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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΠΟΛ. 1133
Κατάλογος οντοτήτων και λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Μη Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί για τα έτη 2016 και 2017, και ειδικότερα
θέματα σχετικά με την τήρηση των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας δυνάμει
των εξουσιοδοτήσεων του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β’ δεύτερο εδάφιο και παρ. 7 περίπτ. γ’ του
ν. 4170/2013 (Α΄ 163) και του άρθρου πέμπτου
παρ. 4 πρώτο και δεύτερο εδάφιο και παρ. 5 του
ν. 4428/2016 (Α΄ 190).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 9, παρ. 5 περίπτ. β’, δεύτερο εδάφιο
και παρ. 7 περίπτ. γ’ του ν. 4170/2013 (Α΄ 163) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων της
ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και
ισχύει, και ιδίως αναφορικά με την έκδοση απόφασης
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(ΑΑΔΕ), σχετικά με την έκδοση καταλόγου οντοτήτων
και λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως
Μη Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί και τη ρύθμιση θεμάτων σχετικά με
την ανταλλαγή πληροφοριών της παρ. 1 περίπτ. β’ του
ίδιου άρθρου.
β) Του Κεφαλαίου Η’, Παράρτημα Ι, Τμήμα ΙΙΙ, Ενότητα Β’ παρ. 5 και Ενότητα Γ’ παρ. 5 στοιχείο γ’ και Τμήμα
VIII, Ενότητα Β’ παρ. 1 στοιχείο γ’ και Ενότητα Γ’ παρ. 17
στοιχείο ζ’ του ν. 4170/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
γ) Του άρθρου δεύτερου, παρ. 3 υποπαρ. α’ και του
άρθρου πέμπτου, παρ. 4 πρώτο και δεύτερο εδάφιο και
παρ. 5 του ν. 4428/2016 (Α΄ 190) «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη
Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και διατάξεις εφαρμογής».
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δ) Του άρθρου τρίτου, παρ. 1, Παράρτημα Ι, Τμήμα ΙΙΙ,
Ενότητα Β’ παρ. 5 και Ενότητα Γ’ παρ. 5 στοιχείο γ’ και
Τμήμα VIII, Ενότητα Β’ παρ. 1 στοιχείο γ’ και Ενότητα Γ’
παρ. 17 στοιχείο ζ’ του ν. 4428/2016.
ε) Του άρθρου 1 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) «Σύστημα
Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις».
στ) Των άρθρων 12, παρ. 3 στοιχείο ζ’, 14 παρ. 1 στοιχείο ι’, 15 παρ. 4, 62 παρ. 1 στοιχείο ε’, 64 παρ. 1 στοιχείο
ε’ και 72 παρ. 1 και 16 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του
ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και
άλλες διατάξεις».
ζ) Του άρθρου 5 στοιχεία α’, γ’ και ζ’ του ν. 4364/2016
(Α΄ 13) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων
ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα
άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών
2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ)
αριθμ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθμ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθμ.
1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και
Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που
ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών
δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας
περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις».
η) Του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) (Κώδικας Φορολογικής
Διαδικασίας) και ιδίως των άρθρων 15, 23 και 29.
θ) Του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016
(Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
2. Την από 24.9.2015, 25.9.2015 και 18.11.2016 ηλεκτρονική αλληλογραφία της Τράπεζας της Ελλάδος προς
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τη Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Δ/νση ΔΟΣ)
της ΑΑΔΕ.
3. Την από 25.9.2015 ηλεκτρονική αλληλογραφία της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς τη Δ/νση ΔΟΣ της ΑΑΔΕ.
4. Την από 25.9.2015 και 22.12.2016 ηλεκτρονική αλληλογραφία της Δ/νσης ΔΟΣ της ΑΑΔΕ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
5. Τον κατάλογο λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως εξαιρούμενοι λογαριασμοί για τους σκοπούς του Τμήματος VΙΙΙ, Ενότητα Γ’ παρ. 17 στοιχείο ζ’ του
Παραρτήματος Ι της οδηγίας 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με τη διοικητική
συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και κατάργηση
της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(EE L 64 της 11.3.2011, EE L 359 της 16.12.2014, ΕΕ L 332
της 18.12.2015, ΕΕ L 146 της 3.6.2016 και EE L 342 της
16.12.2016), όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναθεωρήθηκε (ΕΕ
C 362 της 31.10.2015, ΕΕ C της 23.12.2016 και ΕΕ C 139
της 4.5.2017).
6. Τον κατάλογο των οντοτήτων που πρέπει να αντιμετωπίζονται ως Μη Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά
Ιδρύματα για τους σκοπούς του Τμήματος VIII, Ενότητα
Β’ παρ. 1 στοιχείο γ’ του Παραρτήματος Ι της οδηγίας
2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου, όπως δημοσιεύθηκε στην
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 362
της 31.10.2015).
7. Τα Σχόλια του ΟΟΣΑ επί του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ), όπως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο του
ΟΟΣΑ στις 15 Ιουλίου 2014 και ισχύουν.
8. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960/10.3.2017 απόφαση
του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 968).
9. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130
και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και την αριθμ.
Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25.9.2013 (Β΄ 2417) απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, σε συνδυασμό
με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου
41 του ν. 4389/2016.
10. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου
41 του ν. 4389/2016.
11. Την εισήγηση της Δ/νσης ΔΟΣ της ΑΑΔΕ ως αρμόδιας αρχής κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 4170/2013.
12. Την ανάγκη ρύθμισης όλων των σχετικών θεμάτων
προκειμένου να εφαρμοστεί ομαλά και απρόσκοπτα το
πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Υποχρεώσεις εποπτευόντων φορέων
σχετικά με την εφαρμογή της αυτόματης
ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών
λογαριασμών
1. Για το σκοπό της διασφάλισης των προϋποθέσεων
που παρατίθενται στο Κεφάλαιο Η’, Παράρτημα Ι, Τμήμα
VIII, Ενότητα Β’ παρ. 1 στοιχείο γ’ και Ενότητα Γ’ παρ. 17
στοιχείο ζ’ του ν. 4170/2013 και στο άρθρο τρίτο, παρ. 1,
Παράρτημα Ι, Τμήμα VIII, Ενότητα Β’ παρ. 1 στοιχείο γ’ και
Ενότητα Γ’ παρ. 17 στοιχείο ζ’ του ν. 4428/2016, η Τράπεζα
της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζουν
στη Δ/νση ΔΟΣ της ΑΑΔΕ, ως αρμόδιας αρχής κατά το
άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 4170/2013, κατάλογο οντοτήτων
και λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως
Μη Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί, λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα
Σχόλια του ΟΟΣΑ επί του ΚΠΑ, όπως εγκρίθηκαν από το
Συμβούλιο του ΟΟΣΑ στις 15 Ιουλίου 2014 και ισχύουν.
2. Σε περίπτωση μη ύπαρξης οντοτήτων ή/και λογαριασμών της προηγούμενης παραγράφου, η Τράπεζα
της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οφείλουν
να ενημερώσουν σχετικώς τη Δ/νση ΔΟΣ της ΑΑΔΕ.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζουν στη Δ/νση ΔΟΣ της ΑΑΔΕ κατάλογο των
Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων,
κατά την έννοια του Κεφαλαίου Η’, Παράρτημα Ι, Τμήμα
VIII, Ενότητα Α’ παρ. 1 του ν.4170/2013 και του άρθρου
τρίτου, παρ. 1, Παράρτημα Ι, Τμήμα VIII, Ενότητα Α’ παρ. 1
του ν. 4428/2016.
Άρθρο 2
Χρόνος και τρόπος υποβολής
των καταλόγων του άρθρου 1
1. Για την εφαρμογή των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1
της παρούσας, ως χρόνος υποβολής του καταλόγου Μη
Δηλούντων Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ή/και των
Εξαιρούμενων Λογαριασμών ή ως χρόνος ενημέρωσης
της Δ/νσης ΔΟΣ της ΑΑΔΕ για τη μη ύπαρξή τους ορίζεται η 15η Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους από το
έτος εφαρμογής των κανόνων υποβολής στοιχείων και
δέουσας επιμέλειας, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Η’, Παραρτήματα Ι και ΙΙ του ν. 4170/2013 και το άρθρο τρίτο,
παρ. 1 και 2 του ν. 4428/2016.
2. Για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 1 της
παρούσας, η υποβολή του καταλόγου των Δηλούντων
Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων λαμβάνει
χώρα εντός μηνός από το τέλος του έτους εφαρμογής
των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Η’, Παραρτήματα Ι και
ΙΙ του ν. 4170/2013 και το άρθρο τρίτο, παρ. 1 και 2 του
ν. 4428/2016.
Ειδικά για το έτος 2016, η υποβολή αυτού του καταλόγου μπορεί να λάβει χώρα εντός μηνός από το τέλος
του τρέχοντος έτους.
3. Ο κατάλογος των Μη Δηλούντων Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ή/και των Εξαιρούμενων Λογαριασμών
της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, υποβάλλεται σε
ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με τα υποδείγματα που πε-
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ριλαμβάνονται στα Παραρτήματα 1 και 2 της παρούσας,
αντίστοιχα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της.
Άρθρο 3
Διαβίβαση του καταλόγου των Δηλούντων
Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων
Ο κατάλογος της παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσας
διαβιβάζεται από τη Δ/νση ΔΟΣ στη Δ/νση Ελέγχων της
Γενικής Δ/νσης Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ.
Άρθρο 4
Κατάλογος οντοτήτων και λογαριασμών
που αντιμετωπίζονται ως Μη Δηλούντα
Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί
1. Για τα έτη 2016 και 2017, καμία Οντότητα, κατά την
έννοια του Κεφαλαίου Η’, Παράρτημα Ι, Τμήμα VIII, Ενότητας Ε’ παρ. 3 και του άρθρου τρίτου, παρ. 1, Παράρτημα Ι, Τμήμα VIII, Ενότητα Ε’ παρ. 3 του ν. 4428/2016,
δεν λογίζεται ως Μη Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα.
2. Για τα έτη 2016 και 2017, ως Εξαιρούμενος Λογαριασμός λογίζονται τα ομαδικά ασφαλιστήρια συνταξιοδοτικών συμβολαίων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
12 παρ. 3 στοιχείο ζ’, 14 παρ. 1 στοιχείο ι’, 15 παρ. 4, 62
παρ. 1 στοιχείο ε’, 64 παρ. 1 στοιχείο ε’ και 72 παρ. 1 και
16 του ν. 4172/2013 και του άρθρου 5 στοιχεία α’, γ’ και
ζ’ του ν. 4364/2016.
Άρθρο 5
Ειδικότερες ρυθμίσεις σχετικά
με τους Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς
των Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων
1. Στην περίπτωση Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών Θεματοφυλακής, κατά την έννοια του Κεφαλαί-
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ου Η’, Παράρτημα Ι, Τμήμα VIII, Ενότητα Γ’ παρ. 3 του
ν. 4170/2013 και του άρθρου τρίτου, παρ. 1, Παράρτημα Ι, Τμήμα VIII, Ενότητα Γ’ παρ. 3 του ν. 4428/2016, της
Τράπεζας της Ελλάδος (που ενεργεί ως Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων) ή του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών
(Διαχειριστής του Συστήματος Άυλων Τίτλων), όπως
ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 3756/2009, όπως κάθε
φορά ισχύει, στους οποίους καταχωρίζονται τίτλοι που
τηρούνται από ή μέσω ενός ή περισσότερων άλλων Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, οι
σχετικοί Χρηματοοικονομικοί Λογαριασμοί θεωρείται
ότι τηρούνται από αυτά τα άλλα Δηλούντα Ελληνικά
Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Η’, Παράρτημα ΙΙ, παρ. 4 περίπτ. α’ του
ν. 4170/2013 και στο άρθρο τρίτο, παρ. 2, Παράρτημα
ΙΙ, παρ. 4 περίπτ. α’ του ν. 4428/2016. Αυτά τα άλλα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα ευθύνονται για οποιαδήποτε υποβολή στοιχείων απαιτείται σε
σχέση με αυτούς τους Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1
περίπτ. β’ και στο Κεφάλαιο Η’, Παράρτημα Ι, Τμήμα ΙΙΙ,
Ενότητα Β’ παρ. 5 και Ενότητα Γ’ παρ. 5 περίπτ. γ’ του
ν. 4170/2013 και τα οριζόμενα στο άρθρο δεύτερο παρ.
3 υποπαρ. α’ και άρθρο τρίτο, παρ. 1, Παράρτημα Ι, Τμήμα
ΙΙΙ, Ενότητα Β’ παρ. 5 και Ενότητα Γ’ παρ. 5 περίπτ. γ’ του
ν. 4428/2016.
2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή το Κεντρικό Αποθετήριο
Αξιών, κατά περίπτωση, μπορεί να υποβάλλει στοιχεία
για λογαριασμό των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων της παρ. 1, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο Η’, Παράρτημα Ι, Τμήμα ΙΙ Ενότητα Γ’
του ν. 4170/2013 και στο άρθρο τρίτο, παρ. 1, Παράρτημα Ι, Τμήμα ΙΙ Ενότητα Δ’ του ν. 4428/2016.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϭ
ɅɆɃɇȴȻɃɆȻɇɀɃɇɀȸȴȸȿɃɉɁɈɏɁɍɆȸɀȰɈɃɅȻɇɈɏɈȻȾɏɁȻȴɆɉɀȰɈɏɁ
Ȱʌʖɼɸʋʉʋʏɸʀɲʎ͗
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɹʃɷʉʍɻʎ͗

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʅɿɲɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ͘

ɅɆɃɇȴȻɃɆȻɇɀɃɇɀȸȴȸȿɃɉɁɈɃɇɍɆȸɀȰɈɃɅȻɇɈɏɈȻȾɃɉȻȴɆɉɀȰɈɃɇ

ȵʋʘʆʐʅʀɲʏɻʎɃʆʏʊʏɻʏɲʎ:

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ɀɸʏɲɶʌɲʔɼʏɻʎɸʋʘʆʐʅʀɲʎʏɻʎ
Ƀʆʏʊʏɻʏɲʎ ʍʏʉʄɲʏɿʆɿʃʊɲʄʔɳɴɻʏʉ:

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ɀɸʏɳʔʌɲʍɻʏɻʎɸʋʘʆʐʅʀɲʎʏɻʎ
Ƀʆʏʊʏɻʏɲʎʍʏɻʆɲɶɶʄɿʃɼɼɶɲʄʄɿʃɼ
ɶʄʙʍʍɲ;ɸɳʆɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿͿ͗

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ȲȸɀȰϭ͗ȵɅȻȲȵȲȰȻɏɇȸɈɃɉɍȰɆȰȾɈȸɆȻɇɀɃɉɈȸɇɃɁɈɃɈȸɈȰɇɏɇɍɆȸɀȰɈɃɅȻɇɈɏɈȻȾɃɉȻȴɆɉɀȰɈɃɇ
(ʍɻʅɸɿʙʍʏɸʃɲʏɲʄʄɼʄʘʎ)

͚ȼɷʌʐʅɲȾɲʏɲɽɹʍɸʘʆ

ȼɷʌʐʅɲȺɸʅɲʏʉʔʐʄɲʃɼʎ

ȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼɃʆʏʊʏɻʏɲ

ȾɲɽʉʌɿʍʅɹʆɻȰʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼȵʏɲɿʌɸʀɲ

Ʌɲʌɲʃɲʄʉʑʅɸ ɸɿʍɳɶɸʏɸ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ɼͬʃɲɿ ʋɲʌɲʋʉʅʋɹʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻ ʏʉʐ ɲʆʘʏɹʌʘ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʉʑ:
Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘
ȲȸɀȰϮ͗ɅɆɃɇȴȻɃɆȻɇɀɃɇɈɃɉȵȰɁɈɃɍɆȸɀȰɈɃɅȻɇɈɏɈȻȾɃȻȴɆɉɀȰɅȰɆɃɉɇȻȰȷȵȻɍȰɀȸȿɃȾȻɁȴɉɁɃ
ɁȰɍɆȸɇȻɀɃɅɃȻȸȺȵȻȳȻȰɌɃɆɃȴȻȰɌɉȳȸ ;ʍɻʅɸɿʙʍʏɸʃɲʏɲʄʄɼʄʘʎͿ
Ʌɲʌɳɶʉʆʏɲʎʖɲʅɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ͗
1

Ɉʉ ɍʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʊ ȼɷʌʐʅɲ
ʐʋʊʃɸɿʏɲɿʍɸʌʑɽʅɿʍɻ͗

ɁȰȻ

ɃɍȻ

2

Ɉʉɍʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʊȼɷʌʐʅɲ
ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿʆɲɷɿɲɴɿɴɳɺɸɿʋʌʉʎ
ʏɿʎʔʉʌʉʄʉɶɿʃɹʎɲʌʖɹʎ͕
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʍɸʊ͕ ʏɿɲʔʉʌɳ
ʏʉʐʎȴɿʃɲɿʉʑʖʉʐʎ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ:

ɁȰȻ

ɃɍȻ

3

Ɉʉɍʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʊȼɷʌʐʅɲ
ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸɿʖɲʅɻʄʊʃʀʆɷʐʆʉ
ʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀɶɿɲ

ɁȰȻ

ɃɍȻ
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ʔʉʌʉɷɿɲʔʐɶɼɶɿɲɳʄʄʉʐʎ
ʄʊɶʉʐʎ͗
ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʋɿʄʉɶɼʎʏʉʐʍɻʅɸʀʉʐϯ͕ʋɲʌɲʃɲʄʉʑʅɸʋʌʉʍɷɿʉʌʀʍʏɸɲʐʏʉʑʎʏʉʐʎʄʊɶʉʐʎ͗
Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘
Ʌɲʌɲʃɲʄʉʑʅɸɸɿʍɳɶɸʏɸʍʖɸʏɿʃɹʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʃɲɿͬɼʋɲʌɲʋʉʅʋɹʎɶɿɲʏɻʆʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻ ʏɻʎʐʋɲɶʘɶɼʎ
ʏʉʐɍʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʉʑȻɷʌʑʅɲʏʉʎʍɸʌʑɽʅɿʍɻɼͬʃɲɿʍɸɷɿɲɴʀɴɲʍɻʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ ʋʌʉʎʏɿʎʔʉʌʉʄʉɶɿʃɹʎ
ɲʌʖɹʎ:
Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘
ȱʄʄɻʋɲʌɲʏɼʌɻʍɻ͗
Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘
ȲȸɀȰϯɲȾȰȻϯɴ͗
- ɅʌʉʍɷɿʉʌʀʍʏɸʍɸʋʉɿɲʃɲʏɻɶʉʌʀɲɀɻȴɻʄʉʑʆʏʉʎɍʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʉʑȻɷʌʑʅɲʏʉʎ ʊʋʘʎʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ
ɲʋʊʏʉɅʌʊʏʐʋʉʍʏɿʎʐʋʉʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐʎȲ(1ͿʏʉʐɈʅɼʅɲʏʉʎVIII ɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆ ʃɳʋʉɿɲɲʋʊʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʏɻʎɃʆʏʊʏɻʏɲʎ ;ȵʋɿʄɹʇʏɸɲʋʊʏʉʆʃɲʏɲʌʌɳʃʏɻͨɃʐʍɿʘɷʙʎʋɲʌɸʅʔɸʌɼʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ
ʅɸ͗ͩͿ͘
- ɅʌʉʍɷɿʉʌʀʍʏɸɲʐʏɳʏɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʃɲɿʍɻʅɸɿʙʍʏɸʏɲʅɸʏɻʆɹʆɷɸɿʇɻͨɅʄɻʌʉʑʏɲɿͩɼʍɻʅɸɿʙʍʏɸʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʏɻʎɃʆʏʊʏɻʏɲʎʋʉʐɷɸʆɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆ ʍʏɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳɸʆʊʎɀɻȴɻʄʉʑʆʏʉʎ
ɍʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʉʑȻɷʌʑʅɲʏʉʎ ʊʋʘʎʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿɲʋʊʏʉɅʌʊʏʐʋʉ ʅɸʏɻʆɹʆɷɸɿʇɻͨȴɸʆʋʄɻʌʉʑʏɲɿͩ͘
- ȵʇɻɶɼʍʏɸʏʉʆʄʊɶʉɶɿɲʏʉʆʉʋʉʀʉʏɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳɿʃɲʆʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿɼʐʋʉɷɸʀʇʏɸʐʋʉʃɲʏɳʍʏɲʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʏɻʎɃʆʏʊʏɻʏɲʎʋʉʐɷɿɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆɹʆɲɿʍʉɷʑʆɲʅʉɸʋʀʋɸɷʉʖɲʅɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ͘
Ƀʐʍɿʘɷʙʎʋɲʌɸʅʔɸʌɼʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʅɸ;ɸʋɿʄɹʇʏɸʅʀɲʅʊʆʉɸʋɿʄʉɶɼͿ͗

B. 2

ɍʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʊȼɷʌʐʅɲʋʉʐɸʀʆɲɿȾʌɲʏɿʃɼɃʆʏʊʏɻʏɲ:

(ȲȰɇȻȾȸȰɅȰȻɈȸɇȸͿȸʃʐɴɹʌʆɻʍɻ
ʃʌɳʏʉʐʎʅɹʄʉʐʎɼɳʄʄɻʎ
ɷɿʃɲɿʉɷʉʍʀɲʎ͕ʃɳɽɸʋʉʄɿʏɿʃɼ
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
ʐʋʉɷɿɲʀʌɸʍɻʃʌɳʏʉʐʎʅɹʄʉʐʎɼ
ɳʄʄɻʎɷɿʃɲɿʉɷʉʍʀɲʎ;ʋʉʐ͕ɶɿɲʏɻʆ
ɲʋʉʔʐɶɼɲʅʔɿɴʉʄɿʙʆ͕ʃɲʄʑʋʏɸɿʘʎ
ʊʌʉʎʏɲʃʌɳʏɻ͕ʏɿʎɸʋɲʌʖʀɸʎ͕ʏɿʎ

ɲͿȵʇɻɶɼʍʏɸʏʉʐʎʄʊɶʉʐʎ
ɶɿɲʏʉʐʎʉʋʉʀʉʐʎ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ͕ɼɴͿ
ɉʋʉɷɸʀʇʏɸʐʋʉʃɲʏɳʍʏɲʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ʏɻʎ
Ƀʆʏʊʏɻʏɲʎʋʉʐ
ɷɿɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆɹʆɲ
ɿʍʉɷʑʆɲʅʉɸʋʀʋɸɷʉ
ʖɲʅɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ͕ɸɳʆʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳɷɸʆ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ.
Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘
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ʋɸʌɿʔɹʌɸɿɸʎʃɲɿʏʉʐʎɷɼʅʉʐʎͿ͕ʊʖɿ
ʊʅʘʎʊʍʉʆɲʔʉʌɳʋʄɻʌʘʅɼ
ʋʌʉʃʑʋʏʉʐʍɲɲʋʊʐʋʉʖʌɹʘʍɻʋʉʐ
ɹʖɸɿɲʆɲʄɻʔɽɸʀʍɸʍʖɹʍɻʅɸ
ɸʅʋʉʌɿʃɼʖʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃɼ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɲʆɼʃʉʐʍɲʍɸɸʀɷʉʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎʋʉʐɲʍʃɸʀʏɲɿɲʋʊ
ʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆɻɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼ
ɸʏɲɿʌɸʀɲ͕ʀɷʌʐʅɲɽɸʅɲʏʉʔʐʄɲʃɼʎɼ
ʀɷʌʐʅɲʃɲʏɲɽɹʍɸʘʆ.
ȱʄʄɻʋɲʌɲʏɼʌɻʍɻ͗
Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

Ȳ.Ϯ;ɲͿ

ɲͿȵʇɻɶɼʍʏɸʏʉʐʎʄʊɶʉʐʎ
ɶɿɲʏʉʐʎʉʋʉʀʉʐʎ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ͕ɼɴͿ
ɉʋʉɷɸʀʇʏɸʐʋʉʃɲʏɳʍʏɲʏɲ
ɍʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʊȼɷʌʐʅɲʋʉʐɸʀʆɲɿȾʌɲʏɿʃɼɃʆʏʊʏɻʏɲ;ʍʐʆɿʍʏʙʆ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʋʉʐ
ʅɹʌʉʎͿ:
ɷɿɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆɹʆɲ
ɿʍʉɷʑʆɲʅʉɸʋʀʋɸɷʉ
ʖɲʅɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ͕ɸɳʆʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳɷɸʆ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ.

;ȲȰɇȻȾȸȰɅȰȻɈȸɇȸͿɏʎ͞ʍʐʆɿʍʏʙʆ
ʅɹʌʉʎ͟ʃʌɳʏʉʐʎʅɹʄʉʐʎɼɳʄʄɻʎ
ɷɿʃɲɿʉɷʉʍʀɲʎʆʉɸʀʏɲɿʃɳɽɸ
ʋʌʊʍʘʋʉ͕ʉʌɶɲʆɿʍʅʊʎ͕ʐʋɻʌɸʍʀɲ͕
ɶʌɲʔɸʀʉ͕ʏɲʅɸʀʉ͕ʊʌɶɲʆʉɼɳʄʄʉʎ
ʔʉʌɹɲʎ͕ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎʉʆʉʅɲʍʀɲʎ͕
ʋʉʐɲʋʉʏɸʄɸʀɷɿʉɿʃʉʑʍɲɲʌʖɼʍʏʉ
ʃʌɳʏʉʎʅɹʄʉʎɼʏɻɷɿʃɲɿʉɷʉʍʀɲ͕ʊʖɿ
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
ʊʅʘʎʊʍʉʆɲʔʉʌɳʋʄɻʌʘʅɼ
ʋʌʉʃʑʋʏʉʐʍɲɲʋʊʐʋʉʖʌɹʘʍɻʋʉʐ
ɹʖɸɿɲʆɲʄɻʔɽɸʀʍɸʍʖɹʍɻʅɸ
ɸʅʋʉʌɿʃɼʖʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃɼ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɲʆɼʃʉʐʍɲʍɸɸʀɷʉʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎʋʉʐɲʍʃɸʀʏɲɿɲʋʊ
ʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆɻɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼ
ɸʏɲɿʌɸʀɲ͕ʀɷʌʐʅɲɽɸʅɲʏʉʔʐʄɲʃɼʎɼ
ʀɷʌʐʅɲʃɲʏɲɽɹʍɸʘʆ͘

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
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(i)

Ɉɲʃɲɽɲʌɳɹʍʉɷɲʏɻʎ
ɷɿʉɿʃʉʑʍɲʎɲʌʖɼʎʋʌɹʋɸɿʆɲ
ʋɿʍʏʙʆʉʆʏɲɿʍʏʉʆ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʏɻʎɼʍʏʉʐʎ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎʏʉʐʃʌɳʏʉʐʎ
ʅɹʄʉʐʎɼʏɻʎɷɿʃɲɿʉɷʉʍʀɲʎ
ʃɲɿʃɲʆɹʆɲʅɸʌʀɷɿʊʏʉʐʎɷɸʆ
ʋʌɹʋɸɿʆɲʃɲʏɲʄɼɶɸɿʋʌʉʎ
ʊʔɸʄʉʎɿɷɿʙʏɻ͘Ɉʉɸɿʍʊɷɻʅɲ
ɷɸʆɽɸʘʌɸʀʏɲɿʊʏɿʃɲʏɲʄɼɶɸɿ
ʋʌʉʎʊʔɸʄʉʎɿɷɿʘʏʙʆɸɳʆʏɲ
ʋʌʊʍʘʋɲɲʐʏɳ ɸʀʆɲɿʉɿ
ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʉɿɷɿʃɲɿʉʑʖʉɿ
ʃʌɲʏɿʃʉʑʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎʃɲɿ
ʉɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʏʉʐ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎɸʃʏɸʄʉʑʆʏɲɿ
ʐʋɹʌʏɻʎʃʉɿʆɼʎʘʔɹʄɸɿɲʎ
ʏʉʐɶɸʆɿʃʉʑʋʄɻɽʐʍʅʉʑɼ
ɲʔʉʌʉʑʆʏɻɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ
ʉʌɿʍʅɹʆɻʎʋʏʐʖɼʎʏɻʎ
ɷɿɲʃʐɴɹʌʆɻʍɻʎ͘ɏʍʏʊʍʉ͕
ʃɲʏɳʋɲʌɹʃʃʄɿʍɻʏʘʆ
ɲʆʘʏɹʌʘ͕ʏʉɸɿʍʊɷɻʅɲ
ɽɸʘʌɸʀʏɲɿʊʏɿʃɲʏɲʄɼɶɸɿ
ʋʌʉʎʊʔɸʄʉʎɿɷɿʘʏʙʆɸɳʆ
ʋʌʉʃʑʋʏɸɿɲʋʊʏɻʖʌɼʍɻ
ȾʌɲʏɿʃɼʎɃʆʏʊʏɻʏɲʎɶɿɲʏɻʆ
ɳʍʃɻʍɻɸʅʋʉʌɿʃʙʆ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ͕ʊʋʘʎ͕
ʋɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏʉʎʖɳʌɻ͕
ɸʅʋʉʌɿʃʙʆʏʌɲʋɸɺɿʃʙʆ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ͕ʅɹʍʘʏʘʆ
ʉʋʉʀʘʆʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ
ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎʍɸɿɷɿʙʏɸʎ͘

ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

(ii)

ɇʏʉʆʊʌʉ͞ʍʐʆɿʍʏʙʆʅɹʌʉʎ͟
ɷɸʆʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ
ʔʐʍɿʃɳʋʌʊʍʘʋɲɲʍʃʉʑʆʏɲ
ɸʇʉʐʍʀɲɼʃɲʏɹʖʉʆʏɲ
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
ɸʋʀʍɻʅɸʎɼɷɿʉɿʃɻʏɿʃɹʎ
ɽɹʍɸɿʎʏɲʉʋʉʀɲɸʆɸʌɶʉʑʆʘʎ
ɿɷɿʙʏɸʎɼʐʋʊʏɻʆ
ʋʌʉʍʘʋɿʃɼʏʉʐʎɿɷɿʊʏɻʏɲ͘

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

35065

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ȱʄʄɻʋɲʌɲʏɼʌɻʍɻ͗
Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

Ȳ.2(ɴ)

ɍʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʊȼɷʌʐʅɲʋʉʐɸʀʆɲɿȾʐɴɸʌʆɻʏɿʃɼɃʆʏʊʏɻʏɲ
;ɸʄɸɶʖʊʅɸʆɻʉʆʏʊʏɻʏɲͿ:

ɲͿȵʇɻɶɼʍʏɸʏʉʐʎʄʊɶʉʐʎ
ɶɿɲʏʉʐʎʉʋʉʀʉʐʎ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ͕ɼɴͿ
ɉʋʉɷɸʀʇʏɸʐʋʉʃɲʏɳʍʏɲʏɲ
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ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʋʉʐ
ɷɿɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆɹʆɲ
ɿʍʉɷʑʆɲʅʉɸʋʀʋɸɷʉ
ʖɲʅɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ͕ɸɳʆʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳɷɸʆ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ.
;ȲȰɇȻȾȸȰɅȰȻɈȸɇȸͿɏʎ
͞ɸʄɸɶʖʊʅɸʆɻʉʆʏʊʏɻʏɲ͟ʆʉɸʀʏɲɿ
ʃɳɽɸʉʆʏʊʏɻʏɲʋʉʐɸʀʆɲɿɷɿɲʃʌɿʏɼ
ʘʎʋʌʉʎʏɻʅʉʌʔɼʏɻʎɲʋʊʏʉ
ʃʌɳʏʉʎʅɹʄʉʎɼʏɻɷɿʃɲɿʉɷʉʍʀɲɼ
ʍʐʆɿʍʏɳɳʄʄʘʎɷɿɲʃʌɿʏɼʆʉʅɿʃɼ
ʉʆʏʊʏɻʏɲ͕ʊʖɿʊʅʘʎʊʍʉʆɲʔʉʌɳ
ʋʄɻʌʘʅɼʋʌʉʃʑʋʏʉʐʍɲɲʋʊ
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
ʐʋʉʖʌɹʘʍɻʋʉʐɹʖɸɿɲʆɲʄɻʔɽɸʀʍɸ
ʍʖɹʍɻʅɸɸʅʋʉʌɿʃɼ
ʖʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ
ɲʆɼʃʉʐʍɲʍɸɸʀɷʉʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎʋʉʐɲʍʃɸʀʏɲɿɲʋʊ
ʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆɻɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼ
ɸʏɲɿʌɸʀɲ͕ʀɷʌʐʅɲɽɸʅɲʏʉʔʐʄɲʃɼʎ
ɼʀɷʌʐʅɲʃɲʏɲɽɹʍɸʘʆ͘

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

(i)

ȸʉʆʏʊʏɻʏɲʏɸʄɸʀʐʋʊʏɻʆ
ʋʄɼʌɻʃʐʌɿʊʏɻʏɲʃɲɿʏʉʆ
ʋʄɼʌɻɹʄɸɶʖʉʅɿɲʎɼ
ʋɸʌɿʍʍʉʏɹʌʘʆʃʌɲʏɿʃʙʆ
ʉʆʏʉʏɼʏʘʆɸʀʏɸɳʅɸʍɲɸʀʏɸ
ʅɹʍʘʅɿɲʎɼʋɸʌɿʍʍʉʏɹʌʘʆ
ɸʄɸɶʖʊʅɸʆʘʆʉʆʏʉʏɼʏʘʆ͘

(ii)

Ɉɲʃɲɽɲʌɳɹʍʉɷɲʏɻʎ
ʉʆʏʊʏɻʏɲʎʋɿʍʏʙʆʉʆʏɲɿʍʏʉʆ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʏɻʎɼʍʏʉʐʎ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎʅɿɲʎ ɼ
ʋɸʌɿʍʍʉʏɹʌʘʆʃʌɲʏɿʃʙʆ
ʉʆʏʉʏɼʏʘʆʃɲɿʃɲʆɹʆɲ
ʅɸʌʀɷɿʊʏʉʐɸɿʍʉɷɼʅɲʏʊʎʏɻʎ
ɷɸʆʃɲʏɲʄɼɶɸɿʋʌʉʎʊʔɸʄʉʎ
ɿɷɿʙʏɻ͘Ɉʉɸɿʍʊɷɻʅɲɷɸʆ
ɽɸʘʌɸʀʏɲɿʊʏɿʃɲʏɲʄɼɶɸɿ
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
ʋʌʉʎʊʔɸʄʉʎɿɷɿʘʏʙʆɸɳʆʏɲ
ʋʌʊʍʘʋɲɲʐʏɳɸʀʆɲɿʉɿ
ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʉɿɷɿʃɲɿʉʑʖʉɿ
ʃʌɲʏɿʃʉʑʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎʃɲɿ
ʉɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʏʉʐ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎɸʃʏɸʄʉʑʆʏɲɿ
ʐʋɹʌʏɻʎʃʉɿʆɼʎʘʔɹʄɸɿɲʎ
ʏʉʐɶɸʆɿʃʉʑʋʄɻɽʐʍʅʉʑɼ
ɲʔʉʌʉʑʆʏɻɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ
ʉʌɿʍʅɹʆɻʎʋʏʐʖɼʎʏɻʎ

ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
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ɷɿɲʃʐɴɹʌʆɻʍɻʎ͘ɏʍʏʊʍʉ͕
ʃɲʏɳʋɲʌɹʃʃʄɿʍɻʏʘʆ
ɲʆʘʏɹʌʘ͕ʏʉɸɿʍʊɷɻʅɲ
ɽɸʘʌɸʀʏɲɿʊʏɿʃɲʏɲʄɼɶɸɿ
ʋʌʉʎʊʔɸʄʉʎɿɷɿʘʏʙʆɸɳʆ
ʋʌʉʃʑʋʏɸɿɲʋʊʏɻʖʌɼʍɻ
ȾʌɲʏɿʃɼʎɃʆʏʊʏɻʏɲʎɶɿɲʏɻʆ
ɳʍʃɻʍɻɸʅʋʉʌɿʃʙʆ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ͕ʊʋʘʎ͕
ʋɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏʉʎʖɳʌɻ͕
ɸʅʋʉʌɿʃʙʆʏʌɲʋɸɺɿʃʙʆ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ͕ʅɹʍʘʏʘʆ
ʉʋʉʀʘʆʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ
ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎʍɸɿɷɿʙʏɸʎ͘

(iii)

Ⱦɲɿʅɸʏɻɷɿɳʄʐʍɼʏɻʎ͕ʏɲ
ʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲʏɻʎ
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
ʉʆʏʊʏɻʏɲʎʋɸʌɿɹʌʖʉʆʏɲɿʍɸ
ʅɿɲɼʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎʃʌɲʏɿʃɹʎ
ʉʆʏʊʏɻʏɸʎ͘

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘
ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȱʄʄɻʋɲʌɲʏɼʌɻʍɻ͗
Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

Ȳ.3

ɍʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʊȼɷʌʐʅɲʋʉʐɸʀʆɲɿȴɿɸɽʆɼʎɃʌɶɲʆɿʍʅʊʎ͗

;ȲȰɇȻȾȸȰɅȰȻɈȸɇȸͿȴɿɸɽʆɼʎ
ʉʌɶɲʆɿʍʅʊʎ
;ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʏʘʆ
ʐʋɸʌɸɽʆɿʃʙʆͿɼʐʋɻʌɸʍʀɲɼ
ʊʌɶɲʆʉʋʉʐʏɸʄɸʀʐʋʊʏɻʆʋʄɼʌɻ
ʃʐʌɿʊʏɻʏɲɲʐʏʉʑ͕ʊʖɿʊʅʘʎʊʍʉʆ
ɲʔʉʌɳʋʄɻʌʘʅɼʋʌʉʃʑʋʏʉʐʍɲ
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
ɲʋʊʐʋʉʖʌɹʘʍɻʋʉʐɹʖɸɿ
ɲʆɲʄɻʔɽɸʀʍɸʍʖɹʍɻʅɸɸʅʋʉʌɿʃɼ
ʖʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ
ɲʆɼʃʉʐʍɲʍɸɸʀɷʉʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎʋʉʐɲʍʃɸʀʏɲɿɲʋʊ
ʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆɻɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼ
ɸʏɲɿʌɸʀɲ͕ʀɷʌʐʅɲɽɸʅɲʏʉʔʐʄɲʃɼʎɼ

ɲͿȵʇɻɶɼʍʏɸʏʉʐʎʄʊɶʉʐʎ
ɶɿɲʏʉʐʎʉʋʉʀʉʐʎ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ͕ɼɴͿ
ɉʋʉɷɸʀʇʏɸʐʋʉʃɲʏɳʍʏɲʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʋʉʐ
ɷɿɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆɹʆɲ
ɿʍʉɷʑʆɲʅʉɸʋʀʋɸɷʉ
ʖɲʅɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ͕ɸɳʆʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳɷɸʆ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ.
Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
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ʀɷʌʐʅɲʃɲʏɲɽɹʍɸʘʆ͘
(1)

ʋʉʐɲʋɲʌʏʀɺɸʏɲɿʃɲʏɳ
ʃʑʌɿʉʄʊɶʉɲʋʊ
ʃʐɴɸʌʆɼʍɸɿʎʞ

(2)

ʋʉʐɹʖɸɿʍʐʆɳʗɸɿ
ʍʐʅʔʘʆʀɲɹɷʌɲʎɼ
ʋɲʌɸʅʔɸʌɼɸʋʀʏɻʎ
ʉʐʍʀɲʎʍʐʅʔʘʆʀɲʅɸʏʉ
ʃʌɳʏʉʎʅɹʄʉʎ ɼʏɻ
ɷɿʃɲɿʉɷʉʍʀɲʞ ʃɲɿ

(3)

ʏʉʐʉʋʉʀʉʐʏʉɸɿʍʊɷɻʅɲ
ɷɸʆʃɲʏɲʄɼɶɸɿʋʌʉʎ
ʊʔɸʄʉʎɿɷɿʘʏʙʆ͘

ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ȱʄʄɻʋɲʌɲʏɼʌɻʍɻ͗
Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

Ȳ.4

ɍʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʊȼɷʌʐʅɲʋʉʐɸʀʆɲɿȾɸʆʏʌɿʃɼɈʌɳʋɸɺɲ͗

;ȲȰɇȻȾȸȰɅȰȻɈȸɇȸͿȼɷʌʐʅɲʏʉ
ʉʋʉʀʉ͕ɸʀʏɸɷɿɳʆʊʅʉʐɸʀʏɸʅɸʏɻʆ
ɹɶʃʌɿʍɻʏɻʎʃʐɴɹʌʆɻʍɻʎ͕ɲʋʉʏɸʄɸʀ͕
ɸʃʏʊʎɲʋʊʏɻʆʃʐɴɹʌʆɻʍɻʏʉʐ
ʃʌɳʏʉʐʎʅɹʄʉʐʎ ɼʏɻʎɷɿʃɲɿʉɷʉʍʀɲʎ
ɲʐʏɼʃɲɽɸɲʐʏɼ͕ʏɻʆʃʑʌɿɲɲʌʖɼ
ɹʃɷʉʍɻʎʅɹʍʘʆʋʌʉʉʌɿɺʊʅɸʆʘʆʆɲ
ʃʐʃʄʉʔʉʌɼʍʉʐʆʘʎʆʊʅɿʍʅɲ͕ʊʖɿ
ʊʅʘʎʊʍʉʆɲʔʉʌɳʋʄɻʌʘʅɼ
ʋʌʉʃʑʋʏʉʐʍɲɲʋʊʐʋʉʖʌɹʘʍɻʋʉʐ ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
ɹʖɸɿɲʆɲʄɻʔɽɸʀʍɸʍʖɹʍɻʅɸ
ɸʅʋʉʌɿʃɼʖʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃɼ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɲʆɼʃʉʐʍɲʍɸɸʀɷʉʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎʋʉʐɲʍʃɸʀʏɲɿɲʋʊ
ʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆɻ ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼ
ɸʏɲɿʌɸʀɲ͕ʀɷʌʐʅɲɽɸʅɲʏʉʔʐʄɲʃɼʎɼ
ʀɷʌʐʅɲʃɲʏɲɽɹʍɸʘʆ͘ɇʏɲɿɷʌʑʅɲʏɲ
ɲʐʏɳʅʋʉʌɸʀʆɲʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ
ʊʌɶɲʆɲɷɿɲʃʌɿʏɳɲʋʊʏɻʆ

ɲͿȵʇɻɶɼʍʏɸʏʉʐʎʄʊɶʉʐʎ
ɶɿɲʏʉʐʎʉʋʉʀʉʐʎ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ͕ɼɴͿ
ɉʋʉɷɸʀʇʏɸʐʋʉʃɲʏɳʍʏɲʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʋʉʐ
ɷɿɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆɹʆɲ
ɿʍʉɷʑʆɲʅʉɸʋʀʋɸɷʉ
ʖɲʅɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ͕ɸɳʆʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳɷɸʆ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ.
Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Τεύχος Β’ 3035/04.09.2017
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ʃʐɴɹʌʆɻʍɻʏʉʐʃʌɳʏʉʐʎʅɹʄʉʐʎ ɼ
ʏɻʎɷɿʃɲɿʉɷʉʍʀɲʎ͕ɸʀʏɸɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ
ʐʋʊʏɻʆʋʄɼʌɻɼʅɸʌɿʃɼʃʐʌɿʊʏɻʏɲ
ʏʉʐʃʌɳʏʉʐʎʅɹʄʉʐʎɼʏɻʎ
ɷɿʃɲɿʉɷʉʍʀɲʎɸʀʏɸʊʖɿ͘
ȱʄʄɻʋɲʌɲʏɼʌɻʍɻ͗
Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

Ȳ.ϱ;ɶ)(i)

ɇʐʆʏɲʇɿʉɷʉʏɿʃʊɈɲʅɸʀʉȵʐʌɸʀɲʎɇʐʅʅɸʏʉʖɼʎ:

;ȲȰɇȻȾȸȰɅȰȻɈȸɇȸͿɈʉʏɲʅɸʀʉ
ʍʐʆɿʍʏɳʏɲɿɶɿɲʆɲʖʉʌɻɶɸʀʋɲʌʉʖɹʎ
ʍʑʆʏɲʇɻʎ͕ɲʆɲʋɻʌʀɲʎɼɽɲʆɳʏʉʐɼ
ʍʐʆɷʐɲʍʅʊɲʐʏʙʆ͘
;ȲȰɇȻȾȸȰɅȰȻɈȸɇȸͿɃɿɷɿʃɲɿʉʑʖʉɿ
ɸʀʆɲɿɸʆɸʆɸʌɶɸʀɲɼʋʌʙɻʆ
ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉɿ;ɼʋʌʊʍʘʋɲ
ʉʌɿɺʊʅɸʆɲɲʋʊʏʉʐʎɸʌɶɲɺʉʅɹʆʉʐʎ
ɲʐʏʉʑʎͿʍɸɹʆɲʆɼʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉʐʎ
ɸʌɶʉɷʊʏɸʎ͕ʘʎɲʆʏɳʄʄɲɶʅɲɶɿɲ
ʋɲʌɲʍʖɸɽɸʀʍɸʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎ͘

ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ɲͿȵʇɻɶɼʍʏɸʏʉʐʎʄʊɶʉʐʎ
ɶɿɲʏʉʐʎʉʋʉʀʉʐʎ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ͕ɼɴͿ
ɉʋʉɷɸʀʇʏɸʐʋʉʃɲʏɳʍʏɲʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʋʉʐ
ɷɿɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆɹʆɲ
ɿʍʉɷʑʆɲʅʉɸʋʀʋɸɷʉ
ʖɲʅɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ͕ɸɳʆʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳɷɸʆ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ.

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

(ɲ)

ȴɸʆɹʖɸɿɷɿʃɲɿʉʑʖʉʅɸ
ɷɿʃɲʀʘʅɲɸʋʀʏʘʆ
ʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʙʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆ
ʏʉʐʏɲʅɸʀʉʐʋʉʐʆɲ
ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿʏʉϱйʞ

(ɴ)

ɉʋʊʃɸɿʏɲɿʍɸʃʌɲʏɿʃɼ
ʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃɼʌʑɽʅɿʍɻʃɲɿ
ʐʋʉɴɳʄʄɸɿɷɻʄʙʍɸɿʎ
ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆʍʏɿʎ

ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘
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Τεύχος Β’ 3035/04.09.2017

ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɹʎɲʌʖɹʎ͕ʃɲɿ

(ɶ)(i)

Ɉʉʏɲʅɸʀʉɲʋɲʄʄɳʍʍɸʏɲɿ
ɶɸʆɿʃɳɲʋʊʔʊʌʉʐʎɸʋʀʏʉʐ
ɸɿʍʉɷɼʅɲʏʊʎʏʉʐʋʉʐ
ʋʌʉɹʌʖɸʏɲɿɲʋʊɸʋɸʆɷʑʍɸɿʎ
ɼʍʏʉɸɿʍʊɷɻʅɲɲʐʏʊ
ɸʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
ɲʆɲɴɲʄʄʊʅɸʆʉʎʔʊʌʉʎɼ
ʔʊʌʉʎʅɸʅɸɿʘʅɹʆʉ
ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼ͕ɸʋɸɿɷɼ
ʋʌʊʃɸɿʏɲɿɶɿɲ
ʍʐʆʏɲʇɿʉɷʉʏɿʃʊ
ʋʌʊɶʌɲʅʅɲʞ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȱʄʄɻʋɲʌɲʏɼʌɻʍɻ͗
Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

B.5;ɶ)(ii)

ɇʐʆʏɲʇɿʉɷʉʏɿʃʊɈɲʅɸʀʉȵʐʌɸʀɲʎɇʐʅʅɸʏʉʖɼʎ:

;ȲȰɇȻȾȸȰɅȰȻɈȸɇȸͿɈʉʏɲʅɸʀʉ
ʍʐʆɿʍʏɳʏɲɿɶɿɲʆɲʖʉʌɻɶɸʀʋɲʌʉʖɹʎ
ʍʑʆʏɲʇɻʎ͕ɲʆɲʋɻʌʀɲʎɼɽɲʆɳʏʉʐɼ
ʍʐʆɷʐɲʍʅʊɲʐʏʙʆ͘
;ȲȰɇȻȾȸȰɅȰȻɈȸɇȸͿɃɿɷɿʃɲɿʉʑʖʉɿ
ɸʀʆɲɿɸʆɸʆɸʌɶɸʀɲɼʋʌʙɻʆ
ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉɿ;ɼʋʌʊʍʘʋɲ
ʉʌɿɺʊʅɸʆɲɲʋʊʏʉʐʎɸʌɶɲɺʉʅɹʆʉʐʎ
ɲʐʏʉʑʎͿʍɸɹʆɲʆɼʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉʐʎ
ɸʌɶʉɷʊʏɸʎ͕ʘʎɲʆʏɳʄʄɲɶʅɲɶɿɲ
ʋɲʌɲʍʖɸɽɸʀʍɸʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎ͘

ɲͿȵʇɻɶɼʍʏɸʏʉʐʎʄʊɶʉʐʎ
ɶɿɲʏʉʐʎʉʋʉʀʉʐʎ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ͕ɼɴͿ
ɉʋʉɷɸʀʇʏɸʐʋʉʃɲʏɳʍʏɲʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʋʉʐ
ɷɿɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆɹʆɲ
ɿʍʉɷʑʆɲʅʉɸʋʀʋɸɷʉ
ʖɲʅɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ͕ɸɳʆʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳɷɸʆ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ.
Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Τεύχος Β’ 3035/04.09.2017

(ɲ)

ȴɸʆɹʖɸɿɷɿʃɲɿʉʑʖʉʅɸ
ɷɿʃɲʀʘʅɲɸʋʀʏʘʆ
ʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʙʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆ
ʏʉʐʏɲʅɸʀʉʐʋʉʐʆɲ
ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿʏʉϱйʞ

(ɴ)

ɉʋʊʃɸɿʏɲɿʍɸʃʌɲʏɿʃɼ
ʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃɼʌʑɽʅɿʍɻʃɲɿ
ʐʋʉɴɳʄʄɸɿɷɻʄʙʍɸɿʎ
ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆʍʏɿʎ
ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɹʎɲʌʖɹʎ͕ʃɲɿ

(ɶ)(ii)
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Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ɉʉʏɲʅɸʀʉʄɲʅɴɳʆɸɿɲʋʊ
ʏʉʐʎɸʌɶʉɷʊʏɸʎʋʉʐʏʉ
ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏʉʑʆ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆʏʉϱϬйʏʘʆ
ʍʐʆʉʄɿʃʙʆɸɿʍʔʉʌʙʆʏʉʐ
ʋʄɻʆʅɸʏɲʔʉʌʙʆ
ʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʙʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆ
ɲʋʊɳʄʄɲʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
ʋɸʌɿɶʌɲʔʊʅɸʆɲʍʏɻʆ
ɸʆʊʏɻʏɲȲʋɲʌɳɶʌɲʔʉɿϱ
ɹʘʎϳɼɲʋʊ
ʍʐʆʏɲʇɿʉɷʉʏɿʃʉʑʎ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎ
ʋɸʌɿɶʌɲʔʊʅɸʆʉʐʎʍʏɻʆ
ɸʆʊʏɻʏɲȳʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎϭϳ
ʍʏʉɿʖɸʀʉɲͿʞ

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȱʄʄɻʋɲʌɲʏɼʌɻʍɻ͗
Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

Ȳ.5(ɶ)(iii)

ɇʐʆʏɲʇɿʉɷʉʏɿʃʊɈɲʅɸʀʉȵʐʌɸʀɲʎɇʐʅʅɸʏʉʖɼʎ:

;ȲȰɇȻȾȸȰɅȰȻɈȸɇȸͿɈʉʏɲʅɸʀʉ
ʍʐʆɿʍʏɳʏɲɿɶɿɲʆɲʖʉʌɻɶɸʀʋɲʌʉʖɹʎ
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
ʍʑʆʏɲʇɻʎ͕ɲʆɲʋɻʌʀɲʎɼɽɲʆɳʏʉʐɼ
ʍʐʆɷʐɲʍʅʊɲʐʏʙʆ͘

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ɲͿȵʇɻɶɼʍʏɸʏʉʐʎʄʊɶʉʐʎ
ɶɿɲʏʉʐʎʉʋʉʀʉʐʎ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ͕ɼɴͿ
ɉʋʉɷɸʀʇʏɸʐʋʉʃɲʏɳʍʏɲʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʋʉʐ
ɷɿɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆɹʆɲ
ɿʍʉɷʑʆɲʅʉɸʋʀʋɸɷʉ
ʖɲʅɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ͕ɸɳʆʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳɷɸʆ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ.
Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘
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;ȲȰɇȻȾȸȰɅȰȻɈȸɇȸͿɃɿɷɿʃɲɿʉʑʖʉɿ
ɸʀʆɲɿɸʆɸʆɸʌɶɸʀɲɼʋʌʙɻʆ
ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉɿ;ɼʋʌʊʍʘʋɲ
ʉʌɿɺʊʅɸʆɲɲʋʊʏʉʐʎɸʌɶɲɺʉʅɹʆʉʐʎ
ɲʐʏʉʑʎͿʍɸɹʆɲʆɼʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉʐʎ
ɸʌɶʉɷʊʏɸʎ͕ʘʎɲʆʏɳʄʄɲɶʅɲɶɿɲ
ʋɲʌɲʍʖɸɽɸʀʍɸʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎ͘

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

(ɲ)

ȴɸʆɹʖɸɿɷɿʃɲɿʉʑʖʉʅɸ
ɷɿʃɲʀʘʅɲɸʋʀʏʘʆ
ʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʙʆ
ʍʏʉɿʖɸʀʘʆʏʉʐʏɲʅɸʀʉʐ
ʋʉʐʆɲʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿʏʉϱ
йʞ

(ɴ)

ɉʋʊʃɸɿʏɲɿʍɸʃʌɲʏɿʃɼ
ʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃɼʌʑɽʅɿʍɻ
ʃɲɿʐʋʉɴɳʄʄɸɿɷɻʄʙʍɸɿʎ ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆʍʏɿʎ
ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɹʎɲʌʖɹʎ͕ʃɲɿ

(ɶͿ;iii)

ȴɿɲʆʉʅɼɼɲʆɳʄɻʗɻ
ʋʉʍʙʆɲʋʊʏʉʏɲʅɸʀʉ
ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿʅʊʆʉʊʏɲʆ
ɸʋɹʌʖʉʆʏɲɿ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ
ʋɸʌɿʍʏɲʏɿʃɳ
ʍʖɸʏɿɺʊʅɸʆɲʅɸ
ʍʐʆʏɲʇɿʉɷʊʏɻʍɻ͕
ɲʆɲʋɻʌʀɲɼ ɽɳʆɲʏʉ
ʋʄɻʆɷɿɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆ
ʋʉʍʙʆʋʉʐ
ɸʋɲʆɲʏʉʋʉɽɸʏʉʑʆʏɲɿʍɸ
ɳʄʄɲʍʐʆʏɲʇɿʉɷʉʏɿʃɳ
ʏɲʅɸʀɲʋɸʌɿɶʌɲʔʊʅɸʆɲ ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
ʍʏɻʆɸʆʊʏɻʏɲ
ʋɲʌɳɶʌɲʔʉɿϱɹʘʎϳɼ
ʍɸʍʐʆʏɲʇɿʉɷʉʏɿʃʉʑʎ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎ
ʋɸʌɿɶʌɲʔʊʅɸʆʉʐʎʍʏɻʆ
ɸʆʊʏɻʏɲȳʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎ
ϭϳʍʏʉɿʖɸʀʉɲͿʞ
ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳ͕ɸɳʆɻ
ɷɿɲʆʉʅɼɼ ɻɲʆɳʄɻʗɻ
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɻɽɸʀʋʌɿʆ
ɲʋʊʏɲʉʌɿɺʊʅɸʆɲɲʐʏɳ
ʋɸʌɿʍʏɲʏɿʃɳ͕
ɸʋɿɴɲʌʑʆɸʏɲɿʅɸʋʉɿʆɼʞ

ȱʄʄɻʋɲʌɲʏɼʌɻʍɻ͗

Τεύχος Β’ 3035/04.09.2017

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘
ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
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Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ.

Ȳ.5(ɶͿ;iv)

ɇʐʆʏɲʇɿʉɷʉʏɿʃʊɈɲʅɸʀʉȵʐʌɸʀɲʎɇʐʅʅɸʏʉʖɼʎ

ȲȰɇȻȾȸȰɅȰȻɈȸɇȸͿɈʉʏɲʅɸʀʉ
ʍʐʆɿʍʏɳʏɲɿɶɿɲʆɲʖʉʌɻɶɸʀʋɲʌʉʖɹʎ
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
ʍʑʆʏɲʇɻʎ͕ɲʆɲʋɻʌʀɲʎɼɽɲʆɳʏʉʐɼ
ʍʐʆɷʐɲʍʅʊɲʐʏʙʆ͘
;ȲȰɇȻȾȸȰɅȰȻɈȸɇȸͿɃɿɷɿʃɲɿʉʑʖʉɿ
ɸʀʆɲɿɸʆɸʆɸʌɶɸʀɲɼʋʌʙɻʆ
ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉɿ;ɼʋʌʊʍʘʋɲ
ʉʌɿɺʊʅɸʆɲɲʋʊʏʉʐʎɸʌɶɲɺʉʅɹʆʉʐʎ
ɲʐʏʉʑʎͿʍɸɹʆɲʆɼʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉʐʎ
ɸʌɶʉɷʊʏɸʎ͕ʘʎɲʆʏɳʄʄɲɶʅɲɶɿɲ
ʋɲʌɲʍʖɸɽɸʀʍɸʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎ͘

(ɲ)

ȴɸʆɹʖɸɿɷɿʃɲɿʉʑʖʉʅɸ
ɷɿʃɲʀʘʅɲɸʋʀʏʘʆ
ʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʙʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆ
ʏʉʐʏɲʅɸʀʉʐʋʉʐʆɲ
ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿʏʉϱйʞ

(ɴ)

ɉʋʊʃɸɿʏɲɿʍɸʃʌɲʏɿʃɼ
ʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃɼʌʑɽʅɿʍɻʃɲɿ
ʐʋʉɴɳʄʄɸɿɷɻʄʙʍɸɿʎ
ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆʍʏɿʎ
ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɹʎɲʌʖɹʎ͕ʃɲɿ

;ɶͿ;iv)

Oɿɸɿʍʔʉʌɹʎ;ʋʄɻʆ
ʉʌɿʍʅɹʆʘʆ
ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʘʆ
ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʙʆ
ɸɿʍʔʉʌʙʆͿʏʘʆ
ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆʍʏʉʏɲʅɸʀʉ
ʋɸʌɿʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍɸ
ʍʐʆɳʌʏɻʍɻʅɸʏʉ
ɷɸɷʉʐʄɸʐʅɹʆʉɸɿʍʊɷɻʅɲ
ʏʉʐɸʌɶɲɺʉʅɹʆʉʐɼɷɸʆ
ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿʆɲʐʋɸʌɴʉʑʆ

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ɲͿȵʇɻɶɼʍʏɸʏʉʐʎʄʊɶʉʐʎ
ɶɿɲʏʉʐʎʉʋʉʀʉʐʎ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ͕ɼɴͿ
ɉʋʉɷɸʀʇʏɸʐʋʉʃɲʏɳʍʏɲʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʋʉʐ
ɷɿɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆɹʆɲ
ɿʍʉɷʑʆɲʅʉɸʋʀʋɸɷʉ
ʖɲʅɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ͕ɸɳʆʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳɷɸʆ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ.
Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
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ɸʏɻʍʀʘʎʋʉʍʊ
ɸʃʔʌɲʍʅɹʆʉʍʏʉɸɽʆɿʃʊ
ʆʊʅɿʍʅɲʃɳɽɸʃʌɳʏʉʐʎ
ʅɹʄʉʐʎ ɼɷɿʃɲɿʉɷʉʍʀɲʎ
ʋʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍɸϱϬϬϬϬ
ɷʉʄɳʌɿɲȸɅȰ͕
ɸʔɲʌʅʉɺʉʅɹʆʘʆʏʘʆ
ʃɲʆʊʆʘʆʋʉʐʉʌʀɺʉʆʏɲɿ
ʍʏʉʏʅɼʅɲs//ɸʆʊʏɻʏɲȳ
ɶɿɲʏɻʆɳɽʌʉɿʍɻʏʘʆ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆʃɲɿʏɻ
ʅɸʏɲʏʌʉʋɼʆʉʅɿʍʅɳʏʘʆ͘
ȱʄʄɻʋɲʌɲʏɼʌɻʍɻ͗

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

Ȳ.6

ɇʐʆʏɲʇɿʉɷʉʏɿʃʊɈɲʅɸʀʉɅɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆɻʎɇʐʅʅɸʏʉʖɼʎ:

ɲͿȵʇɻɶɼʍʏɸʏʉʐʎʄʊɶʉʐʎ
ɶɿɲʏʉʐʎʉʋʉʀʉʐʎ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ͕ɼɴͿ
ɉʋʉɷɸʀʇʏɸʐʋʉʃɲʏɳʍʏɲʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʋʉʐ
ɷɿɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆɹʆɲ
ɿʍʉɷʑʆɲʅʉɸʋʀʋɸɷʉ
ʖɲʅɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ͕ɸɳʆ
ʏɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳɷɸʆ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ.

;ȲȰɇȻȾȸȰɅȰȻɈȸɇȸͿɈʉʏɲʅɸʀʉ
ʍʐʆɿʍʏɳʏɲɿɶɿɲʆɲʖʉʌɻɶɸʀ
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
ʋɲʌʉʖɹʎʍʑʆʏɲʇɻʎ͕ɲʆɲʋɻʌʀɲʎɼ
ɽɲʆɳʏʉʐ͘

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

;ȲȰɇȻȾȸȰɅȰȻɈȸɇȸͿɃɿ
ɷɿʃɲɿʉʑʖʉɿɸʀʆɲɿɸʆɸʆɸʌɶɸʀɲɼ
ʋʌʙɻʆɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉɿ;ɼ
ʋʌʊʍʘʋɲʉʌɿɺʊʅɸʆɲɲʋʊʏʉʐʎ
ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʉʐʎɲʐʏʉʑʎͿʍɸɹʆɲʆ
ɼʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉʐʎɸʌɶʉɷʊʏɸʎ͕Ϳ
ʘʎɲʆʏɳʄʄɲɶʅɲɶɿɲ
ʋɲʌɲʍʖɸɽɸʀʍɸʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎ͘

ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

Ɉʉʏɲʅɸʀʉɹʖɸɿ
ʄɿɶʊʏɸʌʉʐʎɲʋʊϱϬ
ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎʞ

ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ɲͿ

Τεύχος Β’ 3035/04.09.2017
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ɴͿ

Ɉʉʏɲʅɸʀʉ
ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɸʀʏɲɿɲʋʊ
ɹʆɲʆɼʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉʐʎ
ɸʌɶʉɷʊʏɸʎʋʉʐɷɸʆɸʀʆɲɿ
ɸʋɸʆɷʐʏɿʃɹʎʉʆʏʊʏɻʏɸʎɼ
ʋɲɽɻʏɿʃɹʎɀɍɃʞ

ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ɶͿ

Ƀɿɸɿʍʔʉʌɹʎʏʘʆ
ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆʃɲɿʏʘʆ
ɸʌɶʉɷʉʏʙʆʍʏʉʏɲʅɸʀʉ
ʋʄɻʆʅɸʏɲʔʉʌʙʆ
ʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʙʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆ
ɲʋʊʍʐʆʏɲʇɿʉɷʉʏɿʃʉʑʎ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎ
ʋɸʌɿɶʌɲʔʊʅɸʆʉʐʎʍʏɻʆ
ɸʆʊʏɻʏɲȳʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎ
ϭϳʍʏʉɿʖɸʀʉɲͿ
ʋɸʌɿʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍɸ
ʍʐʆɳʌʏɻʍɻʅɸʏʉ
ɷɸɷʉʐʄɸʐʅɹʆʉɸɿʍʊɷɻʅɲ
ʃɲɿʏɻʆɲʅʉɿɴɼʏʉʐ
ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʉʐ͕
ɲʆʏɿʍʏʉʀʖʘʎʞ

ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ɷͿ

Ƀɿʍʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎʋʉʐ
ɷɸʆɸʀʆɲɿʃɳʏʉɿʃʉɿʏʉʐ
ʃʌɳʏʉʐʎʅɹʄʉʐʎ ɼʏɻʎ
ɷɿʃɲɿʉɷʉʍʀɲʎ ʊʋʉʐɹʖɸɿ
ʏɻʆɹɷʌɲʏʉʐʏʉʏɲʅɸʀʉ
ɷɸʆɹʖʉʐʆɷɿʃɲʀʘʅɲɸʋʀ
ʏʘʆʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʙʆ
ʍʏʉɿʖɸʀʘʆʏʉʐʏɲʅɸʀʉʐ
ʋʉʐʆɲʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿʏʉϮϬ
й͕ʃɲɿ

ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ɸͿ

Ɉʉʏɲʅɸʀʉʐʋʊʃɸɿʏɲɿʍɸ
ʃʌɲʏɿʃɼʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃɼ
ʌʑɽʅɿʍɻʃɲɿʐʋʉɴɳʄʄɸɿ
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʍʏɿʎ
ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɹʎɲʌʖɹʎ͘

ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ȱʄʄɻʋɲʌɲʏɼʌɻʍɻ͗
Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

Ȳ͘ϳ;i)

ɇʐʆʏɲʇɿʉɷʉʏɿʃʊɈɲʅɸʀʉȾʌɲʏɿʃɼʎɃʆʏʊʏɻʏɲʎ:

ɲͿ ȵʇɻɶɼʍʏɸ ʏʉʐʎ ʄʊɶʉʐʎ
ɶɿɲ
ʏʉʐʎ
ʉʋʉʀʉʐʎ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ
ʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ͕ ɼ ɴͿ
ɉʋʉɷɸʀʇʏɸ ʐʋʉʃɲʏɳʍʏɲʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ
ʋʉʐ
ɷɿɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆ
ɹʆɲ
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ɿʍʉɷʑʆɲʅʉ
ɸʋʀʋɸɷʉ
ʖɲʅɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ͕ɸɳʆʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ
ɷɸʆ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ.

;ȲȰɇȻȾȸȰɅȰȻɈȸɇȸͿɈʉʏɲʅɸʀʉ
ʍʐʆɿʍʏɳʏɲɿɲʋʊȾʌɲʏɿʃɼ
Ƀʆʏʊʏɻʏɲ͘

ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

;ȲȰɇȻȾȸȰɅȰȻɈȸɇȸͿɍʉʌɻɶɸʀ
ʋɲʌʉʖɹʎʍʑʆʏɲʇɻʎ͕ɲʆɲʋɻʌʀɲʎɼ ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
ɽɲʆɳʏʉʐ͘

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

;ȲȰɇȻȾȸȰɅȰȻɈȸɇȸͿɃɿ
ɷɿʃɲɿʉʑʖʉɿɼʍʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ
ʋʉʐɸʀʆɲɿɸʆɸʆɸʌɶɸʀɲɼʋʌʙɻʆ
ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉɿ;ɼʋʌʊʍʘʋɲ
ʉʌɿɺʊʅɸʆɲɲʋʊʏʉʐʎ
ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʉʐʎɲʐʏʉʑʎͿɼʋʉʐ
ɷɸʆɸʀʆɲɿɸʆɸʆɸʌɶɸʀɲɼʋʌʙɻʆ
ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉɿ͕ɸɳʆʉɿʋɲʌʉʖɹʎ
ʋʌʉʎʏʉʐʎɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐʎɼʏʉʐʎ
ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎɲʐʏʉʑʎ
ʖʉʌɻɶʉʑʆʏɲɿʘʎɲʆʏɳʄʄɲɶʅɲ
ɶɿɲʋʌʉʍʘʋɿʃɹʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎʋʉʐ
ʋɲʌɲʍʖɹɽɻʃɲʆɶɿɲʏɻʆȾʌɲʏɿʃɼ
Ƀʆʏʊʏɻʏɲ͘

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȱʄʄɻʋɲʌɲʏɼʌɻʍɻ͗

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

Ȳ͘ϳ;ii)

ɇʐʆʏɲʇɿʉɷʉʏɿʃʊɈɲʅɸʀʉȴɿɸɽʆʉʑʎɃʌɶɲʆɿʍʅʉʑ͗

ɲͿȵʇɻɶɼʍʏɸʏʉʐʎʄʊɶʉʐʎ
ɶɿɲʏʉʐʎʉʋʉʀʉʐʎ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ͕ɼɴͿ
ɉʋʉɷɸʀʇʏɸʐʋʉʃɲʏɳʍʏɲʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʋʉʐ
ɷɿɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆɹʆɲ
ɿʍʉɷʑʆɲʅʉɸʋʀʋɸɷʉ
ʖɲʅɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ͕ɸɳʆʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳɷɸʆ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ.

Τεύχος Β’ 3035/04.09.2017

;ȲȰɇȻȾȸȰɅȰȻɈȸɇȸͿɈʉʏɲʅɸʀʉ
ʍʐʆɿʍʏɳʏɲɿɲʋʊȴɿɸɽʆɼ
Ƀʌɶɲʆɿʍʅʊ͘
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ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

;ȲȰɇȻȾȸ ȰɅȰȻɈȸɇȸͿ ɍʉʌɻɶɸʀ
ʋɲʌʉʖɹʎʍʑʆʏɲʇɻʎ͕ɲʆɲʋɻʌʀɲʎɼ ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
ɽɲʆɳʏʉʐ͘

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

;ȲȰɇȻȾȸȰɅȰȻɈȸɇȸͿɃɿ
ɷɿʃɲɿʉʑʖʉɿɼʍʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ
ʋʉʐɸʀʆɲɿɸʆɸʆɸʌɶɸʀɲɼʋʌʙɻʆ
ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉɿ;ɼʋʌʊʍʘʋɲ
ʉʌɿɺʊʅɸʆɲɲʋʊʏʉʐʎ
ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʉʐʎɲʐʏʉʑʎͿɼʋʉʐ
ɷɸʆɸʀʆɲɿɸʆɸʆɸʌɶɸʀɲɼʋʌʙɻʆ
ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉɿ͕ɸɳʆʉɿʋɲʌʉʖɹʎ
ʋʌʉʎʏʉʐʎɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐʎɼʏʉʐʎ
ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎɲʐʏʉʑʎ
ʖʉʌɻɶʉʑʆʏɲɿʘʎɲʆʏɳʄʄɲɶʅɲ
ɶɿɲʋʌʉʍʘʋɿʃɹʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎʋʉʐ
ʋɲʌɲʍʖɹɽɻʃɲʆɶɿɲʏʉʆȴɿɸɽʆɼ
Ƀʌɶɲʆɿʍʅʊ͘

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȱʄʄɻʋɲʌɲʏɼʌɻʍɻ͗

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

Ȳ͘ϳ;iii)

ɲͿȵʇɻɶɼʍʏɸʏʉʐʎʄʊɶʉʐʎ
ɶɿɲʏʉʐʎʉʋʉʀʉʐʎ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ͕ɼɴͿ
ɉʋʉɷɸʀʇʏɸʐʋʉʃɲʏɳʍʏɲʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʋʉʐ
ɷɿɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆɹʆɲ
ɿʍʉɷʑʆɲʅʉɸʋʀʋɸɷʉ
ʖɲʅɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ͕ɸɳʆʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳɷɸʆ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ.

ɇʐʆʏɲʇɿʉɷʉʏɿʃʊɈɲʅɸʀʉȾɸʆʏʌɿʃɼʎɈʌɳʋɸɺɲʎ͗

;ȲȰɇȻȾȸȰɅȰȻɈȸɇȸͿɈʉʏɲʅɸʀʉ
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
ʍʐʆɿʍʏɳʏɲɿɲʋʊȾɸʆʏʌɿʃɼ
Ɉʌɳʋɸɺɲ͘

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘
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;ȲȰɇȻȾȸȰɅȰȻɈȸɇȸͿɍʉʌɻɶɸʀ
ʋɲʌʉʖɹʎʍʑʆʏɲʇɻʎ͕ɲʆɲʋɻʌʀɲʎ ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
ɼɽɲʆɳʏʉʐ͘

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸ ʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

;ȲȰɇȻȾȸȰɅȰȻɈȸɇȸͿɃɿ
ɷɿʃɲɿʉʑʖʉɿɼʍʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ
ʋʉʐɸʀʆɲɿɸʆɸʆɸʌɶɸʀɲɼ
ʋʌʙɻʆɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉɿ;ɼ
ʋʌʊʍʘʋɲʉʌɿɺʊʅɸʆɲɲʋʊʏʉʐʎ
ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʉʐʎɲʐʏʉʑʎͿɼʋʉʐ
ɷɸʆɸʀʆɲɿɸʆɸʆɸʌɶɸʀɲɼʋʌʙɻʆ
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉɿ͕ɸɳʆʉɿʋɲʌʉʖɹʎ
ʋʌʉʎʏʉʐʎɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐʎɼʏʉʐʎ
ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎɲʐʏʉʑʎ
ʖʉʌɻɶʉʑʆʏɲɿʘʎɲʆʏɳʄʄɲɶʅɲ
ɶɿɲʋʌʉʍʘʋɿʃɹʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ʋʉʐʋɲʌɲʍʖɹɽɻʃɲʆɶɿɲʏɻʆ
ȾɸʆʏʌɿʃɼɈʌɳʋɸɺɲ͘

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ȱʄʄɻʋɲʌɲʏɼʌɻʍɻ͗

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

Ȳ͘ϴ

ɲͿȵʇɻɶɼʍʏɸʏʉʐʎʄʊɶʉʐʎ
ɶɿɲʏʉʐʎʉʋʉʀʉʐʎ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ͕ɼɴͿ
ɉʋʉɷɸʀʇʏɸʐʋʉʃɲʏɳʍʏɲʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʋʉʐ
ɷɿɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆɹʆɲ
ɿʍʉɷʑʆɲʅʉɸʋʀʋɸɷʉ
ʖɲʅɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ͕ɸɳʆʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳɷɸʆ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ.

ȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʎȵʃɷʊʏɻʎɅɿʍʏʘʏɿʃʙʆȾɲʌʏʙʆ:

;ȲȰɇȻȾȸȰɅȰȻɈȸɇȸͿ Ɉʉ
ɍʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʊȼɷʌʐʅɲ
ɲʋʉʏɸʄɸʀɍʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʊ
ȼɷʌʐʅɲɲʋʄʙʎʃɲɿʅʊʆʉʆ
ɸʋɸɿɷɼɸʀʆɲɿɸʃɷʊʏɻʎ
ʋɿʍʏʘʏɿʃʙʆʃɲʌʏʙʆʉʉʋʉʀʉʎ
ɷɹʖɸʏɲɿʃɲʏɲɽɹʍɸɿʎʅʊʆʉʆ
ʊʏɲʆʉʋɸʄɳʏɻʎʃɲʏɲɴɳʄʄɸɿ
ʋʉʍʊʋʉʐʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿ ʏʉ
ʖʌɸʘʍʏɿʃʊʐʋʊʄʉɿʋʉʏɻʎ
ʃɳʌʏɲʎʃɲɿʏʉʃɲʏɲɴʄɻɽɹʆ
ʋʄɸʉʆɳɺʉʆʋʉʍʊɷɸʆ

ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘
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ɸʋɿʍʏʌɹʔɸʏɲɿɲʅɹʍʘʎʍʏʉʆ
ʋɸʄɳʏɻʞ

;ȲȰɇȻȾȸȰɅȰȻɈȸɇȸͿȰʋʊɼ
ʋʌɿʆɲʋʊʏɻʆϭɻȻɲʆʉʐɲʌʀʉʐ
ϮϬϭϲ͕ʏʉɍʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʊ
ȼɷʌʐʅɲɸʔɲʌʅʊɺɸɿʋʉʄɿʏɿʃɹʎ
ʃɲɿɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎʙʍʏɸɸʀʏɸʆɲ
ʅɻɷʑʆɲʏɲɿʉʋɸʄɳʏɻʎʆɲ
ʃɲʏɲɴɳʄɸɿʋʄɸʉʆɳɺʉʆʋʉʍʊ
ʋʉʐʆɲʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿʋʉʍʊ
ɸʃʔʌɲʍʅɹʆʉʍʏʉɸɽʆɿʃʊ
ʆʊʅɿʍʅɲʏʉʐʃɳɽɸʃʌɳʏʉʐʎ
ʅɹʄʉʐʎ ɼʏɻʎɷɿʃɲɿʉɷʉʍʀɲʎ
ʋʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍɸϱϬϬϬ0
ɷʉʄɳʌɿɲȸɅȰ͕ɸʀʏɸʆɲ
ɸʋɿʍʏʌɹʔɸʏɲɿʍʏʉʆʋɸʄɳʏɻ
ɸʆʏʊʎϲϬɻʅɸʌʙʆʃɳɽɸ
ʃɲʏɲɴʄɻɽɹʆʋʄɸʉʆɳɺʉʆʋʉʍʊ
ʋʉʐʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿʏʉɸʆʄʊɶʘ
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
ʋʉʍʊ͕ɸʔɲʌʅʉɺʉʅɹʆʘʆʍɸ
ɲʅʔʊʏɸʌɸʎʏɿʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ
ʏʘʆʃɲʆʊʆʘʆʋʉʐʉʌʀɺʉʆʏɲɿ
ʍʏʉʏʅɼʅɲs//ɸʆʊʏɻʏɲȳɶɿɲ
ʏɻʆɳɽʌʉɿʍɻʄʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆʃɲɿ
ʏɻʅɸʏɲʏʌʉʋɼʆʉʅɿʍʅɳʏʘʆ͘
ȳɿɲʏʉʐʎʍʃʉʋʉʑʎʏʉʐ
ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐɸɷɲʔʀʉʐ͕ʏʉ
ʃɲʏɲɴʄɻɽɹʆɲʋʊʏʉʆʋɸʄɳʏɻ
ʋʄɸʉʆɳɺʉʆʋʉʍʊɷɸʆ
ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿʍɸʋɿʍʏʘʏɿʃɳ
ʐʋʊʄʉɿʋɲʍʏʉʆɴɲɽʅʊʋʉʐ
ɲʐʏɳʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿʅɸ
ɲʅʔɿʍɴɻʏɻɽɸʀʍɸʎʖʌɸʙʍɸɿʎ͕
ɲʄʄɳʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʋɿʍʏʘʏɿʃɳ
ʐʋʊʄʉɿʋɲʋʉʐʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆ
ɲʋʊɸʋɿʍʏʌʉʔɹʎ
ɸʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ͘
ȱʄʄɻʋɲʌɲʏɼʌɻʍɻ͗

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϮ
ɅɆɃɇȴȻɃɆȻɇɀɃɇȵɂȰȻɆɃɉɀȵɁɃɉȿɃȳȰɆȻȰɇɀɃɉ
Ȱʌʖɼɸʋʉʋʏɸʀɲʎ͗
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɹʃɷʉʍɻʎ͗

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʅɿɲɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ͘

ɅɆɃɇȴȻɃɆȻɇɀɃɇȵɂȰȻɆɃɉɀȵɁɃɉȿɃȳȰɆȻȰɇɀɃɉ

Ƀʆʉʅɲʍʀɲȵʇɲɿʌʉʑʅɸʆʉʐ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ͗

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ɀɸʏɲɶʌɲʔɼʏɻʎʉʆʉʅɲʍʀɲʎʏʉʐ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʍʏʉʄɲʏɿʆɿʃʊ
ɲʄʔɳɴɻʏʉ͗

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ.

ɀɸʏɳʔʌɲʍɻʉʆʉʅɲʍʀɲʎ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʍʏɻʆɲɶɶʄɿʃɼɼ
ɶɲʄʄɿʃɼɶʄʙʍʍɲ;ɸɳʆɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿͿ͗

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ȲȸɀȰϭ͗ȵɅȻȲȵȲȰȻɏɇȸɈɃɉɍȰɆȰȾɈȸɆȻɇɀɃɉɈɃɉȿɃȳȰɆȻȰɇɀɃɉɏɇɍɆȸɀȰɈɃɃȻȾɃɁɃɀȻȾɃɉ
ȿɃȳȰɆȻȰɇɀɃɉ;ʍɻʅɸɿʙʍʏɸʃɲʏɲʄʄɼʄʘʎ)

ȰʍʔɲʄɿʍʏɼʌɿʉɇʐʅɴʊʄɲɿʉʅɸȰʇʀɲ
ȵʇɲɶʉʌɳʎ

Ⱦɲʏɲɽɸʏɿʃʊʎ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ
ɇʐʅɴʊʄɲɿʉɅʌʉʍʊɷʘʆ

ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎȺɸʅɲʏʉʔʐʄɲʃɼʎ

ɇʐʆɷɸʊʅɸʆʉʅɸʉʔɸɿʄɼɼʍʐʅʅɸʏʉʖɿʃʊɷɿʃɲʀʘʅɲʍɸȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼɃʆʏʊʏɻʏɲ

Ʌɲʌɲʃɲʄʉʑʅɸɸɿʍɳɶɸʏɸʍʖɸʏɿʃɹʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎɼʋɲʌɲʋʉʅʋɹʎʍʏʉʆɲʆʘʏɹʌʘʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʊ͗
Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘
ȲȸɀȰϮ͗ɅɆɃɇȴȻɃɆȻɇɀɃɇɈɃɉȵȰɁɃɍɆȸɀȰɈɃɃȻȾɃɁɃɀȻȾɃɇȿɃȳȰɆȻȰɇɀɃɇɅȰɆɃɉɇȻȰȷȵȻɍȰɀȸȿɃ
ȾȻɁȴɉɁɃɁȰɍɆȸɇȻɀɃɅɃȻȸȺȵȻȳȻȰɌɃɆɃȴȻȰɌɉȳȸ
Ʌɲʌɳɶʉʆʏɲʎʖɲʅɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ͗
1

Ƀɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎʐʋʊʃɸɿʏɲɿʍɸ
ʌʑɽʅɿʍɻ͗

ɁȰȻ

ɃɍȻ

2

Ƀɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎʐʋʊʃɸɿʏɲɿʍɸ
ɸʐʆʉʁʃʊʔʉʌʉʄʉɶɿʃʊ
ʃɲɽɸʍʏʙʎ͗

ɁȰȻ

ɃɍȻ
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3

Ȱʋɲɿʏɸʀʏɲɿɻɷɿɲɴʀɴɲʍɻ
ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆʋʌʉʎʏɿʎ
ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɹʎɲʌʖɹʎ͕ʍɸʊ͕ʏɿ
ɲʔʉʌɳʏʉʆʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊ͗

ɁȰȻ

ɃɍȻ

4

Ƀɿɸɿʍʔʉʌɹʎɼʉɿ
ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɹʎɸʄɲʔʌʑʆʍɸɿʎ
ʋʉʐʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿʅɸʏʉʆ
ɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊɸʀʆɲɿ
ʋɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆɸʎ͗

ɁȰȻ

ɃɍȻ

5

Ƀʏʑʋʉʎʏʉʐ
ɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʋɲʌɹʖɸɿ
ʃɲʏɲʄʄɼʄʘʎ
ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅɹʆɸʎʃɲɿ
ʋɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆɸʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎʍɸ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ
ʋɸʄɲʏʙʆ͕ʙʍʏɸʆɲɲʐʇɻɽɸʀɻ
ʋʌʊʍɴɲʍɻɶɿɲʍʃʉʋʉʑʎ
ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎ
ɹʆʏɲʇɻʎ͗

ɁȰȻ

ɃɍȻ

6

Ƀɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸɿ
ʖɲʅɻʄʊʃʀʆɷʐʆʉʆɲ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀɶɿɲ
ʔʉʌʉɷɿɲʔʐɶɼɶɿɲɳʄʄʉʐʎ
ʄʊɶʉʐʎ͗

ɁȰȻ

ɃɍȻ

ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʋɿʄʉɶɼʎʏʉʐʍɻʅɸʀʉʐϲ͕ʋɲʌɲʃɲʄʉʑʅɸʋʌʉʍɷɿʉʌʀʍʏɸɲʐʏʉʑʎʏʉʐʎʄʊɶʉʐʎ͗
Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘
Ʌɲʌɲʃɲʄʉʑʅɸɸɿʍɳɶɸʏɸʍʖɸʏɿʃɹʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʃɲɿͬɼʋɲʌɲʋʉʅʋɹʎɶɿɲʏɻʆʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻɸʆʊʎɼ
ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʘʆɲʋʊʏʉʐʎɲʆʘʏɹʌʘʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎʖɲʅɻʄʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ͗
Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘
ȱʄʄɻʋɲʌɲʏɼʌɻʍɻ͗
Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘
ȲȸɀȰϯɲȾȰȻϯɴ͗
- ɅʌʉʍɷɿʉʌʀʍʏɸʍɸʋʉɿɲʃɲʏɻɶʉʌʀɲȵʇɲɿʌʉʑʅɸʆʉʐȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʊʋʘʎʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿɲʋʊʏʉɅʌʊʏʐʋʉʍʏɿʎ
ʐʋʉʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐʎȳ;ϭϳͿ;ɺͿʏʉʐɈʅɼʅɲʏʉʎVIII ɲʆʏɲʋʉʃʌʀʆʉʆʏɲɿʃɳʋʉɿɲɲʋʊʏɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʏʉʐ
ɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ;ȵʋɿʄɹʇʏɸɲʋʊʏʉʆʃɲʏɲʌʌɳʃʏɻͨɃʐʍɿʘɷʙʎʋɲʌɸʅʔɸʌɼ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʅɸ͗ͩͿ͘
- ɅʌʉʍɷɿʉʌʀʍʏɸɲʐʏɳʏɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʃɲɿʍɻʅɸɿʙʍʏɸʏɲʅɸʏɻʆɹʆɷɸɿʇɻͨɅʄɻʌʉʑʏɲɿͩɼʍɻʅɸɿʙʍʏɸʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʏʉʐɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʋʉʐɷɸʆɲʆʏɲʋʉʃʌʀʆʉʆʏɲɿʍʏɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ
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ɸʆʊʎȵʇɲɿʌʉʑʅɸʆʉʐȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʊʋʘʎʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿɲʋʊʏʉɅʌʊʏʐʋʉʅɸʏɻʆ ɹʆɷɸɿʇɻͨȴɸʆ
ʋʄɻʌʉʑʏɲɿͩ͘
- ȵʇɻɶɼʍʏɸʏʉʆʄʊɶʉɶɿɲʏʉʆʉʋʉʀʉʏɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳɿʃɲʆʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿɼʐʋʉɷɸʀʇʏɸʐʋʉʃɲʏɳʍʏɲʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʋʉʐɷɿɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆɹʆɲɿʍʉɷʑʆɲʅʉɸʋʀʋɸɷʉʖɲʅɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ͘
Ƀʐʍɿʘɷʙʎʋɲʌɸʅʔɸʌɼʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʅɸ;ɸʋɿʄɹʇʏɸʅʀɲʅʊʆʉɸʋɿʄʉɶɼͿ͗

ȳ͘ϭϳ;ɲͿ

(i)

(ii)

ɇʐʆʏɲʇɿʉɷʉʏɿʃʊʎʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎʋʉʐʋʄɻʌʉʀʏɿʎɲʃʊʄʉʐɽɸʎ
ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ͗

ʉʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎʐʋʊʃɸɿʏɲɿ
ʍɸʌʑɽʅɿʍɻʘʎ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʊʎ
ʍʐʆʏɲʇɿʉɷʉʏɿʃʊʎ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎɼɲʋʉʏɸʄɸʀ
ʅɹʌʉʎʃɲʏɲʖʘʌɿʍʅɹʆʉʐɼ
ʌʐɽʅɿɺʊʅɸʆʉʐ
ʍʐʆʏɲʇɿʉɷʉʏɿʃʉʑ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎɶɿɲ
ʋɲʌʉʖɹʎʍʑʆʏɲʇɻʎ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʏʘʆ
ʋɲʌʉʖʙʆɲʆɲʋɻʌʀɲʎɼ
ɽɲʆɳʏʉʐ,

ɲͿȵʇɻɶɼʍʏɸʏʉʐʎ
ʄʊɶʉʐʎɶɿɲʏʉʐʎ
ʉʋʉʀʉʐʎʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ͕ɼɴͿ
ɉʋʉɷɸʀʇʏɸ
ʐʋʉʃɲʏɳʍʏɲʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʋʉʐ
ɷɿɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆɹʆɲ
ɿʍʉɷʑʆɲʅʉɸʋʀʋɸɷʉ
ʖɲʅɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ͕ɸɳʆ
ʏɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳɷɸʆ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ.
Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ʉʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎʐʋʊʃɸɿʏɲɿ
ʍɸɸʐʆʉʁʃʊʔʉʌʉʄʉɶɿʃʊ
ʃɲɽɸʍʏʙʎ͕ɷɻʄɲɷɼ͕ʉɿ
ɸɿʍʔʉʌɹʎʍʏʉʆ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊ͕ʉɿʉʋʉʀɸʎ
ɳʄʄʘʎɽɲʔʉʌʉʄʉɶʉʑʆʏɲʆ͕
ɸʃʋʀʋʏʉʐʆɼɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ
ɲʋʊʏʉɲʃɲɽɳʌɿʍʏʉ
ɸɿʍʊɷɻʅɲʏʉʐȴɿʃɲɿʉʑʖʉʐ ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑɼ
ʔʉʌʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿʅɸ
ʅɸɿʘʅɹʆʉʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼ͕ɼʏʉ
ɸɿʍʊɷɻʅɲɲʋʊɸʋɸʆɷʑʍɸɿʎ
ʋʉʐʋʌʉɹʌʖɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʐʋʊʃɸɿʏɲɿʍɸ
ɲʆɲɴɲʄʄʊʅɸʆʉʔʊʌʉɼʍɸ
ʅɸɿʘʅɹʆʉʔʉʌʉʄʉɶɿʃʊ
ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼ,

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ.

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
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(iii)

ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɻɷɿɲɴʀɴɲʍɻ
ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆʋʌʉʎʏɿʎ
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɹʎɲʌʖɹʎ͕ʍɸʊ͕ʏɿ
ɲʔʉʌɳʏʉʆʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊ

(iv)

ɸʋɿʏʌɹʋʉʆʏɲɿʉɿɲʆɲʄɼʗɸɿʎ
ʅʊʆʉʆɸʔʊʍʉʆɹʖɸɿ
ʍʐʅʋʄɻʌʘɽɸʀ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʊʌɿʉɻʄɿʃʀɲʎ͕
ɹʖɸɿɸʋɹʄɽɸɿɲʆɲʋɻʌʀɲɼ
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
ɽɳʆɲʏʉʎʞɼɸʋɿɴɳʄʄʉʆʏɲɿ
ʋʉɿʆɹʎɶɿɲʏɿʎɲʆɲʄɼʗɸɿʎ
ʋʉʐʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ
ʋʌɿʆɲʋʊʏɻʆɸʋɹʄɸʐʍɻ
ʏɹʏʉɿʘʆʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆʘʆ
ɶɸɶʉʆʊʏʘʆ͕ʃɲɿ

(v)

ɸʀʏɸŝͿʉɿɸʏɼʍɿɸʎɸɿʍʔʉʌɹʎ
ɸʀʆɲɿʀʍɸʎɼʃɲʏʙʏɸʌɸʎʏʉʐ
ʋʉʍʉʑʏʘʆʋɸʆɼʆʏɲ
ʖɿʄɿɳɷʘʆ;ϱϬϬϬϬͿ
ɷʉʄɲʌʀʘʆȸ͘Ʌ͘Ȱ͕͘ɼ;ii)
ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿʅɹɶɿʍʏʉʊʌɿʉ
ɸɿʍʔʉʌʙʆɸʔ͛ʊʌʉʐɺʘɼʎ
ʍʏʉʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊ͕ʋʉʍʉʑ
ʀʍʉʐɼʃɲʏʙʏɸʌʉʐʏʉʐ
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
ɸʆʊʎɸʃɲʏʉʅʅʐʌʀʉʐ(1 000
ϬϬϬͿɷʉʄɲʌʀʘʆȸ͘Ʌ͘Ȱ͕͘ ɸʆʙ
ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿʃɲɿʍʏɿʎɷʑʉ
ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʉɿʃɲʆʊʆɸʎ
ʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿʍʏɻʆ
ȵʆʊʏɻʏɲȳ͛ʏʉʐɈʅɼʅɲʏʉʎ
s//ɶɿɲʏɻʆɳɽʌʉɿʍɻ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆʃɲɿʏɻ
ʅɸʏɲʏʌʉʋɼʆʉʅɿʍʅɳʏʘʆ.

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Τεύχος Β’ 3035/04.09.2017

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȱʄʄɻʋɲʌɲʏɼʌɻʍɻ͗
Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ȳ͘ϭϳ;ɴͿ

ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎʋʉʐʋʄɻʌʉʀʏɿʎɲʃʊʄʉʐɽɸʎɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ͗

ɲͿȵʇɻɶɼʍʏɸʏʉʐʎ
ʄʊɶʉʐʎɶɿɲʏʉʐʎ
ʉʋʉʀʉʐʎʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ͕ɼɴͿ
ɉʋʉɷɸʀʇʏɸ
ʐʋʉʃɲʏɳʍʏɲʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʋʉʐ
ɷɿɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆɹʆɲ
ɿʍʉɷʑʆɲʅʉɸʋʀʋɸɷʉ
ʖɲʅɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ͕ɸɳʆ
ʏɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳɷɸʆ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ.

Τεύχος Β’ 3035/04.09.2017
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(i)

ʉʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎʐʋʊʃɸɿʏɲɿ
ʍɸʌʑɽʅɿʍɻʘʎ
ʉʌɶɲʆɿʍʅʊʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ
ʅɸʍʃʉʋʉʑʎɳʄʄʉʐʎɲʋʊ
ɲʐʏʉʑʎʏɻʎ
ʍʐʆʏɲʇɿʉɷʊʏɻʍɻʎʃɲɿ
ɲʋʉʏɸʄɸʀɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ
ʏɲʃʏɿʃɼʎ
ɷɿɲʋʌɲɶʅɳʏɸʐʍɻʎʍɸ
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆɻɲɶʉʌɳ
ʃɿʆɻʏʙʆɲʇɿʙʆɼʉ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎʐʋʊʃɸɿʏɲɿ
ʍɸʌʑɽʅɿʍɻʘʎ
ʉʌɶɲʆɿʍʅʊʎ
ɲʋʉʏɲʅʀɸʐʍɻʎʅɸ
ʍʃʉʋʉʑʎɳʄʄʉʐʎɲʋʊ
ɲʐʏʉʑʎʏɻʎ
ʍʐʆʏɲʇɿʉɷʊʏɻʍɻʎ,

(ii)

ʉʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎʐʋʊʃɸɿʏɲɿ
ʍɸɸʐʆʉʁʃʊʔʉʌʉʄʉɶɿʃʊ
ʃɲɽɸʍʏʙʎ͕ɷɻʄɲɷɼ͕ʉɿ
ɸɿʍʔʉʌɹʎʍʏʉʆ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊ͕ʉɿʉʋʉʀɸʎ
ɳʄʄʘʎɽɲ
ʔʉʌʉʄʉɶʉʑʆʏɲʆ͕
ɸʃʋʀʋʏʉʐʆɼɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ
ɲʋʊʏʉɲʃɲɽɳʌɿʍʏʉ
ɸɿʍʊɷɻʅɲʏʉʐ
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
ȴɿʃɲɿʉʑʖʉʐ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑɼ
ʔʉʌʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿʅɸ
ʅɸɿʘʅɹʆʉʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼ͕ɼ
ʏʉɸɿʍʊɷɻʅɲɲʋʊ
ɸʋɸʆɷʑʍɸɿʎʋʉʐ
ʋʌʉɹʌʖɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʐʋʊʃɸɿʏɲɿʍɸ
ɲʆɲɴɲʄʄʊʅɸʆʉʔʊʌʉɼʍɸ
ʅɸɿʘʅɹʆʉʔʉʌʉʄʉɶɿʃʊ
ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼ,

(iii)

ɸʋɿʏʌɹʋʉʆʏɲɿʉɿ
ɲʆɲʄɼʗɸɿʎʅʊʆʉʆɸʔʊʍʉʆ
ɹʖʉʐʆɸʃʋʄɻʌʘɽɸʀ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲʃʌɿʏɼʌɿɲ
ʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʏʉʆʍʃʉʋʊ
ʏʉʐʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
ɸʋɹʆɷʐʍɻʎɼ
ɲʋʉʏɲʅʀɸʐʍɻʎ;ɶɿɲ
ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲʏɻʆʋɲʌʉʖɼ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆɼ
ɿɲʏʌɿʃʙʆʘʔɸʄɸɿʙʆͿ͕ɼ
ɸʋɿɴɳʄʄʉʆʏɲɿʋʉɿʆɹʎɶɿɲ

35085

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
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Τεύχος Β’ 3035/04.09.2017

ʏɿʎɲʆɲʄɼʗɸɿʎʋʉʐ
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʋʌɿʆ
ɲʋʊʏɻʆɸʃʋʄɼʌʘʍɻʏʘʆ
ɸʆʄʊɶʘʃʌɿʏɻʌʀʘʆ͕ ʃɲɿ

(iv)

ʉɿɸʏɼʍɿɸʎɸɿʍʔʉʌɹʎɸʀʆɲɿ
ʀʍɸʎɼʃɲʏʙʏɸʌɸʎʏʉʐ
ʋʉʍʉʑʏʘʆʋɸʆɼʆʏɲ;ϱϬ
ϬϬϬͿɷʉʄɲʌʀʘʆȸ͘Ʌ͘Ȱ͕͘
ɸʔɲʌʅʉɺʊʅɸʆʘʆʏʘʆ
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
ʃɲʆʊʆʘʆʋʉʐ
ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿʍʏʉɈʅɼʅɲ
s//ȵʆʊʏɻʏɲȳ͛ɶɿɲʏɻʆ
ɳɽʌʉɿʍɻʄʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ
ʃɲɿʏɻʅɸʏɲʏʌʉʋɼ
ʆʉʅɿʍʅɳʏʘʆ.

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȱʄʄɻʋɲʌɲʏɼʌɻʍɻ͗

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ȳ͘ϭϳ;ɶͿ

ɲͿȵʇɻɶɼʍʏɸʏʉʐʎ
ʄʊɶʉʐʎɶɿɲʏʉʐʎ
ʉʋʉʀʉʐʎʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ͕ɼɴͿ
ɇʐʅɴʊʄɲɿʉɲʍʔɳʄɿʍɻʎɺʘɼʎʅɸʋɸʌʀʉɷʉʃɳʄʐʗɻʎʋʉʐʄɼɶɸɿʋʌɿʆ ɉʋʉɷɸʀʇʏɸ
ʍʐʅʋʄɻʌʙʍɸɿʉɲʍʔɲʄɿʍʅɹʆʉʎʏʉɸʆɸʆɻʃʉʍʏʊ;ϵϬʊͿɹʏʉʎʏɻʎ
ʐʋʉʃɲʏɳʍʏɲʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʋʉʐ
ɻʄɿʃʀɲʎʏʉʐ͕ʐʋʊʏɻʆʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻʊʏɿʏʉʍʐʅɴʊʄɲɿʉʋʄɻʌʉʀʏɿʎ
ɷɿɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆɹʆɲ
ɲʃʊʄʉʐɽɸʎɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ:
ɿʍʉɷʑʆɲʅʉɸʋʀʋɸɷʉ
ʖɲʅɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ͕ɸɳʆ
ʏɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳɷɸʆ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ.

;ȲȰɇȻȾȸȰɅȰȻɈȸɇȸͿɈʉɇʐʅɴʊʄɲɿʉ
ɲʍʔɳʄɿʍɻʎɺʘɼʎɹʖɸɿʋɸʌʀʉɷʉ
ʃɳʄʐʗɻʎʋʉʐʄɼɶɸɿʋʌɿʆʍʐʅʋʄɻʌʙʍɸɿ ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
ʉɲʍʔɲʄɿʍʅɹʆʉʎʏʉɸʆɸʆɻʃʉʍʏʊ;ϵϬʊͿ
ɹʏʉʎʏɻʎɻʄɿʃʀɲʎʏʉʐ

(i)

ʃɲʏɲɴɳʄʄʉʆʏɲɿʋɸʌɿʉɷɿʃɳ
ɲʍʔɳʄɿʍʏʌɲ͕ʏɲʉʋʉʀɲ
ɷɸʆʅɸɿʙʆʉʆʏɲɿʅɸʏɻʆ
ʋɳʌʉɷʉʏʉʐʖʌʊʆʉʐ͕
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆʍɸɸʏɼʍɿɲ
ɴɳʍɻʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʏɻʎʋɸʌɿʊɷʉʐɿʍʖʑʉʎʏʉʐ
ʍʐʅɴʉʄɲʀʉʐɼʅɹʖʌɿʆɲ
ʍʐʅʋʄɻʌʙʍɸɿʉ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘
ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘
ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
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ɲʍʔɲʄɿʍʅɹʆʉʎʏʉ
ɸʆɸʆɻʃʉʍʏʊ;ϵϬʊͿɹʏʉʎ
ʏɻʎɻʄɿʃʀɲʎʏʉʐ͕
ɲʆɲʄʊɶʘʎʋʉɿʉʖʌʉʆɿʃʊ
ɷɿɳʍʏɻʅɲɸʀʆɲɿ
ɴʌɲʖʑʏɸʌʉ,

(ii)

ɷɸʆɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏʊʆɶɿɲ
ʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸʋʌʊʍʘʋʉ
ʆɲʄɳɴɸɿʋɲʌʉʖɹʎʏʉʐ
ʍʐʅɴʉʄɲʀʉʐʅɹʍʘ
ɲʆɳʄɻʗɻʎ͕ɷɲʆɸʀʉʐɼʅɸ
ɳʄʄʉʆʏʌʊʋʉ͕ʖʘʌʀʎʄʑʍɻ
ʏʉʐʍʐʅɴʉʄɲʀʉʐ,

(iii)

ʏʉʋʉʍʊɸʃʏʊʎʏʘʆ
ʋɲʌʉʖʙʆɽɲʆɳʏʉʐʋʉʐ
ɸʀʆɲɿʋʄɻʌʘʏɹʉʍɸ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻɲʃʑʌʘʍɻʎɼ
ʄʑʍɻʎʏʉʐʍʐʅɴʉʄɲʀʉʐ
ɷɸʆʅʋʉʌɸʀʆɲʐʋɸʌɴɸʀʏʉ
ɳɽʌʉɿʍʅɲʏʘʆ
ɲʍʔɲʄʀʍʏʌʘʆʋʉʐɹʖʉʐʆ
ʃɲʏɲɴʄɻɽɸʀɶɿɲʏʉ
ʍʐʅɴʊʄɲɿʉ͕ʅɸʀʉʆʏʉ
ʋʉʍʊʋʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
ʍʏɿʎɸʋɿɴɲʌʑʆʍɸɿʎʄʊɶʘ
ɽɲʆɳʏʉʐ͕ɲʍɽɹʆɸɿɲʎʃɲɿ
ɷɲʋɲʆʙʆ͕ɸʀʏɸɹʖʉʐʆ
ʋʌɳɶʅɲʏɿɸʋɿɴʄɻɽɸʀɸʀʏɸ
ʊʖɿ͕ɶɿɲʏɻʆʋɸʌʀʉɷʉɼʏɿʎ
ʋɸʌɿʊɷʉʐʎɿʍʖʑʉʎʏʉʐ
ʍʐʅɴʉʄɲʀʉʐʃɲɿʏʐʖʊʆ
ʋʉʍʙʆʋʉʐɹʖʉʐʆ
ʃɲʏɲɴʄɻɽɸʀʋʌɿʆɲʋʊʏɻʆ
ɲʃʑʌʘʍɻɼʏɻʄʑʍɻʏʉʐ
ʍʐʅɴʉʄɲʀʉʐ͕ ʃɲɿ

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

(iv)

ʏʉʍʐʅɴʊʄɲɿʉɷɸʆ
ɷɿɲʃʌɲʏɸʀʏɲɿɲʋʊ
ɸʃɷʉʖɹɲɹʆɲʆʏɿɲʇʀɲʎ.

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ȱʄʄɻʋɲʌɲʏɼʌɻʍɻ͗

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ȳ͘ϭϳ;ɷͿ

ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎʋʉʐɲʆɼʃɸɿɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳʍɸʃʄɻʌʉʆʉʅʀɲ͕ɸʔʊʍʉʆ
ʍʏɲɹɶɶʌɲʔɲʏʉʐʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿɲʆʏʀɶʌɲʔʉʏɻʎ

ɲͿȵʇɻɶɼʍʏɸʏʉʐʎʄʊɶʉʐʎ
ɶɿɲʏʉʐʎʉʋʉʀʉʐʎ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿʏɲ
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ɷɿɲɽɼʃɻʎʏʉʐɽɲʆʊʆʏʉʎɼʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊɽɲʆɳʏʉʐ:

ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ͕ɼɴͿ
ɉʋʉɷɸʀʇʏɸ
ʐʋʉʃɲʏɳʍʏɲʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʋʉʐ
ɷɿɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆɹʆɲ
ɿʍʉɷʑʆɲʅʉɸʋʀʋɸɷʉ
ʖɲʅɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ͕ɸɳʆ
ʏɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳɷɸʆ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ.

(i)

Ȱʆɼʃɸɿɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳʍɸ
ʃʄɻʌʉʆʉʅʀɲ͘

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

(ii)

ɇʏɲɹɶɶʌɲʔɲʏʉʐ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ
ɲʆʏʀɶʌɲʔʉʏɻʎɷɿɲɽɼʃɻʎ
ʏʉʐɽɲʆʊʆʏʉʎɼ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊɽɲʆɳʏʉʐ.

ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȱʄʄɻʋɲʌɲʏɼʌɻʍɻ͗
Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ȳ͘ϭϳ;ɸͿ;i)

ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎʋʉʐɹʖɸɿɲʆʉɿʖɽɸʀʍɸʍʑʆɷɸʍɻʅɸ ɷɿɲʏɲɶɼ
ɼɲʋʊʔɲʍɻɷɿʃɲʍʏɻʌʀʉʐ:

ȶʖɸɿɲʆʉɿʖɽɸʀʍɸʍʑʆɷɸʍɻ
ʅɸ ɷɿɲʏɲɶɼɼɲʋʊʔɲʍɻ
ɷɿʃɲʍʏɻʌʀʉʐ.

ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ɲͿȵʇɻɶɼʍʏɸʏʉʐʎʄʊɶʉʐʎɶɿɲ
ʏʉʐʎʉʋʉʀʉʐʎʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ͕ɼɴͿɉʋʉɷɸʀʇʏɸ
ʐʋʉʃɲʏɳʍʏɲʏɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ
ʋʉʐɷɿɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆɹʆɲ
ɿʍʉɷʑʆɲʅʉɸʋʀʋɸɷʉʖɲʅɻʄʉʑ
ʃɿʆɷʑʆʉʐ͕ɸɳʆʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳɷɸʆ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ.
Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ȱʄʄɻʋɲʌɲʏɼʌɻʍɻ͗

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ȳ͘ϭϳ;ɸͿ;ii)

ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎʋʉʐɹʖɸɿɲʆʉɿʖɽɸʀʍɸʍʑʆɷɸʍɻʅɸ ʋʙʄɻʍɻ͕
ɲʆʏɲʄʄɲɶɼɼʅʀʍɽʘʍɻɸʅʋʌɳɶʅɲʏɻʎɼʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎ
ʋɸʌɿʉʐʍʀɲʎ͕ʐʋʊʏɻʆʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻʊʏɿʉʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎʋʄɻʌʉʀ
ʏɿʎɲʃʊʄʉʐɽɸʎʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ:

ɲͿȵʇɻɶɼʍʏɸʏʉʐʎʄʊɶʉʐʎ
ɶɿɲʏʉʐʎʉʋʉʀʉʐʎ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ͕ɼɴͿ
ɉʋʉɷɸʀʇʏɸʐʋʉʃɲʏɳʍʏɲʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʋʉʐ
ɷɿɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆɹʆɲ
ɿʍʉɷʑʆɲʅʉɸʋʀʋɸɷʉ
ʖɲʅɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ͕ɸɳʆ
ʏɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳɷɸʆ
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ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ.

;ȲȰɇȻȾȸȰɅȰȻɈȸɇȸͿɃȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ
ɹʖɸɿɲʆʉɿʖɽɸʀʍɸʍʑʆɷɸʍɻʅɸ ʋʙʄɻʍɻ͕
ɲʆʏɲʄʄɲɶɼɼʅʀʍɽʘʍɻɸʅʋʌɳɶʅɲʏɻʎɼ
ʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎʋɸʌɿʉʐʍʀɲʎ

ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

(i)

ʉʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ
ʏʌʉʔʉɷʉʏɸʀʏɲɿ
ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳʅɸʋʉʍɳ
ʋʉʐʋʌʉɹʌʖʉʆʏɲɿɲʋʊ
ʋʌʉʃɲʏɲɴʉʄɼ͕
ɲʌʌɲɴʙʆɲ͕ʃɲʏɳɽɸʍɻ
ʋʉʍʉʑʃɲʏɳʄʄɻʄʉʐɶɿɲ
ʏɻʆɸʇɲʍʔɳʄɿʍɻ
ʐʋʉʖʌɹʘʍɻʎʋʉʐ
ʍʐʆɷɹɸʏɲɿɳʅɸʍɲʅɸʏɻ
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
ʍʐʆɲʄʄɲɶɼɼʋɲʌʊʅʉɿɲ
ʋʄɻʌʘʅɼ͕ɼ
ʏʌʉʔʉɷʉʏɸʀʏɲɿʅɸ
ɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊ
Ʌɸʌɿʉʐʍɿɲʃʊɇʏʉɿʖɸʀʉ
ʋʉʐʃɲʏɲʏʀɽɸʏɲɿʍʏʉʆ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʍɸʍʑʆɷɸʍɻ
ʅɸʏɻʆʋʙʄɻʍɻ͕ʏɻʆ
ɲʆʏɲʄʄɲɶɼɼʏɻʅʀʍɽʘʍɻ
ʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʉʑʍʏʉɿʖɸʀʉʐ ʞ

(ii)

ʉʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎɲʆʉʀɶɸʏɲɿ
ʃɲɿʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿʅɸ
ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃʊʍʃʉʋʊʏɻʆ
ɸʇɲʍʔɳʄɿʍɻʏɻʎ
ʐʋʉʖʌɹʘʍɻʎʏʉʐ
ɲɶʉʌɲʍʏɼʆɲʃɲʏɲɴɳʄɸɿ
ʏʉʏʀʅɻʅɲʏɻʎʋʙʄɻʍɻʎ
ʏʉʐʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʉʑ
ʍʏʉɿʖɸʀʉʐ͕ʏʉʐʋʘʄɻʏɼʆɲ
ʃɲʏɲɴɳʄɸɿʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
ɲʋʉɺɻʅʀʘʍɻɶɿɲʏʐʖʊʆ
ɸʆɷɸʖʊʅɸʆɻʐʋʉʖʌɹʘʍɻ͕
ɼʏʉʐɸʃʅɿʍɽʘʏɼɼʏʉʐ
ʅɿʍɽʘʏɼʆɲʃɲʏɲɴɳʄɸɿ
ɲʋʉɺɻʅʀʘʍɻʍʖɸʏɿʃɳʅɸ
ʏʉʅɿʍɽʘʅɹʆʉ
ʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʊʍʏʉɿʖɸʀʉ͕
ʊʋʘʎɹʖɸɿʍʐʅʔʘʆɻɽɸʀ
ʍʏo ʋʄɲʀʍɿo ʏɻʎ
ʅʀʍɽʘʍɻʎʞ

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸ ʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
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(iii)

ʏɲʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲ
ʋʉʐʋɸʌɿɹʖʉʆʏɲɿʍʏʉ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊ͕
ʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐʏʉʐ
ɸɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎʋʉʐ
ʋʌʉɹʌʖɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊ͕ɽɲ
ʃɲʏɲɴʄɻɽʉʑʆɼɽɲ
ɷɿɲʏɸɽʉʑʆʅɸɳʄʄʉʆ
ʏʌʊʋʉʋʌʉʎʊʔɸʄʉʎʏʉʐ
ɲɶʉʌɲʍʏɼ͕ʏʉʐʋʘʄɻʏɼ͕
ʏʉʐɸʃʅɿʍɽʘʏɼɼʏʉʐ
ʅɿʍɽʘʏɼ͕ʅɸʏɲʇʑɳʄʄʘʆ
ɶɿɲʆɲɸʃʋʄɻʌʘɽɸʀ
ʐʋʉʖʌɹʘʍɻʏʉʐɸʆʄʊɶʘ
ʋʌʉʍʙʋʉʐ͕ʊʏɲʆʏʉ
ʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʊʍʏʉɿʖɸʀʉ
ʋʘʄɻɽɸʀ͕ɲʆʏɲʄʄɲʖɽɸʀɼ
ʋɲʌɲɷʉɽɸʀ͕ɼʊʏɲʆʄʐɽɸʀ
ɻʅʀʍɽʘʍɻʞ

(iv)

ʉʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎɷɸʆɸʀʆɲɿ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎʋɸʌɿɽʘʌʀʉʐ
ɼʋɲʌʊʅʉɿʉʎ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎʋʉʐɹʖɸɿ
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
ɲʆʉɿʖɽɸʀʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉ
ʋʙʄɻʍɻʎɼɲʆʏɲʄʄɲɶɼʎ
ɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑ
Ʌɸʌɿʉʐʍɿɲʃʉʑɇʏʉɿʖɸʀʉʐ͕
ʃɲɿ

(v)

ʉʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎɷɸʆ
ʍʐʆɷɹɸʏɲɿʅɸ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊ
ʋɸʌɿɶʌɲʔʊʅɸʆʉʍʏɻʆ
ȵʆʊʏɻʏɲȳ͛ʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎ
ϭϳʍʏʉɿʖɸʀʉʍʏͿ.

Τεύχος Β’ 3035/04.09.2017

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȱʄʄɻʋɲʌɲʏɼʌɻʍɻ͗

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ȳ͘ϭϳ;ɸͿ;iii)

ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎʋʉʐɹʖɸɿɲʆʉɿʖɽɸʀʍɸʍʑʆɷɸʍɻʅɸ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ
ɍʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʉʑȻɷʌʑʅɲʏʉʎʋʉʐɷɿɲʖɸɿʌʀɺɸʏɲɿɷɳʆɸɿʉ
ɸʇɲʍʔɲʄɿɺʊʅɸʆʉʅɸɸʅʋʌɳɶʅɲʏʉʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʊʍʏʉɿʖɸʀʉʆɲ
ʃʌɲʏɳʅɹʌʉʎʏʉʐʃɲʏɲɴɲʄʄʊʅɸʆʉʐʋʉʍʉʑʅɸɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃʊ
ʍʃʉʋʊʏɻɷɿɸʐʃʊʄʐʆʍɻʏɻʎʋʄɻʌʘʅɼʎʔʊʌʘʆɼɲʍʔɳʄɿʍɻʎ
ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉɸʅʋʌɳɶʅɲʏʉʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʊʍʏʉɿʖɸʀʉʍɸ
ʅɸʏɲɶɸʆɹʍʏɸʌʉʖʌʊʆʉ:

ɲͿȵʇɻɶɼʍʏɸʏʉʐʎʄʊɶʉʐʎ
ɶɿɲʏʉʐʎʉʋʉʀʉʐʎ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ͕ɼɴͿ
ɉʋʉɷɸʀʇʏɸʐʋʉʃɲʏɳʍʏɲʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʋʉʐ
ɷɿɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆɹʆɲ
ɿʍʉɷʑʆɲʅʉɸʋʀʋɸɷʉ
ʖɲʅɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ͕ɸɳʆ
ʏɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳɷɸʆ

Τεύχος Β’ 3035/04.09.2017
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ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ.

ȶʖɸɿɲʆʉɿʖɽɸʀʍɸʍʑʆɷɸʍɻʅɸ
ʐʋʉʖʌɹʘʍɻɍʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʉʑ
Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎʋʉʐɷɿɲʖɸɿʌʀɺɸʏɲɿɷɳʆɸɿʉ
ɸʇɲʍʔɲʄɿɺʊʅɸʆʉʅɸɸʅʋʌɳɶʅɲʏʉ
ʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʊʍʏʉɿʖɸʀʉʆɲʃʌɲʏɳʅɹʌʉʎ
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
ʏʉʐʃɲʏɲɴɲʄʄʊʅɸʆʉʐʋʉʍʉʑʅɸ
ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃʊʍʃʉʋʊʏɻɷɿɸʐʃʊʄʐʆʍɻ
ʏɻʎʋʄɻʌʘʅɼʎʔʊʌʘʆɼɲʍʔɳʄɿʍɻʎ
ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉɸʅʋʌɳɶʅɲʏʉ
ʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʊʍʏʉɿʖɸʀʉʍɸ
ʅɸʏɲɶɸʆɹʍʏɸʌʉʖʌʊʆʉ.

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȱʄʄɻʋɲʌɲʏɼʌɻʍɻ͗
Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ȳ͘ϭϳ;ɸͿ;iv)

ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎʋʉʐɹʖɸɿɲʆʉɿʖɽɸʀʍɸʍʑʆɷɸʍɻʅɸ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ
ɍʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʉʑȻɷʌʑʅɲʏʉʎʋʉʐɹʖɸɿɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃʊʍʃʉʋʊ
ʏɻʆʋʄɻʌʘʅɼʔʊʌʘʆʍɸʅɸʏɲɶɸʆɹʍʏɸʌʉʖʌʊʆʉ͘:

ȶʖɸɿɲʆʉɿʖɽɸʀʍɸʍʑʆɷɸʍɻʅɸ
ʐʋʉʖʌɹʘʍɻɍʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʉʑ
Ȼɷʌʑʅɲʏʉʎʋʉʐɹʖɸɿɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃʊ
ʍʃʉʋʊʏɻʆʋʄɻʌʘʅɼʔʊʌʘʆʍɸ
ʅɸʏɲɶɸʆɹʍʏɸʌʉʖʌʊʆʉ͘

ȳ͘ϭϳ;ʍʏͿ

ɲͿȵʇɻɶɼʍʏɸʏʉʐʎʄʊɶʉʐʎ
ɶɿɲʏʉʐʎʉʋʉʀʉʐʎ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ͕ɼɴͿ
ɉʋʉɷɸʀʇʏɸʐʋʉʃɲʏɳʍʏɲʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʋʉʐ
ɷɿɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆɹʆɲ
ɿʍʉɷʑʆɲʅʉɸʋʀʋɸɷʉ
ʖɲʅɻʄʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ͕ɸɳʆ
ʏɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳɷɸʆ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ.
Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɲʏɲɽɸʏɿʃʊʎȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎʋʉʐʋʄɻʌʉʀʏɿʎɲʃʊʄʉʐɽɸʎ
ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ:

ɲͿȵʇɻɶɼʍʏɸʏʉʐʎʄʊɶʉʐʎɶɿɲ
ʏʉʐʎʉʋʉʀʉʐʎʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ͕ɼɴͿɉʋʉɷɸʀʇʏɸ
ʐʋʉʃɲʏɳʍʏɲʏɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ
ʋʉʐɷɿɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆɹʆɲ
ɿʍʉɷʑʆɲʅʉɸʋʀʋɸɷʉʖɲʅɻʄʉʑ
ʃɿʆɷʑʆʉʐ͕ɸɳʆʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳɷɸʆ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ.
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(i)

ʉʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎʐʋɳʌʖɸɿ
ʅʊʆʉʆɷɿʊʏɿʉʋɸʄɳʏɻʎ
ʃɲʏɲɴɳʄʄɸɿʋʉʍʊʋʉʐ
ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿʏʉ
ʖʌɸʘʍʏɿʃʊʐʋʊʄʉɿʋʉ
ʋɿʍʏʘʏɿʃɼʎʃɳʌʏɲʎɼ
ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
ɳʄʄɻʎɲʆɲʃʐʃʄʉʑʅɸʆɻʎ
ʋɿʍʏʘʏɿʃɼʎ
ɷɿɸʐʃʊʄʐʆʍɻʎʃɲɿʏʉ
ʋʄɸʉʆɳɺʉʆʋʉʍʊɷɸʆ
ɸʋɿʍʏʌɹʔɸʏɲɿɲʅɹʍʘʎ
ʍʏʉʆʋɸʄɳʏɻ͕

(ii)

ɲʋʊɼʋʌɿʆɲʋʊʏɻʆ
1ɻ ȻɲʆʉʐɲʌʀʉʐϮϬϭϲ,
ʏʉɍʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʊ
ȼɷʌʐʅɲɸʔɲʌʅʊɺɸɿ
ʋʉʄɿʏɿʃɹʎʃɲɿ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ͕ʙʍʏɸ
ɸʀʏɸʆɲʅɻɷʑʆɲʏɲɿʉ
ʋɸʄɳʏɻʎʆɲ
ʃɲʏɲɴɳʄɸɿʋʄɸʉʆɳɺʉʆ
ʋʉʍʊʋʉʐʆɲ
ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿʏʉʋʉʍʊ
ʏʘʆʋɸʆɼʆʏɲ
ʖɿʄɿɳɷʘʆ;ϱϬϬϬϬͿ
ɷʉʄɲʌʀʘʆȸ͘Ʌ͘Ȱ͘ɸʀʏɸ
ʆɲɸʋɿʍʏʌɹʔɸʏɲɿʍʏʉʆ
ʋɸʄɳʏɻɸʆʏʊʎϲϬ
ɻʅɸʌʙʆʃɳɽɸ
ʃɲʏɲɴʄɻɽɹʆ
ʋʄɸʉʆɳɺʉʆʋʉʍʊʋʉʐ ɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿʏʉʋʉʍʊ
ʏʘʆʋɸʆɼʆʏɲ
ʖɿʄɿɳɷʘʆ;ϱϬϬϬϬͿ
ɷʉʄɲʌʀʘʆȸ͘Ʌ͘Ȱ͕͘
ɸʔɲʌʅʉɺʉʅɹʆʘʆ͕ʍɸ
ɲʅʔʊʏɸʌɸʎʏɿʎ
ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ͕ʏʘʆ
ʃɲʆʊʆʘʆʋʉʐ
ʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍʏʉɈʅɼʅɲ
s//ȵʆʊʏɻʏɲȳ͛ɶɿɲʏɻ
ʅɸʏɲʏʌʉʋɼ
ʆʉʅɿʍʅɳʏʘʆ͘ȳɿɲʏʉʐʎ
ʍʃʉʋʉʑʎʏʉʐ
ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐ
ɸɷɲʔʀʉʐ͕ʏʉ
ʃɲʏɲɴʄɻɽɹʆɲʋʊʏʉʆ
ʋɸʄɳʏɻʋʄɸʉʆɳɺʉʆ
ʋʉʍʊɷɸʆɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ

Τεύχος Β’ 3035/04.09.2017

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲ
ɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ȴȵɁɅȿȸɆɃɉɈȰȻ
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ʍɸʋɿʍʏʘʏɿʃɳ
ʐʋʊʄʉɿʋɲʍʏʉʆ
ɴɲɽʅʊʋʉʐɲʐʏɳ
ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿʅɸ
ɲʅʔɿʍɴɻʏɻɽɸʀʍɸʎ
ʖʌɸʙʍɸɿʎ͕ɲʄʄɳ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ
ʋɿʍʏʘʏɿʃɳʐʋʊʄʉɿʋɲ
ʋʉʐʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆɲʋʊ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɹʎ
ɸʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ
ȱʄʄɻʋɲʌɲʏɼʌɻʍɻ͗

Ⱦɳʆʏɸʃʄɿʃɸɷʙ͕ɶɿɲʆɲɸɿʍɲɶɳɶɸʏɸʃɸʀʅɸʆʉ͘

ȲȸɀȰϰ͗ɉɅɃȴȵȻɂɈȵɈȸɇɍȵɈȻȾȸȴȻȰɈȰɂȸȴɉɁȰɀȵȻɈȸɇɃɅɃȻȰɇɃɍɆȸɀȰɈɃɃȻȾɃɁɃɀȻȾɃɇ
ȿɃȳȰɆȻȰɇɀɃɇȵɍȵȻɍȰɆȰȾɈȸɆȻɇɈȵȻɏɇɍȰɀȸȿɃɉȾȻɁȴɉɁɃɉȵɂȰȻɆɃɉɀȵɁɃɇȿɃȳȰɆȻȰɇɀɃɇ
ɇɈȸɁȵɇɏɈȵɆȻȾȸɁɃɀɃȺȵɇȻȰ
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