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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Μαΐου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1018/104012
Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτροπής, για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (ΕΕ L 12, της 14.1.2012, σ.14).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περίπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 62 του
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» (Α’32).
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α’98).
2. Τους κανονισμούς, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
α) εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτροπής, για τα πρότυπα εμπορίας του ελαιολάδου (ΕΕ L
12, της 14.01.2012, σ. 14),
β) (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ.
1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ
της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και
2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της
Επιτροπής Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον
ΕΟΧ (ΕΕ L 304, της 22.11.2011, σ. 18),
γ) (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης

Αρ. Φύλλου 1678

των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/1972, (ΕΟΚ) αριθ.
234/1979, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007
του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, της 20.12.2013, σ. 671).
3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
4. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
5. Την 243/14.01.2020 απόφαση του πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή» (Β’36).
6. Το ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων,
άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου
Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Α’199), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 9 του
ν. 3752/2009 «Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και
άλλες διατάξεις» (Α’ 40).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
Με την απόφαση αυτή καθορίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012 της Επιτροπής, για τα
πρότυπα εμπορίας των ελαίων, που αναφέρονται στο
σημείο 1 στοιχεία α’ και β’ και στα σημεία 3 και 6 του
μέρους VIII του παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΕ)
αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, σε επίπεδο λιανικού εμπορίου, όπως αυτό
ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του εκτελεστικού
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012.
Άρθρο 2
Μείγματα ελαιολάδων και άλλων φυτικών ελαίων
Απαγορεύεται η παραγωγή στη χώρα μειγμάτων εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, παρθένου ελαιολάδου,
ελαιολάδου και πυρηνελαίου με άλλα φυτικά έλαια, με
σκοπό τη διάθεσή τους για εσωτερική κατανάλωση, σε
εφαρμογή του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 6
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012.
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Άρθρο 3
Έγκριση επιχειρήσεων
1. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν εγκαταστάσεις συσκευασίας ελαίων του άρθρου 1 στη χώρα, λαμβάνουν
έγκριση και αλφαριθμητικό κωδικό αναγνώρισης από
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (εφεξής ΥΠΑΑΤ), σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 9 του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012.
2. Για τη χορήγηση της έγκρισης και του αλφαριθμητικού κωδικού αναγνώρισης οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων της παρ. 1 υποβάλλουν αίτηση (σύμφωνα
με το υπόδειγμα Ι του παραρτήματος του άρθρου 9),
στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
(εφεξής ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας της οποίας
βρίσκονται οι εγκαταστάσεις τους.
Όταν η έδρα της επιχείρησης και οι εγκαταστάσεις
συσκευασίας της επιχείρησης υπάγονται σε διαφορετικές ΔΑΟΚ, η αίτηση κοινοποιείται και στη ΔΑΟΚ που
βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης. Όταν η έδρα της επιχείρησης είναι εκτός της χώρας, η επιχείρηση οφείλει
να ορίσει υπεύθυνο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για τις
εγκαταστάσεις συσκευασίας ελαίων, το οποίο και υποβάλλει τη σχετική αίτηση στη ΔΑΟΚ στην περιοχή της
οποίας βρίσκονται οι εγκαταστάσεις. Αν μία επιχείρηση
έχει περισσότερες από μία εγκαταστάσεις συσκευασίας
ελαίων του άρθρου 1, ακολουθείται η διαδικασία του
παρόντος άρθρου για κάθε εγκατάσταση χωριστά και
χορηγείται διαφορετική έγκριση και αλφαριθμητικός
κωδικός αναγνώρισης για κάθε μία.
3. Οι αιτούντες μαζί με την αίτηση προσκομίζουν τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Άδεια λειτουργίας ή αποδεικτικό υποβολής στην
αρμόδια αρχή της γνωστοποίησης για την άσκηση της
δραστηριότητας της συσκευασίας ελαίων σύμφωνα με
το ν. 4442/2016 (Α’230) ή κοινοποίηση της γνωστοποίησης που υποβάλλεται προκειμένου μία επιχείρηση να
λειτουργήσει μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ και τα στοιχεία που
δηλώνονται με αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 2 της
υπουργικής απόφασης 32790/392/Φ.15 (1061 Β’/2017).
β) Σχέδια κάτοψης των εγκαταστάσεων συσκευασίας
και των δεξαμενικών χώρων.
γ) Τα νομικά πρόσωπα, όπως εταιρείες, Ν.Π.Δ.Δ., συνεταιρισμοί, Ιερές Μονές, οργανώσεις και ομάδες παραγωγών:
γα) επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που αποδεικνύει την κτήση νομικής προσωπικότητας,
γβ) αντίγραφο του καταστατικού ή του κανονισμού
λειτουργίας, θεωρημένο από την κατά περίπτωση
αρμόδια αρχή, στις περιπτώσεις που από την ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται υποχρέωση σύνταξης αυτών και βεβαίωση από την κατά περίπτωση
αρμόδια αρχή για όλες τις τυχόν μεταβολές τους
και
γγ) νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησής τους.
δ) Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχείρηση, βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια ΔΟΥ
και βεβαίωση περί μη διακοπής τους.
4. Η έγκριση των επιχειρήσεων συσκευασίας ελαίων
και η χορήγηση του αλφαριθμητικού κωδικού αναγνώρι-
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σής τους, ο οποίος είναι μοναδικός για κάθε επιχείρηση,
δίδεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύστερα από εισήγηση του Τμήματος
Ελαίας Ελαιολάδου και Επ. Ελιάς, της Δ/νσης Αξιοποίησης
και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ. Ο αλφαριθμητικός κωδικός αναγνώρισης αναγράφεται υποχρεωτικά
σε όλες τις συσκευασίες των ελαίων που συσκευάζει η
επιχείρηση.
5. Ο αλφαριθμητικός κωδικός αναγνώρισης έχει την
κάτωθι μορφή:
Ε

L

4

0

Τα δύο πρώτα στοιχεία συμπληρώνονται με τα γράμματα EL (χαρακτηριστικά της χώρας ELLAS). Τα δυο επόμενα με τον κωδικό 40 (χαρακτηριστικός για τις επιχειρήσεις συσκευασίας ελαιολάδου και πυρηνελαίου). Τα
τελευταία τρία ψηφία συμπληρώνονται με τον αριθμό
αναγνώρισης της επιχείρησης.
6. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ καταρτίζει και τηρεί μητρώο των επιχειρήσεων συσκευασίας ελαίων που έχουν εγκριθεί και
λάβει αλφαριθμητικό κωδικό αναγνώρισης.
7. Οι επιχειρήσεις συσκευασίας ελαίων που έχουν
εγκριθεί και λάβει αλφαριθμητικό κωδικό αναγνώρισης
υποχρεούνται:
1) να αποθηκεύουν σε χωριστούς δεξαμενικούς χώρους τα εξαιρετικά παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα
διαφορετικής καταγωγής,
2) να διαθέτουν όλα τα παραστατικά που τεκμηριώνουν την προέλευση των ελαίων που συσκευάζουν,
3) να τηρούν για τις ποσότητες εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, παρθένου ελαιολάδου, ελαιολάδου και
πυρηνελαίου που εξέρχονται (καρτέλες αποθήκης ανά
τυποποιημένο προϊόν (δηλαδή ανά ετικέτα) το οποίο
τυποποιείται είτε για την επιχείρηση είτε για λογαριασμό τρίτων-"φασόν")και εισέρχονται από και προς την
επιχείρηση, πέραν των λογιστικών βιβλίων που προβλέπει ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
(Κ.Φ.Α.Σ.), ειδικές καρτέλες αποθήκης, σύμφωνα με το
υπόδειγμα VI του παραρτήματος του άρθρου 9, εκτός
από τις περιπτώσεις που η τήρηση των σχετικών στοιχείων γίνεται ηλεκτρονικά.
4) να ενημερώνουν την αρμόδια ΔΑΟΚ για κάθε μεταβολή των στοιχείων του φακέλου βάσει των οποίων
χορηγείται η έγκριση. Οι μεταβολές αυτές γνωστοποιούνται από τη ΔΑΟΚ στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και
Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ.
5) να τηρούν τις σχετικές διατάξεις της εθνικής και
ενωσιακής νομοθεσίας μεταξύ των οποίων και τις διατάξεις των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 και (ΕΚ) αριθ.
2023/2006 και τις λοιπές ειδικές απαιτήσεις της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τα υλικά που
έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
Άρθρο 4
Ανάκληση - Τροποποίηση της έγκρισης
των επιχειρήσεων
1. Η απόφαση έγκρισης του άρθρου 3 ανακαλείται με
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
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φίμων και ο αλφαριθμητικός κωδικός διαγράφεται από
το μητρώο της παρ. 6 του ίδιου άρθρου:
α) σύμφωνα με το άρθρο 7,
β) αν από τους ελέγχους του άρθρου 6 διαπιστωθεί
ότι η επιχείρηση έχει διακόψει τη δραστηριότητα της
συσκευασίας ελαίων,
γ) αν ο υπεύθυνος της επιχείρησης υποβάλει αίτηση
ανάκλησης της έγκρισης στην οικεία ΔΑΟΚ. Η αίτηση
διαβιβάζεται από τη ΔΑΟΚ στη Διεύθυνση Αξιοποίηση
και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ, συνοδευόμενη
από την σχετική εισήγηση του κλιμακίου ελέγχου του
άρθρου 5.
2. Η απόφαση έγκρισης του άρθρου 3 τροποποιείται
με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων αν αλλάξει η επωνυμία της επιχείρησης ή
μετεγκατασταθούν οι εγκαταστάσεις συσκευασίας της,
μετά από αίτηση που υποβάλλει ο υπεύθυνος της επιχείρησης (υπόδειγμα II του παραρτήματος του άρθρου 9)
στη ΔΑΟΚ του τόπου όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις
συσκευασίας της επιχείρησης. Όταν γίνεται μετεγκατάσταση σε περιοχή αρμοδιότητας διαφορετικής ΔΑΟΚ,
η αίτηση υποβάλλεται στη ΔΑΟΚ της περιοχής όπου
βρίσκονται οι νέες εγκαταστάσεις και κοινοποιείται στη
ΔΑΟΚ της περιοχής όπου βρίσκονταν οι αρχικές εγκαταστάσεις. Σε αυτήν την περίπτωση ένα αντίγραφο του
φακέλου της επιχείρησης αποστέλλεται από τη ΔΑΟΚ
των αρχικών εγκαταστάσεων στη ΔΑΟΚ που βρίσκονται
οι νέες εγκαταστάσεις.
3. Η αίτηση της παρ. 2 συνοδεύεται από:
α) στην περίπτωση αλλαγής της επωνυμίας τα δικαιολογητικά των περίπτ. α’ και γ’ και κατά περίπτωση της
περίπτ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 3, όπου φαίνεται η αλλαγή της επωνυμίας,
β) στην περίπτωση μετεγκατάστασης τα δικαιολογητικά των περίπτ. α’ και β’ και κατά περίπτωση της περίπτ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 3 καθώς και υπεύθυνη
δήλωση για την διακοπή της λειτουργίας των παλαιών
εγκαταστάσεων.
4. Οι αιτήσεις της παρ. 2 ελέγχονται από το κλιμάκιο
ελέγχου της οικείας ΔΑΟΚ του άρθρου 5 και διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ συνοδευόμενες από πρακτικό ελέγχου, σύμφωνα με το υπόδειγμα V του παραρτήματος
του άρθρου 9.
Άρθρο 5
Κλιμάκια ελέγχου
1. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συνιστάται με απόφαση του Περιφερειάρχη, κατόπιν εισήγησης της οικείας
ΔΑΟΚ, διμελές κλιμάκιο ελέγχου, στο οποίο συμμετέχουν υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας
Γεωπόνου ή TE Γεωπονίας/Τεχνολόγων Γεωπονίας ή TE
Τεχνολόγων Τροφίμων.
Αν δεν υπάρχουν υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικότητας Γεωπόνου ή TE Γεωπονίας/Τεχνολόγων Γεωπονίας ή TE Τεχνολόγων Τροφίμων συμμετέχουν
υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή TE Διοικητικού - Λογιστικού ή TE
Λογιστικού κατά προτεραιότητα.
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2. Έργο των κλιμακίων είναι ο έλεγχος των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων συσκευασίας ελαίων που
βρίσκονται στην περιοχή αρμοδιότητάς τους:
α) για τη χορήγηση της έγκρισης βάσει του άρθρου 3,
της ανάκλησης ή της τροποποίησης της έγκρισης βάσει
του άρθρου 4.
β) για την εξακρίβωση της τήρησης των όρων χορήγησης της έγκρισης και των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων
της εγκεκριμένης επιχείρησης.
Άρθρο 6
Έλεγχοι
1. Οι έλεγχοι της περίπτ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 5
που πραγματοποιούν τα κλιμάκια του ίδιου άρθρου για
τη χορήγηση της έγκρισης της επιχείρησης, διακρίνονται
σε διοικητικούς και επιτόπιους. Οι διοικητικοί έλεγχοι
αφορούν στην πληρότητα των υποβληθέντων φακέλων.
Μετά την ολοκλήρωση των διοικητικών ελέγχων διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι, με σκοπό τη διαπίστωση της
ορθότητας και ακρίβειας των δηλουμένων στην αίτηση
έγκρισης στοιχείων.
2. Μετά το πέρας των ελέγχων της παρ. 1, το αργότερο
ένα μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης των σχετικών αιτήσεων έγκρισης, τα κλιμάκια προβαίνουν στη
σύνταξη πρακτικού σε δύο αντίγραφα σύμφωνα με το
υπόδειγμα III του παραρτήματος του άρθρου 9. Στο πρακτικό βεβαιώνεται:
1. η πληρότητα του φακέλου της αίτησης,
2. εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση
της έγκρισης του άρθρου 3. Ένα αντίγραφο πρακτικού
του κλιμακίου ελέγχου, μαζί με το σχετικό φάκελο του
αιτούντος, διαβιβάζεται από τη ΔΑΟΚ, εντός προθεσμίας
δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση των ελέγχων,
στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων
του ΥΠΑΑΤ. Όταν η έδρα της επιχείρησης και οι εγκαταστάσεις συσκευασίας της υπάγονται σε διαφορετικές
ΔΑΟΚ, συντάσσεται και τρίτο αντίγραφο του πρακτικού
και μαζί με ένα πλήρες αντίγραφο του φακέλου αποστέλλονται, από τη ΔΑΟΚ όπου διενεργήθηκε ο έλεγχος
στη ΔΑΟΚ όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης.
3. Οι έλεγχοι της περίπτ. β’ της παρ. 2 του άρθρου
5 που πραγματοποιούν τα κλιμάκια του ίδιου άρθρου
για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων χορήγησης
της έγκρισης, των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων της
εγκεκριμένης επιχείρησης, πραγματοποιούνται με διασταυρώσεις στοιχείων (όπως τιμολογίων, δελτίων αποστολής, καρτελών αποθήκης) και αφορούν ιδίως στην
επαλήθευση της συμφωνίας μεταξύ των εισερχομένων
και εξερχόμενων ποσοτήτων ελαίων με εκείνες που παραμένουν αποθηκευμένες στους δεξαμενικούς χώρους.
Για τις ποσότητες του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου
και του παρθένου ελαιολάδου ελέγχεται και αν προσδιορίζεται η καταγωγή τους.
4. Οι έλεγχοι της παρ. 3 διενεργούνται με βάση ανάλυση κινδύνου και τουλάχιστον μία φορά κάθε δυο χρόνια σε όλες τις εγκεκριμένες επιχειρήσεις συσκευασίας
ελαίων που διαθέτουν εγκαταστάσεις στην περιοχή
αρμοδιότητας κάθε ΔΑΟΚ. Έκτακτοι έλεγχοι μπορεί να
διενεργούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας.
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5. Μετά τη διενέργεια κάθε ελέγχου της παρ. 3 τα
κλιμάκια προβαίνουν στη σύνταξη πρακτικού, σύμφωνα με το υπόδειγμα IV του παραρτήματος του άρθρου
9, σε δυο αντίγραφα, ένα εκ των οποίων τηρείται στο
αρχείο της υπηρεσίας. Το δεύτερο αντίγραφο διαβιβάζεται από την αρμόδια ΔΑΟΚ στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ. Όταν η έδρα
της επιχείρησης και οι εγκαταστάσεις συσκευασίας της
υπάγονται σε διαφορετικές ΔΑΟΚ συντάσσεται και τρίτο
αντίγραφο το οποίο αποστέλλεται στη ΔΑΟΚ της έδρας
της επιχείρησης.
6. Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ):
α) πραγματοποιεί ελέγχους με βάση ανάλυση κινδύνου:
i) για τη διασφάλιση της συμφωνίας ενός δείγματος
ελαιολάδου που διατίθεται στο εμπόριο με τη δηλωθείσα
κατηγορία, σύμφωνα με το άρθρο 2α του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2568/1991,
ii) για την επισήμανση σύμφωνα με το άρθρο 8α του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012.
Οι ανωτέρω έλεγχοι πρέπει να είναι πλήρεις. Η πληρότητα των ελέγχων συνίσταται στη διενέργεια ελέγχου
για όλες τις απαιτούμενες παραμέτρους της ενωσιακής
νομοθεσίας ανά δείγμα.
Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους κοινοποιεί στον
αρμόδιο Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ και στη Γενική
Δ/νση Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ, τον προγραμματισμό των
παραπάνω ελέγχων για το συγκεκριμένο ημερολογιακό
έτος.
β) Παραλαμβάνει τις αιτήσεις εξακρίβωσης των αμφισβητούμενων ενδείξεων της σήμανσης και προβαίνει σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με το άρθρο 8
του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 29/2012.
7. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. διαβιβάζει στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και
Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ, το αργότερο μέχρι
την 15η Απριλίου κάθε έτους, ετήσια έκθεση που αφορά
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και η οποία περι-
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λαμβάνει όλες τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 10 του εκτελεστικού κανονισμού(ΕΕ) αριθ. 29/2012,
προκειμένου αυτή να προβεί στις προβλεπόμενες κοινοποιήσεις προς την Ε.Ε.
Άρθρο 7
Κυρώσεις
Όταν οι αρμόδιες αρχές ελέγχου των άρθρων 5 και 6
διαπιστώνουν μη συμμορφώσεις επιχειρήσεων συσκευασίας ελαίων με τις διατάξεις της παρούσας, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4235/2014 (Α’ 32) και ιδίως τα άρθρα 3 έως 6, 12, 22, οι παρ. 1, 2 περίπτ. α’ και β’, 3, 4, 5 και
6 του άρθρου 23, καθώς και τα άρθρα 24, 25, 27 και 35.
Άρθρο 8
Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις
1. Οι αποφάσεις έγκρισης και οι αλφαριθμητικοί κωδικοί αναγνώρισης που έχουν χορηγηθεί σε επιχειρήσεις
συσκευασίας ελαίων του άρθρου 1 σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εξακολουθούν
να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας
απόφασης, εφόσον πληρούνται οι όροι έγκρισης του
άρθρου 3 της παρούσας.
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η 323902/18.09.2009 απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων (Β’ 2026).
3. Αιτήσεις χορήγησης αλφαριθμητικού κωδικού αναγνώρισης που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος
της παρούσας, θεωρούνται ως εμπρόθεσμες και εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 9
Παράρτημα
Στην παρούσα απόφαση προσαρτάται Παράρτημα, με
υποδείγματα Ι έως VI, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος αυτής.
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ȰȻɈȸɇȸ
ɇɈɃȻɍȵȻȰȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ
ȵʋʘʆʐʅʀɲʏɻʎȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲʎ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ȴͬʆʍɻȶɷʌɲʎʏɻʎȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ȴͬʆʍɻȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆʏɻʎȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ

Ȱ͘Ɍ͘ɀ͘ȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗
ȴ͘Ƀ͘ɉ͘ȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘

ɇɈɃȻɍȵȻȰȵȾɅɆɃɇɏɅɃɉ͗
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘
ȴͬʆʍɻ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗
Ȱ͘ȴ͘Ɉ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʃɷʉʍɻʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗
ȵʃɷʉʑʍɲȰʌʖɼ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘
Ȱ͘Ɍ͘ɀ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘͘

ȴ͘Ƀ͘ɉ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘









ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ͙͙͙͙͙͙ͬͬ͘͘͘
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ

ɉɅɃȴȵȻȳɀȰȻ
  
  ɅɆɃɇɈɃ
  ɉɅɃɉɆȳȵȻɃȰȳɆɃɈȻȾȸɇȰɁȰɅɈɉɂȸɇ
  ȾȰȻɈɆɃɌȻɀɏɁ

ȴͬɁɇȸȰɂȻɃɅɃȻȸɇȸɇȾȰȻɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰɇ
 ɈɆɃɌȻɀɏɁ
  ɈɀȸɀȰȵȿȰȻȰɇ͕ȵȿȰȻɃȿȰȴɃɉȾȰȻȵɅ͘ȵȿȻȰɇ
  ɀȵɁȰɁȴɆɃɉϮϮ͕ϭϬϱϱϮȰȺȸɁȰ
  
  ȴȻȰɈȸɇ

ȴͬɁɇȸɇȰȳɆɃɈȻȾȸɇɃȻȾɃɁɃɀȻȰɇȾȰȻ
 ȾɈȸɁȻȰɈɆȻȾȸɇ͙͙͘͘
  
  

ɇɸ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐ ɸʃʏɸʄɸʍʏɿʃʉʑ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ
 ;ȵȵͿɲʌɿɽ͘ϮϵͬϮϬϭϮʏɻʎȵʋɿʏʌʉʋɼʎ͕ʍɲʎ
  ʐʋʉɴɳʄʄʘɲʀʏɻʍɻɹɶʃʌɿʍɻʎɶɿɲʏɻʆʖʉʌɼɶɻʍɻ
  ɲʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʉʑʃʘɷɿʃʉʑɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻʎ͘
  
  
  
  
  

ɇʐʆɻʅʅɹʆɲ
ʍɲʎ
ʃɲʏɲɽɹʏʘ
ʔɳʃɸʄʉ
ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌɽʌʉϯʏɻʎ
 ɲʌɿɽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

ɲʋʊʔɲʍɻʎʏʉʐɉʋʉʐʌɶʉʑʃɲɿʏɻʎɉʔʐʋʉʐʌɶʉʑ
 ȰɶʌʉʏɿʃɼʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎʃɲɿɈʌʉʔʀʅʘʆ
  
  
  
  
  
  ɃͬȸȰɿʏ͙͙͘͘
  
  
  ɉʋʉɶʌɲʔɼͲɇʔʌɲɶʀɷɲ
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ɉɅɃȴȵȻȳɀȰȻ/

ȰȻɈȸɇȸɈɆɃɅɃɅɃȻȸɇȸɇ
ɇɈɃȻɍȵȻȰȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ
ȵʋʘʆʐʅʀɲʏɻʎȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲʎ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ȴͬʆʍɻȶɷʌɲʎʏɻʎȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ȴͬʆʍɻȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆʏɻʎȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ

Ȱ͘Ɍ͘ɀ͘ȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗
ȴ͘Ƀ͘ɉ͘ȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘



ɇɈɃȻɍȵȻȰȵȾɅɆɃɇɏɅɃɉ͗


Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘
ȴͬʆʍɻ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗
Ȱ͘ȴ͘Ɉ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʃɷʉʍɻʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗
ȵʃɷʉʑʍɲȰʌʖɼ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘
Ȱ͘Ɍ͘ɀ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘͘

ȴ͘Ƀ͘ɉ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘


ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ͙͙͙͙͙͙ͬͬ͘͘͘




 
 ɅɆɃɇɈɃ
 ɉɅɃɉɆȳȵȻɃȰȳɆɃɈȻȾȸɇȰɁȰɅɈɉɂȸɇ

ȾȰȻɈɆɃɌȻɀɏɁ
ȴͬɁɇȸȰɂȻɃɅɃȻȸɇȸɇȾȰȻɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰɇ

ɈɆɃɌȻɀɏɁ

ɈɀȸɀȰȵȿȰȻȰɇ͕ȵȿȰȻɃȿȰȴɃɉȾȰȻȵɅ͘ȵȿȻȰɇ

ɀȵɁȰɁȴɆɃɉϮϮ͕ϭϬϱϱϮȰȺȸɁȰ



ȴȻȰɈȸɇ
ȴͬɁɇȸɇȰȳɆɃɈȻȾȸɇɃȻȾɃɁɃɀȻȰɇȾȰȻ

ȾɈȸɁȻȰɈɆȻȾȸɇ͙͙͘͘




ɇɸ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐ ɸʃʏɸʄɸʍʏɿʃʉʑ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ
;ȵȵͿɲʌɿɽ͘ϮϵͬϮϬϭϮʏɻʎȵʋɿʏʌʉʋɼʎʃɲɿʏɻʎɲʌɿɽ͘

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
ɲʋʊʔɲʍɻʎʏʉʐɉʋʉʐʌɶʉʑʃɲɿʏɻʎɉʔʐʋʉʐʌɶʉʑ
Ȱɶʌʉʏɿʃɼʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ʃɲɿ Ɉʌʉʔʀʅʘʆ ʍɲʎ
ʐʋʉɴɳʄʄʘ ɲʀʏɻʍɻ ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏɻʎ ɲʌɿɽ͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ɲʋʊʔɲʍɻʎɹɶʃʌɿʍɻʎɶɿɲʏɻʆ
ʖʉʌɼɶɻʍɻ
ɲʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʉʑ
ʃʘɷɿʃʉʑ

ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻʎ












ɇʐʆɻʅʅɹʆɲ
ʍɲʎ
ʃɲʏɲɽɹʏʘ
ʔɳʃɸʄʉ
ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌɽʌʉϰʏɻʎ

ɲʌɿɽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘ɲʋʊʔɲʍɻʎ
ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶʉʑʃɲɿ ʏɻʎ ɉʔʐʋʉʐʌɶʉʑ Ȱɶʌʉʏɿʃɼʎ

ȰʆɳʋʏʐʇɻʎʃɲɿɈʌʉʔʀʅʘʆ




ɃͬȸȰɿʏ͙͙͘͘



ɉʋʉɶʌɲʔɼͲɇʔʌɲɶʀɷɲ
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ɅɆȰȾɈȻȾɃȵȿȵȳɍɃɉɍɃɆȸȳȸɇȸɇȰȿɌȰɆȻȺɀȸɈȻȾɃɉȾɏȴȻȾɃɉȰɁȰȳɁɏɆȻɇȸɇɇȵȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵȻɇ
ɇɉɇȾȵɉȰɇȻȰɇȵȿȰȻɏɁ;ȵȾɈȵȿȵɇɈȻȾɃɇȾȰɁɃɁȻɇɀɃɇ;ȵȵͿȰɆȻȺ͘ϮϵͬϮϬϭϮɈȸɇȵɅȻɈɆɃɅȸɇͿ















ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͙͙͙͙͙͙͙͙ 







ȴȸɀɃɇͬȾɃȻɁɃɈȸɈȰ͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 








ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰȵȿȵȳɍɃɉ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
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ʏʉɷɿʅɸʄɹʎʃʄɿʅɳʃɿʉʏʉʉʋʉʀʉʍʐʆɸʍʏɼɽɻʅɸʏɻʆɲʌɿɽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘
ȰʋʊʔɲʍɻʏʉʐɅɸʌɿʔɸʌɸɿɳʌʖɻ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ʃɲɿʏʉʉʋʉʀʉɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿɲʋʊʏʉʐʎ͗










ϭ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘





Ϯ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘





ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɸɸʋɿʏʊʋɿʉɹʄɸɶʖʉʍʏɿʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʋɲʌʉʐʍʀɲʏʉʐʐʋɸʐɽʑʆʉʐ
ʃ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
ʃɲɽʙʎʃɲɿɹʄɸɶʖʉʏʘʆʃɲʏɲʏɿɽɸʅɹʆʘʆʅɸʏɻʆɲʀʏɻʍɻɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆ͕ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲ
ʖʉʌɻɶɻɽɸʀɲʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊʎʃʘɷɿʃʊʎɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻʎʍʏɻʆɸʆʄʊɶʘɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲʎ͘

Ɉɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʏʉʐɸʄɹɶʖʉʐɹʖʉʐʆʘʎɲʃʉʄʉʑɽʘʎ͗


ϭ͘



 
ȵɅɏɁɉɀȻȰ







ɈȰɍ͘ȴͬɁɇȸȵȴɆȰɇ



ɈȸȿȵɌɏɁɃͲͲD/>





ɈȸȿȵɌɏɁɃͲͲD/>





ɁɃɀȻȾȸɀɃɆɌȸ



















ɈȰɍ͘ȴͬɁɇȸ
ȵȳȾȰɈȰɇɈȰɇȵɏɁ
ȰɆȻȺɀɃɇȰȴȵȻȰɇ
ȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰɇͲ
ȳɁɏɇɈɃɅɃȻȸɇȸ
Ȱ͘Ɍ͘ɀ
ȰɆ͘ɅɆɏɈ͘ȰȻɈȸɇȸɇȳȻȰ
ɍɃɆȸȳȸɇȸ
ȰȿɌȰɆȻȺɀȸɈȻȾɃɉ
ȾɏȴȻȾɃɉȰɁȰȳɁɏɆȻɇȸɇ
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Ϯ͘Ɉɲɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳʋʉʐʃɲʏɲʏɹɽɻʃɲʆʅɸʏɻʆɲʌɿɽ͘ʋʌʘʏ͙͙͙͙͙͘͘͘͘ɲʀʏɻʍɻ
ɸʀʆɲɿ͗









ɁȰȻ

ɃɍȻ





ϭ͘ɇɍȵȴȻɃɈɏɁȵȳȾȰɈȰɇɈȰɇȵɏɁȾȰȻɈɏɁ


ȴȵɂȰɀȵɁȻȾɏɁɍɏɆɏɁ





Ϯ͘ȰȴȵȻȰȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰɇͲȳɁɏɇɈɃɅɃȻȸɇȸ










ϯ͘ȵȳȳɆȰɌɃɇɉɀɌɏɁȰɀȵɈɃȰɆȺɆɃϯɅȰɆ͘ϯȳͿȹȴͿɈȸɇ
ȰɆȻȺ͙͙͙͙͙͙͘ȰɅɃɌȰɇȸɇɈɃɉɉɅɃɉɆȳɃɉȾȰȻɈȸɇ


ɉɌɉɅɃɉɆȳɃɉɉɅȰȰɈ








ϰ͘ȵȳȳɆȰɌɃɃɆȻɇɀɃɉɁɃɀȻɀɃɉȵȾɅɆɃɇɏɅɃɉ
















ȸɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻɷɿɲɽɹʏɸɿ͗





 


ɁȰȻ
ɃɍȻ
Ⱦʏɿʌɿɲʃɹʎʃɲɿɀɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃɹʎȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ

ɇʐʍʃɸʐɲʍʀɲʎ




 



ȴɸʇɲʅɸʆɿʃʉʑʎʖʙʌʉʐʎʃɲʏɳʄʄɻʄʉʐʎɶɿɲʏɻʆ



ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻɸʄɲɿʉʄɳɷʉʐʃɲɿʋʐʌɻʆɸʄɲʀʉʐ͘


ɉʋɳʌʖɸɿʍʐʅʔʘʆʀɲʍʖɸɷʀʉʐɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ
ʃɲɿɷɸʇɲʅɸʆɿʃʙʆʖʙʌʘʆʅɸʏɻʆʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻ


ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ

 
















Ȳɸɴɲɿʙʆɸʏɲɿʊʏɿʉɿʋɲʌɲʋɳʆʘɹʄɸɶʖʉɿɷɿɸʇɼʖɽɻʍɲʆʃɲʆʉʆɿʃɳʃɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎɸʆʘʍɿɲʃɹʎʃɲɿ
ɸɽʆɿʃɹʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ;ɸʃʏɸʄɸʍʏɿʃʊʃɲʆʉʆɿʍʅʊ;ȵȵͿɲʌɿɽ͘ϮϵͬϮϬϭϮʃɲɿʏɻʆɲʌɿɽ͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ɲʋʊʔɲʍɻʏʉʐɉʋʉʐʌɶʉʑʃɲɿʏɻʎɉʔʐʋʉʐʌɶʉʑȰɶʌʉʏɿʃɼʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎΘɈʌʉʔʀʅʘʆ͘Ϳ
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͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
 




Ʌʌʊʏɲʍɻʋɸʌʀʋʄɻʌʊʏɻʏɲʎɼʅɻʏɻʎɲʀʏɻʍɻʎɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻʎʃɲɿʏʘʆʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸʘʆɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻʎ
ʏɻʎɸʄɸɶʖɽɸʀʍɲʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ͙͙͙͙͙͙͙͙ͬͬ͘͘͘




 




Ɉɲʅɹʄɻʏʉʐʃʄɿʅɲʃʀʉʐ




 




ϭ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘




Ϯ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘








 




;ɉʋʉɶʌɲʔɼͿ
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ɉɅɃȴȵȻȳɀȰȻs


ɅɆȰȾɈȻȾɃ ȵȿȵȳɍɃɉ ȵȳȾȵȾɆȻɀȵɁɏɁ ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ ɀȵ ȰȿɌȰɆȻȺɀȸɈȻȾɃ ȾɏȴȻȾɃ
ȰɁȰȳɁɏɆȻɇȸɇȵȿȰȻɏɁ;ȵȾɈȵȿȵɇɈȻȾɃɇȾȰɁɃɁȻɇɀɃɇ;ȵȵͿȰɆȻȺ͘ϮϵͬϮϬϭϮɈȸɇȵɅȻɈɆɃɅȸɇͿ

ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸȵɁɃɈȸɈȰ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘

ȴȸɀɃɇͬȾɃȻɁɃɈȸɈȰ
͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͘͘

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰȵȿȵȳɍɃɉ͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘

Ɉʉɷɿʅɸʄɹʎʃʄɿʅɳʃɿʉʏʉʉʋʉʀʉʍʐʆɸʍʏɼɽɻʅɸʏɻʆɲʌɿɽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘

ȰʋʊʔɲʍɻʏʉʐɅɸʌɿʔɸʌɸɿɳʌʖɻ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ʃɲɿʏʉʉʋʉʀʉɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿɲʋʊʏʉʐʎ͗

ϭ͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

Ϯ͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɸɸʋɿʏʊʋɿʉɹʄɸɶʖʉʍʏɿʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʋɲʌʉʐʍʀɲʏʉʐʐʋɸʐɽʑʆʉʐ
ʃ͘ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɹʄɸɶʖʉ ʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃʙʆ͕ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ɻ ɸʆ ʄʊɶʘ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲʎʆɲɷɿɲʏɻʌɼʍɸɿʏɻʆɹɶʃʌɿʍɻʏɻʎɶɿɲʏɻʆɲʆɲɶʌɲʔɼʏɻʎʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎ
ʏʉʐɸʄɲɿʉʄɳɷʉʐʋʉʐʍʐʍʃɸʐɳɺɸɿ͘Ɉɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʏʉʐɸʄɹɶʖʉʐɹʖʉʐʆʘʎɲʃʉʄʉʑɽʘʎ͗

ϭ͘
ȵɅɏɁɉɀȻȰ

ɈȰɍ͘ȴͬɁɇȸ
ɈȸȿȵɌɏɁɃͲ
ȵȳȾȰɈȰɇɈȰɇȵɏɁ
ͲD/>
ȰɆȻȺɀɃɇȰȴȵȻȰɇ
ɈȸȿȵɌɏɁɃͲ
ȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰɇ
ͲD/>
Ȱ͘Ɍ͘ɀ
ɁɃɀȻȾȸ

ɀɃɆɌȸ
ȰɆ͘ɅɆɏɈ͘ȵȳȾɆȻɇȸɇ
ɍɃɆȸȳȸɇȸɇ
ȰȿɌȰɆȻȺɀȸɈȻȾɃɉ
ȾɏȴȻȾɃɉ
ȰȿɌȰɆȻȺɀȸɈȻȾɃɇ
ȾɏȴȻȾɃɇ
ȰɁȰȳɁɏɆȻɇȸɇ
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Ϯ͘ȸɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻɷɿɲɽɹʏɸɿ͗
ɁȰȻɃɍȻ
ͲȾʏɿʌɿɲʃɹʎʃɲɿʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃɹʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʃɲʏɲʏɸɽɸɿʅɹʆʉʍʖɹɷɿʉ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆʃɲɿɷɸʆɹʖɸɿʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɻɽɸʀʃɲʅʀɲ
ɲʄʄɲɶɼ͘
ɁȰȻɃɍȻ
Ͳȴɸʇɲʅɸʆɿʃʉʑʎʖʙʌʉʐʎ͘ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʃɲʏɲʏɸɽɸɿʅɹʆʉ
ʍʖɹɷɿʉʃɲɿɷɸʆɹʖɸɿʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɻɽɸʀʃɲʅʀɲɲʄʄɲɶɼ͘


ϯ͘ɁȰȻɃɍȻ
Ɉʉɸʄɲɿʊʄɲɷʉʃɲɿʏʉʋʐʌɻʆɹʄɲɿʉɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʙʆ
ʋʌʉɸʄɸʑʍɸʘʆʏʘʆʉʋʉʀʘʆʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿɻʃɲʏɲɶʘɶɼ͕
ʔʐʄɳʍʍɸʏɲɿʍɸʖʘʌɿʍʏʉʑʎɷɸʇɲʅɸʆɿʃʉʑʎʖʙʌʉʐʎ͘
ɼʏʉɿ͗
ɸʄɲɿʊʄɲɷʉ

ффɸʇɲɿʌɸʏɿʃʊʋɲʌɽɹʆʉххɼффʋɲʌɽɹʆʉххʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎ͙͙͙͙͙͘͘ȴɸʇɲʅɸʆɼɁʉ͙͙͙

ффɸʇɲɿʌɸʏɿʃʊʋɲʌɽɹʆʉххɼффʋɲʌɽɹʆʉххʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎ͙͙͙͙͙͘͘ȴɸʇɲʅɸʆɼɁʉ͙͙͙

ффɸʇɲɿʌɸʏɿʃʊʋɲʌɽɹʆʉххɼффʋɲʌɽɹʆʉххʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎ͙͙͙͙͙͘͘ȴɸʇɲʅɸʆɼɁʉ͙͙͙

ͨʋʐʌɻʆɹʄɲɿʉʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎ͙͙͙͙͙ͩ͘͘ȴɸʇɲʅɸʆɼɁʉ͙͙͙
ϰ͘
ɁȰȻɃɍȻ
ɉʋɳʌʖʉʐʆʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃɳʋʉʐɲʆɲɶʌɳʔʉʐʆ
ʏɻʆʋʌʉɹʄɸʐʍɻɸʄɲɿʉʄɳɷʉʐʃɲɿʋʐʌɻʆɸʄɲʀʉʐ

ɶɿɲʏɿʎʋʉʍʊʏɻʏɸʎʋʉʐɸɿʍɼʄɽɲʆʍʏɻʆɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ
;ʏɿʅʉʄʊɶɿɲɲɶʉʌɳʎ͕ɷɸʄʏʀɲɲʋʉʍʏʉʄɼʎͿ͘

ϱ͘
ɁȰȻɃɍȻ
ɉʋɳʌʖʉʐʆʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃɳɶɿɲʏɿʎʋʉʍʊʏɻʏɸʎ
ʍʐʍʃɸʐɲʍʅɹʆʉʐɸʄɲɿʉʄɳɷʉʐʃɲɿʋʐʌɻʆɸʄɲʀʉʐ
ʋʉʐɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿʍʏɻʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲʏʉʐʎɻ
ʋʌʉɹʄɸʐʍɻɸʄɲɿʉʄɳɷʉʐʃɲɿʋʐʌɻʆɸʄɲʀʉʐ
ʃɲɿʉɿʉʋʉʀɸʎɸʇɼʄɽɲʆɲʋʊʏɻʆɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ
;ʏɿʅʉʄʊɶɿɲɲɶʉʌɳʎ͕ɷɸʄʏʀɲɲʋʉʍʏʉʄɼʎͿ͘
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ϲ͘
ɁȰȻɃɍȻ
Ɉɻʌʉʑʆʏɲɿʉɿɸɿɷɿʃɹʎʃɲʌʏɹʄɸʎɲʋʉɽɼʃɻʎ͘

ϳ͘
ɁȰȻɃɍȻ
ɉʋɳʌʖɸɿʍʐʅʔʘʆʀɲʅɸʏɲʇʑɸɿʍɸʌʖʉʅɹʆʘʆʃɲɿ
ɸʇɸʌʖʊʅɸʆʘʆʋʉʍʉʏɼʏʘʆʃɲɽʙʎʃɲɿʏʘʆ
ʋʉʍʉʏɼʏʘʆʋʉʐʋɲʌɲʅɹʆʉʐʆʍʏʉʐʎɷɸʇɲʅɸʆɿʃʉʑʎ
ʖʙʌʉʐʎʏɻʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ͗






͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
Ȳɸɴɲɿʙʆɸʏɲɿʊʏɿʉɿʋɲʌɲʋɳʆʘɹʄɸɶʖʉɿɷɿɸʇɼʖɽɻʍɲʆʃɲʆʉʆɿʃɳʃɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎ
ȵʆʘʍɿɲʃɹʎʃɲɿɸɽʆɿʃɹʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ;ɸʃʏɸʄɸʍʏɿʃʊʎʃɲʆʉʆɿʍʅʊʎ;ȵȵͿɲʌɿɽ͘ϮϵͬϮϬϭϮͲɲʌɿɽ͙͙͙͙
ɲʋʊʔɲʍɻʏʉʐɉʋʉʐʌɶʉʑʃɲɿʏɻʎɉʔʐʋʉʐʌɶʉʑȰɶʌʉʏɿʃɼʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎΘɈʌʉʔʀʅʘʆͿ

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ͙͙͙͙͙͙͙͙ͬͬ͘͘͘






 





Ɉɲʅɹʄɻʏʉʐʃʄɿʅɲʃʀʉʐ






 





ϭ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘





Ϯ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘















;ɉʋʉɶʌɲʔɼͿ
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ɉɅɃȴȵȻȳɀȰs





ɅɆȰȾɈȻȾɃ ȵȿȵȳɍɃɉ ɈɆɃɅɃɅɃȻȸɇȸɇ ȰɅɃɌȰɇȸɇ ɍɃɆȸȳȸɇȸɇ  ȰȿɌȰɆȻȺɀȸɈȻȾɃɉ
ȾɏȴȻȾɃɉ ɇȵ ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵȻɇ ɇɉɇȾȵɉȰɇȻȰɇ ȵȿȰȻɏɁ ;ȵȾɈȵȿȵɇɈȻȾɃɇ ȾȰɁɃɁȻɇɀɃɇ ;ȵ͘ȵ͘Ϳ
ȰɆȻȺ͘ϮϵͬϮϬϭϮɈȸɇȵɅȻɈɆɃɅȸɇͿ





ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸȵɁɃɈȸɈȰ

͙͙͙͙͘͘

͙͙͙͙͘͘





ȴȸɀɃɇͬȾɃȻɁɃɈȸɈȰ

͙͙͙͙͘͘

͙͙͙͙͘͘





ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰȵȿȵȳɍɃɉ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘





ɇɸʍʐʆɹʖɸɿɲʏɻʎɲʋʊ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ɲʀʏɻʍɻʎʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʎʏʉʐͬʏɻʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ʏʉɷɿʅɸʄɹʎʃʄɿʅɳʃɿʉʏʉʉʋʉʀʉʍʐʆɸʍʏɼɽɻʅɸʏɻʆɲʌɿɽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
ɲʋʊʔɲʍɻʏʉʐɅɸʌɿʔɸʌɸɿɳʌʖɻ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ʃɲɿʏʉʉʋʉʀʉɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿɲʋʊʏʉʐʎ͗
ϭ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘





Ϯ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɸɹʄɸɶʖʉʏʘʆʃɲʏɲʏɸɽɸɿʅɹʆʘʆʅɸʏɻʆɲʀʏɻʍɻɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆ͕ʃɲɿͬɼ
ɸʋɿʏʊʋɿʉ ɹʄɸɶʖʉ ʍʏɿʎ  ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʋɲʌʉʐʍʀɲ ʏʉʐ ʐʋɸʐɽʑʆʉʐ ʃ͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲʏʌʉʋʉʋʉɿɻɽɸʀɻʅɸɲʌɿɽ͘ʋʌʘʏ͙͙͙͙͙
ɲʋʊʔɲʍɻʖʉʌɼɶɻʍɻʎɲʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʉʑʃʘɷɿʃʉʑ͘
Ɉɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʏʉʐɸʄɹɶʖʉʐɹʖʉʐʆʘʎɸʇɼʎ͗
ϭ͘


ȵɅɏɁɉɀȻȰ



ɈȰɍ͘ȴͬɁɇȸȵȴɆȰɇ



ɈȰɍ͘ȴͬɁɇȸ
ȵȳȾȰɈȰɇɈȰɇȵɏɁ
ȰɆȻȺɀɃɇȰȴȵȻȰɇ
ȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰɇͲ
ȳɁɏɇɈɃɅɃȻȸɇȸ
Ȱ͘Ɍ͘ɀ
ȰȿɌȰɆȻȺɀȸɈȻȾɃɇ
ȾɏȴȻȾɃɇ
ȰɆ͘ɅɆɏɈ͘ȰȻɈȸɇȸɇ
ɈɆɃɅɃɅɃȻȸɇȸɇ
ȰɅɃɌȰɇȸɇɍɃɆȸȳȸɇȸɇ
ȰȿɌȰɆȻȺɀȸɈȻȾɃɉ
ȾɏȴȻȾɃɉ







ɈȸȿȵɌɏɁɃͲͲ
D/>
ɈȸȿȵɌɏɁɃͲͲ
D/>








ɁɃɀȻȾȸɀɃɆɌȸ
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Ϯ͘Ɉɲɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳʋʉʐʃɲʏɲʏɹɽɻʃɲʆʅɸʏɻʆɲʌɿɽ͘ʋʌʘʏ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ɲʀʏɻʍɻʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʎɸʀʆɲɿ͗






























Ȳɸɴɲɿʙʆɸʏɲɿʊʏɿʉɿʋɲʌɲʋɳʆʘɹʄɸɶʖʉɿɷɿɸʇɼʖɽɻʍɲʆʃɲʆʉʆɿʃɳʃɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎ
ɸʆʘʍɿɲʃɹʎ ʃɲɿ  ɸɽʆɿʃɹʎ  ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ;ɸʃʏɸʄɸʍʏɿʃʊ ʃɲʆʉʆɿʍʅʊ ;ȵȵͿ ɲʌɿɽ͘ ϮϵͬϮϬϭϮ ʃɲɿ ʏɻʆ
ɲʌɿɽ͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ɲʋʊʔɲʍɻʏʉʐɉʋʉʐʌɶʉʑʃɲɿʏɻʎɉʔʐʋʉʐʌɶʉʑȰɶʌʉʏɿʃɼʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎ
ΘɈʌʉʔʀʅʘʆͿ͘

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ͗






͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
Ʌʌʊʏɲʍɻʋɸʌʀɹɶʃʌɿʍɻʎɼʅɻʏʉʐɲɿʏɼʅɲʏʉʎʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʎ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ͙͙͙͙͙͙͙͙ͬͬ͘͘͘






 





Ɉɲʅɹʄɻʏʉʐʃʄɿʅɲʃʀʉʐ






 





ϭ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘





Ϯ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘












 






ȸɀͬ
ɁȻȰ

ȰɆȻȺ͘ȴȵȿɈȻɃɉ
ɼɈȻɀͬȳȻɃɉ
ȵɂͬȳ
ȵȻɇͬȳȸɇ ȸɇ

ɀɃɁȰ
ȴȰ
ȰȻɈȻɃȿɃȳȻȰ
ɀȵɈɆȸ
ȵȻɇȰȳɏȳȸ
ɇȸɇ
Ȱʋʊ



ʅɸʏɲʔʉʌɳ 
      





      





      





      





      





      





      
ɇɸ



ʅɸʏɲʔʉʌɳ 
      
ɇɻʅɸʀʘʍɻ͗ȸʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʏʉʐʋɲʌɲʋɳʆʘʐʋʉɷɸʀɶʅɲʏʉʎ
ʅʋʉʌɸʀʆɲɶʀʆɸɿʃɲɿʅɻʖɲʆʉɶʌɲʔɿʃɳ
 





          

ȵȻȴɃɇ͗









































































































































ɉɅɃȿɃȻɅɃ
































































ɍɆȵɏɇȸ
































ȰɂȻȰ

















































ɅȻɇɈɏɇȸ
















                      
                      

          
          

                                     









ȵɂȰȳɏȳȸ

ɅɃɇɃɈȸɈȰ

ɉɅɃȴȵȻȳɀȰsȻ
ȵȻȴȻȾȸȾȰɆɈȵȿȰȰɅɃȺȸȾȸɇ
ȰɆȻȺ͗
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Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Απριλίου 2020
Ο Υπουργός

Η Υφυπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02016780405200016*

