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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 172058
Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για την αντιμε−
τώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης
σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης
επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατά−
ξεις της οδηγίας 2012/18/ΕΕ «για την αντιμετώπιση
των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων
με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση και
στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ
του Συμβουλίου» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012. Αντικατάστα−
ση της υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376), όπως διορ−
θώθηκε (Β΄2259/2007).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ − ΥΓΕΙΑΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν.2077/1992
«Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση...» (Α΄ 136)
και τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1, 2, 3 και 4) και
του άρθρου 2 (παρ.1ζ) του Ν.1338/1983 «Εφαρμογή του
Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 6 του Ν.1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο
κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ.» (Α΄70) και του
άρθρου 65 του Ν.1892/1990 (Α΄101).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 15 (παρ.3 και 4) 28,29 και
30 του Ν.1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλ−
λοντος» (Α΄160) όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με
το άρθρο 98 (παρ.12) του Ν.1892/1990 «για τον εκσυγ−
χρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄101)
και στη συνέχεια η παράγραφος 1 του ίδιου άρθρου
τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002 (Α΄ 91).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 186 και 204 του Ν.3852/2010
«Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης− Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄87),
όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.4071/2012 «Ρυθ−
μίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και
την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας
2009/50/ΕΚ» (Α΄85).
5. Τις διατάξεις της Ενότητας Α΄ του Ν.4042/2012
«Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση
με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και
διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/98/ΕΚ. Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄24).
6. Τις διατάξεις του Ν.4014/2011 «Περιβαλλοντική αδει−
οδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέ−
των σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισο−
ζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Περιβάλλοντος» (Α΄209).
7. Το π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 167).
8. Τις διατάξεις του Ν.3325/2005 «Περί ιδρύσεως και
λειτουργίας βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστά−
σεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης» (Α΄68).
9. Τις διατάξεις του Ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της
αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητι−
κών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
10. Tις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 3491/2006
«Σύσταση Υποστηρικτικής Ομάδας Διαχείρισης ΧΒΡΠ
απειλών και συμβάντων στη ΓΓΠΠ» (Α΄207).
11. Τις διατάξεις του Ν.3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα
νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομέ−
νων» (Α΄84).
12. Τις διατάξεις του Ν.3013/2002 «Περί αναβάθμισης
Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις» (Α΄102).
13 Τις διατάξεις του Ν. 4249/2014 «Αναδιάρθρωση της
Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ανα−
βάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
Προστασίας του Πολίτη…..και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73).
14. Τις διατάξεις του Π.δ. 8/1991 «Οργάνωση και λει−
τουργία των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος»
(Α΄5) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ.2
περιπτ.β) καθώς και του άρθρου 64 του Ν. 4249/2014
«Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο−
σβεστικού Σώματος….και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73).
15. Την οδηγία 2012/18/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης (EEL 197/1/24−7−2012).
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16. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου, «για την καταχώριση, την
αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς
των χημικών προϊόντων (REACH)», όπως ισχύει.
17. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “για την ταξινόμηση,
την επισήμανση και την συσκευασία των ουσιών και
των μειγμάτων”.
18. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 1299/2003 υπουργικής
απόφασης «Έγκριση του από 7−4−2003 Γενικού Σχεδίου
Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟ−
ΚΡΑΤΗΣ» (Β΄423).
19. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα,
όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/
2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄98) στη συνέχεια
τροποποιήθηκε με το Κεφάλαιο Δεύτερο (παραγ. Β) του
Ν. 4320/2015 (Α΄29).
20. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων….και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ−
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης
και Τουρισμού» (Α΄114).
21. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄116).
22. Την με αριθ. Υ1/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄2076).
23. Την με αριθ. Υ2/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (Β΄2076).
24. Την με αριθ. Υ6/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νίκο Τό−
σκα» (Β΄2109).
25. Την με αριθ. Υ14/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (Β΄2144).
26. Την με αριθ. 107837/2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Θεοδώρα Τζά−
κρη» (Β΄2280).
27. Την υπ’ αριθ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομι−
κών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ−
γείου Οικονομικών» (Β΄130).
28. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
(άρθρο 1 οδηγίας 2012/18/ΕΕ)
Σκοπός
Με την απόφαση αυτή που εκδίδεται κατ΄ εφαρμο−
γή των διατάξεων του άρθρου 15 (παρ.3 και 4) του
Ν.1650/1986, αντικαθίσταται η υπ’ αριθ. 12044/613/2007
(Β΄ 376) κοινή υπουργική απόφαση όπως ισχύει σε συμ−
μόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης

Ιουλίου 2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης «για την αντιμε−
τώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζο−
μένων με επικίνδυνες ουσίες και για την τροποποίηση
και στη συνέχεια την κατάργηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ
του Συμβουλίου», που έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική
γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω−
σης (EEL 197/1/24−7−2012) και θεσπίζονται νέοι κανόνες,
μέτρα και όροι καθώς και πιο ευέλικτες διαδικασίες που
αποσκοπούν στην πρόληψη των ατυχημάτων μεγάλης
έκτασης που σχετίζονται με επικίνδυνες ουσίες και στον
περιορισμό των συνεπειών τους στη δημόσια υγεία και
στο περιβάλλον, έτσι ώστε να διασφαλίζεται με συνεπή
και αποτελεσματικό τρόπο υψηλού επιπέδου εθνική και
διασυνοριακή προστασία του περιβάλλοντος.
Άρθρο 2
(άρθρο 2 οδηγίας 2012/18/ΕΕ)
Πεδίο εφαρμογής
1. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις,
όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1.
2. Η απόφαση αυτή δεν εφαρμόζεται:
α) στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μονάδες, ή απο−
θήκες·
β) σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται με κινδύνους
από ιοντίζουσα ακτινοβολία που προέρχεται από ουσίες·
γ) σε οδική, σιδηροδρομική, εσωτερική πλωτή, θαλάσ−
σια ή αεροπορική μεταφορά με την οποία σχετίζεται
άμεσα ενδιάμεση προσωρινή αποθήκευση επικίνδυνων
ουσιών εκτός των εγκαταστάσεων που καλύπτονται
από την παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της
φόρτωσης, εκφόρτωσης και μεταφόρτωσης από και
προς άλλο μεταφορικό μέσο σε νηοδόχους, αποβάθρες
και σιδηροδρομικούς σταθμούς διαλογής·
δ) σε μεταφορά επικίνδυνων ουσιών μέσω αγωγών,
συμπεριλαμβανομένων των σταθμών άντλησης, έξω από
τις εγκαταστάσεις που καλύπτονται από την παρούσα
απόφαση·
ε) στην εκμετάλλευση, δηλαδή στην έρευνα, στην
εξόρυξη και στην επεξεργασία, ορυκτών σε μεταλλεία,
ορυχεία και λατομεία, μεταξύ άλλων και μέσω γεωτρή−
σεων, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3·
στ) στην υπεράκτια έρευνα και εκμετάλλευση ορυ−
κτών, συμπεριλαμβανομένων των υδρογονανθράκων·
ζ) στην υπόγεια υπεράκτια αποθήκευση αερίου, σε
ειδικούς αποθηκευτικούς χώρους και σε χώρους στους
οποίους γίνεται ακόμα έρευνα και εκμετάλλευση ορυ−
κτών, συμπεριλαμβανομένων των υδρογονανθράκων·
η) σε χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων, συμπε−
ριλαμβανομένης της υπόγειας αποθήκευσης αποβλήτων,
με την επιφύλαξη της παραγράφου 3·
3. Ανεξάρτητα από τις περιπτώσεις ε) και η) της πα−
ραγράφου 2, στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας από−
φασης συμπεριλαμβάνονται:
α) η υπόγεια αποθήκευση φυσικού αερίου στα φυσικά
πετρώματα, σε κοιλότητες αλατωρυχείων και σε εγκα−
ταλελειμμένα μεταλλεία/ ορυχεία, και
β) οι εργασίες χημικής και θερμικής επεξεργασίας και
αποθήκευσης που σχετίζονται με τις εργασίες αυτές,
στις οποίες υπεισέρχονται επικίνδυνες ουσίες, καθώς
επίσης και εν ενεργεία εγκαταστάσεις διάθεσης κα−
ταλοίπων (residue) επεξεργασίας μεταλλευμάτων που
περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, συμπεριλαμβανομένων
λιμνών τελμάτων ή φραγμάτων.
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Άρθρο 3
(άρθρα 3 και 6 παρ.1 οδηγίας 2012/18/ΕΕ)
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, νοούνται
ως:
1) «Εγκατάσταση (establishment) δραστηριότητας»,
εφεξής «εγκατάσταση», ο συνολικός χώρος που τε−
λεί υπό τον έλεγχο του φορέα εκμετάλλευσης όπου
υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες σε μία ή περισσότερες
μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των κοινών ή συνα−
φών υποδομών ή δραστηριοτήτων· οι εγκαταστάσεις
κατατάσσονται σε κατώτερης ή ανώτερης βαθμίδας·
O όρος «εγκατάσταση (establishment) δραστηριότη−
τας» διαφοροποιείται από την έννοια του όρου «εγκα−
τάσταση−ίδρυση (installation)» όπως ορίζεται στην παρά−
γραφο 7 του άρθρου 17 (Δεύτερο Μέρος) του Ν.3982/2011
(Α΄143).
2) «εγκατάσταση κατώτερης βαθμίδας», εγκατάστα−
ση όπου υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες σε ποσότητες
ίσες ή μεγαλύτερες των ποσοτήτων που απαριθμούνται
στο παράρτημα Ι μέρος 1 στήλη 2 ή στο παράρτημα Ι
μέρος 2 στήλη 2, αλλά μικρότερες των ποσοτήτων που
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι μέρος 1 στήλη 3 ή στο
παράρτημα Ι μέρος 2 στήλη 3, χρησιμοποιώντας, όπου
έχει εφαρμογή, τον αθροιστικό κανόνα που καθορίζεται
στη σημείωση 4 του παραρτήματος Ι·
3) «εγκατάσταση ανώτερης βαθμίδας», εγκατάσταση
όπου υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες σε ποσότητες ίσες
ή μεγαλύτερες των ποσοτήτων που απαριθμούνται στο
παράρτημα Ι μέρος 1 στήλη 3 ή στο παράρτημα Ι μέρος
2 στήλη 3, χρησιμοποιώντας, όπου έχει εφαρμογή, τον
αθροιστικό κανόνα που καθορίζεται στη σημείωση 4
του παραρτήματος Ι·
4) «γειτονική εγκατάσταση», εγκατάσταση που βρί−
σκεται κοντά σε άλλη εγκατάσταση και σε απόσταση
τέτοια που αυξάνει η επικινδυνότητα ή οι συνέπειες
μεγάλου ατυχήματος·
5) «νέα εγκατάσταση»:
α) εγκατάσταση που τίθεται σε λειτουργία για πρώτη
φορά ή βρίσκεται σε στάδιο κατασκευής την 1η Ιουνίου
2015 ή αργότερα, ή
β) εγκατάσταση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμο−
γής της παρούσας απόφασης την 1η Ιουνίου 2015 ή
αργότερα, ή εγκατάσταση κατώτερης βαθμίδας που
αναβαθμίζεται σε ανώτερης βαθμίδας ή αντίστροφα
την 1η Ιουνίου 2015 ή αργότερα, λόγω τροποποιήσεων
στις μονάδες ή τις δραστηριότητές της που έχουν ως
αποτέλεσμα να αλλάξει ο κατάλογος των επικίνδυνων
ουσιών της εγκατάστασης αυτής,
6) «υφιστάμενη εγκατάσταση», εγκατάσταση η οποία
στις 31 Μαΐου 2015 εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της
υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β΄ 376) κοινής υπουργικής από−
φασης ως ισχύει και από την 1η Ιουνίου 2015 στο πεδίο
εφαρμογής της παρούσας απόφασης, χωρίς να έχει
αλλάξει η ταξινόμησή της ως εγκατάσταση κατώτερης
ή ανώτερης βαθμίδας·
7) «άλλη εγκατάσταση», εγκατάσταση η οποία εμπί−
πτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης ή
εγκατάσταση κατώτερης βαθμίδας που αναβαθμίζεται
σε ανώτερης βαθμίδας ή αντίστροφα, την 1η Ιουνίου
2015 ή αργότερα για λόγους άλλους από αυτούς που
αναφέρονται στην παράγραφο 5·
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8) «μονάδα», επίγειο ή υπόγειο τεχνικό υποσύνολο
εγκατάστασης, όπου γίνεται παραγωγή, χρήση, χειρι−
σμός ή αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών. Στο υποσύνολο
αυτό συμπεριλαμβάνεται ο εξοπλισμός, οι κατασκευές,
οι αγωγοί, οι μηχανές, τα εργαλεία, οι ιδιωτικές σιδη−
ροδρομικές διακλαδώσεις, οι νηοδόχοι, οι αποβάθρες
φορτοεκφόρτωσης που εξυπηρετούν την μονάδα, οι
προβλήτες, οι αποθήκες ή συναφείς κατασκευές, πλωτές
ή μη, που χρειάζονται για τη λειτουργία της συγκεκρι−
μένης μονάδας·
9) «φορέας εκμετάλλευσης», κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο το οποίο εκμεταλλεύεται ή κατέχει εγκατά−
σταση ή μονάδα ή είναι κατά νόμο υπεύθυνο για τη
διαχείριση και λειτουργία της εγκατάστασης ή μονάδας.
10) «επικίνδυνη ουσία», ουσία ή μείγμα που καλύπτεται
από το μέρος 1 ή απαριθμείται στο μέρος 2 του πα−
ραρτήματος Ι, μεταξύ άλλων υπό μορφή πρώτης ύλης,
προϊόντος, παραπροϊόντος, καταλοίπου (residue) ή εν−
διάμεσου προϊόντος·
11) «μείγμα», μείγμα ή διάλυμα που αποτελείται από
δύο ή περισσότερες ουσίες·
12) «ύπαρξη επικίνδυνων ουσιών», η πραγματική ή προ−
βλεπόμενη παρουσία επικίνδυνων ουσιών στην εγκατά−
σταση ή επικίνδυνων ουσιών που τεκμαίρεται λογικά ότι
προβλέπεται να προκύψουν σε περίπτωση απώλειας
ελέγχου της παραγωγικής διαδικασίας, συμπεριλαμβα−
νομένων δραστηριοτήτων αποθήκευσης, σε οποιαδήπο−
τε μονάδα της εγκατάστασης, σε ποσότητες ίσες με ή
μεγαλύτερες από τις οριακές ποσότητες που αναφέ−
ρονται στο μέρος 1 ή το μέρος 2 του παραρτήματος Ι,
13) «μεγάλο ατύχημα», συμβάν, όπως μεγάλη διαρροή,
πυρκαγιά ή έκρηξη που προκύπτει από ανεξέλεγκτες
εξελίξεις κατά τη λειτουργία οποιασδήποτε εγκατάστα−
σης που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας
απόφασης, το οποίο προκαλεί σοβαρούς κινδύνους, άμε−
σους ή απώτερους, για την ανθρώπινη υγεία ή το περι−
βάλλον, εντός ή εκτός της εγκατάστασης και σχετίζεται
με μία ή περισσότερες επικίνδυνες ουσίες·
14) «κίνδυνος (hazard)», εγγενής ιδιότητα επικίνδυνης
ουσίας ή φυσικής κατάστασης που ενδέχεται να βλάψει
την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον·
15) «επικινδυνότητα (risk)», πιθανότητα συγκεκριμένης
επίδρασης εντός δεδομένης χρονικής περιόδου ή υπό
συγκεκριμένες συνθήκες·
16) «αποθήκευση», η παρουσία ποσότητας επικίνδυνων
ουσιών με σκοπό την αποθήκευση (warehousing), την
παράδοση (depositing) για ασφαλή φύλαξη ή την φύλαξή
τους ως απόθεμα (keeping in stock)·
17) «κοινό», ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρό−
σωπα καθώς και οι φορείς (οι ενώσεις, οι οργανώσεις
και οι ομάδες) εκπροσώπησής τους.
18) «ενδιαφερόμενο κοινό», το κοινό το οποίο θίγεται ή
ενδέχεται να θιγεί ή του οποίου διακυβεύονται έννομα
συμφέροντα από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για
οποιοδήποτε από τα θέματα που αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 14, συμπεριλαμβανομένων
των μη κυβερνητικών οργανώσεων που προάγουν την
προστασία του περιβάλλοντος, ανεξάρτητα εάν έχουν
ή όχι νομική προσωπικότητα.
19) «επιθεώρηση», το σύνολο των δράσεων που ανα−
λαμβάνει η αδειοδοτούσα αρχή σε συνεργασία με τις
συναρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 19, καθώς
και κάθε επακόλουθη ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων
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των επιτόπιων επισκέψεων, ελέγχων των εσωτερικών
μέτρων, συστημάτων, εκθέσεων και εγγράφων παρακο−
λούθησης, με σκοπό τον έλεγχο και την προαγωγή της
συμμόρφωσης των εγκαταστάσεων με τις απαιτήσεις
της παρούσας απόφασης.
20) «συναρμόδιες αρχές»: οι αρχές που ορίζονται στα
άρθρα 5 (παρ.Β), 6 (παρ. 3.2) και 9 (παρ. Β.1) και εμπλέ−
κονται στην εφαρμογή της παρούσας απόφασης.
21) «αδειοδοτούσα αρχή»: η αρχή που είναι αρμόδια
για την έκδοση της απαιτούμενης από την κείμενη νο−
μοθεσία άδειας εγκατάστασης ή/και λειτουργίας της
εγκατάστασης ή μονάδας ή για την έκδοση άδειας εκ−
μετάλλευσης άλλως, σε κάθε άλλη περίπτωση, για την
έκδοση κάθε άλλης άδειας, έγκρισης ή βεβαίωσης για
τη νόμιμη άσκηση του έργου ή της δραστηριότητας.
Άρθρο 4
(άρθρο 4 οδηγίας 2012/18/ΕΕ)
Εκτίμηση κινδύνων μεγάλου ατυχήματος
από συγκεκριμένη επικίνδυνη ουσία
1. Η αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Δ/νσης Περιβαλ−
λοντικής Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, εφεξής ΥΠΕΝ, όταν κρίνει ότι μία επικίνδυ−
νη ουσία που αναφέρεται στο μέρος 1 ή απαριθμείται
στο μέρος 2 του παραρτήματος Ι, δεν ενέχει κίνδυνο
μεγάλου ατυχήματος διότι, σύμφωνα με τα κριτήρια
και τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 1
του άρθρου 4 της οδηγίας 2012/18/ΕΕ, υπό κανονικές ή
μη συνθήκες που μπορούν εύλογα να προβλεφθούν, η
ουσία αυτή δεν είναι δυνατόν, να προκαλέσει έκλυση
μάζας ή ενέργειας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε
μεγάλο ατύχημα, προβαίνει σε σχετική αιτιολογημένη
κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κοινο−
ποίηση αυτή συνοδεύεται από τις πληροφορίες που
προβλέπονται στην παράγραφο 2.
2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι πληροφορί−
ες που απαιτούνται για την εκτίμηση των κινδύνων που
συνεπάγεται η επικίνδυνη ουσία για την υγεία, τα πε−
ριουσιακά στοιχεία και το περιβάλλον, περιλαμβάνουν:
α) πλήρη κατάλογο των ιδιοτήτων που χρειάζονται
για την εκτίμηση της πιθανότητας να προκαλέσει η
επικίνδυνη ουσία βλάβη σε περιουσιακά στοιχεία, στην
υγεία ή στο περιβάλλον,
β) τις φυσικές και τις χημικές ιδιότητες, όπως μοριακή
μάζα, τάση κορεσμένων ατμών, εγγενής τοξικότητα,
σημείο βρασμού, δραστικότητα, ιξώδες, διαλυτότητα
και άλλες σχετικές ιδιότητες,
γ) ιδιότητες που ενέχουν κίνδυνο για την υγεία ή το
περιβάλλον, όπως δραστικότητα, τοξικότητα σε συν−
δυασμό με πρόσθετους παράγοντες ιδίως τον τρόπο
προσβολής του σώματος, το λόγο τραυματισμών προς
τους θανάτους, και μακροπρόθεσμες συνέπειες, καθώς
επίσης άλλες ιδιότητες κατά περίπτωση,
δ) ιδιότητες που ενέχουν κίνδυνο για το περιβάλλον
όπως οικοτοξικότητα, ανθεκτικότητα, βιοσωρευτικότη−
τα, δυνατότητα μεταφοράς μακράς εμβέλειας στο περι−
βάλλον, καθώς επίσης άλλες ιδιότητες κατά περίπτωση,
ε) ενωσιακή ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος,
όταν υφίσταται,
στ) πληροφορίες σχετικά με ειδικές συνθήκες λειτουρ−
γίας όπως θερμοκρασία, πίεση, και άλλες συνθήκες κατά
περίπτωση, υπό τις οποίες η επικίνδυνη ουσία αποθη−

κεύεται, χρησιμοποιείται ή/και υπάρχει σε περίπτωση
απρόβλεπτης μη κανονικής λειτουργίας ή ατυχήματος
όπως πυρκαγιά.
Άρθρο 5
(άρθρο 5 οδηγίας 2012/18/ΕΕ)
Yποχρεώσεις του φορέα εκμετάλλευσης
Α. Γενικές υποχρεώσεις:
1) Ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να λαμβάνει
όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις
της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως του Ν. 1650/1986 όπως
ισχύει, του Ν. 4014/2011, όπως ισχύει, του Ν. 3850/2010,
του Ν. 3982/2011 όπως ισχύει, τις υγειονομικές διατάξεις
καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις που προβλέπονται
στην παρούσα απόφαση, για την πρόληψη των μεγάλων
ατυχημάτων και τον περιορισμό των συνεπειών τους
στη δημόσια υγεία και στο περιβάλλον.
2) Ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να απο−
δεικνύει κάθε στιγμή στην αρχή που είναι αρμόδια για
τη διενέργεια επιθεωρήσεων ή ελέγχων (τακτικών ή
εκτάκτων), σύμφωνα με το άρθρο 19, ότι έχει λάβει όλα
τα αναγκαία μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση.
3) Ο φορέας εκμετάλλευσης ως υπόχρεος, σύμφωνα
με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008, όπως ισχύει, συμπε−
ριλαμβανομένων των κανονιστικών πράξεων που έχουν
εκδοθεί σε εφαρμογή αυτού και ειδικότερα της υπ’ αριθ.
3017130/2798/2009 υπουργικής απόφασης (Β΄1843) και
της υπ’ αριθ. 3015811/2663/2010 κοινής υπουργικής από−
φασης (Β΄1410), για την ορθή ταξινόμηση των επικίνδυ−
νων ουσιών και μειγμάτων έχει περαιτέρω την ευθύνη
για την κατάταξη της εγκατάστασης ως ανώτερης ή
κατώτερης βαθμίδας, λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοι−
χες ποσότητες των επικίνδυνων ουσιών που υπάρχουν
ή ενδέχεται να υπάρξουν στην εγκατάσταση καθώς και
για την τήρηση των απαιτήσεων που, κατά περίπτωση,
προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.
4) Ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να υποβάλ−
λει στην αδειοδοτούσα αρχή, όπως αυτή ορίζεται στην
παράγραφο 21 του άρθρου 3, υπεύθυνη δήλωση του
Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, με την οποία δηλώνει:
α) τις ποσότητες των επικίνδυνων ουσιών και των
μειγμάτων που υπάρχουν ή μπορεί να υπάρξουν στην
εγκατάσταση και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι,
καθώς και,
β) εάν, σύμφωνα με την ταξινόμηση που διενεργεί σύμ−
φωνα με την υποπαράγραφο 3 και την παράγραφο Β, η
εγκατάσταση ανήκει στην ανώτερη βαθμίδα, ή στη κα−
τώτερη βαθμίδα, προσκομίζοντας σχετική τεκμηρίωση
σύμφωνα με το παράρτημα Ι (σημείο 4 των σημειώσεων).
Η υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται από τον φορέα
εκμετάλλευσης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρ−
τήματος VII και υποβάλλεται μαζί με το φάκελο Κοινο−
ποίησης σύμφωνα με την παράγραφο 2.1. του άρθρου 6.
5) Σε κάθε περίπτωση μεταβολής της ταξινόμησης των
επικίνδυνων ουσιών, ο φορέας εκμετάλλευσης, ως απο−
κλειστικά υπεύθυνος για την ταξινόμηση σύμφωνα με
τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008, όπως ισχύει, υποχρεούται
να υποβάλλει στην Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχα−
νικών και Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του
Κράτους και στην οικεία Περιφερειακή Χημική Υπηρεσία,
επικαιροποιημένο κατάλογο με τη νέα ταξινόμηση.
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6) Ο φορέας εκμετάλλευσης έχει την ευθύνη ως προς
την ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων
και πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο φάκελο Κοι−
νοποίησης (άρθρο 6 παρ. 1) και στη Μελέτη Ασφαλείας
(άρθρο 9 παρ. 2).
Β. Δυνατότητα προηγούμενης γνωμοδότησης των αρ−
μόδιων υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους
για την ορθή ταξινόμηση των επικίνδυνων ουσιών, πριν
την υποβολή του φακέλου Κοινοποίησης.
Ο φορέας εκμετάλλευσης προκειμένου να διευκολύ−
νεται στην ταξινόμηση των επικίνδυνων ουσιών για την
κατάταξη της εγκατάστασης ως ανώτερης ή κατώτερης
βαθμίδας, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση, έχει
τη δυνατότητα, πριν την υποβολή του φακέλου Κοινο−
ποίησης, να αιτείται από την Διεύθυνση Ενεργειακών,
Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χη−
μείου του Κράτους ή/και την οικεία Περιφερειακή Χημική
Υπηρεσία, γνωμοδότηση για την ορθή ταξινόμηση των
επικίνδυνων ουσιών προσκομίζοντας τα στοιχεία που
προβλέπονται στην παράγραφο 1δ του άρθρου 6. Η
γνωμοδότηση αυτή υποβάλλεται από τον φορέα εκμε−
τάλλευσης μαζί με τον φάκελο Κοινοποίησης, σύμφωνα
με την παράγραφο 1.1.(δ) του ίδιου άρθρου.
Άρθρο 6
(άρθρα 7 και Παράρτημα V
Μέρος 1 παρ. 1, 3, 4, οδηγίας 2012/18/ΕΕ)
Κοινοποίηση
1. O φορέας εκμετάλλευσης μιας εγκατάστασης, υπο−
χρεούται, ανεξάρτητα αν η εγκατάσταση υπάγεται στην
ανώτερη ή κατώτερη βαθμίδα, να υποβάλλει στην αδει−
οδοτούσα αρχή φάκελο Κοινοποίησης ο οποίος περιέχει
τις ακόλουθες πληροφορίες και στοιχεία:
α) πλήρες τοπογραφικό με τις συντεταγμένες αυτής
κατά ΕΓΣΑ 87 ή/και WGSC84 και ειδικότερα:
αα) Συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου που
ορίζει το γήπεδο της εγκατάστασης σε γεωγραφικό
σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87 ή και WGSC84, σε έντυπη
και ηλεκτρονική μορφή,
αβ) Κάτοψη του γηπέδου της εγκατάστασης με
αποτυπωμένες τις δεξαμενές, αποθήκες και τον κύριο
παραγωγικό εξοπλισμό αυτής. Καθένα από τα προα−
ναφερθέντα στοιχεία πρέπει να έχει προκαθορισμένη
ονοματολογία με βάση κωδικό αναφοράς. Η κάτοψη
θα έχει γεωγραφική αναφορά στο σύστημα αναφοράς
ΕΓΣΑ 87 ή και WGSC84 και θα υποβάλλεται σε έντυπη
και ηλεκτρονική μορφή,
β) το όνομα ή/και την εμπορική επωνυμία και την
έδρα του φορέα εκμετάλλευσης, καθώς και την πλήρη
διεύθυνση της σχετικής εγκατάστασης,
γ) το όνομα, τηλέφωνο (σε 24ωρη βάση) και διεύθυν−
ση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του κατά νόμο
υπεύθυνου της εγκατάστασης και την ιδιότητά του, αν
δεν είναι ο αναφερόμενος στο στοιχείο β), καθώς και
το όνομα, τηλέφωνο (σε 24ωρη βάση) και διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του τεχνικού ασφα−
λείας,
δ) Κατάλογο των επικίνδυνων ουσιών όπως αυτές ορί−
ζονται στις παραγράφους 10 και 12 του άρθρου 3, Δελτία
Δεδομένων Ασφαλείας, των ως άνω επικινδύνων ουσιών
και των πρώτων υλών, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ)
1907/2006, όπως ισχύει, εφόσον δεν έχει προηγηθεί η
γνωμοδότηση που προβλέπεται στην παράγραφο Β του
άρθρου 5. Υπόδειγμα του καταλόγου αυτού περιλαμβά−
νεται στο παράρτημα VIII,
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ε) επαρκείς πληροφορίες (Δελτία Δεδομένων Ασφα−
λείας ΔΔΑ) [ Safety Data Sheet (SDS), ή άλλα διαθέσιμα
στοιχεία] για την ταυτοποίηση των επικίνδυνων ουσιών
που υπάρχουν στην εγκατάσταση ή παράγονται κατά
την παραγωγική διαδικασία ή που είναι δυνατόν να προ−
κύψουν από ενδεχόμενο ατύχημα και της κατηγορίας
των ουσιών αυτών,
στ) την ποσότητα και τη φυσική κατάσταση της επι−
κίνδυνης ουσίας ή των επικίνδυνων ουσιών που αποθη−
κεύονται στην εγκατάσταση,
ζ) την περιγραφή της δραστηριότητας που ασκείται
ή προβλέπεται να ασκηθεί στην εγκατάσταση ή στο
χώρο αποθήκευσης,
η) το άμεσο περιβάλλον της εγκατάστασης κυρίως
μέσω τοπογραφικών διαγραμμάτων και χαρτών,
θ) περιγραφή των παραγόντων που ενδέχεται να
προκαλέσουν μεγάλο ατύχημα ή να επιδεινώσουν τις
επιπτώσεις του, καθώς και λεπτομέρειες, αν υπάρχουν,
σχετικά με τις γειτονικές εγκαταστάσεις, όπως και πε−
ριγραφή των δραστηριοτήτων και των χρήσεων της
ευρύτερης περιοχής καθώς και των δραστηριοτήτων
και έργων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
της παρούσας αλλά θα ήταν δυνατόν να αποτελέσουν
αιτία για αύξηση της επικινδυνότητας ή των συνεπειών
μεγάλου ατυχήματος και πρόκληση πολλαπλασιαστικών
αποτελεσμάτων (φαινόμενο domino),
ι) περίληψη μη τεχνικού περιεχομένου σε απλή και
κατανοητή γλώσσα, ώστε να διευκολύνεται η παροχή
από την αδειοδοτούσα αρχή, εύληπτων πληροφοριών
στο κοινό. Η περίληψη αυτή αναφέρεται:
αα) στις κοινές ονομασίες, όπου αυτό είναι δυνατόν
και, σε περίπτωση επικίνδυνων ουσιών που καλύπτονται
από το Μέρος 1 του Παραρτήματος Ι στις γενικές ονο−
μασίες καθώς επίσης και στην κατηγορία κινδύνου των
επικίνδυνων ουσιών που βρίσκονται στην εγκατάσταση,
με ένδειξη των κύριων επικίνδυνων χαρακτηριστικών
τους εκφρασμένη με απλό τρόπο και
αβ) στις αναγκαίες επεξηγήσεις, σε απλή γλώσσα,
σχετικά με τις δραστηριότητες της εγκατάστασης.
1.1. Ο φάκελος Κοινοποίησης, εκτός από τις πληρο−
φορίες και τα στοιχεία που περιγράφονται στην παρά−
γραφο 1, περιλαμβάνει επιπλέον:
α) Χάρτη κλίμακας 1:5000 στον οποίο αποτυπώνονται
με συντεταγμένες τα παρακάτω στοιχεία, εφόσον αυτά
είναι διαθέσιμα από τους οικείους ΟΤΑ:
αα) όλα τα σημεία με υψηλή συγκέντρωση πληθυσμού
όπως στρατιωτικές μονάδες, άλλες εγκαταστάσεις που
υπάγονται ή όχι στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας
απόφασης, εκκλησίες,
αβ) οι χώροι συνάθροισης ευπαθών τμημάτων πλη−
θυσμού όπως σχολεία, νοσοκομεία, κατασκηνώσεις και,
αγ) οι οικισμοί.
Στον χάρτη αυτόν αποτυπώνονται τα ανωτέρω στοι−
χεία τα οποία, σε περίπτωση εγκαταστάσεων ανώτε−
ρης βαθμίδας, βρίσκονται μέσα σε ακτίνα ίση με αυτή
της ζώνης ΙΙΙ− Προστασίας πληθυσμού, σύμφωνα με το
παράρτημα ΙΧ (παραγ. 3) για το δυσμενέστερο σενάριο
ατυχήματος στην εγκατάσταση και, σε περίπτωση εγκα−
ταστάσεων κατώτερης βαθμίδας, μέσα σε ακτίνα 1 Κm.
β) Την Έκθεση Πολιτικής Πρόληψης Μεγάλων Ατυχη−
μάτων (ΕΠΠΜΑ) που προβλέπεται στο άρθρο 7,
γ) Την υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται στην πα−
ράγραφο Α4 του άρθρου 5,
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δ) Την γνωμοδότηση των αρμόδιων Υπηρεσιών του
Γενικού Χημείου του Κράτους, σε περίπτωση εφαρμογής
της παραγράφου Β του άρθρου 5.
2. Ο φάκελος Κοινοποίησης καθώς και η εκάστοτε επι−
καιροποίησή του συμπεριλαμβανομένων των προαναφε−
ρόμενων στοιχείων, υποβάλλεται σε δύο (2) αντίγραφα
σε έντυπη μορφή και δώδεκα (12) αντίγραφα σε ψηφιακή
μορφή. Οι χάρτες και τα τοπογραφικά διαγράμματα
και στις εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας και στις
εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας αποτελούν στοι−
χεία του φακέλου Κοινοποίησης και συνυποβάλλονται
σε δώδεκα (12) αντίγραφα σε ψηφιακή και δώδεκα (12)
αντίγραφα σε έντυπη μορφή.
2.1. Ο φάκελος Κοινοποίησης υποβάλλεται μέσα στις
ακόλουθες προθεσμίες:
α) για νέες εγκαταστάσεις, μαζί με την αίτηση ή/και
τα προαπαιτούμενα για τη χορήγηση ή τροποποίηση
της άδειας εγκατάστασης ή, εφόσον αυτή δεν προβλέ−
πεται στην κείμενη νομοθεσία, της άδειας λειτουργίας
ή της άδειας εκμετάλλευσης, πριν από την έναρξη της
κατασκευής ή λειτουργίας της εγκατάστασης, ή πριν
από την υλοποίηση των τροποποιήσεων που θα έχουν
ως αποτέλεσμα την αλλαγή του καταλόγου επικίνδυ−
νων ουσιών,
β) για όλες τις άλλες περιπτώσεις, η επικαιροποίηση
του φακέλου Κοινοποίησης γίνεται μέχρι την 1−6−2016.
2.2. Στις περιπτώσεις εγκαταστάσεων ανώτερης βαθ−
μίδας, ο φορέας εκμετάλλευσης έχει τη δυνατότητα να
υποβάλλει την Κοινοποίηση μαζί με τη Μελέτη Ασφα−
λείας οπότε η διαδικασία αξιολόγησης και θεώρησης
της Κοινοποίησης γίνεται ταυτόχρονα με τη διαδικασία
αξιολόγησης και καταχώρισης της Μελέτης Ασφαλείας,
σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του άρθρου 9.
3. Για τη θεώρηση του φακέλου Κοινοποίησης τηρείται
η ακόλουθη διαδικασία:
3.1. Η αδειοδοτούσα αρχή ελέγχει τυπικά αν στο φά−
κελο Κοινοποίησης περιλαμβάνονται τα στοιχεία της
παραγράφου 1. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται ελλεί−
ψεις η αδειοδοτούσα αρχή μέσα σε πέντε ημέρες καλεί
τον ενδιαφερόμενο να συμπληρώσει το φάκελο με τα
απαιτούμενα στοιχεία, τάσσοντας σε αυτόν σύντομη
προθεσμία για την προσκόμισή τους.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο φάκελος είναι
προδήλως ελλιπής, η αδειοδοτούσα αρχή επιστρέφει
αμελλητί το φάκελο στο φορέα εκμετάλλευσης με έγ−
γραφη σχετική αιτιολόγηση.
3.2. Η αδειοδοτούσα αρχή μέσα σε δέκα πέντε (15)
ημέρες από την παραλαβή του φακέλου Κοινοποίησης,
διαβιβάζει αντίγραφα του φακέλου σε ψηφιακή μορ−
φή συνοδευόμενα από τους χάρτες και τοπογραφικά
διαγράμματα σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, στις ακό−
λουθες συναρμόδιες αρχές για ενημέρωσή τους και
τυχόν σχόλια: α) ένα (1) αντίγραφο στο Υπουργείο ΠΕΝ
(Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής) και ένα (1)
αντίγραφο στην αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος της
οικείας Περιφέρειας όταν πρόκειται για εγκατάσταση
κατώτερης βαθμίδας που υπάγεται στις διατάξεις του
άρθρου 8 του Ν.4014/2013, καθώς και γ) από ένα (1)
αντίγραφο στα Υπουργεία Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας), Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
στην αρμόδια Περιφερειακή Επιθεώρηση Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία του Σώματος Επιθεώρησης

Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.), στο Υπουργείο Υγείας, στη Δ/νση
Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) και
στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας
Περιφέρειας όταν πρόκειται για εγκαταστάσεις κατώ−
τερης βαθμίδας, στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία
της Περιφέρειας καθώς και στη Διεύθυνση Ενεργειακών,
Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του Γενικού Χη−
μείου του Κράτους και στην οικεία Περιφερειακή Χημική
Υπηρεσία, εφόσον δεν έχει προηγηθεί η γνωμοδότηση
που προβλέπεται στην παράγραφο Β του άρθρου 5.
Οι ανωτέρω συναρμόδιες αρχές έχουν τη δυνατότητα
μέσα σε 30 ημέρες από την παραλαβή του φακέλου
να διαβιβάζουν στην αδειοδοτούσα αρχή τυχόν σχόλια
επί του περιεχομένου του φακέλου στο πλαίσιο της
αρμοδιότητάς τους και ενδεχομένως να ζητούν τυχόν
συμπληρωματικά στοιχεία από τον ενδιαφερόμενο τεκ−
μηριώνοντας το αίτημά τους.
3.3. Σε περίπτωση αιτήματος των συναρμόδιων αρχών
για συμπληρωματικά στοιχεία η αδειοδοτούσα αρχή
ορίζει εγγράφως στον ενδιαφερόμενο σύντομη προ−
θεσμία για την προσκόμισή τους. Τα εν λόγω στοιχεία
κοινοποιούνται στη συνέχεια από την αδειοδοτούσα
αρχή στις γνωμοδοτούσες αρχές για ενημέρωσή τους
και ενδεχομένως σχόλιά τους.
3.4. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την παρέλευση των
προθεσμιών που προβλέπονται στις παραγράφους 3.2
και 3.3., η αδειοδοτούσα αρχή προβαίνει σε θεώρηση ή
μη του φακέλου Κοινοποίησης, ενημερώνοντας σχετικά
τις ανωτέρω αρχές.
Ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται, πριν τη θεώ−
ρηση του φακέλου Κοινοποίησης, να προσκομίζει στην
αδειοδοτούσα αρχή:
α) σε περίπτωση εγκατάστασης κατώτερης βαθμίδας,
βεβαίωση της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι
έχει κατατεθεί Μελέτη Πυροπροστασίας, ή
β) σε περίπτωση υφιστάμενης εγκατάστασης, το εν
ισχύ Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας.
Μετά τη θεώρηση του φακέλου Κοινοποίησης, από τα
δύο (2) αντίγραφα του φακέλου σε έντυπη μορφή, το
ένα αντίγραφο αρχειοθετείται από την ανωτέρω αρχή,
το δεύτερο κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο φορέα
εκμετάλλευσης.
3.5. Η θεώρηση του φακέλου Κοινοποίησης γίνεται
πριν την έκδοση της προβλεπόμενης στην κείμενη νο−
μοθεσία άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης ή άδειας
εκμετάλλευσης άλλως, εφόσον δεν υπάρχει σχετική
νομοθετική πρόβλεψη, πριν την έναρξη λειτουργίας της
εγκατάστασης.
3.6. Με βάση το θεωρημένο φάκελο Κοινοποίησης η
αδειοδοτούσα αρχή, επιβάλλει όρους, μέτρα και περι−
ορισμούς που τυχόν έχουν προκύψει από τις γνωμο−
δοτήσεις των συναρμόδιων αρχών, παρέχοντας στον
ενδιαφερόμενο εύλογη προθεσμία για συμμόρφωση.
4. Από το θεωρημένο φάκελο κοινοποίησης τα στοι−
χεία β, γ και ι της παραγράφου 1, διαβιβάζονται στο οι−
κείο περιφερειακό Συμβούλιο για ενημέρωση του κοινού
σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 5). Σε περίπτωση που οι
επιπτώσεις από ενδεχόμενο ατύχημα είναι διαπεριφε−
ρειακού επιπέδου, τα ανωτέρω στοιχεία διαβιβάζονται
κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο στα οικεία Περιφερειακά
Συμβούλια για ενημέρωση του κοινού, σύμφωνα με το
άρθρο 13 (παρ. 5).
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5. Οι παράγραφοι 1 και 1.1 δεν εφαρμόζονται αν ο
φορέας εκμετάλλευσης έχει ήδη πριν την 1η Ιουνίου
2015 υποβάλλει κοινοποίηση στην αδειοδοτούσα αρχή
σύμφωνα με τις μέχρι τότε ισχύουσες σχετικές δια−
τάξεις και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν
πληρούν τις απαιτήσεις των παραγράφων 1 και 1.1. και
παραμένουν αμετάβλητες.
6. Στις περιπτώσεις που επέρχεται:
α) ουσιαστική αύξηση ή μείωση της ποσότητας ή ουσι−
αστική μεταβολή της φύσης ή της φυσικής κατάστασης
της υπάρχουσας επικίνδυνης ουσίας, όπως τη δήλωσε
στο φάκελο Κοινοποίησης ο φορέας εκμετάλλευσης,
ή σημαντική μεταβολή των διεργασιών χρήσης της. Σε
κάθε περίπτωση μεταβολή των ποσοτήτων μεγαλύτερη
από 10% ανά κατηγορία κινδύνου του παραρτήματος Ι
(Μέρος Ι) και ανά κατονομαζόμενη επικίνδυνη ουσία
του παραρτήματος Ι (Μέρος ΙΙ), θεωρείται ουσιαστική,
β) μετατροπή εγκατάστασης ή μονάδας η οποία ενδέ−
χεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις όσον αφορά τους
κινδύνους μεγάλου ατυχήματος,
γ) οριστική παύση λειτουργίας ή παροπλισμός της
εγκατάστασης ή
δ) αλλαγές στις πληροφορίες που αναφέρονται στην
παράγραφο 1, εκτός των περιπτώσεων β και γ αυτής,
ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να ενημερώνει
εκ των προτέρων την αδειοδοτούσα αρχή και επιπλέον
στις περιπτώσεις α, β και δ να προβαίνει σε επικαιρο−
ποίηση/ αναθεώρηση του φακέλου Κοινοποίησης.
7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, τα στοι−
χεία και οι πληροφορίες που αναφέρονται στις πα−
ραγράφους 1 και 1.1. επανεξετάζονται από τον φορέα
εκμετάλλευσης και επικαιροποιούνται τουλάχιστον ανά
πενταετία, σύμφωνα με τη διαδικασία των παραγράφων
2 έως 3.4 του παρόντος άρθρου.
8. Σε περίπτωση εγκατάστασης της παραγράφου 2.1.β
και με την προϋπόθεση ότι ο φορέας εκμετάλλευσης
έχει υποβάλλει εμπρόθεσμα (μέχρι την 1/6/2016) την
Κοινοποίηση, είναι δυνατόν η αδειοδοτούσα αρχή, με
την επιφύλαξη της παραγράφου 3.1, να παρέχει στον φο−
ρέα εκμετάλλευσης εύλογο, κατά την κρίση της, χρόνο
για τη μεταγενέστερη προσκόμιση των τοπογραφικών
διαγραμμάτων και των χαρτών που προβλέπονται στις
παραγράφους 1α και 1.1α, εφόσον αυτό δικαιολογείται
από ειδικές περιστάσεις που καθιστούν ανέφικτη την
έγκαιρη προσκόμισή τους. Ο εύλογος χρόνος ορίζεται
μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται στις παρα−
γράφους 3.2 και 3.3.
Άρθρο 7
(άρθρο 8 οδηγίας 2012/18/ΕΕ)
Πολιτική πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων (ΠΠΜΑ)
1. Ο φορέας εκμετάλλευσης μιας εγκατάστασης κα−
ταρτίζει υποχρεωτικά, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για
εγκατάσταση ανώτερης ή κατώτερης βαθμίδας, Έκθεση
στην οποία αναφέρεται η οικεία Πολιτική Πρόληψης
Μεγάλων Ατυχημάτων (ΕΠΠΜΑ) καθώς και οι όροι και
οι μέθοδοι διασφάλισης της ορθής εφαρμογής της. Η
ΠΠΜΑ πρέπει να είναι σχεδιασμένη ώστε να διασφαλίζει
υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας και
του περιβάλλοντος και να είναι ανάλογη προς τους
κινδύνους μεγάλου ατυχήματος.
Περιλαμβάνει τους γενικούς στόχους και τις αρχές
δράσης του φορέα εκμετάλλευσης, τον ρόλο και την
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ευθύνη της διοίκησης που ασκείται από τον φορέα εκ−
μετάλλευσης, καθώς και την προσήλωση του στη διαρκή
βελτίωση του ελέγχου των κινδύνων μεγάλων ατυχημά−
των και στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας.
2. Η ΕΠΠΜΑ υποβάλλεται από τον φορέα εκμετάλλευ−
σης στην αδειοδοτούσα αρχή μαζί με το φάκελο κοινο−
ποίησης ή την εκάστοτε τροποποίησή του σύμφωνα με
την παράγραφο 1.1. (εδάφιο β) και την παράγραφο 2 του
άρθρου 6, μέσα στις ακόλουθες προθεσμίες:
α) για νέες εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην παράγραφο 2.1 (εδάφιο α) του άρθρου 6 και
β) για όλες τις άλλες εγκαταστάσεις, μέχρι την 1−6−2016,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.(εδάφιο β) του άρθρου 6.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται, εάν ο
φορέας εκμετάλλευσης έχει ήδη, πριν την 1η Ιουνίου
2015, καταρτίσει την ΕΠΠΜΑ και την έχει υποβάλλει
στην αδειοδοτούσα αρχή σύμφωνα με τις μέχρι τότε
ισχύουσες σχετικές διατάξεις και εφόσον οι πληροφο−
ρίες που περιέχονται σε αυτήν πληρούν τις απαιτήσεις
της παραγράφου 1 και έχουν παραμείνει αμετάβλητες.
4. Η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει την ΕΠΠΜΑ στις
συναρμόδιες αρχές, μαζί με τον φάκελο Κοινοποίησης
σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.3 του άρθρου 6.
5. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, ο φορέας εκμε−
τάλλευσης επανεξετάζει περιοδικά και, όταν απαιτείται,
επικαιροποιεί την ΕΠΠΜΑ, άλλως, σε κάθε περίπτωση
επικαιροποιεί την ΕΠΠΜΑ τουλάχιστον ανά πενταετία. Ο
φορέας εκμετάλλευσης υποβάλλει, χωρίς καθυστέρηση,
στην αδειοδοτούσα αρχή την επικαιροποιημένη ΕΠΠΜΑ
μαζί τον επικαιροποιημένο φάκελο Κοινοποίησης, σύμ−
φωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 6.
6. Η ΠΠΜΑ εφαρμόζεται με κατάλληλα μέσα, δομές
και σύστημα διαχείρισης ασφαλείας, σύμφωνα προς
τις απαιτήσεις του παραρτήματος III, και ανάλογα
προς τους κινδύνους μεγάλου ατυχήματος και την πο−
λυπλοκότητα της οργάνωσης ή των δραστηριοτήτων
της εγκατάστασης. Για τις εγκαταστάσεις κατώτερης
βαθμίδας, η υποχρέωση εφαρμογής της ΠΠΜΑ μπορεί
να υλοποιηθεί με άλλα κατάλληλα μέσα, δομές και συ−
στήματα διαχείρισης, ανάλογα προς τους κινδύνους
μεγάλου ατυχήματος, λαμβανομένων υπόψη των αρχών
που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.
Άρθρο 8
(άρθρο 9 οδηγίας 2012/18/ΕΕ)
Πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα
(φαινόμενο domino)
1. Η αδειοδοτούσα αρχή, με βάση τις πληροφορίες
που παρέχουν οι φορείς εκμετάλλευσης σύμφωνα με τα
άρθρα 6 και 9, ή τις τυχόν πρόσθετες πληροφορίες που
παρέχουν μετά από αίτημα της αδειοδοτούσας αρχής ή
άλλης συναρμόδιας αρχής, ή τις πληροφορίες που προ−
έκυψαν από τη διενέργεια επιθεωρήσεων σύμφωνα με
το άρθρο 19, καθορίζει, σε συνεργασία με την αρμόδια
Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφέρειας, όλες
τις εγκαταστάσεις ή ομάδες εγκαταστάσεων κατώτερης
και ανώτερης βαθμίδας όπου η επικινδυνότητα ή οι
συνέπειες μεγάλου ατυχήματος ενδέχεται να αυξάνο−
νται λόγω της γεωγραφικής θέσης και της εγγύτητας
αυτών των εγκαταστάσεων, καθώς και τους καταλόγους
επικίνδυνων ουσιών που διαθέτουν.
2. Αν η αδειοδοτούσα αρχή διαθέτει πρόσθετες πλη−
ροφορίες, πλέον αυτών που διαβίβασε ο φορέας εκ−
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μετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1
στοιχείο (η) και το άρθρο 9, κοινοποιεί τις πληροφορίες
αυτές στον εν λόγω φορέα εκμετάλλευσης, αν αυτό
απαιτείται για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
καθώς και στις συναρμόδιες αρχές.
3. Οι φορείς εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων που
αναφέρονται στην παράγραφο 1:
α) ανταλλάσσουν, μέσω της αδειοδοτούσας αρχής
κατάλληλες πληροφορίες για τις εν λόγω εγκαταστά−
σεις, με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα να συνε−
κτιμώνται δεόντως η φύση και η έκταση του συνολικού
κινδύνου μεγάλου ατυχήματος στις οικείες ΠΠΜΑ, στα
συστήματα διαχείρισης της ασφαλείας, στις μελέτες
ασφαλείας και στα εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανά−
γκης, κατά περίπτωση·
β) συνεργάζονται με την αδειοδοτούσα αρχή, το/α
οικείο/α Περιφερειακό/α Συμβούλιο/α και την Αυτοτελή
Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας
για την ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με το άρθρο 13
και των γειτονικών δραστηριοτήτων που δεν εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, καθώς και για την
παροχή πληροφοριών κατά την κατάρτιση εξωτερικών
σχεδίων έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 11
παρ. Β,
γ) ενημερώνουν σχετικά με τους κινδύνους, τις επιχει−
ρήσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρούσας
απόφασης αλλά βρίσκονται στο ίδιο βιομηχανικό πάρκο.
Η αδειοδοτούσα αρχή ενημερώνει τις συναρμόδιες
αρχές για τις ανωτέρω δράσεις που προβλέπονται στην
παράγραφο αυτή.
Άρθρο 9
(άρθρο 10 της οδηγίας 2012/18/ΕΕ)
Μελέτη Ασφαλείας
Α. Περιεχόμενο−Διαδικασία υποβολής Μελέτης Ασφα−
λείας
1. Ο φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης ανώτερης
βαθμίδας, υποχρεούται να υποβάλλει στην αδειοδοτού−
σα αρχή, μαζί με την αίτηση για τη χορήγηση άδειας
εγκατάστασης, ανανέωσης ή τροποποίησης της άδειας
αυτής, άδειας λειτουργίας ή εκμετάλλευσης ή άλλης
σχετικής έγκρισης ή βεβαίωσης σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, Μελέτη Ασφαλείας με την οποία πρέπει να
καταδεικνύεται ότι:
α) εφαρμόζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία του παραρ−
τήματος III, ΠΠΜΑ και Σύστημα Διαχείρισης της Ασφα−
λείας για την υλοποίησή της,
β) έχουν προσδιορισθεί οι κίνδυνοι μεγάλου ατυχήμα−
τος και τα σενάρια πιθανών μεγάλων ατυχημάτων και
έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη
και τον περιορισμό των συνεπειών τους στη δημόσια
υγεία και το περιβάλλον,
γ) ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η λειτουργία και η
συντήρηση κάθε μονάδας, χώρου αποθήκευσης, εξοπλι−
σμού και υποδομής που συνδέονται με τη λειτουργία
της και έχουν σχέση με τους κινδύνους μεγάλου ατυ−
χήματος εντός της εγκατάστασης, παρέχουν επαρκή
αξιοπιστία και ασφάλεια,
δ) έχουν καταρτιστεί εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανά−
γκης και παρέχουν τις πληροφορίες που καθιστούν δυ−
νατή την κατάρτιση του εξωτερικού σχεδίου έκτακτης
ανάγκης,
ε) εξασφαλίζεται επαρκής πληροφόρηση των αρμό−
διων αρχών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ώστε

να αποφασίζουν σχετικά με τη χωροθέτηση νέων δρα−
στηριοτήτων ή έργων κοντά σε υφιστάμενες εγκατα−
στάσεις,
στ) σε περίπτωση εγγύτητας της εγκατάστασης με
άλλες εγκαταστάσεις που υπάγονται στις διατάξεις
της παρούσας, έχει συνεκτιμηθεί δεόντως η φύση και η
έκταση κινδύνου ενός συνολικού ατυχήματος μεγάλης
έκτασης (φαινόμενο domino).
2. Η Μελέτη Aσφαλείας περιέχει τουλάχιστον:
α) τα στοιχεία και τις πληροφορίες που περιγράφο−
νται στα Παραρτήματα II και ΙΙΙ, αναφέροντας ονομα−
στικά και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και τους
φορείς που συμμετέχουν στην εκπόνησή της,
β) τα σενάρια ατυχημάτων που προκύπτουν από την
ανάλυση κινδύνου της εγκατάστασης και αναφέρονται
στο παράρτημα ΙΧ,
γ) το αρχικό εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, το
οποίο οριστικοποιείται μεταγενέστερα σύμφωνα με τη
διαδικασία της παραγράφου Α3 του άρθρου 11,
δ) την απαραίτητη τεκμηρίωση συμπεριλαμβανομένων
των επιστημονικών παραδοχών που έχουν χρησιμοποι−
ηθεί για την εκπόνηση της Μελέτης Ασφαλείας.
3. Η Μελέτη Ασφαλείας καθώς και κάθε μεταγενέστε−
ρη επικαιροποίησή της υποβάλλεται σε δύο (2) αντί−
γραφα σε έντυπη μορφή και δώδεκα (12) αντίγραφα σε
ψηφιακή μορφή.
3.1. Η Μελέτη Ασφαλείας υποβάλλεται μέσα στις ακό−
λουθες προθεσμίες:
α) για νέες εγκαταστάσεις, μαζί με την αίτηση ή/και
τα προαπαιτούμενα για τη χορήγηση ή τροποποίηση
της άδειας λειτουργίας ή της άδειας εκμετάλλευσης,
άλλως, εφόσον δεν υπάρχει σχετική νομοθετική πρόβλε−
ψη, πριν από την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης,
ή πριν από την υλοποίηση των τροποποιήσεων που
θα έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή του καταλόγου
επικίνδυνων ουσιών,
β) για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ανώτερης βαθ−
μίδας, η επικαιροποίηση της Μελέτης Ασφαλείας γίνεται
μέχρι την 1η Ιουνίου 2016,
γ) για τις άλλες εγκαταστάσεις, μέχρι την 1η Ιουνίου
2017.
4. Οι προηγούμενες παράγραφοι δεν εφαρμόζονται,
εάν ο φορέας εκμετάλλευσης έχει ήδη, πριν από την
1η Ιουνίου 2015 υποβάλλει τη Μελέτη Ασφαλείας στην
αδειοδοτούσα αρχή σύμφωνα με τις μέχρι τότε ισχύ−
ουσες σχετικές διατάξεις και οι πληροφορίες που πε−
ριλαμβάνονται σε αυτήν πληρούν τις παραγράφους 1
και 2 και έχουν παραμείνει αμετάβλητες.
Σε περίπτωση που η Μελέτη Ασφαλείας δεν καλύπτει
πλήρως τις απαιτήσεις των παραγράφων 1 και 2, ο φο−
ρέας εκμετάλλευσης προκειμένου να συμμορφωθεί με
αυτές, υποχρεούται, κατά την κρίση της αδειοδοτού−
σας αρχής, είτε σε απλή ενημέρωση της υποβληθεί−
σας Μελέτης Ασφαλείας είτε στην επικαιροποίησή της
σύμφωνα με την παράγραφο Δ3, με την επιφύλαξη των
προθεσμιών που προβλέπονται στην υποπαράγραφο 3.1.
και στην παράγραφο Δ4.
5. Η αδειοδοτούσα αρχή ελέγχει τυπικά αν στη Μελέτη
Ασφαλείας περιλαμβάνονται τα στοιχεία της παραγρά−
φου 2. Σε περίπτωση που διαπιστώνονται ελλείψεις η
αδειοδοτούσα αρχή μέσα σε πέντε ημέρες καλεί τον
ενδιαφερόμενο να συμπληρώσει τη Μελέτη με τα απαι−
τούμενα στοιχεία.
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Εάν διαπιστωθεί ότι η Μελέτη Ασφαλείας είναι προ−
δήλως ελλιπής, η αδειοδοτούσα αρχή επιστρέφει αμελ−
λητί τη Μελέτη στο φορέα εκμετάλλευσης με έγγραφη
σχετική αιτιολόγηση.
Β. Διαδικασία αξιολόγησης της Μελέτης Ασφαλείας
Μετά την έκδοση της άδειας εγκατάστασης, εφόσον
αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και σε
κάθε περίπτωση πριν την έκδοση της προβλεπόμενης
στην κείμενη νομοθεσία άδειας λειτουργίας της εγκα−
τάστασης ή της άδειας εκμετάλλευσης ή άλλως, εφόσον
δεν υπάρχει σχετική νομοθετική πρόβλεψη, πριν την
έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης, τηρείται η ακό−
λουθη διαδικασία αξιολόγησης της Μελέτης Ασφαλείας:
1. Η αδειοδοτούσα αρχή μετά τη διενέργεια του τυπι−
κού ελέγχου της Μελέτης Ασφαλείας σύμφωνα με την
παράγραφο Α5, διαβιβάζει μέσα σε ένα (1) μήνα από
την παραλαβή της, από ένα αντίγραφο της Μελέτης
Ασφαλείας και των στοιχείων που τη συνοδεύουν, στις
παρακάτω συναρμόδιες αρχές ώστε, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
να διατυπώνουν τυχόν σχόλια και να γνωμοδοτούν επί
του περιεχομένου της Μελέτης. Ειδικότερα η Μελέτη
Ασφαλείας διαβιβάζεται: α) στη Γενική Δ/νση Περιβαλ−
λοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ, β) στη Γενική Γραμματεία
Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού (ΥΠΟΙΑΤ) γ) στο Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και στην αρμόδια Περιφερειακή Επιθεώρηση Ασφάλειας
και Υγείας στην Εργασία, του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.), δ) στο Υπουργείο Υγείας και ε) στην
οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία. Αντίγραφο της Μελέτης
Ασφαλείας διαβιβάζεται και στην Διεύθυνση Ανάπτυξης
της Περιφέρειας για απλή ενημέρωσή της.
2. Μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την παρα−
λαβή της Μελέτης Ασφαλείας και των συνοδευτικών
στοιχείων που προβλέπονται στην παράγραφο Α2,
οι ανωτέρω συναρμόδιες αρχές ελέγχουν τη Μελέτη
Ασφαλείας συμπεριλαμβανομένου του Συστήματος Δι−
αχείρισης Ασφάλειας που προβλέπεται στο Παράρτημα
ΙΙΙ και διαβιβάζουν στην αδειοδοτούσα αρχή τις σχετικές
γνωμοδοτήσεις για τα στοιχεία της Μελέτης Ασφαλείας
που αναφέρονται σε θέματα της αρμοδιότητάς τους.
Ειδικότερη αξιολόγηση του περιεχομένου της Μελέτης
Ασφαλείας διενεργείται:
α) από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του ΥΠΟΙΑΤ,
η οποία γνωμοδοτεί και ως προς τα σενάρια ατυχη−
μάτων και την ασφαλή λειτουργία του μηχανολογικού
εξοπλισμού της εγκατάστασης, καθώς και για τα ληπτέα
προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα, και
β) από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία
γνωμοδοτεί ως προς τα αρχικά εσωτερικά σχέδια έκτα−
κτης ανάγκης, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγρά−
φου Α3 του άρθρου 11.
3. Οι προαναφερόμενες γνωμοδοτήσεις πρέπει να
είναι πλήρεις και σαφείς και να αναφέρονται στη δι−
απίστωση της πληρότητας της Μελέτης Ασφαλείας,
ώστε να είναι δυνατή η καταχώρισή της σύμφωνα με
τη διαδικασία της παραγράφου Γ. Στις γνωμοδοτήσεις
αυτές είναι δυνατόν να περιλαμβάνεται και η επιβολή
πρόσθετων όρων, καθώς και η πρόβλεψη μέτρων για
την πρόληψη ατυχημάτων μεγάλης έκτασης και τον
περιορισμό των συνεπειών τους στη δημόσια υγεία και
στο περιβάλλον.
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4. Αν οι προθεσμίες της υποπαραγράφου 2 παρέλθουν
άπρακτες για μία ή περισσότερες από τις ως άνω συ−
ναρμόδιες αρχές, η Μελέτη Ασφαλείας καταχωρίζεται
χωρίς τη/τις εν λόγω γνωμοδότηση/εις, σύμφωνα με τη
διαδικασία της παραγράφου Γ. Το ίδιο συμβαίνει και
στην περίπτωση που δεν γνωμοδοτήσει καμία από τις
ανωτέρω συναρμόδιες αρχές.
5. Συμπληρωματικά στοιχεία
Σε περίπτωση που κάποια από τις συναρμόδιες αρχές
κρίνει κατ΄ εφαρμογή της παραγράφου 2, ότι απαιτού−
νται συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά στοιχεία από τον
ενδιαφερόμενο, ενημερώνει την αδειοδοτούσα αρχή, με
κοινοποίηση στις συναρμόδιες αρχές, μέσα σε δύο (2)
μήνες από τη παραλαβή της Μελέτης Ασφαλείας, τεκμη−
ριώνοντας το σχετικό αίτημά της. Η αδειοδοτούσα αρχή
αναμένει έως τη λήξη της διμηνιαίας προθεσμίας, ώστε
να συγκεντρώσει τυχόν σχετικά αιτήματα άλλων Υπουρ−
γείων και στη συνέχεια τάσσει εύλογη προθεσμία στον
φορέα εκμετάλλευσης, προκειμένου να προσκομίσει τα
αιτούμενα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται από
τον φορέα εκμετάλλευσης στην αδειοδοτούσα αρχή σε
έντυπη και ψηφιακή μορφή ενσωματωμένα στην αρχική
Μελέτη Ασφαλείας, προκειμένου να διαβιβασθούν στη
συνέχεια στις συναρμόδιες αρχές για τελική αξιολόγηση
σύμφωνα με τη διαδικασία της υποπαραγράφου 2.
Γ. Καταχώριση Μελέτης Ασφαλείας−Θεώρηση Φακέ−
λου Κοινοποίησης
1. Μέσα σε ένα (1) μήνα,από την παρέλευση των προ−
θεσμιών που προβλέπονται στις παραγράφους Β2 και
Β5, η αδειοδοτούσα αρχή προβαίνει:
α) στην καταχώριση ή μη της Μελέτης Ασφαλείας ή
της επικαιροποίησής της καθώς και στη θεώρηση ή μη
του Φακέλου Κοινοποίησης και επιπρόσθετα,
β) στην απαγόρευση της έναρξης ή της συνέχισης
λειτουργίας της εγκατάστασης, μονάδας, ή αποθήκης,
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 18, λόγω
μη τήρησης των προθεσμιών που προβλέπονται στις
παραγράφους 2.1.(β) και 7 του άρθρου 6 και στις παρα−
γράφους Α 3.1.(β) και (γ) και Δ του παρόντος άρθρου.
1.1. Εάν κάποια από τις συναρμόδιες αρχές έχει δια−
τυπώσει αρνητική γνωμοδότηση στο πλαίσιο της αρ−
μοδιότητάς της, δεν γίνεται καταχώριση της Μελέτης
Ασφαλείας οπότε η εγκατάσταση δεν μπορεί να λει−
τουργήσει, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 4.
1.2. Σε κάθε περίπτωση η μη καταχώριση της Μελέ−
της Ασφαλείας καθώς και η μη θεώρηση του Φακέλου
Κοινοποίησης πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη
από την αδειοδοτούσα αρχή.
2. Η καταχώριση ή μη της Μελέτης Ασφαλείας καθώς
και η θεώρηση ή μη του φακέλου Κοινοποίησης γνω−
στοποιείται άμεσα εγγράφως στον φορέα εκμετάλ−
λευσης και στις συναρμόδιες αρχές που αναφέρονται
στην παράγραφο Β1.
3. Η καταχώριση της Μελέτης Ασφαλείας και η θεώ−
ρηση του φακέλου Κοινοποίησης γίνεται πριν τη χορή−
γηση της άδειας λειτουργίας και δεν συνιστά έγκριση
του περιεχομένου της, δεδομένου ότι τα στοιχεία της
μελέτης αυτής τελούν υπό διαρκή έλεγχο, συμπλήρωση
και βελτίωση.
Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
Α3.1 και ειδικότερα:
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α) για τις εγκαταστάσεις της περίπτωσης α (νέες
εγκαταστάσεις) καθώς και τις εγκαταστάσεις της πε−
ρίπτωσης γ (άλλες εγκαταστάσεις), η καταχώριση της
Μελέτης Ασφαλείας και η διενέργεια σχετικού ελέγχου
από την αδειοδοτούσα αρχή, εφόσον ο έλεγχος αυτός
προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, αποτελεί προ−
ϋπόθεση για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας τους,
σύμφωνα με την παράγραφο 4.
β) για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις (περ. β), γίνεται
η καταχώριση της Μελέτης Ασφαλείας ενώ η άδεια
λειτουργίας συνεχίζει να ισχύει ή ανανεώνεται εφόσον
αυτή έχει λήξει. Μετά την καταχώριση της Μελέτης η
αδειοδοτούσα αρχή επιβάλλει στην άδεια λειτουργίας
τους όρους, τα μέτρα και τους περιορισμούς που τυ−
χόν έχουν προκύψει από την αξιολόγηση της Μελέτης
Ασφαλείας και παρέχει στον ενδιαφερόμενο εύλογη
προθεσμία για συμμόρφωση.
4. Η καταχώριση της Μελέτης Ασφαλείας και η θε−
ώρηση του φακέλου της Κοινοποίησης, αποτελούν
απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας
λειτουργίας ή της άδειας εκμετάλλευσης ή άλλης σχε−
τικής έγκρισης, άλλως, εφόσον δεν υπάρχει σχετική
νομοθετική πρόβλεψη, για την έναρξη λειτουργίαςτης
εγκατάστασης. Σε κάθε περίπτωση στην άδεια λειτουρ−
γίας ή εκμετάλλευσης ή σε άλλη σχετική έγκριση, περι−
λαμβάνονται τυχόν πρόσθετοι όροι, μέτρα και περιορι−
σμοί που προέκυψαν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης
της Μελέτης Ασφαλείας, σύμφωνα με την παράγραφο
Β του παρόντος άρθρου.
5. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την καταχώριση της
Μελέτης Ασφαλείας, η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει
από ένα (1) αντίγραφο της Μελέτης Ασφαλείας σε ψη−
φιακή μορφή:
α) στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της
οικείας Περιφέρειας, προκειμένου αυτή να μεριμνήσει:
αα) για την ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού,
σύμφωνα με την παράγραφο 3α του άρθρου 13 και,
αβ) για την κατάρτιση του εξωτερικού σχεδίου έκτα−
κτης ανάγκης, σύμφωνα με τη παράγραφο Β του άρ−
θρου 11,
β) στη Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών της ΓΓΠΠ, η οποία μεριμνά για τη διάθεση της
Μελέτης Ασφαλείας:
βα) στην Υποστηρικτική Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων
του άρθρου 15 του Ν. 3491/2006, καθώς και
ββ) στην Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της οικείας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης και
βγ) στο Γραφείο Πολιτικής Προστασίας του οικείου
Δήμου.
Δ. Επικαιροποίηση της Μελέτης Ασφαλείας
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 10, ο φορέας εκμε−
τάλλευσης επανεξετάζει περιοδικά και, όταν χρειάζεται,
επικαιροποιεί την Μελέτη Ασφαλείας, τουλάχιστον ανά
πενταετία.
2. Ο φορέας εκμετάλλευσης επανεξετάζει και, όταν
χρειάζεται, επικαιροποιεί την Μελέτη Ασφαλείας μετά
από μεγάλο ατύχημα στην εγκατάστασή του, και οποια−
δήποτε άλλη στιγμή, με πρωτοβουλία του φορέα εκ−
μετάλλευσης ή μετά από αίτημα της αδειοδοτούσας
αρχής ή άλλης συναρμόδιας αρχής σε συνεννόηση με
την αδειοδοτούσα αρχή, όταν το δικαιολογούν νέα δε−
δομένα ή νέες τεχνολογικές γνώσεις σχετικά με την
ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης που προ−

κύπτει από την ανάλυση των ατυχημάτων ή, στο μέτρο
του δυνατού, των «παρ’ ολίγον ατυχημάτων», και της
εξέλιξης των γνώσεων σχετικά με την εκτίμηση των
κινδύνων.
3. Η επικαιροποιημένη Μελέτη Ασφαλείας διαβιβά−
ζεται χωρίς καθυστέρηση στην αδειοδοτούσα αρχή,
οπότε ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου Β
του παρόντος άρθρου.
4. Σε περίπτωση εγκατάστασης της παραγράφου
Α3.1.β και με την προϋπόθεση ότι ο φορέας εκμετάλ−
λευσης έχει υποβάλλει εμπρόθεσμα (μέχρι την 1/6/2016)
τη Μελέτη Ασφαλείας, είναι δυνατόν η αδειοδοτούσα
αρχή, με την επιφύλαξη της παραγράφου Α5, να παρέχει
στον φορέα εκμετάλλευσης εύλογο, κατά την κρίση
της, χρόνο για τη μεταγενέστερη προσκόμιση κάποιου
ή κάποιων από τα στοιχεία και δικαιολογητικά που προ−
βλέπονται στην παράγραφο Α, εφόσον αυτό δικαιολο−
γείται από ειδικές περιστάσεις που καθιστούν ανέφικτη
την έγκαιρη προσκόμισή του/τους. Ο εύλογος χρόνος
ορίζεται μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται στην
παράγραφο B (υποπαράγραφοι 2 και 5).
Άρθρο 10
(άρθρο 11 οδηγίας 2012/18/ΕΕ)
Μετατροπές εγκατάστασης, μονάδας ή αποθήκης
Σε περίπτωση μετατροπής εγκατάστασης, μονάδας,
αποθήκης συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής του
κτιριακού και μηχανολογικού εξοπλισμού, ή μετατρο−
πής της παραγωγικής διαδικασίας ή της φύσης ή της
φυσικής κατάστασης ή των ποσοτήτων επικίνδυνων
ουσιών που ενδέχεται να έχει σημαντικές συνέπειες
για κινδύνους μεγάλου ατυχήματος ή να μετατρέψουν
εγκατάσταση κατώτερης βαθμίδας σε ανώτερη ή το
αντίστροφο, ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να
επανεξετάζει και, εάν χρειάζεται, επικαιροποιεί το φάκε−
λο Kοινοποίησης, την EΠΠΜΑ, το Σύστημα Διαχείρισης
Ασφαλείας και την Mελέτη Aσφαλείας, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 9 αντίστοιχα.
Πριν από κάθε μετατροπή ο φορέας εκμετάλλευσης
υποχρεούται να ενημερώνει την αδειοδοτούσα αρχή.
Άρθρο 11
(άρθρο 12 και Παράρτημα V Μέρος 2 παρ.3 και 4
οδηγίας 2012/18/ΕΕ)
Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης
Α. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
1. Για κάθε εγκατάσταση ανώτερης βαθμίδας ο φορέ−
ας εκμετάλλευσης υποχρεούται:
α) να καταρτίζει εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης
με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται μέσα στο χώρο
της εγκατάστασης,
β) να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες στην Αυ−
τοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Πε−
ριφέρειας, ώστε αυτή να είναι σε θέση να καταρτίζει
εξωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης·
1.1. Το εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης καταρτί−
ζεται και εφαρμόζεται από τον φορέα εκμετάλλευσης,
κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζονται συνθήκες υγιεινής
και ασφάλειας της εργασίας μέσα στην εγκατάσταση,
σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του Ν. 3850/2010
και εγκρίνεται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία,
όπως ειδικότερα προβλέπεται στην υποπαράγραφο 3.
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2. Οι φορείς εκμετάλλευσης συμμορφώνονται με τις
ανωτέρω υποχρεώσεις μέσα στις ακόλουθες προθε−
σμίες:
α) για τις νέες εγκαταστάσεις, πριν από την έναρξη
της λειτουργίας τους, ή πριν από τις τροποποιήσεις
τους που θα έχουν ως αποτέλεσμα την αλλαγή του
καταλόγου επικίνδυνων ουσιών,
β) για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ανώτερης βαθ−
μίδας, έως την 1η Ιουνίου 2016, εκτός αν το εσωτερικό
σχέδιο έκτακτης ανάγκης που καταρτίζεται πριν από
την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
κείμενης σχετικής νομοθεσίας, καθώς και οι πληροφο−
ρίες που περιλαμβάνονται σε αυτό, όπως επίσης και
οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1
στοιχείο β) συμφωνούν με το παρόν άρθρο και δεν
έχουν μεταβληθεί,
γ) για τις άλλες εγκαταστάσεις, μέχρι την 1−6−2017.
3. Το εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης:
α) καταρτίζεται ύστερα από διαβούλευση με το προ−
σωπικό που απασχολείται μέσα στην εγκατάσταση,
συμπεριλαμβανομένου του σχετικού προσωπικού υπερ−
γολαβίας που εργάζεται επί μακρόν στην συγκεκριμένη
εγκατάσταση και αποστέλλεται για τυχόν σχόλια στην
οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία και,
β) οριστικοποιείται με την θετική γνωμοδότηση της
οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την πα−
ράγραφο Β2(β) του άρθρου 9.
4. Τα εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης περιέχουν
τις πληροφορίες που παρατίθενται στην παράγραφο 1
του παραρτήματος IV.
5. Ο φορέας εκμετάλλευσης πραγματοποιεί ασκήσεις
ετοιμότητας για την εφαρμογή και εκπαίδευση ως προς
τα εσωτερικά σχέδια έκτακτης ανάγκης και ειδικότερα
για την επίτευξη των στόχων που προβλέπονται στην
παράγραφο Γ1 (στοιχεία α, β και γ), απευθύνοντας σχετι−
κή πρόσκληση για συμμετοχή στην οικεία Πυροσβεστική
Υπηρεσία.
6. Οι φορείς εκμετάλλευσης έχουν υποχρέωση να
προβαίνουν σε επανεξέταση, δοκιμή και, όταν χρει−
άζεται, σε επικαιροποίηση των εσωτερικών σχεδίων
έκτακτης ανάγκης κάθε τρία (3) χρόνια και σε κάθε
περίπτωση οποτεδήποτε συμβεί σημαντική αλλαγή στη
λειτουργία της εγκατάστασης. Η επανεξέταση λαμβάνει
υπόψη τις μετατροπές στη σχετική εγκατάσταση, στους
μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης της εγκατάστασης, τις
νέες τεχνικές γνώσεις και τις γνώσεις που αφορούν
στην αντιμετώπιση ατυχημάτων μεγάλης έκτασης. Η
επικαιροποίηση των εσωτερικών σχεδίων έκτακτης ανά−
γκης πραγματοποιείται σύμφωνα με τη διαδικασία της
υποπαραγράφου 3.
6.1. Τα επικαιροποιημένα σχέδια αποστέλλονται αμελ−
λητί από την αδειοδοτούσα αρχή στην Αυτοτελή Δ/νση
Πολιτικής Προστασίας της οικείας Περιφέρειας, ώστε
αυτή να είναι σε θέση να επανεξετάζει τα εξωτερικά
σχέδια έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τις ειδικότερες
προβλέψεις της παραγράφου Β.2.
Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗ−
ΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ (ΣΑΤΑΜΕ)
Β.1. ΓΕΝΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ
Η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστα−
σίας (ΓΓΠΠ) συντονίζει τη διαδικασία αναθεώρησης/
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επικαιροποίησης του υφιστάμενου Γενικού Σχεδίου
Έκτακτης Ανάγκης για την Αντιμετώπιση Τεχνολογικών
Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης στο χώρο έξω από τις
εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας (Γενικό ΣΑΤΑΜΕ),
σύμφωνα με τους στόχους, τις κατευθύνσεις και τις
απαιτήσεις σχεδίασης που προβλέπονται στην υπ’ αριθ.
1299/2003 υπουργική απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε
το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».
Η ανωτέρω διαδικασία διενεργείται σε συνεργασία με
τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερι−
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανά−
πτυξης και Τουρισμού, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών, Υγείας, Εθνι−
κής Άμυνας, καθώς και το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού
Σώματος και άλλους κατά περίπτωση συναρμόδιους
φορείς.
Μετά την αποδοχή του Γενικού ΣΑΤΑΜΕ από όλους
τους ανωτέρω αρμόδιους φορείς κατά το μέρος που
τους αφορά και εμπλέκονται, το ΣΑΤΑΜΕ εγκρίνεται
από το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, μετά
από εισήγηση της Δ/νσης Σχεδιασμού και Αντιμετώπι−
σης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ.
Β.2. ΕΙΔΙΚΟ ΣΑΤΑΜΕ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
1. Για κάθε εγκατάσταση/ μονάδα ανώτερης βαθμίδας
η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας
Περιφέρειας, μέσα σε δύο (2) έτη από την παραλαβή
της καταχωρισμένης Μελέτης Ασφαλείας σύμφωνα με
την παράγραφο Α1β, έχει την ευθύνη, για την κατάρτιση
εξωτερικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης, αναφορικά με τα
μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται έξω από το χώρο της
συγκεκριμένης εγκατάστασης, εφεξής Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ.
2. Η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οι−
κείας Περιφέρειας, καταρτίζει το Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ σύμ−
φωνα με τις σχετικές προβλέψεις και κατευθύνσεις του
εκάστοτε υφιστάμενου Γενικού ΣΑΤΑΜΕ, ώστε το περι−
εχόμενο και η δομή του Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ να εναρμονί−
ζεται πλήρως με το Γενικό ΣΑΤΑΜΕ. Το Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ
περιλαμβάνει τις πληροφορίες που παρατίθενται στην
παράγραφο 2 του παραρτήματος IV. Για την κατάρτιση
του Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ η ανωτέρω αρχή:
α) λαμβάνει υπόψη αα) την καταχωρισμένη Μελέ−
τη Ασφαλείας συνεκτιμώντας και το ενδεχόμενο των
πολλαπλασιαστικών φαινομένων (φαινόμενο domino)
σύμφωνα με το άρθρο 8, καθώς και αβ) το οριστικό
εσωτερικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης,
β) συνεργάζεται με τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες της
οικείας Περιφέρειας και αν κρίνεται σκόπιμο και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με άλλα κατά περίπτωση
συναρμόδια Υπουργεία, οργανισμούς και φορείς συ−
μπεριλαμβανομένων των οικείων Δήμων καθώς και με
εκπρόσωπο της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και
της εγκατάστασης,
γ) δημοσιοποιεί το Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ μέσω του Περι−
φερειακού Συμβουλίου, έγκαιρα και με κάθε πρόσφορο
μέσο, έντυπο και ηλεκτρονικό, σύμφωνα με τις ειδικότε−
ρες προβλέψεις της υποπαραγράφου 2.2., ώστε το ενδι−
αφερόμενο κοινό να έχει τη δυνατότητα να διατυπώνει
τη γνώμη του, πριν την έγκριση του Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ.
2.1. Εάν οι επιπτώσεις από ένα ενδεχόμενο ατύχημα
είναι διαπεριφερειακού επιπέδου, η ανωτέρω δημοσιο−
ποίηση του Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ γίνεται μέσω των οικείων
Περιφερειακών Συμβουλίων των εν λόγω Περιφερειών.
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2.2. Για τη δημοσιοποίηση του Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ, πριν
την έγκρισή του και τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου
κοινού σε δημόσια διαβούλευση, τηρείται από το οικεί−
ο/α Περιφερειακό/α Συμβούλιο/α η ακόλουθη διαδικασία:
2.2.1. Το/α οικείο/α Περιφερειακό/α Συμβούλιο/α μέσα
σε πέντε (5) ημέρες από την παραλαβή του Ειδικού ΣΑ−
ΤΑΜΕ από την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
της οικείας Περιφέρειας, προβαίνει (ουν):
α) σε δημοσίευση με έξοδα του φορέα εκμετάλλευ−
σης, σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα ή σε μία
καθημερινή εφημερίδα εθνικής εμβέλειας:
αα) ανακοίνωσης η οποία περιλαμβάνει:
− το όνομα ή/και την εμπορική επωνυμία του φορέα
εκμετάλλευσης,
− περιγραφή της δραστηριότητας που ασκείται ή πρό−
κειται να ασκηθεί στην εγκατάσταση και την πλήρη
διεύθυνση της εγκατάστασης αυτής,
− απλή αναφορά στο περιεχόμενο του Ειδικού ΣΑ−
ΤΑΜΕ,
− γνωστοποίηση προς το ενδιαφερόμενο κοινό ότι
διαθέτει τις πληροφορίες της υποπαραγράφου 2 και ότι
πρόσβαση σε αυτές είναι ανοικτή για την ενημέρωση
του ενδιαφερόμενου κοινού και,
αβ) πρόσκλησης προς το ενδιαφερόμενο κοινό για να
λάβει γνώση του Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ και να διατυπώσει
εγγράφως απόψεις του, εφόσον το επιθυμεί, μέσα στην
προθεσμία που ορίζεται στην υποπαράγραφο 2.2.2,
β) στην ανάρτηση της ανωτέρω ανακοίνωσης και
γνωστοποίηση της δημοσίευσής της στον πίνακα ανα−
κοινώσεων της Περιφέρειας ή/και στην τηρούμενη από
την Περιφέρεια ιστοσελίδα,
γ) στην γνωστοποίηση στην αδειοδοτούσα αρχή της
Εφημερίδας ή των Εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύ−
θηκε η ως άνω ανακοίνωση,
2.2.2. Μέσα σε προθεσμία 20 ημερών από τη δημο−
σίευση της ανωτέρω ανακοίνωσης το ενδιαφερόμενο
κοινό έχει το δικαίωμα:
α) να λάβει γνώση ολοκλήρου του περιεχομένου του
Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ απευθυνόμενο είτε στο Περιφερειακό
Συμβούλιο είτε στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προ−
στασίας της Περιφέρειας και
β) να διατυπώνει εγγράφως τεκμηριωμένες απόψεις
και σχόλια επί του περιεχομένου του ΣΑΤΑΜΕ. Οι από−
ψεις αυτές και τα σχόλια κατατίθενται ή αποστέλλονται
ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στο Περιφερειακό Συμβού−
λιο και στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
της Περιφέρειας.
Μέσα στην ίδια ως άνω προθεσμία το Περιφερειακό
Συμβούλιο διατυπώνει και το ίδιο τυχόν σχόλια και τα
διαβιβάζει στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
της Περιφέρειας.
2.2.3. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω ημερομηνίας
η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέ−
ρειας μέσα σε δέκα (10) ημέρες προβαίνει στην αξιολό−
γηση των τυχόν σχολίων από τη δημόσια διαβούλευση
και στην συνέχεια εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας την έγκριση του Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ.
3. Το Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ εγκρίνεται από το Γενικό Γραμ−
ματέα Πολιτικής Προστασίας μετά από θετική εισήγηση
του οικείου Περιφερειάρχη σχετικά με τη διάθεση πό−
ρων για την υλοποίηση του ΣΑΤΑΜΕ και εφαρμόζεται με
ευθύνη της Αυτοτελούς Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας
της Περιφέρειας. Ο τρόπος αντιμετώπισης του ατυ−

χήματος, η σχετική ροή πληροφοριών, οι ρόλοι και οι
αρμοδιότητες και εν γένει η συμβολή της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης και των οικείων ΟΤΑ και η κλιμάκωση
αντιμετώπισης γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Ειδικό και στο Γενικό ΣΑΤΑΜΕ. Το Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ μετά
την έγκρισή του κοινοποιείται στο ή στα οικείο/α Πε−
ριφερειακό/ά Συμβούλιο/α για ενημέρωση του κοινού
σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ.5).
4. Η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Πε−
ριφέρειας:
α) μεριμνά για τη διενέργεια ασκήσεων ετοιμότητας
σε συνεργασία με τον φορέα εκμετάλλευσης και τους
συναρμόδιους φορείς, για την εφαρμογή και την εκπαί−
δευση στο Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ,
β) εξασφαλίζει την παροχή των πληροφοριών που
προβλέπονται στο Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ, σύμφωνα με την
παράγραφο 3α του άρθρου 13,
γ) δημοσιοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο, έντυπο ή
ηλεκτρονικό, προς όλες τις επιχειρήσεις που βρίσκο−
νται στη ζώνη ΙΙΙ− Προστασίας πληθυσμού, σύμφωνα με
το παράρτημα ΙΧ (Μέρος 3), αντίγραφα των σεναρίων
ατυχημάτων που περιλαμβάνονται στη καταχωρισμένη
Μελέτη Ασφαλείας για ενημέρωσή τους,
δ) ενημερώνει τη Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώ−
πισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας
Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) κάθε φορά που διενερ−
γούνται ασκήσεις ετοιμότητας για την εφαρμογή και
την εκπαίδευση στο Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ, αποστέλλοντας
της ταυτόχρονα και σχετική έκθεση αποτίμησης των
σχετικών ενεργειών.
4.1. To Περιφερειακό Συμβούλιο συνδράμει την Αυτοτε−
λή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας σε όλα
τα στάδια σχεδιασμού, διενέργειας και αξιολόγησης των
ασκήσεων ετοιμότητας του πληθυσμού που ενδέχεται
να προσβληθεί από ατύχημα μεγάλης έκτασης.
5. Η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περι−
φέρειας μπορεί, παραθέτοντας τους σχετικούς λόγους
και με βάση τις πληροφορίες της Μελέτης Ασφαλείας,
να αποφασίζει μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουρ−
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Δ/νσης
Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ) ότι
δεν εφαρμόζεται η υποπαράγραφος 1 σχετικά με την
υποχρέωση κατάρτισης Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ.
6. Η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οι−
κείας Περιφέρειας έχει υποχρέωση:
α) να προβαίνει σε επανεξέταση, δοκιμή και, όταν χρει−
άζεται, σε επικαιροποίηση των Ειδικών ΣΑΤΑΜΕ, κάθε
τρία (3) χρόνια και σε κάθε περίπτωση οποτεδήποτε
συμβεί σημαντική αλλαγή στη λειτουργία της εγκατά−
στασης ή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Γενικό ΣΑΤΑ−
ΜΕ. Η επανεξέταση λαμβάνει υπόψη τις μετατροπές στη
σχετική εγκατάσταση, στους μηχανισμούς έκτακτης
ανάγκης της εγκατάστασης, τις νέες τεχνικές γνώσεις
και τις γνώσεις που αφορούν στην αντιμετώπιση ατυ−
χημάτων μεγάλης έκτασης,
β) σε περίπτωση σημαντικής τροποποίησης του Ει−
δικού ΣΑΤΑΜΕ, να δημοσιοποιεί μέσω του Περιφερει−
ακού Συμβουλίου το τροποποιημένο ΣΑΤΑΜΕ έγκαιρα
με κάθε πρόσφορο μέσο, έντυπο και ηλεκτρονικό, ώστε
το ενδιαφερόμενο κοινό να έχει τη δυνατότητα να δια−
τυπώνει τη γνώμη του, σύμφωνα με τη διαδικασία της
υποπαραγράφου 2.2.
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γ) να υποβάλλει προς έγκριση τα επικαιροποιημένα,
τροποποιημένα ή αναθεωρημένα Ειδικά ΣΑΤΑΜΕ, στην
Δ/νση Σχεδιασμού 13 Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
της ΓΓΠΠ.
7. Εάν οι επιπτώσεις από ένα ενδεχόμενο ατύχημα
είναι διαπεριφερειακού επιπέδου, η διενέργεια της δη−
μόσιας διαβούλευσης πραγματοποιείται από τα οικεία
Περιφερειακά Συμβούλια σύμφωνα με τη διαδικασία της
υποπαραγράφου 2.2. Αρμόδια για το συντονισμό των
δράσεων των εμπλεκόμενων Περιφερειακών Συμβουλί−
ων ορίζεται η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας
της Περιφέρειας όπου βρίσκεται η εγκατάσταση, εκτός
εάν ορίζεται διαφορετικά στο Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ. Ο τρόπος
και οι όροι διενέργειας του συντονισμού αυτού καθορί−
ζονται από τη ΓΓΠΠ στο Γενικό ΣΑΤΑΜΕ.
Το Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ μετά την έγκρισή του κοινοποιείται
σε όλα τα εμπλεκόμενα Περιφερειακά Συμβούλια για
ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ.5).
Γ. ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΩ−
ΤΕΡΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
1. Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης εκπονούνται με βάση
τους ακόλουθους στόχους:
α) τον περιορισμό και τη θέση υπό έλεγχο περιστα−
τικών, ούτως ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις
τους και να περιορίζονται οι ζημιές που προκαλούνται
στη δημόσια υγεία, στο περιβάλλον και στην περιουσία·
β) την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων προστασίας
του ανθρώπου και του περιβάλλοντος από τις επιπτώ−
σεις ατυχημάτων μεγάλης έκτασης,
γ) την ανακοίνωση των αναγκαίων πληροφοριών στο
κοινό και στις οικείες υπηρεσίες ή αρχές της περιοχής·
δ) την αποκατάσταση του περιβάλλοντος μετά από
ατύχημα μεγάλης έκτασης.
2. Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης πρέπει να εφαρμόζο−
νται χωρίς καθυστέρηση από τον φορέα εκμετάλλευσης
και από την Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της
οικείας Περιφέρειας, κατά περίπτωση, καθώς και από τις
προβλεπόμενες συναρμόδιες αρχές που ενδεχομένως
εμπλέκονται στην εφαρμογή τους, σε περίπτωση ατυχή−
ματος μεγάλης έκτασης ή σε περίπτωση ανεξέλεγκτου
συμβάντος τέτοιου ώστε ευλόγως να αναμένεται ότι θα
καταλήξει σε ατύχημα μεγάλης έκτασης.
Άρθρο 12
(άρθρο 13 οδηγίας 2012/18/ΕΕ)
Σχεδιασμός χρήσεων γης
1. Οι αρχές που είναι αρμόδιες σύμφωνα με τις κεί−
μενες διατάξεις, για τον χωροταξικό, περιβαλλοντικό
και πολεοδομικό σχεδιασμό, μεριμνούν ώστε οι στόχοι
της πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων και του περιορι−
σμού των συνεπειών τους να λαμβάνονται υπόψη στις
πολιτικές χρήσης γης ή σε άλλες σχετικές πολιτικές.
Για την υλοποίηση των ανωτέρω στόχων ελέγχεται:
α) η ίδρυση νέων εγκαταστάσεων
β) οι μετατροπές στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 10
γ) οι χωροθετήσεις νέων έργων κοντά σε εγκαταστά−
σεις, όπως δίκτυα μεταφορών, χώροι δημόσιας χρήσης
και οικιστικές ζώνες, όταν η χωροθέτηση ή τα σχετικά
έργα ενδέχεται να προκαλέσουν ή να αυξήσουν τον
κίνδυνο ενός μεγάλου ατυχήματος είτε να επιδεινώσουν
τις επιπτώσεις του.
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2. Οι ως άνω αρμόδιες αρχές κατά τη διαμόρφωση
των πολιτικών χρήσης γης ή και των άλλων σχετικών
πολιτικών καθώς και κατά τις διαδικασίες εφαρμογής
των πολιτικών αυτών, πρέπει να συνεκτιμούν μακρο−
πρόθεσμα την ανάγκη:
α) να τηρούνται κατάλληλες αποστάσεις ασφαλεί−
ας μεταξύ των εγκαταστάσεων που καλύπτονται από
την παρούσα απόφαση και των οικιστικών ζωνών, των
κτιρίων και των χώρων δημόσιας χρήσης, των χώρων
αναψυχής και, στο μέτρο του δυνατού, του κύριου δι−
κτύου μεταφορών,
β) να προστατεύονται οι περιοχές που παρουσιάζουν
ιδιαίτερο φυσικό ενδιαφέρον ή είναι ιδιαίτερα ευαί−
σθητες και βρίσκονται κοντά σε εγκαταστάσεις που
καλύπτονται από την παρούσα απόφαση, όπου είναι
σκόπιμο, με κατάλληλες αποστάσεις ασφαλείας ή με
άλλα σχετικά μέτρα,
γ) να συνεχίζεται η λειτουργία και ο εκσυγχρονισμός
των νόμιμα υφιστάμενων εγκαταστάσεων, με τη λήψη
πρόσθετων τεχνικών μέτρων, εφόσον αυτό είναι τεχνικά
εφικτό, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 5, ώστε
να μην αυξάνεται η επικινδυνότητα για την ανθρώπινη
υγεία και το περιβάλλον.
3. Κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολι−
τικών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι φορείς
εκμετάλλευσης κατά τη διαδικασία των προβλεπόμε−
νων από την κείμενη νομοθεσία σχετικών διαδικασιών
διαβούλευσης με το κοινό, υποχρεούνται να παρέχουν
στις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές επαρκείς πλη−
ροφορίες για την επικινδυνότητα της εγκατάστασης
και τεχνικές συμβουλές σχετικά με την εν λόγω επι−
κινδυνότητα, που βασίζονται σε συγκεκριμένη για την
κάθε περίπτωση μελέτη ή γενικά κριτήρια. Κάθε φορέ−
ας εκμετάλλευσης εγκατάστασης κατώτερης βαθμίδας
υποχρεούται για τον σχεδιασμό πολιτικών χρήσεων γης
να παρέχει, κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής,
επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την επικινδυνότητα
της εγκατάστασης.
4. Οι απαιτήσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 εφαρμό−
ζονται στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4014/2011 (Α΄209)
και των κανονιστικών πράξεων που έχουν εκδοθεί κατ΄
εξουσιοδότησή του, της υπ’ αριθ. 107017/2006 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β΄ 1225) καθώς και άλλης σχε−
τικής εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.
Άρθρο 13
(άρθρο 14 και Παράρτημα V Μέρος 1 παρ.7
της οδηγίας 2012/18/ΕΕ)
Ενημέρωση του κοινού
1. Η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει στο οικείο Περι−
φερειακό Συμβούλιο για ενημέρωση του κοινού, ανά−
λογα με το χρόνο που αυτά καθίστανται διαθέσιμα, τα
στοιχεία και τις πληροφορίες που αφορούν σε όλες
τις εγκαταστάσεις ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας
και περιγράφονται στις παραγράφους 1−5 του Μέρους
1 του Παραρτήματος V.
2. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της
οικείας Περιφέρειας, όταν πρόκειται για εγκαταστά−
σεις ανώτερης βαθμίδας, ή η αρμόδια Πυροσβεστική
Υπηρεσία ή/και η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, όταν πρόκειται για εγκα−
ταστάσεις κατώτερης βαθμίδας, παρέχουν στο οικείο
Περιφερειακό Συμβούλιο, τις γενικές πληροφορίες που
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προβλέπονται στην παράγραφο 6 του Μέρους 1 του
Παραρτήματος V.
3. Σε περίπτωση εγκαταστάσεων ανώτερης βαθμίδας,
πέραν των προβλεπόμενων στις παραγράφους 1 και 2:
α) η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
της οικείας Περιφέρειας σε συνεργασία με την Δ/νση
Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της
ΓΓΠΠ οφείλει να διασφαλίζει ότι όλα τα πρόσωπα που
ενδέχεται να θιγούν από μεγάλο ατύχημα, λαμβάνουν
τακτικά και με την πλέον ενδεδειγμένη μορφή, χωρίς να
απαιτείται σχετικό αίτημα, σαφείς και εύληπτες πληρο−
φορίες σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας και την απαιτού−
μενη συμπεριφορά σε περίπτωση μεγάλου ατυχήματος.
Οι προαναφερόμενες πληροφορίες περιλαμβάνουν
τουλάχιστον τις πληροφορίες που περιγράφονται στο
Παράρτημα V (Μέρος 2, παρ. 1, 2 και 3) και παρέχονται
από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας
της οικείας Περιφέρειας κυρίως με τη διανομή ενημε−
ρωτικών φυλλαδίων, αλλά και με κάθε άλλο πρόσφορο
μέσο, σε όλα τα δημόσια κτίρια και τους χώρους δη−
μόσιας χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων
και των νοσοκομείων, καθώς και σε όλες τις γειτονικές
εγκαταστάσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8. Το μέ−
γιστο χρονικό διάστημα μεταξύ δυο ανανεώσεων της
πληροφόρησης του κοινού δεν πρέπει να υπερβαίνει
τα πέντε χρόνια.
β) Η αδειοδοτούσα αρχή, διαβιβάζει στο οικείο Περι−
φερειακό Συμβούλιο τις πληροφορίες που αναφέρονται
στην παράγραφο 4 του Μέρους 2 του Παραρτήματος V.
4. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στις ανωτέρω
παραγράφους 1, 2 και 3 πρέπει να επικαιροποιούνται
διαρκώς και επιπλέον, στις περιπτώσεις των παραγρά−
φων 1 και 2, να είναι μονίμως διαθέσιμες στο κοινό, σε
έντυπη και σε ψηφιακή μορφή με μέριμνα του οικείου
Περιφερειακού Συμβουλίου.
5. Το Περιφερειακό Συμβούλιο στο πλαίσιο ενημέρω−
σης του κοινού προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
α) Μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την παραλαβή των
πληροφοριών των παραγράφων 1, 2 και 3 (περιπ. β) και
του Ειδικού ΣΑΤΑΜΕ (άρθρο 11, παρ.Β.2, υποπαρ. 3 και
6β), μεριμνά για:
αα) τη δημοσίευση, με έξοδα του φορέα της εγκατά−
στασης, σε μία τουλάχιστον τοπική εφημερίδα ή σε μία
καθημερινή εφημερίδα εθνικής εμβέλειας, ανακοίνωσης
η οποία περιλαμβάνει:
− το όνομα ή/και την εμπορική επωνυμία του φορέα
εκμετάλλευσης,
− περιγραφή της δραστηριότητας που ασκείται ή πρό−
κειται να ασκηθεί στην εγκατάσταση και την πλήρη
διεύθυνση της εγκατάστασης αυτής
− απλή αναφορά στο περιεχόμενο των πληροφοριών
των παραγράφων 1, 2 και 3 (περιπ. β) και του Ειδικού
ΣΑΤΑΜΕ,
− γνωστοποίηση προς το κοινό ότι διαθέτει όλες τις
ανωτέρω πληροφορίες και ότι πρόσβαση σε αυτές είναι
ανοικτή για την ενημέρωση του κοινού μετά από σχετικό
αίτημα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 (περ.α),
− γνωστοποίηση της αρμόδιας αδειοδοτούσας αρχής
προς την οποία ο καθένας μπορεί να ζητά, για να λάβει
γνώση, τη θεωρημένη Κοινοποίηση, την καταχωρισμένη
Μελέτη ασφαλείας, με την επιφύλαξη των παραγράφων
7 και 7.1, καθώς και άλλες τυχόν διαθέσιμες σχετικές
πληροφορίες

αβ) την ανάρτηση της ανωτέρω ανακοίνωσης και τη
γνωστοποίηση της δημοσίευσής της στον πίνακα ανα−
κοινώσεων της Περιφέρειας ή/και στην τηρούμενη από
την Περιφέρεια ιστοσελίδα,
αγ) την γνωστοποίηση στην αδειοδοτούσα αρχή της
Εφημερίδας ή των Εφημερίδων στις οποίες δημοσιεύ−
θηκε η ως άνω ανακοίνωση,
β) εκπονεί συγκεντρωτική έκθεση για τις ενέργειες
στις οποίες έχει προβεί σχετικά με την ενημέρωση του
κοινού και την διαβιβάζει στην αδειοδοτούσα αρχή, στη
Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Ανα−
γκών της ΓΓΠΠ, στην Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής
Πολιτικής του ΥΠΕΝ, στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολι−
τικής Προστασίας της Περιφέρειας και στην αρμόδια
Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Περιφέρειας,
6. Όταν μία εγκατάσταση ανώτερης βαθμίδας ενέχει
κινδύνους ατυχημάτων μεγάλης έκτασης με διασυνο−
ριακές επιπτώσεις σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. η
αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλο−
ντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ μετά από συνεννόηση με
την Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών της ΓΓΠΠ και την αδειοδοτούσα αρχή κοινο−
ποιεί μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Κράτος
Μέλος τις απαραίτητες πληροφορίες που διαθέτει κατ΄
εφαρμογή των άρθρων 11 και 12 και προβαίνει με το εν
λόγω Κράτος Μέλος σε σχετικές διαβουλεύσεις, στο
πλαίσιο των διμερών σχέσεών τους, ως προς τα μέτρα
που θα πρέπει να λαμβάνονται και από τις δύο πλευρές
για την πρόληψη των ατυχημάτων αυτών, καθώς για
τον περιορισμό των συνεπειών τους στον άνθρωπο και
στο περιβάλλον.
Αντίστοιχα σε περίπτωση που η εγκατάσταση βρί−
σκεται στο έδαφος άλλου Κράτους Μέλους η αρμόδια
υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πο−
λιτικής του ΥΠΑΠΕΝ παραλαμβάνει μέσω του Υπουρ−
γείου Εξωτερικών τις απαραίτητες πληροφορίες από
το άλλο Κράτος Μέλος κατ΄ εφαρμογή των άρθρων
11 και 12 και τις κοινοποιεί στην Δ/νση Σχεδιασμού και
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ και στην
αδειοδοτούσα αρχή της Περιφέρειας που συνορεύει με
το όμορο κράτος Μέλος.
6.1. Όταν μια εγκατάσταση που βρίσκεται κοντά στο
έδαφος άλλου Κράτους Μέλους δεν δημιουργεί κίνδυνο
μεγάλου ατυχήματος πέραν της περιμέτρου της σύμφω−
να με το άρθρο 11 παράγραφος Β5 και, επομένως, δεν
απαιτείται Ειδικό ΣΑΤΑΜΕ, η αρμόδια υπηρεσία της Γε−
νικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ
μετά από συνεννόηση με την Δ/νση Σχεδιασμού και
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, ενημερώ−
νει μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών το άλλο Κράτος
Μέλος για την αιτιολογημένη αυτή απόφαση.
7. Η αδειοδοτούσα αρχή, θέτει στη διάθεση του κοινού
μετά από σχετικό αίτημα:
α) τον θεωρημένο φάκελο Κοινοποίησης, εκτός από
το τοπογραφικό με τις συντεταγμένες που προβλέπεται
στην παράγραφο 1α του άρθρου 6, ή/και
β) την καταχωρισμένη Μελέτη Ασφαλείας, συμπερι−
λαμβανομένου του καταλόγου των επικίνδυνων ουσιών,
με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του άρθρου 21.
7.1. Σε περίπτωση εφαρμογής της παραγράφου 3 του
άρθρου 21, ο φορέας εκμετάλλευσης υποβάλλει προς
δημοσιοποίηση στην αδειοδοτούσα αρχή, οικειοθελώς
ή μετά από αίτημά της:
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α) περίληψη μη τεχνικού περιεχομένου, η οποία περι−
λαμβάνει τουλάχιστον τις γενικές πληροφορίες σχετικά
με τους κινδύνους μεγάλων ατυχημάτων και τις πιθανές
επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον σε
περίπτωση μεγάλου ατυχήματος ή/και
β) τροποποιημένο κατάλογο των επικίνδυνων ουσιών
που υπάρχουν στην εγκατάσταση.
Σε περίπτωση που από την επικαιροποίηση της Με−
λέτης Ασφαλείας προκύπτει η ανάγκη συνακόλουθων
αλλαγών στην προβλεπόμενη Περίληψη μη τεχνικού
περιεχομένου ή στον κατάλογο των επικίνδυνων ουσιών,
ο ενδιαφερόμενος φορέας εκμετάλλευσης προβαίνει
στις δέουσες αναπροσαρμογές, ώστε η εν λόγω Περί−
ληψη ή/και ο τροποποιημένος κατάλογος να συνάδει/
ουν με το περιεχόμενο της επικαιροποιημένης Μελέτης
Ασφαλείας.
Άρθρο 14
(άρθρο 15 οδηγίας 2012/18/ΕΕ)
Δημόσια διαβούλευση και συμμετοχή
στη λήψη αποφάσεων
1. Τα ειδικά επιμέρους έργα που εντάσσονται στους
στόχους και τις απαιτήσεις του άρθρου 12 και ειδικό−
τερα:
α) ο σχεδιασμός νέων εγκαταστάσεων,
β) σημαντικές μετατροπές εγκαταστάσεων βάσει
του άρθρου 10, όταν οι προβλεπόμενες μετατροπές
υπόκεινται στις ανωτέρω απαιτήσεις και αφορούν στο
σχεδιασμό,
γ) τα νέα έργα κοντά σε εγκαταστάσεις, όταν η χω−
ροθέτηση των έργων αυτών ενδέχεται να αυξήσει τον
κίνδυνο μεγάλου ατυχήματος ή να επιδεινώσει τις επι−
πτώσεις του, υπάγονται στο καθεστώς περιβαλλοντι−
κής αδειοδότησης (απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων) σύμφωνα με το Ν.4014/2011 (Α΄209), όπως ισχύει
και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί ή εκδί−
δονται κατ΄ εξουσιοδότησή του.
1.1. Η διαδικασία και ο τρόπος ενημέρωσης του κοινού
και διαβούλευσης με το ενδιαφερόμενο κοινό κατά τη
διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης καθο−
ρίζονται στην υπ’ αριθ. 1649/45/2014 κοινή υπουργική
απόφαση (Β΄ 45), που έχει εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση
του άρθρου 19 (παρ. 9) του Ν.4014/2011, όπως ισχύει. Η
απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων δημοσιο−
ποιείται περαιτέρω με ανάρτηση στο διαδίκτυο για να
λάβει γνώση το κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 19 α του
Ν.4014/2011.
2. Για τα έργα που αναφέρονται στην παράγραφο 1
παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης του κοινού σε πε−
ριβαλλοντικές πληροφορίες που αφορούν στην περιβαλ−
λοντική άδεια, σύμφωνα με όρους και τους περιορισμούς
που προβλέπονται στην υπ’ αριθ. 11764/653/2006 κοινή
υπουργική απόφαση (Β΄327). Οι πληροφορίες αυτές κα−
θίστανται διαθέσιμες από την αρμόδια αρχή, μόνο αφού
προηγηθεί η ενημέρωση του ενδιαφερόμενου κοινού.
3. Όταν πρόκειται για σχέδια ή προγράμματα στα
οποία περιλαμβάνονται έργα που αναφέρονται στα
στοιχεία α) ή γ) της παραγράφου 1, εφαρμόζεται η δι−
αδικασία δημόσιας διαβούλευσης που προβλέπεται στην
υπ’ αριθ. 107017/2006 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1225)
και ειδικότερα στα άρθρα 7 και 8 αυτής.
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Άρθρο 15
(άρθρο 16 οδηγίας 2012/18/ΕΕ)
Πληροφορίες που παρέχει ο φορέας εκμετάλλευσης
και τα ληπτέα μέτρα μετά από μεγάλο ατύχημα
Ο φορέας εκμετάλλευσης ύστερα από ένα μεγάλο
ατύχημα υποχρεούται με τον πιο πρόσφορο και κα−
τάλληλο τρόπο:
α) να ενημερώνει άμεσα την αδειοδοτούσα αρχή, την
Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της οικείας
Περιφέρειας, τη Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης
Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ, την αρμόδια Υπηρεσία
της Γενικής Δ/νσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του
ΥΠΕΝ και το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος/Διεύ−
θυνση Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων και,
β) το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι πέραν
των τριών (3) μηνών:
β.1) να παρέχει στις ανωτέρω αρχές πληροφορίες
σχετικά με:
αα) τις συνθήκες του ατυχήματος,
αβ) τις επικίνδυνες ουσίες που ενέχονται για το ατύ−
χημα,
αγ) τα διαθέσιμα στοιχεία για την εκτίμηση των επι−
πτώσεων του ατυχήματος στην ανθρώπινη υγεία, στο
περιβάλλον και στα υλικά αγαθά,
αδ) τα ληφθέντα μέτρα έκτακτης ανάγκης,
β.2) να πληροφορεί τις προαναφερόμενες αρχές για
τα προβλεπόμενα μέτρα σχετικά με:
αα) τον μετριασμό των μεσοπρόθεσμων και μακρο−
πρόθεσμων επιδράσεων του ατυχήματος·
αβ) την αποφυγή επανάληψης ίδιου ατυχήματος·
γ) να επικαιροποιεί τις παρεχόμενες πληροφορίες, σε
περίπτωση που διεξοδικότερη διερεύνηση αποκαλύψει
πρόσθετα στοιχεία τα οποία μεταβάλλουν τις εν λόγω
πληροφορίες ή τα συμπεράσματα που έχουν προκύψει.
Άρθρο 16
(άρθρο 17 οδηγίας 2012/18/ΕΕ)
Ενέργειες των αρμοδίων αρχών
μετά από μεγάλο ατύχημα
1. Μετά από μεγάλο ατύχημα η αδειοδοτούσα αρχή
και η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της
οικείας Περιφέρειας σε συνεργασία με τις αρμόδιες
Υπηρεσίες Περιβάλλοντος της Περιφέρειας και τις
Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση, καθώς και τις αρμόδιες Υπηρεσίες Υγείας
και Εργασίας και την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία
της Περιφέρειας και:
α) εξασφαλίζουν, ότι λαμβάνονται:
αα) τα επείγοντα μέτρα που προβλέπονται στα σχέ−
δια έκτακτης ανάγκης συνεκτιμώντας και το ενδεχό−
μενο των πολλαπλασιαστικών φαινομένων (φαινόμενο
domino) καθώς και
αβ) τα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα που
κρίνονται αναγκαία για τον περιορισμό των επιπτώσεων
του ατυχήματος και την αποφυγή επανάληψής του,
β) ενημερώνουν τον/ τους ΟΤΑ της περιοχής όπου συ−
νέβη το ατύχημα καθώς και τα πρόσωπα που ενδέχεται
να πληγούν και, όπου είναι σκόπιμο, για τα μέτρα που
λαμβάνονται προκειμένου να μετριασθούν οι συνέπειες
του ατυχήματος.
2. Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της
Περιφέρειας και ενδεχομένως και άλλες συναρμόδιες
αρχές, παρακολουθεί τις ενέργειες καταστολής του
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ατυχήματος μέσα στο χώρο της εγκατάστασης και
ενημερώνει συνεχώς τη Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμε−
τώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ.
3. Η αδειοδοτούσα αρχή:
α) Συντονίζει τις προβλεπόμενες στην κείμενη νομοθε−
σία καθ΄ ύλην αρμόδιες κατά περίπτωση αρχές καθώς
και άλλες ενδεχομένως δημόσιες αρχές και φορείς προ−
κειμένου αυτές, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους:
αα) να συγκεντρώνουν, μέσω επιθεωρήσεων, ερευνών
ή με άλλο τρόπο, τις απαραίτητες πληροφορίες για την
πλήρη ανάλυση των τεχνικών, οργανωτικών και διαχει−
ριστικών πτυχών του ατυχήματος,
αβ) να προβαίνουν στις ενδεδειγμένες ενέργειες, ώστε
να διασφαλίζεται ότι ο φορέας εκμετάλλευσης λαμβάνει
τα απαιτούμενα μέτρα αποκατάστασης·
αγ) να διατυπώνουν συστάσεις για μελλοντικά προ−
ληπτικά μέτρα,
β) Διαβιβάζει τα προαναφερόμενα στοιχεία, συντάσ−
σοντας συνοπτική έκθεση, στην Αυτοτελή Διεύθυνση
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, στην Δ/νση
Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της
ΓΓΠΠ, στη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
του ΥΠΕΝ και στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του
ΥΠΟΙΑΤ.
4. Η οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία συντάσσει Ανα−
φορά Δελτίου με επικίνδυνα υλικά το οποίο αποστέλ−
λει στην αδειοδοτούσα αρχή και στη Γενική Διεύθυνση
Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ.
Άρθρο 17
(άρθρο 18 οδηγίας 2012/18/ΕΕ)
Πληροφορίες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
μετά από μεγάλο ατύχημα
1. Η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του
ΥΠΕΝ ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με
την πρόληψη και τον μετριασμό των επιπτώσεων μεγά−
λων ατυχημάτων που συνέβησαν στην Ελλάδα τα οποία
πληρούν τα κριτήρια του παραρτήματος
IV. Ειδικότερα παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα
ακόλουθα στοιχεία:
α) την ονομασία και τη διεύθυνση της αρχής που είναι
υπεύθυνη για την εκπόνηση της έκθεσης που προβλέ−
πεται στην παράγραφο 3 (περ. β) του άρθρου 16,
β) την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο του ατυ−
χήματος, καθώς και την πλήρη ονομασία του φορέα
εκμετάλλευσης και τη διεύθυνση της συγκεκριμένης
εγκατάστασης,
γ) σύντομη περιγραφή των συνθηκών του ατυχήματος,
με μνεία των ενεχόμενων επικινδύνων ουσιών που ενέ−
χονται σε αυτό και τις άμεσες επιπτώσεις στην δημόσια
υγεία και στο περιβάλλον,
δ) σύντομη περιγραφή των ληφθέντων μέτρων έκτα−
κτης ανάγκης και των απαραίτητων άμεσων προφυλά−
ξεων για την αποφυγή επανάληψης του ατυχήματος,
ε) τα αποτελέσματα της διεξαχθείσας ανάλυσης και
αξιολόγησης του ατυχήματος και τις σχετικές συστά−
σεις.
2. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο
1 παρέχονται το συντομότερο δυνατό και το αργότερο
εντός ενός έτους από την ημερομηνία του ατυχήματος,
χρησιμοποιώντας τη βάση δεδομένων που αναφέρεται
στο άρθρο 21 παράγραφος 4 της οδηγίας 2012/18/ΕΕ.
Όταν μέσα στη συγκεκριμένη προθεσμία είναι δυνατή

μόνο η παροχή προκαταρκτικών πληροφοριών σύμφωνα
με την περίπτωση (ε) της παραγράφου 1 για περίληψη
στη βάση δεδομένων, οι πληροφορίες πρέπει να επικαι−
ροποιηθούν όταν θα είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα
της περαιτέρω ανάλυσης και θα έχουν γίνει οι σχετικές
συστάσεις.
Η κοινοποίηση των πληροφοριών που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 περίπτωση (ε) μπορεί να καθυστε−
ρήσει προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση
των νομικών διαδικασιών, όταν η εν λόγω κοινοποίηση
ενδέχεται να επηρεάσει τις διαδικασίες αυτές.
3. Το έντυπο παροχής των πληροφοριών που ανα−
φέρονται στην παράγραφο 1, καταρτίζεται με τη δι−
αδικασία του άρθρου 27 παράγραφος 2 της οδηγίας
2012/18/ΕΕ.
4. Η αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Πε−
ριβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ γνωστοποιεί στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ονομασία και τη διεύθυνση
κάθε οργανισμού ή κατάλογο εμπειρογνωμόνων που
ενδεχομένως διαθέτει/ουν πληροφορίες για μεγάλα
ατυχήματα και είναι σε θέση να συμβουλεύει/ουν τις
αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών που πρέπει να
επέμβουν σε περίπτωση τέτοιου ατυχήματος.
Άρθρο 18
(άρθρο 19 οδηγίας 2012/18/ΕΕ)
Απαγόρευση λειτουργίας
1. Εάν από τη διενέργεια των επιθεωρήσεων και ελέγ−
χων που προβλέπονται στο άρθρο 19, διαπιστώνεται
ότι τα μέτρα που έλαβε ο φορέας εκμετάλλευσης για
την πρόληψη ή τον μετριασμό των κινδύνων μεγάλου
ατυχήματος, είναι σαφώς ανεπαρκή, η αδειοδοτούσα
αρχή αυτεπάγγελτα ή μετά από πρόταση των αρμόδιων
υπηρεσιών Περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένων των
Υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για περιβαλλοντική αδει−
οδότηση, των αρμόδιων Υπηρεσιών Υγείας, Εργασίας
και της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας
της Περιφέρειας, απαγορεύει την έναρξη λειτουργίας
ή την επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων, μονάδας
ή αποθήκης, ή τμήματός τους. Στην περίπτωση αυτή,
λαμβάνονται μεταξύ άλλων υπόψη και σοβαρές παρα−
λείψεις οι οποίες προσδιορίζονται στην έκθεση της
επιθεώρησης και αναφέρονται σε θέματα ανάληψης
των απαραίτητων ενεργειών για την πρόληψη ή τον
μετριασμό των ανωτέρω κινδύνων.
2. Η αδειοδοτούσα αρχή δύναται να απαγορεύει τη
λειτουργία ή την επαναλειτουργία υφιστάμενης εγκα−
τάστασης, μονάδας, ή αποθήκης, ή τμήματός τους, εάν
ο φορέας εκμετάλλευσης δεν έχει υποβάλει εμπροθέ−
σμως το φάκελο Κοινοποίησης, τη Μελέτη Ασφαλείας
ή τις λοιπές πληροφορίες και στοιχεία που απαιτούνται
σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.
3. Οι φορείς εκμετάλλευσης έχουν τη δυνατότητα
άσκησης των προβλεπόμενων από τη κείμενη νομοθεσία
ενδίκων μέσων κατά της απόφασης απαγόρευσης που
προβλέπεται στην παράγραφο 1.
Άρθρο 19
(άρθρο 20 οδηγίας 2012/18/ΕΕ)
Επιθεωρήσεις− Έλεγχοι
1. Η αδειοδοτούσα αρχή οργανώνει, κατά την κρί−
ση της, σε συνεργασία με τις προβλεπόμενες από την
κείμενη νομοθεσία καθ’ ύλην αρμόδιες αρχές Περιβάλ−
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λοντος (συμπεριλαμβανομένων των αρχών που είναι
αρμόδιες για την περιβαλλοντκή αδειοδότηση), Υγείας,
Εργασίας, Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστικής Υπη−
ρεσίας και την οικεία Περιφερειακή Χημική Υπηρεσία
του Γενικού Χημείου του Κράτους, σχέδιο επιθεωρήσε−
ων. Οι επιθεωρήσεις αυτές είναι ανεξάρτητες από την
αξιολόγηση του φακέλου Κοινοποίησης σύμφωνα με
το άρθρο 6 ή της Μελέτης Ασφαλείας σύμφωνα με το
άρθρο 9 ή άλλων μελετών και πρέπει να οργανώνονται
κατά τρόπο ώστε να επαρκούν για την προγραμματι−
σμένη και συστηματική εξέταση των τεχνικών, οργανω−
τικών και διαχειριστικών συστημάτων που εφαρμόζονται
στην εγκατάσταση, ώστε να εξασφαλίζεται ιδίως ότι:
α) ο φορέας εκμετάλλευσης να μπορεί να αποδείξει
ότι, για τις δραστηριότητες που ασκούνται στην εγκα−
τάσταση, έχει λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την
πρόληψη κάθε μεγάλου ατυχήματος,
β) ο φορέας εκμετάλλευσης να μπορεί να αποδείξει
ότι έχει προβλέψει ενδεδειγμένα μέσα για τον περιο−
ρισμό των συνεπειών μεγάλων ατυχημάτων, εντός και
εκτός του χώρου της εγκατάστασής του,
γ) τα δεδομένα και οι πληροφορίες που περιέχει ο
φάκελος Κοινοποίησης, η Μελέτη Ασφαλείας, ή άλλη
απαιτούμενη μελέτη, αποτυπώνουν επακριβώς τις συν−
θήκες στην εγκατάσταση,
δ) παρέχονται στο κοινό οι πληροφορίες για τα μέτρα
ασφαλείας σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του
άρθρου 13,
ε) ο φορέας εκμετάλλευσης λαμβάνει τα ενδεδειγμένα
μέτρα και μέσα πυροπροστασίας για την πρόληψη ή
τον περιορισμό των συνεπειών μεγάλων ατυχημάτων.
2. Όλες οι εγκαταστάσεις υπόκεινται σε σχέδιο επιθε−
ωρήσεων σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο και πρέπει
να διασφαλίζεται ότι το σχέδιο αυτό επανεξετάζεται
τακτικά και, κατά περίπτωση, επικαιροποιείται. Κάθε
σχέδιο επιθεωρήσεων περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α) γενική εκτίμηση των σημαντικών θεμάτων ασφα−
λείας,
β) τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτει το σχέδιο
επιθεωρήσεων,
γ) κατάλογο των εγκαταστάσεων που καλύπτει το
σχέδιο,
δ) κατάλογο των εγκαταστάσεων με πιθανά πολλα−
πλασιαστικά αποτελέσματα σύμφωνα με το άρθρο 8,
ε) κατάλογο των εγκαταστάσεων όπου ιδιαίτερη εξω−
τερική επικινδυνότητα ή πηγές κινδύνου θα ήταν δυνα−
τόν να αυξήσουν την επικινδυνότητα ή τις επιπτώσεις
μεγάλου ατυχήματος,
στ) διαδικασίες τακτικών επιθεωρήσεων, συμπεριλαμ−
βανομένων των προγραμμάτων τέτοιων επιθεωρήσεων
σύμφωνα με την παράγραφο 3,
ζ) διαδικασίες για τις έκτακτες επιθεωρήσεις σύμφωνα
με την παράγραφο 5,
η) θέματα σχετικά με τη συνεργασία με άλλες αρχές
που ασκούν επιθεωρήσεις στο πλαίσιο της αρμοδιό−
τητάς τους,
θ) δυνατότητα διενέργειας επιθεωρήσεων και ελέγχων
αυτοτελώς από τις συναρμόδιες αρχές στο πλαίσιο
άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.
3. Με βάση τα σχέδια επιθεωρήσεων που αναφέρονται
στην παράγραφο 2, η αδειοδοτούσα αρχή καταρτίζει,
σε τακτά χρονικά διαστήματα, προγράμματα τακτικών
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επιθεωρήσεων για όλες τις εγκαταστάσεις, συμπεριλαμ−
βανομένης της συχνότητας των επισκέψεων σε χώρους
για τους διαφορετικούς τύπους εγκαταστάσεων.
Το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών επισκέ−
ψεων σε χώρους δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος για
εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας και τα τρία (3) έτη
για εγκαταστάσεις κατώτερης βαθμίδας, εκτός αν η
αδειοδοτούσα αρχή έχει καταρτίσει πρόγραμμα επιθε−
ωρήσεων με βάση συστηματική εκτίμηση των κινδύνων
μεγάλου ατυχήματος στις αντίστοιχες εγκαταστάσεις.
4. Η συστηματική εκτίμηση των κινδύνων από τις αντί−
στοιχες εγκαταστάσεις βασίζεται τουλάχιστον στα ακό−
λουθα κριτήρια:
α) στις πιθανές επιπτώσεις των συγκεκριμένων εγκα−
ταστάσεων στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον,
β) στο ιστορικό της συμμόρφωσης μετις απαιτήσεις
της παρούσας απόφασης.
Ανάλογα με την περίπτωση, λαμβάνονται επίσης υπό−
ψη τα σχετικά ευρήματα των επιθεωρήσεων στο πλαίσιο
εφαρμογής άλλης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.
5. Οι έκτακτες επιθεωρήσεις διενεργούνται, το ταχύ−
τερο δυνατόν, για τη διερεύνηση σοβαρών καταγγε−
λιών, συμπεριλαμβανομένων τεκμηριωμένων σχετικών
αιτημάτων δημόσιων φορέων και αρχών, για μεγάλα
ατυχήματα και «παρ’ ολίγον» ατυχήματα, περιστατικά
και περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.
6. Μέσα σε τέσσερις μήνες μετά από κάθε επιθεώρη−
ση, η αδειοδοτούσα αρχή γνωστοποιεί στον φορέα της
εκμετάλλευσης τα συμπεράσματα της επιθεώρησης και
όλα τα μέτρα που έχουν προσδιορισθεί ως αναγκαία
να ληφθούν, τάσσοντας σε αυτόν εύλογη προθεσμία
συμμόρφωσης.
7. Εάν στο πλαίσιο επιθεώρησης διαπιστωθεί σημα−
ντική περίπτωση μη συμμόρφωσης με την παρούσα
απόφαση, διενεργείται πρόσθετη επιθεώρηση εντός
έξι (6) μηνών.
8. Οι επιθεωρήσεις συντονίζονται, στο μέτρο του δυ−
νατού, και συνδυάζονται, κατά περίπτωση, με τις επι−
θεωρήσεις που διενεργούνται στο πλαίσιο εφαρμογής
άλλης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.
9. Η αδειοδοτούσα αρχή καθώς και οι αρχές που είναι
συναρμόδιες για την εφαρμογή της παρούσας, έχουν
τη δυνατότητα να παρέχουν τους μηχανισμούς και τα
εργαλεία για την ανταλλαγή πείρας και την εμπέδωση
των γνώσεων, καθώς και να συμμετέχουν σε τέτοιους
μηχανισμούς σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου
ενδείκνυται.
10. Οι φορείς εκμετάλλευσης παρέχουν στην αδειο−
δοτούσα αρχή και στις συναρμόδιες αρχές κάθε ανα−
γκαία βοήθεια για να διευκολύνουν τις τελευταίες να
διενεργούν επιθεωρήσεις και να συγκεντρώνουν όλες
τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες προκειμένου να
εκτελούν τα καθήκοντά τους για τους σκοπούς της
παρούσας απόφασης και ειδικότερα για να μπορούν
στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς τους σύμφωνα με την
παρούσα απόφαση, να εκτιμούν πλήρως την πιθανότητα
μεγάλου ατυχήματος και να προσδιορίζουν την έκταση
ενδεχόμενης αυξημένης πιθανότητας ή σημαντικότερων
μεγάλων ατυχημάτων, να καταρτίζουν εξωτερικό σχέ−
διο έκτακτης ανάγκης και να λαμβάνουν υπόψη ουσίες
που ενδέχεται να χρειάζονται ειδική προσοχή λόγω
της φυσικής κατάστασης, των ιδιαίτερων συνθηκών ή
της θέσης τους.
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11. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, η αδει−
οδοτούσα αρχή, στο πλαίσιο των ελέγχων που προ−
βλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 3982/2011,
διαπιστώνει αν οι εγκαταστάσεις έχουν υλοποιηθεί σύμ−
φωνα με τα σχεδιαγράμματα της άδειας εγκατάστασης,
τα οποία είναι σε αντιστοιχία με τα σχεδιαγράμματα
της καταχωρισμένης Μελέτης Ασφαλείας ή/ και του
θεωρημένου Φακέλου Κοινοποίησης. Σε περίπτωση που
οι εγκαταστάσεις υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της
παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 3982/2011, αυτές ελέγχονται
υποχρεωτικά και σε περίπτωση που εμπίπτουν στην
υπ’ αριθ. 12684/92/2014 υπουργική απόφαση (Β΄ 3181) οι
εκ των υστέρων έλεγχοι της παρ. 2 του άρθρου 2 της
ίδιας απόφασης διενεργούνται εντός 15 ημερών από την
ενημέρωση της αδειοδοτούσας αρχής για την έναρξη
λειτουργίας τους.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού κοινοποιούνται
εγγράφως στον ενδιαφερόμενο φορέα εκμετάλλευσης.
Σε περίπτωση θετικού πορίσματος ο φορέας εκμετάλ−
λευσης δεν απαλλάσσεται από τυχόν ευθύνες του για
κατασκευαστικά και λειτουργικά θέματα, για την εφαρ−
μογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας, των
Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης και εν γένει για θέματα
διαχείρισης της ασφάλειας στην εγκατάστασή του. Σε
περίπτωση αρνητικού πορίσματος η αδειοδοτούσα αρχή
εφαρμόζει τα προβλεπόμενα στα άρθρα 21− 22 και 29
του Ν. 3982/2011.
Άρθρο 20
(άρθρο 21 οδηγίας 2012/18/ΕΕ)
Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
1. Η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του
ΥΠΕΝ ανταλλάσσει πληροφορίες με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σχετικά με την εμπειρία που έχει αποκτηθεί
όσον αφορά την πρόληψη μεγάλων ατυχημάτων και
τον περιορισμό των συνεπειών τους. Οι πληροφορίες
αφορούν κυρίως τη λειτουργικότητα των μέτρων που
προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.
2. Έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και στη συνέχεια ανά
τετραετία, η ανωτέρω Υπηρεσία υποβάλλει στην Ευρω−
παϊκή Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της
παρούσας απόφασης.
3. Για τις μονάδες που καλύπτονται από την παρούσα
απόφαση, η εν λόγω Υπηρεσία παρέχει στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) το όνομα ή την εμπορική επωνυμία του φορέα
εκμετάλλευσης και την πλήρη διεύθυνση της σχετικής
εγκατάστασης,
β) τη δραστηριότητα ή τις δραστηριότητες της εγκα−
τάστασης.
4. Τα έντυπα διαβίβασης των πληροφοριών που ανα−
φέρονται στις παραγράφους 2 και 3, καθορίζονται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2 της οδηγίας
2012/18/ΕΕ.
5. Η Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του
ΥΠΕΝ καθώς και οι λοιπές συναρμόδιες δημόσιες αρχές
που εμπλέκονται στην εφαρμογή της παρούσας απόφα−
σης, έχουν πρόσβαση στη βάση δεδομένων σχετικά με
τα ατυχήματα μεγάλης έκτασης που έχει συγκροτήσει
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που
προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 2 της οδηγίας
2012/18/ΕΕ.

Άρθρο 21
(άρθρο 22 οδηγίας 2012/18/ΕΕ)
Πρόσβαση στις πληροφορίες και εμπιστευτικότητα
1. Η αδειοδοτούσα αρχή υποχρεούται σύμφωνα με
την υπ’ αριθ. 11764/653/2006 κοινή υπουργική απόφαση
(Β΄327), για λόγους διαφάνειας, να θέτουν στη διάθεση
κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, όταν το ζητά, το
θεωρημένο φάκελο Κοινοποίησης, την καταχωρισμένη
Μελέτη Ασφαλείας, με την επιφύλαξη της παραγράφου
3, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που συγκεντρώνει
στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας απόφασης.
2. Η ανωτέρω αρχή μπορεί να αρνηθεί ή να περιορίζει
τη διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας ζητείται δυνά−
μει της παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανομένων
των πληροφοριών που συγκεντρώνονται κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 13, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις που
καθορίζονται στο άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 11764/653/2006
κοινής υπουργικής απόφασης.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 και για τους
λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 4 της υπ’ αριθ.
11764/653/2006 κοινής υπουργικής απόφασης, η αδειο−
δοτούσα αρχή, έχει τη δυνατότητα:
α) Να αρνείται τη διάθεση όλων των πληροφοριών
που περιλαμβάνονται στην καταχωρισμένη Μελέτη
Ασφαλείας, σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευ−
σης έχει ζητήσει, να δημοσιοποιούνται μόνο τα στοιχεία
που προβλέπονται στην παράγραφο 7.1 του άρθρου 13, ή
β) Να αποφασίζει να μη δημοσιοποιούνται στο κοινό
ορισμένα τμήματα της Μελέτης Ασφαλείας ή του κα−
ταλόγου επικίνδυνων ουσιών. Στην περίπτωση αυτή ο
φορέας εκμετάλλευσης προσκομίζει στην αδειοδοτούσα
αρχή, οικειοθελώς ή μετά από αίτημά της, τροποποι−
ημένη τη Μελέτη Ασφαλείας, κατά το μέρος που δεν
περιλαμβάνει τα τμήματα αυτά.
Άρθρο 22
(άρθρο 23 οδηγίας 2012/18/ΕΕ)
Πρόσβαση στη δικαιοσύνη
1. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ζητούν πληρο−
φορίες σύμφωνα με το άρθρο 13 (παρ. 7) ή το άρθρο 21
παράγραφος 1, έχουν δικαίωμα προσφυγής σύμφωνα
με την υπ’ αριθ. 11764/653/2006 κοινή υπουργική απόφα−
ση, κατά πράξεων ή παραλείψεων της αδειοδοτούσας
αρχής ως προς την ικανοποίηση του αιτήματός τους.
2. Το ενδιαφερόμενο κοινό έχει πρόσβαση στα μέσα
ένδικης προστασίας που ορίζονται στην υπ’ αριθ.
9269/470/2007 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄286), για τις
περιπτώσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 14 παράγραφος
1 της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 23
Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ
των αρμόδιων αρχών
1. Η αδειοδοτούσα αρχή μέχρι τις 31 Μαρτίου κάθε
έτους, διαβιβάζει στην αρμόδια κεντρική Υπηρεσία της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, της Γενικής Διεύθυν−
σης Περιβάλλοντος, στην οικεία Αυτοτελή Διεύθυνση
Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και στην Δ/
νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών
της ΓΓΠΠ του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν
δεδομένα του προηγουμένου έτους:
α) κατάλογο των εγκαταστάσεων που υπάγονται στη
κατώτερη βαθμίδα,
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β) κατάλογο των εγκαταστάσεων κατώτερης βαθμί−
δας που έχουν υποβάλλει τον προβλεπόμενο φάκελο
Κοινοποίησης εντός του προηγουμένου έτους,
γ) κατάλογο των εγκαταστάσεων κατώτερης βαθμί−
δας που υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής φακέλου
Κοινοποίησης αλλά δεν έχουν υποβάλλει τον εν λόγω
φάκελο,
δ) κατάλογο των εγκαταστάσεων που υπάγονται στην
ανώτερη βαθμίδα,
ε) κατάλογο των εγκαταστάσεων ανώτερης βαθμίδας
που έχουν υποβάλλει την προβλεπόμενη Μελέτη Ασφα−
λείας− φάκελο Κοινοποίησης εντός του προηγουμένου
έτους,
στ) κατάλογο των εγκαταστάσεων ανώτερης βαθ−
μίδας που υπόκεινται στην υποχρέωση υποβολής Με−
λέτης Ασφαλείας αλλά δεν έχουν υποβάλλει την εν
λόγω Μελέτη.
ζ) επιθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε εγκατα−
στάσεις ανώτερης και κατώτερης βαθμίδας
η) κατάλογο με τα «παρ’ ολίγον» ατυχήματα ή περι−
στατικά και τα αίτια πρόκλησής τους όπως αυτά προκύ−
πτουν από τις εκθέσεις ελέγχου των αρμόδιων αρχών,
θ) κατάλογο των εγκαταστάσεων ανώτερης και κα−
τώτερης βαθμίδας που έχουν παύσει οριστικά τη λει−
τουργία τους.
1.1. Το Πυροσβεστικό Σώμα διαβιβάζει στη Δ/νση Σχε−
διασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της
ΓΓΠΠ και στη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολι−
τικής του ΥΠΕΝ, καταλόγους των εγκαταστάσεων για
τις οποίες έχουν οριστικοποιηθεί τα εσωτερικά σχέδια
έκτακτης ανάγκης και διαβιβάζει μέχρι τις 31 Μαρτίου
κάθε έτους τις ασκήσεις ετοιμότητας που έχουν διε−
νεργηθεί δυνάμει του άρθρου 11 (παρ. Α3 και 5).
2. Η Δ/νση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Αναγκών της ΓΓΠΠ αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία
της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του
ΥΠΕΝ μέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους τα εξής:
α) Πληροφορίες για Σχέδια Αντιμετώπισης Τεχνολογι−
κών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης για τις αντίστοιχες
εγκαταστάσεις:
αα) που εκπονήθηκαν εντός του προηγουμένου έτους
και
αβ) που ελέγχθηκαν με ασκήσεις σε συνεργασία με
το φορέα εκμετάλλευσης και οικεία Πυροσβεστική Υπη−
ρεσία.
β) Πληροφορίες για ενέργειες ενημέρωσης του κοινού
που υλοποιήθηκαν για τη προστασία του, λόγω γειτονί−
ασης με εγκαταστάσεις που υπάγονται στις διατάξεις
της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 24
(άρθρο 28 οδηγίας 2012/18/ΕΕ)
Κυρώσεις
1. Εάν ο φορέας εκμετάλλευσης δεν υποβάλει εμπρο−
θέσμως τον φάκελο Κοινοποίησης, τη Μελέτη Ασφα−
λείας, τα Εσωτερικά Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης ή άλλα
στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της
παρούσας απόφασης, η αδειοδοτούσα αρχή μπορεί να
του επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στο άρ−
θρο 29 του Ν. 3982/2011 όπως ισχύει, για παραβίαση
των όρων ή περιορισμών που έχουν τεθεί στις άδειες
εγκατάστασης ή /και λειτουργίας μιας δραστηριότητας,
μονάδας, αποθήκης ή τμήματός τους.
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2. Κατά τα λοιπά σε όποιον γίνεται αίτιος παραβίασης
των διατάξεων της παρούσας απόφασης με πράξη ή
παράλειψη, επιβάλλονται οι αστικές, ποινικές και διοι−
κητικές κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28,29
και 30 του Ν.1650/1986, όπως ισχύουν.
3. Οι κυρώσεις που προβλέπονται στις προηγούμενες
παραγράφους επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώ−
σεις που προβλέπονται στον ισχύοντα Μεταλλευτικό
Κώδικα, καθώς και σε άλλες διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας.
4. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου η δρα−
στηριότητα προκαλεί ζημία ή άμεση απειλή ζημίας στο
περιβάλλον κατά παράβαση των διατάξεων της παρού−
σας απόφασης, φέρει περιβαλλοντική ευθύνη, η οποία
διέπεται από τις διατάξεις του Π.δ. 148/2009 (Α΄190).
Άρθρο 25
(άρθρο 6 οδηγίας 2012/18/ΕΕ)
Αρμόδια αρχή
1. Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης ορίζεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολι−
τικής/ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης σε
συνεργασία, για την εφαρμογή του άρθρου 12, με τη
Γενική Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού). Το ΥΠΕΝ στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με τις κείμε−
νες διατάξεις, διασφαλίζει τη συντονισμένη εφαρμογή
της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης από τις
εμπλεκόμενες αρχές, όπως ορίζονται στις παραγράφους
20 και 21 του άρθρου 3, ώστε να ευθυγραμμίζονται οι
σχετικές δράσεις τους με τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης.
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης,
εγκύκλιοι και κάθε τύπου οδηγίες που εκδίδονται από
την αδειοδοτούσα αρχή ή/και τις συναρμόδιες αρχές
για την εφαρμογή της παρούσας κοινής υπουργικής
απόφασης, κοινοποιούνται υποχρεωτικά στην ανωτέ−
ρω αρμόδια αρχή προκειμένου να εξετάζεται η συμ−
βατότητά τους με τις ρυθμίσεις και τους στόχους της
παρούσας απόφασης.
Άρθρο 26
(άρθρο 32 οδηγίας 2012/18/ΕΕ)
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται
α) η υπ’ αριθ. 12044/613/2007 (Β΄376) κοινή υπουργική
απόφαση, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ Β΄2259/2007,
συμπεριλαμβανομένων όλων των εγκυκλίων και οδη−
γιών που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της
παρούσας απόφασης σε εφαρμογή της ανωτέρω κοινής
υπουργικής απόφασης, καθώς και β) κάθε άλλη διάταξη
που έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα απόφαση ή
ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν.
Άρθρο 27
(Παραρτήματα Ι−VI οδηγίας 2012/18/ΕΕ)
Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας απόφασης τα Παραρτήματα Ι−ΙΧ που
ακολουθούν.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ/
;ɅɲʌɳʌʏɻʅɲȻʉɷɻɶʀɲʎͿ
ȵɅȻȾȻɁȴɉɁȵɇɃɉɇȻȵɇ
Ƀɿ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆɸʎ ʉʐʍʀɸʎ ʋʉʐ ɸʅʋʀʋʏʉʐʆ ʍʏɿʎ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ʋʉʐ ɲʋɲʌɿɽʅʉʑʆʏɲɿ ʍʏɻ
ʍʏɼʄɻϭʏʉʐʅɹʌʉʐʎϭʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎʐʋʊʃɸɿʆʏɲɿʍʏɿʎʉʌɿɲʃɹʎʋʉʍʊʏɻʏɸʎʋʉʐ
ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍʏɿʎʍʏɼʄɸʎϮʃɲɿϯʏʉʐʅɹʌʉʐʎϭ͘
Ʉʏɲʆ ʅɿɲ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆɻ ʉʐʍʀɲ ɸʅʋʀʋʏɸɿ ʍʏʉ ʅɹʌʉʎ ϭ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ ʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ ʃɲɿ
ɲʋɲʌɿɽʅɸʀʏɲɿ ɸʋʀʍɻʎ ʍʏʉ ʅɹʌʉʎ Ϯ͕ ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ ʉɿ ʉʌɿɲʃɹʎ ʋʉʍʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ
ʍʏɿʎʍʏɼʄɸʎϮʃɲɿϯʏʉʐʅɹʌʉʐʎϮ͘
ɀȵɆɃɇϭ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɸʎɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆʉʐʍɿʙʆ
Ɉʉ ʋɲʌʊʆ ʅɹʌʉʎ ʃɲʄʑʋʏɸɿ ʊʄɸʎ ʏɿʎ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆɸʎ ʉʐʍʀɸʎ ʋʉʐ ɸʅʋʀʋʏʉʐʆ ʍʏɿʎ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ
ʃɿʆɷʑʆʉʐʋʉʐɲʋɲʌɿɽʅʉʑʆʏɲɿʍʏɻʍʏɼʄɻϭ͗
ɇʏɼʄɻϭ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɸʎʃɿʆɷʑʆʉʐʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆ
ʃɲʆʉʆɿʍʅʊ;ȵȾͿɲʌɿɽ͘ϭϮϳϮͬϮϬϬϴ

ɇʏɼʄɻϮ

ɇʏɼʄɻϯ

Ƀʌɿɲʃɼʋʉʍʊʏɻʏɲ;ʏʊʆʉɿͿ
ɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆʉʐʍɿʙʆʊʋʘʎʉʌʀɺʉʆʏɲɿ
ʍʏʉɳʌɽʌʉϯʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎϭϬɶɿɲʏɻʆ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʏʘʆ
Ȱʋɲɿʏɼʍɸʘʆ
ɲʆʙʏɸʌɻʎ
ɴɲɽʅʀɷɲʎ

Ȱʋɲɿʏɼʍɸʘʆ
ʃɲʏʙʏɸʌɻʎ
ɴɲɽʅʀɷɲʎ
ɈʅɼʅɲͨȸͩͶ
ȾȻɁȴɉɁɃȻȳȻȰɈȸɁɉȳȵȻȰ
,ϭɃɂȵȻȰɇɈɃɂȻȾɃɈȸɈȰɇȾɲʏɻɶʉʌʀɲʎϭ͕ʊʄɸʎʉɿ
ʉɷʉʀɹʃɽɸʍɻʎ
,ϮɃɂȵȻȰɇɈɃɂȻȾɃɈȸɈȰɇ

ϱ

ϮϬ

ϱϬ

ϮϬϬ

ϱϬ

ϮϬϬ

Ͷ ȾɲʏɻɶʉʌʀɲʎϮ͕ʊʄɸʎʉɿʉɷʉʀɹʃɽɸʍɻʎ
Ͷ Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲʎ ϯ͕ ɹʃɽɸʍɻ ɷɿɳ ʏɻʎ ɸɿʍʋʆʉɼʎ
;ɴʄɹʋɸʍɻʅɸʀʘʍɻϳͿ

,ϯȵȻȴȻȾȸɈɃɂȻȾɃɈȸɈȰɇɈȰɃɆȳȰɁȰͲɇɈɃɍɃɉɇ
;^dKdͿɉɇɈȵɆȰȰɅɃȵɌȰɅȰɂȵȾȺȵɇȸ
^dKdȵȵȾɲʏɻɶʉʌʀɲϭ
ɈʅɼʅɲͨWͩͲ
ɌɉɇȻȾɃȻȾȻɁȴɉɁɃȻ
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WϭɲȵȾɆȸȾɈȻȾȵɇ;ɴʄɹʋɸʍɻʅɸʀʘʍɻϴͿ
Ͷ

ϭϬ

ϱϬ

ϱϬ

ϮϬϬ

ϭϬ

ϱϬ

Ȱʍʏɲɽɸʀʎɸʃʌɻʃʏɿʃɹʎɼ

Ͷ ȵʃʌɻʃʏɿʃɹʎ͕ʐʋʉɷɿɲɿʌɹʍɸɿʎϭ͘ϭ͕ϭ͘Ϯ͕ϭ͘ϯ͕ϭ͘ϱɼ
ϭ͘ϲͿɼ
Ͷ Ƀʐʍʀɸʎ ɼ ʅɸʀɶʅɲʏɲ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɸʃʌɻʃʏɿʃɹʎ
ɿɷɿʊʏɻʏɸʎ͕ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻ ʅɹɽʉɷʉ Ȱ͘ϭϰ ʏʉʐ
ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ;ȵȾͿ ɲʌɿɽ͘ϰϰϬͬϮϬϬϴ ;ɴʄɹʋɸ
ʍɻʅɸʀʘʍɻ ϵͿ ʃɲɿ ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɿʎ
ʏɳʇɸɿʎ
ʃɿʆɷʑʆʉʐ
ͨʉʌɶɲʆɿʃɳ
ʐʋɸʌʉʇɸʀɷɿɲͩ ɼ ͨɲʐʏʊɲʆʏɿɷʌʙʍɸʎ ʉʐʍʀɸʎ ɼ
ʅɸʀɶʅɲʏɲͩ

WϭɴȵȾɆȸȾɈȻȾȵɇ;ɴʄɹʋɸʍɻʅɸʀʘʍɻϴͿ
ȵʃʌɻʃʏɿʃɹʎ͕ɷɿɲʀʌɸʍɻϭ͘ϰ;ɴʄɹʋɸʍɻʅɸʀʘʍɻϭϬͿ
WϮȵɉɌȿȵȾɈȰȰȵɆȻȰ
ȵʑʔʄɸʃʏɲɲɹʌɿɲ͕ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎϭɼϮ
WϯɲȵɉɌȿȵȾɈȰȰȵɆɃȿɉɀȰɈȰ;ɴʄɹʋɸʍɻʅɸʀʘʍɻ
ϭϭ͘ϭͿ

ϭϱϬ;ʃɲɽɲʌʊͿ

ϱϬϬ;ʃɲɽɲʌʊͿ

ͨȵʑʔʄɸʃʏɲͩɲɸʌʉʄʑʅɲʏɲʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎϭɼϮ͕ʏɲ
ʉʋʉʀɲʋɸʌɿɹʖʉʐʆɸʑʔʄɸʃʏɲɲɹʌɿɲʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎϭɼ
Ϯɼɸʑʔʄɸʃʏɲʐɶʌɳʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎϭ
WϯɴȵɉɌȿȵȾɈȰȰȵɆɃȿɉɀȰɈȰ;ɴʄɹʋɸʍɻʅɸʀʘʍɻ
ϭϭ͘ϭͿ

ϱϬϬϬ;ʃɲɽɲʌʊͿ

ϱϬϬϬϬ;ʃɲɽɲʌʊͿ

ϱϬ

ϮϬϬ

ϭϬ

ϱϬ

ͨȵʑʔʄɸʃʏɲͩɲɸʌʉʄʑʅɲʏɲʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎϭɼϮ͕ʏɲ
ʉʋʉʀɲɷɸʆʋɸʌɿɹʖʉʐʆɸʑʔʄɸʃʏɲɲɹʌɿɲʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎ
ϭɼϮʉʑʏɸɸʑʔʄɸʃʏɲʐɶʌɳʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎϭ;ɴʄɹʋɸ
ʍɻʅɸʀʘʍɻϭϭ͘ϮͿ
WϰɃɂȵȻȴɏɈȻȾȰȰȵɆȻȰ
Ƀʇɸɿɷʘʏɿʃɳɲɹʌɿɲ͕ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎϭ
WϱɲȵɉɌȿȵȾɈȰɉȳɆȰ
Ͷ ȵʑʔʄɸʃʏɲʐɶʌɳʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎϭ͕ɼ
Ͷ ȵʑʔʄɸʃʏɲ ʐɶʌɳ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎ Ϯ ɼ ϯ ʏɲ ʉʋʉʀɲ
ɷɿɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʍɸ ɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲ ʐʗɻʄʊʏɸʌɻ
ɲʋʊʏʉʍɻʅɸʀʉɴʌɲʍʅʉʑʏʉʐʎ͕ɼ
Ͷ ȱʄʄɲ ʐɶʌɳ ʅɸ ʍɻʅɸʀʉ ɲʆɳʔʄɸʇɻʎ чϲϬΣ͕ ʏɲ
ʉʋʉʀɲ ɷɿɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʍɸ ɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲ
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ʐʗɻʄʊʏɸʌɻ ɲʋʊ ʏʉ ʍɻʅɸʀʉ ɴʌɲʍʅʉʑ ʏʉʐʎ
;ɴʄɹʋɸʍɻʅɸʀʘʍɻϭϮͿ

WϱɴȵɉɌȿȵȾɈȰɉȳɆȰ

ϱϬ

ϮϬϬ

ϱϬϬϬ

ϱϬϬϬϬ

ϭϬ

ϱϬ

ϱϬ

ϮϬϬ

ϱϬ

ϮϬϬ

ϱϬ

ϮϬϬ

ϭϬϬ

ϮϬϬ

Ͷ ȵʑʔʄɸʃʏɲ ʐɶʌɳ ʃɲʏɻɶʉʌɿʙʆ Ϯ ɼ ϯ ʊʋʉʐ ʉɿ
ɿɷɿɲʀʏɸʌɸʎ ʍʐʆɽɼʃɸʎ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ͕ ʊʋʘʎ
ʐʗɻʄɼ ʋʀɸʍɻ ɼ ʐʗɻʄɼ ɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲ͕
ɸʆɷɹʖɸʏɲɿ ʆɲ ʋʌʉʃɲʄɹʍʉʐʆ ʃɿʆɷʑʆʉʐʎ
ʅɸɶɳʄʉʐɲʏʐʖɼʅɲʏʉʎ͕ɼ
Ͷ ȱʄʄɲ ʐɶʌɳ ʅɸ ʍɻʅɸʀʉ ɲʆɳʔʄɸʇɻʎ чϲϬΣ͕
ʊʋʉʐ ʉɿ ɿɷɿɲʀʏɸʌɸʎ ʍʐʆɽɼʃɸʎ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ͕
ʊʋʘʎ ʐʗɻʄɼ ʋʀɸʍɻ ɼ ʐʗɻʄɼ ɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲ
ɸʆɷɹʖɸʏɲɿ ʆɲ ʋʌʉʃɲʄɹʍʉʐʆ ʃɿʆɷʑʆʉʐʎ
ʅɸɶɳʄʉʐɲʏʐʖɼʅɲʏʉʎ;ɴʄɹʋɸʍɻʅɸʀʘʍɻϭϮͿ

WϱɶȵɉɌȿȵȾɈȰɉȳɆȰ
ȵʑʔʄɸʃʏɲʐɶʌɳ͕ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎϮɼϯʋʉʐɷɸʆ
ʃɲʄʑʋʏʉʆʏɲɿɲʋʊʏɿʎWϱɲʃɲɿWϱɴ
WϲɲȰɉɈɃȰɁɈȻȴɆɏɇȵɇɃɉɇȻȵɇȾȰȻɀȵȻȳɀȰɈȰʃɲɿ
ɃɆȳȰɁȻȾȰɉɅȵɆɃɂȵȻȴȻȰ
Ȱʐʏʉɲʆʏɿɷʌʙʍɸʎʉʐʍʀɸʎʃɲɿʅɸʀɶʅɲʏɲ͕ʏʑʋʉʐȰɼ
Ȳɼʉʌɶɲʆɿʃɳʐʋɸʌʉʇɸʀɷɿɲ͕ʏʑʋʉʐȰɼȲ
WϲɴȰɉɈɃȰɁɈȻȴɆɏɇȵɇɃɉɇȻȵɇȾȰȻɀȵȻȳɀȰɈȰʃɲɿ
ɃɆȳȰɁȻȾȰɉɅȵɆɃɂȵȻȴȻȰ
Ȱʐʏʉɲʆʏɿɷʌʙʍɸʎʉʐʍʀɸʎʃɲɿʅɸʀɶʅɲʏɲ͕ʏʑʋʉʐ͕
͕ɼ&ɼʉʌɶɲʆɿʃɳʐʋɸʌʉʇɸʀɷɿɲ͕ʏʑʋʉʐ͕͕ɼ&
WϳɅɉɆɃɌɃɆȻȾȰɉȳɆȰȾȰȻɇɈȵɆȵȰ
 Ʌʐʌʉʔʉʌɿʃɳʐɶʌɳ͕ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎϭ
  Ʌʐʌʉʔʉʌɿʃɳʍʏɸʌɸɳ͕ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎϭ
WϴɃɂȵȻȴɏɈȻȾȰɉȳɆȰȾȰȻɇɈȵɆȵȰ
 Ƀʇɸɿɷʘʏɿʃɳʐɶʌɳ͕ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎϭ͕Ϯɼϯ͕ɼ
  Ƀʇɸɿɷʘʏɿʃɳʍʏɸʌɸɳ͕ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎϭ͕Ϯɼϯ

Ɉʅɼʅɲͨͩ
ȾȻɁȴɉɁɃȻȳȻȰɈɃɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁ
ȵϭȵʋɿʃʀʆɷʐʆʉɶɿɲʏʉʐɷɳʏɿʆʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ͕
ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎʉʇɹʉʎʃɿʆɷʑʆʉʐϭɼʖʌʊʆɿʉʐʃɿʆɷʑʆʉʐ
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ϭ
ȵϮȵʋɿʃʀʆɷʐʆʉɶɿɲʏʉʐɷɳʏɿʆʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ͕
ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎʖʌʊʆɿʉʐʃɿʆɷʑʆʉʐϮ

ϮϬϬ

ϱϬϬ

KϭɃʐʍʀɸʎɼʅɸʀɶʅɲʏɲʅɸɷɼʄʘʍɻ
ɸʋɿʃɿʆɷʐʆʊʏɻʏɲʎh,Ϭϭϰ

ϭϬϬ

ϱϬϬ

KϮɃʐʍʀɸʎʃɲɿʅɸʀɶʅɲʏɲʏɲʉʋʉʀɲ͕ʍɸɸʋɲʔɼʅɸ
ʏʉʆɸʌʊ͕ɸʃʄʑʉʐʆɸʑʔʄɸʃʏɲɲɹʌɿɲ͕ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎϭ

ϭϬϬ

ϱϬϬ

ϱϬ

ϮϬϬ

ɈʅɼʅɲͨKͩ
ȰȿȿɃȻȾȻɁȴɉɁɃȻ

KϯɃʐʍʀɸʎɼʅɸʀɶʅɲʏɲʅɸɷɼʄʘʍɻ
ɸʋɿʃɿʆɷʐʆʊʏɻʏɲʎh,ϬϮϵ

ɀȵɆɃɇϮ
Ⱦɲʏʉʆʉʅɲɺʊʅɸʆɸʎɸʋɿʃʀʆɷʐʆɸʎʉʐʍʀɸʎ
ɇʏɼʄɻϭ

Ȱʌɿɽʅʊʎ
^;ϭͿ


ȵʋɿʃʀʆɷʐʆɸʎʉʐʍʀɸʎ

ɇʏɼʄɻϮ

ɇʏɼʄɻϯ

Ƀʌɿɲʃɼʋʉʍʊʏɻʏɲ;ʏʊʆʉɿͿɶɿɲ
ʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼʏʘʆ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ
ʃɲʏʙʏɸʌɻʎ
ɴɲɽʅʀɷɲʎ

ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ
ɲʆʙʏɸʌɻʎ
ɴɲɽʅʀɷɲʎ

Ͷ

ϱϬϬϬ

ϭϬϬϬϬ

 Ϯ͘ Ɂɿʏʌɿʃʊɲʅʅʙʆɿʉ;ɴʄɹʋɸʍɻʅɸʀʘʍɻϭϰͿ

Ͷ

ϭϮϱϬ

ϱϬϬϬ

 ϯ͘ Ɂɿʏʌɿʃʊɲʅʅʙʆɿʉ;ɴʄɹʋɸʍɻʅɸʀʘʍɻϭϱͿ

Ͷ

ϯϱϬ

ϮϱϬϬ

 ϰ͘ Ɂɿʏʌɿʃʊɲʅʅʙʆɿʉ;ɴʄɹʋɸʍɻʅɸʀʘʍɻϭϲͿ

Ͷ

ϭϬ

ϱϬ

 ϱ͘ Ɂɿʏʌɿʃʊʃɳʄɿʉ;ɴʄɹʋɸʍɻʅɸʀʘʍɻϭϳͿ

Ͷ

ϱϬϬϬ

ϭϬϬϬϬ

 ϲ͘ Ɂɿʏʌɿʃʊʃɳʄɿʉ;ɴʄɹʋɸʍɻʅɸʀʘʍɻϭϴͿ

Ͷ

ϭϮϱϬ

ϱϬϬϬ

ϭ

Ϯ





 ϭ͘ Ɂɿʏʌɿʃʊɲʅʅʙʆɿʉ;ɴʄɹʋɸʍɻʅɸʀʘʍɻϭϯͿ

ϳ͘ Ʌɸʆʏʉʇɸʀɷɿʉ ʏʉʐ ɲʌʍɸʆɿʃʉʑ͕ ɲʌʍɸʆɿʃɿʃʊ ϭϯϬϯͲϮϴͲϮ
 ʉʇʑ;sͿɼͬʃɲɿʏɲɳʄɲʏɳʏʉʐ
ϴ͘ Ɉʌɿʉʇɸʀɷɿʉ ʏʉʐ ɲʌʍɸʆɿʃʉʑ͕ ɲʌʍɸʆɿʃʙɷɸʎ ϭϯϮϳͲϱϯͲϯ



Ϭ͕ϭ
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ʉʇʑ;ȻȻȻͿɼͬʃɲɿʏɲɳʄɲʏɳʏʉʐ

 ϵ͘
 ϭϬ͘

Ȳʌʙʅɿʉ
ɍʄʙʌɿʉ

ϳϳϮϲͲϵϱͲϲ

ϮϬ

ϭϬϬ

ϳϳϴϮͲϱϬͲϱ

ϭϬ

Ϯϱ

ϭϭ͘ ȵʆʙʍɸɿʎ
ʆɿʃɸʄʀʉʐ
ʐʋʊ ʅʉʌʔɼ Ͷ
ɸɿʍʋʆɸʑʍɿʅʘʆ ʃʊʆɸʘʆ͗ ʅʉʆʉʇɸʀɷɿʉ ʏʉʐ
ʆɿʃɸʄʀʉʐ͕ ɷɿʉʇɸʀɷɿʉ ʏʉʐ ʆɿʃɸʄʀʉʐ͕
ɽɸɿʉʑʖʉ ʆɿʃɹʄɿʉ͕ ɷɿɽɸɿʉʑʖʉ ʆɿʃɹʄɿʉ͕
ʏʌɿʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐʆɿʃɸʄʀʉʐ

 ϭϮ͘
 ϭϯ͘

Ȱɿɽʐʄɸʆʉʁʅʀʆɻ
Ɍɽʊʌɿʉ

ϭ



ϭϱϭͲϱϲͲϰ

ϭϬ

ϮϬ

ϳϳϴϮͲϰϭͲϰ

ϭϬ

ϮϬ

 ϭϰ͘ Ɍʉʌʅɲʄɷɸʓɷɻ;ʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻшϵϬйͿ

ϱϬͲϬϬͲϬ

ϱ

ϱϬ

 ϭϱ͘

ϭϯϯϯͲϳϰͲϬ

ϱ

ϱϬ

 ϭϲ͘ ɉɷʌʉʖʄʙʌɿʉ;ʐɶʌʉʋʉɿɻʅɹʆʉɲɹʌɿʉͿ

ϳϲϰϳͲϬϭͲϬ

Ϯϱ

ϮϱϬ

 ϭϳ͘ Ȱʄʃʐʄʉʅʉʄʐɴɷɿʃɹʎɸʆʙʍɸɿʎ

Ͷ

ϱ

ϱϬ

ϭϴ͘ ɉɶʌʉʋʉɿɻʅɹʆɲ
ɲɹʌɿɲ
ɸʇɲɿʌɸʏɿʃɳ Ͷ
ɸʑʔʄɸʃʏɲ͕ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎ ϭ ɼ Ϯ
;ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ
ʏʉʐ
ʐɶʌɲɸʌʀʉʐͿ ʃɲɿ ʔʐʍɿʃʊ ɲɹʌɿʉ ;ɴʄɹʋɸ
ʍɻʅɸʀʘʍɻϭϵͿ


ϱϬ

ϮϬϬ

ɉɷʌʉɶʊʆʉ

 ϭϵ͘

Ȱʃɸʏʐʄɹʆɿʉ

ϳϰͲϴϲͲϮ

ϱ

ϱϬ

 ϮϬ͘

Ȱɿɽʐʄɸʆʉʇɸʀɷɿʉ

ϳϱͲϮϭͲϴ

ϱ

ϱϬ

 Ϯϭ͘

Ʌʌʉʋʐʄɸʆʉʇɸʀɷɿʉ

ϳϱͲϱϲͲϵ

ϱ

ϱϬ

 ϮϮ͘

ɀɸɽɲʆʊʄɻ

ϲϳͲϱϲͲϭ

ϱϬϬ

ϱϬϬϬ

Ϯϯ͘ ϰ͕ ϰΖͲʅɸɽʐʄɸʆʉ ɷɿʎ ;ϮͲʖʄʘʌʉɲʆɿʄʀʆɻͿ ϭϬϭͲϭϰͲϰ
ɼͬʃɲɿɳʄɲʏɲʏɻʎʐʋʊʅʉʌʔɼʍʃʊʆɻʎ




Ϭ͕Ϭϭ



Ϭ͕ϭϱ

 Ϯϰ͘

Ȼʍʉʃʐɲʆɿʃʊʅɸɽʑʄɿʉ

ϲϮϰͲϴϯͲϵ

 Ϯϱ͘

Ƀʇʐɶʊʆʉ

ϳϳϴϮͲϰϰͲϳ

ϮϬϬ

ϮϬϬϬ

5033

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

 Ϯϲ͘ Ϯ͕ϰȴɿɿʍʉʃʐɲʆɿʃʊʏʉʄʉʐʊʄɿʉ

ϱϴϰͲϴϰͲϵ

Ϯ͕ϲȴɿɿʍʉʃʐɲʆɿʃʊʏʉʄʉʐʊʄɿʉ

ϵϭͲϬϴͲϳ

 Ϯϳ͘ Ⱦɲʌɴʉʆʐʄʉʖʄʘʌʀɷɿʉ;ʔʘʍɶɹʆɿʉͿ

ϭϬ

ϭϬϬ

ϳϱͲϰϰͲϱ

Ϭ͕ϯ

Ϭ͕ϳϱ

 Ϯϴ͘ Ȱʌʍʀʆɻ;ʐɷʌʀɷɿʉʏʉʐɲʌʍɸʆɿʃʉʑͿ

ϳϳϴϰͲϰϮͲϭ

Ϭ͕Ϯ

ϭ

 Ϯϵ͘ Ɍʘʍʔʀʆɻ;ʐɷʌʀɷɿʉʏʉʐʔʘʍʔʊʌʉʐͿ

ϳϴϬϯͲϱϭͲϮ

Ϭ͕Ϯ

ϭ

 ϯϬ͘

ȴɿʖʄʘʌʀɷɿʉʏʉʐɽɸʀʉʐ

ϭϬϱϰϱͲϵϵͲϬ 

 ϯϭ͘

Ɉʌɿʉʇɸʀɷɿʉʏʉʐɽɸʀʉʐ

ϳϰϰϲͲϭϭͲϵ

ϯϮ͘ Ʌʉʄʐʖʄʘʌʉɷɿɴɸʆɺʉʔʉʐʌɳʆɿɲ
ʃɲɿ Ͷ
ʋʉʄʐʖʄʘʌʉɷɿɴɸʆɺʉɷɿʉʇʀʆɸʎ
;ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆɻʎ ʏɻʎ dͿ͕
ɸʃʔʌɲʍʅɹʆɲ ʍɸ ɿʍʉɷʑʆɲʅɲ d
;ɴʄɹʋɸʍɻʅɸʀʘʍɻϮϬͿ

ϯϯ͘ Ɉɲ ɲʃʊʄʉʐɽɲ ȾȰɆȾȻɁɃȳɃɁȰ ɼ ʏɲ Ͷ
ʅɸʀɶʅɲʏɲʋʉʐʋɸʌɿɹʖʉʐʆʏɿʎɲʃʊʄʉʐɽɸʎ
ʃɲʌʃɿʆʉɶʊʆɸʎʉʐʍʀɸʎʍɸʍʐɶʃɸʆʏʌʙʍɸɿʎ
ɳʆʘʏʉʐϱйʃɲʏɳɴɳʌʉʎ͗



ϭ
ϭϱ

ϳϱ
Ϭ͕ϬϬϭ



Ϭ͕ϱ

Ϯ

ϮϱϬϬ

ϮϱϬϬϬ

ϰͲȰʅɿʆʉɷɿʔɲɿʆʑʄɿʉɼͬʃɲɿʏɲɳʄɲʏɳʏʉʐ͕
ɴɸʆɺʉʏʌɿʖʄʘʌʀɷɿʉ͕ ɴɸʆɺɿɷʀʆɻ ɼͬʃɲɿ ʏɲ
ɳʄɲʏɳ ʏɻʎ͕ ɷɿʎ ;ʖʄʘʌʉʅɸɽʐʄͿ ɲɿɽɹʌɲʎ͕
ʖʄʘʌʉʅɸɽʐʄʉʅɸɽʐʄɲɿɽɹʌɲʎ͕
ϭ͕ϮͲ
ɷɿɴʌʘʅʉɲɿɽɳʆɿʉ͕ ɽɸɿɿʃʊ ɷɿɲɿɽʑʄɿʉ͕
ɽɸɿɿʃʊ
ɷɿʅɸɽʑʄɿʉ͕
ɷɿʅɸɽʐʄʉʃɲʌɴɲʅʉʒʄʉʖʄʘʌʀɷɿʉ͕ ϭ͕ϮͲ
ɷɿɴʌʘʅʉͲϯͲʖʄʘʌʉʋʌʉʋɳʆɿʉ͕
ϭ͕ϮͲ
ɷɿʅɸɽʐʄʐɷʌɲɺʀʆɻ͕
ɷɿʅɸɽʐʄʉʆɿʏʌʘɺɲʅʀʆɻ͕
ɸʇɲʅɸɽʐʄʉʔʘʍʔʉʌɿʃʊ
ʏʌɿɲʅʀɷɿʉ͕
ʐɷʌɲɺʀʆɻ͕ ϮͲʆɲʔɽʐʄɲʅʀʆɻ ɼͬʃɲɿ ʏɲ
ɳʄɲʏɳ ʏɻʎ͕ ϰͲʆɿʏʌʉɷɿʔɲɿʆʑʄɿʉ ʃɲɿ ϭ͕ϯͲ
ʋʌʉʋɲʆʉʍʉʐʄʏʊʆɻ
ϯϰ͘ Ʌɸʏʌɸʄɲɿʉɸɿɷɼ
ʃɲʑʍɿʅɲ͗
ɲͿ

ʃɲɿ

ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ Ͷ

ɴɸʆɺʀʆɸʎʃɲɿʆɳʔɽɲʞ

ɴͿ ʃɻʌʉɺʀʆɻ ;ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʃɲʑʍɿʅɲ
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ɲɸʌɿʘɽʉʐʅɹʆʘʆͿʞ
ɶͿ ʋɸʏʌɹʄɲɿʉ ɸʍʘʏɸʌɿʃɼʎ ʃɲʑʍɻʎ
;ʊʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʋɸʏʌɹʄɲɿʉ
ʃʀʆɻʍɻʎ͕ ɽɹʌʅɲʆʍɻʎ ʃɲɿ ʋɸʏʌɹʄɲɿʉ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʅɸʆʉʍɸʅɸʀɶʅɲʏɲͿʞ
ɷͿ

ɴɲʌʑʅɲɺʉʑʏʞ

ɸͿ ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ
ʃɲʑʍɿʅɲ
ʋʉʐ
ɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʆ ʏʉʐʎ ʀɷɿʉʐʎ ʍʃʉʋʉʑʎ
ʃɿ ɹʖʉʐʆ ʏɿʎ ʀɷɿɸʎ ɿɷɿʊʏɻʏɸʎ͕ ʊʍʉʆ
ɲʔʉʌɳ ʏɻʆ ɸʐʔʄɸʃʏʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ʏʉʐʎ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑʎʃɿʆɷʑʆʉʐʎ͕ʅɸʏɲ
ʋʌʉʁʊʆʏɲ ʋʉʐ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏɲ
 ʍʏʉɿʖɸʀɲɲͿɹʘʎɷͿ


 ϯϱ͘

ȱʆʐɷʌɻɲʅʅʘʆʀɲ

ϳϲϲϰͲϰϭͲϳ

ϱϬ

ϮϬϬ

 ϯϲ͘

Ɉʌɿʔɽʉʌɿʉʑʖʉɴʊʌɿʉ

ϳϲϯϳͲϬϳͲϮ

ϱ

ϮϬ

 ϯϳ͘

ɉɷʌʊɽɸɿʉ

ϳϳϴϯͲϬϲͲϰ

ϱ

ϮϬ

 ϯϴ͘

Ʌɿʋɸʌɿɷʀʆɻ

ϭϭϬͲϴϵͲϰ

ϱϬ

ϮϬϬ

ϯϵ͘ ȴɿʎ;ϮͲ
ɷɿʅɸɽʐʄɲʅɿʆʉɲɿɽʐʄʉͿ;ʅɸɽʐʄʉͿɲʅʀʆɻ


ϯϬϯϬͲϰϳͲϱ

ϱϬ

ϮϬϬ

 ϰϬ͘ ϯͲ;ϮͲɲɿɽʐʄɸʇʐʄʉʇʐͿʋʌʉʋʐʄɲʅʀʆɻ

ϱϯϵϳͲϯϭͲϵ

ϱϬ

ϮϬϬ

ϮϬϬ

ϱϬϬ

ϱϬϬ

ϮϬϬϬ

ϮϬϬ

ϱϬϬ

ϱϬϬ

ϮϬϬϬ

ϰϭ͘



ɀɸʀɶʅɲʏɲ;ϮͿʐʋʉʖʄʘʌɿʙɷʉʐʎ ʆɲʏʌʀʉʐ 
ʋʉʐ ʏɲʇɿʆʉʅʉʑʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ϭ
ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ʉʇɸʀɲ ʏʉʇɿʃʊʏɻʏɲ ɶɿɲ ʏʉ
ʐɷɳʏɿʆʉ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ ,ϰϬϬ͕ ʏɲ ʉʋʉʀɲ
ʋɸʌɿɹʖʉʐʆ
ɸʆɸʌɶʊ
ʖʄʙʌɿʉ
ʍɸ
ʋɸʌɿɸʃʏɿʃʊʏɻʏɲ ʃɳʏʘ ɲʋʊ ϱй ʃɲɿ ɷɸʆ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍɸ ʃɲʅɿɳ ɲʋʊ ʏɿʎ
ɳʄʄɸʎʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎʃɿʆɷʑʆʉʐʏʉʐʅɹʌʉʐʎ
ϭʏʉʐʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ/͘

 ϰϮ͘ Ʌʌʉʋʐʄɲʅʀʆɻ;ɴʄɹʋɸʍɻʅɸʀʘʍɻϮϭͿ

ϭϬϳͲϭϬͲϴ

ϰϯ͘ Ȱʃʌʐʄɿʃʊʎ ʏʌɿʏʉʏɲɶɼʎ ɴʉʐʏʐʄɸʍʏɹʌɲʎ ϭϲϲϯͲϯϵͲϰ
;ɴʄɹʋɸʍɻʅɸʀʘʍɻϮϭͿ

ϰϰ͘ ϮͲʅɸɽʐʄʉͲϯͲɴʉʐʏɸʆʉʆɿʏʌʀʄɿʉ

;ɴʄɹʋɸ ϭϲϱϮϵͲϱϲͲϵ

5035

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)



ʍɻʅɸʀʘʍɻϮϭͿ

ϰϱ͘ ɈɸʏʌɲʒɷʌʉͲϯ͕ϱͲɷɿʅɸɽʐʄʉͲ
ϭ͕ϯ͕ϱͲ ϱϯϯͲϳϰͲϰ
ɽɸɿɲɷɿɲɺɿʆʉͲϮͲɽɸɿʊʆɻ;ʆʏɲɺʉʅɹʏͿ;ɴʄɹʋɸ
ʍɻʅɸʀʘʍɻϮϭͿ


ϭϬϬ

ϮϬϬ

ϱϬϬ

ϮϬϬϬ

ϰϳ͘ ϯͲɀɸɽʐʄʉʋʐʌɿɷʀʆɻ ;ɴʄɹʋɸ ʍɻʅɸʀʘʍɻ ϭϬϴͲϵϵͲϲ
ϮϭͿ


ϱϬϬ

ϮϬϬϬ

;ɴʄɹʋɸ ϭϬϵͲϳϬͲϲ

ϱϬϬ

ϮϬϬϬ

ϰϲ͘ Ȱʃʌʐʄɿʃʊʎ
ʅɸɽʐʄɸʍʏɹʌɲʎ
ʍɻʅɸʀʘʍɻϮϭͿ


ϰϴ͘ ϭͲɴʌʉʅʉͲϯͲʖʄʘʌʉʋʌʉʋɳʆɿʉ
ʍɻʅɸʀʘʍɻϮϭͿ


;ɴʄɹʋɸ ϵϲͲϯϯͲϯ




ɇȸɀȵȻɏɇȵȻɇɇɈɃɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻ
ϭ͘ Ƀɿ ʉʐʍʀɸʎ ʃɲɿ ʏɲ ʅɸʀɶʅɲʏɲ ʏɲʇɿʆʉʅʉʑʆʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʆ ʃɲʆʉʆɿʍʅʊ ;ȵȾͿ
ɲʌɿɽ͘ϭϮϳϮͬϮϬϬϴ͘
Ϯ͘ Ɉɲ ʅɸʀɶʅɲʏɲ ɲʆʏɿʅɸʏʘʋʀɺʉʆʏɲɿ ʊʋʘʎ ʉɿ ʃɲɽɲʌɹʎ ʉʐʍʀɸʎ͕ ʐʋʊ ʏʉʆ ʊʌʉ ʊʏɿ ʋɲʌɲʅɹʆʉʐʆ
ɸʆʏʊʎ ʏʘʆ ʉʌʀʘʆ ʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻʎ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ͕ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏɿʎ ɿɷɿʊʏɻʏɹʎ ʏʉʐʎ͕
ʍʏʉʆ ʃɲʆʉʆɿʍʅʊ ;ȵȾͿ ɲʌɿɽ͘ϭϮϳϮͬϮϬϬϴ ɼ ʍʏɻʆ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ʋʌʉʍɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐ ʍʏɻʆ ʏɸʖʆɿʃɼ
ʋʌʊʉɷʉ͕ɸʃʏʊʎɸɳʆɷʀɷɸʏɲɿɸɿɷɿʃɳʋʉʍʉʍʏɿɲʀɲʍʑʆɽɸʍɻɼɳʄʄɻʋɸʌɿɶʌɲʔɼ͘
ϯ͘ Ƀɿʉʌɿɲʃɹʎʋʉʍʊʏɻʏɸʎʋʉʐʉʌʀɺʉʆʏɲɿɲʆʘʏɹʌʘɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍɸʃɳɽɸɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ͘
Ƀɿ ʋʉʍʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʐʋʊʗɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʘʆ ʍʖɸʏɿʃʙʆ
ɳʌɽʌʘʆ ɸʀʆɲɿ ʉɿ ʅɹɶɿʍʏɸʎ ʋʉʍʊʏɻʏɸʎ ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ɸʐʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ɼ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʐʌɸɽʉʑʆ
ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ʍʏɿɶʅɼ͘ Ƀɿ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆɸʎ ʉʐʍʀɸʎ ʋʉʐ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʍɸ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʅʊʆʉ ʍɸ
ʋʉʍʊʏɻʏɸʎʏʉ ʋʉʄʑ ʀʍɸʎ ʋʌʉʎ ʏʉ Ϯйʏɻʎ ʍʖɸʏɿʃɼʎʉʌɿɲʃɼʎ ʋʉʍʊʏɻʏɲʎ ɷɸʆʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ
ʐʋʊʗɻɶɿɲʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏɻʎʍʐʆʉʄɿʃɼʎʐʋɳʌʖʉʐʍɲʎʋʉʍʊʏɻʏɲʎɸʔʊʍʉʆɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿʍɸ
ʏɹʏʉɿʉ ʍɻʅɸʀʉ ʏɻʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ͕ ʙʍʏɸ ʆɲ ʅɻʆ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʉʐʆ ʏʉ ɹʆɲʐʍʅɲ
ʅɸɶɳʄʉʐɲʏʐʖɼʅɲʏʉʎʍɸɳʄʄʉʍɻʅɸʀʉʍʏɻʆɸʆʄʊɶʘɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ͘
ϰ͘ Ⱦɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ͕ ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ ʉɿ ɲʃʊʄʉʐɽʉɿ ʃɲʆʊʆɸʎ ʋʉʐ ɷɿɹʋʉʐʆ ʏʉ ɳɽʌʉɿʍʅɲ
ɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆʉʐʍɿʙʆɼʃɲʏɻɶʉʌɿʙʆɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆʉʐʍɿʙʆ͗
ȵɳʆ ʍɸ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɷɸʆ ʐʋɳʌʖɸɿ ʅɸʅʉʆʘʅɹʆɻ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆɻ ʉʐʍʀɲ ʍɸ ʋʉʍʊʏɻʏɲ ʀʍɻ ɼ
ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ ʏʘʆ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆ ʉʌɿɲʃʙʆ ʋʉʍʉʏɼʏʘʆ͕ ɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿ ʉ ɲʃʊʄʉʐɽʉʎ ʃɲʆʊʆɲʎ
ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍɽɸʀ ʃɲʏɳ ʋʊʍʉʆ ɻ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʃɲʄʑʋʏɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɸʎɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎʉɷɻɶʀɲʎ͘
ȸ ʋɲʌʉʑʍɲ ʉɷɻɶʀɲ ɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿ ʍʏɿʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɲʆʙʏɸʌɻʎ ɴɲɽʅʀɷɲʎ ʊʏɲʆ ʏʉ
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ɳɽʌʉɿʍʅɲ͗
ƋϭͬYhϭнƋϮͬYhϮнƋϯͬYhϯнƋϰͬYhϰнƋϱͬYhϱн͙ɸʀʆɲɿʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉɲʋʊɼʀʍʉʅɸϭ͕
ʊʋʉʐƋǆсɻʋʉʍʊʏɻʏɲʏɻʎɸʋɿʃʀʆɷʐʆɻʎʉʐʍʀɲʎǆ;ɼʏɻʎʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆʉʐʍɿʙʆͿ
ʋʉʐɸʅʋʀʋʏɸɿʍʏʉʅɹʌʉʎϭɼʍʏʉʅɹʌʉʎϮʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ͕
ʃɲɿYhyсɻɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʉʌɿɲʃɼʋʉʍʊʏɻʏɲɶɿɲʏɻʆɸʋɿʃʀʆɷʐʆɻʉʐʍʀɲɼʏɻʆʃɲʏɻɶʉʌʀɲǆɲʋʊ
ʏɻʍʏɼʄɻϯʏʉʐʅɹʌʉʐʎϭɼɲʋʊʏɻʍʏɼʄɻϯʏʉʐʅɹʌʉʐʎϮʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ͘
ȸ ʋɲʌʉʑʍɲ ʉɷɻɶʀɲ ɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿ ɶɿɲ ʏɿʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʃɲʏʙʏɸʌɻʎ ɴɲɽʅʀɷɲʎ ʊʏɲʆ ʏʉ
ɳɽʌʉɿʍʅɲ͗
ƋϭͬY>ϭнƋϮͬY>ϮнƋϯͬY>ϯнƋϰͬY>ϰнƋϱͬY>ϱн͙ɸʀʆɲɿʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉɲʋʊɼʀʍʉʅɸϭ͕
ʊʋʉʐƋǆсɻʋʉʍʊʏɻʏɲʏɻʎɸʋɿʃʀʆɷʐʆɻʎʉʐʍʀɲʎǆ;ɼʏɻʎʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆʉʐʍɿʙʆͿ
ʋʉʐɸʅʋʀʋʏɸɿʍʏʉʅɹʌʉʎϭɼʍʏʉʅɹʌʉʎϮʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ͕
ʃɲɿY>yсɻɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʉʌɿɲʃɼʋʉʍʊʏɻʏɲɶɿɲʏɻʆɸʋɿʃʀʆɷʐʆɻʉʐʍʀɲɼʏɻʆʃɲʏɻɶʉʌʀɲǆɲʋʊ
ʏɻʍʏɼʄɻϮʏʉʐʅɹʌʉʐʎϭɼɲʋʊʏɻʍʏɼʄɻϮʏʉʐʅɹʌʉʐʎϮʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ͘
Ƀ ʃɲʆʊʆɲʎ ɲʐʏʊʎ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʃʏʀʅɻʍɻ ʏʘʆ ʃɿʆɷʑʆʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʐɶɸʀɲ͕ ʏʘʆ
ʃɿʆɷʑʆʘʆ ʄʊɶʘ ʔʐʍɿʃʉʖɻʅɿʃʙʆ ɿɷɿʉʏɼʏʘʆ ʏʘʆ ʉʐʍɿʙʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ʃɿʆɷʑʆʘʆ ɶɿɲ ʏʉ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ͘Ⱦɲʏɳʍʐʆɹʋɸɿɲ͕ʋʌɹʋɸɿʆɲɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʏʌɸɿʎʔʉʌɹʎ͗
ɲͿ ɶɿɲ ʏʉ ɳɽʌʉɿʍʅɲ ʏʘʆ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ ʉʐʍɿʙʆ ʋʉʐ ɲʋɲʌɿɽʅʉʑʆʏɲɿ ʍʏʉ ʅɹʌʉʎ Ϯ ʃɲɿ
ɸʅʋʀʋʏʉʐʆʍʏɻʆʃɲʏɻɶʉʌʀɲϭ͕Ϯɼϯʉʇɸʀɲʎʏʉʇɿʃʊʏɻʏɲʎ;ɹʃɽɸʍɻɷɿɳʏɻʎɸɿʍʋʆʉɼʎͿɼ
^dKd^ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲϭ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʏʘʆɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆʉʐʍɿʙʆʋʉʐɸʅʋʀʋʏʉʐʆʍʏʉʏʅɼʅɲ
,͕ʃɲʏɲʖʘʌʀʍɸɿʎ,ϭɹʘʎ,ϯʏʉʐʅɹʌʉʐʎϭʞ
ɴͿ ɶɿɲ ʏʉ ɳɽʌʉɿʍʅɲ ʏʘʆ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ ʉʐʍɿʙʆ ʋʉʐ ɲʋɲʌɿɽʅʉʑʆʏɲɿ ʍʏʉ ʅɹʌʉʎ Ϯ ʃɲɿ
ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ɸʃʌɻʃʏɿʃɳ͕ ɸʑʔʄɸʃʏɲ ɲɹʌɿɲ͕ ɸʑʔʄɸʃʏɲ ɲɸʌʉʄʑʅɲʏɲ͕ ʉʇɸɿɷʘʏɿʃɳ ɲɹʌɿɲ͕
ɸʑʔʄɸʃʏɲ ʐɶʌɳ͕ ɲʐʏʉɲʆʏɿɷʌʙʍɸʎ ʉʐʍʀɸʎ ʃɲɿ ʅɸʀɶʅɲʏɲ͕ ʉʌɶɲʆɿʃɳ ʐʋɸʌʉʇɸʀɷɿɲ͕
ʋʐʌʉʔʉʌɿʃɳ ʐɶʌɳ ʃɲɿ ʍʏɸʌɸɳ͕ ʉʇɸɿɷʘʏɿʃɳ ʐɶʌɳ ʃɲɿ ʍʏɸʌɸɳ ʃɲɿ ʏʘʆ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ
ʉʐʍɿʙʆʋʉʐɸʅʋʀʋʏʉʐʆʍʏʉʏʅɼʅɲW͕ʃɲʏɲʖʘʌʀʍɸɿʎWϭɹʘʎWϴʏʉʐʅɹʌʉʐʎϭʞ
ɶͿ ɶɿɲ ʏʉ ɳɽʌʉɿʍʅɲ ʏʘʆ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ ʉʐʍɿʙʆ ʋʉʐ ɲʋɲʌɿɽʅʉʑʆʏɲɿ ʍʏʉ ʅɹʌʉʎ Ϯ ʃɲɿ
ɸʅʋʀʋʏʉʐʆ ʍʏɿʎ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆɸʎ ɶɿɲ ʏʉ ʐɷɳʏɿʆʉ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ ʉʇɸʀɲ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ϭ͕ ʖʌʊʆɿɲ
ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ϭ ɼ ʖʌʊʆɿɲ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ϯ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ ʉʐʍɿʙʆ ʋʉʐ
ɸʅʋʀʋʏʉʐʆʍʏʉʏʅɼʅɲȵ͕ʃɲʏɲʖʘʌʀʍɸɿʎϭʃɲɿϮʏʉʐʅɹʌʉʐʎϭ͘
Ƀɿʍʖɸʏɿʃɹʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎʉɷɻɶʀɲʎɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿʊʏɲʆʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸɲʋʊʏɲʘʎ
ɳʆʘɲɽʌʉʀʍʅɲʏɲɲͿ͕ɴͿɼɶͿɸʀʆɲɿʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉɼʀʍʉʏʉʐϭ͘
ϱ͘ ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ ʉʐʍɿʙʆ ʋʉʐ ɷɸʆ ɸʅʋʀʋʏʉʐʆ ʍʏʉʆ ʃɲʆʉʆɿʍʅʊ ;ȵȾͿ
ɲʌɿɽ͘ϭϮϳϮͬϮϬϬϴ͕ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʏʘʆɲʋʉɴʄɼʏʘʆ͕ʏɲʉʋʉʀɲɸʆʏʉʑʏʉɿʎʐʋɳʌʖʉʐʆ͕
ɼ ɸʆɷɹʖɸʏɲɿ ʆɲ ʐʋɳʌʖʉʐʆ͕ ʍɸ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʃɲɿ ʋʉʐ ɸʅʔɲʆʀɺʉʐʆ͕ ɼ ɸʆɷɹʖɸʏɲɿ ʆɲ
ɸʅʔɲʆʀʍʉʐʆ͕ʐʋʊʏɿʎʍʐʆɽɼʃɸʎʋʉʐɸʋɿʃʌɲʏʉʑʆʍʏɻɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ͕ɿʍʉɷʑʆɲʅɸʎɿɷɿʊʏɻʏɸʎ
ʊʍʉʆ ɲʔʉʌɳ ʏɻ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʋʌʊʃʄɻʍɻʎ ʅɸɶɳʄʘʆ ɲʏʐʖɻʅɳʏʘʆ͕ ʉɿ ɸʆ ʄʊɶʘ ʉʐʍʀɸʎ ʃɲɿ
ʅɸʀɶʅɲʏɲ ʃɲʏɲʏɳʍʍʉʆʏɲɿ ʋʌʉʍʘʌɿʆɳ ʍʏɻʆ ʋɲʌɸʅʔɸʌɹʍʏɸʌɻ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ɼ
ʃɲʏʉʆʉʅɲɺʊʅɸʆɻ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆɻ ʉʐʍʀɲ ɻ ʉʋʉʀɲ ɸʅʋʀʋʏɸɿ ʍʏʉ ʋɸɷʀʉ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏɻʎ
ʋɲʌʉʑʍɲʎʉɷɻɶʀɲʎ͘
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ϲ͘ ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ ʉʐʍɿʙʆ ʅɸ ɿɷɿʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ ɸʋɿʏʌɹʋʉʐʆ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻ ʍɸ
ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎʏɻʎʅɿɲʎʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ͕ɶɿɲʏʉʐʎʍʃʉʋʉʑʎʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎʉɷɻɶʀɲʎɿʍʖʑʉʐʆʉɿ
ʖɲʅɻʄʊʏɸʌɸʎ ʉʌɿɲʃɹʎ ʋʉʍʊʏɻʏɸʎ͘ ɏʍʏʊʍʉ͕ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐ ʃɲʆʊʆɲ ʃɲʏɳ ʏɻ
ʍɻʅɸʀʘʍɻ ϰ ɽɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɻ ʉʌɿɲʃɼ ʋʉʍʊʏɻʏɲ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ʉʅɳɷɲ ʃɲʏɻɶʉʌɿʙʆ ʏʘʆ
ʍʏʉɿʖɸʀʘʆɲͿ͕ɴͿʃɲɿɶͿʏɻʎʍɻʅɸʀʘʍɻʎϰ͕ʋʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍʏɻʍʖɸʏɿʃɼʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻ͘
ϳ͘ Ƀɿ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆɸʎ ʉʐʍʀɸʎ ʋʉʐ ɸʅʋʀʋʏʉʐʆ ʍʏɻʆ ʉʇɸʀɲʎ ʏʉʇɿʃʊʏɻʏɲʎ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ϯ ʅɸ ɹʃɽɸʍɻ
ɷɿɳ ʏʉʐ ʍʏʊʅɲʏʉʎ ;, ϯϬϭͿ ɸʅʋʀʋʏʉʐʆ ʍʏɻʆ ʃɲʏɲʖʙʌɿʍɻ ,Ϯ Ƀʇɸʀɲʎ ʏʉʇɿʃʊʏɻʏɲʎ ʍʏɿʎ
ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʊʋʉʐ ɷɸʆʋʌʉʃʑʋʏɸɿʉʇɸʀɲ ʏʉʇɿʃʊʏɻʏɲʉʑʏɸ ɷɿɳʏɻʎ ɸɿʍʋʆʉɼʎʉʑʏɸ ɷɿɳ ʏʉʐ
ɷɹʌʅɲʏʉʎ͕ ɶɿɲ ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ ʄʊɶʘ ɹʄʄɸɿʗɻʎ ɸʋɲʌʃʙʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʏʉʇɿʃʊʏɻʏɲ ʍɸ
ɹʃɽɸʍɻɷɿɳʏɻʎɸɿʍʋʆʉɼʎɼɷɿɳʏʉʐɷɹʌʅɲʏʉʎ͘
ϴ͘ ɇʏɻʆ ʏɳʇɻ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ͨɸʃʌɻʃʏɿʃɳͩ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʏɲ ɸʃʌɻʃʏɿʃɳ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲ ɴʄɹʋɸ
ʋɲʌɳʌʏɻʅɲ ϭ ɸʆʊʏɻʏɲ Ϯ͘ϭ ʏʉʐ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ;ȵȾͿ ɲʌɿɽ͘ϭϮϳϮͬϮϬϬϴ͘ ȵɳʆ ɸʀʆɲɿ ɶʆʘʍʏɼ ɻ
ʋʉʍʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ɸʃʌɻʃʏɿʃɼʎ ʉʐʍʀɲʎ ɼ ʏʉʐ ɸʃʌɻʃʏɿʃʉʑ ʅɸʀɶʅɲʏʉʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʏʉ
ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ͕ɲʐʏɼɻʋʉʍʊʏɻʏɲʋʉʐ ʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿʐʋʊʗɻɶɿɲʏʉʐʎʍʃʉʋʉʑʎʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎ
ʉɷɻɶʀɲʎ͘ ȵɳʆ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ɶʆʘʍʏɼ ɻ ʋʉʍʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ɸʃʌɻʃʏɿʃɼʎ ʉʐʍʀɲʎ ɼ ʏʉʐ ɸʃʌɻʃʏɿʃʉʑ
ʅɸʀɶʅɲʏʉʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʏʉ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ͕ ʉʄʊʃʄɻʌʉ ʏʉ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ɸʃʌɻʃʏɿʃɼ
ʉʐʍʀɲɶɿɲʏʉʐʎʍʃʉʋʉʑʎʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎʉɷɻɶʀɲʎ͘
ϵ͘

ȴʉʃɿʅɹʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ɸʃʌɻʃʏɿʃɹʎ ɿɷɿʊʏɻʏɸʎ ʏʘʆ ʉʐʍɿʙʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ʅɸɿɶʅɳʏʘʆ ɸʀʆɲɿ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎ
ʅʊʆʉʆɸɳʆɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲɸʄɹɶʖʉʐʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʋʌʉʍɳʌʏɻʅɲϲʅɹʌʉʎϯʍʏɿʎʍʐʍʏɳʍɸɿʎ
ʏʘʆȸʆʘʅɹʆʘʆȵɽʆʙʆɶɿɲʏɻʅɸʏɲʔʉʌɳɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆɸʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ;ȵɶʖɸɿʌʀɷɿʉȴʉʃɿʅʙʆ
ʃɲɿȾʌɿʏɻʌʀʘʆʏʉʐɃȸȵͿ;ϯͿʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸɿʏɻʆʉʐʍʀɲɼʏʉʅɸʀɶʅɲʘʎɷʐʆɻʏɿʃɳɸʆɹʖʉʐʍɲͬʉʆ
ɸʃʌɻʃʏɿʃɹʎɿɷɿʊʏɻʏɸʎ͘

ϭϬ͘ Ȱʆ ʏɲ ɸʃʌɻʃʏɿʃɳ ʏɻʎ ʐʋʉɷɿɲʀʌɸʍɻʎ ϭ͘ϰ ɹʖʉʐʆ ɲʋʉʍʐʍʃɸʐɲʍʏɸʀ ɼ ɸʋɲʆɲʍʐʍʃɸʐɲʍʏɸʀ͕
ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Wϭɲ͕ ɸʃʏʊʎ ɸɳʆ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʊʏɿ ʉ ʃʀʆɷʐʆʉʎ ɸʇɲʃʉʄʉʐɽɸʀ ʆɲ
ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍʏɻʆʐʋʉɷɿɲʀʌɸʍɻϭ͘ϰʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆʃɲʆʉʆɿʍʅʊ;ȵȾͿɲʌɿɽ͘ϭϮϳϮͬϮϬϬϴ͘
ϭϭ͘ϭ͘

Ɉɲ ɸʑʔʄɸʃʏɲ ɲɸʌʉʄʑʅɲʏɲ ʏɲʇɿʆʉʅʉʑʆʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʉɷɻɶʀɲ ϳϱͬϯϮϰͬȵɃȾ ʏʉʐ
ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ͕ʏɻʎϮϬɼʎɀɲʂʉʐϭϵϳϱ͕ʋɸʌʀʋʌʉʍɸɶɶʀʍɸʘʎʏʘʆʆʉʅʉɽɸʍɿʙʆʏʘʆȾʌɲʏʙʆ
ʅɸʄʙʆ ʏʘʆ ɲʆɲʔɸʌʉʅɹʆʘʆ ʍʏɿʎ ʍʐʍʃɸʐɹʎ ɲɸʌʉʄʐʅɳʏʘʆ;ϰͿ;ʉɷɻɶʀɲ ʍʐʍʃɸʐʙʆ
ɲɸʌʉʄʐʅɳʏʘʆͿ͘ Ɉɲ ͨȵʇɲɿʌɸʏɿʃɳ ɸʑʔʄɸʃʏɲͩ ʃɲɿ ͨȵʑʔʄɸʃʏɲͩ ɲɸʌʉʄʑʅɲʏɲ ʃɲʏɳ ʏɻʆ
ʉɷɻɶʀɲ ϳϱͬϯϮϰͬȵɃȾ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆ ʍʏɲ ͨȵʑʔʄɸʃʏɲ ɲɸʌʉʄʑʅɲʏɲͩ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎ ϭ ɼ Ϯ
ʃɲʏɳʏʉʆʃɲʆʉʆɿʍʅʊ;ȵȾͿɲʌɿɽ͘ϭϮϳϮͬϮϬϬϴ͘

ϭϭ͘Ϯ͘ Ʌʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀɲʐʏɼɻʃɲʏɲʖʙʌɿʍɻ͕ʋʌɹʋɸɿʆɲʏɸʃʅɻʌɿʙʆɸʏɲɿʊʏɿʏʉ
ɷʉʖɸʀʉɷɸʆʋɸʌɿɹʖɸɿɸʑʔʄɸʃʏʉɲɹʌɿʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎϭɼϮɼɷɸʆʋɸʌɿɹʖɸɿɸʑʔʄɸʃʏʉʐɶʌʊ
ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎϭ͘
ϭϮ͘ ɇʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ Ϯ͘ϲ͘ϰ͘ϱ ʏʉʐ ʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ Ȼ ʏʉʐ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ;ȵȾͿ
ɲʌɿɽ͘ϭϮϳϮͬϮϬϬϴ͕ ʐɶʌɳ ʅɸ ʍɻʅɸʀʉ ɲʆɳʔʄɸʇɻʎ ɳʆʘ ʏʘʆ ϯϱΣ͕ ɷɸʆ ʖʌɸɿɳɺɸʏɲɿ ʆɲ
ʏɲʇɿʆʉʅʉʑʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ϯ ɸɳʆ ɹʖʉʐʆ ʍɻʅɸɿʘɽɸʀ ɲʌʆɻʏɿʃɳ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʃɲʏɳ
ʏɻʆɸʇɹʏɲʍɻɷɿɲʏɼʌɻʍɻʎʏɻʎʃɲʑʍɻʎ >͘Ϯʅɹʌʉʎ///ʏʅɼʅɲϯϮʏʉʐɸɶʖɸɿʌɿɷʀʉʐɷʉʃɿʅʙʆʃɲɿ
ʃʌɿʏɻʌʀʘʆʏʉʐɃȸȵ͘ɏʍʏʊʍʉ͕ɲʐʏʊɷɸʆɿʍʖʑɸɿʍɸʍʐʆɽɼʃɸʎ͕ʊʋʘʎʐʗɻʄɼɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲɼ
ʐʗɻʄɼ ʋʀɸʍɻ͕ ʃɲɿ ʍʐʆɸʋʙʎ ʏɲ ɸʆ ʄʊɶʘ ʐɶʌɳ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍɸ ɲʐʏɼʆ ʏɻʆ
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ʃɲʏɲʖʙʌɿʍɻ͘
ϭϯ͘ Ɂɿʏʌɿʃʊ ɲʅʅʙʆɿʉ ;ϱϬϬϬ ͬ ϭϬϬϬϬͿ͗ ʄɿʋɳʍʅɲʏɲ ɿʃɲʆɳ ɶɿɲ ɲʐʏʉʍʐʆʏɻʌʉʑʅɸʆɻ
ɲʋʉʍʑʆɽɸʍɻ
Ȼʍʖʑɸɿ ɶɿɲ ʏɲ ʍʑʆɽɸʏɲ ʄɿʋɳʍʅɲʏɲ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏʉ ʆɿʏʌɿʃʊ ɲʅʅʙʆɿʉ ;ʏʉ ʍʑʆɽɸʏʉ ʄʀʋɲʍʅɲ
ʋɸʌɿɹʖɸɿʆɿʏʌɿʃʊɲʅʅʙʆɿʉʃɲɿʔʘʍʔʉʌɿʃɳɳʄɲʏɲɼͬʃɲɿɲʆɽʌɲʃɿʃʊʃɳʄɿʉͿʏɲʉʋʉʀɲɸʀʆɲɿ
ɿʃɲʆɳ ɶɿɲ ɲʐʏʉʍʐʆʏɻʌʉʑʅɸʆɻ ɲʋʉʍʑʆɽɸʍɻ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻ ɷʉʃɿʅɼ ʍʃɳʔɻʎ ʏʘʆ ȸȵ
;ɴʄɹʋɸ ȵɶʖɸɿʌʀɷɿʉ ȴʉʃɿʅʙʆ ʃɲɿ Ⱦʌɿʏɻʌʀʘʆ ʏʉʐ Ƀȸȵ͕ ʅɹʌʉʎ ȻȻȻ ɸɷɳʔɿʉ ϯϴ͘ϮͿ ʃɲɿ ʏʘʆ
ʉʋʉʀʘʆɻʋɸʌɿɸʃʏɿʃʊʏɻʏɲʍɸɳɺʘʏʉʋʉʐʋʌʉʃʑʋʏɸɿɲʋʊʏʉʆɿʏʌɿʃʊɲʅʅʙʆɿʉɸʀʆɲɿ͗
Ͷ

ʅɸʏɲʇʑ ϭϱ͕ϳϱй;ϱͿʃɲɿ Ϯϰ͕ϱй;ϲͿʃɲʏɳ ɴɳʌʉʎ͕ ʃɲɿ ʅɸ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʃɲʑʍɿʅɲͬʉʌɶɲʆɿʃɳ
ʐʄɿʃɳ ʋʉʐ ɸʀʏɸ ɷɸʆ ʐʋɸʌɴɲʀʆʉʐʆ ʏʉ Ϭ͕ϰй͕ ɸʀʏɸ ʋʄɻʌʉʑʆ ʏɿʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʏʉʐ
ʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ ///ͲϮ ʏʉʐ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ;ȵȾͿ ɲʌɿɽ͘ϮϬϬϯͬϮϬϬϯ ʏʉʐ ȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑ
Ⱦʉɿʆʉɴʉʐʄʀʉʐ ʃɲɿ ʏʉʐ ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ͕ ʏɻʎ ϭϯɻʎ Ƀʃʏʘɴʌʀʉʐ ϮϬϬϯ͕ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɲ
ʄɿʋɳʍʅɲʏɲ;ϳͿ͕

 Ͷ ϭϱ͕ϳϱйʃɲʏɳɴɳʌʉʎɼʄɿɶʊʏɸʌʉʃɲɿʅɸɲʋɸʌɿʊʌɿʍʏɲʃɲʑʍɿʅɲʐʄɿʃɳ͘
ϭϰ͘ Ɂɿʏʌɿʃʊɲʅʅʙʆɿʉ;ϭϮϱϬͬϱϬϬϬͿ͗ʏʑʋʉʎʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʉʑʄɿʋɳʍʅɲʏʉʎ
Ȼʍʖʑɸɿɶɿɲʏɲɲʋʄɳʄɿʋɳʍʅɲʏɲʅɸɴɳʍɻʏʉʆɿʏʌɿʃʊɲʅʅʙʆɿʉʃɲɿʏɲʍʑʆɽɸʏɲʄɿʋɳʍʅɲʏɲ
ʅɸ ɴɳʍɻ ʏʉ ʆɿʏʌɿʃʊ ɲʅʅʙʆɿʉ ʋʉʐ ʋʄɻʌʉʑʆ ʏɿʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʏʉʐ ʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ ///ͲϮ ʏʉʐ
ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ;ȵȾͿ ɲʌɿɽ͘ϮϬϬϯͬϮϬϬϯ ʃɲɿ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ɻ ʋɸʌɿɸʃʏɿʃʊʏɻʏɲ ʍɸ ɳɺʘʏʉ ʋʉʐ
ʋʌʉʃʑʋʏɸɿɲʋʊʏʉʆɿʏʌɿʃʊɲʅʅʙʆɿʉɸʀʆɲɿ͗
Ͷ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ ʏʉʐ Ϯϰ͕ϱй ʃɲʏɳ ɴɳʌʉʎ͕ ʋʄɻʆ ʏʘʆ ʅɸɿɶʅɳʏʘʆ ɲʋʄʙʆ ʄɿʋɲʍʅɳʏʘʆ ʅɸ
ɴɳʍɻ ʏʉ ʆɿʏʌɿʃʊ ɲʅʅʙʆɿʉ ʃɲɿ ɷʉʄʉʅʀʏɻ͕ ɲʍɴɸʍʏʊʄɿɽʉʐ ɼͬʃɲɿ ɲʆɽʌɲʃɿʃʉʑ
ɲʍɴɸʍʏʀʉʐʃɲɽɲʌʊʏɻʏɲʎʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆϵϬй͕
Ͷ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ ʏʉʐ ϭϱ͕ϳϱй ʃɲʏɳ ɴɳʌʉʎ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ɶɿɲ ʅɸʀɶʅɲʏɲ ʆɿʏʌɿʃʉʑ ʃɲɿ
ɽɸɿɿʃʉʑɲʅʅʘʆʀʉʐ͕
Ͷ


ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ ʏʉʐ Ϯϴй;ϴͿʃɲʏɳ ɴɳʌʉʎ͕ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ɶɿɲ ʅɸʀɶʅɲʏɲ ɲʋʄʙʆ
ʄɿʋɲʍʅɳʏʘʆ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏʉ ʆɿʏʌɿʃʊ ɲʅʅʙʆɿʉ ʃɲɿ ɷʉʄʉʅʀʏɻ͕ ɲʍɴɸʍʏʊʄɿɽʉʐ ɼͬʃɲɿ
ɲʆɽʌɲʃɿʃʉʑɲʍɴɸʍʏʀʉʐʃɲɽɲʌʊʏɻʏɲʎʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆϵϬй͘

ϭϱ͘ Ɂɿʏʌɿʃʊɲʅʅʙʆɿʉ;ϯϱϬͬϮϱϬϬͿ͗ʏɸʖʆɿʃɼʋʉɿʊʏɻʏɲ
Ȼʍʖʑɸɿ ɶɿɲ ʏʉ ʆɿʏʌɿʃʊ ɲʅʅʙʆɿʉ ʃɲɿ ʏɲ ʅɸʀɶʅɲʏɲ ʆɿʏʌɿʃʉʑ ɲʅʅʘʆʀʉʐ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ɻ
ʋɸʌɿɸʃʏɿʃʊʏɻʏɲʍɸɳɺʘʏʉʋʉʐʋʌʉʃʑʋʏɸɿɲʋʊʏʉʆɿʏʌɿʃʊɲʅʅʙʆɿʉɸʀʆɲɿ͗
Ͷ ʅɸʏɲʇʑϮϰ͕ϱйʃɲɿϮϴйʃɲʏɳɴɳʌʉʎʃɲɿʏɲʉʋʉʀɲɷɸʆʋɸʌɿɹʖʉʐʆʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉɲʋʊ
Ϭ͕ϰйʃɲʑʍɿʅɸʎʉʐʍʀɸʎ͕
Ͷ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ ʏʉʐ Ϯϴй ʃɲʏɳ ɴɳʌʉʎ ʃɲɿ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɷɸʆ ʋɸʌɿɹʖʉʐʆ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉ ɲʋʊ
Ϭ͕Ϯйʃɲʑʍɿʅɸʎʉʐʍʀɸʎ͘
Ȼʍʖʑɸɿ ɸʋʀʍɻʎ ɶɿɲ ʐɷɲʏɿʃɳ ɷɿɲʄʑʅɲʏɲ ʆɿʏʌɿʃʉʑ ɲʅʅʘʆʀʉʐ ʍʏɲ ʉʋʉʀɲ ɻ ʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻ
ʆɿʏʌɿʃʉʑɲʅʅʘʆʀʉʐɸʀʆɲɿɳʆʘʏʉʐϴϬйʃɲʏɳɴɳʌʉʎ͘
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ϭϲ͘ Ɂɿʏʌɿʃʊ ɲʅʅʙʆɿʉ ;ϭϬ ͬ ϱϬͿ͗ ʐʄɿʃʊ ͨɸʃʏʊʎ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔʙʆͩ ʃɲɿ ʄɿʋɳʍʅɲʏɲ ʋʉʐ ɷɸʆ
ɲʆʏɲʋʉʃʌʀʆʉʆʏɲɿɸʋɿʏʐʖʙʎʍʏɻɷʉʃɿʅɼɸʃʌɻʃʏɿʃʊʏɻʏɲʎ
Ȼʍʖʑɸɿ
Ͷ ɶɿɲ ʐʄɿʃɳ ɲʋʉʌʌɿʋʏʊʅɸʆɲ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɸʌɶɲʍʀɲ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏʉ ʆɿʏʌɿʃʊ
ɲʅʅʙʆɿʉʃɲɿʅɸʀɶʅɲʏɲʆɿʏʌɿʃʉʑɲʅʅʘʆʀʉʐ͕ʏɲɲʋʄɳʄɿʋɳʍʅɲʏɲʅɸɴɳʍɻʏʉʆɿʏʌɿʃʊ
ɲʅʅʙʆɿʉʃɲɿʏɲʍʑʆɽɸʏɲʄɿʋɳʍʅɲʏɲʅɸɴɳʍɻʏʉʆɿʏʌɿʃʊ ɲʅʅʙʆɿʉʋʉʐɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ
ʍʏɿʎ ʍɻʅɸɿʙʍɸɿʎ ϭϰ ʃɲɿ ϭϱ͕ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɸʋɿʍʏʌɹʔʉʆʏɲɿ ɼ ɹʖʉʐʆ ɸʋɿʍʏʌɲʔɸʀ ɲʋʊ ʏʉʆ
ʏɸʄɿʃʊ ʖʌɼʍʏɻ ʍʏʉʆ ʋɲʌɲɶʘɶʊ͕ ʍɸ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎ ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ ɼ
ɸʋɲʆɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ʐʋʉɴʄɻɽʉʑʆ ʃɲɿ ʋɳʄɿ ʍɸ ɷɿɸʌɶɲʍʀɸʎ͕
ɲʆɲʃʑʃʄʘʍɻ ɼ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʍʔɲʄɼ ʏʉʐʎ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɻ͕ ɸʋɸɿɷɼ ɷɸʆ
ʋʄɻʌʉʑʆʋʄɹʉʆʏɿʎʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎʏʘʆʍɻʅɸɿʙʍɸʘʆϭϰʃɲɿϭϱ͕
Ͷ ɶɿɲ ʏɲ ʄɿʋɳʍʅɲʏɲ ʋʉʐ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏɻ ʍɻʅɸʀʘʍɻ ϭϯ ʋʌʙʏɻ ʋɲʑʄɲ ʃɲɿ ʍʏɻ
ʍɻʅɸʀʘʍɻ ϭϰ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ ʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɷɸʆ ʋʄɻʌʉʑʆ ʏɿʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ
ʏʉʐʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ///ͲϮʏʉʐʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ;ȵȾͿɲʌɿɽ͘ϮϬϬϯͬϮϬϬϯ͘

ϭϳ͘Ɂɿʏʌɿʃʊʃɳʄɿʉ;ϱϬϬϬͬϭϬϬϬϬͿ
Ȼʍʖʑɸɿɶɿɲʏɲʍʑʆɽɸʏɲʄɿʋɳʍʅɲʏɲʅɸɴɳʍɻʏʉʆɿʏʌɿʃʊʃɳʄɿʉʐʋʊʅʉʌʔɼ;ɴʙʄʘʆͬʃʊʃʃʘʆͿʏɲ
ʉʋʉʀɲɹʖʉʐʆʏɿʎʀɷɿɸʎɸʋɿʃʀʆɷʐʆɸʎɿɷɿʊʏɻʏɸʎʅɸʏʉʃɲɽɲʌʊʆɿʏʌɿʃʊʃɳʄɿʉ͘
ϭϴ͘Ɂɿʏʌɿʃʊʃɳʄɿʉ;ϭϮϱϬͬϱϬϬϬͿ
Ȼʍʖʑɸɿ ɶɿɲ ʏɲ ʍʑʆɽɸʏɲ ʄɿʋɳʍʅɲʏɲ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏʉ ʆɿʏʌɿʃʊ ʃɳʄɿʉ ;ʐʋʊ ʃʌʐʍʏɲʄʄɿʃɼ ʅʉʌʔɼͿ ʏɲ
ʉʋʉʀɲɹʖʉʐʆʏɿʎʀɷɿɸʎɸʋɿʃʀʆɷʐʆɸʎɿɷɿʊʏɻʏɸʎʅɸʏʉʃɲɽɲʌʊʆɿʏʌɿʃʊʃɳʄɿʉ͘
ϭϵ͘Ȱʆɲɴɲɽʅɿʍʅɹʆʉɴɿʉɲɹʌɿʉ
ȳɿɲʏʉʐʎʍʃʉʋʉʑʎʏɻʎɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎȾɉȰ͕ʏʉɲʆɲɴɲɽʅɿʍʅɹʆʉɴɿʉɲɹʌɿʉʅʋʉʌɸʀʆɲ
ʏɲʇɿʆʉʅɻɽɸʀʍʏɻʆʃɲʏɲʖʙʌɿʍɻϭϴʏʉʐʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎȻʅɹʌʉʎϮ͕ɲʆɹʖɸɿʐʋʉʍʏɸʀɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ʋʌʊʏʐʋɲ ʋʉʐ ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏʉ ʃɲɽɲʌɿʍʅɹʆʉ ʃɲɿ ɲʆɲɴɲɽʅɿʍʅɹʆʉ
ɴɿʉɲɹʌɿʉʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲɸʇɲʍʔɲʄɿʍʏɸʀʋʉɿʊʏɻʏɲɸʔɳʅɿʄʄɻʅɸɸʃɸʀʆɻʏʉʐʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐ͕
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆɻʎ ʏɻʎ ʋɸʌɿɸʃʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ʍɸ ʅɸɽɳʆɿʉ͕ ʃɲɿ ɲʆ ɻ ʋɸʌɿɸʃʏɿʃʊʏɻʏɳ ʏʉʐ ʍɸ
ʉʇʐɶʊʆʉɷɸʆʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿʏʉϭй͘
ϮϬ͘Ʌʉʄʐʖʄʘʌʉɷɿɴɸʆɺʉʔʉʐʌɳʆɿɲʃɲɿʋʉʄʐʖʄʘʌʉɷɿɴɸʆɺʉɷɿʉʇʀʆɸʎ
Ƀɿʋʉʍʊʏɻʏɸʎʋʉʄʐʖʄʘʌʉɷɿɴɸʆɺʉʔʉʐʌɲʆʀʘʆʃɲɿʋʉʄʐʖʄʘʌʉɷɿɴɸʆɺʉɷɿʉʇɿʆʙʆʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿ
ʅɸʏɻʖʌɼʍɻʏʘʆɲʃʊʄʉʐɽʘʆʍʐʆʏɸʄɸʍʏʙʆ͗
t,KϮϬϬϱd&
Ϯ͕ϯ͕ϳ͕ϴͲd

ϭ

Ϯ͕ϯ͕ϳ͕ϴͲd&

Ϭ͕ϭ

ϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϳ͕ϴͲWĞ

ϭ

Ϯ͕ϯ͕ϰ͕ϳ͕ϴͲWĞ&

Ϭ͕ϯ

ϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϳ͕ϴͲWĞ&

Ϭ͕Ϭϯ
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ϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϰ͕ϳ͕ϴͲ,ǆ

Ϭ͕ϭ



ϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϲ͕ϳ͕ϴͲ,ǆ

Ϭ͕ϭ

ϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϰ͕ϳ͕ϴͲ,ǆ&

Ϭ͕ϭ

ϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϳ͕ϴ͕ϵͲ,ǆ

Ϭ͕ϭ

ϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϳ͕ϴ͕ϵͲ,ǆ&

Ϭ͕ϭ

ϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϲ͕ϳ͕ϴͲ,ǆ&

Ϭ͕ϭ

Ϯ͕ϯ͕ϰ͕ϲ͕ϳ͕ϴͲ,ǆ&

Ϭ͕ϭ





ϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϰ͕ϲ͕ϳ͕ϴͲ,Ɖ


Ϭ͕Ϭϭ


K


Ϭ͕ϬϬϬϯ



ϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϰ͕ϲ͕ϳ͕ϴͲ,Ɖ&

Ϭ͕Ϭϭ
Ϭ͕Ϭϭ





ϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϰ͕ϳ͕ϴ͕ϵͲ,Ɖ&











K&


Ϭ͕ϬϬϬϯ

;dсʏɸʏʌɲ͕WĞсʋɸʆʏɲ͕,ǆсɸʇɲ͕,Ɖсɸʋʏɲ͕KсʉʃʏɲͿ
ɅɲʌɲʋʉʅʋɼͲsĂŶĚĞŶĞƌŐĞƚĂů͗dŚĞϮϬϬϱtŽƌůĚ,ĞĂůƚŚKƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶZĞͲĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨ
,ƵŵĂŶĂŶĚDĂŵŵĂůŝĂŶdŽǆŝĐƋƵŝǀĂůĞŶĐǇ&ĂĐƚŽƌƐĨŽƌŝŽǆŝŶƐĂŶĚŝŽǆŝŶͲůŝŬĞŽŵƉŽƵŶĚƐ
Ϯϭ͘ ɇʏɿʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʊʋʉʐɻʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻɸʋɿʃʀʆɷʐʆɻʉʐʍʀɲɸʅʋʀʋʏɸɿʍʏɻʆʃɲʏɻɶʉʌʀɲWϱɲ
ɸʑʔʄɸʃʏʘʆ ʐɶʌʙʆ ɼ ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Wϱɴ ɸʑʔʄɸʃʏʘʆ ʐɶʌʙʆ͕ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʍʃʉʋʉʑʎ ʏɻʎ
ʋɲʌʉʑʍɲʎʉɷɻɶʀɲʎɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿʉɿɸʄɳʖɿʍʏɸʎʉʌɿɲʃɹʎʋʉʍʊʏɻʏɸʎ͘

;ϭͿɃɲʌɿɽʅʊʎ^ʍɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿʅʊʆʉɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳ͘
;ϮͿɀɸ ʏɻʆ ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ʊʏɿ ʏʉ ʅɸʀɶʅɲ͕ ɲʆ ɷɸʆ ʋɸʌɿɸʀʖɸ ʐʋʉʖʄʘʌɿʙɷɸʎ ʆɳʏʌɿʉ͕ ɷɸʆ ɽɲ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʊʏɲʆʍʏɻʆʃɲʏɻɶʉʌʀɲϭʘʎʋʌʉʎʏɻʆʉʇɸʀɲʏʉʇɿʃʊʏɻʏɲɶɿɲʏʉʐɷɳʏɿʆʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
,ϰϬϬ͘
;ϯͿɅʄɻʌɹʍʏɸʌɻʃɲɽʉɷɼɶɻʍɻʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆɲʋɲʄʄɲɶɼɲʋʊʏɻɷʉʃɿʅɼʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿʍʏɻʆ
ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏɻʎ ʅɸɽʊɷʉʐ Ȱ͘ϭϰ͕ ɴʄɹʋɸ ʃɲʆʉʆɿʍʅʊ ;ȵȾͿ ɲʌɿɽ͘ϰϰϬͬϮϬϬϴ ʏɻʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ͕ ʏɻʎ
ϯϬɼʎɀɲʂʉʐϮϬϬϴ͕ɶɿɲʏʉʆʃɲɽʉʌɿʍʅʊʏʘʆʅɸɽʊɷʘʆɷʉʃɿʅɼʎʃɲʏ͛ɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ
;ȵȾͿ ɲʌɿɽ͘ϭϵϬϳͬϮϬϬϲ ʏʉʐ ȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑ Ⱦʉɿʆʉɴʉʐʄʀʉʐ ʃɲɿ ʏʉʐ ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʃɲʏɲʖʙʌɿʍɻ͕ ʏɻʆ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ͕ ʏɻʆ ɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎ ʏʘʆ ʖɻʅɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ;Z,Ϳ;ȵȵ>ϭϰϮʏɻʎϯϭ͘ϱ͘ϮϬϬϴ͕ʍ͘ϭͿ͘
;ϰͿȵȵ>ϭϰϳʏɻʎϵ͘ϲ͘ϭϵϳϱ͕ʍ͘ϰϬ͘
;ϱͿɅɸʌɿɸʃʏɿʃʊʏɻʏɲ ʍɸ ɳɺʘʏʉ ϭϱ͕ϳϱй ʃɲʏɳ ɴɳʌʉʎ ʄʊɶʘ ʆɿʏʌɿʃʉʑ ɲʅʅʘʆʀʉʐ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ ʍɸ
ϰϱйʆɿʏʌɿʃʊɲʅʅʙʆɿʉ͘
;ϲͿɅɸʌɿɸʃʏɿʃʊʏɻʏɲ ʍɸ ɳɺʘʏʉ Ϯϰ͕ϱй ʃɲʏɳ ɴɳʌʉʎ ʄʊɶʘ ʆɿʏʌɿʃʉʑ ɲʅʅʘʆʀʉʐ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ ʍɸ
ϳϬйʆɿʏʌɿʃʊɲʅʅʙʆɿʉ͘
;ϳͿȵȵ>ϯϬϰʏɻʎϮϭ͘ϭϭ͘ϮϬϬϯ͕ʍ͘ϭ͘
;ϴͿɅɸʌɿɸʃʏɿʃʊʏɻʏɲʍɸɳɺʘʏʉϮϴйʃɲʏɳɴɳʌʉʎʄʊɶʘʆɿʏʌɿʃʉʑɲʅʅʘʆʀʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍɸϴϬй
ʆɿʏʌɿʃʊɲʅʅʙʆɿʉ͘
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ//
;ɅɲʌɳʌʏɻʅɲȻȻʉɷɻɶʀɲʎͿ
ȴɸɷʉʅɹʆɲ ʃɲɿ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ʋʉʐ ʋʌɹʋɸɿ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʆɲ ɲʔʉʌɳ ɻ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻ ʍʏʉ
ɳʌɽʌʉϵɀɸʄɹʏɻȰʍʔɳʄɸɿɲʎ
ϭ͘ Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉʍʑʍʏɻʅɲɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʃɲɿʏɻʆʉʌɶɳʆʘʍɻʏɻʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʅɸ
ʍʃʉʋʊʏɻʆʋʌʊʄɻʗɻʅɸɶɳʄʘʆɲʏʐʖɻʅɳʏʘʆ͘
Ƀɿ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ɲʐʏɹʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʃɲʄʑʋʏʉʐʆ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʖʉʆʏɲɿ ʍʏʉ
ʋɲʌɳʌʏɻʅɲ///͘
Ϯ͘ Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻʏʉʐʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎʏɻʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
ɲͿ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏɻʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʃɲɿ ʏʉʐ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʊʎ ʏɻʎ͕ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ɻ ɶɸʘɶʌɲʔɿʃɼ ɽɹʍɻ͕ ʏɲ ʅɸʏɸʘʌʉʄʉɶɿʃɳ͕ ɶɸʘʄʉɶɿʃɳ ʃɲɿ
ʐɷʌʉɶʌɲʔɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲʃɲɿɸʆɷɸʖʉʅɹʆʘʎʏʉɿʍʏʉʌɿʃʊʏɻʎʞ
ɴͿ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎ ʏʘʆ ʅʉʆɳɷʘʆ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ ʏɻʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʋʉʐ
ɸʆɷɹʖɸʏɲɿʆɲɸʆɹʖʉʐʆʃʀʆɷʐʆʉʅɸɶɳʄʉʐɲʏʐʖɼʅɲʏʉʎʞ
ɶͿ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɿʎ ɷɿɲɽɹʍɿʅɸʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ͕ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎ ʏʘʆ ɶɸɿʏʉʆɿʃʙʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʖʙʌʘʆ ʋʉʐ ɷɸʆ ɸʅʋʀʋʏʉʐʆ ʍʏʉ ʋɸɷʀʉ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏɻʎ
ʋɲʌʉʑʍɲʎʉɷɻɶʀɲʎ͕ʋɸʌɿʉʖʙʆʃɲɿɹʌɶʘʆʋʉʐɸʆɷɹʖɸʏɲɿʆɲɸɶʃʐʅʉʆʉʑʆʃɿʆɷʑʆʉʐʎɼ
ʆɲ ɲʐʇɳʆʉʐʆ ʏɻʆ ɸʋɿʃɿʆɷʐʆʊʏɻʏɲ ɼ ʏɿʎ ʍʐʆɹʋɸɿɸʎ ʅɸɶɳʄʉʐ ɲʏʐʖɼʅɲʏʉʎ ʃɲɿ
ʋʉʄʄɲʋʄɲʍɿɲʍʏɿʃʙʆɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆʞ
 ɷͿ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼʏʘʆʋɸʌɿʉʖʙʆʍʏɿʎʉʋʉʀɸʎɸʆɷɹʖɸʏɲɿʆɲʍʐʅɴɸʀʅɸɶɳʄʉɲʏʑʖɻʅɲ͘
ϯ͘ Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼʏɻʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ͗
ɲͿ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼʏʘʆʃʐʌɿʊʏɸʌʘʆɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆʃɲɿʋɲʌɲɶʉʅɹʆʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʍʏɲʅɹʌɻ
ʏɻʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʋʉʐɸʀʆɲɿʍɻʅɲʆʏɿʃɳɲʋʊʏɻʆɳʋʉʗɻʏɻʎɲʍʔɲʄɸʀɲʎ͕ʏʘʆʋɻɶʙʆ
ɸʋɿʃɿʆɷʐʆʊʏɻʏɲʎʅɸɶɳʄʉʐɲʏʐʖɼʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ʍʐʆɽɻʃʙʆ ʐʋʊ ʏɿʎʉʋʉʀɸʎɸʆɷɹʖɸʏɲɿ
ʆɲ ɸʋɿʍʐʅɴɸʀ ʏʉ ɸʆ ʄʊɶʘ ʅɸɶɳʄʉ ɲʏʑʖɻʅɲ͕ ʍʐʆʉɷɸʐʊʅɸʆɻ ɲʋʊ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏʘʆ
ʄɻʔɽɹʆʏʘʆʋʌʉʄɻʋʏɿʃʙʆʅɹʏʌʘʆʞ
ɴͿ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼʏʘʆɷɿɸʌɶɲʍɿʙʆ͕ɿɷʀʘʎɷɸʏʘʆʅɸɽʊɷʘʆʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʞʊʋʉʐɸʀʆɲɿʍʃʊʋɿʅʉ͕
ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʐʋʊʗɻ ʉɿ ɷɿɲɽɹʍɿʅɸʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ɴɹʄʏɿʍʏɸʎ
ʋʌɲʃʏɿʃɹʎʞ
ɶͿ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼʏʘʆɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆʉʐʍɿʙʆ͗
ŝͿ ʃɲʏɳʄʉɶʉʎʏʘʆɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆʉʐʍɿʙʆ͕ʊʋʉʐʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ͗
Ͷ ɻ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲ ʏʘʆ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ ʉʐʍɿʙʆ͗ ʖɻʅɿʃɼ ʉʆʉʅɲʍʀɲ͕ ɲʌɿɽʅʊʎ ^͕
ʊʆʉʅɲʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʉʆʉʅɲʏʉʄʉɶʀɲ/hW͕
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Ͷ ɻʅɹɶɿʍʏɻʋʉʍʊʏɻʏɲʏʘʆɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆʉʐʍɿʙʆʋʉʐʐʋɳʌʖʉʐʆɼɸʀʆɲɿʋɿɽɲʆʊ
ʆɲʐʋɳʌʖʉʐʆʞ

ŝŝͿ ʔʐʍɿʃɳ͕ ʖɻʅɿʃɳ͕ ʏʉʇɿʃʉʄʉɶɿʃɳ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ʃɲɿ ʅʆɸʀɲ ʏʘʆ ʃɿʆɷʑʆʘʆ͕ ʏʊʍʉ
ɳʅɸʍʘʆʊʍʉʃɲɿɲʋʙʏɸʌʘʆ͕ɶɿɲʏɻʆɲʆɽʌʙʋɿʆɻʐɶɸʀɲʃɲɿʏʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʞ



ŝŝŝͿ ʔʐʍɿʃɼ ʃɲɿ ʖɻʅɿʃɼ ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳ ʐʋʊ ʃɲʆʉʆɿʃɹʎ ʍʐʆɽɼʃɸʎ ʖʌɼʍɸʘʎ ɼ ʐʋʊ
ʋʌʉɴʄɹʗɿʅɸʎʍʐʆɽɼʃɸʎɲʏʐʖɼʅɲʏʉʎ͘


ϰ͘ Ʌʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎʃɲɿɲʆɳʄʐʍɻɸʋɿʃɿʆɷʐʆʊʏɻʏɲʎɲʏʐʖɼʅɲʏʉʎʃɲɿʅɹɽʉɷʉɿʋʌʊʄɻʗɻʎ͗
ɲͿ ʄɸʋʏʉʅɸʌɼʎ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏʘʆ ʍɸʆɲʌʀʘʆ ɷʐʆɻʏɿʃʙʆ ʅɸɶɳʄʘʆ ɲʏʐʖɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ
ʋɿɽɲʆʉʏɼʏʘʆ ʏʉʐʎ ɼ ʏʘʆ ʍʐʆɽɻʃʙʆ ʐʋʊ ʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɸʆɷɹʖɸʏɲɿ ʆɲ ʍʐʅɴʉʑʆ͕ ʅɲɺʀ ʅɸ
ʋɸʌɿʄɻʋʏɿʃɼ ɹʃɽɸʍɻ ʏʘʆ ʍʐʅɴɳʆʏʘʆ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏʊʆ ʆɲ ʋʌʉʃɲʄɹʍʉʐʆ ʃɲɽɹʆɲ
ɲʋʊ ɲʐʏɳ ʏɲ ʍɸʆɳʌɿɲ͕ ɸʀʏɸ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ ɸʆɷʉɶɸʆɼ ɸʀʏɸ ɶɿɲ ɸʇʘɶɸʆɼ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻɲʀʏɿɲ͕ʊʋʉʐʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ͗
ŝͿ

ʏɲʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɳɲʀʏɿɲʞ

ŝŝͿ ʏɲ ɸʇʘʏɸʌɿʃɳ ɲʀʏɿɲ͕ ʊʋʘʎ ɸʃɸʀʆɲ ʋʉʐ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ʋʉʄʄɲʋʄɲʍɿɲʍʏɿʃɳ
ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ͕ ʉɿ ʖʙʌʉɿ ʋʉʐ ɷɸʆ ɸʅʋʀʋʏʉʐʆ ʍʏʉ ʋɸɷʀʉ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏɻʎ
ʋɲʌʉʑʍɲʎʉɷɻɶʀɲʎ͕ʉɿʋɸʌɿʉʖɹʎʃɲɿʏɲɹʌɶɲʋʉʐɽɲʅʋʉʌʉʑʍɲʆʆɲɸɶʃʐʅʉʆʉʑʆ
ʃɿʆɷʑʆʉʐʎ ɼ ʆɲ ɲʐʇɼʍʉʐʆ ʏɻʆ ɸʋɿʃɿʆɷʐʆʊʏɻʏɲ ɼ ʏɿʎ ʍʐʆɹʋɸɿɸʎ ʅɸɶɳʄʉʐ
ɲʏʐʖɼʅɲʏʉʎʞ
 ŝŝŝͿ ʔʐʍɿʃɳɲʀʏɿɲ͕ɶɿɲʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲʍɸɿʍʅʉʀɼʋʄɻʅʅʑʌɸʎʞ
ɴͿ ɸʃʏʀʅɻʍɻ ʏɻʎ ɹʃʏɲʍɻʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ʍʉɴɲʌʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ ʍʐʆɸʋɸɿʙʆ ʏʘʆ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿɺʊʅɸʆʘʆ
ʅɸɶɳʄʘʆɲʏʐʖɻʅɳʏʘʆ͕ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʖɲʌʏʙʆ͕ɸɿʃʊʆʘʆɼ͕ʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻ͕
ɿʍʉɷʑʆɲʅʘʆ ʋɸʌɿɶʌɲʔʙʆ͕ ʋʉʐ ɲʋʉʏʐʋʙʆʉʐʆ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ɸʆɷɹʖɸʏɲɿ ʆɲ
ʋʄɻɶʉʑʆɲʋʊʏɲɸʆʄʊɶʘɲʏʐʖɼʅɲʏɲʍʏɻʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʞ
ɶͿ ɲʆɲʍʃʊʋɻʍɻɲʏʐʖɻʅɳʏʘʆʃɲɿʋɸʌɿʍʏɲʏɿʃʙʆʏʉʐʋɲʌɸʄɽʊʆʏʉʎʅɸʏɿʎʀɷɿɸʎʉʐʍʀɸʎʃɲɿ
ɷɿɸʌɶɲʍʀɸʎ͕ɸʇɹʏɲʍɻʏʘʆɷɿɷɲɶʅɳʏʘʆʋʉʐɲʋʉʃʉʅʀʍʏɻʃɲʆɲʋʊɲʐʏɳ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʌɻʏɼ
ɲʆɲʔʉʌɳʏʘʆʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆʅɹʏʌʘʆʋʉʐʄɼʔɽɻʃɲʆɶɿɲʏɻʆʋʌʊʄɻʗɻʏʘʆɸʆʄʊɶʘ
ɲʏʐʖɻʅɳʏʘʆʞ
ɷͿ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏʘʆ ʏɸʖʆɿʃʙʆ ʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆ ʃɲɿ ʏʉʐ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ
 ɶɿɲʏɻʆɲʍʔɳʄɸɿɲʏʘʆʅʉʆɳɷʘʆ͘
ϱ͘ ɀɹʏʌɲ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎ ɶɿɲ ʏʉʆ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊ ʏʘʆ ʍʐʆɸʋɸɿʙʆ ʅɸɶɳʄʉʐ
ɲʏʐʖɼʅɲʏʉʎ͗
ɲͿ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏʉʐ ɸɶʃɲʏɲʍʏɻʅɹʆʉʐ ɸʋɿʏʊʋʉʐ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɶɿɲ ʏʉʆ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊ ʏʘʆ
ʍʐʆɸʋɸɿʙʆ ʅɸɶɳʄʘʆ ɲʏʐʖɻʅɳʏʘʆ ʍʏɻʆ ɲʆɽʌʙʋɿʆɻ ʐɶɸʀɲ ʃɲɿ ʍʏʉ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ͕
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ɶɿɲ ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ ʏʘʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɲʆʀʖʆɸʐʍɻʎͬʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ͕
ʏɸʖʆɿʃʙʆ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ɶɿɲ ʏʉʆ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊ ʏʉʐ ʅɸɶɹɽʉʐʎ ɲʏʐʖɻʅɲʏɿʃʙʆ ɸʃʄʑʍɸʘʆ͕
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ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʏʘʆʍʐʍʃɸʐʙʆʗɸʃɲʍʅʉʑʑɷɲʏʉʎ͕ʏʘʆɲʍʋʀɷʘʆɲʏʅʉʑ͕ʏʘʆ
ɷʉʖɸʀʘʆ ʍʐɶʃʌɳʏɻʍɻʎ ʃɲɿ ʄɸʃɲʆʙʆ ʍʐʄʄʉɶɼʎ ɹʃʏɲʃʏɻʎ ɲʆɳɶʃɻʎ͕ ʏʘʆ ɴɲʄɴʀɷʘʆ
ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ͕ ʏʘʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɲɷʌɲʆʉʋʉʀɻʍɻʎ͕ ʏɻʎ ʍʐɶʃʌɳʏɻʍɻʎ ʑɷɲʏʉʎ
ʋʐʌʊʍɴɸʍɻʎʞ
ɴͿ

ʉʌɶɳʆʘʍɻʏʉʐʍʐʆɲɶɸʌʅʉʑʃɲɿʏɻʎɸʋɹʅɴɲʍɻʎʞ

ɶͿ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼʏʘʆʃɿʆɻʏʉʋʉɿɼʍɿʅʘʆɸʍʘʏɸʌɿʃʙʆʃɲɿɸʇʘʏɸʌɿʃʙʆʅɹʍʘʆʞ
ɷͿ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼʏɸʖʆɿʃʙʆ ɼʅɻʏɸʖʆɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ ɶɿɲ ʏɻʅɸʀʘʍɻ ʏʘʆ ʍʐʆɸʋɸɿʙʆʅɸɶɳʄʉʐ
 ɲʏʐʖɼʅɲʏʉʎ͘
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻȻȻ
;ɅɲʌɳʌʏɻʅɲȻȻȻʉɷɻɶʀɲʎͿ
Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʃɲʏɳʏʉɳʌɽʌʉϳʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎϲʃɲɿʏʉɳʌɽʌʉϵʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʏʉʍʑʍʏɻʅɲ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ʉʌɶɳʆʘʍɻ ʏɻʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻʆ ʋʌʊʄɻʗɻ
ʅɸɶɳʄʘʆɲʏʐʖɻʅɳʏʘʆ
ȳɿɲ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʏʉʐ ʔʉʌɹɲ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏɻʎ
ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ͕ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʐʋʊʗɻʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲʍʏʉɿʖɸʀɲ͗
ɲͿ ʏʉʍʑʍʏɻʅɲɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏɻʎɲʍʔɲʄɸʀɲʎʋʌɹʋɸɿʆɲɸʀʆɲɿɲʆɳʄʉɶʉʅɸʏʉʐʎʃɿʆɷʑʆʉʐʎ͕ʏɿʎ
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɹʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʃɲɿʏɻʆʋʉʄʐʋʄʉʃʊʏɻʏɲʏɻʎʉʌɶɳʆʘʍɻʎʏɻʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
ʃɲɿ ʆɲ ɴɲʍʀɺɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ɸʃʏʀʅɻʍɻ ʏɻʎ ɸʋɿʃɿʆɷʐʆʊʏɻʏɲʎʞ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏʉ
ʏʅɼʅɲ ʏʉʐ ɶɸʆɿʃʉʑ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɷɿʉʀʃɻʍɻʎ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɲʔʉʌɳ ʏɻʆ ʉʌɶɲʆʘʏɿʃɼ ɷʉʅɼ͕ ʏɿʎ
ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎ͕ ʏɿʎ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ͕ ʏɿʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ͕ ʏɿʎ ɷɿɸʌɶɲʍʀɸʎ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʋʊʌʉʐʎ ɶɿɲ ʏʉʆ
ʃɲɽʉʌɿʍʅʊʃɲɿʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼʏɻʎʋʉʄɿʏɿʃɼʎʋʌʊʄɻʗɻʎʅɸɶɳʄʘʆɲʏʐʖɻʅɳʏʘʆ;ɅɅɀȰͿʞ
ɴͿ ʏʉʍʑʍʏɻʅɲɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏɻʎɲʍʔɲʄɸʀɲʎʋʌɲɶʅɲʏɸʑɸʏɲɿʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲɺɻʏɼʅɲʏɲ͗
ŝͿ ʉʌɶɳʆʘʍɻ ʃɲɿ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ Ͷ ʌʊʄʉɿ ʃɲɿ ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʋʉʐ
ʍʐʅʅɸʏɹʖɸɿ ʍʏɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʅɸɶɳʄʘʆ ʃɿʆɷʑʆʘʆ ʍɸ ʊʄɲ ʏɲ ɸʋʀʋɸɷɲ ʏɻʎ ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ͕
ʃɲɽʙʎʃɲɿʏɲʅɹʏʌɲɶɿɲʏɻʆɲʆɳʋʏʐʇɻʍʐʆɸʀɷɻʍɻʎʏɻʎɲʆɳɶʃɻʎɷɿɲʌʃʉʑʎɴɸʄʏʀʘʍɻʎ͘
Ʌʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎʏʘʆɲʆɲɶʃʙʆʃɲʏɳʌʏɿʍɻʎɲʐʏʉʑʏʉʐʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑʃɲɿʋɲʌʉʖɼɲʐʏɼʎ
ʏɻʎ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻʎ͘ ɇʐʅʅɸʏʉʖɼ ʏʘʆ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʐʋɸʌɶʉʄɲɴʀɲʎ
ʋʉʐ ɲʋɲʍʖʉʄɸʀʏɲɿ ʍʏɻ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʍɻʅɲʆʏɿʃʊ ʌʊʄʉ ɲʋʊ ɳʋʉʗɻ
ɲʍʔɳʄɸɿɲʎʞ
ŝŝͿ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎʃɲɿɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʏʘʆʍʉɴɲʌʙʆʃɿʆɷʑʆʘʆͶ ʐɿʉɽɹʏɻʍɻʃɲɿɸʔɲʌʅʉɶɼ
ʏʘʆ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ɶɿɲ ʏʉʆ ʍʐʍʏɻʅɲʏɿʃʊ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊ ʅɸɶɳʄʘʆ ʃɿʆɷʑʆʘʆ ʋʉʐ
ʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆ ɲʋʊ ʃɲʆʉʆɿʃɼ ʃɲɿ ʅɻ ʔʐʍɿʉʄʉɶɿʃɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ͕
ʊʋʉʐ ɹʖɸɿ ɸʔɲʌʅʉɶɼ͕ ʏʘʆ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ ʋʉʐ ɲʆɲʏʀɽɸʆʏɲɿ ʅɸ ʐʋɸʌɶʉʄɲɴʀɲ͕ ʃɲɿ
ɸʃʏʀʅɻʍɻʏɻʎʋɿɽɲʆʊʏɻʏɲʎʃɲɿʏɻʎʍʉɴɲʌʊʏɻʏɳʎʏʉʐʎʞ
ŝŝŝͿ ɹʄɸɶʖʉʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎͶ ʐɿʉɽɹʏɻʍɻʃɲɿɸʔɲʌʅʉɶɼʏʘʆɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆʃɲɿʏʘʆɸʆʏʉʄʙʆ
ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʍʔɲʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ͕ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆɻʎ ʏɻʎ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ͕ ʏɻʎ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ͕ ʏʘʆ ɷɿɸʌɶɲʍɿʙʆ ʃɲɿ ʏʉʐ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ͕ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏʉʐ
ʍʐʆɲɶɸʌʅʉʑ ʃɲɿ ʏʘʆ ʋʌʉʍʘʌɿʆʙʆ ɷɿɲʃʉʋʙʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʞ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ
ɷɿɲɽɹʍɿʅʘʆ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ɴɹʄʏɿʍʏɸʎ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʃɲɿ
ɸʄɹɶʖʉʐ͕ ʅɸ ʍʏʊʖʉ ʏɻ ʅɸʀʘʍɻ ʏʉʐ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ɲʍʏʉʖʀɲʎ ʏʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʞ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ
ʃɲɿ ɹʄɸɶʖʉʎ ʏʘʆ ʃɿʆɷʑʆʘʆ ʋʉʐ ʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʄɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ɸɶʃɲʏɸʍʏɻʅɹʆʉʐ
ʍʏɻɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑʃɲɿʅɸʏɻɷɿɳɴʌʘʍɻʞʃɲʏɳʄʉɶʉʎʏʉʐɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑʏɻʎ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ͕ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʃɲɿʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲɶɿɲʏɻʆʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʃɲɿʏʉʆɹʄɸɶʖʉ
ʏɻʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏʉʐ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑʞ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ʅɹʏʌɲ ʍʐʆɹʖɸɿɲʎ ʃɲɿ ʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸ
ɲʆɲɶʃɲʀʉʅɹʏʌʉɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎʞ
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ŝǀͿ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏʘʆ ɲʄʄɲɶʙʆ Ͷ ʐɿʉɽɹʏɻʍɻ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ɶɿɲ ʏʉʆ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊ ʅɸʏɲʏʌʉʋʙʆ ʏʘʆ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ͕ ɷɿɸʌɶɲʍɿʙʆ ɼ
ɲʋʉɽɻʃʙʆɼɶɿɲʏʉʆʍʖɸɷɿɲʍʅʊʆɹʘʆɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ͕ɷɿɸʌɶɲʍɿʙʆɼɲʋʉɽɻʃʙʆʞ
ǀͿ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ ɹʃʏɲʃʏɻʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ Ͷ ʐɿʉɽɹʏɻʍɻ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʉɶɼ
ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ɶɿɲ ʏʉʆ ɸʆʏʉʋɿʍʅʊ ʋʌʉɴʄɹʗɿʅʘʆ ɹʃʏɲʃʏʘʆ ʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ʅɹʍʘ
ʍʐʍʏɻʅɲʏɿʃɼʎɲʆɳʄʐʍɻʎ͕ɶɿɲʏɻʆʋʌʉɸʏʉɿʅɲʍʀɲ͕ʏɻɷʉʃɿʅɼʃɲɿʏɻʆɸʋɲʆɸʇɹʏɲʍɻʏʘʆ
ʍʖɸɷʀʘʆ ɹʃʏɲʃʏɻʎ ɲʆɳɶʃɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ ɲʐʏʙʆ ʏʘʆ ʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ͕ ʃɲɽʙʎ
ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɲʌʉʖɼ ɸɿɷɿʃɼʎ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻʎ ʍʏʉ ɸʅʋʄɸʃʊʅɸʆʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ͘ ȸ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻ
ɲʐʏɼ ɲʔʉʌɳ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʋʉʐ ɲʋɲʍʖʉʄɸʀʏɲɿ ʍʏɻ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ͕
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐʏʉʐʍʖɸʏɿʃʉʑʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑʐʋɸʌɶʉʄɲɴʀɲʎʞ
ǀŝͿ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻɸʋɿɷʊʍɸʘʆͶ ʐɿʉɽɹʏɻʍɻʃɲɿɸʔɲʌʅʉɶɼɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆɶɿɲʏɻʍʐʆɸʖɼ
ɸʃʏʀʅɻʍɻʏɻʎʏɼʌɻʍɻʎʏʘʆʍʏʊʖʘʆʋʉʐɹʖɸɿɽɹʍɸɿʉʔʉʌɹɲʎɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎɶɿɲʏɻʆ
ɅɅɀȰʃɲɿʏʉʍʑʍʏɻʅɲɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏɻʎɲʍʔɲʄɸʀɲʎ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʏʘʆʅɻʖɲʆɿʍʅʙʆɶɿɲ
ʏɻʆɷɿɸʌɸʑʆɻʍɻʃɲɿʏɻʄɼʗɻɷɿʉʌɽʘʏɿʃʙʆʅɹʏʌʘʆʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʅɻʏɼʌɻʍɼʎʏʉʐʎ͘
Ƀɿɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎʃɲʄʑʋʏʉʐʆʏʉʍʑʍʏɻʅɲʏʉʐʔʉʌɹɲɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎɶɿɲʏɻʆɲʆɲʔʉʌɳ
ʅɸɶɳʄʘʆɼͨʋɲʌ͛ʉʄʀɶʉʆͩɲʏʐʖɻʅɳʏʘʆ͕ɿɷʀʘʎɷɸɸʃɸʀʆʘʆʍʏɲʉʋʉʀɲʋɲʌɲʏɻʌɼɽɻʃɸ
ɲʍʏʉʖʀɲ ʏʘʆ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɻ ɷɿɸʌɸʑʆɻʍɼ ʏʉʐʎ ʃɲɿ ʏɻ
ʍʐʆɹʖɸɿɲ ʋʉʐ ɷʊɽɻʃɸ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɲ ɷɿɷɳɶʅɲʏɲ ʋʉʐ ɲʋʉʃʉʅʀʍʏɻʃɲʆ͘ Ƀɿ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ
ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏʊʆ ʆɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ɷɸʀʃʏɸʎ ɸʋɿɷʊʍɸʘʆ͕ ʊʋʘʎ ɷɸʀʃʏɸʎ ɸʋɿɷʊʍɸʘʆ
ɲʍʔɲʄɸʀɲʎɼͬʃɲɿɳʄʄʉʐʎʍʖɸʏɿʃʉʑʎɷɸʀʃʏɸʎʞ
ǀŝŝͿ ɹʄɸɶʖʉʎ ʃɲɿ ɸʋɲʆɸʇɹʏɲʍɻ Ͷ ʐɿʉɽɹʏɻʍɻ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʋɸʌɿʉɷɿʃɼʍʐʍʏɻʅɲʏɿʃɼɸʃʏʀʅɻʍɻʏɻʎɅɅɀȰʃɲɿʏɻʎɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿʏɻʎ
ʃɲʏɲʄʄɻʄʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏɻʎ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎʞ ʏɸʃʅɻʌɿʘʅɹʆɻ
ɸʋɲʆɸʇɹʏɲʍɻ ʃɲɿ ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉʀɻʍɻ͕ ɲʋʊ ɷɿɸʐɽʐʆʏɿʃɳ ʍʏɸʄɹʖɻ͕ ʏʘʆ ɸʋɿɷʊʍɸʘʆ ʏɻʎ
ʋʉʄɿʏɿʃɼʎʃɲɿ ʏʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏɻʎ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ͕ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆɻʎ
ʏɻʎ ɸʇɹʏɲʍɻʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ɸʆʍʘʅɳʏʘʍɻʎ ʏʘʆ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆ ɲʄʄɲɶʙʆ ʋʉʐ ʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆ
ɲʋʊʏʉʆɹʄɸɶʖʉʃɲɿʏɻʆɸʋɲʆɸʇɹʏɲʍɻ͘
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ/s
;ɅɲʌɳʌʏɻʅɲȻsʉɷɻɶʀɲʎͿ
ȴɸɷʉʅɹʆɲ ʃɲɿ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ʋʉʐ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍʏɲ ʍʖɹɷɿɲ ɹʃʏɲʃʏɻʎ
ɲʆɳɶʃɻʎʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿʍʏʉɳʌɽʌʉϭϭ
ϭ͘ ȵʍʘʏɸʌɿʃɳʍʖɹɷɿɲɹʃʏɲʃʏʘʆɲʆɲɶʃʙʆ͗
ɲͿ ʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉɼɿɷɿʊʏɻʏɲʏʘʆʋʌʉʍʙʋʘʆʋʉʐɸʀʆɲɿɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆɲ ʆɲɽɹʍʉʐʆ
ʍɸ ʃʀʆɻʍɻ ʏɿʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ɹʃʏɲʃʏɻʎ ɲʆɳɶʃɻʎ ʃɲɿ ʏʉʐ ʋʌʉʍʙʋʉʐ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ
ɸʋɿʔʉʌʏɿʍʅɹʆʉʅɸʏɿʎɸʋɿʏʊʋɿɸʎɲʆɲʍʖɸʏɿʃɹʎɷʌɳʍɸɿʎʃɲɿʏʉʆʍʐʆʏʉʆɿʍʅʊʏʉʐʎʞ
ɴͿ ʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉɼɿɷɿʊʏɻʏɲʏʉʐʋʌʉʍʙʋʉʐʋʉʐɸʀʆɲɿʉɲʌʅʊɷɿʉʎʍʑʆɷɸʍʅʉʎʅɸʏɻʆ
ʐʋɸʑɽʐʆɻɲʌʖɼɶɿɲʏʉɸʇʘʏɸʌɿʃʊʍʖɹɷɿʉɹʃʏɲʃʏɻʎɲʆɳɶʃɻʎʞ
ɶͿ ɶɿɲʋʌʉɴʄɹʗɿʅɸʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎɼʋɸʌɿʍʏɲʏɿʃɳʋʉʐɸʆɷɹʖɸʏɲɿʆɲɸʀʆɲɿʍɻʅɲʆʏɿʃɳɶɿɲ
ʆɲ ʋʌʉʇɸʆɼʍʉʐʆ ʅɸɶɳʄʉ ɲʏʑʖɻʅɲ͕ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏʘʆ ɷʌɳʍɸʘʆ ʋʉʐ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ɲʆɲʄɻʔɽʉʑʆ ɶɿɲ ʏʉʆ ɹʄɸɶʖʉ ʏʘʆ ʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ɼ ʏʘʆ ʋɸʌɿʍʏɲʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ʏʉʆ
ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊ ʏʘʆ ʍʐʆɸʋɸɿʙʆ ʏʉʐʎ͕ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆɻʎ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼʎ ʏʉʐ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑɲʍʔɲʄɸʀɲʎʃɲɿʏʘʆɷɿɲɽɸʍʀʅʘʆʋʊʌʘʆʞ
ɷͿ ʌʐɽʅʀʍɸɿʎ ɶɿɲʏʉʆʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊ ʏʘʆʃɿʆɷʑʆʘʆ ʍʏɲ ɳʏʉʅɲʋʉʐ ɸʌɶɳɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉʆʖʙʌʉ
ʏɻʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ͕ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʏʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɸɿɷʉʋʉʀɻʍɻʎ ʃɲɿ ʏʘʆ
ɸʆɸʌɶɸɿʙʆʍʏɿʎʉʋʉʀɸʎʋʌɹʋɸɿʆɲʋʌʉɴʉʑʆʅɸʏɳʏɻʆɸɿɷʉʋʉʀɻʍɼʏʉʐʎʞ
ɸͿ ʌʐɽʅʀʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɹɶʃɲɿʌɻ ɸɿɷʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ ʐʋɸʑɽʐʆɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐ
ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ ʍʖɸɷʀʉʐ ɹʃʏɲʃʏɻʎ ɲʆɳɶʃɻʎ ɲʌʖɼʎ͕ ɸʀɷʉʎ ʏʘʆ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ ʋʉʐ ʋʌɹʋɸɿ
ʆɲ ʋɸʌɿɹʖɸɿ ɻ ɲʌʖɿʃɼ ɸɿɷʉʋʉʀɻʍɻ ʃɲɿ ʌʐɽʅʀʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɲʌʉʖɼ ʄɸʋʏʉʅɸʌɹʍʏɸʌʘʆ
ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆʅʊʄɿʎɸʀʆɲɿɷɿɲɽɹʍɿʅɸʎʞ
ʍʏͿ ʊʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɲʆɲɶʃɲʀʉ͕ ʌʐɽʅʀʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻ ʏʘʆ ʐʋɲʄʄɼʄʘʆ ʍʏɲ
ʃɲɽɼʃʉʆʏɲʋʉʐɽɲʃʄɻɽʉʑʆʆɲɸʃʏɸʄɹʍʉʐʆʃɲɿ͕ɲʆʖʌɸɿɳɺɸʏɲɿ͕ʍʐʆʏʉʆɿʍʅʊʎʅɸʏɿʎ
ɸʇʘʏɸʌɿʃɹʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎɹʃʏɲʃʏɻʎɲʆɳɶʃɻʎʞ
 ɺͿ ʌʐɽʅʀʍɸɿʎɶɿɲʏɻʆʋɲʌʉʖɼɴʉɼɽɸɿɲʎʅɸɸʇʘʏɸʌɿʃɹʎɲʆɲʍʖɸʏɿʃɹʎɷʌɳʍɸɿʎ͘
Ϯ͘ ȵʇʘʏɸʌɿʃɳʍʖɹɷɿɲɹʃʏɲʃʏʘʆɲʆɲɶʃʙʆ͗
ɲͿ ʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉɼɿɷɿʊʏɻʏɲʏʘʆʋʌʉʍʙʋʘʆʋʉʐɸʀʆɲɿɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆɲʆɲɽɹʍʉʐʆ
ʍɸ ʃʀʆɻʍɻ ʏɿʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ɹʃʏɲʃʏɻʎ ɲʆɳɶʃɻʎ ʃɲɿ ʋʌʉʍʙʋʘʆ ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆʘʆ ʆɲ
ɲʆɲʄɳɴʉʐʆʃɲɿʆɲʍʐʆʏʉʆʀʍʉʐʆɸʇʘʏɸʌɿʃɹʎɷʌɳʍɸɿʎʞ
ɴͿ ʌʐɽʅʀʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻ ʄɼʗɻ ʏʘʆ ʍɻʅɳʏʘʆ ɹɶʃɲɿʌɻʎ ɸɿɷʉʋʉʀɻʍɻʎ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʐʖʊʆ
ʍʐʅɴɳʆʏɲʃɲɿʏɿʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎʍʐʆɲɶɸʌʅʉʑʃɲɿʃʄɼʍɻʎɸʆɿʍʖʑʍɸʘʆʞ
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ɶͿ ʌʐɽʅʀʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏʉʆ ʍʐʆʏʉʆɿʍʅʊ ʏʘʆ ɲʋɲɿʏʉʐʅɹʆʘʆ ʅɹʍʘʆ ʋʌʉʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐ
ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑʍʖɸɷʀʉʐɹʃʏɲʃʏɻʎɲʆɳɶʃɻʎʞ
ɷͿ ʌʐɽʅʀʍɸɿʎɶɿɲʏɻʆʋɲʌʉʖɼɴʉɼɽɸɿɲʎʅɸɸʋɿʏʊʋʉʐɲʆɲʍʖɸʏɿʃɹʎɷʌɳʍɸɿʎʞ
ɸͿ ʌʐɽʅʀʍɸɿʎ ɶɿɲ ɸʇʘʏɸʌɿʃɹʎ ɲʆɲʍʖɸʏɿʃɹʎ ɷʌɳʍɸɿʎ͕ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆɻʎ ʏɻʎ
ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ ʍɸʆɲʌʀʘʆ ʅɸɶɳʄʘʆ ɲʏʐʖɻʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ɀɸʄɹʏɻ ʃɲɿ
ʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ
ʐʋʊʗɻ
ʋɿɽɲʆʙʆ
ʋʉʄʄɲʋʄɲʍɿɲʍʏɿʃʙʆ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ͕
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆɸʃɸʀʆʘʆʋʉʐɹʖʉʐʆɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎʍʏʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʞ
ʍʏͿ ʌʐɽʅʀʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɲʌʉʖɼ ʍʏʉ ʃʉɿʆʊ ʃɲɿ͕ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ ϴ͕ ʍɸ ʊʄɸʎ ʏɿʎ
ɶɸɿʏʉʆɿʃɹʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɼ ʖʙʌʉʐʎ ʋʉʐ ɷɸʆ ɸʅʋʀʋʏʉʐʆ ʍʏʉ ʋɸɷʀʉ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏɻʎ
ʋɲʌʉʑʍɲʎ ʉɷɻɶʀɲʎ ɸɿɷɿʃʙʆ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉ ɲʏʑʖɻʅɲ ʃɲɿ ʏɻʆ
ɸʆɷɸɷɸɿɶʅɹʆɻʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳʞ
ɺͿ ʌʐɽʅʀʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɲʌʉʖɼ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ ʍʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɹʃʏɲʃʏɻʎ ɲʆɳɶʃɻʎ ɳʄʄʘʆ
ʃʌɲʏʙʆ ʅɸʄʙʆ͕ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʅɸɶɳʄʉʐ ɲʏʐʖɼʅɲʏʉʎ ʅɸ ɸʆɷɸʖʊʅɸʆɸʎ ɷɿɲʍʐʆʉʌɿɲʃɹʎ
 ʍʐʆɹʋɸɿɸʎ͘
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰs
;ɅɲʌɳʌʏɻʅɲsʉɷɻɶʀɲʎͿ
Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲʋʉʐʋʌɹʋɸɿʆɲɶʆʘʍʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʍʏʉʃʉɿʆʊʃɲʏ͛ɸʔɲʌʅʉɶɼʏʘʆ
ʋɲʌɲɶʌɳʔʘʆϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϰʃɲɿϱʏʉʐɳʌɽʌʉʐϭϯ

ɀȵɆɃɇϭ

ȳɿɲ ʊʄɸʎ ʏɿʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ͕ ɲʆʙʏɸʌɻʎ ʃɲɿ ʃɲʏʙʏɸʌɻʎ ɴɲɽʅʀɷɲʎ͕ ɶʆʘʍʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍʏʉ
ʃʉɿʆʊʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲ͗

ϭͿʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲʃɲɿʏɿʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʋʉʐʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿʍʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉϰʏʉʐɳʌɽʌʉʐϲʃɲɿ
ʍʏɿʎɸʃɳʍʏʉʏɸɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɼʍɸɿʎʏʉʐʎ;ʋɲʌɳɶʌɲʔʉɿϲʃɲɿϳʏʉʐʀɷɿʉʐɳʌɽʌʉʐͿ͕

ϮͿ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʃɲɿ ʏɿʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɿʎ ʅɸʏɲʏʌʉʋɹʎ ʏʘʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ͕ ʃɲʏʚ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐɳʌɽʌʉʐϭϬ͕

ϯͿɸʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻʊʏɿɻɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʐʋʊʃɸɿʏɲɿʍʏɿʎɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎɲʋʊʔɲʍɻʎʃɲɿ
ʃɲʏɳ ʍʐʆɹʋɸɿɲ ʊʏɿ ʉ ʔɳʃɸʄʉʎ Ⱦʉɿʆʉʋʉʀɻʍɻʎ ɹʖɸɿ ɽɸʘʌɻɽɸʀ ʃɲɿ ɻ ɀɸʄɹʏɻ Ȱʍʔɲʄɸʀɲʎ ɹʖɸɿ
ʃɲʏɲʖʘʌɿʍɽɸʀʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉȳʏʉʐɳʌɽʌʉʐϵ

ϰͿ ɶʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲʎ ʏɻʎ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲʎ ɸʋʀ ʏʊʋʉʐ ɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ ʏɻʎ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ͕ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ ϯ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ϭϵ͕ ɼ ʋɲʌɲʋʉʅʋɼ ʍʏʉ ʍɻʅɸʀʉ
ʊʋʉʐɻɸʆʄʊɶʘʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲɸʀʆɲɿɷɿɲɽɹʍɿʅɻɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳʃɲɽʙʎʃɲɿʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎɶɿɲʏɻʆ
ɲʆɲɺɼʏɻʍɻ  ʄɸʋʏʉʅɸʌɹʍʏɸʌʘʆ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ ɶɿɲ ʏɿʎ ɸʋɿɽɸʘʌɼʍɸɿʎ ʃɲɿ ʏʉ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ
ʍʑʍʏɻʅɲɸʋɿɽɸʘʌɼʍɸʘʆ͕ʅɸʏɻʆɸʋɿʔʑʄɲʇɻʏʘʆɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆʏʉʐɳʌɽʌʉʐϮϭ͕

ϱͿ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ɶɿɲ ɶɸɿʏʉʆɿʃɹʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʋʉʐ ɸʆɷɹʖɸʏɲɿ ʆɲ ɹʖʉʐʆ ʋʉʄʄɲʋʄɲʍɿɲʍʏɿʃɳ
ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌɽʌʉϴ

ϲͿɶɸʆɿʃɹʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉʆʏʌʊʋʉʋʌʉɸɿɷʉʋʉʀɻʍɻʎʏʉʐɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉʐʃʉɿʆʉʑ͕
ɲʆ ɸʀʆɲɿ ɲʆɲɶʃɲʀʉ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɸʋɲʌʃɸʀʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻ ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳ ʍɸ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʅɸɶɳʄʉʐɲʏʐʖɼʅɲʏʉʎɼʋɲʌɲʋʉʅʋɼʍʏʉʍɻʅɸʀʉʋʉʐʉɿʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎɲʐʏɹʎɸʀʆɲɿ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳʋʌʉʍɴɳʍɿʅɸʎ͘

ɀȵɆɃɇϮ
ȳɿɲ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɲʆʙʏɸʌɻʎ ɴɲɽʅʀɷɲʎ͕ ʋɹʌɲʆ ʏʘʆ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʙʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʋʉʐ
ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɀɹʌʉʎ ϭ͕ ɶʆʘʍʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍʏʉ ʃʉɿʆʊ ʏɲ ɲʃʊʄʉʐɽɲ ɸʋɿʋʄɹʉʆ
ʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲ͗

ϭͿ ȳɸʆɿʃɹʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻ ʔʑʍɻ ʏʘʆ ʃɿʆɷʑʆʘʆ ʅɸɶɳʄʘʆ ɲʏʐʖɻʅɳʏʘʆ
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʏʘʆɲʌʆɻʏɿʃʙʆɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆʍʏɻɷɻʅʊʍɿɲʐɶɸʀɲʃɲɿʍʏʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ͕
ʃɲɽʙʎʃɲɿʋɸʌɿʄɻʋʏɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲʏʘʆʃʑʌɿʘʆʏʑʋʘʆʍɸʆɲʌʀʘʆʅɸɶɳʄʘʆɲʏʐʖɻʅɳʏʘʆʃɲɿʏʘʆ
ʅɹʏʌʘʆɸʄɹɶʖʉʐɶɿɲʏɻʆɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɼʏʉʐʎ͕

ϮͿ ȵʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻ ʍʏʉ ɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉ ʃʉɿʆʊ ʊʏɿ ʐʔʀʍʏɲʏɲɿ ʏʉ ʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃʊ ʋʄɲʀʍɿʉ ʋʉʐ
ʃɲɽʉʌʀɺɸɿʏɻʆʐʋʉʖʌɹʘʍɻʏʉʐʔʉʌɹɲɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ͕ʍɸʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʅɸʏɻʆɸʆʄʊɶʘɲʌʖɼ͕
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ʆɲʋʌʉɴɲʀʆɸɿʍʏɿʎɲʆɲɶʃɲʀɸʎɸʋɿʏʊʋʉʐɷʌɳʍɸɿʎɶɿɲʏɻʆɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʅɸɶɳʄʉʐɲʏʐʖɼʅɲʏʉʎ
ʃɲɿʏɻʆɸʄɲʖɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆɸʋɿʋʏʙʍɸʙʆʏʉʐ͕

ϯͿ Ⱦɲʏɳʄʄɻʄɸʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ɲʋʊ ʏʉ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ ȵɿɷɿʃʊ ɇȰɈȰɀȵ ʃɲɿ ʏɻʆ ɸʃɳʍʏʉʏɸ
ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉʀɻʍɼʏʉʐ͕ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʍʖɸʏɿʃʙʆʍʐʍʏɳʍɸʘʆʃɲɿʉɷɻɶɿʙʆ͕

ϰͿȰʋʄɼɲʆɲʔʉʌɳɶɿɲʏʉɲʆʋʌʊʃɸɿʏɲɿɶɿɲɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʋʉʐɴʌʀʍʃɸʏɲɿʃʉʆʏɳʍʏʉɹɷɲʔʉʎ
ɳʄʄʉʐ ʃʌɳʏʉʐʎ ʅɹʄʉʐʎ ʃɲɿ ʐʋɳʌʖɸɿ ʋɿɽɲʆʊʏɻʏɲ ʅɸɶɳʄʉʐ ɲʏʐʖɼʅɲʏʉʎ ʅɸ ɷɿɲʍʐʆʉʌɿɲʃɹʎ
ɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻɇʑʅɴɲʍɻʏɻʎɃɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎȵʋɿʏʌʉʋɼʎʏʘʆȸʆʘʅɹʆʘʆȵɽʆʙʆɶɿɲ
ʏɿʎ ɷɿɲʍʐʆʉʌɿɲʃɹʎ ɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆ ɲʏʐʖɻʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ʃʐʌʘɽɸʀ ʅɸ ʏʉ Ɂ͘
Ϯϱϰϲͬϭϵϵϳ;ȰʚϮϱϲͿʃɲɿʏɿʎɸɿɷɿʃʊʏɸʌɸʎʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎʏʘʆʋɲʌɲɶʌɳʔʘʆϲʃɲɿϲ͘ϭʏʉʐɳʌɽʌʉʐ
ϭϯ͘
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰs/
;Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲs/ʉɷɻɶʀɲʎͿ
Ⱦʌɿʏɼʌɿɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ ϭϳ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎ ϭ ʃʉɿʆʉʋʉʀɻʍɻ ʅɸɶɳʄʉʐ
ɲʏʐʖɼʅɲʏʉʎʍʏɻʆȵʐʌʘʋɲʁʃɼȵʋɿʏʌʉʋɼ
/͘Ɉɲʅɸɶɳʄɲɲʏʐʖɼʅɲʏɲʋʉʐɸʅʋʀʋʏʉʐʆʍʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉϭɼʋʉʐɹʖʉʐʆʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆʅʀɲ
ɲʋʊ ʏɿʎ ʍʐʆɹʋɸɿɸʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʍʏɿʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐʎ Ϯ͕ ϯ͕ ϰ ʃɲɿ ϱ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ʃʉɿʆʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʍʏɻʆȵʐʌʘʋɲʁʃɼȵʋɿʏʌʉʋɼ͘
ϭ͘ȵʅʋʄɸʃʊʅɸʆɸʎɸʋɿʃʀʆɷʐʆɸʎʉʐʍʀɸʎ
Ʌʐʌʃɲɶɿɳ ɼ ɹʃʌɻʇɻ ɼ ɲʏʐʖɻʅɲʏɿʃɼ ɷɿɲʌʌʉɼ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ ʉʐʍɿʙʆ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʋʉʍʊʏɻʏɲ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʀʍɻ ʋʌʉʎ ʏʉ ϱй ʏɻʎ ʉʌɿɲʃɼʎ ʋʉʍʊʏɻʏɲʎ ʋʉʐ ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏɻ ʍʏɼʄɻ ϯ ʏʉʐ
ʅɹʌʉʐʎϭɼʍʏɻʍʏɼʄɻϯʏʉʐʅɹʌʉʐʎϮʏʉʐʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎȻ͘
Ϯ͘ɇʘʅɲʏɿʃɹʎɴʄɳɴɸʎʃɲɿɺɻʅʀɸʎʍɸɲʃʀʆɻʏɻʋɸʌɿʉʐʍʀɲ͗
ɲͿɹʆɲʎɽɳʆɲʏʉʎʞ





ɴͿ ʏʌɲʐʅɲʏɿʍʅʊʎ ɹʇɿ ɲʏʊʅʘʆɸʆʏʊʎ ʏɻʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʃɲɿ ɸɿʍɲɶʘɶɼ ʍɸ ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉ ɸʋʀ Ϯϰ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆʙʌɸʎʞ
ɶͿ ɸɿʍɲɶʘɶɼʍɸʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉɸʋʀϮϰʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆʙʌɸʎɸʆʊʎɲʏʊʅʉʐɸʃʏʊʎʏɻʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʞ
ɷͿ ɴʄɳɴɸʎ ʃɲɿ ɲʃɲʏɲʄʄɻʄʊʏɻʏɲ ʋʌʉʎ ʖʌɼʍɻ ʅɿɲʎ ɼ ʋɸʌɿʍʍʉʏɹʌʘʆ ʃɲʏʉɿʃɿʙʆ ɸʃʏʊʎ ʏɻʎ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ͕ʘʎʍʐʆɹʋɸɿɲʏʉʐɲʏʐʖɼʅɲʏʉʎʞ
ɸͿ ɲʋʉʅɳʃʌʐʆʍɻ ɼ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊʎ ɲʏʊʅʘʆ ɸʋʀ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎ ɲʋʊ ɷʑʉ ʙʌɸʎ ;ɳʏʉʅɲ п ʙʌɸʎͿ͗
ʏɿʅɼʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆʀʍɻʋʌʉʎϱϬϬʞ
ʍʏͿ ɷɿɲʃʉʋɼ ʏɻʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʋʊʍɿʅʉʐ ʆɸʌʉʑ͕ ɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑ ʌɸʑʅɲʏʉʎ͕ ʔʘʏɲɸʌʀʉʐ͕ ʏɻʄɸʔʙʆʉʐ
ɸʋʀʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎɲʋʊɷʑʉʙʌɸʎ;ɳʏʉʅɲпʙʌɸʎͿ͗ʏɿʅɼʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆʀʍɻʋʌʉʎϭϬϬϬ͘
ϯ͘ȱʅɸʍɸʎɴʄɳɴɸʎʍʏʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ͗
ɲͿ ʅʊʆɿʅɸʎɼʅɲʃʌʉʋʌʊɽɸʍʅɸʎɴʄɳɴɸʎʖɸʌʍɲʀʘʆɸʆɷɿɲɿʏɻʅɳʏʘʆ͗
ŝͿ Ϭ͕ϱ ɼ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɲ ɸʃʏɳʌɿɲ ɸʆɷɿɲɿʏɼʅɲʏʉʎ ʍɻʅɲʆʏɿʃʉʑ ɶɿɲ ʏʉ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ ɼ ʏɻ
ɷɿɲʏɼʌɻʍɻʏɻʎʔʑʍɻʎʃɲɿʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆʉʐɲʋʊʏɻʆʉʅʉɽɸʍʀɲʞ
ŝŝͿ ϭϬɼʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɲɸʃʏɳʌɿɲʋɿʉɸʃʏɸʏɲʅɹʆʉʐɸʆɷɿɲɿʏɼʅɲʏʉʎ͕ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ
 ɶɸʘʌɶɿʃʙʆɶɲɿʙʆʞ
ɴͿ ʉʐʍɿɲʍʏɿʃɹʎɼʅɲʃʌʉʋʌʊɽɸʍʅɸʎɴʄɳɴɸʎɸʆɷɿɲɿʏɻʅɳʏʘʆɶʄʐʃʙʆɼɽɲʄɳʍʍɿʘʆʐɷɳʏʘʆ͗
ŝͿ ϭϬɼʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɲʖɿʄɿʊʅɸʏʌɲʋʉʏɲʅʉʑɼʃɲʆɲʄɿʉʑʞ
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ŝŝͿ
ŝŝŝͿ

ϭɼʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɲɸʃʏɳʌɿɲʄʀʅʆɻʎɼɹʄʉʐʎʞ
Ϯɼʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɲɸʃʏɳʌɿɲɷɹʄʏɲʋʉʏɲʅʉʑʞ

 ŝǀͿ Ϯɼʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɲɸʃʏɳʌɿɲʋɲʌɳʃʏɿɲʎɺʙʆɻʎɼɽɳʄɲʍʍɲʎʞ
ɶͿ ʍɻʅɲʆʏɿʃɹʎɴʄɳɴɸʎʐɷʌʉʔʊʌʉʐʉʌʀɺʉʆʏɲɼʐʋʉɶɸʀʘʆʐɷɳʏʘʆ͗
ϭɸʃʏɳʌɿʉʃɲɿɳʆʘ͘
ϰ͘ɉʄɿʃɹʎɺɻʅʀɸʎ͗
ɲͿ ʐʄɿʃɹʎɺɻʅʀɸʎɸʆʏʊʎʏɻʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ͗ϮϬϬϬϬϬϬɸʐʌʙʃɲɿɳʆʘʞ
ɴͿ ʐʄɿʃɹʎɺɻʅʀɸʎɸʃʏʊʎʏɻʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ͗ϱϬϬϬϬϬɸʐʌʙʃɲɿɳʆʘ͘
ϱ͘ȴɿɲʍʐʆʉʌɿɲʃɹʎɺɻʅʀɸʎ
ɀɸɶɳʄʉ ɲʏʑʖɻʅɲ ʍʏʉʉʋʉʀʉ ɸʅʋʄɹʃɸʏɲɿ ɳʅɸʍɲ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆɻ ʉʐʍʀɲʅɸ ɸʋɿɷʌɳʍɸɿʎ ɸʃʏʊʎʏʉʐ
ɸɷɳʔʉʐʎʏʉʐʃʌɳʏʉʐʎʅɹʄʉʐʎʊʋʉʐʍʐʆɹɴɻ͘
//͘Ⱥɲʋʌɹʋɸɿʆɲʃʉɿʆʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʍʏɻʆȵʋɿʏʌʉʋɼʏɲɲʏʐʖɼʅɲʏɲɼͨʋɲʌ͛ʉʄʀɶʉʆɲʏʐʖɼʅɲʏɲͩ
ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʏɲ ʃʌɳʏɻ ʅɹʄɻ ʃʌʀʆʉʐʆ ʊʏɿ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʐʆ ɿɷɿɲʀʏɸʌʉ ʏɸʖʆɿʃʊ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʋʌʊʄɻʗɻʏʘʆʅɸɶɳʄʘʆɲʏʐʖɻʅɳʏʘʆʃɲɿʏʉʐʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʏʘʆʍʐʆɸʋɸɿʙʆʏʉʐʎʃɲɿʏɲʉʋʉʀɲ
ɷɸʆʋʄɻʌʉʑʆʏɲʋʌʉɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆɲʋʉʍʉʏɿʃɳʃʌɿʏɼʌɿɲ͘
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰs/Ȼ
ɉʋɸʑɽʐʆɻɷɼʄʘʍɻʏʉʐʔʉʌɹɲɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎʋʌʉʎʏɻʆɲɷɸɿʉɷʉʏʉʑʍɲɲʌʖɼʍɸɸʔɲʌʅʉɶɼ
ʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐϯʏʉʐɳʌɽʌʉʐϱ

Ȳϳ͘^s^K
ϭ͘ȸɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿɸʋɿʃʀʆɷʐʆɸʎʉʐʍʀɸʎ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌɽʌʉϯʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎϭϮɶɿɲʏɻʆɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ
ʃɿʆɷʑʆʘʆɲʋʊɲʏʐʖɼʅɲʏɲʅɸɶɳʄɻʎɹʃʏɲʍɻʎ͕ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ͘

ɁȰȻප

Ϯ͘ȸɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʃɲʏɲʏɳʍʍɸʏɲɿʘʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ͗

ɃɍȻප




ɲ͘Ȱʆʙʏɸʌɻʎɴɲɽʅʀɷɲʎ

ɁȰȻප

ɃɍȻප

ɲ͘Ⱦɲʏʙʏɸʌɻʎɴɲɽʅʀɷɲʎ

ɁȰȻප

ɃɍȻප
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ɅȰɆȰɆɈȸɀȰs/ȻȻ
ʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʋʉʐ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʃɲʏɲɽɹʏɸɿ ʉ ʔʉʌɹɲʎ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʉʌɽɼ
ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʏʘʆɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆʉʐʍɿʙʆ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉȲʏʉʐɳʌɽʌʉʐϱɼʏɻʆ
ʋɲʌɳɶʌɲʔʉϭɷʏʉʐɳʌɽʌʉʐϲ͕ʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻ͗

Ⱦɲʏɳʄʉɶʉʎʏʘʆͨɸʋɿʃɿʆɷʑʆʘʆʉʐʍɿʙʆͬʅɿɶʅɳʏʘʆͩʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʐʋʊɷɸɿɶʅɲ͗

Ƀʆʉʅɲʍʀɲ

ɍɻʅɿʃɼ

йɅʉʍʉʍʏʊ

Ȱʌɿɽʅʊʎ^ɼ

Ɉɲʇɿʆʊʅɻʍɻ

Ɉɲʇɿʆʊʅɻʍɻ

ɀɸɶʀʍʏɻ

ȵʋɿʃʀʆɷʐʆɻʎ

Ʉʆʉʅɲʍʀɲ

ʏʉʐ

ɳʄʄʉʎ

ʍʐʍʏɲʏɿʃʉʑ

Ƀʐʍʀɲʎͬ

ɲʋʉɽɻʃɸʐͲ

Ƀʐʍʀɲʎͬ

ʉʐʍʀɲʎͬ

ʍʐʍʏɲʏɿʃʉʑ

ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʏɿʃʊʎ

ʅɸʀɶʅɲʏʉʎ

ʅɸʀɶʅɲʏʉʎ

ʅɹʆɻ

ʅɸʀɶʅɲʏʉʎͿ

ʍʐʍʏɲʏɿʃʉʑ

ʍʏʉʅɸʀɶʅɲ

ʃʘɷɿʃʊʎʏɻʎ

ΎΎ

;>WͿΎΎ

ʋʉʍʊʏɻʏɲ

ʅɸʀɶʅɲʏʉʎ

Ύ

ʉʐʍʀɲʎΎ



;ʍɸʏʊʆʉʐʎͿ











































ȴɿɸʐʃʌɿʆʀʍɸɿʎ͗



Ύ ȸ ɸʃɲʏʉʍʏɿɲʀɲ ʍʑʍʏɲʍɻ͕ ʊʏɲʆ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ ʅɸʀɶʅɲ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʉɿ ɲʌɿɽʅʉʀ ĂƐ  ʏʘʆ
ʉʐʍɿʙʆɸʀʆɲɿɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉɿʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲɸʄɸɶʖɽɸʀɻʉʌɽɼʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʏʉʐʅɸʀɶʅɲʏʉʎ͕
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆȾɲʆʉʆɿʍʅʊ;ȵȾͿϭϮϳϮͬϮϬϬϴ;>WͿ͘ȵʃʏʊʎɲʋʊʏʉʆɲʌɿɽʅʊĂƐʅʋʉʌɸʀʆɲ
ɷʀɷɸʏɲɿɳʄʄʉʎɲʆɲɶʆʘʌɿʍʏɿʃʊʎʃʘɷɿʃʊʎ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌɽʌʉϭϴ͕ʏʉʐȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ;ȵȾͿ
ϭϮϳϮͬϮϬϬϴ͘
ΎΎ ɇɻʅɸʀʘʍɻ ͗ Ƀ ɹʄɸɶʖʉʎ ʏɻʎ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻʎ ɲʋʊ ʏʉ ȳɍȾ ɶʀʆɸʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʆ
Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊ;ȵȾͿϭϮϳϮͬϮϬϬϴ;>WͿ͕ʊʋʘʎɹʖɸɿʏʌʉʋʉʋʉɿɻɽɸʀʃɲɿɿʍʖʑɸɿ͕ʅʊʆʉʘʎʋʌʉʎʏɿʎ
ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎɸʋɿʃɿʆɷʐʆʊʏɻʏɲʎʏʉʐʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎϭ͕ʅɹʌɻϭʃɲɿϮʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎȾɉȰ͘
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ/y

ɅʀʆɲʃɲʎʅɸʍɸʆɳʌɿɲɲʏʐʖɻʅɳʏʘʆʋʉʐɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲɸʇɸʏɳɺʉʆʏɲɿʍʏɻɀɸʄɹʏɻȰʍʔɲʄɸʀɲʎ
ɲʆɳʏʑʋʉɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ͘

ȸɸʇɹʏɲʍɻʏʘʆʋɿɽɲʆʙʆʍɸʆɲʌʀʘʆɲʏʐʖɻʅɳʏʘʆɸʆɷɸʀʃʆʐʏɲɿʆɲʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʏɲʋɲʌɲʃɳʏʘ͗

ϭ͘ɀȵȺɃȴɃɇȰɁȰȿɉɇȸɇȾȻɁȴɉɁɏɁ͗
ȸ ɲʆɳʄʐʍɻ ɽɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻ ʏʘʆ ʋɿɽɲʆʙʆ ɸʇʘʏɸʌɿʃʙʆ ;ʋ͘ʖ͘ ʍɸɿʍʅʊʎ͕
ɲʃʌɲʀɲʃɲɿʌɿʃɳʔɲɿʆʊʅɸʆɲʃʄʋ͘Ϳʃɲɿɸʍʘʏɸʌɿʃʙʆ;ʋʖ͘ʄɳɽʉʎʖɸɿʌɿʍʅʊʎ͕ɲʍʏʉʖʀɲʐʄɿʃʙʆʃʄʋͿ
ɲʋʉʃʄʀʍɸʘʆ ɲʋʊ ʏɲ ɲʍʔɲʄɼ ʊʌɿɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʍʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ʉʔɸʀʄʉʆʏɲɿ ʏɲ ʋɿɽɲʆɳ ɳʅɸʍɲ
ɲʀʏɿɲʏʘʆʃʉʌʐʔɲʀʘʆɶɸɶʉʆʊʏʘʆʃɲɿʏɿʎʍʐʆɹʋɸɿɸʎʏʘʆʃʉʌʐʔɲʀʘʆɶɸɶʉʆʊʏʘʆʊʋʘʎʃɲɿʏɲ
ʅɹʏʌɲ ʋʌʊʄɻʗɻʎ ʃɲɿ ʅɹʏʌɲ ɴɸʄʏʀʘʍɻʎ ɇʏɻʆ ɲʆɳʄʐʍɻ ʃɿʆɷʑʆʘʆ ɸʀʆɲɿ ʖʌɼʍɿʅɻ ɻ ʅɸʄɹʏɻ
ɲʏʐʖɻʅɳʏʘʆʋʉʐɹʖʉʐʆʍʐʅɴɸʀʍʏʉʋɲʌɸʄɽʊʆʍɸʍʐʆɲʔɸʀʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ȵʆɷɸɿʃʏɿʃʉʀʅɹɽʉɷʉɿɲʆɳʄʐʍɻʎʃɿʆɷʑʆʘʆ͗,ĂǌĂƌĚĂŶĚKƉĞƌĂďŝůŝƚǇ^ƚƵĚǇ;,KWͿ͕tŚĂƚ
ŝĨ ŶĂůǇƐŝƐ͕ &ĂŝůƵƌĞ DŽĚĞƐ ĂŶĚ ĨĨĞĐƚƐ ŶĂůǇƐŝƐ ;&DͿ͕ &ĂƵůƚ dƌĞĞ ŶĂůǇƐŝƐ͕ ǀĞŶƚ dƌĞĞ
ŶĂůǇƐŝƐ͘

Ϯ͘ɇȵɁȰɆȻȰȰɈɉɍȸɀȰɈɏɁ
ȸ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏʘʆ ʋɿɽɲʆʙʆ ʍɸʆɲʌʀʘʆ ɲʏʐʖɻʅɳʏʘʆ ʍʏʉʖɸʑɸɿ ʍʏʉ ʆɲ ʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿ ʏɻʆ
ɸʇɳʌʏɻʍɻɸʆʊʎɲʆɸʋɿɽʑʅɻʏʉʐɶɸɶʉʆʊʏʉʎɲʋʊʅɿʃʌʊʏɸʌɲʋɿʉɴɲʍɿʃɳɶɸɶʉʆʊʏɲ͘ȸɲʆɳʋʏʐʇɻ
ʏʘʆʋɿɽɲʆʙʆʍɸʆɲʌʀʘʆɶʀʆɸʏɲɿʍʐʆɼɽʘʎʅɸɷɸʆɷʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ͘
ȸɀɸʄɹʏɻȰʍʔɲʄɸʀɲʎʃɳɽɸɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆʏɲ
ɲʃʊʄʉʐɽɲ ʍɸʆɳʌɿɲ͕ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏɿʎ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆɸʎ ʉʐʍʀɸʎ ʋʉʐ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ɸʆʏʊʎ ʏɻʎ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ͘
Ʌɿɽɲʆɳ ʋʌʊʍɽɸʏɲ ʍɸʆɳʌɿɲ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɺɻʏɻɽʉʑʆ ɲʋʊ ʏɿʎ ɲʌʅʊɷɿɸʎ ɲʌʖɹʎ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ
ʐʋɸʑɽʐʆɸʎɶɿɲʏɻʆɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʏɻʎʅɸʄɹʏɻʎȰʍʔɲʄɸʀɲʎʏɻʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ͘







ȵʇʘʏɸʌɿʃɼ
;ʍɸɿʍʅʊʎ͕ɲʃʌɲʀɲʃɲɿʌɿʃɳ
ʔɲɿʆʊʅɸʆɲʃʄʋͿ

ȴɿɲʍʋʉʌɳʏʉʇɿʃʙʆͬɸʑʔʄɸʃʏʘʆʖʘʌʀʎɲʆɳʔʄɸʇɻʍɸʍʐʆɽɼʃɸʎʋʉʐ
ʏɸʃʅɻʌɿʙʆʉʆʏɲɿɲʋʊʏɿʎʍʐʆɽɼʃɸʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʃɲɿʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎʏɻʎ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɼɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳϱʃɲɿ&Ϯ
Ȱʆɲɴʌɲʍʅʊʎ;ŽŝůŽǀĞƌͿ
>s;ŽŝůŝŶŐͲ>ŝƋƵŝĚǆƉĂŶĚŝŶŐͲsĂƉŽƌǆƉůŽƐŝŽŶͿͲ
Ʌʑʌɿʆɻɇʔɲʀʌɲ;&ŝƌĞďĂůůͿ
ȳʄʙʍʍɲɌʘʏɿɳʎ;:Ğƚ&ŝƌĞͿ











ȶʃʌɻʇɻɲɸʌʀʉʐʆɹʔʉʐʎ;sͿ

ɇʏɿɶʅɿɲʀɲɲʆɳʔʄɸʇɻ;&ůĂƐŚĨŝƌĞͿ

ȵʍʘʏɸʌɿʃɼ
;ʄɳɽʉʎʖɸɿʌɿʍʅʊʎ͕ɲʍʏʉʖʀɲ
ʐʄɿʃʙʆɸɿʍɲɶʘɶɼʄɳɽʉʐʎ
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎʃʄʋͿ

ȿʀʅʆɻɌʘʏɿɳʎ;WŽŽůĨŝƌĞͿͲɌʘʏɿɳɷɸʇɲʅɸʆɼʎʃɲɿɲʆɲʖʙʅɲʏʉʎ;dĂŶŬĨŝƌĞͿ

ȵȳȾȰɈȰɇɈȰɇȵȻɇɅȰɆȰȳɏȳȸɇΘȰɅɃȺȸȾȵɉɇȸɇȵɉɌȿȵȾɈɏɁɉȳɆɏɁΘɅȵɈɆȵȿȰȻɃȵȻȴɏɁ͘

ɅȻȺȰɁȰɇȵɁȰɆȻȰ
ȰɆɍȻȾȸȰɅɃȾȿȻɇȸ

Ȱʆʏʄʀɸʎ

ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʋʌʉʁʊʆʏʉʎ

ȳʌɲʅʅɼʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎͲɸʃʌʉɼʎ

ϯͿȾɲʏɲʍʏʌʉʔɼɽʌɲʑʍɻʏɻʎʍʘʄɼʆʘʍɻʎ

ɷɿɲʅɹʏʌʉʐʏɻʎʍʘʄɼʆʘʍɻʎ͕

ϮͿɀɸʌɿʃɼɽʌɲʑʍɻʅɸʏʉϮϬйʏɻʎ

ɇʘʄɻʆʙʍɸɿʎ
ϭͿɀɿʃʌɼɷɿɲʌʌʉɼ͕

ɳʋʆʉɿɲʎ

ϰͿɉʋɸʌʖɸʀʄɿʍɻɷɸʇɲʅɸʆɼʎʍɸʍʐʆɽɼʃɸʎ

ʃɲɿɷɿɲʔʐɶɼʊʄʉʐʏʉʐʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ

ϯͿȾɲʏɲʍʏʌʉʔɿʃɼɽʌɲʑʍɻʏɻʎɷɸʇɲʅɸʆɼʎ

ϮͿɀɸʌɿʃɼɽʌɲʑʍɻ͕

ȴɸʇɲʅɸʆɼͬȲʐʏɿʉʔʊʌʉ
ϭͿɀɿʃʌɼɷɿɲʌʌʉɼ͕

ȰɇɈɃɍȻȰ
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Ȱʆɲʏʌʉʋɼʔɳʍɸʘʆ;ZŽůůŽǀĞƌͿ;ɶɿɲʃɲʏɲʗʐʖʊʅɸʆɲʋʌʉɿʊʆʏɲʅʊʆʉͿ


ȴɿɲʍʋʉʌɳʏʉʇɿʃʙʆʖʘʌʀʎɲʆɳʔʄɸʇɻʍɸʍʐʆɽɼʃɸʎʋʉʐʏɸʃʅɻʌɿʙʆʉʆʏɲɿɲʋʊ
ʏɿʎʍʐʆɽɼʃɸʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʃɲɿʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎʏɻʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɼ
ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳϱʃɲɿ&Ϯ
ȿʀʅʆɻɌʘʏɿɳʎ;WŽŽůĨŝƌĞͿ

ȶʃʌɻʇɻɲɸʌʀʉʐʆɹʔʉʐʎ;sͬhsͿ

ɇʏɿɶʅɿɲʀɲɲʆɳʔʄɸʇɻ;&ůĂƐŚĨŝƌĞͿ

ȳʄʙʍʍɲɌʘʏɿɳʎ;:ĞƚĨŝƌĞͿ

>sͲɅʑʌɿʆɻʍʔɲʀʌɲ;&ŝƌĞďĂůůͿ




ȵȳȾȰɈȰɇɈȰɇȵȻɇȰɅɃȺȸȾȵɉɇȸɇ>W'ͬɉȳɆȰȵɆȻɃΘȰȵɆȻɏɁɉɅɃɅȻȵɇȸ͘

ɅȻȺȰɁȰɇȵɁȰɆȻȰ

ȵʇʘʏɸʌɿʃɼ
;ʍɸɿʍʅʊʎ͕ɲʃʌɲʀɲʃɲɿʌɿʃɳ
ʔɲɿʆʊʅɸʆɲʃʄʋͿ

ɀɸʌɿʃɼɽʌɲʑʍɻʏɻʎɷɸʇɲʅɸʆɼʎ

ȵʍʘʏɸʌɿʃɼ
;ʄɳɽʉʎʖɸɿʌɿʍʅʊʎ͕ɲʍʏʉʖʀɲʐʄɿʃʙʆ
ʃʄʋͿ

Ȱʆʏʄʀɸʎ

ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʋʌʉʁʊʆʏʉʎ

ɽʌɲʑʍɻͿ

;ʅɿʃʌɼ͕ʅɸʌɿʃɼʃɲɿʃɲʏɲʍʏʌʉʔɿʃɼ

ȳʌɲʅʅɼʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎʹɲɶʘɶʉʀ

Ȳɲʄɴʀɷɲʎ

ɇʑʆɷɸʍʅʉɿȰɶʘɶʉʑͲȴɸʇɲʅɸʆɼʎͲ

Ȳʐʏɿʉʔʊʌɲ

ȴɸʇɲʅɸʆɼͬȰʋʉɽɼʃɻɌɿɲʄʙʆͬ

ʃɲɿɷɿɲʔʐɶɼʊʄʉʐʏʉʐʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ

Ⱦɲʏɲʍʏʌʉʔɿʃɼɽʌɲʑʍɻʏɻʎɷɸʇɲʅɸʆɼʎ

ȰɇɈɃɍȻȰ

ȰɆɍȻȾȸȰɅɃȾȿȻɇȸ
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ȴɿɲʍʋʉʌɳɳʃɲʐʍʏʘʆʏʉʇɿʃʙʆʍɸʍʐʆɽɼʃɸʎʋʉʐʏɸʃʅɻʌɿʙʆʉʆʏɲɿɲʋʊʏɿʎ
ʍʐʆɽɼʃɸʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʃɲɿʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎʏɻʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɼɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳ
ϱʃɲɿ&Ϯ
Ɍʘʏɿɳʍɸɲʋʉɽɼʃɻʅɸɲʆɹʋɲʔɻʉʌʉʔɼͬʖʘʌʀʎʉʌʉʔɼ

ȶʃʌɻʇɻɲɸʌʀʉʐʆɹʔʉʐʎ;sͿ

ȿʀʅʆɻɌʘʏɿɳʎ;WŽŽůĨŝƌĞͿ

ȵʇʘʏɸʌɿʃɼ
;ʍɸɿʍʅʊʎ͕ɲʃʌɲʀɲʃɲɿʌɿʃɳ
ʔɲɿʆʊʅɸʆɲʃʄʋͿ

ȵʍʘʏɸʌɿʃɼ
;ʄɳɽʉʎʖɸɿʌɿʍʅʊʎ͕ɲʍʏʉʖʀɲʐʄɿʃʙʆ
ʃʄʋͿ

ȳʌɲʅʅɼʋɲʌɲɶʘɶɼʎ͕ʖʙʌʉʎɷʉʃɿʅʙʆ
ʃɲɿʃɲʏɲʍʏʌʉʔɼʎʋʌʉʁʊʆʏʘʆ

ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʋʌʉʁʊʆʏʉʎ

Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏɲʎʖʙʌʉʎ

Ȱʋʉɽɼʃɻ

ȰɇɈɃɍȻȰ



ȵȳȾȰɈȰɇɈȰɇȵȻɇɅȰɆȰȳɏȳȸɇΘȰɅɃȺȸȾȵɉɇȸɇɍȸɀȻȾɏɁʹɌɉɈɃɅɆɃɇɈȰɈȵɉɈȻȾɏɁ

ɅȻȺȰɁȰɇȵɁȰɆȻȰ
ȰɆɍȻȾȸȰɅɃȾȿȻɇȸ

ȳʌɲʅʅɼʋɲʌɲɶʘɶɼʎ

ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʋʌʉʁʊʆʏʉʎ



ȵʇʘʏɸʌɿʃɼ
;ʍɸɿʍʅʊʎ͕ɲʃʌɲʀɲʃɲɿʌɿʃɳ
ʔɲɿʆʊʅɸʆɲʃʄʋͿ

Ȱʋʉɽɼʃɻ

ȵʍʘʏɸʌɿʃɼ
;ʄɳɽʉʎʖɸɿʌɿʍʅʊʎ͕ɲʍʏʉʖʀɲʐʄɿʃʙʆ
ʃʄʋͿ
Ʌɸʌɿɴɳʄʄʘʆʖʙʌʉʎ

ȰɇɈɃɍȻȰ

ȰɆɍȻȾȸȰɅɃȾȿȻɇȸ

ȴɿɲʍʋʉʌɳʏʉʇɿʃʙʆʖʘʌʀʎɲʆɳʔʄɸʇɻʍɸʍʐʆɽɼʃɸʎʋʉʐʏɸʃʅɻʌɿʙʆʉʆʏɲɿɲʋʊ
ʏɿʎʍʐʆɽɼʃɸʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʃɲɿʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎʏɻʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɼ
ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳϱʃɲɿ&Ϯ


ȵʃʏʊʇɸʐʍɻʎɽʌɲʐʍʅɳʏʘʆ

ȶʃʌɻʇɻ

Ɍʘʏɿɳ


ȵȳȾȰɈȰɇɈȰɇȵȻɇɅȰɆȰȳɏȳȸɇΘȰɅɃȺȸȾȵɉɇȸɇȵȾɆȸȾɈȻȾɏɁ

ɅȻȺȰɁȰɇȵɁȰɆȻȰ
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ɇɸʊʏɿɲʔʉʌɳʏɿʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎʃɲɿȰʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎȵʑʔʄɸʃʏʘʆɉɶʌʙʆΘɅɸʏʌɸʄɲɿʉɸɿɷʙʆ͕>W'ͬɉɶʌɲɸʌʀʘʆʃɲɿɲɸʌʀʘʆʐʋʊʋʀɸʍɻ͕ɽɲʋʌɹʋɸɿ
ɲʆɳɸʋɿʃʀʆɷʐʆɻʉʐʍʀɲ͕ʆɲɸʇɸʏɳɺʉʆʏɲɿʏɲʍɸʆɳʌɿɲɲʏʐʖɻʅɳʏʘʆʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ͗
ŝ͘ ȳɿɲʏɻʆʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻʍɸʋʉʍʊʏɻʏɲɷɸʇɲʅɸʆɼ͘
ŝŝ͘ ȳɿɲ ʏɻ ɷɸʇɲʅɸʆɼ ʋʉʐ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʋʌʉʃɲʄɹʍɸɿ ʏɲ ɷʐʍʅɸʆɹʍʏɸʌɲ Ʌʉʄʄɲʋʄɲʍɿɲʍʏɿʃɳ Ɍɲɿʆʊʅɸʆɲ ;ȴɸʐʏɸʌʉɶɸʆɼ ȵʍʘʏɸʌɿʃɳ ɼͬʃɲɿ ȵʇʘʏɸʌɿʃɳ
ȰʏʐʖɼʅɲʏɲͿ
ŝŝŝ͘ ȳɿɲʏɻʆʍʘʄɼʆʘʍɻʅɸʏɻʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻɷɿɲʏʉʅɼ͘

ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʃɳʋʉɿʉ ɲʋʊ ʏɲ ʍɸʆɳʌɿɲ ɲʏʐʖɻʅɳʏʘʆ ʏʉʐ Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ͕ ɷɸʆ ʅʋʉʌɸʀ ʏɸʃʅɻʌɿʘʅɹʆɲ ʆɲ ɸʔɲʌʅʉʍɽɸʀ ʍʏɻ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ͕ʏʉʍɸʆɳʌɿʉɲʐʏʊɷɸʆɸʇɸʏɳɺɸʏɲɿʍʏɻɀɸʄɹʏɻȰʍʔɲʄɸʀɲʎ͘

x

x




Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ͗
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Ƌсϰϳ͕ϭͬƚϯͬϰ

ϭϳϬ

/>,

ϱϬ

Ƀʏʑʋʉʎʏɻʎɹʆʏɲʍɻʎɲʃʏɿʆʉɴʉʄʀɲʎɿʍʖʑɸɿɶɿɲɲʃʀʆɻʏʉʋɲʌɲʏɻʌɻʏɼ͘ȳɿɲʔɲɿʆʊʅɸʆʉȿʀʅʆɻɌʘʏɿɳʎʉʖʌʊʆʉʎɹʃɽɸʍɻʎɲʃʀʆɻʏʉʐʋɲʌɲʏɻʌɻʏɼʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ
ʀʍʉʎʅɸϰϬƐĞĐ͕ɻɹʆʏɲʍɻɲʃʏɿʆʉɴʉʄʀɲʎɶɿɲɲʃʀʆɻʏʉʋɲʌɲʏɻʌɻʏɼɸʀʆɲɿϭϱ<tͬŵϮ͕ϲ<tͬŵϮʃɲɿϯ<tͬŵϮɶɿɲɷʊʍɸɿʎϭϱϬϬ͕ϰϱϬʃɲɿϭϳϬdhɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ͘

ȳɿɲʔɲɿʆʊʅɸʆʉ>sʉʖʌʊʆʉʎɹʃɽɸʍɻʎɲʃʀʆɻʏʉʐʋɲʌɲʏɻʌɻʏɼʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿʀʍʉʎʅɸʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏʉʐʔɲɿʆʉʅɹʆʉʐ͘

x

x



ɉʋɸʌʋʀɸʍɻϳϬϬŵďĂƌ

ȿʊɶʘ ʏʉʐ ʊʏɿ ʉɿ ȷʙʆɸʎ Ȼ͕ ȻȻ ʃɲɿ ȻȻȻ ʊʋʘʎ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆ ʍɸ ɿʍʉɷʑʆɲʅɲ ɸʋʀʋɸɷɲ ɸʋɿʃɿʆɷʐʆʊʏɻʏɲʎ ʅʊʆʉ ʃɳʏʘ ɲʋʊ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎ
ʍʐʆɽɼʃɸʎ ɹʃɽɸʍɻʎ ʏʉʐ ɲʆɽʌʙʋʉʐ ;ɷɿɳʌʃɸɿɲ ɹʃɽɸʍɻʎ͕ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʔɲɿʆʉʅɹʆʉʐ͕ ɷʊʍɻ ɹʃɽɸʍɻʎ ʃʄʋͿ ʏɲ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɲ ʊʌɿɲ ɽɸʌʅɿʃɼʎ
ɲʃʏɿʆʉɴʉʄʀɲʎ͕ʐʋɸʌʋʀɸʍɻʎʘʍʏɿʃʉʑʃʑʅɲʏʉʎʃɲɿʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻʎʏʉʇɿʃɼʎʉʐʍʀɲʎɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲɸʇɸʏɳɺʉʆʏɲɿʋɳʆʏʉʏɸʍɸʍʐʆɷʐɲʍʅʊʅɸʏɲʖʌʉʆɿʃɳʊʌɿɲ
ɶɿɲ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ;ʋ͘ʖ͘ />, ϯϬ ŵŝŶͿ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ʖʌʉʆɿʃɼ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʋʉʐ ʏɸʃʅɻʌɿʘʅɹʆɲ ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ʔɲɿʆʊʅɸʆʉ  ʃɲɿ ʍɸʆɳʌɿʉ ʋʉʐ
ɸʇɸʏɳɺɸʏɲɿʍʏɻʅɸʄɹʏɻɲʍʔɳʄɸɿɲʎ͘

Ʌʑʌɿʆɻʍʔɲʀʌɲ͗ɻɲʃʏʀʆɲʏɻʎʋʑʌɿʆɻʎʍʔɲʀʌɲʎ

ȿʀʅʆɻʔʘʏɿɳʎ͗Ⱥɸʌʅɿʃɼɲʃʏɿʆʉɴʉʄʀɲϯϳ͕ϱ
ŬtͬŵϮɶɿɲʖʌʊʆʉɹʃɽɸʍɻʎϭϲ;ŵŝŶͿʄɸʋʏɳ

>ϭ

ϭϰϬ

ɏʍʏɿʃʊȾʑʅɲ

>ϱϬ

ɇʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻ;ŵŐͬŵϯͿ

Ɉʉʇɿʃɹʎʉʐʍʀɸʎ

ϯϱϬ

ɉʋɸʌʋʀɸʍɻ;ŵďĂƌͿ

ɏʍʏɿʃʊȾʑʅɲ

x


Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ͗

Ƌсϵϳ͕ϳͬƚϯͬϰ

ϰϱϬ

ȺɸʌʅɿʃɼȰʃʏɿʆʉɴʉʄʀɲ

ƋсϮϰϭ͕Ϭͬƚϯͬϰ

ϭϱϬϬ

ȶʆʏɲʍɻ;ŬtͬŵϮͿ

ȺɸʌʅɿʃɼȰʃʏɿʆʉɴʉʄʀɲ
ȴʊʍɻ;dhͿ

ȷɏɁȸɅʉʄʄɲʋʄɲʍɿɲʍʏɿʃʙʆʔɲɿʆʉʅɹʆʘʆ;ŽŵŝŶŽͿ

ȷɏɁȸȻ;Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲȴʐʆɳʅɸʘʆ
ȾɲʏɲʍʏʉʄɼʎͿ
ȷɏɁȸȻȻ;ɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎɅʄɻɽʐʍʅʉʑͲ
ɇʉɴɲʌɹʎȵʋɿʋʏʙʍɸɿʎͿ
ȷɏɁȸȻȻȻ;ɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎɅʄɻɽʐʍʅʉʑͲ
ɀɹʏʌɿɸʎȵʋɿʋʏʙʍɸɿʎͿ


ȷʙʆɸʎ

ȵʋɿʋʏʙʍɸɿʎ

ȸɀɸʄɹʏɻȰʍʔɲʄɸʀɲʎɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿɶɿɲʃɳɽɸʍɸʆɳʌɿʉʇɸʖʘʌɿʍʏɳʏɻʆɲʋʉʏʑʋʘʍɻʏʘʆɺʘʆʙʆʍɸʖɳʌʏɸʎ͕ʅɸɴɳʍɸɿʏɻʎɲʃʊʄʉʐɽɸʎɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎ͘

ϯ͘ȵɅȻɅɈɏɇȵȻɇͲȷɏɁȵɇ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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5060

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ƀʌɿʍʅʉʀ͗

ϱ͗ȵʐʍʏɳɽɸɿɲ;ʉʐɷɹʏɸʌɻͿʃɲɿʏɲʖʑʏɻʏɲɲʆɹʅʉʐϱŵͬƐ
&Ϯ͗ȵʐʍʏɳɽɸɿɲ&;ʍʏɲɽɸʌɼͿʃɲɿʏɲʖʑʏɻʏɲɲʆɹʅʉʐϮŵͬƐ

dh͗ Ƀɿ ɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎ ʏɻʎ ɽɸʌʅɿʃɼʎ ɲʃʏɿʆʉɴʉʄʀɲʎ ʍʏʉʆ ɳʆɽʌʘʋʉ ɸʀʆɲɿ ʍʐʆɳʌʏɻʍɻ ʏɻʎ
ʄɲʅɴɲʆʊʅɸʆɻʎ ɷʊʍɻʎ ɽɸʌʅɿʃɼʎ ɲʃʏɿʆʉɴʉʄʀɲʎ ;Ϳ͕ ɻ ʉʋʉʀɲ ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɹʆʏɲʍɻ
ɽɸʌʅɿʃɼʎɲʃʏɿʆʉɴʉʄʀɲʎ;ƋͿʃɲɿɲʋʊʏʉʖʌʊʆʉɹʃɽɸʍɻʎ;ƚͿɷʀʆɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆʏʑʋʉсƋϰͬϯΎƚʃɲɿ
ɸʃʔʌɳɺɸʏɲɿ ʍɸ dh ;ϭ dhсϭ;<tͬŵϮͿϰͬϯƐͿ͘ ȸ ɷʊʍɻ ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɶɿɲ ɲʃʀʆɻʏʉ ɼ ʃɿʆʉʑʅɸʆʉ
ʋɲʌɲʏɻʌɻʏɼʃɲɿʍʏɻʆʏɸʄɸʐʏɲʀɲʋɸʌʀʋʏʘʍɻɻɹʆʏɲʍɻʅɸʏɲɴɳʄʄɸʏɲɿʅɸʏɻʆɲʋʊʍʏɲʍɻ͘

>ϱϬ;>ĞƚŚĂůŽŶĐĞƚƌĂƚŝŽŶϱϬͿ͗ȸɽɲʆɲʏɻʔʊʌɲɇʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻϱϬ͕ʉʌʀɺɸʏɲɿʘʎɻʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻ
ʅɿɲʎʏʉʇɿʃɼʎ ʉʐʍʀɲʎ ʍʏʉʆɲɹʌɲ͕ ɻʉʋʉʀɲɸʀʆɲɿ ʋɿɽɲʆʊ ʆɲʋʌʉʃɲʄɹʍɸɿ ɽɳʆɲʏʉʍʏʉ ϱϬй ʏʉʐ
ʋʄɻɽʐʍʅʉʑʄʊɶʘɸɿʍʋʆʉɼʎɶɿɲʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆʉʖʌʊʆʉɹʃɽɸʍɻʎϯϬŵŝŶ͘
>ϭ ;>ĞƚŚĂů ŽŶĐĞƚƌĂƚŝŽŶ ϭͿ͗ ȸ ɽɲʆɲʏɻʔʊʌɲ ɇʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻ ϭ͕ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʘʎ ɻ ʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻ
ʅɿɲʎ ʏʉʇɿʃɼʎ ʉʐʍʀɲʎ ʍʏʉʆ ɲɹʌɲ͕ ɻ ʉʋʉʀɲ ɸʀʆɲɿ ʋɿɽɲʆʊ ʆɲ ʋʌʉʃɲʄɹʍɸɿ ɽɳʆɲʏʉ ʍʏʉ ϭй ʏʉʐ
ʋʄɻɽʐʍʅʉʑʄʊɶʘɸɿʍʋʆʉɼʎɶɿɲʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆʉʖʌʊʆʉɹʃɽɸʍɻʎϯϬŵŝŶ͘
/>,;/ŵŵĞĚŝĂƚĞůǇĂŶŐĞƌŽƵƐƚŽ>ŝĨĞĂŶĚ,ĞĂůƚŚͿ͗ɏʎ/>,ʉʌʀɺɸʏɲɿɻʅɹɶɿʍʏɻʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻ
ʅɿɲʎʏʉʇɿʃɼʎʉʐʍʀɲʎʍʏʉʆɲɹʌɲ͕ʍʏɻʆʉʋʉʀɲʅʋʉʌɸʀʆɲɸʃʏɸɽɸʀɹʆɲʎʐɶɿɼʎɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʎɶɿɲ
ϯϬ ŵŝŶ ʃɲɿ ʆɲ ɷɿɲʔʑɶɸɿ ʖʘʌʀʎ ʆɲ ʐʋʉʍʏɸʀ ʅɻͲɲʆɲʏɳʇɿʅɸʎ ɴʄɳɴɸʎ ʍʏɻʆ ʐɶɸʀɲ ʏʉʐ ɼ
ʏʌɲʐʅɲʏɿʍʅʉʑʎ ʋʉʐ ʆɲ ɸʅʋʉɷʀɺʉʐʆ ʏɻ ɷɿɲʔʐɶɼ ʏʉʐ ;ʃʐʌʀʘʎ ɸʌɸɽɿʍʅʉʑʎ ʅɲʏɿʙʆ ɼ
ʋʆɸʐʅʊʆʘʆͿ͘ Ɉɲʊʌɿɲ />, ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ʍʏɿʎ ɴʄɳɴɸʎ ʋʉʐ ɸʋɹʌʖʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ
ɸɿʍʋʆʉɼʏʉʇɿʃɼʎʉʐʍʀɲʎʃɲɿɲʔʉʌʉʑʆɴʄɳɴɸʎʍʉɴɲʌɹʎʃɲɿʅɻͲɲʆɲʏɳʇɿʅɸʎ͘

ȷʙʆɻȻ͗ɇʉɴɲʌʉʀʏʌɲʐʅɲʏɿʍʅʉʀʃɲɿɽɳʆɲʏʉɿʍɸʍɻʅɲʆʏɿʃʊʋʉʍʉʍʏʊ͘
ȷʙʆɻ ȻȻ͗ ɀɻ ɲʆɲʏɳʇɿʅɸʎ ɴʄɳɴɸʎ ɲʆɲʅɹʆʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʐɶɸʀɲ ɶɿɲ ʏɲ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɲ ɳʏʉʅɲ ʃɲɿ
ʋɿɽɲʆʉʀɽɳʆɲʏʉɿʍɸʅɿʃʌʊʋʉʍʉʍʏʊʏʉʐʋʄɻɽʐʍʅʉʑ͘ɇʏɻɺʙʆɻɲʐʏɼɶʀʆʉʆʏɲɿʍʐʍʏɻʅɲʏɿʃɹʎ
ɸʆɹʌɶɸɿɸʎɷɿɳʍʘʍɻʎɲʋʊʏɲʍʘʍʏɿʃɳʍʐʆɸʌɶɸʀɲ͘
ȷʙʆɻ ȻȻȻ͗ ȴɸʆ ɲʆɲʅɹʆʉʆʏɲɿ ɽɳʆɲʏʉɿ ɸʆʙ ʍɸ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɿʃʌʊ ɲʌɿɽʅʊ ɲʏʊʅʘʆ ɲʆɲʅɹʆʉʆʏɲɿ
ɴʄɳɴɸʎʍʏɻʆʐɶɸʀɲʏʉʐʎ͘ȸɷɿɳʍʘʍɻɶʀʆɸʏɲɿʃʐʌʀʘʎʅɸʀɷɿɲʅɹʍɲɲʋʊʏʉʆʋʄɻɽʐʍʅʊʃɲɿʍɸ
ʄʀɶɸʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎɲʋʊʏɲʍʘʍʏɿʃɳʍʐʆɸʌɶɸʀɲ͘

Άρθρο 28
Έναρξη ισχύος της παρούσας
Ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν
ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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