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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 160/22717
Τροποποίηση της Ε8 1831/39763/7.4.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Σύστημα επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής
γεωργικών φαρμάκων και διαδικασίας χορήγησης πιστοποιητικού επιθεώρησης» (Β’ 671).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 3 του άρθρου 38 και της περίπτ. ξ’ της παρ. 1
του άρθρου 50 του ν. 4036/2012 «Διάθεση γεωργικών
φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και
συναφείς διατάξεις» (Α’ 8), όπως η περίπτ. ξ’ της παρ. 1
του άρθρου 50 προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου
18 του ν. 4351/2015 (Α’ 164).
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005, Α’ 98).
γ) του π.δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138 Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
δ) του π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160 Α’) Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την 2428/119952/6.9.2018 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη»
(Β’ 3936).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της Ε8 1831/39763/7.4.2015
(Β’ 671) απόφασης
1. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 της Ε8 1831/39763/
7.4.2015 απόφασης, αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγεται ο
πάσης φύσεως εν χρήσει εξοπλισμός εφαρμογής γεωρ-
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γικών φαρμάκων, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη
γεωργική και δασική παραγωγή, τη γεωργία και τη δασοκομία για επαγγελματική χρήση, είτε είναι αυτοκινούμενος είτε δυναμοδοτούμενος από γεωργικό ελκυστήρα
ή άλλο αγροτικό μηχάνημα.
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 2 του άρθρου 4α, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας ο φορητός εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων που
έχει πηγή δυναμοδότησης διαφορετική από αυτή του
εξοπλισμού της παρ. 1 και οι επινώτιοι ψεκαστήρες.».
2. Η περίπτ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 4 της Ε8 1831/
39763/7.4.2015 απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 3 του άρθρου 1 της Ε8 2010/50687/26.4.2016
(Β’ 1323) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Δεν είναι απαραίτητο να διαθέτει πιστοποιητικό
επιθεώρησης και αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας,
εάν ένας ΕΕΓΦ του ιδίου τύπου έχει πιστοποιηθεί, σύμφωνα με το ISO 16119, από το Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων ή άλλο φορέα του δικτύου ΕΝΤΑΜ (European
Network for Testing of Agricultural Machines - Ευρωπαϊκό Δίκτυο για Ελέγχους Αγροτικών Μηχανημάτων)
ή ανάλογα διαπιστευμένο Ινστιτούτο αλλοδαπής. Στην
περίπτωση αυτή, κάθε καινούργιος ΕΕΓΦ πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή του, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος
VIII. Ο εξοπλισμός αυτός, μετά την παρέλευση 5 ετών
από την κατά ISO16119 πιστοποίησή του, επιθεωρείται
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της παρ. 1 του άρθρου
22 του ν. 4036/2012.».
3. Η περίπτ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 6 της Ε8 1831/
39763/7.4.2015 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Η εξουσιοδότηση που δίδεται στους ΣΤΕΕΕΓΦ ανακαλείται από την ΠΥΑΑΜ, σύμφωνα με την παρ. 2α του
άρθρου 45 του ν. 4036/2012, όπως αυτή προστέθηκε
με την παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4492/2017 (Α’ 156).».
4. Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 6 της Ε8 1831/
39763/7.4.2015 απόφασης, όπως η παρ. 5 τροποποιήθηκε με την περίπτ. γ’ της παρ. 6 του άρθρου 1 της Ε8 2010/
50687/26.4.2016 απόφασης, αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Οι ΣΤΕΕΕΓΦ, με ευθύνη των ιδιοκτητών ή των νομίμων εκπροσώπων τους, υποχρεούνται:
α) Να διενεργούν τις επιθεωρήσεις του ΕΕΓΦ σύμφωνα
με το εγχειρίδιο επιθεώρησης της περίπτ. α’ της παρ. 1
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του άρθρου 9 και τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Γ’
του ν. 4036/2012.
β) Να διενεργούν τις επιθεωρήσεις του ΕΕΓΦ παρουσία του επιθεωρητή και σε κατάλληλο χώρο, ώστε οι
μετρήσεις να μην επηρεάζονται από τις καιρικές συνθήκες και να εξασφαλίζεται η αποφυγή ρύπανσης του
περιβάλλοντος.
γ) Να διενεργούν τις επιθεωρήσεις σε θέση όπου δεν
προκαλείται όχληση των περιοίκων.
δ) Να μην υπερβαίνουν τις οκτώ (8) επιθεωρήσεις ανά
ημέρα.
ε) Να λαμβάνουν φωτογραφικό υλικό κατά τη διενέργεια της κάθε επιθεώρησης. Για τη λήψη του φωτογραφικού υλικού χρησιμοποιείται φορητή έγχρωμη ψηφιακή
κάμερα ή άλλη φορητή ψηφιακή συσκευή, η οποία έχει
τη δυνατότητα εκτύπωσης σε ένα άκρο της φωτογραφίας της ημερομηνίας και της ώρας λήψης της φωτογραφίας (όπως ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ.ΩΩΛΛ). Με τη συσκευή αυτή
λαμβάνονται για κάθε επιθεώρηση ΕΕΓΦ οι ακόλουθες
φωτογραφίες:
αα) του αριθμού σειράς πλαισίου του επιθεωρούμενου εξοπλισμού που πρέπει να είναι ευκρινώς
αναγνώσιμος, ββ) του ΕΕΓΦ συνδεδεμένου με το
αγροτικό μηχάνημα από το οποίο δυναμοδοτείται,
ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία αυτού κατά την
επιθεώρηση, γγ) του ΕΕΓΦ συνδεδεμένου με τις μετρητικές διατάξεις για τη διενέργεια των μετρήσεων
που απαιτούνται, δδ) αν απαιτούνται επιδιορθώσεις
ή αντικαταστάσεις φθαρμένων εξαρτημάτων για να
περάσει ο εξοπλισμός με επιτυχία την επιθεώρηση,
λαμβάνονται φωτογραφίες του ΕΕΓΦ με την κατάσταση των επιμέρους κατασκευαστικών στοιχείων και
εξαρτημάτων, πριν και μετά από την επισκευή ή την
αντικατάστασή τους, εε) του αυτοκόλλητου σήματος
καταλληλότητας τοποθετημένου επί του ΕΕΓΦ, αν ο
ΕΕΓΦ κατατάσσεται στην Κατηγορία Ι ή ΙΙ. Στην εν λόγω
φωτογραφία υποχρεωτικά διακρίνεται ο ΕΕΓΦ καθώς
και ο αριθμός “sticker”.
Οι ψηφιακές φωτογραφίες είναι αρχεία μορφής JPEG,
ανάλυσης τουλάχιστον 1280*1024 pixels. ppi και στο
άκρο κάθε ψηφιακής φωτογραφίας φαίνεται τυπωμένη
η ημερομηνία και η ώρα λήψης της φωτογραφίας (όπως
ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ.ΩΩΛΛ). Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία των
φωτογραφιών από κανένα είδος λογισμικού.
στ) Να τηρούν αρχείο επιθεωρήσεων για κάθε επιθεώρηση που διενεργούν, στο οποίο περιλαμβάνεται
υποχρεωτικά και το φωτογραφικό υλικό της περίπτ. ε’.
ζ) Να σημαίνουν αριθμό σειράς πλαισίου σε κάθε ΕΕΓΦ
που επιθεωρούν και δεν φέρει τέτοιον αριθμό, σύμφωνα
με τον τύπο: «10000*ΧΧΧ». Στον τύπο αυτό, όπου 10000
αναγράφεται ο πενταψήφιος αύξων αριθμός που αρχίζει
από το 10001 και όπου ΧΧΧ αναγράφεται ο τριψήφιος
αριθμός μητρώου του ΣΤΕΕΕΓΦ, ο οποίος είναι ένας πανελλαδικά μοναδικός, αύξων αριθμός, που χορηγεί το
Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων στο ΣΤΕΕΕΓΦ με
το πρακτικό ελέγχου που προηγείται της εξουσιοδότησης του ΣΤΕΕΕΓΦ.
η) Να αποστέλλουν στις ΠΥΑΑΜ τουλάχιστον μία φορά
το μήνα τα πιστοποιητικά επιθεώρησης του άρθρου 10.
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θ) Να χορηγούν στις ΠΥΑΑΜ οποιαδήποτε στοιχεία
ζητηθούν (όπως στατιστικά στοιχεία ή στοιχεία αποκλίσεων), προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τον
έγκαιρο προγραμματισμό και την παρακολούθηση των
χρονοδιαγραμμάτων επιθεωρήσεων.
ι) Να αποστέλλουν στο Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και σε μηνιαία
βάση, τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων που έχουν
διενεργήσει, δηλαδή τα πιστοποιητικά επιθεώρησης και
τις εκθέσεις τεχνικού ελέγχου.
ια) Να καταβάλλουν στο Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων:
αα) τις δαπάνες ελέγχου τους για την παροχή ή την
ανανέωση της εξουσιοδότησής τους, οι οποίες καταβάλλονται με την υποβολή της σχετικής αίτησης και ββ) το
κόστος ετήσιας επιτήρησης, το οποίο καταβάλλεται μέσα
σε ένα μήνα, ύστερα από τη συμπλήρωση ενός έτους
από την ημερομηνία εξουσιοδότησης και αντίστοιχα
για τα επόμενα τέσσερα (4) έτη, όπως οι δαπάνες αυτές
ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 9.
ιβ) Να αποστέλλουν στις ΠΥΑΑΜ, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του άρθρου 4α, τα αποτελέσματα των
επιθεωρήσεων που διενεργούν, για την εφαρμογή της
περίπτ. γ’ της παρ. 2 του ίδιου άρθρου.
ιγ) Να διευκολύνουν το Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων ή/και τις ΠΥΑΑΜ κατά τη διεξαγωγή των
ελέγχων και να παρέχουν κάθε είδους στοιχεία και το
προβλεπόμενο φωτογραφικό υλικό που σχετίζονται με
την επιθεώρηση του προς έλεγχο ΕΕΓΦ, καθώς και εξοπλισμό προς διευκόλυνση των μετρητικών ελέγχων.».
5. Οι περιπτ. θ’ και ι’ της παρ. 2 του άρθρου 8 της Ε8 1831/
39763/7.4.2015 απόφασης αντικαθίστανται ως εξής:
«θ) Την αποστολή σε μηνιαία βάση αντιγράφου: αα)
των πιστοποιητικών επιθεώρησης στις ΠΥΑΑΜ σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και ββ) των πιστοποιητικών
επιθεώρησης και των εκθέσεων τεχνικού ελέγχου στο
Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
ι) Την τήρηση αρχείου επιθεωρήσεων του ΣΤΕΕΕΓΦ,
το οποίο περιλαμβάνει υποχρεωτικά και φωτογραφικό
υλικό σύμφωνα με την περίπτ. ε’ της παρ. 4 του άρθρου
6 και τη συνεργασία του με το Εργαστήριο Αναφοράς
Επιθεωρήσεων σε πιθανό έλεγχο.».
6. Οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 10 της Ε8 1831/39763/
7.4.2015 απόφασης, όπως η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την
παρ. 10 του άρθρου 1 της αριθμ. Ε8 2010/50687/26.4.2016
απόφασης, αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Οι ΣΤΕΕΕΓΦ διενεργούν τις επιθεωρήσεις στον ΕΕΓΦ
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6. Ο επιθεωρητής
κατά την επιθεώρηση συμπληρώνει και υπογράφει την
έκθεση τεχνικού ελέγχου του Παραρτήματος VΙ ή VII,
ανάλογα με το είδος του εξοπλισμού. Αντίγραφο της έκθεσης τεχνικού ελέγχου δίνεται με ευθύνη του ΣΤΕΕΕΓΦ
στον ιδιοκτήτη του εξοπλισμού, ο οποίος υπογράφει επί
της εκθέσεως τεχνικού ελέγχου για την παραλαβή του
αντιγράφου. Η επιθεώρηση θεωρείται επιτυχής αν ο ΕΕΓΦ
ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις που χαρακτηρίζονται ως
σημαντικές στο Παράρτημα VI ή VII, ανάλογα με το είδος
του εξοπλισμού, οπότε και κατατάσσεται στην Κατηγορία

Τεύχος Β’ 569/25.02.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ι ή ΙΙ του άρθρου 24 της 8197/90920/22.7.2013 (Β’ 1883)
απόφασης των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως ισχύει. Αν ο ιδιοκτήτης του ΕΕΓΦ
δώσει εντολή στον ΣΤΕΕΕΓΦ για αποκατάσταση τυχόν
ελλείψεων που διαπιστωθούν κατά τη διενέργεια της επιθεώρησης, ο επιθεωρητής υποχρεούται να συμπληρώνει
έκθεση τεχνικού ελέγχου τόσο για την αρχική όσο και για
την τελική επιθεώρηση, σύμφωνα με το Παράρτημα VI ή
VII, ανάλογα με το είδος του εξοπλισμού. Στην περίπτωση
αυτή, στον ιδιοκτήτη του εξοπλισμού δίνεται αντίγραφο
μόνο της έκθεσης τεχνικού ελέγχου που εκδίδεται για
την τελική επιθεώρηση. Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης εκδίδεται από τον ΣΤΕΕΕΓΦ το πιστοποιητικό
επιθεώρησης του Παραρτήματος V, με βάση την έκθεση
τεχνικού ελέγχου μόνο της τελικής επιθεώρησης, εφόσον υπάρχει και προηγούμενη. Ο ιδιοκτήτης του ΕΕΓΦ
υποχρεούται να διατηρεί την έκθεση τεχνικού ελέγχου
και το πιστοποιητικό επιθεώρησης μέχρι την επόμενη
επιθεώρηση και να τα επιδεικνύει σε κάθε έλεγχο.
3. Μετά την επιθεώρηση και ανάλογα με τις αποκλίσεις που διαπιστώνονται, ο επιθεωρητής κατατάσσει τον
ΕΕΓΦ σε μία από τις Κατηγορίες Ι έως ΙV του άρθρου 24
της 8197/90920/22.7.2013 απόφασης, χορηγεί πιστοποιητικό επιθεώρησης και εφόσον ο ΕΕΓΦ κατατάσσεται
στην Κατηγορία Ι ή ΙΙ τοποθετεί το αυτοκόλλητο σήμα
καταλληλότητας του Παραρτήματος V, σύμφωνα με την
ανωτέρω απόφαση και τα Παραρτήματα VI ή VII της παρούσας, ανάλογα με το είδος του εξοπλισμού.».
7. Η παρ. 8 του άρθρου 10 της Ε8 1831/39763/7.4.2015
απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Τα Πιστοποιητικά Επιθεώρησης εκδίδονται εις τριπλούν και οι εκθέσεις τεχνικού ελέγχου εις διπλούν. Το
πρώτο αντίτυπο των ανωτέρω εγγράφων δίνεται στον
ιδιοκτήτη του ΕΕΓΦ, το δεύτερο τηρείται στο αρχείο του
ΣΤΕΕΕΓΦ και το τρίτο αντίτυπο του Πιστοποιητικού Επιθεώρησης αποστέλλεται στο ΠΥΑΑΜ. Αντίγραφο των
ανωτέρω εγγράφων, σε ηλεκτρονική μορφή, αποστέλλεται από το ΣΤΕΕΕΓΦ στο Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων.».
8. Το άρθρο 10α της Ε8 1831/39763/7.4.2015 απόφασης, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 1
της Ε8 2010/50687/26.4.2016 απόφασης, αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 10α
Κυρώσεις
1. Επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) ευρώ
έως (5.000) ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου
45 του ν. 4036/2012:
α) Στους ιδιοκτήτες ΕΕΓΦ που δε μεριμνούν για την
καταγραφή ή/και την επιθεώρηση του εξοπλισμού τους,
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της παρ. 2 του άρθρου
22 του ν. 4036/2012 και ο εξοπλισμός τους δε φέρει αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας (Sticker).
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β) Στους ιδιοκτήτες ΕΕΓΦ που φέρει αυτοκόλλητο σήμα
καταλληλότητας (Sticker), αλλά διαπιστωθεί ότι η κατάσταση του ΕΕΓΦ αποκλίνει από εκείνη που αποτυπώνεται
στην έκθεση τεχνικού ελέγχου και στο πιστοποιητικό
επιθεώρησης.
γ) Σε όποιον διαθέτει στην αγορά ΕΕΓΦ που δεν είναι
εφοδιασμένος με πιστοποιητικό επιθεώρησης και αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας (Sticker), σύμφωνα με
την περίπτ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 4.
2. α) Επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) ευρώ
έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, σύμφωνα με την
παρ. 2α του άρθρου 45 του ν. 4036/2012:
αα) Σε όποιον ΣΤΕΕΕΓΦ λειτουργεί χωρίς την εξουσιοδότηση που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 6.
ββ) Σε όποιον ΣΤΕΕΕΓΦ δεν τηρεί τις διαδικασίες εξουσιοδότησης και ανανέωσης εξουσιοδότησης που ορίζονται στο άρθρο 6.
γγ) Σε όποιον ΣΤΕΕΕΓΦ διενεργεί επιθεώρηση χωρίς
την παρουσία επιθεωρητή.
δδ) Σε όποιον ΣΤΕΕΕΓΦ δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της
παρ. 4 του άρθρου 6.
εε) Σε όποιον ΣΤΕΕΕΓΦ δεν τηρεί τη διαδικασία εκτέλεσης των επιθεωρήσεων που προβλέπεται στο άρθρο
10 ή/και δεν τηρεί αρχείο των απαραίτητων δικαιολογητικών και παραστατικών για κάθε επιθεώρηση
στστ) Σε όποιον ΣΤΕΕΕΓΦ δεν καταγράφει στην έκθεση ελέγχου τις σημαντικές ή ήσσονες αποκλίσεις ή/και
χορηγεί αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας (Sticker)
σε ΕΕΓΦ σε περίπτωση ανεπιτυχούς επιθεώρησης. Στην
περίπτωση αυτή, ο φορέας ελέγχου που διαπίστωσε τα
παραπάνω προβαίνει στην αφαίρεση του αυτοκόλλητου
σήματος καταλληλότητας (Sticker) καθώς και σε αντίστοιχη επισήμανση επί του πιστοποιητικού επιθεώρησης
περί μη επιτυχούς επιθεώρησης.
β) Οι διοικητικές κυρώσεις της περίπτ. α’ επιβάλλονται
σε βάρος του ιδιοκτήτη, φυσικού ή νομικού προσώπου,
του ΣΤΕΕΕΓΦ.
3. Επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ έως
τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ στην περίπτωση της
παρ. 9 του άρθρου 45 του ν. 4036/2012.
4. Για τις κυρώσεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 10 έως 15 του άρθρου 45 και
το άρθρο 49α του ν. 4036/2012, όπως το άρθρο 49α προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 44 του ν. 4235/2014
(Α’ 32) και τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18
του ν. 4351/2015 (Α’ 164).».
9. Το άρθρο 11, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12
του άρθρου 1 της αριθμ. Ε8 2010/50687/26.4.2016 απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 11
Παραρτήματα
Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται τα Παραρτήματα Ι έως VIII, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτής και έχουν ως ακολούθως:







Ɉ͘Ⱦ͗͘

Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼȵʆʊʏɻʏɲ͗

Ʌʉʍʉʍʏʊ;ʍʐʆͿɿɷɿʉʃʏɻʍʀɲʎ;йͿ





















Ʉʆʉʅɲ͗

ɄʆʉʅɲɅɲʏʌʊʎ͗

ȰɌɀ͗

Ɉɻʄɹʔʘʆʉȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ͗

Ƀɷʊʎ͗

Ȱʌɿɽʅʊʎ͗

Ʌʊʄɻͬȴɼʅʉʎ͗

Ɉ͘Ⱦ͗͘

Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼȵʆʊʏɻʏɲ͗

Ʌʉʍʉʍʏʊʍʐʆɿɷɿʉʃʏɻʍʀɲʎ;йͿ

ȾɲʏɻɶʉʌʀɲȵʇʉʋʄɿʍʅʉʑȵʔɲʌʅʉɶɼʎȳɸʘʌɶɿʃʙʆɌɲʌʅɳʃʘʆ͗ɄʋʘʎɎɸʃɲʍʏɼʌɸʎɀɸɶɳʄʘʆ
ȾɲʄʄɿɸʌɶɸɿʙʆɼȰɶʌʉʑ͕ɁɸʔɸʄʉʗɸʃɲʍʏɼʌɸʎɼɎɸʃɲʍʏɼʌɸʎɷɸʆɷʌʘɷʙʆͬɽɲʅʆʘɷʙʆ
ʃɲʄʄɿɸʌɶɸɿʙʆ͕Ɏɸʃɲʍʏɼʌɸʎɲʐʄʉʑ;ʋɿʍʏʊʄɿɲͿ͕ɇʏɲɽɸʌʉʀɼͬʃɲɿɻʅɿͲʃɿʆɻʏʉʀʗɸʃɲʍʏɼʌɸʎ
;ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʃɲɿʉɿʗɸʃɲʍʏɼʌɸʎɲʐʄʉʑʅɻɷʐʆɲʅʉɷʉʏʉʑʅɸʆʉɿɲʋʊȰɀͿ͕ȵʋɿʆʙʏɿʉɿ
ʗɸʃɲʍʏɼʌɸʎ͕Ɏɸʃɲʍʏɼʌɸʎʖɸɿʌʊʎ͕Ɏɸʃɲʍʏɼʌɸʎɲʅɲʇʉʍʏʉɿʖɿʙʆ͕ɀɻʖɲʆɼʅɲʏɲʋɲʌɲɶʘɶɼʎ
ɲɸʌʉɺʊʄɼʉʅʀʖʄɻʎ;ɸʃʆɸʔʘʏɼʌɸʎͿ͕Ɏɸʃɲʍʏɼʌɸʎɲɸʌʉʍʃɲʔʙʆ;ɶɿɲɲɸʌʉʗɸʃɲʍʅʉʑʎͿ


ϭ





















ϱͲϭϬ

ɃɍȻ

хϭϬ
ɃɍȻ


͙͙͙͙͙͙͘;ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲͿ͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘

ɁȰȻ

ϬͲϱ
ɁȰȻ

ϯ

ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿʅʊʆʉʍʏɻʋɸʌʀʋʏʘʍɻʗɸʃɲʍʏɼʌʘʆʅɸɶɳʄʘʆʃɲʄʄɿɸʌɶɸɿʙʆ

Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ͗ȾȰɈȸȳɃɆȻȰȻ͕//͕///͕/s
ϰ
ɀʉʆɲɷɿʃʊʎɲʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊʎɲʌɿɽʅʊʎʏɻʎʅʉʌʔɼʎ͗ɍɍɍɉɉɉϬϬϬϬ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉ
Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲs͕ȾɸʔɳʄɲɿʉȲʚ
ϱ
 ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȵʋʊʅɸʆɻʎȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ͗ȵʆʏʊʎϯɸʏʙʆrϭϱʅɹʌɸʎɲʋʊʏɻʆɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲʏɻʎ
ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʎɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ͘

Ϯ



ɇʏʉɿʖɸʀɲȵʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
ϭ
ȾɲʏɻɶʉʌʀɲȵȵȳɌ ͗
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɼʎ͗
ɀɳʌʃɲ;ʍɼʅɲʃɲʏɲʏɸɽɹʆ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɼͿ͗
ȵʅʋʉʌɿʃɼɃʆʉʅɲʍʀɲ͗
Ɉʑʋʉʎ͗
Ȱʌɿɽʅʊʎɇɸɿʌɳʎ͗
Ʌɲʄɲɿʊʏɻʏɲ;ɹʏɻͿ͗
ȴɼʄʘʍɻɇʐʅʅʊʌʔʘʍɻʎȵȾ;ʋʌʊʏʐʋɲ͕
Ϳ͗
Ȳɸɴɲʀʘʍɻɇʐʅʅʊʌʔʘʍɻʎ͗
Ȱʌɿɽʅʊʎȴɸʇɲʅɸʆʙʆ͗
ɍʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲɷɸʇɲʅɸʆɼʎʗɸʃɲʍʏɿʃʉʑ
ʐɶʌʉʑ;ůƚͿ͗
Ȱʌɿɽʅʊʎɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆ͗
Ϯ
ɀɼʃʉʎɴʌɲʖɿʊʆʘʆ ;ŵͿ͗
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ͗
ϯ
Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ 
ϰ
Ȱʌɿɽʅʊʎ^ƚŝĐŬĞƌ
ɉʋʉʖʌɹʘʍɻȵʋʊʅɸʆɻʎȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ
ϱ
ʅɹʖʌɿ 
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ɉʋʉʍɻʅɸɿʙʍɸɿʎ



ȵʋʙʆʐʅʉ͗

ɇʏʉɿʖɸʀɲɇʐʆɿɷɿʉʃʏɼʏɻ;ɸʔʊʍʉʆʐʋɳʌʖɸɿͿ










ɇʏʉɿʖɸʀɲȻɷɿʉʃʏɼʏɻ
ȵʋʙʆʐʅʉ͗
Ʉʆʉʅɲ͗
ɄʆʉʅɲɅɲʏʌʊʎ͗
ȰɌɀ͗
Ɉɻʄɹʔʘʆʉȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ͗
Ƀɷʊʎ͗
Ȱʌɿɽʅʊʎ͗
Ʌʊʄɻͬȴɼʅʉʎ͗

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻ
ɀɻʏʌʙʉȵʇʉʋʄɿʍʅʉʑȵʔɲʌʅʉɶɼʎȳɸʘʌɶɿʃʙʆɌɲʌʅɳʃʘʆ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻȻ
Ʌʌɲʃʏɿʃʊɸʄɹɶʖʉʐʏʉʐɇʏɲɽʅʉʑȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎȵʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
ȵʔɲʌʅʉɶɼʎȳɸʘʌɶɿʃʙʆɌɲʌʅɳʃʘʆ
ȿɃȳɃɈɉɅɃɈʅɼʅɲʏʉʎ
ȳɸʘʌɶɿʃɼʎɀɻʖɲʆɿʃɼʎʹ
ȵȿȳɃͲȴȸɀȸɈɆȰ͘

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȾɲʏɲʖʙʌɻʍɻʎɅʌɲʃʏɿʃʉʑ͙͙͙͙͙͙͗͘͘
ȰʌɿɽʅʊʎɅʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘
ȰʌɿɽʅʊʎɀɻʏʌʙʉʐɇɈȵȵȵȳɌ͙͙͙͙͙͙͗



ɈɃ ɅȰɆɃɁ ɅɆȰȾɈȻȾɃ ȵɍȵȻ ϱȵɈȸ Ȼɇɍɉ ɀȵ ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ ȵɁȰɆɂȸɇ ɈȸɁ
ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰȾȰɈȰɍɏɆȻɇȸɇɈɃɉɅɆȰȾɈȻȾɃɉ
ɀɸ ʏʉ ʋɲʌʊʆ ʋɿʍʏʉʋʉɿʉʑʅɸ ʊʏɿ  ʉ ɇʏɲɽʅʊʎ ȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ ȵʔɲʌʅʉɶɼʎ ȳɸʘʌɶɿʃʙʆ Ɍɲʌʅɳʃʘʆ ʅɸ
ʏɻʆ ɸʋʘʆʐʅʀɲ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ʃɲɿ ɹɷʌɲ ʏɻʆ ͙͙͙͙͙;ʋʄɼʌɻ ʏɲʖʐɷʌʉʅɿʃɼ
ɷɿɸʑɽʐʆʍɻͿ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ ɸʄɹɶʖɽɻʃɸ ʍɼʅɸʌɲ ʏɻʆ ͙͙ ;ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲͿ͙͙͙͙ ɲʋʊ
ʃʄɿʅɳʃɿʉ ʏʉʐ Ɉʅɼʅɲʏʉʎ ȳɸʘʌɶɿʃɼʎ ɀɻʖɲʆɿʃɼʎ ʏʉʐ Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʉʐ ȵɷɲʔʉʒɷɲʏɿʃʙʆ Ʌʊʌʘʆ ;ʋʌʙɻʆ
Ȼ͘ȳȵ͘ɀ͘Ⱦ͘Ϳ ɶɿɲ ʏɿʎ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ ʋʉʐ ʉʌʀɺɸɿ ɻ ʐʋ͛ ɲʌɿɽ͘ ȵϴ ϭϴϯϭͬϯϵϳϲϯͬϳ͘ϰ͘ϮϬϭϱ ɉʋʉʐʌɶɿʃɼ
Ȱʋʊʔɲʍɻ ͞ɇʑʍʏɻʅɲ ɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʔɲʌʅɳʃʘʆ ʃɲɿ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʖʉʌɼɶɻʍɻʎʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ͟;ȲʚϲϳϭͿ͕ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ͕ʍɸʊʏɿɲʔʉʌɳ͗
ɲͿʏʉʆɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉɸʇʉʋʄɿʍʅʊ͕
ɴͿʏʉʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʉʋʌʉʍʘʋɿʃʊʃɲɿ
ɶͿʏɻʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ
ʋʉʐɸʀʆɲɿɲʆɲɶʃɲʀɲɶɿɲʏɻʆɸʃʏɹʄɸʍɻɸʋɿɽɸʘʌɼʍɸʘʆȵʇʉʋʄɿʍʅʉʑȵʔɲʌʅʉɶɼʎȳɸʘʌɶɿʃʙʆ
Ɍɲʌʅɳʃʘʆ͘
ɇʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲɷɿɲʋɿʍʏʙɽɻʃɸʊʏɿ͗
ɲͿɷɿɲɽɹʏɸɿʏɲʃɳʏʘɽɿʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳʊʌɶɲʆɲ͗
ϭ͘

Ʉʌɶɲʆɲʅɹʏʌɻʍɻʎʅɼʃʉʐʎ͘ 


Ϯ͘

ɇʐʍʃɸʐɼɸʄɹɶʖʉʐʅɲʆʉʅɹʏʌʘʆ

ϯ͘

ɀɲʆʊʅɸʏʌɲ ɲʃʌɿɴɸʀɲʎ͕ɶɿɲʏʉʆʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʏʘʆ
ɲʋʘʄɸɿʙʆʋʀɸʍɻʎʍʏʉʐʎʍʘʄɼʆɸʎ
ȵʌɶɲʄɸʀɲ ʃɲɿʍʐʆɷɸʏɿʃɳ ɸʇɲʌʏɼʅɲʏɲ ʙʍʏɸ ʆɲ
ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ʍʑʆɷɸʍɻ ʏʘʆ ɷɿɲʔʊʌʘʆ ʉʌɶɳʆʘʆ ʍʏʉʆ
ʋʌʉʎɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻɸʇʉʋʄɿʍʅʊ
ɇʐʍʃɸʐɼ ɶɿɲ ʏɻ ʅɹʏʌɻʍɻ ʏɻʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆ
ʋʉʐʅʋʉʌɸʀʆɲɸʀʆɲɿ͗
ɲ͘ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎʖɸɿʌʉʃʀʆɻʏʉʎʃɲɿɲʏʉʅɿʃʊʎ͘ȴʉʖɸʀʉ
ʊɶʃʉʐɴɲɽʅʉʆʉʅɻʅɹʆʉʃɲɿʖʌʉʆʊʅɸʏʌʉ
ɴ͘ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎʋʉʐɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɻʅɹʏʌɻʍɻɸʋʀʏʉʐ
ʅɻʖɲʆɼʅɲʏʉʎ͘Ʉʌɶɲʆʉɶɿɲʏʉʆʃɲɽʉʌɿʍʅʊʏɻʎ
ʋɲʌʉʖɼʎʏʘʆɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆ
ɶ͘ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎʋʉʐɲʋɲɿʏɸʀʏɻʆɲʔɲʀʌɸʍɻʏʘʆ

ϰ͘

ϱ͘
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ɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆɲʋʊʏʉʅɻʖɳʆɻʅɲ͘Ɉʌɳʋɸɺɲɸʄɹɶʖʉʐ
ʏɻʎʋɲʌʉʖɼʎʏʘʆɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆɼ
ɷ͘Ɉʌɳʋɸɺɲɶɿɲʏɻʅɹʏʌɻʍɻʏɻʎʉʅʉɿʉʅʉʌʔʀɲʎʏɻʎ
ʃɲʏɲʆʉʅɼʎ;ɲʐʏʊʅɲʏɻɼʖɸɿʌʉʃʀʆɻʏɻ͕ʍʏɲɽɸʌɼɼ
ʍɳʌʘʍɻʎͿ͘
ɸ͘ʖʌʉʆʊʅɸʏʌʉ͕ʍʐʄʄɹʃʏɻʎʃɲɿɺʐɶʊʎ
Ʉʌɶɲʆɲʅɹʏʌɻʍɻʎɿʃɲʆʊʏɻʏɲʎʋɲʌʉʖɼʎʏɻʎɲʆʏʄʀɲʎ
ϲ͘ ɲ͘Ɇʉʊʅɸʏʌʉɼ
ɴ͘ɀɲʆʊʅɸʏʌɲɲʃʌɿɴɸʀɲʎ
ϳ͘ ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊ ɲʌʖɸʀʉ ʅɸ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʘʆ
ɸʋɿɽɸʘʌɼʍɸʘʆʃɲɿʏɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲɲʐʏʙʆ͘

ȵʋɿʋʄɹʉʆɷɿɲɽɹʏɸɿ͗

ϭ͘ ͙͙͙͙͙͙͙
Ϯ͘ ͙͙͙͙͙͙͙͘ʃ͘ʉ͘ʃ

ɴͿɲʋɲʍʖʉʄɸʀɹʆɲʆɸʋɿɽɸʘʌɻʏɼʅɸʏɲʃɳʏʘɽɿʍʏʉɿʖɸʀɲ͗

Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ͗

ȵɿɷɿʃɳʋʌʉʍʊʆʏɲ͗

Τεύχος Β’ 569/25.02.2019



ɇʖɹʍɻȵʌɶɲʍʀɲʎʅɸʏʉʆɇɈȵȵȵȳɌ͗


ɶͿȵʀʆɲɿʍɸɽɹʍɻʆɲʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɿʎɸʋɿɽɸʘʌɼʍɸɿʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻ
ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ

ȴɸʆɸʀʆɲɿʍɸɽɹʍɻʆɲʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɿʎɸʋɿɽɸʘʌɼʍɸɿʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻ
ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ

ȾɲʏʊʋɿʆʏʘʆɲʆʘʏɹʌʘʉʋɲʌɲʋɳʆʘɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆʉʎʃɿʆɻʏʊʎͬʍʏɲɽɸʌʊʎΎɇɈȵȵȵȳɌ


ʃʌʀʆɸʏɲɿʃɲʏɳʄʄɻʄʉʎʋʌʉʎɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻ


ɷɸʆʃʌʀʆɸʏɲɿʃɲʏɳʄʄɻʄʉʎʋʌʉʎɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻ


ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲͬ

ɉʋʉɶʌɲʔɼɅʌʉʁʍʏɲʅɹʆʉʐʃɲɿ

ʍʔʌɲɶʀɷɲʏʉʐɈʅɼʅɲʏʉʎȳɸʘʌɶɿʃɼʎ

ɀɻʖɲʆɿʃɼʎʏʉʐȵȿȳɃͲȴȸɀȸɈɆȰ

Ύɷɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿʊʏɿɷɸʆɿʍʖʑɸɿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 569/25.02.2019

7269

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻȻȻ
ȵʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻɇʏɲɽʅʉʑȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎȵʇʉʋʄɿʍʅʉʑȵʔɲʌʅʉɶɼʎȳɸʘʌɶɿʃʙʆɌɲʌʅɳʃʘʆ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ

ɈȻɈȿɃɇȾȰȻɇɈɃȻɍȵȻȰɈȸɇɅɉȰȰɀ

ȵɂɃɉɇȻɃȴɃɈȸɇȸɇɈȰȺɀɃɉȵɅȻȺȵɏɆȸɇȸɇȵɂɃɅȿȻɇɀɃɉȵɌȰɆɀɃȳȸɇ
ȳȵɏɆȳȻȾɏɁɌȰɆɀȰȾɏɁ

ɀɸ ʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ ʃɲɿ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ ʏʉ ʅɸ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʃɲʏɲʖʙʌɻʍɻʎ
͙͙͙͙͙͘͘

;ɸɿʍɳɶɸʏɲɿ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲͿ

͙͙͙͙͘ ʋʌɲʃʏɿʃʊ ɸʄɹɶʖʉʐ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ʍʐʆʏɳʇɸɿ ʏʉ Ɉʅɼʅɲ

ȳɸʘʌɶɿʃɼʎ ɀɻʖɲʆɿʃɼʎ ʏʉʐ ȵȿȳɃ ȴȸɀȸɈɆȰ͕ ɶɿɲ ʏʉʆ ʃɿʆɻʏʊͬ ʍʏɲɽɸʌʊΎ  ɇʏɲɽʅʊ
ȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ ȵʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ȵʔɲʌʅʉɶɼʎ ȳɸʘʌɶɿʃʙʆ Ɍɲʌʅɳʃʘʆ ʅɸ ʏɻʆ ɸʋʘʆʐʅʀɲ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘ ʃɲɿ ɲʌɿɽʅʊ ʅɻʏʌʙʉʐ ɇɈȵȵȵȳɌ ͙͙͙͙͙͙͘
ʋʉʐ

ɸɷʌɸʑɸɿ

ʍʏɻʆ

ʉɷʊ

͙͙͙͙͙͙

;ʋʄɼʌɻ

ʏɲʖ͘

ɷɿɸʑɽʐʆʍɻͿ

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕͘͘

ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏʉʑʅɸ ʏʉʆ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ɇɈȵȵȵȳɌ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ɸʋɿɽɸʘʌɼʍɸʘʆ ȵʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
ȵʔɲʌʅʉɶɼʎ ȳɸʘʌɶɿʃʙʆ ʔɲʌʅɳʃʘʆ͕ ʅɸ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲ ʏʉʐ ɸʋɿɽɸʘʌɻʏɼ
͙͙͙͙͙

;ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ʏʉ ʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ ʏʉʐ ɸʋɿɽɸʘʌɻʏɼͿ

͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ ʃɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ

ʏɿʎ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ ʋʉʐ ʉʌʀɺɸɿ ɻ ʐʋ͛ ɲʌɿɽ͘ ȵϴ ϭϴϯϭͬϯϵϳϲϯͬϳ͘ϰ͘ϮϬϭϱ ɉʋʉʐʌɶɿʃɼ Ȱʋʊʔɲʍɻ
͞ɇʑʍʏɻʅɲɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑɸʔɲʌʅʉɶɼʎɶɸʘʌɶɿʃʙʆʔɲʌʅɳʃʘʆʃɲɿɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ
ʖʉʌɼɶɻʍɻʎʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ͟;ȲʚϲϳϭͿ͕ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ͘

ͨȸ

ʋɲʌʉʑʍɲ

ʏɻʆ͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

ȵʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻ

ɹʖɸɿ

ϱɹʏɻ

ɿʍʖʑ͕

ʅɸ

ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ

ɹʆɲʌʇɻʎ

;ɲʆɲɶʌɳʗʏɸʏɻʆɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲʃɲʏɲʖʙʌɻʍɻʎʋʌɲʃʏɿʃʉʑͿ

͙͙͙ͩ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

ɃɅɆɃȽɇɈȰɀȵɁɃɇɈȸɇɅɉȰȰɀ


ɃɁɃɀȰɈȵɅɏɁɉɀɃ
ɉɅɃȳɆȰɌȸ
Ύɷɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿʊʏɿɷɸʆɿʍʖʑɸɿ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ/s
ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎʃɲɿʊʌɶɲʆɲʏʘʆɇɈȵȵȵȳɌ

ȳɿɲ ʏɻ ɷɿɸʇɲɶʘɶɼʏʘʆ ɸʋɿɽɸʘʌɼʍɸʘʆ ʉ ɇɈȵȵȵȳɌ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɹʖɸɿ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆʏʉʆ
ɲʃʊʄʉʐɽʉɸʇʉʋʄɿʍʅʊ͗


Ȱ͘ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ

ϭ͘Ʉʌɶɲʆɲʅɹʏʌɻʍɻʎʅɼʃʉʐʎ͘
Ϯ͘ɇʐʍʃɸʐɼɸʄɹɶʖʉʐʅɲʆʉʅɹʏʌʘʆ
ϯ͘ɀɲʆʊʅɸʏʌɲɲʃʌɿɴɸʀɲʎ͕ɶɿɲʏʉʆʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʏʘʆɲʋʘʄɸɿʙʆʋʀɸʍɻʎʍʏʉʐʎʍʘʄɼʆɸʎ
ϰ͘ȵʌɶɲʄɸʀɲʃɲɿʍʐʆɷɸʏɿʃɳ ɸʇɲʌʏɼʅɲʏɲ ʙʍʏɸ ʆɲ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ʍʑʆɷɸʍɻ ʏʘʆ ɷɿɲʔʊʌʘʆ
ʉʌɶɳʆʘʆʍʏʉʆʋʌʉʎɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻɸʇʉʋʄɿʍʅʊ
ϱ͘ɇʐʍʃɸʐɼɶɿɲʏɻʅɹʏʌɻʍɻʏɻʎʋɲʌʉʖɼʎɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆʋʉʐʅʋʉʌɸʀʆɲɸʀʆɲɿ͗
ɲ͘ ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ʖɸɿʌʉʃʀʆɻʏʉʎ ʃɲɿ ɲʏʉʅɿʃʊʎ͘ ȴʉʖɸʀʉ ʊɶʃʉʐ ɴɲɽʅʉʆʉʅɻʅɹʆʉ
ʃɲɿʖʌʉʆʊʅɸʏʌʉɼ
ɴ͘ ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ʋʉʐ ɷɿɸʆɸʌɶɸʀ ʏɻ ʅɹʏʌɻʍɻ ɸʋʀ ʏʉʐ ʅɻʖɲʆɼʅɲʏʉʎ͘ Ʉʌɶɲʆʉ ɶɿɲ ʏʉʆ
ʃɲɽʉʌɿʍʅʊʏɻʎʋɲʌʉʖɼʎʏʘʆɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆɼ
ɶ͘ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎʋʉʐɲʋɲɿʏɸʀʏɻʆɲʔɲʀʌɸʍɻʏʘʆɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆɲʋʊʏʉʅɻʖɳʆɻʅɲ͘Ɉʌɳʋɸɺɲ
ɸʄɹɶʖʉʐʏɻʎʋɲʌʉʖɼʎʏʘʆɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆɼ
ɷ͘Ɉʌɳʋɸɺɲɶɿɲʏɻʅɹʏʌɻʍɻʏɻʎʉʅʉɿʉʅʉʌʔʀɲʎʏɻʎʃɲʏɲʆʉʅɼʎ;ɲʐʏʊʅɲʏɻɼʖɸɿʌʉʃʀʆɻʏɻ͕
ʍʏɲɽɸʌɼɼʍɳʌʘʍɻʎͿɼ
ɸ͘ʖʌʉʆʊʅɸʏʌʉ͕ʍʐʄʄɹʃʏɻʎʃɲɿɺʐɶʊʎ
ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʄɹɶʖʉʐ ʏɻʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʏʘʆ ɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆ ʍɸ ɸɿɷɿʃɼ ʏʌɳʋɸɺɲ ;ɸʃʏʊʎ ʏʉʐ
ʅɻʖɲʆɼʅɲʏʉʎͿɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿɻʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʅɸʏɲʇʑɷɿɲʔʊʌʘʆɇɈȵȵȵȳɌ;ʐʋɸʌɶʉʄɲɴʀɲͿ͘Ɉɲ
ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲɽɲɷʀɷʉʆʏɲɿɸʆʐʋʊɶʌɲʔɲʃɲɿɽɲɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿʍʏɻʆɹʃɽɸʍɻɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎʉ
ʏʀʏʄʉʎʏʉʐʍʏɲɽʅʉʑʋʉʐɷɿɸʆɼʌɶɻʍɸʏʉʆɹʄɸɶʖʉʃɲɽʙʎʃɲɿʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲʏʉʐɸʋɿɽɸʘʌɻʏɼ͘
ϲ͘ɄʌɶɲʆɲʅɹʏʌɻʍɻʎͨȻʃɲʆʊʏɻʏɲʎͩʏɻʎɲʆʏʄʀɲʎ
ɲ͘Ɇʉʊʅɸʏʌʉɼ
ɴ͘ɀɲʆʊʅɸʏʌʉɲʃʌɿɴɸʀɲʎ
ϳ͘ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊɲʌʖɸʀʉʅɸʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲʏʘʆɸʋɿɽɸʘʌɼʍɸʘʆʃɲɿʏɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲɲʐʏʙʆ͘

Ȳ͘Ʌʌʉɲɿʌɸʏɿʃɳ

ϭ͘ Ʉʌɶɲʆɲɶɿɲʏʉʆʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʏɻʎʃɲʏɲʃʊʌʐʔɻʎɷɿɲʍʋʉʌɳʎ
Ϯ͘ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʊʍʑʍʏɻʅɲɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎɷɸɷʉʅɹʆʘʆ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰs
ȾȵɌȰȿȰȻɃȰʚ͗Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ
ȿɃȳɃɈɉɅɃͬȵɅɏɁɉɀȻȰɇɈȵȵȵȳɌ
;ʍʏʉɿʖɸʀɲɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ͕ȰɌɀͿ
ȰʌɿɽʅʊʎɀɻʏʌʙʉʐɇɈȵȵȵȳɌ͙͙͙͙͙͙͗

ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɈȻȾɃȵɅȻȺȵɏɆȸɇȸɇ
ȵʋɿɽɸʘʌɼɽɻʃɸʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎʏɻʎʉɷɻɶʀɲʎϮϬϬϵͬϭϮϴͬȵȵ


ɇʏʉɿʖɸʀɲȵʇʉʋʄɿʍʅʉʑȵʔɲʌʅʉɶɼʎȳɸʘʌɶɿʃʙʆɌɲʌʅɳʃʘʆ͗
x ȾɲʏɻɶʉʌʀɲȵȵȳɌ͗
x Ȱʌɿɽʅʊʎɇɸɿʌɳʎ͗
ɇʏʉɿʖɸʀɲȻɷɿʉʃʏɼʏɻ͗
x Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ͗
x ȰɌɀ͗
x ȴͬʆʍɻ͗
x Ɉɻʄɹʔʘʆɲ͗
ɇʏʉɿʖɸʀɲɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ͗
x ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ
x ȵʋɿʏʐʖɼʎɼʅɻɸʋɿʏʐʖɼʎ
x ȶʆʏɲʇɻʍɸʃɲʏɻɶʉʌʀɲ͗

Ȱʌɿɽʅ͘^ƚŝĐŬĞƌ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗
ȾȰɈȸȳɃɆȻȰI
ȾȰɈȸȳɃɆȻȰII

Ȱʌɿɽʅ͘^ƚŝĐŬĞƌ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗

ȾȰɈȸȳɃɆȻȰIII



ȾȰɈȸȳɃɆȻȰIV



x Ȼʍʖʑɸɿʅɹʖʌɿ͗
Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ͗
ɇɻʅɸɿʙʆʉʆʏɲɿʉɿʋɲʌɲʃɳʏʘɸʄʄɸʀʗɸɿʎͬɲʋʉʃʄʀʍɸɿʎ
ϭ͙͘͘
Ϯ͙͘
ϯ͙͘
͙͙͙͙͙͙͙͘
ʋʉʐʋʌɹʋɸɿʆɲɲʋʉʃɲʏɲʍʏɲɽʉʑʆʅɹʖʌɿʏɻʆɸʋʊʅɸʆɻɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻ

;ɃʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉͿ

ɃȻɷɿʉʃʏɼʏɻʎ͙͙͙͗
͙͙͙͙͙͘

ȶʄɲɴɲɶʆʙʍɻʏʘʆɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆʏɻʎɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ
ʃɲɿʏʘʆɲʋʉʃʄʀʍɸʘʆʏɿʎʉʋʉʀɸʎʋʌɹʋɸɿʆɲ

ɲʋʉʃɲʏɲʍʏɼʍʘʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎʐʋʉɷɸʀʇɸɿʎʏʉʐ

ɇɈȵȵȵȳɌʃɲɿʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏɿʎɿʍʖʑʉʐʍɸʎ

ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ͘
ɉʋʉɶʌɲʔɼ

ȈĳȡĮȖȓįĮ
ȈȉǼǼǼīĭ

Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉʃɲɿɉʋʉɶʌɲʔɼ
ȵʋɿɽɸʘʌɻʏɼ
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ȾȵɌȰȿȰȻɃȲʚ͗ȰʐʏʉʃʊʄʄɻʏʉɇɼʅɲȾɲʏɲʄʄɻʄʊʏɻʏɲʎ;^ƚŝĐŬĞƌͿ

ɅɆɃȴȻȰȳɆȰɌȵɇ
1. ɇʖɼʅɲ͗ʃʐʃʄɿʃʊ͘

Ϯ͘ ȴɿɲʍʏɳʍɸɿʎ͗ϭϴɸʃɲʏʉʍʏɳɷɿɳʅɸʏʌʉʎ͘
ϯ͘ ɉʄɿʃʊ͗ Ȱʐʏʉʃʊʄʄɻʏʉ ʖʌʙʅɲʏʉʎ ʌʉɺ͕ ɲɷɿɳɴʌʉʖʉ ʃɲɿ ɲʆɸʇʀʏɻʄʉ͕ ʐʗɻʄɼʎ ɲʆʏʉʖɼʎ͕
ʏʑʋʉʐȾɈȵɃ͘
ϰ͘ Ʌɸʌɿʅɸʏʌɿʃɳ ʏʉʐ ɸʋɳʆʘ ɻʅɿʃʐʃʄʀʉʐ ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʅɸ ʃɸʔɲʄɲʀɲ ɹʆʏʉʆɲ ɶʌɳʅʅɲʏɲ͗
ͨȰɉɈɃȾɃȿȿȸɈɃɇȸɀȰȾȰɈȰȿȿȸȿɃɈȸɈȰɇͩ͘
ϱ͘ ɇɸ ʉʅʊʃɸʆʏʌʉ ʃʑʃʄʉ ɷɿɲʅɹʏʌʉʐ ϲ ɸʃɲʏʉʍʏʙʆ ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʏʉ ɹʏʉʎ ʏɻʎ ɸʋʊʅɸʆɻʎ
ɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ͘
ϲ͘ ɇɸɸʄɸʑɽɸʌʉʖʙʌʉʏʉʐɸʋɳʆʘɻʅɿʃʐʃʄʀʉʐʏʐʋʙʆɸʏɲɿʍɸʋʄɲʀʍɿʉɷɿɲʍʏɳʍɸʘʆϳɍϯ͘ϱ
ɸʃɲʏʉʍʏɳ͕ ɻ ɸʋʘʆʐʅʀɲ ʏʉʐ ɇɈȵȵȵȳɌ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɲ ʋʄɼʌɻ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʉʐ ;ʏɲʖ͘
ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ͕ȰɌɀ͕ʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ͕ʏɻʄɹʔʘʆʉ͕ĞͲŵĂŝůʃʄʋͿ͘
ϳ͘ ɇʏɻʆ ɸʄɸʑɽɸʌɻ ɷɸʇɿɳ ʋʄɸʐʌɳ ʏʉʐ ɸʋɳʆʘ ɻʅɿʃʐʃʄʀʉʐ͕ ʏʐʋʙʆɸʏɲɿ ɲʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊʎ
ɲʌɿɽʅʊʎ ʍɸ ʃɳɽɸ ɹʆɲ ɲʐʏʉʃʊʄʄɻʏʉ ʍɼʅɲ ʃɲʏɲʄʄɻʄʊʏɻʏɲʎ͕ ʅɸ ʏɻʆ ʅʉʌʔɼ͗ ɍɍɍ ɉɉɉ
ϬϬϬϭ͕ʊʋʉʐɍɍɍʏɲɲʆɲɶʆʘʌɿʍʏɿʃɳɶʌɳʅʅɲʏɲʏɻʎʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼʎɸʆʊʏɻʏɲʎʊʋʉʐɹʖɸɿ
ʏɻʆ ɹɷʌɲ ʏʉʐ ʉ ɇɈȵȵȵȳɌ ʊʋʘʎ ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʋɲʌɲʃɳʏʘ͕ ɉɉɉ ʉ ʅʉʆɲɷɿʃʊʎ ɲʌɿɽʅʊʎ
ʅɻʏʌʙʉʐɇɈȵȵȵȳɌʅɸʏʉʆʉʋʉʀʉʃɲʏɲʖʘʌɸʀʏɲɿʉɇɈȵȵȵȳɌʍʏʉʅɻʏʌʙʉʋʉʐɷɿɲʏɻʌɸʀ
ʏʉȵʌɶɲʍʏɼʌɿʉȰʆɲʔʉʌɳʎȵʋɿɽɸʘʌɼʍɸʘʆ͕ɲʃʉʄʉʐɽʉʑʅɸʆɲɲʋʊɲʑʇʉʆʏɲʏɸʏʌɲʗɼʔɿʉ
ʍɸɿʌɿɲʃʊɲʌɿɽʅʊ͘
ϴ͘ ɇʏʉ ʃɳʏʘ ɻʅɿʃʑʃʄɿʉ͕ ʐʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ʅɸ  ɸɶʃʉʋɼ ʉ ʅɼʆɲʎ ʅɹʖʌɿ ʏʉ ʏɹʄʉʎ ʏʉʐ ʉʋʉʀʉʐ
ʉʔɸʀʄɸɿʉȵȵȳɌʆɲɹʖɸɿʃɳʆɸɿʏɻʆɸʋʊʅɸʆɻɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻ͘
ϵ͘ Ɉʉ  ɲʐʏʉʃʊʄʄɻʏʉ ʍɼʅɲ ʃɲʏɲʄʄɻʄʊʏɻʏɲʎ͕ ɸʋɿʃʉʄʄɳʏɲɿ ʍɸ ɸʅʔɲʆɹʎ ʍɻʅɸʀʉ ʍʏɻ
ɷɸʇɲʅɸʆɼʏʉʐʗɸʃɲʍʏɿʃʉʑʐɶʌʉʑ͘Ȱʆʏʉɲʐʏʉʃʊʄʄɻʏʉʃɲʏɲʍʏʌɲʔɸʀɲʋʊɲʏʑʖɻʅɲ͕ʉ
ɿɷɿʉʃʏɼʏɻʎ ɸʆɻʅɸʌʙʆɸɿ ʏʉʆ ʔʉʌɹɲ ɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɲɽɸʀ͕
ʖʘʌʀʎʃɲʅʀɲʃɲɽʐʍʏɹʌɻʍɻ͘


ȰʌʖɿʃɳɅɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆȵʆʉʏɼʏʘʆ͗
ȰȻɈɏȿͬɁȻȰɇ͗ȰȻɈ͕ȰɆȳɃȿȻȴɃɇ͗ȰɆȳ͕ȰɆȾȰȴȻȰɇ͗ȰɆȾ͕ȰɆɈȰɇ͗ȰɆɈ͕ȰɈɈȻȾȸɇ͗ȰɈɈ͕ȰɍȰ4Ȱɇ͗
ȰɍȰ͕ȲɃȻɏɈȻȰɇ͗ȲɃȻ͕ȳɆȵȲȵɁɏɁ͗ȳɆȵ͕ȴɆȰɀȰɇ͗ȴɆȰ͕ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰɁɃɈȻɃɉȰȻȳȰȻɃɉ;Ʌ͘ȵ͘
ɆɃȴɃɉͿ͗ ȴɏȴ͕ ȵȲɆɃɉ;ȰȿȵɂȰɁȴɆɃɉɅɃȿȸ ȾȰȻ ɃɆȵɇɈȵȻȰȴȰͿ͗ ȵȲɆ͕ ȵɉȲɃȻȰɇ͗ȵɉȲ͕
ȵɉɆɉɈȰɁȻȰɇ͗ ȵɉɆ͕ ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ ȻɃɁȻɏɁ ɁȸɇɏɁ ;Ʌ͘ȵ͘ ȷȰȾɉɁȺɃɉͿ͗ ȷȰȾ͕  ȸȿȵȻȰɇ͗ ȸȿȵ͕
,DȺ/ɇ͗ȸɀȰ͕ȸɆȰȾȿȵȻɃɉ͗ȸɆȰ͕ȺȵɇɅɆɏɈȻȰɇ͗ȺȵɅ͕ȺȵɇͬɁȻȾȸɇ͗Ⱥȵɇ͕ȻɏȰɁɁȻɁɏɁ͗ȻɏȰ͕
ȾȰȲȰȿȰɇ͗ȾȰȲ͕ ȾȰɆȴȻɈɇȰɇ͗ ȾȰɆ͕ ȾȰɇɈɃɆȻȰɇ͗ ȾȰɇ͕ ȾȵɆȾɉɆȰɇ͗ ȾȵɆ͕ ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ ȻɃɁȻɏɁ
ɁȸɇɏɁ ;Ʌ͘ȵ͘ ȾȵɌȰȿȿȸɁȻȰɇͿ͗ ȾȵɌ͕ ȾȻȿȾȻɇ͗ ȾȻȿ͕ ȾɃȷȰɁȸɇ͗ ȾɃȷ͕ ȾɃɆȻɁȺȻȰɇ͗ ȾɃɆ͕
ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ ɁɃɈȻɃɉ ȰȻȳȰȻɃɉ ;Ʌ͘ȵ͘ ɇɉɆɃɉͿ͗ ɇɉɆ͕ ȿȰȾɏɁȻȰɇ͗ ȿȰȾ͕ ȿȰɆȻɇȰɇ͗ ȿȰɆ͕
ȿȰɇȻȺȻɃɉ͗ ȿȰɇ͕ ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ ȲɃɆȵȻɃɉ ȰȻȳȰȻɃɉ ;Ʌ͘ȵ͘ ȿȵɇȲɃɉͿ͗ ȿȵɇ͕ ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ ȻɃɁȻɏɁ
ɁȸɇɏɁ ;Ʌ͘ȵ͘ ȿȵɉȾȰȴɃɇͿ͗ ȿȵɉ͕ ɀȰȳɁȸɇȻȰɇ ȾȰȻ ɇɅɃɆȰȴɏɁ͗ ɀȰȳ͕ ɀȵɇɇȸɁȻȰɇ
;ȾȰȿȰɀȰɈȰ ȾȰȻ ɈɆȻɌȻȿȿȻȰ ʹ ȾɉɅȰɆȻɇȻȰͿ͗ ɀȵɇ͕ ɂȰɁȺȸɇ͗ ɂȰɁ͕ ɅȵȿȿȰɇ ;ȵȴȵɇɇȰ ȾȰȻ
ȳȻȰɁȻɈɇȰͿ͗ Ʌȵȿ͕ ɅȻȵɆȻȰɇ͗ ɅȻȵ͕ ɅɆȵȲȵȷȰɇ͗ɅɆȵ͕ ɆȵȺɉɀɁȸɇ͗ ɆȵȺ͕ ɆɃȴɃɅȸɇ͗ ɆɃȴ͕
ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ ȲɃɆȵȻɃɉ ȰȻȳȰȻɃɉ ;Ʌ͘ȵ͘ ɇȰɀɃɉͿ͗ ɇȰɀ͕ ɇȵɆɆɏɁ͗ ɇȵɆ͕ ɈɆȻȾȰȿɏɁ͗ ɈɆȻ͕
ɌȺȻɏɈȻȴȰɇ͗ ɌȺȻ͕ ɌȿɏɆȻɁȰɇ͗ Ɍȿɏ͕ ɌɏȾȻȴȰɇ͗ ɌɏȾ͕ ɍȰȿȾȻȴȻȾȸɇ͗ ɍȰȿ͕ ɍȰɁȻɏɁ͗ ɍȰɁ͕
ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȲɃɆȵȻɃɉȰȻȳȰȻɃɉ;Ʌ͘ȵ͘ɍȻɃɉͿ͗ɍȻɃ͘
Ʌɲʌɲʏʀɽɸʏɲɿʍʖɸʏɿʃʊʐʋʊɷɸɿɶʅɲɶɿɲʏɻɷɿɸʐʃʊʄʐʆʍɻʏʘʆɸʆɷɿɲʔɸʌʉʅɹʆʘʆ
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Ȱʋɲʀʏɻʍɻ





ǆ

ǆ
ǆ







ǆ
ǆ

Ϯ͘ϯȲɲʄɴʀɷɲɲʍʔɲʄɸʀɲʎ;ɸɳʆʐʋɳʌʖɸɿͿ

ǆ



ǆ

Ϯ͘ϮɅʌʊʃʄɻʍɻɷʉʆɼʍɸʘʆɲʋʊʏɻʆɲʆʏʄʀɲ









ɀɹʏʌɻʍɻ

ǆ





Ƀʋʏɿʃʊʎ
ɹʄɸɶʖʉʎ
ʉʌɽɼʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ


ȵʇɲʍʔɲʄʀɺɸʏɲɿ
ʍʏɲɽɸʌɼʋɲʌʉͲ
ʖɼɸʔɲʌʅʉɶɼʎ͖
ʍʏʉʅɸʏʌɻʏɼ
ʋʀɸʍɻʎ

















ɉʋʊɷɸɿʇɻ





































ɃɍȻ






ɁȰȻ

Ȼʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ




ǆ










ǆ







ȹʍʍʉʆɸʎ
;ȾȰɈ͘ȻȻͿ






ǆ

ǆ

ǆ






ǆ

ǆ

ǆ

ɇɻʅɲʆʏɿʃɹʎ
;ȾȰɈ͘ȻȻȻͿ

Ȱʋʉʃʄʀʍɸɿʎ









ȴɸʃʏɼʃɲɿɻɷɼʄʘʍɻ
ʏʉʐʖʌɼʍʏɻ












Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ϯ͘ϭ͘ɴ͘Ȱʆɳʄʐʍɻɿʃɲʆʊʏɻʏɲʎɲʆʏʄʀɲʎʅɸ
ʅɲʆʊʅɸʏʌʉɲʆɲʔʉʌɳʎʍʏʉʐʎɴʌɲʖʀʉʆɸʎ

ϭ͘ ȵɂȰɆɈȸɀȰɈȰɀȵɈȰȴɃɇȸɇȻɇɍɉɃɇ
ϭ͘ϭɊʋɲʌʇɻʋʌʉʔʐʄɲʃʏɼʌɲɷʐʆɲʅʉɷʊʏɻ
;W͘d͘K͘Ϳʃɲɿʋʌʉʔʐʄɲʃʏɼʌɲ
ɷʐʆɲʅʉʄɼʋʏɻ;W͘/͘͘Ϳ
ϭ͘ϭ͘ɲ͘Ɍɽʉʌɹʎʍʏɲɸʇɲʌʏɼʅɲʏɲɳʇʉʆɲ͕
ʏɲʖʐʍʑʆɷɸʍʅʉʐʎ͕ʍʐʍʏɼʅɲʏɲɲʍʔɳʄɿʍɻʎ
ϭ͘ϭ͘ɴ͘ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲΘʔɽʉʌɹʎ
ʋʌʉʔʐʄɲʃʏɼʌɲ
ϭ͘ϭ͘ɶ͘Ɋʋɲʌʇɻɷɿɳʏɲʇɻʎɲʆɳʍʖɸʍɻʎ
ʋɸʌɿʍʏʌʉʔɼʎʋʌʉʔʐʄɲʃʏɼʌɲ
ϭ͘ϮɊʋɲʌʇɻɷɿɳʏɲʇɻʎʍʏɼʌɿʇɻʎʏʉʐɳʇʉʆɲ
W͘d͘K͘
Ϯ͘ ȰɁɈȿȻȰ
Ϯ͘ϭȻʃɲʆʊʏɻʏɲɲʆʏʄʀɲʎ
Ϯ͘ϭ͘ɲ͘ɀɹʏʌɻʍɻɿʃɲʆʊʏɻʏɲʎɲʆʏʄʀɲʎʅɸ
ʌʉʊʅɸʏʌʉɼ



ȶʃɽɸʍɻɈɸʖʆɿʃʉʑȵʄɹɶʖʉʐʗɸʃɲʍʏɼʌɲʅɸɶɳʄʘʆʃɲʄʄɿɸʌɶɸɿʙʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɅȰɆȰɆɈȸɀȰȳʏʉʐʆ͘ϰϬϯϲͬϮϬϭϮʃɲɿʏʉʋʌʊʏʐʋʉȵɁϭϯϳϵϬͲϭ͗ϮϬϬϯ
ɇʏʉʆ ʋʀʆɲʃɲ ʋʉʐ ɲʃʉʄʉʐɽɸʀ ʋɲʌɲɽɹʏʉʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ;ʐɶɸʀɲʎ͕ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʃɲɿ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎ Ϳ ʋʉʐ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ͕ ɸʆʙ ʍɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ
ɹʆɷɸɿʇɻͨǆͩɸɳʆʃɲʏɳʏɻʆɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻɶʀʆɸʏɲɿɲʋʄɳʉʋʏɿʃʊʎɹʄɸɶʖʉʎʏɻʎʉʌɽɼʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɼɸɳʆɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿʅɹʏʌɻʍɻ͘
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ϰ͘ ȴȵɂȰɀȵɁȸɎȵȾȰɇɈȻȾɃɉɉȳɆɃɉ
ϰ͘ϭȴɿɲʌʌʉɼɲʋʊʏɻɷɸʇɲʅɸʆɼɼʏɻʆʉʋɼ
ʋʄɼʌʘʍɻʎ
ϰ͘ϮɊʋɲʌʇɻʔʀʄʏʌʉʐʍɸʃɲʄɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʍʏɻʆʉʋɼʋʄɼʌʘʍɻʎ
ϰ͘ϯɊʋɲʌʇɻʋʄɹɶʅɲʏʉʎʍʏʉɷʉʖɸʀʉ
ɸɿʍɲɶʘɶɼʎʖɻʅɿʃʙʆ
ϰ͘ϰɊʋɲʌʇɻɷɿɳʏɲʇɻʎɸʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎ
ʋʀɸʍɻʎ
ϰ͘ϱɊʋɲʌʇɻɸʐʃʌɿʆʙʎɲʆɲɶʆʙʍɿʅʉʐ
ɷɸʀʃʏɻ
ϰ͘ϲɊʋɲʌʇɻɷɿɲʃʊʋʏɻɸʃʃɹʆʘʍɻʎ
ϰ͘ϳȾɲʄɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲɴɲʄɴʀɷɲʎ

ǆ



ǆ







ǆ








ȵʔʊʍʉʆ
ʐʋɳʌʖɸɿ



































ȵʐʃʌɿʆʙʎʉʌɳͲ
ʏɻɲʆɲʃʐʃʄʉͲ
ʔʉʌʀɲʗɸʃɲͲ
ʍʏɿʃʉʑʐɶʌʉʑ
ʅɸʏɻɷɸʇɲʅɸʆɼ
ɶɸʅɳʏɻʍʏʉ
ʅɿʍʊʏɻʎʖʘʌɻͲ
ʏɿʃʊʏɻʏɲʎ









ɃɍȻ





ɁȰȻ



ɉʋʊɷɸɿʇɻ

Ȼʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ









ǆ



ɀɹʏʌɻʍɻ

ϯ͘ϭɊʋɲʌʇɻɷɿɳʏɲʇɻʎɲʆɳɷɸʐʍɻʎ

Ϯ͘ϰȴɿɲʌʌʉɹʎ
Ϯ͘ϰ͘ɲ͘ȴɿɲʌʌʉɼʍʏɻʆɲʆʏʄʀɲ
Ϯ͘ϰ͘ɴ͘ȴɿɲʌʌʉɼʍʏɻʆɲʆɲʌʌʊʔɻʍɻʏɻʎ
ɲʆʏʄʀɲʎ
Ϯ͘ϰ͘ɶ͘ȴɿɲʌʌʉɼʍʏɻʆʃɲʏɳɽʄɿʗɻʏɻʎ
ɲʆʏʄʀɲʎ
ϯ͘ ȰɁȰȴȵɉɇȸ

Ȱʋɲʀʏɻʍɻ

Ƀʋʏɿʃʊʎ
ɹʄɸɶʖʉʎ
ʉʌɽɼʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ


ǆ



ǆ

ǆ


















ȹʍʍʉʆɸʎ
;ȾȰɈ͘ȻȻͿ

ǆ


ǆ





ǆ

ǆ



ǆ



ǆ

ǆ


ǆ

ɇɻʅɲʆʏɿʃɹʎ
;ȾȰɈ͘ȻȻȻͿ

Ȱʋʉʃʄʀʍɸɿʎ

























Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ
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ǆ
ǆ





ǆ

ǆ

ǆ
ǆ
ǆ
ǆ
ǆ




ǆ
ǆ

ϱ͘Ϯ͘ɴ͘Ȳɲʄɴʀɷɸʎɸʄɹɶʖʉʐɴʌɲʖɿʊʆʘʆ

ϱ͘Ϯ͘ɶ͘Ɇʐɽʅɿʍʏɼʎʋʀɸʍɻʎ

ϱ͘ϯȾʄʀʅɲʃɲʅɸʏʌɻʏɼʋʀɸʍɻʎ
ϱ͘ϰȴɿɲʃʌɿʏɿʃʊʏɻʏɲʅɸʏʌɻʏɼʋʀɸʍɻʎ
ϱ͘ϱȴɿɳʅɸʏʌʉʎʅɸʏʌɻʏɼʋʀɸʍɻʎ
ϱ͘ϲȰʃʌʀɴɸɿɲʅɸʏʌɻʏɼʋʀɸʍɻʎ
ϲ͘ ɇɏȿȸɁȵɇȾȰȻȵɉȾȰɀɅɈɃȻɇɏȿȸɁȵɇ

ϲ͘ϭȴɿɲʌʌʉɹʎ

ϲ͘ϭ͘ɲ͘ɇʏʉʃʑʃʄʘʅɲɲʆɲʌʌʊʔɻʍɻʎ
ϲ͘ϭ͘ɴ͘ɀɸʏɲʇʑɲʆʏʄʀɲʎʃɲɿʖɸɿʌɿʍʏɻʌʀʉʐ

ɀɹʏʌɻʍɻ

ǆ

ɲʆʏɸʋɿʍʏʌʉʔɼʎʍʏɻɷɿɳʏɲʇɻʋʄɼʌʘʍɻʎ
;ɲʆʐʋɳʌʖɸɿͿ
ϰ͘ϴȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲɷʉʖɸʀʉʐɸɿʍɲɶʘɶɼʎ
ʖɻʅɿʃʙʆ͕ɲʆʐʋɳʌʖɸɿ
ϰ͘ϵȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲɷɿɳʏɲʇɻʎʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ
ɷʉʖɸʀʘʆʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲʎ͕ɲʆʐʋɳʌʖɸɿ
ϱ͘ ɇɉɇɈȸɀȰɈȰɀȵɈɆȸɇȸɇ͕ȵȿȵȳɍɃɉȾȰȻ
ɆɉȺɀȻɇȸɇ
ϱ͘ϭȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʃɲɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ɷɿɲʏɳʇɸʘʆɸʄɹɶʖʉʐͬȴɿɲʌʌʉɹʎ
ϱ͘ϮɄʌɶɲʆɲɸʄɹɶʖʉʐʗɸʃɲʍʅʉʑ
ϱ͘Ϯ͘ɲ͘Ⱦʑʌɿɲɴɲʄɴʀɷɲʏɲʐʏʊʖʌʉʆɻʎ
ɹʆɲʌʇɻʎʃɲɿʋɲʑʍɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆ

Ȱʋɲʀʏɻʍɻ

Ƀʋʏɿʃʊʎ
ɹʄɸɶʖʉʎ
ʉʌɽɼʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

Ɋʋɲʌʇɻʃɲɿ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
Ɋʋɲʌʇɻʃɲɿ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ





ɀɹɶɿʍʏɻɷʐʆɲͲ
ʏɼʋʀɸʍɻʏʉʐ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ



Ɋʋɲʌʇɻʃɲɿ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ



Ȱʇɿʊʋɿʍʏɻ







ɉʋʊɷɸɿʇɻ

























ǆ

ǆ

ȹʍʍʉʆɸʎ
;ȾȰɈ͘ȻȻͿ

ǆ
ǆ

ǆ
ǆ
ǆ
ǆ



ǆ

ǆ


ǆ

ǆ







ɇɻʅɲʆʏɿʃɹʎ
;ȾȰɈ͘ȻȻȻͿ

Ȱʋʉʃʄʀʍɸɿʎ


























Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ














































ɃɍȻ



ɁȰȻ

Ȼʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ
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ϳ͘ϯȰʆʏɿʃɲʏɲʍʏɳʍɿʅɲɸʍʘʏɸʌɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲ
ʔʀʄʏʌʘʆ
ϴ͘ ȲɆȰɍȻɃɁȰɇɎȵȾȰɇɀɃɉ
ϴ͘ϭɇʏɲɽɸʌʊʏɻʏɲʏʉʐɴʌɲʖʀʉʆɲ
ϴ͘ϭ͘ɲ͘ɇʑʆɷɸʍʅʉɿʍʏɲɽɸʌʉʀΘɸʐɽʑʏɻʏɲ
ϴ͘ϭ͘ɴ͘ɇʐʅʅɸʏʌʀɲ
ϴ͘ϮȰʐʏʊʅɲʏɻɸʋɲʆɲʔʉʌɳɴʌɲʖɿʊʆʘʆ
ϴ͘ϯȰʍʔɳʄɿʍɻɴʌɲʖɿʊʆʘʆʍʏɻɽɹʍɻ
ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ
ϴ͘ϰȰʋʊʍʏɲʍɻ͕ʋʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʊʎʃɲɿ
ʅɸʏɲɴʉʄɼɽɹʍɻʎɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆ
ϴ͘ϱɊʗʉʎɴʌɲʖʀʉʆɲʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏʉ
ɹɷɲʔʉʎ
ϴ͘ϲɎɸʃɲʍʅʊʎʋʄɲɿʍʀʉʐ
ϴ͘ϳɅʌʉʍʏɲʍʀɲɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆɹʆɲʆʏɿ

ǆ
ǆ



ǆ
ǆ
ǆ



ǆ

ϳ͘ϮɊʋɲʌʇɻɷɿɳʏɲʇɻʎɲʋʉʅʊʆʘʍɻʎ

ǆ



ǆ





ǆ

ǆ



ǆ















ǆ
ǆ
ǆ



ǆ





ǆ

ϲ͘ϭ͘ɶ͘ɇʏʉʐʎɴʌɲʖʀʉʆɸʎʗɸʃɲʍʅʉʑ
ϲ͘ϮȾɳʅʗɻʹȰʅʐʖɼɸʑʃɲʅʋʏʘʆ
ʍʘʄɼʆʘʆ
ϳ͘ ȴȻȸȺȸɇȸ;ɌȻȿɈɆȰɆȻɇɀȰͿ
ϳ͘ϭɌʀʄʏʌɲɲʆɲʌʌʊʔɻʍɻʎʃɲɿʃɲʏɳɽʄɿʗɻʎ
ϳ͘ϭ͘ɲ͘ɀɻʑʋɲʌʇɻʔʀʄʏʌʘʆʍʏɻʆ
ɲʆɲʌʌʊʔɻʍɻ
ϳ͘ϭ͘ɴ͘ɀɻʑʋɲʌʇɻʔʀʄʏʌʘʆʍʏɻʆ
ʃɲʏɳɽʄɿʗɻ
ϳ͘ϭ͘ɶ͘Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻʔʀʄʏʌʘʆ

ǆ

ɀɹʏʌɻʍɻ

Ȱʋɲʀʏɻʍɻ

Ƀʋʏɿʃʊʎ
ɹʄɸɶʖʉʎ
ʉʌɽɼʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ






Ƀʅʉɿʉʅʉʌʔʀɲ












Ȱʆʐʋɳʌʖɸɿ
ʋʌɹʋɸɿʆɲ
ʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀ












ɉʋʊɷɸɿʇɻ

















































ɃɍȻ




ɁȰȻ

Ȼʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ

ǆ
ǆ











ǆ



ǆ












ȹʍʍʉʆɸʎ
;ȾȰɈ͘ȻȻͿ




ǆ

ǆ

ǆ



ǆ
ǆ


ǆ



ǆ

ǆ

ǆ




ǆ
ǆ

ɇɻʅɲʆʏɿʃɹʎ
;ȾȰɈ͘ȻȻȻͿ

Ȱʋʉʃʄʀʍɸɿʎ





























Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ
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ǆ

ǆ




ǆ

ǆ
ǆ

ǆ






ϵ͘ϮɊʋɲʌʇɻɲʆʏɿʍʏɲɶʉʆɿʃʙʆɷɿɲʏɳʇɸʘʆ
ϭϬ͘ȾȰɈȰɁɃɀȸ
ϭϬ͘ϭɀɹʏʌɻʍɻɸʋʀʋʌʊʏʐʋɻʎɷɿɳʏɲʇɻʎɼ
ϭϬ͘Ϯɀɹʏʌɻʍɻʋɲʌʉʖɼʎ
ϭϬ͘Ϯ͘ϭ͘ɀɹʏʌɻʍɻʋɲʌʉʖɼʎʃɳɽɸ
ɲʃʌʉʔʐʍʀʉʐ
ϭϬ͘Ϯ͘Ϯ͘Ʌʏʙʍɻʋʀɸʍɻʎ


ɃȻɷɿʉʃʏɼʏɻʎ͙͙͙͗
͙͙͙͙͙͙͘͘
ȶʄɲɴɲɶʆʙʍɻʏʘʆɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆʏɻʎɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎʃɲɿʏʘʆ
ɲʋʉʃʄʀʍɸʘʆʋʉʐɸʆʏʉʋʀʍʏɻʃɲʆʃɲɿʋɲʌɹʄɲɴɲɲʆʏʀɶʌɲʔʉ
ʏɻʎɹʃɽɸʍɻʎʏɸʖʆɿʃʉʑɸʄɹɶʖʉʐɲʋʊʏʉʆɇɈȵȵȵȳɌ͘ȴɻʄʙʆʘ
ʊʏɿɻɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸʋɲʌʉʐʍʀɲʏʉʐ
ɸʋɿɽɸʘʌɻʏɼ͘
ɉʋʉɶʌɲʔɼ͗

;ɃʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉͿ







ǆ

ǆ





ǆ

ɀɹʏʌɻʍɻ

ϵ͘ϭɃʅʉɿʉʅʉʌʔʀɲɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆ

ɺɻʅɿʙʆ
ϴ͘ϴɂɸʖʘʌɿʍʏɼɹʆɲʌʇɻΘʋɲʑʍɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɴʌɲʖɿʊʆʘʆ
ϴ͘ϵɆʑɽʅɿʍɻʑʗʉʐʎ
ϴ͘ϭϬȴɿɲʏɳʇɸɿʎɲʋʊʍɴɸʍɻʎɲʃʉʑʍɿʘʆ
ʃɿʆɼʍɸʘʆʃɲɿʍʐʍʏɼʅɲʏɲɸʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎ
ʃʄʀʍɻʎ
ϴ͘ϭϭȴɿɲʏɼʌɻʍɻʋʀɸʍɻʎʃɲʏʊʋɿʆʋɲʑʍɻʎ
ʃɲɿɸʋɲʆɹʆɲʌʇɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɴʌɲʖʀʉʆɲ
ϵ͘ ȰȾɆɃɌɉɇȻȰ

Ȱʋɲʀʏɻʍɻ

Ƀʋʏɿʃʊʎ
ɹʄɸɶʖʉʎ
ʉʌɽɼʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ






































ɃɍȻ



ɁȰȻ

ȈĳȡĮȖȓįĮ
ȈȉǼǼǼīĭ


Ɉʑʋʉʎ͕
ʅɹɶɸɽʉʎ͕ʐʄɿʃʊ͕
ʋʌʉɹʄɸʐʍɻ







ɇɸɽɹʍɻ
ʗɸʃɲʍʅʉʑ





ɉʋʊɷɸɿʇɻ

Ȼʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ

ǆ

ǆ

ǆ

ǆ


ǆ



ǆ

ǆ

ǆ

ǆ

ɇɻʅɲʆʏɿʃɹʎ
;ȾȰɈ͘ȻȻȻͿ



















Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉʃɲɿɉʋʉɶʌɲʔɼ
ȵʋɿɽɸʘʌɻʏɼ



















ȹʍʍʉʆɸʎ
;ȾȰɈ͘ȻȻͿ

Ȱʋʉʃʄʀʍɸɿʎ
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ɇʏʉʆʋʀʆɲʃɲʋʉʐɲʃʉʄʉʐɽɸʀʋɲʌɲɽɹʏʉʆʏɲɿʊʄɸʎʉɿɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ;ʐɶɸʀɲʎ͕ɲʍʔɳʄɸɿɲʎʃɲɿʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎͿʋʉʐʋʌɹʋɸɿʆɲʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ͕ɸʆʙʍɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿʅɸʏɻʆɹʆɷɸɿʇɻ
ͨǆͩɸɳʆʃɲʏɳʏɻʆɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻɶʀʆɸʏɲɿɲʋʄɳʉʋʏɿʃʊʎɹʄɸɶʖʉʎʏɻʎʉʌɽɼʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɼɸɳʆɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿʅɹʏʌɻʍɻ͘

Ȼʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ
Ƀʋʏɿʃʊʎ
Ȱʋʉʃʄʀʍɸɿʎ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ
ɹʄɸɶʖʉʎ
Ȱʋɲʀʏɻʍɻ
ɀɹʏʌɻʍɻ
ɉʋʊɷɸɿʇɻ
Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ
ʉʌɽɼʎ
ȹʍʍʉʆɸʎ
ɇɻʅɲʆʏɿʃɹʎ
ɁȰȻ
ɃɍȻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
;ȾȰɈȻȻͿ
;ȾȰɈ͘ȻȻȻͿ



ϭ͘ ȵɂȰɆɈȸɀȰɈȰɀȵɈȰȴɃɇȸɇȻɇɍɉɃɇ





ϭ͘ϭɊʋɲʌʇɻʋʌʉʔʐʄɲʃʏɼʌɲɷʐʆɲʅʉɷʊʏɻ


;W͘d͘K͘Ϳʃɲɿʋʌʉʔʐʄɲʃʏɼʌɲ






ɷʐʆɲʅʉʄɼʋʏɻ;W͘/͘͘Ϳ
ϭ͘ϭ͘ɲ͘Ɍɽʉʌɹʎʍʏɲɸʇɲʌʏɼʅɲʏɲɳʇʉʆɲ͕





ǆ
ǆ

ʏɲʖʐʍʑʆɷɸʍʅʉʐʎ͕ʍʐʍʏɼʅɲʏɲɲʍʔɳʄɿʍɻʎ
ϭ͘ϭ͘ɴ͘ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʃɲɿʔɽʉʌɹʎ





ǆ
ǆ

ʋʌʉʔʐʄɲʃʏɼʌɲ
ϭ͘ϭ͘ɶ͘Ɋʋɲʌʇɻɷɿɳʏɲʇɻʎɲʆɳʍʖɸʍɻʎ





ǆ
ǆ

ʋɸʌɿʍʏʌʉʔɼʎʋʌʉʔʐʄɲʃʏɼʌɲ
ϭ͘ϮɊʋɲʌʇɻɷɿɳʏɲʇɻʎʍʏɼʌɿʇɻʎʏʉʐɳʇʉʆɲ
ȴɸʃʏɼʃɲɿɻɷɼʄʘʍɻ



ǆ

ǆ

ʏʉʐʖʌɼʍʏɻ
W͘d͘K͘
ϭ͘ϯ͘Ȱʆɸʅɿʍʏɼʌɲʎ








ϭ͘ϯ͘ϭ͘Ɍɽʉʌɹʎʍʏʉʆɲʆɸʅɿʍʏɼʌɲ͕

ǆ





ǆ
ʋɸʌʀɴʄɻʅɲ͕ɸʃʏʌʉʋɸʀʎɲɹʌɲ
ϭ͘ϯ͘Ϯ͘Ɋʋɲʌʇɻʋʌʉʔʐʄɲʃʏɼʌɲ
ǆ





ǆ


Ϯ͘ ȰɁɈȿȻȰ








Ϯ͘ϭȻʃɲʆʊʏɻʏɲɲʆʏʄʀɲʎ







Ϯ͘ϭ͘ɲ͘ɀɹʏʌɻʍɻɿʃɲʆʊʏɻʏɲʎɲʆʏʄʀɲʎʅɸ


ǆ




ǆ
ʌʉʊʅɸʏʌʉɼ
Ϯ͘ϭ͘ɴ͘ Ȱʆɳʄʐʍɻɿʃɲʆʊʏɻʏɲʎɲʆʏʄʀɲʎʅɸ
ȵʇɲʍʔɲʄʀɺɸʏɲɿ



ǆ


ǆ
ʅɲʆʊʅɸʏʌʉɲʆɲʔʉʌɳʎʍʏʉʐʎɴʌɲʖʀʉʆɸʎ
ʍʏɲɽɸʌɼʋɲʌʉʖɼ

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰs//
ȶʃɽɸʍɻɈɸʖʆɿʃʉʑȵʄɹɶʖʉʐʆɸʔɸʄʉʗɸʃɲʍʏɼʌɲʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɅȰɆȰɆɈȸɀȰȳʚʏʉʐʆ͘ϰϬϯϲͬϮϬϭϮʃɲɿʏʉʋʌʊʏʐʋʉȵɁϭϯϳϵϬͲϭ͗ϮϬϬϯ
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ǆ

ǆ
ǆ
ǆ


ǆ



Ϯ͘ϮɅʌʊʃʄɻʍɻɷʉʆɼʍɸʘʆɲʋʊʏɻʆɲʆʏʄʀɲ

Ϯ͘ϯȲɲʄɴʀɷɲɲʍʔɲʄɸʀɲʎ;ɸɳʆʐʋɳʌʖɸɿͿ
Ϯ͘ϰȴɿɲʌʌʉɹʎ
Ϯ͘ϰ͘ɲ͘ȴɿɲʌʌʉɼʍʏɻʆɲʆʏʄʀɲ
Ϯ͘ϰ͘ɴ͘ȴɿɲʌʌʉɼʍʏɻʆɲʆɲʌʌʊʔɻʍɻʏɻʎ
ɲʆʏʄʀɲʎ
Ϯ͘ϰ͘ɶ͘ȴɿɲʌʌʉɼʍʏɻʆʃɲʏɳɽʄɿʗɻʏɻʎ
ɲʆʏʄʀɲʎ
ϯ͘ ȰɁȰȴȵɉɇȸ

ϯ͘ϭɊʋɲʌʇɻɷɿɳʏɲʇɻʎɲʆɳɷɸʐʍɻʎ

ϰ͘ ȴȵɂȰɀȵɁȸɎȵȾȰɇɈȻȾɃɉɉȳɆɃɉ
ϰ͘ϭȴɿɲʌʌʉɼɲʋʊʏɻɷɸʇɲʅɸʆɼɼʏɻʆʉʋɼ
ʋʄɼʌʘʍɻʎ
ϰ͘ϮɊʋɲʌʇɻʔʀʄʏʌʉʐʍɸʃɲʄɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʍʏɻʆʉʋɼʋʄɼʌʘʍɻʎ
ϰ͘ϯɊʋɲʌʇɻʋʄɹɶʅɲʏʉʎʍʏʉɷʉʖɸʀʉ
ɸɿʍɲɶʘɶɼʎʖɻʅɿʃʙʆ
ϰ͘ϰɊʋɲʌʇɻɷɿɳʏɲʇɻʎɸʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎ
ʋʀɸʍɻʎ

ǆ

ǆ








ȵʔʊʍʉʆʐʋɳʌʖɸɿ









































ɃɍȻ

ȵʐʃʌɿʆʙʎʉʌɳͲ
ʏɻɲʆɲʃʐʃʄʉͲ
ʔʉʌʀɲʗɸʃɲͲ
ʍʏɿʃʉʑʐɶʌʉʑʅɸ
ʏɻɷɸʇɲʅɸʆɼ
ɶɸʅɳʏɻʍʏʉʅɿʍʊ
ʏɻʎʖʘʌɻͲ
ʏɿʃʊʏɻʏɲʎ











ɁȰȻ







ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ͖
ɇʏʉʅɸʏʌɻʏɼ
ʋʀɸʍɻʎ




ɉʋʊɷɸɿʇɻ

Ȼʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ

ǆ

ǆ















ǆ





ȹʍʍʉʆɸʎ
;ȾȰɈȻȻͿ





ǆ

ǆ



ǆ



ǆ

ǆ



ǆ

ǆ

ɇɻʅɲʆʏɿʃɹʎ
;ȾȰɈ͘ȻȻȻͿ

Ȱʋʉʃʄʀʍɸɿʎ























Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ
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ǆ





ǆ

Ȱʋɲʀʏɻʍɻ

ǆ

ɀɹʏʌɻʍɻ

Ƀʋʏɿʃʊʎ
ɹʄɸɶʖʉʎ
ʉʌɽɼʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
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ϱ͘ϰ͘Ȳɲʄɴʀɷɸʎɸʄɹɶʖʉʐʏʉʅɹʘʆ;ɷʐʆɲʏɼɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʅʊʆʉʏɻʎʅɿɲʎʋʄɸʐʌɳʎͿ
ϱ͘ϱ͘Ⱦʄʀʅɲʃɲʅɸʏʌɻʏɼʋʀɸʍɻʎ
ϱ͘ϲ͘ȴɿɲʃʌɿʏɿʃʊʏɻʏɲʅɸʏʌɻʏɼʋʀɸʍɻʎ
ϱ͘ϳȴɿɳʅɸʏʌʉʎʅɸʏʌɻʏɼʋʀɸʍɻʎ
ϱ͘ϴȰʃʌʀɴɸɿɲʅɸʏʌɻʏɼʋʀɸʍɻʎ

ϱ͘ϯ͘ɴ͘Ɇʐɽʅɿʍʏɼʎʋʀɸʍɻʎ

ϰ͘ϱɊʋɲʌʇɻɸʐʃʌɿʆʙʎɲʆɲɶʆʙʍɿʅʉʐ
ɷɸʀʃʏɻ
ϰ͘ϲɊʋɲʌʇɻɷɿɲʃʊʋʏɻɸʃʃɹʆʘʍɻʎ
ϰ͘ϳȾɲʄɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲɴɲʄɴʀɷɲʎ
ɲʆʏɸʋɿʍʏʌʉʔɼʎʍʏɻɷɿɳʏɲʇɻʋʄɼʌʘʍɻʎ
;ɲʆʐʋɳʌʖɸɿͿ
ϰ͘ϴȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲɷʉʖɸʀʉʐɸɿʍɲɶʘɶɼʎ
ʖɻʅɿʃʙʆ͕ɲʆʐʋɳʌʖɸɿ
ϰ͘ϵȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲɷɿɳʏɲʇɻʎʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ
ɷʉʖɸʀʘʆʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲʎ͕ɲʆʐʋɳʌʖɸɿ
ϱ͘ ɇɉɇɈȸɀȰɈȰɀȵɈɆȸɇȸɇ͕ȵȿȵȳɍɃɉȾȰȻ
ɆɉȺɀȻɇȸɇ
ϱ͘ϭȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʃɲɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻɷɿɲʏɳʇɸʘʆ
ɸʄɹɶʖʉʐͬȴɿɲʌʌʉɹʎ
ϱ͘Ϯȴɿɲʏɼʌɻʍɻʋʀɸʍɻʎʍɸʍʏɲɽɸʌɹʎ
ʍʏʌʉʔɹʎ
ϱ͘ϯɄʌɶɲʆɲɸʄɹɶʖʉʐʗɸʃɲʍʅʉʑ
ϱ͘ϯ͘ɲ͘Ⱦʑʌɿɲɴɲʄɴʀɷɲʏɲʐʏʊʖʌʉʆɻʎ
ɹʆɲʌʇɻʎʃɲɿʋɲʑʍɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆ

Ȱʋɲʀʏɻʍɻ


ǆ




ǆ


ǆ
ǆ



ǆ
ǆ





ǆ
ǆ





ǆ





ǆ

ǆ






ɀɹʏʌɻʍɻ

ǆ

ǆ

ǆ

Ƀʋʏɿʃʊʎ
ɹʄɸɶʖʉʎ
ʉʌɽɼʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

Ɋʋɲʌʇɻʃɲɿ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
Ɋʋɲʌʇɻʃɲɿ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ





Ɋʋɲʌʇɻʃɲɿ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ





Ȱʇɿʊʋɿʍʏɻ












ɉʋʊɷɸɿʇɻ




























ɁȰȻ






























ɃɍȻ

Ȼʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ




















ǆ

ǆ

ǆ





ȹʍʍʉʆɸʎ
;ȾȰɈȻȻͿ

ǆ
ǆ
ǆ
ǆ

ǆ

ǆ

ǆ



ǆ

ǆ









ǆ

ǆ

ɇɻʅɲʆʏɿʃɹʎ
;ȾȰɈ͘ȻȻȻͿ

Ȱʋʉʃʄʀʍɸɿʎ




























Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ
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ǆ

ǆ
ǆ

ϴ͘ϭɃʅʉɿʉʅʉʌʔʀɲɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆ

ϴ͘ϮɊʋɲʌʇɻɲʆʏɿʍʏɲɶʉʆɿʃʙʆɷɿɲʏɳʇɸʘʆ



ǆ

ϳ͘ϮɊʋɲʌʇɻɷɿɳʏɲʇɻʎɲʋʉʅʊʆʘʍɻʎ

ϳ͘ϯȰʆʏɿʃɲʏɲʍʏɳʍɿʅɲɸʍʘʏɸʌɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲ
ʔʀʄʏʌʘʆ
ϴ͘ ȰȾɆɃɌɉɇȻȰ






ǆ



ǆ





ǆ

ǆ



ǆ









ǆ
ǆ

ϲ͘ϭȴɿɲʌʌʉɹʎ

ǆ







ϲ͘ ɇɏȿȸɁȵɇȾȰȻȵɉȾȰɀɅɈɃȻɇɏȿȸɁȵɇ

ϲ͘ϭ͘ɲ͘ɇʏʉʃʑʃʄʘʅɲɲʆɲʌʌʊʔɻʍɻʎ
ϲ͘ϭ͘ɴ͘ɀɸʏɲʇʑɲʆʏʄʀɲʎʃɲɿʖɸɿʌɿʍʏɻʌʀʉʐ
ϲ͘ϭ͘ɶ͘ɇʏɻʆʃɲʏɳɽʄɿʗɻ;ɶʌɲʅʅɹʎ
ɷɿɲʆʉʅɼʎͿ
ϲ͘ϮȾɳʅʗɻʹȰʅʐʖɼɸʑʃɲʅʋʏʘʆʍʘʄɼʆʘʆ
ϲ͘ϯȵʑʃɲʅʋʏʉɿʍʘʄɼʆɸʎʍʏʉʋɸɷʀʉ
ʗɸʃɲʍʅʉʑ
ϳ͘ ȴȻȸȺȸɇȸ;ɌȻȿɈɆȰɆȻɇɀȰͿ

ϳ͘ϭɌʀʄʏʌɲɲʆɲʌʌʊʔɻʍɻʎʃɲɿʃɲʏɳɽʄɿʗɻʎ 
ϳ͘ϭ͘ɲ͘ɀɻʑʋɲʌʇɻʔʀʄʏʌʘʆʍʏɻʆ
ɲʆɲʌʌʊʔɻʍɻ
ϳ͘ϭ͘ɴ͘ɀɻʑʋɲʌʇɻʔʀʄʏʌʘʆʍʏɻʆ
ʃɲʏɳɽʄɿʗɻ
ϳ͘ϭ͘ɶ͘Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻʔʀʄʏʌʘʆ





Ȱʋɲʀʏɻʍɻ

ɉʋʊɷɸɿʇɻ






















ɁȰȻ

































ɃɍȻ

Ȼʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ









ǆ










ǆ










ȹʍʍʉʆɸʎ
;ȾȰɈȻȻͿ


ǆ

ǆ



ǆ



ǆ

ǆ

ǆ






ǆ

ǆ

ǆ
ǆ



ɇɻʅɲʆʏɿʃɹʎ
;ȾȰɈ͘ȻȻȻͿ


Ȱʋʉʃʄʀʍɸɿʎ



























Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ



Ɉʑʋʉʎ͕ʅɹɶɸɽʉʎ͕ 
ʐʄɿʃʊ͕
ʋʌʉɹʄɸʐʍɻ






Ȱʆʐʋɳʌʖɸɿ
ʋʌɹʋɸɿʆɲ
ʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀ










ɀɹɶɿʍʏɻɷʐʆɲͲ
ʏɼʋʀɸʍɻʏʉʐ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ



ɀɹʏʌɻʍɻ

Ƀʋʏɿʃʊʎ
ɹʄɸɶʖʉʎ
ʉʌɽɼʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
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ǆ

ϭϬ͘ϰɎɸʃɲʍʅʊʎʋʄɲɿʍʀʉʐ

ɃȻɷɿʉʃʏɼʏɻʎ͙͙͙͗
͙͙͙͙͙͙͘͘
ȶʄɲɴɲɶʆʙʍɻʏʘʆɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆʏɻʎɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎʃɲɿʏʘʆ
ɲʋʉʃʄʀʍɸʘʆʋʉʐɸʆʏʉʋʀʍʏɻʃɲʆʃɲɿʋɲʌɹʄɲɴɲɲʆʏʀɶʌɲʔʉ
ʏɻʎɹʃɽɸʍɻʎʏɸʖʆɿʃʉʑɸʄɹɶʖʉʐɲʋʊʏʉʆɇɈȵȵȵȳɌ͘ȴɻʄʙʆʘ
ʊʏɿɻɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸʋɲʌʉʐʍʀɲʏʉʐ
ɸʋɿɽɸʘʌɻʏɼ͘

ɉʋʉɶʌɲʔɼ͗

;ɃʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉͿ




ǆ
ǆ





ǆ

ǆ



ǆ
ǆ
ǆ






ǆ

ɀɹʏʌɻʍɻ

ϴ͘ϯȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲɲʋʉʅʊʆʘʍɻʎʃɳɽɸ
ɲʃʌʉʔʐʍʀʉʐ
ϴ͘ϰɆʑɽʅɿʍɻɽɹʍɻʎɲʃʌʉʔʐʍʀʉʐ
ϵ͘ ȾȰɈȰɁɃɀȸ
ϵ͘ϭɃʅʉɿʉʅʉʌʔʀɲɷɹʍʅɻʎ
ϵ͘Ϯɀɹʏʌɻʍɻʋɲʌʉʖɼʎʃɳɽɸɲʃʌʉʔʐʍʀʉʐ
ϵ͘ϯɅʏʙʍɻʋʀɸʍɻʎ
ϭϬ͘ȴȻȰɈȰɂȸȰɁȵɀȻɇɈȸɆȰ
ϭϬ͘ϭɈɲʖʑʏɻʏɲɲʆɸʅɿʍʏɼʌɲ
ϭϬ͘Ϯȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʍʐʅʋʄɹʃʏɻ
ϭϬ͘ϯɆʑɽʅɿʍɻɽɹʍɻʎʃɲʏɸʐɽʐʆʏɼʌʘʆ

Ȱʋɲʀʏɻʍɻ

Ƀʋʏɿʃʊʎ
ɹʄɸɶʖʉʎ
ʉʌɽɼʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ














ɁȰȻ

ȈĳȡĮȖȓįĮ
ȈȉǼǼǼīĭ










ȵʃʏʊʎɲʆ
ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɶɿɲ
ʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
ʏʉʐɲʆɸʅɿʍʏɼʌɲ



ɉʋʊɷɸɿʇɻ















ɃɍȻ

Ȼʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ



ǆ

ǆ
ǆ
ǆ

ǆ
ǆ


ǆ

ɇɻʅɲʆʏɿʃɹʎ
;ȾȰɈ͘ȻȻȻͿ














Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉʃɲɿɉʋʉɶʌɲʔɼ
ȵʋɿɽɸʘʌɻʏɼ

ǆ









ǆ



ȹʍʍʉʆɸʎ
;ȾȰɈȻȻͿ

Ȱʋʉʃʄʀʍɸɿʎ

Τεύχος Β’ 569/25.02.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

7283

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

7284

Τεύχος Β’ 569/25.02.2019

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰs///
ͨȲɸɴɲʀʘʍɻɇʐʅʅʊʌʔʘʍɻʎʏʉʐȾɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɼͩ
Ɉʐʋʉʋʉɿɻʅɹʆʉʐʋʊɷɸɿɶʅɲ

;Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ɇʐʅʅʊʌʔʘʍɻʎ ʏʐʋʙʆɸʏɲɿ ʍɸ ʖɲʌʏʀ ʋʉʐ ʔɹʌɸɿ ʏʉ ʄʉɶʊʏʐʋʉ ʏʉʐ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɼ͕ ɹʏʍɿ ʙʍʏɸ ʆɲ
ɲʋʉʃʄɸʀɸʏɲɿʃɳɽɸɸʆɷɸʖʊʅɸʆʉʋʄɲʍʏʉɶʌɳʔɻʍɻʎ͘Ʌʌʉʎʏʉʍʃʉʋʊɲʐʏʊ͕ʏʉʖɲʌʏʀɸʃʏʑʋʘʍɻʎʋʌʉʍʏɲʏɸʑɸʏɲɿɸʀʏɸ
ʅɸɹɶʖʌʘʅɸʎɶʌɲʔɿʃɹʎʋɲʌɲʍʏɳʍɸɿʎɸʀʏɸʅɸʐɷɲʏʊʍɻʅɲʅɸʏʉɲʆɲɶʆʘʌɿʍʏɿʃʊʍɼʅɲʏʉʐʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɼͿ͘

ȲɸɴɲʀʘʍɻɇʐʅʅʊʌʔʘʍɻʎɶɿɲȵʇʉʋʄɿʍʅʊȵʔɲʌʅʉɶɼʎȳɸʘʌɶɿʃʙʆɌɲʌʅɳʃʘʆ

Ƀʐʋʉɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉʎ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
;ɅʄɼʌɸʎʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉͿ
ɴɸɴɲɿʙʆʘɷɿɲʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎʊʏɿʉȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎȵʔɲʌʅʉɶɼʎȳɸʘʌɶɿʃʙʆɌɲʌʅɳʃʘʆʅɸʏɲ
ʃɳʏʘɽɿʍʏʉɿʖɸʀɲ͗

Ϭ͘ϭ͘ɀɳʌʃɲ;ͲɸʎͿ;ʍɼʅɲʃɲʏɲʏɸɽɹʆʏʉʐʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɼͿ͗
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
Ϭ͘Ϯ͘Ɉʑʋʉʎ;ɸʋɿʍɻʅɳʆɲʏɸʏʐʖʊʆʋɲʌɲʄʄɲɶɹʎʃɲɿ
ɸʃɷʊʍɸɿʎͿ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
Ϭ͘Ϯ͘ϭ͘ȵʅʋʉʌɿʃɼ;ͲɹʎͿʉʆʉʅɲʍʀɲ;ͲɸʎͿ;ɸɳʆʐʋɳʌʖʉʐʆͿ͗
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
Ϭ͘ϯ͘ɀɹʍɲʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʉʑʏʉʐʏʑʋʉʐ͕ʊʋʘʎʍɻʅɸɿʙʆʉʆʏɲɿʋɳʆʘʍʏʉʊʖɻʅɲ͗
Ϭ͘ϯ͘ϭ͘Ʌɿʆɲʃʀɷɲʏʉʐʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɼ;ɽɹʍɻʃɲɿʏʌʊʋʉʎʍʏɸʌɹʘʍɻʎͿ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
Ϭ͘ϯ͘Ϯ͘Ȱʌɿɽʅʊʎʍɸɿʌɳʎʋʄɲɿʍʀʉʐ;ɽɹʍɻͿ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
Ϭ͘ϰ͘ȾɲʏɻɶʉʌʀɲʏʉʐȵȵȳɌ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
Ϭ͘ϱ͘Ʉʆʉʅɲʃɲɿɷɿɸʑɽʐʆʍɻʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɼ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ɲʆʏɲʋʉʃʌʀʆɸʏɲɿɲʋʊʋɳʍɻʎɲʋʊʗɸʘʎʍʏʉʆʏʑʋʉʋʉʐʋɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿ͗

Ͷ ɇʏɻʆ ɷʉʃɿʅɼ ͬʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ͕ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ʋʌʊʏʐʋʉ ȵɁͲ/^K ϭϲϭϭϵ͕ ʏʉʐ Ɉʅɼʅɲʏʉʎ
ȳɸʘʌɶɿʃɼʎ ɀɻʖɲʆɿʃɼʎ ʏʉʐ Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʉʐ ȵɷɲʔʉʒɷɲʏɿʃʙʆ Ʌʊʌʘʆ ;ʋʌʙɻʆ Ȼ͘ȳȵ͘ɀ͘Ⱦ͘Ϳ ʏʉʐ
ȵʄʄɻʆɿʃʉʑ ȳɸʘʌɶɿʃʉʑ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʉʑ ʹ ͨȴȸɀȸɈɆȰͩ ;ȵȿ͘ȳ͘Ƀ͘ͲͨȴȸɀȸɈɆȰͩͿ ɼ ɳʄʄʉʐ ʔʉʌɹɲ
ʏʉʐɷɿʃʏʑʉʐȵɁɈȰɀɼɲʆɳʄʉɶɲɷɿɲʋɿʍʏɸʐʅɹʆʉȻʆʍʏɿʏʉʑʏʉʐʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ͕
ʅɸɲʌɿɽ͙͙͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
Ͷȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ͗͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
Ƀ ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ȵʔɲʌʅʉɶɼʎ ȳɸʘʌɶɿʃʙʆ Ɍɲʌʅɳʃʘʆ ɸʀʆɲɿ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉʎ ʋʌʉʎ ʖʌɼʍɻ ʃɲɿ
ɸʋɿɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ɸʔɸʇɼʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ʖʌʉʆʉɷɿɳɶʌɲʅʅɲ ʏɻʎ ʋɲʌ͘ ϭ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ϮϮ ʏʉʐ
ʆ͘ϰϬϯϲͬϮϬϭϮ͘

͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
;ʏʊʋʉʎͿ



;ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲͿ

ȈĳȡĮȖȓįĮ
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȒ
;ʐʋʉɶʌɲʔɼͿ



;ɿɷɿʊʏɻʏɲͿ
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2019
Ο Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ
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