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22 Ιουνίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1435
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για την Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο Πλαίσιο:
• Του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του Leader (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία τοπικών Κοινοτήτων)» του
ΠΑΑ 2014-2020 Δημοσίας Δαπάνης ΕΓΤΑΑ:
322.222.222 € και
• της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑλΘ 20142020.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 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
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο,
το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας
και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1083/2006, ως εκάστοτε έχει τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
2. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1698/2005 του Συμβουλίου, ως εκάστοτε έχει τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
3. Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της
Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), ως εκάστοτε έχει τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
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4. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)
και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2328/2003,
861/2006, 1198/2006, 791/2007 και 1255/2011 του Συμβουλίου, ως εκάστοτε έχει τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί.
5. Το άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το
πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).
6. Το Π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Α’ 174), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α’ 237).
7. Το Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α’ 20)
8. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ A’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
9. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α’114) «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 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».
10. Το Π.δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64), το οποίο εφαρμόζεται
αναλογικά ειδικά ως προς τις προϋποθέσεις για την προσωπική κατάσταση του υποψηφίου φορέα και στο μέτρο
που δεν προσκρούει στον Νόμο 4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160),
όπως ισχύει, ο οποίος και τον καταργεί από 30.04.2016.
11. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020,
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012
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(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση
του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α’ 265) και ιδίως του άρθρου 69 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
12. Τον Νόμο 2690/1997 (ΦΕΚ Α’45/9.3.1999) με τον
οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας.
13. Την αριθ. 135073/03-02-2011 (ΦΕΚ Β’ 315) κοινή
υπουργική απόφαση των Υφυπουργών Οικονομικών,
Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των Υπουργών Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας & Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 324005/09-09-2008
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
“Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013” (ΦΕΚ Β’ 1886)».
14. Την αριθ. 314509/26.11.2008 (ΦΕΚ Β’ 2437) κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού
Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία».
15. Την αριθ. C (2014) 7801/29.10.2014 απόφαση της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση
του Συμφωνικού Εταιρικής Σχέσης της Ελλάδας.
16. Την αριθ. C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2014-2020.
17. Την αριθ. C (2015) 7417/23.10.2015 απόφαση της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση
του Προγράμματος Aλιείας και Θάλασσας 2014-2020
της Ελλάδας.
18. Την ανάγκη εκκίνησης της διαδικασίας, που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013, σχετικά με την
επιλογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων.
19. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καλεί:
Τους φορείς που εμπίπτουν στην κατηγορία των δυνητικών Δικαιούχων, όπως αυτοί περιγράφονται στην
παράγραφο 3 της παρούσας πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να ενταχθούν και να
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο:
Α. του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω
του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020 ή /και
Β. της Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και
της Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑλΘ 2014-2020, σύμφωνα
με τους όρους και τις προϋποθέσεις, που αναλύονται
παρακάτω στο κείμενο της παρούσας Πρόσκλησης.
1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 - 2020
1.1 Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη
Κατά τη νέα περίοδο προγραμματισμού 2014-2020
σε εφαρμογή των άρθρων 10 και 11 του Κανονισμού
(ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
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Συμβουλίου, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για τα
ΕΔΕΤ και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το
ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ και το ΕΤΘΑ και για την κατάργηση του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 καταρτίστηκε από το
Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 (Εταιρικό
Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης - ΕΣΠΑ 2014-2020).
Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, βρίσκει εφαρμογή η
Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη, η οποία καλείται να
συμπληρώσει και να μεγιστοποιήσει τα οφέλη από την
άσκηση των τομεακών πολιτικών και των προγραμμάτων
περιφερειακής ανάπτυξης.
Η διαπίστωση του σύγχρονου «περιφερειακού προβλήματος» (με τις ενδείξεις περιορισμού των διαπεριφερειακών ανισοτήτων και έντασης των ενδοπεριφερειακών, γεωγραφικών και ανισοτήτων ειδικών ομάδων
πληθυσμού, την εκτεταμένη αποβιομηχάνιση και την
αποδιάρθρωση τοπικών και περιφερειακών παραγωγικών συστημάτων), και του «ελληνικού αστικού παράδοξου» [άνισο αστικό ιεραρχικό σύστημα και μονοκεντρικότητα (συγκέντρωση του αστικού πληθυσμού
της χώρας στην Αττική και δευτερευόντως στη Θεσσαλονίκη), αστική διάχυση και εγκατάλειψη των κέντρων
των πόλεων, υποβάθμιση του φυσικού και δομημένου
αστικού περιβάλλοντος] αλλά και η «γεωγραφία» της
χώρας όσον αφορά στη θέση της στην Ευρώπη και τον
κόσμο, καθορίζουν την αντίληψη και τις κύριες χωρικές
αναπτυξιακές επιλογές των επόμενων χρόνων.
Λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ειδικές χωρικές αναπτυξιακές ανάγκες και δυνατότητες ανάπτυξης του συνόλου
της χώρας καθώς και την νέα αναπτυξιακή στρατηγική
που διέπει το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης, η νέα προσέγγιση για την Ολοκληρωμένη Χωρική
Ανάπτυξη στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, ορίζει ως
στρατηγικούς στόχους την επίτευξη της απασχόλησης,
της κοινωνικής συνοχής και της διατήρησης των πόρων,
εστιάζοντας στη φέρουσα δυνατότητα και τις ιδιαίτερες
ανάγκες των επιμέρους χωρικών ενοτήτων χρησιμοποιώντας ως κινητήρες της, την ανταγωνιστικότητα και την
τοπική επιχειρηματικότητα.
Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, ο σχεδιασμός της Ολοκληρωμένης Προσέγγισης γίνεται με επικέντρωση στις επενδυτικές προτεραιότητες ανά Διαρθρωτικό Ταμείο που εξυπηρετούν θεματικούς στόχους,
στην επίτευξη των οποίων είχε σημειωθεί υστέρηση σε
προηγούμενες περιόδους, με σύνδεση των παρεμβάσεων
στις λοιπές επενδυτικές προτεραιότητες με αυτούς τους
θεματικούς στόχους, με δόμηση των προαναφερθέντων
εργαλείων ώστε να επιτυγχάνεται μόχλευση πόρων, ενώ
ο γενικότερος σχεδιασμός τους θα πρέπει να συμβάλει
απαραίτητα στην τόνωση της απασχόλησης και στην αντιμετώπιση της κρίσης. Στόχος είναι η χρηματοδότηση της
Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης από τα ταμεία ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ, ΕΚΤ και ΕΤΠΑ καθώς και η σταδιακή εφαρμογή
των εργαλείων της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης
σε κάθε χωρική ενότητα, ξεκινώντας με πιλοτικά σχέδια
και προχωρώντας σε παρεμβάσεις σύμφωνα με τις προβλέψεις της συγκεκριμένης χωρικής στρατηγικής.
Ένα από τα εργαλεία εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης είναι η “Τοπική Ανάπτυξη με
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Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD)”, η οποία επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των οικονομικών και
κοινωνικών ανισοτήτων σε ορισμένο χωρικό επίπεδο,
εκεί δηλαδή όπου εκδηλώνονται οι ανισότητες, δρουν
οι μακροπρόθεσμοι παράγοντες δημιουργίας τους και
υπάρχει το ενδογενές δυναμικό για την αντιστροφή τους.
1.2 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020
(ΠΑΑ 2014-2020)
Σε εφαρμογή του άρθρου 6 του Κανονισμού 1305/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ και
την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη και το ΕΣΠΑ 2014-2020,
καταρτίστηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της
Ελλάδας 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020).
Η στρατηγική του ΠΑΑ 2014-2020 σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη:
• Τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια
έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
• Τους στόχους για την αγροτική ανάπτυξη, την περίοδο 2014-2020.
• Τους στόχους του Πυλώνα Ι της ΚΑΠ.
• Το έγγραφο θέσεων της ΕΕ για την Ελλάδα.
• Τις προτεραιότητες του Προγράμματος Προσαρμογής, που ενσωματώνουν και τις συστάσεις του Συμβουλίου για το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων.
• Την υλοποίηση του ΠΑΑ 2007-2013.
• Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα της εταιρικής σχέσης
και ιδιαίτερα των Θεματικών ομάδων Στρατηγικού
Σχεδιασμού (ΘΟΣΣ).
• Τους εθνικούς και ενωσιακούς στόχους του Σύμφωνου Εταιρικής Σχέσης (ΕΣΠΑ 2014-2020).
• Τα αποτελέσματα της SWOT και τον προσδιορισμό
των αναγκών.
• Τις ενωσιακές και εθνικές πολιτικές για το περιβάλλον
και την κλιματική αλλαγή.
• Τα αποτελέσματα των 13 περιφερειακών και της εθνικής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3).
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το όραμα για την αγροτική
ανάπτυξη, συνοψίζεται ως η «Ολοκληρωμένη ανάπτυξη
και βιώσιμη ανταγωνιστικότητα του αγροτικού χώρου».
Η εθνική στρατηγική διαρθρώνεται γύρω από τρεις
αλληλένδετους και συμπληρωματικούς στόχους,
που προσβλέπουν στην άμβλυνση των επιπτώσεων
της μακροχρόνιας ύφεσης, λόγω της υφιστάμενης οικονομικής κρίσης και την επίτευξη των γενικότερων δεσμεύσεων, που έχει αναλάβει η χώρα για την δημοσιονομική εξυγίανση και την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης,
ως ακολούθως:
ΣΤ1: Δημιουργία ενός ισχυρού, ανταγωνιστικού και
βιώσιμου αγρο-διατροφικού συστήματος.
ΣΤ2: Προαγωγή της αειφορίας του αγρο-διατροφικού
συστήματος και των αγροτικών περιοχών.
ΣΤ3: Δημιουργία Βιώσιμων & Πολύ-λειτουργικών αγροτικών περιοχών.
Στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 και σύμφωνα με τον
Καν. (ΕΕ) 1303/2013, τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και με τα
οριζόμενα στο ΕΣΠΑ 2014-2020 προβλέπεται η εφαρμο-
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γή του εργαλείου της Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στον αγροτικό χώρο.
Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD), βασισμένη στην προσέγγιση LEADER,
αποτελεί μια μέθοδο σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με
τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών
οικονομικών και κοινωνικών φορέων, προκειμένου να
αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές. Η προσέγγιση αυτή συνιστά ένα ιδιαίτερα ισχυρό εργαλείο, ειδικά
σε περιόδους κρίσης, που ευελπιστεί να αναδείξει ότι
οι τοπικές κοινότητες μπορούν: α) να κάνουν σταθερά
βήματα προς πιο αποτελεσματικές μορφές οικονομικής,
βιώσιμης και «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξης, σύμφωνα με τη στρατηγική «Ορίζοντας 2020», β) να «καινοτομήσουν» όχι αποκλειστικά σε όρους τεχνολογικούς αλλά
κυρίως σε όρους αντιμετώπισης των τοπικών προβλημάτων και γ) να ενισχύσουν την κοινωνική συνοχή στις
αγροτικές περιοχές.
Οι τοπικοί εταίροι στις αγροτικές περιοχές της χώρας,
έχουν μακρόχρονη εμπειρία στο σχεδιασμό και την
υλοποίηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων τοπικής
ανάπτυξης μέσω κυρίως του LEADER και των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου
(ΟΠΑΑΧ), τα οποία εφαρμόστηκαν από Αναπτυξιακές
Εταιρείες. Στη νέα προγραμματική περίοδο, σκοπός είναι να ενισχυθούν «νέες και πιο καινοτόμες» προσεγγίσεις με βάση τα καινούργια αναπτυξιακά δεδομένα και
εργαλεία (όπως τάση επιστροφής νέων στην ύπαιθρο,
κοινωνικές πρωτοβουλίες, ενίσχυση βραχέων αλυσίδων
και εναλλακτικών καναλιών διάθεσης αγροτικών προϊόντων, διασύνδεση αγροτικού τομέα με τον πολιτισμό,
τον τουρισμό και το περιβάλλον), αυξάνοντας σχετικές
συνέργειες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και
βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών σύμφωνα με τον
αναπτυξιακό και στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας για
την αγροτική ανάπτυξη.
Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων εφαρμόζεται στο πλαίσιο του Μέτρου 19 του ΠΑΑ
2014-2020.
1.3 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας
2014 -2020
Σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την
κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ
2328/2003, (ΕΚ) 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ)
αριθ 791/2007 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και
ειδικότερα των άρθρων 6 και 17, καταρτίστηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020
(ΕΠΑλΘ 2014-2020).
Ο τομέας της Αλιείας θεωρείται σημαντικός για την
ευρωπαϊκή και εθνική οικονομία, κυρίως επειδή συμμετέχει ουσιαστικά στην εξασφάλιση ζωικών πρωτεϊνών
υψηλής βιολογικής αξίας, αξιοποιεί τοπικούς πλουτο-
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παραγωγικούς πόρους, εξασφαλίζει θέσεις εργασίας και
απασχολεί σημαντικό αριθμό ατόμων παράκτιων περιοχών συμβάλλοντας στη διατήρηση της κοινωνικής και
οικονομικής συνοχής μεγάλων παράκτιων & νησιωτικών
περιοχών.
Το ΕΠΑλΘ 2014-2020 αξιοποιώντας τους πόρους του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ),
συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020», στην επίτευξη των στόχων της Κοινής
Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) και της Ολοκληρωμένης
Θαλάσσιας Πολιτικής (ΟΘΠ).
Το αναπτυξιακό όραμα που τίθεται για την αλιεία στην
προγραμματική περίοδο 2014-2020 είναι:
«Η βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της αλιείας στην
κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, της
προστασίας του περιβάλλοντος και της διατήρησης της
κοινωνικής και οικονομικής συνοχής».
Στην επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης του τομέα της
αλιείας, θα συμβάλλει τα μέγιστα και η προσπάθεια στήριξης επιλεγμένων αλιευτικών περιοχών, μέσα από την
υλοποίηση ολοκληρωμένων στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης οι οποίες μπορεί να κυμαίνονται από αυτές που
επικεντρώνονται στην αλιεία έως ευρύτερες στρατηγικές
που απευθύνονται στη διαφοροποίηση των αλιευτικών
περιοχών.
Συγκεκριμένα προβλέπεται να υλοποιηθούν παρεμβάσεις που ομαδοποιούνται υπό τους ακόλουθους αναπτυξιακούς στόχους:
• Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ένταξης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της
στήριξης της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού
στις παράκτιες και τις εσωτερικές κοινότητες που εξαρτώνται από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια.
• Διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο
της αλιείας και σε άλλους τομείς της θαλάσσιας οικονομίας.
2. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD - LEADER
2.1 Γενικά στοιχεία για την προσέγγιση LEADER
Κατά το έτος 1991 ξεκίνησε η εφαρμογή της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER (Liaisons Entre Actions de
Développement de l’ Economie Rurale - Δεσμοί μεταξύ
δράσεων για την ανάπτυξη της οικονομίας του αγροτικού χώρου) στη χώρα μας, καθώς και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, η οποία αποτέλεσε την αρχή μίας νέας προσέγγισης στην πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Μέσω
της LEADER στηρίχθηκε η ολοκληρωμένη και πολυτομεακή ανάπτυξη, ενώ παράλληλα δόθηκε η ευκαιρία
στις τοπικές κοινωνίες να σχεδιάσουν και να επιλέξουν
οι ίδιες τον τρόπο και τη «διαδρομή» ανάπτυξή τους. Τα
ενθαρρυντικά αποτελέσματα της πρώτης πειραματικής
εφαρμογής και η διαπίστωση ότι η Πρωτοβουλία συνέβαλε, αντιστρόφως ανάλογα με τον προϋπολογισμό της,
στην ενεργοποίηση του τοπικού πληθυσμού, οδήγησαν
σε ένα πιο συστηματικό και ολοκληρωμένο σχεδιασμό
της, το LEADER II. Κατά την 2η Προγραμματική Περίοδο
η πρωτοβουλία στόχευε στην περαιτέρω ενεργοποίηση
του τοπικού πληθυσμού για τον σχεδιασμό εκ των κάτω
προς τα επάνω στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης. Η συ-
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νέχιση της Πρωτοβουλίας κατά την 3η Προγραμματική
Περίοδο, μέσω της ΚΠ LEADER+, η οποία κινήθηκε στη
λογική και τη φιλοσοφία των προηγούμενων εφαρμογών, προσπάθησε να εισάγει αλλά και να ενδυναμώσει
τους δεσμούς συνεργασίας κυρίως μεταξύ των τοπικών φορέων και κοινωνικών ομάδων προς αποτέλεσμα
εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής. Μετά την
εμπειρία τριών περιόδων προγραμματισμού, η πρωτοβουλία LEADER είχε φτάσει σε επίπεδο ωριμότητας ώστε
να εφαρμοστεί στις αγροτικές περιοχές στο πλαίσιο του
Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 εξυπηρετώντας βασικούς
στόχους αυτού. Παράλληλα, για πρώτη φορά η πρωτοβουλία εφαρμόστηκε με επιτυχία και στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013.
Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η προσέγγιση LEADER διατηρεί το βασικό στοιχείο της εκ των
κάτω προς τα επάνω προσέγγισης στο σχεδιασμό πολυτομεακών τοπικών στρατηγικών και παράλληλα δίδεται
η δυνατότητα της πολυταμειακής προσέγγισης (CLLD)
καθώς και της διεύρυνσης των περιοχών εφαρμογής.
Διατηρούνται στο σύνολο τους οι καινοτόμες προσεγγίσεις των προηγούμενων προγραμματικών περιόδων
και παράλληλα δίδεται η δυνατότητα διεύρυνσης των
τοπικών προγραμμάτων ως προς το είδος των σχεδιαζόμενων δράσεων αλλά και των περιοχών εφαρμογής.
Αναλυτικότερα, η πρωτοβουλία CLLD-LEADER περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία (αρθ. 32-35
Καν. (ΕΕ) 1303/13):
• Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης σε τοπική βάση, που
προορίζονται για σαφώς χωρικά προσδιορισμένες
περιοχές ο πληθυσμός.
• Τοπικές εταιρικές σχέσεις δημόσιου - ιδιωτικού τομέα,
καλούμενες «Ομάδες Τοπικής Δράσης» (ΟΤΔ).
• Προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω με εξουσία
λήψης αποφάσεων για τις Ομάδες Τοπικής Δράσης
όσον αφορά την εκπόνηση και την εφαρμογή μιας
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.
• Πολυτομεακό σχεδιασμό και υλοποίηση της στρατηγικής με βάση την αλληλεπίδραση μεταξύ φορέων
και έργων διαφόρων τομέων της τοπικής οικονομίας.
• Δυνατότητα εφαρμογής μιας πολυταμειακής προσέγγισης.
2.2 Περιοχές εφαρμογής τοπικών προγραμμάτων
CLLD/LEADER
Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων μπορεί να εφαρμοστεί σε αγροτικές περιοχές
και περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες
πρέπει να είναι συνεκτικές από γεωγραφική, οικονομική και κοινωνική άποψη. Ειδικότερα, οι προτεινόμενες
περιοχές εφαρμογής πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Προτείνονται από τις ΟΤΔ μέσω της «εκ των κάτω
προς τα πάνω» προσέγγισης και αποτελούν προϊόν
διαβούλευσης με αντιπροσωπευτικούς φορείς της
περιοχής αλλά και τον τοπικό πληθυσμό.
• Διαθέτουν επαρκή κρίσιμη μάζα από την άποψη του
ανθρώπινου δυναμικού και των χρηματοοικονομικών πόρων. Ειδικότερα, ο μόνιμος πληθυσμός της
κάθε περιοχής παρέμβασης θα κυμαίνεται μεταξύ
10.000 - 150.000 κατοίκους.
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2.2.1 Περιοχές εφαρμογής τοπικών προγραμμάτων
CLLD/LEADER του ΠΑΑ
Ειδικότερα, η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων όσον αφορά στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ
2014-2020 μπορεί να εφαρμοστεί σε αγροτικές περιοχές,
σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου
του Νομού Θεσσαλονίκης και των Δήμων του Νομού
Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων.
Οι εν λόγω περιοχές πρέπει να αποτελούνται από Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες των οποίων ο συνολικός
μόνιμος πληθυσμός ή ο μόνιμος πληθυσμός των εκτός
σχεδίου περιοχών είναι μικρότερος των 15.000 κατοίκων
με εξαίρεση τα μικρά νησιά στα οποία δεν έχει ισχύ ο
ανωτέρω πληθυσμιακός περιορισμός (αφορά το σύνολο των νησιών της χώρας με εξαίρεση την Κρήτη και
την Εύβοια). Ο προσδιορισμός του μόνιμου πληθυσμού
πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία της τελευταίας
επικυρωμένης γενικής απογραφής πληθυσμού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) (Απόφαση 11247/
28-12-2012 «αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού - κατοικιών 2011» ΦΕΚ Β/3465/28-12-2012, έτσι
όπως ισχύει κάθε φορά).
Οι αναφερόμενες παραπάνω διοικητικές διαιρέσεις
(Δήμοι, Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες) αφορούν σε
αυτές που θεσπίστηκαν με βάση τη νέα διοικητική διαίρεση της Ελλάδας του Προγράμματος «Καλλικράτης» (βλ
Νόμος 3852/2010, ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010) ή σε διοικητικές διαιρέσεις (όπως «Καποδιστριακοί» Δήμοι και Κοινότητες,
Νομοί) οι οποίοι είχαν καθοριστεί με το Πρόγραμμα «Καποδίστριας» (βλ. Νόμος 2539/1997 ΦΕΚ 224/τ.Α’/1997)
και έχουν αντιστοιχηθεί στις νέες διοικητικές διαιρέσεις
του «Καλλικράτη».
Ειδικότερα, για την εφαρμογή του Μέτρου 19 του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 θα
επιλεγούν κατά μέγιστο αριθμό 50 περιοχές εφαρμογής,
οι οποίες συνολικά μπορούν να καλύπτουν έκταση ίση
έως και το 100% των επιλέξιμων περιοχών παρέμβασης
LEADER.
2.2.2 Περιοχές εφαρμογής Τ.Π. CLLD-LEADER του
ΕΠΑλΘ
Ειδικότερα, για τις περιοχές εφαρμογής των τοπικών
προγραμμάτων CLLD/LEADER του ΕΠΑλΘ λαμβάνετε
υπόψη το αρ. 3 του Καν. (ΕΕ) 508/2014, όπου ως «περιοχή
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» νοείται μια περιοχή η
οποία βρέχεται από θάλασσα, ποταμό ή λίμνη ή περιλαμβάνει τεχνητές λίμνες ή λεκάνη ποταμού και στην οποία
ουσιαστικό ποσοστό του πληθυσμού απασχολείται στον
τομέα της αλιείας ή της υδατοκαλλιέργειας, είναι δηλαδή
λειτουργικά συνεκτική από γεωγραφική, οικονομική και
κοινωνική άποψη.
Όσες στρατηγικές αιτούνται χρηματοδότηση από το
ΕΤΘΑ θα πρέπει να τεκμηριώσουν, με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, την εξάρτηση των προτεινόμενων περιοχών από την αλιεία σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στο Κεφ. 5.1.2. του ΕΠΑλΘ 2014-2020. Οι περιοχές αυτές
πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
• Έκταση: Μία περιοχή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας
η οποία επιλέγεται για την παροχή ενίσχυσης πρέπει να
είναι περιορισμένης έκτασης και κατά κανόνα μικρότερη
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από μία περιοχή του επιπέδου NUTS III (Νομός) δηλαδή,
η γεωγραφική έκταση της (αθροιστικά) να μη ξεπερνάει
τα 6.000 τετρ. χιλ.
• Εύρος παράκτιας ζώνης: Οι παράκτιες ζώνες των
ηπειρωτικών περιοχών και των μεγάλων νησιών, κατά
κανόνα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 10 χιλιόμετρα από
την ακτή ή τα 5 χιλιόμετρα από το όριο ποταμού, λίμνης
ή λιμνοθάλασσας (η μέτρηση γίνεται σε ευθεία γραμμή
σε κάτοψη της μηκοτομής).
• Εξάρτηση από την αλιεία: Η απασχόληση στον κλάδο
‘αλιεία και υδατοκαλλιέργεια’ (απογραφή 2011) προς τη
συνολική απασχόληση των περιοχών ‘αλιείας και υδατοκαλλιέργειας’ πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο
0,36%.
Οι περιοχές αυτές μπορούν να εντοπίζονται: i) Στα
νησιά της χώρας, ιδιαίτερα τα μικρά, όπου η αλιευτική
περιοχή μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα του ενός
μικρών νησιών (ή τμήματα ενός ή περισσοτέρων νησιών)
ii) Στις παράκτιες ζώνες των μεγάλων νησιών (ή τμήματα
ενός ή περισσοτέρων νησιών) και των ηπειρωτικών περιοχών, iii) Στις παραλίμνιες και παραποτάμιες περιοχές.
Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις όπου ο φορέας θα
αιτηθεί ενίσχυση και από το ΕΠΑλΘ θα πρέπει να πληρούν και τις προϋποθέσεις του άρθρου 61 παρ. 3β & 4
του Καν. (ΕΕ) 508/2014.
Ειδικότερα, για την εφαρμογή της Προτεραιότητας 4
του ΕΠΑλΘ 2014-2020, θα επιλεγούν 10 περιοχές εφαρμογής σε περίπτωση μονοταμειακής προσέγγισης. Στις
περιπτώσεις πολυταμειακής προσέγγισης δεν υπάρχει
περιορισμός ως προς τον αριθμό των περιοχών «αλιείας
και υδατοκαλλιέργειας».
3. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης μπορούν να συμμετέχουν εταιρικά σχήματα / Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ)
ως φορείς σχεδιασμού και υλοποίησης στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης LEADER, η οποία πρέπει να στοχεύουν σε
μία ή σε περισσότερες θεματικές κατευθύνσεις τοπικής
ανάπτυξης σε σαφώς προσδιορισμένες περιοχές (αγροτικές ή/και αλιείας και υδατοκαλλιέργειας).
Τα εταιρικά σχήματα, υφιστάμενα ή υπό σύσταση πρέπει να πληρούν τα κάτωθι:
• Συνιστούν νόμιμη κοινή δομή του δημόσιου - ιδιωτικού τομέα σύμφωνα με το καταστατικό ή το σχέδιο
καταστατικού τους. Ως ενδεικτικοί εταίροι - μέτοχοι μπορούν να αναφερθούν: ΟΤΑ Α’ βαθμού, Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις ή και άλλοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
φορείς του ευρύτερου Δημοσίου τομέα, συνεταιρισμοί
και ενώσεις αυτών, Επιστημονικοί Φορείς, Επιμελητήρια,
καθώς και φορείς συλλογικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών συμφερόντων.
• Η εταιρική σχέση να είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 32-35 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013
και όπου έχει εφαρμογή με το άρθρο 61 του Κανονισμού
(ΕΕ) 508/2014.
• Δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης.
• Το καταστατικό ή το σχέδιο καταστατικού τους να
διασφαλίζει τη δυνατότητα διαχείρισης δημοσίων / κοινοτικών κονδυλίων.
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• Δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης / εκκαθάρισης και είναι φορολογικά και
ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις
τους.
• Δεν αποτελούν εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου
4 του ν. 3310/2005 όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο
5 του Ν. 3414/2005.
• Προτείνουν την Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος
(ΕΔΠ) ως επίπεδο λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση
και εφαρμογή των τοπικών προγραμμάτων. Η εν λόγω
επιτροπή θα είναι κοινή για τις περιπτώσεις πολυταμειακής προσέγγισης. Η ΕΔΠ πρέπει να αποτελείται από
εκπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων, στην οποία ούτε ο δημόσιος τομέας ούτε καμία ενιαία ομάδα συμφερόντων
δεν αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 49% των δικαιωμάτων ψήφου. Το επίπεδο λήψης αποφάσεων μπορεί να
συμπίπτει με το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Φορέα,
εφόσον αυτό καλύπτει την αναγκαία σύνθεση. Σε αντίθετη περίπτωση, ως επίπεδο λήψης απόφασης ορίζεται
ειδική επιτροπή με απόφαση των αρμόδιων οργάνων
του φορέα η σύνθεσή της οποίας πρέπει να ικανοποιεί το ανωτέρω ποσοστό, ενώ παράλληλα η συμμετοχή
φορέων που εκπροσωπούν συμφέροντα του Δημοσίου
ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή να μην είναι μικρότερη του 30%. Κάθε φορέας μπορεί να συμμετέχει
στην ΕΔΠ με δικαίωμα μιας ψήφου. Όλες οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται στην ΕΔΠ στοχεύουν στην
αποτελεσματική υλοποίηση των στρατηγικών τοπικής
ανάπτυξης χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις όπου αιτείται χρηματοδότηση
και από το ΕΤΘΑ, πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του
άρθ. 61 παρ. 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 ώστε η
εκπροσώπηση να ανέρχεται τουλάχιστον στο 10%.
• Η έδρα τους ή παράρτημα αυτής να βρίσκεται εντός
της περιοχής εφαρμογής ή στην ευρύτερη περιοχή, εφόσον τεκμηριωμένα εξασφαλίζεται ευχερής πρόσβαση
προς και από την περιοχή παρέμβασης.
Ειδικότερα, οι φορείς οι οποίοι θα διαχειριστούν και
πόρους από το ΕΤΘΑ, απαιτείται να διαθέτουν και διαχειριστική ικανότητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα
αρθ. 123 (παρ. 7) και 125 (παρ. 3 δ) του Κανονισμού (ΕΕ)
1303/13, όπως αυτές εξειδικεύονται στο παράρτημα VI.
4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην επιλογή:
• των περιοχών που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο του
Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του
LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία
Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014 - 2020 ή/και της
Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της
Εδαφικής Συνοχής» του ΕΠΑλΘ 2014-2020,
• των τοπικών εταιρικών σχημάτων / ΟΤΔ που θα σχεδιάσουν και θα εφαρμόσουν τις στρατηγικές τοπικής
ανάπτυξης στις περιοχές τους,
• των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων που θα εφαρμοστούν στις περιοχές αυτές.
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Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φορείς να υποβάλουν τις προτάσεις τους τόσο
στο πλαίσιο επιλογής της περιοχής εφαρμογής του τοπικού προγράμματος, καθώς και του τοπικού εταιρικού
σχήματος και της ΟΤΔ, όσο και στο πλαίσιο επιλογής της
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της εν λόγω
πρόσκλησης δίνεται η δυνατότητα υποβολής πρότασης
που αφορά μόνο στην ενίσχυση μέσω του ΠΑΑ 20142020 (Μέτρο 19) ή μόνο στην ενίσχυση μέσω του ΕΠΑλΘ
2014-2020 (Προτεραιότητα 4) ή και στην ενίσχυση μέσω
και των δύο ανωτέρω Προγραμμάτων. Διευκρινίζεται ότι
δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η κατάθεση από τον ίδιο
φορέα δύο διαφορετικών προτάσεων, μιας πρότασης
που αφορά στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και μιας
πρότασης που αφορά στην Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑλΘ
2014-2020, για περιοχές εφαρμογής οι οποίες ταυτίζονται έστω και σε μέρος αυτών. Στις περιπτώσεις αυτές ο
υποψήφιος φορέας υποχρεούται για την υποβολή μίας
πρότασης με πολυταμειακή προσέγγιση.
Η υποβολή από έναν φορέα περισσοτέρων της μιας
πρότασης, οι οποίες αφορούν και ΕΓΤΑΑ, είναι αποδεκτή
υπό τον όρο ότι η μία εκ των προτάσεων κυμαίνεται μεταξύ 145.000-150.000 κάτοικων (μόνιμος πληθυσμός).
Στις περιπτώσεις αυτές για κάθε επιπλέον πρόταση πρέπει να προσδιορίζεται η διακριτότητα ως προς την ΟΤΔ,
την ΕΔΠ και τα γραφεία λειτουργίας της ΟΤΔ.
Οι εν λόγω προτάσεις θα κατατεθούν σε δύο στάδια
σύμφωνα και με την παράγραφο 8 της παρούσας πρόσκλησης.
Στην περίπτωση όπου δεν καλυφτεί ο απαιτούμενος
αριθμός των περιοχών εφαρμογής, και με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν αδιάθετα ποσά στο πλαίσιο Μέτρου
19 του ΠΑΑ 2014-2020 ή/και της Προτεραιότητας 4 του
ΕΠΑλΘ 2014-2020 δύναται να επαναληφθεί η διαδικασία
της πρόσκλησης.
Ωστόσο, η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και
ένταξης του συνόλου των τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων απαιτείται να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο
μέχρι τις 31/12/2017, σύμφωνα και με το άρθρο 33 παρ.
4 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013.
5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
Η Δημόσια Δαπάνη που προβλέπεται στο πλαίσιο της
παρούσας πρόσκλησης αποτυπώνεται στον παρακάτω
πίνακα:
Κοινοτική
Συμμετοχή
Μέτρο 19
του ΠΑΑ
2014- 2020
4η Προτεραιότητα του
ΕΠΑλΘ
2014-2020

Εθνική
Συμμετοχή

Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης

290.000.000 € 32.222.222 € 322.222.222 €

46.000.000 €

8.117.648 €

54.117.648 €

Τα αναφερόμενα ποσά θεωρούνται ενδεικτικά και δύναται να τροποποιηθούν κατά την εφαρμογή του ΠΑΑ
και του ΕΠΑλΘ στο πλαίσιο αναθεωρήσεών τους από την
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 και στον Καν. (ΕΕ) 508/2014.
Για την προετοιμασία των τοπικών προγραμμάτων η
ένταση ενίσχυσης καθορίζεται στο 100%. Η ενίσχυση
χορηγείται στον δικαιούχο με μορφή επιχορήγησης, το
ύψος της οποίας υπολογίζεται βάσει επιλέξιμων δαπανών, όπως αυτές θα εξειδικευτούν σε σχετικό θεσμικό
πλαίσιο, και δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 80.000€
ανά πρόταση. Για την υποβολή σχεδίου που αφορά προσέγγιση CLLD-LEADER με συμμετοχή και του ΕΤΘΑ υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του επικεφαλής ταμείου όπως
αυτό αποτυπώνεται στην παρ. 4, άρθρο 32 του Καν. (ΕΕ)
1303/2013 και στο ΠΑΑ 2014-2020.
Στις περιπτώσεις όπου δεν τηρούνται οι όροι εφαρμογής του επικεφαλής ταμείου οι επιλέξιμες δαπάνες για
την προετοιμασία των τοπικών προγραμμάτων επιμερίζονται. Στις περιπτώσεις όπου ο υποψήφιος φορέας υποβάλει πρόταση τοπικού προγράμματος που αφορά μόνο
το ΕΠΑλΘ οι επιλέξιμες δαπάνες για την προετοιμασία
των τοπικών προγραμμάτων καλύπτονται από το ΕΤΘΑ.
Οι δαπάνες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο τις προετοιμασίας τον τοπικών προγραμμάτων είναι επιλέξιμες
εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία
έγκρισης του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης / ΕΣΠΑ 2014
- 2020, δηλαδή από τις 29/10/2014, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής του Φακέλου Β. Η παρούσα στήριξη δεν
καλύπτει δαπάνες που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο
του ΠΑΑ 2007-2013 ή του ΕΠΑΛ 2007-2013. Οι Φάκελοι
Α και Β ενέχουν θέση αιτήσεως στήριξης στο πλαίσιο
προετοιμασίας του τοπικού προγράμματος και η σχετική
αίτηση πληρωμής θα υποβληθεί μετά και την υποβολή
του Φακέλου Β σύμφωνα με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο.
Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του κάθε προτεινόμενου
μονοταμειακού προγράμματος τοπικής ανάπτυξης που
αφορά προσέγγιση ΕΓΤΑΑ, δεν μπορεί να υπερβαίνει το
ποσό των οκτώ (8) εκατομμυρίων ευρώ εκτός των περιπτώσεων υποβολής προγράμματος τοπικής ανάπτυξης
στο οποίο ο μόνιμος πληθυσμός της περιοχής εφαρμογής είναι άνω των 100.000 κατοίκων, όπου η Δημόσια Δαπάνη μπορεί να ανέλθει έως τα δώδεκα (12) εκατομμύρια ευρώ. Στις περιπτώσεις πολυταμειακής προσέγγισης
(συμμετοχή ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ) η προτεινόμενη συνολική
Δημόσια Δαπάνη μπορεί να ανέλθει έως το ποσό των
δώδεκα (12) εκατομμυρίων ευρώ για περιοχές με μόνιμο
πληθυσμό κάτω των 100.000 κατοίκων και δεκαέξι (16)
εκατομμύρια ευρώ για περιοχές με μόνιμο πληθυσμό
άνω των 100.000 κατοίκων και με την προϋπόθεση ότι
η Δημόσια Δαπάνη που θα αφορά στην προσέγγιση
ΕΓΤΑΑ δε μπορεί να υπερβαίνει τα ανωτέρω όρια που
περιγράφονται στην περίπτωση μονοταμειακής προσέγγισης. Σε κάθε περίπτωση η τελική Δημόσια Δαπάνη
του κάθε τοπικού προγράμματος θα διαμορφωθεί βάσει
του πληθυσμού της περιοχής εφαρμογής, της βαθμολογίας της προτεινόμενης πρότασης, της ρεαλιστικότητας
των προτεινόμενων δράσεων, καθώς και το ύψος των
διαθέσιμων πιστώσεων. Για τις περιπτώσεις μονοταμειακής προσέγγισης ΕΤΘΑ η συνολική Δημόσια Δαπάνη του
κάθε προτεινόμενου προγράμματος δεν μπορεί να είναι
μικρότερη του ποσού των τριών (3) εκατομμυρίων ευρώ.

20885

6. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η ΟΤΔ είναι υπεύθυνη για την ορθή και σύννομη εφαρμογή του τοπικού προγράμματος βάσει και του σχετικού
κοινοτικού και εθνικού θεσμικού πλαισίου.
Ειδικότερα, οι υποχρεώσεις της ΟΤΔ είναι κατ’ ελάχιστον οι ακόλουθες:
• Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής Διαχείρισης
Προγράμματος (ΕΔΠ) για τη διαχείριση των θεμάτων που
αφορούν στην εφαρμογή του τοπικού προγράμματος.
• Λειτουργία κατάλληλου υπηρεσιακού πυρήνα για
την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος καθ’ όλη τη
διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.
• Εφαρμογή του εγκεκριμένου τοπικού προγράμματος.
• Πραγματοποίηση ενεργειών ευρείας ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, καθώς και προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την υποβολή
προτάσεων από τους εν δυνάμει δικαιούχους.
• Αξιολόγηση των προτάσεων των υποψήφιων δικαιούχων, επιλογή των έργων που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο
του Προγράμματος, ενημέρωση των υποψηφίων δικαιούχων για την έγκριση ή απόρριψη της πρότασής τους
με πλήρη τεκμηρίωση των λόγων απόρριψής τους.
• Σύνταξη και υποβολή των τεχνικών δελτίων πράξεων
του τοπικού προγράμματος.
• Παρακολούθηση και εξασφάλιση της ορθής και κανονικής εκτέλεσης των ενταγμένων στο τοπικό πρόγραμμα
πράξεων.
• Υποβολή στον αρμόδιο φορέα των απαιτούμενων
στοιχείων και εγγράφων σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό
πλαίσιο.
• Ενημέρωση του αρμόδιου φορέα αναφορικά με αλλαγές, τροποποιήσεις που σχετίζονται με τους όρους και
κανόνες λειτουργίας της εταιρείας.
• Τήρηση πλήρους αρχείου και φακέλων ανά δικαιούχο,
καθώς και πλήρους αρχείου με όλα τα έγγραφα τα οποία
αφορούν στην εφαρμογή του τοπικού προγράμματος.
• Αποδοχή και διευκόλυνση των ελέγχων όλων των
αρμοδίων οργάνων και συμμόρφωση στα αποτελέσματα
αυτών.
• Τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης στη δράση και τις αποφάσεις της που σχετίζονται με ενδιαφερόμενους (υποψήφιους, δικαιούχους,
αναδόχους κ.λπ.).
• Συμμόρφωση ως προς τις τυχόν παρατηρήσεις και
υποδείξεις από τις αρμόδιες αρχές.
• Οι Ομάδες Τοπικής Δράσης οφείλουν να εφαρμόζουν
σε συνεχή βάση πρακτικές αξιολόγησης και αυτό-αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τις προδιαγραφές που τίθενται και τις ιδιαιτερότητες του τοπικού προγράμματος.
Παράλληλα, υποχρεούνται να τηρούν και να παρέχουν
τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση και αξιολόγηση ενώ όταν κληθούν οφείλουν να παρίστανται
σε ημερίδες, συσκέψεις ή ομάδες που αφορούν στην
παρακολούθηση και αξιολόγηση.
7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς, στο πλαίσιο της εν
λόγω πρόσκλησης, υποχρεούνται να καταθέσουν Φάκελο Α και Φάκελο Β ώστε η υποψηφιότητα τους να είναι
αποδεκτή.

20886

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αναλυτικότερα, οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνται
να υποβάλουν τον Φάκελο Α: Προετοιμασία Τοπικού
Προγράμματος, σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα I της παρούσας.
Ο Φάκελος Α αποτελεί την προετοιμασία του κάθε τοπικού προγράμματος και αφορά στα κάτωθι:
1. Περιγραφή υποψήφιου φορέα.
• Εταιρική σχέση.
• Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων.
• Στελεχιακή δομή / εγκαταστάσεις / εξοπλισμός.
• Προηγούμενη εμπειρία του υποψήφιου φορέα.
• Λοιπά στοιχεία υποψήφιου φορέα.
2. Περιγραφή περιοχής εφαρμογής.
• Παρουσίαση περιοχής εφαρμογής.
• Ανάλυση των αναπτυξιακών αναγκών και του δυναμικού της προτεινόμενης περιοχής (φυσικό περιβάλλον, δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά,
χρήσεις γης, οικονομικά στοιχεία, τεχνική και κοινωνική υποδομή, πολιτιστικά στοιχεία).
• Τεκμηρίωση της επιλογής της περιοχής εφαρμογής.
3. Περιγραφή ενεργειών διαβούλευσης, ενημέρωσης
και επιμόρφωσης
• Ενέργειες διαβούλευσης.
• Ενέργειες ενημέρωσης.
• Ενέργειες επιμόρφωσης.
• Λοιπές σχετικές ενέργειες.
Για την υποβολή του Φακέλου Α ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 20/07/2016
Ο Φάκελος Α, θα εξεταστεί ως προς την πληρότητά
του σύμφωνα και με τα κριτήρια επιλεξιμότητας που
αποτυπώνονται στο Παράρτημα III. Οι ΟΤΔ, οι οποίες
πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Φακέλου Α,
υποχρεούνται για την υποβάλουν του Φάκελο Β: Τοπική
Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/
LEADER), σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος
ΙΙ, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Φακέλου
Β την 16/09/2016.
Ο Φάκελος Β αποτελεί την ποιοτική ανάλυση των
στοιχείων της περιοχής παρέμβασης, την ανάλυση της
στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης, την παρουσίαση των
δράσεων / ενεργειών για την επίτευξη των προσδοκώμενων στόχων, καθώς και το σύνολο των στοιχείων που
συμβάλουν ή επηρεάζουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο
στην επίτευξη αυτών και αφορά στα κάτωθι:
• Διαβουλεύσεις με τους φορείς και τον τοπικό πληθυσμό στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης της «εκ των κάτω
προς τα πάνω» διαδικασίας.
• Ανάλυση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης (SWOT ανάλυση).
• Στόχοι και στρατηγική του τοπικού προγράμματος.
• Διαμόρφωση δράσεων τοπικού προγράμματος και
τεκμηρίωση συμπληρωματικότητας / συνέργειας δράσεων του τοπικού προγράμματος, καθώς και συμπληρωματικότητας / συνέργειας τοπικού προγράμματος με
λοιπές αναπτυξιακές δράσεις.
• Χρηματοδοτικό πλάνο.
Επιπλέον, τα προτεινόμενα τοπικά προγράμματα θα
πρέπει να αφορούν συγκεκριμένη περιοχή, να χαρακτη-
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ρίζονται από πολυτομεακό και δυνητικά πολυταμειακό
σχεδιασμό, να λαμβάνουν υπόψη τους την αλληλεπίδραση μεταξύ φορέων και έργων όλων των τομέων της τοπικής οικονομίας και να εφαρμόζουν προσέγγιση «εκ των
κάτω προς τα άνω» με συμμετοχή των τοπικών φορέων
στη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο σχεδιασμού αλλά και
τη συμμετοχή των εταίρων σε επίπεδο εφαρμογής.
Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ
των αναφερομένων στοιχείων στους Φακέλους Α & Β
και επίσημων πηγών λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία
των επίσημων πηγών. Ο Φάκελος Α δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 150 σελίδες και ο Φάκελος Β τις 100 σελίδες
(μη συμπεριλαμβανομένων των δικαιολογητικών και
παραρτημάτων).
8. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την
παρούσα πρόσκληση, μπορούν να απευθύνονται στο
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Γενική
Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων:
- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014- 2020, Λ. Αθηνών
58, 3ος όροφος, Τ.Κ. 104 41 Αθήνα, τηλ.: 210 5275100
- Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ), Μιχαλακοπούλου 103, 4ος όροφος, Τ.Κ. 115 27 Αθήνα, 213 1501150
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00.
Για την παραλαβή της πρόσκλησης δεν προβλέπεται
κόστος.
Αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας πρόσκλησης
αποτελούν:
• Το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 (Εταιρικό
Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης - ΕΣΠΑ 20142020),
• Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020),
• Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας
2014-2020 (ΕΠΑλΘ 2014-2020)
τα οποία συνοδεύουν την παρούσα σε ηλεκτρονική
μορφή.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση
στην αναλυτική πρόσκληση και από το διαδίκτυο,
στις ιστοσελίδες http://www.agrotikianaptixi.gr και
http://www.alieia.gr. Στις ίδιες ιστοσελίδες διατίθενται
επίσης το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης - ΕΣΠΑ 20142020), το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 (ΕΠΑλΘ 20142020), το σχετικό εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο,
καθώς και κάθε χρήσιμες πληροφορίες σχετικές με την
παρούσα πρόσκληση.
Οι υποψήφιοι μπορούν να ζητούν μόνο εγγράφως
διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Όλες
οι ενδεχόμενες ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, συνοδευόμενες από όλες τις απαντήσεις της αρμόδιας
Διαχειριστικής Αρχής θα αναρτώνται στις ιστοσελίδες
http://www.agrotikianaptixi.gr και http://www.alieia.gr.
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Συμπληρωματικές έγγραφες διευκρινίσεις σχετικά με
την παρούσα πρόσκληση, θα παρέχονται το αργότερο
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες προ των καταληκτικών ημερομηνιών υποβολής των Φακέλων Α και Β και εφόσον
αυτές έχουν ζητηθεί τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες
ημέρες πριν από την εκπνοή των σχετικών προθεσμιών.
9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
9.1 Προθεσμία υποβολής προτάσεων
Η προθεσμία υποβολής του Φακέλου Α λήγει στις
20/07/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα Ελλάδος 14:00.
Η προθεσμία υποβολής του Φακέλου Β λήγει στις
16/09/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 14:00.
Οι προτάσεις όσων συμμετέχουν στην πρόσκληση
πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων - Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, στην Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020.
Στις περιπτώσεις όπου η υποβαλλόμενη πρόταση αιτείται χρηματοδότηση μόνο από το ΕΤΘΑ, η πρόταση
υποβάλλεται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ)
2014-2020.
Αποδεκτές είναι οι προτάσεις που έχουν παραληφθεί
έγκαιρα και φέρουν αριθμό πρωτοκόλλου της αρμόδιας
Διαχειριστικής Αρχής (ΕΥΔ ΠΑΑ ή ΕΥΔ ΕΠΑλΘ) μέχρι την
ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προτάσεων
του διαγωνισμού. Μη εμπρόθεσμες υποβολές θεωρούνται μη παραδεκτές, κρίνονται σαν μη υποβληθείσες και
επιστρέφονται στους συμμετέχοντες.
Μετά την κατάθεση του Φακέλου Α ή /και του Φακέλου
Β η κάθε υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών
στοιχείων δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από
την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.
Σε περίπτωση που οι υποβαλλόμενες προτάσεις δεν
τηρούν τα ανωτέρω, δε λαμβάνονται υπόψη.
Εναλλακτικές προτάσεις δε γίνονται δεκτές.
9.2 Σύνταξη προτάσεων
Οι προτάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται
δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση
στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προτάσεων θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα
μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα διαφορετικά δεν
λαμβάνονται υπόψη.
Οι προτάσεις πρέπει να είναι δακτυλογραφημένες,
αριθμημένες ανά σελίδα (πλην των δικαιολογητικών)
και να μη φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα,
διαγραφές, προσθήκες, κ.λπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις,
προσθήκες, κ.λπ. πρέπει να είναι καθαρογραμμένες και
μονογραμμένες από τον υποψήφιο φορέα.
Οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν σε τρία (3) αντίτυπα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο ενιαίο σφραγισμένο
φάκελο πρότασης και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε ένα
από τα τρία αυτά αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού,
θα γράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το
επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων και της ηλεκτρονικής μορφής σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Το
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αντίτυπο που θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» θα
έχει την υπογραφή στο εξώφυλλο του νομίμου εκπροσώπου του φορέα καθώς και την εταιρική σφραγίδα.
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της πρότασης πρέπει
απαραίτητα να φέρει και τις ενδείξεις:
Πρόταση υποβολής σχεδίου τοπικού προγράμματος
CLLD/LEADER
Περιοχή αναφοράς: ……………………..
Πρόσκληση για την ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ CLLD / LEADER
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτική
Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ)
Στοιχεία φορέα: ……………………
Ημερομηνία υποβολής πρότασης: …………..….
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή
τη γραμματεία»
Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να
επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.
Κάθε πρόταση συνοδεύεται, εκτός φακέλου, από επιστολή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ο φορέας
που υποβάλλει την πρόταση. Η συνοδευτική επιστολή
αποτελεί την αίτηση του υποψήφιου φορέα για συμμετοχή του στη συγκεκριμένη πρόσκληση, αναφέρει το
φορέα που υποβάλλει την πρόταση και υπογράφεται
από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.
9.3 Περιεχόμενα φακέλων - δικαιολογητικά συμμετοχής
Όσον αφορά στον Φάκελο Α απαιτείται η υποβολή των
παρακάτω επισυναπτόμενων εγγράφων:
1. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του
Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην
οποία:
- να δηλώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της
πρότασης οι διαχειριστές ή ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων
Σύμβουλος (για τον καθένα χωριστά) δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.δ. 60/2007 (συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/
ΔΕΥ του Συμβουλίου, δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται
αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της
κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά
με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο
1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης
Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
από παράνομες δραστηριότητες) ή για κάποιο από τα
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης,
της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας
και της δόλιας χρεωκοπίας,
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- να δηλώνεται ότι ο υποψήφιος φορέας μέχρι την
ημερομηνία υποβολής της πρότασής του:
• δεν τελεί σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική
διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή
εργασιών,
• δεν έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης η
οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του,
• ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως
προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του αντίστοιχα,
• δεν αποτελεί εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου
4 του Ν. 3310/2005 όπως έχει τροποποιηθεί με το
άρθρο 5 του Ν. 3414/2005.
2. Ισολογισμό και Καταστάσεις Αποτελεσμάτων τελευταίας περιόδου (1/1/2015 έως 31/12/2015), εγκεκριμένο
από το Δ.Σ. του Υποψήφιου Φορέα.
Σε περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί ο Ισολογισμός, να
υποβληθεί το ισοζύγιο πρωτοβαθμίων και δευτεροβάθμιων Δεκεμβρίου 2015, υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο του ΔΣ και τον υπεύθυνο του λογιστηρίου.
Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, είναι
υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών ισολογισμών ή
οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για τη
χρηματοοικονομική κατάσταση του συμμετέχοντος.
Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο
υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί της χρηματοοικονομικής του κατάστασης, κατά τα ανωτέρω ή
οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου.
Στις προτάσεις που αφορούν την προσέγγιση ΕΤΘΑ
απαιτούνται οι ισολογισμοί ή τα σχετικά δικαιολογητικά
των τριών τελευταίων ετών.
3. Αντίγραφα παρουσιολογίων των συναντήσεων /
συνεδριάσεων διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκαν υπογεγραμμένα από όλους τους φορείς της περιοχής που συμμετείχαν σε αυτές, για την τεκμηρίωσης
της ενεργοποίησης των βασικών φορέων της περιοχής,
καθώς και αντίγραφα ενεργειών ενημέρωσης και αντίγραφα παραστατικών επιμόρφωσης.
4. Τα δικαιολογητικά σύστασης (ιδρυτική πράξη, καταστατικό και τροποποιήσεις) ή σχέδιο αυτών. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω αποτελούν πράξεις δημοσιευτέες
προσκομίζονται το ΦΕΚ σύστασης και το τελευταίο κωδικοποιημένο και δημοσιευμένο καταστατικό.
5. Στην περίπτωση επιχείρησης ΟΤΑ, βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας της έδρας της ή του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης η οποία
περιέχει τα στοιχεία της επιχείρησης από το Μητρώο
Επιχειρήσεων, εφόσον κατά το χρόνο διενέργειας του
παρόντος διαγωνισμού εκδίδονται σχετικές βεβαιώσεις.
6. Πρακτικό αποφάσεων του αρμόδιου οργάνου του
υποψήφιου φορέα με το οποίο:
• Εγκρίνεται η συμμετοχή του στην εν λόγω πρόσκληση.
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• Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή
άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης και της πρότασης, καθώς και για να καταθέσει
την πρόταση. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση Α.Ε. οι
ανωτέρω αποφάσεις λαμβάνονται από το διοικητικό
συμβούλιο.
7. Απόφαση των αρμοδίων οργάνων του φορέα όπου
θα περιλαμβάνονται τουλάχιστον όλες οι αρμοδιότητες
που μεταβιβάζονται στο Επίπεδο Λήψης Αποφάσεων
προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματική υλοποίηση του τοπικού προγράμματος, καθώς και αποφάσεις
των αρμοδίων οργάνων των φορέων σχετικά με την
καταρχήν αντιπροσώπευση τους στο Επίπεδο Λήψης
Αποφάσεων
Ο υποψήφιος φορέας μπορεί να υποβάλει και επιπλέον
στοιχεία τα οποία θεωρεί ότι μπορεί να ενισχύσουν την
πρότασή του.
Κάθε ενέργεια, που σχετίζεται με την λειτουργία και
τη μορφή του κάθε εταιρικού σχήματος, πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί έως την οριστική έγκριση του σχετικού
τοπικού προγράμματος.
Μετά την κατάθεση των προτάσεων οι υποψήφιοι
παρέχουν διευκρινίσεις επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών και μόνο όταν αυτές ζητούνται από την
αρμόδια Διαχειριστική Αρχή.
Συνιστούν λόγο αποκλεισμού του υποψήφιου φορέα:
• η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών και εγγράφων της παρούσας,
• η μη πλήρωση των αναφερομένων στη σχετική υπεύθυνη δήλωση (σημείο 1) του παρόντος άρθρου και
• η σε κάθε περίπτωση αναντιστοιχία των δηλωθέντων
στοιχείων με τα πραγματικά.
9.4 Ελλείψεις δικαιολογητικών
Η Επιτροπή Επιλογής των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις δια της αρμόδιας
Διαχειριστικής Αρχής επί των νομίμως υποβληθέντων
δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που
συνδέεται με την πρόταση και τη μορφή τους, οι οποίοι οφείλουν ν’ απαντήσουν εντός πέντε (5) εργάσιμων
ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου,
καθώς και να αποκλείσει τους υποψηφίους που δεν θα
αποκαταστήσουν τις ελλείψεις εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας.
10. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η αξιολόγηση και επιλογή τόσο των περιοχών εφαρμογής όσο και των τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης, των
υποψηφίων φορέων, καθώς και η εξέταση της συνέργειας και συμπληρωματικότητας των δράσεων μεταξύ των
Ταμείων στις περιπτώσεις πολυταμειακών προσεγγίσεων
(Φάκελος Α και Φάκελος Β) θα πραγματοποιηθεί από
αρμόδιες επιτροπές οι οποίες θα απαρτίζονται από εκπροσώπους των ΔΑ των εμπλεκόμενων κατά περίπτωση
ταμείων (ΕΓΤΑΑ, ΕΤΘΑ) και των ΔΑ των Περιφερειών.
Η εν λόγω αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί με την
εξέταση τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας και με
τη βαθμολόγηση βάσει των κριτηρίων επιλογής, συμπεριλαμβανομένης και της βάσης βαθμολόγησης της
παρούσας πρόσκλησης. Τα κριτήρια επιλογής κατηγορι-
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οποιούνται σε τρεις κατηγορίες κάθε μία από τις οποίες
έχει και διαφορετική βαρύτητα. Αντίστοιχα, η κάθε κατηγορία κριτηρίων απαρτίζεται από συγκεκριμένα κριτήρια
το καθένα από τα οποία έχει και διαφορετική βαρύτητα
εντός της κατηγορίας. Οι τρεις κατηγορίες κριτηρίων
είναι οι ακόλουθες:
Α. Αξιολόγηση περιοχής παρέμβασης - Βαρύτητα 25%
Β. Αξιολόγηση στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης - Βαρύτητα 45%
Γ. Αξιολόγηση του φορέα - εταιρικής σχέσης - Βαρύτητα 30%
Προτάσεις που συγκεντρώνουν βαθμολογία πρότασης
χαμηλότερη από 40 μονάδες, απορρίπτονται.
Στην περίπτωση όπου:
• Οι προτάσεις οι οποίες λάβουν βαθμολογία μεγαλύτερη της βάσης είναι περισσότερες από τον μέγιστο
επιτρεπόμενο αριθμό όπως αυτός ορίζεται στις παραγράφους 2.2.1 και 2.2.2, θα επιλεχθούν οι προτάσεις με
την μεγαλύτερη βαθμολογία.
• Δύο ή περισσότερες προτάσεις λάβουν την ίδια βαθμολογία προηγείται η πρόταση η πρόταση που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στην κατηγορία
κριτηρίων Β.
Οι αρμόδιες Επιτροπές Αξιολόγησης (Επιλογής Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης) προβαίνουν σε συνεδριάσεις
και σε λεπτομερή έλεγχο των υποβληθέντων στοιχείων
σχετικά με τα παρακάτω:
Α. Τήρηση των στοιχείων επιλεξιμότητας του Φακέλου
Α.
Οι Επιτροπές Αξιολόγησης σε πρώτη φάση εξετάζουν
εντός 10 εργάσιμων ημερών τις υποβεβλημένες προτάσεις ως προς την τήρηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας
τα οποία αφορούν τα εταιρικά σχήματα / φορείς, τις προτεινόμενες περιοχές εφαρμογής, καθώς και τις πραγματοποιηθείσες ενέργειες διαβούλευσης ενημέρωσης και
επιμόρφωσης στο πλαίσιο προετοιμασίας του τοπικού
προγράμματος. Οι προτάσεις οι οποίες δεν πληρούν το
σύνολο των κριτηρίων απορρίπτονται ως απαράδεκτες
και αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση / βαθμολόγηση. Μετά το πέρας της διαδικασίας εξέτασης της
τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας του Φακέλου
Α η αρμόδια υπηρεσία γνωστοποιεί εγγράφως στους
υποψήφιους φορείς το σχετικό αποτέλεσμα. Οι φορείς
οι οποίοι δεν πληρούν τα εν λόγω κριτήρια αποκλείονται
από τη διαδικασία υποβολής του Φακέλου Β.
Β. Τήρηση των στοιχείων επιλεξιμότητας του Φακέλου Β.
Οι Επιτροπές Αξιολόγησης, για τις προτάσεις οι οποίες
θα αξιολογηθούν θετικά κατά την πρώτη φάση, προβαίνουν στην εξέταση πληρότητας και ορθής συμπλήρωσης
του Φακέλου Β.
Γ. Αξιολόγηση / βαθμολόγηση της υποβληθείσας πρότασης στο σύνολο της (Φάκελος Α και Β).
Οι Επιτροπές Αξιολόγησης στη συνέχεια προβαίνουν
στη βαθμολόγηση της πρότασης στο σύνολο της (Φάκελος Α και Φάκελος Β) βάσει και των κριτηρίων βαθμολόγησης. Η βαρύτητα των ομάδων και των επιμέρους κριτηρίων, καθώς και η εξειδίκευση αυτών περιγράφονται
αναλυτικά στο Παράρτημα ΙV της παρούσας.
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Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης / βαθμολόγησης
των προτάσεων οι Επιτροπές Αξιολόγησης συντάσσουν
πρακτικό και ενημερώνουν την αρμόδια Διαχειριστική
Αρχή σχετικά με τα αποτελέσματα αυτής. Στις περιπτώσεις απόρριψης προτάσεων απαιτείται και η τεκμηρίωση
στο πρακτικό των λόγων απόρριψης.
Η αρμόδια Διαχειριστική Αρχή μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης μεριμνά για την έκδοση διοικητικής πράξης για την κατ’ αρχήν έγκριση του τοπικού
προγράμματος της κάθε ΟΤΔ ή την απόρριψη αυτής
(συμπεριλαμβανομένων των λόγων απόρριψης). Στη
συνέχεια την κοινοποιεί σε όλους τους διαγωνιζόμενους ταχυδρομικώς με απόδειξη παραλαβής. Ο πίνακας
αποτελεσμάτων αναρτάται στις ιστοσελίδες http://www.
agrotikianaptixi.gr και http://www.alieia.gr.
Οι ΟΤΔ οι οποίες πληρούν τις ελάχιστες αναγκαίες προϋποθέσεις συμμετοχής (πλήρωση κριτηρίων επιλεξιμότητας Φακέλων Α & Β), μπορούν να υποβάλουν αίτηση
καταβολής ενίσχυσης αναφορικά με την προετοιμασία
της πρότασης και μόνο.
Σε περίπτωση αιτήσεων που έχουν υποβάλει ελλιπή
στοιχεία ή των οποίων τα υποβληθέντα δεν ικανοποιούν
τους όρους της παρούσας, κατά τον ως άνω έλεγχο των
ελαχίστων αναγκαίων προϋποθέσεων συμμετοχής, η
Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή την αιτιολογημένη απόρριψή τους.
Στην περίπτωση που μέσα στις κατά τα ανωτέρω αξιολογημένες προτάσεις έχουν καταταχθεί περισσότερες
της μίας πρότασης για την ίδια ή τμήμα της ίδιας περιοχής, επιλέγεται η πρόταση που έχει συγκεντρώσει τη
μεγαλύτερη βαθμολογία.
Απόρριψη της αίτησης δεν αποκλείει το δικαίωμα της
ομάδας να υποβάλει νέα αίτηση, σε τυχόν επόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
11. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι φορείς έχουν το δικαίωμα υποβολής
προσφυγών σε εφαρμογή του άρθρου 25 του Νόμου
2690/1999 Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ΦΕΚ
Α’45/1999) επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης
της υποβαλλόμενης πρότασης.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή και πρωτοκολλούνται, εντός 10
εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ενημέρωσή τους
και πάντως πριν την έκδοση της οριστικής διοικητικής
πράξης για την επιλογή σχετικά με τα αποτελέσματα
της αξιολόγησης της συνολικής πρότασης. Ενδεικτικά
η προσφυγή μπορεί να αφορά την επίτευξη ή όχι των
κριτηρίων επιλεξιμότητας των φακέλων Α και Β, καθώς
και την βαθμολόγηση της συνολικής πρότασης.
Κάθε ενιστάμενη ΟΤΔ πρέπει να προσδιορίζει με
σαφήνεια και σχετική τεκμηρίωση τους λόγους στους
οποίους βασίζεται η ένστασή της. Η ένσταση πρέπει να
συνοδεύεται με πλήρη αποδεικτικά στοιχεία. Η αρμόδια
Διαχειριστική Αρχή διαβιβάζει αμελλητί τις ενστάσεις σε
αρμόδια επιτροπή για εξέταση.
Σε περίπτωση που τα στοιχεία τα οποία συνοδεύουν
την ένσταση είναι ελλιπή ή ανεπαρκή, η αρμόδια επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την ενιστάμενη ΟΤΔ να
προσκομίσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία εντός
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προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση
δε που η ενιστάμενη ομάδα παραλείπει ή αρνείται να
υποβάλει τα απαιτούμενα στοιχεία η ένσταση απορρίπτεται.
Η αρμόδια επιτροπή αφού εξετάσει την ένσταση γνωμοδοτεί και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, η οποία αποφασίζει σχετικά και ενημερώνει
την ΟΤΔ για την τύχη της ένστασής της.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο υποψήφιος φορέας
υποβάλει ένσταση, η οποία αφορά την πλήρωση των
κριτηρίων επιλεξιμότητας του Φακέλου Α και η αρμόδια
επιτροπή γνωμοδοτήσει θετικά ως προς την βασιμότητα
αυτής, παρέχεται στον φορέα χρόνος για την υποβολή
του Φακέλου Β ίσος με τον χρόνο καθυστέρησης λόγω
απόρριψης και εκδίκασης ένστασης για λόγο, που αφορά
τα στοιχεία του Φακέλου Α.
12. ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΤΔ - ΠΕΡΙΟΧΩΝ - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης
πραγματοποιείται διαβούλευση των ΟΤΔ με την αρμόδια
Διαχειριστική Αρχή προκειμένου να αναμορφωθούν και
οριστικοποιηθούν τα επιλεγέντα τοπικά προγράμματα.
Μείωση προϋπολογισμού ενός τοπικού προγράμματος
μπορεί να προέλθει καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής και λόγω εξάντλησης των σχετικών
πιστώσεων. Σε κάθε περίπτωση οι φορείς υποχρεούνται
στη συμμόρφωση και αναμόρφωση των τοπικών τους
προγραμμάτων σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής. Στη συνέχεια η αρμόδια
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Διαχειριστική Αρχή εκδίδει διοικητική πράξη για την
οριστική έγκριση των τοπικών προγραμμάτων και το
ύψος των σχετικών πιστώσεων. Για να είναι δυνατή η
έκδοση της ανωτέρω οριστικής έγκρισης οι φορείς υποχρεούνται για την ολοκλήρωση της κάθε εκκρεμούσας
διαδικασίας η οποία σχετίζεται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο
με την εφαρμογή του τοπικού προγράμματος όπως κατά
περίπτωση η ιδρυτική πράξη του φορέα, η απόφαση
συγκρότησης του Επιπέδου Λήψης Αποφάσεων, η στελέχωση της ΟΤΔ και η απόκτηση του απαιτούμενου για
τη λειτουργία της ΟΤΔ εξοπλισμού.
Με την συμμετοχή τους στην διαδικασία της παρούσας Πρόσκλησης οι δυνητικοί δικαιούχοι αποδέχονται
πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της, όπως αυτοί
θα εξειδικευθούν στα σχετικά διοικητικά έγγραφα με την
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των προτάσεων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Υπόδειγμα Φακέλου Α «Προετοιμασία
Τοπικού Προγράμματος»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Υπόδειγμα Φακέλου Β «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD / LEADER)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Κριτήρια Επιλεξιμότητας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Δικαιολογητικά / Επισυναπτόμενα της
Πρόσκλησης Έγγραφα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: Κριτήρια Αξιολόγησης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: Διαχειριστική Ικανότητα Δικαιούχων
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η

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸɉɅɃɎȸɌȻɃɉɌɃɆȵȰ

ɇʏʉʃɸʔɳʄɲɿʉɲʐʏʊɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɻɲʋʉʏʑʋʘʍɻʏʘʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʍʏʉʆʐʋʉʗɼʔɿʉʔʉʌɹɲʃɲɿ
ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏɻʎ ɸʏɲɿʌɿʃɼʎ ʍʖɹʍɻʎ͕ ʏʉʐ ɸʋɿʋɹɷʉʐ ʄɼʗɻʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɻʎ
ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎɃʅɳɷɲʎɈʉʋɿʃɼʎȴʌɳʍɻʎ͘
Ɉʉʃɸʔɳʄɲɿʉɷɿɲʌɽʌʙʆɸʏɲɿʍʏɲɸʇɼʎʐʋʉʃɸʔɳʄɲɿɲ͗

ϭ͘ϭ͘

ȸȵɈȰȻɆȻȾȸɇɍȵɇȸ

ϭ͘ϭ͘ϭ͘

ȳɸʆɿʃɳɇʏʉɿʖɸʀɲ

•

ȸʋʄɼʌɻʎɸʋʘʆʐʅʀɲʏʉʐʐʋʉʗɼʔɿʉʐɌʉʌɹɲ

•

Ƀɷɿɲʃʌɿʏɿʃʊʎʏʀʏʄʉʎ

•

ȸʆʉʅɿʃɼʅʉʌʔɼ

•

Ɉʉɹʏʉʎʍʑʍʏɲʍɻʎ

•

Ƀ ʏʊʋʉʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʃɲɿ ʏɲ ɶɸʆɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʉʐ ʐʋʉʗɼʔɿʉʐ Ɍʉʌɹɲ ;Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ͕
Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼ ȵʆʊʏɻʏɲ͕ȴɼʅʉʎ͕ Ɉɲʖ͘ ȴͬʆʍɻ͕ Ɉɲʖ͘ Ⱦʙɷɿʃɲʎ͕ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏɻʄɸʔʙʆʉʐ͕ ɲʌɿɽʅʊʎ &Ăǆ͕ ĞͲ
ŵĂŝů͕Ȱ͘Ɍ͘ɀ͕͘ȴ͘Ƀ͘ɉͿ

•

Ƀʌɶɲʆʊɶʌɲʅʅɲʔʉʌɹɲ

•

ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊɇʐʅɴʉʑʄɿʉ

ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʉ ʔʉʌɹɲʎ ɹʖɸɿ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻɽɸʀ ʃɲʏɳ ʏʉ ʋʌʊʏʐʋʉ ȵȿɃɈ ȵɁ /^K ϵϬϬϭ͗ϮϬϬϴ ʆɲ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀ ʏʉ ʉʌɶɲʆʊɶʌɲʅʅɲ ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ɲʐʏʊ ʃɲɿ ʆɲ ɸʋɿʍʐʆɲʔɽɸʀ ʏʉ ʍʖɸʏɿʃʊ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ͘

ϭ͘ϭ͘Ϯ ȵʏɲɿʌɿʃʊɇʖɼʅɲ
Ⱥɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɶʀʆɸɿ ɲʆɲʔʉʌɳ ʍʏʉʐʎ ʔʉʌɸʀʎ ʋʉʐ ʅɸʏɹʖʉʐʆ ʍʏʉ ʅɸʏʉʖɿʃʊʃɸʔɳʄɲɿʉ ʍʑʅʔʘʆɲ ʃɲɿ ʅɸ
ʏʉʆʋɲʌɲʃɳʏʘʋʀʆɲʃɲ
ȰͬȰ

Ɍʉʌɹɲʎ

Ȱʌɿɽʅʊʎ
ʅɸʏʉʖʙʆ

Ʌʉʍʉʍʏʊ
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ

Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ ɴɳʍɸɿ ʏʘʆ ʍʐʅʔɸʌʊʆʏʘʆ ʋʉʐ
ɲʆʏɿʋʌʉʍʘʋɸʑʉʐʆ;ȴɻʅʊʍɿʉʎͬȻɷɿʘʏɿʃʊʎͿ

ϭ










ϭ͘ϭ͘ϯ Ɉɸʃʅɻʌʀʘʍɻ ʏɻʎ ɲʆʏɿʋʌʉʍʘʋɸʐʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ ʔʉʌɹʘʆ ʋʉʐ ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆ ʍʏʉ ɸʏɲɿʌɿʃʊ
ʍʖɼʅɲ
ɇʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ ʃɸʔɲʄɲʀʉʐ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɻ ʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻ ʏɻʎ ɲʆʏɿʋʌʉʍʘʋɸʐʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ
ʔʉʌɹʘʆʋʉʐʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆʍʏʉɸʏɲɿʌɿʃʊʍʖɼʅɲʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏɻʆʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʋɸʌɿʉʖɼɸʔɲʌʅʉɶɼʎ͘
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20893

η

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD

ȵʋɿʋʄɹʉʆ͕ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɶʀʆɸɿ ɿɷɿɲʀʏɸʌɻ ɲʆɲʔʉʌɳ ʍʏɻʆ ʏʐʖʊʆ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍʏʉ ɸʏɲɿʌɿʃʊ ʍʖɼʅɲ ʔʉʌɹʘʆ
ʊʋʘʎɲɶʌʉʏɿʃʉʀͬɲʄɿɸʐʏɿʃʉʀ͕ɸʅʋʉʌɿʃʉʀ͕ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʀ͕ʃʉɿʆʘʆɿʃʉʀʃɲɿʋʉʄɿʏɿʍʏɿʃʉʀ͘

ϭ͘ϭ͘ϰ ɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼɸʋɳʌʃɸɿɲʏʉʐʔʉʌɹɲ
Ʌʌɹʋɸɿʆɲʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿͬɲʆɲʄʑʉʆʏɲɿ͕ʅɸɴɳʍɸɿʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲʏʉʐɿʍʉʄʉɶɿʍʅʉʑ͕ɻʃɲɽɲʌɼɽɹʍɻʏʉʐ
ʐʋʉʗɼʔɿʉʐʔʉʌɹɲʃɲɿʉɷɸʀʃʏɻʎʌɸʐʍʏʊʏɻʏɲʎ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʆɲɸʋɿʍʐʆɳʋʏʉʆʏɲɿɲʋʉɷɸɿʃʏɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲ
ɶɿɲ ʏɻʆ ʑʋɲʌʇɻ ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ ʋʊʌʘʆ ʍʏʉʆ ʔʉʌɹɲ͕ ʃɲɿ ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ ɿʍʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʃɲɿ
ʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆʏɸʄɸʐʏɲʀɲʎʋɸʌɿʊɷʉʐ;ϭͬϭͬϮϬϭϱɹʘʎϯϭͬϭϮͬϮϬϭϱͿ͕ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉɲʋʊʏʉ
ȴɇʏʉʐɉʋʉʗɼʔɿʉʐɌʉʌɹɲ͘
ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ɸɶʃʌɿɽɸʀ ʉ Ȼʍʉʄʉɶɿʍʅʊʎ͕ ʆɲ ʐʋʉɴʄɻɽɸʀ ʏʉ ɿʍʉɺʑɶɿʉ ʋʌʘʏʉɴɲɽʅʀʘʆ ʃɲɿ
ɷɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿʘʆȴɸʃɸʅɴʌʀʉʐϮϬϭϱ͕ʐʋʉɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉɲʋʊʏʉʆɅʌʊɸɷʌʉʏʉʐȴɇʃɲɿʏʉʆʐʋɸʑɽʐʆʉʏʉʐ
ʄʉɶɿʍʏɻʌʀʉʐ͘
ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʆɸʉʍʑʍʏɲʏʉʐ ʆʉʅɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ͕ ɸʀʆɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɻ ʃɲʏɳɽɸʍɻ ʋʌʉʍʘʌɿʆʙʆ
ɿʍʉʄʉɶɿʍʅʙʆɼʉʋʉɿʉʐɷɼʋʉʏɸɳʄʄʉʐɲʋʉɷɸɿʃʏɿʃʉʑɸɶɶʌɳʔʉʐɶɿɲʏɻʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʏʉʐʍʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏʉʎ͘
ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏʉʎʋʉʐɷɸʆɹʖɸɿʃɲʏɳʆʊʅʉʐʋʉʖʌɹʘʍɻɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻʎɿʍʉʄʉɶɿʍʅʙʆ͕ɸʀʆɲɿ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼɻʃɲʏɳɽɸʍɻɉʋɸʑɽʐʆɻʎȴɼʄʘʍɻʎʋɸʌʀʏɻʎʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎʏʉʐʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ͕ʃɲʏɳ
ʏɲɲʆʘʏɹʌʘɼʉʋʉɿʉʐɷɼʋʉʏɸɳʄʄʉʐʍʖɸʏɿʃʉʑɸɶɶʌɳʔʉʐ͘
ɇʏɿʎ ʋʌʉʏɳʍɸɿʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʏɻʆ ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻ ȵɈȺȰ ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ɿʍʉʄʉɶɿʍʅʉʀ ɼ ʏɲ ʍʖɸʏɿʃɳ
ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳʏʘʆʏʌɿʙʆʏɸʄɸʐʏɲʀʘʆɸʏʙʆ

ϭ͘Ϯ

ȵɅȻɅȵȴɃȿȸɎȸɇȰɅɃɌȰɇȵɏɁ

ϭ͘Ϯ͘ϭ͘ ȰʆɲʄʐʏɿʃɼʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻʏɻʎȵʋɿʏʌʉʋɼʎȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ;ȵȴɅͿ
Ȱʋɲɿʏɸʀʏɲɿɻʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʏʉʐʋɲʌɲʃɳʏʘʋʀʆɲʃɲ͗
ȰͬȰ



Ʉʆʉʅɲ



Ɍʉʌɹɲʎʋʉʐ
ɸʃʋʌʉʍʘʋɸʀʏɲɿ



ȾɲʏɻɶʉʌʀɲɌʉʌɹɲ
Ʌʉʍʉʍʏʊ
ɴɳʍɸɿʏʘʆ
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ
ʍʐʅʔɸʌʊʆʏʘʆʋʉʐ
ɲʆʏɿʋʌʉʍʘʋɸʑʉʐʆ
;ȴɻʅʊʍɿʉʎͬȻɷɿʘʏɿʃʊʎͿ




ɇɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿʊʏɿʃɳɽɸʔʉʌɹɲʎʋʉʐʍʐʅʅɸʏɹʖɸɿʍʏʉɸʋʀʋɸɷʉʄɼʗɻʎɲʋʉʔɳʍɸʘʆʅʋʉʌɸʀʆɲɸʃʋʌʉʍʘʋɸʀʏɲɿɲʋʊɹʆɲʅʊʆʉɳʏʉʅʉ͘


ϭ͘Ϯ͘Ϯ͘ Ɉɸʃʅɻʌʀʘʍɻʏɻʎɸʋɿʄʉɶɼʎʏʘʆʔʉʌɹʘʆʋʉʐʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆʍʏʉɸʋʀʋɸɷʉʄɼʗɻʎɲʋʉʔɳʍɸʘʆ
ɇʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎʃɸʔɲʄɲʀʉʐʋʌɹʋɸɿʆɲʏɸʃʅɻʌɿʘɽɸʀɻɲʆʏɿʋʌʉʍʘʋɸʐʏɿʃʊʏɻʏɲʏʘʆʔʉʌɹʘʆ
ʋʉʐʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆʍʏɻʆȵȴɅʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏɻʆʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʋɸʌɿʉʖɼɸʔɲʌʅʉɶɼʎ͘ȵʋɿʋʄɹʉʆ͕ʋʌɹʋɸɿʆɲ
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η

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD

ɲʋʉʏʐʋʙʆʉʆʏɲɿ ʅɸ ʍɲʔɼʆɸɿɲ ʏʉ ʋʉʍʉʍʏʊ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ʔʉʌɹʘʆ ʋʉʐ ɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʆ ʍʐʅʔɹʌʉʆʏɲ ʏʉʐ
ɷɻʅʊʍɿʉʐʏʉʅɹɲʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ͕ɲʆɸʇɳʌʏɻʏɲɲʋʊʏɻʆʉʅɿʃɼʏʉʐʎʅʉʌʔɼʃɲɿʏʉʋʉʍʉʍʏʊʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ
ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ ʃɲɿ ʃʉɿʆʘʆɿʃʙʆ ɸʏɲʀʌʘʆ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ɸʃʋʌʉʍʙʋʘʆ ʏɻʎ ʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
ʏʘʆ ʋʉʄɿʏʙʆ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ ;ʋ͘ʖ͘ ʔʉʌɸʀʎ ɲɶʌʉʏɿʃʉʀ ͬ ɲʄɿɸʐʏɿʃʉʀ͕ ɸʅʋʉʌɿʃʉʀ͕ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʀ͕
ʃʉɿʆʘʆɿʃʉʀʃɲɿʋʉʄɿʏɿʍʏɿʃʉʀͿ͘
;ȵʋɿʍɻʅɲʀʆɸʏɲɿ ʊʏɿ͕ ʍʏʉ ɸʋʀʋɸɷʉ ʄɼʗɻʎ ɲʋʉʔɳʍɸʘʆ͕ ʉʑʏɸ ʉ ɷɻʅʊʍɿʉʎ ʏʉʅɹɲʎ͕ ʉʑʏɸ ʃɲʅʀɲ ɸʆɿɲʀɲ ʉʅɳɷɲ ʍʐʅʔɸʌʊʆʏʘʆ
ɷɸʆʋʌɹʋɸɿʆɲɲʆʏɿʋʌʉʍʘʋɸʑɸɿʋʉʍʉʍʏʊɳʆʘʏʉʐϰϵйʏʘʆɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆʗɼʔʉʐ͘ȵʋʀʍɻʎ͕ʍʏɿʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʊʋʉʐɲɿʏɸʀʏɲɿ
ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʃɲɿɲʋʊʏʉȵɈȺȰ͕ʋʌɹʋɸɿʆɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿʉɿɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐɳʌɽ͘ϲϭʋɲʌ͘ϯʏʉʐȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ;ȵȵͿϱϬϴͬϮϬϭϰ
ʙʍʏɸɻɸʃʋʌʉʍʙʋɻʍɻʆɲɲʆɹʌʖɸʏɲɿʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆʍʏʉϭϬйͿ͘


1.3.
ϭ͘ϯ͘ϭ͘

ɇɈȵȿȵɍȻȰȾȸȴɃɀȸʹȵȳȾȰɈȰɇɈȰɇȵȻɇͲȵɂɃɅȿȻɇɀɃɇ
Ɉʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʋʉʐ ɼɷɻ ɲʋɲʍʖʉʄɸʀ ɼ ʋʌʉʏʀɽɸʏɲɿ ʆɲ ɲʋɲʍʖʉʄɼʍɸɿ ʉ ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ
Ɍʉʌɹɲʎʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏɻʎʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎʏʉʋɿʃɼʎɲʆɳʋʏʐʇɻʎ͗

ȰͬȰ

•

ɇʐʆʏʉʆɿʍʏɼʎʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ

•

ȵʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʊʋʌʉʍʘʋɿʃʊ

•

ȿʉɿʋʊʋʌʉʍʘʋɿʃʊ

ɃɁɃɀȰɈȵɅɏɁɉɀɃ

Ⱥȵɇȸ
ɇɈȸɁ
ɃɀȰȴȰ

ȵɀɅȵȻɆȻȰ

ɈȻɈȿɃȻ
ɇɅɃɉȴɏɁ

ȵɈɃɇ
ɅɆɃɇȿȸɎȸɇ

























ϭ͘ϯ͘Ϯ͘


Ɉɸʃʅɻʌʀʘʍɻʏɻʎɸʋɳʌʃɸɿɲʎʏɻʎʍʏɸʄɸʖɿɲʃɼʎɷʉʅɼʎ͘

ϭ͘ϯ͘ϯ͘

Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻʃʏɿʌɿɲʃʙʆʐʋʉɷʉʅʙʆʃɲɿɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ͘

;ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɻʍʑʆʏʉʅɻʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻʍɸʋʀʆɲʃɲʏʘʆʐʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆʃʏɿʌɿɲʃʙʆɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʏʉʐɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ͕
ɴɳʍɸɿʃɲɿʏʉʐʉʌɶɲʆʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎͿ͘

1.4.

ɇɈɃȻɍȵȻȰ ɉȿɃɅɃȻȸɇȸɇ ɈɃɅȻȾɏɁ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɏɁ ɈɏɁ ȰɂɃɁɏɁ ϰ ɈɃɉ ɅȰȰ ϮϬϬϳͲ
ϮϬϭϯΘɈɃɉȵɅȰȿϮϬϬϳͲϮϬϭϯ

ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐɻɃɈȴɹʖɸɿʐʄʉʋʉɿɼʍɸɿȴʌɳʍɸɿʎʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏʉʐȱʇʉʆɲϰͲ>ZʏʉʐɅȰȰϮϬϬϳʹ
ϮϬϭϯʃɲɿʏʉʐȵɅȰȿϮϬϬϳͲϮϬϭϯʆɲʍʐʅʋʄɻʌʘɽʉʑʆʉɿɲʃʊʄʉʐɽʉɿʋʀʆɲʃɸʎ͗
ɇʏʉɿʖɸʀɲʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎʏʉʋɿʃʙʆʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆʏʉʐȱʇʉʆɲϰʏʉʐɅȰȰ;ʍɸȴɻʅʊʍɿɲȴɲʋɳʆɻͿ
ɇʐʆʉʄɿʃʊ ʋʉʍʊ ȴɻʅʊʍɿɲʎ ȴɲʋɳʆɻʎ ʆʉʅɿʃʙʆ ɷɸʍʅɸʑʍɸʘʆ͕ 
ɸʃʏʊʎ ʏʘʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ɷɲʋɲʆʙʆ͕ ʏʉʐ Ɉ͘Ʌ͘ ʅɹʖʌɿ ʃɲɿ ʍʏɿʎ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϱ͘
Ʌʉʍʊ

ȴɻʅʊʍɿɲʎ

ȴɲʋɳʆɻʎ

ʋʄɻʌʘʅʙʆ͕

ɸʃʏʊʎ

ʏʘʆ 
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ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆɷɲʋɲʆʙʆ͕ʏʉʐɈ͘Ʌ͘ʍʏɿʎϯϭͬϭϮͬϮϬϭϱ͘
Ʌʉʍʊ ȴɻʅʊʍɿɲʎ ȴɲʋɳʆɻʎ Ɉ͘Ʌ͕͘ ɸʃʏʊʎ ʏʘʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆ 
ɷɲʋɲʆʙʆ͕ʍʏɿʎϯϭͬϭϮͬϮϬϭϱ͘
ȰʌɿɽʅʊʎʍʖɸɷʀʘʆɀɹʏʌʉʐϰϮϭ͕ʍʏɲʉʋʉʀɲɼʏɲʆʍʐʆʏʉʆɿʍʏɼʎͬ 
ɸɽʆɿʃʊʎʍʐʆʏʉʆɿʍʏɼʎɻɃɈȴϮϬϬϳͲϮϬϭϯ
Ȱʌɿɽʅʊʎ ʍʖɸɷʀʘʆ ɀɹʏʌʉʐ ϰϮϭ͕ ʍʏɲ ʉʋʉʀɲ ɼʏɲʆ ɸʏɲʀʌʉʎ 
;ɸʃʏʊʎʍʐʆʏʉʆɿʍʏɼͿɻɃɈȴϮϬϬϳͲϮϬϭϯ


ɇʏʉɿʖɸʀɲʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎʏʉʋɿʃʙʆʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆʏʉʐȱʇʉʆɲϰʏʉʐȵɅȰȿ;ʍɸȴɻʅʊʍɿɲȴɲʋɳʆɻͿ
ɇʐʆʉʄɿʃʊ ʋʉʍʊ ȴɻʅʊʍɿɲʎ ȴɲʋɳʆɻʎ ʆʉʅɿʃʙʆ ɷɸʍʅɸʑʍɸʘʆ͕ 
ɸʃʏʊʎ ʏʘʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ɷɲʋɲʆʙʆ͕ ʏʉʐ Ɉ͘Ʌ͘ ʅɹʖʌɿ ʃɲɿ ʍʏɿʎ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϱ͘
Ʌʉʍʊ ȴɻʅʊʍɿɲʎ ȴɲʋɳʆɻʎ ʋʄɻʌʘʅʙʆΎ͕ ɸʃʏʊʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆɷɲʋɲʆʙʆ͕ʏʉʐɈ͘Ʌ͘ʍʏɿʎϯϭͬϭϮͬϮϬϭϱ͘

ʏʘʆ 

Ʌʉʍʊ ȴɻʅʊʍɿɲʎ ȴɲʋɳʆɻʎ Ɉ͘Ʌ͕͘ ɸʃʏʊʎ ʏʘʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆ 
ɷɲʋɲʆʙʆ͕ʍʏɿʎϯϭͬϭϮͬϮϬϭϱ͘
Ȱʌɿɽʅʊʎ ʍʖɸɷʀʘʆ ȾɅ ϰ͘ϭ͘Ϯ͘ϲ͕ ʍʏɲ ʉʋʉʀɲ ɼʏɲʆ ʍʐʆʏʉʆɿʍʏɼʎ ͬ 
ɸɽʆɿʃʊʎʍʐʆʏʉʆɿʍʏɼʎɻɃɈȴϮϬϬϳͲϮϬϭϯ
Ȱʌɿɽʅʊʎ ʍʖɸɷʀʘʆ ȾɅ ϰ͘ϭ͘Ϯ͘ϲ͕ ʍʏɲ ʉʋʉʀɲ ɼʏɲʆɸʏɲʀʌʉʎ ;ɸʃʏʊʎ 
ʍʐʆʏʉʆɿʍʏɼͿɻɃɈȴϮϬϬϳͲϮϬϭϯ
ΎɅʉʍʊʏʘʆɸʋɿʄɹʇɿʅʘʆʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɻɽɸɿʍʙʆɷɲʋɲʆʙʆʏʘʆɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ͘
ɇʏʉʐʎʋɲʌɲʋɳʆʘʋʀʆɲʃɸʎɷɸʆʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʉɌɅȰ
ɇʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊȴȴʆʉʅɿʃʙʆɷɸʍʅɸʑʍɸʘʆʏʉʐɈ͘Ʌ͘ɷɸʆʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʋʌɳʇɸɿʎʉɿʉʋʉʀɸʎʃɲʏɳʏɿʎϯϭͬϭϮͬϮϬϭϱɸʀʖɲʆɲʋɸʏɲʖɽɸʀ͘


1.5.

ȿɃȻɅȰɇɈɃȻɍȵȻȰɈɃɉɉɅɃɎȸɌȻɃɉɌɃɆȵȰ

Ɂɲ ɶʀʆɸɿ ɲʆɲʔʉʌɳ ʃɲʏɳ ʋʊʍʉ ɻ ɃɈȴ ɹʖɸɿ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻɽɸʀ ʅɸ ʃɳʋʉɿʉ ɷɿɸɽʆɹʎ ʋʌʊʏʐʋʉ ʃɲɿ ʆɲ
ɸʋɿʍʐʆɲʔʏɸʀ
ʍʖɸʏɿʃʊ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ
ɼ
ɴɸɴɲʀʘʍɻ͘
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Ϯ͘

ȾȰȺɃɆȻɇɀɃɇ ɅȵɆȻɃɍȸɇ ɅȰɆȵɀȲȰɇȸɇ ȾȰȻ ɈɃɉ ɅȿȸȺɉɇɀɃɉ ɅɃɉ ȾȰȿɉɅɈȵɈȰȻ
ȰɅɃɈȸɇɈɆȰɈȸȳȻȾȸɈɃɉɈɃɅȻȾɃɉɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇ

ɇʏʉʃɸʔɳʄɲɿʉɲʐʏʊɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿʉʃɲɽʉʌɿʍʅʊʎʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎʏʉʐʏʉʋɿʃʉʑʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎʃɲɿɻ
ɲʆɳʄʐʍɻʏɻʎʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻʎʃɲʏɳʍʏɲʍɼʎʏɻʎ͘
Ɉʉʃɸʔɳʄɲɿʉɷɿɲʌɽʌʙʆɸʏɲɿʍʏɲɸʇɼʎʐʋʉʃɸʔɳʄɲɿɲ͗

Ϯ͘ϭ Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎ
Ʌɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿ ʉɿ Ƀ͘Ɉ͘Ȱ͘ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ ʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎ͕ ɻ ɹʃʏɲʍɻ͕ ʉ ʋʄɻɽʐʍʅʊʎ͕ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʆ
ʋɲʌɲʃɳʏʘʋʀʆɲʃɲ͗
ɅȻɁȰȾȰɇϭ͘
Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿ
ɲʃɼ
ȵʆʊʏɻʏɲ



Ɉʉʋɿʃɼͬ
ȴɻʅʉʏɿʃɼ
Ⱦʉɿʆʊʏɻʏɲ













ȴɼʅʉʎ

ɍɲʌɲʃʏɻʌɿ
ʍʅʊʎ
ʋɸʌɿʉʖɼʎΎ

>ZɅȰȰϮϬϭϰͲϮϬϮϬ

>ZȵɅȰȿȺϮϬϭϰͲϮϬϮϬ
Ʌʄɻɽʐʍʅʊʎ

Ʌʄɻɽʐʍʅʊʎ
ȶʃʏɲʍɻ

;ŬŵϮͿ

;ʍʏʉɿʖɸʀɲϮϬϭϭ
ʹʅʊʆɿʅʉʎ
ʋʄɻɽʐʍʅʊʎͿ

;ŬŵϮͿ

;ʍʏʉɿʖɸʀɲ
ϮϬϭϭʹ
ʅʊʆɿʅʉʎ
ʋʄɻɽʐʍʅʊʎͿ





















ɇɉɁɃȿɃ











ɇɉɁɃȿɃȴȻɃȻȾȸɈȻȾȸɇͬͲɏɁ
ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰɇͬͲɏɁ;ʋʉʐ
ɸʆʏɳʍʍɸʏɲɿɻʋɸʌɿʉʖɼ
ʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎͿ










ȶʃʏɲʍɻ

Ύʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿʉʏʑʋʉʎʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎʘʎɲʃʉʄʉʑɽʘʎ͗
•

ʉʌɸɿʆɹʎ;ɴɳʍɸɿʏɻʎɃɷɻɶʀɲ;ȵɃȾͿϳϱͬϮϲϴͿ͕

•

ʆɻʍɿʘʏɿʃɹʎ;ʏʉʍʑʆʉʄʉʏʘʆʆɻʍɿʙʆʏɻʎʖʙʌɲʎʅɸɸʇɲʀʌɸʍɻʏɻʆȾʌɼʏɻʃɲɿʏɻʆȵʑɴʉɿɲͿ͕

•

ʍʏɿʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʆɻʍɿʘʏɿʃʙʆʋɸʌɿʉʖʙʆʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿʅʊʆʉʉʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʊʎͨʆɻʍɿʘʏɿʃɼͩ͘


ȵʋɿʋʄɹʉʆ͕ʋʌɹʋɸɿʆɲʍʐʅʋʄɻʌʘɽɸʀʉɅʀʆɲʃɲʎϮ͘
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ɅȻɁȰȾȰɇϮ
ɅɸʌɿʉʖɹʎEĂƚƵƌĂɸʆʏʊʎʏʘʆʉʌʀʘʆʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎ
ȾɏȴȻȾɃɇ

ɃɁɃɀȰɇȻȰ

ȵȾɈȰɇȸ













ɅɃɇɃɇɈɃɇɈɃɇɉɁɃȿɃɈȸɇɅȵɆȻɃɍȸɇɅȰɆȵɀȲȰɇȸɇ 
ȳɿɲʏɻʆɲʃʌɿɴɼɲʋɸɿʃʊʆɿʍɻʏɻʎʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎʍʖɸɷɿɳɺʉʆʏɲɿϮʖɳʌʏɸʎʃʄʀʅɲʃɲʎ
ϭ͗ϮϬϬ͘ϬϬϬ ɼ ɳʄʄɻʎ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻʎ͕ ʍʏʉʐʎ ʉʋʉʀʉʐʎ ʆɲ ɲʋʉʏʐʋʙʆʉʆʏɲɿ ɲʔɸʆʊʎ ʏɲ ʊʌɿɲ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ
ʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎ ʏʉʐ ʏʉʋɿʃʉʑ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ͕ ɲʔɸʏɹʌʉʐ ʏɲ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɳ ʊʌɿɲ ʏʘʆ Ɉʉʋɿʃʙʆ ͬ ȴɻʅʉʏɿʃʙʆ
Ⱦʉɿʆʉʏɼʏʘʆ͕ȴɼʅʘʆ͕Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆȵʆʉʏɼʏʘʆ͕Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿʙʆ;ɶɸʆɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲͿ͘
Ƀ ϭʉʎ ʖɳʌʏɻʎ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʋʄɹʉʆ ʏʘʆ ɲʆʘʏɹʌʘ ɶɸʆɿʃʙʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʉɿʃɿʍʅʉʑʎ͕ ɲʍʔɲʄʏʉʍʏʌʘʅɹʆʉ
ʉɷɿʃʊɷʀʃʏʐʉ͕ɲʆɳɶʄʐʔʉʃɲɿʋɸʌɿʉʖɹʎEĂƚƵƌĂ͘
ɃϮʉʎʖɳʌʏɻʎʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʋʄɹʉʆʏʘʆɲʆʘʏɹʌʘɶɸʆɿʃʙʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆ͕ʅɸɸɿɷɿʃɼɶʌɲʅʅʉɶʌɳʔɻʍɻ͕ʏɿʎ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅɹʆɸʎ ʉʌɸɿʆɹʎ͕ ʅɸɿʉʆɸʃʏɿʃɹʎ ;ɴɳʍɸɿ ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲ ;ȵɃȾͿ ϳϱͬϮϲϴͿ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ɼ ʆɻʍɿʘʏɿʃɹʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ͘

Ϯ͘Ϯ Ȱʆɳʄʐʍɻʏʘʆɲʆɲʋʏʐʇɿɲʃʙʆɲʆɲɶʃʙʆʃɲɿʏʉʐɷʐʆɲʅɿʃʉʑʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎ
ɈʉȾɸʔɳʄɲɿʉɲʐʏʊɲʔʉʌɳʍʏɻʆʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻʏɻʎʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎ͕ɲʋʊʏɲʉʋʉʀɲ
ʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆɻʔʐʍɿʉɶʆʘʅʀɲʃɲɿʏɲɿɷɿɲʀʏɸʌɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʏɻʎ͘
ɇʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ͕ʋʌɹʋɸɿʆɲɲʆɲʋʏʐʖɽɸʀʅʀɲʍʑʆʏʉʅɻʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻʏɻʎʃʉɿʆʘʆɿʃʉͲʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎɸʇɹʄɿʇɻʎ
ʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ͕ʅɸɹʅʔɲʍɻʍʏɿʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎʃʉɿʆʘʆɿʃʉʑʃɲɿʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑʅɸʏɲʍʖɻʅɲʏɿʍʅʉʑ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿ
ʏɿʎ ɲɿʏʀɸʎ ʋʉʐ ʉɷɼɶɻʍɲʆ ʍɸ ɲʐʏɹʎ͘ Ȼɷɿɲʀʏɸʌɻ ʅʆɸʀɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɶʀʆɸɿ ʍʏɿʎ ɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎ ʋʌʊʍʔɲʏʘʆ
ɷɿɲʌɽʌʘʏɿʃʙʆ ʋɲʌɸʅɴɳʍɸʘʆ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ ʏʘʆ ʋʌʉɻɶʉʐʅɹʆʘʆ ʋɸʌɿʊɷʘʆ͘ ɇʏɻʆ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʊʋʉʐʍʏɻʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼɸʆʊʎʏʉʋɿʃʉʑʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎʋʌʉʏɲɽʉʑʆʃɲɿɷʌɳʍɸɿʎʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆ
ʍʏɻʆɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʏɻʎʋʌʉʍʔʐɶɿʃɼʎͬʅɸʏɲʆɲʍʏɸʐʏɿʃɼʎʃʌʀʍɻʎɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɻʍʖɸʏɿʃɼʃɲʏɲɶʌɲʔɼʃɲɿ
ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻʏʘʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻʎ͘
ȸ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏɻʎ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɴɲʍʀɺɸʏɲɿ ʍɸ ɸʋʀʍɻʅɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏɻʎ ȵȿɇɈȰɈ͕
ɳʄʄʘʆɸʋʀʍɻʅʘʆʋɻɶʙʆ͕ɸɽʆɿʃʙʆʃɲɿɷɿɸɽʆʙʆ͕ʊʋʘʎƵƌŽƐƚĂƚ͕ȵ͘Ƀ͘Ɉ͕͘Ƀ͘Ȱ͘ȵ͘ȴ͕͘ȴ͘Ƀ͘ɉ͕͘ȵʋɿʅɸʄɻʏɼʌɿɲ͕
ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʍɸ ɸʃʏɿʅɼʍɸɿʎ ɲʇɿʊʋɿʍʏʘʆ ʅɸʄɸʏʙʆ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɷɿɲɽɹʍɿʅɸʎ͘ ɇʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʅɻ ʑʋɲʌʇɻʎ
ʍʏʉɿʖɸʀʘʆɲʋʊɸʋʀʍɻʅɸʎʋɻɶɹʎɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏʊʆʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽʉʑʆʍʏʉɿʖɸʀɲɹʌɸʐʆɲʎʋɸɷʀʉʐɼɳʄʄɲ
ʍʏʉɿʖɸʀɲʃɲʏʊʋɿʆʏɸʃʅɻʌɿʘʅɹʆɻʎɲʆɳʄʐʍɻʎ͘ȸɲʆɲʔʉʌɳʏʘʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆ͕ʊʋʉʐɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ͕ʋʌɹʋɸɿʆɲ
ɶʀʆɸɿ ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ ȴɼʅʉʐ ɼ͕ ɸʔʊʍʉʆ ɷɸʆ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʉʐ ȴɼʅʉʐ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ
ʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎ͕ʍʏʉɲʅɹʍʘʎʃɲʏʙʏɸʌʉɸʋʀʋɸɷʉ͘
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ɇɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʃɲɿʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʏɲʍʖɸʏɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲʆɲʄɻʔɽʉʑʆʐʋʊʗɻ͕ʋʌɹʋɸɿʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ
ʆɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ɻ ʍʖɸʏɿʃɼ ʋɻɶɼ ʋʌʉɹʄɸʐʍɼʎ ʏʉʐʎ͘ ȵʋʀʍɻʎ͕ ɻ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ʋɸʌɿʉʖɼ ʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎ
ʋʌɹʋɸɿʆɲɸʀʆɲɿʍʐʆɸʃʏɿʃɼɲʋʊɶɸʘɶʌɲʔɿʃɼ͕ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʃɲɿʃʉɿʆʘʆɿʃɼɳʋʉʗɻ͘
ȸ ɲʆɳʄʐʍɻ ʏʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ʋɸʌɿʉʖɼ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʋʌɹʋɸɿ ʃɲʏ͛
ɸʄɳʖɿʍʏʉʆʆɲɸʀʆɲɿʍʑʅʔʘʆɻʃɲɿʅɸʏɿʎʋɲʌɲʃɳʏʘʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐʎ͘

Ϯ͘Ϯ͘ϭ Ɍʐʍɿʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ɇʑʆʏʉʅɻʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻʏʘʆʔʐʍɿʃʉͲɶɸʘɶʌɲʔɿʃʙʆʃɲɿʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʙʆʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ
ʍʏʉ ɴɲɽʅʊ ʋʉʐ ʉɿ ʍʖɸʏɿʃʉʀ ʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ ɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆ ʏɻʆ ɲʆɲʋʏʐʇɿɲʃɼ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ͕
ʊʋʘʎ͗
• Ɍʐʍɿʃʉʀʋʊʌʉɿʃɲɿʔʐʍɿʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ;ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳͿ͘
• Ʌʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆɸʎʋɸʌɿʉʖɹʎ͘
• ɉɷɲʏɿʃʉʀʋʊʌʉɿ͘
• Ʌʉʄɿʏɿʍʅɿʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ;ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʉʋʀʉʐͲʃʄɻʌʉʆʉʅɿɳʎ͕ʋɲʌɲɷʉʍɿɲʃʙʆʉɿʃɿʍʅʙʆͿ͘
• Ʌʉʄɿʏɿʍʏɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲ͘

Ϯ͘Ϯ͘Ϯ ȴɻʅʉɶʌɲʔɿʃɳʃɲɿʃʉɿʆʘʆɿʃɳʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʏʉʐʋʄɻɽʐʍʅʉʑ
•

ȵʋʀʋɸɷʉʃɲɿȵʇɹʄɿʇɻɅʄɻɽʐʍʅʉʑ;ϮϬϬϭʹϮϬϭϭͿ͘

•

ȸʄɿʃɿɲʃɼȴɿɳʌɽʌʘʍɻɅʄɻɽʐʍʅʉʑ;ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɻɲʆɲʔʉʌɳʍʏʉʆʋʄɻɽʐʍʅʊʃɳʏʘʏʘʆϯϵɸʏʙʆʃɲɿ
35
ʍʏʉʆʋʄɻɽʐʍʅʊɳʆʘʏʘʆϱϵͿ͘
55

•

ȾʉɿʆʘʆɿʃɳɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳɅʄɻɽʐʍʅʉʑ͘


Ϯ͘Ϯ͘ϯ Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲ
Ȱ͘ȳɸʆɿʃɳɇʏʉɿʖɸʀɲ
• ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲȰȵɅ;ʍɸɸʋʀʋɸɷʉɅɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼʎȵʆʊʏɻʏɲʎͿ͕ϮϬϬϭʹϮϬϭϭ͗ɇʐʆʉʄɿʃʊȰȵɅ͕
ȰȵɅʃɲʏɳʃɸʔɲʄɼ͕ȰȵɅʃɲʏɳʃʄɳɷʉ͘
• ȵʆɷɸʀʇɸɿʎɶɿɲɸʋʀʋɸɷʉʃɲɿʃɲʏɲʆʉʅɼȰȵɅʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʅɸʄɹʏɻʎ͘
• Ȱʋɲʍʖʊʄɻʍɻ;ʍʐʆʉʄɿʃɼʃɲɿʃɲʏɳʃʄɳɷʉͿϮϬϬϭʹϮϬϭϭ͘
• ȵʇɹʄɿʇɻɃɿʃʉʆʉʅɿʃɳȵʆɸʌɶʉʑɅʄɻɽʐʍʅʉʑ;ϮϬϬϭʹϮϬϭϭͿ͘
• ȵʇɹʄɿʇɻȰʆɸʌɶʀɲʎʹɅʌʉʍɹɶɶɿʍɻɸʋɿʋɹɷʉʐʐʋʉɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ͘
Ȳ͘Ƀʋʌʘʏʉɶɸʆɼʎʏʉʅɹɲʎ
• Ⱦʑʌɿɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ;ʃʐʌɿʊʏɸʌɸʎʅʉʌʔɹʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎͿ͘
• Ⱦʑʌɿɸʎʖʌɼʍɸɿʎɲɶʌʉʏɿʃɼʎɶɻʎ͘
• Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɲɶʌʉʏɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ;ɹʅʔɲʍɻ ʍʏɿʎ ʋʌʉʉʋʏɿʃɹʎ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ Ƀʆʉʅɲʍʀɲʎ
Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎ͘ɅȳȵʃʄʋͿ͘
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• Ȳɲɽʅʊʎʅɸʏɲʋʉʀɻʍɻʎɲɶʌʉʏɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ͘
• ɉʋɳʌʖʉʐʍɲʃɲʏɳʍʏɲʍɻʍʏɻʆɸʅʋʉʌʀɲʏʘʆɲɶʌʉʏɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ͘
• ɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳɲʋɲʍʖʉʄʉʑʅɸʆʘʆʍʏɻʆɶɸʘʌɶʀɲ;ɻʄɿʃʀɲ͕ʃʄʋͿ͘Ʌʌʉʍɹɶɶɿʍɻɸʋɿʋɹɷʉʐʋʉʄʑʹ
ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ͘
• ȴɲʍʉʋʉʆʀɲ͗ʃʑʌɿɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ͘
• ȰʄɿɸʀɲΘʐɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ͗ʃʑʌɿɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʏɲʉʋʉʀɲʏɸʃʅɻʌɿʙʆʉʐʆʏʉʅɹɶɸɽʉʎʃɲɿɻ
ʍɻʅɲʍʀɲʏʘʆʃʄɳɷʘʆʍʐʄʄɸʃʏɿʃɼʎɲʄɿɸʀɲʎʃɲɿʐɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ;ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻ͕ʋʄɼɽʉʎΘʅɹɶɸɽʉʎ
ʍʃɲʔʙʆ͕ʏʑʋʉɿɲʄɿɸʀɲʎΘɸʃʔʉʌʏʙʍɸɿʎ͕ʅɹɶɸɽʉʎʋɲʌɲɶʘɶɼʎʐɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎʃʄʋͿ͘
• ȱʄʄɸʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʏʉʐɅʌʘʏʉɶɸʆʉʑʎɈʉʅɹɲʃɲɿɻʍʐʅɴʉʄɼʏʉʐʎʍʏɻʆʏʉʋɿʃɼʉɿʃʉʆʉʅʀɲ͘
ȳ͘Ƀɷɸʐʏɸʌʉɶɸʆɼʎʏʉʅɹɲʎ
• Ⱦʑʌɿɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ;ʃʐʌɿʊʏɸʌɸʎʅʉʌʔɹʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎͿ͘
• Ȱʌɿɽʅʊʎ͕ɀɹɶɸɽʉʎʃɲɿȴɿɳʌɽʌʘʍɻȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆɲʆɳʃʄɳɷʉ͘
• Ⱦʄɳɷʉɿʍɸʃʌʀʍɻʹɲʆɲɷʐʊʅɸʆʉɿʃʄɳɷʉɿ͘
ȴ͘Ƀʏʌɿʏʉɶɸʆɼʎʏʉʅɹɲʎ
• Ⱦʑʌɿɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ;ʃʐʌɿʊʏɸʌɸʎʅʉʌʔɹʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎͿ͘
• Ȱʌɿɽʅʊʎ͕ɀɹɶɸɽʉʎʃɲɿȴɿɳʌɽʌʘʍɻȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆɲʆɳʃʄɳɷʉ͘
• Ⱦʄɳɷʉɿʍɸʃʌʀʍɻʹɲʆɲɷʐʊʅɸʆʉɿʃʄɳɷʉɿ͘
ȵɿɷɿʃʊʏɸʌɲ͕ ɻ ɲʆɳʄʐʍɻ ʏʉʐ ʏʉʐʌɿʍʏɿʃʉʑ ʏʉʅɹɲ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ ʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ
ʃɲʏɲɶʌɲʔɼʃɲɿɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʏɻʎʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʏɻʎʏʉʐʌɿʍʏɿʃɼʎɲʆɳʋʏʐʇɻʎʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼ͘
Ʌʌɹʋɸɿʆɲɶʀʆɸɿɲʆɲʔʉʌɳʍʏɲɸʇɼʎ͗
• ɈʉʐʌɿʍʏɿʃɳȾɲʏɲʄʑʅɲʏɲ͕ȾɹʆʏʌɲȰʆɲʗʐʖɼʎʃɲɿɎʐʖɲɶʘɶʀɲʎʃɲɿʖʘʌʉʏɲʇɿʃɼʃɲʏɲʆʉʅɼʏʉʐʎ͘
• ȵɿɷɿʃɹʎ ʏʉʐʌɿʍʏɿʃɹʎ ʐʋʉɷʉʅɹʎ͕ ʋʉʐ ʏʐʖʊʆ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ ;ʋ͘ʖ͘ ʃɹʆʏʌɲ
ʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎ͕ ʅʉʆʉʋɳʏɿɲ ʅɸʄɹʏɻʎ ʏɻʎ ʔʑʍɻʎ͕ ʅʉʐʍɸʀɲ͕ ɽɸʅɲʏɿʃɹʎ ɷɿɲɷʌʉʅɹʎ͕ ɲʆɲʋʏʑʇɸɿʎ
ɽɸʅɲʏɿʃʙʆ ͬ ɸɿɷɿʃʙʆ ɸʆɷɿɲʔɸʌʊʆʏʘʆ ʋ͘ʖ͘ ʉɿʆʉʋʉɿʀɲ͕ ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ͕ ʋʌʉʋʉʆɻʏɿʃɳͬɲɽʄɻʏɿʃɳ ʃɹʆʏʌɲ͕
ʃ͘ʄʋ͘Ϳ͘
• ȿʉɿʋɹʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃɲɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʏʉʐ ɷɻʅʊʍɿʉʐ ʃɲɿ ɿɷɿʘʏɿʃʉʑ ʏʉʅɹɲ ʋʉʐ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ
ɳʅɸʍɲ ʅɸ ʏʉʆ ʏʉʐʌɿʍʅʊ ;ʋ͘ʖ͘ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ͕ ɶʌɲʔɸʀɲ ɸʆʉɿʃʀɲʍɻʎ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ͕
ʏɲʇɿɷɿʘʏɿʃɳɶʌɲʔɸʀɲʃ͘ʄʋ͘Ϳ͘
• Ɉʉʐʌɿʍʏɿʃɼɺɼʏɻʍɻ;ɷɿɲʆʐʃʏɸʌɸʑʍɸɿʎ͕ɸʋʉʖɿʃʊʏɻʏɲ͕ʋʄɻʌʊʏɻʏɲʃɲʏɲʄʐʅɳʏʘʆͿ͘
• Ʌʊʄʉɿ ʋʌʉʍɹʄʃʐʍɻʎ ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ͕ ʋ͘ʖ͘ ʔʐʍɿʃɼʎ ʃɲʄʄʉʆɼʎ͕ ʋʉʄɿʏɿʍʏɿʃɼʎ ʃʄɻʌʉʆʉʅɿɳʎ
ɸʃʃʄɻʍʀɸʎͬʅʉʆɲʍʏɼʌɿɲ͕ɲʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃʉʀʖʙʌʉɿ͘
• Ȱʇɿʉʋʉʀɻʍɻɸʐʃɲɿʌɿʙʆʋʉʐʋʌʉʍʔɹʌʉʆʏɲɿɲʋʊʏɻɽɳʄɲʍʍɲ͘

Ϯ͘Ϯ͘ϰ ɍʘʌʉʏɲʇɿʃɼʹɅʉʄɸʉɷʉʅɿʃɼʉʌɶɳʆʘʍɻ
• Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʏɻʎɽɹʍɻʎʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ͘
• Ȱʋʉʍʏɳʍɸɿʎʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎɲʋʊʍɻʅɲʆʏɿʃɳʉɿʃɿʍʏɿʃɳʃɹʆʏʌɲʃɲɿɲɶʉʌɹʎʹɇʐʆɷɹʍɸɿʎʃɲɿ
ɲʄʄɻʄɸʇɲʌʏɼʍɸɿʎ͘
• Ƀɿʃɿʍʏɿʃʊɷʀʃʏʐʉ͘

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

20900

Τεύχος Β’ 1839/22.06.2016
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• Ʌɲʌɲɷʉʍɿɲʃʉʀʹɿʍʏʉʌɿʃʉʀʉɿʃɿʍʅʉʀ͘
Ϯ͘Ϯ͘ϱ ɈɸʖʆɿʃɼʐʋʉɷʉʅɼʹȾʉɿʆʘʆɿʃɼɉʋʉɷʉʅɼʹȰʆɲʋʏʐʇɿɲʃɹʎɅɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎ
• Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼɶɿɲʏɻʆʏɸʖʆɿʃɼʐʋʉɷʉʅɼʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ;ʉɷɿʃʊɷʀʃʏʐʉʹʐʋʉɷʉʅɼʍʏɿʎʅɸʏɲʔʉʌɹʎ͕
ʐʋʉɷʉʅɹʎʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ͕ʑɷʌɸʐʍɻʹɲʋʉʖɹʏɸʐʍɻʃʄʋͿ͘
• Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ ʐʋʉɷʉʅɼʎ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ ;ʐʋʉɷʉʅɹʎ ʐɶɸʀɲʎ͕ ʋɲɿɷɸʀɲʎ͕ ɲɽʄɻʏɿʃɹʎ
ʐʋʉɷʉʅɹʎ͕ʃʉɿʆʘʆɿʃɹʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎ͕ʖʙʌʉɿʋʉʄɿʏɿʍʅʉʑʃʄʋ͘
• ȴɿɲʌɽʌʘʏɿʃɹʎ ʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎ ɹʘʎ ʍɼʅɸʌɲ ;ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ ɹʌɶɲ ʋʉʐ ɹɶɿʆɲʆ ɼ ʋʉʐ ʍʖɸɷɿɳɺʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʃɲɿʋʉʐʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿʅɸʏɻʆɲʆɲʋʏʐʇɿɲʃɼʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼͿ͘

ϯ͘ Ɉɸʃʅɻʌʀʘʍɻʏɻʎɸʋɿʄʉɶɼʎʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎɸʔɲʌʅʉɶɼʎ
Ȱʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɻ ʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻ ʏɻʎ ɸʋɿʄʉɶɼʎ ʏɻʎ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʉʐ ʏʉʋɿʃʉʑ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿɻʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻʏɻʎʍʐʆʉʖɼʎɲʐʏɼʎ͘
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η

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD


ϯ
ȵɁȵɆȳȵȻȵɇ ȴȻȰȲɃɉȿȵɉɇȸɇ ȾȰȻ ȵɁȸɀȵɆɏɇȸɇ ȾȰȻ ȵɁȵɆȳȵȻȵɇ ȵɅȻɀɃɆɌɏɇȸɇ ɇɈɃ
ɅȿȰȻɇȻɃȾȰȺɃɆȻɇɀɃɉɈȸɇɅȵɆȻɃɍȸɇȵɌȰɆɀɃȳȸɇ
ɇʏʉʃɸʔɳʄɲɿʉɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɻʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻʏʉʐʍʐʆʊʄʉʐ͗
•
ʏʘʆ ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ ɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ ʅɸ ʏʉʐʎ ʏʉʋɿʃʉʑʎ ʔʉʌɸʀʎ ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏʉʆ ʃɲɽʉʌɿʍʅʊ ʏʉʐ
ɸʏɲɿʌɿʃʉʑʍʖɼʅɲʏʉʎʃɲɿʏɻʆɸʋɿʄʉɶɼʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎɸʔɲʌʅʉɶɼʎ͕
•
ʏʘʆɸʆɸʌɶɸɿʙʆɸʆɻʅɹʌʘʍɻʎʏʉʐʏʉʋɿʃʉʑʋʄɻɽʐʍʅʉʑʃɲɿʏʘʆʏʉʋɿʃʙʆʔʉʌɹʘʆʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉʆ
ʃɲɽʉʌɿʍʅʊʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎɸʔɲʌʅʉɶɼʎ͕
•
ʃɲɽʙʎʃɲɿɻɲʆɲʄʐʏɿʃɼʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻʏʘʆɸʆɸʌɶɸɿʙʆɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʋʌʉɸʏʉɿʅɲʍʀɲʎ
ʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎʋʌʊʏɲʍɻʎ͘

ϯ͘ϭ

ȵʆɹʌɶɸɿɸʎȴɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ

ȰʋɲɿʏɸʀʏɲɿɻʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʏʉʐɅʀʆɲʃɲϭʅɸʏʉʍʑʆʉʄʉʏʘʆɸʆɸʌɶɸɿʙʆɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎʍʏɿʎʉʋʉʀɸʎɹʖɸɿ
ʋʌʉɴɸʀʉʔʉʌɹɲʎʃɲɿʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿʅɸʏɻʆʋʌʉɸʏʉɿʅɲʍʀɲʏʉʐʏʉʋɿʃʉʑʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎʃɲɿɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲʏʉ
ɸʏɲɿʌɿʃʊʍʖɼʅɲʏʉʐʔʉʌɹɲʃɲɿʏʉʆʃɲɽʉʌɿʍʅʊʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏʉʐʏʉʋɿʃʉʑʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ͘
ɅȻɁȰȾȰɇϭ͗ɇʐɶʃɸʆʏʌʘʏɿʃʊʎɅʀʆɲʃɲʎȵʆɸʌɶɸɿʙʆȴɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎΎ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
Ɉʊʋʉʎ
ɷɿɸʇɲɶʘɶɼʎ ɷɿɸʇɲɶʘɶɼʎ




ȵʀɷʉʎɌʉʌɹʘʆʋʉʐ
ʍʐʅʅɸʏɸʀʖɲʆΎΎ

Ȱʌɿɽʅʊʎ
Ȱʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ
ʍʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ ȴɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ







Ύʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿʅʀɲɶʌɲʅʅɼɲʆɳɸʆɹʌɶɸɿɲ
ΎΎʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿʏʉɸʀɷʉʎʏʘʆʔʉʌɹʘʆɴɳʍɸɿʍʐʅʔɸʌʊʆʏʘʆ;ɿɷɿʘʏɿʃʙʆͬɷɻʅʊʍɿʘʆͿ

ȰʋɲɿʏɸʀʏɲɿɻʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʏʉʐɅʀʆɲʃɲϮʅɸʏɻʆɲʆɲʄʐʏɿʃɼʋɸʌɿɶʌɲʔɼʏʘʆɸʆɸʌɶɸɿʙʆɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ
ʅɸʏɻʆɲʋʉʏʑʋʘʍɻʏʘʆɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʘʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆɲʆɳɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻ͘
ɅȻɁȰȾȰɇϮ͗ȰʆɲʄʐʏɿʃʊʎɅʀʆɲʃɲʎɲʆɳɸʆɹʌɶɸɿɲɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎΎ
ȵʀɷʉʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎ;ʋ͘ʖ͘ɻʅɸʌʀɷɲ͕ʍʑʍʃɸʗɻͿ 
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɷɿɸʇɲɶʘɶɼʎ



Ƀʅɳɷɲͬɸʎʍʏʊʖʉʎ



Ȱʌɿɽʅʊʎʍʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ



Ɍʉʌɸʀʎʋʉʐʍʐʅʅɸʏɸʀʖɲʆ

ȵʀɷʉʎʔʉʌɹʘʆ

ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ







ɇʐʅʋɸʌɳʍʅɲʏɲͬȰʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ
Ύʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿɹʆɲʎʋʀʆɲʃɲʎɲʆɳɸʆɹʌɶɸɿɲ
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ȰʃʉʄʉʑɽʘʎʏʉʐɅʀʆɲʃɲϭʃɲɿʏʉʐɅʀʆɲʃɲϮɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɻʍʐʆʉʋʏɿʃɼɲʆɲʔʉʌɳʍʏɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʏʘʆ
ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ ʏʉʋɿʃɼʎ ɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ʍʏʉʆ ʏʌʊʋʉ ʅɸ ʏʉʆ ʉʋʉʀʉ ɲʐʏɳ ʄɼʔɽɻʃɲʆ ʐʋʊʗɻ ʃɲʏɳ ʏʉ
ʍʖɸɷɿɲʍʅʊʏʉʐʏʉʋɿʃʉʑʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ͘

ϯ͘Ϯ

ȵʆɹʌɶɸɿɸʎȵʆɻʅɹʌʘʍɻʎ

ȰʋɲɿʏɸʀʏɲɿɻʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʏʉʐɅʀʆɲʃɲϯʅɸʏʉʍʑʆʉʄʉʏʘʆɸʆɸʌɶɸɿʙʆɸʆɻʅɹʌʘʍɻʎʍʏɿʎʉʋʉʀɸʎɹʖɸɿ
ʋʌʉɴɸʀ ʉ ʔʉʌɹɲʎ ʃɲɿ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ʋʌʉɸʏʉɿʅɲʍʀɲ ʏʉʐ ʏʉʋɿʃʉʑ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ
ʏʉʆʃɲɽʉʌɿʍʅʊʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏʉʐʏʉʋɿʃʉʑʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ͘
ɅȻɁȰȾȰɇϯ͗ȵʆɹʌɶɸɿɸʎȵʆɻʅɹʌʘʍɻʎ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ȴɿɸʇɲɶʘɶɼʎ

Ɉʊʋʉʎ
ȴɿɸʇɲɶʘɶɼʎ

ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎΎ

Ȱʌɿɽʅʊʎ
Ȱʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ
ɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ ȵʆɻʅɹʌʘʍɻʎ











Ύɇʏɿʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʊʋʉʐɻɸʆɹʌɶɸɿɲɸʆɻʅɹʌʘʍɻʎɲʔʉʌʉʑʍɸʏʉʆɸʐʌʑʏɸʌʉʋʄɻɽʐʍʅʊʅɿɲʎʋɸʌɿʉʖɼʎʃɲɿʊʖɿʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎʉʅɳɷɸʎɷɻʅʊʍɿʘʆɼɿɷɿʘʏɿʃʙʆ
ʔʉʌɹʘʆʏʉʋɸɷʀʉʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿʅɸʏɻʔʌɳʍɻͨʏʉʋɿʃʊʎʋʄɻɽʐʍʅʊʎͩ

Ȱʃʉʄʉʑɽʘʎ ʏʉʐ Ʌʀʆɲʃɲ ϯ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɻ ʍʐʆʉʋʏɿʃɼ ɲʆɲʔʉʌɳ ʍʏɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʏʘʆ ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ
ɸʆɻʅɹʌʘʍɻʎ ʃɲɿ ʍʏʉʆ ʏʌʊʋʉ ʅɸ ʏʉʆʉʋʉʀʉ ɲʐʏɳʄɼʔɽɻʃɲʆ ʐʋʊʗɻ ʃɲʏɳʏʉ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊ ʏʉʐ ʏʉʋɿʃʉʑ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ͘

ϯ͘ϯ

ȵʆɹʌɶɸɿɸʎȵʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎ

Ȱʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɻ ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ Ʌʀʆɲʃɲ ϰ ʅɸ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ ɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎ ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ
ʉʌɶɲʆʙɽɻʃɲʆɲʋʊʏʉʆʔʉʌɹɲɼʉʌɶɲʆʙɽɻʃɲʆɲʋʊɳʄʄʉʆʔʉʌɹɲʃɲɿʍʐʅʅɸʏɸʀʖɲʆʅɹʄɻʏʉʐʔʉʌɹɲ͕
ʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏɻʎʋʌʉɸʏʉɿʅɲʍʀɲʎʏʉʐʏʉʋɿʃʉʑʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ͘
ɅȻɁȰȾȰɇϰ͗ȵʆɹʌɶɸɿɸʎȵʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ȴɿɸʇɲɶʘɶɼʎ

Ɉʊʋʉʎ
ȴɿɸʇɲɶʘɶɼʎ

ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎΎ

Ȱʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ
ȵʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎ









Ύɇʏʉʋɸɷʀʉʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿʏʉʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉʏʉʐʍʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏʉʎʃɲɿʉʔʉʌɹɲʎʏʉʆʉʋʉʀʉɸʃʋʌʉʍʘʋɸʀ

Ȱʃʉʄʉʑɽʘʎ ʏʉʐ Ʌʀʆɲʃɲ ϰ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɻ ʍʐʆʉʋʏɿʃɼ ɲʆɲʔʉʌɳ ʍʏɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʏʘʆ ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ
ɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʃɲɿʍʏʉʆʏʌʊʋʉʅɸʏʉʆʉʋʉʀʉɲʐʏɳʄɼʔɽɻʃɲʆʐʋʊʗɻʃɲʏɳʏʉʍʖɸɷɿɲʍʅʊʏʉʐʏʉʋɿʃʉʑ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ͘

ϯ͘ϰ

ȿʉɿʋɹʎȵʆɹʌɶɸɿɸʎ

Ȱʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʆɲ ʍʐʅʋʄɻʌʘɽʉʑʆ ʏʐʖʊʆ ʄʉɿʋɹʎ ɸʆɹʌɶɸɿɸʎ ;ʋ͘ʖ͘ ʅɸʄɹʏɸʎ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ʅɸ ʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʎɼɳʄʄɸʎʍʖɸʏɿʃɹʎʅɸʄɹʏɸʎ͕ʍʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɹʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎͿʍʏɿʎʉʋʉʀɸʎɹʖɸɿʋʌʉɴɸʀʉʔʉʌɹɲʎ
ʃɲɿʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿɳʅɸʍɲʅɸʏɻʆʋʌʉɸʏʉɿʅɲʍʀɲʏʉʐʏʉʋɿʃʉʑʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎʃɲɿɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲʏʉɸʏɲɿʌɿʃʊ
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ʍʖɼʅɲ ʏʉʐ ʔʉʌɹɲ ʃɲɿ ʏɻʆ ɸʋɿʄʉɶɼ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʉʐ ʏʉʋɿʃʉʑ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ͘
ȵʋɿʋʌʉʍɽɹʏʘʎ͕ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɻʍʐʆʉʋʏɿʃɼɲʆɲʔʉʌɳʍʏɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʏʘʆɸʆɸʌɶɸɿʙʆɲʐʏʙʆʃɲɿʍʏʉʆ
ʏʌʊʋʉʅɸʏʉʆʉʋʉʀʉɲʐʏɳʄɼʔɽɻʃɲʆʐʋʊʗɻʃɲʏɳʏʉʍʖɸɷɿɲʍʅʊʏʉʐʏʉʋɿʃʉʑʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ͘
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻȻ
ɅɆɃɇȾȿȸɇȸɇȳȻȰɈȸɁɉɅɃȲɃȿȸɅɆɃɈȰɇȵɏɁ
ȳȻȰɈȸɁȵɅȻȿɃȳȸɇɈɆȰɈȸȳȻȾɏɁɈɃɅȻȾȸɇȰɁȰɅɈɉɂȸɇɀȵɅɆɏɈɃȲɃɉȿȻȰɈɃɅȻȾɏɁȾɃȻɁɃɈȸɈɏɁ
ɇɈɃɅȿȰȻɇȻɃ

ɉɅɃȴȵȻȳɀȰɌȰȾȵȿɃɉȲ͗ɈɃɅȻȾȸȰɁȰɅɈɉɂȸɀȵɅɆɏɈɃȲɃɉȿȻȰɈɃɅȻȾɏɁȾɃȻɁɃɈȸɈɏɁ;>>ͿͲ
>Z



ɇʐɶʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ͗
ȵʐʌʘʋɲʁʃʊȳɸʘʌɶɿʃʊɈɲʅɸʀʉȰɶʌʉʏɿʃɼʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎ;ȵȳɈȰȰͿ
ȵʐʌʘʋɲʁʃʊɈɲʅɸʀʉȺɳʄɲʍʍɲʎʃɲɿȰʄɿɸʀɲʎ;ȵɈȺȰͿ





ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1839/22.06.2016

20905

η

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ϭ͘ ȴȻȰȲɃɉȿȵɉɇȵȻɇ ɀȵ ɈɃɉɇ ɌɃɆȵȻɇ ȾȰȻ ɈɃɁ ɈɃɅȻȾɃ ɅȿȸȺɉɇɀɃ ɇɈɃ

ɅȿȰȻɇȻɃɈȸɇͨȵȾɈɏɁȾȰɈɏɅɆɃɇɈȰɅȰɁɏͩȴȻȰȴȻȾȰɇȻȰɇ
ɇʏʉ ʃɸʔɳʄɲɿʉ ɲʐʏʊ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʆɲ ɲʆɲʔɸʌɽʉʑʆ ɲʆɲʄʐʏɿʃɳ ʉɿ ɷɿɲɴʉʐʄɸʑʍɸɿʎ ʋʉʐ
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆ͕ ɲʔɸʆʊʎ ʅɸ ʏʉʐʎ ɴɲʍɿʃʉʑʎ ʔʉʌɸʀʎ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ ʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎ ʏʉʐ ʍʖɸɷʀʉʐ
ʏʉʋɿʃʉʑʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ͕ɲʔɸʏɹʌʉʐʅɸʏʉʆʏʉʋɿʃʊʋʄɻɽʐʍʅʊʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏɻʎɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎʏɻʎͨɸʃ
ʏʘʆ ʃɳʏʘ ʋʌʉʎ ʏɲ ʋɳʆʘͩ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ͘ Ƀɿ ɸʆ ʄʊɶʘ ɷɿɲɴʉʐʄɸʑʍɸɿʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍʏɻ
ɷɿɲʅʊʌʔʘʍɻʏɻʎʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎʏʉʋɿʃɼʎɲʆɳʋʏʐʇɻʎ͘

Ϯ͘ϭ͘

ϭ͘ϭȾɲʏɲɶʌɲʔɼʏʘʆɸʆɸʌɶɸɿʙʆɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ

ȰʋɲɿʏɸʀʏɲɿɻʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʏʉʐɅʀʆɲʃɲϭʅɸʏʉʍʑʆʉʄʉʏʘʆɸʆɸʌɶɸɿʙʆɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎʍʏɿʎʉʋʉʀɸʎɹʖɸɿ
ʋʌʉɴɸʀ ʉ ʔʉʌɹɲʎ ʃɲɿ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ʋʌʉɸʏʉɿʅɲʍʀɲ ʏɻʎ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎ ʏʉʋɿʃɼʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʏʉʐ
ʏʉʋɿʃʉʑʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ͘
ɅȻɁȰȾȰɇϭ͗ɇʐɶʃɸʆʏʌʘʏɿʃʊʎɅʀʆɲʃɲʎȵʆɸʌɶɸɿʙʆȴɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎΎ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɷɿɸʇɲɶʘɶɼʎ

Ɉʊʋʉʎ
ɷɿɸʇɲɶʘɶɼʎ

ȵʀɷʉʎɌʉʌɹʘʆ
Ȱʌɿɽʅʊʎ
Ȱʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ
ʋʉʐ
ʍʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ ȴɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ
ʍʐʅʅɸʏɸʀʖɲʆΎΎ





















Ύʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿʅʀɲɶʌɲʅʅɼɲʆɳɸʆɹʌɶɸɿɲ
ΎΎʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿʏʉɸʀɷʉʎʏʘʆʔʉʌɹʘʆɴɳʍɸɿʍʐʅʔɸʌʊʆʏʘʆʋʉʐɸʃʋʌʉʍʘʋʉʑʆ;ɿɷɿʘʏɿʃʙʆͬɷɻʅʊʍɿʘʆͿ͘ɇʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʊʋʉʐɻɸʆɹʌɶɸɿɲɲʔʉʌɳʏʉʆ
ɸʐʌʑʏɸʌʉʏʉʋɿʃʊʋʄɻɽʐʍʅʊɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿɻʔʌɳʍɻͨʏʉʋɿʃʊʎʋʄɻɽʐʍʅʊʎͩ͘


Ϯ͘Ϯ͘

ϭ͘ϮȰʆɲʄʐʏɿʃɼʋɸʌɿɶʌɲʔɼʏʘʆɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ

ȰʋɲɿʏɸʀʏɲɿɻʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʏʉʐɅʀʆɲʃɲϮʅɸʏʉʍʑʆʉʄʉʏʘʆɸʆɸʌɶɸɿʙʆɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎʍʏɿʎʉʋʉʀɸʎɹʖɸɿ
ʋʌʉɴɸʀ ʉ ʔʉʌɹɲʎ ʃɲɿ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ʋʌʉɸʏʉɿʅɲʍʀɲ ʏɻʎ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎ ʏʉʋɿʃɼʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʏʉʐ
ʏʉʋɿʃʉʑʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ͘
ɅȻɁȰȾȰɇϮ͗ȰʆɲʄʐʏɿʃʊʎɅʀʆɲʃɲʎɲʆɳɸʆɹʌɶɸɿɲɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎΎ
ȵʀɷʉʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎ;ʋ͘ʖ͘ɻʅɸʌʀɷɲ͕ʍʑʍʃɸʗɻͿ 
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɷɿɸʇɲɶʘɶɼʎ



Ƀʅɳɷɲͬɸʎʍʏʊʖʉʎ



Ȱʌɿɽʅʊʎʍʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ



Ɍʉʌɸʀʎʋʉʐʍʐʅʅɸʏɸʀʖɲʆ

ȵʀɷʉʎʔʉʌɹʘʆ

ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ;ɲʌɿɽʅʊʎͿ
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ɇʐʅʋɸʌɳʍʅɲʏɲͬȰʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ




Ύʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿɹʆɲʎʋʀʆɲʃɲʎɲʆɳɸʆɹʌɶɸɿɲ


Ϯ͘ϯ͘

ϭ͘ϯɇʐʆʉʋʏɿʃɼʃɲʏɲɶʌɲʔɼɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ

Ȱʋɲɿʏɸʀʏɲɿɻʍʐʆʉʋʏɿʃɼʃɲʏɲɶʌɲʔɼʍʏɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʏɻʎʏʉʋɿʃɼʎɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎʃɲɿʍʏʉʆʏʌʊʋʉʅɸ
ʏʉʆʉʋʉʀʉɲʐʏɳʄɼʔɽɻʃɲʆʐʋʊʗɻʃɲʏɳʏʉʍʖɸɷɿɲʍʅʊʏʉʐʏʉʋɿʃʉʑʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎʃɲɿɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲʏɻʎ
ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎʏʉʋɿʃɼʎɲʆɳʋʏʐʇɻʎ͘
ɇɸ ʋɲʌɳʌʏɻʅɲ ʏɻʎ ɇʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎ Ɉʉʋɿʃɼʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʋɿʍʐʆɳʋʏʉʆʏɲɿ Ʌʌɲʃʏɿʃɳ
ʍʐʆɲʆʏɼʍɸʘʆ͕ʍʐʆɸɷʌɿɳʍɸʘʆɼʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸɳʄʄɲɹɶɶʌɲʔɲʅɹʍɲɲʋʊʏɲʉʋʉʀɲʆɲɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿɻ
ɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɴɲʍɿʃʙʆ ʔʉʌɹʘʆ ʏɻʎ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʏʉɿʅɲʍʀɲ ʏɻʎ
ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎʏɻʎʉʅɳɷɲʎ͘
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Ϯ͘ ȰɁȰȿɉɇȸ ɇɉȳȾɆȻɈȻȾɏɁ ɅȿȵɃɁȵȾɈȸɀȰɈɏɁ ȾȰȻ ɀȵȻɃɁȵȾɈȸɀȰɈɏɁ

ɅȵɆȻɃɍȸɇɅȰɆȵɀȲȰɇȸɇ;^tKdȰɁȰȿɉɇȸͿ

ɇʏʉ ʃɸʔɳʄɲɿʉ ɲʐʏʊ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɻ ɲʆɳʄʐʍɻ ^tKd͕ ɷɻʄɲɷɼ ɻ ɲʆɳʄʐʍɻ ʏʘʆ ɷʐʆɳʅɸʘʆ Ͳ
ʋʄɸʉʆɸʃʏɻʅɳʏʘʆ;^ƚƌĞŶŐƚŚƐͿ͕ɲɷʐʆɲʅɿʙʆͲʅɸɿʉʆɸʃʏɻʅɳʏʘʆ;tĞĂŬŶĞƐƐĞƐͿ͕ʋʌʉʉʋʏɿʃʙʆͲɸʐʃɲɿʌɿʙʆ
;KƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐͿ ʃɲɿ ɲʋɸɿʄʙʆ  Ͳ ʃɿʆɷʑʆʘʆ ;dŚƌĞĂƚƐͿ͕ ʋʉʐ ɲʆʏɿʅɸʏʘʋʀɺɸɿ ɻ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ ʋɸʌɿʉʖɼ͕ ɻ
ʉʋʉʀɲ ɽɲ ʍʐʆɸɿʍʔɹʌɸɿ ʍʏɻ ʄɼʗɻ ɲʋʉʔɳʍɸʘʆ ʃɲɿ ʍʏɻʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɸʌɻ ʖɳʌɲʇɻ ɲʆɲʋʏʐʇɿɲʃɼʎ
ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎ͘
ȸ^tKdɲʆɳʄʐʍɻʄɲʅɴɳʆɸɿʍʏʉɿʖɸʀɲɲʋʊʏɻʆɲʋʉʏʑʋʘʍɻʏɻʎʐʋɳʌʖʉʐʍɲʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʃɲɿɴʉɻɽɳɸɿ
ʍʏɻʆɸʇɲɶʘɶɼʍʐʅʋɸʌɲʍʅɳʏʘʆ͘
Ȱʆɲʄʐʏɿʃʊʏɸʌɲ͕ʅɸʏɻʆɲʆɳʄʐʍɻ^tKdɽɲɶʀʆɸɿ͗
Ȱ͘

Ȱʆɲɶʆʙʌɿʍɻ

ϭ͘
Ɉʘʆ ʋʄɸʉʆɸʃʏɻʅɳʏʘʆͲɷʐʆɳʅɸʘʆ ;^ƚƌĞŶŐƚŚƐͿ͕ ɷɻʄ͘ ʏʘʆ ɸʍʘʏɸʌɿʃʙʆ ʍʐʆɽɻʃʙʆ ʋʉʐ
ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʐʆ ʏɻ ɽɹʍɻ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ ʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎ͕ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ɳʅɸʍɲ ʅɸ ʏʉ ɸʋʀʋɸɷʉ ɲʆɳʋʏʐʇɼʎ ʏɻʎ
ʃɲɿʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʆʏɲɿʘʎʋʄɸʉʆɸʃʏɼʅɲʏɲʏɻʎʃɲɿ
Ϯ͘
ʏʘʆ ʅɸɿʉʆɸʃʏɻʅɳʏʘʆͲɲɷʐʆɲʅɿʙʆ ;tĞĂŬŶĞƐƐĞƐͿ͕ ɷɻʄ͘ ʏʘʆ ɸʍʘʏɸʌɿʃʙʆ ʍʐʆɽɻʃʙʆ ʋʉʐ
ʅɸɿʙʆʉʐʆ ʏɻ ɽɹʍɻ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ ʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎ ʘʎ ɽʑʄɲʃɲ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʃɲɿ ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʆʏɲɿ ʘʎ
ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ͘
Ȳ͘

ȵʇɹʏɲʍɻ

ϭ͘
Ɉʘʆʋʌʉʉʋʏɿʃʙʆʹɸʐʃɲɿʌɿʙʆ;KƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐͿ͕ɷɻʄ͘ʏʘʆʏʌɸʖʉʐʍʙʆɼʅɸʄʄʉʆʏɿʃʙʆʍʐʆɽɻʃʙʆ
ʏʉʐ ΗʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎΗ ʋʉʐ ɸʆɸʌɶʉʑʆ ɽɸʏɿʃɳ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʆɷʐʆɳʅʘʍɻ ʃɲɿ ʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ ʏɻʎ
ʋɸʌɿʉʖɼʎʃɲɿ
Ϯ͘
ʏʘʆ ɲʋɸɿʄʙʆ Ͳ ʃɿʆɷʑʆʘʆ ;dŚƌĞĂƚƐͿ͕ ɷɻʄ͘ ʏʘʆ ʏʌɸʖʉʐʍʙʆ ɼ ʅɸʄʄʉʆʏɿʃʙʆ ʍʐʆɽɻʃʙʆ ʏʉʐ
ΗʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎΗʋʉʐɸʆɸʌɶʉʑʆɲʌʆɻʏɿʃɳʍʏɻʆɲʆɳʋʏʐʇɻʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ͘

^tKdȰɁȰȿɉɇȸɅȵɆȻɃɍȸɇɅȰɆȵɀȲȰɇȸɇ



ɅȿȵɃɁȵȾɈȸɀȰɈȰ;^ƚƌĞŶŐƚŚƐͿ

ȰȴɉɁȰɀȻȵɇ;tĞĂŬŶĞƐƐĞƐͿ





ȵɉȾȰȻɆȻȵɇ;KƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐͿ

ȰɅȵȻȿȵɇ;dŚƌĞĂƚƐͿ
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ϯ͘ ɇɈɃɍɃȻȾȰȻɇɈɆȰɈȸȳȻȾȸɈɃɅȻȾɃɉɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇ

ȿɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɻʆɲʋʉʏʑʋʘʍɻʏɻʎʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ͕ʏɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʏɻʎɲʆɳʄʐʍɻʎ
^tKdɶɿɲʏɻʆʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʋɸʌɿʉʖɼʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎ͕ʏʉȵʏɲɿʌɿʃʊɇʑʅʔʘʆʉɶɿɲʏʉɅʄɲʀʍɿʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎʹ
ȵɇɅȰϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ʏʉɅʌʊɶʌɲʅʅɲȰɶʌʉʏɿʃɼʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎϮϬϭϰʹϮϬϮϬ;ɅȰȰͿʃɲɿ ʃʐʌʀʘʎʏʉɀɹʏʌʉϭϵ
ɲʐʏʉʑ͕ ʏʉ ȵʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʊ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ Ȱʄɿɸʀɲʎ ʃɲɿ Ⱥɳʄɲʍʍɲʎ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ ʃɲɿ ʃʐʌʀʘʎ ʏɻʆ
Ʌʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲ ϰ ɲʐʏʉʑ͕ ʏɿʎ ɸɿʍɻɶɼʍɸɿʎ ʃɲɿ ɲʋʊʗɸɿʎ ʏʉʋɿʃʙʆ ʔʉʌɹʘʆ ʃɲɿ ʋʄɻɽʐʍʅʉʑ ʊʋʘʎ ɲʐʏɹʎ
ʋʌʉɹʃʐʗɲʆɲʋʊʏɿʎɸʆɹʌɶɸɿɸʎɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ͕ɽɲʃɲɽʉʌɿʍʏʉʑʆʉɿʍʏʊʖʉɿʏʉʐʏʉʋɿʃʉʑʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ
>>ͬ >Z͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɻ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼ ʋʉʐ ʐɿʉɽɸʏɸʀʏɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋʀʏɸʐʇɻ ʏʘʆ ʍʏʊʖʘʆ ɲʐʏʙʆ͘ ȸ
ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼɸʋʀʍɻʎʋʌɹʋɸɿʆɲʍʏʉʖɸʑɸɿʍʏɻʆɸʋʀʏɸʐʇɻʏʘʆʍʏʊʖʘʆʏɻʎʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎʏɻʎȵʐʌʘʋɲʁʃɼʎ
ȶʆʘʍɻʎɶɿɲͨɹʇʐʋʆɻ͕ɲɸɿʔʊʌʉʃɲɿʖʘʌʀʎɲʋʉʃʄɸɿʍʅʉʑʎɲʆɳʋʏʐʇɻͩ;ȵȵϮϬϮϬͿ͘
ɇʏʉʆʃɲɽʉʌɿʍʅʊʏʘʆʍʏʊʖʘʆʏʉʐʏʉʋɿʃʉʑʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎʋʌɹʋɸɿʆɲʄɻʔɽʉʑʆʐʋʊʗɻ͗
ϭ͘ ʉɿʍʏʌɲʏɻɶɿʃʉʀʍʏʊʖʉɿʏʉʐɅȰȰϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͗
• ɀɸʏɳɴɲʍɻʍɸɹʆɲɿʍʖʐʌʊ͕ɲɸɿʔʊʌʉɲɶʌʉͲɷɿɲʏʌʉʔɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲ
• Ȱʑʇɻʍɻʏɻʎͨʋʌʉʍʏɿɽɹʅɸʆɻʎͩɲʇʀɲʎʏʘʆɲɶʌʉʏɿʃʙʆʋɸʌɿʉʖʙʆ
Ϯ͘ ʉɿʍʏʌɲʏɻɶɿʃɹʎɸʋɿʄʉɶɹʎʏʉʐȵɅȰʄȺϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͗
• ʍʏɻʆɸʆʀʍʖʐʍɻʏɻʎɲʆʏɲɶʘʆɿʍʏɿʃʊʏɻʏɲʎʏʘʆɀɀȵʏʉʐʏʉʅɹɲʏɻʎȰʄɿɸʀɲʎʃɲɿʏɻʎ
ɉɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎʃɲɿ
•

ʍʏɻʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʏʉʐʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎʃɲɿʍʏɻʆʋʌʉʙɽɻʍɻʏɻʎɲʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲʎʏʘʆʋʊʌʘʆ͘

Ƀɿ ʍʏʊʖʉɿ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʋʉʏʐʋʙʆʉʆʏɲɿ ʅɸ ʍɲʔɼʆɸɿɲ͕ ʙʍʏɸ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏɼ ɻ ʍʐʍʖɹʏɿʍɼ ʏʉʐʎ ʅɸ ʏɲ
ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʏɻʎ ^tKd͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɲ ʍʐʅʋɸʌɳʍʅɲʏɲ ʏʘʆ ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ ɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ ʅɸ ʏʉʐ
ʏʉʋɿʃʉʑʎʔʉʌɸʀʎʃɲɿʏʉʆʏʉʋɿʃʊʋʄɻɽʐʍʅʊ͘Ɉɲʐʏʊʖʌʉʆɲ͕ʉɿɷʌɳʍɸɿʎʏʉʐʏʉʋɿʃʉʑʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎʃɲɿ
ʏɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲɲʐʏʙʆ;ɸʃʌʉɹʎʃɳɽɸɷʌɳʍɻʎͿʋʌɹʋɸɿʆɲɲʋʉɷɸɿʃʆʑʉʐʆʏɻʆɳʅɸʍɻʍʑʆɷɸʍɻʏʉʐʎʅɸ
ʏʉʐʎʍʏʊʖʉʐʎʏɻʎʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎʏʉʋɿʃɼʎɲʆɳʋʏʐʇɻʎ͘
ȸ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏɻʎ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎ ɸʋʀʏɸʐʇɻʎ ʏʘʆ ʍʏʊʖʘʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʆɲ ʍʏɻʌɿʖɽɸʀ ʍʏɿʎ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɹʎ
ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʏʘʆ ɸʋɿʅɹʌʉʐʎ ʏʉʅɹʘʆ ʏʉʐ ʏʉʋɿʃʉʑ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ;ʋ͘ʖ͘ ɲɶʌʉʏɿʃʉʑ ʏʉʐʌɿʍʅʉʑ͕
ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʎʏʉʋɿʃʙʆʋʊʌʘʆʍʏʉɶɸʘʌɶɿʃʊʃɲɿʅɻɶɸʘʌɶɿʃʊʏʉʅɹɲ͕ʃ͘ʄʋ͘Ϳ͕ɲʄʄɳʃɲɿɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲʍʏɿʎ
ɽɸʅɲʏɿʃɹʎʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸɿʎʋʉʐɽɲɸʋɿʄɸɶʉʑʆ͕ʉɿʉʋʉʀɸʎɸʀʆɲɿɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉʆɲʃɲɽʉʌɿʍɽʉʑʆʅɸɴɳʍɻʏɿʎ
ɲʆɳɶʃɸʎ͕ ʏɻ ɷʐʆɲʅɿʃɼ͕ ʏɿʎ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɸʎ ʃɲɿ ʋʌʉʉʋʏɿʃɹʎ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ͘ Ʌɲʌɳʄʄɻʄɲ͕ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ʋɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿɻʍʐʆɳʔɸɿɲʏʘʆʍʏʊʖʘʆʏʉʐʏʉʋɿʃʉʑʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎʅɸʏɻʆɲʆɲʋʏʐʇɿɲʃɼʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼ
ʋʉʐʐɿʉɽɸʏɸʀʏɲɿ͘
ȸ ɲʆɲʋʏʐʇɿɲʃɼ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɷɿɲʌɽʌʘɽɸʀ ɶʑʌʘ ɲʋʊ ʅʀɲ ɴɲʍɿʃɼ ɽɸʅɲʏɿʃɼ ʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻ
ʏʉʋɿʃɼʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ɻ ʉʋʉʀɲ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʍʐʆɷɹɸʏɲɿ ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɳ ʅɸ ɷɸʐʏɸʌɸʑʉʐʍɸʎ ɽɸʅɲʏɿʃɹʎ
ʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸɿʎʏʉʋɿʃɼʎɲʆɳʋʏʐʇɻʎ͘Ɉʊʍʉɻɴɲʍɿʃɼʊʍʉʃɲɿʉɿɷɸʐʏɸʌɸʑʉʐʍɸʎɽɸʅɲʏɿʃɹʎʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸɿʎ
ʏʉʋɿʃɼʎɲʆɳʋʏʐʇɻʎʋʌɹʋɸɿʆɲʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿɳʅɸʍɲʅɸʏɻʆʋɸʌɿɶʌɲʔɼʏɻʎʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ͕ʏɻ
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^tKd ɲʆɳʄʐʍɻ ʃɲɿ ʏɻ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼ ʏʉʐ ʏʉʋɿʃʉʑ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏʘʆ
ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆɷʌɳʍɸʘʆ͘
ȸ ɴɲʍɿʃɼ ɽɸʅɲʏɿʃɼ ʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻ ʏʉʋɿʃɼʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɹʖɸɿ ʏɻ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃɼ
ɴɲʌʑʏɻʏɲ ʍʏʉ ʏʉʋɿʃʊ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ͘ ɇʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʊʋʉʐ ɷɸʆ ɽɲ ɸʋɿʄɸɶʉʑʆ ɷɸʐʏɸʌɸʑʉʐʍɸʎ
ɽɸʅɲʏɿʃɹʎʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸɿʎɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɲʆɳʄʉɶɻʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻ͘
Ƀɿɽɸʅɲʏɿʃɹʎʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸɿʎɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳʅʋʉʌʉʑʆʆɲɲʔʉʌʉʑʆʍʏɲʋɲʌɲʃɳʏʘ͗
•

Ɉɻɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻʏʉʅɹʘʆʃɲɿʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆʋɲʌɲɶʊʆʏʘʆ͘

•

Ɉɻʆʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻʏɻʎʏʉʋɿʃɼʎɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿʏɻʆɲʆɳɷɸɿʇɻʏɻʎʏʉʋɿʃɼʎʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ͘

•
Ɉɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʃʉɿʆʘʆɿʃʙʆ ɷʌɳʍɸʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋʀʏɸʐʇɻ ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ ʍʐʆʉʖɼʎ ʃɲɿ ʏɻʆ
ʃɲʏɲʋʉʄɹʅɻʍɻʏɻʎʔʏʙʖɸɿɲʎ͘
•

Ɉɻʆʐʄʉʋʉʀɻʍɻɷʌɳʍɸʘʆɶɿɲʏɻʆɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʏɻʎʋʌʉʍʔʐɶɿʃɼʎͬʅɸʏɲʆɲʍʏɸʐʏɿʃɼʎʃʌʀʍɻʎ͘

•
Ɉɻʆ ʋʌʉʙɽɻʍɻ ʏɻʎ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ͕ ʏɻʎ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ͕ ʏɻʎ ɷɿʃʏʑʘʍɻʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ɲʆʏɲʄʄɲɶɼʎ
ʏɸʖʆʉɶʆʘʍʀɲʎʅɸʏɲʇʑɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʙʆʋɸʌɿʉʖʙʆ͕ɸʏɲʀʌʘʆʃɲɿʃʌɲʏʙʆ͘
•

Ɉɻʆɸʆʀʍʖʐʍɻɷʌɳʍɸʘʆʃɲɿʋɲʌɸʅɴɳʍɸʘʆɶɿɲʏʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʃɲɿʏɻʆʃʄɿʅɲʏɿʃɼɲʄʄɲɶɼ͘

•

Ɉɻɴɸʄʏʀʘʍɻʏʘʆʍʐʆɽɻʃʙʆɷɿɲɴʀʘʍɻʎʃɲɿʋʉɿʊʏɻʏɲʎɺʘɼʎʏʉʐʏʉʋɿʃʉʑʋʄɻɽʐʍʅʉʑ͘

•
Ɉɻʆɸʆʀʍʖʐʍɻʏɻʎʃɲɿʆʉʏʉʅʀɲʎʃɲɿʏʘʆʃɲɿʆʉʏʊʅʘʆʋɲʌɸʅɴɳʍɸʘʆ͘
•
Ɉɻ ɴɸʄʏʀʘʍɻ ʏɻʎ ɲʆʏɲɶʘʆɿʍʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ɲʄʄɳ ʃɲɿ ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ ʏɻ ɴɸʄʏʀʘʍɻ ʏɻʎ
ɲʆʏɲɶʘʆɿʍʏɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʐʍʀɷɲʎɲʇʀɲʎʏʉʐɲɶʌʉɷɿɲʏʌʉʔɿʃʉʑʏʉʅɹɲ͘
•

Ɉɻʆɸɿʍɲɶʘɶɼʋʌɲʃʏɿʃʙʆɶɿɲʏɻʆɲɸɿʔʊʌʉɲʆɳʋʏʐʇɻʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ͘

ȵʋɿʋʄɹʉʆ͕ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʆɲʄʐɽɸʀ ɻ ʍʐʍʖɹʏɿʍɻ ʏɻʎ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎ ʏʉʐ ʏʉʋɿʃʉʑ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ʅɸ ʏɻʆ
ɸʐʌʑʏɸʌɻ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼ ʋʉʐ ʐɿʉɽɸʏɸʀʏɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ ɲʋʊ ʔʉʌɸʀʎ ɸɽʆɿʃʉʑ ɼͬʃɲɿ ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʉʑ
ɸʋɿʋɹɷʉʐ͘
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ϰ͘

ȴȻȰɀɃɆɌɏɇȸȴɆȰɇȵɏɁɈɃɅȻȾɃɉɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇ


ɈʉʍʖɹɷɿʉʏʉʐʏʉʋɿʃʉʑʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎɷɿɲʌɽʌʙʆɸʏɲɿʍʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲʐʋʉͲʅɹʏʌɲ͗
• ɇʏɼʌɿʇɻ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ɷʌɳʍɸʘʆ ʏʘʆ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃʙʆ Ɉʉʋɿʃɼʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ʅɸ Ʌʌʘʏʉɴʉʐʄʀɲ Ɉʉʋɿʃʙʆ
Ⱦʉɿʆʉʏɼʏʘʆ;>>ͬɈȰɅɈɃȾͿ
- ȾʘɷɿʃʊʎʐʋʉͲʅɹʏʌʉʐʏʉʐɅȰȰϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͗ϭϵ͘Ϯ
- ȾʘɷɿʃʊʎʅɹʏʌʉʐʏʉʐȵɅȰʄȺ͗ϰ͘Ϯ
•

ȴɿɲʏʉʋɿʃɼʃɲɿɷɿɲʃʌɲʏɿʃɼʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲ
- ȾʘɷɿʃʊʎʐʋʉͲʅɹʏʌʉʐʏʉʐɅȰȰϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͗ϭϵ͘ϯ
- ȾʘɷɿʃʊʎʅɹʏʌʉʐʏʉʐȵɅȰʄȺ͗ϰ͘ϯ

•

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏɻʎɃʅɳɷɲʎɈʉʋɿʃɼʎȴʌɳʍɻʎ͕ɲʋʊʃʏɻʍɻɷɸʇɿʉʏɼʏʘʆʃɲɿɸʅʗʑʖʘʍɻʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼ
- ȾʘɷɿʃʊʎʐʋʉͲʅɹʏʌʉʐʏʉʐɅȰȰϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͗ϭϵ͘ϰ
- ȾʘɷɿʃʊʎʅɹʏʌʉʐʏʉʐȵɅȰʄȺ͗ϰ͘ϰ


ϯ͘ϭ͘

ϰ͘ϭȴɆȰɇȵȻɇɈɃɅȻȾɃɉɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇɇɈɃɅȿȰȻɇȻɃɈɃɉȵȳɈȰȰ

ϰ͘ϭ͘ϭȴʌɳʍɸɿʎʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏʉʐʐʋʉͲʅɹʏʌʉʐϭϵ͘Ϯ
ɀɹʍʘʏʉʐʐʋʉʅɹʏʌʉʐʅʋʉʌʉʑʆʆɲɸʆʏɲʖɽʉʑʆʃɲɿʐʄʉʋʉɿɻɽʉʑʆ͗
ȰͿȴɻʅʊʍɿʉʐʖɲʌɲʃʏɼʌɲʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎ͗Ƀɿʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎɲʐʏɹʎʍʐʅɴɳʄʉʐʆʅɸɳʅɸʍʉɼɹʅʅɸʍʉʏʌʊʋʉ
ʍʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏɻʎ ʏʉʋɿʃɼʎ ʉɿʃʉʆʉʅʀɲʎ͕ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋʀʏɸʐʇɻ ʏʘʆ ʍʏʊʖʘʆ ʏɻʎ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʎ ʏʉʋɿʃɼʎ
ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎ͘
ȲͿ Ȼɷɿʘʏɿʃʉʑ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ ʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎ͗ Ƀɿ ʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎ ɲʐʏɹʎ ʍʐʅɴɳʄʉʐʆ ʍʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏʉʐ
ɷɸʐʏɸʌʉɶɸʆɼʃɲɿʏʌɿʏʉɶɸʆɼʏʉʅɹɲʏɻʎʏʉʋɿʃɼʎʉɿʃʉʆʉʅʀɲʎ͕ɸʀʆɲɿʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆɸʎʅɸʏɻʆɸʋʀʏɸʐʇɻʏʘʆ
ʍʏʊʖʘʆʏɻʎɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʎʏʉʋɿʃɼʎʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎ͕ɸʀʆɲɿʍʑʅʔʘʆɸʎʅɸʏɲʊʍɲʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿʍʏʉʏʉʋɿʃʊ
ʋʌʊɶʌɲʅʅɲʃɲɿɹʖʉʐʆɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʊʖɲʌɲʃʏɼʌɲ͘
ɇʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʉʐ ʐʋʉͲʅɹʏʌʉʐ ʉɿ ʔʉʌɸʀʎ ʃɲʄʉʑʆʏɲɿ ʆɲ ɸʋɿʄɹʇʉʐʆ ɼ ͬ ʃɲɿ ʆɲ ʍʖɸɷɿɳʍʉʐʆ ʏɿʎ
ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɸʎɷʌɳʍɸɿʎɶɿɲʏɻʆɸʋʀʏɸʐʇɻʏʘʆʍʏʊʖʘʆʏɻʎʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎʏʉʋɿʃɼʎɲʆɳʋʏʐʇɻʎʏʉʐʏʉʋɿʃʉʑ
ʏʉʐʎ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ͘ ȸ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼ ʏʉʐ ʃɳɽɸ ʏʉʋɿʃʉʑ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʍʏɿɳɺɸɿ ʍʏɻʆ
ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏʉʐ ɷɸʐʏɸʌʉɶɸʆɼ ʃɲɿ ʏʌɿʏʉɶɸʆɼ ʏʉʅɹɲ ʏɻʎ ʏʉʋɿʃɼʎ ʉɿʃʉʆʉʅʀɲʎ͘ ɇʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ɲʐʏʊ ʉɿ
ɷɻʅʊʍɿʉʐ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ ʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎ ɷɸʆ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ʐʋɸʌɴʉʑʆ ʏʉ ϰϬй ʏɻʎ ȴɻʅʊʍɿɲʎ ȴɲʋɳʆɻʎ ʏʉʐ
ʐʋʉͲʅɹʏʌʉʐ͘Ɉʉʍʑʆʉʄʉʏʘʆɷʌɳʍɸʘʆʋʉʐɽɲɸʋɿʄɸɶʉʑʆʋʌɹʋɸɿʆɲɸʀʆɲɿʍʑʅʔʘʆɸʎʅɸʏɲʉʌɿɺʊʅɸʆɲ
ʍʏʉʐʎʍʖɸʏɿʃʉʑʎʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʎʏʉʐȵȳɈȰȰ͕ʏʉɅȰȰϮϬϭϰͲϮϬϮϬʃɲɿɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲʏʉʅɹʏʌʉϭϵ͘
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ȸ ʃɳɽɸ ɃɈȴ ɹʖɸɿ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʆɲ ɸʋɿʄɹʇɸɿ ɷʌɳʍɸɿʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ʉʌɿɺʊʅɸʆɲ ʍʏʉ ʐʋʉʅɹʏʌʉ ϭϵ͘Ϯ
ɅȰȰϮϬϭϰͲϮϬϮϬɼͬʃɲɿʆɲʋʌʉʏɸʀʆʉʐʆɸʋɿʋʄɹʉʆɷʌɳʍɸɿʎʅɸʍʃʉʋʊʏɻʆɸʋʀʏɸʐʇɻʅɿɲʎʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆɻʎ
ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʎɲʆɳʋʏʐʇɻʎʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎɸʔɲʌʅʉɶɼʎ͘Ɉʉʍʑʆʉʄʉʏʘʆɷʌɳʍɸʘʆʋʉʐɽɲʋʌʉʏɲɽʉʑʆ͕ɽɲ
ɲʇɿʉʄʉɶɻɽʉʑʆ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ʋʌʉʍʔʉʌɳ ʏʉʐʎ ʍʏɻʆ ɸʋʀʏɸʐʇɻ ʏʘʆ ʍʏʊʖʘʆ ʏɻʎ ʏʉʋɿʃɼʎ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎ
ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ͘ ɇɸ ʃɳɽɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʉɿ ɸʋɿʋʄɹʉʆ ɷʌɳʍɸɿʎ ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ɽɲ ʋʌʉʏɲɽʉʑʆ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ
ʍʑʅʔʘʆɸʎ ʅɸ ʏɻʆ ɸʋɿʄɸʇɿʅʊʏɻʏɲ ʏʉʐ ȵȳɈȰȰ ʃɲɿ ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ ʏʉʐʎ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʎ ;ȵȵͿ ϭϯϬϱͬϮϬϭϯ ʃɲɿ
ϴϬϴͬϮϬϭϰ͘
Ɉɲ ʋʉʍʉʍʏɳ ʍʏɼʌɿʇɻʎ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍɸ ʃɳɽɸ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ʋʉʐ ɽɲ ʋɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ʏʉʋɿʃɼ
ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼ͘ Ʌɲʌɹʖɸʏɲɿ ɻ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʍɸ ʃɳɽɸ ɃɈȴ ʆɲ ʋʌʉʍɲʌʅʊɺɸɿ ɲɿʏɿʉʄʉɶɻʅɹʆɲ͕ ɴɳʍɸɿ ʏɻʎ
ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎ ʍɻʅɲʍʀɲʎ ʏɻʎ ʃɳɽɸ ʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎ͕ ʏɲ ʋʉʍʉʍʏɳ ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ ɹʘʎ ʃɲɿ ʏʉʐ ɲʆʙʏɲʏʉʐ
ɸʋɿʏʌɸʋʏʉʑʉʌʀʉʐ͘
ȰͿ ȳɿɲ ʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʏʉʋɿʃɼ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼ ʃɲɿ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍɸ ɸʆɹʌɶɸɿɸʎ ʋʉʐ
ʃɲʄʑʋʏʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɳʌɽʌʉ ϰϮ ʏɻʎ ɇʐʆɽɼʃɻʎ ɶɿɲ ʏɻ ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏɻʎ ȵȵ ɿʍʖʑʉʐʆ͕ ʃɲʏ͛ ɲʆʙʏɲʏʉ͕ ʏɲ
ʋʉʍʉʍʏɳʃɲɿʑʗɻɸʆʀʍʖʐʍɻʎʋʉʐʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿʍʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲȻȻʏʉʐȾɲʆ͘;ȵȵͿϭϯϬϱͬϮϬϭϯ͘
ȲͿ ȳɿɲ ʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʏʉʋɿʃɼ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼ ʃɲɿ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍɸ ɸʆɹʌɶɸɿɸʎ ʋʉʐ
ɷɸʆʃɲʄʑʋʏʉʆʏɲɿɲʋʊʏʉɳʌɽʌʉϰϮʏɻʎɇʐʆɽɼʃɻʎɶɿɲʏɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏɻʎȵȵɿʍʖʑʉʐʆ͕ʃɲʏ͛ɲʆʙʏɲʏʉ͕ʏɲ
ʋʉʍʉʍʏɳ ʃɲɿ ʑʗɻ ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ͕ ʋʉʐ ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʍʏɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎ ɳʌɽʌɲ͕ ʏʘʆ
Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʙʆ;ȵȵͿϳϬϮͬϮϬϭϰ͕ϲϱϭͬϮϬϭϰɼϭϰϬϳͬϮϬϭϯɲʆɳʄʉɶɲ͘
ȵɿɷɿʃʊʏɸʌɲ͕ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ;ȵȵͿ ϭϰϬϳͬϮϬϭϯ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʉ ʃɲɽʉʌɿʍʅʊʎ ʏʉʐ
ʋʉʍʉʍʏʉʑ ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻʆ ɿʍʉʍʏɳɽʅɿʍɻ ʏɻʎ ɸʋɲʌʃɼʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʃɿʆɼʏʌʉʐ ʍɸ ʍʖɹʍɻ ʅɸ ʏʉʆ
ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʊʃʀʆɷʐʆʉʋʉʐʉʃɳɽɸɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏʀɲʎʃɲʄɸʀʏɲɿʆɲʄɳɴɸɿʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲɷɿɲʍʔɲʄɿʍʏɸʀ
ɻ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳ ɴɿʙʍɿʅʘʆ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʃɲɿ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʙʆ ʍʖɸɷʀʘʆ͘ ɇʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ
ɲʐʏʊ ɲʋʊ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʏʉʐ ɸʆ ʄʊɶʘ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ʏɲ ʋʉʍʉʍʏɳ ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ ɷɸʆ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ʐʋɸʌɴʉʑʆ ʏʉ
ϲϱй͘ȵʇɲʀʌɸʍɻɲʋʉʏɸʄʉʑʆʉɿɷʌɳʍɸɿʎʅɸʏɲʔʉʌɳʎɶʆʙʍɸʘʆʃɲɿɸʆɻʅɹʌʘʍɻʎʊʋʉʐɻʍʏɼʌɿʇɻʋʌɳʇɸʘʆ
ʅɸ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ɹʘʎ ʃɲɿ ϮϬ͘ϬϬϬ Φ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ʖʉʌɻɶɻɽɸʀ͕ ɴɳʍɸɿ ʏʉʐ Ⱦɲʆ͘ ;ȵȵͿ ϭϰϬϳͬϮϬϭϯ͕ ʅɸ
ɹʆʏɲʍɻɸʆʀʍʖʐʍɻʎɹʘʎʃɲɿʏʉϭϬϬйʏʘʆɸʋɿʄɹʇɿʅʘʆɷɲʋɲʆʙʆ͘

ϰ͘ϭ͘ϮȴʌɳʍɸɿʎʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏʉʐʐʋʉͲʅɹʏʌʉʐϭϵ͘ϯ
ɀɹʍʘʏʉʐʐʋʉʅɹʏʌʘʆʅʋʉʌʉʑʆʆɲɸʆʏɲʖɽʉʑʆʃɲɿʐʄʉʋʉɿɻɽʉʑʆʉɿʋɲʌɲʃɳʏʘʐʋʉͲɷʌɳʍɸɿʎ͗
•
•

ɇʖɹɷɿɲɷɿɲʏʉʋɿʃʙʆʍʐʆɸʌɶɲʍɿʙʆ
ɇʖɹɷɿɲɷɿɲʃʌɲʏɿʃʙʆʍʐʆɸʌɶɲʍɿʙʆ

Ɉɲʍʖɹɷɿɲʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎʋʌɹʋɸɿʆɲʍʐʆɳɷʉʐʆʅɸʏɿʎʏʉʋɿʃɹʎɲʆɲʋʏʐʇɿɲʃɹʎʍʏʌɲʏɻɶɿʃɹʎʏʘʆʋɸʌɿʉʖʙʆ
ʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎ ʏʘʆ ɸʏɲʀʌʘʆ͕ ʆɲ ɲʋʉʏʐʋʙʆʉʐʆ ɷɿɲʃʌɿʏʉʑʎ ʃɲɿ ʅɸʏʌɼʍɿʅʉʐʎ ʍʏʊʖʉʐʎ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʆɲ
ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ɻ ɷɿɳʖʐʍɻ ʏʘʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ ʏʉʐ ʍʖɸɷʀʉʐ ʍʏʉʆ ʏʉʋɿʃʊ ʋʄɻɽʐʍʅʊ͘ Ɉɲ ʉʔɹʄɻ ʏʘʆ
ʍʖɸɷʀʘʆ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ɹʖʉʐʆ ɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎ ͬ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʃɲɿ ʍɸ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ɸʃʏʊʎ ʏɻʎ
ʋɸʌɿʉʖɼʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʘʆ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆ ʏʉʋɿʃʙʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ͘ ȵʀʆɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ɻ ʃɳɽɸ
ʐʋʉɴɲʄʄʊʅɸʆɻʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʏʉʋɿʃɼʎɲʆɳʋʏʐʇɻʎʆɲʋɸʌɿɹʖɸɿʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆɹʆɲʋʌʉʍʖɹɷɿʉɷɿɲʏʉʋɿʃɼʎɼ
ɷɿɲʃʌɲʏɿʃɼʎʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ͘
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1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD

ɇʏɲʍʖɹɷɿɲʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎʋʌɹʋɸɿʆɲʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʃɲʏʚɸʄɳʖɿʍʏʉʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲ͗
− Ȱʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʃɲɿ ʍʏʊʖʉɿ ʏɻʎ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ ;ʋ͘ʖ͘ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻ ʃʌʀʍɿʅɻʎ ʅɳɺɲʎ͕ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻ
ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎ͕ʅɸʏɲʔʉʌɳʏɸʖʆʉɶʆʘʍʀɲʎ͕ʃʄʋ͘Ϳ͘
− Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻɸʆɷʐʆɳʅɸɿɸʏɲʀʌʘʆ;ʃʌɿʏɼʌɿɲɸʋɿʄʉɶɼʎ͕ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʏʘʆɸʏɲʀʌʘʆʃʄʋ͘Ϳ͘
− Ɉɸʃʅɻʌʀʘʍɻʏɻʎʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ͕ʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ͕ʃɲɿʏʉʐʎʍʏʊʖʉʐʎ
ʏɻʎʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎ͘
− Ȱʆɳʄʐʍɻʏʘʆɷʌɳʍɸʘʆʋʉʐɽɲɷɿɸʇɲʖɽʉʑʆʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏʉʐȶʌɶʉʐɇʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ
− Ʌʊʌʉɿ ʋʉʐ ɽɲ ɷɿɲʏɸɽʉʑʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʉʌɶɳʆʘʍɻ ʏɻʎ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ ;ɲʆɽʌʙʋɿʆʉ ɷʐʆɲʅɿʃʊ͕
ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʀʋʊʌʉɿͿ͘
− Ʌʌʉʍɷʉʃʙʅɸʆɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ɲʋʊ ʏɻ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ ;ɴʌɲʖʐʋʌʊɽɸʍʅɲ͕
ʅɲʃʌʉʋʌʊɽɸʍʅɲͿ͘
− ȵʆɹʌɶɸɿɸʎʋʉʐʏʐʖʊʆɹʖʉʐʆɼɷɻɲʆɲʄɻʔɽɸʀɶɿɲʏɻʍʐɶʃʌʊʏɻʍɻʏɻʎʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ͘
− Ʌʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʉʎʏʌʊʋʉʎɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏʉʐʍʖɸɷʀʉʐʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ͘

ϰ͘ϭ͘ϯȴʌɳʍɸɿʎʐʋʉͲʅɹʏʌʉʐϭϵ͘ϰ
ɈʉʐʋʉͲʅɹʏʌʉʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʏɿʎʋɲʌɲʃɳʏʘʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎɷɲʋɲʆʙʆ͗
•
•
•
•
•

Ȱʅʉɿɴɹʎʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑʃɲɿɸʇʘʏɸʌɿʃʙʆʍʐʅɴʉʑʄʘʆ͘
ȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃɹʎɷɲʋɳʆɸʎ͘
Ʌɳɶɿɲʃɲɿʄʉɿʋʊʎɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ͘
ȵʆɹʌɶɸɿɸʎɸʅʗʑʖʘʍɻʎ͘
ɉʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɹʎɸʆɹʌɶɸɿɸʎ;ɸʃʋʊʆɻʍɻʎʅɸʄɸʏʙʆ͕ɸʆɹʌɶɸɿɸʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎ͕ɲʐʏʊͲɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻͿ͘

ɇʏʉ ʐʋʉͲʅɹʏʌʉ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʉɿ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɸʎ ɸʆɹʌɶɸɿɸʎ ʃɲɿ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʋʉʐ ʍʏʉʖɸʑʉʐʆ ʍʏɻ
ʍʏɼʌɿʇɻ ʏʘʆ Ƀʅɳɷʘʆ Ɉʉʋɿʃɼʎ ȴʌɳʍɻʎ͕ ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ɸʋɿʄɹɶʉʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ
ʏʉʋɿʃɼʎɲʆɲʋʏʐʇɿɲʃɼʎʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎʍɸɲɶʌʉʏɿʃɹʎʋɸʌɿʉʖɹʎʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎʅɹʏʌʉʐ͘
ȵʆ ʊʗɸɿ ʏɻʎ ʋʉʄʐʏɲʅɸɿɲʃɼʎ ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʎ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɻɽʉʑʆ ɲʋʊ ʏʉ ȵȳɈȰȰ ʉɿ
ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɹʎ ɷɲʋɳʆɸʎ ʏʘʆ ʏʉʋɿʃʙʆ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃʙʆ ʃɲɿ ɸʏɲɿʌɿʃʙʆ ʍʖɻʅɳʏʘʆ͕ ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ɽɲ ɲʔʉʌʉʑʆ
ɸʃʏʊʎʏʘʆʋɲʌɸʅɴɳʍɸʘʆȵȳɈȰȰʃɲɿʏɲʄʉɿʋɳʉɿʃɸʀɲȵʐʌʘʋɲʁʃɳȴɿɲʌɽʌʘʏɿʃɳɈɲʅɸʀɲ;ȵɈɅȰ͕ȵȾɈ͕ʃɲɿ
ȵɈȺȰͿ͕ɸʔʊʍʉʆʍʐʆʏʌɹʖʉʐʆʉɿɸʇɼʎʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ͗
ŝ͘
ɻ ʋɸʌɿʉʖɼ ʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎ  ȵɈɅȰ ʃɲɿ ȵȾɈ͕ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ɹʃʏɲʍɻ ʏɻʎ͕ ʆɲ ʏɲʐʏʀɺɸʏɲɿ ɼ ʆɲ ɸʀʆɲɿ
ʐʋʉʍʑʆʉʄʉʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎɸʔɲʌʅʉɶɼʎ>Zʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʏʉʋɿʃʊʋʌʊɶʌɲʅʅɲ͕
ŝŝ͘
ɻʋɸʌɿʉʖɼʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎȵɈȺȰ͕ʘʎʋʌʉʎʏɻʆɹʃʏɲʍɻʏɻʎ͕ʆɲʏɲʐʏʀɺɸʏɲɿʃɲʏɳʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆʍʏʉ
ϱϬйʅɸʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼɸʔɲʌʅʉɶɼʎ>Zʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʏʉʋɿʃʊʋʌʊɶʌɲʅʅɲ͕
ŝŝŝ͘
ʉɿ ʏʉʋɿʃɹʎ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɹʎ ɲʔʉʌʉʑʆ ʏʉ ȵȳɈȰȰ ;>Z ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻͿ ʍɸ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʍɸ
ʋʉʍʉʍʏʊϱϬйʃɲɿɳʆʘʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʏʉʋɿʃʊʋʌʊɶʌɲʅʅɲ͘
ȸ ɹʆʏɲʍɻ ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏʉ ϭϬϬй ʏʘʆ ɸʋɿʄɹʇɿʅʘʆ ɷɲʋɲʆʙʆ͘ ȸ ʍʏɼʌɿʇɻ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʉʐ
ʋɲʌʊʆʏʉʎʐʋʉͲʅɹʏʌʉʐʋɲʌɹʖɸʏɲɿʍʏʉʐʎɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐʎʘʎɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻʃɲɿʅʋʉʌɸʀʆɲɲʆɹʄɽɸɿʅɹʖʌɿʏʉ
ϮϬйʏɻʎʍʐʆʉʄɿʃɼʎɷɻʅʊʍɿɲʎɷɲʋɳʆɻʎʋʉʐʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏɻʎʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎʏʉʋɿʃɼʎ
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ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʅɸ ʋʌʘʏʉɴʉʐʄʀɲ ʏʉʋɿʃʙʆ ʃʉɿʆʉʏɼʏʘʆ ;ɳʌɽʌʉ ϯϱ ʏʉʐ Ⱦɲʆ͘ ;ȵͿ ϭϯϬϯͬϮϬϭϯͿ ʃɲɿ ʏʉʐ
ʏʉʋɿʃʉʑʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ͘ɇʏɿʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʊʋʉʐʋʌʉʃʑʋʏɸɿɻɸʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻɷʌɳʍɸʘʆͬɸʆɸʌɶɸɿʙʆʍɸ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎɹʌɶʘʆʋʉʐʍʐʅɴɳʄʉʐʆʍʏɻʆɲʆɳʋʏʐʇɻʏɻʎʃɲɿʆʉʏʉʅʀɲʎ͕ʏʘʆʍʐʄʄʉɶɿʃʙʆ
ɷʌɳʍɸʘʆ͕ ʏɻʎ ɷɿʃʏʑʘʍɻ ʃɲɿ ʏɻʎ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ ;ʊʋʘʎ ɲʐʏɳ ɽɲ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʏʉʑʆ ʍʏʉ ɸɽʆɿʃʊ ɽɸʍʅɿʃʊ
ʋʄɲʀʍɿʉɸʔɲʌʅʉɶɼʎͿ͕ʍɸʋʉʍʉʍʏʊɳʆʘʏʉʐϭϬйʏʉʐʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʏʘʆʐʋʉʅɹʏʌʘʆϭϵ͘Ϯʃɲɿϭϵ͘ϯ͕
ʏʉ ɲʆʘʏɹʌʘ ʋʉʍʉʍʏʊ ʍʏɼʌɿʇɻʎ ʏʉʐ ʐʋʉʅɹʏʌʉʐ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɲʆɹʄɽɸɿ ʅɹʖʌɿ ʏʉ Ϯϱй ʏɻʎ ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ
ɷɻʅʊʍɿɲʎ ɷɲʋɳʆɻʎ ʏʉʐ ʏʉʋɿʃʉʑ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ͘ ɇʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʊʋʉʐ ʅʀɲ ɃɈȴ ɸʋɿɽʐʅɸʀ ʆɲ ʃɳʆɸɿ
ʖʌɼʍɻ ʏʉʐ ɲʆʘʏɹʌʉʐ ɲʐʇɻʅɹʆʉʐ ʋʉʍʉʍʏʉʑ ɷɻʄʙʆɸɿ ʏʉ ʋʉʍʉʍʏʊ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ʏʉʐ ʐʋʉʅɹʏʌʉʐ ʍʏʉ
ʍʐʆʉʄɿʃʊ ʏʉʋɿʃʊ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ ʋʌʉʎ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏɻʎ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎ ʏʉʋɿʃɼʎ
ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʍɸ ʍʖɸʏɿʃʊ ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃʊ ʋʀʆɲʃɲ͘ ȸ ɸʋɿʏʌʉʋɼ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ ɸɶʃʌʀʆɸɿ ʏʉ ʋʉʍʉʍʏʊ
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ʋʉʐ ɷɻʄʙʆɸɿ ɻ ɃɈȴ ʃɲɿ ʉ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃʊʎ ʋʀʆɲʃɲʎ ɸʋɿʍʐʆɳʋʏɸʏɲɿ ʍʏɻ
ʍʖɸʏɿʃɼɹɶʃʌɿʍɻʏɻʎʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎʏʉʋɿʃɼʎɲʆɳʋʏʐʇɻʎ͘ȸɃɈȴʅʋʉʌɸʀʆɲʃɳʆɸɿʖʌɼʍɻʏʘʆʋʊʌʘʆʋʉʐ
ʐʋɸʌɴɲʀʆʉʐʆ ʏʉ ϮϬй͕ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʉʐ ʐʋʉʅɹʏʌʉʐ ϭϵ͘ϰ͕ ʅʊʆʉɲʔʉʑ ʍʐʅɴɲʍɿʉʋʉɿɼʍʉʐʆ ʏɲ ʍʖɸʏɿʃɳ
ɹʌɶɲʍʏʉʋʉʍʉʍʏʊʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ͘ɇʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐɷɸʆʃɲʏɲʔɹʌʉʐʆʆɲʍʐʅɴɲʍɿʉʋʉɿɼʍʉʐʆʏʉ
ʍʖɸʏɿʃʊ ʋʉʍʊ ʉɿ ɸʆ ʄʊɶʉ ʋʊʌʉɿ ɷɸʆ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɳʄʐʗɻ ɷɲʋɲʆʙʆ ʏʉʐ
ʐʋʉʅɹʏʌʉʐϭϵ͘ϰʃɲɿʃɲʏɲʆɹʅʉʆʏɲɿʍʏɲʄʉɿʋɳʐʋʉʅɹʏʌɲ;ϭϵ͘Ϯʃɲɿϭϵ͘ϯͿ͘
Ɉʉ ϱй ʃɲʏ͛ ɸʄɳʖɿʍʏʉ ʏʉʐ ʍʐʆʉʄɿʃʉʑ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ ʏʉʐ ʐʋʉͲʅɹʏʌʉʐ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʔʉʌɳ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɸʅʗʑʖʘʍɻʎʏʉʐʏʉʋɿʃʉʑʋʄɻɽʐʍʅʉʑ͘Ȱʋʊʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲɷɲʋɲʆʙʆʋʉʐɲʔʉʌɳʏɿʎ
ʐʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɹʎ ɸʆɹʌɶɸɿɸʎ ɻ ɲʐʏʊͲɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ɸʀʆɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ͘ ɇɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿ ʊʏɿ ʍʏʉ ɲʆʘʏɹʌʘ
ʋʄɲʀʍɿʉ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ʐʋʉɶʌɲʔɼ ʏʘʆ ʍʖɸʏɿʃʙʆ ʍʐʅɴɳʍɸʘʆ ʅɸʏɲʇʑ Ȱʆɲɽɹʏʉʐʍɲʎ Ȱʌʖɼʎ ʃɲɿ ɃɈȴ
ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ͕ʅɸʏɲʇʑʏʘʆɳʄʄʘʆ͕ʃɲɿɻʋʌʉʍʃʊʅɿʍɻʍʖɸɷʀʉʐɷʌɳʍɻʎʏʊʍʉɶɿɲʏɿʎɸʆɹʌɶɸɿɸʎɸʅʗʑʖʘʍɻʎ
ʊʍʉʃɲɿɶɿɲʏɿʎɸʆɹʌɶɸɿɸʎɲʐʏʊͲɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͘

ϰ͘ϭ͘ϰɅɸʌɿɶʌɲʔɼʃɲɿʆʉʏʊʅʘʆɹʌɶʘʆ͕ɹʌɶʘʆʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎʃɲɿɹʌɶʘʆʍʐʄʄʉɶɿʃʙʆɷʌɳʍɸʘʆ
ɇʏʉʋʄɲʀʍɿʉʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑʃɲɿʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎʏʘʆʏʉʋɿʃʙʆʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆɿɷɿɲʀʏɸʌɻɹʅʔɲʍɻʋʌɹʋɸɿʆɲ
ɷʉɽɸʀɲʋʊʏɿʎɃɈȴʍʏɻʆɸʆʀʍʖʐʍɻʃɲɿʋʌʉʙɽɻʍɻʏʘʆʃɲɿʆʉʏʊʅʘʆɹʌɶʘʆ͕ʏʘʆɹʌɶʘʆʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎʃɲɿ
ʏʘʆʍʐʄʄʉɶɿʃʙʆɹʌɶʘʆͬɷʌɳʍɸʘʆ͘
ϰ͘ϭ͘ϰ͘ϭȾɲɿʆʉʏʊʅɲɹʌɶɲ
ȸȾɲɿʆʉʏʉʅʀɲʉʌʀɺɸʏɲɿʘʎͨɻɸʔɲʌʅʉʍʅɹʆɻʖʌɼʍɻʏɻʎɶʆʙʍɻʎʅɸʍʃʉʋʊʏɻʆʋɲʌɲɶʘɶɼɼͬʃɲɿʋɲʌʉʖɼ
ʆɹʘʆ ɼ ʉʐʍɿɲʍʏɿʃɳ ɴɸʄʏɿʘʅɹʆʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ͕ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ɼͬʃɲɿ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʋʉʐ ɴʌʀʍʃʉʐʆ ɳʅɸʍɻʎ
ʋɲʌɲɶʘɶɿʃɼʎ͕ ʖʌɻʍʏɿʃɼʎ ɼͬʃɲɿ ɸʅʋʉʌɿʃɼʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎͩ͘ ȵʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʉʌɿʍɽɸʀ ʊʏɿ ɻ
ʃɲɿʆʉʏʉʅʀɲʍʐʆʀʍʏɲʏɲɿʍʏɻʆʋɲʌɲɶʘɶɼ͕ʏɻʆɲʔʉʅʉʀʘʍɻʃɲɿʏɻʆɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʅɸɸʋɿʏʐʖʀɲʏʘʆʆɹʘʆ
ɸʋɿʏɸʐɶʅɳʏʘʆɼɿɷɸʙʆʍʏʉʆʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʃɲɿʃʉɿʆʘʆɿʃʊʏʉʅɹɲ͘
ɀɿɲ Ⱦɲɿʆʉʏʊʅɲ ȴʌɳʍɻ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʌɿɺʉʍʋɲʍʏɿʃɼ͕ ɼ ʍʏɲɷɿɲʃɼ ;ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏɿʎ ɲʄʄɲɶɹʎ ʍɸ
ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɸʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɸʎʅɿɲʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎͿʃɲɿʅʋʉʌɸʀʆɲɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿʍɸɹʆɲʆɹʉʋʌʉʁʊʆɼʅɿɲʆɹɲ
ʐʋɻʌɸʍʀɲ͕ʍʏʉʐʎʏʌʊʋʉʐʎʋɲʌɲɶʘɶɼʎʏʉʐʎɼʍʏɻʆʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ͕ʊʋʘʎʃɲɿʍʏɻʆ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼ ɷʉʅɼ ɸʆʊʎ ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ ;ɸʍʘʏɸʌɿʃɳ ɼ ɸʇʘʏɸʌɿʃɳ ʍɸ ʍʖɹʍɻ ʅɸ ʏʉʐʎ ʋɸʄɳʏɸʎ ɼ
ʃɲʏɲʆɲʄʘʏɹʎͿ͘
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ɈȵɍɁɃȿɃȳȻȾȸȾȰȻɁɃɈɃɀȻȰɅɆɃȽɃɁɈɏɁȾȰȻȴȻȰȴȻȾȰɇȻɏɁ
ɏʎʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼʃɲɿʆʉʏʉʅʀɲʉʌʀɺɸʏɲɿ͗
ɲ͘ ȸ ɸɿʍɲɶʘɶɼ ʍʏɻʆ ɲɶʉʌɳ ɸʆʊʎ ʆɹʉʐ ɼ ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ ɴɸʄʏɿʘʅɹʆʉʐ ʍɸ ʍʖɹʍɻ ʅɸ ʏɲ ɴɲʍɿʃɳ ʏʉʐ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ͕ ʏɿʎ ʏɸʖʆɿʃɹʎ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ͕ ʏʉ ɸʆʍʘʅɲʏʘʅɹʆʉ ʄʉɶɿʍʅɿʃʊ ɼ ɳʄʄɲ ʅɻ ʐʄɿʃɳ
ʍʐʍʏɲʏɿʃɳ͕ ʋʌʉʍʏɿɽɹʅɸʆɸʎ ʖʌɼʍɸɿʎ ɼ ʏɻ ʔɿʄɿʃʊʏɻʏɲ ʋʌʉʎ ʏʉʆ ʖʌɼʍʏɻ͕ ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ;ʐʄɿʃʉʑ ɲɶɲɽʉʑ ɼ
ʐʋɻʌɸʍʀɲʎͿ͕ɼ͕
ɴ͘ ȸ ɸɿʍɲɶʘɶɼ ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʅʀɲʎ ʆɹɲʎ ɼ ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ ɴɸʄʏɿʘʅɹʆɻʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ͕
ʅɸɽʊɷʉʐ ʋɲʌʉʖɼʎ ʃɲɿ ɷɿɲʆʉʅɼʎ ɼ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻʎ ɶɿɲ ʏɲ ɲɶɲɽɳ ɼ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ͘ Ɉʉ
ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ;ʏɻʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎͿɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲɸʀʆɲɿʍɻʅɲʆʏɿʃʊʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏʉʆʊɶʃʉʏɻʎʋɲʌɲɶʘɶɼʎ͕
ʏɻʆ ʋʉɿʊʏɻʏɲ ʏʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɼ ʏʉ ʃʊʍʏʉʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʃɲɿ ɷɿɲʆʉʅɼʎ͘ Ⱦɲɽɲʌɳ ʉʌɶɲʆʘʏɿʃɹʎ ɼ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɹʎʅɸʏɲɴʉʄɹʎɷɸʆʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʍʏɻʆʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼʃɲɿʆʉʏʉʅʀɲ͘
ȵʋɿʋʌʊʍɽɸʏɲ͕ɻʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼʃɲɿʆʉʏʉʅʀɲʋʌɹʋɸɿʆɲɴɲʍʀɺɸʏɲɿʍʏɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʆɹʘʆʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆ
ɸʇɸʄʀʇɸʘʆ͕ ʆɹʘʆ ʍʐʆɷʐɲʍʅʙʆ ʐʋɲʌʖʉʐʍʙʆ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ ɼ ʍʏɻ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɻ ɳʄʄʉʐ ɸʀɷʉʐʎ
ɶʆʙʍɸʘʆ ʋʉʐ ɲʋʉʃʏɼɽɻʃɲʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ͘ Ƀɿ ʅɸʏɲɴʉʄɹʎ ʃɲɽɲʌɳ ɲɿʍɽɻʏɿʃɼʎ ʔʑʍɸʘʎ ɷɸʆ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ͘

ɀȸɈȵɍɁɃȿɃȳȻȾȸȾȰȻɁɃɈɃɀȻȰɅɆɃȽɃɁɈɏɁȾȰȻȴȻȰȴȻȾȰɇȻɏɁ
Ƀʌɶɲʆʘʏɿʃɼ ʅɻ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼ ʃɲɿʆʉʏʉʅʀɲ ɸʀʆɲɿ ɻ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʆɹʘʆ ʅɸɽʊɷʘʆ ɼ ʅɸʏɲɴʉʄʙʆ ʏʘʆ
ʅɸɽʊɷʘʆ͕ʊʍʉʆɲʔʉʌɳʏɻɷʉʅɼɼʏɻɷɿʉʀʃɻʍɻʏɻʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ͕ʋʉʐɲʋʉʍʃʉʋʉʑʆʍʏɻɴɸʄʏʀʘʍɻʏɻʎ
ʖʌɼʍɻʎ ʏʘʆ ɶʆʙʍɸʘʆ ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ͕ ʏɻʎ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ ɲɶɲɽʙʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɼ ʏɻʎ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎʏʘʆʌʉʙʆɸʌɶɲʍʀɲʎ͘
ɀɻ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼ ʃɲɿʆʉʏʉʅʀɲ ɸʅʋʉʌʀɲʎ ɸʀʆɲɿ ɻ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʆɹʘʆ ɼ ɴɸʄʏɿʘʅɹʆʘʆ ʍʖɸɷʀʘʆ ɼ ʅɸɽʊɷʘʆ
ʋʙʄɻʍɻʎʋʉʐɲʋʉʍʃʉʋʉʑʆʍʏɻʆɲʑʇɻʍɻʏɻʎɸʄʃʐʍʏɿʃʊʏɻʏɲʎʏʘʆɲɶɲɽʙʆʃɲɿʏʘʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆɼʍʏɻʆ
ɸʀʍʉɷʉʍɸʆɹɸʎɲɶʉʌɹʎ͘

ȰͿɅɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲʏʉʐʏɿʅʋʉʌɸʀʆɲɲʔʉʌɳɻʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼʃɲɿʆʉʏʉʅʀɲ
Ƀʃɲʏɳʄʉɶʉʎɸʀʆɲɿɸʆɷɸɿʃʏɿʃʊʎʃɲɿɷɸʆɸʇɲʆʏʄɸʀʊʄɸʎʏɿʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ͘
ϭ͘ ȲɿʉʅɻʖɲʆʀɲͬɅɲʌɲɶʘɶɼ
Ⱦɲɿʆʉʏʉʅʀɲʋʌʉʁʊʆʏʉʎͬɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ
ͻɁɹɸʎʅɹɽʉɷʉɿʍʏɻʆʋɲʌɲʍʃɸʐɼʏɸʄɿʃʙʆʃɲɿɳʄʄʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆͬʐʋɻʌɸʍɿʙʆђɸʆɹɸʎʋʌʙʏɸʎʑʄɸʎ
ͻɍʌɼʍɻʆɹʘʆʔɿʄɿʃʙʆʋʌʉʎʏʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʐʄɿʃʙʆ
ͻɅʌʉʁʊʆʏɲɴɿʉʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ
ͻɁɹɸʎɸʆɸʌɶɸɿɲʃɹʎʏɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎʍʏʉʆʋʌʘʏʉɶɸʆɼʏʉʅɹɲ
ͻɌɳʌʅɲʃɲɴɿʉʄʉɶɿʃɼʎɴɳʍɻʎ
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ͻɁɹɸʎɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃɹʎʅɹɽʉɷʉɿʍʏɻʆɿɲʏʌɿʃɼɼʍʏɻʆʋɲʌɲɶʘɶɼ
ͻɈɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎɲɿʍɽɻʏɼʌʘʆ
ͻɅʌʉʁʊʆʏɲɶɿɲʏɻʆʋɲʌʉʖɼʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʏʉʐʖʌɼʍʏɻɼʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
ͻɇʐʍʏɼʅɲʏɲʉʄɿʃɼʎɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎɲʋʉʌʌɿʅʅɳʏʘʆɼɲʋʉɴʄɼʏʘʆ
ͻȰʇɿʉʋʉʀɻʍɻɲʋʉʌʌɿʅʅɳʏʘʆͬɲʋʉɴʄɼʏʘʆ͘
ͻɀɸʀʘʍɻɸʆɸʌɶɸɿɲʃɼʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎɲʆɳʅʉʆɳɷɲʋʌʉʁʊʆʏʉʎͬʐʋɻʌɸʍʀɲʎ
ͻȵʆʍʘʅɳʏʘʍɻͨʋʌɳʍɿʆʘʆͩʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆʍʏɻʆʋɲʌɲɶʘɶɿʃɼͬʋɲʌʉʖɼʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ͻɀɹɽʉɷʉʎʅɹʏʌɻʍɻʎʃɲɿɸʄɹɶʖʉʐɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆɼͬʃɲɿʋʉɿʊʏɻʏɲʎʏʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆђɸɲɿʍɽɻʏɼʌɸʎ
ͻɇʐʍʏɼʅɲʏɲʋʉʐʅɸʏʌʉʑʆʃɲɿɸʄɹɶʖʉʐʆʏɲɲʋʉɽɹђɲʏɲʏʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ͻ ȵɿʍɲɶʘɶɼ ʅɸɽʊɷʘʆ ʋʉʐ ʍʏɻʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍɸ ʗɻʔɿɲʃɹʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ
;ʋ͘ʖ͘ɲʐʏʉʅɲʏʉʋʉɿɻʅɹʆɻɶʌɲђђɼʋɲʌɲɶʘɶɼʎͿ
ͻȵɿʍɲɶʘɶɼʋʌʉɶʌɲђђɳʏʘʆʋʌʉʍʉʅʉʀʘʍɻʎɶɿɲʏʉʆɹʄɸɶʖʉʃɲɿʏɻɴɸʄʏɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆʏɸʄɿʃʙʆɼʃɲɿ
ʏʘʆɸʆɷɿɳђɸʍʘʆђɸɽʊɷʘʆʏɻʎʋɲʌɲɶʘɶɼʎʃɲɿʏʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
Ϯ͘ ȵʅʋʊʌɿʉͲɍʉʆɷʌɿʃʊȵʅʋʊʌɿʉ
Ⱦɲɿʆʉʏʉʅʀɲͨʋʌʉʁʊʆʏʉʎͩɼɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ
ͻȵɿʍɲɶʘɶɼʉɿʃʉʄʉɶɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʍʏɻʍɸɿʌɳʏʘʆɲɶɲɽʙʆ
ͻɁɹɲɸʀɷɻʐʋɻʌɸʍɿʙʆʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ
ͻȵɿʍɲɶʘɶɼɸʋɿʋʌʊʍɽɸʏʘʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆ͗ʍʐʆɷʐɲʍʅɹʆɸʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎ;ʋ͘ʖ͘ʏɸʖʆɿʃɹʎʃɲɿʍʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɹʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ͕ɸʇɹʏɲʍɻʃɲɿʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʐʋɻʌɸʍɿʙʆͿ
ͻɅʙʄɻʍɻɲʋɸʐɽɸʀɲʎʍʏʉʆʋɸʄɳʏɻͲȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼɲʆʏɲʄʄɲɶɼʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ͻɀɸʀʘʍɻɸʆɸʌɶɸɿɲʃʉʑͨɲʋʉʏʐʋʙʅɲʏʉʎͩʋɲʌɲɶʘɶɿʃʙʆɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ
ͻɀɹɽʉɷʉɿɸʆʏʉʋɿʍʅʉʑʃɲɿɸʄɹɶʖʉʐʏʘʆʔʉʌʏʀʘʆ
ͻɎɻʔɿɲʃʊʎʖɸɿʌɿʍʅʊʎʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ͻȵɿʍɲɶʘɶɼʃɲʆɲʄɿʙʆɳʅɸʍɻʎɸʋɲʆɲʏʌʉʔʉɷʊʏɻʍɻʎʅɸʏɲʇʑʋɸʄɳʏɻͲʋɲʌɲɶʘɶʉʑ
ͻȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʀʃɲʏɳʄʉɶʉɿ;ʋ͘ʖ͘ʍɸʉʋʏɿʃʉʑʎɷʀʍʃʉʐʎͿ
ͻȾɹʆʏʌɲɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎʋɸʄɲʏʙʆɶɿɲʍʐʆʏʉʆɿʍђʊʊʄʘʆʏʘʆɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆʏʘʆʋɸʄɲʏʙʆ
ϯ͘ ȱʄʄɸʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʃɲɿʆʉʏʉʅʀɲʎ
ͻȰʆɳʋʏʐʇɻɸʔɲʌʅʉɶʙʆʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑɶɿɲʃɲɿʆʉʏʊʅɸʎɸʔɲʌʅʉɶɹʎ;ʋ͘ʖ͘ɲɶʌʉʏɿʃʊʏʉʅɹɲͿ
ͻȰʆɳʋʏʐʇɻɸʐɹʄɿʃʏʉʐʃɲɿʔɿʄɿʃʉʑʋʌʉʎʏʉʖʌɼʍʏɻʄʉɶɿʍђɿʃʉʑ
ͻɉʋɻʌɸʍʀɸʎɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʉʑʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑʋʌʘʏʊʏʐʋʉʐʋʌʉʁʊʆʏʉʎͬɷɿɸʌɶɲʍʀɲʎͬʋɲʌʉʖɼʎʐʋɻʌɸʍʀɲʎ͘
ͻȰʆɳʋʏʐʇɻʃɲɿʋɲʌʉʖɼʐʋɻʌɸʍɿʙʆɸʇʉʅʉʀʘʍɻʎʃɲɿʅʉʆʏɸʄʉʋʉʀɻʍɻʎ͘

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

20916

Τεύχος Β’ 1839/22.06.2016

η

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD

ͻȵʇʚɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎʍʐʆʏɼʌɻʍɻʄʉɶɿʍђɿʃʉʑʃɲɿʋɲʌʉʖɼʍʐʅɴʉʐʄʙʆ
ͻɅɲʌʉʖɼʆɹʘʆɸʔɲʌʅʉɶʙʆʃɲɿʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆʋʉʄʐђɹʍʘʆ
ͻȵʔɲʌʅʉɶɹʎɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎɸʇɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ
ͻȵʔɲʌʅʉɶɼɽɸʌђʉɶʌɲʔɿʃʙʆʃɲɿʅɸɽʊɷʘʆͬʏɸʖʆɿʃʙʆʅɻʹʃɲʏɲʍʏʌʉʔɿʃʙʆɸʄɹɶʖʘʆʍʏɻʆɲʋʉʏʀђɻʍɻ
ʏɸʖʆɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ͘
ͻȵʔɲʌʅʉɶɹʎʏɻʄɸʅɲʏɿʃɼʎʃɲɿʗɻʔɿɲʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʅɸʏɳɷʉʍɻʎ͘
ͻȵʔɲʌʅʉɶɹʎʏɻʄɸͲɿɲʏʌɿʃɼʎ

ȲͿɅɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲʏʉʐʏɿʅʋʉʌɸʀʆɲɸʀʆɲɿʅɻʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼʃɲɿʆʉʏʉʅʀɲ
ȵʀʆɲɿʍɻђɲʆʏɿʃʊʆɲɶʀʆɸɿɷɿɳʃʌɿʍɻђɸʏɲʇʑʏɻʎʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼʎʃɲɿʆʉʏʉʅʀɲʎʋʌʉʁʊʆʏʘʆʃɲɿɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ
ʃɲɿʏɻʎʅɻʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼʎʃɲɿʆʉʏʉʅʀɲʎ;ʉʌɶɳʆʘʍɻʎʃɲɿɸђʋʉʌʀɲʎͿ͘ȳɿɲʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ͗
ͻ Ɉɲ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ /^K ɼ ɻ ɸɿʍɲɶʘɶɼ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʃɲɿ ɸʄɹɶʖʉʐ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ɸʀʆɲɿ
ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼ ʃɲɿʆʉʏʉʅʀɲ ђʊʆʉ ʊʏɲʆ ʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿ ɳђɸʍɲ ђɸ ʏɻʆ ɸɿʍɲɶʘɶɼ ʆɹʘʆ ɼ ʍɻђɲʆʏɿʃɳ
ɴɸʄʏɿʘђɹʆʘʆɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ͘
ͻ ȸ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ʅʀɲʎ ɲʋʄɼʎ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲʎ ђɸ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ͕ ʖʘʌʀʎ ŽŶͲůŝŶĞ ʆɹɸʎ ʃɲɿ ʋʌʘʏʊʏʐʋɸʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɸʆ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʃɲɿʆʉʏʉʅʀɲ͘ Ȱʆ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʉɿ ʋʌʘʏʊʏʐʋɸʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʊʏɸ ɲʋʉʏɸʄɸʀ
ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲʅɻʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼʎʃɲɿʆʉʏʉʅʀɲʎ
ͻ Ƀɿ ʉʌɶɲʆʘʏɿʃɹʎ ʃɲɿʆʉʏʉʅʀɸʎ ɽɸʘʌʉʑʆʏɲɿ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɹʎ ђʊʆʉ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɴɲʍʀɺʉʆʏɲɿ ʍɸ
ʆɹɸʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɹʎ ɸʔɲʌʅʉɶɹʎ ʃɲɿ ɸʋɿʔɹʌʉʐʆ ʅɸʏʌɼʍɿʅɸʎ ɲʄʄɲɶɹʎ ʍʏɻʆ ɲʋʊɷʉʍɻ͕ ɶɿɲ ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ
ɲʑʇɻʍɻʍʏɻʆʋɲʌɲɶʘɶɿʃʊʏɻʏɲɼʍʏɿʎʋʘʄɼʍɸɿʎ͘

Ɉɿɷɸʆɸʀʆɲɿʃɲɿʆʉʏʉʅʀɲʉʋʉɿɲʍɷɼʋʉʏɸʅʉʌʔɼʎ
ȶʆɲ ʍɻђɲʆʏɿʃʊ ʃʌɿʏɼʌɿʉ ɶɿɲ ʊʄɲ ʏɲɸʀɷɻ ʃɲɿʆʉʏʉʅʀɲʎ ɸʀʆɲɿ ʊʏɿ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋɸʌɿɹʖʉʐʆ ђʀɲ ʍɻђɲʆʏɿʃɼ
ɲʄʄɲɶɼ ͬ ɷɿɲʔʉʌʉʋʉʀɻʍɻ ʍʏɲ ʐʋɳʌʖʉʆʏɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ ;ɲɶɲɽɳ ɼ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎͿ͕ ʏɿʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ͕ ʏɿʎ
ђɸɽʊɷʉʐʎ ɸђʋʉʌʀɲʎ ɼ ʏɿʎ ʉʌɶɲʆʘʏɿʃɹʎ ɷʉђɹʎ ʃɲɿ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ͘ ѐɸʆ ɸʀʆɲɿ ʄʉɿʋʊʆ
ʃɲɿʆʉʏʉʅʀɲɲʄʄɲɶɹʎʉɿʉʋʉʀɸʎ͗
;ϭͿɹʖʉʐʆ ђɿʃʌɼ ʍɻђɲʍʀɲ ɼ ɸʅɴɹʄɸɿɲ ɼ ɷɸʆ ɸʋɿʔɹʌʉʐʆ ɿʃɲʆʊ ɴɲɽђʊ ʆɸʘʏɸʌɿʍʅʉʑ ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ
ʊʋʘʎ͗
ͻɷɿɲʃʉʋɼʖʌɼʍɻʎђʀɲʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ͕ђɸɽʊɷʉʐɸђʋʉʌʀɲʎɼɸђʋʉʌɿʃɼʎɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎɸʆʊʎʋʌʉʁʊʆʏʉʎ͕
ͻɲʄʄɲɶɹʎʋʌʉɸʌʖʊʅɸʆɸʎɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳɲʋʊђɸʏɲɴʉʄɹʎʏʘʆʏɿђʙʆʏʘʆʋɲʌɲɶʘɶɿʃʙʆʍʐʆʏɸʄɸʍʏʙʆ͕
ͻɲʋʄɼɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻɼɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻɸʆʊʎʋʌʉʁʊʆʏʉʎɼɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎɼʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲʎ
ͻʋɲʌɲɶʘɶɼɸʋʀʋɲʌɲɶɶɸʄʀɲ
ͻɸʋʉʖɿɲʃɹʎʃɲɿɳʄʄɸʎʃʐʃʄɿʃɹʎʅɸʏɲɴʉʄɹʎ͘
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;ϮͿ ɸʋɿʔɹʌʉʐʆ ͞ɳʄʄɸʎ ɷɻʅɿʉʐʌɶɿʃɹʎ ɴɸʄʏɿʙʍɸɿʎ͕͟ ʊʋʉʐ ʉ ʆɸʘʏɸʌɿʍђʊʎ ɷɸʆ ɲʔʉʌɳ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ɼ ʏɲ
ɲʆʏɿʃɸɿʅɸʆɿʃɳʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳɲʋʊɷʉʍɻʎʏʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ͕ʉʑʏɸʏʉʆʏʌʊʋʉʋɲʌɲɶʘɶɼʎɼʃɲɿɷɿɲʆʉђɼʎ
ʏʉʐʎ͕ɲʄʄɳʏɻʆɲɿʍɽɻʏɿʃɼɼɳʄʄɸʎʐʋʉʃɸɿʅɸʆɿʃɹʎɿɷɿʊʏɻʏɸʎ͕ʊʋʘʎɲʄʄɲɶɹʎʋʉʐɸʇɲʌʏʙʆʏɲɿʍɸʅɸɶɳʄʉ
ɴɲɽђʊʍʏɻʅʊɷɲɼɶɸʆɿʃɳɲʄʄɲɶɹʎɲɿʍɽɻʏɿʃɼʎʔʑʍɸʘʎ͘

ϰ͘ϭ͘ϰ͘Ϯȶʌɶɲɇʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎʃɲɿɇʐʄʄʉɶɿʃɹʎȴʌɳʍɸɿʎͬȶʌɶɲ
Ɉɲɹʌɶɲʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎʃɲɿʉɿʍʐʄʄʉɶɿʃɹʎɷʌɳʍɸɿʎͬɹʌɶɲʍʏʉʖɸʑʉʐʆʍʏɻʆɸʆʀʍʖʐʍɻʏɻʎʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ
ʃɲɿɷɿʃʏʑʘʍɻʎʅɸʏɲʇʑʏʘʆʏʉʋɿʃʙʆʔʉʌɹʘʆʃɲɿʋʄɻɽʐʍʅʙʆ͕ɿɷɿʘʏɿʃʙʆʃɲɿɷɻʅʊʍɿʘʆ͕ʅɸʍʃʉʋʊʆɲ
ɲʆɲʋʏʐʖɽʉʑʆ ʆɹʉɿ ʏʌʊʋʉɿ ʃɲɿ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ ʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ ʏʘʆ ɸʋɿʄɸɶʅɹʆʘʆ
ɲɶʌʉʏɿʃʙʆ ʋɸʌɿʉʖʙʆ͘ Ɉɲ ɹʌɶɲ ɲʐʏɳ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ʍʏʉʖɸʑʉʐʆ ʍɸ ɹʆɲʆ ɼ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉʐʎ ɲʋʊ ʏʉʐʎ
ʋɲʌɲʃɳʏʘʏʉʅɸʀʎ͗
•

ʍʏɻʆɸʆʀʍʖʐʍɻʏɻʎʃɲɿʆʉʏʉʅʀɲʎʃɲɿʏʘʆʃɲɿʆʉʏʊʅʘʆʋɲʌɸʅɴɳʍɸʘʆɶɿɲʏɻʆɲʆɳɷɸɿʇɻʏɻʎ
ʏʉʋɿʃɼʎʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ͕
• ʍʏɻɴɸʄʏʀʘʍɻʏɻʎɲʆʏɲɶʘʆɿʍʏɿʃʊʏɻʏɲʎ͕
• ʍʏɻʆɸɿʍɲɶʘɶɼʋʌɲʃʏɿʃʙʆɶɿɲʏɻʆɲɸɿʔʊʌʉɲʆɳʋʏʐʇɻʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ͕
• ʍʏɻʆɸʆʀʍʖʐʍɻɷʌɳʍɸʘʆɶɿɲʏɻʆɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʏɻʎʔʏʙʖɿɲʎ͕ʏʘʆʃʉɿʆʘʆɿʃʙʆɲʆɿʍʉʏɼʏʘʆʃɲɿ
ʏɻʎʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎɲʋʉʅʊʆʘʍɻʎʃɲɿʏɻʆʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻʏʘʆʃʉɿʆʘʆɿʃɳɸʐɳʄʘʏʘʆʉʅɳɷʘʆ͕
• ʍʏɻʆʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻʏɻʎʏʉʋɿʃɼʎʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
Ƀɿ ʍʏʊʖʉɿ ʃɲɿ ʏɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʏʘʆ ɹʌɶʘʆ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ʍʐʄʄʉɶɿʃʙʆ ɷʌɳʍɸʘʆ ͬ ɹʌɶʘʆ
ʋʌɹʋɸɿʆɲʍʐʆɳɷʉʐʆʅɸʏɿʎʏʉʋɿʃɹʎɲʆɲʋʏʐʇɿɲʃɹʎʍʏʌɲʏɻɶɿʃɹʎʏʘʆʋɸʌɿʉʖʙʆʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎ͘
Ɉɲɸʆʄʊɶʘɹʌɶɲʅʋʉʌʉʑʆʆɲɸʀʆɲɿ͗
Ȱ͘ȶʌɶɲɷɿɲʏʉʋɿʃɼʎɼɷɿɲʃʌɲʏɿʃɼʎʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ
ȸɷɿɲʏʉʋɿʃɼʃɲɿɻɷɿɲʃʌɲʏɿʃɼʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʍʏʉʖɸʑʉʐʆʍʏɻʆɸʆʀʍʖʐʍɻʏɻʎʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎʃɲɿɷɿʃʏʑʘʍɻʎ
ʅɸʏɲʇʑ ʋɸʌɿʉʖʙʆ ʃʐʌʀʘʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʅɸʏɲʔʉʌɳ ʏɸʖʆʉɶʆʘʍʀɲʎ͘ Ʌɲʌɳʄʄɻʄɲ͕ ʅɹʍʘ ʏʘʆ ʍʖɸɷʀʘʆ ɲʐʏʙʆ
ɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏɼɻɲʆɳʋʏʐʇɻʃɲɿɸɷʌɲʀʘʍɻʅʀɲʎʋɿʉʅʊʆɿʅɻʎʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎʅɸɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉʏɻʆʃʉɿʆʘʆɿʃɼ͕
ʋʉʄɿʏɿʍʏɿʃɼ ɼ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ ɼ ɲʃʊʅɲ ʃɲɿ ʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʙʆ
ʍʐʆɸʌɶɲʍɿʙʆʅɸʏɲʇʑʏʘʆʋɸʌɿʉʖʙʆɲʐʏʙʆ͘
Ȳ͘ȴɿʃʏʑʘʍɻʉʅʉɸɿɷʙʆɼͬʃɲɿʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʙʆɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ;ůƵƐƚĞƌƐͿ
Ɉɲ ͨůƵƐƚĞƌͩ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ʉʅɳɷɸʎ ɲʆʏɲɶʘʆɿʍʏɿʃʙʆ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ͕ ʍʐʆɼɽʘʎ ɸɶʃɲʏɸʍʏɻʅɹʆʘʆ ʍɸ
ɶɸɿʏʆɿɳɺʉʐʍɸʎ ʋɸʌɿʉʖɹʎ͕ ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ɲʄʄɻʄɸʋɿɷʌʉʑʆ ʅɸ ʍʏʊʖʉ ʆɲ ɲʆɲɷɸʀʇʉʐʆ ʏʉʋɿʃɳ ʋʌʉʁʊʆʏɲ ʋʉʐ
ʋɲʌɳɶʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʉʑʎ ʅɿʃʌʉʑʎ ʋɲʌɲɶʘɶʉʑʎ ʍɸ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ ɶɸʘɶʌɲʔɿʃɼ ʋɸʌɿʉʖɼ͕ ʏɻʆ
ɸʋʀʏɸʐʇɻ ʉɿʃʉʆʉʅɿʙʆ ʃʄʀʅɲʃɲʎ ;ʃʉɿʆɹʎ ʋʌʉʅɼɽɸɿɸʎ͕ ůŽŐŝƐƚŝĐƐ͕ ɲʋʉɽɼʃɸʎ ʃ͘ɳ͘Ϳ͕ ʏɻʆ ʋʌʊʍɴɲʍɻ ʍɸ
ʋʊʌʉʐʎ;ɲɶʉʌɹʎʃɸʔɲʄɲʀʘʆ͕ɲʆɳʋʏʐʇɻʃɲɿʅɸʏɲʔʉʌɳɶʆʙʍɻʎ͕ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆʉʋʌʉʍʘʋɿʃʊͿ͕ʏɻʆɳʅɸʍɻ
ʃɲɿɹɶʃɲɿʌɻʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʃɲɿɶɸʆɿʃʊʏɸʌɲʏɻʆɲʆɳʄɻʗɻʋʌʘʏʉɴʉʐʄɿʙʆɶɿɲʏɻʅɸʀʘʍɻʏʉʐʃʊʍʏʉʐʎ
ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ͕ʏɻɴɸʄʏʀʘʍɻʏɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʃɲɿʏɻʆɲʑʇɻʍɻʏɻʎɲʆʏɲɶʘʆɿʍʏɿʃʊʏɻʏɲʎʏʘʆɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ
Ͳ ɸʏɲʀʌʘʆ͘ Ƀɿ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ɸʆʊʎ ĐůƵƐƚĞƌ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ  ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍʏʉʆ ʀɷɿʉ ʃʄɳɷʉ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ;ʉʌɿɺʊʆʏɿɲ ĐůƵƐƚĞƌͿ ɼ ʍɸ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʉʑʎ ʃʄɳɷʉʐʎ ʏɻʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ɲʄʄɳ
ʆɲɲʆɼʃʉʐʆʍʏɻʆʀɷɿɲɸʔʉɷɿɲʍʏɿʃɼɲʄʐʍʀɷɲ;ʃɳɽɸʏɲĐůƵƐƚĞƌͿ͘
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ȸ ɷɿʃʏʑʘʍɻ ʏʘʆ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʍɸ ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʊ ɸʋʀʋɸɷʉ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʍʏʉʖɸʑɸɿ ʍʏɻʆ ɲʆɳɷɸɿʇɻ ʏʘʆ
ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆ ʍʐɶʃʌɿʏɿʃʙʆ ʋʄɸʉʆɸʃʏɻʅɳʏʘʆ͕ ʊʋʘʎ ʏɲ ʏʉʋɿʃɳ ʋʌʉʁʊʆʏɲ͕ ʉɿ ʏʉʐʌɿʍʏɿʃɹʎ ʃɲɿ
ʋʉʄɿʏɿʍʏɿʃɹʎ ɷɿɲɷʌʉʅɹʎ͘ ɇʏɲ ɷʀʃʏʐɲ ɲʐʏɳ͕ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ʏɿʎɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʹɸʏɲʀʌʉʐʎ ;ʋʉʐ ʉʆʉʅɳɺʉʆʏɲɿ
ʃɲɿͨɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎʃʉʌʅʉʑͩͿ͕ʅʋʉʌʉʑʆʆɲʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆʃɲɿʐʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɹʎɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎʃɲɿʔʉʌɸʀʎ͕
ʊʋʘʎ ɸʆʙʍɸɿʎ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʙʆ ʃɲɿ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ ɸʋɿʅɸʄɻʏɼʌɿɲ͕ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɳ ɿɷʌʑʅɲʏɲ͕ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɳ
ɿʆʍʏɿʏʉʑʏɲ ʃɲɿ ʋɲʆɸʋɿʍʏɼʅɿɲ͕ ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ ʋɲʌɹʖʉʐʆ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʉʌɿɺʊʆʏɿʉʐ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ ʋʌʉʎ ʏʉʐʎ
ɸʏɲʀʌʉʐʎʏʉʐĐůƵƐƚĞƌ͘
ɈɲĐůƵƐƚĞƌʋʌɹʋɸɿʆɲɲʋʉʏɸʄʉʑʆʏɲɿɲʋʊʏɻʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʏʌɿʙʆʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆʉɿʉʋʉʀɸʎʆɲ
ɷɸʍʅɸʑʉʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏʉ ɸʀɷʉʎ ʏɻʎ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ ɲʋʊ  ʏɻʆ ʅɸʏɲʇʑ ʏʉʐʎ ʍʑʅɴɲʍɻ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ
ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍɲʔʙʎʉɿʍʖɹʍɸɿʎʅɸʏɲʇʑʏʉʐʎ͕ʉʍʏʊʖʉʎɲʄʄɳʃɲɿʏʉʖʌʉʆʉɷɿɳɶʌɲʅʅɲʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ͘
ȳ͘ȿʉɿʋɹʎʍʐʄʄʉɶɿʃɹʎɷʌɳʍɸɿʎͬɹʌɶɲʃɲɿɹʌɶɲʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ
ȸ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ɲʐʏɼ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ɹʌɶʘʆ ʋʉʐ ʋʌʉʏɸʀʆʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʐʄʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ
ʍʐʍʋɸɿʌʙʍɸɿʎͬʉʅɳɷɸʎʏʉʋɿʃʙʆʔʉʌɹʘʆʃɲɿʋʄɻɽʐʍʅʙʆ͕ɿɷɿʘʏɿʃʙʆʃɲɿɷɻʅʊʍɿʘʆʍʐʅʔɸʌʊʆʏʘʆ͕ʅɸ
ʍʃʉʋʊ ʆɲ ɲʆʏɿʅɸʏʘʋɿʍʏʉʑʆ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ ʐʍʏɹʌɻʍɻʎ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ ʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎ͘ Ƀɿ
ʍʏʊʖʉɿʋʉʐɽɲʋʌʉʏɸʀʆʉʆʏɲɿʅɹʍʘʏʉʐʍʖɸɷʀʉʐʋʌɹʋɸɿʆɲɸʀʆɲɿʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉɿ͕ʆɲʍʐʆɳɷʉʐʆʅɸʏʉʐʎ
ʍʏʊʖʉʐʎ ʏʉʐ ʏʉʋɿʃʉʑ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʆɲ ʍʐʅɴɳʄʉʐʆ ʍʏɻʆ ʃʉɿʆʘʆɿʃɼ͕ ʋʉʄɿʏɿʍʏɿʃɼ ɼ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼɲʆɳʋʏʐʇɻʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ͘

ϯ͘Ϯ͘

ϰ͘ϮȴɆȰɇȵȻɇɈɃɅȻȾɃɉɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇɇɈɃɅȿȰȻɇȻɃɈɃɉȵɈȺȰ

ɀȵɈɆɃ

Ɉʀʏʄʉʎɀɹʏʌʉʐͬȴʌɳʍɻʎ

ɁʉʅɿʃɼȲɳʍɻ

Ϯ

ȵʔɲʌʅʉɶɼ
Ɉʉʋɿʃɼʎ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊʎ ;ȵȵͿ ɲʌɿɽ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͕ Ⱦɸʔɳʄɲɿʉ /Ȼ͕ ȱʌɽʌɲ
Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ
ʅɸ
ʏɻʆ ϯϮͲϯϱʃɲɿȾɲʆʉʆɿʍʅʊʎ;ȵȵͿɲʌɿɽ͘ϱϬϴͬϮϬϭϰ͕Ⱦɸʔɳʄɲɿʉ/ȻȻ͕
Ʌʌʘʏʉɴʉʐʄʀɲ ʏʘʆ Ɉʉʋɿʃʙʆ ȱʌɽʌɲϱϴ͕ϱϵ͕ϲϬ͕ϲϭ͕ϲϮ͕ϲϯ
Ⱦʉɿʆʉʏɼʏʘʆ

ϯ

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɇʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊʎ ;ȵȵͿ ɲʌɿɽ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͕ Ⱦɸʔɳʄɲɿʉ /Ȼ͕ ȱʌɽʌɲ
ϯϮͲϯϱʃɲɿȾɲʆʉʆɿʍʅʊʎ;ȵȵͿɲʌɿɽ͘ϱϬϴͬϮϬϭϰ͕Ⱦɸʔɳʄɲɿʉ/ȻȻ͕
ȱʌɽʌ͘ϲϬ͕ϲϭ͕ϲϮ͕ϲϰ

ϰ

ȴɲʋɳʆɸʎ ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɲɿ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊʎ ;ȵȵͿ ɲʌɿɽ͘ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͕ Ⱦɸʔɳʄɲɿʉ /Ȼ͕ ȱʌɽʌɲ
ɇʐʆʏʉʆɿʍʅʊʎ
ϯϮͲϯϱʃɲɿȾɲʆʉʆɿʍʅʊʎ;ȵȵͿɲʌɿɽ͘ϱϬϴͬϮϬϭϰ͕Ⱦɸʔɳʄɲɿʉ/ȻȻ͕
ȱʌɽʌɲϲϬ͕ϲϭ͕ϲϮ


ϰ͘Ϯ͘ϭ ȴʌɳʍɸɿʎ ʏʉʐ ɀɹʏʌʉʐ ϰ͘Ϯ͗ ȵʔɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ Ɉʉʋɿʃɼʎ ɇʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ;ɳʌɽʌʉ ϲϯ
ȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑϱϬϴͬϮϬϭϰͿ
ɇʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏʉʐʅɹʏʌʉʐʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿϮȴʌɳʍɸɿʎ͗
•

ȴɆȰɇȸϭ͗Ȼɷɿʘʏɿʃɹʎɸʋɸʆɷʑʍɸɿʎɶɿɲʏɻʆɲɸɿʔʊʌʉɲʆɳʋʏʐʇɻʏʘʆɲʄɿɸʐʏɿʃʙʆʋɸʌɿʉʖʙʆ

•

ȴɆȰɇȸϮ͗ȴɻʅʊʍɿɸʎɸʋɸʆɷʑʍɸɿʎɶɿɲʏɻʆɲɸɿʔʊʌʉɲʆɳʋʏʐʇɻʏʘʆɲʄɿɸʐʏɿʃʙʆʋɸʌɿʉʖʙʆ
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ȸ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼ ʏʉʐ ʃɳɽɸ ʏʉʋɿʃʉʑ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʍʏɿɳɺɸɿ ʍʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏʉʐ
ɷɸʐʏɸʌʉɶɸʆɼ ʃɲɿ ʏʌɿʏʉɶɸʆɼ ʏʉʅɹɲ ʏɻʎ ʏʉʋɿʃɼʎ ʉɿʃʉʆʉʅʀɲʎ͘ Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ɷʌɳʍɸʘʆ ʋʉʐ ɽɲ
ʍʖɸɷɿɲʍʏʉʑʆʋʌɹʋɸɿʆɲɸʀʆɲɿʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆɸʎʅɸʏɻʆʏʉʋɿʃɼʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʃɲɿʆɲɸʀʆɲɿʍʑʅʔʘʆɸʎʅɸʏɲ
ʉʌɿɺʊʅɸʆɲ ʍʏʉʐʎ ʍʖɸʏɿʃʉʑʎ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍʏʉ ȵɈȺȰ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʉʐ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐ
ȵɅȰʄȺ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘ ɇʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ɲʐʏʊ ʉɿ ɷɻʅʊʍɿʉʐ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ ʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎ ɷɸʆ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ
ʐʋɸʌɴʉʑʆʏʉϰϬйʏɻʎȴɻʅʊʍɿɲʎȴɲʋɳʆɻʎʏʉʐʅɹʏʌʉʐϰ͘Ϯ͘

ȴɆȰɇȸϭ͗Ȼɷɿʘʏɿʃɹʎɸʋɸʆɷʑʍɸɿʎɶɿɲʏɻʆɲɸɿʔʊʌʉɲʆɳʋʏʐʇɻʏʘʆɲʄɿɸʐʏɿʃʙʆʋɸʌɿʉʖʙʆ
ϭ͘ɲ͘ȵʋɸʆɷʑʍɸɿʎʋʉʐʍʐʅɴɳʄʄʉʐʆʍʏɻʆɷɿɲʔʉʌʉʋʉʀɻʍɻʏʉʐɸɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎʏʘʆɲʄɿɹʘʆ
/͘

ȰʆɳʋʏʐʇɻʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʙʆɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌɽʌʉϯϬʏʉʐȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ
;ȵȵͿ ϱϬϴͬϮϬϭϰ͘ Ⱥɲ ʍʏɻʌɿʖɽʉʑʆ ɸʆɹʌɶɸɿɸʎ ʃʐʌʀʘʎ ɸʋʉʖɿɲʃɼʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ ʅɸ ɿɷɿɲʀʏɸʌɻ
ɹʅʔɲʍɻʍʏʉʆɲʄɿɸʐʏɿʃʊʏʉʐʌɿʍʅʊ͘

//͘

ȴɿɲʔʉʌʉʋʉʀɻʍɻ ɸʃʏʊʎ ʏʘʆ ɸʅʋʉʌɿʃʙʆ ɲʄɿɸʐʏɿʃʙʆ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ ϲϯ͘ϭ͘ɴ ʏʉʐ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ;ȵȵͿ ϱϬϴͬϮϬϭϰ͕ ʋʉʐ ʍʐʆɷʐɳɺɸʏɲɿ ʅɸ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ
ɸʋɲʆɲʋʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʊ͘ ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʐʏɼ ʉɿ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉɿ ɷɸʆ ɽɲ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ
ʇɲʆɲʌʖʀʍʉʐʆ ɸʃ ʆɹʉʐ ʏɻʆ ɳʍʃɻʍɻ ʏʉʐ ɲʄɿɸʐʏɿʃʉʑ ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏʉʎ ɸʆʏʊʎ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ
ʅɿʃʌʊʏɸʌɻʎʏʘʆϱɸʏʙʆʅɸʏɳʏɻʆʃɲʏɲɴʉʄɼʍɸɲʐʏʉʑʎʏɻʎɸʆʀʍʖʐʍɻʎ͘

ȴɿʃɲɿʉʑʖʉɿ ʏɻʎ ɷɻʅʊʍɿɲʎ ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ ɸʀʆɲɿ ʉɿ ɲʄɿɸʀʎ͕ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ ϯ ʏʉʐ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ;ȵȵͿ
ϱϬϴͬϮϬϭϰ ʃɲɿ ʊʋʘʎ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸɽʆɿʃɼ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ͘ ȴʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɻɽʉʑʆ ɷʌɳʍɸɿʎ
ʀɷʌʐʍɻʎ ʃɲɿ ɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʉʑ ʋʉʄʑ ʅɿʃʌʙʆ ʃɲɿ ʅɿʃʌʙʆ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ;ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɹʆʆʉɿɲ ʏɻʎ
ϮϬϬϯͬϯϲϭͬȵȾ ʏɻʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎͿ ɲʋʊ ɲʄɿɸʀʎ ;ʔʐʍɿʃɳ ʃɲɿ ʆʉʅɿʃɳ ʋʌʊʍʘʋɲ ʋʉʐ ʃɲʏʉɿʃʉʑʆ ʅʊʆɿʅɲ ʍʏɻʆ
ʋɸʌɿʉʖɼ ʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎ ɼ ʋʉʐ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍɸ ɲʐʏɼʆͿ ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻ ɷɿɲʔʉʌʉʋʉʀɻʍɻ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆʃɲɽʙʎʃɲɿʏɻʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʏʘʆɸɿʍʉɷɻʅɳʏʘʆʏʉʐʎ͘
ϭ͘ɴ͘ȵʋɸʆɷʑʍɸɿʎɲʋʊʅɻɲʄɿɸʀʎ
Ƀɿ ɸʋɸʆɷʑʍɸɿʎ ɲʋʊ ʅɻ ɲʄɿɸʀʎ ;ʔʐʍɿʃɳ ʃɲɿ ʆʉʅɿʃɳ ʋʌʊʍʘʋɲ ʋʉʐ ʃɲʏʉɿʃʉʑʆ ʅʊʆɿʅɲ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ
ʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎ ɼ ʋʉʐ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍɸ ɲʐʏɼʆͿ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍɸ ʀɷʌʐʍɻ ɼ ɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊ ʋʉʄʑ
ʅɿʃʌʙʆʃɲɿʅɿʃʌʙʆɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʍʑʍʏɲʍɻʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎϮϬϬϯͬϯϲϭͬȵȾ͘Ƀɿɸʋɸʆɷʑʍɸɿʎ
ɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲʍʏʉʖɸʑʉʐʆʍʏɻʆɲʑʇɻʍɻʏɻʎʋʌʉʍʏɿɽɹʅɸʆɻʎɲʇʀɲʎʏʉʐɲʄɿɸʐʏɿʃʉʑʏʉʅɹɲʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ
;ɲʄɿɸʀɲ͕ʐɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ͕ʅɸʏɲʋʉʀɻʍɻͿ͕ɲʇɿʉʋʉɿʙʆʏɲʎʏɿʎɸʐʃɲɿʌʀɸʎʋʉʐʋʌʉʍʔɹʌɸɿɻɽɳʄɲʍʍɲʃɲɿ
ɻʋɲʌɳʃʏɿɲɲʆɳʋʏʐʇɻʃɲɽʙʎʃɲɿɻɲʆɳʋʏʐʇɻɸʍʘʏɸʌɿʃʙʆʐɷɳʏʘʆ͘
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ɇʏɻɷʌɳʍɻɲʐʏɼ͕ɷʑʆɲʆʏɲɿʆɲʍʐʅʋɸʌɿʄɻʔɽʉʑʆʃɲɿɸʆɹʌɶɸɿɸʎʉɿʉʋʉʀɸʎɸʀʆɲɿɸʋɿʄɹʇɿʅɸʎʍʏɲʋʄɲʀʍɿɲ
ʏʉʐ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ;ȵȵͿ ϱϬϴͬϮϬϭϰ ɸʔʊʍʉʆ ʏɸʃʅɻʌɿʙʆɸʏɲɿ ɻ ɲʆɳɶʃɻ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɼʎ ʏʉʐʎ ɲʋʊ ʏɻʆ
ʏʉʋɿʃɼʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼ;ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻʏʉʐɳʌɽʌ͘ϲϯ͘ϮʏʉʐȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ;ȵȵͿϱϬϴͬϮϬϭϰͿ͘
ȴɆȰɇȸϮ͗ȴɻʅʊʍɿɸʎɸʋɸʆɷʑʍɸɿʎɶɿɲʏɻʆɲɸɿʔʊʌʉɲʆɳʋʏʐʇɻʏʘʆɲʄɿɸʐʏɿʃʙʆʋɸʌɿʉʖʙʆ
Ƀɿ ʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎ ɲʐʏɹʎ ʍʐʅɴɳʄʄʉʐʆ ʅɸ ɳʅɸʍʉ ɼ ɹʅʅɸʍʉ ʏʌʊʋʉ ʍʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏɻʎ ʏʉʋɿʃɼʎ
ʉɿʃʉʆʉʅʀɲʎ͕ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆɻʎ ʏɻʎ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏʘʆ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ ʋʄɸʉʆɸʃʏɻʅɳʏʘʆ ʏɻʎ
ʋɸʌɿʉʖɼʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ʋʌʉʙɽɻʍɻʎ ʏɻʎ ʋʉʄɿʏɿʍʏɿʃɼʎ ʃʄɻʌʉʆʉʅɿɳʎ͘ ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɳ͕ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ
ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɻɽʉʑʆ͗
ɲ͘ ɉʋʉɷʉʅɹʎ ʋʉʐ ʅɸɶɿʍʏʉʋʉɿʉʑʆ ʏɻ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ɲʄɿɸʀɲʎͬ ʐɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ ʍʏɻʆ ɴɿʙʍɿʅɻ
ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏʘʆ ʋɸʌɿʉʖʙʆ ɲʄɿɸʀɲʎ ʃɲɿ ʐɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ͘ ȵʋɿʍɻʅɳʆɸʏɲɿ ʊʏɿ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ʏɸʃʅɻʌɿʘɽɸʀɻɲʆɳɶʃɻʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎʏʉʐʎɲʋʊʏɻʆʏʉʋɿʃɼʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼ;ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌɽʌʉ
ϲϯ͘ϮȾɲʆϱϬϴͬϮϬϭϰͿ
ɴ͘ ɉʋʉɷʉʅɹʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʆɽɳʌʌʐʆʍɻ ʏɻʎ ʏʉʐʌɿʍʏɿʃɼʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ͗ ʊʋʘʎ ɻ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ
ɽɲʄɳʍʍɿʘʆ ʋɳʌʃʘʆ͕ ɻ ɷɿɸʐʃʊʄʐʆʍɻ ʏɻʎ ɷɿɸʇɲɶʘɶɼʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ ʃɲʏɳɷʐʍɻʎ ʃɲɿ
ʋɲʌɲʏɼʌɻʍɻʎ ʏʉʐ ɽɲʄɳʍʍɿʉʐ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ͕ ʉɿ ʐʋʉɷʉʅɹʎ ʅɿʃʌɼʎ ʃʄʀʅɲʃɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆɳɷɸɿʇɻ
ʋɸʌɿʉʖʙʆʔʐʍɿʃʉʑʃɳʄʄʉʐʎ͕ɲʇɿʉɽɹɲʏʘʆʃɲɿʅʆɻʅɸʀʘʆʏɻʎʔʑʍɻʎɼʏʉʐʋʉʄɿʏɿʍʅʉʑ;ʋ͘ʖ͘ʍɼʅɲʆʍɻ
ɲʇɿʉɽɹɲʏʘʆ͕ ʅʆɻʅɸʀʘʆ͕ ɽɹʍɸɿʎ ɽɹɲʎͿ ʃʄʋ͘ ȴɸʆ ɸʋɿʏʌɹʋʉʆʏɲɿ ʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎ ʍɸ ʅʆɻʅɸʀɲ
ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲʎɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐɅʉʄɿʏɿʍʅʉʑ͘
ɶ͘ ɉʋʉɷʉʅɹʎ ʃɲɿ ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶɿɲ ʏɻ ɴɸʄʏʀʘʍɻ ʏɻʎ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ɺʘɼʎ ʍʏɿʎ ɲʄɿɸʐʏɿʃɹʎ ʋɸʌɿʉʖɹʎ͗ ʊʋʘʎ
ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʃʏɿʌʀʘʆ ɶɿɲ ʃʉɿʆʘʔɸʄɼ ʖʌɼʍɻ ʋ͘ʖ͘ ʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎ ʍɸ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɲ ʃʏʀʌɿɲ ɶɿɲ ʏɻ
ʅɸʏɲʏʌʉʋɼ ʏʉʐʎ ʍɸ ʖʙʌʉʐʎ ɳʍʃɻʍɻʎ ʋʉʄɿʏɿʍʏɿʃʙʆ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ ;ɽɹɲʏʌʉ͕ ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɳʔʉʎͿ͕
ʘɷɸʀɲ͕ɴɿɴʄɿʉɽɼʃɸʎʃɲɿɶɸʆɿʃʙʎɴɸʄʏʀʘʍɻʃɲɿɲʆɳʋʄɲʍɻʃʉɿʆʉʖʌɼʍʏʘʆʖʙʌʘʆ͘
ȴɿʃɲɿʉʑʖʉɿ ʏɻʎ ɷʌɳʍɻʎ Ϯ ɸʀʆɲɿ ʉɿ ʔʉʌɸʀʎ ʏʉʋɿʃɼʎ ɲʐʏʉɷɿʉʀʃɻʍɻʎ ʃɲɿ ʉɿ ɸʏɲɿʌɸʀɸʎ ʏʉʐʎ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ
ʍʐʄʄʉɶɿʃʉʀʔʉʌɸʀʎʅɻʃɸʌɷʉʍʃʉʋɿʃʉʑʖɲʌɲʃʏɼʌɲʏʉʐɲʄɿɸʐʏɿʃʉʑɼʏʉʐʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑʏʉʅɹɲ͘
Ƀ ʍʐʆʉʄɿʃʊʎ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʏʘʆ ɸʆɿʍʖʐʊʅɸʆʘʆ ʋɲʌɸʅɴɳʍɸʘʆ ɶɿɲ ʏɿʎ ɷʌɳʍɸɿʎ ϭ͘ɲ͘//͕ ϭ͘ɴ͘ ʃɲɿ
ɷʌɳʍɸɿʎϮɲ͕ɴʃɲɿɶʅʋʉʌɸʀʆɲɲʆɹʄɽɸɿʅɹʖʌɿϲϬϬ͘ϬϬϬΦ͘ɇɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿʊʏɿʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʆɸʌɶɸɿʙʆ
ʃɲɿʆʉʏʉʅʀɲʎ͕ɿʍʖʑʉʐʆʉɿʉʌɿʍʅʉʀʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐϰ͘ϭ͘ϰ͘ȳɿɲʋʌɳʇɸɿʎʉɿʉʋʉʀɸʎɲʔʉʌʉʑʆʍɸɳʐʄɸʎ
ɸʆɹʌɶɸɿɸʎ ʉ ʍʐʆʉʄɿʃʊʎ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ɷɸʆ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿ ʏʉ ʋʉʍʊ ʏʘʆ ϱϬ͘ϬϬϬ Φ ɶɿɲ
ɷɻʅʊʍɿʉʐʖɲʌɲʃʏɼʌɲɹʌɶɲʃɲɿʏʉʋʉʍʊʏʘʆϭϬϬ͘ϬϬϬΦɶɿɲɿɷɿʘʏɿʃʉʑʖɲʌɲʃʏɼʌɲɹʌɶɲ͘
Ɉɲʋʉʍʉʍʏɳʍʏɼʌɿʇɻʎɽɲɲʔʉʌʉʑʆʍɸʃɳɽɸʃɲʏɻɶʉʌʀɲɸʆɹʌɶɸɿɲʎʋʉʐɽɲʋɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿʍʏɻʆʏʉʋɿʃɼ
ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼ͘ Ʌɲʌɹʖɸʏɲɿ ɻ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʍɸ ʃɳɽɸ ɃɈȴ ʆɲ ʋʌʉʍɲʌʅʊɺɸɿ ɲɿʏɿʉʄʉɶɻʅɹʆɲ͕ ɴɳʍɸɿ ʏɻʎ
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ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎ ʍɻʅɲʍʀɲʎ ʏɻʎ ʃɳɽɸ ʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎ͕ ʏɲ ʋʉʍʉʍʏɳ ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ ɹʘʎ ʃɲɿ ʏʉʐ ɲʆʙʏɲʏʉʐ
ɸʋɿʏʌɸʋʏʉʑʉʌʀʉʐ͘
ȰͿ ȳɿɲʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎʋʉʐʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʍʏɻʆʏʉʋɿʃɼʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʃɲɿɲʔʉʌʉʑʆʍɸɸʆɹʌɶɸɿɸʎʋʉʐ
ʃɲʄʑʋʏʉʆʏɲɿɲʋʊʏʉɳʌɽʌʉϰϮʏɻʎɇʐʆɽɼʃɻʎɶɿɲʏɻȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏɻʎȵȵɿʍʖʑʉʐʆ͕ʃɲʏ͛ɲʆʙʏɲʏʉ͕
ʏɲʋʉʍʉʍʏɳʃɲɿʑʗɻɸʆʀʍʖʐʍɻʎʋʉʐʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿʍʏʉȾɲʆʉʆɿʍʅʊ;ȵȵͿϱϬϴͬϮϬϭϰ͘
ȲͿ ȳɿɲ ʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʏʉʋɿʃɼ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼ ʃɲɿ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍɸ ɸʆɹʌɶɸɿɸʎ
ʃʌɲʏɿʃʙʆ ɸʆɿʍʖʑʍɸʘʆ͕ ɿʍʖʑʉʐʆ͕ ʃɲʏ͛ ɲʆʙʏɲʏʉ͕ ʏɲ ʋʉʍʉʍʏɳ ʃɲɿ ʑʗɻ ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ͕ ʋʉʐ
ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʍʏɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎ ɳʌɽʌɲ͕ ʏʘʆ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʙʆ ;ȵȵͿ ϭϯϴϴͬϮϬϭϰ͕
ϲϱϭͬϮϬϭϰɼϭϰϬϳͬϮϬϭϯɲʆɳʄʉɶɲ͘

ϰ͘Ϯ͘Ϯ ȴʌɳʍɸɿʎ ʏʉʐ ɀɹʏʌʉʐ ϰ͘ϯ͗ ȴɿɲʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼ Ͳ ɷɿɲʃʌɲʏɿʃɼ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸʏɲʇʑ ɲʄɿɸʐʏɿʃʙʆ
ʋɸʌɿʉʖʙʆ ʅɹʍʘ ʏɻʎ ɷɿʃʏʑʘʍɻʎ ʃɲɿ ɷɿɳɷʉʍɻʎ ɴɹʄʏɿʍʏʘʆ ʋʌɲʃʏɿʃʙʆ ;ɳʌɽʌʉ ϯϱ͕ ʋɲʌ͘ ϭ ʍɻʅ ɶ͘
ȾɲʆʉʆɿʍʅʊʎϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͕ɳʌɽʌʉϲϰȾɲʆʉʆɿʍʅʊʎϱϬϴͬϮϬϭϰͿ
ɇʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʉʐ ʅɹʏʌʉʐ ϰ͘ϯ͘ ɽɲ ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɻɽʉʑʆ ɷʌɳʍɸɿʎ ɷɿɲʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼʎ ;ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɸʎ ʍʏʉ
ɸʍʘʏɸʌɿʃʊ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎͿ ʃɲɿ ɷɿɲʃʌɲʏɿʃɼʎ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ ;ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲ ʅɸʏɲʇʑ ʋɸʌɿʉʖʙʆ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎ ʅɸ
ʋɸʌɿʉʖɹʎɳʄʄʘʆʃʌɲʏʙʆʅɸʄʙʆɼʏʌʀʏʘʆʖʘʌʙʆɶɿɲʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼʃʉɿʆɼʎɷʌɳʍɻʎͿʅɸʏɲʇʑɲʄɿɸʐʏɿʃʙʆ
ʋɸʌɿʉʖʙʆ͕ ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ɽɲ ʐʄʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ɲʋʊ ʏɿʎ Ƀ͘Ɉ͘ȴ͘ Ȱʄɿɸʀɲʎ ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻ ɷɿɳɷʉʍɻ ɴɹʄʏɿʍʏʘʆ
ʋʌɲʃʏɿʃʙʆʋʉʐʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿɳʅɸʍɲʅɸʏʉʐʎʍʏʊʖʉʐʎʏɻʎɷɿɲʔʉʌʉʋʉʀɻʍɻʎʏʘʆɲʄɿɸʐʏɿʃʙʆʋɸʌɿʉʖʙʆ͕
ʏɻɴɸʄʏʀʘʍɻʏɻʎɲʆʏɲɶʘʆɿʍʏɿʃʊʏɻʏɳʎʏʉʐʎʃʄʋ͘
Ⱦɲʏ͛ɲʆʏɿʍʏʉɿʖʀɲʅɸʏʉʐʋʉͲʅɹʏʌʉϭϵ͘ϯʏʉʐɅȰȰ͕ʏɲʍʖɹɷɿɲʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎʋʌɹʋɸɿʆɲʍʐʆɳɷʉʐʆʅɸʏɿʎ
ʏʉʋɿʃɹʎ ɲʆɲʋʏʐʇɿɲʃɹʎ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɹʎ ʏʘʆ ʋɸʌɿʉʖʙʆ ʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎ ʏʘʆ ɸʏɲʀʌʘʆ͕ ʆɲ ɲʋʉʏʐʋʙʆʉʐʆ
ɷɿɲʃʌɿʏʉʑʎ ʃɲɿ ʅɸʏʌɼʍɿʅʉʐʎ ʍʏʊʖʉʐʎ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʆɲ ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ɻ ɷɿɳʖʐʍɻ ʏʘʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ
ʏʉʐ ʍʖɸɷʀʉʐ ʍʏʉʆ ʏʉʋɿʃʊ ʋʄɻɽʐʍʅʊ͘ Ɉɲ ʉʔɹʄɻ ʏʘʆ ʍʖɸɷʀʘʆ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ɹʖʉʐʆ
ɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎ ͬ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʃɲɿ ʍɸ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ɸʃʏʊʎ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʘʆ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆ
ʏʉʋɿʃʙʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ͘ ȵʀʆɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ɻ ʃɳɽɸ ʐʋʉɴɲʄʄʊʅɸʆɻ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼ ʏʉʋɿʃɼʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ
ʆɲʋɸʌɿɹʖɸɿʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆɹʆɲʋʌʉʍʖɹɷɿʉɷɿɲʏʉʋɿʃɼʎɼɷɿɲʃʌɲʏɿʃɼʎʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ͘

ϰ͘Ϯ͘ϯ ȴʌɳʍɸɿʎ ʏʉʐ ɀɹʏʌʉʐ ϰ͘ϰ͗ ȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃɳ ȶʇʉɷɲ ;ɳʌɽʌʉ ϯϱ ʏʉʐ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ;ȵȵͿ ϭϯϬϯͬϮϬϭϯ͕
ʋɲʌ͘ϭʍɻʅɷ͘ɳʌɽʌʉϲϮʏʉʐȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ;ȵȵͿϱϬϴͬϮϬϭϰͿ
ɲͿ ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʏʉʋɿʃɼʎ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎ ʅɸ ɸʋɿʃɸʔɲʄɼʎ ʏɲʅɸʀʉ ʏʉ ȵȳɈȰȰ͕ ɿʍʖʑʉʐʆ ʏɲ
ɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆɲʍʏʉʐʋʉͲʅɹʏʌʉϭϵ͘ϰʏʉʐɅȰȰ͘
ɴͿ ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ɻ ʖʌɼʍɻ ʏʉʐ ɸʋɿʃɸʔɲʄɼʎ ʏɲʅɸʀʉʐ ɻ ʍʏɼʌɿʇɻ ʏʉʐ ȵɈȺȰ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ͗
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•

•

ʏɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɳ ɹʇʉɷɲ ʋʉʐ ʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏɻʎ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏɻʎ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎ
ʏʉʋɿʃɼʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʅɸ ʋʌʘʏʉɴʉʐʄʀɲ ʏʉʋɿʃʙʆ ʃʉɿʆʉʏɼʏʘʆ ʃɲɿ ʍʐʆʀʍʏɲʆʏɲɿ ʍɸ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɹʎ
ɷɲʋɳʆɸʎ͕ ɷɲʋɳʆɸʎ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ͕ ɷɲʋɳʆɸʎ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻʎ͕ ɷɲʋɳʆɸʎ ʋʉʐ ʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɿʎ
ɷɻʅʊʍɿɸʎʍʖɹʍɸɿʎ͕ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎɷɲʋɳʆɸʎ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿɷɲʋɳʆɸʎʋʉʐʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿʅɸʏɻʆ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʃɲɿʏɻʆɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʏɻʎʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎ͘
ʏʉʆ ʍʐʆʏʉʆɿʍʅʊ ʏɻʎ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎ ʏʉʋɿʃɼʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʅɸ ʋʌʘʏʉɴʉʐʄʀɲ ʃʉɿʆʉʏɼʏʘʆ ʙʍʏɸ ʆɲ
ɷɿɸʐʃʉʄʐʆɽɸʀ ɻ ɲʆʏɲʄʄɲɶɼ ɲʋʊʗɸʘʆ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɸʆɷɿɲʔɸʌʉʅɹʆʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɲʌʉʖɼ
ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ ʃɲɿ ʏɻʆ ʋʌʉʙɽɻʍɻ ʏɻʎ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʆɽɳʌʌʐʆʍɻ ɷʐʆɳʅɸɿ
ɷɿʃɲɿʉʑʖʘʆʆɲɲʆɲʋʏʑʇʉʐʆɸʌɶɲʍʀɸʎʃɲɿʆɲʋʌʉɸʏʉɿʅɳʍʉʐʆɲɿʏɼʍɸɿʎ͘

,ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻɶɿɲʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɳɹʇʉɷɲʃɲɿʍʐʆʏʉʆɿʍʅʊʋʉʐɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿʋɲʌɲʋɳʆʘɷɸʆʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿʏʉ
Ϯϱйʏɻʎʍʐʆʉʄɿʃɼʎɷɻʅʊʍɿɲʎɷɲʋɳʆɻʎʋʉʐʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏɻʎʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎʏʉʋɿʃɼʎ
ɲʆɳʋʏʐʇɻʎʅɸʋʌʘʏʉɴʉʐʄʀɲʏʉʋɿʃʙʆʃʉɿʆʉʏɼʏʘʆ͘

ϰ͘ϯɈɸʖʆɿʃɳɷɸʄʏʀɲɷʌɳʍɸʘʆȵȳɈȰȰΘȵɈȺȰ
Ɉʀʏʄʉʎȴʌɳʍɻʎ



Ⱦʘɷɿʃʊʎȴʌɳʍɻʎ



ȵȴȵɈ



ɁʉʅɿʃɼɴɳʍɻΎ


ȰʆɲʄʐʏɿʃɼɅɸʌɿɶʌɲʔɼȴʌɳʍɻʎ


ȺɸʅɲʏɿʃɼȾɲʏɸʑɽʐʆʍɻʋʉʐɸʇʐʋɻʌɸʏɸʀʏɲɿ;ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɲɿʏɿʉʄʊɶɻʍɻɴɳʍɸɿʏʘʆ
ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ^tKdɲʆɳʄʐʍɻʎ͕ʋɸʌɿɶʌɲʔɼʎʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿɻ
ʍʑʆɷɸʍɻʏɻʎʅɸʏɻʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʏʉʋɿʃɼʎɲʆɳʋʏʐʇɻʎʃɲɿʏʉʐʎʍʏʊʖʉʐʎɲʐʏɼʎͿ

ɍʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲ


Ʌʉʍʊ;ΦͿ

Ʌʉʍʉʍʏʊ ;йͿ ʍɸ Ʌʉʍʉʍʏʊ ;йͿ ʍɸ
ɸʋʀʋɸɷʉʐʋʉͲʅɹʏʌʉʐ ɸʋʀʋɸɷʉʅɹʏʌʉʐ

ɇʐʆʉʄɿʃʊʎ
Ʌʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ







ȴɻʅʊʍɿɲȴɲʋɳʆɻ







Ⱦʉɿʆʉʏɿʃɼ
ɇʐʅʅɸʏʉʖɼ







ȵɽʆɿʃɼɇʐʅʅɸʏʉʖɼ







Ȼɷɿʘʏɿʃɼɇʐʅʅɸʏʉʖɼ 
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20923

η

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD

Ʌɸʌɿʉʖɼȵʔɲʌʅʉɶɼʎ

ȵʆɷʐʆɳʅɸɿɷɿʃɲɿʉʑʖʉɿ

ȰʌʖɹʎʃʌɿʏɻʌʀʘʆɸʋɿʄʉɶɼʎΎΎ



ɇʐʆɹʌɶɸɿɲͬʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʅɸɳʄʄɸʎɷʌɳʍɸɿʎʏʉʐʏʉʋɿʃʉʑʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ

ɇʐʆɹʌɶɸɿɲͬʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʅɸʄʉɿʋɹʎɲʆɲʋʏʐʇɿɲʃɹʎɷʌɳʍɸɿʎʍʏɻʆɸʐʌʑʏɸʌɻ
ʋɸʌɿʉʖɼ

ȴɸʀʃʏɸʎȵʃʌʉʙʆΎΎΎ



ȴɸʀʃʏɸʎȰʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆͬɇʏʊʖʉʐΎΎΎ



Ύ Ȱʆɲʔʉʌɳ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉͬɲ ʏʉʐ ʏʉʐ Ⱦɲʆ͘ ;ȵȵͿ ϴϬϴͬϮϬϭϰ ɶɿɲ ʏʉ ȵȳɈȰȰ ʃɲɿ ʏʉʐ Ⱦɲʆ͘ ;ȵȵͿ ϭϬϭϰͬϮϬϭϰ ɶɿɲ ʏʉ ȵɈȺȰ ɴɳʍɸɿ ʏʉʐ ʉʋʉʀʉʐ ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ ɻ
ɸʋɿʄɸʇɿʅʊʏɻʏɲʏɻʎʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎɷʌɳʍɻʎ͘
ΎΎȳɿɲʏɲʐʋʉʅɹʏʌɲʏɲʉʋʉʀɲɽɲʐʄʉʋʉɿɻɽʉʑʆʃɲɿʅɹʍʘʏʉʐɅȰȰϮϬϭϰͲϮϬϮϬɽɲɿʍʖʑʍʉʐʆʃɲʏ͛ɸʄɳʖɿʍʏʉʆʏɲʃʌɿʏɼʌɿɲʊʋʘʎɲʐʏɳʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿʍʏɲ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲʐʋʉʅɹʏʌɲʏʉʐɅȰȰϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘
ΎΎΎɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏʉʐʎɷɸʀʃʏɸʎʏʉʐȾɲʆ͘;ȵȵͿϴϬϴͬϮϬϭϰɶɿɲʏʉȵȳɈȰȰʃɲɿʏʉʐȾɲʆ͘;ȵȵͿϭϬϭϰͬϮϬϭϰɶɿɲʏʉȵɈȺȰ͘



ϰ͘ϰɈɸʃʅɻʌʀʘʍɻʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎʅɸʏɲʇʑʏʘʆɷʌɳʍɸʘʆʏʉʐʏʉʋɿʃʉʑʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ;ȵȳɈȰȰ
ɼͬʃɲɿȵɈȺȰͿ

ϰ͘ϱɈɸʃʅɻʌʀʘʍɻʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎʅɸʄʉɿʋɹʎɲʆɲʋʏʐʇɿɲʃɹʎɷʌɳʍɸɿʎʍʏɻʆɸʐʌʑʏɸʌɻʋɸʌɿʉʖɼ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

20924

Τεύχος Β’ 1839/22.06.2016

η

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD


ϱ͘ ɍɆȸɀȰɈɃȴɃɈȻȾɃɅȿȰɁɃ
ȸ ɲʋʉʏʑʋʘʍɻ ʏʉʐ ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃʉʑ ʋʄɳʆʉʐ ʏʉʐ ʏʉʋɿʃʉʑ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ɽɲ ɶʀʆɸɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ
ʐʋʉɷɸʀɶʅɲʏɲʏʘʆʋɿʆɳʃʘʆʋʉʐɲʃʉʄʉʐɽʉʑʆ͘
ɇɉȳȾȵɁɈɆɏɈȻȾɃɇɍɆȸɀȰɈɃȴɃɈȻȾɃɇɅȻɁȰȾȰɇɈɃɅȻȾɃɉɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇ
ɈȻɈȿɃɇɉɅɃɀȵɈɆɃɉ

ȾɏȴȻȾɃɇ

ɇɉɁ͘
ȾɃɇɈɃɇ

ȴȸɀ͘ ȾɃȻɁ͘
ȵȺɁ͘
ȻȴȻɏɈ͘
ȴȰɅ͘ ɇɉɀɀ͘ ɇɉɀɀ͘ ɇɉɀɀ͘

ɀȵɈɆɃϭϵͨɈɃɅȻȾȸȰɁȰɅɈɉɂȸɀɅɆɏɈɃȲɃɉȿȻȰɈɃɅȻȾɏɁȾɃȻɁɃɈȸɈɏɁ;>>Ϳʹ
>ZͩɅȰȰϮϬϭϰͲϮϬϮϬ
ɇʏɼʌɿʇɻ
ɶɿɲ
ʏɻʆ
ʋʌʉɸʏʉɿʅɲʍʀɲ
ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎ ʏɻʎ ʏʉʋɿʃɼʎ
ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ
ɇʏɼʌɿʇɻ
ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ
ɷʌɳʍɸʘʆ
ʏʘʆ
ʍʏʌɲʏɻɶɿʃʙʆ
ʏʉʋɿʃɼʎ
ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ
ʅɸ
ʋʌʘʏʉɴʉʐʄʀɲ
ʏʉʋɿʃʙʆ
ʃʉɿʆʉʏɼʏʘʆ
;>>ͬ>ZͿ
ɇʏɼʌɿʇɻ
ɶɿɲ
ʏɻʆ
ʋʌʉʋɲʌɲʍʃɸʐɼ ʃɲɿ ʏɻʆ
ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ
ʏɻʎ
ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ ;ɷɿɲʃʌɲʏɿʃɼ
ʃɲɿɷɿɲʏʉʋɿʃɼͿ
ɇʏɼʌɿʇɻ
ɶɿɲ
ʏɿʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɹʎ ɷɲʋɳʆɸʎ ʃɲɿ
ʏɻʆɸʅʗʑʖʘʍɻ
ɇɉɁɃȿɃɀȵɈɆɃɉϭϵ
ɅȰȰϮϬϭϰͲϮϬϮϬ









































ϭϵ͘ϭ

ϭϵ͘Ϯ

ϭϵ͘ϯ

ϭϵ͘ϰ












ɅɆɃɈȵɆȰȻɃɈȸɈȰϰͨȰɉɂȸɇȸɈȸɇȰɅȰɇɍɃȿȸɇȸɇȾȰȻɈȸɇȵȴȰɌȻȾȸɇɇɉɁɃɍȸɇͩȵɅȰȿȺ
ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ
ɇʏɼʌɿʇɻ
Ʌʌʉʋɲʌɲʍʃɸʐɼ
ȵʔɲʌʅʉɶɼ
Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ

ɶɿɲ

Ɉʉʋɿʃɼʎ
ʅɸ
ʏɻʆ

ϰ͘ϭ
ϰ͘Ϯ
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20925

η

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD

Ʌʌʘʏʉɴʉʐʄʀɲ
ʏʘʆ
ɈʉʋɿʃʙʆȾʉɿʆʉʏɼʏʘʆ



ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ɇʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ

ϰ͘ϯ

ȴɲʋɳʆɸʎ ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɲɿ
ɇʐʆʏʉʆɿʍʅʊʎ

ϰ͘ϰ





















ɇɉɁɃȿɃ ȵɅȰȿȺ ϮϬϭϰ Ͳ
ϮϬϮϬ













ȳȵɁȻȾɃɇɉɁɃȿɃ
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20926

Τεύχος Β’ 1839/22.06.2016

η

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD

ɍɆȸɀȰɈɃȴɃɈȻȾȸȲȰɆɉɈȸɈȰ


ȾɏȴȻȾɃɇ

ɀȵɈɆɃϭϵɅȰȰϮϬϭϰʹϮϬϮϬΎ
ɇʐʆʉʄɿʃʊʃʊʍʏʉʎɉʋʉʅɹʏʌʉʐ

ϭϵ͘ϭ

ϭϵ͘Ϯ

ϭϵ͘ϯ

ϭϵ͘ϰ









Ʌʉʍʉʍʏʊ й ʍʐʆ͘ ʃʊʍʏʉʐʎ ɉʋʉʅɹʏʌʉʐ ɸʋʀ ʏʉʐ 
ʍʐʆ͘ ʃʊʍʏʉʐʎ ʏɻʎ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎ ʏʉʋɿʃɼʎ
ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ







ȴɻʅʊʍɿɲȴɲʋɳʆɻɉʋʉʅɹʏʌʉʐ









Ʌʉʍʉʍʏʊйɷɻʅʊʍɿɲʎɷɲʋɳʆɻʎʐʋʉʅɹʏʌʉʐɸʋʀ 
ʏɻʎ ɷɻʅʊʍɿɲʎ ɷɲʋɳʆɻʎ ʏɻʎ  ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎ
ʏʉʋɿʃɼʎɲʆɳʋʏʐʇɻʎ







Ⱦʉɿʆʉʏɿʃɼɇʐʅʅɸʏʉʖɼɉʋʉʅɹʏʌʉʐ









ɅʉʍʉʍʏʊйȾʉɿʆʉʏɿʃɼʎɇʐʅʅɸʏʉʖɼʎɉʋʉʅɹʏʌʉʐ 
ɸʋʀ ʏɻʎ Ⱦʉɿʆʉʏɿʃɼʎ ɇʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ʏɻʎ
ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎʏʉʋɿʃɼʎɲʆɳʋʏʐʇɻʎ







ɅɆɃɈȵɆȰȻɃɈȸɈȰϰȵɅȰȿȺϮϬϭϰʹϮϬϮϬΎΎ
ɇʐʆʉʄɿʃʊʃʊʍʏʉʎɀɹʏʌʉʐ

ϰ͘ϭ

ϰ͘Ϯ

ϰ͘ϯ

ϰ͘ϰ









Ʌʉʍʉʍʏʊ й ʍʐʆ͘ ʃʊʍʏʉʐʎ ɉʋʉʅɹʏʌʉʐ ɸʋʀ ʏʉʐ 
ʍʐʆ͘ ʃʊʍʏʉʐʎ ʏɻʎ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎ ʏʉʋɿʃɼʎ
ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ







ȴɻʅʊʍɿɲȴɲʋɳʆɻɀɹʏʌʉʐ









Ʌʉʍʉʍʏʊйɷɻʅʊʍɿɲʎɷɲʋɳʆɻʎʐʋʉʅɹʏʌʉʐɸʋʀ 
ʏɻʎ ɷɻʅʊʍɿɲʎ ɷɲʋɳʆɻʎ ʏɻʎ  ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎ
ʏʉʋɿʃɼʎɲʆɳʋʏʐʇɻʎ







Ⱦʉɿʆʉʏɿʃɼɇʐʅʅɸʏʉʖɼɀɹʏʌʉʐ









ɅʉʍʉʍʏʊйȾʉɿʆʉʏɿʃɼʎɇʐʅʅɸʏʉʖɼʎɉʋʉʅɹʏʌʉʐ 
ɸʋʀ ʏɻʎ Ⱦʉɿʆʉʏɿʃɼʎ ɇʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ʏɻʎ
ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎʏʉʋɿʃɼʎɲʆɳʋʏʐʇɻʎ







ΎɅʉʍʉʍʏʊʃʉɿʆʉʏɿʃɼʎʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿɴɳʍɸɿʏʉʐɳʌɽʌʉʐϱϵ͕ʋɲʌ͘ϰʏʉʐȾɲʆ͘;ȵȵͿϭϯϬϱͬϮϬϭϯʘʎɲʃʉʄʉʑɽʘʎ͗ϴϬйɶɿɲʏɻʆɅɸʌɿʔɹʌɸɿɲȰʏʏɿʃɼʎ
ʃɲɿϵϬйɶɿɲʏɿʎʄʉɿʋɹʎɅɸʌɿʔɹʌɸɿɸʎʏɻʎʖʙʌɲʎ͘
ΎΎ Ʌʉʍʉʍʏʊ ʃʉɿʆʉʏɿʃɼʎ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ ɴɳʍɸɿ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ϵϰ͕ ʋɲʌ͘ ϰ ʏʉʐ Ⱦɲʆ͘ ;ȵȵͿ ϱϬϴͬϮϬϭϰ ʃɲɿ ʏʉʐ ʋʀʆɲʃɲ ϴ͘Ϯʏʉʐ ȵɅȰʄɽ ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ ʘʎ
ϴϱйɶɿɲʏʉʍʑʆʉʄʉʏɻʎʖʙʌɲʎ͘

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1839/22.06.2016

20927

η

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD


ɇɉȳȾȵɁɈɆɏɈȻȾɃɇɍɆȸɀȰɈɃȴɃɈȻȾɃɇɅȻɁȰȾȰɇɈɃɅȻȾɃɉɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇ
ȰɁȰȵɈɃɇ;ȵɈȸɇȻȰȴȸɀɃɇȻȰȴȰɅȰɁȸͿ

ɈȻɈȿɃɇɉɅɃɀȵɈɆɃɉ

ȾɏȴȻȾɃɇ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ ϮϬϭϵ ϮϬϮϬ ϮϬϮϭ ϮϬϮϮ ϮϬϮϯ

ɀȵɈɆɃϭϵɅȰȰϮϬϭϰͲϮϬϮϬ
ɇʏɼʌɿʇɻ
ɶɿɲ
ʏɻʆ
ʋʌʉɸʏʉɿʅɲʍʀɲ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎ
ʏɻʎʏʉʋɿʃɼʎɲʆɳʋʏʐʇɻʎ



































































































































































ϭϵ͘ϭ

ɇʏɼʌɿʇɻ
ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ
ɷʌɳʍɸʘʆ ʏʘʆ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃʙʆ
ʏʉʋɿʃɼʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʅɸ
ʋʌʘʏʉɴʉʐʄʀɲ
ʏʉʋɿʃʙʆ
ʃʉɿʆʉʏɼʏʘʆ;>>ͬ>ZͿ

ϭϵ͘Ϯ

ɇʏɼʌɿʇɻ
ɶɿɲ
ʏɻʆ
ʋʌʉʋɲʌɲʍʃɸʐɼ ʃɲɿ ʏɻʆ
ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ
;ɷɿɲʃʌɲʏɿʃɼʃɲɿɷɿɲʏʉʋɿʃɼͿ

ϭϵ͘ϯ

ɇʏɼʌɿʇɻ ɶɿɲ ʏɿʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɹʎ
ɷɲʋɳʆɸʎʃɲɿʏɻʆɸʅʗʑʖʘʍɻ

ϭϵ͘ϰ

ɅɆɃɈȵɆȰȻɃɈȸɈȰϰȵɅȰȿȺϮϬϭϰͲϮϬϮϬ
ɇʏɼʌɿʇɻɶɿɲɅʌʉʋɲʌɲʍʃɸʐɼ

ϰ͘ϭ

ȵʔɲʌʅʉɶɼ
Ɉʉʋɿʃɼʎ
Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ
ʅɸ
ʏɻʆ
Ʌʌʘʏʉɴʉʐʄʀɲ ʏʘʆ Ɉʉʋɿʃʙʆ
Ⱦʉɿʆʉʏɼʏʘʆ

ϰ͘Ϯ

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ɇʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ

ϰ͘ϯ

ȴɲʋɳʆɸʎ ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɲɿ
ɇʐʆʏʉʆɿʍʅʊʎ

ϰ͘ϰ

ȳȵɁȻȾɃɇɉɁɃȿɃ




ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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η

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD


ȰɁȰȿɉɈȻȾɃɇɍɆȸɀȰɈɃȴɃɈȻȾɃɇɅȻɁȰȾȰɇɈɃɅȻȾɃɉɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇȰɁȰɉɅɃɀȵɈɆɃȾȰȻȴɆȰɇȸ
;ȵȳɈȰȰͿ

Ⱦɏȴ͘









ɉɅɃɀȵɈɆɃ ɇɉɁɃȿȻȾɃ
ͲȴɆȰɇȸ
ȾɃɇɈɃɇ













ȴȸɀɃɇȻȰ
ȴȰɅȰɁȸ

ȾɃȻɁɃɈȻȾȸ
ȵȺɁȻȾȸ
ȻȴȻȰ
ɇɉɀɀȵɈɃɍȸ ɇɉɀɀȵɈɃɍȸ ɇɉɀɀȵɈɃɍȸ

Ʌʉʍʊ й
 
 
 
 

Ʌʉʍʊ





йΎ





Ʌʉʍʊ йΎ
 
 
 
 

Ʌʉʍʊ






й





ȰɁȰȿɉɈȻȾɃɇɍɆȸɀȰɈɃȴɃɈȻȾɃɇɅȻɁȰȾȰɇɈɃɅȻȾɃɉɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇȰɁȰɀȵɈɆɃȾȰȻȴɆȰɇȸ
;ȵɈȺȰͿ

ɀȵɈɆɃͲ
ȴɆȰɇȸ

Ⱦɏȴ͘















ɇɉɁɃȿȻȾɃ
ȾɃɇɈɃɇ







ȴȸɀɃɇȻȰ
ȴȰɅȰɁȸ

ȾɃȻɁɃɈȻȾȸ
ȵȺɁȻȾȸ
ȻȴȻȰ
ɇɉɀɀȵɈɃɍȸ ɇɉɀɀȵɈɃɍȸ ɇɉɀɀȵɈɃɍȸ

Ʌʉʍʊ й
 
 
 
 

Ʌʉʍʊ





йΎ





Ʌʉʍʊ йΎ
 
 
 
 

Ʌʉʍʊ






й






ȰɁȰȿɉɈȻȾɃɇɍɆȸɀȰɈɃȴɃɈȻȾɃɇɅȻɁȰȾȰɇɈɃɅȻȾɃɉɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇȳȻȰȵɆȳȰȾȰȻɁɃɈɃɀȰ͕
ɇɉȿɃȳȻȾɃɉɍȰɆȰȾɈȸɆȰȾȰȻȵɆȳȰɇɉɁȵɆȳȰɇȻȰɇ;ȵȳɈȰȰͿ
Ⱦɏȴ͘













ɉɅɃɀȵɈɆɃ ɇɉɁɃȿȻȾɃ
ͲȴɆȰɇȸ
ȾɃɇɈɃɇ













ȴȸɀɃɇȻȰ
ȴȰɅȰɁȸ
Ʌʉʍʊ й
 
 
 
 

ȾɃȻɁɃɈȻȾȸ
ȵȺɁȻȾȸ
ȻȴȻȰ
ɇɉɀɀȵɈɃɍȸ ɇɉɀɀȵɈɃɍȸ ɇɉɀɀȵɈɃɍȸ
Ʌʉʍʊ





йΎ





Ʌʉʍʊ йΎ
 
 
 
 

Ʌʉʍʊ






й





Τεύχος Β’ 1839/22.06.2016

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

20929

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ɅɆɃɇȾȿȸɇȸɇȳȻȰɈȸɁɉɅɃȲɃȿȸɅɆɃɈȰɇȵɏɁ
ȳȻȰɈȸɁȵɅȻȿɃȳȸɇɈɆȰɈȸȳȻȾɏɁɈɃɅȻȾȸɇȰɁȰɅɈɉɂȸɇɀȵɅɆɏɈɃȲɃɉȿȻȰɈɃɅȻȾɏɁȾɃȻɁɃɈȸɈɏɁ
ɇɈɃɅȿȰȻɇȻɃ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ




ɇʐɶʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ͗
ȵʐʌʘʋɲʁʃʊȳɸʘʌɶɿʃʊɈɲʅɸʀʉȰɶʌʉʏɿʃɼʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎ;ȵȳɈȰȰͿ
ȵʐʌʘʋɲʁʃʊɈɲʅɸʀʉȺɳʄɲʍʍɲʎʃɲɿȰʄɿɸʀɲʎ;ȵɈȺȰͿ
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ Α
α/α

Περιγραφή κριτηρίου
Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1

Η προτεινόμενη ΟΤΔ και η προτεινόμενη περιοχή, αποτελεί
προϊόν διαβούλευσης μέσω της «από κάτω προς τα πάνω»
προσέγγισης
(αντίγραφα
παρουσιολογίων
των
συναντήσεων
/
συνεδριάσεων
διαβούλευσης
που
πραγματοποιήθηκαν υπογεγραμμένα από όλους τους
φορείς της περιοχής που συμμετείχαν σε αυτές, για την
τεκμηρίωση της εκ ων κάτω προς τα επάνω προσέγγισης
στο πλαίσιο της διαδικασίας καθορισμού του εταιρικού
σχήματος και της περιοχής παρέμβασης, καθώς και
αντίγραφα παραστατικών επιμόρφωσης).

2

Η προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης διαθέτουν επαρκή
κρίσιμη μάζα από την άποψη του ανθρώπινου δυναμικού
και των χρηματοοικονομικών πόρων. Ειδικότερα, ο μόνιμος
πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης κυμαίνεται μεταξύ
10.000 - 150.000 κατοίκους.

3

Το προτεινόμενο εταιρικό σχήμα / ΟΤΔ πρέπει να συνιστά
νόμιμη κοινή δομή του δημόσιου – ιδιωτικού τομέα σύμφωνα
με το καταστατικό ή το σχέδιο καταστατικού του.

4

Η εταιρική σχέση είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στα
άρθρα 32-35 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013.

5

ȸ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ɃɈȴ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʍʏɻ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ
ʋɸʌɿʉʖɼʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎ͘
Ɉʉ ʃɲʏɲʍʏɲʏɿʃʊ ɼ ʏʉ ʍʖɹɷɿʉ ʃɲʏɲʍʏɲʏɿʃʉʑ ʏʉʐ ɸʏɲɿʌɿʃʉʑ
ʍʖɼʅɲʏʉʎ ɷɿɲʍʔɲʄʀɺɸɿ ʏɻ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ɷɻʅʉʍʀʘʆ ͬ
ʃʉɿʆʉʏɿʃʙʆʃʉʆɷʐʄʀʘʆ͘
Ƀ ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ ʔʉʌɹɲʎ ɷɸʆ ʏɸʄɸʀ ʍɸ ʋʏʙʖɸʐʍɻ ɼ ʍɸ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ
ʃɼʌʐʇɻʎ ʋʏʙʖɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ɸʀʆɲɿ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɳ ʃɲɿ ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɳ
ɸʆɼʅɸʌʉʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɿʎ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ʏʉʐ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʏɿʎ
ɸɿʍʔʉʌɹʎʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎɲʍʔɳʄɿʍɻʎ;ʃʑʌɿɲʎʃɲɿɸʋɿʃʉʐʌɿʃɼʎͿʃɲɿʘʎ
ʋʌʉʎʏɿʎʔʉʌʉʄʉɶɿʃɹʎʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʏʉʐɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ͘
Ƀ ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ ʔʉʌɹɲʎ ɷɸʆ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ɸʇʘʖʙʌɿɲ ɸʏɲɿʌɸʀɲ ʃɲʏɳ ʏɲ
ɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆɲʍʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻɲʚʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐϰʏʉʐɳʌɽʌʉʐ
ϰʏʉʐʆ͘ϯϯϭϬͬϮϬϬϱʊʋʘʎɹʖɸɿʏʌʉʋʉʋʉɿɻɽɸʀʅɸʏʉɳʌɽʌʉϱʏʉʐɁ͘
ϯϰϭϰͬϮϬϬϱ͘

6

7

8

ΝΑΙ ΟΧΙ

ΔΕΝ
ΑΦΟΡΑ
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9

Ȱʋʊʔɲʍɻ ʏʘʆ ɲʌʅʉɷʀʘʆ ʉʌɶɳʆʘʆ ʏʉʐ ʔʉʌɹɲ ʊʋʉʐ ɽɲ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʊʄɸʎ ʉɿ ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ
ʅɸʏɲɴɿɴɳɺʉʆʏɲɿʍʏʉȵʋʀʋɸɷʉȿɼʗɻʎȰʋʉʔɳʍɸʘʆʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲ
ɸʋɿʏɸʐʖɽɸʀ ɻ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐ ʏʉʋɿʃʉʑ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɲʋʉʔɳʍɸɿʎ ʏʘʆ ɲʌʅʉɷʀʘʆ ʉʌɶɳʆʘʆ
ʏʘʆʔʉʌɹʘʆʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆʃɲʏɲʌʖɼʆɲʆʏɿʋʌʉʍʙʋɸʐʍɻʏʉʐʎʍʏʉ
ȵʋʀʋɸɷʉ ȿɼʗɻʎ Ȱʋʉʔɳʍɸʘʆ͕ ʍʑʅʔʘʆɲ ʃɲɿ ʅɸ ʏɲ ʍɻʅɸʀɲ ϳ Θ ϴ
ʏʉʐʐʋʉʃɸʔɲʄɲʀʉʐϵ͘ϯʃɲɿʏʉʃɸʔɳʄɲɿʉϯʏɻʎʋʌʊʍʃʄɻʍɻʎ͘

10

Η έδρα του υποψήφιου φορέα ή παράρτημα αυτής βρίσκεται
εντός της περιοχής εφαρμογής ή στην ευρύτερη περιοχή,
εφόσον τεκμηριωμένα εξασφαλίζεται ευχερής πρόσβαση
προς και από την περιοχή παρέμβασης.

11

Υποβάλλεται συνημμένα της πρότασης Υπεύθυνη Δήλωση
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75),
όπως εκάστοτε ισχύει, σύμφωνη με το σημείο 9.3 της
σχετικής πρόσκλησης.

12

Υποβάλλονται συνημμένα της πρότασης τα δικαιολογητικά
σύστασης (ιδρυτική πράξη, καταστατικό και τροποποιήσεις)
ή σχέδιο αυτών. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω αποτελούν
πράξεις δημοσιευτέες προσκομίζονται το ΦΕΚ σύστασης
και το τελευταίο κωδικοποιημένο και δημοσιευμένο
καταστατικό.

13

Στην περίπτωση επιχείρησης ΟΤΑ, υποβάλλεται συνημμένα
της πρότασης βεβαίωση της οικείας Περιφέρειας της έδρας
της ή του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης &
Αποκέντρωσης η οποία περιέχει τα στοιχεία της
επιχείρησης από το Μητρώο Επιχειρήσεων, εφόσον κατά το
χρόνο διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού εκδίδονται
σχετικές βεβαιώσεις.

14

Υποβάλλεται
συνημμένα
της
πρότασης
πρακτικό
αποφάσεων του αρμόδιου οργάνου του υποψήφιου φορέα
με το οποίο εγκρίνεται η συμμετοχή του στην εν λόγω
πρόσκληση και εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο
άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση να
υπογράψει
όλα
τα
απαιτούμενα
δικαιολογητικά
συμπεριλαμβανομένης και της πρότασης, καθώς και για να
καταθέσει την πρόταση. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση
Α.Ε. οι ανωτέρω αποφάσεις λαμβάνονται από το διοικητικό
συμβούλιο.

15

Ο υποβαλλόμενος φάκελος Α είναι πλήρης και σύμφωνος με
τα οριζόμενα στην πρόσκληση και το σχετικό υπόδειγμα.
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ΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΤΑΑ
16

Οι προτεινόμενες περιοχές παρέμβασης πρέπει να
αποτελούνται από Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες των
οποίων ο συνολικός μόνιμος πληθυσμός ή ο μόνιμος
πληθυσμός των εκτός σχεδίου περιοχών είναι μικρότερος
των 15.000 κατοίκων με εξαίρεση τα μικρά νησιά στα οποία
δεν έχει ισχύ ο ανωτέρω πληθυσμιακός περιορισμός (αφορά
το σύνολο των νησιών της χώρας με εξαίρεση την Κρήτη και
την Εύβοια)

17

Οι προτεινόμενες περιοχές παρέμβασης πρέπει να είναι
αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με τον ορισμό της ΕΕ
συμπεριλαμβανομένου του Νομού Θεσσαλονίκης και των
Δήμων του Νομού Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας
Νήσων
ΙΙ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΤΘΑ

18

Μία περιοχή αλιείας και υδατοκαλλιέργειας η οποία
επιλέγεται για την παροχή ενίσχυσης πρέπει να είναι
περιορισμένης έκτασης και κατά κανόνα μικρότερη από μία
περιοχή του επιπέδου NUTS III (Νομός), ɷɻʄɲɷɼ͕ ɻ
ɶɸʘɶʌɲʔɿʃɼ ɹʃʏɲʍɻ ʏɻʎ ;ɲɽʌʉɿʍʏɿʃɳͿ ʆɲ ʅɻ ʇɸʋɸʌʆɳɸɿ ʏɲ ϲ͘ϬϬϬ
ʏɸʏʌ͘ʖɿʄ͘.

19

Οι παράκτιες ζώνες των ηπειρωτικών περιοχών και των
μεγάλων νησιών, κατά κανόνα δεν πρέπει να υπερβαίνουν
τα 10 χιλιόμετρα από την ακτή ή τα 5 χιλιόμετρα από το όριο
ποταμού, λίμνης ή λιμνοθάλασσας (η μέτρηση γίνεται σε
ευθεία γραμμή σε κάτοψη της μηκοτομής).

20

Η απασχόληση στον κλάδο ‘αλιεία και υδατοκαλλιέργεια’
(απογραφή 2011) προς τη συνολική απασχόληση ʏʘʆ
ʋɸʌɿʉʖʙʆ͚ɲʄɿɸʀɲʎʃɲɿʐɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ͛πρέπει να ανέρχεται
τουλάχιστον στο 0,36%.

21

Η εταιρική σχέση να είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 61 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014

22

Οι ΟΤΔ οι οποίες θα διαχειριστούν και πόρους από το ΕΤΘΑ
απαιτείται να διαθέτουν και διαχειριστική ικανότητα,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αρθ. 123 (παρ. 7) και 125
(παρ. 3 δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/13.

23

Στην αρμόδια ΕΔΠ κάθε προτεινόμενου τοπικού
προγράμματος απαιτείται η συμμετοχή αντιπροσωπευτικών
φορέων για το ΕΤΘΑ σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%.

24

Για τις περιπτώσεις μονοταμειακής προσέγγισης ΕΤΘΑ η

Τεύχος Β’ 1839/22.06.2016

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1839/22.06.2016

20933

η

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ CLLD

συνολική
Δημόσια
Δαπάνη
του
προτεινόμενου
προγράμματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ποσού
των τριών (3) εκατομμυρίων ευρώ
Στις περιπτώσεις πολυταμειακής προσέγγισης τα κριτήρια εφαρμόζονται στο σύνολο τους. Στις περιπτώσεις
μονοταμειακής προσέγγισης τα κριτήρια εφαρμόζονται ανάλογα με το ταμείο που αφορά στην υποβαλλόμενη
πρόταση.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ Β
α/α

Περιγραφή κριτηρίου
Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1

Η προτεινόμενη στρατηγική τοπικής ανάπτυξης, αποτελεί
προϊόν διαβούλευσης μέσω της «από κάτω προς τα πάνω»
προσέγγισης. Υποβάλλεται συνημμένα της πρότασης
αντίγραφα
παρουσιολογίων
των
συναντήσεων
/
συνεδριάσεων διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκαν
υπογεγραμμένα από όλους τους φορείς της περιοχής και
τον τοπικό πληθυσμό, για την τεκμηρίωση της εκ ων κάτω
προς τα επάνω προσέγγισης αναφορικά με τον καθορισμό
της τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης.

2

Το προτεινόμενο τοπικό πρόγραμμα έχει πολυτομεακό
χαρακτήρα

3

Ο υποβαλλόμενος φάκελος Β είναι πλήρης και σύμφωνος με
τα οριζόμενα στην πρόσκληση και το σχετικό υπόδειγμα.

ΝΑΙ ΟΧΙ

ΔΕΝ
ΑΦΟΡΑ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻs
ɅɆɃɇȾȿȸɇȸɇȳȻȰɈȸɁɉɅɃȲɃȿȸɅɆɃɈȰɇȵɏɁ
ȳȻȰɈȸɁȵɅȻȿɃȳȸɇɈɆȰɈȸȳȻȾɏɁɈɃɅȻȾȸɇȰɁȰɅɈɉɂȸɇɀȵɅɆɏɈɃȲɃɉȿȻȰɈɃɅȻȾɏɁȾɃȻɁɃɈȸɈɏɁ
ɇɈɃɅȿȰȻɇȻɃ
ȵɅȻɇɉɁȰɅɈɃɀȵɁȰȵȳȳɆȰɌȰ




ɇʐɶʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ͗
ȵʐʌʘʋɲʁʃʊȳɸʘʌɶɿʃʊɈɲʅɸʀʉȰɶʌʉʏɿʃɼʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎ;ȵȳɈȰȰͿ
ȵʐʌʘʋɲʁʃʊɈɲʅɸʀʉȺɳʄɲʍʍɲʎʃɲɿȰʄɿɸʀɲʎ;ȵɈȺȰͿ
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ȵɅȻɇɉɁȰɅɈɃɀȵɁȰȵȳȳɆȰɌȰ
ɇɻʅɸɿʙʍʏɸɍʊʋʉʐɿʍʖʑɸɿʃɲɿȴͬȵʊʋʉʐɷɸʆɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿ͘
ɲͬɲ
ϭ

Ϯ

ϯ

ȵʋɿʍʐʆɲʋʏʊʅɸʆɲɹɶɶʌɲʔɲͲɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ
ɌȰȾȵȿɃɇȰ
Ɉɲɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳʍʑʍʏɲʍɻʎ;ɿɷʌʐʏɿʃɼʋʌɳʇɻ͕ʃɲʏɲʍʏɲʏɿʃʊʃɲɿʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎͿ
ɼ ʍʖɹɷɿʉ ɲʐʏʙʆ͘ ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʏɲ ɲʆʘʏɹʌʘ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ʋʌɳʇɸɿʎ
ɷɻʅʉʍɿɸʐʏɹɸʎ ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʉʆʏɲɿ ʏʉ ɌȵȾ ʍʑʍʏɲʍɻʎ ʃɲɿ ʏʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ
ʃʘɷɿʃʉʋʉɿɻʅɹʆʉʃɲɿɷɻʅʉʍɿɸʐʅɹʆʉʃɲʏɲʍʏɲʏɿʃʊ͘
ɇʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎɃɈȰ͕ɴɸɴɲʀʘʍɻʏɻʎʉɿʃɸʀɲʎɅɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎʏɻʎɹɷʌɲʎ
ʏɻʎ ɼ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ ȵʍʘʏɸʌɿʃʙʆ ȴɻʅʊʍɿɲʎ ȴɿʉʀʃɻʍɻʎ Θ Ȱʋʉʃɹʆʏʌʘʍɻʎ ɻ
ʉʋʉʀɲ ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ɲʋʊ ʏʉ ɀɻʏʌʙʉ ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ͕
ɸʔʊʍʉʆ ʃɲʏɳ ʏʉ ʖʌʊʆʉ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ ɷɿɲɶʘʆɿʍʅʉʑ ɸʃɷʀɷʉʆʏɲɿ
ʍʖɸʏɿʃɹʎɴɸɴɲɿʙʍɸɿʎ
Ʌʌɲʃʏɿʃʊ ɲʋʉʔɳʍɸʘʆ ʏʉʐ ɲʌʅʊɷɿʉʐ ʉʌɶɳʆʉʐ ʏʉʐ ʐʋʉʗɼʔɿʉʐ ʔʉʌɹɲ ʅɸ ʏʉ
ʉʋʉʀʉɸɶʃʌʀʆɸʏɲɿɻʍʐʅʅɸʏʉʖɼʏʉʐʍʏɻʆɸʆʄʊɶʘʋʌʊʍʃʄɻʍɻʃɲɿɸɶʃʌʀʆɸʏɲɿʃɲɿ
ʋɲʌɹʖɸʏɲɿ ʍɸ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ ɳʏʉʅʉ ɼ ɳʏʉʅɲ ;ʆʊʅɿʅʉʎ ɸʃʋʌʊʍʘʋʉʎͿ
ɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻ ʆɲ ʐʋʉɶʌɳʗɸɿ ʊʄɲ ʏɲ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆɻʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ʋʌʊʏɲʍɻʎ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɶɿɲ ʆɲ ʃɲʏɲɽɹʍɸɿ ʏɻʆ
ʋʌʊʏɲʍɻ͘ ɇɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿ ʊʏɿ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ Ȱ͘ȵ͘ ʉɿ ɲʆʘʏɹʌʘ ɲʋʉʔɳʍɸɿʎ
ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿɲʋʊʏʉɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊʍʐʅɴʉʑʄɿʉ

ɍɼȴͬȵ








ϰ

Ȱʋʊʔɲʍɻ ʏʘʆ ɲʌʅʉɷʀʘʆ ʉʌɶɳʆʘʆ ʏʉʐ ʔʉʌɹɲ ʊʋʉʐ ɽɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʊʄɸʎ ʉɿ ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ ʅɸʏɲɴɿɴɳɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ȵʋʀʋɸɷʉ ȿɼʗɻʎ
Ȱʋʉʔɳʍɸʘʆ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɸʋɿʏɸʐʖɽɸʀ ɻ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐ
ʏʉʋɿʃʉʑ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɲʋʉʔɳʍɸɿʎ ʏʘʆ ɲʌʅʉɷʀʘʆ ʉʌɶɳʆʘʆ ʏʘʆ
ʔʉʌɹʘʆ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ʃɲʏɲʌʖɼʆ ɲʆʏɿʋʌʉʍʙʋɸʐʍɻ ʏʉʐʎ ʍʏʉ ȵʋʀʋɸɷʉ ȿɼʗɻʎ
Ȱʋʉʔɳʍɸʘʆ͕ ʍʑʅʔʘʆɲ ʃɲɿ ʅɸ ʏɲ ʍɻʅɸʀɲ ϳ Θ ϴ ʏʉʐ ʐʋʉʃɸʔɲʄɲʀʉʐ ϵ͘ϯ ʃɲɿ ʏʉ
ʃɸʔɳʄɲɿʉϯʏɻʎʋʌʊʍʃʄɻʍɻʎ͘

ϱ

Ȼʍʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ɼ ɲʋʊʍʋɲʍʅɲ ɿʍʉʄʉɶɿʍʅʉʑ ʏʉʐ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉʐ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑ ɹʏʉʐʎ ɼ
ʏʘʆ ʏʌɿʙʆ ʏɸʄɸʐʏɲʀʘʆ ɸʏʙʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ʍɻʅɸʀʉ Ϯ ʏʉʐ ʐʋʉͲʃɸʔɲʄɲʀʉʐ ϵ͘ϯ
ʏɻʎʋʌʊʍʃʄɻʍɻʎ



ϲ

ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ ʏɻʎ ʋɲʌ͘ ϰ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ϴ ʏʉʐ ʆ͘ ϭϱϵϵͬϭϵϴϲ ;ɌȵȾ Ȱʚ ϳϱͿ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʍɻʅɸʀʉϭʏʉʐʐʋʉͲʃɸʔɲʄɲʀʉʐϵ͘ϯʏɻʎʋʌʊʍʃʄɻʍɻʎ



ϳ

Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊʋʌʉʏʑʋʉʐʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʐʋɳʌʖɸɿ͘



ϴ

ɍɳʌʏɸʎ ʃɲɿ ʄʉɿʋɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲͬʋʀʆɲʃɸʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍʏɻʆ ɲʋʉʏʑʋʘʍɻ ʏʉʐ
ʃɸʔɲʄɲʀʉʐϮʏʉʐʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ/



ϵ

Ʌɲʌɲʍʏɲʏɿʃɳ ͬ ʋɲʌʉʐʍɿʉʄʊɶɿɲ ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ ɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ ͬ ɸʆɻʅɹʌʘʍɻʎ ͬ
ɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍʏɻʆ ʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻ ʏʉʐ ʃɸʔɲʄɲʀʉʐ ϯ ʏʉʐ
ʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ/
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ϭϬ

ɌȰȾȵȿɃɇȲ
Ʌɲʌɲʍʏɲʏɿʃɳ ͬ ʋɲʌʉʐʍɿʉʄʊɶɿɲ ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ ɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍʏɻʆ
ʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻʏʉʐʃɸʔɲʄɲʀʉʐϭʏʉʐʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ//



Ƀ ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ ʔʉʌɹɲʎ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʐʋʉɴɳʄɸɿ ʃɲɿ ɸʋɿʋʄɹʉʆ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɽɸʘʌɸʀ ʊʏɿ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ
ɸʆɿʍʖʑʍʉʐʆʏɻʆʋʌʊʏɲʍɼʏʉʐ͘
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ȳɿɲʏɻɴɲɽʅʉʄʊɶɻʍɻʏʉʐʃʌɿʏɻʌʀʉʐ͕ʘʎ
ʆɻʍɿʘʏɿʃɼʋɸʌɿʉʖɼɽɸʘʌɸʀʏɲɿʏʉ
ʍʑʆʉʄʉʏʘʆʆɻʍɿʙʆʏɻʎʖʙʌɲʎɸʃʏʊʎ
Ⱦʌɼʏɻʎʃɲɿȵʑɴʉɿɲʎʃɲɿɶɿɲʏɻʆ
ʉʌɸɿʆʊʏɻʏɲʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆɃɷɻɶʀɲ
;ȵɃȾͿϳϱͬϮϲϴ͘

ȳɿɲʏɻɴɲɽʅʉʄʊɶɻʍɻʏʉʐʃʌɿʏɻʌʀʉʐ͕ʘʎ
ʆɻʍɿʘʏɿʃɼʋɸʌɿʉʖɼɽɸʘʌɸʀʏɲɿʏʉ
ʍʑʆʉʄʉʏʘʆʆɻʍɿʙʆʏɻʎʖʙʌɲʎɸʃʏʊʎ
Ⱦʌɼʏɻʎʃɲɿȵʑɴʉɿɲʎʃɲɿɶɿɲʏɻʆ
ʉʌɸɿʆʊʏɻʏɲʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆɃɷɻɶʀɲ
;ȵɃȾͿϳϱͬϮϲϴ͘

ɀʊʆɿʅʉʎʋʄɻɽʐʍʅʊʎфϯϱɸʏʙʆʋʌʉʎ
ʏʉʆɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉхϱϱ

ȰʋʉɶʌɲʔɼϮϬϭϭ͘;Ʌʉʍʉʍʏʊ
Ȱʋɲʍʖʉʄʉʑʅɸʆʘʆʍʏʉʆʋʌʘʏʉɶɸʆɼ
ʏʉʅɹɲʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏʉʐʎʍʐʆʉʄɿʃɳ
ɲʋɲʍʖʉʄʉʑʅɸʆʉʐʎͿ

ɀʊʆɿʅʉʎʋʄɻɽʐʍʅʊʎ
ʉʌɸɿʆʙʆɼʆɻʍɿʘʏɿʃʙʆ
ʋɸʌɿʉʖʙʆʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ
ʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎ

Ʌʉʍʉʍʏʊʅʉʆʀʅʉʐ
ʋʄɻɽʐʍʅʉʑʏʘʆ
ʉʌɸɿʆʙʆɼʆɻʍɿʘʏɿʃʙʆ
ʋɸʌɿʉʖʙʆ͕ʋʌʉʎʏʉ
ʍʐʆʉʄɿʃʊʋʄɻɽʐʍʅʊʏɻʎ
ʋɸʌɿʉʖɼʎ

ȸʄɿʃɿɲʃɼɷɿɳʌɽʌʘʍɻ

Ȱʋɲʍʖʊʄɻʍɻʍʏʉʆ
ʋʌʘʏʉɶɸʆɼʏʉʅɹɲ
;ɶɸʘʌɶʀɲ͕ɷɲʍʉʃʉʅʀɲ͕
ɲʄɿɸʀɲͿ

Ȱ͘ϭ

Ȱ͘Ϯ

Ȱ͘ϯ

Ȱ͘ϱ

ȰͬȰ ȾɆȻɈȸɆȻȰȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ ȰɁȰȿɉɇȸȾɆȻɈȸɆȻɃɉͬɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ

шϭϬϬ

шϱϬͲфϭϬϬ

шϭϬͲфϱϬ

ϬͲфϭϬ

ȲȰȺɀɃɇ

Ȱʋɲʍʖʉʄʉʑʅɸʆʉɿʍʏʉʆ
ʋʌʘʏʉɶɸʆɼʏʉʅɹɲͬɇʑʆʉʄʉ
ɲʋɲʍʖʉʄʉʐʅɹʆʘʆ

ɀʊʆɿʅʉʎʋʄɻɽʐʍʅʊʎфϯϱ
ɸʏʙʆͬɀʊʆɿʅʉʎʋʄɻɽʐʍʅʊʎ
хϱϱɸʏʙʆ

ϳϱ

Ϭ

ϬйͲфϱй

шϭϱйͲфϮϬй

ϭϬϬ

шϳϱй

ϱϬ

ϳϱ

шϱϬйͲфϳϱй

шϱйͲфϭϱй

ϱϬ

Ϭ

ϭϬϬ

ϳϱ

ϱϬ

Ϭ

ϭϬϬ

ϳϱ

ϱϬ

Ϭ

шϭϬйͲфϱϬй

ϬйͲфϭϬй

ϬйͲфϭϬй
ɀʊʆɿʅʉʎɅʄɻɽʐʍʅʊʎʉʌɸɿʆʙʆ
ɼʆɻʍɿʘʏɿʃʙʆʋɸʌɿʉʖʙʆʏɻʎ
шϭϬйͲфϱϬй
ʋɸʌɿʉʖɼʎ
ʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎͬɇʐʆʉʄɿʃʊʅʊʆɿʅʉ
шϱϬйͲфϳϱй
ʋʄɻɽʐʍʅʊʋɸʌɿʉʖɼʎ
ʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎ
шϳϱй

Ʌʄɻɽʐʍʅʊʎʉʌɸɿʆʙʆɼ
ʆɻʍɿʘʏɿʃʙʆʋɸʌɿʉʖʙʆʏɻʎ
ʋɸʌɿʉʖɼʎʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎͬϭϬϬϬ

ɈɆɃɅɃɇɉɅɃȿɃȳȻɇɀɃɉ
ȲȰȺɀɃɉ

ȵɂȵȻȴȻȾȵɉɇȸȾɆȻɈȸɆȻɏɁɃɀȰȴȰɇȰ͗ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɅȵɆȻɃɍȸɇɅȰɆȵɀȲȰɇȸɇ

ȾɆȻɈȸɆȻȰȵɅȻȿɃȳȸɇ>>ͬ>Z

ϱй

ϳй

ϱй

ϱй

Ϭй

ϳй

Ϭй

Ϭй

ϰй

ϱй

ϰй

ϰй

ȵȳɈȰȰ ȵɈȺȰ ɇɉɁȴȻȰɇɀɃɇ

Ϯϱй
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Ʌʉʍʉʍʏʊʋɸʌɿʉʖʙʆ
EdhZϮϬϬϬ

ȵʇɳʌʏɻʍɻɲʋʊʏɻʆ
ɲʄɿɸʀɲΘ
ʐɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ

Ȱ͘ϲ

Ȱ͘ϳ

η

ɉɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ

ȺɲʄɳʍʍɿɲȰʄɿɸʀɲ

Ʌʉʍʉʍʏʊʃɳʄʐʗɻʎʏɻʎɹʃʏɲʍɻʎʏɻʎ
ʋɸʌɿʉʖɼʎʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎɲʋʊʋɸʌɿʉʖɹʎ
EdhZϮϬϬϬ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉ
ʗɻʔɿɲʃʊʐʋʊɴɲɽʌʉ
ŚƚƚƉ͗ͬͬŐĞŽĚĂƚĂ͘ŐŽǀ͘ŐƌͬĚĂƚĂƐĞƚͬƚŽͲ
ĚŝŬƚƵŽͲŶĂƚƵƌĂͲϮϬϬϬͲŬĂŝͲ
ƉƌŽƐƚĂƚĞƵŽŵĞŶĞƐͲƉĞƌŝŽŬŚĞƐ

ɀʉʆɳɷɸʎ;Ʌɳʖʐʆʍɻʎ͕Ȼ͘ɍ͘ɇ͕͘
ɍɸʌʍɲʀɸʎɀʉʆɳɷɸʎͿ

ϳ͕ϱ
ϭϱ

ϯ
ϰͲϲ

Ϭ

ϭϬ

Ɂɲɿ
фϯ

Ϭ

ϳ͕ϱ

ϱϬͲϭϱϬ

Ʉʖɿ

Ϭ

фϱϬ

ϯϬ

ϭϬ

Ɂɲɿ

хϰϱϬ

Ϭ

Ʉʖɿ

ϮϮ͕ϱ

ϭϬ

шϮ

ϯϬϭͲϰϱϬ

Ϭ

фϮ

ϭϱ

ϭϬϬ

шϮϱй

ϭϱϭͲϯϬϬ

ϳϱ

ϱϬ

шϭϱйͲфϮϱй

шϱйͲфϭϱй

Ϭ

ϬйͲфϱй

Ϭй

ϯй

ϭϮй

Ϭй

ϱй

ϭй
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ɊʋɲʌʇɻɇʖɸɷʀʉʐɅɃȰɉͬ
Ƀʍʏʌɲʃʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ

Ȱʌɿɽʅʊʎʍʃɲʔʙʆ

Ȼʖɽʐʊʍʃɲʄɲ

Ȱʄɿɸʐʏɿʃɹʎȿɿʅɸʆɿʃɹʎ
ɉʋʉɷʉʅɹʎ

ȶʃʏɲʍɻʋɸʌɿʉʖʙʆEdhZ
ϮϬϬϬɸʆʏʊʎʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ
ʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎͬɇʐʆʉʄɿʃɼ
ɹʃʏɲʍɻʋɸʌɿʉʖɼʎʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎ

ϭϬϬ

шϮϬй
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η

ȰʋʉɶʌɲʔɹʎϮϬϬϭʃɲɿϮϬϭϭ

ȰʋʉɶʌɲʔɼϮϬϭϭͲɀʊʆɿʅʉʎʋʄɻɽʐʍʅʊʎ

ȵʇɹʄɿʇɻʏɻʎ
ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎʋʉʐ
ʍʖɸʏʀɺɸʏɲɿʅɸʏɻʆɲʄɿɸʀɲ
ʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼ

Ʌʄɻɽʐʍʅɿɲʃɼ
ʋʐʃʆʊʏɻʏɲ

Ȱ͘ϴ

Ȱ͘ϵ

ɀɸʏɲʋʉʀɻʍɻ

ɇʐʆʉʄɿʃʊʎʅʊʆɿʅʉʎʋʄɻɽʐʍʅʊʎ
ͬɇʐʆʉʄɿʃɼɹʃʏɲʍɻʏɻʎ
ʋɸʌɿʉʖɼʎʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎȵɈȺȰ

ɇʑɶʃʌɿʍɻɲʌɿɽʅʉʑ
ɲʋɲʍʖʉʄʉʑʅɸʆʘʆʍʏɻʆɲʄɿɸʀɲ
ʅɸʏɲʇʑϮϬϬϭʃɲɿϮϬϭϭ

ɀʉʆɳɷɸʎɀɸʏɲʋʉʀɻʍɻʎ;ɸʃʏʊʎ
ʍʐʍʃɸʐɲʍʏɻʌʀʘʆͿ

Ϭ
ϭϬ
ϭϬϬ

Ʉʖɿ
Ɂɲɿ
ɀɸʀʘʍɻ

ϲϳ
ϯϯ

хϴϯͲчϭϱϬ

ϭϬϬ

хϲϬͲчϴϯ

чϲϬ

Ϭ

ϱϬ

ϯϬ

хϭϬ

Ȱʑʇɻʍɻ
фϭϬй
Ȱʑʇɻʍɻ
шϭϬй

ϮϮ͕ϱ

ϳͲϵ
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Ϭй

Ϭй

ϯй

ϯй

ϭй

ϭй
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ȵʋɳʌʃɸɿɲɲʆɳʄʐʍɻʎʏɻʎ
ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ

Ȳ͘ϭ

Ⱦɲɽʉʌɿʍʅʊʎɽɸʅɲʏɿʃʙʆ
ʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸʘʆʏʉʐʏʉʋɿʃʉʑ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎʃɲɿ
ʍʐʍʖɸʏɿʍʅʊʎɲʐʏʙʆʅɸʏɲ
ɲʆɲʅɸʆʊʅɸʆɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ
ɲʋʊʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐ

ȵʋɳʌʃɸɿɲʏɻʎɲʆɳʄʐʍɻʎ
^͘t͘K͘d͘

ȵʋɳʌʃɸɿɲɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ
ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆɸʃʋʊʆɻʍɻʏɻʎ
Ȳ͘Ϯ
ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎʏʉʋɿʃɼʎ
ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ

ȾɆȻɈȸɆȻȰȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ

ϬͲϰϬ
ϬͲϰϬ
ϬͲϰϬ
ϬͲϮϬ

Ɋʋɲʌʇɻʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆɶɸʘɶʌɲʔɿʃʙʆɲʆɲʔʉʌʙʆɶɿɲ
ɸʋɿʅɹʌʉʐʎɸʆʊʏɻʏɸʎʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎ
ɇɲʔɼʎʃɲɽʉʌɿʍʅʊʎɽɸʅɲʏɿʃʙʆʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸʘʆ
ɇʐʍʖɹʏɿʍɻʏʘʆɽɸʅɲʏɿʃʙʆʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸʘʆʏʉʐɈʉʋ͘Ʌʌʉɶ͘ʅɸ
ʏɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʏɻʎɲʆɳʄʐʍɻʎ^tKd
ɇʐʍʖɹʏɿʍɻʏʘʆɽɸʅɲʏɿʃʙʆʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸʘʆʅɸʏɲ
ʋʉʍʉʏɿʃʉʋʉɿɻʅɹʆɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʏʉʐʏʉʋɿʃʉʑ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ

ϬͲϯϬ

ϬͲϯϬ

ϴй

ϲй

ȴɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʅɸʏʉʆʏʉʋɿʃʊʋʄɻɽʐʍʅʊ͘Ȳɲɽʅʉʄʉɶɸʀʏɲɿʏʉ
ʋʉʍʉʍʏʊʃɳʄʐʗɻʎʏʘʆɃɈȰʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎʏʉʐ
ɈɅʅɸɲʆɲɶʘɶɼʍʏɿʎϱϬʅʉʆɳɷɸʎ;ϱϬʅʉʆɳɷɸʎɍʋʉʍʉʍʏʊ
ʃɳʄʐʗɻʎͿ
ȵʋɳʌʃɸɿɲɲʆɳʄʐʍɻʎʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏɲʍʐʅʋɸʌɳʍʅɲʏɲʏɻʎ
ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
ɊʋɲʌʇɻʃʄɲɷɿʃʙʆͲʏʉʅɸɲʃʙʆɲʆɲʔʉʌʙʆɶɿɲʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼ
ʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎ

ϬͲϱϬ

ϲй

ϬͲϱϬ

ȵʋɳʌʃɸɿɲɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎʅɸʏʉʋɿʃʉʑʎʔʉʌɸʀʎɲʆɳʏʉʅɹɲ͕
ʊʋʘʎʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ͕ʋʉʄɿʏɿʍʅʊʎ͕ɈʉʋɿʃɼȰʐʏʉɷɿʉʀʃɻʍɻ͕
ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʍʐʆʉʖɼ͕ʅɸʏɲʋʉʀɻʍɻ͕ʉʌɶɳʆʘʍɻɷɿʃʏʑʘʆʃʄʋ;ϱ
ʅʉʆɳɷɸʎɶɿɲʃɳɽɸɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʅɸʔʉʌɸʀʎɲʆɳɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊ
ʏʉʅɹɲ͕ʅɸʅɹɶɿʍʏʉϱϬʅʉʆɳɷɸʎͿ

ϱй

ȲȰɆɉɈȸɈȰ

ϬͲϲϬ

ϬͲϰϬ

ȲȰȺɀɃɇ

Ɉɸʃʅɻʌʀʘʍɻʍʐʅʋɸʌɲʍʅɳʏʘʆʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʅɸ
ʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲʋʉʐʋɲʌɲʏʀɽɸʆʏɲɿ

ȰʇɿʉʋɿʍʏʀɲͲɸʋɿʃɲɿʌʊʏɻʏɲʍʏʉɿʖɸʀʘʆʃɲɿʋɻɶʙʆ

ɈɆɃɅɃɇɉɅɃȿɃȳȻɇɀɃɉȲȰȺɀɃɉͬɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ

ϰϱй

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ȳ͘ϰ

ȾɆȻɈȸɆȻȰȵɅȻȿɃȳȸɇ>>ͬ>Z

ȵɂȵȻȴȻȾȵɉɇȸȾɆȻɈȸɆȻɏɁɃɀȰȴȰɇȲ͗ɇɈɆȰɈȸȳȻȾȸɈɃɅȻȾȸɇȰɁȰɅɈɉɂȸɇ

ȰͬȰ

Ȳ͘ϯ

η
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ȵʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻʏʘʆɷʌɳʍɸʘʆʏɻʎ
ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʎʏʉʋɿʃɼʎ
ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ

ɇʐʆɹʌɶɸɿɲʃɲɿ
ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲ

ɍʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃʊʋʄɳʆʉʏʉʋɿʃʉʑ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ

Ȳ͘ϱ

Ȳ͘ϲ

Ȳ͘ϳ

η

ϬͲϭϬ

Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɼɷɿɳʍʏɲʍɻʏʘʆʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆɷʌɳʍɸʘʆ;ϭϬ
ɴɲɽʅʉʀʖʉʌɻɶʉʑʆʏɲɿʊʏɲʆʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿɷʌɳʍɸɿʎʅɸ
ʃʉɿʆʘʆɿʃɼɽɸʅɲʏɿʃɼʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻ͘ɇɸɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɼ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʏʉʃʌɿʏɼʌɿʉɴɲɽʅʉʄʉɶɸʀʏɲɿʅɸϬɴɲɽʅʉʑʎͿ

ɅʉʍʉʍʏʊʀɷɿɲʎʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎʍʏʉʍʐʆʉʄɿʃʊʃʊʍʏʉʎʏʉʐɈ͘Ʌ͘
;фϮϬй͗Ϭɴɲɽʅʉʀ͕ϮϬйͲϯϬй͗Ϯϱɴɲɽʅʉʀ͕хϯϬй͗ϱϬɴɲɽʅʉʀͿ

Ȼʍʊʌʌʉʋɻʃɲʏɲʆʉʅɼʏʘʆʋʊʌʘʆʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏʉʐʎʍʏʊʖʉʐʎ
ʏʉʐʏʉʋɿʃʉʑʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ

Ʌʉʄʐʏɲʅɸɿɲʃɼʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻ;ȵȳɈȰȰͲȵɈȺȰͿ;ʑʋɲʌʇɻϮϬ
ɴɲɽʅʉʀ͕ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳϬɴɲɽʅʉʀͿ
ɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʅɸʄʉɿʋɹʎɲʆɲʋʏʐʇɿɲʃɹʎɷʌɳʍɸɿʎ
ʋɸʌɿʉʖɼʎ

ϬͲϱϬ

ϬͲϱϬ

ϬͲϰϬ

ϬͲϮϬ

ϬͲϰϬ

ϬͲϮϬ

ϬͲϮϬ

ϬͲϭϬ

Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼɷɿɳʍʏɲʍɻʏʘʆʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆɷʌɳʍɸʘʆ;ϭϬ
ɴɲɽʅʉʀʖʉʌɻɶʉʑʆʏɲɿʊʏɲʆʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿɷʌɳʍɸɿʎʅɸ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼɽɸʅɲʏɿʃɼʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻ͘ɇɸɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɼ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʏʉʃʌɿʏɼʌɿʉɴɲɽʅʉʄʉɶɸʀʏɲɿʅɸϬɴɲɽʅʉʑʎͿ

ȾɲɿʆʉʏʊʅʉʎʖɲʌɲʃʏɼʌɲʎʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆɷʌɳʍɸʘʆͲ
ɷɿʃʏʑʘʍɻͬʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʃʄɳɷʘʆʃɲɿʔʉʌɹʘʆ;ϮϬɴɲɽʅʉʀ
ʖʉʌɻɶʉʑʆʏɲɿʊʏɲʆʏʉʋʉʍʉʍʏʊʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʏʘʆɸʆ
ʄʊɶʘɷʌɳʍɸʘʆɸʀʆɲɿʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉɼʀʍʉʏʉʐϭϬй͘ɇɸ
ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɼʋɸʌʀʋʏʘʍɻʏʉʃʌɿʏɼʌɿʉɴɲɽʅʉʄʉɶɸʀʏɲɿʅɸϬ
ɴɲɽʅʉʑʎͿ
ȶʌɶɲʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎʋʉʐɽɲʍʐʅʅɸʏɹʖɸɿɻɃɈȴ;Ϭɴɲɽʅʉʀɶɿɲ
ɹʆɲʋʌʉʍʖɹɷɿʉʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ͕ϮϬɴɲɽʅʉʀɶɿɲʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɲ
ʏʉʐɸʆʊʎͿ
ɇʐʆɹʌɶɸɿɲɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆɷʌɳʍɸʘʆ
ʏʉʐʏʉʋɿʃʉʑʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ

ϬͲϰϬ

Ʌɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉɷʌɳʍɸʘʆʍʏʌɲʏɻɶɿʃʙʆʏʉʋɿʃɼʎɲʆɳʋʏʐʇɻʎʃɲɿ
ɸʋɳʌʃɸɿɲɸʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻʎ
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η

ȾɆȻɈȸɆȻȰȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ

ɇʐʅʅɸʏʉʖɼɸʃʋʌʉʍʙʋʘʆ
ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆʃɲɿʃʉɿʆʘʆɿʃʙʆ
ʉʅɳɷʘʆʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎʍʏʉ
ɸʏɲɿʌɿʃʊʍʖɼʅɲʏʉʐʔʉʌɹɲ

ȰͬȰ

ȳϭ

ɈɆɃɅɃɇɉɅɃȿɃȳȻɇɀɃɉȲȰȺɀɃɉ

ɇʐʅʅɸʏʉʖɼȰΖȲɲɽʅʉʑɈʉʋ͘
Ȱʐʏʉɷɿʉʀʃɻʍɻʎ;ɇʐʅʅɸʏʉʖɼʊʄʘʆ
ʏʘʆɃɈȰȰΖȲɲɽʅʉʑʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ
ʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎɸʃʏʊʎɅȵȴ͗ϮϬɴɲɽʅʉʀ͘
ɇʐʅʅɸʏʉʖɼʅɹʌʉʐʎʏʘʆɃɈȰ
ȰʚȲɲɽʅʉʑʃɲɿʏɻʎɅȵȴ͗ϭϬɴɲɽʅʉʀ͘
ȴɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳϬɴɲɽʅʉʀ͘Ϳ
ɇʐʅʅɸʏʉʖɼȲΖȲɲɽʅʉʑɈʉʋ͘
Ȱʐʏʉɷɿʉʀʃɻʍɻʎ;ɇʐʅʅɸʏʉʖɼʊʄʘʆ
ʏʘʆɃɈȰȲΖȲɲɽʅʉʑʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ
ʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎ͗ϭϬɴɲɽʅʉʀ͕
ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳϬɴɲɽʅʉʀ͘ȸ
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʍʐʄʄʉɶɿʃʙʆʉʌɶɳʆʘʆ
ɇʐʅʅɸʏʉʖɼʍʏʉʅɸʏʉʖɿʃʊͬ
ʏʘʆɃɈȰȲΖȲɲɽʅʉʑɷɸʆʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ
ɸʏɲɿʌɿʃʊʃɸʔɳʄɲɿʉʏʉʐ
ʐʋʊʗɻʍʏɻɴɲɽʅʉʄʊɶɻʍɻͿ
ʔʉʌɹɲʋʉʐʐʋʉɴɳʄʄɸɿ
ȰɶʌʉʏɿʃʙʆͬȰʄɿɸʐʏɿʃʙʆʔʉʌɹʘʆ
ʏɻʆʋʌʊʏɲʍɻ
;ʍʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʙʆ͕ɸʆʙʍɸʘʆ͕
ʍʐʄʄʊɶʘʆʃʄʋͿ;ɀʉʆʉʏɲʅɸɿɲʃɳ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ͗ɇʐʅʅɸʏʉʖɼ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆɸʆʊʎɲɶʌʉʏɿʃʉʑͬ
ɲʄɿɸʐʏɿʃʉʑʔʉʌɹɲ͗ϮϬɴɲɽʅʉʀ͕
ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳϬɴɲɽʅʉʀ͘
Ʌʉʄʐʏɲʅɸɿɲʃɳʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ͗
ɇʐʅʅɸʏʉʖɼʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆɸʆʊʎ
ɲɶʌʉʏɿʃʉʑʃɲɿɸʆʊʎɲʄɿɸʐʏɿʃʉʑ
ʔʉʌɹɲ͗ϮϬɴɲɽʅʉʀ͕ʍʐʅʅɸʏʉʖɼɸʆʊʎ
ɲɶʌʉʏɿʃʉʑɼɸʆʊʎɲʄɿɸʐʏɿʃʉʑ
ʔʉʌɹɲ͗ϭϬɴɲɽʅʉʀ͕ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳϬ
ɴɲɽʅʉʀ͘Ϳ

ȰɁȰȿɉɇȸȾɆȻɈȸɆȻɃɉͬ
ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ

ȾɆȻɈȸɆȻȰȵɅȻȿɃȳȸɇ>>ͬ>Z
ȵɂȵȻȴȻȾȵɉɇȸȾɆȻɈȸɆȻɏɁɃɀȰȴȰɇȳ͗ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɌɃɆȵȰͲȵɈȰȻɆȻȾȸɇɇɍȵɇȸɇ

ϬͬϮϬ

ϬͬϭϬ

ϬͬϮϬ

ȲȰȺɀɃɇ
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ϯϬй
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ȳϮ

ɇʐʅʅɸʏʉʖɼɸʃʋʌʉʍʙʋʘʆ
ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆʃɲɿʃʉɿʆʘʆɿʃʙʆ
ʉʅɳɷʘʆʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎʍʏʉ
ɸʋʀʋɸɷʉʄɼʗɻʎɲʋʉʔɳʍɸʘʆ
;ȵȴɅͿ


η

ϬͬϭϬ

ϬͬϭϬ

ϬͬϮϬ

Ⱦʉɿʆʘʆɿʃʙʆʔʉʌɹʘʆ;ɶʐʆɲʀʃɸʎ͕
ȰɀȵȰ͕ʆɹʉɿʃʄʋͿ;ɇʐʅʅɸʏʉʖɼ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆɸʆʊʎʔʉʌɹɲ͗ϭϬ
ɴɲɽʅʉʀ͕ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳϬɴɲɽʅʉʀ͘Ϳ
Ʌʉʄɿʏɿʍʏɿʃʙʆʔʉʌɹʘʆ;ɇʐʅʅɸʏʉʖɼ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆɸʆʊʎʔʉʌɹɲ͗ϭϬ
ɴɲɽʅʉʀ͕ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳϬɴɲɽʅʉʀ͘Ϳ
ɇʐʅʅɸʏʉʖɼȰΖȲɲɽʅʉʑɈʉʋ͘
Ȱʐʏʉɷɿʉʀʃɻʍɻʎ;ɇʐʅʅɸʏʉʖɼɃɈȰȰΖ
Ȳɲɽʅʉʑʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎ͗
ϮϬɴɲɽʅʉʀ͕ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳϬɴɲɽʅʉʀ͘Ϳ

ϬͬϭϬ

ϬͬϭϬ

Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆʔʉʌɹʘʆ
;ɇʐʅʅɸʏʉʖɼʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆɸʆʊʎ
ʔʉʌɹɲ͗ϭϬɴɲɽʅʉʀ͕ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳϬ
ɴɲɽʅʉʀ͘Ϳ

ɇʐʅʅɸʏʉʖɼȲΖȲɲɽʅʉʑ
Ɉʉʋ͘Ȱʐʏʉɷɿʉʀʃɻʍɻʎ;ɇʐʅʅɸʏʉʖɼ
ʊʄʘʆʏʘʆɃɈȰȲΖȲɲɽʅʉʑʏɻʎ
ʋɸʌɿʉʖɼʎʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎ͗ϭϬɴɲɽʅʉʀ͕
ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳϬɴɲɽʅʉʀ͘ȸ
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʍʐʄʄʉɶɿʃʙʆʉʌɶɳʆʘʆ
ʏʘʆɃɈȰȲΖȲɲɽʅʉʑɷɸʆʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ
ʐʋʊʗɻʍʏɻɴɲɽʅʉʄʊɶɻʍɻͿ

ϬͬϮϬ

ȵʅʋʉʌɿʃʙʆʔʉʌɹʘʆ;ɸʋɿʅɸʄɻʏɼʌɿɲ͕
ʍʐʄʄʊɶʘʆʃʄʋͿ;ɇʐʅʅɸʏʉʖɼ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆɸʆʊʎʔʉʌɹɲ͗ϮϬ
ɴɲɽʅʉʀ͕ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳϬɴɲɽʅʉʀ͘Ϳ
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η

ϬͬϮϬ

ϬͬϮϬ

ϬͬϭϬ

ϬͬϭϬ

ϬͬϭϬ

ȰɶʌʉʏɿʃʙʆͬȰʄɿɸʐʏɿʃʙʆʔʉʌɹʘʆ
;ʍʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʙʆ͕ɸʆʙʍɸʘʆ͕
ʍʐʄʄʊɶʘʆʃʄʋͿ;ɀʉʆʉʏɲʅɸɿɲʃɳ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ͗ɇʐʅʅɸʏʉʖɼ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆɸʆʊʎɲɶʌʉʏɿʃʉʑͬ
ɲʄɿɸʐʏɿʃʉʑʔʉʌɹɲ͗ϮϬɴɲɽʅʉʀ͕
ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳϬɴɲɽʅʉʀ͘
Ʌʉʄʐʏɲʅɸɿɲʃɳʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ͗
ɇʐʅʅɸʏʉʖɼʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆɸʆʊʎ
ɲɶʌʉʏɿʃʉʑʃɲɿɸʆʊʎɲʄɿɸʐʏɿʃʉʑ
ʔʉʌɹɲ͗ϮϬɴɲɽʅʉʀ͕ʍʐʅʅɸʏʉʖɼɸʆʊʎ
ɲɶʌʉʏɿʃʉʑɼɸʆʊʎɲʄɿɸʐʏɿʃʉʑ
ʔʉʌɹɲ͗ϭϬɴɲɽʅʉʀ͕ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳϬ
ɴɲɽʅʉʀ͘Ϳ
ȵʅʋʉʌɿʃʙʆʔʉʌɹʘʆ;ɸʋɿʅɸʄɻʏɼʌɿɲ͕
ʍʐʄʄʊɶʘʆʃʄʋͿ;ɇʐʅʅɸʏʉʖɼ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆɸʆʊʎʔʉʌɹɲ͗ϮϬ
ɴɲɽʅʉʀ͕ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳϬɴɲɽʅʉʀ͘Ϳ
Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆʔʉʌɹʘʆ
;ɇʐʅʅɸʏʉʖɼʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆɸʆʊʎ
ʔʉʌɹɲ͗ϭϬɴɲɽʅʉʀ͕ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳϬ
ɴɲɽʅʉʀ͘Ϳ
Ⱦʉɿʆʘʆɿʃʙʆʔʉʌɹʘʆ;ɶʐʆɲʀʃɸʎ͕
ȰɀȵȰ͕ʆɹʉɿʃʄʋͿ;ɇʐʅʅɸʏʉʖɼ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆɸʆʊʎʔʉʌɹɲ͗ϭϬ
ɴɲɽʅʉʀ͕ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳϬɴɲɽʅʉʀ͘Ϳ
Ʌʉʄɿʏɿʍʏɿʃʙʆʔʉʌɹʘʆ;ɇʐʅʅɸʏʉʖɼ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆɸʆʊʎʔʉʌɹɲ͗ϭϬ
ɴɲɽʅʉʀ͕ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳϬɴɲɽʅʉʀ͘Ϳ
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ȵʏʉɿʅʊʏɻʏɲʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎʏʉʐ
ʍʖɸɷʀʉʐ

Ⱦɲɽɲʌɼɽɹʍɻʏʉʐʔʉʌɹɲ

ȳϯ

ȳϰ

η

ϬͲϲϬ

ϬͲϭϬϬ

Ȳɲʍɿʃʊʎʐʋɻʌɸʍɿɲʃʊʎʋʐʌɼʆɲʎ;ɶɿɲ
ʃɳɽɸɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲɅȵɼɈȵɷʀʆʉʆʏɲɿ
ϮϬʅʉʆɳɷɸʎʅɸʅɹɶɿʍʏʉʏʉʐʎϲϬ
ɴɲɽʅʉʑʎͿ

ɇʏɸʄɹʖɻʋʉʐ
ɲʋɲʍʖʉʄʉʑʆʏɲɿʍʏʉ
ʔʉʌɹɲʃɲɿɶɿɲʏɲʉʋʉʀɲ
ʐʋɳʌʖɸɿɷɹʍʅɸʐʍɼʏʉʐ
ɶɿɲʏɻʆɲʋɲʍʖʊʄɻʍɼʏʉʐʎ
ʍʏɻʆɃɈȴɲʋʊʏɻʆɹʆɲʌʇɻ
ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎʏʉʐɈɅ͘
ɇʏʉɿʖɸʀɲɿʍʉʄʉɶɿʍʅʉʑϭͬϭ
ȳɿɲʃɳɽɸϮϱ͘ϬϬϬΦʃɲɽɲʌɼɽɹʍɻ
ͲϯϭͬϭϮͬϮϬϭϱɼɶɿɲʏɿʎ
ʆɸʉʍʑʍʏɲʏɸʎɸʏɲɿʌɸʀɸʎ͕
ɷʀɷʉʆʏɲɿϭϬʅʉʆɳɷɸʎ͕ʅɸʅɹɶɿʍʏʉʏʉ
ʏʉʅɸʏʉʖɿʃʊʏʉʐʎ
ϭϬϬ͘
ʃɸʔɳʄɲɿʉ͘

ϬͬϮϬ



ϬͲϮϬ

ȵʋɳʌʃɸɿɲʃʏɿʌɿɲʃʙʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆʃɲɿɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
;ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻʃʏɿʌɿɲʃɼɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʃɲɿɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎɶɿɲʏʉʍʑʆʉʄʉʏʘʆ
ʍʏɸʄɸʖʙʆʏʉʐʉʌɶɲʆʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ
ʏɻʎɃɈȴ͗ϮϬɴɲɽʅʉʀ͕ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳϬ
ɴɲɽʅʉʀͿ
Ʌɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʔʉʌɹɲʅɹʍʘɷɿɸɽʆʙʆ
ʋʌʉʏʑʋʘʆ;Ɋʋɲʌʇɻʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ͗
ϮϬɴɲɽʅʉʀ͕ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳϬɴɲɽʅʉʀͿ
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η

ȳϳ

ȳϲ

Ʌʉʍʉʍʏʊɷɻʅʊʍɿɲʎɷɲʋɳʆɻʎ
ʋʄɻʌʘʅʙʆʘʎʋʌʉʎʏɻ
ʍʐʆʉʄɿʃɼɷɻʅʊʍɿɲɷɲʋɳʆɻ
ʏʉʐɈ͘Ʌ͘ʘʎʏɻʆϯϭͬϭϮͬϮϬϭϱ͘

ɇʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏʉʐ
ʋʉʍʉʍʏʉʑɷɸʆ
ʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿʐʋʊʗɻʏʉ
ɀɹʏʌʉʋʉʐɲʔʉʌɳʍʏɿʎ
Ʌʉʍʉʍʏʊɷɻʅʊʍɿɲʎɷɲʋɳʆɻʎ
ʆʉʅɿʃʙʆɷɸʍʅɸʑʍɸʘʆʘʎʋʌʉʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɹʎɷɲʋɳʆɸʎ͘
ʏɻʍʐʆʉʄɿʃɼɷɻʅʊʍɿɲɷɲʋɳʆɻ ɇʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎʃɲɿɈ͘Ʌ͘
ʏʉʐɈ͘Ʌ͘ʅɹʖʌɿʃɲɿʍʏɿʎ
Ȱʄɿɸʀɲʎʏʉʋʉʍʉʍʏʊ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϱ͘
ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɲɽʌʉɿʍʏɿʃɳ
ʃɲɿɶɿɲʏɲɷʑʉ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ͘

ȳϱ

ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʉʏʑʋʉʎ͗;Ʌʉʍʉʍʏʊ
ɲʋʉʌʌʊʔɻʍɻʎʅɸʀʉʆϯϬйͿɍϮ
ʅʉʆɳɷɸʎ͘
ɀɹɶɿʍʏʉʎɴɲɽʅʊʎʉɿϭϬϬʅʉʆɳɷɸʎ
ʃɲɿɸʄɳʖɿʍʏʉʎʅɻɷɹʆ;ϬͿ͘

ɀɹɶɿʍʏʉʎɴɲɽʅʊʎʉɿϭϬϬʅʉʆɳɷɸʎ
ʃɲɿɸʄɳʖɿʍʏʉʎʅɻɷɹʆ;ϬͿ͘Ƀɴɲɽʅʊʎ
ɽɲɿʍʉʑʏɲɿʅɸʏʉʋʉʍʉʍʏʊʏʉʐ
ʃʌɿʏɻʌʀʉʐ͘

ϬͲϭϬϬ

ϬͲϭϬϬ

ϬͲϭϬϬ

ϱй

ϯй

Ϯй

Ϭй

Ϭй

ϯй
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ɇʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏʉʐ
ʋʉʍʉʍʏʉʑɷɸʆ
ʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿʐʋʊʗɻʏʉ
ɀɹʏʌʉʋʉʐɲʔʉʌɳʍʏɿʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɹʎɷɲʋɳʆɸʎ͘
ɇʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎʃɲɿɈ͘Ʌ͘

ȴɸʀʃʏɻʎʌɸʐʍʏʊʏɻʏɲʎ
;ɿʍʉʄʉɶɿʍʅʊʎϭͬϭͲ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϱͿ

;ʃʐʃʄʉʔʉʌʉʑʆ
ɸʆɸʌɶɻʏɿʃʊнʅɸʏɲɴɲʏɿʃʉʀ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʀ
ɸʆɸʌɶɻʏɿʃʉʑͿͬ
;ɴʌɲʖʐʋʌʊɽɸʍʅɸʎ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎн
;ȴɸʀʃʏɻʎʌɸʐʍʏʊʏɻʏɲʎͲϬ͕ϵϬͿɍϭϬϬ
ʅɸʏɲɴɲʏɿʃʉʀʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʀ ɍϱʅʉʆɳɷɸʎ
ʋɲɽɻʏɿʃʉʑͿ͘ȵʄɳʖɿʍʏʉʎ
ɴɲɽʅʊʎʏʉʅɻɷɹʆ;ϬͿʃɲɿ
ʅɹɶɿʍʏʉʎʏʉɸʃɲʏʊ;ϭϬϬͿ͘
ȴɸʀʃʏɻʎʌɸʐʍʏʊʏɻʏɲʎч
Ϭ͕ϵ͗Ϭɴɲɽʅʉʀ͘
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ȳϴ

Ȱʌɿɽʅʊʎɹʌɶʘʆɷɿɲʃʌɲʏɿʃɼʎɼ
ɷɿɲʏʉʋɿʃɼʎʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎʋʉʐ
ʍʐʅʅɸʏɸʀʖɸɻɃɈȴʃɲʏɳʏɻʆ
ϰɻɅʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʃɼɅɸʌʀʉɷʉ

η

ɇʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎʃɲɿɈ͘Ʌ͘
Ȱʄɿɸʀɲʎʉɲʌɿɽʅʊʎʏʘʆ
ɹʌɶʘʆʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ
ɲɽʌʉɿʍʏɿʃɳʃɲɿɶɿɲʏɲ
ɷʑʉʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ͘

Ȱʄɿɸʀɲʎʏʉʋʉʍʉʍʏʊ
ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɲɽʌʉɿʍʏɿʃɳ
ʃɲɿɶɿɲʏɲɷʑʉ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ͘

ɇʐʅʅɸʏʉʖɼʍɸɷɿɲʏʉʋɿʃʊɼ
ɷɿɲʃʌɲʏɿʃʊʍʖɹɷɿʉʘʎɸʏɲʀʌʉʎ
;ɸʃʏʊʎʍʐʆʏʉʆɿʍʏɼͿ;ɇɸɽɸʏɿʃɼ
ɲʋɳʆʏɻʍɻ͗ϯϬɴɲɽʅʉʀ͕ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳ
ϬɴɲɽʅʉʀͿ
ɇʐʅʅɸʏʉʖɼʍɸɸʋɿʋʄɹʉʆɷɿɲʃʌɲʏɿʃʊ
ɼɷɿɲʏʉʋɿʃʊʍʖɹɷɿʉ;ɇɸɽɸʏɿʃɼ
ɲʋɳʆʏɻʍɻ͗ϮϬɴɲɽʅʉʀ͕ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳ
ϬɴɲɽʅʉʀͿ

ɇʐʅʅɸʏʉʖɼʍɸʍʖɹɷɿʉʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ
ʘʎʍʐʆʏʉʆɿʍʏɼʎɼɸɽʆɿʃʊʎ
ʍʐʆʏʉʆɿʍʏɼʎ;ɇɸɽɸʏɿʃɼɲʋɳʆʏɻʍɻ͗
ϱϬɴɲɽʅʉʀ͕ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳϬɴɲɽʅʉʀͿ
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ϬͬϯϬ

ϬͬϱϬ

Ϯй

Ϭй
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ
ɅɆɃɇȾȿȸɇȸɇȳȻȰɈȸɁɉɅɃȲɃȿȸɅɆɃɈȰɇȵɏɁ
ȳȻȰɈȸɁȵɅȻȿɃȳȸɇɈɆȰɈȸȳȻȾɏɁɈɃɅȻȾȸɇȰɁȰɅɈɉɂȸɇɀȵɅɆɏɈɃȲɃɉȿȻȰɈɃɅȻȾɏɁȾɃȻɁɃɈȸɈɏɁ
ɇɈɃɅȿȰȻɇȻɃ
ȾʌɿʏɼʌɿɲɶɿɲʏɻʆʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻʏɻʎɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɿʃɼʎɿʃɲʆʊʏɻʏɲʎʏʘʆʐʋʉʗɼʔɿʘʆɃʅɳɷɸʎɈʉʋɿʃɼʎ
ȴʌɳʍɻʎʍʏɲɅʄɲʀʍɿɲʏʘʆɀɹʏʌʘʆϰ͘ϭ͕ϰ͘ϯΘϰ͘ϰʏʉʐȵɅȰʄȺϮϬϭϰͲϮϬϮϬ



ɇʐɶʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ͗
ȵʐʌʘʋɲʁʃʊȳɸʘʌɶɿʃʊɈɲʅɸʀʉȰɶʌʉʏɿʃɼʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎ;ȵȳɈȰȰͿ
ȵʐʌʘʋɲʁʃʊɈɲʅɸʀʉȺɳʄɲʍʍɲʎʃɲɿȰʄɿɸʀɲʎ;ȵɈȺȰͿ
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Κριτήρια για την τεκμηρίωση της διαχειριστικής ικανότητας των υποψήφιων Ομάδες
Τοπικής Δράσης στα Πλαίσια των Μέτρων 4.1, 4.3 & 4.4 του ΕΠΑλΘ 2014-2020
Η διασφάλιση της διαχειριστικής ικανότητας των δικαιούχων, κατά την περίοδο 2014-2020
αποτελεί κανονιστική υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 125, παρ. 3δ του Καν. (ΕΕ) αρ.
1303/2013 (Κανονισμός Κοινών Διατάξεων) καθώς και το άρθ. 50 του ν. 4314/2014 για τα ΕΠ
του ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Σύμφωνα με το ως άνω άρθρο του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων
(ΚΚΔ), η αρμόδια αρχή διαχείρισης «εξασφαλίζει ότι ο δικαιούχος διαθέτει τη διοικητική,
χρηματοοικονομική και επιχειρησιακή ικανότητα να τηρήσει τους όρους που αναφέρονται στο
στοιχείο γ) πριν από την έγκριση της πράξης».
Σε πλαίσιο αυτό οι δυνητικοί δικαιούχοι πράξεων των μέτρων 4.1,4.3 και 4.4. του ΕΠαλΘ θα
πρέπει να αποδείξουν την ικανότητα τους ως προς τα ακόλουθα κριτήρια:
A. Διοικητική Ικανότητα
Η διοικητική ικανότητα αξιολογείται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
Ι. Επάρκεια οργανωτικής δομής
ΙΙ. Εφαρμογή διαδικασιών διαχείρισης και υλοποίησης έργων
Β. Επιχειρησιακή ικανότητα
Η επιχειρησιακή ικανότητα δύναται να αξιολογείται με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
Ι. Επάρκεια της ομάδας έργου που θα υλοποιήσει την πράξη
ΙΙ. Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων.

Η κάλυψη των κριτηρίων της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας δύναται να
επιβεβαιωθεί και με την ύπαρξη σε ισχύ πιστοποίησης με βάση εγκεκριμένα πρότυπα
εφ’ όσον περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του διαδικασίες διαχείρισης
(συγχρηματοδοτούμενων) έργων.
Εφόσον, ο φορέας διαθέτει σε ισχύ τέτοια πιστοποίηση, υποβάλλει σε ηλεκτρονική μορφή το
σχετικό πιστοποιητικό (υπόδειγμα 3), τον αριθμό της διαπίστευσης του πιστοποιητικού
οργανισμού, αν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό καθώς και τα υποδείγματα 4 & 5
σχετικά με την στελέχωση και συναφή εμπειρία. Επιπλέον υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση
του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα ότι δεν έχουν επέλθει αλλαγές που τροποποιούν το
πιστοποιητικό, είτε ως προς τις οργανικές μονάδες είτε ως προς τον αριθμό / ειδικότητες των
στελεχών του.
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Σε αντίθετη περίπτωση, στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης, ο υποψήφιος δικαιούχος
θα πρέπει να τεκμηρίωση την διοικητική και επιχειρησιακή του ικανότητα. Η όλη διαδικασία
της τεκμηρίωσης της διαχειριστικής ικανότητας θα βασίζεται στην εξέταση της πληροφορίας
που θα υποβάλλει ο υποψήφιος στον Φάκελο Α της πρότασης του. Για το σκοπό αυτό
επισυνάπτονται τυποποιημένα υποδείγματα για την υποστήριξη της οργάνωσης και
ταξινόμησης της σχετικής πληροφορίας. Δεν απαιτείται η υποβολή αντιγράφων των
κανονιστικών και άλλων πράξεων που έχουν εκδοθεί εκτός και εάν αυτό αναφέρεται ρητά.
Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο οργάνωσης τεκμηρίωσης της πληροφορίας
προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ικανότητα του υποψήφιου να εκτελέσει την/ις προτεινόμενη/
ες πράξη/ εις.
1. Διοικητική ικανότητα
Στη βάση των ακόλουθων υποκριτηρίων και της αντίστοιχης τεκμηρίωσης από τον υποψήφιο,
η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης προβαίνει για το κριτήριο αυτό σε δυαδική αξιολόγηση
(ΝΑΙ/ΟΧΙ).
1.1. Επάρκεια της οργανωτικής δομής
Η απαίτηση κάλυψης του υποκριτηρίου αφορά στην ελάχιστη αναγκαία υφιστάμενη
οργάνωση του υποψήφιου καθώς και στην ύπαρξη των αναγκαίων αρμοδίων οργάνων από
την εφαρμοζόμενη νομοθεσία.
Για την αξιολόγηση της οργανωτικής επάρκειας, ο υποψήφιος αποτυπώνει το σύνολο των
μονάδων/τμημάτων που εμπλέκονται στα στάδια υλοποίησης των έργων που υλοποιεί,
καθώς επίσης και τα όργανα λήψης αποφάσεων όπου απαιτείται.
Προκειμένου ο υποψήφιος να εκτιμηθεί θετικά ως προς το υποκριτήριο αυτό, πρέπει να
υποβάλει τα ακόλουθα:
•

Συστατική πράξη (η ιδρυτική πράξη ή το δημοσιευμένο καταστατικό, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει)

•

Οργανισμός/Κανονισμός του φορέα (ο ισχύων κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας ή
όπως αλλιώς ονομάζεται, κατάλληλα εγκεκριμένος από το αρμόδιο όργανο διοίκησης
ή/και δημοσιευμένος)

•

Τεκμηρίωση του στελεχιακού δυναμικού (ο κατάλογος δεν είναι αναγκαίο να είναι ονομαστικός
παρά μόνο για τους προϊσταμένους, και να αφορά στα στελέχη που έχουν σχέση εργασίας με το
φορέα).

•

Τεκμηρίωση για το αρμόδιο όργανο που είναι επιφορτισμένο για τη λήψη αποφάσεων (αφορά
στο νόμιμο εκπρόσωπο ή το κατάλληλο μονομελές όργανο, που έχει αρμοδιότητα για την ανάθεση
συμβάσεων ή την υπογραφή των φύλλων χρονοχρέωσης του προσωπικού στις περιπτώσεις
ενεργειών που υλοποιούνται με ίδια μέσα – «αυτεπιστασία»). Θα πρέπει να αναφέρεται η πράξη
διορισμού του Νόμιμου Εκπροσώπου, να οριστεί ο αρμόδιος οικονομικών υπηρεσιών καθώς και ο
αρμόδιος για την ανάθεση και παρακολούθηση των νομικών δεσμεύσεων.
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Τα ανωτέρω στοιχεία τα οποία αποτελούν την οργανωτική δομή του φορέα καταγράφονται σε
πίνακα σύμφωνα με το υπόδειγμα 1. «ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ». Ο πίνακας
αυτός υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα και φέρει θέση Υπεύθυνης
Δήλωσης
1.2. Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
Ƀ ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ ʏɻʆ ɲʋʉʏʑʋʘʍɻ ʏʘʆ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ɽɸʍʋʀʍɸɿͬɸʔɲʌʅʊɺɸɿ ɶɿɲ ʏɻ
ɷɿʉʀʃɻʍɻʃɲɿɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʉʐʔʐʍɿʃʉʑʃɲɿʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐʏʘʆɹʌɶʘʆʋʉʐʐʄʉʋʉɿɸʀ͘
Ʌʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʉ ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ ʆɲ ɲʇɿʉʄʉɶɻɽɸʀ ɽɸʏɿʃɳ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʐʋʉʃʌɿʏɼʌɿʉ ɲʐʏʊ͕ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ʐʋʉɴɳʄɸɿ͗
•

Περιγραφή διαδικασιών που εφαρμόζονται και απόφαση κατάλληλου διοικητικού οργάνου
που τις θέτει σε εφαρμογή (η τεκμηρίωση μπορεί να γίνει με συνοπτική περιγραφή τους, με
κατάλληλες παραπομπές στην εφαρμοζόμενη νομοθεσία σύμφωνα με το υπόδειγμα 2.
«ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ»). Θα πρέπει να γίνει μνεία
τουλάχιστον στις ακόλουθες διαδικασίες: (i) δημοπράτησης και ανάθεσης συμβάσεων, (ii)
παρακολούθησης και πιστοποίησης πράξεων (αυτεπιστασία), (iii) πληρωμής.
2. Επιχειρησιακή ικανότητα

Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης προβαίνει για το κριτήριο αυτό σε δυαδική αξιολόγηση
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) των ακόλουθων υποκριτηρίων.
2.1. Επάρκεια προτεινόμενης ομάδας έργου
Η τεκμηρίωση της επάρκειας της προτεινόμενης ομάδας έργου, για την υλοποίηση του
τοπικού προγράμματος, περιλαμβάνει την ακόλουθη τεκμηρίωση σε πίνακα σύμφωνα με το
υπόδειγμα 4. «ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ»:
•

Τον Υπεύθυνο Έργου (ΥΕ) με ονοματεπώνυμο και ειδικότητα, και το προβλεπόμενο
ποσοστό απασχόλησης στο έργο, για όλη την προβλεπόμενη διάρκειά του, καθώς και το
ρόλο/αρμοδιότητες του ΥΕ σε σχέση με την υλοποίηση του έργου.

•

Το λοιπό οργανωτικό σχήμα της ομάδας έργου (ΟΕ) με τις ειδικότητές τους, την
υπηρεσιακή μονάδα/τμήμα όπου ανήκουν, το ρόλο/αρμοδιότητες του καθένα, σε σχέση
με την υλοποίηση του έργου, τη σχέση εργασίας με το φορέα.

•

Τον τρόπο συνεργασίας/συντονισμού και λειτουργίας της ΟΕ, ιδίως όταν
περιλαμβάνει στελέχη από υπηρεσιακές μονάδες που δεν υπάγονται ιεραρχικά στον
υπεύθυνο έργου.

Ως ελάχιστο αποδεκτό κατώφλι για θετική αξιολόγηση (ΝΑΙ) θεωρείται η ενασχόληση του ΥΕ
στο συγκεκριμένο έργο να ξεπερνά το 20% του συνολικού χρόνου απασχόλησής του στον
φορέα.
2.2. Εμπειρία του δικαιούχου σε υλοποίηση συναφών έργων
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Για την τεκμηρίωση της εμπειρίας του φορέα στην υλοποίηση συναφών έργων, ο υποψήφιος
υποβάλλει σύμφωνα με το υπόδειγμα 5. «ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ
ΕΡΓΩΝ»:
•

Πίνακα συναφών έργων που υλοποίησε ή υλοποιεί ο φορέας, από
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με σύντομη περιγραφή του περιεχομένου και της
πορείας υλοποίησης.

Στον ίδιο πίνακα θα περιλάβει και τυχόν έργα που έχει υλοποιήσει ο φορέας με
προγραμματική σύμβαση ως δικαιούχος για λογαριασμό άλλων καθώς και έργα που
κρίνονται συναφή με το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου ή/και αποδεικνύουν εμπειρία
στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων σχετικού προϋπολογισμού.
Όταν ο υποψήφιος δεν έχει προηγούμενη εμπειρία στην εκτέλεση αντίστοιχων έργων δύναται
να τεκμηριώσει την εμπειρία αυτή με βάση την εμπειρία του υπευθύνου της ομάδας έργου,
όπως προκύπτει από το βιογραφικό του.


Συστατική πράξη




Ονομασία υπηρεσίας/τμήματος



Ονομασία υπηρεσίας/τμήματος








Αρ. απόφασης ορισμού
προϊσταμένου







Αρ. στελεχών ΠΕ,ΤΕ

Οικονομική Υπηρεσία/Τμήμα

1B. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ



Ονοματεπώνυμο προϊσταμένου





Αρ. απόφασης ορισμού
προϊσταμένου



Αρ. στελεχών ΠΕ,ΤΕ




Υπηρεσία/Τμήμα που υλοποιεί το έργο (π.χ. ανάθεσης, προμηθειών, κλπ)

Ονοματεπώνυμο προϊσταμένου

(Αναγράφεται ο τίτλος του κειμένου και το ΦΕΚ, αν υφίσταται ή
επισυνάπτεται το ισχύον εγκεκριμένο κείμενο σε PDF)

Οργανισμός /Κανονισμός του φορέα

(Αναγράφεται ο τίτλος της συστατικής πράξης και το ΦΕΚ, αν υφίσταται
ή επισυνάπτεται το ισχύον εγκεκριμένο κείμενο σε PDF)

1A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 – ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Αρ. στελεχών ΔΕ, ΥΕ

Αρ. στελεχών ΔΕ, ΥΕ
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Για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και όρων της
προκήρυξης.

Για την έγκριση της διενέργειας της προμήθειας/υπηρεσίας

Για την υπογραφή της σύμβασης












Αρχή/υπηρεσία/όργανο












Νομοθεσία ορισμού του

Αρ. στελεχών ΔΕ, ΥΕ

Αρ. στελεχών ΔΕ, ΥΕ
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Για την συγκρότηση των επιτροπών



Αρ. στελεχών ΠΕ,ΤΕ

Αποφαινόμενα όργανα για αναθέσεις προμηθειών και υπηρεσιών

Ονοματεπώνυμο προϊσταμένου

Άλλο εμπλεκόμενο Τμήμα (αν υπάρχει - προαιρετικό)



Αρ. στελεχών ΠΕ,ΤΕ

Νομική Υπηρεσία/τμήμα (αν υπάρχει - προαιρετική)

Ονοματεπώνυμο προϊσταμένου

Ονομασία οργάνου που αποφασίζει

Ονομασία υπηρεσίας/ων

Ονομασία υπηρεσίας/ων

η
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3

Θεσμικό πλαίσιο



Οργανισμός που το εξέδωσε και αριθμός/φορέας διαπίστευσής του (επισυνάπτεται
σε PDF η διαπίστευση του πιστοποιητικού οργανισμού)

1. ΥΠΑΡΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ISΟ 9001 ή ΕΛΟΤ 1429 ΣΕ ΙΣΧΥ

χρήση πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης

διαδικασίες πληρωμής φυσικού αντικειμένου

διαδικασίες παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων

διαδικασίες παρακολούθησης πράξεων που υλοποιούνται με ίδια μέσα

διαδικασίες δημοπράτησης και ανάθεσης συμβάσεων

Αριθμός πιστοποιητικού και επισύναψη σε PDF του πιστοποιητικού και
της πλέον πρόσφατης επιθεώρησης



ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Όνομα διαδικασίας (ακολουθούν ενδεικτικά κάποιοι τίτλοι)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2
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Πεδίο πιστοποίησης
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ΣτέλεχοςϷ

Ειδικότητα

Σχέση εργασίας

(περιλαμβάνει και στελέχη
με συμβάσεις μίσθωσης
έργου)
Ρόλος / Αρμοδιότητα

Συνολικοί ανθρωπομήνες απασχόλησης της Ομάδας Έργου

Υπηρεσιακή
μονάδα / τμήμα

Οργανωτικό σχήμα ομάδας έργου
έργο/α στο/α οποίο/α
συμμετέχει

² Για κάθε στέλεχος υπολογίζεται ως πρόβλεψη ο προγραμματισμένος χρόνος απασχόλησης στην υλοποίηση του έργου σε πλήρεις ή ισοδύναμους μήνες.

¹ Για τον υπεύθυνο έργου και απαιτείται ονοματεπώνυμο. Για όλους τους άλλους αρκεί η καταγραφή "στέλεχος 1", "στέλεχος 2", κλπ.

4

3

2

1

Α/Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4
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Προβλεπόμενη απασχόληση σε
ανθρωπομήνες για τη συνολική
διάρκεια του έργουϸ
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1



Συμπληρώνεται ο κάτωθι πίνακας για κάθε Έργο που κρίνεται συναφές με το αντικείμενο του προτεινόμενου έργου ή / και αποδεικνύει εμπειρία στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ή / και
έργων σχετικού Π/Υ

Ϸȳɿɲʃɳɽɸʋʌʊʍɽɸʏʉʍʐʆɲʔɹʎɹʌɶʉʋʉʐɹʖɸɿʐʄʉʋʉɿɻɽɸʀͬʐʄʉʋʉɿɸʀʏɲɿɲʋʊʏʉʔʉʌɹɲʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿʆɹʉʎʋʀʆɲʃɲʎ

Η πράξη απεντάχθηκε με ευθύνη του δικαιούχου (επειδή δεν
ολοκληρώθηκε/κινδύνευε να μην ολοκληρωθεί έγκαιρα μέχρι την ολοκλήρωση
του προγράμματος, ΝΑΙ/ΟΧΙ

Ποσοστό δημοσιονομικών διορθώσεων σε σχέση με τον τελικό προϋπολογισμό
της πράξης

Σύντομη Περιγραφή Περιεχομένου

Υπεύθυνος Έργου (πράξης)

Διάρκεια (σε μήνες)

Κύριος έργου (στην περίπτωση υλοποίησης για λογαριασμό άλλου φορέα)

Υλοποίηση με Προγραμματική Σύμβαση για λογαριασμό άλλου (ΝΑΙ/ΟΧΙ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή άλλο Χρηματοδοτικό Μέσο

Εγκεκριμένος Π/Υ Έργου

Προγραμματική Περίοδος

Τίτλος Πράξης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5 - ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ1

Τεύχος Β’ 1839/22.06.2016

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

20959

20960

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιουνίου 2016
Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με
αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες
σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02018392206160084*

