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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 11319
Ορισμός του «ΟΑΕΔ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση 2014-2020». Ανάθεση αρμοδιοτήτων
διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση 2014-2020».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005).
2. Το Ν. 4314/2014 - Μέρος Ι «Για τη Διαχείριση, τον
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/
Α/23-12-2014) και ειδικότερα το άρθρο 13 παρ. 3, 5
περ. γ), 8, 9 και 10, το άρθρο 47 και το άρθρο 57.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 και ειδικότερα το άρθρο 72
(β) και το άρθρο 123, παρ. 6.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17 Δεκεμβρίου 2013
για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου.
5. Το Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185/Α’/2014) «Οργανισμός
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
6. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/2015) με θέμα: «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του
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Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού.
7. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α’/2015) με θέμα: «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», περί διορισμού
του Γεωργίου Σταθάκη του Μηνά στη θέση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
8. Την υπ’ αριθμ. 105755/14.10.2015 (ΦΕΚ 2222/Β’/
15.10.2015) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση».
9. Την υπ’ αριθμ. C(2014) 10128/17-12-2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ
2014-2020 (Κωδικός CCI 2014GR05M9OP001) όπως
ισχύει κάθε φορά.
10. Την υπ’ αριθμ. 53684/ΕΥΘΥ 460/18-5-2015
(ΦΕΚ 948/Β’/2015)-απόφαση του Υπουργού Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗ του άρθρου 5 παρ. 3 του Ν. 4314/2014».
11. Την υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31-07-2015
(ΦΕΚ 1822/Β/24-08-2015) απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με
θέμα: «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων
πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς -/ Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.»
12. Την με Α.Π. 126829/ΕΥΘΥ 1217/08-12-2015
(ΦΕΚ 2784/Β’/21.12.2015) κοινή υπουργική απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων
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και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως
καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2010,
σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4314/2014».
13. Την υπ’ αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/
Β’/28.12.2015) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών, με θέμα: «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων-ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής
απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β’/2015)».
14. Το με Α.Π. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 έγγραφο
της ΕΥΘΥ με θέμα: «Περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που
χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ στο
πλαίσιο του Στόχου: Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την
Απασχόληση».
15. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του
ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση» με τις οποίες εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία και το περιεχόμενο της εξειδίκευσης
του ΕΠ, ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των
εντάξεων και οι τεθέντες κατ’ έτος στόχοι, καθώς και η
μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων των
Αξόνων Προτεραιότητας.
16. Την αρ. 46467/ΕΥΘΥ 464/27-04-2016 επιστολή
«Νέα στοιχεία στη Διαδικασία Δν_1: Ορισμός Ενδιάμεσου
Φορέα και στη Διαδικασία ΔVII_4: «Διαχείριση Κινδύνων»
στο Εγχειρίδιο Διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης
και Ελέγχου (ΣΔΕ) 2014-2020 (Παράρτημα 7)».
17. Την με αρ. πρ. 10019/28-7-16 εισήγηση της Ειδικής
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και
Δια Βίου Μάθηση».
18. Την από 6/9/2016 σύμφωνη γνώμη του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ.
19. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο ανατίθενται αρμοδιότητες διαχείρισης πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
Ο ΟΑΕΔ, ορίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
Άρθρο 2
Αντικείμενο ανάθεσης
1. Ο ΟΑΕΔ, αναλαμβάνει αρμοδιότητες για τη διαχείριση πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», όπως
προσδιορίζονται στο άρθρο 3. Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν είναι σύμφωνες με το Έγγραφο Εξειδίκευσης
Εφαρμογής του ΕΠ (ΕΕΕΠ), όπως αυτό εγκρίνεται και
ισχύει με τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης.
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2. Η εκχωρούμενη προς διαχείριση συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται σε 168.329.000 € (ΔΔ) και η κατανομή
της ανά Άξονα Προτεραιότητας, θεματικό στόχο, επενδυτική προτεραιότητα και πεδίο παρέμβασης αποτυπώνεται στα Παραρτήματα Ι, II και III της παρούσας απόφασης.
Ο προϋπολογισμός της κάθε δράσης είναι σύμφωνος
με το Έγγραφο Εξειδίκευσης Εφαρμογής του ΕΠ (ΕΕΕΠ),
όπως αυτό εγκρίνεται και ισχύει με τις αποφάσεις της
Επιτροπής Παρακολούθησης.
Άρθρο 3
Αρμοδιότητες διαχείρισης ή
καθήκοντα που ανατίθενται
Ο ΟΑΕΔ αναλαμβάνει, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», τις ακόλουθες αρμοδιότητες/καθήκοντα:
1. Εξειδικεύει τις Πράξεις/Δράσεις που διαχειρίζεται,
όπου απαιτείται, και καταρτίζει τον ετήσιο προγραμματισμό των προσκλήσεων και εντάξεων, σύμφωνα με τις
κατευθύνσεις της Διαχειριστικής Αρχής (ΔΑ) του ΕΠ. Παρέχει τα στοιχεία εξειδίκευσης και προγραμματισμού στη
ΔΑ, προκειμένου να ενταχθούν στην «Εξειδίκευση της
εφαρμογής του ΕΠ» και στον ετήσιο προγραμματισμό
του ΕΠ, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 4314/2014.
2. Παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία στη ΔΑ για την
εκπόνηση των αξιολογήσεων του Προγράμματος, και
λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των
συμπερασμάτων των εν λόγω αξιολογήσεων σε συνεργασία με τη ΔΑ.
3. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των Πράξεων/ Δράσεων που διαχειρίζεται και ειδικότερα, τη
χρηματοοικονομική πρόοδό τους, τους ποσοτικοποιη
μένους δείκτες, τα ορόσημα και τους στόχους του πλαισίου επίδοσης, τις προοπτικές εξέλιξης τους, λαμβάνει
τα κατάλληλα μέτρα για την απορρόφηση των ετήσιων
δεσμεύσεων και εισηγείται στη ΔΑ προτάσεις αναθεώρησής τους.
4. Έχει την ευθύνη για την έγκαιρη συλλογή στοιχείων
που συνδέονται με τους δείκτες και το πλαίσιο επίδοσης
για τις Πράξεις που διαχειρίζεται, καθώς και για τη διασφάλιση της πληρότητας και ποιότητας τους. Συνεργάζεται με τη ΔΑ και την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ) για
την εφαρμογή των ρυθμίσεων του ενιαίου συστήματος
παρακολούθησης των δεικτών, όπως κάθε φορά ισχύει.
5. Υποστηρίζει τη ΔΑ του ΕΠ στη σύνταξη αιτημάτων
εξαίρεσης από την εφαρμογή της διαδικασίας αποδέσμευσης για τις δεσμεύσεις που δεν απορροφήθηκαν,
εξαιτίας δικαστικών ή διοικητικών εμπλοκών ή και για
λόγους ανωτέρας βίας, στις περιπτώσεις που τα εν λόγω
αιτήματα αφορούν στις Πράξεις που διαχειρίζεται.
6. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές που ζητούνται
από τη ΔΑ του ΕΠ για την υποβολή των ετήσιων και
τελικών εκθέσεων υλοποίησης, την προετοιμασία της
ετήσιας εξέτασης του ΕΠ, την υποστήριξη του έργου της
Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, κλπ.
7. Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού (ΕΑΣ)
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε
πληροφορία που ζητείται.
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8. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τα απαραίτητα εργαλεία, πρότυπα και προδιαγραφές για τη σωστή άσκηση
των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που έχουν εκχωρηθεί σε
συμφωνία με τη ΔΑ του ΕΠ και την ΕΑΣ.
9. Συνεργάζεται με τη ΔΑ του ΕΠ για τη διαμόρφωση
της μεθοδολογίας και των κριτηρίων επιλογής των Πράξεων που διαχειρίζεται, προκειμένου να εγκριθούν από
την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.
10. Οργανώνει και παρακολουθεί ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για τις Πράξεις/ Δράσεις που
διαχειρίζεται, στη βάση της εγκεκριμένης στρατηγικής
επικοινωνίας του ΕΠ, με στόχο την, όσο το δυνατόν, ευρύτερη διάδοση πληροφοριών προς τους δυνητικούς
Δικαιούχους για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης τους
από το ΕΠ, προς τους δικαιούχους/ωφελούμενους για
τις ωφέλειες που μπορούν να αποκομίσουν και προς
τους πολίτες της χώρας για το ρόλο και τα επιτεύγματα
τη πολιτικής συνοχής των Ταμείων.
11. Προετοιμάζει και αποστέλλει στη ΔΑ του ΕΠ για
σύμφωνη γνώμη, τα σχέδια προσκλήσεων των Πράξεων που διαχειρίζεται και τους σχετικούς Οδηγούς
Εφαρμογής (εφόσον απαιτείται), για την υποβολή προτάσεων από τις ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις που
αιτούνται τη λήψη δημόσιας ενίσχυσης (δυνητικούς
Δικαιούχους).
Μετά τη σύμφωνη γνώμη της ΔΑ του ΕΠ, προωθεί τα
σχέδια των προσκλήσεων και των Οδηγών Εφαρμογής
στο αρμόδιο όργανο για την έγκριση τους.
Μετά την έκδοση των προσκλήσεων, μεριμνά για τη
δημοσιοποίησή τους και την ανάρτησή τους στο δικτυακό τόπο του ΕΠ, το www.espa.gr και το πρόγραμμα
ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Οι προσκλήσεις παρέχουν προς τους δυνητικούς Δικαιούχους, σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με:
(α) τις ευκαιρίες χρηματοδότησης σχετικά με τον τύπο
των Δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο
της πρόσκλησης,
(β) τους όρους επιλεξιμότητας των δαπανών που πρέπει να ικανοποιούν οι προτεινόμενες Πράξεις (επενδυτικά σχέδια) προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΠ,
(γ) τις διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές χρονικές προθεσμίες,
(δ) τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των προς
χρηματοδότηση Πράξεων,
(ε) τα αρμόδια στελέχη του Ενδιάμεσου Φορέα, τα
οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με
την πρόσκληση,
(στ) την ευθύνη των Δικαιούχων για την ενημέρωση
του κοινού σχετικά με το σκοπό της Πράξης και την υποστήριξη από τα Ταμεία της ΕΕ, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στρατηγική επικοινωνίας του ΕΠ, τους στόχους και
τις ευκαιρίες χρηματοδότησης του ΕΠ,
(ζ) την υποχρέωση του Δικαιούχου, εφόσον η πρότασή
του επιλεγεί, να συμπεριληφθούν στοιχεία της Πράξης
του, στον κατάλογο των Πράξεων του ΕΠ, ο οποίος δημοσιοποιείται και είναι προσβάσιμος μέσω ενιαίου διαδικτυακού τόπου ή ενιαίας διαδικτυακής πύλης, σύμφωνα
με το άρθρο 115, παρ. 2 του Καν. 1303/2013.
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12. Αξιολογεί τις αιτήσεις/ προτάσεις που υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών
Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), εφαρμόζοντας την εγκεκριμένη
μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης
από την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ.
13. Εκδίδει τις αποφάσεις Ένταξης των Πράξεων στο
ΕΠ και, μετά την έκδοσή τους, τις δημοσιοποιεί.
14. Παρακολουθεί την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και τους Δικαιούχους, στη βάση των
όρων της απόφασης Χρηματοδότησης της Πράξης, τις
αναληφθείσες δεσμεύσεις, της τήρησης των χρονικών
προθεσμιών που τίθενται, καθώς και τη συμμόρφωσή
τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες υλοποίησης καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής τους.
Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης
των πράξεων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την
έγκαιρη επίλυσή τους.
15. Εκδίδει τις τροποποιήσεις της απόφασης Χρηματοδότησης Πράξης ή ανάκλησης αυτής. Εφόσον οι εν
λόγω τροποποιήσεις επιφέρουν αλλαγή στα στοιχεία της
απόφασης Ένταξης των Πράξεων σύμφωνα με το ΣΔΕ, εκδίδει την τροποποίηση της απόφασης Ένταξης των Πράξεων. Μεριμνά για τη δημοσιοποίηση των αποφάσεων.
16. Εκδίδει τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πράξης και τη
απόφαση Ολοκλήρωσης Πράξεων.
17. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις
κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4314/2014
και στις Διαδικασίες του ΣΔΕ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγματοποίηση
των δαπανών που δηλώνουν οι Δικαιούχοι, η τήρηση
χωριστού λογιστικού συστήματος ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης, η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, καθώς και η συμμόρφωση των Πράξεων προς τους
εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.
Στην περίπτωση που στην οικεία πρόσκληση προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής, ο ΕΦ διενεργεί
διοικητική επαλήθευση στο αίτημα του Δικαιούχου σύμφωνα με τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης
και Ελέγχου.
18. Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις
διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο,
βάσει της οποίας επιλέγονται οι προς επαλήθευση Πράξεις ή οι συναλλαγές τους.
19. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη
παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου και προβαίνει
στις απαραίτητες ενέργειες κατά τα προβλεπόμενα στις
Διαδικασίες του ΣΔΕ.
20. Τηρεί αρχεία στο ΠΣΚΕ και στο ΟΠΣ για τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται
και για την παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα
με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.
21. Αποφασίζει την ακύρωση μέρους ή του συνόλου
της δημόσιας συνεισφοράς της Πράξης, βάσει πορίσματος διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης ή πορίσματος ελέγχου, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές
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εγγραφές στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη
το είδος και τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, δύναται να προβεί σε ακύρωση μέρους
ή του συνόλου της χρηματοδότησης της Πράξης από το
ΕΠ, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές
στο ΟΠΣ. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στις αρμόδιες Αρχές/
φορείς, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
22. Εκδίδει την απόφαση ανάκτησης αχρεωστήτων καταβληθέντων ποσών, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί
βάσει των επαληθεύσεων αχρεωστήτως καταβληθείσα
δαπάνη, και παρακολουθεί την ανάκτηση των σχετικών
ποσών.
23. Παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των
μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους Δικαιούχους,
σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013.
24. Διασφαλίζει ότι οι Δικαιούχοι λαμβάνουν πλήρως
το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης δαπάνης, το αργότερο 90 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής από το Δικαιούχο, χωρίς
την αφαίρεση ή την παρακράτηση κανενός ποσού και
χωρίς την είσπραξη καμίας ειδικής επιβάρυνσης ή άλλου τέλους ισοδύναμου αποτελέσματος που θα επέφερε
μείωση των ποσών της επιλέξιμης χρηματοδότησης για
τους Δικαιούχους.
25. Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούν για κάθε δαπάνη των
Πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης.
26. Παρέχει στη ΔΑ του ΕΠ τα απαιτούμενα στοιχεία,
προκειμένου να καταρτιστεί η δήλωση διαχείρισης και
ετήσια σύνοψη που αναφέρεται στο άρθρο 125 του Καν.
1303/2013.
27. Παρέχει στη ΔΑ του ΕΠ τα απαραίτητα στοιχεία
για την κατάρτιση του προγραμματισμού των ετήσιων
πιστώσεων του ΕΠ καθώς και για τις χρηματοδοτήσεις
(διάθεση ποσών στους λογαριασμούς κάθε συλλογικής
απόφασης) του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του
ΠΔΕ, σύμφωνα με τις Διαδικασίες του ΣΔΕ.
28. Συνεργάζεται με τη ΔΑ του ΕΠ για την υποβολή
απαντήσεων σε σχετικά πορίσματα ελέγχου που διενεργήθηκε στον ίδιο και σε Πράξεις που διαχειρίζεται, από
τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα.
29. Εξειδικεύει, όπου απαιτείται, τις απαιτήσεις για τη
διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά
με τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται για
τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 125, παρ. 4 του Καν. 1303/2013 και
σύμφωνα με τους κανόνες του Συστήματος Διαχείρισης
και Ελέγχου.
30. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώριση
στο ΠΣΚΕ και στο ΟΠΣ, των απαραίτητων δεδομένων
που αφορούν στις παραπάνω αρμοδιότητες διαχείρισης
και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και
πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται σε αυτά
τα πληροφοριακά συστήματα.
31. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των
αρμοδιοτήτων του. Τα αρχεία δύνανται να τηρούνται
ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και στο ΟΠΣ, σύμφωνα με τις
Διαδικασίες του ΣΔΕ.
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Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Ενδιάμεσου Φορέα
Επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προσδιορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, ο ΟΑΕΔ αναλαμβάνει/
νουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
1. Προβαίνει σε κατανομή των αρμοδιοτήτων/ καθηκόντων που ανατίθενται, στο εσωτερικό του, προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση της αρχής του
διαχωρισμού των καθηκόντων, ιδιαίτερα μεταξύ των
διαδικασιών επιλογής και έγκρισης Πράξεων, επαληθεύσεων και πληρωμών. Στην περίπτωση δε που ο ΟΑΕΔ
είναι και Δικαιούχος στο πλαίσιο των Πράξεων που διαχειρίζεται, η υλοποίηση των Πράξεων θα γίνεται από
Μονάδα διαφορετική από τη Μονάδα που είναι αρμόδια
για τη διενέργεια των επαληθεύσεων. Υποβάλλει την
ως άνω κατανομή αρμοδιοτήτων/ καθηκόντων στη ΔΑ
του ΕΠ.
2. Ορίζει στελέχη από αντιπροσωπευτικές οργανωτικές του Μονάδες που εμπλέκονται στις διαδικασίες
διαχείρισης, τα οποία θα συμμετέχουν στην Ομάδα της
Διαχειριστικής Αρχής για την αξιολόγηση κινδύνων απάτης και θα συνεπικουρούν το έργο της. Ο ορισμός των
στελεχών γίνεται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ
και κοινοποιείται στη ΔΑ του ΕΠ.
3. Κοινοποιεί στη ΔΑ του ΕΠ, το νέο οργανόγραμμά
του σε περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησής του, καθώς και τις ενδεχόμενες μεταβολές ή τροποποιήσεις στις
διαδικασίες διαχείρισης που εφαρμόζει.
4. Δε δύναται να μεταβιβάσει τις αρμοδιότητες που
του έχουν ανατεθεί βάσει του άρθρου 3 της παρούσας,
σε άλλους ΕΦ, με την επιφύλαξη των άρθρων 34, 37 και
38 του Κανονισμού 1303/2013.
5. Κοινοποιεί στη ΔΑ του ΕΠ, πρόγραμμα ενεργειών
και περιοδικές αναφορές προόδου στις προθεσμίες που
ορίζει η ΔΑ και διαμορφώνει τεκμηριωμένες προτάσεις
διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών, με στόχο
την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση
και υλοποίηση του ΕΠ.
6. Έχει την υποχρέωση να εξειδικεύσει το γενικό εγχειρίδιο χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που έχει εκδοθεί από
την ΕΥΚΕ, ανάλογα με το περιεχόμενο της κάθε Πρόσκλησης (μέτρο ενίσχυσης) και, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα
με τις κατευθύνσεις της ΔΑ του ΕΠ και της ΕΑΣ. Επίσης,
έχει την υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες επιχειρησιακής υποστήριξης των χρηστών του ΠΣΚΕ (help desk) καθ’
όλο το διάστημα υλοποίησης της Πράξης.
7. Ενημερώνει συστηματικά το ΠΣΚΕ και το ΟΠΣ με
τα στοιχεία προόδου εκτέλεσης των Πράξεων που διαχειρίζεται.
8. Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις πληροφόρησης
και επικοινωνίας που προσδιορίζονται από το Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου, τη Διαχειριστική Αρχή και με
τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 115 του Καν.
1303/2013 για τις Πράξεις που διαχειρίζεται.
9. Συμμετέχει σε ομάδες της Διαχειριστικής Αρχής για
τη διερεύνηση ενδείξεων απάτης ή/ καταγγελιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ.
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10. Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαχείριση κινδύνων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
11. Αποδέχεται διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις από τη ΔΑ του ΕΠ και παρέχει σε αυτήν τα αναγκαία
στοιχεία, προκειμένου να επιβεβαιωθεί, η κατά το δέοντα
τρόπο άσκηση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί.
12. Αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους ελεγκτικών αρχών/ οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών ελεγκτικών αρχών, τόσο στην έδρα του όσο και στους χώρους υλοποίησης των Πράξεων που διαχειρίζεται, και
διευκολύνει τον έλεγχο, προσκομίζοντας οποιοδήποτε
στοιχείο που αφορά στην εκτέλεση της Πράξης, εφόσον
ζητηθούν.
13. Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή διορθωτικών ή/
και προληπτικών μέτρων που τον αφορούν.
14. Το προσωπικό του ΕΦ που απασχολείται σε δραστηριότητες που αφορούν στην αξιολόγηση Πράξεων,
στις επαληθεύσεις και στις πληρωμές, καθώς και οι
εξωτερικοί αξιολογητές/ ελεγκτές που ενδεχομένως
αξιοποιεί για τις δραστηριότητες αυτές, υποχρεούνται
σε υποβολή δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις της Διαχειριστικής Αρχής του
Επιχειρησιακού Προγράμματος
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», στο πλαίσιο της παρακολούθησης εφαρμογής της παρούσας
απόφασης από τον ΕΦ, υποχρεούται στην τήρηση των
παρακάτω:
1. Κοινοποιεί στον ΕΦ το Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ
2014-2020 και κάθε προσαρμογή, τροποποίηση/αναθεώρησή του.
2. Υποστηρίζει τον ΕΦ στην ορθή εφαρμογή των Διαδικασιών και τον ενημερώνει για τις υποχρεώσεις του
συμπεριλαμβανομένης της τήρησης των κανόνων πληροφόρησης και επικοινωνίας, τις μεθοδολογίες και τις
διαδικασίες παρακολούθησης των δεικτών εκροών, για
την αξιολόγηση κινδύνων απάτης, καθώς και για κάθε
ειδικό θέμα που σχετίζεται με το ΣΔΕ.
3. Συντονίζει και εποπτεύει συστηματικά την άσκηση
των αρμοδιοτήτων/ καθηκόντων του ΕΦ, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και το Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου, και εφόσον απαιτείται, λαμβάνει
κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. Έχει την τελική ευθύνη
έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΕΠ. Στο πλαίσιο
παρακολούθησης του ΕΦ, η ΔΑ:

32063

3.1. Παρακολουθεί την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση
του ΟΠΣ με τα απαραίτητα δεδομένα υλοποίησης που
απαιτούνται για τη χρηματοοικονομική διαχείριση και
την επίτευξη των δεικτών, των ορόσημων και των στόχων του πλαισίου επίδοσης, την αξιολόγηση, την παρακολούθηση, τις επαληθεύσεις, καθώς και τις λογιστικές
εγγραφές για κάθε Πράξη που διαχειρίζεται.
3.2. Εξετάζει τις σχετικές αναφορές του ΟΠΣ, προκειμένου να επιβεβαιώσει την εφαρμογή του προγραμματισμού του ΕΦ, να αξιολογήσει ενδεχόμενες αποκλίσεις
και να διαμορφώσει προτάσεις διορθωτικών ή/και προληπτικών ενεργειών, με στόχο την αποτελεσματικότερη
διαχείριση και υλοποίηση του ΕΠ.
3.3. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των επαληθεύσεων που διενεργούνται από τον ΟΑΕΔ
3.4. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα των ελέγχων που
διενεργούνται στον ΟΑΕΔ από την Αρχή Ελέγχου και
άλλα εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα/ αρχές.
3.5. Παρακολουθεί την εφαρμογή διορθωτικών ή/και
προληπτικών μέτρων από τον ΟΑΕΔ
3.6. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις
στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η διατήρηση
της ικανότητας άσκησης των αρμοδιοτήτων/ καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, η διοικητική και δημοσιονομική ικανότητά του για τη διαχείριση του μέρους
του ΕΠ που του έχει εκχωρηθεί και ότι οι αρμοδιότητες
του ασκούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα
απόφαση και στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
3.7. Εισηγείται την τροποποίηση της παρούσας απόφασης, ιδίως ως προς την κατανομή της ενωσιακής στήριξης ανά Άξονα Προτεραιότητας, θεματικό στόχο, και
πεδίο παρέμβασης.
3.8. Στις περιπτώσεις που η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη
Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», διαπιστώσει τη μη συμμόρφωση του
Ενδιάμεσου Φορέα με τους όρους της παρούσας απόφασης, εισηγείται την ανάκλησή της.
4. Διασφαλίζει ότι η Αρχή Πιστοποίησης λαμβάνει τις
αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις
επαληθεύσεις για σκοπούς πιστοποίησης. Στο πλαίσιο
αυτό, εποπτεύει και συντονίζει πριν από κάθε αίτημα
πληρωμής, αλλά και πριν την εκπόνηση των ετήσιων
λογαριασμών, την πληρότητα των πληροφοριών που
παρέχονται από τον ΟΑΕΔ στην Αρχή Πιστοποίησης.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ƴİǏǈııǗĲİǏǎƧǌİȺĲǑǄǋİǌİǐ
ƴİǏǈĳƿǏİǈİǐ

ƪƮƷ

6.459.075

ƶƷƬƵƭƲƬƷƬƶ
ƪƱƻƶƬƶ

2.317.657

8.073.844

80

ƯǈǄǗĲİǏǎƧǌİȺĲǑǄǋƿǌİǐ
ƴİǏǈĳƿǏİǈİǐ

ƪƮƷ

ƶƸƱƳƯƭƮƬ
ƹƵƬưƧƷƳƩƳƷƬƶƬ

ƴǎıǎıĲǗıǑǄǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆǐ
ĮǌƾƮĮĲǆǄǎǏǁĮƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
(%)

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

56.262.806

70.328.508

ƷĮǋİǁǎ

ƶƸƱƳƯƳ

11.827.404

10.324.364

34.111.038

14.784.255

80

ƪƮƷ

12.905.455

80

ƴİǏǈĳƿǏİǈİǐıİưİĲƾǃĮıǆ

ƪƮƷ
ƴİǏǈııǗĲİǏǎƧǌİȺĲǑǄǋİǌİǐ
ƴİǏǈĳƿǏİǈİǐ

ƯǈǄǗĲİǏǎƧǌİȺĲǑǄǋƿǌİǐ
ƴİǏǈĳƿǏİǈİǐ

ƪƮƷ

6
ƶƷƬƵƭƲƬƷƬƶ
ƪƱƻƶƬƶ

5:6+7
ƶƸƱƳƯƭƮƬ
ƹƵƬưƧƷƳƩƳƷƬƶƬ
42.638.797

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

ƷĮǋİǁǎ

4
ƴǎıǎıĲǗıǑǄǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆǐ
ĮǌƾƮĮĲǆǄǎǏǁĮƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
(%)
80

3

2

7

9.841.700

9.841.700

ƪĬƱƭƮƬ
ƶƸưưƪƷƳƹƬ

7

2.476.312

463.531

398.012

1.614.769

ƪĬƱƭƮƬ
ƶƸưưƪƷƳƹƬ

14.065.702

2.956.851

2.581.091

8.527.759

ƪĬƱƭƮƬ
ƶƸưưƪƷƳƹƬ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ƟǍǎǌĮǐƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐƩǈİǑǉǗǊǑǌıǆĲǆǐƴǏǗıǃĮıǆǐıĲǆǌƧȺĮıǒǗǊǆıǆĲǔǌƱƿǔǌƿǔǐİĲǙǌ

Ĭ(ưƧƷƭƮƳƶƶƷƳƹƳƶƴǏǎǙǇǆıǆĲǆǐ
ǉǎǈǌǔǌǈǉǀǐƿǌĲĮǍǆǐǉĮǈǉĮĲĮȺǎǊƿǋǆıǆĲǆǐ
ĳĲǙǒǈĮǐǉĮǈǉƾǇİįǈƾǉǏǈıǆǐ

Ĭ(ưƧƷƭƮƳƶƶƷƳƹƳƶƴǏǎǙǇǆıǆĲǆǐ
įǈĮĲǆǏǀıǈǋǆǐǉĮǈȺǎǈǎĲǈǉǀǐĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐ
ǉĮǈıĲǀǏǈǍǆĲǆǐǉǈǌǆĲǈǉǗĲǆĲĮǐĲǎǑ
İǏǄĮĲǈǉǎǘįǑǌĮǋǈǉǎǘ

1

ȺǎıƾıİİǑǏǙ

ƴİǏǈǊĮǋǃƾǌİǈǗǊİǐĲǈǐȺǏǎǆǄǎǘǋİǌİǐ

ƧǌƾȺĲǑǍǆƧǌǇǏǙȺǈǌǎǑƩǑǌĮǋǈǉǎǘƪǉȺĮǁįİǑıǆǉĮǈƩǈĮƨǁǎǑưƾǇǆıǆ

ƟǍǎǌĮǐƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐƨİǊĲǁǔıǆƴǏǎǎȺĲǈǉǙǌƧȺĮıǒǗǊǆıǆǐǉĮǈƧǌƾȺĲǑǍǆǐƩİǍǈǎĲǀĲǔǌƧǌǇǏǙȺǈǌǎǑƩǑǌĮǋǈǉǎǘ

ƬưƪƵƳưƬƱƭƧƪƮƹƻƵƬƶƬƶ 9/9/2016

ƧƧƪƮƹƻƵƬƶƬƶ 15

ƮƻƩƭƮƳƶƪƮƹƻƵƬƶƬƶ ƳƧƪƩ

3

ƹƵƬưƧƷƳƩƳƷƭƮƳƶƴƭƱƧƮƧƶƩƵƧƶƪƻƱƷƳƸƪƴ

ƴƧƵƧƵƷƬưƧƭ

32064
Τεύχος Β’ 3048/23.09.2016

ƴİǏǈĳƿǏİǈİǐıİưİĲƾǃĮıǆ

ƪƮƷ

ƪƮƷ

ƷĮǋİǁǎ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

ƷĮǋİǁǎ

ƶƸƱƳƯƳ

ƴİǏǈĳƿǏİǈİǐıİưİĲƾǃĮıǆ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

ƶƸƱƳƯƳ

3

2

2.454.050
2.454.050

4.908.100
4.908.100

50

453.197

906.394

Ĭ(ưƧƷƭƮƳƶƶƷƳƹƳƶƴǏǎǙǇǆıǆĲǆǐ
ǉǎǈǌǔǌǈǉǀǐƿǌĲĮǍǆǐǉĮǈǉĮĲĮȺǎǊƿǋǆıǆĲǆǐ
ĳĲǙǒǈĮǐǉĮǈǉƾǇİįǈƾǉǏǈıǆǐ

Ĭ(ưƧƷƭƮƳƶƶƷƳƹƳƶƴǏǎǙǇǆıǆĲǆǐ
įǈĮĲǆǏǀıǈǋǆǐǉĮǈȺǎǈǎĲǈǉǀǐĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐ
ǉĮǈıĲǀǏǈǍǆĲǆǐǉǈǌǆĲǈǉǗĲǆĲĮǐĲǎǑ
İǏǄĮĲǈǉǎǘįǑǌĮǋǈǉǎǘ

1

ƪƮƷ

ƷĮǋİǁǎ

ƶƸƱƳƯƳ

50

ƴİǏǈııǗĲİǏǎƧǌİȺĲǑǄǋİǌİǐ
ƴİǏǈĳƿǏİǈİǐ
ƶƸƱƳƯƳ

ƴǎıǎıĲǗıǑǄǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆǐ
ĮǌƾƮĮĲǆǄǎǏǁĮƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
(%)

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

ƶƸƱƳƯƳ

120.523
120.523

138.035.821

241.045

168.329.000

ƶƷƬƵƭƲƬƷƬƶ
ƪƱƻƶƬƶ
241.045

ƶƸƱƳƯƭƮƬ
ƹƵƬưƧƷƳƩƳƷƬƶƬ

881.696

1.763.393

50

ƴİǏǈııǗĲİǏǎƧǌİȺĲǑǄǋİǌİǐ
ƴİǏǈĳƿǏİǈİǐ

ƪƮƷ

ƶƷƬƵƭƲƬƷƬƶ
ƪƱƻƶƬƶ
881.696

ƶƸƱƳƯƭƮƬ
ƹƵƬưƧƷƳƩƳƷƬƶƬ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

ƷĮǋİǁǎ

1.763.393

5:6+7

4
ƴǎıǎıĲǗıǑǄǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆǐ
ĮǌƾƮĮĲǆǄǎǏǁĮƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
(%)

3

2

6

453.197

906.394

50

ƶƷƬƵƭƲƬƷƬƶ
ƪƱƻƶƬƶ

ƶƸƱƳƯƭƮƬ
ƹƵƬưƧƷƳƩƳƷƬƶƬ

ƴǎıǎıĲǗıǑǄǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆǐ
ĮǌƾƮĮĲǆǄǎǏǁĮƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
(%)

ƶƷƬƵƭƲƬƷƬƶ
ƪƱƻƶƬƶ

ƶƸƱƳƯƭƮƬ
ƹƵƬưƧƷƳƩƳƷƬƶƬ

6

5:6+7

4
ƴǎıǎıĲǗıǑǄǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆǐ
ĮǌƾƮĮĲǆǄǎǏǁĮƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
(%)

ƟǍǎǌĮǐƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐƧǌƾȺĲǑǍǆƧǌǇǏǙȺǈǌǎǑƩǑǌĮǋǈǉǎǘıĲǆǌƴİǏǈĳƿǏİǈĮƱǎĲǁǎǑƧǈǄĮǁǎǑ

Ĭ(ưƧƷƭƮƳƶƶƷƳƹƳƶƴǏǎǙǇǆıǆĲǆǐ
ǉǎǈǌǔǌǈǉǀǐƿǌĲĮǍǆǐǉĮǈǉĮĲĮȺǎǊƿǋǆıǆĲǆǐ
ĳĲǙǒǈĮǐǉĮǈǉƾǇİįǈƾǉǏǈıǆǐ

Ĭ(ưƧƷƭƮƳƶƶƷƳƹƳƶƴǏǎǙǇǆıǆĲǆǐ
įǈĮĲǆǏǀıǈǋǆǐǉĮǈȺǎǈǎĲǈǉǀǐĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐ
ǉĮǈıĲǀǏǈǍǆĲǆǐǉǈǌǆĲǈǉǗĲǆĲĮǐĲǎǑ
İǏǄĮĲǈǉǎǘįǑǌĮǋǈǉǎǘ

1

ƟǍǎǌĮǐƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐƧǌƾȺĲǑǍǆƧǌǇǏǙȺǈǌǎǑƩǑǌĮǋǈǉǎǘıĲǆǌƴİǏǈĳƿǏİǈĮƶĲİǏİƾǐƪǊǊƾįĮǐ

30.293.179

120.523

120.523

ƪĬƱƭƮƬ
ƶƸưưƪƷƳƹƬ

881.696

881.696

ƪĬƱƭƮƬ
ƶƸưưƪƷƳƹƬ

7

453.197

453.197

ƪĬƱƭƮƬ
ƶƸưưƪƷƳƹƬ

2.454.050

2.454.050

ƪĬƱƭƮƬ
ƶƸưưƪƷƳƹƬ

7

Τεύχος Β’ 3048/23.09.2016
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32065

8

9

ƴǏǎǙǇǆıǆĲǆǐįǈĮĲǆǏǀıǈǋǆǐǉĮǈȺǎǈǎĲǈǉǀǐĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐǉĮǈıĲǀǏǈǍǆĲǆǐ
ǉǈǌǆĲǈǉǗĲǆĲĮǐĲǎǑİǏǄĮĲǈǉǎǘįǑǌĮǋǈǉǎǘ

ƴǏǎǙǇǆıǆĲǆǐǉǎǈǌǔǌǈǉǀǐƿǌĲĮǍǆǐǉĮǈǉĮĲĮȺǎǊƿǋǆıǆĲǆǐĳĲǙǒǈĮǐǉĮǈ
ǉƾǇİįǈƾǉǏǈıǆǐ

ƮǔįǈǉǗǐ

8.1

9.5

ƷǁĲǊǎǐ
ƴǏǗıǃĮıǆĲǔǌĮĲǗǋǔǌȺǎǑĮǌĮǅǆĲǎǘǌİǏǄĮıǁĮǉĮǈĲǔǌǋǆİǌİǏǄǙǌǎǈǉǎǌǎǋǈǉƾ
ĮĲǗǋǔǌıĲǆǌĮȺĮıǒǗǊǆıǆıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌǉĮǈĲǔǌǋĮǉǏǎǒǏǗǌǈĮ
ĮǌƿǏǄǔǌǉĮǈĲǔǌĮĲǗǋǔǌȺǎǑǃǏǁıǉǎǌĲĮǈǄǈĮǋİǄƾǊǎǒǏǎǌǈǉƾįǈƾıĲǆǋĮİǉĲǗǐ
ĲǆǐĮǄǎǏƾǐİǏǄĮıǁĮǐǋİĲĮǍǘƾǊǊǔǌǋƿıǔĲǎȺǈǉǙǌȺǏǔĲǎǃǎǑǊǈǙǌǄǈĮĲǆǌ
ĮȺĮıǒǗǊǆıǆǉĮǈĲǆǐǑȺǎıĲǀǏǈǍǆǐĲǆǐǉǈǌǆĲǈǉǗĲǆĲĮǐĲǎǑİǏǄĮĲǈǉǎǘįǑǌĮǋǈǉǎǘ
ƴǏǎǙǇǆıǆĲǆǐǉǎǈǌǔǌǈǉǀǐİȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮǐǉĮǈĲǆǐİȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐ
İǌıǔǋƾĲǔıǆǐıİǉǎǈǌǔǌǈǉƿǐİȺǈǒİǈǏǀıİǈǐǉĮǈĲǆǌǉǎǈǌǔǌǈǉǀǉĮǈĮǊǊǆǊƿǄǄǑǎ
ǎǈǉǎǌǎǋǁĮǙıĲİǌĮįǈİǑǉǎǊǑǌǇİǁǆȺǏǗıǃĮıǆıĲǆǌĮȺĮıǒǗǊǆıǆ

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ

102

113

ƴǏǗıǃĮıǆĲǔǌĮĲǗǋǔǌȺǎǑĮǌĮǅǆĲǎǘǌİǏǄĮıǁĮǉĮǈĲǔǌǋǆİǌİǏǄǙǌ
ǎǈǉǎǌǎǋǈǉƾĮĲǗǋǔǌıĲǆǌĮȺĮıǒǗǊǆıǆıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌǉĮǈ
ĲǔǌǋĮǉǏǎǒǏǗǌǈĮĮǌƿǏǄǔǌǉĮǈĲǔǌĮĲǗǋǔǌȺǎǑǃǏǁıǉǎǌĲĮǈǄǈĮ
ǋİǄƾǊǎǒǏǎǌǈǉƾįǈƾıĲǆǋĮİǉĲǗǐĲǆǐĮǄǎǏƾǐİǏǄĮıǁĮǐǋİĲĮǍǘ
ƾǊǊǔǌǋƿıǔĲǎȺǈǉǙǌȺǏǔĲǎǃǎǑǊǈǙǌǄǈĮĲǆǌĮȺĮıǒǗǊǆıǆǉĮǈĲǆǐ
ǑȺǎıĲǀǏǈǍǆǐĲǆǐǉǈǌǆĲǈǉǗĲǆĲĮǐĲǎǑİǏǄĮĲǈǉǎǘįǑǌĮǋǈǉǎǘ

ƴǏǎǙǇǆıǆĲǆǐǉǎǈǌǔǌǈǉǀǐİȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮǐǉĮǈĲǆǐ
İȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐİǌıǔǋƾĲǔıǆǐıİǉǎǈǌǔǌǈǉƿǐİȺǈǒİǈǏǀıİǈǐǉĮǈĲǆǌ
ǉǎǈǌǔǌǈǉǀǉĮǈĮǊǊǆǊƿǄǄǑǎǎǈǉǎǌǎǋǁĮǙıĲİǌĮįǈİǑǉǎǊǑǌǇİǁǆ
ȺǏǗıǃĮıǆıĲǆǌĮȺĮıǒǗǊǆıǆ

ƯƧƴưƪƷƴƧƴ

ƯƧƴưƪƷƴƧƴ

ƪƮƷ

ƪƮƷ

66.168.055

9.905.249

56.262.806

ƶĲǀǏǈǍǆĲǆǐƠǌǔıǆǐ
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ƶƸƱƳƯƳ

ƮǔįǈǉǗǐ

ƴİįǁǎƴĮǏƿǋǃĮıǆǐ
ƷǁĲǊǎǐ

ƮƧƷƬīƳƵƭƧ
ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ

ƷƧưƪƭƳ

ƟǍǎǌĮǐƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐƨİǊĲǁǔıǆƴǏǎǎȺĲǈǉǙǌƧȺĮıǒǗǊǆıǆǐǉĮǈƧǌƾȺĲǑǍǆǐƩİǍǈǎĲǀĲǔǌƧǌǇǏǙȺǈǌǎǑƩǑǌĮǋǈǉǎǘ

ƬƶĲǀǏǈǍǆĲǆǐƠǌǔıǆǐǘǓǎǑǐİǑǏǙȺǎǑİǉǒǔǏİǁĲĮǈǋİĲǆǌȺĮǏǎǘıĮ<ȺǎǑǏǄǈǉǀ$ȺǗĳĮıǆǉĮĲĮǌƿǋİĲĮǈıĲĮȺİįǁĮȺĮǏƿǋǃĮıǆǐǔǐİǍǀǐ

ƮǔįǈǉǗǐ

ƷǁĲǊǎǐ

ĬİǋĮĲǈǉǗǐƶĲǗǒǎǐ

ƟǍǎǌĮǐƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐƨİǊĲǁǔıǆƴǏǎǎȺĲǈǉǙǌƧȺĮıǒǗǊǆıǆǐǉĮǈƧǌƾȺĲǑǍǆǐƩİǍǈǎĲǀĲǔǌƧǌǇǏǙȺǈǌǎǑƩǑǌĮǋǈǉǎǘ

ƷǎȺǎıǗĲǔǌİǑǏǙıǑǌǎǊǈǉǀǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆİǉǒǔǏİǁĲĮǈǄǈĮĲǆǌǑǊǎȺǎǁǆıǆȺǏƾǍİǔǌȺǎǑİǌĲƾııǎǌĲĮǈıĲǈǐȺĮǏĮǉƾĲǔİȺİǌįǑĲǈǉƿǐȺǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲİǐ

ƴƧƵƧƵƷƬưƧƭƭ

32066
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ƴǏǎǙǇǆıǆĲǆǐįǈĮĲǆǏǀıǈǋǆǐǉĮǈȺǎǈǎĲǈǉǀǐĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐǉĮǈıĲǀǏǈǍǆĲǆǐ
ǉǈǌǆĲǈǉǗĲǆĲĮǐĲǎǑİǏǄĮĲǈǉǎǘįǑǌĮǋǈǉǎǘ

ƮǔįǈǉǗǐ

8.2

ƷǁĲǊǎǐ
ƨǈǙıǈǋǆƿǌĲĮǍǆıĲǆǌĮǄǎǏƾİǏǄĮıǁĮǐĲǔǌǌƿǔǌ ƴƧƱ ǈįǈĮǁĲİǏĮİǉİǁǌǔǌȺǎǑ
ǃǏǁıǉǎǌĲĮǈİǉĲǗǐĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐİǉ>ĮǁįİǑıǆǐǀǉĮĲƾǏĲǈıǆǐ
ıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌĲǔǌǌƿǔǌȺǎǑĮǌĲǈǋİĲǔȺǁǅǎǑǌĲǎǌǉǁǌįǑǌǎǉǎǈǌǔǌǈǉǎǘ
ĮȺǎǉǊİǈıǋǎǘǉĮǈĲǔǌǌƿǔǌĮȺǗȺİǏǈǇǔǏǈǎȺǎǈǆǋƿǌİǐǉǎǈǌǗĲǆĲİǐǋİĲĮǍǘƾǊǊǔǌ
ǋƿıǔĲǆǐǑǊǎȺǎǁǆıǆǐĲǆǐ ƪǄǄǘǆıǆǐǄǈĮĲǆƱİǎǊĮǁĮ

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ

ƮƧƷƬīƳƵƭƧ
ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ

ƳƯƬƬƹƻƵƧ

ƷƧưƪƭƳ

ƴƧƱ

103

ƨǈǙıǈǋǆƿǌĲĮǍǆıĲǆǌĮǄǎǏƾİǏǄĮıǁĮǐĲǔǌǌƿǔǌ ƴƧƱ ǈįǈĮǁĲİǏĮ
İǉİǁǌǔǌȺǎǑǃǏǁıǉǎǌĲĮǈİǉĲǗǐĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐİǉ>ĮǁįİǑıǆǐǀ
ǉĮĲƾǏĲǈıǆǐıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌĲǔǌǌƿǔǌȺǎǑĮǌĲǈǋİĲǔȺǁǅǎǑǌ
ĲǎǌǉǁǌįǑǌǎǉǎǈǌǔǌǈǉǎǘĮȺǎǉǊİǈıǋǎǘǉĮǈĲǔǌǌƿǔǌĮȺǗ
ȺİǏǈǇǔǏǈǎȺǎǈǆǋƿǌİǐǉǎǈǌǗĲǆĲİǐǋİĲĮǍǘƾǊǊǔǌǋƿıǔĲǆǐ
ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐĲǆǐ ƪǄǄǘǆıǆǐǄǈĮĲǆƱİǎǊĮǁĮ

ƶƸƱƳƯƳ

ƮǔįǈǉǗǐ

ƴİįǁǎƴĮǏƿǋǃĮıǆǐ
ƷǁĲǊǎǐ

ƟǍǎǌĮǐƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐƩǈİǑǉǗǊǑǌıǆĲǆǐƴǏǗıǃĮıǆǐıĲǆǌƧȺĮıǒǗǊǆıǆĲǔǌƱƿǔǌƿǔǐİĲǙǌ

ƬƶĲǀǏǈǍǆĲǆǐƠǌǔıǆǐǘǓǎǑǐİǑǏǙȺǎǑİǉǒǔǏİǁĲĮǈǋİĲǆǌȺĮǏǎǘıĮ<ȺǎǑǏǄǈǉǀ$ȺǗĳĮıǆǉĮĲĮǌƿǋİĲĮǈıĲĮȺİįǁĮȺĮǏƿǋǃĮıǆǐǔǐİǍǀǐ

ƮǔįǈǉǗǐ

ƷǁĲǊǎǐ

ĬİǋĮĲǈǉǗǐƶĲǗǒǎǐ

ƟǍǎǌĮǐƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐƩǈİǑǉǗǊǑǌıǆĲǆǐƴǏǗıǃĮıǆǐıĲǆǌƧȺĮıǒǗǊǆıǆĲǔǌƱƿǔǌƿǔǐİĲǙǌ

ƷǎȺǎıǗĲǔǌİǑǏǙıǑǌǎǊǈǉǀǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆİǉǒǔǏİǁĲĮǈǄǈĮĲǆǌǑǊǎȺǎǁǆıǆȺǏƾǍİǔǌȺǎǑİǌĲƾııǎǌĲĮǈıĲǈǐȺĮǏĮǉƾĲǔİȺİǌįǑĲǈǉƿǐȺǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲİǐ

67.958.300

67.958.300

ƶĲǀǏǈǍǆĲǆǐƠǌǔıǆǐ
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ƴǏǎǙǇǆıǆĲǆǐįǈĮĲǆǏǀıǈǋǆǐǉĮǈȺǎǈǎĲǈǉǀǐĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐǉĮǈıĲǀǏǈǍǆĲǆǐ
ǉǈǌǆĲǈǉǗĲǆĲĮǐĲǎǑİǏǄĮĲǈǉǎǘįǑǌĮǋǈǉǎǘ

ƴǏǎǙǇǆıǆĲǆǐǉǎǈǌǔǌǈǉǀǐƿǌĲĮǍǆǐǉĮǈǉĮĲĮȺǎǊƿǋǆıǆĲǆǐĳĲǙǒǈĮǐǉĮǈ
ǉƾǇİįǈƾǉǏǈıǆǐ

ƮǔįǈǉǗǐ

8.1

9.5

ƷǁĲǊǎǐ
ƴǏǗıǃĮıǆĲǔǌĮĲǗǋǔǌȺǎǑĮǌĮǅǆĲǎǘǌİǏǄĮıǁĮǉĮǈĲǔǌǋǆİǌİǏǄǙǌǎǈǉǎǌǎǋǈǉƾ
ĮĲǗǋǔǌıĲǆǌĮȺĮıǒǗǊǆıǆıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌǉĮǈĲǔǌǋĮǉǏǎǒǏǗǌǈĮ
ĮǌƿǏǄǔǌǉĮǈĲǔǌĮĲǗǋǔǌȺǎǑǃǏǁıǉǎǌĲĮǈǄǈĮǋİǄƾǊǎǒǏǎǌǈǉƾįǈƾıĲǆǋĮİǉĲǗǐ
ĲǆǐĮǄǎǏƾǐİǏǄĮıǁĮǐǋİĲĮǍǘƾǊǊǔǌǋƿıǔĲǎȺǈǉǙǌȺǏǔĲǎǃǎǑǊǈǙǌǄǈĮĲǆǌ
ĮȺĮıǒǗǊǆıǆǉĮǈĲǆǐǑȺǎıĲǀǏǈǍǆǐĲǆǐǉǈǌǆĲǈǉǗĲǆĲĮǐĲǎǑİǏǄĮĲǈǉǎǘįǑǌĮǋǈǉǎǘ
ƴǏǎǙǇǆıǆĲǆǐǉǎǈǌǔǌǈǉǀǐİȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮǐǉĮǈĲǆǐİȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐ
İǌıǔǋƾĲǔıǆǐıİǉǎǈǌǔǌǈǉƿǐİȺǈǒİǈǏǀıİǈǐǉĮǈĲǆǌǉǎǈǌǔǌǈǉǀǉĮǈĮǊǊǆǊƿǄǄǑǎ
ǎǈǉǎǌǎǋǁĮǙıĲİǌĮįǈİǑǉǎǊǑǌǇİǁǆȺǏǗıǃĮıǆıĲǆǌĮȺĮıǒǗǊǆıǆ

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ

102

113

ƴǏǗıǃĮıǆĲǔǌĮĲǗǋǔǌȺǎǑĮǌĮǅǆĲǎǘǌİǏǄĮıǁĮǉĮǈĲǔǌǋǆİǌİǏǄǙǌ
ǎǈǉǎǌǎǋǈǉƾĮĲǗǋǔǌıĲǆǌĮȺĮıǒǗǊǆıǆıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌǉĮǈ
ĲǔǌǋĮǉǏǎǒǏǗǌǈĮĮǌƿǏǄǔǌǉĮǈĲǔǌĮĲǗǋǔǌȺǎǑǃǏǁıǉǎǌĲĮǈǄǈĮ
ǋİǄƾǊǎǒǏǎǌǈǉƾįǈƾıĲǆǋĮİǉĲǗǐĲǆǐĮǄǎǏƾǐİǏǄĮıǁĮǐǋİĲĮǍǘ
ƾǊǊǔǌǋƿıǔĲǎȺǈǉǙǌȺǏǔĲǎǃǎǑǊǈǙǌǄǈĮĲǆǌĮȺĮıǒǗǊǆıǆǉĮǈĲǆǐ
ǑȺǎıĲǀǏǈǍǆǐĲǆǐǉǈǌǆĲǈǉǗĲǆĲĮǐĲǎǑİǏǄĮĲǈǉǎǘįǑǌĮǋǈǉǎǘ
ƴǏǎǙǇǆıǆĲǆǐǉǎǈǌǔǌǈǉǀǐİȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮǐǉĮǈĲǆǐ
İȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐİǌıǔǋƾĲǔıǆǐıİǉǎǈǌǔǌǈǉƿǐİȺǈǒİǈǏǀıİǈǐǉĮǈĲǆǌ
ǉǎǈǌǔǌǈǉǀǉĮǈĮǊǊǆǊƿǄǄǑǎǎǈǉǎǌǎǋǁĮǙıĲİǌĮįǈİǑǉǎǊǑǌǇİǁǆ
ȺǏǗıǃĮıǆıĲǆǌĮȺĮıǒǗǊǆıǆ

ưƪƷ

ưƪƷ

ƪƮƷ

ƪƮƷ

2.907.247

453.197

2.454.050

ƶĲǀǏǈǍǆĲǆǐƠǌǔıǆǐ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ƶƸƱƳƯƳ

ƮǔįǈǉǗǐ

ƴİįǁǎƴĮǏƿǋǃĮıǆǐ

ƷǁĲǊǎǐ

ƮƧƷƬīƳƵƭƧ
ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ

ƷƧưƪƭƳ

ƟǍǎǌĮǐƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐƧǌƾȺĲǑǍǆƧǌǇǏǙȺǈǌǎǑƩǑǌĮǋǈǉǎǘıĲǆǌƴİǏǈĳƿǏİǈĮƶĲİǏİƾǐƪǊǊƾįĮǐ

ƬƶĲǀǏǈǍǆĲǆǐƠǌǔıǆǐǘǓǎǑǐİǑǏǙȺǎǑİǉǒǔǏİǁĲĮǈǋİĲǆǌȺĮǏǎǘıĮ<ȺǎǑǏǄǈǉǀ$ȺǗĳĮıǆǉĮĲĮǌƿǋİĲĮǈıĲĮȺİįǁĮȺĮǏƿǋǃĮıǆǐǔǐİǍǀǐ

ƮǔįǈǉǗǐ

ƷǁĲǊǎǐ

ĬİǋĮĲǈǉǗǐƶĲǗǒǎǐ

ƟǍǎǌĮǐƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐƧǌƾȺĲǑǍǆƧǌǇǏǙȺǈǌǎǑƩǑǌĮǋǈǉǎǘıĲǆǌƴİǏǈĳƿǏİǈĮƶĲİǏİƾǐƪǊǊƾįĮǐ

ƷǎȺǎıǗĲǔǌİǑǏǙıǑǌǎǊǈǉǀǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆİǉǒǔǏİǁĲĮǈǄǈĮĲǆǌǑǊǎȺǎǁǆıǆȺǏƾǍİǔǌȺǎǑİǌĲƾııǎǌĲĮǈıĲǈǐȺĮǏĮǉƾĲǔİȺİǌįǑĲǈǉƿǐȺǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲİǐ

32068
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ƴǏǎǙǇǆıǆĲǆǐįǈĮĲǆǏǀıǈǋǆǐǉĮǈȺǎǈǎĲǈǉǀǐĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐǉĮǈıĲǀǏǈǍǆĲǆǐ
ǉǈǌǆĲǈǉǗĲǆĲĮǐĲǎǑİǏǄĮĲǈǉǎǘįǑǌĮǋǈǉǎǘ

ƴǏǎǙǇǆıǆĲǆǐǉǎǈǌǔǌǈǉǀǐƿǌĲĮǍǆǐǉĮǈǉĮĲĮȺǎǊƿǋǆıǆĲǆǐĳĲǙǒǈĮǐǉĮǈ
ǉƾǇİįǈƾǉǏǈıǆǐ

ƮǔįǈǉǗǐ

8.1

9.5

ƷǁĲǊǎǐ
ƴǏǗıǃĮıǆĲǔǌĮĲǗǋǔǌȺǎǑĮǌĮǅǆĲǎǘǌİǏǄĮıǁĮǉĮǈĲǔǌǋǆİǌİǏǄǙǌǎǈǉǎǌǎǋǈǉƾ
ĮĲǗǋǔǌıĲǆǌĮȺĮıǒǗǊǆıǆıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌǉĮǈĲǔǌǋĮǉǏǎǒǏǗǌǈĮ
ĮǌƿǏǄǔǌǉĮǈĲǔǌĮĲǗǋǔǌȺǎǑǃǏǁıǉǎǌĲĮǈǄǈĮǋİǄƾǊǎǒǏǎǌǈǉƾįǈƾıĲǆǋĮİǉĲǗǐ
ĲǆǐĮǄǎǏƾǐİǏǄĮıǁĮǐǋİĲĮǍǘƾǊǊǔǌǋƿıǔĲǎȺǈǉǙǌȺǏǔĲǎǃǎǑǊǈǙǌǄǈĮĲǆǌ
ĮȺĮıǒǗǊǆıǆǉĮǈĲǆǐǑȺǎıĲǀǏǈǍǆǐĲǆǐǉǈǌǆĲǈǉǗĲǆĲĮǐĲǎǑİǏǄĮĲǈǉǎǘįǑǌĮǋǈǉǎǘ
ƴǏǎǙǇǆıǆĲǆǐǉǎǈǌǔǌǈǉǀǐİȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮǐǉĮǈĲǆǐİȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐ
İǌıǔǋƾĲǔıǆǐıİǉǎǈǌǔǌǈǉƿǐİȺǈǒİǈǏǀıİǈǐǉĮǈĲǆǌǉǎǈǌǔǌǈǉǀǉĮǈĮǊǊǆǊƿǄǄǑǎ
ǎǈǉǎǌǎǋǁĮǙıĲİǌĮįǈİǑǉǎǊǑǌǇİǁǆȺǏǗıǃĮıǆıĲǆǌĮȺĮıǒǗǊǆıǆ

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ

102

113

ƴǏǗıǃĮıǆĲǔǌĮĲǗǋǔǌȺǎǑĮǌĮǅǆĲǎǘǌİǏǄĮıǁĮǉĮǈĲǔǌǋǆİǌİǏǄǙǌ
ǎǈǉǎǌǎǋǈǉƾĮĲǗǋǔǌıĲǆǌĮȺĮıǒǗǊǆıǆıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌǉĮǈ
ĲǔǌǋĮǉǏǎǒǏǗǌǈĮĮǌƿǏǄǔǌǉĮǈĲǔǌĮĲǗǋǔǌȺǎǑǃǏǁıǉǎǌĲĮǈǄǈĮ
ǋİǄƾǊǎǒǏǎǌǈǉƾįǈƾıĲǆǋĮİǉĲǗǐĲǆǐĮǄǎǏƾǐİǏǄĮıǁĮǐǋİĲĮǍǘ
ƾǊǊǔǌǋƿıǔĲǎȺǈǉǙǌȺǏǔĲǎǃǎǑǊǈǙǌǄǈĮĲǆǌĮȺĮıǒǗǊǆıǆǉĮǈĲǆǐ
ǑȺǎıĲǀǏǈǍǆǐĲǆǐǉǈǌǆĲǈǉǗĲǆĲĮǐĲǎǑİǏǄĮĲǈǉǎǘįǑǌĮǋǈǉǎǘ
ƴǏǎǙǇǆıǆĲǆǐǉǎǈǌǔǌǈǉǀǐİȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮǐǉĮǈĲǆǐ
İȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐİǌıǔǋƾĲǔıǆǐıİǉǎǈǌǔǌǈǉƿǐİȺǈǒİǈǏǀıİǈǐǉĮǈĲǆǌ
ǉǎǈǌǔǌǈǉǀǉĮǈĮǊǊǆǊƿǄǄǑǎǎǈǉǎǌǎǋǁĮǙıĲİǌĮįǈİǑǉǎǊǑǌǇİǁǆ
ȺǏǗıǃĮıǆıĲǆǌĮȺĮıǒǗǊǆıǆ

ƴƧƴ

ƴƧƴ

ƪƮƷ

ƪƮƷ

ƶƸƱƳƯƳ

ƮǔįǈǉǗǐ

ƴİįǁǎƴĮǏƿǋǃĮıǆǐ
ƷǁĲǊǎǐ

ƮƧƷƬīƳƵƭƧ
ƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ

ƷƧưƪƭƳ

ƟǍǎǌĮǐƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐƧǌƾȺĲǑǍǆƧǌǇǏǙȺǈǌǎǑƩǑǌĮǋǈǉǎǘıĲǆǌƴİǏǈĳƿǏİǈĮƱǎĲǁǎǑƧǈǄĮǁǎǑ

ƬƶĲǀǏǈǍǆĲǆǐƠǌǔıǆǐǘǓǎǑǐİǑǏǙȺǎǑİǉǒǔǏİǁĲĮǈǋİĲǆǌȺĮǏǎǘıĮ<ȺǎǑǏǄǈǉǀ$ȺǗĳĮıǆǉĮĲĮǌƿǋİĲĮǈıĲĮȺİįǁĮȺĮǏƿǋǃĮıǆǐǔǐİǍǀǐ

ƮǔįǈǉǗǐ

ƷǁĲǊǎǐ

ĬİǋĮĲǈǉǗǐƶĲǗǒǎǐ

ƟǍǎǌĮǐƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐƧǌƾȺĲǑǍǆƧǌǇǏǙȺǈǌǎǑƩǑǌĮǋǈǉǎǘıĲǆǌƴİǏǈĳƿǏİǈĮƱǎĲǁǎǑƧǈǄĮǁǎǑ

ƷǎȺǎıǗĲǔǌİǑǏǙıǑǌǎǊǈǉǀǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆİǉǒǔǏİǁĲĮǈǄǈĮĲǆǌǑǊǎȺǎǁǆıǆȺǏƾǍİǔǌȺǎǑİǌĲƾııǎǌĲĮǈıĲǈǐȺĮǏĮǉƾĲǔİȺİǌįǑĲǈǉƿǐȺǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲİǐ

1.002.219

120.523

881.696

ƶĲǀǏǈǍǆĲǆǐƠǌǔıǆǐ

Τεύχος Β’ 3048/23.09.2016
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32069

ƧǏǈǇǋǗǐ

ƧǏǈǇǋǗǐ

ƟǌİǏǄǎǈıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌĲǔǌǋĮǉǏǎǒǏǗǌǈĮ
ĮǌİǏǄǔǌƿǔǐİĲǙǌ

ƟǌİǏǄǎǈȺǎǑįİǌƿǒǎǑǌİǌĲĮǒǇİǁıĲǆǌĲǏǈĲǎǃƾǇǋǈĮ
İǉȺĮǁįİǑıǆ

T4850

T4854
ƪƮƷ

ƪƮƷ

ƪƮƷ

ƪƮƷ

ƷĮǋİǁǎ

ƯƧƴưƪƷƴƧƴ

ƯƧƴưƪƷƴƧƴ

ƯƧƴưƪƷƴƧƴ

ƯƧƴưƪƷƴƧƴ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

ƴİǏǈĳİǏİǈĮǉǎǁưǆǒĮǌǈıǋǎǁȺǎǑįǆǋǈǎǑǏǄǎǘǌĲĮǈ

ƱƿİǐȺǎǊǘǋǈǉǏƿǐǉĮǈǋİıĮǁİǐİȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ
ıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌıǑǌİĲĮǈǏǈıĲǈǉǙǌİȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ
T4855
ǉĮǈİȺǈǒİǈǏǀıİǔǌĲǆǐǉǎǈǌǔǌǈǉǀǐǎǈǉǎǌǎǋǁĮǐ ȺǎǑ
ǑȺǎıĲǆǏǁǅǎǌĲĮǈ
ƳǈĲǈǋƿǐǇĮȺǏǎıįǈǎǏǈıǇǎǘǌǉĮĲƾĲǆǌƿǉįǎıǆĲǆǐȺǏǗıǉǊǆıǆǐ

T4852

ƟǌİǏǄǎǈıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌĲǔǌǋĮǉǏǎǒǏǗǌǈĮ
ĮǌƿǏǄǔǌ
ƧǏǈǇǋǗǐǑȺǎıĲǆǏǈǅǗǋİǌǔǌȺǎǊǘǋǈǉǏǙǌǋǈǉǏǙǌǉĮǈ
ǋİıĮǁǔǌİȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ ıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌ
ıǑǌİĲĮǈǏǈıĲǈǉǙǌİȺǈǒİǈǏǀıİǔǌǉĮǈİȺǈǒİǈǏǀıİǔǌĲǆǐ
ǉǎǈǌǔǌǈǉǀǐ ǎǈǉǎǌǎǋǁĮǐ

ƩİǁǉĲǆǐ

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ

ƧǏǈǇǋǗǐ

ƧǏǈǇǋǗǐ

ƧǏǈǇǋǗǐ

ƧǏǈǇǋǗǐ

ưǎǌƾįĮưƿĲǏǆıǆǐ

ƪƮƷ

ƪƮƷ

ƪƮƷ

ƪƮƷ

ƷĮǋİǁǎ

ƯƧƴưƪƷƴƧƴ

ƯƧƴưƪƷƴƧƴ

ƯƧƴưƪƷƴƧƴ

ƯƧƴưƪƷƴƧƴ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

Ƨ

3.288

3.288

3.288

5.480

Ƨ

ī

ƷǈǋǀƶĲǗǒǎǐ

4.933

4.933

4.933

8.221

ī

ƷǈǋǀƶĲǗǒǎǐ

ƶ

8.221

8.221

8.221

13.701

ƶ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

CO23

CO01

ƮǔįǈǉǗǐ
ƩİǁǉĲǆ

ĬİǋĮĲǈǉǗǐƶĲǗǒǎǐƴǏǎǙǇǆıǆĲǆǐǉǎǈǌǔǌǈǉǀǐƿǌĲĮǍǆǐǉĮǈǉĮĲĮȺǎǊƿǋǆıǆĲǆǐĳĲǙǒǈĮǐǉĮǈǉƾǇİįǈƾǉǏǈıǆǐ

ƧǏǈǇǋǗǐ

ưĮǉǏǎǒǏǗǌǈĮƾǌİǏǄǎǈ

CO02

ƧǏǈǇǋǗǐ

ưǎǌƾįĮưƿĲǏǆıǆǐ

ƟǌİǏǄǎǈıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌĲǔǌǋĮǉǏǎǒǏǗǌǈĮ
ĮǌƿǏǄǔǌ

ƩİǁǉĲǆǐ

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ

CO01

ƮǔįǈǉǗǐ
ƩİǁǉĲǆ

ĬİǋĮĲǈǉǗǐƶĲǗǒǎǐƴǏǎǙǇǆıǆĲǆǐįǈĮĲǆǏǀıǈǋǆǐǉĮǈȺǎǈǎĲǈǉǀǐĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐǉĮǈıĲǀǏǈǍǆĲǆǐǉǈǌǆĲǈǉǗĲǆĲĮǐĲǎǑİǏǄĮĲǈǉǎǘįǑǌĮǋǈǉǎǘ

ƟǍǎǌĮǐƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐƨİǊĲǁǔıǆƴǏǎǎȺĲǈǉǙǌƧȺĮıǒǗǊǆıǆǐǉĮǈƧǌƾȺĲǑǍǆǐƩİǍǈǎĲǀĲǔǌƧǌǇǏǙȺǈǌǎǑƩǑǌĮǋǈǉǎǘ

ƮƳƭƱƳƭƪƭƩƭƮƳƭƩƪƭƮƷƪƶƪƮƵƳƻƱƧƱƧƪƴƪƱƩƸƷƭƮƬƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧ

ƳĳǎǏƿĮǐƳǏǄĮǌǈıǋǗǐƧȺĮıǒǗǊǆıǆǐƪǏǄĮĲǈǉǎǘƩǑǌĮǋǈǉǎǘ ƳƧƪƩ ıĲǎǌǎȺǎǁǎİǉǒǔǏİǁĲĮǈĲǎȺǎıǗĲǔǌİǑǏǙıǑǌǎǊǈǉǀǐǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆǐĮǌĮǊĮǋǃƾǌİǈĲǆǌİǑǇǘǌǆİǉȺǊǀǏǔıǆǐĲǔǌȺĮǏĮǉƾĲǔ
įİǈǉĲǙǌ

ƴƧƵƧƵƷƬưƧƭƭƭ

32070
Τεύχος Β’ 3048/23.09.2016

ƯǗǄǎǐ

ƶǑǋǋİĲƿǒǎǌĲİǐȺǎǑǉĮĲƿǒǎǑǌǇƿıǆĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐ
ıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǆǐĲǆǐĮǑĲǎĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐİǌĲǗǐ
ƿǍǈǋǆǌǙǌĮȺǗĲǆǊǀǍǆĲǆǐıǑǋǋİĲǎǒǀǐĲǎǑǐ

CR06
ƯƧƴưƪƷƴƧƴ

ƯƧƴưƪƷƴƧƴ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
ǉĮĲƾȺİǏǁȺĲǔıǆ

36%

65%

ƷǈǋǀƶĲǗǒǎǐ

ƯǗǄǎǐ

ƟǌİǏǄǎǈȺǎǑǔĳİǊǎǘǌĲĮǈƾǋİıĮĮȺǗĲǆǌĮǍǈǎȺǎǁǆıǆ
ĲǆǐǉǎǈǌǔǌǈǉǀǐİȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮǐ

Ʒ

ƪƮƷ

ƪƮƷ

ƯƧƴưƪƷƴƧƴ

ƯƧƴưƪƷƴƧƴ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
ǉĮĲƾȺİǏǁȺĲǔıǆ

ƴǎıǗȺǈıĲǎȺǎǈǆǋƿǌǔǌįĮȺĮǌǙǌ

F100

ƪƮƷ
ƪƮƷ

ƧǏǈǇǋǗǐ
ƧǏǈǇǋǗǐ

ưǎǌƾįĮưƿĲǏǆıǆǐ ƷĮǋİǁǎ

ƯƧƴưƪƷƴƧƴ

ƯƧƴưƪƷƴƧƴ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

Ƨ

2.466

3.699

ƶ
6.165
24.813.021

ƳǏǗıǆǋǎǄǈĮĲǎ
ī

65%

(*)

ƷǈǋǀƶĲǗǒǎǐ

Ƨ

5.480

8.221

13.701

ƶ

82.710.069

ƷİǊǈǉǗǐƶĲǗǒǎǐ 
ī
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ƩİǌȺİǏǈǊĮǋǃƾǌǎǌĲĮǈǎǈǔĳİǊǎǘǋİǌǎǈĲǆǐƪƴ

ƟǌİǏǄǎǈıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌĲǔǌǋĮǉǏǎǒǏǗǌǈĮ
ĮǌƿǏǄǔǌ

ƩİǁǉĲǆǐǀƨĮıǈǉǗıĲƾįǈǎǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ

CO01

ƷǘȺǎǐ
ƩİǁǉĲǆ

ƟǍǎǌĮǐƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐƨİǊĲǁǔıǆƴǏǎǎȺĲǈǉǙǌƧȺĮıǒǗǊǆıǆǐǉĮǈƧǌƾȺĲǑǍǆǐƩİǍǈǎĲǀĲǔǌƧǌǇǏǙȺǈǌǎǑƩǑǌĮǋǈǉǎǘ

ƴƯƧƭƶƭƳƪƴƭƩƳƶƬƶƧƱƧƧƲƳƱƧƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧƶƮƧƭƮƧƷƬīƳƵƭƧƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ

ƳǈĲǈǋƿǐǇĮȺǏǎıįǈǎǏǈıǇǎǘǌǉĮĲƾĲǆǌƿǉįǎıǆĲǆǐȺǏǗıǉǊǆıǆǐ

ƧǏǈǇǋǗǐ

ưǎǌƾįĮưƿĲǏǆıǆǐ

ƮǎǈǌǔǌǈǉƿǐİȺǈǒİǈǏǀıİǈǐȺǎǑǆǊİǈĲǎǑǏǄǁĮĲǎǑǐ
ıǑǌİǒǁǅİĲĮǈƿǌĮƿĲǎǐǋİĲƾĲǆǊǀǍǆĲǆǐȺĮǏƿǋǃĮıǆǐ

ƩİǁǉĲǆǐ

Ʒ

ƮǔįǈǉǗǐ
ƩİǁǉĲǆ

ƪǈįǈǉǗǐƶĲǗǒǎǐ

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮƴǏǎǙǇǆıǆĲǆǐǉǎǈǌǔǌǈǉǀǐİȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮǐǉĮǈĲǆǐİȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐİǌıǔǋƾĲǔıǆǐıİǉǎǈǌǔǌǈǉƿǐİȺǈǒİǈǏǀıİǈǐǉĮǈ
ĲǆǌǉǎǈǌǔǌǈǉǀǉĮǈĮǊǊǆǊƿǄǄǑǎǎǈǉǎǌǎǋǁĮǙıĲİǌĮįǈİǑǉǎǊǑǌǇİǁǆȺǏǗıǃĮıǆıĲǆǌĮȺĮıǒǗǊǆıǆ

ĬİǋĮĲǈǉǗǐƶĲǗǒǎǐƴǏǎǙǇǆıǆĲǆǐǉǎǈǌǔǌǈǉǀǐƿǌĲĮǍǆǐǉĮǈǉĮĲĮȺǎǊƿǋǆıǆĲǆǐĳĲǙǒǈĮǐǉĮǈǉƾǇİįǈƾǉǏǈıǆǐ

ƯǗǄǎǐ

ưǎǌƾįĮưƿĲǏǆıǆǐ

ƶǑǋǋİĲƿǒǎǌĲİǐȺǎǑĮȺǎǉĲǎǘǌİǍİǈįǁǉİǑıǆĮǋƿıǔǐ
ǋİĲƾĲǆǊǀǍǆĲǆǐıǑǋǋİĲǎǒǀǐĲǎǑǐ

ƩİǁǉĲǆǐ

ƪǈįǈǉǗǐƶĲǗǒǎǐ

CR03

ƮǔįǈǉǗǐ
ƩİǁǉĲǆ

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮƴǏǗıǃĮıǆĲǔǌĮĲǗǋǔǌȺǎǑĮǌĮǅǆĲǎǘǌİǏǄĮıǁĮǉĮǈĲǔǌǋǆİǌİǏǄǙǌǎǈǉǎǌǎǋǈǉƾĮĲǗǋǔǌıĲǆǌĮȺĮıǒǗǊǆıǆ
ıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌǉĮǈĲǔǌǋĮǉǏǎǒǏǗǌǈĮĮǌƿǏǄǔǌǉĮǈĲǔǌĮĲǗǋǔǌȺǎǑǃǏǁıǉǎǌĲĮǈǄǈĮǋİǄƾǊǎǒǏǎǌǈǉƾįǈƾıĲǆǋĮİǉĲǗǐĲǆǐĮǄǎǏƾǐİǏǄĮıǁĮǐǋİĲĮǍǘ
ƾǊǊǔǌǋƿıǔĲǎȺǈǉǙǌȺǏǔĲǎǃǎǑǊǈǙǌǄǈĮĲǆǌĮȺĮıǒǗǊǆıǆǉĮǈĲǆǐǑȺǎıĲǀǏǈǍǆǐĲǆǐǉǈǌǆĲǈǉǗĲǆĲĮǐĲǎǑİǏǄĮĲǈǉǎǘįǑǌĮǋǈǉǎǘ

ĬİǋĮĲǈǉǗǐƶĲǗǒǎǐƴǏǎǙǇǆıǆĲǆǐįǈĮĲǆǏǀıǈǋǆǐǉĮǈȺǎǈǎĲǈǉǀǐĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐǉĮǈıĲǀǏǈǍǆĲǆǐǉǈǌǆĲǈǉǗĲǆĲĮǐĲǎǑİǏǄĮĲǈǉǎǘįǑǌĮǋǈǉǎǘ

ƟǍǎǌĮǐƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐƨİǊĲǁǔıǆƴǏǎǎȺĲǈǉǙǌƧȺĮıǒǗǊǆıǆǐǉĮǈƧǌƾȺĲǑǍǆǐƩİǍǈǎĲǀĲǔǌƧǌǇǏǙȺǈǌǎǑƩǑǌĮǋǈǉǎǘ

ƶƹƪƷƭƮƳƭƩƪƭƮƷƪƶƧƴƳƷƪƯƪƶưƧƷƳƶƷƳƸƧƲƳƱƧƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧƶ

Τεύχος Β’ 3048/23.09.2016

32071

ƶǑǋǋİĲƿǒǎǌĲİǐƿǔǐİĲǙǌ

ƶǑǋǋİĲƿǒǎǌĲİǐƿǔǐİĲǙǌ

Ʒ

Ʒ

ƧǏǈǇǋǗǐ

ƧǏǈǇǋǗǐ

ƧǏǈǇǋǗǐ

ưǎǌƾįĮưƿĲǏǆıǆǐ

ƪƮƷ

ƪƮƷ

ƪƮƷ

ƷĮǋİǁǎ

14.400
9.600
4.800

6.400
3.200

CR05

CR04

ƟǌİǏǄǎǈıǑǋǋİĲƿǒǎǌĲİǐȺǎǑǎǊǎǉǊǆǏǙǌǎǑǌĲǆǌ
ȺĮǏƿǋǃĮıǆȺǎǑǑȺǎıĲǆǏǁǅİĲĮǈĮȺǗĲǆǌƴƧƱ
ƟǌİǏǄǎǈıǑǋǋİĲƿǒǎǌĲİǐȺǎǑǊĮǋǃƾǌǎǑǌȺǏǎıĳǎǏƾ
İǏǄĮıǁĮǐıǑǌİǒǈǅǗǋİǌǆİǉȺĮǁįİǑıǆǋĮǇǆĲİǁĮǀ
ȺǏĮǉĲǈǉǀƾıǉǆıǆĮǋƿıǔǐǋİĲƾĲǆǊǀǍǆĲǆǐ
ıǑǋǋİĲǎǒǀǐ ĲǎǑǐ
ƟǌİǏǄǎǈıǑǋǋİĲƿǒǎǌĲİǐȺǎǑıǑǋǋİĲƿǒǎǑǌıİ
İǉȺĮǁįİǑıǆǉĮĲƾǏĲǈıǆǀȺǎǑĮȺǎǉĲǎǘǌİǍİǈįǁǉİǑıǆǀ
ȺǎǑǉĮĲƿǒǎǑǌǇƿıǆĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐ
ıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǆǐĮǑĲǎĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐĮǋƿıǔǐ
ǋİĲƾ Ĳǆ ǊǀǍǆ Ĳǆǐ ıǑǋǋİĲǎǒǀǐ ĲǎǑǐ
ưĮǉǏǎǒǏǗǌǈĮƾǌİǏǄǎǈıǑǋǋİĲƿǒǎǌĲİǐȺǎǑ
ǎǊǎǉǊǆǏǙǌǎǑǌĲǆǌȺĮǏƿǋǃĮıǆȺǎǑǑȺǎıĲǆǏǁǅİĲĮǈĮȺǗ
ĲǆǌƴƧƱ
ưĮǉǏǎǒǏǗǌǈĮƾǌİǏǄǎǈıǑǋǋİĲƿǒǎǌĲİǐȺǎǑǊĮǋǃƾǌǎǑǌ
ȺǏǎıĳǎǏƾİǏǄĮıǁĮǐıǑǌİǒǈǅǗǋİǌǆǐİǉȺĮǁįİǑıǆǐ
ǋĮǇǆĲİǁĮǐǀȺǏĮǉĲǈǉǀǐƾıǉǆıǆǐĮǋƿıǔǐǋİĲĮĲǆǊǀǍǆ
Ĳǆǐ ıǑǋǋİĲǎǒǀǐ ĲǎǑǐ
ƯǗǄǎǐ

ƯǗǄǎǐ

ƯǗǄǎǐ

ƯǗǄǎǐ

ƯǗǄǎǐ

ưǎǌƾįĮưƿĲǏǆıǆǐ

ƳƯƬƬƹƻƵƧ

ƳƯƬƬƹƻƵƧ

ƳƯƬƬƹƻƵƧ

ƳƯƬƬƹƻƵƧ

ƳƯƬƬƹƻƵƧ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
ǉĮĲƾȺİǏǁȺĲǔıǆ

52%

93%

44%

52%

93%

ƷǈǋǀƶĲǗǒǎǐ

8.000

16.000

24.000

ƶ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

CR03

CR02

CR01Y

ƩİǁǉĲǆǐ

ƪǈįǈǉǗǐƶĲǗǒǎǐ

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮƨǈǙıǈǋǆƿǌĲĮǍǆıĲǆǌĮǄǎǏƾİǏǄĮıǁĮǐĲǔǌǌƿǔǌ ƴƧƱ ǈįǈĮǁĲİǏĮİǉİǁǌǔǌȺǎǑǃǏǁıǉǎǌĲĮǈİǉĲǗǐĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐ
İǉ>ĮǁįİǑıǆǐǀǉĮĲƾǏĲǈıǆǐıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌĲǔǌǌƿǔǌȺǎǑĮǌĲǈǋİĲǔȺǁǅǎǑǌĲǎǌǉǁǌįǑǌǎǉǎǈǌǔǌǈǉǎǘĮȺǎǉǊİǈıǋǎǘǉĮǈĲǔǌǌƿǔǌĮȺǗ
ȺİǏǈǇǔǏǈǎȺǎǈǆǋƿǌİǐǉǎǈǌǗĲǆĲİǐǋİĲĮǍǘƾǊǊǔǌǋƿıǔĲǆǐǑǊǎȺǎǁǆıǆǐĲǆǐ ƪǄǄǘǆıǆǐǄǈĮĲǆƱİǎǊĮǁĮ 

ƮǔįǈǉǗǐ
ƩİǁǉĲǆ

ī

ƷǈǋǀƶĲǗǒǎǐ

9.600

Ƨ

ĬİǋĮĲǈǉǗǐƶĲǗǒǎǐƴǏǎǙǇǆıǆĲǆǐįǈĮĲǆǏǀıǈǋǆǐǉĮǈȺǎǈǎĲǈǉǀǐĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐǉĮǈıĲǀǏǈǍǆĲǆǐǉǈǌǆĲǈǉǗĲǆĲĮǐĲǎǑİǏǄĮĲǈǉǎǘįǑǌĮǋǈǉǎǘ

ƳƯƬƬƹƻƵƧ

ƳƯƬƬƹƻƵƧ

ƳƯƬƬƹƻƵƧ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

ƟǍǎǌĮǐƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐƩǈİǑǉǗǊǑǌıǆĲǆǐƴǏǗıǃĮıǆǐıĲǆǌƧȺĮıǒǗǊǆıǆĲǔǌƱƿǔǌƿǔǐİĲǙǌ

ƶƹƪƷƭƮƳƭƩƪƭƮƷƪƶƧƴƳƷƪƯƪƶưƧƷƳƶƷƳƸƧƲƳƱƧƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧƶ

ƟǌİǏǄǎǈıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌĲǔǌǋĮǉǏǎǒǏǗǌǈĮ
ĮǌƿǏǄǔǌ

ƩİǁǉĲǆǐ

CO01

ƮǔįǈǉǗǐ
ƩİǁǉĲǆ

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ

ĬİǋĮĲǈǉǗǐƶĲǗǒǎǐƴǏǎǙǇǆıǆĲǆǐįǈĮĲǆǏǀıǈǋǆǐǉĮǈȺǎǈǎĲǈǉǀǐĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐǉĮǈıĲǀǏǈǍǆĲǆǐǉǈǌǆĲǈǉǗĲǆĲĮǐĲǎǑİǏǄĮĲǈǉǎǘįǑǌĮǋǈǉǎǘ

ƟǍǎǌĮǐƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐƩǈİǑǉǗǊǑǌıǆĲǆǐƴǏǗıǃĮıǆǐıĲǆǌƧȺĮıǒǗǊǆıǆĲǔǌƱƿǔǌƿǔǐİĲǙǌ

ƮƳƭƱƳƭƪƭƩƭƮƳƭƩƪƭƮƷƪƶƪƮƵƳƻƱƧƱƧƪƴƪƱƩƸƷƭƮƬƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧ

ƳĳǎǏƿĮǐƳǏǄĮǌǈıǋǗǐƧȺĮıǒǗǊǆıǆǐƪǏǄĮĲǈǉǎǘƩǑǌĮǋǈǉǎǘ ƳƧƪƩ ıĲǎǌǎȺǎǁǎİǉǒǔǏİǁĲĮǈĲǎȺǎıǗĲǔǌ77.800.000,00 İǑǏǙıǑǌǎǊǈǉǀǐǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆǐĮǌĮǊĮǋǃƾǌİǈĲǆǌİǑǇǘǌǆİǉȺǊǀǏǔıǆǐĲǔǌȺĮǏĮǉƾĲǔ
įİǈǉĲǙǌ

32072
Τεύχος Β’ 3048/23.09.2016

ƯǗǄǎǐ

ƯǗǄǎǐ

ƯǗǄǎǐ

ƶǑǋǋİĲƿǒǎǌĲİǐıİıǑǌİǒǈǅǗǋİǌǆİǉȺĮǁįİǑıǆıİ
ȺǏǎǄǏƾǋǋĮĲĮǉĮĲƾǏĲǈıǆǐȺǎǑǎįǆǄǎǘǌıİ
İȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǗȺǏǎıǗǌǋĮǇǆĲİǁĮǀȺǏĮǉĲǈǉǀƾıǉǆıǆ
İǌĲǗǐƿǍǈǋǆǌǙǌĮȺǗĲǆǊǀǍǆĲǆǐıǑǋǋİĲǎǒǀǐĲǎǑǐ

ƶǑǋǋİĲƿǒǎǌĲİǐȺǎǑİǏǄƾǅǎǌĲĮǈİǌĲǗǐƿǍǈǋǆǌǙǌĮȺǗĲǆ
ǊǀǍǆĲǆǐıǑǋǋİĲǎǒǀǐĲǎǑǐ

ƶǑǋǋİĲƿǒǎǌĲİǐȺǎǑĮǑĲǎĮȺĮıǒǎǊǎǘǌĲĮǈİǌĲǗǐƿǍǈ
ǋǆǌǙǌĮȺǗĲǆǊǀǍǆĲǆǐıǑǋǋİĲǎǒǀǐĲǎǑǐ

CR10

CR11

CR12
ƳƯƬƬƹƻƵƧ

ƳƯƬƬƹƻƵƧ

ƳƯƬƬƹƻƵƧ

ƳƯƬƬƹƻƵƧ

ƳƯƬƬƹƻƵƧ

ƳƯƬƬƹƻƵƧ

ƳƯƬƬƹƻƵƧ

ƶǑǋǋİĲƿǒǎǌĲİǐƿǔǐİĲǙǌ

ƶǑǋǋİĲƿǒǎǌĲİǐƿǔǐİĲǙǌ

ƴǎıǗȺǈıĲǎȺǎǈǆǋƿǌǔǌįĮȺĮǌǙǌ

Ʒ

F100

ƩİǁǉĲǆǐǀƨĮıǈǉǗıĲƾįǈǎǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ

Ʒ

ƷǘȺǎǐ
ƩİǁǉĲǆ

ƧǏǈǇǋǗǐ

ƧǏǈǇǋǗǐ

ƧǏǈǇǋǗǐ

ƪƮƷ

ƪƮƷ

ƪƮƷ

ưǎǌƾįĮưƿĲǏǆıǆǐ ƷĮǋİǁǎ

ƳƯƬƬƹƻƵƧ

ƳƯƬƬƹƻƵƧ

ƳƯƬƬƹƻƵƧ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

ƟǍǎǌĮǐƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐƩǈİǑǉǗǊǑǌıǆĲǆǐƴǏǗıǃĮıǆǐıĲǆǌƧȺĮıǒǗǊǆıǆĲǔǌƱƿǔǌƿǔǐİĲǙǌ

ƴƯƧƭƶƭƳƪƴƭƩƳƶƬƶƧƱƧƧƲƳƱƧƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧƶƮƧƭƮƧƷƬīƳƵƭƧƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ

ƯǗǄǎǐ

CR09

ƯǗǄǎǐ

ƯǗǄǎǐ

ƯǗǄǎǐ

ƳǈǉǎǌǎǋǈǉƾǋǆİǌİǏǄǎǁıǑǋǋİĲƿǒǎǌĲİǐȺǎǑǃǏǁıǉǎǌĲĮǈ
İǉĲǗǐİǉȺĮǁįİǑıǆǐǀǉĮĲƾǏĲǈıǆǐȺǎǑıǑǋǋİĲƿǒǎǑǌıİ
İǉȺĮǁįİǑıǆǉĮĲƾǏĲǈıǆȺǎǑĮȺǎǉĲǎǘǌİǍİǈįǁǉİǑıǆǀ
ȺǎǑǉĮĲƿǒǎǑǌǇƿıǆĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐ
ıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǆǐĲǆǐĮǑĲǎĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐĮǋƿıǔǐ
ǋİĲƾĲǆǊǀǍǆĲǆǐıǑǋǋİĲǎǒǀǐĲǎǑǐ

CR08

CR07

CR06

ưĮǉǏǎǒǏǗǌǈĮƾǌİǏǄǎǈıǑǋǋİĲƿǒǎǌĲİǐȺǎǑ
ıǑǋǋİĲƿǒǎǑǌıİİǉȺĮǁįİǑıǆǉĮĲƾǏĲǈıǆǀȺǎǑ
ĮȺǎǉĲǎǘǌİǍİǈįǁǉİǑıǀȺǎǑǉĮĲƿǒǎǑǌǇƿıǆ
ĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǆǐĲǆǐ
ĮǑĲǎĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐĮǋƿıǔǐǋİĲƾĲǆǊǀǍǆĲǆǐ
ıǑǋǋİĲǎǒǀǐ ĲǎǑǐ
ƳǈǉǎǌǎǋǈǉƾǋǆİǌİǏǄǎǁıǑǋǋİĲƿǒǎǌĲİǐȺǎǑǃǏǁıǉǎǌĲĮǈ
İǉĲǗǐİǉȺĮǁįİǑıǆǐǀǉĮĲƾǏĲǈıǆǐǎǈǎȺǎǁǎǈ
ǎǊǎǉǊǆǏǙǌǎǑǌĲǆǌȺĮǏƿǋǃĮıǆȺǎǑǑȺǎıĲǆǏǁǅİĲĮǈĮȺǗ
Ĳǆǌ ƴƧƱ
ƳǈǉǎǌǎǋǈǉƾǋǆİǌİǏǄǎǁıǑǋǋİĲƿǒǎǌĲİǐȺǎǑǃǏǁıǉǎǌĲĮǈ
İǉĲǗǐİǉȺĮǁįİǑıǆǐǀǉĮĲƾǏĲǈıǆǐǎǈǎȺǎǁǎǈǊĮǋǃƾǌǎǑǌ
ȺǏǎıĳǎǏƾİǏǄĮıǁĮǐıǑǌİǒǈǅǗǋİǌǆǐİǉȺĮǁįİǑıǆǐ
ǋĮǇǆĲİǁĮǐǀȺǏĮǉĲǈǉǀǐƾıǉǆıǆǐĮǋƿıǔǐǋİĲƾĲǆǊǀǍǆ
ĲǆǐıǑǋǋİĲǎǒǀǐĲǎǑǐ

Ƨ

9.600
4.800

6.400
3.200

ī

8.000

16.000

ƶ

77.800.000

ƳǏǗıǆǋǎǄǈĮĲǎ

10%

26%

28%

25%

30%

75%

44%

Ƨ

3.200

6.400

ī

4.800

9.600

8.000

16.000

ƶ

77.800.000

ƷİǊǈǉǗǐƶĲǗǒǎǐ 

Τεύχος Β’ 3048/23.09.2016

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

32073

ƧǏǈǇǋǗǐ

ƧǏǈǇǋǗǐ

ƟǌİǏǄǎǈıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌĲǔǌǋĮǉǏǎǒǏǗǌǈĮ
ĮǌİǏǄǔǌƿǔǐİĲǙǌ

ƟǌİǏǄǎǈȺǎǑįİǌƿǒǎǑǌİǌĲĮǒǇİǁıĲǆǌĲǏǈĲǎǃƾǇǋǈĮ
İǉȺĮǁįİǑıǆ

T4850

T4854
ƪƮƷ

ƪƮƷ

ƪƮƷ

ƪƮƷ

ƷĮǋİǁǎ

ưƪƷ

ưƪƷ

ưƪƷ

ưƪƷ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

ƴİǏǈĳİǏİǈĮǉǎǁưǆǒĮǌǈıǋǎǁȺǎǑįǆǋǈǎǑǏǄǎǘǌĲĮǈ

CO23

T4852

ƱƿİǐȺǎǊǘǋǈǉǏƿǐǉĮǈǋİıĮǁİǐİȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ
ıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌıǑǌİĲĮǈǏǈıĲǈǉǙǌİȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ
T4855
ǉĮǈİȺǈǒİǈǏǀıİǔǌĲǆǐǉǎǈǌǔǌǈǉǀǐǎǈǉǎǌǎǋǁĮǐ ȺǎǑ
ǑȺǎıĲǆǏǁǅǎǌĲĮǈ
ƳǈĲǈǋƿǐǇĮȺǏǎıįǈǎǏǈıǇǎǘǌǉĮĲƾĲǆǌƿǉįǎıǆĲǆǐȺǏǗıǉǊǆıǆǐ

ƧǏǈǇǋǗǐ

ƧǏǈǇǋǗǐǑȺǎıĲǆǏǈǅǗǋİǌǔǌȺǎǊǘǋǈǉǏǙǌǋǈǉǏǙǌǉĮǈ
ǋİıĮǁǔǌİȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ ıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌ
ıǑǌİĲĮǈǏǈıĲǈǉǙǌİȺǈǒİǈǏǀıİǔǌǉĮǈİȺǈǒİǈǏǀıİǔǌĲǆǐ
ǉǎǈǌǔǌǈǉǀǐ ǎǈǉǎǌǎǋǁĮǐ

ƧǏǈǇǋǗǐ

ƪƮƷ

ƪƮƷ

ƪƮƷ

ƪƮƷ

ƷĮǋİǁǎ

ưƪƷ

ưƪƷ

ưƪƷ

ưƪƷ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
Ƨ

230

230

230

382

Ƨ

ī

ƷǈǋǀƶĲǗǒǎǐ

344

344

344

574

ī

ƷǈǋǀƶĲǗǒǎǐ

ƶ

574

574

574

956

ƶ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ƧǏǈǇǋǗǐ

ƧǏǈǇǋǗǐ

ƟǌİǏǄǎǈıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌĲǔǌǋĮǉǏǎǒǏǗǌǈĮ
ĮǌƿǏǄǔǌ

ƩİǁǉĲǆǐ

ưǎǌƾįĮưƿĲǏǆıǆǐ

CO01

ƮǔįǈǉǗǐ
ƩİǁǉĲǆ

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ

ĬİǋĮĲǈǉǗǐƶĲǗǒǎǐƴǏǎǙǇǆıǆĲǆǐǉǎǈǌǔǌǈǉǀǐƿǌĲĮǍǆǐǉĮǈǉĮĲĮȺǎǊƿǋǆıǆĲǆǐĳĲǙǒǈĮǐǉĮǈǉƾǇİįǈƾǉǏǈıǆǐ

ƧǏǈǇǋǗǐ

ưĮǉǏǎǒǏǗǌǈĮƾǌİǏǄǎǈ

CO02

ƧǏǈǇǋǗǐ

ưǎǌƾįĮưƿĲǏǆıǆǐ

ƟǌİǏǄǎǈıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌĲǔǌǋĮǉǏǎǒǏǗǌǈĮ
ĮǌƿǏǄǔǌ

ƩİǁǉĲǆǐ

CO01

ƮǔįǈǉǗǐ
ƩİǁǉĲǆ

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ

ĬİǋĮĲǈǉǗǐƶĲǗǒǎǐƴǏǎǙǇǆıǆĲǆǐįǈĮĲǆǏǀıǈǋǆǐǉĮǈȺǎǈǎĲǈǉǀǐĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐǉĮǈıĲǀǏǈǍǆĲǆǐǉǈǌǆĲǈǉǗĲǆĲĮǐĲǎǑİǏǄĮĲǈǉǎǘįǑǌĮǋǈǉǎǘ

ƟǍǎǌĮǐƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐƧǌƾȺĲǑǍǆƧǌǇǏǙȺǈǌǎǑƩǑǌĮǋǈǉǎǘıĲǆǌƴİǏǈĳƿǏİǈĮƶĲİǏİƾǐƪǊǊƾįĮǐ

ƮƳƭƱƳƭƪƭƩƭƮƳƭƩƪƭƮƷƪƶƪƮƵƳƻƱƧƱƧƪƴƪƱƩƸƷƭƮƬƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧ

ƳĳǎǏƿĮǐƳǏǄĮǌǈıǋǗǐƧȺĮıǒǗǊǆıǆǐƪǏǄĮĲǈǉǎǘƩǑǌĮǋǈǉǎǘ ƳƧƪƩ ıĲǎǌǎȺǎǁǎİǉǒǔǏİǁĲĮǈĲǎȺǎıǗĲǔǌ 5 814.494 İǑǏǙıǑǌǎǊǈǉǀǐǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆǐĮǌĮǊĮǋǃƾǌİǈĲǆǌİǑǇǘǌǆİǉȺǊǀǏǔıǆǐĲǔǌȺĮǏĮǉƾĲǔįİǈǉĲǙǌ

32074
Τεύχος Β’ 3048/23.09.2016

ƶƹƪƷƭƮƳƭƩƪƭƮƷƪƶƧƴƳƷƪƯƪƶưƧƷƳƶƷƳƸƧƲƳƱƧƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧƶ

ƯǗǄǎǐ

ƶǑǋǋİĲƿǒǎǌĲİǐȺǎǑǉĮĲƿǒǎǑǌǇƿıǆĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐ
ıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǆǐĲǆǐĮǑĲǎĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐİǌĲǗǐ
ƿǍǈǋǆǌǙǌĮȺǗĲǆǊǀǍǆĲǆǐıǑǋǋİĲǎǒǀǐĲǎǑǐ

CR06
ưƪƷ

ưƪƷ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
ǉĮĲƾȺİǏǁȺĲǔıǆ

36%

65%

ƷǈǋǀƶĲǗǒǎǐ

ƮǎǈǌǔǌǈǉƿǐİȺǈǒİǈǏǀıİǈǐȺǎǑǆǊİǈĲǎǑǏǄǁĮĲǎǑǐ
ıǑǌİǒǁǅİĲĮǈƿǌĮƿĲǎǐǋİĲƾĲǆǊǀǍǆĲǆǐȺĮǏƿǋǃĮıǆǐ

ƩİǁǉĲǆǐ

ƪǈįǈǉǗǐƶĲǗǒǎǐ

ƯǗǄǎǐ

ƧǏǈǇǋǗǐ

ưǎǌƾįĮưƿĲǏǆıǆǐ

ưƪƷ

ưƪƷ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
ǉĮĲƾȺİǏǁȺĲǔıǆ

ƩİǌȺİǏǈǊĮǋǃƾǌǎǌĲĮǈǎǈǔĳİǊǎǘǋİǌǎǈĲǆǐƪƴ

ƴƯƧƭƶƭƳƪƴƭƩƳƶƬƶƧƱƧƧƲƳƱƧƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧƶƮƧƭƮƧƷƬīƳƵƭƧƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ
ƟǍǎǌĮǐƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐƧǌƾȺĲǑǍǆƧǌǇǏǙȺǈǌǎǑƩǑǌĮǋǈǉǎǘıĲǆǌƴİǏǈĳƿǏİǈĮƶĲİǏİƾǐƪǊǊƾįĮǐ
ƷǘȺǎǐ
ƩİǁǉĲǆǐǀƨĮıǈǉǗıĲƾįǈǎǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ
ưǎǌƾįĮưƿĲǏǆıǆǐ ƷĮǋİǁǎ
ƮĮĲǆǄǎǏǁĮƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
ƩİǁǉĲǆ
ƟǌİǏǄǎǈıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌĲǔǌǋĮǉǏǎǒǏǗǌǈĮ
ƧǏǈǇǋǗǐ
ƪƮƷ
ưƪƷ
CO01
ĮǌƿǏǄǔǌ
ƧǏǈǇǋǗǐ
ƪƮƷ
ưƪƷ
F100
ƴǎıǗȺǈıĲǎȺǎǈǆǋƿǌǔǌįĮȺĮǌǙǌ

Ʒ

ƟǌİǏǄǎǈȺǎǑǔĳİǊǎǘǌĲĮǈƾǋİıĮĮȺǗĲǆǌĮǍǈǎȺǎǁǆıǆ
ĲǆǐǉǎǈǌǔǌǈǉǀǐİȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮǐ
ƳǈĲǈǋƿǐǇĮȺǏǎıįǈǎǏǈıǇǎǘǌǉĮĲƾĲǆǌƿǉįǎıǆĲǆǐȺǏǗıǉǊǆıǆǐ

Ʒ

ƮǔįǈǉǗǐ
ƩİǁǉĲǆ

Ƨ

88

132

ƳǏǗıǆǋǎǄǈĮĲǎ
ī

65%

(*)

ƷǈǋǀƶĲǗǒǎǐ

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮƴǏǎǙǇǆıǆĲǆǐǉǎǈǌǔǌǈǉǀǐİȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮǐǉĮǈĲǆǐİȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐİǌıǔǋƾĲǔıǆǐıİǉǎǈǌǔǌǈǉƿǐİȺǈǒİǈǏǀıİǈǐǉĮǈ
ĲǆǌǉǎǈǌǔǌǈǉǀǉĮǈĮǊǊǆǊƿǄǄǑǎǎǈǉǎǌǎǋǁĮǙıĲİǌĮįǈİǑǉǎǊǑǌǇİǁǆȺǏǗıǃĮıǆıĲǆǌĮȺĮıǒǗǊǆıǆ

ĬİǋĮĲǈǉǗǐƶĲǗǒǎǐƴǏǎǙǇǆıǆĲǆǐǉǎǈǌǔǌǈǉǀǐƿǌĲĮǍǆǐǉĮǈǉĮĲĮȺǎǊƿǋǆıǆĲǆǐĳĲǙǒǈĮǐǉĮǈǉƾǇİįǈƾǉǏǈıǆǐ

ƯǗǄǎǐ

ưǎǌƾįĮưƿĲǏǆıǆǐ

ƶǑǋǋİĲƿǒǎǌĲİǐȺǎǑĮȺǎǉĲǎǘǌİǍİǈįǁǉİǑıǆĮǋƿıǔǐ
ǋİĲƾĲǆǊǀǍǆĲǆǐıǑǋǋİĲǎǒǀǐĲǎǑǐ

ƩİǁǉĲǆǐ

ƪǈįǈǉǗǐƶĲǗǒǎǐ

CR03

ƮǔįǈǉǗǐ
ƩİǁǉĲǆ

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮƴǏǗıǃĮıǆĲǔǌĮĲǗǋǔǌȺǎǑĮǌĮǅǆĲǎǘǌİǏǄĮıǁĮǉĮǈĲǔǌǋǆİǌİǏǄǙǌǎǈǉǎǌǎǋǈǉƾĮĲǗǋǔǌıĲǆǌĮȺĮıǒǗǊǆıǆ
ıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌǉĮǈĲǔǌǋĮǉǏǎǒǏǗǌǈĮĮǌƿǏǄǔǌǉĮǈĲǔǌĮĲǗǋǔǌȺǎǑǃǏǁıǉǎǌĲĮǈǄǈĮǋİǄƾǊǎǒǏǎǌǈǉƾįǈƾıĲǆǋĮİǉĲǗǐĲǆǐĮǄǎǏƾǐİǏǄĮıǁĮǐǋİĲĮǍǘ
ƾǊǊǔǌǋƿıǔĲǎȺǈǉǙǌȺǏǔĲǎǃǎǑǊǈǙǌǄǈĮĲǆǌĮȺĮıǒǗǊǆıǆǉĮǈĲǆǐǑȺǎıĲǀǏǈǍǆǐĲǆǐǉǈǌǆĲǈǉǗĲǆĲĮǐĲǎǑİǏǄĮĲǈǉǎǘįǑǌĮǋǈǉǎǘ

ĬİǋĮĲǈǉǗǐƶĲǗǒǎǐƴǏǎǙǇǆıǆĲǆǐįǈĮĲǆǏǀıǈǋǆǐǉĮǈȺǎǈǎĲǈǉǀǐĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐǉĮǈıĲǀǏǈǍǆĲǆǐǉǈǌǆĲǈǉǗĲǆĲĮǐĲǎǑİǏǄĮĲǈǉǎǘįǑǌĮǋǈǉǎǘ

ƟǍǎǌĮǐƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐƧǌƾȺĲǑǍǆƧǌǇǏǙȺǈǌǎǑƩǑǌĮǋǈǉǎǘıĲǆǌƴİǏǈĳƿǏİǈĮƶĲİǏİƾǐƪǊǊƾįĮǐ

220
1.143.447

ƶ

Ƨ

382

574

ƷİǊǈǉǗǐƶĲǗǒǎǐ 
ī

956
5.814.493

ƶ

Τεύχος Β’ 3048/23.09.2016

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

32075

ƧǏǈǇǋǗǐ

ƧǏǈǇǋǗǐ

ƟǌİǏǄǎǈıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌĲǔǌǋĮǉǏǎǒǏǗǌǈĮ
ĮǌİǏǄǔǌƿǔǐİĲǙǌ

ƟǌİǏǄǎǈȺǎǑįİǌƿǒǎǑǌİǌĲĮǒǇİǁıĲǆǌĲǏǈĲǎǃƾǇǋǈĮ
İǉȺĮǁįİǑıǆ

T4850

T4854
ƪƮƷ

ƪƮƷ

ƪƮƷ

ƪƮƷ

ƷĮǋİǁǎ

ƴƧƴ

ƴƧƴ

ƴƧƴ

ƴƧƴ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

ƩİǁǉĲǆǐ

ƟǌİǏǄǎǈıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌĲǔǌǋĮǉǏǎǒǏǗǌǈĮ
CO01
ĮǌƿǏǄǔǌ
ƧǏǈǇǋǗǐǑȺǎıĲǆǏǈǅǗǋİǌǔǌȺǎǊǘǋǈǉǏǙǌǋǈǉǏǙǌǉĮǈ
ǋİıĮǁǔǌİȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ ıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌ
CO23
ıǑǌİĲĮǈǏǈıĲǈǉǙǌİȺǈǒİǈǏǀıİǔǌǉĮǈİȺǈǒİǈǏǀıİǔǌĲǆǐ
ǉǎǈǌǔǌǈǉǀǐ ǎǈǉǎǌǎǋǁĮǐ
T4852
ƴİǏǈĳİǏİǈĮǉǎǁưǆǒĮǌǈıǋǎǁȺǎǑįǆǋǈǎǑǏǄǎǘǌĲĮǈ
ƱƿİǐȺǎǊǘǋǈǉǏƿǐǉĮǈǋİıĮǁİǐİȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ
ıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌıǑǌİĲĮǈǏǈıĲǈǉǙǌİȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ
T4855
ǉĮǈİȺǈǒİǈǏǀıİǔǌĲǆǐǉǎǈǌǔǌǈǉǀǐǎǈǉǎǌǎǋǁĮǐ ȺǎǑ
ǑȺǎıĲǆǏǁǅǎǌĲĮǈ
ƳǈĲǈǋƿǐǇĮȺǏǎıįǈǎǏǈıǇǎǘǌǉĮĲƾĲǆǌƿǉįǎıǆĲǆǐȺǏǗıǉǊǆıǆǐ

ƮǔįǈǉǗǐ
ƩİǁǉĲǆ

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ

ƪƮƷ

ƪƮƷ
ƪƮƷ
ƪƮƷ

ƧǏǈǇǋǗǐ
ƧǏǈǇǋǗǐ
ƧǏǈǇǋǗǐ

ƷĮǋİǁǎ

ƧǏǈǇǋǗǐ

ưǎǌƾįĮưƿĲǏǆıǆǐ

ƴƧƴ

Ƨ

82

82

82

137

Ƨ

ī

ƷǈǋǀƶĲǗǒǎǐ

124

124

124

206

ī

ƷǈǋǀƶĲǗǒǎǐ  

ƶ

206

206

206

343

ƶ
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ƴƧƴ

ƴƧƴ

ƴƧƴ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

ĬİǋĮĲǈǉǗǐƶĲǗǒǎǐƴǏǎǙǇǆıǆĲǆǐǉǎǈǌǔǌǈǉǀǐƿǌĲĮǍǆǐǉĮǈǉĮĲĮȺǎǊƿǋǆıǆĲǆǐĳĲǙǒǈĮǐǉĮǈǉƾǇİįǈƾǉǏǈıǆǐ

ƧǏǈǇǋǗǐ

ưĮǉǏǎǒǏǗǌǈĮƾǌİǏǄǎǈ

CO02

ƧǏǈǇǋǗǐ

ƟǌİǏǄǎǈıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌĲǔǌǋĮǉǏǎǒǏǗǌǈĮ
ĮǌƿǏǄǔǌ

ƩİǁǉĲǆǐ

ưǎǌƾįĮưƿĲǏǆıǆǐ

CO01

ƮǔįǈǉǗǐ
ƩİǁǉĲǆ

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ

ĬİǋĮĲǈǉǗǐƶĲǗǒǎǐƴǏǎǙǇǆıǆĲǆǐįǈĮĲǆǏǀıǈǋǆǐǉĮǈȺǎǈǎĲǈǉǀǐĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐǉĮǈıĲǀǏǈǍǆĲǆǐǉǈǌǆĲǈǉǗĲǆĲĮǐĲǎǑİǏǄĮĲǈǉǎǘįǑǌĮǋǈǉǎǘ

ƟǍǎǌĮǐƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐƧǌƾȺĲǑǍǆƧǌǇǏǙȺǈǌǎǑƩǑǌĮǋǈǉǎǘıĲǆǌƴİǏǈĳƿǏİǈĮƱǎĲǁǎǑƧǈǄĮǁǎǑ

ƮƳƭƱƳƭƪƭƩƭƮƳƭƩƪƭƮƷƪƶƪƮƵƳƻƱƧƱƧƪƴƪƱƩƸƷƭƮƬƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧ

ƳĳǎǏƿĮǐƳǏǄĮǌǈıǋǗǐƧȺĮıǒǗǊǆıǆǐƪǏǄĮĲǈǉǎǘƩǑǌĮǋǈǉǎǘ ƳƧƪƩ ıĲǎǌǎȺǎǁǎİǉǒǔǏİǁĲĮǈĲǎȺǎıǗĲǔǌ 2.004.438 İǑǏǙıǑǌǎǊǈǉǀǐǒǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆǐĮǌĮǊĮǋǃƾǌİǈĲǆǌİǑǇǘǌǆİǉȺǊǀǏǔıǆǐĲǔǌȺĮǏĮǉƾĲǔįİǈǉĲǙǌ

32076
Τεύχος Β’ 3048/23.09.2016

ƧǏǈǇǋǗǐ

ƶǑǋǋİĲƿǒǎǌĲİǐȺǎǑǉĮĲƿǒǎǑǌǇƿıǆĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐ
ıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǆǐĲǆǐĮǑĲǎĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐİǌĲǗǐ
ƿǍǈǋǆǌǙǌĮȺǗĲǆǊǀǍǆĲǆǐıǑǋǋİĲǎǒǀǐĲǎǑǐ

CR06
ƴƧƴ

ƴƧƴ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
ǉĮĲƾȺİǏǁȺĲǔıǆ

36%

65%

ƷǈǋǀƶĲǗǒǎǐ
(2023)

ƮǎǈǌǔǌǈǉƿǐİȺǈǒİǈǏǀıİǈǐȺǎǑǆǊİǈĲǎǑǏǄǁĮĲǎǑǐ
ıǑǌİǒǁǅİĲĮǈƿǌĮƿĲǎǐǋİĲƾĲǆǊǀǍǆĲǆǐȺĮǏƿǋǃĮıǆǐ

ƩİǁǉĲǆǐ

ƪǈįǈǉǗǐƶĲǗǒǎǐ

ƯǗǄǎǐ

ƧǏǈǇǋǗǐ

ưǎǌƾįĮưƿĲǏǆıǆǐ

ƴǎıǗȺǈıĲǎȺǎǈǆǋƿǌǔǌįĮȺĮǌǙǌ

F100

ƩİǌȺİǏǈǊĮǋǃƾǌǎǌĲĮǈǎǈǔĳİǊǎǘǋİǌǎǈĲǆǐƪƴ

ƟǌİǏǄǎǈıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌĲǔǌǋĮǉǏǎǒǏǗǌǈĮ
ĮǌƿǏǄǔǌ

ƩİǁǉĲǆǐǀƨĮıǈǉǗıĲƾįǈǎǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ

CO01

ƷǘȺǎǐ
ƩİǁǉĲǆ

ƧǏǈǇǋǗǐ

ƧǏǈǇǋǗǐ
ƪƮƷ

ƪƮƷ

ưǎǌƾįĮưƿĲǏǆıǆǐ ƷĮǋİǁǎ

ƴƧƴ

ƴƧƴ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ

ƴƧƴ

ƴƧƴ

ƮĮĲǆǄǎǏǁĮƴİǏǈĳƿǏİǈĮǐ
ǉĮĲƾȺİǏǁȺĲǔıǆ

ƟǍǎǌĮǐƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐƧǌƾȺĲǑǍǆƧǌǇǏǙȺǈǌǎǑƩǑǌĮǋǈǉǎǘıĲǆǌƴİǏǈĳƿǏİǈĮƱǎĲǁǎǑƧǈǄĮǁǎǑ

ƴƯƧƭƶƭƳƪƴƭƩƳƶƬƶƧƱƧƧƲƳƱƧƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧƶƮƧƭƮƧƷƬīƳƵƭƧƴƪƵƭĭƪƵƪƭƧƶ

Ʒ

ƟǌİǏǄǎǈȺǎǑǔĳİǊǎǘǌĲĮǈƾǋİıĮĮȺǗĲǆǌĮǍǈǎȺǎǁǆıǆ
ĲǆǐǉǎǈǌǔǌǈǉǀǐİȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮǐ
ƳǈĲǈǋƿǐǇĮȺǏǎıįǈǎǏǈıǇǎǘǌǉĮĲƾĲǆǌƿǉįǎıǆĲǆǐȺǏǗıǉǊǆıǆǐ

Ʒ

ƮǔįǈǉǗǐ
ƩİǁǉĲǆ

Ƨ
63

ī
95

ƳǏǗıǆǋǎǄǈĮĲǎ

65%

(*)

ƷǈǋǀƶĲǗǒǎǐ
(2023)

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮƴǏǎǙǇǆıǆĲǆǐǉǎǈǌǔǌǈǉǀǐİȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮǐǉĮǈĲǆǐİȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐİǌıǔǋƾĲǔıǆǐıİǉǎǈǌǔǌǈǉƿǐİȺǈǒİǈǏǀıİǈǐǉĮǈ
ĲǆǌǉǎǈǌǔǌǈǉǀǉĮǈĮǊǊǆǊƿǄǄǑǎǎǈǉǎǌǎǋǁĮǙıĲİǌĮįǈİǑǉǎǊǑǌǇİǁǆȺǏǗıǃĮıǆıĲǆǌĮȺĮıǒǗǊǆıǆ

ĬİǋĮĲǈǉǗǐƶĲǗǒǎǐƴǏǎǙǇǆıǆĲǆǐǉǎǈǌǔǌǈǉǀǐƿǌĲĮǍǆǐǉĮǈǉĮĲĮȺǎǊƿǋǆıǆĲǆǐĳĲǙǒǈĮǐǉĮǈǉƾǇİįǈƾǉǏǈıǆǐ

ƧǏǈǇǋǗǐ

ưǎǌƾįĮưƿĲǏǆıǆǐ

ƶǑǋǋİĲƿǒǎǌĲİǐȺǎǑĮȺǎǉĲǎǘǌİǍİǈįǁǉİǑıǆĮǋƿıǔǐ
ǋİĲƾĲǆǊǀǍǆĲǆǐıǑǋǋİĲǎǒǀǐĲǎǑǐ

ƩİǁǉĲǆǐ

ƪǈįǈǉǗǐƶĲǗǒǎǐ

CR03

ƮǔįǈǉǗǐ
ƩİǁǉĲǆ

ƪȺİǌįǑĲǈǉǀƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮƴǏǗıǃĮıǆĲǔǌĮĲǗǋǔǌȺǎǑĮǌĮǅǆĲǎǘǌİǏǄĮıǁĮǉĮǈĲǔǌǋǆİǌİǏǄǙǌǎǈǉǎǌǎǋǈǉƾĮĲǗǋǔǌıĲǆǌĮȺĮıǒǗǊǆıǆ
ıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃĮǌǎǋƿǌǔǌǉĮǈĲǔǌǋĮǉǏǎǒǏǗǌǈĮĮǌƿǏǄǔǌǉĮǈĲǔǌĮĲǗǋǔǌȺǎǑǃǏǁıǉǎǌĲĮǈǄǈĮǋİǄƾǊǎǒǏǎǌǈǉƾįǈƾıĲǆǋĮİǉĲǗǐĲǆǐĮǄǎǏƾǐİǏǄĮıǁĮǐǋİĲĮǍǘ
ƾǊǊǔǌǋƿıǔĲǎȺǈǉǙǌȺǏǔĲǎǃǎǑǊǈǙǌǄǈĮĲǆǌĮȺĮıǒǗǊǆıǆǉĮǈĲǆǐǑȺǎıĲǀǏǈǍǆǐĲǆǐǉǈǌǆĲǈǉǗĲǆĲĮǐĲǎǑİǏǄĮĲǈǉǎǘįǑǌĮǋǈǉǎǘ

ĬİǋĮĲǈǉǗǐƶĲǗǒǎǐƴǏǎǙǇǆıǆĲǆǐįǈĮĲǆǏǀıǈǋǆǐǉĮǈȺǎǈǎĲǈǉǀǐĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐǉĮǈıĲǀǏǈǍǆĲǆǐǉǈǌǆĲǈǉǗĲǆĲĮǐĲǎǑİǏǄĮĲǈǉǎǘįǑǌĮǋǈǉǎǘ

ƟǍǎǌĮǐƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐƧǌƾȺĲǑǍǆƧǌǇǏǙȺǈǌǎǑƩǑǌĮǋǈǉǎǘıĲǆǌƴİǏǈĳƿǏİǈĮƱǎĲǁǎǑƧǈǄĮǁǎǑ

ƶƹƪƷƭƮƳƭƩƪƭƮƷƪƶƧƴƳƷƪƯƪƶưƧƷƳƶƷƳƸƧƲƳƱƧƴƵƳƷƪƵƧƭƳƷƬƷƧƶ

158
381.818

ƶ

Ƨ
137

ī
206

ƷİǊǈǉǗǐƶĲǗǒǎǐ 

343
2.004.438

ƶ

Τεύχος Β’ 3048/23.09.2016
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32077

32078
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Υφυπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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