E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2017.05.26 10:29:33
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

18343
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25 Μαΐου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 232/1/19.5.2017
Κανονισμός εκκαθάρισης ασφαλιστικών επιχειρήσεων σύμφωνα με το ν. 4364/2016, Μέρος Τέταρτο, Κεφάλαιο Γ’.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της
Ελλάδος,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας
της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση
αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β΄ 3410), όπως ισχύει μετά την
τροποποίησή της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της
Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (ΦΕΚ B΄ 2312),
γ) το ν. 4364/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου
2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα
ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών
2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ)
αριθμ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθμ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθμ.
1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και
Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που
ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών
δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας
περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄ 13), όπως ισχύει, και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων
220 έως 221, 235 έως 248 και 256 αυτού,
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δ) την ΠΕΕ 62/12.2.2016 «Υιοθέτηση κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και
Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την
αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού
και του παθητικού εκτός τεχνικών προβλέψεων (EIOPABoS-15-113/30.6.2015)» (ΦΕΚ Β΄ 406),
ε) το από 17.5.2017 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών,
στ) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζει:
να θεσπίσει τα κατωτέρω για την εφαρμογή του Κεφαλαίου Γ΄, Μέρους Τέταρτου του ν. 4364/2016 από τις
υπό ασφαλιστική εκκαθάριση επιχειρήσεις, δυνάμει των
ειδικότερων εξουσιοδοτικών διατάξεων αυτού:
Προοίμιο
Με την παρούσα ασκείται η κανονιστική αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος εκ των άρθρων 235 επ.
ν. 4364/2016, ιδίως δε των άρθρων 238 παρ. 6, 239 παρ.
1, 240 παρ. 2, 241 παρ. 3, 243 παρ. 2, 245 παρ. 3 και 248
παρ. 12. Δεν καταστρώνεται αυτοδύναμη ρύθμιση για
την ασφαλιστική εκκαθάριση. Αντίθετα, εισάγονται ειδικότεροι κανόνες εκεί όπου απαιτείται, ενώ κατά τα λοιπά
ισχύει η συμπληρωματική εφαρμογή του Πτωχευτικού
Κώδικα και των λοιπών νομοθετημάτων, όπως ορίζεται
στο άρθρο 235 παρ. 3 ν. 4364/2016.
Η παρούσα αφορά όλες τις υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείες, ανεξαρτήτως του χρόνου ανάκλησης της
άδειας λειτουργίας τους, εκτός εάν ειδικότερα ορίζεται
στην εκάστοτε διάταξη.
Κεφάλαιο Πρώτο
Εργασίες ασφαλιστικής εκκαθάρισης
προς ικανοποίηση των προνομιακών απαιτήσεων
Ως εργασίες ασφαλιστικής εκκαθάρισης για το παρόν
κεφάλαιο, νοούνται οι αναγκαίες προς ικανοποίηση των
προνομιακών απαιτήσεων, όπως οι τελευταίες ορίζονται
στην παράγραφο 3 του άρθρου 240 και στην παράγραφο 7 του άρθρου 248 του ν. 4364/2016, σύμφωνα με τα
κατωτέρω αναφερόμενα.
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
1. Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής λαμβάνει, καθ’ όλη
τη διάρκεια της ασφαλιστικής εκκαθάρισης, όλα τα ανα-
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γκαία εξασφαλιστικά και συντηρητικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και να προστατευθεί
η αξία της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση περιουσίας.
2. Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής συντάσσει και δημοσιεύει, όχι αργότερα από την υποβολή της έκθεσης
απογραφής του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου
242 ν. 4364/2016, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,
κατά τα προβλεπόμενα στον κ.ν. 2190/1920, για όλες
τις προηγούμενες εταιρικές χρήσεις, των οποίων η
προβλεπόμενη εκ του νόμου σύνταξη ή δημοσίευση
εκκρεμούσε μέχρι την ημερομηνία θέσης σε ασφαλιστική εκκαθάριση.
3. Αναφορικά με τις ασφαλιστικές εκκαθαρίσεις που δεν
υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 248 ν. 4364/2016,
εφόσον απαιτείται μεταβολή στους λογαριασμούς της
ασφαλιστικής εκκαθάρισης που απεικονίζουν τα στοιχεία ενεργητικού που αντιστοιχούν σε προνομιακές
απαιτήσεις, ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής υποβάλλει
δεόντως αιτιολογημένο αίτημα στη Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών προκειμένου για
τη χορήγηση της αναφερόμενης στην παρ. 4 αρ. 241
ν. 4364/2016 άδειας από την Τράπεζα της Ελλάδος. Στο
αίτημα περιλαμβάνεται, σε κάθε περίπτωση, το ιστορικό
της διαμόρφωσης του εν λόγω στοιχείου ισολογισμού
και ο υπολογισμός της επίπτωσης της μεταβολής στην
δυνατότητα κάλυψης των απαιτήσεων προνομιακής κατάταξης της ασφαλιστικής εκκαθάρισης. Αντιστοίχως,
αναφορικά με εκείνες τις ασφαλιστικές εκκαθαρίσεις που
υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 248 ν. 4364/2016,
εφόσον απαιτείται μεταβολή στα μητρώα της ασφαλιστικής εκκαθάρισης -εκτός των διορθώσεων προφανών
ή τεχνικών λαθών- ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής υποβάλλει δεόντως αιτιολογημένο αίτημα στη Διεύθυνση
Επιθεώρησης Εποπτευομένων Εταιρειών προκειμένου
για τη χορήγηση της αναφερόμενης στην παρ. 5 αρ.
248 ν. 4364/2016 άδειας από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Στο αίτημα περιλαμβάνεται, σε κάθε περίπτωση, η περιγραφή της μεταβολής και ο υπολογισμός της επίπτωσης της μεταβολής αυτής στη δυνατότητα κάλυψης των
απαιτήσεων προνομιακής κατάταξης της ασφαλιστικής
εκκαθάρισης.
4. Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής κινεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς της ασφαλιστικής εκκαθάρισης. Οι
λογαριασμοί αυτοί διακρίνονται ως εξής:
(α) Ο ειδικός ελεύθερος λογαριασμός εξόδων, ο οποίος τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην
Ελλάδα. Σε αυτόν κατατίθενται μόνο τα ποσά που διατίθενται προς κάλυψη των εξόδων και των προνομίων
της ασφαλιστικής εκκαθάρισης, σύμφωνα με απόφαση
της Τράπεζας της Ελλάδος κατόπιν σχετικού αιτήματος
του ασφαλιστικού εκκαθαριστή.
(β) Οι δεσμευμένοι λογαριασμοί της ασφαλιστικής εκκαθάρισης, οι οποίοι κινούνται μόνον κατόπιν έγκρισης
της Τράπεζας της Ελλάδος. Κάθε έσοδο είτε από πρόσοδο, είτε προϊόν των ρευστοποιήσεων της ασφαλιστικής
εκκαθάρισης, είτε από άλλη αιτία, κατατίθεται οπωσδήποτε σε δεσμευμένο λογαριασμό της ασφαλιστικής
εκκαθάρισης.
Διευκρινίζεται ότι όλες οι πρόσοδοι της ασφαλιστικής
εκκαθάρισης πρέπει να κατατεθούν σε λογαριασμό υπό
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β) από την έναρξη ισχύος της παρούσας και στο εξής να
εισρέουν εκεί και όχι στον ειδικό ελεύθερο λογαριασμό.
5. Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής τηρεί το αρχείο της
ασφαλιστικής εκκαθάρισης και είναι υπεύθυνος για αυτό
από τον χρόνο παραλαβής του και εντεύθεν έως την παράδοσή του σε τυχόν αντικαταστάτη του ασφαλιστικό
εκκαθαριστή ή σε εκκαθαριστή που θα διοριστεί για
να διενεργήσει (κοινή) εκκαθάριση κατά τις διατάξεις
του κ.ν. 2190/1920. Για την παράδοση και την παραλαβή του αρχείου συντάσσεται σχετική έκθεση, η οποία
υπογράφεται από τον απερχόμενο και τον νέο εκκαθαριστή, αντίγραφο της οποίας τηρείται στο αρχείο της
εκκαθάρισης.
Άρθρο 2
Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
και διαμόρφωση χρονοδιαγράμματος ενεργειών
1. Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής υποχρεούται στη σύνταξη ελεγχθέντος από νόμιμο ελεγκτή εναρκτήριου
ισολογισμού της ασφαλιστικής εκκαθάρισης, σύμφωνα με το άρθρο 238 παρ. 3 ν. 4364/2016. Περαιτέρω, ο
ασφαλιστικός εκκαθαριστής υποχρεούται να συντάσσει
και να δημοσιεύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
των ακόλουθων χρήσεων, δεόντως ελεγμένες από νόμιμο ελεγκτή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη
νομοθεσία. Ο νόμιμος ελεγκτής διορίζεται για όλες τις
αρμοδιότητές του κατά τη διαδικασία της ασφαλιστικής
εκκαθάρισης από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή.
2. Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής διαμορφώνει, μετά
τη σύνταξη του εναρκτήριου ισολογισμού εκκαθάρισης,
δυνάμει του άρθρου 238 παρ. 3 ν. 4364/2016, και σε κάθε
περίπτωση σε χρονικό διάστημα μέχρι οκτώ μηνών από
την έναρξη αυτής ή από τον διορισμό του, το χρονοδιάγραμμα ενεργειών, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται
ενέργειες για την ωρίμανση των ακινήτων και τον γενικό
προϋπολογισμό της ασφαλιστικής εκκαθάρισης μέχρι
την αποπληρωμή των απαιτήσεων που ακολουθούν την
προνομιακή κατάταξη του άρθρου 240 του ν. 4364/2016.
Στον γενικό προϋπολογισμό συμπεριλαμβάνονται: α) οι
δαπάνες πληροφορικής υποστήριξης, β) η αξιολόγηση
της δυνατότητας είσπραξης των απαιτήσεων της εταιρείας από τρίτους και ανάλυση κόστους - ωφελείας των
διαθέσιμων μεθόδων επιδίωξής τους και γ) οι δαπάνες
ενημέρωσης των εχόντων έννομο συμφέρον από την
εκκαθάριση όπως, ενδεικτικά, για την τήρηση ιστοσελίδας. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα και ο γενικός προϋπολογισμός αναθεωρούνται ετησίως, εντός τριάντα (30)
ημερών από την λήξη της οικονομικής χρήσης της κάθε
ασφαλιστικής εκκαθάρισης. Ως προς τις ασφαλιστικές εκκαθαρίσεις της παρ. 1 του άρθρου 248 του ν. 4364/2016,
ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής λαμβάνει οπωσδήποτε
υπόψη τους περιορισμούς της διάταξης της παραγράφου 7α του ίδιου ως άνω άρθρου. Ως προς κάθε άλλη
ασφαλιστική εκκαθάριση ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής
λαμβάνει υπόψη αντίστοιχα το ποσοστό που ορίζεται
στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης. Το χρονοδιάγραμμα ενεργειών κοινοποιείται από
τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή στο Επικουρικό Κεφάλαιο
και στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής.
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3. Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής διαμορφώνει προϋπολογισμό ρευστότητας της ασφαλιστικής εκκαθάρισης, ανά ημερολογιακό εξάμηνο. Στον εξαμηνιαίο
προϋπολογισμό ρευστότητας περιλαμβάνονται ιδίως
οι εισροές και οι εκροές της ασφαλιστικής εκκαθάρισης
με ειδική αναφορά κατ’ ελάχιστον στις προβλεπόμενες
φορολογικές δαπάνες και τις δαπάνες της ασφαλιστικής
εκκαθάρισης, καθώς και:
α) στο κόστος ενεργειών και το όφελος που προκύπτει εξ αυτών, με σκοπό την εξασφάλιση των ρευστών
διαθεσίμων που απαιτούνται για την κάλυψη των κατά
νόμον προνομίων της εκκαθάρισης και
β) στο κόστος επιδίωξης των απαιτήσεων της επιχείρησης από τρίτους και το προσδοκώμενο όφελος που
θα προκύψει εξ αυτής.
4. Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος τα υπό 2 και 3 ανωτέρω, η οποία μπορεί να διατυπώσει αντιρρήσεις. Σε αυτή την περίπτωση,
ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής υποβάλλει αυτούς εκ νέου
εντός τριάντα (30) ημερών.
5. Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής μεριμνά για τον προγραμματισμό της είσπραξης απαιτήσεων της επιχείρησης από τρίτους και για την εκτέλεση των προβλεπόμενων ενεργειών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου
238 του ν. 4364/2016 και στο πλαίσιο του εξαμηνιαίου
προϋπολογισμού ρευστότητας της παρ. 3 του άρθρου 2
της παρούσας απόφασης. Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής
μπορεί να διενεργεί, με γνώμονα τη βέλτιστη αξιοποίηση της περιουσίας της εκκαθάρισης, έρευνα ακίνητης
περιουσίας των ενεχομένων και ενημερώνεται όσον
αφορά την δυνατότητα αποπληρωμής τους με βάση
όσα στοιχεία μπορούν να αντληθούν με οποιοδήποτε
νόμιμο μέσον. Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής, πέραν των
οριζομένων στην παρ. 3 αρ. 238 ν. 4364/2016, οφείλει να
ενεργήσει προς μεγιστοποίηση της ανακτήσιμης αξίας
της απαίτησης.
Άρθρο 3
Δαπάνες ασφαλιστικής εκκαθάρισης
1. Στην περίπτωση που ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής κρίνει απαραίτητη τη λήψη δανείου από πιστωτικό ίδρυμα για τους σκοπούς της ασφαλιστικής εκκαθάρισης προς κάλυψη των δικαιούχων απαιτήσεων
από ασφάλιση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 239
του ν. 4364/2016, απαιτείται προηγούμενη έγκριση της
Τράπεζας της Ελλάδος με ειδικώς αιτιολογημένη προς
τούτο απόφασή της, τόσο για τη σύναψη της δανειακής
σύμβασης, όσο και για την αποδέσμευση ποσών από το
προϊόν αυτής. Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος σχετικό αίτημα έγκρισης,
στο οποίο περιλαμβάνονται αναλυτικά οι όροι του δανεισμού και οι παρεχόμενες εξασφαλίσεις. Το εν λόγω
αίτημα αξιολογείται με κριτήρια ιδίως το κόστος και το
όφελος για την αποπληρωμή των απαιτήσεων προνομιακής κατάταξης της εκκαθάρισης, την αναγκαιότητα για
την σύναψη του δανείου την ευχέρεια ρευστοποίησης
της παρεχόμενης εξασφάλισης προς όφελος της ασφαλιστικής εκκαθάρισης και την ικανότητα αποπληρωμής
του δανείου από το προϊόν των ρευστοποιήσεων αυτής.
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2. Ειδικότερα όσον αφορά την εφαρμογή της διάταξης
της παραγράφου 7α του άρθρου 248 του ν. 4364/2016,
ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής μεριμνά για την μη υπέρβαση του εκεί οριζόμενου ποσοστού και ενημερώνει την
Τράπεζα της Ελλάδος για το ενδεχόμενο υπέρβασής του,
ήδη από την αμέσως προηγούμενη ετήσια αναθεώρηση
του προϋπολογισμού. Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής
υποβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος αίτημα έγκρισης
της υπέρβασης με ορισμό του αντίστοιχου ποσοστού
στο οποίο πρόκειται να ανέλθει η δαπάνη. Στο κατά τα
ανωτέρω αίτημα, επισυνάπτεται, εφόσον απαιτείται, η
σχετική εισήγηση του Επικουρικού Κεφαλαίου του άρθρου 16 του κ.ν. 489/1976 ή του Εγγυητικού Κεφαλαίου
Ζωής είτε και των δύο, ανάλογα με τα όσα η κάθε περίπτωση απαιτεί. Σε περίπτωση, πάντως, που το Επικουρικό Κεφάλαιο ή το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής δεν εισηγούνται, θα πρέπει να γίνει σχετική μνεία στο αίτημα, με
αιτιολόγηση ή να επισυναφθεί η αντίστοιχη θέση τους.
3. Το μέγιστο ποσό των δαπανών του πρώτου εδαφίου
της παραγράφου 2 του άρθρου 240 του ν. 4364/2016
ορίζεται σε ποσοστό 10% της συνολικής περιουσίας της
ασφαλιστικής εκκαθάρισης όπως αυτό προκύπτει από
τον ελεγμένο από νόμιμο ελεγκτή ισολογισμό έναρξης
αυτής της ασφαλιστικής εκκαθάρισης.
Άρθρο 4
Εξωτερική ανάθεση έργου
(εξωπορισμός) και ανάθεση εργασιών
1. Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής προβαίνει δυνάμει
του άρθρου 238 παρ. 5 ν. 4364/2016, σε εξωτερικές αναθέσεις, η ευθύνη για το αποτέλεσμα των οποίων βαραίνει την ασφαλιστική εκκαθάριση, η οποία δύναται να
ελέγχει τον πάροχο για τον σκοπό αυτό. Η διαδικασία
εσωτερικού ελέγχου δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εξωτερικής ανάθεσης (εξωπορισμού) εκ μέρους
του ασφαλιστικού εκκαθαριστή. Η Τράπεζα της Ελλάδος
δύναται να απαιτήσει από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή
να θεσπίσει Κανονισμό Εξωτερικών Αναθέσεων, στον
οποίο θα περιλαμβάνονται οι διαδικασίες ανάθεσης και
η διαδικασία ελέγχου των αποτελεσμάτων.
2. Η έγκριση που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του
άρθρου 238 του ν. 4364/2016 παρέχεται από την Τράπεζα της Ελλάδος κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος
από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή, το οποίο περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση την διαδικασία επιλογής και
πρέπει να συνοδεύεται από έγκυρη και αναλυτική πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά του έργου, το ακριβές
αντικείμενο της εξωτερικής ανάθεσης, το προβλεπόμενο
χρονικό διάστημα του έργου, το κόστος του αναλυτικά
και την αξιολόγηση του ασφαλιστικού εκκαθαριστή για
το οικονομικό όφελος από αυτήν την εξωτερική ανάθεση, λαμβάνοντας κάθε δυνατή μέριμνα για τον περιορισμό της δαπάνης σε ύψος που συνάδει προς τον
σκοπό της ασφαλιστικής εκκαθάρισης. Εφόσον η εξωτερική ανάθεση πρόκειται να γίνει σε φυσικό πρόσωπο,
στην πληροφόρηση πρέπει να περιλαμβάνεται τα κύρια στοιχεία ταυτότητας του εν λόγω προσώπου, καθώς
και βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτει
η εμπειρία και η καταλληλότητά του αναφορικά με το
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έργο που πρόκειται να του ανατεθεί. Αν η εξωτερική ανάθεση γίνεται σε νομικό πρόσωπο, στην πληροφόρηση
που συνοδεύει το αίτημα πρέπει να περιλαμβάνονται,
πέραν της πληροφόρησης αναφορικά με την εμπειρία
και την καταλληλότητά των στελεχών του για το έργο
που πρόκειται να ανατεθεί, τουλάχιστον η επωνυμία του
νομικού προσώπου, η έδρα του, ο αριθμός ΓΕΜΗ και
η νόμιμη εκπροσώπησή του. Η Τράπεζα της Ελλάδος
δύναται να ζητήσει ανά πάσα στιγμή περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με τα πρόσωπα στα οποία γίνεται
εξωτερική ανάθεση.
3. Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής συνάπτει τις απαιτούμενες προς υποβοήθηση των εργασιών της ασφαλιστικής εκκαθάρισης συμβάσεις εργασίας ή έργου, τα δε
οφειλόμενα στους αντισυμβαλλόμενους λογίζονται ως
έξοδα της ασφαλιστικής εκκαθάρισης. Οι κατά το προηγούμενο εδάφιο συμβάσεις συνάπτονται κατόπιν ενημέρωσης της Τράπεζας της Ελλάδος η οποία δύναται να
φέρει αντιρρήσεις εντός τριάντα (30) ημερών, πάντως με
κάθε δυνατή μέριμνα για τον περιορισμό των δαπανών
σε ύψος που συνάδει προς τον σκοπό της ασφαλιστικής
εκκαθάρισης.
Άρθρο 5
Εκποίηση
1. Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής εκποιεί, με την διαδικασία που προβλέπεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας
απόφασης, τα ακίνητα της εκκαθάρισης. Προς τούτο, ο
ασφαλιστικός εκκαθαριστής, διαμορφώνει πρόγραμμα
εκποιήσεων ακινήτων, στο οποίο περιλαμβάνεται το
προσδοκώμενο αποτέλεσμα από αυτές και η διαδικασία
επιλογής των πιστοποιημένων εκτιμητών των ακινήτων.
Εάν η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ζητήσει, κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 4 παρ. 1 της παρούσης, από τον ασφαλιστικό
εκκαθαριστή να καταρτίσει Κανονισμό Εξωτερικών Αναθέσεων, τότε η διαδικασία επιλογής των πιστοποιημένων
εκτιμητών θα πρέπει να αποτελεί τμήμα του κανονισμού
αυτού. Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής οφείλει να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά του προς πώληση στοιχείου, το
ιστορικό του και το κόστος συντήρησης αυτού, καθώς
και το υπολογιζόμενο όφελος από τις εν γένει δυνατότητες εκποίησης ή αξιοποίησής του. Ο ασφαλιστικός
εκκαθαριστής μεριμνά για την μεταβιβασιμότητα του
προς εκποίηση ακινήτου διενεργώντας τους αναγκαίους νομικούς, τεχνικούς και πολεοδομικούς ελέγχους
και εκδίδοντας τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. Για τον
προγραμματισμό της εκποίησης των ακινήτων, καθώς
και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου της εκκαθάρισης, είναι εφικτό να γίνει χρήση των υπηρεσιών ειδικών
συμβούλων πώλησης, μόνον εφόσον η Τράπεζα της Ελλάδος δεν έχει αντίρρηση για αυτό. Σε κάθε περίπτωση,
για την επιλογή εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της παρούσης. Ο ασφαλιστικός
εκκαθαριστής αξιολογεί την επίπτωση προγενέστερων
φορολογικών επιβαρύνσεων επί των περιουσιακών
στοιχείων προς εκποίηση και ανάλογα προσδιορίζει τις
εναλλακτικές δυνατότητες εκποίησης των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων.
2. Οι αξίες των ακινήτων προσδιορίζονται με τις διαδικασίες της προηγούμενης παραγράφου και σύμφω-
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να με τα άρθρα 4 και 5 της Πράξης Εκτελεστικής Επιτροπής 62/12.2.2016, δυνάμει των άρθρων 50 επ. του
ν. 4364/2016. Ιδίως για την διαμόρφωση της τιμής εκκίνησης των πλειοδοτικών διαγωνισμών, λαμβάνονται
δύο εκτιμήσεις ανά ακίνητο, από δύο ανεξάρτητους πιστοποιημένους εκτιμητές, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα
οποία περιλαμβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιημένων
Εκτιμητών που τηρείται στη Διεύθυνση Οικονομικού Συντονισμού και Μακροοικονομικών Προβλέψεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου
Οικονομικών και είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα
του ίδιου Υπουργείου. Ο εκάστοτε εκτιμητής προβαίνει
στην εκτίμηση της εμπορικής αξίας των ακινήτων. Η τιμή
εκκίνησης του πλειοδοτικού διαγωνισμού ορίζεται ως
ο μέσος όρος των δύο παρασχεθεισών εκτιμήσεων. Ο
ασφαλιστικός εκκαθαριστής κατά τη διαδικασία του Παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης ή η ΕΔΔι κατά τη
διαδικασία του Παραρτήματος ΙΙ αντιστοίχως δύνανται
κατά την κρίση τους να ορίζουν κατά περίπτωση τιμή
εκκίνησης του πλειοδοτικού διαγωνισμού έως και την
χαμηλότερη εκ των τιμών εκτίμησης.
3. Οι τιμές των κινητών πραγμάτων, των μετοχών, των
εταιρικών μεριδίων και των ομολόγων που δεν είναι εισηγμένα σε οργανωμένη αγορά ορίζονται σύμφωνα με
το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2. Προς εκποίηση των
ανωτέρω, σε κάθε περίπτωση με δημόσιο πλειοδοτικό
διαγωνισμό, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του Παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης, ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής ενεργεί αμελλητί κατόπιν της παροχής έγκρισης
για την αποδέσμευση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων από την Τράπεζα της Ελλάδος.
4. Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής δύναται να διερευνήσει την δυνατότητα συμμετοχής σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό με την προβλεπόμενη στο νόμο διαδικασία.
Άρθρο 6
Παροχή ενημέρωσης
Προς ενημέρωση των εχόντων έννομο συμφέρον από
την ασφαλιστική εκκαθάριση και του κοινού, ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής:
α) Διαμορφώνει και τηρεί ιστοσελίδα της ασφαλιστικής εκκαθάρισης. Η ιστοσελίδα περιέχει κατ’ ελάχιστον
αναφορά στις κατά νόμον προθεσμίες για την αναγγελία
απαιτήσεων και για τα συναφή ένδικα μέσα, καθώς και τα
προς δημοσίευση οικονομικά στοιχεία της ασφαλιστικής
εκκαθάρισης, και
β) δύναται να παρέχει τις αιτούμενες πληροφορίες σε
γενική συνέλευση της επιχείρησης, εφόσον συγκληθεί
αυτή.
Άρθρο 7
Λοιπές ενέργειες ασφαλιστικού εκκαθαριστή
1. Για τις ενέργειες του ασφαλιστικού εκκαθαριστή
προς λύση θυγατρικών εταιριών, οι συμμετοχές στις
οποίες αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ασφαλιστικής εκκαθάρισης, απαιτείται άδεια της Τράπεζας της
Ελλάδος.
2. Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής μπορεί να προβεί
σε προσωρινές διανομές με την άδεια της Τράπεζας της
Ελλάδος, βάσει της κατάστασης δικαιούχων απαιτήσεων
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από ασφάλιση και υπό την προϋπόθεση ότι δεν καταστρατηγείται η σειρά των προνομίων. Αυτό αιτιολογείται
ειδικώς από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή στο σχετικό
αίτημά του προς την Τράπεζα της Ελλάδος.
Άρθρο 8
Επιτάχυνση ασφαλιστικής εκκαθάρισης
1. Στην περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 245 του
ν. 4364/2016 ή, για τις ασφαλιστικές εκκαθαρίσεις που
εμπίπτουν στην παρ. 1 του άρθρου 248, οι προϋποθέσεις
της παρ. 15 του άρθρου 248 του ν. 4364/2016, ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος, την κατά τις ανωτέρω διατάξεις προβλεπόμενη
έκθεση, συνοδευόμενη από τον ισολογισμό κλεισίματος
του τρίτου οικονομικού έτους της ασφαλιστικής εκκαθάρισης υπογεγραμμένο και ελεγμένο από νόμιμο ελεγκτή.
Στην εν λόγω έκθεση πρέπει να περιλαμβάνεται απολογισμός κάθε ρευστοποίησης περιουσιακού στοιχείου
της επιχείρησης περιλαμβανομένων των διαδικασιών
εκποίησης και της έκβασης αυτών από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή μέχρι και το τρίτο οικονομικό έτος της
ασφαλιστικής εκκαθάρισης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, η αιτιολόγηση που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 243 ή στην παρ. 6 του άρθρου 248
για τις ασφαλιστικές εκκαθαρίσεις που εμπίπτουν στην
παρ. 1 του άρθρου 248 του ν. 4364/2016.
2. Με κριτήριο τον κατά τα ανωτέρω ισολογισμό και την
έκθεση, διαπιστώνεται από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή
αν πρέπει να γίνει χρήση των μέτρων της παρ. 2 του άρθρου
245 ή της παρ. 15 αρ. 248 του ν. 4364/2016 αντίστοιχα.
3. Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος προς έγκριση σχέδιο επιτάχυνσης και
περάτωσης, το οποίο συνοδεύεται από εκτιμήσεις και
εμπεριστατωμένες αναλύσεις αναφορικά με την προσδοκώμενη απόδοση των μέτρων που προτείνεται να
ληφθούν προκειμένου για την επιτάχυνση και την περάτωση της ασφαλιστικής εκκαθάρισης. Ιδίως περιλαμβάνεται ανάλυση ως προς το ασύμφορο -κατά την κρίση του
ασφαλιστικού εκκαθαριστή- σε σχέση με προσδοκώμενα
οφέλη από την επιδίωξη απαιτήσεων της επιχείρησης
χρονικό διάστημα, προς την αβεβαιότητα που συνοδεύει
την επιδίωξη καθώς και μέτρα για την επιτάχυνση των
εκποιήσεων. Η Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να απαιτήσει
τροποποιήσεις στο κατατεθέν σχέδιο ενόψει της έγκρισής
του. Εάν το σχέδιο εγκριθεί, ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής
ολοκληρώνει τη διαχείριση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εγκεκριμένο σχέδιο. Εάν το σχέδιο επιτάχυνσης και
περάτωσης της εκκαθάρισης δεν εγκριθεί, η Τράπεζα της
Ελλάδος λαμβάνει τα δέοντα εποπτικά μέτρα.
Κεφάλαιο Δεύτερο
Άρθρο 9
Περάτωση ασφαλιστικής εκκαθάρισης
1. Στη βεβαίωση του ασφαλιστικού εκκαθαριστή για
την περάτωση της εκκαθάρισης του ασφαλιστικού χαρτοφυλακίου ή την εξάντληση της περιουσίας της επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ. 245
του ν. 4364/2016, η οποία υποβάλλεται στην Τράπεζα
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της Ελλάδος το αργότερο εντός τριμήνου μετά την ημερομηνία λήψης αποδεικτικού εξόφλησης της τελευταίας
προνομιακής απαίτησης της ασφαλιστικής εκκαθάρισης,
πρέπει να δηλώνεται ότι από την ημερομηνία αυτή δεν
εκκρεμεί άλλη απαίτηση από προνόμιο στο πλαίσιο της
ασφαλιστικής εκκαθάρισης, η οποία είναι εφικτό να ικανοποιηθεί από την περιουσία της επιχείρησης.
2. Η ως άνω βεβαίωση συνοδεύεται από τα κατωτέρω:
α) το ιστορικό της διαδικασίας ανάκλησης της άδειας
λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας, ορισμού ασφαλιστικού εκκαθαριστή και των ενεργειών του εν λόγω
όσον αφορά τον προσδιορισμό και την διαχείριση των
περιουσιακών στοιχείων της ασφαλιστικής εκκαθάρισης,
τον πίνακα απαιτήσεων από την ασφαλιστική εκκαθάριση, την επαλήθευση, καθώς και την οριστικοποίηση
αυτού,
β) το ιστορικό της εκκαθάρισης του ασφαλιστικού
χαρτοφυλακίου και των απαιτούμενων για την ικανοποίηση των προνομίων ρευστοποιήσεων περιουσιακών
στοιχείων της επιχείρησης,
γ) το ιστορικό της ικανοποίησης των προνομίων της
ασφαλιστικής εκκαθάρισης όπως αυτά ορίζονται στην
παράγραφο 7 του άρθρου 248 του ν. 4364/2016, στην
περίπτωση ασφαλιστικής εκκαθάρισης σύμφωνα με την
παράγραφο 1 του άρθρου 248 του ν. 4364/2016 ή το
ιστορικό της ικανοποίησης των προνομίων της ασφαλιστικής εκκαθάρισης όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο
240 του ν. 4364/2016 σε κάθε άλλη περίπτωση,
δ) πληροφόρηση για τις αναπομείνασες απαιτήσεις και
τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις της ασφαλιστικής εκκαθάρισης και αν μπορούν να παραμείνουν σε εκκρεμότητα μετά την περάτωση της ασφαλιστικής εκκαθάρισης,
ε) την χρήση των πόρων και περιουσιακών στοιχείων
της εκκαθάρισης μέχρι την εξάντληση της περιουσίας
της επιχείρησης.
3. Στη βεβαίωση προσαρτώνται επίσης τα κατά περίπτωση απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά,
όπως ενδεικτικά, αλλά όχι εξαντλητικά αναφέρονται
στο Παράρτημα III της παρούσας απόφασης. Όπου δεν
προσκομίζεται ένα ή περισσότερα από τα στοιχεία και
δικαιολογητικά του Παραρτήματος III, λόγω των συνθηκών ή του είδους της ασφαλιστικής εκκαθάρισης, ο
ασφαλιστικός εκκαθαριστής κάνει μνεία των λόγων για
τους οποίους συμβαίνει αυτό.
4. Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής διορίζει νόμιμο ελεγκτή για τον έλεγχο του ισολογισμού λήξης. Ο νόμιμος
ελεγκτής υποβάλει τα πορίσματα του ελέγχου στον
ασφαλιστικό εκκαθαριστή.
5. Εντός τριάντα ημερών (30) από την περάτωση της
ασφαλιστικής εκκαθάρισης, ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής υποβάλλει έκθεση λογοδοσίας στην Τράπεζα της
Ελλάδος.
Κεφάλαιο Τρίτο
Άρθρο 10
Εποπτεία και έλεγχος
ασφαλιστικής εκκαθάρισης - Κυρώσεις
1. Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος:
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α) Έκθεση σχετικά με όλες τις ενέργειές του δυνάμει
των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί ασφαλιστικής εκκαθάρισης. Στην έκθεση περιλαμβάνονται,
πάντως, η εκτέλεση των εγκριτικών αποφάσεων της
Τράπεζας της Ελλάδος, παρουσίαση των εκκρεμών δικών της ασφαλιστικής εκκαθάρισης και η εξέλιξη αυτών
καθώς και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας κάθε
εξωτερικής ανάθεσης και
β) στοιχεία σύμφωνα με το Παράρτημα ΙV της παρούσας.
Οι εν λόγω εκθέσεις και τα στοιχεία υποβάλλονται με
ημερομηνία αναφοράς την την 30η Ιουνίου και την 31η
Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Η προθεσμία υποβολής είναι
είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία αναφοράς. Η
Τράπεζα της Ελλάδος μπορεί να ζητά κατά περίπτωση
από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή την υποβολή και άλλων εκθέσεων για τα ζητήματα που εκάστοτε προσδιορίζει, όπως και άλλων στοιχείων ή και σε διαφορετικές
χρονικές περιόδους.
2. Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος, αμελλητί μετά την υπογραφή του, τον
ετήσιο ισολογισμό, δεόντως υπογεγραμμένο και συνοδευόμενο από την έκθεση ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζει με απόφασή της την
αμοιβή του ασφαλιστικού εκκαθαριστή, κατ’ άρθρο 237
παρ. 1 ν. 4364/2016. Το ύψος της αμοιβής δύναται να
τροποποιείται, ιδίως για λόγους που αφορούν την πορεία και τη βαρύτητα των υποθέσεων της εκκαθάρισης
και οι οποίοι αναφέρονται στην σχετική τροποποιητική
απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος. Η κατά τα ανωτέρω αμοιβή του ασφαλιστικού εκκαθαριστή δύναται να
αποτελείται από σταθερό και μεταβλητό τμήμα.
4. Όταν ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής είναι νομικό
πρόσωπο, ορίζεται και φυσικό πρόσωπο που είναι άμεσα υπεύθυνο έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος για την
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ασφαλιστική εκκαθάριση, επιφυλασσόμενης κάθε ευθύνης του νομικού προσώπου.
5. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται, στο πλαίσιο της
εποπτικής της αρμοδιότητας, να διενεργεί επιτόπιους
ελέγχους στις ασφαλιστικές εκκαθαρίσεις, δυνάμει του
άρθρου 23 παρ. 2 ν. 4364/2016.
6. Ο ασφαλιστικός εκκαθαριστής και κάθε πρόσωπο
το οποίο ασκεί δραστηριότητα κατ’ ανάθεσή του ή απασχολείται για λογαριασμό της ασφαλιστικής εκκαθάρισης δεσμεύεται από τις διατάξεις περί επαγγελματικού
απορρήτου του άρθρου 44 ν. 4364/2016.
7. Στον ασφαλιστικό εκκαθαριστή που παραβαίνει διατάξεις των άρθρων 220-221 και 235-248 του ν. 4364/2016
ή των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται βάσει αυτών των διατάξεων, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας, καθώς ομοίως και στο φυσικό πρόσωπο που έχει
οριστεί ως άμεσα υπεύθυνο σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 της παρούσης μπορεί να επιβληθούν
οι κυρώσεις του άρθρου 256 ν. 4364/2016, σε συνδυασμό, κατά περίπτωση, με το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος. Για τον προσδιορισμό
της κύρωσης λαμβάνονται υπόψη ιδίως η έκταση της
παράβασης, η επίπτωσή της στην επίτευξη του σκοπού
της ασφαλιστικής εκκαθάρισης και ο βαθμός υπαιτιότητας του ασφαλιστικού εκκαθαριστή και, αν συντρέχει
περίπτωση, του άμεσα υπεύθυνου φυσικού προσώπου.
Άρθρο 11
Τελικές διατάξεις
1. Η παρούσα εφαρμόζεται σε όλες τις υπό ασφαλιστική εκκαθάριση επιχειρήσεις.
2. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παρούσας.
Τα συνημμένα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, III και ΙV αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹǿ
ȀĮșȠȡȚıȝȩȢȩȡȦȞʌȫȜȘıȘȢĮțȚȞȒĲȦȞȣʌȩĮıĳĮȜȚıĲȚțȒİțțĮșȐȡȚıȘĮıĳĮȜȚıĲȚțȒȢ
İĲĮȚȡİȓĮȢıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȘȢʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣĲȠȣȐȡșȡȠȣțĮȚĲȘȢ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣĲȠȣȐȡșȡȠȣĲȠȣȞ
ȉĮ ĮțȓȞȘĲĮ ʌȠȣ ĮȞȒțȠȣȞ ıİ ȣʌȩ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȒ İțțĮșȐȡȚıȘ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȒ İĲĮȚȡİȓĮ
İțʌȠȚȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȩ İțțĮșĮȡȚıĲȒ ĲȘȢ ȝİ įȘȝȩıȚȠ ʌȜİȚȠįȠĲȚțȩ
įȚĮȖȦȞȚıȝȩʌĮȡȠȣıȓĮıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡȐĳȠȣıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠȣȢİȚįȚțȩĲİȡȠȣȢȩȡȠȣȢʌȠȣ
țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ. īȚĮ ĲȘȞ İțʌȠȓȘıȘ ĮțȚȞȒĲȦȞ Ș ĲȚȝȒ İțțȓȞȘıȘȢ
ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȚȢ įȚĮțȩıȚİȢ ʌİȞȒȞĲĮ ȤȚȜȚȐįİȢ İȣȡȫ ¼   Ƞ
ĮıĳĮȜȚıĲȚțȩȢİțțĮșĮȡȚıĲȒȢıȣıĲȒȞİȚİʌȚĲȡȠʌȒȝİĲȠȞȓįȚȠȦȢʌȡȩİįȡȠțĮȚįȪȠȝȑȜȘ
ȝİȖȞȫıȘțĮȚİȝʌİȚȡȓĮĮȞĲȓıĲȠȚȤȘĲȦȞʌȡȠıȫʌȦȞİʌȚȜȑȟȚȝȦȞȖȚĮ șȑıȘĮıĳĮȜȚıĲȚțȠȪ
İțțĮșĮȡȚıĲȒȅȚȩȡȠȚʌȫȜȘıȘȢİȓȞĮȚȠȚțĮĲȦĲȑȡȦ
1. Ǿ ĲȚȝȒ İțțȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ ʌȜİȚȠįȠĲȚțȠȪ įȚĮȖȦȞȚıȝȠȪ ȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȩ
İțțĮșĮȡȚıĲȒ ȝİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ  ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 5 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ țĮȚ
ȖȞȦıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚıĲȘȞȉȡȐʌİȗĮĲȘȢǼȜȜȐįȠȢ
2. ȆİȡȓȜȘȥȘĲȘȢįȚĮțȒȡȣȟȘȢĲȠȣįȘȝȩıȚȠȣʌȜİȚȠįȠĲȚțȠȪįȚĮȖȦȞȚıȝȠȪįȘȝȠıȚİȪİĲĮȚ
ıĲȠǻİȜĲȓȠǻȚțĮıĲȚțȫȞǻȘȝȠıȚİȪıİȦȞĲȠȣȉĮȝİȓȠȣȃȠȝȚțȫȞțĮȚıĲȘȞȚıĲȠıİȜȓįĮ
įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ ʌȜİȚıĲȘȡȚĮıȝȫȞ ĲȠȣ ǻİȜĲȓȠȣ ǻȚțĮıĲȚțȫȞ ǻȘȝȠıȚİȪıİȦȞ ĲȠȣ
ȉȠȝȑĮ ǹıĳȐȜȚıȘȢ ȃȠȝȚțȫȞ ĲȠȣ ǼĭȀǹ ǼʌȓıȘȢ ʌİȡȓȜȘȥȘ ĲȘȢ įȚĮțȒȡȣȟȘȢ
įȘȝȠıȚİȪİĲĮȚ İȓĲİ ıİ ȝȓĮ   ȘȝİȡȒıȚĮ ʌȠȜȚĲȚțȒ Ȓ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ İĳȘȝİȡȓįĮ İȣȡİȓĮȢ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢʌȠȣİțįȓįİĲĮȚıĲȘȞǹșȒȞĮĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞİȓțȠıȚ  ȘȝȑȡİȢʌȡȚȞĲȠȞ
ʌȜİȚȠįȠĲȚțȩ įȚĮȖȦȞȚıȝȩ İȓĲİ ıİ ȝİȖȐȜȘȢ İʌȚıțİȥȚȝȩĲȘĲĮȢ ȚıĲȠıİȜȓįĮ
İȞȘȝİȡȦĲȚțȠȪ ±ȖİȞȚțȠȪ İȚįȘıİȠȖȡĮĳȚțȠȪ Ȓ ȠȚțȠȞȠȝȚțȠȪ- ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣ ǹȞ ĲȠ
ĮțȓȞȘĲȠ ȕȡȓıțİĲĮȚ İțĲȩȢ ĲȘȢ ȃȠȝĮȡȤȚĮțȒȢ ǹȣĲȠįȚȠȓțȘıȘȢ ǹșȘȞȫȞ - ȆİȚȡĮȚȐ Ș
įȘȝȠıȓİȣıȘ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ ıİ ȘȝİȡȒıȚĮ ʌȠȜȚĲȚțȒ İĳȘȝİȡȓįĮ ĲȠȣ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ
ĮțȚȞȒĲȠȣ ǼʌȓıȘȢ ȘįȚĮțȒȡȣȟȘ ĮȞĮȡĲȐĲĮȚ ıĲȘȞ ȚıĲȠıİȜȓįĮ ĲȘȢ ȣʌȩ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȒ
İțțĮșȐȡȚıȘİʌȚȤİȓȡȘıȘȢ țĮĲȐĲȘȞįȘȝȠıȚȠʌȠȓȘıȒĲȘȢ.
3. ȈĲȘįȚĮțȒȡȣȟȘĲȠȣʌȜİȚȠįȠĲȚțȠȪįȚĮȖȦȞȚıȝȠȪĮȞĮĳȑȡİĲĮȚıİțȐșİʌİȡȓʌĲȦıȘĲȠ
ĮțȓȞȘĲȠ ȝİ ıȣȞȠʌĲȚțȒ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ Ș ĲȚȝȒ ʌȡȫĲȘȢ ʌȡȠıĳȠȡȐȢ Ƞ ĲȩʌȠȢ țĮȚ Ƞ
ȤȡȩȞȠȢʌȜİȚȠįȠĲȚțȠȪįȚĮȖȦȞȚıȝȠȪțĮșȫȢțĮȚȠȚȩȡȠȚĲȘȢİțʌȠȓȘıȘȢ
4. ȀȐșİİȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢțĮĲȐĲȘȞȠȡȚıȝȑȞȘȘȝİȡȠȝȘȞȓĮȫȡĮțĮȚĲȩʌȠįȚİȞȑȡȖİȚĮȢ
ĲȠȣ įȚĮȖȦȞȚıȝȠȪ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ȝȓĮ   țȜİȚıĲȒ ʌȡȠıĳȠȡȐ İȞĲȩȢ
ıĳȡĮȖȚıȝȑȞȠȣ țĮȚ ĮįȚĮĳĮȞȠȪȢ ĳĮțȑȜȠȣ İȓĲİ ĮȣĲȠʌȡȠıȫʌȦȢ İȓĲİ įȚĮ
İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȣ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ İȚįȚțȠȪ ʌȜȘȡİȟȠȣıȓȠȣ Ǿ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İȓĲİ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡĮĳȚțȒ İȓĲİ ȝİ șİȦȡȘȝȑȞȠ ĲȠ ȖȞȒıȚȠ ĲȘȢ
ȣʌȠȖȡĮĳȒȢĮʌȩįȘȝȩıȚĮȣʌȘȡİıȓĮ
5. ȀȐșİțȜİȚıĲȩȢĳȐțİȜȠȢʌȡȑʌİȚȞĮʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚĮʌĮȡĮȚĲȒĲȦȢ
Į ȝȓĮ  ȝȩȞȠʌȡȠıĳȠȡȐĲȚȝȒȝĮĲȠȢıİİȣȡȫȣʌȠȖȡĮĳȒĲȠȣʌȡȠıĳȑȡȠȞĲȠȢțĮȚ
ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ Ș ȠʌȠȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲĮȣĲȓȗİĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ĲȠȣ
įȚĮȖȦȞȚıȝȠȪ
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ȕ  ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ıȣȝȝİĲȑȤȠȞĲȠȢ ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ țĮȚ ʌĮĲȡȫȞȣȝȠ ȖȚĮ ĳȣıȚțȐ
ʌȡȩıȦʌĮ Ȓ ʌȜȒȡȘ İʌȦȞȣȝȓĮ țĮȚ ĲȣȤȩȞ įȚĮțȡȚĲȚțȩȢ ĲȓĲȜȠȢ ȖȚĮ ȞȠȝȚțȐ
ʌȡȩıȦʌĮ  ǹĭȂ țĮȚ ĮȡȝȩįȚĮ ǻȅȊ ĲȡĮʌİȗȚțȩ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ʌȜȒȡȘ
įȚİȪșȣȞıȘ >țĮĲȠȚțȓĮȢ ȖȚĮ ĲĮ ĳȣıȚțȐ ʌȡȩıȦʌĮ țĮȚ ȑįȡĮȢ ȖȚĮ ĲĮ ȞȠȝȚțȐ
ʌȡȩıȦʌĮ@ ĮȡȚșȝȩ ĲȘȜİĳȫȞȠȣ țĮȚ įȚİȪșȣȞıȘ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ ĲĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ
ĮȡȚșȝȩ įİȜĲȓȠȣ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ĳȣıȚțȐ ʌȡȩıȦʌĮ țĮȚ ĮȡȚșȝȩ īǼȂǾ ȖȚĮ
ȞȠȝȚțȐʌȡȩıȦʌĮ
Ȗ ȣʌİȪșȣȞȘįȒȜȦıȘĲȠȣıȣȝȝİĲȑȤȠȞĲȠȢȩĲȚȑȤİȚȜȐȕİȚʌȜȒȡȘȖȞȫıȘĲȦȞȩȡȦȞ
ĲȘȢʌȫȜȘıȘȢȩʌȦȢĮȣĲȠȓįȚĮĲȣʌȫȞȠȞĲĮȚıĲȘȞįȚĮțȒȡȣȟȘțĮȚȩĲȚĮʌȠįȑȤİĲĮȚ
ĮȣĲȠȪȢĮȞİʌȚĳȪȜĮțĲĮ
į  İʌȚțȣȡȦȝȑȞȘ ĳȦĲȠĲȣʌȓĮ ĲȠȣ įİȜĲȓȠȣ ĮıĲȣȞȠȝȚțȒȢ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ Ȓ ȐȜȜȠȣ țĮĲȐ
ĲȠȞȩȝȠ ȚıȩĲȚȝȠȣİȖȖȡȐĳȠȣİȐȞȠıȣȝȝİĲȑȤȦȞ İȓȞĮȚĳȣıȚțȩʌȡȩıȦʌȠİȞȫ
ȩĲĮȞİȓȞĮȚȞȠȝȚțȩʌȡȩıȦʌȠĲĮȑȖȖȡĮĳĮĮʌȩĲĮȠʌȠȓĮʌȡȠțȪʌĲİȚȘıȪıĲĮıȘ
țĮȚȘİțʌȡȠıȫʌȘıȒĲȠȣĮȞȐȜȠȖĮȝİĲȘȞȠȝȚțȒȝȠȡĳȒĲȠȣǼʌȓʌȡȠıĳȠȡȫȞ
țȠȚȞȠʌȡĮȟȚȫȞ Ȓ İȞȫıİȦȞ ĮȣĲȩ ȚıȤȪİȚ ȖȚĮ țȐșİ ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ - ȝȑȜȠȢ
ĲȠȣȢ
İ İȖȖȣȘĲȚțȒİʌȚıĲȠȜȒĲȡĮʌȑȗȘȢʌȠȣȜİȚĲȠȣȡȖİȓȞȩȝȚȝĮıİȤȫȡĮĲȘȢǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ
ǲȞȦıȘȢ ȝİ ȡȘĲȒ ʌȡȩȕȜİȥȘ ȖȚĮ įȚȐȡțİȚȐ ĲȘȢ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ ȠȜȠıȤİȡȒ İȟȩĳȜȘıȘ
ĲȠȣĲȚȝȒȝĮĲȠȢİȓĲİİʌȚĲĮȖȒȑțįȠıȘȢĲȡȐʌİȗĮȢʌȠȣȜİȚĲȠȣȡȖİȓȞȩȝȚȝĮıİȤȫȡĮ
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹǿǿ
ȀĮșȠȡȚıȝȩȢȩȡȦȞįȘȝȩıȚȠȣʌȜİȚȠįȠĲȚțȠȪįȚĮȖȦȞȚıȝȠȪȖȚĮĲȘȞʌȫȜȘıȘĲȦȞ
ĮțȚȞȒĲȦȞʌȠȣįȚȠȚțİȓțĮȚįȚĮșȑĲİȚĲȠǼʌȚțȠȣȡȚțȩȀİĳȐȜĮȚȠǹıĳȐȜȚıȘȢǼȣșȪȞȘȢĮʌȩ
ǹĲȣȤȒȝĮĲĮǹȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ ıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȘȢʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣĲȠȣȐȡșȡȠȣ
ĲȠȣȞ
ȉĮ ĮțȓȞȘĲĮ ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıĲȘ įȚȠȓțȘıȘ țĮȚ įȚȐșİıȘ ĲȠȣ ǼʌȚțȠȣȡȚțȠȪ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ
ǹıĳȐȜȚıȘȢǼȣșȪȞȘȢĮʌȩǹĲȣȤȒȝĮĲĮǹȣĲȠțȚȞȒĲȦȞĲȠȣȐȡșȡȠȣĲȠȣțȞ6
İĳİȟȒȢǼʌȚțȠȣȡȚțȩȀİĳȐȜĮȚȠ įȣȞȐȝİȚĲȘȢʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣĲȠȣȐȡșȡȠȣĲȠȣȞ
 İțʌȠȚȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ǼʌȚțȠȣȡȚțȩ ȀİĳȐȜĮȚȠ ȝİ ʌȜİȚȠįȠĲȚțȩ įȚĮȖȦȞȚıȝȩ
ıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠȣȢİȚįȚțȩĲİȡȠȣȢȩȡȠȣȢʌȠȣțĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚıĲȠʌĮȡȩȞȆĮȡȐȡĲȘȝĮ
1. ȈĲȠ ǼʌȚțȠȣȡȚțȩ ȀİĳȐȜĮȚȠ ıȣıĲȒȞİĲĮȚ ĲȡȚȝİȜȒȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ǻȚİȞȑȡȖİȚĮȢ
ǻȚĮȖȦȞȚıȝȠȪ ıĲȠ İȟȒȢ ©ǼǻǻȚª  ĮʌȠĲİȜȠȪȝİȞȘ Įʌȩ ȝȑȜȘ ʌȠȣ ȠȡȓȗİȚ Ș
ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȚțȒ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ĲȠȣ ǼʌȚțȠȣȡȚțȠȪ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ ıĲȠ İȟȒȢ ©ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȚțȒ
ǼʌȚĲȡȠʌȒª  ȀĮșȒțȠȞĲĮ ĲȘȢ ǼǻǻȚ İȓȞĮȚ Ș ʌĮȡĮȜĮȕȒ ĲȦȞ ʌȡȠıĳȠȡȫȞ Ș
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȒ ĲȠȣȢ țĮȚ Ș İȞ ıȣȞİȤİȓĮ ıȤİĲȚțȒ İȚıȒȖȘıȘ ʌȡȠȢ ĲȘ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȚțȒ
ǼʌȚĲȡȠʌȒ
2. Ǿ ĲȚȝȒ İțțȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ ʌȜİȚȠįȠĲȚțȠȪ įȚĮȖȦȞȚıȝȠȪ ȠȡȓȗİĲĮȚ ȝİ ȕȐıȘ ĲȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ  ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȝİ ıȤİĲȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ ĲȘȢ
ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȚțȒȢǼʌȚĲȡȠʌȒȢțĮĲȩʌȚȞİȚıȒȖȘıȘȢĲȘȢǼǻǻȚ
3. ȆİȡȓȜȘȥȘĲȘȢįȚĮțȒȡȣȟȘȢĲȠȣįȘȝȩıȚȠȣʌȜİȚȠįȠĲȚțȠȪįȚĮȖȦȞȚıȝȠȪįȘȝȠıȚİȪİĲĮȚ
ıĲȠǻİȜĲȓȠǻȚțĮıĲȚțȫȞǻȘȝȠıȚİȪıİȦȞĲȠȣȉĮȝİȓȠȣȃȠȝȚțȫȞțĮȚıĲȘȞȚıĲȠıİȜȓįĮ
įȘȝȠıȚİȪıİȦȞ ʌȜİȚıĲȘȡȚĮıȝȫȞ ĲȠȣ ǻİȜĲȓȠȣ ǻȚțĮıĲȚțȫȞ ǻȘȝȠıȚİȪıİȦȞ ĲȠȣ
ȉȠȝȑĮ ǹıĳȐȜȚıȘȢ ȃȠȝȚțȫȞ ĲȠȣ ǼĭȀǹ ǼʌȓıȘȢ ʌİȡȓȜȘȥȘ ĲȘȢ įȚĮțȒȡȣȟȘȢ
įȘȝȠıȚİȪİĲĮȚ İȓĲİ ıİ ȝȓĮ   ȘȝİȡȒıȚĮ ʌȠȜȚĲȚțȒ Ȓ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ İĳȘȝİȡȓįĮ İȣȡİȓĮȢ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢʌȠȣİțįȓįİĲĮȚıĲȘȞǹșȒȞĮĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞİȓțȠıȚ  ȘȝȑȡİȢʌȡȚȞĲȠȞ
ʌȜİȚȠįȠĲȚțȩ įȚĮȖȦȞȚıȝȩ İȓĲİ ıİ ȝİȖȐȜȘȢ İʌȚıțİȥȚȝȩĲȘĲĮȢ ȚıĲȠıİȜȓįĮ
İȞȘȝİȡȦĲȚțȠȪ ±ȖİȞȚțȠȪ İȚįȘıİȠȖȡĮĳȚțȠȪ Ȓ ȠȚțȠȞȠȝȚțȠȪ- ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣ ǹȞ ĲȠ
ĮțȓȞȘĲȠ ȕȡȓıțİĲĮȚ İțĲȩȢ ĲȘȢ ȃȠȝĮȡȤȚĮțȒȢ ǹȣĲȠįȚȠȓțȘıȘȢ ǹșȘȞȫȞ - ȆİȚȡĮȚȐ Ș
įȘȝȠıȓİȣıȘ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ ıİ ȘȝİȡȒıȚĮ ʌȠȜȚĲȚțȒ İĳȘȝİȡȓįĮ ĲȠȣ ĲȩʌȠȣ ĲȠȣ
ĮțȚȞȒĲȠȣ ǼʌȓıȘȢ Ș įȚĮțȒȡȣȟȘ ĮȞĮȡĲȐĲĮȚ ıĲȘȞ ȚıĲȠıİȜȓįĮ ĲȠȣ ǼʌȚțȠȣȡȚțȠȪ
ȀİĳĮȜĮȓȠȣ țĮȚ ıĲȘȞ ȚıĲȠıİȜȓįĮ ĲȘȢ İțȐıĲȠĲİ ȣʌȩ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȒ İțțĮșȐȡȚıȘ
İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ
4. ȈĲȘįȚĮțȒȡȣȟȘĲȠȣʌȜİȚȠįȠĲȚțȠȪįȚĮȖȦȞȚıȝȠȪĮȞĮĳȑȡİĲĮȚıİțȐșİʌİȡȓʌĲȦıȘĲȠ
ĮțȓȞȘĲȠ ȝİ ıȣȞȠʌĲȚțȒ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ Ș ĲȚȝȒ ʌȡȫĲȘȢ ʌȡȠıĳȠȡȐȢ Ƞ ĲȩʌȠȢ țĮȚ Ƞ
ȤȡȩȞȠȢʌȜİȚȠįȠĲȚțȠȪįȚĮȖȦȞȚıȝȠȪțĮșȫȢțĮȚȠȚȩȡȠȚĲȘȢİțʌȠȓȘıȘȢ
5. ȀȐșİİȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȢțĮĲȐĲȘȞȠȡȚıȝȑȞȘȘȝİȡȠȝȘȞȓĮȫȡĮțĮȚĲȩʌȠįȚİȞȑȡȖİȚĮȢ
ĲȠȣ įȚĮȖȦȞȚıȝȠȪ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ȝȓĮ   țȜİȚıĲȒ ʌȡȠıĳȠȡȐ İȞĲȩȢ
ıĳȡĮȖȚıȝȑȞȠȣ țĮȚ ĮįȚĮĳĮȞȠȪȢ ĳĮțȑȜȠȣ İȓĲİ ĮȣĲȠʌȡȠıȫʌȦȢ İȓĲİ įȚĮ
İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȣ ʌȡȠȢ ĲȠȪĲȠ İȚįȚțȠȪ ʌȜȘȡİȟȠȣıȓȠȣ Ǿ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ İȓĲİ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡĮĳȚțȒ İȓĲİ ȝİ șİȦȡȘȝȑȞȠ ĲȠ ȖȞȒıȚȠ ĲȘȢ
ȣʌȠȖȡĮĳȒȢĮʌȩįȘȝȩıȚĮȣʌȘȡİıȓĮ
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6. ȀȐșİțȜİȚıĲȩȢĳȐțİȜȠȢʌȡȑʌİȚȞĮʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚĮʌĮȡĮȚĲȒĲȦȢ
Į ȝȓĮ  ȝȩȞȠʌȡȠıĳȠȡȐĲȚȝȒȝĮĲȠȢıİİȣȡȫȣʌȠȖȡĮĳȒĲȠȣʌȡȠıĳȑȡȠȞĲȠȢțĮȚ
ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ Ș ȠʌȠȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲĮȣĲȓȗİĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ĲȠȣ
įȚĮȖȦȞȚıȝȠȪ
ȕ  ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ıȣȝȝİĲȑȤȠȞĲȠȢ ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ țĮȚ ʌĮĲȡȫȞȣȝȠ ȖȚĮ ĳȣıȚțȐ
ʌȡȩıȦʌĮ Ȓ ʌȜȒȡȘ İʌȦȞȣȝȓĮ țĮȚ ĲȣȤȩȞ įȚĮțȡȚĲȚțȩȢ ĲȓĲȜȠȢ ȖȚĮ ȞȠȝȚțȐ
ʌȡȩıȦʌĮ  ǹĭȂ țĮȚ ĮȡȝȩįȚĮ ǻȅȊ ĲȡĮʌİȗȚțȩ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ʌȜȒȡȘ
įȚİȪșȣȞıȘ >țĮĲȠȚțȓĮȢ ȖȚĮ ĲĮ ĳȣıȚțȐ ʌȡȩıȦʌĮ țĮȚ ȑįȡĮȢ ȖȚĮ ĲĮ ȞȠȝȚțȐ
ʌȡȩıȦʌĮ@ ĮȡȚșȝȩ ĲȘȜİĳȫȞȠȣ țĮȚ įȚİȪșȣȞıȘ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ ĲĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ
ĮȡȚșȝȩ įİȜĲȓȠȣ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ĳȣıȚțȐ ʌȡȩıȦʌĮ țĮȚ ĮȡȚșȝȩ īǼȂǾ ȖȚĮ
ȞȠȝȚțȐʌȡȩıȦʌĮ
Ȗ ȣʌİȪșȣȞȘįȒȜȦıȘĲȠȣıȣȝȝİĲȑȤȠȞĲȠȢȩĲȚȑȤİȚȜȐȕİȚʌȜȒȡȘȖȞȫıȘĲȦȞȩȡȦȞ
ĲȘȢʌȫȜȘıȘȢȩʌȦȢĮȣĲȠȓįȚĮĲȣʌȫȞȠȞĲĮȚıĲȘȞįȚĮțȒȡȣȟȘțĮȚȩĲȚĮʌȠįȑȤİĲĮȚ
ĮȣĲȠȪȢĮȞİʌȚĳȪȜĮțĲĮ
į  İʌȚțȣȡȦȝȑȞȘ ĳȦĲȠĲȣʌȓĮ ĲȠȣ įİȜĲȓȠȣ ĮıĲȣȞȠȝȚțȒȢ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ Ȓ ȐȜȜȠȣ țĮĲȐ
ĲȠȞȩȝȠ ȚıȩĲȚȝȠȣİȖȖȡȐĳȠȣİȐȞȠıȣȝȝİĲȑȤȦȞ İȓȞĮȚĳȣıȚțȩʌȡȩıȦʌȠİȞȫ
ȩĲĮȞİȓȞĮȚȞȠȝȚțȩʌȡȩıȦʌȠĲĮȑȖȖȡĮĳĮĮʌȩĲĮȠʌȠȓĮʌȡȠțȪʌĲİȚȘıȪıĲĮıȘ
țĮȚȘİțʌȡȠıȫʌȘıȒĲȠȣĮȞȐȜȠȖĮȝİĲȘȞȠȝȚțȒȝȠȡĳȒĲȠȣǼʌȓʌȡȠıĳȠȡȫȞ
țȠȚȞȠʌȡĮȟȚȫȞ Ȓ İȞȫıİȦȞ ĮȣĲȩ ȚıȤȪİȚ ȖȚĮ țȐșİ ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ - ȝȑȜȠȢ
ĲȠȣȢ
İ İȖȖȣȘĲȚțȒİʌȚıĲȠȜȒĲȡĮʌȑȗȘȢʌȠȣȜİȚĲȠȣȡȖİȓȞȩȝȚȝĮıİȤȫȡĮĲȘȢǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ
ǲȞȦıȘȢ ȝİ ȡȘĲȒ ʌȡȩȕȜİȥȘ ȖȚĮ įȚȐȡțİȚȐ ĲȘȢ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ ȠȜȠıȤİȡȒ İȟȩĳȜȘıȘ
ĲȠȣĲȚȝȒȝĮĲȠȢİȓĲİİʌȚĲĮȖȒȑțįȠıȘȢĲȡȐʌİȗĮȢʌȠȣȜİȚĲȠȣȡȖİȓȞȩȝȚȝĮıİȤȫȡĮ
ĲȘȢǼȣȡȦʌĮȧțȒȢǲȞȦıȘȢĲȠʌȠıȩĲȘȢȠʌȠȓĮȢıȣȝȥȘĳȓȗİĲĮȚıĲȠĲȓȝȘȝĮĮȞ
țĮĲĮțȣȡȦșİȓıİĮȣĲȩȞĲȠȞıȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮĲȠĮțȓȞȘĲȠȉȠʌȠıȩĲȘȢİȖȖȣȘĲȚțȒȢ
İʌȚıĲȠȜȒȢȒĲȘȢİʌȚĲĮȖȒȢĮȞȑȡȤİĲĮȚıĲȠ5 ĲȚȝȒȢİțțȓȞȘıȘȢ.
7. ȅȚ ʌȡȠıĳȠȡȑȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ ȩȡȠȣȢ ĮȚȡȑıİȚȢ Ȓ ĮȩȡȚıĲİȢ
İțĳȡȐıİȚȢ ʌȠȣ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞ ĮȕİȕĮȚȩĲȘĲĮ ȚįȓȦȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ȪȥȠȢ ĲȠȣ
ʌȡȠıĳİȡȠȝȑȞȠȣ ĲȚȝȒȝĮĲȠȢ ȆȡȠıĳȠȡȑȢ ʌȠȣ įİȞ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢ țĮȚ ĲȦȞ ȩȡȦȞ įȚĮțȒȡȣȟȘȢ ĲȠȣ įȚĮȖȦȞȚıȝȠȪ ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ ȦȢ
ĮʌĮȡȐįİțĲİȢțĮȚįİȞĮȟȚȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ
8. Ǿ ǼǻǻȚ țĮĲȐ ĲȘ ȜȒȟȘ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȦȞ ʌȡȠıĳȠȡȫȞ ıȣȖțİȞĲȡȫȞİȚ
ĮʌȠıĳȡĮȖȓȗİȚ İȞȫʌȚȠȞ ĲȦȞ ȣʌȠȥȒĳȚȦȞ ĮȖȠȡĮıĲȫȞ Ȓ ĲȦȞ ʌȜȘȡİȟȠȣıȓȦȞ ĲȠȣȢ
țĮȚȝȠȞȠȖȡȐĳİȚĲȚȢȣʌȠȕȜȘșİȓıİȢʌȡȠıĳȠȡȑȢ
9. ȀȡȚĲȒȡȚȠȖȚĮĲȘȞİʌȚȜȠȖȒĲȠȣ ʌȜİȚȠįȩĲȘİȓȞĮȚȘȣȥȘȜȩĲİȡȘıİʌȠıȩʌȡȠıĳȠȡȐ
ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣʌȡȠıĳȠȡȑȢʌȜİȚȠįȠĲȫȞİȓȞĮȚȓıȠȣʌȠıȠȪțĮȚȝİĲȠȣȢĮȣĲȠȪȢ
ȩȡȠȣȢ Ƞ įȚĮȖȦȞȚıȝȩȢ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ʌȡȠĳȠȡȚțȐ ȝȩȞȠ ȝİĲĮȟȪ ĮȣĲȫȞ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ
ȣʌȑȕĮȜĮȞ ȓıİȢ ʌȡȠıĳȠȡȑȢ țĮȚ ȝȑȤȡȚ ȞĮ ʌȡȠțȪȥİȚ ĲİȜȚțȩȢ ʌȜİȚȠįȩĲȘȢ ǼȐȞ Ƞ
ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ĮȖȠȡĮıĲȒȢ İțʌȡȠıȦʌİȓĲĮȚ Įʌȩ ʌȜȘȡİȟȠȪıȚȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȘȞ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȒ ĲȠȣ Ș ĮȡȝȠįȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ʌȜȘȡİȟȠȣıȓȠȣ ȞĮ
ȣʌȠȕȐȜİȚ ʌȡȠĳȠȡȚțȒ ʌȡȠıĳȠȡȐ țĮȚ ĲȠ ʌȠıȩ ȝȑȤȡȚ ĲȠ ȠʌȠȓȠ Ș ʌȡȠıĳȠȡȐ ĮȣĲȒ
ȝʌȠȡİȓȞĮĮȞȑȜșİȚ
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10. Ǿ ǼǻǻȚ ıȣȞĲȐııİȚ ĲȠ ʌȡĮțĲȚțȩ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠıĳȡȐȖȚıȘ ĲȦȞ İȖȖȡȐĳȦȞ
ʌȡȠıĳȠȡȫȞ ĲȘȞ ĲȚȝȒ ʌȠȣ ʌȡȠıĳȑȡșȘțİ Įʌȩ țȐșİ ȑȞĮȞ ıȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮ țĮȚ ĲȘȞ
ĲȣȤȩȞ įȚİȟĮȖȦȖȒ ʌȡȠĳȠȡȚțȒȢ ʌȜİȚȠįȠıȓĮȢ ȉȣȤȩȞ İȞıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ
ĲȠȣ ʌȜİȚȠįȠĲȚțȠȪ įȚĮȖȦȞȚıȝȠȪ įȚĮĲȣʌȫȞȠȞĲĮȚ İȖȖȡȐĳȦȢ țĮȚ ĮȝȑıȦȢ Įʌȩ
İțİȓȞȠȞ ʌȠȣ ȣʌȑȕĮȜİ ʌȡȠıĳȠȡȐ țĮȚ ĮʌİȣșȪȞȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ǼǻǻȚ Ș ȠʌȠȓĮ
ĮʌȠĳĮıȓȗİȚ ĮȝȑıȦȢ țĮȚ Ș ıȤİĲȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ ȩʌȦȢ țĮȚ Ș ȑȞıĲĮıȘ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚıĲȠʌȡĮțĲȚțȩȉȠʌȡĮțĲȚțȩĮȣĲȩȣʌȠȖȡȐĳİĲĮȚĮʌȩĲĮȝȑȜȘĲȘȢ
ǼǻǻȚțĮȚİțİȓȞȠȣȢʌȠȣʌȜİȚȠįȩĲȘıĮȞȝİȝȞİȓĮȖȚĮĲȣȤȩȞȐȡȞȘıȘțȐʌȠȚȠȣĮʌȩĲĮ
ȝȑȡȘȞĮȣʌȠȖȡȐȥİȚ
11. ȂİĲȐ ĲȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĲȘȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ıȣȞİįȡȚȐȗİȚ Ș ǼǻǻȚ ȖȚĮ ĲȘȞ
ȣʌȠȕȠȜȒ ıȤİĲȚțȠȪ İȚıȘȖȘĲȚțȠȪ ıȘȝİȚȫȝĮĲȠȢ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ
ȠʌȦıįȒʌȠĲİ țĮȚ ĲȘ ıİȚȡȐ țĮĲȐĲĮȟȘȢ ĲȦȞ ʌȜİȚȠįȠĲȫȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ
ʌȡȠıĳȠȡȐ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ĲȘ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȚțȒ ǼʌȚĲȡȠʌȒ Ș ȠʌȠȓĮ ĮʌȠĳĮıȓȗİȚ ȖȚĮ ĲȘȞ
țĮĲĮțȪȡȦıȘ Ȓ ȝȘ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȠȣ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲȠȢ ĲȠȣ įȚĮȖȦȞȚıȝȠȪ
ǼȞĲȩȢ įȑțĮ   ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ ĲȠ ǼʌȚțȠȣȡȚțȩ
ȀİĳȐȜĮȚȠ ĮȞĮțȠȚȞȫȞİȚ ĲȘȞ ĮʌȩĳĮıȘ ĲȘȢ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȚțȒȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ıĲȠȞ
ʌȜİȚȠįȩĲȘʌȡȠĳȠȡȚțȫȢțĮȚȝİȘȜİțĲȡȠȞȚțȒİʌȚıĲȠȜȒǻȚȐțĮȚĮʌȩĲȘȢĮʌȠıĲȠȜȒȢ
ĲȘȢȐȞȦȘȜİțĲȡȠȞȚțȒȢİʌȚıĲȠȜȒȢıȣȞĲİȜİȓĲĮȚȘțĮĲĮțȪȡȦıȘĲȠȣįȚĮȖȦȞȚıȝȠȪ
12. ȉȠȞ ĮȖȠȡĮıĲȒ ȕĮȡȪȞȠȣȞ ȩȜĮ ȖİȞȚțȐ ĲĮ ȑȟȠįĮ ĲȘȢ ʌȫȜȘıȘȢ ȒĲȠȚ
ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡĮĳȚțȐ ĲȣȤȩȞ ȑȟȠįĮ ʌĮȡȐıĲĮıȘȢ įȚțȘȖȩȡȠȣ ĲȠȣ ĮȖȠȡĮıĲȒ ĳȩȡȠȢ
ȝİĲĮȕȓȕĮıȘȢțĮȚȠʌȠȚȠıįȒʌȠĲİȐȜȜȠȢĳȩȡȠȢȒĲȑȜȠȢ ʌȠȣȕĮȡȪȞİȚĲȠȞĮȖȠȡĮıĲȒ.
13. ǾțĮĲȐȡĲȚıȘĲȠȣıȤİĲȚțȠȪĮȖȠȡĮʌȦȜȘĲȘȡȓȠȣıȣȝȕȠȜĮȓȠȣįȚİȞİȡȖİȓĲĮȚȝİĲȐĮʌȩ
ıȣȞİȞȞȩȘıȘ ȝİ ĲȘȞ ǼǻǻȚ ȝİ İʌȚȝȑȜİȚĮ țĮȚ İȣșȪȞȘ ĲȠȣ ĮȖȠȡĮıĲȒ ıİ
ȈȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡȐĳȠ ĲȘȢ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȠȣ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȝȑȡȘ ıĲȘȞ țĮĲȐȡĲȚıȘ ĲȠȣ
ıȣȝȕȠȜĮȓȠȣ İȓȞĮȚ ĮĳİȞȩȢ Ƞ İțțĮșĮȡȚıĲȒȢ ĲȘȢ ȣʌȩ İțțĮșȐȡȚıȘȢ İĲĮȚȡȓĮȢ țĮȚ
ĮĳİĲȑȡȠȣȠʌȜİȚȠįȩĲȘȢ
14. ȈĲȘȞĲȣȤȩȞʌĮȡȑȜİȣıȘȤȡȠȞȚțȠȪįȚĮıĲȒȝĮĲȠȢıĮȡȐȞĲĮʌȑȞĲİ  ȘȝİȡȫȞȤȦȡȓȢ
ȣʌȠȖȡĮĳȒĲȠȣıȤİĲȚțȠȪıȣȝȕȠȜĮȓȠȣʌȫȜȘıȘȢĮʌȩȣʌĮȚĲȚȩĲȘĲĮȒʌĮȡȐȜİȚȥȘĲȠȣ
ĮȖȠȡĮıĲȒĮțȠȜȠȣșİȓȩȤȜȘıȘĮʌȩĲȠǼʌȚțȠȣȡȚțȩȀİĳȐȜĮȚȠǼĳȩıȠȞĲȠȗȘĲȒıİȚȠ
ĮȖȠȡĮıĲȒȢĲȠǼʌȚțȠȣȡȚțȩȀİĳȐȜĮȚȠįȓȞİȚʌĮȡȐĲĮıȘȝȑȤȡȚĲȡȚȐȞĲĮ  ȘȝȑȡİȢȒ
ȩıȠ țȡȚșİȓ ıțȩʌȚȝȠ ȝİ ıȤİĲȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ ĲȘȢ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȚțȒȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ǼȐȞ
ʌĮȡȐĲȘȞȩȤȜȘıȘȠĮȖȠȡĮıĲȒȢįİȞıȣȝʌȡȐĲĲİȚıĲȘȞıȪȞĮȥȘĲȠȣıȣȝȕȠȜĮȓȠȣȘ
ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȚțȒ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ĲȠȣ ǼʌȚțȠȣȡȚțȠȪ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ ĮʌȠĳĮıȓȗİȚ ĲȘȞ ĮȞĮĲȡȠʌȒ
ĲȘȢ țĮĲĮțȪȡȦıȘȢ ȠʌȩĲİ țĮĲĮʌȓʌĲİȚ Ș İȖȖȣȠįȠıȓĮ ĲȠȣ ʌȜİȚȠįȩĲȘ ȣʌȑȡ ĲȠȣ
ʌȦȜȘĲȒ ǼʌȓıȘȢ Ș ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȚțȒ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ĮʌȠĳĮıȓȗİȚ ĲȘȞ țĮĲĮțȪȡȦıȒ ĲȠȣ
ĮțȚȞȒĲȠȣ ıĲȠȞ İʌȩȝİȞȠ țĮĲȐ ıİȚȡȐ ʌȜİȚȠįȩĲȘ ǼȐȞ Ș ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȚțȒ ǼʌȚĲȡȠʌȒ
ĮʌȠĳĮıȓıİȚ ĲȘȞ țĮĲĮțȪȡȦıȘ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ İț ȞȑȠȣ Ș ʌȚȠ ʌȐȞȦ įȚĮįȚțĮıȓĮ
İȞȘȝȑȡȦıȘȢĲȠȣĮȖȠȡĮıĲȒțĮȚțĮĲȐȡĲȚıȘȢĮȖȠȡĮʌȦȜȘĲȒȡȚȠȣıȣȝȕȠȜĮȓȠȣȝİĲȚȢ
ȓįȚİȢʌȡȠșİıȝȓİȢ
15. ȍȢĲȡȩʌȠȢțĮĲĮȕȠȜȒȢĲȠȣĲȚȝȒȝĮĲȠȢȠȡȓȗİĲĮȚȘȝİĲĮĳȠȡȐĲȠȣĮʌȩĲȠȞįȘȜȠȪȝİȞȠ
ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ıİ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ʌȠȣ ĲȘȡİȓ ĲȠ ǼʌȚțȠȣȡȚțȩ ȀİĳȐȜĮȚȠ țĮĲȐ ĲȘȞ
ȣʌȠȖȡĮĳȒ ĲȠȣ ĮȖȠȡĮʌȦȜȘĲȘȡȓȠȣ ıȣȝȕȠȜĮȓȠȣ Ȓ ȝİ ĲȘ ȜȒȥȘ įĮȞİȓȠȣ Įʌȩ
ʌȚıĲȦĲȚțȩ ȓįȡȣȝĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ įȡĮıĲȘȡȚȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȞȩȝȚȝĮ ıİ ȤȫȡĮ ĲȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ
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ǲȞȦıȘȢĲȠĮȡȖȩĲİȡȠȝȑıĮıİĲȡİȚȢȝȒȞİȢĮʌȩĲȘȞȘȝİȡȠȝȘȞȓĮȣʌȠȖȡĮĳȒȢĲȠȣ
ĮȖȠȡĮʌȦȜȘĲȒȡȚȠȣ ıȣȝȕȠȜĮȓȠȣ ȠʌȩĲİ țĮȚ ȣʌȠȖȡȐĳİĲĮȚ Ș ĮʌȩįİȚȟȘ İȟȩĳȜȘıȘȢ
ĮʌȩĲĮȝȑȡȘ
16. ȅ ʌȦȜȘĲȒȢ ȝİĲĮȕȚȕȐȗİȚ ĲȠ ʌȦȜȠȪȝİȞȠ ĮțȓȞȘĲȠ ıĲȘȞ ȞȠȝȚțȒ ʌȠȜİȠįȠȝȚțȒ țĮȚ
ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒțĮĲȐıĲĮıȘʌȠȣİȓȞĮȚțĮȚȕȡȓıțİĲĮȚțĮȚȠȚİȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȚȠĳİȓȜȠȣȞȞĮ
ĲȘȞİȜȑȖȟȠȣȞʌȡȚȞĮʌȩĲȘȞȣʌȠȕȠȜȒĲȦȞʌȡȠıĳȠȡȫȞĲȠȣȢ
17. ǼȐȞ Ș ʌȫȜȘıȘ įİȞ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȘșİȓ İȓĲİ įȚȩĲȚ Ƞ ʌȜİȚȠįȠĲȚțȩȢ įȚĮȖȦȞȚıȝȩȢ
ĮʌȑȕȘ ȐțĮȡʌȠȢ İȓĲİ įȚȩĲȚ İȟȑʌİıİ Ƞ ʌȜİȚȠįȩĲȘȢ İȓĲİ ȖȚĮ ȐȜȜȠ ȞȩȝȚȝȠ ȜȩȖȠ Ș
įȚĮįȚțĮıȓĮĲȠȣįȚĮȖȦȞȚıȝȠȪıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠʌĮȡȩȞʌĮȡȐȡĲȘȝĮİʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ
İȞĲȩȢȤȡȠȞȚțȠȪįȚĮıĲȒȝĮĲȠȢȑȟȚȝȘȞȫȞ
18. Ǿ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȚțȒ ǼʌȚĲȡȠʌȒ İȞȘȝİȡȫȞİȚ ĮȝİȜȜȘĲȓ țĮȚ İȖȖȡȐĳȦȢ ĲȘ ǻȚİȪșȣȞıȘ
ǼʌȚșİȫȡȘıȘȢ ǼʌȠʌĲİȣȩȝİȞȦȞ ǼĲĮȚȡİȚȫȞ ĲȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ ĲȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ ȖȚĮ ĲȠ
ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ ĲȠȣ ʌȜİȚȠįȠĲȚțȠȪ įȚĮȖȦȞȚıȝȠȪ țĮȚ ĮȚĲİȓĲĮȚ ĲȘȞ ȐȡıȘ ĲȦȞ
įİıȝİȪıİȦȞȖȚĮĲȘȞȠȜȠțȜȒȡȦıȘĲȘȢįȚĮįȚțĮıȓĮȢȝİĲĮȕȚȕȐıİȦȢĲȠȣĮțȚȞȒĲȠȣ
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹǿII
ȈĲȠȚȤİȓĮʌȠȣıȣȞȠįİȪȠȣȞĲȠĮȓĲȘȝĮȜȒȟȘȢĲȘȢĮıĳĮȜȚıĲȚțȒȢİțțĮșȐȡȚıȘȢ
1. ǺİȕĮȓȦıȘ ȜȒȟȘȢ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȒȢ İțțĮșȐȡȚıȘȢ ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȘ Įʌȩ ĲȠȞ
ĮıĳĮȜȚıĲȚțȩİțțĮșĮȡȚıĲȒ
2. ǲțșİıȘ ĮʌȠıĳȡȐȖȚıȘȢ țĮȚ ĮʌȠȖȡĮĳȒȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȒȢ
İțțĮșȐȡȚıȘȢ
3. ȊʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ ȚıȠȜȠȖȚıȝȩȢ ȑȞĮȡȟȘȢ ĲȘȢ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȒȢ İțțĮșȐȡȚıȘȢ ȝİ ĲȠ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩĲȠȣȞȩȝȚȝȠȣİȜİȖțĲȒ
4. ȊʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ ȚıȠȜȠȖȚıȝȩȢ țȐșİ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ ȤȡȒıȘȢ ĲȘȢ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȒȢ
İțțĮșȐȡȚıȘȢȝİĲȠĮȞĲȓıĲȠȚȤȠʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩĲȠȣȞȩȝȚȝȠȣİȜİȖțĲȒ
5. ǺİȕĮȓȦıȘ ĲȠȣ ǼʌȚțȠȣȡȚțȠȪ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ ʌİȡȓ ȝȘ ȪʌĮȡȟȘȢ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ İț ȝȑȡȠȣȢ
ĲȠȣĮʌȩĲȘȞĮıĳĮȜȚıĲȚțȒİțțĮșȐȡȚıȘ
6. ǺİȕĮȓȦıȘ ĲȠȣ ǼȖȖȣȘĲȚțȠȪ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ ǽȦȒȢ ʌİȡȓ ȝȘ ȪʌĮȡȟȘȢ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ İț
ȝȑȡȠȣȢĲȠȣĮʌȩĲȘȞĮıĳĮȜȚıĲȚțȒİțțĮșȐȡȚıȘ
7. ǹʌȠȖȡĮĳȒȜȒȟȘȢĲȘȢĮıĳĮȜȚıĲȚțȒȢİțțĮșȐȡȚıȘȢ
8. ȊʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢ ȚıȠȜȠȖȚıȝȩȢ ȜȒȟȘȢ ĲȘȢ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȒȢ İțțĮșȐȡȚıȘȢ ȝİ ĲȠ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩĲȠȣȞȩȝȚȝȠȣİȜİȖțĲȒ
9. ǹȞĲȓȖȡĮĳĮ ȣʌȠȜȠȓʌȦȞ ĲȦȞ ĲȡĮʌİȗȚțȫȞ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȫȞ ĲȘȢ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȒȢ
İțțĮșȐȡȚıȘȢ
10. ȆȓȞĮțĮȢ ĮʌȠĳȐıİȦȞ ĮʌȠįȑıȝİȣıȘȢ ĲȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ ĲȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ țĮȚ İțĲȑȜİıȘȢ
ĮȣĲȫȞȝİĲĮıȤİĲȚțȐĮʌȠįİȚțĲȚțȐĲȦȞȡİȣıĲȠʌȠȚȒıİȦȞȒȝİĲĮȕȚȕȐıİȦȞȑȖȖȡĮĳĮ
11. ȈȣȞȠȜȚțȑȢİȚıȡȠȑȢțĮȚİțȡȠȑȢĲȘȢİțțĮșȐȡȚıȘȢ± ʌȓȞĮțİȢİȚıȡȠȫȞİțȡȠȫȞ
12. ȆȓȞĮțİȢ İȟȩĳȜȘıȘȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ıĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ
ıȣȞȠįİȣȩȝİȞȠȣȢ Įʌȩ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȠȣ İțțĮșĮȡȚıĲȒ ȩĲȚ įȚĮĲȘȡİȓ ıĲȠ ĮȡȤİȓȠ ĲȘȢ
ĮıĳĮȜȚıĲȚțȒȢ İțțĮșȐȡȚıȘȢ ĲȚȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ İȟȠĳȜȘĲȚțȑȢ ĮʌȠįİȓȟİȚȢ ȤȦȡȓȢ
įȚĮĲȒȡȘıȘ İʌȚĳȣȜȐȟİȦȞ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ ȝȘ ȠĳİȚȜȒȢ ȣʌȠȜȠȓʌȠȣ țĮȚ ȕİȕĮȚȫıİȚȢ
ĲİȜİıȚįȚțȓĮȢȒʌĮȡĮȓĲȘıȘȢĮʌȩĲĮȑȞįȚțĮȝȑıĮĮʌȩĲȠĮȡȝȩįȚȠįȚțĮıĲȒȡȚȠȩʌȠȣ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
13. ȆȓȞĮțİȢ ĮʌȠȗȘȝȚȫıİȦȞ įȚțĮȚȠȪȤȦȞ ĮıĳĮȜȓıȝĮĲȠȢ
ȜȠȚʌȫȞ țȜȐįȦȞ,
ıȣȞȠįİȣȩȝİȞȠȣȢ Įʌȩ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȠȣ İțțĮșĮȡȚıĲȒ ȩĲȚ įȚĮĲȘȡİȓ ıĲȠ ĮȡȤİȓȠ ĲȘȢ
ĮıĳĮȜȚıĲȚțȒȢ İțțĮșȐȡȚıȘȢ ĲȚȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ İȟȠĳȜȘĲȚțȑȢ ĮʌȠįİȓȟİȚȢ ȤȦȡȓȢ
įȚĮĲȒȡȘıȘİʌȚĳȣȜȐȟİȦȞțĮȚȕİȕĮȚȫıİȚȢĲİȜİıȚįȚțȓĮȢȒʌĮȡĮȓĲȘıȘȢĮʌȩĲĮȑȞįȚțĮ
ȝȑıĮĮʌȩĲȠĮȡȝȩįȚȠįȚțĮıĲȒȡȚȠȩʌȠȣĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ

18357

18358

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1815/25.05.2017
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Τεύχος Β’ 1815/25.05.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

18359

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹǿV
ȊʌȠȕĮȜȜȩȝİȞĮıĲȠȚȤİȓĮ

ȵɅɏɁɉɀȻȰȵɈȰȻɆȻȰɇ͗
ȸɀͬɁȻȰȵɁȰɆɂȸɇȰɇɌ͘ȵȾȾȰȺȰɆȻɇȸɇ͗
ȰɇɌ͘ȵȾȾȰȺȰɆȻɇɈȸɇ͗
ȵɈɃɇͲȵɂȰɀȸɁɃ͗
Ȱ͘ɇʐʆʉʋʏɿʃʊʎȻʍʉʄʉɶɿʍʅʊʎȰʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ

Ʌʉʍɳɹʆɲʌʇɻʎ
ɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ

ȰΖȵʇɳʅɻʆʉ

ȲΖȵʇɳʅɻʆʉ

ɇʑʆʉʄʉȵʆɸʌɶɻʏɿʃʉʑ
Ȱʃʀʆɻʏɲ
Ȱʇʀɲʋʌʉʋʌʉɴʄɹʗɸʘʆʃɲɿɲʋʉʍɴɹʍɸʘʆ
ɀɸʀʉʆ͗ Ʌʌʉɴʄɹʗɸɿʎʐʋʉʏʀʅɻʍɻʎʃɲɿɲʋʉʍɴɹʍɸɿʎɲʃɿʆɼʏʘʆ
ȵʋɸʆɷʑʍɸɿʎ
ɇʐʅʅɸʏʉʖɹʎ
Ƀʅʊʄʉɶɲ
ȰʅʉɿɴɲʀɲȾɸʔɳʄɲɿɲ
ɀɸʏʉʖɹʎ
ɀɸʀʉʆ͗ Ʌʌʉɴʄɹʗɸɿʎʐʋʉʏʀʅɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ
Ȱʋɲɿʏɼʍɸɿʎ
Ȱʍʔɳʄɿʍʏʌɲ
Ȱʆʏɲʍʔɲʄɿʍʏɹʎ
ȵʋʀɷɿʃɸʎɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ
ȿʉɿʋʉʀɍʌɸʙʍʏɸʎ
ɀɸʀʉʆ͗ Ʌʌʉɴʄɹʗɸɿʎʐʋʉʏʀʅɻʍɻʎɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ
ȴɿɲɽɹʍɿʅɲ
Ⱦɲʏɲɽɹʍɸɿʎʊʗɸʘʎʃɲɿʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ
Ɉɲʅɸʀʉ
ȿʉɿʋɳʍʏʉɿʖɸʀɲɸʆɸʌɶɻʏɿʃʉʑ
Ȱʇʀɲʋʌʉʋʌʉɴʄɹʗɸʘʆʃɲɿɲʋʉʍɴɹʍɸʘʆ
ɀɸʀʉʆ͗ ɅʌʉɴʄɹʗɸɿʎΘɲʋʉʍɴɹʍɸɿʎʄʉɿʋʙʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆɸʆɸʌɶɻʏɿʃʉʑ

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ɇʑʆʉʄʉɅɲɽɻʏɿʃʉʑ
Ƀʔɸɿʄʊʅɸʆɲɹʇʉɷɲɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
ɉʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʋʌʉʎʋʌʙɻʆʃɲɿʆʐʆʊʌɶɲʆɲɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
ɉʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʋʌʉʎɷɿʃɻɶʊʌʉʐʎ͕ʄʉɶɿʍʏɹʎʃɲɿʄʉɿʋʉʑʎʍʐʆɸʌɶɳʏɸʎ
ȿʉɿʋɳʉʔɸɿʄʊʅɸʆɲɹʇʉɷɲɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
Ʌʌʙɻʆɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉɿ
Ɍʉʌʉʄʉɶɿʃɹʎɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎʏʉʐȴɻʅʉʍʀʉʐ
Ȱʋɲɿʏɼʍɸɿʎʏʘʆʏɲʅɸʀʘʆʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎɲʍʔɳʄɿʍɻʎ
Ȱʋɲɿʏɼʍɸɿʎɸʋʀʏʘʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆʏʉʐɸʆɸʌɶɻʏɿʃʉʑɴɸɴɲʌɻʅɹʆʘʆʅɸ
ɸʅʋʌɳɶʅɲʏɲɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲ
ȴɿʃɲɿʉʑʖʉɿɲʍʔɲʄʀʍʅɲʏʉʎ
ȰʍʏɿʃɼʎȵʐɽʑʆɻʎȰʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ
ȿʉɿʋʙʆȾʄɳɷʘʆȷɻʅɿʙʆ
ȷʘɼʎ
ȿʉɿʋɹʎʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʃɲɿʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎ
ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲ

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

ɇɻʅɸʀʘʍɻ͗ ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɸʅʊʆʉʏɲʋɸɷʀɲʅɸʄɸʐʃʊʖʌʙʅɲ͘

0,00

0,00

ȶʇʉɷɲ
ȵʋʊʋʏɻʎɍɲʌʏʉʔʐʄɲʃʀʉʐȷʘɼʎ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɼʎ
ȶʅʅɿʍɽʉɅʌʉʍʘʋɿʃʊ
ȵʃʏɿʅɻʏɹʎȰʃɿʆɼʏʘʆ
Ƀʌʃʘʏʉʀȵʄɸɶʃʏɹʎ
ȿʉɶɿʍʏɹʎΘɃɿʃʉʆʉʅɿʃʉʀɇʑʅɴʉʐʄʉɿ
ȴɿʃɻɶʊʌʉɿΘɁʉʅɿʃʉʀɇʑʅɴʉʐʄʉɿ
ɇʐʅɴʉʄɲɿʉɶʌɳʔʉɿ
Ʌʌɲɶʅɲʏʉɶʆʙʅʉʆɸʎ
ȴɿʃɲʍʏɿʃʉʀȵʋɿʅɸʄɻʏɹʎ
ɀɻʖɲʆʉɶʌɳʔʉɿ
ȿʉɿʋʉʀɇʑʅɴʉʐʄʉɿΘɇʐʆɸʌɶɳʏɸʎ
ɌʊʌʉɿͲɈɹʄɻ
ȴɿʃɲʍʏɿʃɳȶʇʉɷɲ
ȶʇʉɷɲȴɻʅʉʍɿɸʑʍɸʘʆ
ȵʆʉʀʃɿɲ
ɈɻʄɸʔʘʆʀɲͲȸʄɸʃʏʌʉɷʊʏɻʍɻͲɊɷʌɸʐʍɻ
ȶʇʉɷɲʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎʃɲɿɸʋɿʍʃɸʐɼʎʃʏɿʌʀʘʆ
Ɉɲʖʐɷʌʉʅɿʃɳȶʇʉɷɲ
Ⱦʉɿʆʊʖʌɻʍʏɲ
ɇʐʆɸʌɶɸʀɲȾɲɽɲʌɿʍʅʉʑ
Ȱʍʔɳʄɿʍʏʌɲ
ȶʇʉɷɲɈɲʇɿɷʀʉʐΘɀɸʏɲʔʉʌɿʃɳ
ȿʉɿʋɳȶʇʉɷɲ

0,00

0,00

ȰΖɸʇɳʅɻʆʉ
ʏʌɹʖʉʆʏʉʎɹʏʉʐʎ

0,00

0,00

ȲΖɸʇɳʅɻʆʉ
ʏʌɹʖʉʆʏʉʎɹʏʉʐʎ

0,00

0,00

ɇʘʌʌɸʐʏɿʃɳʋʉʍɳ
ɲʋʊʏɻʆɹʆɲʌʇɻʏɻʎ
ɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
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Ȱʌɿɽʅʊʎɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ

0,00

0,00

ȰΖɸʇɳʅɻʆʉ
ȲΖɸʇɳʅɻʆʉ
ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐɹʏʉʐʎ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐɹʏʉʐʎ

ȶʍʉɷɲ
ɈʊʃʉɿȾɲʏɲɽɹʍɸʘʆ
ȶʍʉɷɲɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ;ʃʉʐʋʊʆɿɲ͕ʅɸʌʀʍʅɲʏɲʃʄʋ͘Ϳ
ȵʆʉʀʃɿɲ
ȿʉɿʋɳɹʍʉɷɲ

ϭ͘ȶʍʉɷɲͲȶʇʉɷɲȰʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ

ȵɅɏɁɉɀȻȰȵɈȰȻɆȻȰɇ͗
ȸɀͬɁȻȰȵɁȰɆɂȸɇȰɇɌ͘ȵȾȾȰȺȰɆȻɇȸɇ͗
ȰɇɌ͘ȵȾȾȰȺȰɆȻɇɈȸɇ͗
ȵɈɃɇͲȵɂȰɀȸɁɃ͗
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ȵɅɏɁɉɀȻȰȵɈȰȻɆȻȰɇ͗
ȸɀͬɁȻȰȵɁȰɆɂȸɇȰɇɌ͘ȵȾȾȰȺȰɆȻɇȸɇ͗
ȰɇɌ͘ȵȾȾȰȺȰɆȻɇɈȸɇ͗
ȵɈɃɇͲȵɂȰɀȸɁɃ͗
Ϯ͘ɅʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎȵʃʌʉʙʆȰʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
ɇʑʆʉʄʉʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ
Ⱦɲʏɲɴʉʄɹʎʍɸɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐʎɲʍʔɲʄʀʍʅɲʏʉʎ
ȿʉɿʋʙʆȾʄɳɷʘʆȷɻʅɿʙʆ
ȷʘɼʎ
ȾɲʏɲɴʉʄɹʎʍʏʉȵʋɿʃʉʐʌɿʃʊȾɸʔɳʄɲɿʉ
Ⱦɲʏɲɴʉʄɹʎʍɸʋʌʙɻʆɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʐʎ
Ⱦɲʏɲɴʉʄɹʎɶɿɲʔʉʌʉʄʉɶɿʃɹʎɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎʏʉʐȴɻʅʉʍʀʉʐ
Ⱦɲʏɲɴʉʄɹʎʍɸʏɲʅɸʀɲʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎɲʍʔɳʄɿʍɻʎ
Ⱦɲʏɲɴʉʄɹʎɶɿɲʍʏʉɿʖɸʀɲʏʉʐɸʆɸʌɶɻʏɿʃʉʑɴɸɴɲʌɻʅɹʆʘʆʅɸ
ɸʅʋʌɳɶʅɲʏɲɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲ
Ⱦɲʏɲɴʉʄɹʎʉʔɸɿʄʊʅɸʆʘʆɸʇʉɷʘʆɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
Ʌʌʙɻʆʃɲɿʆʐʆʊʌɶɲʆɲɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
ȴɿʃɻɶʊʌʉʉɿ͕ʄʉɶɿʍʏɹʎʃɲɿʄʉɿʋʉʀʍʐʆɸʌɶɳʏɸʎ
ȿʉɿʋɳʉʔɸɿʄʊʅɸʆɲɹʇʉɷɲɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
Ʌʄɻʌʘʅɹʎʏʌɸʖʊʆʏʘʆɸʇʊɷʘʆɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
ȵʋʊʋʏɻʎɍɲʌʏʉʔʐʄɲʃʀʉʐȷʘɼʎ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɼʎ
ȶʅʅɿʍɽʉɅʌʉʍʘʋɿʃʊ
ȵʃʏɿʅɻʏɹʎȰʃɿʆɼʏʘʆ
Ƀʌʃʘʏʉʀȵʄɸɶʃʏɹʎ
ȿʉɶɿʍʏɹʎΘɃɿʃʉʆʉʅɿʃʉʀɇʑʅɴʉʐʄʉɿ
ȴɿʃɻɶʊʌʉɿΘɁʉʅɿʃʉʀɇʑʅɴʉʐʄʉɿ
ɇʐʅɴʉʄɲɿʉɶʌɳʔʉɿ
Ʌʌɲɶʅɲʏʉɶʆʙʅʉʆɸʎ
ȴɿʃɲʍʏɿʃʉʀȵʋɿʅɸʄɻʏɹʎ
ɀɻʖɲʆʉɶʌɳʔʉɿ
ȿʉɿʋʉʀɇʑʅɴʉʐʄʉɿΘɇʐʆɸʌɶɳʏɸʎ
ɌʊʌʉɿͲɈɹʄɻ
ȴɿʃɲʍʏɿʃɳȶʇʉɷɲ
ȶʇʉɷɲȴɻʅʉʍɿɸʑʍɸʘʆ
ȵʆʉʀʃɿɲ
ɈɻʄɸʔʘʆʀɲͲȸʄɸʃʏʌʉɷʊʏɻʍɻͲɊɷʌɸʐʍɻ
ȶʇʉɷɲʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎʃɲɿɸʋɿʍʃɸʐɼʎʃʏɿʌʀʘʆ
Ɉɲʖʐɷʌʉʅɿʃɳȶʇʉɷɲ
Ⱦʉɿʆʊʖʌɻʍʏɲ
ɇʐʆɸʌɶɸʀɲȾɲɽɲʌɿʍʅʉʑ
Ȱʍʔɳʄɿʍʏʌɲ
ȶʇʉɷɲɈɲʇɿɷʀʉʐΘɀɸʏɲʔʉʌɿʃɳ
ȿʉɿʋɳȶʇʉɷɲ
Ⱦɲʏɲɴʉʄɹʎʍʏɿʎʉʋʉʀɸʎʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆʉɿʃʄɳɷʉɿɲʆɲʄʉɶɿʃɳ
ȰʍʏɿʃɼʎȵʐɽʑʆɻʎȰʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ
ȿʉɿʋʙʆȾʄɳɷʘʆȷɻʅɿʙʆ
ȷʘɼʎ
Ȱɷɿɳɽɸʏʉʍʘʌʌɸʐʏɿʃʊʐʋʊʄʉɿʋʉɲʋʊʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɸʎɲʋʉɷɸʍʅɸʑʍɸɿʎ
ȰʆɲʄʉɶʀɲȵʋɿʃʉʐʌɿʃʉʑȾɸʔɲʄɲʀʉʐ
ȰʆɲʄʉɶʀɲȿʉɿʋʙʆȾʄɳɷʘʆȷɻʅɿʙʆʃɲɿȷʘɼʎ
ȰʆɲʄʉɶʀɲȾʄɳɷʉʐȷʘɼʎ
Ʌʉʍʊʋʉʐɺɻʏɸʀʏɲɿɶɿɲɲʋʉɷɹʍʅɸʐʍɻ
ȰʆɲʄʉɶʀɲȵʋɿʃʉʐʌɿʃʉʑȾɸʔɲʄɲʀʉʐ
ȰʆɲʄʉɶʀɲȿʉɿʋʙʆȾʄɳɷʘʆȷɻʅɿʙʆ
ȰʆɲʄʉɶʀɲȾʄɳɷʉʐȷʘɼʎ
ɇɻʅɸʀʘʍɻ͗ ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɸʅʊʆʉʏɲʋɸɷʀɲʅɸʄɸʐʃʊʖʌʙʅɲ͘

ȰΖɸʇɳʅɻʆʉ
ȲΖɸʇɳʅɻʆʉ
ȰΖɸʇɳʅɻʆʉʏʌɹʖʉʆʏʉʎ ȲΖɸʇɳʅɻʆʉʏʌɹʖʉʆʏʉʎ
ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐɹʏʉʐʎ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐɹʏʉʐʎ
ɹʏʉʐʎ
ɹʏʉʐʎ
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

18362

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1815/25.05.2017

ȵɅɏɁɉɀȻȰȵɈȰȻɆȻȰɇ͗
ȸɀͬɁȻȰȵɁȰɆɂȸɇȰɇɌ͘ȵȾȾȰȺȰɆȻɇȸɇ͗
ȰɇɌ͘ȵȾȾȰȺȰɆȻɇɈȸɇ͗
ȵɈɃɇͲȵɂȰɀȸɁɃ͗
ȳ͘ȵʃʏɹʄɸʍɻɲʋʉʔɳʍɸʘʆɲʋʉɷɹʍʅɸʐʍɻʎ
ȵɿʍʌʉɹʎ
Ȱʋʉɷɹʍʅɸʐʍɻʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʙʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆ
<ɲʏɲɽɹʍɸɿʎ
Ȱʃʀʆɻʏɲ
Ƀʅʊʄʉɶɲ
ȰʅʉɿɴɲʀɲȾɸʔɳʄɲɿɲ
ɀɸʏʉʖɹʎ
ȿʉɿʋɳʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲ
ȵʋɿʃʉʐʌɿʃʊȾɸʔɳʄɲɿʉͲʍʐʅʅɸʏʉʖɼʍʏɲɹʇʉɷɲɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
ȵʃʌʉɹʎ
Ⱦɲʏɲɴʉʄɹʎʉʔɸɿʄʊʅɸʆʘʆɸʇʉɷʘʆɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
Ʌʌʙɻʆʃɲɿʆʐʆʊʌɶɲʆɲɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
ȴɿʃɻɶʊʌʉʉɿ͕ʄʉɶɿʍʏɹʎʃɲɿʄʉɿʋʉʀʍʐʆɸʌɶɳʏɸʎ
ȿʉɿʋɳʉʔɸɿʄʊʅɸʆɲɹʇʉɷɲɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
Ⱦɲʏɲɴʉʄɹʎʍɸʋʌʙɻʆɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʐʎ
Ⱦɲʏɲɴʉʄɹʎɶɿɲʔʉʌʉʄʉɶɿʃɹʎɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎʏʉʐȴɻʅʉʍʀʉʐ
Ⱦɲʏɲɴʉʄɹʎʍɸʏɲʅɸʀɲʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎɲʍʔɳʄɿʍɻʎ
Ⱦɲʏɲɴʉʄɹʎɶɿɲʍʏʉɿʖɸʀɲʏʉʐɸʆɸʌɶɻʏɿʃʉʑɴɸɴɲʌɻʅɹʆʘʆʅɸ
ɸʅʋʌɳɶʅɲʏɲɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲ
Ⱦɲʏɲɴʉʄɹʎʍɸɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐʎɲʍʔɲʄʀʍʅɲʏʉʎ
ȿʉɿʋʙʆȾʄɳɷʘʆȷɻʅɿʙʆ
ȷʘɼʎ
ȾɲʏɲɴʉʄɹʎʍʏʉȵʋɿʃʉʐʌɿʃʊȾɸʔɳʄɲɿʉ
Ʌʄɻʌʘʅɹʎɸʇʊɷʘʆɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
ȵʋʊʋʏɻʎɍɲʌʏʉʔʐʄɲʃʀʉʐȷʘɼʎ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɼʎ
ȶʅʅɿʍɽʉɅʌʉʍʘʋɿʃʊ
ȵʃʏɿʅɻʏɹʎȰʃɿʆɼʏʘʆ
Ƀʌʃʘʏʉʀȵʄɸɶʃʏɹʎ
ȿʉɶɿʍʏɹʎΘɃɿʃʉʆʉʅɿʃʉʀɇʑʅɴʉʐʄʉɿ
ȴɿʃɻɶʊʌʉɿΘɁʉʅɿʃʉʀɇʑʅɴʉʐʄʉɿ
ɇʐʅɴʉʄɲɿʉɶʌɳʔʉɿ
Ʌʌɲɶʅɲʏʉɶʆʙʅʉʆɸʎ
ȴɿʃɲʍʏɿʃʉʀȵʋɿʅɸʄɻʏɹʎ
ɀɻʖɲʆʉɶʌɳʔʉɿ
ȿʉɿʋʉʀɇʑʅɴʉʐʄʉɿΘɇʐʆɸʌɶɳʏɸʎ
ɌʊʌʉɿͲɈɹʄɻ
ȴɿʃɲʍʏɿʃɳȶʇʉɷɲ
ȶʇʉɷɲȴɻʅʉʍɿɸʑʍɸʘʆ
ȵʆʉʀʃɿɲ
ɈɻʄɸʔʘʆʀɲͲȸʄɸʃʏʌʉɷʊʏɻʍɻͲɊɷʌɸʐʍɻ
ȶʇʉɷɲʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎʃɲɿɸʋɿʍʃɸʐɼʎʃʏɿʌʀʘʆ
Ɉɲʖʐɷʌʉʅɿʃɳȶʇʉɷɲ
Ⱦʉɿʆʊʖʌɻʍʏɲ
ɇʐʆɸʌɶɸʀɲȾɲɽɲʌɿʍʅʉʑ
Ȱʍʔɳʄɿʍʏʌɲ
ȶʇʉɷɲɈɲʇɿɷʀʉʐΘɀɸʏɲʔʉʌɿʃɳ
ȿʉɿʋɳȶʇʉɷɲ
Ȱɷɿɳɽɸʏʉɲʋʉɷɸʍʅɸʐʅɹʆʉʐʋʊʄʉɿʋʉ
ȰʆɲʄʉɶʀɲȵʋɿʃʉʐʌɿʃʉʑȾɸʔɲʄɲʀʉʐ
ȰʆɲʄʉɶʀɲȿʉɿʋʙʆȾʄɳɷʘʆȷɻʅɿʙʆ
ȰʆɲʄʉɶʀɲȾʄɳɷʉʐȷʘɼʎ
ɇɻʅɸʀʘʍɻ͗ ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɸʅʊʆʉʏɲʋɸɷʀɲʅɸʄɸʐʃʊʖʌʙʅɲ͘

Ȱʋʊʔɲʍɻϭ ȰʋʊʔɲʍɻϮ Ȱʋʊʔɲʍɻϯ Ȱʋʊʔɲʍɻϰ Ȱʋʊʔɲʍɻϱ
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ȸɀͬɁȻȵɇ
ȰɂȻȰϭɻʎȵȾɈȻɀȸɇȸɇ ȰɂȻȰϮɻʎȵȾɈȻɀȸɇȸɇ
ȰɅɃɌȰɇȸ
ȰɆ͘ɇɉɀȲɃȿȰȻɃɉ
ȰɂȻȰ
ȸɀͬɁȻȰ
ɅȿȵȻɃȴɃɈȻȾɏɁ
;ɲʆɲʔɹʌɲʏɸɸʃʏɿʅɻʏɼͿ ;ɲʆɲʔɹʌɲʏɸɸʃʏɿʅɻʏɼͿ
Ʌɏȿȸɇȸɇ Ʌɏȿȸɇȸɇ ȰɅɃȴȵɇɀȵɉɇȸɇ ɀȵɈȰȲȻȲȰɇȸɇ
ȴȻȰȳɏɁȻɇɀɏɁ

ɇɻʅɸʀʘʍɻ͗ Ȱʆɲʔɹʌɲʏɸʏɿʎɻʅͬʆʀɸʎʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎʏʘʆɲʃɿʆɼʏʘʆʍɸʋʄɸɿʉɷʉʏɿʃʊɷɿɲɶʘʆɿʍʅʊʅɸʏɳʏɻʆɹʆɲʌʇɻɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏʉʐʆ͘ϰϯϲϰͬϮϬϭϲ͘
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ȰͬȰ ȴȻȵɉȺɉɁɇȸȰȾȻɁȸɈɃɉ ȾȿȰȴɃɇ ȵȾɀȻɇȺɏɇȸ ɀȻɇȺȻɃ

ȵɅɏɁɉɀȻȰȵɈȰȻɆȻȰɇ͗
ȸɀͬɁȻȰȵɁȰɆɂȸɇȰɇɌ͘ȵȾȾȰȺȰɆȻɇȸɇ͗
ȰɇɌ͘ȵȾȾȰȺȰɆȻɇɈȸɇ͗
ȵɈɃɇͲȵɂȰɀȸɁɃ͗
ȴϭ͘ȾȰɈȰɇɈȰɇȸȰȾȻɁȸɈȸɇɅȵɆȻɃɉɇȻȰɇ
ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ
ʋ͘ʖ͘ɴɳʌɻ͕ʍʐʆɿɷɿʉʃʏɻʍʀɲ͕
ʖɲʌͬʍʅʊʎʘʎɷɲʍɿʃʊ͕ʃʄʋ͘

ȵɁȵɆȳȵȻȵɇ
ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɿʎɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ
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ȰͬȰ

ȵȾȴɃɈȸɇ

ȺȵɀȰɈɃɌɉȿȰȾȰɇ

ȵɅɏɁɉɀȻȰȵɈȰȻɆȻȰɇ͗
ȸɀͬɁȻȰȵɁȰɆɂȸɇȰɇɌ͘ȵȾȾȰȺȰɆȻɇȸɇ͗
ȰɇɌ͘ȵȾȾȰȺȰɆȻɇɈȸɇ͗
ȵɈɃɇͲȵɂȰɀȸɁɃ͗
ȴϮ͘ɃɀɃȿɃȳȰ
ȾȿȰȴɃɇ

ȲȰɆȸ

ɈȵɀȰɍȻȰ

ɈɆȵɍɃɉɇȰȰɂȻȰ
ɃɀɃȿɃȳɃɉ

ɈɆȵɍɃɉɇȰȰɂȻȰ
ɍȰɆɈɃɌɉȿȰȾȻɃɉ

18364
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος Β’ 1815/25.05.2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ȰͬȰ ɅȵɆȻɃɉɇȻȰȾɃɇɈɃȻɍȵȻɃ ȺȵɀȰɈɃɌɉȿȰȾȰɇ

ȵɅɏɁɉɀȻȰȵɈȰȻɆȻȰɇ͗
ȸɀͬɁȻȰȵɁȰɆɂȸɇȰɇɌ͘ȵȾȾȰȺȰɆȻɇȸɇ͗
ȰɇɌ͘ȵȾȾȰȺȰɆȻɇɈȸɇ͗
ȵɈɃɇͲȵɂȰɀȸɁɃ͗
ȴϯ͘ȰɀɃȻȲȰȻȰȾȵɌȰȿȰȻȰ
ȾȿȰȴɃɇ

ȲȰɆȸ

ɀȵɆȻȴȻȰ

ɈɆȵɍɃɉɇȰȰɂȻȰ
ɀȵɆȻȴȻɃɉ

ɈɆȵɍɃɉɇȰȰɂȻȰ
ɍȰɆɈɃɌɉȿȰȾȻɃɉ
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ȰͬȰ

ȵȾȴɃɈȸɇ

ȲȰɆȸ

ȵɅɏɁɉɀȻȰȵɈȰȻɆȻȰɇ͗
ȸɀͬɁȻȰȵɁȰɆɂȸɇȰɇɌ͘ȵȾȾȰȺȰɆȻɇȸɇ͗
ȰɇɌ͘ȵȾȾȰȺȰɆȻɇɈȸɇ͗
ȵɈɃɇͲȵɂȰɀȸɁɃ͗
ȴϰ͘ɀȵɈɃɍȵɇ
ȾȿȰȴɃɇ

ɈȵɀȰɍȻȰ

ɈɆȵɍɃɉɇȰȰɂȻȰ
ɀȵɈɃɍȸɇ

ɈɆȵɍɃɉɇȰȰɂȻȰ
ɍȰɆɈɃɌɉȿȰȾȻɃɉ
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ȰɆ͘ȿɃȳȰɆȻȰɇɀɃɉ

ɈɆȰɅȵȷȰ

ȵɅɏɁɉɀȻȰȵɈȰȻɆȻȰɇ͗
ȸɀͬɁȻȰȵɁȰɆɂȸɇȰɇɌ͘ȵȾȾȰȺȰɆȻɇȸɇ͗
ȰɇɌ͘ȵȾȾȰȺȰɆȻɇɈȸɇ͗
ȵɈɃɇͲȵɂȰɀȸɁɃ͗
ȴϱ͘ȾȰɈȰȺȵɇȵȻɇ
ȾȿȰȴɃɇ

ȲȰɆȸ

ɉɅɃȿɃȻɅɃ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

18370
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

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

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

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02018152505170028*

