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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1344
25 Απριλίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 545/49346
Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του προγράμμα−
τος της δωρεάν διανομής ρυζιού parboiled, ζυμαρικών
και εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου σε απόρους της
χώρας βάσει προγράμματος της Ε.Ε. έτους 2012.
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
I. Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 22, παράγραφος 3 του ν. 992/1979 «Περί
οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών δια την εφαρ−
μογήν της Συνθήκης της Προσχωρήσεως της Ελλάδος
εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών
θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων (Α΄ 280)».
2. Του άρθρου 1, παράγραφος 1, 2, και 3 του ν. 1338/1983
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως η πα−
ράγραφος 1 τροποποιήθηκε με το άρθρο 6, παράγραφος
1 του ν. 1440/1984 (A΄ 70) «Συμμετοχή της Ελλάδας στο
κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο κεφάλαιο της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του
Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» και του άρθρου
3 του ίδιου Ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).
3. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας o οποίος
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποί−
ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά όργανα» (Α΄98).
4. Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 (Α΄ 200),
«Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτι−
κών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», όπως
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 Δραστηριότη−
τας», το άρθρο 29 του ν. 3147/2003 (Α΄135) και με το άρθρο
19, παρ. 4 του Καν. (ΕΚ) του Ν. 3170/2003 (ΦΕΚ Α΄ 191).
5. Του άρθρου 1, παρ. 4 του Ν. 2469/1997 «Περιορισμός
κρατικών δαπανών» (ΦΕΚ Α΄ 38).
6. Του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247).

7. Του Ν. 3852/2010 (87 Α΄), περί της «Νέας Αρχιτεκτονι−
κής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης. Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 3, Κεφάλαιο Β.
8. Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νο−
μοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί
συντονισμού των διατάξεων σύναψης δημόσιων συμβά−
σεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροπο−
ποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και
την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Α΄ 64)
9. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημο−
σίου» (Α΄ 150).
10. Του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221), όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και ισχύει.
11. Του Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 243).
12. Του Π.Δ. 22/2012 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργού (ΦΕΚ Α΄ 47).
13. Του Π.Δ. 31/2012 «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών
(ΦΕΚ Α΄ 62).
14. Της υπ’ αριθμ. 416769/23.11.2001 απόφασης του
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας
περί ανάθεσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ως εντολοδόχου του
Δημοσίου του έργου της αγοραστικής παρέμβασης (Β΄
1608), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την
υπ’ αριθμ. 301854/2005 (Β΄ 1332).
15. Της υπ’ αριθμ. 22830/5.4.2011 κοινή υπουργική από−
φαση «Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας δικαιούχων
δωρεάν διανομής τροφίμων από τα κοινοτικά αποθέματα
της παρέμβασης» (ΦΕΚ 660/ΤΕΥΧΟΣ Β΄/20−4−2011 – ΑΔΑ:
4ΑΓΝΒ−Φ2)
II. Τους Κανονισμούς:
1. (ΕΚ) 1234/2007 (L299) του Συμβουλίου για τη θέσπι−
ση της κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και
ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα
(«Ενιαίος Κανονισμός ΚΟΑ»), όπως τροποποιημένος
ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 27.
2. (ΕΕ) 807/2010 (L242) της Επιτροπής περί λεπτομερών
κανόνων για την χορήγηση τροφίμων προερχόμενων
από τα αποθέματα της παρέμβασης στους απόρους
της Ένωσης» όπως τροποποιημένος ισχύει.
3. (ΕΕ) 562/2011 της Επιτροπής «σχετικά με την έγκρι−
ση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των πόρων
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που θα καταλογιστούν στο οικονομικό έτος 2012 για τη
χορήγηση τροφίμων από τα αποθέματα παρέμβασης
στους απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχετικά με
παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 807/2010».
4. (ΕΕ) 121/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου «για την τροποποίηση των κανονισμών του
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
όσον αφορά τη διανομή τροφίμων στους απόρους της
Ένωσης».
5. (ΕΕ) 208/2012 της Επιτροπής «για την τροποποίηση
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 562/2011 σχετικά
με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη,
των πόρων που θα καταλογιστούν στο οικονομικό έτος
2012 για τη χορήγηση τροφίμων από τα αποθέματα
παρέμβασης στους απόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και σχετικά με παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 807/2010».
III. Την αριθμ. C 114/91 ανακοίνωση της Επιτροπής
σχετικά με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που
παρέχονται στο πλαίσιο της κοινοτικής επισιτιστικής
βοήθειας και την αντίστοιχη ανακοίνωση στο C 312/00
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
IV. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προκα−
λείται δαπάνη, σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ύψους περίπου 1.614.000,00 € (Ε.Φ. 29/110, ΚΑΕ 5423)
και δαπάνη σε βάρους του ΕΛΕΓΕΠ (ΚΑΕ 5521), ύψους
περίπου 11.914.000,00 €.
V. Την υπ’ αριθμ. 10408/45120 11−04−2012 Απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για δέ−
σμευση σχετικής πίστωσης έτους 2012.
VI. Την από 32327/26/3/2012 γνώμη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
VII. Την υπ΄ αριθμ. 489/Φ. 0004/3−4−2012 εισήγηση του
Ειδικού Γραφείου Κοινοτικού Δικαίου του Νομικού Συμ−
βουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση, θεσπίζονται τα αναγκαία
συμπληρωματικά μέτρα για την υλοποίηση του προ−
γράμματος της δωρεάν διανομής ρυζιού, ζυμαρικών και
ελαιολάδου σε απόρους της χώρας για το έτος 2012 και
καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία για τη διενέργεια
των διαγωνισμών και την εκτέλεση της δωρεάν διανο−
μής, σε εφαρμογή των προαναφερόμενων Κανονισμών
(ΕΚ) και (ΕΕ).
Τα θεσπιζόμενα συμπληρωματικά μέτρα έχουν σκο−
πό:
1. Τη διασφάλιση των όρων διαφάνειας, όσον αφο−
ρά στη διαδικασία ανάθεσης του έργου της δωρεάν
διανομής.
2. Τον καθορισμό των όρων, των προϋποθέσεων και τη
διαδικασία διανομής του προϊόντος εντός των καθορι−
ζόμενων προθεσμιών, έτσι όπως αυτό κατά τα ποιοτικά
και τεχνικά χαρακτηριστικά του προσδιορίζεται με την
παρούσα απόφαση, τις σχετικές διακηρύξεις και τις
συναφείς διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομο−
θεσίας.
3. Τη συμμετοχή κατά τη διαδικασία ανάθεσης των
έργων, όσο το δυνατόν μεγαλυτέρου αριθμού ενδια−
φερομένων φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία
αποδεδειγμένα διαθέτουν την ικανότητα εκτέλεσης
των έργων.

Άρθρο 2
Αντιστάθμισμα των προς διανομή προϊόντων
Το πρόγραμμα αφορά στη δωρεάν διανομή ρυζιού, ζυ−
μαρικών και ελαιολάδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
σχετικές διακηρύξεις των διαγωνισμών, με καθορισμένη
συσκευασία και σήμανση, σε απόρους της χώρας.
Ως αντιστάθμισμα της προς διανομή ποσότητας του
ρυζιού ορίζεται το ποσό των 4.500.000,00 €.
Ως αντιστάθμισμα της προς διανομή ποσότητας των
ζυμαρικών ορίζεται το ποσό των 2.156.380,00 €.
Ως αντιστάθμισμα της προς διανομή ποσότητας του
ελαιολάδου ορίζεται το ποσό των 4.500.000,00 €.
Άρθρο 3
Επιλογή των φορέων εκτέλεσης των έργων
1. Για την επιλογή των φορέων προμήθειας και εκτέ−
λεσης των έργων της δωρεάν διανομής ρυζιού, ζυμαρι−
κών και ελαιολάδου, εφεξής «ανάδοχοι», διενεργούνται
διεθνείς ανοιχτοί διαγωνισμοί.
2. Οι διακηρύξεις των διαγωνισμών εκδίδονται από τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Κάθε δια−
κήρυξη ορίζει το αντικείμενο και καθορίζει την διαδικα−
σία κατάρτισης και υποβολής προσφορών, τα κριτήρια
αξιολόγησης των προσφορών, και κάθε άλλο αναγκαίο
στοιχείο για την διεξαγωγή κάθε διαγωνισμού.
3. Περιλήψεις των διακηρύξεων δημοσιεύονται στο
Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊ−
κής Ένωσης, στο Τεύχος Διακηρύξεων της Εφημερίδας
της Κυβέρνησης και σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες
πανελλαδικής εμβέλειας. Τα έξοδα δημοσίευσης στο
Συμπλήρωμα της Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ τα έξοδα δημοσί−
ευσης στον τύπο βαρύνουν τον Τακτικό Προϋπολογισμό
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φ.
29/110−ΚΑΕ 0841 «Διαφημίσεις και Δημοσιεύσεις γενικά».
4. Για τη διενέργεια των διαγωνισμών και την εκτέ−
λεση των έργων, αρμόδιες είναι οι υπηρεσίες του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
5. Ως εποπτεύουσα υπηρεσία διενέργειας των δια−
γωνισμών και εφαρμογής των ως άνω προγραμμάτων
ορίζεται η Δ/νση ΠΑΠ−ΦΜΚ για τα μακαρόνια και το
ρύζι και η ΠΑΠ−Δενδροκηπευτική για το ελαιόλαδο, του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς στους διαγωνι−
σμούς έχουν όσοι δραστηριοποιούνται στην παραγωγή
ή/και εμπορία τροφίμων, δημητριακών ή ελαιολάδου
αντίστοιχα, κατά περίπτωση, τουλάχιστον από 1ης Ια−
νουαρίου 2009.
7. Η επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των
διαγωνισμών συνεκτιμά, με βάση τα οριζόμενα στις
διακηρύξεις δικαιολογητικά, την φερεγγυότητα κάθε
προσφέροντα, σε συνάρτηση με την εμπειρία του στην
παραγωγή, παρασκευή, εμπορία ρυζιού/ζυμαρικών/ελαι−
ολάδου, τη δυναμικότητα των ιδιόκτητων ή συνεργαζό−
μενων μονάδων παραγωγής, τυποποίησης και συσκευ−
ασίας, καθώς και το δίκτυο αποτελεσματικής διανομής
που διαθέτει σε όλη τη χώρα.
Άρθρο 4
Ειδικές υποχρεώσεις αναδόχου
Προϊόν που θα διατεθεί στους απόρους
α. Τα προς διανομή προϊόντα, σύμφωνα με τα προ−
βλεπόμενα στις διακηρύξεις των διαγωνισμών και στη

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
σχετική νομοθεσία πρέπει να είναι ανόθευτα, κατάλληλα
για κατανάλωση, πλήρως ελεγμένα, ποσότητας ίσης με
την αναφερόμενη στην υπουργική απόφαση κατακύρω−
σης, τυποποιημένα στις προβλεπόμενες συσκευασίες
και πρέπει να συντηρούνται, να διακινούνται και να με−
ταφέρονται με αυτοκίνητα στους τόπους διανομής. Η
συσκευασία και η σήμανση θα είναι σύμφωνες με την
εθνική και κοινοτική Νομοθεσία. Ειδικότερα στοιχεία της
σήμανσης ορίζονται στις σχετικές διακηρύξεις.
β. Η διανομή των προϊόντων στους δικαιούχους φο−
ρείς υλοποίησης του προγράμματος θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα τριών μηνών από την
επίδοση στους αναδόχους της λίστας δικαιούχων και
οπωσδήποτε πριν την 28.2.2013.
Άρθρο 5
Φορείς υλοποίησης και τελικοί δικαιούχοι του
προγράμματος δωρεάν διανομής
Η συνολική ποσότητα του κάθε προϊόντος, όπως αυτή
προσδιορίζεται από την προσφορά του αναδόχου, δι−
ανέμεται σε φορείς υλοποίησης, όπως αυτοί ορίζονται
στην υπ’ αριθμ. 22830/5.4.2011 κοινή υπουργική απόφαση
«Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας δικαιούχων δω−
ρεάν διανομής τροφίμων από τα κοινοτικά αποθέματα
της παρέμβασης» (ΦΕΚ 660/ΤΕΥΧΟΣ Β΄/20−4−2011 – ΑΔΑ:
4ΑΓΝΒ−Φ2), με σκοπό να τη διανείμουν στα μέλη τους,
που είναι οι τελικοί δικαιούχοι.
1. Οι κατά τόπους αρμόδιες Δ/νσεις της Περιφέρει−
ας, όπως οι Περιφέρειες ορίζονται στις διατάξεις του
Ν. 3852/2010, είναι αρμόδιες για τον έλεγχο της πλη−
ρότητας και της εγκυρότητας των δικαιολογητικών
των αιτήσεων συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα
των φορέων υλοποίησης και των τελικών δικαιούχων
αυτών, τον οποίο διεξάγουν πριν την υποβολή στη Δ/
νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ των
καταλόγων των εγκεκριμένων φορέων με τον αριθμό
των εγκεκριμένων τελικών δικαιούχων στην περιοχή
αρμοδιότητάς τους.
2. Τελικοί δικαιούχοι που είναι μέλη σε περισσότε−
ρους του ενός φορέα υλοποίησης, υποχρεούνται να
δηλώσουν ρητώς στην αρμόδια Δ/νση Περιφέρειας έναν
φορέα υλοποίησης, στον οποίο επιθυμούν να ενταχθούν,
ως δικαιούχοι του προγράμματος.
3. Μετά τη γνωστοποίηση των τελικών προς διανομή
ποσοτήτων καθώς και του αριθμού των τελικών δικαιού−
χων, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, oι τελικοί δικαιούχοι φορείς
καθώς και οι ποσότητες ανά τελικό δικαιούχο (άτομο
ή οικογένεια) κατόπιν εισηγήσεως της Δ/νσης Άμεσων
Ενισχύσεων & Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., της Δ/νσης
ΠΑΠ−ΦΜΚ για τα μακαρόνια και το ρύζι και της ΠΑΠ−
Δενδροκηπευτικής για το ελαιόλαδο, του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε περίπτωση πε−
ριορισμένων ποσοτήτων του προς διανομή προϊόντος,
δύνανται να εξαιρεθούν ορισμένες κατηγορίες φορέων
υλοποίησης, με προτεραιότητα στις πλέον ευπαθείς
ομάδες της κοινωνίας.
Άρθρο 6
Έλεγχος στον τόπο παραγωγής−συσκευασίας και
κατά τη φόρτωση του προϊόντος
(Α΄ Έλεγχος)
1. Με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ/
νσης της Περιφέρειας, στην οποία βρίσκονται οι εγκα−
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ταστάσεις παραγωγής, επεξεργασίας, συσκευασίας,
αποθήκευσης και τυποποίησης του προϊόντος, συγκρο−
τείται τριμελής επιτροπή ή επιτροπές, ανάλογα με τις
προβλεπόμενες ανάγκες. Η επιτροπή αποτελείται από
υπαλλήλους της αρμόδιας Δ/νσης Περιφέρειας των
κλάδων ΠΕ Γεωπονικού (1 μέλος) και ΠΕ Οικονομικού
ή Διοικητικού (1 μέλος) και ΤΕ1 Γεωπονικού (1 μέλος),
με τους αναπληρωτές τους. Σε περίπτωση έλλειψης ή
αδυναμίας συμμετοχής υπαλλήλων των ως άνω οριζό−
μενων κλάδων, στην εν λόγω επιτροπή συμμετέχουν
διαθέσιμοι υπάλληλοι άλλων κλάδων.
2. Έργο της τριμελούς επιτροπής Α΄ ελέγχου είναι ο
έλεγχος στο 100% του προς διανομή προϊόντος, της
ποσότητας και της ποιότητας του ανά συσκευασία, των
υλικών συσκευασίας αλλά και της σήμανσης, σύμφωνα
με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, της
διακήρυξης και της σύμβασης.
3. Το προς διανομή προϊόν πρέπει να είναι κατάλλη−
λα αποθηκευμένο ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη
πρόσβαση σε αυτό και η ευχερής και αντιπροσωπευτική
δειγματοληψία και το μαρκάρισμά του.
4. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται στο προς διανομή
προϊόν, αιφνιδιαστικά ή κατόπιν ειδοποίησης του ανα−
δόχου, στον τόπο παραγωγής–συσκευασίας και σε κάθε
αποθηκευτικό χώρο και αφορούν:
α) στη διαπίστωση διάθεσης, σε ισχύ, των σχετικών
αδειών λειτουργίας των εγκαταστάσεων περί παρα−
σκευής του προϊόντος καθώς και της σχετικής έγκρισης
από τον αρμόδιο Φορέα για τη νομιμότητα παρασκευ−
ής ή και συσκευασίας του προϊόντος, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
β) Στην ποσότητα (συνολικό βάρος και καθαρό βάρος
ανά συσκευασία). Οι συσκευασίες πρέπει να εμφανίζουν
το καθαρό βάρος, το οποίο θα αναγράφεται στο εξω−
τερικό μέρος τους.
γ) Στην ποιότητα (μακροσκοπικός και οργανοληπτικός
έλεγχος).
δ) Στη συσκευασία και σήμανση του τελικού προς
διανομή προϊόντος.
5. Κατά τους ελέγχους στα σημεία αποθήκευσης λαμ−
βάνονται δείγματα και ισάριθμα αντιδείγματα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα δείγματα αποστέλλο−
νται αυθημερόν προς εξέταση εντός κατάλληλης συ−
σκευασίας, με δαπάνη του αναδόχου και ευθύνη της
επιτροπής Α΄ ελέγχου για την ποιοτική σύνθεση και
χημική ανάλυση του προϊόντος σε χημική υπηρεσία του
Γενικού Χημείου του Κράτους ή στο ΣΕΤΔΘ (Σταθμό
Ελέγχου και Τυποποίησης Δημητριακών Θεσσαλονίκης)
κατά περίπτωση.
Οι προαναφερόμενες Υπηρεσίες οφείλουν να ανα−
γράφουν ρητά στα δελτία εξέτασης των δειγμάτων
του προς διανομή προϊόντος, εάν αυτό είναι εντός ή
εκτός προδιαγραφών.
Κατά τη διενέργεια του ελέγχου και τη δειγματοληψία
ομαδοποιούνται οι ελεγμένες ποσότητες ετοίμου προ−
ϊόντος, στις οποίες αντιστοιχεί το προς εξέταση δείγ−
μα και σημαίνονται με χαρακτηριστικό και ευδιάκριτο
τρόπο (χρώμα, σύμβολο, σφραγίδα, ταινία κ.λπ.), ώστε
να είναι δυνατή η αναγνώρισή τους μετά την εξέταση
του δείγματος.
Επί των δειγμάτων αναγράφεται με σαφήνεια η δειγ−
ματισθείσα ποσότητα, η παρτίδα, η μονάδα παραγωγής,
η ημερομηνία, καθώς και η εντολή για εξέταση του
δείγματος.
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Τα αντιδείγματα φυλάσσονται στην οικεία αρμόδια
Δ/νση Περιφέρειας για πέντε (5) μήνες μετά την ολο−
κλήρωση της διανομής στους φορείς υλοποίησης.
Τα έξοδα δειγματοληψίας, αποστολής και διενέργειας
των αναλύσεων βαρύνουν τον ανάδοχο.
6. Η φόρτωση του προς διανομή προϊόντος αρχίζει
μετά την λήψη των αποτελεσμάτων του δειγματοληπτι−
κού ελέγχου, από τα οποία αποδεικνύεται ότι το προϊόν
είναι κατάλληλο προς κατανάλωση και πιστοποιείται ότι
το προς διανομή προϊόν πληροί τις ποιοτικές προδια−
γραφές της παρούσας, της διακήρυξης και της σύμβα−
σης και έχει διαπιστωθεί από το μακροσκοπικό έλεγχο
της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου, ότι πληρούνται οι
όροι της παρούσας, της διακήρυξης και της σύμβασης,
αναφορικά με την ποιότητα, τα υλικά συσκευασίας και
τις σημάνσεις.
7. Το Γενικό Χημείο του Κράτους ή ο ΣΕΤΔΘ (Σταθ−
μός Ελέγχου και Τυποποίησης Δημητριακών Θεσσαλο−
νίκης) αποστέλλει τα αποτελέσματα των εξετάσεων
αυθημερόν μέσω fax και ταχυδρομικά εντός πέντε (5)
εργάσιμων ημερών στη Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων &
Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., στην αρμόδια διεύθυνση της
Περιφέρειας και στον ανάδοχο.
8. Η φόρτωση του προς διανομή προϊόντος διενερ−
γείται μόνο όταν:
• το σχετικό αναλυτήριο του Σταθμού Ελέγχου &
Τυποποίησης Δημητριακών Θεσσαλονίκης (Σ.Ε.Τ.Δ.Θ.)
ή το σχετικό Δελτίο Χημικής Ανάλυσης του οικείου
παραρτήματος Γενικού Χημείου του Κράτους, κατά πε−
ρίπτωση, πιστοποιεί ότι το προς διανομή προϊόν πληροί
τις ποιοτικές προδιαγραφές της παρούσας, της διακή−
ρυξης και της σύμβασης και
• έχει διαπιστωθεί από το μακροσκοπικό έλεγχο της
επιτροπής ελέγχου, ότι πληρούνται οι όροι της παρού−
σας, της διακήρυξης και της σύμβασης, αναφορικά με
την ποιότητα, τα υλικά συσκευασίας και τις σημάν−
σεις.
Κατά τη φόρτωση του προς διανομή προϊόντος σε
κάθε μεταφορικό μέσο παρίσταται μέλος της επιτρο−
πής Α΄ ελέγχου, κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησης
του αναδόχου, ο οποίος σφραγίζει το φορτίο μετά τη
ζύγισή του, καταγράφει τον αριθμό κυκλοφορίας του
αυτοκινήτου και συμπληρώνει όσες φορές χρειάζεται
το Υπόδειγμα 3 του παραρτήματος της παρούσας, έτσι
ώστε:
 ένα υπόδειγμα να παραμένει στο αρχείο της αρ−
μόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειας του τόπου απο−
θήκευσης του προϊόντος, όπου πραγματοποιείται και
η φόρτωση
 όσα υποδείγματα χρειάζονται (ανάλογα με τον αριθ−
μό των τόπων προορισμού και επιτροπών β΄ ελέγχου)
να συνοδεύουν το φορτίο μαζί με τα δελτία αποστολής
και να παραδίδονται στην επιτροπή ή στις επιτροπές β΄
ελέγχου των τόπων προορισμού του φορτίου
 δύο υποδείγματα να παραδίδονται στον ανάδοχο,
προκειμένου να αποστείλει ένα εξ αυτών στη Δ/νση
Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και το
άλλο να παραμείνει στο αρχείο του.
9. Για τις ποσότητες, οι οποίες σύμφωνα με τα δελ−
τία ανάλυσης του Γενικού Χημείου του Κράτους ή του
ΣΕΤΔΘ (Σταθμού Ελέγχου και Τυποποίησης Δημητρια−
κών Θεσσαλονίκης) βρίσκονται εκτός ποιοτικών ορίων,
διενεργείται επανέλεγχος βάσει του αντιδείγματος που

φυλάσσεται στη αρμόδια Δ/νση Περιφέρειας, και σε
περίπτωση που προκύψει εκ νέου ότι βρίσκονται εκτός
ποιοτικών ορίων, ο ανάδοχος αντικαθιστά τις ποσότη−
τες αυτές με αντίστοιχες ποσότητες που ελέγχονται
από την επιτροπή ελέγχου.
10.
Άρθρο 7
Έλεγχος κατά την παράδοση του προϊόντος στους
φορείς υλοποίησης
(Β΄ Έλεγχος)
1. Με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ/
νσης της Περιφέρειας, συγκροτείται τριμελής επιτροπή,
ή επιτροπές, ανάλογα με τις προβλεπόμενες ανάγκες,
η οποία θα διενεργεί έλεγχο κατά την παράδοση του
προϊόντος στους φορείς υλοποίησης της περιοχής αρ−
μοδιότητάς τους (Β΄ έλεγχος). Η επιτροπή αποτελείται
από υπαλλήλους της αρμόδιας Δ/νσης Περιφέρειας των
κλάδων ΠΕ Γεωπονικού (1 μέλος) και ΠΕ Οικονομικού ή
Διοικητικού (1 μέλος) και ΤΕ1 Γεωπονικού (1 μέλος), με
τους αναπληρωτές τους. Σε περίπτωση έλλειψης ή αδυ−
ναμίας συμμετοχής υπαλλήλων των ως άνω οριζόμενων
κλάδων, στην εν λόγω επιτροπή συμμετέχουν διαθέσιμοι
υπάλληλοι άλλων κλάδων. Η σύνθεση της Επιτροπής
αυτής οφείλει να είναι διαφορετική από αυτής του α΄
ελέγχου, εκτός αν αιτιολογημένα, ο Προϊστάμενος ορί−
σει διαφορετικά.
2. Η επιτροπή β΄ ελέγχου με την άφιξη του φορτηγού
διενεργεί ελέγχους σχετικά με τη σφράγιση του φορ−
τίου, την ποσότητα, τη σήμανση, τη συσκευασία, αλλά
και μακροσκοπικό – οργανοληπτικό έλεγχο του προς
διανομή προϊόντος και συντάσσει πρακτικό σύμφωνα με
το Υπόδειγμα 5 του παραρτήματος της παρούσας.
3. Σε περίπτωση που από τον παραπάνω έλεγχο προ−
κύψουν αποχρώσες ενδείξεις μη τήρησης των ανωτέρω,
γίνεται δειγματοληψία. Οι αποχρώσες ενδείξεις αναγρά−
φονται στο Υπόδειγμα 5, το οποίο συμπληρώνεται για
τη διενέργεια του Α΄ ελέγχου, το προϊόν δεσμεύεται
και αποθηκεύεται κατάλληλα με δαπάνη του αναδό−
χου, μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων του επιβαλ−
λομένου υγειονομικού και ποιοτικού ελέγχου επί του
λαμβανομένου, εκ της υπόπτου ποσότητος, δείγματος.
Εάν από τον ανωτέρω έλεγχο, μακροσκοπικό – οργα−
νοληπτικό, υγειονομικό και ποιοτικό, αποδειχθεί ότι το
προϊόν δεν είναι κατάλληλο προς κατανάλωση ή δεν
ανταποκρίνεται στις ποιοτικές προδιαγραφές, το προϊόν
δεν παραδίδεται στους δικαιούχους και αντικαθίσταται.
Τα έξοδα δειγματοληψίας, αποστολής και διενέργειας
των αναλύσεων βαρύνουν τον ανάδοχο.
4. Στη συνέχεια συντάσσεται και υπογράφεται το
πρακτικό της επιτροπής Β΄ ελέγχου (Υπόδειγμα 5) του
συνημμένου παραρτήματος πινάκων−υποδειγμάτων,
αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στη Δ/νση Άμε−
σων Ενισχύσεων & Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και στον
ανάδοχο. Στη Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αποστέλλονται επίσης τα αποτελέσμα−
τα των αναλύσεων των δειγματοληψιών, όπου αυτές
πραγματοποιήθηκαν στον τόπο διανομής, σε περίπτωση
ύπαρξης αποχρωσών ενδείξεων, τα οποία μαζί με τα
ανωτέρω πρωτόκολλα, το πρακτικό της επιτροπής Β΄
ελέγχου και τα δελτία αποστολής του προϊόντος στους
τόπους διανομής, λαμβάνονται υπόψη για τη βεβαίωση
της καλής εκτέλεσης του έργου και τη μερική αποδέ−
σμευση της εγγύησης του ανάδοχου.
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5. Η παράδοση του προϊόντος από τον ανάδοχο στον
φορέα υλοποίησης γίνεται παρουσία της επιτροπής β΄
ελέγχου, η οποία θεωρεί τα πρωτόκολλα παράδοσης –
παραλαβής, τα οποία συντάσσονται εις τετραπλούν,
σύμφωνα με το Υπόδειγμα 6 του παραρτήματος της
παρούσας. Ένα πρωτόκολλο παράδοσης − παραλαβής
παραμένει στην αρμόδιας Διεύθυνση της Περιφέρειας,
ένα παραμένει στο φορέα υλοποίησης και δύο παραδί−
δονται στον ανάδοχο, προκειμένου να αποστείλει ένα
εξ αυτών στη Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και το άλλο να παραμείνει στο αρχείο
του.
6. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις της Περιφέρειας, μετά το
πέρας της διαδικασίας παράδοσης − παραλαβής στους
φορείς υλοποίησης της περιοχής αρμοδιότητάς τους
αποστέλλουν, αυθημερόν με fax και παράλληλα με το
ταχυδρομείο, στη Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., συγκεντρωτική κατάσταση, σύμφωνα
με το Υπόδειγμα 7 του παραρτήματος της παρούσας.
7. Στην περίπτωση που φορτίο με έτοιμο προϊόν προ−
ορίζεται για διανομή σε περισσότερες της μιας Δ/νσεις
Περιφέρειας, η αποσφράγιση του αυτοκινήτου διενερ−
γείται από την πρώτη κατά σειρά άφιξης επιτροπή Β΄
Ελέγχου της οικείας Δ/νσης Περιφέρειας, η οποία συ−
ντάσσει πρακτικό αποσφράγισης του φορτίου, σύμφωνα
με το υπόδειγμα 4 του παραρτήματος υποδειγμάτων,
στο οποίο αναφέρεται η ποσότητα που εκφορτώθηκε
καθώς και το υπόλοιπο της ποσότητας που προορίζε−
ται για άλλη ή άλλες Δ/νσεις Περιφέρειας, το οποίο
υποχρεωτικά συνοδεύει τη μεταφερόμενη ποσότητα
και παραδίδεται στην επόμενη ή επόμενες κατά σειρά
άφιξης επιτροπή ή επιτροπές ελέγχου. Ένα πρακτικό
παραμένει στην οικεία αρμόδια Δ/νση Περιφέρειας και
δύο παραλαμβάνει ο ανάδοχος, προκειμένου να διαβι−
βάσει το ένα εξ’ αυτών στη Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων
& Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ.
8. Για περιπτώσεις αποστολής μικροποσοτήτων ετοί−
μου προϊόντος, μέσω πρακτορείου μεταφορών, δεν
εφαρμόζεται η ανωτέρω παράγραφος περί σφράγισης
του αυτοκινήτου από την επιτροπή Α΄ ελέγχου στον
τόπο συσκευασίας και φόρτωσης του προϊόντος αλλά,
στο πρακτικό της επιτροπής Α΄ ελέγχου κατά τη φόρ−
τωση του προϊόντος, το οποίο συνοδεύει υποχρεωτικά
το φορτίο μέχρι τον τελικό παραλήπτη, αναφέρεται ότι
η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί μέσω πρακτορείου.
Το εν λόγω πρακτικό συνοδεύει το φορτίο μέχρι τον
τελικό παραλήπτη.
Άρθρο 8
Παράδοση προϊόντος στους φορείς δικαιούχων και
στους τελικούς αποδέκτες
Πριν την παράδοση του προϊόντος στους δικαιούχους,
ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει έγκαιρα τους
εκπροσώπους των φορέων υλοποίησης για τον χρόνο
παράδοσης και να καταρτίζει προγράμματα διανομής
τα οποία κοινοποιεί τις αρμόδιες Δ/νσεις Περιφέρει−
ας και στη Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
1. Ο ανάδοχος, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες πριν από την αποστολή του προϊόντος στους
τόπους διανομής ειδοποιεί αποδεδειγμένα με φαξ ή
άλλο νόμιμο τρόπο την αρμόδια Δ/νση Περιφέρειας
του τόπου προορισμού του φορτίου για την ημέρα και
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ώρα άφιξης του προς διανομή φορτίου, με ταυτόχρονη
κοινοποίηση στη Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Οι παραδόσεις διενεργούνται, μόνο
σε εργάσιμες ημέρες και ώρες και πάντοτε με την πα−
ρουσία της αρμόδιας επιτροπής Β΄ ελέγχου.
2. Η διανομή του προϊόντος στους δικαιούχους φορείς
γίνεται ως κατωτέρω:
α) Το προϊόν εκφορτώνεται και παραδίδεται σε σημείο
που καθορίζεται σε συνεννόηση με τον εξουσιοδοτημέ−
νο για την παραλαβή εκπρόσωπο του φορέα.
β) Εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών, από την ημε−
ρομηνία παραλαβής του προϊόντος και με ευθύνη του
εκπροσώπου του δικαιούχου φορέα, το προϊόν πρέπει
να έχει διανεμηθεί σε όλους τους τελικούς δικαιούχους
σύμφωνα με την απόφαση κατανομής του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Για τις περιπτώσεις φορέων υλοποίησης με περισ−
σότερους από 1.000 δικαιούχους, η περίοδος διανομής
του προϊόντος στους τελικούς δικαιούχους ορίζεται σε
τρεις (3) μήνες.
γ) Εντός μηνός από το πέρας της παράδοσης του
προϊόντος στους τελικούς δικαιούχους, ο εκπρόσωπος
κάθε φορέα δικαιούχων υποχρεούται να υποβάλλει στην
οικεία αρμόδια Δ/νση Περιφέρειας του τόπου διανομής,
σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, κατάσταση με τα
πλήρη στοιχεία των τελικών αποδεκτών του παραληφθέ−
ντος προϊόντος (ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., αριθμό δελτίου
ταυτότητας, δ/νση κατοικίας, τηλέφωνο, ημερομηνία
παραλαβής και υπογραφή). Αντίγραφο της κατάστασης
φυλάσσεται στα αρχεία του φορέα υλοποίησης.
Ειδικότερα, οι φορείς υλοποίησης που λειτουργούν
συσσίτια υποχρεούνται να τηρούν βιβλία αποθήκης και
παρακολούθησης της κατανάλωσης του προϊόντος που
διανέμεται. Ενημερώνουν δε ανά τρίμηνο τις αρμόδιες
Δ/νσεις Περιφέρειας, για την εξέλιξη της διανομής του
προϊόντος, η οποία ενδέχεται να πραγματοποιείται σε
μακρύ χρονικό διάστημα, και έως την ολοκλήρωση αυ−
τής, δεδομένου ότι οι τελικοί δικαιούχοι δε λαμβάνουν
το προϊόν σε μορφή πακέτου.
δ) Σε περίπτωση διανομής προϊόντος σε πληγέντες
από θεομηνίες (σεισμούς, φωτιές, πλημμύρες κ.λπ.) οι
αρμόδιες Δ/νσεις Περιφέρειας, σε συνεργασία με τους
Δήμους ή τις Κοινότητες, όπου ανήκουν οι πληγέντες,
ενημερώνουν τον ανάδοχο για τον τόπο και τον χώρο
όπου θα παραδοθεί το προϊόν, με βάση αναλυτικές κα−
ταστάσεις με πλήρη στοιχεία των δικαιούχων της δω−
ρεάν διανομής (ονοματεπώνυμο, αριθμός δελτίου ταυ−
τότητας, διεύθυνση κατοικίας και ημερομηνία), οι οποίες
συντάσσονται με ευθύνη του Δήμου ή της Κοινότητας.
Μετά την ολοκλήρωση της διανομής του προϊόντος, οι
καταστάσεις αυτές παραδίδονται υπογεγραμμένες στις
οικείες Δ/νσεις Περιφέρειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο σημείο (γ) της παρούσας παραγράφου.
ε) Οι εκπρόσωποι των δικαιούχων φορέων φέρουν
την ευθύνη για την τήρηση των κανόνων υγιεινής των
χώρων, όπου αποθηκεύεται το προϊόν και τη διατήρησή
του σε άριστη κατάσταση, έως ότου αυτό παραδοθεί
στους τελικούς αποδέκτες.
στ) Σε περίπτωση, που κατά το χρονικό διάστημα
αποθήκευσης του παραληφθέντος προϊόντος και μέχρι
τη διανομή του στους τελικούς δικαιούχους, διαπιστω−
θούν αλλοιώσεις των ποιοτικών του χαρακτηριστικών
που το καθιστούν ακατάλληλο για διανομή ή απώλειες
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αυτού (λόγω πυρκαγιάς, κλοπής κ.λπ.) ενημερώνεται
αμέσως η αρμόδια Διεύθυνση Περιφέρειας του τόπου
διανομής, διενεργείται έλεγχος από την επιτροπή B΄
ελέγχου και συντάσσεται πρακτικό που αναφέρει την
κάθε περίπτωση αναλυτικά καθώς και τον τελικό προο−
ρισμό της εναπομείνασας στην αποθήκη ποσότητας του
προϊόντος, που είναι αλλοιωμένο και ακατάλληλο για
χρήση. Σε αυτή την περίπτωση, η επιτροπή Β΄ ελέγχου
είναι υποχρεωμένη να εισηγηθεί στην Δ/νση Άμεσων
Ενισχύσεων & Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. την επιβολή
κυρώσεων, οι οποίες επιβάλλονται άμεσα.
Άρθρο 9
Έλεγχος στους φορείς υλοποίησης του προγράμματος
Η συνολική ποσότητα του προϊόντος διανέμεται σε φο−
ρείς υλοποίησης, όπως αυτοί ορίζονται στην υπ’ αριθμ.
22830/5.4.2011 κοινή υπουργική απόφαση, με σκοπό να
την διανείμουν στα μέλη τους, που είναι και ο τελικοί
δικαιούχοι. Σκοπός των ελέγχων είναι η διαπίστωση της
καλής εκτέλεσης του έργου της δωρεάν διανομής από
τους φορείς υλοποίησης του προγράμματος τόσο όσον
αφορά την επιλεξιμότητα όσο και την παράδοση προϊό−
ντων εντός των ποιοτικών προδιαγραφών της σχετικής
Διακήρυξης, στους τελικούς δικαιούχους.
Α. Όσον αφορά την επιλεξιμότητα των δικαιούχων
Οι κατά τόπους αρμόδιες Δ/νσεις Περιφέρειας είναι
υπεύθυνες για τον έλεγχο την πληρότητα και την εγκυ−
ρότητα των δικαιολογητικών των αιτήσεων συμμετοχής
των δικαιούχων του προγράμματος, έλεγχο τον οποίο
διεξάγουν προτού υποβάλλουν στη Δ/νση Άμεσων Ενι−
σχύσεων & Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τους καταλόγους
των τελικών δικαιούχων.
Οι τακτικοί διοικητικοί έλεγχοι αφορούν στο 100% των
αιτήσεων συμμετοχής των φορέων στα προγράμματα
και αφορούν στον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολο−
γητικών και της επιλεξιμότητας του φορέα υλοποίησης
καθώς και των τελικών δικαιούχων βάσει των κριτηρίων
της υπ’ αριθμ. 22830/5.4.2011 κοινή υπουργική απόφα−
ση.
Οι Δ/νσεις Περιφέρειας είναι υπεύθυνες για τη δια−
βίβαση στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
των σχετικών πρακτικών και των υποδειγμάτων που
ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 22830/5.4.2011 κοινή υπουργική
απόφαση.
Β. Όσον αφορά την παράδοση του προϊόντος και την
ολοκλήρωση του προγράμματος
1. Η αρμόδια Δ/νση Περιφέρειας διεξάγει τους επι−
τόπιους ελέγχους, από την ημερομηνία άφιξης του
προϊόντος στο Νομό έως την ολοκλήρωση του προ−
γράμματος, όπως περιγράφονται στα συνημμένα στην
παρούσα υποδείγματα. Εντός τετραμήνου διεξάγονται
όλοι οι επιτόπιοι έλεγχοι σε κάθε φορέα υλοποίησης,
ενώ το χρονικό αυτό διάστημα προσαυξάνεται κατά ένα
μήνα για τους φορείς υλοποίησης με περισσότερους
από 1.000 δικαιούχους.
2. Κατά τη διάρκεια της διανομής του προϊόντος στους
τελικούς αποδέκτες και το αργότερο εντός μηνός από
την υποβολή της κατάστασης των τελικών δικαιούχων
που παρέλαβαν το προϊόν στη Δ/νση της Περιφέρειας,
πραγματοποιούνται υποχρεωτικά επιτόπιοι έλεγχοι σε
κάθε φορέα υλοποίησης για την επίβλεψη και επιβεβαί−
ωση της εφαρμογής του προγράμματος, με ευθύνη του

Προϊστάμένου της αρμόδιας Δ/νσης της Περιφέρειας.
Για τον έλεγχο, συντάσσεται πρακτικό (υπόδειγμα 8 του
συνημμένου παραρτήματος πινάκων− υποδειγμάτων) με
την ημερομηνία, τον τόπο και την ονομασία των δικαι−
ούχων φορέων υλοποίησης, στους οποίους πραγματο−
ποιήθηκε ο έλεγχος και καταγράφονται τυχόν διαπι−
στώσεις, παρατηρήσεις ή προβλήματα κατά την πορεία
του έργου. Τα αποτελέσματα των εν λόγω ελέγχων
και οι τυχόν διαπιστωθείσες παραβάσεις – παρατυπίες
καταγράφονται στην έκθεση της Επιτροπής σύμφωνα
με το υπόδειγμα 8 του παραρτήματος της παρούσας.
Δύναται να καταγραφούν και σε ειδικό πρακτικό και
αντιμετωπίζονται κατά την κρίση της τριμελούς επι−
τροπής, ανάλογα με την περίπτωση. Εν συνεχεία διαβι−
βάζονται στην Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς τα
ειδικά πρακτικά, οι εκθέσεις ελέγχων και τα στατιστικά
στοιχεία, που αναφέρονται στο άρθρο 11.
3. Οι επιτόπιοι διοικητικοί έλεγχοι στον κάθε φορέα
υλοποίησης πραγματοποιούνται επί του 5% τουλάχι−
στον των απόρων ατόμων ή οικογενειών σε κάθε φορέα.
Το δείγμα ελέγχου εξάγεται με βάση κριτήρια όπως το
σύνολο της διανεμηθείσας ποσότητας, διαφοροποιήσεις
των καταστάσεων τελικών δικαιούχων, διαγραφές ή
παραποιήσεις ονομάτων δικαιούχων, καταγγελίες και
οτιδήποτε κρίνεται σκόπιμο να ληφθεί υπόψη κατά την
κρίση της επιτροπής Β΄ ελέγχου ή της αρμόδιας Δ/νσης
Περιφέρειας.
4. Οι ανωτέρω έλεγχοι είναι ανεξάρτητοι και συμπλη−
ρωματικοί των προβλεπόμενων ελέγχων στο άρθρο 3
της υπ’ αριθμ. 22830/5.4.2011 κοινή υπουργική απόφαση
«Καθορισμός κριτηρίων επιλεξιμότητας δικαιούχων δω−
ρεάν διανομής τροφίμων από τα κοινοτικά αποθέματα
της παρέμβασης» (ΦΕΚ 660/ΤΕΥΧΟΣ Β΄/20−4−2011 – ΑΔΑ:
4ΑΓΝΒ−Φ2)
Άρθρο 10
Διοικητικά έξοδα φορέων υλοποίησης της δωρεάν
διανομής
Οι φορείς δικαιούχων δύνανται να υποβάλλουν στη Δ/
νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. αί−
τηση πληρωμής για την απόδοση διοικητικών δαπανών
ύψους μέχρι 1% της αξίας του χορηγηθέντος προϊόντος.
Για τον σκοπό αυτό, εντός τεσσάρων μηνών (ή εντός
πέντε μηνών για τους φορείς υλοποίησης με περισσό−
τερους από 1.000 δικαιούχους) από την ολοκλήρωση της
διανομής του προϊόντος στους τελικούς δικαιούχους και
μετά το πέρας της διενέργειας του ελέγχου σε αυτόν,
με τον οποίο θα βεβαιώνεται η ορθότητα της διανομής
του προϊόντος στα μέλη του φορέα, ο εκπρόσωπος του
φορέα υλοποίησης υποβάλλει φάκελο με τα κατωτέρω
προβλεπόμενα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση στην Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., η οποία συμπληρώνεται σύμφωνα με
το Υπόδειγμα 9 του συνημμένου παραρτήματος πινά−
κων – υποδειγμάτων.
2. Αντίγραφο του Πρωτοκόλλου παράδοσης – παρα−
λαβής σύμφωνα με το Υπόδειγμα 6 του συνημμένου
παραρτήματος πινάκων – υποδειγμάτων.
3. Συγκεντρωτική κατάσταση με πλήρη στοιχεία των
τελικών δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, Αρ. Δελτ. Ταυτό−
τητας, Διεύθυνση, παραληφθείσα ποσότητα, υπογρα−
φή των δικαιούχων) θεωρημένη από την οικεία Δ/νση
Περιφέρειας.
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4. Επίσημα και πρωτότυπα παραστατικά άλλης δι−
οικητικής δαπάνης (τιμολόγια, αποδείξεις παροχής
υπηρεσιών κ.λπ.) που σχετίζονται με τη διαχείριση του
προϊόντος. Ο Φ.Π.Α. της περίπτωσης αυτής δεν αποτε−
λεί επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα της δωρεάν
διανομής.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την απόδοση της εν
λόγω δαπάνης είναι η παραλαβή από τη Δ/νση Άμε−
σων Ενισχύσεων & Αγοράς όλων των προβλεπόμενων
από την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση. και από
την υπ’ αριθμ. 22830/5.4.2011 κοινή υπουργική απόφαση
υποδειγμάτων της αρμόδιας Δ/νσης Περιφέρειας που
βεβαιώνουν την ορθότητα της διανομής του προϊόντος
στους δικαιούχους.
Άρθρο 11
Εκθέσεις ελέγχων − Στατιστικά στοιχεία
Εντός είκοσι (20) ημερών από την ολοκλήρωση των
δειγματοληπτικών ελέγχων του άρθρου 9, παρ. Β της
παρούσης, η αρμόδια Δ/νση Περιφέρειας διαβιβάζει στην
Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.,
συμπληρωμένη την έκθεση επί της πορείας εφαρμογής
του μέτρου (υπόδειγμα 8 του συνημμένου παραρτήμα−
τος πινάκων−υποδειγμάτων).
Η Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. συντάσσει και αποστέλλει χωρίς καθυ−
στερήσεις, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με κοινοποίηση
στη η Δ/νση ΠΑΠ−ΦΜΚ για τα μακαρόνια και το ρύζι και
η ΠΑΠ−Δενδροκηπευτική για το ελαιόλαδο, του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την έκθεση
ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 11 του Καν. (ΕΕ)
807/2010 της Επιτροπής, όπως τροποποιημένος κάθε
φορά ισχύει.
Άρθρο 12
Έκτακτοι έλεγχοι
1. Ο Πρόεδρος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με απόφασή του, συ−
στήνει κλιμάκια ελέγχου για τη διεξαγωγή εκτάκτων
ελέγχων σε όλα τα στάδια εκτέλεσης του έργου. Οι
έλεγχοι αυτοί έχουν το ίδιο περιεχόμενο και αντικείμε−
νο με τους τακτικούς ελέγχους, που αναφέρονται στο
άρθρο 9 της παρούσας και επιπλέον περιλαμβάνουν
ελέγχους σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης του έργου,
ελέγχους στις εγκαταστάσεις παραγωγής − τυποποίη−
σης – συσκευασίας − αποθήκευσης και φόρτωσης του
προϊόντος, καθώς και στα σημεία διανομής του. Τα
κλιμάκια ελέγχου μπορούν να συνεργάζονται και να
προβαίνουν σε συνδυασμένους ελέγχους με κάθε άλλη
Δημόσια Υπηρεσία, στην οποία έχει ανατεθεί η άσκηση
ελεγκτικών καθηκόντων, όπως και με τις αρμόδιες Δι−
καστικές και Αστυνομικές Αρχές. Οι έκτακτοι έλεγχοι
στους τελικούς αποδέκτες δύνανται να περιλαμβάνουν,
βάσει ανάλυσης κινδύνου, και δειγματοληψία διανεμη−
θέντος προϊόντος για τη διαπίστωση τυχόν νοθείας. Σε
περίπτωση ύπαρξης διαφορετικών κρίσεων μεταξύ των
κλιμακίων διεξαγωγής έκτακτων ελέγχων και των επι−
τροπών διεξαγωγής των τακτικών ελέγχων κατισχύουν
αυτές των κλιμακίων έκτακτων ελέγχων.
2. Ο ανάδοχος του έργου, οι πιθανοί συνεργαζόμενοι
με αυτόν φορείς για την παραγωγή έως και τη διάθε−
ση του προϊόντος, οι φορείς υλοποίησης ή οι τελικοί
αποδέκτες αποδέχονται αμέσως μετά την επίδειξη της
σχετικής απόφασης του Προέδρου του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., τη
διεξαγωγή του εκτάκτου ελέγχου.
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3. Τα μέλη των κλιμακίων ελέγχων συντάσσουν πρα−
κτικό με τα αποτελέσματα του διενεργηθέντος εκτά−
κτου ελέγχου, το οποίο υποβάλλεται στη Δ/νση Άμεσων
Ενισχύσεων & Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε καθώς και στη
Δ/νση ΠΑΠ−ΦΜΚ για τα μακαρόνια και το ρύζι και στη
ΠΑΠ−Δενδροκηπευτικής για το ελαιόλαδο, του Υπουρ−
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Οι ανωτέρω έλεγχοι είναι ανεξάρτητοι των ελέγχων
των άρθρων 6, 7 και 9 της παρούσας καθώς και των
ελέγχων που δύναται να πραγματοποιεί η Δ/νση ΠΑΠ−
ΦΜΚ για τα μακαρόνια και το ρύζι και η ΠΑΠ−Δενδρο−
κηπευτική για το ελαιόλαδο, του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως εποπτεύουσα υπηρεσία
εφαρμογής του προγράμματος.
5. Άρνηση των υπόχρεων να επιτρέψουν τη διεξαγω−
γή ελέγχου, τακτικού ή εκτάκτου, επισύρει για μεν τον
ανάδοχο του έργου κυρώσεις, όπως περιγράφονται στο
άρθρο 13 της παρούσας, στη σχετική διακήρυξη και στη
σύμβαση, για δε τους φορείς υλοποίησης τις προβλεπό−
μενες κυρώσεις από το άρθρο 13 της παρούσας.
Άρθρο 13
Κυρώσεις
Α. Κυρώσεις στον ανάδοχο
1. Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος κληθεί
και δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης ή
δεν καταθέσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου
ή δεν εκτελέσει, ή εκτελέσει πλημμελώς το έργο, κη−
ρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από το έργο και από
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτό. Στον ανάδοχο
που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλονται με υπουργική
απόφαση, οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρ−
θρου 34 του Π.Δ. 118/2007 κυρώσεις.
2. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών της
δωρεάν διανομής, στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, η
Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων & Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
προχωρεί σε κατάπτωση μέρους της εγγύησης καλής
εκτέλεσης, ίσης με το διπλάσιο της αξίας που αναλο−
γεί στην αξία της ποσότητας του προϊόντος που δεν
παρελήφθη ή δεν διενεμήθη εγκαίρως.
3. Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
δύναται, πέραν των άλλων κυρώσεων, να αποκλείει τον
ανάδοχο του έργου για τα επόμενα πέντε έτη από τους
διαγωνισμούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
5. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, ο Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται με από−
φασή του να καλέσει τον καταταγέντα δεύτερο στον
διαγωνισμό, να εκτελέσει το μη εκτελεσθέν μέρος της
σύμβασης.
Β. Κυρώσεις στους φορείς δικαιούχων
1. Οι φορείς υλοποίησης του μέτρου της δωρεάν δια−
νομής υποχρεούνται για την ορθή τήρηση και εφαρμογή
των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας απόφα−
σης καθώς και των σχετικών κοινοτικών κανονισμών.
Παραβάσεις που διαπιστώνονται, κατ΄ εφαρμογή των
διαδικασιών ελέγχου της παρούσας, και οφείλονται σε
πρόθεση ή βαριά αμέλεια αυτών, επισύρουν μία ή πε−
ρισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:
α) Πληρωμή διοικητικών προστίμων κατά περίπτωση,
ανάλογα με το είδος και το εύρος της υπαιτιότητας και
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της παράβασης, όπως αυτά ορίζονται στην διακήρυξη
του διαγωνισμού.
β) Ολική ή μερική αφαίρεση του παρασχεθέντος οφέ−
λους και διανομή σε άλλους δικαιούχους φορείς.
γ) Απαγόρευση παροχής ή αφαίρεση του οφέλους για
περίοδο μεταγενέστερη της περιόδου παράβασης και
σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους, τον αποκλεισμό
αυτών από το μέτρο της δωρεάν διανομής.
Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται με απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Πέραν των ανωτέρω κυρώσεων σε όποιον αρνείται
τον έλεγχο και υποβάλλει με τα δικαιολογητικά του ψευ−
δή ή ανακριβή στοιχεία ή αποπειράται να παρεκκλίνει
από τον τελικό προορισμό του προϊόντος (κατανάλωση
από απόρους), ή αποπειράται να κάνει άλλη χρήση του
προϊόντος από αυτήν για την οποία προορίζεται ή για
την οποία το παρέλαβε, εφαρμόζονται οι κείμενες δια−
τάξεις της ποινικής νομοθεσίας. Οι Υπηρεσίες ελέγχου
και η εποπτεύουσα της διεξαγωγής του διαγωνισμού
Υπηρεσία, υποχρεούνται αμελλητί να ενημερώνουν την
εισαγγελική αρχή, αποστέλλοντας και το σχετικό φά−
κελο.

Άρθρο 15
Κάλυψη δαπάνης
Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή του
προγράμματος της δωρεάν διανομής ρυζιού, ζυμαρι−
κών και ελαιολάδου στους απόρους της χώρας έτους
2012, κατά τις διατάξεις της παρούσας και ανέρχεται σε
13.528.000,00 €. Η εν λόγω δαπάνη μέχρι του ποσού των
1.614.000,00 € περίπου θα καλυφθεί από τις πιστώσεις
του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανά−
πτυξης και Τροφίμων (Φ. 29−110 Κ.Α.Ε. 5423) και κατά το
υπόλοιπο μέρος 11.914.000,00 € περίπου θα καλυφθεί με
Κοινοτική χρηματοδότηση (ΚΑΕ 5521 του ΕΛΕΓΕΠ).
Για τη διαδικασία πληρωμής των ποσών της κοινοτι−
κής συμμετοχής και των ποσών της εθνικής συμμετοχής,
κατά την εφαρμογή της παρούσας, ισχύουν οι διατάξεις
της κείμενης κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας, που
αφορούν στον ΕΛΕΓΕΠ.
Άρθρο 16
Παράρτημα Υποδειγμάτων
Προσαρτάται στην παρούσα απόφαση παράρτημα και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 14
Τήρηση λογιστικών βιβλίων

Άρθρο 17
Εξουσιοδότηση

Τόσο ο ανάδοχος όσο και οι φορείς υλοποίησης
(εκτός από εκείνους για τους οποίους από τη νομοθεσία
δεν προβλέπεται) υποχρεούνται να τηρούν τα προβλε−
πόμενα από τις διατάξεις της κείμενης κοινοτικής και
εθνικής νομοθεσίας λογιστικά βιβλία, με λεπτομερή και
αναλυτικά στοιχεία εισόδου − εξόδου, μεταφοράς και
διανομής του προϊόντος που παραδόθηκε ανά κατηγο−
ρία δικαιούχων (άτομο ή οικογένεια), τα οποία θα είναι
διαθέσιμα όποτε ζητηθούν για οποιονδήποτε εθνικό ή
κοινοτικό έλεγχο.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύ−
ναται με απόφασή του να καθορίζει τις ειδικότερες
τεχνικές ρυθμίσεις και λεπτομέρειες εφαρμογής της
παρούσας καθώς και να τροποποιεί το συνημμένο πα−
ράρτημα.
Άρθρο 18
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ƩƵƪƧƱ ƩƭƧƱƳưƬ ………….
ƴƵƳīƵƧưưƧ 2012
ƮƧƱ. (ƪƪ) 562/2011 & 208/2012

ƸȺǎǒǏƿǔıǆ
ĳǎǏƿĮ
ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ

ƹǏǗǌǎǐ

ƪǌƿǏǄİǈĮ
ƟĳǈǍǆ ĳǎǏĲǆǄǎǘ
ıĲǆǌ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮ

ƩǈĮǌǎǋǀ İǌĲǗǐ įǈǋǀǌǎǑ ǀ ĲǏǈǋǀǌǎǑ ĲǎǑ ȺǏǎǕǗǌĲǎǐ ıĲǎǑǐ ĮȺǎįƿǉĲİǐ

ƩǈİǌƿǏǄİǈĮ İȺǈĲǗȺǈǔǌ İǊƿǄǒǔǌ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ ıĲǎ 5% Ĳǆǐ įǈĮǌİǋǆǇİǁıĮǐ ȺǎıǗĲǆĲĮǐ ǉƾǇİ ĳǎǏƿĮ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ ĮȺǗ Ĳǆǌ ȺĮǏĮǊĮǃǀ ĲǎǑ
ȺǏǎǕǗǌĲǎǐ ƿǔǐ ǉĮǈ ƿǌĮ ǋǀǌĮ ǋİĲƾ Ĳǆǌ ĮȺǎıĲǎǊǀ ǉĮĲĮıĲƾıİǔǌ ĲİǊǈǉǙǌ ĮȺǎįİǉĲǙǌ ǉƾǇİ ĳǎǏƿĮ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ

ƸȺǎǒǏƿǔıǆ
Ʃ/ǌıǆǐ
ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

ƹƵƳƱƳƩƭƧīƵƧưưƧ ƳƯƳƮƯƬƵƻƶƬƶ ƷƳƸ ƴƵƳīƵƧưưƧƷƳƶ
ƩƻƵƪƧƱ ƩƭƧƱƳưƬƶ ……………. 2012

ƧȺǎıĲǎǊǀ
ǉĮĲĮıĲƾıİǔǌ
ĮȺǎįİǉĲǙǌ ıĲǆ
Ʃ/ǌıǆ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

ƸȺǗįİǈǄǋĮ 1

ƴĮǏƾįǎıǆ
ȺǏǎǕǗǌĲǎǐ ǉĮǈ
ȺĮǏĮǊĮǃǀ

ƠıĲǔ 01/ǋǀǌĮǐ
ƹ/ ƿĲǎǑǐ ƺ

01/
ǋǀǌĮǐ ƹ+2 ǀ
+3/ ƿĲǎǑǐ ƺ

1/
ǋǀǌĮǐ ƹ+2/
ƿĲǎǑǐ ƺ

1/
ǋǀǌĮǐ ƹ+3/
ƿĲǎǑǐ ƺ

30/
ǋǀǌĮǐ ƹ+3/
ƿĲǎǑǐ ƺ

ƧȺǎǇǀǉİǑıǆ ĲǎǑ
ȺǏǎǕǗǌĲǎǐ ĮȺǗ
Ĳǎǌ ĳǎǏƿĮ
ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ
ƧȺǎıĲǎǊǀ ĮȺǗ Ĳǆ
Ʃ/ǌıǆ
ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
ıǑǄǉİǌĲǏǔĲǈǉǀǐ
ǉĮĲƾıĲĮıǆǐ
ȺĮǏƾįǎıǆǐ &
ȺĮǏĮǊĮǃǀǐ ĮȺǗ
ĲǎǑǐ ĳǎǏİǁǐ Ĳǆǐ
ȺİǏǈǎǒǀǐ
ĮǏǋǎįǈǗĲǆĲƾǐ Ĳǆǐ
ƮĮĲĮǊǆǉĲǈǉǀ
ǆǋİǏǎǋǆǌǁĮ
ȺĮǏƾįǎıǆǐ ĲǎǑ
ȺǏǎǕǗǌĲǎǐ
ıĲǎǑǐ ĲİǊǈǉǎǘǐ
ĮȺǎįƿǉĲİǐ
ƮĮĲĮǊǆǉĲǈǉǀ
ǆǋİǏǎǋǆǌǁĮ
ĮȺǎıĲǎǊǀǐ
Ĳǆǐ
ǉĮĲƾıĲĮıǆǐ
ĲİǊǈǉǙǌ
ĮȺǎįİǉĲǙǌ ıĲǆ
Ʃ/ǌıǆ
ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
ƮĮĲĮǊǆǉĲǈǉǀ
ǆǋİǏǎǋǆǌǁĮ
ǎǊǎǉǊǀǏǔıǆǐ
İȺǈĲǗȺǈǎǑ
įǈǎǈǉǆĲǈǉǎǘ ǉǊȺ.
ƪǊƿǄǒǎǑ ıĲǎ 5%
ĲǎǑ ǉƾǇİ ĳǎǏƿĮ
ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ
ƮĮĲĮǊǆǉĲǈǉǀ
ǆǋİǏǎǋǆǌǁĮ
ĮȺǎıĲǎǊǀǐ
ıĲǎǌ ƳƴƪƮƪƴƪ
Ĳǔǌ
ǑȺǎįİǈǄǋƾĲǔǌ
ǄǈĮ ǉƾǇİ ĳǎǏƿĮ
ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ

ƪǁįǎǐ İǊƿǄǒǎǑ
ƧȺǎıĳǏƾǄǈıǆ
ĳǎǏĲǁǎǑ,
ȺǎıǎĲǈǉǗǐ ǉĮǈ
ǋĮǉǏǎıǉǎȺǈǉǗǐ
ƿǊİǄǒǎǐ
ƴĮǏƾįǎıǆǐ
ĲǎǑ ȺǏǎǕǗǌĲǎǐ
ĮȺǗ Ĳǎǌ
Įǌƾįǎǒǎ ǉĮǈ
ȺĮǏĮǊĮǃǀǐ
ĮȺǗ ǉƾǇİ
ĳǎǏƿĮ
ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ

ƸȺǗįİǈǄǋĮ

4,5

6

8

7

8

8
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ƩƵƪƧƱ ƩƭƧƱƳưƬ ………….
ƴƵƳīƵƧưưƧ 2012
ƮƧƱ. (ƪƪ) 562/2011 & 208/2012

ƸƴƳƩƪƭīưƧ 2
ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧ………………………….
Ʃ/ƱƶƬ……… ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ …………………………

ƴƵƧƮƷƭƮƳ ƩƭƪƱƪƵīƪƭƧƶ ƩƪƭīưƧƷƳƯƬƺƭƧƶ ƪƴƭƷƵƳƴƬƶ Ƨ’
ƧƴƳĬƬƮƪƸƶƬƶ ƮƧƭ ƪƴƭƮƪƭưƪƱƬƶ ĭƳƵƷƻƶƬƶ ƷƳƸ …………………

ƪƯƪīƹƳƸ

ƶƷƳƱ

ƷƳƴƳ

Ƴǈ ǉƾĲǔǇǈ ǑȺǎǄİǄǏĮǋǋƿǌǎǈ ............................................................................,
ǎǈ ǎȺǎǁǎǈ, ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǆǌ ǑȺ’ ĮǏǈǇǋ. …………………………….. ĮȺǗĳĮıǆ ƴǏǎǕıĲĮǋƿǌǎǑ Ĳǆǐ Ʃ/ǌıǆǐ ………….
ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ……………, ĮȺǎĲİǊǎǘǋİ ǋƿǊǆ Ĳǆǐ İȺǈĲǏǎȺǀǐ Į’ İǊƿǄǒǎǑ, İǌİǏǄǎǘǌĲİǐ ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǆǌ ǑȺ’ ĮǏǈǇǋ.
...................................... ƮƸƧ, ǋİĲĮǃǀǉĮǋİ ıĲǎ ǒǙǏǎ ĮȺǎǇǀǉİǑıǆǐ ĲǎǑ ƿĲǎǈǋǎǑ ȺǏǎǐ įǈĮǌǎǋǀ ȺǏǎǕǗǌĲǎǐ
ĲǎǑ

İǏǄǎıĲĮıǁǎǑ………………

ǉĮǈ

ȺĮǏǎǑıǁĮ

ĲǎǑ

İǍǎǑıǈǎįǎĲǆǋƿǌǎǑ

İǉȺǏǎıǙȺǎǑ

ĲǎǑ

ĮǌĮįǗǒǎǑ…………………………ȺǈıĲǎȺǎǈǎǘǋİ ǗĲǈ :
x

ƩǈĮȺǈıĲǙıĮǋİ ǗĲǈ ǆ ıǑıǉİǑĮıǁĮ ǉĮǈ ǎǈ ıǆǋƾǌıİǈǐ ĲǎǑ ȺǏǎǕǗǌĲǎǐ İǁǌĮǈ İǌĲǗǐ Ĳǔǌ ȺǏǎįǈĮǄǏĮĳǙǌ ǉĮǈ ǔǐ
İǉ ĲǎǘĲǎǑ

x

ƩǈİǌİǏǄǀıĮǋİ įİǈǄǋĮĲǎǊǆǓǁĮ ĮȺǗ Ĳǆǌ ȺĮǏĲǁįĮ Ʊǎ ….. ȺǎǑ ǋĮǏǉƾǏĮǋİ, ǆ ǎȺǎǁĮ ĮǌĲǈȺǏǎıǔȺİǘİǈ
ȺǎıǗĲǆĲĮ …….ǉǈǊǙǌ ıǑıǉİǑĮıǋƿǌǎǑ …………. ıİ ȺĮǉƿĲĮ ǃƾǏǎǑǐ……ǉǈǊǙǌ ȺİǏǁȺǎǑ ǉĮǈ ıǑıǉİǑĮıǋƿǌĮ
ıİ İǍǔĲİǏǈǉǀ ıǑıǉİǑĮıǁĮ …….ǉǈǊǙǌ ǉĮǈ ǊƾǃĮǋİ …….įİǁǄǋĮĲĮ ǉĮǈ ………ĮǌĲǈįİǁǄǋĮĲĮ, ǃƾǏǎǑǐ……ǉǈǊǙǌ
ƿǉĮıĲǎ, ǗȺǔǐ ǎǏǁǅİĲĮǈ ıĲǎ ƾǏǇǏǎ 6, Ĳǆǐ ȺĮǏĮȺƾǌǔ ĮǌĮĳİǏǗǋİǌǆǐ Ʈ.Ƹ.Ƨ.

ƷĮ įİǁǄǋĮĲĮ ıǑǌǎįİǁĮ ĲǎǑ ȺĮǏǗǌĲǎǐ ȺǏĮǉĲǈǉǎǘ ǇĮ ĮȺǎıĲĮǊǎǘǌ ĮǑǇǆǋİǏǗǌ ıĲǎ īİǌǈǉǗ ƹǆǋİǁǎǑ ĲǎǑ
ƮǏƾĲǎǑǐ/ƶƪƷƩĬ (ƶĲĮǇǋǗ ƪǊƿǄǒǎǑ ǉĮǈ ƷǑȺǎȺǎǁǆıǆǐ ƩǆǋǆĲǏǈĮǉǙǌ ĬİııĮǊǎǌǁǉǆǐ)
ȺǏǎǉİǈǋƿǌǎǑ ǌĮ İǍİĲĮıĲǎǘǌ ǉĮǈ ǌĮ ıǑǌĲĮǒǇİǁ ǆ ıǒİĲǈǉǀ ƿǉǇİıǆ, ǆ ǎȺǎǁĮ ǇĮ ĮȺǎıĲĮǊİǁ ĲĮǒǑįǏǎǋǈǉƾ ǉĮǈ
ĮǑǇǆǋİǏǗǌ ǋƿıǔ FAX ıĲǎǑǐ ȺĮǏĮǉƾĲǔ ĮȺǎįƿǉĲİǐ :
x

ƳǈǉİǁĮ Ʃ/ǌıǆ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

x

Ƴ.ƴ.ƪ.Ʈ.ƪƴ.ƪ. – Ʃ/ǌıǆ Ɵǋİıǔǌ ƪǌǈıǒǘıİǔǌ & ƧǄǎǏƾǐ – ƷǋǀǋĮ ƯİǈĲǎǑǏǄǁĮǐ ƧǄǎǏƾǐ & ƪĳĮǏǋǎǄǀǐ
ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ

x

Ƨǌƾįǎǒǎ ĲǎǑ ƿǏǄǎǑ

Ʒǎ ȺĮǏǗǌ ǑȺǎǄǏƾĳİĲĮǈ, ǇİǔǏİǁĲĮǈ ǉĮǈ ĮȺǎıĲƿǊǊİĲĮǈ ĮǑǇǆǋİǏǗǌ ıĲǎǌ Ƴ.ƴ.ƪ.Ʈ.ƪ.ƴ.ƪ. – Ʃ/ǌıǆ Ɵǋİıǔǌ
ƪǌǈıǒǘıİǔǌ & ƧǄǎǏƾǐ – ƷǋǀǋĮ ƯİǈĲǎǑǏǄǁĮǐ ƧǄǎǏƾǐ & ƪĳĮǏǋǎǄǀǐ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ ıĲǎ FAX : ………….
ƷƳƴƳƶ ƮƧƭ ƬưƪƵƳưƬƱƭƧ
H EƴƭƷƵƳƴƬ :

Ƴ ƪƲƳƸƶƭƳƩƳƷƬưƪƱƳƶ
ƪƮƴƵƳƶƻƴƳƶ ƷƳƸ ƧƱƧƩƳƹƳƸ

1. ……………………
2. ……………………
3. ……………………
(ƳƱƳưƧƷƪƴƱƸưƳ, ƸƴƳīƵƧĭƬ, ƶĭƵƧīƭƩƧ)
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ƩƵƪƧƱ ƩƭƧƱƳưƬ ………….
ƴƵƳīƵƧưưƧ 2012
ƮƧƱ. (ƪƪ) 562/2011 & 208/2012

ƸƴƳƩƪƭīưƧ 3
ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧ…………………………..
Ʃ/ƱƶƬ………. ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ…………………………
ƨƪƨƧƭƻƶƬ ƷƬƶ ƪƴƭƷƵƳƴƬƶ Ƨ’ ƪƯƪīƹƳƸ - ĭƳƵƷƻƶƬƶ

Ƴ ǉƾĲǔǇǈ ǑȺǎǄİǄǏĮǋǋƿǌǎǐ ............................................................................,
ǎ ǎȺǎǁǎǐ, ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǆǌ ǑȺ’ ĮǏǈǇǋ. …………………………….. ĮȺǗĳĮıǆ ĲǎǑ ƴǏǎǕıĲĮǋƿǌǎǑ Ĳǆǐ Ʃ/ǌıǆǐ
…………… ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ ……………., ĮȺǎĲİǊİǁ ǋƿǊǎǐ Ĳǆǐ İȺǈĲǏǎȺǀǐ Į’ İǊƿǄǒǎǑ ǉĮǈ İǌİǏǄǙǌĲĮǐ ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǆǌ
ǑȺ’ ĮǏǈǇǋ. ...................................... ƮƸƧ ǃİǃĮǈǙǌǎǑǋİ ǗĲǈ įǈİǌİǏǄǀǇǆǉİ ǋĮǉǏǎıǉǎȺǈǉǗǐ ƿǊİǄǒǎǐ, ǉǏǁǇǆǉİ
ǗĲǈ ǆ ıǑıǉİǑĮıǁĮ ǉĮǈ ǎǈ ıǆǋƾǌıİǈǐ ĲǎǑ ȺǏǎǕǗǌĲǎǐ İǁǌĮǈ İǌĲǗǐ Ĳǔǌ ȺǏǎįǈĮǄǏĮĳǙǌ ǉĮǈ ǎ Įǌƾįǎǒǎǐ ĲǎǑ ƿǏǄǎǑ
Ĳǆǐ įǔǏİƾǌ įǈĮǌǎǋǀǐ …………..2012 ǋİ Ĳǆǌ İȺǔǌǑǋǁĮ ……………..………………………. ȺǏĮǄǋĮĲǎȺǎǁǆıİ
ĳǗǏĲǔıǆ ıĲǎ ǑȺƝ ĮǏǈǇǋ. ………………..ĳǎǏĲǆǄǗ ĮǑĲǎǉǁǌǆĲǎ, ȺǎıǗĲǆĲĮǐ …………ǉǈǊǙǌ ıǑıǉİǑĮıǋƿǌǎǑ,
ƿĲǎǈǋǎǑ ȺǏǎǐ įǈĮǌǎǋǀ ȺǏǎǕǗǌĲǎǐ , ǀĲǎǈ ……..ǒĮǏĲǎǉǈǃǙĲǈĮ ǉĮǈ …..ǉǈǊƾ.
Ʒǎ ĳǎǏĲǆǄǗ ıĳǏĮǄǁıĲǆǉİ ǋİ ǋǎǊǑǃįǎıĳǏĮǄǁįİǐ ǒĮǏĮǉĲǆǏǈıĲǈǉǙǌ ………….. ȺǏǎǐ ĮȺǎıĲǎǊǀ ıĲǎǑǐ
ǉĮĲǔĲƿǏǔ ĮȺǎįƿǉĲİǐ ĳǎǏİǁǐ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ ǔǐ İǍǀǐ :
ƴǏǎǎǏǈıǋǗǐ
(ƴİǏǈĳƿǏİǈĮ ƱǎǋǗǐ)

ƩİǊĲǁǎ
ĮȺǎıĲǎǊǀǐ/ǆǋİǏǎǋǆǌǁĮ

ƧȺǎįƿǉĲǆǐ
ĳǎǏƿĮǐ
ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ

ƴǎıǗĲǆĲĮ
ȺǏǎǕǗǌĲǎǐ
(ıİ ǉǈǊƾ)

ƧǏǈǇǋǗǐ
ǒĮǏĲǎǉǈǃǔĲǁǔǌ

ƧȺǗ Ĳǎǌ ǑǄİǈǎǌǎǋǈǉǗ ǉĮǈ Ĳǎǌ ȺǎǈǎĲǈǉǗ ƿǊİǄǒǎ ȺǏǎƿǉǑǓİ ǗĲǈ ǆ ĳǎǏĲǔǇİǁıĮ ȺǎıǗĲǆĲĮ ȺǏǎǕǗǌĲǎǐ ƿǒİǈ İǊİǄǒǇİǁ
ǋİ Ĳǎ ǑȺƝ ĮǏǈǇǋ. ………….įİǊĲǁǎ ƹǆǋǈǉǀǐ İǍƿĲĮıǆǐ ĲǎǑ ī.ƹ.Ʈ./ƶƪƷƩĬ, İǑǏƿǇǆ İǌĲǗǐ ȺǏǎįǈĮǄǏĮĳǙǌ ǉĮǈ
İǉǏǁǇǆ ǉĮĲƾǊǊǆǊǆ ȺǏǎǐ įǈĮǌǎǋǀ.
Ʒǎ ȺĮǏǗǌ ıǑǌİĲƾǒǇǆ İǈǐ ĲİĲǏĮȺǊǎǘǌ ǉĮǈ ǑȺǎǄǏƾĳİĲĮǈ ǔǐ ǉĮĲǔĲƿǏǔ :

ƷƳƴƳƶ ƮƧƭ ƬưƪƵƳưƬƱƭƧ

Ƴ ƪƮƴƵƳƶƻƴƳƶ ƷƬƶ ƪƴƭƷƵƳƴƬƶ

Ƴ ƪƲƳƸƶƭƳƩƳƷƬưƪƱƳƶ ƪƮƴƵƳƶƻƴƳƶ ƷƳƸ ĭƳƵƪƧ

(ƳƱƳưƧƷƪƴƱƸưƳ, ƸƴƳīƵƧĭƬ, ƶĭƵƧīƭƩƧ)
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ƩƵƪƧƱ ƩƭƧƱƳưƬ ………….
ƴƵƳīƵƧưưƧ 2012
ƮƧƱ. (ƪƪ) 562/2011 & 208/2012

ƸƴƳƩƪƭīưƧ 4
ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧ………………………..
Ʃ/ƱƶƬ ………….. ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ ………………………

ƴƵƧƮƷƭƮƳ ƧƴƳƶĭƵƧīƭƶƬƶ ƷƬƶ ƪƴƭƷƵƳƴƬƶ ƨ’ ƪƯƪīƹƳƸ ƮƧƷƧ ƷƬƱ ƧĭƭƲƬ ƷƳƸ
ƶĭƵƧīƭƶưƪƱƳƸ ĭƳƵƷƬīƳƸ ƶƷƳ ƱƳưƳ
Ƴǈ ǉƾĲǔǇǈ ǑȺǎǄİǄǏĮǋǋƿǌǎǈ,
1. ……………………..
2. ……………………..
3. ……………………..
ǎǈ ǎȺǎǁǎǈ, ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǆǌ ǑȺ’ ĮǏǈǇǋ. …………………………….. ĮȺǗĳĮıǆ ƴǏǎǕıĲĮǋƿǌǎǑ Ĳǆǐ Ʃ/ǌıǆǐ ……
ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ ………, ĮȺǎĲİǊǎǘǋİ ǋƿǊǆ Ĳǆǐ İȺǈĲǏǎȺǀǐ ƨ’ İǊƿǄǒǎǑ, İǌİǏǄǎǘǌĲİǐ ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǆǌ ǑȺ’ ĮǏǈǇǋ.
......................................

ƮƸƧ,

ǃİǃĮǈǙǌǎǑǋİ

Ĳǆǌ

ƾĳǈǍǆ

ĲǎǑ

ǋİ

ĮǏ.

ǉǑǉǊǎĳǎǏǁĮǐ

……………………………..ıĳǏĮǄǈıǋƿǌǎǑ ĳǎǏĲǆǄǎǘ ıĲǎ ƱǎǋǗ ǋĮǐ, ĳǎǏĲǔǋƿǌǎǑ ǋİ ȺǎıǗĲǆĲĮ ……………….
ǉǈǊǙǌ …………, ĮȺǗ Ĳǎǌ Įǌƾįǎǒǎ ĲǎǑ ƿǏǄǎǑ Ĳǆǐ įǔǏİƾǌ įǈĮǌǎǋǀǐ ………….. ıĲǎǑǐ ĮȺǗǏǎǑǐ Ĳǆǐ ǒǙǏĮǐ ǋİ
Ĳǆǌ İȺǔǌǑǋǁĮ…………………, ǋİ ȺǏǙĲǎ ȺǏǎǎǏǈıǋǗ Ĳǎ ǌǎǋǗ ǋĮǐ.
ƴĮǏǎǑıǁĮ İǉȺǏǎıǙȺǎǑ ĲǎǑ ĮǌĮįǗǒǎǑ, Ĳǎ ĳǎǏĲǆǄǗ ĮȺǎıĳǏĮǄǁıĲǆǉİ ǉĮǈ ĮȺǗ Ĳǎ ıǘǌǎǊǎ Ĳǆǐ ȺǎıǗĲǆĲĮǐ
İǉĳǎǏĲǙǇǆǉĮǌ,

………ǉǈǊƾ …………. ȺǏǎǉİǈǋƿǌǎǑ ǌĮ įǈĮǌİǋǆǇǎǘǌ ıİ ĳǎǏİǁǐ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ Ĳǆǐ ȺİǏǈǎǒǀǐ

ĮǏǋǎįǈǗĲǆĲĮǐ ǋĮǐ ǉĮǈ ǆ ǑȺǗǊǎǈȺǆ ȺǎıǗĲǆĲĮ Ĳǔǌ ………….ǉǈǊǙǌ ȺĮǏƿǋİǈǌİ ıĲǎ ĳǎǏĲǆǄǗ ǄǈĮ ǌĮ ȺĮǏĮįǎǇİǁ
ıĲǎǑǐ įǈǉĮǈǎǘǒǎǑǐ ĳǎǏİǁǐ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ ĲǎǑ ǌǎǋǎǘ (ǀ Ĳǔǌ ǌǎǋǙǌ) ……………..
ƶİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ǋİĲĮĳǗǏĲǔıǆǐ ȺǎıǗĲǆĲĮǐ ȺǏǎǕǗǌĲǎǐ ıİ ƾǊǊǎ ĳǎǏĲǆǄǗ ǋİ ȺǏǎǎǏǈıǋǗ ĳǎǏİǁǐ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ ĲǎǑ
ǌǎǋǎǘ ǀ ƾǊǊǔǌ ǌǎǋǙǌ, ȺĮǏǎǑıǁĮ Ĳǆǐ İȺǈĲǏǎȺǀǐ ǃƝİǊƿǄǒǎǑ, ǉĮĲĮǄǏƾĳİĲĮǈ ǎ ĮǏǈǇǋǗǐ ĳǎǏĲǆǄǎǘ………….,
ǉĮǇǙǐ ǉĮǈ ĲĮ ĮȺĮǏĮǁĲǆĲĮ ȺĮǏĮıĲĮĲǈǉƾ (ƩİǊĲǁǎ ĮȺǎıĲǎǊǀǐ ………………..– ĳǎǏĲǔĲǈǉǀ…………………) ȺǎǑ
ıǑǌǎįİǘǎǑǌ Ĳǎ ĳǎǏĲǁǎ.
Ʒǎ ȺĮǏǗǌ ıǑǌǎįİǘİǈ Ĳǎ ĳǎǏĲǁǎ ǉĮǈ ȺĮǏĮįǁįİĲĮǈ ǉĮĲƾ ıİǈǏƾ ƾĳǈǍǆǐ ıĲĮ ǋƿǊǆ Ĳǆǐ İȺǈĲǏǎȺǀǐ ƨ’ İǊƿǄǒǎǑ ĲǎǑ
ǌǎǋǎǘ ǀ Ĳǔǌ ǌǎǋǙǌ ȺǎǑ ƿȺǎǌĲĮǈ Ĳǆǐ ȺĮǏǎǘıĮǐ ȺĮǏƾįǎıǆǐ.

ƷƳƴƳƶ ƮƧƭ ƬưƪƵƳưƬƱƭƧ
Ƭ ƪƴƭƷƵƳƴƬ ƨƝƪƯƪīƹƳƸ
1. ……………………..
2. ……………………..
3. ……………………..
(ƳƱƳưƧƷƪƴƱƸưƳ, ƸƴƳīƵƧĭƬ, ƶĭƵƧīƭƩƧ)
ƴƧƵƧƷƬƵƬƶƪƭƶ :

Ƴ ƪƲƳƸƶƭƳƩƳƷƬưƪƱƳƶ
ƪƮƴƵƳƶƻƴƳƶ ƷƳƸ ƧƱƧƩƳƹƳƸ
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ƩƵƪƧƱ ƩƭƧƱƳưƬ ………….
ƴƵƳīƵƧưưƧ 2012
ƮƧƱ. (ƪƪ) 562/2011 & 208/2012

ƸƴƳƩƪƭīưƧ 5
ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧ………………………..
Ʃ/ƱƶƬ ………… ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ………………………

ƴƵƧƮƷƭƮƳ ƷƬƶ ƪƴƭƷƵƳƴƬƶ ƨ’ ƪƯƪīƹƳƸ
ƮƧƷƧ ƷƬƱ ƧĭƭƲƬ ƷƳƸ ƶĭƵƧīƭƶưƪƱƳƸ ĭƳƵƷƬīƳƸ ƶƷƬƱ ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧ ưƧƶ
Ƴǈ ǉƾĲǔǇǈ ǑȺǎǄİǄǏĮǋǋƿǌǎǈ ............................................................................,
ǎǈ ǎȺǎǁǎǈ, ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǆǌ ǑȺ’ ĮǏǈǇǋ. …………………………….. ĮȺǗĳĮıǆ ƴǏǎǕıĲĮǋƿǌǎǑ Ĳǆǐ Ʃ/ǌıǆǐ ……..
ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ ………….., ĮȺǎĲİǊǎǘǋİ ǋƿǊǆ Ĳǆǐ İȺǈĲǏǎȺǀǐ ƨ’ İǊƿǄǒǎǑ, İǌİǏǄǎǘǌĲİǐ ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǆǌ ǑȺ’ ĮǏǈǇǋ.
......................................

ƮƸƧ,

ǃİǃĮǈǙǌǎǑǋİ

Ĳǆǌ

ƾĳǈǍǆ

ĲǎǑ

ǋİ

ĮǏ.

ǉǑǉǊǎĳǎǏǁĮǐ

……………………………..ıĳǏĮǄǈıǋƿǌǎǑ ĳǎǏĲǆǄǎǘ ıĲǎ ƱǎǋǗ ǋĮǐ, ĳǎǏĲǔǋƿǌǎǑ ǋİ ȺǎıǗĲǆĲĮ ……………….
ǉǈǊǙǌ …….., įǆǊĮįǀ ……..ǒĮǏĲǎǉǈǃǙĲǈĮ ǉĮǈ …..ǉǈǊƾ, ĮȺǗ Ĳǎǌ Įǌƾįǎǒǎ ĲǎǑ ƿǏǄǎǑ Ĳǆǐ įǔǏİƾǌ įǈĮǌǎǋǀǐ
…….. ıĲǎǑǐ ĮȺǗǏǎǑǐ Ĳǆǐ ǒǙǏĮǐ 2012 ǋİ Ĳǆǌ İȺǔǌǑǋǁĮ…………………
ƪǊƿǄǒǇǆǉİ ǆ ƨƪƨƧƭƶƬ ƷƬƶ ƪƴƭƷƵƳƴƬƶ Ƨ’ ƪƯƪīƹƳƸ – ĭƳƵƷƶƬƶ ȺǎǑ ǋĮǐ ȺĮǏĮįǗǇǆǉİ.
ƩǈİǌİǏǄǀǇǆǉİ ƿǊİǄǒǎǐ ǋĮǉǏǎıǉǎȺǈǉǗǐ, ıǀǋĮǌıǆǐ, ıǑıǉİǑĮıǁĮǐ ǉĮǈ ıĳǏƾǄǈıǆǐ ĲǎǑ ĳǎǏĲǁǎǑ ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ
Ĳǆǌ ȺĮǏĮȺƾǌǔ ĮǌĮĳİǏǗǋİǌǆ Ʈ.Ƹ.Ƨ. ƷĮ ĮȺǎĲİǊƿıǋĮĲĮ ĲǎǑ İǊƿǄǒǎǑ ĮǑĲǎǘ ǀĲĮǌ ǇİĲǈǉƾ ǉĮǈ ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǆǌ
Ʈ.Ƹ.Ƨ.
Ƭ

ĮĳǈǒǇİǁıĮ

ȺǎıǗĲǆĲĮ

ȺĮǏİįǗǇǆ

ȺĮǏǎǑıǁĮ

ǋĮǐ,

ĮȺǗ

Ĳǎǌ

İǍǎǑıǈǎįǎĲǆǋƿǌǎ

İǉȺǏǗıǔȺǎ

ǉ.

……………………….ĲǎǑ ĮǌĮįǗǒǎǑ ĲǎǑ ƿǏǄǎǑ ıĲǎǑǐ İǉȺǏǎıǙȺǎǑǐ Ĳǔǌ ȺĮǏĮǉƾĲǔ ĳǎǏƿǔǌ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ –
ĮȺǎįİǉĲǙǌ, ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǆǌ ǑȺƝ ĮǏǈǇǋ. ………………….ƸȺǎǑǏǄǈǉǀ ƧȺǗĳĮıǆ ǉĮĲĮǌǎǋǀǐ (ǀ ĮǌĮǉĮĲĮǌǎǋǀǐ)
ǔǐ ǉĮĲǔĲƿǏǔ :
Į/Į

ƩİǊĲǁǎ
ĮȺǎıĲǎǊǀǐ/ǆǋİǏǎǋǆǌǁĮ

ƧȺǎįƿǉĲǆǐ ĳǎǏƿĮǐ
ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ

ƴƧƵƧƷƬƵƬƶƪƭƶ :
ƬưƪƵƳưƬƱƭƧ
Ƭ ƪƴƭƷƵƳƴƬ
(ƳƱƳưƧƷƪƴƱƸưƳ, ƸƴƳīƵƧĭƬ, ƶĭƵƧīƭƩƧ)

ƴǎıǗĲǆĲĮ
ȺǏǎǕǗǌĲǎǐ (ıİ
ǉǈǊƾ)

ƧǏǈǇǋǗǐ
ǒĮǏĲǎǉǈǃǔĲǁǔǌ
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ƩƵƪƧƱ ƩƭƧƱƳưƬ ………….
ƴƵƳīƵƧưưƧ 2012
ƮƧƱ. (ƪƪ) 562/2011 & 208/2012

ƸƴƳƩƪƭīưƧ 6
ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧ…………………….
Ʃ/ƱƶƬ …………….. ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ…………………..

ƴǏǔĲǗǉǎǊǊǎ ȺĮǏƾįǎıǆǐ – ȺĮǏĮǊĮǃǀǐ …………..
ƶǀǋİǏĮ, Ĳǆǌ ……/...../201… , ıĲǆǌ..................................................... (ĲǎȺǔǌǑǋǁĮ), ǎ İǍǎǑıǈǎįǎĲǆǋƿǌǎǐ
İǉȺǏǗıǔȺǎǐ ǉǎǐ ……………………….Ĳǆǐ ĮǌĮįǗǒǎǑ İĲĮǈǏİǁĮǐ ĲǎǑ ƿǏǄǎǑ Ĳǆǐ įǔǏİƾǌ įǈĮǌǎǋǀǐ ……….

ıİ

ĮȺǗǏǎǑǐ Ĳǆǐ ǒǙǏĮǐ 201.. ȺĮǏƿįǔıĮ ıĲǎǌ ǉ. …………………………., İǍǎǑıǈǎįǎĲǆǋƿǌǎ İǉȺǏǗıǔȺǎ ĲǎǑ ĳǎǏƿĮ
ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ ǋİ Ĳǆǌ İȺǔǌǑǋǁĮ

..............................................….....................….......Ĳǆǌ ȺĮǏĮǉƾĲǔ

ȺǎıǗĲǆĲĮ ……………. :
-

ȺǎıǗĲǆĲĮ ıİ ǉǈǊƾ (ǉĮǇĮǏǗ ǃƾǏǎǐ) = ...............................,

-

ĮǏǈǇǋǗǐ ǒĮǏĲǎǉǈǃǔĲǁǔǌ =……………………..

-

ȺĮǏĲǁįĮ ǉĮǈ ĮǏ. įİǁǄǋĮĲǎǐ ī.ƹ.Ʈ./ƶƪƷƩĬ…………

ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ ĲĮ ȺǏǎǃǊİȺǗǋİǌĮ ıĲǆǌ ǑȺ’ ĮǏǈǇǋ. ………………………… ǑȺǎǑǏǄǈǉǀ ĮȺǗĳĮıǆ ǉĮĲĮǌǎǋǀǐ (ǀ
ĮǌĮǉĮĲĮǌǎǋǀǐ) ĲǎǑ ȺǏǎǕǗǌĲǎǐ ıĲǎǑǐ įǈǉĮǈǎǘǒǎǑǐ ǉĮǈ ıĲǎǌ İȺǈıǑǌĮȺĲǗǋİǌǎ ı’ ĮǑĲǗǌ ȺǁǌĮǉĮ įǈǉĮǈǎǘǒǔǌ
įǔǏİƾǌ įǈĮǌǎǋǀǐ ……….
Ƭ ȺĮǏƾįǎıǆ ƿǄǈǌİ ȺĮǏǎǑıǁĮ Ĳǆǐ ĮǏǋǗįǈĮǐ İȺǈĲǏǎȺǀǐ ǃ’ İǊƿǄǒǎǑ.
Ʒǎ ȺĮǏǗǌ ıǑǌİĲƾǒǇǆ İǈǐ ĲİĲǏĮȺǊǎǘǌ ǉĮǈ ǑȺǎǄǏƾĳİĲĮǈ ǔǐ ǉĮĲǔĲƿǏǔ :
Ƴ ƧƱƧƩƳƹƳƶ

Ƴ ƧƴƳƩƪƮƷƬƶ

Ƭ ƪƴƭƷƵƳƴƬ ƨƝƪƯƪīƹƳƸ
1.
2.
3.

(ƳƱƳưƧƷƪƴƱƸưƳ, ƸƴƳīƵƧĭƬ, ƶĭƵƧīƭƩƧ)

ƴĮǏĮĲǆǏǀıİǈǐ:
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ƩƵƪƧƱ ƩƭƧƱƳưƬ ………….
ƴƵƳīƵƧưưƧ 2012
ƮƧƱ. (ƪƪ) 562/2011 & 208/2012

ƸƴƳƩƪƭīưƧ 7

ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ, …………
ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧ………………………………
Ʃ/ƱƶƬ …………ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ…………………………….
ƶƸīƮƪƱƷƵƻƷƭƮƬ ƮƧƷƧƶƷƧƶƬ ƴƧƵƧƩƳƶƬƶ & ƴƧƵƧƯƧƨƬƶ ……………….-201.. ..
ƧƱƧ ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧ
ưİ Ĳǎ ȺĮǏǗǌ ǃİǃĮǈǙǌǎǑǋİ ǗĲǈ ĮȺǗ Ĳǆǌ……/…../2012 ƿǔǐ Ĳǆǌ……/…../2012 ȺĮǏĮįǗǇǆǉĮǌ ĮȺǗ Ĳǆǌ Įǌƾįǎǒǎ ĲǎǑ ƿǏǄǎǑ
įǔǏİƾǌ įǈĮǌǎǋǀǐ …………. 2012 İĲĮǈǏİǁĮ …………………………, ıǑǌǎǊǈǉƾ ...................... ǒĮǏĲǎǉǈǃǙĲǈĮ ǉĮǈ …..ǉǈǊƾ ǋİ
ıǉǎȺǗ Ĳǆǌ ȺĮǏĮǊĮǃǀ ĮȺǗ ĲǎǑǐ ȺĮǏĮǉƾĲǔ įǈǉĮǈǎǘǒǎǑǐ ĳǎǏİǁǐ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ Ĳǆǐ ȺİǏǈǎǒǀǐ ĮǏǋǎįǈǗĲǆĲƾǐ ǋĮǐ.

ƧǌĮǊǑĲǈǉƾ:
1. ƴĮǏĮǊǆĳǇİǁıĮ ȺǎıǗĲǆĲĮ ĮȺǗ ĲǎǑǐ ĳǎǏİǁǐ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ
ĭƳƵƪƧƶ ƸƯƳƴƳƭƬƶƬƶ

ƧƵƭĬưƳƶ ƷƪƯƭƮƱ
ƩƭƮƧƭƳƸƹƱ (ıǈĲǈǅǗǋİǌǎǈ,
ƾȺǎǏǎǈ ǀ ǎǈǉǎǄƿǌİǈİǐ)

ƴƧƵƧƩƳĬƪƱƷƧ ƮƭƯƧ

ƧƵƭĬưƳƶ
ƹƧƵƷƳƮƭƨƷƭƱ

…………………

……………….

ƶƸƱƳƯƧ ƷƬƶ ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ

2. ưǆ ȺĮǏĮǊǆĳǇİǁıĮ ȺǎıǗĲǆĲĮ, ǊǗǄǔ ƾǏǌǆıǆǐ ȺĮǏĮǊĮǃǀǐ ĮȺǗ ĳǎǏİǁǐ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ ǀ ƾǊǊǆǐ ĮǈĲǁĮǐ
ĭƳƵƪƧƶ ƸƯƳƴƳƭƬƶƬƶ

ƧƭƷƭƳƯƳīƭƧ ƧƵƱƬƶƬƶ ƴƧƵƧƯƧƨƬƶ
ơ ƧƯƯƬƶ ƧƭƷƭƧƶ ưƬ
ƴƧƵƧƩƳƶƬƶ/ƴƧƵƧƯƧƨƬƶ
(ǗȺǔǐ ıǑǌǆǋǋƿǌǎ ĮǌĲǁǄǏĮĳǎ
İǄǄǏƾĳǎǑ ĲǎǑ ĳǎǏƿĮ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ
ǀ/ǉĮǈ Ĳǆǐ ĮǏǋǗįǈĮǐ Ʃ/ǌıǆǐ
ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ)

ưƬ
ƴƧƵƧƯƬĭĬƪƭƶƧ
ƴƳƶƳƷƬƷƧ ƶƪ
ƮƭƯƧ

ƧƵƭĬưƳƶ ƹƧƵƷƳƮƭƨƷƭƱ

ƶƸƱƳƯƳ

3. Ƭ ȺĮǏĮȺƾǌǔ ĮįǈƾǇİĲǆ ȺǎıǗĲǆĲĮ ĮǌĮįǈĮǌİǋǀǇǆǉİ İǌĲǗǐ Ĳǆǐ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ/Ʊǎǋǎǘ………., ıĲǎǑǐ ȺĮǏĮǉƾĲǔ
ĳǎǏİǁǐ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ, ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǎ ǑȺ’ ĮǏǈǇǋ. .................... ȺǏĮǉĲǈǉǗ Ĳǆǐ İȺǈĲǏǎȺǀǐ ǃ’ İǊƿǄǒǎǑ ǉĮǈ ĲĮ
ıǒİĲǈǉƾ ȺǏǔĲǗǉǎǊǊĮ ȺĮǏƾįǎıǆǐ – ȺĮǏĮǊĮǃǀǐ :
ĭƳƵƪƧƶ ƸƯƳƴƳƭƬƶƬƶ

ƴƳƶƳƷƬƷƧ ƧƱƧƩƭƧƱƳưƬƶ (ƮƭƯƧ)

ƧƵƭĬưƳƶ ƹƧƵƷƳƮƭƨƷƭƱ

ƶƸƱƳƯƳ

x

ƧįǈƾǇİĲǆ ȺǎıǗĲǆĲĮ ȺǎǑ ȺǏǎǀǊǇİ ĮȺǗ ƾǏǌǆıǆ ȺĮǏĮǊĮǃǀǐ ǉƾȺǎǈǎǑ ĳǎǏƿĮ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ ǀ ĮȺǗ ƾǊǊǆ ĮǈĲǁĮ
(ıǆǋİǁǎ 2, ĲǎǑ ȺĮǏǗǌĲǎǐ ǑȺǎįİǁǄǋĮĲǎǐ) ǉĮǈ įİǌ ĮǌĮįǈĮǌİǋǀǇǆǉİ İǌĲǗǐ Ĳǆǐ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ/Ʊǎǋǎǘ:…ǉǈǊƾ.

ƶĲǆǌ ǑȺǆǏİıǁĮ ǋĮǐ ĳǑǊƾııǎǌĲĮǈ ǎǈ ȺǏǎǃǊİȺǗǋİǌİǐ ǉĮĲƾ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ǎǌǎǋĮıĲǈǉƿǐ ǉĮĲĮıĲƾıİǈǐ ǉĮǈ ǗǊĮ ĲĮ
ĮȺĮǏĮǁĲǆĲĮ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉƾ ǄǈĮ Ĳǆǌ İĳĮǏǋǎǄǀ ĲǎǑ ȺǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ ǉĮǈ įǈĮĲǁǇİǌĲĮǈ ǄǈĮ İǇǌǈǉǎǘǐ ǉĮǈ
ǉǎǈǌǎĲǈǉǎǘǐ İǊƿǄǒǎǑǐ.
ƴĮǏĮĲǆǏǀıİǈǐ:
Ƭ ƪƴƭƷƵƳƴƬ ƪƯƪīƹƳƸ
1)

2)

3)

(ƳƱƳưƧƷƪƴƱƸưƳ, ƸƴƳīƵƧĭƬ, ƶĭƵƧīƭƩƧ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ƩƵƪƧƱ ƩƭƧƱƳưƬ ………….
ƴƵƳīƵƧưưƧ 2012
ƮƧƱ. (ƪƪ) 562/2011 & 208/2012

ƸƴƳƩƪƭīưƧ 8
ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧ……………………….………………………….
ƧƵưƳƩƭƧ Ʃ/ƱƶƬ ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ…………………………

ƪƮĬƪƶƬ ƪƯƪīƹƳƸ ƪƴƭƷƵƳƴƬƶ ƨƝ ƪƯƪīƹƳƸ
ƩƻƵƪƧƱ ƩƭƧƱƳưƬƶ …………. 2012
ƶǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǆǌ ǑȺƝ ĮǏǈǇǋ. ………………………..Ʈ.Ƹ.Ƨ., ȺǎǑ ĮĳǎǏƾ ıĲǆ įǔǏİƾǌ įǈĮǌǎǋǀ
…………ıĲǎǑǐ ĮȺǗǏǎǑǐ Ĳǆǐ ǒǙǏĮǐ, ȺǏǗǄǏĮǋǋĮ ƪ.ƪ. ƿĲǎǑǐ 2012 ǉĮǈ ǋİĲƾ ĮȺǗ İǈıǀǄǆıǆ Ĳǆǐ ĮǏǋǗįǈĮǐ
Ʃ/ǌıǆǐ

ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ,

ıǑǄǉǏǎĲǀǇǆǉİ

ĲǏǈǋİǊǀǐ

İȺǈĲǏǎȺǀ

ǃ’

İǊƿǄǒǎǑ

ǋİ

Ĳǆǌ

ǑȺƝ

ĮǏǈǇǋ.

……………………….. ƧȺǗĳĮıǆ ĲǎǑ ƴǏǎǕıĲĮǋƿǌǎǑ Ĳǆǐ ƩǈİǘǇǑǌıǆǐ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ.
Ƭ İǌ ǊǗǄǔ İȺǈĲǏǎȺǀ ȺǏǎǒǙǏǆıİ ıĲǆ įǈİǌƿǏǄİǈĮ Ĳǔǌ Ⱥǈǎ ǉƾĲǔ İǊƿǄǒǔǌ ǉĮǈ İǌİǏǄİǈǙǌ:
Ƨ. ƪƱƳƷƬƷƧ
ƪƯƪīƹƳƶ ƸƯƳƴƳƭƬƶƬƶ ƷƳƸ ƴƵƳīƵƧưưƧƷƳƶ ƶƷƬƱ ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧ ƧƵưƳƩƭƳƷƬƷƧƶ ưƧƶ
ƧƴƳ ƷƬƱ ƪƱƧƵƲƬ ƪƻƶ ƷƬƱ ƳƯƳƮƯƬƵƻƶƬ ƧƸƷƳƸ
1. ƠǊİǄǒǎǐ ıĳǏƾǄǈıǆǐ Ĳǔǌ ĳǎǏĲǆǄǙǌ ȺǎǑ ĮĳǁǒǇǆıĮǌ ıĲǆǌ ȺİǏǈǎǒǀ ĮǏǋǎįǈǗĲǆĲƾǐ ǋĮǐ :ƱƧƭ

Ƴƹƭ

2. ƮĮĲĮǋƿĲǏǆıǆ Ĳǆǐ ȺǎıǗĲǆĲĮǐ ȺǎǑ İǉĳǎǏĲǙǇǆǉİ ĮȺǗ ȺǏǎıǔȺǈǉǗ ıǑǌİǏǄĮǅǗǋİǌǎ ǋİ Ĳǎǌ Įǌƾįǎǒǎ ĲǎǑ
ƿǏǄǎǑ :
3. ƠǊİǄǒǎǐ Ĳǆǐ ıǀǋĮǌıǆǐ ǉĮǈ Ĳǆǐ ıǑıǉİǑĮıǁĮǐ :

ƱƧƭ

Ƴƹƭ

ƱƧƭ

Ƴƹƭ

4. ƮĮĲƾ Ĳǆǌ ȺĮǏƾįǎıǆ – ȺĮǏĮǊĮǃǀ ĲǎǑ ȺǏǎǕǗǌĲǎǐ ıǑǌĲƾǒǇǆǉĮǌ ȺǏǔĲǗǉǎǊǊĮ ȺĮǏƾįǎıǆǐ –
ȺĮǏĮǊĮǃǀǐ

ǋİĲĮǍǘ ĲǎǑ ĮǌĮįǗǒǎǑ ǉĮǈ Ĳǔǌ įǈǉĮǈǎǘǒǔǌ ĳǎǏƿǔǌ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ, ĲĮ ǎȺǎǁĮ

ǑȺǎǄǏƾĳǆǉĮǌ ǉĮǈ ıĳǏĮǄǁıĲǆǉĮǌ

ĮȺǗ ĲǎǑǐ ĮȺǎįƿǉĲİǐ ǉĮǈ ǇİǔǏǀǇǆǉĮǌ ĮȺǗ Ĳǆǌ İȺǈĲǏǎȺǀ ǃ’

İǊƿǄǒǎǑ :

ƱƧƭ

Ƴƹƭ

5. Ƴǈ İǉȺǏǗıǔȺǎǈ Ĳǔǌ ĳǎǏƿǔǌ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ ǎǊǎǉǊǀǏǔıĮǌ Ĳǆ įǈĮǌǎǋǀ ĲǎǑ ȺǏǎǕǗǌĲǎǐ ıĲǎǑǐ ĲİǊǈǉǎǘǐ
įǈǉĮǈǎǘǒǎǑǐ :

ƱƧƭ

Ƴƹƭ

Ƨǌ Ǘǒǈ, ĮǏǈǇǋǗǐ ĳǎǏƿǔǌ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ ǉĮǈ ĮǌĮĳǎǏƾ ĮǑĲǙǌ ȺǎǑ įİǌ ǎǊǎǉǊǀǏǔıĮǌ Ĳǆǌ įǈĮǌǎǋǀ ĲǎǑ
ȺǏǎǕǗǌĲǎǐ ıĲǎǑǐ ĲİǊǈǉǎǘǐ įǈǉĮǈǎǘǒǎǑǐ :………..(ĮǏǈǇǋǗǐ)
 …………………………..(ĳǎǏƿĮǐ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ)

………… (ƧįǈƾǇİĲǆ ȺǎıǗĲǆĲĮ)

 …………………………..(ĳǎǏƿĮǐ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ)

………… (ƧįǈƾǇİĲǆ ȺǎıǗĲǆĲĮ)

ƶǘǌǎǊǎ ĮįǈƾǇİĲǆǐ ȺǎıǗĲǆĲĮǐ :

………………………………………

6. ƴǏǎıǉǎǋǁıĲǆǉĮǌ ǉĮĲĮıĲƾıİǈǐ ĲİǊǈǉǙǌ įǈǉĮǈǎǘǒǔǌ ĮȺǗ ǗǊǎǑǐ ĲǎǑǐ ĳǎǏİǁǐ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ ǋİ ĲĮ
ȺǊǀǏǆ ıĲǎǈǒİǁĮ ĲǎǑǐ (ǎǌǎǋ/ǋǎ, Ƨ.Ʃ.Ʒ., Ʃ/ǌıǆ ǉĮĲǎǈǉǁĮǐ ǉǊȺ.) ǉĮǈ Ĳǆǌ ǑȺǎǄǏĮĳǀ ĲǎǑǐ :
ƱƧƭ

Ƴƹƭ

7. ưİĲƾ Ĳǆǌ ȺǏǎıǉǗǋǈıǆ Ĳǔǌ ǔǐ ƾǌǔ ǉĮĲĮıĲƾıİǔǌ Ĳǔǌ ĲİǊǈǉǙǌ įǈǉĮǈǎǘǒǔǌ ĮȺǗ ĲǎǑǐ ĳǎǏİǁǐ
ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ, ǆ İȺǈĲǏǎȺǀ įǈİǌǀǏǄǆıİ įİǈǄǋĮĲǎǊǆȺĲǈǉǎǘǐ İȺǈĲǗȺǈǎǑǐ İǊƿǄǒǎǑǐ ǔǐ ȺǏǎǐ Ĳǔǌ ǎǏǇǀ
įǈĮǌǎǋǀ ĲǎǑ ȺǏǎǕǗǌĲǎǐ ıİ ǉƾǇİ ĳǎǏƿĮ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ, ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǈǐ İǌ ǊǗǄǔ ǉĮĲĮıĲƾıİǈǐ ǉĮǈ ıİ
ȺǎıǎıĲǗ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ 5% ĮǑĲǙǌ.

ƱƧƭ

Ƴƹƭ

ưİĲƾ ĲǎǑǐ İǊƿǄǒǎǑǐ ȺǎǑ įǈİǌİǏǄǀǇǆǉĮǌ, ǃİǃĮǈǙǌǎǑǋİ ǗĲǈ ǆ įǔǏİƾǌ įǈĮǌǎǋǀ ĲǎǑ ȺǏǎǕǗǌĲǎǐ ıĲǎǑǐ
ĳǎǏİǁǐ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ ǎǊǎǉǊǆǏǙǇǆǉİ ıĲǈǐ …………/………../2012
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ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǈǐ ǉİǁǋİǌİǐ İǇǌǈǉƿǐ ǉĮǈ ǉǎǈǌǎĲǈǉƿǐ įǈĮĲƾǍİǈǐ



ƱƧƭ

Ƴƹƭ

Ƨǌ Ǘǒǈ, ĮȺĮǏǁǇǋǆıǆ ǉĮǈ ȺİǏǈǄǏĮĳǀ įǈĮȺǈıĲǎǘǋİǌǔǌ ȺĮǏĮĲǑȺǈǙǌ:



……………………………………………….
Ƴǈ ǔǐ ƾǌǔ ǉĮĲĮıĲƾıİǈǐ ǉĮǈ ǗǊĮ ĲĮ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉƾ ȺǎǑ ȺǏǎǃǊƿȺǎǌĲĮǈ, ĳǑǊƾııǎǌĲĮǈ ıĲǆ ĮǏǋǗįǈĮ
Ʃ/ǌıǆ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ ǉĮǈ İǁǌĮǈ įǈĮǇƿıǈǋİǐ ǄǈĮ ǉƾǇİ İǇǌǈǉǗ ǉĮǈ ǉǎǈǌǎĲǈǉǗ ƿǊİǄǒǎ.
ƨ. ƪƱƳƷƬƷƧ
ƴƵƧīưƧƷƳƴƳƭƬĬƪƱƷƪƶ ƪƯƪīƹƳƭ ƪƴƭ ƶƸƱƳƯƳƸ ĭƳƵƪƻƱ ƸƯƳƴƳƭƬƶƬƶ ƮƧƭ ƷƪƯƭƮƻƱ
ƩƭƮƧƭƳƸƹƻƱ ƷƬƶ ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ ƧƵưƳƩƭƳƷƬƷƧƶ ưƧƶ ƧƴƳ ƷƬƱ ƪƱƧƵƲƬ ƷƳƸ
ƴƵƳīƵƧưưƧƷƳƶ ƪƻƶ ƷƬƱ ƳƯƳƮƯƬƵƻƶƬ ƧƸƷƳƸ
ƧǏǈǇǋǗǐ ĳǎǏƿǔǌ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ, ȺǎǑ ȺĮǏƿǊĮǃĮǌ ȺǏǎǕǗǌ ıĲĮ ȺǊĮǁıǈĮ ĲǎǑ ȺǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ įǔǏİƾǌ
įǈĮǌǎǋǀǐ …………………….2012: ……….
1.

ƠǊİǄǒǎǐ İȺǈǊİǍǈǋǗĲǆĲĮǐ ıĲĮ ĮǏǒİǁĮ Ĳǔǌ ĳǎǏƿǔǌ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǆǌ ǑȺ’
ĮǏǈǇǋ. 22830/5.4.2011 ƮƸƧ


ƪǊƿǄǒǇǆǉİ Ĳǎ ıǘǌǎǊǎ Ĳǔǌ ĳǎǏƿǔǌ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ;

ƱƧƭ

Ƴƹƭ

Ƨǌ Ǘǒǈ, ıİ ȺǗıǎǑǐ ĳǎǏİǁǐ ȺǏĮǄǋĮĲǎȺǎǈǀǇǆǉİ ǎ ȺĮǏĮȺƾǌǔ ƿǊİǄǒǎǐ ;…… (ıİ ȺǎıǎıĲǗ ….% İȺǁ
ĲǎǑ ıǑǌǗǊǎǑ Ĳǔǌ ĳǎǏƿǔǌ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ)
ƩǈĮǃǈǃƾıĲǆǉİ ǆ ıǒİĲǈǉǀ ƿǉǇİıǆ įǈǎǈǉǆĲǈǉǎǘ İǊƿǄǒǎǑ – ƸȺǗįİǈǄǋĮ 3 Ĳǆǐ ǑȺ’ ĮǏǈǇǋ.
ƱƧƭ
Ƴƹƭ
22830/5.4.2011 ƮƸƧ ıĲǆǌ ĮǏǋǗįǈĮ Ʃ/ǌıǆ ĲǎǑ Ƴ.ƴ.ƪ.Ʈ.ƪ.ƴ.ƪ. ;
2.

ƪȺǈĲǗȺǈǎǐ ƿǊİǄǒǎǐ ıĲǎǑǐ ĳǎǏİǁǐ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ ȺİǏǁ ǎǏǇǗĲǆĲĮǐ įǈĮǌǎǋǀǐ, ıİ ȺǎıǎıĲǗ
ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ 5% Ĳǔǌ ĮȺǗǏǔǌ ĮĲǗǋǔǌ ǀ ǎǈǉǎǄİǌİǈǙǌ


ƪǊƿǄǒǇǆǉİ Ĳǎ ıǘǌǎǊǎ Ĳǔǌ ĳǎǏƿǔǌ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ;

ƱƧƭ

Ƴƹƭ

Ƨǌ Ǘǒǈ, ıİ ȺǗıǎǑǐ ĳǎǏİǁǐ ȺǏĮǄǋĮĲǎȺǎǈǀǇǆǉİ ǎ ȺĮǏĮȺƾǌǔ ƿǊİǄǒǎǐ ;…… (ıİ ȺǎıǎıĲǗ ….% İȺǁ
ĲǎǑ ıǑǌǗǊǎǑ Ĳǔǌ ĳǎǏƿǔǌ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ)
1.
2.
3.

(ĳǎǏƿĮǐ)…………………………. (ĮǏǈǇǋǗǐ ĲİǊǈǉǙǌ įǈǉĮǈǎǘǒǔǌ……., ǀĲǎǈ ȺǎıǎıĲǗ ….% İȺǁ ĲǎǑ
ıǑǌǗǊǎǑ Ĳǔǌ ………(ĮǏǈǇǋǗǐ) ĲİǊǈǉǙǌ įǈǉĮǈǎǘǒǔǌ ĲǎǑ ĳǎǏƿĮ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ)
(ĳǎǏƿĮǐ)…………………………. (ĮǏǈǇǋǗǐ ĲİǊǈǉǙǌ įǈǉĮǈǎǘǒǔǌ……., ǀĲǎǈ ȺǎıǎıĲǗ ….% İȺǁ ĲǎǑ
ıǑǌǗǊǎǑ Ĳǔǌ ………(ĮǏǈǇǋǗǐ) ĲİǊǈǉǙǌ įǈǉĮǈǎǘǒǔǌ ĲǎǑ ĳǎǏƿĮ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ)

ƪȺǈĲǗȺǈǎǈ ƿǊİǄǒǎǈ ǀ ƿǊİǄǒǎǈ ǋİ ĲǆǊİĳǔǌǈǉǀ İȺǈǉǎǈǌǔǌǁĮ (ȺǏǎĮǈǏİĲǈǉǎǁ) ıĲǎǑǐ
ĲİǊǈǉǎǘǐ ĮȺǎįƿǉĲİǐ, ǋİĲƾ Ĳǆǌ ȺĮǏĮǊĮǃǀ ĲǎǑ ȺǏǎǕǗǌĲǎǐ ĮȺǗ ĲǎǑǐ ĳǎǏİǁǐ
ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ.
ƪǊƿǄǒǇǆǉĮǌ ĲİǊǈǉǎǁ įǈǉĮǈǎǘǒǎǈ ĲǎǑ ıǑǌǗǊǎǑ Ĳǔǌ ĳǎǏƿǔǌ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ; ƱƧƭ

Ƴƹƭ

Ƨǌ Ǘǒǈ, ıİ ȺǗıǎǑǐ ĳǎǏİǁǐ ȺǏĮǄǋĮĲǎȺǎǈǀǇǆǉİ ǎ ȺĮǏĮȺƾǌǔ ƿǊİǄǒǎǐ ;…… (ıİ ȺǎıǎıĲǗ ….% İȺǁ
ĲǎǑ ıǑǌǗǊǎǑ Ĳǔǌ ĳǎǏƿǔǌ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ) ǉĮǈ ıİ ȺǎǈǎǑǐ ;
1. (ĳǎǏƿĮǐ)…………………………. (ĮǏǈǇǋǗǐ ĲİǊǈǉǙǌ įǈǉĮǈǎǘǒǔǌ……., ǀĲǎǈ ȺǎıǎıĲǗ ….% İȺǁ ĲǎǑ
ıǑǌǗǊǎǑ Ĳǔǌ ………(ĮǏǈǇǋǗǐ) ĲİǊǈǉǙǌ įǈǉĮǈǎǘǒǔǌ ĲǎǑ ĳǎǏƿĮ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ)
2. (ĳǎǏƿĮǐ)…………………………. (ĮǏǈǇǋǗǐ ĲİǊǈǉǙǌ įǈǉĮǈǎǘǒǔǌ……., ǀĲǎǈ ȺǎıǎıĲǗ ….% İȺǁ ĲǎǑ
ıǑǌǗǊǎǑ Ĳǔǌ ………(ĮǏǈǇǋǗǐ) ĲİǊǈǉǙǌ įǈǉĮǈǎǘǒǔǌ ĲǎǑ ĳǎǏƿĮ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ)
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ƩƵƪƧƱ ƩƭƧƱƳưƬ ………….
ƴƵƳīƵƧưưƧ 2012
ƮƧƱ. (ƪƪ) 562/2011 & 208/2012

ī. ƪƱƳƷƬƷƧ

ƴƵƧīưƧƷƳƴƳƭƬĬƪƱƷƪƶ ƪƯƪīƹƳƭ ƶƪ ƮƧĬƪ ĭƳƵƪƧ ƸƯƳƴƳƭƬƶƬƶ ƲƪƹƻƵƭƶƷƧ ƷƬƶ
ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ ƧƵưƳƩƭƳƷƬƷƧƶ ưƧƶ ưƪƷƧ ƷƬƱ ƳƯƳƮƯƬƵƻƶƬ ƷƳƸ ƴƵƳīƵƧưưƧƷƳƶ
(ƷĮ ıĲǎǈǒİǁĮ Ĳǆǐ ȺĮǏǎǘıĮǐ ī. İǌǗĲǆĲĮǐ İȺĮǌĮǊĮǋǃƾǌǎǌĲĮǈ ıĲǆǌ ȺĮǏǎǘıĮ ƿǉǇİıǆ
ĲǗıİǐ ĳǎǏƿǐ Ǘıǎǈ İǁǌĮǈ ǉĮǈ ǎǈ ĳǎǏİǁǐ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ Ĳǆǐ ȺİǏǈĳƿǏİǈĮǐ ĮǏǋǎįǈǗĲǆĲƾǐ ǋĮǐ,
ıĲǎǑǐ ǎȺǎǁǎǑǐ ĮǌĮĳİǏǗǋĮıĲİ ǍİǒǔǏǈıĲƾ)
1ǎǐ ĭƳƵƪƧƶ ƸƯƳƴƳƭƬƶƬƶ:……………………………………………………………………………
ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ įİǈǄǋĮĲǎǊǆȺĲǈǉǎǘ İǊƿǄǒǎǑ: ……/…./2012
Ƴ ĳǎǏƿĮǐ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ ǋİ Ĳǆǌ İȺǔǌǑǋǁĮ ……………………… ȺĮǏƿǊĮǃİ ȺǎıǗĲǆĲĮ ……………ǉǈǊǙǌ
İǊĮǈǎǊƾįǎǑ ǄǈĮ Ĳǈǐ ĮǌƾǄǉİǐ Ĳǔǌ ǋİǊǙǌ ĲǎǑ, ȺǎǑ ĮǌƿǏǒǎǌĲĮǈ ıİ ………………ıǈĲǈǅǗǋİǌĮ ƾĲǎǋĮ ǀ/ǉĮǈ
………… ƾȺǎǏĮ ƾĲǎǋĮ ǀ/ǉĮǈ …………………… ǎǈǉǎǄƿǌİǈİǐ.
ƩǈİǌİǏǄǀǇǆǉİ įİǈǄǋĮĲǎǊǆȺĲǈǉǗǐ, ĮǈĳǌǈįǈĮıĲǈǉǗǐ ƿǊİǄǒǎǐ ǔǐ ȺǏǎǐ Ĳǆǌ ǎǏǇǗĲǆĲĮ ǉĮǈ ǄǌǆıǈǗĲǆĲĮ Ĳǔǌ
įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǙǌ Ĳǔǌ ǋİǊǙǌ ĲǎǑ, ǉĮǇǙǐ ǉĮǈ Ĳǆǌ ǎǏǇǗĲǆĲĮ Ĳǆǐ įǈĮǌǎǋǀǐ ĲǎǑ ȺǏǎǕǗǌĲǎǐ ıĲǎǑǐ
ĲİǊǈǉǎǘǐ ĮȺǎįƿǉĲİǐ - ǋƿǊǆ ĲǎǑ.
Ƴ ƿǊİǄǒǎǐ įǈİǌİǏǄǀǇǆǉİ:


ıİ ȺǎıǎıĲǗ ………..% Ĳǆǐ įǈĮǌİǋǆǇİǁıĮǐ ȺǎıǗĲǆĲĮǐ (ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ 5%), ǀĲǎǈ ……………….
ǉǈǊƾ ȺǏǎǕǗǌĲǎǐ, ȺǎǑ ĮǌĲǈıĲǎǈǒİǁ



ıİ ȺǎıǎıĲǗ ………. % Ĳǔǌ ǋİǊǙǌ ĲǎǑ ĳǎǏƿĮ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ, ǀĲǎǈ …….. ĮǏǈǇǋǗ ĮĲǗǋǔǌ

1. ƠǊİǄǒǎǐ ȺĮǏĮıĲĮĲǈǉǙǌ


ƠǊİǄǒǎǐ ǃǈǃǊǁǎǑ ĮȺǎǇǀǉǆǐ (İĳǗıǎǌ ǑȺƾǏǒİǈ ǑȺǎǒǏƿǔıǆ ĲǀǏǆıǆǐ ĮȺǗ Ĳǎ ƱǗǋǎ),
ȺĮǏĮıĲĮĲǈǉǙǌ ǀ ưǆǒĮǌǎǄǏĮĳǈǉǀǐ ƮĮǏĲƿǊĮǐ
ƸȺƾǏǒİǈ

Ʃİǌ ǑȺƾǏǒİǈ

Ʃİǌ ĮȺĮǈĲİǁĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎ ƱǗǋǎ

ƴǎıǗĲǆĲĮ: ǉǈǊƾ …………/ǒĮǏĲǎǉǈǃǙĲǈĮ ……..


ƩİǊĲǁǎ ƧȺǎıĲǎǊǀǐ
ƸȺƾǏǒİǈ

Ʃİǌ ǑȺƾǏǒİǈ

ƴǎıǗĲǆĲĮ: ǉǈǊƾ…………/ǒĮǏĲǎǉǈǃǙĲǈĮ……….


ƴǏǔĲǗǉǎǊǊǎ ȺĮǏƾįǎıǆǐ - ȺĮǏĮǊĮǃǀǐ
ƸȺƾǏǒİǈ

Ʃİǌ ǑȺƾǏǒİǈ

ƴǎıǗĲǆĲĮ: ǉǈǊƾ………..
2. ƮĮĲƾıĲĮıǆ ĲİǊǈǉǙǌ įǈǉĮǈǎǘǒǔǌ ǉĮǈ ǉĮĲĮǌǎǋǀ


ƮĮĲƾıĲĮıǆ ĲİǊǈǉǙǌ įǈǉĮǈǎǘǒǔǌ ȺǎǑ ȺĮǏƿǊĮǃĮǌ Ĳǎ ȺǏǎǕǗǌ (ǎǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ, ƧǏ.
ƩİǊĲ. ƷĮǑĲǗĲǆĲĮǐ, ƩǈİǘǇǑǌıǆ, ĲǆǊƿĳǔǌǎ, Ĳǆǌ ȺĮǏĮǊǆĳǇİǁıĮ ȺǎıǗĲǆĲĮ Įǌƾ įǈǉĮǈǎǘǒǎ
ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǆǌ ǑȺǎǑǏǄǈǉǀ ĮȺǗĳĮıǆ ǉĮĲĮǌǎǋǀǐ ĲǎǑ ȺǏǎǕǗǌĲǎǐ, ǑȺǎǄǏĮĳǀ Ĳǔǌ įǈǉĮǈǎǘǒǔǌ)
ƶǑǋĳǔǌǁĮ ǋİ Ĳǆǌ ǑȺǎǃǊǆǇİǁıĮ ıĲǆǌ ǑȺǆǏİıǁĮ; ƱƧƭ

Ƴƹƭ

Ʃİǌ ǑȺǎǃǊǀǇǆǉİ
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ƶǘǄǉǏǈıǆ ǉĮĲƾıĲĮıǆǐ įǈǉĮǈǎǘǒǔǌ, ȺǎǑ İǁǒĮǌ ĮǈĲǆǇİǁ ǄǈĮ ıǑǋǋİĲǎǒǀ ǉĮǈ
ǉĮĲƾıĲĮıǆǐ įǈǉĮǈǎǘǒǔǌ ȺǎǑ ȺĮǏƿǊĮǃĮǌ ȺǏǎǕǗǌ. ƸȺƾǏǒİǈ ıǑǋĳǔǌǁĮ :
ƱĮǈ



ƣǒǈ

Ƭ ȺĮǏĮǊǆĳǇİǁıĮ ȺǎıǗĲǆĲĮ İǊĮǈǎǊƾįǎǑ įǈĮǌİǋǀǇǆǉİ ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǆǌ ǑȺ’
ĮǏǈǇǋ………..ƸȺǎǑǏǄǈǉǀ ƧȺǗĳĮıǆ ǉĮĲĮǌǎǋǀǐ ǉĮǈ Ĳǆǌ ǑȺ’ ĮǏǈǇǋ………..ƸȺǎǑǏǄǈǉǀ
ƧȺǗĳĮıǆ ĮǌĮǉĮĲĮǌǎǋǀǐ (Įǌ ǑȺƾǏǒİǈ )
ƱĮǈ

ƣǒǈ

3. ƠǊİǄǒǎǐ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǙǌ Įǌƾ ĲİǊǈǉǗ įǈǉĮǈǎǘǒǎ, ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǆǌ ǑȺ’ ĮǏǈǇǋ.
22830/5.4.2011 ƮƸƧ ȺİǏǁ ǉǏǈĲǆǏǁǔǌ İȺǈǊİǍǈǋǗĲǆĲĮǐ
ƩƭƮƧƭƳƯƳīƬƷƭƮƧ

ƸƴƧƵƹƪƭ

ƩƪƱ ƸƴƧƵƹƪƭ

ƩǀǊǔıǆ ıǑǋǋİĲǎǒǀǐ ĲİǊǈǉǎǘ įǈǉĮǈǎǘǒǎǑ ıĲǎ ȺǏǗǄǏĮǋǋĮ
ƸȺİǘǇǑǌǆ įǀǊǔıǆ ĲǎǑ Ʊ. 1599/86 ǄǈĮ Ĳǆǌ ıǑǋǋİĲǎǒǀ ĲǎǑ ıĲǎ
ȺǏǗǄǏĮǋǋĮ ǋƿıǔ İǌǗǐ ǉĮǈ ǋǗǌǎ ĳǎǏƿĮ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ
ĭǔĲǎĲǑȺǁĮ ǌǗǋǈǋǎǑ ƿǄǄǏĮĳǎǑ ĲĮǑĲǎȺǎǁǆıǆǐ ĲǎǑ ĲİǊǈǉǎǘ
įǈǉĮǈǎǘǒǎǑ
ƴǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǗ ǎǈǉǎǄİǌİǈĮǉǀǐ ǉĮĲƾıĲĮıǆǐ (ǄǈĮ ǎǈǉǎǄƿǌİǈİǐ)
ƨİǃĮǁǔıǆ ǋǗǌǈǋǆǐ ǉĮĲǎǈǉǁĮǐ ĮȺǗ Ĳǎ Ʃǀǋǎ, ıĲǈǐ ȺİǏǈȺĲǙıİǈǐ ȺǎǑ
ǎǈ ĲİǊǈǉǎǁ įǈǉĮǈǎǘǒǎǈ İǌĲƾııǎǌĲĮǈ ıĲǈǐ ǉĮĲǆǄǎǏǁİǐ ƭƹ.1 & ƭƹ.2 Ĳǆǐ
ȺĮǏĮǄǏƾĳǎǑ 3 ĲǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 1 Ĳǆǐ ǑȺ’ ĮǏǈǇǋ. 22830/5.4.2011 ƮƸƧ
ĬİǔǏǆǋƿǌǎ ĮǌĲǁǄǏĮĳǎ İǉǉĮǇĮǏǈıĲǈǉǎǘ ıǆǋİǈǙǋĮĲǎǐ ĲǎǑ
ȺǏǎǆǄǎǘǋİǌǎǑ ƿĲǎǑǐ (2011)
ƠǄǄǏĮĳĮ ĮȺǗ ƮǏĮĲǈǉǎǘǐ ĳǎǏİǁǐ ƸǄİǁĮǐ



Ƴǈ ȺĮǏĮǊǀȺĲİǐ ĲǎǑ ȺǏǎǕǗǌĲǎǐ (ĲǎǑ įİǁǄǋĮĲǎǐ İǊƿǄǒǎǑ) ȺǊǆǏǎǘıĮǌ ıĲǎ ıǘǌǎǊǗ
ĲǎǑǐ ĲĮ ǉǏǈĲǀǏǈĮ İȺǈǊİǍǈǋǗĲǆĲĮǐ;

ƱĮǈ

ƣǒǈ

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2ǎǐ

ĭƳƵƪƧƶ ƸƯƳƴƳƭƬƶƬƶ:………………………………………………………………………………

3ǎǐ

ĭƳƵƪƧƶ ƸƯƳƴƳƭƬƶƬƶ:………………………………………………………………………………
………………..ǉ.ǎ.ǉ.
Ʃ. ƪƱƳƷƬƷƧ
ƯƳƭƴƧ ƶƷƳƭƹƪƭƧ ƮƧƭ ƴƧƵƧƷƬƵƬƶƪƭƶ ƷƬƶ ƪƴƭƷƵƳƴƬƶ ƨƝƪƯƪīƹƳƸ

ƶǑǌǆǋǋƿǌĮ ıĮǐ įǈĮǃǈǃƾǅǎǑǋİ ĲǑǒǗǌ İǈıǆǄǀıİǈǐ Ĳǆǐ İȺǈĲǏǎȺǀǐ İǊƿǄǒǎǑ ǄǈĮ Ĳǆǌ İȺǈǃǎǊǀ ǉǑǏǙıİǔǌ,
ƿǄǄǏĮĳĮ ȺĮǏǎǒǀǐ İǍǆǄǀıİǔǌ Ĳǔǌ ĳǎǏƿǔǌ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ ĲǎǑ ȺǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ ǄǈĮ įǈĮȺǈıĲǔǇİǁıİǐ
ȺĮǏĮĲǑȺǁİǐ, ĮǊǊǆǊǎǄǏĮĳǁĮ ǋİ ĲǎǑǐ ĳǎǏİǁǐ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ ǄǈĮ ǗȺǎǈĮ ǇƿǋĮĲĮ ȺǏǎƿǉǑǓĮǌ ǉĮĲƾ Ĳǆ
įǈƾǏǉİǈĮ Ĳǆǐ įǈĮǌǎǋǀǐ ǉĮǈ įİǌ ƿǒǎǑǌ ǉǎǈǌǎȺǎǈǆǇİǁ ıĲǆ Ʃ/ǌıǆ Ɵǋİıǔǌ ƪǌǈıǒǘıİǔǌ & ƧǄǎǏƾǐ ĲǎǑ
Ƴ.ƴ.ƪ.Ʈ.ƪ.ƴ.ƪ.
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ƷƬƱ ƴƧƵƳƸƶƧ ƪƮĬƪƶƬ ƶƸƱƷƧƶƶƪƭ ƮƧƭ ƸƴƳīƵƧĭƪƭ Ƭ ƪƴƭƷƵƳƴƬ ƨƝ ǀ Ƴƭ ƪƴƭƷƵƳƴƪƶ
ƪƯƪīƹƳƸ (ƧǏǈǇǋǗǐ ıǘıĲĮıǆǐ: ………………………)
1. ………………………….
2. ………………………….
3. ………………………….
(ƳƱƳưƧƷƪƴƱƸưƳ, ƸƴƳīƵƧĭƬ)

ĬİǔǏǀǇǆǉİ
Ƴ ƩƭƪƸĬƸƱƷƬƶ
(ƳƱƳưƧƷƪƴƱƸưƳ, ƸƴƳīƵƧĭƬ, ƶĭƵƧīƭƩƧ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ƸƴƳƩƪƭīưƧ

ƩƵƪƧƱ ƩƭƧƱƳưƬ ………….
ƴƵƳīƵƧưưƧ 2012
ƮƧƱ. (ƪƪ) 562/2011 & 208/2012

9

ƴƵƳƶ: Ƴ.ƴ.ƪ.Ʈ.ƪ.ƴ.ƪ.
Ʃ/ǌıǆ Ɵǋİıǔǌ ƪǌǈıǒǘıİǔǌ & ƧǄǎǏƾǐ
ƷǋǀǋĮ ƯİǈĲǎǑǏǄǁĮǐ ƧǄǎǏƾǐ & ƪĳĮǏǋǎǄǀǐ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ
ƧƭƷƬƶƬ ĲǎǑ ǌǎǋǁǋǎǑ İǉȺǏǎıǙȺǎǑ ĲǎǑ ĳǎǏƿĮ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ ……………
ǄǈĮ Ĳǆǌ ĮȺǗįǎıǆ įǈǎǈǉǆĲǈǉǙǌ įĮȺĮǌǙǌ ǘǓǎǑǐ ǋƿǒǏǈ 1% Ĳǆǐ ĮǍǁĮǐ ĲǎǑ ǒǎǏǆǄǆǇƿǌĲǎǐ ȺǏǎǕǗǌĲǎǐ

ƪȺǔǌǑǋǁĮ ƩǈǉĮǈǎǘǒǎǑ – ĭǎǏƿĮ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ :
ƠįǏĮ :
ƴǗǊǆ – ƱǎǋǗǐ :
ƳįǗǐ – ƧǏǈǇǋǗǐ :
Ƨ.ĭ.ư.:
ƧǏǈǇǋǗǐ ưǆĲǏǙǎǑ Ƴ.ƴ.ƪ.Ʈ.ƪ.ƴ.ƪ.:
ƷǏƾȺİǅĮ :
ƸȺǎǉĮĲƾıĲǆǋĮ :
ƧǏǈǇǋǗǐ ƯǎǄĮǏǈĮıǋǎǘ :

ƪǍǎǑıǈǎįǎĲǆǋƿǌǎǐ ƪǉȺǏǗıǔȺǎǐ :
ƮƾĲǎǈǉǎǐ / ƩǈİǘǇǑǌıǆ :
ƧǏǈǇǋǗǐ ƩİǊĲǁǎǑ ƷĮǑĲǗĲǆĲĮǐ :
ĬƿǋĮ: «ƹǎǏǀǄǆıǆ Ĳǔǌ ȺǎıǙǌ ȺǎǑ ĮǌĲǈıĲǎǈǒǎǘǌ ıĲĮ įǈǎǈǉǆĲǈǉƾ - ǊİǈĲǎǑǏǄǈǉƾ ƿǍǎįĮ
ǄǈĮ Ĳǆ įǈĮǌǎǋǀ ……………….. ıĲǎǑǐ ĮȺǗǏǎǑǐ, ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǎǌ ƮĮǌ. (ƪƳƮ) 807/2010»
(ȺǏǗǄǏĮǋǋĮ 2012)
ƴĮǏĮǉĮǊǙ ǗȺǔǐ ǋĮǐ ǒǎǏǆǄǀıİĲİ Ĳǎ ȺǎıǗ ȺǎǑ ǋĮǐ ĮǌĮǊǎǄİǁ ĮȺǗ Ĳǆ įĮȺƾǌǆ ǄǈĮ Ĳǆǌ ǉƾǊǑǓǆ Ĳǔǌ
įǈǎǈǉǆĲǈǉǙǌ - ǊİǈĲǎǑǏǄǈǉǙǌ İǍǗįǔǌ ǄǈĮ Ĳǆ įǈĮǌǎǋǀ ……………. ıĲǎǑǐ ĮȺǗǏǎǑǐ ǉĮǈ ǆ ǎȺǎǁĮ
ĮǌƿǏǒİĲĮǈ

ıĲǎ

ıǑǌǎǊǈǉǗ

(ǎǊǎǄǏƾĳǔǐ:……………………………………………)

ȺǎıǗ

Ĳǔǌ

…………….………EURO
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ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǆǌ ǉĮĲƾıĲĮıǆ įǈǎǈǉǆĲǈǉǙǌ ǉĮǈ ǊİǈĲǎǑǏǄǈǉǙǌ İǍǗįǔǌ ȺǎǑ ĮǉǎǊǎǑǇİǁ. ƶǑǌǆǋǋƿǌĮ ıĮǐ
ǑȺǎǃƾǊǊǎǑǋİ ĳƾǉİǊǎ ǋİ ĲĮ ǉĮĲǔĲƿǏǔ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉƾ :
x

ƮĮĲƾıĲĮıǆ įĮȺĮǌǙǌ ǋİ İȺǁıǆǋĮ ǉĮǈ ȺǏǔĲǗĲǑȺĮ ȺĮǏĮıĲĮĲǈǉƾ ǗȺǎǈĮǐ įǈǎǈǉǆĲǈǉǀǐ įĮȺƾǌǆǐ
(ĲǈǋǎǊǗǄǈĮ, ĮȺǎįİǁǍİǈǐ ȺĮǏǎǒǀǐ ǑȺǆǏİıǈǙǌ ǉ.Ǌ.Ⱥ.), ıǒİĲǁǅİĲĮǈ ǋİ Ĳǆ įǈĮǒİǁǏǈıǆ ĲǎǑ ȺǏǎǕǗǌĲǎǐ
ĮȺǗ Ĳǆǌ ȺĮǏĮǊĮǃǀ ĲǎǑ ƿǔǐ Ĳǆǌ ǎǊǎǉǊǀǏǔıǆ Ĳǆǐ įǈĮǌǎǋǀǐ ĲǎǑ ıĲǎǑǐ ĲİǊǈǉǎǘǐ įǈǉĮǈǎǘǒǎǑǐ.

x

ƴĮǏĮıĲĮĲǈǉƾ İǉȺǏǎıǙȺǆıǆǐ ĲǎǑ ĳǎǏƿĮ

x

ƧǉǏǈǃƿǐ ĮǌĲǁǄǏĮĳǎ ĲǎǑ ȺǏǔĲǎǉǗǊǊǎǑ ȺĮǏƾįǎıǆǐ – ȺĮǏĮǊĮǃǀǐ ǇİǔǏǆǋƿǌǎ ĮȺǗ Ĳǆǌ ĮǏǋǗįǈĮ
Ʃ/ǌıǆ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

x

ƶǑǄǉİǌĲǏǔĲǈǉǀ ǉĮĲƾıĲĮıǆ ǋİ ȺǊǀǏǆ ıĲǎǈǒİǁĮ Ĳǔǌ ĲİǊǈǉǙǌ įǈǉĮǈǎǘǒǔǌ (ǎǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ, ƧǏ.
ƩİǊĲ. ƷĮǑĲǗĲǆĲĮǐ, ƩǈİǘǇǑǌıǆ, ĲǆǊƿĳǔǌǎ, Ĳǆǌ ȺĮǏĮǊǆĳǇİǁıĮ ȺǎıǗĲǆĲĮ Įǌƾ įǈǉĮǈǎǘǒǎ
ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǆǌ ǑȺǎǑǏǄǈǉǀ ĮȺǗĳĮıǆ ǉĮĲĮǌǎǋǀǐ ĲǎǑ ȺǏǎǕǗǌĲǎǐ, ǑȺǎǄǏĮĳǀ Ĳǔǌ įǈǉĮǈǎǘǒǔǌ)
ǇİǔǏǆǋƿǌǆ ĮȺǗ Ĳǆǌ ĮǏǋǗįǈĮ Ʃ/ǌıǆ ƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

ƮƧƷƧƶƷƧƶƬ ƩƭƳƭƮƬƷƭƮƻƱ ƮƧƭ ƯƪƭƷƳƸƵīƭƮƻƱ ƪƲƳƩƻƱ
īƭƧ ƷƬ ƩƭƧƱƳưƬ ………………. ƶƷƳƸƶ ƧƴƳƵƳƸƶ - ƴƵƳīƵƧưưƧ 2012

ƩǈǉĮǈǎǘǒǎǐ
ĳǎǏƿĮǐ
ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ

ƪȺǔǌǑǋǁĮ ǀ
ƳǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ
& ƠįǏĮ

ƧǏǈǇǋǗǐ
ĳǎǏǎǊǎǄǈǉǎǘ
ǋǆĲǏǙǎǑ
(Ƨ.ĭ.ư.)

ƧǏǈǇǋǗǐ
ǋǆĲǏǙǎǑ
Ƴ.ƴ.ƪ.Ʈ.ƪ.ƴ.ƪ.

ƷǏƾȺİǅĮ
ƸȺǎǉĮĲƾıĲǆǋĮ

ƧǏǈǇǋǗǐ
ƯǎǄĮǏǈĮıǋǎǘ

ƴƧƵƧƶƷƧƷƭƮƧ ƶƷƳƭƹƪƭƧ
ƧǏǈǇǋǗǐ
ȺĮǏĮıĲĮĲǈǉǎǘ

ƶǘǌǎǊǎ

ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ

ƴǎıǗ (ǒǔǏǁǐ
ĭ.ƴ.Ƨ.)

ĭ.ƴ.Ƨ.

ƴƧƵƧƷƬƵƬƶƪƭƶ

………

ƶƬưƪƭƻƶƪƭƶ :
x ƪȺǈıǆǋĮǁǌİĲĮǈ ǗĲǈ ǎ ĭ.ƴ.Ƨ. Ĳǔǌ ȺĮǏĮȺƾǌǔ įǈǎǈǉǆĲǈǉǙǌ įĮȺĮǌǙǌ įİǌ İǁǌĮǈ İȺǈǊƿǍǈǋǆ įĮȺƾǌǆ.
x Ƴ ĳǎǏƿĮǐ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ ĮȺǗįǎıǆ Ĳǔǌ įǈǎǈǉǆĲǈǉǙǌ įĮȺĮǌǙǌ ǑȺǎǃƾǊǊİǈ Ĳǆǌ ȺĮǏǎǘıĮ
ĮǁĲǆıǆ ȺǊǆǏǔǋǀǐ, İǌĲǗǐ ĲİııƾǏǔǌ ǋǆǌǙǌ ĮȺǗ Ĳǆǌ ǎǊǎǉǊǀǏǔıǆ Ĳǆǐ įǈĮǌǎǋǀǐ ĲǎǑ ȺǏǎǕǗǌĲǎǐ
ıĲǎǑǐ ĲİǊǈǉǎǘǐ įǈǉĮǈǎǘǒǎǑǐ ǉĮǈ ǋİĲƾ Ĳǎ ȺƿǏĮǐ Ĳǆǐ įǈİǌƿǏǄİǈĮǐ Ĳǔǌ ȺǏǎǃǊİȺǗǋİǌǔǌ ĮȺǗ Ĳǆ
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ıǒİĲǈǉǀ ǋİ Ĳǎ ȺǏǗǄǏĮǋǋĮ Ʈ.Ƹ.Ƨ. İǊƿǄǒǔǌ, ǃƾıİǈ Ĳǔǌ ǎȺǎǁǔǌ ǃİǃĮǈǙǌİĲĮǈ ǆ ǎǏǇǗĲǆĲĮ Ĳǆǐ
įǈĮǌǎǋǀǐ ĲǎǑ ȺǏǎǕǗǌĲǎǐ ıĲĮ ǋƿǊǆ ĲǎǑ ĳǎǏƿĮ.
………./………./2012
Ƴ ƧƭƷƻƱ
(ƳǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ ǉĮǈ ǑȺǎǄǏĮĳǀ ǌǗǋǈǋǎǑ İǉȺǏǎıǙȺǎǑ – ƶĳǏĮǄǁįĮ ĳǎǏƿĮ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ)
ƨƪƨƧƭƻƱƪƷƧƭ Ĳǎ Ǆǌǀıǈǎ Ĳǆǐ ǑȺǎǄǏĮĳǀǐ ǉĮǈ Ĳǎ ǌǗǋǈǋǎ Ĳǆǐ İǉȺǏǎıǙȺǆıǆǐ ĮȺǗ ĮǏǋǗįǈĮ ƧǏǒǀ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Απριλίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

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

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

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

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

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

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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