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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.18145/Α36
Επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης κατοίκων
που επλήγησαν από:
1. τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
2. τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων:
α) Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων
της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
β) Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
γ) Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
και
3. τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης
έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, σε περιοχές των
Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιθάκης και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Της παρ. 3 του άρθρου τέταρτου του ν. 867/1979
(Α’ 24), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
2. Του άρθρου 10 του ν. 2576/1998, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014.
3. Του άρθρου 2 της από 26.03.1981 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί
αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1981» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1190/1981 (Α’ 203).
4. Του άρθρου πέμπτου του ν. 1190/1981 (Α’ 203), όπως
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις παρ. 42 και 43
του άρθρου 1 του ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά
όργανα και άλλες διατάξεις» (Α’ 123).
5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 του
ν. 1266/1982 «Περί οργάνων ασκήσεως της νομισματι-
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κής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες
διατάξεις» (Α’ 81), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 6 του
άρθρου 25 του ν. 1418/1984 «Περί Δημοσίων Έργων και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α’ 23).
6. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
Διαδίκτυο ‘’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις»
(Α’ 112), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
7. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει και
ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 20, 23, 77, 79 και 80.
8. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).
9. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α’ 145), όπως ισχύει.
10. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123).
11. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1
του π.δ. 84/2019 (Α’ 123).
12. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 84/2019 (Α’ 123).
13. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
14. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121) και τις διατάξεις της υπό στοιχεία
Υ2/09.07.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών»
(Β’ 2901).
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15. Της υπό στοιχεία Δ16α/04/773/29.11.1990 κοινής
απόφασης του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περί εξαιρέσεως διοικητικών
πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών» (Β’ 746).
16. Την υπό στοιχεία Υ44/05.08.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β’ 3299) και
Β. Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6402/Α325/
28.08.2020 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής
Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια
από τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 σε περιοχές
της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας.» (Β’ 3775).
2. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10330/Α325/
07.10.2020 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής
Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τις πλημμύρες της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων:
α) Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και Τρικάλων της
Περιφέρειας Θεσσαλίας β) Κορινθίας της Περιφέρειας
Πελοποννήσου γ) Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.» (Β’ 4431).
3. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10331/Α325/
07.10.2020 κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση Στεγαστικής
Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια
από τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως
και 19ης Σεπτεμβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιθάκης και
Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» (Β’ 4432).
4. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98)και του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133), καθώς και το γεγονός ότι από τις
διατάξεις της παρούσας προκαλείται δαπάνη περίπου
2.520.000 € σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
και συγκεκριμένα του Π.Δ.Ε. η οποία θα κατανεμηθεί σε
χρονικό ορίζοντα διετίας από την ισχύ της παρούσας και
θα καλυφθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕ 069 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εντός των ορίων του
ισχύοντος ΜΠΔΣ.
5. Την υπ’ αρ. 69294/16.10.2020 Εισηγητική Έκθεση
Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υποδομών και Μεταφορών που αφορά Α. στις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου
2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Περιφ. Στ. Ελλάδας-Πελοποννήσου, Β. στις πλημμύρες της 17ης έως
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και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων: α) Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας
και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας β) Κορινθίας
της Περιφέρειας Πελοποννήσου γ) Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Γ. στις πλημμύρες και
τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου
2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιθάκης και Λευκάδας της Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων.
6. Την ανάγκη να χορηγηθεί επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη των δαπανών στέγασης
στους πληγέντες από: Α. τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Β. τις πλημμύρες
της 17ης έως και 20ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές
των Περιφερειακών Ενοτήτων: α) Καρδίτσας, Λάρισας,
Μαγνησίας και Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας
β) Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου γ) Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Γ. από τις
πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και 19ης
Σεπτεμβρίου 2020, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Ιθάκης και Λευκάδας της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αποφασίζουμε:
Α. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Εγκρίνεται η χορήγηση επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης στους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών για τις
οποίες έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα
Ετοιμόρροπου Κτηρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν χαρακτηριστεί με Δελτίο Δευτεροβάθμιου Ελέγχου ή Έκθεση
Αυτοψίας ως προσωρινά ακατάλληλες για χρήση από:
Α. τις πλημμύρες της 9ης Αυγούστου 2020 σε περιοχές
της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας
Στερεάς Ελλάδας Β. τις πλημμύρες της 17ης έως και
19ης Σεπτεμβρίου 2020 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων: α) Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας και
Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας β) Κορινθίας της
Περιφέρειας Πελοποννήσου γ) Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Γ. τις πλημμύρες και τον ανεμοστρόβιλο της 17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020,
σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας,
Ζακύνθου, Ιθάκης και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων για την κάλυψη των προσωρινών στεγαστικών
αναγκών τους.
Β. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Ορίζεται προθεσμία έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση
σε Φ.Ε.Κ. της παρούσας Απόφασης για την υποβολή, από
τους ενδιαφερόμενους, αίτησης συνοδευόμενης με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο κεφάλαιο Δ της παρούσας «ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ» στην «αρμόδια Υπηρεσία» σύμφωνα με τις υπό
στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6402/Α325/28.08.2020 (Β’ 3775),
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10330/Α325/07.10.2020 (Β’ 4431) και
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./10331/Α325/07.10.2020 (Β’ 4432) κοινές
υπουργικές αποφάσεις.
Στις περιπτώσεις που δεν έχει παραληφθεί, εντός της
προαναφερόμενης προθεσμίας, το Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτηρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή δεν
έχει εκδοθεί, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή Έκθεση
Αυτοψίας χαρακτηρισμού της κατοικίας ως προσωρινά
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ακατάλληλης για χρήση, τότε ο ενδιαφερόμενος έχει
προθεσμία έξι (6) μηνών, από τη λήψη των προαναφερομένων, για την υποβολή αίτησης, συνοδευόμενης
από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τη χορήγηση
επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης.
Γ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
1. Την επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης δικαιούνται οι οικογένειες που διέμεναν μόνιμα στην πληγείσα
κατοικία η οποία αποτελούσε την κύρια κατοικία τους
και οι οποίες θα ενοικιάσουν ή θα φιλοξενηθούν, για
την προσωρινή διαμονή τους, εφόσον δεν διαθέτουν
κενή ή δευτερεύουσα κατοικία σε απόσταση μικρότερη
των 25 χλμ. από την πληγείσα κατοικία (σύμφωνα με το
διαδραστικό εργαλείο χιλιομετρικών αποστάσεων της
Γενικής Γραμματείας Υποδομών), που να καλύπτει τις
στεγαστικές τους ανάγκες.
Ως μέλη οικογενειών θεωρούνται οι συνοικούντες
σύζυγοι και συγγενείς μέχρι β’ βαθμού εξ αίματος ή εξ
αγχιστείας με το δικαιούχο. Το απαιτούμενο εμβαδόν
για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών εκτιμάται σε 20
τ.μ. ανά άτομο.
2. Η επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης που θα χορηγείται στους δικαιούχους ορίζεται στο ποσό των € 300,00
το μήνα για μεμονωμένα άτομα, € 350,00 το μήνα για οικογένειες δύο (2) ατόμων, € 400,00 για οικογένειες τριών
(3) ατόμων, € 450,00 για οικογένειες τεσσάρων (4) ατόμων και € 500,00 για οικογένειες περισσοτέρων ατόμων.
Επισημαίνεται ότι η επιδότηση ενοικίου, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αναγράφεται στην Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας που αφορά
στη μίσθωση της νέας κατοικίας.
3. Εάν η πληγείσα κατοικία ήταν ενοικιαζόμενη απαιτείται η Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) που αφορά στη
μίσθωση της πληγείσας κατοικίας από τον αιτούντα. Το
εν λόγω μισθωτήριο πρέπει να ήταν σε ισχύ την ημέρα
του συμβάντος.
4. Για κάθε μέλος της οικογένειας που είναι άτομο με
ειδικές ανάγκες ο αριθμός των μελών της οικογένειας,
για τον υπολογισμό του ποσού της επιδότησης, θα προσαυξάνεται κατά ένα (1) μέλος. Στην περίπτωση αυτή
απαιτείται η προσκόμιση Βεβαίωσης από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), από την οποία να προκύπτει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
5. Οι αιτούντες επιδότησης συγκατοίκησης θα προσκομίζουν και τις αρχικές δηλώσεις Ε1 του φορολογικού έτους 2019 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από
01.01.2019 έως και 31.12.2019), Ε2 του φορολογικού
έτους 2019 και το τελευταίο υποβληθέν έντυπο Ε9 των
φιλοξενούντων, από τα οποία να προκύπτει η ιδιοκτησία
ή η μίσθωση της κατοικίας τους και το εμβαδόν της. Τα
έντυπα αυτά θα υποβάλλονται, με αίτηση του δικαιούχου, κάθε χρόνο, για το χρονικό διάστημα χορήγησης
της επιδότησης.
6. Για την διαπίστωση της χρήσης του πληγέντος κτηρίου ως κύριας και μόνιμης κατοικίας του αιτούντος θα
προσκομίζονται, επιπλέον των άλλων δικαιολογητικών,
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εκκαθαριστικοί λογαριασμοί ηλεκτροδότησης του πληγέντος ακινήτου (φωτοτυπία και των δύο όψεων των
λογαριασμών) ή Βεβαίωση Κατανάλωσης Ρεύματος από
τον πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος που να περιλαμβάνει
το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2020 έως την
ημέρα του συμβάντος.
7. Δεν χορηγείται επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης
εάν το πληγέν κτίριο δεν κατοικούνταν πριν το συμβάν,
όταν αυτό προκύπτει από την κατανάλωση ρεύματος
από 01.01.2020 έως την ημέρα του συμβάντος. Δεν χορηγείται επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης εφόσον το
πληγέν κτίριο, όπως διαπιστώνεται από την κατανάλωση
ρεύματος, κατοικείται μετά την έναρξη της ημερομηνίας
επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης.
8. Δεν χορηγείται επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης
σε αιτούντα που από τα φορολογικά του στοιχεία προκύπτει ότι διέμενε στην πληγείσα κατοικία ως φιλοξενούμενος.
9. Δεν χορηγείται επιδότηση συγκατοίκησης σε πληγέντες στις περιπτώσεις που θα φιλοξενηθούν:
- σε κατοικία στην οποία ο ίδιος ή μέλος της οικογένειας του έχει πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή
συγκυριότητα
- σε κατοικία που φιλοξενείται ήδη δικαιούχος επιδότησης συγκατοίκησης
- σε κατοικία που δεν καλύπτει συνολικά τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς τους και της οικογένειας
που τους φιλοξενεί. Στην περίπτωση αυτή το εμβαδόν
της κατοικίας που καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες των
ατόμων που διαμένουν συνολικά εκτιμάται σε 15 τ.μ.
ανά άτομο
- σε κατοικία που ενοικιάζεται από δικαιούχο επιδότησης ενοικίου
- σε κενή κατοικία
10. Η επιδότηση χορηγείται ανά τρίμηνο. Η επιδότηση
του πρώτου τριμήνου θα χορηγηθεί αμέσως μετά την
έκδοση Απόφασης Δικαιούχου Επιδότησης. Η εν λόγω
απόφαση καθώς και οι αποφάσεις χορήγησης επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης των επόμενων τριμήνων
εκδίδονται από την αρμόδια υπηρεσία.
11. Ως ημερομηνία έναρξης της επιδότησης ορίζεται
ή η ημερομηνία έναρξης της φιλοξενίας ή η ημερομηνία
έναρξης της μίσθωσης που αναγράφεται στην Απόδειξη
Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας που αφορά στη μίσθωση της
νέας κατοικίας.
12. Η αίτηση για χορήγηση επιδότησης του δευτέρου
και των επομένων τριμήνων θα υποβάλλεται μετά το
τέλος του τριμήνου.
13. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής (ιδιοκτησιακού καθεστώτος πληγείσας κατοικίας, αλλαγή μελών
οικογένειας κ.λπ.) ο δικαιούχος οφείλει να ενημερώσει
εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών.
14. Στις περιπτώσεις συνιδιοκτητών ακινήτων οι οποίοι
διέμεναν μόνιμα στην πληγείσα κατοικία και αδυνατούν
να προσκομίσουν δικαιολογητικά των υπολοίπων συνιδιοκτητών από τα οποία να προκύπτει ότι εκείνοι δεν
διέμεναν μόνιμα σ’ αυτή και δεν προτίθενται να διεκδι-
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κήσουν επιδότηση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία
θα δηλώνουν ότι είναι οι μόνοι ένοικοι της πληγείσας
κατοικίας και ότι αδυνατούν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των συνιδιοκτητών της.
15. Οι αρχικές δηλώσεις Ε1 του φορολογικού έτους
2019 (για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2019
έως και 31.12.2019), Ε2 του φορολογικού έτους 2019 καθώς το τελευταίο υποβληθέν έντυπο Ε9, συνοδευόμενα
από υπεύθυνη δήλωση (με βεβαιωμένο το γνήσιο της
υπογραφής) στην οποία θα δηλώνεται ότι οι υποβληθείσες δηλώσεις είναι οι αρχικές και δεν υπάρχει μεταβολή,
θα προσκομίζονται από όλα τα άτομα που κατοικούσαν
μόνιμα στην πληγείσα κατοικία, εφόσον υποχρεούνται
από το νόμο στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον αριθμό των ατόμων
για τα οποία χορηγείται επιδότηση. Τα εν λόγω έντυπα,
συνοδευόμενα από την προαναφερθείσα υπεύθυνη
δήλωση, θα υποβάλλονται με αίτηση του δικαιούχου,
κάθε χρόνο, για το χρονικό διάστημα χορήγησης της
επιδότησης.
16. Η επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης για μεν
τους ιδιοκτήτες, που διέμεναν στις κατοικίες που υπέστησαν βλάβες, χορηγείται μέχρι την επισκευή ή ανακατασκευή της κατοικίας τους και με ανώτατο χρονικό
διάστημα δύο (2) χρόνια, για δε τους ενοικιαστές των
κατοικιών που υπέστησαν βλάβες, για έξι (6) μήνες.
17. Στις περιπτώσεις που στην πληγείσα κατοικία διέμεναν μόνιμα ένοικοι χωρίς ποσοστά συνιδιοκτησίας
σε αυτή άλλα κάνοντας χρήση της κατοικίας με δωρεάν
παραχώρηση, σε αυτούς χορηγείται επιδότηση ενοικίου
ή συγκατοίκησης για έως και δύο (2) χρόνια. Για την απόδειξη των προαναφερομένων απαιτείται η προσκόμιση
του αρχικού Ε2 του φορολογικού έτους 2019 του ιδιοκτήτη καθώς και υπεύθυνη δήλωσή του (με βεβαιωμένο
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το γνήσιο της υπογραφής) ότι ήταν η κύρια κατοικία του
αιτούντα έως την ημέρα του συμβάντος.
18. Αν στο χρονικό διάστημα των δύο (2) χρόνων έχει
ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της μόνιμης κατοικίας
του δικαιούχου τότε, μετά τη λήψη της τελευταίας δόσης
της Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για επισκευή της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου (εφόσον είναι ιδιοκτήτης),
ανακατασκευή, αγορά υπό ανέγερση κτιρίου ή αποπεράτωση υφιστάμενου κτιρίου ή μετά την εφάπαξ λήψη της
Σ.Σ. για αγορά έτοιμου κτιρίου, παύει η καταβολή της εν
λόγω επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης.
19. Αν ο δικαιούχος επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης έχει την πλήρη ή ψιλή κυριότητα του πληγέντος
ακινήτου και δεν έχει υποβάλλει, έως την καταληκτική
ημερομηνία αίτηση με πλήρη φάκελο μελέτης επισκευής
ή ανακατασκευής του πληγέντος κτιρίου [σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./6402/
Α325/28.08.2020 (Β’ 3775) ή Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./10330/
Α325/07.10.2020 (Β’ 4431) ή Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./10331/
Α325/07.10.2020 (Β’ 4432) κοινή υπουργική απόφαση,
ανάλογα] προκειμένου να του χορηγηθεί Στεγαστική
Συνδρομή, η εν λόγω επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης διακόπτεται αυτοδίκαια.
20. Εάν η υπηρεσία κρίνει απαραίτητο μπορεί να ζητήσει εγγράφως επιπλέον στοιχεία για την εξέταση της αίτησης χορήγησης επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης.
Δ. ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν
την αίτηση που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στην
Αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να τους χορηγηθεί η
επιδότηση ενοικίου/συγκατοίκησης είναι τα παρακάτω:
Δ1. Για τους ιδιοκτήτες των κατοικιών που υπέστησαν
βλάβη:
1. Για το πρώτο τρίμηνο στις περιπτώσεις χορήγησης
επιδότησης ενοικίου:
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I.

Ʌʌʘʏʊʃʉʄʄʉ Ȱʐʏʉʗʀɲʎ ȵʋɿʃʀʆɷʐʆɲ ȵʏʉɿʅʊʌʌʉʋʉʐ Ⱦʏɻʌʀʉʐ (Ʌ.Ȱ.ȵ.ȵ.Ⱦ.) ɼ ȴɸʄʏʀʉ
ȴɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿʉʐ ȵʄɹɶʖʉʐ ɼ ȶʃɽɸʍɻ Ȱʐʏʉʗʀɲʎ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʉʑ ʏɻʎ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ, ɲʋʊ ʏɲ
ʉʋʉʀɲ ʆɲ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʊʏɿ ɻ ʋʄɻɶɸʀʍɲ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ɸʀʆɲɿ ɲʃɲʏɳʄʄɻʄɻ ɶɿɲ ʖʌɼʍɻ.

II.

Ɍʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ɲʍʏʐʆʉʅɿʃɼʎ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ (ɷɿʋʄɼʎ ʊʗɸʘʎ).

III.

ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʀ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʀ ɻʄɸʃʏʌʉɷʊʏɻʍɻʎ ʏɻʎ ʋʄɻɶɸʀʍɲʎ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ (ʔʘʏʉʏʐʋʀɲ ʃɲɿ
ʏʘʆ ɷʑʉ ʊʗɸʘʆ ʏʘʆ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ) ɼ Ȳɸɴɲʀʘʍɻ Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ Ɇɸʑʅɲʏʉʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ʋɳʌʉʖʉ
ɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑ ʌɸʑʅɲʏʉʎ ʋʉʐ ʆɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏʉ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ɲʋʊ 1 Ȼɲʆʉʐɲʌʀʉʐ 2020
ɹʘʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ɻʅɹʌɲ ʏʉʐ ʍʐʅɴɳʆʏʉʎ.

IV.

Ƀɿ ɲʌʖɿʃɹʎ ɷɻʄʙʍɸɿʎ ȵ1 ʏʉʐ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃʉʑ ɹʏʉʐʎ 2019 (ɶɿɲ ɸɿʍʉɷɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɲʋʉʃʏɼɽɻʃɲʆ
ɲʋʊ 01.01.2019 ɹʘʎ ʃɲɿ 31.12.2019), ȵ2 ʏʉʐ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃʉʑ ɹʏʉʐʎ 2019 ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʉ
ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ʐʋʉɴʄɻɽɹʆ ɹʆʏʐʋʉ ȵ9, ʍʐʆʉɷɸʐʊʅɸʆɲ ɲʋʊ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ (ʅɸ ɴɸɴɲɿʘʅɹʆʉ
ʏʉ ɶʆɼʍɿʉ ʏɻʎ ʐʋʉɶʌɲʔɼʎ), ʏʉʐ ɲɿʏʉʑʆʏʉʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ɲʏʊʅʘʆ ʋʉʐ ʍʐʆʉɿʃʉʑʆ ʅʊʆɿʅɲ
ʅɲɺʀ ʏʉʐ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɲɿʏɸʀʏɲɿ ʏɻ ʖʉʌɼɶɻʍɻ ɸʋɿɷʊʏɻʍɻʎ, ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ɷɻʄʙʆɸʏɲɿ ʊʏɿ
ʉɿ ʐʋʉɴʄɻɽɸʀʍɸʎ ɷɻʄʙʍɸɿʎ ɸʀʆɲɿ ʉɿ ɲʌʖɿʃɹʎ ʃɲɿ ɷɸʆ ʐʋɳʌʖɸɿ ʅɸʏɲɴʉʄɼ.

V.

ɉʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ɲɿʏʉʑʆʏʉʎ (ʅɸ ɴɸɴɲɿʘʅɹʆʉ ʏʉ ɶʆɼʍɿʉ ʏɻʎ ʐʋʉɶʌɲʔɼʎ) ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ
ɽɲ ɷɻʄʙʆɸʏɲɿ ʊʏɿ:
x ȸ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ʋʉʐ ʐʋɹʍʏɻ ɺɻʅɿɹʎ ɸʀʆɲɿ ɻ ʃʑʌɿɲ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ʅʉʐ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʃɲʏʉɿʃʙ ʅʊʆɿʅɲ
ʘʎ ɿɷɿʉʃʏɼʏɻʎ ʃɲɿ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏʘʆ ɲʏʊʅʘʆ ʋʉʐ ʍʐʆʉɿʃʉʑʆ ʅʊʆɿʅɲ ʅɲɺʀ ʅʉʐ ʍʏɻʆ
ʋʄɻɶɸʀʍɲ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ɸʀʆɲɿ …………... ɳʏʉʅɲ. ………………………………………………
(Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ
ʍʐʆʉɿʃʉʑʆʏʉʎ)
………………...……………………………………….
(Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ
ʍʐʆʉɿʃʉʑʆʏʉʎ)
………………………………………….……………….
(Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ ʍʐʆʉɿʃʉʑʆʏʉʎ).
x

ȴɸʆ ɷɿɲɽɹʏʘ ɳʄʄɻ ʃɸʆɼ ɼ ɷɸʐʏɸʌɸʑʉʐʍɲ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ʍɸ ɲʋʊʍʏɲʍɻ ʅɿʃʌʊʏɸʌɻ ʏʘʆ 25 ʖʄʅ.
ɲʋʊ ʏɻʆ ʋʄɻɶɸʀʍɲ ʃɲʏʉɿʃʀɲ, ʋʉʐ ʆɲ ʃɲʄʑʋʏɸɿ ʏɿʎ ʍʏɸɶɲʍʏɿʃɹʎ ʅʉʐ ɲʆɳɶʃɸʎ.

x ȸ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ʋʉʐ ɸʆʉɿʃɿɳɺʘ ʅɸʏɳ ʏʉ ʍʐʅɴɳʆ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɸʀ ʘʎ ʃʏɼʌɿʉ
ɲʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ɶɿɲ ʖʌɼʍɻ.
x ɇɲʎ ʐʋʉɴɳʄʄʘ ʏɿʎ ɷɻʄʙʍɸɿʎ ȵ1 ʃɲɿ ȵ2 ʏʉʐ 2019 ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ʐʋʉɴʄɻɽɹʆ
ɹʆʏʐʋʉ ȵ9. Ƀɿ ɸʆ ʄʊɶʘ ɷɻʄʙʍɸɿʎ ɸʀʆɲɿ ʉɿ ɲʌʖɿʃɹʎ ʃɲɿ ɷɸʆ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʅɸʏɲɴʉʄɹʎ.
x Ƀ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ ʍʏʉʆ ʉʋʉʀʉ ɸʋɿɽʐʅʙ ʆɲ ʃɲʏɲʏɸɽɸʀ ɻ ɸʋɿɷʊʏɻʍɻ ɸʆʉɿʃʀʉʐ ɸʀʆɲɿ ʉ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ ʋʉʐ ʏɻʌʙ ʍʏ……….. ………………………………………..…………………….. ʅɸ IBAN
…………………………………………………………………………………………..…………, ʔʘʏʉʏʐʋʀɲ ʏʉʐ
ʉʋʉʀʉʐ ʍɲʎ ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʘ.
Ƀ Ȱ.Ɍ.ɀ. ʅʉʐ ɸʀʆɲɿ ……………………………………………….…………

VI.

x

ɇʐʆɲɿʆʙ/ɷɸʆ ʍʐʆɲɿʆʙ (ɷɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʊʏɿ ɷɸʆ ɿʍʖʑɸɿ) ʆɲ ɷʉɽʉʑʆ ɲʋʊ ʏɻʆ Ȱʆɸʇɳʌʏɻʏɻ
Ȱʌʖɼ ȴɻʅʉʍʀʘʆ ȵʍʊɷʘʆ ʍʏɻʆ ɲʌʅʊɷɿɲ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ
ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɸʇɸʏɲʍʏɸʀ ɻ ʋɲʌʉʑʍɲ ɲʀʏɻʍɼ ʅʉʐ.

x

ɇʐʆɲɿʆʙ ʍʏɻʆ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʏʘʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ ʋʉʐ ʍʐʆʉɷɸʑʉʐʆ
ʏʉ ɲʀʏɻʅɳ ʅʉʐ ʃɲɿ ʍʏɻʆ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ɲʐʏʙʆ ɶɿɲ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʉʑʎ ʍʃʉʋʉʑʎ ʋʌʉʎ ʊʔɸʄʉʎ
ʏʉʐ ɷɻʅʊʍɿʉʐ ʍʐʅʔɹʌʉʆʏʉʎ.

Ɍʘʏʉʏʐʋʀɲ IBAN/ɴɿɴʄɿɲʌʀʉʐ ʏʉʐ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ ʃɲʏɳɽɸʍɻʎ ʏɻʎ ɸʋɿɷʊʏɻʍɻʎ.

2. ȳɿɲ ʏʉ ʋʌʙʏʉ ʏʌʀʅɻʆʉ ʍʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʖʉʌɼɶɻʍɻʎ ɸʋɿɷʊʏɻʍɻʎ ʍʐɶʃɲʏʉʀʃɻʍɻʎ:
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I.

Ʌʌʘʏʊʃʉʄʄʉ Ȱʐʏʉʗʀɲʎ ȵʋɿʃʀʆɷʐʆɲ ȵʏʉɿʅʊʌʌʉʋʉʐ Ⱦʏɻʌʀʉʐ (Ʌ.Ȱ.ȵ.ȵ.Ⱦ.) ɼ ȴɸʄʏʀʉ
ȴɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿʉʐ ȵʄɹɶʖʉʐ ɼ ȶʃɽɸʍɻ Ȱʐʏʉʗʀɲʎ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʉʑ ʏɻʎ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ, ɲʋʊ ʏɲ ʉʋʉʀɲ
ʆɲ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʊʏɿ ɻ ʋʄɻɶɸʀʍɲ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ɸʀʆɲɿ ɲʃɲʏɳʄʄɻʄɻ ɶɿɲ ʖʌɼʍɻ.

II.

Ɍʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ɲʍʏʐʆʉʅɿʃɼʎ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ (ɷɿʋʄɼʎ ʊʗɸʘʎ).

III.

ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʀ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʀ ɻʄɸʃʏʌʉɷʊʏɻʍɻʎ ʏɻʎ ʋʄɻɶɸʀʍɲʎ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ (ʔʘʏʉʏʐʋʀɲ ʃɲɿ
ʏʘʆ ɷʑʉ ʊʗɸʘʆ ʏʘʆ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ) ɼ Ȳɸɴɲʀʘʍɻ Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ Ɇɸʑʅɲʏʉʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ʋɳʌʉʖʉ
ɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑ ʌɸʑʅɲʏʉʎ ʋʉʐ ʆɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏʉ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ɲʋʊ 1 Ȼɲʆʉʐɲʌʀʉʐ 2020
ɹʘʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ɻʅɹʌɲ ʏʉʐ ʍʐʅɴɳʆʏʉʎ.

IV.

Ƀɿ ɲʌʖɿʃɹʎ ɷɻʄʙʍɸɿʎ ȵ1 ʏʉʐ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃʉʑ ɹʏʉʐʎ 2019 (ɶɿɲ ɸɿʍʉɷɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɲʋʉʃʏɼɽɻʃɲʆ
ɲʋʊ 01.01.2019 ɹʘʎ ʃɲɿ 31.12.2019), ȵ2 ʏʉʐ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃʉʑ ɹʏʉʐʎ 2019 ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʉ
ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ʐʋʉɴʄɻɽɹʆ ɹʆʏʐʋʉ ȵ9, ʍʐʆʉɷɸʐʊʅɸʆɲ ɲʋʊ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ (ʅɸ ɴɸɴɲɿʘʅɹʆʉ
ʏʉ ɶʆɼʍɿʉ ʏɻʎ ʐʋʉɶʌɲʔɼʎ) ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ɷɻʄʙʆɸʏɲɿ ʊʏɿ ɸʀʆɲɿ ʉɿ ʐʋʉɴʄɻɽɸʀʍɸʎ ɷɻʄʙʍɸɿʎ
ɸʀʆɲɿ ʉɿ ɲʌʖɿʃɹʎ ʃɲɿ ɷɸʆ ʐʋɳʌʖɸɿ ʅɸʏɲɴʉʄɼ, ʏʉʐ ɲɿʏʉʑʆʏʉʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ɲʏʊʅʘʆ ʋʉʐ
ʍʐʆʉɿʃʉʑʆ ʅʊʆɿʅɲ ʅɲɺʀ ʏʉʐ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɲɿʏɸʀʏɲɿ ʏɻ ʖʉʌɼɶɻʍɻ ɸʋɿɷʊʏɻʍɻʎ.

V.

ɉʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ɲɿʏʉʑʆʏʉʎ (ʅɸ ɴɸɴɲɿʘʅɹʆʉ ʏʉ ɶʆɼʍɿʉ ʏɻʎ ʐʋʉɶʌɲʔɼʎ) ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ
ɽɲ ɷɻʄʙʆɸʏɲɿ ʊʏɿ:
x ȸ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ʋʉʐ ʐʋɹʍʏɻ ɺɻʅɿɹʎ ɸʀʆɲɿ ɻ ʃʑʌɿɲ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ʅʉʐ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʃɲʏʉɿʃʙ ʅʊʆɿʅɲ
ʘʎ ɿɷɿʉʃʏɼʏɻʎ ʃɲɿ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏʘʆ ɲʏʊʅʘʆ ʋʉʐ ʍʐʆʉɿʃʉʑʆ ʅʊʆɿʅɲ ʅɲɺʀ ʅʉʐ ʍʏɻʆ
ʋʄɻɶɸʀʍɲ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ɸʀʆɲɿ …………... ɳʏʉʅɲ. ………………………………………………
(Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ
ʍʐʆʉɿʃʉʑʆʏʉʎ)
………………...……………………………………….
(Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ
ʍʐʆʉɿʃʉʑʆʏʉʎ)
………………………………………….……………….
(Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ ʍʐʆʉɿʃʉʑʆʏʉʎ).
x

ȴɸʆ ɷɿɲɽɹʏʘ ɳʄʄɻ ʃɸʆɼ ɼ ɷɸʐʏɸʌɸʑʉʐʍɲ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ʍɸ ɲʋʊʍʏɲʍɻ ʅɿʃʌʊʏɸʌɻ ʏʘʆ 25 ʖʄʅ.
ɲʋʊ ʏɻʆ ʋʄɻɶɸʀʍɲ ʃɲʏʉɿʃʀɲ, ʋʉʐ ʆɲ ʃɲʄʑʋʏɸɿ ʏɿʎ ʍʏɸɶɲʍʏɿʃɹʎ ʅʉʐ ɲʆɳɶʃɸʎ.

x ȳɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʍʘʌɿʆɼ ɷɿɲʅʉʆɼ ʅʉʐ ɲʋʊ ..……/.……/20………… (ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɹʆɲʌʇɻʎ ʏɻʎ
ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ) ʔɿʄʉʇɸʆʉʑʅɲɿ ʅɸ ʏɲ ɳʏʉʅɲ ʋʉʐ ʍʐʆʉɿʃʉʑʆ ʅʊʆɿʅɲ ʅɲɺʀ ʅʉʐ ʍʏɻʆ ʃɲʏʉɿʃʀɲ
ʏʉʐ (ʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ) ……………………………………………….………..……………………… ʏʉʐ
(ʋɲʏʌʙʆʐʅʉ) ………………………………………..… ʅɸ Ȱ.ȴ.Ɉ.: .….………..………….………………….. ʏɻʄ.
…………………….…………….…… ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɷɸʆ ɹʖʘ ʋʄɼʌɻ ɼ ʗɿʄɼ ʃʐʌɿʊʏɻʏɲ ɼ ɸʋɿʃɲʌʋʀɲ ɼ
ʍʐɶʃʐʌɿʊʏɻʏɲ. ȸ ɸʆ ʄʊɶʘ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɸʀ ʘʎ ʃʏʀʌɿʉ ɲʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ɶɿɲ
ʖʌɼʍɻ.
x ɇɲʎ ʐʋʉɴɳʄʄʘ ʏɿʎ ɷɻʄʙʍɸɿʎ ȵ1 ʃɲɿ ȵ2 ʏʉʐ 2019 ʃɲɿ ʏʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ʐʋʉɴʄɻɽɹʆ ɹʆʏʐʋʉ
ȵ9. Ƀɿ ɸʆ ʄʊɶʘ ɷɻʄʙʍɸɿʎ ɸʀʆɲɿ ʉɿ ɲʌʖɿʃɹʎ ʃɲɿ ɷɸʆ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʅɸʏɲɴʉʄɹʎ.
x Ƀ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ ʍʏʉʆ ʉʋʉʀʉ ɸʋɿɽʐʅʙ ʆɲ ʃɲʏɲʏɸɽɸʀ ɻ ɸʋɿɷʊʏɻʍɻ ʍʐɶʃɲʏʉʀʃɻʍɻʎ ɸʀʆɲɿ ʉ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ ʋʉʐ ʏɻʌʙ ʍʏ……….. ………………………………………..…………………….. ʅɸ IBAN
………………………………………………………………………………………………………………………………………
., ʔʘʏʉʏʐʋʀɲ ʏʉʐ ʉʋʉʀʉʐ ʍɲʎ ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʘ.
Ƀ Ȱ.Ɍ.ɀ. ʅʉʐ ɸʀʆɲɿ ………………………………………………
x

ɇʐʆɲɿʆʙ/ɷɸʆ ʍʐʆɲɿʆʙ (ɷɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʊʏɿ ɷɸʆ ɿʍʖʑɸɿ) ʆɲ ɷʉɽʉʑʆ ɲʋʊ ʏɻʆ Ȱʆɸʇɳʌʏɻʏɻ
Ȱʌʖɼ ȴɻʅʉʍʀʘʆ ȵʍʊɷʘʆ ʍʏɻʆ ɲʌʅʊɷɿɲ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ
ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɸʇɸʏɲʍʏɸʀ ɻ ʋɲʌʉʑʍɲ ɲʀʏɻʍɼ ʅʉʐ.

x

ɇʐʆɲɿʆʙ ʍʏɻʆ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʏʘʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ ʋʉʐ ʍʐʆʉɷɸʑʉʐʆ
ʏʉ ɲʀʏɻʅɳ ʅʉʐ ʃɲɿ ʍʏɻʆ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ɲʐʏʙʆ ɶɿɲ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʉʑʎ ʍʃʉʋʉʑʎ ʋʌʉʎ ʊʔɸʄʉʎ
ʏʉʐ ɷɻʅʊʍɿʉʐ ʍʐʅʔɹʌʉʆʏʉʎ.
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VI. ɉʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ʔɿʄʉʇɸʆʉʑʆʏɲ (ʅɸ ɴɸɴɲɿʘʅɹʆʉ ʏʉ ɶʆɼʍɿʉ ʏɻʎ ʐʋʉɶʌɲʔɼʎ) ʍʏɻʆ
ʉʋʉʀɲ ɽɲ ɷɻʄʙʆɸʏɲɿ ʊʏɿ:
x

x

Ɍɿʄʉʇɸʆʙ, ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʍʘʌɿʆɼ ɷɿɲʅʉʆɼ ʏʉʐ, ʏʉʆ (ʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ)
………………………………….………………………… ʏʉʐ (ʋɲʏʌʙʆʐʅʉ) ………………………………………….
ʅɸ Ȱ.ȴ.Ɉ.: ………………………………..…..……… ʏɻʄ……………………………………….…..… ʃɲɿ ʏɲ
ɳʏʉʅɲ ʋʉʐ ʍʐʆʉɿʃʉʑʆ ʅʊʆɿʅɲ ʅɲɺʀ ʏʉʐ, ʍʑʆʉʄʉ ……………… ɳʏʉʅɲ, ɲʋʊ
………/……/20……….. (ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɹʆɲʌʇɻʎ ʏɻʎ ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ) ʍʏɻʆ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ʅʉʐ ɸʋʀ ʏɻʎ
ʉɷʉʑ …………………………………………. ʍʏɻʆ Ɉ.Ⱦ. ..……………..…………….. ʏɻʎ ȴȵ.
………………………………….. ʏɻʎ Ʌ.ȵ. ………………………………... ɇʏɻʆ ɸʆ ʄʊɶʘ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ʅʉʐ
ɷɿɲʅɹʆʉʐʅɸ ʅʊʆɿʅɲ, ɸʃʏʊʎ ʏʘʆ ʔɿʄʉʇɸʆʉʐʅɹʆʘʆ, …………. ɳʏʉʅɲ. ȸ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ʅʉʐ ɷɸʆ
ɹʖɸɿ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɸʀ ʘʎ ʃʏʀʌɿʉ ɲʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ɶɿɲ ʖʌɼʍɻ.
ɇɲʎ ʐʋʉɴɳʄʄʘ ʏɿʎ ɷɻʄʙʍɸɿʎ ȵ1 ʃɲɿ ȵ2 ʏʉʐ 2019 ʃɲɿ ʏʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ʐʋʉɴʄɻɽɹʆ ȵ9. Ƀɿ ɸʆ
ʄʊɶʘ ɷɻʄʙʍɸɿʎ ɸʀʆɲɿ ʉɿ ɲʌʖɿʃɹʎ ʃɲɿ ɷɸʆ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʅɸʏɲɴʉʄɹʎ.

x

ɇʐʆɲɿʆʙ/ɷɸʆ ʍʐʆɲɿʆʙ ʆɲ ɺɻʏɻɽʉʑʆ ɲʋʊ ʏɻʆ Ȱʆɸʇɳʌʏɻʏɻ Ȱʌʖɼ ȴɻʅʉʍʀʘʆ ȵʍʊɷʘʆ ʍʏɻʆ
ɲʌʅʊɷɿɲ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɸʇɸʏɲʍʏɸʀ ɻ
ʋɲʌʉʑʍɲ ɲʀʏɻʍɻ.

x

ɇʐʆɲɿʆʙ ʍʏɻʆ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʏʘʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ ʋʉʐ ʍʐʆʉɷɸʑʉʐʆ
ʏʉ ɲʀʏɻʅɳ ʅʉʐ ʃɲɿ ʍʏɻʆ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ɲʐʏʙʆ ɶɿɲ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʉʑʎ ʍʃʉʋʉʑʎ ʋʌʉʎ ʊʔɸʄʉʎ
ʏʉʐ ɷɻʅʊʍɿʉʐ ʍʐʅʔɹʌʉʆʏʉʎ.

ȴ2. ȳɿɲ ʏʉʐʎ ɸʆʉɿʃɿɲʍʏɹʎ ʏʘʆ ʃɲʏʉɿʃɿʙʆ ʋʉʐ ʐʋɹʍʏɻʍɲʆ ɴʄɳɴɻ:
1.

ȳɿɲ ʏʉ ʋʌʙʏʉ ʏʌʀʅɻʆʉ ʍʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʖʉʌɼɶɻʍɻʎ ɸʋɿɷʊʏɻʍɻʎ ɸʆʉɿʃʀʉʐ:
I.

II.

Ʌʌʘʏʊʃʉʄʄʉ Ȱʐʏʉʗʀɲʎ ȵʋɿʃʀʆɷʐʆɲ ȵʏʉɿʅʊʌʌʉʋʉʐ Ⱦʏɻʌʀʉʐ (Ʌ.Ȱ.ȵ.ȵ.Ⱦ.) ɼ ȴɸʄʏʀʉ
ȴɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿʉʐ ȵʄɹɶʖʉʐ ɼ ȶʃɽɸʍɻ Ȱʐʏʉʗʀɲʎ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʉʑ ʏɻʎ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ, ɲʋʊ ʏɲ
ʉʋʉʀɲ ʆɲ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʊʏɿ ɻ ʋʄɻɶɸʀʍɲ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ɸʀʆɲɿ ɲʃɲʏɳʄʄɻʄɻ ɶɿɲ ʖʌɼʍɻ.
Ɍʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ɲʍʏʐʆʉʅɿʃɼʎ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ (ɷɿʋʄɼʎ ʊʗɸʘʎ).

III.

ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʀ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʀ ɻʄɸʃʏʌʉɷʊʏɻʍɻʎ ʏɻʎ ʋʄɻɶɸʀʍɲʎ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ (ʔʘʏʉʏʐʋʀɲ ʃɲɿ
ʏʘʆ ɷʑʉ ʊʗɸʘʆ ʏʘʆ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ) ɼ Ȳɸɴɲʀʘʍɻ Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ Ɇɸʑʅɲʏʉʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ʋɳʌʉʖʉ
ɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑ ʌɸʑʅɲʏʉʎ ʋʉʐ ʆɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏʉ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ɲʋʊ 1 Ȼɲʆʉʐɲʌʀʉʐ 2020
ɹʘʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ɻʅɹʌɲ ʏʉʐ ʍʐʅɴɳʆʏʉʎ.

IV.

Ƀɿ ɲʌʖɿʃɹʎ ɷɻʄʙʍɸɿʎ ȵ1 ʏʉʐ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃʉʑ ɹʏʉʐʎ 2019 (ɶɿɲ ɸɿʍʉɷɼʅɲʏɲ ʋʉʐ
ɲʋʉʃʏɼɽɻʃɲʆ ɲʋʊ 01.01.2019 ɹʘʎ ʃɲɿ 31.12.2019), ȵ2 ʏʉʐ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃʉʑ ɹʏʉʐʎ 2019 ʃɲɿ
ʏʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ʐʋʉɴʄɻɽɹʆ ɹʆʏʐʋʉ ȵ9, ʍʐʆʉɷɸʐʊʅɸʆʉ ɲʋʊ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ (ʅɸ
ɴɸɴɲɿʘʅɹʆʉ ʏʉ ɶʆɼʍɿʉ ʏɻʎ ʐʋʉɶʌɲʔɼʎ) ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ɷɻʄʙʆɸʏɲɿ ʊʏɿ ɸʀʆɲɿ ʉɿ
ʐʋʉɴʄɻɽɸʀʍɸʎ ɷɻʄʙʍɸɿʎ ɸʀʆɲɿ ʉɿ ɲʌʖɿʃɹʎ ʃɲɿ ɷɸʆ ʐʋɳʌʖɸɿ ʅɸʏɲɴʉʄɼ, ʏʉʐ ɲɿʏʉʑʆʏʉʎ
ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ɲʏʊʅʘʆ ʋʉʐ ʍʐʆʉɿʃʉʑʆ ʅʊʆɿʅɲ ʅɲɺʀ ʏʉʐ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɲɿʏɸʀʏɲɿ ʏɻ
ʖʉʌɼɶɻʍɻ ɸʋɿɷʊʏɻʍɻʎ.

V.

Ȱʋʊɷɸɿʇɻ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ȴɼʄʘʍɻʎ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʙʆ ɇʏʉɿʖɸʀʘʆ ɀʀʍɽʘʍɻʎ Ȱʃʀʆɻʏɻʎ
Ʌɸʌɿʉʐʍʀɲʎ ʏɻʎ Ȱʆɸʇɳʌʏɻʏɻʎ Ȱʌʖɼʎ ȴɻʅʉʍʀʘʆ ȵʍʊɷʘʆ (Ȱ.Ȱ.ȴ.ȵ.) ʋʉʐ ɲʔʉʌɳ ʍʏɻ
ʅʀʍɽʘʍɻ ʏɻʎ ʋʄɻɶɸʀʍɲʎ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ɲɿʏʉʑʆʏɲ. Ɉʉ ɸʆ ʄʊɶʘ ʅɿʍɽʘʏɼʌɿʉ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɿʍʖʑ.

VII.

ɉʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ɲɿʏʉʑʆʏʉʎ (ʅɸ ɴɸɴɲɿʘʅɹʆʉ ʏʉ ɶʆɼʍɿʉ ʏɻʎ ʐʋʉɶʌɲʔɼʎ) ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ
ɽɲ ɷɻʄʙʆɸʏɲɿ ʊʏɿ:
x ȸ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ʋʉʐ ʐʋɹʍʏɻ ɺɻʅɿɹʎ ɸʀʆɲɿ ɻ ʃʑʌɿɲ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ʅʉʐ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʃɲʏʉɿʃʙ ʅʊʆɿʅɲ
ʘʎ ɸʆʉɿʃɿɲʍʏɼʎ ʃɲɿ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏʘʆ ɲʏʊʅʘʆ ʋʉʐ ʍʐʆʉɿʃʉʑʆ ʅʊʆɿʅɲ ʅɲɺʀ ʅʉʐ ʍʏɻʆ
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ʋʄɻɶɸʀʍɲ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ɸʀʆɲɿ …………...
(Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ
ʍʐʆʉɿʃʉʑʆʏʉʎ)
(Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ
ʍʐʆʉɿʃʉʑʆʏʉʎ)
(Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ ʍʐʆʉɿʃʉʑʆʏʉʎ)
x
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ɳʏʉʅɲ. ………………………………………………
………………...……………………………………….
………………………………………….……………….

ȴɸʆ ɷɿɲɽɹʏʘ ɳʄʄɻ ʃɸʆɼ ɼ ɷɸʐʏɸʌɸʑʉʐʍɲ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ʍɸ ɲʋʊʍʏɲʍɻ ʅɿʃʌʊʏɸʌɻ ʏʘʆ 25 ʖʄʅ.
ɲʋʊ ʏɻʆ ʋʄɻɶɸʀʍɲ ʃɲʏʉɿʃʀɲ, ʋʉʐ ʆɲ ʃɲʄʑʋʏɸɿ ʏɿʎ ʍʏɸɶɲʍʏɿʃɹʎ ʅʉʐ ɲʆɳɶʃɸʎ.

x ȸ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ʋʉʐ ɸʆʉɿʃɿɳɺʘ ʅɸʏɳ ʏʉ ʍʐʅɴɳʆ
ɲʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ɶɿɲ ʖʌɼʍɻ.

ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɸʀ ʘʎ ʃʏɼʌɿʉ

x ɇɲʎ ʐʋʉɴɳʄʄʘ ʏɿʎ ɷɻʄʙʍɸɿʎ ȵ1 ʃɲɿ ȵ2 ʏʉʐ 2019 ʃɲɿ ʏʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ʐʋʉɴʄɻɽɹʆ ȵ9. Ƀɿ ɸʆ
ʄʊɶʘ ɷɻʄʙʍɸɿʎ ɸʀʆɲɿ ʉɿ ɲʌʖɿʃɹʎ ʃɲɿ ɷɸʆ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʅɸʏɲɴʉʄɹʎ.
x Ƀ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ ʍʏʉʆ ʉʋʉʀʉ ɸʋɿɽʐʅʙ ʆɲ ʃɲʏɲʏɸɽɸʀ ɻ ɸʋɿɷʊʏɻʍɻ ɸʆʉɿʃʀʉʐ ɸʀʆɲɿ ʉ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ ʋʉʐ ʏɻʌʙ ʍʏ……….. ………………………………………..…………………….. ʅɸ IBAN
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…., ʔʘʏʉʏʐʋʀɲ ʏʉʐ ʉʋʉʀʉʐ ʍɲʎ ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʘ.
Ƀ Ȱ.Ɍ.ɀ. ʅʉʐ ɸʀʆɲɿ ………………………………………………

VI.

x

ɇʐʆɲɿʆʙ/ɷɸʆ ʍʐʆɲɿʆʙ ʆɲ ɺɻʏɻɽʉʑʆ ɲʋʊ ʏɻʆ Ȱʆɸʇɳʌʏɻʏɻ Ȱʌʖɼ ȴɻʅʉʍʀʘʆ ȵʍʊɷʘʆ ʍʏɻʆ
ɲʌʅʊɷɿɲ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɸʇɸʏɲʍʏɸʀ ɻ
ʋɲʌʉʑʍɲ ɲʀʏɻʍɼ ʅʉʐ.

x

ɇʐʆɲɿʆʙ ʍʏɻʆ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʏʘʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ ʋʉʐ ʍʐʆʉɷɸʑʉʐʆ
ʏʉ ɲʀʏɻʅɳ ʅʉʐ ʃɲɿ ʍʏɻʆ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ɲʐʏʙʆ ɶɿɲ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʉʑʎ ʍʃʉʋʉʑʎ ʋʌʉʎ ʊʔɸʄʉʎ
ʏʉʐ ɷɻʅʊʍɿʉʐ ʍʐʅʔɹʌʉʆʏʉʎ.
Ɍʘʏʉʏʐʋʀɲ IBAN/ɴɿɴʄɿɲʌʀʉʐ ʏʉʐ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ ʃɲʏɳɽɸʍɻʎ ʏɻʎ ɸʋɿɷʊʏɻʍɻʎ.

2. ȳɿɲ ʏʉ ʋʌʙʏʉ ʏʌʀʅɻʆʉ ʍʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʖʉʌɼɶɻʍɻʎ ɸʋɿɷʊʏɻʍɻʎ ʍʐɶʃɲʏʉʀʃɻʍɻʎ:
I. Ʌʌʘʏʊʃʉʄʄʉ Ȱʐʏʉʗʀɲʎ ȵʋɿʃʀʆɷʐʆɲ ȵʏʉɿʅʊʌʌʉʋʉʐ Ⱦʏɻʌʀʉʐ (Ʌ.Ȱ.ȵ.ȵ.Ⱦ.) ɼ ȴɸʄʏʀʉ
ȴɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿʉʐ ȵʄɹɶʖʉʐ ɼ ȶʃɽɸʍɻ Ȱʐʏʉʗʀɲʎ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʉʑ ʏɻʎ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ, ɲʋʊ ʏɲ ʉʋʉʀɲ
ʆɲ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʊʏɿ ɻ ʋʄɻɶɸʀʍɲ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ɸʀʆɲɿ ɲʃɲʏɳʄʄɻʄɻ ɶɿɲ ʖʌɼʍɻ.
II. Ɍʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ɲʍʏʐʆʉʅɿʃɼʎ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ (ɷɿʋʄɼʎ ʊʗɸʘʎ).
III. ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʀ ɻʄɸʃʏʌʉɷʊʏɻʍɻʎ ʏɻʎ ʋʄɻɶɸʀʍɲʎ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ (ʔʘʏʉʏʐʋʀɲ ʃɲɿ ʏʘʆ ɷʑʉ ʊʗɸʘʆ
ʏʘʆ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ) (ɸʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆ ɼ/ʃɲɿ ʅɻʆɿɲʀʘʆ) ɼ Ȳɸɴɲʀʘʍɻ Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ Ɇɸʑʅɲʏʉʎ
ɲʋʊ ʏʉʆ ʋɳʌʉʖʉ ɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑ ʌɸʑʅɲʏʉʎ ʋʉʐ ʆɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏʉ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ɲʋʊ 1
Ȼɲʆʉʐɲʌʀʉʐ 2020 ɹʘʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ɻʅɹʌɲ ʏʉʐ ʍʐʅɴɳʆʏʉʎ.
IV. Ƀɿ ɲʌʖɿʃɹʎ ɷɻʄʙʍɸɿʎ ȵ1 ʏʉʐ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃʉʑ ɹʏʉʐʎ 2019 (ɶɿɲ ɸɿʍʉɷɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɲʋʉʃʏɼɽɻʃɲʆ
ɲʋʊ 01.01.2019ɹʘʎ ʃɲɿ 31.12.2019), ȵ2 ʏʉʐ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃʉʑ ɹʏʉʐʎ 2018 ʃɲɿ ʏʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ
ʐʋʉɴʄɻɽɹʆ ɹʆʏʐʋʉ ȵ9, ʍʐʆʉɷɸʐʊʅɸʆʉ ɲʋʊ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ (ʅɸ ɴɸɴɲɿʘʅɹʆʉ ʏʉ ɶʆɼʍɿʉ
ʏɻʎ ʐʋʉɶʌɲʔɼʎ) ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ɷɻʄʙʆɸʏɲɿ ʊʏɿ ɸʀʆɲɿ ʉɿ ʐʋʉɴʄɻɽɸʀʍɸʎ ɷɻʄʙʍɸɿʎ ɸʀʆɲɿ ʉɿ
ɲʌʖɿʃɹʎ ʃɲɿ ɷɸʆ ʐʋɳʌʖɸɿ ʅɸʏɲɴʉʄɼ, ʏʉʐ ɲɿʏʉʑʆʏʉʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ɲʏʊʅʘʆ ʋʉʐ ʍʐʆʉɿʃʉʑʆ
ʅʊʆɿʅɲ ʅɲɺʀ ʏʉʐ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɲɿʏɸʀʏɲɿ ʏɻ ʖʉʌɼɶɻʍɻ ɸʋɿɷʊʏɻʍɻʎ.
V. Ȱʋʊɷɸɿʇɻ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ȴɼʄʘʍɻʎ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʙʆ ɇʏʉɿʖɸʀʘʆ ɀʀʍɽʘʍɻʎ Ȱʃʀʆɻʏɻʎ Ʌɸʌɿʉʐʍʀɲʎ
ʏɻʎ Ȱʆɸʇɳʌʏɻʏɻʎ Ȱʌʖɼʎ ȴɻʅʉʍʀʘʆ ȵʍʊɷʘʆ (Ȱ.Ȱ.ȴ.ȵ.) ʋʉʐ ɲʔʉʌɳ ʍʏɻ ʅʀʍɽʘʍɻ ʏɻʎ
ʋʄɻɶɸʀʍɲʎ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ɲɿʏʉʑʆʏɲ. Ɉʉ ɸʆ ʄʊɶʘ ʅɿʍɽʘʏɼʌɿʉ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɿʍʖʑ ʏɻʆ
ɻʅɹʌɲ ʏʉʐ ʍʐʅɴɳʆʏʉʎ.
VI. ɉʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ɲɿʏʉʑʆʏʉʎ (ʅɸ ɴɸɴɲɿʘʅɹʆʉ ʏʉ ɶʆɼʍɿʉ ʏɻʎ ʐʋʉɶʌɲʔɼʎ) ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ
ɽɲ ɷɻʄʙʆɸʏɲɿ ʊʏɿ:
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x ȸ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ʋʉʐ ʐʋɹʍʏɻ ɺɻʅɿɹʎ ɸʀʆɲɿ ɻ ʃʑʌɿɲ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ʅʉʐ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʃɲʏʉɿʃʙ ʅʊʆɿʅɲ
ʘʎ ɸʆʉɿʃɿɲʍʏɼʎ ʃɲɿ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏʘʆ ɲʏʊʅʘʆ ʋʉʐ ʍʐʆʉɿʃʉʑʆ ʅʊʆɿʅɲ ʅɲɺʀ ʅʉʐ ʍʏɻʆ
ʋʄɻɶɸʀʍɲ
ʃɲʏʉɿʃʀɲ
ɸʀʆɲɿ
…………...
ɳʏʉʅɲ.
………………………………………………
(Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ
ʍʐʆʉɿʃʉʑʆʏʉʎ)
………………...……………………………………….
(Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ
ʍʐʆʉɿʃʉʑʆʏʉʎ)
………………………………………….……………….
(Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ ʍʐʆʉɿʃʉʑʆʏʉʎ).
x

ȴɸʆ ɷɿɲɽɹʏʘ ɳʄʄɻ ʃɸʆɼ ɼ ɷɸʐʏɸʌɸʑʉʐʍɲ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ʍɸ ɲʋʊʍʏɲʍɻ ʅɿʃʌʊʏɸʌɻ ʏʘʆ 25 ʖʄʅ.
ɲʋʊ ʏɻʆ ʋʄɻɶɸʀʍɲ ʃɲʏʉɿʃʀɲ, ʋʉʐ ʆɲ ʃɲʄʑʋʏɸɿ ʏɿʎ ʍʏɸɶɲʍʏɿʃɹʎ ʅʉʐ ɲʆɳɶʃɸʎ.

x

ȳɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʍʘʌɿʆɼ ɷɿɲʅʉʆɼ ʅʉʐ ɲʋʊ ..……/.……/20………….. (ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɹʆɲʌʇɻʎ ʏɻʎ
ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ) ʔɿʄʉʇɸʆʉʑʅɲɿ ʅɸ ʏɲ ɳʏʉʅɲ ʋʉʐ ʍʐʆʉɿʃʉʑʆ ʅʊʆɿʅɲ ʅɲɺʀ ʅʉʐ ʍʏɻʆ ʃɲʏʉɿʃʀɲ
ʏʉʐ
(ʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ)
……………………………………………….………..…………………………………………………………
ʏʉʐ
(ʋɲʏʌʙʆʐʅʉ)
……………………………………………..………………..…
ʅɸ
Ȱ.ȴ.Ɉ.:.….………..………….…….………………….. ʏɻʄ. …………………….…………….……….…… ʍʏɻʆ
ʉʋʉʀɲ ɷɸʆ ɹʖʘ ʋʄɼʌɻ ɼ ʗɿʄɼ ʃʐʌɿʊʏɻʏɲ ɼ ɸʋɿʃɲʌʋʀɲ ɼ ʍʐɶʃʐʌɿʊʏɻʏɲ. ȸ ɸʆ ʄʊɶʘ
ʃɲʏʉɿʃʀɲ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɸʀ ʘʎ ʃʏʀʌɿʉ ɲʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ɶɿɲ ʖʌɼʍɻ.

x

ɇɲʎ ʐʋʉɴɳʄʄʘ ʏɿʎ ɷɻʄʙʍɸɿʎ ȵ1 ʃɲɿ ȵ2 ʏʉʐ 2019 ʃɲɿ ʏʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ʐʋʉɴʄɻɽɹʆ ȵ9. Ƀɿ ɸʆ
ʄʊɶʘ ɷɻʄʙʍɸɿʎ ɸʀʆɲɿ ʉɿ ɲʌʖɿʃɹʎ ʃɲɿ ɷɸʆ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʅɸʏɲɴʉʄɹʎ.

x Ƀ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ ʍʏʉʆ ʉʋʉʀʉ ɸʋɿɽʐʅʙ ʆɲ ʃɲʏɲʏɸɽɸʀ ɻ ɸʋɿɷʊʏɻʍɻ ɸʆʉɿʃʀʉʐ ɸʀʆɲɿ ʉ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ ʋʉʐ ʏɻʌʙ ʍʏ……….. ………………………………………..…………………….. ʅɸ IBAN
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
., ʔʘʏʉʏʐʋʀɲ ʏʉʐ ʉʋʉʀʉʐ ʍɲʎ ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʘ.
Ƀ Ȱ.Ɍ.ɀ. ʅʉʐ ɸʀʆɲɿ ………………………………………………
x

ɇʐʆɲɿʆʙ/ɷɸʆ ʍʐʆɲɿʆʙ ʆɲ ɺɻʏɻɽʉʑʆ ɲʋʊ ʏɻʆ Ȱʆɸʇɳʌʏɻʏɻ Ȱʌʖɼ ȴɻʅʉʍʀʘʆ ȵʍʊɷʘʆ ʍʏɻʆ
ɲʌʅʊɷɿɲ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɸʇɸʏɲʍʏɸʀ ɻ
ʋɲʌʉʑʍɲ ɲʀʏɻʍɼ ʅʉʐ.

x

ɇʐʆɲɿʆʙ ʍʏɻʆ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʏʘʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ ʋʉʐ ʍʐʆʉɷɸʑʉʐʆ ʏʉ
ɲʀʏɻʅɳ ʅʉʐ ʃɲɿ ʍʏɻʆ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ɲʐʏʙʆ ɶɿɲ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʉʑʎ ʍʃʉʋʉʑʎ ʋʌʉʎ ʊʔɸʄʉʎ ʏʉʐ
ɷɻʅʊʍɿʉʐ ʍʐʅʔɹʌʉʆʏʉʎ.

VII. Ɍʘʏʉʏʐʋʀɲ IBAN/ɴɿɴʄɿɲʌʀʉʐ ʏʉʐ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ ʃɲʏɳɽɸʍɻʎ ʏɻʎ ɸʋɿɷʊʏɻʍɻʎ.
VIII. ɉʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ʔɿʄʉʇɸʆʉʑʆʏɲ (ʅɸ ɴɸɴɲɿʘʅɹʆʉ ʏʉ ɶʆɼʍɿʉ ʏɻʎ ʐʋʉɶʌɲʔɼʎ) ʍʏɻʆ
ʉʋʉʀɲ ɽɲ ɷɻʄʙʆɸʏɲɿ ʊʏɿ:
x

Ɍɿʄʉʇɸʆʙ, ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʍʘʌɿʆɼ ɷɿɲʅʉʆɼ ʏʉʐ, ʏʉʆ (ʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ)
………………………………….…………..…………… ʏʉʐ (ʋɲʏʌʙʆʐʅʉ) ………………..………….. ʅɸ
Ȱ.ȴ.Ɉ.:….………………….…………… ʏɻʄ. …………………………………..… ʃɲɿ ʏɲ ɳʏʉʅɲ ʋʉʐ
ʍʐʆʉɿʃʉʑʆ ʅʊʆɿʅɲ ʅɲɺʀ ʏʉʐ, ʍʑʆʉʄʉ ……………… ɳʏʉʅɲ, ɲʋʊ ………/…./20………..
(ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɹʆɲʌʇɻʎ ʏɻʎ ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ) ʍʏɻʆ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ʅʉʐ ɸʋʀ ʏɻʎ ʉɷʉʑ
………………………………………….
ʍʏɻʆ
Ɉ.Ⱦ.
…………………………..
ʏɻʎ
ȴȵ.
………………………………….. ʏɻʎ Ʌ.ȵ. ………………………………... ɇʏɻʆ ɸʆ ʄʊɶʘ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ʅʉʐ
ɷɿɲʅɹʆʉʐʅɸ ʅʊʆɿʅɲ, ɸʃʏʊʎ ʏʘʆ ʔɿʄʉʇɸʆʉʐʅɹʆʘʆ, …………. ɳʏʉʅɲ. ȸ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ʅʉʐ ɷɸʆ
ɹʖɸɿ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɸʀ ʘʎ ʃʏʀʌɿʉ ɲʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ɶɿɲ ʖʌɼʍɻ.

x

ɇɲʎ ʐʋʉɴɳʄʄʘ ʏɿʎ ɷɻʄʙʍɸɿʎ ȵ1 ʃɲɿ ȵ2 ʏʉʐ 2019 ʃɲɿ ʏʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ʐʋʉɴʄɻɽɹʆ ȵ9. Ƀɿ ɸʆ
ʄʊɶʘ ɷɻʄʙʍɸɿʎ ɸʀʆɲɿ ʉɿ ɲʌʖɿʃɹʎ ʃɲɿ ɷɸʆ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʅɸʏɲɴʉʄɹʎ.
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x
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ɇʐʆɲɿʆʙ/ɷɸʆ ʍʐʆɲɿʆʙ ʆɲ ɺɻʏɻɽʉʑʆ ɲʋʊ ʏɻʆ Ȱʆɸʇɳʌʏɻʏɻ Ȱʌʖɼ ȴɻʅʉʍʀʘʆ ȵʍʊɷʘʆ ʍʏɻʆ
ɲʌʅʊɷɿɲ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɸʇɸʏɲʍʏɸʀ ɻ
ʋɲʌʉʑʍɲ ɲʀʏɻʍɻ.

x

ɇʐʆɲɿʆʙ ʍʏɻʆ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʏʘʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ ʋʉʐ ʍʐʆʉɷɸʑʉʐʆ
ʏɻʆ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɼ ʅʉʐ ʃɲɿ ʍʏɻʆ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ɲʐʏʙʆ ɶɿɲ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʉʑʎ ʍʃʉʋʉʑʎ
ʋʌʉʎ ʊʔɸʄʉʎ ʏʉʐ ɷɻʅʊʍɿʉʐ ʍʐʅʔɹʌʉʆʏʉʎ.
ȴ3. ȳɿɲ ʏʉʐʎ ɿɷɿʉʃʏɼʏɸʎ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ɸʆʉɿʃɿɲʍʏɹʎ ʃɲʏʉɿʃɿʙʆ ʋʉʐ ʐʋɹʍʏɻʍɲʆ ɴʄɳɴɻ ʍʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ
ʖʉʌɼɶɻʍɻʎ ɸʋɿɷʊʏɻʍɻʎ ɸʆʉɿʃʀʉʐ:
1. ȳɿɲ ʏʉ ɷɸʑʏɸʌʉ ʏʌʀʅɻʆʉ :
I. Ȱʋʊɷɸɿʇɻ ɉʋʉɴʉʄɼʎ ȴɼʄʘʍɻʎ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʙʆ ɇʏʉɿʖɸʀʘʆ ɀʀʍɽʘʍɻʎ Ȱʃʀʆɻʏɻʎ Ʌɸʌɿʉʐʍʀɲʎ
ʋʉʐ ɲʔʉʌɳ ʍʏɻʆ ɸʆʉɿʃɿɲɺʊʅɸʆɻ, ʅɸʏɳ ʏʉ ʍʐʅɴɳʆ, ʃɲʏʉɿʃʀɲ.
II. Ɂʊʅɿʅɸʎ ɲʋʉɷɸʀʇɸɿʎ ʃɲʏɲɴʉʄɼʎ ɸʆʉɿʃʀʉʐ ʏʉʐ 1ʉʐ ʃɲɿ 2ʉʐ ʏʌɿʅɼʆʉʐ.
III. ɉʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ɲɿʏʉʑʆʏʉʎ (ʅɸ ɴɸɴɲɿʘʅɹʆʉ ʏʉ ɶʆɼʍɿʉ ʏɻʎ ʐʋʉɶʌɲʔɼʎ) ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ
ɽɲ ɷɻʄʙʆɸʏɲɿ ʊʏɿ:
x

Ƀ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ ʍʏʉʆ ʉʋʉʀʉ ɸʋɿɽʐʅʙ ʆɲ ʃɲʏɲʏɸɽɸʀ ɻ ɸʋɿɷʊʏɻʍɻ ɸʆʉɿʃʀʉʐ ɸʀʆɲɿ ʉ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ ʋʉʐ ʏɻʌʙ ʍʏ…………. ……………..…………………………………………….. ʅɸ IBAN
………………………………………………………………………………..……………………………………….,
ʔʘʏʉʏʐʋʀɲ
ʏʉʐ
ʉʋʉʀʉʐ
ʍɲʎ
ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʘ.
Ƀ
Ȱ.Ɍ.ɀ.
ʅʉʐ
ɸʀʆɲɿ
………………………………………………………

x

ɇʐʆɲɿʆʙ/ɷɸʆ ʍʐʆɲɿʆʙ ʆɲ ɺɻʏɻɽʉʑʆ ɲʋʊ ʏɻʆ Ȱʆɸʇɳʌʏɻʏɻ Ȱʌʖɼ ȴɻʅʉʍʀʘʆ ȵʍʊɷʘʆ ʍʏɻʆ
ɲʌʅʊɷɿɲ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɸʇɸʏɲʍʏɸʀ ɻ
ʋɲʌʉʑʍɲ ɲʀʏɻʍɼ ʅʉʐ.

x

ɇʐʆɲɿʆʙ ʍʏɻʆ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʏʘʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ ʋʉʐ ʍʐʆʉɷɸʑʉʐʆ
ʏɻʆ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɼ ʅʉʐ ʃɲɿ ʍʏɻʆ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ɲʐʏʙʆ ɶɿɲ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʉʑʎ ʍʃʉʋʉʑʎ
ʋʌʉʎ ʊʔɸʄʉʎ ʏʉʐ ɷɻʅʊʍɿʉʐ ʍʐʅʔɹʌʉʆʏʉʎ.

IV. Ɍʘʏʉʏʐʋʀɲ IBAN/ɴɿɴʄɿɲʌʀʉʐ ʏʉʐ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ ʃɲʏɳɽɸʍɻʎ ʏɻʎ ɸʋɿɷʊʏɻʍɻʎ.
V. ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʀ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʀ ɻʄɸʃʏʌʉɷʊʏɻʍɻʎ ʏɻʎ ʋʄɻɶɸʀʍɲʎ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ (ʔʘʏʉʏʐʋʀɲ ʃɲɿ
ʏʘʆ ɷʑʉ ʊʗɸʘʆ ʏʘʆ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ) ɼ Ȳɸɴɲʀʘʍɻ Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ Ɇɸʑʅɲʏʉʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ʋɳʌʉʖʉ
ɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑ ʌɸʑʅɲʏʉʎ ʋʉʐ ʆɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏʉ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ʏʉʐ ɲ’ ʃɲɿ ɴ’ ʏʌɿʅɼʆʉʐ.
VI. Ɍʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ɲʍʏʐʆʉʅɿʃɼʎ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ (ɷɿʋʄɼʎ ʊʗɸʘʎ).

2. ȳɿɲ ʏɲ ɸʋʊʅɸʆɲ ʏʌʀʅɻʆɲ:
I. Ɂʊʅɿʅɻ ɲʋʊɷɸɿʇɻ ʃɲʏɲɴʉʄɼʎ ɸʆʉɿʃʀʉʐ ʏʉʐ ɲɿʏʉʑʅɸʆʉʐ ʏʌɿʅɼʆʉʐ.
II. ɉʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ɲɿʏʉʑʆʏʉʎ (ʅɸ ɴɸɴɲɿʘʅɹʆʉ ʏʉ ɶʆɼʍɿʉ ʏɻʎ ʐʋʉɶʌɲʔɼʎ) ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ
ɽɲ ɷɻʄʙʆɸʏɲɿ ʊʏɿ:
x

Ƀ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ ʍʏʉʆ ʉʋʉʀʉ ɸʋɿɽʐʅʙ ʆɲ ʃɲʏɲʏɸɽɸʀ ɻ ɸʋɿɷʊʏɻʍɻ ɸʆʉɿʃʀʉʐ ɸʀʆɲɿ ʉ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ ʋʉʐ ʏɻʌʙ ʍʏ…………… ………………………………………………….. ʅɸ IBAN
……………………………………………………………………………………………………………., ʔʘʏʉʏʐʋʀɲ ʏʉʐ
ʉʋʉʀʉʐ ʍɲʎ ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʘ. Ƀ Ȱ.Ɍ.ɀ. ʅʉʐ ɸʀʆɲɿ ………………………………………………. ȴɸʆ
ʐʋɳʌʖɸɿ ʅɸʏɲɴʉʄɼ ʏʘʆ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃʙʆ ʅʉʐ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʋʉʐ ʍɲʎ ɹʖʘ ɼɷɻ ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ.
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x

ɇʐʆɲɿʆʙ/ɷɸʆ ʍʐʆɲɿʆʙ ʆɲ ɺɻʏɻɽʉʑʆ ɲʋʊ ʏɻʆ Ȱʆɸʇɳʌʏɻʏɻ Ȱʌʖɼ ȴɻʅʉʍʀʘʆ ȵʍʊɷʘʆ ʍʏɻʆ
ɲʌʅʊɷɿɲ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɸʇɸʏɲʍʏɸʀ ɻ
ʋɲʌʉʑʍɲ ɲʀʏɻʍɼ ʅʉʐ.

x

ɇʐʆɲɿʆʙ ʍʏɻʆ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʏʘʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ ʋʉʐ ʍʐʆʉɷɸʑʉʐʆ
ʏɻʆ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɼ ʅʉʐ ʃɲɿ ʍʏɻʆ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ɲʐʏʙʆ ɶɿɲ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʉʑʎ ʍʃʉʋʉʑʎ
ʋʌʉʎ ʊʔɸʄʉʎ ʏʉʐ ɷɻʅʊʍɿʉʐ ʍʐʅʔɹʌʉʆʏʉʎ.

III. Ɍʘʏʉʏʐʋʀɲ IBAN/ɴɿɴʄɿɲʌʀʉʐ ʏʉʐ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ ʃɲʏɳɽɸʍɻʎ ʏɻʎ ɸʋɿɷʊʏɻʍɻʎ.
IV. ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʀ ɻʄɸʃʏʌʉɷʊʏɻʍɻʎ ʏɻʎ ʋʄɻɶɸʀʍɲʎ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ (ʔʘʏʉʏʐʋʀɲ ʃɲɿ ʏʘʆ ɷʑʉ ʊʗɸʘʆ
ʏʘʆ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ) ɼ Ȳɸɴɲʀʘʍɻ Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ Ɇɸʑʅɲʏʉʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ʋɳʌʉʖʉ ɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑ
ʌɸʑʅɲʏʉʎ ʋʉʐ ʆɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏʉ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ʏʉʐ ʏʌɿʅɼʆʉʐ ɶɿɲ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɲɿʏɸʀʏɲɿ
ʏɻʆ ɸʋɿɷʊʏɻʍɻ ɸʆʉɿʃʀʉʐ.
V. Ɍʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ɲʍʏʐʆʉʅɿʃɼʎ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ (ɷɿʋʄɼʎ ʊʗɸʘʎ).

ȴ4. ȳɿɲ ʏʉʐʎ ɿɷɿʉʃʏɼʏɸʎ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ɸʆʉɿʃɿɲʍʏɹʎ ʃɲʏʉɿʃɿʙʆ ʋʉʐ ʐʋɹʍʏɻʍɲʆ ɴʄɳɴɻ ʍʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ
ʖʉʌɼɶɻʍɻʎ ɸʋɿɷʊʏɻʍɻʎ ʍʐɶʃɲʏʉʀʃɻʍɻʎ:
1. ȳɿɲ ʏʉ ɷɸʑʏɸʌʉ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɲ ɸʋʊʅɸʆɲ ʏʌʀʅɻʆɲ:
I. ɉʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ɲɿʏʉʑʆʏʉʎ (ʅɸ ɴɸɴɲɿʘʅɹʆʉ ʏʉ ɶʆɼʍɿʉ ʏɻʎ ʐʋʉɶʌɲʔɼʎ) ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ
ɽɲ ɷɻʄʙʆɸʏɲɿ ʊʏɿ:
x

ȳɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʍʘʌɿʆɼ ɷɿɲʅʉʆɼ ʅʉʐ ɲʋʊ ……………/……./20……….. (ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɹʆɲʌʇɻʎ
ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ ….’ ʏʌɿʅɼʆʉʐ) ɹʘʎ ʃɲɿ ………/……../20………… (ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʄɼʇɻʎ ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ
…..’ ʏʌɿʅɼʆʉʐ) ʔɿʄʉʇɸʆɼɽɻʃɲ ʅɸ ʏɲ ɳʏʉʅɲ ʋʉʐ ʍʐʆʉɿʃʉʑʆ ʅʊʆɿʅɲ ʅɲɺʀ ʅʉʐ, ʍʑʆʉʄʉ
…………….. ɳʏʉʅɲ, ʍʏɻʆ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ʏʉʐ (ʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ) ………………………….……………………
ʏʉʐ (ʋɲʏʌʙʆʐʅʉ) ………………………….ʅɸ Ȱ.ȴ.Ɉ.: …………………….. ʏɻʄ. …………………….…..
ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɷɸʆ ɹʖʘ ʋʄɼʌɻ ɼ ʗɿʄɼ ʃʐʌɿʊʏɻʏɲ ɼ ɸʋɿʃɲʌʋʀɲ ɼ ʍʐɶʃʐʌɿʊʏɻʏɲ. ȸ ɸʆ ʄʊɶʘ
ʃɲʏʉɿʃʀɲ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɸʀ ʘʎ ʃʏʀʌɿʉ ɲʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ɶɿɲ ʖʌɼʍɻ.

x

Ƀ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ ʍʏʉʆ ʉʋʉʀʉ ɸʋɿɽʐʅʙ ʆɲ ʃɲʏɲʏɸɽɸʀ ɻ ɸʋɿɷʊʏɻʍɻ ʍʐɶʃɲʏʉʀʃɻʍɻʎ ɸʀʆɲɿ ʉ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ ʋʉʐ ʏɻʌʙ ʍʏ…………… …………………………………………………….. ʅɸ IBAN
……………………………………………………………………………………………………………., ʔʘʏʉʏʐʋʀɲ ʏʉʐ
ʉʋʉʀʉʐ ʍɲʎ ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʘ. Ƀ Ȱ.Ɍ.ɀ. ʅʉʐ ɸʀʆɲɿ ……………………………………………… ȴɸʆ
ʐʋɳʌʖɸɿ ʅɸʏɲɴʉʄɼ ʏʘʆ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃʙʆ ʅʉʐ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʋʉʐ ʍɲʎ ɹʖʘ ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ.

x

ɇʐʆɲɿʆʙ/ɷɸʆ ʍʐʆɲɿʆʙ ʆɲ ɺɻʏɻɽʉʑʆ ɲʋʊ ʏɻʆ Ȱʆɸʇɳʌʏɻʏɻ Ȱʌʖɼ ȴɻʅʉʍʀʘʆ ȵʍʊɷʘʆ ʍʏɻʆ
ɲʌʅʊɷɿɲ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɸʇɸʏɲʍʏɸʀ ɻ
ʋɲʌʉʑʍɲ ɲʀʏɻʍɼ ʅʉʐ.

x

ɇʐʆɲɿʆʙ ʍʏɻʆ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʏʘʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ ʋʉʐ ʍʐʆʉɷɸʑʉʐʆ
ʏʉ ɲʀʏɻʅɳ ʅʉʐ ʃɲɿ ʍʏɻʆ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ɲʐʏʙʆ ɶɿɲ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʉʑʎ ʍʃʉʋʉʑʎ ʋʌʉʎ ʊʔɸʄʉʎ
ʏʉʐ ɷɻʅʊʍɿʉʐ ʍʐʅʔɹʌʉʆʏʉʎ.

II. ɉʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ʔɿʄʉʇɸʆʉʑʆʏɲ (ʅɸ ɴɸɴɲɿʘʅɹʆʉ ʏʉ ɶʆɼʍɿʉ ʏɻʎ ʐʋʉɶʌɲʔɼʎ) ʍʏɻʆ
ʉʋʉʀɲ ɽɲ ɷɻʄʙʆɸʏɲɿ ʊʏɿ:
x

Ɍɿʄʉʇɹʆɻʍɲ, ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʍʘʌɿʆɼ ɷɿɲʅʉʆɼ ʏʉʐ, ʏʉʆ (ʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ)
………………………………….…………..……… ʏʉʐ (ʋɲʏʌʙʆʐʅʉ) …………………………… ʅɸ Ȱ.ȴ.Ɉ.:
…………..……… ʏɻʄ…………………….……………..… ʃɲɿ ʏɲ ɳʏʉʅɲ ʋʉʐ ʍʐʆʉɿʃʉʑʆ ʅʊʆɿʅɲ ʅɲɺʀ
ʏʉʐ, ʍʑʆʉʄʉ ……………… ɳʏʉʅɲ, ɲʋʊ ……………………/……../20………… (ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɹʆɲʌʇɻʎ
ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ ……’ ʏʌɿʅɼʆʉʐ) ɹʘʎ ʃɲɿ …………../………./20………. (ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʄɼʇɻʎ
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ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ …..’ ʏʌɿʅɼʆʉʐ) ʍʏɻʆ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ʅʉʐ ɸʋʀ ʏɻʎ ʉɷʉʑ ………………………………………….
ʍʏɻʆ Ɉ.Ⱦ. ………………………….. ʏɻʎ ȴȵ. ………………………………….. ʏɻʎ Ʌ.ȵ.
………………………………... ɇʏɻʆ ɸʆ ʄʊɶʘ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ʅʉʐ ɷɿɲʅɹʆʉʐʅɸ ʅʊʆɿʅɲ, ɸʃʏʊʎ ʏʘʆ
ʔɿʄʉʇɸʆʉʐʅɹʆʘʆ, …………. ɳʏʉʅɲ. ȸ ɸʆ ʄʊɶʘ ʃɲʏʉɿʃʀɲ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɸʀ ʘʎ ʃʏʀʌɿʉ
ʅɻ ʃɲʏʉɿʃɼʍɿʅʉ ɲʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ɶɿɲ ʖʌɼʍɻ. ȴɸʆ ʐʋɳʌʖɸɿ ʅɸʏɲɴʉʄɼ ʏʘʆ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃʙʆ ʅʉʐ
ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʐʋʉɴʄɻɽɸʀ.
x

ɇʐʆɲɿʆʙ/ɷɸʆ ʍʐʆɲɿʆʙ ʆɲ ɺɻʏɻɽʉʑʆ ɲʋʊ ʏɻʆ Ȱʆɸʇɳʌʏɻʏɻ Ȱʌʖɼ ȴɻʅʉʍʀʘʆ ȵʍʊɷʘʆ ʍʏɻʆ
ɲʌʅʊɷɿɲ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɸʇɸʏɲʍʏɸʀ ɻ
ʋɲʌʉʑʍɲ ɲʀʏɻʍɻ.

x

ɇʐʆɲɿʆʙ ʍʏɻʆ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʏʘʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ ʋʉʐ ʍʐʆʉɷɸʑʉʐʆ
ʏɻʆ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɼ ʅʉʐ ʃɲɿ ʍʏɻʆ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ɲʐʏʙʆ ɶɿɲ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʉʑʎ ʍʃʉʋʉʑʎ
ʋʌʉʎ ʊʔɸʄʉʎ ʏʉʐ ɷɻʅʊʍɿʉʐ ʍʐʅʔɹʌʉʆʏʉʎ.
III. Ɍʘʏʉʏʐʋʀɲ IBAN/ɴɿɴʄɿɲʌʀʉʐ ʏʉʐ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ ʃɲʏɳɽɸʍɻʎ ʏɻʎ ɸʋɿɷʊʏɻʍɻʎ.
IV. ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʀ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʀ ɻʄɸʃʏʌʉɷʊʏɻʍɻʎ ʏɻʎ ʋʄɻɶɸʀʍɲʎ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ (ʔʘʏʉʏʐʋʀɲ ʃɲɿ
ʏʘʆ ɷʑʉ ʊʗɸʘʆ ʏʘʆ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ) ɼ Ȳɸɴɲʀʘʍɻ Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ Ɇɸʑʅɲʏʉʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ʋɳʌʉʖʉ
ɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑ ʌɸʑʅɲʏʉʎ ʋʉʐ ʆɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏʉ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ʏʉʐ ʏʌɿʅɼʆʉʐ ɶɿɲ ʏʉ
ʉʋʉʀʉ ɲɿʏɸʀʏɲɿ ʏɻʆ ɸʋɿɷʊʏɻʍɻ ɸʆʉɿʃʀʉʐ. ȵɿɷɿʃɳ ɶɿɲ ʏʉ ɴ’ ʏʌʀʅɻʆʉ ɽɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʏʉ
ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ʏʉʐ ɲ’ ʃɲɿ ɴ’ ʏʌɿʅɼʆʉʐ.
V. Ɍʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ɲʍʏʐʆʉʅɿʃɼʎ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ.
VI. Ƀɿ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ʋʄɻʌʘʅɹʎ ɽɲ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʅɸ ɸʐɽʑʆɻ ʏʘʆ ɲʌʅʉɷʀʘʆ Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ
ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ ʅɹʍʘ ʏɻʎ ɹʃɷʉʍɻʎ ɸʆʏʉʄʙʆ ʋʄɻʌʘʅɼʎ, ʅɸʏɳ ɲʋʊ ɹʄɸɶʖʉ ʏʉʐ ʋʄɼʌʉʐʎ ʔɲʃɹʄʉʐ
ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆ, ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɷɿɲʍʔɲʄʀɺɸʏɲɿ ɻ ʆʉʅɿʅʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ɻ ʃɲʆʉʆɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ
ʍʖɸʏɿʃɼʎ ɷɲʋɳʆɻʎ, ʊʋʘʎ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ɲʌ. 79 ʏʉʐ ʆ.4270/2014 (Ȱ’
143), ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ.
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