȀȍǻǿȀȅȈ ȆȇȅȉȊȆȅȊ: 5 - Ȇǹȃ ȆȇȅȉȊȆȅ ǹȆȅīȇǹĭǿȀȅ ǻǼȁȉǿȅ
ȈȊȂȂǼȉǼȋȅȃȉȍȃ
ȈĲȠȚȤİȓĮ ǻİȜĲȓȠȣ
Ȁȍǻ. ȆȇǹȄǾȈ ȅȆȈ (MIS):
ǹǹ ǻİȜĲȓȠȣ (*):

ȀȦį. ȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ ȅȆȈ (*):

Ǿȝ/ȞȓĮ ȈȣȝʌȜȒȡȦıȘȢ (*):

ȀȦį. ȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ (ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ):

ȈĲȠȚȤİȓĮ ȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ
ǹȂȀǹ :
ǹĭȂ :
ǱȜȜȠ ID :
Ǿȝ/ȞȓĮ ǼȟȩįȠȣ ȈȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ:
ȅ/Ș ȈȣȝȝİĲȑȤȦȞ/ȠȣıĮ ȠȜȠțȜȒȡȦıİ ĲȘȞ ȆȡȐȟȘ;(ȃǹǿ/ȅȋǿ)

ǹ. ȀĮșİıĲȫȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ǲȟȠįȠ
ȀȦįȚțȩȢ

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ǼȡȦĲȒȝĮĲȠȢ

ǹ1

ǼȓȝĮȚ İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ/Ș ȐȞİȡȖȠȢ/Ș ıĲȠȞ ȅǹǼǻ ȝİ țȐȡĲĮ ĮȞİȡȖȓĮȢ ıİ ȚıȤȪ
(ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ İʌȠȤȚțȐ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ ȖȚĮ ĲȠ įȚȐıĲȘȝĮ ʌȠȣ įİȞ
İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ)

ǹ2

ǼȓȝĮȚ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȢ/ȞȘ Ȓ ĮȣĲȠĮʌĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠȢ/ȞȘ

ǹ2.0

ǹȞ ȑȤİĲİ ĮʌĮȞĲȒıİȚ ȃǹǿ ıĲȘȞ İȡȫĲȘıȘ ǹ2 , Ș șȑıȘ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ ʌȠȣ
țĮĲȑȤİĲİ ıȣȖȤȡȘȝĮĲȠįȠĲİȓĲĮȚ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ĲȠȣ ǼȈȆǹ?

ǹ2.1

ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ıĲȠȞ ȚįȚȦĲȚțȩ ĲȠȝȑĮ :

ǹ2.1.1

ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ȝİ ıȪȝȕĮıȘ İȡȖĮıȓĮȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ țĮȚ ĮȠȡȓıĲȠȣ
ȤȡȩȞȠȣ

ǹ2.1.2

ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ȝİ ıȪȝȕĮıȘ İȡȖĮıȓĮȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ țĮȚ ȠȡȚıȝȑȞȠȣ
ȤȡȩȞȠȣ (ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ Ș İʌȠȤȚțȒ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ)

ǹ2.1.3

ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ȝİ ıȪȝȕĮıȘ İȡȖĮıȓĮȢ ȝİȡȚțȒȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ țĮȚ
ĮȠȡȓıĲȠȣȤȡȩȞȠȣ

ǹ2.1.4

ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ȝİ ıȪȝȕĮıȘ İȡȖĮıȓĮȢ ȝİȡȚțȒȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ țĮȚ
ȠȡȚıȝȑȞȠȣȤȡȩȞȠȣ (ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ Ș İʌȠȤȚțȒ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ)

ǹ2.1.5

ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ȝİ İț ʌİȡȚĲȡȠʌȒȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ

ǹ2.1.6

ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ĮȝİȚȕȩȝİȞȠȢ/Ș ȝİ İȡȖȩıȘȝȠ

ǹʌȐȞĲȘıȘ
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ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ıĲȠ įȘȝȩıȚȠ ĲȠȝȑĮ (ȃȆǻǻ țĮȚ ȃȆǿǻ)

ǹ2.2.1

ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠȢ ȝİ ıȪȝȕĮıȘ ȚįȚȦĲȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ ĮȠȡȓıĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ

ǹ2.2.2

ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ȝİ ıȪȝȕĮıȘ ȚįȚȦĲȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ ȠȡȚıȝȑȞȠȣ ȤȡȩȞȠȣ

ǹ2.2.3

ǹʌĮıȤȠȜȠȪȝĮȚ ȦȢ ȂȩȞȚȝȠȢ ǻȘȝȩıȚȠȢ ȊʌȐȜȜȘȜȠȢ

ǹ2.3

20729

ǼȓȝĮȚ ĮȣĲȠĮʌĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠȢ/Ș

ǼʌİȟȒȖȘıȘ : Į) ȩıȠȚ ȑȤȠȣȞ įȚțȒ ĲȠȣȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘ ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ Įʌȩ ĲȠ İȐȞ ȑȤȠȣȞ Ȓ įİȞ ȑȤȠȣȞ ʌȦȜȒıİȚȢ, ʌĮȡİȤȩȝİȞİȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ Ȓ țȑȡįȘ (ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ įȘȜ. țĮȚ ȠȚ
İȜİȪșİȡȠȚ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȓİȢ ʌȠȣ įİȞ ĮıțȠȪȞ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ), ȕ) ȐĲȠȝĮ ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ĳȐıȘ ȑȞĮȡȟȘȢ İʌĮȖȖȑȜȝĮĲȠȢ (ʌ.Ȥ ȑȤȠȣȞ ʌĮȡĮȖȖİȓȜİȚ Ȓ ĮȖȠȡȐıİȚ İȟȠʌȜȚıȝȩ) țĮȚ Ȗ)
ȩıȠȚ İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ıİ ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȒ İʌȚȤİȓȡȘıȘ țĮȚ ĮȝİȓȕȠȞĲĮȚ Ȓ ȩıȠȚ İȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ıİ ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȒ İʌȚȤİȓȡȘıȘ țĮȚ įİȞ ĮȝİȓȕȠȞĲĮȚ ĮȜȜȐ ȗȠȣȞ ȝĮȗȓ
ıĲȠ ȓįȚȠ ȞȠȚțȠțȣȡȚȩ – įȘȜ. ıȣȝȕȠȘșȠȪȞĲĮ ȝȑȜȘ ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȫȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ

ǹ2.4

ǹ3

ȈȤȑıȘ İȡȖĮıȓĮȢ (ȐȜȜȘ)ʌȠȣ įİȞ İȝʌȓʌĲİȚ ıİ țĮȝȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ.

ǻİȞ ĮȞȒțȦ ıİ țĮȝȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ (ǻİȞ İȓȝĮȚ
ȠȪĲİİȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ ȐȞİȡȖȠȢ ıĲȠȞ ȅǹǼǻ ȠȪĲİ
İȡȖĮȗȩȝİȞȠȢ/ĮȣĲȠĮʌĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠȢ)

ǹ3.1

ǻİȞ İȓȝĮȚ İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ/ȞȘ ıĲȠȞ ȅǹǼǻ, ȠȪĲİ İȡȖȐȗȠȝĮȚ, ĮȜȜȐ ĮȞĮȗȘĲȫ
İȡȖĮıȓĮ țĮȚ İȓȝĮȚ ȐȝİıĮ įȚĮșȑıȚȝȠȢ ȞĮ İȡȖĮıĲȫ

ǹ3.2

ǻİȞ İȡȖȐȗȠȝĮȚ, įİȞ İȓȝĮȚ İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ ȐȞİȡȖȠȢ , įİȞ ĮȞĮȗȘĲȫ İȡȖĮıȓĮ

Ǻ. ȀĮșİıĲȫȢ ǼțʌĮȓįİȣıȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ǲȟȠįȠ
ȀȦįȚțȩȢ

Ǻ

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ǼȡȦĲȒȝĮĲȠȢ

ǹʌȐȞĲȘıȘ

ȈȣȝȝİĲȑȤİĲİ ıİ țȐʌȠȚȠ (ȐȜȜȠ) ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ țĮĲȐȡĲȚıȘȢ Ȓ İțʌĮȓįİȣıȘȢ Ȓ įȚĮ
ȕȓȠȣ ȝȐșȘıȘȢ, İʌȚįȠĲȠȪȝİȞȠ Ȓ ȝȘ; ǹȞ ȞĮȚ, ıȘȝİȚȫıĲİ ıİ ʌȠȚĮ Įʌȩ ĲȚȢ
ʌĮȡĮțȐĲȦ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ĮȞȒțİĲİ:

ǼʌİȟȒȖȘıȘ 1 :ȈĲȠ ĮʌȠȖȡĮĳȚțȩ ǻİȜĲȓȠ ǼȄȅǻȅȊ Ș İȡȫĲȘıȘ ĮĳȠȡȐ ĲȘ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ıĮȢ ıİ țȐʌȠȚȠ (ȐȜȜȠ) ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ țĮĲȐȡĲȚıȘȢ Ȓ İțʌĮȓįİȣıȘȢ Ȓ įȚĮ ȕȓȠȣ ȝȐșȘıȘȢ ĲȘ
ȤȡȠȞȚțȒ ıĲȚȖȝȒ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȑȟȠįȩ ıĮȢ/ȜȒȟȘ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ıĮȢ Įʌȩ ĮȣĲȒ ĲȘȞ ʌȡȐȟȘ ĲȠȣ ǼȀȉ țĮȚ ȑȦȢ țĮȚ 1 ȝȒȞĮ (4 İȕįȠȝȐįİȢ) ȝİĲȐ.
ǼʌİȟȒȖȘıȘ 2: H ıȣȝȝİĲȠȤȒ ıİ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ țĮĲȐȡĲȚıȘȢ Ȓ İțʌĮȓįİȣıȘȢ Ȓ įȚĮ ȕȓȠȣ ȝȐșȘıȘȢ İȞȞȠİȓ ȝĮșȘĲȑȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ İțʌĮȚįİȣĲȚțȫȞ ȕĮșȝȓįȦȞ,
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ ıȣȝȝİĲİȤȩȞĲȦȞ ıİ ȈȤȠȜİȓĮ ǻİȪĲİȡȘȢ ǼȣțĮȚȡȓĮȢ, īİȞȚțȐ țĮȚ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȐ ȁȪțİȚĮ, ıʌȠȣįĮıĲȑȢ ıİ ȈȤȠȜȑȢ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ
ȀĮĲȐȡĲȚıȘȢ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ĮȡȤȚțȒ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ țĮĲȐȡĲȚıȘ ıĲȠȣȢ ĮʌȩĳȠȚĲȠȣȢ ĲȘȢ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒȢ ĲȣʌȚțȒȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ, ıʌȠȣįĮıĲȑȢ țĮȚ ʌȡĮțĲȚțȐ ĮıțȠȪȝİȞȠȣȢ ıİ
ǿȞıĲȚĲȠȪĲĮ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ ȀĮĲȐȡĲȚıȘȢ, ıȣȝȝİĲȑȤȠȞĲİȢ ıİ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮ ȀȑȞĲȡȦȞ ǻȚĮ ǺȓȠȣ ȂȐșȘıȘȢ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ıȣȞİȤȚȗȩȝİȞȘ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ țĮĲȐȡĲȚıȘ,
ȖİȞȚțȒ İțʌĮȓįİȣıȘ İȞȘȜȓțȦȞ, İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȩ ʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȚıȝȩ țĮȚ įȚĮ ȕȓȠȣ ıȣȝȕȠȣȜİȣĲȚțȒ, ıʌȠȣįĮıĲȑȢ ȀȠȜȜİȖȓȦȞ, ıʌȠȣįĮıĲȑȢ țĮȚ ʌȡĮțĲȚțȐ ĮıțȠȪȝİȞȠȣȢȈȤȠȜȫȞ ʌȠȣ
İʌȠʌĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ȊʌȠȣȡȖİȓĮ ȆȠȜȚĲȚıȝȠȪ, ȃĮȣĲȚȜȓĮȢ, ȉȠȣȡȚıȝȠȪ țȜʌ, ĳȠȚĲȘĲȑȢ ĲȡȚĲȠȕȐșȝȚĮȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ĳȠȓĲȘıȘȢ

Ǻ0

ȉȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ İțʌĮȓįİȣıȘȢ Ȓ țĮĲȐȡĲȚıȘȢ Ȓ įȚĮ ȕȓȠȣ ȝȐșȘıȘȢ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ
ıȣȝȝİĲȑȤİĲİ, ıȣȖȤȡȘȝĮĲȠįȠĲİȓĲĮȚ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ĲȠȣ ǼȈȆǹ?

ǼʌİȟȒȖȘıȘ: ȃĮ ĮʌĮȞĲȘșİȓ Įʌȩ ȩıȠȣȢ ȑȤȠȣȞ ĮʌĮȞĲȒıİȚ ȃǹǿ ıİ țȐʌȠȚĮ Įʌȩ ĲȚȢ İȡȦĲȒıİȚȢ Ǻ1- Ǻ6

Ǻ1

MĮșȘĲȒȢ/ĲȡȚĮ ʌȡȦĲȠȕȐșȝȚĮȢ Ȓ įİȣĲİȡȠȕȐșȝȚĮȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ (ǻȘȝȠĲȚțȩ,
īȣȝȞȐıȚȠ, ȁȪțİȚȠ. ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ĲĮ ȈȤȠȜİȓĮ ǻİȪĲİȡȘȢ ǼȣțĮȚȡȓĮȢ)

Ǻ2

ȈʌȠȣįĮıĲȒȢ/ĲȡȚĮ ıİ ȈȤȠȜȒ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ ȀĮĲȐȡĲȚıȘȢ Ȓ ıİ ǿǼȀ Ȓ ıİ
ȀȠȜȜȑȖȚȠ Ȓ ıİ ȈȤȠȜȑȢ ʌȠȣ İʌȠʌĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȐȜȜĮ ȊʌȠȣȡȖİȓĮ İțĲȩȢ ĲȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȆĮȚįİȓĮȢ, ȩʌȦȢ ʌ.Ȥ. Ș ȃĮȣĲȚțȒ ǹțĮįȘȝȓĮ, ȉȠȣȡȚıĲȚțȑȢ ȈȤȠȜȑȢ
țȜʌ
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Ǻ3

ȈȣȝȝİĲȑȤȦȞ/ȠȣıĮ ıİ țȐʌȠȚȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ıȣȞİȤȚȗȩȝİȞȘȢ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ
țĮĲȐȡĲȚıȘȢ (ʌ.Ȥ ȀǼȀ)

Ǻ4

ǼȓȝĮȚ ĭȠȚĲȘĲȒȢ/ĲȡȚĮ ĲȡȚĲȠȕȐșȝȚĮȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ĳȠȓĲȘıȘȢ

Ǻ5

ȈȣȝȝİĲȑȤȦ ıİ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ʌȡĮțĲȚțȒȢ ȐıțȘıȘȢ ȝİ ĮȝȠȚȕȒ(ȦȢ ĳȠȚĲȘĲȒȢ
ĲȡȚĲȠȕȐșȝȚĮȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ, ıʌȠȣįĮıĲȒȢ ǿǼȀ, ĲȠȣȡȚıĲȚțȫȞ ıȤȠȜȫȞ,
ǹțĮįȘȝȓĮȢ ǼȝʌȠȡȚțȠȪ ȃĮȣĲȚțȠȪ țĲȜ)

Ǻ6

ȂİĲĮʌĲȣȤȚĮțȩȢ ĭȠȚĲȘĲȒȢ/ĲȡȚĮ Ȓ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ/ȚĮ ǻȚįȐțĲȦȡ

Τεύχος B’ 1729/27.04.2021

Ǽ. ǹʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȘȢ ȆȡȐȟȘȢ
ȀȦįȚțȩȢ

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ ǼȡȦĲȒȝĮĲȠȢ

Ǽ1

ǹʌȠțĲȒșȘțİ İȟİȚįȓțİȣıȘ ȝİĲȐ ĲȘȞ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ıĮȢ ıĲȠ
ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ(ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ, įȓʌȜȦȝĮ, ʌĲȣȤȓȠ țȠț)

Ǽ2

ǲȤİĲİ ȜȐȕİȚ ʌȡȠıĳȠȡȐ/ʌȡȩĲĮıȘ ȖȚĮ șȑıȘ İȡȖĮıȓĮȢ Įʌȩ țȐʌȠȚȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ
İȓĲİ țĮĲȐ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ Ȓ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȜȒȟȘȢ ĲȘȢ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ıĮȢ
(ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ Ȓ ĮʌȠȤȫȡȘıȘ) ıĲȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ;

ǹʌȐȞĲȘıȘ

ǼʌİȟȒȖȘıȘ 1: Ǿ İȡȫĲȘıȘ ĮĳȠȡȐ ʌȡȠıĳȠȡȐ ʌȠȣ ȑȤİĲİ ȜȐȕİȚ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȠ ĮȞ ĲȘȞ ĮʌȠįİȤĲȒțĮĲİ Ȓ ȩȤȚ
ǼʌİȟȒȖȘıȘ 2: ȍȢ «ʌȡȠıĳȠȡȐ» İȞȞȠİȓĲĮȚ ȝȓĮ ȣʌȩıȤİıȘ/įȑıȝİȣıȘ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ȖȚĮ ĮʌȠįȠȤȒ Įʌȩ țȐʌȠȚȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ ʌȡȠȢ İıȐȢ, ıĲȠ ȕĮșȝȩ ʌȠȣ ȣʌȠįȘȜȫȞİȚ ȝİ
ıĮĳȒȞİȚĮ ĲȘ ȕȠȪȜȘıȘ ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȘ ȞĮ İȚıȑȜșİȚ ıİ ȝȓĮ ıȣȝĳȦȞȓĮ (ȖȚĮ șȑıȘ İȡȖĮıȓĮȢ) ȣʌȩ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ȝĮȗȓ ıĮȢ, țĮȚ Ș ȠʌȠȓĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ĮȞ ĲȘȞ
ĮʌȠįİȤĲİȓĲİ, ĮȣĲȩ șĮ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ ĲȘȞ ʌȡȩıȜȘȥȒ ıĮȢ ıĲȘ șȑıȘ İȡȖĮıȓĮȢ ʌȠȣ ıĮȢ ʌȡȠıĳȑȡșȘțİ. ǻİȞ șİȦȡİȓĲĮȚ ʌȡȠıĳȠȡȐ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ĲȘȢ
İȡȫĲȘıȘȢ: Į) Ș ʌȡȠıĳȠȡȐ ȖȚĮ șȑıȘ İȡȖĮıȓĮȢ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĲȝȒȝĮ/ȝȑȡȠȢ ĲȠȣ ȓįȚȠȣ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ıȣȝȝİĲİȓȤĮĲİ, ȕ) Ș ʌĮȡĮʌȠȝʌȒ ıĮȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȅǹǼǻ
ıİ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ İȡȖȠįȩĲȘ (įȘȜ. ȩĲĮȞ Ƞ ȅǹǼǻ ıĮȢ ȑȤİȚ ʌȡȠĲİȓȞİȚ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜİĲİ ĮȓĲȘıȘ ıİ İȡȖȠįȩĲȘ), Ȗ) Ș ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĮʌȜȫȢ ȑȤİĲİ ʌȡȠıțȜȘșİȓ ıİıȣȞȑȞĲİȣȟȘ ȖȚĮ
țȐʌȠȚĮ șȑıȘ İȡȖĮıȓĮȢ. ȈȣȞİʌȫȢ ĮȞ ȚıȤȪİȚ ȖȚĮ İıȐȢ Ș ʌİȡȓʌĲȦıȘ Į, ȕ Ȓ Ȗ, ıĲȘȞ İȡȫĲȘıȘ 15 įȓȞİĲİ ĮʌȐȞĲȘıȘ ȅȋǿ.

Ǽ2.1

ǹȝȑıȦȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ

Ǽ2.2

ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ, įİȞ ĲȘȞ ĮʌȠįȑȤĲȘțĮ țĮȚ ıȣȞȑȤȚıĮ ĲȠ
ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ

Ǽ2.3

ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ, ĲȘȞ ĮʌȠįȑȤĲȘțĮ țĮȚ ĮʌȠȤȫȡȘıĮ ĮʌȩĲȠ
ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ

Ǽ3

ǲȤİĲİ ȜȐȕİȚ ʌȡȠıĳȠȡȐ/ʌȡȩĲĮıȘ ȖȚĮ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ıĮȢ ıİ țȐʌȠȚȠ ȐȜȜȠ
ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ «ıȣȞİȤȚȗȩȝİȞȘȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ», İȓĲİ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ Ȓ ȝİĲȐ ĲȘȞ

ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȜȒȟȘȢ ĲȘȢ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ıĮȢ (ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ Ȓ ĮʌȠȤȫȡȘıȘ) ıİ
ĮȣĲȩ ĲȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ;
ǼʌİȟȒȖȘıȘ 1: Ș İȡȫĲȘıȘ ĮĳȠȡȐ ʌȡȠıĳȠȡȐ ʌȠȣ ȑȤİĲİ ȜȐȕİȚ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȠ ĮȞ ĲȘȞ ĮʌȠįİȤĲȒțĮĲİ Ȓ ȩȤȚ.
ǼʌİȟȒȖȘıȘ 2: ȍȢ «ʌȡȠıĳȠȡȐ» İȞȞȠİȓĲĮȚ ȝȓĮ ȣʌȩıȤİıȘ/įȑıȝİȣıȘ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ȖȚĮ ĮʌȠįȠȤȒ Įʌȩ țȐʌȠȚȠ ĳȠȡȑĮ İțʌĮȓįİȣıȘȢ/țĮĲȐȡĲȚıȘȢ ʌȡȠȢ İıȐȢ, ıĲȠ ȕĮșȝȩ ʌȠȣ
ȣʌȠįȘȜȫȞİȚ ȝİ ıĮĳȒȞİȚĮ ĲȘ ȕȠȪȜȘıȘ ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ ȞĮ İȚıȑȜșİȚ ıİ ȝȓĮ ıȣȝĳȦȞȓĮ ȣʌȩ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ȝĮȗȓ ıĮȢ, țĮȚ Ș ȠʌȠȓĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ĮȞ ĲȘȞ ĮʌȠįİȤĲİȓĲİ,
ĮȣĲȩ șĮ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ ĲȘ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ıĮȢ ıĲȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ «ıȣȞİȤȚȗȩȝİȞȘȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ» ʌȠȣ ıĮȢ ʌȡȠıĳȑȡșȘțİ. ǻİȞ șİȦȡİȓĲĮȚ ʌȡȠıĳȠȡȐ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ĲȘȢ İȡȫĲȘıȘȢ
ȝȩȞȠ Ș ʌȡȩıțȜȘıȘ Ȓ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĮȓĲȘıȘȢ ȖȚĮ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ıĮȢ ıİ țȐʌȠȚȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ Įʌȩ țȐʌȠȚȠ ĳȠȡȑĮ İțʌĮȓįİȣıȘȢ/țĮĲȐȡĲȚıȘȢ. ǹȞ ȚıȤȪİȚ ĮȣĲȩ, ıĲȘȞ
İȡȫĲȘıȘ E3 įȓȞİĲİ ĮʌȐȞĲȘıȘ ȅȋǿ.
ǼʌİȟȒȖȘıȘ 3 : ȍȢ «ıȣȞİȤȚȗȩȝİȞȘ İțʌĮȓįİȣıȘ» șİȦȡİȓĲĮȚ Ș ĲȣʌȚțȒ İțʌĮȓįİȣıȘ (ȝĮșȘĲȑȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ İțʌĮȚįİȣĲȚțȫȞ ȕĮșȝȓįȦȞ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ
ıȣȝȝİĲİȤȩȞĲȦȞ ıİ ȈȤȠȜİȓĮ ǻİȪĲİȡȘȢ ǼȣțĮȚȡȓĮȢ, īİȞȚțȐ țĮȚ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȐ ȁȪțİȚĮ, ĳȠȚĲȘĲȑȢ ĲȡȚĲȠȕȐșȝȚĮȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ĳȠȓĲȘıȘȢ) țĮȚ ĲĮ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮ
țĮĲȐȡĲȚıȘȢ-ĮȡȤȚțȒȢ țĮȚ ıȣȞİȤȚȗȩȝİȞȘȢ- İĳȩıȠȞ ȠįȘȖȠȪȞ ıİ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ (ıİ ȈȤȠȜȑȢ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ ȀĮĲȐȡĲȚıȘȢ, ıİ ǿȞıĲȚĲȠȪĲĮ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ ȀĮĲȐȡĲȚıȘȢ, ıİ
ȀȑȞĲȡĮ ǻȚĮ ǺȓȠȣ ȂȐșȘıȘȢ, ıİ ȀȠȜȜȑȖȚĮ, ıİ ȈȤȠȜȑȢ ʌȠȣ İʌȠʌĲİȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ȊʌȠȣȡȖİȓĮ ȆȠȜȚĲȚıȝȠȪ, ȃĮȣĲȚȜȓĮȢ, ȉȠȣȡȚıȝȠȪ țȜʌ)
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Ǽ3.1

ǹȝȑıȦȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ

Ǽ3.2

ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ, įİȞ ĲȘȞ ĮʌȠįȑȤĲȘțĮ țĮȚ ıȣȞȑȤȚıĮ ĲȠ
ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ

Ǽ3.3

ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ, ĲȘȞ ĮʌȠįȑȤĲȘțĮ țĮȚ ĮʌȠȤȫȡȘıĮ ĮʌȩĲȠ
ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ

Ǽ4

ǲȤİĲİ ȜȐȕİȚ ʌȡȠıĳȠȡȐ/ʌȡȩĲĮıȘ ȖȚĮ șȑıȘ ʌȡĮțĲȚțȒȢ ȐıțȘıȘȢ (ʌ.Ȥ. ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮʌȩțĲȘıȘ ȐįİȚĮȢ ĮıțȒıİȦȢ İʌĮȖȖȑȜȝĮĲȠȢ) İȓĲİ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ Ȓ ȝİĲȐ ĲȘȞ
ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȜȒȟȘȢ ĲȘȢ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ıĮȢ (ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ Ȓ ĮʌȠȤȫȡȘıȘ) ıİ
ĮȣĲȩ ĲȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ;
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ǼʌİȟȒȖȘıȘ 1: Ș İȡȫĲȘıȘ ĮĳȠȡȐ ʌȡȠıĳȠȡȐ ʌȠȣ ȑȤİĲİ ȜȐȕİȚ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȠ ĮȞ ĲȘȞ ĮʌȠįİȤĲȒțĮĲİ Ȓ ȩȤȚ
ǼʌİȟȒȖȘıȘ 2: ȍȢ «ʌȡȠıĳȠȡȐ» İȞȞȠİȓĲĮȚ ȝȓĮ ȣʌȩıȤİıȘ/įȑıȝİȣıȘ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ȖȚĮ ĮʌȠįȠȤȒ Įʌȩ țȐʌȠȚȠȞ ĳȠȡȑĮ ʌȡȠȢ İıȐȢ, ıĲȠ ȕĮșȝȩ ʌȠȣ ȣʌȠįȘȜȫȞİȚ ȝİ ıĮĳȒȞİȚĮ
ĲȘ ȕȠȪȜȘıȘ ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ ȞĮ İȚıȑȜșİȚ ıİ ȝȓĮ ıȣȝĳȦȞȓĮ (ȖȚĮ șȑıȘ ʌȡĮțĲȚțȒȢ ȐıțȘıȘȢ) ȣʌȩ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ȝĮȗȓ ıĮȢ, țĮȚ Ș ȠʌȠȓĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ĮȞ ĲȘȞ
ĮʌȠįİȤĲİȓĲİ, ĮȣĲȩ șĮ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ıĮȢ ıĲȘ șȑıȘ ʌȡĮțĲȚțȒȢ ȐıțȘıȘȢ ʌȠȣ ıĮȢ ʌȡȠıĳȑȡșȘțİ. ǻİȞ șİȦȡİȓĲĮȚ ʌȡȠıĳȠȡȐ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ĲȘȢ İȡȫĲȘıȘȢ: Į) Ș
ʌȡȠıĳȠȡȐ ȖȚĮ șȑıȘ ʌȡĮțĲȚțȒȢ ȐıțȘıȘȢ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĲȝȒȝĮ/ȝȑȡȠȢ ĲȠȣ ȓįȚȠȣ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ıȣȝȝİĲİȓȤĮĲİ, ȕ) Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌĮȡĮʌȠȝʌȒȢ Ș ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĮȓĲȘıȘȢ ȖȚĮ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ıĮȢ ıİ șȑıȘ ʌȡĮțĲȚțȒȢ ȐıțȘıȘȢ. ȈȣȞİʌȫȢ ĮȞ ȚıȤȪİȚ ȖȚĮ İıȐȢ Ș ʌİȡȓʌĲȦıȘ Į Ȓ, ȕ ıĲȘȞ İȡȫĲȘıȘ Ǽ4 įȓȞİĲİ
ĮʌȐȞĲȘıȘ ȅȋǿ.

Ǽ4.1

ǹȝȑıȦȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ

Ǽ4.2

ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ, įİȞ ĲȘȞ ĮʌȠįȑȤĲȘțĮ țĮȚ ıȣȞȑȤȚıĮ ĲȠ
ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ

Ǽ4.3

ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ, ĲȘȞ ĮʌȠįȑȤĲȘțĮ țĮȚ ĮʌȠȤȫȡȘıĮ ĮʌȩĲȠ
ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ

Ǽ5

ǲȤİĲİ ȜȐȕİȚ ʌȡȠıĳȠȡȐ/ʌȡȩĲĮıȘ ȖȚĮ ȝĮșȘĲİȓĮ İȓĲİ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ Ȓ ȝİĲȐ
ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȜȒȟȘȢ ĲȘȢ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ıĮȢ (ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ Ȓ ĮʌȠȤȫȡȘıȘ) ıİĮȣĲȩ
ĲȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ;

ǼʌİȟȒȖȘıȘ 1: Ș İȡȫĲȘıȘ ĮĳȠȡȐ ʌȡȠıĳȠȡȐ ʌȠȣ ȑȤİĲİ ȜȐȕİȚ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȠ ĮȞ ĲȘȞ ĮʌȠįİȤĲȒțĮĲİ Ȓ ȩȤȚ.
ǼʌİȟȒȖȘıȘ 2: Ǿ ȝĮșȘĲİȓĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĳȐıȘ, ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȝȑıȦ ǼȆǹ.Ȉ ȅǹǼǻ țĮȚ ǼȆǹȁ țĮȚ Ș İʌȚĲȣȤȘȝȑȞȘ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ȠįȘȖİȓ ıİ ĮȞĮȖȞȦȡȚıȝȑȞȘ
ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘ ȖȚĮ ȑȞĮ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ İʌȐȖȖİȜȝĮ ıİ İșȞȚțȩ İʌȓʌİįȠ.

Ǽ5.1

ǹȝȑıȦȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ

Ǽ5.2

ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ, įİȞ ĲȘȞ ĮʌȠįȑȤĲȘțĮ țĮȚ ıȣȞȑȤȚıĮ ĲȠ
ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ

Ǽ5.3

ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ, ĲȘȞ ĮʌȠįȑȤĲȘțĮ țĮȚ ĮʌȠȤȫȡȘıĮ ĮʌȩĲȠ
ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ
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Τεύχος B’ 1729/27.04.2021

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ VI ȈȊȃȅȆȉǿȀȅ ǼȃȉȊȆȅ ȊȆȅǺȅȁǾȈ ǹǿȉǾȈǾȈ
ȋȇǾȂǹȉȅǻȅȉǾȈǾȈ

ǼʌȚȤİȚȡȘıȚĮțȩ ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ ǹȞȐʌĲȣȟȘ ǹȞșȡȦʌȓȞȠȣ ǻȣȞĮȝȚțȠȪ, ǼțʌĮȓįİȣıȘ țĮȚ
ǻȚȐ ǺȓȠȣ ȂȐșȘıȘ
ǼȆ ǹȃǹǻ ǼǻǺȂ- ǱȟȠȞĮȢ 03

ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ İʌȚȤȠȡȒȖȘıȘȢ İʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȫȞ ʌȡȦĲȠȕȠȣȜȚȫȞ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ ȞȑȦȞ
İȜİȪșİȡȦȞ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚȫȞ ȘȜȚțȓĮȢ 18 ȑȦȢ 29 İĲȫȞ, ȝİ ȑȝĳĮıȘ ıĲȚȢ ȖȣȞĮȓțİȢ
ĭȩȡȝĮ ȊʌȠȕȠȜȒȢ
ȀȦįȚțȩȢ ʌȡȐȟȘȢ:
ǻȚțĮȚȠȪȤȠȢ:
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1. īǼȃǿȀǹ ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǻǿȀǹǿȅȊȋȅȊ
ǼȓįȠȢ ǼʌȚȤİȓȡȘıȘȢ - ĭȠȡȑĮ
īǼȃǿȀǹ
ǹ.ĭ.Ȃ.
V.A.T. (İțĲȩȢ ǼȜȜȐįȠȢ)
ǼʌȦȞȣȝȓĮ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ
ǼʌȦȞȣȝȓĮ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ (ǹȖȖȜȚțȐ)
¨ǼȝĳȐȞȚıȘ ȅȞȠȝĮıȓĮȢ ĭȠȡȑĮ ıĲĮ
"ǼʌȚıȣȞĮʌĲȩȝİȞĮ ǲȖȖȡĮĳĮ"
ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢ ȉȓĲȜȠȢ ǻȚțĮȚȠȪȤȠȣ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑȞĮȡȟȘȢ İȡȖĮıȚȫȞ
İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ
ȃȠȝȚțȒ ȂȠȡĳȒ
ǻ.ȅ.Ȋ.
ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ
ǼȓįȠȢ ǺȚȕȜȓȦȞ
ȂȑȖİșȠȢ ǼʌȚȤİȓȡȘıȘȢ - ĭȠȡȑĮ
Ǿ İʌȚȤİȓȡȘıȘ İȓȞĮȚ İȟȦȤȫȡȚĮ
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ ǼǻȇǹȈ (ȈȊȂĭȍȃǹ ȂǼ ȉǾȃ NUTS Level II ȀȦįȚțȠʌȠȓȘıȘ)
ȋȫȡĮ
ǻȘȝȠĲȚțȒ – ȉȠʌȚțȒ ȀȠȚȞȩĲȘĲĮ
ȅįȩȢ - ǹȡȚșȝȩȢ
ȉȠʌȠșİıȓĮ
ȉĮȤ. ȀȦįȚțȩȢ
ȉȘȜȑĳȦȞȠ ǼʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ
ǿıĲȠȤȫȡȠȢ (Website)
ǾȜİțĲȡȠȞȚțȒ ǻȚİȪșȣȞıȘ (e-mail)
2. ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼȀȆȇȅȈȍȆȍȃ
īǼȃǿȀǹ
ǻȚțĮȚȠȪȤȠȢ
ȃȩȝȚȝȠȢ ǼțʌȡȩıȦʌȠȢ
ȊʌİȪșȣȞȠȢ ǲȡȖȠȣ
ǼʌȫȞȣȝȠ
ǵȞȠȝĮ
ǹ.ĭ.Ȃ.
ĬȑıȘ ıĲȠ ĭȠȡȑĮ
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ
ȋȫȡĮ
ǻȘȝȠĲȚțȒ – ȉȠʌȚțȒ ȀȠȚȞȩĲȘĲĮ
ȅįȩȢ - ǹȡȚșȝȩȢ
ȉĮȤ. ȀȦįȚțȩȢ
ȉȠʌȠșİıȓĮ
ȉȘȜȑĳȦȞȠ (ȈĲĮșİȡȩ)
ȉȘȜȑĳȦȞȠ (ȀȚȞȘĲȩ)
e-mail
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3. ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȂǼȉȅȋȍȃ ǳ Ǽȉǹǿȇȍȃ ȉȅȊ ĭȅȇǼǹ/ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾ
īǼȃǿȀǹ ȈȉȅǿȋǼǿǹ
ǻȚțĮȚȠȪȤȠȢ
ǼȓįȠȢ ȆȡȠıȫʌȠȣ (ȂİĲȩȤȠȣ)
ǹ.ĭ.Ȃ. ȂİĲȩȤȠȣ
V.A.T.
ǻ.ȅ.Ȋ.
ȆȠıȠıĲȩ ȈȣȝȝİĲȠȤȒȢ (%)
ĬȑıȘ ǼĲĮȓȡȠȣ Ȓ ȂİĲȩȤȠȣ ıĲȠȞ ĭȠȡȑĮ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ Ȓ ǼʌȦȞȣȝȓĮ
A.ǻ.ȉ./ǻȚĮȕĮĲȒȡȚȠ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ ȃȩȝȚȝȠȣ
ǹ.ĭ.Ȃ. ȃȠȝȓȝȠȣ ǼțʌȡȠıȫʌȠȣ
ǲĲȠȢ ǴįȡȣıȘȢ ǼʌȚȤİȓȡȘıȘȢ
ǼȓįȠȢ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ ǼȝʌİȚȡȓĮȢ
ǲĲȘ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ ǼȝʌİȚȡȓĮȢ
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ
ȋȫȡĮ ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ / ǻȚĮȝȠȞȒȢ
ȅįȩȢ - ǹȡȚșȝȩȢ
ȉĮȤ.ȀȦįȚțȩȢ
ȆȩȜȘ
ȉȘȜȑĳȦȞȠ ǼʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ
email
4. ȀȍǻǿȀȅȈ ǹȈȀǾȈǾȈ ǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹȈ (Ȁ.ǹ.ǻ)
ǻȚțĮȚȠȪȤȠȢ
ȀȪȡȚȠȢ Ȁ.ǹ.ǻ.
Ȁ.ǹ.ǻ. ǼʌȑȞįȣıȘȢ
Ȁ.ǹ.ǻ.
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȆȡȠıșȒțȘȢ
5. ǼȆǿȆȁǼȅȃ ȆȁǾȇȅĭȅȇǿǼȈ īǿǹ ĭȅȇǼǹ/ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾ
----------------6. ȈȊīȀǼȃȉȇȍȉǿȀǹ ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȂǼīǼĬȅȊȈ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ (ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ
ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ıȣȞįİįİȝȑȞȦȞ țĮȚ ıȣȞİȡȖĮȗȩȝİȞȦȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ
ȠȡȚıȝȩ ĲȦȞ ȂȂǼ.)
----------------7. ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼȍȃ ȈȉǿȈ ȅȆȅǿǼȈ ȈȊȂȂǼȉǼȋȅȊȃ ȅǿ Ǽȉǹǿȇȅǿ/ ȂǼȉȅȋȅǿ
(ȈȊȂȆǼȇǿȁǹȂǺǹȃȅȂǼȃȍȃ ȉȍȃ OFFSHORE)
----------------8. ȈȊȃǻǼǻǼȂǼȃǼȈ/ȈȊȃǼȇīǹǽȅȂǼȃǼȈ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǼǿȈ
(ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ offshore)
----------------9. ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȈȍȇǼȊȈǾȈ ȀȇǹȉǿȀȍȃ ǼȃǿȈȋȊȈǼȍȃ (DE MINIMIS) ȉǾȈ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ
----------------10. ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȈȍȇǼȊȈǾȈ ȀȇǹȉǿȀȍȃ ǼȃǿȈȋȊȈǼȍȃ ȂǾ ǾȈȈȅȃȅȈ ȈǾȂǹȈǿǹȈ
ȉǾȈ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ
11. ǼȃǿȈȋȊȈǼǿȈ DE MINIMIS ȈǼ ȈȊȃǻǼǻǼȂǼȃǼȈ Ȁǹǿ ȈȊȃǼȇīǹǽȅȂǼȃǼȈ
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----------------12. ȂǾ ǼȃǿȈȋȊȈǼǿȈ DE MINIMIS ȈǼ ȈȊȃǻǼǻǼȂǼȃǼȈ Ȁǹǿ
ȈȊȃǼȇīǹǽȅȂǼȃǼȈ
----------------13. ǼȃǿȈȋȊȈǼǿȈ ȆȅȊ ǼȁǹǺǼ Ǿ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾ Ȉȉȅ ȆȁǹǿȈǿȅ ȉǾȈ
19.3.2020/C(2020) 1863 ǹȞĮțȠȓȞȦıȘȢ Ǽ.Ǽ.
14. ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼȆǼȃǻȊȈǾȈ
ȉȓĲȜȠȢ ȆȡȐȟȘȢ
ȉȓĲȜȠȢ ȆȡȐȟȘȢ (ǹȖȖȜȚțȐ)
ǼȓįȠȢ ǼʌȑȞįȣıȘȢ
ǻȚȐȡțİȚĮ ıİ ȝȒȞİȢ
15. ǺǹȈǿȀǹ ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȉȅȆȅȊ ȊȁȅȆȅǿǾȈǾȈ ǼȇīȅȊ
ǻȚțĮȚȠȪȤȠȢ
ǻȘȝȠĲȚțȒ-ȉȠʌȚțȒ ȀȠȚȞȩĲȘĲĮ
ȉȠʌȠșİıȓĮ
ȅįȩȢ - ǹȡȚșȝȩȢ
ȉĮȤ.ȀȦįȚțȩȢ
e-mail
ǹȡȚșȝȩȢ ȂȘĲȡȫȠȣ ȅǹǼǻ
16. ȉǾȇǾȈǾ ǼĬȃǿȀȍȃ Ȁǹǿ ǼȃȍȈǿǹȀȍȃ Ȁǹȃȅȃȍȃ (ȀȇǿȉǾȇǿǹ
ǹȆȅȀȁǼǿȈȂȅȊ)
----------------17. ȈȊȃȉȅȂǾ ȆǼȇǿīȇǹĭǾ ǼȆǼȃǻȊȉǿȀȅȊ ȈȋǼǻǿȅȊ
----------------18. ȆǿȃǹȀǹȈ ǹǻǼǿȍȃ
----------------19. ǼȆǿȆȁǼȅȃ ȈȉȅǿȋǼǿǹ
----------------20. ǼȃȅȉǾȉǼȈ ǼȇīǹȈǿǹȈ
----------------21. ȆǹȇǹǻȅȉǼǹ
----------------22. ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ I
----------------23. ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ II
----------------24. ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ III
----------------25. ǹȃǹȁȊȈǾ ȉǾȈ ǼȆǼȃǻȊȉǿȀǾȈ ȆȇǹȄǾȈ (ǼȇīȅȊ) Ȁǹȉǹ ȀǹȉǾīȅȇǿǹ ǼȆǿȁǼȄǿȂǾȈ
ǻǹȆǹȃǾȈ
----------------26. ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǿǻǿȍȉǿȀǾȈ ȈȊȂȂǼȉȅȋǾȈ
----------------27. ȋȇǾȂǹȉȅǻȅȉǿȀȅ ȈȋǾȂǹ
----------------28. ǻİȓțĲİȢ
----------------29. ǹȆȅǻȅȋǾ ǵȇȍȃ Ȁǹǿ ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǼȍȃ
----------------30. ȈȣȞȘȝȝȑȞĮ ǲȖȖȡĮĳĮ
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Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Απριλίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02017292704210044*

