
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1 Α. Tροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1. 

13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθο-
ρισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων 
αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατι-
κού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520).

 B. Στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται εάν ο ερ-
γαζόμενος έχει μία από τις ιδιότητες της περ.  α’ 
του άρθρου 2 της Διεθνούς Συμβάσεως της Διε-
θνούς Διασκέψεως της Ουασινγκτώνος, που κυ -
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.  2269/1920 
(Α’ 145).

2 Τροποποίηση των υπό στοιχεία αποφάσεων 
ΔΒ3Η/οικ.41195/22-10-2018 (Β΄  4888), 947/691/
16-07-2020 (B’  3531), ΔΒ3Η 395/530/οικ. 14572/
01-06-2021 (Β΄  2439), ΔΒ3H 527/711/οικ.18769 
(Β΄  3390/2021), ΔΒ3Η/οικ. 32281 (Β΄  3489), οικ. 
4004/30-01-2018 (Β΄  379), οικ.2077/17-01-2018 
(Β΄211), οικ. 49089/1-12-2017 (Β΄ 4281), 120/445/
24-01-2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 90972 (1)
   Α. Tροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.
13521/13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθο-
ρισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων 
αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
(ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατι-
κού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520).
B. Στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται εάν ο ερ-
γαζόμενος έχει μία από τις ιδιότητες της περ. α’ 
του άρθρου 2 της Διεθνούς Συμβάσεως της Διε-
θνούς Διασκέψεως της Ουασινγκτώνος, που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2269/1920 
(Α’ 145).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις περ. ε, στ και ζ της παρ. 5 του άρθρου 79 του 

ν. 4808/2021 «Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση 
Ανεξάρτητης Αρχής “Επιθεώρηση Εργασίας” - Κύρωση 
της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 
για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο 
της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς 
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Οργάνωσης Εργασίας για τo Πλαίσιο Προώθησης της 
Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την 
ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής 
ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» 
(Α’ 101).

2. Την παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 3899/2010 «Επεί-
γοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης 
της ελληνικής οικονομίας» (Α’ 212).

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

4. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων» (Α’ 123).

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

6. Το π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών» (Α’  3),

7. Την υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/13-9-2019 από-
φαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υπο-
βολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Ερ-
γατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), όπως τροποποι-
ήθηκε με τις υπό στοιχεία 44568/Δ1.14795/7-10-2019 
(Β’ 3751), 54286/Δ1.17642/21-11-2019 (Β’ 4293), 12338/
Δ1.4372/12-3-2020 (Β’ 854), 13031/Δ1.4551/23-3-2020 
(Β’  994), 13272/Δ1.4607/30-3-2020 (Β’  1131), 13564/
Δ1.4770/30-3-2020 (Β’ 1161), 14638/Δ1.4991/9-4-2020 
(Β’ 1424), 17239/Δ1.5936/4-5-2020 (Β’   1695), 22043/
Δ1.7451/11-6-2020 (Β’ 2278), 22804/Δ1.7772/12-6-2020
(Β’  2273), 27759/Δ1.9161/8-7-2020 (Β’  2780), 39551/
Δ1.11831/30-9-2020 (Β’  4261), 49091/Δ1.14744/
4-12-2020 (Β’ 5474), 53345/Δ1. 15956/11-1-2021 (Β’ 139) 
και 8460/Δ1.2667/24-2-2021 (Β’ 755) όμοιες.

8. Τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά ερ-
γασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

9. Την υποχρέωση λήψης των απαιτούμενων τεχνικών 
και οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της προστα-
σίας των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων σε 
όλες τις επεξεργασίες που θεσπίζονται.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Μέρος A’
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/

13-9-2019 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονι-
κής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώ-
ρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως 
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520).

Ι. Τροποποιείται η υπό στοιχεία 40331/Δ1.13521/
13-9-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονι-

κής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώ-
ρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως 
Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β’ 3520), ως εξής:

1. Το άρθρο 2 «Υποβαλλόμενα έντυπα που αφορούν 
εργαζομένους» αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 2
Υποβαλλόμενα έντυπα που αφορούν
εργαζομένους

2.1 Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 
Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνα-
κας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης).

2.2 Ε4: Πίνακας προσωπικού (Ετήσιος/Αρχικός/Ετήσιος 
Συμπληρωματικός/Συμπληρωματικός Ωραρίου/Τροπο-
ποιητικός Αποδοχών).

2.3 Ε5: Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθω-
τού.

2.4 Ε6: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρό-
νου (με ή χωρίς προειδοποίηση).

2.5 Ε7 Βεβαίωση - Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου ή έργου.

2.6 Ε8: Αναγγελία νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης/
Αναγγελία νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης υποχρέ-
ου της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 80 του ν. 4144/2013.

2.7 Ε9: Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/
και εκ περιτροπής εργασίας.

2.8 Ε10: Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 
ή όμοια Διαιτητική Απόφαση.

2.9 Ε11: Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής 
άδειας.

2.10 Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολού-
μενου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας 
ή τεχνικού έργου.

2.11 Ε12 - e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ: Απογραφική 
Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέ-
λεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.

2.12 Ε13: Δήλωση εργοδότη χρήσης από εργαζομέ-
νους του, κατά την εκτέλεση της εργασίας τους, μοτοπο-
δήλατου ή μοτοσυκλέτας, κατά την έννοια του άρθρου 
2 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, Α’ 57), 
για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων.

2.13 Τα ανωτέρω έντυπα επισυνάπτονται στην πα-
ρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτιολογημένης 
εισήγησης της ομάδας κεντρικής διαχείρισης του άρ-
θρου 9 της παρούσας, ο Γενικός Γραμματέας Εργασίας 
ή/και ο Διοικητής του ΟΑΕΔ μπορούν να εγκρίνουν, κατά 
περίπτωση, την άμεση προσαρμογή της ηλεκτρονικής 
φόρμας των εντύπων στις λειτουργικές απαιτήσεις των 
χρηστών του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ».

2. Η παρ. 4.4 του άρθρου 4 «Διαδικασία υποβολής 
εντύπων» αντικαθίσταται ως εξής:

«4.4 Με την ολοκλήρωση της εμπρόθεσμης ή εκπρό-
θεσμης υποβολής του εντύπου στο σύστημα, εκτυπώ-
νεται αντίγραφο αυτού στο οποίο αποδίδεται και απο-
τυπώνεται αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία και ώρα 
υποβολής και σήμανση εκπροθέσμου στην περίπτωση 
εκπρόθεσμης υποβολής. Το αντίγραφο αποτελεί για τον 
εργοδότη και τον κατά περίπτωση υπόχρεο αποδεικτικό 
υποβολής, το οποίο χρησιμοποιείται νομίμως».
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3. H παρ. 5.18 του άρθρου 5 «Προθεσμίες» αντικαθί-
σταται ως εξής:

«5.18. Ο εργοδότης ή ο κατά περίπτωση υπόχρεος 
υποβάλλει το έντυπο Ε4 συμπληρωμένο μόνο ως προς 
τα στοιχεία αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της 
οργάνωσης του χρόνου εργασίας το αργότερο έως και 
την ίδια ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή 
της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περί-
πτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζο-
μένους. Eργοδότης που απασχολεί οδηγούς φορτηγών 
αυτοκινήτων και τουριστικών λεωφορείων τα οποία είναι 
κατασκευασμένα ή διαμορφωμένα με μόνιμο τρόπο και 
κατάλληλα για τη μεταφορά άνω των εννέα ατόμων, κα-
θώς και Υπεραστικά και Αστικά ΚΤΕΛ που απασχολούν 
οδηγούς λεωφορείων και έχουν Κανονισμό Εργασίας, 
που διέπονται από τους Κανονισμούς (Ε.Κ.) 561/2006 
και (Ε.Κ.) 165/2014, υποχρεούνται να καταχωρούν στο 
έντυπο Ε4 (συμπληρωματικός ωραρίου) στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ 
κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνω-
σης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων αυτών εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας 
περιόδου εργασίας».

4. Η παρ. 5.21 του άρθρου 5 «Προθεσμίες» αντικαθί-
σταται ως εξής:

«5.21 Το έντυπο Ε8 (Αναγγελία νόμιμης υπερωριακής 
απασχόλησης) υποβάλλεται πριν από την έναρξη πραγ-
ματοποίησης της νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης. 
Στοιχεία που αφορούν τη νόμιμη υπερωριακή απασχό-
ληση και έχουν καταχωριστεί σε επιτυχώς υποβληθέν 
έντυπο Ε8 μπορούν να τροποποιηθούν με νέα υποβολή 
πριν την πραγματοποίηση της αλλαγής. Εργοδότης που 
απασχολεί οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων και τουρι-
στικών λεωφορείων τα οποία είναι κατασκευασμένα ή 
διαμορφωμένα με μόνιμο τρόπο και κατάλληλα για τη 
μεταφορά άνω των εννέα ατόμων, καθώς και Υπεραστικά 
και Αστικά ΚΤΕΛ που απασχολούν οδηγούς λεωφορεί-
ων και έχουν Κανονισμό Εργασίας, που διέπονται από 
τους Κανονισμούς (Ε.Κ.) 561/2006 και (Ε.Κ.) 165/2014, 
υποχρεούνται να καταχωρούν στο ανωτέρω έντυπο στο 
Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ τη νόμιμη κατά τη νομοθεσία υπερωριακή 
απασχόληση των εργαζομένων αυτών εντός δεκαπέντε 
(15) ημερών μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας περιόδου 
εργασίας.»

5. Το άρθρο 6 «Εκπρόθεσμη υποβολή» αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 6 
Εκπρόθεσμη υποβολή

6.1 Σε περίπτωση παρέλευσης της προβλεπόμενης 
προθεσμίας υποβολής των εντύπων E3, E5, E6 και Ε7 του 
άρθρου 2, η υποβολή τους είναι δυνατή ηλεκτρονικά 
άπαξ, με υποβολή του αντίστοιχου σχετικού εντύπου 
που προβλέπεται κατά την εμπρόθεσμη και ανάλογη 

εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων από την 
κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής του 
σχετικού εντύπου, όπως αυτή ισχύει και για την οποία 
ενημερώνεται από το σύστημα η αρμόδια υπηρεσία για 
τις ενέργειές της.

6.2 Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων 
προθεσμιών, η υποβολή των εντύπων του άρθρου 3 
είναι δυνατή ηλεκτρονικά, υπό την μορφή των ίδιων 
αντίστοιχων εντύπων της εμπρόθεσμης υποβολής άνευ 
κυρώσεων στις περιπτώσεις των εντύπων Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3 
και στην περίπτωση των εντύπων Ε3.4 και Ε3.5 με ανάλο-
γη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων από την 
κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής των 
σχετικών εντύπων.

6.3 Όταν διαπιστώνεται δυσλειτουργία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ 
λόγω τεχνικών προβλημάτων ή ανωτέρας βίας, η Διεύ-
θυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης 
του πολίτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων γνωστοποιεί αρμοδίως τη διαπίστωση και τα 
δεδομένα των τεχνικών προβλημάτων και ακολούθως το 
ΣΕΠΕ ή/και ο ΟΑΕΔ εκδίδουν οδηγίες προς τις υπηρεσίες 
τους σχετικά με τις κατά περίπτωση προθεσμίες υπο-
βολής των εντύπων των άρθρων 2 και 3 της παρούσας, 
γνωστοποιώντας ταυτόχρονα, μέσω διαδικτύου, την ορι-
σθείσα προθεσμία της ανωτέρω ηλεκτρονικής υποβολής 
για την υποβολή των εντύπων αυτών ως εμπροθέσμων».

6. Στο άρθρο 14 «Μεταβατικές διατάξεις - Προθεσμίες» 
προστίθενται παρ. 20, 21 και 22 ως εξής:

«14.20 Επιτρέπεται μόνο η χειρόγραφη εκπρόθεσμη 
υποβολή εντύπων του άρθρου 2 της παρούσας, για τα 
οποία η προθεσμία υποβολής έληξε πριν την 19η/6/2021, 
με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων κυρώσεων 
από την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβο-
λής, όπου αυτή προβλέπεται.

14.21 Ειδικά, η ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων Ε3, 
Ε5, Ε6, Ε7 του άρθρου 2, για τα οποία η προθεσμία υπο-
βολής έληγε στο χρονικό διάστημα από τη 19η/6/2021 
και έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, 
θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 20/12/2021.

14.22 Εργοδότης που απασχολεί προσωπικό, το οποίο 
κατά την ημερομηνία λήξης της υποβολής του ετήσιου 
Ε4 Πίνακα προσωπικού για το έτος 2021 κατέχει θέση 
εποπτείας ή διεύθυνσης ή εμπιστευτική κατά την έν-
νοια της περ. α’ του άρθρου 2 της Διεθνούς Συμβάσεως 
της Διεθνούς Διασκέψεως της Ουασινγκτώνος, που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2269/1920 (Α’ 145), 
υποχρεούται να δηλώσει την κτήση της ιδιότητας αυτής 
σε ειδικό πεδίο του Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) μέσα σε 
20 ημερολογιακές ημέρες από την προαναφερόμενη 
ημερομηνία».

7. Στο Παράρτημα αντικαθίσταται το Έντυπο Ε8, ως 
εξής:
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Ε8: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΝΟΜΙΜΗΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Σ.ΕΠ.Ε. 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΑΙ  ΟΧΙ  Α.Μ.Ε.  
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή  
ΕΠΩΝΥΜΟ 

 

ΟΝΟΜΑ  ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ  
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ  
ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ 
ΚΩΔΙΚΟΣ  ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΑΦΜ  
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
ΚΩΔΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
Κ.Α.Δ. ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) 
  
 ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ) 
  
  
  
  
  
  
          

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
ΕΔΡΑ Α/Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΤΑ ΙΚΑ Κ.Α.Δ. ΑΡ. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΝΑΙ  ΟΧΙ     
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΙΚΑ 

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ  

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
Τ.Κ.  ΔΗΜΟΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  ΦΑΞ  E-MAIL  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  
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ΙΙ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 40331/
Δ1.13521/13-9-2019 απόφαση του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Επανακαθορισμός όρων 
ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώ-
ματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού 
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» (Β΄ 3520).

Μέρος B’
Στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται εάν ο εργαζόμε-

νος έχει μία από τις ιδιότητες της περ. α’ του άρθρου 2 
της Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Διασκέψεως της 
Ουασινγκτώνος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 2269/1920 (Α’ 145)

Εργαζόμενοι που κατέχουν θέση εποπτείας ή διεύ-
θυνσης ή εμπιστευτική, τεκμαίρονται οι εργαζόμενοι 
οι οποίοι, σύμφωνα με ρητό ή ρητούς όρους που απο-
τυπώνονται στην ατομική σύμβαση εργασίας τους και 
δηλώνονται στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»:

A. α. Ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα έναντι λοιπών 
εργαζομένων της επιχείρησης ή 

β. εκπροσωπούν και δεσμεύουν την επιχείρηση προς 
τρίτους, ή

γ. είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή αντίστοι-
χου οργάνου διοίκησης του εργοδότη ή 

δ. είναι μέτοχοι ή εταίροι κατέχοντες άνω του 0,5% των 
δικαιωμάτων ψήφου του εργοδότη ή

Β. προΐστανται Διευθύνσεων, Μονάδων ή Τμημάτων 
ή άλλων αυτοτελών οργανικών της εργοδοτικής επιχεί-
ρησης που προσδιορίζονται στο οργανόγραμμά της, 
εφόσον η εργοδοτική επιχείρηση τους εμπιστεύεται 
την εποπτεία μέρους της συνεχούς, διακεκομμένης ή 
έκτακτης, αλλά πάντως ουσιώδους λειτουργίας της και 
οι εργαζόμενοι αυτοί αμείβονται με συμφωνημένες μη-
νιαίες αποδοχές που δεν υπολείπονται του εξαπλασίου 
του εκάστοτε ελάχιστου νομοθετημένου μισθού, ή

Γ. αμείβονται με συμφωνημένες μηνιαίες αποδοχές 
που δεν υπολείπονται του οκταπλασίου του εκάστοτε 
ελάχιστου νομοθετημένου μισθού.

Η δήλωση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» της κτήσης ιδιότητας της 
περ. α’ του άρθρου 2 της Διεθνούς Συμβάσεως της Διε-
θνούς Διασκέψεως της Ουασινγκτώνος, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του ν. 2269/1920 (Α’ 145), γίνεται α) σε 
περίπτωση νέας πρόσληψης σε ειδικό πεδίο στο Ενιαίο 
Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3 Αναγγελία Πρόσλη-
ψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας 
Πρόσληψης), β) σε περίπτωση υφιστάμενης πρόσληψης 
σε ειδικό πεδίο στο ΈΝΤΥΠΟ Ε4 (Πίνακας Προσωπικού), 
ενώ η απώλεια της ιδιότητας αυτής δηλώνεται αμελλητί 
σε ειδικό πεδίο στο ΈΝΤΥΠΟ Ε4 (Πίνακας Προσωπικού).

Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του μέρους Α’ αρχίζει την 29η/11/2021.
Η ισχύς του μέρους Β’ αρχίζει μετά τη λήξη της προ-

θεσμίας υποβολής του ετήσιου Ε4 Πίνακα προσωπικού 
για το έτος 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2021

Ο Υπουργός 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

      Αριθμ. ΔΒ3H/825/1114/οικ.29892 (2)
Τροποποίηση των αποφάσεων: υπ’ αρ. οικ. 
49089/1-12-2017 (Β’ 4281), υπ’ αρ. οικ. 2077/ 
17-01-2018 (Β’211), υπ’ αρ. 120/445/24-01-2018, 
υπ’ αρ. οικ. 4004/30-01-2018 (Β΄ 379), υπό στοι-
χεία ΔΒ3Η/οικ.41195/22-10-2018 (Β΄ 4888), υπό 
στοιχεία ΔΒ3Η/οικ.32281/4-9-2019 (Β’3489), υπ’ 
αρ. 947/691/16-07-2020 (B’ 3531), υπό στοιχεία 
ΔΒ3Η 395/530/οικ. 14572/01-06-2021 (Β΄ 2439) 
και υπό στοιχεία ΔΒ3H 527/711/οικ.18769/13-7-
2021 (Β΄ 3390) .

 O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓENΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύ-

στημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).
2. Τον ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 

Υγείας, αλλαγή σκοπού του ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατά-
ξεις» (Α’ 38).

3. Την παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 «Χωρι-
κός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 241).

4. Τo άρθρο 108 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της 
Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, 
Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων 
νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων 
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

5. Την παρ. 1α του άρθρου 95 του ν. 4472/2017 «Συ-
νταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση 
διατάξεων του ν.  4387/2016, μέτρα εφαρμογής των 
δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα 
κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσο-
πρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-
2021 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 74).

6. Την παρ. 8β του άρθρου 97 του ν. 4486/2017 «Με-
ταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επεί-
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 115).

7. Τo άρθρο 87 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός 
και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινι-
κών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, 
Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 43).

8. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π. οικ. 68258/23-10-2020 
απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διορισμός προσωρι-
νής Διοικήτριας στον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ)» (ΥΟΔΔ 888).

9. Την περ. 8 της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοι-
χεία 550/765/22-4-2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  
«Μεταβίβαση και ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητι-
κού Συμβουλίου προς τον Διοικητή, τους Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων του Εθνικού Ορ-
γανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), σύμ-
φωνα με τα άρθρα 20 και 22 του ν. 3918/2011 (Α’ 31)» 
(Β’ 2005). 

10. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 
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κοινή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονο-
μικών και Υγείας «Τροποποίηση και αντικατάσταση της 
με αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β’ 2315) 
κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο “Ενιαίος 
Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργα-
νισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)”» (Β’ 4898) 
και ιδίως την παρ. 3 τoυ άρθρου 53.

11. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 2918/07-03-2019 κοινή 
απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών 
και Υγείας «Τροποποίηση (1η) της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/ 
31-10-2018 (Β’  4898) κοινής υπουργικής απόφασης, 
με περιεχόμενο “Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας 
(ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών 
Υγείας (ΕΟΠΥΥ)”» (Β’ 889).

12. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 20254/04-04-2019 κοι-
νή απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομι-
κών και Υγείας «Τροποποίηση (2n) της ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/
31- 10-2018 (Β’ 4898) κοινής υπουργικής απόφασης, 
με περιεχόμενο “Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας 
(ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών 
Υγείας (ΕΟΠΥΥ)”, όπως ισχύει» (Β’ 1218).

13. Την υπό στοιχεία 484/462/18-4-2018 απόφαση 
του Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ με θέμα «Κατανομή αρμοδιοτήτων της 
Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού περαιτέρω, με το 
νέο τμήμα Σχεδιασμού Παροχών, κοστολόγησης - τιμο-
λόγησης Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και 
Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής», μεταξύ των οποίων 
ορίζεται ότι: «δ) ……..Να εισηγείται στο ΔΣ την κοστο-
λόγηση των προϊόντων, η οποία θα γίνεται σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία».

14. Την υπ’ αρ. 1201/708/17-09-2020 απόφαση του 
Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ «Αναθεώρηση του πλαισίου Διαδικασιών 
Εισαγωγής/Καταχώρισης/Διαχείρισης προϊόντων στην 
εφαρμογή του Μητρώου Αποζημιούμενων Προϊόντων 
ΕΟΠΥΥ και κατάργηση της υπ’ αρ. 1013/694/23-07-2020 
απόφασης του Δ.Σ. (Β’ 3727)» (Β’ 4043).

15. Την υπό στοιχεία ΔΒ3Η/οικ.41195/22-10-2018 από-
φαση του Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ «Προσθήκη προϊόντων ιατροτε-
χνολογικού και υγειονομικού υλικού προς αποζημίωση, 
καθορισμός τιμών αποζημίωσής τους και καθορισμός 
τιμών κατηγορίας» (Β’ 4888).

16. Την υπ’ αρ. 947/691/16-07-2020 απόφασης του 
Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ «Προσθήκη νέων προϊόντων ιατροτεχνο-
λογικού και υγειονομικού υλικού στα αποζημιούμενα 
από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προϊόντα, καθορισμός τιμών απο-
ζημίωσής τους και ανώτατων τιμών υποκατηγορίας» 
(B’ 3531).

17. Την υπό στοιχεία ΔΒ3Η 395/530/οικ. 14572/
01-06-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπη-
ρεσιών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. «Προσθήκη νέων προϊόντων 
ιατροτεχνολογικού και υγειονομικού υλικού στα αποζη-
μιούμενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προϊόντα και καθορισμός 
τιμών αποζημίωσής τους» (Β΄ 2439).

18. Την υπό στοιχεία ΔΒ3H 527/711/οικ.18769/
13-7-2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύ-

θυνσης Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών 
Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ «Προσθήκη νέων προϊόντων πρό-
σθετης περίθαλψης και υγειονομικού υλικού στα απο-
ζημιούμενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ προϊόντα και καθορισμός 
τιμών αποζημίωσής τους» (Β΄ 3390).

19. Την υπό στοιχεία ΔΒ3Η/οικ. 32281/4-9-2019 από-
φαση του Δ.Σ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ «Ένταξη στο Μητρώο Αποζημι-
ούμενων Προϊόντων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) αναπνευστικών συσκευών 
που αποζημιώνονται με ενοίκιο» (Β΄ 3489).

20. Την υπ’ αρ. 119/445/24-01-2018 απόφαση του Δ.Σ. 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ «Καθορισμός ανώτατης αποδιδόμενης τιμής, 
για προϊόντα που ανήκουν στις κατηγορίες των παρε-
χόμενων ειδών του άρθρου 15 του Ενιαίου Κανονισμού 
Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) (ΦΕΚ  3054/Β/18.11.2012)» 
(Β΄ 379).

21. Την υπ’ αρ. 14/439/4.1.2018 απόφαση του Δ.Σ. 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ «Καθορισμός ανώτατης αποδιδόμενης τιμής 
αποζημίωσης των προϊόντων που ανήκουν στις κατηγο-
ρίες παρεχόμενων ειδών πρόσθετης περίθαλψης του άρ-
θρου 15 του Ε.Κ.Π.Υ. (ΦΕΚ 3054/Β/18.11.2012)» (Β΄ 211).

22. Την υπ’ αρ. 1402/425/9-11-2017 απόφαση του Δ.Σ. 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ «Καθορισμός ανώτατης τιμής αποζημίωσης 
των προϊόντων που ανήκουν σε παρεχόμενα είδη πρό-
σθετης περίθαλψης και θεραπευτικών μέσων του άρ-
θρου 15 του Ε.Κ.Π.Υ. (ΦΕΚ 3054/Β/18.11.2012)» (Β΄ 4281).

23. Την υπ’ αρ. 120/445/24-01-2018 απόφαση του Δ.Σ. 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ «Έγκριση πρότασης προς το Υπουργείο Υγείας 
σχετικά με την κοστολόγηση των εγχωρίως παραγόμε-
νων και εγχωρίως κυκλοφορούντων προϊόντων των πα-
ρεχόμενων ειδών του άρθρου 15 του Ε.Κ.Π.Υ.».

24. Τις προτάσεις της ΠΑΣΥΠΥ, που στάλθηκαν στο 
Τμήμα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 3/9/2021, 
σχετικά με προδιαγραφές των νέων κατηγοριών συμπυ-
κνωτών οξυγόνου.

25. Την υπό στοιχεία ΔΒ3Η 825/1114/12-11-2021 σχε-
τική εισήγηση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού.

26. Το γεγονός ότι η κατηγορία παροχών πρόσθετης 
περίθαλψης - αναπνευστικές συσκευές οξυγόνου, εντάσ-
σεται στους κλειστούς προϋπολογισμούς (κλειστό όριο 
δαπανών) των συμβεβλημένων ιδιωτών παρόχων υγεί-
ας, όπως αυτό προσδιορίζεται κάθε φορά με σχετική 
υπουργική απόφαση και η οποιαδήποτε αύξηση στην 
προκαλούμενη δαπάνη των κατηγοριών θα επιστραφεί 
ως claw back και δεν θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, αποφασίζει: 

1) Την τροποποίηση των υπ’ αρ. οικ. 49089/1-12-2017 
(Β΄  4281), 2077/17-01-2018 (Β’ 211), 120/445/24-01-
2018, 4004/30-01-2018 (Β΄ 379), υπό στοιχεία ΔΒ3Η/
οικ.41195/22-10-2018 (Β΄ 4888), ΔΒ3Η/οικ. 32281/4-9-
2019 (Β΄ 3489), υπ’ αρ. 947/691/16-07-2020 (B’ 3531) 
και υπό στοιχεία ΔΒ3Η 395/530/οικ. 14572/01-06-2021 
(Β΄ 2439) και– ΔΒ3H 527/711/οικ.18769/13-7-2021 (Β’ 
3390) αποφάσεων, ως προς την κατηγορία Μητρώου 
«Πρόσθετη Περίθαλψη/Αναπνευστικά/ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ 
ΟΞΥΓΟΝΟΥ», για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται 
στον Πίνακα 1. 
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ȰͬȰ ȰɀȰ�ȵɃɅɉɉ ȾɏȴȻȾɃɇ�ȵȱɁ ȵɅɏɁɉɀȻȰ�ȵȻȴɃɉɇ ȾȰɈȸȳɃɆȻȰ�ɀȸɈɆɏɃɉ�;W�d,Ϳ

ϭ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϳϱϱ ϱϮϬϬϭϰϭϰϵϬϭϯϰ z�^���ϱ>�ɇʐʅʋʐʃʆʘʏɼʎ�Ƀʇʐɶʊʆʉʐ�z^ͲϱϬϬz
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

Ϯ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϲϵϴ ϬϬϲϬϲϵϱϵϬϯϮϱϱϮ �s�Z&>K
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

ϯ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϲϴϬ ϰϮϲϬϱϰϮϵϱϬϬϰϭ ɇɉɀɅɉȾɁɏɈȸɇ�ɃϮ�<ZK���Z�ϱůŝƚ���ZKW>h^��
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

ϰ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϲϲϰ ϰϮϲϬϱϰϮϵϱϬϬϭϬ ɇɉɀɅɉȾɁɏɈȸɇ�ɃϮ�<ZK��Z�ϱůŝƚ��ΗKϮΗ�^d�
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

ϱ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϲϯϭ ϲϵϯϯϮϱϳϵϭϰϲϯϲ ɇɉɀɅɉȾɁɏɈȸɇ�ɃɂɉȳɃɁɃɉ�;ϴ&ͲϱͿ�ϱ>ƚ��zht�>>
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

ϲ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϲϮϯ ϲϵϯϯϮϱϳϵϭϱϯϮϵ ɇɉɀɅɉȾɁɏɈȸɇ�ɃɂɉȳɃɁɃɉ�;ϴ&Ͳϱ�Ϳ�ϱ>ƚ�>/d��zht�>>
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

ϳ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϱϴϭ ϬϳϭϯϳϮϭϬϬϬϮϱϴ Kyz'�E��KE��EdZ�dKZ�>'ϱϬϮ
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

ϴ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϱϳϯ ϲϵϮϮϱϰϲϳϬϬϬϱϬ ɇɉɀɅͬɈȸɇ�ɃɂɉȳɃɁɃɉ��ZͲϱ
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

ϵ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϱϲϱ ϲϵϱϯϬϳϳϭϬϬϭϯϮ ɇɉɀɅͬɈȸɇ�ɃɂɉȳɃɁɃɉ�sϱͲtͲE^
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

ϭϬ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϱϮϰ ϴϲϵϴϵϯϰϱϮϭϰϳϰ ,ŝŬŽŶĞď�KǆǇďƌĞĂƚŚ�DŝŶŝ�ϱ>
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

ϭϭ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϱϭϲ ϲϵϯϰϳϮϲϲϭϰϬϯϯ ɇʐʅʋʐʃʆʘʏɼʎ�ʉʇʐɶʊʆʉʐ�:�zͲϱ�>ŽŶŐĨŝĂŶ�^ĐŝƚĞĐŚ
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

ϭϮ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϱϬϴ ϱϮϭϰϬϬϬϵϭϱϬϬϯ ɇʐʅʋʐʃʆʘʏɼʎ�Ƀʇʐɶʊʆʉʐ��KϮͲϱ�
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

ϭϯ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϰϱϴ Ϭϲϰϯϭϯϭϯϳϲϰϵϯ ɇɉɀɅɉȾɁɏɈȸɇ�ɃϮ�/Es���Z��W>�d/EhD�ϱ
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

ϭϰ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϰϰϭ ϬϬϱϭϬϬϭϬϬϱϲϮϰ ɇɉɀɅɉȾɁɏɈȸɇ�ɃϮ�D/>>�EE/hD
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

ϭϱ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϰϮϱ ϰϮϲϬϱϰϮϵϱϬϬϮϳ ɇɉɀɅɉȾɁɏɈȸɇ�ɃϮ�<ZK��Z�ϰ
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

ϭϲ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϰϭϳ ϰϮϲϬϱϰϮϵϱϬϬϯϰ ɇɉɀɅɉȾɁɏɈȸɇ�ɃϮ�<ZK��Z���Z�ϱ
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

ϭϳ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϯϵϭ ϱϬϲϬϭϳϱϯϴϬϵϳϱ �KDW�E/KE�ϱ
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

ϭϴ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϯϴϯ ϱϮϬϲϲϳϲϬϭϵϯϭϰ ɇɉɀɅɉȾɁɏɈȸɇ�ɃɂɉȳɃɁɃɉ�ϳ&Ͳϱ�D/E/
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

ϭϵ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϯϲϳ ϱϮϬϬϳϬϭϴϬϬϬϬϳ ɇɉȳȾȵɁɈɆɏɈȸɇ�ɃɂɉȳɃɁɃɉ�D/>>�EɁ/hD
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

ϮϬ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϯϱϵ ϰϮϱϬϴϰϴϯϰϴϲϵϳ WĞƌĨĞĐƚŽϮs
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

Ϯϭ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϯϯϰ ϲϵϱϱϲϮϯϬϬϬϱϬϳ KdͲWZK�ϱ
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

ϮϮ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϯϮϲ ϰϮϱϬϬϲϳϮϯϵϴϮϬ ɇɉɀɅɉȾɁɏɈȸɇ�ɃϮ�W�Z&��dK�/Es���Z�
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

Ϯϯ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϯϭϴ ϰϬϱϬϯϴϰϬϱϵϴϮϰ ɇɉɀɅ͘ɃϮ�KyzD�dϯ�ɀȵ�ȴɃɇͬɈȸ�tD
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

Ϯϰ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϯϬϬ ϬϬϲϬϲϵϱϵϬϯϮϱϲϵ �s�Z&>K�KW/�ϮϯϬs�/<<�/Ed
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

Ϯϱ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϮϴϰ ϬϬϯϴϮϭϰϬϬϬϭϳϮ ɇɉɀɅɉȾɁɏɈȸɇ�ɃɂɉȳɃɁɃɉ�EhsK�E/��<
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

Ϯϲ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϮϳϲ ϬϬϯϴϮϭϰϬϬϬϬϯϱ ɇɉɀɅɉȾɁɏɈȸɇ�ɃɂɉȳɃɁɃɉ�EhsK�>/d��E/��<
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

Ϯϳ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϮϲϴ ϬϬϯϴϮϭϰϬϬϬϭϯϰ ɇɉɀɅɉȾɁɏɈȸɇ�ɃɂɉȳɃɁɃɉ�EhsK�Y�E/��<
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

Ϯϴ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϮϯϱ ϱϮϭϰϬϬϬϵϱϳϬϭϬ
ɇɉɀɅɉȾɁɏɈȸɇ�ȻȰɈɆȻȾɃɉ�ɃɂɉȳɃɁɃɉ�ͬ�Kyz'�E�
�KE��EdZ�dKZ

ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

Ϯϵ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϮϮϳ ϱϮϭϰϬϬϬϵϱϳϬϬϯ
ɇɉɀɅɉȾɁɏɈȸɇ�ȻȰɈɆȻȾɃɉ�ɃɂɉȳɃɁɃɉ�ͬ�Kyz'�E�
�KE��EdZ�dKZ

ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

ϯϬ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϮϭϵ ϬϲϬϲϵϱϵϬϯϮϱϱϮ �s�Z&>K
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

ϯϭ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϮϬϭ ϲϵϯϯϮϱϳϵϭϭϲϵϳ ɇɉɀɅɉȾɁɏɈȸɇ�ɃɂɉȳɃɁɃɉ��>&��ϴ&
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

ϯϮ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϭϵϯ ϱϮϭϯϬϬϲϵϬϬϭϰϯ ɇɉɀɅͬɈȸɇ�ɃɂɉȳɃɁɃɉ�DK�/�<�dŚŽƌĂǆ�ϱ
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

ϯϯ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϭϳϳ ϱϮϭϯϬϬϲϵϬϬϭϮϵ ɇɉɀɅɉȾɁ͘Ƀɂɉȳ�/ƌĞŶĞ�EĞď
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

ϯϰ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϭϱϭ ϱϮϭϯϬϬϲϵϬϬϭϭϮ ɇɉɀɅͬɈȸɇ�ɃɂɉȳɃɁɃɉ�DK�/�<�/Z�E�
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

ϯϱ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϭϰϰ ϬϬϲϬϲϵϱϵϬϯϮϱϵϬ ɇʐʅʋʐʃʆʘʏɼʎ�Ƀʇʐɶʊʆʉʐ��ǀĞƌ&ůŽΠ
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

ϯϲ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϭϯϲ ϬϴϴϱϯϬϰϬϬϬϵϳϲ ɇʐʅʋʐʃʆʘʏɼʎ�Ƀʇʐɶʊʆʉʐ�ϱϮϱ<^Π
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

ϯϳ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϭϭϬ ϱϬϲϬϭϳϱϯϴϬϴϴϯ s/^/KE�/Z��ϱ
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

ϯϴ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϭϬϮ ϬϭϲϵϱϴϳϴϮϱϱϰ ɇɉɀɅɉȾɁɏɈȸɇ�ɃɂɉȳɃɁɃɉ�ϱϭϱ
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

ϯϵ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϬϵϰ ϱϬϲϬϭϳϱϯϴϬϴϵϬ ɇɉɀɅɉȾɁɏɈȸɇ�ɃɂɉȳɃɁɃɉ�EĞǁ>ŝĨĞ��ůŝƚĞ
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

ϰϬ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϬϲϬ ϲϵϯϯϮϱϳϵϭϯϮϯϯ ɇɉɀɅɉȾɁɏɈȸɇ�ɃɂɉȳɃɁɃɉ��>&��ϴ�,/',�&>Kt
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

ϰϭ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϬϰϱ ϲϵϯϯϮϱϳϵϭϯϭϮϳ ɇɉɀɅɉȾɁɏɈȸɇ�ɃɂɉȳɃɁɃɉ�ϱ�>/d�zht�>>�ϵ&Ͳϱ
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

ϰϮ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϬϮϵ ϲϵϯϯϮϱϳϵϭϯϮϭϵ ɇɉɀɅɉȾɁɏɈȸɇ�ɃɂɉȳɃɁɃɉ�ϱ�>/d�zht�>>���KEKDz�ϳ&Ͳϱ
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

ϰϯ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϬϭϭ ϬϬϴϴϱϯϬϰϬϬϬϵϳϲ ɇɉɀɅɉȾɁɏɈȸɇ�ɃɂɉȳɃɁɃɉ�ϱϮϱ<^
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

ϰϰ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϰϳϰ ϲϰϯϭϯϭϯϳϳϲϮϵ ɇɉɀɅɉȾɁɏɈȸɇ�ɃϮ��ŝƌƐĞƉ�^ĞƌŝĞƐ�YƵŝĞƚůŝĨĞ�
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ�ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ�ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƹƧưƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ��

Ʌʀʆɲʃɲʎ�ϭ
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ϰϱ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϲϱϲ ϲϵϯϯϮϱϳϵϭϳϬϮϲ ɇɉɀɅɉȾɁɏɈȸɇ�ɃɂɉȳɃɁɃɉ�;ϳ&ͲϭϬͿ�ϭϬ>ƚ��zht�>>�;ȾͿ
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ���ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ���ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƸƺƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ

ϰϲ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϲϰϵ ϲϵϯϯϮϱϳϵϭϰϲϮϵ ɇɉɀɅɉȾɁɏɈȸɇ�ɃɂɉȳɃɁɃɉ�;ϴ&ͲϭϬͿ�ϭϬ>ƚ��zht�>>
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ���ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ���ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƸƺƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ

ϰϳ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϰϴϮ ϲϵϯϰϳϮϲϲϭϰϬϲϰ ɇɉɀɅɉȾɁɏɈȸɇ�>&�ϭϬ>d
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ���ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ���ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƸƺƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ

ϰϴ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϰϲϲ ϬϬϴϴϱϯϬϰϬϮϮϰϳϯ ɇɉɀɅɉȾɁɏɈȸɇ�ɃɂɉȳɃɁɃɉ�ϭϬ�ʄʀʏʌʘʆ���s/>�/^^�ϭϬϮϱ<^
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ���ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ���ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƸƺƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ

ϰϵ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϰϯϯ ϰϮϱϬϲϰϵϭϯϬϰϱϯ ɇɉɀɅɉȾɁɏɈȸɇ�ɃϮ�/Es���Z��W>�d/EhD�ϵ
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ���ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ���ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƸƺƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ

ϱϬ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϯϰϮ ϱϮϭϯϬϬϲϵϬϯϱϰϬ ɇɉɀɅɉȾɁ͘�ɃɂɉȳɃɁɃɉ�&KZ���ϭϬůŝƚ
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ���ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ���ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƸƺƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ

ϱϭ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϮϱϬ ϬϬϯϴϮϭϰϬϬϭϯϲϬ ɇɉɀɅɉȾɁɏɈȸɇ�ɃɂɉȳɃɁɃɉ�EhsK�ϭϬ�E/��<
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ���ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ���ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƸƺƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ

ϱϮ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϭϴϱ ϱϮϭϯϬϬϲϵϬϬϭϯϲ ɇɉɀɅɉȾɁ͘Ƀɂɉȳ�/ƌĞŶĞ�ϭϬůƚ
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ���ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ���ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƸƺƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ

ϱϯ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϬϳϴ ϱϬϲϬϭϳϱϯϴϬϵϬϲ ɇɉɅɉȾɁɏɈȸɇ�ɃɂɉȳɃɁɃɉ�EĞǁ>ŝĨĞ�/ŶƚĞŶƐŝƚǇ�ϭϬ
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ���ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ���ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƸƺƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ

ϱϰ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϬϱϮ ϲϵϯϯϮϱϳϵϭϭϬϳϵ ɇɉɀɅɉȾɁɏɈȸɇ�ɃɂɉȳɃɁɃɉ�ϭϬ�>/d�zht�>>�ϳ&ͲϭϬ
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ���ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ���ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƸƺƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ

ϱϱ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϯϳϱ ϰϮϱϬϬϲϳϮϱϰϱϯϯ WůĂƚŝŶƵŵ�ϵ
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ���ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ���ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƸƺƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ

ϱϲ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϮϵϮ ϬϬϯϴϮϭϰϬϬϬϮϯϯ ɇɉɀɅɉȾɁɏɈȸɇ�ɃɂɉȳɃɁɃɉ�EhsK�ϴ�E/��<
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ���ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ���ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƸƺƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ

ϱϳ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϭϮϴ ϱϬϲϬϭϳϱϯϴϬϵϰϰ ɇɉɀɅɉȾɁɏɈȸɇ�ɃɂɉȳɃɁɃɉ�ŝŶƚĞŶƐŝƚǇ�ϴ
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ���ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ���ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƸƺƬƯƬƶ�ƵƳƬƶ

ϱϴ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϳϭϰ ϬϬϲϬϲϵϱϵϬϯϮϰϮϮ
^/DW>z�'K�D/E/�t/d,�^d�E��Z����dd�Zz͕�/Ed�>�
;WKZd��>�Ϳ

ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ���ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ���ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�
ƳǍǑǄǗǌǎǑ�ĭƳƵƬƷƳƶ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƴƧƯưƭƮƬƶ�
ƵƳƬƶ

ϱϵ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϭϲϵ ϱϮϭϯϬϬϲϵϬϬϭϱϬ ɇɉɀɅɉȾɁɏɈȸɇ�ɃϮ�ɌɃɆȸɈɃɇ��hZ�
ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ���ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ���ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�ƳǍǑǄǗǌǎǑ��
ĭƳƵƬƷƳƶ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƴƧƯưƭƮƬƶ�ƵƳƬƶ

ϲϬ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϳϮϮ ϬϲϬϲϵϱϵϬϰϴϴϭϮ
ɇɉɀɅɉȾɁɏɈȸɇ�ɃɂɉȳɃɁɃɉ�^/DW>z�'K�;WK�ͿW,/>/W^�
Z�^W/ZKE/�^

ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ���ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ���ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�ƳǍǑǄǗǌǎǑ��
ĭƳƵƬƷƳƶ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƴƧƯưƭƮƬƶ�ƮƧƭ�ƶƸƱƪƹƳƸƶ�
ƵƳƬƶ

ϲϭ ϬϬϬϭϱϬϬϬϬϬϳϬϲ ϬϬϲϬϲϵϱϵϬϮϬϴϬϭ ^/DW>z�'K͕�/Ed�ZE�d/KE�>�;WKZd��>�Ϳ

ƴǏǗıǇİĲǆ�ƴİǏǁǇĮǊǓǆ���ƧǌĮȺǌİǑıĲǈǉƾ���ƶǑǋȺǑǉǌǔĲǀǐ�ƳǍǑǄǗǌǎǑ��
ĭƳƵƬƷƳƶ�ƶƸưƴƸƮƱƻƷƬƶ�ƳƲƸīƳƱƳƸ�ƴƧƯưƭƮƬƶ�ƮƧƭ�ƶƸƱƪƹƳƸƶ�
ƵƳƬƶ

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 15 Νοεμβρίου 2021

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΟΥΡΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-

μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,




