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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Μαΐου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής
Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) Τράπεζα ΤροφίμωνΊδρυμα για την Καταπολέμηση της πείνας και β)
Σύλλογος Πασχόντων και Φίλων με Σκλήρυνση
κατά Πλάκας Μυτιλήνης και Ανανέωση Ειδικής
Πιστοποίησης Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) Ίδρυμα Αγάπης - Οίκος
Ευγηρίας «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ» και β)
Γηροκομείο Σπάρτης «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».

2

Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στην ψηφιακή υπηρεσία του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και έκδοση βεβαίωσης για
τη μετάκληση/ απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 29903
(1)
Ειδική Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής
Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) Τράπεζα ΤροφίμωνΊδρυμα για την Καταπολέμηση της πείνας και β)
Σύλλογος Πασχόντων και Φίλων με Σκλήρυνση
κατά Πλάκας Μυτιλήνης και Ανανέωση Ειδικής
Πιστοποίησης Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας των Ν.Π.Ι.Δ.: α) Ίδρυμα Αγάπης - Οίκος Ευγηρίας «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ» και β) Γηροκομείο Σπάρτης «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 5 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 236),
2. την παρ. 1 και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
7, του ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 30),

Αρ. Φύλλου 2111

3. την παρ. 3 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87),
4. το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3895/
2010 «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα» (Α΄ 206),
5. το άρθρο 9 του ν. 4052/2012 Νόμος αρμοδιότητας
Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του
νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις
για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της
εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις (Α΄ 41),
6. το άρθρο 7 του ν. 4455/2017 «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 22),
7. το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α΄133),
8. το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119),
9. το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168),
10. το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
11. την υπό στοιχεία Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/2011 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, στο
Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα
Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής» (Β΄ 1310),
12. την υπό στοιχεία Π(2)γ/οικ. 34029/10-4-2012 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοι-
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νωνικής Αλληλεγγύης, «Πιστοποίηση Φορέων Παροχής
Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα
μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ΜΚΟ Εθελοντικού
χαρακτήρα» (Β΄ 1163),
13. τις εισηγήσεις σκοπιμότητας των αρμόδιων Περιφερειακών Ενοτήτων,
14. τη γνωμοδότηση του Ε.Κ.Κ.Α σχετικά με την πιστοποίηση των Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως
φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, που
μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 3244/23-4-2021 έγγραφο,
15. το γεγονός ότι βάσει του ν. 4455/2017 (Β΄ 22) έχει
πραγματοποιηθεί η εγγραφή των φορέων στο Ηλεκτρονικό Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας.
16. το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Α. Την Ειδική Πιστοποίηση ως φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των Ν.Π.Ι.Δ.
α) Τράπεζα Τροφίμων - Ίδρυμα για την Καταπολέμηση
της πείνας, με έδρα στο Κρυονέρι Αττικής.
β) Σύλλογος Πασχόντων και Φίλων με Σκλήρυνση κατά
Πλάκας Μυτιλήνης, με έδρα στη Μυτιλήνη.
Β. Την Ανανέωση Πιστοποίησης ως φορέων παροχής
υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα των Ν.Π.Ι.Δ.
α) Ίδρυμα Αγάπης-Οίκος Ευγηρίας «Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ
ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ», με έδρα στην Αρναία Χαλκιδικής.
β) Γηροκομείο Σπάρτης «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», με
έδρα στη Σπάρτη.
Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι τέσσερα (4)
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Μαΐου 2021
Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ
Ι

Αριθμ. 321/133322
(2)
Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών στην ψηφιακή υπηρεσία του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και έκδοση βεβαίωσης για
τη μετάκληση/ απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 8 του ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» (Α΄ 151).
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005 Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
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3. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).
4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
6. Την υπ’ αρ. 134416/14-02-2011 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Διαδικασία και προθεσμίες εγγραφής και ενημέρωσης του
ΜΑΑΕ, όργανα και διαδικασία προσωρινής ή οριστικής
διαγραφής από το Μητρώο, αναγκαία επαγγελματική
κατάρτιση των φυσικών προσώπων – επαγγελματιών
αγροτών που εγγράφονται στο Μητρώο, διαδικασία και
αρμόδιες υπηρεσίες έκδοσης των σχετικών με το ΜΑΑΕ
πιστοποιητικών» (Β΄ 273).
7. Την υπό στοιχεία 9134 ΕΞ 2020/10-04-2020 εγκύκλιο
της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Απλούστευσης Διαδικασιών «Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων μεταξύ των φορέων
του δημοσίου τομέα και πολιτών και επιχειρήσεων» (ΑΔΑ:
99ΠΥ46ΜΤΛΠ-ΥΟΙ).
8. Την υπ’ αρ. 777/93631/31-03-2020 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
«Εξυπηρέτηση του κοινού από τις Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ
κατά τη διάρκεια ισχύος των μέτρων προστασίας κατά
της εξάπλωσης του κορωνοϊού».
9. Τα άρθρα 11-13α και 136 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές
διατάξεις» (Α΄ 80).
10. Την υπ’ αρ. 66224/2014/22-12-2014 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής
πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για
εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση
αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης» (Β΄ 7/2015).
11. Την υπ’ αρ. 5269/139/03-02-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών
διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη
2021 και 2022» (Β΄ 430) (Διόρθωση σφάλματος, Β΄ 545/
12-02-2021).
12. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Παρέχεται η δυνατότητα, ώστε η υποβολή της αίτησης εγγραφής και ενημέρωσης του Μητρώου Αγροτών
και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και των δικαιολογητικών
που απαιτούνται, για τη χορήγηση της βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο ΜΑΑΕ, στην οποία θα αναγράφεται η
ιδιότητα του αιτούντος, να πραγματοποιείται μέσω της
ψηφιακής εφαρμογής του ΜΑΑΕ, η οποία είναι διαθέσιμη
από τις Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2. Το Υπόδειγμα της αίτησης εγγραφής και ενημέρωσης του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της (Υπόδειγμα Ι).
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3. Η αίτηση εγγραφής και ενημέρωσης του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, καθώς
και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, δύναται να
υποβληθούν και στο αρμόδιο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων από τον ενδιαφερόμενο ή από
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, σύμφωνα την υπ’ αρ.
134416/14-02-2011 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διαδικασία και προθεσμίες εγγραφής και ενημέρωσης του ΜΑΑΕ, όργανα
και διαδικασία προσωρινής ή οριστικής διαγραφής
από το Μητρώο, αναγκαία επαγγελματική κατάρτιση
των φυσικών προσώπων - επαγγελματιών αγροτών
που εγγράφονται στο Μητρώο, διαδικασία και αρμόδιες υπηρεσίες έκδοσης των σχετικών με το ΜΑΑΕ
πιστοποιητικών» (Β΄ 273).
4. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης και των
συναφών δικαιολογητικών για τη μετάκληση / απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία,
στο πλαίσιο των άρθρων 11-13α και 136 του ν. 4251/2014
(Α΄ 80), μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του ΜΑΑΕ.
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5. Εκδίδεται βεβαίωση για τη μετάκληση / απασχόληση
πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία, μέσω
της ψηφιακής υπηρεσίας του ΜΑΑΕ, η οποία είναι διαθέσιμη από τις Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, φέρει την υπογραφή της
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων
Δομών και δεν χρήζει περαιτέρω επικύρωσης.
6. Η έκδοση της βεβαίωσης για τη μετάκληση / απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΜΑΑΕ, είναι
δυνατή, είτε κατόπιν ηλεκτρονικής αίτησης του ενδιαφερομένου λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του τρέχοντος έτους, είτε με τα
στοιχεία της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, τα οποία είναι
καταχωρισμένα στην εφαρμογή και αφορούν το προηγούμενο έτος, χωρίς να απαιτείται αίτηση.
7. Το Υπόδειγμα της αίτησης, καθώς και το υπόδειγμα
της βεβαίωσης που εκδίδεται για τη μετάκληση / απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών στην αγροτική οικονομία,
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της (Υπόδειγμα ΙΙ και Υπόδειγμα ΙΙΙ, αντίστοιχα).
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İțįȩșȘțİ

ǹ.ĭ.Ȃ.: ____________________________________
ȉǾȁǼĭȍȃȅ:________________________________

ĬǼȂǹ: ȋȠȡȒȖȘıȘ ȕİȕĮȓȦıȘȢ İȖȖȡĮĳȒȢ ıĲȠ
ȂȘĲȡȫȠ ǹȖȡȠĲȫȞ țĮȚ ǹȖȡȠĲȚțȫȞ
ǼțȝİĲĮȜȜİȪıİȦȞ

__ / __ / 20__
ȅ ǹȚĲȫȞ / Ǿ ǹȚĲȠȪıĮ

__________________________
(ȊʌȠȖȡĮĳȒ)
ǼʌȚıȣȞȐʌĲȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ:

ıİ
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ǿǿ
ǹǿȉǾȈǾ
ȆȇȅȈ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ
ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ Ȁǹǿ ȉȇȅĭǿȂȍȃ
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ ǹȆȅȀǼȃȉȇȍȂǼȃȍȃ
ȊȆǾȇǼȈǿȍȃ_______________________
ȉȂǾȂǹ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ
Ȁǹǿ ǼȁǼīȋȍȃ_____________________
ȆĮȡĮțĮȜȫ ȩʌȦȢ ȝȠȣ ȤȠȡȘȖȒıİĲİ ĲȘ ıȤİĲȚțȒ

ǼȆȍȃȊȂȅ:________________________________
ȅȃȅȂǹ: __________________________________
ȅȃȅȂǹ ȆǹȉȇȅȈ: __________________________
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ ȀǹȉȅǿȀǿǹȈ: ____________________
ǹȇ. ǻǼȁȉǿȅȊ ȉǹȊȉȅȉǾȉǹȈ: _________________

ȕİȕĮȓȦıȘ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ĲȘȞ ʌȡȠıțȠȝȓıȦ
ıĲȘȞ

ĮȡȝȩįȚĮ

ȣʌȘȡİıȓĮ

ǹʌȠțİȞĲȡȦȝȑȞȘȢ

ǻȚȠȓțȘıȘȢ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȂİĲĮȞȐıĲİȣıȘȢ țĮȚ
ǹıȪȜȠȣ, ȦȢ ıȣȞȘȝȝȑȞȠ ȑȖȖȡĮĳȠ ȝİĲȐ ĲȘȢ
ĮȚĲȒıİȫȢ ȝȠȣ ȖȚĮ ĲȘ ȝİĲȐțȜȘıȘ / ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ
ʌȠȜȚĲȫȞ

ĲȡȓĲȦȞ

ȤȦȡȫȞ

ıĲȘȞ

ĮȖȡȠĲȚțȒ

ȠȚțȠȞȠȝȓĮ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȐȡșȡĮ 11-13Į țĮȚ
ǹ.ĭ.Ȃ.: ____________________________________

136 ĲȠȣ Ȟ. 4251/2014 (ǹǯ80), ȖȚĮ ĲȠ ȑĲȠȢ 20…..

ȉǾȁǼĭȍȃȅ:________________________________
ȅ ǹȚĲȫȞ / Ǿ ǹȚĲȠȪıĮ

__________________________
(ȊʌȠȖȡĮĳȒ)
ĬǼȂǹ: «ȋȠȡȒȖȘıȘ ȕİȕĮȓȦıȘȢ ȖȚĮ ĲȘ ȝİĲȐțȜȘıȘ /
ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ʌȠȜȚĲȫȞ ĲȡȓĲȦȞ ȤȦȡȫȞ ıĲȘȞ ĮȖȡȠĲȚțȒ
ȠȚțȠȞȠȝȓĮ (ȐȡșȡĮ 11-13Į, 136 Ȟ. 4251/2014 (ǹǯ80)».

__ / __ / 20__
ǼʌȚıȣȞȐʌĲȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ:
1. ǼȞȚĮȓĮ ǹȓĲȘıȘ ǼȞȓıȤȣıȘȢ ȑĲȠȣȢ 20…..
2. ǹıĲȣȞȠȝȚțȒ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮ
3. ȁȠȚʌȐ ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȐ ȑȖȖȡĮĳĮ
ʌȠȣ ĲȣȤȩȞ ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ȕİȕĮȓȦıȘȢ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ǿǿǿ

ǹȪȟȦȞ ǹȡȚșȝȩȢ:
ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ
ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ Ȁǹǿ ȉȇȅĭǿȂȍȃ
īǼȃǿȀǾ īȇǹȂȂǹȉǼǿǹ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ
ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ Ȁǹǿ ȉȇȅĭǿȂȍȃ
īǼȃǿȀǾ ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ
ǹȆȅȀǼȃȉȇȍȂǼȃȍȃ ǻȅȂȍȃ

/

/ 20__

ǺǼǺǹǿȍȈǾ
īǿǹ ȉǾ ȂǼȉǹȀȁǾȈǾ / ǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾ Ȇȅȁǿȉȍȃ ȉȇǿȉȍȃ ȋȍȇȍȃ
īǿǹ ǼȇīǹȈǿǹ ȈȉǾȃ ǹīȇȅȉǿȀǾ ȅǿȀȅȃȅȂǿǹ
ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ 11-13 Į țĮȚ 136 ĲȠȣ Ȟ. 4251/2014 (ǹǯ 80), ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ
țĮȚ ȚıȤȪİȚ țĮȚ ĲȘȢ ȣʌ’ ĮȡȚș. 5269/139/03-02-2021 (Bǯ 430) K.Y.A. (ǻȚȩȡșȦıȘ ıĳȐȜȝĮĲȠȢ, Ǻǯ 545/12-022021), ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȠȡȓȗİĲĮȚ Ș ĮȞĲȚıĲȠȚȤȓĮ țĮȜȜȚİȡȖȒıȚȝȘȢ ȑțĲĮıȘȢ Ȓ/țĮȚ ĮȡȚșȝȠȪ ȗȫȦȞ ĮȞȐ
İȡȖĮȗȩȝİȞȠ, ȖȚĮ ĲȘ ȝİĲȐțȜȘıȘ ʌȠȜȚĲȫȞ ĲȡȓĲȦȞ ȤȦȡȫȞ ȖȚĮ İȡȖĮıȓĮ ıĲȘȞ ĮȖȡȠĲȚțȒ ȠȚțȠȞȠȝȓĮ, ȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ
ȩĲȚ: ȅ ……………………………………………………………………………ĲȠȣ……………………..
ȝİ

ǹ.ǻ.ȉ:

………………

țĮȚ

ǹ.ĭ.Ȃ.:……….……………

țȐĲȠȚțȠȢ……….…………………..

Ȇ.Ǽ………………………….., İȓȞĮȚ țȐĲȠȤȠȢ ĮȖȡȠĲȚțȒȢ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ įȣȞĮȝȚțȩĲȘĲĮȢ
………… Ȃ.ǹ.Ǽ.* ȒĲȠȚ, ……………. Ȃ.ǹ.Ǽ. ĳȣĲȚțȒȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ țĮȚ ……………… Ȃ.ǹ.Ǽ. ȗȦȚțȒȢ
ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ıİ ………… ȫȡİȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ, ȐȜȜȦȢ ıİ ……………. ȘȝȑȡİȢ ȠțĲȐȦȡȘȢ
İȡȖĮıȓĮȢ İĲȘıȓȦȢ.
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȕİȕĮȓȦıȘ İțįȓįİĲĮȚ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ǼȞȚĮȓĮȢ ǹȓĲȘıȘȢ ǼȞȓıȤȣıȘȢ ȑĲȠȣȢ
20…. țĮȚ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓ İʌȚțȪȡȦıȘ, țĮșȫȢ ʌĮȡȐȖİĲĮȚ ĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐ Įʌȩ ĲĮ ȒįȘ İʌȚțȣȡȦȝȑȞĮ Įʌȩ ĲȠ
ȊȆǹǹȉ ıȤİĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȂǹǹǼ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȣʌ’ ĮȡȚș. ………………….. ȊʌȠȣȡȖȚțȒ
ǹʌȩĳĮıȘ. Ǿ įȚĮįȚțĮıȓĮ ȤȠȡȒȖȘıȘȢ ĲȘȢ ȕİȕĮȓȦıȘȢ İȓȞĮȚ ĲİȤȞȠȜȠȖȚțȐ ĮıĳĮȜȒȢ țĮȚ ĮʌȩȜȣĲĮ
İȞĮȡȝȠȞȚıȝȑȞȘ ȝİ ĲȚȢ ĮȡȤȑȢ ĲȘȢ İȝʌȚıĲİȣĲȚțȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ĮțİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȕİȕĮȓȦıȘ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘ ȝİĲȐțȜȘıȘ ʌȠȜȚĲȫȞ ĲȡȓĲȦȞ ȤȦȡȫȞ ȖȚĮ İȡȖĮıȓĮ, țĮșȫȢ țĮȚ
ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ʌĮȡȐĲȣʌĮ įȚĮȝİȞȩȞĲȦȞ ʌȠȜȚĲȫȞ ĲȡȓĲȦȞ ȤȦȡȫȞ ıĲȘȞ ĮȖȡȠĲȚțȒ ȠȚțȠȞȠȝȓĮ țĮȚ ȚıȤȪİȚ
ȝȑȤȡȚ ĲȘȢ 15-06-20…. țĮȚ İĳȩıȠȞ ȠȚ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ȤȠȡȒȖȘıȒȢ ĲȘȢ įİȞ ȑȤȠȣȞ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓ.
Ǿ ȆȡȠȧıĲĮȝȑȞȘ ĲȘȢ īİȞȚțȒȢ ǻȚİȪșȣȞıȘȢ
*1 Ȃ.ǹ.Ǽ.(ȂȠȞȐįĮ ǹȞșȡȫʌȚȞȘȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ)
ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıİ 1.750 ȫȡİȢ İȡȖĮıȓĮȢ İĲȘıȓȦȢ.

ǹțȡȚȕȒ ȃȚțȠȜĮțȠʌȠȪȜȠȣ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Μαΐου 2021
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ
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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.

*02021112105210008*

