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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 651
10 Μαρτίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. πράξης 82/8.3.2016
Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών δια−
χείρισης ή απόκτησης απαιτήσεων πιστωτικών ιδρυ−
μάτων από δάνεια σε καθυστέρηση (Ν. 4354/2015).
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της
Ελλάδος, όπως ισχύει,
β) το Ν. 4354/16.12.2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρε−
τούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δη−
μοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμί−
σεων» (ΦΕΚ Α΄ 176) και ιδίως τα άρθρα 1 έως 3 αυτού,
αποφάσισε τα εξής:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Για την εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος παροχή
άδειας άσκησης της δραστηριότητας (α) της διαχεί−
ρισης απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια ή
(β) της διαχείρισης απαιτήσεων σε συνδυασμό με την
απόκτηση απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια,
κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 4354/2015, απαιτείται
η τήρηση της πιο κάτω διαδικασίας, κατά περίπτωση:
Ενότητα Α.1. Παροχή άδειας σε Εταιρεία με έδρα στην
Ελλάδα
1. Για Διαχείριση Απαιτήσεων
Για την παροχή άδειας σε υπό ίδρυση ή ήδη λειτουρ−
γούσα εταιρεία, προκειμένου να ασκήσει τη δραστη−
ριότητα της διαχείρισης, κατά τα προβλεπόμενα στο
Ν. 4354/2015, χωρίς να περιλαμβάνεται στο Καταστατικό
της η δυνατότητα να αποκτά την κυριότητα των απαι−
τήσεων, υποβάλλονται τα εξής:
α) Αίτηση συμπληρωμένη, σύμφωνα με το υπόδειγμα
του Παραρτήματος Ι της παρούσας, η οποία συνοδεύ−
εται από τα εκεί προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
β) Τα ερωτηματολόγια που περιλαμβάνονται στο
Παράρτημα II της παρούσας, συμπληρωμένα και συνο−

δευόμενα από τα αντιστοίχως προβλεπόμενα έγγραφα
και δικαιολογητικά. Την υποχρέωση συμπλήρωσης και
υποβολής των ερωτηματολογίων του Παραρτήματος II
της παρούσας φέρουν τα ακόλουθα πρόσωπα:
(αα) Ερωτηματολόγιο Τύπου Α υποβάλλουν:
i) Τα φυσικά πρόσωπα που θα κατέχουν, άμεσα ή
έμμεσα, δηλαδή μέσω ελέγχου, κατά την έννοια του
σημείου 34) της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4261/2014
(ΦΕΚ Α΄ 107), ενδιάμεσων νομικών προσώπων, ποσοστό
συμμετοχής ή δικαιωμάτων ψήφου ίσο ή ανώτερο του
10% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ή του εκά−
στοτε ελάχιστου οριζόμενου από το νόμο ορίου, αν
αυτό είναι διαφορετικό.
ii) Τα φυσικά πρόσωπα που αποτελούν τους δέκα με−
γαλύτερους μετόχους της εταιρείας, κατά την ανωτέρω
έννοια, σε περίπτωση που ο αριθμός των προσώπων της
υπό στοιχείο (i) περίπτωσης υπολείπεται των δέκα (10).
iii) Τα φυσικά πρόσωπα που, αν και δεν περιλαμβάνο−
νται στις ως άνω υπό στοιχεία (i) και (ii) περιπτώσεις,
ασκούν, μέσω γραπτών ή άλλων συμφωνιών ή μέσω
κοινής δράσης, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου
23 του N. 4261/2014, τον έλεγχο της εταιρείας.
iv) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας,
με προσδιορισμό των εκτελεστικών μελών που θα είναι
πλήρους απασχόλησης και υπεύθυνα για τον καθορισμό
του προσανατολισμού της δραστηριότητάς της.
v) Οι επικεφαλής των κρίσιμων λειτουργιών της
εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΠΔ/ΤΕ
2577/2006 (ΦΕΚ Α΄ 59), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με
την κατωτέρω Ενότητα Β3, παρ. 2 της παρούσας.
νi) Το αρμόδιο, σύμφωνα με το άρθρο 44 του
Ν. 3691/2008, όπως ισχύει, διευθυντικό στέλεχος της
εταιρείας.
(ββ) Ερωτηματολόγιο Τύπου Β υποβάλλεται από νομι−
κά πρόσωπα που πληρούν τους όρους της υποπαραγρά−
φου (αα), στοιχεία (i), (ii) ή (iii). Η υποχρέωση υποβολής
του εν λόγω ερωτηματολογίου ισχύει παράλληλα και
δεν επηρεάζεται από την κατά τα ανωτέρω υποχρέωση
που υπέχουν τα φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν, άμεσα
ή έμμεσα, μέσω ελέγχου ενδιάμεσων νομικών προσώ−
πων, τα ως άνω νομικά πρόσωπα, με την επιφύλαξη της
εξαίρεσης που προβλέπεται στην ενότητα Β2 παρ 3
της παρούσας.
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(γγ) Ερωτηματολόγιο Τύπου Γ υποβάλλεται από φυ−
σικά πρόσωπα, τα οποία εμπίπτουν στις περιπτώσεις
(iv) έως (vi) της ανωτέρω παρ. (αα).
γ) Ισχύον Καταστατικό με όλες τις τροποποιήσεις
αυτού.
δ) Πρόγραμμα επιχειρηματικής δραστηριότητας, το
οποίο θα περιλαμβάνει πλήρη και λεπτομερή περιγραφή
όλων των εργασιών που συνδέονται με τις δραστηρι−
ότητες του άρθρου 1 του Ν. 4354/2015, καθώς και των
τυχόν άλλων παράλληλων δραστηριοτήτων της εται−
ρείας. Το εν λόγω πρόγραμμα επιχειρηματικής δραστη−
ριότητας θα παρουσιάζει τη στρατηγική της εταιρείας
ανά κατηγορία απαιτήσεων ή τομέα της οικονομίας
και γεωγραφική περιοχή, όπου η εταιρεία πρόκειται να
στοχεύσει , περιλαμβάνοντας είτε εκτίμηση, χρονικού
ορίζοντα δύο (2) τουλάχιστον ετών, για την εξέλιξη των
βασικών οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας, είτε ίδιας
τουλάχιστον χρονικής διάρκειας Σύμβαση Διαχείρισης
με συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα, κατά τα προβλεπό−
μενα στην Ενότητα Β.3, παρ. 3, περίπτωση β).
ε) Λεπτομερής περιγραφή της δομής του ομίλου, στον
οποίο η εταιρεία τυχόν ανήκει.
στ) Περιγραφή της οργανωτικής δομής και της διοικη−
τικής διάρθρωσης της εταιρείας, συνοδευόμενη από τα
σχετικά οργανογράμματα και αναφορά της σύνθεσης
και θέσης στο οργανόγραμμα των Επιτροπών που πρό−
κειται να συσταθούν, κατά τη διακριτική ευχέρεια της
Εταιρείας ή υποχρεωτικά, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2.1.
της κατωτέρω Ενότητας Β.3, καθώς και ο αριθμός και
τα προσόντα του προσωπικού που θα στελεχώσει τις
αντίστοιχες λειτουργίες του.
ζ) Εγχειρίδιο με τις καταγεγραμμένες πολιτικές και
εσωτερικές διαδικασίες για τη διαρκή συμμόρφωση
προς τις απαιτήσεις των κεφ. Β και Γ της παρούσας,
το οποίο συμπεριλαμβάνει περιγραφή: i) της πολιτικής
αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων,
ii) του λογιστικού συστήματος και των ελεγκτικών
λογιστικών διαδικασιών,
iii) των πληροφοριακών συστημάτων καθώς και του
συστήματος πληροφόρησης διοίκησης,
iv) των μεθόδων διαχείρισης, των κριτηρίων ιεράρχη−
σης και κατηγοριοποίησης του χαρτοφυλακίου, των δι−
αδικασιών χειρισμού δανειοληπτών με κοινούς πιστωτές
καθώς και χειρισμού χαρτοφυλακίων για λογαριασμό
περισσοτέρων του ενός ιδρυμάτων, εφόσον συντρέχει
τέτοια περίπτωση. Αν η εταιρεία αναλαμβάνει σχεδι−
ασμό λύσεων ρύθμισης / αναδιάρθρωσης, το ως άνω
εγχειρίδιο περιλαμβάνει και περιγραφή των κριτηρί−
ων αξιολόγησης της καταλληλότητας των ρυθμίσεων,
κριτηρίων αξιολόγησης της μέγιστης ικανότητας απο−
πληρωμής δανειολήπτη φυσικού προσώπου, λαμβάνο−
ντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τυχόν το
κατατάσσουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, καθώς
και αξιολόγησης της βιωσιμότητας νομικού προσώπου,
κατ’ εφαρμογή των αντίστοιχων διατάξεων του Κώδι−
κα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος (ΕΠΑΘ
116/1/25.8.2014, όπως εκάστοτε ισχύει, ΦΕΚ Β΄ 2289),
v) της πολιτικής επικοινωνίας με τους δανειολήπτες
(μέθοδοι, συχνότητα, τα τυποποιημένα έντυπα επικοι−
νωνίας), λαμβάνοντας υπόψη και τις απαιτήσεις του
N. 3758/2009 (ΦΕΚ Α΄68), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα

στην παρ. 5 του άρθρου 2 του N. 4354/2015, καθώς και
των διαδικασιών διαχείρισης παραπόνων/καταγγελιών,
vi) των κριτηρίων επιλογής τυχόν συνεργαζόμενων για
λογαριασμό της εταιρείας προσώπων και περιγραφή
των μεθόδων της για τη διασφάλιση της τήρησης των
συμβατικών υποχρεώσεων ανάθεσης,
vii) των διαδικασιών για τη συμμόρφωση προς τις
απαιτήσεις της παρ.4 της Ενότητας Β.5 του Κεφαλαίου Β
Τα ανωτέρω στοιχεία υπό iv), v) και vi) της παρούσας
παραγράφου δεν υποβάλλονται στην περίπτωση που
η Εταιρεία ασκεί τη διαχείριση για λογαριασμό επο−
πτευόμενου πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος
που υπόκειται πρωτογενώς στις σχετικές υποχρεώσεις.
2. Για διαχείριση σε συνδυασμό με αγορά απαιτήσεων
Εφόσον εταιρεία με έδρα στην Ελλάδα, προτίθεται,
πέραν της διαχείρισης απαιτήσεων από μη εξυπηρετού−
μενα δάνεια, κατά τα προβλεπόμενα στο N. 4354/2015,
να προβαίνει επίσης σε αγορά τέτοιων απαιτήσεων,
πέραν των στοιχείων της παρ.1 ανωτέρω, αποδεικνύει
την ολοσχερή καταβολή ελάχιστου μετοχικού κεφαλαί−
ου ίσου προς εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, σε μετρητά
ή προς το εκάστοτε οριζόμενο από το νόμο ελάχιστο
ποσό, αν αυτό είναι διαφορετικό.
3. Για αναχρηματοδότηση απαιτήσεων
Εφόσον εταιρεία με έδρα στην Ελλάδα, προτίθεται,
πέραν της διαχείρισης απαιτήσεων από μη εξυπηρετού−
μενα δάνεια, κατά τα προβλεπόμενα στο N. 4354/2015,
να προβαίνει σε αναχρηματοδότηση απαιτήσεων, σύμ−
φωνα με την παρ. 20 του άρθρου 1 του N. 4354/2015,
απαιτείται πέραν των προβλεπόμενων στην ανωτέρω
παρ. 1 στοιχείων: α) ο περαιτέρω εμπλουτισμός τους με
την καταγεγραμμένη στρατηγική, πολιτική, διαδικασίες
και κανόνες που θα διέπουν τις αναχρηματοδοτήσεις,
καθώς και β) η καταβολή κεφαλαίου ίσου προς το εκά−
στοτε προβλεπόμενο για ίδρυση εταιρείας πρακτορείας
επιχειρηματικών απαιτήσεων στην Ελλάδα, με βάση το
Ν. 1905/1990 (ΦΕΚ Α΄ 147).
Ενότητα Α2. Άδεια σε ήδη λειτουργούντα και επο−
πτευόμενα ιδρύματα Αν εταιρεία των περιπτώσεων που
αναφέρονται στην Ενότητα Α1. είναι α) χρηματοδοτικό
ίδρυμα με έδρα στην Ελλάδα:
αα) ως εταιρεία πρακτορείας επιχειρηματικών απαι−
τήσεων του N. 1905/1990 ή
ββ) ως εταιρεία παροχής πιστώσεων της παρ. 3 του
άρθρου 153 του N. 4261/2014 ή
γγ) ως εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης του
Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ Α΄ 194) υπό την εποπτεία της Τράπε−
ζας της Ελλάδος,
που προτίθεται να επεκτείνει τη δραστηριότητά της
κατά τα προβλεπόμενα στο Ν. 4354/2015, απαιτείται η
υποβολή εκ μέρους της αίτησης επέκτασης δραστη−
ριότητας, η οποία θα συνοδεύεται με τα στοιχεία των
υποπαρ. γ), δ), στ) και ζ) της Ενότητας Α.1, αναλόγως
προσαρμοσμένων και επικαιροποιημένων, για την εκ−
πλήρωση των απαιτήσεων του Ν. 4354/2015 και της
παρούσας πράξης.
Ενότητα Α3. Δραστηριοποίηση Εταιρειών με έδρα
εκτός Ελλάδος, μέσω Υποκαταστήματος στην Ελλάδα
α) Εταιρεία των περιπτώσεων που αναφέρονται στην
Ενότητα Α.1., έχει την έδρα της σε άλλο κράτος − μέλος
του Ε.Ο.Χ., η οποία, όμως, δικαιούται να δραστηριο−
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ποιείται στην Ελλάδα ως υποκατάστημα πιστωτικού
ιδρύματος ή χρηματοδοτικού ιδρύματος υποκείμενου
στην εποπτεία αρχής κράτους− μέλους του Ε.Ο.Χ., με
βάση την Οδηγία 2013/13 και τα άρθρα 34 και 41 του
Νόμου 4261/2014 («κοινοτικό διαβατήριο»), πέραν της
προβλεπόμενης από τον προαναφερόμενο νόμο γνω−
στοποίησης, ενημερώνεται από την Τράπεζα της Ελ−
λάδος για υποχρεώσεις που τυχόν απορρέουν από το
N. 4354/2015, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 44 της Οδηγίας
2013/36/ΕΚ, όπως αιτιολογείται και στο σημείο 21 του
προοιμίου αυτής και των αντίστοιχων άρθρων 34, 39
και 41 του Ν. 4261/2014.
β) Εταιρεία των περιπτώσεων που αναφέρονται στην
Ενότητα Α.1., η οποία. έχει την έδρα της σε άλλο κράτος,
και δεν εμπίπτει στην ανωτέρω περίπτωση α), υπόκειται
στις απαιτήσεις της παρ. 1 της Ενότητας Α1 για παροχή
άδειας. Αν η εταιρεία αυτή προτίθεται να αγοράζει και
απαιτήσεις από δάνεια σε καθυστέρηση, θα αποδεικνύει
ότι διαθέτει καταβεβλημένο κεφάλαιο τουλάχιστον ίσο
προς το ποσό που εκάστοτε ισχύει για εταιρείες που
ιδρύονται στην Ελλάδα και δραστηριοποιούνται στην
απόκτηση απαιτήσεων, με βάση το Ν. 4354/2015. Αν η
εταιρεία τελεί υπό καθεστώς εποπτείας με βάση την
εθνική νομοθεσία του κράτους καταγωγής, τα απαι−
τούμενα στοιχεία υποβάλλονται συνοδευόμενα από τη
ρητή συγκατάθεση της αρμόδιας εποπτικής αρχής για
την αιτούμενη επέκταση δραστηριοτήτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Ενότητα Β.1. Απόκτηση συμμετοχής
1. Σε περίπτωση απόκτησης συμμετοχής, άμεσα ή έμ−
μεσα ποσοστού που α) φθάνει ή υπερβαίνει τα όρια του
που αντιστοίχως προβλέπονται από το άρθρο 1 του
N. 4354/2015 όπως εκάστοτε ισχύει, η οποία έχει λάβει
άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την ενότητα Α.1. και την
περίπτωση β της ενότητας Α.3 ανωτέρω, ή β) που καθι−
στά την Εταιρεία θυγατρική του «υποψήφιου αγοραστή»
κατά την έννοια του άρθρου 32 του N. 4308/2014 (ΦΕΚ
Α΄ 251), υποβάλλεται από τον «υποψήφιο αγοραστή», υπό
την επιφύλαξη της παρ. 3 της Ενότητας Β.2:
α) Το περιλαμβανόμενο στο Παράρτημα II της πα−
ρούσας ερωτηματολόγιο Τύπου Α, εφόσον τούτος εί−
ναι φυσικό πρόσωπο, άλλως επί νομικών προσώπων το
διαλαμβανόμενο στο ίδιο Παράρτημα ερωτηματολόγιο
Τύπου Β. Η υποχρέωση υποβολής του ερωτηματολο−
γίου Τύπου Β ισχύει ανεξάρτητα και δεν επηρεάζεται
από την υποχρέωση υποβολής του ερωτηματολογίου
Τύπου Α, από τα φυσικά πρόσωπα που άμεσα ή έμμεσα
ελέγχουν τα νομικά πρόσωπα. Το εκάστοτε υποβαλλό−
μενο ερωτηματολόγιο συνοδεύεται από τα αντιστοίχως
προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.
β) Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που περιλαμβάνο−
νται στο Παράρτημα III της παρούσας.
γ) Η πληροφόρηση της παρ. 1 είναι ανεξάρτητη και δεν
επηρεάζει την υποχρέωση του «υποψήφιου αγοραστή»
που είναι νομικό πρόσωπο, όπως γνωστοποιεί και την
ταυτότητα των φυσικών προσώπων που το ελέγχουν
άμεσα ή έμμεσα.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί τη διακριτική ευ−
χέρεια να ζητά τα στοιχεία της παρ. 1 και να υποβάλει
σε αξιολόγηση σύμφωνα με την Ενότητα Β.2. της πα−
ρούσας και τον «πραγματικό δικαιούχο» και τα τυχόν
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παρεμβαλλόμενα μεταξύ αυτού και του «υποψηφίου
αγοραστή» πρόσωπα.
3. Η πρόθεση μείωσης συμμετοχής, κάτω από τα όρια
της παρ. 1 γνωστοποιείται γραπτώς στην Τράπεζα της
Ελλάδος από το φυσικό ή νομικό υπόχρεο πρόσωπο,
κάτοχο της συμμετοχής, αναφέροντας το ποσοστό που
προτίθεται να διατηρήσει.
4. Οι γνωστοποιήσεις των παρ. 1 και 3 υποβάλλονται
και από Εταιρείες εντός 10 ημερών από το χρόνο που
περιέρχονται σε γνώση της.
Ενότητα Β.2. Κριτήρια αξιολόγησης προσώπων
1. Η εποπτική αξιολόγηση των φυσικών και νομικών
προσώπων με βάση την παρούσα Πράξη αφορά στην
εξέταση της φήμης, γνώσεων, δεξιότητες και εμπειρίας
τους, εν σχέσει με τα κατά περίπτωση καθήκοντα, κα−
θώς και επαγγελματικές ή συγγενικές σχέσεις, για τη
συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του N. 4354/2015 και
διεξάγεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, κατ΄αναλογία
των εφαρμοζόμενων για πιστωτικά ιδρύματα και δεν
υποκαθιστούν την ευθύνη που πρωταρχικά φέρουν οι
ίδιες οι Εταιρείες για πρόσληψη ικανών και κατάλληλων
στελεχών:
2. Η αξιολόγηση λαμβάνει χώρα στις περιστάσεις:
α) Υποβολής αίτησης για αρχική άδεια λειτουργίας ή
για την απόκτηση συμμετοχής,
β) Μεταβολής του αξιολογηθέντος προσώπου εξ οι−
ασδήποτε αιτίας, και
γ) οποτεδήποτε, με πρωτοβουλία της Τράπεζας της
Ελλάδος.
3. Εάν τα πρόσωπα που αξιολογούνται με βάση την
παρούσα Πράξη έχουν αξιολογηθεί από άλλη εποπτική
αρχή ή από την Τράπεζα της Ελλάδος για σκοπούς ακε−
ραιότητας και καταλληλότητας, σχετικά με καθήκοντα
που αφορούν ρυθμιζόμενες δραστηριότητες του χρημα−
τοπιστωτικού τομέα, με βάση το κοινοτικό ή ισοδύναμο
προς αυτό δίκαιο, η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να
μην επαναλάβει την αξιολόγησή τους αλλά να αρκεστεί
σε γνωστοποίηση της ταυτότητας είτε των προσώπων
αυτών είτε μόνο του νομικού προσώπου που υπόκειται
στο καθεστώς εποπτείας, επιφυλασσόμενη του δικαιώ−
ματος διαβούλευσης με την αντίστοιχη εποπτική αρχή.
Στην περίπτωση που μέτοχοι της Εταιρείας είναι νομικά
πρόσωπα εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά, οι διατά−
ξεις της περίπτωσης β της παρ. 1 της Ενότητας Α1 δεν
εφαρμόζονται για τα πρόσωπα που, άμεσα ή έμμεσα,
συμμετέχουν στα εν λόγω νομικά πρόσωπα
Β.3. Οργανωτικές απαιτήσεις
1. Διαχωρισμός δραστηριοτήτων
Στην περίπτωση που η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνει
ότι παρακωλύεται η εποπτική παρακολούθηση των κα−
νόνων που θεσπίζονται με την παρούσα, μπορεί να ζητά
όπως οι εταιρείες που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας
σύμφωνα με τις ενότητες Α.1., Α2 και Α3 περίπτωση β,
προβαίνουν σε κατάλληλο λειτουργικό και λογιστικό
διαχωρισμό των δραστηριοτήτων εκείνων που ρυθμί−
ζονται με το Ν. 4354/2015 από τυχόν παράλληλες δρα−
στηριότητές τους.
2. Εσωτερικά συστήματα, διαδικασίες και όργανα δι−
οίκησης
1.α) Οι εταιρείες που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας
σύμφωνα με τις ενότητες Α.1 και Α3 περίπτωση β, οφεί−
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λουν να συμμορφώνονται, ομοίως με την περίπτωση των
Εταιρειών της ενότητας Α2, με τις σχετικές διατάξεις
της ΠΔ/ΤΕ 2577/.2006, όπως ισχύει εξαιρουμένων των
διατάξεων περί χωριστής λειτουργίας διαχείρισης κιν−
δύνων και αντίστοιχης Επιτροπής.
β) Η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί την ευχέρεια να
απαιτεί τη σύσταση χωριστής λειτουργίας διαχείρισης
κινδύνων και αντίστοιχης Επιτροπής από μέλη του Δ.Σ.,
αν, το κρίνει σκόπιμο με βάση την αρχή της αναλογικό−
τητας και κριτήρια, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα
των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων της Εταιρείας.
2. Κατά την αξιολόγηση των συστημάτων, μεθόδων
και διαδικασιών της Εταιρείας, η Τράπεζα της Ελλάδος
λαμβάνει υπόψη, τις σχετικές κατευθυντήριες, γραμμές,
γνώμες της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής, σχετικά τε−
χνικά πρότυπα και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές.
Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα της Ελλάδος προσαρμόζει
τις σχετικές απαιτήσεις της, ιδίως εν αναφορά με τα
στοιχεία υπό iv, v και vi της παρ. 1, περίπτωση. ζ) της
Ενότητας Α.1, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της ανα−
λογικότητας, με κριτήριο το βαθμό διαφοροποίησης
των χαρτοφυλακίων και το ύψος των υπό διαχείριση
απαιτήσεων.
3. Σύμβαση Ανάθεσης Διαχείρισης
α) Το σχέδιο της Σύμβασης Ανάθεσης της Διαχείρι−
σης, υποβάλλεται στην Τράπεζα της Ελλάδος από το
πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα που αναθέτει τη
διαχείριση της απαίτησης, εφόσον τούτο εποπτεύεται
από την Τράπεζα της Ελλάδος, πριν την υπογραφή της
ή, όταν δεν συντρέχει αυτή η περίπτωση από την ίδια
την Εταιρεία. Η Σύμβαση απαιτείται:
(αα) να είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στο άρθρο
2 του N. 4354/2015 και επίσης να περιλαμβάνει τουλά−
χιστον:
i) περιγραφή των μεθόδων και διαδικασιών που ανα−
φέρονται στην περίπτωση. ζ της παρ. 1 της ενότητας Α1,
ii) τα προβλεπόμενα στις υποπαρ, β) έως ε) της παρ. 1
του Κεφαλαίου Ε, καθώς και
iii) πρόβλεψη για την ασφαλή και απρόσκοπτη πρό−
σβαση ή για τη μεταβίβαση όλων των στοιχείων και
πληροφοριών εν σχέσει με την υπό διαχείριση απαίτηση,
καθορίζοντας με σαφήνεια αν η Εταιρεία αναλαμβάνει
και την ευθύνη ειδοποίησης του οφειλέτη, κατά τα προ−
βλεπόμενα στο N. 2472/1997 (ΦΕΚ Α΄ 50).
και
(ββ) να έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα διοίκη−
σης των υπόχρεων.
β) Εφόσον η διαχείριση ανατίθεται από πιστωτικό ή
χρηματοδοτικό ίδρυμα εποπτευόμενο από την Τράπεζα
της Ελλάδος η ανάθεση διέπεται παράλληλα και από
τις διατάξεις του Παραρτήματος 1 της ΠΔ/ΤΕ 2577/2006,
όπως ισχύει.
Ενότητα Β4. Αναχρηματοδότηση της απαίτησης
1. Για την αναχρηματοδότηση απαίτησης απαιτείται
τήρηση αρχείου που επιδεικνύεται στην Τράπεζα της
Ελλάδος, όποτε αυτό ζητηθεί και περιλαμβάνει τα κά−
τωθι:
α) Τη σύμφωνη γνώμη του κυρίου των απαιτήσεων. Σε
περίπτωση πλειόνων πιστωτών, η συγκατάθεση απαιτεί−
ται, ανεξαρτήτως αν η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση
ανάθεσης διαχείρισης με το ίδρυμα−πιστωτή.

β) Το σχέδιο αναδιάρθρωσης, στο πλαίσιο του οποίου
συμφωνήθηκε η αναχρηματοδότηση, εγκεκριμένο από
τα αρμόδια διοικητικά όργανα.
2. Αναχρηματοδότηση απαιτήσεων έναντι οφειλετών
που έχουν «ειδική σχέση», κατά την έννοια του Πα−
ραρτήματος Ι της ΠΔ/ΤΕ 2651/2012 (ΦΕΚ Β΄ 199), με την
Εταιρεία ή το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα – κύ−
ριο της απαίτησης εγκρίνεται προηγουμένως από τα
Διοικητικά Συμβούλια της εταιρείας και του κυρίου της
απαίτησης, αντιστοίχως.
Ενότητα Β5. Κανόνες που διέπουν τις σχέσεις με
οφειλέτες
1. Κώδικας Δεοντολογίας του Ν. 4224/2013
Από τις Εταιρείες των Ενοτήτων Α.1, Α.2 και Α.3 εφαρ−
μόζονται οι διατάξεις της απόφασης ΕΠΑΘ 116/1/25.8.2014,
όπως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη τα στάδια που τυχόν
έχουν προηγηθεί και τα στοιχεία που τυχόν έχουν πα−
ρασχεθεί εκατέρωθεν.
Σε περίπτωση που, πριν από την ανάθεση της διαχεί−
ρισης ή πριν τη μεταβίβαση απαιτήσεων, έχει ολοκλη−
ρωθεί η διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας χωρίς να
τελεσφορήσει λύση ρύθμισης παρά το γεγονός ότι ο
δανειολήπτης υπήρξε «συνεργάσιμος», η τυχόν επανά−
ληψη της διαδικασίας από την εταιρεία διαχείρισης ή
από την εταιρεία που αποκτά την απαίτηση πρέπει να
συνοδεύεται από τεκμηρίωση της καταλληλότητας νέας
πρότασης ρύθμισης κατόπιν επικαιροποίησης της αξι−
ολόγησης της τρέχουσας και μελλοντικής ικανότητας
αποπληρωμής του δανειολήπτη, λαμβάνοντας υπόψη
τις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης», αν τούτος είναι φυ−
σικό πρόσωπο ή της βιωσιμότητάς του αν είναι νομικό
πρόσωπο.
2. Διαφάνεια – ενημέρωση− χειρισμός παραπόνων
Από τις Εταιρείες των Ενοτήτων Α1, Α.2 και Α.3 εφαρ−
μόζονται οι σχετικές διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 2501/31.10.2002
«Ενημέρωση των συναλλασσόμενων με τα πιστωτικά
ιδρύματα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές
τους», όπως ισχύει.
3. Λοιπών διατάξεων που στοχεύουν στην προστασία
του Καταναλωτή
Κάθε ποινή που τυχόν επιβάλλεται από άλλες αρ−
χές για παραβιάσεις του N. 2251/1994 (ΦΕΚ Α΄ 191) και
της λοιπής νομοθεσίας που διέπει την προστασία του
καταναλωτή (παρ. 22 άρθρου 1 του N. 4354/2015) θα
συνεκτιμάται από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά την
αξιολόγηση της επάρκειας της λειτουργίας κανονιστι−
κής συμμόρφωσης της Εταιρείας.
4. Εφαρμογή του N. 3691/2008
Εφαρμόζονται οι κατ’ εξουσιοδότηση του N. 3691/2008
(ΦΕΚ Α΄ 166) αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος από
τις Εταιρείες της παρούσας που εμπίπτουν στον ορισμό
του «χρηματοπιστωτικού οργανισμού» του άρθρου 4
του εν λόγω νόμου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
1. Οι εταιρείες που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας σύμ−
φωνα με τις Ενότητες Α.1 και Α3, περίπτωση β, υπο−
βάλλουν σε περιοδική βάση, σύμφωνα με τις εκάστοτε
προβλεπόμενες ημερομηνίες που ισχύουν για τα πι−
στωτικά ιδρύματα:
α) Τις οικονομικές καταστάσεις της παρ. 17 του άρ−
θρου 1 του N. 4354/2015, με ανάλυση των μεγεθών που
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συνδέονται με την άσκηση των ρυθμιζόμενων με την
παρούσα δραστηριοτήτων, καθώς και τυχόν πιστωτι−
κών διευκολύνσεων που έχουν χορηγηθεί προς ή έχουν
παρασχεθεί ανά πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα με
έδρα στην Ελλάδα.
β) Τα Υποδείγματα του Παραρτήματος ΙΙ της Π.Ε.Ε.
42/2014 (ΦΕΚ Β΄ 1582), όπως ισχύει.
γ) Τα εκάστοτε προβλεπόμενα για την παρακολού−
θηση της τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας στοιχεία
και πληροφορίες.
δ) Τους οφειλέτες άνω του 1 εκατ. με ανάλυση ανά
πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα πιστωτή.
ε) Οφειλέτες που έχουν «ειδική σχέση», κατά την έν−
νοια του Παραρτήματος Ι της ΠΔ/ΤΕ 2651/2012, με την
Εταιρεία και ύψος οφειλής.
στ) Τις προβλεπόμενες στις περιπτώσεις 1.1 έως και 1.4
της παρ. VI.1. της ΠΔΤΕ 2577/2006 εκθέσεις και τα υπο−
δείγματα των Κεφαλαίων Δ και Ζ της ΠΔΤΕ 2501/2002
(ΦΕΚ Α΄ 277).
2. Τα στοιχεία των υποπαραγράφων β έως ε της ανω−
τέρω παρ. 1 υποβάλλονται χωριστά α) για απαιτήσεις
που έχουν μεταβιβασθεί στην Εταιρεία κατά κυριότητα
και β) για απαιτήσεις υπό διαχείριση των οποίων η κυ−
ριότητα δεν ανήκει πλέον σε εποπτευόμενο πρόσωπο
της κατωτέρω παρ. 3.
3. Τα στοιχεία των υποπαραγράφων β και γ της ανω−
τέρω παρ. 1 δεν υποβάλλονται για υπό διαχείριση απαι−
τήσεις, εφόσον κύριος της απαίτησης τυγχάνει ίδρυμα
που έχει πρωτογενή υποχρέωση υποβολής τους δυνάμει
της ΠΕΕ 42/2014, όπως ισχύει.
4. Εταιρείες της ενότητας Α 3, περίπτωση α) υπο−
βάλλουν μόνο τα στοιχεία α), γ) και τις Εκθέσεις του
στοιχείου στ) της ανωτέρω παρ. 1.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
Οι εταιρείες που εποπτεύονται και αδειοδοτούνται
σύμφωνα με την παρούσα καταβάλλουν στην Τράπε−
ζα της Ελλάδος, ετησίως, τέλος για την κάλυψη των
δαπανών της σχετικής εποπτείας. Η πρώτη καταβολή
διενεργείται 15 ημέρες μετά τη λήξη του ημερολογιακού
έτους εντός του οποίου παρασχέθηκε η άδεια για ποσό
ίσο προς 3.000 ευρώ. Αν η άδεια παρασχέθηκε εντός
του Δ΄ ημερολογιακού τριμήνου, το τέλος καταβάλλεται
για πρώτη φορά 15 ημέρες μετά τη λήξη του επόμενου
έτους. Το τέλος αυτό από το δεύτερο έτος κι εφεξής,
μετά την υπαγωγή Εταιρείας σε εποπτεία με βάση την
παρούσα θα αποτελεί ποσοστό συνδεόμενο με παρα−
μέτρους που επηρεάζουν το κόστος εποπτείας, όπως
θα εξειδικευτεί με νεότερη απόφαση της Τράπεζας της
Ελλάδος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟ−
ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΕ 42/2014 ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ Ν. 4354/2015
Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη παρακολούθησης του
λειτουργικού και πιστωτικού κινδύνου, σε συνέπεια με τα
προβλεπόμενα στις ΠΔ/ΤΕ 2577/2006 και Π.Ε.Ε. 42/2014,
τα υποκείμενα στις σχετικές απαιτήσεις ιδρύματα που
αναθέτουν τη διαχείριση ή μεταβιβάζουν την απαίτηση
οφείλουν ιδίως να έχουν καθορίσει με αναλυτική περι−
γραφή, κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού τους Συμβου−
λίου, γραπτώς και να εφαρμόζουν με συνέπεια τα εξής:
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1. Σε σχέση με ανάθεση διαχείρισης
α) Κριτήρια επιλογής εταιρείας διαχείρισης,
β) Τριμηνιαία Παρακολούθηση της αποτελεσματικό−
τητας διαχείρισης (operational targets),
γ) Τη μέθοδο παρακολούθησης της τήρησης από την
Εταιρεία των απαιτήσεων της Ενότητας Β.5 της πα−
ρούσας,
δ) Καταγραφή των επιλέξιμων διορθωτικών μέτρων
και των κριτηρίων με τα οποία αυτά ενεργοποιούνται,
ε) Προϋποθέσεις λύσης της Σύμβασης Διαχείρισης.
στ) Ορισμό των υπεύθυνων οργάνων διοίκησης, λαμ−
βάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στην Π.Ε.Ε. 42/2014
και την ΠΔ/ΤΕ 2577/2006, όπως ισχύουν.
2. Σε σχέση με μεταβιβαζόμενα χαρτοφυλάκια
α) Στρατηγική ιδρύματος για τη μεταβίβαση απαιτή−
σεων (διαδικασία – κριτήρια επιλογής χαρτοφυλακίου −
υπεύθυνα για την έγκριση διοικητικά στελέχη),
β) Τις μεθόδους αποτίμησης των προς μεταβίβαση
απαιτήσεων, τη διαδικασία έγκρισης και τα αρμόδια
διοικητικά όργανα,
γ) Πολιτική αποφυγής συγκρούσεων συμφερόντων
μεταξύ μετόχων και διοικητικών στελεχών του πιστω−
τικού ιδρύματος, της Εταιρείας και των δανειοληπτών
των οποίων οι απαιτήσεις εκχωρούνται προς διαχείριση
ή κατά κυριότητα στην Εταιρεία, περιλαμβανομένων
κανόνων αποφυγής προνομιακής χρηματοδότησης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. α) Η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα
να ζητά πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες για την
επίτευξη των σκοπών της εποπτείας και για λόγους
διαφάνειας.
β) Σε περίπτωση υποβολής από υπό σύσταση εταιρεία
αίτησης, η άδεια λειτουργίας παρέχεται από την Τρά−
πεζα της Ελλάδος μόνο μετά την κατά νόμο σύσταση
της εταιρείας.
2. Στην περίπτωση που στοιχεία και πληροφορίες που
έχουν υποβληθεί για τη χορήγηση άδειας λειτουργί−
ας μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας,
γνωστοποιείται, αμελλητί, η σχετική μεταβολή από την
εταιρεία, εφόσον η μεταβολή αυτή τελεί ευλόγως σε
γνώση της.
3. Σε περίπτωση αντικατάστασης, απομάκρυνσης ή εν
γένει μεταβολής κάποιου από τα υπόχρεα προς υποβο−
λή ερωτηματολογίου Τύπου Γ διοικητικά και διευθυντικά
στελέχη, η εταιρεία γνωστοποιεί άμεσα στην Τράπεζα
της Ελλάδος τη μεταβολή αυτή, αναφέροντας και τους
λόγους που την προκάλεσαν.
4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι στοιχεία ή πλη−
ροφορίες που υποβλήθηκαν, κατ εφαρμογή της παρού−
σας, είναι αναληθή ή παραπλανητικά, καθώς επίσης
και στην περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατά−
ξεις της παρούσας, η Τράπεζα της Ελλάδος, δύναται,
ανεξαρτήτως της τυχόν ποινικής ευθύνης, να επιβάλ−
λει κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας
ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας λειτουργίας, κατά
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 55Α του Καταστατικού της
και στις οικείες διατάξεις του Ν. 4354/2015.
5. Τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται στην Τράπεζα
της Ελλάδος για τους σκοπούς της παρούσας πρέπει να
έχουν εκδοθεί από νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα,
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να έχουν επισήμως επικυρωθεί και να έχουν μεταφρα−
σθεί στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
6. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστω−
τικού Συστήματος να παρέχει οδηγίες, να εκδώσει τα

υποδείγματα για την υποβολή των στοιχείων για την
εφαρμογή του Κεφαλαίου Γ της παρούσας και να παρα−
λαμβάνει και επεξεργάζεται στοιχεία και πληροφορίες
που υποβάλλονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹǿ
ǹǿȉǾȈǾǹǻǼǿǹȈȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈ
ȆǼǼ82/8.3.2016)

ǹȅǻǾīǿǼȈȈȊȂȆȁǾȇȍȈǾȈǹǿȉǾȈǾȈ
 Ǿ ĮȓĲȘıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ įİȩȞĲȦȢ ıȣȝʌȜȘȡȦȝȑȞȘ țĮȚ ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȘ Įʌȩ įȪȠ
ȞȠȝȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞĮ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ ʌȡȩıȦʌĮ ǼĳȩıȠȞ Ș ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ ĮȓĲȘıȘ įİȞ
ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ĮȣĲȠʌȡȠıȫʌȦȢ Įʌȩ ĲĮ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞĮ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ ĳȣıȚțȐ
ʌȡȩıȦʌĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȠȣ ȖȞȒıȚȠȣ ĲȘȢ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĮȡȝȩįȚĮ
įȚȠȚțȘĲȚțȒĮȡȤȒ
 ȅ țİȞȩȢ ȤȫȡȠȢ ȝİĲȐ Įʌȩ țȐșİ İȡȫĲȘıȘ ıĲȠ İȡȦĲȘȝĮĲȠȜȩȖȚȠ ǻǼȃ İȓȞĮȚ
İȞįİȚțĲȚțȩȢĲȘȢȑțĲĮıȘȢĲȘȢıțȠʌȠȪȝİȞȘȢĮʌȐȞĲȘıȘȢ
 ȅȚ İȡȦĲȒıİȚȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ įİȩȞĲȦȢ ıȣȝʌȜȘȡȦȝȑȞİȢ Ȓ ıİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ
ʌİȡȓʌĲȦıȘʌȡȑʌİȚȞĮʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚȠȚĮȞĮȖțĮȓİȢįȚİȣțȡȚȞȓıİȚȢ
ǼʌȓĲȦȞıȣȞȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞȦȞıĲȠȚȤİȓȦȞȒİȖȖȡȐĳȦȞʌȡȠıĲȓșİĲĮȚıȤİĲȚțȒĮȞĮĳȠȡȐ
ıĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ țĮȚ İʌȚıȣȞȐʌĲȠȞĲĮȚ ĲĮİȞ ȜȩȖȦ ıĲȠȚȤİȓĮ Ȓ ȑȖȖȡĮĳĮ ȦȢ
ĮȡȚșȝȘȝȑȞĮ ǻȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ĮțȠȜȠȣșȫȞĲĮȢ ĲȘȞ ʌȡȠțĮșȠȡȚıȝȑȞȘ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ıİȚȡȐ
ĮȡȓșȝȘıȘȢǾĮȡȓșȝȘıȘĲȦȞįȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ ʌĮȡĮȝȑȞİȚĮȝİĲȐȕȜȘĲȘĮțȩȝȘțĮȚȩĲĮȞ
įİȞȣʌȐȡȤȠȣȞıĲȠȚȤİȓĮȑȖȖȡĮĳĮʌȠȣșĮȣʌȠȕȜȘșȠȪȞ
 ǵĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮȡȝȩįȚİȢ ĮȡȤȑȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȚıȠįȪȞĮȝĮ ȑȖȖȡĮĳĮ Įʌȩ ĮȞİȟȐȡĲȘĲȘ țĮȚ ĮȟȚȩʌȚıĲȘ
ʌȘȖȒ
 ȌİȣįİȓȢ Ȓ ʌĮȡĮʌȜĮȞȘĲȚțȑȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ Ȓ İıțİȝȝȑȞȘ ĮʌȩțȡȣȥȘ ıȘȝĮȞĲȚțȫȞ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȠįȘȖȒıȠȣȞ ± ʌȑȡĮȞ ĲȣȤȩȞ ʌȠȚȞȚțȫȞ İȣșȣȞȫȞ ± ıĲȘȞ
ȐȝİıȘȤȦȡȓȢʌİȡĮȚĲȑȡȦĮȟȚȠȜȩȖȘıȘĮʌȩȡȡȚȥȘĲȘȢĮȓĲȘıȘȢ
 Ǿ ıȣȝʌȜȘȡȦȝȑȞȘ ĮȓĲȘıȘ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ İȝʌȚıĲİȣĲȚțȐ țĮȚ ıȣıĲȘȝȑȞĮ ıĲȘȞ
ʌĮȡĮțȐĲȦįȚİȪșȣȞıȘ
ȉȇǹȆǼǽǹȉǾȈǼȁȁǹǻȅȈ
ǻȚİȪșȣȞıȘǼʌȠʌĲİȓĮȢȆȚıĲȦĲȚțȠȪȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ǼȜİȣșİȡȓȠȣǺİȞȚȗȑȜȠȣ, 102 50 ǹșȒȞĮ
 īȚĮ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌĮȡĮțĮȜȠȪȝİ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıĲİĲĮțȐĲȦșȚıĲȠȚȤİȓĮİʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ
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7ȘȜ  018, (+30) 2103205019
ǹȡȚșȝȩȢID[  
ǻȞıȘȘȜİțĲȡĲĮȤȝİȓȠȣ sec.SecretariatDEPS@bankofgreece.gr
ǿȈȉȅȈǼȁǿǻǹZZZEDQNRIJUHHFHJU
ǺȆȁǾȇȅĭȅȇǿǼȈ
īİȞȚțȑȢʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢȖȚĮĲȠȞĮȚĲȠȪȞĲĮ
1.1

ǼʌȦȞȣȝȓĮȕȐıİȚ ıȤİįȓȠȣ ȀĮĲĮıĲĮĲȚțȠȪ

1.2

ǼȝʌȠȡȚțȒǼʌȦȞȣȝȓĮ

1.3

ǻȚĮțȡȚĲȚțȩȢĲȓĲȜȠȢ

1.4

ȂȠȡĳȒİȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ

 ǹǼİȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȘıĲȘȞǼȜȜȐįĮ
 ȊʌȠțĮĲȐıĲȘȝĮİȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȠıĲȘȞ
ǼȜȜȐįĮ

Į

ȃȠȝȚțȩİʌȠʌĲȚțȩțĮșİıĲȫȢĮȚĲȠȪȞĲȠȢ

1.5

ǻȚİȪșȣȞıȘĲȘȢȑįȡĮȢĲȘȢİĲĮȚȡİȓĮȢ

1.6

ǻȚİȪșȣȞıȘĲȦȞțİȞĲȡȚțȫȞȖȡĮĳİȓȦȞ
İĳȩıȠȞİȓȞĮȚįȚĮĳȠȡİĲȚțȒĮʌȩĲȠʌİįȓȠ

1.7

ȉĮȤȣįȡȠȝȚțȒįȚİȪșȣȞıȘ

1.8

ȉȘȜȑĳȦȞȠĮİʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ

1.9

ǹȡȚșȝȩȢ)D[

1.10

ǻȚİȪșȣȞıȘȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪĲĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ

1.11

ǻȚĮįȚțĲȣĮțȩȢĲȩʌȠȢİĲĮȚȡİȓĮȢ

1.12

ǼțʌȡȩıȦʌȠȚĲȘȢĮȚĲȠȪıĮȢıȤİĲȚțȐȝİĲȘȞ
İȞȜȩȖȦĮȓĲȘıȘ
ȆȡȫĲȠȢİțʌȡȩıȦʌȠȢ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ
ĬȑıȘıȤȑıȘȝİĲȠȞĮȚĲȠȪȞĲĮ
ǻȚİȪșȣȞıȘİȡȖĮıȓĮȢ
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ȉĮȤȣįȡȠȝȚțȒįȚİȪșȣȞıȘ
ǻȚİȪșȞıȘȘȜİțĲȡĲĮȤȝİȓȠȣ
ȉȘȜȑĳȦȞȠİʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ
ǹȡȚșȝȩȢ)D[
ǻİȪĲİȡȠȢİțʌȡȩıȦʌȠȢ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ
ĬȑıȘıȤȑıȘȝİĲȠȞĮȚĲȠȪȞĲĮ
ǻȚİȪșȣȞıȘİȡȖĮıȓĮȢ
ȉĮȤȣįȡȠȝȚțȒįȚİȪșȣȞıȘ
ǻȚİȪșȞıȘȘȜİțĲȡĲĮȤȝİȓȠȣ
ȉȘȜȑĳȦȞȠİʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ
ǹȡȚșȝȩȢ)D[

2. ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢĮȚĲȠȪȞĲȠȢ
2.1

ǹȚĲȠȪȝİȞȘįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ

 ǻȚĮȤİȓȡȚıȘĮʌĮȚĲȒıİȦȞĮʌȩȝȘ
İȟȣʌȘȡİĲȠȪȝİȞĮįȐȞİȚĮ

 ǹʌȩțĲȘıȘĮʌĮȚĲȒıİȦȞĮʌȩȝȘ
İȟȣʌȘȡİĲȠȪȝİȞĮįȐȞİȚĮ

 ǹȞĮȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ
2.2.

ȁȠȚʌȑȢįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢȘȐıțȘıȘĲȦȞȠʌȠȓȦȞ
ȣʌȩțİȚĲĮȚıİțĮșİıĲȫȢĮįİȚȠįȩĲȘıȘȢĮʌȩ
ȖȞȦıĲȠʌȠȓȘıȘȢıİİʌȠʌĲȚțȒįȚȠȚțȘĲȚțȒĮȡȤȒ
ĮȞĮĳȑȡĮĲİțĮȚıȤİĲȚțȩȞȠȝȚțȩʌȜĮȓıȚȠ

(i)

(ii)

(iii)
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2.3.

ȁȠȚʌȑȢįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢʌȑȡĮȞĲȦȞ
ĮȞĮĳİȡȠȝȑȞȦȞıĲȠʌİįȓȠĮȞȦĲȑȡȦ

(i)

(ii)

(iii)

3. ȂȑĲȠȤȠȚ ʌȡȩıȦʌĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ǼȞȩĲȘĲĮ ǹ ʌĮȡ  ȣʌȠʌĮȡ
ȕ)(ĮĮ)(i), (ii), (iii)
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ
ǼʌȦȞȣȝȓĮ

ȈȣȝȝİĲȠȤȒ
ıĲȠȝț
ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ
(%)

įȚțĮȚȫȝĮĲĮ
ȥȒĳȠȣ
(%)

ȆİȡȚȖȡĮĳȒıȤȩȜȚĮ
ʌȤȐȝİıȘ
ıȣȝȝİĲȠȤȒȑȝȝİıȘ
ıȣȝȝİĲȠȤȒİȓįȠȢ
ıȤȑıȘȢıȣȝĳȦȞȓĮȢ
ĮʌȩĲȘȞȠʌȠȓĮ
ʌȡȠțȪʌĲİȚȠ
ȑȜİȖȤȠȢ

ȃȠȝȚțȩțĮșİıĲȫȢ
țĮșİıĲȫȢ
ĮįİȚȠįȩĲȘıȘȢ
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ǻȠȝȒĲȠȣȠȝȓȜȠȣıĲȠȞȠʌȠȓȠĮȞȒțİȚȠĮȚĲȫȞ
ǹȞĮĳȑȡĮĲİİȐȞȘĮȚĲȠȪıĮĮʌȠĲİȜİȓȝȑȡȠȢ ȠȝȓȜȠȣİĲĮȚȡİȚȫȞ
ǵȤȚ
ȃĮȚ
 Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲĮĳĮĲȚțȒȢ ĮʌȐȞĲȘıȘȢ ıĲȠ ʌİįȓȠ  ĮȞȦĲȑȡȦ ıȣȝʌȜȘȡȫıĲİ
țĮĲĮȜȜȒȜȦȢĲȠȞʌĮȡĮțȐĲȦʌȓȞĮțĮ
ǼȓįȠȢȠȝȓȜȠȣ
ıȪȝĳȦȞĮȝİĲȘȞ
ȅįȘȖȓĮ
ȩʌȦȢȚıȤȪİȚ

ȉȡĮʌİȗȚțȩȢĲȠȝȑĮȢ
ǹıĳĮȜȚıĲȚțȩȢ
ĲȠȝȑĮȢ
ȉȠȝȑĮȢ
İʌİȞįȣĲȚțȫȞ
İĲĮȚȡİȚȫȞ

ȀĮĲĮıĲĮĲȚțȒ
İȝʌȠȡȚțȒİʌȦȞȣȝȓĮ
įȚĮțȡȚĲȚțȩȢĲȓĲȜȠȢ
ĲȠȣİʌȚțİĳĮȜȒȢ
ȠȝȓȜȠȣ

ȋȫȡĮ
ȑįȡĮȢ
İʌȚțİĳĮȜ
ȒȢȠȝȓȜȠȣ

ǹȡȝȩįȚĮ
İʌȠʌĲȚțȒ
ĮȡȤȒ

ǹıțȠȪȝİȞİȢ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ

7837

7838

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ȋȡȘȝĮĲȝȚțȩȢ
ȩȝȚȜȠȢİĲİȡȠȖİȞȫȞ
įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ

ǱȜȜȠȢ

5ǻȚȠȚțȘĲȚțȩȈȣȝȕȠȪȜȚȠ± įȚȠȚțȘĲȚțȐıĲİȜȑȤȘ
5.1. ȂȑȜȘǻȚȠȚțȘĲȚțȠȪȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ

ȋȫȡĮțĮĲȠȚțȓĮȢ

ǿįȚȩĲȘĲĮȝȑȜȠȣȢǻȈ
İțĲİȜİıĲȚțȩȝȘ
İțĲİȜİıĲȚțȩ
ȣʌİȪșȣȞȠțĮĲȐĲȘȞ
ȑȞȞȠȚĮ
Aȕ ĮĮ iv) )

ȈȣȝȝİĲȠȤȒȑȢıİ
ǻȈİĲĮȚȡİȓĮȢȫȞ
ȝİĮȞĮĳȠȡȐ
ȚįȚȩĲȘĲĮȢ

5.2. ǼʌȚțİĳĮȜȒȢțȡȓıȚȝȦȞȜİȚĲȠȣȡȖȚȫȞ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ

ȋȫȡĮțĮĲȠȚțȓĮȢ

ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮ

ȁȠȚʌȑȢȚįȚȩĲȘĲİȢ
ʌȤȝȑȜȠȢǻȈ
ĮȚĲȠȪıȘȢȒȐȜȜȘȢ
İĲĮȚȡİȓĮȢ
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6ȋȡȘȝĮĲȠȠȚțȠȞȠȝȚțȑȢʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢȖȚĮĲȠȞĮȚĲȠȪȞĲĮ
6.1. ǶȥȠȢțĮĲĮȕȜȘșȑȞĲȠȢȝİĲȠȤȚțȠȪțİĳĮȜĮȓȠȣĲȠȣĮȚĲȠȪȞĲȠȢ
««««««««««««««««««««««««««««««««««
6ȁȠȚʌȑȢʌȘȖȑȢȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢıĲȠȚȤİȓȦȞʌĮșȘĲȚțȠȪ
............................................................................................................................
6ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢıĲȠȚȤİȓȦȞ İȞİȡȖȘĲȚțȠȪ
«««««««««««««««««««««««««««««««««

īǹȆǹǿȉȅȊȂǼȃǹǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ
ȊʌȠȕȠȜȒ

1

ǼʌȚțȣȡȦȝȑȞȠ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ȀĮĲĮıĲĮĲȚțȠȪ Ȓ ıȤİįȓȠȣ
ȀĮĲĮıĲĮĲȚțȠȪ

Į

ǼʌȚțȣȡȦȝȑȞĮ ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ
ȀĮĲĮıĲĮĲȚțȠȪ

2

ǹʌȠįİȚțĲȚțȩȑȖȖȡĮĳȠĲȘȢįȚİȪșȣȞıȘȢĲȦȞ
țİȞĲȡȚțȫȞȖȡĮĳİȓȦȞ

Į

ȃȠȝȚȝȠʌȠȚȘĲȚțȐȑȖȖȡĮĳĮʌȡȫĲȠȣİțʌȡȠıȫʌȠȣĲȠȣ

ȂȘ
ǻȚĮșȑıȚ
-ȝȩĲȘĲĮ
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ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ
ȕ

ȃȠȝȚȝȠʌȠȚȘĲȚțȐȑȖȖȡĮĳĮįİȣĲȑȡȠȣİțʌȡȠıȫʌȠȣ
ĲȠȣĮȚĲȠȪȞĲȠȢ

4
5
6

ǹʌȠįİȚțĲȚțȩțĮĲȐșİıȘȢĮȡȤȚțȠȪțİĳĮȜĮȓȠȣ
ǹȞĲȓȖȡĮĳȠȝİĲȠȤȠȜȠȖȓȠȣ
ǲȖȖȡĮĳĮĮʌȩĮȞİȟȐȡĲȘĲȘțĮȚĮȟȚȩʌȚıĲȘʌȘȖȒʌȠȣ
ĲİțȝȘȡȚȫȞȠȣȞĲȘȞʌȘȖȒʌȡȠȑȜİȣıȘȢțİĳĮȜĮȓȦȞ
ȆȡȩȖȡĮȝȝĮİʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȒȢįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢĲȘȢ
İĲĮȚȡİȓĮȢ ʌĮȡıȘȝİȓȠį ĲȘȢǼȞȩĲȘĲĮȢǹ
ȅȡȖĮȞȩȖȡĮȝȝĮȝİįȚȐȡșȡȦıȘȠȝȓȜȠȣ ȞȠȝȚțȑȢ
ȠȞĲȩĲȘĲİȢțĮȚĮȞĲȓıĲȠȚȤĮʌȠıȠıĲȐıȣȝȝİĲȠȤȒȢ
ȅȡȖĮȞȦĲȚțȒǻȠȝȒțĮȚįȚȠȚțȘĲȚțȒįȚȐȡșȡȦıȘĲȘȢ
İĲĮȚȡİȓĮȢ ʌĮȡıȘȝİȓȠıĲ ĲȘȢǼȞȩĲȘĲĮȢǹ
ǼȖȤİȚȡȓįȚȠʌȠȜȚĲȚțȫȞțĮȚįȚĮįȚțĮıȚȫȞĲȘȢİĲĮȚȡİȓĮȢ
ʌĮȡıȘȝİȓȠȗ ĲȘȢǼȞȩĲȘĲĮȢǹ
ȅȚțȠȞȠȝȚțȑȢțĮĲĮıĲȐıİȚȢĮȚĲȠȪȞĲȠȢȒțĮȚİĲĮȚȡİȓİȢ
ȠȝȓȜȠȣ ĲİȜİȣĲĮȓĮ2 ȑĲȘİȜİȖȝȑȞİȢțĮĲȐȞȩȝȠ

7
8
9
10
11

12

ȁȠȚʌȐ
ʌĮȡĮțĮȜȫ įȚİȣțȡȚȞȓıĲİ
...........................................................................

ǻǻǾȁȍȈǾ
ȅȚțȐĲȦșȚȣʌȠȖȡȐĳȠȞĲİȢįȘȜȫȞȠȣȝİȣʌİȪșȣȞĮȩĲȚ
Į  ȅȚ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ İȡȦĲȘȝĮĲȠȜȩȖȚȠ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡİȚȢ țĮȚ
ĮȜȘșİȓȢ țĮȚ ıȣȝĳȦȞȠȪȝİ ȞĮ ʌĮȡȑȤȠȣȝİ ıĲȘȞ ȉȡȐʌİȗĮ ĲȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ ĲȣȤȩȞ
ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȑȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ țĮȚ įȚİȣțȡȚȞȓıİȚȢ İȞ ĮȞĮĳȠȡȐ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ
ĮȓĲȘıȘ
ȕ ǲȤȠȣȞȜȘĳșİȓȩȜĮĲĮĮȞĮȖțĮȓĮȝȑĲȡĮȫıĲİȞĮʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚȠȚʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢȖȚĮĲȘ
ȤȠȡȒȖȘıȘĲȘȢȐįİȚĮȢȓįȡȣıȘȢțĮȚȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠȞ
Ȗ  ĬĮİȞȘȝİȡȦșİȓ Ș ȉȡȐʌİȗĮ ĲȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ İȖȖȡȐĳȦȢțĮȚ ĮȝȑıȦȢȖȚĮțȐșİ ĮȜȜĮȖȒ
țĮĲȐ ĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠ ȝİĲĮȟȪ ĲȘȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ȖȚĮ ĲȘ
ȤȠȡȒȖȘıȘ ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ ȓįȡȣıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ʌȚıĲȦĲȚțȠȪ ȚįȡȪȝĮĲȠȢ İȞ ĮȞĮĳȠȡȐ
ʌȡȠȢ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮȚ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ
ĮȓĲȘıȘ
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ǼʌȚʌȜȑȠȞȕİȕĮȚȫȞȠȣȝİȩĲȚ
Į  īȞȦȡȓȗȠȣȝİ ȩĲȚ Ș İț ʌȡȠșȑıİȦȢ Ȓ İȟ ĮȝİȜİȓĮȢ ʌĮȡȠȤȒ ĮȞĮȜȘșȫȞ Ȓ
ʌĮȡĮʌȜĮȞȘĲȚțȫȞʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞıĲȘȞȉȡȐʌİȗĮĲȘȢǼȜȜȐįȠȢıȣȞİʌȐȖİĲĮȚțĮȚʌȠȚȞȚțȑȢ
țȣȡȫıİȚȢ
ȕ ǻȓȞȠȣȝİİȞʌȜȒȡȘİʌȚȖȞȫıİȚĲȦȞİȞȞȩȝȦȞıȣȞİʌİȚȫȞĲȘȡȘĲȒıȣȖțĮĲȐșİıȒȝĮȢ
ıĲȘȞ ȉȡȐʌİȗĮ ĲȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ țĮșȫȢ țĮȚ ıĲȠȣȢ įİȩȞĲȦȢ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȣȢ
ȣʌĮȜȜȒȜȠȣȢ ĲȘȢ ȩʌȦȢ ĮȞĮȗȘĲȒıȠȣȞ ȩʌȠĲİ ĮȣĲȩ țȡȓȞİĲĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ
Įʌȩ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȓĲȠ ȝȑȡȠȢ ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ İʌĮȜȒșİȣıȘ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ įȘȜȫıİȦȞ
țĮȚıĲȠȚȤİȓȦȞ
ǼʌȚȕİȕĮȚȫȞȠȣȝİȩĲȚİȓȝĮıĲİİȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȚȞĮȣʌȠȖȡȐȥȠȣȝİȖȚĮȜȠȖĮȡȚĮıȝȩĲȠȣ
ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ
.....................................................
.....................................................

ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ șȑıȘ
................................

ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ șȑıȘ
................................

ȊʌȠȖȡĮĳȒ  ȊʌȠȖȡĮĳȒ

................................................
ȉȩʌȠȢțĮȚǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻȻ
;Ʌȵȵ82/8.3.2016)
ȵɆɏɈȸɀȰɈɃȿɃȳȻɃɈɉɅɃɉȰ͛

ȵʋʘʆʐʅʀɲʏɻʎɸʏɲɿʌɸʀɲʎɶɿɲʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿʏʉʋɲʌʊʆɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉʏʉʐʔʐʍɿʃʉʑʋʌʉʍʙʋʉʐ
................................................................................................................................................
Ƀɷɻɶʀɸʎɶɿɲʏɻʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎ
ϭ͘Ɉɲʍʏʉɿʖɸʀɲ1.1 ɹʘʎϭ͘5, 2.16, 2.19 ɹʘʎϮ͘Ϯ2, ϯ͘ϭʃɲɿϯ͘Ϯʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉʐ
ɷɸʆ ʍʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɲ ʋʌʊʍʘʋɲ ʏʘʆ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆ ;ŝǀͿ͕ ;ǀͿ ʃɲɿ ;vi) ʏɻʎ
ʐʋʉʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ;ɲɲͿʏɻʎȵʆʊʏɻʏɲʎȰϭʏʉʐȾɸʔɲʄɲʀʉʐȰ͘
2͘Ɉʉɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉʋʌɹʋɸɿʆɲɸʀʆɲɿɷɸʊʆʏʘʎʍʐʅʋʄɻʌʘʅɹʆʉʃɲɿ ʐʋʉɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉɲʋʊʏʉ
ʐʋʊʖʌɸʉ ʋʌʊʍʘʋʉ͘ ȵʔʊʍʉʆ ɷɸʆ ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ɲʐʏʉʋʌʉʍʙʋʘʎ͕ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ
ɶʆɼʍɿʉʐʏɻʎʐʋʉɶʌɲʔɼʎʏʉʐɲʋʊɲʌʅʊɷɿɲ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼɲʌʖɼ͘
3͘ɃʃɸʆʊʎʖʙʌʉʎʅɸʏɳɲʋʊʃɳɽɸɸʌʙʏɻʍɻʍʏʉɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉȴȵɁɸʀʆɲɿ ɸʆɷɸɿʃʏɿʃʊʎʏɻʎ
ɹʃʏɲʍɻʎʏɻʎʍʃʉʋʉʑʅɸʆɻʎɲʋɳʆʏɻʍɻʎ͘
4͘Ʉʏɲʆɷɸʆʐʋɳʌʖʉʐʆɲʌʅʊɷɿɸʎɲʌʖɹʎɶɿɲʏɻʆɹʃɷʉʍɻʏʘʆɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʘʆ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʙʆ͕
ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿɿʍʉɷʑʆɲʅɲɹɶɶʌɲʔɲɲʋʊɲʆɸʇɳʌʏɻʏɻʃɲɿɲʇɿʊʋɿʍʏɻ ʋɻɶɼ͘
5͘ Ɏɸʐɷɸʀʎ ɼ ʋɲʌɲʋʄɲʆɻʏɿʃɹʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ɼ ɸʍʃɸʅʅɹʆɻ ɲʋʊʃʌʐʗɻ ʍɻʅɲʆʏɿʃʙʆ
ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ- ʋɹʌɲʆʏʘʆʋʉɿʆɿʃʙʆɸʐɽʐʆʙʆ- ɽɹʏɸɿʍɸɲʅʔɿʍɴɼʏɻʍɻʏɻʆ ɲʃɸʌɲɿʊʏɻʏɳʏʉʐ
ʔʐʍɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ ʃɲɿ͕ ʃɲʏɳ ʍʐʆɹʋɸɿɲ͕ ʏɻʆ ʃɲʏɲʄʄɻʄʊʏɻʏɳ ʏʉʐ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ɲʋʊʃʏɻʍɻ
ɸɿɷɿʃɼʎʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎɼʏɻʆɲʆɳʄɻʗɻʏʘʆɲɿʏʉʑʅɸʆʘʆʃɲɽɻʃʊʆʏʘʆ͘
6͘Ʉʄɸʎʉɿɸʌʘʏɼʍɸɿʎʋʌɹʋɸɿʆɲɲʋɲʆʏʙʆʏɲɿʋʌʉʍɻʃʊʆʏʘʎɼ͕ʍɸɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɼ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ͕ʆɲ
ɶʀʆɸʏɲɿʍʖɸʏɿʃɼɲʆɲʔʉʌɳʃɲɿʆɲʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿʉɿɲʆɲɶʃɲʀɸʎɷɿɸʐʃʌɿʆʀʍɸɿʎ͘
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7͘ȵʋʀʏʘʆʍʐʆʐʋʉɴɲʄʄʊʅɸʆʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆɼɸɶɶʌɳʔʘʆ͕ʋʌʉʍʏʀɽɸʏɲɿʍʖɸʏɿʃɼ ɲʆɲʔʉʌɳʍʏɻʆ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʋɲʌɳɶʌɲʔʉʃɲɿɸʋɿʍʐʆɳʋʏʉʆʏɲɿʏɲɸʆʄʊɶʘʍʏʉɿʖɸʀɲɼ ɹɶɶʌɲʔɲʘʎɲʌɿɽʅɻʅɹʆɲ
Ʌʌʉʍɲʌʏɼʅɲʏɲ͕ ɲʃʉʄʉʐɽʙʆʏɲʎ ʏɻʆ ʋʌʉʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆɻ ʍʏʉ ʋɲʌʊʆ ʍɸɿʌɳ ɲʌʀɽʅɻʍɻʎ͘ ȸ
ɲʌʀɽʅɻʍɻ ʏʘʆ ʋʌʉʍɲʌʏɻʅɳʏʘʆ ʋɲʌɲʅɹʆɸɿ ɲʅɸʏɳɴʄɻʏɻ͕ ɲʃʊʅɻ ʃɲɿ ʊʏɲʆ ɷɸʆ ʐʋɳʌʖʉʐʆ
ʍʏʉɿʖɸʀɲͬɹɶɶʌɲʔɲʋʉʐɽɲʐʋʉɴʄɻɽʉʑʆ͘
ϴ͘ Ɉʉ ɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ɸʅʋɿʍʏɸʐʏɿʃɳ ʃɲɿ ʍʐʍʏɻʅɹʆɲ ʍʏɻʆ ʋɲʌɲʃɳʏʘ
ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ͗
ɈɆȰɅȵȷȰɈȸɇȵȿȿȰȴɃɇ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȵʋʉʋʏɸʀɲʎɅɿʍʏʘʏɿʃʉʑɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ȵʄɸʐɽɸʌʀʉʐȲɸʆɿɺɹʄʉʐϮϭ
102 50 ͕Ȱɽɼʆɲ
ϴ͘ȳɿɲʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆʋɲʌʉʑʍɲ͕ʋɲʌɲʃɲʄʉʑʅɸʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼʍʏɸ
ʏɲʃɳʏʘɽɿʍʏʉɿʖɸʀɲɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ͗
dɻʄ͗͘;нϯϬͿϮϭϬϯϮϬϱ018, (+30) 2103205019
ȰʌɿɽʅʊʎĨĂǆ͗;нϯϬͿϮϭϬϯϮϬϱϰϬϬ
ȴͬʆʍɻɻʄɸʃʏʌ͘ʏɲʖͬʅɸʀʉʐ͗sec.SecretariatDEPS@bankofgreece.gr
ȻɇɈɃɇȵȿȻȴȰ͗ǁǁǁ͘ďĂŶŬŽĨŐƌĞĞĐĞ͘Őƌ
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ɇʏʉɿʖɸʀɲ ʏʉʐ ʋʌʉʍʙʋʉʐ ʅɸ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʅʋʉʌɸʀ ɻ Ɉʌɳʋɸɺɲ ʏɻʎ ȵʄʄɳɷʉʎ ʆɲ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆɸʀ
ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉʋɲʌʊʆɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ
Ʉʆʉʅɲ

ȵʋʙʆʐʅʉ

ȵʋɳɶɶɸʄʅɲ

ȵʋʘʆʐʅʀɲɸʏɲɿʌɸʀɲʎ

Ɉɲʖʐɷʌʉʅɿʃɼɷɿɸʑɽʐʆʍɻ

ɇʏɲɽɸʌʊʏɻʄɹʔʘʆʉ ;ʅɸʏʉʆʃʘɷɿʃʊʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎͿ

Ⱦɿʆɻʏʊʏɻʄɹʔʘʆʉ ;ʋʌʉɲɿʌɸʏɿʃʊͿ

Ȱʌɿɽʅʊʎ&Ăǆ ;ʅɸʏʉʆʃʘɷɿʃʊʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎͿ
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ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉʐ

ɅȵɆȻȵɍɃɀȵɁȰ
ϭ͘Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆɲʋʉʃʏʙʅɸʆɻʍʐʅʅɸʏʉʖɼ
Ϯ͘Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉʔʐʍɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉ
ϯ͘ ȱʅɸʍɸʎ ɼ ɹʅʅɸʍɸʎ ;ʅɹʍʘ ɸʄɹɶʖʉʐ ɸʆɷɿɳʅɸʍʘʆ ʆʉʅɿʃʙʆ ʋʌʉʍʙʋʘʆͿ ʍʐʅʅɸʏʉʖɹʎ ʍɸ
ʆʉʅɿʃɳʋʌʊʍʘʋɲ͕ɷɿɸʐɽʐʆʏɿʃɹʎɽɹʍɸɿʎ
ϰ͘Ⱦɲʏɲʄʄɻʄʊʏɻʏɲʏʉʐʔʐʍɿʃʉʑʋʌʉʍʙʋʉʐ
ϱ͘Ʌʌʉʍɲʌʏɼʅɲʏɲ
ϲ͘ȴɼʄʘʍɻʹ ȵʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻ
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ϭ͘Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆɲʋʉʃʏʙʅɸʆɻʍʐʅʅɸʏʉʖɼ
1.1 ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʋʌʉʏʀɽɸʍʏɸ ʆɲ ɲʋʉʃʏɼʍɸʏɸ ɹʅʅɸʍɻ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ͕ ʅɹʍʘ ɸʄɹɶʖʉʐ
ɸʆɷɿɳʅɸʍʘʆʆʉʅɿʃʙʆʋʌʉʍʙʋʘʆ͕ʍʏɻʆɸʏɲɿʌɸʀɲ ɲʆɲʔɹʌɲʏɸʏɻʆ ɸʋʘʆʐʅʀɲʏʘʆɸʆɷɿɳʅɸʍʘʆ
ʆʉʅɿʃʙʆʋʌʉʍʙʋʘʆ͕ʍʏɲʉʋʉʀɲɸʀʍʏɸʅɹʏʉʖʉʎ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿ ʏʉʑʗʉʎ;ʍɸʋʉʍʉʍʏʊɸʋʀʏʉɿʎйͿ
ʏɻʎʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎʍɲʎʍɸɲʐʏɳ͘
ȵʋʘʆʐʅʀɲ

йʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ

1.2 Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸ ʏʉ ʍʃʉʋʊ ʃɲɿ ʏɿʎ ʋʌʉʍɷʉʃʀɸʎ ʍɲʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ɲʋʊʃʏɻʍɻ
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ;ʋ͘ʖ͘ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼɸʋɹʆɷʐʍɻ͕ɸʋɸʆɷʐʏɿʃʊʖɲʌʏʉʔʐʄɳʃɿʉͿ͘

1.3 Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸ ʏʉʆ ɲʌɿɽʅʊ ʃɲɿ ʏʉ ɸʀɷʉʎ ;ʃʉɿʆɹʎ ɼ ʋʌʉʆʉʅɿʉʑʖɸʎͿ ʏʘʆ ʅɸʏʉʖʙʆ ʋʉʐ ʏʐʖʊʆ
ʃɲʏɹʖɸʏɸʋʌɿʆ ʏɻʆʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻɲʋʊʃʏɻʍɻʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ͕ʏʉʋʉʍʉʍʏʊɸʋʀʏʉɿʎй ʏʘʆʅɸʏʉʖʙʆ
ʍʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʉʐ ʅɸʏʉʖɿʃʉʑ ʃɸʔɲʄɲʀʉʐ͕ ʏʉʆ ɲʌɿɽʅʊ ʏʘʆ ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ ʗɼʔʉʐΎ ʃɲɿ ʏʉ
ʋʉʍʉʍʏʊɸʋʀʏʉɿʎйʏʘʆɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆʗɼʔʉʐʍʏʉʍʑʆʉʄʉʏʘʆ ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆʗɼʔʉʐΎΎ͘
Ȱʌɿɽʅʊʎ
ʃɲɿ й ʏʘʆ ʅɸʏʉʖʙʆ Ȱʌɿɽʅʊʎ
ʍʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʉʐ ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ
ɸʀɷʉʎʅɸʏʉʖʙʆ
ʅɸʏʉʖɿʃʉʑ
ʗɼʔʉʐΎ
ʃɸʔɲʄɲʀʉʐ

ȱʅɸʍɻ
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ
ȶʅʅɸʍɻ
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ
;ʅɹʍʘɸʄɹɶʖʉʐ
ɸʆɷɿɳʅɸʍʘʆ
ʆʉʅɿʃʙʆ

й
ʏʘʆ
ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ
ʗɼʔʉʐ
ʍʏʉ
ʍʑʆʉʄʉ
ʏʘʆ
ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ
ʗɼʔʉʐΎΎ
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ʋʌʉʍʙʋʘʆͿ

Ύɸɳʆɸʀʆɲɿɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊɲʋʊʏʉʆɲʌɿɽʅʊʏʘʆʅɸʏʉʖʙʆ
ΎΎ ɸɳʆ ɸʀʆɲɿ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊ ɲʋʊ ʏʉ ʋʉʍʉʍʏʊ ɸʋʀ ʏʉɿʎ й ʏʘʆ ʅɸʏʉʖʙʆ ʍʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʉʐ
ʅɸʏʉʖɿʃʉʑʃɸʔɲʄɲʀʉʐ

1.4 Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸ ʏʉʆ ɲʌɿɽʅʊ ʃɲɿ ʏʉ ɸʀɷʉʎ ;ʃʉɿʆɹʎ ɼ ʋʌʉʆʉʅɿʉʑʖɸʎͿ ʏʘʆ ʅɸʏʉʖʙʆ ʋʉʐ ɽɲ
ʃɲʏɹʖɸʏɸʅɸʏɳ ʏɻʆʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻɲʋʊʃʏɻʍɻʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ͕ ʏʉʋʉʍʉʍʏʊɸʋʀʏʉɿʎй ʏʘʆʅɸʏʉʖʙʆ
ʍʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʉʐ ʅɸʏʉʖɿʃʉʑ ʃɸʔɲʄɲʀʉʐ͕ ʏʉʆ ɲʌɿɽʅʊ ʏʘʆ ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ ʗɼʔʉʐΎ ʃɲɿ ʏʉ
ʋʉʍʉʍʏʊɸʋʀʏʉɿʎйʏʘʆɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆʗɼʔʉʐʍʏʉʍʑʆʉʄʉʏʘʆ ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆʗɼʔʉʐΎΎ͘
Ȱʌɿɽʅʊʎʃɲɿ
ɸʀɷʉʎʅɸʏʉʖʙʆ

йʏʘʆʅɸʏʉʖʙʆ
ʍʏʉʍʑʆʉʄʉʏʉʐ
ʅɸʏʉʖɿʃʉʑ
ʃɸʔɲʄɲʀʉʐ

Ȱʌɿɽʅʊʎ
ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ
ʗɼʔʉʐΎ

йʏʘʆ
ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ
ʗɼʔʉʐʍʏʉ
ʍʑʆʉʄʉʏʘʆ
ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ
ʗɼʔʉʐΎΎ

ȱʅɸʍɻ
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ
ȶʅʅɸʍɻ
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ
;ʅɹʍʘɸʄɹɶʖʉʐ
ɸʆɷɿɳʅɸʍʘʆ
ʆʉʅɿʃʙʆ
ʋʌʉʍʙʋʘʆͿ
Ύɸɳʆɸʀʆɲɿɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊɲʋʊʏʉʆɲʌɿɽʅʊʏʘʆʅɸʏʉʖʙʆ
ΎΎ ɸɳʆ ɸʀʆɲɿ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊ ɲʋʊ ʏʉ ʋʉʍʉʍʏʊ ɸʋʀ ʏʉɿʎ й ʏʘʆ ʅɸʏʉʖʙʆ ʍʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʉʐ
ʅɸʏʉʖɿʃʉʑʃɸʔɲʄɲʀʉʐ

1.5 Ʌʌʊʃɸɿʏɲɿʆɲʍʐʅʅɸʏɹʖɸʏɸɸʆɸʌɶɳʍʏɻɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏɻʎɸʏɲɿʌɸʀɲʎ;
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Ʉʖɿ
ɁɲɿȰʆɲʔɹʌɲʏɸɽɹʍɸɿʎɸʐɽʑʆɻʎ/ ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎ/ ʃɲɽɼʃʉʆʏɲʋʉʐʋʌʊʃɸɿʏɲɿʆɲɲʆɲʄɳɴɸʏɸ
ʍʏɻʆɸʏɲɿʌɸʀɲ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

2. Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉʔʐʍɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉ
2.1 Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸʏɻʆɿɷɿʊʏɻʏɲʐʋʊʏɻʆʉʋʉʀɲʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɸʏʉɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ
Ȼɷɿʊʏɻʏɲ ʋʌʉʍʙʋʉʐ ;ɲʆɲʔʉʌɳ ʍʏɻʆ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏɻʎ
Ʌȵȵ8.3.2016))
Ȱ͘Ȱ͘ϭ͘ϭ͘;ɲɲͿ(i)
Ȱ͘Ȱ͘ϭ͘ϭ͘;ɲɲͿ(ii)
Ȱ͘Ȱ͘ϭ͘ϭ͘;ɲɲͿ(iii)
Ȱ͘Ȱ͘ϭ͘ϭ͘;ɲɲͿ(iv)
Ȱ͘Ȱ͘ϭ͘ϭ͘;ɲɲͿ(v)
Ȱ͘Ȱ͘ϭ͘ϭ͘;ɲɲͿ(vi)

2.2 Ʉʆʉʅɲ

2.3 ȵʋʙʆʐʅʉ

2.4 ɄʆʉʅɲɅɲʏʌʊʎ

2.5 ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɶɹʆʆɻʍɻʎ
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2.6 ɍʙʌɲʃɲɿʋʊʄɻɶɹʆʆɻʍɻʎ

2.7 ɇʏʉɿʖɸʀɲ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ ;ɸɳʆ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ ʃɳʏʉɿʃʉ ȵʄʄɳɷʉʎͿ ɼ ȴɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐ ;ɶɿɲ ʃɳʏʉɿʃʉ
ʅɻȵʄʄɳɷʉʎͿ
ȰʌɿɽʅʊʎȴɸʄʏʀʉʐɈɲʐʏʊʏɻʏɲʎͬȴɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐ͗
Ȱʌʖɼɹʃɷʉʍɻʎ͗
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɹʃɷʉʍɻʎͬʄɼʇɻʎ;ɸɳʆʋʌʊʃɸɿʏɲɿɶɿɲȴɿɲɴɲʏɼʌɿʉͿ͗
Ʌɲʌɲʃɲʄʙ ɸʋɿʍʐʆɳʗʏɸ͕ ʘʎ Ʌʌʉʍɳʌʏɻʅɲ ϭ͕ ɸʋɿʃʐʌʘʅɹʆʉ ɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ʏʉʐ ȴɸʄʏʀʉʐ ʏɻʎ
ȰʍʏʐʆʉʅɿʃɼʎʍɲʎɈɲʐʏʊʏɻʏɲʎɼʏʉʐȴɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐʍɲʎ͘
2.8 Ȼɽɲɶɹʆɸɿɸʎʃɲɿʏʌʊʋʉʎɲʋʊʃʏɻʍɼʎʏɻʎͬʏʉʐʎ;ɶɹʆʆɻʍɻ͕ʋʉʄɿʏʉɶʌɳʔɻʍɻ͕ɶɳʅʉʎͿ

Ʌɲʌɲʃɲʄʙɸʋɿʍʐʆɳʗʏɸ͕ʍʏʉɅʌʉʍɳʌʏɻʅɲϭ͕ɲʋʉɷɸɿʃʏɿʃɳɹɶɶʌɲʔɲʘʎʋʌʉʎʏɿʎʐʔɿʍʏɳʅɸʆɸʎ
ɿɽɲɶɹʆɸɿɸʎ͘
2.9 Ɉʌɹʖʉʐʍɲɷɿɸʑɽʐʆʍɻʃɲʏʉɿʃʀɲʎ
Ʌɲʌɲʃɲʄʙ ɲʆɲʔɹʌɲʏɸ ʏɻ ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ ʍɲʎ͘ ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɹʖɸʏɸ ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ
ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ ʃɲɿ ɸʃʏʊʎ ȵʄʄɳɷʉʎ͕ ʋɲʌɲʃɲʄʙ ɲʆɲʔɹʌɸʏɸ ʃɲɿ ɲʐʏɼ͘ ȵɳʆ ɷɿɲʅɹʆɸʏɸ ʅʊʆʉ ɸʃʏʊʎ
ȵʄʄɳɷʉʎɲʆɲʔɹʌɲʏɸʏɻɷɿɸʑɽʐʆʍɻʍɲʎɸʋɿʍɻʅɲʀʆʉʆʏɲʎʏʉ ʋɲʌɲʃɳʏʘʋʄɲʀʍɿʉ͘
Ƀɷʊʎ
Ȱʌɿɽʅʊʎ
Ʌʊʄɻ
ɍʙʌɲ
Ɉɲʖʐɷʌʉʅɿʃʊʎʃʙɷɿʃɲʎ
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Ƀɷʊʎ
Ȱʌɿɽʅʊʎ
Ʌʊʄɻ
ɍʙʌɲ
Ɉɲʖʐɷʌʉʅɿʃʊʎʃʙɷɿʃɲʎ

ȴɿɲʅɹʆʘɸʃʏʊʎȵʄʄɳɷʉʎʃɲɿɷɸʆɹʖʘɷɿɸʑɽʐʆʍɻʃɲʏʉɿʃʀɲʎʍʏɻʆȵʄʄɳɷɲ͘
2.10 Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸʏʐʖʊʆ ʍʖɹʍɸɿʎɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆɸʎʍʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸ͘ʏɻʎʋɲʌ͘ϱʏʉʐɳʌɽʌʉʐϭ
ʏʉʐʆ͘ϰϯϱϰͬϮϬϭϱ

2.11
ȵʋɿʍʐʆɳʗʏɸʘʎɅʌʉʍɳʌʏɻʅɲ2 ʏʉɴɿʉɶʌɲʔɿʃʊʍɲʎʍɻʅɸʀʘʅɲ, ʍʏʉʉʋʉʀʉ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ:
- ʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ʃɲɿ ʃɲʏɳʌʏɿʍɼ ʍɲʎ͘ ;ɸʋɿʍʐʆɳʋʏʉʆʏɲʎ ʏɲ ʉɿʃɸʀɲ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳͿ
- ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʍɲʎɸʅʋɸɿʌʀɲ (ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲʎʏʐʖʊʆʋɿʍʏʘʏɿʃɳͬʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃɳ
ɿɷʌʑʅɲʏɲ ɼ ɳʄʄʉʐʎ ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ ʏʉʐ ɸʐʌʑʏɸʌʉʐ ʖʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʉʑ ʏʉʅɹɲ͕ ʅɸ ʏʉʐʎ
ʉʋʉʀʉʐʎʍʐʆɸʌɶɳɺɸʍʏɸɼɹʖɸʏɸʍʐʆɸʌɶɲʍʏɸʀʃɲɿʏɻʅʉʌʔɼʏɻʎʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎɲʐʏɼʎͿ
- ʏʌɹʖʉʐʍɲɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻ

2.12 ȶʖɸʏɸʋʉʏɹɸʍɸʀʎʘʎʔʐʍɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿɲɷʐʆɲʅʀɲʋʄɻʌʘʅɼʎ ʖʌɻʅɲʏɿʃʙʆ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ ʅɸ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʆɲ ɹʖɸʏɸ ɺɻʏɼʍɸɿ ʏɻ ʌʑɽʅɿʍɼ ʏʉʐʎ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʋɿʍʏʘʏɹʎ ʍɲʎ͖
Ʌʙʎɷɿɸʐɽɸʏɼɽɻʃɸɻɲɷʐʆɲʅʀɲʋʄɻʌʘʅɼʎʏʘʆʉʔɸɿʄʙʆ͖ȵʃʃʌɸʅɸʀʍʖɸʏɿʃɼʐʋʊɽɸʍɻ͖

7851

7852

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸ ʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʏɿʎ ʉɿʃɸʀɸʎ ɹʆʆʉʅɸʎ ʍʐʆɹʋɸɿɸʎ ɼ ʃʐʌʙʍɸɿʎ
ʋʉʐɸʆɷɸʖʉʅɹʆʘʎɸʋɿɴʄɼɽɻʃɲʆ͘

2.13 Ȱʋɲʆʏɼʍɲʏɸʏɻʆʘʎɳʆʘɸʌʙʏɻʍɻ2.12 ɸʆɲʆɲʔʉʌɳʋʌʉʎʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉ ʅɸʏʉʉʋʉʀʉ
ʐʋɼʌʇɲʏɸʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉʎʅɸʍʏɸʆʉʑʎɷɸʍʅʉʑʎ͕ʃɲʏɳʏɻʆɹʆʆʉɿɲʏɻʎʋɲʌ͘ 35 ʏʉʐɲʌ͘3 ʏʉʐʆ͘
4261/2014͕ ʃɲɿ ɸʆ ɲʆɲʔʉʌɳ ʋʌʉʎ ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ ʏʉʐ ʉʋʉʀʉʐ ɷɿɲʏɸʄɹʍɲʏɸ ʅɹʄʉʎ ʏʉʐ
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐɼɷɿɸʐɽʐʆʏɿʃʊʍʏɹʄɸʖʉʎʏʘʆʃʌʀʍɿʅʘʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʙʆ͘

2.14 ȶʖɸʏɸ ʋʉʏɹ ʏɸɽɸʀ͕ ʍɸ ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ʖʙʌɲ͕ ʍɸ ʃɲɽɸʍʏʙʎ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎ ɲʔɸʌɸɶɶʐʊʏɻʏɲʎ
;ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆɻʎ ʏʐʖʊʆ ʃɲʏɲʖʙʌɿʍɻʎ ʍɸ ʅɻʏʌʙʉ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʋɿʍʏʉʄɻʋʏɿʃɼʎ
ɿʃɲʆʊʏɻʏɲʎʅɸɲʌʆɻʏɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲ)
2.15 Ʌɸʌɿɶʌɳʗʏɸ ʏɻʆ ʏʌɹʖʉʐʍɲ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʘʆ ʉʔɸɿʄʙʆ ʍɲʎ͘ ȶʖɸʏɸ ʋʌʉɴɸʀ ʍɸ ʋɲʌʉʖɼ
ɸɶɶʐɼʍɸʘʆɼɷɸʍʅɸʑʍɸʘʆ͖
ȶʖɸɿʃɲʏɲʋɹʍɸɿʐʋɹʌʏʌʀʏʉʐɸɶɶʐɻʏɿʃɼɸʋɿʍʏʉʄɼʋʉʐɸʃɷʊɽɻʃɸɲʋʊɸʍɳʎɼɶɿɲʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊ
ʍɲʎ͖

2.16 Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸ ʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎ ɶɿɲ ʏʉʑʗʉʎ ʃɲɿ ʏɻʆʋʌʉɹʄɸʐʍɻʏʘʆ ɿɷʀʘʆ ɷɿɲɽɸʍʀʅʘʆ ʋʉʐ
ɽɲ ɷɿɲʏɸɽʉʑʆ ɲʋʊ ʋʌʉʍʘʋɿʃɳ ʍɲʎ ʃɸʔɳʄɲɿɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʊʃʏɻʍɻ ʏɻʎ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎ
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ʃɲɿ ʏʉʆ ʏʌʊʋʉ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ ɲʐʏɼʎ  ;ʋ͘ʖ͘ ʀɷɿɲ ɷɿɲɽɹʍɿʅɲ͕ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ
ɲʋʊ ʖʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʊ ʉʌɶɲʆɿʍʅʊ͕ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʊʌʘʆ ɲʐʏɼʎ͕ ʊʋʘʎ ɷɿɳʌʃɸɿɲ͕
ʃʊʍʏʉʎ͕ɸʇɲʍʔɲʄʀʍɸɿʎ ʃ͘ʉ͘ʃ͘Ϳ.
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2.17 Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸ ʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ʃɸʔɲʄɲʀʘʆ ɲʆɲʔʉʌɿʃɳ ʅɸ ʏʉ ʋʉʍʊ ʋʉʐ ɽɲ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀɶɿɲʏɻʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʏɻʎʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎʍɲʎʍʏɻʆɸʏɲɿʌɸʀɲ͘ɇʖɸʏɿʃɳ ɹɶɶʌɲʔɲ
;ʋ͘ʖ͘ʍʑʅɴɲʍɻɷɲʆɸʀʉʐ͕ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɼɷɼʄʘʍɻʃʄʋͿɶɿɲʏɻʆɸʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻʏʘʆɷɻʄʙʍɸʘʆʋʉʐ
ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿʍʏɿʎɸʌʘʏɼʍɸɿʎɲʋʊϮ͘ϮϯɹʘʎϮ͘ϮϱɸʋɿʍʐʆɳʋʏʉʆʏɲɿʘʎɅʌʉʍɳʌʏɻʅɲ3.

2.18 Ʌɸʌɿɶʌɳʗʏɸ ʏʐʖʊʆ ʍʐʅʔɹʌʉʆʏɲ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎ ɼ ʅɻ ʔʑʍɸʘʎ͕ ʃɲɽʙʎ ɸʋʀʍɻʎ ʏɿʎ ʍʖɹʍɸɿʎ
ʋʉʐ ɷɿɲʏɻʌɸʀʏɸʅɸ͗
ͻʅɸʏʊʖʉʐʎʏɻʎɸʏɲɿʌɸʀɲʎ,
ͻʋʌʊʍʘʋɲʋʉʐʃɲʏɹʖʉʐʆɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲʗɼʔʉʐʍʏɻʆɸʏɲɿʌɸʀɲ,
ͻ ʅɹʄɻ ;ɼ ʐʋʉʗɼʔɿɲ ʅɹʄɻͿ ʏʉʐ ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑ ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ ɼ ɷɿɸʐɽʐʆʏɿʃɳ ʍʏɸʄɹʖɻ ʏʘʆ
ʃʌʀʍɿʅʘʆʄɸɿʏʉʐʌɶɿʙʆʏɻʎɸʏɲɿʌɸʀɲʎ,
ͻʏɻʆɸʏɲɿʌɸʀɲ,
ͻʆʉʅɿʃɳʋʌʊʍʘʋɲʏʉʐʉʅʀʄʉʐʍʏʉʆʉʋʉʀʉʐʋɳɶɸʏɲɿɻɸʏɲɿʌɸʀɲ.

2.19 Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸɸʆɷɸʖʊʅɸʆɸʎʍʐʅʔʘʆʀɸʎʋʉʐɹʖɸʏɸ ɼʍʃʉʋɸʑɸʏɸʆɲʍʐʆɳʗɸʏɸʅɸʆɹʉʐʎʃɲɿ
ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉʐʎ ʅɸʏʊʖʉʐʎ ʏɻʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ͕ ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ɲʔʉʌʉʑʆ ʏɻʆ ɸʆ ʄʊɶʘ ɸʏɲɿʌɸʀɲ ʃɲɿ
ʋɸʌɿɶʌɳʗɲʏɸʏʉʐʎʊʌʉʐʎʋʉʐʋɸʌɿɹʖʉʆʏɲɿʍɸɲʐʏɹʎ͘

2.20 Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸʍʐʆʏʉʆɿʍʅɹʆɸʎʋʌɳʇɸɿʎʍɲʎ͕ʃɲʏɳʏɻʆɹʆʆʉɿɲʏɻʎʋɲʌ͘ϱʏʉʐɳʌɽʌʉʐϮϯʏʉʐ
ʆ͘ϰϮϲϭͬϮϬϭϰɼʋʌɳʇɸɿʎɷɿɲʌʃʉʑʎʃʉɿʆɼʎʋʉʄɿʏɿʃɼʎʅɸʏʌʀʏɲʅɹʌɻ;ʋ͘ʖ͘ʍʐʆɸɿʍʔʉʌɳʏʌʀʏʘʆ
ʍʏɻ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ ʏɻʎ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ʍɲʎ͕ ʅɹʍɲ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ʍɲʎ ʍʏʉʐʎ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑʎ
ɷɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʎ͕ʅɸʄʄʉʆʏɿʃɹʎʉʌɶɲʆʘʏɿʃɹʎɷɿɸʐɽɸʏɼʍɸɿʎʃ͘ʉ͘ʃ͘Ϳ͘

7853
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2.21 Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸ ʏʐʖʊʆ ʋʌʉʔʉʌɿʃɹʎ ɼ ɶʌɲʋʏɹʎ ʍʐʅʔʘʆʀɸʎ ʅɸ ʏʌʀʏʉ ʋʌʊʍʘʋʉ ;ʔʐʍɿʃʊ ɼ
ʆʉʅɿʃʊͿʉɿʉʋʉʀɸʎɽɲɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆʏʉʆʏʌʊʋʉɳʍʃɻʍɻʎʏʘʆɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆʗɼʔʉʐʍɲʎ͘

2.22 Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸɲʆɲʄʐʏɿʃɳʏʉʋʉʍʉʍʏʊʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎʍʏʉʅɸʏʉʖɿʃʊʃɸʔɳʄɲɿʉʃɲɿʏʉʋʉʍʉʍʏʊ
ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆʗɼʔʉʐʋʉʐʃɲʏɹʖʉʆʏɲɿɶɿɲʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʍɲʎɲʋʊʏʌʀʏʉʐʎʃɲʏɳʏɻʆɹʆʆʉɿɲʏʘʆ
ʋɲʌɲɶʌɳʔʘʆ ϭ ʃɲɿ Ϯ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ Ϯϴ ʏʉʐ ʆ͘ ϰϮϲϭͬϮϬϭϰ͕ ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ͕ ɷɿɸʐʃʌɿʆʀɺʉʆʏɲʎ ʏɿʎ
ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɸʎɹʆʆʉʅɸʎʍʖɹʍɸɿʎ͘

7855
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ϯ͘ȱʅɸʍɸʎɼɹʅʅɸʍɸʎ;ʅɹʍʘɸʄɹɶʖʉʐɸʆɷɿɳʅɸʍʘʆʆʉʅɿʃʙʆʋʌʉʍʙʋʘʆͿʍʐʅʅɸʏʉʖɹʎʍɸ
ʆʉʅɿʃɳʋʌʊʍʘʋɲ͕ɷɿɸʐɽʐʆʏɿʃɹʎɽɹʍɸɿʎ
3.1 Ⱦɲʏɹʖɸʏɸʃɳʋʉɿɲɷɿɸʐɽʐʆʏɿʃɼɽɹʍɻʍɸʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉʍʏɻʆȵʄʄɳɷɲɼʍʏʉɸʇʘʏɸʌɿʃʊ͖
Ʉʖɿ
ɁɲɿȰʆɲʔɹʌɲʏɸʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎ
ȵʋʘʆʐʅʀɲʆʉʅɿʃʉʑʋʌʉʍʙʋʉʐ

Ɍʑʍɻɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ

3.2 Ⱦɲʏɹʖɸʏɸ ɳʅɸʍɲ ɼ ɹʅʅɸʍɲ͕ ʅɹʍʘ ɸʄɹɶʖʉʐ ɸʆɷɿɳʅɸʍʘʆ ʆʉʅɿʃʙʆ ʋʌʉʍʙʋʘʆ͕ ϭϬй ɼ
ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉ ʏʉʐ ʅɸʏʉʖɿʃʉʑ ʃɸʔɲʄɲʀʉʐ ɼ ʏʘʆ ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ ʗɼʔʉʐ ɳʄʄʘʆ ʆʉʅɿʃʙʆ
ʋʌʉʍʙʋʘʆʍʏɻʆȵʄʄɳɷɲɼʍʏʉɸʇʘʏɸʌɿʃʊ͖
Ʉʖɿ
ɁɲɿȰʆɲʔɹʌɲʏɸʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʏʉɸʀɷʉʎʏɻʎʏʐʖʊʆʍʖɹʍɻʎʋʉʐʐʋɳʌʖɸɿ
ȵʋʘʆʐʅʀɲʆʉʅɿʃʉʑ
ʋʌʉʍʙʋʉʐ

Ɍʑʍɻ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ

Ʌʉʍʉʍʏʊ
ɇʐʅʅɸʏʉʖɼʎ

ȵʀɷʉʎɇʖɹʍɻʎ
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ϰ͘Ⱦɲʏɲʄʄɻʄʊʏɻʏɲʏʉʐʔʐʍɿʃʉʑʋʌʉʍʙʋʉʐ
4.1 ȶʖɸʏɸʋʉʏɹʃɲʏɲɷɿʃɲʍʏɸʀɶɿɲʋʉɿʆɿʃʊɲɷʀʃɻʅɲʍʏɻʆȵʄʄɳɷɲɼʍʏʉɸʇʘʏɸʌɿʃʊ͖
ȵʋɿʍʐʆɳʗʏɸ͕ ʘʎ Ʌʌʉʍɳʌʏɻʅɲ 4͕ ɸʋɿʃʐʌʘʅɹʆʉ ɲʆʏʀɶʌɲʔʉ Ʌʉɿʆɿʃʉʑ ɀɻʏʌʙʉʐ ɷɿʃɲʍʏɿʃʉʑ
ʏʑʋʉʐ͕ʋʉʐɹʖɸɿɸʃɷʉɽɸʀɲʌʅʉɷʀʘʎ͘
Ʉʖɿ

Ɂɲɿ

Ȱʆʆɲɿ͕ɲʆɲʔɹʌɲʏɸʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎ͘

4.2 ȶʖɸʏɸʋʉʏɹʃɲʏɲɷɿʃɲʍʏɸʀ͕ʍʏɻʆȵʄʄɳɷɲɼ ʍʏʉɸʇʘʏɸʌɿʃʊ͕ɶɿɲɲɷʀʃɻʅɲ ʋʉʐʍʐʆɷɹɸʏɲɿʅɸ
ʏʌɲʋɸɺɿʃɹʎ͕ ɸʋɸʆɷʐʏɿʃɹʎ͕ ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɹʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ͕ ʅɹʍɲ ʋʄɻʌʘʅʙʆ͕ ɲʔɸʌɸɶɶʐʊʏɻʏɲ͕
ʃɲʏɲʆɲʄʘʏɿʃɼʋʀʍʏɻ͕ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʃɲʏɲʆɲʄʘʏɼ͕ʇɹʋʄʐʅɲʖʌɼʅɲʏʉʎ͕ʖɸɿʌɲɶʙɶɻʍɻʏɻʎɲɶʉʌɳʎ͕
ɲɽɹʅɿʏɻ ʖʌɼʍɻ ʋʌʉʆʉʅɿɲʃʙʆ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ͕ ʏʉʃʉɶʄʐʔʀɲ͕ ɷʀʃɲɿʉ ɸʏɲɿʌɸɿʙʆ͕ ʋʏʙʖɸʐʍɻ͕
ɲʋɳʏɻ͕ɲʋɿʍʏʀɲ͕ʐʋɸʇɲʀʌɸʍɻ͕ʔʉʌʉɷɿɲʔʐɶɼ͖
Ʉʖɿ

Ɂɲɿ

Ȱʆʆɲɿ͕ɲʆɲʔɹʌɲʏɸʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎ͘

4.3 ȵʃʃʌɸʅɸʀɲʐʏɼʏɻʍʏɿɶʅɼʍʏɻʆȵʄʄɳɷɲɼʍʏʉɸʇʘʏɸʌɿʃʊʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸɲʍʏɿʃɼɼɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼ
ɼʋʉɿʆɿʃɼɹʌɸʐʆɲɼɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ͖
Ʉʖɿ

Ɂɲɿ

Ȱʆʆɲɿ͕ɲʆɲʔɹʌɲʏɸʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎ͘
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4.4 ȶʖɸʏɸʋʉʏɹʃɲʏɻɶʉʌɻɽɸʀ͕ʃɲʏɲɷɿʃɲʍɽɸʀ͕ʐʋʉɴʄɻɽɸʀʍɸɹʌɸʐʆɲɶɿɲɲʍʏɿʃʊɼɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ɼ
ʋʉɿʆɿʃʊ ɲɷʀʃɻʅɲ͖
Ʉʖɿ

Ɂɲɿ

Ȱʆʆɲɿ͕ɲʆɲʔɹʌɲʏɸʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎ͘

4.5 ȵʃʃʌɸʅʉʑʆʉʔɸɿʄɹʎʋʌʉʎɷɻʅʊʍɿʉʐʎʔʉʌɸʀʎɼ ɿɷɿʙʏɸʎ͕ʉɿʉʋʉʀɸʎɸʀʏɸɸʀʆɲɿɸʃʏɸʄɸʍʏɹʎ͕
ɸʀʏɸɻɸʃʏɹʄɸʍɻɲʐʏʙʆɹʖɸɿɲʆɲʍʏɲʄɸʀʍʏɻʆȵʄʄɳɷɲɼʍʏʉɸʇʘʏɸʌɿʃʊ͖
Ʉʖɿ

Ɂɲɿ

Ȱʆʆɲɿ͕ɲʆɲʔɹʌɲʏɸʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎ͘

4.6 ȶʖɸʏɸ ʋʉʏɹ͕ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ɼ ʍʏʉ ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ͕ ɸʍɸʀʎ ʘʎ ʔʐʍɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ͕ ʐʋɲʖɽɸʀ ʍɸ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɹʎ ɼ ʋɸɿɽɲʌʖɿʃɹʎ ʃʐʌʙʍɸɿʎ ɸʋɿɴɲʄʄʊʅɸʆɸʎ ɲʋʊ ɸʋʉʋʏɿʃɹʎ ɲʌʖɹʎ͕ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɹʎ
ɸʆʙʍɸɿʎɼʃʐɴɸʌʆɻʏɿʃʉʑʎʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎɸʇɲɿʏʀɲʎʅɻʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻʎʍɸɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏɻʎʃɸʀʅɸʆɻʎ
ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ͖ȵʃʃʌɸʅɸʀʍʖɸʏɿʃɼʐʋʊɽɸʍɻ͖
ȵʋʀ ʃɲʏɲʔɲʏɿʃɼʎ ɲʋɳʆʏɻʍɻʎ ɲʆɲʔɹʌɲʏɸ ʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎ ;ɸʀɷʉʎ ʋʉɿʆɼʎ͕ ɲʌʅʊɷɿɲ ɲʌʖɼ͕
ʍʑʆʏʉʅɻʋɸʌɿɶʌɲʔɼͿ͘

4.7 Ȱʋɲʆʏɼʍɲʏɸ ʏɻʆʘʎ ɳʆʘɸʌʙʏɻʍɻϰ͘6 ɸʆɲʆɲʔʉʌɳʋʌʉʎ ʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉʅɸ ʏʉʉʋʉʀʉ
ʐʋɼʌʇɲʏɸʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉʎʅɸʍʏɸʆʉʑʎɷɸʍʅʉʑʎ͕ʃɲʏɳʏɻʆɹʆʆʉɿɲʏɻʎʋɲʌ͘ϯϱʏʉʐɲʌ͘3 ʏʉʐʆ͘
4261/2014͕ʃɲɽʙʎɸʋʀʍɻʎɸʆɲʆɲʔʉʌɳʋʌʉʎʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉʍʏʉ ʉʋʉʀʉɷɿɲʏɸʄɹʍɲʏɸʅɹʄʉʎ
ʏʉʐȴɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐɼɷɿɸʐɽʐʆʏɿʃʊʍʏɹʄɸʖʉʎʏʘʆʃʌʀʍɿʅʘʆʄɸɿʏʉʐʌɶɿʙʆ͘

7857
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4.8 ȶʖʉʐʆ ʋʉʏɹ ʋʌʊʍʘʋɲ ʅɸ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɷɿɲʏɻʌɸʀʏɸ ʍʖɹʍɸɿʎ͕ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɹʆʆʉɿɲ ʏʘʆ
ʋɲʌɲɶʌɳʔʘʆ ϭ ʃɲɿ Ϯ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ Ϯϴ ʏʉʐ ʆ͘ ϰϮϲϭͬϮϬϭϰ͕ ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ͕ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ɼ ʏʉ
ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ͕ ɸʅʋʄɲʃɸʀ ʍɸ ɷɿʃɲʍʏɿʃʊ ɲɶʙʆɲ ɼ ʍʐʆɳʗɸɿ ɷɿʃɲʍʏɿʃʊ ʍʐʅɴɿɴɲʍʅʊ ʋʉʐ ʆɲ ɸʀʖɸ
ʉʐʍɿɲʍʏɿʃɹʎɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎʍʏɻʆʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʍɲʎʃɲʏɳʍʏɲʍɻ͖
ȵʋʀʃɲʏɲʔɲʏɿʃɼʎ ɲʋɳʆʏɻʍɻʎ ɲʆɲʔɹʌɲʏɸʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʃɲɿʏɿʎ ʋʉɿʆɹʎ
ʋʉʐɸʆɷɸʖʉʅɹʆʘʎʐʋʉɴʄɼɽɻʃɲʆ͘

4.9 ȶʖʉʐʆʋʉʏɹʋʌʊʍʘʋɲʅɸʏɲʉʋʉʀɲɷɿɲʏɻʌɸʀʏɸʍʖɹʍɸɿʎ͕ʃɲʏɳʏɻʆɹʆʆʉɿɲʏʘʆ ʋɲʌɲɶʌɳʔʘʆ
ϭ ʃɲɿ Ϯ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ Ϯ8 ʏʉʐ ʆ͘ 4261/2Ϭϭϰ͕ ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ͕ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ɼ ʏʉ ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ
ʃɲʏɻɶʉʌɻɽɸʀ͕ ʃɲʏɲɷɿʃɲʍɽɸʀ͕ ʐʋʉɴʄɻɽɸʀ ʍɸ ɹʄɸɶʖʉ ɼ ɲʆɲʅɸɿʖɽɸʀ ʍɸ ɹʌɸʐʆɸʎ ɶɿɲ ʋʉɿʆɿʃɹʎ͕
ɲʍʏɿʃɹʎ ʃɲɿ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɹʎ ɷɿʃɲʍʏɿʃɹʎ ɷɿɲʅɳʖɸʎ ɸʋʀ ʍʐʆɲʔʙʆ ʅɸ ʏʉ ɲʀʏɻʅɲ ʐʋʉɽɹʍɸʘʆ ʍʏɻʆ
ȵʄʄɳɷɲɼʍʏʉɸʇʘʏɸʌɿʃʊ͖
ȵʋʀʃɲʏɲʔɲʏɿʃɼʎ ɲʋɳʆʏɻʍɻʎ ɲʆɲʔɹʌɲʏɸʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʃɲɿʏɿʎ ʋʉɿʆɹʎ
ʋʉʐɸʆɷɸʖʉʅɹʆʘʎʐʋʉɴʄɼɽɻʃɲʆ͘

4.10 ȶʖɸɿʐʋʉɴʄɻɽɸʀɲʀʏɻʍɻɶɿɲʃɼʌʐʇɻʍɸʋʏʙʖɸʐʍɻɼɶɿɲʐʋɲɶʘɶɼʍɸɹʏɸʌɻʋɲʌɸʅʔɸʌɼ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲɸɿʎɴɳʌʉʎʍɲʎɸʀʏɸɲʋʊɸʍɳʎ ʏʉʆʀɷɿʉɸʀʏɸɲʋʊʉʋʉɿʉʆɷɼʋʉʏɸʏʌʀʏʉʍʏɻʆȵʄʄɳɷɲ
ɼʍʏʉɸʇʘʏɸʌɿʃʊ͖
Ʉʖɿ Ɂɲɿ4.11 ȶʖɸɿ ɸʃɷʉɽɸʀ ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ ɷɿʃɲʍʏɻʌʀʉʐ ɶɿɲ ʃɼʌʐʇɻ ʏɻʎ ʋʏʙʖɸʐʍɻʎ ɸɿʎ
ɴɳʌʉʎ ʍɲʎ͕ ɹʖʉʐʆ ʍʔʌɲɶɿʍʏɸʀ ʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃɳ ʍɲʎ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɸʀʖɲʏɸ ɶɸʆɿʃʊʏɸʌɻ
ɲʆɳʅɸɿʇɻʍɸʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸɲʋʊʏɿʎɲʆʘʏɹʌʘʋʌɳʇɸɿʎ͖ȵʃʃʌɸʅɸʀʍʖɸʏɿʃɼʐʋʊɽɸʍɻ͖
Ʉʖɿ

Ɂɲɿ

Ȱʆʆɲɿ͕ɲʆɲʔɹʌɲʏɸʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎ͘
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ȵʋɿʍʐʆɳʗʏɸ͕ʘʎɅʌʉʍɳʌʏɻʅɲ5͕Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊʋɸʌʀʅɻʃɼʌʐʇɻʎʍɸʋʏʙʖɸʐʍɻ͘
4.12 ȶʖɸɿ ʋʉʏɹ͕ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ɼ ʍʏʉ ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ͕ ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ ʅɸ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʐʋɼʌʇɲʏɸ
ʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉʎʅɸʍʏɸʆʉʑʎɷɸʍʅʉʑʎ͕ʃɲʏɳʏɻʆɹʆʆʉɿɲʏɻʎʋɲʌ͘ϯϱʏʉʐɲʌ͘ϯʏʉʐʆ͘4261/2014
ɼ ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ ʍʏʉ ʉʋʉʀʉ ɷɿɲʏɸʄɹʍɲʏɸ ʅɹʄʉʎ ʏʉʐ ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑ ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ ɼ
ɷɿɸʐɽʐʆʏɿʃʊ ʍʏɹʄɸʖʉʎ ʏʘʆ ʃʌʀʍɿʅʘʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʙʆ ʃɻʌʐʖɽɸʀ ʍɸ ʋʏʙʖɸʐʍɻ͕ ʏɸɽɸʀ ʐʋʊ
ʃɲɽɸʍʏʙʎ ɸʋɿʏʌʉʋɸʀɲʎ͕ ʄɼʗɻʎ ɲʆɲɶʃɲʍʏɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ ɼ ɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ɼ ɹʖɸɿ ʐʋʉɴʄɻɽɸʀ
ɲʀʏɻʍɻʃɼʌʐʇɼʎʏʉʐʍɸʋʏʙʖɸʐʍɻ͖
ȵʃʃʌɸʅɸʀʍʖɸʏɿʃɼʐʋʊɽɸʍɻ͖
Ʉʖɿ

Ɂɲɿ

Ȱʆʆɲɿ͕ɲʆɲʔɹʌɲʏɸʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎ͘

4.13 ȵʃʃʌɸʅʉʑʆʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎʍʏɻʆʉʋʉʀɲɲʍʃʉʑʍɲʏɸʃɲɽɼʃʉʆʏɲ
ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼɼɷɿɲʏɸʄɹʍɲʏɸʅɹʄʉʎʏʉʐȴɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐɼɷɿɸʐɽʐʆʏɿʃʊʍʏɹʄɸʖʉʎʏʘʆ
ʃʌʀʍɿʅʘʆʄɸɿʏʉʐʌɶɿʙʆʍʏɻʆȵʄʄɳɷɲɼʍʏʉɸʇʘʏɸʌɿʃʊ͖
Ʉʖɿ

Ɂɲɿ

Ȱʆʆɲɿ͕ɲʆɲʔɹʌɲʏɸʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎ͘

4.14 ȶʖɸʏɸ ʋʉʏɹ ɸʍɸʀʎ ɼ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɲʍʃʉʑʍɲʏɸ ʃɲɽɼʃʉʆʏɲ ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ɼ
ɷɿɲʏɸʄɹʍɲʏɸ ʅɹʄʉʎ ʏʉʐ ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑ ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ ʃʌɿɽɸʀ ɹʆʉʖʉɿ ɶɿɲ ʋɲʌɳʆʉʅɻ ɳʍʃɻʍɻ
ɸʋʉʋʏɸʐʊʅɸʆɻʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎɼɲʋʉʏɸʄɹʍɸɿɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉɹʌɸʐʆɲʎɶɿɲɸʆɷɸʖʊʅɸʆɻɳʍʃɻʍɻ
ʋɲʌɳʆʉʅɻʎɸʋʉʋʏɸʐʊʅɸʆɻʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎʍʏɻʆȵʄʄɳɷɲɼʍʏʉɸʇʘʏɸʌɿʃʊ͖
Ʉʖɿ

Ɂɲɿ

Ȱʆʆɲɿ͕ɲʆɲʔɹʌɲʏɸʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎ͘

7859

7860
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4.15 ȶʖɸʏɸ ʋʉʏɹ ʋɲʌɸʅʋʉɷʀʍɸɿ ʏɻʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼ ɳʍʃɻʍɻ ʏʘʆ ɲʌʅʉɷɿʉʏɼʏʘʆ ʏʘʆ
ɸʋʉʋʏɿʃʙʆɲʌʖʙʆʍʏɻʆȵʄʄɳɷɲɼʍʏʉɸʇʘʏɸʌɿʃʊ͖
Ʉʖɿ

Ɂɲɿ

4.16 ȶʖɸɿʃɿʆɻɽɸʀɹʌɸʐʆɲʍɸɴɳʌʉʎʍɲʎʍʖɸʏɿʃɳʅɸʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎɶɿɲɲʆɳʌʅʉʍʏɻʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳ
ɼʃɲʏɳʖʌɻʍɻʍʖɸʏɿʃɳʅɸʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ͖
Ʉʖɿ

Ɂɲɿ

Ȱʆʆɲɿ͕ɲʆɲʔɹʌɲʏɸʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎ͘

4.17 ȶʖɸʏɸʋʉʏɹ͕ʍʏɻʆȵʄʄɳɷɲɼʍʏʉɸʇʘʏɸʌɿʃʊ͕ ʃɲʏɲɷɿʃɲʍʏɸʀ͕ɲʋʉʄʐɽɸʀɼɹʖɸʏɸɲʋɲʄʄɲɶɸʀ
ʏʘʆʃɲɽɻʃʊʆʏʘʆʍɲʎ ɲʋʊʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸɸʌɶɲʍʀɲɼɽɹʍɻɸʐɽʑʆɻʎ͖
Ʉʖɿ

Ɂɲɿ

Ȱʆʆɲɿ͕ɲʆɲʔɹʌɲʏɸʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎ͘

4.18 ȶʖɸɿ ʋʉʏɹ͕ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ɼ ʍʏʉ ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ͕ ɲʋʉʌʌɿʔɽɸʀ ɲʀʏɻʍɻ ʖʉʌɼɶɻʍɻʎ ɳɷɸɿɲʎ ɼ
ɲʆɲʃʄɻɽɸʀ ɳɷɸɿɲ ɳʍʃɻʍɻʎ ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ɸʅʋʉʌɿʃɼʎ͕ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɼʎ ɼ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎɸʆɲʆɲʔʉʌɳʋʌʉʎʏʉʋʌʊʍʘʋʊʍɲʎ͖
Ʉʖɿ

Ɂɲɿ

Ȱʆʆɲɿ͕ɲʆɲʔɹʌɲʏɸʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎ͘
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4.19 ȰʋʉʌʌʀʔɽɻʃɸʋʉʏɹɲʋʊʏɻʆɈʌɳʋɸɺɲʏɻʎȵʄʄɳɷʉʎɼɳʄʄɻɲʌʅʊɷɿɲɲʌʖɼ͕ʍʏɻʆȵʄʄɳɷɲɼ
ʍʏʉ ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ͕ ɲʀʏɻʍɼ ɶɿɲ ʏɻʆ ɳʍʃɻʍɻ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ɲʋʊ ʆʉʅɿʃʊ
ʋʌʊʍʘʋʉ ʅɸ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʐʋɼʌʇɲʏɸ ʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉʎ ʅɸ ʍʏɸʆʉʑʎ ɷɸʍʅʉʑʎ͕ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɹʆʆʉɿɲ ʏɻʎ
ʋɲʌ͘35 ʏʉʐɲʌ͘ϯʏʉʐʆ͘ϰϮϲϭͬϮϬϭϰ͕ɸʀʏɸɲʋʊʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉʍʏʉʉʋʉʀʉɷɿɲʏɸʄɹʍɲʏɸʅɹʄʉʎ
ʏʉʐȴɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐɼɷɿɸʐɽʐʆʏɿʃʊʍʏɹʄɸʖʉʎʏʘʆʃʌʀʍɿʅʘʆʄɸɿʏʉʐʌɶɿʙʆ͖
Ʉʖɿ

Ɂɲɿ

Ȱʆʆɲɿ͕ɲʆɲʔɹʌɲʏɸʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎ͘

4.20 Ȱʆɲʃʄɼɽɻʃɸ ɼ ɲʆɸʍʏɳʄɻ ʋʉʏɹ͕ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ɼ ʏʉ ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ͕ ɲʋʊ ɲʌʅʊɷɿɲ ɸʋʉʋʏɿʃɼ
ɲʌʖɼ͕ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊɸʋɿʅɸʄɻʏɼʌɿʉɼʃʐɴɸʌʆɻʏɿʃʊʉʌɶɲʆɿʍʅʊ͕ɻɳɷɸɿɲɳʍʃɻʍɻʎʉʌɿʍʅɹʆɻʎ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɳʎɲʋʊʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉʅɸʏʉʉʋʉʀʉʐʋɼʌʇɲʏɸʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉʎ
ʅɸ ʍʏɸʆʉʑʎ ɷɸʍʅʉʑʎ͕ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɹʆʆʉɿɲ ʏɻʎ ʋɲʌ͘ ϯϱ ʏʉʐ ɲʌ͘ 3 ʏʉʐ ʆ͘ 4261/2014͕ɸʀʏɸ ɲʋʊ
ʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉʍʏʉʉʋʉʀʉɷɿɲʏɸʄɹʍɲʏɸʅɹʄʉʎʏʉʐȴɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐɼɷɿɸʐɽʐʆʏɿʃʊ
ʍʏɹʄɸʖʉʎʏʘʆʃʌʀʍɿʅʘʆʄɸɿʏʉʐʌɶɿʙʆ͖
Ʉʖɿ

Ɂɲɿ

Ȱʆʆɲɿ͕ɲʆɲʔɹʌɲʏɸʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎ͘

4.21 ȶʖɸɿʖʉʌɻɶɻɽɸʀʍɸ ʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉʅɸʏʉʉʋʉʀʉʐʋɼʌʇɲʏɸʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉʎʅɸʍʏɸʆʉʑʎ
ɷɸʍʅʉʑʎ͕ʃɲʏɳʏɻʆɹʆʆʉɿɲʏɻʎʋɲʌ͘ϯϱʏʉʐɲʌ͘ϯʏʉʐʆ͘ϰϮϲϭͬϮϬϭϰ͕ɼʍɸʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉʍʏʉ
ʉʋʉʀʉ ɷɿɲʏɸʄɹʍɲʏɸ ʅɹʄʉʎ ʏʉʐ ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑ ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ ɼ ɷɿɸʐɽʐʆʏɿʃʊ ʍʏɹʄɸʖʉʎ ʏʘʆ
ʃʌʀʍɿʅʘʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʙʆ͕ ɳɷɸɿɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʋɿʍʏʘʏɿʃʉʑ ɿɷʌʑʅɲʏʉʎ ɼ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʋɲʌʉʖɼʎ
ɸʋɸʆɷʐʏɿʃʙʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɼ ɸʆ ɶɹʆɸɿ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʏʉʐ ʖʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʉʑ ʏʉʅɹɲ͕ ʍʏɻʆ
ȵʄʄɳɷɲɼʍʏʉɸʇʘʏɸʌɿʃʊ͖
Ʉʖɿ

Ɂɲɿ

Ȱʆʆɲɿ͕ɲʆɲʔɹʌɲʏɸʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎ͘

7861

7862
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4.22 ȵɳʆ ɲʋɲʆʏɼʍɲʏɸ ʃɲʏɲʔɲʏɿʃɳ ʍɸ ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ɸʌʙʏɻʍɻ ɲʋʊ ʏɻʆ ϰ͘ϭ ɹʘʎ ϰ͘Ϯ1
ɸʋɿʍʐʆɳʗʏɸʘʎɅʌʉʍɳʌʏɻʅɲ6͕ʏɲʉɿʃɸʀɲɹɶɶʌɲʔɲɸʋɿʍɻʅɲʀʆʉʆʏɲʎʏɻʆɸʌʙʏɻʍɻʏɻʆʉʋʉʀɲ
ɲʔʉʌʉʑʆ͘
4.23 ȶʖɸʏɸʋʉʏɹɲʇɿʉʄʉɶɻɽɸʀɲʋʊɳʄʄɻɸʋʉʋʏɿʃɼɲʌʖɼ͕ʍʏɻʆȵʄʄɳɷɲɼʍʏʉ ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ͕ɸʀʏɸ
ʘʎʐʋʉʗɼʔɿʉʎʅɹʏʉʖʉʎʋɿʍʏʘʏɿʃʉʑɿɷʌʑʅɲʏʉʎɸʀʏɸʘʎʅɹʄʉʎʏʉʐȴɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐɼ
ʘʎɷɿɸʐɽʐʆʏɿʃʊʍʏɹʄɸʖʉʎʏʘʆʃʌʀʍɿʅʘʆʄɸɿʏʉʐʌɶɿʙʆ͖
ȵʋʀ ʃɲʏɲʔɲʏɿʃɼʎ ɲʋɳʆʏɻʍɻʎ ɲʆɲʔɹʌɲʏɸ ʏɻʆ ɸʆ ʄʊɶʘ ɲʌʖɼ ʃɲɿ ɸʋɿʍʐʆɳʗɸʏɸ͕ ʘʎ
Ʌʌʉʍɳʌʏɻʅɲ7͕ʏɲʉɿʃɸʀɲɹɶɶʌɲʔɲ͘
ȶʖɸʏɸʋʉʏɹɲʇɿʉʄʉɶɻɽɸʀɲʋʊɸʋʉʋʏɿʃɼɲʌʖɼɳʄʄʉʐʃʄɳɷʉʐʋɹʌɲʆʏʉʐ ʖʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʉʑ͖
Ⱦɲɿ ʍɸ ɲʐʏɼ ʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɺɻʏɸʀʏɲɿ ʆɲ ʋʌʉʍʃʉʅɿʍʏʉʑʆ͕ ɸʋʀʍɻʎ ʘʎ Ʌʌʉʍɳʌʏɻʅɲ 7͕ ʏɲ
ʍʖɸʏɿʃɳɹɶɶʌɲʔɲ͘

4.24 Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸ ɸʆɷɸʖʊʅɸʆɻ ʍʑɶʃʌʉʐʍɻ ʍʐʅʔɸʌʊʆʏʘʆ ɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ ʍɲʎ ʅɸ ʏɻʆ
ɲɿʏʉʑʍɲ.
ȵʋʀʃɲʏɲʔɲʏɿʃɼʎɲʋɳʆʏɻʍɻʎ͕ʃɲʏɲɽɹʍɲʏɸʋʌʉʏɳʍɸɿʎɶɿɲʏɻʆɸʋʀʄʐʍɼʏʉʐʎ͘

4.25 Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸ ɳʄʄɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʋʉʐ ɽɸʘʌɸʀʏɸ ʊʏɿ ɽɲ ɴʉɻɽɼʍʉʐʆ ʍʏɻʆ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏɻʎ
ɲʀʏɻʍɼʎʍɲʎ͘
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5. ɅʌʉʍɲʌʏɼʅɲʏɲʍʏʉȵʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉɈʑʋʉʐȰ͛
Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸʏɲɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳʋʉʐɽɲʍʐʆʉɷɸʑʉʐʆʏʉɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ
1

2

3

4
5
6

7

Ʌʌʉʍɳʌʏɻʅɲ
Ʌɲʌɳɶʌɲʔʉʎ
ȵʋɿʃʐʌʘʅɹʆʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉ
2.7
2.8
ɲʍʏʐʆʉʅɿʃɼʎʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ
ɼ
ɷɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐ
;ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐɶɿɲ
ʃɲʏʉʀʃʉʐʎɸʃʏʊʎȵʄʄɳɷʉʎͿ
ʃɲɿɲʋʉɷɸɿʃʏɿʃʙʆ
ɸɶɶʌɳʔʘʆɶɿɲʏɿʎ
ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɸʎɿɽɲɶɹʆɸɿɸʎ
Ȳɿʉɶʌɲʔɿʃʊʍɻʅɸʀʘʅɲ
ʅɲɺʀʅɸɸʋɿʃʐʌʘʅɹʆɲ
ɲʆʏʀɶʌɲʔɲʏʘʆʍʖɸʏɿʃʙʆ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʙʆ
ȶɶɶʌɲʔɲʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉʆ
ʏʌʊʋʉʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ
ʏɻʎ
ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎ
ɲʋʊʃʏɻʍɻʎ
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ
ȰʆʏʀɶʌɲʔʉɅʉɿʆɿʃʉʑ
ɀɻʏʌʙʉʐɷɿʃɲʍʏɿʃʉʑ
ʏʑʋʉʐ
Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊʅɻʃɼʌʐʇɻʎ
ʍɸʋʏʙʖɸʐʍɻ
ȶɶɶʌɲʔɲʍʖɸʏɿɺʊʅɸʆɲʅɸ
ʏɿʎɸʌʘʏɼʍɸɿʎϰ͘ϭɹʘʎ
4.21
ȶɶɶʌɲʔɲʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʐʖʊʆ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻɲʋʊ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻ
ɸʋʉʋʏɿʃɼɲʌʖɼʏʉʐ
ʖʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʉʑɼʅɻ
ʏʉʅɹɲ

2.11

2.16 - 2.17

4.1

4.11
4.22

4.23

ɉʋʉɴʉʄɼ
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ϲ͘ȴȸȿɏɇȸʹ ȵɂɃɉɇȻɃȴɃɈȸɇȸ
Ƀ/ȸ ʃɳʏʘɽɿ ʐʋʉɶʌɳʔʘʆͬʉʐʍɲ
ɷɻʄʙʆʘʐʋɸʑɽʐʆɲʊʏɿ͗

......................................................................................

ɲͿɃɿʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʋʉʐʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ʍʏʉʋɲʌʊʆɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉɸʀʆɲɿʋʄɼʌɸɿʎʃɲɿɲʄɻɽɸʀʎ
ʃɲɿʍʐʅʔʘʆʙʆɲʋɲʌɹʖʘʍʏɻʆɈʌɳʋɸɺɲʏɻʎȵʄʄɳɷʉʎ͕ʏʐʖʊʆʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɹʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ
ʃɲɿɷɿɸʐʃʌɿʆʀʍɸɿʎʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉɸʆʄʊɶʘɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ͘
ɴͿ ȳʆʘʌʀɺʘ ʊʏɿ ɻ ɸʃ ʋʌʉɽɹʍɸʘʎ ɼ ɸʇ ɲʅɸʄɸʀɲʎ͕ ʋɲʌʉʖɼ ɲʆɲʄɻɽʙʆ ɼ ʋɲʌɲʋʄɲʆɻʏɿʃʙʆ
ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆʍʏɻʆɈʌɳʋɸɺɲʏɻʎȵʄʄɳɷʉʎʍʐʆɸʋɳɶɸʏɲɿʃɲɿʋʉɿʆɿʃɹʎʃʐʌʙʍɸɿʎ͘
ɶͿ ȴʀʆʘ ʏɻ ʌɻʏɼ ʍʐɶʃɲʏɳɽɸʍɼ ʅʉʐ ʍʏɻʆ Ɉʌɳʋɸɺɲ ʏɻʎ ȵʄʄɳɷʉʎ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʍʏʉʐʎ ɷɸʊʆʏʘʎ
ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆʉʐʎ ʐʋɲʄʄɼʄʉʐʎ ʏɻʎ ʆɲ ɲʆɲɺɻʏɼʍʉʐʆ͕ ʊʋʉʏɸ ɲʐʏʊ ʃʌʀʆɸʏɲɿ ɲʆɲɶʃɲʀʉ͕
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ɲʋʊ ʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸ ʏʌʀʏʉ ʅɹʌʉʎ͕ ;ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʉɿ ʍɻʅɸʌɿʆʉʀ ʃɲɿ
ʋʌʉɶɸʆɹʍʏɸʌʉɿ ɸʌɶʉɷʊʏɸʎ ʅʉʐ͕ ʋɿʍʏʘʏɿʃɳ ɿɷʌʑʅɲʏɲ͕ ɳʄʄɸʎ ɸʋʉʋʏɿʃɹʎ ɼ ʌʐɽʅɿʍʏɿʃɹʎ ɲʌʖɹʎ
ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎͿ͕ ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻʆ ɸʋɲʄɼɽɸʐʍɻ ʏʘʆ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ ʋʉʐ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʍʏʉʋʌʉʃɸʀʅɸʆʉɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ͘
ɷͿ Ⱥɲ ɸʆɻʅɸʌʘɽɸʀ ɻ Ɉʌɳʋɸɺɲ ʏɻʎ ȵʄʄɳɷʉʎ ɸɶɶʌɳʔʘʎ ʃɲɿ ɲʅɹʍʘʎ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɲʄʄɲɶɼ͕ ʍʏɲ
ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲʍʏʉɿʖɸʀɲʃɲɿʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʋʉʐʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʍʏʉʋɲʌʊʆɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ͘
Ɉɲ ʐʋʉɴɲʄʄʊʅɸʆɲ ʅɸ ʏʉ ʋɲʌʊʆ ȵʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɽɸʘʌʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊʌʌɻʏɲ͘ ȸ
ʍʐʄʄʉɶɼ ʃɲɿ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʏʉʑʏʘʆ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆʉʐʎ ʐʋɲʄʄɼʄʉʐʎ
ʏɻʎ Ɉʌɳʋɸɺɲʎ ʏɻʎ ȵʄʄɳɷʉʎ ʃɲʏɳ ʏʌʊʋʉ ɽɸʅɿʏʊ ʃɲɿ ʆʊʅɿʅʉ ɶɿɲ ʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆʉʐʎ͕ ʍɲʔɸʀʎ ʃɲɿ
ʆʊʅɿʅʉʐʎʍʃʉʋʉʑʎ͕ ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐʆʊʅʉʐ ϮϰϳϮͬϭϵϵϳʋɸʌʀʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏʉʐ
ɲʏʊʅʉʐɲʋʊʏɻʆɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲɷɸɷʉʅɹʆʘʆʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑʖɲʌɲʃʏɼʌɲ͕ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ͘
Ⱦɳɽɸ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ ʋʉʐ ʅɸ ɲʔʉʌɳ ɷɸʆ ɽɲ ɶʆʘʍʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʉʑʏɸ ɽɲ ɷɿɲɴɿɴɳɺɸʏɲɿ ʍɸ
ʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸʏʌʀʏʉʋʌʊʍʘʋʉ͕ɸʃʏʊʎʏʘʆʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆʋʉʐɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏʉʆʊʅʉɼʃɲʏʊʋɿʆ
ɷɿʃɲʍʏɿʃɼʎɲʋʊʔɲʍɻʎ͘
ɀɸ ʏʉ ʋɲʌʊʆ ʃɲɿ ɹʖʉʆʏɲʎ ʋʄɼʌɻ ɸʋʀɶʆʘʍɻ ʏʘʆ ɹʆʆʉʅʘʆ ʍʐʆɸʋɸɿʙʆ͕ ɷʀʆʘ ʏɻ ʌɻʏɼ ʃɲɿ
ɲʆɸʋɿʔʑʄɲʃʏɻʍʐɶʃɲʏɳɽɸʍɼʅʉʐɶɿɲʏɻʍʐʄʄʉɶɼ͕ɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻ͕ʍʐʍʖɹʏɿʍɻʃɲɿɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ
ʏʘʆɲʌʖɸʀʘʆʋʉʐʋɸʌɿɹʖʉʐʆʏɲʋʌʉʍʘʋɿʃɳʅʉʐʍʏʉɿʖɸʀɲ͕ʏɲʉʋʉʀɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿʍʏɻʆɈʌɳʋɸɺɲ
ʏɻʎ ȵʄʄɳɷʉʎ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɲɴʀɴɲʍɻ ʏʘʆ ɸʆ ʄʊɶʘ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʐʎ
ʉʌɿʍʅʉʑʎʏʉʐɿʍʖʑʉʆʏʉʎɽɸʍʅɿʃʉʑʋʄɲɿʍʀʉʐ͘
Ⱦɳɽɸʔʉʌɳ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɼ ʃʌʀʆɸʏɲɿ ʍʃʊʋɿʅʉ ɲʋʊʏɻʆ Ɉʌɳʋɸɺɲʏɻʎ ȵʄʄɳɷʉʎ͕ ɽɲ ʋɲʌɹʖʘ
ɴʉɼɽɸɿɲ ʃɲɿ ɽɲ ʍʐʆɸʌɶɳɺʉʅɲɿ ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʆɲ ɸʋɿʏɸʐʖɽɸʀ ʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻ ʅɸ ʏɿʎ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ
ʋʉʐɴɲʌʑʆʉʐʆɸʀʏɸɸʅɹʆɲʋʌʉʍʘʋɿʃɳ͕ɸʀʏɸʏʉʐʋʊʃʌʀʍɻʋɿʍʏʘʏɿʃʊʀɷʌʐʅɲ͘
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Ȱʐʏɼ ɻ ɷɼʄʘʍɻ ʃɲʏɲʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏʊʍʉ ʏɲ ʋɲʌʊʆʏɲ ʊʍʉ ʃɲɿ ʏʐʖʊʆ ʅɸʄʄʉʆʏɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʃɲɿ
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉɳʏʉʅʊʅʉʐ͕ʏɲʉʋʉʀɲʍʐɶʃɸʆʏʌʙʆʉʆʏɲɿɶɿɲɸʋʉʋʏɿʃʉʑʎʍʃʉʋʉʑʎ͘

-------------------------;ɉʋʉɶʌɲʔɼͿ

---------------------------------------------------------------;ɃʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉΘɽɹʍɻͿ

Ɉʊʋʉʎʃɲɿȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻȻ
ȵɆɏɈȸɀȰɈɃȿɃȳȻɃɈɉɅɃɉȲ͛
;Ʌȵȵ82/8.3.2016)
ȵʋʘʆʐʅʀɲʏɻʎɸʏɲɿʌɸʀɲʎ ɶɿɲʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿʏʉʋɲʌʊʆɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘
ȵʋʘʆʐʅʀɲʆʉʅɿʃʉʑʋʌʉʍʙʋʉʐ
..............................................................................................................
Ƀɷɻɶʀɸʎɶɿɲʏɻʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎ
ϭ͘ Ɉʉ ɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɷɸʊʆʏʘʎ ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɹʆʉ ʃɲɿ ʐʋʉɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉ ɲʋʊ
ʆʉʅɿʅʉʋʉɿʉʑʅɸʆʉʋʌʉʎʏʉʑʏʉʋʌʊʍʘʋʉ͘Ɉɲʆʉʅɿʅʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ɹɶɶʌɲʔɲɸʋɿʍʐʆɳʋʏʉʆʏɲɿʅɲɺʀ
ʅɸʏɻɷɼʄʘʍɻʏʉʐȾɸʔɲʄɲʀʉʐϭϬʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎ ɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʉɶʀʉʐ͘ȵʔʊʍʉʆʏʉʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ
ɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ ɷɸʆ ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ɲʐʏʉʋʌʉʍʙʋʘʎ ɲʋʊ ʏɲ ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆɲ ʋʌʉʎ ʏʉʑʏʉ
ʔʐʍɿʃɳ ʋʌʊʍʘʋɲ͕ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ɶʆɼʍɿʉʐ ʏɻʎ ʐʋʉɶʌɲʔɼʎ ɲʋʊ ɲʌʅʊɷɿɲ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼɲʌʖɼ͘
Ϯ͘ɃʃɸʆʊʎʖʙʌʉʎʅɸʏɳɲʋʊʃɳɽɸɸʌʙʏɻʍɻʍʏʉɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉȴȵɁɸʀʆɲɿ ɸʆɷɸɿʃʏɿʃʊʎʏɻʎ
ɹʃʏɲʍɻʎʏɻʎʍʃʉʋʉʑʅɸʆɻʎɲʋɳʆʏɻʍɻʎ͘
ϯ͘Ʉʏɲʆɷɸʆʐʋɳʌʖʉʐʆɲʌʅʊɷɿɸʎɲʌʖɹʎɶɿɲʏɻʆɹʃɷʉʍɻʏʘʆɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʘʆ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʙʆ͕
ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿɿʍʉɷʑʆɲʅɲɹɶɶʌɲʔɲɲʋʊɲʆɸʇɳʌʏɻʏɻʃɲɿɲʇɿʊʋɿʍʏɻ ʋɻɶɼ͘
ϰ͘ Ɏɸʐɷɸʀʎ ɼ ʋɲʌɲʋʄɲʆɻʏɿʃɹʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ɼ ɸʍʃɸʅʅɹʆɻ ɲʋʊʃʌʐʗɻ ʍɻʅɲʆʏɿʃʙʆ
ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ͕ ɽɹʏɸɿ ʹ ʋɹʌɲʆ ʏʘʆ ʏʐʖʊʆ ʋʉɿʆɿʃʙʆ ɸʐɽʐʆʙʆ ʹ ʍɸ ɲʅʔɿʍɴɼʏɻʍɻ ʏɻʆ
ʃɲʏɲʄʄɻʄʊʏɻʏɲʏʉʐʐʋʊʖʌɸʉʐʆʉʅɿʃʉʑʋʌʉʍʙʋʉʐ͘
ϱ͘ Ʉʄɸʎ ʉɿ ɸʌʘʏɼʍɸɿʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɷɸʊʆʏʘʎ ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɹʆɸʎ ɼ͕ ʍɸ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɼ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʆɲʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿʉɿɲʆɲɶʃɲʀɸʎɷɿɸʐʃʌɿʆʀʍɸɿʎ͘
ϲ͘ȵʋʀʏʘʆʍʐʆʐʋʉɴɲʄʄʊʅɸʆʘʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆɼɸɶɶʌɳʔʘʆ͕ʋʌʉʍʏʀɽɸʏɲɿʍʖɸʏɿʃɼ ɲʆɲʔʉʌɳʍʏɻʆ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʋɲʌɳɶʌɲʔʉʃɲɿɸʋɿʍʐʆɳʋʏʉʆʏɲɿʏɲɸʆʄʊɶʘʍʏʉɿʖɸʀɲɼ ɹɶɶʌɲʔɲʘʎɲʌɿɽʅɻʅɹʆɲ
Ʌʌʉʍɲʌʏɼʅɲʏɲ͕ ɲʃʉʄʉʐɽʙʆʏɲʎ ʏɻʆ ʋʌʉʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆɻ ʍʏʉ ʋɲʌʊʆ ʍɸɿʌɳ ɲʌʀɽʅɻʍɻʎ͘ ȸ
ɲʌʀɽʅɻʍɻ ʏʘʆ ʋʌʉʍɲʌʏɻʅɳʏʘʆ ʋɲʌɲʅɹʆɸɿ ɲʅɸʏɳɴʄɻʏɻ͕ ɲʃʊʅɻ ʃɲɿ ʊʏɲʆ ɷɸʆ ʐʋɳʌʖʉʐʆ
ʍʏʉɿʖɸʀɲͬɹɶɶʌɲʔɲʋʉʐɽɲʐʋʉɴʄɻɽʉʑʆ͘
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ϳ͘ Ɉʉ ɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ɸʅʋɿʍʏɸʐʏɿʃɳ ʃɲɿ ʍʐʍʏɻʅɹʆɲ ʍʏɻʆ ʋɲʌɲʃɳʏʘ
ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ͗
ɈɆȰɅȵȷȰɈȸɇȵȿȿȰȴɃɇ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȵʋʉʋʏɸʀɲʎɅɿʍʏʘʏɿʃʉʑɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ȵʄɸʐɽɸʌʀʉʐȲɸʆɿɺɹʄʉʐϮϭ
ϭϬϮϱϬ͕Ȱɽɼʆɲ
8. ȳɿɲʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆʋɲʌʉʑʍɲ͕ʋɲʌɲʃɲʄʉʑʅɸʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼʍʏɸ
ʏɲʃɳʏʘɽɿʍʏʉɿʖɸʀɲɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ͗
dɻʄ͗͘;нϯϬͿϮϭϬϯϮϬϱ018, (+30) 2103205019
ȰʌɿɽʅʊʎĨĂǆ͗;нϯϬͿϮϭϬϯϮϬϱϰϬϬ
ȴͬʆʍɻɻʄɸʃʏʌ͘ʏɲʖͬʅɸʀʉʐ͗sec.SecretariatDEPS@bankofgreece.gr
ȻɇɈɃɇȵȿȻȴȰ͗ǁǁǁ͘ďĂŶŬŽĨŐƌĞĞĐĞ͘Őƌ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɇʏʉɿʖɸʀɲʏʉʐʋʌʉʍʙʋʉʐ ʅɸʏʉʉʋʉʀʉʅʋʉʌɸʀɻɈʌɳʋɸɺɲʏɻʎȵʄʄɳɷʉʎʆɲ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆɸʀ
ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉʋɲʌʊʆɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ
Ʉʆʉʅɲ

ȵʋʙʆʐʅʉ

ȵʋɳɶɶɸʄʅɲ

ȵʋʘʆʐʅʀɲɸʏɲɿʌɸʀɲʎ

Ɉɲʖʐɷʌʉʅɿʃɼɷɿɸʑɽʐʆʍɻ

ɇʏɲɽɸʌʊʏɻʄɹʔʘʆʉ ;ʅɸʏʉʆʃʘɷɿʃʊʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎͿ

Ⱦɿʆɻʏʊʏɻʄɹʔʘʆʉ ;ʋʌʉɲɿʌɸʏɿʃʊͿ

Ȱʌɿɽʅʊʎ&Ăǆ ;ʅɸʏʉʆʃʘɷɿʃʊʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎͿ

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉʐ
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ɅȵɆȻȵɍɃɀȵɁȰ
ϭ͘Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆɲʋʉʃʏʙʅɸʆɻʍʐʅʅɸʏʉʖɼ
Ϯ͘Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉ
ϯ͘ɀɹʄɻʏʉʐȴɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐʃɲɿʋʌʊʍʘʋɲʋʉʐɸʀʆɲɿʐʋɸʑɽʐʆɲɶɿɲʏʉʆ ʃɲɽʉʌɿʍʅʊ
ʏʉʐʋʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʉʑʏɻʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎʏʉʐɲʋʉʃʏʙʆʏʉʎʆʉʅɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ
ϰ͘ Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɲ ʋʌʊʍʘʋɲ ʋʉʐ ɸʄɹɶʖʉʐʆ͕ ɳʅɸʍɲ ɼ ɹʅʅɸʍɲ͕ ʅɹʍʘ ɸʄɹɶʖʉʐ
ɸʆɷɿɳʅɸʍʘʆʆʉʅɿʃʙʆʋʌʉʍʙʋʘʆ͕ʏʉʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉ
ϱ͘ɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʏɻʎɲʋʉʃʏʙʅɸʆɻʎʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ
ϲ͘Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆɲʋʉʃʏʙʅɸʆɻʍʐʅʅɸʏʉʖɼ
ϳ͘Ⱦɲʏɲʄʄɻʄʊʏɻʏɲʏʉʐʆʉʅɿʃʉʑʋʌʉʍʙʋʉʐ
ϴ͘Ʌʌʉʍɲʌʏɼʅɲʏɲ
ϵ͘Ʌʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎʋʌɲɶʅɲʏɿʃʉʑɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐ
ϭϬ͘ȴɼʄʘʍɻ
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ϭ͘Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆɲʋʉʃʏʙʅɸʆɻʍʐʅʅɸʏʉʖɼ
1.1 Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸ ʏʉʆ ɲʌɿɽʅʊ ʃɲɿ ʏʉ ɸʀɷʉʎ ;ʃʉɿʆɹʎ ɼ ʋʌʉʆʉʅɿʉʑʖɸʎͿ ʏʘʆ ʅɸʏʉʖʙʆ ʋʉʐ ʏʐʖʊʆ
ʃɲʏɹʖɸɿʏʉʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉʋʌɿʆ ʏɻʆɲʋʊʃʏɻʍɻʏɻʎɲʋʉʃʏʙʅɸʆɻʎʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ͕ ʏʉʋʉʍʉʍʏʊ
ɸʋʀʏʉɿʎйʏʘʆʅɸʏʉʖʙʆʍʏʉʍʑʆʉʄʉʏʉʐʅɸʏʉʖɿʃʉʑʃɸʔɲʄɲʀʉʐ͕ʏʉʆ ɲʌɿɽʅʊʏʘʆɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ
ʗɼʔʉʐΎʃɲɿʏʉʋʉʍʉʍʏʊɸʋʀʏʉɿʎйʏʘʆɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆʗɼʔʉʐ ʍʏʉʍʑʆʉʄʉʏʘʆɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ
ʗɼʔʉʐΎΎ
Ȱʌɿɽʅʊʎ
ʃɲɿ й ʏʘʆ ʅɸʏʉʖʙʆ Ȱʌɿɽʅʊʎ
ʍʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʉʐ ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ
ɸʀɷʉʎʅɸʏʉʖʙʆ
ʅɸʏʉʖɿʃʉʑ
ʗɼʔʉʐΎ
ʃɸʔɲʄɲʀʉʐ

й
ʏʘʆ
ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ
ʗɼʔʉʐ
ʍʏʉ
ʍʑʆʉʄʉ
ʏʘʆ
ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ
ʗɼʔʉʐΎΎ

ȱʅɸʍɻ
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ
ȶʅʅɸʍɻ
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ
;ʅɹʍʘ ɸʄɹɶʖʉʐ
ɸʆɷɿɳʅɸʍʘʆ
ʆʉʅɿʃʙʆ
ʋʌʉʍʙʋʘʆͿ

Ύɸɳʆɸʀʆɲɿɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊɲʋʊʏʉʆɲʌɿɽʅʊʏʘʆʅɸʏʉʖʙʆ
ΎΎɸɳʆɸʀʆɲɿɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊɲʋʊʏʉʋʉʍʉʍʏʊɸʋʀʏʉɿʎйʏʘʆʅɸʏʉʖʙʆʍʏʉʍʑʆʉʄʉʏʉʐ ʅɸʏʉʖɿʃʉʑ
ʃɸʔɲʄɲʀʉʐ

1.2 Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸ ʏʉʆ ɲʌɿɽʅʊ ʃɲɿ ʏʉ ɸʀɷʉʎ ;ʃʉɿʆɹʎ ɼ ʋʌʉʆʉʅɿʉʑʖɸʎͿ ʏʘʆ ʅɸʏʉʖʙʆ ʋʉʐ ɽɲ
ʃɲʏɹʖɸɿʏʉʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉʅɸʏɳ ʏɻʆɲʋʊʃʏɻʍɻʏɻʎɲʋʉʃʏʙʅɸʆɻʎʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ͕ʏʉ ʋʉʍʉʍʏʊ
ɸʋʀʏʉɿʎйʏʘʆʅɸʏʉʖʙʆ ʍʏʉʍʑʆʉʄʉʏʉʐʅɸʏʉʖɿʃʉʑʃɸʔɲʄɲʀʉʐ͕ʏʉʆɲʌɿɽʅʊ ʏʘʆɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ
ʗɼʔʉʐΎʃɲɿʏʉʋʉʍʉʍʏʊɸʋʀʏʉɿʎйʏʘʆɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆʗɼʔʉʐʍʏʉ ʍʑʆʉʄʉʏʘʆɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ
ʗɼʔʉʐΎΎ
Ȱʌɿɽʅʊʎ

ʃɲɿ йʏʘʆʅɸʏʉʖʙʆ

Ȱʌɿɽʅʊʎ

йʏʘʆ
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ɸʀɷʉʎʅɸʏʉʖʙʆ

ʍʏʉʍʑʆʉʄʉʏʉʐ
ʅɸʏʉʖɿʃʉʑ
ʃɸʔɲʄɲʀʉʐ

ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ
ʗɼʔʉʐ*

ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ
ʗɼʔʉʐʍʏʉ
ʍʑʆʉʄʉʏʘʆ
ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ
ʗɼʔʉʐΎΎ

ȱʅɸʍɻ
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ
ȶʅʅɸʍɻ
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ
;ʅɹʍʘɸʄɹɶʖʉʐ
ɸʆɷɿɳʅɸʍʘʆ
ʆʉʅɿʃʙʆ
ʋʌʉʍʙʋʘʆͿ

Ύɸɳʆɸʀʆɲɿɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊɲʋʊʏʉʆɲʌɿɽʅʊʏʘʆʅɸʏʉʖʙʆ
ΎΎɸɳʆɸʀʆɲɿɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊɲʋʊʏʉʋʉʍʉʍʏʊɸʋʀʏʉɿʎйʏʘʆʅɸʏʉʖʙʆʍʏʉʍʑʆʉʄʉʏʉʐ ʅɸʏʉʖɿʃʉʑ
ʃɸʔɲʄɲʀʉʐ

1.3 Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸ ʏʉ ʍʃʉʋʊ ʃɲɿ ʏɿʎ ʋʌʉʍɷʉʃʀɸʎ ʏʉʐ ʆʉʅɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʋʊʃʏɻʍɻ
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎʍʏɻʆɸʏɲɿʌɸʀɲ ;ʋ͘ʖ͘ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼɸʋɹʆɷʐʍɻ͕ɸʋɸʆɷʐʏɿʃʊ ʖɲʌʏʉʔʐʄɳʃɿʉͿ͘
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2͘Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉ
2.1 ȵʋʘʆʐʅʀɲɴɳʍɸɿȾɲʏɲʍʏɲʏɿʃʉʑ

2.2 ȴɿɲʃʌɿʏɿʃʊʎʏʀʏʄʉʎ

2.3 Ɂʉʅɿʃɼʅʉʌʔɼ

2.4 ȵʋɿʍʐʆɳʗʏɸ͕ʘʎɅʌʉʍɳʌʏɻʅɲϭ͕ɸʋɿʃʐʌʘʅɹʆʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉʏʉʐȾɲʏɲʍʏɲʏɿʃʉʑ ʏʉʐʆʉʅɿʃʉʑ
ʋʌʉʍʙʋʉʐ͕ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸʘʆ ɲʐʏʉʑ͕ ʃɲɽʙʎ ɸʋʀʍɻʎ ʏɻʆ
ʋʌɳʇɻʃɲʏɲʖʙʌɿʍɻʎɲʐʏʙʆʍʏʉɀɻʏʌʙʉʏʘʆɲʌʅʊɷɿʘʆɲʌʖʙʆ͘
Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸ ʏʉʆ ɲʌɿɽʅʊ ʅɻʏʌʙʉʐ ʆʉʅɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ͘ ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʏʉ ʆʉʅɿʃʊ
ʋʌʊʍʘʋʉɸʀʆɲɿɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉʍɸʅɻʏʌʙʉɸʃʏʊʎȵʄʄɳɷʉʎ͕ɲʆɲʔɹʌɲʏɸʏʉʆɿʍʉɷʑʆɲʅʉɲʌɿɽʅʊ
ʅɻʏʌʙʉʐʏʉʐʃɲɿɸʋɿʍʐʆɳʗʏɸ͕ɸʋʀʍɻʎ ʘʎɅʌʉʍɳʌʏɻʅɲϭ͕ʏʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉɅɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ͘
Ϯ͘ϰ͘ɲ͘ Ⱦɲɽɸʍʏʙʎɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻʎͬɸʋʉʋʏɸʀɲʎ

Ϯ͘ϰ͘ɴ͘ȵʋɿʍʐʆɳʗʏɸ͕ʍʏʉɅʌʉʍɳʌʏɻʅɲϭ͕ɸʋɿʃʐʌʘʅɹʆʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉʏɻʎɳɷɸɿɲʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʉʐ
ʆʉʅɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ͕ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸʘʆ ɲʐʏɼʎ͕ ʃɲɽʙʎ
ɸʋʀʍɻʎʃɲɿʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲʃɲʏɲʖʙʌɿʍɻʎɲʐʏʙʆʍʏʉɀɻʏʌʙʉʏʘʆɲʌʅʊɷɿʘʆɲʌʖʙʆ͘
ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʏʉ ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ ɸʀʆɲɿ ɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉ ʍɸ ʅɻʏʌʙʉ ɸʃʏʊʎ ȵʄʄɳɷʉʎ͕
ɲʆɲʔɹʌɲʏɸʏɲɿʍʉɷʑʆɲʅɲʍʏʉɿʖɸʀɲʃɲʏɲʖʙʌɿʍɻʎʍʏʉʅɻʏʌʙʉ͘
2.5 ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʃɲʏɲʍʏɲʏɿʃɼʎɹɷʌɲʎ
Ƀɷʊʎ
Ȱʌɿɽʅʊʎ
Ʌʊʄɻ
ɍʙʌɲ
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Ɉɲʖʐɷʌʉʅɿʃʊʎ
ʃʙɷɿʃɲʎ
2.6 Ɉɲʃɸʆʏʌɿʃɳɶʌɲʔɸʀɲʏʉʐʆʉʅɿʃʉʑʋʌʉʍʙʋʉʐ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿʍʏɻʆʀɷɿɲɷɿɸʑɽʐʆʍɻʅɸʏɻʆ
ʃɲʏɲʍʏɲʏɿʃɼʏʉʐɹɷʌɲ͖
Ʉʖɿ Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸʋɲʌɲʃɳʏʘʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ
Ɂɲɿ
Ƀɷʊʎ
Ȱʌɿɽʅʊʎ
Ʌʊʄɻ
ɍʙʌɲ
Ɉɲʖʐɷʌʉʅɿʃʊʎ
ʃʙɷɿʃɲʎ

ȵʋɿʍʐʆɳʗʏɸɸʋʀʍɻʎ͕ʍʏʉ Ʌʌʉʍɳʌʏɻʅɲϭ͕ɲʋʉɷɸɿʃʏɿʃʊɲʆɲʔʉʌɿʃɳʅɸʏʉʆʏʊʋʉɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
ʏʘʆʃɸʆʏʌɿʃʙʆɶʌɲʔɸʀʘʆ͘
2.7 ȵʋɿʍʐʆɳʗʏɸ͕ ʘʎ Ʌʌʉʍɳʌʏɻʅɲ Ϯ͕ ʏɿʎ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎ ʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ;ɲʏʉʅɿʃɹʎ ʃɲɿ
ɸʆʉʋʉɿɻʅɹʆɸʎͿʏʉʐʆʉʅɿʃʉʑʋʌʉʍʙʋʉʐʃɲɿʏʘʆʆʉʅɿʃʙʆʋʌʉʍʙʋʘʆʅɸʏɲʉʋʉʀɲʍʐʆɷɹɸʏɲɿ
ʅɸ ʍʏɸʆʉʑʎ ɷɸʍʅʉʑʎ͕ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɹʆʆʉɿɲ ʏɻʎ ʋɲʌ͘ 35 ʏʉʐ ɲʌ͘ ϯ ʏʉʐ ʆ͘ ϰϮϲϭ/2014,
;ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʏʐʖʊʆ ʋɿʍʏʘʏɿʃʙʆ͕ ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃʙʆ ɿɷʌʐʅɳʏʘʆ ɼ ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃʙʆ
ɸʏɲɿʌɸɿʙʆͿɶɿɲʏɲʏɸʄɸʐʏɲʀɲ2 ʖʌʊʆɿɲ͕ɸʄɸɶʅɹʆɲʃɲʏɳʆʊʅʉ.
ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐɻɲʀʏɻʍɻʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿʃɲʏɳʏʉɷɸʑʏɸʌʉɸʇɳʅɻʆʉʏʉʐʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑɹʏʉʐʎ͕
ʋɲʌɲʃɲʄʉʑʅɸ ʐʋʉɴɳʄɸʏɸ ɸʇɲʅɻʆɿɲʀʉʐʎ ɼ ɸʆʆɹɲ ʅɻʆʙʆ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎ͕ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏɻʆ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ͘ ȵʋɿʋʄɹʉʆ͕ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɻ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʉʐ ʆʉʅɿʃʉʑ
ʋʌʉʍʙʋʉʐɹʖɸɿɲʄʄɳʇɸɿ ʍɻʅɲʆʏɿʃɳʍɸʍʖɹʍɻʅɸɲʐʏɳʋʉʐɸʅʔɲʆʀɺʉʆʏɲɿʍʏɿʎʐʋʉɴʄɻɽɸʀʍɸʎ
ʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ͕ɲʆɲʔɹʌɲʏɸʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎ͘
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2.8 ȶʖɸɿ ʋʉʏɹ ʏʉ ʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉ ɼʉ ʊʅɿʄʉʎ ʍʏʉʆ ʉʋʉʀʉ ʐʋɳɶɸʏɲɿ ɲʐʏʊ ɲʇɿʉʄʉɶɻɽɸʀ ɲʋʊ
ɸʇʘʏɸʌɿʃʊʉʌɶɲʆɿʍʅʊʋɿʍʏʉʄɻʋʏɿʃɼʎɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͕ʍʏɻʆȵʄʄɳɷɲɼʍʏʉɸʇʘʏɸʌɿʃʊ͖
ȵʋʀ ʃɲʏɲʔɲʏɿʃɼʎ ɲʋɳʆʏɻʍɻʎ͕ ɸʋɿʍʐʆɳʗɸʏɸ͕ ʘʎ Ʌʌʉʍɳʌʏɻʅɲ ϯ͕ ʏɿʎ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ɸʃɽɹʍɸɿʎ͘
Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸ ʋɲʌɲʃɳʏʘ ʏɻʆͬʏɿʎ ɸʋʘʆʐʅʀɲ ;-ɸʎͿ ʏʘʆ ʘʎ ɳʆʘ ʉʌɶɲʆɿʍʅʙʆ͕ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʏɻʆ ʏɿɽɹʅɸʆɻɲʋʊɲʐʏʉʑʎɷɿɲɴɳɽʅɿʍɻʋɿʍʏʉʄɻʋʏɿʃɼʎɿʃɲʆʊʏɻʏɲʎ͘

2.9 ȵʋɿʍʐʆɳʗʏɸ͕ ʘʎ Ʌʌʉʍɳʌʏɻʅɲ ϰ͕ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏʘʆ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ ʏʉʐ ʆʉʅɿʃʉʑ
ʋʌʉʍʙʋʉʐʅɹʖʌɿʍɼʅɸʌɲʃɲɿɸʋɿʍɻʅɳʆɸʏɸʏɿʎʍɻʅɲʆʏɿʃʊʏɸʌɸʎɲʋʊɲʐʏɹʎʍɸʊʌʉʐʎʃʑʃʄʉʐ
ɸʌɶɲʍɿʙʆ͘

2.10 Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸ ɲʆɲʄʐʏɿʃɳ ʏʐʖʊʆ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳ ;ʋ͘ʖ͘ ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɼʍɸɿʎ͕ ɸɶɶʐɼʍɸɿʎ͕
ɷɸʍʅɸʑʍɸɿʎͿʃɲɿʅɻ;ʋ͘ʖ͘ʉɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɹʎʍʖɹʍɸɿʎͿʍʐʅʔɹʌʉʆʏɲɼʍʖɹʍɸɿʎʅɸʏɲʇʑʏʉʐʆʉʅɿʃʉʑ
ʋʌʉʍʙʋʉʐʃɲɿʏʘʆɲʃʊʄʉʐɽʘʆʋʌʉʍʙʋʘʆ͗
ɲ͘ɉʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆʅɸʏʊʖʘʆʏɻʎɸʏɲɿʌɸʀɲʎ,
ɴ͘ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆʋʌʉʍʙʋʘʆʋʉʐɲʋʄʙʎʃɲʏɹʖʉʐʆɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲʗɼʔʉʐʍʏɻʆɸʏɲɿʌɸʀɲ,
ɶ͘ʅɸʄʙʆʏʉʐȴɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐɼȴɿɸʐɽʐʆʏʙʆʏɻʎɸʏɲɿʌɸʀɲʎ ʃɲɿ
ɷ͘ʏɻʎɸʏɲɿʌɸʀɲʎ͕ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐʏʉʐʉʅʀʄʉʐʍʏʉʆʉʋʉʀʉɲʆɼʃɸɿ͘

2.11 ȶʖɸɿ ʋʉʏɹ ʏʉ ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ ɲʇɿʉʄʉɶɻɽɸʀ ɲʋʊ ɳʄʄɻ ɸʋʉʋʏɿʃɼ ɲʌʖɼ͕ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ɼ
ʍʏʉɸʇʘʏɸʌɿʃʊ͕ɸʀʏɸʘʎʐʋʉʗɼʔɿʉʎʅɹʏʉʖʉʎʋɿʍʏʘʏɿʃʉʑɿɷʌʑʅɲʏʉʎɸʀʏɸʘʎʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉ
ʋʉʐɸʄɹɶʖɸɿʋɿʍʏʘʏɿʃʊʀɷʌʐʅɲ͖
ȵʋʀʃɲʏɲʔɲʏɿʃɼʎɲʋɳʆʏɻʍɻʎ͕ɲʆɲʔɹʌɲʏɸʏɻʆʏɲʐʏʊʏɻʏɲʏɻʎɸʆʄʊɶʘɲʌʖɼʎʃɲɿɸʋɿʍʐʆɳʗɸʏɸ
ʘʎɅʌʉʍɳʌʏɻʅɲϱʏɲʉɿʃɸʀɲɹɶɶʌɲʔɲ͕ɲʋʊʏɲʉʋʉʀɲʍʐʆɳɶɸʏɲɿʏʉʍʖɸʏɿʃʊʋʊʌɿʍʅɲ͘ȵʔʊʍʉʆ
ʐʋɳʌʖɸɿ ɲʆɳʄʉɶɻ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ɲʋʊ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻ ɸʋʉʋʏɿʃɼ ɲʌʖɼ ɳʄʄʉʐ ʃʄɳɷʉʐ ʋɹʌɲʆ ʏʉʐ
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ʖʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʉʑ ɺɻʏɸʀʏɲɿ ʆɲ ʋʌʉʍʃʉʅɿʍʏʉʑʆ ɸʋʀʍɻʎ͕ ʘʎ Ʌʌʉʍɳʌʏɻʅɲ ϱ͕ ʏɲ ʍʖɸʏɿʃɳ
ɹɶɶʌɲʔɲ͘
Ʉʖɿ
ɁɲɿȰʆɲʔɹʌɲʏɸʋɲʌɲʃɳʏʘʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ

2.12 ȵʔʊʍʉʆʏʉʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉɲʋʉʏɸʄɸʀʅɹʄʉʎ ʉʅʀʄʉʐ;ʘʎɽʐɶɲʏʌɿʃɼɼʅɻʏʌɿʃɼɸʏɲɿʌɸʀɲͿ͕
ʋʌʉʍɷɿʉʌʀʍʏɸ ʏʉʆ ʊʅɿʄʉ͕ ʏɲ ʆʉʅɿʃɳ ʋʌʊʍʘʋɲ ʋʉʐ ʏʉʆ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ͕ ʏɻʆ ɹɷʌɲ ʏʉʐʎ ʃɲɿ ʏʉ
ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɳʎ ʏʉʐʎ͘ ȵʋɿʍʐʆɳʗʏɸ͕ ʘʎ Ʌʌʉʍɳʌʏɻʅɲ ϲ͕ ʏʉ ʍʖɸɷɿɳɶʌɲʅʅɲ ʏɻʎ
ʉʌɶɲʆʘʏɿʃɼʎ ɷʉʅɼʎ ʏʉʐ ʉʅʀʄʉʐ͕ ʃɲɽʙʎ ɸʋʀʍɻʎ ʃɲɿ ʏɲ ʋʉʍʉʍʏɳ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ʃɲɿ
ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ ʗɼʔʉʐ͘ ȵɳʆ ʐʋɳʌʖʉʐʆ͕ ɸʋɿʍʐʆɳʗʏɸ͕ ʍʏʉ Ʌʌʉʍɳʌʏɻʅɲ Ϯ͕ ʏɿʎ ɸʏɼʍɿɸʎ
ɸʆʉʋʉɿɻʅɹʆɸʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʏʘʆʏɸʄɸʐʏɲʀʘʆ2 ɸʏʙʆʏʉʐʉʅʀʄʉʐ͕ʍʏʉʆʉʋʉʀʉɲʆɼʃɸɿʏʉʆʉʅɿʃʊ
ʋʌʊʍʘʋʉ͘
2.13 ȵʔʊʍʉʆʏʉʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉɲʋʉʏɸʄɸʀʅɹʄʉʎʉʅʀʄʉʐ͕ɲʆɲʔɹʌɲʏɸʏɲʆʉʅɿʃɳʋʌʊʍʘʋɲ
ʋʉʐʐʋɳɶʉʆʏɲɿʍʏʉʆʊʅɿʄʉʃɲɿʏʘʆʉʋʉʀʘʆɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲɸʋʉʋʏɸʑɸʏɲɿ͕ʃɲɽʙʎɸʋʀʍɻʎʃɲɿʏɻʆ
ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʏʘʆɲʌʅʊɷɿʘʆɸʋʉʋʏɿʃʙʆɲʌʖʙʆ͘ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐɸʀʆɲɿʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɲʏʉʐɸʆʊʎ͕
ɸʋɿʍʐʆɳʗʏɸ ʘʎ͕Ʌʌʉʍɳʌʏɻʅɲϳ͕ʏɿʎʍʖɸʏɿʃɹʎʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎ͘
ȵʋʘʆʐʅʀɲʆʉʅɿʃʉʑʋʌʉʍʙʋʉʐ

ɍʙʌɲʃɲʏɲɶʘɶɼʎ

Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎɶɿɲʏɻʆɸʋʉʋʏɿʃɼɲʌʖɼ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼɸʌɶɲʍɿʙʆʏʉʐʆʉʅɿʃʉʑʋʌʉʍʙʋʉʐ
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2.14 Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸ ʏɲ ʋɿʍʏʘʏɿʃɳ ɿɷʌʑʅɲʏɲ ʅɸ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʍʐʆɸʌɶɳɺɸʏɲɿ ɼ ʍʐʆɸʌɶɳʍʏɻʃɸ ʏʉ
ʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉʃɲʏɳʏɻʆʏɸʄɸʐʏɲʀɲɷɸʃɲɸʏʀɲʃɲɿʏɻʅʉʌʔɼʏɻʎʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎɲʐʏɼʎ͘

2.15 Ɉʉ ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ ɸʀʆɲɿ ɸɿʍɻɶʅɹʆʉ ʍɸ ʖʌɻʅɲʏɿʍʏɻʌɿɲʃɼ ɲɶʉʌɳ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ɼ ʍʏʉ
ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ͖
Ʉʖɿ
ɁɲɿȰʆɲʔɹʌɲʏɸʋɲʌɲʃɳʏʘʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ

2.16 Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸɲʆɲʄʐʏɿʃɳʏʉʋʉʍʉʍʏʊʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎʍʏʉʅɸʏʉʖɿʃʊʃɸʔɳʄɲɿʉʃɲɿʏʉʋʉʍʉʍʏʊ
ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆʗɼʔʉʐʋʉʐʃɲʏɹʖʉʆʏɲɿɶɿɲʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʏʉʐʆʉʅɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐɲʋʊʏʌʀʏʉʐʎ
ʃɲʏɳʏɻʆɹʆʆʉɿɲʏʘʆ ʋɲʌɲɶʌɳʔʘʆϭʃɲɿ Ϯʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐϮ8 ʏʉʐ ʆ͘4261/2014͕ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ͕
ɷɿɸʐʃʌɿʆʀɺʉʆʏɲʎʏɿʎʐʔɿʍʏɳʅɸʆɸʎɹʆʆʉʅɸʎʍʖɹʍɸɿʎ͘

2.17 ȶʖɸɿ ʋʉʏɹ ʏʉ ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ ɼ ʏɲ ʋʌʊʍʘʋɲ ʋʉʐ ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆ ʍʏʉ ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ
ɇʐʅɴʉʑʄɿʉ ɲʐʏʉʑ͕ ɼ ʏɲ ʆʉʅɿʃɳ ʋʌʊʍʘʋɲ ʅɸ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɸʀʆɲɿ ʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉ ʅɸ ʍʏɸʆʉʑʎ
ɷɸʍʅʉʑʎ͕ʃɲʏɳʏɻʆɹʆʆʉɿɲʏɻʎʋɲʌ͘ ϯϱʏʉʐɲʌ͘ϯʏʉʐʆ͘ϰϮϲϭͬϮϬϭϰ͕ʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿɲɷʐʆɲʅʀɲ
ʋʄɻʌʘʅɼʎʖʌɻʅɲʏɿʃʙʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʙʆʅɸɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲʆɲɹʖɸɿɺɻʏɻɽɸʀʌʑɽʅɿʍɻʏʘʆʉʔɸɿʄʙʆ
ʏʉʐʎ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʋɿʍʏʘʏɹʎ ʏʉʐʎ͖ Ʌʙʎ ɷɿɸʐɽɸʏɼɽɻʃɸ ɻ ɲɷʐʆɲʅʀɲ ʋʄɻʌʘʅɼʎ ʏʘʆ ʉʔɸɿʄʙʆ͖
ȵʃʃʌɸʅɸʀʍʖɸʏɿʃɼʐʋʊɽɸʍɻ͖
Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸ ʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ʃʐʌʙʍɸɿʎ ʋʉʐ ɸʆɷɸʖʉʅɹʆʘʎ
ʐʋʉɴʄɼɽɻʃɲʆ͘

7877

7878
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3. ɀɹʄɻ ʏʉʐ ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑ ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ ʃɲɿ ʋʌʊʍʘʋɲ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ʐʋɸʑɽʐʆɲ ɶɿɲ ʏʉʆ
ʃɲɽʉʌɿʍʅʊ ʏʉʐ ʋʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʉʑ ʏɻʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ɲʋʉʃʏʙʆʏʉʎ ʆʉʅɿʃʉʑ
ʋʌʉʍʙʋʉʐ
3.1 ȵʋɿʍʐʆɳʗʏɸ͕ʘʎɅʌʉʍɳʌʏɻʅɲϴ͕ʏʉʍʖɸɷɿɳɶʌɲʅʅɲʏɻʎʉʌɶɲʆʘʏɿʃɼʎɷʉʅɼʎʏʉʐʆʉʅɿʃʉʑ
ʋʌʉʍʙʋʉʐ͕ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺʉʆʏɲʎʊʄɲʏɲɸʋʀʋɸɷɲɲʆɲʔʉʌɳʎ͕ʏɿʎȴɿɸʐɽʑʆʍɸɿʎʃɲɿʏɿʎȵʋɿʏʌʉʋɹʎ
ʏɻʎȴɿʉʀʃɻʍɻʎɼʏʉʐȴɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ͘
ȵʋɿʍʐʆɳʗʏɸ ɸʋʀʍɻʎ͕ ʘʎ Ʌʌʉʍɳʌʏɻʅɲ ϴ͕ ɴɿʉɶʌɲʔɿʃʊ ʍɻʅɸʀʘʅɲ ɶɿɲ ʏɲ ʋʌʊʍʘʋɲ ʋʉʐ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉʐʎ ʐʋʊ ϯ͘Ϯ ʃɲɿ ϯ͘ϯ ʋʀʆɲʃɸʎ ʋʉʐ ɲʃʉʄʉʐɽʉʑʆ͕ ʍʏʉ ʉʋʉʀʉ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎ ɶɿɲʏɻʆɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʃɲɿʃɲʏɳʌʏɿʍɼʏʉʐʎ͕ ʏɻʆ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼɸʅʋɸɿʌʀɲʏʉʐʎ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʏɿʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʋʉʐɲʐʏɳɲʍʃʉʑʆ͘ȵʋɿʍʐʆɳʗʏɸ
ʍʏʉ ɲʐʏʊ ʋʌʉʍɳʌʏɻʅɲ ʏɿʎ ʉɿʃɸʀɸʎ ɴɸɴɲɿʙʍɸɿʎ͕ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʊʅɸʆʘʆʏʘʆʏʐʖʊʆ ʋʌɳʇɸʘʆ
ɲʆɲɶʆʘʌʀʍɸʘʎɲʐʏʙʆʍʏɻʆɻʅɸɷɲʋɼ͘
3.2 Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸ ʏɿʎ ɲʃʊʄʉʐɽɸʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ɶɿɲ ʏɲ ʅɹʄɻ ʏʉʐ ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑ ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ ʏʉʐ
ʆʉʅɿʃʉʑʋʌʉʍʙʋʉʐ͘
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɶɹʆʆɻʍɻʎ

Ⱥɹʍɻ

3.3 Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎɶɿɲʏɲʋʌʊʍʘʋɲʋʉʐɸʀʆɲɿʐʋɸʑɽʐʆɲɶɿɲʏʉʆʃɲɽʉʌɿʍʅʊʏʉʐ
ʋʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʉʑ ʏɻʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ʆʉʅɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ͕ ɸɳʆ ɷɸʆ ɹʖʉʐʆ ɼɷɻ
ɲʆɲʔɸʌɽɸʀʋɲʌɲʋɳʆʘ͘
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɶɹʆʆɻʍɻʎ

Ⱥɹʍɻ
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4. Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɲʋʌʊʍʘʋɲʋʉʐɸʄɹɶʖʉʐʆ͕ɳʅɸʍɲɼɹʅʅɸʍɲ͕ʅɹʍʘɸʄɹɶʖʉʐ
ɸʆɷɿɳʅɸʍʘʆʆʉʅɿʃʙʆʋʌʉʍʙʋʘʆ͕ʏʉʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉ
4.1 Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸ͕ ʘʎ Ʌʌʉʍɳʌʏɻʅɲ ϵ͕ ʏɻ ʅɸʏʉʖɿʃɼ ʍʑʆɽɸʍɻ ʏʉʐ ʆʉʅɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ
;ʏɲʐʏʊʏɻʏɲ͕ ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ͕ ʋʉʍʉʍʏʊ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ʍɸ ʃɸʔɳʄɲɿʉ ʃɲɿ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲ ʗɼʔʉʐͿ ʃɲɿ
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʍʖɸʏɿʃɳʅɸ͗
ɲͿʆʉʅɿʃɳʋʌʊʍʘʋɲʅɸʏɲʉʋʉʀɲɸʀʆɲɿʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉʅɸʍʏɸʆʉʑʎɷɸʍʅʉʑʎ͕ʃɲʏɳʏɻʆ ɹʆʆʉɿɲ
ʏɻʎʋɲʌ͘35 ʏʉʐɲʌ͘3 ʏʉʐʆ͘4261/2014͕ʅɸɲʐʏʊ;ɸʋʘʆʐʅʀɲ͕ɹɷʌɲ͕ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉʃʄʋͿ͕
ɴͿʏʉʆʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊɷɿʃɲɿʉʑʖʉʏʉʐʆʉʅɿʃʉʑʋʌʉʍʙʋʉʐ͕ʃɲʏɳʏɻʆɹʆʆʉɿɲʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐϭϲ
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ϰ͕ ʏʉʐ ʆ͘ ϯϲϵϭͬϮϬϬϴ ʃɲɿ ʏʉʆ ʏʌʊʋʉ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʉʑ ʏʉʐ͘1 ȴɸʆ ʍʐʆʏʌɹʖɸɿ
ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʉʑ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʉʑ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐ ʊʏɲʆ ʏʉ ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ ɸʀʆɲɿ
ʋɿʍʏʘʏɿʃʊ ʀɷʌʐʅɲ ɼ ʖʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʊʎ ʉʌɶɲʆɿʍʅʊʎ ʃʌɳʏʉʐʎ ʅɹʄʉʐʎ ʏʉʐ ȵɃɍ ɼ ʖʙʌɲʎ
ɿʍʉɷʑʆɲʅɻʎ ɸʋʉʋʏɸʀɲʎ ɂɍͬɍɈ͕ ɼ ɳʄʄʉ ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ ʋʉʐ ʐʋɳɶɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌ͘ Ϯ ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐϭϳʏʉʐʆ͘ϯϲϵϭͬϮϬϬϴ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿ
ɶͿʉʋʉɿʉʆɷɼʋʉʏɸɲʍʃɸʀʉʐʍɿʙɷɻɸʋɿʌʌʉɼ͕ʃɲʏɳʏɻʆɹʆʆʉɿɲʏʉʐɳʌɽʌʉʐϭϬϲʋɲʌ͘ϭʏʉʐʃ͘ʆ͘
ϮϭϵϬͬϭϵϮϬ͕ʍʏɻɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʉʐʆʉʅɿʃʉʑʋʌʉʍʙʋʉʐ͘
ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʉɿ ʅɹʏʉʖʉɿ ɸʀʆɲɿ ʆʉʅɿʃɳ ʋʌʊʍʘʋɲ ɲʆɲʔɹʌɲʏɸ ʃɲɿ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʘʆ
ʔʐʍɿʃʙʆʋʌʉʍʙʋʘʆʋʉʐʏɲɸʄɹɶʖʉʐʆ͕ʃɲʏɳʏɻʆɹʆʆʉɿɲʏʉʐɳʌɽʌʉʐϯʋɲʌ͘ϭʍɻʅɸʀʉϯϰʏʉʐ
ʆ͘ϰϮϲ1/2014͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʏʉʐʋʌɲɶʅɲʏɿʃʉʑ ʏʉʐʎ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐʃɲɿʏʉʐʏʌʊʋʉʐʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʉʑ
ʏʉʐʘʎɲʆʘʏɹʌʘɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ͘

4.2 ɉʔʀʍʏɲʆʏɲɿ ɶʌɲʋʏɹʎ ɼ ʋʌʉʔʉʌɿʃɹʎ ʍʐʅʔʘʆʀɸʎ ʅɸʏɲʇʑ ʏʉʐ ʆʉʅɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ ʃɲɿ
ʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸ ɳʄʄʉʐ͕ ʔʐʍɿʃʉʑ ɼ ʆʉʅɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ͕ ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆ ɼ ɽɲ
ɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆʏʉʆʏʌʊʋʉɳʍʃɻʍɻʎʏʘʆɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆʗɼʔʉʐʏʉʐʆʉʅɿʃʉʑʋʌʉʍʙʋʉʐ͖
Ʉʖɿ
Ɂɲɿ Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸʋɲʌɲʃɳʏʘʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ

1

ȳɿɲ ʏʉʆ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊ ʏʉʐ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʉʑ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐ ʍʐʅʋʄɻʌʙʍɲʏɸ ʏʉ Ⱦɸʔɳʄɲɿʉ ϵ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ
ȵʌʘʏɻʅɲʏʉʄʉɶʀʉʐ

7879

7880
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ϱ͘ɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʏɻʎɲʋʉʃʏʙʅɸʆɻʎʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ
5.1 Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎɶɿɲʏʉʃʊʍʏʉʎʏɻʎ ɲʇɿʉʄʉɶʉʑʅɸʆɻʎʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ͕ʋʘʎʋʌʊʃɸɿʏɲɿ
ʆɲ ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɻɽɸʀ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ʋɻɶɹʎ ʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎ ʏʘʆ ʃɸʔɲʄɲʀʘʆ͘ Ʌɸʌɿɶʌɳʗɸʏɸ͕ ɸɳʆ
ʐʋɳʌʖʉʐʆ͕ʏɿʎɷʐʆɲʏʊʏɻʏɸʎʋʌʊʍɴɲʍɻʎʍʏɿʎʋɻɶɹʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎʏʘʆɲɶʉʌʙʆʖʌɼʅɲʏʉʎ
ʃɲɿʃɸʔɲʄɲʀʉʐʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲɲʋʉʃʏɼʍɸʏɸʏɻʆʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʍʐʅʅɸʏʉʖɼ͘
Ⱦʊʍʏʉʎ

Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎɶɿɲʏʉʆʏʌʊʋʉ
ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ɇʖɸʏɿʃɳɹɶɶʌɲʔɲ;ʋ͘ʖ͘ʍʑʅɴɲʍɻɷɲʆɸʀʉʐ͕ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɼɷɼʄʘʍɻʃʄʋͿɶɿɲʏɻʆʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻʏʘʆ
ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆʋʉʐʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿɲʆʘʏɹʌʘ͕ɸʋɿʍʐʆɳʋʏʉʆʏɲɿʘʎɅʌʉʍɳʌʏɻʅɲϭϬ͘
5.2 Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸʏʐʖʊʆʍʐʆɸɿʍʔʉʌɳʏʌʀʏʘʆʍʏɻʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʏɻʎʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎʏʉʐʆʉʅɿʃʉʑ
ʋʌʉʍʙʋʉʐ͘
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ϲ͘Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆɲʋʉʃʏʙʅɸʆɻʍʐʅʅɸʏʉʖɼ
6.1 Ɉɲ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲ ʗɼʔʉʐ ɽɲ ɲʍʃʉʑʆʏɲɿ ɳʅɸʍɲ ɲʋʊ ʏʉ ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ͖ ȵʋʀʍɻʎ͕
ɲʆɲʔɹʌɲʏɸʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉʆɸʃʋʌʊʍʘʋʉʏʉʐʆʉʅɿʃʉʑʋʌʉʍʙʋʉʐʍʏʉȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ
ɇʐʅɴʉʑʄɿʉʏɻʎɸʏɲɿʌɸʀɲʎ.

6.2 Ʌʉɿʉ ɸʀʆɲɿ ʏʉ ɸʀɷʉʎ ʏɻʎ ɸʋɿʌʌʉɼʎ ʋʉʐ ʍʃʉʋɸʑɸɿ ʆɲ ɲʍʃɼʍɸɿ ʏʉ ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ ʍʏɻ
ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏɻʎɸʏɲɿʌɸʀɲʎ͕ʍʏɻʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʏʉʐɲʆɳʋʏʐʇɻʃɲɽʙʎʃɲɿʍʏɻʆ
ʃɲʏɲʆʉʅɼʏʘʆʋʊʌʘʆʏʉʐ͖

6.3 Ʌɸʌɿɶʌɳʗʏɸ ʏɿʎ ʋʌʉɽɹʍɸɿʎ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʍʏʊʖʉʐʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʏɻʆ ɸʏɲɿʌɸʀɲ ʍɸ
ʅɸʍʉʋʌʊɽɸʍʅʉ ʉʌʀɺʉʆʏɲ ʃɲɿ ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆ͕ ʅɸʏɲʇʑ ɳʄʄʘʆ͕ ʏʉʐʎ
ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑʎʏʉʐʍʏʊʖʉʐʎ͕ʍʐʆɹʌɶɸɿɸʎ;ɸɳʆʐʋɳʌʖʉʐʆͿʃʄʋ͘

6.4 Ʌʌʊʃɸɿʏɲɿʏʉʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉɼɳʄʄʉʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉʅɸʏʉʉʋʉʀʉɸʀʆɲɿʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉ
ʅɸʍʏɸʆʉʑʎɷɸʍʅʉʑʎ͕ʃɲʏɳʏɻʆɹʆʆʉɿɲʏɻʎʋɲʌ͘ϯϱʏʉʐɲʌ͘ϯʏʉʐʆ͘ϰϮϲ1/2014͕ʆɲʃɲʏɲʌʏʀʍɸɿ
ʍʐʅɴɳʍɸɿʎ ɼ ʆɲ ʋʌʉɴɸʀ ʍɸ ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ʅʉʌʔɼʎ ɸʅʋʉʌɿʃɼ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲ ʅɸ ʏɻʆ ʐʋʊ ʃʌʀʍɻ
ɸʏɲɿʌɸʀɲ͖Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸʏʐʖʊʆʐʔɿʍʏɳʅɸʆɸʎʍʐʅɴɳʍɸɿʎɼɸʅʋʉʌɿʃɼʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʘʎɲʆʘʏɹʌʘ͘
Ʉʖɿ
ɁɲɿȰʆɲʔɹʌɲʏɸʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ

7881

7882
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6.5 Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸʍʐʆʏʉʆɿʍʅɹʆɸʎʋʌɳʇɸɿʎʏʉʐʆʉʅɿʃʉʑʋʌʉʍʙʋʉʐ͕ʃɲʏɳʏɻʆɹʆʆʉɿɲ ʏɻʎʋɲʌ͘5
ʏʉʐɳʌɽʌʉʐϮ3 ʏʉʐʆ͘4261/2014͕ɼʋʌɳʇɸɿʎɷɿɲʌʃʉʑʎʃʉɿʆɼʎʋʉʄɿʏɿʃɼʎʅɸʏʌʀʏɲʅɹʌɻ;ʋ͘ʖ͘
ʅɹʍɲ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ʍʏʉʐʎ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑʎ ɷɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʎ͕ ʅɸʄʄʉʆʏɿʃɹʎ ʉʌɶɲʆʘʏɿʃɹʎ
ɷɿɸʐɽɸʏɼʍɸɿʎʃ͘ʉ͘ʃ͘Ϳ

6.6 Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸ ɸʆɷɸʖʊʅɸʆɸʎ ʍʐʅʔʘʆʀɸʎ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ɼ ʍʃʉʋɸʑɸɿ ʆɲ ʍʐʆɳʗɸɿ ʏʉ ʆʉʅɿʃʊ
ʋʌʊʍʘʋʉʅɸʆɹʉʐʎʃɲɿʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉʐʎʅɸʏʊʖʉʐʎʏɻʎ ʐʋʊʃʌʀʍɻɸʏɲɿʌɸʀɲʎ͕ʉɿʉʋʉʀɸʎɲʔʉʌʉʑʆ
ɲʐʏʊʃɲɿʋɸʌɿɶʌɳʗɲʏɸʏʉʐʎʊʌʉʐʎʋʉʐʋɸʌɿɹʖʉʆʏɲɿʍɸɲʐʏɹʎ͘

6.7 ɉʋɳʌʖʉʐʆ ʍʐʅʔɹʌʉʆʏɲ ʏʉʐ ʆʉʅɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ɹʌɽʉʐʆ ʍɸ
ʍʑɶʃʌʉʐʍɻʅɸʏʉʌʊʄʉʏʉʐʘʎʅɸʏʊʖʉʐʍʏɻʆɸʏɲɿʌɸʀɲ;
Ʉʖɿ
Ɂɲɿ Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸʋɲʌɲʃɳʏʘʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʋʌʉʏɳʍɸɿʎɶɿɲʏɻʆ
ɸʋʀʄʐʍɼʏʉʐʎ
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7. Ⱦɲʏɲʄʄɻʄʊʏɻʏɲʏʉʐʆʉʅɿʃʉʑʋʌʉʍʙʋʉʐ
7.1 Ⱦɲʏɸʀʖɸ ʏʉ ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ ʏɻʆ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ɷɸʃɲɸʏʀɲ ɳɷɸɿɲ ʀɷʌʐʍɻʎ ʃɲɿ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ʋɿʍʏʘʏɿʃʉʑ ɿɷʌʑʅɲʏʉʎ ɼɳʄʄɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʏʉʐ ʖʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʉʑ ʏʉʅɹɲʍʏɻʆȵʄʄɳɷɲɼ
ʍʏʉɸʇʘʏɸʌɿʃʊ͖
Ʉʖɿ
Ɂɲɿȵɳʆʆɲɿ͕ʍʐʅʋʄɻʌʙʍʏɸʏʉʆʋɲʌɲʃɳʏʘʋʀʆɲʃɲ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɸʎ
;ɲʋʊͬɹʘʎͿ

ȵʋʉʋʏɿʃɼʃɲɿʖʙʌɲ
ʃɲʏɲɶʘɶɼʎ

Ɉʑʋʉʎɳɷɸɿɲʎʀɷʌʐʍɻʎʃɲɿ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ;ʋɿʍʏʘʏɿʃʊ
ʀɷʌʐʅɲ͕ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʋɲʌʉʖɼʎ
ɸʋɸʆɷʐʏɿʃʙʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆ͕
ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ʃʄʋͿ

7.2 Ȱʋʉʌʌʀʔɽɻʃɸ ɼ ɲʋʉʍʑʌɽɻʃɸ ɲʀʏɻʍɻ ɳɷɸɿɲʎ ʀɷʌʐʍɻʎ ʃɲɿ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɼ ɲʆɲʃʄɼɽɻʃɸ
ɳɷɸɿɲ ʀɷʌʐʍɻʎ ʃɲɿ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɲʋʊ ʏɻʆ Ɉʌɳʋɸɺɲ ʏɻʎ ȵʄʄɳɷʉʎ ɼ ɳʄʄɻ ɲʌʅʊɷɿɲ ɲʌʖɼ ʏʉʐ
ʖʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʉʑʏʉʅɹɲ͕ʍʏɻʆȵʄʄɳɷɲɼʍʏʉɸʇʘʏɸʌɿʃʊ͕ɻʉʋʉʀɲɲʆɲʔɸʌʊʏɲʆʍʏʉʆʉʅɿʃʊ
ʋʌʊʍʘʋʉɼʍɸʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉʅɸʏʉʉʋʉʀʉɸʀʆɲɿʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉʅɸʍʏɸʆʉʑʎɷɸʍʅʉʑʎ͕ʃɲʏɳ
ʏɻʆɹʆʆʉɿɲʏɻʎʋɲʌ͘ ϯϱʏʉʐɲʌ͘ϯʏʉʐʆ͘ϰϮϲ1/2014͖Ȱʋɲʆʏɼʍɲʏɸʏɻʆɸʌʙʏɻʍɻɲʐʏɼʃɲɿɸʆ
ɲʆɲʔʉʌɳʋʌʉʎʏɲʋʌʊʍʘʋɲʏɲʉʋʉʀɲʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆʘʎʅɹʄɻʍʏʉȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊɇʐʅɴʉʑʄɿʉʏʉʐ
ʆʉʅɿʃʉʑʋʌʉʍʙʋʉʐ;ɶɿɲʏɻʆɳʍʃɻʍɻɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎͿ͘
Ʉʖɿ
ɁɲɿȰʆɲʔɹʌɲʏɸʋɲʌɲʃɳʏʘʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ

7.3 ȶʖʉʐʆɷɿɸʆɸʌɶɻɽɸʀ͕ʏɻʆʏɸʄɸʐʏɲʀɲɷɸʃɲɸʏʀɲ͕ɹʄɸɶʖʉɿɲʋʊɲʌʅʊɷɿɲɸʋʉʋʏɿʃɼɲʌʖɼ͕ʍʏɻʆ
ȵʄʄɳɷɲʃɲɿʍʏʉɸʇʘʏɸʌɿʃʊ͕ʍʏɲʄʉɶɿʍʏɿʃɳʃɲɿʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲʏʉʐʆʉʅɿʃʉʑʋʌʉʍʙʋʉʐ͕
ʋɹʌɲʆʏʘʆʋʌʉɴʄɸʋʉʅɹʆʘʆʏɲʃʏɿʃʙʆɸʄɹɶʖʘʆ͖
Ʉʖɿ

7883

7884
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ɁɲɿȰʆɲʔɹʌɲʏɸʋɲʌɲʃɳʏʘʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ

7.4 ȶʖɸɿʏɻʆʏɸʄɸʐʏɲʀɲɷɸʃɲɸʏʀɲʏʉʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉ͕ɼʋʌʊʍʘʋɲʏɲʉʋʉʀɲ ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆʘʎ
ʅɹʄɻʍʏʉȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊɇʐʅɴʉʑʄɿʉɲʐʏʉʑ͕ɼʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉʅɸʏʉ ʉʋʉʀʉɸʀʆɲɿʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉ
ʅɸʍʏɸʆʉʑʎɷɸʍʅʉʑʎ͕ʃɲʏɳʏɻʆɹʆʆʉɿɲʏɻʎʋɲʌ͘ϯϱʏʉʐɲʌ͘ϯʏʉʐʆ͘4261/2014͕ɲʋʉʏɸʄɹʍɸɿ
ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉɹʌɸʐʆɲʎ ɲʋʊɲʌʅʊɷɿɲɸʋʉʋʏɿʃɼɲʌʖɼʍʏɻʆȵʄʄɳɷɲɼʍʏʉɸʇʘʏɸʌɿʃʊ͖
Ʉʖɿ
ɁɲɿȰʆɲʔɹʌɲʏɸʋɲʌɲʃɳʏʘʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ

7.5 ȶʖʉʐʆʏɻʆʏɸʄɸʐʏɲʀɲɷɸʃɲɸʏʀɲɺɻʏɻɽɸʀɼʃɲʏɲʍʖɸɽɸʀʏɲɴɿɴʄʀɲɼʏɲɲʌʖɸʀɲʏʉʐʆʉʅɿʃʉʑ
ʋʌʉʍʙʋʉʐɲʋʊɲʌʅʊɷɿɲɸʋʉʋʏɿʃɼɲʌʖɼʍʏɻʆȵʄʄɳɷɲɼʍʏʉɸʇʘʏɸʌɿʃʊ͖
Ʉʖɿ
ɁɲɿȰʆɲʔɹʌɲʏɸʋɲʌɲʃɳʏʘʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ

7.6 ȶʖɸɿ ʋʉʏɹ ʏʉ ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ ʋɲʌɸʅʋʉɷʀʍɸɿ ʏɻʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼ ɳʍʃɻʍɻ ʏʘʆ
ɲʌʅʉɷɿʉʏɼʏʘʆʏʘʆɸʋʉʋʏɿʃʙʆɲʌʖʙʆʍʏɻʆȵʄʄɳɷɲɼʍʏʉɸʇʘʏɸʌɿʃʊ͖
Ʉʖɿ
ɁɲɿȰʆɲʔɹʌɲʏɸʋɲʌɲʃɳʏʘʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ

7.7 ȶʖɸɿ ʐʋɳʌʇɸɿ ʋʉʏɹ ʃɲʏɲɷɿʃɲʍʏɿʃɼ ɲʋʊʔɲʍɻ͕ ɹʖʉʐʆ ɸʋɿɴʄɻɽɸʀ ʋʉɿʆɿʃɹʎ ɼ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɹʎ
ʃʐʌʙʍɸɿʎ ɼ ɸʃʃʌɸʅʉʑʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ʃɲʏɳ ʏʉʐ ʆʉʅɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ͕ ɼ ʃɲʏɳ ʋʌʉʍʙʋʘʆ ʏɲ
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ʉʋʉʀɲʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆʘʎʅɹʄɻʍʏʉ ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊɇʐʅɴʉʑʄɿʉɲʐʏʉʑ͕ɼʃɲʏɳ ʆʉʅɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ
ʅɸʏʉʉʋʉʀʉɸʀʆɲɿʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉʅɸʍʏɸʆʉʑʎɷɸʍʅʉʑʎ͕ʃɲʏɳʏɻʆɹʆʆʉɿɲʏɻʎʋɲʌ͘35 ʏʉʐɲʌ͘3
ʏʉʐʆ͘4261/2014͕ʍʏɻʆȵʄʄɳɷɲɼʍʏʉɸʇʘʏɸʌɿʃʊ͖
ϳ͘ϳ͘ϭ ȳɿɲ ɲɷɿʃɼʅɲʏɲ ɼ ʋɲʌɲɴɳʍɸɿʎ ʋʉʐ ɸʆɹʖʉʐʆ ɲʋɳʏɻ͕ ɷʘʌʉɷʉʃʀɲ͕ ʋʄɲʍʏʉɶʌɲʔʀɲ ɼ
ʔʉʌʉɷɿɲʔʐɶɼ͖
Ʉʖɿ
ɁɲɿȰʆɲʔɹʌɲʏɸʋɲʌɲʃɳʏʘʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ

ϳ͘ϳ͘Ϯ ȳɿɲ ɲɷɿʃɼʅɲʏɲ ɼ ʋɲʌɲɴɳʍɸɿʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʏɻ ʆʉʅɿʅʉʋʉʀɻʍɻ ɸʍʊɷʘʆ ɲʋʊ
ɸɶʃʄɻʅɲʏɿʃɹʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʃɲɿʏɻʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʏɻʎʏʌʉʅʉʃʌɲʏʀɲʎ͖
Ʉʖɿ
ɁɲɿȰʆɲʔɹʌɲʏɸʋɲʌɲʃɳʏʘʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ

ϳ͘ϳ͘ϯ ȳɿɲ ɲɷɿʃɼʅɲʏɲ ɼ ʋɲʌɲɴɳʍɸɿʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʏɻʆ ɲɽɹʅɿʏɻ ʖʌɼʍɻ ɸʅʋɿʍʏɸʐʏɿʃʙʆ ɼ
ʋʌʉʆʉʅɿɲʃʙʆʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ͖
Ʉʖɿ
ɁɲɿȰʆɲʔɹʌɲʏɸʋɲʌɲʃɳʏʘʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ

ϳ͘ϳ͘ϰ ȳɿɲ ɲɷɿʃɼʅɲʏɲ ɼ ʋɲʌɲɴɳʍɸɿʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʏɻ ʖɸɿʌɲɶʙɶɻʍɻ ʏɻʎ ʖʌɻʅɲʏɿʍʏɻʌɿɲʃɼʎ
ʏɿʅɼʎ ʖʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʉʑ ʅɹʍʉʐ ʋʉʐ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ɷɿɲʋʌɲɶʅɳʏɸʐʍɻʎ ʍɸ
ʉʌɶɲʆʘʅɹʆɻɲɶʉʌɳ͕ɼʍɸɿʍʉɷʑʆɲʅɻɲɶʉʌɳʏʌʀʏɻʎʖʙʌɲʎ͖
Ʉʖɿ

7885

7886
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ɁɲɿȰʆɲʔɹʌɲʏɸʋɲʌɲʃɳʏʘʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ

ϳ͘ϳ͘ϱɇɸʍʖɹʍɻʅɸʏɻʆʋɲʌʉʖɼʃʑʌɿʘʆʃɲɿʋɲʌɸʋʊʅɸʆʘʆɸʋɸʆɷʐʏɿʃʙʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆ͖
Ʉʖɿ

ϳ͘ϳ͘ϲȳɿɲʃɳɽɸɳʄʄɻɸʆɹʌɶɸɿɲʋʉʐʏɿʅʘʌɸʀʏɲɿʅɸʋʉɿʆɼʔʐʄɳʃɿʍɻʎ͖
Ʉʖɿ
ɁɲɿȰʆɲʔɹʌɲʏɸʋɲʌɲʃɳʏʘʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ

7.8 ȶʖɸɿ ʋʉʏɹ ʏʉ ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ ɼ ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ ʅɸ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɸʀʆɲɿ ʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉ ʅɸ
ʍʏɸʆʉʑʎ ɷɸʍʅʉʑʎ͕ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɹʆʆʉɿɲ ʏɻʎ ʋɲʌ͘ 35 ʏʉʐ ɲʌ͘ 3 ʏʉʐ ʆ͘ ϰϮϲ1/2014͕ ɸʅʋʄɲʃɸʀ ʍɸ
ɷɿʃɲʍʏɿʃʊ ɲɶʙʆɲ ɼ ʍʐʆɳʗɸɿ ɷɿʃɲʍʏɿʃʊ ʍʐʅɴɿɴɲʍʅʊ ʋʉʐ ʆɲ ɸʀʖɸ ʉʐʍɿɲʍʏɿʃɹʎ ɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎ
ʍʏɻʆʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʏʉʐʃɲʏɳʍʏɲʍɻ͖
Ʉʖɿ
ɁɲɿȰʆɲʔɹʌɲʏɸʋɲʌɲʃɳʏʘʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ

7.9 ȶʖʉʐʆʋʉʏɹ ɸʋɿɴʄɻɽɸʀʍʏʉ ʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉɼʍɸʋʌʊʍʘʋɲʋʉʐ ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆʘʎ ʅɹʄɻ
ʍʏʉȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊɇʐʅɴʉʑʄɿʉɲʐʏʉʑɼʍɸʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉʅɸʏʉʉʋʉʀʉɸʀʆɲɿʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉʅɸ
ʍʏɸʆʉʑʎ ɷɸʍʅʉʑʎ͕ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɹʆʆʉɿɲ ʏɻʎ ʋɲʌ͘ ϯϱ ʏʉʐ ɲʌ͘ ϯ ʏʉʐ ʆ4261/2014͕ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɹʎ ɼ
ʋɸɿɽɲʌʖɿʃɹʎ ʃʐʌʙʍɸɿʎ ɲʋʊ ɸʋʉʋʏɿʃɹʎ ɲʌʖɹʎ͕ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɹʎ ɸʆʙʍɸɿʎ ɼ ʃʐɴɸʌʆɻʏɿʃʉʑʎ
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ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ͕ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ɼ ʍʏʉ ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ͕ ɸʇɲɿʏʀɲʎ ʅɻ ʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻʎ ʅɸ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ
ʃɸʀʅɸʆɻʎʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ͖
Ʉʖɿ
ɁɲɿȰʆɲʔɹʌɲʏɸʋɲʌɲʃɳʏʘʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ

7.10 ȶʖɸɿʋʉʏɹʏʉʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉɼʏɲʋʌʊʍʘʋɲʋʉʐʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆʘʎʅɹʄɻʍʏʉȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ
ɇʐʅɴʉʑʄɿʉɲʐʏʉʑɼʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉʅɸʏʉʉʋʉʀʉɸʀʆɲɿʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉʅɸʍʏɸʆʉʑʎɷɸʍʅʉʑʎ͕
ʃɲʏɳʏɻʆɹʆʆʉɿɲʏɻʎʋɲʌ͘35 ʏʉʐɲʌ͘ϯʏʉʐʆ͘ϰϮϲϭͬϮϬϭϰ͕ʍʏɻʆȵʄʄɳɷɲɼʍʏʉɸʇʘʏɸʌɿʃʊ͕ʃɲʏɳ
ʏɻʆʏɸʄɸʐʏɲʀɲɷɸʃɲɸʏʀɲ͗
ɲͿʃɻʌʐʖɽɸʀʍɸʋʏʙʖɸʐʍɻ͕
ɴͿ ʏɸɽɸʀ ʐʋʊ ʃɲɽɸʍʏʙʎ ɸʋɿʏʌʉʋɸʀɲʎ͕ ʄɼʗɻʎ ɲʆɲɶʃɲʍʏɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ͕ ɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ɼ ɹʖʉʐʆ
ʃɿʆɻɽɸʀɹʆɲʆʏɿɲʐʏʉʑʋʌʉʋʏʘʖɸʐʏɿʃɹʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎɼʍʐʆɲʔɸʀʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎɸʇʐɶʀɲʆʍɻʎ͕
ɶͿʃɲʏɲʏɸɽɸʀɲʀʏɻʍɻɶɿɲʏɲɲʆʘʏɹʌʘ͖
Ʉʖɿ
ɁɲɿȰʆɲʔɹʌɲʏɸʋɲʌɲʃɳʏʘʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ

7.11 Ʌʊʏɸɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɳɽɻʃɲʆʃɲɿɶɿɲʋʉɿʉʄʊɶʉɶɿɲʏɸʄɸʐʏɲʀɲʔʉʌɳʉɿɸʇʘʏɸʌɿʃʉʀɸʄɸɶʃʏɹʎ
ʏʉʐʆʉʅɿʃʉʑʋʌʉʍʙʋʉʐ͖Ʌɲʌɲʃɲʄʉʑʅɸɲʆɲʔɹʌɲʏɸʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻɳʌʆɻʍɻʎ
ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎɸʃʅɹʌʉʐʎʏʘʆɸʇʘʏɸʌɿʃʙʆɸʄɸɶʃʏʙʆ͘

7.12 Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸɳʄʄɲʍʏʉɿʖɸʀɲʋʉʐʃʌʀʆɸʏɸʊʏɿɽɲɴʉɻɽɼʍʉʐʆʍʏɻʆɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʏɻʎɲʀʏɻʍɼʎ
ʍɲʎ͘

7887

7888
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ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʃɲʏɲʔɲʏɿʃɼʎ ɲʋɳʆʏɻʍɻʎ ʍɸ ʃɳʋʉɿɲ ɲʋʊ ʏɿʎ ɲʆʘʏɹʌʘ ɸʌʘʏɼʍɸɿʎ ʏɻʎ
ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ ϳ͕ ɸʋɿʍʐʆɳʗʏɸ͕ ʘʎ Ʌʌʉʍɳʌʏɻʅɲ ϭϭ͕ ʏɲ ʉɿʃɸʀɲ ɹɶɶʌɲʔɲ͕ ɲʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲʎ ʏʉʆ
ɲʌɿɽʅʊʏɻʎʍʖɸʏɿʃɼʎɸʌʙʏɻʍɻʎ͘
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8. ɅʌʉʍɲʌʏɼʅɲʏɲʍʏʉȵʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉɈʑʋʉʐȲ͛
Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸ ʏɲ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ ʋʉʐ ɽɲ ʍʐʆʉɷɸʑʉʐʆ ʏʉ ʋɲʌʊʆ
ɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ
Ʌʌʉʍɳʌʏɻʅɲ
1

2
3

4

5

6
7

8

ȵʋɿʃʐʌʘʅɹʆʉ
ɲʆʏʀɶʌɲʔʉ
Ⱦɲʏɲʍʏɲʏɿʃʉʑ͕Ʌʌɳʇɻ
ʃɲʏɲʖʙʌɻʍɻʎ
ʍʏʉɀɻʏʌʙʉ͕
ɲʋʉɷɸɿʃʏɿʃɳ
ɹɶɶʌɲʔɲʏɻʎ
ɷɿɸʑɽʐʆʍɻʎʏʘʆ
ʃɸʆʏʌɿʃʙʆɶʌɲʔɸʀʘʆ͕
ɳɷɸɿɲʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ʆʉʅɿʃʉʑʋʌʉʍʙʋʉʐ
Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎ
ʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ȵʃɽɹʍɸɿʎɸʇʘʏɸʌɿʃʙʆ
ʉʌɶɲʆɿʍʅʙʆ
ʋɿʍʏʉʄɻʋʏɿʃɼʎ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆʏʉʐ
ʆʉʅɿʃʉʑʋʌʉʍʙʋʉʐ

Ʌɲʌɳɶʌɲʔʉʎ
2.4
2.6

2.7
2.12
2.8

2.9

ȶɶɶʌɲʔɲʍʖɸʏɿʃɳʅɸ
2.11
ʏʐʖʊʆɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻɲʋʊ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻ
ɸʋʉʋʏɿʃɼɲʌʖɼʏʉʐ
ʖʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʉʑɼ
ʅɻʏʉʅɹɲ
ɇʖɸɷɿɳɶʌɲʅʅɲ
2.12
ʉʌɶɲʆʘʏɿʃɼʎɷʉʅɼʎ
ʏʉʐʉʅʀʄʉʐ
Ɂʉʅɿʃɳʋʌʊʍʘʋɲʏʉʐ 2.13
ʉʅʀʄʉʐɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏʘʆ
ʉʋʉʀʘʆɸʋʉʋʏɸʑɸʏɲɿ
ɇʖɸɷɿɳɶʌɲʅʅɲ
3.1

ɉʋʉɴʉʄɼ

ɀɻ
ȴɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲ

7889

7890
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9
10

11
12

ʉʌɶɲʆʘʏɿʃɼʎɷʉʅɼʎ
ʏʉʐʆʉʅɿʃʉʑ
ʋʌʉʍʙʋʉʐʃɲɿ
ɴɿʉɶʌɲʔɿʃɳ
ʍɻʅɸɿʙʅɲʏɲ
ɀɸʏʉʖɿʃɼʍʑʆɽɸʍɻ
ʏʉʐʆʉʅɿʃʉʑ
ʋʌʉʍʙʋʉʐ
ȶɶɶʌɲʔɲʍʖɸʏɿʃɳʅɸ
ʏʉʆʏʌʊʋʉ
ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ ʏɻʎ
ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎ
ɲʋʊʃʏɻʍɻʎ
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ
Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎɶɿɲʏɿʎ
ɸʌʘʏɼʍɸɿʎʏʉʐ
Ⱦɸʔɲʄɲʀʉʐϳ
ȱʄʄɲ͘
Ʌɲʌɲʃɲʄʙ
ɷɿɸʐʃʌɿʆʀʍʏɸ͘

4.1

5.1

7.12
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ϵ͘Ʌʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎʋʌɲɶʅɲʏɿʃʉʑɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐ
;ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ɶɿɲ ʏʉʆ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊ ʏʉʐ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʉʑ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐ ʏʉʐ ɲʋʉʃʏʙʆʏʉʎ
ʆʉʅɿʃʉʑʋʌʉʍʙʋʉʐʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆɸʌʙʏɻʍɻϰ͘ϭʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎͿ
ɏʎ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊʎ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎ ʃɲʏɳ ʏʉʆ ʆ͘ ϯϲϵϭͬϮϬϬϴ͕ ʆʉɸʀʏɲɿ ʏʉ ʔʐʍɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ ɼ ʏɲ
ʔʐʍɿʃɳʋʌʊʍʘʋɲ͕ʍʏɲʉʋʉʀɲʏɸʄɿʃɳɲʆɼʃɸɿʏʉʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉɼʏʉʆʉʅɿʃʊʍʖɼʅɲ͘
ȵʆʋʌʉʃɸɿʅɹʆʘ͕ʍʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʏʉʐʋʌɲɶʅɲʏɿʃʉʑɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐʍʐʅʋʄɻʌʙʍʏɸʅɸʏɻʆɹʆɷɸɿʇɻ
ͨɍͩʋʉɿʉ ɲʋʊʏɲʋɲʌɲʃɳʏʘɸʀʆɲɿʏʉɲʆʘʏɹʌʘɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆʉʔʐʍɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉ͘
ɲͿɄʍʉʆɲʔʉʌɳʏɿʎɸʏɲɿʌʀɸʎ͗
Ɉʉ ʔʐʍɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ ɼ ʏɲ ʔʐʍɿʃɳ ʋʌʊʍʘʋɲ͕ ʍʏɲ ʉʋʉʀɲ ʏɸʄɿʃɳ ɲʆɼʃɸɿ ɻ ȵʏɲɿʌʀɲ ɼ
ɸʄɹɶʖɸʏɲɿɲʋʊɲʐʏɳɷɿɲʏɻʎʃɲʏʉʖɼʎɼɸʄɹɶʖʉʐɲʅɹʍʘʎɼɸʅʅɹʍʘʎɸʋɲʌʃʉʑʎʋʉʍʉʍʏʉʑʏʘʆ
ʅɸʏʉʖʙʆ ɼʏʘʆɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆʗɼʔʉʐɲʐʏɼʎ͕ʅɸʏɲʇʑɳʄʄʘʆʃɲɿʅɹʍʘʅɸʏʉʖʙʆʍʏʉʆʃʉʅɿʍʏɼ͕
ɸʃʏʊʎɲʋʊɸʏɲɿʌʀɲʋʉʐɹʖɸɿʆʊʅɿʅɲɸɿʍɲʖɽɸʀʍɸʉʌɶɲʆʘʅɹʆɻɲɶʉʌɳʃɲɿɻʉʋʉʀɲʐʋʊʃɸɿʏɲɿ
ʍʏɿʎɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎɶʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎʋʉʐʍʐʆɳɷʉʐʆʅɸʏɻʆʃʉɿʆʉʏɿʃɼʆʉʅʉɽɸʍʀɲɼʐʋʊʃɸɿʏɲɿʍɸ
ɿʍʊʏɿʅɲ ɷɿɸɽʆɼʋʌʊʏʐʋɲʋʉʍʉʍʏʊʅɸʏʉʖʙʆʑʗʉʐʎϮϱйʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆɽɸʘʌɸʀʏɲɿʊʏɿʋʄɻʌʉʀʏʉ
ʃʌɿʏɼʌɿʉɲʐʏʊ͘
Ɉʉ ʔʐʍɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉ ɼ ʏɲ ʔʐʍɿʃɳ ʋʌʊʍʘʋɲ ʏɲʉʋʉʀɲ ɲʍʃʉʑʆ ʃɲʏ͛ ɳʄʄʉ ʏʌʊʋʉ ɹʄɸɶʖʉ
ʍʏɻɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏɻʎȵʏɲɿʌʀɲʎ͘
ɴͿɄʍʉʆɲʔʉʌɳʏɲʄʉɿʋɳʆʉʅɿʃɳʋʌʊʍʘʋɲ͕ʏɿʎ ʆʉʅɿʃɹʎʉʆʏʊʏɻʏɸʎɼɳʄʄɲʆʉʅɿʃɳ ʍʖɼʅɲʏɲ͕
ʊʋʘʎ ʏɲ ɿɷʌʑʅɲʏɲ ʃɲɿ ʉɿ ɸʏɲɿʌʀɸʎ ɸʅʋɿʍʏɸʐʏɿʃɼʎ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ɼ ʏɲ ɸʅʋɿʍʏɸʑʅɲʏɲ ;ƚƌƵƐƚƐͿ͕
ʋʉʐɷɿʉɿʃʉʑʆɼɷɿɲʆɹʅʉʐʆʃɸʔɳʄɲɿɲ͗
ɈʉʔʐʍɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉɼʏɲʔʐʍɿʃɳʋʌʊʍʘʋɲʋʉʐɷɿʃɲɿʉʑʆʏɲɿʋʉʍʉʍʏʊϮϱйʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ
ʏʘʆ ʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʙʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʏɻʎ ʆʉʅɿʃɼʎ ʉʆʏʊʏɻʏɲʎ ɼ ʏʉʐ ʆʉʅɿʃʉʑ ʍʖɼʅɲʏʉʎ͕ ɸʔʊʍʉʆ ʉɿ
ʅɸʄʄʉʆʏɿʃʉʀɷɿʃɲɿʉʑʖʉɿɹʖʉʐʆɼɷɻʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍɽɸʀ͘
ȸ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ʋʌʉʍʙʋʘʆ ʋʌʉʎ ʏʉ ʍʐʅʔɹʌʘʆ ʏɻʎ ʉʋʉʀɲʎ ʃʐʌʀʘʎ ɹʖɸɿ ʍʐʍʏɲɽɸʀ ɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀ ɻ ʆʉʅɿʃɼ ʉʆʏʊʏɻʏɲ ɼ ʏʉ ʆʉʅɿʃʊ ʍʖɼʅɲ͕ ɸʔʊʍʉʆ ʉɿ ɷɿʃɲɿʉʑʖʉɿ ʏʉʐ ʆʉʅɿʃʉʑ
ʋʌʉʍʙʋʉʐɼʏʉʐʆʉʅɿʃʉʑʍʖɼʅɲʏʉʎɷɸʆɹʖʉʐʆʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍɽɸʀɲʃʊʅɻ͘
Ɉʉ ʔʐʍɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ ɼ ʏɲ ʔʐʍɿʃɳ ʋʌʊʍʘʋɲ ʋʉʐ ɲʍʃʉʑʆ ɹʄɸɶʖʉ ʍɸ ʋʉʍʉʍʏʊ Ϯϱй
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɸʋʀ ʏʘʆ ʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʙʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʏɻʎ ʆʉʅɿʃɼʎ ʉʆʏʊʏɻʏɲʎ ɼ ʏʉʐ ʆʉʅɿʃʉʑ
ʍʖɼʅɲʏʉʎ͘
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ϭϬ͘ȴɼʄʘʍɻ
Ƀɿʃɳʏʘɽɿʐʋʉɶʌɳʔʉʆʏɸʎɷɻʄʙʆʉʐʅɸʐʋɸʑɽʐʆɲʊʏɿ͗
ɲͿɃɿʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʋʉʐʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿʍʏʉʋɲʌʊʆɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉɸʀʆɲɿʋʄɼʌɸɿʎʃɲɿ ɲʄɻɽɸʀʎ
ʃɲɿ ʍʐʅʔʘʆʉʑʅɸ ʆɲ ʋɲʌɹʖʉʐʅɸ ʍʏɻʆ Ɉʌɳʋɸɺɲ ʏɻʎ ȵʄʄɳɷʉʎ͕ ʏʐʖʊʆ ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɹʎ
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʃɲɿɷɿɸʐʃʌɿʆʀʍɸɿʎʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉɸʆʄʊɶʘ ɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ͘
ɴͿ Ⱥɲ ɸʆɻʅɸʌʘɽɸʀ ɻ Ɉʌɳʋɸɺɲ ʏɻʎ ȵʄʄɳɷʉʎ ɸɶɶʌɳʔʘʎ ʃɲɿ ɲʅɹʍʘʎ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɲʄʄɲɶɼ͕ ʍʏɲ
ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲʍʏʉɿʖɸʀɲʃɲɿʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʋʉʐʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʍʏʉʋɲʌʊʆ ɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ͘
ȵʋɿʋʄɹʉʆ͕ɴɸɴɲɿʙʆʉʐʅɸʊʏɿ͗
ɲͿ ȳʆʘʌʀɺʉʐʅɸ ʊʏɿ ɻ ɸʃ ʋʌʉɽɹʍɸʘʎ ɼ ɸʇ ɲʅɸʄɸʀɲʎ͕ ʋɲʌʉʖɼ ɲʆɲʄɻɽʙʆ ɼ ʋɲʌɲʋʄɲʆɻʏɿʃʙʆ
ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆʍʏɻʆɈʌɳʋɸɺɲʏɻʎȵʄʄɳɷʉʎʍʐʆɸʋɳɶɸʏɲɿʃɲɿʋʉɿʆɿʃɹʎ ʃʐʌʙʍɸɿʎ͘
ɴͿȴʀʆʉʐʅɸʏɻʌɻʏɼʍʐɶʃɲʏɳɽɸʍɼʅɲʎʍʏɻʆɈʌɳʋɸɺɲʏɻʎȵʄʄɳɷʉʎ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʍʏʉʐʎɷɸʊʆʏʘʎ
ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆʉʐʎ ʐʋɲʄʄɼʄʉʐʎ ʏɻʎ ʆɲ ɲʆɲɺɻʏɼʍʉʐʆ͕ ʊʋʉʏɸ ɲʐʏʊ ʃʌʀʆɸʏɲɿ ɲʆɲɶʃɲʀʉ͕
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎɲʋʊʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸʏʌʀʏʉʅɹʌʉʎ;ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʋɿʍʏʘʏɿʃɳɿɷʌʑʅɲʏɲ͕
ɳʄʄɸʎ ɸʋʉʋʏɿʃɹʎ ɼ ʌʐɽʅɿʍʏɿʃɹʎ ɲʌʖɹʎ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎͿ͕ ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻʆ
ɸʋɲʄɼɽɸʐʍɻʏʘʆʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆʋʉʐʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʍʏʉ ʋʌʉʃɸʀʅɸʆʉȵʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ͘
Ɉɲ ʐʋʉɴɲʄʄʊʅɸʆɲ ʅɸ ʏʉ ʋɲʌʊʆ ȵʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɽɸʘʌʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊʌʌɻʏɲ͘ ȸ
ʍʐʄʄʉɶɼ ʃɲɿ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʏʉʑʏʘʆ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆʉʐʎ ʐʋɲʄʄɼʄʉʐʎ
ʏɻʎ Ɉʌɳʋɸɺɲʎ ʏɻʎ ȵʄʄɳɷʉʎ ʃɲʏɳ ʏʌʊʋʉ ɽɸʅɿʏʊ ʃɲɿ ʆʊʅɿʅʉ ɶɿɲ ʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆʉʐʎ͕ ʍɲʔɸʀʎ ʃɲɿ
ʆʊʅɿʅʉʐʎʍʃʉʋʉʑʎ͕ ʍʑʅʔʘʆɲʅɸ ʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐʆʊʅʉʐ ϮϰϳϮͬϭϵϵϳʋɸʌʀʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏʉʐ
ɲʏʊʅʉʐɲʋʊʏɻʆɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑʖɲʌɲʃʏɼʌɲ͕ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ͘
Ƀɿ ʋʌʉʃɸʀʅɸʆɸʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ɷɸʆ ɽɲ ɶʆʘʍʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʉʑʏɸ ɽɲ ɷɿɲɴɿɴɳɺʉʆʏɲɿ ʍɸ
ʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸʏʌʀʏʉʋʌʊʍʘʋʉ͕ɸʃʏʊʎʏʘʆʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆʋʉʐɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏʉʆʊʅʉɼ ʃɲʏʊʋɿʆ
ɷɿʃɲʍʏɿʃɼʎɲʋʊʔɲʍɻʎ͘
ȾɳɽɸʔʉʌɳʋʉʐɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɼʃʌʀʆɸʏɲɿʍʃʊʋɿʅʉɲʋʊʏɻʆɈʌɳʋɸɺɲʏɻʎȵʄʄɳɷʉʎ͕ɽɲ ʋɲʌɹʖʉʐʅɸ
ɴʉɼɽɸɿɲʃɲɿɽɲʍʐʆɸʌɶɲɺʊʅɲʍʏɸʅɸʍʃʉʋʊʆɲɸʋɿʏɸʐʖɽɸʀʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻʅɸ ʏɿʎʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ
ʋʉʐɴɲʌʑʆʉʐʆɸʀʏɸʏʉʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉ͕ɸʀʏɸʏʉʐʋʊʃʌʀʍɻʋɿʍʏʘʏɿʃʊ ʀɷʌʐʅɲ͘
Ȱʐʏɼ ɻ ɷɼʄʘʍɻ ʃɲʏɲʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏʊʍʉ ʏɲ ʋɲʌʊʆʏɲ ʊʍʉ ʃɲɿ ʏʐʖʊʆ ʅɸʄʄʉʆʏɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʃɲɿ
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉ ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ͕ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʍʐɶʃɸʆʏʌʙʆʉʆʏɲɿ ɶɿɲ ɸʋʉʋʏɿʃʉʑʎ
ʍʃʉʋʉʑʎ͘

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȵʋɿɴɸɴɲɿʙʆʉʐʅɸ ʊʏɿ ɸʀʅɲʍʏɸ ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆʉɿ ʆɲ ʐʋʉɶʌɳʗʉʐʅɸ ɶɿɲ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊ ʏʉʐ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻȻ
ȵɆɏɈȸɀȰɈɃȿɃȳȻɃɈɉɅɃɉȳ͛
;ɅȵȵϴϮ/8.3.2016)
ȵʋʘʆʐʅʀɲʏɻʎɸʏɲɿʌɸʀɲʎ ɶɿɲʏɻʆʉʋʉʀɲʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿʏʉʋɲʌʊʆɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉʏʉʐʔʐʍɿʃʉʑʋʌʉʍʙʋʉʐ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
Ƀɷɻɶʀɸʎɶɿɲʏɻʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎ
ϭ͘Ɉʉɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉʋʌɹʋɸɿʆɲɸʀʆɲɿɷɸʊʆʏʘʎʍʐʅʋʄɻʌʘʅɹʆʉʃɲɿʐʋʉɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉɲʋʊʏʉ
ʐʋʊʖʌɸʉ ʋʌʊʍʘʋʉ͘ ȵʔʊʍʉʆ ɷɸʆ ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ɲʐʏʉʋʌʉʍʙʋʘʎ͕ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ
ɶʆɼʍɿʉʐʏɻʎʐʋʉɶʌɲʔɼʎʏʉʐɲʋʊɲʌʅʊɷɿɲɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼɲʌʖɼ͘
Ϯ͘ɃʃɸʆʊʎʖʙʌʉʎʅɸʏɳɲʋʊʃɳɽɸɸʌʙʏɻʍɻʍʏʉɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉȴȵɁɸʀʆɲɿɸʆɷɸɿʃʏɿʃʊʎʏɻʎ
ɹʃʏɲʍɻʎʏɻʎʍʃʉʋʉʑʅɸʆɻʎɲʋɳʆʏɻʍɻʎ͘
ϯ͘Ʉʏɲʆɷɸʆʐʋɳʌʖʉʐʆɲʌʅʊɷɿɸʎɲʌʖɹʎɶɿɲʏɻʆɹʃɷʉʍɻʏʘʆɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʘʆʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʙʆ͕
ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿɿʍʉɷʑʆɲʅɲɹɶɶʌɲʔɲɲʋʊɲʆɸʇɳʌʏɻʏɻʃɲɿɲʇɿʊʋɿʍʏɻʋɻɶɼ͘
ϰ͘ Ɏɸʐɷɸʀʎ ɼ ʋɲʌɲʋʄɲʆɻʏɿʃɹʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ɼ ɸʍʃɸʅʅɹʆɻ ɲʋʊʃʌʐʗɻ ʍɻʅɲʆʏɿʃʙʆ
ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ ʹ ʋɹʌɲʆ ʏʘʆ ʏʐʖʙʆ ʋʉɿʆɿʃʙʆ ɸʐɽʐʆʙʆ ʹ ɽɹʏɸɿ ʍɸ ɲʅʔɿʍɴɼʏɻʍɻ ʏɻʆ
ɲʃɸʌɲɿʊʏɻʏɲʏʉʐʔʐʍɿʃʉʑʋʌʉʍʙʋʉʐʃɲɿ͕ʃɲʏɳʍʐʆɹʋɸɿɲ͕ʏɻʆʃɲʏɲʄʄɻʄʊʏɻʏɳʏʉʐ͘
ϱ͘ Ʉʄɸʎ ʉɿ ɸʌʘʏɼʍɸɿʎ ɲʋɲʆʏʙʆʏɲɿ ʋʌʉʍɻʃʊʆʏʘʎ ɼ͕ ʍɸ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɼ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ͕ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿʉɿɲʆɲɶʃɲʀɸʎɷɿɸʐʃʌɿʆʀʍɸɿʎ͘
ϲ͘ȵʋʀʏʘʆʍʐʆʐʋʉɴɲʄʄʊʅɸʆʘʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆɼɸɶɶʌɳʔʘʆ͕ʋʌʉʍʏʀɽɸʏɲɿʍʖɸʏɿʃɼɲʆɲʔʉʌɳʍʏɻʆ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʋɲʌɳɶʌɲʔʉʃɲɿɸʋɿʍʐʆɳʋʏʉʆʏɲɿʏɲɸʆʄʊɶʘʍʏʉɿʖɸʀɲɼɹɶɶʌɲʔɲʘʎɲʌɿɽʅɻʅɹʆɲ
Ʌʌʉʍɲʌʏɼʅɲʏɲ͕ ɲʃʉʄʉʐɽʙʆʏɲʎ ʏɻʆ ʋʌʉʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆɻ ʍʏʉ ʋɲʌʊʆ ʍɸɿʌɳ ɲʌʀɽʅɻʍɻʎ͘ ȸ
ɲʌʀɽʅɻʍɻ ʏʘʆ ʋʌʉʍɲʌʏɻʅɳʏʘʆ ʋɲʌɲʅɹʆɸɿ ɲʅɸʏɳɴʄɻʏɻ͕ ɲʃʊʅɻ ʃɲɿ ʊʏɲʆ ɷɸʆ ʐʋɳʌʖʉʐʆ
ʍʏʉɿʖɸʀɲͬɹɶɶʌɲʔɲʋʉʐɽɲʐʋʉɴʄɻɽʉʑʆ͘
ϳ͘ Ɉʉ ɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ɸʅʋɿʍʏɸʐʏɿʃɳ ʃɲɿ ʍʐʍʏɻʅɹʆɲ ʍʏɻʆ ʋɲʌɲʃɳʏʘ
ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ͗
ɈɆȰɅȵȷȰɈȸɇȵȿȿȰȴɃɇ
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ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȵʋʉʋʏɸʀɲʎɅɿʍʏʘʏɿʃʉʑɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ȵʄɸʐɽɸʌʀʉʐȲɸʆɿɺɹʄʉʐϮϭ
ϭϬϮϱϬ͕Ȱɽɼʆɲ
ϴ͘ȳɿɲʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆʋɲʌʉʑʍɲ͕ʋɲʌɲʃɲʄʉʑʅɸʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼʍʏɸ
ʏɲʃɳʏʘɽɿʍʏʉɿʖɸʀɲɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ͗
dɻʄ͗͘;нϯϬͿϮϭϬϯϮϬϱϬϭϴ͕;нϯϬͿϮϭ03205019
ȰʌɿɽʅʊʎĨĂǆ͗;нϯϬͿϮϭϬϯϮϬϱϰϬϬ
ȴͬʆʍɻɻʄɸʃʏʌ͘ʏɲʖͬʅɸʀʉʐ͗sec.SecretariatDEPS@bankofgreece.gr
ȻɇɈɃɇȵȿȻȴȰ͗ǁǁǁ͘ďĂŶŬŽĨŐƌĞĞĐĞ͘Őƌ
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ɇʏʉɿʖɸʀɲʏʉʐʋʌʉʍʙʋʉʐ ʅɸʏʉʉʋʉʀʉʅʋʉʌɸʀɻɈʌɳʋɸɺɲʏɻʎȵʄʄɳɷʉʎʆɲɸʋɿʃʉɿʆʘʆɸʀ
ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉʋɲʌʊʆɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ
Ʉʆʉʅɲ

ȵʋʙʆʐʅʉ

ȵʋɳɶɶɸʄʅɲ

ȵʋʘʆʐʅʀɲɸʏɲɿʌɸʀɲʎ

Ɉɲʖʐɷʌʉʅɿʃɼɷɿɸʑɽʐʆʍɻ

ɇʏɲɽɸʌʊʏɻʄɹʔʘʆʉ ;ʅɸʏʉʆʃʘɷɿʃʊʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎͿ

Ⱦɿʆɻʏʊʏɻʄɹʔʘʆʉ ;ʋʌʉɲɿʌɸʏɿʃʊͿ

Ȱʌɿɽʅʊʎ&Ăǆ ;ʅɸʏʉʆʃʘɷɿʃʊʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎͿ

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉʐ
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ɅȵɆȻȵɍɃɀȵɁȰ
ϭ͘Ʌʌʉʍʘʋɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲ
Ϯ͘ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼɸʅʋɸɿʌʀɲ͕ɲʃɲɷɻʅɲʁʃɳʃɲɿɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳʋʌʉʍʊʆʏɲ
ϯ͘Ʌʌʉʍʘʋɿʃɳʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ
ϰ͘ɇʐʅʅɸʏʉʖɹʎʍɸɳʄʄʉʐʎʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ
ϱ͘ɇʐʍʏɲʏɿʃɹʎɸʋɿʍʏʉʄɹʎ
ϲ͘Ʌʌʉʍɲʌʏɼʅɲʏɲ
ϳ͘ȴɼʄʘʍɻ- ȵʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻ
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7898

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ϭ͘Ʌʌʉʍʘʋɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲ
ϭ͘ϭɅʄɼʌɸʎʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ
ϭ͘ϭ͘ϭɄʆʉʅɲ ɼʉʆʊʅɲʏɲ

ϭ͘ϭ͘Ϯȵʋʙʆʐʅʉ

ϭ͘ϭ͘ϯɄʆʉʅɲɅɲʏʌʊʎ

ϭ͘Ϯȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɶɹʆʆɻʍɻʎ

ϭ͘ϯȴɿɸʑɽʐʆʍɻʃɲʏʉɿʃʀɲʎ;ʋɲʌɲʃɲʄɸʀʍɽɸʆɲɲʆɲʔɹʌɸʏɸɲʆɴʌʀʍʃɸʍʏɸʍɸɲʐʏɼʏɻɷɿɸʑɽʐʆʍɻ
ɶɿɲʄɿɶʊʏɸʌʉɲʋʊϭϴϬɻʅɹʌɸʎͿ
Ƀɷʊʎ
Ȱʌɿɽʅʊʎ
Ʌʊʄɻ
ɍʙʌɲ
Ɉɲʖʐɷʌʉʅɿʃʊʎ
ʃʙɷɿʃɲʎ

Ⱦɲʏʉɿʃʙʍɸ ɲʐʏɼʏɻɷɿɸʑɽʐʆʍɻɶɿɲʄɿɶʊʏɸʌʉɲʋʊϭϴϬɻʅɹʌɸʎ͘ɁȰȻ

ɃɍȻ

1.4 Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸʏɻɽɹʍɻʋʉʐɽɲʃɲʏɹʖɸʏɸʍʏɻʆɸʏɲɿʌɸʀɲ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʍʑʆʏʉʅɻʋɸʌɿɶʌɲʔɼʏʘʆ
ɲʌʅʉɷɿʉʏɼʏʘʆʏɻʎɽɹʍɻʎɲʐʏɼʎ͘
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.5 Ɉɸʄɸʀʏɸ ʍɸ ɶʆʙʍɻ ʏʘʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ ʃɲɿ ʃɲɽɻʃʊʆʏʘʆ ʏɻʎ ɽɹʍɻʎ ʍɲʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ
ɿʍʖʑʉʐʍɲʆʉʅʉɽɸʍʀɲ͖
ɁȰȻ͕ɹʖʘɸʆɻʅɸʌʘɽɸʀ

ɃɍȻ͕ɷɸʆɹʖʘɸʆɻʅɸʌʘɽɸʀ

ȵʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻʏɻʎʋʌʊɽɸʍɻʎɶɿɲʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻʅɸʏɻʍʖɸʏɿʃɼʆʉʅʉɽɸʍʀɲʍɸʍʐʆɸʖɼɴɳʍɻ
ɁȰȻ

ɃɍȻ

1.6 ȶʖɸʏɸ ʏʑʖɸɿ ɸɶʃʌɿʏɿʃɼʎ ɼ ɲʋʉʌʌɿʋʏɿʃɼʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎ ɲʋʊ ɸʋʉʋʏɿʃɼ ɲʌʖɼ ʉʋʉɿɲʍɷɼʋʉʏɸ
ʖʙʌɲʎ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɲʆɲʄɳɴɸʏɸ ɽɹʍɻ ɸʐɽʑʆɻʎ ;ʅɹʄʉʎ ʏʉʐ ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑ ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ͕
ɷɿɸʐɽʐʆʏɿʃʊ ʍʏɹʄɸʖʉʎ ʃʌʀʍɿʅʘʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʙʆ͕ ʍʑʅɴʉʐʄʉʎͿ ʍɸ ʋɿʍʏʘʏɿʃʊ ɼ ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃʊ
ʀɷʌʐʅɲɼɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʋɲʌʉʖɼʎɸʋɸʆɷʐʏɿʃʙʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆɼɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ͖
ɁȰȻ

ɃɍȻ

ȵʋʀ ʃɲʏɲʔɲʏɿʃɼʎ ɲʋɳʆʏɻʍɻʎ ɸʋɿʍʐʆɳʗʏɸ͕ ʘʎ Ʌʌʉʍɳʌʏɻʅɲ ϭ͕ ɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ʏʘʆ ʍʖɸʏɿʃʙʆ
ɲʋʉʔɳʍɸʘʆ͘
Ϯ͘ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼɸʅʋɸɿʌʀɲ͕ɲʃɲɷɻʅɲʁʃɳʃɲɿɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳʋʌʉʍʊʆʏɲ
2.1 ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼɸʅʋɸɿʌʀɲ
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ȵʋɿʍʐʆɳʗʏɸ͕ ʘʎ Ʌʌʉʍɳʌʏɻʅɲ Ϯ͕ ʍɻʅɸʀʘʅɲ͕ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʋʄɼʌɻ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʃɲɿ
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎɶɿɲʏɻʆɲʋɲʍʖʊʄɻʍɼʍɲʎ͕ʇɸʃɿʆʙʆʏɲʎɲʋʊʏɻʆʋɿʉʋʌʊʍʔɲʏɻ͘ɇʐʅʋɸʌɿʄɳɴɸʏɸ
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ͕ʊʋʘʎʉɿʄʊɶʉɿɶɿɲʏɻʆʋɲʑʍɻɸʌɶɲʍʀɲʎ͕ɼʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɿʎ ʋɸʌɿʊɷʉʐʎʃɲʏɳʏɿʎ
ʉʋʉʀɸʎ ʐʋɼʌʇɲʏɸ ɳʆɸʌɶʉɿ͘ Ʌʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʋʄɼʌɸʎ ɿʍʏʉʌɿʃʊ ʏɻʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɼʎ
ʍɲʎ ʃɲʏɳ ʏɲ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ɷɹʃɲ ʖʌʊʆɿɲ͕ ʍʏʉ ʉʋʉʀʉ͕ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ʋɸʌʀʉɷʉ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ͕
ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʏɲɸʇɼʎ͗
o
o
o

o

ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲɹʆɲʌʇɻʎʃɲɿʄɼʇɻʎʏɻʎɸʌɶɲʍʀɲʎ͕
ʊʆʉʅɲ͕ɷɿɸʑɽʐʆʍɻʃɲɿʔʑʍɻʏʘʆɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆʏʉʐɸʌɶʉɷʊʏɻ͕
ɽɹʍɻʋʉʐʃɲʏɸʀʖɲʏɸ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎɶɿɲʏɿʎɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎ͕ʏɻʆɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ
ʄɼʗɻʎ ɲʋʉʔɳʍɸʘʆ ʃɲɿ ʏʉʆ ɲʌɿɽʅʊ ʏʘʆ ʐʔɿʍʏɲʅɹʆʘʆ ʋʉʐ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲʆ ʍɸ ɸʍɳʎ͕
ʃɲɿ
ʋɸʀʌɲʃɲɿɶʆʙʍɸɿʎʋʉʐɲʋʉʃʏɼʍɲʏɸʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻɽɹʍɻɶɿɲʏɻʆʉʋʉʀɲʋʌʉʏɸʀʆɸʍʏɸ͘

2.2 Ȱʃɲɷɻʅɲʁʃɳʋʌʉʍʊʆʏɲ
Ʌɲʌɲʃɲʄɸʀʍʏɸʆɲɷʙʍɸʏɸʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎʏʘʆɲʃɲɷɻʅɲʁʃʙʆʍɲʎʋʌʉʍʊʆʏʘʆ;ʀɷʌʐʅɲ͕ʋʏʐʖʀʉͬ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʋʉʐ ɲʋʉʃʏɼɽɻʃɸͿ͕ ɸʋɿʍʐʆɳʋʏʉʆʏɲʎ ʘʎ Ʌʌʉʍɳʌʏɻʅɲ ϯ͕ ɸʋɿʃʐʌʘʅɹʆʉ
ɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ʏʉʐ ʍʖɸʏɿʃʉʑ ʏʀʏʄʉʐ͕ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆɻʎ ʏɻʎ ʏʐʖʊʆ ʋʌɳʇɻʎ ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻʎ
ɲʐʏʉʑʍʏɻʆɻʅɸɷɲʋɼ͘
Ʌʄɼʌɸʎʊʆʉʅɲʏʉʐ
Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ

ɅʏʐʖʀʉͬɅɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ

2.3 ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳʋʌʉʍʊʆʏɲʃɲɿɿɷɿʊʏɻʏɲʅɹʄʉʐʎʍɸȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳɇʘʅɲʏɸʀɲ
o
o
o
o
o
o

Ʌʄɼʌɸʎʊʆʉʅɲʏʉʐɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑʍʘʅɲʏɸʀʉʐ
Ʌʄɼʌɻʎʏʀʏʄʉʎʏʘʆɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʙʆʋʌʉʍʊʆʏʘʆʋʉʐɲʋʉʃʏɼɽɻʃɲʆ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɲʋʊʃʏɻʍɻʎʋʌʉʍʊʆʏʘʆʋʉʐɲʋʉʃʏɼɽɻʃɲʆͬɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲɹʆɲʌʇɻʎ
ɿɷɿʊʏɻʏɲʎʅɹʄʉʐʎʍʏʉȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊɇʘʅɲʏɸʀʉ;ʅɼʆɲʎͬɹʏʉʎͿ
ɇʐʆɳʔɸɿɲʏʘʆʋʌʉʍʊʆʏʘʆɼʏɻʎɿɷɿʊʏɻʏɲʎʅɹʄʉʐʎʋʉʐɲʋʉʃʏɼɽɻʃɲʆʅɸʏɻʆ
ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻɽɹʍɻ͘

2.4 ȱʄʄɻʍʖɸʏɿʃɼɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻͬʃɲʏɳʌʏɿʍɻ
Ʌɲʌɲʃɲʄɸʀʍɽɸʆɲɷʙʍɸʏɸʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎɶɿɲʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸɳʄʄɻɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻɼʃɲʏɳʌʏɿʍɻ
ʋʉʐʍʖɸʏʀɺɸʏɲɿʅɸʏɻʆʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻɽɹʍɻ͘
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ȱʄʄɻʍʖɸʏɿʃɼɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻɼ
ʃɲʏɳʌʏɿʍɻ

Ȱʋʊ

ȶʘʎ
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3. Ʌʌʉʍʘʋɿʃɳʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ
ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɻ ɲʋɳʆʏɻʍɻ ʍʏɿʎ ɲʃʊʄʉʐɽɸʎ ɸʌʘʏɼʍɸɿʎ ɸʀʆɲɿ ʃɲʏɲʔɲʏɿʃɼ͕ ʆɲ
ɸʋɿʍʐʆɲʔɽʉʑʆ͕ ʘʎ Ʌʌʉʍɳʌʏɻʅɲ ϰ͕ ʃɲɿ ʅɸ ɲʆɲʔʉʌɳ ʍʏʉ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ ɸʌʙʏɻʅɲ ʏɲ ʉɿʃɸʀɲ
ɹɶɶʌɲʔɲ͘
ϯ͘ϭ ȵʀʍʏɸ ɸʅʋʄɸʃʊʅɸʆʉʎ ʍɸ ɷɿʃɲʍʏɿʃɼ ɷɿɲʅɳʖɻ ɸʆʙʋɿʘʆ ʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸ ɷɿʃɲʍʏɻʌʀʉʐ ʍʏɻʆ
ȵʄʄɳɷɲɼʍʏɻʆɲʄʄʉɷɲʋɼ͖
ɁȰȻ

ɃɍȻ

ȵɳʆɁȰȻʍʐʅʋʄɻʌʙʍɲʏɸʏʉʆʋɲʌɲʃɳʏʘʋʀʆɲʃɲ͘
ȵʀɷʉʎɷɿɲʔʉʌɳʎ

Ȱʌɿɽʅʊʎ
ɷɿʃʉɶʌɳʔʉʐ

ʃɲʏɳɽɸʍɻʎ ɇʑʆʏʉʅɻʋɸʌɿɶʌɲʔɼ

3.2 ȶʖɸʏɸ ʋʉʏɹ ʋɲʌɲɿʏɻɽɸʀ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ɼ ʍʏɻʆ ɲʄʄʉɷɲʋɼ͕ ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʆɲ ɲʋʉʔɸʐʖɽʉʑʆ
ʆʉʅɿʃɹʎɸʆɹʌɶɸɿɸʎɼʋɸɿɽɲʌʖɿʃɹʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎɸʆɲʆʏʀʉʆʍɲʎ͖
ɁȰȻ

ɃɍȻ

3.3 Ⱦɲʏɸʀʖɲʏɸ ʃɲʏɳ ʏɲ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ɷɹʃɲ ʖʌʊʆɿɲ ɽɹʍɻ ʘʎ ʐʋɸʑɽʐʆʉ ʋʌʊʍʘʋʉ͕ ʅɹʄʉʎ ʏʉʐ
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑ ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ͕ ɷɿɸʐɽʐʆʏɿʃʊ ʍʏɹʄɸʖʉʎ ʃʌʀʍɿʅʘʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʙʆ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ ʍʏɻʆ
ȵʄʄɳɷɲɼʍʏɻʆɲʄʄʉɷɲʋɼ͕ɻʉʋʉʀɲʏʉɷɿɳʍʏɻʅɲɲʐʏʊʏɹɽɻʃɸʍɸʃɲɽɸʍʏʙʎɸʇʐɶʀɲʆʍɻʎ͖
ɁȰȻ

ɃɍȻ

3.4 Ʌɸʌɿɶʌɳʗʏɸ ʏʐʖʊʆ ʍʐʅʔɹʌʉʆʏɲ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎ ɼ ʅɻ ʔʑʍɸʘʎ͕ ʃɲɽʙʎ ɸʋʀʍɻʎ ʍʖɹʍɸɿʎ ʋʉʐ
ɷɿɲʏɻʌɸʀʏɸ ɸʍɸʀʎ ɼͬʉ ʍʑɺʐɶʉʎ͕ ʉɿ ʃɲʏɿʊʆʏɸʎ ɼ ʉɿ ɲʆɿʊʆʏɸʎ ʍɲʎ ʅɸ ʏɲ ʅɹʄɻ ʏʉʐ ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑ
ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐʃɲɿʏɲɷɿɸʐɽʐʆʏɿʃɳʍʏɸʄɹʖɻʃʌʀʍɿʅʘʆʄɸɿʏʉʐʌɶɿʙʆʍʏɻʆɸʏɲɿʌɸʀɲ͕ʍʏɻʅɻʏʌɿʃɼ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ͕ʍʏɿʎɽʐɶɲʏʌɿʃɹʎɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʏʉʐʎɸʄɹɶʖʉʆʏɸʎʅɸʏʊʖʉʐʎ͘
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4. ɇʐʅʅɸʏʉʖɹʎʍɸɳʄʄʉʐʎʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ
ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɹʖɸʏɸ ɼ ɸʀʖɲʏɸ ʃɲʏɳ ʏɲ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ɷɹʃɲ ʖʌʊʆɿɲ ɼ ʋʌʉʏʀɽɸʍʏɸ ʆɲ
ɲʋʉʃʏɼʍɸʏɸ ʍʐʅʅɸʏʉʖɹʎ ʍʏʉ ʅɸʏʉʖɿʃʊ ʃɸʔɳʄɲɿʉ ʏɻʎ ɲɿʏʉʑʍɲʎ ɼ ɳʄʄɻʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ͕ ɼ ɲʆ
ʐʋɼʌʇɲʏɸɼɸʀʍʏɸʅɹʄʉʎȴɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐɲʐʏɼʎ͗
ϰ͘ϭ ȴɿɸʐʃʌɿʆʀʍʏɸʃɲʏɳʋʊʍʉʆʉɿʍʐʅʅɸʏʉʖɹʎ ʍʏʉʅɸʏʉʖɿʃʊʃɸʔɳʄɲɿʉʏɻʎ ɲɿʏʉʑʍɲʎɼɳʄʄɻʎ
ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ ɲʔʉʌʉʑʍɲʆ ʆʉʅɿʃɳ ʋʌʊʍʘʋɲ ʍʏɲ ʉʋʉʀɲ ʐʋɼʌʇɲʏɸ ʐʋɸʑɽʐʆʉ ʋʌʊʍʘʋʉ͕ ʅɹʄʉʎ
ʏʉʐȴɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ͕ɷɿɸʐɽʐʆʏɿʃʊʍʏɹʄɸʖʉʎʃʌʀʍɿʅʘʆʄɸɿʏʉʐʌɶɿʙʆ͘
ɁȰȻ

ɼɃɍȻ

ȵɳʆʆɲɿ͕ɲʆɲʔɹʌɲʏɸʏɿʎɲʃʊʄʉʐɽɸʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ͗
ȵʋʘʆʐʅʀɲ
ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ

Ⱦʑʌɿɸʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ

Ⱥɹʍɻ

ɍʌʉʆɿʃʊ
ɷɿɳʍʏɻʅɲ

ϰ͘Ϯ ȴɿɸʐʃʌɿʆʀʍʏɸʃɲʏɳʋʊʍʉʆʉɿʍʐʅʅɸʏʉʖɹʎ ʍʏʉʅɸʏʉʖɿʃʊʃɸʔɳʄɲɿʉʏɻʎ ɲɿʏʉʑʍɲʎɼɳʄʄɻʎ
ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ ɲʔʉʌʉʑʍɲʆ ʍɸ ʆʉʅɿʃɳ ʋʌʊʍʘʋɲ ʍʏɲ ʉʋʉʀɲ ʏɲ ʐʋɸʑɽʐʆɲ ʋʌʊʍʘʋɲ ɼ ʉɿ
ɷɿɸʐɽʐʆʏɹʎɸʆɸʌɶʉʑʆͬɸʆɸʌɶʉʑʍɲʆɳʅɸʍɲɼɹʅʅɸʍɲʐʋʊʏɿʎʉɷɻɶʀɸʎɼʏɻʆʃɲʏɸʑɽʐʆʍɼʍɲʎ͘
ɁȰȻ

ɼɃɍȻ

ȵɳʆʆɲɿ͕ɲʆɲʔɹʌɲʏɸʏɿʎɲʃʊʄʉʐɽɸʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ͗
ȵʋʘʆʐʅʀɲʏɻʎɸʏɲɿʌɸʀɲʎɼʏʉʐʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ

Ⱦʑʌɿɸʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ

ϰ͘ϯɀɼʋʘʎʃɳʋʉɿɲɲʋʊʏɿʎʉʆʏʊʏɻʏɸʎʋʉʐɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏɿʎɲʋɲʆʏɼʍɸɿʎʍʏɲɸʌʘʏɼʅɲʏɲϰ͘ϭ
ʃɲɿϰ͘Ϯɹʖʉʐʆɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɼʍʖɹʍɻʅɸʏɻʆɸʏɲɿʌɸʀɲɶɿɲʏɻʆʉʋʉʀɲʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿɻɸʆʄʊɶʘ
ɲʀʏɻʍɻ͖
ɁȰȻ

ɼɃɍȻ

ȵɳʆɁȰȻ͕ɲʆɲʔɹʌɲʏɸʏɿʎɲʃʊʄʉʐɽɸʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ͗
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;ɲͿɸʋʘʆʐʅʀɲʏɻʎɸʏɲɿʌɸʀɲʎ͕ʃʑʌɿɸʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɲʐʏɼʎʃɲɿ
;ɴͿʏɻʔʑʍɻʏɻʎɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɼʎʍʖɹʍɻʎ͕ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆʍʖɸʏɿʃɳʅɸ͗
o
o

ʏɿʎʍʐʆɼɽɸɿʎʏʌɲʋɸɺɿʃɹʎɸʌɶɲʍʀɸʎʃɲɿ
ɳʄʄɸʎ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɹʎ ʍʖɹʍɸɿʎ͕ ʊʋʘʎ ʋɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏʉʎ ʖɳʌɿʆ͕ ɸɳʆ  ɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ
ʋʌʉʅɻɽɸʑɸɿ ɲɶɲɽɳ ɼ ʋɲʌɹʖɸɿ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ʐʋʊ ʃʌʀʍɻ ɸʏɲɿʌɸʀɲ ɼ ɸɳʆ ɹʖɸɿ
ʄɳɴɸɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎɼʖʌɻʅɲʏɿʃɹʎɷɿɸʐʃʉʄʑʆʍɸɿʎʉɿɲʍɷɼʋʉʏɸʅʉʌʔɼʎɲʋʊɲʐʏʊ͕͘

ϰ͘ϰ Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸ ʋʊʍɸʎ ʅɸʏʉʖɹʎ ɼ ʍʐʅɴʊʄɲɿɲ ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ ʋʌʉɲʀʌɸʍɻʎ ʍɸ ʅɸʏʉʖɹʎ ʏɻʎ
ɲɿʏʉʑʍɲʎɼɳʄʄɻʎɸʏɲɿʌɸʀɲʎɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿʍʏɻʆʃɲʏʉʖɼʍɲʎɼʃɲʏɹʖʉʐʆɳʄʄʉɿɶɿɲʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊ
ʍɲʎ ɼ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʃɲʏʉʖɼ ʋʌʉʍʙʋʉʐ ʅɸ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʍʐʆɷɹɸʍʏɸ ʅɸ ʍʐɶɶɹʆɸɿɲ ʅɹʖʌɿ
ɷɸʑʏɸʌʉʐɴɲɽʅʉʑ͕ɸʇɲʀʅɲʏʉʎɼɸʇɲɶʖɿʍʏɸʀɲʎ͘
Ȱʌɿɽʅʊʎʅɸʏʉʖʙʆ͙͙͙͙͙͙͙͙͗
Ȱʌɿɽʅʊʎ ʍʐʅɴʉʄɲʀʘʆɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆʋʌʉɲʀʌɸʍɻʎʍɸʅɸʏʉʖɹʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͗
ϰ͘ϱ ȶʖɸʏɸ ʋɲʌɳʍʖɸɿ ɸɶɶʐɼʍɸɿʎ ɼ ɹʏɸʌɸʎ ʋʌʉʍʘʋɿʃɹʎ ɼ ɸʅʋʌɳɶʅɲʏɸʎ ɸʇɲʍʔɲʄʀʍɸɿʎ
ɲʆɲʔʉʌɿʃɳʅɸʖʌɻʅɲʏɿʃɹʎɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎɼɶɸʆɿʃʊʏɸʌɲʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎɹʏɸʌʉʐʔʐʍɿʃʉʑɼʆʉʅɿʃʉʑ
ʋʌʉʍʙʋʉʐ͖
ɁȰȻ

ɼɃɍȻ

ȵɳʆɁȰȻ͕ɲʆɲʔɹʌɲʏɸʋɲʌɲʃɳʏʘʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎ͘

ϰ͘ϲ Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸ ʏʐʖʊʆ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳ ʍʐʅʔɹʌʉʆʏɲ ʍɸ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʏʉʐ ʖʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʉʑ
ʏʉʅɹɲ͘
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5. ɇʐʍʏɲʏɿʃɹʎɸʋɿʍʏʉʄɹʎ
ȵʋɿʍʐʆɳʗʏɸ͕ ʘʎ Ʌʌʉʍɳʌʏɻʅɲ ϱ͕ ɷʑʉ ʍʐʍʏɲʏɿʃɹʎ ɸʋɿʍʏʉʄɹʎ (ʃɲʏɳ ʋʌʉʏʀʅɻʍɻ ɲʋʊ ʏʉʐʎ 2
ʋʄɹʉʆ ʋʌʊʍʔɲʏʉʐʎ ɸʌɶʉɷʊʏɸʎ ʍɲʎ) ɸʏʙʆ͕ ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ɷɸʆ ɽɲ ʋʌʉɹʌʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʅɸʏʊʖʉʐʎ͕
ʐʋʉʗɻʔʀʉʐʎʅɸʏʊʖʉʐʎ͕ʅɹʄɻ͕ʐʋʉʗɼʔɿɲʅɹʄɻ͕ʏʉʐȴɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐʃɲɿʍʏɸʄɹʖɻʏɻʎ
ʐʋʊʃʌʀʍɻɸʏɲɿʌɸʀɲʎɼʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʘʆʅɸɲʐʏɼʆɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ͕ʃɲʏɳʏɻʆɹʆʆʉɿɲʏʉʐɳʌɽʌʉʐ
ϯϮʏʉʐʆ͘ϰϯϬϴͬϮϬϭϰ͕ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ͘
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ϲ͘Ʌʌʉʍɲʌʏɼʅɲʏɲ
Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸʏɲɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳʋʉʐɽɲʍʐʆʉɷɸʑʉʐʆʏʉɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ
Ʌʌʉʍɳʌʏɻʅɲ

Ʌɲʌɳɶʌɲʔʉʎ

1

Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉ
ɸɶʃʌɿʏɿʃɼʎͬɲʋʉʌʌɿʋʏɿʃɼʎ
ɲʋʊʔɲʍɻʎ
ɸʋʉʋʏɿʃɼʎ
ɲʌʖɼʎ

1.6

2

ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼɸʅʋɸɿʌʀɲ

2.1

3

ȵʋɿʃʐʌʘʅɹʆɲɲʆʏʀɶʌɲʔɲ
Ȱʃɲɷɻʅɲʁʃʙʆʏʀʏʄʘʆ

2.2

4

Ʌʌʉʍʘʋɿʃɳ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ

5

ɇʐʍʏɲʏɿʃɹʎɸʋɿʍʏʉʄɹʎ

6

ȱʄʄɲ͘Ʌɲʌɲʃɲʄʙ
ɷɿɸʐʃʌɿʆʀʍʏɸ

3.1 ɹʘʎϯ͘4
5

ɉʋʉɴʉʄɼ

ɀɸʌɿʃɼ
ʐʋʉɴʉʄɼ

ɀɻ
ɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲ
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ϳ͘ȴȸȿɏɇȸʹ ȵɂɃɉɇȻɃȴɃɈȸɇȸ
Ƀͬɻ ʃɳʏʘɽɿ ʐʋʉɶʌɳʔʘʆͬʉʐʍɲ
ɷɻʄʙʆʘʐʋɸʑɽʐʆɲʊʏɿ͗
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ɲͿ Ƀɿʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʋʉʐʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿʍʏʉʋɲʌʊʆɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉɸʀʆɲɿʋʄɼʌɸɿʎʃɲɿɲʄɻɽɸʀʎ
ʃɲɿʍʐʅʔʘʆʙʆɲʋɲʌɹʖʘʍʏɻʆɈʌɳʋɸɺɲʏɻʎȵʄʄɳɷʉʎ͕ʏʐʖʊʆʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɹʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ
ʃɲɿɷɿɸʐʃʌɿʆʀʍɸɿʎʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉɸʆʄʊɶʘɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ͘
ɴͿ ȳʆʘʌʀɺʘ ʊʏɿ ɻ ɸʃ ʋʌʉɽɹʍɸʘʎ ɼ ɸʇ ɲʅɸʄɸʀɲʎ͕ ʋɲʌʉʖɼ ɲʆɲʄɻɽʙʆ ɼ ʋɲʌɲʋʄɲʆɻʏɿʃʙʆ
ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆʍʏɻʆɈʌɳʋɸɺɲʏɻʎȵʄʄɳɷʉʎʍʐʆɸʋɳɶɸʏɲɿʃɲɿʋʉɿʆɿʃɹʎʃʐʌʙʍɸɿʎ͘
ɶͿ ȴʀʆʘ ʏɻ ʌɻʏɼ ʍʐɶʃɲʏɳɽɸʍɼ ʅʉʐ ʍʏɻʆ Ɉʌɳʋɸɺɲ ʏɻʎ ȵʄʄɳɷʉʎ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʍʏʉʐʎ ɷɸʊʆʏʘʎ
ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆʉʐʎ ʐʋɲʄʄɼʄʉʐʎ ʏɻʎ ʆɲ ɲʆɲɺɻʏɼʍʉʐʆ͕ ʊʋʉʏɸ ɲʐʏʊ ʃʌʀʆɸʏɲɿ ɲʆɲɶʃɲʀʉ͕
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ɲʋʊ ʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸ ʏʌʀʏʉ ʅɹʌʉʎ ;ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʉɿ ʍɻʅɸʌɿʆʉʀ ʃɲɿ
ʋʌʉɶɸʆɹʍʏɸʌʉɿ ɸʌɶʉɷʊʏɸʎ ʅʉʐ͕ ʋɿʍʏʘʏɿʃɳ ɿɷʌʑʅɲʏɲ͕ ɳʄʄɸʎ ɸʋʉʋʏɿʃɹʎ ɼ ʌʐɽʅɿʍʏɿʃɹʎ ɲʌʖɹʎ
ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎͿ͕ ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻʆ ɸʋɲʄɼɽɸʐʍɻ ʏʘʆ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ ʋʉʐ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʍʏʉʋʌʉʃɸʀʅɸʆʉɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ͘
ɷͿ Ⱥɲ ɸʆɻʅɸʌʘɽɸʀ ɻ Ɉʌɳʋɸɺɲ ʏɻʎ ȵʄʄɳɷʉʎ ɸɶɶʌɳʔʘʎ ʃɲɿ ɲʅɹʍʘʎ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɲʄʄɲɶɼ͕ ʍʏɲ
ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲʍʏʉɿʖɸʀɲʃɲɿʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʋʉʐʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʍʏʉʋɲʌʊʆɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ͘
Ɉɲ ʐʋʉɴɲʄʄʊʅɸʆɲ ʅɸ ʏʉ ʋɲʌʊʆ ȵʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɽɸʘʌʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊʌʌɻʏɲ͘ ȸ
ʍʐʄʄʉɶɼ ʃɲɿ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʏʉʑʏʘʆ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆʉʐʎ ʐʋɲʄʄɼʄʉʐʎ
ʏɻʎ Ɉʌɳʋɸɺɲʎ ʏɻʎ ȵʄʄɳɷʉʎ ʃɲʏɳ ʏʌʊʋʉ ɽɸʅɿʏʊ ʃɲɿ ʆʊʅɿʅʉ ɶɿɲ ʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆʉʐʎ͕ ʍɲʔɸʀʎ ʃɲɿ
ʆʊʅɿʅʉʐʎʍʃʉʋʉʑʎ͕ ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐʆʊʅʉʐ ϮϰϳϮͬϭϵϵϳ ʋɸʌʀʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏʉʐ
ɲʏʊʅʉʐɲʋʊʏɻʆɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲɷɸɷʉʅɹʆʘʆʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑʖɲʌɲʃʏɼʌɲ͕ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ͘
Ⱦɳɽɸ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ ʋʉʐ ʅɸ ɲʔʉʌɳ ɷɸʆ ɽɲ ɶʆʘʍʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʉʑʏɸ ɽɲ ɷɿɲɴɿɴɳɺɸʏɲɿ ʍɸ
ʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸʏʌʀʏʉʋʌʊʍʘʋʉ͕ɸʃʏʊʎʏʘʆʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆʋʉʐɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏʉʆʊʅʉɼʃɲʏʊʋɿʆ
ɷɿʃɲʍʏɿʃɼʎɲʋʊʔɲʍɻʎ͘
ɀɸ ʏʉ ʋɲʌʊʆ ʃɲɿ ɹʖʉʆʏɲʎ ʋʄɼʌɻ ɸʋʀɶʆʘʍɻ ʏʘʆ ɹʆʆʉʅʘʆ ʍʐʆɸʋɸɿʙʆ͕ ɷʀʆʘ ʏɻ ʌɻʏɼ ʃɲɿ
ɲʆɸʋɿʔʑʄɲʃʏɻʍʐɶʃɲʏɳɽɸʍɼʅʉʐɶɿɲʏɻʍʐʄʄʉɶɼ͕ɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻ͕ʍʐʍʖɹʏɿʍɻʃɲɿɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ
ʏʘʆɲʌʖɸʀʘʆʋʉʐʋɸʌɿɹʖʉʐʆʏɲʋʌʉʍʘʋɿʃɳʅʉʐʍʏʉɿʖɸʀɲ͕ʏɲʉʋʉʀɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿʍʏɻʆɈʌɳʋɸɺɲ
ʏɻʎ ȵʄʄɳɷʉʎ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɲɴʀɴɲʍɻ ʏʘʆ ɸʆ ʄʊɶʘ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʐʎ
ʉʌɿʍʅʉʑʎʏʉʐɿʍʖʑʉʆʏʉʎɽɸʍʅɿʃʉʑʋʄɲɿʍʀʉʐ͘
Ⱦɳɽɸʔʉʌɳ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɼ ʃʌʀʆɸʏɲɿ ʍʃʊʋɿʅʉ ɲʋʊʏɻʆ Ɉʌɳʋɸɺɲʏɻʎ ȵʄʄɳɷʉʎ͕ ɽɲʋɲʌɹʖʘ
ɴʉɼɽɸɿɲ ʃɲɿ ɽɲ ʍʐʆɸʌɶɳɺʉʅɲɿ ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʆɲ ɸʋɿʏɸʐʖɽɸʀ ʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻ ʅɸ ʏɿʎ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ
ʋʉʐɴɲʌʑʆʉʐʆɸʀʏɸɸʅɹʆɲʋʌʉʍʘʋɿʃɳ͕ɸʀʏɸʏʉʐʋʊʃʌʀʍɻʋɿʍʏʘʏɿʃʊʀɷʌʐʅɲ͘
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Ȱʐʏɼ ɻ ɷɼʄʘʍɻ ʃɲʏɲʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏʊʍʉ ʏɲ ʋɲʌʊʆʏɲ ʊʍʉ ʃɲɿ ʏʐʖʊʆ ʅɸʄʄʉʆʏɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʃɲɿ
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉɳʏʉʅʊʅʉʐ͕ʏɲʉʋʉʀɲʍʐɶʃɸʆʏʌʙʆʉʆʏɲɿɶɿɲɸʋʉʋʏɿʃʉʑʎʍʃʉʋʉʑʎ͘
--------------------------
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Ɉʊʋʉʎʃɲɿȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹǿǿǿ
;Ʌȵȵ82/8.3.2016)

ǹʌĮȚĲȒıİȚȢʌȜȘȡȠĳȩȡȘıȘȢʌȠȣıȣȞįȑȠȞĲĮȚȝİĲȠȪȥȠȢĮʌȩțĲȘıȘȢ
ıȣȝȝİĲȠȤȒȢĮʌȩ©ȣʌȠȥȒĳȚȠĮȖȠȡĮıĲȒª ȀİĳĮȜĮȓȠǺǼȞȩĲȘĲĮǺ 

ǼʌȦȞȣȝȓĮĲȘȢİĲĮȚȡİȓĮȢȖȚĮĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚĲȠʌĮȡȩȞ
İȡȦĲȘȝĮĲȠȜȩȖȚȠ
««««««««««««««««««««««««««««««««««««
ǼʌȦȞȣȝȓĮȞȠȝȚțȠȪʌȡȠıȫʌȠȣȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠĳȣıȚțȠȪʌȡȠıȫʌȠȣ
««««««««««««««««««««««««««««««««««««

ȅįȘȖȓİȢȖȚĮĲȘıȣȝʌȜȒȡȦıȘĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢ
 ȉȠ ʌĮȡȩȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ įİȩȞĲȦȢ ıȣȝʌȜȘȡȦȝȑȞȠ țĮȚ ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȠ Įʌȩ ĲȠ
ȣʌȩȤȡİȠʌȡȩıȦʌȠǼĳȩıȠȞįİȞȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚĮȣĲȠʌȡȠıȫʌȦȢĮʌĮȚĲİȓĲĮȚȕİȕĮȓȦıȘ
ĲȠȣȖȞȒıȚȠȣĲȘȢȣʌȠȖȡĮĳȒȢĲȠȣĮʌȩĮȡȝȩįȚĮįȚȠȚțȘĲȚțȒĮȡȤȒ
 ǵȜĮ ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ ʌȡȠıȘțȩȞĲȦȢ Ȓ ıİ
įȚĮĳȠȡİĲȚțȒʌİȡȓʌĲȦıȘȞĮȖȓȞİĲĮȚıȤİĲȚțȒĮȞĮĳȠȡȐțĮȚȞĮʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚȠȚĮȞĮȖțĮȓİȢ
įȚİȣțȡȚȞȓıİȚȢ
 ȌİȣįİȓȢ Ȓ ʌĮȡĮʌȜĮȞȘĲȚțȑȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ Ȓ İıțİȝȝȑȞȘ ĮʌȩțȡȣȥȘ ıȘȝĮȞĲȚțȫȞ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ - ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ ʌȠȚȞȚțȫȞ İȣșȣȞȫȞ - șȑĲİȚ ıİ ĮȝĳȚıȕȒĲȘıȘ ĲȘȞ
ĮțİȡĮȚȩĲȘĲȐĲȠȣ©ȣʌȠȥȒĳȚȠȣĮȖȠȡĮıĲȒªțĮȚțĮĲȐıȣȞȑʌİȚĮĲȘȞțĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲȐĲȠȣ
ȦȢʌȡȠȢĲȘȞĮʌȩțĲȘıȘİȚįȚțȒȢıȣȝȝİĲȠȤȒȢ
ȉȠʌĮȡȩȞȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚİȝʌȚıĲİȣĲȚțȐțĮȚıȣıĲȘȝȑȞĮıĲȘȞʌĮȡĮțȐĲȦįȚİȪșȣȞıȘ
ȉȇǹȆǼǽǹȉǾȈǼȁȁǹǻȅȈ
ǻȚİȪșȣȞıȘǼʌȠʌĲİȓĮȢȆȚıĲȦĲȚțȠȪȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ǼȜİȣșİȡȓȠȣǺİȞȚȗȑȜȠȣ
102 50ǹșȒȞĮ
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ǹǼĳȩıȠȞȦȢĮʌȠĲȑȜİıȝĮĲȘȢĮʌȩțĲȘıȘȢ ȒĲȘȢȝİĲĮȕȠȜȒȢĲȠȣȪȥȠȣȢıȣȝȝİĲȠȤȒȢ,
ȣʌȐȡȟİȚȝİĲĮȕȠȜȒıĲȠȞȑȜİȖȤȠțĮĲȐĲȘȞȑȞȞȠȚĮĲȠȣıȘȝİȓȠȣ ĲȘȢʌĮȡĲȠȣĮȡ
ĲȠȣ Ȟ 4261/2014 ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ ĲȘȢ įȚȠȓțȘıȘȢ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ
ʌȡȠıțȠȝȚıĲİȓ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ İʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȒȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ (business plan) ıĲȠ
ȠʌȠȓȠșĮʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚĲĮİȟȒȢ
ȈȤȑįȚȠıĲȡĮĲȘȖȚțȒȢĮȞȐʌĲȣȟȘȢĲȘȢİĲĮȚȡİȓĮȢ ȝİĲȠȠʌȠȓȠșĮıȘȝİȚȫȞȠȞĲĮȚȠȚțȪȡȚȠȚıĲȩȤȠȚ
Įʌȩ ĲȘȞ ĮʌȩțĲȘıȘ ĲȘȢ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ıİ ĮȣĲȩ țĮșȫȢ țĮȚ ĲĮ ȕĮıȚțȐ ȝȑıĮ ȝİ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȠȚ
ĮȞȦĲȑȡȦıĲȩȤȠȚșĮİʌȚĲİȣȤșȠȪȞıĲȠȠʌȠȓȠıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ
Į ĲȘȞĲİțȝȘȡȓȦıȘĲȘȢİʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȒȢĮʌȩĳĮıȘȢȖȚĮĲȘȞĮʌȩțĲȘıȘĲȘȢıȣȝȝİĲȠȤȒȢ
ȕ

ĲȠȣȢ

ȝİıȠʌȡȩșİıȝȠȣȢ

ȤȡȘȝĮĲȠȠȚțȠȞȠȝȚțȠȪȢ

ıĲȩȤȠȣȢ

İțʌİĳȡĮıȝȑȞȠȣȢ

ıİ

ȤȡȘȝĮĲȠȠȚțȠȞȠȝȚțȠȪȢįİȓțĲİȢ 
Ȗ ĲȚȢțȪȡȚİȢıȣȞȑȡȖİȚİȢʌȠȣșĮİʌȚįȚȦȤșȠȪȞȝİĲȘȞ ĮʌȩțĲȘıȘıȣȝȝİĲȠȤȒȢ
į  ĲȣȤȩȞ ĮȜȜĮȖȒ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ ĲȦȞ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ ĲȦȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ĲȦȞ ʌİȜĮĲȫȞ ıĲȠȣȢ
ȠʌȠȓȠȣȢĮʌİȣșȪȞİĲĮȚȘİĲĮȚȡİȓĮ,
İ ʌȚșĮȞȒĮȞĮțĮĲĮȞȠȝȒĲȦȞʌȩȡȦȞĲȘȢİĲĮȚȡİȓĮȢțĮȚ
ıĲ ĲȚȢįȚĮįȚțĮıȓİȢʌȠȣșĮĮțȠȜȠȣșȘșȠȪȞȖȚĮȞĮİȞĲĮȤșİȓȘİĲĮȚȡİȓĮ ıĲȘįȠȝȒĲȠȣȠȝȓȜȠȣĲȠȣ
ȣʌȠȥȒĳȚȠȣ ĮȖȠȡĮıĲȒ İĳȩıȠȞ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ ȩȝȚȜȠȢ  ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ ĲȘȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȒȢ
ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ ıȣȞİȡȖȚȫȞ ʌȠȣ șĮ İʌȚįȚȦȤșȠȪȞ ȝİ ĲȚȢ ȜȠȚʌȑȢ İĲĮȚȡİȓİȢ ĲȠȣ ȠȝȓȜȠȣ țĮșȫȢ țĮȚ
ĲȘȢʌİȡȚȖȡĮĳȒȢĲȦȞʌȠȜȚĲȚțȫȞʌȠȣșĮįȚȑʌȠȣȞĲȚȢİȞįȠȠȝȚȜȚțȑȢıȤȑıİȚȢ
ȆȡȩȕȜİȥȘȝİȜȜȠȞĲȚțȫȞȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞțĮĲĮıĲȐıİȦȞȖȚĮȤȡȠȞȚțȒʌİȡȓȠįȠįȪȠ İĲȫȞʌȠȣșĮ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ
Į ǼțĲȚȝȒıİȚȢȚıȠȜȠȖȚıȝȫȞțĮĲĮıĲȐıİȦȞĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞȤȡȒıȘȢțĮȚİʌȠʌĲȚțȫȞįİȚțĲȫȞ
ȕ ȆȜȘȡȠĳȩȡȘıȘȖȚĮĲȠİʌȓʌİįȠĲȘȢȑțșİıȘȢĮȞȐțĮĲȘȖȠȡȓĮțȚȞįȪȞȠȣțĮȚ Ȗ İțĲȓȝȘıȘĲȦȞ
İȞįȠİĲĮȚȡȚțȫȞ- İȞįȠȠȝȚȜȚțȫȞıȣȞĮȜȜĮȖȫȞ
 ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ İʌȓʌĲȦıȘȢ ĮʌȩțĲȘıȘȢ ĲȘȢ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ıĲȘȞ İĲĮȚȡȚțȒ įȚĮțȣȕȑȡȞȘıȘ țĮȚ
ȖİȞȚțȩĲİȡĮ ıĲȘȞ ȠȡȖĮȞȦĲȚțȒ įȠȝȒ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ ĲȘȢ İʌȓʌĲȦıȘȢ
ıĲȠȣȢĮțȩȜȠȣșȠȣȢĲȠȝİȓȢ
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Į  ȈĲȘ ıȪȞșİıȘ țĮȚ ıĲĮ țĮșȒțȠȞĲĮ ĲȠȣ įȚȠȚțȘĲȚțȠȪ ıȣȝȕȠȣȜȓȠȣ țĮȚ ĲȦȞ ǼʌȚĲȡȠʌȫȞ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ ʌȤİʌȚĲȡȠʌȒįȚĮȤİȓȡȚıȘȢțȚȞįȪȞȦȞİʌȚĲȡȠʌȒİȜȑȖȤȠȣțȐ 
ȕ  ıĲȚȢ įȚȠȚțȘĲȚțȑȢ țĮȚ ȜȠȖȚıĲȚțȑȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ țĮȚ ıĲĮ ıȣıĲȒȝĮĲĮ İıȦĲİȡȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ
ȕĮıȚțȑȢ ĮȜȜĮȖȑȢ ıĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ țĮȚ ıĲĮ ıȣıĲȒȝĮĲĮ ʌȠȣ ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ ȜȠȖȚıĲȚțȒ
İıȦĲİȡȚțȩȑȜİȖȤȠțĮȚțĮȞȠȞȚıĲȚțȒıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞĲȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞĲȘȢ
ȞȠȝȠșİıȓĮȢ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ʌȡȩȜȘȥȘ țĮȚ țĮĲĮıĲȠȜȒ ĲȘȢ ȞȠȝȚȝȠʌȠȓȘıȘȢ İıȩįȦȞ Įʌȩ
İȖțȜȘȝĮĲȚțȑȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ țĮȚ ĲȘȢ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ ĲȘȢ ĲȡȠȝȠțȡĮĲȓĮȢ  țĮșȫȢ țĮȚ ıĲȚȢ
įȚĮįȚțĮıȓİȢ įȚȠȡȚıȝȠȪ ʌȡȠıȫʌȦȞ ıİ șȑıİȚȢ ȝİ ȐȝİıȘ İʌȓʌĲȦıȘ ıĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ
İĲĮȚȡİȓĮȢ ʌȤȣʌİȪșȣȞȠİıȦĲİȡȚțȠȪİȜȑȖȤȠȣ țĮȞȠȞȚıĲȚțȒȢıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ 
Ȗ ıĲȠıȤİįȚĮıȝȩĲȦȞʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȫȞıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ʌȤıȤİįȚĮȖȡȐȝȝĮĲĮȡȠȒȢįİįȠȝȑȞȦȞ
ȤȡȒıȘ ȜȠȖȚıȝȚțȠȪ įȚĮįȚțĮıȓİȢ țĮȚ ıȣıĲȒȝĮĲĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ įȚĮıĳȐȜȚıȘ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ĲȦȞ
İȡȖĮıȚȫȞĲȘȢİĲĮȚȡİȓĮȢ țĮȚ
į ıĲȚȢʌȠȜȚĲȚțȑȢİȟȦĲİȡȚțȒȢĮȞȐșİıȘȢįȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞıİĲȡȓĲȠȣȢ ʌȤįȚĮįȚțĮıȓĮİʌȚȜȠȖȒȢ
ʌĮȡȩȤȠȣ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ  ıĲĮ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ țĮȚ ıĲȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĲȦȞ țȪȡȚȦȞ ıȣȝȕĮĲȚțȫȞ
ȝİȡȫȞ įȚĮįȚțĮıȓİȢİȜȑȖȤȠȣʌȠȚȩĲȘĲĮȣʌȘȡİıȚȫȞțȜʌ 
Ǻ ǼĳȩıȠȞ įİȞ ȣʌȐȡȟİȚ ȝİĲĮȕȠȜȒ ıĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ĲȠȣ ıȘȝİȓȠȣ  ĲȘȢ
ʌĮȡ  ĲȠȣ Įȡ  ĲȠȣ Ȟ 4261/2014 ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ ĲȘȢ įȚȠȓțȘıȘȢ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ Ƞ
©ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ĮȖȠȡĮıĲȒȢª ȣʌȠȕȐȜȜİȚ țĮĲĮȖİȖȡĮȝȝȑȞĮ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȘȢ
ıĲȡĮĲȘȖȚțȒȢ ʌȠȣ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ ȣȚȠșİĲȒıİȚ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ İĲĮȚȡİȓĮ ĮȞĮȜȩȖȦȢ ĲȠȣ
ʌȠıȠıĲȠȪıȣȝȝİĲȠȤȒȢĲȠȣıĲȠȝİĲȠȤȚțȩțİĳȐȜĮȚȠĮȣĲȒȢȦȢĮțȠȜȠȪșȦȢ
Į ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ĲȠȣ ©ȣʌȠȥȒĳȚȠȣ ĮȖȠȡĮıĲȒª
įȚĮȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ ȝİĲĮȟȪ  țĮȚ  ĲȠȣ ȝİĲȠȤȚțȠȪ țİĳĮȜĮȓȠȣ Ȓ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȘ ȝİȞ
ĮȜȜȐ Ș ĮıțȠȪȝİȞȘ İț ȝȑȡȠȣȢ ĲȠȣ İʌȚȡȡȠȒ İȓȞĮȚ ȚıȠįȪȞĮȝȘ ʌȡȠȢ ĮȣĲȒȞ ʌȠȣ șĮ İȓȤİ ĮȞ Ș
ıȣȝȝİĲȠȤȒ ĲȠȣ įȚĮȝȠȡĳȦȞȩĲĮȞ Įʌȩ  ȝȑȤȡȚ ʌȠıȠıĲȠȪ  ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮıȤİșİȓ Ș
ʌȜȘȡȠĳȩȡȘıȘʌȠȣĮȞĮĳȑȡİĲĮȚıĲȘȞʌĮȡȐȖȡĮĳȠĮ ȦȢȐȞȦıİʌȚȠİțĲİȞȑȢțĮȚȜİʌĲȠȝİȡȑȢ
İʌȓʌİįȠʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ
Į  ȁİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ İʌȚȡȡȠȒ ʌȠȣ Ƞ ©ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ĮȖȠȡĮıĲȒȢª ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ
ĮıțȒıİȚʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣȞĮİʌȘȡİȐıİȚĲȘįȚĮȝȩȡĳȦıȘʌȠȜȚĲȚțȫȞĲȘıĲȡĮĲȘȖȚțȒĮȞȐʌĲȣȟȘțĮȚ
ĲȠȞțĮĲĮȝİȡȚıȝȩĲȦȞʌȩȡȦȞĲȘȢİĲĮȚȡİȓĮȢ țĮȚ
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ȕ  ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ʌȡȠșȑıİȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌȡȠıįȠțȚȫȞ ĲȠȣ ©ȣʌȠȥȒĳȚȠȣ ĮȖȠȡĮıĲȒª Įʌȩ ĲȘ
ıȣȝȝİĲȠȤȒĲȠȣıĲȘȞİĲĮȚȡİȓĮ İȞĲȩȢȝİıȠʌȡȩșİıȝȠȣįȚĮıĲȒȝĮĲȠȢȝİȚįȚĮȓĲİȡȘĮȞĮĳȠȡȐıĲĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ȣʌȩ ıĲȠȚȤİȓȠ Įȡ  ıĲȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ İʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȒȢ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢĮȞȦĲȑȡȦĲȠȣĲȝȒȝĮĲȠȢǹ
ȕȈĲȘȞʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣĲȠıȪȞȠȜȠĲȘȢıȣȝȝİĲȠȤȒȢĲȠȣ©ȣʌȠȥȒĳȚȠȣĮȖȠȡĮıĲȒªİȓȞĮȚ
ȝȚțȡȩĲİȡȠĲȠȣĲȠȣȝİĲȠȤȚțȠȪțİĳĮȜĮȓȠȣĮʌĮȚĲİȓĲĮȚʌİȡȚȖȡĮĳȒĲȘȢʌȠȜȚĲȚțȒȢʌȠȣșĮ
ĮțȠȜȠȣșȒıİȚțĮĲȐĲȘȞȐıțȘıȘĲȦȞįȚțĮȚȦȝȐĲȦȞĮʌȩĲȘıȣȝȝİĲȠȤȒĲȠȣǼʌȚʌȡȩıșİĲĮĲȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞʌȠȣȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚȝȑıȦĲȦȞǼȡȦĲȘȝĮĲȠȜȠȖȓȦȞȉȪʌȠȣǹ țĮȚǺ șĮʌȡȑʌİȚıĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘĮȣĲȒȞĮȣʌȠȕȜȘșȠȪȞʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢțĮȚȖȚĮ
Į ĲȘȞȤȡȠȞȚțȒʌİȡȓȠįȠȖȚĮĲȘȞȠʌȠȓĮȠ©ȣʌȠȥȒĳȚȠȢĮȖȠȡĮıĲȒȢªʌȡȠĲȓșİĲĮȚȞĮįȚĮțȡĮĲȒıİȚ
ĲȠʌȠıȠıĲȩĲȘȢıȣȝȝİĲȠȤȒȢĲȠȣ
ȕ  ĲȘȞ ʌȡȩșİıȘ ĲȠȣ ©ȣʌȠȥȒĳȚȠȣ ĮȖȠȡĮıĲȒª ȞĮ ĮȣȟȒıİȚ ȞĮ ȝİȚȫıİȚ Ȓ ȞĮ įȚĮĲȘȡȒıİȚ ĲȠ
ʌȠıȠıĲȩıȣȝȝİĲȠȤȒȢĲȠȣıĲȘȞİĲĮȚȡİȓĮ ȝİȜȜȠȞĲȚțȐ
Ȗ ĲȘȞʌȡȩșİıȘĲȠȣ©ȣʌȠȥȒĳȚȠȣĮȖȠȡĮıĲȒªȞĮĮıțİȓİȞİȡȖȐȒȩȤȚĲĮįȚțĮȚȫȝĮĲȐĲȠȣİțĲȘȢ
ȝİȚȠȥȘĳȚțȒȢıȣȝȝİĲȠȤȒȢĮȣĲȠȪțĮȚ
į  ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȜȜȐ țĮȚ ĲȘȞ ʌȡȩșİıȘ ĲȠȣ ©ȣʌȠȥȒĳȚȠȣ ĮȖȠȡĮıĲȒª ȞĮ İȞȚıȤȪıİȚ
ȠȚțȠȞȠȝȚțȐ ĲȘȞ İĲĮȚȡİȓĮ ȝİ ʌȡȠıȦʌȚțȐ ĲȠȣ țİĳȐȜĮȚĮ İĳȩıȠȞ ȤȡİȚĮıĲİȓ İȓĲİ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮȞȐʌĲȣȟȘ ĲȦȞ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ İȓĲİ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ İȞįİȤȩȝİȞȦȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ
įȣıȤİȡİȚȫȞ
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ǻǾȁȍȈǾ ± ǼȄȅȊȈǿȅǻȅȉǾȈǾ
ȅǾ țȐĲȦșȚȣʌȠȖȡȐĳȦȞȠȣıĮ ««««««««««įȘȜȫȞȦȣʌİȪșȣȞĮȩĲȚ
Į ȅȚʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢʌȠȣʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚİȓȞĮȚʌȜȒȡİȚȢțĮȚĮȜȘșİȓȢțĮȚıȣȝĳȦȞȫȞĮʌĮȡȑȤȦıĲȘȞ
ȉȡȐʌİȗĮĲȘȢǼȜȜȐįȠȢĲȣȤȩȞıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȑȢʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢțĮȚįȚİȣțȡȚȞȓıİȚȢıȤİĲȚțȐȝİĲȠ
ʌĮȡȩȞİȡȦĲȘȝĮĲȠȜȩȖȚȠ
ȕ  īȞȦȡȓȗȦ ȩĲȚ Ș İț ʌȡȠșȑıİȦȢ Ȓ İȟ ĮȝİȜİȓĮȢ ʌĮȡȠȤȒ ĮȞĮȜȘșȫȞ Ȓ ʌĮȡĮʌȜĮȞȘĲȚțȫȞ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞıĲȘȞȉȡȐʌİȗĮĲȘȢǼȜȜȐįȠȢıȣȞİʌȐȖİĲĮȚțĮȚʌȠȚȞȚțȑȢțȣȡȫıİȚȢ
Ȗ  ǻȓȞȦ ĲȘ ȡȘĲȒ ıȣȖțĮĲȐșİıȒ ȝȠȣ ıĲȘȞ ȉȡȐʌİȗĮ ĲȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ țĮșȫȢ țĮȚ ıĲȠȣȢ įİȩȞĲȦȢ
İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȣȢ ȣʌĮȜȜȒȜȠȣȢ ĲȘȢ ȞĮ ĮȞĮȗȘĲȒıȠȣȞ ȩʌȠĲİ ĮȣĲȩ țȡȓȞİĲĮȚ ĮȞĮȖțĮȓȠ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ Įʌȩ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȓĲȠ ȝȑȡȠȢ İȞįİȚțĲȚțȐ ʌȚıĲȦĲȚțȐ ȚįȡȪȝĮĲĮ ȐȜȜİȢ
İʌȠʌĲȚțȑȢȒȡȣșȝȚıĲȚțȑȢĮȡȤȑȢĲȘȢȘȝİįĮʌȒȢȒĲȘȢĮȜȜȠįĮʌȒȢ ȝİıțȠʌȩĲȘȞİʌĮȜȒșİȣıȘ
ĲȦȞʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞʌȠȣʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚıĲȠʌĮȡȩȞ
į  ĬĮ İȞȘȝİȡȦșİȓ Ș ȉȡȐʌİȗĮ ĲȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ İȖȖȡȐĳȦȢ țĮȚ ĮȝȑıȦȢ ȖȚĮ țȐșİ ĮȜȜĮȖȒ ıĲĮ
ıĲȠȚȤİȓĮțĮȚıĲȚȢʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢʌȠȣʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚıĲȠʌĮȡȩȞ
ȉĮȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞĮȝİĲȠʌĮȡȩȞıĲȠȚȤİȓĮșİȦȡȠȪȞĲĮȚĮʌȩȡȡȘĲĮǾıȣȜȜȠȖȒțĮȚİʌİȟİȡȖĮıȓĮ
ĲȠȪĲȦȞ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ Įʌȩ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȣȢ ȣʌĮȜȜȒȜȠȣȢ ĲȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ ĲȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ
țĮĲȐĲȡȩʌȠșİȝȚĲȩțĮȚ ȞȩȝȚȝȠȖȚĮțĮșȠȡȚıȝȑȞȠȣȢıĮĳİȓȢțĮȚȞȩȝȚȝȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ  ʌİȡȓ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȠȣ ĮĲȩȝȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ
įİįȠȝȑȞȦȞʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮȩʌȦȢȚıȤȪİȚ
ȀȐșİ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓĮ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ įİȞ șĮ ȖȞȦıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȠȪĲİ șĮ įȚĮȕȚȕȐȗİĲĮȚ ıİ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİĲȡȓĲȠʌȡȩıȦʌȠİțĲȩȢĲȦȞʌİȡȚʌĲȫıİȦȞʌȠȣĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚıĲȠȞȩȝȠȒțĮĲȩʌȚȞ
įȚțĮıĲȚțȒȢĮʌȩĳĮıȘȢ
Ȃİ ĲȠ ʌĮȡȩȞ țĮȚ ȑȤȠȞĲĮȢ ʌȜȒȡȘ İʌȓȖȞȦıȘ ĲȦȞ ȑȞȞȠȝȦȞ ıȣȞİʌİȚȫȞ įȓȞȦ ĲȘ ȡȘĲȒ țĮȚ
ĮȞİʌȚĳȪȜĮțĲȘ ıȣȖțĮĲȐșİıȒ ȝȠȣ ȖȚĮ ĲȘ ıȣȜȜȠȖȒ įȚĮıȪȞįİıȘ ıȣıȤȑĲȚıȘ țĮȚ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ
ĲȦȞĮȡȤİȓȦȞʌȠȣʌİȡȚȑȤȠȣȞĲĮʌȡȠıȦʌȚțȐȝȠȣıĲȠȚȤİȓĮĲĮȠʌȠȓĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚıĲȘȞȉȡȐʌİȗĮ
ĲȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ țĮșȫȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮȕȓȕĮıȘ ĲȦȞ İȞ ȜȩȖȦ įİįȠȝȑȞȦȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ
ȠȡȚıȝȠȪȢĲȠȣȚıȤȪȠȞĲȠȢșİıȝȚțȠȪʌȜĮȚıȓȠȣ
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ȀȐșİ ĳȠȡȐ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ȓ țȡȓȞİĲĮȚ ıțȩʌȚȝȠ Įʌȩ ĲȘȞ ȉȡȐʌİȗĮ ĲȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ șĮ ʌĮȡȑȤȦ
ȕȠȒșİȚĮțĮȚșĮıȣȞİȡȖȐȗȠȝĮȚȝİıțȠʌȩȞĮİʌȚĲİȣȤșİȓıȣȝȝȩȡĳȦıȘȝİĲȚȢȣʌȠȤȡİȫıİȚȢʌȠȣ
ȕĮȡȪȞȠȣȞİȓĲİĲȠȞȣʌȠȥȒĳȚȠĮȖȠȡĮıĲȒİȓĲİĲȘȞ ȣʌȩțȡȓıȘİĲĮȚȡİȓĮ.
ǹȣĲȒ Ș įȒȜȦıȘ țĮĲĮȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȩıȠ ĲĮ ʌĮȡȩȞĲĮ ȩıȠ țĮȚ ĲȣȤȩȞ ȝİȜȜȠȞĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮȚ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢĲĮȠʌȠȓĮıȣȖțİȞĲȡȫȞȠȞĲĮȚȖȚĮİʌȠʌĲȚțȠȪȢıțȠʌȠȪȢ
ǼĳȩıȠȞ Ș ʌĮȡȠȪıĮ įȒȜȦıȘ ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ıĲȠ ȩȞȠȝĮ țĮȚ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ĮʌȠțĲȫȞĲȠȢ
ȞȠȝȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ İʌȚȕİȕĮȚȫȞȠȣȝİ ȩĲȚ İȓȝĮıĲİ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȚ ȞĮ ȣʌȠȖȡȐȥȠȣȝİ ȖȚĮ
ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩĲȠȣȞȠȝȚțȠȪʌȡȠıȫʌȠȣțĮȚİʌȚıȣȞȐʌĲȠȣȝİĲĮȠȚțİȓĮȞȠȝȚȝȠʌȠȚȘĲȚțȐȑȖȖȡĮĳĮ

(ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ șȑıȘ
................................
ȊʌȠȖȡĮĳȒ 

................................................
ȉȩʌȠȢțĮȚǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
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Η πράξη αυτή και τα Παραρτήματα Ι, II και III που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, να δημοσιευθούν στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθούν στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο Διοικητής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση,
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.
Η έντυπη μορφή των τευχών 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 κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα.
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

êõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα

Πωλήσεων:
Συνδρομητών:
Πληροφοριών:
A1 Παραλαβής

(Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
(Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
(Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000)
Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
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
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02006511003160092*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

