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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3583
31 Δεκεμβρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 24461
Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με
συμψηφισμό ενέργειας κατ’ εφαρμογή του άρθρου
14Α του Ν. 3468/2006.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 129), όπως ισχύει και ιδίως
την παράγραφο 1 του άρθρου 14Α αυτού, όπως αντι−
καταστάθηκε με την περίπτωση 14 της υποπαραγρά−
φου ΙΓ.8 της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του
Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85) και τροποποιήθηκε με το άρθρο
έβδομο του Ν. 4296/2014 (ΦΕΚ Α΄ 214).
2. Το Ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλε−
κτρικής ενέργειας – Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πο−
λιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 286).
3. Το Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα,
Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων
και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179).
4. Το Ν. 4315/2014 «Πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα –
Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄ 269) και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού.
5. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98), και ειδικότερα το άρθρο 90
αυτού.
6. Το Π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α΄ 85).
7. Τα Π.δ. 185/2009 (ΦΕΚ Α΄ 213), 189/2009 (ΦΕΚ Α΄
221), 24/2010 (ΦΕΚ Α΄56), 86/2012 (ΦΕΚ Α΄141), 119/2013
(ΦΕΚ Α΄153) καθώς και την απόφαση του Πρωθυπουργού
2876/7.10.2009 (ΦΕΚ Β΄ 2234/2009).
8. Την υπ’ αριθμ. 51049/31.10.2014 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: «Καθορισμός αρμοδι−
οτήτων του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Β΄ 2971/2014).

9. Το από 25.04.2014 Πόρισμα Α΄ φάσης της Ομάδας
Εργασίας που συγκροτήθηκε με την απόφαση του Γε−
νικού Γραμματέα Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με
αρ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/3490/οικ.23982/30.12.2013 για τη διε−
ρεύνηση των τεχνικών λεπτομερειών για την κατάρτιση
των συμβάσεων συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας
από αυτοπαραγωγούς στο πλαίσιο έκδοσης υπουργικής
απόφασης κατ’ εφαρμογή της διάταξης της παραγρά−
φου 2 του άρθρου 6 του Ν. 4203/2013 (Α’ 235), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την με αρ. πρωτ. ΓρΔ/7807/28.07.2014 (με αρ. πρωτ.
ΓΓΕΚΑ 13175/05.08.2014) εισήγηση της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
11. Την υπ’ αριθμ. 6/2014 Γνωμοδότηση της Ρυθμι−
στικής Αρχής Ενέργειας, η οποία διαβιβάστηκε με το
Ο−59879/17.10.2014 Έγγραφο της Αρχής (Α.Π. ΓΓΕΚΑ
13794/20.10.2014.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής
1. Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι και οι προϋ−
ποθέσεις ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων από
αυτοπαραγωγούς, κατά την έννοια της περίπτωσης 6
του άρθρου 2 του Ν. 3468/2006, για την κάλυψη ιδίων
αναγκών τους, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 14 Α του Ν. 3468/2006 όπως αντικαταστάθηκε με
την περίπτωση 14 της Υποπαραγράφου ΙΓ.8 της Παρα−
γράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 και
συμπληρώθηκε με το άρθρο έβδομο του Ν. 4296/2014.
2. Η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί
να ανέρχεται μέχρι 20 kWp. ή μέχρι το 50% της συμ−
φωνημένης ισχύος κατανάλωσης (Ισχύς Φωτοβολταϊκού
(kWp) ≤ 0,5xΣυμφωνημένη Ισχύ Κατανάλωσης (kVA)),
εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ως άνω ορίου
των 20 kWp. Ειδικά για νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους
δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής
εμβέλειας, η ανώτατη ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συ−
στήματος μπορεί να ανέρχεται έως και στο 100% της
συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης.
3. Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς ενός φωτοβολταϊκού
συστήματος που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο της πα−
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ρούσας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και Δίκτυο δεν
μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 500 kWp
της παρ. 1 του άρθρου 14Α του Ν. 3468/2006, όπως
εκάστοτε ισχύει.
4. Ειδικώς στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, η ισχύς
των συστημάτων που εγκαθίστανται στο πλαίσιο της
παρούσας μπορεί να ανέρχεται μέχρι 10kWp., και ειδικά
για την Κρήτη μέχρι 20 kWp., ή μέχρι το 50% της συμ−
φωνημένης ισχύος κατανάλωσης (Ισχύς Φωτοβολταϊκού
(kWp.) ≤ 0,5xΣυμφωνημένη Ισχύ Κατανάλωσης (kVA)),
εφόσον η τιμή αυτή είναι μεγαλύτερη του ως άνω ορίου
των 10kWp ή των 20 kWp. Ειδικά για νομικά πρόσωπα,
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινω−
φελείς ή άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς,
γενικής ή τοπικής εμβέλειας, η ανώτατη ισχύς κάθε
φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται έως
και το 100% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης.
5. Σε κάθε περίπτωση, η ισχύς ενός φωτοβολταϊκού
συστήματος που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο της πα−
ρούσας στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά δεν μπορεί να
υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 50kWp για την Κρήτη
και των 20 kWp για τα λοιπά Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.
Η ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων της παρούσας
που θα εγκατασταθεί σε κάθε ηλεκτρικό σύστημα των
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, θα προσμετράται στο
εκάστοτε ισχύον περιθώριο ισχύος για φωτοβολταϊκούς
σταθμούς του συστήματος αυτού, σύμφωνα με τις σχε−
τικές αποφάσεις της ΡΑΕ.
6. Ως ενεργειακός συμψηφισμός νοείται ο συμψηφι−
σμός της παραγόμενης από το φωτοβολταϊκό σύστημα
ενέργειας με την καταναλισκόμενη ενέργεια στις εγκα−
ταστάσεις του αυτοπαραγωγού, ο οποίος διενεργείται
σε ετήσια βάση.
7. Οι διατάξεις της παρούσας αφορούν σε σταθερά
φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία εγκαθίστανται στον
ίδιο ή όμορο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης
τις οποίες τροφοδοτούν και οι οποίες συνδέονται στο
Δίκτυο. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορεί να εγκαθί−
στανται επί κτιρίων ή επί εδάφους ή άλλων κατασκευών,
περιλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα,
σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.
8. Δικαίωμα ένταξης στις διατάξεις της παρούσας
έχουν φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή μη) ή νομι−
κά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία
είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο
εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα είτε έχουν
τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν
παραχώρησης κλπ) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη
συναίνεση του ιδιοκτήτη του χώρου.
9. Στην περίπτωση φωτοβολταϊκού συστήματος σε
κοινόχρηστο ή κοινόκτητο χώρο κτιρίου, επιτρέπεται
η εγκατάσταση ενός ή περισσοτέρων συστημάτων. Δι−
καίωμα ένταξης στις διατάξεις της παρούσας έχουν οι
κύριοι οριζόντιων ιδιοκτησιών ή οι έχοντες τη νόμιμη
χρήση αυτών μετά από παραχώρηση της χρήσης του
κοινόχρηστου ή κοινόκτητου χώρου ή μέρους αυτού
από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες. Προϋπόθεση αποτε−
λεί η συμφωνία των συνιδιοκτητών που αποδεικνύεται
με πρακτικό απόφασης της Γενικής Συνέλευσης ή με
άλλη έγγραφη συμφωνία των συνιδιοκτητών του κτιρίου,
σύμφωνα με τα οικεία καταστατικά ή άλλα δεσμευτικά
συμφωνητικά, βάσει των διατάξεων του Αστικού Κώδι−
κα. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιων συμφωνητικών,

απαιτείται η συναίνεση του συνόλου των συνιδιοκτη−
τών. Επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης χώρου για την
εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, μετά από
έγγραφη συμφωνία του κυρίου του χώρου αυτού, σε
κύριο ή τον έχοντα νόμιμη χρήση οριζόντιας ιδιοκτησίας
του κτιρίου όπου βρίσκεται ο χώρος.
10. Κάθε φωτοβολταϊκό σύστημα αντιστοιχίζεται απο−
κλειστικά με έναν μετρητή κατανάλωσης.
11. Επιτρέπεται η μετάβαση από το υφιστάμενο «Ειδικό
πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων
σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και
στέγες κτιρίων» της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του
Ν. 3468/2006 στις διατάξεις ενεργειακού συμψηφισμού
που θεσπίζονται με την παρούσα. Στην περίπτωση αυτή
συνάπτεται νέα Σύμβαση Συμψηφισμού, κατά το άρθρο
3 της παρούσας, για το εναπομένον χρονικό διάστημα
έναντι της 25ετίας της αρχικής Σύμβασης Συμψηφι−
σμού. Δεν επιτρέπεται η συνύπαρξη στον ίδιο μετρητή
κατανάλωσης συστημάτων του υφιστάμενου «Ειδικού
προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημά−
των σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα
και στέγες κτιρίων» με συστήματα που εγκαθίστανται
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
12. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στις δι−
ατάξεις της παρούσας είναι η πλήρης εξόφληση των
λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας του οικείου Προμη−
θευτή ή η ένταξη σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών προς
τον οικείο Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
Άρθρο 2
Διενέργεια ενεργειακού συμψηφισμού−Χρεώσεις
1. Ο ενεργειακός συμψηφισμός διενεργείται στους εκ−
καθαριστικούς λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας που εκδίδει ο Προμηθευτής με τον οποίο
έχει συμβληθεί ο αυτοπαραγωγός για την προμήθεια
ηλεκτρικού ρεύματος στην εγκατάσταση κατανάλωσής
του, βάσει πραγματικών δεδομένων καταμέτρησης που
παρέχονται από τον Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ
Α.Ε.). Στον πρώτο εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανά−
λωσης, μετά την ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού συ−
στήματος, η εγχυθείσα στο Δίκτυο ηλεκτρική ενέργεια,
εφεξής εξερχόμενη ενέργεια, αφαιρείται από την απορ−
ροφηθείσα από το Δίκτυο ενέργεια, εφεξής εισερχόμενη
ενέργεια, και η διαφορά, εφόσον είναι θετική, αποδίδει
την καθαρή ενέργεια που θα πρέπει να καταλογιστεί
από τον Προμηθευτή ως χρεωστέα ενέργεια στο αντα−
γωνιστικό σκέλος του λογαριασμού. Εάν η διαφορά είναι
αρνητική, δεν προκύπτει χρεωστέα ενέργεια και η εν
λόγω διαφορά πιστώνεται στον επόμενο εκκαθαριστι−
κό λογαριασμό, ως πρόσθετη εξερχόμενη ενέργεια. Σε
κάθε περίπτωση ο αυτοπαραγωγός είναι υπόχρεος για
την εξόφληση του συνολικού καταλογιζόμενου ποσού
κάθε εκδιδόμενου εκκαθαριστικού λογαριασμού, ανε−
ξαρτήτως ενδεχόμενου αναμενόμενου πλεονάσματος
παραγόμενης ενέργειας σε επόμενες χρονικές περιό−
δους, ισχυουσών των διατάξεων του Κώδικα Προμήθειας
περί εξόφλησης του λογαριασμού κατανάλωσης και
ληξιπρόθεσμων οφειλών σε Προμηθευτές.
2. Η μεταφορά τυχόν πλεονάζουσας ενέργειας από
παρελθούσες περιόδους καταμέτρησης συνεχίζεται καθ’
όλη τη διάρκεια του έτους. Με την έκδοση του 12ου, 6ου
ή 3ου εκκαθαριστικού λογαριασμού, μετά την ενεργο−
ποίηση του φωτοβολταϊκού συστήματος, προκειμένου
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για καταναλωτές μηνιαίου, διμηνιαίου ή τετραμηνιαίου
κύκλου καταμέτρησης αντιστοίχως, και κατ’ έτος στη
συνέχεια, διενεργείται η τελική εκκαθάριση του έτους
(ετήσιο ισοζύγιο εισερχόμενης και εξερχόμενης ενέρ−
γειας, δηλαδή η διαφορά της συνολικής ετήσιας εξερ−
χόμενης ενέργειας από την αντίστοιχη εισερχόμενη
ενέργεια), οπότε και τυχόν πλεόνασμα ενέργειας (αρ−
νητικό υπόλοιπο έτους) από τον ετήσιο συμψηφισμό δεν
πιστώνεται στον επόμενο εκκαθαριστικό λογαριασμό
και, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου
14 Α του Ν. 3468/2006, δεν υφίσταται υποχρέωση για
οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό για την
ενέργεια αυτή. Ο προσδιορισμός της ενέργειας χρέω−
σης των προμηθευτών για το σύνολο της προκύπτουσας
πλεονάζουσας ενέργειας από όλα τα φωτοβολταϊκά
συστήματα που εκκαθαρίστηκαν κατά τα ανωτέρω
σε κάθε μήνα του έτους για κάθε διακριτό ηλεκτρικό
σύστημα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις
των αντίστοιχων Κωδίκων Διαχείρισης Συστήματος,
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Διαχείρισης
Ηλεκτρικών Συστημάτων ΜΔΝ. Η μοναδιαία τιμή για τη
χρέωση της ενέργειας αυτής υπολογίζεται σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου
και τα ποσά πιστώνονται στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ
του άρθρου 40 του Ν. 2773/1999. Η ως άνω χρέωση
των προμηθευτών, για μεν το Διασυνδεδεμένο Σύστη−
μα πραγματοποιείται από την ΛΑΓΗΕ ΑΕ, για δε τα
Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, από τον Διαχειριστή ΜΔΝ
(ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), βάσει σχετικών στοιχείων που παρέχει ο
Διαχειριστής του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), σύμφωνα με τις
διατάξεις των οικείων Κωδίκων Διαχείρισης Συστήμα−
τος, Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Διαχείρισης
Ηλεκτρικών Συστημάτων ΜΔΝ.
3. Κατά τον ετήσιο ενεργειακό συμψηφισμό ενδέχεται
να συμψηφιστεί και μέρος χρεωστέας ενέργειας προη−
γούμενων εκκαθαριστικών λογαριασμών εντός της θεω−
ρουμένης ετησίας περιόδου συμψηφισμού, για την οποία
έχει ήδη καταβληθεί το αναλογούν τίμημα από τον αυ−
τοπαραγωγό. Η τυχόν εκ των υστέρων απαλειφόμενη
ποσότητα εισερχόμενης ενέργειας που είχε αρχικώς
χρεωθεί αντιλογίζεται στον τελευταίο εκκαθαριστικό
λογαριασμό της ετησίας περιόδου συμψηφισμού, με τιμή
αναφοράς εκείνη με την οποία λογίστηκε η αντίστοιχη
χρεωστέα ενέργεια.
4. Σε περίπτωση που στο τιμολόγιο κατανάλωσης
του αντισυμβαλλόμενου αυτοπαραγωγού προβλέπε−
ται κλιμακούμενη χρέωση, στο ανταγωνιστικό σκέλος
του, ο συμψηφισμός πραγματοποιείται με τρόπο που
να προκύπτουν οι χαμηλότερες χρεώσεις για τον αυ−
τοπαραγωγό.
5. Οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας
υπολογίζονται σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό κα−
τανάλωσης επί της συνολικής πραγματικής κατανάλω−
σης της εγκατάστασης του αυτοπαραγωγού για την
αντίστοιχη περίοδο καταμέτρησης, ήτοι επί του αθροί−
σματος της απορροφηθείσας από το Δίκτυο και της
συνολικής παραχθείσας από το φωτοβολταϊκό σύστημα
ενέργειας από το οποίο αφαιρείται η εγχυθείσα στο
Δίκτυο ενέργεια, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις
των διατάξεων των άρθρων 55 και 143 του Ν. 4001/2011
και τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4067/2012. Οι
υπόλοιπες ρυθμιζόμενες μονοπωλιακές χρεώσεις (Χρέ−
ωση Χρήσης Συστήματος, Χρέωση Χρήσης Δικτύου, και
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λοιπές ρυθμιζόμενες χρεώσεις) υπολογίζονται σε κάθε
εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης βάσει της
πραγματικά απορροφηθείσας από το Δίκτυο ενέργειας,
βάσει των μετρητικών δεδομένων κατά την αντίστοιχη
περίοδο καταμέτρησης. Οι χρεώσεις για το Ειδικό Τέλος
Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων, τον Ειδικό Φόρο
Κατανάλωσης, το Ειδικό Τέλος 5‰ του Ν. 2093/1992 και
τον ΦΠΑ υπολογίζονται όπως κάθε φορά ορίζεται από
τις κείμενες διατάξεις.
6. Προκειμένου να πιστώνεται στον ειδικό λογαριασμό
του άρθρου 40 του Ν. 2773/1999 το τυχόν πλεόνασμα
ενέργειας από τους αυτοπαραγωγούς, το οποίο προ−
κύπτει από τον ετήσιο ενεργειακό συμψηφισμό, με την
επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 14 Α του
Ν. 3468/2006, υπολογίζεται ανά μήνα μοναδιαία τιμή με
την οποία τιμολογείται το πλεόνασμα αυτό, ως εξής:
α) Για εγκαταστάσεις στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα
η μοναδιαία τιμή (€/MWh) υπολογίζεται από τον Διαχει−
ριστή του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ ΑΕ) ως μέση τιμή των
12 προηγούμενων μηνιαίων μεσοσταθμικών τιμών που
διαμορφώνονται στη χονδρεμπορική αγορά του Διασυν−
δεδεμένου Συστήματος, με βάση την οποία καλούνται οι
Προμηθευτές να καταβάλουν τα ποσά για την ενέργεια
των Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 143, παρ. 2α του Ν. 4001/2011 και σύμφωνα με την
απόφαση ΡΑΕ 14/2014 όπως κάθε φορά ισχύει.
β) Για εγκαταστάσεις στα Μη Διασυνδεδεμένα Νη−
σιά (ΜΔΝ), η μοναδιαία τιμή (€/MWh) υπολογίζεται από
τον Διαχειριστή των ΜΔΝ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε) ως μέση τιμή
των 12 προηγούμενων μηνιαίων μεσοσταθμικών τιμών
του μέσου μηνιαίου μεταβλητού κόστους παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από τις συμβατικές μονάδες σε
καθένα από τα ηλεκτρικά συστήματα ΜΔΝ, όπως αυτό
καθορίζεται βάσει των διατάξεων του Κώδικα ΜΔΝ και
των σχετικών αποφάσεων της ΡΑΕ.
γ) Τα αντίστοιχα ποσά με τα οποία πιστώνεται ο
Ειδικός Λογαριασμός υπολογίζονται, για μεν το Δια−
συνδεδεμένο Σύστημα, από τον Λειτουργό της Αγοράς
(ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα
στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, για δε
τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, από τον Διαχειριστή ΜΔΝ
(ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ), σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα
στον Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ.
7. Για το πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας που χρεώ−
νεται στους προμηθευτές υπέρ του Ειδικού Λογαρια−
σμού του άρθρου 40 του Ν. 2773/1999, καταβάλλονται
και οι αναλογούσες ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΥΚΩ, ΕΤΜΕ−
ΑΡ, χρήσης Συστήματος και Δικτύου κ.λπ.), μέσω των
σχετικών εκκαθαρίσεων της αγοράς για την κατανά−
λωση ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τα προβλεπόμενα
στους οικείους Κώδικες Διαχείρισης Συστήματος και
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και τα προβλεπό−
μενα στον Κώδικα ΜΔΝ.
Άρθρο 3
Σύμβαση Συμψηφισμού
1. Η Σύμβαση Ενεργειακού Συμψηφισμού, εφεξής Σύμ−
βαση Συμψηφισμού, συνάπτεται μεταξύ του αυτοπαρα−
γωγού και του Προμηθευτή με τον οποίο έχει συμβλη−
θεί ο αυτοπαραγωγός για την προμήθεια ηλεκτρικού
ρεύματος στην εγκατάσταση κατανάλωσής του, για
είκοσι πέντε (25) έτη, με έναρξη ισχύος την ημερομη−
νία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού
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συστήματος. Για την σύναψη Σύμβασης Συμψηφισμού
πρέπει να έχει προηγηθεί Σύμβαση Σύνδεσης για το
φωτοβολταϊκό σύστημα με τον Διαχειριστή του Δικτύου
καθώς και πλήρης εξόφληση των λογαριασμών ηλεκτρι−
κής ενέργειας του οικείου Προμηθευτή ή ένταξη σε κα−
θεστώς ρύθμισης οφειλών προς τον οικείο Προμηθευτή.
Προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του φωτοβολταϊκού
συστήματος είναι η ύπαρξη ενεργού παροχής κατανά−
λωσης στον χώρο όπου το σύστημα εγκαθίσταται, επ’
ονόματι του αυτοπαραγωγού.
2. Στην περίπτωση που ο αυτοπαραγωγός αλλάξει
Προμηθευτή για την ηλεκτροδότηση των καταναλώσεών
του, λήγει αυτοδικαίως η Σύμβαση Συμψηφισμού και
συνάπτεται νέα Σύμβαση Συμψηφισμού για το υπολει−
πόμενο εκ των είκοσι πέντε(25) ετών διάστημα μετα−
ξύ του αυτοπαραγωγού και του νέου Προμηθευτή. Σε
περίπτωση μεταβίβασης της σχετικής ιδιοκτησίας του
χώρου όπου βρίσκεται εγκατεστημένο το φωτοβολτα−
ϊκό σύστημα, ο νέος κύριος του χώρου υπεισέρχεται
αυτοδίκαια στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του
μεταβιβάζοντος που απορρέουν από τη Σύμβαση Συμ−
ψηφισμού.
3. Σε περίπτωση που καταναλωτής έχει τη νόμιμη
χρήση του χώρου στον οποίο γίνεται η κατανάλωση,
αλλά ιδιοκτήτης του φωτοβολταϊκού συστήματος είναι
ο κύριος του χώρου αυτού, είναι επιτρεπτή η σύναψη
Σύμβασης Συμψηφισμού είτε με τον κύριο, είτε με τον
έχοντα τη νόμιμη χρήση του χώρου αυτού. Προϋπόθε−
ση για τη σύναψη της Σύμβασης Συμψηφισμού είναι η
ύπαρξη ενεργού παροχής κατανάλωσης επ’ ονόματι
του αυτοπαραγωγού. Σε περίπτωση σύνδεσης με την
κοινόχρηστη παροχή του κτιρίου, η Σύμβαση Συμψηφι−
σμού συνάπτεται με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο των
ιδιοκτητών των οριζόντιων ιδιοκτησιών επ’ ονόματι του
οποίου θα πρέπει να είναι και η κοινόχρηστη παροχή
κατανάλωσης. Για τη σύναψη Σύμβασης Συμψηφισμού
με τον καταναλωτή που έχει τη νόμιμη χρήση του χώ−
ρου απαιτείται σχετική έγγραφη συμφωνία του κυρίου
του χώρου και του φωτοβολταϊκού συστήματος, με τον
νόμιμο χρήστη του χώρου για την παραχώρηση της
χρήσης του φωτοβολταϊκού συστήματος. Σε περίπτωση
που συναφθεί Σύμβαση Συμψηφισμού κατά τα ανωτέρω
και μεταβληθεί το πρόσωπο που έχει τη νόμιμη χρήση
του χώρου, τροποποιείται η Σύμβαση Συμψηφισμού, για
το υπολειπόμενο διάστημα των 25 ετών, ως προς το
πρόσωπο που μεταβάλλεται και επ’ ονόματι του οποίου
είναι πλέον η παροχή κατανάλωσης.
4. Με τη λήξη, για οποιονδήποτε λόγο, της Σύμβα−
σης Συμψηφισμού, διενεργείται η τελική εκκαθάριση
κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου
2. Στις περιπτώσεις αλλαγής Προμηθευτή, τυχόν πλε−
όνασμα ενέργειας δεν μεταφέρεται ως υποχρέωση
στον νέο Προμηθευτή και δεν υφίσταται υποχρέωση
για οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό. Για
το πλεόνασμα της εν λόγω ενέργειας λαμβάνει χώρα
η πίστωση υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου
40 του Ν. 2773/1999, σύμφωνα με το άρθρο 2.
Άρθρο 4
Εγκατάσταση και λειτουργία
φωτοβολταϊκού συστήματος − Σύνδεση με το Δίκτυο
1. Το φωτοβολταϊκό σύστημα συνδέεται στο Δίκτυο. Για
τη σύνδεση ο Διαχειριστής του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ),

κάνει χρήση της παροχής μέσω της οποίας τροφοδοτεί−
ται η εγκατάσταση κατανάλωσης όπου εγκαθίσταται το
φωτοβολταϊκό σύστημα, όταν αυτό είναι τεχνικά δυνατό.
Ο αυτοπαραγωγός απαιτείται να μεριμνήσει για τη δυ−
νατότητα εγκατάστασης των απαιτούμενων μετρητών,
στη θέση της υφιστάμενης παροχής. Σε κάθε περίπτωση
η σύνδεση αντιστοιχεί σε υφιστάμενο αριθμό παροχής
κατανάλωσης επ’ ονόματι του αυτοπαραγωγού.
2. Για τη σύνδεση φωτοβολταϊκού συστήματος υπο−
βάλλεται αίτηση προς τον ΔΕΔΔΗΕ (Τοπική Υπηρεσία,
Περιοχή), που περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον, τα εξής:
i. στοιχεία του αυτοπαραγωγού.
ii. στοιχεία της εγκατάστασης, με έντυπο αίτησης που
χορηγείται από τον ΔΕΔΔΗΕ.
iii. στοιχεία των φωτοβολταϊκών πλαισίων και του αντι−
στροφέα, καθώς και λοιπά τεχνικά στοιχεία για την
εγκατάσταση και την λειτουργία αυτών.
iv. στοιχεία της κυριότητας του χώρου στον οποίο
εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα, καθώς και
τυχόν αναγκαία συμφωνητικά, για τη διαπίστωση των
προϋποθέσεων δικαιώματος ένταξης στην παρούσα.
3. Μετά την υποβολή της αίτησης και των στοιχείων
της παραγράφου 2, ο Διαχειριστής του Δικτύου, εξετάζει
το αίτημα και προβαίνει εντός ενός (1) μηνός σε διατύ−
πωση Προσφοράς Σύνδεσης προς τον ενδιαφερόμενο
που περιλαμβάνει την περιγραφή και τη δαπάνη των
έργων σύνδεσης, η οποία ισχύει για τρεις (3) μήνες από
την ημερομηνία έκδοσής της.
4. Μετά την αποδοχή της Προσφοράς Σύνδεσης υπο−
γράφεται η Σύμβαση Σύνδεσης μεταξύ του αυτοπαρα−
γωγού και του Διαχειριστή του Δικτύου και καταβάλλε−
ται η σχετική δαπάνη. Η κατασκευή των έργων σύνδεσης
ολοκληρώνεται από τον ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ εντός ενός (1) μήνα
από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης, εφόσον δεν
απαιτούνται νέα έργα Δικτύου.
5. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης υπο−
βάλλεται αίτηση για τη σύναψη Σύμβασης Συμψηφισμού
προς τον Προμηθευτή με τον οποίον είναι συμβεβλημέ−
νος ο αυτοπαραγωγός για την εγκατάσταση κατανάλω−
σής του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα.
Η υπογραφή της Σύμβασης Συμψηφισμού ολοκληρώνε−
ται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή του
σχετικού αιτήματος.
6. Για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του φωτο−
βολταϊκού συστήματος υποβάλλεται αίτημα προς τον
ΔΕΔΔΗΕ (Τοπική Υπηρεσία, Περιοχή), με το οποίο συ−
νυποβάλλονται:
i. αντίγραφο της Σύμβασης Συμψηφισμού,
ii. υπεύθυνη δήλωση μηχανικού κατάλληλης ειδικό−
τητας για τη συνολική εγκατάσταση, με συνημμένα: α)
τεχνική περιγραφή του τρόπου αποφυγής του φαινομέ−
νου της νησιδοποίησης, β) μονογραμμικό ηλεκτρολογικό
σχέδιο της εγκατάστασης, γ) οι ρυθμίσεις των ορίων
τάσεως και συχνότητας στις οποίες ο αντιστροφέας
θα πρέπει να παραμένει εντός. Οι εν λόγω ρυθμίσεις
θα πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων +15% έως
−20% της ονομαστικής τάσης και +0,5 Hz έως −0,5 Hz
της ονομαστικής συχνότητας (για τα ΜΔΝ τα όρια από
−2,5 Hzέως +1,5 Hz). Επίσης στην υπεύθυνη δήλωση θα
πρέπει να αναφέρεται ότι σε περίπτωση υπέρβασης των
ρυθμίσεων ο αντιστροφέας θα τίθεται εκτός (αυτόματη
απόζευξη) με τις ακόλουθες χρονικές ρυθμίσεις:
α. απόζευξη του αντιστροφέα σε 0,5 δευτερόλεπτα,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
β. επανάζευξη του αντιστροφέα μετά από τρία πρώτα
λεπτά,
γ. αναφορά στο χρόνο λειτουργίας της προστασίας
έναντι νησιδοποίησης, που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει
τα 5 δευτερόλεπτα,
iii. υπεύθυνη δήλωση του αυτοπαραγωγού όπου θα
αναφέρεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας
του φωτοβολταϊκού δεν θα τροποποιηθούν οι ρυθμίσεις
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που δηλώθηκαν βάσει των απαιτήσεων της περίπτωσης
ii της παρούσας παραγράφου.
Άρθρο 5
Καθορισμός τύπου και
περιεχομένου συμβάσεων συμψηφισμού
Η Σύμβαση Συμψηφισμού συνάπτεται σύμφωνα με τον
ακόλουθο τύπο:

«ȈȊȂǺǹȈǾ ȈȊȂȌǾĭǿȈȂȅȊ

(ȖȚĮ ĮȣĲȠʌĮȡĮȖȦȖȠȪȢ ȝİ İȞİȡȖİȚĮțȩ ıȣȝȥȘĳȚıȝȩ)
ȈĲ…………………………, ıȒȝİȡĮ ……………..,

ȂǼȉǹȄȊ ȉȍȃ ȀǹȉȍĬǿ ȈȊȂǺǹȁȁȅȂǼȃȍȃ ȂǼȇȍȃ
ǹĳİȞȩȢ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ ȝİ ĲȘȞ İʌȦȞȣȝȓĮ………………………………………………….. țĮȚ
ĲȠ įȚĮțȡȚĲȚțȩ ĲȓĲȜȠ………………., Ș ȠʌȠȓĮ İȓȞĮȚ ȀȐĲȠȤȠȢ ǱįİȚĮȢ ȆȡȠȝȒșİȚĮȢ ǾȜİțĲȡȚțȒȢ
İȞȑȡȖİȚĮȢ (İĳİȟȒȢ ʌȡȠȝȘșİȣĲȒȢ), ʌȠȣ İįȡİȪİȚ ıĲ………………… ȝİ ǹ.ĭ.Ȃ. ………….. ĲȘȢ
ǻ.ȅ.Ȋ. ………. țĮȚ İțʌȡȠıȦʌİȓĲĮȚ ȞȩȝȚȝĮ Įʌȩ ĲȠȞ …………………, įȣȞȐȝİȚ ĲȘȢ ȣʌ’ ĮȡȚșȝ.
……………ĮʌȠĳȐıİȦȢ ĲȠȣ …………,
Ȁǹǿ
ǹĳİĲȑȡȠȣ Ĳ… …………………….. (İĳİȟȒȢ «ĮȣĲȠʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ȝİ İȞİȡȖİȚĮțȩ ıȣȝȥȘĳȚıȝȩ»),
ʌȠȣ țĮĲȠȚțİȓ / İįȡİȪİȚ ıĲ… …………… ȠįȩȢ ….…… ĮȡȚș. …….., ȝİ ǹ.ĭ.Ȃ. …………..
ĲȘȢ ǻ.ȅ.Ȋ……, țĮȚ İțʌȡȠıȦʌİȓĲĮȚ ȞȩȝȚȝĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠȖȡĮĳȒ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ Įʌȩ
ĲȠȞ ț. ………………… įȣȞȐȝİȚ ……………………………,
ȆȡȠȠȓȝȚȠ:
Į) ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ Ȟ.4254/2014 «ȂȑĲȡĮ ıĲȒȡȚȟȘȢ țĮȚ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ĲȘȢ İȜȜȘȞȚțȒȢ
ȠȚțȠȞȠȝȓĮȢ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȠȣ Ȟ. 4046/2012 țĮȚ ȐȜȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ», (ĭǼȀ ǹǯ
85),
ȕ) ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ Ȟ.4203/2013 «ȇȣșȝȓıİȚȢ șİȝȐĲȦȞ ǹȞĮȞİȫıȚȝȦȞ ȆȘȖȫȞ ǼȞȑȡȖİȚĮȢ
țĮȚ ȐȜȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ» (ĭǼȀ ǹǯ 235),
Ȗ) ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ Ȟ.3734/2009 «ȆȡȠȫșȘıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ įȪȠ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡȦȞ
ȤȡȒıȚȝȦȞ ȝȠȡĳȫȞ İȞȑȡȖİȚĮȢ, ȡȪșȝȚıȘ ȗȘĲȘȝȐĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ ȝİ ĲȠ ȊįȡȠȘȜİțĲȡȚțȩ ǲȡȖȠ
ȂİıȠȤȫȡĮȢ țĮȚ ȐȜȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ» (ĭǼȀ ǹǯ 8),
į) ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ Ȟ.3468/2006 «ȆĮȡĮȖȦȖȒ ǾȜİțĲȡȚțȒȢ ǼȞȑȡȖİȚĮȢ Įʌȩ ǹȞĮȞİȫıȚȝİȢ
ȆȘȖȑȢ ǼȞȑȡȖİȚĮȢ țĮȚ ȈȣȝʌĮȡĮȖȦȖȒ ǾȜİțĲȡȚıȝȠȪ țĮȚ ĬİȡȝȩĲȘĲĮȢ ȊȥȘȜȒȢ ǹʌȩįȠıȘȢ
țĮȚ ȜȠȚʌȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ» (ĭǼȀ ǹǯ 129), ȩʌȦȢ ȚıȤȪȠȣȞ,
İ) ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ Ȟ.4001/2011 «īȚĮ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ǼȞİȡȖİȚĮțȫȞ ǹȖȠȡȫȞ ǾȜİțĲȡȚıȝȠȪ
țĮȚ ĭȣıȚțȠȪ ǹİȡȓȠȣ ȖȚĮ ǲȡİȣȞĮ, ȆĮȡĮȖȦȖȒ țĮȚ įȓțĲȣĮ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ȊįȡȠȖȠȞĮȞșȡȐțȦȞ
țĮȚ ȐȜȜİȢ ȡȣșȝȓıİȚȢ (ĭǼȀ ǹǯ179),
ıĲ) ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ Ȟ.2773/1999 «ǹʌİȜİȣșȑȡȦıȘ ĲȘȢ ĮȖȠȡȐȢ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ –
ȇȪșȝȚıȘ șİȝȐĲȦȞ İȞİȡȖİȚĮțȒȢ ʌȠȜȚĲȚțȒȢ țĮȚ ȜȠȚʌȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ» (ĭǼȀ ǹǯ 286), ȩʌȦȢ
ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțĮȞ țĮȚ ȚıȤȪȠȣȞ,
ȗ) ĲȠȣ ȀȫįȚțĮ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȂİĲĮĳȠȡȐȢ ǾȜİțĲȡȚțȒȢ ǼȞȑȡȖİȚĮȢ
ʌȠȣ İȖțȡȓșȘțİ ȝİ ĲȘȞ ȣʌ’ ĮȡȚșȝ. 57/2012 (ĭǼȀ Ǻǯ103/2012) ǹʌȩĳĮıȘ ȇǹǼ, ȩʌȦȢ
ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ țĮȚ ȚıȤȪİȚ,
Ș) ĲȠȣ ȀȫįȚțĮ ȈȣȞĮȜȜĮȖȫȞ ǾȜİțĲȡȚțȒȢ ǼȞȑȡȖİȚĮȢ ʌȠȣ İȖțȡȓșȘțİ ȝİ ĲȘȞ ȣʌ’ ĮȡȚșȝ.
56/2012 (ĭǼȀ Ǻǯ 104/2012) ǹʌȩĳĮıȘ ȇǹǼ, ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ țĮȚ ȚıȤȪİȚ,
ș) ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ȀȫįȚțĮ ȆȡȠȝȒșİȚĮȢ ǾȜİțĲȡȚțȒȢ ǼȞȑȡȖİȚĮȢ ıİ ȆİȜȐĲİȢ (ĭǼȀ Ǻǯ
832/2013), ȩʌȦȢ ȚıȤȪȠȣȞ,
Ț) ĲȘȢ ȣʌ’ ĮȡȚșȝ. ĮʌȩĳĮıȘȢ ȇǹǼ/182/2013 «ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ǼȖȤİȚȡȚįȓȠȣ
ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ȂİĲȡȒıİȦȞ țĮȚ ȆİȡȚȠįȚțȒȢ ǼțțĮșȐȡȚıȘȢ ȆȡȠȝȘșİȣĲȫȞ ǻȚțĲȪȠȣ, ȩʌȦȢ ȑȤİȚ
ĲȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓ țĮȚ ȚıȤȪİȚ» (ĭǼȀ Ǻǯ 82/2006) țĮȚ țȦįȚțȠʌȠȓȘıȘ ĮȣĲȠȪ», (ĭǼȀ Ǻǯ
1463/2013) ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ,
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ȚĮ) ĲȠȣ ȀȫįȚțĮ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ǾȜİțĲȡȚțȫȞ ȈȣıĲȘȝȐĲȦȞ ȂȘ ǻȚĮıȣȞįİįİȝȑȞȦȞ ȃȘıȚȫȞ (ĭǼȀ
Ǻǯ304/11.2.2014),ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ,
Țȕ) ĲȘȢ ȣʌȠȣȡȖȚțȒȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ……….........../2014, ʌȠȣ İțįȓįİĲĮȚ țĮĲ’ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ĲȘȢ
ʌĮȡ. 1 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 14 ǹ ĲȠȣ Ȟ.3468/2006,
ȚȖ) ĲȘȢ Įʌȩ ………….. ȈȪȝȕĮıȘȢ ȈȪȞįİıȘȢ ȝİ ĲȠ ǻȓțĲȣȠ ȖȚĮ ĲȠ ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȩ ıȪıĲȘȝĮ
ʌȠȣ ȑȤİȚ İȖțĮĲĮıĲĮșİȓ ıĲȘ șȑıȘ/Ƞįȩ ………… ĲȘȢ ǻȘȝȠĲȚțȒȢ ǼȞȩĲȘĲĮȢ …… ĲȘȢ
ȆİȡȚĳİȡİȚĮțȒȢ ǼȞȩĲȘĲĮȢ ………….,
Țį) ĲȘȢ Įʌȩ ………….. ȈȪȝȕĮıȘȢ ȆȡȠȝȒșİȚĮȢ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ
ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȦȞ ȝİȡȫȞ ȖȚĮ ĲȠ ĮțȓȞȘĲȠ/ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ/ȞĲĮȚ ıĲȘ șȑıȘ/Ƞįȩ
…………. ĲȘȢ ǻȘȝȠĲȚțȒȢ ǼȞȩĲȘĲĮȢ…….. ĲȘȢ ȆİȡȚĳİȡİȚĮțȒȢ ǼȞȩĲȘĲĮȢ ……..,
Țİ) ȉȦȞ İȖȖȡȐĳȦȞ țĮȚ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ȣʌȠȕȜȒșȘțĮȞ Įʌȩ ĲȠȞ ĮĳİĲȑȡȠȣ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠ (ǹ.Ȇ.
………)
ıȣȝĳȦȞȒșȘțĮȞ, ıȣȞȠȝȠȜȠȖȒșȘțĮȞ țĮȚ ȑȖȚȞĮȞ ĮȝȠȚȕĮȓĮ ĮʌȠįİțĲȐ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:

1.

2.

ǱȡșȡȠ 1
ǹȞĲȚțİȓȝİȞȠ
ȅ ĮȣĲȠʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ȝİ İȞİȡȖİȚĮțȩ ıȣȝȥȘĳȚıȝȩ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ
țĮĲȠȤȣȡȫȞİȚ ĲȠ įȚțĮȓȦȝĮ ȞĮ țĮȜȪʌĲİȚ ȝȑȡȠȢ Ȓ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ĮȞĮȖțȫȞ ıİ ȘȜİțĲȡȚțȒ
İȞȑȡȖİȚĮ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȒȢ ĲȠȣ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȒ ĲȠȣ ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȠȪ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȚıȤȪȠȢ …….. kW ʌȠȣ șĮ İȖțĮĲĮıĲĮșİȓ ıĲȘ șȑıȘ/Ƞįȩ
………………………. ĲȘȢ ǻȘȝȠĲȚțȒȢ ǼȞȩĲȘĲĮȢ...………….. ĲȘȢ ȆİȡȚĳİȡİȚĮțȒȢ
ǼȞȩĲȘĲĮȢ ……................, İȓĲİ ĮȣĲȒ ĲĮȣĲȠȤȡȠȞȓȗİĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ țĮĲĮȞȐȜȦıȒ ĲȠȣ İȓĲİ ȩȤȚ,
ȝİ įȚİȞȑȡȖİȚĮ İĲȒıȚȠȣ İȞİȡȖİȚĮțȠȪ ıȣȝȥȘĳȚıȝȠȪ, ȖȚĮ ȤȡȠȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ȓıȘ ȝİ ĮȣĲȒ
ʌȠȣ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ǱȡșȡȠ 4. Ǿ ȝȑșȠįȠȢ ĲȠȣ İȞİȡȖİȚĮțȠȪ ıȣȝȥȘĳȚıȝȠȪ ȝİĲĮȟȪ
ʌĮȡĮȖȩȝİȞȘȢ țĮȚ țĮĲĮȞĮȜȚıțȩȝİȞȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ȣʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ
ĲȠ ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȩ ıȪıĲȘȝĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȠȞ ȓįȚȠ Ȓ ȩȝȠȡȠ ȤȫȡȠ ȝİ ĲȘȞ İȟȣʌȘȡİĲȠȪȝİȞȘ
ȘȜİțĲȡȚțȒ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ (țĮĲĮȞȐȜȦıȘ), Ș ȠʌȠȓĮ ıȣȞįȑİĲĮȚ ıĲȠ ǻȓțĲȣȠ. ȅ
ʌȡȠȝȘșİȣĲȒȢ ıȣȝĳȦȞİȓ țĮȚ ĮȞĮȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗİȚ, ȝȑıȦ ĲȦȞ
ȜȠȖĮȡȚĮıȝȫȞ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ ȘȜİțĲȡȚțȠȪ ȡİȪȝĮĲȠȢ ĲȠȞ İȞİȡȖİȚĮțȩ ıȣȝȥȘĳȚıȝȩ ıĲȘȞ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ ĮȣĲȠʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ȝİ İȞİȡȖİȚĮțȩ ıȣȝȥȘĳȚıȝȩ țĮȚ ȞĮ ȣʌȠȜȠȖȓȗİȚ ĲȠ
ĲȓȝȘȝĮ ʌȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȣĲȠʌĮȡĮȖȦȖȩ ȝİ İȞİȡȖİȚĮțȩ
ıȣȝȥȘĳȚıȝȩ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ.
Ǿ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ĮȣĲȒ ĮȞĮȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ
ȝİȡȫȞ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȆȡȠȝȒșİȚĮȢ (ıȘȝİȓȠ Țįǯ ĲȠȣ ʌȡȠȠȚȝȓȠȣ).
ȇȘĲȐ ıȣȝĳȦȞİȓĲĮȚ ȩĲȚ Ƞ ʌȡȠȝȘșİȣĲȒȢ įİȞ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ıİ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȘȢ ȝİșȩįȠȣ ĲȠȣ
İȞİȡȖİȚĮțȠȪ ıȣȝȥȘĳȚıȝȠȪ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȩĲȚ ʌĮȡĮȕȚȐȗȠȞĲĮȚ ĲĮ
ıȣȝĳȦȞȘȝȑȞĮ ĲİȤȞȚțȐ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȠȪ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ. ǼĳȩıȠȞ Ƞ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒȢ ĲȠȣ ǻȚțĲȪȠȣ İțĲȚȝȐ ȩĲȚ Ș ʌĮȡĮȖȩȝİȞȘ ȘȜİțĲȡȚțȒ
İȞȑȡȖİȚĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ țĮĲĮĳĮȞȫȢ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ
ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȠȪ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȒ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ İȣȜȩȖȦȢ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ
ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ, ĲȘ ȖİȦȖȡĮĳȚțȒ șȑıȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ
ț.Ȝʌ, İțțȚȞİȓ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ įȚĮʌȓıĲȦıȘȢ ĲȣȤȩȞ ʌĮȡĮȕȓĮıȘȢ ĲȦȞ ĲİȤȞȚțȫȞ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ. Ǿ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĮȣĲȒ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ Įʌȩ
ĲȠȞ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒ ĲȠȣ ǻȚțĲȪȠȣ, țĮĲȩʌȚȞ ĲȘȢ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ İȜȑȖȤȦȞ, ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ
țĮȚ ĮȣĲȠȥȓĮȢ, ȤȦȡȓȢ İȚįȠʌȠȓȘıȘ, ıĲȠ ȤȫȡȠ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ İĳȩıȠȞ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ. ǼĳȩıȠȞ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ʌĮȡȐȕĮıȘ, İȚįȠʌȠȚİȓĲĮȚ İȖȖȡȐĳȦȢ Ƞ ȆȡȠȝȘșİȣĲȒȢ
ȖȚĮ ĲȘȞ ȐıțȘıȘ ĲȦȞ įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ ĲȠȣ ȕȐıİȚ ĲȦȞ ȩȡȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ țĮȚ
İʌȚʌȜȑȠȞ țĮĲĮʌȓʌĲİȚ ʌȠȚȞȚțȒ ȡȒĲȡĮ ȪȥȠȣȢ 10.000€ ȣʌȑȡ ĲȠȣ ȆȡȠȝȘșİȣĲȒ
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Ǿ İȞȑȡȖİȚĮ ĲȠȣ ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȠȪ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ șĮ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ ıĲȠ ǻȓțĲȣȠ ȝİ
İȞĮȜȜĮııȩȝİȞȠ ȡİȪȝĮ ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ ĲȐıȘȢ … V, ȖȚĮ ĲȡȚĳĮıȚțȩ (Ȓ ȝȠȞȠĳĮıȚțȩ, țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ) ıȪıĲȘȝĮ, țĮȚ ȠȞȠȝĮıĲȚțȒȢ ıȣȤȞȩĲȘĲĮȢ ʌİȞȒȞĲĮ ʌİȡȚȩįȦȞ ĮȞȐ
įİȣĲİȡȩȜİʌĲȠ (50 Ǿz) țĮȚ ıİ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȠȪ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ȝİ ĲȠ ǻȓțĲȣȠ. ȉȠ ȝȑȖȚıĲȠ ȩȡȚȠ ĲȘȢ ȚıȤȪȠȢ ʌȠȣ șĮ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȩ
ıȪıĲȘȝĮ șĮ İȓȞĮȚ …... kW, ȝİ ȝȑıȘ ĲȚȝȒ 15 min, ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲȘ ȈȪȝȕĮıȘ
ȈȪȞįİıȘȢ (ıȘȝİȓȠ ȚȖǯ ĲȠȣ ʌȡȠȠȚȝȓȠȣ).

ǱȡșȡȠ 2
ȈȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĲȠ țĮȞȠȞȚıĲȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ
ȉĮ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȝȑȡȘ ȣʌȠȤȡİȠȪȞĲĮȚ ȞĮ İȞİȡȖȠȪȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȀȫįȚțĮ
ȈȣȞĮȜȜĮȖȫȞ ǾȜİțĲȡȚțȒȢ ǼȞȑȡȖİȚĮȢ, ȀȫįȚțĮ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ țĮȚ ĲȠȣ ȀȫįȚțĮ
ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȠȣ ǻȚțĲȪȠȣ [(Ȓ, İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, ĲȠȣ ȀȫįȚțĮ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȦȞ ǾȜİțĲȡȚțȫȞ
ȈȣıĲȘȝȐĲȦȞ ĲȦȞ ȂȘ ǻȚĮıȣȞįİįİȝȑȞȦȞ ȃȘıȚȫȞ (ȀȫįȚțĮȢ Ȃǻȃ), İĳȩıȠȞ Ș İȖțĮĲȐıĲĮıȘ
ĮĳȠȡȐ Ȃǻȃ], ȩʌȦȢ İțȐıĲȠĲİ ȚıȤȪȠȣȞ, țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ ȝİ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ȜȠȚʌȒ
țİȓȝİȞȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ.
ǱȡșȡȠ 3
ȆȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȩȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țĮȚ ĳȩȡĲȚıȘȢ
ȉȠ ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȩ ıȪıĲȘȝĮ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ĮĳȠȡȐ Ș ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ, șĮ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲȠ Ȟ. 3468/2006țĮȚ ȚįȓȦȢ ĲȠ ȐȡșȡȠ 9 (Ȓ 10, ĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ Ȃǻȃ) ĮȣĲȠȪ, ĲȠȞ ȀȫįȚțĮ
ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȠȣ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ țĮȚ ȚįȓȦȢ ĲȠ ȀİĳȐȜĮȚȠ 18 ĮȣĲȠȪ, ĲȠȞ ȀȫįȚțĮ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȠȣ
ǻȚțĲȪȠȣ,[(Ȓ, İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, ĲȠȣ ȀȫįȚțĮ Ȃǻȃ, İĳȩıȠȞ Ș İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĮĳȠȡȐ Ȃǻȃ],ĲȘȞ
ȣʌȠȣȡȖȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ ……./2014 (ıȘȝİȓȠ Țȕǯ ĲȠȣ ʌȡȠȠȚȝȓȠȣ) țĮȚ ĲȘ ȜȠȚʌȒ țİȓȝİȞȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ.

1.

ǱȡșȡȠ 4
ǻȚȐȡțİȚĮ ȈȪȝȕĮıȘȢ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ, ȝİ ĲȘȞ İʌȚĳȪȜĮȟȘ İȚįȚțȩĲİȡȦȞ ʌȡȠȕȜȑȥİȦȞ ĮȣĲȒȢ, ȚıȤȪİȚ Įʌȩ
ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ ıȪȞįİıȘȢ ĲȠȣ ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȠȪ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ 1 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 3 ĲȘȢ ȣʌȠȣȡȖȚțȒȢ
ĮʌȩĳĮıȘȢ ………./2014 (ıȘȝİȓȠ Țȕ’ ĲȠȣ ʌȡȠȠȚȝȓȠȣ) ȖȚĮ İȚțȠıȚʌȑȞĲİ (25) ȑĲȘ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ıȣȞȐʌĲİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘ ȝİĲȐȕĮıȘ
ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞĲȠȢ ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȠȪ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȠȣ İȓȤİ İȖțĮĲĮıĲĮșİȓ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȠȣ
ǼȚįȚțȠȪ ȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ ĭȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȫȞ ȈȣıĲȘȝȐĲȦȞ İʌȓ țĲȚȡȚĮțȫȞ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ
(ĭǼȀ
Ǻ/1079/2009)
ıĲȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ
ĲȘȢ
ȣʌȠȣȡȖȚțȒȢ
ĮʌȩĳĮıȘȢ………./2014 (ıȘȝİȓȠ Țȕ’ ĲȠȣ ʌȡȠȠȚȝȓȠȣ) ȖȚĮ ĮȣĲȠʌĮȡĮȖȦȖȠȪȢ ȝİ
İȞİȡȖİȚĮțȩ ıȣȝȥȘĳȚıȝȩ, Ȓ ȜȩȖȦ ĮȜȜĮȖȒȢ ȆȡȠȝȘșİȣĲȒ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ıİ
ıȣȞȑȤİȚĮ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȈȣȝȥȘĳȚıȝȠȪ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ ȣʌȠȣȡȖȚțȒȢ
ĮʌȩĳĮıȘȢ……../2014 (ıȘȝİȓȠ Țȕ’ ĲȠȣ ʌȡȠȠȚȝȓȠȣ), ĮȣĲȒ ȚıȤȪİȚ ȖȚĮ ĲȠ İȞĮʌȠȝȑȞȠȞ
ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘȝĮ ȑȞĮȞĲȚ ĲȘȢ 25İĲȓĮȢ ĲȘȢ ĮȡȤȚțȒȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ıȣȝȥȘĳȚıȝȠȪ, ȒĲȠȚ ȖȚĮ
……….

2.

Ǿ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ țĮĲȐ ĲȠ ȐȡșȡȠ 1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ țĮȚ ĲȠ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ įȚțĮȓȦȝĮ ĲȠȣ ĮȣĲȠʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ȝİ İȞİȡȖİȚĮțȩ ıȣȝȥȘĳȚıȝȩ ȚıȤȪȠȣȞ Įʌȩ
ĲȘȞ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ıȪȞįİıȘȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ȩıĮ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀȫįȚțĮ
ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȠȣ ǻȚțĲȪȠȣ țĮȚ ıĲȘ ȈȪȝȕĮıȘ ȈȪȞįİıȘȢ. Ǿ ĮȞȦĲȑȡȦ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȑȞĮȡȟȘȢ ȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ ȝİ ıȤİĲȚțȒ ĮȞĮȖȖİȜȓĮ ĲȠȣ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒ ĲȠȣ ǻȚțĲȪȠȣ.

3.

ȉȣȤȩȞ ȜȪıȘ ĲȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȆȡȠȝȒșİȚĮȢ ĲȠȣ ıȘȝİȓȠȣ Țįǯ ĲȠȣ ʌȡȠȠȚȝȓȠȣ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
İʌȚĳȑȡİȚ ĮȣĲȠįȚțĮȓȦȢ țĮȚ ȜȪıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ.
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ǱȡșȡȠ 5
ȋȡİȫıİȚȢ
ȅ ȆȡȠȝȘșİȣĲȒȢ İȓȞĮȚ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩ ĲȦȞ ȤȡİȫıİȦȞ ĲȘȢ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ
İȞȑȡȖİȚĮȢ ıİ țȐșİ İțțĮșĮȡȚıĲȚțȩ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ ȦȢ ĮțȠȜȠȪșȦȢ:

1.

2.

Į.

ȅȚ ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȑȢ ȤȡİȫıİȚȢ İʌȚȕȐȜȜȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȘȢ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ʌȠȣ
ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ĲȘȞ įȚĮĳȠȡȐ ĲȘȢ İȖȤȣșİȓıĮȢ ıĲȠ ǻȓțĲȣȠ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ
(İȟİȡȤȩȝİȞȘ İȞȑȡȖİȚĮ) Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌȠȡȡȠĳȘșİȓıĮ Įʌȩ ĲȠ ǻȓțĲȣȠ İȞȑȡȖİȚĮ,
(İȚıİȡȤȩȝİȞȘ İȞȑȡȖİȚĮ). ǼȐȞ Ș įȚĮĳȠȡȐ İȓȞĮȚ ĮȡȞȘĲȚțȒ, įİȞ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȤȡİȦıĲȑĮ
İȞȑȡȖİȚĮ țĮȚ Ș İȞ ȜȩȖȦ įȚĮĳȠȡȐ ʌȚıĲȫȞİĲĮȚ ıĲȠȞ İʌȩȝİȞȠ İțțĮșĮȡȚıĲȚțȩ
ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ, ȦȢ ʌȡȩıșİĲȘ İȟİȡȤȩȝİȞȘ İȞȑȡȖİȚĮ.

ȕ.

ȅȚ ȡȣșȝȚȗȩȝİȞİȢ ȝȠȞȠʌȦȜȚĮțȑȢ ȤȡİȫıİȚȢ, ʌȜȘȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ ȀȠȚȞȒȢ ȍĳȑȜİȚĮȢ
(ȊȀȍ) țĮȚ ǼȉȂǼǹȇ (ȋȡȑȦıȘ ȋȡȒıȘȢ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ, ȋȡȑȦıȘ ȋȡȒıȘȢ ǻȚțĲȪȠȣ, țĮȚ
ȜȠȚʌȑȢ ȡȣșȝȚȗȩȝİȞİȢ ȤȡİȫıİȚȢ), İʌȚȕȐȜȜȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȘȢ İȚıİȡȤȩȝİȞȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ.

Ȗ.

ȅȚ ȤȡİȫıİȚȢ ĲȦȞ ȊȀȍ İʌȚȕȐȜȜȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ
ĲȘȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ ĲȠȣ ĮȣĲȠʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ȝİ İȞİȡȖİȚĮțȩ ıȣȝȥȘĳȚıȝȩ
ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ʌİȡȓȠįȠ țĮĲĮȝȑĲȡȘıȘȢ, ȒĲȠȚ İʌȓ ĲȠȣ ĮșȡȠȓıȝĮĲȠȢ ĲȘȢ
İȚıİȡȤȩȝİȞȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ ʌĮȡĮȖȩȝİȞȘȢ Įʌȩ ĲȠ ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȩ ıȪıĲȘȝĮ
İȞȑȡȖİȚĮȢ Įʌȩ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ Ș İȟİȡȤȩȝİȞȘ ʌȡȠȢ ĲȠ ǻȓțĲȣȠ İȞȑȡȖİȚĮ.

į.

ȅȚ ȜȠȚʌȑȢ ȤȡİȫıİȚȢ (ǼȉȂǼǹȇ, ǼȚįȚțȩȢ ĭȩȡȠȢ ȀĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ, ǼȚįȚțȩ ȉȑȜȠȢ 5‰ ĲȠȣ
Ȟ.2093/1992, ĭȆǹ) ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ ȩʌȦȢ țȐșİ ĳȠȡȐ ȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ țİȓȝİȞİȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țȜȚȝĮțȠȪȝİȞȘȢ ȤȡȑȦıȘȢ ĲȦȞ ȤȡİȫıİȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠ
ĲȚȝȠȜȩȖȚȠ ĲȠȣ ĮȞĲȚıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠȣ ĮȣĲȠʌĮȡĮȖȦȖȠȪ, Ș įȚİȞȑȡȖİȚĮ ĲȠȣ İȞİȡȖİȚĮțȠȪ
ıȣȝȥȘĳȚıȝȠȪ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ȠįȘȖİȓ ıĲȘȞ İȜȐȤȚıĲȘ įȣȞĮĲȒ ıȣȞȠȜȚțȒ
ȤȡȑȦıȘ ȖȚĮ ĲȠȞ ĮȣĲȠʌĮȡĮȖȦȖȩ.
ǱȡșȡȠ 6
ȂİĲȡȒıİȚȢ

1.

Ǿ țĮĲĮȝȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȩȝİȞȘȢ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ĲȠȣ ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȠȪ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘȢ İȚıİȡȤȩȝİȞȘȢ țĮȚ İȟİȡȤȩȝİȞȘȢ Įʌȩ țĮȚ ʌȡȠȢ ĲȠ ǻȓțĲȣȠ
ȘȜİțĲȡȚțȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ǻǼǻǻǾǼ ǹ.Ǽ. ȦȢ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒ ĲȠȣ
ǻȚțĲȪȠȣ, țĮĲȐ ĲȠȞ ȣĳȚıĲȐȝİȞȠ țȪțȜȠ țĮĲĮȝȑĲȡȘıȘȢ ʌȠȣ įȚȑʌİȚ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ
țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ ĲȠȣ ĮȣĲȠʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ȝİ İȞİȡȖİȚĮțȩ ıȣȝȥȘĳȚıȝȩ, ıȪȝĳȦȞĮ țĮȚ ȝİ ĲȘ
ȈȪȝȕĮıȘ ȆȡȠȝȒșİȚĮȢ (ıȘȝİȓȠ Țįǯ ĲȠȣ ʌȡȠȠȚȝȓȠȣ).

2.

ȅ ȣĳȚıĲȐȝİȞȠȢ ȝİĲȡȘĲȒȢ țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ ĲȘȢ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĮȞĲȚțĮșȓıĲĮĲĮȚ
Įʌȩ įȪȠ ȝİĲȡȘĲȑȢ įȚʌȜȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ - țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ
įȚțĮȚȠįȠıȓĮ ĲȠȣ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒ ĲȠȣ ǻȚțĲȪȠȣ. ȅ ȑȞĮȢ ȝİĲȡȘĲȒȢ (ȂİĲȡȘĲȒȢ 1) ȝİĲȡȐİȚ
ĲȘȞ ʌĮȡĮȖȩȝİȞȘ țĮȚ ĲȘȞ țĮĲĮȞĮȜȚıțȩȝİȞȘ Įʌȩ ĲȠ ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȩ ıȪıĲȘȝĮ ȘȜİțĲȡȚțȒ
İȞȑȡȖİȚĮ țĮȚ Ƞ įİȪĲİȡȠȢ (ȂİĲȡȘĲȒȢ 2) ĲȘȞ İȚıİȡȤȩȝİȞȘ țĮȚ İȟİȡȤȩȝİȞȘ Įʌȩ țĮȚ ʌȡȠȢ
ĲȠ ǻȓțĲȣȠ ȘȜİțĲȡȚțȒ İȞȑȡȖİȚĮ țĮȚ ȠȚ ȤȡİȦıĲȑİȢ ʌȠıȩĲȘĲİȢ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ ȦȢ İȟȒȢ:
Į. Ǿ įȚĮĳȠȡȐ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȪȠ ȝİĲȡȠȪȝİȞȦȞ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ ĲȠȣ įİȪĲİȡȠȣ ȝİĲȡȘĲȒ
(ȂİĲȡȘĲȒ 2) (İȚıİȡȤȩȝİȞȘ ȝİȓȠȞ İȟİȡȤȩȝİȞȘ İȞȑȡȖİȚĮ) ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȘȞ
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ıȣȝȥȘĳȚȗȩȝİȞȘ İȞȑȡȖİȚĮ İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ İʌȚȕȐȜȜȠȞĲĮȚ, İĳȩıȠȞ ĮȣĲȒ İȓȞĮȚ șİĲȚțȒ,
ȠȚ ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȑȢ ȤȡİȫıİȚȢ.
ȕ.

ȅȚ ȡȣșȝȚȗȩȝİȞİȢ ȝȠȞȠʌȦȜȚĮțȑȢ ȤȡİȫıİȚȢ ʌȜȘȞ ȊȀȍ țĮȚ ǼȉȂǼǹȇ (ȋȡȑȦıȘ
ȋȡȒıȘȢ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ, ȋȡȑȦıȘ ȋȡȒıȘȢ ǻȚțĲȪȠȣ, țĮȚ ȜȠȚʌȑȢ ȡȣșȝȚȗȩȝİȞİȢ
ȤȡİȫıİȚȢ), İʌȚȕȐȜȜȠȞĲĮȚ İʌȓ ĲȘȢ ȝİĲȡȠȪȝİȞȘȢ Įʌȩ ĲȠȞ įİȪĲİȡȠ ȝİĲȡȘĲȒ
İȚıİȡȤȩȝİȞȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ.

Ȗ.

Ǿ țĮĲĮȞĮȜȚıțȩȝİȞȘ İȞȑȡȖİȚĮ, İʌȓ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ İʌȚȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȠȚ ȤȡİȫıİȚȢ ȊȀȍ,
ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȝİ ʌȡȠıșĮĳĮȓȡİıȘ ĲȦȞ ȝİĲȡȠȪȝİȞȦȞ ʌȠıȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ įȪȠ ȝİĲȡȘĲȫȞ
ȦȢ İȟȒȢ:
ȀĮĲĮȞĮȜȚıțȩȝİȞȘ İȞȑȡȖİȚĮ = ǼȚıİȡȤȩȝİȞȘ – ǼȟİȡȤȩȝİȞȘ + ȆĮȡĮȖȩȝİȞȘ
İȞȑȡȖİȚĮ

į. ȅȚ ȜȠȚʌȑȢ ȤȡİȫıİȚȢ (ǼȉȂǼǹȇ, ǼȚįȚțȩȢ ĭȩȡȠȢ ȀĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ, ǼȚįȚțȩ ȉȑȜȠȢ 5‰,
ĭȆǹ) ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ İʌȓ İȞȑȡȖİȚĮȢ ȩʌȦȢ ĮȣĲȒ țȐșİ ĳȠȡȐ ȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ
țİȓȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ.
3.

īȚĮ ĲȚȢ ȝİĲȡȒıİȚȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȠȞ ȀȫįȚțĮ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ
ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ [(Ȓ, İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, ĲȠȣ ȀȫįȚțĮ Ȃǻȃ, İĳȩıȠȞ Ș İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĮĳȠȡȐ ıİ
Ȃǻȃ], țĮșȫȢ țĮȚ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ȣʌ’ ĮȡȚșȝ. ĮʌȩĳĮıȘȢ ȇǹǼ/182/2013
«ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ ǼȖȤİȚȡȚįȓȠȣ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ȂİĲȡȒıİȦȞ țĮȚ ȆİȡȚȠįȚțȒȢ
ǼțțĮșȐȡȚıȘȢ ȆȡȠȝȘșİȣĲȫȞ ǻȚțĲȪȠȣ, ȩʌȦȢ ȑȤİȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓ țĮȚ ȚıȤȪİȚ» (ĭǼȀ Ǻǯ
82/2006) țĮȚ țȦįȚțȠʌȠȓȘıȘ ĮȣĲȠȪ», ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ.

ǱȡșȡȠ 7
ǻȚțĮȓȦȝĮ ʌȡȩıȕĮıȘȢ ıĲȚȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȠȪ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ȅ ĮȣĲȠʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ȝİ İȞİȡȖİȚĮțȩ ıȣȝȥȘĳȚıȝȩ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ıĲȘ ǻǼǻǻǾǼ ǹ.Ǽ. ȦȢ
ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒ ĲȠȣ ǻȚțĲȪȠȣ, ĲȘȞ ʌȡȩıȕĮıȘ ıĲȚȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ, İĳȩıȠȞ ĮȣĲȩ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȖȚĮ
ĲȘȞ İțʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ȣʌȠȤȡİȫıİȫȞ ĲȘȢ țĮȚ ĲȘȞ ȐıțȘıȘ ĲȦȞ ĮȡȝȠįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȘȢ ʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀȫįȚțĮ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȠȣ ǻȚțĲȪȠȣ țĮȚ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ.
ǱȡșȡȠ 8
ȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȓ țĮȚ ʌȜȘȡȦȝȑȢ
1.

Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ıȣȝȥȘĳȚıȝȠȪ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıĲȠȣȢ İțțĮșĮȡȚıĲȚțȠȪȢ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪȢ
țĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ țĮĲȐ ĲȠȣȢ țȪțȜȠȣȢ țĮĲĮȝȑĲȡȘıȘȢ ĲȘȢ țĮĲĮȞĮȜȚıțȩȝİȞȘȢ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ
İȞȑȡȖİȚĮȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘ ȈȪȝȕĮıȘ ȆȡȠȝȒșİȚĮȢ (ıȘȝİȓȠ Țįǯ ĲȠȣ ʌȡȠȠȚȝȓȠȣ). ȆȚȠ
ĮȞĮȜȣĲȚțȐ, ıİ țȐșİ țȪțȜȠ țĮĲĮȝȑĲȡȘıȘȢ, įȘȜĮįȒ ĮȞȐ ȝȒȞĮ, įȓȝȘȞȠ Ȓ ĲİĲȡȐȝȘȞȠ,
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȖȚĮ țĮĲĮȞĮȜȦĲȑȢ ȝȘȞȚĮȓȠȣ, įȚȝȘȞȚĮȓȠȣ țĮȚ ĲİĲȡĮȝȘȞȚĮȓȠȣ țȪțȜȠȣ
țĮĲĮȝȑĲȡȘıȘȢ ĮȞĲȚıĲȠȓȤȦȢ, Ƞ ʌȡȠȝȘșİȣĲȒȢ ȣʌȠȜȠȖȓȗİȚ ĲȘ įȚĮĳȠȡȐ ĲȘȢ İȚıİȡȤȩȝİȞȘȢ
İȞȑȡȖİȚĮȢ Įʌȩ ĲȘȞ İȟİȡȤȩȝİȞȘ İȞȑȡȖİȚĮ ʌȡȠȢ ĲȠ ǻȓțĲȣȠ. ȉȣȤȩȞ ʌȜİȩȞĮıȝĮ (șİĲȚțȒ
įȚĮĳȠȡȐ) ȝİĲĮĳȑȡİĲĮȚ ȦȢ ʌȡȩıșİĲȘ İȟİȡȤȩȝİȞȘ İȞȑȡȖİȚĮ ıĲȠȞ İʌȩȝİȞȠ
İțțĮșĮȡȚıĲȚțȩ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ, İȞȫ ĲȣȤȩȞ ȑȜȜİȚȝȝĮ (ĮȡȞȘĲȚțȒ įȚĮĳȠȡȐ) șĮ ĲȚȝȠȜȠȖİȓĲĮȚ
țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 5, ȝİ ıȣȞĮțȩȜȠȣșȘ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ
İȝʌȡȩșİıȝȘȢ İȟȩĳȜȘıȘȢ ĲȠȣ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȣĲȠʌĮȡĮȖȦȖȩ ȝİ İȞİȡȖİȚĮțȩ
ıȣȝȥȘĳȚıȝȩ, țĮĲȐ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȀȫįȚțĮ ȆȡȠȝȒșİȚĮȢ ǾȜİțĲȡȚțȒȢ ǼȞȑȡȖİȚĮȢ ıİ
ȆİȜȐĲİȢ. ȈĲȠȞ ĲİȜİȣĲĮȓȠ İțțĮșĮȡȚıĲȚțȩ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ĲȘȢ İĲȒıȚĮȢ ʌİȡȚȩįȠȣ
ıȣȝȥȘĳȚıȝȠȪ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ Ș ĲİȜȚțȒ İțțĮșȐȡȚıȘ. ȉȣȤȩȞ ȤȡİȦıĲȑĮ İȞȑȡȖİȚĮ
ʌĮȡİȜșȠȣıȫȞ ʌİȡȚȩįȦȞ țĮĲĮȝȑĲȡȘıȘȢ ʌȠȣ ĲİȜȚțȐ ĮʌĮȜİȓĳİĲĮȚ ȝİ ĲȠȞ İĲȒıȚȠ
ıȣȝȥȘĳȚıȝȩ ĮȞĲȚȜȠȖȓȗİĲĮȚ ıĲȠȞ ĲİȜİȣĲĮȓȠ İțțĮșĮȡȚıĲȚțȩ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ĲȘȢ İĲȘıȓĮȢ
ʌİȡȚȩįȠȣ ıȣȝȥȘĳȚıȝȠȪ. ȉȣȤȩȞ ʌȜİȠȞȐȗȠȣıĮ, ȝİĲȐ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ İțțĮșȐȡȚıȘ ĲȠȣ
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İĲȒıȚȠȣ ıȣȝȥȘĳȚıȝȠȪ, ʌȠıȩĲȘĲĮ İȟİȡȤȩȝİȞȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ įİȞ ȝİĲĮĳȑȡİĲĮȚ ʌİȡĮȚĲȑȡȦ
țĮȚ Ƞ ĮȣĲȠʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ȝİ İȞİȡȖİȚĮțȩ ıȣȝȥȘĳȚıȝȩ įİȞ ĮʌȠȗȘȝȚȫȞİĲĮȚ ȝİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ
ĲȡȩʌȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĮȣĲȒ. ȅȚ ȣʌȩȜȠȚʌİȢ ȤȡİȫıİȚȢ (ȡȣșȝȚȗȩȝİȞİȢ) ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚ
țĮȚ ȤȡİȫȞȠȞĲĮȚ țĮȞȠȞȚțȐ ĮȞȐ țȪțȜȠ țĮĲĮȝȑĲȡȘıȘȢ.
2.

Ȉİ țȐșİ İțțĮșĮȡȚıĲȚțȩ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ĮʌȠĲȣʌȫȞȠȞĲĮȚ įȚĮțȡȚĲȐ ȠȚ ȝİĲȡȘșİȓıİȢ
ʌȠıȩĲȘĲİȢ İȚıİȡȤȩȝİȞȘȢ, İȟİȡȤȩȝİȞȘȢ țĮȚ ʌĮȡĮȖȩȝİȞȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȣȤȩȞ
ȝİĲĮĳİȡșİȓıĮ ʌȡȩıșİĲȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ İȟİȡȤȩȝİȞȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ Įʌȩ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠ
İțțĮșĮȡȚıĲȚțȩ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ.

3.

Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȖȚĮ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ȜȩȖȠ įİȞ țĮĲĮıĲİȓ İĳȚțĲȒ Ș ȜȒȥȘ
ĲȦȞ İȞįİȓȟİȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ĲȘȢ ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȚıȝȑȞȘȢ țĮĲĮȝȑĲȡȘıȘȢ, Ƞ
ıȣȝȥȘĳȚıȝȩȢ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ĮȝȑıȦȢ ȝȩȜȚȢ įȚİȞİȡȖȘșİȓ Ș İʌȩȝİȞȘ ĲĮțĲȚțȒ țĮĲĮȝȑĲȡȘıȘ.

1.

ǱȡșȡȠ 9
ǹȞȦĲȑȡĮ ȕȓĮ
ȅȚ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĲȦȞ ıȣȝȕĮȜȜȠȝȑȞȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ
ĮȞĮıĲȑȜȜȠȞĲĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ıȣȝȕȠȪȞ ʌİȡȚıĲĮĲȚțȐ ĮȞȦĲȑȡĮȢ ȕȓĮȢ, ĲĮ ȠʌȠȓĮ
İȝʌȠįȓȗȠȣȞ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ĮȣĲȫȞ. ȍȢ ĲȑĲȠȚĮ ʌİȡȚıĲĮĲȚțȐ ȞȠȠȪȞĲĮȚ
İȞįİȚțĲȚțȐ Ș ʌȜȘȝȝȪȡĮ, Ƞ țİȡĮȣȞȩȢ, Ƞ ıİȚıȝȩȢ, Ș ʌȣȡțĮȧȐ, Ș ȑțȡȘȟȘ, Ƞ ʌȩȜİȝȠȢ, Ș
țĮĲȐıĲĮıȘ İșȞȚțȒȢ ĮȞȐȖțȘȢ, Ș ȐȞȦ ĲȦȞ 5 ȘȝİȡȫȞ ĮʌİȡȖȓĮ (īİȞȚțȒ Ȓ țȜĮįȚțȒ) țĮșȫȢ
țĮȚ țȐșİ ĮʌȡȩȕȜİʌĲȠ ʌĮȡȩȝȠȚȠ ȖİȖȠȞȩȢ İĳȩıȠȞ ȕȡȓıțİĲĮȚ İțĲȩȢ ĲȘȢ ıĳĮȓȡĮȢ țȐșİ
ȕĮșȝȠȪ ȣʌĮȚĲȚȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȝİȡȫȞ.

2.

Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ıȣȝȕȠȪȞ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌİȡȚıĲĮĲȚțȐ, ĲȠ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠ ȝȑȡȠȢ ʌȠȣ
ĮįȣȞĮĲİȓ ȞĮ İțʌȜȘȡȫıİȚ ĲȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĲȠȣ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ
ȈȪȝȕĮıȘ, ĮȞĮțȠȚȞȫȞİȚ İȞĲȩȢ įȪȠ (2) ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘ ıĲȚȖȝȒ ʌȠȣ ȑȜĮȕİ ȤȫȡĮ ĲȠ
ȖİȖȠȞȩȢ ĮȞȦĲȑȡĮȢ ȕȓĮȢ, İȖȖȡȐĳȦȢ ĲȘȞ ĮįȣȞĮȝȓĮ ĲȠȣ ĮȣĲȒ ıĲȠ ȐȜȜȠ ȝȑȡȠȢ,
ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȢ ĲȠ ȖİȖȠȞȩȢ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡĮȢ ȕȓĮȢ, ʌȠȚİȢ Įʌȩ ĲȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĲȠȣ
ĮįȣȞĮĲİȓ ȞĮ İțʌȜȘȡȫıİȚ ȜȩȖȦ ĲȠȣ ȖİȖȠȞȩĲȠȢ ĮȣĲȠȪ țĮȚ ĲȘȞ ʌȚșĮȞȠȜȠȖȠȪȝİȞȘ
įȚȐȡțİȚĮ, țĮȚ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞİȚ țȐșİ ʌȡȩıĳȠȡȠ ȝȑĲȡȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ȐȡıȘ ĲȦȞ ıȣȞİʌİȚȫȞ
ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡĮȢ ȕȓĮȢ. Ǿ ĮȞĮıĲȠȜȒ ȚıȤȪİȚ ȩıȠ įȚĮȡțİȓ Ș ĮȞȦĲȑȡĮ ȕȓĮ țĮȚ įİȞ ĮĳȠȡȐ
ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș İțʌȜȒȡȦıȘ įİȞ İʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ĳȪıȘ ĲȠȣ ȖİȖȠȞȩĲȠȢ
ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡĮȢ ȕȓĮȢ.

3.

ȉȠ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠ ȝȑȡȠȢ ʌȠȣ İȟĮȚĲȓĮȢ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡĮȢ ȕȓĮȢ įİȞ İțĲİȜİȓ ĲȚȢ ıȣȝȕĮĲȚțȑȢ
ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĲȠȣ, ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ ʌĮȡȑȤİȚ ĲĮțĲȚțȐ ȑȖȖȡĮĳİȢ ĮȞĮĳȠȡȑȢ ʌȡȠȢ ĲȠ
ĮȞĲȚıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠ ȝȑȡȠȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ȞĮ țĮĲĮȕȐȜȜİȚ țȐșİ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ, İĳȩıȠȞ ĮȣĲȩ
İȓȞĮȚ İĳȚțĲȩ, ʌȡȠȢ ȐȡıȘ ĲȦȞ ıȣȞİʌİȚȫȞ ĮȣĲȒȢ (ĮȞȦĲȑȡĮȢ ȕȓĮȢ).

4.

ȉĮ ʌİȡȚıĲĮĲȚțȐ ĮȞȦĲȑȡĮȢ ȕȓĮȢ İȓȞĮȚ ĮʌȠįİțĲȐ ȝȩȞȠȞ ȦȢ ȜȩȖȠȢ țĮșȣıĲȑȡȘıȘȢ țĮȚ ıİ
țĮȝȓĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įİȞ ȖİȞȞȠȪȞ ĮȟȓȦıȘ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘȢ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲĮ
ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ.

ǱȡșȡȠ 10
ȊʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĲȠȣ ĮȣĲȠʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ȝİ İȞİȡȖİȚĮțȩ ıȣȝȥȘĳȚıȝȩ
ȅ ĮȣĲȠʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ȝİ İȞİȡȖİȚĮțȩ ıȣȝȥȘĳȚıȝȩ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ:
1.

ǲȤİȚ ıȣȞȐȥİȚ țĮȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓ ĲȘ ȈȪȝȕĮıȘ ȈȪȞįİıȘȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ıȘȝİȓȠ ȚȖǯ
țĮȚ ĲȘ ȈȪȝȕĮıȘ ȆȡȠȝȒșİȚĮȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ıȘȝİȓȠ Țįǯ ĲȠȣ ʌȡȠȠȚȝȓȠȣ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ ıĲȠ ȩȞȠȝȐ ĲȠȣ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ƞ ĮȞĲȚıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠȢ ĮȣĲȠʌĮȡĮȖȦȖȩȢ
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2.
3.
4.
5.

1.
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ȝİ İȞİȡȖİȚĮțȩ ıȣȝȥȘĳȚıȝȩ įİȞ İȓȞĮȚ țĮȚ țȪȡȚȠȢ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ ıĲȠȞ ȠʌȠȓȠ İȖțĮșȓıĲĮĲĮȚ
ĲȠ ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȩ ıȪıĲȘȝĮ, ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ıȣȞȐȥİȚ țĮȚ ȞĮ įȚĮĲȘȡİȓ ĲȘȞ ĮȞĮȖțĮȓĮ
ıȣȝĳȦȞȓĮ ȝİ ĲȠȞ țȪȡȚȠ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ĮȣĲȠȪ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȈȪȝȕĮıȘȢ.
ȂȘȞ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıİ ȝİĲĮȕȠȜȑȢ ĲȘȢ ȚıȤȪȠȢ ĲȠȣ ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȠȪ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ, ȤȦȡȓȢ
ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ İȞȘȝȑȡȦıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ țĮȚ ĲȠȣ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒ ĲȠȣ ǻȚțĲȪȠȣ.
ȂȘȞ ʌĮȡİȝȕĮȓȞİȚ ıĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȠȪ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ,
ʌȜȘȞ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ İȡȖĮıȚȫȞ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ țĮȚ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ȕȜĮȕȫȞ.
ǼȞȘȝİȡȫȞİȚ ȐȝİıĮ țĮȚ İʌȚȝİȜȫȢ ĲȠȞ ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ ȖȚĮ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ įȚĮțȠʌȒ ĲȘȢ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȠȪ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȖȚĮ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘȝĮ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ
ʌȑȞĲİ (5) ȘȝİȡȫȞ, ʌȠȣ įİȞ ȠĳİȓȜİĲĮȚ ıİ ȖİȖȠȞȩȢ ĮȞȦĲȑȡĮȢ ȕȓĮȢ.
ǼȞȘȝİȡȫȞİȚ ȐȝİıĮ țĮȚ İʌȚȝİȜȫȢ ĲȠȞ ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ ȖȚĮ țȐșİ șȑȝĮ ʌȠȣ İʌȘȡİȐȗİȚ ĲȘȞ
ȠȝĮȜȒ İțʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ.
ǱȡșȡȠ 11
ȁȪıȘ ȈȪȝȕĮıȘȢ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȜȪİĲĮȚ ĮȣĲȠįȚțĮȓȦȢ (Į) ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȑȜİȣıȘ ĲȘȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ĲȦȞ
İȓțȠıȚ ʌȑȞĲİ (25) İĲȫȞ ʌȠȣ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 4 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ, (ȕ) ıĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȜȜĮȖȒȢ ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ țĮȚ (Ȗ) ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȜȪıȘȢ ĲȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ
ȆȡȠȝȒșİȚĮȢ Ȓ ĲȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȈȪȞįİıȘȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ʌȡȠȠȓȝȚȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ,
ȖȚĮ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ȜȩȖȠ.

2.

ȆȡȩȦȡȘ ȜȪıȘ ĲȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ İʌȑȡȤİĲĮȚ țĮĲȩʌȚȞ țĮĲĮȖȖİȜȓĮȢ.

3.

ȅ ʌȡȠȝȘșİȣĲȒȢ įȚțĮȚȠȪĲĮȚ ȞĮ țĮĲĮȖȖİȓȜİȚ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȜȘȝȝİȜȠȪȢ
İțʌȜȒȡȦıȘȢ ȩȡȦȞ ĮȣĲȒȢ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȣĲȠʌĮȡĮȖȦȖȩ ȝİ İȞİȡȖİȚĮțȩ ıȣȝȥȘĳȚıȝȩ.
ǹʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ĲȘȢ ȐıțȘıȘȢ ĲȠȣ įȚțĮȚȫȝĮĲȠȢ ĲȘȢ țĮĲĮȖȖİȜȓĮȢ ȠȡȓȗİĲĮȚ Ș
ȐʌȡĮțĲȘ ʌȐȡȠįȠȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ įȑțĮ ʌȑȞĲİ (15) ȘȝİȡȫȞ, Ș ȠʌȠȓĮ ĲȐııİĲĮȚ ȝİ ȑȖȖȡĮĳȠ
ʌȠȣ țȠȚȞȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠ ȐȡșȡȠ 13 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ıĲȠȞ
ĮȞĲȚıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ Ƞ ĲİȜİȣĲĮȓȠȢ ȞĮ ıȣȝȝȠȡĳȦșİȓ ȝİ ĲȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ
ĲȠȣ (ʌȡȠșİıȝȓĮ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ).

4.

ȅ ĮȣĲȠʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ȝİ İȞİȡȖİȚĮțȩ ıȣȝȥȘĳȚıȝȩ įȚțĮȚȠȪĲĮȚ ȞĮ țĮĲĮȖȖİȓȜİȚ ĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İʌȓțȜȘıȘ ıʌȠȣįĮȓȠȣ ȜȩȖȠȣ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȠȡȚıĲȚțȒȢ
įȚĮțȠʌȒȢ ĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȠȪ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ, Ƞ ĮȣĲȠʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ȝİ
İȞİȡȖİȚĮțȩ ıȣȝȥȘĳȚıȝȩ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ țĮĲĮȖȖİȓȜİȚ ȤȦȡȓȢ țĮșȣıĲȑȡȘıȘ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ.

5.

Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȠ įȚțĮȓȦȝĮ țĮĲĮȖȖİȜȓĮȢ ĮıțİȓĲĮȚ ȝİ ȚįȚĮȓĲİȡȠ ȑȖȖȡĮĳȠ ʌȠȣ
İʌȚįȓįİĲĮȚ ȝİ ȚįȚĮȓĲİȡȠ ȑȖȖȡĮĳȠ. ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȘȢ țĮĲĮȖȖİȜȓĮȢ ȐȡȤȠȞĲĮȚ ȝİĲȐ
ĲȘȞ ʌĮȡȑȜİȣıȘ įİțĮʌȑȞĲİ (15) ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ İʌȓįȠıȘ ĲȠȣ İȖȖȡȐĳȠȣ ĮȣĲȠȪ.

6.

Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲĮȖȖİȜȓĮȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ, țĮșȑȞĮ Įʌȩ ĲĮ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ
ȠĳİȓȜİȚ, ʌȜȘȞ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ, ȞĮ İʌĮȞȠȡșȫıİȚ țȐșİ șİĲȚțȒ țĮȚ ĮʌȠșİĲȚțȒ ȗȘȝȓĮ ʌȠȣ
ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ ıĲȠȞ ĮȞĲȚıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȩ ĲȠȣ İȟĮȚĲȓĮȢ ĲȘȢ ʌȡȩȦȡȘȢ ȜȪıȘȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.

7.

Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ Įʌȩ ĲȘȞ ǻǼǻǻǾǼ ǹ.Ǽ., ȦȢ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒ ĲȠȣ ǻȚțĲȪȠȣ,
Ș ıȣȞįȡȠȝȒ ĲȦȞ ȜȩȖȦȞ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 2 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 1 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ, Ƞ
ȆȡȠȝȘșİȣĲȒȢ țĮĲĮȖȖȑȜȜİȚ ĲȘ ȈȪȝȕĮıȘ ȜȩȖȦ ȣʌĮȚĲȚȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ĮȣĲȠʌĮȡĮȖȦȖȠȪ ȝİ
İȞİȡȖİȚĮțȩ ıȣȝȥȘĳȚıȝȩ țĮȚ țĮĲĮʌȓʌĲİȚ ʌȠȚȞȚțȒ ȡȒĲȡĮ ȪȥȠȣȢ 10.000€ ȣʌȑȡ ĲȠȣ
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ȆȡȠȝȘșİȣĲȒ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ Ƞ ȆȡȠȝȘșİȣĲȒȢ įȚĮĲȘȡİȓ ĲȠ įȚțĮȓȦȝĮ ȞĮ ȝȘȞ
ȣʌȠȖȡȐȥİȚ ȞȑĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȝİ ĲȠȞ İȞ ȜȩȖȦ ĮȣĲȠʌĮȡĮȖȦȖȩ.

1.

ǱȡșȡȠ 12
ǼʌȓȜȣıȘ ǻȚĮĳȠȡȫȞ - ǻȦıȚįȚțȓĮ
ȅ ʌȡȠȝȘșİȣĲȒȢ țĮȚ Ƞ ĮȣĲȠʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ȝİ İȞİȡȖİȚĮțȩ ıȣȝȥȘĳȚıȝȩ ıȣȝĳȦȞȠȪȞ ȩĲȚ
țĮș’ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ȚıȤȪȠȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ șĮ ıȣȞİȡȖȐȗȠȞĲĮȚ ĮȡȝȠȞȚțȐ țĮȚ
ȝİ ʌȞİȪȝĮ țĮȜȒȢ ʌȓıĲȘȢ, ȑȤȠȞĲĮȢ ȦȢ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȩ ıĲȩȤȠ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ.

2.

īȚĮ ĲȘȞ İʌȓȜȣıȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ įȚĮĳȠȡȐȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȪİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ Ȓ ȝİ ĮĳȠȡȝȒ ĮȣĲȒȞ țĮȚ įİȞ țĮșȓıĲĮĲĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İʌȚȜȣșİȓ
ĳȚȜȚțȐ ȝİ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ șĮ ıȣȝĳȦȞȒıȠȣȞ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ĲĮ ȝȑȡȘ, ıȣȝĳȦȞİȓĲĮȚ ȡȘĲȐ
ȩĲȚ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ ĮȡȝȩįȚĮ İȓȞĮȚ ĲĮ ĲĮțĲȚțȐ įȚțĮıĲȒȡȚĮ ǹșȘȞȫȞ.

3.

ȉĮ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ İʌȓıȘȢ ıȣȝĳȦȞȠȪȞ ȩĲȚ ȖȚĮ ȩıȠ įȚȐıĲȘȝĮ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ ĳȚȜȚțȩ
įȚĮțĮȞȠȞȚıȝȩ țĮȚ/Ȓ įȚĮȚĲȘıȓĮ, įİȞ ĮȞĮıĲȑȜȜİĲĮȚ Ș ȚıȤȪȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ.

1.

2.

ǱȡșȡȠ 13
īȞȦıĲȠʌȠȚȒıİȚȢ țĮȚ ǼʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ
ǼʌȓıȘȝȘ ȖȜȫııĮ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ İȓȞĮȚ Ș İȜȜȘȞȚțȒ, ʌȜȘȞ ȠȡȚıȝȑȞȦȞ
ĲİȤȞȚțȠȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ ȩȡȦȞ ʌȠȣ İȞįİȤȠȝȑȞȦȢ įȚĮĲȣʌȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȖȖȜȚțȒ ȤȐȡȚȞ
ʌȚıĲȒȢ ĮʌȠįȩıİȦȢ ĲȦȞ ȩȡȦȞ ĮȣĲȫȞ. Ǿ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȦȞ ȂİȡȫȞ
ĮȜȜȘȜȠȖȡĮĳȓĮ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ ȖȜȫııĮ țĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ȑȖȖȡĮĳĮ, ıȘȝİȚȫȝĮĲĮ,
ıȤȑįȚĮ, İʌȚıĲȠȜȑȢ ț.Ȝʌ. șĮ ıȣȞĲȐııȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ, ʌȜȘȞ ȠȡȚıȝȑȞȦȞ
ĲİȤȞȚțȠȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ ȩȡȦȞ ʌȠȣ İȞįİȤȠȝȑȞȦȢ įȚĮĲȣʌȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȖȖȜȚțȒ ȤȐȡȚȞ
ʌȚıĲȒȢ ĮʌȠįȩıİȦȢ ĲȦȞ ȩȡȦȞ ĮȣĲȫȞ.
Ǿ țȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ țȐșİ İȖȖȡȐĳȠȣ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ ıȣȝȕĮȜȜȠȝȑȞȦȞ, ʌȠȣ ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ, ĮʌİȣșȪȞİĲĮȚ ıĲȘ įȚİȪșȣȞıȘ Ȓ ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ ĲȘȜİȠȝȠȚȠĲȣʌȓĮȢ Ȓ ĲȘ įȚİȪșȣȞıȘ
ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ ĲĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ ĲȠȣ ĳȣıȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ ʌȠȣ ȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ
ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ ȦȢ ĮʌȠįȑțĲȘȢ ĮȣĲȫȞ.
ȇȘĲȐ įȚİȣțȡȚȞȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ:
Į) ǲȖȖȡĮĳȠ ʌȠȣ ĮʌȠıĲȑȜȜİĲĮȚ ȝİ ĲȘȜİȠȝȠȚȠĲȣʌȓĮ, șİȦȡİȓĲĮȚ ȩĲȚ ʌİȡȚȒȜșİ ıĲȠȞ
ĮʌȠįȑțĲȘ ĲȘȞ ȘȝȑȡĮ ĲȘȢ ĮʌȠıĲȠȜȒȢ ĲȠȣ, İȐȞ ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ ĲȘȜİȠȝȠȚȠĲȣʌȓĮȢ ĲȠȣ
ĮʌȠįȑțĲȘ ȖȞȦıĲȠʌȠȚȒıİȚ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĮȣĲȠȪ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ 15Ș ȫȡĮ.
ǻȚĮĳȠȡİĲȚțȐ șİȦȡİȓĲĮȚ ȩĲȚ ʌİȡȚȒȜșİ ĲȘȞ İʌȩȝİȞȘ ĲȘȢ ĮʌȠıĲȠȜȒȢ ȘȝȑȡĮ.
ȕ) Ȋʌȩ ĲȠȞ ȩȡȠ ȩĲȚ ĲĮ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ ıȣȝĳȫȞȘıĮȞ İȖȖȡȐĳȦȢ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ĲȠȞ
ȠʌȠȓȠ șİȦȡȠȪȞ ȦȢ ĮʌȠįİȚțĲȚțȩ ĮʌȠıĲȠȜȒȢ İȖȖȡȐĳȠȣ ȝİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
ĲĮȤȣįȡȠȝİȓȠ, ĲȩĲİ ȑȖȖȡĮĳȠ ʌȠȣ ĮʌȠıĲȑȜȜİĲĮȚ ȝİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ ĲĮȤȣįȡȠȝİȓȠ,
șİȦȡİȓĲĮȚ ȩĲȚ ʌİȡȚȒȜșİ ıĲȠȞ ĮʌȠįȑțĲȘ ĲȘȞ ȘȝȑȡĮ ĲȘȢ ĮʌȠıĲȠȜȒȢ ĲȠȣ, İȐȞ ĲȠ
ıȪıĲȘȝĮ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ ĲĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ ĲȠȣ ĮʌȠįȑțĲȘ țĮĲȑȖȡĮȥİ ĲȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ
ĮȣĲȠȪ ʌȡȚȞ ĲȘȞ 15Ș ȫȡĮ. ǻȚĮĳȠȡİĲȚțȐ șİȦȡİȓĲĮȚ ȩĲȚ ʌİȡȚȒȜșİ ĲȘȞ İʌȩȝİȞȘ ĲȘȢ
ĮʌȠıĲȠȜȒȢ ȘȝȑȡĮ.

ǱȡșȡȠ 14
ǼĳĮȡȝȠıĲȑȠ ǻȓțĮȚȠ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ įȚȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ǼȜȜȘȞȚțȩ ǻȓțĮȚȠ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

1.
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ǱȡșȡȠ 15
ǼȡȝȘȞİȣĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ
ȅȚ ȩȡȠȚ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȑȤȠȣȞ ĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ʌȠȣ ĲȠȣȢ
ĮʌȠįȓįİĲĮȚ ıĲȠȣȢ Ȟ. 2773/1999, Ȟ. 3426/2005, Ȟ. 3468/2006, Ȟ. 3734/2009, Ȟ.
4001/2011, ıĲȘȞ ȣʌȠȣȡȖȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ ……..…./2014 (ıȘȝİȓȠ Țȕǯ ĲȠȣ ʌȡȠȠȚȝȓȠȣ),
ıĲȠȞ ȀȫįȚțĮ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ, ıĲȠȞ ȀȫįȚțĮ ȈȣȞĮȜȜĮȖȫȞ ǾȜİțĲȡȚțȒȢ
ǼȞȑȡȖİȚĮȢ, ıĲȠȞ ȀȫįȚțĮ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȠȣ ǻȚțĲȪȠȣ, ıĲȠȞ ȀȫįȚțĮ Ȃǻȃ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘ
ȜȠȚʌȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ.

2.

ǹȞĮĳȠȡȐ ıİ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ȞȩȝȠ Ȓ ȐȡșȡȠ ȞȩȝȠȣ ȞȠİȓĲĮȚ ȩĲȚ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȚȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȑȢ İțȐıĲȠĲİ ȚıȤȪȠȣȞ, İțĲȩȢ İȐȞ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ.

3.

ȅȚ İʌȚțİĳĮȜȓįİȢ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠıĲİșİȓ ȝȩȞȠ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ įȚİȣțȠȜȪȞıİȦȢ ĲȘȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ țĮȚ
įİȞ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ țĮĲȐ ĲȘȞ İȡȝȘȞİȓĮ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.

4.

ǵȜȠȚ ĮȞİȟĮȚȡȑĲȦȢ ȠȚ ȩȡȠȚ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȠȣıȚȫįİȚȢ.

5.

Ǿ ĮțȣȡȩĲȘĲĮ ȠȡȚıȝȑȞȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ įİȞ İʌȚĳȑȡİȚ ıȣȞȠȜȚțȒ
ĮțȣȡȩĲȘĲĮ ĮȣĲȒȢ.

ǱȡșȡȠ 16
ȀȠȚȞȠʌȠȚȒıİȚȢ
ȅ ȆȡȠȝȘșİȣĲȒȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ țȠȚȞȠʌȠȚȒıİȚ ȐȝİıĮ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ıĲȘ
ȇǹǼ, ıĲȠ ȁǹīǾǼ țĮȚ ıĲȘȞ ȉȠʌȚțȒ ȊʌȘȡİıȓĮ ǻȚțĲȪȠȣ ĲȠȣ ǻǼǻǻǾǼ (ȆİȡȚȠȤȒ) [țĮȚ ıĲȠȞ
ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒ Ȃǻȃ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ıİ ȈȪıĲȘȝĮ Ȃǻȃ].

ȅȚ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠȚ

īȚĮ ĲȠȞ ȆȡȠȝȘșİȣĲȒ

īȚĮ ĲȠȞ ĮȣĲȠʌĮȡĮȖȦȖȩ ȝİ İȞİȡȖİȚĮțȩ ıȣȝȥȘĳȚıȝȩ»
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

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

