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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Δεκεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3361
Ορισμός της Ομάδας Τοπικής δράσης (ΟΤΔ) «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020. Ανάθεση αρμοδιοτήτων
διαχείρισης για πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων
και για πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων στο
πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε για το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-04-2005).
2. Το ν. 4314/2014 - Μέρος Ι «Για τη Διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/
Α΄/23-12-2014) και ειδικότερα το άρθρο 13, παρ. 7α, το
άρθρο 47 και το άρθρο 57, όπως ισχύουν.
3. Τον κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 1083/2006 και ειδικότερα το άρθρο 72 (β), το
άρθρο 123, παρ. 6 και 7 και τα άρθρα 32, 33, 34 και 35.
4. Τον κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με ον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΚ) αριθμ. 1080/2006.
5. Τον κανονισμό (ΕΕ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Δεκεμβρίου 2013
για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1081/2006 του Συμβουλίου,
και ειδικότερα το άρθρο 12, παρ. 1 αυτού.

Αρ. Φύλλου 4668

6. Την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την
έννοια της κρατικής ενίσχυσης όπως αναφέρεται στο
άρθρο 107 παράγραφος 1 της Συνθήκης, για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2016/C 262/01). European
Commission (DG COMPETITION), 2015, Analytical Grids
on the application of State aid rules to the financing of
infrastructure projects, Publication 21 September 2015.
7. Τον κανονισμό της ΕΕ 651/2014 της Επιτροπής για
την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως
συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης.
8. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής,
της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ήσσονος σημασίας (Κανονισμός «De Minimis»).
9. Την αριθμ. C(2017) 8467/06.12.2017 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης C(2014) 10166/18-12-2014 για
την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού
προγράμματος «Πελοπόννησος» για στήριξη από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» για
την περιφέρεια Πελοποννήσου στην Ελλάδα (κωδ. CCI:
2014GR16M2OP008).
10. Την υπουργική απόφαση αριθμ. 32672/ΕΥΘΥ329/
23-3-2015 (ΦΕΚ 715/Β΄/24-4-2015) με την οποία αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.
Περιφέρειας Πελοποννήσου.
11. Τις αριθμ. 40134/ΕΥΘΥ/373/12-4-2016 «Οδηγίες
για τη διαχείριση και εφαρμογή των στρατηγικών ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης» της Εθνικής Αρχής
Συντονισμού -ΕΣΠΑ.
12. Την αριθμ. 83388/ΕΥΣΣΑ 1777/26-7-2017 εγκύκλιο
«Σχεδιασμός και υλοποίηση Στρατηγικών Τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων.
13. Την αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016
(ΦΕΚ 3521/Β΄/1.11.2016) υπουργική αΑπόφαση με θέμα
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθμ. 81986/
ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων

63070

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
14. Την αριθμ. υπουργική απόφαση 126829/ΕΥΘΥ
1217/08.12.2015 [ΦΕΚ Β΄ 2784/21.12.2015] «Σύστημα
δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών
από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του
ν. 4314/2014».
15. Την αριθμ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13-07-2016 (60ΝΩ
4653Ο7-ΥΔ9) εγκύκλιο της ΕΥΚΕ με θέμα «Οδηγίες στους
φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020».
16. Την αριθμ. 2827/7-11-2017 (ΑΔΑ: 7ΣΣΥ7Λ1-3ΧΠ)
απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την
έγκριση της Στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων με τίτλο: «Στρατηγική
και Σχέδιο δράσης ΤΑΠΤοΚ/CLLD «Αρκαδία 2020»» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόνησσος» 20142020.
17. Την αριθμ. 3360/27-12-2017 εισήγηση της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου μετά τη θετική αξιολόγηση της ΟΤΔ «ΤΑΠΤΟΚ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ» ως
Ενδιάμεσου Φορέα όπως αποτυπώνεται στο σχετικό
Φύλλο Αξιολόγησης.
18. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο ανατίθενται αρμοδιότητες
διαχείρισης μέρους του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020
Η ΤΑΠΤΟΚ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ, ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόνησσος».
Άρθρο 2
Αντικείμενο ανάθεσης
1. Η ΤΑΠΤΟΚ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ, αναλαμβάνει αρμοδιότητες για τη διαχείριση μέρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020, όπως
προσδιορίζονται στα άρθρα 3 και 4.
2. Η εκχωρούμενη προς διαχείριση συνολική χρηματοδότηση και η κατανομή της ανά Άξονα Προτεραιότητας,
Θεματικό Στόχο, Επενδυτική Προτεραιότητα και Πεδίο
Παρέμβασης αποτυπώνεται στα Παραρτήματα Ι, Π και
III της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 3
Αρμοδιότητες διαχείρισης για πράξεις
πλην Κρατικών Ενισχύσεων
Η ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ αναλαμβάνει, στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος», τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Εξειδικεύει τις πράξεις/ δράσεις που διαχειρίζεται,
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όπου απαιτείται, και καταρτίζει τον ετήσιο προγραμματισμό των προσκλήσεων και εντάξεων, σύμφωνα με τις
κατευθύνσεις της Διαχειριστικής Αρχής (ΔΑ) του ΕΠ. Παρέχει τα στοιχεία εξειδίκευσης και προγραμματισμού στη
ΔΑ, προκειμένου να ενταχθούν στην «Εξειδίκευση της
εφαρμογής του ΕΠ» και στον ετήσιο προγραμματισμό
του ΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4314/2014.
2. Παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία στη ΔΑ για την
εκπόνηση των αξιολογήσεων του Προγράμματος, και
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των
συμπερασμάτων των εν λόγω αξιολογήσεων σε συνεργασία με τη ΔΑ.
3. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των πράξεων/ δράσεων που διαχειρίζεται και ειδικότερα, τη
χρηματοοικονομική πρόοδο τους, τους ποσοτι κόποι η
μένους δείκτες, τα ορόσημα και τους στόχους του πλαισίου επίδοσης, τις προοπτικές εξέλιξης τους, λαμβάνει
τα κατάλληλα μέτρα για την απορρόφηση των ετήσιων
δεσμεύσεων και εισηγείται στη ΔΑ προτάσεις αναθεώρησής τους.
4. Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη συλλογή στοιχείων
που συνδέονται με τους δείκτες και το πλαίσιο επίδοσης
για τις πράξεις που διαχειρίζεται, καθώς και για τη διασφάλιση της πληρότητας και ποιότητας τους. Συνεργάζεται με τη ΔΑ και την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) για
την εφαρμογή των ρυθμίσεων του ενιαίου συστήματος
παρακολούθησης των δεικτών, όπως κάθε φορά ισχύει.
5. Υποστηρίζει τη ΔΑ του ΕΠ στη σύνταξη αιτημάτων
εξαίρεσης από την εφαρμογή της διαδικασίας αποδέσμευσης για τις δεσμεύσεις που δεν απορροφήθηκαν,
εξαιτίας δικαστικών ή διοικητικών εμπλοκών ή και για
λόγους ανωτέρας βίας, στις περιπτώσεις που τα εν λόγω
αιτήματα αφορούν στις πράξεις που διαχειρίζεται.
6. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται
από τη ΔΑ του ΕΠ για την υποβολή των ετήσιων και
τελικών εκθέσεων υλοποίησης, την προετοιμασία της
ετήσιας εξέτασης του ΕΠ, την υποστήριξη του έργου της
Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, κ.λπ.
7. Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ)
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε
πληροφορία που ζητείται.
8. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τα απαραίτητα εργαλεία, πρότυπα και προδιαγραφές για τη σωστή άσκηση
των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που έχουν εκχωρηθεί σε
συμφωνία με τη ΔΑ του ΕΠ και την ΕΑΣ.
9. Συνεργάζεται με τη ΔΑ του ΕΠ για τη διαμόρφωση
της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των πράξεων που διαχειρίζεται, προκειμένου να εγκριθούν από
την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.
10. Οργανώνει και παρακολουθεί ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις/ δράσεις που
διαχειρίζεται, στη βάση της εγκεκριμένης στρατηγικής
επικοινωνίας του ΕΠ, με στόχο την, όσο το δυνατόν, ευρύτερη διάδοση πληροφοριών προς τους δυνητικούς
δικαιούχους για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης τους
από το ΕΠ, προς τους δικαιούχους/ωφελούμενους για
τις ωφέλειες που μπορούν να αποκομίσουν και προς
τους πολίτες της χώρας για το ρόλο και τα επιτεύγματα
τη πολιτικής συνοχής των Ταμείων.
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11. Προετοιμάζει και αποστέλλει στη ΔΑ του ΕΠ για
σύμφωνη γνώμη, τα σχέδια προσκλήσεων των πράξεων
που διαχειρίζεται για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από τους Άξονες Προτεραιότητες του ΕΠ και τους
θεματικούς στόχους που διαχειρίζεται. Μεριμνά για την
έκδοση των προσκλήσεων και τη δημοσιοποίηση τους.
Οι προσκλήσεις παρέχουν προς τους δυνητικούς δικαιούχους, σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με:
(α) τις ευκαιρίες χρηματοδότησης σχετικά με τον τύπο
των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο
της πρόσκλησης,
(β) τους όρους επιλεξιμότητας των δαπανών που πρέπει να ικανοποιούν οι προτεινόμενες πράξεις, προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο
του ΕΠ,
(γ) τις διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές χρονικές προθεσμίες,
(δ) τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των προς
χρηματοδότηση πράξεων,
(ε) τα αρμόδια στελέχη του Ενδιάμεσου Φορέα, τα
οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με
την πρόσκληση,
(στ) την ευθύνη των δικαιούχων για την ενημέρωση
του κοινού σχετικά με το σκοπό της πράξης και την υποστήριξη από τα Ταμεία της ΕΕ, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στρατηγική επικοινωνίας του ΕΠ, τους στόχους και
τις ευκαιρίες χρηματοδότησης του ΕΠ,
ζ) την υποχρέωση του δικαιούχου, εφόσον η πρόταση
του επιλεγεί, να συμπεριληφθούν στοιχεία της πράξης
του, στον κατάλογο των πράξεων του ΕΠ, ο οποίος δημοσιοποιείται και είναι προσβάσιμος μέσω ενιαίου διαδικτυακού τόπου ή ενιαίας διαδικτυακής πύλης, σύμφωνα
με το άρθρο 115, παρ. 2 του καν. 1303/2013.
12. Αξιολογεί τις αιτήσεις/ προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρμόζοντας την εγκεκριμένη μεθοδολογία και
τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης από την Επιτροπή
Παρακολούθησης του ΕΠ.
13. Εισηγείται στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου την
έκδοση των Αποφάσεων Ένταξης των πράξεων και, μετά
την έκδοση τους, τις δημοσιοποιεί.
14. Παρακολουθεί την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και τους δικαιούχους, στη βάση
των όρων της απόφασης Ένταξης, τις αναληφθείσες δεσμεύσεις, της τήρησης των χρονικών προθεσμιών που
τίθενται για την ολοκλήρωση των επί μέρους δράσεων/
υποέργων των πράξεων, καθώς και τη συμμόρφωση
τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες υλοποίησης καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης τους.
Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης
των πράξεων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την
έγκαιρη επίλυσή τους, ή προτείνει ενέργειες υποστήριξης των δικαιούχων.
15. Θέτει σε καθεστώς επιτήρησης τους δικαιούχους
που οι πράξεις τους αποκλίνουν από τους όρους της
απόφασης ένταξης ή και του χρονικού προγραμματισμού της εκτέλεσης τους και καθορίζει διορθωτικά μέτρα και περίοδο συμμόρφωσης. Εισηγείται στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, την ανάκληση των αποφάσεων
ένταξης των πράξεων, για τις οποίες οι δικαιούχοι δεν
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υλοποιήσουν τα διορθωτικά μέτρα εντός της περιόδου
συμμόρφωσης, ή εάν η εκτέλεση των υποέργων τους
που αφορούν ενέργειες προετοιμασίας δεν ολοκληρώνεται εντός των χρονικών προθεσμιών που ορίζονται
στην απόφαση ένταξης.
16. Εισηγείται στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, την
έκδοση τροποποιήσεων της απόφασης ένταξης ή ανάκλησης αυτής, και μεριμνά για τη δημοσιοποίησή τους.
17.Ε ισηγείται στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, την
έκδοση των αποφάσεων ολοκλήρωσης των πράξεων.
18. Διενεργεί ελέγχους νομιμότητας των διακηρύξεων, καθώς και των διαδικασιών ανάθεσης των δημοσίων
συμβάσεων και των τροποποιήσεων αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των δαπανών.
19. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4314/2014
και στις Διαδικασίες του ΣΔΕ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγματοποίηση
των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι, η τήρηση χωριστού λογιστικού συστήματος ή επαρκούς λογιστικής
κωδικοποίησης, η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας,
καθώς και η συμμόρφωση των πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.
20. Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις
διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο,
βάσει της οποίας επιλέγονται οι προς επαλήθευση πράξεις ή οι συναλλαγές τους.
21. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη
παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου και προβαίνει
στις απαραίτητες ενέργειες κατά τα προβλεπόμενα στις
Διαδικασίες του ΣΔΕ.
22. Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται και για
την παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με τα
πρότυπα και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης
και Ελέγχου.
23. Εισηγείται στη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ την ακύρωση μέρους ή του συνόλου της δημόσιας συνεισφοράς
της πράξης, βάσει πορίσματος διοικητικής ή επιτόπιας
επαλήθευσης ή πορίσματος ελέγχου, καταχωρώντας τις
αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή κοινοτικού
δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της
παράβασης και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, δύναται
να προβεί σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης της πράξης από το ΕΠ, καταχωρώντας τις
αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Τα στοιχεία
διαβιβάζονται στις αρμόδιες Αρχές/ φορείς, σύμφωνα
με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
24. Εισηγείται στη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ, την
έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί
βάσει των επαληθεύσεων αχρεωστήτως καταβληθείσα
δαπάνη, και παρακολουθεί την ανάκτηση των σχετικών
ποσών.
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25. Παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των
μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους δικαιούχους,
σύμφωνα με το άρθρο 71 του καν. 1303/2013.
26. Παρακολουθεί τα καθαρά έσοδα των πράξεων που
διαχειρίζεται, εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου 61 και της παραγράφου 8
του άρθρου 65 του καν. 1303/2013. Ειδικότερα για εκείνες τις πράξεις που δεν είναι αντικειμενικά εφικτό να
καθοριστούν εκ των προτέρων τα έσοδα, ο ΕΦ ενημερώνει σχετικά την Αρχή Πιστοποίησης για τα έσοδα που
παράγονται εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της
πράξης ή έως την προθεσμία για την υποβολή των εγγράφων για το κλείσιμο του ΕΠ, προκειμένου τα εν λόγω
έσοδα να αφαιρεθούν από τις δαπάνες που δηλώνονται
στην Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61,
παρ. 6 του καν. 1303/2013.
27. Συνεργάζεται με τη ΔΑ του ΕΠ για την υποβολή
στην Επιτροπή των απαιτούμενων για τα μεγάλα έργα
πληροφοριών, σύμφωνα με τα άρθρα 101, 102 και 103
του καν. 1303/2013.
28. Διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι λαμβάνουν πλήρως
το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης δαπάνης,
το αργότερο 90 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης πληρωμής από το δικαιούχο, χωρίς την αφαίρεση ή την παρακράτηση κανενός ποσού και χωρίς την
είσπραξη καμίας ειδικής επιβάρυνσης ή άλλου τέλους
ισοδύναμου αποτελέσματος που θα επέφερε μείωση
των ποσών της επιλέξιμης χρηματοδότησης για τους
δικαιούχους.
29. Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούν για κάθε δαπάνη των
πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης.
30. Παρέχει στη ΔΑ του ΕΠ τα απαιτούμενα στοιχεία,
προκειμένου να καταρτιστεί η δήλωση διαχείρισης και
ετήσια σύνοψη που αναφέρεται στο άρθρο 125 του
καν. 1303/2013.
31. Παρέχει στη ΔΑ του ΕΠ τα απαραίτητα στοιχεία
για την κατάρτιση του προγραμματισμού των ετήσιων
πιστώσεων του ΕΠ καθώς και για τις χρηματοδοτήσεις
(διάθεση ποσών στους λογαριασμούς κάθε συλλογικής
απόφασης) του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του
ΠΔΕ, σύμφωνα με τις Διαδικασίες του ΣΔΕ.
32. Συνεργάζεται με τη ΔΑ του ΕΠ για την υποβολή
απαντήσεων σε σχετικά πορίσματα ελέγχου που διενεργήθηκε στον ίδιο και σε πράξεις που διαχειρίζεται, από
τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα.
33. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τις απαιτήσεις για τη
διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά
με τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται για
τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 125, παρ. 4 του καν. 1303/2013 και
σύμφωνα με τους κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης
και Ελέγχου.
34. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώρηση
στο ΟΠΣ, των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν
στις παραπάνω αρμοδιότητες διαχείρισης και έχει την
ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα
των στοιχείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ.
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35. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των
αρμοδιοτήτων του. Τα αρχεία δύνανται να τηρούνται
ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ, σύμφωνα με τις Διαδικασίες του
ΣΔΕ.
Άρθρο 4
Αρμοδιότητες διαχείρισης
για πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων
Η ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ αναλαμβάνει, στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος», τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Εξειδικεύει τις πράξεις/ δράσεις που διαχειρίζεται,
όπου απαιτείται, και καταρτίζει τον ετήσιο προγραμματισμό των προσκλήσεων και εντάξεων, σύμφωνα με τις
κατευθύνσεις της Διαχειριστικής Αρχής (ΔΑ) του ΕΠ. Παρέχει τα στοιχεία εξειδίκευσης και προγραμματισμού στη
ΔΑ, προκειμένου να ενταχθούν στην «Εξειδίκευση της
εφαρμογής του ΕΠ» και στον ετήσιο προγραμματισμό
του ΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4314/2014.
2. Παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία στη ΔΑ για την
εκπόνηση των αξιολογήσεων του Προγράμματος, και
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των
συμπερασμάτων των εν λόγω αξιολογήσεων σε συνεργασία με τη ΔΑ.
3. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των πράξεων/ δράσεων που διαχειρίζεται και ειδικότερα, τη
χρηματοοικονομική πρόοδο τους, τους ποσοτι κόποι η
μένους δείκτες, τα ορόσημα και τους στόχους του πλαισίου επίδοσης, τις προοπτικές εξέλιξης τους, λαμβάνει
τα κατάλληλα μέτρα για την απορρόφηση των ετήσιων
δεσμεύσεων και εισηγείται στη ΔΑ προτάσεις αναθεώρησής τους.
4. Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη συλλογή στοιχείων
που συνδέονται με τους δείκτες και το πλαίσιο επίδοσης
για τις πράξεις που διαχειρίζεται, καθώς και για τη διασφάλιση της πληρότητας και ποιότητας τους. Συνεργάζεται με τη ΔΑ και την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) για
την εφαρμογή των ρυθμίσεων του ενιαίου συστήματος
παρακολούθησης των δεικτών, όπως κάθε φορά ισχύει.
5. Υποστηρίζει τη ΔΑ του ΕΠ στη σύνταξη αιτημάτων
εξαίρεσης από την εφαρμογή της διαδικασίας αποδέσμευσης για τις δεσμεύσεις που δεν απορροφήθηκαν,
εξαιτίας δικαστικών ή διοικητικών εμπλοκών ή και για
λόγους ανωτέρας βίας, στις περιπτώσεις που τα εν λόγω
αιτήματα αφορούν στις πράξεις που διαχειρίζεται.
6. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται
από τη ΔΑ του ΕΠ για την υποβολή των ετήσιων και
τελικών εκθέσεων υλοποίησης, την προετοιμασία της
ετήσιας εξέτασης του ΕΠ, την υποστήριξη του έργου της
Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, κ.λπ.
7. Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ)
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε
πληροφορία που ζητείται.
8. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τα απαραίτητα εργαλεία, πρότυπα και προδιαγραφές για τη σωστή άσκηση
των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που έχουν εκχωρηθεί σε
συμφωνία με τη ΔΑ του ΕΠ και την ΕΑΣ.
9. Συνεργάζεται με τη ΔΑ του ΕΠ για τη διαμόρφωση
της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των πρά-
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ξεων που διαχειρίζεται, προκειμένου να εγκριθούν από
την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.
10. Οργανώνει και παρακολουθεί ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις πράξεις/ δράσεις που
διαχειρίζεται, στη βάση της εγκεκριμένης στρατηγικής
επικοινωνίας του ΕΠ, με στόχο την, όσο το δυνατόν, ευρύτερη διάδοση πληροφοριών προς τους δυνητικούς
δικαιούχους για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης τους
από το ΕΠ, προς τους δικαιούχους/ωφελούμενους για
τις ωφέλειες που μπορούν να αποκομίσουν και προς
τους πολίτες της χώρας για το ρόλο και τα επιτεύγματα
τη πολιτικής συνοχής των Ταμείων.
11. Προετοιμάζει και αποστέλλει στη ΔΑ του ΕΠ για
σύμφωνη γνώμη, τα σχέδια προσκλήσεων των πράξεων
που διαχειρίζεται και τους σχετικούς Οδηγούς Εφαρμογής (εφόσον απαιτείται), για την υποβολή προτάσεων
από τις ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις που αιτούνται
τη λήψη δημόσιας ενίσχυσης (δυνητικούς δικαιούχους).
Μετά τη σύμφωνη γνώμη της ΔΑ του ΕΠ, προωθεί τα
σχέδια των προσκλήσεων και των Οδηγών Εφαρμογής
στο αρμόδιο όργανο για την έγκρισή τους.
Μετά την έκδοση των προσκλήσεων, μεριμνά για τη
δημοσιοποίηση τους και την ανάρτηση τους στο δικτυακό τόπο του ΕΠ, το www.espa.gr και το πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Οι προσκλήσεις παρέχουν προς τους δυνητικούς δικαιούχους, σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με:
(α) τις ευκαιρίες χρηματοδότησης σχετικά με τον τύπο
των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο
της πρόσκλησης,
(β) τους όρους επιλεξιμότητας των δαπανών που πρέπει να ικανοποιούν οι προτεινόμενες πράξεις (επενδυτικά σχέδια) προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠ,
(γ) τις διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές χρονικές προθεσμίες,
(δ) τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των προς
χρηματοδότηση πράξεων,
(ε) τα αρμόδια στελέχη του Ενδιάμεσου Φορέα, τα
οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με
την πρόσκληση,
(στ) την ευθύνη των δικαιούχων για την ενημέρωση
του κοινού σχετικά με το σκοπό της πράξης και την υποστήριξη από τα Ταμεία της ΕΕ, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στρατηγική επικοινωνίας του ΕΠ, τους στόχους και
τις ευκαιρίες χρηματοδότησης του ΕΠ,
(ζ) την υποχρέωση του δικαιούχου, εφόσον η πρόταση
του επιλεγεί, να συμπεριληφθούν στοιχεία της πράξης
του, στον κατάλογο των πράξεων του ΕΠ, ο οποίος δημοσιοποιείται και είναι προσβάσιμος μέσω ενιαίου διαδικτυακού τόπου ή ενιαίας διαδικτυακής πύλης, σύμφωνα
με το άρθρο 115, παρ. 2 του καν. 1303/2013.
12. Αξιολογεί τις αιτήσεις/ προτάσεις που υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), εφαρμόζοντας την εγκεκριμένη
μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης
από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.

63073

13. Εισηγείται στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου την
έκδοση της απόφασης ένταξης των πράξεων στο ΕΠ και,
μετά την έκδοση τους, τις δημοσιοποιεί.
Σε περίπτωση που κατά την Ένταξη των πράξεων σε
ΕΠ του ΕΣΠΑ προϋπάρχει Απόφαση Χρηματοδότησης,
ο ΕΦ οφείλει να ενημερώσει τους δικαιούχους σχετικά,
καθώς και για τις επιπλέον υποχρεώσεις που αυτοί αναλαμβάνουν.
14. Παρακολουθεί την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και τους δικαιούχους, στη βάση των
όρων της Απόφασης Χρηματοδότησης της πράξης, τις
αναληφθείσες δεσμεύσεις, της τήρησης των χρονικών
προθεσμιών που τίθενται, καθώς και τη συμμόρφωση
τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες υλοποίησης καθ' όλη τη διάρκεια υλοποίησης τους.
Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης
των πράξεων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την
έγκαιρη επίλυσή τους.
15. Εισηγείται στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου την
έκδοση τροποποιήσεων της Απόφασης Χρηματοδότησης πράξης ή ανάκλησης αυτής. Εφόσον οι εν λόγω τροποποιήσεις επιφέρουν αλλαγή στα στοιχεία της απόφασης ένταξης των πράξεων σύμφωνα με το ΣΔΕ, εισηγείται
στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου την τροποποίηση
της απόφασης ένταξης των πράξεων. Μεριμνά για τη
δημοσιοποίηση των αποφάσεων.
16. Εισηγείται στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου,
την έκδοση της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης πράξης και
της απόφασης ολοκλήρωσης πράξεων.
17. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4314/2014
και στις Διαδικασίες του ΣΔΕ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγματοποίηση
των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι, η τήρηση χωριστού λογιστικού συστήματος ή επαρκούς λογιστικής
κωδικοποίησης, η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας,
καθώς και η συμμόρφωση των πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.
Στην περίπτωση που στην οικεία πρόσκληση προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής, ο ΕΦ διενεργεί
διοικητική επαλήθευση στο αίτημα του δικαιούχου σύμφωνα με τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης
και Ελέγχου.
18. Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις
διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο,
βάσει της οποίας επιλέγονται οι προς επαλήθευση πράξεις ή οι συναλλαγές τους.
19. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη
παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου και προβαίνει
στις απαραίτητες ενέργειες κατά τα προβλεπόμενα στις
Διαδικασίες του ΣΔΕ.
20. Τηρεί αρχεία στο ΠΣΚΕ και στο ΟΠΣ για τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται
και για την παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα
με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.
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21. Εισηγείται στη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ την ακύρωση μέρους ή του συνόλου της δημόσιας συνεισφοράς
της πράξης, βάσει πορίσματος διοικητικής ή επιτόπιας
επαλήθευσης ή πορίσματος ελέγχου, καταχωρώντας τις
αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή κοινοτικού
δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της
παράβασης και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, δύναται
να προβεί σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης της πράξης από το ΕΠ, καταχωρώντας τις
αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Τα στοιχεία
διαβιβάζονται στις αρμόδιες Αρχές/ φορείς, σύμφωνα
με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
22. Εισηγείται στη Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ, την
έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί
βάσει των επαληθεύσεων αχρεωστήτως καταβληθείσα
δαπάνη, και παρακολουθεί την ανάκτηση των σχετικών
ποσών.
23. Παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των
μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους δικαιούχους,
σύμφωνα με το άρθρο 71 του καν. 1303/2013.
24. Διασφαλίζει ότι οι δικαιούχοι λαμβάνουν πλήρως
το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης δαπάνης,
το αργότερο 90 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής
της αίτησης πληρωμής από το δικαιούχο, χωρίς την αφαίρεση ή την παρακράτηση κανενός ποσού και χωρίς την
είσπραξη καμίας ειδικής επιβάρυνσης ή άλλου τέλους
ισοδύναμου αποτελέσματος που θα επέφερε μείωση
των ποσών της επιλέξιμης χρηματοδότησης για τους
δικαιούχους.
25. Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούν για κάθε δαπάνη των
πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης.
26. Παρέχει στη ΔΑ του ΕΠ τα απαιτούμενα στοιχεία,
προκειμένου να καταρτιστεί η δήλωση διαχείρισης και
ετήσια σύνοψη που αναφέρεται στο άρθρο 125 του
καν. 1303/2013.
27. Παρέχει στη ΔΑ του ΕΠ τα απαραίτητα στοιχεία
για την κατάρτιση του προγραμματισμού των ετήσιων
πιστώσεων του ΕΠ καθώς και για τις χρηματοδοτήσεις
(διάθεση ποσών στους λογαριασμούς κάθε συλλογικής
απόφασης) του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του
ΠΔΕ, σύμφωνα με τις Διαδικασίες του ΣΔΕ.
28. Συνεργάζεται με τη ΔΑ του ΕΠ για την υποβολή
απαντήσεων σε σχετικά πορίσματα ελέγχου που διενεργήθηκε στον ίδιο και σε πράξεις που διαχειρίζεται, από
τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα.
29. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τις απαιτήσεις για τη
διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά
με τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται για
τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 125, παρ. 4 του καν. 1303/2013 και
σύμφωνα με τους κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης
και Ελέγχου.
30. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώρηση
στο ΠΣΚΕ και στο ΟΠΣ, των απαραίτητων δεδομένων
που αφορούν στις παραπάνω αρμοδιότητες διαχείρισης
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και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και
πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται σε αυτά
τα πληροφοριακά συστήματα.
31. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των
αρμοδιοτήτων του. Τα αρχεία δύνανται να τηρούνται
ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και στο ΟΠΣ, σύμφωνα με τις
Διαδικασίες του ΣΔΕ.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις Ενδιάμεσου Φορέα
για πράξεις πλην Κρατικών Ενισχύσεων
Επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, η ΤΑΠΤΟΚ Αρκαδία 2020
ΑΜΚΕ αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
1. Προβαίνει σε κατανομή των αρμοδιοτήτων/ καθηκόντων που ανατίθενται, στο εσωτερικό του, προκειμένου
να διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής του διαχωρισμού
των καθηκόντων, ιδιαίτερα μεταξύ των διαδικασιών επιλογής και έγκρισης πράξεων, επαληθεύσεων και πληρωμών.
2. Ορίζει στελέχη από αντιπροσωπευτικές οργανωτικές του Μονάδες που εμπλέκονται στις διαδικασίες
διαχείρισης, τα οποία θα συμμετέχουν στην Ομάδα της
Διαχειριστικής Αρχής για την αξιολόγηση κινδύνων απάτης και θα συνεπικουρούν το έργο της. Ο ορισμός των
στελεχών γίνεται με Απόφαση του Προϊσταμένου ΕΦΔ
και κοινοποιείται στη ΔΑ του ΕΠ.
3. Κοινοποιεί στη ΔΑ του ΕΠ, το νέο οργανόγραμμα
του σε περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησης του, καθώς και τις ενδεχόμενες μεταβολές ή τροποποιήσεις στις
διαδικασίες διαχείρισης που εφαρμόζει.
4. Δε δύναται να μεταβιβάσει τις αρμοδιότητες που
του έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 3 της παρούσας,
σε άλλους ΕΦ, με την επιφύλαξη των άρθρων 34, 37 και
38 του κανονισμού 1303/2013.
5. Κοινοποιεί στη ΔΑ του ΕΠ, πρόγραμμα ενεργειών
και περιοδικές αναφορές προόδου στις προθεσμίες που
ορίζει η ΔΑ και διαμορφώνει τεκμηριωμένες προτάσεις
διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών, με στόχο
την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση
και υλοποίηση του ΕΠ.
6. Ενημερώνει συστηματικά το ΟΠΣ με τα στοιχεία
προόδου εκτέλεσης των πράξεων που διαχειρίζεται.
7. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις πληροφόρησης
και επικοινωνίας που προσδιορίζονται από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, τη Διαχειριστική Αρχή και
με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 115 του
καν. 1303/2013 για τις πράξεις που διαχειρίζεται.
8. Συμμετέχει σε ομάδες της Διαχειριστικής Αρχής για
τη διερεύνηση ενδείξεων απάτης ή/ καταγγελιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ.
9. Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαχείριση κινδύνων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
10. Αποδέχεται διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις από τη ΔΑ του ΕΠ και παρέχει σε αυτήν τα αναγκαία
στοιχεία, προκειμένου να επιβεβαιωθεί, η κατά το δέοντα
τρόπο άσκηση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί.

Τεύχος Β’ 4668/29.12.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

11. Αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους ελεγκτικών αρχών/ οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών ελεγκτικών αρχών, τόσο στην έδρα του όσο και στους χώρους υλοποίησης των πράξεων που διαχειρίζεται, και
διευκολύνει τον έλεγχο, προσκομίζοντας οποιοδήποτε
στοιχείο που αφορά στην εκτέλεση της πράξης, εφόσον
ζητηθούν.
12. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή διορθωτικών ή
/ και προληπτικών μέτρων που τον αφορούν.
13. Το προσωπικό του ΕΦ, καθώς και τυχόν εξωτερικοί
εμπειρογνώμονες, που απασχολούνται σε δραστηριότητες που αφορούν στην αξιολόγηση πράξεων, στις επαληθεύσεις και στις πληρωμές υποχρεούνται σε υποβολή
δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων.
Άρθρο 6
Υποχρεώσεις Ενδιάμεσου Φορέα
για πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων
Επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προσδιορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας, η ΤΑΠΤΟΚ Αρκαδία 2020
ΑΜΚΕ αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
1. Προβαίνει σε κατανομή των αρμοδιοτήτων/ καθηκόντων που ανατίθενται, στο εσωτερικό του, προκειμένου
να διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής του διαχωρισμού
των καθηκόντων, ιδιαίτερα μεταξύ των διαδικασιών επιλογής και έγκρισης πράξεων, επαληθεύσεων και πληρωμών.
2. Ορίζει στελέχη από αντιπροσωπευτικές οργανωτικές του Μονάδες που εμπλέκονται στις διαδικασίες
διαχείρισης, τα οποία θα συμμετέχουν στην Ομάδα της
Διαχειριστικής Αρχής για την αξιολόγηση κινδύνων απάτης και θα συνεπικουρούν το έργο της. Ο ορισμός των
στελεχών γίνεται με Απόφαση του Προϊσταμένου ΕΦΔ
και κοινοποιείται στη ΔΑ του ΕΠ.
3. Κοινοποιεί στη ΔΑ του ΕΠ, το νέο οργανόγραμμα
του σε περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησης του, καθώς και τις ενδεχόμενες μεταβολές ή τροποποιήσεις στις
διαδικασίες διαχείρισης που εφαρμόζει.
4. Για την εξασφάλιση της νομιμότητας και της κανονικότητας διενέργειας των δαπανών των πράξεων, ο ΕΦΔ
δύναται να υποστηρίζεται από ορκωτούς λογιοτές/ελεγκτές κατά τη διαδικασία πιστοποίησης των δαπανών,
σύμφωνα με το άρθρο 47, παρ. 2 του ν. 4314/2014.
5. Δε δύναται να μεταβιβάσει τις αρμοδιότητες που
του έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 3 της παρούσας,
σε άλλους ΕΦ, με την επιφύλαξη των άρθρων 34, 37 και
38 του κανονισμού 1303/2013.
6. Κοινοποιεί στη ΔΑ του ΕΠ, πρόγραμμα ενεργειών
και περιοδικές αναφορές προόδου στις προθεσμίες που
ορίζει η ΔΑ και διαμορφώνει τεκμηριωμένες προτάσεις
διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών, με στόχο
την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση
και υλοποίηση του ΕΠ.
7. Έχει την υποχρέωση να εξειδικεύσει το γενικό εγχειρίδιο χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που έχει εκδοθεί από
την ΕΥΚΕ, ανάλογα με το περιεχόμενο της κάθε Πρόσκλησης (μέτρο ενίσχυσης) και, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα
με τις κατευθύνσεις της ΔΑ του ΕΠ και της ΕΑΣ. Επίσης,
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έχει την υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες επιχειρησιακής υποστήριξης των χρηστών του ΠΣΚΕ (help desk) καθ'
όλο το διάστημα υλοποίησης της πράξης.
8. Ενημερώνει συστηματικά το ΠΣΚΕ και το ΟΠΣ με
τα στοιχεία προόδου εκτέλεσης των πράξεων που διαχειρίζεται.
9. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις πληροφόρησης
και επικοινωνίας που προσδιορίζονται από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, τη Διαχειριστική Αρχή και
με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 115 του
καν. 1303/2013 για τις πράξεις που διαχειρίζεται.
10. Συμμετέχει σε ομάδες της Διαχειριστικής Αρχής
για τη διερεύνηση ενδείξεων απάτης ή/ καταγγελιών
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ.
11. Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαχείριση κινδύνων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
12. Αποδέχεται διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις από τη ΔΑ του ΕΠ και παρέχει σε αυτήν τα αναγκαία
στοιχεία, προκειμένου να επιβεβαιωθεί, η κατά το δέοντα
τρόπο άσκηση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί.
13. Αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους ελεγκτικών αρχών/ οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών ελεγκτικών αρχών, τόσο στην έδρα του όσο και στους χώρους υλοποίησης των πράξεων που διαχειρίζεται, και
διευκολύνει τον έλεγχο, προσκομίζοντας οποιοδήποτε
στοιχείο που αφορά στην εκτέλεση της πράξης, εφόσον
ζητηθούν.
14. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή διορθωτικών ή
/ και προληπτικών μέτρων που τον αφορούν.
15. Το προσωπικό του ΕΦ που απασχολείται σε δραστηριότητες που αφορούν στην αξιολόγηση πράξεων,
στις επαληθεύσεις και στις πληρωμές, καθώς και οι
εξωτερικοί αξιολογητές/ ελεγκτές που ενδεχομένως
αξιοποιεί για τις δραστηριότητες αυτές, υποχρεούνται
σε υποβολή δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων.
Άρθρο 7
Υποχρεώσεις της Διαχειριστικής Αρχής
του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020, στο πλαίσιο της παρακολούθησης εφαρμογής της παρούσας
απόφασης από τον ΕΦ, υποχρεούται στην τήρηση των
παρακάτω:
1. Κοινοποιεί στον ΕΦ το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ
2014-2020 και κάθε προσαρμογή, τροποποίηση/ αναθεώρησή του.
2. Υποστηρίζει τον ΕΦ στην ορθή εφαρμογή των Διαδικασιών και τον ενημερώνει για τις υποχρεώσεις του
συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των κανόνων πληροφόρησης και επικοινωνίας, τις μεθοδολογίες και τις
διαδικασίες παρακολούθησης των δεικτών εκροών, για
την αξιολόγηση κινδύνων απάτης, καθώς και για κάθε
ειδικό θέμα που σχετίζεται με το ΣΔΕ.
3. Συντονίζει και εποπτεύει συστηματικά την άσκηση
των αρμοδιοτήτων/ καθηκόντων του ΕΦ, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρούσα Απόφαση και το Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου, και εφόσον απαιτείται, λαμβάνει
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κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Έχει την τελική ευθύνη
έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΕΠ. Στο πλαίσιο
παρακολούθησης του ΕΦ, η ΔΑ:
3.1. Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση
του ΟΠΣ με τα απαραίτητα δεδομένα υλοποίησης που
απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση και
την επίτευξη των δεικτών, των ορόσημων και των στόχων του πλαισίου επίδοσης, την αξιολόγηση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, καθώς και τις λογιστικές
εγγραφές για κάθε πράξη που διαχειρίζεται.
3.2. Εξετάζει τις σχετικές αναφορές του ΟΠΣ, προκειμένου να επιβεβαιώσει την εφαρμογή του προγραμματισμού του ΕΦ, να αξιολογήσει ενδεχόμενες αποκλίσεις
και να διαμορφώσει προτάσεις διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών, με στόχο την αποτελεσματικότερη
διαχείριση και υλοποίηση του ΕΠ.
3.3. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των επαληθεύσεων που διενεργούνται από την ΤΑΠΤΟΚ Αρκαδία 2020
ΑΜΚΕ.
3.4. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων που
διενεργούνται στην ΤΑΠΤΟΚ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ από
την Αρχή Ελέγχου και άλλα εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα/ αρχές.
3.5. Παρακολουθεί την εφαρμογή διορθωτικών ή / και
προληπτικών μέτρων από την ΤΑΠΤΟΚ Αρκαδία 2020
ΑΜΚΕ.

Τεύχος Β’ 4668/29.12.2017

3.6. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις
στην ΤΑΠΤΟΚ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η διατήρηση της ικανότητας άσκησης των
αρμοδιοτήτων/ καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί,
η διοικητική και δημοσιονομική ικανότητα του για τη
διαχείριση του μέρους του ΕΠ που του έχει εκχωρηθεί
και ότι οι αρμοδιότητες του ασκούνται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και στο Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου.
3.7. Εισηγείται την τροποποίηση της παρούσας Απόφασης, ιδίως ως προς την κατανομή της ενωσιακής στήριξης ανά Άξονα Προτεραιότητας, θεματικό στόχο, και
πεδίο παρέμβασης.
3.8. Στις περιπτώσεις που η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020, διαπιστώσει τη μη συμμόρφωση του
Ενδιάμεσου Φορέα με τους όρους της παρούσας Απόφασης, εισηγείται την ανάκλησή της.
4. Διασφαλίζει ότι η Αρχή Πιστοποίησης λαμβάνει τις
αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις
επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης. Στο πλαίσιο
αυτό, εποπτεύει και συντονίζει πριν από κάθε αίτημα
πληρωμής, αλλά και πριν την εκπόνηση των ετήσιων
λογαριασμών, την πληρότητα των πληροφοριών που
παρέχονται από την ΤΑΠΤΟΚ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ στην
Αρχή Πιστοποίησης.
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ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
ưƪƷƧƨƧƶƬ

ƷĮǋİǁǎ

ƪƷƴƧ

ƶƸƱƳƯƳ

3

2

ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 2ƨ: "ƸƴƳƩƳưƪƶ ƸƴƳƶƷƬƵƭƲƬƶ ƧƱĬƵƻƴƭƱƳƸ ƩƸƱƧưƭƮƳƸ"

ĬEưƧƷƭƮƳƶ ƶƷƳƹƳƶ 9: "ƴǏǎǙǇǆıǆ Ĳǆǐ
ǉǎǈǌǔǌǈǉǀǐ ƿǌĲĮǍǆǐ ǉĮǈ ǉĮĲĮȺǎǊƿǋǆıǆ Ĳǆǐ
ĳĲǙǒİǈĮǐ ǉĮǈ ǉƾǇİ įǈƾǉǏǈıǆǐ"

1

4
ƴǎıǎıĲǗ ıǑǄǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆǐ Įǌƾ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
(%)
80

4
ƴǎıǎıĲǗ ıǑǄǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆǐ Įǌƾ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
(%)
80

6
ƶƷƬƵƭƲƬ ƷƬƶ
ƪƱƻƶƬƶ
2.200.000
2.200.000

2.750.000
2.750.000

5.000.000

6.250.000

5:6+7

5.000.000

6.250.000

ƶƸƱƳƯƭƮƬ
ƹƵƬưƧƷƳƩƳƷƬƶƬ

6
ƶƷƬƵƭƲƬ ƷƬƶ
ƪƱƻƶƬƶ

5:6+7
ƶƸƱƳƯƭƮƬ
ƹƵƬưƧƷƳƩƳƷƬƶƬ

ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 2Ƨ: "ƧƱƧƴƷƸƲƬ ƮƧƭ ƧƲƭƳƴƳƭƬƶƬ ƭƮƧƱƳƷƬƷƻƱ ƧƱĬƵƻƴƭƱƳƸ ƩƸƱƧưƭƮƳƸ - ƪƱƪƵīƳƶ ƮƳƭƱƻƱƭƮƬ ƪƱƶƻưƧƷƻƶƬ"

ĬEưƧƷƭƮƳƶ ƶƷƳƹƳƶ 3: "ƪǌǁıǒǑıǆ Ĳǆǐ
ĮǌĲĮǄǔǌǈıĲǈǉǗĲǆĲĮǐ Ĳǔǌ ưưƪ"

1

550.000

550.000

ƪĬƱƭƮƬ
ƶƸưưƪƷƳƹƬ

7

1.250.000

1.250.000

ƪĬƱƭƮƬ
ƶƸưưƪƷƳƹƬ

7

500.000

500.000

ƪĬƱƭƮƬ
ƶƸưưƪƷƳƹƬ

7

ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 1 :"ƪƱƭƶƹƸƶƬ ƷƬƶ ƧƱƷƧīƻƱƭƶƷƭƮƳƷƬƷƧƶ, ƷƬƶ ƪƯƮƸƶƷƭƮƳƷƬƷƧƶ ƮƧƭ ƷƬƶ ƪƲƻƶƷƵƪĭƪƭƧƶ ƷƬƶ ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ (ƭƩƭƧƭƷƪƵƧ ƷƻƱ ưưƪ), ưƪƷƧƨƧƶƬ ƶƷƬƱ ƴƳƭƳƷƭƮƬ
ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳƷƬƷƧ, ưƪ ƧƭƹưƬ ƷƬƱ ƮƧƭƱƳƷƳưƭƧ ƮƧƭ ƧƸƲƬƶƬ ƷƬƶ ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƮƬƶ ƴƵƳƶƷƭĬƪưƪƱƬƶ ƧƲƭƧƶ"

ƬưƪƵƳưƬƱƭƧ ƪƮƹƻƵƬƶƬƶ: 27/12/2017

Ƨ/Ƨ ƪƮƹƻƵƬƶƬƶ: 1

ƮƻƩƭƮƳƶ ƪƮƹƻƵƬƶƬƶ: ƴƪƯ2_ƷƧƴƷƳƮ

CCI 2014GR16M2OP008

ƹƵƬưƧƷƳƩƳƷƭƮƳƶ ƴƭƱƧƮƧƶ ƩƵƧƶƪƻƱ ƷƳƸ ƪƴ:

ƴƧƵƧƵƷƬưƧ ƭ

Τεύχος Β’ 4668/29.12.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

63077

ƷƧƴƷƳƮ ƧƵƮƧƩƭƧ 2020

ǆ įǈĮǒİǁǏǈıǆ Ĳǔǌ ǎȺǎǁǔǌ İǉǒǔǏİǁĲĮǈ ıĲǎǌ:

"ƴƪƯƳƴƳƱƱƬƶƳƶ 2014 -2020"

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
ưƪƷƧƨƧƶƬ

ƷĮǋİǁǎ

ƪƷƴƧ
ƶƸƱƳƯƳ

3

2

1.080.000
1.080.000

1.350.000
1.350.000

80

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
ưƪƷƧƨƧƶƬ

ƷĮǋİǁǎ

ƪƷƴƧ
ƶƸƱƳƯƳ

3

2

4
ƴǎıǎıĲǗ ıǑǄǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆǐ Įǌƾ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
(%)
80

6
ƶƷƬƵƭƲƬ ƷƬƶ
ƪƱƻƶƬƶ
3.500.000
3.500.000

5:6+7
ƶƸƱƳƯƭƮƬ
ƹƵƬưƧƷƳƩƳƷƬƶƬ
4.375.000
4.375.000

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
ưƪƷƧƨƧƶƬ

ƷĮǋİǁǎ

ƪƷƴƧ
ƶƸƱƳƯƳ

3

2

ƶƸƱƳƯƳ

4
ƴǎıǎıĲǗ ıǑǄǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆǐ Įǌƾ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
(%)
80

6
ƶƷƬƵƭƲƬ ƷƬƶ
ƪƱƻƶƬƶ
1.420.000
1.420.000

15.200.000

5:6+7
ƶƸƱƳƯƭƮƬ
ƹƵƬưƧƷƳƩƳƷƬƶƬ
1.775.000
1.775.000

19.000.000

3.800.000

355.000

355.000

ƪĬƱƭƮƬ
ƶƸưưƪƷƳƹƬ

7

875.000

875.000

ƪĬƱƭƮƬ
ƶƸưưƪƷƳƹƬ

7

270.000

270.000

ƪĬƱƭƮƬ
ƶƸưưƪƷƳƹƬ

7

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ĬEưƧƷƭƮƳƶ ƶƷƳƹƳƶ 7: "ƴǏǎĮǄǔǄǀ Ĳǔǌ
ǃǈǙıǈǋǔǌ ǋİĲĮĳǎǏǙǌ ǉĮǈ İǍƾǊİǈǓǆ Ĳǔǌ
ıǆǋİǁǔǌ ıǑǋĳǗǏǆıǆǐ ıİ ǑȺǎįǎǋƿǐ
ǃĮıǈǉǙǌ įǈǉĲǘǔǌ"

1

ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 4: "ƧƱƧƴƷƸƲƬ – ƪƮƶƸīƹƵƳƱƭƶưƳƶ – ƶƸưƴƯƬƵƻƶƬ ƸƴƳƩƳưƻƱ īƭƧ ƷƬƱ ƳƭƮƳƱƳưƭƮƬ ƮƧƭ ƮƳƭƱƻƱƭƮƬ ƧƱƧƴƷƸƲƬ"

ĬEưƧƷƭƮƳƶ ƶƷƳƹƳƶ 6: "ƩǈĮĲǀǏǆıǆ ǉĮǈ
ȺǏǎıĲĮıǁĮ ĲǎǑ ȺİǏǈǃƾǊǊǎǌĲǎǐ ǉĮǈ
ȺǏǎĮǄǔǄǀ Ĳǆǐ ĮȺǎįǎĲǈǉǀǐ ǒǏǀıǆǐ Ĳǔǌ
ȺǗǏǔǌ"

1

ƶƷƬƵƭƲƬ ƷƬƶ
ƪƱƻƶƬƶ

ƶƸƱƳƯƭƮƬ
ƹƵƬưƧƷƳƩƳƷƬƶƬ

6

5:6+7

4

Ⱥǎıƾ ıİ İǑǏǙ

(ƴİǏǈǊĮǋǃƾǌİǈ ǗǊİǐ Ĳǈǐ ȺǏǎǆǄǎǘǋİǌİǐ)

ƴǎıǎıĲǗ ıǑǄǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆǐ Įǌƾ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
(%)

ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 3: "ƴƵƳƶƷƧƶƭƧ ƷƳƸ ƴƪƵƭƨƧƯƯƳƱƷƳƶ – ưƪƷƧƨƧƶƬ ƶƪ ưƭƧ ƳƭƮƳƱƳưƭƧ ĭƭƯƭƮƬ ƶƷƳ ƴƪƵƭƨƧƯƯƳƱ"

ĬEưƧƷƭƮƳƶ ƶƷƳƹƳƶ 4: "ƶĲǀǏǈǍǆ Ĳǆǐ
ǋİĲƾǃĮıǆǐ ȺǏǎǐ ǋǈĮ ǎǈǉǎǌǎǋǁĮ ǒĮǋǆǊǙǌ
İǉȺǎǋȺǙǌ įǈǎǍİǈįǁǎǑ ĲǎǑ ƾǌǇǏĮǉĮ ıİ
ǗǊǎǑǐ ĲǎǑǐ Ĳǎǋİǁǐ"

1

ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 3: "ƴƵƳƶƷƧƶƭƧ ƷƳƸ ƴƪƵƭƨƧƯƯƳƱƷƳƶ – ưƪƷƧƨƧƶƬ ƶƪ ưƭƧ ƳƭƮƳƱƳưƭƧ ĭƭƯƭƮƬ ƶƷƳ ƴƪƵƭƨƧƯƯƳƱ"

ƬưƪƵƳưƬƱƭƧ ƪƮƹƻƵƬƶƬƶ: 27/12/2017

Ƨ/Ƨ ƪƮƹƻƵƬƶƬƶ: 1

ƮƻƩƭƮƳƶ ƪƮƹƻƵƬƶƬƶ: ƴƪƯ2_ƷƧƴƷƳƮ

CCI 2014GR16M2OP008

ƹƵƬưƧƷƳƩƳƷƭƮƳƶ ƴƭƱƧƮƧƶ ƩƵƧƶƪƻƱ ƷƳƸ ƪƴ:

ƴƧƵƧƵƷƬưƧ ƭ

63078
Τεύχος Β’ 4668/29.12.2017

ƮǔįǈǉǗǐ
3a

ƷǁĲǊǎǐ
ƴǏǎǙǇǆıǆ Ĳǆǐ İȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮǐ, ǈįǁǔǐ ǋİ Ĳǆ įǈİǑǉǗǊǑǌıǆ Ĳǆǐ ǎǈǉǎǌǎǋǈǉǀǐ
İǉǋİĲƾǊǊİǑıǆǐ ǌƿǔǌ ǈįİǙǌ ǉĮǈ Ĳǆ ıĲǀǏǈǍǆ Ĳǆǐ įǆǋǈǎǑǏǄǁĮǐ ǌƿǔǌ İȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ,
ǋİĲĮǍǘ ƾǊǊǔǌ ǋƿıǔ ĳǑĲǔǏǁǔǌ İȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ

ƮǔįǈǉǗǐ
3

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ

ƪƷƴƧ

ƷƧưƪƭƳ

ưƪƷƧƨƧƶƬ

ƮƧƷƬīƳƵƭƧ
ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ

067

ƪȺǈǒİǈǏǆıǈĮǉǀ ĮǌƾȺĲǑǍǆ ưưƪ, ıĲǀǏǈǍǆ Ĳǆǐ İȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮǐ ǉĮǈ
Ĳǔǌ ĳǑĲǔǏǁǔǌ İȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ (ıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǆǐ Ĳǆǐ ıĲǀǏǈǍǆǐ
ıİ ĲİǒǌǎǃǊĮıĲǎǘǐ (spin offs) ǉĮǈ ȺĮǏƾǄǔǄİǐ İĲĮǈǏİǁİǐ (spin outs))

ƶƸƱƳƯƳ

ƮǔįǈǉǗǐ

ƷǁĲǊǎǐ

ƴİįǁǎ ƴĮǏƿǋǃĮıǆǐ

2.000.000

2.000.000

ƶĲǀǏǈǍǆ Ĳǆǐ Ơǌǔıǆǐ

ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 1 :" ƪƱƭƶƹƸƶƬ ƷƬƶ ƧƱƷƧīƻƱƭƶƷƭƮƳƷƬƷƧƶ, ƷƬƶ ƪƯƮƸƶƷƭƮƳƷƬƷƧƶ ƮƧƭ ƷƬƶ ƪƲƻƶƷƵƪĭƪƭƧƶ ƷƬƶ ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ (ƭƩƭƧƭƷƪƵƧ ƷƻƱ ưưƪ), ưƪƷƧƨƧƶƬ ƶƷƬƱ
ƴƳƭƳƷƭƮƬ ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳƷƬƷƧ, ưƪ ƧƭƹưƬ ƷƬƱ ƮƧƭƱƳƷƳưƭƧ ƮƧƭ ƧƸƲƬƶƬ ƷƬƶ ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƮƬƶ ƴƵƳƶƷƭĬƪưƪƱƬƶ ƧƲƭƧƶ"

Ƭ ƶĲǀǏǈǍǆ Ĳǆǐ Ơǌǔıǆǐ, ǘǓǎǑǐ 2.000.000 İǑǏǙ ȺǎǑ İǉǒǔǏİǁĲĮǈ ǋİ Ĳǆǌ ȺĮǏǎǘıĮ YȺǎǑǏǄǈǉǀ AȺǗĳĮıǆ ǉĮĲĮǌƿǋİĲĮǈ ıĲĮ ȺİįǁĮ ȺĮǏƿǋǃĮıǆǐ ǔǐ İǍǀǐ:

ƪǌǁıǒǑıǆ Ĳǆǐ ĮǌĲĮǄǔǌǈıĲǈǉǗĲǆĲĮǐ Ĳǔǌ ưưƪ

ƷǁĲǊǎǐ

ĬİǋĮĲǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ

ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 1 :" ƪƱƭƶƹƸƶƬ ƷƬƶ ƧƱƷƧīƻƱƭƶƷƭƮƳƷƬƷƧƶ, ƷƬƶ ƪƯƮƸƶƷƭƮƳƷƬƷƧƶ ƮƧƭ ƷƬƶ ƪƲƻƶƷƵƪĭƪƭƧƶ ƷƬƶ ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ (ƭƩƭƧƭƷƪƵƧ ƷƻƱ ưưƪ),
ưƪƷƧƨƧƶƬ ƶƷƬƱ ƴƳƭƳƷƭƮƬ ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳƷƬƷƧ, ưƪ ƧƭƹưƬ ƷƬƱ ƮƧƭƱƳƷƳưƭƧ ƮƧƭ ƧƸƲƬƶƬ ƷƬƶ ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƮƬƶ ƴƵƳƶƷƭĬƪưƪƱƬƶ ƧƲƭƧƶ"

Ʒǎ ȺǎıǗ Ĳǔǌ 2.500.000 İǑǏǙ ıǑǌǎǊǈǉǀ ǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆ İǉǒǔǏİǁĲĮǈ ǄǈĮ Ĳǆǌ ǑǊǎȺǎǁǆıǆ ȺǏƾǍİǔǌ ȺǎǑ İǌĲƾııǎǌĲĮǈ ıĲǈǐ ȺĮǏĮǉƾĲǔ İȺİǌįǑĲǈǉƿǐ ȺǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲİǐ:

ƴƧƵƧƵƷƬưƧ ƭƭ

Τεύχος Β’ 4668/29.12.2017
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9

ƴǏǎǙǇǆıǆ Ĳǆǐ ǉǎǈǌǔǌǈǉǀǐ ƿǌĲĮǍǆǐ ǉĮǈ ǉĮĲĮȺǎǊƿǋǆıǆ Ĳǆǐ ĳĲǙǒİǈĮǐ ǉĮǈ
ǉƾǇİ įǈƾǉǏǈıǆǐ
ƶĲǏĮĲǆǄǈǉƿǐ ĲǎȺǈǉǀǐ ĮǌƾȺĲǑǍǆǐ ǋİ ȺǏǔĲǎǃǎǑǊǁĮ Ĳǔǌ ĲǎȺǈǉǙǌ ǉǎǈǌǎĲǀĲǔǌƊ

ƷǁĲǊǎǐ

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ

ưƪƷƧƨƧƶƬ

ƮƧƷƬīƳƵƭƧ
ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ

ƴİįǁǎ ƴĮǏƿǋǃĮıǆǐ
ƷǁĲǊǎǐ
ƶĲǏĮĲǆǄǈǉƿǐ ĲǎȺǈǉǀǐ ĮǌƾȺĲǑǍǆǐ ǋİ ȺǏǔĲǎǃǎǑǊǁĮ Ĳǔǌ ĲǎȺǈǉǙǌ
ǉǎǈǌǎĲǀĲǔǌ

9

ƮǔįǈǉǗǐ

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ
ƷǁĲǊǎǐ
ƴǏĮǄǋĮĲǎȺǎǁǆıǆ İȺİǌįǘıİǔǌ ıĲǎ ȺǊĮǁıǈǎ ıĲǏĮĲǆǄǈǉǙǌ ĲǎȺǈǉǀǐ ĮǌƾȺĲǑǍǆǐ ǋİ
ȺǏǔĲǎǃǎǑǊǁĮ Ĳǔǌ ĲǎȺǈǉǙǌ ǉǎǈǌǎĲǀĲǔǌ

9d

ƮǔįǈǉǗǐ

ƶƸƱƳƯƳ

114

ƮǔįǈǉǗǐ

9vi

ƮǔįǈǉǗǐ

5.000.000

5.000.000

ƶĲǀǏǈǍǆ Ĳǆǐ Ơǌǔıǆǐ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ƴǏǎǙǇǆıǆ Ĳǆǐ ǉǎǈǌǔǌǈǉǀǐ ƿǌĲĮǍǆǐ ǉĮǈ ǉĮĲĮȺǎǊƿǋǆıǆ Ĳǆǐ ĳĲǙǒİǈĮǐ ǉĮǈ
ǉƾǇİ įǈƾǉǏǈıǆǐ

ĬİǋĮĲǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ
ƷǁĲǊǎǐ

ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 2ƨ: "ƸƴƳƩƳưƪƶ ƸƴƳƶƷƬƵƭƲƬƶ ƧƱĬƵƻƴƭƱƳƸ ƩƸƱƧưƭƮƳƸ"

Ʒǎ ȺǎıǗ Ĳǔǌ 2.750.000 İǑǏǙ ıǑǌǎǊǈǉǀ ǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆ İǉǒǔǏİǁĲĮǈ ǄǈĮ Ĳǆǌ ǑǊǎȺǎǁǆıǆ ȺǏƾǍİǔǌ ȺǎǑ İǌĲƾııǎǌĲĮǈ ıĲǈǐ ȺĮǏĮǉƾĲǔ İȺİǌįǑĲǈǉƿǐ ȺǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲİǐ:

EKT

ƷƧưƪƭƳ

ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 2Ƨ: "ƧƱƧƴƷƸƲƬ ƮƧƭ ƧƲƭƳƴƳƭƬƶƬ ƭƮƧƱƳƷƬƷƻƱ ƧƱĬƵƻƴƭƱƳƸ ƩƸƱƧưƭƮƳƸ - ƪƱƪƵīƳƶ ƮƳƭƱƻƱƭƮƬ ƪƱƶƻưƧƷƻƶƬ"

Ƭ ƶĲǀǏǈǍǆ Ĳǆǐ Ơǌǔıǆǐ, ǘǓǎǑǐ 5.000.000 İǑǏǙ ȺǎǑ İǉǒǔǏİǁĲĮǈ ǋİ Ĳǆǌ ȺĮǏǎǘıĮ YȺǎǑǏǄǈǉǀ AȺǗĳĮıǆ ǉĮĲĮǌƿǋİĲĮǈ ıĲĮ ȺİįǁĮ ȺĮǏƿǋǃĮıǆǐ ǔǐ İǍǀǐ:

ƮǔįǈǉǗǐ

ƷǁĲǊǎǐ

ĬİǋĮĲǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ

ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 2Ƨ: "ƧƱƧƴƷƸƲƬ ƮƧƭ ƧƲƭƳƴƳƭƬƶƬ ƭƮƧƱƳƷƬƷƻƱ ƧƱĬƵƻƴƭƱƳƸ ƩƸƱƧưƭƮƳƸ - ƪƱƪƵīƳƶ ƮƳƭƱƻƱƭƮƬ ƪƱƶƻưƧƷƻƶƬ"

Ʒǎ ȺǎıǗ Ĳǔǌ 6.250.000 İǑǏǙ ıǑǌǎǊǈǉǀ ǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆ İǉǒǔǏİǁĲĮǈ ǄǈĮ Ĳǆǌ ǑǊǎȺǎǁǆıǆ ȺǏƾǍİǔǌ ȺǎǑ İǌĲƾııǎǌĲĮǈ ıĲǈǐ ȺĮǏĮǉƾĲǔ İȺİǌįǑĲǈǉƿǐ ȺǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲİǐ:

63080
Τεύχος Β’ 4668/29.12.2017

ưƪƷƧƨƧƶƬ

ƮƧƷƬīƳƵƭƧ
ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ
ƴǏǔĲǎǃǎǑǊǁİǐ ĲǎȺǈǉǀǐ ĮǌƾȺĲǑǍǆǐ ıİ İȺǁȺİįǎ ǉǎǈǌǗĲǆĲĮǐ ıİ ĮıĲǈǉƿǐ
ǉĮǈ ĮǄǏǎĲǈǉƿǐ ȺİǏǈǎǒƿǐ

ƴİįǁǎ ƴĮǏƿǋǃĮıǆǐ
ƷǁĲǊǎǐ

4

6

6

6

ƩǈĮĲǀǏǆıǆ ǉĮǈ ȺǏǎıĲĮıǁĮ ĲǎǑ ȺİǏǈǃƾǊǊǎǌĲǎǐ ǉĮǈ ȺǏǎĮǄǔǄǀ Ĳǆǐ
ĮȺǎįǎĲǈǉǀǐ ǒǏǀıǆǐ Ĳǔǌ ȺǗǏǔǌ

ƩǈĮĲǀǏǆıǆ ǉĮǈ ȺǏǎıĲĮıǁĮ ĲǎǑ ȺİǏǈǃƾǊǊǎǌĲǎǐ ǉĮǈ ȺǏǎĮǄǔǄǀ Ĳǆǐ
ĮȺǎįǎĲǈǉǀǐ ǒǏǀıǆǐ Ĳǔǌ ȺǗǏǔǌ

ƩǈĮĲǀǏǆıǆ ǉĮǈ ȺǏǎıĲĮıǁĮ ĲǎǑ ȺİǏǈǃƾǊǊǎǌĲǎǐ ǉĮǈ ȺǏǎĮǄǔǄǀ Ĳǆǐ
ĮȺǎįǎĲǈǉǀǐ ǒǏǀıǆǐ Ĳǔǌ ȺǗǏǔǌ

ƮǔįǈǉǗǐ

ƶĲǀǏǈǍǆ Ĳǆǐ ǋİĲƾǃĮıǆǐ ȺǏǎǐ ǋǈĮ ǎǈǉǎǌǎǋǁĮ ǒĮǋǆǊǙǌ İǉȺǎǋȺǙǌ
įǈǎǍİǈįǁǎǑ ĲǎǑ ƾǌǇǏĮǉĮ ıİ ǗǊǎǑǐ ĲǎǑǐ Ĳǎǋİǁǐ

ĬİǋĮĲǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ
ƷǁĲǊǎǐ

ƴǏǎıĲĮıǁĮ ǉĮǈ ĮȺǎǉĮĲƾıĲĮıǆ Ĳǆǐ ǃǈǎȺǎǈǉǈǊǗĲǆĲĮǐ ǉĮǈ ĲǎǑ İįƾĳǎǑǐ ǉĮǈ
ȺǏǎĮǄǔǄǀ Ĳǔǌ ǑȺǆǏİıǈǙǌ Ĳǔǌ ǎǈǉǎıǑıĲǆǋƾĲǔǌ ǋƿıǔ ǉĮǈ ĲǎǑ įǈǉĲǘǎǑ NATURA
2000 ǉĮǈ Ĳǔǌ «ȺǏƾıǈǌǔǌ» ǑȺǎįǎǋǙǌ

ƪȺİǌįǘıİǈǐ ıĲǎǌ ĲǎǋƿĮ Ĳǔǌ ǑįƾĲǔǌ, ǙıĲİ ǌĮ ǈǉĮǌǎȺǎǈǆǇǎǘǌ ǎǈ ĮȺĮǈĲǀıİǈǐ ĲǎǑ
ȺİǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǉǎǘ ǉİǉĲǆǋƿǌǎǑ Ĳǆǐ Ơǌǔıǆǐ ǉĮǈ ǌĮ ĮǌĲǈǋİĲǔȺǈıĲǎǘǌ ǎǈ ĮǌƾǄǉİǐ
ȺǎǑ ƿǒǎǑǌ ȺǏǎıįǈǎǏǈıǇİǁ ĮȺǗ ĲĮ ǉǏƾĲǆ ǋƿǊǆ ǄǈĮ İȺİǌįǘıİǈǐ ȺǎǑ ǑȺİǏǃĮǁǌǎǑǌ
Ĳǈǐ İǌ ǊǗǄǔ ĮȺĮǈĲǀıİǈǐ
ƩǈĮĲǀǏǆıǆ, ȺǏǎıĲĮıǁĮ, ȺǏǎǙǇǆıǆ ǉĮǈ ĮǌƾȺĲǑǍǆ Ĳǆǐ ĳǑıǈǉǀǐ ǉĮǈ ȺǎǊǈĲǈıĲǈǉǀǐ
ǉǊǆǏǎǌǎǋǈƾǐƊ

ƶĲǀǏǈǍǆ Ĳǆǐ İǌİǏǄİǈĮǉǀǐ ĮȺǗįǎıǆǐ, Ĳǆǐ ƿǍǑȺǌǆǐ įǈĮǒİǁǏǈıǆǐ Ĳǆǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ ǉĮǈ
Ĳǆǐ ǒǏǀıǆǐ ĮǌĮǌİǙıǈǋǔǌ ȺǆǄǙǌ İǌƿǏǄİǈĮǐ ıĲǈǐ įǆǋǗıǈİǐ ǑȺǎįǎǋƿǐ,
ıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌ Ĳǔǌ įǆǋǗıǈǔǌ ǉĲǆǏǁǔǌ, ǉĮǈ ıĲǎǌ ĲǎǋƿĮ Ĳǆǐ ıĲƿǄĮıǆǐƊ

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ
ƷǁĲǊǎǐ

ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 3: "ƴƵƳƶƷƧƶƭƧ ƷƳƸ ƴƪƵƭƨƧƯƯƳƱƷƳƶ – ưƪƷƧƨƧƶƬ ƶƪ ưƭƧ ƳƭƮƳƱƳưƭƧ ĭƭƯƭƮƬ ƶƷƳ ƴƪƵƭƨƧƯƯƳƱ"

Ʒǎ ȺǎıǗ Ĳǔǌ 5.725.000 İǑǏǙ ıǑǌǎǊǈǉǀ ǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆ İǉǒǔǏİǁĲĮǈ ǄǈĮ Ĳǆǌ ǑǊǎȺǎǁǆıǆ ȺǏƾǍİǔǌ ȺǎǑ İǌĲƾııǎǌĲĮǈ ıĲǈǐ ȺĮǏĮǉƾĲǔ İȺİǌįǑĲǈǉƿǐ ȺǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲİǐ:

ƪƷƴƧ

ƷƧưƪƭƳ

ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 2ƨ: "ƸƴƳƩƳưƪƶ ƸƴƳƶƷƬƵƭƲƬƶ ƧƱĬƵƻƴƭƱƳƸ ƩƸƱƧưƭƮƳƸ"

Ƭ ƶĲǀǏǈǍǆ Ĳǆǐ Ơǌǔıǆǐ, ǘǓǎǑǐ 2.200.000 İǑǏǙ ȺǎǑ İǉǒǔǏİǁĲĮǈ ǋİ Ĳǆǌ ȺĮǏǎǘıĮ YȺǎǑǏǄǈǉǀ AȺǗĳĮıǆ ǉĮĲĮǌƿǋİĲĮǈ ıĲĮ ȺİįǁĮ ȺĮǏƿǋǃĮıǆǐ ǔǐ İǍǀǐ:

6d

6c

6b

4c

ƮǔįǈǉǗǐ

ƶƸƱƳƯƳ

097

ƮǔįǈǉǗǐ

2.200.000

2.200.000

ƶĲǀǏǈǍǆ Ĳǆǐ Ơǌǔıǆǐ

Τεύχος Β’ 4668/29.12.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

63081

ưƪƷƧƨƧƶƬ

ưƪƷƧƨƧƶƬ
ưƪƷƧƨƧƶƬ

ƪƷƴƧ

ƪƷƴƧ

ƪƷƴƧ

ƧǌƾȺĲǑǍǆ ǉĮǈ ȺǏǎǙǇǆıǆ ĲǎǑ ĲǎǑǏǈıĲǈǉǎǘ įǑǌĮǋǈǉǎǘ ĳǑıǈǉǙǌ
ȺİǏǈǎǒǙǌ

ƩǈĮǒİǁǏǈıǆ ǑįƾĲǔǌ ǉĮǈ İǍǎǈǉǎǌǗǋǆıǆ ȺǗıǈǋǎǑ ǌİǏǎǘ
(ıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǆǐ Ĳǆǐ įǈĮǒİǁǏǈıǆǐ Ĳǔǌ ǊİǉĮǌǙǌ ĮȺǎǏǏǎǀǐ
ȺǎĲĮǋǙǌ, ĲǎǑ İĳǎįǈĮıǋǎǘ ıİ ǌİǏǗ, Ĳǔǌ İǈįǈǉǙǌ ǋƿĲǏǔǌ
ȺǏǎıĮǏǋǎǄǀǐ ıĲǆǌ ĮǊǊĮǄǀ ĲǎǑ ǉǊǁǋĮĲǎǐ Ĳǆǐ ǋƿĲǏǆıǆǐ ıİ İȺǁȺİįǎ
ƴǏǎıĲĮıǁĮ, ĮǌƾȺĲǑǍǆ ǉĮǈ ȺǏǎǃǎǊǀ ıĲǎǈǒİǁǔǌ įǆǋǗıǈĮǐ ȺǎǊǈĲǈıĲǈǉǀǐ
ǉǊǆǏǎǌǎǋǈƾǐ

ƪǌİǏǄİǈĮǉǀ ĮȺǗįǎıǆ ǋİ ĮǌĮǉĮǁǌǈıǆ Ĳǆǐ įǆǋǗıǈĮǐ ǑȺǎįǎǋǀǐ, ƿǏǄĮ
İȺǁįİǈǍǆǐ ǉĮǈ ǑȺǎıĲǆǏǈǉĲǈǉƾ ǋƿĲǏĮ

ƴİįǁǎ ƴĮǏƿǋǃĮıǆǐ
ƷǁĲǊǎǐ

7

ƮǔįǈǉǗǐ

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ
ƷǁĲǊǎǐ
ƪǌǁıǒǑıǆ Ĳǆǐ ȺİǏǈĳİǏİǈĮǉǀǐ ǉǈǌǆĲǈǉǗĲǆĲĮǐ ǋƿıǔ Ĳǆǐ ıǘǌįİıǆǐ įİǑĲİǏİǑǗǌĲǔǌ
ǉĮǈ ĲǏǈĲİǑǗǌĲǔǌ ǉǗǋǃǔǌ ǋİ Ĳǈǐ ǑȺǎįǎǋƿǐ ƩƪƩ-ư, ȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌ Ĳǔǌ
ȺǎǊǑĲǏǎȺǈǉǙǌ ǉǗǋǃǔǌƊ

ƪƷƴƧ

ưƪƷƧƨƧƶƬ

ƮƧƷƬīƳƵƭƧ
ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ

ƟǊǊǎǈ ĮǌĮǉĮĲĮıǉİǑĮıǋƿǌǎǈ ǀ ǃİǊĲǈǔǋƿǌǎǈ įǏǗǋǎǈ
(ĮǑĲǎǉǈǌǆĲǗįǏǎǋǎǈ, İǇǌǈǉǎǁ, ȺİǏǈĳİǏİǈĮǉǎǁ ǀ ĲǎȺǈǉǎǁ)

ƴİįǁǎ ƴĮǏƿǋǃĮıǆǐ
ƷǁĲǊǎǐ

ƶƸƱƳƯƳ

034

ƮǔįǈǉǗǐ

7b

ƮǔįǈǉǗǐ

ƶƸƱƳƯƳ

1.420.000

1.420.000

ƶĲǀǏǈǍǆ Ĳǆǐ Ơǌǔıǆǐ

4.580.000

944.000

1.500.000

094
091

1.056.000

1.080.000

ƶĲǀǏǈǍǆ Ĳǆǐ Ơǌǔıǆǐ

021

013

ƮǔįǈǉǗǐ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ƷƧưƪƭƳ

ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 4: "ƧƱƧƴƷƸƲƬ – ƪƮƶƸīƹƵƳƱƭƶưƳƶ – ƶƸưƴƯƬƵƻƶƬ ƸƴƳƩƳưƻƱ īƭƧ ƷƬƱ ƳƭƮƳƱƳưƭƮƬ ƮƧƭ ƮƳƭƱƻƱƭƮƬ ƧƱƧƴƷƸƲƬ"

Ƭ ƶĲǀǏǈǍǆ Ĳǆǐ Ơǌǔıǆǐ, ǘǓǎǑǐ 1.420.000 İǑǏǙ ȺǎǑ İǉǒǔǏİǁĲĮǈ ǋİ Ĳǆǌ ȺĮǏǎǘıĮ YȺǎǑǏǄǈǉǀ AȺǗĳĮıǆ ǉĮĲĮǌƿǋİĲĮǈ ıĲĮ ȺİįǁĮ ȺĮǏƿǋǃĮıǆǐ ǔǐ İǍǀǐ:

ƴǏǎĮǄǔǄǀ Ĳǔǌ ǃǈǙıǈǋǔǌ ǋİĲĮĳǎǏǙǌ ǉĮǈ İǍƾǊİǈǓǆ Ĳǔǌ ıǆǋİǁǔǌ
ıǑǋĳǗǏǆıǆǐ ıİ ǑȺǎįǎǋƿǐ ǃĮıǈǉǙǌ įǈǉĲǘǔ

ĬİǋĮĲǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ
ƷǁĲǊǎǐ

ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 4: "ƧƱƧƴƷƸƲƬ – ƪƮƶƸīƹƵƳƱƭƶưƳƶ – ƶƸưƴƯƬƵƻƶƬ ƸƴƳƩƳưƻƱ īƭƧ ƷƬƱ ƳƭƮƳƱƳưƭƮƬ ƮƧƭ ƮƳƭƱƻƱƭƮƬ ƧƱƧƴƷƸƲƬ"

Ʒǎ ȺǎıǗ Ĳǔǌ 1.775.000 İǑǏǙ ıǑǌǎǊǈǉǀ ǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆ İǉǒǔǏİǁĲĮǈ ǄǈĮ Ĳǆǌ ǑǊǎȺǎǁǆıǆ ȺǏƾǍİǔǌ ȺǎǑ İǌĲƾııǎǌĲĮǈ ıĲǈǐ ȺĮǏĮǉƾĲǔ İȺİǌįǑĲǈǉƿǐ ȺǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲİǐ:

ưƪƷƧƨƧƶƬ

ƮƧƷƬīƳƵƭƧ
ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ

ƪƷƴƧ

ƷƧưƪƭƳ

ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 3: "ƴƵƳƶƷƧƶƭƧ ƷƳƸ ƴƪƵƭƨƧƯƯƳƱƷƳƶ – ưƪƷƧƨƧƶƬ ƶƪ ưƭƧ ƳƭƮƳƱƳưƭƧ ĭƭƯƭƮƬ ƶƷƳ ƴƪƵƭƨƧƯƯƳƱ"

Ƭ ƶĲǀǏǈǍǆ Ĳǆǐ Ơǌǔıǆǐ, ǘǓǎǑǐ 4.580.000 İǑǏǙ ȺǎǑ İǉǒǔǏİǁĲĮǈ ǋİ Ĳǆǌ ȺĮǏǎǘıĮ YȺǎǑǏǄǈǉǀ AȺǗĳĮıǆ ǉĮĲĮǌƿǋİĲĮǈ ıĲĮ ȺİįǁĮ ȺĮǏƿǋǃĮıǆǐ ǔǐ İǍǀǐ:

63082
Τεύχος Β’ 4668/29.12.2017

Ʌɲʌɲɶʘɶɿʃɹʎ ɸʋɸʆɷʑʍɸɿʎ : Ȱʑʇɻʍɻ ʏɻʎ
ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ ʍʏɿʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʋʉʐ
ʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ɸʆʀʍʖʐʍɻ

ƭıǎįǘǌĮǋĮ
ȺǊǀǏǎǑǐ
ĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐ

Ʌɲʌɲɶʘɶɿʃɹʎ ɸʋɸʆɷʑʍɸɿʎ: Ȱʌɿɽʅʊʎ
ǼʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʋʉʐ ʄɲʅɴɳʆʉʐʆ
ɼ
ƴĮǏĮǄǔǄǈǉƿǐ İȺİǌįǘıİǈǐ: ƧǏǈǇǋǗǐ
ǌƿǔǌ İȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ ȺǎǑ ǊĮǋǃƾǌǎǑǌ ǼʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ
ıĲǀǏǈǍǆ

Ʌɲʌɲɶʘɶɿʃɹʎ ɸʋɸʆɷʑʍɸɿʎ:Ȱʌɿɽʅʊʎ
ǼʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʋʉʐ ʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ʍʏɼʌɿʇɻ

ƩİǁǉĲǆǐ

ƪƷƴƧ

ƪƷƴƧ

ƪƷƴƧ

ƪƷƴƧ

ƷĮǋİǁǎ

ưİĲƾǃĮıǆ

ưİĲƾǃĮıǆ

ưİĲƾǃĮıǆ

ưİĲƾǃĮıǆ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

Ƨ

ƧǉĮǇƾǏǈıĲǆ ƴǏǎıĲǈǇƿǋİǌǆ ƧǍǁĮ
ıĲǎǑǐ ǉǊƾįǎǑǐ ǑǓǆǊǀǐ
ȺǏǎıĲǈǇƿǋİǌǆǐ ƧǍǁĮǐ

ƩİǁǉĲǆǐ

ƪǈįǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ

ƪǉĮĲǎǋǋǘǏǈĮ
ƪǑǏǙ

ưǎǌƾįĮ ưƿĲǏǆıǆǐ

ưİĲƾǃĮıǆ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
(ǉĮĲƾ ȺİǏǁȺĲǔıǆ)

Ʒǈǋǀ ƶĲǗǒǎǐ
(2023)
3,16*

8

5

30

30

ƶ
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ǃ

*Ƭ Ĳǈǋǀ ıĲǗǒǎǐ ĲǎǑ įİǁǉĲǆ ĮȺǎĲİǊƿıǋĮĲǎǐ ǎǏǁǅİĲĮǈ ıǑǌǎǊǈǉƾ ǄǈĮ Ĳǆǌ ƪȺİǌįǑĲǈǉǀ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ 3a ıİ İȺǁȺİįǎ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

Ʒ2408

ƮǔįǈǉǗǐ
ƩİǁǉĲǆ

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ 3a: " ƴǏǎǙǇǆıǆ Ĳǆǐ İȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮǐ, ǈįǁǔǐ ǋİ Ĳǆ įǈİǑǉǗǊǑǌıǆ Ĳǆǐ ǎǈǉǎǌǎǋǈǉǀǐ İǉǋİĲƾǊǊİǑıǆǐ ǌƿǔǌ
ǈįİǙǌ ǉĮǈ Ĳǆ ıĲǀǏǈǍǆ Ĳǆǐ įǆǋǈǎǑǏǄǁĮǐ ǌƿǔǌ İȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ, ǋİĲĮǍǘ ƾǊǊǔǌ ǋƿıǔ ĳǑĲǔǏǁǔǌ İȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ"

ĬİǋĮĲǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 3 :"ƪǌǁıǒǑıǆ Ĳǆǐ ĮǌĲĮǄǔǌǈıĲǈǉǗĲǆĲĮǐ Ĳǔǌ ưưƪ"

ī

Ʒǈǋǀ ƶĲǗǒǎǐ (2023)

ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 1 :" ƪƱƭƶƹƸƶƬ ƷƬƶ ƧƱƷƧīƻƱƭƶƷƭƮƳƷƬƷƧƶ, ƷƬƶ ƪƯƮƸƶƷƭƮƳƷƬƷƧƶ ƮƧƭ ƷƬƶ ƪƲƻƶƷƵƪĭƪƭƧƶ ƷƬƶ
ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ (ƭƩƭƧƭƷƪƵƧ ƷƻƱ ưưƪ), ưƪƷƧƨƧƶƬ ƶƷƬƱ ƴƳƭƳƷƭƮƬ ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳƷƬƷƧ, ưƪ ƧƭƹưƬ ƷƬƱ ƮƧƭƱƳƷƳưƭƧ ƮƧƭ
ƧƸƲƬƶƬ ƷƬƶ ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƮƬƶ ƴƵƳƶƷƭĬƪưƪƱƬƶ ƧƲƭƧƶ"

ƶƹƪƷƭƮƳƭ ƩƪƭƮƷƪƶ ƧƴƳƷƪƯƪƶưƧƷƳƶ ƷƳƸ ƧƲƳƱƧ ƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧƶ

CO08

CO05

CO02

CO01

ƮǔįǈǉǗǐ
ƩİǁǉĲǆ

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ 3a: ƴǏǎǙǇǆıǆ Ĳǆǐ
İȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮǐ, ǈįǁǔǐ ǋİ Ĳǆ įǈİǑǉǗǊǑǌıǆ
Ĳǆǐ ǎǈǉǎǌǎǋǈǉǀǐ İǉǋİĲƾǊǊİǑıǆǐ ǌƿǔǌ ǈįİǙǌ ǉĮǈ
Ĳǆ ıĲǀǏǈǍǆ Ĳǆǐ įǆǋǈǎǑǏǄǁĮǐ ǌƿǔǌ İȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ, ưǎǌƾįĮ ưƿĲǏǆıǆǐ
ǋİĲĮǍǘ ƾǊǊǔǌ ǋƿıǔ ĳǑĲǔǏǁǔǌ İȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ

ĬİǋĮĲǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 3 :"ƪǌǁıǒǑıǆ Ĳǆǐ ĮǌĲĮǄǔǌǈıĲǈǉǗĲǆĲĮǐ Ĳǔǌ ưưƪ"

ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 1 :" ƪƱƭƶƹƸƶƬ ƷƬƶ ƧƱƷƧīƻƱƭƶƷƭƮƳƷƬƷƧƶ, ƷƬƶ ƪƯƮƸƶƷƭƮƳƷƬƷƧƶ ƮƧƭ ƷƬƶ ƪƲƻƶƷƵƪĭƪƭƧƶ ƷƬƶ ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ
(ƭƩƭƧƭƷƪƵƧ ƷƻƱ ưưƪ), ưƪƷƧƨƧƶƬ ƶƷƬƱ ƴƳƭƳƷƭƮƬ ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳƷƬƷƧ, ưƪ ƧƭƹưƬ ƷƬƱ ƮƧƭƱƳƷƳưƭƧ ƮƧƭ ƧƸƲƬƶƬ ƷƬƶ ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƮƬƶ
ƴƵƳƶƷƭĬƪưƪƱƬƶ ƧƲƭƧƶ"

ƮƳƭƱƳƭ - ƪƭƩƭƮƳƭ ƩƪƭƮƷƪƶ ƪƮƵƳƻƱ ƧƱƧ ƪƴƪƱƩƸƷƭƮƬ ƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧ

Ƴ ĳǎǏƿĮǐ ƧƵƮƧƩƭƧ 2020 ıĲǎǌ ǎȺǎǁǎ İǉǒǔǏİǁĲĮǈ Ĳǎ ȺǎıǗ Ĳǔǌ 19.000.000 İǑǏǙ ıǑǌǎǊǈǉǀǐ ǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆǐ ĮǌĮǊĮǋǃƾǌİǈ Ĳǆǌ İǑǇǘǌǆ İǉȺǊǀǏǔıǆǐ Ĳǔǌ ȺĮǏĮǉƾĲǔ įİǈǉĲǙǌ:

ƴƧƵƧƵƷƬưƧ ƭƭƭ

Τεύχος Β’ 4668/29.12.2017

63083

K302_ƸȺǎǄİǄǏĮǋƿǌİǐ ıǑǋǃƾıİǈǐ

I

ƧǏǈǇǋǗǐ

ƪǑǏǙ
ƪƷƴƧ

ƪƷƴƧ
ưİĲƾǃĮıǆ

ưİĲƾǃĮıǆ
10,00

200.000,00

ǹȡȚșȝȩȢ
ǹȡȚșȝȩȢ

ǹȡȚșȝȩȢ ȣʌȠıĲȘȡȚȗȩȝİȞȦȞ įȠȝȫȞ

ǹȡȚșȝȩȢ İʌȦĳİȜȠȣȝȑȞȦȞ ĲȦȞ
ȣʌȠıĲȘȡȚȗȩȝİȞȦȞ įȠȝȫȞ

05502

05503

ƪƮƷ

ƪƮƷ

ƪƮƷ

ƷĮǋİǁǎ

ưİĲƾǃĮıǆ

ưİĲƾǃĮıǆ

ưİĲƾǃĮıǆ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

16,00

80,00

Ƨ

14,00

120,00

ƩİǁǉĲǆǐ

ƶǑǋǋİĲƿǒǎǌĲİǐ ȺǎǑ ǉĮĲƿǒǎǑǌ Ǉƿıǆ
ĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐ,
ıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǆǐ Ĳǆǐ
ĮǑĲǎĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐ, İǌĲǗǐ ƿǍǈ ǋǆǌǙǌ
ĮȺǗ Ĳǆ ǊǀǍǆ Ĳǆǐ ıǑǋǋİĲǎǒǀǐ ĲǎǑǐ

CR06

ƧǏǈǇǋǗǐ

ưǎǌƾįĮ ưƿĲǏǆıǆǐ

ưİĲƾǃĮıǆ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
(ǉĮĲƾ ȺİǏǁȺĲǔıǆ)

30,00

Ʒǈǋǀ ƶĲǗǒǎǐ
(2023)

30,00

1,00

200,00

ƶ

2.500.000,00
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ƮǔįǈǉǗǐ
ƩİǁǉĲǆ

ƪǈįǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ 9vi: " ƶĲǏĮĲǆǄǈǉƿǐ ĲǎȺǈǉǀǐ ĮǌƾȺĲǑǍǆǐ ǋİ ȺǏǔĲǎǃǎǑǊǁĮ Ĳǔǌ ĲǎȺǈǉǙǌ ǉǎǈǌǎĲǀĲǔǌƊ"

ĬİǋĮĲǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 9 :"ƴǏǎǙǇǆıǆ Ĳǆǐ ǉǎǈǌǔǌǈǉǀǐ ƿǌĲĮǍǆǐ ǉĮǈ ǉĮĲĮȺǎǊƿǋǆıǆ Ĳǆǐ ĳĲǙǒİǈĮǐ ǉĮǈ ǉƾǇİ įǈƾǉǏǈıǆǐ"

ī

Ʒǈǋǀ ƶĲǗǒǎǐ (2023)

ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 2Ƨ: "ƧƱƧƴƷƸƲƬ ƮƧƭ ƧƲƭƳƴƳƭƬƶƬ ƭƮƧƱƳƷƬƷƻƱ ƧƱĬƵƻƴƭƱƳƸ ƩƸƱƧưƭƮƳƸ - ƪƱƪƵīƳƶ ƮƳƭƱƻƱƭƮƬ
ƪƱƶƻưƧƷƻƶƬ"

ƶƹƪƷƭƮƳƭ ƩƪƭƮƷƪƶ ƧƴƳƷƪƯƪƶưƧƷƳƶ ƷƳƸ ƧƲƳƱƧ ƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧƶ

ǹȡȚșȝȩȢ

ǱȞİȡȖȠȚ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ
ĲȦȞ ȝĮțȡȠȤȡȩȞȚĮ ĮȞȑȡȖȦȞ

ưǎǌƾįĮ ưƿĲǏǆıǆǐ

CO01

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ 9vi: ƶĲǏĮĲǆǄǈǉƿǐ
ĲǎȺǈǉǀǐ ĮǌƾȺĲǑǍǆǐ ǋİ ȺǏǔĲǎǃǎǑǊǁĮ Ĳǔǌ
ĲǎȺǈǉǙǌ ǉǎǈǌǎĲǀĲǔǌƊ
ƮǔįǈǉǗǐ
ƩİǁǉĲǆǐ
ƩİǁǉĲǆ

ĬİǋĮĲǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 9 :"ƴǏǎǙǇǆıǆ Ĳǆǐ ǉǎǈǌǔǌǈǉǀǐ ƿǌĲĮǍǆǐ ǉĮǈ ǉĮĲĮȺǎǊƿǋǆıǆ Ĳǆǐ ĳĲǙǒİǈĮǐ ǉĮǈ ǉƾǇİ įǈƾǉǏǈıǆǐ"

ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 2Ƨ: "ƧƱƧƴƷƸƲƬ ƮƧƭ ƧƲƭƳƴƳƭƬƶƬ ƭƮƧƱƳƷƬƷƻƱ ƧƱĬƵƻƴƭƱƳƸ ƩƸƱƧưƭƮƳƸ - ƪƱƪƵīƳƶ ƮƳƭƱƻƱƭƮƬ ƪƱƶƻưƧƷƻƶƬ"

ƮƳƭƱƳƭ - ƪƭƩƭƮƳƭ ƩƪƭƮƷƪƶ ƪƮƵƳƻƱ ƧƱƧ ƪƴƪƱƩƸƷƭƮƬ ƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧ

F100_ƴǎıǗ ȺǈıĲǎȺǎǈǆǋƿǌǔǌ
įĮȺĮǌǙǌ

F

ƴƯƧƭƶƭƳ ƪƴƭƩƳƶƬƶ ƧƱƧ ƧƲƳƱƧ ƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧƶ ƮƧƭ ƮƧƷƬīƳƵƭƧ ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ
ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 1 :"ƪƱƭƶƹƸƶƬ ƷƬƶ ƧƱƷƧīƻƱƭƶƷƭƮƳƷƬƷƧƶ, ƷƬƶ ƪƯƮƸƶƷƭƮƳƷƬƷƧƶ ƮƧƭ ƷƬƶ ƪƲƻƶƷƵƪĭƪƭƧƶ ƷƬƶ ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ (ƭƩƭƧƭƷƪƵƧ ƷƻƱ ưưƪ), ưƪƷƧƨƧƶƬ ƶƷƬƱ
ƴƳƭƳƷƭƮƬ ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳƷƬƷƧ, ưƪ ƧƭƹưƬ ƷƬƱ ƮƧƭƱƳƷƳưƭƧ ƮƧƭ ƧƸƲƬƶƬ ƷƬƶ ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƮƬƶ ƴƵƳƶƷƭĬƪưƪƱƬƶ ƧƲƭƧƶ"
ƳǏǗıǆǋǎ ǄǈĮ Ĳǎ 2018
ƷǘȺǎǐ
ƩİǁǉĲǆǐ ǀ ƨĮıǈǉǗ ıĲƾįǈǎ
ƷİǊǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ (2023)
ưǎǌƾįĮ ưƿĲǏǆıǆǐ ƷĮǋİǁǎ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
Ƨ
ī
ƶ
Ƨ
ī
ƶ
ƩİǁǉĲǆ
ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ
CO02_ƴĮǏĮǄǔǄǈǉƿǐ İȺİǌįǘıİǈǐ:
ƪȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ
ƪƷƴƧ ưİĲƾǃĮıǆ
0,00
30,00
O
ƧǏǈǇǋǗǐ İȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ ȺǎǑ
ǊĮǋǃƾǌǎǑǌ İȺǈǒǎǏǆǄǀıİǈǐ

63084
Τεύχος Β’ 4668/29.12.2017

ƧǏǈǇǋǗǐ

ƪǑǏǙ

05502_ƧǏǈǇǋǗǐ ǑȺǎıĲǆǏǈǅǗǋİǌǔǌ
įǎǋǙǌ

F100_ƴǎıǗ ȺǈıĲǎȺǎǈǆǋƿǌǔǌ
įĮȺĮǌǙǌ

O

F
ƪƮƷ

ƪƮƷ

ƪƮƷ

ƷĮǋİǁǎ

ưİĲƾǃĮıǆ

ưİĲƾǃĮıǆ

ưİĲƾǃĮıǆ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

Ƨ

Ƨ

ȱʅɸʍɲ ʘʔɸʄʉʑʅɸʆʉʎ ʋʄɻɽʐʍʅʊʎ ʏʘʆ
ʋɸʌɿʉʖʙʆ ʋʉʐ ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ
ʏʉʋɿʃɼʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ

Ɉ2412
ǱĲȠȝĮ

ưǎǌƾįĮ ưƿĲǏǆıǆǐ

ưİĲƾǃĮıǆ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
(ǉĮĲƾ ȺİǏǁȺĲǔıǆ)

*Ƭ Ĳǈǋǀ ıĲǗǒǎǐ ĲǎǑ įİǁǉĲǆ ĮȺǎĲİǊƿıǋĮĲǎǐ ǎǏǁǅİĲĮǈ ıǑǌǎǊǈǉƾ ǄǈĮ Ĳǆǌ ƪȺİǌįǑĲǈǉǀ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ 9d ıİ İȺǁȺİįǎ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

ƩİǁǉĲǆǐ

ƪǈįǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ

ƮǔįǈǉǗǐ
ƩİǁǉĲǆ

120.000,00*

Ʒǈǋǀ ƶĲǗǒǎǐ
(2023)

ī

ƶ

1,00

0,00

37.000

ƶ

500.000,00

Ʒǈǋǀ ƶĲǗǒǎǐ (2023)

ī

ƳǏǗıǆǋǎ ǄǈĮ Ĳǎ 2018

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ 9d: ƴǏĮǄǋĮĲǎȺǎǁǆıǆ İȺİǌįǘıİǔǌ ıĲǎ ȺǊĮǁıǈǎ ıĲǏĮĲǆǄǈǉǙǌ ĲǎȺǈǉǀǐ ĮǌƾȺĲǑǍǆǐ ǋİ ȺǏǔĲǎǃǎǑǊǁĮ Ĳǔǌ
ĲǎȺǈǉǙǌ ǉǎǈǌǎĲǀĲǔǌ

ĬİǋĮĲǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 9 :"ƴǏǎǙǇǆıǆ Ĳǆǐ ǉǎǈǌǔǌǈǉǀǐ ƿǌĲĮǍǆǐ ǉĮǈ ǉĮĲĮȺǎǊƿǋǆıǆ Ĳǆǐ ĳĲǙǒİǈĮǐ ǉĮǈ ǉƾǇİ įǈƾǉǏǈıǆǐ"

ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 2ƨ: "ƸƴƳƩƳưƪƶ ƸƴƳƶƷƬƵƭƲƬƶ ƧƱĬƵƻƴƭƱƳƸ ƩƸƱƧưƭƮƳƸ"

ƶƹƪƷƭƮƳƭ ƩƪƭƮƷƪƶ ƧƴƳƷƪƯƪƶưƧƷƳƶ ƷƳƸ ƧƲƳƱƧ ƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧƶ

ƮƳƭƱƳƭ - ƪƭƩƭƮƳƭ ƩƪƭƮƷƪƶ ƪƮƵƳƻƱ ƧƱƧ ƪƴƪƱƩƸƷƭƮƬ ƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧ
ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 2ƨ: "ƸƴƳƩƳưƪƶ ƸƴƳƶƷƬƵƭƲƬƶ ƧƱĬƵƻƴƭƱƳƸ ƩƸƱƧưƭƮƳƸ"
ĬİǋĮĲǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 9 :"ƴǏǎǙǇǆıǆ Ĳǆǐ ǉǎǈǌǔǌǈǉǀǐ ƿǌĲĮǍǆǐ ǉĮǈ ǉĮĲĮȺǎǊƿǋǆıǆ Ĳǆǐ ĳĲǙǒİǈĮǐ ǉĮǈ ǉƾǇİ įǈƾǉǏǈıǆǐ"
ƪȺİǌįǑĲǈǉǀ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ 9d:ƴǏĮǄǋĮĲǎȺǎǁǆıǆ
İȺİǌįǘıİǔǌ ıĲǎ ȺǊĮǁıǈǎ ıĲǏĮĲǆǄǈǉǙǌ ĲǎȺǈǉǀǐ
ĮǌƾȺĲǑǍǆǐ ǋİ ȺǏǔĲǎǃǎǑǊǁĮ Ĳǔǌ ĲǎȺǈǉǙǌ
ưǎǌƾįĮ ưƿĲǏǆıǆǐ ƷĮǋİǁǎ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
ǉǎǈǌǎĲǀĲǔǌ
ƮǔįǈǉǗǐ
ƩİǁǉĲǆǐ
ƩİǁǉĲǆ
ȍĳİȜȠȪȝİȞȠȢ ʌȜȘșȣıȝȩȢ ĲȦȞ
ʌİȡȚȠȤȫȞ ĲȘȢ ȆİȡȚĳȑȡİȚĮȢ, ʌȠȣ
ȉ2433
ǹȡȚșȝȩȢ
ƪƷƴƧ ưİĲƾǃĮıǆ
țĮȜȪʌĲİĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ʌĮȡİȝȕȐıİȚȢ
ĲȠʌȚțȒȢ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ

ƧǏǈǇǋǗǐ

ưǎǌƾįĮ ưƿĲǏǆıǆǐ

O

ƩİǁǉĲǆǐ ǀ ƨĮıǈǉǗ ıĲƾįǈǎ
ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ

CO01_ƟǌİǏǄǎǈ,
ıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌ Ĳǔǌ
ǋĮǉǏǎǒǏǗǌǈĮ ĮǌƿǏǄǔǌ

ƷǘȺǎǐ
ƩİǁǉĲǆ

ƴƯƧƭƶƭƳ ƪƴƭƩƳƶƬƶ ƧƱƧ ƧƲƳƱƧ ƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧƶ ƮƧƭ ƮƧƷƬīƳƵƭƧ ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ
ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 2Ƨ: "ƧƱƧƴƷƸƲƬ ƮƧƭ ƧƲƭƳƴƳƭƬƶƬ ƭƮƧƱƳƷƬƷƻƱ ƧƱĬƵƻƴƭƱƳƸ ƩƸƱƧưƭƮƳƸ - ƪƱƪƵīƳƶ ƮƳƭƱƻƱƭƮƬ ƪƱƶƻưƧƷƻƶƬ"
Ƨ

ī

ƶ

1,00

200,00

6.250.000,00

ƷİǊǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ (2023)

Τεύχος Β’ 4668/29.12.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Ƨ

ȂİȓȦıȘ İțʌȠȝʌȫȞ ĮİȡȓȦȞ
șİȡȝȠțȘʌȓȠȣ : ǼțĲȚȝȫȝİȞȘ İĲȒıȚĮ ȉȩȞȞȠȚ
ȝİȓȦıȘ ĲȦȞ İțʌȠȝʌȫȞ ĲȦȞ ĮİȡȓȦȞ ȚıȠįȪȞĮȝȠȣ CO2
șİȡȝȠțȘʌȓȠȣ

CO32

CO34
ƪƷƴƧ

ƪƷƴƧ

ƷĮǋİǁǎ

ưİĲƾǃĮıǆ

ưİĲƾǃĮıǆ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

Ƨ

ȾɈɃȵ

ưǎǌƾįĮ ưƿĲǏǆıǆǐ

ưİĲƾǃĮıǆ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
(ǉĮĲƾ ȺİǏǁȺĲǔıǆ)

*Ƭ Ĳǈǋǀ ıĲǗǒǎǐ ĲǎǑ įİǁǉĲǆ ĮȺǎĲİǊƿıǋĮĲǎǐ ǎǏǁǅİĲĮǈ ıǑǌǎǊǈǉƾ ǄǈĮ Ĳǆǌ ƪȺİǌįǑĲǈǉǀ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ 4c ıİ İȺǁȺİįǎ ƹǙǏĮǐ

ȵʏɼʍɿɲ ɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻ ʏɸʄɿʃɼʎ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ

ƩİǁǉĲǆǐ

902,10*

Ʒǈǋǀ ƶĲǗǒǎǐ
(2023)

13,00

120.000,00

ƶ

Ƨ
2.750.000,00

ƷİǊǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ (2023)
ī
ƶ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ɉ2415

ƮǔįǈǉǗǐ
ƩİǁǉĲǆ

ƪǈįǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ 4c: ƶĲǀǏǈǍǆ Ĳǆǐ İǌİǏǄİǈĮǉǀǐ ĮȺǗįǎıǆǐ, Ĳǆǐ ƿǍǑȺǌǆǐ įǈĮǒİǁǏǈıǆǐ Ĳǆǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ ǉĮǈ Ĳǆǐ ǒǏǀıǆǐ
ĮǌĮǌİǙıǈǋǔǌ ȺǆǄǙǌ İǌƿǏǄİǈĮǐ ıĲǈǐ įǆǋǗıǈİǐ ǑȺǎįǎǋƿǐ, ıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌ Ĳǔǌ įǆǋǗıǈǔǌ ǉĲǆǏǁǔǌ, ǉĮǈ ıĲǎǌ ĲǎǋƿĮ Ĳǆǐ ıĲƿǄĮıǆǐƊ

ĬİǋĮĲǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 4 :"ƶĲǀǏǈǍǆ Ĳǆǐ ǋİĲƾǃĮıǆǐ ȺǏǎǐ ǋǈĮ ǎǈǉǎǌǎǋǁĮ ǒĮǋǆǊǙǌ İǉȺǎǋȺǙǌ įǈǎǍİǈįǁǎǑ ĲǎǑ ƾǌǇǏĮǉĮ ıİ ǗǊǎǑǐ ĲǎǑǐ Ĳǎǋİǁǐ"

ī

Ʒǈǋǀ ƶĲǗǒǎǐ (2023)

ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 3: "ƴƵƳƶƷƧƶƭƧ ƷƳƸ ƴƪƵƭƨƧƯƯƳƱƷƳƶ – ưƪƷƧƨƧƶƬ ƶƪ ưƭƧ ƳƭƮƳƱƳưƭƧ ĭƭƯƭƮƬ ƶƷƳ ƴƪƵƭƨƧƯƯƳƱ"

ƶƹƪƷƭƮƳƭ ƩƪƭƮƷƪƶ ƧƴƳƷƪƯƪƶưƧƷƳƶ ƷƳƸ ƧƲƳƱƧ ƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧƶ

ȂİȓȦıȘ ĲȘȢ İĲȒıȚĮȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ
ʌȡȦĲȠȖİȞȠȪȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ĲȦȞ
įȘȝȠıȓȦȞ țĲȘȡȓȦȞ

KWh/ȑĲȠȢ

ƩİǁǉĲǆǐ

ƮǔįǈǉǗǐ
ƩİǁǉĲǆ

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ 4c: ƶĲǀǏǈǍǆ Ĳǆǐ
İǌİǏǄİǈĮǉǀǐ ĮȺǗįǎıǆǐ, Ĳǆǐ ƿǍǑȺǌǆǐ įǈĮǒİǁǏǈıǆǐ
Ĳǆǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ ǉĮǈ Ĳǆǐ ǒǏǀıǆǐ ĮǌĮǌİǙıǈǋǔǌ
ȺǆǄǙǌ İǌƿǏǄİǈĮǐ ıĲǈǐ įǆǋǗıǈİǐ ǑȺǎįǎǋƿǐ,
ưǎǌƾįĮ ưƿĲǏǆıǆǐ
ıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌ Ĳǔǌ įǆǋǗıǈǔǌ ǉĲǆǏǁǔǌ,
ǉĮǈ ıĲǎǌ ĲǎǋƿĮ Ĳǆǐ ıĲƿǄĮıǆǐƊ

ĬİǋĮĲǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 4 :"ƶĲǀǏǈǍǆ Ĳǆǐ ǋİĲƾǃĮıǆǐ ȺǏǎǐ ǋǈĮ ǎǈǉǎǌǎǋǁĮ ǒĮǋǆǊǙǌ İǉȺǎǋȺǙǌ įǈǎǍİǈįǁǎǑ ĲǎǑ ƾǌǇǏĮǉĮ ıİ ǗǊǎǑǐ ĲǎǑǐ Ĳǎǋİǁǐ"

ƶ

300.000,00

ƳǏǗıǆǋǎ ǄǈĮ Ĳǎ 2018
ī

ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 3: "ƴƵƳƶƷƧƶƭƧ ƷƳƸ ƴƪƵƭƨƧƯƯƳƱƷƳƶ – ưƪƷƧƨƧƶƬ ƶƪ ưƭƧ ƳƭƮƳƱƳưƭƧ ĭƭƯƭƮƬ ƶƷƳ ƴƪƵƭƨƧƯƯƳƱ"

ƮƳƭƱƳƭ - ƪƭƩƭƮƳƭ ƩƪƭƮƷƪƶ ƪƮƵƳƻƱ ƧƱƧ ƪƴƪƱƩƸƷƭƮƬ ƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧ

ƴƯƧƭƶƭƳ ƪƴƭƩƳƶƬƶ ƧƱƧ ƧƲƳƱƧ ƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧƶ ƮƧƭ ƮƧƷƬīƳƵƭƧ ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ
ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 2ƨ: "ƸƴƳƩƳưƪƶ ƸƴƳƶƷƬƵƭƲƬƶ ƧƱĬƵƻƴƭƱƳƸ ƩƸƱƧưƭƮƳƸ"
ƷǘȺǎǐ
ƩİǁǉĲǆǐ ǀ ƨĮıǈǉǗ ıĲƾįǈǎ
ưǎǌƾįĮ ưƿĲǏǆıǆǐ ƷĮǋİǁǎ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
ƩİǁǉĲǆ
ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ
F100_ƴǎıǗ ȺǈıĲǎȺǎǈǆǋƿǌǔǌ
F
įĮȺĮǌǙǌ

63086
Τεύχος Β’ 4668/29.12.2017

ǶįȡİȣıȘ: ȆȡȩıșİĲȠȢ ʌȜȘșȣıȝȩȢ
ʌȠȣ İȟȣʌȘȡİĲİȓĲĮȚ Įʌȩ
ȕİȜĲȚȦȝȑȞİȢ

ƩİǁǉĲǆǐ

ǹİȚĳȩȡȠȢ ȉȠȣȡȚıȝȩȢ: ǹȪȟȘıȘ ĲȠȣ
ĮȞĮȝİȞȩȝİȞȠȣ ĮȡȚșȝȠȪ
İʌȚıțȑȥİȦȞ ıİ İȞȚıȤȣȩȝİȞİȢ
ĲȠʌȠșİıȓİȢ ʌȠȜȚĲȚıĲȚțȒȢ țĮȚ
ĳȣıȚțȒȢ țȜȘȡȠȞȠȝȚȐȢ țĮȚ ʌȩȜȠȣȢ
ȑȜȟȘȢ İʌȚıțİʌĲȫȞ

ƩİǁǉĲǆǐ

ǼʌȚıțȑȥİȚȢ/ȑĲȠȢ

ưǎǌƾįĮ ưƿĲǏǆıǆǐ

ĮȡȚșȝȩȢ ȐĲȠȝȦȞ

CO23

ƮǔįǈǉǗǐ
ƩİǁǉĲǆ

ĭȪıȘ țĮȚ ȕȚȠʌȠȚțȚȜȩĲȘĲĮ:
ǼʌȚĳȐȞİȚĮ ȠȚțȠĲȩʌȦȞ ʌȠȣ
ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ İȞȓıȤȣıȘ ȖȚĮ ȞĮ
ĮʌȠțĲȒıȠȣȞ țĮȜȪĲİȡȠ țĮșİıĲȫȢ
įȚĮĲȒȡȘıȘȢ

ƩİǁǉĲǆǐ

ǼțĲȐȡȚĮ

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ 6d ƴǏǎıĲĮıǁĮ ǉĮǈ
ĮȺǎǉĮĲƾıĲĮıǆ Ĳǆǐ ǃǈǎȺǎǈǉǈǊǗĲǆĲĮǐ ǉĮǈ ĲǎǑ
İįƾĳǎǑǐ ǉĮǈ ȺǏǎĮǄǔǄǀ Ĳǔǌ ǑȺǆǏİıǈǙǌ Ĳǔǌ
ǎǈǉǎıǑıĲǆǋƾĲǔǌ ǋƿıǔ ǉĮǈ ĲǎǑ įǈǉĲǘǎǑ NATURA ưǎǌƾįĮ ưƿĲǏǆıǆǐ
2000 ǉĮǈ Ĳǔǌ «ȺǏƾıǈǌǔǌ» ǑȺǎįǎǋǙǌ

CO09

ƮǔįǈǉǗǐ
ƩİǁǉĲǆ

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ 6c ƩǈĮĲǀǏǆıǆ,
ȺǏǎıĲĮıǁĮ, ȺǏǎǙǇǆıǆ ǉĮǈ ĮǌƾȺĲǑǍǆ Ĳǆǐ
ĳǑıǈǉǀǐ ǉĮǈ ȺǎǊǈĲǈıĲǈǉǀǐ ǉǊǆǏǎǌǎǋǈƾǐƊ

CO18

ƮǔįǈǉǗǐ
ƩİǁǉĲǆ

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ 6b ƪȺİǌįǘıİǈǐ ıĲǎǌ
ĲǎǋƿĮ Ĳǔǌ ǑįƾĲǔǌ, ǙıĲİ ǌĮ ǈǉĮǌǎȺǎǈǆǇǎǘǌ ǎǈ
ĮȺĮǈĲǀıİǈǐ ĲǎǑ ȺİǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǉǎǘ ǉİǉĲǆǋƿǌǎǑ Ĳǆǐ
Ơǌǔıǆǐ ǉĮǈ ǌĮ ĮǌĲǈǋİĲǔȺǈıĲǎǘǌ ǎǈ ĮǌƾǄǉİǐ ȺǎǑ
ƿǒǎǑǌ ȺǏǎıįǈǎǏǈıǇİǁ ĮȺǗ ĲĮ ǉǏƾĲǆ ǋƿǊǆ ǄǈĮ
ưǎǌƾįĮ ưƿĲǏǆıǆǐ
İȺİǌįǘıİǈǐ ȺǎǑ ǑȺİǏǃĮǁǌǎǑǌ Ĳǈǐ İǌ ǊǗǄǔ
ĮȺĮǈĲǀıİǈǐ

ƪƷƴƧ

ƷĮǋİǁǎ

ƪƷƴƧ

ƷĮǋİǁǎ

ƪƷƴƧ

ƷĮǋİǁǎ

ưİĲƾǃĮıǆ

ưİĲƾǃĮıǆ

ưİĲƾǃĮıǆ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

Ƨ

Ƨ

Ƨ

ĬİǋĮĲǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 6 :"ƩǈĮĲǀǏǆıǆ ǉĮǈ ȺǏǎıĲĮıǁĮ ĲǎǑ ȺİǏǈǃƾǊǊǎǌĲǎǐ ǉĮǈ ȺǏǎĮǄǔǄǀ Ĳǆǐ ĮȺǎįǎĲǈǉǀǐ ǒǏǀıǆǐ Ĳǔǌ ȺǗǏǔǌ"

ī

Ʒǈǋǀ ƶĲǗǒǎǐ (2023)

ī

Ʒǈǋǀ ƶĲǗǒǎǐ (2023)

ī

Ʒǈǋǀ ƶĲǗǒǎǐ (2023)

ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 3: "ƴƵƳƶƷƧƶƭƧ ƷƳƸ ƴƪƵƭƨƧƯƯƳƱƷƳƶ – ưƪƷƧƨƧƶƬ ƶƪ ưƭƧ ƳƭƮƳƱƳưƭƧ ĭƭƯƭƮƬ ƶƷƳ ƴƪƵƭƨƧƯƯƳƱ"

ƮƳƭƱƳƭ - ƪƭƩƭƮƳƭ ƩƪƭƮƷƪƶ ƪƮƵƳƻƱ ƧƱƧ ƪƴƪƱƩƸƷƭƮƬ ƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧ

36.000,00

ƶ

4.500,00

ƶ

1.000,00

ƶ

Τεύχος Β’ 4668/29.12.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

63087

ưǎǌƾįĮ ưƿĲǏǆıǆǐ

ȆȜȘșȣıȝȩȢ ʌȠȣ İȟȣʌȘȡİĲİȓĲĮȚ Įʌȩ
ĭȣıȚțȐ ʌȡȩıȦʌĮ ưİĲƾǃĮıǆ
ȕİȜĲȚȦȝȑȞȘ ʌĮȡȠȤȒ ȞİȡȠȪ (T2420)

ƩİǁǉĲǆǐ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
(ǉĮĲƾ ȺİǏǁȺĲǔıǆ)

500.000,00*

Ʒǈǋǀ ƶĲǗǒǎǐ
(2023)

ƩİǁǉĲǆǐ

ƪǈįǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ
ưǎǌƾįĮ ưƿĲǏǆıǆǐ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
(ǉĮĲƾ ȺİǏǁȺĲǔıǆ)

100,00*

Ʒǈǋǀ ƶĲǗǒǎǐ
(2023)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȆȠıȠıĲȩ ʌȡȠıĲĮĲİȣȩȝİȞȦȞ
ʌİȡȚȠȤȫȞ (ıȪȞȠȜȠ ʌİȡȚȠȤȫȞ
ưİĲƾǃĮıǆ
ȉ2462
ȆȠıȠıĲȩ (%)
Natura 2000) ȝİ İȡȖĮȜİȓĮ
įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ
*Ƭ Ĳǈǋǀ ıĲǗǒǎǐ ĲǎǑ įİǁǉĲǆ ĮȺǎĲİǊƿıǋĮĲǎǐ ǎǏǁǅİĲĮǈ ıǑǌǎǊǈǉƾ ǄǈĮ Ĳǆǌ ƪȺİǌįǑĲǈǉǀ ƴȺǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ 6d ıİ İȺǁȺİįǎ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

ƮǔįǈǉǗǐ
ƩİǁǉĲǆ

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ 6d ƴǏǎıĲĮıǁĮ ǉĮǈ ĮȺǎǉĮĲƾıĲĮıǆ Ĳǆǐ ǃǈǎȺǎǈǉǈǊǗĲǆĲĮǐ ǉĮǈ ĲǎǑ İįƾĳǎǑǐ ǉĮǈ ȺǏǎĮǄǔǄǀ Ĳǔǌ ǑȺǆǏİıǈǙǌ Ĳǔǌ
ǎǈǉǎıǑıĲǆǋƾĲǔǌ ǋƿıǔ ǉĮǈ ĲǎǑ įǈǉĲǘǎǑ NATURA 2000 ǉĮǈ Ĳǔǌ «ȺǏƾıǈǌǔǌ» ǑȺǎįǎǋǙǌ

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ 6c ƩǈĮĲǀǏǆıǆ, ȺǏǎıĲĮıǁĮ, ȺǏǎǙǇǆıǆ ǉĮǈ ĮǌƾȺĲǑǍǆ Ĳǆǐ ĳǑıǈǉǀǐ ǉĮǈ ȺǎǊǈĲǈıĲǈǉǀǐ ǉǊǆǏǎǌǎǋǈƾǐƊ
ƪǈįǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
Ʒǈǋǀ ƶĲǗǒǎǐ
ưǎǌƾįĮ ưƿĲǏǆıǆǐ
ƮǔįǈǉǗǐ
ƩİǁǉĲǆǐ
(ǉĮĲƾ ȺİǏǁȺĲǔıǆ)
(2023)
ƩİǁǉĲǆ
ǼʌȚıțȑȥİȚȢ ıİ ĳȣıȚțȠȪȢ țĮȚ
250.000,00*
ưİĲƾǃĮıǆ
T2421
ĮȡȚșȝȩȢ
ʌȠȜȚĲȚıĲȚțȠȪȢ ʌȩȡȠȣȢ
*Ƭ Ĳǈǋǀ ıĲǗǒǎǐ ĲǎǑ įİǁǉĲǆ ĮȺǎĲİǊƿıǋĮĲǎǐ ǎǏǁǅİĲĮǈ ıǑǌǎǊǈǉƾ ǄǈĮ Ĳǆǌ ƪȺİǌįǑĲǈǉǀ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ 6c ıİ İȺǁȺİįǎ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

*Ƭ Ĳǈǋǀ ıĲǗǒǎǐ ĲǎǑ įİǁǉĲǆ ĮȺǎĲİǊƿıǋĮĲǎǐ ǎǏǁǅİĲĮǈ ıǑǌǎǊǈǉƾ ǄǈĮ Ĳǆǌ ƪȺİǌįǑĲǈǉǀ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ 6b ıİ İȺǁȺİįǎ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

T2420

ƮǔįǈǉǗǐ
ƩİǁǉĲǆ

ƪǈįǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ 6b ƪȺİǌįǘıİǈǐ ıĲǎǌ ĲǎǋƿĮ Ĳǔǌ ǑįƾĲǔǌ, ǙıĲİ ǌĮ ǈǉĮǌǎȺǎǈǆǇǎǘǌ ǎǈ ĮȺĮǈĲǀıİǈǐ ĲǎǑ ȺİǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǉǎǘ
ǉİǉĲǆǋƿǌǎǑ Ĳǆǐ Ơǌǔıǆǐ ǉĮǈ ǌĮ ĮǌĲǈǋİĲǔȺǈıĲǎǘǌ ǎǈ ĮǌƾǄǉİǐ ȺǎǑ ƿǒǎǑǌ ȺǏǎıįǈǎǏǈıǇİǁ ĮȺǗ ĲĮ ǉǏƾĲǆ ǋƿǊǆ ǄǈĮ İȺİǌįǘıİǈǐ ȺǎǑ
ǑȺİǏǃĮǁǌǎǑǌ Ĳǈǐ İǌ ǊǗǄǔ ĮȺĮǈĲǀıİǈǐ

ĬİǋĮĲǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 6 :"ƩǈĮĲǀǏǆıǆ ǉĮǈ ȺǏǎıĲĮıǁĮ ĲǎǑ ȺİǏǈǃƾǊǊǎǌĲǎǐ ǉĮǈ ȺǏǎĮǄǔǄǀ Ĳǆǐ ĮȺǎįǎĲǈǉǀǐ ǒǏǀıǆǐ Ĳǔǌ ȺǗǏǔǌ"

ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 3: "ƴƵƳƶƷƧƶƭƧ ƷƳƸ ƴƪƵƭƨƧƯƯƳƱƷƳƶ – ưƪƷƧƨƧƶƬ ƶƪ ưƭƧ ƳƭƮƳƱƳưƭƧ ĭƭƯƭƮƬ ƶƷƳ ƴƪƵƭƨƧƯƯƳƱ"

ƶƹƪƷƭƮƳƭ ƩƪƭƮƷƪƶ ƧƴƳƷƪƯƪƶưƧƷƳƶ ƷƳƸ ƧƲƳƱƧ ƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧƶ

63088
Τεύχος Β’ 4668/29.12.2017

ƴƯƧƭƶƭƳ ƪƴƭƩƳƶƬƶ ƧƱƧ ƧƲƳƱƧ ƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧƶ ƮƧƭ ƮƧƷƬīƳƵƭƧ ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ

ƪǑǏǙ

F100_ƴǎıǗ ȺǈıĲǎȺǎǈǆǋƿǌǔǌ
įĮȺĮǌǙǌ

F

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
Ƨ

ī

0,00

900,00

ƶ

500.000,00

ƳǏǗıǆǋǎ ǄǈĮ Ĳǎ 2018

CO14

ƮǔįǈǉǗǐ
ƩİǁǉĲǆ

ȅįȚțȩ įȓțĲȣȠ: ȈȣȞȠȜȚțȩ ȝȒțȠȢ
ĮȞĮțĮĲĮıțİȣĮıȝȑȞȦȞ Ȓ
ĮȞĮȕĮșȝȚıȝȑȞȦȞ ȠįȫȞ

ƩİǁǉĲǆǐ

ȤȜȝ

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ 7b: ƪǌǁıǒǑıǆ Ĳǆǐ
ȺİǏǈĳİǏİǈĮǉǀǐ ǉǈǌǆĲǈǉǗĲǆĲĮǐ ǋƿıǔ Ĳǆǐ
ıǘǌįİıǆǐ įİǑĲİǏİǑǗǌĲǔǌ ǉĮǈ ĲǏǈĲİǑǗǌĲǔǌ
ǉǗǋǃǔǌ ǋİ Ĳǈǐ ǑȺǎįǎǋƿǐ ƩƪƩ-ư,
ưǎǌƾįĮ ưƿĲǏǆıǆǐ
ȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌ Ĳǔǌ ȺǎǊǑĲǏǎȺǈǉǙǌ ǉǗǋǃǔǌƊ

ƪƷƴƧ

ƷĮǋİǁǎ

ưİĲƾǃĮıǆ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

Ƨ

ī

Ʒǈǋǀ ƶĲǗǒǎǐ (2023)

ĬİǋĮĲǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 7 :"ƴǏǎĮǄǔǄǀ Ĳǔǌ ǃǈǙıǈǋǔǌ ǋİĲĮĳǎǏǙǌ ǉĮǈ İǍƾǊİǈǓǆ Ĳǔǌ ıǆǋİǁǔǌ ıǑǋĳǗǏǆıǆǐ ıİ ǑȺǎįǎǋƿǐ ǃĮıǈǉǙǌ įǈǉĲǘǔǌ"

ƶ
5,00

ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 4 :"ƧƱƧƴƷƸƲƬ – ƪƮƶƸīƹƵƳƱƭƶưƳƶ – ƶƸưƴƯƬƵƻƶƬ ƸƴƳƩƳưƻƱ īƭƧ ƷƬƱ ƳƭƮƳƱƳưƭƮƬ ƮƧƭ ƮƳƭƱƻƱƭƮƬ ƧƱƧƴƷƸƲƬ"

ƮƳƭƱƳƭ - ƪƭƩƭƮƳƭ ƩƪƭƮƷƪƶ ƪƮƵƳƻƱ ƧƱƧ ƪƴƪƱƩƸƷƭƮƬ ƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧ

ƪƷƴƧ

ƪƷƴƧ

ƟĲǎǋĮ

CO18_ƤįǏİǑıǆ: ƴǏǗıǇİĲǎǐ
ȺǊǆǇǑıǋǗǐ ȺǎǑ İǍǑȺǆǏİĲİǁĲĮǈ ĮȺǗ
ǃİǊĲǈǔǋƿǌİǐ ǑȺǆǏİıǁİǐ ǘįǏİǑıǆǐ

O

ƷĮǋİǁǎ

ƪƷƴƧ

ưǎǌƾįĮ ưƿĲǏǆıǆǐ

O

ƩİǁǉĲǆǐ ǀ ƨĮıǈǉǗ ıĲƾįǈǎ
ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ

CO09_ƧİǈĳǗǏǎǐ ƷǎǑǏǈıǋǗǐ:
ƧǘǍǆıǆ ĲǎǑ ĮǌĮǋİǌǗǋİǌǎǑ ĮǏǈǇǋǎǘ
İȺǈıǉƿǓİǔǌ ıİ İǌǈıǒǑǗǋİǌİǐ
ƪȺǈıǉƿǓİǈǐ/ƿĲǎǐ
ĲǎȺǎǇİıǁİǐ ȺǎǊǈĲǈıĲǈǉǀǐ ǉĮǈ
ĳǑıǈǉǀǐ ǉǊǆǏǎǌǎǋǈƾǐ ǉĮǈ ȺǗǊǎǑǐ
ƿǊǍǆǐ İȺǈıǉİȺĲǙǌ

ƷǘȺǎǐ
ƩİǁǉĲǆ

ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 3: "ƴƵƳƶƷƧƶƭƧ ƷƳƸ ƴƪƵƭƨƧƯƯƳƱƷƳƶ – ưƪƷƧƨƧƶƬ ƶƪ ưƭƧ ƳƭƮƳƱƳưƭƧ ĭƭƯƭƮƬ ƶƷƳ ƴƪƵƭƨƧƯƯƳƱ"

Ƨ

ī

1.000,00

4.500,00

ƶ

5.725.000,00

ƷİǊǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ (2023)
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ƶƹƪƷƭƮƳƭ ƩƪƭƮƷƪƶ ƧƴƳƷƪƯƪƶưƧƷƳƶ ƷƳƸ ƧƲƳƱƧ ƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧƶ

Ʒǈǋǀ ƶĲǗǒǎǐ
(2023)
0,10*

CO14_ƳįǈǉǗ įǁǉĲǑǎ: ƶǑǌǎǊǈǉǗ
ǋǀǉǎǐ ĮǌĮǉĮĲĮıǉİǑĮıǋƿǌǔǌ ǀ
ĮǌĮǃĮǇǋǈıǋƿǌǔǌ ǎįǙǌ
F100_ƴǎıǗ ȺǈıĲǎȺǎǈǆǋƿǌǔǌ
įĮȺĮǌǙǌ

ƩİǁǉĲǆǐ ǀ ƨĮıǈǉǗ ıĲƾįǈǎ
ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ

ƪǑǏǙ

ǒǊǋ

ưǎǌƾįĮ ưƿĲǏǆıǆǐ

ƪƷƴƧ

ƪƷƴƧ

ƷĮǋİǁǎ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Ƨ

ī

ƶ
0,00
200.000,00

ƳǏǗıǆǋǎ ǄǈĮ Ĳǎ 2018
Ƨ

ī

ƶ
5,00
1.775.000,00

ƷİǊǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ (2023)
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Ο Περιφερειάρχης

Τρίπολη, 27 Δεκεμβρίου 2017

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

F

O

ƷǘȺǎǐ
ƩİǁǉĲǆ

ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 4 :"ƧƱƧƴƷƸƲƬ – ƪƮƶƸīƹƵƳƱƭƶưƳƶ – ƶƸưƴƯƬƵƻƶƬ ƸƴƳƩƳưƻƱ īƭƧ ƷƬƱ ƳƭƮƳƱƳưƭƮƬ ƮƧƭ ƮƳƭƱƻƱƭƮƬ ƧƱƧƴƷƸƲƬ"

ƴƯƧƭƶƭƳ ƪƴƭƩƳƶƬƶ ƧƱƧ ƧƲƳƱƧ ƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧƶ ƮƧƭ ƮƧƷƬīƳƵƭƧ ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ

ƪǈįǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
ưǎǌƾįĮ ưƿĲǏǆıǆǐ
ƮǔįǈǉǗǐ
ƩİǁǉĲǆǐ
(ǉĮĲƾ ȺİǏǁȺĲǔıǆ)
ƩİǁǉĲǆ
ưİĲƾǃĮıǆ
T2423
ƹǏǎǌǎĮȺǗıĲĮıǆ
Min / km
*Ƭ Ĳǈǋǀ ıĲǗǒǎǐ ĲǎǑ įİǁǉĲǆ ĮȺǎĲİǊƿıǋĮĲǎǐ ǎǏǁǅİĲĮǈ ıǑǌǎǊǈǉƾ ǄǈĮ Ĳǆǌ ƪȺİǌįǑĲǈǉǀ ƴȺǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ 7b ıİ İȺǁȺİįǎ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ 7ǃ: "ƪǌǁıǒǑıǆ Ĳǆǐ ȺİǏǈĳİǏİǈĮǉǀǐ ǉǈǌǆĲǈǉǗĲǆĲĮǐ ǋƿıǔ Ĳǆǐ ıǘǌįİıǆǐ įİǑĲİǏİǑǗǌĲǔǌ ǉĮǈ ĲǏǈĲİǑǗǌĲǔǌ
ǉǗǋǃǔǌ ǋİ Ĳǈǐ ǑȺǎįǎǋƿǐ ƩƪƩ-ư, ȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌ Ĳǔǌ ȺǎǊǑĲǏǎȺǈǉǙǌ ǉǗǋǃǔǌƊ"

ĬİǋĮĲǈǉǗǐ ƶĲǗǒǎǐ 7 :"ƴǏǎĮǄǔǄǀ Ĳǔǌ ǃǈǙıǈǋǔǌ ǋİĲĮĳǎǏǙǌ ǉĮǈ İǍƾǊİǈǓǆ Ĳǔǌ ıǆǋİǁǔǌ ıǑǋĳǗǏǆıǆǐ ıİ ǑȺǎįǎǋƿǐ ǃĮıǈǉǙǌ įǈǉĲǘǔǌ"

ƟǍǎǌĮǐ ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 4 :"ƧƱƧƴƷƸƲƬ – ƪƮƶƸīƹƵƳƱƭƶưƳƶ – ƶƸưƴƯƬƵƻƶƬ ƸƴƳƩƳưƻƱ īƭƧ ƷƬƱ ƳƭƮƳƱƳưƭƮƬ ƮƧƭ ƮƳƭƱƻƱƭƮƬ
ƧƱƧƴƷƸƲƬ"

63090
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02046682912170024*

