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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
6 Ιουλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5030
Σύστημα διαχείρισης καταγγελιών οικονομικών
δραστηριοτήτων, προϊόντων και εγκαταστάσεων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στo πλαίσιo του άρθρου
140 του ν. 4512/2018.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 88 και της παρ. 2 του
άρθρου 89 του ν. 4796/2021 «Απλούστευση του πλαισίου
άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας
Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υποδομών και Μεταφορών, ρυθμίσεις για τη μεταφορά στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας των
αρμοδιοτήτων για τα εμπορικά σήματα, άλλες διατάξεις
για την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες
ρυθμίσεις» (Α΄ 63),
β) των άρθρων 127 - 175 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις
για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 5) και ιδίως του άρθρου 140 αυτού,
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Kυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
2. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (A΄ 2).
3. Την από 29.7.2021 εισήγηση της Γενικής Γραμματέως Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Τον ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και
κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής
νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (A΄ 32).
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5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
Σκοπός της παρούσας είναι ο προσδιορισμός των αρχών και κανόνων διαχείρισης και λειτουργίας ενιαίου
συστήματος διαχείρισης καταγγελιών (ΣΔΚ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ),
σύμφωνα με το άρθρο 140 ν. 4512/2018 (Α΄ 5), οι οποίες
αφορούν σε παραβάσεις, όπως αυτές ορίζονται στην
παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας και η υιοθέτηση Πολιτικής Και Διαδικασιών Διαχείρισης Καταγγελιών, με βάση
τις αρχές και τους κανόνες αυτούς, η οποία παρατίθεται
στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή της παρούσας, ισχύουν οι ακόλουθοι
ορισμοί:
1. Επιτροπή: Η Επιτροπή Αξιολόγησης Καταγγελιών
που έχει συσταθεί στο ΥΠΑΑΤ σύμφωνα με την περ. α΄
της παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4796/2021 (Α΄ 63).
2. Καταγγελία: Κάθε ανώνυμη ή επώνυμη καταγγελία,
αναφορά, ανακοίνωση, πληροφορία σχετικά με παράβαση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 3.
3. Παράβαση: Μη συμμόρφωση κατά την έννοια του
ν. 4512/2018 (Α΄ 5) προς το ισχύον ενωσιακό και εθνικό
νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που εφαρμόζεται
σε τομείς αρμοδιότητας ή και εποπτείας του ΥΠΑΑΤ ή
και των εποπτευόμενων από αυτό φορεών, σχετικά με
τη δραστηριότητα οικονομικού φορέα ή εγκατάστασης.
4. Καταγγέλλων: Κάθε φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα
που υποβάλλει καταγγελία.
5. Εποπτευόμενοι φορείς σημαίνει τους εποπτευόμενους από το ΥπΑΑΤ φορείς, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
6. ΠΣΔΚ: Το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης καταγγελιών που προβλέπεται στο άρθρο.
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Άρθρο 3
Αρμοδιότητες της Επιτροπής
Αξιολόγησης Καταγγελιών
1. Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τη διαχείριση των καταγγελιών και αναφέρεται στον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ. Ειδικότερα,
η Επιτροπή:
α) Διαχειρίζεται και αξιολογεί τις καταγγελίες σύμφωνα
με το άρθρο 5.
β) ενημερώνεται για την πορεία διαχείρισης και διερεύνησης των καταγγελιών.
γ) Μελετά και αξιολογεί τα στατιστικά δεδομένα που
αντλούνται από το ΠΣΔΚ για τη λειτουργία του ΣΔΚ.
δ) Εκδίδει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων του ΣΔΚ
του άρθρου 7.
ε) Ενημερώνει το κοινό για τα αποτελέσματα διερεύνησης καταγγελιών σε συνεργασία με το Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας του ΥΠΑΑΤ και τα αναρτά στον
ιστότοπο του ΥπΑΑΤ.
στ) Προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη αναγκαία ενέργεια
για την πλήρη, λειτουργική και αποτελεσματική διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στις περ. α΄
έως και ε΄.
2. Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά δύο φορές κάθε
μήνα και εκτάκτως όποτε κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρό της, ιδίως σε περίπτωση συγκέντρωσης μεγάλου
αριθμού καταγγελιών προς αξιολόγηση. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής με πρόσκληση του Προέδρου της
είναι δυνατόν να συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου
εκπρόσωποι των Γενικών Διευθύνσεων και των αυτοτελών υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, εφόσον θέμα της ημερήσιας διάταξης
αφορά στην Υπηρεσία την οποία εκπροσωπούν, όπως
αυτοί έχουν οριστεί σύμφωνα με την περ. γ΄ της παρ. 1
του άρθρου 89 του ν. 4796/2021. Η πρόσκληση του Προέδρου κοινοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους
ανωτέρω εκπροσώπους τουλάχιστον προ σαράντα οκτώ
(48) ωρών. Σε περίπτωση διερεύνησης καταγελίας που
έχει χαρακτηρισθεί ως καταπείγουσα, σύμφωνα με το
άρθρο 6, οι εκπρόσωποι των λοιπών Γενικών Διευθύνσεων και αυτοτελών υπηρεσιών καλούνται χωρίς προειδοποίηση, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.
3. Η Επιτροπή υποχρεούται να αξιολογήσει σε κάθε
συνεδρίασή της όλες τις καταγγελίες που έχουν καταχωρισθεί στο ΠΣΔΚ κατά το διάστημα που μεσολάβησε
από την προηγούμενη συνεδρίασή της.
4. Την Επιτροπή υποστηρίζει διοικητικά Γραμματεία
Διαχείρισης Καταγγελιών (Γραμματεία), η οποία αποτελείται από δύο (2) υπαλλήλους του ΥΠΑΑΤ, κατηγορίας
ΠΕ ή ΤΕ κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού.
5. Η Γραμματεία είναι αρμόδια για τη λήψη και την
ηλεκτρονική διαβίβαση μέσω του ΠΣΔΚ καταγγελιών
και σχετικού με αυτές υλικού στα μέλη της Επιτροπής ή
και σε όποια άλλη υπηρεσία, φορέα, οργανισμό ή αρχή
η Επιτροπή υποδείξει. Επίσης, είναι υπεύθυνη για την
ηλεκτρονική καταχώρηση των δεδομένων μιας καταγγελίας στο ΠΣΔΚ, την προετοιμασία των συνεδριάσεων
της Επιτροπής, τη σύνταξη των σχετικών πρακτικών συνεδρίασης και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξή
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της, καθώς και για την καταχώριση κάθε στοιχείου που
καταχωρίζεται στο ΠΣΔΠ, σύμφωνα με το άρθρο 6.
Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής καταγγελιών
1. Οι καταγγελίες υποβάλλονται με τους τρόπους που
παρατίθενται κατωτέρω:
α) Ψηφιακά, στον ιστότοπο του ΥπΑΑΤ (www.minagric.
gr), στη θέση «Καταγγελίες». Εναλλακτικά:
β) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kataggelies@minagric.gr.
γ) Μέσω της εφαρμογής του ΥΠΑΑΤ για κινητές συσκευές i-AGRIC, στην επιλογή «Καταγγελίες».
δ) Ταχυδρομικά, προς το ΥπΑΑΤ, στην ταχυδρομική
διεύθυνση Αχαρνών 2, 10432, Αθήνα,
ε) Στη Γραμματεία, με αυτοπρόσωπη παρουσία ή
μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, στη διεύθυνση
της περ. δ΄.
στ) Τηλεφωνικά, στην τηλεφωνική γραμμή 1540.
Εφόσον δεν χρησιμοποιηθεί η ψηφιακή φόρμα του
ιστοτόπου του ΥΠΑΑΤ, τα στοιχεία της καταγγελίας καταχωρίζονται στο ΠΣΔΚ από την Γραμματεία.
2. Για να θεωρηθεί επώνυμη μία καταγγελία απαιτείται
η ταυτοποίηση των στοιχείων του καταγγέλλοντος των
περ. β΄και γ΄της παρ. 4. Eφόσον αυτό δεν επιτυγχάνεται,
η καταγγελία χαρακτηρίζεται ανώνυμη.
3. Η καταγγελία πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες
και στοιχεία που καθιστούν εφικτή την αξιολόγησή της,
ιδίως προσδιορισμό του καταγγελλομένου προσώπου,
της καταγγελόμενης πράξης και του χρόνου κατά τον
οποίο η πράξη αυτή έλαβε χώρα. Η Γραμματεία δύναται
να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία ή διευκρινίσεις
από τον καταγγέλλοντα με κάθε πρόσφορο τρόπο.
4. Για την ψηφιακή υποβολή καταγγελίας, ο καταγγέλλων κάνει χρήση της ψηφιακής φόρμας στις θέσεις
«Καταγγελίες» του ιστότοπου του ΥΠΑΑΤ. Εναλλακτικά,
δύναται να κάνει χρήση του τυποποιημένου εντύπου
καταγγελίας, το οποίο είναι αναρτημένο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να μεταφορτωθεί από τον ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ, να συμπληρωθεί και ακολούθως να
αποσταλεί ηλεκτρονικά ή να αναρτηθεί στον ιστότοπο
του ΥΠΑΑΤ. Η ψηφιακή φόρμα της θέσης «Καταγγελίες»
του ιστοτόπου του ΥΠΑΑΤ, καθώς και το τυποποιημένο
έντυπο καταγγελιών, περιλαμβάνουν πεδία κατάλληλα
ώστε να είναι δυνατή η συμπλήρωση των ακόλουθων
στοιχείων:
α) Είδος καταγγελίας (επώνυμη καταγγελία, ανώνυμη
καταγγελία, καταγγελία από αρμόδια αρχή κράτους-μέλους ή τρίτης χώρας, καταγγελία από φυσικό ή νομικό
πρόσωπο της αλλοδαπής).
β) Στοιχεία καταγγέλλοντος όταν η καταγγελία είναι
επώνυμη (ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή επωνυμία νομικού προσώπου και ιδιότητα, Αριθμό Δελτίου
Ταυτότητας για τα φυσικά πρόσωπα, ΑΦΜ για τα φυσικά
και νομικά πρόσωπα, διεύθυνση κατοικίας ή έδρας κατά
περίπτωση).
γ) Στοιχεία επικοινωνίας καταγγέλλοντος (τουλάχιστον
ένα από τα ακόλουθα:αριθμός τηλεφώνου, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
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δ) Ημερομηνία και ώρα της καταγγελλόμενης παράβασης.
ε) Πεδίο στο οποίο εμπίπτει η καταγγελία.
στ) Σχετικές πληροφορίες που αφορούν την καταγγελία (στοιχεία καταγγελλόμενου φυσικού ή νομικού
προσώπου, μαζί με τα στοιχεία έδρας / επικοινωνίας,
πληροφορίες για την παράβαση, ημερομηνία τέλεσης,
τόπος τέλεσης, σε ποιο προϊόν, είδος, διαδικασία, εγκατάσταση ή σημείο διάθεσης αφορά, μαζί με όσο το δυνατόν περισσότερες ακριβείς και ποσοτικοποιημένες
πληροφορίες).
ζ) Σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και τεκμήρια, όπως
νόμιμο οπτικοακουστικό υλικό, έγγραφα και εργαστηριακές εκθέσεις αποτελεσμάτων.
5. Ο εποπτευόμενος φορέας, οι Αρχές Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης (Α.Ε.Ε.Δ.), οι οποίες αναφέρονται
στην παρ. 2 του άρθρου 88 του ν. 2796/2021 (Α΄ 63) ή
άλλη υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ πλην της Γραμματείας που γίνεται αποδέκτης καταγγελίας που εμπίπτει στις διατάξεις
της παρούσας, εφόσον αυτή δεν έχει καταχωρισθεί στο
ΠΣΔΚ, την διαβιβάζει στην Επιτροπή, ώστε να ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 5.
6. Οι εποπτευόμενοι φορείς του ΥΠΑΑΤ που διαθέτουν
σύστημα διαχείρισης καταγγελιών σύμφωνο με τις απαιτήσεις του άρθρου 140 ν. 4512/2018 (Α΄ 5), προβαίνουν στη
διαχείριση των καταγγελιών αρμοδιότητάς τους, με βάση
το σύστημα αυτό. Οι καταγγελίες αυτές και τα στοιχεία
διαχείρισής τους, καταχωρίζονται και στο ΠΣΔΚ ή μεταφέρονται σε αυτό μέσω υπηρεσιών διαλειτουργικότητας.
7. Η Επιτροπή μπορεί να αξιολογεί αυτεπαγγέλτως και
άλλες πληροφορίες που τίθενται σε γνώση της, όπως
δημοσιεύσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης ή σε άλλο μέσο που περιέρχονται με οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση της. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται αναλογικά η διαδικασία του
άρθρου 5.
Άρθρο 5
Διαδικασία διαχείρισης καταγγελιών
1. Η Γραμματεία της Επιτροπής καταχωρίζει άμεσα την
καταγγελία μετά τη λήψη της στο ΠΣΔΚ το οποίο αποδίδει αυτόματα αριθμό πρωτοκόλλου, μαζί με το σχετικό
με αυτήν υλικό. Η καταγγελία αποστέλλεται άμεσα μέσω
του ΠΣΔΚ στα μέλη της Επιτροπής.
2. Διαδικασία Χαρακτηρισμού Καταγγελιών
α) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αξιολογεί και χαρακτηρίζει άμεσα την καταγγελία ως «επείγουσα» ή «μη
επείγουσα». Ως επείγουσα αξιολογείται η καταγγελία η
οποία αφορά σε παράβαση που τελείται κατά τον χρόνο
αξιολόγησης της καταγγελίας ή σε σχέση με την οποία
πιθανολογείται άμεσος ή επικείμενος κίνδυνος απώλειας
αποδεικτικών στοιχείων ή πληροφοριών.
β) Εφόσον μία καταγγελία χαρακτηρισθεί ως επείγουσα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης Καταγγελιών
συγκαλεί άμεσα εκτάκτως σε συνεδρίαση την Επιτροπή
προς τον σκοπό της άμεσης αξιολόγησης της καταγγελίας. Εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι η καταγγελία χρήζει
άμεσης διερεύνησης, προβαίνει άμεσα σε αξιολόγηση
σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η παρούσα διάταξη δεν
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θίγει το δικαίωμα της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας του
ΥΠΑΑΤ, των Α.Ε.Ε.Δ. ή εποπτευόμενου φορέα, εφόσον
λάβει επείγουσα καταγγελία κατά την έννοια της περ. α
της παρούσας παραγράφου, να προβεί αυτεπαγγέλτως
σε έλεγχο της καταγγελίας. Στην περίπτωση αυτή, η εν
λόγω υπηρεσία ενημερώνει το συντομότερο δυνατόν για
την καταγγελία και την διενέργεια ελέγχου την Γραμματεία, η οποία καταχωρίζει τα σχετικά στοιχεία στο ΠΣΔΚ.
3. Η Επιτροπή βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης αποφασίζει, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό:
α) να αναθέσει τη διερεύνηση της καταγγελίας σε αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, ζητώντας, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο,
τη συνδρομή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής ή
και υπηρεσίας ή
β) να αρχειοθετήσει την καταγγελία.
Μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης από την αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία, ενημερώνεται η Επιτροπή για
τις σχετικές ενέργειες που έλαβαν χώρα και τα σχετικά
στοιχεία καταχωρίζονται στο ΠΣΔΚ.
4. Αξιολόγηση καταγγελιών
Για την αξιολόγηση του περιεχομένου καταγγελίας
χρησιμοποιούνται τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης:
α) Η συμβατότητα της καταγγελίας με τους τομείς
αρμοδιότητας και εποπτείας του ΥπΑΑΤ. Σε περίπτωση
αναρμοδιότητας του ΥΠΑΑΤ ή εποτευόμενου οργανισμού, η καταγγελία προωθείται στην καθ’ ύλην αρμόδια
αρχή, υπηρεσία ή φορέα.
β) Η πληρότητα και πιθανολογούμενη βασιμότητα των
στοιχείων της καταγγελίας.
γ) Η υποβολή των απαραίτητων στοιχείων που επιτρέπουν τη διεξαγωγή διερεύνησης της καταγγελίας.
δ) Η πιθανολόγηση ότι η καταγγελία στοιχειοθετεί παράβαση σύμφωνα με την παρ. 3 το άρθρου 2.
ε) Η αξιοπιστία της καταγγελίας, ιδίως το κατά πόσον
προκύπτει επανειλημμένη υποβολή της από τον ίδιο καταγγέλλοντα χωρίς να αποδεικνύεται σε προγενέστερη
διερεύνηση η βασιμότητά της.
στ) Η επαναληψιμότητα της καταγγελλόμενης παράβασης ως προς τουλάχιστον ένα κρίσιμο στοιχείο, προς
αξιολόγηση του κινδύνου υποτροπής. Κρίσιμα στοιχεία
είναι κατά περίπτωση ιδίως το καταγγελλόμενο πρόσωπο, η διαδικασία, το προϊόν, το υλικό ή είδος, η εγκατάσταση και το σημείο διάθεσης.
ζ) Ο χρόνος τέλεσης της καταγγελλόμενης παράβασης.
η) Ειδικές περιστάσεις κινδύνου, οι οποίες συντρέχουν
όταν καταγγελία αφορά:
(i) σε καιροσκοπική συμπεριφορά οικονομικού φορέα
ή εγκατάστασης που αποβλέπει στην επιδίωξη παράνομου οφέλους εις βάρος των καταναλωτών ή/και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.
(ii) σε παραβάσεις που θίγουν με οποιονδήποτε τρόπο
ευαίσθητες ομάδες, δηλαδή δικαιώματα φυσικών προσώπων που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες, λόγω κοινωνικών περιστάσεων ή/και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών,
όπως, ενδεικτικά, η ηλικία, το γένος, η υγεία τους, ο ψηφιακός αναλφαβητισμός και η οικονομική τους κατάσταση.
θ) Η αξιολόγηση του κινδύνου από την καταγγελλόμενη πράξη ως προς τις άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις της
στο κοινό ή και στο δημόσιο συμφέρον.
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5. Η Επιτροπή αρχικά εξετάζει τα υποχρεωτικά κριτήρια αξιολόγησης υπό στοιχεία α έως και δ του Πίνακα της
παρ. 7. Αν τα κριτήρια αυτά δεν πληρούνται σωρρευτικά,
η Επιτροπή αρχειοθετεί την καταγγελία χωρίς να την διερευνήσει περαιτέρω.
6. Εφόσον η καταγγελία δεν αρχειοθετείται, η Επιτροπή
προχωρεί στη βαθμολόγηση της καταγγελίας με βάση τα
κριτήρια υπό στοιχεία ε, στ, ζ και η του Πίνακα της παρ.7,
προκειμένου η καταγγελία να καταταχθεί σε κάποια από
τις κάτωθι κατηγορίες:
α) Χωρίς ενδιαφέρον: Συνολική βαθμολογία ενδιαφέροντος 0. Η καταγγελία τίθεται στο αρχείο.
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β) Σημαντική: Συνολική βαθμολογία ενδιαφέροντος
1-4. Η διερεύνηση της καταγγελίας εντάσσεται στον
επιχειρησιακό προγραμματισμό ελέγχων των καθ’ ύλην
αρμόδιων υπηρεσιών.
γ) Πολύ σημαντική: Συνολική βαθμολογία ενδιαφέροντος 5-6. Η καταγγελία διερευνάται άμεσα και κατά
προτεραιότητα, ανεξάρτητα από τα επιχειρησιακά προγράμματα ελέγχων των καθ’ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών.
7. Τα υποχρεωτικά κριτήρια αξιολόγησης και τα βαθμολογούμενα κριτήρια αξιολόγησης παρατίθενται στον
ακόλουθο Πίνακα:

Πίνακας: Κριτήρια αξιολόγησης καταγγελιών και βαθμολόγηση
Υποχρεωτικά κριτήρια αξιολόγησης

Ενέργεια

α.

Εάν η καταγγελία δεν εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιΣυμβατότητα της καταγγελίας με τις αρμοδιότητες του
ότητας του ΥΠΑΑΤ αρχειοθετείται και προωθείται
Υπ.Α.Α.Τ.
στην καθ’ ύλην αρμόδια αρχή ή φορέα.

β.

Πληρότητα και βασιμότητα της καταγγελίας

Εάν δεν υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία που
απαιτούνται για τη διεξαγωγή διερεύνησης ή/και το
περιεχόμενο της καταγγελίας είναι προφανώς αβάσιμο και αστήρικτο, η καταγγελία αρχειοθετείται.

γ.

Κατ’ αρχήν εκτίμηση ότι η καταγγελία αφορά σε παράβαση
Εάν η καταγγελία δεν αφορά σε παράβαση ή μη
ή μη συμμόρφωση προς το ισχύον ενωσιακό και εθνικό
συμμόρφωση προς το ισχύον ενωσιακό και εθνικό
νομοθετικό - κανονιστικό πλαίσιο (κατά την έννοια της
νομοθετικό - κανονιστικό πλαίσιο, αρχειοθετείται.
παρ. 3 του άρθρου 2).

δ.

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης υποβολής καταγγελιών από τον ίδιο καταγγέλλοντα, χωρίς να
έχει αποδειχθεί η ακρίβεια των ισχυρισμών του σε
προγενέστερες διερευνήσεις, η καταγγελία αρχειοθετείται.

Αξιοπιστία καταγγελίας

Βαθμολογούμενα Κριτήρια Αξιολόγησης

NAI =1

OXI =0

ε.

Επαναληψιμότητα ή συνέχιση της καταγγελλόμενης παράβασης

1

0

στ.

Ο χρόνος από τη διαπίστωση του προβλήματος δεν δυσχεραίνει την διεξαγωγή του ελέγχου

1

0

ζ.

Αξιολόγηση του κινδύνου ως προς τις άμεσες ή έμμεσες
επιδράσεις στο κοινό ή και επί του δημοσίου συμφέροντος

η.

Ειδικές περιστάσεις κινδύνου:
i. Eυάλωτη κατηγορία καταναλωτών, ή
ii. Κίνδυνος από καιροσκοπικές συμπεριφορές.
Άρθρο 6
Ψηφιακή Υποστήριξη Συστήματος
Διαχείρισης Καταγγελιών

1. Για τους σκοπούς της ψηφιακής υποστήριξης της
διαχείρισης καταγγελιών αναπτύσσεται και τηρείται με
μέριμνα της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
του ΥπΑΑΤ το ΠΣΔΚ.
2. Στο ΠΣΔΚ καταχωρίζονται, όπως ειδικότερα προβλέπεται στην παρούσα, όλες οι καταγγελίες και τα στοιχεία
διαχείρισής τους, οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής
και ιδίως αξιολογήσεις, αναθέσεις διερεύνησης, γνώμες

Χαμηλή*

1

Μεσαία*

2

Υψηλή*

3
1

εν υπάρχει
κίνδυνος = 0

0

υπηρεσιών, πορίσματα Επιτροπής, αποτελέσματα διερευνήσεων, τυχόν μέτρα που ελήφθησαν, ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων Επιτροπής.
3. Αρμόδια για την καταχώριση στοιχείων στο ΠΣΔΚ
είναι η Γραμματεία, καθώς και οι ειδικά εξουσιοδοτημένοι χρήστες των ελεγκτικών υπηρεσιών και φορέων.
4. Το ΠΣΔΚ παρέχει την δυνατότητα εξαγωγής κατάλληλων στατιστικών στοιχείων, προς τον σκοπό σύνταξης
της ετήσιας έκθεσης σύμφωνα με το άρθρο 7 της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 7.
5. Ως ημερομηνία έναρξη της παραγωγικής λειτουργικής του ΠΣΔΚ ορίζεται η 1.1.2022.
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6. Το ΠΣΔΚ διασυνδέεται με το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχων (ΠΣ - ΔΕ), της παρ. 1 του άρθρου
143 ν. 4512/2018 (Α΄ 5), το οποίο συνιστά το Υποσύστημα
Διαχείρισης Ελέγχων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων
(ΟΠΣ - ΑΔΕ).
Άρθρο 7
Αξιολόγηση λειτουργίας
1. Η Επιτροπή καταγράφει το έργο της και πραγματοποιεί ανασκόπηση και αξιολόγηση της λειτουργίας
του ΣΔΚ σε ετήσια βάση, χρησιμοποιώντας τους κάτωθι
δείκτες επίδοσης:
α) Τον αριθμό των υποβαλλόμενων καταγγελιών
εκφρασμένο και ως ποσοστό μεταβολής σε σχέση με
το προηγούμενο έτος συνολικά και κατά είδος, τομέα,
εσωτερικό περιβάλλον, καταγγελλόμενο προϊόν, εγκατάσταση και σημείο διάθεσης.
β) Τον αριθμό των καταγγελιών εκφρασμένο και ως
ποσοστό μεταβολής σε σχέση με το προηγούμενο έτος,
ανά χαρακτηρισμό ως επείγουσες και μη επείγουσες,
επείγουσες που διερευνήθηκαν σε πρώτο χρόνο, σε δεύτερο χρόνο και που αρχειοθετήθηκαν και μη επείγουσες
που διερευνήθηκαν σε δεύτερο χρόνο, σύμφωνα με το
άρθρο 5 και που αρχειοθετήθηκαν.
γ) Τον αριθμό των καταγγελιών που κρίθηκαν βάσιμες εκφρασμένο και ως ποσοστό επί του συνόλου των
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καταγγελιών και ως ποσοστό μεταβολής σε σχέση με το
προηγούμενο έτος.
δ) Τον αριθμό ενεργειών εκφρασμένο και ως ποσοστό μεταβολής σε σχέση με το προηγούμενο έτος σε
περίπτωση βασιμότητας της καταγγελίας (αριθμός διοικητικών μέτρων, διοικητικών κυρώσεων συμπεριλαμβανομένου του ύψους τους και ποινικών κυρώσεων).
ε) Τον χρόνο διεκπεραίωσης των διερευνηθεισών καταγγελιών εκφρασμένο και ως ποσοστό μεταβολής σε
σχέση με το προηγούμενο έτος (διεκπεραίωση θεωρείται
η ημερομηνία αρχειοθέτησης ή έναρξης ενεργειών).
2. Η ετήσια έκθεση ανασκόπησης και αξιολόγησης
υποβάλλεται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων το αργότερο έως την 1η Μαρτίου του επομένου έτους από αυτό στο οποίο αφορά και κοινοποιείται
σε όλες τις Γενικές Διευθύνσεις και αυτοτελείς υπηρεσίες
του ΥπΑΑΤ και στους εποπτευόμενους φορείς.
3. Με βάση τα πορίσματα της ανασκόπησης και αξιολόγησης, η Επιτροπή και κάθε ενδιαφερόμενη Υπηρεσία του ΥπΑΑΤ, Α.Ε.Ε.Δ. ή εποπτευόμενος φορέας αυτού,
μπορεί να υποβάλλει προτάσεις για τη βελτίωση του ΣΔΚ.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ȵɿʍɲɶʘɶɼ

ȸɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʘʆʃɲʏɲɶɶɸʄɿʙʆʋʉʐɲʋɸʐɽʑʆʉʆʏɲɿʍʏʉɉʋʉʐʌɶɸʀʉȰɶʌʉʏɿʃɼʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎʃɲɿ
Ɉʌʉʔʀʅʘʆ ;ɸʔɸʇɼʎ ͨɉʋȰȰɈͩͿ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʅɹʍʘ ɸʆʊʎ ʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉʐ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ Ⱦɲʏɲɶɶɸʄɿʙʆ ;ʃɲʄʉʑʅɸʆʉ ɸʔɸʇɼʎ ͨɇȴȾͩͿ͕ ʅɸ ʍʏʊʖʉ ʏɻʆ ɲʋʉʃɳʄʐʗɻ ʃɲɿ ʏɻʆ
ʃɲʏɲʋʉʄɹʅɻʍɻ ʋɲʌɲʆʊʅʘʆ ʋʌɳʇɸʘʆ͕ ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ʖʙʌɲ ʍʏʉʐʎ ʏʉʅɸʀʎ
ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ɸʋʉʋʏɸʀɲʎ ʏʉʐ ɉʋȰȰɈ ʃɲɿ ʏʘʆ ɸʋʉʋʏɸʐʊʅɸʆʘʆ ʔʉʌɹʘʆ ʏʉʐ͘ ȶʆɲ ʏɹʏʉɿʉ
ʍʑʍʏɻʅɲ ɸʀʆɲɿ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʃɲɿ ɲʋʉɷʉʏɿʃʊ ʅʊʆʉ ɲʆ ɴɲʍʀɺɸʏɲɿ ʍʏɻ ʍʘʍʏɼ͕ɲʅɸʌʊʄɻʋʏɻ
ʃɲɿɳʅɸʍɻɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʃɲɿɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆʐʋʉɴɲʄʄʉʅɹʆʘʆʃɲʏɲɶɶɸʄɿʙʆ͘
ɇʏʉʋʄɲʀʍɿʉɲʐʏʊ͕ʏʉʋɲʌʊʆɇʑʍʏɻʅɲȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎȾɲʏɲɶɶɸʄɿʙʆ͗
ɲͿ

ɷɿɸʐʃʌɿʆʀɺɸɿʏɿʎʍʖɸʏɿʃɹʎʅɸʏɻɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʘʆʃɲʏɲɶɶɸʄɿʙʆɹʆʆʉɿɸʎ͕

ɴͿ

ʃɲʏɲɶʌɳʔɸɿʏʉʆʉʅɿʃʊʋʄɲʀʍɿʉʏɻʎɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʃɲʏɲɶɶɸʄɿʙʆ͕

ɶͿ

ʃɲʏɲɶʌɳʔɸɿ ʏɲ ʃɲɽ͛ ʑʄɻʆ ɲʌʅʊɷɿɲ ʊʌɶɲʆɲ ʃɲɿ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʉʐ ɷɿɲʖɸɿʌʀɺʉʆʏɲɿ ʏɿʎ

ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɸʎɲʆɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ɷͿ

ʋɸʌɿɶʌɳʔɸɿɲʆɲʄʐʏɿʃɳʏɿʎʍʖɸʏɿʃɹʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎʏʉʐɇȴȾ͘

ɇʏʊʖʉʎ ɸʀʆɲɿ ɻ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ʏɻʎ ɸʅʋɿʍʏʉʍʑʆɻʎ ʏʘʆ ʋʉʄɿʏʙʆ ʍʏɻʆ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ȴɿʉʀʃɻʍɻʎ ʆɲ
ɲʆʏɿʅɸʏʘʋʀɺɸɿ ʏɿʎ ʋɲʌɲʆʉʅʀɸʎ͕ ʋɲʌɲʏʐʋʀɸʎ ʃɲɿ ʅɻ ʍʐʅʅʉʌʔʙʍɸɿʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ɿʍʖʑʉʆ
ʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃʊ ʋʄɲʀʍɿʉ ʃɲɿ ʆɲ ʋʌʉʍʔɹʌɸɿ ʋɸʌɲɿʏɹʌʘ ʍʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏɻʎ ʃʉʐʄʏʉʑʌɲʎ ʏɻʎ
ʅʉʆʏɹʌʆɲʎɷɿɲʃʐɴɹʌʆɻʍɻʎ͕ʊʋʉʐʃʐʌɿɲʌʖʉʑʆʉɿɲʇʀɸʎʏɻʎɷɿɲʔɳʆɸɿɲʎ͕ʏɻʎɲʃɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎʃɲɿ
ʏɻʎʄʉɶʉɷʉʍʀɲʎ͘



Ϯ͘

ɇʃʉʋʊʎ

ɇʃʉʋʊʎʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎʋʉʄɿʏɿʃɼʎɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʃɲʏɲɶɶɸʄɿʙʆ;ɸʔɸʇɼʎɻͨɅʉʄɿʏɿʃɼͩͿɸʀʆɲɿʆɲ
ɲʋʉʏʐʋʙʍɸɿʏɻʆɅʉʄɿʏɿʃɼʏʉʐɉʋȰȰɈɶɿɲʏɿʎʃɲʏɲɶɶɸʄʀɸʎʃɲɿʆɲʏɸʃʅɻʌɿʙʍɸɿʏɻʆʍʖɸʏɿʃɼ
ɷɿɸʌɶɲʍʀɲɷɿɲʖɸʀʌɿʍɼʎʏʉʐʎʅɹʍʘʏʉʐɇȴȾ͕ʙʍʏɸ͗
;ɲͿ

ʆɲɲʃʉʄʉʐɽɸʀʏɲɿɸʆɿɲʀɲʃɲɿɲʆʏɿʃɸɿʅɸʆɿʃɼʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʍʏɻʆɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʘʆ
ʃɲʏɲɶɶɸʄɿʙʆʍɸʊʄɻʏɻʆɹʃʏɲʍɻʏʉʐɉʋȰȰɈ͕ʏʘʆɸʋʉʋʏɸʐʊʅɸʆʘʆʔʉʌɹʘʆʏʉʐʃɲɿ
ʏʘʆʄʉɿʋʙʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆʍʏɿʎʉʋʉʀɸʎɹʖʉʐʆɸʃʖʘʌɻɽɸʀɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎɸʄɹɶʖʉʐ͕ʊʋʘʎ
ɲʐʏɹʎɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏɻʆʋɲʌ͘Ϯʏʉʐɳʌɽʌʉʐϴϴʏʉʐʆ͘ϮϳϵϲͬϮϬϮϭ;Ȱ͛ϲϯͿ͕

;ɴͿ

ʆɲɲʃʉʄʉʐɽɸʀʏɲɿʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲɻʉʋʉʀɲʍʏɻʌʀɺɸʏɲɿʍʏɻʆɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʏɻʎ
ɷɿɲʃɿʆɷʑʆɸʐʍɻʎ͕ɻʉʋʉʀɲɲʋʉʌʌɹɸɿɲʋʊʋɲʌɲɴɲʏɿʃɹʎʋʌɳʇɸɿʎʃɲɿʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɹʎʃɲɿ

;ɶͿ

ʆɲʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀɹʆɲʎɷɿɲʔɲʆɼʎʅɻʖɲʆɿʍʅʊʎʄɼʗɻʎɲʋʉʔɳʍɸʘʆʃɲɿɸʆɸʌɶɸɿʙʆ
ɷɿɸʌɸʑʆɻʍɻʎ͕ʋʉʐʖɲʀʌɸɿʏɻʎɸʅʋɿʍʏʉʍʑʆɻʎʏʘʆʋʉʄɿʏʙʆ͘
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ʆɲʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿɸʋɲʌʃɸʀʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʋʌʉʎʏʉʐʎʋʉʄʀʏɸʎ͕ʙʍʏɸʆɲɸʀʆɲɿʍɸɽɹʍɻʆɲ
ʐʋʉɴɳʄʄʉʐʆ ʏɿʎ ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɸʎ ʏʉʐʎ ʃɲʏɳ ʏʌʊʋʉ ʋʄɼʌɻ͕ ʙʍʏɸ ʏʉ ɉʋȰȰɈ ʅɹʍʘ ʏʘʆ
ɲʌʅʊɷɿʘʆŽʌɶɳʆʘʆʏʉʐʆɲɸʔɲʌʅʊɺɸɿʏɿʎʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɸʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ͘



ϯ͘

Ʌɸɷʀʉȵʔɲʌʅʉɶɼʎ

Ƀɿɽɸʍʋɿɺʊʅɸʆɸʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ͗
;ɲͿ

Ⱦɲɽʉʌʀɺʉʐʆ ʏʉʆ ʏʌʊʋʉ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ ʃɲɿ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʘʆ ɲʆɲʔʉʌʙʆͬʃɲʏɲɶɶɸʄɿʙʆ
ʋʉʐʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɉʋȰȰɈ ʍɸ ʍʖɹʍɻ ʅɸ ʋɲʌɲɴɳʍɸɿʎ ɼ ʅɻ ʍʐʅʅʉʌʔʙʍɸɿʎʃɲʏɳ
ʏɻʆɹʆʆʉɿɲʏʉʐʆ͘ϰϱϭϮͬϮϬϭϴ;ȰʚϱͿ͕ʋʌʉʎʏʉɿʍʖʑʉʆɸʆʘʍɿɲʃʊʃɲɿɸɽʆɿʃʊʆʉʅʉɽɸʏɿʃʊ
ʃɲɿʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃʊʋʄɲʀʍɿʉʋʉʐɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸʏʉʅɸʀʎɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲʎɼʃɲɿɸʋʉʋʏɸʀɲʎ
ʏʉʐ ɉʋȰȰɈ ɼ ʃɲɿ ʏʘʆ ɸʋʉʋʏɸʐʊʅɸʆʘʆ ɲʋʊ ɲʐʏʊ ʉʌɶɲʆɿʍʅʙʆ͕ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ʉɿ
ɲʃʊʄʉʐɽʉɿ͗ ȵʄʄɻʆɿʃʊʎ ȳɸʘʌɶɿʃʊʎ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʊʎ ȴɼʅɻʏʌɲ ;ȵȿ͘ȳ͘Ƀ͘ͲȴȸɀȸɈɆȰͿ͕
ɃʌɶɲʆɿʍʅʊʎɅʄɻʌʘʅʙʆʃɲɿȵʄɹɶʖʉʐȾʉɿʆʉʏɿʃʙʆȵʆɿʍʖʑʍɸʘʆɅʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʉʑʃɲɿ
ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ ;Ƀ͘Ʌ͘ȵ͘Ⱦ͘ȵ͘Ʌ͘ȵ͘Ϳ͕ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʊʎ ȵʄʄɻʆɿʃʙʆ ȳɸʘʌɶɿʃʙʆ Ȱʍʔɲʄʀʍɸʘʆ
;ȵȿ͘ȳ͘Ȱ͘Ϳ͕ɀʋɸʆɳʃɸɿʉ Ɍʐʏʉʋɲɽʉʄʉɶɿʃʊ  Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʉ ;ɀɌȻͿ͕ Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʉ ȳɸʘʋʉʆɿʃʙʆ
ȵʋɿʍʏɼʅʘʆ  ;ȻȳȵͿ͕ ȳɸʘʏɸʖʆɿʃʊ ȵʋɿʅɸʄɻʏɼʌɿʉ ȵʄʄɳɷɲʎ ;ȳȵɏ͘Ɉ͘ȵ͘ȵ͘Ϳ͕ Ɉɲʅɸʀʉ ȳɸʘʌɶʀɲʎ
ʃɲɿȾʏɻʆʉʏʌʉʔʀɲʎʃɲɿȾʉʆɿɳʌɸɿʉȻʆʍʏɿʏʉʑʏʉȵʍʋɸʌɿɷʉɸɿɷʙʆȾʉʌɿʆɽʀɲʎ͘

;ɴͿ

ȴɸʆɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿʃɲʏ͛ɸʇɲʀʌɸʍɻʍʏʉʐʎʔʉʌɸʀʎʋʉʐɷɿɲɽɹʏʉʐʆʍʑʍʏɻʅɲɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ
ʃɲʏɲɶɶɸʄɿʙʆ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ ʏʉʐ ɇȴȾ͘ Ƀɿ ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɸʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍɸ ɺɻʏɼʅɲʏɲ
ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲʏʘʆʔʉʌɹʘʆɲʐʏʙʆ͕ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿɲʋɸʐɽɸʀɲʎʅɹʍʘʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ʃɲʏɲɶɶɸʄɿʙʆ ʏʉʐʎ͘ Ȱʐʏɼ ʏɻʆ ʍʏɿɶʅɼ ɲʆɳʄʉɶʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ɷɿɲɽɹʏɸɿ ʉ ȵʆɿɲʀʉʎ Ɍʉʌɹɲʎ
ȵʄɹɶʖʉʐɈʌʉʔʀʅʘʆ;ȵɌȵɈͿ͘

;ɶͿ

Ƀɿ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʐʆ ʊʄɲ ʏɲ ʍʏɳɷɿɲ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɼʎ ʏʘʆ ʃɲʏɲɶɶɸʄɿʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ
ʐʋʉɴʉʄɼʅɹʖʌɿʏɻʆʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏɻʎɷɿɸʃʋɸʌɲʀʘʍɻʎʏʉʐʎʃɲɿɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿɶɿɲʊʄɸʎ
ʏɿʎ ɲʆɲʔʉʌɹʎͬʃɲʏɲɶɶɸʄʀɸʎ ʋʉʐ ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɉʋȰȰɈ͕ ʏʉʐʎ ɸʋʉʋʏɸʐʊʅɸʆʉʐʎ
ʔʉʌɸʀʎ ʏʉʐ ʃɲɿ ʏɿʎ ʄʉɿʋɹʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʍʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɹʖʉʐʆ ɸʃʖʘʌɻɽɸʀ ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎ
ɸʄɹɶʖʉʐ͕ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌ͘ Ϯ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ϴϴ ʏʉʐ ʆ͘ ϮϳϵϲͬϮϬϮϭ ;Ȱ͛
ϲϯͿʃɲɿʏʐɶʖɳʆʉʐʆɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎɲʋʊʏʉɇȴȾ͘


ϰ͘

Ƀʌɿʍʅʉʀ

ȳɿɲʏɿʎɲʆɳɶʃɸʎʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎɅʉʄɿʏɿʃɼʎ͕ɿʍʖʑʉʐʆʉɿɲʃʊʄʉʐɽʉɿʉʌɿʍʅʉʀ͗
ϭ͘Ⱦɲʏɲɶɶɸʄʀɲ͗Ⱦɳɽɸɲʆʙʆʐʅɻɼɸʋʙʆʐʅɻʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲ͕ɲʆɲʔʉʌɳ͕ɲʆɲʃʉʀʆʘʍɻ͕ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ
ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʋɲʌɳɴɲʍɻ͕ʊʋʘʎɲʐʏɼʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏɻʆɸʋʊʅɸʆɻʋɲʌ͘ϯ͘
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Ϯ͘ Ʌɲʌɳɴɲʍɻ͗ ɀɻ ʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɹʆʆʉɿɲ ʏʉʐ ʆ͘ ϰϱϭϮͬϮϬϭϴ ;Ȱʚ ϱͿ ʋʌʉʎ ʏʉ ɿʍʖʑʉʆ
ɸʆʘʍɿɲʃʊ ʃɲɿ ɸɽʆɿʃʊ ʆʉʅʉɽɸʏɿʃʊ ʃɲɿ ʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃʊ ʋʄɲʀʍɿʉ ʋʉʐ ɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿ ʍɸ ʏʉʅɸʀʎ
ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲʎ ɼ ʃɲɿ ɸʋʉʋʏɸʀɲʎ ʏʉʐ ɉʋȰȰɈ ɼ ʃɲɿ ʏʘʆ ɸʋʉʋʏɸʐʊʅɸʆʘʆ ɲʋʊ ɲʐʏʊ ʔʉʌɸʙʆ͕
ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑʔʉʌɹɲɼɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
ϯ͘Ⱦɲʏɲɶɶɹʄʄʘʆ͗Ⱦɳɽɸʔʐʍɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉ͕ʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉɼɹʆʘʍɻʋʌʉʍʙʋʘʆʖʘʌʀʎʆʉʅɿʃɼ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʊʏɻʏɲʋʉʐʐʋʉɴɳʄʄɸɿʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲ͘
ϰ͘ɅɇȴȾʏʉʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʊʍʑʍʏɻʅɲɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʃɲʏɲɶɶɸʄɿʙʆʏʉʐɉʋȰȰɈ͘


ϱ͘

ɎɻʔɿɲʃɼɉʋʉʍʏɼʌɿʇɻɇȴȾ

ȳɿɲ ʏʉʐʎ ʍʃʉʋʉʑʎ ʏɻʎ ʗɻʔɿɲʃɼʎ ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻʎ ʏɻʎ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʃɲʏɲɶɶɸʄɿʙʆ ɲʆɲʋʏʑʍʍɸʏɲɿ
ʃɲɿʏɻʌɸʀʏɲɿʅɸʅɹʌɿʅʆɲʏɻʎȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎȴɿɲʃʐɴɹʌʆɻʍɻʎʏʉʐɉʋȰȰɈʏʉɅɇȴȾ͘
Ɉʉ ɅɇȴȾ ɷɿɲʍʐʆɷɹɸʏɲɿ ɼ ɸʆʍʘʅɲʏʙʆɸʏɲɿ ʅɸ ʏʉ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʊ ɇʑʍʏɻʅɲ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ
ȵʄɹɶʖʘʆ ;ɅɇͲȴȵͿ͕ ʏɻʎ ʋɲʌ͘ ϭ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ϭϰϯ ʆ͘ ϰϱϭϮͬϮϬϭϴ ;Ȱʚ ϱͿ͕ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʍʐʆɿʍʏɳ ʏʉ
ɉʋʉʍʑʍʏɻʅɲ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ȵʄɹɶʖʘʆ ʏʉʐ Ƀʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉʐ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʉʑ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ȱʍʃɻʍɻʎȴʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆʃɲɿȵʄɹɶʖʘʆ;ɃɅɇͲȰȴȵͿ͘

ϲ͘

ȰʌʅʊɷɿɲȰʌʖɼ

Ȱʌʅʊɷɿʉʍʐʄʄʉɶɿʃʊʊʌɶɲʆʉʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌɽʌʉϴϴʆ͘ϮϳϵϲͬϮϬϮϭ;Ȱ͛ϲϯͿɶɿɲʏɻɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ
ʏʘʆʃɲʏɲɶɶɸʄɿʙʆʊʍʉʆɲʔʉʌɳʏʉʐʎʏʉʅɸʀʎɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲʎʃɲɿɸʋʉʋʏɸʀɲʎʏʉʐɉʋȰȰɈʃɲɿʏʘʆ
ɸʋʉʋʏɸʐʊʅɸʆʘʆʔʉʌɹʘʆɸʀʆɲɿɻȵʋɿʏʌʉʋɼȰʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎȾɲʏɲɶɶɸʄɿʙʆ;ʃɲʄʉʑʅɸʆɻɸʔɸʇɼʎɻ
ͨȵʋɿʏʌʉʋɼͩͿ ɸʀʆɲɿ ʋɸʆʏɲʅɸʄɼʎ ʃɲɿ ɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ɹʆɲʆ ;ϭͿ ʋʌʉʁʍʏɳʅɸʆʉ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ ʏɻʎ
ȳɸʆɿʃɼʎȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎȰɶʌʉʏɿʃɼʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎʏʉʐɉʋȰȰɈ͕ɹʆɲʆ;ϭͿʋʌʉʁʍʏɳʅɸʆʉȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎʏɻʎ
ȳɸʆɿʃɼʎ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ ȳɸʘʌɶʀɲʎ ʏʉʐ ɉʋȰȰɈ͕ ɹʆɲʆ ;ϭͿ ʋʌʉʁʍʏɳʅɸʆʉ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ ʏɻʎ ȳɸʆɿʃɼʎ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ Ⱦʏɻʆɿɲʏʌɿʃɼʎ ʏʉʐ ɉʋȰȰɈ͕ ɹʆɲʆ ;ϭͿ ʋʌʉʁʍʏɳʅɸʆʉ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ ʏɻʎ ȳɸʆɿʃɼʎ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ Ȱʄɿɸʀɲʎ ʏʉʐ ɉʋȰȰɈ ʃɲɿ ɹʆɲʆ ;ϭͿ ʋʌʉʁʍʏɳʅɸʆʉ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ ʏɻʎ ȳɸʆɿʃɼʎ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ Ɉʌʉʔʀʅʘʆ ʏʉʐ ɉʋȰȰɈ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʉʌɿʍɽɹʆʏɸʎ ɲʆɲʋʄɻʌʘʏɹʎ ʏʉʐʎ͘ ɀɸʏɲʇʑ ʏʉʐʎ
ʉʌʀɺɸʏɲɿʃɲʏʊʋɿʆʗɻʔʉʔʉʌʀɲʎʃɲɿʅɸʍʖɸʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻʏɻʎȵʋɿʏʌʉʋɼʎ͕ʉɅʌʊɸɷʌʉʎʏɻʎ͘
Ɉʉɹʌɶʉʏɻʎȵʋɿʏʌʉʋɼʎɸʀʆɲɿɿɷʀʘʎɻ͗
ŝ͘

ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʏɻʎɷɿɲʃɿʆɷʑʆɸʐʍɻʎʏʘʆʃɲʏɲɶɶɸʄɿʙʆ͕ɴɳʍɸɿʏʘʆʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆʃʌɿʏɻʌʀʘʆ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɼʎʏɲʉʋʉʀɲʋɲʌɲʏʀɽɸʆʏɲɿʃɲʏʘʏɹʌʘ͕
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ŝŝ͘ ɻɲʆɳɽɸʍɻɷɿɸʌɸʑʆɻʍɻʎʏʘʆʃɲʏɲɶɶɸʄɿʙʆ;ɸʔʊʍʉʆɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿͿʍʏɿʎʃɲɽ͛ʑʄɻʆɲʌʅʊɷɿɸʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ͕
ŝŝŝ͘ ɻ ɹʃɷʉʍɻ ɸʏɼʍɿɲʎ ɹʃɽɸʍɻʎ ʋɸʋʌɲɶʅɹʆʘʆ ɻ ʉʋʉʀɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɲ ɸʋʀ ʅɹʌʉʐʎ
ʋʉʌʀʍʅɲʏɲʏʘʆʃɲʏɲɶɶɸʄɿʙʆ͕ʏɻʆɸʏɼʍɿɲɲʆɲʍʃʊʋɻʍɻʏʉʐɇȴȾ͕ʏʉʐʎɷɸʀʃʏɸʎɸʋʀɷʉʍɻʎ
ʏʉʐɇȴȾʃɲɿʏʐʖʊʆʋʌʉʏɳʍɸɿʎɴɸʄʏʀʘʍɼʎʏʉʐ͘
Ɉɻʆȵʋɿʏʌʉʋɼʐʋʉʍʏɻʌʀɺɸɿɷɿʉɿʃɻʏɿʃɳɷɿʅɸʄɼʎȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ͘


ϳ͘

ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎȾɲʏɲɶɶɸʄɿʙʆ

ȸɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎȾɲʏɲɶɶɸʄɿʙʆɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿɲʋʊʏʌɸɿʎɸʋʀʅɹʌʉʐʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ͗
ϳ͘ϭ͘ ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲɉʋʉɴʉʄɼʎȾɲʏɲɶɶɸʄɿʙʆ
ϭ͘Ƀɿʃɲʏɲɶɶɸʄʀɸʎʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿʅɸʏʉʐʎʏʌʊʋʉʐʎʋʉʐʋɲʌɲʏʀɽɸʆʏɲɿʃɲʏʘʏɹʌʘ͗
ɲͿɎɻʔɿɲʃɳ͕ʍʏʉʆɿʍʏʊʏʉʋʉʏʉʐɉʋȰȰɈ;ǁǁǁ͘ŵŝŶĂŐƌŝĐ͘ŐƌͿ͕ʍʏɻɽɹʍɻͨȾɲʏɲɶɶɸʄʀɸʎͩ͘
ȵʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ͗
ɴͿ

ɀɹʍʘ

ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ

ʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉʐ͕

ʍʏɻʆ

ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ

ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ

ŬĂƚĂŐŐĞůŝĞƐΛŵŝŶĂŐƌŝĐ͘Őƌ͘
ɶͿ ɀɹʍʘ ʏɻʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʉʐ ɉʋȰȰɈ ɶɿɲ ʃɿʆɻʏɹʎ ʍʐʍʃɸʐɹʎ ŝͲ'Z/͕ ʍʏɻʆ ɸʋɿʄʉɶɼ
ͨȾɲʏɲɶɶɸʄʀɸʎͩ͘
ɷͿɈɲʖʐɷʌʉʅɿʃɳ͕ʋʌʉʎʏʉɉʋȰȰɈ͕ʍʏɻʆʏɲʖʐɷʌʉʅɿʃɼɷɿɸʑɽʐʆʍɻȰʖɲʌʆʙʆϮ͕ϭϬϰϯϮ͕Ȱɽɼʆɲ͕
ɸͿ ɇʏɻ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ͕ ʅɸ ɲʐʏʉʋʌʊʍʘʋɻ ʋɲʌʉʐʍʀɲ ɼ ʅɹʍʘ ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆʉʐ ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ͕
ʍʏɻɷɿɸʑɽʐʆʍɻʏɻʎʋɸʌ͘ɷʚ͘
ʍʏͿɈɻʄɸʔʘʆɿʃɳ͕ʍʏɻʆʏɻʄɸʔʘʆɿʃɼɶʌɲʅʅɼϭϱϰϬ͘
ȵʔʊʍʉʆɷɸʆʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀɻʗɻʔɿɲʃɼʔʊʌʅɲʏʉʐɿʍʏʉʏʊʋʉʐʏʉʐɉʋȰȰɈ͕ʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲʏɻʎ
ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲʎʃɲʏɲʖʘʌʀɺʉʆʏɲɿʍʏʉɅɇȴȾɲʋʊʏɻʆȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ͘
Ϯ͘ȳɿɲʆɲɽɸʘʌɻɽɸʀɸʋʙʆʐʅɻʅʀɲʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɻʏɲʐʏʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆʏʉʐ
ʃɲʏɲɶɶɹʄʄʉʆʏʉʎʏʘʆʋɸʌ͘ɴʚʃɲɿɶʚʏɻʎʋɲʌ͘ϰ͘ʔʊʍʉʆɲʐʏʊɷɸʆɸʋɿʏʐɶʖɳʆɸʏɲɿ͕ɻʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺɸʏɲɿɲʆʙʆʐʅɻ͘
ϯ͘ȸʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲʋʌɹʋɸɿʆɲʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʃɲɿʍʏʉɿʖɸʀɲʋʉʐʃɲɽɿʍʏʉʑʆɸʔɿʃʏɼ
ʏɻʆ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɼ ʏɻʎ͕ ɿɷʀʘʎ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊ ʏʉʐ ʃɲʏɲɶɶɸʄʄʉʅɹʆʉʐ ʋʌʉʍʙʋʉʐ͕ ʏɻʎ
ʃɲʏɲɶɶɸʄʊʅɸʆɻʎ ʋʌɳʇɻʎ ʃɲɿ ʏʉʐ ʖʌʊʆʉʐ ʃɲʏɳ ʏʉʆ ʉʋʉʀʉ ɻ ʋʌɳʇɻ ɲʐʏɼ ɹʄɲɴɸ ʖʙʌɲ͘ ȸ
ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɺɻʏɼʍɸɿ ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɼ ɷɿɸʐʃʌɿʆʀʍɸɿʎ ɲʋʊ ʏʉʆ
ʃɲʏɲɶɶɹʄʉʆʏɲʅɸʃɳɽɸʋʌʊʍʔʉʌʉʏʌʊʋʉ͘

Τεύχος B’ 2968/06.07.2021

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

38753

ϰ͘ ȳɿɲ ʏɻʆ ʗɻʔɿɲʃɼ ʐʋʉɴʉʄɼ ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲʎ͕ ʉ ʃɲʏɲɶɶɹʄʄʘʆ ʃɳʆɸɿ ʖʌɼʍɻ ʏɻʎ ʗɻʔɿɲʃɼʎ
ʔʊʌʅɲʎ ʍʏɿʎ ɽɹʍɸɿʎ ͨȾɲʏɲɶɶɸʄʀɸʎͩ ʏʉʐ ɿʍʏʊʏʉʋʉʐ ʏʉʐ ɉʋȰȰɈ͘ ȵʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ͕ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ
ʃɳʆɸɿ ʖʌɼʍɻ ʏʉʐ ʏʐʋʉʋʉɿɻʅɹʆʉʐ ɸʆʏʑʋʉʐ ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲʎ͕ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɸʀʆɲɿ ɲʆɲʌʏɻʅɹʆʉ ʍɸ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ ʅʉʌʔɼ ʃɲɿ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʅɸʏɲʔʉʌʏʘɽɸʀ ɲʋʊ ʏʉʆ ɿʍʏʊʏʉʋʉ ʏʉʐ ɉʋȰȰɈ͕ ʆɲ
ʍʐʅʋʄɻʌʘɽɸʀʃɲɿɲʃʉʄʉʑɽʘʎʆɲɲʋʉʍʏɲʄɸʀɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳɼʆɲɲʆɲʌʏɻɽɸʀʍʏʉʆɿʍʏʊʏʉʋʉʏʉʐ
ɉʋȰȰɈ͘
ϱ͘ Ƀɸʋʉʋʏɸʐʊʅɸʆʉʎʔʉʌɹɲʎ͕ɻʐʋɻʌɸʍʀɲʏɻʎʋɲʌ͘Ϯʏʉʐɳʌɽʌʉʐϴϴʏʉʐʆ͘ϮϳϵϲͬϮϬϮϭ;Ȱ͛
ϲϯͿʍʏɻʆʉʋʉʀɲɹʖʉʐʆɸʃʖʘʌɻɽɸʀɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎɸʄɹɶʖʉʐɼɳʄʄɻʐʋɻʌɸʍʀɲʏʉʐɉʋȰȰɈʋʄɻʆ
ʏɻʎ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ ʋʉʐ ɶʀʆɸʏɲɿ ɲʋʉɷɹʃʏɻʎ ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲʎ ʋʉʐ ɸʅʋʀʋʏɸɿ ʍʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ
ʋɲʌʉʑʍɲʎ͕ ɸʔʊʍʉʆ ɲʐʏɼ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʃɲʏɲʖʘʌɿʍɽɸʀ ʍʏʉ ɅɇȴȾ͕ ʏɻʆ ɷɿɲɴɿɴɳɺɸɿ ʍʏɻʆ ȵʋɿʏʌʉʋɼ͕
ʙʍʏɸʆɲɲʃʉʄʉʐɽɻɽɸʀɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲɲʇɿʉʄʊɶɻʍɼʎʏɻʎ͘
ϲ͘ȸȵʋɿʏʌʉʋɼʅʋʉʌɸʀʆɲɲʇɿʉʄʉɶɸʀɲʐʏɸʋɲɶɶɹʄʏʘʎʃɲɿɳʄʄɸʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʋʉʐʏʀɽɸʆʏɲɿʍɸ
ɶʆʙʍɻ ʏɻʎ͕ ʊʋʘʎ ɷɻʅʉʍɿɸʑʍɸɿʎ ʍʏɲ ʅɹʍɲ ʅɲɺɿʃɼʎ ɸʆɻʅɹʌʘʍɻʎ͕ ʍʏɲ ʅɹʍɲ ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ
ɷɿʃʏʑʘʍɻʎ ɼ ʍɸ ɳʄʄʉ ʅɹʍʉ ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʌʖʉʆʏɲɿ ʅɸ ʉʋʉɿʉʆɷɼʋʉʏɸ ʏʌʊʋʉ ʍɸ ɶʆʙʍɻ ʏɻʎ͘ ɇʏɻʆ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻɲʐʏɼɲʃʉʄʉʐɽɸʀʏɲɿɲʆɲʄʉɶɿʃɳɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏʉʐɳʌɽʌʉʐϱ͘
ϳ͘ȾɳɽɸʐʋɻʌɸʍʀɲɼɸʋʉʋʏɸʐʊʅɸʆʉʎʔʉʌɹɲʎʏʉʐɉʋȰȰɈɼʐʋɻʌɸʍʀɲʏɻʎʋɲʌ͘Ϯʏʉʐɳʌɽʌʉʐ
ϴϴ ʏʉʐ ʆ͘ ϮϳϵϲͬϮϬϮϭ ;Ȱ͛ ϲϯͿ  ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɹʖʉʐʆ ɸʃʖʘʌɻɽɸʀ ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎ ɸʄɹɶʖʉʐ͕ ʋʉʐ
ɶʀʆɸʏɲɿɲʋʉɷɹʃʏɻʎʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲʎɲʔʉʌɳʏʉɉʋȰȰɈɼʏʉʐʎɸʋʉʋʏɸʐʊʅɸʆʉʐʎɲʋ͛ɲʐʏʊʔʉʌɸʀʎ
ʃɲɿɷɸʆɹʖɸɿʃɲʏɲʖʘʌɻɽɸʀʍʏʉɅɇȴȾɲʋʊʏʉʆʃɲʏɲɶɶɹʄʄʉʆʏɲ͕ʋɲʌɲʋɹʅʋɸɿʏʉʆʏɸʄɸʐʏɲʀʉʍʏɻ
ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ ʃɲɿ ɷɿɲɴɿɴɳɺɸɿ ʏʐʖʊʆ ɹɶɶʌɲʔɻ ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲ ʍʏɻʆ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɻɽɸʀɻʃɲʏɲʖʙʌɻʍɻʍʏʉɅɇȴȾɸʆʏʊʎʏɻʎɻʅɹʌɲʎʄɼʗɻʎʏɻʎɼʏʉɲʌɶʊʏɸʌʉʏɻʆ
ɸʋʊʅɸʆɻ ɸʌɶɳʍɿʅɻ͘  Ʉʄɸʎ ɲʆɸʇɲɿʌɹʏʘʎ ʉɿ ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɸʎ ʋʉʐ ɷɸʆ ʃɲʏɲʖʘʌʉʑʆʏɲɿ ʍɸ ʋʌʙʏʉ
ʖʌʊʆʉʍʏʉɅɇȴȾ͕ʃɲʏɲʖʘʌʉʑʆʏɲɿʍʏʉɅɇȴȾʅɸɸʐɽʑʆɻʏɻʎȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ͘
ϳ͘Ϯ͘ ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʉʑȾɲʏɲɶɶɸʄɿʙʆ
ɲͿɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʊʎʏɻʎʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲʎʘʎɸʋɸʀɶʉʐʍɲʎ
Ƀ Ʌʌʊɸɷʌʉʎ ʏɻʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ ɲʇɿʉʄʉɶɸʀ ʃɲɿ ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺɸɿ ɳʅɸʍɲ ʏɻʆ ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲ ʘʎ
ͨɸʋɸʀɶʉʐʍɲͩ ɼ ͨʅɻ ɸʋɸʀɶʉʐʍɲͩ͘ ɏʎ ɸʋɸʀɶʉʐʍɲ ɲʇɿʉʄʉɶɸʀʏɲɿ ɻ ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲ ɻ ʉʋʉʀɲ ɲʔʉʌɳ
ʍɸʋɲʌɳɴɲʍɻʋʉʐʏɸʄɸʀʏɲɿʃɲʏɳʏʉʆʖʌʊʆʉɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎʏɻʎʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲʎɼʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏɻʆ
ʉʋʉʀɲʋɿɽɲʆʉʄʉɶɸʀʏɲɿɳʅɸʍʉʎɼɸʋɿʃɸʀʅɸʆʉʎʃʀʆɷʐʆʉʎɲʋʙʄɸɿɲʎɲʋʉɷɸɿʃʏɿʃʙʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆɼ
ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ͘ ȵʔʊʍʉʆ ʅʀɲ ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍɽɸʀ ʘʎ ɸʋɸʀɶʉʐʍɲ͕ ʉ Ʌʌʊɸɷʌʉʎ ʏɻʎ
ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ Ⱦɲʏɲɶɶɸʄɿʙʆ ʍʐɶʃɲʄɸʀ ɳʅɸʍɲ ɸʃʏɳʃʏʘʎ ʍɸ ʍʐʆɸɷʌʀɲʍɻ ʏɻʆ
ȵʋɿʏʌʉʋɼ ʋʌʉʎ ʏʉʆ ʍʃʉʋʊ ʏɻʎ ɳʅɸʍɻʎ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ ʏɻʎ ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲʎ͘ ȵʔʊʍʉʆ ɻ ȵʋɿʏʌʉʋɼ
ʃʌʀʆɸɿ ʊʏɿ ɻ ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲ ʖʌɼɺɸɿ ɳʅɸʍɻʎ ɷɿɸʌɸʑʆɻʍɻʎ͕ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ
ͨȰʇɿʉʄʊɶɻʍɻȾɲʏɲɶɶɸʄɿʙʆͩʋʌʉɴɲʀʆɸɿɳʅɸʍɲʍɸɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ;ɴʄ͘ʋɲʌ͘ϳ͘ϯͿ͘
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ɴͿɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʊʎʏɻʎʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲʎʘʎʅɻɸʋɸʀɶʉʐʍɲʎ
Ƀɿʃɲʏɲɶɶɸʄʀɸʎʉɿʉʋʉʀɸʎɷɸʆɹʖʉʐʆɸʋɸʀɶʉʆʏɲʖɲʌɲʃʏɼʌɲɲʇɿʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿɲʋʊʏɻʆȵʋɿʏʌʉʋɼ
ʍʏɿʎʏɲʃʏɿʃɹʎʍʐʆɸɷʌɿɳʍɸɿʎʏɻʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲͨȰʇɿʉʄʊɶɻʍɻȾɲʏɲɶɶɸʄɿʙʆͩ;ɴʄ͘
ʋɲʌ͘ϳ͘ϯͿ͘
ϳ͘ϯ͘ ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲȰʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎȾɲʏɲɶɶɸʄɿʙʆ
ȳɿɲ ʏɻʆ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏʉʐ ʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲʎ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ʋɲʌɲʃɳʏʘ
ʃʌɿʏɼʌɿɲɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͗
;ɲͿȸʍʐʅɴɲʏʊʏɻʏɲʏɻʎʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲʎʅɸʏʉʐʎʏʉʅɸʀʎɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲʎʃɲɿɸʋʉʋʏɸʀɲʎʏʉʐɉʋȰȰɈ͘
ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʆɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ɉʋȰȰɈ ɼ ɸʋʉʏɸʐʊʅɸʆʉʐ ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ͕ ɻ ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲ
ʋʌʉʘɽɸʀʏɲɿʍʏɻʆʃɲɽ͛ʑʄɻʆɲʌʅʊɷɿɲɲʌʖɼ͕ʐʋɻʌɸʍʀɲɼʔʉʌɹɲ͘
;ɴͿȸʋʄɻʌʊʏɻʏɲʃɲɿʋɿɽɲʆʉʄʉɶʉʑʅɸʆɻɴɲʍɿʅʊʏɻʏɲʏʘʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆʏɻʎʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲʎ͘
;ɶͿȸʐʋʉɴʉʄɼʏʘʆɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆʋʉʐɸʋɿʏʌɹʋʉʐʆʏɻɷɿɸʇɲɶʘɶɼɷɿɸʌɸʑʆɻʍɻʎʏɻʎ
ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲʎ͘
ɷͿȸʋɿɽɲʆʉʄʊɶɻʍɻʊʏɿɻʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲʍʏʉɿʖɸɿʉɽɸʏɸʀʋɲʌɳɴɲʍɻ
ɸͿȸɲʇɿʉʋɿʍʏʀɲʏɻʎʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲʎ͕ɿɷʀʘʎʏʉʃɲʏɳʋʊʍʉʆʋʌʉʃʑʋʏɸɿɸʋɲʆɸɿʄɻʅʅɹʆɻʐʋʉɴʉʄɼ
ʏɻʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ʀɷɿʉ ʃɲʏɲɶɶɹʄʄʉʆʏɲ ʖʘʌʀʎ ʆɲ ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ʍɸ ʋʌʉɶɸʆɹʍʏɸʌɻ ɷɿɸʌɸʑʆɻʍɻ ɻ
ɴɲʍɿʅʊʏɻʏɳʏɻʎ͘
ʍʏͿȸɸʋɲʆɲʄɻʗɿʅʊʏɻʏɲʏɻʎʃɲʏɲɶɶɸʄʄʊʅɸʆɻʎʋɲʌɳɴɲʍɻʎʘʎʋʌʉʎʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆɹʆɲʃʌʀʍɿʅʉ
ʍʏʉɿʖɸʀʉ͕ ʋʌʉʎ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏʉʐ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ʐʋʉʏʌʉʋɼʎ͘ Ⱦʌʀʍɿʅɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɸʀʆɲɿ ʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻɿɷʀʘʎʏʉʃɲʏɲɶɶɸʄʄʊʅɸʆʉʋʌʊʍʘʋʉ͕ɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ͕ʏʉʋʌʉʁʊʆ͕ʏʉʐʄɿʃʊɼɸʀɷʉʎ͕ɻ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʃɲɿʏʉʍɻʅɸʀʉɷɿɳɽɸʍɻʎ͘
ɺͿɃʖʌʊʆʉʎʏɹʄɸʍɻʎʏɻʎʃɲʏɲɶɶɸʄʄʊʅɸʆɻʎʋɲʌɳɴɲʍɻʎ͘
ɻͿȵɿɷɿʃɹʎʋɸʌɿʍʏɳʍɸɿʎʃɿʆɷʑʆʉʐ͕ʉɿʉʋʉʀɸʎʍʐʆʏʌɹʖʉʐʆʊʏɲʆʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲɲʔʉʌɳ͗
;ŝͿʍɸʃɲɿʌʉʍʃʉʋɿʃɼʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑʔʉʌɹɲɼɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʋʉʐɲʋʉɴʄɹʋɸɿ
ʍʏɻʆɸʋɿɷʀʘʇɻʋɲʌɳʆʉʅʉʐʉʔɹʄʉʐʎɸɿʎɴɳʌʉʎʏʘʆʃɲʏɲʆɲʄʘʏʙʆɼͬʃɲɿɲʆʏɲɶʘʆɿʍʏɿʃʙʆ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ͘
;ŝŝͿ ʍɸ ʋɲʌɲɴɳʍɸɿʎ ʋʉʐ ɽʀɶʉʐʆ ʅɸ ʉʋʉɿʉʆɷɼʋʉʏɸ ʏʌʊʋʉ ɸʐɲʀʍɽɻʏɸʎ ʉʅɳɷɸʎ͕ ɷɻʄɲɷɼ
ɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲʔʐʍɿʃʙʆʋʌʉʍʙʋʘʆʋʉʐɲʆɼʃʉʐʆʍɸɸɿɷɿʃɹʎʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ͕ʄʊɶʘʃʉɿʆʘʆɿʃʙʆ
ʋɸʌɿʍʏɳʍɸʘʆɼͬʃɲɿɿɷɿɲʀʏɸʌʘʆʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʙʆ͕ʊʋʘʎ͕ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳ͕ɻɻʄɿʃʀɲ͕ʏʉɶɹʆʉʎ͕
ɻʐɶɸʀɲʏʉʐʎ͕ʉʗɻʔɿɲʃʊʎɲʆɲʄʔɲɴɻʏɿʍʅʊʎʃɲɿɻʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʏʉʐʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻ͘
ȸȵʋɿʏʌʉʋɼɲʌʖɿʃɳɸʇɸʏɳɺɸɿʏɲʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳʃʌɿʏɼʌɿɲɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎʐʋʊʍʏʉɿʖɸʀɲɲɹʘʎʃɲɿɷ
ʏʉʐɅʀʆɲʃɲʋʉʐɲʃʉʄʉʐɽɸʀ͘
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Ʌʀʆɲʃɲʎ͗Ⱦʌɿʏɼʌɿɲɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎʃɲʏɲɶɶɸʄɿʙʆʃɲɿɴɲɽʅʉʄʊɶɻʍɻ
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳʃʌɿʏɼʌɿɲɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ

ȵʆɹʌɶɸɿɲ
ȵɳʆ ɻ ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲ ɷɸʆ ɸʅʋʀʋʏɸɿ ʍʏʉ ʋɸɷʀʉ

ɲ͘

ɇʐʅɴɲʏʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲʎ ʅɸ ʏɿʎ ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ɉɅȰȰɈ ɲʌʖɸɿʉɽɸʏɸʀʏɲɿ ʃɲɿ
ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎʏʉʐɉʋ͘Ȱ͘Ȱ͘Ɉ͘

ʋʌʉʘɽɸʀʏɲɿ ʍʏɻʆ ʃɲɽ͛ ʑʄɻʆ ɲʌʅʊɷɿɲ ɲʌʖɼ ɼ
ʔʉʌɹɲ͘
ȵɳʆɷɸʆʐʋɳʌʖʉʐʆʏɲɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲʋʉʐ

ɴ͘

ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɸʇɲɶʘɶɼ ɷɿɸʌɸʑʆɻʍɻʎ

Ʌʄɻʌʊʏɻʏɲʃɲɿɴɲʍɿʅʊʏɻʏɲʏɻʎ

ɼͬʃɲɿ ʏʉ ʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉ ʏɻʎ ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲʎ ɸʀʆɲɿ

ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲʎ

ʋʌʉʔɲʆʙʎ

ɲɴɳʍɿʅʉ

ʃɲɿ

ɲʍʏɼʌɿʃʏʉ͕

ɻ

ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲɲʌʖɸɿʉɽɸʏɸʀʏɲɿ͘
Ⱦɲʏ͛ ɲʌʖɼʆ ɸʃʏʀʅɻʍɻ ʊʏɿ ɻ ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲ
ɲʔʉʌɳʍɸʋɲʌɳɴɲʍɻɼʅɻʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻ
ɶ͘

ʋʌʉʎ ʏʉ ɿʍʖʑʉʆ ɸʆʘʍɿɲʃʊ ʃɲɿ ɸɽʆɿʃʊ
ʆʉʅʉɽɸʏɿʃʊͲʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃʊ ʋʄɲʀʍɿʉ ;ʃɲʏɳ
ʏɻʆɹʆʆʉɿɲʏɻʎʋɲʌ͘ϯʏʉʐɳʌɽʌʉʐϮͿ͘

ȵɳʆɻʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲɷɸʆɲʔʉʌɳʍɸʋɲʌɳɴɲʍɻɼʅɻ
ʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻ ʋʌʉʎ ʏʉ ɿʍʖʑʉʆ ɸʆʘʍɿɲʃʊ ʃɲɿ
ɸɽʆɿʃʊ

ʆʉʅʉɽɸʏɿʃʊͲʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃʊ

ʋʄɲʀʍɿʉ͕

ɲʌʖɸɿʉɽɸʏɸʀʏɲɿ͘
ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʋɲʆɲʄɲʅɴɲʆʊʅɸʆɻʎ ʐʋʉɴʉʄɼʎ
ʃɲʏɲɶɶɸʄɿʙʆɲʋʊʏʉʆʀɷɿʉʃɲʏɲɶɶɹʄʄʉʆʏɲ͕ʖʘʌʀʎ

ɷ͘

ʆɲ ɹʖɸɿ ɲʋʉɷɸɿʖɽɸʀ ɻ ɲʃʌʀɴɸɿɲ ʏʘʆ ɿʍʖʐʌɿʍʅʙʆ

Ȱʇɿʉʋɿʍʏʀɲʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲʎ

ʏʉʐ

ʍɸ

ʋʌʉɶɸʆɹʍʏɸʌɸʎ

ɷɿɸʌɸʐʆɼʍɸɿʎ͕

ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲɲʌʖɸɿʉɽɸʏɸʀʏɲɿ͘


ɸ͘

ȲɲɽʅʉʄʉɶʉʑʅɸʆɲȾʌɿʏɼʌɿɲȰʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ
ȵʋɲʆɲʄɻʗɿʅʊʏɻʏɲ

ɼ

ʍʐʆɹʖɿʍɻ

ʏɻʎ

ʃɲʏɲɶɶɸʄʄʊʅɸʆɻʎʋɲʌɳɴɲʍɻʎ

E/сϭ

Ky/сϬ

ϭ

Ϭ

ϭ

Ϭ

Ƀ ʖʌʊʆʉʎ ɲʋʊ ʏɻ ɷɿɲʋʀʍʏʘʍɻ ʏʉʐ
ʍʏ͘ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏʉʎ ɷɸʆ  ɷʐʍʖɸʌɲʀʆɸɿ ʏɻʆ
ɷɿɸʇɲɶʘɶɼʏʉʐɸʄɹɶʖʉʐ

ɺ͘

Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏʉʐ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɿʎ

ɍɲʅɻʄɼΎ

ϭ

ɳʅɸʍɸʎɼɹʅʅɸʍɸʎɸʋɿɷʌɳʍɸɿʎʍʏʉʃʉɿʆʊɼ

ɀɸʍɲʀɲΎ

Ϯ

ʃɲɿɸʋʀʏʉʐɷɻʅʉʍʀʉʐʍʐʅʔɹʌʉʆʏʉʎ

ɉʗɻʄɼΎ

ϯ

ȴɸʆʐʋɳʌʖɸɿ
ʃʀʆɷʐʆʉʎсϬ

ɻ
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ȵɿɷɿʃɹʎʋɸʌɿʍʏɳʍɸɿʎʃɿʆɷʑʆʉʐ͗
ŝŝŝ͘ ʐɳʄʘʏɻʃɲʏɻɶʉʌʀɲʃɲʏɲʆɲʄʘʏʙʆ͕
ɻ͘

ɼ
ŝǀ͘ Ⱦʀʆɷʐʆʉʎ


ϭ

ɲʋʊ

ʃɲɿʌʉʍʃʉʋɿʃɹʎ

Ϭ



ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɹʎ͘

ȵʔʊʍʉʆ ɻ ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲ ɷɸʆ ɲʌʖɸɿʉɽɸʏɸʀʏɲɿ͕ ɻ ȵʋɿʏʌʉʋɼ ʋʌʉʖʘʌɸʀ ʍʏɻ ɴɲɽʅʉʄʊɶɻʍɻ ʏɻʎ
ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲʎ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɲ ʃʌɿʏɼʌɿɲ ʏʉʐ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐ Ʌʀʆɲʃɲ ʙʍʏɸ ɻ ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲ ʆɲ
ʃɲʏɲʏɲʖɽɸʀʍɸʃɳʋʉɿɲɲʋʊʏɿʎʃɳʏʘɽɿʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ͗
ɲͿ ɍʘʌʀʎ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆ͗ ɇʐʆʉʄɿʃɼ ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ Ϭ͘ ȸ ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲ ʏʀɽɸʏɲɿ ʍʏʉ
ɲʌʖɸʀʉ͘
ɴͿ ɇɻʅɲʆʏɿʃɼ͗ ɇʐʆʉʄɿʃɼ ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ ϭͲϰ͘ ȸ ɷɿɸʌɸʑʆɻʍɻ ʏɻʎ ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲʎ
ɸʆʏɳʍʍɸʏɲɿ ʍʏʉʆ ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʊ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊ ɸʄɹɶʖʘʆ ʏʘʆ ʃɲɽ͛ ʑʄɻʆ ɲʌʅʊɷɿʘʆ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ͘
ɶͿ Ʌʉʄʑ ʍɻʅɲʆʏɿʃɼ͗ ɇʐʆʉʄɿʃɼ ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ ϱͲϲ͘ ȸ ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲ ɷɿɸʌɸʐʆɳʏɲɿ
ɳʅɸʍɲ ʃɲɿ ʃɲʏɳ ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲ͕ ɲʆɸʇɳʌʏɻʏɲ ɲʋʊ ʏɲ ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃɳ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ɸʄɹɶʖʘʆ
ʏʘʆʃɲɽ͛ʑʄɻʆɲʌʅʊɷɿʘʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆ͘

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ioυνίου 2021
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2968/06.07.2021

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.

*02029680607210016*

