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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Νοεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Aριθμ. 2933/327864
Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ)
αριθμ. 1308/2013, (ΕΕ) αριθμ. 2018/273 και (ΕΕ)
αριθμ. 2018/274, σχετικά με τη διαχείριση των
αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 62, της παρ. 46 και του προτελευταίου εδαφίου του άρθρου 64 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2. Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, (ΕΕ L 347/20.12.2013) «για τη
θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ.
922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ)
αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου».
β) (EE) υπ’ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου L 347/20- 12-2013 «σχετικά με τη
χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση
της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ)
αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005
και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου».
γ) (Ε.Ε) αριθ. 2018/273 κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ L58/28.02.2018) «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων,
το αμπελουργικό Μητρώο, τα συνοδευτικά έγγραφα και
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την πιστοποίηση, τα βιβλία εισερχομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις, τις κοινοποιήσεις και
τη δημοσίευση κοινοποιηθεισών πληροφοριών, και τη
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τους σχετικούς ελέγχους και κυρώσεις, την τροποποίηση των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ.
555/2008, (ΕΚ) αριθ. 606/2009 και (ΕΚ) αριθ. 607/2009
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 436/2009
της Επιτροπής και του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού
(ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής».
δ) (Ε.Ε) αριθ. 2018/274 Εκτελεστικός κανονισμός της
Επιτροπής (ΕΕ L 58/60/28.02.2018) «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης αμπελοφυτεύσεων, την πιστοποίηση, το βιβλίο εισερχομένων
και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις και τις κοινοποιήσεις, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά
με τους συναφείς ελέγχους, και για την κατάργηση του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/561 της Επιτροπής».
ε) Του Καν(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ «Γενικός Κανονισμός
για την προστασία δεδομένων».
3. Την υπ’ αρ. 2454/235853/20-09-2019 υπουργική
απόφαση «Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών
μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ.
1308/2013, (Ε.Ε) αριθ. 2018/273 και (Ε.Ε) αριθ. 2018/274
σχετικά με τη διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού»
(Β’ 3645).
4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
5. Το υπ’ αρ. 137805/14-09-2021 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται: η διαδικασία
των αιτήσεων, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας, η διαδικασία ενστάσεων, οι κυρώσεις και η
διαδικασία χορήγησης αδειών για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, όπως προβλέπονται στις
παρ. 1 και 2 του άρθρου 64, του Καν (ΕΕ) 1308/2013.
Άρθρο 2
Αρμόδιες αρχές
1. Το Τμήμα Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών της
Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων της
Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.), είναι αρμόδιο για τη
διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού οινοποιήσιμων
ποικιλιών αμπέλου, μέσω του Αμπελουργικού Μητρώου.
Στο πλαίσιο αυτό: α) Εισηγείται την έκδοση των Υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων για τις λεπτομέρειες
εφαρμογής των σχετικών ενωσιακών και εθνικών διατάξεων. β) Διατυπώνει τις λειτουργικές απαιτήσεις για
την αναμόρφωση και βελτίωση των πληροφοριακών
συστημάτων που υποστηρίζουν την έκδοση αδειών
νέας φύτευσης, οι οποίες υλοποιούνται από τα αρμόδια
τμήματα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
γ) πραγματοποιεί διασταυρωτικό έλεγχο με το Αμπελουργικό Μητρώο για την επιβεβαίωση της καλλιεργούμενης αμπελουργικής έκτασης με οινοποιήσιμες ποικιλίες των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων των αιτούντων
παραγωγών. Τα αποτελέσματα των παραπάνω ελέγχων
αποστέλλονται, κατά αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, (ΔΑΟΚ) για την αξιολόγηση/
βαθμολόγηση των αιτήσεων. δ) Πραγματοποιεί διασταυρωτικό έλεγχο μεταξύ των στοιχείων του Αμπελουργικού Μητρώου και των στοιχείων της Ενιαίας Αίτησης
Ενίσχυσης του προηγούμενου έτους, για την επιβεβαίωση των κριτηρίων προτεραιότητας των υποβληθέντων
αιτήσεων, στο πλαίσιο της παρακολούθησης και ελέγχου
εφαρμογής του καθεστώτος. ε) Πραγματοποιεί ελέγχους
επιβεβαίωσης μεταξύ των εγγραφών προς αδειοδότηση,
με τις αντίστοιχες καταχωρήσεις στην εφαρμογή ΑΔΕΙΕΣ,
μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης βαθμολόγησης
από τις αρμόδιες ΔΑΟΚ και αποστέλλει τυχόν ευρήματα
προς διόρθωση τους. στ) Χορηγεί τις άδειες νέας φύτευσης αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου,
με βάση τον πίνακα κατάταξης που αποστέλλεται από
την Ψηφιακή Υπηρεσία «Υποβολή αιτήσεων χορήγησης
αδειών φύτευσης με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου».
ζ) Συγκεντρώνει από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων και τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύνταξη και αποστολή
στην Ε.Ε. των προβλεπόμενων από την Κοινή Οργάνωση των Αγορών Γεωργικών Προϊόντων ανακοινώσεων,
η) Παρακολουθεί και ελέγχει την ορθή λειτουργία του
Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών του Αμπελουργικού Μητρώου και την αντίστοιχη εφαρμογή «ΑΔΕΙΕΣ».
θ) Παρακολουθεί και ελέγχει την υλοποίηση του καθεστώτος νέων φυτεύσεων αμπελώνων με οινοποιήσιμες
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ποικιλίες αμπέλου, τόσο σε κεντρικό επίπεδο όσο και
στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
2. Το Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
και Ψηφιακών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, είναι αρμόδιο για:
α) την ανάπτυξη και την ορθή λειτουργία της ψηφιακής
εφαρμογής υποβολής αιτήσεων για άδειες νέας φύτευσης από τους ενδιαφερόμενους, β) την υλοποίηση των
λειτουργικών απαιτήσεων, όπως αυτές διατυπώνονται
από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, γ) τη διασφάλιση της διασύνδεσης της εφαρμογής
«ΑΔΕΙΕΣ» με την ψηφιακή εφαρμογή υποβολής αιτήσεων
για άδειες νέας φύτευσης από τους ενδιαφερόμενους, σε
συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Data Center, Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων της ίδιας Διεύθυνσης, δ) τον
έλεγχο ως προς την υποβολή τουλάχιστον μίας δήλωσης
Συγκομιδής από τους αιτούντες παραγωγούς, τις τελευταίες οκτώ περιόδους υποβολής Δήλωσης Συγκομιδής,
δηλαδή από την περίοδο 2013-2014 ως και την τρέχουσα
περίοδο 2021-2022 και την καταγραφή του αποτελέσματος σε κάθε αιτούμενο τεμάχιο, κατά τη λειτουργία του
back office για την αξιολόγηση/βαθμολόγηση των αιτήσεων, ε) την αποστολή στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και
Τεχνολογίας Τροφίμων των αναλυτικών στοιχείων των
αιτήσεων για το καθεστώς σε πίνακες με τα στοιχεία των
αιτούντων παραγωγών και με τα στοιχεία παραγωγών
και τεμαχίων, την αναλυτική βαθμολογία κατά κριτήριο,
τη συγκεντρωτική βαθμολογία, πριν την αξιολόγηση
από τις αρμόδιες ΔΑΟΚ, καθώς και με τις συντεταγμένες των τεμαχίων της αίτησης, για την πραγματοποίηση
διασταυρωτικού ελέγχου με το Αμπελουργικό Μητρώο
και αποστολή των αποτελεσμάτων στις αρμόδιες ΔΑΟΚ
και για την ενημέρωση του πεδίου αμπελουργικής εκμετάλλευσης με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, στο back
office, στ) την αποστολή μετά την ολοκλήρωση και οριστικοποίηση όλων των αξιολογημένων/βαθμολογημένων
αιτήσεων, καθώς και την εξέταση τυχόν υποβληθέντων
ενστάσεων, στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας
Τροφίμων, με τα αναλυτικά στοιχεία των αιτούντων παραγωγών, τα κριτήρια προτεραιότητας και την αναλυτική
βαθμολογία ανά κριτήριο, τη συγκεντρωτική βαθμολογία
πριν την αξιολόγηση και την τελική συγκεντρωτική βαθμολογία μετά την αξιολόγηση, για την πραγματοποίηση
διασταυρωτικού ελέγχου με την εφαρμογή ΑΔΕΙΕΣ του
Αμπελουργικού Μητρώου, ζ) την κατάταξη των αιτούντων
ανάλογα με τη βαθμολόγηση τους και σύμφωνα με τα
κριτήρια προτεραιότητας, η) τη διαχείριση της λειτουργίας της ενημέρωσης των αιτούντων όποτε απαιτείται και
θ) την έγκαιρη αποστολή στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και
Τεχνολογίας Τροφίμων των απαιτούμενων αναφορών.
3. Το Τμήμα Διαχείρισης Data Center, Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι αρμόδιο για:
α) την ορθή λειτουργία, την τεχνική διαχείριση και
ενημέρωση του Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφο-
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ριών για το Αμπελουργικό Μητρώο, στο οποίο περιλαμβάνεται η εφαρμογή «ΑΔΕΙΕΣ», β) την υλοποίηση των
λειτουργικών απαιτήσεων, όπως αυτές διατυπώνονται
από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, γ) τη διασφάλιση της διασύνδεσης της εφαρμογής
«ΑΔΕΙΕΣ» με την ψηφιακή εφαρμογή υποβολής αιτήσεων
για άδειες νέας φύτευσης από τους ενδιαφερόμενους,
σε συνεργασία με το Τμήμα Ανάπτυξης Πληροφοριακών
Συστημάτων και Ψηφιακών Υπηρεσιών της ίδιας Διεύθυνσης και δ) την έγκαιρη αποστολή στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων των απαιτούμενων
αναφορών. Τέλος και μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων είναι αρμόδια για την ενημέρωση των φορμών των
αδειοδοτημένων τεμαχίων στην εφαρμογή «ΑΔΕΙΕΣ» με
την χορηγηθείσα έκταση άδειας ανά τεμάχιο.
4. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας (Δ.Α.Ο.Κ.) των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων, είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της
κείμενης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, για τον έλεγχο των υποβληθέντων αιτήσεων (διοικητικό, κριτηρίων
επιλεξιμότητας, προτεραιότητας ή και επιτόπιο), μέσω της
λειτουργίας του back office, της εφαρμογής «ΑΔΕΙΕΣ» και
λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ελέγχων που
διενεργούνται με το Αμπελουργικό Μητρώο. Επίσης είναι
αρμόδιες για την επιβεβαίωση υποβολής μίας τουλάχιστον δήλωσης συγκομιδής τα τελευταία οκτώ έτη από
τον αιτούντα παραγωγό, για χορήγηση άδειας φύτευσης.
Ακόμα είναι αρμόδιες για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, την εξέταση τυχόν ενστάσεων που θα υποβληθούν από τους αιτούντες παραγωγούς. Πέρα από τα παραπάνω είναι αρμόδιες για την τήρηση και τον έλεγχο της
διαδικασίας υλοποίησης (ενεργοποίησης/φύτευσης) των
χορηγηθέντων αδειών νέας φύτευσης και της τήρησης
της διαδικασίας φύτευσης του αμπελώνα σύμφωνα με
την ισχύουσα νομοθεσία και τις οδηγίες υλοποίησης που
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Τέλος, είναι αρμόδιες
για τον έλεγχο εφαρμογής, δεσμεύσεων/υποχρεώσεων
του αδειοδοτημένου παραγωγού που απορρέουν από
την βαθμολόγηση των κριτηρίων προτεραιότητας, όπως
περιγράφονται στο άρθρο 6 της παρούσης καθώς και για
την επιβολή κυρώσεων, όπου αυτό απαιτείται.
5. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι αρμόδιος για τη διάθεση στη
Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων,
των στοιχείων των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και των
στοιχείων των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, όπως δηλώθηκαν στην
Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης το προηγούμενο από το έτος
υποβολής της αίτησης χορήγησης άδειας νέας φύτευσης
οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, ως και την 25η Ιανουαρίου του έτους χορήγησης άδειας, για τη διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων ως προς τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας της αίτησης για το καθεστώς
Άρθρο 3
Διαθέσιμη έκταση προς χορήγηση αδειών νέας
φύτευσης
1. Για κάθε έτος η διαθέσιμη έκταση για χορήγηση
αδειών νέας φύτευσης αντιστοιχεί στο 1% του συνόλου
των αμπελουργικών εκτάσεων της χώρας σύμφωνα με

69961

την απογραφή που αναφέρεται στις φυτεμένες εκτάσεις
την 31η Ιουλίου του προηγούμενου έτους.
2. Εφόσον οι επιλέξιμες αιτήσεις αδειοδότησης που
υποβάλλονται εντός του έτους αφορούν συνολική έκταση μικρότερη από την διαθέσιμη για το έτος έκταση,
εγκρίνονται όλες οι σχετικές άδειες.
3. Σε περίπτωση που η συνολική έκταση των επιλέξιμων αιτήσεων υπερβαίνει τη διαθέσιμη προς χορήγηση
έκταση, τότε η χορήγηση πραγματοποιείται σε επίπεδο
οκτώ (8) περιφερειών, όπως αυτές περιγράφονται στην
παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και σύμφωνα με τα
αντικειμενικά και μη μεροληπτικά κριτήρια προτεραιότητας που έχουν επιλεγεί για την κάθε μία από αυτές
σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
Τα διαθέσιμα στρέμματα σε επίπεδο περιφερειών (1
έως 8) καθορίζονται στο ποσοστό 1% της φυτεμένης
έκτασης εκάστης περιφέρειας, όπως αυτές ανακοινώνονται στην ετήσια απογραφή του προηγούμενου έτους.
4. Για την κατανομή των αδειών νέας φύτευσης ορίζονται οι παρακάτω οκτώ (8) περιφέρειες:
1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
2. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
3. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
4. ΘΕΣΣΑΛΙΑ
5. ΑΤΤΙΚΗ, ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
6. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
7. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
8. ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ, ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΚΡΗΤΗ,
και ΗΠΕΙΡΟΣ
Άρθρο 4
Κριτήρια Επιλεξιμότητας
1. Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις θα πρέπει ο αιτών
να διαθέτει αγροτεμάχιο/α έκτασης τουλάχιστον ίσης με
την έκταση που αιτείται (κριτήριο της παρ. 1 του άρθρου
64 στοιχείο α) του Καν (Ε.Ε.) αριθμ. 1308/2013). Εφόσον
στο/α αγροτεμάχιο/α της αίτησης, υφίσταται καλλιέργεια, ο παραγωγός, αναλαμβάνει την υποχρέωση της
εκρίζωσής της πριν την υλοποίηση της χορηγηθείσας
άδειας νέας φύτευσης οινοποιήσιμης ποικιλίας αμπέλου.
2. Ως μέγιστο όριο αιτούμενης έκτασης για άδεια νέας
φύτευσης ορίζεται το όριο των εκατό 100 στρεμμάτων
και δύναται να αντιστοιχεί σε ένα ή περισσότερα αγροτεμάχια με ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο το ένα (1)
στρέμμα.
3. Οι εν λόγω εκτάσεις δύνανται να είναι ιδιόκτητες ή/
και ενοικιαζόμενες.
Άρθρο 5
Κριτήρια προτεραιότητας και καθορισμός
συντελεστών βαρύτητας κριτηρίων και
συντελεστών συμμόρφωσης σε αυτά - κατάταξη
των αιτήσεων/Βαθμολογία ανά Περιφέρεια
1. Στην περίπτωση της παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας, προκειμένου να χορηγηθούν οι άδειες νέας φύτευσης εφαρμόζονται τα αντικειμενικά και μη μεροληπτικά
κριτήρια προτεραιότητας της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, όπως αυτά έχουν επιλεγεί για την κάθε περιφέρεια
σύμφωνα με τους πίνακες της παρ. 3.
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2. Σύμφωνα με τα ανωτέρω κάθε αγροτεμάχιο λαμβάνει βαθμολογία στο κάθε κριτήριο με βάση τον συντελεστή βαρύτητας W και τον συντελεστή συμμόρφωσης Pt.
Η κατάταξη των επιλέξιμων μεμονωμένων αιτήσεων
γίνεται ηλεκτρονικά με εφαρμογή του γενικού τύπου:
Pt = W1 * Pt1 + W2 * Pt2 + W3 * Pt3 + W4 * Pt4 + W5* Pt5
Όπου:
Pt = σύνολο βαθμών που αποδίδονται σε μια συγκεκριμένη μεμονωμένη αίτηση.
W1, W2, W3, W4, W5 = συντελεστής βαρύτητας κριτηρίων.
Pt1, Pt2, Pt3, Pt4, Pt5 = συντελεστής συμμόρφωσης
με τα κριτήρια.
Όταν η μεμονωμένη αίτηση περιλαμβάνει περισσότερα του ενός αγροτεμάχια, η ανωτέρω βαθμολόγηση υπολογίζεται για κάθε αιτούμενο αγροτεμάχιο ξεχωριστά.
3. Τα κριτήρια προτεραιότητας είναι τα εξής:
Κριτήριο Α
Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιμες ποικιλίες
αμπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί
της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι), (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο α) του Καν (Ε.Ε.) αριθμ.
1308/2013). Θεωρείται ότι πληρούται το κριτήριο αυτό,
αν ο αιτών ανήκει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:
α) Φυσικά πρόσωπα ηλικίας έως 40 ετών, κατά το έτος
υποβολής της αίτησης, που φυτεύουν οινοποιήσιμα
αμπέλια για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί
της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι).
β) Νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή
τους, θεωρείται ότι πληρούν το κριτήριο αυτό, εάν το
φυσικό πρόσωπο - το οποίο εγκαθίσταται ως επικεφαλής της εκμετάλλευσης και ασκεί αποτελεσματικό και
μακροχρόνιο έλεγχο στο νομικό πρόσωπο όσον αφορά
τις αποφάσεις που συνδέονται με τη διαχείριση, τα κέρδη και τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους- φυτεύει
για πρώτη φορά αμπέλια («νεοεισερχόμενος») και είναι
ηλικίας έως 40 ετών, κατά το έτος υποβολής της αίτησης.
Εφόσον το νομικό πρόσωπο είναι αποκλειστικά ή από
κοινού ελεγχόμενο από άλλο νομικό πρόσωπο, οι απαιτήσεις ισχύουν για κάθε φυσικό πρόσωπο που ασκεί τον
έλεγχο επί αυτού του άλλου νομικού προσώπου.
Η ιδιότητα του νεοεισερχόμενου βεβαιώνεται κατά
περίπτωση:
1. για τα φυσικά πρόσωπα:
Από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον ν. 3874/2010
(Α’ 151), όπως ισχύει.
2. Για τα νομικά πρόσωπα:
Από την πράξη ορισμού του φυσικού προσώπου ως
επικεφαλής της εκμετάλλευσης και από την επιβεβαίωση
της ηλικίας του ως 40 ετών.
Τόσο για τα φυσικά και για τα νομικά πρόσωπα βεβαιώνεται από το Αμπελουργικό Μητρώο η ύπαρξη ή όχι
αμπελουργικών εκτάσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες
αμπέλου, των αιτούμενων παραγωγών.
Επιπροσθέτως, πραγματοποιείται διασταυρωτικός
έλεγχος μεταξύ των στοιχείων των εκμεταλλεύσεων
των αιτούντων παραγωγών με τα στοιχεία της Αίτησης
Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ), προκειμένου να βεβαιωθεί
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η ύπαρξη ή όχι αμπελουργικών εκτάσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες στην Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης, όπως
περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Για το κριτήριο Α ορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας
W1 και οι συντελεστές συμμόρφωσης Pt1.
Κριτήριο Β
Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος, (κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 2 στοιχείο β) του Καν (Ε.Ε.) αριθμ. 1308/2013).
Το κριτήριο πληρούται εάν ισχύει ένα από τα ακόλουθα:
1. Ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια και δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής που
καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 834/2007 του
Συμβουλίου και κατά περίπτωση στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθμ. 889/2008 της Επιτροπής σε ολόκληρη την έκταση
που προορίζεται για νέα φύτευση.
2. Ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και έχει εφαρμόσει
τους κανόνες βιολογικής παραγωγής του πρώτου εδαφίου
σε ολόκληρη την έκταση που έχει φυτευτεί με αμπέλια, επί
πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.
3. Ο αιτών δεν έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια και δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο
πέντε ετών με εθνικά συστήματα πιστοποίησης για ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή σε ολόκληρη την
έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.
4. Ο αιτών έχει στην κατοχή του οινοποιήσιμα αμπέλια
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης και έχει εφαρμόσει
εθνικά συστήματα πιστοποίησης για ολοκληρωμένη διαχείριση στην παραγωγή σε ολόκληρη την έκταση που
κατέχει με αμπέλια επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από
την υποβολή της αίτησης.
5. Το ή τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια που προσδιορίζονται στην εν λόγω αίτηση βρίσκονται σε πλαγιές με
αναβαθμίδες. Για την επιβεβαίωση του κριτηρίου διενεργείται επιτόπιος έλεγχος από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ.
Για τις περιπτώσεις όπου ο αιτών έχει στην κατοχή του
οινοποιήσιμα αμπέλια σύμφωνα με τις παρ. 2 και 4 του
παρόντος Κριτηρίου, απαιτείται πιστοποίηση από Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης, εγκεκριμένους
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Για τις περιπτώσεις των παρ. 1 και 3 του παρόντος Κριτηρίου, ο αιτών υποχρεούται σε περίπτωση χορήγησης
άδειας νέας φύτευσης να προσκομίσει στην αρμόδια
Δ.Α.Ο.Κ. αμέσως μετά τη φύτευση, τη σύμβαση που έχει
συνάψει με τον εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης.
Για το κριτήριο Β ορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας
W2 και οι συντελεστές συμμόρφωσης Ρt2.
Κριτήριο Γ
Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς (κριτήριο του στοιχείου δ) της παρ. 2
του άρθρου 64 του Καν (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013). Το κριτήριο πληρούται αν το ή τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια
που προσδιορίζονται στην αίτηση εντοπίζονται σε μία
από τις ακόλουθες κατηγορίες περιοχών:
α) Σε ορεινή περιοχή, σε υψόμετρο άνω των 500 m
τουλάχιστον, μη συμπεριλαμβανομένων υψιπέδων.
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β) Μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, όπως ορίζονται
στον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 229/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Για το κριτήριο Γ ορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας
W3 και ο συντελεστής συμμόρφωσης Ρt3.
Κριτήριο Δ
Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων (κριτήριο του στοιχείου η) της παρ. 2 του άρθρου
64 του Καν (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013).
Το κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν κατά το χρόνο της αίτησης ο αιτών πληρεί και τις δύο παρακάτω
προϋποθέσεις:
α) Διαθέτει έκταση γεωργικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 5 στρεμμάτων (0,5ha) σύμφωνα με τα στοιχεία του
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
(Ο.Σ.Δ.Ε) του προηγούμενου έτους, για όλες τις περιφέρειες/ομάδες περιφερειών.
β) Διαθέτει αμπελοτεμάχια με οινοποιήσιμες ποικιλίες
αμπέλου, σύμφωνα με τα στοιχεία του αμπελουργικού
Μητρώου.
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Το κριτήριο βαθμολογείται ανάλογα με τη συνολική
έκταση των αμπελοτεμαχίων με οινοποιήσιμες ποικιλίες, όπως αυτό ορίζεται για την κάθε περιφέρεια στους
παρακάτω πίνακες.
Για το κριτήριο Δ ορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας
W4 και ο συντελεστής συμμόρφωσης Pt4.
Κριτήριο Ε
Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού, σύμφωνα με το πρόσθετο κριτήριο της παρ. 3 του άρθρου 4 του
κατ’ εξουσιοδότηση Καν (ΕΕ) 2018/273.
Το ανωτέρω κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν ο
αιτών δεν διαθέτει αμπελουργικές εκτάσεις φυτεμένες χωρίς άδεια, όπως αναφέρεται στο άρθρο 71 του
Καν (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013, ή χωρίς δικαίωμα φύτευσης, όπως αναφέρεται στα άρθρα 85α και 85β του Καν.
(ΕΚ)1234/2007 και επιπλέον δεν διαθέτει περιοχές φυτεμένες με αμπέλια εκτός παραγωγής, για περίοδο τουλάχιστον οκτώ ετών.
Για το κριτήριο Ε ορίζονται οι συντελεστές βαρύτητας
W5 και ο συντελεστής συμμόρφωσης Pt5.
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ȈȊīȀǼȃȉȇȍȉǿȀȅȈ ȆǿȃǹȀǹȈ ȀȇǿȉǾȇǿȍȃ īǿǹ ȉǾȃ ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ
ǹȃǹȉȅȁǿȀǾȈ ȂǹȀǼǻȅȃǿǹȈ – ĬȇǹȀǾȈ

ȀȇǿȉǾȇǿǹ

ǹ. ȆĮȡĮȖȦȖȠȓ ʌȠȣ ĳȣĲİȪȠȣȞ ȠȚȞȠʌȠȚȒıȚȝİȢ ʌȠȚțȚȜȓİȢ ĮȝʌȑȜȠȣ
ȖȚĮ ʌȡȫĲȘ ĳȠȡȐ țĮȚ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ȦȢ ĮȡȤȘȖȠȓ ĲȘȢ
İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ (ȞİȠİȚıİȡȤȩȝİȞȠȚ)

ȈȊȃȉǼȁǼȈȉǾȈ
ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ

ȈȊȃȉǼȁǼȈȉǾȈ
ȈȊȂȂȅȇĭȍȈǾȈ

(W)

(Pt)

W1=0,35

ȈȊȃȉǼȁǼȈȉǾȈ
ȂǾ
ȈȊȂȂȅȇĭȍȈǾȈ
(Pt)

10

0

10

0

Ǻ. ǼțĲȐıİȚȢ ȩʌȠȣ ȠȚ ĮȝʌİȜȫȞİȢ ıȣȝȕȐȜȜȠȣȞ ıĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ
ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
i) ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪ ĮȝʌİȜȫȞİȢ
W2=0,10
ii) ĮȝʌİȜȫȞİȢ ȝİ ıȪıĲȘȝĮ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȘȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ
iii) ĮȞĮȕĮșȝȓįİȢ
ī. ǼțĲȐıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗȠȣȞ ĳȣıȚțȠȪȢ Ȓ ȐȜȜȠȣȢ İȚįȚțȠȪȢ
ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪȢ
0
i) ȝȚțȡȐ ȞȘıȚȐ ĲȠȣ ǹȚȖĮȓȠȣ ȆİȜȐȖȠȣȢ

W3=0,10

10

ǻ. ǼțĲȐıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞȑĮ ĳȪĲİȣıȘ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ
ĲȘȢ įȚİȪȡȣȞıȘȢ ĲȦȞ ȝȚțȡȫȞ țĮȚ ȝİıĮȓȦȞ İțȝİĲĮȜȜİȪıİȦȞ
Ǿ ĮȝʌİȜȠȣȡȖȚțȒ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ İȓȞĮȚ ȓıȘ Ȓ
ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5 ıĲȡ. țĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 20 ıĲȡİȝȝȐĲȦȞ

Ǿ ĮȝʌİȜȠȣȡȖȚțȒ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ Ȓ
ȓıȘ ĲȦȞ 20 ıĲȡ țĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 50 ıĲȡ.

W4=0,35

Ǿ ĮȝʌİȜȠȣȡȖȚțȒ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ Ȓ
ȓıȘ ĲȦȞ 50 ıĲȡ. țĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 100 ıĲȡİȝȝȐĲȦȞ.

Ǽ. ȆȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ

W5=W0,10

ȈȊȃȅȁȅ

W1-5=1,00

5

0

7

0

10

0

10

0
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ȈȊīȀǼȃȉȇȍȉǿȀȅȈ ȆǿȃǹȀǹȈ ȀȇǿȉǾȇǿȍȃ īǿǹ ȉǾȃ ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ
ȀǼȃȉȇǿȀǾȈ ȂǹȀǼǻȅȃǿǹȈ

ȀȇǿȉǾȇǿǹ

ȈȊȃȉǼȁǼȈȉǾȈ
ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ

ȈȊȃȉǼȁǼȈȉǾȈ
ȈȊȂȂȅȇĭȍȈǾȈ

(W)

(Pt)

ȈȊȃȉǼȁǼȈȉǾȈ
ȂǾ
ȈȊȂȂȅȇĭȍȈǾ
Ȉ
(Pt)

ǹ. ȆĮȡĮȖȦȖȠȓ ʌȠȣ ĳȣĲİȪȠȣȞ ȠȚȞȠʌȠȚȒıȚȝİȢ ʌȠȚțȚȜȓİȢ ĮȝʌȑȜȠȣ
ȖȚĮ ʌȡȫĲȘ ĳȠȡȐ țĮȚ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ȦȢ ĮȡȤȘȖȠȓ ĲȘȢ
İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ (ȞİȠİȚıİȡȤȩȝİȞȠȚ)

W1=0,35

10

0

10

0

Ǻ. ǼțĲȐıİȚȢ ȩʌȠȣ ȠȚ ĮȝʌİȜȫȞİȢ ıȣȝȕȐȜȜȠȣȞ ıĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ
ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
i) ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪ ĮȝʌİȜȫȞİȢ
W2=0,10
ii) ĮȝʌİȜȫȞİȢ ȝİ ıȪıĲȘȝĮ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȘȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ
iii) ĮȞĮȕĮșȝȓįİȢ
ī. ǼțĲȐıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗȠȣȞ ĳȣıȚțȠȪȢ Ȓ ȐȜȜȠȣȢ İȚįȚțȠȪȢ
ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪȢ
W3=0,10

i) ʌİȡȚȠȤȑȢ ȝİ ȣȥȩȝİĲȡȠ ȐȞȦ ĲȦȞ 500 ȝ.

0

10

ǻ. ǼțĲȐıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞȑĮ ĳȪĲİȣıȘ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ
ĲȘȢ įȚİȪȡȣȞıȘȢ ĲȦȞ ȝȚțȡȫȞ țĮȚ ȝİıĮȓȦȞ İțȝİĲĮȜȜİȪıİȦȞ
Ǿ ĮȝʌİȜȠȣȡȖȚțȒ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ Ȓ
ȓıȘ ĲȦȞ 5 ıĲȡİȝȝȐĲȦȞ țĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 30 ıĲȡ.

7

0

Ǿ ĮȝʌİȜȠȣȡȖȚțȒ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ Ȓ
ȓıȘ ĲȦȞ 30 ıĲȡ țĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 50 ıĲȡ.

10

0

Ǿ ĮȝʌİȜȠȣȡȖȚțȒ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ İȓȞĮȚ ȓıȘ Ȓ
ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 50 ıĲȡ.

5

0

W4=0,35

Ǽ. ȆȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ

W5=0,10

ȈȊȃȅȁȅ

W1-5=1,00

10

0
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ȈȊīȀǼȃȉȇȍȉǿȀȅȈ ȆǿȃǹȀǹȈ ȀȇǿȉǾȇǿȍȃ īǿǹ ȉǾȃ ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ
ǻȊȉ. ȂǹȀǼǻȅȃǿǹȈ

ȀȇǿȉǾȇǿǹ

ǹ. ȆĮȡĮȖȦȖȠȓ ʌȠȣ ĳȣĲİȪȠȣȞ ȠȚȞȠʌȠȚȒıȚȝİȢ ʌȠȚțȚȜȓİȢ ĮȝʌȑȜȠȣ
ȖȚĮ ʌȡȫĲȘ ĳȠȡȐ țĮȚ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ȦȢ ĮȡȤȘȖȠȓ ĲȘȢ
İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ (ȞİȠİȚıİȡȤȩȝİȞȠȚ)

ȈȊȃȉǼȁǼȈȉǾȈ
ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ

ȈȊȃȉǼȁǼȈȉǾȈ
ȈȊȂȂȅȇĭȍȈǾȈ

(W)

(Pt)

W1=0,30

ȈȊȃȉǼȁǼȈȉǾȈ
ȂǾ
ȈȊȂȂȅȇĭȍȈǾȈ
(Pt)

10

0

10

0

Ǻ. ǼțĲȐıİȚȢ ȩʌȠȣ ȠȚ ĮȝʌİȜȫȞİȢ ıȣȝȕȐȜȜȠȣȞ ıĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ
ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
i) ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪ ĮȝʌİȜȫȞİȢ
W2=0,10
ii) ĮȝʌİȜȫȞİȢ ȝİ ıȪıĲȘȝĮ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȘȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ
iii) ĮȞĮȕĮșȝȓįİȢ
ī. ǼțĲȐıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗȠȣȞ ĳȣıȚțȠȪȢ Ȓ ȐȜȜȠȣȢ İȚįȚțȠȪȢ
ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪȢ
i) ʌİȡȚȠȤȑȢ ȝİ ȡȚȗȠĳȣǸĮ ȝȚțȡȠȪ ȕȐșȠȣȢ ȝȚțȡȩĲİȡȠȣ Įʌȩ 30
İțĮĲȠıĲȫȞ*

0
W3=0,15

10

ǻ. ǼțĲȐıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞȑĮ ĳȪĲİȣıȘ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ
ĲȘȢ įȚİȪȡȣȞıȘȢ ĲȦȞ ȝȚțȡȫȞ țĮȚ ȝİıĮȓȦȞ İțȝİĲĮȜȜİȪıİȦȞ
Ǿ ĮȝʌİȜȠȣȡȖȚțȒ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ İȓȞĮȚ ȓıȘ Ȓ
ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5 ıĲȡ. țĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 30 ıĲȡİȝȝȐĲȦȞ.

W4=0,35

7

0

Ǿ ĮȝʌİȜȠȣȡȖȚțȒ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ Ȓ
ȓıȘ ĲȦȞ 30 ıĲȡ țĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 75 ıĲȡ.

10

Ǿ ĮȝʌİȜȠȣȡȖȚțȒ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ İȓȞĮȚ ȓıȘ Ȓ
ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 75 ıĲȡ.

5

Ǽ. ȆȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ

W5=0,10

ȈȊȃȅȁȅ

10

0

0

0

W1-5=1,00

* ĲȠ țȡȚĲȒȡȚȠ ȚıȤȪİȚ ȖȚĮ ĲȚȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ țĮșȠȡȚıĲİȓ ȦȢ ǽȫȞİȢ ǹʌȠȜȚȖȞȚĲȠʌȠȓȘıȘȢ (ǽǹȆ) ıĲȚȢ Ȇ.Ǽ
ȀȠȗȐȞȘȢ țĮȚ ĭȜȫȡȚȞĮȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ İʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȘȝȑȞȠ ȈȤȑįȚȠ ǻȓțĮȚȘȢ ǹȞĮʌĲȣȟȚĮțȒȢ ȂİĲȐȕĮıȘȢ.
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ȈȊīȀǼȃȉȇȍȉǿȀȅȈ ȆǿȃǹȀǹȈ ȀȇǿȉǾȇǿȍȃ īǿǹ ȉǾȃ ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ ĬǼȈȈǹȁǿǹȈ

ȀȇǿȉǾȇǿǹ

ǹ. ȆĮȡĮȖȦȖȠȓ ʌȠȣ ĳȣĲİȪȠȣȞ ȠȚȞȠʌȠȚȒıȚȝİȢ ʌȠȚțȚȜȓİȢ ĮȝʌȑȜȠȣ
ȖȚĮ ʌȡȫĲȘ ĳȠȡȐ țĮȚ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ȦȢ ĮȡȤȘȖȠȓ ĲȘȢ
İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ (ȞİȠİȚıİȡȤȩȝİȞȠȚ)

ȈȊȃȉǼȁǼȈȉǾȈ
ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ

ȈȊȃȉǼȁǼȈȉǾȈ
ȈȊȂȂȅȇĭȍȈǾȈ

(W)

(Pt)

W1=0,30

ȈȊȃȉǼȁǼȈȉǾȈ
ȂǾ
ȈȊȂȂȅȇĭȍȈǾȈ
(Pt)

10

0

10

0

10

0

5

0

10

0

Ǻ. ǼțĲȐıİȚȢ ȩʌȠȣ ȠȚ ĮȝʌİȜȫȞİȢ ıȣȝȕȐȜȜȠȣȞ ıĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ
ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
i) ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪ ĮȝʌİȜȫȞİȢ
W2=0,10
ii) ĮȝʌİȜȫȞİȢ ȝİ ıȪıĲȘȝĮ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȘȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ
iii) ĮȞĮȕĮșȝȓįİȢ
ī. ǼțĲȐıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗȠȣȞ ĳȣıȚțȠȪȢ Ȓ ȐȜȜȠȣȢ İȚįȚțȠȪȢ
ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪȢ
W3=0,15
i) ȝȚțȡȐ ȞȘıȚȐ ĲȠȣ ǹȚȖĮȓȠȣ ȆİȜȐȖȠȣȢ

ǻ. ǼțĲȐıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞȑĮ ĳȪĲİȣıȘ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ
ĲȘȢ įȚİȪȡȣȞıȘȢ ĲȦȞ ȝȚțȡȫȞ țĮȚ ȝİıĮȓȦȞ İțȝİĲĮȜȜİȪıİȦȞ
Ǿ ĮȝʌİȜȠȣȡȖȚțȒ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ İȓȞĮȚ ȓıȘ Ȓ
ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 75 ıĲȡ.
W4=0,35
Ǿ ĮȝʌİȜȠȣȡȖȚțȒ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ Ȓ
ȓıȘ ĲȦȞ 30 ıĲȡ țĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 75 ıĲȡ.

Ǿ ĮȝʌİȜȠȣȡȖȚțȒ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ İȓȞĮȚ ȓıȘ Ȓ
ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5 ıĲȡİȝȝȐĲȦȞ țĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 30 ıĲȡ.

Ǽ. ȆȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ

7

W5=0,10

ȈȊȃȅȁȅ

W1-5=1,00

10

0

0

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

69968
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ȈȊīȀǼȃȉȇȍȉǿȀȅȈ ȆǿȃǹȀǹȈ ȀȇǿȉǾȇǿȍȃ īǿǹ ȉǾȃ ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ
ǹȉȉǿȀǾȈ-ȈȉǼȇǼǹȈ ǼȁȁǹǻǹȈ

ȀȇǿȉǾȇǿǹ

ǹ. ȆĮȡĮȖȦȖȠȓ ʌȠȣ ĳȣĲİȪȠȣȞ ȠȚȞȠʌȠȚȒıȚȝİȢ ʌȠȚțȚȜȓİȢ ĮȝʌȑȜȠȣ
ȖȚĮ ʌȡȫĲȘ ĳȠȡȐ țĮȚ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ȦȢ ĮȡȤȘȖȠȓ ĲȘȢ
İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ (ȞİȠİȚıİȡȤȩȝİȞȠȚ)

ȈȊȃȉǼȁǼȈȉǾȈ
ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ

ȈȊȃȉǼȁǼȈȉǾȈ
ȈȊȂȂȅȇĭȍȈǾȈ

(W)

(Pt)

W1=0,30

ȈȊȃȉǼȁǼȈȉǾȈ
ȂǾ
ȈȊȂȂȅȇĭȍȈǾȈ
(Pt)

10

0

10

0

Ǻ. ǼțĲȐıİȚȢ ȩʌȠȣ ȠȚ ĮȝʌİȜȫȞİȢ ıȣȝȕȐȜȜȠȣȞ ıĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ
ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
i) ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪ ĮȝʌİȜȫȞİȢ
W2=0,10
ii) ĮȝʌİȜȫȞİȢ ȝİ ıȪıĲȘȝĮ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȘȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ
iii) ĮȞĮȕĮșȝȓįİȢ
ī. ǼțĲȐıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗȠȣȞ ĳȣıȚțȠȪȢ Ȓ ȐȜȜȠȣȢ İȚįȚțȠȪȢ
ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪȢ
W3=0,15

i) ʌİȡȚȠȤȑȢ ȝİ ȣȥȩȝİĲȡȠ ȐȞȦ ĲȦȞ 500 ȝ.

0

10

ii) ȝȚțȡȐ ȞȘıȚȐ ĲȠȣ ǹȚȖĮȓȠȣ ȆİȜȐȖȠȣȢ
ǻ. ǼțĲȐıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞȑĮ ĳȪĲİȣıȘ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ
ĲȘȢ įȚİȪȡȣȞıȘȢ ĲȦȞ ȝȚțȡȫȞ țĮȚ ȝİıĮȓȦȞ İțȝİĲĮȜȜİȪıİȦȞ
Ǿ ĮȝʌİȜȠȣȡȖȚțȒ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ İȓȞĮȚ ȓıȘ Ș
ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 75 ıĲȡ.

5

0

Ǿ ĮȝʌİȜȠȣȡȖȚțȒ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ Ȓ
ȓıȘ ĲȦȞ 30 ıĲȡ țĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȘ 75 ıĲȡ.

10

0

Ǿ ĮȝʌİȜȠȣȡȖȚțȒ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ İȓȞĮȚ ȓıȘ Ȓ
ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 5 ıĲȡİȝȝȐĲȦȞ țĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 30 ıĲȡ.

7

W4=0,35

Ǽ. ȆȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ

W5=0,10

ȈȊȃȅȁȅ

W1-5=1,00

10

0

0
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ȈȊīȀǼȃȉȇȍȉǿȀȅȈ ȆǿȃǹȀǹȈ ȀȇǿȉǾȇǿȍȃ īǿǹ ȉǾȃ ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ
ǻȊȉǿȀǾȈ ǼȁȁǹǻǹȈ

ȀȇǿȉǾȇǿǹ

ǹ. ȆĮȡĮȖȦȖȠȓ ʌȠȣ ĳȣĲİȪȠȣȞ ȠȚȞȠʌȠȚȒıȚȝİȢ ʌȠȚțȚȜȓİȢ ĮȝʌȑȜȠȣ
ȖȚĮ ʌȡȫĲȘ ĳȠȡȐ țĮȚ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ȦȢ ĮȡȤȘȖȠȓ ĲȘȢ
İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ (ȞİȠİȚıİȡȤȩȝİȞȠȚ)

ȈȊȃȉǼȁǼȈȉǾȈ
ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ

ȈȊȃȉǼȁǼȈȉǾȈ
ȈȊȂȂȅȇĭȍȈǾȈ

(W)

(Pt)

W1=0,30

ȈȊȃȉǼȁǼȈȉǾȈ
ȂǾ
ȈȊȂȂȅȇĭȍȈǾȈ
(Pt)

10

0

10

0

Ǻ. ǼțĲȐıİȚȢ ȩʌȠȣ ȠȚ ĮȝʌİȜȫȞİȢ ıȣȝȕȐȜȜȠȣȞ ıĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ
ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
i) ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪ ĮȝʌİȜȫȞİȢ
W2=0,10
ii) ĮȝʌİȜȫȞİȢ ȝİ ıȪıĲȘȝĮ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȘȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ
iii) ĮȞĮȕĮșȝȓįİȢ

ī. ǼțĲȐıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗȠȣȞ ĳȣıȚțȠȪȢ Ȓ ȐȜȜȠȣȢ İȚįȚțȠȪȢ
ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪȢ

0
W3=0,15

10

i) ʌİȡȚȠȤȑȢ ȝİ ȣȥȩȝİĲȡȠ ȐȞȦ ĲȦȞ 500 ȝ.

ǻ. ǼțĲȐıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞȑĮ ĳȪĲİȣıȘ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ
ĲȘȢ įȚİȪȡȣȞıȘȢ ĲȦȞ ȝȚțȡȫȞ țĮȚ ȝİıĮȓȦȞ İțȝİĲĮȜȜİȪıİȦȞ
Ǿ ĮȝʌİȜȠȣȡȖȚțȒ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ İȓȞĮȚ ȓıȘ Ȓ
ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 50 ıĲȡ.

7

0

W4=0,35
Ǿ ĮȝʌİȜȠȣȡȖȚțȒ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ Ȓ
ȓıȘ ĲȦȞ 20 ıĲȡ țĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 50 ıĲȡ.

Ǿ ĮȝʌİȜȠȣȡȖȚțȒ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ Ȓ
ȓıȘ ĲȦȞ 5 ıĲȡ. țĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 20 ıĲȡ.

Ǽ. ȆȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ

W5=0,10

ȈȊȃȅȁȅ

W1-5=1,00

10

0

5

0

10

0
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ȈȊīȀǼȃȉȇȍȉǿȀȅȈ ȆǿȃǹȀǹȈ ȀȇǿȉǾȇǿȍȃ īǿǹ ȉǾȃ ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ/ȉȂǾȂǹ ȆȅȊ
ȆǼȇǿȁǹȂǺǹȃǼǿ:
ǿȅȃǿǹ ȃǾȈǿǹ, ǺȅȇǼǿȅ ǹǿīǹǿȅ, ȃȅȉǿȅ ǹǿīǹǿȅ, ȀȇǾȉǾ, ǾȆǼǿȇȅ

ȀȇǿȉǾȇǿǹ

ǹ. ȆĮȡĮȖȦȖȠȓ ʌȠȣ ĳȣĲİȪȠȣȞ ȠȚȞȠʌȠȚȒıȚȝİȢ ʌȠȚțȚȜȓİȢ ĮȝʌȑȜȠȣ
ȖȚĮ ʌȡȫĲȘ ĳȠȡȐ țĮȚ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ȦȢ ĮȡȤȘȖȠȓ ĲȘȢ
İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ (ȞİȠİȚıİȡȤȩȝİȞȠȚ)

ȈȊȃȉǼȁǼȈȉǾȈ
ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ

ȈȊȃȉǼȁǼȈȉǾȈ
ȈȊȂȂȅȇĭȍȈǾȈ

(W)

(Pt)

W1=0,30

10

ȈȊȃȉǼȁǼȈȉǾȈ
ȂǾ
ȈȊȂȂȅȇĭȍȈǾȈ
(Pt)

0

Ǻ. ǼțĲȐıİȚȢ ȩʌȠȣ ȠȚ ĮȝʌİȜȫȞİȢ ıȣȝȕȐȜȜȠȣȞ ıĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ
ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
W2=0,10

0
10

i) ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪ ĮȝʌİȜȫȞİȢ
ii) ĮȝʌİȜȫȞİȢ ȝİ ıȪıĲȘȝĮ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȘȢ
ī. ǼțĲȐıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗȠȣȞ ĳȣıȚțȠȪȢ Ȓ ȐȜȜȠȣȢ İȚįȚțȠȪȢ
ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪȢ
i) ʌİȡȚȠȤȑȢ ȝİ ȣȥȩȝİĲȡȠ ȐȞȦ ĲȦȞ 500 ȝ.
W3=0,10

10

ii) ȝȚțȡȐ ȞȘıȚȐ ĲȠȣ ǹȚȖĮȓȠȣ ȆİȜȐȖȠȣȢ

0

ǻ. ǼțĲȐıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞȑĮ ĳȪĲİȣıȘ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ
ĲȘȢ įȚİȪȡȣȞıȘȢ ĲȦȞ ȝȚțȡȫȞ țĮȚ ȝİıĮȓȦȞ İțȝİĲĮȜȜİȪıİȦȞ
10
Ǿ ĮȝʌİȜȠȣȡȖȚțȒ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ İȓȞĮȚ ȓıȘ Ȓ
ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 3ıĲȡ. ȑȦȢ țĮȚ 30 ıĲȡ.

W4=0,35

Ǿ ĮȝʌİȜȠȣȡȖȚțȒ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ
ĲȦȞ 30 ıĲȡ.

Ǽ. ȆȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ

7

W5=0,15

ȈȊȃȅȁȅ

0

W1-5=1,00

10

0

0
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ȈȊīȀǼȃȉȇȍȉǿȀȅȈ ȆǿȃǹȀǹȈ ȀȇǿȉǾȇǿȍȃ īǿǹ ȉǾȃ ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ ȆǼȁȅȆȅȃȃǾȈȅȊ
ȈȊȃȉǼȁǼȈȉǾȈ
ǺǹȇȊȉǾȉǹȈ

ȀȇǿȉǾȇǿǹ

(W)

ǹ. ȆĮȡĮȖȦȖȠȓ ʌȠȣ ĳȣĲİȪȠȣȞ ȠȚȞȠʌȠȚȒıȚȝİȢ ʌȠȚțȚȜȓİȢ ĮȝʌȑȜȠȣ
ȖȚĮ ʌȡȫĲȘ ĳȠȡȐ țĮȚ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ ȦȢ ĮȡȤȘȖȠȓ ĲȘȢ
İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ (ȞİȠİȚıİȡȤȩȝİȞȠȚ)

W1=0,40

ȈȊȃȉǼȁǼȈȉǾȈ
ȈȊȂȂȅȇĭȍȈǾȈ

ȈȊȃȉǼȁǼȈȉǾȈ
ȂǾ
ȈȊȂȂȅȇĭȍȈǾȈ

(Pt)

(Pt)

10

0

10

0

Ǻ. ǼțĲȐıİȚȢ ȩʌȠȣ ȠȚ ĮȝʌİȜȫȞİȢ ıȣȝȕȐȜȜȠȣȞ ıĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ
ĲȠȣ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
i) ȕȚȠȜȠȖȚțȠȪ ĮȝʌİȜȫȞİȢ
W2=0,10
ii) ĮȝʌİȜȫȞİȢ ȝİ ıȪıĲȘȝĮ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȘȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ
iii) ĮȞĮȕĮșȝȓįİȢ

ǻ. ǼțĲȐıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞȑĮ ĳȪĲİȣıȘ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ
ĲȘȢ įȚİȪȡȣȞıȘȢ ĲȦȞ ȝȚțȡȫȞ țĮȚ ȝİıĮȓȦȞ İțȝİĲĮȜȜİȪıİȦȞ

Ǿ ĮȝʌİȜȠȣȡȖȚțȒ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ Ȓ
ȓıȘ ĲȦȞ 75ıĲȡ.

5

0

Ǿ ĮȝʌİȜȠȣȡȖȚțȒ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ Ȓ
ȓıȘ ĲȦȞ 50 ıĲȡ țĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 75 ıĲȡ.

7

0

Ǿ ĮȝʌİȜȠȣȡȖȚțȒ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ Ȓ
ȓıȘ ĲȦȞ 5 ıĲȡ. țĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȘ ĲȦȞ 50 ıĲȡ.

10

0

10

0

W4=0,40

Ǽ. ȆȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ

W5=0,10

ȈȊȃȅȁȅ

W1-5=1.00
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Άρθρο 6
Υποβολή αιτήσεων για άδεια νέας φύτευσης
1. Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση αδειών νέας
φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου για το έτος
2022 και εντεύθεν, υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω της
ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, αίτηση - υπεύθυνη δήλωση
από την 1η Νοεμβρίου μέχρι και την 1η Δεκεμβρίου
του προηγούμενου έτους της χορήγησης των εν λόγω
αδειών. Κατ’ εξαίρεση για τη χορήγηση των αδειών νέας
φύτευσης του έτους 2022 οι αιτήσεις θα κατατεθούν από
την 23η Νοεμβρίου μέχρι και την 23η Δεκεμβρίου 2021.
2. Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Στην
περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που
αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.
3. Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, δηλώνεται η έκταση
(σε στρέμματα, ακέραιος αριθμός και με ένα δεκαδικό
ψηφίο) και οι συντεταγμένες των κορυφών, σε ΕΓΣΑ 87
(Χ, Ψ) της περιμετρικής αποτύπωσης, κάθε αγροτεμαχίου,
για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και
το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής
του. Επιπλέον, απαιτείται η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών ιδιοκτησίας, όπως αυτά αναγράφονται στο άρθρο 10 της υπ’ αρ. 2454/235853/20-09-2019
(Β’ 3645) υπουργικής απόφασης.
Άρθρο 7
Αξιολόγηση αιτήσεων- Ενστάσεις
1. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων νέων αδειών φύτευσης, προβαίνουν στους απαραίτητους διοικητικούς
ελέγχους, στην εισαγωγή των συντεταγμένων όλων των
τεμαχίων της αίτησης στην εφαρμογή «ΑΔΕΙΕΣ», καθώς
και στην εξέταση τυχόν ενστάσεων από τους αιτούντες,
ως και την 5η Φεβρουαρίου.
Ακολούθως προβαίνουν στον έλεγχο κριτηρίων επιλεξιμότητας και κριτηρίων προτεραιότητας, στην απόδοση
βαθμολογίας κατά αίτηση, στην εξέταση τυχόν ενστάσεων ως προς τη βαθμολογία, ως και την 5η Απριλίου
Επίσης διενεργούν επιτόπιο έλεγχο για τα τεμάχια των
αιτήσεων που δηλώνονται ως εντοπιζόμενα σε πλαγίες
ή με ύπαρξη αναβαθμίδων.
Εν συνεχεία πραγματοποιούν την οριστικοποίηση της
αίτησης ως και την 30η Απριλίου, του έτους χορήγησης
Για τις περιπτώσεις που κατά την ψηφιοποίηση τεμαχίου αίτησης, στην εφαρμογή «ΑΔΕΙΕΣ» διαπιστωθεί
επικάλυψη με τεμάχια άλλων παραγωγών, αναντιστοιχία
μεταξύ δηλωθείσας αιτούμενης έκτασης με την έκταση
του τεμαχίου στην εφαρμογή κ.ά. η αίτηση για το τεμάχιο
απορρίπτεται με τη δυνατότητα υποβολής ένστασης από
τον αιτούντα παραγωγό. Τα αποτελέσματα, τυχόν επιτόπιου ελέγχου που θα διενεργηθεί, λαμβάνονται υπόψη
από την επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων.
2. Ένσταση από τους αιτούντες παραγωγούς δύναται
να υποβληθεί μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας υποβολής
αιτήσεων επισυνάπτοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά
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στοιχεία, όπως και το έντυπο ένστασης(σύμφωνα με το
Υπόδειγμα 1):
Ένσταση για τις περιπτώσεις απόρριψης κατά τον διοικητικό έλεγχο και τον έλεγχο κριτηρίων επιλεξιμότητας
υποβάλλεται, ηλεκτρονικά, εντός δέκα (10) ημερών από
την ημερομηνία ηλεκτρονικής ενημέρωσής τους, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για τις αιτήσεις, των
οποίων οι ενστάσεις που κατατέθηκαν στον διοικητικό
έλεγχο, γίνουν αποδεκτές συνεχίζεται η διαδικασία αξιολόγησης τους, η οποία ολοκληρώνεται εντός δέκα (10)
ημερών από την ημερομηνία συνεδρίασης της επιτροπής ως και την 5η Φεβρουαρίου.
Για τις περιπτώσεις ένστασης ως προς τη βαθμολογία
της αίτησης και τον έλεγχο κριτηρίων προτεραιότητας,
υποβάλλεται επίσης ηλεκτρονικά, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής ενημέρωσής
τους, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η εξέταση
των ενστάσεων ως προς τη βαθμολογία ολοκληρώνεται
ως και την 5η Απριλίου.
3. Για την εξέταση των ενστάσεων η τριμελής επιτροπή,
της παρ. 2 του άρθρου 9 της παρούσας, αποφαίνεται το
αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της ένστασης, για την αποδοχή ή την απόρριψη
της ένστασης. Για κάθε απόφαση συντάσσεται πρακτικό
με πλήρη αιτιολόγηση της αποδοχής ή απόρριψης της
ένστασης. Οι αποφάσεις της επιτροπής είναι ανέγκλητες
και κοινοποιούνται με απόδειξη στον ενδιαφερόμενο.
4. Σε όλα τα στάδια αξιολόγησης οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής λαμβάνουν υπόψη
τα αποτελέσματα των διασταυρωτικών ελέγχων με το
Αμπελουργικό Μητρώο, που διενεργούνται από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, όπως
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
5. Αμέσως, μετά το πέρας της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης και βαθμολόγησης των αιτήσεων το αρμόδιο
Τμήμα Μεθόδων, Σχεδιασμού, Διοίκησης Έργων και
Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακών
Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προβαίνει στην κατάταξή τους, κατά φθίνουσα σειρά
και ενημερώνει τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, προκειμένου να εξαχθούν τα αποτελέσματα χορήγησης άδειας, ως και την 25η Απριλίου.
6. Μετά εξαγωγή των αποτελεσμάτων χορήγησης άδειας
από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, το αρμόδιο Τμήμα Μεθόδων, Σχεδιασμού, Διοίκησης
Έργων και Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και
Ψηφιακών Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προβαίνει στην ενημέρωση των αδειοδοτημένων παραγωγών με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος και σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες στην ψηφιακή
υπηρεσία υποβολής αιτήσεων αδειοδότησης προκειμένου
να είναι δυνατή η διάθεση του εκτυπωτικού χορήγησης
άδειας σε κάθε αδειοδοτημένο παραγωγό. Ομοίως το αρμόδιο Τμήμα Διαχείρισης Data Center, Δικτύων και Βάσεων
Δεδομένων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
μετά τη χορήγηση των αποτελεσμάτων αδειοδότησης, ενημερώνει τα στοιχεία των τεμαχίων ώστε να καταγράφεται
η αδειοδοτημένη έκταση και να είναι δυνατή η πραγματοποίηση των ενεργειών υλοποίησης/φύτευσή της.
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Άρθρο 8
Χορήγηση αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις
1. Στην περίπτωση όπου οι επιλέξιμες αιτήσεις καλύπτουν συνολική έκταση μεγαλύτερη από την διαθέσιμη έκταση του (άρθρου 3 της παραγράφου 3 της
παρούσας), τότε η χορήγηση αδειών πραγματοποιείται
σύμφωνα με τη βαθμολογία που θα λάβουν με βάση τα
κριτήρια προτεραιότητας, το συντελεστή βαρύτητας και
το συντελεστή συμμόρφωσης αυτών, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας.
2. Η χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης γίνεται ηλεκτρονικά, μετά από την έγκρισή τους από τη Διεύθυνση
Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, σύμφωνα με
τη σειρά κατάταξης των αιτούντων και έως ότου εξαντληθούν οι εκτάσεις προς κατανομή. Σε περίπτωση
που το υπόλοιπο των διαθέσιμων εκτάσεων διεκδικείται
από πολλές αιτήσεις που έχουν ισοβαθμήσει, τότε οι εν
λόγω εκτάσεις κατανέμονται στις αιτήσεις αυτές κατ’
αναλογία.
3. Η χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης στους αιτούντες γίνεται το αργότερο μέχρι την 1η Ιουνίου. Εφόσον
οι επιλέξιμες αιτήσεις δεν έχουν ικανοποιηθεί πλήρως, οι
αιτούντες ενημερώνονται ηλεκτρονικά σχετικά με τους
λόγους της απόφασης αυτής.
4. Εφόσον η άδεια που χορηγήθηκε αντιστοιχεί σε
λιγότερο από το 50% της έκτασης που ζητείται στην
αίτηση, ο αιτών δύναται να αρνηθεί την εν λόγω άδεια
εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία χορήγησής
της, χωρίς να υποστεί κυρώσεις, υποβάλλοντας σχετική
αίτηση στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας.
5. Στην περίπτωση που υπάρξουν αδιάθετες εκτάσεις
προερχόμενες από την περίπτωση της παραγράφου 4
του παρόντος άρθρου, τότε οι εκτάσεις αυτές θα διατεθούν το επόμενο έτος, πέραν του ποσοστού του συνόλου
των αμπελουργικών εκτάσεων που θα αποφασιστεί να
διατεθεί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7, παράγραφος
3 του Καν (Ε.Ε.) 2018/274.
6. Οι άδειες νέας φύτευσης ισχύουν για τρία έτη από
την ημερομηνία της χορήγησης τους και μπορούν να
χρησιμοποιηθούν μόνο από τον αιτούντα.
7. Η διαδικασία φύτευσης - υλοποίησης χορηγηθείσας
άδειας φύτευσης στο πλαίσιο εφαρμογής του «Καθεστώτος αδειοδότησης νέων φυτεύσεων αμπελώνων με
οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου», περιγράφεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
8. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις και μόνο
κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος της άδειας νέας
φύτευσης, οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα με αίτηση
τους στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας να αιτηθούν την
αλλαγή των αδειοδοτημένου τεμαχίου ώστε η υλοποίηση της χορηγηθείσας άδειας να πραγματοποιηθεί σε
διαφορετικό τεμάχιο σε άλλη θέση, εφόσον πρόκειται
για τεμάχιο αντίστοιχης έκτασης, και υπό τον όρο ότι
συμμορφώνεται με τα ίδια κριτήρια προτεραιότητας με
το αρχικό, για το οποίο χορηγήθηκε η άδεια.
9. Τα τεμάχια για τα οποία χορηγείται άδεια φύτευσης
οφείλουν να παραμείνουν στο φυσικό ή νομικό πρόσω-
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πο στο όνομα του οποίου εκδόθηκε η άδεια, τουλάχιστον για τα επόμενα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία
χορήγησης αυτής.
Άρθρο 9
Επιτροπές διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων ενστάσεων
1. Για τον έλεγχο της ακρίβειας των αιτήσεων και των
δικαιολογητικών καθώς και για τους επιτόπιους ελέγχους με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της οικείας
Περιφερειακής Ενότητας ορίζεται, μία ή περισσότερες
πρωτοβάθμιες τριμελείς επιτροπές (αμπελοοινικού τομέα) αποτελούμενη από ένα γεωπόνο Π.Ε ή Τ.Ε. από ένα
τοπογράφο Π.Ε. ή Τ.Ε. και ένα εξειδικευμένο υπάλληλο
που διαθέτει την γνώση και εμπειρία για διενέργεια ελέγχων. Σε περίπτωση αδυναμίας ορισμού τοπογράφου,
ορίζεται γεωπόνος Π.Ε. ή Τ.Ε. ο οποίος διαθέτει γνώσεις
ελέγχου χαρτογραφικών στοιχείων. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο αρμόδιος για τα αμπελοοινικά θέματα
γεωπόνος Π.Ε. ή Τ.Ε. της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας.
2. Για την εξέταση των ενστάσεων κατά των διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων των παρ. 4 και 7 του άρθρου
7, καθώς και περιπτώσεων ανωτέρας βίας συνίσταται
σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη, τριμελής επιτροπή ενστάσεων, η οποία
αποτελείται από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής/Αγροτικής Οικονομίας εκ
των οποίων ένας τουλάχιστον είναι γεωπόνος, εξαιρουμένων των μελών των πρωτοβάθμιων επιτροπών.
Άρθρο 10
Κυρώσεις
1. Στην περίπτωση που ο παραγωγός δεν χρησιμοποιήσει την χορηγούμενη άδεια φύτευσης σε ποσοστό
τουλάχιστον 80% της χορηγηθείσας έκτασης εντός του
προβλεπόμενου χρονικού ορίου των τριών ετών, τότε
υπόκειται σε αποκλεισμό υποβολής νέας αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης για άδεια νέας φύτευσης για τα πέντε
επόμενα ημερολογιακά έτη εκτός και αν γίνει αποδεκτή
ένσταση του για ανωτέρα βία, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Καν (ΕΕ) 1306/2013. Η ως άνω διοικητική
κύρωση επιβάλλεται από την αρμόδια αρχή της παρ. 1
του άρθρου 2 της παρούσας.
2. Αν μετά τη φύτευση διαπιστωθεί ότι ο παραγωγός
χρησιμοποίησε την χορηγούμενη άδεια φύτευσης καταστρατηγώντας ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια
προτεραιότητας για τα οποία η αίτηση του είχε λάβει
βαθμολογία, τότε η φύτευση χαρακτηρίζεται ως μη εγκεκριμένη σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν(ΕΕ)1308/2013
και επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο
άρθρο 46 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ)
2018/273 της Επιτροπής.
Άρθρο 11
Υποδείγματα
Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση Υποδείγματα,
όπως φαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της.
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Άρθρο 12
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, καταργείται η υπ’ αρ. 866/86629/18-3-20 υπουργική απόφαση
«Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (Ε.Κ) αριθ. 1308/2013, (Ε.Ε)
αριθ. 2018/273 και (Ε.Ε) αριθ. 2018/274, σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις» (Β’ 1422).

Τεύχος B’ 5422/22.11.2021

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

69975

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ I
1. ǲȜİȖȤȠȚ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȠȣ «ȀĮșİıĲȫĲȠȢ ĮįİȚȠįȩĲȘıȘȢ ȞȑȦȞ ĳȣĲİȪıİȦȞ ĮȝʌİȜȫȞȦȞ ȝİ
ȠȚȞȠʌȠȚȒıȚȝİȢ ʌȠȚțȚȜȓİȢ ĮȝʌȑȜȠȣ
ǻȚĮıĲĮȣȡȦĲȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȦȞ ȣʌȠȕȜȘșȑȞĲȦȞ ĮȚĲȒıİȦȞ țĮșȫȢ țĮȚ ȑȜİȖȤȠȚ
İʌȚȕİȕĮȓȦıȘȢ țȡȚĲȘȡȓȦȞ İʌȚȜİȟȚȝȩĲȘĲĮȢ Ȓ țĮȚ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ, Įʌȩ ĲȘ
ǻȚİȪșȣȞıȘ ǹȟȚȠʌȠȓȘıȘȢ & ȉİȤȞȠȜȠȖȓĮȢ ȉȡȠĳȓȝȦȞ, ıİ țȐșİ ıĲȐįȚȠ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȠȣ țĮșİıĲȫĲȠȢ.
ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȜȑȖȤȦȞ ĮʌȠıĲȑȜȜȠȞĲĮȚ, țĮĲȐ ĮȡȝȩįȚĮ ǻȚİȪșȣȞıȘ ǹȖȡȠĲȚțȒȢ
ȅȚțȠȞȠȝȓĮȢ & ȀĲȘȞȚĮĲȡȚțȒȢ, (ǻǹȅȀ) ȖȚĮ ȞĮ ȜȘĳșȠȪȞ ȣʌȩȥȘ ĲȘȞ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ/ ȕĮșȝȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ
ĮȚĲȒıİȦȞ.
ǹ) ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ įȚĮıĲĮȣȡȦĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ȝİ ĲȠ ǹȝʌİȜȠȣȡȖȚțȩ ȂȘĲȡȫȠ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ
ĲȘȢ țĮȜȜȚİȡȖȠȪȝİȞȘȢ ĮȝʌİȜȠȣȡȖȚțȒȢ ȑțĲĮıȘȢ ȝİ ȠȚȞȠʌȠȚȒıȚȝİȢ ʌȠȚțȚȜȓİȢ ĲȦȞ ĮȝʌİȜȠȣȡȖȚțȫȞ
İțȝİĲĮȜȜİȪıİȦȞ ĲȦȞ ĮȚĲȠȪȞĲȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȫȞ, ĲȘȞ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ ıȤİĲȚțȒȢ įȒȜȦıȒȢ ĲȠȣ ıĲȘȞ
ȣʌȠȕȜȘșİȓıĮ ĮȓĲȘıȘ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȦȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ țȡȚĲȘȡȓȦȞ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ :
1. ȆĮȡĮȖȦȖȠȓ ʌȠȣ ĳȣĲİȪȠȣȞ ȠȚȞȠʌȠȚȒıȚȝİȢ ʌȠȚțȚȜȓİȢ ĮȝʌȑȜȠȣ ȖȚĮ ʌȡȫĲȘ ĳȠȡȐ țĮȚ İȖțĮșȓıĲĮȞĲĮȚ
ȦȢ ĮȡȤȘȖȠȓ ĲȘȢ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ (ȞİȠİȚıİȡȤȩȝİȞȠȚ)
2. ǼțĲȐıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ ȞȑĮ ĳȪĲİȣıȘ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ įȚİȪȡȣȞıȘȢ ĲȦȞ ȝȚțȡȫȞ țĮȚ
ȝİıĮȓȦȞ İțȝİĲĮȜȜİȪıİȦȞ
3. ȈȣȝʌİȡȚĳȠȡȐ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ: ȖȚĮ ĲȠȞ İȞĲȠʌȚıȝȩ ĲȣȤȩȞ İțĲȐıİȦȞ ĮȝʌİȜȫȞȦȞ ȝİ ȠȚȞȠʌȠȚȒıȚȝİȢ
ʌȠȚțȚȜȓİȢ ȤȦȡȓȢ ȞȩȝȚȝĮ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ ĳȪĲİȣıȘȢ
ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȓȘıȒ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ, ĲȠ ĮȡȝȩįȚȠ ȉȝȒȝĮ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ
ȆȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȫȞ ȈȣıĲȘȝȐĲȦȞ țĮȚ ȌȘĳȚĮțȫȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ ĲȘȢ ǻȚİȪșȣȞıȘȢ ǾȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ
ǻȚĮțȣȕȑȡȞȘıȘȢ, ĮʌȠıĲȑȜȜİȚ ĮȝȑıȦȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȦȞ ĮȚĲȒıİȦȞ ĮȞĮȜȣĲȚțȩ
ʌȓȞĮțĮ ȝİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣȢ ʌĮȡĮȖȦȖȫȞ țĮȚ ĲİȝĮȤȓȦȞ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȊʌȠįİȓȖȝĮĲĮ 2 țĮȚ 3,
(ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿǿ)
ǼʌȓıȘȢ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ ıĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ĮʌȠıĲİȜȜȩȝİȞȦȞ ĮȡȤİȓȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȫȞ țĮȚ
ĲİȝĮȤȓȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ȠȡșȒȢ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ ıİ ȩȜĮ ĲĮ ʌİįȓĮ ĲȠȣȢ
Ǻ) ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ įȚĮıĲĮȣȡȦĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣ ʌȓȞĮțĮ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȫȞ ĲȦȞ
ĮȚĲȒıİȦȞ ȖȚĮ ĲȠ țĮșİıĲȫȢ (ȊʌȩįİȚȖȝĮ 2) ȝİ ĲȚȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ İȖȖȡĮĳȑȢ ȩʌȦȢ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ
ʌȓȞĮțİȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ ǼȞȚĮȓĮ ǹȓĲȘıȘ ǼȞȓıȤȣıȘȢ, ĲȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠȣ ȑĲȠȣȢ, ʌȠȣ
ĮʌȠıĲȑȜȜȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȅȆǼȀǼȆǼ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȊʌȠįİȓȖȝĮĲĮ 6, 7 țĮȚ 8 (ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿǿ),
ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ įȘȜȦȝȑȞȘȢ ȑțĲĮıȘȢ ȖİȦȡȖȚțȒȢ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ
ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȠȣ İȜȑȖȤȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȠȪ ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ ȑțĲĮıȘȢ ĮȝʌİȜȫȞȦȞ ȝİ
ȠȚȞȠʌȠȚȒıȚȝİȢ ʌȠȚțȚȜȓİȢ ĮȝʌȑȜȠȣ Įʌȩ ĲȠ ǹȝʌİȜȠȣȡȖȚțȩ ȂȘĲȡȫȠ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ
İȜȑȖȤȠȣ ȖȚĮ ĲȘ īİȦȡȖȚțȒ ǼțȝİĲȐȜȜİȣıȘ Įʌȩ ĲȘȞ ǼȞȚĮȓĮ ǹȓĲȘıȘ ǼȞȓıȤȣıȘȢ, ĮʌȠıĲȑȜȜȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
ȌȘĳȚĮțȒ ȊʌȘȡİıȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĮȓĲȘıȘȢ ȖȚĮ ĲȠ țĮșİıĲȫȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ İȞȘȝȑȡȦıȘ ĲȦȞ ʌİįȓȦȞ «ȑțĲĮıȘ
ȠȚȞȠʌȠȚȒıȚȝȦȞ ʌȠȚțȚȜȚȫȞ Įʌȩ ĲȠ ǹȝʌİȜȠȣȡȖȚțȩ ȂȘĲȡȫȠ» țĮȚ «ȑțĲĮıȘ īİȦȡȖȚțȒȢ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ
Įʌȩ ȅȈǻǼ» țĮĲȐ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ back office,
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ī) ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȠȣ țȡȚĲȘȡȓȠȣ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ «ȆȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ȈȣȝʌİȡȚĳȠȡȐ ȆĮȡĮȖȦȖȠȪ»
ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ
1. įȚĮıĲĮȣȡȦĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȘȢ
țĮȜȜȚİȡȖȠȪȝİȞȘȢ ĮȝʌİȜȠȣȡȖȚțȒȢ ȑțĲĮıȘȢ ȝİ ȠȚȞȠʌȠȚȒıȚȝİȢ ʌȠȚțȚȜȓİȢ ĲȦȞ ĮȝʌİȜȠȣȡȖȚțȫȞ
İțȝİĲĮȜȜİȪıİȦȞ ĲȦȞ ĮȚĲȠȪȞĲȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȫȞ, Įʌȩ ĲȠ ǹȝʌİȜȠȣȡȖȚțȩ ȂȘĲȡȫȠ, ȝİ ĲȚȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ
İȖȖȡĮĳȑȢ Įʌȩ ĲȘȞ ǼȞȚĮȓĮ ǹȓĲȘıȘ ǼȞȓıȤȣıȘȢ ȊʌȠįİȓȖȝĮĲĮ 6, 7 țĮȚ 8 (ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿǿ), ȖȚĮ ĲȠȞ
İȞĲȠʌȚıȝȩ ĲȣȤȩȞ ĳȣĲİȪıİȦȞ ĮȝʌİȜȫȞȦȞ ȤȦȡȓȢ ȞȩȝȚȝĮ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ ĳȪĲİȣıȘȢ.
2. ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ Įʌȩ ĲȠ ĮȡȝȩįȚȠ ȉȝȒȝĮ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȫȞ ȈȣıĲȘȝȐĲȦȞ țĮȚ
ȌȘĳȚĮțȫȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ ĲȘȢ ǻȚİȪșȣȞıȘȢ ǾȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ ǻȚĮțȣȕȑȡȞȘıȘȢ, ȩĲȚ Ƞ ĮȚĲȫȞ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ȑȤİȚ
ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȝȚĮ ǻȒȜȦıȘ ȈȣȖțȠȝȚįȒȢ ĲȠ įȚȐıĲȘȝĮ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠ 2013-2014 ȦȢ țĮȚ
ĲȘȞ ĲȡȑȤȠȣıĮ ʌİȡȓȠįȠ 2021-2022, ȝİ ĲȠ ıȘȝİȓȠ 3, ĲȠȣ ǱȡșȡȠȣ 5, ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ. Ǿ țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȠȣ
ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲȠȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȜȑȖȤȠȣ İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚȝȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ/ȕĮșȝȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ
ĮȚĲȒıİȦȞ ıİ țȐșİ ĮȚĲȠȪȝİȞȠ ĲİȝȐȤȚȠ țĮĲȐ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ back office. ǼʌȓıȘȢ, ȉȠ ʌİįȓȠ
țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ ĲȠȣ İȜȑȖȤȠȣ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ǻȒȜȦıȘȢ ȈȣȖțȠȝȚįȒȢ, șĮ İȓȞĮȚ įȚĮȤİȚȡȒıȚȝȠ Įʌȩ ĲȚȢ ǻǹȅȀ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ıİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ ȩĲȚ Ƞ
ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ȑȤİȚ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ȤİȚȡȩȖȡĮĳȘ įȒȜȦıȘ ıȣȖțȠȝȚįȒȢ. ıĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȠȣ țȡȚĲȘȡȓȠȣ,
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ Ƞ
ī) ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ įȚĮıĲĮȣȡȦĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ ĮȟȚȠȜȠȖȘȝȑȞȦȞ / ȕĮșȝȠȜȠȖȘȝȑȞȦȞ
ĮȚĲȒıİȦȞ, ȝİĲȐ ĲȘȞ İȟȑĲĮıȘ ĲȣȤȩȞ İȞıĲȐıİȦȞ ʌȠȣ ȣʌȠȕȜȒșȘțĮȞ, ȩʌȦȢ ĮʌȠıĲȑȜȜȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ
ĮȡȝȩįȚȠ ȉȝȒȝĮ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȫȞ ȈȣıĲȘȝȐĲȦȞ țĮȚ ȌȘĳȚĮțȫȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ ĲȘȢ
ǻȚİȪșȣȞıȘȢ ǾȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ ǻȚĮțȣȕȑȡȞȘıȘȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȊʌȩįİȚȖȝĮ ȊʌȩįİȚȖȝĮ 4
(ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿǿ) ȝİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ İȖȖȡĮĳȫȞ ĲİȝĮȤȓȦȞ, ʌȠȣ țĮĲĮȤȦȡȒșȘțĮȞ
ıĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ǹǻǼǿǼȈ, ȩʌȦȢ ĮʌȠıĲȑȜȜȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ĮȡȝȩįȚȠ ȉȝȒȝĮ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ Data Center,
ǻȚțĲȪȦȞ țĮȚ ǺȐıİȦȞ ǻİįȠȝȑȞȦȞ ĲȘȢ ǻȚİȪșȣȞıȘȢ ǾȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ ǻȚĮțȣȕȑȡȞȘıȘȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ
ȊʌȩįİȚȖȝĮ 5 (ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿǿ) țĮȚ ĲĮ ĲȣȤȩȞ İȣȡȒȝĮĲĮ ĲȠȣ, ĮʌȠıĲȑȜȜȠȞĲĮȚ ʌȡȠȢ įȚȩȡșȦıȘ ıĲȚȢ
ĮȡȝȩįȚİȢ ǻǹȅȀ.
ǻ) ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ĮʌȩįȠıȘȢ ȠȡșȒȢ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮȢ ȖȚĮ țȐșİ
İʌȚȝȑȡȠȣȢ țȡȚĲȒȡȚȠ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ıȣȞȠȜȚțȒ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ țȐșİ ĲİȝĮȤȓȠȣ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ. ǼʌȓıȘȢ ĲĮ
ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȠȣ ĮʌȠıĲȑȜȜȠȞĲĮȚ ıİ țȐșİ ĮȡȝȩįȚĮ ǻǹȅȀ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ȜȘĳșȠȪȞ ȣʌȩȥȘ țĮĲȐ
ĲȘȞ ȠȡȚıĲȚțȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ĮȚĲȒıİȦȞ.
Ǽ) ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ ıĲȠ ĮȡȤİȓȠ țĮĲȐĲĮȟȘȢ ĲȦȞ ĮȚĲȒıİȦȞ, țĮĲȐ ĳșȓȞȠȣıĮ ıİȚȡȐ
ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮȢ, ʌȠȣ ĮʌȠıĲȑȜȜİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ĮȡȝȩįȚȠ ȉȝȒȝĮ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȫȞ ȈȣıĲȘȝȐĲȦȞ
țĮȚ ȌȘĳȚĮțȫȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ ĲȘȢ ǻȚİȪșȣȞıȘȢ ǾȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ ǻȚĮțȣȕȑȡȞȘıȘȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ
ĲȘȢ ȠȡșȒȢ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ ĲȘȢ ȕĮșȝȠȜȩȖȘıȘȢ/ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ, ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȦȞ ȠȡȚıĲȚțȫȞ
ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ ȤȠȡȒȖȘıȘȢ ĮįİȚȠįȩĲȘıȘȢ.
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ȊȁȅȆȅǿǾȈǾ ȋȅȇǾīǾĬǼȃȉȍȃ ǹǻǼǿȍȃ ȃǼǹȈ ĭȊȉǼȊȈǾȈ
īȚĮ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ȤȠȡȘȖȘșİȓıĮȢ ȐįİȚĮȢ ȞȑĮȢ ĳȪĲİȣıȘȢ ĲȘȡİȓĲĮȚ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȘȞ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ( ıĲȠ ıȪȞȠȜȠ Ȓ ıİ ĲȝȒȝĮ ĲȘȢ) ĮȞȐ ĲİȝȐȤȚȠ, ıĲȘȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ ǹǻǼǿǼȈ țĮȚ İȞ ıȣȞİȤİȓĮ ĲȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ ĲȠȣ ȦȢ ĮȝʌİȜȠĲİȝȐȤȚȠ ıĲȠ ǹȝʌİȜȠȣȡȖȚțȩ
ȂȘĲȡȫȠ, ȝİĲȐ ĲȚȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ʌȠȣ İȞįİȤȠȝȑȞȦȢ ȑȤȠȣȞ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȘșİȓ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ
įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȠȣ ĮįİȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȣ ĲİȝĮȤȓȠȣ țĮȚ ȪıĲİȡĮ Įʌȩ ȣʌȠȕȠȜȒ ĮȓĲȘıȘȢ Įʌȩ ĲȠȞ ʌĮȡĮȖȦȖȩ Ȓ
İȚıĮȖȦȖȒ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ İȜȑȖȤȠȣ.
ǼȃǼȇīǼǿǼȈ īǿǹ ȉǾȃ ȊȁȅȆȅǿǾȈǾ ȋȅȇǾīǾĬǼǿȈǹȈ ǹǻǼǿǹȈ ĭȊȉǼȊȈǾȈ
ȅȚ İȞȑȡȖİȚİȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ȤȠȡȘȖȘșİȓıĮȢ ȐįİȚĮȢ įȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıİ:
ǹ. ǼȞȑȡȖİȚİȢ ıĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ǹǻǼǿǼȈ
īȚĮ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ țĮȚ Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ĮįİȚȠįȠĲȘȝȑȞȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȫȞ țĮȚ ĲȦȞ
ĲİȝĮȤȓȦȞ ĲȠȣȢ, ȖȚĮ țȐșİ İȞȑȡȖİȚĮ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ țĮȚ ĲȘȢ ǻǹȅȀ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȚıȐȖİĲĮȚ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ įȒȜȦıȘ ıĲȠ ʌİįȓȠ «ǻȘȜȫıİȚȢ ȆĮȡĮȖȦȖȠȪ», ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ İȞȑȡȖİȚĮ, ıĲȘȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ «ǹǻǼǿǼȈ»
ǼȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ – ǼȚıĮȖȦȖȒ ǻȘȜȫıİȦȞ (țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ) :
o «ǼȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ ȐįİȚĮȢ ĳȪĲİȣıȘȢ –ǻȒȜȦıȘ» ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĮįİȚȠįȠĲȘȝȑȞȠ
ʌĮȡĮȖȦȖȩ ȖȚĮ ȞĮ ȖȞȦıĲȠʌȠȚȒıİȚ ıĲȘ ǻǹȅȀ ĲȠ İȞįȚĮĳȑȡȠȞ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ
ȤȠȡȘȖȘșİȓıĮȢ ȐįİȚĮȢ, İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȤȡȠȞȚțȠȪ įȚĮıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȠȣ ȚıȤȪİȚ Ș ȐįİȚĮ (ĲȡȓĮ ȑĲȘ Įʌȩ ĲȘ
ȤȠȡȒȖȘıȒ ĲȘȢ)
o «ǼȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ ȐįİȚĮȢ ĳȪĲİȣıȘȢ- ȈȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȒ ǻȒȜȦıȘ» ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ
ĮįİȚȠįȠĲȘȝȑȞȠ ʌĮȡĮȖȦȖȩ, ȖȚĮ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȩʌȦȢ ĮȚĲȘȝȐĲȦȞ ĮȜȜĮȖȒȢ ĲİȝĮȤȓȦȞ,
İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘȢ ȝȑȡȠȣȢ ĲȘȢ ȤȠȡȘȖȘșİȓıĮȢ ȐįİȚĮȢ, ț.Ȝ.ʌ
o «ǼȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ ȐįİȚĮȢ ĳȪĲİȣıȘȢ – ǲȜİȖȤȠȢ» ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ǻǹȅȀ ȖȚĮ ĲȘȞ
țĮĲĮȤȫȡȘıȘ ĲȣȤȩȞ İȣȡȘȝȐĲȦȞ ıİ İȜȑȖȤȠȣȢ ĮįİȚȠįȠĲȘȝȑȞȦȞ ĲİȝĮȤȓȦȞ
o «ĭȪĲİȣıȘ ȝİ ȐįİȚĮ» ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĮįİȚȠįȠĲȘȝȑȞȠ ʌĮȡĮȖȦȖȩ, ȖȚĮ ȞĮ
ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȘșİȓ İȚıĮȖȦȖȒ ĲİȝĮȤȓȠȣ ıĲȠ ǹȝʌİȜȠȣȡȖȚțȩ ȂȘĲȡȫȠ ȦȢ «ĮȝʌİȜȠĲİȝȐȤȚȠ». ȉȠ
«ʌȡȠȢ ĳȪĲİȣıȘ» ĲİȝȐȤȚȠ ĮȞĲȚȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ǹǻǼǿǼȈ ıĲȘ ȤĮȡĲȠȖȡĮĳȚțȒ
ȕȐıȘ ĲȠȣ ǹȝʌİȜȠȣȡȖȚțȠȪ ȂȘĲȡȫȠȣ, ȝİ ĲȘȞ İȞĲȠȜȒ : ĭȪĲİȣıȘ İȞİȡȖȠʌȠȚȘȝ. ĲİȝĮȤȓȠȣ.
īȚĮ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ĲȠ ĲİȝȐȤȚȠ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İȞĲĮȤșİȓ ıİ ıȤȑįȚȠ ȕİȜĲȓȦıȘȢ ȖȓȞİĲĮȚ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞ İʌȚȜȠȖȫȞ įȘȜȫıİȦȞ
o ǼȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ ȐįİȚĮȢ ĳȪĲİȣıȘȢ – ǻȣȞȘĲ. ȈȤȑįȚȠ ǺİȜĲȓȦıȘȢ
o ĭȪĲİȣıȘ İȞİȡȖȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣ ĲİȝĮȤȓȠȣ- ǻȣȞȘĲ. ȈȤȑįȚȠ ǺİȜĲȓȦıȘȢ
Ǻ. ǼȞȑȡȖİȚİȢ ıĲȠ ȈīȆ-Ǽȉ & ǹȂ
ȂİĲȐ ĲȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ ĲȠȣ ĲİȝĮȤȓȠȣ ıĲȠ ǹȝʌİȜȠȣȡȖȚțȩ ȂȘĲȡȫȠ, Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ǹǻǼǿǼȈ țĮȚ
ʌȡȚȞ ĲȘ ĳȪĲİȣıȘ ĲȠȣ, ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ :
o ȈȣȝʌȜȒȡȦıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ʌİįȓȦȞ ĲȦȞ ĳȠȡȝȫȞ ĲȠȣ ĲİȝĮȤȓȠȣ ʌȠȣ ȣȜȠʌȠȚȒșȘțİ Ș ȐįİȚĮ
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o ȋȠȡȒȖȘıȘ ȐįİȚĮȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ țĮȚ ʌȡȠȝȒșİȚĮȢ ʌȠȜȜĮʌȜĮıȚĮıĲȚțȠȪ ȣȜȚțȠȪ. īȚĮ ĲȘ
ȤȠȡȒȖȘıȘ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ƞ ȤĮȡĲȠȖȡĮĳȚțȩȢ țȦįȚțȩȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ ĮʌȠįȠșİȓ ıĲȠ ĮȝʌİȜȠĲİȝȐȤȚȠ
ıĲȠ ǹȝʌİȜȠȣȡȖȚțȩ ȂȘĲȡȫȠ ȝİĲȐ ĲȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ ĲȠȣ țĮȚ ȩȤȚ Ƞ ȤĮȡĲȠȖȡĮĳȚțȩȢ țȦįȚțȩȢ ʌȠȣ
țĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȠ İțĲȣʌȦĲȚțȩ ȤȠȡȒȖȘıȘȢ ȐįİȚĮȢ ȞȑĮȢ ĳȪĲİȣıȘȢ.
o ĭȪĲİȣıȘ ĮȝʌİȜȠĲİȝĮȤȓȠȣ - ǼʌȚĲȩʌȚȠȢ ȑȜİȖȤȠȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ ĳȪĲİȣıȘ
īȚĮ ĲȘȞ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ĲȘȢ ĳȪĲİȣıȘȢ ȝİ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ȤȠȡȘȖȘșİȓıĮȢ ȐįİȚĮȢ ȞȑĮȢ ĳȪĲİȣıȘȢ,
ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ İʌȚĲȩʌȚȠȢ ȑȜİȖȤȠȢ ȝİ İțĲȪʌȦıȘ ʌȡȠİțĲȣʌȦȝȑȞȠȣ ʌȡĮțĲȚțȠȪ İʌȚĲȩʌȚȠȣ İȜȑȖȤȠȣ
Įʌȩ ĲȠ ǹȝʌİȜȠȣȡȖȚțȩ ȂȘĲȡȫȠ țĮȚ İȚıĮȖȦȖȒ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ ĲȠȣ ıĲȠ ȝȘĲȡȫȠ. ȀĮĲȐ ĲȠȞ
İʌȚĲȩʌȚȠ ȑȜİȖȤȠ İʌȚȕİȕĮȚȫȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ĮȝʌİȜȠĲİȝĮȤȓȠȣ İʌȚĲȩʌȚȠȣ İȜȑȖȤȠȣ țĮȚ
İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ ĳȣĲİȝȑȞȠȣ ĲİȝĮȤȓȠȣ ĮįİȚȠįȩĲȘıȘȢ.
ȆǼȇǿȆȉȍȈǼǿȈ ȊȁȅȆȅǿǾȈǾȈ ȋȅȇǾīǾĬǼǿȈǹȈ ǹǻǼǿǹȈ ĭȊȉǼȊȈǾȈ ȂǼ
ȅǿȃȅȆȅǿǾȈǿȂǼȈ ȆȅǿȀǿȁǿǼȈ ǹȂȆǼȁȅȊ
ǻȚĮțȡȓȞȠȞĲĮȚ ȠȚ İȟȒȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ :
ǹ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ǿ ĮįİȚȠįȠĲȘȝȑȞȘ ȑțĲĮıȘ İȓȞĮȚ ȓıȘ ȝİ ĲȘȞ ĮʌȠįİțĲȒ ȑțĲĮıȘ ĲȠȣ ĲİȝĮȤȓȠȣ ʌȠȣ
İȓȞĮȚ țĮĲĮȤȦȡȘȝȑȞȠ ıĲȠ ǹǻǼǿǼȈ (įȩțȚȝȠȢ ȤĮȡĲȠȖȡĮĳȚțȩȢ țȦįȚțȩȢ, ȥȘĳȚȠʌȠȚȘȝȑȞȠ ĲİȝȐȤȚȠ)
ȈȣȝĳȦȞȓĮ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ȝİ ĲȘȞ șȑıȘ țĮȚ ĲȘȞ ȑțĲĮıȘ ĲȠȣ ĲİȝĮȤȓȠȣ -ȩʌȦȢ ĳĮȓȞİĲĮȚ ıĲȠ
ȤĮȡĲȠȖȡĮĳȚțȩ ĮʌȩıʌĮıȝĮ (īȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İʌȚĲȩʌȚȠȢ ȑȜİȖȤȠȢ )
1. ȊʌȠȕȠȜȒ ĮȓĲȘıȘȢ (įȒȜȦıȘȢ ) ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ȖȚĮ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ
2. ȈĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ǹǻǼǿǼȈ :
İȚıȐȖİĲĮȚ įȒȜȦıȘ ıĲȘ ĳȩȡȝĮ «įȘȜȫıİȚȢ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ», ıĲȘ ĳȩȡȝĮ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ : ȃȑĮ
ǻȒȜȦıȘ ȆĮȡĮȖȦȖȠȪ > ǼȓįȠȢ ǻȒȜȦıȘȢ ǼȃǼȇīȅȆȅǿǾȈǾ ǹį. ĭȪĲİȣıȘȢ ǻȒȜȦıȘ> ȈȣȝʌȜȒȡȦıȘ
ǹȡ. ȆȡȦĲ. ȀĮȚ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǻȒȜȦıȘȢ
ȆȐȞȦ ıĲȠ ĲİȝȐȤȚȠ > įİȟȓ țȜȚț > İʌȚȜȠȖȒ : ǼȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ ȐįİȚĮȢ ĳȪĲİȣıȘȢ > ǼȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ Ș ȠșȩȞȘ
ǼʌȚȜȠȖȒȢ ĲȘȢ įȒȜȦıȘȢ : ǼȃǼȇīȅȆȅǿǾȈǾ ǹį. ĭȪĲİȣıȘȢ ǻȒȜȦıȘ
ȀĮĲȐ ĲȘȞ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ ĲȠ ȝȒȞȣȝĮ : īȚĮ ıȣȞȠȜȚțȒ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ Yes.
īȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıȣȞȠȜȚțȒȢ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠ ĮįİȚȠįȠĲȘȝȑȞȠ ĲİȝȐȤȚȠ įȚĮȡșȡȫȞİĲĮȚ ĮȣĲȩȝĮĲĮ
țĮȚ İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȠșȩȞȘ ȝİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȩ ȤȡȫȝĮ (ʌȡȐıȚȞȠ)
3. ȈĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ǹǻǼǿǼȈ İȚıȐȖİĲĮȚ įȒȜȦıȘ ıĲȘ ĳȩȡȝĮ «įȘȜȫıİȚȢ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ» : ĭȪĲİȣıȘ ȝİ
ǹǻǼǿǹ
ȆȐȞȦ ıĲȠȞ ĳȐțİȜȠ ʌȠȣ įȘȝȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠȞ țȦįȚțȩ ĲİȝĮȤȓȠȣ(ĭ 4443339999001) țĮȚ
ĳĮȓȞİĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȒ ĲȠȣ, įİȟȓ țȜȚț> İʌȚȜȠȖȒ "ĭȣĲİȣıȘ İȞİȡȖȠʌ. ĲİȝĮȤȓȠȣ".
ȉȠ ĲİȝȐȤȚȠ İȚıȐȖİĲĮȚ ȦȢ ĮȝʌİȜȠĲİȝȐȤȚȠ ıĲȘȞ ĮȝʌİȜȠȣȡȖȚțȒ țĮȡĲȑȜĮ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ıĲȠ
ǹȝʌİȜȠȣȡȖȚțȩ ȂȘĲȡȫȠ ȝİ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ țĮȚ ĲȘȞ įȚȐȡșȡȦıȒ ĲȠȣ ıİ ȣʌȠĲİȝȐȤȚȠ țĮȚ
ʌȠȚțȚȜȓĮ, ĮʌȠįȓįİĲĮȚ (ıĲȠ ĲİȝȐȤȚȠ) ĮȣĲȩȝĮĲĮ Įʌȩ ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ 13ȥȘĳȚȠȢ țȦįȚțȩȢ ĲȠȣ
ǹȝʌİȜȠȣȡȖȚțȠȪ ȂȘĲȡȫȠȣ.
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ȈĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ǹǻǼǿǼȈ İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ ĲȠ ȝȒȞȣȝĮ ʌȠȣ İȞȘȝİȡȫȞİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚĲȣȤȒ țĮĲĮȤȫȡȘıȘ țĮȚ
ȖȚĮ ĲȠȞ țȦįȚțȩ ĲİȝĮȤȓȠȣ ʌȠȣ ĮʌȠįȩșȘțİ ıĲȠ ȝȘĲȡȫȠ.
Ǻ ʌİȡȓʌĲȦıȘ : ǹȓĲȘȝĮ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ȖȚĮ ĲȝȘȝĮĲȚțȒ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ȤȠȡȘȖȘșİȓıĮȢ ȐįİȚĮȢ ĳȪĲİȣıȘȢ
İʌȓ ĲİȝĮȤȓȠȣ
ȅ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ĮȚĲİȓĲĮȚ ĲȘȞ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ ȝȑȡȠȣȢ ĲȘȢ ȤȠȡȘȖȘșİȓıĮȢ ȐįİȚĮȢ ĳȪĲİȣıȘȢ ʌȠȣ
ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıİ ĲȝȒȝĮ ĲȠȣ ĮįİȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȣ ĲİȝĮȤȓȠȣ.
ǼȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȢ Ƞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȝȒȝĮĲȠȢ ĲȠȣ ĮįİȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȣ ĲİȝĮȤȓȠȣ İʌȓ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ șĮ
ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȘșİȓ ȝİȡȚțȒ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ ȐįİȚĮȢ, ȫıĲİ ıİ țȐșİ İʌȚȝȑȡȠȣȢ ĲȝȒȝĮ ĲȠȣ
ĮįİȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȣ ĲİȝĮȤȓȠȣ ȞĮ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ȞȑȠȢ țȦįȚțȩȢ ĮȝʌİȜȠĲİȝĮȤȓȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ ĳȪĲİȣıȒ ĲȠȣ, İȞȫ
ĲȠ ȐșȡȠȚıȝĮ ĲȦȞ ĮʌȠįİțĲȫȞ İțĲȐıİȦȞ ĲȦȞ ĲİȝĮȤȓȦȞ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ -țĮȚ șĮ ĳȣĲİȣĲȠȪȞ ıİ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȩ ȤȡȩȞȠ-șĮ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȘȞ ĮʌȠįİțĲȒ ȑțĲĮıȘ ĲȠȣ ĮįİȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȣ ĲİȝĮȤȓȠȣ țĮȚ șĮ
İȓȞĮȚ ȓıȠ ȝİ ĲȘȞ ȑțĲĮıȘ ĲȘȢ ȤȠȡȘȖȘșİȓıĮȢ ȐįİȚĮȢ
īȚĮ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȥȘĳȚȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĲİȝȐȤȚȠ İʌȓ ĲȠȣ ĮįİȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȣ ĲİȝĮȤȓȠȣ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȠ
ĲȝȒȝĮ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ĲȘȞ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ĮȚĲİȓĲĮȚ Ƞ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ. Ǿ ȥȘĳȚȠʌȠȓȘıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȘșİȓ Ȓ ȝİ ĲȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ İʌȚĲȩʌȚȠȣ İȜȑȖȤȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȘȡİıȓĮ, Ȓ ȝİ
ȣʌȩįİȚȟȘ Įʌȩ ĲȠȞ ʌĮȡĮȖȦȖȩ, ıĲȠ įȚĮșȑıȚȝȠ ȤĮȡĲȠȖȡĮĳȚțȩ ȣʌȩȕĮșȡȠ Ȓ ȝİ ȤȡȒıȘ ʌİȡȚȝİĲȡȚțȒȢ
ĮʌȠĲȪʌȦıȘȢ (ıȣȞĲİĲĮȖȝȑȞİȢ) ĲȠȣ ĲȝȒȝĮĲȠȢ ĲȠȣ ĲİȝĮȤȓȠȣ İĳȩıȠȞ ʌȡȠıțȠȝȚıĲİȓ Įʌȩ ĲȠȞ
ʌĮȡĮȖȦȖȩ. Ǿ ĮʌȠįİțĲȒ ȑțĲĮıȘ ĲȠȣ ĲİȝĮȤȓȠȣ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥİȚ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȠ ĲȝȒȝĮ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ
ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İȞİȡȖȠʌȠȚȘșİȓ.
Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ȑȤİȚ ȦȢ İȟȒȢ :
1. ǼȚıĮȖȦȖȒ įȒȜȦıȘȢ ıĲȠ ʌİįȓȠ «įȘȜȫıİȚȢ» ıĲȘ ĳȩȡȝĮ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ȃȑĮ ǻȒȜȦıȘ
ȆĮȡĮȖȦȖȠȪ > (ǼʌȚȜȠȖȒ) ǼȓįȠȢ ǻȒȜȦıȘȢ «ǼȃǼȇīȅȆȅǿǾȈǾ ǹį. ĭȪĲİȣıȘȢ ȈȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȒ
ǻȒȜȦıȘ» > ȈȣȝʌȜȒȡȦıȘ ǹȡ. ȆȡȦĲ. ȀĮȚ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǻȒȜȦıȘȢ
2. ǼȚıĮȖȦȖȒ įȒȜȦıȘȢ ıĲȠ ʌİįȓȠ «įȘȜȫıİȚȢ» ıĲȘ ĳȩȡȝĮ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ȃȑĮ ǻȒȜȦıȘ
ȆĮȡĮȖȦȖȠȪ > (ǼʌȚȜȠȖȒ) ǼȓįȠȢ ǻȒȜȦıȘȢ : «ǼȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ Ǳį. ĭȪĲİȣıȘȢ ǲȜİȖȤȠȢ» > /İȚıȐȖİĲĮȚ
įȒȜȦıȘ İȜȑȖȤȠȣ ȝİ ǹȡ. ȆȡȦĲ. țĮȚ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ Įʌȩ ĲȘ ǻǹȅȀ
ȆȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ƞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ĲȠȣ ĲȝȒȝĮĲȠȢ ĲȠȣ ĲİȝĮȤȓȠȣ ʌȠȣ șĮ İȞİȡȖȠʌȠȚȘșİȓ ĲȝȘȝĮĲȚțȐ Ș
ȤȠȡȘȖȘșİȓıĮ ȐįİȚĮ, ȩʌȦȢ ʌȡȠĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ
3. ȀĮĲȐ ĲȘȞ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ ȐįİȚĮȢ : ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȩȝȠȚĮ įȚĮįȚțĮıȓĮ ȝİ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ǹ, ĮȜȜȐ
ȖȓȞİĲĮȚ ȤȡȒıȘ ĲȘȢ įȒȜȦıȘȢ «ǼȃǼȇīȅȆȅǿǾȈǾ ǹį. ĭȪĲİȣıȘȢ ȈȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȒ ǻȒȜȦıȘ» ʌȠȣ
ȑȤİȚ ȣʌȠȕȜȘșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ ʌĮȡĮȖȦȖȩ ȝİ ĲȠ ĮȓĲȘȝĮ ĲȘȢ ĲȝȘȝĮĲȚțȒȢ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘȢ, İȞȫ țĮĲȐ ĲȘȞ
İȝĳȐȞȚıȘ ĲȠȣ ȝȘȞȪȝĮĲȠȢ ȝİ ĲȠ İȡȫĲȘȝĮ ȖȚĮ ıȣȞȠȜȚțȒ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ İʌȚȜȑȖİĲĮȚ «No».
ȈȘȝİȚȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ıȤȒȝĮĲȠȢ Ȓ Ș ĲȠȝȒ ĲȠȣ «ȃȑȠȣ» ĲİȝĮȤȓȠȣ-ĳȐțİȜȠȢ
ʌȠȣ İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ ȝİĲȐ ĲȘȞ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ, ıĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȠȣ ĮįİȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȣ țȦįȚțȠȪ ĭ
4443339999001
4. ȈĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ǹǻǼǿǼȈ İȚıȐȖİĲĮȚ įȒȜȦıȘ ıĲȘ ĳȩȡȝĮ «įȘȜȫıİȚȢ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ» : ĭȪĲİȣıȘ ȝİ
ǹǻǼǿǹ (ĮȡȚșȝȩȢ ʌȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȘȞ ȐįİȚĮ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ). ǵȝȠȚĮ, ʌȐȞȦ ıİ țȐșİ
"ȞȑȠ" ĳȐțİȜȠ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȠ İȞİȡȖȠʌȠȚȘȝȑȞȠ Ȓ țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠ ĲȝȒȝĮ, įİȟȓ țȜȚț >
ĭȪĲİȣıȘ ǼȞİȡȖȠʌ. ȉİȝĮȤȓȠȣ
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ī ʌİȡȓʌĲȦıȘ : ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ȐįİȚĮȢ ĮįİȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȣ ĲİȝĮȤȓȠȣ țĮĲȐ ʌȠıȠıĲȩ ȑțĲĮıȘȢ ĲȠȣ
ĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ ĲİȝĮȤȓȠȣ
Ǿ ĮįİȚȠįȠĲȘȝȑȞȘ ȑțĲĮıȘ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıİ İȓȞĮȚ ʌȠıȠıĲȩ ĲȘȢ ĮʌȠįİțĲȒȢ ȑțĲĮıȘȢ ĲȠȣ ĮȚĲȠȪȝİȞȠȣ
ĲİȝĮȤȓȠȣ țĮȚ țĮĲȐ ıȣȞȑʌİȚĮ Ș ĮʌȠįİțĲȒ ȑțĲĮıȘ ĲȠȣ ĲİȝĮȤȓȠȣ ʌȠȣ İȓȞĮȚ țĮĲĮȤȦȡȘȝȑȞȠ ıĲȘȞ
İĳĮȡȝȠȖȒ ǹǻǼǿǼȈ, ǻǼȃ ĲĮȣĲȓȗİĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ ȑțĲĮıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȤȠȡȘȖȒșȘțİ ȐįİȚĮ.
1. ǼȚıĮȖȦȖȒ įȒȜȦıȘȢ İȜȑȖȤȠȣ ıĲȠ ʌİįȓȠ «įȘȜȫıİȚȢ» ıĲȘ ĳȩȡȝĮ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ : ȃȑĮ
ǻȒȜȦıȘ ȆĮȡĮȖȦȖȠȪ > (ǼʌȚȜȠȖȒ) ǼȓįȠȢ ǻȒȜȦıȘȢ ǼȃǼȇīȅȆȅǿǾȈǾ ǹį. ĭȪĲİȣıȘȢ ǲȜİȖȤȠȢ >
ȈȣȝʌȜȒȡȦıȘ ǹȡ. ȆȡȦĲ. ȀĮȚ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǻȒȜȦıȘȢ
2. ǼȚıȐȖİĲĮȚ Ș įȒȜȦıȘ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘȢ "ǼȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ ȐįİȚĮ ĭȪĲİȣıȘȢ įȒȜȦıȘ" > ıĲȠ ȝȒȞȣȝĮ
İʌȚȜȑȖİĲĮȚ : ȃȠ
3. ȌȘĳȚȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĲİȝȐȤȚȠ İʌȓ ĲȠȣ ĮįİȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȣ ĲİȝĮȤȓȠȣ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȠ ĲȝȒȝĮ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ
ʌȠȣ ȤȠȡȘȖȒșȘțİ, țĮĲȐ ʌȠıȠıĲȩ . Ǿ ȥȘĳȚȠʌȠȓȘıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȘșİȓ Ȓ ȝİ ĲȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ
ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ İʌȚĲȩʌȚȠȣ İȜȑȖȤȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȘȡİıȓĮ, Ȓ ȝİ ȣʌȩįİȚȟȘ Įʌȩ ĲȠȞ ʌĮȡĮȖȦȖȩ, ıĲȠ
įȚĮșȑıȚȝȠ ȤĮȡĲȠȖȡĮĳȚțȩ ȣʌȩȕĮșȡȠ Ȓ ȝİ ȤȡȒıȘ ʌİȡȚȝİĲȡȚțȒȢ ĮʌȠĲȪʌȦıȘȢ (ıȣȞĲİĲĮȖȝȑȞİȢ) ĲȠȣ
ĲȝȒȝĮĲȠȢ ĲȠȣ ĲİȝĮȤȓȠȣ İĳȩıȠȞ ʌȡȠıțȠȝȚıĲİȓ Įʌȩ ĲȠȞ ʌĮȡĮȖȦȖȩ. Ǿ ĮʌȠįİțĲȒ ȑțĲĮıȘ ĲȠȣ
ĲİȝĮȤȓȠȣ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥİȚ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȠ ʌȠıȠıĲȩ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ʌȠȣ ȤȠȡȘȖȒșȘțİ.
4. ȈĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ǹǻǼǿǼȈ İȚıȐȖİĲĮȚ įȒȜȦıȘ ıĲȘ ĳȩȡȝĮ «įȘȜȫıİȚȢ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ» : ĭȪĲİȣıȘ ȝİ
ǹǻǼǿǹ
5. ȆȐȞȦ ıĲȠ ĲİȝȐȤȚȠ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȠ ǹǻǼǿȅǻȅȉǾȂǼȃȅ ĲȝȒȝĮ (įİȟȓ țȜȚț) > ǼʌȚȜȠȖȒ ĲȘȢ
İȞĲȠȜȒȢ «ĭȊȉǼȊȈǾ İȞİȡȖȠʌ. ȉİȝĮȤȓȠȣ». ȉȠ ĲİȝȐȤȚȠ ĮȞĲȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȝʌİȜȠȣȡȖȚțȒ țĮȡĲȑȜĮ
ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ıĲȠ ǹȝʌİȜȠȣȡȖȚțȩ ȂȘĲȡȫȠ ȝİ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ țĮȚ ĲȘȞ įȚȐȡșȡȦıȒ ĲȠȣ ıİ
ȣʌȠĲİȝȐȤȚȠ țĮȚ ʌȠȚțȚȜȓĮ țĮȚ ĮʌȠįȓįİĲĮȚ (ıĲȠ ĲİȝȐȤȚȠ) ĮȣĲȩȝĮĲĮ Įʌȩ ĲȠ ȈīȆ-Ǽȉ&ǹȂ, «ȃǼȅȈ»
13ȥȘĳȚȠȢ țȦįȚțȩȢ ȦȢ ǹȝʌİȜȠĲİȝȐȤȚȠ.
ǻ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ǹȓĲȘȝĮ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ĳȪĲİȣıȘȢ İʌȚȝȑȡȠȣȢ ĮįİȚȠįȠĲȘȝȑȞȦȞ ĲİȝĮȤȓȦȞ
ıİ ȑȞĮ ĲİȝȐȤȚȠ (Įʌȩ ĲĮ ĮįİȚȠįȠĲȘȝȑȞĮ)
ȈĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȝİȡȚțȒȢ ĮįİȚȠįȩĲȘıȘȢ țĮĲȐ ʌȠıȠıĲȩ ĲȘȢ ȑțĲĮıȘȢ, ʌİȡȚııȠĲȑȡȦȞ Įʌȩ ȑȞĮ
ĲİȝĮȤȓȦȞ, įȪȞĮĲĮȚ Ș ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ȞĮ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȘșİȓ ıĲȠ ȑȞĮ Įʌȩ ĲĮ "ĮįİȚȠįȠĲȘȝȑȞĮ"
ĲİȝȐȤȚĮ. Ǿ ȑțĲĮıȘ ĲȠȣ ĲİȝĮȤȓȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ Ȓ ȓıȘ ĲȠȣ ĮșȡȠȓıȝĮĲȠȢ ĲȦȞ
İʌȚȝȑȡȠȣȢ İțĲȐıİȦȞ ĲȦȞ ĲİȝĮȤȓȦȞ, ʌȠȣ ĮįİȚȠįȠĲȒșȘțĮȞ
1. ǼȚıĮȖȦȖȒ įȒȜȦıȘȢ ıĲȠ ʌİįȓȠ «įȘȜȫıİȚȢ» ıĲȘ ĳȩȡȝĮ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ : ȃȑĮ ǻȒȜȦıȘ
ȆĮȡĮȖȦȖȠȪ > (ǼʌȚȜȠȖȒ) ǼȓįȠȢ ǻȒȜȦıȘȢ ǼȃǼȇīȅȆȅǿǾȈǾ ǹį. ĭȪĲİȣıȘȢ ȈȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȒ
ǻȒȜȦıȘ > ȈȣȝʌȜȒȡȦıȘ ǹȡ. ȆȡȦĲ. ȀĮȚ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǻȒȜȦıȘȢ
2. ǼȚıĮȖȦȖȒ įȒȜȦıȘȢ ıĲȠ ʌİįȓȠ «įȘȜȫıİȚȢ» ıĲȘ ĳȩȡȝĮ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ : ȃȑĮ ǻȒȜȦıȘ
ȆĮȡĮȖȦȖȠȪ > (ǼʌȚȜȠȖȒ) ǼȓįȠȢ ǻȒȜȦıȘȢ ǼȃǼȇīȅȆȅǿǾȈǾ ǹį. ĭȪĲİȣıȘȢ ǲȜİȖȤȠȢ >
ȈȣȝʌȜȒȡȦıȘ ǹȡ. ȆȡȦĲ. ȀĮȚ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǻȒȜȦıȘȢ (ĮʌȩĳĮıȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ǻǹȅȀ)
3. ȌȘĳȚȠʌȠȓȘıȘ ĲİȝĮȤȓȠȣ İʌȓ ĲȠȣ ĮįİȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȣ ĲİȝĮȤȓȠȣ ʌȠȣ șĮ ȣȜȠʌȠȚȘșİȓ Ș ȐįİȚĮ. ǵȝȠȚĮ Ș
ȥȘĳȚȠʌȠȓȘıȘ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȩʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȠ ıȘȝİȓȠ 3 ĲȘ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ ī
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4. ȈĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ǹǻǼǿǼȈ İȚıȐȖİĲĮȚ įȒȜȦıȘ ıĲȘ ĳȩȡȝĮ «įȘȜȫıİȚȢ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ» : ĭȪĲİȣıȘ ȝİ
ǹǻǼǿǹ
5. ȆȐȞȦ ıĲȠ ĲİȝȐȤȚȠ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȠ ǹǻǼǿȅǻȅȉǾȂǼȃȅ ĲȝȒȝĮ (įİȟȓ țȜȚț) > ǼʌȚȜȠȖȒ ĲȘȢ
İȞĲȠȜȒȢ ) > ǼʌȚȜȠȖȒ ĲȘȢ İȞĲȠȜȒȢ «ĭȊȉǼȊȈǾ İȞİȡȖȠʌ. ȉİȝĮȤȓȠȣ». ȉȠ ĲİȝȐȤȚȠ ĮȞĲȚȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ
ĮȝʌİȜȠȣȡȖȚțȒ țĮȡĲȑȜĮ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ıĲȠ ǹȝʌİȜȠȣȡȖȚțȩ ȂȘĲȡȫȠ ȝİ ȩȜĮ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ țĮȚ ĲȘȞ
įȚȐȡșȡȦıȒ ĲȠȣ ıİ ȣʌȠĲİȝȐȤȚȠ țĮȚ ʌȠȚțȚȜȓĮ țĮȚ ĮʌȠįȓįİĲĮȚ (ıĲȠ ĲİȝȐȤȚȠ) ĮȣĲȩȝĮĲĮ Įʌȩ ĲȠ ȈīȆǼȉ&ǹȂ, «ȃǼȅȈ» 13ȥȘĳȚȠȢ țȦįȚțȩȢ ȦȢ ǹȝʌİȜȠĲİȝȐȤȚȠ.
Ǽ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ǹȓĲȘȝĮ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ȖȚĮ ĮȜȜĮȖȒ ĮįİȚȠįȠĲȠȪȝİȞȠȣ ĲİȝĮȤȓȠȣ
ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ, ʌȡȠȨʌȠșȑıİȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȜȜĮȖȒȢ ĲİȝĮȤȓȠȣ, İȟȑĲĮıȘ țĮȚ ȑȖțȡȚıȘ
Įʌȩ ĲȘȞ ǻǹȅȀ, țĮșȫȢ țĮȚ įȚİȞȑȡȖİȚĮ İʌȚĲȩʌȚȠȣ İȜȑȖȤȠȣ Įʌȩ ĲȘ ǻǹȅȀ
1. ǼȚıĮȖȦȖȒ įȒȜȦıȘȢ ıĲȠ ʌİįȓȠ «įȘȜȫıİȚȢ» ıĲȘ ĳȩȡȝĮ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ : ȃȑĮ ǻȒȜȦıȘ
ȆĮȡĮȖȦȖȠȪ > (ǼʌȚȜȠȖȒ) ǼȓįȠȢ ǻȒȜȦıȘȢ «ǼȃǼȇīȅȆȅǿǾȈǾ ǹį. ĭȪĲİȣıȘȢ ȈȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȒ
ǻȒȜȦıȘ» > ȈȣȝʌȜȒȡȦıȘ ǹȡ. ȆȡȦĲ. ȀĮȚ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǻȒȜȦıȘȢ
2. ǼȚıĮȖȦȖȒ įȒȜȦıȘȢ ıĲȠ ʌİįȓȠ «įȘȜȫıİȚȢ» ıĲȘ ĳȩȡȝĮ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ : ȃȑĮ ǻȒȜȦıȘ
ȆĮȡĮȖȦȖȠȪ > (ǼʌȚȜȠȖȒ) ǼȓįȠȢ ǻȒȜȦıȘȢ «ǼȃǼȇīȅȆȅǿǾȈǾ ǹį. ĭȪĲİȣıȘȢ ǲȜİȖȤȠȢ» >
ȈȣȝʌȜȒȡȦıȘ ǹȡ. ȆȡȦĲ. ȀĮȚ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǻȒȜȦıȘȢ (ĮʌȩĳĮıȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ İʌȚĲȩʌȚȠȣ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ
ǻǹȅȀ)
3. ǻȚİȞȑȡȖİȚĮ İʌȚĲȩʌȚȠȣ İȜȑȖȤȠȣ ǼʌȚȕİȕĮȓȦıȘ țȡȚĲȘȡȓȦȞ ĲȠȣ ĮįİȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȣ ĲİȝĮȤȓȠȣ ȖȚĮ ĲȠ ȞȑȠ
ĲİȝȐȤȚȠ (ʌȤ ȣȥȩȝİĲȡȠ, įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮȢ ĮȞĮȕĮșȝȓįȦȞ ț.Ȝ.ʌ.) țĮȚ țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ
ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȦȞ ıĲȠ ʌȡĮțĲȚțȩ İʌȚĲȩʌȚȠȣ İȜȑȖȤȠȣ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ ĲȠȣ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ ĮȜȜĮȖȒȢ
ĲİȝĮȤȓȠȣ , ȜȩȖȦ ȝȘ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘȢ ĲȦȞ țȡȚĲȘȡȓȦȞ Ș ȤȠȡȘȖȠȪȝİȞȘ ȐįİȚĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣȜȠʌȠȚȘșİȓ
ıĲȠ ĲİȝȐȤȚȠ ʌȠȣ ĮįİȚȠįȠĲȒșȘțİ.
4. ǼȚıĮȖȦȖȒ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ ĲȠȣ İʌȚĲȩʌȚȠȣ İȜȑȖȤȠȣ ıĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ǹǻǼǿǼȈ: ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ
ıȤȒȝĮĲȠȢ ĲȠȣ İȞİȡȖȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣ ĲİȝĮȤȓȠȣ –ȩʌȦȢ İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȠȣ "ĮįİȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȣ
ĲİȝĮȤȓȠȣ", ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ıȣȞĲİĲĮȖȝȑȞİȢ ʌȠȣ ȜȒĳșȘıĮȞ ıĲȘȞ ȞȑĮ șȑıȘ. ǼȞįİȤȠȝȑȞȦȢ, ȞĮ ȣʌȐȡȟİȚ
ĮȜȜĮȖȒ ȤĮȡĲȠȖȡĮĳȚțȠȪ țȦįȚțȠȪ ĮįİȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȣ ĲİȝĮȤȓȠȣ. (ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȞĲȠʌȚıȝȠȪ ıİ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ İȞȩĲȘĲĮ, Ȓ țĮȚ ĮʌȩįȠıȘ ʌİȡȚııȠĲȑȡȦȞ ȤĮȡĲȠȖȡĮĳȚțȫȞ țȦįȚțȫȞ ĮȞ ĲȠ ĲİȝȐȤȚȠ
İȞĲȠʌȓȗİĲĮȚ ıİ ĲȠȝȒ İȞȠĲȒĲȦȞ)
5. ȈĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ǹǻǼǿǼȈ İȚıȐȖİĲĮȚ įȒȜȦıȘ ıĲȘ ĳȩȡȝĮ «įȘȜȫıİȚȢ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ» : ĭȪĲİȣıȘ ȝİ
ǹǻǼǿǹ
8. ȆȐȞȦ ıĲȠȞ ĳȐțİȜȠ ʌȠȣ įȘȝȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠȞ țȦįȚțȩ ĲİȝĮȤȓȠȣ(ĭ 4443339999001) țĮȚ
ĳĮȓȞİĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȞȐʌĲȣȟȒ ĲȠȣ, įİȟȓ țȜȚț> İʌȚȜȠȖȒ "ĭȣĲİȣıȘ İȞİȡȖȠʌ. ĲİȝĮȤȓȠȣ". ȉȠ ĲİȝȐȤȚȠ
İȚıȐȖİĲĮȚ ȦȢ ĮȝʌİȜȠĲİȝȐȤȚȠ ıĲȘȞ ĮȝʌİȜȠȣȡȖȚțȒ țĮȡĲȑȜĮ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ıĲȠ ǹȝʌİȜȠȣȡȖȚțȩ
ȂȘĲȡȫȠ
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ǼʌȚıȘȝȐȞıİȚȢ
x
ȉĮ ĲİȝȐȤȚĮ ʌȠȣ ʌĮȓȡȞȠȣȞ ȝȑȡȠȢ ıĲȠ țĮșİıĲȫȢ ĮįİȚȠįȩĲȘıȘȢ, ĮȞȐ ȑĲȠȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ,
ȥȘĳȚȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ǹǻǼǿǼȈ, ĮʌȠįȓįİĲĮȚ 13ȥȘĳȚȠȢ ȤĮȡĲȠȖȡĮĳȚțȩȢ țȦįȚțȩȢ ĮȣĲȩȝĮĲĮ
Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ țĮȚ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ Ș ĮʌȠįİțĲȒ ĲȠȣȢ ȑțĲĮıȘ. ȉĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ĲİȝȐȤȚĮ įİȞ
ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ ĲȠȣ ǹȝʌİȜȠȣȡȖȚțȠȪ ȂȘĲȡȫȠȣ.
x
ȅ ȤĮȡĲȠȖȡĮĳȚțȩȢ țȦįȚțȩȢ ĲȦȞ ĲİȝĮȤȓȦȞ, ıĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ǹǻǼǿǼȈ İȞįİȤȠȝȑȞȦȢ ȞĮ İȓȞĮȚ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȩȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȤĮȡĲȠȖȡĮĳȚțȩ țȦįȚțȠȪ ĲȠȣ ĮȝʌİȜȠĲİȝĮȤȓȠȣ ʌȠȣ İȚıȐȖİĲĮȚ ıĲȠ
ǹȝʌİȜȠȣȡȖȚțȩ ȂȘĲȡȫȠ ȝİĲȐ ĲȘȞ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ/ ĳȪĲİȣıȘ ȝİ ȐįİȚĮ ĲȠȣ ĮįİȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȣ ĲİȝĮȤȓȠȣ
x
ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘȢ ȞȑȦȞ ĳȣĲİȪıİȦȞ (țȐșİ ȑĲȠȢ
İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȠȣ țĮșİıĲȫĲȠȢ, ȦȢ ĲȘ ȜȒȟȘ ĲȘȢ ĲȡȚİĲȓĮȢ Įʌȩ ĲȠ ȑĲȠȢ ȤȠȡȒȖȘıȘȢ), İȞȘȝİȡȫȞİĲĮȚ Ș
İĳĮȡȝȠȖȒ ǹǻǼǿǼȈ, ĮȡȝȠįȓȦȢ, ȝİ ĲȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ ĲȘȢ ĮįİȚȠįȩĲȘıȘȢ
(ʌİȡȚȖȡĮĳȚțȒ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓĮ) ȫıĲİ ȖȚĮ țȐșİ ĲİȝȐȤȚȠ (ȤĮȡĲȠȖȡĮĳȚțȩ țȦįȚțȩ) ȞĮ İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ Ș
ȤȠȡȘȖȘșİȓıĮ ȐįİȚĮ ĳȪĲİȣıȘȢ. īȚĮ țȐșİ ĮįİȚȠįȠĲȘȝȑȞȠ ĲİȝȐȤȚȠ ȣʌȐȡȤİȚ Ș ʌȜȘȡȠĳȠȡȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
ȤȠȡȘȖȘșİȓıĮ ȐįİȚĮ (ȤȠȡȘȖȒșȘțİ ȐįİȚĮ (ȋ,x)ıĲȡİȝȝȐĲȦȞ). ȉĮ ĲİȝȐȤȚĮ ȖȚĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȤȠȡȘȖȒșȘțİ
ȐįİȚĮ ĳȪĲİȣıȘȢ - «ĮįİȚȠįȠĲȘȝȑȞĮ ĲİȝȐȤȚĮ», İȝĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ ʌȡȐıȚȞȠ ȤȡȫȝĮ țĮȚ ĲĮ ȝȘ
ĮįİȚȠįȠĲȘȝȑȞĮ ȝİ țȩțțȚȞȠ, ĮȞȐ ȑĲȠȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȠȣ țĮșİıĲȫĲȠȢ. .
x
ǼĳȩıȠȞ ĲĮ ĲİȝȐȤȚĮ ĮįİȚȠįȠĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ ȑțĲĮıȒȢ ĲȠȣȢ, Ș ĮʌȠįİțĲȒ ĲȠȣȢ
ȑțĲĮıȘ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȘȞ ȑțĲĮıȘ ȤȠȡȘȖȘșİȓıĮȢ ĮįİȓĮȢ.
x
ǼĳȩıȠȞ İĳĮȡȝȩıĲȘțİ ĮįİȚȠįȩĲȘıȘ țĮĲȐ ĮȞĮȜȠȖȓĮ (ȤȠȡȒȖȘıȘ ȐįİȚĮȢ ȖȚĮ ĲȝȒȝĮ ĲȠȣ
ĲİȝĮȤȓȠȣ), șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȘșȠȪȞ įȚĮįȚțĮıȓİȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲİȝĮȤȓȦȞ, ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ
ĲĮ ĲİȝȐȤȚĮ ʌȠȣ Ș ĮʌȠįİțĲȒ ĲȠȣȢ ȑțĲĮıȘ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȘȞ ȤȠȡȘȖȘșİȓıĮ ȐįİȚĮ, ıĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ
ǹǻǼǿǼȈ. ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ȣʌȠȕȠȜȒ ȞȑȠȣ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ ĮįİȚȠįȩĲȘıȘȢ ȖȚĮ ĲȝȒȝĮ
ĲİȝĮȤȓȠȣ ʌȠȣ ĮįİȚȠįȠĲȒșȘțİ țĮĲȐ ʌȠıȠıĲȩ, ıİ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ țĮșİıĲȫĲȠȢ İȓȞĮȚ
ĮȞĮȖțĮȓȠ ȞĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚıĲİȓ ĲȠ ȝȘ ĮįİȚȠįȠĲȘȝȑȞȠ ĲȝȒȝĮ Įʌȩ ĲȠȞ ʌĮȡĮȖȦȖȩ. ȅ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ
ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ įȒȜȦıȘȢ : «ǼȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ ǱįİȚĮ ĭȪĲİȣıȘȢ-ȈȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȒ ǻȒȜȦıȘ»
ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞĲĮȢ ĲȚȢ ıȣȞĲİĲĮȖȝȑȞİȢ ĲȠȣ ĲȝȒȝĮĲȠȢ İʌȓ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ șĮ ȣȜȠʌȠȚȘșİȓ / ĳȣĲİȣĲİȓ Ș
ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞĮ ȤȠȡȘȖȘșİȓıĮ ȐįİȚĮ.
x
īȚĮ ĲĮ ĮįİȚȠįȠĲȘȝȑȞĮ ĲİȝȐȤȚĮ, Įʌȩ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ țĮșİıĲȫĲȠȢ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠȣ ȑĲȠȣȢ, ȖȚĮ ĲĮ
ȠʌȠȓĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȒșȘțİ ĮȓĲȘȝĮ ĮȜȜĮȖȒȢ șȑıȘȢ įİȞ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ĮȚĲȘșİȓ ĮįİȚȠįȩĲȘıȘ ȝİ ȞȑĮ ĮȓĲȘıȘ ıİ
İʌȩȝİȞȘ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ țĮșİıĲȫĲȠȢ, Ƞ ȓįȚȠȢ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ.
x
ȉĮ ĮȝʌİȜȠĲİȝȐȤȚĮ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ȤȠȡȘȖȘșİȓıĮȢ ȐįİȚĮȢ ĲȝȘȝĮĲȚțȐ
Ȓ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ȐįİȚĮȢ țĮĲȐ ʌȠıȠıĲȩ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠįİțĲȒ ȑțĲĮıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȑȞĮ (1)
ıĲȡȑȝȝĮ
x
ǵĲĮȞ ıĲȠ ĮȖȡȠĲİȝȐȤȚȠ ʌȡȠȢ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ, įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ ȣĳȚıĲȐȝİȞȘ țĮȜȜȚȑȡȖİȚĮ,
(ĮȝʌȑȜȠȣ ȝİ ȂǾ ȠȚȞȠʌȠȚȒıȚȝİȢ ʌȠȚțȚȜȓİȢ, ȐȜȜȘ țĮȜȜȚȑȡȖİȚĮ), șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ȣʌȠȕȜȘșİȓ
ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ Įʌȩ ĲȠȞ ʌĮȡĮȖȦȖȩ ȖȚĮ ĲȘȞ İțȡȓȗȦıȘ ĲȘȢ, țĮĲȐ ĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠ ĲȘȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ/
ȕĮșȝȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ țĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ
ȤȠȡȘȖȘșİȓıĮȢ ȐįİȚĮȢ, ʌȡȠ ĲȘȢ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ. ȊʌİȞșȣȝȓȗİĲĮȚ, ȩĲȚ ıĲȠ țĮșİıĲȫȢ ĮįİȚȠįȩĲȘıȘȢ įİȞ
ʌĮȓȡȞȠȣȞ ȝȑȡȠȢ ĲİȝȐȤȚĮ ĳȣĲİȝȑȞĮ ȝİ ȠȚȞȠʌȠȚȒıȚȝİȢ ʌȠȚțȚȜȓİȢ ĮȝʌȑȜȠȣ, ȝİ ȞȩȝȚȝĮ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ. īȚĮ
ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ Ș ȑțĲĮıȘ ĲȠȣ ĲİȝĮȤȓȠȣ, ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıİ ĮȝʌİȜȠțĮȜȜȚȑȡȖİȚĮ
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ȝİ ȠȚȞȠʌȠȚȒıȚȝİȢ ʌȠȚțȚȜȓİȢ ĮȝʌȑȜȠȣ ȤȦȡȓȢ ȞȩȝȚȝĮ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ ĳȪĲİȣıȘȢ, ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș İțȡȓȗȦıȒ
ĲȠȣ.
x Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ Ș İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ȤȠȡȘȖȘșİȓıĮȢ ȐįİȚĮȢ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȝȩȞȠ
ȝȑıȦ ĲȘȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ǹǻǼǿǼȈ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ĳȪĲİȣıȘ ĲȠȣ ĲİȝĮȤȓȠȣ țĮȚ ȩȤȚ ȝİ ĮʌİȣșİȓĮȢ İȚıĮȖȦȖȒ ıĲȠ
ȈīȆ-Ǽȉ ț ǹȂ.

69984
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿǿ
ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 1: ǼȃȈȉǹȈǾ
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 4 : ȆǿȃǹȀǹȈ ȀǹȉǹīȇǹĭǾȈ ǹȄǿȅȁȅīǾȈǾȈ ȀǹĬǼȈȉȍȉȅȈ ǹǻǼǿȅǻȅȉǾȈǾȈ ȃǼȍȃ ĭȊȉǼȊȈǼȍȃ
ǹȂȆǼȁȍȃȍȃ ȂǼ ȅǿȃȅȆȅǿǾȈǿȂǼȈ ȆȅǿȀǿȁǿǼȈ

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 3 : ȆǿȃǹȀǹȈ ȈȉȅǿȋǼǿȍȃ ǹǿȉǾȈǼȍȃ ȉǼȂǹȋǿȍȃ

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 2 : ȆǿȃǹȀǹȈ ȈȉȅǿȋǼǿȍȃ ǹǿȉǾȈǼȍȃ Ȇǹȇǹīȍīȍȃ
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 6:ȆǿȃǹȀǹȈ ȈȉȅǿȋǼǿȍȃ īǼȍȇīǿȀǾȈ ǼȀȂǼȉǹȁȁǼȊȈǾȈ ǹȆȅ ȉǾȃ Ǽȃǿǹǿǹ ǹǿȉǾȈǾ ǼȃǿȈȋȊȈǾȈ

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 5. ȆǿȃǹȀǹȈ ȈȉȅǿȋǼǿȍȃ Ǽīīȇǹĭȍȃ ȉǼȂǹȋǿȍȃ ǹǿȉǾȈǼȍȃ ǹǻǼǿȅǻȅȉǾȈǾȈ ǹȆȅ ȉǾȃ ǼĭǹȇȂȅīǾ ǹǻǼǿǼȈ

69986
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 8: ȆǿȃǹȀǹȈ ǹȂȆǼȁȅȉǼȂǹȋǿȍȃ ǼȀȂǼȉǹȁȁǼȊȈǾȈ ǹȆȅ ȉǾȃ Ǽȃǿǹǿǹ ǹǿȉǾȈǾ ǼȃǿȈȋȊȈǾȈ

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 7: ȆǿȃǹȀǹȈ ȈȉȅǿȋǼǿȍȃ ǹȂȆǼȁȅȊȇīǿȀǾȈ ǼȀȂǼȉǹȁȁǼȊȈǾȈ ǹȆȅ ȉǾȃ Ǽȃǿǹǿǹ ǹǿȉǾȈǾ ǼȃǿȈȋȊȈǾȈ
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Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος
1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται για τις αιτήσεις χορήγησης αδειών νέας φύτευσης του
έτους 2022 και εντεύθεν.
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

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

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

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

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

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

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

*02054222211210032*

