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Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Έχοντας υπόψη:

ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ημερομηνία : 24/11/2009
Α.Π. : 55062/ΕΥΣΣΑΑΠ 4052

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης " ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013" με κωδικό MIS 270968 

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007), και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτού,

2. Το Π.Δ. 182/2009 (ΦΕΚ 211/Α’/7.10.2009) περί διορισμού του Πρωθυπουργού.

3. Το Π.Δ. 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α’/7.10.2009) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, 

συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και 

Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο 

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας? 

Ταχ. Δ/νση : ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 5 (3ος όροφος) 
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΘΗΝΑ
Ταχ.Κώδικας : 10557
Πληροφορίες : Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος
Τηλέφωνο : 210 3256453 210 3256453
Fax : 210 3256465
Email : k.papagian@mnec.gr

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ&ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Προς:

στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής"

Ταχ. Δ/νση : ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3
T.K : 10557
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Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 

της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και 

Νησιωτικής Πολιτικής».

4. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214/Α΄/7.10.2009) περί διορισμού Υπουργών και Υφυπουργών

5. Την με α.π. E(2007) 1389/28.03.07 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση 

ορισμένων στοιχείων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς της Ελλάδας

6. Την Απόφαση με αριθμό Ε (2007)5444/06.11.2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Τεχνική 

Υποστήριξη Εφαρμογής »

7. Το ΠΔ 4/2002 (ΦΕΚ 3/τ.Α΄/14.01.2002).

8. Τη με αρ.πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08  Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης,

9. Την Υπουργική Απόφαση 31168/ΕΥΣΣΑΑΠ 1751/8.07.2008 περί καθορισμού των στοιχείων των

Ετησίων Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και 

εγκρισής τους όπως ισχύει. 

10. Το προβλεπόμενο στο άρθρο 2, παρ.1 (γ) του Ν.3614/07 Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, 

όπως ισχύει,

11. Την με αρ. πρωτ. 4168/ΕΥΣΣΑΑΠ166/29.01.08 ( ΦΕΚ 333/τΒ/29.02.08) τροποποίηση ( 

αναδιάρθρωση)  της απόφασης σύστασης  της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής , Σχεδιασμού και 

Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων  σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007

12. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής »,

που αφορούν την έγκριση των κριτηρίων επιλογής των πράξεων του Άξονα  Προτεραιότητας του 

Επ.Προγράμματος, όπως αυτά ισχύουν,

13. Την με αρ.πρωτ. 45764/ΕΥΣΣΑΑΠ3163/ 16.09.2009 πρόσκληση  της Ειδικής Υπηρεσίας 

Διαχείρισης του Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»  για την υποβολή προτάσεων στο 

πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «01 Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων

φορέων» 

14. Την με αρ. πρωτ. ΕΥΣΣΑΑΠ 3879/05.11.2009 αίτηση χρηματοδότησης πράξης του Δικαιούχου

«ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΥΣΣΑΑΠ» προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την ένταξη της 

πράξης στο Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής».

15. Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως αυτό καταγράφεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της 

θετικής αξιολόγησης της πρότασης και ειδικότερα στο Φύλλο εξέτασης της πληρότητας των 

στοιχείων της πρότασης, στο Φύλλο αξιολόγησης και στον Πίνακα Κατάταξης των προτάσεων που

έχουν αξιολογηθεί θετικά και αποτυπώνεται στο ΟΠΣ – ΕΡΓΟΡΑΜΑ,

16. Το με α.πρ 38186/ΕΥΣΣΑΑΠ 1992/29.07.2009 Ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της 

Εφαρμογής των Ειδικών Υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και ειδικότερα της Ειδικής 

Υπηρεσίας ΟΠΣ για το έτος 2009.

17. Την με αρ. πρωτ. ΕΥΣΣΑΑΠ 462/04.11.2009 εισήγηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για

την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής».
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 5. Φυσικό αντικείμενο της
 πράξης:

Αποφασίζει

την Ένταξη της πράξης "ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

2007-2013" 

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΑΞΗΣ

2709681. Κωδικός Πράξης:
(ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ)

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ&ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 3. Δικαιούχος:

1090217 4. Κωδικός Δικαιούχου:

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ
Τεχνική υποστήριξη της ΕΥΣΣΑΑΠ για την οργάνωση της 
περιβαλλοντικής παρακολούθησης και αξιολόγησης των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Ειδικότερα η τεχνική υποστήριξη θα 
αφορά :
• Την κατάρτιση των προδιαγραφών για το περιεχόμενο των ετήσιων 
και συγκριτικών εκθέσεων, που προβλέπονται για την παρακολού
θηση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης σύμφωνα με τις 
ΚΥΑ έγκρισης των ΣΜΠΕ των Ε.Π. 
• Την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στην οργάνωση της 
περιβαλλοντικής παρακολούθησης των Ε.Π. του ΕΣΠΑ 
συμπεριλαμβανομένων των Ε.Π., που εμπίπτουν στο πλαίσιο του 
Στόχου 3 (Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία). Στο πλαίσιο της 
ενότητας αυτής, θα προσδιοριστούν οι βασικές συνιστώσες της 
παρακολούθησης της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Αξιολόγησης των
Ε.Π. του ΕΣΠΑ. Οι κύριες πτυχές που θα εξεταστούν είναι ο 
προσδιορισμός του συστήματος δεικτών περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης για τα Ε.Π. σύμφωνα με την εκτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το σύστημα οργάνωσης και 
τροφοδότησης των δεικτών, ο εντοπισμός των πηγών πληροφοριών 
που συνιστούν κατάλληλη βάση για τις απαιτήσεις της 
παρακολούθησης, το επίπεδο περιβαλλοντικής πληροφορίας 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

στον Άξονα Προτεραιότητας "01 - Υποστήριξη επιτελικών δομών, λειτουργιών και δικαιούχων 

φορέων" του Ε.Π. "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής".

Ε0198

2. Κωδικός ΠΔΕ 
Πράξης:

Κωδικός ΣΑ:

Κωδικός Πράξης 
ΣΑ:

2009ΣΕ01980002

1010400Φορέας  ΣΑ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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 6. Παραδοτέα πράξης:

(ποσοτικό ή/και ποιοτικό), οι αδυναμίες και ο τρόπος αντιμετώπισής 
τους κατά τη συμπλήρωση των τιμών των δεικτών των Ε.Π. και τέλος, 
το πλαίσιο και τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία απαιτείται να 
ληφθούν κατάλληλα επανορθωτικά ή μέτρα άμβλυνσης των δυσμενών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Για τα Ε.Π. που εμπίπτουν στο 
πλαίσιο του Στόχου 3 (διακρατικά, διασυνοριακά και δια 
περιφερειακά) πέραν των προαναφερομένων, θα προσδιοριστούν οι 
συνιστώσες της παρακολούθησης της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Αξιολόγησης εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες των Προγραμμάτων 
αυτών σε σχέση με την περιβαλλοντική αξιολόγηση. 
• Την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής, στο πλαίσιο του ρόλου 
της για το συντονισμό και την καθοδήγηση σε σχέση με την 
ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης κάθε Ε.Π. κατά την υλοποίηση.
• Την παραγωγή στοχευμένων τεχνικών οδηγιών και κατευθύνσεων για
την ενσωμάτωση των ΚΥΑ έγκρισης των Στρατηγικών Μελετών 
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης στην εξειδίκευση των Ε.Π., στην 
εξειδίκευση των κριτηρίων αξιολόγησης των προτεινόμενων πράξεων 
και στην κατάρτιση των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
υποβολή προτάσεων. 
• Την κατάρτιση οδηγιών για τη συμπλήρωση του πεδίου 91 του 
«Τεχνικού Δελτίου προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠ) – ΕΤΠΑ & Ταμείο 
Συνοχής» σχετικά με τις αναμενόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον 
(βλ. Εγχειρίδιο διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, Έντυπα/Λίστες). Συγκεκριμένα, θα 
προετοιμαστεί μια τυποποιημένη Οδηγία για τη συμπλήρωση του 
συγκεκριμένου πεδίου (θετικές ή ουδέτερες επιπτώσεις), καθώς και 
ένα τυποποιημένο κείμενο με το οποίο θα τεκμηριώνεται και θα 
υποστηρίζεται η αντίστοιχη επιλογή. 
•  Την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής σε σχέση με τις ετήσιες 
εκθέσεις, που προβλέπονται από τις ΚΥΑ έγκρισης των ΣΜΠΕ των 
επιμέρους Ε.Π. παρέχοντας συγκεκριμένες εκτιμήσεις, αναλύσεις και 
αναφορές επί των υποβληθεισών εκθέσεων. 
•  Την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής για την 
αποτελεσματικότερη σύνδεση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης με τις προβλεπόμενες από τους Κανονισμούς ανάγκες της 
Αξιολόγησης των Ε.Π. 
• Tην υποστήριξη της Ομάδα εργασίας, που συστήθηκε με την υπ.αρ 
2195/ευσσααπ 1108/28-4-2009 Απόφαση Γενικού Γραμματέα, 
παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη και συγκεκριμένες εισροές 
στα σχετικά θέματα που εξετάζει η Ομάδα Εργασίας.
2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η πράξη θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΠΔ 
4/2002, τα αναφερόμενα στην προκήρυξη για την ανάθεση της 
πράξης και στη σύμβαση για την εκπόνηση της πράξης «Παροχή 
εμπειρογνωμοσύνης για την παρακολούθηση της στρατηγικής 
περιβαλλοντικής αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων του
εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς για την προγραμματική 
περίοδο 2007-2013».

1Ο παραδοτέο 
Το 1ο παραδοτέο περιλαμβάνει μια έκθεση με δύο (2) διακριτά 
κεφάλαια, στα οποία θα αναλύονται  η «Κατάρτιση των 
προδιαγραφών για το περιεχόμενο των ετήσιων εκθέσεων, που 
προβλέπονται για την παρακολούθηση της Στρατηγικής 
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7.  Δείκτες Εκροών 
Κωδικός Ονομασία Δείκτη (ή περιγραφή) Μονάδα Μέτρησης Τιμή Στόχος

8004 Μελέτες - εμπειρογνωμοσύνες - έρευνες – 
αξιολογήσεις 

Αριθμός  1.00

10. Δημόσια Δαπανη της Πραξης

Κατηγορίες Δαπανών Συνολική Δημόσια Δαπάνη Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη από 
Ε.Π.

Άμεσες Δαπάνες  97,398.35

8. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της πράξης είναι 7.03 (μήνες)

Σύνολα 

9. Ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 31/12/2015 

 131,495.00  97,398.35

Περιβαλλοντικής Εκτίμησης» και η «Οργάνωση της περιβαλλοντικής 
παρακολούθησης των Ε.Π. του ΕΣΠΑ»
2Ο παραδοτέο 
Το 2ο παραδοτέο περιλαμβάνει μια έκθεση με τρεις (3) διακριτές 
ενότητες, οι οποίες θα έχουν τη μορφή στοχευμένων τεχνικών οδηγιών 
και κατευθύνσεων  για «την υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής στο 
πλαίσιο του ρόλου της σχετικά με την ενσωμάτωση των 
αποτελεσμάτων της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης κάθε 
Ε.Π. κατά την υλοποίηση».
 Ειδικότερα η πρώτη ενότητα θα περιέχει οδηγίες  σχετικά με τις 
αρχές, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο ενσωμάτωσης των ΚΥΑ 
έγκρισης των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικής Εκτίμησης στην 
εξειδίκευση των Ε.Π., στην εξειδίκευση των κριτηρίων αξιολόγησης 
των προτεινόμενων πράξεων και στην κατάρτιση των προσκλήσεων 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων. Η δεύτερη 
ενότητα θα περιέχει οδηγίες για τη συμπλήρωση του πεδίου 91 του 
Τεχνικού Δελτίου προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠ) – ΕΤΠΑ & Ταμείο 
Συνοχής σχετικά με τις αναμενόμενες επιπτώσεις στο περιβάλλον και 
η τρίτη ενότητα θα περιέχει εκτιμήσεις, αναλύσεις και αναφορές πάνω
στα αποτελέσματα όλων των ετήσιων εκθέσεων, που προβλέπονται 
από την ΚΥΑ έγκρισης των ΣΜΠΕ των Ε.Π. 
3ο παραδοτέο 
Το 3ο παραδοτέο περιλαμβάνει μία έκθεση στην οποία θα αναλύετε η
«κατάρτιση των προδιαγραφών για το περιεχόμενο των συγκριτικών 
εκθέσεων, που προβλέπονται για την παρακολούθηση της 
Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης»  μία έκθεση στην οποία  
αξιολογείται συνολικά η ενσωμάτωση των ΚΥΑ έγκρισης των ΣΜΠΕ 
στην εξειδίκευση των Ε.Π., στη διαμόρφωση των κριτηρίων 
αξιολόγησης των προτάσεων και στην έκδοση των προσκλήσεων, 
εκτιμώνται συνολικά τα αποτελέσματα των ετήσιων εκθέσεων των 
Ε.Π., που προβλέπονται για την παρακολούθηση της Στρατηγικής 
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης σύμφωνα με τις ΚΥΑ έγκρισης των ΣΜΠΕ
και αποτιμάται η ενσωμάτωση της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης κατά την τροποποίηση των Ε.Π. του ΕΣΠΑ, εφόσον κατά 
τη διάρκεια της σύμβασης του Αναδόχου υποβληθεί πρόταση 
αναθεώρησής τους

 α.χωρίς ΦΠΑ
 β.ΦΠΑ

 110,500.00
 20,995.00

11. Το ποσό της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται σε .00 Ευρώ 
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Γ. ΟΡΟΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι όροι της απόφασης ένταξης και οι υποχρεώσεις του δικαιούχου περιγράφονται στο συνημμένο Σύμφωνο 
Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης,  το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Σύμφωνο Αποδοχής των Όρων της Απόφασης Ένταξης
2. Τεχνικό Δελτίο Πράξης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

1. Φορέας Χρηματοδότησης ( ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ )
2. Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ
3. Αρχή Πιστοποίησης
4. Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων

Εσωτερική διανομή: Όπως πίνακας αποδεκτών


