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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Κατάταξη επιχειρήσεων τροφίμων σε κατηγορίες
επικινδυνότητας - Συχνότητα επισήμων ελέγχων.

2

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 79/177516/2.7.2020
απόφασης «Έγκριση υπερωριακής απογευματινής εργασίας για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά το
Β΄ εξάμηνο έτους 2020» (Β΄ 2862).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1408/274009
(1)
Κατάταξη επιχειρήσεων τροφίμων σε κατηγορίες
επικινδυνότητας - Συχνότητα επισήμων ελέγχων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α) Τον ΚΑΝ (ΕΚ) υπ’ αρ. 178/2002 «για τον καθορισμό
των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για
τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για
την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων».
β) Τον ΚΑΝ (EE) υπ’ αρ. 2017/625 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Μαρτίου 2017 «για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες
επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται με σκοπό
την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα
τρόφιμα και τις ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία
και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών
και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα».
γ) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
δ) Τον ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 199),
όπως ισχύει.

Αρ. Φύλλου 4463

ε) Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133), και το άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
στ) Την υπ’ αρ. 15523/2006 κοινής υπουργικής απόφασης «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των
Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αρ. 178/2002, 852/2004, 853/2004,
854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (Β΄ 1187), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
ζ) 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» (Α΄ 32), όπως ισχύει.
η) Τα άρθρα 127, 133 και 137 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 5).
θ) Το άρθρο 23 του ν. 4691/2020 « Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 108).
ι) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
ια) Την υπ’ αρ. 5359/10.8.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή» (Β΄ 3374).
Ιβ) Το άρθρο 9 του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).
ιγ) Την από 9.7.2020 εισήγηση του ΕΦΕΤ.
ιδ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η μεθοδολογία κατάταξης των επιχειρήσεων τροφίμων σε κατηγο-
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ρίες επικινδυνότητας με βάση την αξιολόγηση κινδύνου,
ώστε ο επίσημος έλεγχος των επιχειρήσεων τροφίμων
και επιχειρήσεων υλικών και αντικειμένων σε επαφή με
τρόφιμα να διενεργείται με την προσήκουσα συχνότητα
και να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική εφαρμογή της
νομοθεσίας περί τροφίμων.
2. Η αξιολόγηση κινδύνου αφορά όλες τις επιχειρήσεις
τροφίμων και επιχειρήσεων υλικών και αντικειμένων σε
επαφή με τρόφιμα που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιότητας του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ),
στα στάδια της παραγωγής, της μεταποίησης και της
διανομής των τροφίμων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2, της υπ’ αρ. 15523/30.8.2006 κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Για την εφαρμογή της παρούσας Αρμόδιες Αρχές
ορίζονται οι Αρχές στις οποίες έχει ανατεθεί, αρμοδιότητα διενέργειας επίσημων ελέγχων και άλλων επίσημων
δραστηριοτήτων, από τον ΕΦΕΤ.
Άρθρο 2
Κριτήρια για την κατάταξη των επιχειρήσεων
τροφίμων σε κατηγορίες επικινδυνότητας
1. Η αποτελεσματικότητα των επίσημων ελέγχων
σχετίζεται με τον περιορισμό υφιστάμενων ή δυνητικών κινδύνων ως προς την ασφάλεια και την προστασία
των συμφερόντων του καταναλωτή. Η αξιοποίηση της
κατηγοριοποίησης των επιχειρήσεων τροφίμων βάσει
του επιπέδου του κινδύνου αποτελεί σημαντικό εργαλείο στην οργάνωση των ελέγχων για την εξακρίβωση
της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, καθιστά πιο ουσιαστική τη στόχευση των ελέγχων και την ορθολογική
κατανομή των πόρων.
2. Η κατάταξη των επιχειρήσεων τροφίμων, του άρθρου 1, σε κατηγορίες επικινδυνότητας γίνεται με τα εξής
ακόλουθα, κατά περίπτωση κριτήρια:
α) Την εγγενή επικινδυνότητα της επιχείρησης, η οποία
συνδέεται με σταθερά χαρακτηριστικά που συνήθως δεν
αλλάζουν και επιτρέπουν την κατάταξή της σε κατηγορία
κινδύνου η οποία προσδιορίζεται από:
αα) Το προφίλ επικινδυνότητας της επιχείρησης, που
καθορίζεται ανά τομέα επιχείρησης στο Παράρτημα το
οποίο αφενός προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας, αφετέρου κατατάσσει τις επιχειρήσεις σε επίπεδο κατάταξης υψηλής(Υ), μεσαίας(Μ) ή
χαμηλής (Χ), επικινδυνότητας βάσει:
ααα) Του είδους των τροφίμων που παράγονται ή διαχειρίζονται σε συνάρτηση με ενδογενή χαρακτηριστικά
που τα επηρεάζουν και συνδέονται με βιολογικούς, χημικούς ή φυσικούς κινδύνους, την προοριζόμενη χρήση
τους και τις ειδικές κατηγορίες ευάλωτων καταναλωτών
στις οποίες απευθύνονται.
ααβ) Του τύπου δραστηριότητας της επιχείρησης, στα
διάφορα στάδια της τροφικής αλυσίδας, σε συνδυασμό
με παράγοντες επικινδυνότητας που σχετίζονται με την
παραγωγή, επεξεργασία, διανομή και διάθεση τροφίμων.
ααγ) Των διαδικασιών επεξεργασίας, χειρισμού των
τροφίμων όπου η χρήση προϊόντων, διεργασιών, υλικών
ή ουσιών, ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια, την
ακεραιότητα και την θρεπτικότητα των τροφίμων.
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αβ) Το μέγεθος της επιχείρησης, που καθορίζεται από
τον αριθμό εργαζομένων σε αυτήν.
β) Την δυναμική επικινδυνότητα της επιχείρησης, η
οποία διαφοροποιείται βάσει των αποτελεσμάτων ανάλογα με τα αποτελέσματα των ελέγχων, καθορίζεται από
το επίπεδο συμμόρφωσης της επιχείρησης ως προς τις
ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας και η οποία
προσδιορίζεται από:
βα) Το υφιστάμενο επίπεδο συμμόρφωσης στη βάση
των δεδομένων του τελευταίου τακτικού ελέγχου σύμφωνα με την κλίμακα διαβάθμισης των εντύπων ελέγχου.
ββ) Την αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα των ίδιων
συστημάτων διαχείρισης κινδύνων, συνυπολογίζοντας
κατά περίπτωση την εφαρμογή ιδιωτικών συστημάτων
διασφάλισης ποιότητας.
βγ) Το ιστορικό συμμόρφωσης της επιχείρησης, στις
απαιτήσεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, το
οποίο προκύπτει από τη συνεκτίμηση των αποτελεσμάτων των προηγούμενων τριών τακτικών ελέγχων.
Ειδικότερα συνεκτιμώνται η λήψη διοικητικών μέτρων
συμμόρφωσης, οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί, η συμμόρφωση της επιχείρησης στις συστάσεις που έχουν εκδοθεί και το επίπεδο συνεργασίας των επιχειρήσεων με
τις αρμόδιες ελέγχου.
βδ) Την υπαιτιότητα της επιχείρησης σε διατροφικά
περιστατικά ή εμπλοκή της σε σοβαρά περιστατικά
εκούσιας παραπλάνησης καταναλωτών, ιδίως ως προς
τη φύση, την ταυτότητα, τις ιδιότητες, τη σύνθεση, την
ποσότητα, τη διατηρησιμότητα, τη χώρα καταγωγής ή
τον τόπο προέλευσης, τη μέθοδο παρασκευής ή παραγωγής των τροφίμων.
Άρθρο 3
Σύστημα βαθμολόγησης
1. Εφαρμόζεται σύστημα βαθμολόγησης με παραμετροποίηση όλων των κριτηρίων επικινδυνότητας σε συνδυασμό με συντελεστές βαρύτητας για να εξαχθεί κατά
περίπτωση η συνολική βαθμολογία που θα καθορίσει
την ενδεδειγμένη συχνότητα ελέγχων.
2. Όλα τα κριτήρια συμμετέχουν με διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση της συνολικής
βαθμολόγησης.
Ήτοι:
α) Το προφίλ επικινδυνότητας, σύμφωνα με την κατάταξη του στον πίνακα του παραρτήματος, με συντελεστή
βαρύτητας 30%.
β) Το μέγεθος της επιχείρησης, με συντελεστή βαρύτητας 10%.
γ) Η συμμόρφωση με βάση τον τελευταίο έλεγχο, με
συντελεστή βαρύτητας 20%.
δ) Η εκτίμηση της αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας των ίδιων ελέγχων, κατά τον τελευταίο έλεγχο με
συντελεστή βαρύτητας 10%.
ε) Το ιστορικό της επιχείρησης, με συντελεστή βαρύτητας 20%.
στ) Η υπαιτιότητα εμπλοκής σε σοβαρά περιστατικά,
με συντελεστή βαρύτητας 10%.
3. Η βαθμολόγηση των κριτηρίων κατάταξης του άρθρου 2, αναλύεται ως εξής:
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Α. Εγγενείς δείκτες
Α1. Προφίλ επικινδυνότητας σύμφωνα με την περ. αα) του άρθρου 2, βαθμολογείται ως εξής:
Προφίλ επικινδυνότητας

Μονάδες

Υψηλής επικινδυνότητας

30

Μέσης επικινδυνότητας

20

Χαμηλής επικινδυνότητας

10

Συντελεστής
Βαθμός
βαρύτητας
9
30%

6
3

Α2. Μέγεθος της επιχείρησης, βαθμολογείται ως εξής:
Μέγεθος επιχείρησης

Αριθμός
Συντελεστής
Μονάδες
Βαθμός
Εργαζομένων
βαρύτητας

Μεγάλη

Πάνω από 251

30

Μεσαία

51-250

20

Μικρή

10-50

10

Κάτω από 10

0

Πολύ Μικρή

3
10%

2
1
0

Β. Δείκτες συμμόρφωσης
Β1. Συμμόρφωση της επιχείρησης κατά τον τελευταίο έλεγχο, βαθμολογείται ως εξής:
Αποτέλεσμα τελευταίου ελέγχου

Μονάδες

Χαμηλή συμμόρφωση

30

Μεσαία συμμόρφωση

20

Υψηλή συμμόρφωση

10

Συντελεστής
Βαθμός
βαρύτητας
6
20%

4
2

Β2. Εκτίμηση της αξιοπιστίας και αποτελεσματικότητας των ίδιων ελέγχων, κατά τον τελευταίο έλεγχο, βαθμολογείται ως εξής.
Εκτίμηση συμμόρφωσης

Μονάδες

Χαμηλή συμμόρφωση

30

Μεσαία συμμόρφωση

20

Υψηλή συμμόρφωση

10

Συντελεστής
Βαθμός
βαρύτητας
3
10%

2
1

Β3. Ιστορικό της συμμόρφωσης της επιχείρησης, ως προς την επιβολή διοικητικών μέτρων, κυρώσεων και την ικανοποίηση συστάσεων, όπως προκύπτει από τη συμμόρφωση των τελευταίων τριών ελέγχων, βαθμολογείται ως εξής:
Ιστορικό συμμόρφωσης

Μονάδες

Αναστολή λειτουργίας / Ποινικές κυρώσεις ή Καμία συμμόρφωση

30

Διοικητικά πρόστιμα ή Μερική συμμόρφωση

20

Συστάσεις ή Υψηλή συμμόρφωση (κατά το πλείστο)

10

Πλήρης συμμόρφωση

0

Συντελεστής
Βαθμός
βαρύτητας
6
20%

4
2
0

Β4. Υπαιτιότητα της επιχείρησης σε διατροφικά περιστατικά ή εμπλοκή της σε σοβαρά περιστατικά εκούσιων
δόλιων ή παραπλανητικών πρακτικών, ιδίως ως προς τη φύση, την ταυτότητα, τις ιδιότητες, τη σύνθεση, την ποσότητα, τη διατηρησιμότητα, τη χώρα καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης, τη μέθοδο παρασκευής ή παραγωγής
των τροφίμων, βαθμολογείται ως εξής:
Επιχείρηση υπαίτια για διατροφικά περιστατικά / εκούσια παραπλάνηση

Μονάδες

ΝΑΙ

30

ΟΧΙ

0

Συντελεστής
Βαθμός
βαρύτητας
10%

3
0
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Άρθρο 4
Συχνότητα επισήμων ελέγχων
1. Η συχνότητα των επισήμων ελέγχων των επιχειρήσεων του άρθρου 1 βασίζεται στην κατάταξή τους σε κατηγορίες επικινδυνότητας, όπως αυτό προκύπτει από το άθροισμα των βαθμών της παρ. 2 του άρθρου 3, ως εξής:
Κατάταξη

Βαθμοί

Συχνότητα κάθε:

ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

21-30

6-18 μήνες

ΜΕΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

13-20

12-24 μήνες

ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

6-12

18-36 μήνες

2. Η κατηγορία επικινδυνότητας και η συνακόλουθη συχνότητα υπολογίζεται μετά από κάθε επίσημο έλεγχο στο
βαθμό που μπορεί να επιφέρει μεταβολή της ενδεικνυόμενης συχνότητας και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για
τις ενέργειες των αρχών και την ενημέρωση των επιχειρήσεων.
3. Η ως άνω συχνότητα δεν αφορά σε ελέγχους που διενεργούνται ανεξάρτητα από το επίπεδο επικινδυνότητας
και υπαγορεύονται από τις ανάγκες πιστοποίησης ή βεβαίωσης.
4. Η συχνότητα των ελέγχων δύναται να μεταβληθεί, σε ειδικές περιστάσεις αλλαγών στις πληροφορίες κινδύνου
και κριθεί από τις αρμόδιες αρχές ότι απαιτούνται έκτακτοι έλεγχοι, οι οποίοι δεν είχαν προγραμματιστεί κατά τον
αρχικό σχεδιασμό.
5. Οι επιχειρήσεις τροφίμων που διαθέτουν πιστοποίηση τρίτου φορέα, μπορούν να αιτηθούν μείωση της συχνότητας των ελέγχων. Οι αρχές εκτιμούν τις πληροφορίες για τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν διεξάγει
οι φορείς πιστοποίησης και εφόσον καλύπτουν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί τροφίμων και άλλα κριτήρια,
δύνανται να μειώσουν την τυπική συχνότητα ελέγχων της παρ. 1.
Άρθρο 5
Οδηγοί εφαρμογής
Για την παροχή πρόσθετων κατευθύνσεων επί της αρχής και την μεθοδολογία εφαρμογής της παρούσας, με
απόφαση του ΔΣ του ΕΦΕΤ, εκδίδεται Οδηγός για την «Κατάταξη των Επιχειρήσεων Τροφίμων σε Κατηγορίες Επικινδυνότητας και τον Προσδιορισμό της Συχνότητας Επιθεώρησης» ο οποίος επικαιροποιείται όταν απαιτείται.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ
Ⱦɲʏɳʏɲʇɻʏʘʆɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆʏʌʉʔʀʅʘʆʃɲɿʐʄɿʃʙʆʍɸɸʋɲʔɼʅɸʏʌʊʔɿʅɲ
ʅɸɴɳʍɻʏɻʆɸʋɿʃɿʆɷʐʆʊʏɻʏɲ͘


ɈɃɀȵȰɇ͗ɅȰɆȰɇȾȵɉȰɇɈȵɇͬɇɉɇȾȵɉȰɇɈȵɇ
ȵʀɷʉʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ

ȵʋɿʃɿʆɷʐʆʊʏɻʏɲ

ɇʖʊʄɿɲ

Ɉɸʅɲʖɿʍʅʊʎʃʌɹɲʏʉʎ

ɀ

Ͳɍɸɿʌɿʍʅʊʎʏʌʉʔʀʅʘʆʐʗɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ
Ͳɀɿʃʌʉɴɿʉʄʉɶɿʃʉʀʃʀʆɷʐʆʉɿ
ͲɈʌʊʔɿʅɲʋʉʐʋʌʉʉʌʀɺʉʆʏɲɿʆɲʃɲʏɲʆɲʄʘɽʉʑʆʅɸʏɳɲʋʊ
ʋɸʌɲɿʏɹʌʘɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲɸʇʐɶʀɲʆʍɻʎ

ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʄɿʋʙʆ͕
ʍʏʉʅɳʖʘʆ͕ɸʆʏɹʌʘʆ͕
ʉʐʌʉɷʊʖʘʆʃʑʍʏɸʘʆ͕
ʋɲʌɲɶʘɶɼʃʉʄʄɲɶʊʆʉʐ

ɀ

Ͳɍɸɿʌɿʍʅʊʎʏʌʉʔʀʅʘʆʐʗɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ
ͲɈʌʊʔɿʅɲʋʉʐʋʌʊʃɸɿʏɲɿʆɲʃɲʏɲʆɲʄʘɽʉʑʆʅɸʏɳɲʋʊ
ʋɸʌɲɿʏɹʌʘɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎɸʇʐɶʀɲʆʍɻʎ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ
ʋɲʌɲʍʃɸʐɲʍʅɳʏʘʆ
ʃʌɹɲʏʉʎ

ɉ

ͲɅʉʄʑʋʄʉʃʉɿʖɸɿʌɿʍʅʉʀʏʌʉʔʀʅʘʆʐʗɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ
Ͳɀɿʃʌʉɴɿʉʄʉɶɿʃʉʀʃʀʆɷʐʆʉɿ
Ͳɍɻʅɿʃʉʀʃʀʆɷʐʆʉɿ;ʖʌɼʍɻʋʌʉʍɽɹʏʘʆͿ

Ɉɸʅɲʖɿʍʅʊʎʋʉʐʄɸʌɿʃʙʆ
ʃɲɿʋɲʌɲɶʘɶɼ
ʋɲʌɲʍʃɸʐɲʍʅɳʏʘʆʏʉʐʎ

ɉ

Ʌʌʉʁʊʆʏɲʅɸɴɳʍɻʏʉʃʌɹɲʎ

ɉ

ȶʏʉɿʅɲʅɲɶɸɿʌɸʅɹʆɲ
ʔɲɶɻʏɳ;ĐĂƚĞƌŝŶŐͿ

ȳɳʄɲʃɲɿɶɲʄɲʃʏʉʃʉʅɿʃɳ
ʋʌʉʁʊʆʏɲ

Ʌɲʌɲʍʃɸʐɼʋɲɶʘʏʙʆ

Ȱʆɲʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲʏʌʉʔʀʅʘʆ
ɺʘɿʃɼʎʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎ

ɇɲʄɳʏɸʎʅɸʍʐʍʏɲʏɿʃɳ
ɺʘʁʃɼʎʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎ

ɀɼɉ


ɉ

ͲɅʉʄʑʋʄʉʃʉɿʖɸɿʌɿʍʅʉʀʏʌʉʔʀʅʘʆʐʗɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ
Ͳɀɿʃʌʉɴɿʉʄʉɶɿʃʉʀʃʀʆɷʐʆʉɿ
Ͳȶʏʉɿʅɲʋʌʉʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʏʌʊʔɿʅɲ͘
ͲɃɿɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʋʉʐʖʌɼɺʉʐʆɹɶʃʌɿʍɻʎ;ɲɸʌʉʋʉʌɿʃʊ
ĐĂƚĞƌŝŶŐ͕ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʘʆ͕ɿɷʌʐʅɳʏʘʆ͕ʅɸʏɲʋʙʄɻʍɻʃɲͿ͗ɉ
Ͳɍɸɿʌɿʍʅʉʀʏʌʉʔʀʅʘʆʐʗɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ
Ͳɀɿʃʌʉɴɿʉʄʉɶɿʃʉʀʃʀʆɷʐʆʉɿ
Ͳȵɿɷɿʃɹʎʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃɹʎɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ
Ͳȶʏʉɿʅɲʋʌʉʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʏʌʊʔɿʅɲ

ɀɼɉ

Ͳɀɿʃʌʉɴɿʉʄʉɶɿʃʉʀʃʀʆɷʐʆʉɿ
ͲȺɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ
Ͳɍʌɼʍɻʅɻʋɲʍʏɸʌɿʘʅɹʆʉʐɶɳʄɲʃʏʉʎʘʎʋʌʙʏɻʑʄɻ͗ɉ

ɀɼɉ

ͲȰʆɲʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲʅɸʏɲʋʉɿɻʅɹʆʘʆ͗ɉ
Ͳɍɸɿʌɿʍʅʊʎʏʌʉʔʀʅʘʆʐʗɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ
Ͳɀɿʃʌʉɴɿʉʄʉɶɿʃʉʀʃʀʆɷʐʆʉɿ
Ͳȶʏʉɿʅɲɶɿɲʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʏʌʊʔɿʅɲ
ͲȰʆɲʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲɲʅɸʏɲʋʉʀɻʏʘʆ͗ɀ

ɀ

Ͳɍʌɼʍɻʅɸʏɲʋʉɿɻʅɹʆʘʆʋʌʙʏʘʆʐʄʙʆɺʘɿʃɼʎ
ʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎ
ͲȶʏʉɿʅɲʋʌʉʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʏʌʊʔɿʅɲɁȵɃ

ɀ





ɇɳʄʏʍɸʎ͕ʍʉʑʋɸʎ͕ɺʘʅʉʀ


Ͳɍɸɿʌɿʍʅʉʀʏʌʉʔʀʅʘʆʐʗɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ
Ͳɀɿʃʌʉɴɿʉʄʉɶɿʃʉʀʃʀʆɷʐʆʉɿ;^ĂůŵŽŶĞůůĂ͕ĂŵƉůǇůŽďĂĐƚĞƌ
ʃ͘ɲͿ
ͲȾʀʆɷʐʆʉɿʋʉʐʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿʅɸɲʏɸʄɹʎʅɲɶɸʀʌɸʅɲɼ
ɷɿɲʍʋʉʌɳʃɲʏɳʏʉʖɸɿʌɿʍʅʊ
Ͳɍɸɿʌɿʍʅʊʎʏʌʉʔʀʅʘʆʐʗɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ
Ͳɀɿʃʌʉɴɿʉʄʉɶɿʃʉʀʃʀʆɷʐʆʉɿ;ʋ͘ʖ͘>ŝƐƚĞƌŝĂͿ
Ͳɍɻʅɿʃʉʀʃʀʆɷʐʆʉɿ;ʋʌʊʍɽɸʏɲͿ
Ͳȶʏʉɿʅɲʋʌʉʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʏʌʊʔɿʅɲ
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Ʌʌʉʁʊʆʏɲɲʐɶʙʆ


ɉ

Ͳɀɿʃʌʉɴɿʉʄʉɶɿʃʉʀʃʀʆɷʐʆʉɿ;ʃʐʌʀʘʎ^ĂůŵŽŶĞůůĂͿ

ɇʐʍʃɸʐɲʍʀɲɲʐɶʙʆ

ɍ

ɍɸɿʌɿʍʅʉʀʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲʎʖʘʌʀʎʋɸʌɲɿʏɹʌʘɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ

Ʌʌʉʁʊʆʏɲɲʄɿɸʐʅɳʏʘʆʋʉʐ
ʋʌʉʉʌʀɺʉʆʏɲɿʆɲ
ʃɲʏɲʆɲʄʘɽʉʑʆʘʅɳɼ
ʍʖɸɷʊʆʘʅɳɼʅɸɼʋɿɸʎ
ʅɸɽʊɷʉʐʎɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ
ʋʉʐɷɸʆɸʇʐɶɿɲʀʆʉʐʆʏʉ
ʏʌʊʔɿʅʉ;ʋ͘ʖ͘ʍʉʑʍɿͿ

ɉ

ɀɸʏɲʋʉɿɻʅɹʆɲɲʄɿɸʑʅɲʏɲ

ɉ


ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʍɲʄɿɶʃɲʌɿʙʆͲ
ɴɲʏʌɲʖʉʋʊɷɲʌʘʆ

ɀ

ɇʐʍʃɸʐɲʍʀɲʅɸʄɿʉʑʃɲɿ
ʋɲʌɲɶʘɶɼʋʌʉʁʊʆʏʘʆʅɸ
ɴɳʍɻʏʉʅɹʄɿ͘

y

ͲɈʌʊʔɿʅʉʅɸʐʗɻʄɼʋɸʌɿɸʃʏɿʃʊʏɻʏɲʍɸʍɳʃʖɲʌɲʃɲɿ
ʖɲʅɻʄɼɸʆɸʌɶʊʏɻʏɲʆɸʌʉʑ;ɲǁͿ

ȴɿɲʏɻʌɻʅɹʆɲʔʌʉʑʏɲʃɲɿ
ʄɲʖɲʆɿʃɳʍɸʃʉʆʍɹʌɴɸʎ

ɀ

Ͳɍɻʅɿʃʉʀ͕ʅɿʃʌʉɴɿʉʄʉɶɿʃʉʀʃʀʆɷʐʆʉɿ
Ͳȶʏʉɿʅɲʋʌʉʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʏʌʊʔɿʅɲ
ͲɅɿɽɲʆʊʏɻʏɲɲʆɳʋʏʐʇɻʎɲʆɲɸʌʊɴɿʘʆʋɲɽʉɶʊʆʘʆ

ɇɲʄɳʏɸʎͬʔʌʉʐʏʉʍɲʄɳʏɸʎ
ʃʄʋ͘

ɀ

Ͳɍɻʅɿʃʉʀ͕ʅɿʃʌʉɴɿʉʄʉɶɿʃʉʀʃʀʆɷʐʆʉɿ
Ͳȶʏʉɿʅɲʋʌʉʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʏʌʊʔɿʅɲ

Ⱦɲʏɸʗʐɶʅɹʆɲʔʌʉʑʏɲʃɲɿ
ʄɲʖɲʆɿʃɳ

ɍ

ͲɈʌʊʔɿʅɲʋʉʐʐʔʀʍʏɲʆʏɲɿɽɸʌʅɿʃɼɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʃɲɿ
ɷɿɲʏɼʌɻʍɻʐʋʊʃɲʏɳʗʐʇɻ

ȿɲʖɲʆɿʃɳɷɿɲʏɻʌɻʅɹʆɲʍɸ
ʄɳɷɿ͕ʇʑɷɿʃɲɿɳʄʅɻ

ɀ

ͲɈʌʊʔɿʅɲʖɲʅɻʄɼʎʉʇʑʏɻʏɲʎ͕ʏɲʉʋʉʀɲʐʔʀʍʏɲʆʏɲɿ
ɺʑʅʘʍɻʃɲɿɽɸʌʅɿʃɼɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ

ɀɼɉ

Ͳɀɿʃʌʉɴɿʉʄʉɶɿʃʉʀʃʀʆɷʐʆʉɿʋʉʐɸʄɹɶʖʉʆʏɲɿʅɸʏɻʆ
ʋɲʍʏɸʌʀʘʍɻ͘
ͲɃɿʅɻʋɲʍʏɸʌɿʘʅɹʆʉɿʖʐʅʉʀ͗ɉ

ɍʐʅʉʀ

Ͳɍɸɿʌɿʍʅʊʎʏʌʉʔʀʅʘʆʐʗɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ
ͲȲɿʉʄʉɶɿʃʉʀʃʀʆɷʐʆʉɿ;ʋ͘ʖ͘ʋɲʌɳʍɿʏɲͿ
ͲɈʌʊʔɿʅɲɹʏʉɿʅɲʋʌʉʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻ

Ͳɍɸɿʌɿʍʅʊʎʏʌʉʔʀʅʘʆʐʗɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ
Ͳɀɿʃʌʉɴɿʉʄʉɶɿʃʉʀʃʀʆɷʐʆʉɿ
Ͳȶʏʉɿʅɲʋʌʉʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʏʌʊʔɿʅɲ
Ͳɍɸɿʌɿʍʅʊʎʏʌʉʔʀʅʘʆʅɹʍʉʐʃɿʆɷʑʆʉʐ

ȱʄɸʐʌɲʃɲɿʋʌʉʁʊʆʏɲ

ɍ

ͲɈʌʊʔɿʅɲʅɸʖɲʅɻʄɼɸʆɸʌɶʊʏɻʏɲʆɸʌʉʑ͘
ͲȰʋʉʐʍʀɲʅɿʃʌʉɴɿʉʄʉɶɿʃʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ͘

ȶʄɲɿɲʃɲɿʄʀʋɻ

ɍ

ͲɈʌʊʔɿʅʉʖɲʅɻʄɼʎɸʆɸʌɶʊʏɻʏɲʎʆɸʌʉʑ

ɆʑɺɿɲͲʊʍʋʌɿɲ

ɍ

ͲɈʌʊʔɿʅɲʅɸʖɲʅɻʄɼɸʆɸʌɶʊʏɻʏɲʆɸʌʉʑ

ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʃɲʔɹ͕ʃɲʃɳʉ
ʃɲɿʋʌʉʁʊʆʏʘʆ

ɍ

Ͳɉʗɻʄɹʎɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɸʎɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ;ʋ͘ʖ͘ʔʌʑʇɻʃɲʔɹͿ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼʃɲɿʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲ
ɺɳʖɲʌɻʎ

ɍ

Ͳɉʗɻʄɹʎɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɸʎʃɲʏɳʏɻʆʋɲʌɲɶʘɶɼʏʉʐ
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ͕ʖɲʅɻʄɼɸʆɸʌɶʊʏɻʏɲʆɸʌʉʑ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼʃʌɲʍɿʉʑ͕
ʅʋʑʌɲʎʃɲɿʋʉʏʙʆʅɸ
ɲʄʃʉʉʄɿʃʊʏʀʏʄʉɹʘʎϭϱй

ɍ

ͲȰʋʉʐʍʀɲʅɿʃʌʉɴɿʉʄʉɶɿʃʙʆʃɿʆɷʑʆʘʆ
Ͳɍɻʅɿʃʉʀʃʀʆɷʐʆʉɿ;ɽɸɿʙɷɻͿ͕ʅʊʆʉɶɿɲʏʉʆʉʀʆʉ

ɂɻʌʉʀʃɲʌʋʉʀ

ɀ

ͲɅɿɽɲʆʊʏɻʏɲɲʆɳʋʏʐʇɻʎɲʔʄɲʏʉʇɿʆʙʆ

Ȱʋʉʇɻʌɲʅɹʆɲʔʌʉʑʏɲ
;ʍʑʃɲ͕ʍʏɲʔʀɷɸʎ͕ʃʏʄͿ

ɍ

ͲɈʌʊʔɿʅɲʅɸʖɲʅɻʄɼɸʆɸʌɶʊʏɻʏɲʆɸʌʉʑ
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ɅʌʉʁʊʆʏɲɷɻʅɻʏʌɿɲʃʙʆΘ
ɺʐʅɲʌɿʃʙʆ

ɍ

ͲɈʌʊʔɿʅɲʅɸʖɲʅɻʄɼɸʆɸʌɶʊʏɻʏɲʆɸʌʉʑʃɲɿɽɸʌʅɿʃɳ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʅɹʆɲ

Ɍʌɹʍʃɲɺʐʅɲʌɿʃɳʅɸ
ɶɹʅɿʍɻʋʌʉʁʊʆʏʘʆɺʘɿʃɼʎ
ʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎ

ɀ

ͲɈʌʊʔɿʅɲʋʉʐʋɸʌɿɹʖʉʐʆʐʗɻʄɼʎɸʋɿʃɿʆɷʐʆʊʏɻʏɲʎʋʌʙʏɸʎ
ʑʄɸʎ͕ʏɲʉʋʉʀɲɽɲʐʋʉʍʏʉʑʆʋɸʌɲɿʏɹʌʘɽɸʌʅɿʃɼ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʋʌɿʆʏɻʆʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻ

Ʌʌʉʁʊʆʏɲʍʉʃʉʄɲʏʉʋʉɿʀɲʎ

ɀ

ͲɅɲʌɳʏɻʖɲʅɻʄɼɸʆɸʌɶʊʏɻʏɲʆɸʌʉʑ͕ɸʀʆɲɿʋɿɽɲʆɼɻ
ʋɲʌʉʐʍʀɲ^ĂůŵŽŶĞůůĂ

Ȱʌʏʑʅɲʏɲ;ʌʀɶɲʆɻ͕ʋɿʋɹʌɿ͕
ʃɲʆɹʄɲʃɲɿɳʄʄɲ
ʃɲʌʐʃɸʑʅɲʏɲͬɴʊʏɲʆɲͿ

ɀ

Ͳɀɿʃʌʉɴɿʉʄʉɶɿʃʉʀʃʀʆɷʐʆʉɿ

Ȱʆɲʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ʔʐʏɿʃɼʎʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎ

ɍ

ͲɈʌʊʔɿʅɲʖɲʅɻʄɼʎɸʆɸʌɶʊʏɻʏɲʎʆɸʌʉʑ͕ɷɸʆʐʔʀʍʏɲʆʏɲɿ
ʃɲʅʀɲɸʋɿʋʄɹʉʆɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ

Ʌʌʉʁʊʆʏɲɲʌʏʉʋʉɿʀɲʎ

ɍ

Ͳɍɲʅɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐʏʌʊʔɿʅɲʋʉʐʐʔʀʍʏɲʆʏɲɿɹʆʏʉʆɻ
ɽɸʌʅɿʃɼɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ

Ʌʌʉʁʊʆʏɲɺɲʖɲʌʉʋʄɲʍʏɿʃɼʎ

ɀ

Ͳȶʏʉɿʅɲʋʌʉʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʏʌʊʔɿʅɲʋʉʐʍʐʆɼɽʘʎ
ʍʐʆʏɻʌʉʑʆʏɲɿʐʋʊʗʑʇɻ

Ʌʌʉʁʊʆʏɲɺʑʅɻʎʃɲɿ
ʍʔʉʄɿɲʏʉɸɿɷʙʆ

ɀ

ͲɈʌʊʔɿʅɲʋʉʐʋɸʌɿɹʖʉʐʆʐʗɻʄɼʎɸʋɿʃɿʆɷʐʆʊʏɻʏɲʎʋʌʙʏɸʎ
ʑʄɸʎ͕ʏɲʉʋʉʀɲɽɲʐʋʉʍʏʉʑʆʋɸʌɲɿʏɹʌʘɽɸʌʅɿʃɼ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʋʌɿʆʏɻʆʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻ

Ʌʌʉʁʊʆʏɲʉɿʃʉʏɸʖʆʀɲʎ
ʔʐʏɿʃɼʎʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎ

ɍ

ɍɲʅɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐʋɲʌɲɶʊʅɸʆɲʋʌʉʁʊʆʏɲ͕ʅɿʃʌɼ
ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ

Ȱʆɲʗʐʃʏɿʃɳ

ɍ

ͲɅʌʉʁʊʆʋʉʐɷɸʆʐʋʉʍʏɻʌʀɺɸɿʏɻʆɲʆɳʋʏʐʇɻʋɲɽʉɶʊʆʘʆ͕
ʄʊɶʘʐʗɻʄɼʎʉʇʑʏɻʏɲʎ

ȵʅʔɿɲʄʘʅɹʆɲʆɸʌɳ

ɀ

Ͳɀɿʃʌʉɴɿʉʄʉɶɿʃʉʀʃɲɿʖɻʅɿʃʉʀʃʀʆɷʐʆʉɿ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼʋɳɶʉʐ

ɀ

Ͳɀɿʃʌʉɴɿʉʄʉɶɿʃʉʀʃɲɿʖɻʅɿʃʉʀʃʀʆɷʐʆʉɿ

Ʌɲɿɷɿʃɳɶɳʄɲʏɲ
;ʔʊʌʅʉʐʄɸʎͿ͕ʋɲɿɷɿʃɹʎ
Ɉʌʉʔɹʎ

ɉ

ͲȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻɲʋʊɸɿɷɿʃɹʎʉʅɳɷɸʎʋʄɻɽʐʍʅʉʑ

Ʌʌʉʁʊʆʏɲɸɿɷɿʃɼʎ
ɷɿɲʏʌʉʔɼʎ

ɉ

ͲȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻɲʋʊɸɿɷɿʃɹʎʉʅɳɷɸʎʋʄɻɽʐʍʅʉʑ

ȷɲʖɲʌʙɷɻ;ʅɲʌʅɸʄɳɷɸʎ͕
ɶʄʐʃɳʃʉʐʏɲʄɿʉʑ͕
ʃɲʌɲʅɹʄɸʎ͕ʃʏʄͿ

ɍ

ͲɈʌʊʔɿʅɲʖɲʅɻʄɼʎɸʆɸʌɶʊʏɻʏɲʎʆɸʌʉʑ

ɅʌʉʁʊʆʏɲƐŶĂĐŬ
;ʋɲʏɲʏɳʃɿɲ͕ɶɲʌɿɷɳʃɿɲ
ʃʄʋͿ͘

ʖ

Ͳȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʏʌʉʔʀʅʘʆʖɲʅɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ
ͲɈʌʊʔɿʅɲʋʉʐʐʔʀʍʏɲʆʏɲɿɹʆʏʉʆɻɽɸʌʅɿʃɼɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ

Ʌʌʊʍɽɸʏɲʏʌʉʔʀʅʘʆ

ɍ

Ȱʄʃʉʉʄʉʑʖɲʋʉʏɳ

ɍ

ͲȰʋʉʐʍʀɲʅɿʃʌʉɴɿʉʄʉɶɿʃʙʆʃɿʆɷʑʆʘʆ
Ͳɍɲʅɻʄʉʀʖɻʅɿʃʉʀʃʀʆɷʐʆʉɿ
Ͳɉʗɻʄɼʋɸʌɿɸʃʏɿʃʊʏɻʏɲʍɸɲʄʃʉʊʄɻ

ɅʄɲʍʏɿʃɳɉȰȵɈ

ɀ

Ͳȵʆɷɸʖʊʅɸʆɻʅɸʏɲʆɳʍʏɸʐʍɻʖɻʅɿʃʙʆʉʐʍɿʙʆ



ɍɲʌʏʀʃɲɿʖɲʌʏʊʆɿ
Ⱦɸʌɲʅɿʃɳ

ɍ
ɀ

ͲȰʆɲʃʐʃʄʘʅɹʆʉʖɲʌʏʀɀ
ͲȲɲʌɹɲʅɹʏɲʄʄɲ;Wď͕Ě͕Eŝ͕ƌ͕ʃ͘ɲ͘Ϳ
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ɀɹʏɲʄʄɲʃɲɿʃʌɳʅɲʏɲ

ɍ



ȳʐɲʄʀ

ɍ

ͲȰɷʌɲʆɹʎʐʄɿʃʊ

ȵʃʏʐʋʘʏɿʃɹʎʅɸʄɳʆɸʎ

ɍ




ɈɃɀȵȰɇ͗ȴȻȰɁɃɀȵȻɇ͕ɀȵɈȰɌɃɆȵȻɇ͕ɍɃɁȴɆȵɀɅɃɆȻɃ
ȵʀɷʉʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ

ȵʋɿʃɿʆɷʐʆʊʏɻʏɲ

ɇʖʊʄɿɲ

ɎʐʃʏɿʃɹʎɲʋʉɽɼʃɸʎͲȷʘɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ

ɀ

Ͳȴɿɲʏɼʌɻʍɻʗʐʃʏɿʃɼʎɲʄʐʍʀɷɲʎʏʌʉʔʀʅʘʆʃʐʌʀʘʎʐʗɻʄʉʑ
ʃɿʆɷʑʆʉʐ

ɎʐʃʏɿʃɹʎɲʋʉɽɼʃɸʎͲɀɻ
ɺʘɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ

ɍ

Ͳȴɿɲʏɼʌɻʍɻʗʐʃʏɿʃɼʎɲʄʐʍʀɷɲʎ

Ȱʋʉɽɼʃɸʎʇɻʌʉʑʔʉʌʏʀʉʐ

ɍ



ɀɹʍɲʅɸʏɲʔʉʌɳʎ
ʏʌʉʔʀʅʘʆɺʘɿʃɼʎ
ʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎ

ɀ

ȴɿɲʏɼʌɻʍɻʗʐʃʏɿʃɼʎɲʄʐʍʀɷɲʎ

ɀɹʍɲʅɸʏɲʔʉʌɳʎʏʌʉʔʀʅʘʆ
ʅɻɺʘɿʃɼʎʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎ

ɍ

ɍʘʌʀʎɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎʏɼʌɻʍɻʎʗʐʃʏɿʃɼʎɲʄʐʍʀɷɲʎ


ɈɃɀȵȰɇ͗ȿȻȰɁȻȾɃȵɀɅɃɆȻɃ
ȵʀɷʉʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ

ȵʋɿʃɿʆɷʐʆʊʏɻʏɲ

ɇʖʊʄɿɲ

ɉʋɸʌɲɶʉʌɹʎʏʌʉʔʀʅʘʆ
;ƐƵƉĞƌŵĂƌŬĞƚͿ

ɀ

ͲɅʉʄʄɲʋʄɹʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʋɲʌɲʍʃɸʐɼʎʏʌʉʔʀʅʘʆ
ͲȰʋɸʐɽʑʆɸʏɲɿʍɸʅɸɶɳʄʉʋʄɻɽʐʍʅʊʃɲʏɲʆɲʄʘʏʙʆ

Ʌɲʆʏʉʋʘʄɸʀɲ

ɍ



Ʌʙʄɻʍɻɸɿɷʙʆɲʌʏʉʋʉɿʀɲʎ

ʖ

ͲɅʙʄɻʍɻʏʌʉʔʀʅʘʆʖɲʅɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ

Ʌʙʄɻʍɻɲʄʃʉʉʄʉʑʖʘʆ
;ʃɳɴɸʎͿ͕ʇɻʌʙʆʃɲʌʋʙʆ͕
ʃɲʔɹʃɲ͘

ɍ

ͲɅʙʄɻʍɻʏʌʉʔʀʅʘʆʖɲʅɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ

Ȼʖɽʐʉʋʘʄɸʀɲ

ɀ

ͲɅʙʄɻʍɻʏʌʉʔʀʅʘʆʐʗɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ

Ƀʋʘʌʉʋʘʄɸʀɲ

ɍ



ȿɲʁʃɹʎɲɶʉʌɹʎ

ɍɼɀ

Ȱʐʏʊʅɲʏʉɿʋʘʄɻʏɹʎ͗
 ɸʐɲʄʄʉʀʘʏʘʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
 ʅɻɸʐɲʄʄʉʀʘʏʘʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ




ɈɃɀȵȰɇ͗ɅȰɆɃɍȸɇɉɅȸɆȵɇȻɏɁ

ɀ

ɍ

ɀɶɿɲɲɶʉʌɹʎɸʐɲʄʄʉʀʘʏʘʆʏʌʉʔʀʅʘʆ

Ͳɀɹʍɻʎɶɿɲʋʙʄɻʍɻʏʌʉʔʀʅʘʆɸʐɲʄʄʉʀʘʏʘʆʏɲʉʋʉʀɲ
ɲʋɲɿʏʉʑʆʗʑʇɻɶɿɲʏɻʍʐʆʏɼʌɻʍɼʏʉʐʎ
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ȵʀɷʉʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ

ȵʋɿʃɿʆɷʐʆʊʏɻʏɲ

ɇʖʊʄɿɲ

Ɂʉʍʉʃʉʅɸʀɲ͕Ȼɷʌʑʅɲʏɲʃʄʋ͘

ɉ

ͲȰʋɸʐɽʑʆʉʆʏɲɿʍɸɸɿɷɿʃɹʎʉʅɳɷɸʎʋʄɻɽʐʍʅʉʑ

Ȳʌɸʔʉʆɻʋɿɲʃʉʀʍʏɲɽʅʉʀͬ
ɸʍʏɿɲʏʊʌɿɲʍʖʉʄɸʀʘʆͬ
ʃɲʏɲʍʃɻʆʙʍɸɿʎ

ɉ

ͲȰʋɸʐɽʑʆʉʆʏɲɿʍɸɸɿɷɿʃɹʎʉʅɳɷɸʎʋʄɻɽʐʍʅʉʑ

ȵʍʏɿɲʏʊʌɿɲ͕ʗɻʏʉʋʘʄɸʀɲ͕
ʋɿʏʍɲʌʀɸʎ͕ʃɲʆʏʀʆɸʎʃʄʋ͘

ɀ


Ͳȴɿɳɽɸʍɻʏʌʉʔʀʅʘʆʋʌʉʎɳʅɸʍɻʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻ

ɂɸʆʉɷʉʖɸʀɲ

ɀ

Ͳȴɿɳɽɸʍɻʏʌʉʔʀʅʘʆʋʌʉʎɳʅɸʍɻʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻ

Ⱦɲʔɸʏɹʌɿɸʎ

ɍ

Ͳɍɲʅɻʄɼʎɸʋɿʃɿʆɷʐʆʊʏɻʏɲʎʏʌʊʔɿʅɲ


ɈɃɀȵȰɇ͗ɅȰɆȰɇȾȵɉȰɇɈȵɇɅɃɉɅɏȿɃɉɁȿȻȰɁȻȾɏɇ
ȵʀɷʉʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ

ȵʋɿʃɿʆɷʐʆʊʏɻʏɲ

ɇʖʊʄɿɲ

Ȱʌʏʉʋʉɿɸʀɲ

ɍ



ȷɲʖɲʌʉʋʄɲʍʏɸʀɲ

ɀ

Ͳɀɿʃʌʉɴɿʉʄʉɶɿʃʉʀʃʀʆɷʐʆʉɿ

Ⱦʌɸʉʋʘʄɸʀɲ

ɀ





Ͳɀɿʃʌʉɴɿʉʄʉɶɿʃʉʀʃʀʆɷʐʆʉɿ
ͲȾʀʆɷʐʆʉʎɸʋɿʅʊʄʐʆʍɻʎ
Ͳȱʅɸʍɻɷɿɳɽɸʍɻʃɲɿʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʏʌʉʔʀʅʘʆʋʉʐɽɲ
ʐʋʉʍʏʉʑʆʋɸʌɲɿʏɹʌʘɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲɸʇʐɶʀɲʆʍɻʎ
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Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Oκτωβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

Ανάπτυξης
και Επενδύσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
Ι

Αριθμ. 235/272722
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 79/177516/2.7.2020
απόφασης «Έγκριση υπερωριακής απογευματινής εργασίας για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά
το Β΄ εξάμηνο έτους 2020» (Β΄ 2862).
Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄ 113).
β) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176), όπως ισχύει.
γ) Των άρθρων 66 και 68 και της παρ. 3 του άρθρου
77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει.
δ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98).
ε) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων........
Τουρισμού» (Α΄ 114).
στ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
ζ) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).
η) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 145).
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2. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 (ΑΔΑ
ΩΛ9ΣΗ-ΟΝΜ) εγκύκλιο του ΓΛΚ με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου
Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
3. Τις αποφάσεις έγκρισης δέσμευσης πίστωσης σε
βάρος της πίστωσης του ΑΛΕ 2120201001 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων οικονομικού έτους 2020, ανά ειδικό φορέα
του Υπουργείου ως εξής:
α. υπ’ αρ. 9972/137967/28.5.2020 ύψους 30.000 €, ΑΛΕ
2120201001, Ε.Φ. 1029-202-0000000, για την κάλυψη
δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης 60 υπαλλήλων της
Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπ.Α.Α.
και Τ. που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Αγροτικής
Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπ.Α.Α.
και Τ., α/α 41263, ΑΔΑ ΩΨΖ44653ΠΓ-ΞΕ1.
β. υπ’ αρ. 9973/137970/28.5.2020 ύψους 102.000 €,
ΑΛΕ 2120201001, Ε.Φ. 1029-203-0000000, για την κάλυψη δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης συνολικά 113
υπαλλήλων των Γενικών Διευθύνσεων Γεωργίας, Κτηνιατρικής, Αλιείας, Τροφίμων και Αποκεντρωμένων Δομών
του Υπ.Α.Α. και Τ. που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, α/α 41265, ΑΔΑ
6ΥΥΨ4653ΠΓ-Ζ18.
γ. υπ’ αρ. 9970/137955/28.5.2020 ορθή επανάληψη, ύψους 68.000 €, ΑΛΕ 2120201001, Ε.Φ. 1029- 5010000000, για την κάλυψη δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης συνολικά έως 116 υπαλλήλων των Γενικών
Διευθύνσεων Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών Υπηρεσιών και των
Αυτοτελών Υπηρεσιών που υπάγονται διοικητικά στον
Υπουργό, Αν. Υπουργούς, Υφυπουργούς, Υπηρεσιακό
Γραμματέα ή λειτουργούν στο Υπουργείο, α/α 41264,
ΑΔΑ 6Η7Ι4653ΠΓ-Π6Ι.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη πέραν αυτής
που έχει εγκριθεί με την υπ’ αρ. 79/177516/2.7.2020 απόφαση «Έγκριση υπερωριακής απογευματινής εργασίας
για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά το Β΄ εξάμηνο έτους 2020»,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 79/177516/2.7.2020 απόφαση «Έγκριση υπερωριακής απογευματινής εργασίας
για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά το Β΄ εξάμηνο έτους 2020»
ως ακολούθως:
Η παρ. 1. αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας για συνολικά 289 υπαλλήλους του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για
χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως και 31.12.2020 από
τη δημοσίευση της παρούσας και για μέχρι 70 ώρες
συνολικά ανά υπάλληλο για τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης, για μέχρι 120
ώρες συνολικά ανά υπάλληλο για τους υπαλλήλους των
Γενικών Διευθύνσεων Γεωργίας, Κτηνιατρικής, Αλιείας,
Τροφίμων, Αποκεντρωμένων Δομών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Αυτοτελών Υπηρεσιών και για μέχρι 60 ώρες
συνολικά ανά υπάλληλο για τους υπαλλήλους της Γενικής
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Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, ως εξής:
α) Για την Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης 60
υπάλληλοι.
β) Για την Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
και Ηλ. Διακυβέρνησης 60 υπάλληλοι.
γ) Για την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
30 υπάλληλοι.
δ) Για την Γενική Διεύθυνση Γεωργίας 35 υπάλληλοι.
ε) Για την Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής 25 υπάλληλοι.
στ) Για την Γενική Διεύθυνση Αλιείας 20 υπάλληλοι.
ζ) Για την Γενική Διεύθυνση Τροφίμων 30 υπάλληλοι.
η) Για την Γενική Διεύθυνση Αποκεντρωμένων Δομών
3 υπάλληλοι.
θ) Για τις Αυτοτελείς Υπηρεσίες 22 υπάλληλοι (4 υπάλληλοι για τη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Ελέγχων και Επιθε-
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ωρήσεων, 4 υπάλληλοι για τη Διεύθυνση Οικονομικών
Ελέγχων, Επιθεώρησης και Συνεργατισμού, 1 υπάλληλος
για τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, 2 υπάλληλοι για το
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, 11 υπάλληλοι για
την Υπηρεσία Συντονισμού).
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 79/177516/2.7.2020
απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα περί έγκρισης
υπερωριακής απογευματινής εργασίας για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά το Β΄ εξάμηνο έτους 2020, Β΄ 2862.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

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

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

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

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

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

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

*02044630910200012*

