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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 255/58529
Λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 4 και 32
του κανονισμού (ΕΕ) 640/2014 και του άρθρου 2
του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013, όσον αφορά τις
προϋποθέσεις και τις διαδικασίες αναγνώρισης
των γεγονότων ανωτέρας βίας και εξαιρετικής
περίστασης και των φυσικών περιστατικών σε
βοοειδή και σε αιγοπρόβατα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) Tης περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/
2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους
τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
(Α΄32) όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 46 του ν. 4384/2016 (Α΄78).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄98).
γ) Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 (Α’200) «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών
Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο
Γεωργίας και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε.
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
2) Τον κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 1393/2016 της
Επιτροπής της 4ης Μαΐου 2016 για την τροποποίηση του
κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 640/2014 της Επιτροπής
για τη συμπλήρωση του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου
και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις
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άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης
και την πολλαπλή συμμόρφωση.
3) Τον κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 1383/2015 της
Επιτροπής της 28ης Μαΐου 2015 για την τροποποίηση
του κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 639/2014 όσον αφορά στους όρους επιλεξιμότητας σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και την καταγραφή των ζώων
για τη συνδεδεμένη στήριξη σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ)
1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
4) Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής
της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής
ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση.
5) Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) 641/2014 της Επιτροπής
της 16ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής
πολιτικής.
6) Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 640/2014 της
Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση
του Καν.(ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου όσον αφορά στο ολοκληρωμένο
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης και ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις,
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή
συμμόρφωση.
7) Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του
Καν.(ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες
ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την
τροποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω κανονισμού.
8) Τον Καν.(ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013,
περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους
γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της
κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) 637/2008 και του Καν. (ΕΚ) 73/2009 του
Συμβουλίου.

13800

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

9) Τον Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου
2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και
την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής
και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 352/78, (ΕΚ)
165/94, (ΕΚ) 2799/98, (ΕΚ) 814/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και
(ΕΚ) 485/2008 του Συμβουλίου.
10) Την ανακοίνωση C(88) 1696 της Επιτροπής περί
«Ανωτέρας βίας στο ευρωπαϊκό γεωργικό δίκαιο» (88/C
259/07).
11) Το π.δ. 97/2017 (Α΄138) «Οργανισμός Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
12) Το π.δ. 88/2018 (Α΄160) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
13) Την αριθ. 104/7056/22.01.2015 (Β’147) απόφαση
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εθνικές
επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής
των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΚ)
1307/2013 και του Καν.(ΕΚ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14) Την αριθ. 2429/119958/06.09.2018 (Β’3901) απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία
Τελιγιορίδου».
15) Την αριθ. 2428/119952/06.09.2018 (Β’3936) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη».
16) Την αριθ. 107873/04.12.2018 εισήγηση του Οργανισμού Πληρωμών Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).
17) Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής
Με την παρούσα απόφαση, καθορίζονται οι αναγκαίες
λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 4 του κανονισμού
(ΕE) 640/2014 και του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ)
1306/2013, σχετικά με τη διαδικασία ελέγχου της συνδρομής γεγονότων ανωτέρας βίας και εξαιρετικής περίστασης στα βοοειδή και αιγοπρόβατα και του άρθρου 32
του κανονισμού (ΕΕ) 640/2014 σχετικά με τις εξαιρέσεις
από την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων σε περιπτώσεις απωλειών βοοειδών και αιγοπροβάτων, λόγω
φυσικού περιστατικού, στο πλαίσιο των καθεστώτων
των άμεσων ενισχύσεων.
Άρθρο 2
Περιπτώσεις γεγονότων ανωτέρας βίας εξαιρετικής περίστασης
1. «Ανωτέρα βία-Εξαιρετική περίσταση» συνιστά κάθε
απρόβλεπτο γεγονός, το οποίο δε θα μπορούσε να αποτραπεί, μολονότι επιδείχθηκε κάθε δυνατή επιμέλεια εκ
μέρους του κτηνοτρόφου, καθώς και κάθε περίπτωση
ασυνήθιστου γεγονότος που εκφεύγει του ελέγχου του
κτηνοτρόφου. Η «ανωτέρα βία - εξαιρετική περίσταση»
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καθιστά αιτιολογημένη τη μη συμμόρφωση των κτηνοτρόφων στα κριτήρια επιλεξιμότητας και στις λοιπές
υποχρεώσεις τους για τη χορήγηση άμεσων ενισχύσεων
που σχετίζονται με το ζωικό κεφάλαιο ή επηρεάζονται
από αυτό. Ο κτηνοτρόφος διατηρεί το δικαίωμά του να
λάβει άμεσες ενισχύσεις για την έκταση ή τα ζώα που
ήταν επιλέξιμα κατά τον χρόνο που προέκυψαν τα γεγονότα ανωτέρας βίας ή εξαιρετικής περίστασης.
2. Ως γεγονότα ανωτέρας βίας δύναται να χαρακτηριστούν οι παρακάτω περιπτώσεις:
(α) Η μείωση του πλήθους των ζώων της εκμετάλλευσης λόγω νοσημάτων και ειδικότερα:
(αα) ο θάνατος ή η υποχρεωτική θανάτωση μέρους
ή του συνόλου των ζώων της εκμετάλλευσης λόγω των
παρακάτω νοσημάτων:
Βοοειδή και αιγοπρόβατα: Αφθώδης πυρετός, Πανώλη
των βοοειδών, Πυρετός της κοιλάδας του Rift, Λύσσα.
Βοοειδή: Οζώδης δερματίτιδα, Φυσαλιδώδης στοματίτιδα, Σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια βοοειδών (ΣΕΒ).
Αιγοπρόβατα: Ευλογιά, Καταρροϊκός πυρετός
(Bluetongue), Πανώλη των μικρών μηρυκαστικών, Κλασική τρομώδης νόσος.
(αβ) η υποχρεωτική σφαγή μέρους ή του συνόλου των
ζώων της εκμετάλλευσης στο πλαίσιο εφαρμογής προγραμμάτων για τα παρακάτω νοσήματα:
Βοοειδή και αιγοπρόβατα: Βρουκέλλωση.
Βοοειδή: Φυματίωση, Ενζωοτική Λεύκωση, Καταρροϊκός πυρετός(Bluetongue).
Αιγοπρόβατα: Λιστερίωση, Πυρετός Q, Λεπτοσπείρωση.
(β) Η μείωση του πλήθους των ζώων της εκμετάλλευσης χωρίς δυνατότητα αντικατάστασής τους. Η περίπτωση αυτή συντρέχει όταν κανένα από τα ζώα της
εκμετάλλευσης δεν έχει προσβληθεί από νοσήματα της
υποπερίπτωσης αα της παρούσας παραγράφου, ούτε
από Καταρροϊκό Πυρετό (Bluetongue) στα βοοειδή,
αλλά η εκμετάλλευση αυτή βρίσκεται σε οριοθετημένη
ζώνη επιβολής περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση των εν λόγω νοσημάτων.
(γ) Η διακοπή λειτουργίας της εκμετάλλευσης λόγω:
(γα) θανάτου του δικαιούχου,
(γβ) μακροχρόνιας ανικανότητας του δικαιούχου προς
εργασία.
3. Ως εξαιρετική περίσταση δύναται να χαρακτηριστούν οι παρακάτω περιπτώσεις:
(α) Σημαντική ζημιά στην εκμετάλλευση εξαιτίας σοβαρής φυσικής καταστροφής με αποτέλεσμα: (αα) την
πώληση ή σφαγή του συνόλου των ζώων της εκμετάλλευσης εξαιτίας εκτεταμένης ή ολοσχερούς καταστροφής των σταβλικών εγκαταστάσεων από ακραία καιρικά
φαινόμενα όπως χιόνι, ανεμοθύελλα, πλημμύρα, κεραυνός ή φυσικά φαινόμενα όπως σεισμός, κατολίσθηση,
καθίζηση, καθώς και μη ελεγχόμενων καταστάσεων
όπως πυρκαγιά,
(αβ) τον θάνατο ζώων της εκμετάλλευσης εξαιτίας
καιρικών φαινομένων όπως χαλάζι, υπερβολικό ψύχος,
καύσωνας, μη ελεγχόμενων καταστάσεων όπως κατασπάραξη από άγρια ζώα ή εξαιτίας όσων αναφέρονται
στην υποπερίπτωση αα της παρούσας παραγράφου.
(β) Εκτεταμένη ή ολοσχερής καταστροφή κτιρίων της
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εκμετάλλευσης που χρησιμοποιούνται για την εκτροφή
ζώων εξαιτίας μη προβλέψιμου ατυχήματος με αποτέλεσμα: (βα) την πώληση ή σφαγή του συνόλου των ζώων
της εκμετάλλευσης, (ββ) τον θάνατο ζώων της εκμετάλλευσης εξαιτίας καταπλάκωσής τους.
(γ) Απαλλοτρίωση του συνόλου ή σημαντικού τμήματος της εκμετάλλευσης.
(δ) Κλοπή ζωικού κεφαλαίου.
4. Ειδικά για την περίπτωση των συνδεδεμένων ενισχύσεων στον τομέα του βόειου, πρόβειου και αίγειου
κρέατος, σύμφωνα με το άρθρο 52 του κανονισμού
(ΕΕ) 1307/2013 και το κεφάλαιο 5 του κανονισμού (ΕΕ)
639/2014 και για την περίπτωση της ενίσχυσης της τοπικής παραγωγής γάλακτος που προορίζεται για την
παραγωγή παραδοσιακών τυριών στα μικρά νησιά του
Αιγαίου Πελάγους (ΜΝΑ) στο πλαίσιο του κανονισμού
(ΕΚ) 1405/2006, ως γεγονός ανωτέρας βίας – εξαιρετικής περίστασης αναγνωρίζεται η μη τήρηση των όρων
επιλεξιμότητας, που οφείλεται αποκλειστικά και μόνο
στην απομάκρυνση των ζώων από την εκμετάλλευση
λόγω γεγονότων που εμπίπτουν στις παραγράφους 2
και 3 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 3
Περιπτώσεις φυσικών περιστατικών
Για τις ανάγκες της παρούσας, ως «φυσικό περιστατικό» (εφεξής φυσική απώλεια), ορίζεται η απώλεια ζωικού κεφαλαίου, χωρίς υπαιτιότητα του κατόχου, η οποία
οφείλεται:
(α) Στα παρακάτω νοσήματα:
Βοοειδή και αιγοπρόβατα: Γαγγραινώδης μαστίτιδα,
Άνθρακας, Πνευματάνθρακας.
Βοοειδή: Ιογενής διάρροια - Νόσος των βλεννογόνων,
Κακοήθης καταρροϊκός πυρετός (Γαγγραινώδης κόρυζα),
Κολιβακιλλική μαστίτιδα.
Αιγοπρόβατα: Προϊούσα πνευμονία, Παραφυματίωση,
Αδενωματώδης πνευμονία, Λοιμώδης πλευροπνευμονία
αιγών, Νόσος οιδήματος αιγών.
(β) Στις παρακάτω παθήσεις των βοοειδών:
Παθολογικές καταστάσεις τοκετού, Μετατόπιση ηνύστρου δεξιά με στροφή, Ειλεός.
(γ) Σε περιπτώσεις καταγμάτων στα βοοειδή, λόγω
ατυχήματος.
Στις περιπτώσεις αυτές ο κτηνοτρόφος εξαιρείται από
την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 31
του κανονισμού (ΕΕ) 640/2014.
Άρθρο 4
Υποβολή αιτήματος αναγνώρισης γεγονότος
ανωτέρας βίας - εξαιρετικής περίστασης ή
φυσικής απώλειας (προθεσμίες και απαραίτητα
δικαιολογητικά)
1. Αίτημα αναγνώρισης γεγονότος ανωτέρας βίας εξαιρετικής περίστασης ή φυσικής απώλειας, δύναται
να υποβάλλουν:
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν
βοοειδή ή αιγοπρόβατα σε εκμετάλλευση εγγεγραμμένη
στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ) και υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης
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(ΕΑΕ) στην οποία δηλώνουν την εν λόγω κτηνοτροφική
εκμετάλλευση ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος
αυτών.
β) κατ’ εξαίρεση στην περίπτωση γεγονότος ανωτέρας
βίας οφειλόμενης στην υποπερίπτωση (γα) της παραγράφου 2 του άρθρου 2, το αίτημα αναγνώρισης δύναται να
υποβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον
από την υποβολή του.
2. Στην περίπτωση γεγονότος ανωτέρας βίας ή εξαιρετικής περίστασης βοοειδών ή αιγοπροβάτων, καθώς
και στην περίπτωση φυσικής απώλειας αιγοπροβάτων,
το αίτημα αναγνώρισης συνοδευόμενο από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4, υποβάλλεται ηλεκτρονικά,
μέσω σχετικής ψηφιακής υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, εντός
της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 3.
Στην περίπτωση φυσικής απώλειας βοοειδών, ως αίτημα
αναγνώρισης εκλαμβάνεται η εμπρόθεσμη κοινοποίηση
των θανάτων των ζώων στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή.
3. Το αίτημα αναγνώρισης ανωτέρας βίας ή εξαιρετικής περίστασης, υποβάλλεται εντός προθεσμίας που
δεν ξεπερνά τις δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από
την ημέρα που είναι σε θέση να το πράξει. Το αίτημα
αναγνώρισης φυσικής απώλειας αιγοπροβάτων υποβάλλεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη
διαπίστωση της μείωσης του αριθμού των ζώων, ενώ
το αίτημα αναγνώρισης φυσικής απώλειας βοοειδών
υποβάλλεται εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1
του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) 1760/2000. Η έναρξη των προθεσμιών εξειδικεύεται, κατά περίπτωση, στο
Παράρτημα Α της παρούσης.
Σε κάθε περίπτωση, για το εμπρόθεσμο της υποβολής
ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:
(α) δικαιολογητικά της παραγράφου 4 που αφορούν
σε αίτημα αναγνώρισης φυσικής απώλειας υποβάλλονται το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου του έτους που
έπεται του έτους ενίσχυσης,
(β) δικαιολογητικά της παραγράφου 4 που δεν έχουν
εκδοθεί ή δεν είναι διαθέσιμα στον κάτοχο του ζωικού
κεφαλαίου κατά την υποβολή του αιτήματος, χωρίς υπαιτιότητά του, επιτρέπεται να υποβληθούν εκ των υστέρων
και συμπληρωματικά, αμέσως μετά την έκδοσή τους ή
τη διάθεσή τους στον κάτοχο και το αργότερο έως την
31η Μαρτίου του έτους που έπεται του έτους ενίσχυσης.
4. Το αίτημα αναγνώρισης γεγονότος ανωτέρας βίας εξαιρετικής περίστασης ή φυσικής απώλειας συνοδεύεται, κατά την υποβολή του, από τα δικαιολογητικά που
παρατίθενται στο Παράρτημα Α της παρούσης. Σε κάθε
περίπτωση:
(α) εάν το αίτημα αφορά σε εκμετάλλευση αιγοπροβάτων, συνυποβάλλεται ενημερωμένο το Μητρώο εκμετάλλευσης,
(β) εάν, κατά τον διοικητικό έλεγχο του αιτήματος, δεν
καθίσταται δυνατό να εξακριβωθούν η ταυτοποίηση και
ο ακριβής αριθμός των ζώων ή η συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 5, αντίστοιχα προς τις περιπτώσεις
των άρθρων 2 και 3, η αρμόδια αρχή ελέγχου δύναται
να αναζητά κάθε είδους υποστηρικτικό έγγραφο για την
επιβεβαίωση των σχετικών στοιχείων.
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Άρθρο 5
Προϋποθέσεις αναγνώρισης γεγονότος
ανωτέρας βίας - εξαιρετικής περίστασης ή
φυσικής απώλειας
1. Για την αναγνώριση γεγονότος ανωτέρας βίας εξαιρετικής περίστασης ή φυσικής απώλειας ισχύουν
οι ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:
(α) οι κάτοχοι του ζωικού κεφαλαίου εφαρμόζουν
τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και καταγραφή
των ζώων, όπως προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ)
1760/2000 για τα βοοειδή, στον Κανονισμό (ΕΚ) 21/2004
για τα αιγοπρόβατα, καθώς και στα συμπληρωματικά
μέτρα εφαρμογής τους, όπως κάθε φορά ισχύουν,
(β) οι κάτοχοι του ζωικού κεφαλαίου έχουν εγκαίρως
λάβει μέριμνα για την επικαιροποίηση του Μητρώου
της εκμετάλλευσής τους στο ΟΠΣΚ, εάν πρόκειται για
βοοειδή ή για την επικαιροποίηση του Μητρώου της
εκμετάλλευσής τους με την καταχώριση της εξόδου
των ζώων και την αιτιολογία αυτής, εάν πρόκειται για
αιγοπρόβατα.
2. Επιπρόσθετα, για την αναγνώριση γεγονότων ανωτέρας βίας - εξαιρετικής περίστασης ή φυσικής απώλειας
πρέπει να συντρέχουν, κατά περίπτωση, οι ειδικότερες
προϋποθέσεις που παρατίθενται στο Παράρτημα Β της
παρούσης.
Άρθρο 6
Εξέταση αιτήματος ανωτέρας βίας - εξαιρετικής
περίστασης ή φυσικής απώλειας
1. Η εξέταση των αιτημάτων αναγνώρισης γεγονότων που αφορούν στις περιπτώσεις των άρθρων 2 και
3 πραγματοποιείται από τις επιτροπές του άρθρου 7.
Ειδικότερα, η εξέταση των αιτημάτων αναγνώρισης γεγονότων ανωτέρας βίας που αφορούν στις περιπτώσεις
(α) και (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 2, πραγματοποιείται μετά τη λήξη του έτους ενίσχυσης, για το οποίο
εξετάζεται το εν λόγω αίτημα.
2. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης της παραγράφου 1, η έγκριση ή η απόρριψη των αιτημάτων καταχωρίζεται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΟΠΣΕΑΕ).
3. Οι λεπτομέρειες που αφορούν στη διαδικασία ελέγχου συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 5 κατά
την εξέταση των αιτημάτων αναγνώρισης γεγονότων
ανωτέρας βίας - εξαιρετικής περίστασης ή φυσικής
απώλειας, παρατίθενται στα Παραρτήματα Β και Γ της
παρούσης.
Άρθρο 7
Επιτροπές εξέτασης αιτημάτων για αναγνώριση
γεγονότων ανωτέρας βίας - εξαιρετικής
περίστασης ή φυσικής απώλειας
1. Με απόφαση του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνιστώνται και συγκροτούνται τριμελείς επιτροπές εξέτασης
αιτημάτων αναγνώρισης γεγονότων ανωτέρας βίαςεξαιρετικής περίστασης - φυσικής απώλειας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΔ) του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι επιτροπές
αποτελούνται από υπάλληλους του ΟΠΕΚΕΠΕ κλάδου
ΠΕ3 Κτηνιατρικής ή, ελλείψει αυτών, από υπαλλήλους
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λοιπών κλάδων και ειδικοτήτων με ελεγκτική εμπειρία
σε ζωικό κεφάλαιο, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη.
2. Η τριμελής επιτροπή συνέρχεται, προκειμένου να
εξετάσει τα αιτήματα των κατόχων βοοειδών ή αιγοπροβάτων, διοικητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
6, και επιτόπια, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, για να
αποφανθεί εάν συντρέχουν οι, κατά περίπτωση, προϋποθέσεις αναγνώρισής τους. Ο έλεγχος ολοκληρώνεται με
τη σύνταξη πρακτικού εξέτασης, με το οποίο αιτιολογείται η έγκριση, μερικώς ή ολικώς, ή η απόρριψη του κάθε
αιτήματος. Το πρακτικό κοινοποιείται στον αιτούντα και
ηλεκτρονικά.
3. Κατά την εξέταση ενός αιτήματος, η τριμελής επιτροπή δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις ή/και συμπληρωματική πληροφόρηση από την αρμόδια περιφερειακή κτηνιατρική αρχή, από την Κεντρική Υπηρεσία (ΚΥ)
του ΟΠΕΚΕΠΕ, ή μέσω αυτής, από τη Γενική Διεύθυνση
Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (ΥπΑΑΤ).
Άρθρο 8
Ενστάσεις
1. Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα υποβολής
ηλεκτρονικής ένστασης κατά του πρακτικού εξέτασης
και της σχετικής απόφασης της τριμελούς επιτροπής,
εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της έγγραφης κοινοποίησης των αποτελεσμάτων.
2. Η ένσταση διαβιβάζεται άμεσα στην ΚΥ, προκειμένου να εξεταστεί από πενταμελή επιτροπή, η οποία
συνιστάται και συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου
του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποτελούμενη από υπάλληλους του ΟΠΕΚΕΠΕ κλάδου ΠΕ3 Κτηνιατρικής ή, ελλείψει αυτών, από
υπάλληλους λοιπών κλάδων και ειδικοτήτων με ελεγκτική εμπειρία σε ζωικό κεφάλαιο, εκ των οποίων δύο (2)
υπηρετούντες στην ΚΥ και τρεις (3) υπηρετούντες στην
ΠΔ, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Η επιτροπή δύναται να καλεί καθ’ ύλη αρμόδιο υπάλληλο του ΥπΑΑΤ,
όταν για τη λήψη απόφασης απαιτούνται εξειδικευμένες
γνώσεις επί των θεμάτων που εξετάζονται.
3. Ο έλεγχος υποβαλλόμενης ένστασης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού εξέτασης, με το οποίο
αιτιολογείται η έγκριση, μερικώς ή ολικώς, ή η απόρριψη
του κάθε αιτήματος. Το πρακτικό κοινοποιείται στον αιτούντα ηλεκτρονικά. Η απόφαση της πενταμελούς επιτροπής είναι οριστική και ανέκκλητη.
Άρθρο 9
Παραρτήματα
Παρατίθενται κατωτέρω τα Παραρτήματα Α, Β και Γ,
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης
απόφασης και έχουν ως εξής:
Παράρτημα Α: «Προθεσμία υποβολής αιτήματος αναγνώρισης γεγονότος ανωτέρας βίας - εξαιρετικής περίστασης ή φυσικής απώλειας και συνοδά δικαιολογητικά»,
Παράρτημα Β: «Ειδικές προϋποθέσεις για την αναγνώριση γεγονότος ανωτέρας βίας - εξαιρετικής περίστασης
ή φυσικής απώλειας και διαδικασία ελέγχου αυτών»,
Παράρτημα Γ: «Διαδικασία προσδιορισμού του πλήθους ζώων για τα οποία αναγνωρίζεται γεγονός ανωτέρας βίας - εξαιρετικής περίστασης ή φυσικής απώλειας».
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ȢɊɂɏɍɊɄɋɜȽɁɛɉɘɐɄɑɃɄɊɇəɑɒɍɓ
ɃɘɇɈɍɠɈɂɔȽɉȽɜɍɓɛȽɜɒɄɐɄɑ
ɖɍɏɛɀɄɐɄɑɂɋɜɐɖɓɐɄɑɀɇȽ
ȽɋɒɇɐɒəɅɊɇɐɄɃɄɊɇɣɋɎȽɀɜɍɓ
ɈɂɔȽɉȽɜɍɓǤ

ȫɂɏɇɎɒɣɐɂɇɑȋȽȌɈȽɇȋȾȌɒɄɑɎȽɏȽɀɏəɔɍɓ͵ɒɍɓ
əɏɅɏɍɓʹ
ȋɐɄɊȽɋɒɇɈɛɃɄɊɇəɐɒɄɋɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɉɟɀɘ
ɔɓɐɇɈɛɑɈȽɒȽɐɒɏɍɔɛɑɛȽɒɓɖɛɊȽɒɍɑȌ




ǤȟɛɉɘɐɄɃɄɊɇəɑɃɘɇɈɍɠɈɂɔȽɉȽɜɍɓɒɍɓȠȦȞȜǡ

ǤȵɈɅɂɐɄɎɏȽɀɊȽɒɍɀɋɘɊɍɐɠɋɄɑȽɎɟɒɍɋȠȦȞȜǡ
ȹɎɘɑɎɂɏɇɀɏəɔɂɒȽɇɐɒɄɋɎȽɏǤ͵ɒɍɓ
ǤȭɓɋɍɎɒɇɈɟɐɄɊɂɜɘɊȽɂɈɒɜɊɄɐɄɑɃɄɊɇəɑɃɘɇɈɍɠɈɂɔȽɉȽɜɍɓȽɎɟɒɍɋ
əɏɅɏɍɓͶǤ
ȠȦȞȜǡ
ǤȫȽɏȽɐɒȽɒɇɈəɛȾɂȾȽɇɣɐɂɇɑɁɇȽɖɂɜɏɇɐɄɑɒɘɋɋɂɈɏɣɋɃɣɘɋǤ

ȢɊɂɏɍɊɄɋɜȽɒɄɑɈɉɍɎɛɑǤ

ǤȜɎɟɐɎȽɐɊȽɒɍɓȾɇȾɉɜɍɓȽɁɇɈɄɊəɒɘɋȂɐɓɊȾəɋɒɘɋȂɐɓɉɉɛɗɂɘɋǦ
ɐɓɐɒəɐɂɘɋɈȽɇɎȽɏȽɎɟɋɘɋɒɄɑȽɏɊɟɁɇȽɑȽɐɒɓɋɍɊɇɈɛɑȽɏɖɛɑɐɒɍɍɎɍɜɍ
ȽɎɍɒɓɎɣɋɂɒȽɇɄɁɛɉɘɐɄɈɉɍɎɛɑǡ
ǤȜɋɒɜɀɏȽɔɍɓɎɍȾɉɄɅɂɜɐȽɑɊɄɋɓɒɛɏɇȽɑȽɋȽɔɍɏəɑǡ
ǤȫȽɏȽɐɒȽɒɇɈəɎɍɓɚɖɍɓɋɂɈɁɍɅɂɜɒɍɒɂɉɂɓɒȽɜɍɂɌəɊɄɋɍɎɏɇɋɒɄɋɈɉɍɎɛ
ɎɍɓȽɔɍɏɍɠɋɐɒɇɑɂɇɐɏɍɚɑȀɂɈɏɍɚɑɒɄɑɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɑǤ

ǤȟɛɉɘɐɄɃɄɊɇəɑɃɘɇɈɍɠɈɂɔȽɉȽɜɍɓɛȀɈȽɇȽɜɒɄɐɄɖɍɏɛɀɄɐɄɑɂɋɜɐɖɓɐɄɑ
ɀɇȽȽɋɒɇɐɒəɅɊɇɐɄɃɄɊɇɣɋɎȽɀɜɍɓɈɂɔȽɉȽɜɍɓǡȽɎɟɅɂɍɊɄɋɜɂɑǡɁɓɐɊɂɋɂɜɑ
ɈȽɇɏɇɈɚɑɐɓɋɅɛɈɂɑɈȽɇɎɓɏɈȽɀɇɚɑǡɒɍɓȪɏɀȽɋɇɐɊɍɠȠɉɉɄɋɇɈɣɋ
ȞɂɘɏɀɇɈɣɋȜɐɔȽɉɜɐɂɘɋȋȠȦȞȜȌǡ
ǤȵɈɅɂɐɄɎɏȽɀɊȽɒɍɀɋɘɊɍɐɠɋɄɑȽɎɟɒɍɋȠȦȞȜǡ
ǤȭɓɋɍɎɒɇɈɟɐɄɊɂɜɘɊȽɂɈɒɜɊɄɐɄɑɃɄɊɇəɑɃɘɇɈɍɠɈɂɔȽɉȽɜɍɓȽɎɟɒɍɋ
ȠȦȞȜǤ
ǤȜɎɟɔȽɐɄɈɛɏɓɌɄɑȽɎȽɉɉɍɒɏɜɘɐɄɑǡ
ǤȫȽɏȽɐɒȽɒɇɈəɎɏɍɐɁɇɍɏɇɐɊɍɠɒɍɓɁɇɈȽɇɍɠɖɍɓɈȽɇɒɄɑȽɎɍɃɄɊɜɘɐɄɑɀɇȽ
ɒɄɋȽɎȽɉɉɍɒɏɜɘɐɄǡ
ǤȫȽɏȽɐɒȽɒɇɈɟɈȽɒȽȾɍɉɛɑɒɄɑȽɎɍɃɄɊɜɘɐɄɑɐɒɍɋɁɇɈȽɇɍɠɖɍǤ

ǤȝɂȾȽɜɘɐɄȽɋɇɈȽɋɟɒɄɒȽɑɎɏɍɑɂɏɀȽɐɜȽǤ

ǤȦɄɌɇȽɏɖɇɈɛɎɏəɌɄɅȽɋəɒɍɓǤ
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ȫɂɏɇɎɒɣɐɂɇɑəɏɅɏɍɓ͵
ȋɔɓɐɇɈɛȽɎɣɉɂɇȽȌ

ȫɂɏɜɎɒɘɐɄȋɁȌɒɄɑɎȽɏȽɀɏəɔɍɓ͵ɒɍɓəɏɅɏɍɓʹ
ȋɈɉɍɎɛȌ

ȢɊɂɏɍɊɄɋɜȽɓɉɍɎɍɜɄɐɄɑɒɄɑ
ȫɂɏɜɎɒɘɐɄȋɀȌɒɄɑɎȽɏȽɀɏəɔɍɓ͵ɒɍɓəɏɅɏɍɓʹ
ȽɎȽɉɉɍɒɏɜɘɐɄɑɒɄɑɐɒȽȾɉɇɈɛɑ
ȋȽɎȽɉɉɍɒɏɜɘɐɄȌ
ɂɀɈȽɒəɐɒȽɐɄɑǤ

ȢɊɂɏɍɊɄɋɜȽɚɈɁɍɐɄɑȽɎɟɔȽɐɄɑ
ɉɛɗɄɑɊɚɒɏɘɋɐɂɍɏɇɍɅɂɒɄɊɚɋɂɑ
ɃɣɋɂɑǤ
ȢɊɂɏɍɊɄɋɜȽɁɇȽɈɍɎɛɑɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽɑ
ɒɄɑɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɑȋɟɎɘɑȽɓɒɛ
ɈȽɒȽɀɏəɔɂɒȽɇɐɒɍȪȫȭȥȌǤ
ȢɊɂɏɍɊɄɋɜȽɁɇȽɈɍɎɛɑɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽɑ
ɒɄɑɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɑȋɟɎɘɑȽɓɒɛ
ɈȽɒȽɀɏəɔɂɒȽɇɐɒɍȪȫȭȥȌǤ

ȫɂɏɜɎɒɘɐɄȾɒɄɑɎȽɏȽɀɏəɔɍɓʹɒɍɓəɏɅɏɍɓʹ
ȋȽɁɓɋȽɊɜȽȽɋɒɇɈȽɒəɐɒȽɐɄɑɒɍɓɃɘɇɈɍɠ
ɈɂɔȽɉȽɜɍɓȌ
ȯɎɍɎɂɏɜɎɒɘɐɄȋɀȽȌɒɄɑɎȽɏȽɀɏəɔɍɓʹɒɍɓ
əɏɅɏɍɓʹ
ȋɅəɋȽɒɍɑɁɇɈȽɇɍɠɖɍɓȌ
ȯɎɍɎɂɏɜɎɒɘɐɄȋɀȾȌɒɄɑɎȽɏȽɀɏəɔɍɓʹɒɍɓ
əɏɅɏɍɓʹ
ȋɊȽɈɏɍɖɏɟɋɇȽȽɋɇɈȽɋɟɒɄɒȽɁɇɈȽɇɍɠɖɍɓȌ

ɐɔȽɀɛȽɔɍɏəɐɒɍɐɠɋɍɉɍɒɘɋɃɣɘɋɒɄɑɂɈɒɏɍɔɛɑǡ
ǤȜɎɟɔȽɐɄəɏɐɄɑɓɀɂɇɍɋɍɊɇɈɣɋɊɚɒɏɘɋɂɔɟɐɍɋɚɖɍɓɋɍɉɍɈɉɄɏɘɅɂɜ
ɍɇɎɏɍȾɉɂɎɟɊɂɋɂɑɁɇȽɁɇɈȽɐɜɂɑɈȽɇɚɖɂɇɎɏȽɀɊȽɒɍɎɍɇɄɅɂɜəɏɐɄɊɚɒɏɘɋǡ
ǤȵɀɀɏȽɔɍɈɓɈɉɍɔɍɏɜȽɑȂɓɀɂɇɍɋɍɊɇɈɟɎɇɐɒɍɎɍɇɄɒɇɈɟɀɇȽɒɄ
ɊɂɒȽɈɜɋɄɐɄɒɘɋȽɇɀɍɎɏɍȾəɒɘɋɎɏɍɑɒɍɐɔȽɀɂɜɍɀɇȽɓɎɍɖɏɂɘɒɇɈɛ
ɐɔȽɀɛǡɐɒɄɋɎɂɏɜɎɒɘɐɄɒɘɋɂɈɊɂɒȽɉɉɂɠɐɂɘɋȽɇɀɍɎɏɍȾəɒɘɋǤ
ǤȜɎɟɔȽɐɄɉɛɗɄɑɊɚɒɏɘɋɊɂɒɄɋɍɎɍɜȽɂɎɇȾəɉɉɂɒȽɇɄȽɎȽɀɟɏɂɓɐɄ
ɊɂɒȽɈɜɋɄɐɄɑɃɣɘɋɐɂɍɏɇɍɅɂɒɄɊɚɋɂɑɃɣɋɂɑǡ
ǤȜɎɟɔȽɐɄəɏɐɄɑɒɘɋɂɋɉɟɀɘɊɚɒɏɘɋǡɂɔɟɐɍɋɚɖɂɇɂɈɁɍɅɂɜǤ
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ȫȜȬȜȬȮȢȧȜȝ
ȠɇɁɇɈɚɑɎɏɍɡɎɍɅɚɐɂɇɑɀɇȽɒɄɋȽɋȽɀɋɣɏɇɐɄɀɂɀɍɋɟɒɍɑȽɋɘɒɚɏȽɑȾɜȽɑǦɂɌȽɇɏɂɒɇɈɛɑɎɂɏɜɐɒȽɐɄɑɛɔɓɐɇɈɛɑȽɎɣɉɂɇȽɑɈȽɇɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽ
ɂɉɚɀɖɍɓȽɓɒɣɋ

ȧɄɖȽɋɍɀɏȽɔɇɈɟɑȀɁɇȽɐɒȽɓɏɘɒɇɈɟɑɚɉɂɀɖɍɑ
ɐɒɍɇɖɂɜɘɋȪȫȭȠȜȠɈȽɇȪȫȭȥǡɓɎɍɐɒɄɏɇɃɟɊɂɋɍɑ
ȽɎɟɁɇɍɇɈɄɒɇɈɟɚɉɂɀɖɍǤ
ȟɇɍɇɈɄɒɇɈɟɑɚɉɂɀɖɍɑɊɄɒɏɣɍɓɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɑǤ

ȧɄɖȽɋɍɀɏȽɔɇɈɟɑȀɁɇȽɐɒȽɓɏɘɒɇɈɟɑɚɉɂɀɖɍɑɊɂ
ȪȫȭȠȜȠɈȽɇȪȫȭȥǤ

ȫɂɁɜɍɁɇɂɋɚɏɀɂɇȽɑɂɉɚɀɖɍɓ



ʹǤ ȠɎɇɎɏɟɐɅɂɒȽǡ Ʉ ɂɌɚɒȽɐɄ ɒɘɋ ȽɇɒɄɊəɒɘɋ ȽɋȽɀɋɣɏɇɐɄɑ ɀɂɀɍɋɟɒɍɑ ȽɋɘɒɚɏȽɑ ȾɜȽɑ Ǧ ɂɌȽɇɏɂɒɇɈɛɑ ɎɂɏɜɐɒȽɐɄɑ ɛ ɔɓɐɇɈɛɑ ȽɎɣɉɂɇȽɑǡ
ɎɂɏɇɉȽɊȾəɋɂɇɒɇɑȽɈɟɉɍɓɅɂɑɈȽɒəɎɂɏɜɎɒɘɐɄɁɇȽɁɇɈȽɐɜɂɑɂɉɚɀɖɍɓǣ



ȠɉɚɀɖɂɒȽɇɄɓɎɍɖɏɚɘɐɄɍɏɅɛɑɂɋɄɊɚɏɘɐɄɑɒɍɓɊɄɒɏɣɍɓɒɄɑɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɑɐɒɄɋɎɂɏɜɎɒɘɐɄɒɘɋ
ɂɈɊɂɒȽɉɉɂɠɐɂɘɋȽɇɀɍɎɏɍȾəɒɘɋǤ

ȭɓɋɂɈɒɜɊɄɐɄɒɘɋɂɓɏɄɊəɒɘɋɒɘɋɂɎɇɒɟɎɇɘɋɂɉɚɀɖɘɋɎɍɓɁɇɂɋɂɏɀɛɅɄɈȽɋǤ

ȞɂɋɇɈɛɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽɂɉɚɀɖɍɓ
ȭɒɟɖɂɓɐɄɂɉɚɀɖɍɓɘɑɎɏɍɑɒɄɐɓɋɁɏɍɊɛɒɘɋɎɏɍɡɎɍɅɚɐɂɘɋɒɍɓəɏɅɏɍɓͷ

ǦȠɉɚɀɖɂɒȽɇɒɍɄɉɂɈɒɏɍɋɇɈɟɊɄɒɏɣɍɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɑǡɐɒɄɋɎɂɏɜɎɒɘɐɄɒɘɋɂɈɊɂɒȽɉɉɂɠɐɂɘɋȾɍɍɂɇɁɣɋǤ
ǦȠɉɚɀɖɂɒȽɇɄɒɛɏɄɐɄɒɄɑɓɎɍɖɏɚɘɐɄɑɁɇɂɋɚɏɀɂɇȽɑɈȽɇɈɍɇɋɍɎɍɜɄɐɄɑɐɒɇɑȽɏɊɟɁɇɂɑɈɒɄɋɇȽɒɏɇɈɚɑȽɏɖɚɑɒɄɑ
ɂɒɛɐɇȽɑȽɎɍɀɏȽɔɛɑɈȽɒəɒɍɚɒɍɑɂɋɜɐɖɓɐɄɑǡɐɒɄɋɎɂɏɜɎɒɘɐɄɒɘɋɂɈɊɂɒȽɉɉɂɠɐɂɘɋȽɇɀɍɎɏɍȾəɒɘɋǤȹɒȽɋɒɍ
ȽɜɒɄɊȽɂɌɂɒəɃɂɒȽɇɎɏɇɋɒɄɋɈȽɒȽɉɄɈɒɇɈɛɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽɈɍɇɋɍɎɍɜɄɐɄɑɂɒɛɐɇȽɑȽɎɍɀɏȽɔɛɑɒɍɓɚɒɍɓɑɂɋɜɐɖɓɐɄɑǡ
ɁɠɋȽɒȽɇɋȽɂɉɚɀɖɂɒȽɇɄɈȽɒȽɖɣɏɄɐɄɒɄɑɂɒɛɐɇȽɑȽɎɍɀɏȽɔɛɑɒɍɓɎɏɍɄɀɍɠɊɂɋɍɓɚɒɍɓɑȽɎɟȽɓɒɟɀɇȽɒɍɍɎɍɜɍ
ɓɎɍȾəɉɉɂɒȽɇȽɜɒɄɊȽǤ



ͳǤ ȢɂɌɚɒȽɐɄɒɘɋȽɇɒɄɊəɒɘɋȽɋȽɀɋɣɏɇɐɄɑɀɂɀɍɋɟɒɍɑȽɋɘɒɚɏȽɑȾɜȽɑǦɂɌȽɇɏɂɒɇɈɛɑɎɂɏɜɐɒȽɐɄɑɛɔɓɐɇɈɛɑȽɎɣɉɂɇȽɑǡɐɂɈəɅɂɎɂɏɜɎɒɘɐɄǡ
ɎɂɏɇɉȽɊȾəɋɂɇɒɇɑȽɈɟɉɍɓɅɂɑɀɂɋɇɈɚɑɁɇȽɁɇɈȽɐɜɂɑɂɉɚɀɖɍɓǣ
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ȫɂɏɜɎɒɘɐɄȋȽȌɒɄɑ
ɎȽɏȽɀɏəɔɍɓʹɒɍɓ
əɏɅɏɍɓʹ
ȋɅəɋȽɒɍɑȀɓɎɍɖɏɂɘɒɇɈɛ
ɅȽɋəɒɘɐɄȀɓɎɍɖɏɂɘɒɇɈɛ
ɐɔȽɀɛɒɘɋɃɣɘɋȌ


ȥȽɒɄɀɍɏɜȽȽɇɒɛɊȽɒɍɑ
ȽɋȽɀɋɣɏɇɐɄɑ
ȋȽɋȽɔɍɏəɐɒȽəɏɅɏȽ
ʹɈȽɇ͵Ȍ



͵ǤȠɉɚɀɖɂɒȽɇɄȽɋɒɇɈȽɒəɐɒȽɐɄǡɂɋɒɟɑ
ɒɘɋɎɏɍȾɉɂɎɟɊɂɋɘɋɎɏɍɅɂɐɊɇɣɋǡ
ɒɍɓɉəɖɇɐɒɍɋɒɍɓ͵ͲΨɒɘɋȾɍɍɂɇɁɣɋɈȽɇ
ɒɍɓͲΨɒɘɋȽɇɀɍɎɏɍȾəɒɘɋɎɍɓɍ
ɈɒɄɋɍɒɏɟɔɍɑɈȽɒɂɜɖɂɎɏɇɋɒɍɀɂɀɍɋɟɑ
ȽɋɘɒɚɏȽɑȾɜȽɑǤ



ͶǤ ȽȌ ȟɇȽɎɇɐɒɣɋɂɒȽɇ Ʉ ɚɀɈɏɇɐɄ ɒɍɓ ͶǤȽȌȧɄɖȽɋɍɀɏȽɔɇɈɟɑȀ
ȽɇɒɛɊȽɒɍɑ
ɈȽɒȽȾɍɉɛɑ
ɍɇɈɍɋɍɊɇɈɛɑ ɁɇȽɐɒȽɓɏɘɒɇɈɟɑɚɉɂɀɖɍɑ



͵ǤȭɒɄɋɎɂɏɜɎɒɘɐɄȾȌȽɋɘɒɚɏɘǡɟɒȽɋȽɓɒɛȽɔɍɏəɐɂ
ɈȽɅɍɉɇɈɛɓɎɍɖɏɂɘɒɇɈɛɅȽɋəɒɘɐɄɛɈȽɅɍɉɇɈɛɓɎɍɖɏɂɘɒɇɈɛ
ɐɔȽɀɛɒɘɋɃɣɘɋɒɄɑɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɑǡɚɖɂɇȽɋɒɇɈȽɒȽɐɒȽɅɂɜǡ
ɂɋɒɟɑɒɘɋȽɋɘɒɚɏɘɎɏɍɅɂɐɊɇɣɋǡɒɍɓɉəɖɇɐɒɍɋɒɍ͵ͲΨɒɍɓ
ɎɉɛɅɍɓɑɒɘɋȾɍɍɂɇɁɣɋɈȽɇɒɍͲΨɒɍɓɎɉɛɅɍɓɑɒɘɋ
ȽɇɀɍɎɏɍȾəɒɘɋɎɍɓɂɐɔəɀɄɐȽɋɛɅȽɋȽɒɣɅɄɈȽɋ
ɓɎɍɖɏɂɘɒɇɈəǤ



ͶǤȪɇɈɒɄɋɍɒɏɟɔɍɇ ɐɓɋɂɏɀəɃɍɋɒȽɇɈȽɇɐɓɊɊɍɏɔɣɋɍɋɒȽɇɊɂɒɇɑ
ȽɎɍɔəɐɂɇɑǡ ɒɇɑ ɐɓɐɒəɐɂɇɑ ɈȽɇ ɒɇɑ ɓɎɍɁɂɜɌɂɇɑ ɒɘɋ ȽɏɊɟɁɇɘɋ
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͵ǤȧɄɖȽɋɍɀɏȽɔɇɈɟɑȀ
ɁɇȽɐɒȽɓɏɘɒɇɈɟɑɚɉɂɀɖɍɑ
ɐɒɍɇɖɂɜɘɋȪȫȭȥǡɓɎɍɐɒɄɏɇɃɟɊɂɋɍɑ
ȽɎɟɒɍɋɁɇɍɇɈɄɒɇɈɟɚɉɂɀɖɍɒɘɋ
ɎɏɍɐɈɍɊɇɐɅɚɋɒɘɋ
ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋǤ




ʹǤȧɄɖȽɋɍɀɏȽɔɇɈɟɑȀ
ɁɇȽɐɒȽɓɏɘɒɇɈɟɑɚɉɂɀɖɍɑ
ɐɒɍɇɖɂɜɘɋȪȫȭȠȜȠɈȽɇ
ɐɖɂɒɇɈɍɠȽɏɖɂɜɍɓɒɄɑȽɏɊɟɁɇȽ
ɁɇɂɠɅɓɋɐɄɑɒɍɓȯɎȜȜȮǤ






ʹǤȟɇȽɎɇɐɒɣɋɂɒȽɇɄɂɜɐɎɏȽɌɄ
ȽɎɍɃɄɊɜɘɐɄɑȽɎɟɒɍɋɈɒɄɋɍɒɏɟɔɍɈȽɇ
ɐɓɐɖɂɒɜɃɂɒȽɇɄɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽɂɜɐɎɏȽɌɄɑɊɂ
ɒɄɋɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽəɏɐɄɑɒɘɋɊɚɒɏɘɋǤ







ʹǤȤɐɖɠɂɇɚɋȽȽɎɟɒȽɎȽɏȽɈəɒɘǣ
ȽȌɄɂɎɇȾɍɉɛɒɘɋɓɀɂɇɍɋɍɊɇɈɣɋɊɚɒɏɘɋɂɜɋȽɇɐɂɇɐɖɠɚɘɑɒɄ
ɉɛɌɄɒɍɓɚɒɍɓɑɂɋɜɐɖɓɐɄɑǡɛ
ȾȌɒȽɓɀɂɇɍɋɍɊɇɈəɊɚɒɏȽɚɖɍɓɋȽɏɅɂɜɈȽɇɚɘɑɒɄɉɛɌɄɒɍɓ
ɚɒɍɓɑɂɋɜɐɖɓɐɄɑɁɂɋɚɖɍɓɋɎȽɏɚɉɅɂɇ͵ɊɛɋɂɑȽɎɟɒɄɋ
ɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽɚɈɁɍɐɄɑɒɄɑȽɎɟɔȽɐɄɑəɏɐɄɑɒɘɋɂɋɉɟɀɘ
ɊɚɒɏɘɋɛȽɎɟɒɄɋɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽɈȽɒȽȾɍɉɛɑɒɄɑȽɎɍɃɄɊɜɘɐɄɑ
ɐɒɍɎɉȽɜɐɇɍɒɄɑɂɈəɐɒɍɒɂɇɐɖɠɍɓɐȽɑȽɎɟɔȽɐɄɑɎɂɏɜ
ɍɇɈɍɋɍɊɇɈɣɋȽɎɍɃɄɊɇɣɐɂɘɋǡɟɎɍɇȽɂɈɒɘɋɁɠɍɂɜɋȽɇ
ɊɂɒȽɀɂɋɚɐɒɂɏɄǤ








ͳǤȵɖɂɇɂɈɁɍɅɂɜȽɎɟɔȽɐɄɉɛɗɄɑɊɚɒɏɘɋɈȽɇɚɖɂɇ
ɎɏȽɀɊȽɒɍɎɍɇɄɅɂɜɓɎɍɖɏɂɘɒɇɈɛɅȽɋəɒɘɐɄɛɓɎɍɖɏɂɘɒɇɈɛ
ɐɔȽɀɛɒɘɋɃɣɘɋɒɄɑɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɑɀɇȽɒȽɍɎɍɜȽɓɔɜɐɒȽɒȽɇ
ȽɜɒɄɊȽȽɋȽɀɋɣɏɇɐɄɑɀɂɀɍɋɟɒɍɑȽɋɘɒɚɏȽɑȾɜȽɑǤ

ȠɇɁɇɈɟɒɂɏɂɑɎɏɍɡɎɍɅɚɐɂɇɑɀɇȽɒɄɋȽɎɍɁɍɖɛȽɇɒɛɊȽɒɍɑ
ȽɋȽɀɋɣɏɇɐɄɑ


ȠɇɁɇɈɛɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽɂɉɚɀɖɍɓ

ȭɒɟɖɂɓɐɄɂɉɚɀɖɍɓɘɑɎɏɍɑɒɄ
ȫɂɁɜɍɁɇɂɋɚɏɀɂɇȽɑɂɉɚɀɖɍɓ
ɐɓɋɁɏɍɊɛɒɘɋɎɏɍɡɎɍɅɚɐɂɘɋ
ɒɍɓəɏɅɏɍɓͷ



ͳǤȠɉɚɀɖɂɒȽɇɄɉɛɗɄɛȀɈȽɇɄəɏɐɄɊɚɒɏɘɋ ͳǤȟɇɍɇɈɄɒɇɈɟɑɚɉɂɀɖɍɑ
ɀɇȽ ɒɄɋ ɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄ ɈȽɇ Ʉ ɓɎɍɖɏɂɘɒɇɈɛ ɎɏɍɐɈɍɊɇɐɅɚɋɒɘɋ
ɅȽɋəɒɘɐɄ ɛ Ʉ ɓɎɍɖɏɂɘɒɇɈɛ ɐɔȽɀɛ ɒɘɋ ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋǤ
ɃɣɘɋȽɓɒɛɑǤ


13806
Τεύχος Β’ 1112/03.04.2019

ɈɒɄɋɇȽɒɏɇɈɣɋ Ƚɏɖɣɋ ɀɇȽ ɒɄɋ ɓɀɂɜȽ ɒɘɋ Ƀɣɘɋ ɈȽɇ ɒɄ
ɁɇȽɐɔəɉɇɐɄɒɄɑɁɄɊɟɐɇȽɑɓɀɂɜȽɑǤ























ȽɎɍɃɄɊɜɘɐɄɑ
ȽɎɟ
ɒɇɑ
ȽɏɊɟɁɇɂɑ
ɈɒɄɋɇȽɒɏɇɈɚɑ
Ƚɏɖɚɑ
ȋɂɈɒɟɑ
ɒɘɋ
ɎɂɏɇɎɒɣɐɂɘɋ ɓɎɍɖɏɂɘɒɇɈɛɑ ɐɔȽɀɛɑ
ɉɟɀɘ ɉɇɐɒɂɏɜɘɐɄɑǡ Ɏɓɏɂɒɍɠ  ɈȽɇ
ɉɂɎɒɍɐɎɂɜɏɘɐɄɑɒɘɋȽɇɀɍɎɏɍȾəɒɘɋȌǡ
ȾȌȟɇȽɎɇɐɒɣɋɂɒȽɇɄɐɓɋɂɏɀȽɐɜȽɒɘɋ
ɈȽɒɟɖɘɋȽɇɀɍɎɏɍȾəɒɘɋɈȽɇɄ
ɐɓɊɊɟɏɔɘɐɛɒɍɓɑɐɂȽɎɍɔəɐɂɇɑǡ
ɐɓɐɒəɐɂɇɑɈȽɇɓɎɍɁɂɜɌɂɇɑǡɐɒɄɋ
ɎɂɏɜɎɒɘɐɄɓɎɍɖɏɂɘɒɇɈɛɑɐɔȽɀɛɑɉɟɀɘ
ɉɇɐɒɂɏɜɘɐɄɑǡɎɓɏɂɒɍɠɈȽɇ
ɉɂɎɒɍɐɎɂɜɏɘɐɄɑǤ
ɀȌȠɉɚɀɖɂɒȽɇɄȽɇɒɇɍɉɍɀɄɊɚɋɄɚɌɍɁɍɑ
ɒɍɓɐɓɋɟɉɍɓɒɘɋȾɍɍɂɇɁɣɋɈȽɇɐɒɄɋ
ɎɂɏɜɎɒɘɐɄɒɘɋɂɈɊɂɒȽɉɉɂɠɐɂɘɋ
ȽɇɀɍɎɏɍȾəɒɘɋǡɄɂɋɄɊɚɏɘɐɄɒɍɓ
ɐɓɐɒɛɊȽɒɍɑɊɂɊɄɁɂɋɇɈɛȽɎɍɀɏȽɔɛ
ɃɘɇɈɍɠɈɂɔȽɉȽɜɍɓǡɐɒɄɋɎɂɏɜɎɒɘɐɄ
ɂɎɇȾɍɉɛɑɈȽɅɍɉɇɈɛɑɓɎɍɖɏɂɘɒɇɈɛɑ
ɅȽɋəɒɘɐɄɑɛɓɎɍɖɏɂɘɒɇɈɛɑɐɔȽɀɛɑǤ
ɁȌȠɉɚɀɖɂɒȽɇɄɒɓɖɟɋɚɌɍɁɍɑɛ
ɂɜɐɍɁɍɑɃɣɘɋɎɍɓɁɂɋɁɇɈȽɇɍɉɍɀɂɜɒȽɇǡ
ɈȽɒəɒɄɁɇəɏɈɂɇȽɇɐɖɠɍɑȽɎɟɔȽɐɄɑ
ɉɛɗɄɑɊɚɒɏɘɋǤ
ɂȌȭɒɄɋɎɂɏɜɎɒɘɐɄɒɘɋ
ɂɈɊɂɒȽɉɉɂɠɐɂɘɋȾɍɍɂɇɁɣɋɂɉɚɀɖɂɒȽɇɄ
ɈȽɒȽɖɣɏɄɐɄɐɒɍȪȫȭȥɒɄɑɂɌɟɁɍɓɒɘɋ
ȾɍɍɂɇɁɣɋȽɎɟɒɄɋɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɊɂ
ȽɇɒɇɍɉɍɀɜȽǼȣəɋȽɒɍɑǽɈȽɇɈȽɒȽɀɏȽɔɛ
ǼȦɍɇɊɣɁɄȽɜɒɇȽǽɐɒɄɋȽɇɒɜȽɅȽɋəɒɍɓǡɛ
ɊɂȽɇɒɇɍɉɍɀɜȽɈȽɒəɎɂɏɜɎɒɘɐɄ
ǼȯɎɍɖɏɂɘɒɇɈɛɅȽɋəɒɘɐɄǽɛ
ǼȯɎɍɖɏɂɘɒɇɈɛɐɔȽɀɛǽɈȽɇȽɋȽɔɍɏə

ɊɂɐɖɂɒɇɈɟȽɏɖɂɜɍɒɄɑȽɏɊɟɁɇȽɑ
ɁɇɂɠɅɓɋɐɄɑɒɍɓȯɎȜȜȮǤ



ȾȌȭɓɋɂɏɀȽɐɜȽɒɘɋȫȟɒɍɓ
ȪȫȠȥȠȫȠɊɂɒɇɑȽɏɊɟɁɇɂɑ
ɎɂɏɇɔɂɏɂɇȽɈɚɑɈɒɄɋɇȽɒɏɇɈɚɑȽɏɖɚɑǤ




ɀȌǦɁȌǦɂȌȧɄɖȽɋɍɀɏȽɔɇɈɟɑȀ
ɁɇȽɐɒȽɓɏɘɒɇɈɟɑɚɉɂɀɖɍɑ
ɐɒɍɇɖɂɜɘɋȪȫȭȥǤ
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ͳǤȮɍɀɂɀɍɋɟɑɚɉȽȾɂɖɣɏȽǣ
ȽȌɊɂɒəɒɄɋɓɎɍȾɍɉɛɒɄɑȠȜȠɀɇȽɒɄɋɍɎɍɜȽɂɌɂɒəɃɂɒȽɇɒɍ
ȽɜɒɄɊȽɐɒɄɋɎɂɏɜɎɒɘɐɄɒɍɓɅȽɋəɒɍɓɒɍɓɁɇɈȽɇɍɠɖɍɓǤ
ȾȌɂɋɒɟɑɒɍɓɚɒɍɓɑɂɋɜɐɖɓɐɄɑɀɇȽɒɍɍɎɍɜɍɂɌɂɒəɃɂɒȽɇɒɍ

ͶǤȽȌȟɇȽɎɇɐɒɣɋɂɒȽɇɄɐɓɋɂɏɀȽɐɜȽɒɘɋ
ɈȽɒɟɖɘɋȽɇɀɍɎɏɍȾəɒɘɋɈȽɇɄ
ɐɓɊɊɟɏɔɘɐɛɒɍɓɑɐɂȽɎɍɔəɐɂɇɑǡ
ɐɓɐɒəɐɂɇɑɈȽɇɓɎɍɁɂɜɌɂɇɑɀɇȽɒɄɋɓɀɂɜȽ
ɒɘɋɃɣɘɋɈȽɇɒɄɁɇȽɐɔəɉɇɐɄɒɄɑ
ɁɄɊɟɐɇȽɑɓɀɂɜȽɑǤ
ȾȌȠɉɚɀɖɂɒȽɇɄɒɓɖɟɋɚɌɍɁɍɑɛɂɜɐɍɁɍɑ
ɃɣɘɋɎɍɓɁɂɋɁɇɈȽɇɍɉɍɀɂɜɒȽɇǡɈȽɒəɒɄ
ɁɇəɏɈɂɇȽɇɐɖɠɍɑȽɎɟɔȽɐɄɑɉɛɗɄɑɊɚɒɏɘɋǤ
ͳǤȠɉɚɀɖɂɒȽɇɄɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽɒɍɓɀɂɀɍɋɟɒɍɑ
ɐɂɐɖɚɐɄɊɂɒɄɋɓɎɍȾɍɉɛɒɄɑȠȜȠɛɒɍ
ɚɒɍɑɂɋɜɐɖɓɐɄɑɈȽɒəɎɂɏɜɎɒɘɐɄǤ


ͶǤȪɇɈɒɄɋɍɒɏɟɔɍɇɐɓɋɂɏɀəɃɍɋɒȽɇɈȽɇɐɓɊɊɍɏɔɣɋɍɋɒȽɇɊɂɒɇɑ
ȽɎɍɔəɐɂɇɑǡɒɇɑɐɓɐɒəɐɂɇɑɈȽɇɒɇɑɓɎɍɁɂɜɌɂɇɑɒɘɋȽɏɊɟɁɇɘɋ
ɈɒɄɋɇȽɒɏɇɈɣɋȽɏɖɣɋɀɇȽɒɄɋɓɀɂɜȽɒɘɋɃɣɘɋɈȽɇɒɄ
ɁɇȽɐɔəɉɇɐɄɒɄɑɁɄɊɟɐɇȽɑɓɀɂɜȽɑǤ

ͶǤȽȌȭɓɋɂɏɀȽɐɜȽɒɘɋȫȟɒɍɓ
ȪȫȠȥȠȫȠɊɂɒɇɑȽɏɊɟɁɇɂɑ
ɎɂɏɇɔɂɏɂɇȽɈɚɑɈɒɄɋɇȽɒɏɇɈɚɑȽɏɖɚɑǤ
ȾȌȧɄɖȽɋɍɀɏȽɔɇɈɟɑȀ
ɁɇȽɐɒȽɓɏɘɒɇɈɟɑɚɉɂɀɖɍɑ
ɐɒɍɇɖɂɜɘɋȪȫȭȥǡɓɎɍɐɒɄɏɇɃɟɊɂɋɍɑ
ȽɎɟɒɍɋɁɇɍɇɈɄɒɇɈɟɚɉɂɀɖɍɒɘɋ
ɎɏɍɐɈɍɊɇɐɅɚɋɒɘɋ
ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋǤ
ͳǤȟɇɍɇɈɄɒɇɈɟɑɚɉɂɀɖɍɑ
ɎɏɍɐɈɍɊɇɐɅɚɋɒɘɋ
ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋǤ
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ȫɂɏɜɎɒɘɐɄȋɀȌɒɄɑ
ɎȽɏȽɀɏəɔɍɓʹɒɍɓ
əɏɅɏɍɓʹ
ȋɅəɋȽɒɍɑɛɊȽɈɏɍɖɏɟɋɇȽ

ȫɂɏɜɎɒɘɐɄȋȾȌɒɄɑ
ɎȽɏȽɀɏəɔɍɓʹɒɍɓ
əɏɅɏɍɓʹ
ȋȜɁɓɋȽɊɜȽ
ȽɋɒɇɈȽɒəɐɒȽɐɄɑɃɘɇɈɍɠ
ɈɂɔȽɉȽɜɍɓȌ

ͳǦʹǤȟɇɍɇɈɄɒɇɈɟɑɚɉɂɀɖɍɑ
ɎɏɍɐɈɍɊɇɐɅɚɋɒɘɋ
ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋǤ








͵ǤȧɄɖȽɋɍɀɏȽɔɇɈɟɑȀ
ɁɇȽɐɒȽɓɏɘɒɇɈɟɑɚɉɂɀɖɍɑ
ɐɒɍɇɖɂɜɘɋȪȫȭȥǡɓɎɍɐɒɄɏɇɃɟɊɂɋɍɑ
ȽɎɟɒɍɋɁɇɍɇɈɄɒɇɈɟɚɉɂɀɖɍɒɘɋ
ɎɏɍɐɈɍɊɇɐɅɚɋɒɘɋ
ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋǤ

ɒɍɓɋɍɐɛɊȽɒɍɑɂɌȽɇɒɜȽɑɒɍɓɍɎɍɜɍɓ
ȽɓɒɛɂɎɇȾɉɛɅɄɈɂǤ
ͳǤȵɖɂɇɂɈɁɍɅɂɜȽɎɟɔȽɐɄɉɛɗɄɑɊɚɒɏɘɋɊɂɒɄɋɍɎɍɜȽ
ͳǦʹǤȠɉɚɀɖɂɒȽɇɄɉɛɗɄɊɚɒɏɘɋɎɍɓ
ɂɎɇȾəɉɉɂɒȽɇɄȽɎȽɀɟɏɂɓɐɄɊɂɒȽɈɜɋɄɐɄɑɃɣɘɋɐɂ
ɂɎɄɏɂəɃɍɓɋɒɄɋɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɈȽɇɍ
ɍɏɇɍɅɂɒɄɊɚɋɂɑɃɣɋɂɑɈȽɇɄɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄȾɏɜɐɈɂɒȽɇɊɚɐȽɐɂ
ɖɏɟɋɍɑɎȽɏɚɉɂɓɐɄɑȽɎɟɒɓɖɟɋəɏɐɄ
ɍɏɇɍɅɂɒɄɊɚɋɄɃɣɋɄǤ
ȽɓɒɣɋǤ


ʹǤȤɐɖɠɂɇɚɋȽȽɎɟɒȽɎȽɏȽɈəɒɘǣ

ȽȌɄɂɎɇȾɍɉɛɒɘɋɓɀɂɇɍɋɍɊɇɈɣɋɊɚɒɏɘɋɂɜɋȽɇɐɂɇɐɖɠɚɘɑɒɄ

ɉɛɌɄɒɍɓɚɒɍɓɑɂɋɜɐɖɓɐɄɑǡɛ

ȾȌɒȽɓɀɂɇɍɋɍɊɇɈəɊɚɒɏȽɚɖɍɓɋȽɏɅɂɜɈȽɇɚɘɑɒɄɉɛɌɄɒɍɓɚɒɍɓɑ

ɂɋɜɐɖɓɐɄɑɁɂɋɚɖɍɓɋɎȽɏɚɉɅɂɇ͵ɊɛɋɂɑȽɎɟɒɄɋɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽ

ɚɈɁɍɐɄɑɒɄɑȽɎɟɔȽɐɄɑəɏɐɄɑɒɘɋɂɋɉɟɀɘɊɚɒɏɘɋǤ


͵ǤȭɒɄɋɎɂɏɜɎɒɘɐɄȾȌȽɋɘɒɚɏɘǡɚɖɂɇɂɎȽɋȽɐɓɐɒȽɅɂɜǡɂɋɒɟɑɒɘɋ ͵ǤȠɉɚɀɖɂɒȽɇɄȽɋɒɇɈȽɒəɐɒȽɐɄǡɂɋɒɟɑɒɘɋ
ɎɏɍȾɉɂɎɟɊɂɋɘɋɎɏɍɅɂɐɊɇɣɋǡ
ȽɋɘɒɚɏɘɎɏɍɅɂɐɊɇɣɋǡɒɍɓɉəɖɇɐɒɍɋɒɍ͵ͲΨɒɄɑ
ɒɍɓɉəɖɇɐɒɍɋɒɍɓ͵ͲΨɒɘɋȾɍɍɂɇɁɣɋɈȽɇ
ɁɓɋȽɊɇɈɟɒɄɒȽɑɒɄɑȾɍɍɒɏɍɔɇɈɛɑɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɑɈȽɇɒɍͲΨ
ɒɄɑɁɓɋȽɊɇɈɟɒɄɒȽɑɒɄɑȽɇɀɍɎɏɍȾȽɒɍɒɏɍɔɇɈɛɑɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɑǡ ɒɍɓͲΨɒɘɋȽɇɀɍɎɏɍȾəɒɘɋɎɍɓɍ
ɈɒɄɋɍɒɏɟɔɍɑɈȽɒɂɜɖɂɒɄɖɏɍɋɇɈɛɐɒɇɀɊɛ
ɐɂɐɖɚɐɄɊɂɒɄɖɏɍɋɇɈɛɐɒɇɀɊɛɂɎɇȾɍɉɛɑɒɘɋɓɀɂɇɍɋɍɊɇɈɣɋ
ɂɎɇȾɍɉɛɑɒɘɋɓɀɂɇɍɋɍɊɇɈɣɋɊɚɒɏɘɋǤ
ɊɚɒɏɘɋǤ

13808
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ʹǤȠɉɚɀɖɂɒȽɇɄɈȽɒȽɖɣɏɄɐɄɐɒɍȪȫȭȥǣ
Ǧ ɒɄɑ ȽɇɒɇɍɉɍɀɄɊɚɋɄɑ ɂɌɟɁɍɓ ɒɍɓ ɐɓɋɟɉɍɓ
ɒɘɋ Ƀɣɘɋ ɐɒɄɋ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ ɒɘɋ
ɂɈɊɂɒȽɉɉɂɠɐɂɘɋȾɍɍɂɇɁɣɋǤ
ǦɄ ɈȽɒȽɖɣɏɄɐɄ ɊɄɁɂɋɇɈɛɑ ȽɎɍɀɏȽɔɛɑ
ɃɘɇɈɍɠɈɂɔȽɉȽɜɍɓǡɐɒɄɋɎɂɏɜɎɒɘɐɄɒɘɋ
ɂɈɊɂɒȽɉɉɂɠɐɂɘɋȽɇɀɍɎɏɍȾəɒɘɋǤ

ʹǤȵɖɂɇɎɏȽɀɊȽɒɍɎɍɇɄɅɂɜɎɣɉɄɐɄɛɐɔȽɀɛɒɍɓɐɓɋɟɉɍɓɒɘɋ
ɃɣɘɋɒɄɑɂɈɒɏɍɔɛɑǤ

ʹǤȮɍɀɂɀɍɋɟɑɎɏɍȾɉɚɎɂɒȽɇȽɎɟɒɍɋɈȽɋɍɋɇɐɊɟɒɍɓȠȦȞȜɈȽɇ
ɂɎɇȾɂȾȽɇɣɋɂɒȽɇȽɎɟɒɍɎɟɏɇɐɊȽɂɈɒɜɊɄɐɄɑɛɒɄɋɚɈɅɂɐɄ
ɎɏȽɀɊȽɒɍɀɋɘɊɍɐɠɋɄɑǤ

͵ǤȭɂɀɂɀɍɋɟɑɎɍɓɂɊɎɜɎɒɂɇɐɒɇɑɓɎɍɎɂɏɇɎɒɣɐɂɇɑȋȽȽȌɈȽɇȋȾȽȌ
ɒɄɑɎȽɏȽɀɏəɔɍɓ͵ǣ





ͳǤȮɍɀɂɀɍɋɟɑɚɖɂɇɐɓɊȾɂɜɂɋɒɟɑɒɍɓɚɒɍɓɑɂɋɜɐɖɓɐɄɑǤ

͵ǤȵɖɂɇɁɇȽɈɍɎɂɜɄɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽɒɄɑɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɑɊɂɒəɒɄɋ
ɓɎɍȾɍɉɛɒɄɑȠȜȠɈȽɇɂɋɒɟɑɒɍɓɚɒɍɓɑɂɋɜɐɖɓɐɄɑǤ

ȾȌȠɉɚɀɖɂɒȽɇɄɈȽɒȽɖɣɏɄɐɄɐɒɍȪȫȭȥǣ
ǦɒɄɑȽɇɒɇɍɉɍɀɄɊɚɋɄɑɂɌɟɁɍɓɒɍɓɐɓɋɟɉɍɓ
ɒɘɋȾɍɍɂɇɁɣɋɐɒɄɋɎɂɏɜɎɒɘɐɄ
ɂɈɊɂɒȽɉɉɂɠɐɂɘɋȾɍɍɂɇɁɣɋǤ
ǦɒɄɑɊɄɁɂɋɇɈɛɑȽɎɍɀɏȽɔɛɑɃɘɇɈɍɠ
ɈɂɔȽɉȽɜɍɓǡɐɒɄɋɎɂɏɜɎɒɘɐɄ
ɂɈɊɂɒȽɉɉɂɠɐɂɘɋȽɇɀɍɎɏɍȾəɒɘɋǤ




ȽȌȠɉɚɀɖɂɒȽɇɄɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽɎɣɉɄɐɄɑɛ
ɐɔȽɀɛɑɒɘɋɃɣɘɋɐɂɐɖɚɐɄɊɂɒɄɋ
ɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽɒɍɓɀɂɀɍɋɟɒɍɑǤ



ʹǤȠɉɚɀɖɂɒȽɇɄɂɎɇȾɂȾȽɜɘɐɄɒɍɓ
ɐɓɊȾəɋɒɍɑȽɎɟɒɍɋȠȦȞȜǤ


͵Ǥ




͵ǤȠɉɚɀɖɂɒȽɇɄɈȽɒȽɖɣɏɄɐɄɒɄɑɁɇȽɈɍɎɛɑ
ɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽɑɒɄɑɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɑɐɒɍȪȫȭȥ
ɂɋɒɟɑɒɍɓɎɏɍȾɉɂɎɟɊɂɋɍɓɁɇȽɐɒɛɊȽɒɍɑǤ
ͳǤȠɉɚɀɖɂɒȽɇɄɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽɒɍɓɀɂɀɍɋɟɒɍɑ
ɐɂɐɖɚɐɄɊɂɒɍɚɒɍɑɂɋɜɐɖɓɐɄɑǤ






















ȽɜɒɄɊȽɐɒɄɋɎɂɏɜɎɒɘɐɄɒɄɑɊȽɈɏɍɖɏɟɋɇȽɑȽɋɇɈȽɋɟɒɄɒȽɑɒɍɓ
ɁɇɈȽɇɍɠɖɍɓǤ

ȫɂɏɇɎɒɣɐɂɇɑȋȽȌɈȽɇȋȾȌ
ɒɄɑɎȽɏȽɀɏəɔɍɓ͵ɒɍɓ

əɏɅɏɍɓʹ
ȽȌɄɐɔȽɀɛɛɄɎɣɉɄɐɄɒɘɋɃɣɘɋɚɖɂɇɎɏȽɀɊȽɒɍɎɍɇɄɅɂɜɂɋɒɟɑ
ȋɐɄɊȽɋɒɇɈɛɃɄɊɇəɐɒɄɋ
ͲɄɊɂɏɣɋȽɎɟɒɍɀɂɀɍɋɟɑǤ
ɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɉɟɀɘ

ɔɓɐɇɈɛɑɈȽɒȽɐɒɏɍɔɛɑɛ 
ȾȌɚɖɂɇȽɎɍɊȽɈɏɓɋɅɂɜȽɎɟɒɄɋɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɒɍɐɠɋɍɉɍɒɍɓ
ȽɒɓɖɛɊȽɒɍɑȌ
ɃɘɇɈɍɠɈɂɔȽɉȽɜɍɓǤ







ȽɋɇɈȽɋɟɒɄɒȽ
ɁɇɈȽɇɍɠɖɍɓȌ

͵ǦͶǤ
ȧɄɖȽɋɍɀɏȽɔɇɈɟɑȀɁɇȽɐɒȽɓɏɘɒɇɈɟɑ
ɚɉɂɀɖɍɑɐɒɍɇɖɂɜɘɋȪȫȭȥǡ
ɓɎɍɐɒɄɏɇɃɟɊɂɋɍɑȽɎɟɒɍɋ
ɁɇɍɇɈɄɒɇɈɟɚɉɂɀɖɍɒɘɋ
ɎɏɍɐɈɍɊɇɐɅɚɋɒɘɋ
ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋǤ










ͳǦʹǤȟɇɍɇɈɄɒɇɈɟɑɚɉɂɀɖɍɑ
ɎɏɍɐɈɍɊɇɐɅɚɋɒɘɋ
ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋǤ




ʹǦ͵ǤȧɄɖȽɋɍɀɏȽɔɇɈɟɑȀ
ɁɇȽɐɒȽɓɏɘɒɇɈɟɑɚɉɂɀɖɍɑ
ɐɒɍɇɖɂɜɘɋȪȫȭȥǤ
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ȫɂɏɜɎɒɘɐɄȋɁȌɒɄɑ
ɎȽɏȽɀɏəɔɍɓ͵ɒɍɓ
əɏɅɏɍɓʹ
ȋɈɉɍɎɛȌ


ȫɂɏɜɎɒɘɐɄȋɀȌɒɄɑ
ɎȽɏȽɀɏəɔɍɓ͵ɒɍɓ
əɏɅɏɍɓʹ
ȋȽɎȽɉɉɍɒɏɜɘɐɄȌ

ͳǦʹǤȟɇɍɇɈɄɒɇɈɟɑɚɉɂɀɖɍɑ
ɎɏɍɐɈɍɊɇɐɅɚɋɒɘɋ
ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋǤ




ͳǤȠɉɚɀɖɂɒȽɇɄɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽɒɍɓɀɂɀɍɋɟɒɍɑ
ɐɂɐɖɚɐɄɊɂɒɄɋɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽɓɎɍȾɍɉɛɑɒɄɑ
ȠȜȠǤ

ʹǤȠɎɇȾɂȾȽɇɣɋɂɒȽɇɄɈȽɒəɅɂɐɄɊɄɋɓɒɛɏɇȽɑ
ȽɋȽɔɍɏəɑȽɎɟɒɍɋɈəɒɍɖɍǤ
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ʹǤȵɖɂɇɓɎɍȾɉɄɅɂɜȽɎɟɒɍɋɈəɒɍɖɍɊɄɋɓɒɛɏɇȽȽɋȽɔɍɏəɀɇȽɒɍ
ɀɂɀɍɋɟɑǤ









ͳǤȮɍɀɂɀɍɋɟɑɚɉȽȾɂɖɣɏȽɊɂɒəɒɄɋɓɎɍȾɍɉɛɒɄɑȠȜȠǤ




ͶǤȧɄɖȽɋɍɀɏȽɔɇɈɟɑȀ
ɁɇȽɐɒȽɓɏɘɒɇɈɟɑɚɉɂɀɖɍɑ
ɐɒɍɇɖɂɜɘɋȪȫȭȥǤ





ͶǤȵɖɂɇɁɇȽɈɍɎɂɜɄɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽɒɄɑɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɑǤ






͵ǤȵɖɂɇɉəȾɂɇɖɣɏȽɎɣɉɄɐɄɛɐɔȽɀɛɒɍɓɐɓɋɟɉɍɓɒɘɋɃɣɘɋ
ɒɄɑɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɑǤ







ȾȌɒɍɊɄɒɏɣɍɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɑɚɖɂɇɂɋɄɊɂɏɘɅɂɜɀɇȽɒɇɑ
ɊɂɒȽȾɍɉɚɑǡɐɒɄɋɎɂɏɜɎɒɘɐɄɒɘɋɂɈɊɂɒȽɉɉɂɠɐɂɘɋ
ȽɇɀɍɎɏɍȾəɒɘɋǤ
ͳǤȵɖɂɇɂɈɁɍɅɂɜȽɎɟɔȽɐɄȽɎȽɉɉɍɒɏɜɘɐɄɑɒɍɓɐɓɋɟɉɍɓɛ
ɐɄɊȽɋɒɇɈɍɠɒɊɛɊȽɒɍɑɒɄɑɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɑǤ

ʹǤȢȽɎȽɉɉɍɒɏɜɘɐɄɁɂɋɛɒȽɋɎɏɍȾɉɚɗɇɊɄɈȽɒəɒɄɋɄɊɚɏȽ
ɓɎɍȾɍɉɛɑɒɄɑȠȜȠǤ

ͶǤȠɉɚɀɖɂɒȽɇɄɈȽɒȽɖɣɏɄɐɄɒɄɑɁɇȽɈɍɎɛɑ
ɉɂɇɒɍɓɏɀɜȽɑ ɒɄɑ ɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɑ ɐɒɍ
ȪȫȭȥǤ

ͳǦʹǤȟɇɍɇɈɄɒɇɈɟɑɚɉɂɀɖɍɑ
ɎɏɍɐɈɍɊɇɐɅɚɋɒɘɋ
ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋǤ


͵ǤȧɄɖȽɋɍɀɏȽɔɇɈɟɑȀ
ɁɇȽɐɒȽɓɏɘɒɇɈɟɑɚɉɂɀɖɍɑ
ɐɒɍɇɖɂɜɘɋȪȫȭȥǤ





ȽȌȠɉɚɀɖɂɒȽɇɄɈȽɒȽɖɣɏɄɐɄɐɒɍȪȫȭȥ
ɒɄɑɂɌɟɁɍɓɒɘɋȾɍɍɂɇɁɣɋȽɎɟɒɄɋ
ɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɊɂȽɇɒɇɍɉɍɀɜȽǼɅəɋȽɒɍɑǽɛ
ǼɂɎɂɜɀɍɓɐȽɐɔȽɀɛǽǤ
ȾȌȠɉɚɀɖɂɒȽɇɄɈȽɒȽɖɣɏɄɐɄɐɒɍ
ɊɄɒɏɣɍɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɑɒɄɑɂɌɟɁɍɓɒɘɋ
ȽɇɀɍɎɏɍȾəɒɘɋɈȽɇɄȽɇɒɇɍɉɍɀɜȽȽɓɒɛɑǤ
ͳǦʹǤ ȠɉɚɀɖɂɒȽɇ Ʉ ɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽ ɚɈɁɍɐɄɑ ɈȽɇ
ɒɍɎɂɏɇɂɖɟɊɂɋɍɒɄɑȽɎɟɔȽɐɄɑ
ȜɎȽɉɉɍɒɏɜɘɐɄɑǤ


͵ǤȠɉɚɀɖɂɒȽɇɄɈȽɒȽɖɣɏɄɐɄɐɒɍȪȫȭȥǣ
ǦɒɄɑ ȽɇɒɇɍɉɍɀɄɊɚɋɄɑ ɂɌɟɁɍɓ ɒɍɓ ɐɓɋɟɉɍɓ
ɒɘɋȾɍɍɂɇɁɣɋȽɎɟɒɄɋɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɐɒɄɋ
ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ
ɒɘɋ
ɂɈɊɂɒȽɉɉɂɠɐɂɘɋ
ȾɍɍɂɇɁɣɋ ǦɒɄɑ ɊɄɁɂɋɇɈɛɑ ȽɎɍɀɏȽɔɛɑ
ɃɘɇɈɍɠ ɈɂɔȽɉȽɜɍɓǡ ɐɒɄɋ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ ɒɘɋ
ɂɈɊɂɒȽɉɉɂɠɐɂɘɋȽɇɀɍɎɏɍȾəɒɘɋǤ

ȽȌɚɖɂɇɈɍɇɋɍɎɍɇɄɅɂɜɄɊɂɜɘɐɄɒɘɋɃɣɘɋɐɒɄɋȽɏɊɟɁɇȽ
ɈɒɄɋɇȽɒɏɇɈɛȽɏɖɛɐɒɄɋɎɂɏɜɎɒɘɐɄɒɘɋɂɈɊɂɒȽɉɉɂɠɐɂɘɋ
ȾɍɍɂɇɁɣɋǤ


















ͶǤ
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ȫɂɏɇɎɒɣɐɂɇɑɒɍɓ
əɏɅɏɍɓ͵
ȋɔɓɐɇɈɛȽɎɣɉɂɇȽȌ

ȾȌȵɖɂɇɂɋɄɊɂɏɘɅɂɜɒɍɊɄɒɏɣɍɒɄɑɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɑɊɂɒɄɋ
ɚɌɍɁɍɒɘɋȽɇɀɍɎɏɍȾəɒɘɋɐɒɄɋɎɂɏɜɎɒɘɐɄɒɘɋ
ɂɈɊɂɒȽɉɉɂɠɐɂɘɋȽɇɀɍɎɏɍȾəɒɘɋǤ





ͳǤȮɍɔɓɐɇɈɟɎɂɏɇɐɒȽɒɇɈɟɎɍɓɍɁɛɀɄɐɂɐɒɄɋȽɎɍɊəɈɏɓɋɐɄ
ɒɍɓɃɘɇɈɍɠɈɂɔȽɉȽɜɍɓȽɎɟɒɄɋɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɎɏɍȾɉɚɎɂɒȽɇ
ȽɎɟɒɍɋɈȽɋɍɋɇɐɊɟɒɍɓȠȦȞȜɈȽɇɂɎɇȾɂȾȽɇɣɋɂɒȽɇȽɎɟɒɍ
ɎɟɏɇɐɊȽɂɈɒɜɊɄɐɄɑɛɒɄɋɚɈɅɂɐɄɎɏȽɀɊȽɒɍɀɋɘɊɍɐɠɋɄɑǤ

ʹǤȽȌȵɖɂɇɈɍɇɋɍɎɍɇɄɅɂɜɄɊɂɜɘɐɄɒɘɋɃɣɘɋɐɒɄɋȽɏɊɟɁɇȽ
ɈɒɄɋɇȽɒɏɇɈɛȽɏɖɛɐɒɄɋɎɂɏɜɎɒɘɐɄɒɘɋɂɈɊɂɒȽɉɉɂɠɐɂɘɋ
ȾɍɍɂɇɁɣɋǤ

͵ǤȵɖɂɇɈɍɇɋɍɎɍɇɄɅɂɜɄɊɂɜɘɐɄɒɘɋɃɣɘɋɐɒɄɋȽɏɊɟɁɇȽ
ɈɒɄɋɇȽɒɏɇɈɛȽɏɖɛǤ

ʹǤȽȌȧɄɖȽɋɍɀɏȽɔɇɈɟɑȀ
ɁɇȽɐɒȽɓɏɘɒɇɈɟɑɚɉɂɀɖɍɑ
ɐɒɍɇɖɂɜɘɋȪȫȭȥǤ



ʹǤȽȌȠɉɚɀɖɂɒȽɇɄɈȽɒȽɖɣɏɄɐɄɐɒɍȪȫȭȥ
ɒɄɑɂɌɟɁɍɓɒɘɋȾɍɍɂɇɁɣɋȽɎɟɒɄɋ
ɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɊɂȽɇɒɇɍɉɍɀɜȽǼɅəɋȽɒɍɑǽɛ
ǼɂɎɂɜɀɍɓɐȽɐɔȽɀɛǽǤ


ȾȌȟɇɍɇɈɄɒɇɈɟɑɚɉɂɀɖɍɑ
ɎɏɍɐɈɍɊɇɐɅɚɋɒɘɋ
ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋǤ






ȾȌȠɉɚɀɖɂɒȽɇɄɂɋɄɊɚɏɘɐɄɒɍɓɊɄɒɏɣɍɓ
ɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɑɊɂɒɄɋɚɌɍɁɍɒɘɋɃɣɘɋ
ȽɎɟɒɄɋɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɈȽɇɒɄɋȽɇɒɇɍɉɍɀɜȽ
Ƚɓɒɛɑǡ

ͳǤȟɇɍɇɈɄɒɇɈɟɑɚɉɂɀɖɍɑ
ɎɏɍɐɈɍɊɇɐɅɚɋɒɘɋ
ɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋǤ


͵ǤȧɄɖȽɋɍɀɏȽɔɇɈɟɑȀ
ɁɇȽɐɒȽɓɏɘɒɇɈɟɑɚɉɂɀɖɍɑ
ɐɒɍɇɖɂɜɘɋȪȫȭȥǤ

͵ǤȠɉɚɀɖɂɒȽɇɄɈȽɒȽɖɣɏɄɐɄɐɒɍȪȫȭȥǣ
ǦɒɄɑɂɌɟɁɍɓɒɘɋȾɍɍɂɇɁɣɋȽɎɟɒɄɋ
ɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɊɂȽɇɒɇɍɉɍɀɜȽǼɈɉɍɎɛǽǡ
ɐɒɄɋɎɂɏɜɎɒɘɐɄɒɘɋɂɈɊɂɒȽɉɉɂɠɐɂɘɋ
ȾɍɍɂɇɁɣɋǤ

ǦȽɎɍɀɏȽɔɛɑɊɂɒɍɂɋȽɎɍɊɂɜɋȽɋɃɘɇɈɟ
ɈɂɔəɉȽɇɍǡɐɒɄɋɎɂɏɜɎɒɘɐɄɒɘɋ
ɂɈɊɂɒȽɉɉɂɠɐɂɘɋȽɇɀɍɎɏɍȾəɒɘɋǤ

ͳǤȠɉɚɀɖɂɒȽɇɄɂɎɇȾɂȾȽɜɘɐɄɒɍɓɔɓɐɇɈɍɠ
ɎɂɏɇɐɒȽɒɇɈɍɠȽɎɟɒɍɋȠȦȞȜǤ
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ȯɎɍɎɂɏɜɎɒɘɐɄȋȽȽȌɒɄɑɎȽɏȽɀɏəɔɍɓʹ
ɒɍɓəɏɅɏɍɓʹȋɅəɋȽɒɍɑȀɓɎɍɖɏɂɘɒɇɈɛ
ɅȽɋəɒɘɐɄɒɘɋɃɣɘɋȌǤ



ȥȽɒɄɀɍɏɜȽȽɇɒɛɊȽɒɍɑȽɋȽɀɋɣɏɇɐɄɑ
ȋȽɋȽɔɍɏəɐɒȽəɏɅɏȽʹɈȽɇ͵Ȍ

ȟɇȽɁɇɈȽɐɜȽɎɏɍɐɁɇɍɏɇɐɊɍɠɎɉɛɅɍɓɑɃɣɘɋ

ǦȜɋɘɒɚɏȽȾɜȽǡɀɇȽɒɍɚɒɍɑɂɋɜɐɖɓɐɄɑɀɇȽɒɍɍɎɍɜɍɂɌɂɒəɃɂɒȽɇɒɍ
ȽɜɒɄɊȽǡȽɋȽɀɋɘɏɜɃɂɒȽɇȽɎɍɈɉɂɇɐɒɇɈəɀɇȽɒɍɎɉɛɅɍɑɒɘɋɃɣɘɋ
ɎɍɓɎɚɅȽɋȽɋɂɜɒɂɊɂɒəɒɄɋɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽɓɎɍȾɍɉɛɑɒɄɑȠȜȠɛȀɈȽɇ
ɎɏɇɋȽɎɟȽɓɒɛɋǡȽɎɟɒɄɋͳͷɄȧȽɞɍɓɒɍɓɚɒɍɓɑɎɍɓɎɏɍɄɀɂɜɒȽɇɒɍɓ
ɚɒɍɓɑɂɋɜɐɖɓɐɄɑɚɘɑɈȽɇɒɄɋɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽɓɎɍȾɍɉɛɑɒɄɑȠȜȠǤ

ͳǤȭɒɄɋɎɂɏɜɎɒɘɐɄɒɘɋɂɈɊɂɒȽɉɉɂɠɐɂɘɋȾɍɍɂɇɁɣɋ
ɂɉɚɀɖɂɒȽɇɄɈȽɒȽɖɣɏɄɐɄɐɒɍȪȫȭȥɒɄɑɂɌɟɁɍɓɒɘɋ
ȾɍɍɂɇɁɣɋȽɎɟɒɄɋɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɐɂɄɊɂɏɍɊɄɋɜɂɑɎɍɓ
ɂɊɎɜɎɒɍɓɋɐɒȽɈȽɒəɎɂɏɜɎɒɘɐɄɍɏɇɃɟɊɂɋȽɖɏɍɋɇɈə
ɁɇȽɐɒɛɊȽɒȽǤȮɍɎɉɛɅɍɑɒɘɋɃɣɘɋɀɇȽɒȽɍɎɍɜȽ

ȽɋȽɀɋɘɏɜɃɂɒȽɇɀɂɀɍɋɟɑȽɋɘɒɚɏȽɑȾɜȽɑɎɏɍɐɁɇɍɏɜɃɂɒȽɇ
ǦȥȽɒǯɂɌȽɜɏɂɐɄɂɜɋȽɇɁɓɋȽɒɛɄɚɀɈɏɇɐɄȽɋɘɒɚɏȽɑȾɜȽɑɀɇȽɅəɋȽɒɍ
ɊɂɊɄɖȽɋɍɀɏȽɔɇɈɟɚɉɂɀɖɍɐɒɍɇɖɂɜɘɋɒɍɓȪȫȭȥǡ
ɛɓɎɍɖɏɂɘɒɇɈɛɅȽɋəɒɘɐɄɎɍɓɎɏȽɀɊȽɒɍɎɍɇɛɅɄɈɂɎɏɇɋȽɎɟɒɄɋ
ɓɎɍɐɒɄɏɇɃɟɊɂɋɍȽɎɟɒɍɋɁɇɍɇɈɄɒɇɈɟɚɉɂɀɖɍɒɘɋ
ȠȜȠɐɒɍɖɏɍɋɇɈɟɁɇəɐɒɄɊȽȽɎɟɒɄɋͳͷɄȧȽɞɍɓɎɍɓɎɏɍɄɀɂɜɒȽɇ
ɎɏɍɐɈɍɊɇɐɅɚɋɒɘɋɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋǤ
ɁɠɍɚɒɄɒɍɓɚɒɍɓɑɂɋɜɐɖɓɐɄɑɀɇȽɒɍɍɎɍɜɍɓɎɍȾɉɛɅɄɈɂɒɍȽɜɒɄɊȽ

ȽɋɘɒɚɏȽɑȾɜȽɑɚɘɑɈȽɇɒɄɋɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽɓɎɍȾɍɉɛɑɒɄɑȠȜȠǣ
ʹǤȭɒɄɋɎɂɏɜɎɒɘɐɄɒɘɋɂɈɊɂɒȽɉɉɂɠɐɂɘɋȽɇɀɍɎɏɍȾəɒɘɋ
ȽȌɐɒɄɋɎɂɏɜɎɒɘɐɄɂɔȽɏɊɍɀɛɑɒɍɓɎɏɍɀɏəɊɊȽɒɍɑɀɍɋɍɒɓɎɇɈɍɠ
ɒɍɎɉɛɅɍɑɒɘɋɃɣɘɋɀɇȽɒȽɍɎɍɜȽȽɋȽɀɋɘɏɜɃɂɒȽɇ
ɂɉɚɀɖɍɓɀɇȽɒɍɋɈȽɅɍɏɇɐɊɟɒɄɑȽɋɅɂɈɒɇɈɟɒɄɒȽɑɒɘɋɎɏɍȾəɒɘɋɘɑ
ɀɂɀɍɋɟɑȽɋɘɒɚɏȽɑȾɜȽɑɎɏɍɐɁɇɍɏɜɃɂɒȽɇɊɂɁɇɍɇɈɄɒɇɈɟ
ɎɏɍɑɒɄɋɈɉȽɐɇɈɛɒɏɍɊɣɁɄɋɟɐɍǡ
ɚɉɂɀɖɍɒɘɋɎɏɍɐɈɍɊɇɐɅɚɋɒɘɋɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋǤ
ȾȌɐɂɂɌȽɇɏɂɒɇɈɚɑɎɂɏɇɎɒɣɐɂɇɑɈȽɒəɒɇɑɍɎɍɜɂɑɁɇȽɒɄɏɍɠɋɒȽɇɒȽ

ɎɂɏɇɍɏɇɐɒɇɈəɊɚɒɏȽɎɍɓɂɎɄɏɂəɃɍɓɋɒɄɋɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɀɇȽ

ɖɏɍɋɇɈɟɁɇəɐɒɄɊȽɊɂɀȽɉɠɒɂɏɍɒɍɓɂɋɟɑɚɒɍɓɑǡȽɈɍɉɍɓɅɣɋɒȽɑǡ

ɂɔɟɐɍɋɂɜɋȽɇȽɎȽɏȽɜɒɄɒɍǡɒɄɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽɎɍɓɎɏɍȾɉɚɎɂɒȽɇɐɒɄɋ

ɎȽɏəɀɏȽɔɍ͵ɒɍɓəɏɅɏɍɓǤ


ǦȠɇɁɇɈɟɒɂɏȽɀɇȽɒɄɋɎɂɏɜɎɒɘɐɄɒɘɋɅȽɋəɒɘɋɃɣɘɋɍɔɂɇɉɟɊɂɋɘɋ 

ɐɒȽɋɍɐɛɊȽɒȽɒɄɑɓɎɍɎɂɏɜɎɒɘɐɄɑȽȽɒɄɑɎȽɏȽɀɏəɔɍɓʹɒɍɓ

əɏɅɏɍɓʹǡȽɋȽɀɋɣɏɇɐɄɀɂɀɍɋɟɒɍɑȽɋɘɒɚɏȽɑȾɜȽɑɁɠɋȽɒȽɇɋȽ

ɎɏȽɀɊȽɒɍɎɍɇɄɅɂɜɀɇȽɒɍɓɑɅȽɋəɒɍɓɑɂɋɒɟɑɒɍɓɖɏɍɋɇɈɍɠ

ȫɉɛɅɍɑɃɣɘɋ



ȟɇȽɁɇɈȽɐɜȽɎɏɍɐɁɇɍɏɇɐɊɍɠɒɍɓɎɉɛɅɍɓɑɃɣɘɋɀɇȽɒȽɍɎɍɜȽȽɋȽɀɋɘɏɜɃɂɒȽɇɀɂɀɍɋɟɑȽɋɘɒɚɏȽɑȾɜȽɑǦɂɌȽɇɏɂɒɇɈɛɑɎɂɏɜɐɒȽɐɄɑɛɔɓɐɇɈɛɑȽɎɣɉɂɇȽɑ
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ȜɋɘɒɚɏȽ ȾɜȽ ɀɇȽ ɒɍ ɚɒɍɑ ɂɋɜɐɖɓɐɄɑ ɀɇȽ ɒɍ ɍɎɍɜɍ ɂɌɂɒəɃɂɒȽɇ ɒɍ
ȽɜɒɄɊȽǡ ȽɋȽɀɋɘɏɜɃɂɒȽɇ  ȽɎɍɈɉɂɇɐɒɇɈə ɀɇȽ ɒɍ ɎɉɛɅɍɑ ɒɘɋ Ƀɣɘɋ
ɎɍɓɐɔəɖɒɄɈȽɋɓɎɍɖɏɂɘɒɇɈəǣ
ȽȌɊɂɒəɒɄɋɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽɓɎɍȾɍɉɛɑɒɄɑȠȜȠɛȀɈȽɇɎɏɇɋȽɎɟȽɓɒɛɋ
ɐɒɍɖɏɍɋɇɈɟɁɇəɐɒɄɊȽȽɎɟɒɄɋͳͷɄȧȽɞɍɓɎɍɓɎɏɍɄɀɂɜɒȽɇɁɠɍɚɒɄ
ɒɍɓɚɒɍɓɑɂɋɜɐɖɓɐɄɑɀɇȽɒɍɍɎɍɜɍɓɎɍȾɉɛɅɄɈɂɒɍȽɜɒɄɊȽ
ȯɎɍɎɂɏɜɎɒɘɐɄȋȽȾȌɒɄɑɎȽɏȽɀɏəɔɍɓʹ
ȽɋɘɒɚɏȽɑȾɜȽɑɚɘɑɈȽɇɒɄɋɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽɓɎɍȾɍɉɛɑɒɄɑȠȜȠǡɐɒɄɋ
ɒɍɓəɏɅɏɍɓʹ
ɎɂɏɜɎɒɘɐɄɓɎɍɖɏɂɘɒɇɈɛɑɐɔȽɀɛɑɊɟɋɍɒɘɋɎɏɍɐȾɂȾɉɄɊɚɋɘɋ
ȋɓɎɍɖɏɂɘɒɇɈɛɐɔȽɀɛɒɘɋɃɣɘɋȌǤ
Ƀɣɘɋǡ
ȾȌɊɂɒəɒɄɋɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽɓɎɍȾɍɉɛɑɒɄɑȠȜȠɛȀɈȽɇɎɏɇɋȽɎɟȽɓɒɛɋ
ɐɒɍɖɏɍɋɇɈɟɁɇəɐɒɄɊȽȽɎɟɒɄɋͳͷɄȧȽɞɍɓɒɍɓɚɒɍɓɑɎɍɓ
ɎɏɍɄɀɂɜɒȽɇɒɍɓɚɒɍɓɑɂɋɜɐɖɓɐɄɑɀɇȽɒɍɍɎɍɜɍɓɎɍȾɉɛɅɄɈɂɒɍ
ȽɜɒɄɊȽȽɋɘɒɚɏȽɑȾɜȽɑɚɘɑɈȽɇɒɄɋɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽɓɎɍȾɍɉɛɑɒɄɑȠȜȠ
ɐɒɄɋɎɂɏɜɎɒɘɐɄɈȽɅɍɉɇɈɛɑɓɎɍɖɏɂɘɒɇɈɛɑɐɔȽɀɛɑǤ
ȜɋɘɒɚɏȽȾɜȽɀɇȽɒɍɚɒɍɑɂɋɜɐɖɓɐɄɑɀɇȽɒɍɍɎɍɜɍɂɌɂɒəɃɂɒȽɇɒɍ
ȽɜɒɄɊȽǡȽɋȽɀɋɘɏɜɃɂɒȽɇȽɎɍɈɉɂɇɐɒɇɈəɀɇȽɒɍɎɉɛɅɍɑɒɘɋɃɣɘɋ
Ɏɍɓǣ

ȽȌ ɁɄɉɣɋɂɒȽɇ ɐɒɄɋ ȠȜȠ ɀɇȽ ɒɄɋ ɍɎɍɜȽ ɂɌɂɒəɃɂɒȽɇ ɒɍ ȽɜɒɄɊȽ
ȫɂɏɜɎɒɘɐɄȋȾȌɒɄɑɎȽɏȽɀɏəɔɍɓʹɒɍɓ
ȽɋɘɒɚɏȽɑ ȾɜȽɑ ɈȽɇ ȽɎɍɊȽɈɏɠɋɅɄɈɂ ȽɎɟ ɒɄɋ ɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄ Ɋɂɒə
əɏɅɏɍɓʹ
ɒɄɋ ɓɎɍȾɍɉɛ Ƚɓɒɛɑǡ ɐɒɄɋ ɎɂɏɜɎɒɘɐɄ Ɏɍɓ Ʉ ɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽ ɚɋȽɏɌɄɑ
ȋȜɁɓɋȽɊɜȽȽɋɒɇɈȽɒəɐɒȽɐɄɑɃɘɇɈɍɠ
ɂɎɇȾɍɉɛɑɒɘɋɊɚɒɏɘɋɂɜɋȽɇɊɂɒȽɀɂɋɚɐɒɂɏɄɒɄɑɓɎɍȾɍɉɛɑɒɄɑȠȜȠǡ
ɈɂɔȽɉȽɜɍɓȌǤ
ȾȌɎɏɍɈɠɎɒɂɇȽɎɟɒɄɁɇȽɔɍɏəɊɂɒȽɌɠɒɍɓɎɉɛɅɍɓɑɃɣɘɋɎɍɓ
ɁɄɉɣɋɂɒȽɇɐɒɄɋȠȜȠɀɇȽɒɄɋɍɎɍɜȽɂɌɂɒəɃɂɒȽɇɒɍȽɜɒɄɊȽ
ȽɋɘɒɚɏȽɑȾɜȽɑɈȽɇɒɍɓɎɉɛɅɍɓɑɃɣɘɋɎɍɓɈȽɒɂɜɖɂɍɈɒɄɋɍɒɏɟɔɍɑ

ǦȠɇɁɇɈɟɒɂɏȽɀɇȽɒɄɋɎɂɏɜɎɒɘɐɄɅȽɋəɒɘɋɃɣɘɋɍɔɂɇɉɟɊɂɋɘɋ
ɐɒɄɋɈɉȽɐɇɈɛɒɏɍɊɣɁɄɋɟɐɍǡȽɋȽɀɋɣɏɇɐɄɀɂɀɍɋɟɒɍɑȽɋɘɒɚɏȽɑ
ȾɜȽɑɁɠɋȽɒȽɇɋȽɎɏȽɀɊȽɒɍɎɍɇɄɅɂɜɂɋɒɟɑɒɍɓɖɏɍɋɇɈɍɠ
ɁɇȽɐɒɛɊȽɒɍɑȽɎɟɒɄɋɚɈɁɍɐɄȽɎɟɔȽɐɄɑɉɛɗɄɑɊɚɒɏɘɋɚɘɑɒɄɋ
ɚɈɁɍɐɄȽɎɟɔȽɐɄɑəɏɐɄɑɒɘɋɊɚɒɏɘɋȽɓɒɣɋǤ



ͳǤȭɒɄɋɎɂɏɜɎɒɘɐɄɒɘɋɂɈɊɂɒȽɉɉɂɠɐɂɘɋȾɍɍɂɇɁɣɋɒɍ
ɎɉɛɅɍɑɒɘɋɃɣɘɋɀɇȽɒȽɍɎɍɜȽɁɠɋȽɒȽɇɋȽ
ȽɋȽɀɋɘɏɇɐɒɂɜɀɂɀɍɋɟɑȽɋɘɒɚɏȽɑȾɜȽɑɎɏɍɐɁɇɍɏɜɃɂɒȽɇ
ɊɂɊɄɖȽɋɍɀɏȽɔɇɈɟɚɉɂɀɖɍɐɒɍɇɖɂɜɘɋɒɍɓȪȫȭȥǡ
ɓɎɍɐɒɄɏɇɃɟɊɂɋɍȽɎɟɒɍɋɁɇɍɇɈɄɒɇɈɟɚɉɂɀɖɍɒɘɋ
ɎɏɍɐɈɍɊɇɐɅɚɋɒɘɋɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋǤ

ʹǤȭɒɄɋɎɂɏɜɎɒɘɐɄɒɘɋɂɈɊɂɒȽɉɉɂɠɐɂɘɋȽɇɀɍɎɏɍȾəɒɘɋ
ɒɍɎɉɛɅɍɑɒɘɋɃɣɘɋɀɇȽɒȽɍɎɍɜȽȽɋȽɀɋɘɏɜɃɂɒȽɇ
ɀɂɀɍɋɟɑȽɋɘɒɚɏȽɑȾɜȽɑɎɏɍɐɁɇɍɏɜɃɂɒȽɇɊɂɁɇɍɇɈɄɒɇɈɟ

ɁɇȽɐɒɛɊȽɒɍɑɎɍɓȽɏɖɜɃɂɇɂɎɒəɄɊɚɏɂɑɎɏɇɋɒɄɋɚɈɁɍɐɄȽɎɟɔȽɐɄɑ 
ɉɛɗɄɑɊɚɒɏɘɋɂɎɜɂɎɇȾɂȾȽɜɘɐɄɑɐɂɊɍɉɓɐɊɚɋɄɂɈɒɏɍɔɛɚɘɑɈȽɇɒɄɋ 
ɚɈɁɍɐɄɒɍɓɎɏȽɈɒɇɈɍɠɅȽɋəɒɘɐɄɑɈȽɇɈȽɒȽɐɒɏɍɔɛɑǡ
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ǦȭɂɀɂɀɍɋɟɑɎɍɓɂɊɎɜɎɒɂɇɐɒɇɑɓɎɍɎɂɏɇɎɒɣɐɂɇɑȋȽȾȌɈȽɇȋȾȾȌǣ
ȜɋȽɀɋɘɏɜɃɂɒȽɇȽɎɍɈɉɂɇɐɒɇɈəɒɍɎɉɛɅɍɑɒɘɋɃɣɘɋɎɍɓɓɎɛɏɖȽɋ
ɐɒɄɋɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɒɄɋɄɊɚɏȽɎɍɓɐɓɋɚȾɄɄɔɓɐɇɈɛɈȽɒȽɐɒɏɍɔɛ
ɛɒɍȽɒɠɖɄɊȽɈȽɇɎɚɅȽɋȽɋɛɍɁɄɀɛɅɄɈȽɋɐɂɂɎɂɜɀɍɓɐȽɐɔȽɀɛǤ
ȜɋȽɀɋɘɏɜɃɂɒȽɇȽɎɍɈɉɂɇɐɒɇɈəɈȽɇɊɟɋɍɀɇȽɒɍɚɒɍɑɂɋɜɐɖɓɐɄɑɈȽɒə
ɒɍɍɎɍɜɍɚɉȽȾɂɖɣɏȽɒɍɀɂɀɍɋɟɑǡɒɍɎɉɛɅɍɑɒɘɋɃɣɘɋɎɍɓ
ɓɎɛɏɖȽɋɐɒɄɋɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɒɄɋɄɊɚɏȽɀɋɘɐɒɍɎɍɜɄɐɄɑɒɄɑ



ǦȭɂɀɂɀɍɋɟɑɎɍɓɂɊɎɜɎɒɂɇɐɒɇɑɓɎɍɎɂɏɇɎɒɣɐɂɇɑȋȽȽȌɈȽɇȋȾȽȌǣ
ȜɋȽɀɋɘɏɜɃɂɒȽɇȽɎɍɈɉɂɇɐɒɇɈəɒɍɎɉɛɅɍɑɒɘɋɃɣɘɋɎɍɓɓɎɛɏɖȽɋ
ɐɒɄɋɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɒɄɋɄɊɚɏȽɎɍɓɐɓɋɚȾɄɄɔɓɐɇɈɛɈȽɒȽɐɒɏɍɔɛ
ɛɒɍȽɒɠɖɄɊȽɈȽɇȽɎɍɊȽɈɏɠɋɅɄɈȽɋȽɎɟɒɄɋɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɊɂ
ɎɣɉɄɐɄɛɐɔȽɀɛǤ

ȜɋȽɀɋɘɏɜɃɂɒȽɇȽɎɍɈɉɂɇɐɒɇɈəɒɍɎɉɛɅɍɑɒɘɋɃɣɘɋɎɍɓɓɎɛɏɖȽɋ
ɐɒɄɋɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɈȽɒəɒɄɋɓɎɍȾɍɉɛɒɄɑȠȜȠɀɇȽɒɄɋɍɎɍɜȽ
ɂɌɂɒəɃɂɒȽɇɒɍȽɜɒɄɊȽǤ





ȮɍɎɉɛɅɍɑɒɘɋɃɣɘɋɀɇȽɒȽɍɎɍɜȽɁɠɋȽɒȽɇɋȽ
ȽɋȽɀɋɘɏɇɐɒɂɜɀɂɀɍɋɟɑɂɌȽɇɏɂɒɇɈɛɑɎɂɏɜɐɒȽɐɄɑ
ɎɏɍɐɁɇɍɏɜɃɂɒȽɇɊɂɊɄɖȽɋɍɀɏȽɔɇɈɟɚɉɂɀɖɍɐɒɍɇɖɂɜɘɋ
ɒɍɓȪȫȭȥǡɓɎɍɐɒɄɏɇɃɟɊɂɋɍȽɎɟɒɍɋɁɇɍɇɈɄɒɇɈɟɚɉɂɀɖɍ
ɒɘɋɎɏɍɐɈɍɊɇɐɅɚɋɒɘɋɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋǤ 

ȮɍɎɉɛɅɍɑɒɘɋɃɣɘɋɀɇȽɒȽɍɎɍɜȽɁɠɋȽɒȽɇɋȽ
ȽɋȽɀɋɘɏɇɐɒɂɜɀɂɀɍɋɟɑȽɋɘɒɚɏȽɑȾɜȽɑɎɏɍɐɁɇɍɏɜɃɂɒȽɇ
ɊɂɊɄɖȽɋɍɀɏȽɔɇɈɟɚɉɂɀɖɍɐɒɍɇɖɂɜɘɋɒɍɓȪȫȭȥǡ
ɓɎɍɐɒɄɏɇɃɟɊɂɋɍȽɎɟɒɍɋɁɇɍɇɈɄɒɇɈɟɚɉɂɀɖɍɒɘɋ
ɎɏɍɐɈɍɊɇɐɅɚɋɒɘɋɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋǤ

ɚɉɂɀɖɍɎɏɍɐɈɍɊɇɐɅɚɋɒɘɋɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋǤ
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ȫɂɏɜɎɒɘɐɄȋɀȌɒɄɑɎȽɏȽɀɏəɔɍɓ͵ɒɍɓ
əɏɅɏɍɓʹ
ȋȽɎȽɉɉɍɒɏɜɘɐɄȌǤ

ȫɂɏɇɎɒɣɐɂɇɑȋȽȌɈȽɇȋȾȌɒɄɑɎȽɏȽɀɏəɔɍɓ
͵ɒɍɓəɏɅɏɍɓʹ
ȋɐɄɊȽɋɒɇɈɛɃɄɊɇəɐɒɄɋɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄ
ɉɟɀɘɔɓɐɇɈɛɑɈȽɒȽɐɒɏɍɔɛɑɛ
ȽɒɓɖɛɊȽɒɍɑȌǤ

ȫɂɏɜɎɒɘɐɄȋɀȌɒɄɑɎȽɏȽɀɏəɔɍɓʹɒɍɓ
əɏɅɏɍɓʹ
ȋɅəɋȽɒɍɑɛɊȽɈɏɍɖɏɟɋɇȽȽɋɇɈȽɋɟɒɄɒȽ
ɁɇɈȽɇɍɠɖɍɓȌǤ

ȥȽɒǯɂɌȽɜɏɂɐɄɂɜɋȽɇɁɓɋȽɒɛɄɚɀɈɏɇɐɄȽɋɘɒɚɏȽɑȾɜȽɑɐɒɄɋ
ɎɂɏɜɎɒɘɐɄɚɋȽɏɌɄɑɂɎɇȾɍɉɛɑɒɘɋɊɚɒɏɘɋɎɏɇɋȽɎɟɒɄɋȠȜȠɐɒɍ
ɖɏɍɋɇɈɟɁɇəɐɒɄɊȽȽɎɟɒɄɋͳͷɄȧȽɞɍɓɎɍɓɎɏɍɄɀɂɜɒȽɇɁɠɍɚɒɄɒɍɓ
ɚɒɍɓɑɂɋɜɐɖɓɐɄɑɀɇȽɒɍɍɎɍɜɍɓɎɍȾɉɛɅɄɈɂɒɍȽɜɒɄɊȽȽɋɘɒɚɏȽɑ
ȾɜȽɑɚɘɑɈȽɇɒɄɋɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽɓɎɍȾɍɉɛɑɒɄɑȠȜȠǡɐɂɂɌȽɇɏɂɒɇɈɚɑ
ɎɂɏɇɎɒɣɐɂɇɑɈȽɒəɒɇɑɍɎɍɜɂɑɁɇȽɒɄɏɍɠɋɒȽɇɒȽɎɂɏɇɍɏɇɐɒɇɈəɊɚɒɏȽ
ɎɍɓɂɎɄɏɂəɃɍɓɋɒɄɋɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɀɇȽɖɏɍɋɇɈɟɁɇəɐɒɄɊȽ
ɊɂɀȽɉɠɒɂɏɍɒɍɓɂɋɟɑɚɒɍɓɑǡȽɈɍɉɍɓɅɣɋɒȽɑǡɂɔɟɐɍɋɂɜɋȽɇ
ȽɎȽɏȽɜɒɄɒɍǡɒɄɁɇȽɁɇɈȽɐɜȽɎɍɓɎɏɍȾɉɚɎɂɒȽɇɐɒɄɋɎȽɏəɀɏȽɔɍ͵
ɒɍɓəɏɅɏɍɓǤ



ɒɄɋɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽɚɋȽɏɌɄɑɂɎɇȾɍɉɛɑɒɘɋɊɚɒɏɘɋǡɐɒɄɋɎɂɏɜɎɒɘɐɄ
ɎɍɓȽɓɒɛɂɜɋȽɇɎɏɍɀɂɋɚɐɒɂɏɄɒɄɑɓɎɍȾɍɉɛɑɒɄɑȠȜȠɈȽɇ
ɐɓɀɈɂɈɏɇɊɚɋȽɂɋɒɍɎɜɃɂɒȽɇɂɋɒɟɑɒɍɓɁɇȽɐɒɛɊȽɒɍɑɊɂɒȽɌɠͳͷɄɑ
ȧȽɞɍɓɒɍɓɚɒɍɓɑɎɍɓɎɏɍɄɀɂɜɒȽɇɒɍɓɚɒɍɓɑɂɋɜɐɖɓɐɄɑɈȽɇ
ɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽɑɓɎɍȾɍɉɛɑɒɄɑȠȜȠǤ
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ȫɂɏɇɎɒɣɐɂɇɑɒɍɓəɏɅɏɍɓ͵
ȋɔɓɐɇɈɛȽɎɣɉɂɇȽȌǤ

ȜɋȽɀɋɘɏɜɃɂɒȽɇȽɎɍɈɉɂɇɐɒɇɈəɒɍɎɉɛɅɍɑɒɘɋɃɣɘɋɎɍɓɚɖɍɓɋ
ȽɎɍɊȽɈɏɓɋɅɂɜȽɎɟɒɄɋɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɂɋɒɟɑɒɍɓɚɒɍɓɑɂɋɜɐɖɓɐɄɑ
ɀɇȽɒɍɍɎɍɜɍɂɌɂɒəɃɂɒȽɇɒɍȽɜɒɄɊȽǤ

ȫɂɏɇɎɒɣɐɂɇɑɒɄɑɎȽɏȽɀɏəɔɍɓͶɒɍɓ
əɏɅɏɍɓʹǤ
ȋɐɓɋɁɂɁɂɊɚɋɂɑɂɋɇɐɖɠɐɂɇɑɈȽɇȧȨȜȌǤ




ͳǤȭɒɄɋɎɂɏɜɎɒɘɐɄɒɘɋɂɈɊɂɒȽɉɉɂɠɐɂɘɋȾɍɍɂɇɁɣɋɒɍ
ɎɉɛɅɍɑɒɘɋɃɣɘɋɀɇȽɒȽɍɎɍɜȽɁɠɋȽɒȽɇɋȽ
ȽɋȽɀɋɘɏɇɐɒɂɜɀɂɀɍɋɟɑɔɓɐɇɈɛɑȽɎɣɉɂɇȽɑ
ɎɏɍɐɁɇɍɏɜɃɂɒȽɇɊɂɊɄɖȽɋɍɀɏȽɔɇɈɟɚɉɂɀɖɍɐɒɍɇɖɂɜɘɋ
ȞɇȽɒɍɚɒɍɑɂɋɜɐɖɓɐɄɑɀɇȽɒɍɍɎɍɜɍɂɌɂɒəɃɂɒȽɇɒɍȽɜɒɄɊȽǡ
ȽɋȽɀɋɘɏɜɃɂɒȽɇȽɎɍɈɉɂɇɐɒɇɈəɒɍɎɉɛɅɍɑɒɘɋɃɣɘɋɎɍɓɁɄɉɣɋɂɒȽɇ ȪȫȭȥǡɓɎɍɐɒɄɏɇɃɟɊɂɋɍȽɎɟɒɍɋɁɇɍɇɈɄɒɇɈɟɚɉɂɀɖɍɒɘɋ
ɐɒɄɋȠȜȠɈȽɇɐɒɄɐɓɋɚɖɂɇȽȽɎɍɊȽɈɏɠɋɂɒȽɇȽɎɟɒɄɋɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄ ɎɏɍɐɈɍɊɇɐɅɚɋɒɘɋɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋǤ

ɉɟɀɘɔɓɐɇɈɍɠɎɂɏɇɐɒȽɒɇɈɍɠɛȽɎɍɈɒəɒȽɇɊɂɒəȽɎɟɒɄɋɓɎɍȾɍɉɛ
ʹǤȭɒɄɋɎɂɏɜɎɒɘɐɄɒɘɋɂɈɊɂɒȽɉɉɂɠɐɂɘɋȽɇɀɍɎɏɍȾəɒɘɋ
ɒɄɑȠȜȠɈȽɇɍɊɍɜɘɑȽɎɍɊȽɈɏɠɋɂɒȽɇȽɎɟɒɄɋɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄǤ
ɒɍɎɉɛɅɍɑɒɘɋɃɣɘɋɀɇȽɒȽɍɎɍɜȽɁɠɋȽɒȽɇɋȽ
ȽɋȽɀɋɘɏɇɐɒɂɜɀɂɀɍɋɟɑɔɓɐɇɈɛɑȽɎɣɉɂɇȽɑ
ɎɏɍɐɁɇɍɏɜɃɂɒȽɇɊɂɁɇɍɇɈɄɒɇɈɟɚɉɂɀɖɍɒɘɋ
ɎɏɍɐɈɍɊɇɐɅɚɋɒɘɋɁɇɈȽɇɍɉɍɀɄɒɇɈɣɋǤ

ȽɎɟɔȽɐɄɑȽɎȽɉɉɍɒɏɜɘɐɄɑǤ
ȜɋȽɀɋɘɏɜɃɂɒȽɇȽɎɍɈɉɂɇɐɒɇɈəɒɍɎɉɛɅɍɑɒɘɋɃɣɘɋɎɍɓɓɎɛɏɖȽɋ
ɐɒɄɋɂɈɊɂɒəɉɉɂɓɐɄɊɜȽɄɊɚɏȽɎɏɇɋȽɎɟɒɄɋɄɊɂɏɍɊɄɋɜȽɒɍɓ
ɐɓɊȾəɋɒɍɑǤ

ȫɂɏɜɎɒɘɐɄȋɁȌɒɄɑɎȽɏȽɀɏəɔɍɓ͵ɒɍɓ
əɏɅɏɍɓʹ
ȋɈɉɍɎɛȌǤ
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Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις
Γεγονότα ανωτέρας βίας που έλαβαν χώρα πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και δύναται να
αναγνωριστούν με βάση τα προβλεπόμενα σε αυτή, υποβάλλονται υποχρεωτικά εκ νέου ηλεκτρονικά, έως τη λήξη
υποβολής των ΕΑΕ2019.
Άρθρο 11
Ισχύς - Δημοσίευση
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2019
Ο Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

Η Υφυπουργός
ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.
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