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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 709
7 Μαΐου 2007

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 231582
Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’αριθμ. 569/125378/
21.1.2004 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών και Γεωργίας «χρηματοδότηση ενερ−
γειών ενημέρωσης και προώθησης για τα γεωργικά
προϊόντα στην εσωτερική αγορά (Ε.Ε.) και στις τρίτες
χώρες στα πλαίσια των Καν. 94/2002 και 2879/2000
της Επιτροπής, αντίστοιχα» όπως τροποποιήθηκε
από την υπ’αριθμ. 681/230043/13.3.2007.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 22, 23, 26, 27, 28 του ν. 992/1979 «Για την
οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμο−
γή της Συνθήκης της Προσχώρησης της Ελλάδας στις
Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών θεσμικών
και οργανωτικών θεμάτων». (Α’ 280).
β) Του άρθρου 1 παρ. 1,2 και 3 του ν. 1338/1983 (Α΄34)
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α' 34), όπως τροπο−
ποιήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 6 του ν. 1440/1984
«Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεμα−
τικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού
«ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α' 70).
γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
δ) Του ν.δ. 131/1974 «περί παροχής οικονομικών ενισχύ−
σεων στη γεωργική, κτηνοτροφική, δασική και αλιευτι−
κή παραγωγή» (Α’ 320), όπως τροποποιήθηκε με τους
ν. 1409/1983 (Α’ 199), 2538/1997 (Α’ 242) και 2512/1997
(Α’ 138).
ε) Του άρθρου 39 παρ 10 του ν. 2065/1992 «Περί έγκρι−
σης οικονομικών ενισχύσεων από τουs Υπουργούς Οι−
κονομικών και Γεωργίας».
στ) Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998
(Α' 200), «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυή−
σεων», όπως αυτά τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν
με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Α' 154) το άρθρο 24 του
ν. 2945/2001 (Α' 223) «Εθνικό Σύστημα Προστασίας της

Αγροτικής Δραστηριότητας» και του άρθρου 29 παρ. 1
του ν. 3147/2003 (Α' 135) «Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής
γης, επίλυσης ζητημάτων αποκατασταθέντων και απο−
καθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις».
ζ) Του ν. 3399/2005 (ΦΕΚ 255/Α) «’Ρυθμίσεις θεμάτων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων – Προσαρμογή στη νέα Κ.Α.Π. και άλλες
διατάξεις».
η) Του π.δ. 402/1988 Οργανισμών Υπουργείου Γεωρ−
γίας» (Α 187).
θ) Του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγ−
χου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995).
2. Τους Κανονισμούς
α) (ΕΚ) 2826/2000 του Συμβουλίου (L 328/23.12.2000)
σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης & προώθησης των
γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά, όπως
αυτός ισχύει κάθε φορά
β) (ΕΚ) 1071/2005 της Επιτροπής (L 179/11.7.2005) για τις
λεπτομέρειες εφαρμογής του καν. (ΕΚ) 2826/2000 του
Συμβουλίου, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
γ) (ΕΚ) 2702/1999 του Συμβουλίου (L 327/21.12.2000)
σχετικά με ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης για
τα γεωργικά προϊόντα στις τρίτες χώρες όπως αυτός
ισχύει κάθε φορά
δ) (ΕΚ) 1346/2005 της Επιτροπής (L 212/17.8.2005) για
τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. (ΕΚ) 2702/1999
του Συμβουλίου, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
ε) (ΕΚ) 2060/2004 του Συμβουλίου (L 357/2.12.2004)
για την τροποποίηση των Κανονισμών 2702/1999 &
2628/2000.
στ) (ΕΚ) 1258/1999 του Συμβουλίου της 17.5.1999 «περί
χρηματοδοτήσεως της κοινής γεωργικής πολιτικής» (L 160/
26.6.1999).
ζ) (ΕΚ) 1290/2005 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου
2005 «για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής
πολιτικής».
η) (ΕΚ) 1663/1995 της Επιτροπής «για την θέσπιση λε−
πτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) υπ’αριθμ.
729/1970 του Συμβουλίου όσον αφορά τη διαδικασία για
την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΕΓΤΠΕ – Εγγυή−
σεις» όπως τροποποιούμενος ισχύει.
θ) (ΕΚ) 2220/1985 της Επιτροπής της 22.7.1985 «για τον
καθορισμό των κοινών λεπτομερειών εφαρμογής του κα−
θεστώτος Εγγυήσεων για τα γεωργικά προϊόντα» (L 205/
3.8.1985) όπως τροποποιούμενος ισχύει.
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ι) (ΕΚ) 296/1996 της Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου
1996 «για τα στοιχεία που πρέπει να διαβιβάζουν τα
Κράτη – μέλη και για την μηνιαία ανάληψη των δαπα−
νών που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του τμήμα−
τος Εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΕΓΤΠΕ) όπως ισχύει
κάθε φορά.
ια) (ΕΚ) 883/2006 της Επιτροπήςτης 21ης Ιουνίου 2006
σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του καν (ΕΚ)
ΑΡΙΘ. 1290/2005 του Συμβουλίου σε ότι αφορά την τή−
ρηση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών
τις δηλώσεις δαπανών και εσόδων και τους όρους επι−
στροφής των δαπανών στο πλαίσιο του Ε.Γ.Τ.Ε. και του
Ε.Γ.Τ.Α.Α
ιβ) (ΕΚ) 1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου
2002 «για την θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού
που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευ−
ρωπαϊκών Κοινοτήτων» (L 248).
ιγ) (ΕΚ) 1260/1999 του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου
1999 «περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά τα−
μεία» (L 161).
3. Τις αποφάσεις:
α) Την υπ’αριθμ. 271562/1.8.2002 απόφαση του Υπουρ−
γού Γεωργίας «έγκριση του Οργανισμού Πληρωμών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) ως οργανισμού πληρωμών»
(ΦΕΚ 1042 Β/8.8.2002).
β) Την υπ’αριθμ. 99833/25.8.1980 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και άνευ χαρτοφυλα−
κίου επί σχέσεων μετά ΕΚ «περί εξυπηρετήσεως χρημα−
τικών δοσοληψιών μετά των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων»
(ΦΕΚ 803 Β/25.8.1980).
γ) Την υπ’αριθμ. 389578/21.11.2000 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών – Γεωργίας «έγκριση κανονι−
σμού διαδικασίας πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ.
των ενισχύσεων που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό
Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)» (ΦΕΚ 1470
Β/30.11.2000).
δ) Την υπ’αριθμ. 394555/23.10.2000 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέ−
ντρωσης και Γεωργίας, «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτή−
των του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
της χώρας» (1324 Β).
ε) Την υπ’αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ1264/14.10.2005 απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουρ−
γών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’ αριθμ. 5733/ΔΙΟΕ 179/2006 όμοια απόφαση
(ΦΕΚ 204 Β΄).
στ) την υπ’αριθμ. 569/125378/21.1.2004 απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργί−
ας περί χρηματοδότησης ενεργειών ενημέρωσης και
προώθησης για τα γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική
αγορά ( Ε.Ε.) και στις τρίτες χώρες στα πλαίσια των
καν. 94/2002 και 2879/2000 της Επιτροπής όπως τρο−
ποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 681/230043/13.3.2007 ομοία,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέ−
ρειες εφαρμογής των προγραμμάτων χρηματοδότησης
ενεργειών ενημέρωσης και προώθησης για τα γεωργικά
προϊόντα στην εσωτερική αγορά ( Ε.Ε.) και στις τρίτες
χώρες στο πλαίσιο των Καν. 1071/2005 και 1346/2005 της
Επιτροπής και της υπ΄αριθ. 569/125378/21.1.2004 κοινής

απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
και Γεωργίας όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ.
681/230043/13.3.2007 ομοία.
Άρθρο 2
Επιλέξιμες δαπάνες για κοινοτική χρηματοδότηση
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν σε δράσεις
του εγκεκριμένου προγράμματος, οι οποίες καθορίζο−
νται σύμφωνα με το άρθρο 2 των Κανονισμών 2702/1999
και 2826/2000 του Συμβουλίου και την υπογραφείσα
σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων και την συμβαλλόμενη οργάνωση, εξαιρου−
μένου του φόρου προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ ).
Άρθρο 3
Διαδικασία και δικαιολογητικά χορήγησης
της χρηματοδότησης
Μετά την έγκριση των προγραμμάτων από την Ε.Ε. και
την υπογραφή της σύμβασης, όπως ορίζεται στο άρθρο
12 του Καν. (ΕΚ) 1346/2005 και στο άρθρο 11 του Καν.
(ΕΚ) 1071/2005 της Επιτροπής, η Διεύθυνση Γεωργικών
Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων διαβιβάζει στην αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕ−
ΚΕΠΕ (εντός 10 εργασίμων ημερών μετά την υπογραφή
της σύμβασης) για κάθε συμβαλλόμενη οργάνωση τα
εξής:
α) Την απόφαση της Ε.Ε για την έγκριση του προ−
γράμματος.
β) Το εγκεκριμένο πρόγραμμα.
γ) Αντίτυπο της υπογραφείσας σύμβασης μεταξύ της
οργάνωσης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων.
δ) Αντίγραφο της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
1. Προκαταβολή:
Κάθε συμβαλλόμενη οργάνωση, δύναται να λάβει
προκαταβολή όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του Καν.(ΕΚ)
1071/2005 και στο άρθρο 13 του Καν.(ΕΚ)1346/2005 της
Επιτροπής. Η συμβαλλόμενη οργάνωση υποβάλλει αίτη−
ση χορήγησης προκαταβολής στην αρμόδια Δ/νση του
ΟΠΕΚΕΠΕ, με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Γεωργικών
Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων.
Με την αίτηση χορήγησης της προκαταβολής, (υπό−
δειγμα 1), συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογη−
τικά:
α) Παραστατικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης
(πληρεξούσιο έγγραφο ή απόφαση Δ.Σ της συμβαλλό−
μενης οργάνωσης)
β) Έγκριση του/των εκτελεστικού/κων φορέα/ων και
των υπεργολάβων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του
Καν. (ΕΚ) 1071/2005 και άρθρο 10 του Καν. (ΕΚ) 1346/2005
της Επιτροπής και στην υπογραφείσα σύμβαση, και αντί−
γραφο της/των σύμβασης/σεων με την συμβαλλόμενη
οργάνωση
γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι οι συγκεκριμένες δραστηρι−
ότητες δυνάμει των Καν. (ΕΚ) 2826/2000 & 2702/1999,
δεν χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο άλλου εθνικού ή
κοινοτικού καθεστώτος στήριξης.
δ) Εγγυητική επιστολή, σύμφωνα με την παρ. β του
αρθ. 4 της παρούσης.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενη−
μερότητας.
στ) Χρονοδιάγραμμα ενεργειών του επομένου τριμή−
νου, όπως υποβλήθηκε από τη συμβαλλόμενη οργάνωση
στη Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σύμφωνα με το άρ−
θρο 4, παρ. 6 της υπογραφείσας σύμβασης.
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ζ) Βεβαίωση αναγνωρισμένου χρηματοπιστωτικού
ιδρύματος για το άνοιγμα ειδικού λογαριασμού, στον
οποίο κατατίθεται η χρηματοδότηση (κοινοτική, εθνική
και ιδία), και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για όλες
τις οικονομικές πράξεις, που πραγματοποιούνται στα
πλαίσια υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος
για κάθε έτος.
η) Ενδεικτική κατάσταση δαπανών «πίνακας προϋπο−
λογισμού δαπανών – έγκρισης προκαταβολής», (υπόδειγ−
μα 2), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
θ) Τιμολόγιο του άρθρου 12 του ΚΦΒΣ (αθεώρητο).
ι) Για την χορήγηση προκαταβολής στην β΄ και γ΄
φάση (έτος) απαραίτητα συνυποβάλλεται και η έγκριση
έναρξης των δράσεων στις εν λόγω φάσεις από την Δ/
νση Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων, όπως προβλέπεται στο άρθρο
2 της υπογραφείσας σύμβασης.
Η πληρωμή της προκαταβολής λαμβάνει χώρα εντός
τριάντα ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της
αίτησης για προκαταβολή.
2. Ενδιάμεσες πληρωμές:
Οι συμβαλλόμενες οργανώσεις υποβάλλουν στην αρ−
μόδια Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αιτήσεις για τις ενδιάμεσες
πληρωμές, συνοδευόμενες από δύο όμοιους, πλήρεις
φακέλους δικαιολογητικών. Ο ένας φάκελος κοινοποι−
είται στην Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Οι αιτήσεις
υποβάλλονται πριν από το τέλος του ημερολογιακού
μήνα που ακολουθεί εκείνο της λήξης κάθε τρίμηνης
περιόδου, υπολογιζομένης από την ημερομηνία υπο−
γραφής της σχετικής σύμβασης που αναφέρεται στο
άρθρο 11 του Καν.(ΕΚ) 1071/2005 και στο άρθρο 12 του
Καν. (ΕΚ)1346/2005 της Επιτροπής.
Κάθε αίτηση για ενδιάμεση πληρωμή αφορά στις δα−
πάνες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια
της αντίστοιχης τρίμηνης περιόδου.
Για κάθε φάση, οι ενδιάμεσες πληρωμές και η πλη−
ρωμή της προκαταβολής δεν μπορούν να υπερβαίνουν
συνολικά το 80 % του συνόλου της ετήσιας κοινοτικής
και εθνικής χρηματοδότησης.
Με την αίτηση χορήγησης ενδιάμεσης πληρωμής,
(υπόδειγμα 3), συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαι−
ολογητικά:
α) Συγκεντρωτική κατάσταση δαπανών (υπόδειγμα 4),
σε έντυπη και μηχανογραφημένη μορφή.
β)Αναλυτικές καταστάσεις δαπανών ανά κατηγορία
δαπάνης και δράσης (υπόδειγμα 5) σε έντυπη και μη−
χανογραφημένη μορφή.
γ) Νομίμως θεωρημένα αντίγραφά εξοφλημένων πα−
ραστατικών δαπανών βάσει του ΚΦΒΣ και των σχετικών
δικαιολογητικών εγγράφων. Τα πρωτότυπα παραστατι−
κά φέρουν την ένδειξη «πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο
από την Ε.Ε., Καν. (ΕΚ) 2702/99 και 2826/2000», από τα
οποία προκύπτουν τα θεωρημένα αντίγραφα. Σε καμία
περίπτωση η ένδειξη αυτή δεν τίθεται επί του αντιγρά−
φου. Τα ξενόγλωσσα παραστατικά συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους.
δ) Τριμηνιαία έκθεση εργασιών της παρ. Α του αρθ.
5 της παρούσης. (Υπόδειγμα Α του παραρτήματος VIII
της υπογραφείσης σύμβασης)
ε) Αναλυτική κίνηση του ειδικού λογαριασμού.
στ) Τιμολόγιο του άρθρου 12 του Κ.Φ.Β.Σ (αθεώρη−
το).
ζ) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενη−
μερότητας.
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η) Χρονοδιάγραμμα ενεργειών του επομένου τριμή−
νου, όπως υποβλήθηκε από τη συμβαλλόμενη οργάνωση
στη Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σύμφωνα με το άρ−
θρο 4, παρ. 6 της υπογραφείσας σύμβασης.
Ειδικότερα για την αίτηση της 1ης ενδιάμεσης πληρω−
μής υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται
στα σημεία α),β),γ),δ),ε),ζ), της παραγράφου 1 «Προκα−
ταβολή». Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται
μόνο στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί αίτηση
προκαταβολής.
Η πρώτη αίτηση ενδιάμεσης πληρωμής κάθε φάσης,
συνοδεύεται επιπροσθέτως, από την έγκριση έναρξης
δράσεων για κάθε φάση, από την Δ/νση Γεωργικών
Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 της υπο−
γραφείσας σύμβασης.
Η Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, αποστέλλει πρα−
κτικό επιτροπής ελέγχου – βεβαίωση επιλεξιμότητας
δαπανών σύμφωνα με το υπόδειγμα 6.
Οι ενδιάμεσες πληρωμές διενεργούνται από τον ΟΠΕ−
ΚΕΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 15 Καν.(ΕΚ) 1071/2005 και
το άρθρο 16 του Καν. (ΕΚ)1346/2005 της Επιτροπής.
3. Εξόφληση:
Κάθε συμβαλλόμενη οργάνωση, υποβάλλει αίτηση χο−
ρήγησης υπολοίπου, στην αρμόδια Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ,
σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καν.(ΕΚ) 1071/2005 και το
άρθρο 15 του Καν.(ΕΚ) 1346/2005 της Επιτροπής.
Με την αίτηση χορήγησης υπολοίπου (υπόδειγμα 7),
συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α)Πίνακας τελικών δαπανών (υπόδειγμα 8) σε έντυπη
και ηλεκτρονική μορφή.
β) Πίνακας προϋπολογισμού−πραγματοποιηθεισών δα−
πανών−έγκριση υπολοίπου χρηματοδότησης (υπόδειγμα
9), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
γ)Αναλυτικές καταστάσεις δαπανών ανά κατηγορία
δαπάνης και δράση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή
(υπόδειγμα 5 )
δ) Αναλυτική κίνηση του ειδικού λογαριασμού.
ε)Ετήσια έκθεση, της παρ. Β του αρθ. 5 της παρούσης
(Υπόδειγμα Β του παραρτήματος VIII της υπογραφείσας
σύμβασης)
στ)Νομίμως θεωρημένα αντίγραφα εξοφλημένων πα−
ραστατικών δαπανών βάσει του ΚΦΒΣ και των σχετικών
δικαιολογητικών εγγράφων. Τα πρωτότυπα παραστατι−
κά φέρουν την ένδειξη «πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο
από την Ε.Ε., Καν. (ΕΚ) 2702/1999 ή 2826/2000», από τα
οποία προκύπτουν τα θεωρημένα αντίγραφα. Σε καμία
περίπτωση η ένδειξη αυτή δεν τίθεται επί του αντιγρά−
φου. Τα ξενόγλωσσα παραστατικά συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους.
ζ) Τιμολόγιο του άρθρου 12 του Κ.Φ.Β.Σ (αθεώρητο).
η) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενη−
μερότητας.
θ) Χρονοδιάγραμμα ενεργειών του επομένου τριμή−
νου, όπως υποβλήθηκε από τη συμβαλλόμενη οργάνωση
στη Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σύμφωνα με το άρ−
θρο 4, παρ. 6 της υπογραφείσας σύμβασης.
Η Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, αποστέλλει πρα−
κτικό επιτροπής ελέγχου – βεβαίωση επιλεξιμότητας
δαπανών σύμφωνα με το υπόδειγμα 6.
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Η εξόφληση πραγματοποιείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ,
σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καν.(ΕΚ) 1071/2005 και το
άρθρο 15 του Καν.(ΕΚ)1346/2005 της Επιτροπής.
Εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η καθυστερη−
μένη υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης συνεπά−
γεται μείωση της χρηματοδότησης κατά 3% ανά μήνα
καθυστέρησης.
Άρθρο 4
Εγγυήσεις
Στο πλαίσιο υλοποίησης των εγκεκριμένων προγραμ−
μάτων δυνάμει των Καν. (ΕΚ) 2826/00 και 2702/99, προ−
βλέπεται η σύσταση των παρακάτω εγγυήσεων:
α. Εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπέρ Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, σύμφωνα με το
άρθρο 11 του Καν.(ΕΚ) 1071/2005 και το άρθρο 12 του
Καν.(ΕΚ)1346/2005 της Επιτροπής.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται στη Δ/νση
Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης & Τροφίμων, πριν την υπογραφή της σύμβασης
της συμβαλλόμενης οργάνωσης με το Υπουργείο Αγρο−
τικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Η αποδέσμευση της εγγύησης του 15% διενεργείται
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των
άρθρων 16 και 17, των Καν(ΕΚ)1701/2005 και Καν. (ΕΚ)
1346/2005, αντίστοιχα.
β. Εγγύηση προκαταβολής υπέρ ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα
με τα άρθρα 12 και 13 των Καν. (ΕΚ) 1701/2005 και Καν
(ΕΚ)1346/2005, αντίστοιχα.
Η εγγύηση προκαταβολής κατατίθεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ
μαζί με την αίτηση προκαταβολής.
Η αποδέσμευση της εγγύησης προκαταβολής διενερ−
γείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
των άρθρων 16 και 17, των Καν(ΕΚ)1701/2005 και Καν.
(ΕΚ) 1346/2005, αντίστοιχα.
Άρθρο 5
Εκθέσεις Εκτέλεσης Σύμβασης
Α. Η συμβαλλόμενη οργάνωση υποβάλλει στην Διεύ−
θυνση Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγροτι−
κής Ανάπτυξης & Τροφίμων, τριμηνιαία έκθεση, σχετικά
με τις εργασίες που εκτελέστηκαν κατά το προηγούμε−
νο τρίμηνο υλοποίησης του προγράμματος. Η εν λόγω
έκθεση υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις που
ορίζονται στα άρθρα 13 και 14 των Καν (Ε.Κ) 1071/2005
και 2702/2005, αντίστοιχα.
Β. Η συμβαλλόμενη οργάνωση υποβάλλει στην Διεύ−
θυνση Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου Αγρο−
τικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ετήσια έκθεση, σχετικά
με τις εργασίες που εκτελέστηκαν στη διάρκεια του
έτους για την υλοποίηση του προγράμματος. Η εν λόγω
έκθεση υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ορί−
ζονται στα άρθρα 14 και 15 των Καν (Ε.Κ) 1071/2005 και
2702/2005, αντίστοιχα.
Γ. Η Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, μετά την ολοκλή−
ρωση των ελέγχων, που προβλέπονται στα άρθρα 20
και 21 των Καν. (ΕΚ) 1071/2005 και 1346/2005, αντίστοιχα,
κοινοποιεί την σχετική έκθεση αποτελεσμάτων στην
αρμόδια Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Άρθρο 6
Εφαρμογή
1. Οργανισμοί Εκτέλεσης.
Η δημοσίευση για την επιλογή των εκτελεστικών ορ−
γανισμών από την προτείνουσα οργάνωση γίνεται του−

λάχιστον 20 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών.
Η προτείνουσα οργάνωση αποστέλλει, προς έγκριση,
στη Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών κατάσταση με τους
επιλεγέντες εκτελεστικούς οργανισμούς μαζί με το
πρακτικό επιλογής, 10 ημέρες πριν την υπογραφή της
σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων και της προτείνουσας οργάνωσης.
2. Μεταβολές κατανομής δαπανών
Μεταβολές στην κατανομή των δαπανών γίνονται
αποδεκτές εντός του ορίου του 10%, για κάθε θέση
του προϋπολογισμού που αναφέρεται στις ενέργειες
του προγράμματος, εφόσον δεν γίνεται υπέρβαση των
ανωτάτων ποσών που αναφέρονται στο άρθρο 3, της
υπογεγραμμένης σύμβασης.
Οι μεταβολές αυτές γνωστοποιούνται στη Δ/νση Γε−
ωργικών Εφαρμογών, οπωσδήποτε πριν την υλοποίηση
των εν λόγω ενεργειών.
Άρθρο 7
Διαδικασία πληρωμής
Μετά την υποβολή των σχετικών φακέλων με τα απα−
ραίτητα δικαιολογητικά χορήγησης της χρηματοδότη−
σης που περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας, οι
εν λόγω φάκελοι διαβιβάζονται για την έκδοση εντολής
πληρωμής στην αρμόδια Δ/νση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα
με τις διατάξεις και τις προθεσμίες που προβλέπονται
στους Καν. (ΕΚ) 2826/00 και 2702/99 του Συμβουλίου και
στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 8
Κυρώσεις
1. Στην περίπτωση που οι συμβαλλόμενες οργανώσεις
αθετήσουν τις υποχρεώσεις τους ή δεν υλοποιήσουν
δραστηριότητες των εγκεκριμένων προγραμμάτων ή
διαπιστωθούν παρατυπίες κατά την εφαρμογή του
προγράμματος εργασίας, επιβάλλονται οι κυρώσεις
που προβλέπονται στα άρθρα 22 και 23 των Καν. (ΕΚ)
1071/2005 και 1346/2005, αντίστοιχα.
2. Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών,
η δικαιούχος συμβαλλόμενη οργάνωση επιστρέφει τα
εν λόγω ποσά προσαυξημένα με τον τόκο που υπο−
λογίζεται σε συνάρτηση με το χρονικό διάστημα που
μεσολάβησε μεταξύ πληρωμής και της επιστροφής από
τη συμβαλλόμενη οργάνωση.
Το επιτόκιο που πρέπει να εφαρμοστεί καθορίζεται
σύμφωνα με το άρθρο 86 παράγραφος 2 στοιχείο β) του
Κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) υπ’αριθμ. 2342/2002.
Άρθρο 9
Παράρτημα
Το συνημμένο παράρτημα με 9 υποδείγματα αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Άρθρο 10
Μεταβατικές Διατάξεις
Η υπ’αριθμ. 26696/14.3.2003 απόφαση Υπουργού Γε−
ωργίας καταργείται.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερί−
δα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Απριλίου 2007
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ
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ƶƲƱƦƧƫƥƮƣ 1
ƣƫƵƩƴƩ ƸƱƳƩƥƩƴƩƴ ƲƳƱƬƣƵƣƤƱƭƩƴ
ƧƲƺƯƶƮƫƣ……………..………………………………
ƯƱƮƫƬƩ ƮƱƳƷƩ.….………….…………………….
ƣ.Ʒ.Ʈ…………………………………………………….
ƦƱƶ………………………………………………………
ƣƳ.ƮƩƵƳƺƱƶ ƱƲƧƬƧƲƧ*……………………………
ƵƳƣƲƧƨƣ………………………………………………

ƩƮƧƳƱƮƩƯƫƣ :
AƲ:
ƲƳƱƴ : ƱƲƧƬƧƲƧ
ƦƫƧƶƪƶƯƴƩ …………………..
ƵƮƩƮƣ ……………………….

ƣǘǂǒǎǟǎ 241
104 46 ƣǉƿǎǂ

ƣƳ.ƭƱƥƣƳƫƣƴƮƱƶ……………………………………
ƵƩƭ ………………………..FAX………………………
E MAIL……………….……………………………….…
ƦƫƧƶƪƶƯƴƩ ………………………………………….

ƯƱƮƫƮƱƴ ƧƬƲƳƱƴƺƲƱƴ
……………………………………………………………
ƣƷƮ ……………………………………………………
ƦƫƧƶƪƶƯƴƩ……………………………………………
ƵƩƭ………………………………………………………
ƣƳƮƱƦƫƱƴ
ƧƲƫƬƱƫƯƺƯƫƣƴ…………………..……………………
ƵƫƵƭƱƴ ƲƳƱƥƳƣƮƮƣƵƱƴ
…………………………………………….………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

KOIN: ƶƲƣƣƵ
Ʀ/ƯƴƩ ƥƧƺƳƥƫƬƺƯ ƧƷƣƳƮƱƥƺƯ
ƵƮƩƮƣ Ƨ’
ƲƣƵƩƴƫƺƯ 207 & ƴƬƣƭƫƴƵƩƳH 19
112 53 ƣƪƩƯƣ
Ʋǂǒǂǋǂǌǟ
ǎǂ
Ǎǐǖ
ǘǐǒǈǄǈǉǆǀ
ǑǒǐǋǂǕǂǃǐǌƿ ǋǐǊǎǐǕǊǋƿǓ ǘǒǈǍǂǕǐǅǝǕǈǔǈǓ
ǞǙǐǖǓ
…………………
ǋǂǊ
ǆǉǎǊǋƿǓ
ǘǒǈǍǂǕǐǅǝǕǈǔǈǓ ǞǙǐǖǓ ........................... ǄǊǂ
Ǖǈǎ
ǆǋǑǝǎǈǔǈ
Ǖǐǖ
ǆǄǋǆǋǒǊǍƾǎǐǖ
ǑǒǐǄǒƽǍǍǂǕǐǓ ……………….………. ǃƽǔǆǊ
Ǖǐǖ Ƭǂǎ(ƧƬ)……...
ǋǂǊ ǕǈǓ
ǖǑƘǂǒǊǉ.
...……….…..Ƭƶƣ .

Ʊ ǂǊǕǟǎ

ƣƲƱƷƣƴƩ ƵƩƴ Ƨ.Ƨ. ƲƧƳƫ ƧƥƬƳƫƴƩƴ ƵƱƶ
ƲƳƱƥƳƣƮƮƣƵƱƴ……………………………………
ƩƮƧƳƱƮƩƯƫƣ
ƧƥƬƳƫƴƩƴ……………………………….
*ƱǊ ǔǖǍǃǂǌǌǝǍǆǎǆǓ ƱǒǄǂǎǟǔǆǊǓ ǐǊ ǐǑǐǀǆǓ ǅǆǎ
ƾǘǐǖǎ ƣ.Ʈ. ƱƲƧƬƧƲƧ ǎǂ ǍǆǒǊǍǎƿǔǐǖǎ ǄǊǂ Ǖǈǎ
ƾǋǅǐǔƿ Ǖǐǖ ǋǂǕǝǑǊǎ ǔǘǆǕǊǋƿǓ ǔǖǎǆǎǎǝǈǔǈǓ Ǎǆ Ǖǐǎ
ƱƲƧƬƧƲƧ.

ǔǖǎǈǍǍƾǎǂ:

ƣƲƱƦƧƫưƩ
ƩƮƧƳƱƮƩƯƫƣ
ƣƳ.ƲƳƺƵ.
ƶƲƱƥƳƣƷƩ

ƲƣƳƣƭƣƤƩƴ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΔΑΠΑΝΗΣ

Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ Β

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ−ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Τμήμα Λογιστηρίου
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ−ΥΠΟΓΡΑΦΗ − ΣΦΡΑΓΙΔΑ

[2Γ]

ΙΔΙΑ
[3Β]

ΕΘΝΙΚΗ
[3Γ]

ΙΔΙΑ
[4Α]

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
(30 %)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

ΣΦΡΑΓΙΔΑ

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ− ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

[3Α]

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ

[2Β]

ΕΘΝΙΚΗ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
[2Α]

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
& ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ (80%)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ−ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

[1]

ΠΡΟΫΠΟΛΟ−
ΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΝ(ΕΚ)……………..
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ −ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΌΤΙ ΕΓΙΝΕ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

(ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ−ΥΠΟΓΡΑΦΗ)

Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ Α

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ……………………….

ΣΥΝΟΛΟ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟ−
ΤΗΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
…………………….

[4Β]

ΕΘΝΙΚΗ

[4Β]

ΙΔΙΑ
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ƣƫƵƩƴƩ ƸƱƳƩƥƩƴƩƴ …….. ƧƯƦƫƣƮƧƴƩƴ ƲƭƩƳƺƮƩƴ
ƧƲƺƯƶƮƫƣ……………..………………………………
ƯƱƮƫƬƩ ƮƱƳƷƩ.….………….…………………….
ƣ.Ʒ.Ʈ…………………………………………………….
ƦƱƶ………………………………………………………
ƣƳ.ƮƩƵƳƺƱƶ ƱƲƧƬƧƲƧ……………………………
ƵƳƣƲƧƨƣ………………………………………………

ƩƮƧƳƱƮƩƯƫƣ:
AƲ:
ƲƳƱƴ :

ƱƲƧƬƧƲƧ
ƦƫƧƶƪƶƯƴƩ …………………..
ƵƮƩƮƣ ……………………….

ƣǘǂǒǎǟǎ 241
104 46 ƣǉƿǎǂ

ƣƳ.ƭƱƥƣƳƫƣƴƮƱƶ……………………………………
ƵƩƭ ………………………..FAX………………………
E MAIL……………….……………………………….…
ƦƫƧƶƪƶƯƴƩ ………………………………………….

ƯƱƮƫƮƱƴ ƧƬƲƳƱƴƺƲƱƴ
……………………………………………………………
ƣƷƮ ……………………………………………………
ƦƫƧƶƪƶƯƴƩ……………………………………………
ƵƩƭ………………………………………………………
ƣƳƮƱƦƫƱƴ
ƧƲƫƬƱƫƯƺƯƫƣƴ…………………..……………………
ƵƫƵƭƱƴ ƲƳƱƥƳƣƮƮƣƵƱƴ
……………..……………………………….………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

ƬƱƫƯ. :
ƶƲƣƣƵ
Ʀ/ƯƴƩ ƥƧƺƳƥƫƬƺƯ ƧƷƣƳƮƱƥƺƯ
ƵƮƩƮƣ Ƨ’
ƲƣƵƩƴƫƺƯ 207 & ƴƬƣƭƫƴƵƩƳH 19
112 53 ƣƪƩƯƣ
Ʋǂǒǂǋǂǌǟ ǎǂ Ǎǐǖ ǘǐǒǈǄǈǉǆǀ Ǖǐ Ǒǐǔǝ
Ǖǚǎ ………………………. ǚǓ
ǋǐǊǎǐǕǊǋƿ
ǘǒǈǍǂǕǐǅǝǕǈǔǈ ǞǙǐǖǓ ……..…………… ǋǂǊ
ǆǉǎǊǋƿ ǘǒǈǍǂǕǐǅǝǕǈǔǈ ǞǙǐǖǓ .........................
ǄǊǂ Ǖǈǎ ǆǋǑǝǎǈǔǈ Ǖǐǖ ǆǄǋǆǋǒǊǍƾǎǐǖ
ǑǒǐǄǒƽǍǍǂǕǐǓ ……………. Ǖǈǎ Ǒǆǒǀǐǅǐ
ǂǑǝ ../../.. ƾǚǓ ../../..
ǃƽǔǆǊ Ǖǐǖ Ƭǂǎ(ƧƬ)
…………..…. ǋǂǊ ǕǈǓ …….……….Ƭƶƣ .

Ʊ ǂǊǕǟǎ

ƣƲƱƷƣƴƩ ƵƩƴ Ƨ.Ƨ. ƲƧƳƫ ƧƥƬƳƫƴƩƴ ƵƱƶ
ƲƳƱƥƳƣƮƮƣƵƱƴ……………………………………
ƩƮƧƳƱƮƩƯƫƣ
ƧƥƬƳƫƴƩƴ……………………………….
ǔǖǎǈǍǍƾǎǂ:

ƣƲƱƦƧƫưƩ
ƩƮƧƳƱƮƩƯƫƣ
ƣƳ.ƲƳƺƵ.
ƶƲƱƥƳƣƷƩ

ƲƣƳƣƭƣƤƩƴ

ȀǹȉǾīȅȇǿǹ
ǻǹȆǹȃǾȈ

[1]

ǿȈȋȊȅȃ
ȆȇȅȏȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ*1

[2ǹ]

[2Ǻ]

[2ī]

[3ǹ]

[3Ǻ]

[3ī]

ǿǻǿǹ

ȆȇȅȀ. & ǼȃǻǿǹȂ. ȆȁǾȇ (80%)

ȀȅǿȃȅȉǿȀǾ ǼĬȃǿȀǾ ǿǻǿǹ ȀȅǿȃȅȉǿȀǾ ǼĬȃǿȀǾ

ȈȊȂȂǼȉȅȋǾ

[4ǹ]

ȅ ǼȁǼīȀȉǾȈ Ǻ
ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ-ȊȆȅīȇǹĭǾ

ȅ ǼȁǼīȀȉǾȈ
ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ-ȊȆȅīȇǹĭǾ

ƵǍƿǍǂ ƭǐǄǊǔǕǈǒǀǐǖ

ƦƫƧƶƪƶƯƴƩ ƱƫƬƱƯƱƮƫƬƱƶ

ȅ ȆȇȅǿȈȉǹȂǼȃȅȈ
ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ-ȊȆȅīȇǹĭǾ-Ȉĭȇǹīǿǻǹ

ǺǼǺǹǿȍȃǼȉǹǿ ǵȉǿ ǼīǿȃǼ ǼȆǹȁǾĬǼȊȈǾ ȉȍȃ ǹȃȍȉǼȇȍ ȈȉȅǿȋǼǿȍȃ

ȅ ǼȁǼīȀȉǾȈ ǹ
ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ-ȊȆȅīȇǹĭǾ

ƣƳƫƪƮ. ƲƳƺƵ……………………….
ǹȃǹīȃȍȇǿǽǼȉǹǿ Ȁǹǿ ǼȀȀǹĬǹȇǿǽǼȉǹǿ īǿǹ ……………………………………………………..ǼȊȇȍ

[4Ǻ]

ȀȅǿȃȅȉǿȀǾ ǼĬȃǿȀǾ

ȀǹȉǹǺȁǾĬǼǿȈǹ
ȆȇȅȀǹȉǹǺȅȁǾ

[4ī]

ǿǻǿǹ
[5]

[6]

[7Ǻ]

[7ī]

ǿǻǿǹ

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 4

[8ǹ]

[8Ǻ]

ȀȅǿȃȅȉǿȀǾ ǼĬȃǿȀǾ

[8ī]

ǿǻǿǹ

ȊȆȅȁȅǿȆȅ īǿǹ ȆȁǾȇȍȂǾ

ȅ ȃȅȂǿȂȅȈ ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȈ ȉǾȈ ȅǼĭ
ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ-ȊȆȅīȇǹĭǾ
Ȉĭȇǹīǿǻǹ

[7ǹ]

ǼĬȃǿȀǾ

ȈȊȂȂǼȉȅȋǾ ǻǹȆ.
ȆȇȅȀǹȉǹǺȅȁǾȈ

ȆȇȅǺȁǼȆȅ ȆȇǹīȂǹȉȅȆȅǿ ǼīȀȇǿĬǼǿ
ȀȅǿȃȅȉǿȀǾ
ȂǼȃǼȃǼȈ
ǾĬǼǿȈǼȈ
ȈǼȈ

ǻǹȆǹȃǼȈ ǹȆǵ ../../.. ǼȍȈ ../../..

ȆȇȅīȇǹȂȂǹ ǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉȍȃ Ȁǹȃ(ǼȀ)…………………….
ȆǿȃǹȀǹȈ ǻǹȆǹȃȍȃ -ǼīȀȇǿȈǾ ….. ǼȃǻǿǹȂǼȈǾȈ ȆȁǾȇȍȂǾȈ ȆǼȇǿȅǻȅȊ ǹȆǵ …/../.. ǼȍȈ ../../..

1* ıĲȘ ıĲȒȜȘ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌȠıȐ ĲȠȣ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣ İȞįİȤȠȝȑȞȦȢ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ İʌĮȞȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ ıĲȒȜİȢ 2ǹ,2Ǻ,2ī,3ǹ,3Ǻ,3ī

ȈȊȃȅȁȅ

ǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹ

ȅȇīǹȃȍȈǾ …………..
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ǔǞǎǐǌǐ

ƲƳƱƥƳƣƮƮƣ ƦƳƣƴƩƴ ƬƣƯƱƯƫƴƮƱƶ (ƧƬ)
ƦƳƣƴƧƫƴ
ƬǂǕǈǄǐǒǀǆǓ ƧǋǅǝǕǈǓ
ƵǞǑǐǓ
ƣǒǊǉǍǝǓ
ǅǂǑǂǎǟǎ
ǑǂǒǂǔǕǂ- ǑǂǒǂǔǕǂǕǊǋǐǞ
ǕǊǋǐǞ
ƩǍǆǒ/ǎǀǂ
ƾǋǅǐǔǈǓ

ƩǍǆǒ/ǎǀǂ
ǆǏǝǗǌǈǔǈǓ

ƴǕǐǊǘǆǀǂ ǆǌƾǄǘǐǖ
ƣǑǐǒǒǊǗǉƾǎ ƲǂǒǂǕǈǒƿǔǆǊǓ
Ǒǐǔǝ

ƶƲƱƦƧƫƥƮƣ 5

Ƭǂǉǂǒƿ ƷƲƣ ƧǄǋǒǊǉƾǎ
ǂǏǀǂ
Ǒǐǔǝ

ƣƯƣƭƶƵƫƬƩ ƬƣƵƣƴƵƣƴƩ ƲƳƣƥƮƣƵƱƲƱƫƩƪƧƫƴƺƯ ƦƣƲƣƯƺƯ
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 6
ƲƳƣƬƵƫƬƱ ƧƲƫƵƳƱƲƩƴ ƧƭƧƥƸƱƶ
ƤƧƤƣƫƺƴƩ ƧƲƫƭƧưƫƮƱƵƩƵƣƴ ƦƣƲƣƯƺƯ

ƴƿǍǆǒǂ ……………….…2007, ǔǖǎǆǅǒǀǂǔǆ ǈ ƧǑǊǕǒǐǑƿ ƧǌƾǄǘǐǖ ǕǈǓ ǐǒǉƿǓ ǆǋǕƾǌǆǔǈǓ
Ǖǚǎ ǆǄǋǒǊǉƾǎǕǚǎ ǑǒǐǄǒǂǍǍƽǕǚǎ, ǋǂǉǟǓ ǋǂǊ Ǖǚǎ ǆǑǊǑǕǟǔǆǚǎ Ǖǚǎ ǅǒƽǔǆǚǎ, ǔǕǐ ǑǌǂǀǔǊǐ
ǆǗǂǒǍǐǄƿǓ Ǖǚǎ ƬƣƯ(ƧƬ) 2702/1999, 2826/2000 Ǖǐǖ ƴǖǍǃǐǖǌǀǐǖ, 1071/2005,
1346/2005 ǕǈǓ ƧǑǊǕǒǐǑƿǓ, Ǒǐǖ ǂǗǐǒǐǞǎ ǆǎƾǒǄǆǊǆǓ ǆǎǈǍƾǒǚǔǈǓ ǋǂǊ ǑǒǐǟǉǈǔǈǓ
ǄǆǚǒǄǊǋǟǎ ǑǒǐǛǝǎǕǚǎ ǔǕǈǎ ǆǔǚǕǆǒǊǋƿ ǂǄǐǒƽ ǋǂǊ ǔǕǊǓ ƵǒǀǕǆǓ ƸǟǒǆǓ, ǔǞǍǗǚǎǂ Ǎǆ Ǖǈǎ
ǂǒǊǉǍ.
…………………………….. ƣǑǝǗǂǔǈ ƶǑǐǖǒǄǐǞ ƣǄǒǐǕǊǋƿǓ ƣǎƽǑǕǖǏǈǓ &
ƵǒǐǗǀǍǚǎ.
ƬǂǕƽ Ǖǈ ǔǈǍǆǒǊǎƿ ǔǖǎǆǅǒǀǂǔǈ ƾǄǊǎǆ ǐ ƾǌǆǄǘǐǓ Ǖǚǎ ǅǂǑǂǎǟǎ Ǒǐǖ ǂǗǐǒǐǞǎ ǔǆ ǆǎƾǒǄǆǊǆǓ
Ǖǐǖ ǆǄǋǒǊǉƾǎǕǐǓ ǑǒǐǄǒƽǍǍǂǕǐǓ ……………………….. ǕǈǓ ǑǒǐǕǆǀǎǐǖǔǂǓ ǐǒǄƽǎǚǔǈǓ
………………………………. ǄǊǂ Ǖǐ ǘǒǐǎǊǋǝ ǅǊƽǔǕǈǍǂ ǂǑǝ ………………………. ƾǚǓ
………………………… Ʊ ƾǌǆǄǘǐǓ ǂǖǕǝǓ ƾǄǊǎǆ ǚǓ ǑǒǐǓ Ǖǈǎ ǆǑǊǌǆǏǊǍǝǕǈǕǂ Ǖǚǎ ǅǂǑǂǎǟǎ
ǋǂǊ ǅǊǂǑǊǔǕǟǉǈǋǂǎ Ǖǂ ǆǏƿǓ:
1. Ɯǘǐǖǎ Ǖǈǒǈǉǆǀ ǐǊ ǅǊǂǅǊǋǂǔǀǆǓ Ǒǐǖ ǂǎǂǗƾǒǐǎǕǂǊ ǔǕǐǎ ƬƣƯ(ƧƬ) 1071/2005,
1346/2005 (ǔǖǎǈǍǍƾǎǈ check-list).
2. ƱǊ ǋǂǕǚǕƾǒǚ ǅǒƽǔǆǊǓ ǄǊǂ ǕǊǓ ǐǑǐǀǆǓ ǇǈǕǆǀǕǂǊ ǘǒǈǍǂǕǐǅǝǕǈǔǈ, ƾǘǐǖǎ ǖǌǐǑǐǊǈǉǆǀ
ǔǞǍǗǚǎǂ Ǎǆ Ǖǐ ǆǄǋǆǋǒǊǍƾǎǐ ǑǒǝǄǒǂǍǍǂ
ǂ) ………………………………………………………………………………………………
ǃ) ………………………………………………………………………………………………
Ǆ) ……………………………………………………………………………………………….
ǅ) ……………………………………………………………………………………………….
3. Ƶǂ ǖǑǐǃǌǈǉƾǎǕǂ ǑǂǒǂǔǕǂǕǊǋƽ ǋǂǊ ǌǐǊǑƽ ǅǊǋǂǊǐǌǐǄǈǕǊǋƽ
ǖǌǐǑǐǊǈǉǆǀǔǆǓ ǅǒƽǔǆǊǓ Ǖǐǖ ǂǎǚǕƾǒǚ ǑǒǐǄǒƽǍǍǂǕǐǓ.

ǂǎǕǊǔǕǐǊǘǐǞǎ

ǔǕǊǓ

ƺǓ ǆǋ ǕǐǞǕǐǖ, ǃǆǃǂǊǟǎǆǕǂǊ ǈ ǆǑǊǌǆǏǊǍǝǕǈǕǂ Ǖǚǎ ǅǂǑǂǎǟǎ.
ƲƣƳƣƵƩƳƩƴƧƫƴ:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….
Ʃ ƧƲƫƵƳƱƲƩ:
(ƱǎǐǍǂǕǆǑǟǎǖǍǐ – ƶǑǐǄǒǂǗƿ)
1. …………………………………………
2. …………………………………………
3. …………………………………………
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CHECK LIST
ƦǊǂǅǊǋǂǔǊǟǎ ǋǂǊ ǌǐǊǑǟǎ ǆǎǆǒǄǆǊǟǎ Ǖǐǖ ƬƣƯ(ƧƬ) 1071/2005 & 1346/2005

Ưƣƫ
1.

ƧǍǑǒǝǉǆǔǍǈ ǖǑǐǃǐǌƿ ǂǀǕǈǔǈǓ

2.

Ƶǐ ǑǒǝǄǒǂǍǍǂ ǕǈǓ ǑǒǐǕǆǀǎǐǖǔǂǓ ǐǒǄƽǎǚǔǈǓ ƾǘǆǊ ǆǄǋǒǊǉǆǀ ǂǑǝ Ǖǈǎ
ƧǑǊǕǒǐǑƿ.
Ƶǐ ǑǒǝǄǒǂǍǍǂ ǕǈǓ ǑǒǐǕǆǀǎǐǖǔǂǓ ǐǒǄƽǎǚǔǈǓ ǆǗǂǒǍǝǇǆǕǂǊ ǋǂǊ ǔǆ ƽǌǌǂ
ǋǒƽǕǈ – Ǎƾǌǈ.
Ʃ ǑǒǐǕǆǀǎǐǖǔǂ ǐǒǄƽǎǚǔǈ ƾǘǆǊ ǆǑǊǌƾǏǆǊ ǍǆǕƽ ǂǑǝ ǅǊǂǄǚǎǊǔǍǝ ǕǐǖǓ
ƱǒǄǂǎǊǔǍǐǞǓ ǆǋǕƾǌǆǔǈǓ.

3.
4.
5.

Ʊ ǅǊǂǄǚǎǊǔǍǝǓ ǅǊǆǎǆǒǄƿǉǈǋǆ ǃƽǔǆǊ ǆǎǅǆǅǆǊǄǍƾǎǚǎ ǋǂǊ ǆǌǆǄǍƾǎǚǎ Ǎƾǔǚǎ

6.

ƱǊ ƱǒǄǂǎǊǔǍǐǀ ǆǋǕƾǌǆǔǈǓ ƾǘǐǖǎ ǆǄǋǒǊǉǆǀ ǂǑǝ Ǖǐ ǋǒƽǕǐǓ – ǍƾǌǐǓ ǋǂǊ
ƾǘǆǊ ǆǎǈǍǆǒǚǉǆǀ ǔǘǆǕǊǋƽ ǈ ƧǑǊǕǒǐǑƿ.
ƜǘǆǊ ǔǖǎǂǗǉǆǀ ǈ ǔǘǆǕǊǋƿ ǔǞǍǃǂǔǈ ǍǆǕǂǏǞ ǕǈǓ ǑǒǐǕǆǀǎǐǖǔǂǓ ǐǒǄƽǎǚǔǈǓ
ǋǂǊ Ǖǐǖ ǋǒƽǕǐǖǓ – ǍƾǌǐǖǓ, ƾǘǆǊ ǋǂǕǂǕǆǉǆǀ ǈ ǆǄǄǞǈǔǈ ǄǊǂ Ǖǈ ǅǊǂǔǗƽǌǊǔǈ
ǕǈǓ ǐǒǉƿǓ ǆǋǕƾǌǆǔǈǓ ǕǈǓ ǔǞǍǃǂǔǈǓ ǋǂǊ
ƜǘǆǊ ǅǊǂǃǊǃǂǔǕǆǀ ǔǕǈǎ ƧǑǊǕǒǐǑƿ ǂǎǕǀǄǒǂǗǐ ǕǈǓ ǔǞǍǃǂǔǈǓ ǋǂǊ ǂǑǝǅǆǊǏǈ
ǕǈǓ ǔǞǔǕǂǔǈǓ ǆǄǄǞǈǔǈǓ.
ƜǄǋǒǊǔǈ ǔǞǎǂǙǈǓ ǔǖǍǃƽǔǆǚǎ ǍǆǕǂǏǞ ǑǒǐǕǆǀǎǐǖǔǂǓ ǐǒǄƽǎǚǔǈǓ ǋǂǊ
ƱǒǄǂǎǊǔǍǟǎ ǆǋǕƾǌǆǔǈǓ ǂǑǝ Ǖǐ ǋǒƽǕǐǓ – ǍƾǌǐǓ.

7.
8.
9.

10. Ʃ ǑǒǐǕǆǀǎǐǖǔǂ ǐǒǄƽǎǚǔǈ ƾǘǆǊ ǖǑǐǃƽǌǌǆǊ ǘǒǐǎǐǅǊƽǄǒǂǍǍǂ ǆǎǆǒǄǆǊǟǎ.
11. ƴǕǈǎ ǑǆǒǀǑǕǚǔǈ Ǒǐǖ ǈ ǑǒǐǕǆǀǎǐǖǔǂ ǐǒǄƽǎǚǔǈ ǆǗǂǒǍǝǔǆǊ ǐǒǊǔǍƾǎǂ
ǕǍƿǍǂǕǂ ǆǎǝǓ ǑǒǐǄǒƽǍǍǂǕǐǓ ǊǔǘǞǐǖǎ ǐǊ ǑǒǐǜǑǐǉƾǔǆǊǓ Ǖǐǖ ƽǒǉǒǐǖ 9.2
Ǖǐǖ ƬƣƯ(ƧƬ) 1071/2005
12. ƥǊǂ Ǖǐ ǍƾǒǐǓ Ǖǐǖ ǑǒǐǄǒƽǍǍǂǕǐǓ Ǒǐǖ ƾǘǆǊ ǖǌǐǑǐǊǈǉǆǀ ƾǘǐǖǎ ǅǊǂǃǊǃǂǔǕǆǀ
ǔǕǈǎ ƧǑǊǕǒǐǑƿ Ǖǂ ǔǘǆǕǊǋƽ ƾǄǄǒǂǗǂ Ǒǐǖ ǂǎǂǗƾǒǐǎǕǂǊ ǔǕǐ ƽǒǉǒǐ 17 Ǖǐǖ
ƬƣƯ(ƧƬ) 1071/2005.
13. ƜǘǆǊ ǆǌǆǄǘǉǆǀ ǈ ǔǖǍǍǝǒǗǚǔǈ Ǎǆ Ǖǈǎ ƬǐǊǎǐǕǊǋƿ ƯǐǍǐǉǆǔǀǂ Ǖǐǖ ǖǌǊǋǐǞ
ǆǎǈǍƾǒǚǔǈǓ ǋǂǊ ǑǒǐǟǉǈǔǈǓ Ǒǐǖ Ǒǂǒƽǘǉǈǋǆ ƿ ǘǒǈǔǊǍǐǑǐǊƿǉǈǋǆ ǔǕǐ
ǑǌǂǀǔǊǐ Ǖǚǎ ǑǒǐǄǒǂǍǍƽǕǚǎ ǄǊǂ Ǖǂ ǐǑǐǀǂ ǘǐǒǈǄǆǀǕǂǊ ǘǒǈǍǂǕǐǅǝǕǈǔǈ.
14. ƣǎǕǊǔǕǐǊǘǀǂ ǕǊǍǐǌǐǄǀǚǎ ǋǂǊ ǌǐǊǑǟǎ ǑǂǒǂǔǕǂǕǊǋǟǎ Ǎǆ Ǖǈǎ Ǒǐǒǆǀǂ
ǖǌǐǑǐǀǈǔǈǓ Ǖǐǖ ǑǒǐǄǒƽǍǍǂǕǐǓ
15. Ɯǋǉǆǔǈ ǆǋǕƾǌǆǔǈǓ ǔǞǍǃǂǔǈǓ ǕǒǊǍǈǎǊǂǀǂ/ǆǕƿǔǊǂ
Ʃ ƧƲƫƵƳƱƲƩ ƧƭƧƥƸƱƶ :
(ƱǎǐǍǂǕǆǑǟǎǖǍǐ – ƶǑǐǄǒǂǗƿ)
1. ………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………

ƱƸƫ
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ƣƫƵƩƴƩ ƸƱƳƩƥƩƴƩ ƧưƱƷƭƩƴƩƴ
ƧƲƺƯƶƮƫƣ……………..………………………………

ƩƮƧƳƱƮƩƯƫƣ:
AƲ:

ƯƱƮƫƬƩ ƮƱƳƷƩ.….………….…………………….

ƲƳƱƴ :

ƣ.Ʒ.Ʈ…………………………………………………….
ƦƱƶ………………………………………………………
ƣƳ.ƮƩƵƳƺƱƶ ƱƲƧƬƧƲƧ……………………………
ƵƳƣƲƧƨƣ………………………………………………
ƣƳ.ƭƱƥƣƳƫƣƴƮƱƶ……………………………………
ƵƩƭ ………………………..FAX………………………
E MAIL……………….……………………………….…
ƦƫƧƶƪƶƯƴƩ ………………………………………….

ƯƱƮƫƮƱƴ ƧƬƲƳƱƴƺƲƱƴ
……………………………………………………………
ƣƷƮ ……………………………………………………
ƦƫƧƶƪƶƯƴƩ……………………………………………
ƵƩƭ………………………………………………………
ƣƳƮƱƦƫƱƴ
ƧƲƫƬƱƫƯƺƯƫƣƴ…………………..……………………
ƵƫƵƭƱƴ ƲƳƱƥƳƣƮƮƣƵƱƴ
…………………………………………….………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

ƶƲƱƦƧƫƥƮƣ 7

ƱƲƧƬƧƲƧ
ƦƫƧƶƪƶƯƴƩ …………………..
ƵƮƩƮƣ ……………………….

ƣǘǂǒǎǟǎ 241
104 46 ƣǉƿǎǂ

ƬƱƫƯ. :
ƶƲƣƣƵ
Ʀ/ƯƴƩ ƥƧƺƳƥƫƬƺƯ ƧƷƣƳƮƱƥƺƯ
ƵƮƩƮƣ Ƨ’
ƲƣƵƩƴƫƺƯ 207 & ƴƬƣƭƫƴƵƩƳƩ 19
112 53 ƣƪƩƯƣ

Ʋǂǒǂǋǂǌǟ ǎǂ Ǎǐǖ ǘǐǒǈǄǈǉǆǀ ǆǋǋǂǉƽǒǊǔǈ
ǋǐǊǎǐǕǊǋƿǓ ǘǒǈǍǂǕǐǅǝǕǈǔǈǓ ……………….……
ǆǖǒǟ
ǋǂǊ
ǆǉǎǊǋƿǓ
ǘǒǈǍǂǕǐǅǝǕǈǔǈǓ
………………...…. ǆǖǒǟ ǄǊǂ Ǖǐ ǆǄǋǆǋǒǊǍƾǎǐ
ǑǒǝǄǒǂǍǍǂ …….……………..………. ǃƽǔǆǊ Ǖǐǖ
Ƭǂǎ(ƧƬ)………………
ǋǂǊ ǕǈǓ
ǖǑƘǂǒǊǉ.
……..………….Ƭƶƣ .

ƣƲƱƷƣƴƩ ƵƩƴ Ƨ.Ƨ. ƲƧƳƫ ƧƥƬƳƫƴƩƴ ƵƱƶ
ƲƳƱƥƳƣƮƮƣƵƱƴ……………………………………
ƩƮƧƳƱƮƩƯƫƣ
ƧƥƬƳƫƴƩƴ……………………………….

Ʊ ǂǊǕǟǎ

ǔǖǎǈǍǍƾǎǂ:

ƣƲƱƦƧƫưƩ
ƩƮƧƳƱƮƩƯƫƣ
ƣƳ.ƲƳƺƵ.
ƶƲƱƥƳƣƷƩ

ƲƣƳƣƭƣƤƩƴ

ȈȊȃȅȁȅ

ǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹ

ȅȇīǹȃȍȈǾ

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 8

[1ǹ]

[1Ǻ]

[1ī]

,

[2ǹ]

[2Ǻ]

Ȉĭȇǹīǿǻǹ

ȅ ȃȅȂǿȂȅȈ ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȈ ȉǾȈ ȅȇīǹȃȍȈǾȈ
ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ-ȊȆȅīȇǹĭǾ

3ǹ* ȠȚ ıȣȞȠȜȚțȐ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȘșİȓıİȢ įĮʌȐȞİȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲȠȞ ȚıȤȪȠȞĲĮ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ ıĲȒȜȘ " 3ǹ"< =ıĲȒȜȘȢ "1"

[1]

[2ī]

[3ǹ]*

[3Ǻ]

[3ī]

ȈȊȃȅȁǿȀǼȈ ǻǹȆǹȃǼȈ
ǻǹȆǹȃǼȈ ȆȇȅȀǹȉǹǺȅȁǾȈ & ǼȃǻǿǹȂǼȈȍȃ ȆȁǾȇȍȂȍȃ
ǻǹȆǹȃǼȈ ȊȆȅȁȅǿȆȅȊ
ǿȈȋȊȅȃ
ȀǹȉǾīȅȇǿǹ
ǻǹȆǹȃǾȈ ȆȇȅȏȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ
ȆȇǹīȂǹȉȅȆȅǿǾĬǼǿȈǼȈ ǼīȀȇǿĬǼǿȈǼȈ ǹȆȅȇǿĭĬǼǿȈǼȈ ȆȇǹīȂǹȉȅȆȅǿǾĬǼǿȈǼȈ ǼīȀȇǿĬǼǿȈǼȈ ǹȆȅȇǿĭĬǼǿȈǼȈ ȆȇǹīȂǹȉȅȆȅǿǾĬǼǿȈǼȈ ǼīȀȇǿĬǼǿȈǼȈ
ǹȆȅȇǿĭĬǼǿȈǼȈ

ȆǿȃǹȀǹȈ ȉǼȁǿȀȍȃ ǻǹȆǹȃȍȃ

ȆȇȅīȇǹȂȂǹ ǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉȍȃ Ȁǹȃ(ǼȀ)……………
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ȀǹȉǾīȅȇǿǹ
ǻǹȆǹȃǾȈ

[1]

ǿȈȋȊȅȃ
ȆȇȅȏȆȅȁȅīǿȈȂȅȈ
[2ǹ]

ȅ ǼȁǼīȀȉǾȈ Ǻ
ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ-ȊȆȅīȇǹĭǾ

ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ-ȊȆȅīȇǹĭǾ

ȅ ǼȁǼīȀȉǾȈ

ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ-ȊȆȅīȇǹĭǾ-Ȉĭȇǹīǿǻǹ

ȅ ȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ

ǺǼǺǹǿȍȃǼȉǹǿ ǵȉǿ ǼīǿȃǼ ǼȆǹȁǾĬǼȊȈǾ ȉȍȃ ǹȃȍȉǼȇȍ ȈȉȅǿȋǼǿȍȃ
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ ȅǿȀȅȃȅȂǿȀȅȊ
ȉȂǾȂǹ ȁȅīǿȈȉǾȇǿȅȊ

ȅ ǼȁǼīȀȉǾȈ ǹ
ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ-ȊȆȅīȇǹĭǾ

[2Ǻ]

[2ī]

% ǹȆȅȇȇȅĭǾȈǾȈ

ȈȊȃȅȁǿȀǾ ǹȆȅȇȇȅĭǾȈǾ

ǼīȀȇǿĬǼǿȈǼȈ ǻǹȆǹȃǼȈ ǹȆȅȀȁǿȈǾ

ǹȇǿĬȂ.Ȇȇȍȉ…
ǹȃǹīȃȍȇǿǽǼȉǹǿ Ȁǹǿ ǼȀȀǹĬǹȇǿǽǼȉǹǿ īǿǹ …………………………..ǼȊȇȍ

ȈȊȃȅȁȅ

ǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹ

ȅȇīǹȃȍȈǾ……...………

[3ǹ]

ȀȅǿȃȅȉǿȀǾ
[3Ǻ]

ǼĬȃǿȀǾ

ȈȊȂȂǼȉȅȋǾ ǼīȀȇǿĬǼǿȈȍȃ ǻǹȆǹȃȍȃ

(3ī)

ǿǻǿǹ
[4ǹ]

ȀȅǿȃȅȉǿȀǾ
[4Ǻ]

ǼĬȃǿȀǾ

ȈȊȃ. ȀǹȉǹǺȁǾĬǼǿȈǹ ȆȇȅȀ/ǺȅȁǾ
& ǼȃǻǿǹȂǼȈǼȈ ȆȁǾȇȍȂǼȈ

ȆǿȃǹȀǹȈ ǻǹȆǹȃȍȃ -ǼīȀȇǿȈǾȈ ȊȆȅȁȅǿȆȅȊ ȋȇǾȂǹȉȅǻȅȉǾȈǾȈ

ȆȇȅīȇǹȂȂǹ ǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉȍȃ Ȁǹȃ(ǼȀ)………………..

[5Ǻ]

ǼĬȃǿȀǾ

Ȉĭȇǹīǿǻǹ

ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ-ȊȆȅīȇǹĭǾ

ȃȅȂǿȂȅȈ ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȈ

[5ǹ]

ȀȅǿȃȅȉǿȀǾ

ȊȆȅȁȅǿȆȅ ȈȊȂȂǼȉȅȋǾȈ

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 9
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

Β΄

300 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

40 €

15 €

80 €
−

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02007090705070016*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
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