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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3215
30 Δεκεμβρίου 2011

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 58996
Προκήρυξη Προγράμματος για την ένταξη επενδυτι−
κών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της
Συνέργειας και Δικτύωσης του ν. 3908/2011, για το
έτος 2011.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 4, 9 παρ. 3, 10 παρ.
2 και 13 παράγραφους 1 περ. δ, 5 και 6 του ν.3908/2011
«Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική
Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή
Συνοχή» (Α− 8).
2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής
της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κα−
τηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά
κατ’ εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης
(Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία).
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και
Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώ−
το του Π.Δ. 63/2005 (Α−98).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α−165).
5. Το άρθρο 4 του Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β)
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης
και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς» (Α−147).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντι−
προέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α−243).
7. Την υπ’ αριθ. 51116/3184/25−11−2011 απόφαση περί
«Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη»
(Β−2741).

8. Την αριθ. 17296/19−04−2011 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός του ποσού της επι−
χορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης
και της φορολογικής απαλλαγής για την ενίσχυση των
επενδυτικών σχεδίων της τεχνολογικής ανάπτυξης,
της περιφερειακής συνοχής, των μεγάλων επενδυτικών
σχεδίων, της επιχειρηματικότητας των νέων και της
συνέργειας και της δικτύωσης του νόμου 3908/2011 για
το έτος 2011» (Β−653).
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και
Δικτύωσης του άρθρου 13 του νόμου 3908/2011 εντάσ−
σονται επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχή−
ματα συνέργειας και δικτύωσης που αποσκοπούν στην
υλοποίηση προγραμμάτων – κοινών δράσεων, οι οποίες
μεμονωμένες ή συνδυαστικά,
i. είτε αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των
συμμετεχουσών επιχειρήσεων,
ii. είτε αξιοποιούν υποδομές που δημιουργούνται με
εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση,
iii. ή συντελούν στην προσαρμογή στο σύγχρονο οι−
κονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον συγκεκριμένων
και γεωγραφικά προσδιορισμένων παραγωγικών δρα−
στηριοτήτων και υπηρεσιών.
2. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα σχήματα
συνέργειας – δικτύωσης οφείλουν να έχουν ως κύριο
αντικείμενο δραστηριότητας τομείς ή κλάδους της Οι−
κονομίας που ενισχύονται σύμφωνα με το άρθρο 2 του
ν. 3908/2011 ή περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της
παρούσας απόφασης.
Οι επιχειρήσεις αυτές είναι δυνατόν να ανήκουν:
i. σε διαφορετικούς κλάδους, που ενσωματώνουν υπο−
στηρικτικές και συμπληρωματικές στην παραγωγική
αλυσίδα τους υπηρεσίες, ή
ii. σε διαφορετικούς κλάδους αλλά στην ίδια παρα−
γωγική αλυσίδα ή
iii. στον ίδιο κλάδο.
3. Τα σχήματα συνέργειας – δικτύωσης λειτουργούν
υπό μορφή Κοινοπραξίας και απαρτίζονται από
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– δέκα (10) τουλάχιστον επιχειρήσεις για επενδυτικά
σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια
Αττικής ή στο Νομό Θεσσαλονίκης ή
– πέντε (5) τουλάχιστον επιχειρήσεις για επενδυτικά
σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στους λοιπούς
νομούς της Επικράτειας.
Σε περίπτωση που οι κοινές δράσεις αναπτύσσονται
σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές, ο ελάχιστος απαι−
τούμενος αριθμός συμμετεχόντων στην Κοινοπραξία
προσδιορίζεται κατά αντιστοιχία των ανωτέρω δύο
περιπτώσεων με βάση τους Νομούς στους οποίους
υλοποιείται το μεγαλύτερο τμήμα των επενδυτικών
δαπανών ήτοι δαπάνες που υπερβαίνουν το 50% του
επιλέξιμου κόστους.
4. Στην Κοινοπραξία που υποβάλλει το επενδυτικό
σχέδιο δύνανται να συμμετέχουν και επιχειρήσεις των
κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Δυνατότητα συμμετοχής στην Κοινοπραξία, με πο−
σοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%), έχουν και ημεδαπά ή
αλλοδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικοί
Φορείς και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Στην
Κοινοπραξία δύνανται να συμμετέχουν με ποσοστό έως
10% και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπως Επι−
μελητήρια, ο Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών, κ.ά.
6. Στην περίπτωση που το υποβληθέν επενδυτικό
σχέδιο συνίσταται στην υλοποίηση κοινής υποδομής,
οι επιχειρήσεις−μέλη της Κοινοπραξίας, οφείλουν, εφό−
σον αυτό υπαχθεί, να συστήσουν εμπορική εταιρεία
ή συνεταιρισμό με μετόχους – εταίρους τα μέλη της
Κοινοπραξίας, εντός της προθεσμίας που τάσσεται στην
απόφαση υπαγωγής. Η εταιρεία ή ο συνεταιρισμός θα
συνιστά εφεξής το φορέα υλοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου.
7. Για τον προσδιορισμό του μεγέθους του φορέα υλο−
ποίησης του επενδυτικού σχεδίου λαμβάνονται υπόψη οι
ρυθμίσεις του Παραρτήματος I του Γενικού Κανονισμού
απαλλαγής κατά κατηγορία.
8. Οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει του Κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου
2008 (Γενικός Κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία).
Ειδικότερα το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο πρέπει
να πληροί εναλλακτικά ή συνδυαστικά είτε τους ειδικούς
όρους για επενδυτικές ενισχύσεις και τους όρους και
προϋποθέσεις χορήγησης των Ενισχύσεων Περιφερεια−
κού Χαρακτήρα για Επενδύσεις και Απασχόληση (άρθρο
13 του Κανονισμού) όπως εξειδικεύονται στα σχετικά
άρθρα της παρούσας απόφασης, ή τους όρους για τη
χορήγηση δαπανών για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς
ΜΜΕ (άρθρο 26 του Κανονισμού), για συμμετοχή ΜΜΕ
σε εκθέσεις (άρθρο 26 του Κανονισμού), για δαπάνες
για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 31 του Κανο−
νισμού) και δαπάνες για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης,
καθώς και για δαπάνες δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιο−
κτησίας για ΜΜΕ (άρθρο 31 του Κανονισμού)
Άρθρο 2
Ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια
Τα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια περιλαμβάνουν
κοινές δράσεις σε συνάφεια ή προς εξυπηρέτηση και
υποστήριξη των κύριων δραστηριοτήτων των επιχειρή−
σεων που απαρτίζουν τα σχήματα συνέργειας − δικτύ−
ωσης, όπως ενδεικτικά:

i. κοινές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό παραγωγής,
προμήθεια ή παροχή κοινών υπηρεσιών
ii. δράσεις ελέγχου ποιότητας,
iii. δράσεις αποθήκευσης, δικτύων διανομής, δικτύων
προμηθειών, διακίνησης, έκθεσης και πώλησης εμπο−
ρευμάτων ή παροχής υπηρεσιών,
iv. κοινό εμπορικό σήμα και σύστημα διαδικτυακού
εμπορίου,
v. κοινή πιστοποίηση και σήμα ποιότητας,
vi. συνδυαστικές δράσεις στους επιλέξιμους τομείς
και κλάδους της οικονομίας.
Άρθρο 3
Ενισχυόμενες δαπάνες
1. Οι ενισχύσεις που παρέχονται στα σχήματα συνέρ−
γειας και δικτύωσης για την υλοποίηση των επενδυτικών
σχεδίων που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς της πα−
ρούσας απόφασης αφορούν τις ακόλουθες δαπάνες:
α. Υλικά περιουσιακά στοιχεία, και ειδικότερα:
• Την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ή
την αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων και των συνδεδε−
μένων με αυτές ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων,
καθώς και τις δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος
χώρου,
• Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων
μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανο−
μένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορι−
κών μέσων εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο
της μονάδας και εξυπηρετούν τη λειτουργία της,
• Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης και−
νούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλι−
σμού του οποίου αποκτάται η χρήση,
β. Άυλα περιουσιακά στοιχεία, που συνίστανται στην
απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που προκύπτουν από
τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της απόκτησης δικαιω−
μάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνω−
σίας ή μη νομικά κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.
2. Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο περιλαμ−
βάνει έργα για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ και
συμμετοχή των ΜΜΕ σε εκθέσεις, για έρευνα, ανάπτυξη
και καινοτομία, επιλέξιμες για ενίσχυση είναι, κατά πε−
ρίπτωση, και οι κάτωθι κατηγορίες δαπανών:
γ. Το κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών που
παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους προς ΜΜΕ,
εφόσον δεν αποτελούν συνεχόμενη ή περιοδική δραστη−
ριότητα ούτε συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές
δαπάνες των επιχειρήσεων,
δ. Το κόστος μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχεί−
ρισης περιπτέρου για την πρώτη συμμετοχή ΜΜΕ σε
συγκεκριμένη έκθεση,
ε. Έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και
Καινοτομίας, και ειδικότερα η εφαρμοσμένη έρευνα ή
πειραματική ανάπτυξη και απόκτηση και επικύρωση δι−
πλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομη−
χανικής ιδιοκτησίας όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της υπ’
αριθ. 17297/19−4−2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομί−
ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Προϋποθέσεις,
περιορισμοί και εξειδίκευση των ενισχυόμενων δαπανών
για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις
του ν. 3908/2011» (Φ.Ε.Κ. 653/Β΄/20−4−2011),
3. Για την έναρξη υλοποίησης των δαπανών των επεν−
δυτικών σχεδίων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της πα−
ραγράφου 2 α του άρθρου 8 του ν. 3908/2011.
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Άρθρο 4
Είδος, ανώτατα ποσά και ποσοστά ενισχύσεων
1. Είδη Ενισχύσεων. Στα ειδικά επενδυτικά σχέδια της
Συνέργειας και Δικτύωσης παρέχονται τα ακόλουθα
είδη ενισχύσεων:
α. Επιχορήγηση, που συνίσταται στη δωρεάν παροχή
από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμή−
ματος των ενισχυόμενων δαπανών και προσδιορίζεται
ως ποσοστό αυτών, και
β. Ενίσχυση χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνί−
σταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των
καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης
κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
παραγωγής, και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί των
εκάστοτε καταβαλλόμενων δόσεων,
2. Ποσοστά Ενισχύσεων.
α. Για επενδυτικά σχέδια με δαπάνες που υπάγονται
στις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα του Γενικού
Κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία, παρέχονται
τα ποσοστά ενισχύσεων, όπως καθορίζονται στις πα−
ραγράφους 5, 12 και 13 του άρθρου 5 του ν. 3908/2011
με τη μορφή επιχορήγησης ή και επιδότησης χρημα−
τοδοτικής μίσθωσης.
β. Για επενδυτικά σχέδια με δαπάνες που υπάγονται
στις ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ
και συμμετοχή των ΜΜΕ σε εκθέσεις, παρέχονται τα
ποσοστά ενισχύσεων, όπως καθορίζονται στις παραγρά−
φους 5, 12 και 13 του άρθρου 5 του ν. 3908/2011 με τη μορ−
φή επιχορήγησης Το ποσοστό ενίσχυσης δεν υπερβαίνει
το πενήντα τοις εκατό (50%) των επιλέξιμων δαπανών.
γ. Για επενδυτικά σχέδια με δαπάνες που υπάγονται
στις ενισχύσεις για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης, πα−
ρέχονται τα ποσοστά ενισχύσεων, όπως καθορίζονται
στις παραγράφους 5, 12 και 13 του άρθρου 5 του ν. 3908/
2011 με τη μορφή επιχορήγησης ή και επιδότησης χρη−
ματοδοτικής μίσθωσης . Το ποσοστό ενίσχυσης δεν
υπερβαίνει:
i. στις ενισχύσεις για εφαρμοσμένη έρευνα, το είκο−
σι πέντε τοις εκατό (25%) των επιλέξιμων δαπανών,
προσαυξανόμενο κατά δέκα (10) εκατοστιαίες μονάδες
για μεσαίες επιχειρήσεις και είκοσι (20) εκατοστιαίες
μονάδες για μικρές επιχειρήσεις, αν η ενίσχυση χορη−
γείται σε ΜΜΕ, και
ii. στις ενισχύσεις για απόκτηση και επικύρωση διπλω−
μάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανι−
κής ιδιοκτησίας από ΜΜΕ, το τριάντα πέντε τοις εκατό
(35%) των επιλέξιμων δαπανών για μεσαίες επιχειρήσεις
και το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) των επιλέξιμων
δαπανών για μικρές επιχειρήσεις.
Άρθρο 5
Όροι υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων
1. Χρόνος υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής
Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδί−
ων στο ειδικό καθεστώς της Συνέργειας και Δικτύωσης
υποβάλλονται, για το έτος 2011, από 30η Ιανουαρίου έως
30η Μαρτίου 2012.
2. Υπηρεσίες υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής.
Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχε−
δίων κατατίθενται :
α. στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
για τις επιχειρήσεις που ιδρύονται και λειτουργούν σε
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όλη την Επικράτεια, πλην των Περιφερειών Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυ−
τικής Μακεδονίας,
β. στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών της Επι−
χειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης του Υπουργείου Οι−
κονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με έδρα
τη Θεσσαλονίκη, για τις επιχειρήσεις που ιδρύονται
και λειτουργούν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακε−
δονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής
Μακεδονίας.
3. Περιεχόμενο επενδυτικών σχεδίων – Ελάχιστο/μέ−
γιστο κόστος − Χρηματοδοτικό Σχήμα.
α. Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια, κατά το μέ−
ρος που υπάγεται στις Ενισχύσεις Περιφερειακού Χα−
ρακτήρα για Επενδύσεις και Απασχόληση, πρέπει, ως
προς το περιεχόμενό τους, να πληρούν τους όρους της
παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 3908/2011.
β. Το ελάχιστο κόστος του επενδυτικού σχεδίου ορί−
ζεται στις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ και το
μέγιστο στα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ.
γ. Η χρηματοδότηση του συμβατικού κόστους, κατά το
ποσό που δεν καλύπτεται από επιχορήγηση, πραγματο−
ποιείται είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε μέσω εξωτε−
ρικής χρηματοδότησης (δάνειο από χρηματοπιστωτικό
οργανισμό, κ.λ.π.) Από το σύνολο του επενδυτικού σχε−
δίου, ποσό ίσο με το 25% του επιλέξιμου κόστους δεν
πρέπει να περιλαμβάνει καμία κρατική ενίσχυση.
Κατά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής θα πρέ−
πει να τεκμηριώνεται από τουλάχιστον ένα μέλος της
Κοινοπραξίας η δυνατότητα χρηματοδότησης του
επενδυτικού σχεδίου με ίδια κεφάλαια ή και εξωτερική
χρηματοδότηση σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε
τοις εκατό (25%) του επιλέξιμου / ενισχυόμενου κόστους
του επενδυτικού σχεδίου,.
Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο χρηματο−
δοτηθεί και με ιδία συμμετοχή κατά τα οριζόμενα στο
νόμο 3908/2011 και το ΠΔ 35/2011 παρέχονται επιπλέον
βαθμοί στα κριτήρια αξιολόγησης.
4. Χρόνος ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.
Η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και η έναρξη
της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πραγμα−
τοποιείται εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία
έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Στην περίπτωση
κοινής υποδομής, η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχε−
δίου νοείται η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου
αυτού και η νόμιμη λειτουργία του. Στην περίπτωση
που το επενδυτικό σχέδιο συνίσταται στην υλοποίηση
επιμέρους δράσεων από καθένα μέλος της Κοινοπρα−
ξίας, η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου θεωρεί−
ται ότι συντελέστηκε εφόσον ολοκληρωθεί το φυσικό
αντικείμενο και πιστοποιείται η νόμιμη λειτουργία της
επιμέρους δράσης και του τελευταίου μέλους της Κοι−
νοπραξίας.
Παρέχεται δυνατότητα παράτασης το ανώτατο μέχρι
ένα (1) έτος, εφόσον με την προσκόμιση των στοιχείων
στην αρμόδια υπηρεσία τεκμαίρεται η υλοποίηση του−
λάχιστον του 50% του επενδυτικού σχεδίου.
Άρθρο 6
Δικαιολογητικά, προϋποθέσεις και κριτήρια
αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων
1. Τα δικαιολογητικά και τα τεχνοοικονομικά στοιχεία
που συνοδεύουν τις αιτήσεις για την υπαγωγή των σχη−
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μάτων συνέργειας και δικτύωσης στο ειδικό καθεστώς
της Συνέργειας και Δικτύωσης καθορίζονται στο Παράρ−
τημα II, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2. Οι προϋποθέσεις αξιολόγησης κάθε επενδυτικού
σχεδίου, η μη πλήρωση των οποίων επιφέρει τον απο−
κλεισμό του, είναι οι οριζόμενες στο άρθρο 9 του ν.
3908/2011, με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων
της παρούσης απόφασης.
3. Κάθε επενδυτικό σχέδιο που πληροί τις ανωτέρω
προϋποθέσεις αξιολογείται και βαθμολογείται βάσει
των κριτηρίων που προσδιορίζονται στο Παράρτημα
IΙΙ, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Το σύνολο των
βαθμών των κριτηρίων του Παραρτήματος IΙΙ ανέρχε−
ται στους 100 βαθμούς και η βάση ορίζεται στους 40
βαθμούς.
Άρθρο 7
Διαδικασία αξιολόγησης, έγκρισης και ελέγχου
υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων
Για την αξιολόγηση, έγκριση και τον έλεγχο υλοποίη−
σης των επενδυτικών σχεδίων της παρούσας απόφασης
ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις
του Προεδρικού Διατάγματος 33/2011 (Φ.Ε.Κ. 83/Α΄/14−
4−2011).
Άρθρο 8
Καταβολή ενισχύσεων
1. Παρέχεται δυνατότητα χορήγησης, μετά την έκδοση
της απόφασης υπαγωγής, προκαταβολής που ανέρχε−
ται σε ποσοστό 30% της εγκριθείσας ενίσχυσης, με
την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, προσαυξημένης
κατά 10% του ποσού της προκαταβολής, από τράπεζα
που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην
Ελλάδα ή σε άλλο κράτος–μέλος της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης. Η προκαταβολή αποτελεί μέρος τής συνολικά κα−
ταβαλλόμενης επιχορήγησης.
2. Ο τρόπος καταβολής της ενίσχυσης πραγματο−
ποιείται κατ΄ αναλογία του άρθρου 1 του Προεδρικού
Διατάγματος 35/2011 (Α−88).

Άρθρο 9
Αποχώρηση μέλους από την Κοινοπραξία
Εάν, μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και
κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδί−
ου, ορισμένο μέλος αποχωρήσει από την Κοινοπραξία,
τότε υφίσταται είτε η δυνατότητα υποκατάστασης του
μέλους αυτού από νέο μέλος το οποίο εισέρχεται στην
Κοινοπραξία ή την εταιρία/συνεταιρισμό που θα συστα−
θεί από τα μέλη και θα υποκαταστήσει το εξερχόμενο
μέλος σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού,
είτε τα εναπομείναντα μέλη της Κοινοπραξίας δύνανται
να δηλώσουν από κοινού και αλληλεγγύως την ανάληψη
των υποχρεώσεων του εξερχόμενου μέλους. Εναλλακτι−
κά, τα εναπομείναντα μέλη της Κοινοπραξίας δύνανται
να προσκομίσουν στην αρμόδια Υπηρεσία τροποποιη−
μένο κοινοπρακτικό έγγραφο στο οποίο θα δηλώνεται
το μέλος της Κοινοπραξίας το οποίο θα αναλάβει το
σύνολο των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του
εξερχόμενου μέλους. Τα ανωτέρω τελούν υπό την προϋ−
πόθεση της προηγούμενης έγγραφης έγκρισης εκ μέ−
ρους του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου, και υπό
την προϋπόθεση ότι το νέο μέλος ή τα εναπομείναντα
μέλη αναλαμβάνουν την ευθύνη για την τήρηση των
όρων υπαγωγής.
Άρθρο 10
Για τα λοιπά ζητήματα που αφορούν την ενεργοποίη−
ση του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης της Συνέργειας
και Δικτύωσης εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι διατά−
ξεις του νόμου 3908/2011 και των κανονιστικών πράξεων
που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού.
Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΤΟΜΕΙΣ Ή ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
(ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΤΟΥ Ν. 3908/2011)
• 35.11.10.09 − Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.
• 42 − Έργα πολιτικού μηχανικού. Εξαιρούνται η κατασκευή παράκτιων και λιμενικών έργων και οι κατασκευα−
στικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές.
• 43 − Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες.
• 45 − Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
• 46 − Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών.
• 47 − Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
• 56 − Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.
• 69 − Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες.
• 70 − Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων − δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης.
• 71 − Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών − τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις.
• 73 − Διαφήμιση και έρευνα αγοράς.
• 77 − Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης.
• 79 − Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων
και συναφείς δραστηριότητες.
• 85 – Εκπαίδευση
• 86 − Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας.
• 90 – Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση.
• 93 − Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας.
• Οι επενδύσεις που αφορούν την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων πάσης
φύσεως, δηλ. τόσο κάτω των τριών αστέρων (3*) όσο και άνω της κατηγορίας αυτής.
Τομείς/κλάδοι της οικονομίας που παραμένουν εξαιρούμενοι:
• 41 – Κατασκευές κτηρίων.
• 60 – Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών.
• 64 – Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
• 65 – Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφά−
λιση.
• 66 – Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότη−
τες.
• 68 – Διαχείριση ακίνητης περιουσίας.
• 75 – Κτηνιατρικές δραστηριότητες.
• 78 – Δραστηριότητες απασχόλησης.
• 80 – Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας.
• 81 – Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους.
• 84 – Δημόσια διοίκηση και άμυνα – υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.
• 88 – Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος.
• 92 – Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα.
• 94 – Δραστηριότητες οργανώσεων.
• 96 – Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών.
• 97 – Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού.
• 98 – Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών – και υπηρε−
σιών – για ίδια χρήση.
• 99 – Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
Άρθρο1
Αιτήσεις, δηλώσεις και οικονομοτεχνικά στοιχεία
1. Για την υπαγωγή στις διατάξεις του ν.3908/2011 των Επενδυτικών Σχεδίων του καθεστώτος Συνέργειας και
Δικτύωσης (άρθρο 13 παρ. 1 περ. δ) είναι απαραίτητη η υποβολή των ακόλουθων αιτήσεων, δηλώσεων και τε−
χνοοικονομικών στοιχείων που παράγονται από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων−Επενδυτικός
Νόμος (ΠΣΚΕ−Επ.) ή αναπτύσσονται βάσει σχετικών υποδειγμάτων.
α) Αίτηση Υπαγωγής και Ειδικό Ερωτηματολόγιο.
β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 σύμφωνα με το Υπόδειγμα που είναι αναρτημένο στην
ιστοσελίδα του Επενδυτικού Νόμου (www.ependyseis.gr).
γ) Οικονομοτεχνική μελέτη σύμφωνα με το Υπόδειγμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Επενδυτικού
Νόμου (www.ependyseis.gr).
δ) Στοιχεία τεκμηρίωσης του κόστους.
Υποβάλλονται πίνακες ανάλυσης του κόστους, σε συσχετισμό με πρωτότυπες προσφορές, για το σύνολο
του κόστους του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση καταγραφής των υποβαλλόμενων
δικαιολογητικών τεκμηρίωσης του κόστους. Επίσης σχέδια σύμβασης σε περίπτωση αγοράς − μεταφοράς τε−
χνολογίας, τεχνογνωσίας κ.λπ.
ε) Στοιχεία τεκμηρίωσης της βαθμολογίας.
Υποβάλλεται η αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα βαθμολογίας κριτηρίων καθώς και η αναφορά τεκμηρίωσης
της βαθμολογίας, που παράγονται από το ΠΣΚΕ – Επ., με επισυναπτόμενα τα σχετικά δικαιολογητικά.
στ) Δήλωση για το χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως πολύ μικρής ή μικρής (πρέπει να υποβληθεί τόσο για
την Κοινοπραξία όσο και για καθένα από τα μέλη της Κοινοπραξίας).
− Συμπληρωμένο σχετικό υπόδειγμα Δήλωσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), σύμφωνα με τον Κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008,
− Στοιχεία του φορέα και των μετόχων−εταίρων αυτού για τεκμηρίωση των δηλωθέντων, όπως ειδικότερα
προσδιορίζονται στο Κεφάλαιο Β του Παραρτήματος της υπ’ αριθμ. 17303/19−4−2011 απόφασης του Υπουργού
Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός των δικαιολογητικών και των τεχνοοικονομικών
στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου 3908/2011»
2. Η αίτηση υπαγωγής, το ειδικό ερωτηματολόγιο, και η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφονται από το νόμιμο εκπρό−
σωπο της Κοινοπραξίας. Η Δήλωση που αφορά στο μέγεθος της επιχείρησης υποβάλλεται για την Κοινοπραξία
από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής και για το καθένα μέλος της Κοινοπραξίας από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
Άρθρο2
Δικαιολογητικά
1. Για τα επενδυτικά σχέδια του προηγουμένου άρθρου υποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Αποδεικτικό Δ.Ο.Υ. περί καταβολής του χρηματικού ποσού (παραβόλου), όπως καθορίζεται στην υπ’ αριθμ.
17301 19−4−2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός ύψους κατα−
βολής χρηματικού ποσού (παραβόλου) για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις
του νόμου 3908/2011».
β) Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας διάθεσης ιδίων κεφαλαίων ή και της δυνατότητας εξωτερικής χρη−
ματοδότησης μέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (25%) του συμβατικού
κόστους του επενδυτικού σχεδίου, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 3 περ. β της παρούσας απόφασης.
Στα στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας διάθεσης ιδίων κεφαλαίων και/ή της δυνατότητας εξωτερικής
χρηματοδότησης, ένα τουλάχιστον μέλος της Κοινοπραξίας οφείλει να τεκμηριώσει τη χρηματοδότηση του
επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 25%.
γ) Ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης Κοινοπραξίας
Στο ιδιωτικό συμφωνητικό σύστασης Κοινοπραξίας θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία:
− η έδρα της Κοινοπραξίας
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− το ποσοστό συμμετοχής και οι υποχρεώσεις καθενός εκ των μελών στην Κοινοπραξία
− η εκπροσώπηση της κοινοπραξίας
− ο σκοπός της Κοινοπραξίας, ο οποίος θα πρέπει να συνίσταται στην κατάθεση φακέλου για την ένταξη της
Κοινοπραξίας στο καθεστώς ενίσχυσης της παρούσας και την ανάληψη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου,
σε περίπτωση υπαγωγής αυτού στις διατάξεις του παρόντος.
− η διάρκεια, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 έτη από τον χρόνο ολοκλήρωσης της επένδυσης.
− δήλωση για την αλληλέγγυα ευθύνη τους για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, σε περίπτωση που
αυτό υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος.
δ) Σχέδιο σύμβασης σε περίπτωση που για το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο γίνεται χρήση χρηματοδο−
τικής μίσθωσης.
ε) Στοιχεία για τη νόμιμη υπόσταση και λειτουργία των επιχειρήσεων−μελών της Κοινοπραξίας (προσκομί−
ζονται από καθένα εκ των μελών της Κοινοπραξίας).
(1) Στοιχεία πιστοποίησης της νόμιμης υπόστασής της (τελευταίο καταστατικό ή έναρξη
επιτηδεύματος προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις).
στ) Στοιχεία φερεγγυότητας (προσκομίζεται από καθένα μέλος της Κοινοπραξίας).
(1) Φορολογική ενημερότητα
(2) Ασφαλιστική ενημερότητα
(3) Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη υποβολής αίτησης για πτώχευση τελευταίου τριμήνου
(4) Πιστοποιητικό μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε
αναγκαστική διαχείριση τελευταίου τριμήνου.
ζ) Στοιχεία τεκμηρίωσης της διαθεσιμότητας του τόπου εγκατάστασης για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται
να υλοποιηθούν σε νέο ιδιόκτητο ή σε μισθωμένο χώρο (γήπεδο ή ακίνητο).
Σε περίπτωση εγκατάστασης σε νέο ιδιόκτητο χώρο, τίτλο κυριότητας και πράξη μεταγραφής αυτού (αρκεί
ο τίτλος κυριότητας να υπάρχει σε ορισμένο μέλος της κοινοπραξίας, με ταυτόχρονη δέσμευση αυτού να το
εισφέρει στη νέα εταιρία που θα δημιουργηθεί).
Σε περίπτωση εγκατάστασης σε μη ιδιόκτητο χώρο, σύμβαση μίσθωσης ή δήλωση ιδιοκτήτη (ιδιωτικού ή δημό−
σιου φορέα) για την πρόθεση πώλησης ή μίσθωσης για το σκοπό της επένδυσης και με αναφορά στους όρους
αυτής.
Σε περίπτωση εγκατάστασης σε Β.Ε.ΠΕ ή Ζώνη Καινοτομίας, συμβόλαιο αγοράς ή βεβαίωση του αρμόδιου
φορέα διοίκησης για τη δυνατότητα διάθεσης οικοπέδου ή ακινήτου.
η) Τεκμηρίωση χαρακτήρα κινήτρου (για μεγάλες επιχειρήσεις)
Εάν φορέας του επενδυτικού σχεδίου ή τμήματος αυτού είναι Μεγάλη επιχείρηση θα πρέπει επιπρόσθετα,
με την υποβολή της αίτησής τους, να προσκομίζουν έγγραφα από τα οποία να τεκμηριώνεται ο χαρακτήρας
κινήτρου της αιτούμενης ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων τους, βάσει των κριτηρίων της παραγράφου 2 β
του άρθρου 8 του ν. 3908/2011.
Άρθρο3
Δικαιολογητικά για επενδυτικά σχέδια στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων
Για επενδυτικά σχέδια της υπ’ αριθμ. 31054/12.7.2007, όπως τροποποιήθηκε, κοινής υπουργικής απόφασης, που
εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 3 παρ. 2α του νόμου 3299/2004 και διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με
τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του νόμου 3908/2011, τα οποία ενισχύονται με το παρόν καθεστώς,
ήτοι για τα επενδυτικά σχεδία μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων (άρθρο 2, παράγραφοι 2.2. και
2.3. της ως άνω απόφασης), και μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του
νόμου 3908/2011 κοινής υπουργικής απόφασης, υποβάλλονται τα Ειδικά δικαιολογητικά που προβλέπονται στα
άρθρα 4 και 4α της απόφασης αυτής.
Άρθρο4
Εγκρίσεις ή άδειες για την έναρξη εργασιών
Οι φορείς όλων των επενδυτικών σχεδίων υποχρεούνται να μεριμνήσουν για την απόκτηση από τους αρμόδιους
φορείς των κατά περίπτωση απαιτούμενων για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου εγκρίσεων ή αδειών
(ίδρυσης, εγκατάστασης, εκμετάλλευσης, σκοπιμότητας, καταλληλότητας, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις κ.λπ.),
οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο πιστοποίησης κατά τον έλεγχο υλοποίησης αυτού, σύμφωνα με τα προ−
βλεπόμενα στο άρθρο 8 παρ. 2 της παρούσας απόφασης.

ƧǏǈǇǋǗǐ ƪȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ ȺǎǑ ıǑǋǋİĲƿǒǎǑǌ ıĲǆǌ ƮǎǈǌǎȺǏĮǍǁĮ ( ƪƮ)

ƩİǁǉĲǆǐ 1

ƩİǁǉĲǆǐ 2

ƶǑǋǋİĲǎǒǀ

ƮǏǈĲǀǏǈǎ ĮĮ

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ
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ƪƮ >20
20 ƪƮ  10
10 >ƪƮ
ƪƮ >10
10 ƪƮ  5
5 > ƪƮ

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ
ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ
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ƧǏǈǇǋǗǐ ƪȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ ǋİ ĲĮ ĮǌǔĲƿǏǔ ǒĮǏĮǉĲǆǏǈıĲǈǉƾ >2

ƧǏǈǇǋǗǐ ƪȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ ǋİ ĲĮ ĮǌǔĲƿǏǔ ǒĮǏĮǉĲǆǏǈıĲǈǉƾ 1 ƿǔǐ 2

ƮĮǋǁĮ İȺǈǒİǁǏǆıǆ ǋİ ĮǌǔĲƿǏǔ ǒĮǏĮǉĲǆǏǈıĲǈǉƾ

ƶİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ ǆ İȺǈǒİǁǏǆıǆ ǊİǈĲǎǑǏǄİǁ ǉĮĲƾ Ĳǆ ĲǏƿǒǎǑıĮ įǈĮǒİǈǏǈıĲǈǉǀ ȺİǏǁǎįǎ ĮǊǊƾ įİǌ ƿǒİǈ ǉĮǋǈƾ ǉǊİǈıǋƿǌǆ ȺǊǀǏǆ
įǈĮǒİǈǏǈıĲǈǉǀ ǒǏǀıǆ ĲĮ İǌ ǊǗǄǔ ǋİǄƿǇǆ ǋȺǎǏǎǘǌ ǌĮ ǑȺǎǊǎǄǈıǇǎǘǌ ǋİ ǃƾıǆ ĲĮ ǑĳǈıĲƾǋİǌĮ ĮȺǎǊǎǄǈıĲǈǉƾ ƾ ıĲǎǈǒİǁĮ
ĮǌĮǄǗǋİǌĮ ıİ İĲǀıǈĮ ǃƾıǆ

ƶİ ȺİǏǁǎįǎ ǑȺİǏ-įǔįİǉƾǋİǌǆǐ ǒǏǀıǆǐ ǊĮǋǃƾǌǎǌĲĮǈ ĲĮ ıĲǎǈǒİǁĮ ĲǎǑ ĲİǊİǑĲĮǁǎǑ 12ǋǆǌǎǑ Ĳǆǐ ıǒİĲǈǉǀǐ ȺİǏǈǗįǎǑ.

ƷĮ ǋİǄƿǇǆ ĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐ ǉĮǈ ǉǘǉǊǎǑ İǏǄĮıǈǙǌ ĮĳǎǏǎǘǌ Ĳǆǌ ĲİǊİǑĲĮǁĮ ǉǊİǈıǋƿǌǆ įǈĮǒİǈǏǈıĲǈǉǀ ǒǏǀıǆ.

īǈĮ Ĳǆǌ ĮȺĮıǒǗǊǆıǆ ǊĮǋǃƾǌǎǌĲĮǈ ǑȺǗǓǆ ǎǈ İǏǄĮǅǗǋİǌǎǈ ıĲǆǌ İȺǈǒİǁǏǆıǆ ǋİ ıǒƿıǆ İǍǆǏĲǆǋƿǌǆǐ İǏǄĮıǁĮǐ ǑȺǎǊǎǄǈǅǗǋİǌǎǈ ıİ
ƪưƪ

ƧǏǈǇǋǗǐ ƪȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ ȺǎǑ ıǑǋǋİĲƿǒǎǑǌ ıĲǆǌ ƮǎǈǌǎȺǏĮǍǁĮ ǉĮǈ ƿǒǎǑǌ ĮȺĮıǒǗǊǆıǆ ƾǌǔ
Ĳǔǌ 50 İǏǄĮǅǎǋƿǌǔǌ ǀ /ǉĮǈ ǉǘǉǊǎ İǏǄĮıǈǙǌ ƾǌǔ Ĳǔǌ 50 İǉĮĲ. ƪǑǏǙ

ƴİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ ĲǋǀǋĮ Ĳǔǌ İȺİǌįǑĲǈǉǙǌ
įĮȺĮǌǙǌ ȺǎǑ ǑȺİǏǃĮǁǌİǈ Ĳǎ 50% ĲǎǑ
İȺǈǊƿǍǈǋǎǑ ǉǗıĲǎǑǐ ǑǊǎȺǎǈİǁĲĮǈ ıĲǆǌ ǑȺǗǊǎǈȺǆ
ƪȺǈǉǏƾĲİǈĮ

ƴİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ ĲǋǀǋĮ Ĳǔǌ İȺİǌįǑĲǈǉǙǌ
įĮȺĮǌǙǌ ȺǎǑ ǑȺİǏǃĮǁǌİǈ Ĳǎ 50% ĲǎǑ
İȺǈǊƿǍǈǋǎǑ ǉǗıĲǎǑǐ ǑǊǎȺǎǈİǁĲĮǈ ıĲǆǌ
ƴİǏǈĳƿǏİǈĮ ƧĲĲǈǉǀǐ ǀ ǉĮǈ Ĳǎ ƱǎǋǗ
ĬİııĮǊǎǌǁǉǆǐ

ƪȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ ıĲǆǌ ƮǎǈǌǎȺǏĮǍǁĮ

īİǌǈǉƾ ƮǏǈĲǀǏǈĮ ƧǍǈǎǊǗǄǆıǆǐ ĲǎǑ ƶǒǀǋĮĲǎǐ ƶǑǌƿǏǄİǈĮǐ ǉĮǈ ƩǈǉĲǘǔıǆǐ
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ƮƵƭƷƬƵƭƧ ƨƧĬưƳƯƳīƬƶƬƶ ƪƴƪƱƩƸƷƭƮƻƱ ƶƹƪƩƭƻƱ
ƷƳƸ ƪƭƩƭƮƳƸ ƮƧĬƪƶƷƻƷƳƶ ƪƱƭƶƹƸƶƪƻƱ ƷƬƶ ƶƸƱƪƵīƪƭƧƶ ƮƧƭ ƩƭƮƷƸƻƶƬƶ
ƷƳƸ Ʊ. 3908/2011

ƴƧƵƧƵƷƬưƧ IV

45750
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ưƿıǎǐ ǗǏǎǐ ĲİǊİǑĲĮǁĮǐ ĲǏǈİĲǁĮǐ ĲǎǑ ǉǘǉǊǎǑ İǏǄĮıǈǙǌ Ĳǔǌ İȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ ȺǎǑ
ıǑǋǋİĲƿǒǎǑǌ ıĲǆǌ ƮǎǈǌǎȺǏĮǍǁĮ( Ʈƪ)

ƩİǁǉĲǆǐ 3

0-3

ƶİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ǑȺİǏįǔįİǉƾǋǆǌǔǌ ǉǊİǈıǋƿǌǔǌ įǈĮǒİǈǏǈıĲǈǉǙǌ ǒǏǀıİǔǌ ǄǁǌİĲĮǈ įǈĮǒǔǏǈıǋǗǐ ĲǎǑ ǉǘǉǊǎǑ İǏǄĮıǈǙǌ ıĲǈǐ ĮǌĲǁıĲǎǈǒİǐ įǘǎ įǈĮǒİǈǏǈıĲǈǉƿǐ ȺİǏǈǗįǎǑǐ.

2 İǉĮĲ €  Ʈƪ 1 İǉĮĲ €

ƶǑǋǋİĲǎǒǀ İȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ įǈĮĳǎǏİĲǈǉǙǌ ǉǊƾįǔǌ ȺǎǑ İǌıǔǋĮĲǙǌǎǑǌ ǑȺǎıĲǆǏǈǉĲǈǉƿǐ
ǉĮǈ ıǑǋȺǊǆǏǔǋĮĲǈǉƿǐ ıĲǆǌ ȺĮǏĮǄǔǄǈǉǀ ĮǊǑıǁįĮ ĲǎǑǐ ǑȺǆǏİıǁİǐ.

ƩİǁǉĲǆǐ4

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ
ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

ƶĲǆǌ ǉǎǈǌǎȺǏĮǍǁĮ ıǑǋǋİĲƿǒǎǑǌ İȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ įǈĮĳǎǏİĲǈǉǙǌ ǉǊƾįǔǌ ȺǎǑ İǌıǔǋĮĲǙǌǎǑǌ
ǑȺǎıĲǆǏǈǉĲǈǉƿǐ ǉĮǈ ıǑǋȺǊǆǏǔǋĮĲǈǉƿǐ ǑȺǆǏİıǁİǐ ǉĮǈ İǌĲƾııǎǌĲĮǈ ǋƿǒǏǈ ǉĮǈ ıİ 2 įǈĮĳǎǏİĲǈǉǎǘǐ
ǉǊƾįǎǑǐ (ƮƧƩ)
Ʃİǌ ǈıǒǘİǈ ǉĮǋǁĮ ĮȺǗ Ĳǈǐ įǘǎ ȺĮǏĮȺƾǌǔ ȺİǏǈȺĲǙıİǈǐ

ƶĲǆǌ ƮǎǈǌǎȺǏĮǍǁĮ ıǑǋǋİĲƿǒǎǑǌ İȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ ȺǎǑ ĮǌĮȺĲǘııǎǑǌ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ ıĲǆǌ ǁįǈĮ

ƶĲǆǌ ƮǎǈǌǎȺǏĮǍǁĮ ıǑǋǋİĲƿǒǎǑǌ İȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ ȺǎǑ ĮǌĮȺĲǘııǎǑǌ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ ıĲǆǌ ǁįǈĮ
ȺĮǏĮǄǔǄǈǉǀ ĮǊǑıǁįĮ ǎǈ ǎȺǎǁİǐ İǌĲƾııǎǌĲĮǈ ıİ ȺİǏǈııǗĲİǏǎǑǐ ĮȺǗ įǘǎ (2) įǈĮĳǎǏİĲǈǉǎǘǐ
ǉǊƾįǎǑǐ (įǈǓǀĳǈǎǑǐ ƮƧƩ)

4
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ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ
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ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

Ƴǈ ǉǊƾįǎǈ ǎǈǉǎǌǎǋǈǉǀǐ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮǐ ȺǏǎıįǈǎǏǁǅǎǌĲĮǈ ǃƾıİǈ Ĳǈǐ «ƪǇǌǈǉǀǐ ƳǌǎǋĮĲǎǊǎǄǁĮǐ ƳǈǉǎǌǎǋǈǉǙǌ ƩǏĮıĲǆǏǈǎĲǀĲǔǌ –
Ʈǔįǈǉǎǁ ƧǏǈǇǋǎǁ ƩǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮǐ 2008 ıİ įǈǓǀĳǈǎ İȺǁȺİįǎ ĲĮǍǈǌǗǋǆıǆǐ (įǈǓǀĳǈǎǈ ƮƧƩ). īǈĮ ǉƾǇİ İȺǈǒİǁǏǆıǆ ǊĮǋǃƾǌİĲĮǈ ǑȺǗǓǆ
ǆ ǎǈǉǎǌǎǋǈǉǀ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮ Ĳǈǐ ȺǎǑ ıǒİĲǁǅİĲĮǈ ǋİ Ĳǈǐ ıǉǎȺǎǘǐ įǆǋǈǎǑǏǄǁĮǐ ĲǎǑ ƶǒǀǋĮĲǎǐ ƶǑǌƿǏǄİǈĮǐ – ƩǈǉĲǘǔıǆǐ.

ƶǑǋǋİĲǎǒǀ İȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ įǈĮĳǎǏİĲǈǉǙǌ ǉǊƾįǔǌ ȺǎǑ ĮǌǀǉǎǑǌ ıĲǆ ǁįǈĮ ȺĮǏĮǄǔǄǈǉǀ
ĮǊǑıǁįĮ

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

ƶĲǆǌ ǉǎǈǌǎȺǏĮǍǁĮ ıǑǋǋİĲƿǒǎǑǌ İȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ įǈĮĳǎǏİĲǈǉǙǌ ǉǊƾįǔǌ ȺǎǑ İǌıǔǋĮĲǙǌǎǑǌ
ǑȺǎıĲǆǏǈǉĲǈǉƿǐ ǉĮǈ ıǑǋȺǊǆǏǔǋĮĲǈǉƿǐ ǑȺǆǏİıǁİǐ ǉĮǈ İǌĲƾııǎǌĲĮǈ ıİ ȺİǏǈııǗĲİǏǎǑǐ ĮȺǗ 2
įǈĮĳǎǏİĲǈǉǎǘǐ ǉǊƾįǎǑǐ (ƮƧƩ)

ƶǒİĲǈǉƾ ǋİ Ĳǎǌ ǎǏǈıǋǗ Ĳǔǌ ǉǊƾįǔǌ įǏĮıĲǆǏǈǗǑǆĲĮǐ ǉƾǇİ İȺǈǒİǁǏǆıǆǐ ǈıǒǘǎǑǌ ĲĮ ĮǌĮĳİǏǗǋİǌĮ ıĲǎ ƩİǁǉĲǆ 4.

ƩǈĮǉǊƾįǔıǆ – ƩǈƾǏǇǏǔıǆ ƶǑǌİǏǄĮıǁĮǐ

ƹǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

ƹǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ
ƹǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

4 İǉĮĲ €  Ʈƪ >2 İǉĮĲ €

1 İǉĮĲ € > Ʈƪ

ƹǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

Ʈƪ > 4 İǉĮĲ €

Ƴ ǋƿıǎǐ ǗǏǎǐ ĲİǊİǑĲĮǁĮǐ ĲǏǈİĲǁĮǐ ĲǎǑ ǉǘǉǊǎǑ İǏǄĮıǈǙǌ Ĳǔǌ İȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ ȺǎǑ ıǑǋǋİĲƿǒǎǑǌ ıĲǆǌ ƮǎǈǌǎȺǏĮǍǁĮ Ʈƪ ǑȺǎǊǎǄǁǅİĲĮǈ ǔǐ Ʈƪ = ƶ (Ʈǌ ƹ ȺǎǎıĲǗ
ıǑǋǋİĲǎǒǀǐ Ĳǆǐ İȺǈǒİǁǏǆıǆǐ ıĲǎ ǉǗıĲǎǐ ĲǎǑ İȺİǌįǑĲǈǉǎǘ ıǒİįǁǎǑ)

0-4

0-4

ƶİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ ǆ İȺǈǒİǁǏǆıǆ ǊİǈĲǎǑǏǄİǁ ȺĮǏĮǄǔǄǈǉƾ ǉĮĲƾ Ĳǆ ĲǏƿǒǎǑıĮ įǈĮǒİǈǏǈıĲǈǉǀ ȺİǏǁǎįǎ ĮǊǊƾ įİǌ ƿǒİǈ ǉĮǋǈƾ ǉǊİǈıǋƿǌǆ ǉĮǋǁĮ ȺǊǀǏǆ įǈĮǒİǈǏǈıĲǈǉǀ ǒǏǀıǆ,
İǉĲǈǋƾĲĮǈ ǋİ ǃƾıǆ Ĳǎ ĮȺǎǊǎǄǈıĲǈǉƾ ıĲǎǈǒİǁĮ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲƾǐ Ĳǆǐ ǎ ȺǏǎǃǊİȺǗǋİǌǎǐ İĲǀıǈǎǐ ǉǘǉǊǎǐ İǏǄĮıǈǙǌ.

ƮǏǈĲǀǏǈǎ ĮǄ

ƩİǁǉĲǆǐ 5

0-3

īǈĮ ǉƾǇİ İȺǈǒİǁǏǆıǆ (ǌ) ȺǎǑ ıǑǋǋİĲƿǒİǈ ıĲǆǌ ƮǎǈǌǎȺǏĮǍǁĮ ǊĮǋǃƾǌİĲĮǈ ǎ ǋƿıǎǐ ǗǏǎǐ ĲǎǑ ǉǘǉǊǎǑ İǏǄĮıǈǙǌ (Ʈǌ) ǄǈĮ Ĳǈǐ ĲǏİǈǐ ĲİǊİǑĲĮǁİǐ ȺǊǀǏİǈǐ ǉǊİǈıǋƿǌİǐ
įǈĮǒİǈǏǈıĲǈǉƿǐ ǒǏǀıİǈǐ ĮǑĲǀǐ. ƶİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ ǆ İȺǈǒİǁǏǆıǆ ƿǒİǈ ǊǈǄǗĲİǏǎ ĮȺǗ ĲǏİǈǐ ȺǊǀǏİǈǐ ǉǊİǈıǋƿǌİǐ įǈĮǒİǈǏǈıĲǈǉƿǐ ǒǏǀıİǈǐ ǊĮǋǃƾǌİĲĮǈ ǎ ǋƿıǎǐ ǗǏǎǐ ĲǎǑ
ǉǘǉǊǎǑ İǏǄĮıǈǙǌ Ĳǔǌ ȺǊǀǏǔǌ ǉǊİǈıǋƿǌǔǌ įǈĮǒİǈǏǈıĲǈǉǙǌ ǒǏǀıİǔǌ.

ƮǘǉǊǎǐ İǏǄĮıǈǙǌ ĲǎǑ ƶǒǀǋĮĲǎǐ ƶǑǌƿǏǄİǈĮǐ ǉĮǈ ƩǈǉĲǘǔıǆǐ

ƮǏǈĲǀǏǈǎ Įǃ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

45751

ƴǎǈǗĲǆĲĮ İȺİǌįǑĲǈǉǎǘ ıǒİįǁǎǑ

ƩİǁǉĲǆǐ 9

ƴǎǊǘ ǑǓǆǊǀ

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

Ƭ ȺǎǈǗĲǆĲĮ ĲǎǑ İȺİǌįǑĲǈǉǎǘ ıǒİįǁǎǑ ĮǍǈǎǊǎǄİǁĲĮǈ ǊĮǋǃƾǌǎǌĲĮǐ ǑȺǗǓǆ ĲĮ ȺǎǈǎĲǈǉƾ ǒĮǏĮǉĲǆǏǈıĲǈǉƾ Ĳǆǐ ǑȺǎǃǊǆǇİǁıĮǐ
ȺǏǗĲĮıǆǐ ȺǎǑ ĮĳǎǏǎǘǌ Ĳǆǌ ĲİǉǋǆǏǁǔıǆ Ĳǆǐ ıǉǎȺǈǋǗĲǆĲĮǐ ǄǈĮ Ĳǆ įǆǋǈǎǑǏǄǁĮ ĲǎǑ ıǒǀǋĮĲǎǐ ıǑǌİǏǄĮıǁĮǐ – įǈǉĲǘǔıǆǐ
ǉĮǈ Ĳǆǌ ǑǊǎȺǎǁǆıǆ ĲǎǑ İȺİǌįǑĲǈǉǎǘ ıǒİįǁǎǑ, Ĳǎ ǃĮǇǋǗ Ĳǔǌ ıǑǌİǏǄİǈǙǌ ȺǎǑ ǇĮ ĮǌĮȺĲǑǒǇǎǘǌ, Ĳǆǌ ȺǏǔĲǎĲǑȺǁĮ Ĳǆǐ
İȺİǌįǑĲǈǉǀǐ ǈįƿĮǐ, ĲĮ ĮǌĮǋİǌǗǋİǌĮ ǎĳƿǊǆ ȺƿǏĮ ǄǈĮ Ĳǈǐ İȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ ȺǎǑ ıǑǋǋİĲƿǒǎǑǌ ǉĮǈ Ĳǈǐ ȺǏǎǎȺĲǈǉƿǐ ǄǈĮ ȺİǏİĲĮǁǏǔ
ĮǌƾȺĲǑǍǆ ǉĮǈ Ĳǆǌ ȺİǏĮǈĲƿǏǔ įǈİǘǏǑǌıǆ ĲǎǑ ıǒǀǋĮĲǎǐ

ƴǎǈǎĲǈǉƾ ƹĮǏĮǉĲǆǏǈıĲǈǉƾ Ĳǆǐ ȺǏǗĲĮıǆǐ

ƮǏǈĲǀǏǈǎ ǃĮ

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

60%> ƪīƴ

ƮǏǈĲǀǏǈĮ ƴǎǈǗĲǆĲĮǐ ǉĮǈ ƨǈǔıǈǋǗĲǆĲĮǐ ĲǎǑ ƪȺİǌįǑĲǈǉǎǘ ƶǒİįǁǎǑ

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

80%> ƪīƴ  60%

ƳǋƾįĮ ǃ

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

ƪīƴ  80%

ƯĮǋǃƾǌİĲĮǈ ǑȺǗǓǆ ǆ ǄİǔǄǏĮĳǈǉǀ ȺİǏǈĳƿǏİǈĮ ıĲǆǌ ǎȺǎǁĮ ǎ İǌ ǊǗǄǔ įİǁǉĲǆǐ ƿǒİǈ Ĳǆ ǋİǄĮǊǘĲİǏǆ Ĳǈǋǀ.

ƴǎıǎıĲǗ İȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ- ǋİǊǙǌ Ĳǆǐ ƮǎǈǌǎȺǏĮǍǁĮǐ İȺǁ ĲǎǑ ıǑǌǎǊǈǉǎǘ ĮǏǈǇǋǎǘ Ĳǔǌ
İȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ ȺǎǑ ıǑǋǋİĲƿǒǎǑǌ ıİ ĮǑĲǀǌ, ǎǈ ǎȺǎǁİǐ ĮǌĮȺĲǘııǎǑǌ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ
ıĲǆǌ ǁįǈĮ ǄİǔǄǏĮĳǈǉǀ ȺİǏǈĳƿǏİǈĮ. (ƪīƴ)

ƩİǁǉĲǆǐ 8

6

1-6

3-46

0

2

4

0-4

4

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

ƪƪƶ  2

īİǔǄǏĮĳǈǉǀ ƶǑǄǉƿǌĲǏǔıǆ ƶǒǀǋĮĲǎǐ ƶǑǌƿǏǄİǈĮǐ - ƩǈǉĲǘǔıǆǐ

2

ƪƪƶ =1

ƮǏǈĲǀǏǈǎ Įİ

0

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ
ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

0-4

1

0

ƪƪƶ < 0

Ƭ ǘȺĮǏǍǆ Ĳǆǐ ĮǌǔĲƿǏǔ ıǑǌİǏǄĮıǁĮǐ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ĮȺǎįİǈǉǌǘİĲĮǈ ǋİ ıǘǌĮǓǆ ȺĮǏİǊǇǎǘıĮǐ ǀ ĲǏƿǒǎǑıĮǐ ıǑǋĳǔǌǁĮǐ ǉĮǈ
İȺǁıǆǋĮ ȺĮǏĮıĲĮĲǈǉƾ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ ĮǑĲǀǐ.

ƧǏǈǇǋǗǐ İȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ ȺǎǑ ıǑǋǋİĲƿǒǎǑǌ ıĲǆǌ ƮǎǈǌǎȺǏĮǍǁĮ ǉĮǈ ƿǒǎǑǌ İǏİǑǌǆĲǈǉƿǐ
ıǑǌİǏǄĮıǁİǐ ǀĲǎǈ ıǑǌİǏǄĮıǁİǐ ǋİ ƴĮǌİȺǈıĲǆǋǈĮǉƾ ǉĮǈ ƪǏİǑǌǆĲǈǉƾ ƭįǏǘǋĮĲĮ ǉĮĲƾ Ĳǆǌ
ĲİǊİǑĲĮǁĮ ȺİǌĲĮİĲǁĮ (ƪƪƶ)

ƩİǁǉĲǆǐ 7

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

ƶǑǌİǏǄĮıǁĮ ǋİ ƪǄǒǙǏǈǎǑǐ ǉĮǈ ƩǈİǇǌİǁǐ ĭǎǏİǁǐ ƠǏİǑǌĮǐ ǉĮǈ ƮĮǈǌǎĲǎǋǁĮǐ

ƶĲǆǌ ǉǎǈǌǎȺǏĮǍǁĮ ıǑǋǋİĲƿǒǎǑǌ İȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ ĲǎǑ ǈįǁǎǑ ǉǊƾįǎǑ ǉĮǈ İǌĲƾııǎǌĲĮǈ ıİ ǉǎǈǌǗ ƮƧƩ

ƶǑǋǋİĲǎǒǀ İȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ ĲǎǑ ǈįǁǎǑ ǉǊĮįǎǑ

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

ƮǏǈĲǀǏǈǎ Įį

ƩİǁǉĲǆǐ 6

Ʃİǌ ǈıǒǘİǈ ǉĮǋǁĮ ĮȺǗ Ĳǈǐ ȺĮǏĮȺƾǌǔ ȺİǏǈȺĲǙıİǈǐ

ȺĮǏĮǄǔǄǈǉǀ ĮǊǑıǁįĮ ǎǈ ǎȺǎǁİǐ İǌĲƾııǎǌĲĮǈ ǋƿǒǏǈ ǉĮǈ ıİ įǘǎ (2) įǈĮĳǎǏİĲǈǉǎǘǐ ǉǊƾįǎǑǐ
(įǈǓǀĳǈǎǑǐ ƮƧƩ)

1-6

0-4

0-4

0-1

45752
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ
ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

10% IRR  5%
IRR  5%

ƧǌİǏǒǗǋİǌǎǐ ǒĮǏĮǉĲǆǏǁǅİĲĮǈ ǎ ǉǊƾįǎǐ ǋİ ǋƿıǆ İĲǀıǈĮ ĮǘǍǆıǆ ȺǔǊǀıİǔǌ ĲǏǈİĲǁĮǐ 0, ƶĲƾıǈǋǎǐ ǒĮǏĮǉĲǆǏǁǅİĲĮǈ ǎ
ǉǊƾįǎǐ ǋİ ǋƿıǆ İĲǀıǈĮ ǋİǁǔıǆ ȺǔǊǀıİǔǌ ĲǏǈİĲǁĮǐ ƿǔǐ ǉĮǈ -10%, ǉĮǈ ĭǇǁǌǔǌ ǒĮǏĮǉĲǆǏǁǅİĲĮǈ ǎ ǉǊƾįǎǐ ǋİ ǋƿıǆ İĲǀıǈĮ
ǋİǁǔıǆ ȺǔǊǀıİǔǌ ĲǏǈİĲǁĮǐ > - 10%.

ƪƾǌ ǆ İȺƿǌįǑıǆ ĮĳǎǏƾ ȺİǏǈııǗĲİǏǎǑǐ ĲǎǑ İǌǗǐ ǉǊƾįǎǑǐ ǆ ǃĮǇǋǎǊǎǄǁĮ ǒǎǏǆǄİǁĲĮǈ ǃƾıİǈ ĲǎǑ ǉǘǏǈǎǑ ǉǊƾįǎǑ
įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮǐ (ǉǊƾįǎǐ ıĲǎǌ ǎȺǎǁĮ ĮǌĲǈıĲǎǈǒİǁ Ĳǎ ǋİǄĮǊǘĲİǏǎ ǘǓǎǐ İȺǈǊƿǍǈǋǔǌ įĮȺĮǌǙǌ ǀ, ıİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ įİǌ İǁǌĮǈ
įǑǌĮĲǗǐ ǎ įǈĮǒǔǏǈıǋǗǐ Ĳǔǌ įĮȺĮǌǙǌ, ǎ ǉǊƾįǎǐ ıĲǎǌ ǎȺǎǁǎ ĮǌĲǈıĲǎǈǒİǁ Ĳǎ ǋİǄĮǊǘĲİǏǎ ȺǎıǎıĲǗ ȺǏǎǃǊİȺǗǋİǌǔǌ
ȺǔǊǀıİǔǌ ĲǎǑ İȺİǌįǑĲǈǉǎǘ ıǒİįǁǎǑ)

Ƭ ǋƿıǆ İĲǀıǈĮ ĮǘǍǆıǆ Ĳǔǌ ȺǔǊǀıİǔǌ ǑȺǎǊǎǄǁǅİĲĮǈ ǋİ ǃƾıǆ ĲĮ įǈĮǇƿıǈǋĮ ıĲǎǈǒİǁĮ ĲİǊİǑĲĮǁĮǐ ĲİĲǏĮİĲǁĮǐ, ĲǎǑ ǉǊƾįǎǑ
įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮǐ Ĳǆǐ İȺƿǌįǑıǆǐ (ıĲǎǈǒİǁĮ ƪǊǊǆǌǈǉǀǐ ƶĲĮĲǈıĲǈǉǀǐ ƧǏǒǀǐ).

ƻǐ ĮǄǎǏƾ ĮǌĮĳǎǏƾǐ ǇİǔǏİǁĲĮǈ ǆ ƪǊǊǆǌǈǉǀ ƪȺǈǉǏƾĲİǈĮ

īǈĮ Ĳǆǌ įǈƾǉǏǈıǆ Ĳǔǌ ǉǊƾįǔǌ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈİǁĲĮǈ ǆ ĲĮǍǈǌǗǋǆıǆ ǉĮĲƾ ƮƧƩ (įǈǓǀĳǈǎǈ ǉǔįǈǉǎǁ).

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƮǊƾįǎǑ ıĲǎǌ ǎȺǎǁǎ ǑǊǎȺǎǈİǁĲĮǈ ǆ İȺƿǌįǑıǆ

ƩİǁǉĲǆǐ 12

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

ȀǼ/ǼȆ 1

ƴǏǎǎȺĲǈǉƿǐ ƮǊƾįǎǑ

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

ȀǼ/ǼȆ<1

Ƴ ǑȺǎǊǎǄǈıǋǗǐ ĲǎǑ ƮǘǉǊǎǑ ƪǏǄĮıǈǙǌ ǄǁǌİĲĮǈ ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ ĲĮ ĮǌĮĳİǏǗǋİǌĮ ıĲǎ įİǁǉĲǆ 3

ƯǗǄǎǐ ĲǎǑ ǉǘǉǊǎǐ İǏǄĮıǈǙǌ Ĳǔǌ İȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ ȺǎǑ ıǑǋǋİĲƿǒǎǑǌ ıĲǆǌ ƮǎǈǌǎȺǏĮǍǁĮ Ʈƪ
(ǋƿıǎǐ ǗǏǎǐ ĲİǊİǑĲĮǁĮǐ ĲǏǈİĲǁĮǐ) ȺǏǎǐ Ĳǎ ǉǗıĲǎǐ Ĳǔǌ İȺǈǊƿǍǈǋǔǌ įĮȺĮǌǙǌ ĲǎǑ
İȺİǌįǑĲǈǉǎǘ ıǒİįǁǎǑ

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

15% IRR > 10%

ƮǏǈĲǀǏǈǎ ǃǄ

ƩİǁǉĲǆǐ 11

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

IRR>15%

O įİǁǉĲǆǐ (IRR) ĲǎǑ İȺİǌįǑĲǈǉǎǘ ıǒİįǁǎǑ ǑȺǎǊǎǄǁǅİĲĮǈ ǋİ ǃƾıǆ ĲĮ ȺǏǎǃǊİȺǗǋİǌĮ ıĲǎǈǒİǁĮ ǃǈǔıǈǋǗĲǆĲĮ (İǈıǏǎƿǐ –
İǉǉǏǎƿǐ) Ĳǆǐ ǌƿĮǐ İĲĮǈǏİǁĮǐ ȺǎǑ ǇĮ ǈįǏǑǇİǁ ıİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ ǆ ȺǏǗĲĮıǆ ȺİǏǈǊĮǋǃƾǌİǈ Ĳǆǌ įǆǋǈǎǑǏǄǁĮ ǉǎǈǌǀǐ ǑȺǎįǎǋǀǐ
ıĲĮ ǎȺǎǁĮ ȺǏǎıĲǁǇİĲĮǈ ǉĮǈ Ĳǎ ǗĳİǊǎǐ (ĮǘǍǆıǆ įǈĮĳǎǏƾǐ İǈıǏǎǙǌ – İǉǉǏǎƿǙǌ) ȺǎǑ ǇĮ ȺǏǎǉǘǓİǈ ıİ ƿǉĮıĲǎ İǉ Ĳǔǌ
ǋİǊǙǌ ǊǗǄǔ Ĳǆǐ ıǑǋǋİĲǎǒǀǐ ĲǎǑ ıĲǆǌ İǌ ǊǗǄǔ ƮǎǈǌǎȺǏĮǍǁĮ)

(ƭRR)

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

ƴǎǊǘ ǒĮǋǆǊǀ

ƪıǔĲİǏǈǉǗǐ ƨĮǇǋǗǐ ƧȺǗįǎıǆǐ İȺİǌįǑĲǈǉǎǘ ıǒİįǁǎǑ

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

ƹĮǋǆǊǀ

ƩİǁǉĲǆǐ 10

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

ưƿĲǏǈĮ

Ƴǈǉǎǌǎǋǈǉǎǁ įİǁǉĲİǐ İȺİǌįǑĲǈǉǎǘ ıǒİįǁǎǑ

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

ƧǏǉİĲƾ ǑǓǆǊǀ

ƮǏǈĲǀǏǈǎ ǃǃ

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

ƸǓǆǊǀ

0-2
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45753

ƩİǁǉĲǆǐ 19

ƩİǁǉĲǆǐ 18

ƩİǁǉĲǆǐ 17

ƩİǁǉĲǆǐ 16

ƩİǁǉĲǆǐ 15

ƩİǁǉĲǆǐ 14

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ
ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

20% ƩƪƧƮ  10%
ƩƪƧƮ >20%

Ƭ įǆǋǈǎǑǏǄǎǘǋİǌǆ ȺǏǗıǇİĲǆ ĮȺĮıǒǗǊǆıǆ ǑȺǎǊǎǄǁǅİĲĮǈ ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ ĲĮ ĮǌĮĳİǏǗǋİǌĮ ıĲǎ įİǁǉĲǆ 2

ƴǎıǎıĲǗ ƴĲǑǒǈǎǘǒǔǌ ıĲǆ įǆǋǈǎǑǏǄǎǘǋİǌǆ ȺǏǗıǇİĲǆ ĮȺĮıǒǗǊǆıǆ(ƴƷ)

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ
ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

5%>ƩƪƧƮ
10%> ƩƪƧƮ  5%

ƴǎıǎıĲǗ İȺǈǊƿǍǈǋǔǌ įĮȺĮǌǙǌ ĲǎǑ İȺİǌįǑĲǈǉǎǘ ıǒİįǁǎǑ ȺǎǑ ĮĳǎǏǎǘǌ ƿǏǄĮ ƠǏİǑǌĮǐ
ƧǌƾȺĲǑǍǆǐ ǉĮǈ ƮĮǈǌǎĲǎǋǁĮǐ (ƩƪƧƮ)

ƣĲĮǌ ıǑǋǃĮǁǌİǈ Ĳǎ ȺĮǏĮȺƾǌǔ ǄİǄǎǌǗǐ ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ 4 ǃĮǇǋǎǁ ıİ ĮǌĲǁǇİĲǆ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ 0 ǃĮǇǋǎǁ.

ƠǌĮ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ ĮȺǗ ĲĮ ǋƿǊǆ Ĳǆǐ ƮǎǈǌǎȺǏĮǍǁĮǐ ƿǒİǈ ȺǏǎǃİǁ ǉĮĲƾ Ĳǆǌ ĲİǊİǑĲĮǁĮ
įİǉĮİĲǁĮ ıİ ĮǄǎǏƾ ĲİǒǌǎǄǌǔıǁĮǐ ǋİ Ĳǆ ǋǎǏĳǀ
ĮǌĮǄǌǔǏǈıǋƿǌǔǌ ĮȺǗ Ĳǆǌ ƪǑǏǔȺĮǕǉǀ
Ơǌǔıǆ ȺĮĲİǌĲǙǌ

ƣĲĮǌ ıǑǋǃĮǁǌİǈ Ĳǎ ȺĮǏĮȺƾǌǔ ǄİǄǎǌǗǐ ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ 2 ǃĮǇǋǎǁ ıİ ĮǌĲǁǇİĲǆ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ 0 ǃĮǇǋǎǁ.

ƠǌĮ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ ĮȺǗ ĲĮ ǋƿǊǆ Ĳǆǐ ƮǎǈǌǎȺǏĮǍǁĮǐ ƿǒİǈ ǉĮĲǎǒǑǏǙıİǈ įǁȺǊǔǋĮ
İǑǏİıǈĲİǒǌǁĮǐ Ĳǎ ǎȺǎǁǎ ıǒİĲǁǅİĲĮǈ ǋİ Ĳǎ ĮǌĲǈǉİǁǋİǌǎ ĲǎǑ İȺİǌįǑĲǈǉǎǘ ıǒİįǁǎǑ

ƣĲĮǌ ıǑǋǃĮǁǌİǈ Ĳǎ ȺĮǏĮȺƾǌǔ ǄİǄǎǌǗǐ ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ 2 ǃĮǇǋǎǁ ıİ ĮǌĲǁǇİĲǆ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ 0 ǃĮǇǋǎǁ.

Ʒǎ İȺİǌįǑĲǈǉǗ ıǒƿįǈǎ ȺİǏǈǊĮǋǃƾǌİǈ įĮȺƾǌİǐ ǄǈĮ ĮǌƾȺĲǑǍǆ ıǑıĲǆǋƾĲǔǌ įǈĮıĳƾǊǈıǆǐ
ȺǎǈǗĲǆĲĮǐ (ISO 9001, HACCP, ISO 22000, EMAS, ISO 14001, ISO 18001 ǉ.Į.) ıĲǆǌ
ǌƿĮ İĲĮǈǏİǁĮ ȺǎǑ ǇĮ ǈįǏǑǇİǁ ıİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ įǆǋǈǎǑǏǄǁĮǐ ǉǎǈǌǀǐ ǑȺǎįǎǋǀǐ ǀ ǉĮǈ ıİ ƿǌĮ ǀ
ȺİǏǈııǗĲİǏĮ ǋƿǊǆ Ĳǆǐ ƮǎǈǌǎȺǏĮǍǁĮǐ

ƣĲĮǌ ıǑǋǃĮǁǌİǈ Ĳǎ ȺĮǏĮȺƾǌǔ ǄİǄǎǌǗǐ ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ 4 ǃĮǇǋǎǁ ıİ ĮǌĲǁǇİĲǆ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ 0 ǃĮǇǋǎǁ.

Ʒǎ İȺİǌįǑĲǈǉǗ ıǒƿįǈǎ ĮĳǎǏƾ ıĲǆǌ ȺĮǏĮǄǔǄǀ ȺǏǎǕǗǌĲǎǐ ǀ ǑȺǆǏİıǁĮǐ ǋİ İǇǌǈǉǗ brand ǀ
ƾǊǊǎǑ İǁįǎǑǐ branding, ȺǏǎǕǗǌĲĮ ƴƳƴ ǉ.Į.

ƣĲĮǌ ıǑǋǃĮǁǌİǈ Ĳǎ ȺĮǏĮȺƾǌǔ ǄİǄǎǌǗǐ ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ 4 ǃĮǇǋǎǁ ıİ ĮǌĲǁǇİĲǆ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ 0 ǃĮǇǋǎǁ.

ƷĮ İȺİǌįǑĲǈǉǗ ıǒƿįǈǎ ĮĳǎǏƾ ıĲǆǌ ȺĮǏĮǄǔǄǀ ȺǏǎǕǗǌĲǎǐ ǀ ǑȺǆǏİıǁĮǐ ǑǓǆǊǀǐ
İǈǍǈįǁǉİǑıǆǐ ǀ ȺǏǔĲǎĲǑȺǁĮǐ įǘıǉǎǊǎ ǌĮ ĮǌĲǈǄǏĮĳİǁ

ƩİǁǉĲǆǐ 13

ƮǊƾįǎǐ ƧǌİǏǒǗǋİǌǎǐ/ ưƪƧƴ3  0

3

2

1

0

0ǀ4

0ǀ2

0ǀ2

0ǀ4

0ǀ4

0-21

ƹǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

ƹĮǏĮǉĲǆǏǈıĲǈǉƾ ȺĮǏĮǄǔǄǀǐ - ƷİǒǌǎǊǎǄǈǉǀ ƧǌƾȺĲǑǍǆ ǉĮǈ ƮĮǈǌǎĲǎǋǁĮ

1
2

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

ƮǊƾįǎǐ ƶĲƾıǈǋǎǐ/ -10%  ưƪưƴ3 < 0

ƮǏǈĲǀǏǈǎ ǃį

0

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

ƮǊƾįǎǐ ĭǇǁǌǔǌ/ ưƪưƴ3 > - 10%

0-2

0-3

0ǀ4

0ǀ2

0ǀ2

0ǀ4

0ǀ4
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ƿǒİǈ

ıǑǌİǏǄĮıǁĮ

ǋİ

ƾǊǊǎǑǐ

ƴǎıǎıĲǗ ĲǎǑ ƮǘǉǊǎǑ ƪǏǄĮıǈǙǌ ƿǌĮ ǒǏǗǌǎ ǋİĲƾ Ĳǆǌ ƿǌĮǏǍǆ ǊİǈĲǎǑǏǄǁĮǐ ĲǎǑ
İȺİǌįǑĲǈǉǎǘ ıǒİįǁǎǑ Ĳǎ ǎȺǎǁĮ ĮĳǎǏƾ ıĲǈǐ ĮǄǎǏƿǐ ĲǎǑ İǍǔĲİǏǈǉǎǘ (ƪƲ).

ƩİǁǉĲǆǐ 24

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ
ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ
ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

ƪƲ  50%
50%> ƪƲ  40%
40%> ƪƲ  30%

ĲǎǑ ƶǒǀǋĮĲǎǐ ƶǑǌƿǏǄİǈĮǐ - ƩǈǉĲǘǔıǆǐ

ƪǍǔıĲǏƿĳİǈĮ

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

ƶ  20%

ƮǏǈĲǀǏǈǎ ǄĮ

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

20%> ƶ > 10%

ƮǏǈĲǀǏǈĮ ıǑǋǃǎǊǀǐ ıĲǆǌ ǎǈǉǎǌǎǋǁĮ ǉĮǈ ıĲǆǌ ȺİǏǈĳİǏİǈĮǉǀ ĮǌƾȺĲǑǍǆ

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

10%>ƶ

ƯĮǋǃƾǌİĲĮǈ ĮǇǏǎǈıĲǈǉƾ Ĳǎ ȺǎıǎıĲǗ ıǑǋǋİĲǎǒǀ ıĲǆǌ ƮǎǈǌǎȺǏĮǍǁĮ ǗǊǔǌ Ĳǔǌ İȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ ȺǎǑ įǏĮıĲǆǏǈǎȺǎǈǎǘǌĲĮǈ ǋƿıǔ
ĮǌĲǈȺǏǎıǙȺǔǌ ıİ ƾǊǊİǐ ǒǙǏİǐ

ƴǎıǎıĲǗ ıǑǋǋİĲǎǒǀǐ ıĲǆǌ ƮǎǈǌǎȺǏĮǍǁĮ İȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ ǋİ ĮǌĲǈȺǏǎıǙȺǎǑǐ ıİ ƾǊǊİǐ
ǒǙǏİǐ (ƶ).

ƣĲĮǌ ıǑǋǃĮǁǌİǈ Ĳǎ ȺĮǏĮȺƾǌǔ ǄİǄǎǌǗǐ ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ 2 ǃĮǇǋǎǁ ıİ ĮǌĲǁǇİĲǆ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ 0 ǃĮǇǋǎǁ.

ƠǌĮ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ ĮȺǗ ĲĮ ǋƿǊǆ Ĳǆǐ ƮǎǈǌǎȺǏĮǍǁĮǐ
ıǑǌİǏǄĮĲǈǉǎǘǐ ıǒǆǋĮĲǈıǋǎǘǐ (clusters)

ƣĲĮǌ ıǑǋǃĮǁǌİǈ Ĳǎ ȺĮǏĮȺƾǌǔ ǄİǄǎǌǗǐ ǒǎǏǆǄİǁĲĮǈ 1 ǃĮǇǋǗǐ ıİ ĮǌĲǁǇİĲǆ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ 0 ǃĮǇǋǎǁ.

ƶİ ǋǁĮ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ ĮȺǗ Ĳǈǐ İȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ ȺǎǑ ıǑǋǋİĲƿǒǎǑǌ ıĲǆǌ ƮǎǈǌǎȺǏĮǍǁĮ ǀ/ǉĮǈ
ıĲǆǌ ǌƿĮ İĲĮǈǏİǁĮ ǆ ǎȺǎǁĮ ǇĮ ǈįǏǑǇİǁ, ıİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ ıĲǎ İȺİǌįǑĲǈǉǗ ıǒƿįǈǎ
ȺİǏǈǊĮǋǃƾǌİĲĮǈ ǉǎǈǌǀ ǑȺǎįǎǋǀ, ǊİǈĲǎǑǏǄİǁ ǆ ȺǏǎǃǊƿȺİĲĮǈ ǆ įǆǋǈǎǑǏǄǁĮ ǆǊİǉĲǏǎǌǈǉǎǘ
ıǆǋİǁǎǑ ȺǙǊǆıǆǐ (Ⱥ.ǒ e-shop).

ƳǋƾįĮ Ǆ

ƩİǁǉĲǆǐ 23

ƩİǁǉĲǆǐ 22

ƩİǁǉĲǆǐ 10

ƣĲĮǌ ıǑǋǃĮǁǌİǈ Ĳǎ ȺĮǏĮȺƾǌǔ ǄİǄǎǌǗǐ ǒǎǏǆǄİǁĲĮǈ 1 ǃĮǇǋǗǐ ıİ ĮǌĲǁǇİĲǆ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ 0 ǃĮǇǋǎǁ.

ưǁĮ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ ĮȺǗ Ĳǈǐ İȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ ȺǎǑ ıǑǋǋİĲƿǒǎǑǌ ıĲǆǌ ƮǎǈǌǎȺǏĮǍǁĮ ƿǒİǈ
ıǑǌİǏǄĮıǁĮ ǋİ ĮǌĲǈȺǏǎıǙȺǎǑǐ ıİ įǘǎ ǀ ȺİǏǈııǗĲİǏİǐ ǄİǔǄǏĮĳǈǉƿǐ ȺİǏǈĳƿǏİǈǐ İǉĲǗǐ
ĮǑĲǙǌ ıĲǈǐ ǎȺǎǁİǐ Įıǉİǁ ȺĮǏĮǄǔǄǈǉǀ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮ

ƩİǁǉĲǆǐ 20

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

ƴƷ  40%

ƩǁǉĲǑĮ ƴǔǊǀıİǔǌ

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

40%> ƴƷ  20%

ƮǏǈĲǀǏǈǎ ǃİ

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

20%>ƴƷ

3

4

5

0-5

0 - 24

3

2

1

0ǀ2

0ǀ1

0ǀ1

1-7

2

1

0

0-5

1-3

0ǀ2

0ǀ1

0ǀ1

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

45755

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

ƩƪƮƷ Ƨ  50%

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

ƱĬ 20

75%  Ƨƪƴ

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

ƴǏǎǉİǈǋƿǌǎǑ ǌĮ İǌĲĮǒǇİǁ Ĳǎ İȺİǌįǑĲǈǉǗ ıǒƿįǈǎ ıİ ǋǁĮ ĮȺǗ Ĳǈǐ ĲǏİǈǐ ȺİǏǈȺĲǙıİǈǐ Ĳǆǐ ȺĮǏĮǉƾĲǔ ǉǊǁǋĮǉĮǐ ǇĮ ȺǏƿȺİǈ
ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ Ĳǎ 50% Ĳǔǌ İȺǈǊƿǍǈǋǔǌ įĮȺĮǌǙǌ ĲǎǑ İȺİǌįǑĲǈǉǎǘ ıǒİįǁǎǑ ǌĮ ȺǏĮǄǋĮĲǎȺǎǈǎǘǌĲĮǈ ıİ Ʊǎǋǎǘǐ ǋİ Ƨƪƴ İǌĲǗǐ
Ĳǔǌ ǎǏǁǔǌ Ĳǆǐ İǌ ǊǗǄǔ ȺİǏǁȺĲǔıǆǐ

ƮĮĲƾ ǉİĳĮǊǀ Ƨƪƴ Ʊǎǋǎǘ/ ƱǎǋǙǌ ƪǄǉĮĲƾıĲĮıǆǐ ĲǎǑ İȺİǌįǑĲǈǉǎǘ ıǒİįǁǎǑ ıİ ıǒƿıǆ
ǋİ Ĳǎ ƪǇǌǈǉǗ Ƨƪƴ (Ƨƪƴ)

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

20> ƱĬ  15

ƩİǁǉĲǆǐ 27

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

15> ƱĬ  10

ƷǗȺǎǐ İǄǉĮĲƾıĲĮıǆǐ İȺİǌįǑĲǈǉǎǘ ıǒİįǁǎǑ

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

ƮǏǈĲǀǏǈǎ Ǆį

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

5> ƱĬ
10> ƱĬ  15

ƯĮǋǃƾǌİĲĮǈ ǎ ĮǏǈǇǋǗǐ Ĳǔǌ Ǉƿıİǔǌ İǏǄĮıǁĮǐ ȺǎǑ ǇĮ įǆǋǈǎǑǏǄǆǇǎǘǌ ǋİĲƾ Ĳǎ 2ǎ ƿĲǎǐ ĮȺǗ Ĳǆǌ ƿǌĮǏǍǆ ǊİǈĲǎǑǏǄǁĮǐ ĲǎǑ
İȺİǌįǑĲǈǉǎǘ ıǒİįǁǎǑ ǑȺǎǊǎǄǈǅǗǋİǌİǐ ıİ ƪưƪ

ƧǏǈǇǋǗǐ ǌƿǔǌ Ǉƿıİǔǌ İǍĮǏĲǆǋƿǌǆǐ İǏǄĮıǁĮǐ ȺǎǑ įǆǋǈǎǑǏǄǎǘǌĲĮǈ ǊǗǄǔ ĲǎǑ ıǒǀǋĮĲǎǐ
ƶǑǌƿǏǄİǈĮǐ –ƩǈǉĲǘǔıǆǐ ǉĮǈ Ĳǆǐ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ ĲǎǑ İȺİǌįǑĲǈǉǎǘ ıǒİįǁǎǑ ıĲĮ ǋƿǊǆ Ĳǆǐ
ƮǎǈǌǎȺǏĮǍǁĮǐ ǀ/ǉĮǈ ıĲǆ ǌƿĮ İĲĮǈǏİǁĮ ȺǎǑ ǇĮ ǈįǏǑǇİǁ ıİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ Ĳǎ İȺİǌįǑĲǈǉǗ
ıǒƿįǈǎ ȺİǏǈǊĮǋǃƾǌİǈ ǉǎǈǌǀ ǑȺǎįǎǋǀ(ƱĬ) .

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

35%> ƩƪƮƷƧ 50%

ƩİǁǉĲǆǐ 26

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

35%> ƩƪƮƷƧ 20%

ƩǆǋǈǎǑǏǄǁĮ ƴǏǗıǇİĲǆǐ ƧȺĮıǒǗǊǆıǆǐ.

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

20%> ƩƪƮƷƧ10%

ƮǏǈĲǀǏǈǎ ǄǄ

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

10%>ƩƪƮƷƧ

ƴǎıǎıĲǗ Ĳǔǌ İȺǈǊƿǍǈǋǔǌ įĮȺĮǌǙǌ ĲǎǑ İȺİǌįǑĲǈǉǎǘ ıǒİįǁǎǑ ȺǎǑ ĮĳǎǏǎǘǌ
İǍǎǈǉǎǌǗǋǆıǆ İǌƿǏǄİǈĮǐ, İĳĮǏǋǎǄǀ ǉĮǇĮǏǙǌ ĲİǒǌǎǊǎǄǈǙǌ ǀ ǉĮǈ įǈĮǒİǁǏǈıǆ
ĮȺǎǃǊǀĲǔǌ (ƩƪƮƷƧ)

ƩİǁǉĲǆǐ 25

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

10%>ƪƲ

ƧİǈĳǗǏǎǐ ǉĮǈ ƴǏƾıǈǌǆ ƧǌƾȺĲǑǍǆ

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

20%> ƪƲ  10%

ƮǏǈĲǀǏǈǎ Ǆǃ

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

30%> ƪƲ  20%
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ƣĲĮǌ ıǑǋǃĮǁǌİǈ Ĳǎ ȺĮǏĮȺƾǌǔ ǄİǄǎǌǗǐ 5 ǃĮǇǋǎǁ ıİ ĮǌĲǁǇİĲǆ ȺİǏǁȺĲǔıǆ 0 ǃĮǇǋǎǁ.

ƴǏǎǉİǈǋƿǌǎǑ ǌĮ ǇİǔǏǆǇİǁ ǗĲǈ ǈıǒǘİǈ ǆ ȺĮǏĮȺƾǌǔ ǄİǄǎǌǗǐ ǇĮ ȺǏƿȺİǈ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ Ĳǎ 50% Ĳǔǌ İȺǈǊƿǍǈǋǔǌ įĮȺĮǌǙǌ ĲǎǑ
İȺİǌįǑĲǈǉǎǘ ıǒİįǁǎǑ ǌĮ ȺǏĮǄǋĮĲǎȺǎǈǎǘǌĲĮǈ ıİ ǎǏǄĮǌǔǋƿǌǎǑǐ ǒǙǏǎǑǐ ǑȺǎįǎǒǀǐ.

ƪǄǉĮĲƾıĲĮıǆ ıİ ǎǏǄĮǌǔǋƿǌǎǑǐ ǒǙǏǎǑǐ ǑȺǎįǎǒǀǐ (ƨƭƴƪ, ƨƭƳƴƧ, ƨƪƴƪ, ƷİǒǌǎǊǎǄǈǉƾ
ƴƾǏǉĮ, ƪȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉƾ ȺƾǏǉĮ ǉ.Į.)

ƣĲĮǌ ıǑǋǃĮǁǌİǈ Ĳǎ ȺĮǏĮȺƾǌǔ ǄİǄǎǌǗǐ 2 ǃĮǇǋǎǁ ıİ ĮǌĲǁǇİĲǆ ȺİǏǁȺĲǔıǆ 0 ǃĮǇǋǎǁ.

ƴǏǎǉİǈǋƿǌǎǑ ǌĮ ǇİǔǏǆǇİǁ ǗĲǈ ǈıǒǘİǈ ǆ ȺĮǏĮȺƾǌǔ ǄİǄǎǌǗǐ ǇĮ ȺǏƿȺİǈ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ Ĳǎ 50% Ĳǔǌ İȺǈǊƿǍǈǋǔǌ įĮȺĮǌǙǌ ĲǎǑ
İȺİǌįǑĲǈǉǎǘ ıǒİįǁǎǑ ǌĮ ȺǏĮǄǋĮĲǎȺǎǈǎǘǌĲĮǈ ıĲĮ İǌ ǊǗǄǔ ǌǆıǈƾ

ƪǄǉĮĲƾıĲĮıǆ ıİ ǌǆıǈƾ ĲǎǑ ƧǈǄĮǁǎǑ ǉĮǈ ƭǎǌǁǎǑ ƴİǊƾǄǎǑǐ

Ƨƪƴ> 100%

ƶƸƱƳƯƳ ƨƧĬưƻƱ ƮƵƭƷƬƵƭƻƱ ƳưƧƩƻƱ Į +ǃ+Ǆ+į

ƩİǁǉĲǆǐ 29

ƩİǁǉĲǆǐ 28

ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ
ǒǎǏǆǄǎǘǌĲĮǈ ǃĮǇǋǎǁ

75%> Ƨƪƴ  100%
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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