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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 937
Πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου στη μεταφορά καυσίμων στα
νησιά για το έτος 2019.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με υποχρεωτική την ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ’’ και άλλες διατάξεις»
(Α' 112),
β) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την εφαρμογή
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 352 της 24.12.2013),
γ) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143),
δ) του άρθρου 13 του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020,
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/2017 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012
(ΕΕ L 156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση
του ν. 3413/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις» (Α' 265),
ε) του ν. 4538/2018 «Μέτρα για την προώθηση των
θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις»
(Α' 85),
στ) του ν. 4551/2018 «Μηχανισμός Εφαρμογής, Κρατική Εποπτεία και Γενικοί Όροι Υλοποίησης του Μεταφορικού Ισοδύναμου (Μ.Ι.) και άλλες διατάξεις» (Α' 116), όπως
τροποποιήθηκε με το αρ. 29 του ν. 4585/2018 (Α' 216),
ζ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α' 98),
η) του π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε
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με το π.δ. 50/2010 (Α' 89) «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009»
(Α' 89),
θ) του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και
θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114),
ι) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 116),
ια) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 210),
ιβ) της με αριθμ. Υ173/4-11-2016 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών» (Β' 3610),
ιγ) του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
Υπουργείων .... » (Α' 208) και του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181),
ιδ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 192),
ιε) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α' 26),
ιστ) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 160),
ιζ) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 46274/
26-09-2014 «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών
του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων» (Β' 2573),
ιη) την με Α.Π. 91589/3-9-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Σ. Γιαννακίδη (τ.Β' 3814/
4-9-2018),
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ιθ) της Υ64/13-9-2018 απόφασης του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριο Σαντορινιό» (Β' 3986),
κ) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας
και Ανάπτυξης και Οικονομικών 140248/24-12-2018
«Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με
τη λήξη του οικονομικού έτους 2018, χρηματοδότηση
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2019
και ρύθμιση σχετικών θεμάτων» (Β' 5901),
κα) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας
και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αρ. 4111.08/4503/3.12.2018 «Καθορισμός του ποσού που καταβάλλεται για το μέτρο του
Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2019» (Β' 5700),
κβ) της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αρ. 2494/10-07-2018 «Ορισμός
φορέων διαχείρισης του Έργου "Μέτρα για τη μείωση
των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, τη συγκράτηση
και τη συνοχή του πληθυσμού στα νησιά" στο σκέλος
των επιχειρήσεων» (Β' 2985),
κγ) της αριθμ. Υ59/05-09-2018 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αστέριο Πιτσιόρλα»
(Β' 3818).
2. Την κατάργηση του υπολόγου - φυσικού προσώπου
και για το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ 31 του
ν. 4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 129).
3. Το με αριθμ. 2812.7/4667/2019/21.1.2019 εισηγητικό σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.
4. Το με αριθμ. ΓΝ 005/19 - Απόψεις για το σχέδιο
κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) περί της πιλοτικής
εφαρμογής του μέτρου Μεταφορικού Ισοδύναμου στη
μεταφορά καυσίμων στα νησιά σημείωμα της Κεντρικής
Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτές προκαλείται
δαπάνη ύψους 6.000.000 €, τα οποία περιλαμβάνονται
στα 156.000.000 € που προβλέφθηκαν ως δαπάνη για
την εφαρμογή του έργου του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2019 (κοινή υπουργική απόφαση
4111.08/4503/3.12.2018 ΦΕΚ Β' 5700/18.12.2018). Το
ποσό αυτό εντάσσεται στη δαπάνη για το έργο «ΜΕΤΡΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ», με κωδικό 2018ΣΕΟ3300006, βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση της ΣΑΕ 33 του Π.Δ.Ε.
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Ειδικός Φορέας Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 2018 (Α.Δ.Α.:ΨΩΙ9465ΧΙ8-ΣΡΙ), προκειμένου να τύχει χρηματοδότησης από το εθνικό σκέλος του
Π.Δ.Ε., με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 570.000.000
ευρώ, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού
Ισοδύναμου στην μεταφορά καυσίμων
Το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για την μεταφορά απλής αμόλυβδης βενζίνης (95 οκτ.) και Diesel
κίνησης εφαρμόζεται πιλοτικά από 1 Ιανουαρίου 2019
έως 30 Ιουνίου 2019 στα νησιά Αγαθονήσι, Αγιο Ευστράτιο, Αλόννησο, Αμοργό, Ανάφη, Αντίπαρο, Αστυπάλαια,
Ίο, Ικαρία, Κάρπαθο, Κάσο, Κέα, Κίμωλο, Κύθηρα, Κύθνο,
Λειψούς, Λέρο, Μεγίστη, Μήλο, Νίσυρο, Πάτμο, Σαμοθράκη, Σέριφο, Σίκινο, Σίφνο, Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο,
Σύμη, Τήλο, Φολέγανδρο, Φούρνους, Χάλκη και Ψαρά.
Σκοπός του μέτρου είναι η αντιστάθμιση του αυξημένου
κόστους της θαλάσσιας μεταφοράς καυσίμων στα νησιά
σε σχέση με την αντίστοιχη χερσαία.
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται α) οι παράγοντες και ο τύπος υπολογισμού του Α.ΝΗ.ΚΟ. για τη
μεταφορά υγρών καυσίμων από την ηπειρωτική Ελλάδα στα νησιά, β) το είδος των υγρών καυσίμων που
εντάσσεται στο μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου,
γ) η διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δ) η διαδικασία επιβολής και
βεβαίωσης του προστίμου του άρθρου 3 παράγραφος 3
του ν. 4551/2018 (Α' 116) όπως τροποποιήθηκε με το άρ.
29 του ν. 4585/2018 (Α' 216), ε) ο χρόνος έναρξης της
πλήρους εφαρμογής του μέτρου.
Άρθρο 2
Παράγοντες υπολογισμού αντισταθμίσματος
κόστους μεταφοράς καυσίμων στα νησιά
Οι παράγοντες που λογίζονται υπόψη τόσο για τον
υπολογισμό του Α.ΝΗ.ΚΟ.
1. Η διαφορά τιμής χονδρικής πώλησης μεταξύ του
ν. Αττικής και κάθε άλλου νησιωτικού Νομού της χώρας.
2. Το κόστος μεταφοράς εντός του νησιωτικού Νομού.
3. Η μεσοσταθμική τιμή χονδρικής πώλησης στο νησιωτικό Νομό προ Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
4. Η μεσοσταθμική τιμή χονδρικής πώλησης στο
Ν. Αττικής προ ΦΠΑ.
5. Ο αριθμός των εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων που υφίσταται σε κάθε νησί, όπως προκύπτει από τα
στοιχεία που τηρούνται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις
Ανάπτυξης.
6. Ο αριθμός των πρατηρίων που υφίσταται σε κάθε
νησί, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται
στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Ανάπτυξης και επικαιροποιείται ανά φάση πληρωμής.
7. Ο βαθμός απομάκρυνσης κάποιου νησιού από κεντρική/περιφερειακή εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων.
Ο τρόπος υπολογισμού επιδότησης αναφέρεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.
Άρθρο 3
Δικαιούχοι Α.ΝΗ.ΚΟ.
Προκειμένου να είναι δικαιούχος του Α.ΝΗ.ΚΟ για την
μεταφορά καυσίμων μια επιχείρηση πρέπει:
1. Να έχει έδρα σε νησί που βρίσκεται στο γεωγραφικό
πεδίο του Μέτρου/Επιλέξιμα Νησιά όπως αναφέρονται
στο άρ. 1 της παρούσας απόφασης.
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2. Να έχει δηλώσει ως Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας
(ΚΑΔ) έναν τουλάχιστον από τους αναφερόμενους στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
3. Να έχει συμπληρώσει και υποβάλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που
έχει λάβει την τελευταία τριετία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Κανονισμού 1407/2013 όπως
εμφανίζεται στο παράρτημα III της εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση (βάσει του άρθρου 6.2 του Κανονισμού).
Οι επιχειρήσεις καθίστανται ως δικαιούχοι μέσω ελέγχου επιλεξιμότητάς τους που αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ) μέσω
του Πληροφοριακού Συστήματος του Μεταφορικού
Ισοδύναμου. Με την ολοκλήρωση της επιλεξιμότητάς
τους, λαμβάνουν τον Μοναδικό Αριθμό Νησιωτικής Επιχείρησης (Μ.Α.Ν./Ε) κατά τη διαδικασία του άρ. 5 του
ν. 4551/2018.
Άρθρο 4
Ποσό επιδότησης
Οι δικαιούχοι επιδοτούνται νια τη μεταφορά υγρών
καυσίμων στα επιλέξιμα νησιά της χώρας ανάλογα με
το εάν σε κάθε ένα από τα νησιά αυτά υπάρχουν εγκατεστημένες μονάδες αποθήκευσης απλής αμόλυβδης
(95 οκτ.) και diesel κίνησης, με τα κάτωθι ποσά:
α.1) 0,13 ευρώ ανά λίτρο προϊόντος για όσες ποσότητες απλής αμόλυβδης (95 οκτ.) μεταφέρονται σε νησιά
που δεν διαθέτουν τουλάχιστον μία μόνιμη εγκατάσταση
αποθήκευσης ανά επιδοτούμενο είδος.
α.2) 0,06 ευρώ ανά λίτρο προϊόντος για όσες ποσότητες απλής αμόλυβδης (95 οκτ.), μεταφέρονται σε νησιά,
τα οποία διαθέτουν τουλάχιστον μία μόνιμη εγκατάσταση αποθήκευσης ανά επιδοτούμενο είδος.
β.1) 0,13 ευρώ ανά λίτρο προϊόντος για όσες ποσότητες diesel κίνησης μεταφέρονται σε νησιά που δεν
διαθέτουν τουλάχιστον μία μόνιμη εγκατάσταση αποθήκευσης ανά επιδοτούμενο είδος.
β.2) 0,05 ευρώ ανά λίτρο προϊόντος για όσες ποσότητες diesel κίνησης μεταφέρονται σε νησιά που διαθέτουν
τουλάχιστον μία μόνιμη εγκατάσταση αποθήκευσης ανά
επιδοτούμενο είδος.
Άρθρο 5
Επιλέξιμες Δαπάνες
1. Επιλέξιμες δαπάνες για τη καταβολή Α.ΝΗ.ΚΟ. ορίζονται όλες οι δαπάνες μεταφοράς υγρών καυσίμων των
κατηγοριών οι οποίες τεκμηριώνονται με όλα τα νόμιμα
παραστατικά πώλησης (Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής)
των προαναφερθέντων κατηγοριών υγρών καυσίμων
που εκδίδουν οι εταιρείες εμπορίας για λογαριασμό των
πρατηρίων.
2. Σε κάθε τιμολόγιο θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται:
(α) η επωνυμία και τα στοιχεία του αποστολέα και παραλήπτη (ΑΦΜ, διεύθυνση, έδρα),
(β) ο τόπος φόρτωσης και προορισμού,
(γ) η ημερομηνία έκδοσης παραστατικού,
(δ) η ποσότητα και το είδος του υγρού καυσίμου και
(ε) η συνολική αξία πληρωμής.
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3. Η διάρκεια επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται από
01/01/2019 έως 31/12/2019 για το έτος 2019, σύμφωνα
με την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών τιμολόγησης.
4. Για κάθε επόμενο έτος (2020, 2021) η διάρκεια επιλεξιμότητας δαπανών, σύμφωνα με την ημερομηνία
έκδοσης των παραστατικών τιμολόγησης ορίζεται από
01/01 έως 31/12.
Άρθρο 6
Διαδικασία πληρωμών
και απαραίτητα δικαιολογητικά
1. Οι δικαιούχοι εγγράφονται στη δράση μέσω του
πληροφοριακού συστήματος το οποίο ελέγχει την επιλεξιμότητα τους διασταυρώνοντας τα στοιχεία μητρώου
τους από τη βάση δεδομένων taxisnet.
2. Οι δικαιούχοι που έχουν καταστεί επιλέξιμοι λαμβάνουν Μοναδικό Αριθμό Νησιωτικής Επιχείρησης από το
πληροφοριακό σύστημα.
3. Οι δικαιούχοι οφείλουν να καταχωρήσουν στο πληροφοριακό σύστημα τα απαραίτητα στοιχεία τιμολογίου
που αποδεικνύουν το κόστος μεταφοράς καυσίμων που
κατέβαλαν. Τα στοιχεία αυτά είναι:
1. - Μηνιαία μηχανογραφική κατάσταση για κάθε
κατηγορία επιδότησης των ποσοτήτων των διακινούμενων πετρελαιοειδών προϊόντων απλής αμόλυβδης (95
οκτ.) και diesel κίνησης στην οποία θα περιλαμβάνονται
αναλυτικά οι ποσότητες πετρελαιοειδών προϊόντων κατ'
είδος.
2. - Αριθμοί των Τιμολογίων και των Δελτίων Αποστολής που συνοδεύουν την παράδοση κάθε επιμέρους
ποσότητας υγρών καυσίμων. Σε κάθε τιμολόγιο θα αναγράφεται η ημερομηνία παράδοσης, ο τόπος παράδοσης
και ο παραλήπτης.
3. - Ο τόπος φόρτωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων ανεξάρτητα από το αν η φόρτωση έγινε από χερσαία ή νησιωτική εγκατάσταση.
4. - Υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης στη\ οποία δεσμεύονται να εμπορεύονται τα προϊόντα σε τέτοιες τιμές, ώστε
λαμβάνονται υπόψη τα εμπορικά περιθώρια νόμιμου
κέρδους, το χορηγούμενο πλεονέκτημα ve αντανακλάται
στον τελικό καταναλωτή.
4. Οι δικαιούχοι, έχοντας καταχωρήσει τα απαραίτητα
στοιχεία, γνωρίζουν το ποσό επιδότησης τουι και μπορούν να υποβάλουν αίτημα καταβολής Α.ΝΗ.ΚΟ.
5. Η ΓΓΑΙΝΠ με την μηνιαία αναλυτική μηχανογραφική
κατάσταση δικαιούχων ΑΝΗΚΟ για τιι ποσότητες των
υγρών καυσίμων, συγκεντρώνει τα στοιχεία σε ενιαίο
κατάλογο και εκδίδε απόφαση διάθεσης πίστωσης από
την αντίστοιχη Σ.Α.Ε./Εργο του Προγράμματος Δημοσίω\ Επενδύσεων (Π.Δ.Ε), αιτούμενη στη Διεύθυνση
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείοι Οικονομίας και
Ανάπτυξης αντίστοιχη χρηματοδότηση μέσω του epde.
6. Στη συνέχεια, εκδίδεται η εντολή πληρωμής και με
ηλεκτρονική εντολή πληρωμής (eps) μέσω τοι epde προς
την Τράπεζα της Ελλάδας, καταβάλεται το Α.ΝΗ.ΚΟ. πιστώνοντας τον τραπεζικό λογαριασμό που αντιστοιχεί
στο IBAN που έχει δηλώσει ο αιτών κατά την υποβολή
της αίτησης.
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7. Κατά την πιλοτική εφαρμογή του μέτρου οι δικαιούχοι που θα δηλώσουν υπεύθυνα ότι δε\ μπορούν να
εκτελέσουν τις απαιτούμενες ενέργειες μέσω πληροφοριακού συστήματος, μπορού\ να αποστείλουν αντίγραφα των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως και τα
έντυπα συμμετοχής χρηματοδότησης και Υ/Δ σώρευσης
που παρατίθενται στο παραρτήματα III και IV σε κλειστό
φάκελο προς τη ΓΓΑΙΝΠ στη ταχυδρομική διεύθυνση
Μικράς Ασίας 2, Μυτιλήνη 81100.
Άρθρο 7
Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου Εφαρμογής του Μέτρου
1. Αρμόδια αρχή για την τιμοληψία ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
(ΓΓΕΠΚ). Η ΓΓΕΠΚ αναλαμβάνει να παρακολουθεί τις μεταβολές στις τιμές πώλησης καυσίμων καταναλωτή και
να ελέγχει την επίδραση του Α.ΝΗ.ΚΟ. σε αυτές.
2. Το παρατηρητήριο τιμών της ΓΓΕΠΚ παρέχει στη
ΓΓΑΙΝΠ τα στοιχεία τόσο για τις τιμές πώλησης πριν όσο
και μετά την επιδότηση. Η επίδραση ελέγχεται από την
ημέρα της πληρωμής μέχρι την ημέρα του επόμενου
ανεφοδιασμού και προκύπτει από τη διαφορά της διορθωμένης τιμής από την Αττική (χωρίς ΦΠΑ).
3. Η διορθωμένη τιμή είναι η τιμή που προκύπτει μετά
από τη λήψη της επιδότησης και ορίζεται ως η διαφορά
της λιανικής τιμής πώλησης (χωρίς ΦΠΑ) από το συνολικό ποσό επιδότησης που λαμβάνει ο πρατηριούχος
ανά λίτρο καυσίμου.
4. Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο των δικαιολογητικών
ορίζεται η ΓΓΑΙΝΠ.
5. Η ΓΓΑΙΝΠ αναλαμβάνει την πληρωμή των δικαιούχων, των οποίων οι δαπάνες έχουν εγκριθεί.
6. Η ΓΓΑΙΝΠ είναι υπεύθυνη τήρησης αρχείων που αφορούν το σχεδιαζόμενο μέτρο για 10 (δέκα) οικονομικά
έτη μετά από την ημερομηνία χορήγησης της τελευταίας
μεμονωμένης ενίσχυσης. Εφόσον δεν υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις, τα στοιχεία αυτά ανωνυμοποιούνται μετά την παρέλευση τριετίας.
7. Η ΓΓΑΙΝΠ ορίζεται υπεύθυνη για την ενημέρωση του
Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης της ΕΥΚΕ για τις
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που χορηγήθηκαν.
8. Η ΓΓΑΙΝΠ αναλαμβάνει την ευθύνη για την αναγραφή του χορηγούμενου ποσού ενίσχυσης σε κάθε μεμονωμένη απόφαση χορήγησης που θα εκδοθεί βάσει του
παρόντος καθεστώτος.
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Άρθρο 8
Όροι ορθής εφαρμογής του Μέτρου
1. Οι δικαιούχοι οφείλουν να γνωστοποιούν μέσω
αυτοκόλλητης σήμανσης στην είσοδο του πρατηρίου
τους τη συμμετοχή τους στη δράση μέσω της κάρτας
«Μ.Α.Ν./Ε» που εκδίδει το πληροφοριακό σύστημα της
ΓΓΑΙΝΠ.
2. Οι δικαιούχοι οφείλουν να κοινοποιούν στις αρμόδιες αρχές όλα τα παραστατικά και τα στοιχεία ελέγχου
μεταφορικού κόστους καυσίμων που απαιτούνται.
3. Οι δικαιούχοι οφείλουν να αποδεχτούν και να εφαρμόσουν τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων που απαιτούνται για τη καταβολή Α.ΝΗ.ΚΟ. και αναγράφονται
στην υπεύθυνη δήλωση κανονισμού de minimis που
παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III.
4. Οι δικαιούχοι οφείλουν να συμμετέχουν παράλληλα
με τη παρούσα δράση στο Σύστημα Ελέγχου Εισροών Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων του ν. 3054/2002
(Α' 230), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και να
έχουν κωδικούς εισόδου στο σύστημα του Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων.
5. Οι δικαιούχοι οφείλουν να αξιοποιούν το Α.ΝΗ.ΚΟ.
μόνο για τα καύσιμα που προορίζονται για λιανική πώληση.
Άρθρο 9
Κυρώσεις
Όταν, κατά τη διενέργεια όλων των προβλεπόμενων
από τα άρθρα 7 και 8 της παρούσας, ελέγχων διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δεν έχει μειώσει την τιμή της λιανικής πώλησης καυσίμου αντιστοίχως με το δικαιούμενο
ποσό, βάσει του ελέγχου που περιγράφεται στο 7.2.
η ΓΓΑΙΝΠ:
Α) Διακόπτει την καταβολή Α.ΝΗ.ΚΟ. ή σε περίπτωση
που έχει καταβληθεί, ζητά ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, αφού καλέσει τον ενδιαφερόμενο να διατυπώσει εντός εύλογης προθεσμίας έγγραφες παρατηρήσεις
και συμπληρωματικά στοιχεία.
Β) Σε περίπτωση διαπίστωσης της παραπάνω παράβασης για δεύτερη φορά, ο δικαιούχος αποκλείεται από το
καθεστώς έκδοσης M.A.N. - Επιχείρησης για το επόμενο
έτος από αυτό, εντός του οποίου διαπιστώθηκε η δεύτερη παράβαση.

Τεύχος Β’ 1094/02.04.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

13567

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻ
ȵʋɿʄɹʇɿʅʉɿȾʘɷɿʃʉʀȰʌɿɽʅʉʀȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ

ϰϳϯϬϴϭϬϭ͗ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉ;ʋʌɲʏɼʌɿʉͿɴɸʆɺʀʆɻʎʃɲɿʋɸʏʌɸʄɲʀʉʐʃʀʆɻʍɻʎ



ϰϲϳϭϭϮϬϭ͗ɍʉʆɷʌɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉ;ʋʌɲʏɼʌɿʉͿɴɸʆɺʀʆɻʎʃɲɿʋɸʏʌɸʄɲʀʉʐʃʀʆɻʍɻʎ


ϰϲϳϭϭϮϬϱ͗ɍʉʆɷʌɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʋɸʏʌɸʄɲʀʉʐɶɿɲʃɿʆɻʏɼʌɸʎ;ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆɲʐʏʙʆʏʘʆʍʃɲʔʙʆͿ
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Ɉʌʊʋʉʎʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʏʉʐʋʉʍʉʑɸʋɿɷʊʏɻʍɻʎ
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ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿɲʆʏɿʍʏʌʊʔʘʎɲʆɳʄʉɶɲ ʍɸ ʍʖɹʍɻʅɸʏʉ ʋʄɼɽʉʎʏʘʆʋʌɲʏɻʌʀʘʆ ʍɸ ʃɳɽɸʆɻʍʀ͘Ƀʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎŝ ʋɲʀʌʆɸɿʅɸɶɲʄʑʏɸʌɸʎ
ʏɿʅɹʎ ʊʍʉ ʄɿɶʊʏɸʌɲ ʋʌɲʏɼʌɿɲ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʍʏʉ ʆɻʍʀ ʃɲɿ ɲʆʏʀʍʏʌʉʔɲ͘ ɀɸ ʏɻ ʅɹɽʉɷʉ ɲʐʏɼ ɸʆɿʍʖʑʉʆʏɲɿ ʏɲ ʅɿʃʌʊʏɸʌɲ ʆɻʍɿɳ ʋʉʐ
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ʄɿɶʊʏɸʌʉɹʆʏʉʆʉ͘
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ȰɆȻȺɀɃɇ
ɅɆȰɈȸɆȻɏɁ
ϭɹʘʎϮ
ϯɹʘʎϱ
ϲɹʘʎϭϬ
ϭϭɹʘʎϭϱ
ϭϲɹʘʎϮϬ
ϮϬʃɲɿɳʆʘ

ɇɉɁɈȵȿȵɇɈȸɇ
ɁȸɇȻɏɈȻȾɃɈȸɈȰɇ;ŝͿ
ϭ͕ϱ
ϭ͕ϰ
ϭ͕ϯ
ϭ͕Ϯ
ϭ͕ϭ
ϭ
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;ɷͿȸɸʋɿɷʊʏɻʍɻɸʋʉʅɹʆʘʎɲʆɳʄʀʏʌʉ;ɅŝũͿʋʉʐʄɲʅɴɳʆʉʐʆʉɿʋʌɲʏɻʌɿʉʑʖʉɿʆɻʍɿʉʑʏʉʐŝɶɿɲʏʉʋʌʉʁʊʆũʋʉʐʋʘʄʉʑʆɲʆɳʄʉɶɲʅɸʏʉ
ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼ ʆɻʍɿʘʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ŝ ʃɲɿ ʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ɸʋɿɷʊʏɻʍɻʎ ^ŝũ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɲʆɼʃʉʐʆ ɴɳʍɻ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ ;ɶͿ͕ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʘʎ ʏʉ
ɶɿʆʊʅɸʆʉ͗

ɅŝũсŝΎ^ŝũ

;ɸͿȸɷɿʉʌɽʘʅɹʆɻʏɿʅɼʄɿɲʆɿʃɼʎʋʌʉɌɅȰʍʏʉʆɻʍʀŝɶɿɲʏʉʋʌʉʁʊʆũʉʌʀɺɸʏɲɿʘʎɻʏɿʅɼʄɿɲʆɿʃɼʎWŝũɲʔʉʑɲʔɲɿʌɸɽɸʀɻʏɿʅɼɸʋɿɷʊʏɻʍɻʎ
Ʌŝũʋʉʐʄɲʅɴɳʆɸɿʉʋʌɲʏɻʌɿʉʑʖʉʎʃɲɿɻʉʋʉʀɲɽɲɿʍʉʑʏɲɿʅɸʏɻɷɿɲʔʉʌɳ͗

ŝũсWŝũͲɅŝũ


;ʍʏͿɉʋʉʄʉɶʀɺʉʐʅɸʏʉɸʏɼʍɿʉʃʊʍʏʉʎɸʋɿɷʊʏɻʍɻʎʊʄʘʆʏʘʆʋʌɲʏɻʌʀʘʆʍɸʃɳɽɸʆɻʍʀ;ȲͿ͕ʘʎʏʉɳɽʌʉɿʍʅɲʏʉʐɶɿʆʉʅɹʆʉʐʏɻʎɸʋɿɷʊʏɻʍɻʎ
ɅŝũɸʋʀʏɻʆʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻȾŝũɶɿɲʃɳɽɸʋʌʉʁʊʆũ͕ɷɻʄɲɷɼ͕

Ȳсɇ;ɅŝũΎ<ŝũͿ͕



;ɺͿɉʋʉʄʉɶʀɺʉʐʅɸʏʉɸʏɼʍɿʉʋʉʍʊɸʋɿɷʊʏɻʍɻʎʋʉʐɽɲʄɳɴɸɿʃɳɽɸʋʌɲʏɼʌɿʉ;ȵŝͿ͕ɷɿɲɿʌʙʆʏɲʎʏʉʃʊʍʏʉʎɸʋɿɷʊʏɻʍɻʎʅɸʏʉʆɲʌɿɽʅʊʏʘʆ
ʋʌɲʏɻʌʀʘʆEʃɳɽɸʆɻʍɿʉʑ͕ʘʎɸʇɼʎ͗

ȵс;ȲͬEŝͿ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻȻȻ
ɉɅȵɉȺɉɁȸȴȸȿɏɇȸɇɍȵɈȻȾȰɀȵɈɃɁȵȿȵȳɍɃɈɏɁȵɁȻɇɍɉɇȵɏɁȸɇɇɃɁɃɇɇȸɀȰɇȻȰɇ;D/E/D/^Ϳ





ɉɅȵɉȺɉɁȸȴȸȿɏɇȸ
;ɳʌɽʌʉϴɁ͘ϭϱϵϵͬϭϵϴϲͿ



ɇɍȵɈȻȾȰɀȵɈɃɁȵȿȵȳɍɃɈɏɁȵɁȻɇɍɉɇȵɏɁȸɇɇɃɁɃɇɇȸɀȰɇȻȰɇ;D/E/D/^Ϳ
ʃɲɿʏɻʅɸʏɲʔʉʌɳʍʏɻʏɸʄɿʃɼʏɿʅɼʏɻʎɸʋɿɷʊʏɻʍɻʎʅɸʏɲʔʉʌɳʎʃɲʐʍʀʅʘʆ

ȸɲʃʌʀɴɸɿɲʏʘʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆʋʉʐʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿʅɸɲʐʏɼʏɻɷɼʄʘʍɻʅʋʉʌɸʀʆɲɸʄɸɶʖɽɸʀʅɸɴɳʍɻʏʉɲʌʖɸʀʉɳʄʄʘʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆ;ɳʌɽʌʉϴʋɲʌ͘ϰɁ͘ϭϱϵϵͬϭϵϴϲͿ


ɅɆɃɇ;ϭͿ͗



ɃʹȸɄʆʉʅɲ͗



ɄʆʉʅɲʃɲɿȵʋʙʆʐʅʉɅɲʏɹʌɲ͗



Ʉʆʉʅɲʃɲɿȵʋʙʆʐʅʉɀɻʏɹʌɲʎ͗



ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɶɹʆʆɻʍɻʎ;ϮͿ͗



Ɉʊʋʉʎȳɹʆʆɻʍɻʎ͗



ȰʌɿɽʅʊʎȴɸʄʏʀʉʐɈɲʐʏʊʏɻʏɲʎ͗



ɈʊʋʉʎȾɲʏʉɿʃʀɲʎ͗



Ȱʌ͘Ɉɻʄɸʉʅʉɿʉʏʑʋʉʐ;&ĂǆͿ͗

Ƀɷʊʎ͗


ȵʋʙʆʐʅʉ͗



Ɉɻʄ͗





Ȱʌɿɽ͗
ȴͬʆʍɻȸʄɸʃʏʌ͘
Ɉɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉʐ
;ȵŵĂŝůͿ͗



ɈȾ͗






;ϯͿ
;ϰͿ
ɀɸɲʏʉʅɿʃɼʅʉʐɸʐɽʑʆɻʃɲɿɶʆʘʌʀɺʉʆʏɲʎʏɿʎʃʐʌʙʍɸɿʎ ͕ʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿɲʋʊʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏɻʎʋɲʌ͘ϲʏʉʐɳʌɽʌʉʐϮϮʏʉʐɁ͘ϭϱϵϵͬϭϵϴϲ͕ɷɻʄʙʆʘʊʏɿ ͗
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ȰʋʉɷɹʖʉʅɲɿʏɻʖʌɼʍɻʏʉʐɅʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʉʑɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ͕ʏɻʆɸʆɻʅɹʌʘʍɻɶɿɲʏɻʆʋʉʌɸʀɲʏɻʎɲʀʏɻʍɼʎʅʉʐʅɹʍʘʏɻʎɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎɷɿɸʑɽʐʆʍɻʎ
ʋʉʐɷɼʄʘʍɲʍɸɲʐʏɼʃɲɿʏɻʖʌɼʍɻʍʏʉɿʖɸʀʘʆɲʋʊʏɿʎɲʌʅʊɷɿɸʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎʋʉʐɷɿɲʖɸɿʌʀɺʉʆʏɲɿʏɻɷʌɳʍɻɶɿɲʏɿʎɷɹʉʐʍɸʎɷɿʉɿʃɻʏɿʃɹʎɸʆɹʌɶɸɿɸʎ͘

Ʉʄɲʏɲɷɻʄʘɽɹʆʏɲʍʏɻʆɲʀʏɻʍɻʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎʃɲɽʙʎʃɲɿʊʄɲʏɲʐʋʉɴɲʄʄʊʅɸʆɲɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳʋʉʐɸʋɿʍʐʆɳʋʏʉʆʏɲɿʍɸɲʐʏɼʆɸʀʆɲɿɲʃʌɿɴɼ
ʃɲɿɲʄɻɽɼ͘

ȶʖʘʄɳɴɸɿʋʄɼʌɻʃɲɿʍɲʔɼɶʆʙʍɻʏʉʐʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐʏɻʎɅʌʊʍʃʄɻʍɻʎ͘

ȸɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʏɻʆʉʋʉʀɲʆʉʅʀʅʘʎɸʃʋʌʉʍʘʋʙ͕ʅɸȰɌɀ͙͙͙͙͙͙͙ɹʖɸɿʐʋʉɴɳʄʄɸɿʅʊʆʉʅɿɲɲʀʏɻʍɻɹʆʏɲʇɻʎ͕ɲʆɳʋɸʌʀʉɷʉʐʋʉɴʉʄʙʆ͕ʍʏɻʆ
ʋɲʌʉʑʍɲȴʌɳʍɻ

Ƀɿɷɲʋɳʆɸʎʋʉʐʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʍʏɻʆɲʀʏɻʍɻʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎɷɸʆɹʖʉʐʆʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɻɽɸʀ͕ɸʆʏɲʖɽɸʀʃɲɿɷɸʆɽɲʐʋʉɴʄɻɽʉʑʆʋʌʉʎɹɶʃʌɿʍɻ
ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎʍɸɳʄʄʉʋʌʊɶʌɲʅʅɲʋʉʐʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɸʀʏɲɿɲʋʊɸɽʆɿʃʉʑʎɼʃʉɿʆʉʏɿʃʉʑʎʋʊʌʉʐʎ͘

ɇʐʅʔʘʆʙʍʏɻɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻʏɻʎɸʋʘʆʐʅʀɲʎʏɻʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎʃɲɿʍʏʉɿʖɸʀʘʆʏɻʎɲʀʏɻʍɼʎʏʉʐʍʏɻʆʉɿʃɸʀɲȰʋʊʔɲʍɻȶʆʏɲʇɻʎ

Ȱʋʉɷɹʖʉʅɲɿʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸʍʖɸʏɿʃʊɹʄɸɶʖʉɶɿɲʏɻʆɸʇɲʃʌʀɴʘʍɻʏʘʆɷɻʄʘɽɹʆʏʘʆɲʋʊʏɿʎɲʌʅʊɷɿɸʎɲʌʖɹʎ͘

Ȱʋʉɷɹʖʉʅɲɿ ʏɻ ɷɿɲʍʏɲʑʌʘʍɻ ʏʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʋʉʐ ɷɻʄʙʆʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ɲʀʏɻʍɻ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ ʅɸ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ
ʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʊʍʑʍʏɻʅɲdy/^ʃɲɿʏɲʍʐʍʏɼʅɲʏɲʏʘʆɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃʙʆʉʌɶɲʆɿʍʅʙʆ͘

Ȱʋʉɷɹʖʉʅɲɿʊʏɿʏɲʅɻʆʑʅɲʏɲʋʉʐɽɲɲʋʉʍʏɹʄʄʉʆʏɲɿɲʋʊʏɿʎɲʌʅʊɷɿɸʎɶɿɲʏɻɷʌɳʍɻɲʌʖɹʎʅɹʍʘɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉʐʃɲɿɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ
ʍʏɻɷɿɸʑɽʐʆʍɻĞŵĂŝůʋʉʐɹʖɸɿɷɻʄʘɽɸʀʍʏɻʆɲʀʏɻʍɻɹʆʏɲʇɻʎɸʋɹʖʉʐʆɽɹʍɻɸʋʀʍɻʅɻʎʃʉɿʆʉʋʉʀɻʍɻʎʃɲɿʍʐʆɸʋɳɶʉʆʏɲɿʏɻʆɹʆɲʌʇɻʊʄʘʆʏʘʆ
ɸʆʆʊʅʘʆʍʐʆɸʋɸɿʙʆʃɲɿʋʌʉɽɸʍʅɿʙʆ͘

Ȱʋʉɷɹʖʉʅɲɿʊʏɿʃɲʏɳʏɻɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏɻʎɲʀʏɻʍɼʎʅʉʐ͕ɻɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʅɸʏʉʆȵɌʃɲɿʏɻʆȳ͘ȳȰɿɶɲʀʉʐΘɁɻʍɿʘʏɿʃɼʎɅʉʄɿʏɿʃɼʎɷʑʆɲʏɲɿʆɲɶʀʆɸʏɲɿ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ;ŽŶƐĐƌĞĞŶͿʅɹʍʘɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆɸʆʏʑʋʘʆ͕ʊʋʘʎɲʐʏɳɽɲʃɲɽʉʌɿʍʏʉʑʆɲʋʊʏʉʐʎɲʌʅʊɷɿʉʐʎʔʉʌɸʀʎ͘


Ȱʋʉɷɹʖʉʅɲɿ ʊʏɿ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɷɿɲʋʀʍʏʘʍɻʎ ɲʆɲʃʌɿɴɸɿʙʆ͕ ɸʀʏɸ ʍʏɻʆ ɲʀʏɻʍɼ ʅʉʐ ɸʀʏɸ ʍʏɲ ʋʌʉʍʃʉʅɿʍɽɹʆʏɲ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ͕ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ
ɲʆɲʃɲʄɸʀʏɲɿ ɻ ɲʋʊʔɲʍɻ ɹʆʏɲʇɻʎ ʃɲɿ ʆɲ ʃɲʄʉʑʅɲɿ ʆɲ ɸʋɿʍʏʌɹʗʘ ɹʆʏʉʃɲ ʏɻ ʄɻʔɽɸʀʍɲ ɷɻʅʊʍɿɲ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ͕ ʊʋʘʎ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏɻʆ
Ʌʌʊʍʃʄɻʍɻʏɻʎɷʌɳʍɻʎ͘

ȴɸʍʅɸʑʉʅɲɿʊʏɿɻɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀʆʊʅɿʅɲ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏɻʆɸɶʖʙʌɿɲʆʉʅʉɽɸʍʀɲ͘

ȴɸʍʅɸʑʉʅɲɿʊʏɿʉɿɸʆɿʍʖʑʍɸɿʎɼʍʍʉʆʉʎʍɻʅɲʍʀɲʎʋʉʐɹʖʉʐʆʖʉʌɻɶɻɽɸʀʍʏɻʆɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻɷɸʆʐʋɸʌɴɲʀʆʉʐʆʏʉʊʌɿʉʋʉʐɽɹʏɸɿʉʉȾɲʆʉʆɿʍʅʊʎ
 ;ȵȵͿϭϰϬϳͬϭϯ;ȾɲʆʉʆɿʍʅʊʎD/E/D/^Ϳ͘
ȰɁȰȿɉɈȻȾȰ͗

Ȱ͘ȸɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ;ϱͿ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘ʏɻʆʉʋʉʀɲʆʉʅʀʅʘʎɸʃʋʌʉʍʘʋʙ͗

ŝͿɇʐʆɿʍʏɳͨɸʆɿɲʀɲɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻͩʅɸʏɿʎʃɳʏʘɽɿɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ͗
ȰͬȰ

ȵɅɏɁɉɀȻȰȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ

ȰɌɀ

ϭ͘





Ϯ͘





ϯ͘







ŝŝͿȴɸʆʍʐʆɿʍʏɳͨɸʆɿɲʀɲɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻͩʅɸʃɲʅʀɲɳʄʄɻɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ

ɏʎͨɸʆɿɲʀɲɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻͩʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿʊʄɸʎʉɿɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎʋʉʐɹʖʉʐʆʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆʅʀɲɲʋʊʏɿʎɲʃʊʄʉʐɽɸʎʍʖɹʍɸɿʎʅɸʏɲʇʑʏʉʐʎ͗
ɲͿʅɿɲɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʃɲʏɹʖɸɿʏɻʆʋʄɸɿʉʗɻʔʀɲʏʘʆɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆʗɼʔʉʐʏʘʆʅɸʏʊʖʘʆɼʏʘʆɸʏɲʀʌʘʆɳʄʄɻʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ɴͿ ʅɿɲ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɹʖɸɿ ʏʉ ɷɿʃɲʀʘʅɲ ʆɲ ɷɿʉʌʀɺɸɿ ɼ ʆɲ ʋɲʑɸɿ ʏɻʆ ʋʄɸɿʉʗɻʔʀɲ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ʏʉʐ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑ͕ ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɿʃʉʑ ɼ ɸʋʉʋʏɿʃʉʑ ʉʌɶɳʆʉʐ ɳʄʄɻʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ɶͿʅɿɲɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻɹʖɸɿʏʉɷɿʃɲʀʘʅɲʆɲɲʍʃɸʀɷɸʍʋʊɺʉʐʍɲɸʋɿʌʌʉɼ ʍɸɳʄʄɻɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻɴɳʍɸɿʍʑʅɴɲʍɻʎʋʉʐɹʖɸɿʍʐʆɳʗɸɿʅɸɲʐʏɼʆɼɷʐʆɳʅɸɿʌɼʏʌɲʎʏʉʐ
ʃɲʏɲʍʏɲʏɿʃʉʑɲʐʏɼʎʏɻʎʏɸʄɸʐʏɲʀɲʎ
ɷͿʅɿɲɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʋʉʐɸʀʆɲɿʅɹʏʉʖʉʎɼɸʏɲʀʌʉʎɳʄʄɻʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎɸʄɹɶʖɸɿʅʊʆɻʏɻʎ͕ɴɳʍɸɿʍʐʅʔʘʆʀɲʎʋʉʐɹʖɸɿʍʐʆɳʗɸɿʅɸɳʄʄʉʐʎʅɸʏʊʖʉʐʎɼɸʏɲʀʌʉʐʎʏɻʎ
ɸʆʄʊɶʘɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ͕ʏɻʆʋʄɸɿʉʗɻʔʀɲʏʘʆɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆʗɼʔʉʐʏʘʆʅɸʏʊʖʘʆɼʏʘʆɸʏɲʀʌʘʆɲʐʏɼʎʏɻʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ͘
ɃɿɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎʋʉʐɹʖʉʐʆʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸɲʋʊʏɿʎʍʖɹʍɸɿʎʋʉʐɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏɿʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎɲͿɹʘʎɷͿʘʎɲʆʘʏɹʌʘʅɸʅʀɲɼʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎɳʄʄɸʎɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ
ɽɸʘʌʉʑʆʏɲɿ͕ɸʋʀʍɻʎ͕ɸʆɿɲʀɲɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ͘

Ȳ͘ȸɸʆʀʍʖʐʍɻɼʍʍʉʆʉʎʍɻʅɲʍʀɲʎʋʉʐʋʌʊʃɸɿʏɲɿʆɲʖʉʌɻɶɻɽɸʀʍʏɻʆɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻɴɳʍɸɿʏɻʎɸʆʄʊɶʘȾɉȰ͕ɲɽʌʉɿɺʊʅɸʆɻʅɸʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸɳʄʄɻɸʆʀʍʖʐʍɻɼʍʍʉʆʉʎ
ʍɻʅɲʍʀɲʎ ʋʉʐ ʏɻʎ ɹʖɸɿ ʖʉʌɻɶɻɽɸʀ ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ ͨɸʆɿɲʀɲʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ͕ͩ ɴɳʍɸɿ ʉʋʉɿʉʐɷɼʋʉʏɸ ɸʃ ʏʘʆ ɲʆʘʏɹʌʘ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʙʆ ʏɻʎ ȵʐʌʘʋɲʁʃɼʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ ɶɿɲ
ɸʆɿʍʖʑʍɸɿʎɼʍʍʉʆʉʎʍɻʅɲʍʀɲʎ͕ʃɲʏɳʏʉʏʌɹʖʉʆʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊɹʏʉʎʃɲɿʏɲɷʑʉʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɲʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳɹʏɻ͕ɷɸʆʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿʏʉɲʆʙʏɲʏʉʊʌɿʉʋʉʐʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ
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ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ ϯ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎ Ϯ  ʏʉʐ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ;ȵȵͿ ϭϰϬϳͬϮϬϭϯ ʃɲɿ ɷɸʆ ɲʔʉʌɳ ɸʋɿʄɹʇɿʅɸʎ ɷɲʋɳʆɸʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɹʖʉʐʆ ɼɷɻ ʖʉʌɻɶɻɽɸʀ ɸʆɿʍʖʑʍɸɿʎ ʍʏɻʆ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻɲʋʊɳʄʄʉɷɻʅʊʍɿʉʔʉʌɹɲ͘
ȳ͘ ɇʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʆʉʅʀʅʘʎ ɸʃʋʌʉʍʘʋʙ͕ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʋʉʐ ʍʐʆɿʍʏʉʑʆ ʅɸ ɲʐʏɼʆ ͨɸʆɿɲʀɲ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ͕ͩ ɹʖʉʐʆ
ʖʉʌɻɶɻɽɸʀ͕ʃɲʏɳʏʉʏʌɹʖʉʆʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊɹʏʉʎʃɲɿʏɲɷʑʉʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɲʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳɹʏɻ͕ʉɿʃɳʏʘɽɿɸʆɿʍʖʑʍɸɿʎɼʍʍʉʆʉʎʍɻʅɲʍʀɲʎ͗
ɇʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʆʉʅʀʅʘʎ ɸʃʋʌʉʍʘʋʙ͕ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʋʉʐ ʍʐʆɿʍʏʉʑʆ ʅɸ ɲʐʏɼʆ ͨɸʆɿɲʀɲ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ͕ͩ ɹʖʉʐʆ
ʖʉʌɻɶɻɽɸʀ͕ʃɲʏɳʏʉʏʌɹʖʉʆʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊɹʏʉʎʃɲɿʏɲɷʑʉʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɲʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳɹʏɻ͕ʉɿʃɳʏʘɽɿɸʆɿʍʖʑʍɸɿʎɼʍʍʉʆʉʎʍɻʅɲʍʀɲʎ͗

ȵɁȻɇɍɉɇȵȻɇȸɇɇɃɁɃɇɇȸɀȰɇȻȰɇ;D/E/D/^ͿɅɃɉȵɍɃɉɁɍɃɆȸȳȸȺȵȻɇɈȸɁȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸ
;ɲʔʉʌɳʏɻʆɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻɷɿʃɲɿʉʑʖʉʏɻʎɸʆʀʍʖʐʍɻʎʃɲɿʏɿʎɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎʋʉʐʍʐʆɿʍʏʉʑʆɸʆɿɲʀɲɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʅɸɲʐʏɼʆͿ

Ȱ
ͬ
Ȱ

ɃɁɃɀȰɇȻȰ
ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇΘ
ɌɃɆȵȰɇɍɃɆȸȳȸɇȸɇ
ɈȸɇȵɁȻɇɍɉɇȸɇ

ȰɆȻȺɀɃɇ
ɅɆɏɈɃȾɃȿȿɃɉΘ
ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ
ȵȳȾɆȻɈȻȾȸɇ
ȰɅɃɌȰɇȸɇ

ȵȳȾɆȻȺȵɁ
ɅɃɇɃ
ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ

ȾȰɈȰȲȿȸȺȵɁ
ɅɃɇɃȵɁȻɇɍɉɇȸɇ

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ
ȾȰɈȰȲɃȿȸɇ

ɈɆȵɍɃɉɇȰɌȰɇȸ
ȵɂȵȿȻɂȸɇɈɃɉ
ȵɆȳɃɉΎ

ȵɅɏɁɉɀȻȰΘ
ȰɌɀɈɃɉ
ȴȻȾȰȻɃɉɍɃɉ

ȵɌȰɆɀɃɇɈȵ
Ƀɇ
ȾȰɁɃɁȻɇɀɃɇ
D/E/D/^
































































;ϭͿ

ȰʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉʋʉʄʀʏɻɻȰʌʖɼɼɻɉʋɻʌɸʍʀɲʏʉʐɷɻʅʊʍɿʉʐʏʉʅɹɲ͕ʋʉʐɲʋɸʐɽʑʆɸʏɲɿɻɲʀʏɻʍɻ͘

;ϮͿ

Ȱʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿʉʄʉɶʌɳʔʘʎ͘
 Ʉʋʉɿʉʎ ɸʆ ɶʆʙʍɸɿ ʏʉʐ ɷɻʄʙʆɸɿ ʗɸʐɷɼ ɶɸɶʉʆʊʏɲ ɼ ɲʌʆɸʀʏɲɿ ɼ ɲʋʉʃʌʑʋʏɸɿ ʏɲ ɲʄɻɽɿʆɳ ʅɸ ɹɶɶʌɲʔɻ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ϴ
ʏɿʅʘʌɸʀʏɲɿ ʅɸ ʔʐʄɳʃɿʍɻ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʏʌɿʙʆ ʅɻʆʙʆ͘ ȵɳʆ ʉ ʐʋɲʀʏɿʉʎ ɲʐʏʙʆ ʏʘʆ ʋʌɳʇɸʘʆ ʍʃʊʋɸʐɸ ʆɲ ʋʌʉʍʋʉʌʀʍɸɿ ʍʏʉʆ ɸɲʐʏʊʆ ʏʉʐ ɼ ʍɸ
ɳʄʄʉʆʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʊʊʔɸʄʉʎɴʄɳʋʏʉʆʏɲʎʏʌʀʏʉʆɼʍʃʊʋɸʐɸʆɲɴʄɳʗɸɿɳʄʄʉʆ͕ʏɿʅʘʌɸʀʏɲɿʅɸʃɳɽɸɿʌʇɻʅɹʖʌɿϭϬɸʏʙʆ͘
;ϰͿ
ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻɲʆɸʋɳʌʃɸɿɲʎʖʙʌʉʐɻɷɼʄʘʍɻʍʐʆɸʖʀɺɸʏɲɿʍʏɻʆʋʀʍʘʊʗɻʏɻʎʃɲɿʐʋʉɶʌɳʔɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆɷɻʄʉʑʆʏɲɼʏɻʆɷɻʄʉʑʍɲ͘
;ϱͿ
ȳɿɲʏʉʐʎʃɲʆʊʆɸʎʏʘʆʃʌɲʏɿʃʙʆɸʆɿʍʖʑʍɸʘʆ͕ʘʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻɽɸʘʌɸʀʏɲɿʃɳɽɸʉʆʏʊʏɻʏɲ͕ɲʆɸʇɳʌʏɻʏɲɲʋʊʏɻʆʉʅɿʃɼʏɻʎʅʉʌʔɼ͕ʋʉʐɲʍʃɸʀ
ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ͘ɇɸɲʐʏɹʎʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲɲʐʏʉɲʋɲʍʖʉʄʉʑʅɸʆɲɳʏʉʅɲʃɲɿʉɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɹʎɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎʋʉʐɲʍʃʉʑʆ
ɴɿʉʏɸʖʆɿʃɼ ɼ ɳʄʄɻ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʋʌʉʍʘʋɿʃɹʎ ɸʏɲɿʌɸʀɸʎ ɼ ɸʆʙʍɸɿʎ ʋʌʉʍʙʋʘʆ ʋʉʐ ɲʍʃʉʑʆ ʏɲʃʏɿʃɳ ʅɿɲ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ͘ɏʎʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʆʉɸʀʏɲɿɻʋɲʌʉʖɼɲɶɲɽʙʆʃɲɿʐʋɻʌɸʍɿʙʆʍʏɻʆɲɶʉʌɳ͘
;ϯͿ


ȰɁȰɌɃɆȻȾȰɀȵɈȰɇɈɃȻɍȵȻȰɈȻɀɃȿɃȳȻɃɉȳȻȰɈȸɀȵɈȰɌɃɆȰȾȰɉɇȻɀɏɁȴȸȿɏɁɏɀȵɍɆɃɁɃȿɃȳȻȾȸɇȵȻɆȰɈȰȾȰɈɏȺȻ͗
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ɅȻɁȰȾȰɇȴȸȿɏɇȸɇɏɌȵȿɃɉɀȵɁȸɇɀɃɁȰȴȰɇȳȻȰɇɉɀɀȵɈɃɍȸɇɈȸȴɆȰɇȸɀ͘Ȼ͘

ȰɅɃ
ɍɆɃɁȻȾɃ
ȴȻȰɇɈȸɀȰ
ȵɁȻɇɍɉɇȸɇ


ɅȻɁȰȾȰɇϭ͗ɇɈɃȻɍȵȻȰɏɌȵȿɃɉɀȵɁȸɇɀɃɁȰȴȰɇ
ȵɅɏɁɉɀȻȰ
ɅɆȰɈȸɆȻɃɉ

ɀȰɁ͘ȵɅ

ȴ͘Ƀ͘ɉ

ȰɌɀ

ȾȰȴȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ 
ȻȲȰɁɈɆȰɅȵȷȻȾɃɉ
ȿɃȳͬɀɃɉ

ɁȸɇȻͬȴȸɀɃɇ

ȴȻȵɉȺɉɁɇȸͬɈɃɅɃ
ȺȵɇȻȰ

ɅȻɁȰȾȰɇϮ͗ȰɁȰȿɉɈȻȾɃɇɅȻɁȰȾȰɇȴȸȿɏɇȸɇɅȰɆȰȿȰȲȸɇȾȰɉɇȻɀɃɉ
ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ
ȰɁȵɌɃȴȻȰɇɀɃɉ









ɅɃɇɃɈȸɈȰ ɈȻɀȸ
ȰɆȻȺɀɃɇ ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ
ȵȻȴɃɇ
ȾȰɉɇȻɀɃɉ ȰȳɃɆȰɇ
ȵȾȴɃɇȸɇ
ɈȻɀɃȿɃȳȻɃɉ
ȾȰɉɇȻɀɃɉ
;ΦͿ
;ʍɸʄʀʏʌɲͿ
ɈȻɀɃȿɃȳȻɃɉ
ȰȳɃɆȰɇ

ȿȻȰɁȻȾȸ
ɈȻɀȸ
Ʌɏȿȸɇȸɇ
ɅɆȻɁɈȸɁ
ȾȰɈȰȲɃȿȸ
Ȱ͘Ɂȸ͘ȾɃ

















































ȵɏɇ

ȵɅȻȴɃɈȸɇȸ
Ȱ͘Ɂȸ͘ȾɃȰɁȰ
ȿȻɈɆɃ;ΦͿ









ȿȻȰɁȻȾȸɈȻɀȸ
ɅɏȿȸɇȸɇɀȵɈȰɈȸɁ
ȾȰɈȰȲɃȿȸȰ͘Ɂȸ͘ȾɃ










ȴɻʄʙʆʘʏɹʄʉʎʋʘʎɷɸʍʅɸʑʉʅɲɿɶɿɲʏɻʅɸʏɲʔʉʌɳʍʏɻʏɸʄɿʃɼʏɿʅɼʃɲʏɲʆɲʄʘʏɼʏɻʎɸʋɿɷʊʏɻʍɻʎʋʉʐɽɲʄɳɴʘʄʊɶʘʐʗɻʄʉʑʃʊʍʏʉʐʎʅɸʏɲʔʉʌɳʎʃɲʐʍʀʅʘʆʍɸ
ʆɻʍɿʘʏɿʃʊʋʌɲʏɼʌɿʉ͘ȸʅɸʀʘʍɻɲʐʏɼɽɲɸʀʆɲɿɸʅʔɲʆɼʎʍʏɻʆɲʆɲɶʌɲʔʊʅɸʆɻʏɿʅɼ͘

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ͙͙͙͙͙͙͙͙͗ͬͬ͘͘

Ƀʹȸȴɻʄ͘



;ɉʋʉɶʌɲʔɼͿ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ/s
ȵɁɈɉɅɃɇɉɀɀȵɈɃɍȸɇͲɍɆȸɀȰɈɃȴɃɈȸɇȸɇɇɈȸȴɆȰɇȸɀȵɇɏɅȿȸɆɃɌɃɆȻȰȾɃɉɇɉɇɈȸɀȰɈɃɇ




ȶʆʏʐʋʉȰʀʏɻʍɻʎɇʐʅʅɸʏʉʖɼʎͲɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ
ͨɀȵɈȰɌɃɆȻȾɃȻɇɃȴɉɁȰɀɃȾȰɉɇȻɀɏɁͩ
ȳȵɁȻȾȸȳɆȰɀɀȰɈȵȻȰȰȻȳȰȻɃɉΘɁȸɇȻɏɈȻȾȸɇɅɃȿȻɈȻȾȸɇ




Ⱦʘɷɿʃʊʎɹʌɶʉʐ͗ɀȰɁ;ɀʉʆɲɷɿʃʊʎȰʌɿɽʅʊʎ
ɁɻʍɿʘʏɿʃɼʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎͿΎ

ȵʋʘʆʐʅʀɲȴɿʃɲɿʉʑʖʉʐ͗

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɉʋʉɴʉʄɼʎɲʀʏɻʍɻʎ͗

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɉʋʉɴʉʄɼʎȰɿʏɼʅɲʏʉʎ

ȾʘɷɿʃʊʎȶʌɶʉʐΎΎ

Ȼ͘ɇʏʉɿʖɸʀɲɈɲʐʏʊʏɻʏɲʎȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ

ȵʋʘʆʐʅʀɲȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ

ȰɌɀȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ

Ɉɲʖʐɷʌʉʅɿʃɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻȶɷʌɲʎ

Ɂɻʍʀʍʏʉʉʋʉʀʉɹʖɸɿɹɷʌɲɻɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ

ɈɲʖʐɷʌʉʅɿʃʊʎȾʙɷɿʃɲʎ

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɉʋʉʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ;ɸʔʊʍʉʆʐʋɳʌʖɸɿͿ 
ȾȰȴȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ

Ɂʉʅɿʃɼʅʉʌʔɼȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ

Ɂʊʅɿʅʉʎȵʃʋʌʊʍʘʋʉʎʏɻʎȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ

ɈɻʄɹʔʘʆʉȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎΎ

ȵͲŵĂŝůȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎΎ

&yȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎΎ

ȻȲȰɁɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎΎ

ȻȻ͘ɇʏʉɿʖɸʀɲȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ȵʆɸʌɶɼɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɹʆɲʌʇɻʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ

ȻȻȻ͘ɌʊʌʅɲʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʎɉʋɸʑɽʐʆɻʎȴɼʄʘʍɻʎȰʋʉɷʉʖɼʎʍʏʉɿʖɸʀʘʆ
/sͿȶʄɸɶʖʉʎʉʌɽʊʏɻʏɲʎͲɉʋʉɴʉʄɼΎΎ

ɃɆȻɇɈȻȾɃɅɃȻȸɇȸȰȻɈȸɇȸɇ

Ⱦɲʏʊʋɿʆʉʌɿʍʏɿʃɼʎʐʋʉɴʉʄɼʎʋʌʉʃʑʋʏɸɿʅɼʆʐʅɲʍʏɻʆʉɽʊʆɻʏʉʐʖʌɼʍʏɻʋʉʐɸʆɻʅɸʌʙʆɸɿʋɸʌʀʏɻʎ
ɸʋɿʏʐʖɻʅɹʆɻʎʐʋʉɴʉʄɼʎʏɻʎɲʀʏɻʍɻʎ͘
ΎсɅɲʌɳɶɸʏɲɿɲʐʏʊʅɲʏɲɲʋʊʏʉʍʑʍʏɻʅɲʃɲʏɳʏɻʆɹʆɲʌʇɻʏɻʎʐʋʉɴʉʄɼʎ
ΎΎȰʔʉʌɳʏɻȳȳȰȻɁɅɸɲʆɶʀʆɸʏɲɿʖɸɿʌʊɶʌɲʔɲɼʏʉʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʊʍʑʍʏɻʅɲɸɲʆɶʀʆɸʏɲɿɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ
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Τεύχος Β’ 1094/02.04.2019

Άρθρο 10
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 21 Μαρτίου 2019
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