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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Μαΐου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 750
Τροποποίηση της μεθοδολογίας καθορισμού των
τυπικών χαρακτηριστικών κατανάλωσης και δημιουργίας τυπικών καμπυλών κατανάλωσης μη
ωρομετρούμενων τελικών πελατών (Απόφαση
ΡΑΕ 125/2018), σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ 487/Β’/20.02.2017) και κωδικοποίηση
σε ενιαίο κείμενο.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση την 9η Απριλίου 2020, η οποία
συνεχίστηκε την 10,13 και 14 Απριλίου 2020)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία
των Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού
Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 179 Α’),
όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 80 αυτού.
2. Τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ «Σχετικά με
τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ»
(L 211/2009).
3. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 312/2014
της Επιτροπής της 26ης Μαρτίου 2014 για τη θέσπιση
κώδικα δικτύου όσον αφορά την εξισορρόπηση του
φυσικού αερίου στα δίκτυα μεταφοράς (εφεξής, ο «Ευρωπαϊκός Κώδικας Εξισορρόπησης»).
4. Τις διατάξεις της αριθμ. 589/2016 απόφασης της ΡΑΕ
με θέμα «Έγκριση Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής
Φυσικού Αερίου σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 8 του
ν. 4001/2011» (ΦΕΚ 487/Β’/20.02.2017), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 702/2017 (ΦΕΚ 3221/Β’/14.09.2017),
298/2018 (ΦΕΚ 1507/Β’/02.05.2018) και 642/2018
(ΦΕΚ 3334/Β’/10.08.2018) αποφάσεις της ΡΑΕ και ισχύει
(εφεξής ο «Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής» ή
ο «Κώδικας»).
5. Την αριθμ. 125/2018 απόφαση ΡΑΕ «Έγκριση μεθοδολογίας καθορισμού των τυπικών χαρακτηριστικών
κατανάλωσης και δημιουργίας τυπικών καμπυλών κατανάλωσης μη ωρομετρούμενων τελικών πελατών, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων
Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ 487/Β’/20.02.2017)».
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6. Την αριθμ. 223/2018 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα
«Έγκριση των τυπικών καμπυλών κατανάλωσης μη ωρομετρούμενων τελικών πελατών των Δικτύων Διανομής
Φυσικού Αερίου Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, σύμφωνα
με το άρθρο 21 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ 487/Β’/20.02.2017)».
7. Την αριθμ. 224/2018 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα
«Έγκριση των τυπικών καμπυλών κατανάλωσης μη
ωρομετρούμενων τελικών πελατών του Δικτύου Διανομής Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου
(ΦΕΚ 487/Β’/20.02.2017)».
8. Την αριθμ. 89/2020 απόφαση της ΡΑΕ με θέμα «Επικαιροποίηση των τυπικών καμπυλών κατανάλωσης μη
ωρομετρούμενων τελικών πελατών των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας,
σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ 487/Β’/20.02.2017)».
9. Την αριθμ. 888/16.01.2019 επιστολή της Εταιρείας
Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. (εφεξής, ΕΔΑ Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε.), με θέμα «Τυπικές Καμπύλες Κατανάλωσης για το έτος 2019» (αριθμ.
ΡΑΕ Ι-253043/17.01.2019).
10. Την αριθμ. 3310/28.02.2019 επιστολή της εταιρείας
ΕΔΑ Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε., με θέμα «Επικαιροποίηση Τυπικών Καμπυλών Κατανάλωσης» (αριθμ. ΡΑΕ
Ι-255725/01.03.2019).
11. Την αριθμ. 15264/29.10.2019 επιστολή της εταιρείας ΕΔΑ Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε., με θέμα «Επικαιροποίηση Τυπικών Καμπυλών Κατανάλωσης» (αριθμ.
ΡΑΕ Ι-270400/30.10.2019).
12. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί
επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.
Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου: «1.
Εντός δέκα (10) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος
Κώδικα, ο Διαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ προς έγκριση
μεθοδολογία καθορισμού των τυπικών χαρακτηριστικών κατανάλωσης για διαφορετικές κατηγορίες Τελικών
Πελατών, καθώς και τυπικών καμπυλών κατανάλωσης,
συνολικά και ανά κατηγορία Τελικών Πελατών, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τη χρήση Φυσικού Αερίου και τις
τοπικές κλιματολογικές συνθήκες. 2. Ο Διαχειριστής
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αποδίδει σε κάθε Σημείο Παράδοσης το χαρακτηριστικό κατανάλωσης που αντιστοιχεί στην κατηγορία του
αντίστοιχου Τελικού Πελάτη, βάσει της εγκεκριμένης μεθοδολογίας της παραγράφου 1, ενημερώνοντας ταυτόχρονα το Χρήστη Διανομής που εκπροσωπεί το Σημείο
Παράδοσης μέσω του Μητρώου Πελατών που τηρείται
στο Ηλεκτρονικό Σύστημα. 3. Ο Διαχειριστής οφείλει
να ενημερώνει τους Χρήστες Διανομής σχετικά με τις
τυπικές καμπύλες κατανάλωσης ανά κατηγορία Τελικών
Πελατών. 4. Ο Διαχειριστής δύναται να προβαίνει σε επικαιροποίηση των τυπικών καμπυλών κατανάλωσης κάθε
κατηγορίας Τελικών Πελατών, εφόσον αυτό προκύπτει
από την επεξεργασία νεότερων ιστορικών δεδομένων
κατανάλωσης. 5. Ο Διαχειριστής δύναται να προβαίνει
σε τροποποίηση των τυπικών χαρακτηριστικών κατανάλωσης ενός Σημείου Παράδοσης, χρησιμοποιώντας
ιστορικά δεδομένα κατανάλωσης του Τελικού Πελάτη
από τις πραγματικές καταγραφές μετρήσεων.».
Επειδή, Καμπύλη Κατανάλωσης είναι η χρονοσειρά
που ορίζει το ημερήσιο ποσοστό κατανάλωσης επί της
ετήσιας κατανάλωσης, λαμβάνοντας υπόψη την κατηγορία χρήσης, τη γεωγραφική περιοχή και τις ημέρες
απόληψης Φυσικού Αερίου, βάσει της οποίας εκτιμάται η
πραγματική κατανάλωση έκαστου μη ωρομετρούμενου
Σημείου Παράδοσης. Οι Τυπικές Καμπύλες Κατανάλωσης
(ΤΚΚ) αποσκοπούν στο να αντιπροσωπεύουν τα τυπικά
χαρακτηριστικά κατανάλωσης των μη-ωρομετρούμενων
Τελικών Πελατών στο Δίκτυο Διανομής, και προσδιορίζονται προκειμένου να εκτιμάται η ημερήσια κατανάλωση Φυσικού Αερίου σε κάθε μη ωρομετρούμενο Σημείο
Παράδοσης του Δικτύου Διανομής.
Επειδή, μία Καμπύλη Μετρήσεων, αποτελείται από μια
σειρά από 365 τιμές (366 για τα δίσεκτα έτη), η οποία
απεικονίζει την αθροιστική κατανάλωση φυσικού αερίου
έως την Ημέρα d, ως ποσοστό της ετήσιας κατανάλωσης.
Οι Καμπύλες Μετρήσεων δημιουργούνται χρησιμοποιώντας μετρητικά δεδομένα των Σημείων Παράδοσης.
Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ.2 του άρθρου
42 του Ευρωπαϊκού Κώδικα Εξισορρόπησης: «Η μεθοδολογία πρόβλεψης για τις μη ημερησίως μετρηθείσες
απολήψεις χρήστη του δικτύου βασίζεται σε στατιστικό
μοντέλο ζήτησης στο πλαίσιο του οποίου σε κάθε μη
ημερησίως μετρηθείσα απόληψη αποδίδεται κατατομή
φορτίου, που αποτελείται από μαθηματικό τύπο για τη
μεταβολή της ζήτησης αερίου σε σχέση με μεταβλητές,
όπως η θερμοκρασία, η ημέρα της εβδομάδας, ο τύπος
του πελάτη και οι περίοδοι διακοπών. Η μεθοδολογία
υποβάλλεται σε διαβούλευση πριν από την έγκρισή της.».
Επειδή, κατόπιν εισήγησης των Διαχειριστών Εταιρείας
Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε. (εφεξής, «ΕΔΑ ΘΕΣΣ») και Εταιρείας Διανομής Αερίου Αττικής
Α.Ε. (εφεξής, «ΕΔΑ Αττικής»), κατάρτισε «Μεθοδολογία
καθορισμού των χαρακτηριστικών κατανάλωσης των Μη
Ωρομετρούμενων Τελικών Πελατών και δημιουργίας Τυπικών Καμπυλών Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου» (εφεξής, η «Μεθοδολογία») για τα δίκτυα αυτά (σχετικό 5).
Επειδή, η Μεθοδολογία λαμβάνει υπόψη ως παραμέτρους την κατηγορία του Τελικού Πελάτη, τη χρήση Φυσικού Αερίου και τις κλιματολογικές συνθήκες (ανάλογα
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με τη γεωγραφική περιοχή), σε πλήρη συμφωνία τόσο με
τις βασικές αρχές του Ευρωπαϊκού Κώδικα Εξισορρόπησης, όσο και με τις διατάξεις και το σκοπό του Κώδικα.
Επειδή, οι βασικές αρχές της Μεθοδολογίας συνοψίζονται στα ακόλουθα:
i. Προσδιορίζονται οι βασικές παράμετροι που εκτιμάται ότι επηρεάζουν το προφίλ της κατανάλωσης ενός
Τελικού Πελάτη και όλοι οι Τελικοί Πελάτες κατατάσσονται σε κατηγορίες βάσει αυτών.
ii. Χρησιμοποιείται η διεθνής εμπειρία για τη δημιουργία Προκαταρκτικών Τυπικών Καμπυλών για κάθε κατηγορία, προκειμένου δηλαδή να αποτυπωθεί η γενική
μορφή της εξίσωσης που περιγράφει κάθε καμπύλη.
iii. Με βάση ιστορικά δεδομένα μέτρησης 2 (δύο) τουλάχιστον προηγούμενων ετών που διαθέτει ο Διαχειριστής, δημιουργούνται Καμπύλες Μετρήσεων για κάθε
κατηγορία.
iv. Για κάθε κατηγορία, συγκρίνεται η Προκαταρκτική
Καμπύλη Κατανάλωσης με την Καμπύλη Μετρήσεων, και
πραγματοποιείται αριθμητική προσαρμογή της Προκαταρκτικής Καμπύλης Κατανάλωσης, για τη δημιουργία
της τελικής Τυπικής Καμπύλης Κατανάλωσης.
v. Για κάθε Τελικό Πελάτη εκτιμάται η Ετήσια Κατανάλωσή του προκειμένου, πολλαπλασιαζόμενη κάθε
Ημέρα d με το ποσοστό κατανάλωσης που αντιστοιχεί
στην Ημέρα αυτή βάσει της οικείας ΤΚΚ, να είναι δυνατή
η εκτίμηση της κατανάλωσής του για την Ημέρα d.
Επειδή, οι Διαχειριστές ΕΔΑ ΘΕΣΣ και ΕΔΑ Αττικής
εφάρμοσαν τη Μεθοδολογία, χρησιμοποιώντας τα έως
τότε διαθέσιμα μετρητικά δεδομένα και των τριών δικτύων, Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, και οι ΤΚΚ
εγκρίθηκαν με τα σχετικά 6 και 7, αντίστοιχα.
Επειδή, κατά την παρ. 3.6 της Μεθοδολογίας: «3.6 Επικαιροποίηση των Τυπικών Καμπυλών Κατανάλωσης α. Έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους, ο Διαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ έκθεση σχετικά με τις αποκλίσεις, ανά ημέρα, που σημειώθηκαν μεταξύ των εκτιμηθέντων μέσω των Τυπικών Καμπυλών Κατανάλωσης
καταναλώσεων και των διαθέσιμων πραγματικών μετρήσεων για κάθε κατηγορία Τελικών Πελατών, όπως
ορίζονται στην παράγραφο 3.3, κατά το προηγούμενο
έτος. Για τις κατηγορίες που η απόκλιση, κατά μέσο όρο
και σε απόλυτη τιμή, υπερβαίνει το 3%, ο Διαχειριστής
προβαίνει σε επικαιροποίηση των σχετικών καμπυλών
επαναλαμβάνοντας τα βήματα που περιγράφονται στις
παραγράφους 3.4.2 και 3.4.3, λαμβάνοντας υπόψη και
τα δεδομένα μετρήσεων του αμέσως προηγούμενου
Θερμικού Έτους (πρόσθετο έτος αναφοράς).
β. Σε περίπτωση που είτε στη διάρκεια ενός Θερμικού
Έτους συνδεθούν με το Δίκτυο Διανομής Τελικοί Πελάτες
οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις ήδη διαμορφωμένες από
τον οικείο Διαχειριστή ΤΚΚ είτε υπάρχουν συνδεδεμένοι Τελικοί Πελάτες για την κατηγορία των οποίων δεν
υπάρχουν ιστορικά δεδομένα μετρήσεων τουλάχιστον
2 Θερμικών Ετών, και μέχρι τη δυνατότητα έγκρισης της
κατάλληλης για αυτούς ΤΚΚ, ο Διαχειριστή υποβάλλει
προς έγκριση στη ΡΑΕ αιτιολογημένη εισήγηση σχετικά
με την προσωρινή εφαρμογή είτε α) των τιμών Προκαταρκτικής ΤΚΚ βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας, είτε
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β) των τιμών εγκεκριμένης ΤΚΚ η οποία προσεγγίζει τη
ζητούμενη κατηγορία.
Μετά την πάροδο δύο Θερμικών Ετών, ο Διαχειριστής
υποβάλλει προς έγκριση ΤΚΚ για την εν λόγω κατηγορία
Τελικών Πελατών».
Επειδή, κατά τα ανωτέρω, κάθε έτος, με τα νέα μετρητικά δεδομένα, υπερτιθέμενα των παλαιότερων, παρέχουν
νέες Καμπύλες Μέτρησης, βάσει των οποίων μπορούν να
αξιολογηθούν εκ νέου οι Τυπικές Καμπύλες που χρησιμοποιούνται. Εάν, κατά τη διαδικασία της παραγράφου
3.4.3.2 της Μεθοδολογίας, προκύψει ότι η Μέση Απόσταση μεταξύ των καμπυλών Μετρήσεων και Τυπικής
Καμπύλης, για κάθε κατηγορία πελατών, είναι μικρότερη
ή ίση του 3%, συνάγεται ότι η ΤΚΚ απεικονίζει ορθά τη
συμπεριφορά κατανάλωσης της κατηγορίας αυτής. Εάν
προκύψει μεγαλύτερη Μέση Απόσταση Καμπυλών, το
πολυώνυμο που προσεγγίζει τη συγκεκριμένη ΤΚΚ πρέπει να επαπροσδιοριστεί για τυχόν καλύτερη σύγκλιση.
Επειδή, ως βάση για τους ανωτέρω υπολογισμούς έχει
θεωρηθεί το θερμικό έτος, δηλαδή η χρονική περίοδος
από την 1η Οκτωβρίου του έτους y-1 έως την 30η Σεπτεμβρίου του έτους y. Βάσει δε αυτού, η μεθοδολογία
όρισε ότι η επικαιροποίηση των ΤΚΚ πρέπει να λαμβάνει
χώρα έως το Φεβρουάριο κάθε έτους, προκειμένου να
υπάρχει το χρονικό περιθώριο για α) τη λήψη όλων των
μετρήσεων για καταναλώσεις έως και τον Οκτώβριο, και
β) την επεξεργασία των δεδομένων όλου του προηγούμενου θερμικού έτους.
Επειδή, ωστόσο, από την πρώτη εφαρμογή στην
πράξη της Μεθοδολογίας, διαπιστώθηκε ότι είναι πιο
εύλογη η επικαιροποίηση των ΤΚΚ στη βάση ημερολογιακού έτους, καθώς μία από τις κύριες παραμέτρους
για τον προσδιορισμό και την κωδικοποίηση των ΤΚΚ
είναι οι «ημέρες απόληψης ανά εβδομάδα», διότι α) οι
καταναλώσεις των οικιακών καταναλωτών διαφέρουν
μεταξύ καθημερινής και σαββατοκύριακου/αργίας, και
β) για τις κατηγορίες Τ1 (Τεχνολογική – Βιομηχανική και
Επαγγελματική Χρήση) και Τ2 (Τεχνολογική Χρήση και
Θέρμανση) εξαιρούνται οι επίσημες αργίες. Επιβάλλεται,
συνεπώς, η επικαιροποίηση των ΤΚΚ για κάθε ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με τις ημερομηνίες των σαββατοκύριακων και των αργιών του ελληνικού εορτολόγιου.
Επειδή, κατά τα ανωτέρω, κρίνεται εύλογη η μετάθεση
της προθεσμίας της παραγράφου 3.6.α της Μεθοδολογίας στο τέλος Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, προκειμένου
να λαμβάνονται υπόψη τα μετρητικά δεδομένα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.
Επειδή, κατόπιν της πρώτης εφαρμογής της επικαιροποίησης, κρίθηκε χρήσιμη η αναδιατύπωση για αποσαφήνιση λεπτομερειών της διαδικασίας με στόχο την
αρτιότερη αποτύπωση της Μεθοδολογίας.
Επειδή, οι Διαχειριστές εισηγήθηκαν και συμφωνούν
με την προτεινόμενη τροποποίηση, όπως προκύπτει από
τα σχετικά 8-11.
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Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζει:
1. Την τροποποίηση της ενότητας 3.6 του Παραρτήματος της απόφασης 125/2018 με τίτλο «Μεθοδολογία
καθορισμού των χαρακτηριστικών κατανάλωσης των
Μη Ωρομετρούμενων Τελικών Πελατών και δημιουργίας
Τυπικών Καμπυλών Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου», ως
εξής:
«3.6 Επικαιροποίηση των Τυπικών Καμπυλών Κατανάλωσης
α. Έως το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε επόμενου έτους από
την έναρξη εφαρμογής της παρούσας, ο Διαχειριστής
υποβάλλει στη ΡΑΕ έκθεση σχετικά με τη Μέση Απόσταση Καμπυλών (μετρήσεων και τυπικής καμπύλης κατανάλωσης) για κάθε κατηγορία Τελικών Πελατών, όπως
ορίζονται στην παράγραφο 3.3, κατά το προηγούμενο
έτος. Για τις κατηγορίες που η απόκλιση, κατά μέσο όρο
και σε απόλυτη τιμή, υπερβαίνει το 3%, ο Διαχειριστής
προβαίνει σε επικαιροποίηση των σχετικών καμπυλών
επαναλαμβάνοντας τα βήματα που περιγράφονται στις
παραγράφους 3.4.2 και 3.4.3, λαμβάνοντας υπόψη και
τα δεδομένα μετρήσεων του αμέσως προηγούμενου
Θερμικού Έτους (πρόσθετο έτος αναφοράς).
β. Η επικαιροποίηση των Τυπικών Καμπυλών Κατανάλωσης πραγματοποιείται εκ μέρους του Διαχειριστή για
κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος σύμφωνα με το ελληνικό εορτολόγιο λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές αργίες.
γ. Ο Διαχειριστής έχει την υποχρέωση να αναρτά στην
ιστοσελίδα του, σε επεξεργάσιμη μορφή, τις αριθμητικές
τιμές και τις αντίστοιχες καμπύλες κατανάλωσης που
θα ισχύουν για κάθε έτος έως την 20η Δεκεμβρίου του
προηγούμενου έτους.
δ. Σε περίπτωση που είτε στη διάρκεια ενός Θερμικού
Έτους συνδεθούν με το Δίκτυο Διανομής Τελικοί Πελάτες
οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις ήδη διαμορφωμένες από
τον οικείο Διαχειριστή ΤΚΚ είτε υπάρχουν συνδεδεμένοι Τελικοί Πελάτες για την κατηγορία των οποίων δεν
υπάρχουν ιστορικά δεδομένα μετρήσεων τουλάχιστον
2 Θερμικών Ετών, και μέχρι τη δυνατότητα έγκρισης της
κατάλληλης για αυτούς ΤΚΚ, ο Διαχειριστή υποβάλλει
προς έγκριση στη ΡΑΕ αιτιολογημένη εισήγηση σχετικά
με την προσωρινή εφαρμογή είτε α) των τιμών Προκαταρκτικής ΤΚΚ βάσει της διεθνούς βιβλιογραφίας, είτε
β) των τιμών εγκεκριμένης ΤΚΚ η οποία προσεγγίζει τη
ζητούμενη κατηγορία.
Μετά την πάροδο δύο Θερμικών Ετών, ο Διαχειριστής
υποβάλλει προς έγκριση ΤΚΚ για την εν λόγω κατηγορία
Τελικών Πελατών.».
2. Την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο της Μεθοδολογίας καθορισμού των τυπικών χαρακτηριστικών και
τυπικών καμπυλών κατανάλωσης Τελικών Πελατών Δικτύου Φυσικού Αερίου σύμφωνα με το Παράρτημα που
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
3. Την κοινοποίηση της παρούσας στους Διαχειριστές
ΕΔΑ Αττικής Α.Ε., ΕΔΑ Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας Α.Ε.
και ΔΕΔΑ Α.Ε..
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ɇʃʉʋʊʎ


Ƀɿ Ɉʐʋɿʃɹʎ Ⱦɲʅʋʑʄɸʎ Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ(ɈȾȾ) ɲʋʉʍʃʉʋʉʑʆ ʆɲ ɲʆʏɿʋʌʉʍʘʋɸʑʉʐʆ ʏɲ
ʏʐʋɿʃɳ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ ʏʘʆ Ɉɸʄɿʃʙʆ Ʌɸʄɲʏʙʆ ʍʏʉ ȴʀʃʏʐʉ
ȴɿɲʆʉʅɼʎ. Ƀɿ ɈȾȾ ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɸʃʏɿʅɳʏɲɿ ɻ ɻʅɸʌɼʍɿɲ
ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐʍɸʃɳɽɸʅɻʘʌʉʅɸʏʌʉʑʅɸʆʉɇɻʅɸʀʉɅɲʌɳɷʉʍɻʎʏʉʐ
ȴɿʃʏʑʉʐȴɿɲʆʉʅɼʎ.

2

Ƀʌɿʍʅʉʀ


Ƀɿʊʌʉɿʋʉʐɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏɻʆʋɲʌʉʑʍɲʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲɹʖʉʐʆʏʉʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉʃɲɿʏɻʆ
ɹʆʆʉɿɲʋʉʐʏʉʐʎɲʋʉɷʀɷɸʏɲɿʍʏʉʆ.4001/2011(ɌȵȾȰ’179/22.08.2011,ɸʔɸʇɼʎ,ʉ
«Ɂʊʅʉʎ») ʃɲɿ ʍʏʉʆ Ⱦʙɷɿʃɲ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ȴɿʃʏʑʉʐ ȴɿɲʆʉʅɼʎ Ɍʐʍɿʃʉʑ Ȱɸʌʀʉʐ (ɌȵȾ
Ȳʚ487/20.02.2017, ɸʔɸʇɼʎ ʉ «Ⱦʙɷɿʃɲʎ»), ʊʋʘʎ ɿʍʖʑʉʐʆ. ȵɿɷɿʃʊʏɸʌɲ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʎʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿʋʌʊʍɽɸʏʉɿʉʌɿʍʅʉʀʋʉʐɹʖʉʐʆ
ʏɻʆɲʃʊʄʉʐɽɻɹʆʆʉɿɲ:
Ⱥɸʌʅɿʃʊȶʏʉʎ:ȸʖʌʉʆɿʃɼʋɸʌʀʉɷʉʎɲʋʊʏɻʆ1ɻɃʃʏʘɴʌʀʉʐʏʉʐɹʏʉʐʎyͲ1ɹʘʎʏɻʆ30ɻ
ɇɸʋʏɸʅɴʌʀʉʐʏʉʐɹʏʉʐʎy.
ɈɃɈȵȵ:ȸɈɸʖʆɿʃɼɃɷɻɶʀɲʏʉʐɈɸʖʆɿʃʉʑȵʋɿʅɸʄɻʏɻʌʀʉʐȵʄʄɳɷʉʎ20701Ͳ1,ɹʃɷʉʍɻȲ,
Ȱʋʌʀʄɿʉʎ 2012, «Ȱʆɲʄʐʏɿʃɹʎ ɸɽʆɿʃɹʎ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ ɶɿɲ ʏʉʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʏɻʎ
ɸʆɸʌɶɸɿɲʃɼʎ ɲʋʊɷʉʍɻʎ ʃʏɻʌʀʘʆ ʃɲɿ ʏɻʆ ɹʃɷʉʍɻ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ɸʆɸʌɶɸɿɲʃɼʎ
ɲʋʊɷʉʍɻʎ».
Ⱦɲʅʋʑʄɻ Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ: ȵʀʆɲɿ ɻ ʖʌʉʆʉʍɸɿʌɳ ʋʉʐ ʉʌʀɺɸɿ ʏʉ ɻʅɸʌɼʍɿʉ ʋʉʍʉʍʏʊ
ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ ɸʋʀ ʏɻʎ ɸʏɼʍɿɲʎ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ, ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ ʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ
ʖʌɼʍɻʎ,ʏɻɶɸʘɶʌɲʔɿʃɼʋɸʌɿʉʖɼʃɲɿʏɿʎɻʅɹʌɸʎɲʋʊʄɻʗɻʎɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐ,ɴɳʍɸɿʏɻʎ
ʉʋʉʀɲʎɸʃʏɿʅɳʏɲɿɻʋʌɲɶʅɲʏɿʃɼʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻɹʃɲʍʏʉʐʅɻʘʌʉʅɸʏʌʉʑʅɸʆʉʐɇɻʅɸʀʉʐ
Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ.
Ⱦʄɿʅɲʏɿʃɼȷʙʆɻ:ɹʖɸɿʏɻʆɹʆʆʉɿɲʋʉʐʏɻʎɲʋʉɷʀɷɸʏɲɿʍʏɻʆɈɃɈȵȵɳʌɽʌʉ1.4.


3

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼʏɻʎɀɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʎ

3.1 ɀɸɽʉɷʉʄʉɶɿʃɼʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻ
Ƀɿɴɲʍɿʃɹʎɲʌʖɹʎʏɻʎʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʎʍʐʆʉʗʀɺʉʆʏɲɿʍʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲ:
Ȱ.Ʌʌʉʍɷɿʉʌʀɺʉʆʏɲɿʉɿɴɲʍɿʃɹʎʋɲʌɳʅɸʏʌʉɿʋʉʐɸʃʏɿʅɳʏɲɿʊʏɿɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆʏʉʋʌʉʔʀʄ
ʏɻʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎɸʆʊʎɈɸʄɿʃʉʑɅɸʄɳʏɻʃɲɿʊʄʉɿʉɿɈɸʄɿʃʉʀɅɸʄɳʏɸʎʃɲʏɲʏɳʍʍʉʆʏɲɿʍɸ
ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎɴɳʍɸɿɲʐʏʙʆ.
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Ȳ.ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿɻɷɿɸɽʆɼʎɸʅʋɸɿʌʀɲɶɿɲʏɻɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲɅʌʉʃɲʏɲʌʃʏɿʃʙʆɈʐʋɿʃʙʆ
Ⱦɲʅʋʐʄʙʆɶɿɲʃɳɽɸʃɲʏɻɶʉʌʀɲ,ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐɷɻʄɲɷɼʆɲɲʋʉʏʐʋʘɽɸʀɻɶɸʆɿʃɼʅʉʌʔɼ
ʏɻʎɸʇʀʍʘʍɻʎʋʉʐʋɸʌɿɶʌɳʔɸɿʃɳɽɸʃɲʅʋʑʄɻ.
ȳ.ɀɸɴɳʍɻɿʍʏʉʌɿʃɳɷɸɷʉʅɹʆɲʅɹʏʌɻʍɻʎ2(ɷʑʉ)ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʘʆɸʏʙʆ
ʋʉʐ ɷɿɲɽɹʏɸɿ ʉ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ, ɷɻʅɿʉʐʌɶʉʑʆʏɲɿ Ⱦɲʅʋʑʄɸʎ ɀɸʏʌɼʍɸʘʆ ɶɿɲ ʃɳɽɸ
ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ.
ȴ.ȳɿɲʃɳɽɸʃɲʏɻɶʉʌʀɲ,ʍʐɶʃʌʀʆɸʏɲɿɻɅʌʉʃɲʏɲʌʃʏɿʃɼȾɲʅʋʑʄɻȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎʅɸʏɻʆ
Ⱦɲʅʋʑʄɻ ɀɸʏʌɼʍɸʘʆ, ʃɲɿ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɲʌɿɽʅɻʏɿʃɼ ʋʌʉʍɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ
Ʌʌʉʃɲʏɲʌʃʏɿʃɼʎ Ⱦɲʅʋʑʄɻʎ Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ, ɶɿɲ ʏɻ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ʏɻʎ ʏɸʄɿʃɼʎ Ɉʐʋɿʃɼʎ
ȾɲʅʋʑʄɻʎȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ.
ȵ. ȳɿɲ ʃɳɽɸ Ɉɸʄɿʃʊ Ʌɸʄɳʏɻ ɸʃʏɿʅɳʏɲɿ ɻ ȵʏɼʍɿɲ Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɼ ʏʉʐ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ,
ʋʉʄʄɲʋʄɲʍɿɲɺʊʅɸʆɻ ʃɳɽɸ ȸʅɹʌɲ d ʅɸ ʏʉ ʋʉʍʉʍʏʊ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ ʋʉʐ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ
ʍʏɻʆ ȸʅɹʌɲ ɲʐʏɼ ɴɳʍɸɿ ʏɻʎ ʉɿʃɸʀɲʎ ɈȾȾ, ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏɼ ɻ ɸʃʏʀʅɻʍɻ ʏɻʎ
ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɼʎʏʉʐɶɿɲʏɻʆȸʅɹʌɲd.

3.2 ɅɲʌɳʅɸʏʌʉɿʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʉʑʏʘʆɈȾȾ

ȸ ʋɲʌʉʑʍɲ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ ʋʌʉɴʄɹʋɸɿ ʊʏɿ ʃɳɽɸ ʍɻʅɸʀʉ ʋɲʌɳɷʉʍɻʎ ʏʉʐ ɷɿʃʏʑʉʐ
ɷɿɲʆʉʅɼʎʍʐʆɷɹɸʏɲɿʅɸʅɿɲɈȾȾ.
ȾɳɽɸɈȾȾʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆʍʐʆɷʐɲʍʅʊʏʌɿʙʆʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆ:
ɲ)ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʖʌɼʍɻʎ,
ɴ)ʃʄɿʅɲʏɿʃɼɺʙʆɻ,
ɶ)ɻʅɹʌɸʎȰʋʊʄɻʗɻʎɲʆɳɸɴɷʉʅɳɷɲ.

a. Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ ɍʌɼʍɻʎ: ʐʋʉɷɸɿʃʆʑɸɿ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʏʉʐ Ɍʐʍɿʃʉʑ Ȱɸʌʀʉʐ, ɻ ʉʋʉʀɲ
ʃɲʏɲʏɳʍʍɸʏɲɿʍɸʅʀɲɲʋʊʏɿʎʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎʏʉʐɅʀʆɲʃɲ1.

Ɉɿʅɼ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲɍʌɼʍɻʎ
ʋɲʌɲʅɹʏʌʉʐ
C1
Ⱥɹʌʅɲʆʍɻ
C2
ɀɲɶɸʀʌɸʅɲɼ/ʃɲɿȷɸʍʏʊɁɸʌʊɍʌɼʍɻʎ
C3
Ⱥɹʌʅɲʆʍɻʃɲɿɀɲɶɸʀʌɸʅɲɼ/ʃɲɿȷɸʍʏʊɁɸʌʊɍʌɼʍɻʎ
C4
Ⱦʄɿʅɲʏɿʍʅʊʎ
C5
ȾʄɿʅɲʏɿʍʅʊʎʃɲɿȺɹʌʅɲʆʍɻ
Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼɍʌɼʍɻ(Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼʃɲɿȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ
T1
ɍʌɼʍɻ)
T2
ɈɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼɍʌɼʍɻʃɲɿȺɹʌʅɲʆʍɻ
Ʌʀʆɲʃɲʎ1:ȾɲʏɻɶʉʌʀɸʎɍʌɼʍɻʎɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐ
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ɃɿʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎC1,C2,C4ʃɲɿT1ʐʋʉɷɻʄʙʆʉʐʆʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐɶɿɲ
ɲʅɿɶɼ ʖʌɼʍɻ, ɸʆʙ ʉɿ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ C3, C5 ʃɲɿ T2 ʐʋʉɷɻʄʙʆʉʐʆ ʍʐʆɷʐɲʍʅʊ
ʖʌɼʍɸʘʆ.

b. Ⱦʄɿʅɲʏɿʃɼȷʙʆɻ:ʐʋʉɷɸɿʃʆʑɸɿʅʀɲɲʋʊʏɿʎʍʐʅɴɲʏɿʃɹʎʃʄɿʅɲʏʉʄʉɶɿʃɹʎʋɸʌɿʉʖɹʎ,
Ȱ,Ȳ,ȳʃɲɿȴ,ʍʏɿʎʉʋʉʀɸʎʖʘʌʀɺɸʏɲɿɻɸʄʄɻʆɿʃɼɸʋɿʃʌɳʏɸɿɲʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆʋʀʆɲʃɲ
1.4ʏɻʎɈɃɈȵȵ.
ɃɿʃʄɿʅɲʏɿʃɹʎɺʙʆɸʎʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʐʋʊʗɻɶɿɲʏɿʎȾɲʏɻɶʉʌʀɸʎɍʌɼʍɻʎʋʉʐɷʑʆɲʏɲɿ
ʆɲɸʋɻʌɸɳɺʉʆʏɲɿɲʋʊʏɿʎʃʄɿʅɲʏɿʃɹʎʍʐʆɽɼʃɸʎ,ɼʏʉɿʏɿʎȾɲʏɻɶʉʌʀɸʎC1,C3,C5ʃɲɿ
T2ʋʉʐʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐɶɿɲȺɹʌʅɲʆʍɻ.ȵʆʏʊʎʏɻʎ
ʃɳɽɸ ɺʙʆɻʎ, ɻ ɸʋʀɷʌɲʍɻ ʏʘʆ ɽɸʌʅʉʃʌɲʍɿɲʃʙʆ ʃɲɿ ʃʄɿʅɲʏɿʃʙʆ ʍʐʆɽɻʃʙʆ ʍʏɻʆ
ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ ɶɿɲ ɽɹʌʅɲʆʍɻ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏʉʐ ɹʏʉʐʎ,
ɸʃʔʌɲʍʅɹʆɻʍɸʊɶʃʉ(ʃʐɴɿʃɳʅɹʏʌɲ),ɽɸʘʌɸʀʏɲɿʍʐʅɴɲʏɿʃɳʉʅʉɿʉɶɸʆɼʎ.
ɇʏɿʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʋʉʐʉɿȾʄɿʅɲʏɿʃɹʎȷʙʆɸʎɷɸʆɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆʍɸʍɻʅɲʆʏɿʃʊɴɲɽʅʊ
ʏɻʖʌɼʍɻʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐ,ɷɻʄɲɷɼʍʏɿʎȾɲʏɻɶʉʌʀɸʎɍʌɼʍɻʎC2,C4ʃɲɿT1,ʏʊʏɸ
ʍʏʉʋɸɷʀʉʏɻʎʃʄɿʅɲʏɿʃɼʎɺʙʆɻʎʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿʏʉʍʑʅɴʉʄʉ«ɍ».


ȵɿʃʊʆɲ1:Ⱦʄɿʅɲʏɿʃɹʎɺʙʆɸʎɲʆɳʆʉʅʊ(Ʌɻɶɼ:ɈɃɈȵȵ,Ʌɲʌɳɶʌɲʔʉʎ1.4)
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ɇɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿʊʏɿ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆɈɃɈȵȵ,ʋɸʌɿʉʖɼʎʋʉʐɴʌʀʍʃɸʏɲɿʍɸʆʉʅʊɺʙʆɻʎ
Ȱ, Ȳ ɼ ȳ ɸʆʏɳʍʍɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ɲʅɹʍʘʎ ʗʐʖʌʊʏɸʌɻ Ⱦʄɿʅɲʏɿʃɼ ȷʙʆɻ ʊʏɲʆ ɻ ʋɸʌɿʉʖɼ
ɴʌʀʍʃɸʏɲɿ ʍɸ ʐʗʊʅɸʏʌʉ ɳʆʘ ʏʘʆ 500ʅ. ȳɿɲ ʏʉʐʎ ʍʃʉʋʉʑʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ
ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʎ,ɻȾʄɿʅɲʏɿʃɼȷʙʆɻʉʌʀɺɸʏɲɿʍɸɸʋʀʋɸɷʉȴɼʅʉʐ,ɽɸʘʌɸʀʏɲɿɷɻʄɲɷɼ
ʊʏɿɻȾʄɿʅɲʏɿʃɼȷʙʆɻɲʄʄɳɺɸɿʊʏɲʆʏʉʅɹʍʉʐʗʊʅɸʏʌʉʏʉʐȴɼʅʉʐɸʀʆɲɿɳʆʘʏʘʆ
500ʅ.
ȸʅɹʌɸʎȰʋʊʄɻʗɻʎɲʆɳɸɴɷʉʅɳɷɲ:ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸɿʋʊʍɸʎɻʅɹʌɸʎʏɻʎɸɴɷʉʅɳɷɲʎ
ʃɲʏɲʆɲʄʙʆɸʏɲɿ ʔʐʍɿʃʊ ɲɹʌɿʉ ɶɿɲ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼ ʖʌɼʍɻ, ɼʏʉɿ 5, 6 ɼ 7 ɻʅɹʌɸʎ
ɸɴɷʉʅɲɷɿɲʀʘʎ.ȰʔʉʌɳʅʊʆʉʍʏɿʎȾɲʏɻɶʉʌʀɸʎɍʌɼʍɻʎɈ1ʃɲɿɈ2.

Ɉɿʅɼ
ȸʅɹʌɸʎ
ʋɲʌɲʅɹʏʌʉʐ ɲʋʊʄɻʗɻʎ/ɸɴɷʉʅɳɷɲ
1
7ɻʅɹʌɸʎ
2
6ɻʅɹʌɸʎ
3
5ɻʅɹʌɸʎ
Ʌʀʆɲʃɲʎ2:ȸʅɹʌɸʎɲʋʊʄɻʗɻʎɲʆɳɸɴɷʉʅɳɷɲ


ȳɿɲʏɿʎʏɿʅɹʎ2ʃɲɿ3ʏɻʎʋɲʌɲʅɹʏʌʉʐ,ɲʋʊʏɿʎɻʅɹʌɸʎɲʋʊʄɻʗɻʎɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿʉɿ
ɸʋʀʍɻʅɸʎɲʌɶʀɸʎ.


3.3 ȾʘɷɿʃʉʋʉʀɻʍɻɈȾȾʃɲɿʃɲʏɻɶʉʌɿʉʋʉʀɻʍɻɇɻʅɸʀʘʆɅɲʌɳɷʉʍɻʎʍɸɈȾȾ
Ⱦɳɽɸ Ɉʐʋɿʃɼ Ⱦɲʅʋʑʄɻ Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ ʃʘɷɿʃʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʅɹʍʘ ɸʆʊʎ ʏɸʏʌɲʗɼʔɿʉʐ
ɲʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʉʑʍʖɻʅɲʏɿʍʅʉʑʊʋʉʐ,ʉɿɷʑʉʋʌʙʏɸʎɽɹʍɸɿʎʏʉʐʃʘɷɿʃʉʑʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ
ʅɸ ʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ʖʌɼʍɻʎ, ɻ ʏʌʀʏɻ ɽɹʍɻ ʍʖɸʏʀɺɸʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ʃʄɿʅɲʏɿʃɼ ɺʙʆɻ ʃɲɿ ɻ
ʏɸʄɸʐʏɲʀɲɽɹʍɻʅɸʏɿʎɻʅɹʌɸʎɲʋʊʄɻʗɻʎ.
ȸʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʏɻʎʃʘɷɿʃʉʋʉʀɻʍɻʎʏʘʆʏʐʋɿʃʙʆʃɲʅʋʐʄʙʆʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎɲʋʉʌʌɹɸɿ
ɲʋʊ ʏɻʆ ʉʅɲɷʉʋʉʀɻʍɻ ʋʉʐ ɹʄɲɴɸ ʖʙʌɲ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ 3.2 ʏʉʐ
ʋɲʌʊʆʏʉʎ.ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲɲʆʘʏɹʌʘ,ʉɿɷʐʆɲʏʉʀʍʐʆɷʐɲʍʅʉʀɶɿɲʏʉʆʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊ
ʏɻʎʃʘɷɿʃʉʋʉʀɻʍɻʎʏʘʆɈȾȾɲʋɲʌɿɽʅʉʑʆʏɲɿʍʏʉʆɅʀʆɲʃɲ3ʃɲʏʘʏɹʌʘ.

Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲɍʌɼʍɻʎ

Ⱦʄɿʅɲʏɿʃɼ ȸʅɹʌɸʎ
ȷʙʆɻ
Ȱʋʊʄɻʗɻʎ

ɲ/ɲ

ɇʐʆɷʐɲʍʅʊʎ

1

C1A1

Ⱥɹʌʅɲʆʍɻ

Ȱ

1

2

C1B1

Ⱥɹʌʅɲʆʍɻ

Ȳ

1

3

C1C1

Ⱥɹʌʅɲʆʍɻ

ȳ

1

4

C1D1

Ⱥɹʌʅɲʆʍɻ

ȴ

1

5

C2X1

ɀɲɶɸʀʌɸʅɲʃɲɿ/ɼȷɸʍʏʊɁɸʌʊ

Ͳ

1

6

C3A1

Ⱥɹʌʅɲʆʍɻ+ɀɲɶɸʀʌɸʅɲʃɲɿ/ɼȷɸʍʏʊɁɸʌʊ

A

1

7

C3B1

Ⱥɹʌʅɲʆʍɻ+ɀɲɶɸʀʌɸʅɲʃɲɿ/ɼȷɸʍʏʊɁɸʌʊ

Ȳ

1

8

C3C1

Ⱥɹʌʅɲʆʍɻ+ɀɲɶɸʀʌɸʅɲʃɲɿ/ɼȷɸʍʏʊɁɸʌʊ

ȳ

1
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9

C3D1

Ⱥɹʌʅɲʆʍɻ+ɀɲɶɸʀʌɸʅɲʃɲɿ/ɼȷɸʍʏʊɁɸʌʊ

ȴ

1

10

C4X1

Ⱦʄɿʅɲʏɿʍʅʊʎ

Ͳ

1

11

C5A1

Ⱦʄɿʅɲʏɿʍʅʊʎ+Ⱥɹʌʅɲʆʍɻ

Ȱ

1

12

C5B1

Ⱦʄɿʅɲʏɿʍʅʊʎ+Ⱥɹʌʅɲʆʍɻ

Ȳ

1

13

C5C1

Ⱦʄɿʅɲʏɿʍʅʊʎ+Ⱥɹʌʅɲʆʍɻ

ȳ

1

14

C5D1

Ⱦʄɿʅɲʏɿʍʅʊʎ+Ⱥɹʌʅɲʆʍɻ

ȴ

1

15

T1X1

Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼɍʌɼʍɻ

Ͳ

1

16

T1X2

Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼɍʌɼʍɻ

Ͳ

2

17

T1X3

Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼɍʌɼʍɻ

Ͳ

3

18

T2A1

Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼɍʌɼʍɻ+Ⱥɹʌʅɲʆʍɻ

Ȱ

1

19

T2B1

Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼɍʌɼʍɻ+Ⱥɹʌʅɲʆʍɻ

Ȳ

1

20

T2C1

Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼɍʌɼʍɻ+Ⱥɹʌʅɲʆʍɻ

ȳ

1

21

T2D1

Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼɍʌɼʍɻ+Ⱥɹʌʅɲʆʍɻ

ȴ

1

22

T2A2

Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼɍʌɼʍɻ+Ⱥɹʌʅɲʆʍɻ

Ȱ

2

23

T2B2

Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼɍʌɼʍɻ+Ⱥɹʌʅɲʆʍɻ

Ȳ

2

24

T2C2

Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼɍʌɼʍɻ+Ⱥɹʌʅɲʆʍɻ

ȳ

2

25

T2D2

Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼɍʌɼʍɻ+Ⱥɹʌʅɲʆʍɻ

ȴ

2

26

T2A3

Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼɍʌɼʍɻ+Ⱥɹʌʅɲʆʍɻ

Ȱ

3

27

T2B3

Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼɍʌɼʍɻ+Ⱥɹʌʅɲʆʍɻ

Ȳ

3

28

T2C3

Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼɍʌɼʍɻ+Ⱥɹʌʅɲʆʍɻ

ȳ

3

29

T2D3

Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼɍʌɼʍɻ+Ⱥɹʌʅɲʆʍɻ

ȴ

3

Ʌʀʆɲʃɲʎ3:ȾɲʏɻɶʉʌɿʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆɈʐʋɿʃʙʆȾɲʅʋʐʄʙʆȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎʏʘʆɇɻʅɸʀʘʆ
Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ


ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎʃɲʏɻɶʉʌɿʉʋʉɿɸʀʊʄɲʏɲɇɻʅɸʀɲɅɲʌɳɷʉʍɻʎʏʉʐȴɿʃʏʑʉʐȴɿɲʆʉʅɼʎʏʉʐ
ʍʏʉʐʎ ɲʆʘʏɹʌʘ ɸʀʃʉʍɿ ɸʆʆɹɲ (29) ʍʐʆɷʐɲʍʅʉʑʎ ɴɳʍɸɿ ʏʘʆ ʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɹʆʏʘʆ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʙʆ.
ɇɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿ ʊʏɿ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɇɻʅɸʀʉ Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ, ɻ ʍʑʆɷɸʍɻ ʅɸ ʏɿʎ ɻʅɹʌɸʎ ɲʋʊʄɻʗɻʎ
ɴɲʍʀɺɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ɸʋɿʅɹʌʉʐʎ ʃɲʏɻɶʉʌɿʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ɇɻʅɸʀʘʆ Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ (ʋ.ʖ.
ʃɲʔɸʏɹʌɿɲ,ɶʌɲʔɸʀɲ,ʖɻʅɿʃɼɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲʃʏʄ.)ʃɲɿʍʏɻʆTOTEE.ɇɻʅɸʀɲɅɲʌɳɷʉʍɻʎʅɸ
ɻʅɹʌɸʎɲʋʊʄɻʗɻʎ5ɼ6ʃɲʏɻɶʉʌɿʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʍɸʍʐʆɷʐɲʍʅʉʑʎʏʘʆʃɲʏɻɶʉʌɿʙʆɈ1ʃɲɿ
Ɉ2.


3.4 ɅʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎʏʘʆɈʐʋɿʃʙʆȾɲʅʋʐʄʙʆȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ
3.4.1 ȴɻʅɿʉʐʌɶʀɲɅʌʉʃɲʏɲʌʃʏɿʃʙʆɈȾȾ
ȸɅʌʉʃɲʏɲʌʃʏɿʃɼɈʐʋɿʃɼȾɲʅʋʑʄɻȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎɲʋʉʏɸʄɸʀʅɿɲʖʌʉʆʉʍɸɿʌɳ365ʏɿʅʙʆ
(366ɶɿɲʏɲɷʀʍɸʃʏɲɹʏɻ),ʊʋʉʐʃɳɽɸʏɿʅɼɲʆʏɿʋʌʉʍʘʋɸʑɸɿʏʉʋʉʍʉʍʏʊʏɻʎɸʏɼʍɿɲʎ
ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐʋʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍʏɻʆȸʅɹʌɲd.
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ȸɸʃʏɿʅʙʅɸʆɻʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻpK,dɇɻʅɸʀʉʐɅɲʌɳɷʉʍɻʎʋʉʐɲʆɼʃɸɿʍʏɻʆʃɲʏɻɶʉʌʀɲȾ
ʏʘʆɈȾȾ,ʃʄɿʅɲʏɿʃɼʎɺʙʆɻʎiʃɲɿɻʅɸʌʙʆɲʋʊʄɻʗɻʎj,ʏɻʆȸʅɹʌɲdʘʎʋʉʍʉʍʏʊʏɻʎ
ɸʏɼʍɿɲʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎʏʉʐɇɻʅɸʀʉʐʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʘʎ:
ǡୢ ൌ Ⱦͳ ή ͳ୧ǡୢ  Ⱦʹ ή ʹୢ  Ⱦ͵ ή ͳǡ  ȾͶ ή Ͷ ሺ͵Ǥͳሻ
























 א ሼȜǡ ȝǡ Ȟǡ ȟሽɈȽɇ א ሼͳǡʹǡ͵ሽ

ʊʋʉʐ:ሼȜǡ ȝǡ Ȟǡ ȟሽʉɿʃʄɿʅɲʏɿʃɹʎȷʙʆɸʎʃɲɿሼͳǡʹǡ͵ሽʉɿɻʅɹʌɸʎɲʋʊʄɻʗɻʎ.
Ƀɿʍʐʆʏɸʄɸʍʏɹʎc1,c2,c4ʃɲɿt1ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿʅɸʏɻɴɲʍɿʃɼȾɲʏɻɶʉʌʀɲɍʌɼʍɻʎ:
ͳ୧ǡୢ ȵʃʔʌɳɺɸɿ ʏʉ ʋʉʍʉʍʏʊ (%) ʏɻʎ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ ʏɻʆ ɻʅɹʌɲ d ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ɸʏɼʍɿɲ
ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳɶɿɲʃɳʄʐʗɻɽɸʌʅɿʃʙʆɲʆɲɶʃʙʆ,ʍɸʃʄɿʅɲʏɿʃɼɺʙʆɻi.
ʹୢ  ȵʃʔʌɳɺɸɿ ʏʉ ʋʉʍʉʍʏʊ (%) ʏɻʎ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ ʏɻʆ ɻʅɹʌɲ d ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ɸʏɼʍɿɲ
ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳɶɿɲʅɲɶɸʀʌɸʅɲʃɲɿɺɸʍʏʊʆɸʌʊ.
ͳ୨ǡୢ  ȵʃʔʌɳɺɸɿ ʏʉ ʋʉʍʉʍʏʊ (%) ʏɻʎ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ ʏɻʆ ɻʅɹʌɲ d ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ɸʏɼʍɿɲ
ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ɶɿɲ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼ/ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ɶɿɲ ɻʅɹʌɸʎ
ɲʋʊʄɻʗɻʎj.
Ͷୢ  ȵʃʔʌɳɺɸɿ ʏʉ ʋʉʍʉʍʏʊ (%) ʏɻʎ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ ʏɻʆ ɻʅɹʌɲ d ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ɸʏɼʍɿɲ
ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳɶɿɲʃɳʄʐʗɻɲʆɲɶʃʙʆʃʄɿʅɲʏɿʍʅʉʑ.
Ƀɿ ʍʏɲɽɸʌɹʎ Ⱦͳ , Ⱦʹ , Ⱦ͵  ʃɲɿ ȾͶ  ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɹʎ ɴɲʌʑʏɻʏɲʎ ʋʉʐ
ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɿʎ Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ɍʌɼʍɻʎ C1, C2, C4 ʃɲɿ T1, ʏʉ ɳɽʌʉɿʍʅɲ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ
ɿʍʉʑʏɲɿʅɸʏɻʅʉʆɳɷɲ:
Ⱦͳ +Ⱦʹ +Ⱦ͵ +ȾͶ =1
ȳɿɲ ʏʉʆ ɲʌʖɿʃʊ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊ ʏʘʆ ʍʐʆʏɸʄɸʍʏʙʆ ʏɻʎ ɸʇʀʍʘʍɻʎ (3.1) ʉɿ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɹʎ
ȴɿʃʏʑʘʆ ȴɿɲʆʉʅɼʎ ʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ʐʋʊʗɻ ɷɸɷʉʅɹʆɲ ȵʐʌʘʋɲʀʘʆ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏʙʆ ɼ
ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʉʑɲʐʏʙʆ.
ȸ ɶʌɲʔɿʃɼ ɲʋɸɿʃʊʆɿʍɻ ʅɿɲʎ Ɉʐʋɿʃɼʎ Ⱦɲʅʋʑʄɻʎ Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸʏɲɿ
ʋɲʌɲʃɳʏʘ.
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ȵɿʃʊʆɲ2:ɅɲʌɳɷɸɿɶʅɲɲʋɸɿʃʊʆɿʍɻʎɈʐʋɿʃɼʎȾɲʅʋʑʄɻʎȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ


ɀɿɲɈȾȾʅʋʉʌɸʀʆɲɸʃʔʌɲʍʏɸʀɸʋʀʍɻʎʘʎɲɽʌʉɿʍʏɿʃɼʃɲʅʋʑʄɻ,ʊʋʘʎʔɲʀʆɸʏɲɿʍʏɻʆ
ȵɿʃʊʆɲ3.ȳɿɲʃɳɽɸȸʅɹʌɲdɸʆʊʎɹʏʉʐʎ,ɻʏɿʅɼʏɻʎɲɽʌʉɿʍʏɿʃɼʎʃɲʅʋʑʄɻʎɿʍʉʑʏɲɿʅɸ
ʏʉʋʉʍʉʍʏʊʏʉʐʊɶʃʉʐɲɸʌʀʉʐʋʉʐʃɲʏɲʆɲʄʙɽɻʃɸʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏʘʆɻʅɸʌʙʆɲʋʊ
ʏɻʆȸʅɹʌɲdfɹʘʎʏɻʆȸʅɹʌɲd,ʊʋʘʎʋʌʉʃʑʋʏɸɿɲʋʊʏɻʆɸʇʀʍʘʍɻʃɲʏʘʏɹʌʘ:
ୀௗ

ܿǡௗ ൌ 

ୀௗ

ǡ ሺ͵Ǥʹሻ

ʊʋʉʐ,dfɸʀʆɲɿɻʋʌʙʏɻʅɹʌɲʏʉʐȺɸʌʅɿʃʉʑȶʏʉʐʎ.


ȵɿʃʊʆɲ3:ȰɽʌʉɿʍʏɿʃɼȾɲʅʋʑʄɻ
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3.4.2 ȴɻʅɿʉʐʌɶʀɲȾɲʅʋʐʄʙʆɀɸʏʌɼʍɸʘʆɲʋʊʏɲɿʍʏʉʌɿʃɳɷɸɷʉʅɹʆɲ

Ʌʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɲʇɿʉʄʉɶɻɽʉʑʆ ʉɿ ʋʌʉʃɲʏɲʌʃʏɿʃɹʎ ɈȾȾ ʊʋʘʎ ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺʉʆʏɲɿ
ɲʆʘʏɹʌʘ,ɷɻʅɿʉʐʌɶɸʀʏɲɿɹʆɲʍʑʆʉʄʉʃɲʅʋʐʄʙʆ(«Ⱦɲʅʋʑʄɸʎɀɸʏʌɼʍɸʘʆ»)ɲʋʊʏɻʆ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʏʘʆɿʍʏʉʌɿʃʙʆʅɸʏʌɻʏɿʃʙʆɷɸɷʉʅɹʆʘʆ.
ɀʀɲ Ⱦɲʅʋʑʄɻ ɀɸʏʌɼʍɸʘʆ, ɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʅɿɲ ʍɸɿʌɳ ɲʋʊ 365 ʏɿʅɹʎ (366 ɶɿɲ ʏɲ
ɷʀʍɸʃʏɲɹʏɻ),ɻʉʋʉʀɲɲʋɸɿʃʉʆʀɺɸɿʏɻʆɲɽʌʉɿʍʏɿʃɼʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐɹʘʎ
ʏɻʆȸʅɹʌɲd,ʘʎʋʉʍʉʍʏʊʏɻʎɸʏɼʍɿɲʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ.
Ƀɿ Ⱦɲʅʋʑʄɸʎ ɀɸʏʌɼʍɸʘʆ ɷɻʅɿʉʐʌɶʉʑʆʏɲɿ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʙʆʏɲʎ ʅɸʏʌɻʏɿʃɳ ɷɸɷʉʅɹʆɲ
ʏʘʆɇɻʅɸʀʘʆɅɲʌɳɷʉʍɻʎ.Ɉɲɷɸɷʉʅɹʆɲɲʐʏɳʋʌɹʋɸɿʆɲʃɲʄʑʋʏʉʐʆʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆɷʑʉ
(2)ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɲȺɸʌʅɿʃɳȶʏɻ(ɹʏɻɲʆɲʔʉʌɳʎ)ʃɲɿʍʐʄʄɹɶʉʆʏɲɿʍɸʖʌʉʆʉʍɸɿʌɹʎ.Ⱦɳɽɸ
ʖʌʉʆʉʍɸɿʌɳ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɿʎ ɲʃʊʄʉʐɽɸʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ: ȸȾȰɇɅ, ʏʑʋʉʎ
ʅɸʏʌɻʏɼ,ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲɹʆɷɸɿʇɻʎ,ʃɲʏɲɶɸɶʌɲʅʅɹʆɻɹʆɷɸɿʇɻ,ʏʑʋʉʎʃɲʏɲʅɹʏʌɻʍɻʎ.ȳɿɲ
ʏʉʐʎ ʍʃʉʋʉʑʎ ʏɻʎ ɲʆɳʄʐʍɻʎ, ɸʋɿʄɹɶʉʆʏɲɿ ʅɸʏʌɼʍɸɿʎ ɲʋʊ ʃɳɽɸ ʋɿɽɲʆʊ ʏʑʋʉ
ʃɲʏɲʅɹʏʌɻʍɻʎ, ɷɻʄɲɷɼ ʅɹʏʌɻʍɻ ʋʉʐ ʍʐʄʄɹʖɽɻʃɸ ɲʋʊ ɸʋɿʏʊʋɿɲ ʄɼʗɻ ɹʆɷɸɿʇɻʎ,
ʏɻʄɸʔʘʆɿʃɼ ʃɲʏɲʖʙʌɻʍɻ ʃɲɿ ʃɲʏɲʖʙʌɿʍɻ ʍʏɻʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏʉʐ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ.
ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɷɸʀɶʅɲ ɸʆɷɸʀʇɸɿʎ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʋʌʉʃʑʗɸɿ ʃɲʏ’ ɸʃʏʀʅɻʍɻ ʏʉʐ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ.
ȸɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲɲʐʏɼɲʃʉʄʉʐɽɸʀʏɲɿɲʋʊʏʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʅʊʆʉɶɿɲʏʉʐʎʍʐʆɷʐɲʍʅʉʑʎʏʉʐ
Ʌʀʆɲʃɲ3ɶɿɲʏʉʐʎʉʋʉʀʉʐʎʐʋɳʌʖʉʐʆʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉɿɈɸʄɿʃʉʀɅɸʄɳʏɸʎʋʉʐɲʆɼʃʉʐʆ
ʍʏɻʆ ɸʆ ʄʊɶʘ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʉʋʉʀʉʐʎ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ɿʍʏʉʌɿʃɳ ɷɸɷʉʅɹʆɲ ɶɿɲ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ2ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɲȺɸʌʅɿʃɳȶʏɻ.
ȸɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲȾɲʅʋʐʄʙʆɀɸʏʌɼʍɸʘʆɲʃʉʄʉʐɽɸʀʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲɴɼʅɲʏɲ:
ɲ.ȾɳɽɸɇɻʅɸʀʉɅɲʌɳɷʉʍɻʎʃɲʏɻɶʉʌɿʉʋʉɿɸʀʏɲɿʍɸɹʆɲʆɲʋʊʏʉʐʎ 29 ʍʐʆɷʐɲʍʅʉʑʎ
ʏʉʐɅʀʆɲʃɲ3.
ɴ.ȳɿɲʃɳɽɸɇɻʅɸʀʉɅɲʌɳɷʉʍɻʎjʃɲɿɶɿɲʃɳɽɸɹʏʉʎɲʆɲʔʉʌɳʎ,ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɻɸʏɼʍɿɲ
ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɼʏʉʐACj,ɸʃʔʌɲʍʅɹʆɻʍɸʃʐɴɿʃɳʅɹʏʌɲ,ʘʎɸʇɼʎ:

ܥܣ ൌ ݎௗǡ െ ݎௗǡ ሺ͵Ǥ͵ሻ
ʊʋʉʐ:
 rd,j: ʃɲʏɲɶɸɶʌɲʅʅɹʆɻ ɹʆɷɸɿʇɻ. Ʌʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɼ ɹʆɷɸɿʇɻ
(ʅɹʏʌɻʍɻ), ʍɸ ʃʐɴɿʃɳ ʅɹʏʌɲ, ʋʉʐ ʃɲʏɲɶʌɳʔɻʃɸ ʏɻʆ ȸʅɹʌɲ d (ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɹʆɷɸɿʇɻʎ)ʏʉʐɹʏʉʐʎɲʆɲʔʉʌɳʎ,
 dfʃɲɿdlɻʋʌʙʏɻʃɲɿɻʏɸʄɸʐʏɲʀɲȸʅɹʌɲʏʉʐɹʏʉʐʎɲʆɲʔʉʌɳʎ,ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ.
ɇʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʉɿɻʅɸʌʉʅɻʆʀɸʎɹʆɷɸɿʇɻʎɷɸʆʍʐʅʋʀʋʏʉʐʆʅɸʏɻʆdfʃɲɿ/ɼ
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ʏɻʆdl,ʉɿɸʆɷɸʀʇɸɿʎɶɿɲʏɿʎdfʃɲɿ/ɼdlʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲʎʋɲʌɸʅɴʉʄɼ
ʅɸʏɲʇʑʏʘʆɷʑʉʃʉʆʏɿʆʊʏɸʌʘʆʖʌʉʆɿʃɳɸʆɷɸʀʇɸʘʆ.1
ɶ. ȳɿɲ ʃɳɽɸ ɇɻʅɸʀʉ Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ j ʃɲɿ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ȸʅɹʌɲ d ʃɳɽɸ ɹʏʉʐʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ,
ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɻ ɲɽʌʉɿʍʏɿʃɼ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻ ୢǡ୨ , ɻ ʉʋʉʀɲ ɸʃʔʌɳɺɸɿ ʏɻʆ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɼ
ʃɲʏɲʆɲʄʘɽɸʀʍɲʋʉʍʊʏɻʏɲʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐʍʏʉɇɻʅɸʀʉɅɲʌɳɷʉʍɻʎɲʋʊʏɻʆȸʅɹʌɲdf
ɹʘʎʃɲɿʏɻʆȸʅɹʌɲd,ɻʉʋʉʀɲɸʃʔʌɳɺɸʏɲɿʘʎʋʉʍʉʍʏʊ(%)ʏɻʎɸʏɼʍɿɲʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ
ʃɲɿʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆɲʃʊʄʉʐɽʉʏʑʋʉ:

ݔௗǡ ൌ

ݎௗǡ୨ െ  ݎௗǡ୨
ሺ͵ǤͶሻ
ܥܣ


ɷ. ȳɿɲ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ɇɻʅɸʀʘʆ Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʃɲʏɻɶʉʌɿʉʋʉɿɻɽɸʀ ʍʏɻʆ ʀɷɿɲ
ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʏʉʐɅʀʆɲʃɲ3ʃɲɿɶɿɲʃɳɽɸȸʅɹʌɲdɸʆʊʎɹʏʉʐʎɲʆɲʔʉʌɳʎ,ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɻ
ʅɹʍɻɲɽʌʉɿʍʏɿʃɼʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻതd.Ʌʌʊʃɸɿʏɲɿɶɿɲʏʉʆɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊʅɹʍʉʏʘʆxd,jɶɿɲʊʄɲ
ʏɲɇɻʅɸʀɲɅɲʌɳɷʉʍɻʎ,ʋʉʐɲʆɼʃʉʐʆʍɸɲʐʏʊʆʏʉɇʐʆɷʐɲʍʅʊ,ɶɿɲʏɻʆȸʅɹʌɲd.
ɸ. ɇʏɿʎ ʏɿʅɹʎ തd ʃɳɽɸ ɹʏʉʐʎ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿ ʋɲʌɸʅɴʉʄɼ ʋʉʄʐʘʆʐʅɿʃɼʎ
ɸʇʀʍʘʍɻʎ6ʉʐɴɲɽʅʉʑɶɿɲʆɲʋʌʉʃʑʗɸɿɻȾɲʅʋʑʄɻɀɸʏʌɼʍɸʘʆʏʉʐɹʏʉʐʎɲʐʏʉʑ.
ʍʏ.ȸȾɲʅʋʑʄɻɀɸʏʌɼʍɸʘʆʋʌʉʃʑʋʏɸɿɲʋʊʏʉʆɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊʅɹʍʉʊʌʉʊʄʘʆʏʘʆɸʏʙʆ
ɲʆɲʔʉʌɳʎ.

3.4.3 ȴɿɲʅʊʌʔʘʍɻɈɸʄɿʃʙʆɈȾȾ
ɅʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲɷɿɲʋɿʍʏʘɽɸʀɻɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʏʘʆɅʌʉʃɲʏɲʌʃʏɿʃʙʆɈȾȾʋʉʐ
ʋɸʌɿɶʌɳʔɻʍɲʆ ʍʏɻʆ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ 3.4.1, ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʍʑɶʃʌɿʍɻ ʏʘʆ
Ʌʌʉʃɲʏɲʌʃʏɿʃʙʆ ɈȾȾ ɸʃʔʌɲʍʅɹʆʘʆ ʘʎ ɲɽʌʉɿʍʏɿʃʙʆ ʃɲʅʋʐʄʙʆ ʅɸ ʏɿʎ Ⱦɲʅʋʑʄɸʎ
ɀɸʏʌɼʍɸʘʆ.
1. ɏʎ ʋʌʙʏʉ ɴɼʅɲ, ɸʇɸʏɳɺɸʏɲɿ ɸɳʆ ʐʋɳʌʖʉʐʆ Ⱦɲʅʋʑʄɸʎ ɀɸʏʌɼʍɸʘʆ ʅɸ
ɲʋʌʉʍɷʊʃɻʏɻ ʃʄʀʍɻ, ɷɻʄɲɷɼ ɻ ʏɳʍɻ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ ʋʉʐ
ʐʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿɲʋʊʏɻʆȾɲʅʋʑʄɻɀɸʏʌɼʍɸʘʆɷɸʆɸʀʆɲɿɻɲʆɲʅɸʆʊʅɸʆɻɶɿɲʏʉ
ʍʐʆɷʐɲʍʅʊ ʋʉʐ ɲʆʏɿʋʌʉʍʘʋɸʑɸɿ (ʋ.ʖ., ɻ Ⱦɲʅʋʑʄɻ ʋʉʐ ɲʆʏɿʋʌʉʍʘʋɸʑɸɿ ʏɻ
ʖʌɼʍɻʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐɶɿɲʅɲɶɸʀʌɸʅɲʃɲɿɺɸʍʏʊʆɸʌʊɷɸʀʖʆɸɿʐʗɻʄɼɸʇɳʌʏɻʍɻ
ɲʋʊʏɻʆɸʇʘʏɸʌɿʃɼɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲ,ɸʆʙɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿʆɲɸʀʆɲɿɸʄɳʖɿʍʏɻ).
ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʐʏɼ, ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɸʋɲʆɹʄɸɶʖʉʎ ʏɻʎ ʃɲʏɻɶʉʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎ
ʏʘʆ ɇɻʅɸʀʘʆ Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ ʃɲʏɳ ʏɲ ʉʌɿɺʊʅɸʆɲ ʍʏɻʆ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ 3.3, ʃɲɿ ʉɿ

1

ȳɿɲʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ,ɲʆɶɿɲʏɻʆȸʅɹʌɲ݂݀01/10/2014,ɷɸʆʃɲʏɲʖʘʌɼɽɻʃɸɹʆɷɸɿʇɻɶɿɲʏɻʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ
ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ, ʉ ʍʖɸʏɿʃʊʎ ʊɶʃʉʎ ɽɲ ʐʋʉʄʉɶɿʍɽɸʀ ʘʎ ʋɲʌɸʅɴʉʄɼ ʏɻʎ ɲʃʌɿɴʙʎ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʎ
ʃɲʏɲɶɸɶʌɲʅʅɹʆɻʎɹʆɷɸɿʇɻʎ(ʋ.ʖ.ʍʏɿʎ15/09/2014)ʃɲɿʏɻʎɲʅɹʍʘʎɸʋʊʅɸʆɻʎ(ʋ.ʖ.ʍʏɿʎ01/11/2014)
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Ⱦɲʅʋʑʄɸʎ ɀɸʏʌɼʍɸʘʆ ʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿ ɸʃ ʆɹʉʐ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻ ʆɹɲ
ʃɲʏɻɶʉʌɿʉʋʉʀɻʍɻ2.
2. ɇʏɻʍʐʆɹʖɸɿɲ,ɸʇɸʏɳɺɸʏɲɿɻɲʃʌʀɴɸɿɲʍʏɻʍʑɶʃʄɿʍɻʅɸʏɲʇʑʃɳɽɸɅʌʉʃɲʏɲʌʃʏɿʃɼʎ
ɈȾȾʃɲɿʏɻʎɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎȾɲʅʋʑʄɻʎɀɸʏʌɼʍɸʘʆ.
ɃʌʀɺɸʏɲɿʘʎȰʋʊʍʏɲʍɻȾɲʅʋʐʄʙʆʅɿɲʍɸɿʌɳ365ʏɿʅʙʆ(366ɶɿɲʏɲɷʀʍɸʃʏɲɹʏɻ)
ɻʏɿʅɼʏɻʎʉʋʉʀɲʎɶɿɲʃɳɽɸʅɹʌɲdɿʍʉʑʏɲɿʅɸʏɻʆɲʋʊʄʐʏɻʏɿʅɼʏɻʎɷɿɲʔʉʌɳʎ
ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʏɿʅʙʆ ʏʘʆ ɷʑʉ ɸʋɿʄɸɶʅɹʆʘʆ ʃɲʅʋʐʄʙʆ. ȸ ɀɹʍɻ Ȱʋʊʍʏɲʍɻ
ȾɲʅʋʐʄʙʆɲʋʉʏɸʄɸʀʏʉʆɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊʅɹʍʉʊʌʉʊʄʘʆʏʘʆʏɿʅʙʆʏɻʎȰʋʊʍʏɲʍɻʎ
Ⱦɲʅʋʐʄʙʆ.
ɲ. ȵɳʆ ɻ ɀɹʍɻ Ȱʋʊʍʏɲʍɻ Ⱦɲʅʋʐʄʙʆ ɸʀʆɲɿ ʅɿʃʌʊʏɸʌɻ ɼ ʀʍɻ ʏʉʐ 3% (ʏʌʀɲ ʏʉɿʎ
ɸʃɲʏʊ),ɲʐʏɼɽɸʘʌɸʀʏɲɿɲʋʉɷɸʃʏɼʃɲɿɷɸʆɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿʋɸʌɲɿʏɹʌʘʋʌʉʍɲʌʅʉɶɼ.
ɴ. ȵɳʆ ɻ ɀɹʍɻ Ȱʋʊʍʏɲʍɻ Ⱦɲʅʋʐʄʙʆ ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿ ʏʉ 3%, ɻ ɲʋʊʃʄɿʍɻ ɷɸʆ
ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ɲʋʉɷɸʃʏɼ ʃɲɿ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɲʆɲʋʌʉʍɲʌʅʉɶɼ ʏʘʆ ʍʏɲɽɸʌʙʆ ɴ,
ʊʋʘʎ ʉʌʀʍʏɻʃɲʆ ʍʏɻʆ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ 3.4.1, ʙʍʏɸ ʆɲ ɸʄɲʖɿʍʏʉʋʉɿɻɽɸʀ ɻ ɀɹʍɻ
ȰʋʊʍʏɲʍɻȾɲʅʋʐʄʙʆ.
ɇʏʉ ʏɹʄʉʎ ʃɳɽɸ ɴɼʅɲʏʉʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿ ɲʆʘʏɹʌʘ, ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʍʑɶʃʌɿʍɻ
ʅɸʏɲʇʑ ʏɻʎ Ʌʌʉʃɲʏɲʌʃʏɿʃɼʎ ɈȾȾ ʃɲɿ ʏɻʎ Ⱦɲʅʋʑʄɻʎ ɀɸʏʌɼʍɸʘʆ ʙʍʏɸ ʆɲ
ɸʋɲʄɻɽɸʑɸʏɲɿ ʏʉ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʏɻʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ ɲʃʌɿɴʉʑʎ ʋʌʉʍɲʌʅʉɶɼʎ. ȸ ɲʃʌɿɴɼʎ
ʋʌʉʍɲʌʅʉɶɼ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ʍʐʆɷʐɲʍʅʊ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʅɹʍʘ ʅɿɲʎ
ɸʋɲʆɲʄɲʅɴɲʆʊʅɸʆɻʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎɹʘʎʊʏʉʐɸʋɿʏɸʐʖɽɸʀʍʑɶʃʄɿʍɻ.
ɇɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿ ʊʏɿ ʃɳɽɸ ʍɻʅɸʀʉ ʏɻʎ ʖʌʉʆʉʍɸɿʌɳʎ ʏɻʎ ʋʌʉʃɲʏɲʌʃʏɿʃɼʎ ɈȾȾ, ʏɻʎ
ȾɲʅʋʑʄɻʎɀɸʏʌɼʍɸʘʆʃɲɿʏɻʎʏɸʄɿʃɼʎɈȾȾɷʀɷɸʏɲɿʅɸɲʃʌʀɴɸɿɲʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆɹʇɿ(6)
ɷɸʃɲɷɿʃʙʆʗɻʔʀʘʆ).



3.5 ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎʃɲɿɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉʀɻʍɻȵʏɼʍɿɲʎȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎɇɻʅɸʀʉʐ
Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ


ȳɿɲʏɻʆʐʄʉʋʉʀɻʍɻʏʉʐʍʃʉʋʉʑʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʎ,ɼʏʉɿʏɻʎɸʃʏʀʅɻʍɻʎʏɻʎ
ɻʅɸʌɼʍɿɲʎ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ Ɍʐʍɿʃʉʑ Ȱɸʌʀʉʐ ʍɸ ʃɳɽɸ ʅɻ ɏʌʉʅɸʏʌʉʑʅɸʆʉ  ɇɻʅɸʀʉ
Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ ʏʉʐ ȴɿʃʏʑʉʐ ȴɿɲʆʉʅɼʎ, ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʉ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʃɲɿ ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉʀɻʍɻ
ʏɻʎȵʏɼʍɿɲʎȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎɲʋʊʏʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ.
ȵʆʏʊʎ ʏʉʐ ʅɻʆʊʎ ȴɸʃɸʅɴʌʀʉʐ ʏʉʐ ʃɳɽɸ ɹʏʉʐʎ, ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ɻ
ɸʏɼʍɿɲʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʃɳɽɸɇɻʅɸʀʉʐɅɲʌɳɷʉʍɻʎʃɲʏɳʏʉʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉȺɸʌʅɿʃʊȶʏʉʎ.
x

2

ȳɿɲʐʔɿʍʏɳʅɸʆɲɇɻʅɸʀɲɅɲʌɳɷʉʍɻʎʅɸʍʐʆɸʖɼ12ʅɻʆɻʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʔʐʍɿʃʉʑ
ɲɸʌʀʉʐ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʋɸʌɿʊɷʉʐ ɲʋʊ ʏɻʆ 1ɻ Ƀʃʏʘɴʌʀʉʐ ʏʉʐ
ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐ ɹʏʉʐʎ ɹʘʎ ʏɻʆ 30ɻ ɇɸʋʏɸʅɴʌʀʉʐ ʏʉʐ ʏʌɹʖʉʆʏʉʎ ɹʏʉʐʎ, ʘʎ

ȸɸʇɹʏɲʍɻʏɻʎʏɳʍɻʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎɸʀʆɲɿʉʋʏɿʃɼʃɲɿɶʀʆɸʏɲɿɲʆɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻ.

Τεύχος B’ 2045/30.05.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

21223

ɸʏɼʍɿɲ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻ ʆʉɸʀʏɲɿ ɻ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɼ ʃɲʏɲɶɸɶʌɲʅʅɹʆɻ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻ.
ɀɸʏʌɻʏɿʃɳ ɷɸɷʉʅɹʆɲ ʋʌɿʆ ʏɻʆ 1ɻ Ƀʃʏʘɴʌʀʉʐ ʏʉʐ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐ ɹʏʉʐʎ ʃɲɿ
ʅɸʏɳ ʏɻʆ 30ɻ ɇɸʋʏɸʅɴʌʀʉʐ ʏʉʐ ʏʌɹʖʉʆʏʉʎ ɹʏʉʐʎ, ʊʋʘʎ ɸʋʀʍɻʎ ʃɲɿ ɻ ɈȾȾ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏʉʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʏɻʎ ȵʏɼʍɿɲʎ Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ (365
ɻʅɸʌʙʆ),ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆȵʇʀʍʘʍɻ(3.6).
x

ȳɿɲ ʆɹɲ ɇɻʅɸʀɲ Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ ʃɲɿ ɶɿɲ ɇɻʅɸʀɲ Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ ʅɸ ʅɻ ʍʐʆɸʖʊʅɸʆɻ
12ʅɻʆɻʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʋɸʌɿʊɷʉʐɲʋʊʏɻʆ
1ɻ Ƀʃʏʘɴʌʀʉʐ ʏʉʐ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐ ɹʏʉʐʎ ɹʘʎ ʏɻʆ 30ɻ ɇɸʋʏɸʅɴʌʀʉʐ ʏʉʐ
ʏʌɹʖʉʆʏʉʎ ɹʏʉʐʎ, ɻ ȵʏɼʍɿɲ Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻ ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ʘʎ ʉ ʅɹʍʉʎ ʊʌʉʎ ʏɻʎ
ɸʏɼʍɿɲʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎʏʘʆɇɻʅɸʀʘʆɅɲʌɳɷʉʍɻʎʅɸʍʐʆɸʖɼʋɲʌʉʖɼʔʐʍɿʃʉʑ
ɲɸʌʀʉʐ,ʋʉʐɹʖʉʐʆʏɲʀɷɿɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ:ɇɻʅɸʀʉȵɿʍʊɷʉʐ,Ɉʑʋʉʎɀɸʏʌɻʏɼ,
ȴɼʅʉʎʃɲɿɈȾȾ.


ȸ ɸʏɼʍɿɲ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ, ୨ , ʏʉʐ ɇɻʅɸʀʉʐ Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ j, ʍɸ ʃʐɴɿʃɳ
ʅɹʏʌɲ,ʍɸɹʆɲȺɸʌʅɿʃʊȶʏʉʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʘʎ:

ܥܣ ൌ ൫௺ݎǡ െ ݎଵǡ ൯  ሺݎேାଵǡ െ ݎேǡ ሻ ή
 ሺݎଵǡ െ ݎǡ ሻ ή

σௗ
ௗୀௗಿ  ǡௗ
ಿశభ
σௗௗୀௗ

ಿ ǡௗ

σௗଵ
ௗୀௗ ǡௗ
ௗభ
σௗୀௗ
ǡௗ

൩

൩ሺ͵Ǥሻ


ʊʋʉʐ:
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ
Ͳ

r1ɹʘʎrNʉɿʅɸʏʌɼʍɸɿʎʅɹʍɲʍʏʉȺɸʌʅɿʃʊȶʏʉʎ,
r0ɻʏɸʄɸʐʏɲʀɲʅɹʏʌɻʍɻʋʌɿʆʏɻʆɹʆɲʌʇɻʏʉʐȺɸʌʅɿʃʉʑȶʏʉʐʎ
rɁ+1ɻʋʌʙʏɻɹʆɷɸɿʇɻʅɸʏɳʏʉʏɹʄʉʎʏʉʐȺɸʌʅɿʃʉʑȶʏʉʐʎ,
d0,d1,…dN+1ʉɿɻʅɸʌʉʅɻʆʀɸʎɹʆɷɸɿʇɻʎr0,r1,rN+1,ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ,
dĨʃɲɿdůɻʋʌʙʏɻʃɲɿɻʏɸʄɸʐʏɲʀɲȸʅɹʌɲʏʉʐȺɸʌʅɿʃʉʑȶʏʉʐʎ,ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ,ɼʏʉɿ
ɻ1ɻɃʃʏʘɴʌʀʉʐʏʉʐɹʏʉʐʎyͲ1ʃɲɿɻ30ɻɇɸʋʏɸʅɴʌʀʉʐʏʉʐɹʏʉʐʎy.


ɏʎ ɸʃʏɿʅʙʅɸʆɻ ȵʏɼʍɿɲ Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻ ʏʉʐ ɇɻʅɸʀʉʐ Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ ɶɿɲ ʏʉ ɸʋʊʅɸʆʉ ɹʏʉʎ
ʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʉ ʅɹʍʉʎ ʊʌʉʎ ʏʘʆ ɸʏɼʍɿʘʆ ʃɲʏɲʆɲʄʙʍɸʘʆ ʏʘʆ ʋɹʆʏɸ (5) ʏɸʄɸʐʏɲʀʘʆ
Ⱥɸʌʅɿʃʙʆȵʏʙʆɼɶɿɲʊʍɲɸʇɲʐʏʙʆʐʋɳʌʖʉʐʆɷɿɲɽɹʍɿʅɲʅɸʏʌɻʏɿʃɳɷɸɷʉʅɹʆɲ.
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3.6 ȵʋɿʃɲɿʌʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆɈʐʋɿʃʙʆȾɲʅʋʐʄʙʆȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ
ɲ.ȶʘʎʏʉʏɹʄʉʎɇɸʋʏɸʅɴʌʀʉʐʃɳɽɸɸʋʊʅɸʆʉʐɹʏʉʐʎɲʋʊʏɻʆɹʆɲʌʇɻɸʔɲʌʅʉɶɼʎ
ʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎ,ʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎʐʋʉɴɳʄʄɸɿʍʏɻɆȰȵɹʃɽɸʍɻʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻɀɹʍɻ
ȰʋʊʍʏɲʍɻȾɲʅʋʐʄʙʆ(ʅɸʏʌɼʍɸʘʆʃɲɿʏʐʋɿʃɼʎʃɲʅʋʑʄɻʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ)ɶɿɲʃɳɽɸ
ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ɉɸʄɿʃʙʆ Ʌɸʄɲʏʙʆ, ʊʋʘʎ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ 3.3, ʃɲʏɳ ʏʉ
ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉ ɹʏʉʎ. ȳɿɲʏɿʎ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ʋʉʐ ɻ ɲʋʊʃʄɿʍɻ, ʃɲʏɳ ʅɹʍʉ ʊʌʉ ʃɲɿ ʍɸ
ɲʋʊʄʐʏɻʏɿʅɼ,ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿʏʉ3%,ʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎʋʌʉɴɲʀʆɸɿʍɸɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉʀɻʍɻ
ʏʘʆʍʖɸʏɿʃʙʆʃɲʅʋʐʄʙʆɸʋɲʆɲʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʏɲɴɼʅɲʏɲʋʉʐʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿʍʏɿʎ
ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐʎ3.4.2ʃɲɿ3.4.3,ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʃɲɿʏɲɷɸɷʉʅɹʆɲʅɸʏʌɼʍɸʘʆ
ʏʉʐɲʅɹʍʘʎʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐȺɸʌʅɿʃʉʑȶʏʉʐʎ(ʋʌʊʍɽɸʏʉɹʏʉʎɲʆɲʔʉʌɳʎ).
ɴ.ȸɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆɈʐʋɿʃʙʆȾɲʅʋʐʄʙʆȾɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ
ɸʃʅɹʌʉʐʎʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼɶɿɲʃɳɽɸɸʋʊʅɸʆʉɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʊɹʏʉʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉ
ɸʄʄɻʆɿʃʊɸʉʌʏʉʄʊɶɿʉʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎɸɽʆɿʃɹʎɲʌɶʀɸʎ.
ɶ. Ƀ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ɹʖɸɿ ʏɻʆ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ ʆɲ ɲʆɲʌʏɳ ʍʏɻʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏʉʐ, ʍɸ
ɸʋɸʇɸʌɶɳʍɿʅɻ ʅʉʌʔɼ, ʏɿʎ ɲʌɿɽʅɻʏɿʃɹʎ ʏɿʅɹʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɸʎ ʃɲʅʋʑʄɸʎ
ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ ʋʉʐ ɽɲ ɿʍʖʑʉʐʆ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɹʏʉʎ ɹʘʎ ʏɻʆ 20ɻ ȴɸʃɸʅɴʌʀʉʐ ʏʉʐ
ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐɹʏʉʐʎ.
ɷ.ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐɸʀʏɸʍʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲɸʆʊʎȺɸʌʅɿʃʉʑȶʏʉʐʎʍʐʆɷɸɽʉʑʆʅɸʏʉ
ȴʀʃʏʐʉ ȴɿɲʆʉʅɼʎ Ɉɸʄɿʃʉʀ Ʌɸʄɳʏɸʎ ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ ɷɸʆ ɸʅʋʀʋʏʉʐʆ ʍʏɿʎ ɼɷɻ
ɷɿɲʅʉʌʔʘʅɹʆɸʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ʉɿʃɸʀʉ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ɈȾȾ ɸʀʏɸ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉɿ
ɈɸʄɿʃʉʀɅɸʄɳʏɸʎɶɿɲʏɻʆʃɲʏɻɶʉʌʀɲʏʘʆʉʋʉʀʘʆɷɸʆʐʋɳʌʖʉʐʆɿʍʏʉʌɿʃɳɷɸɷʉʅɹʆɲ
ʅɸʏʌɼʍɸʘʆʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ2Ⱥɸʌʅɿʃʙʆȵʏʙʆ,ʃɲɿʅɹʖʌɿʏɻɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲɹɶʃʌɿʍɻʎʏɻʎ
ʃɲʏɳʄʄɻʄɻʎ ɶɿɲ ɲʐʏʉʑʎ ɈȾȾ, ʉ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ ʋʌʉʎ ɹɶʃʌɿʍɻ ʍʏɻ ɆȰȵ
ɲɿʏɿʉʄʉɶɻʅɹʆɻɸɿʍɼɶɻʍɻʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆʋʌʉʍʘʌɿʆɼɸʔɲʌʅʉɶɼɸʀʏɸɲ)ʏʘʆʏɿʅʙʆ
Ʌʌʉʃɲʏɲʌʃʏɿʃɼʎ ɈȾȾ ɴɳʍɸɿ ʏɻʎ ɷɿɸɽʆʉʑʎ ɴɿɴʄɿʉɶʌɲʔʀɲʎ, ɸʀʏɸ ɴ) ʏʘʆ ʏɿʅʙʆ
ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʎɈȾȾɻʉʋʉʀɲʋʌʉʍɸɶɶʀɺɸɿʏɻɺɻʏʉʑʅɸʆɻʃɲʏɻɶʉʌʀɲ.
ɀɸʏɳʏɻʆʋɳʌʉɷʉɷʑʉȺɸʌʅɿʃʙʆȵʏʙʆ,ʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎʐʋʉɴɳʄʄɸɿʋʌʉʎɹɶʃʌɿʍɻ
ɈȾȾɶɿɲʏɻʆɸʆʄʊɶʘʃɲʏɻɶʉʌʀɲɈɸʄɿʃʙʆɅɸʄɲʏʙʆ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Απριλίου 2020
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