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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Μαρτίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.1054
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του
άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄),
με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 της από 11.3.2020
(ΦΕΚ 55 Α΄) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των αρνητικών
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του».
2. Τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (170 Α΄- Κ.Φ.Δ.), όπως
ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (90 Α΄ - Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως
ισχύουν.
4. Το π.δ. 142/2017 (181 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου
Οικονομικών».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6Α΄) «Κανονισμός
λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και
των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών».
6. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017 (968Β΄) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.
7. Το π.δ. 83/2019 (121 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
8. Την αριθμ. Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού (2901 Β’) «Σύσταση Θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού
και Υφυπουργών».
9. Την αριθμ. 339/18-07-2019 (3051Β΄/26-7-2019)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο».
10. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 (94 Α΄) «Επείγουσες
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν, ιδίως το άρθρο 41.
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11. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18159/14.3.2020 (ΦΕΚ Β΄
859/14.3.2020) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών
«Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας όλων των οργανωμένων παραλιών (δημόσιων,
δημοτικών, ιδιωτικών), των χιονοδρομικών κέντρων, των
αγορών των άρθρων 37 και 38 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171)
και ρύθμιση σχετικών ζητημάτων».
12. Την αριθμ. 18152/14.3.2020 (ΦΕΚ Β΄ 857/14.3.2020)
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Εσωτερικών «Επιβολή του
μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας εποχικών τουριστικών καταλυμάτων από 15.3.2020 έως και
30.4.2020».
13. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18149/13.3.2020 (ΦΕΚ Β΄
855/13.3.2020) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού
και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου
της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους
ιδιωτικών επιχειρήσεων, μουσείων, αρχαιολογικών και
ιστορικών χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς
και γενικά χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της
Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 έως
και 27.3.2020».
14. Την Δ1α/ΓΠ οικ.16838/10.3.2020 (ΦΕΚ 783 Β΄/
10.3.2020) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών μονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και
πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού
της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11.3.2020 έως
και 24.3.2020».
15. Την Δ1α/ΓΠ οικ. 16837/10.3.2020 (ΦΕΚ 782 Β΄/
10.3.2020) κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας
του Πολίτη - Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού - Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου προσωρινής απαγόρευσης
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λειτουργίας χώρων αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων
αθλητικών εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των εξήντα (60) ατόμων στον αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του
αθλήματος».
16. Την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17733/12.3.2020 (ΦΕΚ 833
Β΄/12.3.2020) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων
διασκέδασης, παιδότοπων, δημοσίων και ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων,
κολυμβητηρίων κλειστών και ανοικτών στο σύνολο της
Επικράτειας για το χρονικό διάστημα από 13/3/2020 έως
και 27/3/2020».
17. Την Δ1α/ΓΠ.οικ.19024/17.3.2020 (ΦΕΚ 915 Β΄/
17.3.2020) κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων, στο
σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από
18.3.2020 έως και 31.3.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
18. Την 1/20.01.2016 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με
τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του
ν. 4389/2016, όπως ισχύουν, την αριθμ. 39/3/30.11.2017
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωσης θητείας του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», καθώς και την
αριθμ. 5294/2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 27/17.1.2020).
19. Την ανάγκη καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.3.2020 (ΦΕΚ 55 Α΄) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού
της διάδοσής του».
20. Την εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
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21. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
1. Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου
προς καταβολή (χρεωστικές), που λήγουν ή έληξαν από
11/03/2020 μέχρι και την 30/04/2020, των επιχειρήσεων,
οι οποίες έχουν ως ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας.
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις
11/03/2020 οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου
προς καταβολή (χρεωστικές) των ανωτέρω προσώπων.
3. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και
προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής.
4. Στην περίπτωση που εργαζόμενοι επιχειρήσεων
(μέρος ή όλοι) τίθενται σε καθεστώς αναστολής της
σύμβασης εργασίας τους και ο οικείος εργοδότης καταγγείλει αυτή, καθώς και στην περίπτωση που, μετά την
ολοκλήρωση του μέτρου, οι επιχειρήσεις δεν διατηρούν
τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας, η παράταση ή η αναστολή παύει αυτοδικαίως και οι οφειλές βαρύνονται με
τόκους και προσαυξήσεις, βάσει της αρχικής ημερομηνίας βεβαίωσης.
5. Από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης εξαιρούνται: α) οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως
ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του
ν. 4270/2014, β) τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), γ) τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ.
ή Ο.Τ.Α. - κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δημοσίου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισμού
και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους - ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%)
τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, δ) οι
εκτός αυτής δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί του
Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), ανεξαρτήτως
εάν έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του και ε) οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο Κεφάλαιο Β΄ του αμέσως
παραπάνω νόμου.
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ƴƭƱƧƮƧƶ ƮƻƩƭƮƻƱ ƧƵƭĬưƻƱ ƩƵƧƶƷƬƵƭƳƷƬƷƧƶ
ƴĮǏĮĲǁǇİĲĮǈ ǎ ƮǔįǈǉǗǐ ƧǏǈǇǋǗǐ ƩǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮǐ (ƮƧƩ) Ĳǔǌ ǉǊƾįǔǌ ȺǎǑ ȺǊǀĲĲǎǌĲĮǈ. Ƴǈ ǈįǈǔĲǈǉƿǐ
İȺǈǒİǈǏǀıİǈǐ ȺǎǑ ƿǒǎǑǌ ƮǘǏǈǎ ƮƧƩ ƿǌĮǌ ĮȺǗ ĲǎǑǐ ǉĮĲǔĲƿǏǔ İǌĲƾııǎǌĲĮǈ ıĲĮ ǋƿĲǏĮ ıĲǀǏǈǍǆǐ. ƶİ
ȺİǏǁȺĲǔıǆ ĲİĲǏĮǓǀĳǈǎǑ ƮƧƩ ıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃƾǌǎǌĲĮǈ ǗǊİǐ ǎǈ ǑȺǎǉĮĲǆǄǎǏǁİǐ İǍĮǓǀĳǈǔǌ ǉĮǈ ǎǉĲĮǓǀĳǈǔǌ. ƶİ
ȺİǏǁȺĲǔıǆ İǍĮǓǀĳǈǎǑ ıǑǋȺİǏǈǊĮǋǃƾǌǎǌĲĮǈ ǗǊİǐ ǎǈ ǉĮĲǆǄǎǏǁİǐ ǎǉĲĮǓǀĳǈǔǌ.
ȾȰȴ

ȾȿȰȴɃɇ
0130

Ʌʉʄʄɲʋʄɲʍɿɲʍʅʊʎ ʏʘʆ ʔʐʏʙʆ

0311

Ⱥɲʄɳʍʍɿɲ ɲʄɿɸʀɲ

0312

Ȱʄɿɸʀɲ ɶʄʐʃʙʆ ʐɷɳʏʘʆ

0321

Ⱥɲʄɳʍʍɿɲ ʐɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ

0322

ɉɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ ɶʄʐʃʙʆ ʐɷɳʏʘʆ

1083

ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʏʍɲɶɿʉʑ ʃɲɿ ʃɲʔɹ

1085

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɹʏʉɿʅʘʆ ɶɸʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʔɲɶɻʏʙʆ

1101

Ȱʋʊʍʏɲʇɻ, ɲʆɲʃɲɽɲʌɿʍʅʊʎ ʃɲɿ ɲʆɳʅɿʇɻ ɲʄʃʉʉʄʉʑʖʘʆ ʋʉʏʙʆ

1102

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʉʀʆʉʐ ɲʋʊ ʍʏɲʔʑʄɿɲ

1103

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʅɻʄʀʏɻ ʃɲɿ ʃʌɲʍɿʙʆ ɲʋʊ ɳʄʄɲ ʔʌʉʑʏɲ

1104

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɳʄʄʘʆ ʅɻ ɲʋʉʍʏɲɶʅɹʆʘʆ ʋʉʏʙʆ ʋʉʐ ʐʔʀʍʏɲʆʏɲɿ ɺʑʅʘʍɻ

1105

ȷʐɽʉʋʉɿʀɲ

1310

Ʌʌʉʋɲʌɲʍʃɸʐɼ ʃɲɿ ʆɻʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ʐʔɲʆʏɿʃʙʆ ɿʆʙʆ

1320

Ɋʔɲʆʍɻ ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ʐʄʙʆ

1330

Ɉɸʄɸɿʉʋʉʀɻʍɻ (ʔɿʆʀʌɿʍʅɲ) ʐʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ

1391

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʋʄɸʃʏʙʆ ʐʔɲʍʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʐʔɲʍʅɳʏʘʆ ʋʄɹʇɻʎ ʃʌʉʍɹ

1392

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɹʏʉɿʅʘʆ ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ, ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ɸʆɷʑʅɲʏɲ

1393

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʖɲʄɿʙʆ ʃɲɿ ʃɿʄɿʅɿʙʆ

1394

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʖʉʆʏʌʙʆ ʃɲɿ ʄɸʋʏʙʆ ʍʖʉɿʆɿʙʆ, ʍʋɳɶɶʘʆ ʃɲɿ ɷɿʖʏʐʙʆ

1395

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʅɻ ʐʔɲʍʅɹʆʘʆ ɸɿɷʙʆ ʃɲɿ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɲʋʊ ʅɻ ʐʔɲʍʅɹʆɲ ɸʀɷɻ, ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ʏɲ ɸʆɷʑʅɲʏɲ

1396

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɳʄʄʘʆ ʏɸʖʆɿʃʙʆ ʃɲɿ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆ ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ

1399

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɳʄʄʘʆ ʐʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.

1411

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɷɸʌʅɳʏɿʆʘʆ ɸʆɷʐʅɳʏʘʆ

1412

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸʆɷʐʅɳʏʘʆ ɸʌɶɲʍʀɲʎ

1413

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɳʄʄʘʆ ɸʇʘʏɸʌɿʃʙʆ ɸʆɷʐʅɳʏʘʆ

1414

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸʍʘʌʉʑʖʘʆ

1419

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɳʄʄʘʆ ɸʆɷʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ ɹʆɷʐʍɻʎ

1420

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɶʉʑʆɿʆʘʆ ɸɿɷʙʆ

1431

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸɿɷʙʆ ʃɲʄʏʍʉʋʉɿʀɲʎ ɲʋʄɼʎ ʋʄɹʇɻʎ ʃɲɿ ʋʄɹʇɻʎ ʃʌʉʍɹ

1439

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɳʄʄʘʆ ʋʄɸʃʏʙʆ ɸɿɷʙʆ ʃɲɿ ɸɿɷʙʆ ʋʄɹʇɻʎ ʃʌʉʍɹ

1511
1512

Ⱦɲʏɸʌɶɲʍʀɲ ʃɲɿ ɷɹʗɻ ɷɹʌʅɲʏʉʎ· ʃɲʏɸʌɶɲʍʀɲ ʃɲɿ ɴɲʔɼ ɶʉʐʆɲʌɿʃʙʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸɿɷʙʆ ʏɲʇɿɷɿʉʑ (ɲʋʉʍʃɸʐʙʆ), ʏʍɲʆʏʙʆ ʃɲɿ ʋɲʌʊʅʉɿʘʆ ɸɿɷʙʆ, ɸɿɷʙʆ ʍɸʄʉʋʉɿʀɲʎ ʃɲɿ
ʍɲɶʅɲʏʉʋʉɿʀɲʎ

1520

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ

1712

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʖɲʌʏɿʉʑ ʃɲɿ ʖɲʌʏʉʆɿʉʑ

1721

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃʐʅɲʏʉɸɿɷʉʑʎ ʖɲʌʏɿʉʑ ʃɲɿ ʖɲʌʏʉʆɿʉʑ ʃɲɿ ɸʅʋʉʌɸʐʅɲʏʉʃɿɴʙʏɿʘʆ ɲʋʊ ʖɲʌʏʀ ʃɲɿ ʖɲʌʏʊʆɿ

1723

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸɿɷʙʆ ʖɲʌʏʉʋʘʄɸʀʉʐ (ʖɲʌʏɿʃʙʆ)

1729

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ɲʋʊ ʖɲʌʏʀ ʃɲɿ ʖɲʌʏʊʆɿ

1811

ȵʃʏʑʋʘʍɻ ɸʔɻʅɸʌʀɷʘʆ

1812

ȱʄʄɸʎ ɸʃʏʐʋʘʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ

1813

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʌʉɸʃʏʑʋʘʍɻʎ ʃɲɿ ʋʌʉɸɶɶʌɲʔɼʎ ʅɹʍʘʆ

1814

Ȳɿɴʄɿʉɷɸʏɿʃɹʎ ʃɲɿ ʍʐʆɲʔɸʀʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
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1820

Ȱʆɲʋɲʌɲɶʘɶɼ ʋʌʉɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆʘʆ ʅɹʍʘʆ

3101

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸʋʀʋʄʘʆ ɶɿɲ ɶʌɲʔɸʀɲ ʃɲɿ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

3102

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸʋʀʋʄʘʆ ʃʉʐɺʀʆɲʎ

3103

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʍʏʌʘʅɳʏʘʆ

3109

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɳʄʄʘʆ ɸʋʀʋʄʘʆ

3212

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃʉʍʅɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʍʐʆɲʔʙʆ ɸɿɷʙʆ

3213

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃʉʍʅɻʅɳʏʘʆ ɲʋʉʅʀʅɻʍɻʎ ʃɲɿ ʍʐʆɲʔʙʆ ɸɿɷʙʆ

3220

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʅʉʐʍɿʃʙʆ ʉʌɶɳʆʘʆ

3230

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ

3240

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʃɳɽɸ ɸʀɷʉʐʎ

3313

ȵʋɿʍʃɸʐɼ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ʃɲɿ ʉʋʏɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ

3314

ȵʋɿʍʃɸʐɼ ɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ

4511

Ʌʙʄɻʍɻ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ ʃɲɿ ɸʄɲʔʌʙʆ ʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏʘʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ

4519

Ʌʙʄɻʍɻ ɳʄʄʘʆ ʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏʘʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ

4532

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʅɸʌʙʆ ʃɲɿ ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ ʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏʘʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

4540

4618

Ʌʙʄɻʍɻ, ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ ʃɲɿ ɸʋɿʍʃɸʐɼ ʅʉʏʉʍɿʃʄɸʏʙʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ʅɸʌʙʆ ʃɲɿ ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ ʏʉʐʎ
ȵʅʋʉʌɿʃʉʀ ɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿ ʋʉʐ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʙʄɻʍɻ ɸʋʀʋʄʘʆ, ɸɿɷʙʆ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ, ʍɿɷɻʌɿʃʙʆ ʃɲɿ
ɸɿɷʙʆ ʃɿɶʃɲʄɸʌʀɲʎ
ȵʅʋʉʌɿʃʉʀ ɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿ ʋʉʐ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʙʄɻʍɻ ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ, ɸʆɷʐʅɳʏʘʆ,
ɶʉʐʆɲʌɿʃʙʆ, ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɷɸʌʅɳʏɿʆʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ȵʅʋʉʌɿʃʉʀ ɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿ ɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆʉɿ ʍʏɻʆ ʋʙʄɻʍɻ ɳʄʄʘʆ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ, ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ
46.18.11.01 ȵʅʋʉʌɿʃʉʀ ɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿ ʋʉʐ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʙʄɻʍɻ ɲʃʏɿʆʉʄʉɶɿʃʙʆ ʃɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ
ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʄʉɿʋʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɿɲʏʌɿʃɼʎ ʃɲɿ ɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ, 46.18.11.03 ȵʅʋʉʌɿʃʉʀ
ɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿ ʋʉʐ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʙʄɻʍɻ ɴɲʍɿʃʙʆ ʔɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ, 46.18.11.04 ȵʅʋʉʌɿʃʉʀ
ɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿ ʋʉʐ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʙʄɻʍɻ ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʙʆ ɸɿɷʙʆ, ɿɲʏʌʉʔɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ ʐɶɿɸɿʆɼʎ ɼ
ʔɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ, 46.18.11.05 ȵʅʋʉʌɿʃʉʀ ɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿ ʋʉʐ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʙʄɻʍɻ ɿɲʏʌɿʃʙʆ
ɲʆɲʄʙʍɿʅʘʆ ʐʄɿʃʙʆ, 46.18.11.06 ȵʅʋʉʌɿʃʉʀ ɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿ ʋʉʐ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʙʄɻʍɻ ɿɲʏʌɿʃʙʆ ʃɲɿ
ʉɷʉʆʏɿɲʏʌɿʃʙʆ ʉʌɶɳʆʘʆ, ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ, 46.18.11.07 ȵʅʋʉʌɿʃʉʀ ɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿ ʋʉʐ
ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʙʄɻʍɻ ʍɲʋʉʐʆɿʙʆ ʃɲɿ ɲʋʉʌʌʐʋɲʆʏɿʃʙʆ, ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʍʏɿʄɴʘʏɿʃʙʆ,
46.18.11.08 ȵʅʋʉʌɿʃʉʀ ɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿ ʋʉʐ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʙʄɻʍɻ ʔɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃʙʆ ʍʃɸʐɲʍʅɳʏʘʆ

4619

ȵʅʋʉʌɿʃʉʀ ɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿ ʋʉʐ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʙʄɻʍɻ ɷɿɲʔʊʌʘʆ ɸɿɷʙʆ

4622

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʄʉʐʄʉʐɷɿʙʆ ʃɲɿ ʔʐʏʙʆ

4624

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɷɸʌʅɳʏʘʆ, ʋʌʉɴɿʙʆ ʃɲɿ ʃɲʏɸʌɶɲʍʅɹʆʉʐ ɷɹʌʅɲʏʉʎ

4634

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʋʉʏʙʆ

4637

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɲʔɹ, ʏʍɲɶɿʉʑ, ʃɲʃɳʉʐ ʃɲɿ ʅʋɲʖɲʌɿʃʙʆ

4639

ɀɻ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆʉ ʖʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʏʌʉʔʀʅʘʆ, ʋʉʏʙʆ ʃɲɿ ʃɲʋʆʉʑ

4641

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ

4642

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʆɷʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ

4643

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ʉɿʃɿɲʃʙʆ ʍʐʍʃɸʐʙʆ

4644

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸɿɷʙʆ ʋʉʌʍɸʄɳʆɻʎ ʃɲɿ ɶʐɲʄɿʃʙʆ ʃɲɿ ʐʄɿʃʙʆ ʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ

4645

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɲʌʘʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʃɲʄʄʐʆʏɿʃʙʆ

4647

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʋʀʋʄʘʆ, ʖɲʄɿʙʆ ʃɲɿ ʔʘʏɿʍʏɿʃʙʆ

4648

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʌʉʄʉɶɿʙʆ ʃɲɿ ʃʉʍʅɻʅɳʏʘʆ

4649

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ

4651

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ, ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ ʃɲɿ ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ

4652
4664

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ʃɲɿ ʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ
ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃɼ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ, ʃɲɿ ʖʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ʌɲʋʏʉʅɻʖɲʆʙʆ ʃɲɿ ʋʄɸʃʏʉʅɻʖɲʆʙʆ

4665

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʋʀʋʄʘʆ ɶʌɲʔɸʀʉʐ

4666

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɳʄʄʘʆ ʅɻʖɲʆʙʆ ʃɲɿ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɶʌɲʔɸʀʉʐ

4669

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɳʄʄʘʆ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ

4676

ɍʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɳʄʄʘʆ ɸʆɷɿɳʅɸʍʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ

4615
4616
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4741

ɀɻ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆʉ ʖʉʆɷʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍɸ ʅɻ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ɸʀɷɻ ʗɿʄɿʃʙʆ 47.19.10.01 ʃɲɿ
ʋɸʌʀʋʏɸʌɲ 47.19.10.02
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ, ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ ʃɲɿ ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ ʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

4742

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

4743

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɼʖʉʐ ʃɲɿ ɸɿʃʊʆɲʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

4751

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

4752

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʍɿɷɻʌɿʃʙʆ, ʖʌʘʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʏɺɲʅɿʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

4753

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʖɲʄɿʙʆ, ʃɿʄɿʅɿʙʆ ʃɲɿ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ ɷɲʋɹɷʉʐ ʃɲɿ ʏʉʀʖʉʐ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

4754

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ʉɿʃɿɲʃʙʆ ʍʐʍʃɸʐʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

4759

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʋʀʋʄʘʆ, ʔʘʏɿʍʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

4761

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɴɿɴʄʀʘʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

4762

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʔɻʅɸʌʀɷʘʆ ʃɲɿ ɶʌɲʔɿʃɼʎ ʑʄɻʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

4763

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸɶɶʌɲʔʙʆ ʅʉʐʍɿʃɼʎ ʃɲɿ ɸɿʃʊʆɲʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

4764

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɲɽʄɻʏɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

4765

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʃɳɽɸ ɸʀɷʉʐʎ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

4771

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɸʆɷʐʅɳʏʘʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

4772

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɷɸʌʅɳʏɿʆʘʆ ɸɿɷʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɲʄʄʐʆʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ɸɿɷʙʆ ʃɲʄʄʘʋɿʍʅʉʑ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ȿɿɲʆɿʃʊ
ɸʅʋʊʌɿʉ ʖɲʌʏɿʉʑ ʐɶɸʀɲʎ, ʖɲʌʏʉʅɳʆʏɿʄʘʆ, ʅɲʆʏɿʄɿʙʆ ʃɲɿ ʋɸʏʍɸʏʙʆ ʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ,
ʏʌɲʋɸɺʉʅɳʆʏɿʄʘʆ ʃɲɿ ʋɸʏʍɸʏʙʆ ʔɲɶɻʏʉʑ, ɲʋʊ ʖɲʌʏʀ 47.75.76.19

4690
4719

4775
4777

4778

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʌʉʄʉɶɿʙʆ ʃɲɿ ʃʉʍʅɻʅɳʏʘʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȱʄʄʉ ʄɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɲɿʆʉʑʌɶɿʘʆ ɸɿɷʙʆ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ, ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ʐʄɿʃʙʆ ʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ 47.78.84, ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃɲʑʍɿʅʉʐ ʋɸʏʌɸʄɲʀʉʐ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ, ʐɶʌɲɹʌɿʉʐ, ɳʆɽʌɲʃɲ
ʃɲɿ ʇʐʄɸʀɲʎ 47.78.85, ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɲʃɲʏɹʌɶɲʍʏʘʆ ɲɶʌʉʏɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ. 47.78.87, ȿɿɲʆɿʃʊ
ɸʅʋʊʌɿʉ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ. 47.78.88.

4782

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʅɸʏɲʖɸɿʌɿʍʅɹʆʘʆ ɸɿɷʙʆ ʍɸ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ, ɸʆɷʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ, ʍɸ ʐʋɲʀɽʌɿʉʐʎ ʋɳɶʃʉʐʎ
ʃɲɿ ɲɶʉʌɹʎ

4789

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ʍɸ ʐʋɲʀɽʌɿʉʐʎ ʋɳɶʃʉʐʎ ʃɲɿ ɲɶʉʌɹʎ

4931

Ȱʍʏɿʃɹʎ ʃɲɿ ʋʌʉɲʍʏɿɲʃɹʎ ʖɸʌʍɲʀɸʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ɸʋɿɴɲʏʙʆ

4932

ȵʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ ʏɲʇʀ

4939

ȱʄʄɸʎ ʖɸʌʍɲʀɸʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ɸʋɿɴɲʏʙʆ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.

5010

Ⱥɲʄɳʍʍɿɸʎ ʃɲɿ ɲʃʏʉʋʄʉʁʃɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ɸʋɿɴɲʏʙʆ

5030

ȵʍʘʏɸʌɿʃɹʎ ʋʄʘʏɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ɸʋɿɴɲʏʙʆ

5110

Ȱɸʌʉʋʉʌɿʃɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ɸʋɿɴɲʏʙʆ

5222

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʐʆɲʔɸʀʎ ʅɸ ʏɿʎ ʋʄʘʏɹʎ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ

5224

ȴɿɲʃʀʆɻʍɻ ʔʉʌʏʀʘʆ

5229

ȱʄʄɸʎ ʐʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɹʎ ʋʌʉʎ ʏɻ ʅɸʏɲʔʉʌɳ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ

5510

ɂɸʆʉɷʉʖɸʀɲ ʃɲɿ ʋɲʌʊʅʉɿɲ ʃɲʏɲʄʑʅɲʏɲ

5520

Ⱦɲʏɲʄʑʅɲʏɲ ɷɿɲʃʉʋʙʆ ʃɲɿ ɳʄʄɲ ʃɲʏɲʄʑʅɲʏɲ ʍʑʆʏʉʅɻʎ ɷɿɲʅʉʆɼʎ

5530

ɍʙʌʉɿ ʃɲʏɲʍʃɼʆʘʍɻʎ, ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɶɿɲ ʉʖɼʅɲʏɲ ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʃɲɿ ʌʐʅʉʐʄʃʉʑʅɸʆɲ ʉʖɼʅɲʏɲ

5610

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɸʍʏɿɲʏʉʌʀʘʆ ʃɲɿ ʃɿʆɻʏʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ ɸʍʏʀɲʍɻʎ

5621

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ ɶɿɲ ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ

5630

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʋʉʏʙʆ

5811

ȶʃɷʉʍɻ ɴɿɴʄʀʘʆ

5812

ȶʃɷʉʍɻ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʙʆ ʃɲɿ ʃɳɽɸ ɸʀɷʉʐʎ ʃɲʏɲʄʊɶʘʆ

5813

ȶʃɷʉʍɻ ɸʔɻʅɸʌʀɷʘʆ

5814

ȶʃɷʉʍɻ ɹʆʏʐʋʘʆ ʋɸʌɿʉɷɿʃʙʆ ʃɳɽɸ ɸʀɷʉʐʎ

5819

ȱʄʄɸʎ ɸʃɷʉʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ

4779

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

10074

Τεύχος B’ 950/21.03.2020

5912

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɲʔɿʃʙʆ ʏɲɿʆɿʙʆ, ɴʀʆʏɸʉ ʃɲɿ ʏɻʄɸʉʋʏɿʃʙʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʐʆʉɷɸʐʏɿʃɹʎ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɲʔɿʃʙʆ ʏɲɿʆɿʙʆ, ɴʀʆʏɸʉ ʃɲɿ ʏɻʄɸʉʋʏɿʃʙʆ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ

5913

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɷɿɲʆʉʅɼʎ ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɲʔɿʃʙʆ ʏɲɿʆɿʙʆ, ɴʀʆʏɸʉ ʃɲɿ ʏɻʄɸʉʋʏɿʃʙʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ

5914

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʌʉɴʉʄɼʎ ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɲʔɿʃʙʆ ʏɲɿʆɿʙʆ

5920

ȸʖʉɶʌɲʔɼʍɸɿʎ ʃɲɿ ʅʉʐʍɿʃɹʎ ɸʃɷʊʍɸɿʎ

6010

Ɇɲɷɿʉʔʘʆɿʃɹʎ ɸʃʋʉʅʋɹʎ

6020

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏɻʄɸʉʋʏɿʃʉʑ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʏɻʄɸʉʋʏɿʃʙʆ ɸʃʋʉʅʋʙʆ

6391

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʌɲʃʏʉʌɸʀʘʆ ɸɿɷɼʍɸʘʆ

6910

Ɂʉʅɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ

7021

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɷɻʅʉʍʀʘʆ ʍʖɹʍɸʘʆ ʃɲɿ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ

7211

ȶʌɸʐʆɲ ʃɲɿ ʋɸɿʌɲʅɲʏɿʃɼ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʍʏɻ ɴɿʉʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲ

7219

ȶʌɸʐʆɲ ʃɲɿ ʋɸɿʌɲʅɲʏɿʃɼ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʍɸ ɳʄʄɸʎ ʔʐʍɿʃɹʎ ɸʋɿʍʏɼʅɸʎ ʃɲɿ ʏɻ ʅɻʖɲʆɿʃɼ

7220

ȶʌɸʐʆɲ ʃɲɿ ʋɸɿʌɲʅɲʏɿʃɼ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʍʏɿʎ ʃʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ʃɲɿ ɲʆɽʌʘʋɿʍʏɿʃɹʎ ɸʋɿʍʏɼʅɸʎ

7311

ȴɿɲʔɻʅɿʍʏɿʃɳ ɶʌɲʔɸʀɲ

7312

Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʍʏɲ ʅɹʍɲ ɸʆɻʅɹʌʘʍɻʎ

7320

ȶʌɸʐʆɲ ɲɶʉʌɳʎ ʃɲɿ ɷɻʅʉʍʃʉʋɼʍɸɿʎ

7410

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆʉʐ ʍʖɸɷʀʉʐ

7420

Ɍʘʏʉɶʌɲʔɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ

7430

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʅɸʏɳʔʌɲʍɻʎ ʃɲɿ ɷɿɸʌʅɻʆɸʀɲʎ

7490

ȱʄʄɸʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɹʎ, ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɹʎ ʃɲɿ ʏɸʖʆɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.

7711

ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ ʃɲɿ ɸʄɲʔʌʙʆ ʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏʘʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ

7721

ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɸɿɷʙʆ ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʃɲɿ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ

7722

ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ɴɿʆʏɸʉʃɲʍɸʏʙʆ ʃɲɿ ɷʀʍʃʘʆ

7729
7733

ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎ ɼ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ
ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɶʌɲʔɸʀʉʐ (ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʏʘʆ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ)

7734

ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʋʄʘʏʙʆ ʅɸʏɲʔʉʌʙʆ

7735

7830

ȵʆʉɿʃʀɲʍɻ ʃɲɿ ɸʃʅʀʍɽʘʍɻ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɲɸʌʉʋʉʌɿʃʙʆ ʅɸʏɲʔʉʌʙʆ
ȵʃʅʀʍɽʘʍɻ ʋʆɸʐʅɲʏɿʃɼʎ ɿɷɿʉʃʏɻʍʀɲʎ ʃɲɿ ʋɲʌɸʅʔɸʌʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɲ ɹʌɶɲ ʅɸ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲ
ɷɻʅɿʉʐʌɶʉʑ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɶʌɲʔɸʀʘʆ ɸʑʌɸʍɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ, ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ 78.10.11.02 ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʑʌɸʍɻʎ ɿɲʏʌɿʃʉʑ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ
ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶʌɲʔɸʀʘʆ ɸʑʌɸʍɻʎ ʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ, ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ 78.20.16 ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶʌɲʔɸʀʘʆ ɸʑʌɸʍɻʎ
ʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɲʌʉʖɼ ɿɲʏʌɿʃʉʑ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ
ȱʄʄɸʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɿɳɽɸʍɻʎ ɲʆɽʌʙʋɿʆʉʐ ɷʐʆɲʅɿʃʉʑ, ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ 78.30.16 Aʄʄɸʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɿɳɽɸʍɻʎ
ɲʆɽʌʙʋɿʆʉʐ ɷʐʆɲʅɿʃʉʑ ɶɿɲ ɿɲʏʌɿʃɹʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ

7911

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʏɲʇɿɷɿʘʏɿʃʙʆ ʋʌɲʃʏʉʌɸʀʘʆ

7912

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɶʌɲʔɸʀʘʆ ʉʌɶɲʆʘʅɹʆʘʆ ʏɲʇɿɷɿʙʆ

7990

ȱʄʄɸʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʃʌɲʏɼʍɸʘʆ ʃɲɿ ʍʐʆɲʔɸʀʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ

8030

8219

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɹʌɸʐʆɲʎ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʐʆɷʐɲʍʅʉʑ ɴʉɻɽɻʏɿʃʙʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ( ɇʐʆɷʐɲʍʅɹʆɸʎ ɴʉɻɽɻʏɿʃɹʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʍɸ ʃʏʀʌɿɲ ʃɲɿ
ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑʎ ʖʙʌʉʐʎ (ʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ, ʔʑʄɲʇɻʎ, ʐʋʉɷʉʖɼʎ ʃʄʋ)
Ȱʆɲʋɲʌɲɶʘɶɼ ʔʘʏʉʏʐʋɿʙʆ, ʋʌʉɸʏʉɿʅɲʍʀɲ ɸɶɶʌɳʔʘʆ ʃɲɿ ɳʄʄɸʎ ɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɸʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ɶʌɲʅʅɲʏɸɿɲʃɼʎ ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻʎ

8230

Ƀʌɶɳʆʘʍɻ ʍʐʆɸɷʌʀʘʆ ʃɲɿ ɸʅʋʉʌɿʃʙʆ ɸʃɽɹʍɸʘʆ

8292

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲʎ

8299

ȱʄʄɸʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʋʌʉʎ ʏɿʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.

8423

ȴɿʃɲɿʉʍʑʆɻ ʃɲɿ ɷɿʃɲʍʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ

8510

Ʌʌʉʍʖʉʄɿʃɼ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ

8520

Ʌʌʘʏʉɴɳɽʅɿɲ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ

8531

ȳɸʆɿʃɼ ɷɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ

5911
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8532

Ɉɸʖʆɿʃɼ ʃɲɿ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ɷɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ

8541

ɀɸʏɲɷɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲ ʅɻ ʏʌɿʏʉɴɳɽʅɿɲ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ

8542

Ɉʌɿʏʉɴɳɽʅɿɲ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ

8551

Ȱɽʄɻʏɿʃɼ ʃɲɿ ʗʐʖɲɶʘɶɿʃɼ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ

8552

Ʌʉʄɿʏɿʍʏɿʃɼ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ

8553

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʖʉʄʙʆ ɸʌɲʍɿʏɸʖʆʙʆ ʉɷɻɶʙʆ

8559

ȱʄʄɻ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.

8560

ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɹʎ ʐʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ

8623

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɳʍʃɻʍɻʎ ʉɷʉʆʏɿɲʏʌɿʃʙʆ ɸʋɲɶɶɸʄʅɳʏʘʆ

8810

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ ʅɹʌɿʅʆɲʎ ʖʘʌʀʎ ʋɲʌʉʖɼ ʃɲʏɲʄʑʅɲʏʉʎ ɶɿɲ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʉʐʎ ʃɲɿ ɳʏʉʅɲ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɲ

8891

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɴʌɸʔʉʆɻʋɿɲʃʙʆ ʃɲɿ ʋɲɿɷɿʃʙʆ ʍʏɲɽʅʙʆ

9001

Ɉɹʖʆɸʎ ʏʉʐ ɽɸɳʅɲʏʉʎ

9002

ɉʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ʏɹʖʆɸʎ ʏʉʐ ɽɸɳʅɲʏʉʎ

9003

Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃɼ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ

9004

ȵʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ ɲɿɽʉʐʍʙʆ ɽɸɲʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʍʐʆɲʔɸʀʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ

9101

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɴɿɴʄɿʉɽɻʃʙʆ ʃɲɿ ɲʌʖɸɿʉʔʐʄɲʃɸʀʘʆ

9102

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʅʉʐʍɸʀʘʆ

9103

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɿʍʏʉʌɿʃʙʆ ʖʙʌʘʆ ʃɲɿ ʃʏɿʌʀʘʆ ʃɲɿ ʋɲʌʊʅʉɿʘʆ ʋʊʄʘʆ ɹʄʇɻʎ ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ

9104

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɴʉʏɲʆɿʃʙʆ ʃɲɿ ɺʘʉʄʉɶɿʃʙʆ ʃɼʋʘʆ ʃɲɿ ʔʐʍɿʃʙʆ ɴɿʉʏʊʋʘʆ

9200

Ɉʐʖɸʌɳ ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ ʃɲɿ ʍʏʉɿʖɼʅɲʏɲ

9311

ȵʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ

9312

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ʉʅʀʄʘʆ

9313

ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɶʐʅʆɲʍʏɿʃɼʎ

9319

ȱʄʄɸʎ ɲɽʄɻʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ

9321

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋɳʌʃʘʆ ɲʆɲʗʐʖɼʎ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ɽɸʅɲʏɿʃʙʆ ʋɳʌʃʘʆ

9329

ȱʄʄɸʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɷɿɲʍʃɹɷɲʍɻʎ ʃɲɿ ʗʐʖɲɶʘɶʀɲʎ

9512

ȵʋɿʍʃɸʐɼ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ

9521

ȵʋɿʍʃɸʐɼ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ ɸʐʌɸʀɲʎ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ

9522

ȵʋɿʍʃɸʐɼ ʍʐʍʃɸʐʙʆ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ ʃɲɿ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʍʋɿʏɿʉʑ ʃɲɿ ʃɼʋʉʐ

9523

ȵʋɿɷɿʊʌɽʘʍɻ ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɷɸʌʅɳʏɿʆʘʆ ɸɿɷʙʆ

9524

ȵʋɿʍʃɸʐɼ ɸʋʀʋʄʘʆ ʃɲɿ ɸɿɷʙʆ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ɸʋʀʋʄʘʍɻʎ

9525

ȵʋɿʍʃɸʐɼ ʌʉʄʉɶɿʙʆ ʃɲɿ ʃʉʍʅɻʅɳʏʘʆ

9529

ȵʋɿʍʃɸʐɼ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎ ʃɲɿ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ

9602

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʃʉʅʅʘʏɻʌʀʘʆ, ʃʉʐʌɸʀʘʆ ʃɲɿ ʃɹʆʏʌʘʆ ɲɿʍɽɻʏɿʃɼʎ

9604

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ʅɸ ʏɻ ʔʐʍɿʃɼ ɸʐɸʇʀɲ

461112

ȵʅʋʉʌɿʃʉʀ ɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿ ʋʉʐ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʙʄɻʍɻ ʄʉʐʄʉʐɷɿʙʆ ʃɲɿ ʔʐʏʙʆ

461712

ȵʅʋʉʌɿʃʉʀ ɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿ ʋʉʐ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʙʄɻʍɻ ʋʉʏʙʆ

869013

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʔʐʍɿʉɽɸʌɲʋɸʀɲʎ

869018

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʗʐʖɿʃɼʎ ʐɶɸʀɲʎ

869019
46111902

ȱʄʄɸʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʏɻʆ ɲʆɽʌʙʋɿʆɻ ʐɶɸʀɲ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.
ȵʅʋʉʌɿʃʉʀ ɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿ ʋʉʐ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʙʄɻʍɻ ɲʃɲʏɹʌɶɲʍʏʘʆ ɶʉʐʆʉɷɸʌʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɷɿɳʔʉʌʘʆ
ɲʃɲʏɹʌɶɲʍʏʘʆ ʋʌʉɴɿʙʆ ʃɲɿ ɷɸʌʅɳʏʘʆ

46111926

ȵʅʋʉʌɿʃʉʀ ɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿ ʋʉʐ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʙʄɻʍɻ ʐʔɲʆʏɿʃʙʆ ɿʆʙʆ

46171124

ȵʅʋʉʌɿʃʉʀ ɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿ ʋʉʐ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʙʄɻʍɻ ʏʍɲɶɿʉʑ ʃɲɿ ʃɲʔɹ

46171125

ȵʅʋʉʌɿʃʉʀ ɲʆʏɿʋʌʊʍʘʋʉɿ ʋʉʐ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʙʄɻʍɻ ʏʐʋʉʋʉɿɻʅɹʆʘʆ ɸɿɷʙʆ ɷɿɲʏʌʉʔɼʎ

47767701

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɲʆɽɹʘʆ

47767703

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ɲʋʉʇɻʌɲʅɹʆʘʆ ʔʐʏʙʆ
ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʃʉʅʅɹʆʘʆ ɲʆɽɹʘʆ ʃɲɿ ʅʋʉʐʅʋʉʐʃɿʙʆ ʏʉʐʎ, ʍʐʆɽɹʍɸʘʆ ɲʆɽɹʘʆ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɲʆɽʉɷɸʍʅʙʆ,
ʍʏɸʔɲʆɿʙʆ ʃɲɿ ʋɲʌʊʅʉɿʘʆ ɸɿɷʙʆ

47767710
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47767711

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ ʅɸʌʙʆ ʔʐʏʙʆ, ʖʉʌʏɲʌɿʙʆ, ɴʌʑʘʆ ʃɲɿ ʄɸɿʖɼʆʘʆ, ʃɲʏɳʄʄɻʄʘʆ ɶɿɲ ɷɿɲʃʉʍʅɻʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ

47767712

ȿɿɲʆɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ -ʅɸʏɳ ɲʋʊ ɸɿʍɲɶʘɶɼ- ɲʆɽɹʘʆ

52212901

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʉɷɻɶʉʑ ʏɲʇʀ (ʅɻ ɸʃʅɸʏɲʄʄɸʐʏɼ)

52212902

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʉɷɻɶʉʑ ʄɸʘʔʉʌɸʀʉʐ (ʅɻ ɸʃʅɸʏɲʄʄɸʐʏɼ)

52212906

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʍʐʆʉɷʉʑ ʍʖʉʄɿʃʙʆ ʄɸʘʔʉʌɸʀʘʆ

56292002

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʃɲʆʏʀʆɸʎ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ

56292004

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʍʖʉʄɿʃɹʎ ʃɲʆʏʀʆɸʎ (ʃʐʄɿʃɸʀɲ)

56292005

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʔʉɿʏɻʏɿʃɳ ɸʍʏɿɲʏʊʌɿɲ

94991601

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʉʄɿʏɿʍʏɿʃʙʆ ʍʐʄʄʊɶʘʆ ʃɲɿ ʍʘʅɲʏɸʀʘʆ

94991602

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʗʐʖɲɶʘɶɿʃʙʆ ʅɻ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ʄɸʍʖʙʆ

96091902

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɲʖɽʉʔʊʌʘʆ

96091904

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶɸʐʍɿɶʆʘʍʀɲʎ

96091905

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶʃɲʌʆʏɲʌʊʅʋɲʎ

96091906

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶʌɲʔɸʀʘʆ ɶʆʘʌɿʅʀɲʎ ɼ ʍʐʆʉɿʃɸʍʀʘʆ

96091907

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶʌɲʔʉʄʊɶʉʐ

96091908

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɶʐɲʄʀʍʅɲʏʉʎ ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ

96091912

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɿɸʌʊɷʉʐʄʉʐ

96091914

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʉʌʏɿɹʌɻ ʃɲɿ ʋɲʌʃɲɷʊʌʉʐ

96091916

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʍʏʉʄɿʍʅʉʑ ɸʃʃʄɻʍɿʙʆ, ɲɿɽʉʐʍʙʆ ʃʄʋ (ɶɿɲ ɶɳʅʉʐʎ, ɴɲʋʏʀʍɸɿʎ, ʃɻɷɸʀɸʎ ʃɲɿ ȱʄʄɸʎ ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ)

96091917

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʌʐʋɼʅɲʏʉʎ ɷɹʌʅɲʏʉʎ ʏʉʐ ʍʙʅɲʏʉʎ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Μαρτίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
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