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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 5540/71/Φ15
Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας υπ' αρ. οικ. 483/35/Φ.15/2012 (Β' 158)
«Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας νια την ενκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του
ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143), την τροποποίηση και
την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία
για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» και
τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης υπ' αρ. οικ.
32790/392/Φ.15/2017 (Β'1061) «Απλούστευση
πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών
δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης
τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» ( Α'143) και ειδικότερα του άρθρου 19 παρ. 8.
2. Του ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση
οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α' 230)
και ειδικότερα το άρθρο 48Δ του Κεφαλαίου Θ όπως αυτό
προστέθηκε με το άρθρο 159 του ν. 4512/2018.
3. Του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»(Α' 98).
4. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (Α' 208).
5. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192).
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6. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210).
7. Της υπ' αριθμ. 197/2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β'
3722), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. Υ226/2016
απόφαση του Πρωθυπουργού «Τροποποίηση απόφασης
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β' 4233)
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 483/35/Φ.15/2012
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός τύπου,
δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση
και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων
του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143), την τροποποίηση και την
ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά
ή τεχνική ανασυγκρότηση» (Β' 158) ως κάτωθι:
Άρθρο 1
1. Τα άρθρα 1 και 2 της υπ' αρ. οικ. 483/35/Φ. 15/2012
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β' 158) αντικαθίστανται ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ αρ. 19 παρ. 1 ν. 3982/2011
Άρθρο 1
Γνωστοποίηση εγκατάστασης των δραστηριοτήτων
του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 3982/2011
1. Οι δραστηριότητες της παραγράφου 1 του άρθρου
19 του ν. 3982/2011 υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης ως προς την εγκατάσταση κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 48Γ του Κεφαλαίου Θ του ν. 4442/2016.
2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται προς την Αδειοδοτούσα Αρχή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.
notifybusiness.gov.gr και μετά τη θέση σε λειτουργία του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης
Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-ΑΔΕ) του άρθρου
14 του ν. 4442/2016 αποκλειστικά μέσω αυτού, σύμφωνα
με το Παράρτημα VII. Μέχρι την τεχνική προσαρμογή
του ηλεκτρονικού συστήματος ώστε η γνωστοποίη-
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ση εγκατάστασης να δύναται να υποβληθεί στο www.
notifybusiness.gov.gr, αυτή υποβάλλεται χειρόγραφα
στην Αδειοδοτούσα Αρχή.
3. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν υποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό από τον ενδιαφερόμενο. Η
Αδειοδοτούσα Αρχή παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση
τη γνωστοποίηση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε
αυτήν στοιχεία. Η Αδειοδοτούσα Αρχή κοινοποιεί κατά
την κρίση της τη γνωστοποίηση εντός πέντε εργάσιμων
ημερών κατά περίπτωση σε αρμόδιες αρχές που εμπλέκονται σε θέματα χωροθέτησης της δραστηριότητας
(π.χ. Δασική, Αρχαιολογική Υπηρεσία κ.ά.).
4. Ο ενδιαφερόμενος αφού προβεί στη γνωστοποίηση εγκατάστασης οφείλει να τηρεί στην έδρα της εγκατάστασης ή, εφόσον αυτή δεν υφίσταται κτιριακά, να
διαθέτει ο ίδιος και να τα θέτει στη διάθεση της Αδειοδοτούσας Αρχής, εφόσον του ζητηθούν, τα κάτωθι
δικαιολογητικά:
4.1. Γενικά Δικαιολογητικά:
α. Αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης, από το
οποίο πρέπει να προκύπτει τουλάχιστον ο μοναδικός
αριθμός της γνωστοποίησης.
β. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία
Δόμησης, συνοδευόμενη από το υποβληθέν τοπογραφικό που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοσή της.
4.2. Ειδικά Δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα):
α. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), μόνον εφόσον
πρόκειται για δραστηριότητα που εγκαθίσταται σε περιοχή χωρίς καθορισμένη χρήση γης.
β. Σε περίπτωση λειτουργίας της μονάδας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του
αρ. 4 του ν. 3741/1929 (Α' 4) «Περί της ιδιοκτησίας κατ'
ορόφους», Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα της δραστηριότητας ότι υφίσταται Κανονισμός Συνιδιοκτησίας
με μνεία στον αριθμό αυτού και ότι ο Κανονισμός δεν
απαγορεύει τη δραστηριότητα. Σε περίπτωση που δεν
υπάρχει Κανονισμός Συνιδιοκτησίας, Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι ο ίδιος συμφωνεί για την εγκατάσταση
της δραστηριότητας.
5. Σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων της γνωστοποίησης εγκατάστασης (π.χ. λόγω αλλαγής φορέα
ή αλλαγής ή προσθήκης δραστηριότητας προ της λειτουργίας της δραστηριότητας), ο φορέας οφείλει να
μεταβάλει τη γνωστοποίηση εντός 10 εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου άσκησης της
δραστηριότητας ο φορέας υποχρεούται να υποβάλει
νέα γνωστοποίηση.
6. Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης εγκατάστασης ή παροχής αναληθών στοιχείων ή παράλειψης
δήλωσης μεταβολής, δύναται να επιβάλλεται αυτοτελές
πρόστιμο ποσού 100 Ευρώ με απόφαση του Περιφερειάρχη του τόπου εγκατάστασης της δραστηριότητας.
Για την επιβολή του προστίμου συνεκτιμώνται η άμεση
συνεργασία και ανταπόκριση του φορέα, η σπουδαιότητα των στοιχείων που δεν γνωστοποιήθηκαν, εάν η
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παράβαση κρίνεται απολύτως τυπική ή ουσιώδης, καθώς
και η διάρκεια αυτής.
7. Μετά τη γνωστοποίηση εγκατάστασης ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προβεί στην εγκατάσταση της δραστηριότητας εφόσον οι χρήσεις γης δεν το απαγορεύουν. Σε
κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος φορέας μπορεί να
προσέρχεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή πριν ή μετά τη
γνωστοποίηση, προκειμένου να παρέχει και λαμβάνει
πληροφορίες για τη σύννομη εγκατάσταση της δραστηριότητας.
Άρθρο 2
Δικαιολογητικά και Διαδικασία
για την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης
που αφορά τη λειτουργία των δραστηριοτήτων
του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 3982/2011
1. Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει συμπληρωμένο το
Ερωτηματολόγιο που προμηθεύεται από την Αδειοδοτούσα Αρχή, η οποία εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
χορηγεί σε αυτόν άπαξ απάντηση (Παράρτημα ΙΙΑ), στην
οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (πιστοποιητικά, εγκρίσεις κ.λπ.).
1α. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση είναι τα κάτωθι:
α. Ερωτηματολόγιο (συμπληρωμένο) (Παράρτημα Ι).
β. Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4 του άρθρου 1.
γ. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις αναλόγως της δραστηριότητας.
δ. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης Φ15/οικ.
1589/104/2006 (ΦΕΚ 90Β'/2006), εφόσον απαιτείται.
Σε περίπτωση ύπαρξης εγκατάστασης πετρελαιοειδών
(υγρών καυσίμων) ή υγραερίου για τις λειτουργικές
ανάγκες των μονάδων ισχύουν οι διατάξεις της ΚΥΑ της
28-6-1991 με στοιχεία ΦΕΚ 578Β΄/1991, όπως ισχύει
και της υπουργικής απόφασης Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ
477Β'/1993) αντίστοιχα.
ε. Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας
από την αρμόδια υπηρεσία υγείας, όπου απαιτείται
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4442/2016
και σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση οικ.
12710/860/Φ.15/2007 (ΦΕΚ 1026Β), όπως ισχύει.
στ. Έγκριση για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης κατ'
εφαρμογή των Κανονισμών 853/2004 (L 139) ή 183/2005
(L 35) ή 1069/2009 (L 300).
ζ. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας, εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε νεοανεγειρόμενο κτίριο.
η. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού,
εφόσον η δραστηριότητα θα λειτουργήσει σε υφιστάμενο κτίριο, σχετικά με τη στατική επάρκεια, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κυρίας
χρήσης (όχι βοηθητικό ή κοινόχρηστο), τον αριθμό της
υφιστάμενης οικοδομικής άδειας, καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας.
θ. Πιστοποιητικό παραλαβής και πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τους ατμολέβητες της εγκατάστασης,
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βάσει των άρθρων 5 και 9 της υπουργικής απόφασης
10735/651/2012 (Β' 2656).
ι. Πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ δεξαμενών υγραερίου σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Δ3/14858/1993
(ΦΕΚ 477Β΄/1993), άρθρο 3.3.13, όπως ισχύει κατά περίπτωση, σε περίπτωση που η μονάδα έχει εγκατάσταση
υγραερίου.
ια. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού
ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.
1β. Όσες δραστηριότητες διέπονται ως προς τη λειτουργία από ειδικό καθεστώς (πχ. καθεστώς ενημέρωσης κοινής υπουργικής απόφασης 12684/92/2014
(Β' 3181) ή γνωστοποίησης υπουργικής απόφασης
32790/392/Φ.15/2017 (Β' 1061) εξακολουθούν ως προς
τη λειτουργία να διέπονται από τις διατάξεις αυτές.
2. Ο ενδιαφερόμενος, είτε μετά την απάντηση της
Αδειοδοτούσας Αρχής επί του Ερωτηματολογίου, είτε
αυτοτελώς με ευθύνη του, υποβάλλει τα ως άνω δικαιολογητικά και φακέλους (μελέτες, σχεδιαγράμματα
κ.λπ.) στην Αδειοδοτούσα Αρχή, η οποία, εντός δέκα (10)
ημερών, ελέγχει την τυπική πληρότητα τους και τα μεν
δικαιολογητικά τα διατηρεί στον φάκελο του ενδιαφερομένου, τις δε μελέτες κ.λπ. διαβιβάζει στις συναρμόδιες
υπηρεσίες, με σχετικό αποδεικτικό παραλαβής, προκειμένου οι τελευταίες να χορηγήσουν τις προβλεπόμενες
εγκρίσεις, βεβαιώσεις κ.λπ., εντός των προβλεπομένων
προθεσμιών. Σε περίπτωση έκδοσης οικοδομικής άδειας,
μία σειρά θεωρημένων σχεδιαγραμμάτων κοινοποιείται
από την Αδειοδοτούσα Αρχή στην αρμόδια υπηρεσία
δόμησης. Σε περίπτωση που τα επιμέρους δικαιολογητικά που αφορούν στη λειτουργία δεν έχουν εκδοθεί
εντός των προβλεπομένων στο άρθρο 25 παρ. 3 του
ν. 3982/2011 προθεσμιών δύναται, με εξαίρεση τη βεβαίωση χρήσης γης, να αντικατασταθούν από Υπεύθυνη
Δήλωση του φορέα ότι τηρούνται οι προβλέψεις της
κείμενης νομοθεσίας για καθένα από αυτά.
3. Μετά τη συγκέντρωση των εγκρίσεων κ.λπ. που
δίνονται από τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή μετά την
άπρακτη παρέλευση των προβλεπομένων προθεσμιών,
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών η Αδειοδοτούσα Αρχή
ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο να καταθέσει την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 19 παρ. 1 του ν. 3982/2011, μαζί
με το σχετικό παράβολο. Η κατάθεση της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης βεβαιώνεται σε αντίγραφό της από την
Αδειοδοτούσα Αρχή, το οποίο υποχρεούται να τηρεί ο
φορέας. Η κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης εφόσον
έχουν συγκεντρωθεί τα δικαιολογητικά ή έχουν παρέλθει
άπρακτες οι σχετικές προθεσμίες, γίνεται και χωρίς την
προηγούμενη ειδοποίηση της Αδειοδοτούσας Αρχής, με
ευθύνη του ενδιαφερόμενου.
4. Η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί εκ των υστέρων
κατά περίπτωση επιτόπιο έλεγχο της ορθότητας του
περιεχομένου της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης. Ο εν
λόγω έλεγχος αφορά τη θέση, τη δραστηριότητα, την
ισχύ της εγκατάστασης και την τήρηση των Πρότυπων
Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν παρεκκλίσεις από το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης ως προς τα στοιχεία του προηγούμενου
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εδαφίου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου
3 του άρθρου 29. Η προθεσμία που χορηγείται για την
άρση των παρεκκλίσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους
έξι (6) μήνες. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας αυτής
είναι δυνατή η λειτουργία της μονάδας με όρους και περιορισμούς που περιλαμβάνονται στην απόφαση με την
οποία χορηγείται η προθεσμία. Σε περίπτωση που δεν
αρθούν οι παρεκκλίσεις ή διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται
οι όροι και περιορισμοί που έχουν τεθεί σύμφωνα με
το προηγούμενο εδάφιο παύει η ισχύς της θεωρημένης
Υπεύθυνης Δήλωσης και εφαρμόζονται οι διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 29.
5. Ο κατά περίπτωση επιτόπιος έλεγχος, που διενεργείται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, αφορά
τουλάχιστον ποσοστό 20% των επιχειρήσεων που κατέθεσαν την Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 19 παρ. 1
ν. 3982/2011 κατά το προηγούμενο δίμηνο. Η επιλογή τους γίνεται με τυχαία κλήρωση μία μέρα πριν την
ημερομηνία ελέγχου, η οποία έχει καθοριστεί μετά από
σχετικό διμηνιαίο προγραμματισμό της υπηρεσίας, στον
οποίο προσδιορίζεται το πλήθος των ελέγχων και οι ημερομηνίες ελέγχων. Η κλήρωση γίνεται ως εξής:
α) Οι υπεύθυνες δηλώσεις καταχωρούνται με αύξοντα
αριθμό σε Ειδικό Κατάλογο που ετοιμάζει η Αδειοδοτούσα Αρχή με τη βοήθεια υπολογιστικού φύλου.
β) Στο τέλος κάθε διμήνου το οποίο αρχίζει να προσμετράται από τον επόμενο μήνα έκδοσης της παρούσης με
τη βοήθεια της κατάλληλης συνάρτησης του υπολογιστικού φύλου, επιλέγεται με τυχαίο τρόπο το πλήθος των
δηλώσεων στις οποίες θα διενεργηθεί ο επιτόπου έλεγχος
την επόμενη μέρα, με ελάχιστο αριθμό τη μια επιχείρηση.
γ) Η ως άνω επιλογή διενεργείται από τριμελή Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Αδειοδοτούσας Αρχής και η οποία συντάσσει αντίστοιχο πρακτικό.
δ) Σε περίπτωση που επιλεγεί για έλεγχο δήλωση που
ήδη έχει ελεγχθεί, η επιλογή επαναλαμβάνεται.
Στο Παράρτημα VI της παρούσης παρατίθεται παράδειγμα εφαρμογής.
2. Τα άρθρα 3 έως 5 της υπ' αρ. οικ. 483/35/Φ. 15/2012
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β' 158) αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 3
Δικαιολογητικά για τη χορήγηση έγκρισης
εγκατάστασης
1. Γενικά Δικαιολογητικά:
α. Ερωτηματολόγιο (συμπληρωμένο) (Παράρτημα Ι).
β. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια Υπηρεσία
Δόμησης, συνοδευόμενη από το υποβληθέν τοπογραφικό που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοσή της.
γ. Τοπογραφικό σε κατάλληλη κλίμακα ώστε να αποτυπώνονται εγκαταστάσεις ή υποδομές που γειτνιάζουν με
τον συγκεκριμένο χώρο και που δυνητικά επηρεάζουν
τη χωροθέτηση της δραστηριότητας, εάν δεν αποτυπώνονται στο τοπογραφικό της περίπτωσης (β).
2. Ειδικά δικαιολογητικά (κατά περίπτωση απαιτούμενα):
α. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), μόνον εφόσον
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πρόκειται για δραστηριότητα που εγκαθίσταται σε περιοχή χωρίς καθορισμένη χρήση γης.
β. Σε περίπτωση λειτουργίας της μονάδας εντός πολυώροφης οικοδομής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4
του ν. 3741/1929 (Α' 4) «Περί της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους», Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα της δραστηριότητας ότι υφίσταται Κανονισμός Συνιδιοκτησίας με μνεία
στον αριθμό αυτού και ότι ο Κανονισμός δεν απαγορεύει
τη δραστηριότητα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Κανονισμός Συνιδιοκτησίας, Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη
του χώρου ότι δεν υφίσταται κανονισμός και ότι ο ίδιος
συμφωνεί για την εγκατάσταση της δραστηριότητας.
γ. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης
172058/2016 (Β' 354) (SEVEZO), Φάκελος Κοινοποίησης
ή Μελέτη Ασφαλείας, κατά τις διακρίσεις της ως άνω
κοινής υπουργικής απόφασης.
δ. Γνώμη Υπηρεσιών ή φορέων εφόσον απαιτούνται
στη συγκεκριμένη περιοχή ή για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα από τα περιοριστικά αναφερόμενα στο σημείο Α του Πίνακα του Παραρτήματος του ερωτηματολογίου και που ο ενδιαφερόμενος δύναται να μνημονεύει
στο σημείο Β3(9) του Ερωτηματολογίου, και εφόσον δεν
έχουν προηγουμένως εκδοθεί κατά το στάδιο της έκδοσης ΑΕΠΟ στην περίπτωση (α) ως άνω. Σε περίπτωση
που δεν μνημονεύονται από τον ενδιαφερόμενο ή δεν
έχουν ακόμη εκδοθεί, η Αδειοδοτούσα Αρχή ζητά κατά
περίπτωση την έκδοση τους από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες ή την έκδοση τους με μέριμνα του ενδιαφερομένου,
πριν χορηγήσει την έγκριση εγκατάστασης.
Ο ενδιαφερόμενος φορέας οφείλει επιπλέον να εξετάζει το σημείο Β του Πίνακα του Παραρτήματος του
ερωτηματολογίου για την τήρηση των τυχόν αποστάσεων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα που πρόκειται
να εγκαταστήσει. Η Αδειοδοτούσα Αρχή εξετάζει κατά
περίπτωση το σημείο Β του Πίνακα του Παραρτήματος
του ερωτηματολογίου πριν χορηγήσει την έγκριση εγκατάστασης.
Με την επιφύλαξη της πολεοδομικής νομοθεσίας, τυχόν αρχιτεκτονικά σχεδιαγράμματα (τοπογραφικό, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη, τομές) ή θεωρήσεις αυτών
δεν απαιτούνται για τη χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης. Εφόσον από την πολεοδομική νομοθεσία
απαιτείται θεώρηση αρχιτεκτονικών σχεδιαγραμμάτων,
η Αδειοδοτούσα Αρχή προβαίνει στη θεώρηση αυτών
ανεξάρτητα από τη διαδικασία χορήγησης της έγκρισης
εγκατάστασης. Για την εγκατάσταση δραστηριοτήτων
εντός της Περιφέρειας Αττικής υποβάλλονται επιπλέον
και στοιχεία τεκμηρίωσης ενεργειακής κατανάλωσης
σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 4
Διαδικασία για τη χορήγηση έγκρισης
εγκατάστασης των δραστηριοτήτων
του άρθρου 19 παρ. 3 του ν. 3982/2011
1. Ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση της έγκρισης
εγκατάστασης, εφόσον επιθυμεί να λάβει τεκμηριωμένα
τις σχετικές πληροφορίες, υποβάλλει αίτηση χορήγησης έγκρισης εγκατάστασης στην Αδειοδοτούσα Αρχή
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συνοδευόμενη από συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο
(Παράρτημα Ι) της παρούσας. Η Αδειοδοτούσα Αρχή
χορηγεί σε αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
απάντηση (Παράρτημα IIB), στην οποία αναφέρονται τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά (πιστοποιητικά, εγκρίσεις
κ.λπ.).
2. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα ως άνω δικαιολογητικά και φακέλους (μελέτες, σχεδιαγράμματα κ.λπ.)
στην Αδειοδοτούσα Αρχή, η οποία ελέγχει την πληρότητα τους και τα μεν δικαιολογητικά τα διατηρεί στον φάκελο του ενδιαφερομένου, τις δε μελέτες κ.λπ. διαβιβάζει
εντός δέκα (10) ημερών στις συναρμόδιες υπηρεσίες,
με σχετικό αποδεικτικό παραλαβής, προκειμένου οι τελευταίες να χορηγήσουν τις προβλεπόμενες εγκρίσεις,
γνώμες, βεβαιώσεις κ.λπ., εντός των προβλεπομένων
προθεσμιών.
3. Μετά την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο των
δικαιολογητικών και τη συγκέντρωση από την Αδειοδοτούσα Αρχή όλων των εγκρίσεων, γνωμοδοτήσεων
κ.λπ. που δίνονται από τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες
ή μετά την άπρακτη παρέλευση των προβλεπομένων
για την χορήγησή τους προθεσμιών, η Αδειοδοτούσα
Αρχή εκδίδει εντός δεκαπέντε (15) ημερών απόφαση
ικανοποίησης ή απόρριψης του αιτήματος.
3α. Σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 25
του ν. 3982/2011 όπως ισχύει, ειδικά για τις περιπτώσεις
δραστηριοτήτων που βρίσκονται σε περιοχή με καθορισμένες χρήσεις γης και εντός σχεδίου πόλεως, η έγκριση
εγκατάστασης χορηγείται εντός συνολικής προθεσμίας
τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση πλήρους φακέλου κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, άλλως τεκμαίρεται ότι έχει χορηγηθεί
σιωπηρά και ο ενδιαφερόμενος δύναται να προχωρήσει
στην εγκατάσταση της δραστηριότητας, εφόσον επιτρέπεται βάσει των χρήσεων γης της περιοχής. Εφόσον ο
φάκελος κρίνεται ελλιπής και η Αδειοδοτούσα Αρχή ζητά
την προσκόμιση δικαιολογητικών, η ως άνω προθεσμία
διακόπτεται μέχρι την προσκόμιση τους. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει τη χορήγηση
βεβαίωσης για την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας
από την Αδειοδοτούσα Αρχή.
4. Στην έγκριση εγκατάστασης η Αδειοδοτούσα Αρχή,
πέραν των όρων ή περιορισμών που τυχόν αυτή θέτει,
αναφέρει τα δικαιολογητικά και τα προβλεπόμενα παράβολα που πρέπει να προσκομίσει ή να τηρεί ο ενδιαφερόμενος για τη νόμιμη λειτουργία της δραστηριότητας.
5. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών μετά τη χορήγηση
της έγκρισης εγκατάστασης η Αδειοδοτούσα Αρχή διενεργεί επιθεώρηση, η οποία αποσκοπεί στον έλεγχο
της ορθότητας του Ερωτηματολογίου, της καταλληλότητας του χώρου, όπου αυτός προϋπάρχει, καθώς και
των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή της υπό
εγκατάσταση μονάδας. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν
κατά την επιθεώρηση παρεκκλίσεις από το περιεχόμενο του Ερωτηματολογίου ή ακαταλληλότητα του χώρου ή ασυμβατότητα των συνθηκών που επικρατούν
στην περιοχή, μέσα σε δέκα (10) ημέρες ενημερώνεται
ο ενδιαφερόμενος εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά για τις
διαπιστώσεις αυτές, για την προθεσμία προς άρση των
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διαπιστωμένων παρεκκλίσεων, εφόσον αυτή είναι εφικτή, καθώς και για τις κυρώσεις σε περίπτωση μη άρσης
αυτών. Εφόσον δεν είναι εφικτή η άρση των παρεκκλίσεων ανακαλείται η έγκριση εγκατάστασης.
Άρθρο 5
Διαδικασία για τη χορήγηση έγκρισης
εγκατάστασης των δραστηριοτήτων
του άρθρου 19 παρ. 4 και 5 του ν. 3982/2011
1. Ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση της έγκρισης
εγκατάστασης υποβάλλει αίτηση χορήγησης έγκρισης
εγκατάστασης στην Αδειοδοτούσα Αρχή συνοδευόμενη
από συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο (Παράρτημα Ι). Η
Αδειοδοτούσα Αρχή χορηγεί σε αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών απάντηση (Παράρτημα IIB), στην
οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (πιστοποιητικά, εγκρίσεις κ.λπ.).
2. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα ως άνω δικαιολογητικά και φακέλους (μελέτες, σχεδιαγράμματα κ.λπ.)
στην Αδειοδοτούσα Αρχή, η οποία ελέγχει την πληρότητα τους και τα μεν δικαιολογητικά τα διατηρεί στον φάκελο του ενδιαφερομένου, τις δε μελέτες κ.λπ. διαβιβάζει
εντός δέκα (10) ημερών στις συναρμόδιες υπηρεσίες,
με σχετικό αποδεικτικό παραλαβής, προκειμένου οι τελευταίες να χορηγήσουν τις προβλεπόμενες εγκρίσεις,
γνώμες, βεβαιώσεις κ.λπ., εντός των προβλεπομένων
προθεσμιών.
3. Μετά την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο των
δικαιολογητικών και τη συγκέντρωση από την Αδειοδοτούσα Αρχή όλων των εγκρίσεων, γνωμοδοτήσεων
κ.λπ. που δίνονται από τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή
μετά την άπρακτη παρέλευση των προβλεπόμενων για
την χορήγηση τους προθεσμιών, η Αδειοδοτούσα Αρχή
διενεργεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών επιθεώρηση, η
οποία αποσκοπεί στον έλεγχο της καταλληλότητας του
χώρου, όπου αυτός προϋπάρχει, καθώς και των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή της υπό εγκατάσταση μονάδας και εκδίδει την έγκριση. Σε περίπτωση που
διαπιστωθούν κατά την επιθεώρηση παρεκκλίσεις από
το περιεχόμενο του Ερωτηματολογίου ή ακαταλληλότητα του χώρου ή ασυμβατότητα των συνθηκών που
επικρατούν στην περιοχή, μέσα σε δέκα (10) ημέρες
ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος εγγράφως ή/και ηλεκτρονικά για τις διαπιστώσεις αυτές, για την προθεσμία
προς άρση των διαπιστωμένων παρεκκλίσεων, εφόσον
αυτή είναι εφικτή, προκειμένου να χορηγηθεί έγκριση
εγκατάστασης, καθώς και για τις κυρώσεις σε περίπτωση
μη άρσης των παρεκκλίσεων. Εφόσον δεν είναι εφικτή
η άρση των παρεκκλίσεων απορρίπτεται το αίτημα περί
έγκρισης εγκατάστασης.
3α. Σύμφωνα με την παράγραφο 1α του άρθρου 25
του ν. 3982/2011 όπως ισχύει, ειδικά για τις περιπτώσεις δραστηριοτήτων της παραγράφου 4 του άρθρου 19
του ν. 3982/2011 (δραστηριότητες μέσης όχλησης) που
βρίσκονται σε περιοχή με καθορισμένες χρήσεις γης και
εντός σχεδίου πόλεως, η έγκριση εγκατάστασης χορηγείται εντός συνολικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών
από την κατάθεση πλήρους φακέλου κατά τα οριζόμενα
στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, άλλως τεκμαί-
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ρεται ότι έχει χορηγηθεί σιωπηρά και ο ενδιαφερόμενος
δύναται να προχωρήσει στην εγκατάσταση της δραστηριότητας, εφόσον επιτρέπεται βάσει των χρήσεων γης
της περιοχής. Εφόσον ο φάκελος κρίνεται ελλιπής και η
Αδειοδοτούσα Αρχή ζητά την προσκόμιση δικαιολογητικών, η ως άνω προθεσμία διακόπτεται μέχρι την προσκόμισή τους. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση του
να ζητήσει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παρέλευση
της ανωτέρω προθεσμίας από την Αδειοδοτούσα Αρχή.
4. Στην έγκριση εγκατάστασης η Αδειοδοτούσα Αρχή,
πέραν των όρων ή περιορισμών που τυχόν αυτή θέτει,
αναφέρει τα δικαιολογητικά και τα προβλεπόμενα παράβολα που πρέπει να προσκομίσει ή να τηρεί ο ενδιαφερόμενος για τη νόμιμη λειτουργία της δραστηριότητας.
3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 της υπ' αρ. οικ.
483/35/Φ. 15/2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β'
158) προστίθενται περιπτώσεις δ) και ε) ως εξής:
«δ. Κάτοψη χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των μηχανημάτων
με την ένδειξη της ισχύος τους, υπογεγραμμένα από τον
αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό. Η αποτύπωση της τοποθέτησης γίνεται για λόγους υποστήριξης του ελέγχου και,
εφόσον δεν τίθεται θέμα ασφαλείας, τυχόν παρεκκλίσεις
στην αποτύπωση της τοποθέτησης τους στην κάτοψη
δεν αποτελεί αντικείμενο κύρωσης.
ε. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού
σχετικά με τη στατική επάρκεια, τη βιομηχανική-βιοτεχνική χρήση του κτιρίου, την εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού σε χώρο κύριας χρήσης (όχι βοηθητικό ή
κοινόχρηστο), τον αριθμό της υφιστάμενης οικοδομικής
αδείας, καθώς και τη μη απαίτηση έκδοσης νέας.»
4. Οι περιπτώσεις γ), δ), στ) και η) της παραγράφου 2
του άρθρου 6 της υπ' αρ. οικ. 483/35/Φ. 15/2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β' 158) αντικαθίστανται
ως εξής:
«γ. Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας από
την αρμόδια υπηρεσία υγείας, όπου απαιτείται σύμφωνα
με το άρθρο 20 του ν. 4442/2016 και σύμφωνα με την
κοινή υπουργική απόφαση οικ. 12710/860/Φ.15/2007
(ΦΕΚ 1026Β΄), όπως ισχύει.
δ. Έγκριση για δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης κατ' εφαρμογή των Κανονισμών 853/2004 (L 139) ή 183/2005 (L
35) ή 1069/2009 (L 300).
στ. Πιστοποιητικό παραλαβής και πιστοποιητικό ελέγχου σε ισχύ για τους ατμολέβητες της εγκατάστασης,
βάσει των άρθρων 5 και 9 της υπουργικής απόφασης
10735/651/2012 (Β' 2656).
η. Υπεύθυνη Δήλωση αρμόδιου κατά νόμο μηχανικού
ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση της εγκατάστασης εκτελέσθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια.
5. Οι περιπτώσεις β) και γ) της παραγράφου 1 του
άρθρου 10 της υπ' αρ. οικ. 483/35/Φ. 15/2012 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β' 158) αντικαθίστανται
ως εξής:
«β) δειγματοληπτικά βάσει ετήσιου προγράμματος
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που συντάσσει και λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια
κινδύνου που κρίνει ότι υφίστανται κατά περίπτωση,
γ) μετά από έγγραφη επώνυμη καταγγελία που αξιολογείται βάσει κριτηρίων κινδύνου που κρίνει ότι υφίστανται κατά περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον η
Αρχή κρίνει ότι η καταγγελία είναι ανυπόστατη, αόριστη
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ή προδήλως αβάσιμη μπορεί να την αρχειοθετεί χωρίς
να διενεργήσει επιθεώρηση.»
6. Τα Παραρτήματα I, ΙΙ(A), ΙΙ(B), III, IV και V της υπ' αρ.
οικ. 483/35/Φ. 15/2012 απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Β' 158) αντικαθίστανται ως εξής:
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ȶʃɷʉʍɻȱɷɸɿɲʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ප



ȶɶʃʌɿʍɻȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʍɸʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉ
ʃʏʀʌɿʉ




ප

ප

 

Ȱʆɲʆɹʘʍɻȱɷɸɿɲʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ප

ප



ȶɶʃʌɿʍɻȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɸʃʅɸʏɲʔʉʌɳʎ



 
ɈɸʖʆɿʃɼȰʆɲʍʐɶʃʌʊʏɻʍɻɼʋʌʉɽɸʍʅʀɲ
ʋʌʉʎʅɸʏɲʔʉʌɳ

ප


ȶɶʃʌɿʍɻȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɶɿɲȵʋɹʃʏɲʍɻɼ
ȵʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃʊɼͬʃɲɿ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
 
ȶɶʃʌɿʍɻȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɶɿɲȵʋɹʃʏɲʍɻɼ
ȵʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊʃʏɿʌɿɲʃʊ

ප



ප
ප


ȵʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊʎɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ
ɸʌɶɲʍʏɻʌʀʉʐʋʉʐɿɷʌʑɽɻʃɸʋʌɿʆʏʉɅ͘ȴ͘
ϴϰͬϴϰ;ĮĳȠȡȐȝȩȞȠĲȘȞȆİȡȚĳȑȡİȚĮǹĲĲȚțȒȢ 

ප

 

Ʌɲʌɳʏɲʍɻȶɶʃʌɿʍɻʎȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ

ප

 

ɀɸʏɲɴʀɴɲʍɻ



ȶɶʃʌɿʍɻȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʍɸʐʋʊɲʆɹɶɸʌʍɻ
ʃʏʀʌɿʉ

Τεύχος Β’ 60/18.01.2018

ප














Ȳ͘ȵȻȴȻȾȰɇɈɃȻɍȵȻȰ
Ȳϭ͘Ⱦɲʏɳʏɲʇɻɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
Ȳϭ͘ϭȻʍʖʑʎʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃʉʑɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
ϭ͘ɇʐʆʉʄɿʃɼʃɿʆɻʏɼʌɿɲɿʍʖʑʎʏʘʆʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ͕ʋʉʐʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿɳʅɸʍɲʅɸʏɻʆ
ʋɲʌɲɶʘɶɿʃɼɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ͕ʃɲɿʋʌʊʃɸɿʏɲɿʆɲɸɶʃɲʏɲʍʏɲɽʉʑʆɼɸʀʆɲɿɸɶʃɲʏɸʍʏɻʅɹʆɲ͗

͙͙͙͙Ŭt

Ϯ͘ɇʐʆʉʄɿʃɼɽɸʌʅɿʃɼɿʍʖʑʎʏʘʆʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ͕ʋʉʐʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿɳʅɸʍɲʅɸʏɻʆ
ʋɲʌɲɶʘɶɿʃɼɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ͕ʃɲɿʋʌʊʃɸɿʏɲɿʆɲɸɶʃɲʏɲʍʏɲɽʉʑʆɼɸʀʆɲɿɸɶʃɲʏɸʍʏɻʅɹʆɲ͗

͙͙͙͙Ŭt

ϯ͘ɇʐʆʉʄɿʃɼʃɿʆɻʏɼʌɿɲʃɲɿɽɸʌʅɿʃɼɿʍʖʑʎʏʘʆʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
ʋʉʐʋʌʊʃɸɿʏɲɿʆɲɸɶʃɲʏɲʍʏɲɽʉʑʆɼɸʀʆɲɿɸɶʃɲʏɸʍʏɻʅɹʆɲ͗

͙͙͙͙Ŭt

ϰ͘ɇʐʆʉʄɿʃɼʃɿʆɻʏɼʌɿɲΘɽɸʌʅɿʃɼɿʍʖʑʎʏʘʆʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆʋʉʐɷɸʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿɳʅɸʍɲʅɸ
ʏɻʆʋɲʌɲɶʘɶɿʃɼɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ;ʋ͘ʖ͘ʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲʋʐʌʊʍɴɸʍɻʎ͕ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎʃʏɿʌʀʘʆ͕
ʃʄɿʅɲʏɿʍʅʉʑʃ͘ʄʋ͘Ϳʏɲʉʋʉʀɲʋʌʊʃɸɿʏɲɿʆɲɸɶʃɲʏɲʍʏɲɽʉʑʆɼɸʀʆɲɿɸɶʃɲʏɸʍʏɻʅɹʆɲ͗

͙͙͙͙Ŭt



ϱ͘ȺɲɶʀʆɸɿʖʌɼʍɻɻʄɸʃʏʌʉʋɲʌɲɶʘɶʉʑɺɸʑɶʉʐʎɁȰȻɃɍȻ
ɸʔɸɷʌɿʃʉʑͬʋɲʌɲɶʘɶʉʑʋʉʍʊʏɻʏɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲͬ
ɿʍʖʑʉʎ;ʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ŭs͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Dt͘
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Ȳϭ͘Ϯȵʇɲɿʌɹʍɸɿʎɲʋʊʏɻʆʋɲʌ͘ϭʏʉʐɳʌɽʌʉʐϭϵʏʉʐɁ͘ϯϵϴϮͬϮϬϭϭ
ϭ͘ ɀʉʆɳɷɲ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ɸʑʔʄɸʃʏʘʆ͕ ɸʃʌɻʃʏɿʃʙʆ͕ ɷɿɲɴʌʘʏɿʃʙʆ͕
ʉʇɸɿɷʘʏɿʃʙʆ͕ ʏʉʇɿʃʙʆ ɼ ɳʄʄʘʆ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ ʉʐʍɿʙʆ ʃɲɿ ɲɸʌʀʘʆ ʐʋʊ
ʋʀɸʍɻ

ɁȰȻප

ɃɍȻප

Ϯ͘ Ȱʋʉɽɼʃɻ ʊʋʉʐ ʔʐʄɳʍʍɸʏɲɿ ʋʉʍʊʏɻʏɲ ɲʆʙʏɸʌɻ ʏʘʆ ϭϬϬ ʃɿʄʙʆ
ɸʑʔʄɸʃʏʘʆ͕ɷɿɲɴʌʘʏɿʃʙʆ͕ʉʇɸɿɷʘʏɿʃʙʆ͕ʏʉʇɿʃʙʆɼɳʄʄʘʆɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ
ʉʐʍɿʙʆ

ɁȰȻප

ɃɍȻප

ϯ͘ Ȱʋʉɽɼʃɻ ɸʃʌɻʃʏɿʃʙʆ ʋʉʐ ʐʋɸʌɴɲʀʆʉʐʆ ʏɲ ʊʌɿɲ ʏɻʎ ʋɲʌ͘ Ϯɷ ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐϭʏɻʎȾɉȰϯϯϮϵͬϭϱ͘Ϯ͘ϴϵ;ɌȵȾϭϯϮȲͿ͕ʊʋʘʎɸʃɳʍʏʉʏɸɿʍʖʑɸɿ

ɁȰȻප

ɃɍȻප

ϰ͘Ȱʋʉɽɼʃɻ͕ʊʋʉʐʔʐʄɳʍʍɸʏɲɿʋʉʍʊʏɻʏɲɲɸʌʀʘʆʐʋʊʋʀɸʍɻɲʆʙʏɸʌɻ
ʏʘʆϮϬϬʃɿʄʙʆ͘

ɁȰȻප

ɃɍȻප





ϱ͘ȵɳʆɻɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɸʅʋʀʋʏɸɿʍɸʅʀɲɲʋʊʏɿʎʋɲʌɲʋɳʆʘ͗
ɇʐʆʉʄɿʃɼʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻɻʅɸʌɼʍɿɲʋɲʌɲɶʘɶɼ

͙͙͙͙͙͙͙͙͙ŬŐ

ɇʐʆʉʄɿʃɼʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻɲʋʉɽɻʃɸʐʏɿʃɼɿʃɲʆʊʏɻʏɲʏʘʆ
ɲʋʉɽɻʃʙʆ

͙͙͙͙͙͙͙͙͙ŬŐ


ȲϮ͘Ⱦɲʏɳʏɲʇɻɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎʍɸʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎʊʖʄɻʍɻʎʃɲɿʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆ
ȲϮ͘ϭȾʌɿʏɼʌɿɲͬʅɸɶɹɽɻʊʖʄɻʍɻʎʏɻʎʅʉʆɳɷɲʎɴɳʍɸɿʏɻʎȾɉȰϯϭϯϳͬϭϵϭͬɌ͘ϭϱͬϮϬϭϮ;Ȳ͛ϭϬϰϴͿ͕ʊʋʘʎ
ɸʃɳʍʏʉʏɸɿʍʖʑɸɿʃɲɿʃʌɿʏɼʌɿɲͬʅɸɶɹɽɻʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆʏɻʎʅʉʆɳɷɲʎɴɳʍɸɿʏɻʎɉȰ

ȴȻɅȰͬʉɿʃ͘ϯϳϲϳϰͬϮϬϭϲ;Ȳ͛ϮϰϳϭͿ͕ʊʋʘʎɸʃɳʍʏʉʏɸɿʍʖʑɸɿ 
ϭ͘Ŭt

͙͙͙͙͙͙

Ϯ͘Ɉʊʆʉɿͬɻʅɹʌɲ

͙͙͙͙͙͙

ϯ͘Ɉʊʆʉɿͬɹʏʉʎ

͙͙͙͙͙͙͙

ϰ͘ȱʄʄʉ



ȲϮ͘ϮȾʌɿʏɼʌɿɲͬʅɸɶɹɽɻʊʖʄɻʍɻʎʏɻʎʅʉʆɳɷɲʎɴɳʍɸɿʏɻʎȾɉȰϯϭϯϳͬϭϵϭͬɌ͘ϭϱͬϮϬϭϮ;Ȳ͛ϭϬϰϴͿʊʋʘʎ
ɸʃɳʍʏʉʏɸɿʍʖʑɸɿʃɲɿʃʌɿʏɼʌɿɲͬʅɸɶɹɽɻʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆʏɻʎʅʉʆɳɷɲʎɴɳʍɸɿʏɻʎɉȰ

ȴȻɅȰͬʉɿʃ͘ϯϳϲϳϰͬϮϬϭϲ;Ȳ͛ϮϰϳϭͿ͕ʊʋʘʎɸʃɳʍʏʉʏɸɿʍʖʑɸɿ ɀȵɈȰɈɃɁȵȾɇɉȳɍɆɃɁȻɇɀɃȹɈȸɁȵɅȵȾɈȰɇȸ
ϭ͘ɀɸʏʉʆɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊɸʋɹʌʖɸʏɲɿɲʄʄɲɶɼʍʏɲʃʌɿʏɼʌɿɲͬʅɸɶɹɽɻ
ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆʊʖʄɻʍɻʏɻʎʅʉʆɳɷɲʎ
Ϯ͘ɀɸʏʉʆɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊɸʋɹʌʖɸʏɲɿɲʄʄɲɶɼʍʏɲʃʌɿʏɼʌɿɲͬʅɸɶɹɽɻʍʖɸʏɿʃɳ
ʅɸʏɿʎʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎʏɻʎʅʉʆɳɷɲʎ
ϯ͘Ⱦʌɿʏɼʌɿɲͬɀɸɶɹɽɻ
ϭ͘Ŭt

ɁȰȻප

ɁȰȻප

ɃɍȻප

ɃɍȻප

ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻʃɲʏɳʍʏɲʍɻ

ɀɸʏɳʏʉʆɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊ

͙͙͙͙͙͙͙͙͙

͙͙͙͙͙͙͙͙͙
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Ϯ͘Ɉʊʆʉɿͬɻʅɹʌɲ

͙͙͙͙͙͙͙͙͙

͙͙͙͙͙͙͙͙͙

ϯ͘Ɉʊʆʉɿͬɹʏʉʎ

͙͙͙͙͙͙͙͙͙

͙͙͙͙͙͙͙͙͙

ϰ͘ȱʄʄʉ

͙͙͙͙͙͙͙͙͙

͙͙͙͙͙͙͙͙͙


ϯ͘ȵʆɸʌɶɸɿɲʃɼȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿʅʊʆʉʍʏɻʆɅɸʌɿʔɹʌɸɿɲȰʏʏɿʃɼʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉ
Ɂ͘ϯϯϮϱͬϮϬϬϱ;ɌȵȾϲϴȰ͛ͿʃɲɿʏɻʆȾɉȰ;ɌȵȾϱϴϵȲ͛ͬϮϬϬϱͿʃɲɿȾɉȰ;ɌȵȾϭϱϮϲȲ͛ͬϭϵϵϵͿ

Ƀ

Ƀ

Ƀ

Ƀ

Ƀ

ϭ ɹʏʉʎϮ ɹʏʉʎϯ ɹʏʉʎϰ ɹʏʉʎϱ ɹʏʉʎ


ŬtŚ



ȵʄɸɶʖʊʅɸʆʉɹʏʉʎ͗ŬtŚ

ȲϮ͘ϯȰʋʊɴʄɻʏɲ
ϭ͘Ȱʋʊʏɻʆʋɲʌɲɶʘɶɿʃɼɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲɷɻʅɿʉʐʌɶʉʑʆʏɲɿ
ɉɶʌɳȰʋʊɴʄɻʏɲ

ɁȰȻප

ɃɍȻප

ȰɹʌɿɲȰʋʊɴʄɻʏɲ

ɁȰȻප

ɃɍȻප

ɇʏɸʌɸɳɲʋʊɴʄɻʏɲ

ɁȰȻප

ɃɍȻප

ȵʋɿʃʀʆɷʐʆɲȰʋʊɴʄɻʏɲɁȰȻපɃɍȻප

Ȱʆʆɲɿ͕ɽɲɶʀʆɸʏɲɿɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʘʆɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆɲʋʉɴʄɼʏʘʆ
ɲʋʊʏʉʆʔʉʌɹɲ͖ɁȰȻපɃɍȻප

Ϯ͘ȸɷɿɳɽɸʍɻʏʘʆʐɶʌʙʆɲʋʉɴʄɼʏʘʆʍʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʐʋɳʌʖʉʐʆɶʀʆɸʏɲɿ͗
ɲ͘ʅɸʏɳɲʋʊɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʅɸʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆɻɸʋɲʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆȾɉȰϭϰϱϭϭϲ
;ɌȵȾϯϱϰȲϴͲϯͲϮϬϭϭͿʃɲɿʏɻʆȾɉȰϱϲϳϯͬϰϬϬͬϵϳ;ɌȵȾϭϵϮͬȲΖͬϭϰ͘ϯ͘ϭϵϵϳͿප
ɴ͘ɼͬʃɲɿʅɸɳʄʄʉʏʌʊʋʉ͗;ʋɸʌɿɶʌɲʔɼͿ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
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ϯ͘ɀɸʏʉʆɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊɼʏɻʆɸʋɹʃʏɲʍɻ͕ɽɲɸʋɹʄɽɸɿɲʑʇɻʍɻ
ʏʘʆɲʋʉɴʄɼʏʘʆ;ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʏɲʐɶʌɳɲʋʊɴʄɻʏɲʃɲɿʏɲ
ɸʋɿʃʀʆɷʐʆɲʃɲɿʍʏɸʌɸɳʅɻɸʋɿʃʀʆɷʐʆɲɲʋʊɴʄɻʏɲͿ

ɁȰȻප

ɃɍȻප

ȴʀʃʏʐʉ

ɁȰȻප

ɃɍȻප

ɇɻʋʏɿʃɼɼɲʋʉʌʌʉʔɻʏɿʃɼɷɸʇɲʅɸʆɼ

ɁȰȻප

ɃɍȻප

Ȳ͘Ϯ͘ϰȿʑʅɲʏɲ
ϭ͘Ɉɲʄʑʅɲʏɲɲʋʊʏʉʐʎʖʙʌʉʐʎʐɶɿɸɿʆɼʎɽɲɷɿʉʖɸʏɸʑʉʆʏɲɿʍɸ


Ȳϯ͘Ⱦʏʀʌɿʉ
ϭ͘ ȸ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ͬɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊʎ ʏɻʎ ʅʉʆɳɷɲʎ ɽɲ ɶʀʆɸɿ ʍɸ
ʃʏʀʍʅɲʏɲʋʉʐɼɷɻʐʋɳʌʖʉʐʆ

ɁȰȻ

ප

ɃɍȻ

ප

ȵɳʆʆɲɿ͕ʏɲʃʏʀʍʅɲʏɲɲʐʏɳʃɲʄʑʋʏʉʆʏɲɿʅɸʉɿʃʉɷʉʅɿʃɼ
ɳɷɸɿɲ

ɁȰȻ

ප

ɃɍȻ

ප

Ϯ͘ȸɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻͬɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊʎʏɻʎʅʉʆɳɷɲʎɽɲɶʀʆɸɿʍɸ
ʃʏʀʍʅɲʏɲʋʉʐɽɲɲʆɸɶɸʌɽʉʑʆ

ɁȰȻ

ප

ɃɍȻ

ප

ȵɳʆʆɲɿ͕ʏɲʃʏʀʍʅɲʏɲɲʐʏɳɽɲʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏʉʑʆʅɸɹʆɲʆɲʋʊʏʉʐʎɷʑʉʋɲʌɲʃɳʏʘʏʌʊʋʉʐʎ
ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎʋʉʄɸʉɷʉʅɿʃɹʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʋʉʐɿʍʖʑʉʐʆʖʘʌʀʎ
ʋɲʌɸʃʃʄʀʍɸɿʎ

ප

Ⱦɲʏɳʋɲʌɹʃʃʄɿʍɻʏʘʆʋʉʄɸʉɷʉʅɿʃʙʆɷɿɲʏɳʇɸʘʆʋʉʐɿʍʖʑʉʐʆ

ප

ϯ͘ȸɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻͬɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊʎʏɻʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎɽɲ
ɶʀʆɸɿʍɸʋʉʄʐʙʌʉʔʉʃʏʀʌɿʉ

ɁȰȻ

ප

ɃɍȻ

ප

ϰ͘ȵʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿɻɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏɻʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐɳʌɽʌʉʐϰʏʉʐʆ͘ϯϳϰϭͬϭϵϮϵ;ɌȵȾϰȰ͛Ϳ
ͨɅɸʌʀɿɷɿʉʃʏɻʍʀɲʎʃɲʏ͛ʉʌʊʔʉʐʎ͕ͩʊʋʘʎɸʃɳʍʏʉʏɸɿʍʖʑɸɿ

ɁȰȻ

ප

ɃɍȻ

ප

ϱ͘ȸɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻɽɲɶʀʆɸɿʍɸʖʙʌʉʃʑʌɿɲʎʖʌɼʍɻʎ

ɁȰȻ

ප

ɃɍȻ

ϲ͘Ȼɷɿʉʃʏɻʍɿɲʃʊʃɲɽɸʍʏʙʎ

ප

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

ϳ͘ȵʅɴɲɷʊʆʍʏɸɶɲʍʅɹʆɻʎɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎʏɻʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ʏ͘ʅ͘

ϴ͘ɇʐʆɽɼʃɸʎɶɸɿʏʆɿɳʍɸʘʎ
ȸɶʑʌʘɲʋʊʏɻʆɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʋɸʌɿʉʖɼʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ͗
Ⱦɲʏʉɿʃʀɸʎ

ප

Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

ප

ȵʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

ප
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Ƀɿʃʊʋɸɷɲ

ප

Ȱʃɳʄʐʋʏʉʐʎ

ප

Ȱʋʉɽɼʃɸʎ

ප

ɇʐʆɸʌɶɸʀɲ

ප

ȴʌʊʅʉʐʎ

ප

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

ප

Ɉʉɶɼʋɸɷʉʏɻʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʍʐʆʉʌɸʑɸɿʅɸ
Ⱦʏʀʌɿɲʃɲʏʉɿʃɿʙʆ

Ƀɿʃʊʋɸɷɲ

ප

ȴʌʊʅʉͬʉʐʎ

ප

ප

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

ප

ϵ͘ȳɿɲʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎͬɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʉʑʏɻʎʅʉʆɳɷɲʎ
ʐʋɳʌʖʉʐʆɷɿɲʏɳʇɸɿʎɲʋʊʏɿʎʉʋʉʀɸʎʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʀɼ
ɲʋɲɶʉʌɸʑʍɸɿʎʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻͬɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊʏɻʎ
ʅʉʆɳɷɲʎ;ʍʐʅɴʉʐʄɸʐɽɸʀʏɸʍʖɸʏɿʃɳʏʉʆɅʀʆɲʃɲʏʉʐɅɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ
ʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʉɶʀʉʐͿ͘

ɁȰȻ

ප

ɃɍȻ

ප 

ȰʆɁȰȻɲʆɲʔɹʌɲʏɸʋʉɿɸʎɶʆʘʌʀɺɸʏɸ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙


Ȳϰ͘ȱɷɸɿɲʖʌɼʍɻʎʆɸʌʉʑ͕ʍʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʖʌɼʍɻʎʆɸʌʉʑɲʋʊɶɸʙʏʌɻʍɻɶɿɲɴɿʉʏɸʖʆɿʃɼʖʌɼʍɻ
ϭ͘Ʌʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿɻɸʃʏɹʄɸʍɻɹʌɶʉʐɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʎʐɷɲʏɿʃʙʆʋʊʌʘʆ
ʃɲɿʖʌɼʍɻʎʆɸʌʉʑ;ʋʖ͘ȳɸʙʏʌɻʍɻͿ

Ϯ͘Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻʆɸʌʉʑ

ɁȰȻ

ප

ɃɍȻ

ප

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ʃ͘ʅ͘


Ȳϱ͘ȱɷɸɿɲʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎʄɿʅɸʆɿʃʉʑɹʌɶʉʐʃɲɿʖʌɼʍɻʎɲɿɶɿɲʄʉʑʃɲɿʋɲʌɲʄʀɲʎ
ϭ͘Ɉʉɶɼʋɸɷʉɸʆʏʊʎʏʉʐʉʋʉʀʉʐɽɲɸɶʃɲʏɲʍʏɲɽɸʀɻʅʉʆɳɷɲɹʖɸɿ
ʋʌʊʍʉʗɻʍʏʉʆɲɿɶɿɲʄʊ͗

ɁȰȻ

ප

ɃɍȻ

ප

ȵɳʆʆɲɿ͕ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿʆɲɶʀʆʉʐʆʏɸʖʆɿʃɳɹʌɶɲʍʏʉʆɲɿɶɿɲʄʊ
ʃɲɿʏɻʆʋɲʌɲʄʀɲ

ɁȰȻ

ප

ɃɍȻ

ප

ȵɳʆʋʌʊʃɸɿʏɲɿʆɲɶʀʆʉʐʆɹʌɶɲʍʏʉʆɲɿɶɿɲʄʊʃɲɿʏɻʆʋɲʌɲʄʀɲ
ʍʏɻɽɹʍɻɲʐʏɼ͕ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿɻʃɲʏɲʍʃɸʐɼʏʉʐʎ

ɁȰȻ

ප

ɃɍȻ

ප


Ȳϲ͘ȿʉɿʋɳɽɹʅɲʏɲ
Ȳϲ͘ϭȾɲʏɲʍʃɸʐɼʃʐʃʄʉʔʉʌɿɲʃɼʎʍʑʆɷɸʍɻʎ
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ɁȰȻ

ප

ɃɍȻ

ප

ɁȰȻ

ප

ɃɍȻ

ප

Ȳϲ͘Ϯɍʌɼʍɻʐɶʌɲɸʌʀʉʐ

ϭ͘Ⱥɲɶʀʆɸɿʖʌɼʍɻʐɶʌɲɸʌʀʉʐ

Ȳϲ͘ϯȰʏʅʉʄɹɴɻʏɸʎͬȰʏʅʉɶɸʆʆɼʏʌɿɸʎͬȴɸʇɲʅɸʆɹʎͬɌɿɳʄɸʎ



පKy/ප
ȾɲʏɻɶʉʌʀɲȰපȲපȳප

ϭ͘ȳʀʆɸʏɲɿʖʌɼʍɻɲʏʅʉʄɸɴɼʏʘʆͬɲʏʅʉɶɸʆʆɻʏʌɿʙʆ͗E/

Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊɸʄɹɶʖʉʐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘
;ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿɲʌɿɽʅʊʎ͕ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ͕ɷɿɳʌʃɸɿɲͿ


ɅɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊɅɲʌɲʄɲɴɼʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘
;ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿɲʌɿɽʅʊʎ͕ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲͿ

Ϯ͘ɉʋɳʌʖʉʐʆɷɸʇɲʅɸʆɹʎͬʔɿɳʄɸʎ͗ɁȰȻ

පɃɍȻප


ȵʀɷʉʎʃɲɿʋʉʍʊʏɻʏɲʔʉʌɻʏɹʎ

පʍʏɲɽɸʌɹʎප


ɍʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲɶɿɲʃɳɽɸʅʀɲ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘

Ʌɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉɶɿɲʃɳɽɸʅʀɲ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘


පɃɍȻප

ϯ͘Ⱥɲɶʀʆɸɿʖʌɼʍɻʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐ͗ɁȰȻ
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Ȳϳ͘^s^K
ϭ͘ ȸ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆɸʎ ʉʐʍʀɸʎ ʋʉʐ
ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ ʏɻʎ ȾɉȰ ϭϳϮϬϱϴͬϮϬϭϲ ;ɌȵȾ Ȳ͛
ϯϱϰͿ͕ ʍʏɼʄɸʎ ϭ ʃɲɿ Ϯ͕ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ ʃɿʆɷʑʆʘʆ ɲʋʊ
ɲʏʐʖɼʅɲʏɲʅɸɶɳʄɻʎɹʃʏɲʍɻʎ͕ʊʋʘʎɸʃɳʍʏʉʏɸɿʍʖʑɸɿ͘
Ϯ͘ ȸ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆɸʎ ʉʐʍʀɸʎ ʋʉʐ
ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ ʏɻʎ ȾɉȰ ϭϳϮϬϱϴͬϮϬϭϲ ;ɌȵȾ Ȳ͛
ϯϱϰͿ͕ ʍʏɼʄɸʎ ϭ ʃɲɿ ϯ͕ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ ʃɿʆɷʑʆʘʆ ɲʋʊ
ɲʏʐʖɼʅɲʏɲʅɸɶɳʄɻʎɹʃʏɲʍɻʎ͕ʊʋʘʎɸʃɳʍʏʉʏɸɿʍʖʑɸɿ͘

ɁȰȻ

ප

ɃɍȻ

ප

ɁȰȻ

ප

ɃɍȻ

ප


ȳ͘ȿɃȻɅȵɇɅȿȸɆɃɌɃɆȻȵɇ
ȳϭ͘ɇʏɲʏɿʍʏɿʃɳɇʏʉɿʖɸʀɲ
ϭ͘ɇʐʆʉʄɿʃʊʑʗʉʎɸʋɹʆɷʐʍɻʎʃɲʏ͛ɸʃʏʀʅɻʍɻ;ʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃʊʎ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ͕ʃʏʀʌɿɲ͕ʉɿʃʊʋɸɷʉʃ͘ʄʋ͘Ϳ

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘Φ

Ϯ͘ɇʐʆʉʄɿʃʊʎɲʌɿɽʅʊʎʏʘʆɲʏʊʅʘʆʋʉʐʋʌʊʃɸɿʏɲɿʆɲɲʋɲʍʖʉʄɻɽʉʑʆͬɲʋɲʍʖʉʄʉʑʆʏɲɿʍʏɻʅʉʆɳɷɲ
Ɉɸʖʆɿʃʊʋʌʉʍʘʋɿʃʊ

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘

ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊʋʌʉʍʘʋɿʃʊ

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘

ȵʌɶɲʏʉʏɸʖʆɿʃʊʋʌʉʍʘʋɿʃʊ

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘

ȿʉɿʋʊʋʌʉʍʘʋɿʃʊ

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘

ȴ͘ȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻȰ
ȴϭ͘ȵʋɿʄʉɶɼʏʌʊʋʘʆɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ

Ɉɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉ

ප

ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊɈɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉ;ĞͲŵĂŝůͿ

ප

Ɍɲʇ

ප

Ɉɲʖʐʅɸʏɲʔʉʌɳ;ŽƵƌŝĞƌͿ

ප

Ɉɻʄɸʔʘʆɿʃʙʎ;ʋʌʊʍʃʄɻʍɻʏʉʐɲɿʏʉʑʆʏɲɶɿɲʆɲʋʌʉʍɹʄɽɸɿʍʏɻʆɉʋɻʌɸʍʀɲͿ

ප
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ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘







;ΎͿȵ͘ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ
Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎɉʋɻʌɸʍʀɲʎ












ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘




ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȵɆɏɈȸɀȰɈɃȿɃȳȻɃɉ
ȾȰɈȰȿɃȳɃɇɅɆɃȰɅȰȻɈɃɉɀȵɁɏɁȴȻȾȰȻɃȿɃȳȸɈȻȾɏɁȾȰȻ
ȵȻȴȻȾɃɈȵɆɏɁȰɅȰȻɈȸɇȵɏɁ
ɇȸɀȵȻɃȰ͘ȳɁɏɀȵɇɌɃɆȵɏɁ
ȳɿɲ ʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎͬɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʉʑ ʏɻʎ ʅʉʆɳɷɲʎ ɼ ɶɿɲ ʏɻ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɷʑʆɲʏɲɿʆɲɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿɸɿɷɿʃɳʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳɼɶʆʙʅɸʎ
ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ ɼ Ɍʉʌɹʘʆ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʋɲʌɲʃɳʏʘ ʋɸʌɿʉʌɿʍʏɿʃɳ ɲʆɲʔɸʌʉʅɹʆʘʆ ;ɲʆɲʔɹʌɲʏɸ
ʋʉɿɲɹʖɸʏɸʋʌʉʅɻɽɸʐɽɸʀɼʋʌʊʃɸɿʏɲɿʆɲʋʌʉʅɻɽɸʐʏɸʀʏɸɼɶʆʘʌʀɺɸʏɸʊʏɿɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿͿ͗
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ȳʆʙʅɻͬɳʄʄʉɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʊʖʉʌɻɶʉʑʅɸʆʉ
ɲʋʊʏʉʆȰȴɀȸȵ͕ʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻɷɿɹʄɸʐʍɻʎ
ɶʌɲʅʅʙʆʅɹʍɻʎʃɲɿʐʗɻʄɼʎʏɳʍɻʎ

Τεύχος Β’ 60/18.01.2018

ɌȵȾϭϬϭͬȴͬϭϯͲϬϰͲϭϵϳϰ͕ɌȵȾϭϭϬͬȴͬϮϬͲϬϱͲ
ϭϵϳϱ

ȳʆʙʅɻͬɳʄʄʉɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʊʏɻʎɸʃɳʍʏʉʏɸ ɉɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼȴɿɳʏɲʇɻȰϱͬϮϮϴϬͬϭϵϴϯ;ȲʚϳϮϬͿ͕
ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ
ɲʌʖɼʎʑɷʌɸʐʍɻʎ;ʋ͘ʖ͘ȵɉȴȰɅʃ͘ʄʋͿ͕ʍɸ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐɲʋʊʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼɷɿɹʌʖɸʏɲɿ
ʃʄɸɿʍʏʊʎɼɲʆʉɿʃʏʊʎɲɶʘɶʊʎʆɸʌʉʑ
ȳʆʙʅɻͬɳʄʄʉɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʊɲʋʊʏɻʆ
ɲʌʅʊɷɿɲʐʋɻʌɸʍʀɲʏʉʐɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ
Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎʃɲɿȵʆɹʌɶɸɿɲʎ͕ʍɸ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐɻɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʅɸʏɲʄʄɸʑʅɲʏʉʎ

ɉȰȴϳͬȰͬʉɿʃ͘ϭϮϬϱϬͬϮϮϮϯͬϮϬϭϭ͕;ȲʚϭϮϮϳͿ͕
ɳʌɽʌʉϭϬϯ

ȳʆʙʅɻͬɳʄʄʉɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʊɲʋʊʏɿʎ
ɲʌʅʊɷɿɸʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎʏʉʐɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ
ɅʉʄɿʏɿʍʅʉʑʃɲɿȰɽʄɻʏɿʍʅʉʑ͕ʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ʑʋɲʌʇɻʎɲʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃʙʆʖʙʌʘʆ

Ɂ͘ϯϬϮϴͬϮϬϬϮ



ȳʆʙʅɻͬɳʄʄʉɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʊʏɻʎɉʋɻʌɸʍʀɲʎ ɉȰȴϯͬȴͬϯϮϳϭͬϮϬϬϵ;ȲʚϭϵϭͿ
ɅʉʄɿʏɿʃɼʎȰɸʌʉʋʉʌʀɲʎ;ɉɅȰͿ͕ɸʔʊʍʉʆɻ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿʋʄɻʍʀʉʆ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɶɿɲʏɻʆʉʋʉʀɲɸʐɽʑʆɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɹʖɸɿɻɉɅȰ
ȳʆʙʅɻͬɳʄʄʉɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʊʏɻʎʉɿʃɸʀɲʎ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎȰɶʌʉʏɿʃɼʎɃɿʃʉʆʉʅʀɲʎʏɻʎ
Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐɻ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʖʘʌʉɽɸʏɸʀʏɲɿʍɸɲɶʌʉʏɿʃɼ
ɹʃʏɲʍɻʃɲɿɸʔʊʍʉʆɸʆɷɹʖɸʏɲɿʆɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿ
ʍɸɶɸʘʌɶɿʃɼɶɻʐʗɻʄɼʎʋɲʌɲɶʘɶɿʃʊʏɻʏɲʎ

ȱʌɽʌʉϱϲʋɲʌ͘ϮɁ͘Ϯϲϯϳͬϲϴ͕ʊʋʘʎ
ʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸʅɸʏɻʆʋɲʌ͘ϯϳʏʉʐɳʌɽʌʉʐϮϰ
ʏʉʐɁ͘ϮϵϰϱͬϮϬϬϭ

ȳʆʙʅɻͬɳʄʄʉɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʊʏɻʎɸʃɳʍʏʉʏɸ
ɲʌʅʊɷɿɲʎȴɲʍɿʃɼʎɉʋɻʌɸʍʀɲʎɸʔʊʍʉʆɻ
ʋɸʌɿʉʖɼɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɸʅʋʀʋʏɸɿʍʏɿʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏɻʎɷɲʍɿʃɼʎʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ

ȱʌɽʌʉϰϲʏʉʐɁ͘ϵϵϴͬϭϵϳϵ͕ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ

Ɉʐʖʊʆɶʆʙʅɻͬɳʄʄʉɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʊʔʉʌɹɲ
ʋʉʐɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɸɿɷɿʃʙʎɲʋʊʏɻʆʃɸʀʅɸʆɻ
ʆʉʅʉɽɸʍʀɲɶɿɲʏɻʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʋɸʌɿʉʖɼɼ
ɶɿɲʏɻʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ;ʋ͘ʖ͘
ʋɸʌɿʉʖɹʎŶĂƚƵƌĂ͕ȵɃɌʃ͘ʄʋ͘Ϳ

ȸȰɷɸɿʉɷʉʏʉʑʍɲȰʌʖɼʅʆɻʅʉʆɸʑɸɿʏɻʆ
ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɻʆʉʅʉɽɸʍʀɲʃɲɿɲɿʏɿʉʄʉɶɸʀʏɻʆ
ɲʋɲʀʏɻʍɻʏɻʎɶʆʙʅɻʎͬɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʉʑɴɳʍɸɿ
ɲʐʏɼʎ͘

ɇȸɀȵȻɃȲ͘ȵȿȵȳɍɃɇȰɅɃɇɈȰɇȵɏɁ
ȳɿɲ ʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎͬɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʉʑ ʏɻʎ ʅʉʆɳɷɲʎ ɼ ɶɿɲ ʏɻ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɻʏɼʌɻʍɻɸʄɳʖɿʍʏʘʆɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ͗
ɇɸʍʖɹʍɻʅɸɶɸɿʏʆɿɳɺʉʐʍɸʎʃʏɻʆʉʏʌʉʔɿʃɹʎ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ

Ɂ͘ϰϬϱϲͬϮϬϭϮ
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ɇɸʍʖɹʍɻʅɸʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅɹʆɸʎʄɲʏʉʅɿʃɹʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ

ȱʌɽʌʉϰϴʏʉʐɁ͘ϰϱϭϮͬϮϬϭϴ

ȳɿɲʏɻʆʀɷʌʐʍɻʅʉʆɳɷʘʆʋɲʌɲɶʘɶɼʎɼ
ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎɸʃʌɻʃʏɿʃʙʆ

ȱʌɽʌʉϮʏɻʎȾɉȰϯϯϮϵͬϮϭͲϮͲϭϵϴϵ;ȲʚϭϯϮͿ

Ȱʋʉʍʏɳʍɸɿʎɲʋʊʉʌɿʉɽɸʏɻʅɹʆɲʐɷɲʏɿʃɳ
ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ;ʌɹʅɲʏɲ͕ʋʉʏɳʅɿɲͿ

ȸ Ȱɷɸɿʉɷʉʏʉʑʍɲ Ȱʌʖɼ ʅʆɻʅʉʆɸʑɸɿ ʏɻʆ
ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɻ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ ʃɲɿ ɲɿʏɿʉʄʉɶɸʀ ʏɻʆ
ɲʋɲʀʏɻʍɻʏɻʎɶʆʙʅɻʎͬɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʉʑɴɳʍɸɿ
ɲʐʏɼʎ͘

Ȱʋʉʍʏɳʍɸɿʎʋʉʐɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿɴɳʍɸɿɸɿɷɿʃɼʎ
ɷɿɳʏɲʇɻʎ;ʋ͘ʖ͘ʄʀʅʆɻɉʄʀʃɻ͕ɿɲʅɲʏɿʃɹʎ
ʋɻɶɹʎ͕Ȼɸʌɹʎɀʉʆɹʎ͕ɿɷʌʑʅɲʏɲ͕ɶɻʌʉʃʉʅɸʀɲ
ʃ͘ʄʋ͘Ϳʋʉʐʏʐʖʊʆʐʋɳʌʖɸɿ

ȸ Ȱɷɸɿʉɷʉʏʉʑʍɲ Ȱʌʖɼ ʅʆɻʅʉʆɸʑɸɿ ʏɻʆ
ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɻ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ ʃɲɿ ɲɿʏɿʉʄʉɶɸʀ ʏɻʆ
ɲʋɲʀʏɻʍɻʏɻʎɶʆʙʅɻʎͬɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʉʑɴɳʍɸɿ
ɲʐʏɼʎ͘
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻȻ;ȰͿ







͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘Ͳ͙͘ʹϮϬ͙

ȵȿȿȸɁȻȾȸȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ͙͙͙͙͙
 



ȳȵɁȻȾȸȴͬɁɇȸȰɁȰɅɈɉɂȸɇ



Ȱʌ͘ʋʌʘʏ͙͙͙͗ͬ͘͘͘ϮϬ͙
ȴͬɁɇȸȰɁȰɅɈɉɂȸɇ
Ʌ͘ȵ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘




Ȱʌ͘Ɍɲʃ͙͙͙͙͙͙͗͘͘͘ 


Ɉɲʖ͘ȴͬʆʍɻ͙͙͙͙͙͙͙͗͘
Ɉɲʖ͘Ⱦʙɷɿʃɲʎ͙͙͙͙͙͙͙͗


Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ͙͙͙͙͙͙͙͗


Ɉɻʄɹʔʘʆʉ͙͙͙͙͙͙͙͗
 
ɅɆɃɇ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗
&y͙͙͙͙͙͙͙͗




͙͙͙͙͙͙͙͙͙








͙͙͙͙͙͙͙͙͙














;ɸʋʘʆʐʅʀɲ͕ʋʄɼʌɻʎɷɿɸʑɽʐʆʍɻɲɿʏʉʑʆʏɲͿ


ȺȵɀȰ͗Ʌʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎȴɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆ͗
ɇʖɸʏ͗͘Ɉʉʅɸɲʌ͘ʋʌʘʏ͙͙͙͙͙͙͘͘ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɹʆʉȵʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʊʍɲʎ͘

ɇɸ ʍʐʆɹʖɸɿɲ ʏʉʐ ʘʎ ɳʆʘ ʍʖɸʏɿʃʉʑ ʃɲɿ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʋʉʐ ʅɲʎ ɶʆʘʌʀʍɲʏɸ͕ ɻ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ
ʃɲʏɲʏɳʍʍɸʏɲɿʍʏʉʆɴɲɽʅʊʊʖʄɻʍɻʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ʃɲɿʍʏɻʆʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʃɲʏɻɶʉʌʀɲ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
Ɉɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳɶɿɲʏɻʆʐʋʉɴʉʄɼʏɻʎɉ͘ȴ͘ʏʉʐɳʌɽʌʉʐϭϵΑϭʏʉʐɁ͘ϯϵϴϮͬϮϬϭϭ;ɌȵȾϭϰϯȰ͛Ϳ
ɸʀʆɲɿʏɲɲʆɲɶʌɲʔʊʅɸʆɲɲʅɹʍʘʎʃɲʏʘʏɹʌʘ͗

ϭ͘ ȳɸʆɿʃɳȴɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ͗
ɲ͘ɉʋɸʑɽʐʆɻȴɼʄʘʍɻ;ɇʖɹɷɿʉɸʋɿʍʐʆɳʋʏɸʏɲɿʍʏɻʆʋɲʌʉʑʍɲͿ͘
ɴ͘ Ȱʋʉɷɸɿʃʏɿʃʊ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʏɻʎ ɶʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ͕ ɲʋʊ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʉ
ʅʉʆɲɷɿʃʊʎɲʌɿɽʅʊʎʏɻʎɶʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ͘
ɶ͘  Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʖʌɼʍɻʎ ɶɻʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʅʊɷɿɲ ɉʋɻʌɸʍʀɲ ȴʊʅɻʍɻʎ ʍʐʆʉɷɸʐʊʅɸʆɻ ɲʋʊ ʏʉ ʐʋʉɴʄɻɽɹʆ
ʏʉʋʉɶʌɲʔɿʃʊʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼɽɻʃɸɶɿɲʏɻʆɹʃɷʉʍɼʏɻʎ͘
ɷ͘Ʌɲʌɳɴʉʄʉ͕ʑʗʉʐʎ͙͘͘;ɷʐʆɳʅɸɿʏɻʎȾɉȰ͙͙͙ͬ͘ϮϬϭϮͿ͘

Ϯ͘ ȵɿɷɿʃɳȴɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ;ʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲɲʐʏɳʋʉʐʍɻʅɸɿʙʆʉʆʏɲɿʅɸyͿ͗
ɲϭ͘ɇʐʅʅʊʌʔʘʍɻʅɸʏɿʎɅʌʊʏʐʋɸʎɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎȴɸʍʅɸʑʍɸɿʎ͕ʊʋʘʎʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿʍʏɻʆȾɉȰ͙͙ͬ͘͘ϮϬϭϮ
;ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿʌɻʏɳɳʌɽʌʉ͕ʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎ͕ʋɲʌɳʌʏɻʅɲʃʄʋͿʃɲɿɷɼʄʘʍɻʏɻʎʏɼʌɻʍɻʎʏʉʐʎʍʏɻʆʐʋʊ
ʍʏʉɿʖɸʀɲ;ɲͿɉʋɸʑɽʐʆɻȴɼʄʘʍɻ 





ප
ɲϮ͘ Ȱʋʊʔɲʍɻ ȶɶʃʌɿʍɻʎ Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ Ʉʌʘʆ͕ ɸʔʊʍʉʆ ɷɸʆ ʐʋɳʌʖʉʐʆ Ʌʌʊʏʐʋɸʎ Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎ
ȴɸʍʅɸʑʍɸɿʎɶɿɲʏɻʆʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ 



ප

Τεύχος Β’ 60/18.01.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ


ɴ͘ ɅɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊʋʐʌɲʍʔɳʄɸɿɲʎʏɻʎɲʌʅʊɷɿɲʎɅʐʌʉʍɴɸʍʏɿʃɼʎɉʋɻʌɸʍʀɲʎප

ɼ͕ ɸʔʊʍʉʆ ɷɸʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ͕ ɉ͘ȴ͘ ɲʋʊ ʏʉʆ ɲʌʅʊɷɿʉ ɸʃʋʌʊʍʘʋʉ ʏɻʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ ʊʏɿ ʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʉɿ
ʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎʏɻʎȾɉȰɌϭϱͬʉɿʃ͘ϭϱϴϵͬϭϬϰ;ɌȵȾϵϬȲ͛ͬϮϬϬϲͿප
ɶ͘ɇʑʅʔʘʆɻɶʆʙʅɻʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼʎʃɲʏɲʄʄɻʄʊʏɻʏɲʎɲʋʊʏɻʆɲʌʅʊɷɿɲ ʐʋɻʌɸʍʀɲʐɶɸʀɲʎʊʋʉʐɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ
ʃɲʏɳ ʏɲ ʉʌɿɺʊʅɸʆɲ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ ϮϬ ʏʉʐ ʆ͘ ϰϰϰϮͬϮϬϭϲ ʃɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ȾɉȰ ʉɿʃ͘
ϭϮϳϭϬͬϴϲϬͬɌ͘ϭϱͬϮϬϬϳ;ɌȵȾϭϬϮϲȲͿ͕ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ͘ 



ප
ɷ͘  ȶɶʃʌɿʍɻ ɶɿɲ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʅɸʏɲʋʉʀɻʍɻʎ ʏʌʉʔʀʅʘʆ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɺʘʁʃɼʎ ʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎ ʃɲʏΖ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʏʘʆȾɲʆʉʆɿʍʅʙʆϴϱϯͬϮϬϬϰ;>ϭϯϵͿɼϭϴϯͬϮϬϬϱ;>ϯϱͿɼϭϬϲϵͬϮϬϬϵ;>ϯϬϬͿ͘ප
ɸ͘  Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉ Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃɼʎ Ȱɷɸʀɲʎ͕ ɸʔʊʍʉʆ ɻ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ɽɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶɼʍɸɿ ʍɸ ʆɸʉɲʆɸɶɸɿʌʊʅɸʆʉ
ʃʏɼʌɿʉ͘ 





ප
ʍʏ͘ ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ ɲʌʅʊɷɿʉʐ ʃɲʏɳ ʆʊʅʉ ʅɻʖɲʆɿʃʉʑ͕ ɸʔʊʍʉʆ ɻ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ɽɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶɼʍɸɿ ʍɸ
ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉ ʃʏʀʌɿʉ͕ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻ ʍʏɲʏɿʃɼ ɸʋɳʌʃɸɿɲ͕ ʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʉʐ ʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʍɸ ʖʙʌʉ ʃʐʌʀɲʎ ʖʌɼʍɻʎ ;ʊʖɿ ɴʉɻɽɻʏɿʃʊ ɼ ʃʉɿʆʊʖʌɻʍʏʉͿ͕ ʏʉʆ ɲʌɿɽʅʊ ʏɻʎ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻʎ
ʉɿʃʉɷʉʅɿʃɼʎɳɷɸɿɲʎ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʏɻʅɻɲʋɲʀʏɻʍɻɹʃɷʉʍɻʎʆɹɲʎ͘ප
ɺ͘   ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ʔʉʌɹɲ ʏɻʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ʊʏɿ ʐʔʀʍʏɲʏɲɿ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊʎ  ɇʐʆɿɷɿʉʃʏɻʍʀɲʎ ʅɸ
ʅʆɸʀɲ ʍʏʉʆ ɲʌɿɽʅʊ ɲʐʏʉʑ ʃɲɿ ʊʏɿ ʉ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊʎ ɷɸʆ ɲʋɲɶʉʌɸʑɸɿ ʏɻ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ɼ ɉʋɸʑɽʐʆɻ
ȴɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ɿɷɿʉʃʏɼʏɻ ʏʉʐ ʖʙʌʉʐ ʊʏɿ ɷɸʆ ʐʔʀʍʏɲʏɲɿ ʃɲʆʉʆɿʍʅʊʎ ʃɲɿ ʊʏɿ ʉ ʀɷɿʉʎ ʍʐʅʔʘʆɸʀ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏɻʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ͘ප
ɻ͘ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʋɲʌɲʄɲɴɼʎ ʃɲɿ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɸʄɹɶʖʉʐ ʍɸ ɿʍʖʑ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ɲʏʅʉʄɹɴɻʏɸʎ ʏɻʎ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ͕ɴɳʍɸɿʏʘʆɳʌɽʌʘʆϱʃɲɿϵʏɻʎɉʋʉʐʌɶɿʃɼʎȰʋʊʔɲʍɻʎϭϬϳϯϱͬϲϱϭͬϮϬϭϮ;Ȳ͛ϮϲϱϲͿප
ɽ͘ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɸʄɹɶʖʉʐ ʍɸ ɿʍʖʑ ɷɸʇɲʅɸʆʙʆ ʐɶʌɲɸʌʀʉʐ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ɉ͘Ȱ͘ ȴϯͬϭϰϴϱϴͬϭϵϵϯ ;ɌȵȾ
ϰϳϳȲͬϭϵϵϯͿ ɳʌɽʌʉ ϯ͘ϯ͘ϭϯ͕ ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ͕ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɻ ʅʉʆɳɷɲ ɹʖɸɿ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʐɶʌɲɸʌʀʉʐ͘ ප
ɿ͘ɉʋɸʑɽʐʆɻȴɼʄʘʍɻɲʌʅʊɷɿʉʐʃɲʏɳʆʊʅʉʅɻʖɲʆɿʃʉʑʊʏɿɻʃʐʃʄʉʔʉʌɿɲʃɼʍʑʆɷɸʍɻʏɻʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
ɸʃʏɸʄɹʍɽɻʃɸʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲʍʖɹɷɿɲ͘ප
ɿɲ͘ȱʄʄɲɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ;ȵʔʊʍʉʆɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿɸɿɷɿʃɹʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎɼʃɲʆʉʆɿʍʅʉʀ͘Ƀʌʀɺɸʏɲɿʌɻʏɳ͘Ϳ


͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ප

ɿɴ͘Ɉɼʌɻʍɻʏʘʆɸɿɷɿʃʙʆʊʌʘʆɼʋɸʌɿʉʌɿʍʅʙʆ͕ʋʉʐʏʀɽɸʆʏɲɿɲʃʉʄʉʑɽʘʎ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌɽʌʉϮϬʋɲʌ͘ϳ
ʏʉʐɁ͘ϯϵϴϮͬϮϬϭϭ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ප
ϯ͘ȵɳʆʋɲʌɳʏɻʆʐʋʉɴʉʄɼ ʏʘʆɲʆɲɶʃɲʀʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆɶɿɲʏɻʆɹʃɷʉʍɻ ʏʘʆʋɲʌɲʋɳʆʘɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆʅɹʍʘ
ʏɻʎȰɷɸɿʉɷʉʏʉʑʍɲʎȰʌʖɼʎ͕ɲʐʏɳɷɸʆɸʃɷʉɽʉʑʆɸʆʏʊʎʏʘʆʋʌʉɽɸʍʅɿʙʆʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿʍʏʉɳʌɽʌʉϮϱʋɲʌ͘
ϯʏʉʐɁ͘ϯϵϴϮͬϮϬϭϭ͕ʉɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉʎʅʋʉʌɸʀʍɸɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʉʐʎ͕ʅɸɸʇɲʀʌɸʍɻʏɻɴɸɴɲʀʘʍɻʖʌɼʍɻʎɶɻʎ͕
ʆɲɷɻʄʙʍɸɿʅɸʏɻʆɉ͘ȴ͘ʏʉʐʐʋʊʍʏʉɿʖɸʀɲϭɲʊʏɿʏɻʌɸʀʏɿʎʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎʏɻʎʃɸʀʅɸʆɻʎʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎɶɿɲʏɻʆɹʃɷʉʍɻ
ɲʐʏʙʆ͘

ɃȴɿɸʐɽʐʆʏɼʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻȻ;ȲͿ


͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘Ͳ͙͘ʹϮϬ͙
ȵȿȿȸɁȻȾȸȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ͙͙͙͙͙
 



ȳȵɁȻȾȸȴͬɁɇȸȰɁȰɅɈɉɂȸɇ


Ȱʌ͘ʋʌʘʏ͙͙͙͗ͬ͘͘͘ϮϬ͙
ȴͬɁɇȸȰɁȰɅɈɉɂȸɇ
Ʌ͘ȵ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘



Ȱʌ͘Ɍɲʃ͙͙͙͙͙͙͗͘͘͘ 


Ɉɲʖ͘ȴͬʆʍɻ͙͙͙͙͙͙͙͗͘
Ɉɲʖ͘Ⱦʙɷɿʃɲʎ͙͙͙͙͙͙͙͗


Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ͙͙͙͙͙͙͙͗


Ɉɻʄɹʔʘʆʉ͙͙͙͙͙͙͙͗
 
ɅɆɃɇ͙͙͙͙͙͙͙͙͗
&y͙͙͙͙͙͙͙͗



͙͙͙͙͙͙͙͙








͙͙͙͙͙͙͙͙






;ɸʋʘʆʐʅʀɲ͕ʋʄɼʌɻʎɷɿɸʑɽʐʆʍɻɲɿʏʉʑʆʏɲͿ




ȺȵɀȰ͗Ʌʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎȴɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆ͗
Ɉʉʅɸɲʌ͘ʋʌʘʏ͙͙͙͙͙͙͘͘ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɹʆʉȵʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʊʍɲʎ͘

ɇɸ ʍʐʆɹʖɸɿɲ ʏʉʐ ʘʎ ɳʆʘ ʍʖɸʏɿʃʉʑ ʃɲɿ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʋʉʐ ʅɲʎ ɶʆʘʌʀʍɲʏɸ͕ ɻ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ
ʃɲʏɲʏɳʍʍɸʏɲɿʍʏʉʆɴɲɽʅʊʊʖʄɻʍɻʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ʃɲɿʍʏɻʆʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʃɲʏɻɶʉʌʀɲ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
Ɉɲ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ ɶɿɲ ʏɻʆ ɹʃɷʉʍɻ ɹɶʃʌɿʍɻʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ɹʆɲʌʇɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɁ͘ϯϵϴϮͬϮϬϭϭ;ɌȵȾϭϰϯȰ͛Ϳɸʀʆɲɿʏɲɲʆɲɶʌɲʔʊʅɸʆɲɲʅɹʍʘʎʃɲʏʘʏɹʌʘ͗

Ȱ͘ȳɿɲʏɻʆɹʃɷʉʍɻɹɶʃʌɿʍɻʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿʏɲɸʇɼʎ͗
ϭ͘ ȳɸʆɿʃɳȴɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ͗


ɲ͘ Ȱʀʏɻʍɻ
ɴ͘ Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʖʌɼʍɻʎ ɶɻʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʅʊɷɿɲ ɉʋɻʌɸʍʀɲ ȴʊʅɻʍɻʎ͕ ʍʐʆʉɷɸʐʊʅɸʆɻ ɲʋʊ ʏʉ ʐʋʉɴʄɻɽɹʆ
ʏʉʋʉɶʌɲʔɿʃʊʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼɽɻʃɸɶɿɲʏɻʆɹʃɷʉʍɼʏɻʎ
ɶ͘  Ɉʉʋʉɶʌɲʔɿʃʊ ʍɸ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻ ʃʄʀʅɲʃɲ ʙʍʏɸ ʆɲ ɲʋʉʏʐʋʙʆʉʆʏɲɿ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɼ ʐʋʉɷʉʅɹʎ ʋʉʐ
ɶɸɿʏʆɿɳɺʉʐʆ ʅɸ ʏʉʆ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ ʖʙʌʉ ʃɲɿ ʋʉʐ ɷʐʆɻʏɿʃɳ ɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆ ʏɻ ʖʘʌʉɽɹʏɻʍɻ ʏɻʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ͕ɸɳʆɷɸʆɲʋʉʏʐʋʙʆʉʆʏɲɿʍʏʉʏʉʋʉɶʌɲʔɿʃʊʏɻʎʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ;ɴͿ͘
ɷ͘Ʌɲʌɳɴʉʄʉ͕ʑʗʉʐʎ͙͘͘;ɷʐʆɳʅɸɿʏɻʎȾɉȰ͙͙͙ͬ͘ϮϬϭϮͿ͘


Ϯ͘ ȵɿɷɿʃɳȴɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ;ʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲɲʐʏɳʋʉʐʍɻʅɸɿʙʆʉʆʏɲɿʅɸyͿ͗
ɲϭ͘ɇʐʅʅʊʌʔʘʍɻ ʅɸ ʏɿʎ Ʌʌʊʏʐʋɸʎ Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎ ȴɸʍʅɸʑʍɸɿʎ͕ ʊʋʘʎ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ
ȾɉȰ͙͙͙ͬ͘͘͘ϮϬϭϮ;ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿʌɻʏɳɳʌɽʌʉ͕ʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎ͕ʋɲʌɳʌʏɻʅɲʃʄʋͿප
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ɲϮ͘ Ȱʋʊʔɲʍɻ ȶɶʃʌɿʍɻʎ Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ Ʉʌʘʆ͕ ɸʔʊʍʉʆ ɷɸʆ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ Ʌʌʊʏʐʋɸʎ Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎ
ȴɸʍʅɸʑʍɸɿʎɶɿɲʏɻʆʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲප
ɴ͘ɉʋɸʑɽʐʆɻȴɼʄʘʍɻʏʉʐʔʉʌɹɲʏɻʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎʊʏɿʐʔʀʍʏɲʏɲɿȾɲʆʉʆɿʍʅʊʎɇʐʆɿɷɿʉʃʏɻʍʀɲʎʅɸʅʆɸʀɲ
ʍʏʉʆ ɲʌɿɽʅʊ ɲʐʏʉʑ ʃɲɿ ʊʏɿ ʉ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊʎ ɷɸʆ ɲʋɲɶʉʌɸʑɸɿ ʏɻ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ɼ ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ ʏʉʐ
ɿɷɿʉʃʏɼʏɻʏʉʐʖʙʌʉʐʊʏɿɷɸʆʐʔʀʍʏɲʏɲɿʃɲʆʉʆɿʍʅʊʎʃɲɿʊʏɿʉʀɷɿʉʎʍʐʅʔʘʆɸʀɶɿɲʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏɻʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ͘ප
ɶϭ͘ɌɳʃɸʄʉʎȾʉɿʆʉʋʉʀɻʍɻʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆȾɉȰϭϳϮϬϱϴͬϮϬϭϲ;Ȳ͛ϯϱϰͿ;^sKපɼ
ɶϮ͘ɀɸʄɹʏɻȰʍʔɲʄɸʀɲʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆȾɉȰϭϳϮϬϱϴͬϮϬϭϲ;Ȳ͛ϯϱϰͿ;^sKͿප
ɷ͘ȳʆʙʅɻɉʋɻʌɸʍɿʙʆɼʔʉʌɹʘʆɶɿɲʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻȲϯ;ϵͿʏʉʐȵʌʘʏɻʅɲʏʉʄʉɶʀʉʐ͕ɸʔʊʍʉʆɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ







ප
;ɃʌʀɺʉʆʏɲɿʌɻʏɳʉɿʐʋɻʌɸʍʀɸʎɼʉɿʔʉʌɸʀʎͿ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ɸ͘ɇʏʉɿʖɸʀɲʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻʎɸʆɸʌɶɸɿɲʃɼʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ͕ɸʔʊʍʉʆɻʐʋʊɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʅʉʆɳɷɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿɸʆʏʊʎʏɻʎ
ɅɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎȰʏʏɿʃɼʎ 

ප
ʍʏ͘Ɉɼʌɻʍɻʏʘʆɸɿɷɿʃʙʆʊʌʘʆɼʋɸʌɿʉʌɿʍʅʙʆ͕ʋʉʐʏʀɽɸʆʏɲɿɲʃʉʄʉʑɽʘʎ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌɽʌʉϮϬʋɲʌ͘ϳʏʉʐ
Ɂ͘ϯϵϴϮͬϮϬϭϭ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ප


Ȳ͘ȳɿɲʏɻʆɹʆɲʌʇɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏɻʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿʏɲɸʇɼʎ͗
ϭ͘ ȳɸʆɿʃɳȴɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ͗
ɲɲ͘;ȳɿɲʅʉʆɳɷɸʎʖɲʅɻʄɼʎʊʖʄɻʍɻʎͿ
ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ʔʉʌɹɲ ʅɸ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɷɻʄʙʆɸʏɲɿ ɻ ɹʆɲʌʇɻ ʏɻʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʐʎ
ʊʌʉʐʎʏɻʎɹɶʃʌɿʍɻʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ





ɲɴ͘;ȳɿɲʅʉʆɳɷɸʎʅɹʍɻʎʊʖʄɻʍɻʎͿ

x

ɉʋɸʑɽʐʆɻȴɼʄʘʍɻʏʉʐʔʉʌɹɲʅɸʏɻʆʉʋʉʀɲɷɻʄʙʆɸʏɲɿɻɹʆɲʌʇɻʏɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʐʎ
ʊʌʉʐʎʏɻʎɹɶʃʌɿʍɻʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʃɲɿɸɶɶʐɻʏɿʃɼɸʋɿʍʏʉʄɼ͕ʑʗʉʐʎ







ɼ

x

Ȱʀʏɻʍɻɶɿɲɹʃɷʉʍɻɳɷɸɿɲʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ






















ɲɶ͘;ȳɿɲʅʉʆɳɷɸʎʐʗɻʄɼʎʊʖʄɻʍɻʎͿ
Ȱʀʏɻʍɻɶɿɲɹʃɷʉʍɻɳɷɸɿɲʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ




ɴϭ͘ ɇʐʅʅʊʌʔʘʍɻ ʅɸ ʏɿʎ Ʌʌʊʏʐʋɸʎ Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎ ȴɸʍʅɸʑʍɸɿʎ͕ ʊʋʘʎ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ
ȾɉȰ͙͙͙ͬ͘͘͘ϮϬϭϮ;ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿʌɻʏɳɳʌɽʌʉ͕ʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎ͕ʋɲʌɳʌʏɻʅɲʃʄʋͿʃɲɿɷɼʄʘʍɻʏɻʎʏɼʌɻʍɻʎʏʉʐʎ
ʍʏɻʆʐʋʊʍʏʉɿʖɸʀɲ;ɲɲͿɼ;ɲɴͿʐʋɸʑɽʐʆɻɷɼʄʘʍɻප
ɴϮ͘ Ȱʋʊʔɲʍɻ ȶɶʃʌɿʍɻʎ Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ Ʉʌʘʆ͕ ɸʔʊʍʉʆ ɷɸʆ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ Ʌʌʊʏʐʋɸʎ Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎ
ȴɸʍʅɸʑʍɸɿʎɶɿɲʏɻʆʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲප
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ɶ͘ɉʋɸʑɽʐʆɻȴɼʄʘʍɻʏʉʐʔʉʌɹɲʍʏɻʆʉʋʉʀɲɲʆɲʔɹʌɸɿʄɸʋʏʉʅɸʌʙʎʋʊʍʉʐʎʃɲɿʋʉɿɲʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɸʖʆɿʃʉʑʎ
ɽɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼʍɸɿʃɲʏɳʆʊʅʉ͘
ɷ͘ ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ ʏʘʆ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʅɻʖɲʆɿʃʙʆ ʊʏɿ ɻ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɹɶɿʆɸ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʖʉʌɻɶɻɽɸʀʍɲɹɶʃʌɿʍɻɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʃɲɿʊʏɿʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲɹʌɶɲɸʃʏɸʄɹʍɽɻʃɲʆʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸʏɿʎɸɶʃʌɿɽɸʀʍɸʎʅɸʄɹʏɸʎ͘
ɸ͘Ⱦɳʏʉʗɻʖʙʌʉʐʅɸɸʆɷɸɿʃʏɿʃɼʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻʏʘʆʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆɸʆʏʊʎɲʐʏʉʑʃɲɿʃɲʏɳʄʉɶʉʏʘʆʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ
ʅɸʏɻʆɹʆɷɸɿʇɻʏɻʎɿʍʖʑʉʎʏʉʐʎʐʋʉɶɸɶʌɲʅʅɹʆɲɲʋʊʏʉʆɲʌʅʊɷɿʉʃɲʏɳʆʊʅʉʐʋɸʑɽʐʆʉʅɻʖɲʆɿʃʊ͘
ʍʏ͘ ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ ɲʌʅʊɷɿʉʐ ʃɲʏɳ ʆʊʅʉ ʅɻʖɲʆɿʃʉʑ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻ ʍʏɲʏɿʃɼ ɸʋɳʌʃɸɿɲ͕ ʏɻ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼͲ
ɴɿʉʏɸʖʆɿʃɼʖʌɼʍɻʏʉʐʃʏɿʌʀʉʐ͕ʏɻʆɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʉʐʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃʉʑɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑʍɸʖʙʌʉʃʑʌɿɲʎʖʌɼʍɻʎ;ʊʖɿ
ɴʉɻɽɻʏɿʃʊ ɼ ʃʉɿʆʊʖʌɻʍʏʉͿ͕ ʏʉʆ ɲʌɿɽʅʊ ʏɻʎ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻʎ ʉɿʃʉɷʉʅɿʃɼʎ ɲɷɸʀɲʎ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɻ ʅɻ ɲʋɲʀʏɻʍɻ
ɹʃɷʉʍɻʎʆɹɲʎ͘

Ϯ͘ ȵɿɷɿʃɳȴɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ;ʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲɲʐʏɳʋʉʐʍɻʅɸɿʙʆʉʆʏɲɿʅɸyͿ͗
ɲ͘ ɅɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊʋʐʌɲʍʔɳʄɸɿɲʎʏɻʎɲʌʅʊɷɿɲʎɅʐʌʉʍɴɸʍʏɿʃɼʎɉʋɻʌɸʍʀɲʎප

ɼ͕ɸʔʊʍʉʆɷɸʆɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ͕ɉ͘ȴ͘ɲʋʊʏʉʆɲʌʅʊɷɿʉɸʃʋʌʊʍʘʋʉʏɻʎɸʏɲɿʌɸʀɲʎʊʏɿʏɻʌʉʑʆʏɲɿʉɿʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎ
ʏɻʎȾɉȰɌϭϱͬʉɿʃ͘ϭϱϴϵͬϭϬϰ;ɌȵȾϵϬȲ͛ͬϮϬϬϲͿප
ɴ͘  ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ ɲʆɳɽɸʍɻʎͲɲʆɳʄɻʗɻʎ ʏɻʎ ɸʋʀɴʄɸʗɻʎ͕ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɲɿ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ ʏɻʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
ɲʋʊ ʏʉʆ ʃɳʏʉʖʊ ʏɻʎ ʃɲɿ ʏʉʆ ɲʌʅʊɷɿʉ ʃɲʏɳ ʆʊʅʉ ʏɸʖʆɿʃʊ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ͕ ʊʏɲʆ ɻ ʍʐʆʉʄɿʃɼ ʃɿʆɻʏɼʌɿɲ ɿʍʖʑʎ
ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿʏɲϱϵ<t;ϴϬ,WͿ͘




ප
ɶ͘ ɇʑʅʔʘʆɻ ɶʆʙʅɻ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼʎ ʃɲʏɲʄʄɻʄʊʏɻʏɲʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʅʊɷɿɲ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ʐɶɸʀɲʎ ʊʋʉʐ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌɽʌʉϮϬʏʉʐʆ͘ϰϰϰϮͬϮϬϭϲʃɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆȾɉȰʉɿʃ͘ϭϮϳϭϬͬϴϲϬͬɌ͘ϭϱͬϮϬϬϳ;ɌȵȾ
ϭϬϮϲȲͿ͕ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ͘ප
ɷ͘ ȶɶʃʌɿʍɻ ɶɿɲ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʅɸʏɲʋʉʀɻʍɻʎ ʏʌʉʔʀʅʘʆ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɺʘʁʃɼʎ ʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎ ʃɲʏΖ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʏʘʆȾɲʆʉʆɿʍʅʙʆϴϱϯͬϮϬϬϰ;>ϭϯϵͿɼϭϴϯͬϮϬϬϱ;>ϯϱͿɼϭϬϲϵͬϮϬϬϵ;>ϯϬϬͿ͘ප
ɸ͘ȰʆʏʀɶʌɲʔʉɃɿʃʉɷʉʅɿʃɼʎȰɷɸʀɲʎ͕ɸʔʊʍʉʆɻɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɽɲʄɸɿʏʉʐʌɶɼʍɸɿʍɸʆɸʉɲʆɸɶɸɿʌʊʅɸʆʉʃʏɼʌɿʉ͘ප
ʍʏ͘ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʋɲʌɲʄɲɴɼʎ ʃɲɿ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɸʄɹɶʖʉʐ ʍɸ ɿʍʖʑ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ɲʏʅʉʄɹɴɻʏɸʎ ʏɻʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ͕
ɴɳʍɸɿʏʘʆɳʌɽʌʘʆϱʃɲɿϵʏɻʎɉʋʉʐʌɶɿʃɼʎȰʋʊʔɲʍɻʎϭϬϳϯϱͬϲϱϭͬϮϬϭϮ;Ȳ͛ϮϲϱϲͿප
ɺ͘ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɸʄɹɶʖʉʐ ʍɸ ɿʍʖʑ ɷɸʇɲʅɸʆʙʆ ʐɶʌɲɸʌʀʉʐ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ɉ͘Ȱ͘ ȴϯͬϭϰϴϱϴͬϭϵϵϯ ;ɌȵȾ
ϰϳϳȲͬϭϵϵϯͿ͕ɳʌɽʌʉϯ͘ϯ͘ϭϯ͕ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻ͕ʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐɻʅʉʆɳɷɲɹʖɸɿɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʐɶʌɲɸʌʀʉʐ͘ 






ප
ɻ͘ ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ ɲʌʅʊɷɿʉʐ ʃɲʏɳ ʆʊʅʉ ʅɻʖɲʆɿʃʉʑ ʊʏɿ ɻ  ʃʐʃʄʉʔʉʌɿɲʃɼ ʍʑʆɷɸʍɻ ʏɻʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
ɸʃʏɸʄɹʍɽɻʃɸʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲʍʖɹɷɿɲප
ɽ͘ȱɷɸɿɲʖʌɼʍɻʎʆɸʌʉʑ͕ʍʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʖʌɼʍɻʎʆɸʌʉʑɲʋʊɶɸʙʏʌɻʍɻɶɿɲɴɿʉʏɸʖʆɿʃɼʖʌɼʍɻප
ɿ͘ȱɷɸɿɲʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎʄɿʅɸʆɿʃʉʑɹʌɶʉʐʃɲɿʖʌɼʍɻʎɲɿɶɿɲʄʉʑʃɲɿʋɲʌɲʄʀɲʎප
ɿɲ͘ȱɷɸɿɲɻʄɸʃʏʌʉʋɲʌɲɶʘɶʉʑɺɸʑɶʉʐʎʍʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʑʋɲʌʇɻʎɼͬʃɲɿʖʌɼʍɻʎʏʉʐප
ɿɴ͘ȱʄʄʉɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʊ;ȵʔʊʍʉʆɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿɸɿɷɿʃɹʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎɼʃɲʆʉʆɿʍʅʉʀ͘Ƀʌʀɺɸʏɲɿʌɻʏɳ͘Ϳ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘ප

ϯ͘ȵɳʆʋɲʌɳʏɻʆʐʋʉɴʉʄɼ ʏʘʆɲʆɲɶʃɲʀʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆɶɿɲʏɻʆɹʃɷʉʍɻ ʏʘʆʋɲʌɲʋɳʆʘɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆʅɹʍʘ
ʏɻʎȰɷɸɿʉɷʉʏʉʑʍɲʎȰʌʖɼʎ͕ɲʐʏɳɷɸʆɸʃɷʉɽʉʑʆɸʆʏʊʎʏʘʆʋʌʉɽɸʍʅɿʙʆʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿʍʏʉɳʌɽʌʉϮϱʋɲʌ͘
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ϯ ʏʉʐ Ɂ͘ϯϵϴϮͬϮϬϭϭ͕ ʉ ɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉʎ ʅʋʉʌɸʀ ʍɸ ɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʉʐʎ͕ ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɻʆ ɳɷɸɿɲ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ
ʄɿʅɸʆɿʃʉʑɹʌɶʉʐʃɲɿʖʌɼʍɻʎɲɿɶɿɲʄʉʑʃɲɿʋɲʌɲʄʀɲʎ͕ʆɲɷɻʄʙʍɸɿʅɸʏɻʆɉ͘ȴ͘ʏʘʆʐʋʊʍʏʉɿʖɸʀɲȲϭɲɲʃɲɿɲɴɼ
ʅɸɲʐʏʉʏɸʄɼɉʋɸʑɽʐʆɻȴɼʄʘʍɻʊʏɿʏɻʌɸʀʏɿʎʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎʏɻʎʃɸʀʅɸʆɻʎʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎɶɿɲʏɻʆɹʃɷʉʍɻɲʐʏʙʆ͘



ɃȴɿɸʐɽʐʆʏɼʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻȻȻ

Τεύχος Β’ 60/18.01.2018



















ɉɅȵɉȺɉɁȸȴȸȿɏɇȸȵɁȰɆɂȸɇȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰɇȵɅȰȳȳȵȿɀȰɈȻȾɃɉȵɆȳȰɇɈȸɆȻɃɉͬȰɅɃȺȸȾȸɇʏʉʐɳʌɽʌʉʐϭϵ
ʋɲʌ͘ϭʏʉʐɁ͘ϯϵϴϮͬϮϬϭϭ

ȳɸʆɿʃɹʎʉɷɻɶʀɸʎʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʎ
ϭ͘ Ʉʄɲʏɲʋɸɷʀɲʏɻʎɉʋɸʑɽʐʆɻʎȴɼʄʘʍɻʎ͕ʋʌɹʋɸɿʆɲʍʐʅʋʄɻʌʘɽʉʑʆʋʄɼʌʘʎʃɲɿʅɸɲʃʌʀɴɸɿɲ͕ɲʋʊʏʉʆɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉ
ɸʋɸʆɷʐʏɼ͘
Ϯ͘ Ɉɲ ʍʐʆɻʅʅɹʆɲ ɹɶɶʌɲʔɲͬɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ ʅɹʌʉʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɻʎ ɉʋɸʑɽʐʆɻʎ ȴɼʄʘʍɻʎ ʃɲɿ
ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɻʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻɶɿɲʏɻɽɸʙʌɻʍɻʏɻʎʋɲʌʉʑʍɻʎɲʋʊʏɻʆɲʌʅʊɷɿɲɉʋɻʌɸʍʀɲ͘
ϯ͘Ɉɲʋɸɷʀɲʅɸ;ΎͿʍʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿɲʋʊʏɻʆɲʌʅʊɷɿɲɉʋɻʌɸʍʀɲʍʏɻʆʉʋʉʀɲʃɲʏɲʏʀɽɸʏɲɿɻɉʋɸʑɽʐʆɻȴɼʄʘʍɻ͘
ϰ͘ ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʆɸʋɳʌʃɸɿɲʎ ʖʙʌʉʐ͕ ɻ ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ ʍʐʆɸʖʀɺɸʏɲɿ ʍɸ ʇɸʖʘʌɿʍʏʊ ʔʑʄʄʉ͕ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʔɹʌɸɿ ʏɻʆ
ʐʋʉɶʌɲʔɼʏʉʐͬʏɻʎɷɻʄʉʑʆʏɲͬʉʑʍɻʎʃɲɽʙʎʃɲɿʏʉʐͬʏɻʎʋɲʌɲʄɲɴʊʆʏɲͬʉʑʍɻʎ͘ɇʏʉʇɸʖʘʌɿʍʏʊʔʑʄʄʉʋʌʉʍʏʀɽɸʏɲɿɲʋʊʏɻʆ
ɉʋɻʌɸʍʀɲʉɲʌɿɽʅʊʎɅʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐʃɲɿɻɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲʃɲʏɳɽɸʍɻʎʏɻʎɉʋɸʑɽʐʆɻʎȴɼʄʘʍɻʎ͘


Ʌʌʉʎ͗

;ΎͿȰʌ͘Ʌʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ









;ΎͿȾʉɿʆʉʋʉʀɻʍɻ͗

;ΎͿȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ


ɃͬȸɄʆʉʅɲ



ȵʋʙʆʐʅʉ

Ƀʆʉʅͬʅʉʋɲʏɹʌɲ



Ƀʆʉʅͬʅʉʅɻʏɹʌɲʎ





ȰʌɿɽʅʊʎȴɸʄʏʀʉʐɈɲʐʏʊʏɻʏɲʎ
;ȰȴɈͿ



ȵʃɷʉʑʍɲȰʌʖɼ



ȰɌɀ



ȴɃɉ



ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɶɹʆʆɻʍɻʎ



Ɉʊʋʉʎɶɹʆʆɻʍɻʎ



ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ



;Ɂʉʅʊʎ͕ȴɼʅʉʎ͕Ƀɷʊʎ͕Ȱʌɿɽʅʊʎ͕
ɈȾͿ
Ɉɻʄɹʔʘʆɲ





ĞͲŵĂŝů



Ɍɲʇ




ȴɻʄʙʆʘʐʋɸʑɽʐʆɲʊʏɿ
x

Ɉɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʉʐ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ ɸʌɶɲʍʏɻʌʀʉʐ ɼ ɲʋʉɽɼʃɻʎ ʅɸ ʏɻʆ ɸʋʘʆʐʅʀɲ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ͨͩ͘͘ ʊʋʘʎ ɹʖʉʐʆ ʋʄɼʌʘʎ ɷɻʄʘɽɸʀ ʃɲɿ
ʋɸʌɿɶʌɲʔɸʀ ʍʏʉ ɲʋʊ ͺͺͬͺͺͬͺͺͺͺ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʐʋ͛ ɲʌɿɽ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Ȱʌɿɽʅʊʎ Ʌʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ
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ɽɸʘʌɻʅɹʆʉȵʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉʋʌʉʎʏɻʆɉʋɻʌɸʍʀɲʍɲʎ͕ʏʉʉʋʉʀʉʃɲɿɲʋʉʏɸʄɸʀɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉʅɹʌʉʎʏɻʎ
ʋɲʌʉʑʍɻʎɉʋɸʑɽʐʆɻʎȴɼʄʘʍɻʎ͕ɸʀʆɲɿɲʃʌɿɴɼʃɲɿɲʄɻɽɼ͘


x Ɉʉʘʎɳʆʘɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉɼɲʋʉɽɼʃɻ͗

x
x

R ȴɸʆɸʆʏɳʍʍɸʏɲɿʍʏɿʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʏɻʎʋɲʌ͘ϮʏʉʐɳʌɽʌʉʐϭϵʏʉʐɁ͘ϯϵϴϮͬϮϬϭϭ͕
R Ɉɻʌɸʀ͕ ɸʔʊʍʉʆ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ͕ ʏɿʎ Ʌʌʊʏʐʋɸʎ Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎ ȴɸʍʅɸʑʍɸɿʎ ʏɻʎ ɉ͘Ȱ͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ʃɲɿ
ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ
ʏɿʎ
ɲʃʊʄʉʐɽɸʎ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕
R Ɉɻʌɸʀ ʊʄɲ ʏɲ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ ɲʋʊ ʏɿʎ ɸʋɿʅɹʌʉʐʎ ɳɷɸɿɸʎͬɸɶʃʌʀʍɸɿʎ ʃɲɿ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ͕ ʏɲ ʉʋʉʀɲ
ɸʋɿʍʐʆɳʋʏʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ ʅɹʌʉʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɻʎ ʃɲɿ ʊʄɲ ʏɲ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ
ʍʏɿʎɉ͘ȴ͘ʋʉʐʍʐʆʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿʅɸʏɻʆʋɲʌʉʑʍɲ͘
R ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
R ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

Ȱʆɲʔʉʌɿʃɳ ʅɸ ʏʉ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ ɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉ ɼ ʏɻʆ ɲʋʉɽɼʃɻ ʋʉʐ ʋɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿ ɲʆʘʏɹʌʘ ɷɸʆ ɹʖʘ
ʃɲʏɲɽɹʍɸɿ ʍɸ ɳʄʄɻ Ȱɷɸɿʉɷʉʏʉʑʍɲ Ȱʌʖɼ ɳʄʄɻ ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ ɶɿɲ ɹʆɲʌʇɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɲʏɳ ʏɲ
ʉʌɿɺʊʅɸʆɲʍʏʉɳʌɽʌʉϭϵʋɲʌϭɁ͘ϯϵϴϮͬϮϬϭϭ͘
ɉʋɹɴɲʄɲɶʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʅɸɲʌɿɽʅʊ͙͙͘͘


ɏʎ ɸʃ ʏʉʑʏʉʐ ʃɲɿ ʍɸ ʍʐʆɹʖɸɿɲ ʏʘʆ ɲʆʘʏɹʌʘ ʃɲʏɲɽɹʏʘ ʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ɹʆɲʌʇɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʉʐ ʘʎ ɳʆʘ ʋɸʌɿɶʌɲʔʊʅɸʆʉʐ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ ɸʌɶɲʍʏɻʌʀʉʐ ɼ ɲʋʉɽɼʃɻʎ͕ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ
ɿʍʖʑʉʐʍɸʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐɁ͘ϯϵϴϮͬϮϬϭϭ͕ʃɲɿʏɻʎʄʉɿʋɼʎɿʍʖʑʉʐʍɲʎʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ͘

ɇʐʆɻʅʅɹʆɲɹɶɶʌɲʔɲͬɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ͗
ϭ͘ Ʌɲʌɳɴʉʄʉ
Ϯ͘ Ȱʋɳʆʏɻʍɻʏɻʎɉʋɻʌɸʍʀɲʎʍʏʉȵʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ
ϯ͘ Ȳɸɴɲʀʘʍɻʖʌɼʍɻʎɶɻʎ
ϰ͘ ȰȵɅɃ;ɸʔʊʍʉʆɷɸʆʐʔʀʍʏɲʆʏɲɿɅʌʊʏʐʋɸʎɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎȴɸʍʅɸʑʍɸɿʎͿ
ϱ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϲ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϳ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϴ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϵ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϭϬ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϭϭ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ɀɸ ɲʏʉʅɿʃɼ ʅʉʐ ɸʐɽʑʆɻ ʃɲɿ ɶʆʘʌʀɺʉʆʏɲʎ ʏɿʎ ʃʐʌʙʍɸɿʎ ʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ Ɂʊʅʉ ϭϱϵϵͬϭϵϴϲ͕ ʊʋʘʎ
ɸʃɳʍʏʉʏɸɿʍʖʑɸɿ͕ɷɻʄʙʆʘʐʋɸʑɽʐʆɲʊʏɿɻʘʎɳʆʘȴɼʄʘʍɻʍʏɻʌʀɺɸʏɲɿʍɸɲʄɻɽɼʃɲɿɲʃʌɿɴɼɶɸɶʉʆʊʏɲ͘
ȸ ɲʃʌʀɴɸɿɲ ʏʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʋʉʐ ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʅɸ ɲʐʏɼ ʏɻ ȴɼʄʘʍɻ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʄɸɶʖɽɸʀ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏʉ ɲʌʖɸʀʉ
ɳʄʄʘʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌɽʌʉϴʋɲʌɳɶʌɲʔʉϰʏʉʐɁʊʅʉʐϭϱϵϵͬϭϵϴϲ͕ʊʋʘʎɸʃɳʍʏʉʏɸɿʍʖʑɸɿ͘
ɀɸ ʏɻ ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ɉʋɸʑɽʐʆɻʎ ȴɼʄʘʍɻʎ͕ ʉ ɷɻʄʙʆͬʉʑʍɲ ɷɻʄʙʆɸɿ ʊʏɿ ɲʆɲʄɲʅɴɳʆɸɿ ɲʏʉʅɿʃɼ
ɸʐɽʑʆɻ ʃɲɿ ʊʏɿ ɸʋʀʍɻʎ ɶʆʘʌʀɺɸɿ ʏɿʎ ʃʐʌʙʍɸɿʎ ʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ ϲ ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐϮϮʏʉʐɁʊʅʉʐϭϱϵϵͬϭϵϴϲ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎʉʋʉʀɸʎͨʊʋʉɿʉʎɸʆɶʆʙʍɸɿʏʉʐɷɻʄʙʆɸɿʗɸʐɷɼɶɸɶʉʆʊʏɲɼ
ɲʌʆɸʀʏɲɿ ɼ ɲʋʉʃʌʑʋʏɸɿ ʏɲ ɲʄɻɽɿʆɳ ʅɸ ɹɶɶʌɲʔɻ ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ϴ ʏɿʅʘʌɸʀʏɲɿ ʅɸ ʔʐʄɳʃɿʍɻ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆʏʌɿʙʆ;ϯͿʅɻʆʙʆ͘ȵɳʆʉʐʋɲʀʏɿʉʎɲʐʏʙʆʏʘʆʋʌɳʇɸʘʆʍʃʊʋɸʐɸʆɲʋʌʉʍʋʉʌʀʍɸɿʍʏʉʆɸɲʐʏʊʆʏʉʐɼ
ʍɸɳʄʄʉʆʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʊʊʔɸʄʉʎɴʄɳʋʏʉʆʏɲʎʏʌʀʏʉʆɼʍʃʊʋɸʐɸʆɲɴʄɳʗɸɿɳʄʄʉʆ͕ʏɿʅʘʌɸʀʏɲɿʅɸʃɳɽɸɿʌʇɻʅɹʖʌɿ
ɷɹʃɲ;ϭϬͿɸʏʙʆͩ͘
Ɉɹʄʉʎ͕ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʄɲʆɽɲʍʅɹʆʘʆ͕ ɲʆɲʄɻɽʙʆ͕ ɼ ɲʆɲʃʌɿɴʙʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ͕ ʉͬɻ ʐʋɲʀʏɿʉʎ ɽɲ
ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ʍɸ ʉʄɿʃɼ ɼ ʅɸʌɿʃɼ͕ ʋʌʉʍʘʌɿʆɼ ɼ ʉʌɿʍʏɿʃɼ͕ ɷɿɲʃʉʋɼ ʏɻʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏɻʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɳʎ ʏʉʐ͕
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ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʍʏɿʎ ʄʉɿʋɹʎ ʃʐʌʙʍɸɿʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ Ϯϵ ʏʉʐ Ɂ͘ ϯϵϴϮͬϮϬϭϭ͘ ȸ ɷɿɲʃʉʋɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏɻʎ ɸʆ ʄʊɶʘ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ɽɲ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏɲ ʊʌɶɲʆɲ ʏɻʎ Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ͕ ʅɸ ʏɻ ʍʐʆɷʌʉʅɼ ʏʘʆ ɲʍʏʐʆʉʅɿʃʙʆ
ɲʌʖʙʆ͕ʍʑʅʔʘʆɲɳʄʄʘʍʏɸʃɲɿʅɸʏʉʘʎɳʆʘɳʌɽʌʉ͘

Ȱʋʊʏɻʆʃɲʏɳɽɸʍɻʏɻʎʋɲʌʉʑʍɻʎɉʋɸʑɽʐʆɻʎȴɼʄʘʍɻʎʍʏɻʆɲʌʅʊɷɿɲɉʋɻʌɸʍʀɲ͕ʃɲɽʀʍʏɲʏɲɿɷʐʆɲʏɼɻɹʆɲʌʇɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʉʐʘʎɳʆʘʋɸʌɿɶʌɲʔʊʅɸʆʉʐɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑɸʌɶɲʍʏɻʌʀʉʐɼɲʋʉɽɼʃɻʎ͘
ȸʋɲʌʉʑʍɲɿʍʖʑɸɿɶɿɲɲʊʌɿʍʏʉʖʌʉʆɿʃʊɷɿɳʍʏɻʅɲ͘
ȸ ʋɲʌʉʑʍɲ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ɹʃɷʉʍɻ ʉɿʃʉɷʉʅɿʃɼʎ ɳɷɸɿɲʎ͕ ʊʋʉʐ ɲʐʏɼ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ͕
ʃʉɿʆʉʋʉɿʉʑʅɸʆɻɲʆʏɿʍʏʉʀʖʘʎʍʏɻʆɲʌʅʊɷɿɲʋʉʄɸʉɷʉʅɿʃɼɲʌʖɼ͘

ɃͬȸɷɻʄʙʆͬʉʑʍɲȺɸʘʌɼɽɻʃɸɶɿɲʏʉɶʆɼʍɿʉʏɻʎʐʋʉɶʌɲʔɼʎ 


;ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲΘɉʋʉɶʌɲʔɼͿ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ/s
ɉɅȵɉȺɉɁȸȴȸȿɏɇȸȵɁȰɆɂȸɇȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰɇɀȵɈȰɅɃȻȸɈȻȾȸɇɀɃɁȰȴȰɇɍȰɀȸȿȸɇɃɍȿȸɇȸɇ
ȳɸʆɿʃɹʎʉɷɻɶʀɸʎʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʎ
ϭ͘ Ʉʄɲ ʏɲ ʋɸɷʀɲ ʏɻʎ ɉʋɸʑɽʐʆɻʎ ȴɼʄʘʍɻʎ͕ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʍʐʅʋʄɻʌʘɽʉʑʆ ʋʄɼʌʘʎ ʃɲɿ ʅɸ ɲʃʌʀɴɸɿɲ ɲʋʊ ʏʉʆ ɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉ
ɸʋɸʆɷʐʏɼ͘
Ϯ͘ Ɉɲ ʍʐʆɻʅʅɹʆɲ ɹɶɶʌɲʔɲͬɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ ʅɹʌʉʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɻʎ ɉʋɸʑɽʐʆɻʎ ȴɼʄʘʍɻʎ ʃɲɿ
ʍʐʆɿʍʏʉʑʆɲʋɲʌɲʀʏɻʏɻʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻɶɿɲʏɻɽɸʙʌɻʍɻʏɻʎʋɲʌʉʑʍɻʎɲʋʊʏɻʆɲʌʅʊɷɿɲɉʋɻʌɸʍʀɲ͘
ϯ͘Ɉɲʋɸɷʀɲʅɸ;ΎͿʍʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿɲʋʊʏɻʆɲʌʅʊɷɿɲɉʋɻʌɸʍʀɲʍʏɻʆʉʋʉʀɲʃɲʏɲʏʀɽɸʏɲɿɻɉʋɸʑɽʐʆɻȴɼʄʘʍɻ͘
ϰ͘ ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʆɸʋɳʌʃɸɿɲʎ ʖʙʌʉʐ͕ ɻ ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ ʍʐʆɸʖʀɺɸʏɲɿ ʍɸ ʇɸʖʘʌɿʍʏʊ ʔʑʄʄʉ͕ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʔɹʌɸɿ ʏɻʆ
ʐʋʉɶʌɲʔɼʏʉʐͬʏɻʎɷɻʄʉʑʆʏɲͬʉʑʍɻʎʃɲɽʙʎʃɲɿʏʉʐͬʏɻʎʋɲʌɲʄɲɴʊʆʏɲͬʉʑʍɻʎ͘ɇʏʉʇɸʖʘʌɿʍʏʊʔʑʄʄʉʋʌʉʍʏʀɽɸʏɲɿɲʋʊʏɻʆ
ɉʋɻʌɸʍʀɲʉɲʌɿɽʅʊʎɅʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐʃɲɿɻɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲʃɲʏɳɽɸʍɻʎʏɻʎɉʋɸʑɽʐʆɻʎȴɼʄʘʍɻʎ͘


Ʌʌʉʎ͗

;ΎͿȰʌ͘Ʌʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ









;ΎͿȾʉɿʆʉʋʉʀɻʍɻ͗

;ΎͿȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ


ɃͬȸɄʆʉʅɲ



ȵʋʙʆʐʅʉ

Ƀʆʉʅͬʅʉʋɲʏɹʌɲ



Ƀʆʉʅͬʅʉʅɻʏɹʌɲʎ





ȰʌɿɽʅʊʎȴɸʄʏʀʉʐɈɲʐʏʊʏɻʏɲʎ
;ȰȴɈͿ



ȵʃɷʉʑʍɲȰʌʖɼ



ȰɌɀ



ȴɃɉ



ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɶɹʆʆɻʍɻʎ



Ɉʊʋʉʎɶɹʆʆɻʍɻʎ



ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ



;Ɂʉʅʊʎ͕ȴɼʅʉʎ͕Ƀɷʊʎ͕Ȱʌɿɽʅʊʎ͕
ɈȾͿ
Ɉɻʄɹʔʘʆɲ





ĞͲŵĂŝů



Ɍɲʇ




ȴɻʄʙʆʘʐʋɸʑɽʐʆɲʊʏɿ͗
x

Ɉɲ
ʍʏʉɿʖɸʀɲ
ʏɻʎ
ʅʉʆɳɷɲʎ
ʅɸ
ʏɻʆ
ɸʋʘʆʐʅʀɲ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ͨͩ͘͘ ʊʋʘʎ ɹʖʉʐʆ ʋʄɼʌʘʎ ɷɻʄʘɽɸʀ ʃɲɿ
ʋɸʌɿɶʌɲʔɸʀ ʍʏʉ ɲʋʊ ͺͺͬͺͺͬͺͺͺͺ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʐʋ͛ ɲʌɿɽ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Ȱʌɿɽʅʊʎ Ʌʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ
ɽɸʘʌɻʅɹʆʉȵʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉʋʌʉʎʏɻʆɉʋɻʌɸʍʀɲʍɲʎ͕ʏʉʉʋʉʀʉʃɲɿɲʋʉʏɸʄɸʀɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉʅɹʌʉʎʏɻʎ
ʋɲʌʉʑʍɻʎ ɉʋɸʑɽʐʆɻʎ ȴɼʄʘʍɻʎ͕ ɸʀʆɲɿ ɲʃʌɿɴɼ ʃɲɿ ɲʄɻɽɼ͘ ȸ ɹʆɲʌʇɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏɻʎ ʋɲʌɲʋɳʆʘ
ʅʉʆɳɷʉʎ͕ɻʉʋʉʀɲʃɲɿɷɻʄʙʆɸʏɲɿʅɸʏɻʆʋɲʌʉʑʍɲɉʋɸʑɽʐʆɻȴɼʄʘʍɻ͕ ʄɲʅɴɳʆɸɿʖʙʌɲʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ʏʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʏɻʎ ɲʋʊ ͺͺͬͺͺͬͺͺͺͺ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʐʋ͛ ɲʌɿɽ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Ȱʌɿɽʅʊʎ Ʌʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ
ȶɶʃʌɿʍɻʎȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ͘


ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

892

Τεύχος Β’ 60/18.01.2018

x

Ɉɻʌʉʑʆʏɲɿ ʊʄʉɿ ʉɿ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʉɿ ʊʌʉɿ ʃɲɿ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ɲʋʊ ʏɿʎ ɸʋɿʅɹʌʉʐʎ ɳɷɸɿɸʎ͕ ɸɶʃʌʀʍɸɿʎ ʃɲɿ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ͕ ʊʋʘʎ ɲʐʏɳ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʘʎ ɳʆʘ ʋɸʌɿɶʌɲʔɸʀʍɲ ȶɶʃʌɿʍɻ
ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʃɲɿ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɸʋɿʍʐʆɳʋʏʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ ʅɹʌʉʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɻʎ
ɉʋɸʑɽʐʆɻʎȴɼʄʘʍɻʎ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʉɿɅʌʊʏʐʋɸʎɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎȴɸʍʅɸʑʍɸɿʎͬʊʌʉɿʏɻʎȰȵɅɃ͘

x

Ȱʆɲʔʉʌɿʃɳ ʅɸ ʏɻ ʅʉʆɳɷɲ ʋʉʐ ʋɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿ ɲʆʘʏɹʌʘ ɷɸʆ ɹʖʘ ʃɲʏɲɽɹʍɸɿ ʍɸ ɳʄʄɻ Ȱɷɸɿʉɷʉʏʉʑʍɲ
Ȱʌʖɼ ɳʄʄɻ ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ ɶɿɲ ɹʆɲʌʇɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɲʏɳ ʏɲ ʉʌɿɺʊʅɸʆɲ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ ϭϵ ʋɲʌ͘ϯ
Ɂ͘ϯϵϴϮͬϮϬϭϭ͘



ɏʎ ɸʃ ʏʉʑʏʉʐ ʃɲɿ ʍɸ ʍʐʆɹʖɸɿɲ ʏʘʆ ɲʆʘʏɹʌʘ ʃɲʏɲɽɹʏʘ ʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ɹʆɲʌʇɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏɻʎ ʘʎ ɳʆʘ ʋɸʌɿɶʌɲʔʊʅɸʆɻʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ͕ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɿʍʖʑʉʐʍɸʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ Ɂ͘
ϯϵϴϮͬϮϬϭϭ͕ʃɲɿʏɻʎʄʉɿʋɼʎɿʍʖʑʉʐʍɲʎʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ͘
ɇʐʆɻʅʅɹʆɲɹɶɶʌɲʔɲͬɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ;ɲʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿʏɲɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳͬɹɶɶʌɲʔɲʏɲʉʋʉʀɲʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍʏɻʆ
ɸʃɷʉɽɸʀʍɲȶɶʃʌɿʍɻȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎͿ͗
ϭ͘ Ʌɲʌɳɴʉʄʉ
Ϯ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϯ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϰ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϱ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϲ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϳ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϴ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϵ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϭϬ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ɀɸ ɲʏʉʅɿʃɼ ʅʉʐ ɸʐɽʑʆɻ ʃɲɿ ɶʆʘʌʀɺʉʆʏɲʎ ʏɿʎ ʃʐʌʙʍɸɿʎ ʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ Ɂʊʅʉ ϭϱϵϵͬϭϵϴϲ͕ ʊʋʘʎ
ɸʃɳʍʏʉʏɸɿʍʖʑɸɿ͕ɷɻʄʙʆʘʐʋɸʑɽʐʆɲʊʏɿɻʘʎɳʆʘȴɼʄʘʍɻʍʏɻʌʀɺɸʏɲɿʍɸɲʄɻɽɼʃɲɿɲʃʌɿɴɼɶɸɶʉʆʊʏɲ͘
ȸ ɲʃʌʀɴɸɿɲ ʏʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʋʉʐ ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʅɸ ɲʐʏɼ ʏɻ ȴɼʄʘʍɻ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʄɸɶʖɽɸʀ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏʉ ɲʌʖɸʀʉ
ɳʄʄʘʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌɽʌʉϴʋɲʌɳɶʌɲʔʉϰʏʉʐɁʊʅʉʐϭϱϵϵͬϭϵϴϲ͕ʊʋʘʎɸʃɳʍʏʉʏɸɿʍʖʑɸɿ͘
ɀɸ ʏɻ ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ɉʋɸʑɽʐʆɻʎ ȴɼʄʘʍɻʎ͕ ʉ ɷɻʄʙʆͬʉʑʍɲ ɷɻʄʙʆɸɿ ʊʏɿ ɲʆɲʄɲʅɴɳʆɸɿ ɲʏʉʅɿʃɼ
ɸʐɽʑʆɻ ʃɲɿ ʊʏɿ ɸʋʀʍɻʎ ɶʆʘʌʀɺɸɿ ʏɿʎ ʃʐʌʙʍɸɿʎ ʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ ϲ ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐϮϮʏʉʐɁʊʅʉʐϭϱϵϵͬϭϵϴϲ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎʉʋʉʀɸʎͨʊʋʉɿʉʎɸʆɶʆʙʍɸɿʏʉʐɷɻʄʙʆɸɿʗɸʐɷɼɶɸɶʉʆʊʏɲɼ
ɲʌʆɸʀʏɲɿ ɼ ɲʋʉʃʌʑʋʏɸɿ ʏɲ ɲʄɻɽɿʆɳ ʅɸ ɹɶɶʌɲʔɻ ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ϴ ʏɿʅʘʌɸʀʏɲɿ ʅɸ ʔʐʄɳʃɿʍɻ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆʏʌɿʙʆ;ϯͿʅɻʆʙʆ͘ȵɳʆʉʐʋɲʀʏɿʉʎɲʐʏʙʆʏʘʆʋʌɳʇɸʘʆʍʃʊʋɸʐɸʆɲʋʌʉʍʋʉʌʀʍɸɿʍʏʉʆɸɲʐʏʊʆʏʉʐɼ
ʍɸɳʄʄʉʆʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʊʊʔɸʄʉʎɴʄɳʋʏʉʆʏɲʎʏʌʀʏʉʆɼʍʃʊʋɸʐɸʆɲɴʄɳʗɸɿɳʄʄʉʆ͕ʏɿʅʘʌɸʀʏɲɿʅɸʃɳɽɸɿʌʇɻʅɹʖʌɿ
ɷɹʃɲ;ϭϬͿɸʏʙʆͩ͘
Ɉɹʄʉʎ͕ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʄɲʆɽɲʍʅɹʆʘʆ͕ ɲʆɲʄɻɽʙʆ͕ ɼ ɲʆɲʃʌɿɴʙʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ͕ ʉͬɻ ʐʋɲʀʏɿʉʎ ɽɲ
ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ʍɸ ʉʄɿʃɼ ɼ ʅɸʌɿʃɼ͕ ʋʌʉʍʘʌɿʆɼ ɼ ʉʌɿʍʏɿʃɼ͕ ɷɿɲʃʉʋɼ ʏɻʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏɻʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɳʎ ʏʉʐ͕
ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʍʏɿʎ ʄʉɿʋɹʎ ʃʐʌʙʍɸɿʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ Ϯϵ ʏʉʐ Ɂ͘ϯϵϴϮͬϮϬϭϭ͘ ȸ ɷɿɲʃʉʋɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏɻʎ ɸʆ ʄʊɶʘ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ɽɲ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏɲ ʊʌɶɲʆɲ ʏɻʎ Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ͕ ʅɸ ʏɻ ʍʐʆɷʌʉʅɼ ʏʘʆ ɲʍʏʐʆʉʅɿʃʙʆ
ɲʌʖʙʆ͕ʍʑʅʔʘʆɲɳʄʄʘʍʏɸʃɲɿʅɸʏʉʘʎɳʆʘɳʌɽʌʉ͘
Ȱʋʊʏɻʆʃɲʏɳɽɸʍɻʏɻʎʋɲʌʉʑʍɻʎɉʋɸʑɽʐʆɻʎȴɼʄʘʍɻʎʍʏɻʆɲʌʅʊɷɿɲɉʋɻʌɸʍʀɲ͕ʃɲɽʀʍʏɲʏɲɿɷʐʆɲʏɼɻɹʆɲʌʇɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏɻʎʘʎɳʆʘʋɸʌɿɶʌɲʔʊʅɸʆɻʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ͘
ȸʋɲʌʉʑʍɲɿʍʖʑɸɿɶɿɲɲʊʌɿʍʏʉʖʌʉʆɿʃʊɷɿɳʍʏɻʅɲ͘

ɃͬȸɷɻʄʙʆͬʉʑʍɲȺɸʘʌɼɽɻʃɸɶɿɲʏʉɶʆɼʍɿʉʏɻʎʐʋʉɶʌɲʔɼʎ
;ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲΘɉʋʉɶʌɲʔɼͿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 60/18.01.2018

893

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰs
ɉɅȵɉȺɉɁȸȴȸȿɏɇȸȵɁȰɆɂȸɇȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰɇɀȵɈȰɅɃȻȸɈȻȾȸɇɀɃɁȰȴȰɇɀȵɇȸɇɃɍȿȸɇȸɇ
ȳɸʆɿʃɹʎʉɷɻɶʀɸʎʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʎ
ϭ͘ Ʉʄɲ ʏɲ ʋɸɷʀɲ ʏɻʎ ɉʋɸʑɽʐʆɻʎ ȴɼʄʘʍɻʎ͕ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʍʐʅʋʄɻʌʘɽʉʑʆ ʋʄɼʌʘʎ ʃɲɿ ʅɸ ɲʃʌʀɴɸɿɲ ɲʋʊ ʏʉʆ ɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉ
ɸʋɸʆɷʐʏɼ͘
Ϯ͘ Ɉɲ ʍʐʆɻʅʅɹʆɲ ɹɶɶʌɲʔɲͬɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ ʅɹʌʉʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɻʎ ɉʋɸʑɽʐʆɻʎ ȴɼʄʘʍɻʎ ʃɲɿ
ʍʐʆɿʍʏʉʑʆɲʋɲʌɲʀʏɻʏɻʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻɶɿɲʏɻɽɸʙʌɻʍɻʏɻʎʋɲʌʉʑʍɻʎɲʋʊʏɻʆɲʌʅʊɷɿɲɉʋɻʌɸʍʀɲ͘
ϯ͘Ɉɲʋɸɷʀɲʅɸ;ΎͿʍʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿɲʋʊʏɻʆɲʌʅʊɷɿɲɉʋɻʌɸʍʀɲʍʏɻʆʉʋʉʀɲʃɲʏɲʏʀɽɸʏɲɿɻɉʋɸʑɽʐʆɻȴɼʄʘʍɻ͘
ϰ͘ ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʆɸʋɳʌʃɸɿɲʎ ʖʙʌʉʐ͕ ɻ ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ ʍʐʆɸʖʀɺɸʏɲɿ ʍɸ ʇɸʖʘʌɿʍʏʊ ʔʑʄʄʉ͕ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʔɹʌɸɿ ʏɻʆ
ʐʋʉɶʌɲʔɼʏʉʐͬʏɻʎɷɻʄʉʑʆʏɲͬʉʑʍɻʎʃɲɽʙʎʃɲɿʏʉʐͬʏɻʎʋɲʌɲʄɲɴʊʆʏɲͬʉʑʍɻʎ͘ɇʏʉʇɸʖʘʌɿʍʏʊʔʑʄʄʉʋʌʉʍʏʀɽɸʏɲɿɲʋʊʏɻʆ
ɉʋɻʌɸʍʀɲʉɲʌɿɽʅʊʎɅʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐʃɲɿɻɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲʃɲʏɳɽɸʍɻʎʏɻʎɉʋɸʑɽʐʆɻʎȴɼʄʘʍɻʎ͘


Ʌʌʉʎ͗

;ΎͿȰʌ͘Ʌʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ









;ΎͿȾʉɿʆʉʋʉʀɻʍɻ͗

;ΎͿȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ


ɃͬȸɄʆʉʅɲ



ȵʋʙʆʐʅʉ

Ƀʆʉʅͬʅʉʋɲʏɹʌɲ



Ƀʆʉʅͬʅʉʅɻʏɹʌɲʎ





ȰʌɿɽʅʊʎȴɸʄʏʀʉʐɈɲʐʏʊʏɻʏɲʎ
;ȰȴɈͿ



ȵʃɷʉʑʍɲȰʌʖɼ



ȰɌɀ



ȴɃɉ



ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɶɹʆʆɻʍɻʎ



Ɉʊʋʉʎɶɹʆʆɻʍɻʎ



ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ



;Ɂʉʅʊʎ͕ȴɼʅʉʎ͕Ƀɷʊʎ͕Ȱʌɿɽʅʊʎ͕
ɈȾͿ
Ɉɻʄɹʔʘʆɲ





ĞͲŵĂŝů



Ɍɲʇ




ȴɻʄʙʆʘʐʋɸʑɽʐʆɲʊʏɿ͗
x

Ɉɲ
ʍʏʉɿʖɸʀɲ
ʏɻʎ
ʅʉʆɳɷɲʎ
ʅɸ
ʏɻʆ
ɸʋʘʆʐʅʀɲ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ͨͩ͘͘ ʊʋʘʎ ɹʖʉʐʆ ʋʄɼʌʘʎ ɷɻʄʘɽɸʀ ʃɲɿ
ʋɸʌɿɶʌɲʔɸʀ ʍʏʉ ɲʋʊ ͺͺͬͺͺͬͺͺͺͺ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʐʋ͛ ɲʌɿɽ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Ȱʌɿɽʅʊʎ Ʌʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ
ɽɸʘʌɻʅɹʆʉȵʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉʋʌʉʎʏɻʆɉʋɻʌɸʍʀɲʍɲʎ͕ʏʉʉʋʉʀʉʃɲɿɲʋʉʏɸʄɸʀɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉʅɹʌʉʎʏɻʎ
ʋɲʌʉʑʍɻʎ ɉʋɸʑɽʐʆɻʎ ȴɼʄʘʍɻʎ͕ ɸʀʆɲɿ ɲʃʌɿɴɼ ʃɲɿ ɲʄɻɽɼ͘ ȸ ɹʆɲʌʇɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏɻʎ ʋɲʌɲʋɳʆʘ
ʅʉʆɳɷʉʎ͕ɻʉʋʉʀɲʃɲɿɷɻʄʙʆɸʏɲɿʅɸʏɻʆʋɲʌʉʑʍɲɉʋɸʑɽʐʆɻȴɼʄʘʍɻ͕ ʄɲʅɴɳʆɸɿʖʙʌɲʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ʏʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʏɻʎ ɲʋʊ ͺͺͬͺͺͬͺͺͺͺ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʐʋ͛ ɲʌɿɽ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ Ȱʌɿɽʅʊʎ Ʌʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ
ȶɶʃʌɿʍɻʎȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ͘
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x

Ɉɻʌʉʑʆʏɲɿ ʊʄʉɿ ʉɿ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʉɿ ʊʌʉɿ ʃɲɿ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ɲʋʊ ʏɿʎ ɸʋɿʅɹʌʉʐʎ ɳɷɸɿɸʎ͕ ɸɶʃʌʀʍɸɿʎ ʃɲɿ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ͕ ʊʋʘʎ ɲʐʏɳ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʘʎ ɳʆʘ ʋɸʌɿɶʌɲʔɸʀʍɲ ȶɶʃʌɿʍɻ
ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʃɲɿ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɸʋɿʍʐʆɳʋʏʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉ ʅɹʌʉʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɻʎ
ɉʋɸʑɽʐʆɻʎȴɼʄʘʍɻʎ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʉɿɅʌʊʏʐʋɸʎɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎȴɸʍʅɸʑʍɸɿʎͬʊʌʉɿʏɻʎȰȵɅɃ͘
x Ȱʆɲʔʉʌɿʃɳ ʅɸ ʏɻ ʅʉʆɳɷɲ ʋʉʐ ʋɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿ ɲʆʘʏɹʌʘ ɷɸʆ ɹʖʘ ʃɲʏɲɽɹʍɸɿ ʍɸ ɳʄʄɻ Ȱɷɸɿʉɷʉʏʉʑʍɲ
Ȱʌʖɼ ɳʄʄɻ ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ ɶɿɲ ɹʆɲʌʇɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɲʏɳ ʏɲ ʉʌɿɺʊʅɸʆɲ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ ϭϵʋɲʌ͘ϰ Ɂ͘
ϯϵϴϮͬϮϬϭϭ͘

ɏʎ ɸʃ ʏʉʑʏʉʐ ʃɲɿ ʍɸ ʍʐʆɹʖɸɿɲ ʏʘʆ ɲʆʘʏɹʌʘ ʃɲʏɲɽɹʏʘ ʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ɹʆɲʌʇɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏɻʎ ʘʎ ɳʆʘ ʋɸʌɿɶʌɲʔʊʅɸʆɻʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ͕ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɿʍʖʑʉʐʍɸʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ Ɂ͘
ϯϵϴϮͬϮϬϭϭ͕ʃɲɿʏɻʎʄʉɿʋɼʎɿʍʖʑʉʐʍɲʎʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ͘
ɇʐʆɻʅʅɹʆɲɹɶɶʌɲʔɲͬɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ;ɲʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿʏɲɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳͬɹɶɶʌɲʔɲʏɲʉʋʉʀɲʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍʏɻʆ
ɸʃɷʉɽɸʀʍɲȶɶʃʌɿʍɻȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎͿ͗
ϭ͘ Ʌɲʌɳɴʉʄʉ
Ϯ͘ ȵɶɶʐɻʏɿʃɼȵʋɿʍʏʉʄɼ
ϯ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϰ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϱ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϲ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϳ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϴ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϵ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϭϬ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϭϭ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ϭϮ͘ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ɀɸ ɲʏʉʅɿʃɼ ʅʉʐ ɸʐɽʑʆɻ ʃɲɿ ɶʆʘʌʀɺʉʆʏɲʎ ʏɿʎ ʃʐʌʙʍɸɿʎ ʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ Ɂʊʅʉ ϭϱϵϵͬϭϵϴϲ͕ ʊʋʘʎ
ɸʃɳʍʏʉʏɸɿʍʖʑɸɿ͕ɷɻʄʙʆʘʐʋɸʑɽʐʆɲʊʏɿɻʘʎɳʆʘȴɼʄʘʍɻʍʏɻʌʀɺɸʏɲɿʍɸɲʄɻɽɼʃɲɿɲʃʌɿɴɼɶɸɶʉʆʊʏɲ͘
ȸ ɲʃʌʀɴɸɿɲ ʏʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʋʉʐ ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʅɸ ɲʐʏɼ ʏɻ ȴɼʄʘʍɻ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʄɸɶʖɽɸʀ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏʉ ɲʌʖɸʀʉ
ɳʄʄʘʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌɽʌʉϴʋɲʌɳɶʌɲʔʉϰʏʉʐɁʊʅʉʐϭϱϵϵͬϭϵϴϲ͕ʊʋʘʎɸʃɳʍʏʉʏɸɿʍʖʑɸɿ͘
ɀɸ ʏɻ ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ɉʋɸʑɽʐʆɻʎ ȴɼʄʘʍɻʎ͕ ʉ ɷɻʄʙʆͬʉʑʍɲ ɷɻʄʙʆɸɿ ʊʏɿ ɲʆɲʄɲʅɴɳʆɸɿ ɲʏʉʅɿʃɼ
ɸʐɽʑʆɻ ʃɲɿ ʊʏɿ ɸʋʀʍɻʎ ɶʆʘʌʀɺɸɿ ʏɿʎ ʃʐʌʙʍɸɿʎ ʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ ϲ ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐϮϮʏʉʐɁʊʅʉʐϭϱϵϵͬϭϵϴϲ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎʉʋʉʀɸʎͨʊʋʉɿʉʎɸʆɶʆʙʍɸɿʏʉʐɷɻʄʙʆɸɿʗɸʐɷɼɶɸɶʉʆʊʏɲɼ
ɲʌʆɸʀʏɲɿ ɼ ɲʋʉʃʌʑʋʏɸɿ ʏɲ ɲʄɻɽɿʆɳ ʅɸ ɹɶɶʌɲʔɻ ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ϴ ʏɿʅʘʌɸʀʏɲɿ ʅɸ ʔʐʄɳʃɿʍɻ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆʏʌɿʙʆ;ϯͿʅɻʆʙʆ͘ȵɳʆʉʐʋɲʀʏɿʉʎɲʐʏʙʆʏʘʆʋʌɳʇɸʘʆʍʃʊʋɸʐɸʆɲʋʌʉʍʋʉʌʀʍɸɿʍʏʉʆɸɲʐʏʊʆʏʉʐɼ
ʍɸɳʄʄʉʆʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʊʊʔɸʄʉʎɴʄɳʋʏʉʆʏɲʎʏʌʀʏʉʆɼʍʃʊʋɸʐɸʆɲɴʄɳʗɸɿɳʄʄʉʆ͕ʏɿʅʘʌɸʀʏɲɿʅɸʃɳɽɸɿʌʇɻʅɹʖʌɿ
ɷɹʃɲ;ϭϬͿɸʏʙʆͩ͘
Ɉɹʄʉʎ͕ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʄɲʆɽɲʍʅɹʆʘʆ͕ ɲʆɲʄɻɽʙʆ͕ ɼ ɲʆɲʃʌɿɴʙʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ͕ ʉͬɻ ʐʋɲʀʏɿʉʎ ɽɲ
ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ʍɸ ʉʄɿʃɼ ɼ ʅɸʌɿʃɼ͕ ʋʌʉʍʘʌɿʆɼ ɼ ʉʌɿʍʏɿʃɼ͕ ɷɿɲʃʉʋɼ ʏɻʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏɻʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɳʎ ʏʉʐ͕
ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʍʏɿʎ ʄʉɿʋɹʎ ʃʐʌʙʍɸɿʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ Ϯϵ ʏʉʐ Ɂ͘ϯϵϴϮͬϮϬϭϭ͘ ȸ ɷɿɲʃʉʋɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏɻʎ ɸʆ ʄʊɶʘ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ɽɲ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏɲ ʊʌɶɲʆɲ ʏɻʎ Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ͕ ʅɸ ʏɻ ʍʐʆɷʌʉʅɼ ʏʘʆ ɲʍʏʐʆʉʅɿʃʙʆ
ɲʌʖʙʆ͕ʍʑʅʔʘʆɲɳʄʄʘʍʏɸʃɲɿʅɸʏʉʘʎɳʆʘɳʌɽʌʉ͘
Ȱʋʊʏɻʆʃɲʏɳɽɸʍɻʏɻʎʋɲʌʉʑʍɻʎɉʋɸʑɽʐʆɻʎȴɼʄʘʍɻʎʍʏɻʆɲʌʅʊɷɿɲɉʋɻʌɸʍʀɲ͕ʃɲɽʀʍʏɲʏɲɿɷʐʆɲʏɼɻɹʆɲʌʇɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏɻʎʘʎɳʆʘʋɸʌɿɶʌɲʔʊʅɸʆɻʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ͘
ȸʋɲʌʉʑʍɲɿʍʖʑɸɿɶɿɲɲʊʌɿʍʏʉʖʌʉʆɿʃʊɷɿɳʍʏɻʅɲ͘
ɃͬȸɷɻʄʙʆͬʉʑʍɲȺɸʘʌɼɽɻʃɸɶɿɲʏʉɶʆɼʍɿʉʏɻʎʐʋʉɶʌɲʔɼʎ
;ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲΘɉʋʉɶʌɲʔɼͿͩ
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ϳ͘ ɇʏʉ ʏɹʄʉʎ ʏɻʎ ʐʋ͛ ɲʌ͘ ʉɿʃ͘ ϰϴϯͬϯϱͬɌ͘ϭϱͬϮϬϭϮ ɲʋʊʔɲʍɻʎ ʏʉʐ Ȱʆɲʋʄɻʌʘʏɼ ɉʋʉʐʌɶʉʑ
Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ͕ȰʆʏɲɶʘʆɿʍʏɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿɁɲʐʏɿʄʀɲʎ;ȲʚϭϱϴͿ͕ʅɸʏɳʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲs/͕ʋʌʉʍʏʀɽɸʏɲɿ
Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲs//ʘʎɸʇɼʎ͗
ͨɅȰɆȰɆɈȸɀȰs//
Ȱʌɿɽʅ͘Ʌʌʘʏ͘

ʌɿɽʅʊʎȳʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ;ΎͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

ȳɁɏɇɈɃɅɃȻȸɇȸ
ȳȻȰɈȸEȵȳȾȰɈȰɇɈȰɇȸɀȵɈȰɅɃȻȸɈȻȾȸɇȹɇɉɁȰɌɃɉɇȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ
ʏʉʐɳʌɽʌʉʐϭϵʋɲʌ͘ϭʆ͘ϯϵϴϮͬϮϬϭϭ

Ɂɹɲ;ϭͿ܆
ɀɸʏɲɴʉʄɼ;ϮͿ܆
Ȱʃʑʌʘʍɻ;ϯͿ܆
ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȵɇɇɍȵɈȻȾȰɀȵɈɃɁɌɃɆȵȰɈȸɇȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ
Ɂʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉ


Ɍʐʍɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉ܆


Ȱ͘
ȵʀɷʉʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ȵʋʘʆʐʅʀɲʆʉʅɿʃʉʑʋʌʉʍʙʋʉʐͬ
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉʔʐʍɿʃʉʑʋʌʉʍʙʋʉʐ
ȰɌɀ








ȰȴɈ

Ȱʌɿɽʅʊʎȳȵɀȸ

Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉʆʉʅʀʅʉʐ


Ʉʆʉʅɲ
ȵʋʙʆʐʅʉ
ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ
ɇʏʉɿʖɸʀɲɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
Ȱʌ͘Ɉɻʄɸʔʙʆʉʐ 
ŵĂŝů


Ȳ͘
ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȵɇɇɍȵɈȻȾȰɀȵɈȸȺȵɇȸɈȸɇȵȳȾȰɈȰɇɈȰɇȸɇ
Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼȵʆʊʏɻʏɲ


ȴɼʅʉʎ


Ɉɲʖʐɷʌʉʅɿʃɼ


Ȱʌɿɽʅʊʎ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
Ƀɷʊʎ

Ɉ͘Ⱦ͘
ȳɸʘɶʌɲʔɿʃɹʎ


ȳɸʘɶʌ͘ʅɼʃʉʎ
ȳɸʘɶʌ͘ʋʄɳʏʉʎ
ʍʐʆʏɸʏɲɶʅɹʆɸʎ;ϰͿ
ɍʌɼʍɻɶɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ;ʊʋʘʎʋɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿʍʏɻɴɸɴɲʀʘʍɻʏɻʎɉʋɻʌɸʍʀɲʎȴʊʅɻʍɻʎͿ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ȵʆʏʊʎʋʉʄʐʙʌʉʔɻʎʉɿʃʉɷʉʅɼʎɁɲɿ܆Ʉʖɿ܆
ȾɲʆʉʆɿʍʅʊʎʍʐʆɿɷɿʉʃʏɻʍʀɲʎɁɲɿ܆Ʉʖɿ܆
ȳ͘
ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȵɇɇɍȵɈȻȾȰɀȵɈȸɁȰɇȾɃɉɀȵɁȸȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰ;ϱͿ
ɈɳʇɻE

ȾʘɷɿʃʊʎE

ʏɻʎ
ɉʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
E
;ϲͿ
ɇʑʆʏʉʅɻɅɸʌɿɶʌɲʔɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ȴ͘
ȵȻȴȻȾɃɈȵɆȵɇɅȿȸɆɃɌɃɆȻȵɇɇɍȵɈȻȾȰɀȵɈȸɁȰɇȾɃɉɀȵɁȸȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰ
Ⱥɸʌʅɿʃɼ͙͘
ɸɶʃɲʏɸʍʏɻʅɹʆɻɿʍʖʑʎ;ʍɸŬtͿ;ϳͿ
ɀɹɶɸɽʉʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ

Ⱦɿʆɻʏɼʌɿɲ͙͘
ȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʏɻʎ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʘʎʋʌʉʎʏɻʆ
ʋʌʙʏɻʑʄɻ;ϴͿ



ƚͬɻʅɹʌɲɼƚͬɹʏʉʎ
ȵʋɿʄɹʇʏɸʅʉʆɳɷɲ ɼɳʄʄɻʃɲʏɳʄʄɻʄɻ
ʅʉʆɳɷɲ
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ȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʘʎʋʌʉʎʏʉ
ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʉʋʌʉʁʊʆ;ϴͿ



Ȱʋʉɽɻʃɸʐʏɿʃɼɿʃɲʆʊʏɻʏɲ
;ϴͿ

Ɂɲɿ܆



ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲʐʋʉɴʉʄɼʎ;ɻɻ͘ʅʅ͘ɸɸɸɸͿ
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ƚͬɻʅɹʌɲɼƚͬɹʏʉʎ
ȵʋɿʄɹʇʏɸʅʉʆɳɷɲ ɼɳʄʄɻʃɲʏɳʄʄɻʄɻ
ʅʉʆɳɷɲ
ȵʋɿʄɹʇʏɸʅʉʆɳɷɲ ƚɼʃ͘ʅ͘

Ʉʖɿ܆

ɁʊʅɿʅʉʎɸʃʋʌʊʍʘʋʉʎͬȻɷɿʉʃʏɼʏɻʎ;ɃʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉͿ



ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ;ϵͿ
Ȱʌ͘ʋʌʘʏͬ͘ȰȴȰȰȵɅɃɼɅɅȴ͕ɸʔʊʍʉʆʋʌʊʃɸɿʏɲɿɶɿɲ
ʋɸʌɿʉʖɼʖʘʌʀʎʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆɻʖʌɼʍɻɶɻʎ



Ȱʌ͘ʋɲʌɲɴʊʄʉʐ



Ȱʌ͘ȰȴȰɼɅʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐʏɻʎɴɸɴɲʀʘʍɻʎʖʌɼʍɻʎɶɻʎɲʋʊ
ʏɻʆɲʌʅʊɷɿɲɉʋɻʌɸʍʀɲȴʊʅɻʍɻʎ







;ΎͿɃʅʉʆɲɷɿʃʊʎɲʌɿɽʅʊʎɶʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿɲʋʊʏɻʆʐʋɻʌɸʍʀɲʃɲʏɳʏɻʆʐʋʉɴʉʄɼ
ʆɹɲʎɶʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎʃɲɿɲʋʊʏʉʆɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉʊʏɲʆʋʌʊʃɸɿʏɲɿɶɿɲʅɸʏɲɴʉʄɼɼɲʃʑʌʘʍɻ
;ϭͿ Ɂʉɸʀʏɲɿ͗
x ɻɶɿɲʋʌʙʏɻʔʉʌɳɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎͬʘʆʍɸʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻɽɹʍɻ
x ɻɸʋɹʃʏɲʍɻͬɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎʍʏɻʆʀɷɿɲɽɹʍɻʅɸʏɳʏɻʆɹʆɲʌʇɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
;ϮͿ Ƀʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸʅɸʏɲɴʉʄɼɼɷɻʐʋʉɴʄɻɽɸʀʍɲʎɶʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ͕ɻʉʋʉʀɲʄɲʅɴɳʆɸɿʖʙʌɲʋʌɿʆ
ʏɻʆɹʆɲʌʇɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ͕ɸʃʏʊʎɲʋʊʅɸʏɲɴʉʄɼʋʉʐɲʔʉʌɳʍʏʉʆʏʊʋʉʏɻʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ͕ɶɿɲ
ʏɻʆʉʋʉʀɲɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿʆɹɲɶʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻ
;ϯͿ Ȱʔʉʌɳʉʌɿʍʏɿʃɼɷɿɲʃʉʋɼʏɻʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎʏʉʐɳʌɽʌʉʐϭϵʋɲʌ͘ϭʍʏɻ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻɽɹʍɻ
;ϰͿ ɇʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿʉɿʍʐʆʏɸʏɲɶʅɹʆɸʎɲʋʊ'KK'>DWɶɿɲɹʆɲʍɻʅɸʀʉɸʆʏʊʎʏɻʎ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
;ϱͿ ɀʀɲɼʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎ
;ϲͿ Ȱʆɲʔɹʌɸʏɲɿʏʉʍʑʆʉʄʉʏʘʆʃʘɷɿʃʙʆʋʉʐʋɸʌɿɶʌɳʔʉʐʆʃɲʏɳʏʉʆɲʃʌɿɴɹʍʏɸʌʉʏʌʊʋʉʏɻʆ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʋʉʐʋʌʊʃɸɿʏɲɿʆɲɲʍʃɻɽɸʀ
;ϳͿ ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿɻʍʐʆʉʄɿʃɼɸɶʃɲʏɸʍʏɻʅɹʆɻɿʍʖʑʎʏʉʐʋɲʌɲɶʘɶɿʃʉʑɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
;ϴͿ ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿɲʆɳʄʉɶɲʅɸʏʉʃʌɿʏɼʌɿʉʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿɶɿɲʏɻʆʃɲʏɳʏɲʇɻʊʖʄɻʍɻʎʍʏɻʆ
ȾɉȰʉɿʃ͘ϯϭϯϳͬϮϬϭϮͬϭϵϭͬɌ͘ϭϱͬϮϬϭϮ;ȲʚϭϬϰϴͿ
;ϵͿ ɇʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿʉɿɲʌ͘ʋʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐɼʉɿȰȴȰ;ɲʌɿɽʅʉʀɲʆɳʌʏɻʍɻʎʍʏɻȴȻȰɉȳȵȻȰͿʅʊʆʉɶɿɲ
ʊʍɲɲʋʊʏɲɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳʉʔɸʀʄɸɿʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʆɲɹʖɸɿɻɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻͩ͘
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Άρθρο 2
Η περίπτωση βγ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της
υπ' αρ. 32790/392/Φ.15/2017 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β' 1061) αντικαθίσταται ως εξής:
«βγ. Κάτοψη χώρου με ενδεικτική τοποθέτηση των
μηχανημάτων εντός αυτού και κατάλογο των μηχανημάτων με την ένδειξη της ισχύος τους, υπογεγραμμένα
από τον αρμόδιο κατά νόμο μηχανικό. Η αποτύπωση
της τοποθέτησης γίνεται για λόγους υποστήριξης του
ελέγχου κι εφόσον δεν τίθεται θέμα ασφαλείας, τυχόν
παρεκκλίσεις στην αποτύπωση της τοποθέτησής τους
στην κάτοψη δεν αποτελεί αντικείμενο κύρωσης.».
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Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας ξεκινά από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
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Τεύχος Β’ 60/18.01.2018

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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

*02000601801180036*

