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ǹȡȚșȝ. ȆȡȦĲ.
Ǽ33/370
ǼȄ. ǼȆǼǿīȅȊȈǹ
ǼīȀȊȀȁǿȅȈ
ǹȇ. 54

ȆȇȅȈ:
ǵȜĮ ĲĮ ȊʌȠțĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ țĮȚ
ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲĮ ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ.
ȉĮ ȉĮȝİȓĮ ǼȓıʌȡĮȟȘȢ ǼıȩįȦȞ
ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ.
ȀȅǿȃȅȆȅǿǾȈǾ :
ȍȢ Ƞ ıȣȞȘȝȝȑȞȠȢ ʌȓȞĮțĮȢ
ǻȚĮȞȠȝȒȢ

ĬǼȂǹ : «ǼȞȚĮȓȠ ʌȐȖȚȠ ıȪıĲȘȝĮ ȡȪșȝȚıȘȢ ȠĳİȚȜȫȞ ʌȡȠȢ ĲȠ ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ.».

ȈĮȢ țȠȚȞȠʌȠȚȠȪȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ 53-62 ĲȠȣ Ȟ. 3863/2010
(ĭǼȀ.115/Ĳ.ǹǯ/15-07-2010), «ȃȑȠ ǹıĳĮȜȚıĲȚțȩ ȈȪıĲȘȝĮ țĮȚ ıȣȞĮĳİȓȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ,
ȡȣșȝȓıİȚȢ ıĲȚȢ İȡȖĮıȚĮțȑȢ ıȤȑıİȚȢ», ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șİıʌȓȗİĲĮȚ İȞȚĮȓȠ ʌȐȖȚȠ
ıȪıĲȘȝĮ ȡȪșȝȚıȘȢ ȠĳİȚȜȫȞ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ǹıĳĮȜȚıĲȚțȫȞ ȅȡȖĮȞȚıȝȫȞ ĮȡȝȠįȚȩĲȘĲĮȢ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ ǹıĳȐȜȚıȘȢ, ȖȞȦȡȓȗȠȞĲȐȢ ıĮȢ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣȢ.
1. ȅĭǼǿȁǼȈ ȆȅȊ ȇȊĬȂǿǽȅȃȉǹǿ

Ȃİ ĲȚȢ ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȡȣșȝȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ țĮșȣıĲİȡȠȪȝİȞİȢ
ĮıĳĮȜȚıĲȚțȑȢ İȚıĳȠȡȑȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ. ȝİĲȐ ĲȦȞ ĮȞĮȜȠȖȠȪȞĲȦȞ ʌȡȠıșȑĲȦȞ
ĲİȜȫȞ, ʌȡȠıĮȣȟȒıİȦȞ țĮȚ ȜȠȚʌȫȞ İʌȚȕĮȡȪȞıİȦȞ, ʌȡȠıĲȓȝȦȞ țĮȚ ȜȠȚʌȫȞ İȟȩįȦȞ
ĮȞĮȖțĮıĲȚțȫȞ ȝȑĲȡȦȞ. ȈĲȚȢ ȠĳİȚȜȩȝİȞİȢ İȚıĳȠȡȑȢ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ İȚıĳȠȡȑȢ
ʌȠȣ İȚıʌȡȐĲĲȠȞĲĮȚ Ȓ ıȣȞİȚıʌȡȐĲĲȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ. ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ĲȡȓĲȦȞ
ĳȠȡȑȦȞ țȠȚȞȦȞȚțȒȢ ʌȠȜȚĲȚțȒȢ ȦȢ țĮȚ ĲȠ ĮȖȖİȜȚȩıȘȝȠ.

ȈĲȘ ʌĮȡȠȪıĮ įİȞ ȣʌȐȖȠȞĲĮȚ ȠȚ ȠĳİȚȜȑȢ Įʌȩ ʌȡȠĮȚȡİĲȚțȒ ĮıĳȐȜȚıȘ.

2. ǹȇȂȅǻǿȅ ȅȇīǹȃȅ – ǹȇȂȅǻǿȅȉǾȉǼȈ
1. ǹȡȝȩįȚȠ ȩȡȖĮȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĮʌȩĳĮıȘȢ ĲȝȘȝĮĲȚțȒȢ țĮĲĮȕȠȜȒȢ ıİ ȝȘȞȚĮȓİȢ
įȩıİȚȢ Ȓ ĲȘȞ İĳȐʌĮȟ İȟȩĳȜȘıȘ ĲȦȞ țĮșȣıĲİȡȠȪȝİȞȦȞ ȠĳİȚȜȫȞ ʌȡȠȢ ĲȠ ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ.
İȓȞĮȚ:
Į) ȅ įȚİȣșȣȞĲȒȢ ĲȠȣ ȠȚțİȓȠȣ ȆİȡȚĳİȡİȚĮțȠȪ Ȓ ȉȠʌȚțȠȪ ȊʌȠțĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ
ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ. Ȓ Ƞ įȚİȣșȣȞĲȒȢ ĲȠȣ ȠȚțİȓȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȖȚĮ ȆİȡȚĳİȡİȚĮțȐ
țĮȚ ȉȠʌȚțȐ ȊʌȠțĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ ıĲȘȞ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ȉĮȝİȓĮ ǼȓıʌȡĮȟȘȢ
ǼıȩįȦȞ ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ., ȩĲĮȞ ĲȠ ʌȠıȩ ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ ȠĳİȚȜȒȢ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȚȢ
ĲȡȚĮțȩıȚİȢ ȤȚȜȚȐįİȢ İȣȡȫ (300.000,00 €).
ȕ) Ǿ ǼȚįȚțȒ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ǼıȩįȦȞ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ
ǹıĳȐȜȚıȘȢ, ȩĲĮȞ ĲȠ ʌȠıȩ ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ ȠĳİȚȜȒȢ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȚȢ ĲȡȚĮțȩıȚİȢ ȤȚȜȚȐįİȢ
İȣȡȫ (300.000,00 €).
2. ȉĮ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ȩȡȖĮȞĮ țȡȓȞȠȣȞ, ȖȚĮ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮȚ ĮʌȠĳĮıȓȗȠȣȞ ȖȚĮ ĲȠȞ
țĮșȠȡȚıȝȩ ĲȘȢ ĲȝȘȝĮĲȚțȒȢ İȟȩĳȜȘıȘȢ ĲȦȞ țĮșȣıĲİȡȠȪȝİȞȦȞ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȫȞ İȚıĳȠȡȫȞ
ȝİĲȐ ĲȦȞ ĮȞĮȜȠȖȠȪȞĲȦȞ ʌȡȠıșȑĲȦȞ ĲİȜȫȞ, ʌȡȠıĲȓȝȦȞ țĮȚ ȜȠȚʌȫȞ ʌȡȠıĮȣȟȒıİȦȞ, İțĲȩȢ
Įʌȩ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ șİȠȝȘȞȚȫȞ, ʌȠȣ Ș ȡȪșȝȚıȘ ĲȦȞ ȠĳİȚȜȫȞ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ
ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡ.2 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 4 ĲȠȣ Ȟ.2556/97 (ĭǼȀ. 270 Ĳ. ǹǯ), ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ (ıȤİĲ.
Ǽ33/76/6-5-98).
3. ȈĲĮ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ȩȡȖĮȞĮ ĮȞȒțİȚ țĮȚ Ș ĮȡȝȠįȚȩĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ İȞȑȡȖİȚİȢ:
Į) ĲȘȞ ĮȞĮıĲȠȜȒ İʌȚıʌİȣįȩȝİȞȘȢ ĮȞĮȖțĮıĲȚțȒȢ İțĲȑȜİıȘȢ țĮĲȐ ĲȦȞ
ȠĳİȚȜİĲȫȞ ĲȠȣ ǿįȡȪȝĮĲȠȢ țĮȚ ĲȦȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĮȣĲȫȞ.
ȕ) ĲȘȞ İʌȚȕȠȜȒ ʌȠıȠȪ Ȓ ʌȠıȠıĲȠȪ ʌĮȡĮțȡȐĲȘıȘȢ ıĲĮ ȤȠȡȘȖȠȪȝİȞĮ,
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ țȠȚȞȠʌȠȚȠȪȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ, ĮʌȠįİȚțĲȚțȐ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȒȢ İȞȘȝİȡȩĲȘĲĮȢ.
Ȗ) ĲȘ ȜȒȥȘ țȐșİ ȞȩȝȚȝȠȣ ȝȑĲȡȠȣ ʌȡȠȢ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĲȠȣ
ǿįȡȪȝĮĲȠȢ.
3. ǼǿǻǿȀǾ ǼȆǿȉȇȅȆǾ ǼȈȅǻȍȃ

1. ȈĲȘ īİȞȚțȒ īȡĮȝȝĮĲİȓĮ ȀȠȚȞȦȞȚțȫȞ ǹıĳĮȜȓıİȦȞ ıȣıĲȒȞİĲĮȚ ǼȚįȚțȒ
ǼʌȚĲȡȠʌȒ ǼıȩįȦȞ, Ș ȠʌȠȓĮ ĮʌĮȡĲȓȗİĲĮȚ Įʌȩ:
Į) ȉȠȞ īİȞȚțȩ īȡĮȝȝĮĲȑĮ ĲȘȢ īİȞȚțȒȢ īȡĮȝȝĮĲİȓĮȢ ȀȠȚȞȦȞȚțȫȞ
ǹıĳĮȜȓıİȦȞ ȝİ ĮȞĮʌȜȘȡȦĲȒ ĲȠȣ ĲȠ ȃȠȝȚțȩ ȈȪȝȕȠȣȜȠ ĲȠȣ ȀȡȐĲȠȣȢ ʌȠȣ
ȣʌȘȡİĲİȓ ıĲȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ ǹıĳȐȜȚıȘȢ.
ȕ) ȉȠȞ ǻȚȠȚțȘĲȒ ĲȠȣ ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ., ȝİ ĮȞĮʌȜȘȡȦĲȒ ĲȠȣ ȑȞĮ
ȊʌȠįȚȠȚțȘĲȒ ĲȠȣ ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ.
Ȗ) ȉȠȞ ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠ ĲȘȢ īİȞȚțȒȢ ǻȚİȪșȣȞıȘȢ ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ ǹıĳȐȜȚıȘȢ ĲȘȢ
ī.ī.Ȁ.ǹ. ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǼȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ ǹıĳȐȜȚıȘȢ,
ĮȞĮʌȜȘȡȠȪȝİȞȠ Įʌȩ ĲȠȞ ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠ ĲȘȢ ǻȚİȪșȣȞıȘȢ ȀȪȡȚĮȢ ǹıĳȐȜȚıȘȢ
ȂȚıșȦĲȫȞ ĲȘȢ ī.ī.Ȁ.ǹ.
į) ǲȞĮȞ (1) İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȦȞ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȦȞ ȝİ ĲȠȞ ĮȞĮʌȜȘȡȦĲȒ ĲȠȣ, ʌȠȣ
ȣʌȠįİȚțȞȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ī.Ȉ.Ǽ.Ǽ.
İ) ǲȞĮȞ İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȦȞ İȡȖȠįȠĲȫȞ, ȝİ ĲȠȞ ĮȞĮʌȜȘȡȦĲȒ ĲȠȣ, ʌȠȣ
ȣʌȠįİȚțȞȪȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȈȪȞįİıȝȠ ǼʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ țĮȚ ǺȚȠȝȘȤĮȞȚȫȞ (Ȉ.Ǽ.Ǻ.),
2

ĲȘ īİȞȚțȒ ȈȣȞȠȝȠıʌȠȞįȓĮ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚȫȞ ǺȚȠĲİȤȞȫȞ ǼȝʌȩȡȦȞ ǼȜȜȐįȠȢ
(ī.Ȉ.Ǽ.Ǻ.Ǽ.Ǽ.) țĮȚ ĲȘȞ ǼșȞȚțȒ ȈȣȞȠȝȠıʌȠȞįȓĮ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ǼȝʌȠȡȓȠȣ
(Ǽ.Ȉ.Ǽ.Ǽ.), ʌȠȣ șĮ ıȣȝȝİĲȑȤİȚ Įʌȩ țȐșİ ȠȡȖȐȞȦıȘ.
ȍȢ İțʌȡȩıȦʌȠȢ ĲȦȞ İȡȖȠįȠĲȫȞ ıȣȝȝİĲȑȤİȚ țȐșİ ĳȠȡȐ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠ
İȓįȠȢ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ, Ƞ İțʌȡȩıȦʌȠȢ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ İȡȖȠįȠĲȚțȒȢ
ȠȡȖȐȞȦıȘȢ.
ȋȡȑȘ İȚıȘȖȘĲȠȪ
ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ İțĲİȜİȓ Ƞ ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ ĲȠȣ ĲȝȒȝĮĲȠȢ
ǹȞĮȖțĮıĲȚțȫȞ
ȂȑĲȡȦȞ Ȓ ǼıȩįȦȞ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ ǻȚİȪșȣȞıȘȢ ǼıȩįȦȞ ĲȠȣ
ǹıĳĮȜȚıĲȚțȠȪ ĭȠȡȑĮ ıĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ȣʌȐȖİĲĮȚ Ƞ ĮȚĲȫȞ ĲȘ ȡȪșȝȚıȘ ĲȦȞ İȚıĳȠȡȫȞ ȠĳİȚȜȑĲȘȢ,
ȤȡȑȘ įİ ȖȡĮȝȝĮĲȑĮ ȑȞĮȢ ȣʌȐȜȜȘȜȠȢ ĲȘȢ ī.ī.Ȁ.ǹ. Ǿ șȘĲİȓĮ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıİ
İȞȐȝȚıȘ (1,5) ȑĲȠȢ.
2. ȈțȠʌȩȢ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ İȓȞĮȚ Ș ȡȪșȝȚıȘ ĲȦȞ ıȣȞȠȜȚțȫȞ ȠĳİȚȜȫȞ ȐȞȦ ĲȦȞ
ĲȡȚĮțȠıȓȦȞ ȤȚȜȚȐįȦȞ İȣȡȫ (300.000,00 € ). ǼʌȓıȘȢ ȝİĲȐ Įʌȩ ĮȓĲȘȝĮ ĲȠȣ ȠĳİȚȜȑĲȘ țĮȚ
ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ʌȠıȠȪ ȠĳİȚȜȒȢ, İĳȩıȠȞ ĮȣĲȩȢ İȓȞĮȚ ıȣȞİʌȒȢ ȝİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ
ĮʌȩĳĮıȘȢ ȡȪșȝȚıȘȢ (țĮĲĮȕȠȜȒ įȩıİȦȞ țĮȚ ĮʌĮȚĲȘĲȫȞ ĲȡİȤȠȣıȫȞ İȚıĳȠȡȫȞ), ȝʌȠȡİȓ
ȞĮ ĮʌȠĳĮıȓȗİȚ ĮȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞĮ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ȕİȕĮȚȫıİȦȞ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȒȢ İȞȘȝİȡȩĲȘĲĮȢ
ȖȚĮ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮȚĲȓĮ, İțĲȚȝȫȞĲĮȢ İȜİȪșİȡĮ ĲȠ ȪȥȠȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮțȡĮĲȠȪȝİȞȠȣ ʌȠıȠȪ Ȓ
ʌȠıȠıĲȠȪ, ȤȦȡȓȢ ʌİȡȚȠȡȚıȝȩ.

ǼȟĮȓȡİıȘ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ĮȡȝȠįȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ĮʌȠĲİȜİȓ Ș
ȤȠȡȒȖȘıȘ ȕİȕĮȚȫıİȦȞ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȒȢ İȞȘȝİȡȩĲȘĲĮȢ ıĲȠȣȢ İȡȖȠįȩĲİȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ
8 ʌĮȡ. 5 İįȐĳȚȠ İǯ, ĲȠȣ Į.Ȟ. 1846/51 (İȡȖȠȜȐȕȠȚ įȘȝȠıȓȦȞ ȑȡȖȦȞ).
ǼʌȚʌȜȑȠȞ ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ʌȠıȠȪ ȠĳİȚȜȒȢ Ș ĮȞȦĲȑȡȦ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
ĮʌȠĳĮıȓȗİȚ ĲȘȞ İʌĮȞĮĳȠȡȐ ıĲȘ ȡȪșȝȚıȘ, ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȘ ĲȒȡȘıȘȢ ĲȦȞ ȩȡȦȞ ĲȘȢ
ĮʌȩĳĮıȘȢ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ĮȞȦĲȑȡĮȢ ȕȓĮȢ, țĮĲȩʌȚȞ ıȤİĲȚțȫȞ ĮȚĲȘȝȐĲȦȞ ĲȦȞ İȡȖȠįȠĲȫȞ –
ȠĳİȚȜİĲȫȞ.
ȈĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ȖȚĮ ĲȠ ıȤȘȝĮĲȚıȝȩ ĲȘȢ țȡȓıȘȢ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ
İȓȞĮȚ ĲȠ ȝȑȖİșȠȢ ĲȠȣ țȚȞįȪȞȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ȕȚȦıȚȝȩĲȘĲĮ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ, Ƞ ĮȡȚșȝȩȢ ĲȦȞ
ĮʌĮıȤȠȜȠȣȝȑȞȦȞ țĮȚ Ș ıȣȞȑʌİȚĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ İʌȚįİȓȟİȚ Ƞ ȠĳİȚȜȑĲȘȢ ıĲȘȞ İțʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ
ȣʌȠȤȡİȫıİȫȞ ĲȠȣ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ ȖȚĮ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ĲȘȞ İȞ ıȣȞİȤİȓĮ ȡȪșȝȚıȘ
ĲȦȞ ȠĳİȚȜȫȞ ĲȠȣ.
4. ǼȃǼȇīǼǿǼȈ ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹȉȍȃ ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ. - ǻǿǹǻǿȀǹȈǿǹ ȊȆȅǺȅȁǾȈ
ȉȍȃ ǹǿȉǾȈǼȍȃ

ȅ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ıĲȠ ĮȡȝȩįȚȠ ȊʌȠțĮĲȐıĲȘȝĮ/ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ǿ.Ȁ.ǹ. –
Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ. ıȤİĲȚțȒ ĮȓĲȘıȘ (ıȣȞ/ȞȠ ȣʌȩįİȚȖȝĮ), Ș ȠʌȠȓĮ ʌȡȦĲȠțȠȜȜİȓĲĮȚ ĮȝȑıȦȢ țĮȚ ĲȠȣ
ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ĮʌȠįİȚțĲȚțȩ.
Ǿ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȦȞ ĮȚĲȒıİȦȞ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ:
x īȚĮ ȠĳİȚȜȑȢ ȀȠȚȞȒȢ ǼʌȚȤİȓȡȘıȘȢ (ȑįȡĮȢ țĮȚ ʌĮȡĮȡĲȘȝȐĲȦȞ ĲȘȢ) țĮșȫȢ țĮȚ ȖȚĮ
ȠĳİȚȜȑȢ Įʌȩ ȠȚțȠįȠȝȚțȐ țĮȚ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ (įȘȝȩıȚĮ Ȓ ȚįȚȦĲȚțȐ), ʌȠȣ İțĲİȜİȓ ĲȠ
ȓįȚȠ ĳȣıȚțȩ Ȓ ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ, ıĲȠ ȉȝȒȝĮ ǼıȩįȦȞ ĲȠȣ ȊʌȠțĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ Ȓ
ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ. ʌȠȣ ȣʌȐȖİĲĮȚ Ș ȑįȡĮ ĲȘȢ ǼʌȚȤİȓȡȘıȘȢ.

x īȚĮ ȠĳİȚȜȑȢ ʌȡȠİȡȤȩȝİȞİȢ ȝȩȞȠ Įʌȩ ȑȡȖĮ (įȘȝȩıȚĮ Ȓ ȚįȚȦĲȚțȐ), ʌȠȣ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ
Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ĳȣıȚțȩ Ȓ ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ

Įıțİȓ
3

İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ Ȓ İʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȒ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ țĮȚ İȓȞĮȚ ĮʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȠ ȦȢ
țȠȚȞȒ İʌȚȤİȓȡȘıȘ, ȑıĲȦ țĮȚ ĮȞ įİȞ ĮʌĮıȤȠȜİȓ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ĲȘ įİįȠȝȑȞȘ ıĲȚȖȝȒ
țĮȚ įİȞ ȠĳİȓȜİȚ İȚıĳȠȡȑȢ ȦȢ țȠȚȞȒ İʌȚȤİȓȡȘıȘ, ıĲȠ ȉȝȒȝĮ ǼıȩįȦȞ ĲȠȣ
ȊʌȠțĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ Ȓ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ. ʌȠȣ ȣʌȐȖİĲĮȚ Ș ȑįȡĮ
ĲȘȢ ǼʌȚȤİȓȡȘıȘȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞĮʌȩȖȡĮĳȘȢ țȠȚȞȒȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ, ıĲȠ ȉȝȒȝĮ ȅȚțȠįȠȝȫȞ
İȞȩȢ Įʌȩ ĲĮ ȊʌȠțĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ., ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȠ ȑȞĮ
Įʌȩ ĲĮ ȑȡȖĮ ĮȣĲȐ.
x īȚĮ ȠĳİȚȜȑȢ ȠȚțȠįȠȝȚțȠĲİȤȞȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ, ʌȠȣ İțĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĳȣıȚțȩ Ȓ ĳȣıȚțȐ
ʌȡȩıȦʌĮ (ıȣȞȚįȚȠțĲȒĲİȢ) ıĲȠ ȉȝȒȝĮ ȅȚțȠįȠȝȫȞ ĲȠȣ ȊʌȠțĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ Ȓ
ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ., ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȠ ĲȠ ȑȡȖȠ.
x īȚĮ ȠĳİȚȜȑȢ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ ĲȠȣ İȞȩȢ ȠȚțȠįȠȝȚțȠĲİȤȞȚțȐ
ȑȡȖĮ, ʌȠȣ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ĮȣĲȩ ĳȣıȚțȩ Ȓ ĮȣĲȐ ĳȣıȚțȐ ʌȡȩıȦʌĮ (Įʌȩ ȓįȚȠȣȢ
ıȣȞȚįȚȠțĲȒĲİȢ), ıĲȠ ȉȝȒȝĮ ȅȚțȠįȠȝȫȞ İȞȩȢ Įʌȩ ĲĮ ȊʌȠțĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ ǿ.Ȁ.ǹ. –
Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ., ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȠ ȑȞĮ Įʌȩ ĲĮ ȑȡȖĮ ĮȣĲȐ.
x īȚĮ ȠĳİȚȜȑȢ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ȚįȚȦĲȚțȐ ȠȚțȠįȠȝȚțȐ ȑȡȖĮ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ
ĮȞĮȖİȓȡȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ ĲȘȢ ĮȞĲȚʌĮȡȠȤȒȢ Ȓ ȚįȚȦĲȚțȐ ĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ ʌȠȣ
İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȝİ ĮȞȐșİıȘ Ȓ İȡȖȠȜĮȕȓĮ, ıĲȠ ȉȝȒȝĮ ȅȚțȠįȠȝȫȞ
ĲȠȣ
ȊʌȠțĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ Ȓ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ., ʌȠȣ İȓȞĮȚ
ĮʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȠ ĲȠ țȐșİ ȑȡȖȠ.
x īȚĮ ȠĳİȚȜȑȢ ĲȘȢ ȑįȡĮȢ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ ĲȠȣ İȡȖȠȜȐȕȠȣ ĮȞĲȚʌĮȡȠȤȒȢ Ȓ
İȡȖȠȜȐȕȠȣ ȚįȚȦĲȚțȠȪ ĲİȤȞȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ȖȚĮ ȠĳİȚȜȑȢ Įʌȩ ĲȣȤȩȞ ȐȜȜĮ ȑȡȖĮ ʌȠȣ
İțĲİȜȠȪȞ ȦȢ ȓįȚĮ țĮȚ ĮȣĲȐ ĳȣıȚțȐ Ȓ ȞȠȝȚțȐ ʌȡȩıȦʌĮ, ıĲȠ ȉȝȒȝĮ ǼıȩįȦȞ ĲȠȣ
ȊʌȠțĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ Ȓ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ĲȠȣ ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ., ĲȘȢ ȑįȡĮȢ.
5. ȀǹȉǹȋȍȇǾȈǾ ǹǿȉǾȈǾȈ Ȉȉȅ ȅ.Ȇ.Ȉ/ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ.

1. Ǿ ĮȓĲȘıȘ țĮĲĮȤȦȡİȓĲĮȚ ȐȝİıĮ ıĲȠ ȝȘȤĮȞȠȖȡĮĳȚțȩ ıȪıĲȘȝĮ (ıĲȘȞ ȠșȩȞȘ
«ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ ǼȚıİȡȤȠȝȑȞȦȞ» ĲȠȣ ȅ.Ȇ.Ȉ./ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ., ȝİ țȦįȚțȩ 001 – ǹȓĲȘıȘ
ȡȪșȝȚıȘȢ ȠĳİȚȜȫȞ) țĮȚ ȤȡİȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠ ǼıȩįȦȞ ıĲȠȞ ĮȡȝȩįȚȠ ȣʌȐȜȜȘȜȠ,
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ įȚİȞİȡȖȒıİȚ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ȞĮ țĮĲĮȜȠȖȚıșȠȪȞ ıİ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȘ ȠȚ
ȠĳİȚȜȩȝİȞİȢ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȑȢ İȚıĳȠȡȑȢ ʌȡȠİȡȤȩȝİȞİȢ, ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ ıİ ʌȡȫĲȘ ĳȐıȘ,
Įʌȩ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ǻȘȜȦșȑȞĲȦȞ – ȀĮĲĮȕȜȘșȑȞĲȦȞ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȣȤȩȞ ȐȜȜĮ ʌȡȩıĲȚȝĮ țĮȚ
ʌȡȠıĮȣȟȒıİȚȢ.
ȅ țĮĲĮȜȠȖȚıȝȩȢ İȚıĳȠȡȫȞ ȝȘȞȫȞ (ȝȚıșȠȜȠȖȚțȫȞ ʌİȡȚȩįȦȞ) ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ,
țĮĲȐ ĲȠ ȤȡȩȞȠ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ ĲȠȣ İȜȑȖȤȠȣ «ǻȘȜȦșȑȞĲȦȞ – ȀĮĲĮȕȜȘșȑȞĲȦȞ», įİȞ ȑȤİȚ
ʌĮȡȑȜșİȚ Ș ʌȡȠșİıȝȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢ ǹ.Ȇ.ǻ., șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȝİ ĲȘ ıȪȞĲĮȟȘ
ȤİȚȡȩȖȡĮĳȘȢ Ȇ.Ǽ.Ǽ., ȕȐıİȚ ȊʌİȪșȣȞȘȢ ǻȒȜȦıȘȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȠȣ Ȟ.1599/98 ĲȠȣ
İȡȖȠįȩĲȘ, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ĮȞĮĳȑȡİȚ «…… ȠȚ İȚıĳȠȡȑȢ ȝȘȞȩȢ/ȦȞ

……………………………….
ĲȘȢ
İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ
ȝİ
ĲȘȞ
İʌȦȞȣȝȓĮ
…………………………… ǹȂǼ/ǹȂȅǼ …………….…… ĮȞȑȡȤȠȞĲĮȚ ıİ
………… .....................................................................(...............,.....) İȣȡȫ ».

Ǿ İȞ ȜȩȖȦ Ȇ.Ǽ.Ǽ. șĮ țĮĲĮȤȦȡİȓĲĮȚ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ ȝȑıȦ ĲȘȢ ȠșȩȞȘȢ «ȁȠȚʌȑȢ
ȤȡİȦıĲȚțȑȢ țȚȞȒıİȚȢ ȠĳİȚȜȑĲȘ» ȝİ ĲȪʌȠ țȓȞȘıȘȢ 231.
Ȉİ țĮȝȓĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įİȞ șĮ ȗȘĲİȓĲĮȚ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ įȚİȞİȡȖȘșİȓ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ, Ș ȣʌȠȕȠȜȒ
ȀĮȞȠȞȚțȒȢ (01) ǹȆǻ, İȞȫ įİȞ ȑȤİȚ ʌĮȡȑȜșİȚ Ș ʌȡȠșİıȝȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ.
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ȈĮȢ ȣʌİȞșȣȝȓȗȠȣȝİ ȩĲȚ ıİ țĮȝȓĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įİȞ șĮ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ İȚȢ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ
İȡȖȠįȩĲȘ ȆȡȐȟȘ ǼʌȚȕȠȜȒȢ ǼȚıĳȠȡȫȞ (Ȇ.Ǽ.Ǽ.) ʌȠȣ șĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȑȢ
İȚıĳȠȡȑȢ ȝȘ ĮʌĮȚĲȘĲȫȞ ȝȚıșȠȜȠȖȚțȫȞ ʌİȡȚȩįȦȞ. (īİȞ. ǲȖȖȡĮĳȠ Ǽ10/6-5-2010).
ȂİĲȐ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȘȢ ȀĮȞȠȞȚțȒȢ (01) ǹȆǻ ĲȠȣ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣ ĲȡȚȝȒȞȠȣ șĮ
įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ ȝȘȤĮȞȠȖȡĮĳȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ Ș ĲȣȤȩȞ ʌȡȠțȪʌĲȠȣıĮ ĮȣĲȩȝĮĲȘ ȝȘȤĮȞȠȖȡĮĳȚțȒ
ǹ/ȆǼǼ șĮ ȝİȚȫȞİĲĮȚ Ȓ șĮ ĮțȣȡȫȞİĲĮȚ ȠȓțȠșİȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠ ʌȠıȩ ĲȘȢ ȒįȘ ȤİȚȡȩȖȡĮĳȘȢ
ıȣȞĲĮȤșİȓıĮȢ Ȇ.Ǽ.Ǽ.
ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ȒįȘ ȑȤİȚ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ǹ.Ȇ.ǻ. ȝİĲȐ ĲȘ ȜȒȟȘ ĲȦȞ
ȝȚıșȠȜȠȖȚțȫȞ ʌİȡȚȩįȦȞ ĮȞĮĳȠȡȐȢ ĲȘȢ, Ș ȠʌȠȓĮ ȑȤİȚ ȠȡȚıĲȚțȠʌȠȚȘșİȓ, ĲȩĲİ șĮ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ
ǹ/ȆǼǼ ȖȚĮ ĲȚȢ ȜȘȟȚʌȡȩșİıȝİȢ ȠĳİȚȜȑȢ ĲȦȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ ȝȚıșȠȜȠȖȚțȫȞ ʌİȡȚȩįȦȞ ʌȠȣ
ʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ ıİ ĮȣĲȒ.
2. ȂİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ ĮȞȦĲȑȡȦ İȜȑȖȤȠȣ (ǻȘȜȦșȑȞĲȦȞ – ȀĮĲĮȕȜȘșȑȞĲȦȞ)
șĮ İʌȚįȓįȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ ȠȚ ĲȣȤȩȞ țĮĲĮȜȠȖȚıĲȚțȑȢ ʌȡȐȟİȚȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ıȣȞĲĮȤșİȓ İȚȢ
ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ, țĮșȫȢ țĮȚ ĳȦĲȠĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȒȢ ĲȠȣ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ĲĮ ʌȡȠıțȠȝȓıİȚ
ıĲȠ ǻȚİȣșȣȞĲȒ ĲȘȢ ȉĮȝİȚĮțȒȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ ĲȠȣ ȊʌȠț/ĲȠȢ Ȓ ĲȠȣ ĮȡȝȠįȓȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ
ǼȓıʌȡĮȟȘȢ ǼıȩįȦȞ ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ., Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ĮĳȠȪ ȜȐȕİȚ ȣʌȩȥȘ ĲȠȣ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ
ȠĳİȚȜȒȢ țȡȓȞİȚ İʌȓ ĲȠȣ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ Ȓ įȚĮȕȚȕȐȗİȚ ĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ ıĲȘȞ ǼȚįȚțȒ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ǼıȩįȦȞ.

ȆȇȅȈȅȋǾ : ȅȚ ĮȚĲȒıİȚȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȠʌȦıįȒʌȠĲİ țĮȚ ȤȦȡȓȢ țĮșȣıĲȑȡȘıȘ ȞĮ

«ĮʌȠȤȡİȫȞȠȞĲĮȚ», ȝİĲȐ ĲȘȞ įȚİțʌİȡĮȓȦıȒ ĲȠȣȢ (įȘȜ. ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢ
İȜȑȖȤȠȣ ǻȘȜȦșȑȞĲȦȞ – ȀĮĲĮȕȜȘșȑȞĲȦȞ) ȝȑıȦ ĲȠȣ ȝȘȤĮȞȠȖȡĮĳȚțȠȪ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ, ȫıĲİ
ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞȐ ʌȐıĮ ıĲȚȖȝȒ įȣȞĮĲȩ ȞĮ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ, ıİ țİȞĲȡȚțȩ țĮȚ ʌİȡȚĳİȡİȚĮțȩ
İʌȓʌİįȠ, Ș ʌȠȡİȓĮ įȚİțʌİȡĮȓȦıȘȢ ĲȦȞ ĮȚĲȒıİȦȞ, ȝȑıȦ ıȤİĲȚțȒȢ İțĲȪʌȦıȘȢ ĲȠȣ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȠȣ įȚĮșȑĲİȚ Ș ǻȚȠȓțȘıȘ.
ǼȟȣʌĮțȠȪİĲĮȚ ȩĲȚ, ıİ İȪȜȠȖȠ ȤȡȩȞȠ țĮȚ ĮȝȑıȦȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ įȚİțʌİȡĮȓȦıȘ ĲȦȞ
ĮȚĲȒıİȦȞ ĲȦȞ İȡȖȠįȠĲȫȞ ȖȚĮ ȡȪșȝȚıȘ ĲȦȞ ȠĳİȚȜȫȞ ĲȠȣȢ, șĮ ĮțȠȜȠȣșȒıİȚ Ș įȚİȞȑȡȖİȚĮ
ȠȣıȚĮıĲȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ ıǯĮȣĲȠȪȢ.
3. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș İʌȚȤİȓȡȘıȘ, ĳȣıȚțȩ Ȓ ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ įȚĮĲȘȡİȓ
ʌĮȡĮȡĲȒȝĮĲȐ Ȓ ĮȞ İȓȞĮȚ ȣʌȩȤȡİȠ țĮĲĮȕȠȜȒȢ İȚıĳȠȡȫȞ ȠȚțȠįȠȝȚțȠĲİȤȞȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ / ȦȞ
ıĲȘȞ ȓįȚĮ Ȓ țĮȚ ıİ ȐȜȜİȢ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȑįȡĮ ĲȠȣ, ĮĳȠȪ
ʌȡȠıįȚȠȡȚıșȠȪȞ ȠȚ ȠĳİȚȜȑȢ ĲȠȣ, ĲȠ ĮȓĲȘȝĮ ĲȠȣ ȠĳİȚȜȑĲȘ ȖȚĮ ȡȪșȝȚıȘ ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ ʌȜȑȠȞ
ȠĳİȚȜȒȢ ĲȠȣ, țȡȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȡȝȩįȚȠ ǻȚİȣșȣȞĲȒ ĲȘȢ ȑįȡĮȢ Ȓ ĲȘȞ ǼȚįȚțȒ ǼʌȚĲȡȠʌȒ
ǼıȩįȦȞ, ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȘȢ ȠĳİȚȜȒȢ (ȑțįȠıȘ İȞȚĮȓĮȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ȡȪșȝȚıȘȢ).
4. Ǿ ĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ ȡȪșȝȚıȘ ȠĳİȚȜȒȢ İȟİĲȐȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ĮȡȝȩįȚȠ ȩȡȖĮȞȠ İĳȩıȠȞ ȑȤİȚ
țĮĲĮȕȜȘșİȓ ʌĮȡȐȕȠȜȠ ȣʌȑȡ ĲȠȣ ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ. țĮȚ ȑȤİȚ İʌȚıȣȞĮĳșİȓ ĲȠ ȖȡĮȝȝȐĲȚȠ
İȓıʌȡĮȟȒȢ ĲȠȣ.
ȉȠ ʌȠıȩ ĲȠȣ ʌĮȡĮȕȩȜȠȣ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮȕȜȘșİȓ İȓȞĮȚ ȓıȠ:
Į. Ȃİ ʌİȞȒȞĲĮ (50) İȣȡȫ ȖȚĮ ȠĳİȚȜȒ ȝȑȤȡȚ ʌİȞȒȞĲĮ ȤȚȜȚȐįİȢ (50.000)
İȣȡȫ.
ȕ. Ȃİ İțĮĲȩ (100) İȣȡȫ ȖȚĮ ȠĳİȚȜȒ Įʌȩ ʌİȞȒȞĲĮ ȤȚȜȚȐįİȢ ȑȞĮ (50.001)
İȣȡȫ ȝȑȤȡȚ İțĮĲȩ ȤȚȜȚȐįİȢ (100.000) İȣȡȫ
Ȗ. Ȃİ İțĮĲȩȞ ʌİȞȒȞĲĮ (150) İȣȡȫ ȖȚĮ ȠĳİȚȜȒ Įʌȩ İțĮĲȩ ȤȚȜȚȐįİȢ ȑȞĮ
(100.001) İȣȡȫ ȝȑȤȡȚ İțĮĲȩȞ ʌİȞȒȞĲĮ ȤȚȜȚȐįİȢ (150.000) İȣȡȫ.
į. Ȃİ įȚĮțȩıȚĮ (200) İȣȡȫ ȖȚĮ ȠĳİȚȜȒ Įʌȩ İțĮĲȩȞ ʌİȞȒȞĲĮ ȤȚȜȚȐįİȢ ȑȞĮ
(150.001) İȣȡȫ ȝȑȤȡȚ įȚĮțȩıȚİȢ ȤȚȜȚȐįİȢ (200.000) İȣȡȫ.
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İ. Ȃİ įȚĮțȩıȚĮ ʌİȞȒȞĲĮ (250) İȣȡȫ ȖȚĮ ȠĳİȚȜȒ Įʌȩ įȚĮțȩıȚİȢ ȤȚȜȚȐįİȢ
ȑȞĮ (200.001) İȣȡȫ ȝȑȤȡȚ įȚĮțȩıȚİȢ ʌİȞȒȞĲĮ ȤȚȜȚȐįİȢ (250.000) İȣȡȫ.
ıĲ. Ȃİ ĲȡȚĮțȩıȚĮ (300) İȣȡȫ ȖȚĮ ȠĳİȚȜȒ Įʌȩ įȚĮțȩıȚİȢ ʌİȞȒȞĲĮ ȤȚȜȚȐįİȢ
ȑȞĮ (250.001) İȣȡȫ ȝȑȤȡȚ ĲȡȚĮțȩıȚİȢ ȤȚȜȚȐįİȢ (300.000) İȣȡȫ.
ȗ. Ȃİ ĲİĲȡĮțȩıȚĮ (400) İȣȡȫ ȖȚĮ ȠĳİȚȜȒ Įʌȩ ĲȡȚĮțȩıȚİȢ ȤȚȜȚȐįİȢ ȑȞĮ
(300.001) İȣȡȫ țĮȚ ȐȞȦ.
5. ȅȚ ĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ įȚĮȕȚȕȐȗȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮȡȝȩįȚĮ ȖȚĮ ĲȘ ȡȪșȝȚıȘ ȩȡȖĮȞĮ țĮĲȐ ĲĮ
ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞȠįİȪȠȞĲĮȚ:
Į. ǹʌȩ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ ǻİȜĲȓȠ ʌİȡȓ ĲȠȣ ʌȠıȠȪ ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ ȠĳİȚȜȒȢ, ĲȦȞ
ȜȘĳșȑȞĲȦȞ ĮȞĮȖțĮıĲȚțȫȞ țĮȚ ȐȜȜȦȞ ȝȑĲȡȦȞ, ĲȚȢ țĮĲȐ țĮȚȡȠȪȢ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞİȢ
ĮʌȠĳȐıİȚȢ ȡȪșȝȚıȘȢ țĮȚ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȒ ĲȠȣȢ Ȓ ȝȘ, ĲȘȞ ĮʌȡȩıțȠʌĲȘ ĮȞĮȖȖİȜȓĮ ĮıĳȐȜȚıȘȢ
ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, ĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ țĮĲĮȖȖİȜȚȫȞ Ȓ İȣȡȘȝȐĲȦȞ İȜȑȖȤȠȣ ʌİȡȓ ĮȞĮıĳȐȜȚıĲȠȣ
ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ȝȩȡĳȦıȘ ȖȞȫȝȘȢ
(ĮȡȚșȝȩȢ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ, țĮĲȐıĲĮıȘ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ Ș İʌȚȤİȓȡȘıȘ ȩʌȦȢ ʌĲȦȤȒ, ȣʌȩ
İțțĮșȐȡȚıȘ, İʌȠȤȚțȒ ț.Į.).
ȕ. ȉȘȞ İȚıȒȖȘıȘ ĲȠȣ ȆȡȠȧıĲĮȝȑȞȠȣ ǻȚİȪșȣȞıȘȢ (ȖȚĮ ĲȘȞ ǼȚįȚțȒ ǼʌȚĲȡȠʌȒ
ǼıȩįȦȞ) Ȓ ĲȠȣ ȆȡȠȧıĲĮȝȑȞȠȣ ĲȠȣ ĲȝȒȝĮĲȠȢ ǼıȩįȦȞ ĲȘȢ ĮȡȝȠįȓĮȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȠ
ȣʌȠȕȜȘșȑȞ ĮȓĲȘȝĮ.
Ȗ. ȅȚțȠȞȠȝȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȡȠıțȠȝȚıșȑȞĲĮ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȚȤİȓȡȘıȘ, ȩʌȦȢ
ǿıȠȗȪȖȚȠ ǹȞĮȜȣĲȚțȠȪ ȀĮșȠȜȚțȠȪ ĲİȜİȣĲĮȓȠȣ ȝȒȞĮ ȝİ ĮȞȐȜȣıȘ ĲȠȣ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ
ʌİȜȐĲİȢ (ǿıȠȗȪȖȚȠ ʌİȜĮĲȫȞ), ǿıȠȜȠȖȚıȝȩ ĲİȜİȣĲĮȓȠȣ ȑĲȠȣȢ, ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĳȠȡȠȜȠȖȚțȫȞ
įȘȜȫıİȦȞ țĮȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȐȜȜȠ ıĲȠȚȤİȓȠ įȚİȣțȠȜȪȞİȚ ĲȘ ȝȩȡĳȦıȘ ȖȞȫȝȘȢ ĲȦȞ
ȠȡȖȐȞȦȞ.
6. ȉȇȅȆȅȈ ȇȊĬȂǿȈǾȈ
Į) ǼĳȐʌĮȟ İȟȩĳȜȘıȘ ĲȦȞ ȜȘȟȚʌȡȩșİıȝȦȞ ĮʌĮȚĲȘĲȫȞ İȚıĳȠȡȫȞ (țĮĲȐ ĲȠ ȝȒȞĮ

ȑțįȠıȘȢ ĲȘȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ȡȪșȝȚıȘȢ), ȝİ ȑțʌĲȦıȘ 80% İʌȓ ĲȦȞ ʌȡȠıșȑĲȦȞ ĲİȜȫȞ
(ĮȣĲȠĲİȜȫȞ țĮȚ ȠȓțȠșİȞ), İĳȩıȠȞ ȣʌȠȕȜȘșİȓ Ș ıȣȞȘȝȝȑȞȘ ĮȓĲȘıȘ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ 15/10/2010,
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ țȠȚȞȠʌȠȚȠȪȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ.
ȕ) ȇȪșȝȚıȘ ȝİ ĲȝȘȝĮĲȚțȒ țĮĲĮȕȠȜȒ ĲȦȞ ȜȘȟȚʌȡȩșİıȝȦȞ ĮʌĮȚĲȘĲȫȞ İȚıĳȠȡȫȞ
(țĮĲȐ ĲȠ ȝȒȞĮ ȑțįȠıȘȢ ĲȘȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ȡȪșȝȚıȘȢ), ȝȑȤȡȚ 36 ȚıȩʌȠıİȢ ȝȘȞȚĮȓİȢ įȩıİȚȢ ȝİ
ĮʌȩĳĮıȘ ǻȚİȣșȣȞĲȒ ȊʌȠțĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ Ȓ ȉĮȝİȓȠȣ ǼȓıʌȡĮȟȘȢ ǼıȩįȦȞ ǿ.Ȁ.ǹ. –
Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ. (ȖȚĮ ʌȠıȩ ıȣȞȠȜȚțȒȢ ȠĳİȚȜȒȢ ĮȡȝȠįȚȩĲȘĲȐȢ ĲȠȣȢ), ȝİ ȑțʌĲȦıȘ 60% İʌȓ ĲȦȞ
ʌȡȠıșȑĲȦȞ ĲİȜȫȞ (ĮȣĲȠĲİȜȫȞ țĮȚ ȠȓțȠșİȞ), İĳȩıȠȞ ȣʌȠȕȜȘșİȓ Ș ıȣȞȘȝȝȑȞȘ ĮȓĲȘıȘ
ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ 15/10/2010, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ țȠȚȞȠʌȠȚȠȪȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ.
ǼȐȞ Ƞ ȠĳİȚȜȑĲȘȢ ĮįȣȞĮĲİȓ ȞĮ țĮĲĮȕȐȜİȚ ĲȚȢ ȠȡȚȗȩȝİȞİȢ ȝİ ĲȘȞ ĮʌȩĳĮıȘ
ȡȪșȝȚıȘȢ įȩıİȚȢ ȝȑȤȡȚ țĮȚ ĲİııȐȡȦȞ (4) ıȣȞİȤȩȝİȞȦȞ ȝȘȞȫȞ, ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ıȣȞİȤȓıİȚ
țĮȞȠȞȚțȐ ĲȘȞ țĮĲĮȕȠȜȒ ĲȦȞ İʌȩȝİȞȦȞ įȩıİȦȞ. Ǿ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȣĲȒ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ ȝȑȤȡȚ țĮȚ
ĲȡİȚȢ (3) ĳȠȡȑȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ȡȪșȝȚıȘȢ, ȝİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ
țĮĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȚ İȝʌȡȩșİıȝĮ ȠȚ įȩıİȚȢ ȖȚĮ ȠțĲȫ (8) ıȣȞİȤȩȝİȞȠȣȢ ȝȒȞİȢ țȐșİ ĳȠȡȐ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ Ș ȡȪșȝȚıȘ ʌĮȡĮĲİȓȞİĲĮȚ ĲȩıȠȣȢ ȝȒȞİȢ ȩıȠȚ İȓȞĮȚ ȠȚ
ȝȒȞİȢ ĲȘȢ ȝȘ țĮĲĮȕȠȜȒȢ ĲȦȞ įȩıİȦȞ (ȝİ ĮȞȫĲĮĲȠ ĮȡȚșȝȩ įȩıİȦȞ ĲȚȢ 48).
ǼȞĲȩȢ țȐșİ ȠțĲĮȝȒȞȠȣ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș İțʌȡȩșİıȝȘ țĮĲĮȕȠȜȒ įȩıȘȢ ȑȦȢ ĲȠ
ĲȑȜȠȢ ĲȠȣ İʌȩȝİȞȠȣ ȝȒȞĮ Įʌȩ ĮȣĲȩȞ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌĮȚĲȘĲȒ. Ǿ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İțʌȡȩșİıȝȘ
țĮĲĮȕȠȜȒ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȖȚĮ ȝȓĮ (1) įȩıȘ ıİ țȐșİ ȠțĲȐȝȘȞȠ.
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ȉĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ĲȣȖȤȐȞȠȣȞ İĳĮȡȝȠȖȒȢ țĮȚ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲȦȞ ȠĳİȚȜİĲȫȞ ʌȠȣ
İȓȤĮȞ ȣʌĮȤșİȓ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 19 ĲȠȣ Ȟ.3833/10 țĮȚ ĲȘȡȠȪȞ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ
ĮʌȩĳĮıȘȢ ȡȪșȝȚıȘȢ (țĮĲĮȕȠȜȒ ĲȡİȤȠȣıȫȞ İȚıĳȠȡȫȞ țĮȚ įȩıİȦȞ).
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ, șĮ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ ȠȓțȠșİȞ (ȤȦȡȓȢ ȞĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ȣʌȠȕȠȜȒ
ĮȓĲȘıȘȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ- ȠĳİȚȜȑĲȘ) Ș ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘ İț ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ įȚĮĲȐȟİȦȞ
ȑțʌĲȦıȘ ĲȠȣ 60% İʌȓ ĲȦȞ ʌȡȠıșȑĲȦȞ ĲİȜȫȞ (ȠȓțȠșİȞ țĮȚ ĮȣĲȠĲİȜȫȞ) ıĲȠ ĮȞİȟȩĳȜȘĲȠ
ʌȠıȩ ĲȘȢ ȠĳİȚȜȒȢ.
īȚĮ ȩıİȢ İț ĲȦȞ ʌİȡȚʌĲȫıİȦȞ ĲȦȞ İȡȖȠįȠĲȫȞ İȓȤİ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ
ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ȣʌĮȖȦȖȒ ıİ ȡȪșȝȚıȘ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 19 ĲȠȣ
Ȟ.3833/2010 ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ, ĲĮ ĮȡȝȩįȚĮ
ȩȡȖĮȞĮ șĮ ʌȡȠȕĮȓȞȠȣȞ ıĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĮʌȠĳȐıİȦȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ țȠȚȞȠʌȠȚȠȪȝİȞİȢ ȝİ ĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ, įȚĮĲȐȟİȚȢ.
Ȗ) ȇȪșȝȚıȘ ȝİ ĲȝȘȝĮĲȚțȒ țĮĲĮȕȠȜȒ ĲȦȞ ȜȘȟȚʌȡȩșİıȝȦȞ ĮʌĮȚĲȘĲȫȞ İȚıĳȠȡȫȞ
(țĮĲȐ ĲȠ ȝȒȞĮ ȑțįȠıȘȢ ĲȘȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ȡȪșȝȚıȘȢ), ıİ 48 ȚıȩʌȠıİȢ ȝȘȞȚĮȓİȢ įȩıİȚȢ ȝİ
ĮʌȩĳĮıȘ ĲȘȢ ǼȚįȚțȒȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ǼıȩįȦȞ (ȖȚĮ ʌȠıȩ ıȣȞȠȜȚțȒȢ ȠĳİȚȜȒȢ ĮȡȝȠįȚȩĲȘĲȐȢ
ĲȘȢ), ȝİ ȑțʌĲȦıȘ 60% İʌȓ ĲȦȞ ʌȡȠıșȑĲȦȞ ĲİȜȫȞ (ĮȣĲȠĲİȜȫȞ țĮȚ ȠȓțȠșİȞ), İĳȩıȠȞ
ȣʌȠȕȜȘșİȓ ĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ȡȪșȝȚıȘ ĲȦȞ ȠĳİȚȜȫȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
țȠȚȞȠʌȠȚȠȪȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ 15-10-2010.
ǼʌİȚįȒ ıĲȚȢ țȠȚȞȠʌȠȚȠȪȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ țĮȚ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ ıĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ĲȠȣ
İįĮĳ. Ȗǯ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 1 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 54 țĮȚ ıİ ĮȣĲȐ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 1 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ
62, ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȑțįȠıȘ ȊʌȠȣȡȖȚțȒȢ ǹʌȩĳĮıȘȢ ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ȡȣșȝȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ
șȑȝĮĲĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȘȢ, țĮȚ Ƞ įȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȦȞ ȝİȜȫȞ ĲȘȢ, șĮ ıĮȢ İȞȘȝİȡȫıȠȣȝİ ȝİ
ȞİȩĲİȡȠ ȑȖȖȡĮĳȩ ȝĮȢ , ȝİĲȐ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ ĮʌȩĳĮıȘȢ, ȖȚĮ ĲȚȢ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ
ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ.
ȂȑȤȡȚ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȒ ĲȘȢ țĮĲȐ ĲĮ ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ, ĲĮ ĮȚĲȒȝĮĲĮ ĲȦȞ
ȠĳİȚȜİĲȫȞ ȖȚĮ ȡȪșȝȚıȘ ĲȦȞ ȠĳİȚȜȫȞ ĲȠȣȢ ȝȑȤȡȚ 48 ȚıȩʌȠıİȢ ȝȘȞȚĮȓİȢ įȩıİȚȢ (ȖȚĮ
ıȣȞȠȜȚțȒ ȠĳİȚȜȒ ȐȞȦ ĲȦȞ 300.000,00 €), șĮ İȟİĲȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ ǻȚİȣșȣȞĲȑȢ ĲȦȞ
ȉĮȝİȚĮțȫȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ ĲȦȞ ȊʌȠțĮĲĮıĲȘȝȐĲȦȞ Ȓ ĲȦȞ ȉĮȝİȓȦȞ ǼȓıʌȡĮȟȘȢ ǼıȩįȦȞ
ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ., ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ șĮ țȡȓȞȠȣȞ țĮȚ șĮ ĮʌȠĳĮıȓȗȠȣȞ ĲȘȞ ȣʌĮȖȦȖȒ ĲȠȣȢ ıİ
ȡȪșȝȚıȘ.
ȉȠȞȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ, İĳȩıȠȞ ıĲȚȢ ĮʌȠĳȐıİȚȢ ȡȪșȝȚıȘȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ,
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ĮȡȚșȝȩȢ įȩıİȦȞ ȐȞȦ ĲȦȞ 36 țĮȚ ȝȑȤȡȚ 48, Ș ĮʌȩĳĮıȘ șĮ įȚĮȕȚȕȐȗİĲĮȚ ıĲȘ
ǻȚİȪșȣȞıȒ ȝĮȢ ȝİ ıȣȞȘȝȝȑȞȘ ʌȜȒȡȘ ĮȚĲȚȠȜȠȖȚțȒ ȑțșİıȘ ʌİȡȓ ĲȦȞ țȡȚĲȘȡȓȦȞ ʌȠȣ
İȜȒĳșȘıĮȞ ȣʌȩȥȘ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮșȠȡȚıȝȩ ĲȠȣ ĮȡȚșȝȠȪ ĲȦȞ įȩıİȦȞ.
ǼȐȞ Ƞ ȠĳİȚȜȑĲȘȢ ĮįȣȞĮĲİȓ ȞĮ țĮĲĮȕȐȜİȚ ĲȚȢ ȠȡȚȗȩȝİȞİȢ ȝİ ĲȘȞ ĮʌȩĳĮıȘ
ȡȪșȝȚıȘȢ įȩıİȚȢ ȝȑȤȡȚ țĮȚ ĲİııȐȡȦȞ (4) ıȣȞİȤȩȝİȞȦȞ ȝȘȞȫȞ, ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ıȣȞİȤȓıİȚ
țĮȞȠȞȚțȐ ĲȘȞ țĮĲĮȕȠȜȒ ĲȦȞ İʌȩȝİȞȦȞ įȩıİȦȞ. Ǿ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȣĲȒ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ ȝȑȤȡȚ țĮȚ
ĲȡİȚȢ (3) ĳȠȡȑȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ȡȪșȝȚıȘȢ, ȝİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ
țĮĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȚ İȝʌȡȩșİıȝĮ ȠȚ įȩıİȚȢ ȖȚĮ ȠțĲȫ (8) ıȣȞİȤȩȝİȞȠȣȢ ȝȒȞİȢ țȐșİ ĳȠȡȐ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ Ș ȡȪșȝȚıȘ ʌĮȡĮĲİȓȞİĲĮȚ ĲȩıȠȣȢ ȝȒȞİȢ ȩıȠȚ İȓȞĮȚ ȠȚ
ȝȒȞİȢ ĲȘȢ ȝȘ țĮĲĮȕȠȜȒȢ ĲȦȞ įȩıİȦȞ (ȝİ ĮȞȫĲĮĲȠ ĮȡȚșȝȩ įȩıİȦȞ ĲȚȢ 60).
ǼȞĲȩȢ țȐșİ ȠțĲĮȝȒȞȠȣ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș İțʌȡȩșİıȝȘ țĮĲĮȕȠȜȒ įȩıȘȢ ȑȦȢ ĲȠ
ĲȑȜȠȢ ĲȠȣ İʌȩȝİȞȠȣ ȝȒȞĮ Įʌȩ ĮȣĲȩȞ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌĮȚĲȘĲȒ. Ǿ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İțʌȡȩșİıȝȘ
țĮĲĮȕȠȜȒ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȖȚĮ ȝȓĮ (1) įȩıȘ ıİ țȐșİ ȠțĲȐȝȘȞȠ .
ȉĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ĲȣȖȤȐȞȠȣȞ İĳĮȡȝȠȖȒȢ țĮȚ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲȦȞ ȠĳİȚȜİĲȫȞ ʌȠȣ
İȓȤĮȞ ȣʌĮȤșİȓ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 19 ĲȠȣ Ȟ.3833/10 țĮȚ ĲȘȡȠȪȞ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ
ĮʌȩĳĮıȘȢ ȡȪșȝȚıȘȢ (țĮĲĮȕȠȜȒ ĲȡİȤȠȣıȫȞ İȚıĳȠȡȫȞ țĮȚ įȩıİȦȞ).
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ȀĮȚ ıĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȘȢ ǼȚįȚțȒȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ,
ĲĮ ĮȚĲȒȝĮĲĮ ĲȦȞ ʌİȡȚʌĲȫıİȦȞ ĮȣĲȫȞ șĮ İȟİĲȐȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ ǻȚİȣșȣȞĲȑȢ ĲȦȞ ȉĮȝİȚĮțȫȞ
ȊʌȘȡİıȚȫȞ ĲȦȞ ȊʌȠțĮĲĮıĲȘȝȐĲȦȞ Ȓ ĲȦȞ ȉĮȝİȓȦȞ ǼȓıʌȡĮȟȘȢ ǼıȩįȦȞ ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ.,
ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ șĮ ĮʌȠĳĮıȓȗȠȣȞ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ.
ȈĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İțʌĲȫıİȚȢ įİȞ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠıĮȣȟȒıİȚȢ țĮȚ ȜȠȚʌȑȢ
İʌȚȕĮȡȪȞıİȚȢ ( Ȇ.Ǽ.Ȇ.Ǽ.Ǽ., Ȇ.Ǽ.Ȇ.ǹ.Ǽ., Ȇ.Ǽ.ǹ.Ȇ ț.Ĳ.Ȝ.).
ȉȠ ʌȠıȩ ȝİȓȦıȘȢ ĲȦȞ ʌȡoıșȑĲȦȞ ĲİȜȫȞ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȝȘȝĮĲȚțȒȢ țĮĲĮȕȠȜȒȢ
İʌȚȝİȡȓȗİĲĮȚ ȚıȩʌȠıĮ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ įȩıİȚȢ.
ȉĮ ʌȠıȐ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠȑȜșȠȣȞ Įʌȩ ĲȘ ȝİȓȦıȘ (ȑțʌĲȦıȘ) ĲȦȞ ʌȡȠıșȑĲȦȞ ĲİȜȫȞ șĮ
ĮĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ʌȐȞĲĮ Įʌȩ ĲȚȢ ĲİȜİȣĲĮȓİȢ įȩıİȚȢ.
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚ ȩĲȚ İĳȩıȠȞ Ș ȠĳİȚȜȒ İȟȠĳȜȘșİȓ İĳȐʌĮȟ Įʌȩ ʌĮȡĮțȡĮĲȒıİȚȢ
ȤȡȘȝĮĲȚțȫȞ ʌȠıȫȞ (ȉȡĮʌİȗȫȞ, ȆȚıĲȦĲȚțȫȞ ǿįȡȣȝȐĲȦȞ, ǻȘȝȠıȓȠȣ ț.Ȝ.ʌ.), șĮ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ
Ș ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ȑțʌĲȦıȘ țĮĲȐ ĲĮ ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲĮ ʌȡȩıșİĲĮ ĲȑȜȘ (ȠȓțȠșİȞ țĮȚ
ĮȣĲȠĲİȜȒ), ȝİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ȑȤİȚ ʌȡȠȘȖȘșİȓ Ș ȣʌȠȕȠȜȒ ıȤİĲȚțȠȪ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ
ʌİȡȓ
İĳȐʌĮȟ İȟȩĳȜȘıȘȢ țĮĲȐ ĲĮ ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ (įȚĮįȚțĮıȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĮȓĲȘıȘȢ), Įʌȩ ĲȠȞ
İȡȖȠįȩĲȘ.
Ǿ ȝȘȞȚĮȓĮ įȩıȘ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȘ ĲȠȣ ʌȠıȠȪ ĲȦȞ 200 İȣȡȫ.
īȚĮ ĲȘȞ ȣʌĮȖȦȖȒ ıĲȘ ȡȪșȝȚıȘ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș țĮĲĮȕȠȜȒ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ įȩıȘȢ.
Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ İȓȞĮȚ Ș țĮĲĮȕȠȜȒ Įʌȩ ĲȠȞ ȠĳİȚȜȑĲȘ ĲȦȞ
ĲȡİȤȠȣıȫȞ İȚıĳȠȡȫȞ, Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ȡȪșȝȚıȘȢ.
ǼȟȣʌĮțȠȪİĲĮȚ ȩĲȚ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȞĮ ĮıțȒıİȚ ĲȠ ʌĮȡİȤȩȝİȞȠ İț ĲȦȞ
ĮȞȦĲȑȡȦ įȚĮĲȐȟİȦȞ İȣİȡȖȑĲȘȝĮ (ĲȘȢ ȝȘ țĮĲĮȕȠȜȒȢ įȩıȘȢ ȝȑȤȡȚ ĲİııȐȡȦȞ ıȣȞİȤȩȝİȞȦȞ
ȝȘȞȫȞ), ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ȩȡȦȞ ĲȘȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ȡȪșȝȚıȘȢ (țĮĲĮȕȠȜȒ įȩıȘȢ țĮȚ
ĲȡİȤȠȣıȫȞ İȚıĳȠȡȫȞ) Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĮȣĲȒȢ țĮȚ ȖȚĮ ȠțĲȫ (8) ıȣȞİȤȩȝİȞȠȣȢ ȝȒȞİȢ.

ǼĳȩıȠȞ Ș ĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ȡȪșȝȚıȘ ĲȦȞ ȠĳİȚȜȫȞ ȣʌȠȕȜȘșİȓ Įʌȩ
ĲȠȣȢ İȡȖȠįȩĲİȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ 15-10-2010, ĲĮ ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ʌȠıȠıĲȐ ĲȦȞ
İțʌĲȫıİȦȞ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıİ 40% țĮȚ 20% ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ȖȚĮ ĲȚȢ ĮȞȦĲȑȡȦ
ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ.
ȆȡȠȢ ĮʌȠĳȣȖȒ ʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞ ıĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ įȚĮĲȐȟİȦȞ, șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȠȚ ǻȚİȣșȣȞĲȑȢ ĲȦȞ ĮȡȝȠįȓȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ, ȝİ İȣșȪȞȘ ĲȠȣȢ, ıĲȚȢ ĮʌȠĳȐıİȚȢ
ȡȪșȝȚıȘȢ ʌȠȣ șĮ İțįȓįȠȞĲĮȚ, ȞĮ İʌȚıȣȞȐʌĲȠȣȞ ĲȠ ıȣȞȘȝȝȑȞȠ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȑȞĲȣʌȠ
«ȅȇȅǿ Ȁǹǿ ȆǼȇǿȅȇǿȈȂȅǿ ȉǾȈ ǹȆȅĭǹȈǾȈ ȇȊĬȂǿȈǾȈ», ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ șĮ
ĮȡȤİȚȠșİĲİȓĲĮȚ (ȝİĲȐ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȠȖȡĮĳȒ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ), ȝĮȗȓ ȝİ ĲȘȞ ĮʌȩĳĮıȘ
ȡȪșȝȚıȘȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ȡȪșȝȚıȘȢ ʌȡȠțȪȥİȚ ȠĳİȚȜȒ Įʌȩ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮȚĲȓĮ, ĮȞĮȖȩȝİȞȘ ıİ ȤȡȠȞȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ ĲȘȢ ȡȪșȝȚıȘȢ, İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ İȓĲİ Ș
İȟȩĳȜȘıȒ ĲȘȢ, İȓĲİ Ș ȑȞĲĮȟȒ ĲȘȢ ıĲȘȞ ĲȡȑȤȠȣıĮ ȡȪșȝȚıȘ (ȤȦȡȓȢ ĮȓĲȘıȘ ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȘ) ȝİ
ĮȞĮțĮșȠȡȚıȝȩ ȠȓțȠșİȞ ĲȠȣ ʌȠıȠȪ ĲȦȞ ȣʌȠȜİȚʌȠȝȑȞȦȞ įȩıİȦȞ.
ǹȞĲȓșİĲĮ, İȐȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ȡȪșȝȚıȘȢ ʌȡȠțȪȥİȚ ȠĳİȚȜȒ Įʌȩ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮȚĲȓĮ ĮȞĮȖȩȝİȞȘ ıİ ʌİȡȚȩįȠȣȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡȠȣȢ Įʌȩ ĮȣĲȠȪȢ
ĲȘȢ ȣʌĮȖȦȖȒȢ ıĲȘ ȡȪșȝȚıȘ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ʌĮȡĮȝİȓȞİȚ ıİ ȚıȤȪ Ș ȡȪșȝȚıȘ,
ȞĮ İȟȠĳȜȘșİȓ İĳȐʌĮȟ.
ȅĳİȚȜȑĲȘȢ ʌȠȣ įİȞ ĲȒȡȘıİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ȡȪșȝȚıȘȢ ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ Ȓ ıİ ȝȑȡȠȢ
ĮȣĲȒȢ (įȘȜ. ȝȘ țĮĲĮȕȠȜȒ įȩıİȦȞ, Ȓ ĮʌĮȚĲȘĲȫȞ ĲȡİȤȠȣıȫȞ İȚıĳȠȡȫȞ), ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȗȘĲȒıİȚ
8

Įʌȩ ĲȠ ĮȡȝȩįȚȠ ȩȡȖĮȞȠ ȞȑĮ ȡȪșȝȚıȘ ȝİĲȐ Įʌȩ ȑȞĮ (1) ȤȡȩȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ
ʌȡȫĲȘȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ȡȪșȝȚıȘȢ [ȦȢ ȑȞĮȡȟȘ ĲȠȣ įȦįİțȐȝȘȞȠȣ (ȑĲȠȣȢ) ȜȠȖȓȗİĲĮȚ Ƞ ȝȒȞĮȢ
țĮĲĮȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ įȩıȘȢ].

ȀĮĲǯİȟĮȓȡİıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İțįȠșİȓ ȞȑĮ ĮʌȩĳĮıȘ ȡȪșȝȚıȘȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ
ʌĮȡȑȜİȣıȘ ĲȠȣ įȦįİțĮȝȒȞȠȣ, ȠʌȠĲİįȒʌȠĲİ, İĳȩıȠȞ Ƞ ȠĳİȚȜȑĲȘȢ țĮĲĮȕȐȜİȚ ĲȠ
ʌȠıȩ ĲȦȞ ĲȡȚȫȞ (3) įȩıİȦȞ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȑȢ įȚĮȝȠȡĳȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ «ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ ȞȑĮȢ ȡȪșȝȚıȘȢ», Ș ȝȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ șĮ ıȣȝȥȘĳȓȗİĲĮȚ ȝİ ĲȠ ʌȠıȩ
ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ įȩıȘȢ țĮȚ ȠȚ ȣʌȩȜȠȚʌİȢ ȝİ ĲȚȢ ĲİȜİȣĲĮȓİȢ įȩıİȚȢ ĲȘȢ ȞȑĮȢ ȡȪșȝȚıȘȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İʌȓıʌİȣıȘȢ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ʌȜİȚıĲȘȡȚĮıȝȠȪ Įʌȩ ĲȠ ǿ.Ȁ.ǹ. –
Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ. ʌȡȚȞ ĲȘȞ ʌĮȡȑȜİȣıȘ İȞȩȢ (1) ȑĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ȡȪșȝȚıȘȢ,
İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ĮȞĮıĲȠȜȒ ĲȠȣ, İĳȩıȠȞ țĮĲĮȕȜȘșİȓ ĲȠ 1/5 ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ ȠĳİȚȜȒȢ ʌȜȑȠȞ
ĲȦȞ İȟȩįȦȞ İțĲȑȜİıȒȢ ĲȠȣ țĮȚ ȡȣșȝȚıșİȓ ĲȠ ȣʌȩȜȠȚʌȠ ĲȘȢ ȠĳİȚȜȒȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
țȠȚȞȠʌȠȚȠȪȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ.
ȈĲȘ ȡȪșȝȚıȘ ĮȣĲȒ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȣʌĮȖȦȖȒȢ:
Į) ȩıȦȞ ȑȤȠȣȞ ȡȣșȝȓıİȚ ĲȚȢ ȠĳİȚȜȑȢ ĲȠȣȢ µİ ȐȜȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȞȩȝȦȞ ȖȚĮ ĲȠ
ȝȑȡȠȢ ĲȘȢ ȠĳİȚȜȒȢ ʌȠȣ įİȞ ȑȤİȚ İȚıʌȡĮȤșİȓ, ĮĳȠȪ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ĮȓĲȘıȘ ıĲȠ ĮȡȝȩįȚȠ
ȊʌȠțĮĲȐıĲȘȝĮ/ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ ĲȘȢ ȑįȡĮȢ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ.
ȉĮ ĮȡȝȩįȚĮ ȖȚĮ ĲȘ ȡȪșȝȚıȘ ȩȡȖĮȞĮ (ǻȚİȣșȣȞĲȒȢ ȉĮȝİȚĮțȒȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ
ȊʌȠțĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ, ȉĮȝİȓȠȣ ǼȓıʌȡĮȟȘȢ ǼıȩįȦȞ Ȓ Ș ǼȚįȚțȒ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ǼıȩįȦȞ), șĮ
İțįȓįȠȣȞ ĮʌȠĳȐıİȚȢ ȡȪșȝȚıȘȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ țȠȚȞȠʌȠȚȠȪȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ.
ȕ) ĲȦȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıĲȠ ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ İțțĮșȐȡȚıȘȢ Ȓ ʌȠȣ
ȑȤȠȣȞ țȘȡȣȤșİȓ ıİ ʌĲȫȤİȣıȘ (ȑțįȠıȘ ǹʌȩĳĮıȘȢ ȆȠȜȣȝİȜȠȪȢ ȆȡȦĲȠįȚțİȓȠȣ ĲȘȢ ȑįȡĮȢ
ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ), ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș țȪȡȚĮ ȠĳİȚȜȒ ȑȤİȚ İʌȚȕĮȡȣȞșİȓ ȝİ ĲȠ ĮȞȫĲĮĲȠ ʌȠıȠıĲȩ
ĲȦȞ ʌȡȠıĮȣȟȒıİȦȞ, ĮțȩȝĮ țĮȚ ĮȞ įİȞ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠįȫıİȚ ȩȜĮ ĲĮ ĮȞĮȖțĮıĲȚțȐ Ȓ ȐȜȜĮ
ȝȑĲȡĮ İȓıʌȡĮȟȘȢ ʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ. ȉĮ ĮȡȝȩįȚĮ ȖȚĮ ĲȘ ȡȪșȝȚıȘ ȩȡȖĮȞĮ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ
ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ, İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĮʌȠĳĮıȓȗȠȣȞ ĲȘ ȡȪșȝȚıȘ ıİ İȟȒȞĲĮ (60)
ȚıȩʌȠıİȢ ȝȘȞȚĮȓİȢ įȩıİȚȢ, ȝİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ țĮĲĮȕȠȜȒȢ ʌȡȠțĮĲĮȕȠȜȒȢ ʌȠıȠȪ ȓıȠȣ
ȝİ ĲȠ 2% ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ ȠĳİȚȜȒȢ.
Ȗ) ĲȦȞ İʌȠȤȚțȫȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȑȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ıȣȞȘȝȝȑȞİȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 24 ĲȠȣ Ȟ.1836/89 (ĭǼȀ. 79/Ĳ.ǹǯ/14-3-89) ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș
İʌȠȤȚțȩĲȘĲĮ șĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ ʌȡȠıțȩȝȚıȘ ĲȘȢ «ǻȒȜȦıȘȢ ǲȞĮȡȟȘȢ Ȓ ǻȒȜȦıȘȢ
ȂİĲĮȕȠȜȒȢ» ʌȠȣ ȑȤİȚ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ıĲȘȞ ĮȡȝȠįȓĮ ǻ.ȅ.Ȋ., țĮĲȐ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡ.5
ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 5 ĲȘȢ ȝİ ĮȡȚșȝ. 1070576/2627/ǻȂ (ĭǼȀ. 1062/Ĳ.Ǻǯ/27-7-2005) ǹʌȩĳĮıȘȢ
ȊĳȣʌȠȣȡȖȠȪ ȅȚțȠȞȠȝȓĮȢ țĮȚ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ.
ȈĲȚȢ ĮȞȦĲȑȡȦ İʌȠȤȚțȑȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ, ĲĮ ĮȡȝȩįȚĮ ȩȡȖĮȞĮ șĮ ĮʌȠĳĮıȓȗȠȣȞ ĲȘ
ȡȪșȝȚıȘ ĲȦȞ ȠĳİȚȜȫȞ ĲȠȣȢ ıİ ȝȘȞȚĮȓİȢ įȩıİȚȢ, ıȪȝĳȦȞĮ µİ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ, µİ ĲȘ
įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȠȡȚıȝȠȪ ĮȣȟȘȝȑȞȠȣ ʌȠıȠȪ ȝȘȞȚĮȓĮȢ įȩıȘȢ, țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ĮȣĲȒȢ țĮȚ ȝİȚȦȝȑȞȠȣ ʌȠıȠȪ ȝȘȞȚĮȓĮȢ įȩıȘȢ țĮĲȐ 30% ȩĲĮȞ ĮȣĲȑȢ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ (Ƞ
ĮȡȚșȝȩȢ ĲȦȞ ȝİȚȦȝȑȞȦȞ Ȓ ĮȣȟȘȝȑȞȦȞ įȩıİȦȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ, įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȟİʌİȡȞȐ
ĲȠȣȢ ȑȟȚ (6) ȝȒȞİȢ).
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ǼĳȩıȠȞ įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȡȝȩįȚİȢ ȊʌȘȡİıȓİȢ ȩĲȚ įİȞ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ȩȡȠȚ
ĲȦȞ ĮʌȠĳȐıİȦȞ ȡȪșȝȚıȘȢ (ȝȘ țĮĲĮȕȠȜȒ įȩıȘȢ Ȓ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȘĲȫȞ ĲȡİȤȠȣıȫȞ
ĮıĳĮȜȚıĲȚțȫȞ İȚıĳȠȡȫȞ), ĲȩĲİ ĮȝȑıȦȢ șĮ İʌȚıʌİȪįİĲĮȚ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ țȒȡȣȟȘȢ ĲȘȢ
İʌȚȤ/ıȘȢ ıİ ʌĲȫȤİȣıȘ, ĮĳȠȪ ʌȡȠȘȖȠȣȝȑȞȦȢ ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ȩȜĮ ĲĮ ĮȞĮȖțĮıĲȚțȐ țĮȚ ȐȜȜĮ
ȝȑĲȡĮ İȓıʌȡĮȟȘȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȃ.ǻ. 356/74 – ȀǼǻǼ țĮȚ ȐȜȜȠȣȢ ȞȩȝȠȣȢ,
țĮȚ įİȞ ȑȤİȚ țĮĲĮıĲİȓ įȣȞĮĲȒ Ș İȓıʌȡĮȟȘ ĲȘȢ ȠĳİȚȜȒȢ. Ǿ ĮȞȦĲȑȡȦ įȚĮįȚțĮıȓĮ
ĮȞĮıĲȑȜȜİĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ țĮĲĮȕȠȜȒ ĲȠȣ 30% ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ ȠĳİȚȜȒȢ țĮȚ ĲȘ ȡȪșȝȚıȘ ĲȠȣ
ȣʌȠȜȠȓʌȠȣ, Įʌȩ ĲȠ ĮȡȝȩįȚȠ ȖȚĮ ĲȠ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ ȩȡȖĮȞȠ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ țȠȚȞȠʌȠȚȠȪȝİȞİȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ.
ȈĮȢ İʌȚıȣȞȐʌĲȠȣȝİ ǻİȜĲȓȠ ȉȪʌȠȣ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ĮȞĮȡĲȘșİȓ ıĲȠȞ ȆȓȞĮțĮ
ǹȞĮțȠȚȞȫıİȦȞ ĲȠȣ ȊʌȠț/ĲȠȢ Ȓ ĲȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ ǼȓıʌȡĮȟȘȢ ǼıȩįȦȞ ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ. țĮȚ ȞĮ
įȘȝȠıȚİȣșİȓ ıİ Ȃ.Ȃ.Ǽ., ȉȪʌȠ ț.Ȝ.ʌ. ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ıĮȢ, ȩʌȦȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠıĲĮȜİȓ ıĲĮ
ǼʌȚȝİȜȘĲȒȡȚĮ, ĲȚȢ ǼȡȖȠįȠĲȚțȑȢ ǼȞȫıİȚȢ ț.Ȝ.ʌ.
7. ǺǼǺǹǿȍȈǼǿȈ ǹȈĭǹȁǿȈȉǿȀǾȈ ǼȃǾȂǼȇȅȉǾȉǹȈ

ȈĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ ĲȘȢ İȞ ȜȩȖȦ ȡȪșȝȚıȘȢ, ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ʌĮȡĮțȡȐĲȘıȘ, ȖȚĮ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ
ȕİȕĮȓȦıȘȢ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȒȢ İȞȘȝİȡȩĲȘĲĮȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ İțȐıĲȠĲİ ȚıȤȪȠȣıİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ,
ıĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ:
Į) ȖȚĮ ĲȘ įĮȞİȚȠįȩĲȘıȘ Įʌȩ ȉȡȐʌİȗİȢ Ȓ ȆȚıĲȦĲȚțȐ ǿįȡȪȝĮĲĮ, İȜȐȤȚıĲȠ
ʌȠıȠıĲȩ ʌĮȡĮțȡȐĲȘıȘȢ 2%.
ȕ) ȖȚĮ İȟȩĳȜȘıȘ ĲȓĲȜȦȞ ʌȜȘȡȦȝȒȢ Ȓ ĲȘȞ İȓıʌȡĮȟȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ İțțĮșĮȡȚıȝȑȞȦȞ
ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĲȦȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ Įʌȩ ĲȠ ǻȘȝȩıȚȠ, ȃȠȝȚțȐ ȆȡȩıȦʌĮ ǻȘȝȠıȓȠȣ ǻȚțĮȓȠȣ
(ȃ.Ȇ.ǻ.ǻ.), ȅȉǹ Įǯ țĮȚ ȕǯ ȕĮșȝȓįĮȢ, įȘȝȩıȚİȢ, įȘȝȠĲȚțȑȢ țĮȚ țȠȚȞȠĲȚțȑȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ,
įȘȝȩıȚĮȢ Ȓ țȠȚȞȒȢ ȦĳȑȜİȚĮȢ țĮȚ ȖİȞȚțȐ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ țĮȚ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ ĲȠȣ İȣȡȪĲİȡȠȣ
įȘȝȩıȚȠȣ ĲȠȝȑĮ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȩȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȚıȤȪȠȣıĮ țȐșİ ĳȠȡȐ ȞȠȝȠșİıȓĮ, țĮșȫȢ
țĮȚ Įʌȩ ĮȣĲȠȪȢ ʌȠȣ İȞİȡȖȠȪȞ ʌȜȘȡȦȝȑȢ ȝİ İȞĲȠȜȒ Ȓ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ĲȦȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ,
İĳȩıȠȞ ĲȠ ʌȠıȩ ĲȠȣ țȐșİ ĲȓĲȜȠȣ Ȓ ĲȘȢ İțțĮșĮȡȚıȝȑȞȘȢ ĮʌĮȓĲȘıȘȢ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȚȢ
ĲȡİȚȢ ȤȚȜȚȐįİȢ (3.000) İȣȡȫ, ʌĮȡĮțȡȐĲȘıȘ ȓıȘ ȝİ ĲȠ įȚʌȜȐıȚȠ ʌȠıȩ ȝȚĮȢ įȩıȘȢ, ʌȠȣ
įİȞ șĮ ıȣȝȥȘĳȓȗİĲĮȚ ȝİ ĲȚȢ ĲȡȑȤȠȣıİȢ įȩıİȚȢ, ĮȜȜȐ șĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ʌȠıȐ ĲȦȞ
ĲİȜİȣĲĮȓȦȞ įȩıİȦȞ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ ĮįȣȞĮȝȓĮ
țĮĲĮȕȠȜȒȢ ĲȘȢ Įǯ įȩıȘȢ (ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌĮȖȦȖȒ ıĲȘ ȡȪșȝȚıȘ) țĮȚ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İȚıʌȡȐȟİȚ,
țĮĲȐ ĲȠ ȝȒȞĮ ȣʌĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣ ıĲȘ ȡȪșȝȚıȘ, İțțĮșĮȡȚıȝȑȞİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ Ȓ ĲȓĲȜȠȣȢ
ʌȜȘȡȦȝȒȢ Įʌȩ ĲȠ ǻȘȝȩıȚȠ, ȃȠȝȚțȐ ȆȡȩıȦʌĮ ǻȘȝȠıȓȠȣ ǻȚțĮȓȠȣ (ȃ.Ȇ.ǻ.ǻ.), ȅȉǹ Įǯ
țĮȚ ȕǯ ȕĮșȝȓįĮȢ, įȘȝȩıȚİȢ, įȘȝȠĲȚțȑȢ țĮȚ țȠȚȞȠĲȚțȑȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ, įȘȝȩıȚĮȢ Ȓ țȠȚȞȒȢ
ȦĳȑȜİȚĮȢ țĮȚ ȖİȞȚțȐ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ țĮȚ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ ĲȠȣ İȣȡȪĲİȡȠȣ įȘȝȩıȚȠȣ ĲȠȝȑĮ, ȩʌȦȢ
ĮȣĲȩȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȚıȤȪȠȣıĮ țȐșİ ĳȠȡȐ ȞȠȝȠșİıȓĮ, țĮșȫȢ țĮȚ Įʌȩ ĮȣĲȠȪȢ ʌȠȣ
İȞİȡȖȠȪȞ ʌȜȘȡȦȝȑȢ ȝİ İȞĲȠȜȒ Ȓ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ĲȦȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ, șĮ ĲȠȣ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ
ȉĮȝİȚĮțȑȢ ȊʌȘȡİıȓİȢ ĲȦȞ ȊʌȠțĮĲĮıĲȘȝȐĲȦȞ Ȓ ĲĮ ȉĮȝİȓĮ ǼȓıʌȡĮȟȘȢ ǼıȩįȦȞ ǿ.Ȁ.ǹ. –
Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ., ǺİȕĮȓȦıȘ ȅĳİȚȜȒȢ (ıȣȞȘȝȝȑȞȠ ȣʌȩįİȚȖȝĮ) ȝİ įȚȐȡțİȚĮ ȚıȤȪȠȢ ȝȑȤȡȚ ĲȠ
ĲȑȜȠȢ ĲȠȣ ȝȒȞĮ ȑțįȠıȒȢ ĲȘȢ, ȝİ ʌĮȡĮțȡȐĲȘıȘ țĮȚ ĮʌȩįȠıȘ ʌȠıȠȪ İțĲȩȢ ĮȣĲȠȪ ĲȘȢ Įǯ
įȩıȘȢ țĮȚ ȝȚȐȢ (1) İʌȚʌȜȑȠȞ (ʌȠȣ șĮ ıȣȝȥȘĳȓȗȠȞĲĮȚ ĲȩıȠ ȝİ ĲȘȞ Įǯ įȩıȘ ȩıȠ țĮȚ ȝİ
ĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ įȩıȘ), ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ĮʌȩĳĮıȘ ȡȪșȝȚıȘȢ ĲȠȣ ĮȡȝȩįȚȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ.
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Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ șĮ İȚıʌȡĮȤșȠȪȞ ĲĮ ʌȠıȐ ĮȣĲȐ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȞȦĲȑȡȦ
ȣʌȘȡİıȓİȢ ȝȑȤȡȚ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȠȣ ȝȒȞĮ ȑțįȠıȘȢ ĲȘȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ȡȪșȝȚıȘȢ, Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ įİȞ
șĮ șİȦȡİȓĲĮȚ İȞȒȝİȡȠȢ ȝİ ĲȘ ȡȪșȝȚıȘ.
ǼʌȓıȘȢ, ĮțȩȝĮ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ
ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ ĮįȣȞĮȝȓĮ țĮĲĮȕȠȜȒȢ ĲȘȢ Įǯ įȩıȘȢ (ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌĮȖȦȖȒ ıĲȘ ȡȪșȝȚıȘ) Ȓ
ĮʌĮȚĲȘĲȒȢ įȩıȘȢ (țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ȡȪșȝȚıȘȢ) țĮȚ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ įĮȞİȚȠįȠĲȘșİȓ Įʌȩ
ȉȡȐʌİȗĮ, țĮĲȐ ĲȠȞ ȝȒȞĮ ȣʌĮȖȦȖȒȢ ıĲȘ ȡȪșȝȚıȘ Ȓ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĮȣĲȒȢ, șĮ
ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ȉĮȝİȚĮțȑȢ ȊʌȘȡİıȓİȢ ĲȦȞ ȊʌȠțĮĲĮıĲȘȝȐĲȦȞ Ȓ ĲĮ ȉĮȝİȓĮ ǼȓıʌȡĮȟȘȢ
ǼıȩįȦȞ ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ., ȤİȚȡȩȖȡĮĳȘ ǺİȕĮȓȦıȘ ȅĳİȚȜȒȢ (ıȣȞȘȝȝȑȞȠ ȣʌȩįİȚȖȝĮ) ȝİ
įȚȐȡțİȚĮ ȚıȤȪȠȢ ȝȑȤȡȚ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȠȣ ȝȒȞĮ ȑțįȠıȒȢ ĲȘȢ, ȝİ ʌĮȡĮțȡȐĲȘıȘ țĮȚ ĮʌȩįȠıȘ
İțĲȩȢ ĲȠȣ ȠȡȚȗȩȝİȞȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ ʌĮȡĮțȡȐĲȘıȘȢ țĮȚ ĲȠȣ ʌȠıȠȪ ĲȘȢ Įǯ įȩıȘȢ Ȓ
ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ İʌȩȝİȞȘȢ ĮʌĮȚĲȘĲȒȢ, ʌȠȣ șĮ ıȣȝȥȘĳȓȗİĲĮȚ ȝİ ĮȣĲȒ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȑȢ
ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĮʌȩĳĮıȘ ȡȪșȝȚıȘȢ ĲȠȣ ĮȡȝȩįȚȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ.
ǼĳȩıȠȞ ʌȡȠıțȠȝȚıșİȓ İʌȚĲĮȖȒ ĲȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ, ĲȩĲİ ȝȩȞȠ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ șĮ
șİȦȡİȓĲĮȚ İȞȒȝİȡȠȢ.

ȀĮĲȐ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ıĲȠȣȢ İȡȖȠįȩĲİȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ İȞȒȝİȡȠȚ ȝİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ
ȡȪșȝȚıȘȢ șĮ ȤȠȡȘȖȠȪȞĲĮȚ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȒȢ İȞȘȝİȡȩĲȘĲĮȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲȚȢ İȖțȪțȜȚİȢ įȚĮĲĮȖȑȢ 45/01 țĮȚ 81/03 ĲȘȢ ǻȚİȪșȣȞıȒȢ ȝĮȢ.
ȆȇȅȈȅȋǾ: Ȃİ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠ 7 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 58 ĲȦȞ țȠȚȞȠʌȠȚȠȪȝİȞȦȞ
įȚĮĲȐȟİȦȞ, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȤȠȡȒȖȘıȘ ȕİȕĮȓȦıȘȢ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȒȢ İȞȘȝİȡȩĲȘĲĮȢ,
ȠȡȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ, İȟĮțȠȜȠȣșȠȪȞ (țĮȚ ȖȚĮ ĲȘ ȡȪșȝȚıȘ ĮȣĲȒ) ȞĮ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 8 ʌĮȡ. 5 İįȐĳȚȠ İǯĲȠȣ Į.Ȟ. 1846/51.
ȈȣȞİʌȫȢ, ıİ İȡȖȠįȩĲİȢ ʌȠȣ İțĲİȜȠȪȞ ȑȡȖĮ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ
ĮȣĲȫȞ (ĮȞȐįȠȤȠȚ įȘȝȠıȓȦȞ ȑȡȖȦȞ), țĮĲȐ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ȕİȕĮȓȦıȘȢ ȖȚĮ İȓıʌȡĮȟȘ
ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ įȘȝȠıȓȠȣ ȑȡȖȠȣ, ĮțȩȝȘ țĮȚ ĮȞ ȑȤȠȣȞ ȡȣșȝȓıİȚ ĲȚȢ ȠĳİȚȜȑȢ ĲȠȣȢ ȝİ ĲȚȢ İȞ
ȜȩȖȦ įȚĮĲȐȟİȚȢ țĮȚ ĲȘȡȠȪȞ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ȡȪșȝȚıȘȢ, ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ȕİȕĮȓȦıȘ ȠĳİȚȜȒȢ
ȝİ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȠȣ ȣʌȠȜȠȓʌȠȣ ȠĳİȚȜȩȝİȞȠȣ ʌȠıȠȪ.
8. ȉȇȅȆȅȆȅǿǾȈǾ ǹȆȅĭǹȈǾȈ ȇȊĬȂǿȈǾȈ

ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ıĲȠȣȢ İȞȒȝİȡȠȣȢ ȝİ ȡȪșȝȚıȘ
İȡȖȠįȩĲİȢ ȝİĲȐ ĲȡȓȝȘȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ȖȚĮ ȝİȓȦıȘ ĲȠȣ
ʌȠıȠıĲȠȪ ʌĮȡĮțȡȐĲȘıȘȢ (țĮȚ ȝȑȤȡȚ 2% țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠ ȩȡȚȠ) Įʌȩ ĲȚȢ ȤȠȡȘȖȠȪȝİȞİȢ
ȕİȕĮȚȫıİȚȢ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȒȢ İȞȘȝİȡȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ İȓıʌȡĮȟȘ ȤȡȘȝȐĲȦȞ Įʌȩ ȉȡȐʌİȗİȢ Ȓ
ȆȚıĲȦĲȚțȐ ǿįȡȪȝĮĲĮ, ȝİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ ĲĮ ȝȘȞȚĮȓĮ ʌȠıȐ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ
ʌĮȡĮțȡĮĲȒıİȚȢ, İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲȠȣ ʌȠıȠȪ ĲȠȣ 50% ĲȘȢ ȝȘȞȚĮȓĮȢ įȩıȘȢ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȒ
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ĮʌȩĳĮıȘ ȡȪșȝȚıȘȢ ĲȘȢ ȠĳİȚȜȒȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ıȤİĲȚțȩ ĮȓĲȘȝĮ Įʌȩ ĲȠȞ ȠĳİȚȜȑĲȘ
ıĲȠ ĮȡȝȩįȚȠ ȩȡȖĮȞȠ ʌȠȣ İȟȑįȦıİ ĲȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ĮʌȩĳĮıȘ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İțįȠșİȓ
ȞȑĮ ĮʌȩĳĮıȘ Įʌȩ ĮȣĲȩ.
9. ǹȆȍȁǼǿǹ ȇȊĬȂǿȈǾȈ

Ǿ µȘ İȝʌȡȩșİıȝȘ țĮĲĮȕȠȜȒ ĲȦȞ įȩıİȦȞ (ȝİ İȟĮȓȡİıȘ ĲȘȞ İțʌȡȩșİıȝȘ
țĮĲĮȕȠȜȒ ȝȚĮȢ (1) įȩıȘȢ ıİ țȐșİ ȠțĲȐȝȘȞȠ țĮȚ ĲȠ įȚȐıĲȘȝĮ ȐıțȘıȘȢ ĲȠȣ İȣİȡȖİĲȒȝĮĲȠȢ
ĲȘȢ ȝȘ țĮĲĮȕȠȜȒȢ įȩıȘȢ ȝȑȤȡȚ ĲİııȐȡȦȞ ıȣȞİȤȩȝİȞȦȞ ȝȘȞȫȞ), țĮșȫȢ țĮȚ Ș µȘ
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țĮĲĮȕȠȜȒ ĲȦȞ ĲȡİȤȠȣıȫȞ İȚıĳȠȡȫȞ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ ĲȘȞ ȑțʌĲȦıȘ Įʌȩ ĲȠ įȚțĮȓȦȝĮ ĲȘȢ
ĲȝȘȝĮĲȚțȒȢ İȟȩĳȜȘıȘȢ ĲȦȞ ȠĳİȚȜȩȝİȞȦȞ İȚıĳȠȡȫȞ țĮȚ țĮșȚıĲȐ ȐȝİıĮ ĮʌĮȚĲȘĲȩ ĲȠ
ıȪȞȠȜȠ ĲȠȣ ȠĳİȚȜȩȝİȞȠȣ ʌȠıȠȪ.
10. ǹȃǹīȀǹȈȉǿȀǹ ȂǼȉȇǹ – ȆȅǿȃǿȀǾ ǻǿȍȄǾ

ȉȠ ĮȡȝȩįȚȠ ȩȡȖĮȞȠ ĲȠȣ ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ. ʌĮȡȐ ĲȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ĲȠȣ
ȠĳİȚȜȑĲȘ ıĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ȡȪșȝȚıȘȢ, ȑȤİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦȝĮ :
Į) ȃĮ įȚĮĲȘȡİȓ ĲȚȢ ȣʌȠȕȜȘșİȓıİȢ țĮĲĮıȤȑıİȚȢ țĮȚ ĲȚȢ İȖȖȡĮĳİȓıİȢ ȣʌȠșȒțİȢ
ıİ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȠĳİȚȜȑĲȘ, ĲȦȞ ıȣȞȣʌȩȤȡİȦȞ Ȓ ĲȦȞ İȖȖȣȘĲȫȞ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ
ȞĮ įȚĮıĳĮȜȓıİȚ ĲȘȞ ȠĳİȚȜȒ.
ȕ) ȃĮ įȓȞİȚ İȞĲȠȜȒ ʌĮȡĮțȡȐĲȘıȘȢ ȝȑȡȠȣȢ Ȓ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȘȢ ȤȡȘȝĮĲȚțȒȢ
ĮʌĮȓĲȘıȘȢ ĲȠȣ ȠĳİȚȜȑĲȘ țĮĲȐ ĲȡȓĲȦȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ, ȖȚĮ ĲȘȞ İȓıʌȡĮȟȘ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ȗȘĲİȓĲĮȚ
ĮʌȠįİȚțĲȚțȩ İȞȘȝİȡȩĲȘĲĮȢ.
Ȗ) ȃĮ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıİ ıȣȝȥȘĳȚıȝȩ ĲȦȞ ȤȡȘȝĮĲȚțȫȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĲȠȣ ȠĳİȚȜȑĲȘ
țĮĲȐ ĲȠȣ ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ. țĮȚ ȝȑȤȡȚ ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȦȞ ȜȘȟȚʌȡȩșİıȝȦȞ ȠĳİȚȜȫȞ ĲȠȣ.
ȂİĲȐ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĮʌȩĳĮıȘȢ ȡȪșȝȚıȘȢ ĲȘȢ ȠĳİȚȜȒȢ:
Į) ȅȚ İʌȚȕȜȘșİȓıİȢ țĮĲĮıȤȑıİȚȢ İȚȢ ȤİȓȡĮȢ ĲȡȓĲȦȞ įİȞ ĮȓȡȠȞĲĮȚ țĮȚ ĲĮ ʌȠıȐ
ʌȠȣ ĮʌȠįȓįȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ țĮĲĮıȤȑıİȚȢ ĮȣĲȑȢ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ȖȚĮ ĲȘȞ țȐȜȣȥȘ
įȩıȘȢ Ȓ įȩıİȦȞ, İĳȩıȠȞ įİȞ ʌȚıĲȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ ȐȜȜİȢ ȠĳİȚȜȑȢ ʌȠȣ įȘȝȚȠȣȡȖȒșȘțĮȞ țĮĲȐ ĲȠ
ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘȝĮ ȚıȤȪȠȢ ĲȘȢ ȡȪșȝȚıȘȢ.
ȕ) ǹȞĮıĲȑȜȜİĲĮȚ Ș ʌȠȚȞȚțȒ įȓȦȟȘ ȖȚĮ ʌĮȡĮȕȐıİȚȢ ĲȠȣ ǹ.ȃ. 86/67, İȟĮȜİȓĳİĲĮȚ
ĲȠ ĮȟȚȩʌȠȚȞȠ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȠȜȠıȤİȡȠȪȢ İȟȩĳȜȘıȘȢ țĮȚ, ĮȞĮȕȐȜȜİĲĮȚ Ș İțĲȑȜİıȘ ĲȘȢ
țĮĲĮȖȞȦıșİȓıĮȢ ʌȠȚȞȒȢ Ȓ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ Ș ĮȡȟĮȝȑȞȘ İțĲȑȜİıȘ ĮȣĲȒȢ, Ș ȠʌȠȓĮ ĲİȜȚțȐ
İȟĮȜİȓĳİĲĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȠȜȠıȤİȡȠȪȢ İȟȩĳȜȘıȘȢ.
Ȗ) ǹȞĮıĲȑȜȜİĲĮȚ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ ʌĮȡĮȖȡĮĳȒȢ ĲȦȞ ȠĳİȚȜȫȞ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ
ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȑȡș.87 ĲȠȣ Ȟ. 2362/95, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ĮȞĮȜȠȖȚțȐ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ
țĮȚ ıĲȠ ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ., țĮĲȐ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ.8 ĲȠȣ Ȑȡș. 2 ĲȠȣ Ȟ. 2556/97.
ǼʌİȚįȒ ıĲȚȢ țȠȚȞȠʌȠȚȠȪȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș ȜȒȥȘ
ĮȞĮȖțĮıĲȚțȫȞ țĮȚ ȐȜȜȦȞ ȝȑĲȡȦȞ İȓıʌȡĮȟȘȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȣʌĮȖȦȖȒ ıİ țĮșİıĲȫȢ
ȡȪșȝȚıȘȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȠȚ ǻ/ȞĲȑȢ ĲȦȞ ĮȡȝȠįȓȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ȞĮ ʌȡȠȕĮȓȞȠȣȞ ıĲȘ ȜȒȥȘ
ĮȣĲȫȞ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȠ īİȞ. ǲȖȖȡĮĳȠ ȝĮȢ Ǽ33/160/22-4-2010, ĮȝȑıȦȢ ȝİĲȐ
ĲȘȞ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȦȞ ȠĳİȚȜȫȞ țĮȚ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĮʌȠĳȐıİȦȞ ȡȪșȝȚıȘȢ.
11. ȊȆǼȃĬȊȂǿȈǼǿȈ – ǻǿǼȊȀȇǿȃǿȈǼǿȈ
1. ȅĳİȚȜȑȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ ȑįȡĮ, ĲĮ ʌĮȡĮȡĲȒȝĮĲĮ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ

İțĲİȜȠȪȝİȞĮ Įʌȩ ĮȣĲȒ ȠȚțȠįȠȝȚțȠĲİȤȞȚțȐ ȑȡȖĮ (ȚįȚȦĲȚțȐ Ȓ įȘȝȩıȚĮ), ĲĮ ȠʌȠȓĮ
ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ȊʌȠțĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ/ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲĮ ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ.,
ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ıȪȞȠȜȩ ĲȠȣȢ ȝİ ȑțįȠıȘ İȞȚĮȓĮȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ȡȪșȝȚıȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ
ȉĮȝİȚĮțȒ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣ ȊʌȠțĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ Ȓ ĲȠ ĮȡȝȩįȚȠ ȉĮȝİȓȠ ǼȓıʌȡĮȟȘȢ ǼıȩįȦȞ
ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ., ĲȘȢ ȑįȡĮȢ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ (İȖț. 52/99 & 20/2004).
12

ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ȠȚ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ Ș ĮʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȘ țȠȚȞȒ İʌȚȤİȓȡȘıȘ ȑȤİȚ
ȠĳİȚȜȑȢ ȝȩȞȠ Įʌȩ ȑȡȖĮ.
2. ȅĳİȚȜȑȢ ȚįȚȦĲȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ ʌȠȣ ĮȞĮȖİȓȡİĲĮȚ ȝİ ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ ĲȘȢ ĮȞĲȚʌĮȡȠȤȒȢ
Ȓ ȚįȚȦĲȚțȠȪ ĲİȤȞȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ ʌȠȣ İțĲİȜİȓĲĮȚ ȝİ ĮȞȐșİıȘ Ȓ İȡȖȠȜĮȕȓĮ, ȖȚĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ
ȑȤȠȣȝİ ıȣȞȣʌİȪșȣȞȠȣȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȕȠȜȒ ĲȦȞ İȚıĳȠȡȫȞ ĲȠȣȢ țȣȡȓȠȣȢ ĲȦȞ ȑȡȖȦȞ țĮȚ
ĲȠȣȢ İȡȖȠȜȐȕȠȣȢ, ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ ȟİȤȦȡȚıĲȒ ȡȪșȝȚıȘ (Ș ĮȓĲȘıȘ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ
Įʌȩ ĲȠȞ ȣʌȩȤȡİȠ İȡȖȠįȩĲȘ ıĲȠ ȉȝȒȝĮ ȅȚțȠįȠȝȫȞ ĲȠȣ ȊʌȠțĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ Ȓ
ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ĲȠȣ ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ., ĮʌȠȖȡĮĳȒȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ).
3. ȅĳİȚȜȑȢ ĲȘȢ ȑįȡĮȢ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ ĲȠȣ İȡȖȠȜȐȕȠȣ ĮȞĲȚʌĮȡȠȤȒȢ Ȓ
İȡȖȠȜȐȕȠȣ ȚįȚȦĲȚțȠȪ ĲİȤȞȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ȖȚĮ ȠĳİȚȜȑȢ Įʌȩ ĲȣȤȩȞ ȐȜȜĮ ȑȡȖĮ ʌȠȣ
İțĲİȜȠȪȞ ȦȢ ȓįȚĮ țĮȚ ĮȣĲȐ ĳȣıȚțȐ Ȓ ȞȠȝȚțȐ ʌȡȩıȦʌĮ, ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ
ȟİȤȦȡȚıĲȒ ȡȪșȝȚıȘ (Ș ĮȓĲȘıȘ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ıĲȠ ȉȝȒȝĮ ǼıȩįȦȞ ĲȠȣ ȊʌȠțĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ
Ȓ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ĲȠȣ ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ., ĲȘȢ ȑįȡĮȢ).
4. Ǿ țĮĲĮȕȠȜȒ įȩıİȦȞ ȡȣșȝȚıȝȑȞȦȞ ȠĳİȚȜȫȞ țĮȚ ȑȞĮȞĲȚ țĮĲĮȕȠȜȫȞ
ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȝȩȞȠ ıĲĮ ĮȡȝȩįȚĮ ȊʌȠțĮĲĮıĲȒȝĮĲĮ/ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲĮ ǿ.Ȁ.ǹ.-Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ.
ĲȘȢ ȑįȡĮȢ ĲȦȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ, ıĲĮ ȉĮȝİȓĮ ǼȓıʌȡĮȟȘȢ ǼıȩįȦȞ ǿ.Ȁ.ǹ.-Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ.
ǹșȘȞȫȞ, ȆİȚȡĮȚȐ țĮȚ ĬİııĮȜȠȞȓțȘȢ țĮșȫȢ țĮȚ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȉĮȝİȚĮțȒ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȦȞ
ȉȠʌȚțȫȞ țĮȚ ȆİȡȚĳİȡİȚĮțȫȞ ȊʌȠțĮĲĮıĲȘȝȐĲȦȞ ĲȠȣ ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ., ĮȞȐ ĲȘȞ
İʌȚțȡȐĲİȚĮ.
Ȉİ İȟĮȚȡİĲȚțȑȢ ȝȩȞȠ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ, ȝİ İȣșȪȞȘ ĲȦȞ ǻȚİȣșȣȞĲȫȞ țĮȚ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ
ĮȞȦĲȑȡĮȢ ȕȓĮȢ Ș țĮĲĮȕȠȜȒ ĲȦȞ įȩıİȦȞ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ ȝİ ȉĮȤȣįȡȠȝȚțȒ Ȓ ȉȡĮʌİȗȚțȒ
İʌȚĲĮȖȒ.
ȉȠȞȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ țĮĲĮȕȠȜȒȢ șİȦȡİȓĲĮȚ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ țĮĲȐșİıȘȢ
ĲȠȣ ʌȠıȠȪ ıĲĮ Ǽȁȉǹ Ȓ ıĲȘȞ ȉȡȐʌİȗĮ țĮȚ ȩȤȚ Ș ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ İȓıʌȡĮȟȘȢ ĮȣĲȠȪ Įʌȩ ĲȠ
ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ.
5. ȉȑȜȠȢ, ıĮȢ ȣʌİȞșȣȝȓȗȠȣȝİ ȩĲȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȠ
ȝİ ĮȡȚșȝ. ȆȡȦĲ. īİȞ. ǲȖȖȡĮĳȠ Ǽ33/463/4-8-2009, ĮȞĮĳȠȡȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ĮʌȠıĲȠȜȒ
ǼȞȘȝİȡȦĲȚțȫȞ ǼʌȚıĲȠȜȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İȞȘȝȑȡȦıȘ ĲȦȞ İȡȖȠįȠĲȫȞ, ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲȘȢ
İțʌȡȩșİıȝȘȢ țĮĲĮȕȠȜȒȢ ȝȚĮȢ (1) įȩıȘȢ ĮȞȐ ȠțĲȐȝȘȞȠ.
ȈȣȞ/ȞĮ : 13 ĳȪȜȜĮ

ǹȀȇǿǺǼȈ ǹȃȉǿīȇǹĭȅ
Ǿ ȉȂǾȂǹȉǹȇȋǾȈ
īȇǹȂȂǹȉǼǿǹȀǾȈ ȊȆȅȈȉǾȇǿȄǾȈ &
ǻǿȅǿȀǾȉǿȀǾȈ ȂǼȇǿȂȃǹȈ

ȅ īǼȃǿȀȅȈ ǻ/ȃȉǾȈ
ǹȈĭǹȁǿȈȉǿȀȍȃ ȊȆǾȇǼȈǿȍȃ

Į. Į.
īȇ. ǹȄǿȍȉǹȀǾ

ǻǾȂǾȉȇǿȅȈ ǹǺǼȁȁǹȈ
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ȆǿȃǹȀǹȈ ǻǿǹȃȅȂǾȈ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

īȡ. ț. ǻȚȠȚțȘĲȒ
īȡ. ȆȡȠȑįȡȠȣ Ǽ.ȉ.Ǽ.ǹ.Ȃ.
īȡ. ț. ț. ȊʌȠįȚȠȚțȘĲȫȞ
īȡ. ț. ț. īİȞ. ǻ/ȞĲȫȞ
īȡ. ț. ț. ȈȣȞĲȠȞȚıĲȫȞ
īİȞȚțȒ ǻ/ȞıȘ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒȢ
ǻ/ȞıȘ ǼțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ǹʌĮıȤȩȜȘıȘȢ & ȀȠȚȞ. ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ
īİȞȚțȒ īȡĮȝȝĮĲİȓĮ ȀȠȚȞ. ǹıĳĮȜȓıİȦȞ
ȈĲĮįȓȠȣ 29, 101 10 ǹșȒȞĮ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ǼȟȦĲİȡȚțȫȞ
ǽĮȜȠțȫıĲĮ 4, 106 71 ǹșȒȞĮ
ȀİȞĲȡȚțȒ ǲȞȦıȘ ǼʌȚȝİȜȘĲȘȡȓȦȞ
ǹțĮįȘȝȓĮȢ 6, 106 71 ǹșȒȞĮ
Ȉ.Ǽ.Ǻ.
ȄİȞȠĳȫȞĲȠȢ 5, 105 57 ǹșȒȞĮ
ȈȪȞįİıȝȠȢ ǹȞȦȞ. ǼĲĮȚȡİȚȫȞ țĮȚ ǼȆǼ
ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ 16, 106 72 ǹșȒȞĮ
ȈȪȞįİıȝȠȢ ǺȚȠȝȘȤȐȞȦȞ ǺȩȡİȚĮȢ ǼȜȜȐįĮȢ
ȆȡȠȝȘșȑȦȢ 32, 546 29 Ĭİı/ȞȓțȘ
ȈȪȞįİıȝȠȢ ǺȚȠȝȘȤȐȞȦȞ ǹĲĲȚțȒȢ țĮȚ ȆİȚȡĮȚȫȢ
ǹțĮįȘȝȓĮȢ 15, 106 71 ǹșȒȞĮ
ȅȚțȠȞȠȝȚțȩ ǼʌȚȝİȜȘĲȒȡȚȠ ǼȜȜȐįȠȢ
ȂȘĲȡȠʌȩȜİȦȢ 12-14, 105 63 ǹșȒȞĮ
Ȁ.Ǽ.ǻ.Ȁ.Ǽ.
ǹțĮįȘȝȓĮȢ 65 țĮȚ īİȞȞĮįȓȠȣ 8, 106 78 ǹșȒȞĮ
Ǽ.ȃ.ǹ.Ǽ.
ȂİıȠȖİȓȦȞ 15, 115 26 ǹșȒȞĮ
ȆĮȞİȜȜȒȞȚĮ ȅȝȠıʌȠȞįȓĮ ǼȝʌȠȡȚțȫȞ ȀȜĮįȚțȫȞ ȅȡȖĮȞȫıİȦȞ
ȁȣțĮȕȘĲĲȠȪ 7, 106 72 ǹșȒȞĮ
ǲȞȦıȘ ǼȜȜȒȞȦȞ ǼĳȠʌȜȚıĲȫȞ
ǹțĲȒ ȂȚĮȠȪȜȘ 85 , 18537 ȆİȚȡĮȚȐȢ
ȄİȞȠįȠȤİȚĮțȩ ǼʌȚȝİȜȘĲȒȡȚȠ ĲȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ
ȈĲĮįȓȠȣ 24 , 105 64 ǹșȒȞĮ
ȆĮȞİȜȜȒȞȚĮ ȅȝȠıʌȠȞįȓĮ ȁȠȖȚıĲȫȞ
ȀȐȞȚȖȖȠȢ 27 , 106 82 ǹșȒȞĮ
ǲȞȦıȘ ĭȠȡȠĲİȤȞȚțȫȞ ǼȜİȣșȑȡȦȞ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚȫȞ
ǿȠȣȜȚĮȞȠȪ 42-46, 104 34 ǹșȒȞĮ
īİȞȚțȒ ȈȣȞȠȝȠıʌȠȞįȓĮ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚȫȞ ǺȚȠĲİȤȞȫȞ ǼȜȜȐįȠȢ
ǹȡȚıĲȠĲȑȜȠȣȢ 4, 104 33 ǹșȒȞĮ
ǼȝʌȠȡȚțȩ țĮȚ ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȩ ǼʌȚȝİȜȘĲȒȡȚȠ ǹșȘȞȫȞ
ǹțĮįȘȝȓĮȢ 7 , 106 71 ǹșȒȞĮ
ǼȝʌȠȡȚțȩ țĮȚ ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȩ ǼʌȚȝİȜȘĲȒȡȚȠ Ĭİı/ȞȓțȘȢ
ȉıȚȝȚıțȒ 29 , 546 24 Ĭİı/ȞȓțȘ
ǼȝʌȠȡȚțȩ țĮȚ ǺȚȠȝȘȤĮȞȚțȩ ǼʌȚȝİȜȘĲȒȡȚȠ ȆİȚȡĮȚȐ
14

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

ȁȠȣįȠȕȓțȠȣ 1 ȆȜ. ȅįȘııȠȪ , 185 31 ȆİȚȡĮȚȐȢ
ȅȝȠıʌȠȞįȓĮ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚȫȞ ǼȝʌȩȡȦȞ
ȃȠȝȠȪ Ĭİı/ȞȓțȘȢ
ǹȡȚıĲȠĲȑȜȠȣȢ 3, 546 24 Ĭİı/ȞȓțȘ
ȅȝȠıʌȠȞįȓĮ ǼȝʌȠȡȚțȫȞ ȈȣȜȜȩȖȦȞ ȆİȜȠʌȠȞȞȒıȠȣ
ȀĮȞĮțȐȡȘ 46 - 52, 262 21 ȆȐĲȡĮ
ǼșȞȚțȒ ȈȣȞȠȝȠıʌȠȞįȓĮ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ǼȝʌȠȡȓȠȣ (Ǽ.Ȉ.Ǽ.Ǽ.)
ȂȘĲȡȠʌȩȜİȦȢ 42, 105 63 ǹșȒȞĮ
ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȩ ǼʌȚȝİȜȘĲȒȡȚȠ ǹșȘȞȫȞ
ǼȜ. ǺİȞȚȗȑȜȠȣ 44, 106 79 ǹșȒȞĮ
ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȩ ǼʌȚȝİȜȘĲȒȡȚȠ ȆİȚȡĮȚȐ
ǹȖ. ȀȦȞ/ȞȠȣ 3, 185 31 ȆİȚȡĮȚȐȢ
īİȞȚțȒ ȈȣȞȠȝȠıʌȠȞįȓĮ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚȫȞ
ǺȚȠĲİȤȞȫȞ ǼȜȜȐįȠȢ
ȀĮʌȠįȚıĲȡȓȠȣ 24, 106 82 ǹșȒȞĮ
ȆĮȞİȜȜȒȞȚĮ ȅȝȠıʌȠȞįȓĮ ĭȠȡȠĲİȤȞȚțȫȞ
ǼȜİȣșȑȡȦȞ ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚȫȞ ǼȜȜȐįĮȢ
ǿȠȣȜȚĮȞȠȪ 42-46, 104 34 ǹșȒȞĮ
ǹȞȐįȠȤȠȢ ȅ.Ȇ.Ȉ./ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ.
ȆĮĲȘıȓȦȞ 12, ǹșȒȞĮ
ǼʌȚȤİȚȡȘıȚĮțȒ ȅȝȐįĮ ǹıĳĮȜȚıĲȚțȫȞ ǼȚıĳȠȡȫȞ
ȆĮĲȘıȓȦȞ 12, ǹșȒȞĮ
ǼʌȚĲȡȠʌȒ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ȅ.Ȇ.Ȉ./ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ.
ȆĮĲȘıȓȦȞ 12, ǹșȒȞĮ
ȅȝȐįĮ ȊʌȠįȠȝȫȞ ǾȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ ǼȟȣʌȘȡȑĲȘıȘȢ & ȉȘȜİʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ
ȆĮĲȘıȓȦȞ 12, ǹșȒȞĮ
ȅȝȐįĮ ȊʌȠįȠȝȫȞ ȁİȚĲȠȣȡȖȚțȫȞ ȆĮȡİȝȕȐıİȦȞ & ǻȚĮįȚțĮıȚȫȞ
ȆĮĲȘıȓȦȞ 12, ǹșȒȞĮ
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……/…./20….
ǹȡȚșȝ. ȆȡȦĲ
………………..

ǹǿȉǾȈǾ

īȚĮ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ȡȪșȝȚıȘ ȠĳİȚȜȫȞ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 57 ĲȠȣ ȃ.3863/2010
(ĭǼȀ 115 Ĳ ǹǯ15-7-2010)

ȈĲȠȚȤİȓĮ ǼʌȚȤİȓȡȘıȘȢ
ȆȇȅȈ
ǼʌȦȞȣȝȓĮ…...……………………………........................
…………………………………………….........................

ȉȠ ȊʌȠțĮĲȐıĲȘȝĮ ǿ.Ȁ.ǹ.-Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ.

ǼȓįȠȢ ǼʌȚȤİȓȡȘıȘȢ ………………………........................
…………………………………………….........................

…………………………………………
…

ǹ.ĭ.Ȃ. .………………………………............................
ǹ.Ȃ.Ǽ./ǹ.Ȃ.ȅ.Ǽ………………………............................
ǻȚİȪșȣȞıȘ ǼʌȚȤ/ıȘȢ:……………….................................
……………………………………………..........................

ȆĮȡĮțĮȜȫ, ȩʌȦȢ įȚİȞİȡȖȒıİĲİ ȑȜİȖȤȠ
țĮȚ ʌȡȠȕİȓĲİ ıĲȘ ȡȪșȝȚıȘ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ
ȠĳİȚȜȫȞ ȝȠȣ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ
ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 57 ĲȠȣ ȃ.3863/2010.

ȉȘȜȑĳȦȞĮ ǼʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ ǼʌȚȤ/ıȘȢ:
ȈĲĮșİȡȩ:………………………......................................
ȀȚȞȘĲȩ:…………………………....................................

ȅ/Ǿ ǹǿȉ...........
(ȊʌȠȖȡĮĳȒ – ȅȞȠȝ/ȝȠ – ȈĳȡĮȖȓįĮ)

ȈĲȠȚȤİȓĮ ȊʌİȣșȪȞȠȣ:
ǿįȚȩĲȘĲĮ ıĲȘȞ ǼʌȚȤİȓȡȘıȘ................................................
ǼʌȫȞȣȝȠ…………………………………...........................
ǵȞ.ȆĮĲȡȩȢ ……………………….…….............................
ǵȞ.ȂȘĲȡȩȢ………………………………..........................
ǹȡȚșȝ.ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ……………….……...........................
Ǿȝ/ǲțįȠıȘȢǲțį.ǹȡȤȒ………….…….............................
ǹ.ĭ.Ȃ. ………………………………..............................
ǻ/ȞıȘKĮĲȠȚțȓĮȢ……………….…….................................
ȉȘȜ.ǼʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ:………………...…..............................
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ

ǹșȒȞĮ

16/7/2010

ǿǻȇȊȂǹ
ȀȅǿȃȍȃǿȀȍȃ
ǹȈĭǹȁǿȈǼȍȃ

Ǽȃǿǹǿȅ ȉǹȂǼǿȅ ǹȈĭǹȁǿȈǾȈ ȂǿȈĬȍȉȍȃ

ǻǼȁȉǿȅ ȉȊȆȅȊ
ȇȊĬȂǿȈǾ ȅĭǼǿȁȍȃ Ȉȉȅ ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ.
Ȃİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 57 Ȟ. 3863 /2010 (ĭǼȀ. 115 /Ĳ.ǹǯ/ 15-072010) ʌĮȡȑȤİĲĮȚ Ș įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ıİ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ İȡȖȠįȩĲİȢ ʌȠȣ ȠĳİȓȜȠȣȞ ıĲȠ ǿ.Ȁ.ǹ. –
Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ., ȞĮ İȟȠĳȜȒıȠȣȞ Ȓ ȞĮ ȡȣșȝȓıȠȣȞ ĲȘȞ ȠĳİȚȜȒ ĲȠȣȢ ȝİ ȚįȚĮȓĲİȡĮ İȣȞȠȧțȠȪȢ
ȩȡȠȣȢ.

ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, ȠȚ İȡȖȠįȩĲİȢ ȑȤȠȣȞ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ:
ǹ) ǼĳȐʌĮȟ İȟȩĳȜȘıȘȢ ĲȦȞ ȜȘȟȚʌȡȩșİıȝȦȞ ĮʌĮȚĲȘĲȫȞ
İȚıĳȠȡȫȞ ȝİ ȑțʌĲȦıȘ 80% İʌȓ ĲȦȞ ʌȡȠıșȑĲȦȞ ĲİȜȫȞ
(ȠȓțȠșİȞ țĮȚ ĮȣĲȠĲİȜȫȞ).
Ǻ)

ȇȪșȝȚıȘ ȝİ ĲȝȘȝĮĲȚțȒ țĮĲĮȕȠȜȒ ĲȦȞ ȜȘȟȚʌȡȩșİıȝȦȞ
ĮʌĮȚĲȘĲȫȞ İȚıĳȠȡȫȞ ȝȑȤȡȚ 36 ȝȘȞȚĮȓİȢ įȩıİȚȢ, ȝİ
ȑțʌĲȦıȘ 60% İʌȓ ĲȦȞ ʌȡȠıșȑĲȦȞ ĲİȜȫȞ (ȠȓțȠșİȞ țĮȚ
ĮȣĲȠĲİȜȫȞ). ȉȠ ʌȠıȩ ĲȘȢ țȐșİ ȝȘȞȚĮȓĮȢ įȩıȘȢ įİȞ ȝʌȠȡİȓ
ȞĮ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ 200,00 €.

ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȠȚ İȡȖȠįȩĲİȢ ȞĮ ĲȪȤȠȣȞ ĲȘȢ ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞȘȢ İȣȞȠȧțȒȢ
ȡȪșȝȚıȘȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȣȞ ıȤİĲȚțȒ ĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ ȡȪșȝȚıȘ ıĲȠ ĮȡȝȩįȚȠ
ȊʌȠțĮĲȐıĲȘȝĮ ĲȠȣ ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ. ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ 15/10/2010, ȖȚĮ ĲȠȞ
ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ ȠĳİȚȜȒȢ ĲȠȣȢ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ İȟȠĳȜȘșİȓ Ȓ șĮ
ȡȣșȝȚıșİȓ ıĲȠ ĮȡȝȩįȚȠ ȉĮȝİȓȠ ǼȓıʌȡĮȟȘȢ ǼıȩįȦȞ Ȓ ȉĮȝİȚĮțȒ ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣ
ȊʌȠțĮĲĮıĲȒȝĮĲȠȢ ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ.

ǼĳȩıȠȞ Ș ĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ ȑȜİȖȤȠ țĮȚ ȡȪșȝȚıȘ ĲȦȞ ȠĳİȚȜȫȞ ȣʌȠȕȜȘșİȓ
ȝİĲȐ ĲȘȞ 15.10.2010 ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȠıȠıĲȐ ĲȦȞ İțʌĲȫıİȦȞ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıİ
40% țĮȚ 20% ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ȖȚĮ ĲȚȢ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ.
ǹȆȅ ȉǾ ǻǿȅǿȀǾȈǾ
ȉȅȊ ǿ.Ȁ.ǹ. – E.ȉ.ǹ.Ȃ.
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ǿǻȇȊȂǹ
ȀȅǿȃȍȃǿȀȍȃ
ǹȈĭǹȁǿȈǼȍȃ

Ǽȃǿǹǿȅ ȉǹȂǼǿȅ ǹȈĭǹȁǿȈǾȈ ȂǿȈĬȍȉȍȃ
ȉǹȂǼǿȅ ǼǿȈȆȇǹȄǾȈ / ȉǹȂǼǿǹȀǾ ȊȆǾȇǼȈǿǹ
ǼȈȅǻȍȃ.......................................................................
ȆȁǾȇȅĭȅȇǿǼȈ..........................................................
ȉǾȁǼĭȍȃȅ................................................................
FAX...............................................................................

ǹȡȚșȝ. ȆȡȦĲ.
..........................................

ȉǹȂǼǿǹȀǾ ǺǼǺǹǿȍȈǾ ȅĭǼǿȁǾȈ
( ȃ. 3863/2010 - ĭǼȀ.115/Ĳ. ǹǯ/15-07-2010)
ǺİȕĮȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ, ȩʌȦȢ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ
ȝĮȢ, Ƞ țĮĲȦĲȑȡȦ İȡȖȠįȩĲȘȢ :
ǼȆȍȃȊȂǿǹ/ǼȆȍȃȊȂȅ:............................................................................................................
ǹȂǼ/ǹȂȅǼ........................................................................................ǹĭȂ................................
ǼǿǻȅȈ ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ:...............................................................................................................
ǻ/ȃȈǾ ǼȇīȅǻȅȉǾ: ....................................................................................................................
ȅĳİȓȜİȚ ıȣȞȠȜȚțȐ ıĲȠ ǿ.Ȁ.ǹ - Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ., ȝȑȤȡȚ ıȒȝİȡĮ, Įʌȩ ȜȘȟȚʌȡȩșİıȝİȢ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȑȢ
İȚıĳȠȡȑȢ, ʌȡȩıșİĲĮ ĲȑȜȘ, ĲȩțȠȣȢ ț.Ȝ.ʌ. ȖȚĮ
ĲȠȣȢ ȝȚıșȦĲȠȪȢ ĲȠȣ, ĲȠ ʌȠıȩ
ĲȦȞ
........................................................................................................Eȣȡȫ(...............................€).
(ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ)

(ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ)

ȉȠ ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ. İʌȚĳȣȜȐııİĲĮȚ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Įʌȩ ȝİȜȜȠȞĲȚțȩ ȑȜİȖȤȠ
įȚĮʌȚıĲȫıİȚ ȩĲȚ ȠĳİȓȜȠȞĲĮȚ İȚıĳȠȡȑȢ, ȞĮ ĮȞĮȗȘĲȒıİȚ ĮȣĲȑȢ.
Ǿ ȕİȕĮȓȦıȘ ĮȣĲȒ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ȝİĲȐ ĲȘȞ ĮȡȚșȝ. .................................. ĮʌȩĳĮıȘ
ȡȪșȝȚıȘȢ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ ȠĳİȚȜȒȢ ıİ įȩıİȚȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 58 Ȟ.3863/2010
(ĭǼȀ.115/Ĳ.ǹǯ/15-07-2010) ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ :
ǹ) Ǿ ȣʌȘȡİıȓĮ, ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠıțȠȝȓȗİĲĮȚ Ș ʌĮȡȠȪıĮ, ȞĮ ʌĮȡĮțȡĮĲȒıİȚ Įʌȩ țȐșİ
İțțĮșĮȡȚıȝȑȞȘ ĮʌĮȓĲȘıȘ ʌȠıȩ .............................................Ǽȣȡȫ (...........................€) ȝȑȤȡȚ ĲȠ
(ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ)

(ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ)

ȪȥȠȢ ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ ȠĳİȚȜȒȢ țĮȚ
Ǻ) Ǿ ȉȡȐʌİȗĮ Ȓ ĲȠ ȆȚıĲȦĲȚțȩ ǴįȡȣȝĮ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ʌȡȠıțȠȝȓȗİĲĮȚ Ș ʌĮȡȠȪıĮ, ȞĮ ʌĮȡĮțȡĮĲȒıİȚ
Įʌȩ ĲȠ įȐȞİȚȠ ʌȠıȩ ........................................................................ Ǽȣȡȫ (..............................€)
(ȅȜȠȖȡȐĳȦȢ)

(ǹȡȚșȝȘĲȚțȐ)

țĮșȫȢ țĮȚ ʌȠıȠıĲȩ ...........% ȝȑȤȡȚ ĲȠ ȪȥȠȢ ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ ȠĳİȚȜȒȢ.
ȅȚ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌĮȡĮțȡĮĲȒıİȚȢ ȞĮ ĮʌȠįȠșȠȪȞ ıĲ… ....................................................
ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ.
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȚıȤȪİȚ ȝȑȤȡȚ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȠȣ ȝȒȞĮ ĲȘȢ ȑțįȠıȒȢ ĲȘȢ :
(ȝȑȤȡȚ..................................................................................................... (........../......../..............).
ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǾ :
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȕİȕĮȓȦıȘ ȚıȤȪİȚ ȝȩȞȠ ȖȚĮ ȠĳİȚȜȑȢ
ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȘ ʌȡȠȢ ĲȠ ǿ.Ȁ.ǹ. – Ǽ.ȉ.ǹȂ.

..........ǻǿǼȊĬȊȃȉ...........
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ȅȇȅǿ Ȁǹǿ ȆǼȇǿȅȇǿȈȂȅǿ ȉǾȈ ǹȆȅĭǹȈǾȈ ȇȊĬȂǿȈǾȈ
1.

ǼȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ȝȘ țĮĲĮȕȠȜȒ įȩıȘȢ ȝȑȤȡȚ țĮȚ ĲİııȐȡȦȞ (4) ıȣȞİȤȩȝİȞȦȞ ȝȘȞȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌȩĳĮıȘ
ȡȪșȝȚıȘȢ. Ǿ ʌĮȡĮʌȐȞȦ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȡİȚȢ (3) ĳȠȡȑȢ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ȡȪșȝȚıȘȢ, ȝİ
ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ țĮĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȚ İȝʌȡȩșİıȝĮ ȠȚ įȩıİȚȢ ȖȚĮ ȠțĲȫ (8) ıȣȞİȤȩȝİȞȠȣȢ ȝȒȞİȢ țȐșİ ĳȠȡȐ
(ȚıȤȪİȚ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ĳȠȡȐ), țĮșȫȢ țĮȚ ȠȚ ĲȡȑȤȠȣıİȢ İȚıĳȠȡȑȢ. ǼȞĲȩȢ țȐșİ ȠțĲĮȝȒȞȠȣ İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȒ Ș İțʌȡȩșİıȝȘ țĮĲĮȕȠȜȒ įȩıȘȢ ȑȦȢ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȠȣ İʌȩȝİȞȠȣ ȝȒȞĮ Įʌȩ ĮȣĲȩȞ ʌȠȣ İȓȞĮȚ
ĮʌĮȚĲȘĲȒ. Ǿ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İțʌȡȩșİıȝȘ țĮĲĮȕȠȜȒ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȖȚĮ ȝȓĮ (1) įȩıȘ ıİ țȐșİ ȠțĲȐȝȘȞȠ.

2.

Ǿ ȝȘ İȝʌȡȩșİıȝȘ țĮĲĮȕȠȜȒ ĲȦȞ įȩıİȦȞ (ȝİ İȟĮȓȡİıȘ ĲȠ įȚȐıĲȘȝĮ ȐıțȘıȘȢ ĲȦȞ İȣİȡȖİĲȘȝȐĲȦȞ ĲȘȢ
ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ) țĮȚ ĲȦȞ ĲȡİȤȠȣıȫȞ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȫȞ İȚıĳȠȡȫȞ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ ĮȝİĲȐțȜȘĲȘ
ĮʌȫȜİȚĮ ĲȘȢ ȡȪșȝȚıȘȢ.

3.

ȅȚ ȣʌȠȕȜȘșİȓıİȢ țĮĲĮıȤȑıİȚȢ țĮȚ ȠȚ İȖȖȡĮĳİȓıİȢ ȣʌȠșȒțİȢ ıİ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȠĳİȚȜȑĲȘ,
ĲȦȞ ıȣȞȣʌȩȤȡİȦȞ Ȓ ĲȦȞ İȖȖȣȘĲȫȞ, įȚĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ĮțȩȝĮ țĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ƞ ȠĳİȚȜȑĲȘȢ ʌȡȠȕİȓ ıİ
ȡȪșȝȚıȘ ĲȦȞ ȠĳİȚȜȫȞ ĲȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĮȣĲȫȞ.

4.

ȅȚ ĲȣȤȩȞ ʌĮȡĮțȡĮĲȒıİȚȢ Įʌȩ ǻȘȝȩıȚȠ Ȓ ȉȡȐʌİȗİȢ ıȣȝȥȘĳȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȚȢ ĲİȜİȣĲĮȓİȢ įȩıİȚȢ. ǵıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȘ ȜȒȥȘ ȤȡȘȝȐĲȦȞ Įʌȩ ĲȡȐʌİȗİȢ Ȓ ʌȚıĲȦĲȚțȐ ȚįȡȪȝĮĲĮ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȒ İȞȘȝİȡȩĲȘĲĮ,
Įʌȩ ĲĮ ĮȡȝȩįȚĮ ȩȡȖĮȞĮ ĲȠȣ ǿ.Ȁ.ǹ.-Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ., ȝİ İȜȐȤȚıĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ʌĮȡĮțȡȐĲȘıȘȢ 2%.

5.

Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ıȣȞĲĮȤșȠȪȞ țĮĲĮȜȠȖȚıĲȚțȑȢ ʌȡȐȟİȚȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ȡȪșȝȚıȘȢ, ʌȠȣ
ĮȞȐȖȠȞĲĮȚ Į) ıİ ȝȚıșȠȜȠȖȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ ĲȘȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ȡȪșȝȚıȘȢ, ĲȩĲİ șĮ ĮȞĮțĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ȠȓțȠșİȞ ĲȠ ʌȠıȩ
ĲȦȞ ȣʌȠȜİȚʌȠȝȑȞȦȞ įȩıİȦȞ țĮȚ ȕ) ıİ ȝȚıșȠȜȠȖȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ ȝİĲȐ ĲȠȞ ȝȒȞĮ ȣʌĮȖȦȖȒȢ ıĲȘȞ ȡȪșȝȚıȘ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟȠĳȜȘșȠȪȞ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ıȣȞİȤȚıșİȓ Ș ȡȪșȝȚıȘ.

6.

ȅȚ ʌĮȡİȤȩȝİȞİȢ İț ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ȃ. 3863/2010 İțʌĲȫıİȚȢ șĮ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȘșȠȪȞ țĮĲȐ ĲȘȞ
İȟȩĳȜȘıȘ ĲȘȢ ȡȪșȝȚıȘȢ.

7.

ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ȡȪșȝȚıȘȢ țĮȚ İĳȩıȠȞ Ƞ ȠĳİȚȜȑĲȘȢ İȓȞĮȚ İȞȒȝİȡȠȢ ȝİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĮȣĲȒȢ, ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ
Įʌȩ ĲȠ ǿ.Ȁ.ǹ.-Ǽ.ȉ.ǹ.Ȃ. ĮıĳĮȜȚıĲȚțȒ İȞȘȝİȡȩĲȘĲĮ ȖȚĮ İȓıʌȡĮȟȘ ȤȡȘȝȐĲȦȞ Įʌȩ ĲȠ ǻȘȝȩıȚȠ, ȃ.Ȇ.ǻ.ǻ.
țĮȚ ĲȠȞ İȣȡȪĲİȡȠ įȘȝȩıȚȠ ĲȠȝȑĮ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȩȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȚıȤȪȠȣıĮ țȐșİ ĳȠȡȐ ȞȠȝȠșİıȓĮ, ȝİ
ʌĮȡĮțȡȐĲȘıȘ ĲȠȣ įȚʌȜĮıȓȠȣ ʌȠıȠȪ įȩıȘȢ.
ǻȚİȣțȡȚȞȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ĲȘȞ ʌĮȡ. 7 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 58 ĲȠȣ Ȟ. 3863/2010 ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘ
ȤȠȡȒȖȘıȘ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȒȢ İȞȘȝİȡȩĲȘĲĮȢ, İȟĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ȞĮ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8 ʌĮȡ. 5 İį.
İǯ ĲȠȣ Į.Ȟ. 1846/51 țĮȚ İʌȠȝȑȞȦȢ, țĮĲȐ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ȕİȕĮȓȦıȘȢ ȖȚĮ İȓıʌȡĮȟȘ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ įȘȝȠıȓȠȣ
ȑȡȖȠȣ (ȝİȡȚțȠȪ Ȓ ĲİȜȚțȠȪ), ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ȕİȕĮȓȦıȘ ȠĳİȚȜȒȢ ȝİ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȠȣ ȠĳİȚȜȩȝİȞȠȣ ʌȠıȠȪ.

8.

ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĮʌȩĳĮıȘȢ ȡȪșȝȚıȘȢ ȖȚĮ ȝİȓȦıȘ ʌȠıȠıĲȠȪ ʌĮȡĮțȡȐĲȘıȘȢ (țĮĲ’ İȜȐȤȚıĲȠ 2%), İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȒ ȝİ ȣʌȠȕȠȜȒ ĮȓĲȘıȘȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȑȜİȣıȘ ĲȡȚȝȒȞȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ,
İĳȩıȠȞ ĲĮ ȝȘȞȚĮȓĮ ʌȠıȐ Įʌȩ ʌĮȡĮțȡĮĲȒıİȚȢ İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡĮ ĲȠȣ 50% ĲȘȢ ȝȘȞȚĮȓĮȢ įȩıȘȢ.

9.

Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌȫȜİȚĮȢ ĲȘȢ ȡȪșȝȚıȘȢ țĮșȓıĲĮĲĮȚ ȐȝİıĮ ĮʌĮȚĲȘĲȩ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȠȣ ȠĳİȚȜȩȝİȞȠȣ ʌȠıȠȪ
Įʌȩ țȪȡȚĮ İȚıĳȠȡȐ ȝİ ĲĮ ĮȞĮȜȠȖȠȪȞĲĮ ʌȡȩıșİĲĮ ĲȑȜȘ, țĮĲȐ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ İȟȩĳȜȘıȘȢ, ĲȚȢ
ʌȡȠıĮȣȟȒıİȚȢ, ĲȚȢ İʌȚȕĮȡȪȞıİȚȢ țĮȚ ĲĮ ĮȣĲȠĲİȜȒ ʌȡȩıșİĲĮ ĲȑȜȘ. ȈĲȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ Ƞ ȠĳİȚȜȑĲȘȢ,
įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ȞȑĮ ĮȓĲȘıȘ ȖȚĮ ȡȪșȝȚıȘ, ȝİĲȐ Įʌȩ ȑȞĮ ȤȡȩȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ
ĮʌȩĳĮıȘȢ. ȉȠ įȦįİțȐȝȘȞȠ ĮȡȤȓȗİȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȝȒȞĮ țĮĲĮȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ įȩıȘȢ. ȀĮĲǯ İȟĮȓȡİıȘ ȝʌȠȡİȓ
ȞĮ İțįȠșİȓ ȞȑĮ ĮʌȩĳĮıȘ ȡȪșȝȚıȘȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ʌĮȡȑȜİȣıȘ įȦįİțĮȝȒȞȠȣ, İȐȞ Ƞ ȠĳİȚȜȑĲȘȢ țĮĲĮȕȐȜİȚ ĲȠ
ʌȠıȩ ĲȦȞ ĲȡȚȫȞ (3) įȩıİȦȞ.
ȅ ʌĮȡĮȜĮȕȫȞ
19
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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3863
Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις,
ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 1
Εγγυήσεις − Εννοιολογικοί προσδιορισµοί
1. Το ∆ηµόσιο εγγυάται τη βιωσιµότητα του Ασφαλι−
στικού Συστήµατος της χώρας µε σκοπό τη διασφάλι−
ση αξιοπρεπούς σύνταξης για κάθε δικαιούχο.
2. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν
αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται
µετά την 1.1.2015, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο
νόµος αυτός.
3. Αναλογική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που ανα−
λογεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για τα έτη
ασφάλισης, από 1.1.2011 και εφεξής, κάθε ασφαλισµένου
που θεµελιώνει δικαίωµα σύνταξης µετά την 1.1.2015 σε
φορείς κύριας ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο. Το αναλογικό
ποσό σύνταξης βαρύνει τους προϋπολογισµούς των
ασφαλιστικών οργανισµών κύριας ασφάλισης ή το ∆η−
µόσιο για τους ασφαλισµένους του ∆ηµοσίου.
4. Τα θέµατα του νόµου αυτού που αναφέρονται
στους τακτικούς υπαλλήλους και λειτουργούς του
∆ηµοσίου, τους στρατιωτικούς και τους τακτικούς
υπαλλήλους των Ν.Π.∆.∆., οργανισµών τοπικής αυτο−
διοίκησης α΄ και β΄ βαθµίδας θα ρυθµιστούν µε ειδικό
συνταξιοδοτικό νόµο των αρµόδιων Υπουργών.
Για τους υπαλλήλους της Βουλής τα θέµατα του
νόµου αυτού θα κανονιστούν από τον Κανονισµό της
Βουλής.
Άρθρο 2
Βασική σύνταξη
1. Από 1.1.2015 και εφεξής καθιερώνεται βασική σύ−
νταξη. Το ύψος της βασικής σύνταξης, για το έτος

2010, καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα
(360,00) ευρώ µηνιαίως, για 12 µήνες και αναπροσαρ−
µόζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου 11 του νόµου αυτού.
2. Την ανωτέρω βασική σύνταξη δικαιούνται:
Α. Οι ασφαλισµένοι των οργανισµών κύριας ασφά−
λισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και οι τακτικοί υπάλληλοι και
λειτουργοί του ∆ηµοσίου, οι στρατιωτικοί και οι τα−
κτικοί υπάλληλοι των νοµικών προσώπων δηµοσίου
δικαίου (Ν.Π.∆.∆.), οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης
α΄ και β΄ βαθµίδας, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής
στην ασφάλιση, που θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δι−
καίωµα από την 1.1.2015 και εφεξής.
Η βασική σύνταξη καταβάλλεται από την ηµεροµηνία
συνταξιοδότησης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα ή
το ∆ηµόσιο. Στους ασφαλισµένους των οποίων η σύ−
νταξη, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Κεφαλαίου αυτού,
αποτελεί άθροισµα δύο τµηµάτων, η βασική σύνταξη
υπολογίζεται αναλογικά, µε βάση τα έτη ασφάλισης
από 1.1.2011 και εφεξής προς το συνολικό χρόνο ασφά−
λισης.
Το ποσό της βασικής σύνταξης µειώνεται για τους
συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/35 για κάθε χρόνο
που υπολείπεται των τριάντα πέντε (35) ετών διαµονής
στην Ελλάδα, µεταξύ του 15ου και του 65ου έτους της
ηλικίας. Το ποσό της βασικής σύνταξης µειώνεται στις
περιπτώσεις θεµελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώµα−
τος σε µειωµένη σύνταξη λόγω γήρατος, σε µειωµένη
σύνταξη λόγω αναπηρίας, καθώς και στην περίπτωση
χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου. Η µείωση της βα−
σικής σύνταξης προκειµένου για τους ασφαλισµένους
που λαµβάνουν µειωµένη σύνταξη γήρατος, ανέρχεται
σε 1/200 για κάθε µήνα που υπολείπεται για τη συ−
µπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότη−
σης. Για τους συνταξιούχους που λαµβάνουν µειωµένη
σύνταξη λόγω αναπηρίας µε ποσοστό 67% έως και
79,99% χορηγείται το 75% της βασικής σύνταξης, και
µε ποσοστό από 50% έως και 66,99% χορηγείται το
50% αυτής. Οι µειώσεις αυτές δεν έχουν εφαρµογή
σε όσους συνταξιοδοτούνται µε τις διατάξεις του ν.
612/1977 (ΦΕΚ 164 Α΄), καθώς και για τα πρόσωπα του
τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α´ της παραγράφου
1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α΄).
Στις περιπτώσεις χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου,
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που ανήκουν στους Φ.Κ.Α. και αποτρέπουν τη χρη−
σιµοποίηση από τον διαχειριστή των υπό διαχείριση
κινητών αξιών του Φορέα για δικό του λογαριασµό.
γ. Να είναι αδειοδοτηµένοι και να εποπτεύονται από
τις αρµόδιες εποπτικές αρχές των χωρών της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης, για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών,
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία που τους διέπει.
Η πιστοποίηση ελληνικών εταιρειών γίνεται από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
δ. Και κάθε άλλο κριτήριο σχετικό µε τις ιδιαιτερό−
τητες και τις ανάγκες του Φορέα.
5. Η ανάθεση της διαχείρισης των κινητών αξιών που
προβλέπονται από το άρθρο 4 του παρόντος νόµου
γίνεται, µε απόφαση του ∆.Σ. του Φορέα, στην «Εται−
ρεία ∆ιαχείρισης Επενδυτικών Κεφαλαίων Ταµείων
Ασφάλισης Ανώνυµη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών
Υπηρεσιών» (Ε.∆.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ.), στην οποία µπορεί
και ο ίδιος ο Φορέας να είναι µέτοχος.
Οι Φ.Κ.Α., κατά την ανάθεση της διαχείρισης οφεί−
λουν να τηρούν τις αρχές επενδυτικής πολιτικής και
διαχείρισης της περιουσίας τους που ορίζονται στο
άρθρο 17 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄), καθώς και στις
κατ’ εξουσιοδότηση αυτού υπουργικές αποφάσεις.
Στην Ε.∆.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. ανατίθεται η παροχή συµ−
βουλών σε Φ.Κ.Α. σχετικά µε τη διάρθρωση του κεφα−
λαίου τους, τη διαµόρφωση της επιχειρηµατικής τους
στρατηγικής, καθώς και κάθε θέµατος σχετιζόµενου
µε την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα και την
παροχή συµβουλών στον τοµέα των επενδύσεων µε
αντικείµενο έναν ή περισσότερους τίτλους από τους
αναφερόµενους στο άρθρο 4 του παρόντος νόµου.
6. Η σύµβαση παροχής υπηρεσιών της Ε.∆.Ε.Κ.Τ.
Α.Ε.Π.Ε.Υ. µε τους εξωτερικούς διαχειριστές συνάπτεται
για ορισµένο χρόνο, µε δυνατότητα ανανέωσης µέχρι
δύο (2) φορές. Στη σύµβαση περιγράφονται, µεταξύ
άλλων, οι όροι της διαχείρισης, η αµοιβή, ο τρόπος
και ο χρόνος καταβολής της αµοιβής του ∆ιαχειριστή,
καθώς και τυχόν λοιπά έξοδα που θα βαρύνουν τον
Φ.Κ.Α.. Επίσης ο διαχειριστής ενηµερώνει τον Φ.Κ.Α. και
την Ε.∆.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. για σηµαντικές εξελίξεις στις
αγορές χρήµατος και κεφαλαίου, που αναµένεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποδόσεις των υπό διαχεί−
ριση χαρτοφυλακίων, ενηµερώνει την αρµόδια υπηρε−
σία του Φ.Κ.Α. που του έχει υποδειχθεί, για γεγονότα
που σχετίζονται µε δικαιώµατα και υποχρεώσεις που
απορρέουν από την κατοχή τίτλων.
Στη σύµβαση έργου θα περιλαµβάνεται απαραιτήτως
όρος για την τήρηση από τον διαχειριστή όλων των
διατάξεων της νοµοθεσίας των Φ.Κ.Α. και την αποφυγή
κάθε συµπεριφοράς του ίδιου ή των υπαλλήλων και
στελεχών του, που αποτελούν παραβίαση των κανόνων
εχεµύθειας ή διαρροής πληροφοριών που αφορούν
το ανατεθέν σε αυτούς έργο και όλων των κανόνων
ασυµβιβάστων και δεοντολογίας που τους επιβάλλο−
νται από τη νοµοθεσία που ρυθµίζει τη λειτουργία
τους. Επίσης, θα περιγράφεται κάθε διαδικασία για την
παρακολούθηση του αποτελέσµατος της διαχείρισης
από τον Φ.Κ.Α..
Στη σύµβαση προβλέπονται λόγοι καταγγελίας της
για παραβιάσεις των όρων της συµβάσεως, πάντα αζη−
µίως για τα συµφέροντα του Φ.Κ.Α..
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7. Στα υπό διαχείριση επενδυτικά χαρτοφυλάκια των
Φ.Κ.Α. στο πλαίσιο εντολής τους, δεν επιτρέπεται η
απόκτηση κινητών αξιών εκδόσεως του διαχειριστή ή
εταιρειών του οµίλου αυτού άνω του 5% της αξίας,
όπως αυτή προκύπτει από την ηµερήσια αποτίµηση
των χαρτοφυλακίων των οποίων του έχει ανατεθεί
η διαχείριση.
8. Οι µετοχές της Ε.∆.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. που κατέχονται
από την Ο.Τ.Ε. Α.Ε. µεταβιβάζονται στο Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ.
ή σε άλλους Φ.Κ.Α. σύµφωνα µε το καταστατικό της
εταιρίας και τις κείµενες περί Ε.Π.Ε.Υ. διατάξεις. Η
εκπροσώπηση των µετόχων στο ∆.Σ. της Ε.∆.Ε.Κ.Τ.
Α.Ε.Π.Ε.Υ. πραγµατοποιείται µε απόφαση της Γενικής
Συνέλευσής της. Οι µεταβιβάσεις αυτές απαλλάσσο−
νται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωµα υπέρ
∆ηµοσίου ή τρίτου.
9. Η διαχείριση των µετοχών της Τράπεζας Αττικής
πραγµατοποιείται από το ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. ή από την
Ε.∆.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ., σύµφωνα µε τους όρους, τις προ−
ϋποθέσεις και τις διαδικασίες που ορίζονται µετά από
απόφαση του ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α..»
2. Η ανάθεση της διαχείρισης των κινητών αξιών των
Φ.Κ.Α. στην Ε.∆.Ε.Κ.Τ. Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα πραγµατοποιηθεί
εντός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος. Έως
τότε, και µόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι επενδύ−
σεις της παραγράφου 1β του άρθρου 4 του παρόντος
διενεργούνται µε αποφάσεις των ∆.Σ. των Φορέων µε
βάση τους ισχύοντες επενδυτικούς κανόνες.
3. Η παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151/Α΄)
αντικαθίσταται ως κατωτέρω:
«2. Έργο της Επιτροπής είναι:
α. Ο έλεγχος της νοµιµότητας µε βάση τα στοι−
χεία συναλλαγής των πάσης φύσεως επενδύσεων σε
κινητές αξίες, καθώς και ο έλεγχος εφαρµογής των
αρχών διαχείρισης και των κανόνων επενδυτικής συ−
µπεριφοράς.
β. Ο περιοδικός έλεγχος των στοιχείων στα οποία
στηρίζονται οι επενδυτικές επιλογές των ∆ιοικητικών
Συµβουλίων των Φ.Κ.Α. και των διαχειριστών της πε−
ριουσίας τους.
Οι Φ.Κ.Α., καθώς και οι διαχειριστές των περιουσια−
κών τους στοιχείων υποχρεούνται να παρέχουν στην
Επιτροπή τα απαραίτητα για την πραγµατοποίηση
του έργου της στοιχεία οποτεδήποτε η Επιτροπή τα
ζητήσει.
Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής µπορεί
κατά περίπτωση να ζητείται η συνδροµή των αρµόδιων
υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφα−
λίσεων, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των Τραπεζών
και των Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ..»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
Άρθρο 53
Ρύθµιση οφειλόµενων εισφορών
Με αποφάσεις των αρµόδιων οργάνων όλων των
ασφαλιστικών οργανισµών αρµοδιότητας Υπουργεί−
ου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης παρέχεται η
ευχέρεια εξόφλησης σε δόσεις των καθυστερούµε−
νων ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών µετά των
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πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων, κατόπιν
αίτησης του οφειλέτη. Στις οφειλόµενες εισφορές συ−
µπεριλαµβάνονται και οι εισφορές που εισπράττονται
από ασφαλιστικούς φορείς για λογαριασµό τρίτων φο−
ρέων κοινωνικής πολιτικής ως και το αγγελιόσηµο.
Άρθρο 54
Αρµόδια όργανα − Αρµοδιότητες
1. Αρµόδια όργανα για τη χορήγηση διευκολύνσεων
τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων οφειλών προς
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης είναι:
α) Για το Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ.: Ο διευθυντής των οικείων
περιφερειακών ή τοπικών υποκαταστηµάτων ή οι δι−
ευθυντές των οικείων ταµείων προκειµένου για πε−
ριφερειακά ή τοπικά υποκαταστήµατα στην περιοχή
των οποίων λειτουργούν ταµεία είσπραξης εσόδων
Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. και εφόσον το ποσό της οφειλόµενης
κύριας εισφοράς, των πρόσθετων τελών, προστίµων
και λοιπών προσαυξήσεων δεν υπερβαίνει τις τριακό−
σιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.
β) Για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς: Ο αρµό−
διος διευθυντής του οικείου φορέα ή οι διευθυντές ή
προϊστάµενοι των περιφερειακών ή λοιπών τοπικών
µονάδων εφόσον το ποσό οφειλής από κύριες εισφο−
ρές, αυτοτελή πρόσθετα τέλη, πρόστιµα και λοιπές
επιβαρύνσεις δεν υπερβαίνει τις ογδόντα χιλιάδες
(80.000) ευρώ και ειδικότερα για τις οφειλές των επι−
χειρήσεων προς τον Ο.Γ.Α. το ποσό των διακοσίων
χιλιάδων (200.000) ευρώ.
γ) Για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς και εφόσον
το προς ρύθµιση ποσό συνολικής οφειλής υπερβαίνει
τα ως άνω όρια: η Ειδική Επιτροπή Εσόδων του Υπουρ−
γείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Έως την
έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής αυτής τα αιτήµατα
των οφειλετών αρµοδιότητάς της εξετάζονται από τα
όργανα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄και β΄της
παραγράφου αυτής.
2. Τα πιο πάνω όργανα κρίνουν, για κάθε περίπτωση,
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 56 του παρόντος νόµου
και αποφασίζουν για τον καθορισµό της τµηµατικής
εξόφλησης των καθυστερούµενων εισφορών µετά των
αναλογούντων πρόσθετων τελών, προστίµων και λοι−
πών προσαυξήσεων, εκτός από τις περιπτώσεις θεοµη−
νιών, οπότε η ρύθµιση των οφειλών γίνεται σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του
ν. 2556/ 1997 (ΦΕΚ 270 Α΄).
3. Στα πιο πάνω όργανα ανήκει και η αρµοδιότητα:
α) της αναστολής επισπευδόµενης αναγκαστικής
εκτέλεσης κατά των οφειλετών του ασφαλιστικού
φορέα και των περιουσιακών στοιχείων αυτών,
β) της επιβολής ποσοστού παρακράτησης στα χο−
ρηγούµενα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, απο−
δεικτικά ασφαλιστικής ενηµερότητας, και
γ) της λήψης κάθε νόµιµου µέτρου προς είσπραξη
και εξασφάλιση των απαιτήσεων των ασφαλιστικών
φορέων.
Άρθρο 55
Ειδική Επιτροπή Ρύθµισης Εσόδων
1. Στη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
συστήνεται Ειδική Επιτροπή Ρύθµισης Εσόδων, η οποία
απαρτίζεται από:

α) τον Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας
Κοινωνικών Ασφαλίσεων µε αναπληρωτή του τον Νο−
µικό Σύµβουλο του Κράτους που υπηρετεί στο Υπουρ−
γείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
β) τον ∆ιοικητή του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ., µε αναπληρωτή
του έναν Υποδιοικητή του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ.,
γ) τον Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κοινωνι−
κής Ασφάλισης της Γ.Γ.Κ.Α. του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης, αναπληρούµενο από τον
Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης Μι−
σθωτών της Γ.Γ.Κ.Α.,
δ) έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισµένων µε τον
αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από τη Γ.Σ.Ε.Ε.,
ε) έναν (1) εκπρόσωπο των εργοδοτών, µε τον ανα−
πληρωτή του, που υποδεικνύονται από το Σύνδεσµο
Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συ−
νοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων
Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και την Εθνική Συνοµοσπονδία
Ελληνικού Εµπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), που θα συµµετέχει από
κάθε οργάνωση.
Ως εκπρόσωπος των εργοδοτών συµµετέχει κάθε
φορά, ανάλογα µε το είδος της επιχείρησης, ο εκπρό−
σωπος της αντίστοιχης εργοδοτικής οργάνωσης. Χρέη
εισηγητού της Επιτροπής εκτελεί ο Προϊστάµενος του
τµήµατος αναγκαστικών µέτρων ή εσόδων της αντί−
στοιχης ∆ιεύθυνσης Εσόδων του Ασφαλιστικού Φορέα
στον οποίο υπάγεται ο αιτών τη ρύθµιση των εισφορών
οφειλέτης, χρέη δε γραµµατέα ένας υπάλληλος της
Γ.Γ.Κ.Α.. Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται σε ενάµιση
(1,5) έτος.
2. Σκοπός της Επιτροπής είναι η ρύθµιση των οφει−
λών της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
54 του παρόντος νόµου. Η Επιτροπή, µετά από αίτηµα
του οφειλέτη και ανεξαρτήτως ποσού οφειλής, εφόσον
αυτός είναι συνεπής στους όρους της ρύθµισης και
δεν οφείλει τρέχουσες εισφορές, µπορεί επιπλέον να
αποφασίζει αιτιολογηµένα για:
− τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενηµερό−
τητας για οποιαδήποτε αιτία, εκτιµώντας ελεύθερα το
ύψος του παρακρατούµενου ποσού, χωρίς περιορισµό,
µε εξαίρεση τους εργοδότες του άρθρου 8 παρ. 5
εδάφιο ε΄, του α.ν. 1846/1951 και
− την επαναφορά στη ρύθµιση, σε περίπτωση µη
τήρησης των όρων της απόφασης για λόγους ανω−
τέρας βίας.
Στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη για το σχηµατισµό
της κρίσης της Επιτροπής είναι ιδίως το µέγεθος του
κινδύνου για τη βιωσιµότητα της επιχείρησης, ο αριθ−
µός των απασχολουµένων και η συνέπεια που έχει
επιδείξει ο οφειλέτης στην εκπλήρωση των υποχρε−
ώσεών του µέχρι την υποβολή της αίτησης.
3. Ο Πρόεδρος, τα µέλη, ο γραµµατέας της Επιτρο−
πής και οι αντίστοιχοι αναπληρωτές τους διορίζονται
µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης.
Άρθρο 56
Υποβολή αίτησης − Λοιπά δικαιολογητικά
1. Για τη λήψη απόφασης επί των οριζοµένων στα
άρθρα 54 έως και 56 του παρόντος νόµου υποβάλλε−
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ται αίτηση από τον ενδιαφερόµενο στο αρµόδιο προς
ρύθµιση όργανο του άρθρου 54, το οποίο αφού λάβει
υπόψη του το σύνολο της απαιτητής οφειλής κρίνει
επί του αιτήµατος ή διαβιβάζει την αίτηση στην Ειδική
Επιτροπή Εσόδων.
2. Για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης Μισθωτών,
σε περίπτωση που η επιχείρηση ή το φυσικό πρόσωπο
αναπτύσσει δραστηριότητα µε την ίδια επωνυµία και
νοµική µορφή σε περιοχές διαφόρων υποκαταστηµά−
των ασφαλιστικών οργανισµών, υποβάλλεται αίτηση
από τον ενδιαφερόµενο στα οικεία υποκαταστήµατα,
κρίνεται όµως το αίτηµα ρύθµισης για το σύνολο των
επί µέρους οφειλών από τον αρµόδιο διευθυντή της
έδρας της επιχείρησης ή της Ειδικής Επιτροπής Εσό−
δων αναλόγως του ύψους της οφειλής.
3. Η αίτηση για ρύθµιση οφειλής εξετάζεται από το
αρµόδιο όργανο εφόσον έχει καταβληθεί παράβολο
υπέρ του ασφαλιστικού φορέα και έχει επισυναφθεί
γραµµάτιο είσπραξης. Το ποσό του παραβόλου που
πρέπει να καταβληθεί είναι ίσο:
α) Με πενήντα (50) ευρώ για οφειλή µέχρι πενήντα
χιλιάδες (50.000) ευρώ
β) Με εκατό (100) ευρώ για οφειλές από πενήντα χιλι−
άδες ένα (50.001) ευρώ µέχρι εκατό χιλιάδες (100.000)
ευρώ
γ) Με εκατόν πενήντα (150) ευρώ για οφειλή από εκα−
τό χιλιάδες ένα (100.001) ευρώ µέχρι εκατόν πενήντα
χιλιάδες (150.000) ευρώ
δ) Με διακόσια (200) ευρώ για οφειλή από εκατόν
πενήντα χιλιάδες ένα (150.001) ευρώ µέχρι διακόσιες
χιλιάδες (200.000) ευρώ
ε) Με διακόσια πενήντα (250) ευρώ για οφειλή από
διακόσιες χιλιάδες ένα (200.001) ευρώ µέχρι διακόσιες
πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ
στ) Με τριακόσια (300) ευρώ για οφειλή από διακό−
σιες πενήντα χιλιάδες ένα (250.001) ευρώ µέχρι τρια−
κόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ
ζ) Με τετρακόσια (400) ευρώ για οφειλή από τριακό−
σιες χιλιάδες ένα (300.001) ευρώ και άνω
η) Με είκοσι (20) ευρώ για αυτοαπασχολούµενους
του Ο.Γ.Α..
4. Οι αιτήσεις διαβιβάζονται στα αρµόδια όργανα
και συνοδεύονται:
α) Από πληροφοριακό δελτίο περί του ποσού της
οφειλής, των ληφθέντων αναγκαστικών και άλλων µέ−
τρων και κάθε άλλου στοιχείου απαραίτητου για τη
µόρφωση γνώµης. Επί επιχειρήσεων, τις κατά καιρούς
προηγούµενες ρυθµίσεις και την τήρησή τους ή µη, την
απόδοσή τους, την απρόσκοπτη αναγγελία ασφάλισης
του προσωπικού, την ύπαρξη καταγγελιών ή ευρηµά−
των ελέγχου περί ανασφάλιστου προσωπικού.
β) Την εισήγηση του Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης ή
τµήµατος της αρµόδιας υπηρεσίας για το υποβληθέν
αίτηµα.
γ) Οικονοµικά στοιχεία προσκοµισθέντα από την
επιχείρηση, όπως Ισοζύγιο Αναλυτικού Καθολικού
τελευταίου µήνα, Ισολογισµό τελευταίου χρόνου,
αντίγραφο φορολογικών δηλώσεων και οποιοδήποτε
άλλο στοιχείο διευκολύνει τη µόρφωση γνώµης των
οργάνων.
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Άρθρο 57
Τµηµατική εξόφληση της οφειλής
1. Ο αριθµός των δόσεων καθορίζεται σε τριάντα
έξι (36) µηνιαίες δόσεις, µε την προϋπόθεση της κα−
ταβολής από τον οφειλέτη των τρεχουσών εισφορών.
Το οφειλόµενο ποσό συµπεριλαµβάνει κύριες οφειλές,
προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη, πρόστιµα και λοιπά
έξοδα αναγκαστικών µέτρων.
2. Η µηνιαία δόση δεν µπορεί να είναι µικρότερη του
ποσού των διακοσίων (200) ευρώ και η διµηνιαία των
τετρακοσίων (400) ευρώ και προκειµένου για οφει−
λέτες του Ο.Γ.Α. και του Ο.Α.Ε.Ε. η µηνιαία δόση δεν
µπορεί να είναι µικρότερη του ποσού των εκατό (100)
ευρώ και η διµηνιαία των διακοσίων (200) ευρώ. Στην
περίπτωση του Ο.Α.Ε.Ε. η προβλεπόµενη δόση κατα−
βάλλεται µαζί µε την τρέχουσα εισφορά.
3. Εάν ο οφειλέτης αδυνατεί να καταβάλει την προ−
βλεπόµενη δόση µέχρι και τέσσερις (4) συνεχόµενους
µήνες ή για τους οφειλέτες του Ο.Γ.Α. έξι (6) µήνες,
µπορεί να συνεχίσει κανονικά την καταβολή από τον
επόµενο µήνα. Το 36µηνο παρατείνεται τόσους µήνες
όσοι είναι οι µήνες της µη καταβολής της δόσης. Η
δυνατότητα αυτή παρέχεται µέχρι και τρεις φορές
κατά τη διάρκεια της ρύθµισης, µε την προϋπόθεση
ότι καταβάλλονται κανονικά οι δόσεις και οι τρέχου−
σες εισφορές για οκτώ (8) συνεχόµενους µήνες κάθε
φορά. Εντός του οκταµήνου αυτού είναι δυνατή η εκ−
πρόθεσµη καταβολή δόσης έως το τέλος του επόµε−
νου µήνα από αυτόν που είναι απαιτητή. Η παραπάνω
εκπρόθεσµη καταβολή επιτρέπεται για µία δόση σε
κάθε οκτάµηνο. Στη διάταξη αυτή υπάγονται και όσοι
οφειλέτες έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση του άρθρου 19
του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) και τηρούν τους όρους
αυτής. Σε περίπτωση µηχανογραφικής εφαρµογής συ−
στηµάτων υπολογισµού των εισφορών σε διµηνιαία
βάση ή εξαµηνιαία για τον Ο.Γ.Α. η καταβολή γίνεται
σε ισόποσες δεκαοκτώ (18) διµηνιαίες δόσεις ή για τον
Ο.Γ.Α. έξι (6) εξαµηνιαίες.
4. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, οι οφειλές που
εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Ειδικής Επιτροπής
Εσόδων ρυθµίζονται σε σαράντα οκτώ δόσεις. Εάν ο
οφειλέτης αδυνατεί να καταβάλει την προβλεπόµε−
νη δόση µέχρι και τέσσερις (4) συνεχόµενους µήνες,
µπορεί να συνεχίσει κανονικά την καταβολή από τον
επόµενο µήνα. Το 48µηνο παρατείνεται τόσους µήνες
όσοι είναι οι µήνες της µη καταβολής της δόσης. Η
δυνατότητα αυτή παρέχεται µέχρι και τρεις φορές
κατά τη διάρκεια της ρύθµισης, µε την προϋπόθεση
ότι καταβάλλονται κανονικά οι δόσεις και οι τρέχου−
σες εισφορές για οκτώ (8) συνεχόµενους µήνες κάθε
φορά. Εντός του οκταµήνου αυτού είναι δυνατή η εκ−
πρόθεσµη καταβολή δόσης έως το τέλος του επόµε−
νου µήνα από αυτόν που είναι απαιτητή. Η παραπάνω
εκπρόθεσµη καταβολή επιτρέπεται για µία δόση σε
κάθε οκτάµηνο. Στη διάταξη αυτή υπάγονται και όσοι
οφειλέτες έχουν υπαχθεί στη ρύθµιση του άρθρου 19
του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) και τηρούν τους όρους
αυτής. Σε κάθε περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση
είναι η καταβολή από τον οφειλέτη των τρεχουσών
εισφορών.
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5. Οι οφειλές που βεβαιώνονται ή προκύπτουν µετά
την υπαγωγή στη ρύθµιση και ανάγονται σε µισθολο−
γικές περιόδους απασχόλησης µέχρι και τον τελευ−
ταίο µήνα υπαγωγής των οφειλών στη ρύθµιση δεν
θεωρούνται τρέχουσες. Οι οφειλές αυτές, αν δεν εξο−
φληθούν εφάπαξ, εντάσσονται αυτεπαγγέλτως στην
υφιστάµενη ρύθµιση, µε ανακαθορισµό του ποσού των
υπολειπόµενων δόσεων.
6. Αν διαγραφεί µέρος της οφειλής, οι δόσεις ανα−
προσαρµόζονται οίκοθεν από το αρµόδιο όργανο.
7. Εάν ο οφειλέτης απωλέσει ολοκληρωτικά το δικαί−
ωµα της τµηµατικής εξόφλησης εισφορών σε δόσεις,
δύναται να υποβάλει νέα αίτηση για ρύθµιση, µετά
από ένα (1) έτος από την έκδοση της προηγούµενης
απόφασης ρύθµισης. Το δωδεκάµηνο αρχίζει από το
µήνα καταβολής της πρώτης δόσης.
Το αρµόδιο όργανο δύναται να ρυθµίσει εκ νέου τις
οφειλές σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις των προηγού−
µενων παραγράφων. Κατ’ εξαίρεση µπορεί να εκδοθεί
νέα απόφαση ρύθµισης πριν την παρέλευση του δω−
δεκαµήνου, εάν ο οφειλέτης καταβάλει το ποσό των
τριών (3) δόσεων, η µία από τις οποίες συµψηφίζεται
µε το ποσό της πρώτης δόσης και οι υπόλοιπες µε τις
τελευταίες δόσεις.
8.α) Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των καθυστε−
ρούµενων ασφαλιστικών εισφορών παρέχεται έκπτωση
40% επί των πρόσθετων τελών.
β) Σε περίπτωση τµηµατικής εξόφλησης παρέχεται
έκπτωση 20% επί των πρόσθετων τελών. Το ποσό
µείωσης των πρόσθετων τελών στην περίπτωση τµη−
µατικής καταβολής επιµερίζεται ισόποσα σε όλες τις
δόσεις. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω και εφόσον
υποβληθεί µέχρι 15 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους
αίτηση εξόφλησης των καθυστερούµενων ασφαλιστι−
κών εισφορών, παρέχεται έκπτωση 80% επί των πρό−
σθετων τελών σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης και
60% σε περίπτωση τµηµατικής εξόφλησης αυτών. Τα
ανωτέρω εφαρµόζονται και επί οφειλετών, οι οποίοι
έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση ή έχουν υπαχθεί στη
ρύθµιση τµηµατικής εξόφλησης οφειλετών σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ
40 Α΄) και τηρούν τους όρους αυτής.
9. Η µη εµπρόθεσµη καταβολή των δόσεων, καθώς
και η µη καταβολή των τρεχουσών εισφορών συνεπά−
γεται την έκπτωση από το δικαίωµα της τµηµατικής
εξόφλησης των οφειλόµενων εισφορών και καθιστά
άµεσα απαιτητό το σύνολο του οφειλόµενου ποσού.
10. Σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηµα τµηµατι−
κής καταβολής ληξιπρόθεσµων εισφορών από:
α. Επιχείρηση που βρίσκεται στο στάδιο της εκκα−
θάρισης ή έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, της οποίας η
κύρια οφειλή έχει επιβαρυνθεί µε το ανώτατο ποσο−
στό προσαυξήσεων και δεν έχουν αποδώσει όλα τα
αναγκαστικά και άλλα µέτρα είσπραξης που ισχύουν,
είναι δυνατόν, τα αρµόδια όργανα να αποφασίζουν τη
ρύθµιση σε εξήντα (60) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, µε
την προϋπόθεση προκαταβολής ποσού ίσου µε το 2%
της συνολικής οφειλής.
β. Εποχική επιχείρηση, είναι δυνατόν τα αρµόδια όρ−
γανα να αποφασίζουν τη ρύθµιση σε µηνιαίες δόσεις,
σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα, µε τη δυνατότητα

αυξηµένου ποσού µηνιαίας δόσης, κατά τη διάρκεια
λειτουργίας αυτής και µειωµένου ποσού µηνιαίας δό−
σης κατά 30%, όταν αυτή δεν λειτουργεί.
11. Στην περίπτωση επίσπευσης πλειστηριασµού από
τον ασφαλιστικό φορέα πριν την παρέλευση ενός (1)
έτους από την έκδοση της απόφασης ρύθµισης, είναι
δυνατή η αναστολή αυτού µόνο εφόσον καταβληθεί το
1/5 της συνολικής οφειλής, πλέον των εξόδων εκτέλε−
σής του και ρυθµιστεί το υπόλοιπο της οφειλής σύµ−
φωνα µε τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.
12. Εφόσον δεν τηρηθούν οι όροι αυτής της ρύθµισης
και µε τη λήψη των αναγκαστικών µέτρων είσπραξης
δεν έχει εξοφληθεί η οφειλή, τότε επισπεύδεται η δι−
αδικασία για κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση. Η
παραπάνω διαδικασία αναστέλλεται µε την καταβολή
του 30% της οφειλής και τη ρύθµιση του υπολοίπου
σε δόσεις σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του παρό−
ντος άρθρου.
13. Στη ρύθµιση αυτή παρέχεται η δυνατότητα υπα−
γωγής και όσων έχουν ρυθµίσει τις οφειλές τους µε
άλλες διατάξεις νόµων για το µέρος της οφειλής που
δεν έχει εισπραχθεί.
Άρθρο 58
Χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας
1. Στους οφειλέτες που υπάγονται στην παρούσα
ρύθµιση και τηρούν τους όρους της ρύθµισης αυτής,
χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας
διάρκειας ενός (1) µηνός υπό την προϋπόθεση ότι η
ρύθµιση τηρείται έναντι όλων των φορέων κύριας και
επικουρικής ασφάλισης στους οποίους υπάγεται το
προσωπικό των επιχειρήσεων ή ο αυτοαπασχολού−
µενος.
2. Στο πλαίσιο της ανωτέρω ρύθµισης αποφασίζεται
από τα αρµόδια όργανα των ασφαλιστικών φορέων
η επιβολή ποσοστού παρακράτησης για τη χορήγηση
ασφαλιστικής ενηµερότητας, σύµφωνα µε τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις, για την είσπραξη χρηµάτων από
τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύµατα, µε ελάχιστο ποσο−
στό 2%. Μετά τρεις (3) µήνες από την έκδοση της
απόφασης, το όργανο που την εξέδωσε µπορεί να
αποφασίσει τη µείωση του ανωτέρω ποσοστού πα−
ρακράτησης µέχρι του 2%, εφόσον τα µηνιαία ποσά
από παρακρατήσεις είναι µεγαλύτερα του 50% της
µηνιαίας δόσης.
3. Για την εντός του µήνα της ρύθµισης είσπραξη
όλων των εκκαθαρισµένων απαιτήσεων των επιχειρή−
σεων από το ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆., Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµί−
δας, δηµόσιες, δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις,
δηµόσιας ή κοινής ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεις
και οργανισµούς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως
αυτός καθορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά νοµο−
θεσία, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωµές
µε εντολή ή εξουσιοδότηση των πιο πάνω, εφόσον
το ποσό της εκκαθαρισµένης απαίτησης υπερβαίνει
τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, χορηγείται από τα
αρµόδια όργανα των ασφαλιστικών φορέων βεβαίω−
ση ασφαλιστικής ενηµερότητας µε παρακράτηση του
διπλάσιου ποσού δόσης, που µπορεί να συµψηφίζε−
ται µε το ποσό της πρώτης δόσης και το υπόλοιπο
ποσό µε τις τελευταίες κατά σειρά δόσεις, όπως αυτές
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ορίζονται στην απόφαση του αρµόδιου οργάνου του
ασφαλιστικού φορέα.
4. Σε περίπτωση είσπραξης χρηµάτων από τράπεζες
ή πιστωτικά ιδρύµατα χορηγείται βεβαίωση οφειλής
µε παρακράτηση εκτός του οριζόµενου στην απόφαση
ρύθµισης ποσοστού παρακράτησης και του ποσού της
οφειλόµενης τρέχουσας δόσης, όπως αυτή ορίζεται
στην απόφαση του αρµόδιου οργάνου.
5. Σε περίπτωση µη είσπραξης των ποσών των παρα−
γράφων 2 έως και 4 του παρόντος άρθρου, ο οφειλέτης
δεν θεωρείται ενήµερος για τη ρύθµιση.
6. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης και εφόσον ο οφει−
λέτης είναι ενήµερος µε τους όρους αυτής, του χο−
ρηγείται ασφαλιστική ενηµερότητα µε παρακράτηση
του διπλάσιου ποσού δόσης, που συµψηφίζεται µε τις
τελευταίες δόσεις, όπως αυτές ορίζονται στην απόφα−
ση του αρµόδιου οργάνου του ασφαλιστικού φορέα.
7. Προκειµένου για το Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. εξακολουθούν
να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος
5ε του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α΄).
Άρθρο 59
∆ικαιώµατα Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης παρά τη συµµόρ−
φωση του οφειλέτη στη χορηγηθείσα διευκόλυνση
τµηµατικής καταβολής διατηρούν το δικαίωµα: α) να
δίνουν εντολές παρακράτησης µέρους ή του συνόλου
της χρηµατικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτων
προσώπων, για την είσπραξη της οποίας ζητείται βε−
βαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας, β) να προβαίνουν
σε συµψηφισµό των χρηµατικών απαιτήσεων του οφει−
λέτη κατά του οικείου ασφαλιστικού φορέα και µέχρι
του ύψους των ληξιπρόθεσµων οφειλών του.
Άρθρο 60
Λοιπές διατάξεις
1. Με την απόφαση παροχής διευκόλυνσης τµηµατι−
κής καταβολής αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής
των οφειλών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 87
του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), που αναλογικά εφαρµό−
ζεται στο Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Τ.Ε.Α.Μ. κατά τις διατάξεις
της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 2556/1997 (ΦΕΚ
270 Α΄), καθώς και στο άρθρο 137 του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ
58 Α΄) προκειµένου για τους λοιπούς Φορείς Κοινωνι−
κής Ασφάλισης.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του
ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α΄), περί διαγραφής οφειλοµέ−
νων προς το Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. εισφορών εφαρµόζονται και
στους λοιπούς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
Άρθρο 61
Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη
1. Όπου από τις κείµενες διατάξεις κάθε ασφαλι−
στικού οργανισµού ορίζεται ως προϋπόθεση για την
έναρξη καταβολής σύνταξης η προηγούµενη εξόφληση
των οφειλών, σε περίπτωση υπαγωγής του οφειλέτη
στον παρόντα διακανονισµό, η ως άνω προϋπόθεση
εξακολουθεί να ισχύει και η σύνταξη καταβάλλεται από
την 1η του επόµενου µήνα της εξόφλησης.
2. Η σύνταξη καταβάλλεται από την ηµεροµηνία που
ορίζουν οι καταστατικές διατάξεις του ασφαλιστικού
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φορέα, αν το οφειλόµενο ποσό δεν είναι µεγαλύτερο
των είκοσι (20) µηνιαίων συντάξεων κατώτατων ορίων,
όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά για καθέναν ασφαλι−
στικό οργανισµό.
3. Τα ανωτέρω ποσά οφειλής προσαυξηµένα µε τα
πρόσθετα τέλη συµψηφίζονται ή παρακρατούνται από
τα ποσά των συντάξεων, σε ίσες µηνιαίες δόσεις, που
δεν µπορεί να είναι περισσότερες από σαράντα (40).
Η πρώτη δόση παρακρατείται από τον πρώτο µήνα
που απονεµήθηκε η σύνταξη.
Άρθρο 62
Εξουσιοδότηση για έκδοση υπουργικών
αποφάσεων
1. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινω−
νικής Ασφάλισης µετά από γνώµη των αρµόδιων ∆ι−
οικητικών Συµβουλίων των Ασφαλιστικών Φορέων και
γνωµοδότηση του Σ.Κ.Α. ρυθµίζονται θέµατα λειτουρ−
γίας της Ειδικής Επιτροπής Ρύθµισης Εσόδων, καθώς
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου.
2. Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου τροποποι−
ούνται ύστερα από γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και
∆ιαφάνειας της Βουλής, στο βαθµό που ο ΚτΒ της απο−
νέµει την αρµοδιότητα αυτή, της Επιτροπής Ανταγωνι−
σµού και του ∆ιοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΚΑΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 63
Ασφαλιστική τακτοποίηση προσωπικού Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης
1. Οι προβλεπόµενες εισφορές για την κύρια ασφά−
λιση του τακτικού προσωπικού του πρώην Ταµείου
Υγείας ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΥ∆ΚΥ),
που υπηρετούσε σε αυτό κατά την 1.8.2008, το οποίο
συνταξιοδοτείτο από τον φορέα αυτόν µε διατάξεις
ανάλογες του ∆ηµοσίου και του Ειδικού Συνταξιοδο−
τικού Καθεστώτος του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και επέλεξε µετά
την ισχύ του ν. 3655/2008 (ΦΕΚ 58 Α΄) το προηγούµενο
καθεστώς ασφάλισης µε βάση τις διατάξεις της παρα−
γράφου 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 (ΦΕΚ 265 Α΄),
καταβάλλονται στον τοµέα στον οποίο εντάχθηκε ο
φορέας ο οποίος βαρύνετο µε την καταβολή της κύρι−
ας σύνταξης κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3655/2008
(ΦΕΚ 58 Α΄). Ο ίδιος τοµέας βαρύνεται και µε την κα−
ταβολή των συντάξεων του προσωπικού που υπηρετεί,
καθώς και αυτού που έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί.
Τα ανωτέρω έχουν εφαρµογή και για το προσωπικό
του πρώην ταµείου, το οποίο είχε µεταταχθεί ή µετα−
φερθεί σε θέσεις άλλων υπηρεσιών πριν την ένταξη
του Ταµείου ως τοµέα στον Οργανισµό Περίθαλψης
∆ηµοσίων Υπαλλήλων (ΟΠΑ∆) και είχε επιλέξει τη δι−
ατήρηση του προηγούµενου της µετάταξης ασφαλι−
στικού − συνταξιοδοτικού καθεστώτος.
2. Οι προβλεπόµενες εισφορές για την κύρια ασφά−
λιση του τακτικού προσωπικού του πρώην Ταµείου
Ασφάλισης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑ−
∆ΚΥ), που υπηρετούσε σε αυτό κατά την 1.8.2008, το
οποίο συνταξιοδοτείτο από τον φορέα αυτόν µε διατά−
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Άρθρο 75
Καταργούµενες διατάξεις
1. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του
α.ν. 1846/1951 καταργούνται από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του
ν. 825/1978 και των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου
143 του ν. 3655/2008 καταργούνται από 1.1.2011.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 49−55 και 61 του ν. 2676/
1999 (ΦΕΚ 1 Α΄) και του άρθρου 19 του ν. 3833/2010 καταρ−
γούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του
ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) καταργούνται και η παράγρα−
φος 9 αναριθµείται σε 8.
5 .Οι διατάξεις των άρθρων 12, 18 και 20 του ν. 3586/
2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) καταργούνται από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου.
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6. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περί−
πτωσης α΄ και του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης
β΄της παραγράφου 3, των παραγράφων 4, 5 και της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 144 του
ν. 3655/2008 καταργούνται.
7. Οι διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου
1 και του β΄εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2
του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄) καταργούνται.
8. Κάθε διάταξη αντίθετη µε τις διατάξεις του πα−
ρόντος νόµου καταργείται.
Άρθρο 76
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από την ηµεροµηνία
της δηµοσίευσής του στην Εφηµερίδα της Κυβερνή−
σεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους
διατάξεις.

Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόµου του Κράτους.
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2010
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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