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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Ιουνίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 28226
Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής των
επιμέρους υποχρεώσεων των δικηγόρων και των
συμβολαιογράφων σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4557/2018 (Α’ 139).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» (Α’ 139)
(που ενσωματώνει την Οδηγία 2015/849/EE - 4η Οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες), όπως τροποποιήθηκε πλέον με τον
ν. 4734/2020 (Α’ 196) (ο οποίος ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την Οδηγία 2018/843/ΕΕ - 5η Οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες) και ιδίως τις διατάξεις της περ. ζ της
παρ. 1 του άρθρου 6 καθώς και των άρθρων 12 έως και
18, όπως ισχύουν, ως προς τις αρμοδιότητες επί των εποπτευόμενων υπόχρεων προσώπων και τα μέτρα δέουσας
επιμέλειας που τηρούν,
β) της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4557/2018 (Α’ 139),
σύμφωνα με την οποία οι αρμόδιες αρχές για την εποπτεία της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος καθορίζουν με αποφάσεις τους τις λεπτομέρειες εφαρμογής
των επί μέρους υποχρεώσεων που προβλέπονται στον
παρόντα για τα εποπτευόμενα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων και στοιχείων που απαιτούνται
για τη διενέργεια της πιστοποίησης και επαλήθευσης
της ταυτότητας των πελατών τους, κατά την εφαρμογή
μέτρων συνήθους, απλουστευμένης ή αυξημένης δέουσας επιμέλειας και καθοδηγούν με κατάλληλες οδηγίες και εγκυκλίους ή άλλες πρόσφορες μεθόδους τα
υπόχρεα πρόσωπα ως προς την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων και τον καθορισμό πρακτικών
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συμπεριφοράς έναντι των πελατών, δυνάμενες να διαφοροποιούν τις υποχρεώσεις των υπόχρεων προσώπων,
λαμβάνοντας ιδίως υπόψιν τη φύση, το μέγεθος και το
νομικό πλαίσιο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων
των υπόχρεων προσώπων (και εν προκειμένω των δικηγόρων και συμβολαιογράφων), το βαθμό κινδύνου που
ενέχουν αυτές οι δραστηριότητες και οι διενεργούμενες
συναλλαγές,
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε
συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019
(Α’ 133),
δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετονομασία Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων
τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ
Υπουργείων» (Α’ 119),
ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),
στ) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α’ 7).
2. Την εξειδίκευση της εφαρμογής των επί μέρους υποχρεώσεων που προβλέπονται στον ν. 4557/2018 για τα
λοιπά υπόχρεα πρόσωπα από τις έτερες αρμόδιες αρχές
και ιδίως για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συνδυαστικά με το νομοθετικό πλαίσιο υλοποίησης συναλλαγών,
όπως ισχύει.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Την παροχή οδηγιών και τον καθορισμό εγγράφων και
στοιχείων, καθώς και προτύπων εντύπων που απαιτούνται για τη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εξακρίβωσης και επαλήθευσης της ταυτότητας του εντολέως
και της εξακρίβωσης του πραγματικού δικαιούχου από
δικηγόρους και συμβολαιογράφους στις περιπτώσεις
που απαιτείται, κατά την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6
του ν. 4557/2018 (Α’ 139), όπως και την εκπλήρωση των
συναφών τους υποχρεώσεων ως εξής:
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Άρθρο 1
Υπόχρεα Πρόσωπα
και Περιπτώσεις Εφαρμογής Μέτρων
Δέουσας Επιμέλειας
Οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι, υποχρεούνται
στην εξακρίβωση και επαλήθευση της ταυτότητας του
εντολέως και την εξακρίβωση του πραγματικού δικαιούχου αυτού, εφόσον σωρευτικά (α) είναι στο πλαίσιο της
εκάστοτε ειδικής περίπτωσης “υπόχρεο πρόσωπο” σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4557/2018 και (β) συντρέχει
περίπτωση εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας κατ’
άρθρο 12 του ν. 4557/2018.
Ειδικότερα:
(α) Υπόχρεα πρόσωπα:
Με τις διατάξεις της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 5
και της περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4557/2018
ορίζονται ως υπόχρεα πρόσωπα αρμοδιότητας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης οι συμβολαιογράφοι και οι
δικηγόροι, όταν συμμετέχουν, ενεργώντας εξ ονόματος
και για λογαριασμό των πελατών τους, σε:
(α.i) χρηματοπιστωτικές συναλλαγές ή
(α.ii) συναλλαγές επί ακινήτων,
(α.iii) και όταν βοηθούν στο σχεδιασμό ή τη διενέργεια
συναλλαγών για τους πελάτες τους σχετικά με:
(α.iii.α) την αγορά ή πώληση ακινήτων ή επιχειρήσεων,
(α.iii.β) τη διαχείριση χρημάτων, τίτλων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων των πελατών τους,
(α.iii.γ) το άνοιγμα ή τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, λογαριασμών ταμιευτηρίου ή λογαριασμών τίτλων, καθώς και τη σύσταση χρηματικών παρακαταθηκών
και προεχόντως αυτών που αφορούν σε εγγυοδοσίες
που διατάσσονται από τη δικαστική αρχή στο πλαίσιο
ποινικών διαδικασιών,
(α.iii.δ) τις αναγκαίες εισφορές για τη σύσταση, λειτουργία ή διοίκηση εταιρειών,
(α.iii.ε) τη σύσταση, λειτουργία ή διοίκηση εταιρειών,
εμπιστευμάτων (trusts), εταιρειών εμπιστευματικής διαχείρισης, επιχειρήσεων, ιδρυμάτων ή ανάλογων σχημάτων ή αντίστοιχων νομικών μορφωμάτων.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου
5 του ν. 4557/2018 οι υποχρεώσεις που απορρέουν από
τις διατάξεις του εν λόγω νόμου βαρύνουν τις δικηγορικές εταιρείες και εταιρείες συμβολαιογράφων ως νομικά
πρόσωπα και όχι τους συνεργαζόμενους με οποιαδήποτε
σύμβαση ή συμφωνία δικηγόρους και υπαλλήλους τους.
(β) Περιπτώσεις Εφαρμογής Μέτρων Δέουσας Επιμέλειας:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12
του ν. 4557/2018, οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι, όταν είναι υπόχρεα πρόσωπα, εφαρμόζουν τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη τους στην
περίπτωση που συνάπτουν σχέση εντολής οι δικηγόροι
ή στην περίπτωση που καταρτίζουν συμβολαιογραφική
πράξη οι συμβολαιογράφοι.
Διευκρινίζεται ότι οι λοιπές περιπτώσεις της παρ. 1 του
άρθρου 12 του ν. 4557/2018 δεν τυγχάνουν εφαρμογής
σε ό,τι αφορά τους συμβολαιογράφους και τους δικηγόρους, ως συνάγεται από τον ορισμό τους ως «υπόχρεων
προσώπων» και τη φύση του λειτουργήματός τους.
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(γ) Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι όταν συμμετέχουν σε συναλλαγές
που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν. 4557/2018, δεν είναι υπόχρεα πρόσωπα και δεν υποχρεούνται σε πιστοποίηση και επαλήθευση των στοιχείων ταυτότητας του εντολέως και του πραγματικού
δικαιούχου αυτού (εφόσον ο εντολέας δεν είναι φυσικό
πρόσωπο). Ομοίως δεν φέρουν σχετική υποχρέωση και
στις περιπτώσεις που είναι υπόχρεα πρόσωπα, αλλά δε
συντρέχει η ανωτέρω υπό (β) περίπτωση.
(δ) Ως προς την άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος διευκρινίζεται ότι:
i. Οι δικηγόροι δεν ενεργούν ως υπόχρεα πρόσωπα
όταν παρέχουν απλώς γνωμοδοτήσεις ως προς θέματα
ελληνικού δικαίου, χωρίς την υπαγωγή σε προσωποπαγή
στοιχεία συγκεκριμένης συναλλαγής.
ii. Οι δικηγόροι δεν ενεργούν ως υπόχρεα πρόσωπα
όταν η εντολή τους περιλαμβάνει την αξιολόγηση της
νομικής κατάστασης του εν λόγω εντολέως ή την υπεράσπιση ή εκπροσώπηση σε δίκη ή σχετικά με δίκη, συμπεριλαμβανομένης της παροχής συμβουλών για την
κίνηση ή την αποφυγή δίκης, ανεξαρτήτως αν οι πληροφορίες λαμβάνονται πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά
τη δίκη, σύμφωνα και με όσα προβλέπονται στο εδ. β’
της παρ. 2 του άρθρου 13 και στην παρ. 2 του άρθρου
22 του ν. 4557/2018.
iii. Οι δικηγόροι και συμβολαιογράφοι δύνανται να
αντιμετωπίζουν ως εντολείς τους έτερους δικηγόρους
ή συμβολαιογράφους που τους δίδουν εντολές, εφόσον
οι τελευταίοι δεν δηλώνουν διαφορετικά, είναι προσηκόντως αδειοδοτημένοι για άσκηση του αντίστοιχου λειτουργήματος στη δικαιοδοσία της έδρας τους και η έδρα
τους δεν βρίσκεται σε τρίτες χώρες που χαρακτηρίζονται
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως υψηλού κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Άρθρο 2
Έγγραφα και Στοιχεία Πιστοποίησης
και Επαλήθευσης Ταυτότητας
Συνεκτιμώντας το γεγονός ότι στις περιπτώσεις που οι
συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι ενεργούν ως υπόχρεα
πρόσωπα, οι σχετικές συναλλαγές υλοποιούνται μέσω
του χρηματοπιστωτικού συστήματος υποχρεωτικά (ενόψει της κείμενης νομοθεσίας περί ορίων συναλλαγών
σε μετρητά):
α) Καθορίζουμε τα έγγραφα και τα στοιχεία που απαιτούνται για τη διενέργεια της πιστοποίησης και επαλήθευσης της ταυτότητας του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου από τους συμβολαιογράφους και τους
δικηγόρους κατά την εφαρμογή των μέτρων δέουσας
επιμέλειας, όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 12 έως 18
του ν. 4557/2018, ως τα αναφερόμενα στο Παράρτημα
Ι για νομικά πρόσωπα και στο Παράρτημα ΙΙ για φυσικά
πρόσωπα, τα οποία συνιστούν προτεινόμενα πρότυπα
εντύπων προς χρήση των υπόχρεων προσώπων που
εποπτεύονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.
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β) Διευκρινίζουμε ότι οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι εκπληρώνουν, πλήρως, στις περιπτώσεις που
απαιτείται, τις κατ’ άρθρα 12 έως 18 του ν. 4557/2018
υποχρεώσεις της τήρησης μέτρων δέουσας επιμέλειας
με τη συλλογή των πληροφοριών και υποστηρικτικών
εγγράφων που ορίζονται στα Παραρτήματα Ι (για νομικά
πρόσωπα) και ΙΙ (για φυσικά πρόσωπα) της παρούσας.
Άρθρο 3
Χρόνος Εφαρμογής των Μέτρων
Δέουσας Επιμέλειας
Ως χρόνος εφαρμογής των μέτρων δέουσας επιμέλειας
ορίζεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 του
ν. 4557/2018 το διάστημα πριν από τη σύναψη σχέσης
εντολής, υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας εφαρμογής των ανωτέρω μέτρων μετά τη σύναψη σχέσης
εντολής, εφόσον αυτό απαιτείται για την ομαλή διεξαγωγή της παρεχόμενης υπηρεσίας και εφόσον ο κίνδυνος
διάπραξης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές
δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι μικρός. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι διαδικασίες ολοκληρώνονται το συντομότερο δυνατό μετά την
αρχική επαφή.
Άρθρο 4
Υποχρέωση Αναφοράς
(α) Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4557/
2018 και υπό την επιφύλαξη της παρ. 2 του ίδιου άρθρου,
οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι, όταν ενεργούν ως
υπόχρεα πρόσωπα, οφείλουν:
i) να ενημερώνουν αμελλητί, με δική τους πρωτοβουλία, την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, όταν γνωρίζουν
ή έχουν σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι χρηματικά ποσά,
ανεξαρτήτως του ύψους τους, συνιστούν έσοδα από
εγκληματικές δραστηριότητες ή σχετίζονται με χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η υποχρέωση αυτή αφορά
και σε κάθε περίπτωση απόπειρας ύποπτης συναλλαγής.
ii) Να παρέχουν αμελλητί στην Αρχή Καταπολέμησης
της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και σε άλλες
δημόσιες αρχές που είναι επιφορτισμένες με καθήκοντα
για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από
εγκληματικές δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης
της τρομοκρατίας, ύστερα από αίτημά τους, όλες τις
απαιτούμενες πληροφορίες και στοιχεία.
(β) Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4557/
2018, δεν υφίσταται ως προς τους συμβολαιογράφους
και τους δικηγόρους υποχρέωση αναφοράς αποκλειστικά και μόνο για τις πληροφορίες που λαμβάνουν από ή
σχετικά με πελάτη τους κατά την αξιολόγηση της νομικής κατάστασης του εν λόγω πελάτη ή στο πλαίσιο της
υπεράσπισης του πελάτη τους σε δικαστικές διαδικασίες
ή σχετικά με αυτές, συμπεριλαμβανομένης της παροχής
συμβουλών για την κίνηση ή την αποφυγή δίκης ανεξαρτήτως αν οι πληροφορίες λαμβάνονται πριν από τη δίκη,
κατά τη διάρκειά της ή μετά από αυτή.
(γ) Διευκρινίζεται ότι οι δικηγόροι υποβάλλουν τις
σχετικές αναφορές τους προς αξιολόγηση στην Επι-
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τροπή Δικηγόρων του άρθρου 29 του ν. 4557/2018, η
οποία και κρίνει αν αυτές πρέπει να διαβιβαστούν στην
Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από
Εγκληματικές Δραστηριότητες, και όχι απευθείας στην
εν λόγω Αρχή.
Άρθρο 5
Απαγόρευση Γνωστοποίησης
Σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4557/2018, οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι, ως υπόχρεα πρόσωπα, απαγορεύεται να γνωστοποιούν στον εμπλεκόμενο εντολέα ή σε τρίτους ότι διαβιβάστηκαν ή θα διαβιβαστούν
αρμοδίως πληροφορίες ή ότι διεξάγεται ή ενδέχεται να
διεξαχθεί έρευνα ή ανάλυση για νομιμοποίηση εσόδων
από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότηση
της τρομοκρατίας. Η απόπειρά τους να αποτρέψουν πελάτη να εμπλακεί σε εγκληματική δραστηριότητα δεν
συνιστά γνωστοποίηση.
Άρθρο 6
Αποχή από συναλλαγές
Σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4557/2018, οι συμβολαιογράφοι και οι δικηγόροι, όταν ενεργούν ως υπόχρεα
πρόσωπα, απέχουν υποχρεωτικώς από τη διενέργεια των
συναλλαγών, για τις οποίες γνωρίζουν ή υποπτεύονται
ότι σχετίζονται με προϊόντα εγκληματικών δραστηριοτήτων ή συνδέονται με χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
προτού συμμορφωθούν με την ανωτέρω υποχρέωση
της αναφοράς.
Εφόσον η αποφυγή της διενέργειας των ανωτέρω συναλλαγών είναι αδύνατη ή ενδέχεται να εμποδίσει τις
προσπάθειες δίωξης των δικαιούχων αυτών, τα υπόχρεα
πρόσωπα προβαίνουν σε ενημέρωση αμέσως μετά τη
συναλλαγή.
Άρθρο 7
Χρόνος και Τρόπος Φύλαξης Στοιχείων
Σε εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τα άρθρα 30 και 31 του ν. 4557/2018, οι δικηγόροι και συμβολαιογράφοι που ενεργούν ως υπόχρεα
πρόσωπα, οφείλουν να τηρούν τις κατά τα ανωτέρω
συλλεγόμενες πληροφορίες και έγγραφα σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών
μετά από το τέλος της σχέσης εντολής με τον πελάτη.
Κατά τη λήξη της προθεσμίας αυτής διαγράφονται τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός αν επιτρέπεται
ή επιβάλλεται από άλλη διάταξη νόμου ή κανονιστική
απόφαση η φύλαξή τους για μακρότερο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τη δεκαετία.
Μετά την πάροδο της 10ετίας τα υπόχρεα πρόσωπα δεν
υπόκεινται σε κανενός είδους διοικητική κύρωση, ποινική δίωξη ή άλλο έλεγχο, καθώς εξαιτίας της υποχρέωσής
τους να διαγράψουν όλα τα αρχεία που έχουν στη διάθεσή τους αδυνατούν να ασκήσουν προσηκόντως την
άμυνα και υπεράσπισή τους.
Άρθρο 8
Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας
από τρίτα μέρη
Όταν η συναλλαγή διενεργείται μέσω πιστωτικού
ιδρύματος ή μέσω άλλου τρίτου μέρους σύμφωνα με
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την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4557/2018, τα υπόχρεα
πρόσωπα δύνανται να βασίζονται για την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων δέουσας επιμέλειας στα ως άνω τρίτα
μέρη, δεδομένου ότι τα τελευταία πληρούν τις προϋποθέσεις παροχής κατάλληλων εγγυήσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν απαιτείται εκ νέου λήψη μέτρων δέουσας
επιμέλειας από τα υπόχρεα πρόσωπα εποπτείας μας και,
συναφώς, δεν εφαρμόζονται οι σχετικές λοιπές διατάξεις
της παρούσας και ιδίως τα παραρτήματά της.
Άρθρο 9
Πειθαρχικές κυρώσεις
Σε περίπτωση που συμβολαιογράφος ή δικηγόρος
παραβαίνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις

Τεύχος B’ 2485/10.06.2021

διατάξεις του ν. 4557/2018, όπως αυτές εξειδικεύονται
με την παρούσα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης ως αρμόδια αρχή παραπέμπει το υπόχρεο πρόσωπο στον οικείο
Συμβολαιογραφικό ή Δικηγορικό Σύλλογο, στον οποίο
διαβιβάζονται όλα τα στοιχεία της παράβασης, προκειμένου να ασκηθεί ο προβλεπόμενος από τις κείμενες
διατάξεις πειθαρχικός έλεγχος.
Άρθρο 10
Γνωστοποίηση στα υπόχρεα πρόσωπα
Η παρούσα κανονιστική απόφαση κοινοποιείται προς
άπαντες τους Δικηγορικούς και Συμβολαιογραφικούς
Συλλόγους της χώρας, προκειμένου να ενημερώσουν
τα μέλη τους για το περιεχόμενό της.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ I


ǹ
Ǽ ȃ ȉ Ȋ Ȇ ȅ
İȟĮțȡȓȕȦıȘȢ țĮȚ İʌĮȜȒșİȣıȘȢ ĲȘȢ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ ȞȠȝȚțȫȞ ȠȞĲȠĲȒĲȦȞ[ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ Ȟ.
4557/2018 «ȆȡȩȜȘȥȘ țĮȚ țĮĲĮıĲȠȜȒ ĲȘȢ ȞȠȝȚȝȠʌȠȓȘıȘȢ İıȩįȦȞ Įʌȩ İȖțȜȘȝĮĲȚțȑȢ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ țĮȚ ĲȘȢ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ ĲȘȢ ĲȡȠȝȠțȡĮĲȓĮȢ (İȞıȦȝȐĲȦıȘ ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ
2015/849/EE) țĮȚ ȐȜȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ» ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ ȝİ ĲȠȞ Ȟ. 4734/2020
«ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ Ȟ. 4557/2018 (ǹǯ 139) ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȩȜȘȥȘ țĮȚ țĮĲĮıĲȠȜȒ ĲȘȢ
ȞȠȝȚȝȠʌȠȓȘıȘȢ İıȩįȦȞ Įʌȩ İȖțȜȘȝĮĲȚțȑȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ țĮȚ ĲȘȢ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ ĲȘȢ
ĲȡȠȝȠțȡĮĲȓĮȢ ǼȞıȦȝȐĲȦıȘ ıĲȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ (ǼǼ) 2018/843 (L 156)
țĮȚ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 3 ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ (ǼǼ) 2019/2177 (L 334) țĮȚ ȜȠȚʌȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ»(ǹǯ @

ȈĮȢ İȞȘȝİȡȫȞȠȣȝİ ȩĲȚ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ ȞȠȝȠșİĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ [Ȟ
4557/2018 ȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓȢ ȚıȤȪİȚ] ȠȚ ǻȚțȘȖȩȡȠȚ țĮȚ ȠȚ ǻȚțȘȖȠȡȚțȑȢ ǼĲĮȚȡİȓİȢ, ȦȢ
ȣʌȩȤȡİĮ ʌȡȩıȦʌĮ, ȠĳİȓȜȠȣȞ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗȠȣȞ ȝȑĲȡĮ įȑȠȣıĮȢ İʌȚȝȑȜİȚĮȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȦȢ ȐȞȦ ȞȩȝȠȣ, țĮȚ ȞĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȠȪȞ țĮȚ ȞĮ İʌĮȜȘșİȪȠȣȞ ĲȘȞ
ĲĮȣĲȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ʌİȜĮĲȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȫȞ įȚțĮȚȠȪȤȦȞ ĮȣĲȫȞ ʌȡȚȞ ĲȘ ıȪȞĮȥȘ
ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ İʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȒȢ ıȤȑıȘȢ Ȓ ĲȘȞ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȝȚĮȢ ıȣȞĮȜȜĮȖȒȢ. ȈĲȠ
ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ İțʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ȞȠȝȓȝȦȞ ȣʌȠȤȡİȫıİȫȞ ȝĮȢ, ʌĮȡĮțĮȜȠȪȝİ
ȩʌȦȢ ıȣȝʌȜȘȡȫıİĲİ ĲĮ țȐĲȦșȚ ȗȘĲȠȪȝİȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮȚ ȩʌȦȢ ȝĮȢ ʌȡȠıțȠȝȓıİĲİ ĲĮ
țȐĲȦșȚ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ȑȖȖȡĮĳĮ:














ǹ. ȈĲȠȚȤİȓĮ ĲĮȣĲȠʌȠȓȘıȘȢ ʌİȜȐĲȘ (ȞȠȝȚțȒȢ ȠȞĲȩĲȘĲĮȢ)
ǹĳȠȡȐ țİĳĮȜĮȚȠȣȤȚțȑȢ & ʌȡȠıȦʌȚțȑȢ İĲĮȚȡİȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ȜȠȚʌȐ ȞȠȝȚțȐ
ʌȡȩıȦʌĮ Ȓ ȞȠȝȚțȑȢ ȠȞĲȩĲȘĲİȢ 
ȃȠȝȚțȒ ȂȠȡĳȒ


ǼʌȦȞȣȝȓĮ ĲȠȣ 

ȞȠȝȚțȠȪʌȡȠıȫʌȠȣ:
ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢ ȉȓĲȜȠȢ:

ȋȫȡĮ ıȪıĲĮıȘȢ: 

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ

ıȪıĲĮıȘȢ Ȓ
țĮĲĮȤȫȡȚıȘȢ ıĲȠ
ȠȚțİȓȠ ȝȘĲȡȫȠ:
ǲįȡĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ 
țĮĲĮıĲĮĲȚțȩ:
ȈțȠʌȩȢ:

ǻȚȐȡțİȚĮ:

ǹȡȚșȝȩȢ ȂȘĲȡȫȠȣ

(ʌ.Ȥ.
ĮȡȚșȝȩȢ
ī.Ǽ.ȂǾ.):
ǹ.ĭ.Ȃ. țĮȚ ĮȡȝȩįȚĮ

ǻ.ȅ.Ȋ țȪȡȚĮȢ
ĳȠȡȠȜȠȖȚțȒȢ
țĮĲȠȚțȓĮȢ:
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ǼȞȘȝȑȡȦıȘ ĮȞ ȠȚ 
ȝİĲȠȤȑȢ Ȓ ĲĮ İĲĮȚȡȚțȐ
ȝİȡȓįȚĮ
įȚĮʌȡĮȖȝĮĲİȪȠȞĲĮȚ
ıİ
ȡȣșȝȚȗȩȝİȞȘ
ĮȖȠȡȐ:


ȆĮȡĮțĮȜȠȪȝİ ıȣȝʌȜȘȡȫıĲİ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ʌİįȓĮ Ǻ. țĮȚ ī. İĳȩıȠȞ Ș ĮʌȐȞĲȘıȒ ıĮȢ
ıĲȠ İȡȫĲȘȝĮ ǹ.13 İȓȞĮȚ ĮȡȞȘĲȚțȒ.

Ǻ. ȈĲȠȚȤİȓĮ ȞȩȝȚȝȦȞİțʌȡȠıȫʌȦȞ ĲȘȢ ȞȠȝȚțȒȢ ȠȞĲȩĲȘĲĮȢ
(ȈĲȠȚȤİȓĮ įȚĮȤİȚȡȚıĲȒ/ȦȞ 
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĮıțİȓĲĮȚ ĮʌȩȞȠȝȚțȒ ȠȞĲȩĲȘĲĮ


Į
ȃȠȝȚțȒ ȂȠȡĳȒ:



ȕ
ǼʌȦȞȣȝȓĮ ĲȠȣ ȞȠȝȚțȠȪ

ʌȡȠıȫʌȠȣ:

Ȗ
ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢ ȉȓĲȜȠȢ:

į
ȋȫȡĮ ıȪıĲĮıȘȢ: 

İ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ıȪıĲĮıȘȢ Ȓ 
țĮĲĮȤȫȡȚıȘȢ ıĲȠ ȠȚțİȓȠ
ȝȘĲȡȫȠ:
ıĲ
ǲįȡĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ

țĮĲĮıĲĮĲȚțȩ:

ȗ
ȈțȠʌȩȢ:



Ș
ǻȚȐȡțİȚĮ:


ș
ǹȡȚșȝȩȢ ȂȘĲȡȫȠȣ 

(ʌ.Ȥ. ĮȡȚșȝȩȢ ī.Ǽ.ȂǾ.):
Ț
ǹ.ĭ.Ȃ.țĮȚ ĮȡȝȩįȚĮ

ǻ.ȅ.Ȋ țȪȡȚĮȢ
ĳȠȡȠȜȠȖȚțȒȢ țĮĲȠȚțȓĮȢ:
ȚĮ

Țȕ

ǼȞȘȝȑȡȦıȘ
ĮȞ
ȠȚ 
ȝİĲȠȤȑȢ Ȓ ĲĮ İĲĮȚȡȚțȐ
ȝİȡȓįȚĮ
įȚĮʌȡĮȖȝĮĲİȪȠȞĲĮȚ ıİ
ȡȣșȝȚȗȩȝİȞȘ ĮȖȠȡȐ:
ȈĲȠȚȤİȓĮ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȫȞ 
įȚțĮȚȠȪȤȦȞ ĲȠȣ ȞȠȝȚțȠȪ
ʌȡȠıȫʌȠȣ ʌȠȣ Įıțİȓ
ĲȘȞ įȚȠȓțȘıȘ: 
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Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĮıțİȓĲĮȚ Įʌȩ ĳȣıȚțȩʌȡȩıȦʌȠ Ȓ ĳȣıȚțȐʌȡȩıȦʌĮ:


Į

ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ
țĮȚ ʌĮĲȡȫȞȣȝȠ: 

ǹȡȚșȝȩȢ ǻİȜĲȓȠȣ
ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ Ȓ
ǻȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ: 

ǼțįȠȪıĮ ĮȡȤȒ:

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȖȑȞȞȘıȘȢ:

ȉȩʌȠȢ ȖȑȞȞȘıȘȢ: 

ǿșĮȖȑȞİȚĮİȢ

ȋȫȡĮ įȚĮȝȠȞȒȢ:

ǻȚİȪșȣȞıȘ
İȡȖĮıȓĮȢ:

ǻȚİȪșȣȞıȘ
țĮĲȠȚțȓĮȢ:

ȉȘȜȑĳȦȞȠ
İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ:

ǼʌȐȖȖİȜȝĮ:

ǹȡȚșȝȩȢ
ĭȠȡȠȜȠȖȚțȠȪ
ȂȘĲȡȫȠȣ
țĮȚ
ǹȡȝȩįȚĮ ǻ.ȅ.Ȋ.
țȣȡȓĮȢ
ĳȠȡȠȜȠȖȚțȒȢ
țĮĲȠȚțȓĮȢ:

ȕ

Ȗ
į
İ
ıĲ
ȗ
Ș
ș
Ț
ȚĮ
Țȕ

















ī. ȈĲȠȚȤİȓĮ ȂİĲȩȤȦȞ/ ǼĲĮȓȡȦȞ/ ǼȝʌȚıĲİȣȝĮĲȠʌȐȡȠȤȦȞ/
ǼȝʌȚıĲİȣȝĮĲȠįȩȤȦȞ/ȆȡȠıĲȐĲȘ ǼȝʌȚıĲİȪȝĮĲȠȢ/ 


Į


Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ƞ ȝȑĲȠȤȠȢ (Ȓ ȠȚ ȝȑĲȠȤȠȚ) Ȓ Ƞ İĲĮȓȡȠȢ (Ȓ ȠȚ İĲĮȓȡȠȚ) Ȓ ȐȜȜȠ Įʌȩ
ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ȣʌȩ țİĳĮȜȓįĮ ī ʌȡȩıȦʌĮ İȓȞĮȚ ȞȠȝȚțȒ ȠȞĲȩĲȘĲĮ: 

ȃȠȝȚțȒ ȂȠȡĳȒ:
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ȕ
Ȗ
į
İ

ıĲ
ȗ
Ș
ș

Ț

ȚĮ

Țȕ
ȚȖ





Į

ǼʌȦȞȣȝȓĮ ĲȠȣ
ȞȠȝȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ:

ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢ ȉȓĲȜȠȢ:
ȋȫȡĮ ıȪıĲĮıȘȢ: 
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ıȪıĲĮıȘȢ:
Ȓ
țĮĲĮȤȫȡȚıȘȢ
ıĲȠ
ȠȚțİȓȠ ȝȘĲȡȫȠ:
ǲįȡĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲȠ țĮĲĮıĲĮĲȚțȩ:

ǼĲĮȚȡȚțȩȢ ıțȠʌȩȢ:

ǻȚȐȡțİȚĮ:

ǹȡȚșȝȩȢ ȂȘĲȡȫȠȣ 
(ʌ.Ȥ.
ĮȡȚșȝȩȢ
ī.Ǽ.ȂǾ.):
ǹ.ĭ.Ȃ. țĮȚ ĮȡȝȩįȚĮ
ǻ.ȅ.Ȋ.
țȣȡȓĮȢ
ĳȠȡȠȜȠȖȚțȒȢ
țĮĲȠȚțȓĮȢ:
ǼȞȘȝȑȡȦıȘ ĮȞ ȠȚ
ȝİĲȠȤȑȢ
Ȓ
ĲĮ
İĲĮȚȡȚțȐ
ȝİȡȓįȚĮ
įȚĮʌȡĮȖȝĮĲİȪȠȞĲĮȚ
ıİ
ȡȣșȝȚȗȩȝİȞȘ
ĮȖȠȡȐ:
ȆȠıȠıĲȩ
ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ıĲȠ ȣʌȩ
ǹ ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ:
ȈĲȠȚȤİȓĮ
ʌȡĮȖȝĮĲȚțȫȞ
įȚțĮȚȠȪȤȦȞ 
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Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ƞ ȝȑĲȠȤȠȢ (Ȓ ȠȚ ȝȑĲȠȤȠȚ) Ȓ Ƞ İĲĮȓȡȠȢ (Ȓ ȠȚ İĲĮȓȡȠȚ) Ȓ ȐȜȜȠ Įʌȩ
ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ȣʌȩ țİĳĮȜȓįĮ ī ʌȡȩıȦʌĮ İȓȞĮȚ ĳȣıȚțȩ/Ȑ ʌȡȩıȦʌȠ/Į:
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ
ʌĮĲȡȫȞȣȝȠ: 

țĮȚ 
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ȕ

ǹȡȚșȝȩȢ ǻİȜĲȓȠȣ
ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ Ȓ
ǻȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ: 
ǼțįȠȪıĮ ĮȡȤȒ:






İ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȖȑȞȞȘıȘȢ:

ȉȩʌȠȢ ȖȑȞȞȘıȘȢ: 

ıĲ

ǿșĮȖȑȞİȚĮİȢ



ȗ

ȋȫȡĮ įȚĮȝȠȞȒȢ:



Ș



Ț

ǼʌȐȖȖİȜȝĮ:

ǹ.ĭ.Ȃ. țĮȚ ĮȡȝȩįȚĮ
ǻ.ȅ.Ȋ țȣȡȓĮȢ
ĳȠȡȠȜȠȖȚțȒȢ
țĮĲȠȚțȓĮȢ: 
ǻȚİȪșȣȞıȘ İȡȖĮıȓĮȢ:

ȚĮ

ǻȚİȪșȣȞıȘ țĮĲȠȚțȓĮȢ: 

Țȕ

ȉȘȜȑĳȦȞĮ
İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ:

ȚȖ

ȆȠıȠıĲȩ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ 
ıĲȠ ȣʌȩ ǹ ȞȠȝȚțȩ
ʌȡȩıȦʌȠ:

Ȗ
į

ș











ǻ. ȈĲȠȚȤİȓĮ ĲĮȣĲȠʌȠȓȘıȘȢ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȫȞ įȚțĮȚȠȪȤȦȞ (ǱȡșȡȠ 3 ʌĮȡ.
17 ĲȠȣ Ȟ. 4557/2018)

«ȆȡĮȖȝĮĲȚțȩȢ įȚțĮȚȠȪȤȠȢ» İȓȞĮȚ ĲȠ Ȓ ĲĮ ĳȣıȚțȩ/Ȑ ʌȡȩıȦʌȠ/Į ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ĲİȜȚțȐ
ĮȞȒțİȚ ĲȠ ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ Ȓ Ș ȞȠȝȚțȒ ȠȞĲȩĲȘĲĮ Ȓ ĲĮ ȠʌȠȓĮ İȜȑȖȤȠȣȞ ĮȣĲȒ įȚȐ ĲȘȢ
țĮĲȠȤȒȢ Ȓ ĲȠȣ İȜȑȖȤȠȣ ĮȝȑıȦȢ Ȓ İȝȝȑıȦȢ ȚțĮȞȠȪ ʌȠıȠıĲȠȪ ĲȦȞ ȝİĲȠȤȫȞ Ȓ ĲȦȞ
įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ ȥȒĳȠȣ Ȓ ȐȜȜȦȞ ȚįȚȠțĲȘıȚĮțȫȞ įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ, ȝİĲĮȟȪ ȐȜȜȦȞ țĮȚ ȝȑıȦ
ȝİĲȠȤȫȞ ıĲȠȞ țȠȝȚıĲȒ Ȓ ȝȑıȦ İȜȑȖȤȠȣ ȝİ ȐȜȜĮ ȝȑıĮ. Ǿ țĮĲȠȤȒ ʌȠıȠıĲȠȪ ȝİĲȠȤȫȞ
ȐȞȦ ĲȠȣ 25% Ȓ ȚįȚȠțĲȘıȚĮțȠȪ įȚțĮȚȫȝĮĲȠȢ ȐȞȦ ĲȠȣ 25% ȝȚĮȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ Įʌȩ ĳȣıȚțȩ
ʌȡȩıȦʌȠ ĮʌȠĲİȜİȓ ȑȞįİȚȟȘ ȐȝİıȠȣ İȜȑȖȤȠȣ ĮȣĲȒȢ. Ǿ țĮĲȠȤȒ ʌȠıȠıĲȠȪ ȝİĲȠȤȫȞ ȐȞȦ
ĲȠȣ 25% Ȓ ȚįȚȠțĲȘıȚĮțȠȪ įȚțĮȚȫȝĮĲȠȢ ȐȞȦ ĲȠȣ 25% ȝȚĮȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ Įʌȩ ȐȜȜȘ
İĲĮȚȡİȓĮ, Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ĮıțİȓĲĮȚ Įʌȩ ĳȣıȚțȩ Ȓ ĳȣıȚțȐ ʌȡȩıȦʌȠ/Į Ȓ Įʌȩ
ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ İĲĮȚȡİȓİȢ ʌȠȣ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ Ȓ ĲĮ ȓįȚĮ ĳȣıȚțȩ/Ȑ ʌȡȩıȦʌȠ/Į,
ĮʌȠĲİȜİȓ ȑȞįİȚȟȘ ȑȝȝİıȠȣ İȜȑȖȤȠȣ. ȉĮ ĮȞȦĲȑȡȦ įİȞ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
İȚıȘȖȝȑȞȘȢ ıİ ȡȣșȝȚȗȩȝİȞȘ ĮȖȠȡȐ İĲĮȚȡİȓĮȢ. 
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ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ
țĮȚ ʌĮĲȡȫȞȣȝȠ: 









ǹȡȚșȝȩȢ ǻİȜĲȓȠȣ
ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ Ȓ
ǻȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ: 








ǼțįȠȪıĮ ĮȡȤȒ:

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȖȑȞȞȘıȘȢ:












ȉȩʌȠȢ ȖȑȞȞȘıȘȢ:  

ǿșĮȖȑȞİȚĮİȢ


ȋȫȡĮ įȚĮȝȠȞȒȢ: 



ǼʌȐȖȖİȜȝĮ:

 ǹ.ĭ..Ȃ
țĮȚ
ǹȡȝȩįȚĮ ǻ.ȅ.Ȋ.
țȣȡȓĮȢ
ĳȠȡȠȜȠȖȚțȒȢ
țĮĲȠȚțȓĮȢ

 ǻȚİȪșȣȞıȘ
İȡȖĮıȓĮȢ:
 ǻȚİȪșȣȞıȘ
țĮĲȠȚțȓĮȢ:




 ȉȘȜȑĳȦȞĮ

İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ:
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Ǽ. ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ȖȚĮ ȆȠȜȚĲȚțȫȢ ǼțĲİșİȚȝȑȞĮȆȡȩıȦʌĮ(ȆǼȆ)
ȅȡȚıȝȩȢ ȆǼȆ: ǼȓȞĮȚ ĲĮ ĳȣıȚțȐ ʌȡȩıȦʌĮ, ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ȑȤİȚ Ȓ İȓȤİ ĮȞĮĲİșİȓ ıȘȝĮȞĲȚțȩ įȘȝȩıȚȠ ȜİȚĲȠȪȡȖȘȝĮ țĮȚ ȠȚ
ȐȝİıȠȚ ıĲİȞȠȓ ıȣȖȖİȞİȓȢ ĲȠȣȢ Ȓ ĲĮ ʌȡȩıȦʌĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ȖȞȦıĲȐ ȦȢ ıĲİȞȠȓ ıȣȞİȡȖȐĲİȢ ĲȦȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ ĮȣĲȫȞ  țĮȚ ȖȚĮ
ȝȑȤȡȚ ȑȞĮȞ ȤȡȩȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌȫȜİȚĮ ĲȘȢ ȚįȚȩĲȘĲȐȢ ĲȠȣȢ ĮȣĲȒȢ.

ȅ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȩȢ
įȚțĮȚȠȪȤȠȢ İȓȞĮȚ
ȆȠȜȚĲȚțȫȢ ǼțĲİșİȚȝȑȞȠ
ȆȡȩıȦʌȠ;

ȃĮȚ



ǵȤȚ


ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ȝȩȞȠ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ƞ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȩȢ įȚțĮȚȠȪȤȠȢ Ȓ ȑȞĮȢ İț ĲȦȞ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȫȞ
įȚțĮȚȠȪȤȦȞ ȣʌȩ ǻ İȝʌȓʌĲİȚ ıĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȦȞ ʌȠȜȚĲȚțȫȢ İțĲİșİȚȝȑȞȦȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ. 
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ǹȞ Ș ĮʌȐȞĲȘıȘ ıĲȘȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İȡȫĲȘıȘ İȓȞĮȚ «ȃĮȚ», ĲȩĲİ țĮĲĮȤȦȡȒıĲİ ĲĮ țȐĲȦșȚ ıĲȠȚȤİȓĮ ıĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ


ǿįȚȩĲȘĲĮ:




ȋȡȠȞȚțȒ ʌİȡȓȠįȠȢ țĮĲȐ
ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȓıȤȣİ Ș
ȚįȚȩĲȘĲĮ:
ȅ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȩȢ
įȚțĮȚȠȪȤȠȢ ȑȤİȚ ıȪȗȣȖȠ/
ıȪȞĲȡȠĳȠ, ĲȑțȞĮ,
ıȪȗȣȖȠ/ ıȪȞĲȡȠĳȠ ĲȦȞ
ĲȑțȞȦȞ ĲȠȣ, ȖȠȞİȓȢ,
ıĲİȞȩ ıȣȞİȡȖȐĲȘ ʌȠȣ
İȓȞĮȚ ȆȠȜȚĲȚțȫȢ
ǼțĲİșİȚȝȑȞĮ ȆȡȩıȦʌĮ;


ȃĮȚ

ǵȤȚ

ǹȞ Ș ĮʌȐȞĲȘıȘ ıĲȘȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İȡȫĲȘıȘ İȓȞĮȚ «ȃĮȚ» ĲȩĲİ țĮĲĮȤȦȡȒıĲİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ıĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ

ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ:



ȈĲȠȚȤİȓĮ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ Ȓ
įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ:



ǿįȚȩĲȘĲĮ:



ȆİȡȓȠįȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ
ȠʌȠȓĮ ȓıȤȣİ Ș
ȚįȚȩĲȘĲĮ:



ȈȤȑıȘ ȝİ ĲȠȞ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȩ 
įȚțĮȚȠȪȤȠ
(İʌȚȜȠȖȑȢ: ıȪȗȣȖȠȢ,
ıȪȞĲȡȠĳȠȢ, ĲȑțȞȠ,
ıȪȗȣȖȠȢ/ ıȪȞĲȡȠĳȠȢ ĲȦȞ
ĲȑțȞȦȞ, ȖȠȞȑĮȢ,
ıĲİȞȩȢ ıȣȞİȡȖȐĲȘȢ):


Ȉȉ. ǲȖȖȡĮĳĮ ĲĮȣĲȠʌȠȓȘıȘȢ:

ȆĮȡĮțĮȜȠȪȝİ ȩʌȦȢ İʌȚıȣȞȐȥİĲİ ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ ĲȦȞ țȐĲȦșȚ İȖȖȡȐĳȦȞ:

īȚĮ ĲȘ ȞȠȝȚțȒ ȠȞĲȩĲȘĲĮ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ĮȞȦĲȑȡȦ ȣʌȩ ǹ:

1. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȚıȘȖȝȑȞȘȢ ıİ ȠȡȖĮȞȦȝȑȞȘ ĮȖȠȡȐ İĲĮȚȡİȓĮȢ:
x ȈĲȠȚȤİȓĮ ʌİȡȓ İȚıĮȖȦȖȒȢ ıĲȘȞ ȠȡȖĮȞȦȝȑȞȘ ĮȖȠȡȐ țĮȚ stock ticker
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x ȈĲȠȚȤİȓĮ İțʌȡȠıȫʌȘıȘȢ (İȞįİȚțĲȚțȐ: ȆȡĮțĲȚțȩ ĲȘȢ īȈ ȖȚĮ ĲȘȞ İțȜȠȖȒ ǻȈ,
ȆȡĮțĲȚțȩ ǻȈ ȖȚĮ ĲȘ ıȣȖțȡȩĲȘıȒ ĲȠȣ ıİ ıȫȝĮ țĮȚ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ İȟȠȣıȚȫȞ
İțʌȡȠıȫʌȘıȘȢ țĮȚ įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ, ĮʌȩĳĮıȘ ĲȘȢ īİȞȚțȒȢ
ȈȣȞȑȜİȣıȘȢ ĲȦȞ İĲĮȓȡȦȞ ȖȚĮ ĲȠȞ ȠȡȚıȝȩ įȚĮȤİȚȡȚıĲȒ ț.Ƞ.ț.).
x ȈȤİįȚȐȖȡĮȝȝĮ ĲȣȤȩȞ ȠȝȓȜȠȣ İĲĮȚȡİȚȫȞ ıĲȠȞ ȠʌȠȓȠ İȞĲȐııİĲĮȚ ĲȠ ȣʌȩ ǹ
ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȠ ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ.

2. Ȉİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȐȜȜȘ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȞȠȝȚțȒȢ ȠȞĲȩĲȘĲĮȢ:
2.1. ǾȝİįĮʌȒ İĲĮȚȡİȓĮ: 
x ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȠȣ įȘȝȠıȚİȣȝȑȞȠȣ țĮĲĮıĲĮĲȚțȠȪ țĮȚ ĲȣȤȩȞ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȦȞ
ĮȣĲȠȪ.
x ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ ʌȡȐȟȘȢ įȚȠȡȚıȝȠȪ ĲȦȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ ʌȠȣ ĮıțȠȪȞ ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȘȢ
İĲĮȚȡİȓĮȢ (İȞįİȚțĲȚțȐ: ȆȡĮțĲȚțȩ ĲȘȢ īȈ ȖȚĮ ĲȘȞ İțȜȠȖȒ ǻȈ, ȆȡĮțĲȚțȩ ǻȈ ȖȚĮ
ĲȘȞ ıȣȖțȡȩĲȘıȘ ĲȠȣ ıİ ıȫȝĮ țĮȚ ĲȘȞ ȤȠȡȒȖȘıȘ İȟȠȣıȚȫȞ İțʌȡȠıȫʌȘıȘȢ țĮȚ
įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ, ĮʌȩĳĮıȘ ĲȘȢ īİȞȚțȒȢ ȈȣȞȑȜİȣıȘȢ ĲȦȞ İĲĮȓȡȦȞ ȖȚĮ
ĲȠȞ ȠȡȚıȝȩ įȚĮȤİȚȡȚıĲȒ ț.Ƞ.ț.).
x ȈȤİįȚȐȖȡĮȝȝĮ ĲȣȤȩȞ ȠȝȓȜȠȣ İĲĮȚȡİȚȫȞ ıĲȠȞ ȠʌȠȓȠ İȞĲȐııİĲĮȚ ĲȠ ȣʌȩ ǹ
ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȠ ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ.
2.2. ǹȜȜȠįĮʌȒ İĲĮȚȡİȓĮ: 
x ȈȣıĲĮĲȚțȩ ǲȖȖȡĮĳȠ țĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ĮȣĲȠȪ Įʌȩ țȠȚȞȠȪ ȝİ İıȦĲİȡȚțȩ
țĮȞȠȞȚıȝȩ, İĳȩıȠȞ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ.
x ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȈȪıĲĮıȘȢ ĲȘȢ ĮȡȤȒȢ ĲȠȣ țȡȐĲȠȣȢ ıȪıĲĮıȘȢ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ.
x ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ țĮȜȒȢ țĮĲȐıĲĮıȘȢ Ȓ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ȑȖȖȡĮĳȠ ȩĲȚ Ș İĲĮȚȡİȓĮ
ʌĮȡĮȝȑȞİȚ İȞİȡȖȒ. 
x ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ İțʌȡȠıȫʌȘıȘȢ țĮȚ ȝİĲȠȤȚțȒȢ ıȪȞșİıȘȢ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ
įİȞ İțįȓįİĲĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ıİ țȐʌȠȚĮ įȚțĮȚȠįȠıȓĮ Įʌȩ įȘȝȩıȚĮ
ĮȡȤȒ, ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȞȠȝȓȝȠȣ İțʌȡȠıȫʌȠȣ ȝİ ĲĮ İȞ ȜȩȖȦ ıĲȠȚȤİȓĮ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ
șĮ
İʌȚıȣȞȐʌĲȠȞĲĮȚ
ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ
ȚıȤȪȠȞĲȠȢ
ʌȡĮțĲȚțȠȪ
įȚȠȡȚıȝȠȪ
ǻ.Ȉ./İțʌȡȠıȫʌȦȞ țĮȚ ĮʌȩıʌĮıȝĮ ȝİĲȠȤȠȜȠȖȓȠȣ. Ȉİ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ İĲĮȚȡİȚȫȞ ȝİ
ȝİĲȠȤȑȢ ıĲȠȞ țȠȝȚıĲȒ (ʌȠȣ ĲİȓȞȠȣȞ ȞĮ İțȜİȓȥȠȣȞ), įȒȜȦıȘ ıĲȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ
ĲȠȣ İțʌȡȠıȫʌȠȣ İȓĲİ ȩĲȚ ȠȚ ȝİĲȠȤȑȢ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ıİ șİȝĮĲȠĳȣȜĮțȒ ȝİ ĲĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ șİȝĮĲȠĳȪȜĮțĮ İȓĲİ ȩĲȚ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ĲȑĲȠȚĮ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ İț ĲȠȣ
ȞȩȝȠȣ.
2.3 īȚĮ ǼȝʌȚıĲİȪȝĮĲĮ (trusts)/ȚįȡȪȝĮĲĮ:
x ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ȈȪıĲĮıȘȢ ĲȘȢ ĮȡȤȒȢ ĲȠȣ țȡȐĲȠȣȢ ıȪıĲĮıȘȢ ĲȘȢ ȠȞĲȩĲȘĲĮȢ,
İĳȩıȠȞ İțįȓįİĲĮȚ, Ȓ įȒȜȦıȘ İțʌȡȠıȫʌȠȣ ȩĲȚ įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș ȑțįȠıȘ
ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ.
x ȈȣıĲĮĲȚțȩ ǲȖȖȡĮĳȠ Ȓ İĳȩıȠȞ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠ įȓțĮȚȠ ʌȠȣ įȚȑʌİȚ ĲȘ
ıȪıĲĮıȒ ĲȠȣ Ș ȖȞȦıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ȩȡȦȞ ĲȠȣ ıİ ĲȡȓĲȠȣȢ, įȒȜȦıȘ ĲȠȣ
İțʌȡȠıȫʌȠȣ ʌȠȣ șĮ ȕİȕĮȚȫȞİȚ ĲȘȞ ĮʌĮȖȩȡİȣıȘ ĮȣĲȒ.
ǹȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȪʌȠȣȞȠȝȚțȒȢ ȠȞĲȩĲȘĲĮȢ, İʌȚʌȡȠıșȑĲȦȢ:
x ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ țȐȡĲĮ ȝİ ıĲȠȚȤİȓĮ İțʌȡȠıȫʌȠȣ Ȓ įȚİȪșȣȞıȘ ȚıĲȠĲȩʌȠȣ.
ǹʌȩįİȚȟȘ ĮʌȩįȠıȘȢ ǹĭȂ Ȓ ȕİȕĮȓȦıȘ ĳȠȡȠȜȠȖȚțȒȢ ĮȡȤȒȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ țȪȡȚĮ
ĳȠȡȠȜȠȖȚțȒ țĮĲȠȚțȓĮ, ȩʌȠȣ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ.
x ǻȚİȪșȣȞıȘ ȚıĲȠĲȩʌȠȣ (İĳȩıȠȞ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ).

īȚĮ ȐʌĮȞĲĮ ĲĮ ĳȣıȚțȐ ʌȡȩıȦʌĮ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ĮȞȦĲȑȡȦ ȣʌȩ Ǻ, ī, ǻ țĮȚ Ǽ: 

x ǻİȜĲȓȠ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ Ȓ ǻȚĮȕĮĲȒȡȚȠ İȞ ȚıȤȪ. 
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x ȁȠȖĮȡȚĮıȝȩȢ ǻǼȀȅȩʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Ș įȚİȪșȣȞıȘ ȝȩȞȚȝȘȢ țĮĲȠȚțȓĮȢ.
x ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ țȐȡĲĮ ȝİ ıĲȠȚȤİȓĮ İțʌȡȠıȫʌȠȣ 


ȉĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ȑȖȖȡĮĳĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĲȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ Ȓ ĲȘȞ ĮȖȖȜȚțȒ Ȓ ĲȘȞ
[ȆȇȅȈĬǼȉǾ īȁȍȈȈǹ Ȁǹȉǯ ǼȆǿȁȅīǾȃ ȉȅȊ ǻǿȀǾīȅȇȅȊ] ȖȜȫııĮ. Ȉİ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȝİĲȐĳȡĮıȘ ĲȦȞ İȖȖȡȐĳȦȞ ıĲȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ ȖȜȫııĮ.

ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȟ. 4557/2018, ȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓȢ ȚıȤȪİȚ, ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ,
ȑȖȖȡĮĳĮ țĮȚ ȠȚ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ
ĳȣȜȐııȠȞĲĮȚ ıİ ȑȞĲȣʌȘ Ȓ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ ȝȠȡĳȒ ȖȚĮ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘȝĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
ʌȑȞĲİ (5) İĲȫȞ ȝİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ İʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȒȢ ıȤȑıȘȢ Ȓ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ĲȘȢ
ıȣȞĮȜȜĮȖȒȢ, țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ įȚĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȘȞ İȝʌȚıĲİȣĲȚțȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ. ȀĮĲȐ ĲȘ ȜȒȟȘ
ĲȘȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ĮȣĲȒȢ ĲĮ įİįȠȝȑȞĮ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ șĮ įȚĮȖȡĮĳȠȪȞ, İțĲȩȢĮȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ȓ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ ĮȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞĮ Įʌȩ įȚȐĲĮȟȘ ȞȩȝȠȣ Ȓ țĮȞȠȞȚıĲȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ
Ș ĳȪȜĮȟȒ ĲȠȣȢ ȖȚĮ ȝĮțȡȩĲİȡȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘȝĮ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ
ĲȘ įİțĮİĲȓĮ.


ǻ Ǿ ȁ ȍ Ȉ Ǿ

ǻȘȜȫȞȦ ȩĲȚ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ İȓȞĮȚ ȖȞȒıȚĮ, ĮȜȘșȒ țĮȚ ȠȡșȐ țĮȚ
ʌȡȠıțȠȝȓȗȦ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȑȖȖȡĮĳĮ ıİ ʌȡȦĲȩĲȣʌĮ Ȓ ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ. ǻİıȝİȪȠȝĮȚ ıİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝİĲĮȕȠȜȒȢ ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ȩʌȦȢ ʌȡȠıțȠȝȓıȦ İț ȞȑȠȣ ĲĮ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȑȖȖȡĮĳĮ ĲĮȣĲȠʌȠȓȘıȒȢ.
Ȉİ ıȤȑıȘ ȝİ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ įİįȠȝȑȞȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ: Į)
ȑȜĮȕĮ ȖȞȫıȘ ĲȘȢ ʌȠȜȚĲȚțȒȢ ĲȘȢ įȚțȘȖȠȡȚțȒȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ
įİįȠȝȑȞȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ (ǼǼ) 2016/679 țĮȚ
ĲȘ ıȤİĲȚțȒ İȜȜȘȞȚțȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ, Ș ȠʌȠȓĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ įȚĮȡțȫȢ ĮȞĮȡĲȘȝȑȞȘ țĮȚ
İʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȘȝȑȞȘ ıĲȠȞ įȚĮįȚțĲȣĮțȩ ĲȩʌȠ ĲȘȢ țĮȚ ȕ) ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȦ
ʌȡȠıȦʌȚțȐ įİįȠȝȑȞĮ ĲȡȓĲȦȞ ĳȣıȚțȫȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ, ȑȤȦ ʌȡȠȘȖȠȣȝȑȞȦȢ İȞȘȝİȡȫıİȚ ĲĮ
ʌȡȩıȦʌĮ ĮȣĲȐ ȝİ ʌȡȠıȒțȠȞĲĮ ĲȡȩʌȠ țĮȚ ȑȤȦ İȟĮıĳĮȜȓıİȚ, İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ĲȘ
ıȤİĲȚțȒ ıȣȖțĮĲȐșİıȒ ĲȠȣȢ.










īȚĮ ĲȠȞ
ȆİȜȐĲȘ 


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȉȩʌȠȢ, ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ












ȊʌȠȖȡĮĳȒ
ȞȠȝȓȝȠȣ
İțʌȡȠıȫʌȠȣ & ıĳȡĮȖȓįĮ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ [İĳȩıȠȞ ȣʌȐȡȤİȚ]
țĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ ĲȠ ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȩ ĲȠȣ
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿǿ


Ǻ
Ǽ ȃ ȉ Ȋ Ȇ ȅ

İȟĮțȡȓȕȦıȘȢ țĮȚ İʌĮȜȒșİȣıȘȢ ĲȘȢ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ ĳȣıȚțȫȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ[țĮĲ’ ȐȡșȡȠ. 13 ĲȠȣ Ȟ.
4557/2018 «ȆȡȩȜȘȥȘ țĮȚ țĮĲĮıĲȠȜȒ ĲȘȢ ȞȠȝȚȝȠʌȠȓȘıȘȢ İıȩįȦȞ Įʌȩ İȖțȜȘȝĮĲȚțȑȢ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ țĮȚ ĲȘȢ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ ĲȘȢ ĲȡȠȝȠțȡĮĲȓĮȢ (İȞıȦȝȐĲȦıȘ ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ
2015/849/EE) țĮȚ ȐȜȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ» ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ ȝİ ĲȠȞ Ȟ. 4734/2020 «ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ
ĲȠȣ Ȟ. 4557/2018 (ǹǯ 139) ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȩȜȘȥȘ țĮȚ țĮĲĮıĲȠȜȒ ĲȘȢ ȞȠȝȚȝȠʌȠȓȘıȘȢ İıȩįȦȞ Įʌȩ
İȖțȜȘȝĮĲȚțȑȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ țĮȚ ĲȘȢ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ ĲȘȢ ĲȡȠȝȠțȡĮĲȓĮȢ ǼȞıȦȝȐĲȦıȘ ıĲȘȞ
İȜȜȘȞȚțȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ (ǼǼ) 2018/843 (L 156) țĮȚ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 3 ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ (ǼǼ)
2019/2177 (L 334) țĮȚ ȜȠȚʌȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ»(ǹǯ @

ȈĮȢ İȞȘȝİȡȫȞȠȣȝİ ȩĲȚ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ ȞȠȝȠșİĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ [ȃ.
4557/2018, ȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓȢ ȚıȤȪİȚ], ȠȚ ǻȚțȘȖȩȡȠȚ țĮȚ ȠȚ ǻȚțȘȖȠȡȚțȑȢ ǼĲĮȚȡİȓİȢ, ȦȢ
ȣʌȩȤȡİĮ ʌȡȩıȦʌĮ, ȠĳİȓȜȠȣȞ ȞĮ İĳĮȡȝȩȗȠȣȞ ȝȑĲȡĮ įȑȠȣıĮȢ İʌȚȝȑȜİȚĮȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 13 ĲȠȣ ȦȢ ȐȞȦ ȞȩȝȠȣ, țĮȚ ȞĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȠȪȞ țĮȚ ȞĮ
İʌĮȜȘșİȪȠȣȞ ĲȘȞ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ʌİȜĮĲȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȫȞ įȚțĮȚȠȪȤȦȞ ĮȣĲȫȞ
ʌȡȚȞ ĲȘ ıȪȞĮȥȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ İʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȒȢ ıȤȑıȘȢ Ȓ ĲȘȞ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ ȝȚĮȢ
ıȣȞĮȜȜĮȖȒȢ. ȈĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ İțʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ȞȠȝȓȝȦȞ ȣʌȠȤȡİȫıİȫȞ ȝĮȢ,
ʌĮȡĮțĮȜȠȪȝİ ȩʌȦȢ ıȣȝʌȜȘȡȫıİĲİ ĲĮ țȐĲȦșȚ ȗȘĲȠȪȝİȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮȚ ȩʌȦȢ ȝĮȢ
ʌȡȠıțȠȝȓıİĲİ ĲĮ țȐĲȦșȚ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ȑȖȖȡĮĳĮ:

ǹ. ȈĲȠȚȤİȓĮ ĲĮȣĲȠʌȠȓȘıȘȢ ʌİȜȐĲȘ (ĳȣıȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ)
 ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ țĮȚ

ʌĮĲȡȫȞȣȝȠ:


 ǹȡȚșȝȩȢ ǻİȜĲȓȠȣ

ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ Ȓ
ǻȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ:

 ǼțįȠȪıĮ ĮȡȤȒ:


 ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȜȒȟȘȢ: 

 ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ

ȖȑȞȞȘıȘȢ:


 ȉȩʌȠȢ ȖȑȞȞȘıȘȢ:


 ǿșĮȖȑȞİȚĮİȢ

 ȋȫȡĮ įȚĮȝȠȞȒȢ:

 ǻȚİȪșȣȞıȘ


țĮĲȠȚțȓĮȢ: 
 ȉȘȜȑĳȦȞĮ

İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ:



Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ.
ȅįȩȢ, ĮȡȚșȝȩȢ, ʌȩȜȘ, ȉ.Ȁ.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2485/10.06.2021

 ǼʌȐȖȖİȜȝĮ:






 ǻȚİȪșȣȞıȘ İȡȖĮıȓĮȢ
țĮȚ ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ
ĲĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ:
 ǹ.ĭ.Ȃ. țĮȚ ĮȡȝȩįȚĮ

ǻ.ȅ.Ȋ. țȣȡȓĮȢ
ĳȠȡȠȜȠȖȚțȒȢ
țĮĲȠȚțȓĮȢ:

Ǻ. ȈĲȠȚȤİȓĮ ĲĮȣĲȠʌȠȓȘıȘȢ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ İȞİȡȖİȓĲİ ȦȢ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠ ʌȡȩıȦʌȠ ȖȚĮ ĲȠȞ ȦȢ ȐȞȦ ʌİȜȐĲȘ,
ʌĮȡĮțĮȜȠȪȝİ ȩʌȦȢ ıȣȝʌȜȘȡȫıİĲİ țĮĲȦĲȑȡȦ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ıĮȢ.

ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ țĮȚ

ʌĮĲȡȫȞȣȝȠ:














ǹȡȚșȝȩȢ ǻİȜĲȓȠȣ
ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ Ȓ
ǻȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ:

ǼțįȠȪıĮ ĮȡȤȒ:

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȜȒȟȘȢ:

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ:

ȉȩʌȠȢ ȖȑȞȞȘıȘȢ:


ǿșĮȖȑȞİȚĮİȢ

ȋȫȡĮ įȚĮȝȠȞȒȢ:













ǻȚİȪșȣȞıȘ țĮĲȠȚțȓĮȢ:  

ȉȘȜȑĳȦȞĮ

İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ:

ǼʌȐȖȖİȜȝĮ






ȉȘȜȑĳȦȞȠ țĮĲȠȚțȓĮȢ, İȡȖĮıȓĮȢ, ĮȡȚșȝȩȢ țȚȞȘĲȠȪ. 
ȅįȩȢ, ĮȡȚșȝȩȢ, ʌȩȜȘ, ȉ.Ȁ.

Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ.

ȅįȩȢ, ĮȡȚșȝȩȢ, ʌȩȜȘ, ȉ.Ȁ.

ȉȘȜȑĳȦȞȠ țĮĲȠȚțȓĮȢ, İȡȖĮıȓĮȢ, ĮȡȚșȝȩȢ țȚȞȘĲȠȪ.
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ǻȚİȪșȣȞıȘ İȡȖĮıȓĮȢ
țĮȚ ǻȚİȪșȣȞıȘ
ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ
ĲĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ:
ǹ.ĭ.Ȃ. țĮȚ ĮȡȝȩįȚĮ
ǻ.ȅ.Ȋ. țȣȡȓĮȢ
ĳȠȡȠȜȠȖȚțȒȢ
țĮĲȠȚțȓĮȢ:
ȈĲȠȚȤİȓĮ
ȞȠȝȚȝȠʌȠȓȘıȘȢ:

Τεύχος B’ 2485/10.06.2021









ī. ǲȖȖȡĮĳĮ ĲĮȣĲȠʌȠȓȘıȘȢ:
ȆĮȡĮțĮȜȠȪȝİ ȩʌȦȢ İʌȚıȣȞȐȥİĲİ ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ ĲȦȞ țȐĲȦșȚ İȖȖȡȐĳȦȞ:

x ǻİȜĲȓȠ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ Ȓ ǻȚĮȕĮĲȒȡȚȠ Ȓ ǻİȜĲȓȠ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ ȣʌȘȡİĲȠȪȞĲȦȞ ıĲĮ
ȈȫȝĮĲĮ ǹıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ıĲȚȢ ǲȞȠʌȜİȢ ǻȣȞȐȝİȚȢ İȞ ȚıȤȪ Ȓ ȐįİȚĮ ȠįȒȖȘıȘȢ. 
x ȆȡȩıĳĮĲȠ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪ ȀȠȚȞȒȢ ȍĳİȜİȓĮȢ
x ǹʌȩįİȚȟȘ ĮʌȩįȠıȘȢ ǹĭȂ țȪȡȚĮȢ ĳȠȡȠȜȠȖȚțȒȢ țĮĲȠȚțȓĮȢ
x ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮ Ȓ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȠȣ ȠȚțİȓȠȣ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪ
ıȦȝĮĲİȓȠȣ Ȓ İʌȚȝİȜȘĲȘȡȓȠȣ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ İȓȞĮȚ İȖȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ (İȐȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ
ȖȚĮ ĮȣĲȠĮʌĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠ). ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ İțțĮșĮȡȚıĲȚțȠȪ ıȘȝİȚȫȝĮĲȠȢ
ȝȚıșȠįȠıȓĮȢ ĲİȜİȣĲĮȓȠȣ ȝȘȞȩȢ ȝİ ĮʌȐȜİȚȥȘ ĲȦȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ (İȐȞ
ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ȝȚıșȦĲȩ
ʌȠȣ İȞİȡȖİȓĲİ ȦȢ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠ ʌȡȩıȦʌȠ ȖȚĮ
x ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ĲȠȣ ʌİȜȐĲȘ/ ĲȡȓĲȠȣ, ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ȑȖȖȡĮĳĮ ĲȩıȠ ȖȚĮ
İıȐȢ, ȩıȠ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌİȜȐĲȘ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ȞȠȝȚȝȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıĮȢ ȑȖȖȡĮĳĮ
(ʌ.Ȥ. ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡĮĳȚțȠȪ ʌȜȘȡİȟȠȣıȓȠȣ). 


ǻ. ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ȖȚĮ ȆȠȜȚĲȚțȫȢ ǼțĲİșİȚȝȑȞĮȆȡȩıȦʌĮ(ȆǼȆ)

ȅȡȚıȝȩȢ ȆǼȆ: ǼȓȞĮȚ ĲĮ ĳȣıȚțȐ ʌȡȩıȦʌĮ, ıĲĮ ȠʌȠȓĮ ȑȤİȚ Ȓ İȓȤİ ĮȞĮĲİșİȓ ıȘȝĮȞĲȚțȩ įȘȝȩıȚȠ ȜİȚĲȠȪȡȖȘȝĮ țĮȚ ȠȚ
ȐȝİıȠȚ ıĲİȞȠȓ ıȣȖȖİȞİȓȢ ĲȠȣȢ Ȓ ĲĮ ʌȡȩıȦʌĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ȖȞȦıĲȐ ȦȢ ıĲİȞȠȓ ıȣȞİȡȖȐĲİȢ ĲȦȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ ĮȣĲȫȞ țĮȚ ȝȑȤȡȚ
ȑȞĮȞ ȤȡȩȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌȫȜİȚĮ ĲȘȢ ȚįȚȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣȢ ĮȣĲȒȢ.

ǼȓıĲİ ȆȠȜȚĲȚțȫȢ
ǼțĲİșİȚȝȑȞȠ ȆȡȩıȦʌȠ;

ȃĮȚ

ǵȤȚ

ǹȞ Ș ĮʌȐȞĲȘıȘ ıĲȘȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İȡȫĲȘıȘ İȓȞĮȚ «ȃĮȚ» ĲȩĲİ țĮĲĮȤȦȡȒıĲİ ĲĮ țȐĲȦșȚ ıĲȠȚȤİȓĮ ıĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ


ǿįȚȩĲȘĲĮ:


ȋȡȠȞȚțȒ ʌİȡȓȠįȠȢ țĮĲȐ
ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȓıȤȣİ Ș
ȚįȚȩĲȘĲĮ:











ȅįȩȢ, ĮȡȚșȝȩȢ, ʌȩȜȘ, ȉ.Ȁ.
Ȇ.Ȥ. ĮȡȚșȝȩȢ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡĮĳȚțȠȪ ʌȜȘȡİȟȠȣıȓȠȣ țĮȚ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡȐĳȠȢ.

Ȃİ ȚıȤȪ ȖȚĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 6 ȝȒȞİȢ
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ǲȤİĲİ ıȪȗȣȖȠ/
ıȪȞĲȡȠĳȠ, ĲȑțȞĮ,
ıȪȗȣȖȠ/ ıȪȞĲȡȠĳȠ ĲȦȞ
ĲȑțȞȦȞ ıĮȢ, ȖȠȞİȓȢ,
ıĲİȞȩ ıȣȞİȡȖȐĲȘ ʌȠȣ
İȓȞĮȚ ȆȠȜȚĲȚțȫȢ
ǼțĲİșİȚȝȑȞĮ ȆȡȩıȦʌĮ;

ȃĮȚ

ǵȤȚ

ǹȞ Ș ĮʌȐȞĲȘıȘ ıĲȘȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ İȡȫĲȘıȘ İȓȞĮȚ «ȃĮȚ» ĲȩĲİ țĮĲĮȤȦȡȒıĲİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ıĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșİȓ:

ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ:



ȈĲȠȚȤİȓĮ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ Ȓ
įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ:



ǿįȚȩĲȘĲĮ:



ȆİȡȓȠįȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ
ȠʌȠȓĮ ȓıȤȣİ Ș
ȚįȚȩĲȘĲĮ:



ȈȤȑıȘ ȝĮȗȓ ıĮȢ

(İʌȚȜȠȖȑȢ: ıȪȗȣȖȠȢ,
ıȪȞĲȡȠĳȠȢ, ĲȑțȞȠ,
ıȪȗȣȖȠȢ/ ıȪȞĲȡȠĳȠȢ ĲȦȞ
ĲȑțȞȦȞ, ȖȠȞȑĮȢ,
ıĲİȞȩȢ ıȣȞİȡȖȐĲȘȢ):

ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȟ. 4557/2018, ȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓȢ ȚıȤȪİȚ, ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ,
ȑȖȖȡĮĳĮ țĮȚ ȠȚ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȜȘĳșİȓ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ
ĳȣȜȐııȠȞĲĮȚ ıİ ȑȞĲȣʌȘ Ȓ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ ȝȠȡĳȒ ȖȚĮ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘȝĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
ʌȑȞĲİ (5) İĲȫȞ ȝİĲȐ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ İʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȒȢ ıȤȑıȘȢ Ȓ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ĲȘȢ
ıȣȞĮȜȜĮȖȒȢ, țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ įȚĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȘȞ İȝʌȚıĲİȣĲȚțȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ. ȀĮĲȐ ĲȘ ȜȒȟȘ
ĲȘȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ĮȣĲȒȢ ĲĮ įİįȠȝȑȞĮ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ șĮ įȚĮȖȡĮĳȠȪȞ, İțĲȩȢ ĮȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ȓ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ ĮȚĲȚȠȜȠȖȘȝȑȞĮ Įʌȩ įȚȐĲĮȟȘ ȞȩȝȠȣ Ȓ țĮȞȠȞȚıĲȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ
Ș ĳȪȜĮȟȒ ĲȠȣȢ ȖȚĮ ȝĮțȡȩĲİȡȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘȝĮ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ
ĲȘ įİțĮİĲȓĮ.


ǻ Ǿ ȁ ȍ Ȉ Ǿ

ǻȘȜȫȞȦ ȩĲȚ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ İȓȞĮȚ ĮȜȘșȒ țĮȚ ȠȡșȐ țĮȚ ʌȡȠıțȠȝȓȗȦ ĲĮ
ıȤİĲȚțȐ ȑȖȖȡĮĳĮ ıİ ʌȡȦĲȩĲȣʌĮ Ȓ ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ. ǻİıȝİȪȠȝĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝİĲĮȕȠȜȒȢ
ȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ıĲȠȚȤİȓȠȣ ȩʌȦȢ ʌȡȠıțȠȝȓıȦ İț ȞȑȠȣ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȑȖȖȡĮĳĮ
ĲĮȣĲȠʌȠȓȘıȘȢ.
Ȉİ ıȤȑıȘ ȝİ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ įİįȠȝȑȞȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ: Į)
ȑȜĮȕĮ ȖȞȫıȘ ĲȘȢ ʌȠȜȚĲȚțȒȢ ĲȘȢ įȚțȘȖȠȡȚțȒȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ
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įİįȠȝȑȞȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ȀĮȞȠȞȚıȝȩ (ǼǼ) 2016/679 țĮȚ
ĲȘ ıȤİĲȚțȒ İȜȜȘȞȚțȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ, Ș ȠʌȠȓĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ įȚĮȡțȫȢ ĮȞĮȡĲȘȝȑȞȘ țĮȚ
İʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȘȝȑȞȘ ıĲȠȞ įȚĮįȚțĲȣĮțȩ ĲȩʌȠ ĲȘȢ țĮȚ ȕ) ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȦ
ʌȡȠıȦʌȚțȐ įİįȠȝȑȞĮ ĲȡȓĲȦȞ ĳȣıȚțȫȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ, ȑȤȦ ʌȡȠȘȖȠȣȝȑȞȦȢ İȞȘȝİȡȫıİȚ ĲĮ
ʌȡȩıȦʌĮ ĮȣĲȐ ȝİ ʌȡȠıȒțȠȞĲĮ ĲȡȩʌȠ țĮȚ ȑȤȦ İȟĮıĳĮȜȓıİȚ, İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ, ĲȘ
ıȤİĲȚțȒ ıȣȖțĮĲȐșİıȒ ĲȠȣȢ.









BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȉȩʌȠȢ, ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ










ȊʌȠȖȡĮĳȒ 
țĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ ĲȠ ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας καταργείται οποιαδήποτε προηγούμενη απόφαση προβλέπει
διαφορετικά για τα οριζόμενα στην παρούσα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Ιουνίου 2021
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02024851006210020*

