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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Απριλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 924/86182
Τεχνικός Κανονισμός αποδοχής ποικιλιών των
καλλιεργούμενων φυτικών ειδών καρποφόρων
δένδρων, θάμνων και λοιπών μικρών καρποφόρων που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα
του άρθρου 20 της 240460/05.05.2010 (Β' 622)
κοινής υπουργικής απόφασης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 6, της παρ. 3 του άρθρου 10,
της παρ. 3 του άρθρου 14 και της παρ. 3 του άρθρου 27
του ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας
του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (Α' 164).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α' 98).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 121).
3. Την γνώμη της Τεχνικής Επιτροπής Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΤΕΠΥ) του άρθρου 20 του ν. 1564/1985
(Α' 164), όπως αυτή διατυπώνεται στα πρακτικά της από
25.9.2018 συνεδρίασής της.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της απόφασης αυτής είναι ο καθορισμός των
προϋποθέσεων και της διαδικασίας:
1. Εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και διαγραφής
των ποικιλιών των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών
των Παραρτημάτων Ι και II, στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών του άρθρου 6
του ν. 1564/1985 (Α' 164), στο εξής Εθνικός Κατάλογος,
2. εγγραφής και διαγραφής των εγχώριων αβελτίωτων
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ποικιλιών της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 1564/1985 (Α'
164), στο εξής εγχώριες αβελτίωτες ποικιλίες, των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών των Παραρτημάτων Ι και
II στον Εθνικό Κατάλογο.
Άρθρο 2
Διαδικασία εγγραφής ποικιλιών
1. Για να καταχωριστεί μια ποικιλία των φυτικών ειδών
της παρ. 1 του άρθρου 1 με επίσημη περιγραφή στον
Εθνικό Κατάλογο, ο δημιουργός της ποικιλίας ή ο εξουσιοδοτημένος από τον δημιουργό διατηρητής της ή ο
νόμιμος εκπρόσωπός τους που έχει την έδρα του ή την
κατοικία του στην Ε.Ε. και έχει ορισθεί με εξουσιοδότηση
του δημιουργού ή του διατηρητή, υποβάλλει στο Τμήμα
Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών της Διεύθυνσης Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων
Φυτικών Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο εξής ΤΕΠΚΦ:
α) ειδική έντυπη αίτηση που χορηγείται από αυτό,
στην οποία δηλώνεται υποχρεωτικά αν έχει κατατεθεί
για την ποικιλία αυτή αίτηση εγγραφής σε άλλα κράτη
μέλη ή τρίτες χώρες, ποια κράτη είναι αυτά, καθώς και
το αποτέλεσμα της αίτησης. Η αίτηση συνοδεύεται από
συμπληρωμένο ειδικό έντυπο που χορηγείται από το
ΤΕΠΚΦ με πληροφοριακά στοιχεία τα οποία είναι:
αα) σύμφωνα με τα τεχνικά ερωτηματολόγια που
υπάρχουν στα πρωτόκολλα δοκιμών διακριτότητας,
ομοιομορφίας και σταθερότητας του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών
(ΚΓΦΠ) που ισχύουν κατά την στιγμή της αίτησης για τα
είδη του παραρτήματος Ι ή,
ββ) εφόσον δεν υπάρχουν τα πρωτόκολλα της υποπερίπτωσης αα), σύμφωνα με τα τεχνικά ερωτηματολόγια που υπάρχουν στις κατευθυντήριες γραμμές για
τη διεξαγωγή δοκιμών όσον αφορά στη διακριτότητα,
στην ομοιομορφία και στη σταθερότητα, της Διεθνούς
Ένωσης για την Προστασία Νέων Φυτικών Ποικιλιών
(ΔΕΠΝΦΠ) που ισχύουν κατά την στιγμή της αίτησης
για τα είδη του παραρτήματος Ι, ή,
γγ) σύμφωνα με τα τεχνικά ερωτηματολόγια που καταρτίζει το Τ.Ε.Π.Κ.Φ. τα οποία βασίζονται στα τεχνικά
πρωτόκολλα που καταρτίζει το Τ.Ε.Π.Κ.Φ. μόνο του ή σε
συνεργασία με τα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας που
ισχύουν κατά την στιγμή της αίτησης για τα είδη του
παραρτήματος II,
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με σκοπό την κατά το δυνατόν πληρέστερη περιγραφή
της ποικιλίας και των αγρονομικών συνθηκών κάτω από
τις οποίες πρέπει να γίνουν οι δοκιμές ΔΟΣ του άρθρου 3,
β) αντίγραφο πιστοποιητικού φυτικής δημιουργίας
ή αντίγραφο κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας, ή αντίγραφο εθνικού δικαιώματος επί φυτικής
ποικιλίας σε χώρα μέλος της Διεθνούς Ένωσης για την
Προστασία Νέων Φυτικών Ποικιλιών (UPOV), εφόσον
υπάρχει, με όλα τα σχετικά έγγραφα χορήγησης του δικαιώματος και την επίσημη περιγραφή της ποικιλίας,
γ) δήλωση του δημιουργού της ποικιλίας ότι είναι ο
δημιουργός της,
δ) δήλωση του δημιουργού ότι η ποικιλία δεν είναι/
είναι γενετικά τροποποιημένη. Σε περίπτωση γενετικά
τροποποιημένης ποικιλίας, στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο γενετικά τροποποιημένος οργανισμός από
τον οποίο συνίσταται η ποικιλία έχει λάβει έγκριση για
καλλιέργεια, σύμφωνα με την 38639/2017/21.9.2005 (Β'
1334) κοινή υπουργική απόφαση ή τον Κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1829/2003 (ΕΕ L 268, 18.10.2003, σ.1),
ε) εξουσιοδότηση του δημιουργού για τον ορισμό
διατηρητή, ο οποίος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις
της 217265/28.1.2004 (Β' 203) απόφασης,
στ) δήλωση του διατηρητή ότι διατηρεί την ποικιλία
και τη χώρα διατήρησης,
ζ) αποδεικτικό πληρωμής του τέλους δοκιμής των φυτικών ειδών της περίπτ. 29 της παρ. Ι της 6321/44913/
30.4.2015 (Β' 1099) απόφασης, με την επιφύλαξη της παρ.
10 της παρούσας,
η) την προτεινόμενη ονομασία,
θ) αναγκαία ποσότητα πολλαπλασιαστικού υλικού σε
συσκευασία με την κατάλληλη σήμανση και σφράγιση. Η
ποσότητα και η συσκευασία καθορίζονται από το ΤΕΠΚΦ.
Το υποβαλλόμενο πολλαπλασιαστικό υλικό πρέπει να
πληροί τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της χώρας και
της Ε.Ε. οι οποίες καθορίζονται από το π.δ. 365/2002 (Α'
307), όπως ισχύει.
2. Η αίτηση της παρ. 1 παραλαμβάνεται σε ημερομηνίες καθορισμένες από το ΤΕΠΚΦ, καταχωρίζεται σε ειδικό
αρχείο ποικιλιών και τηρείται φάκελος με τον αριθμό
αρχείου ή πρωτοκόλλου της ποικιλίας, που περιλαμβάνει
τη σχετική αλληλογραφία, τα δεδομένα των πειραμάτων
των δοκιμών ΔΟΣ του άρθρου 3 και όλα τα στοιχεία για
την υποψήφια για εγγραφή ποικιλία. Εάν ο φάκελος της
ποικιλίας δεν είναι πλήρης, η αίτηση δεν εξετάζεται.
3. Εφόσον διαπιστωθεί από το ΤΕΠΚΦ, μετά από διοικητικό έλεγχο της αίτησης και των δικαιολογητικών
που τη συνοδεύουν, ότι αυτή είναι πλήρης (έλεγχος πληρότητας και νομιμότητας), με την επιφύλαξη της παρ.
9, διενεργούνται οι δοκιμές ΔΟΣ του άρθρου 3, για να
διαπιστωθεί ότι η ποικιλία είναι διακριτή, ομοιόμορφη
και σταθερή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 και
για να δημιουργηθεί η επίσημη περιγραφή της.
4. Οι δοκιμές ΔΟΣ διαρκούν δύο χρόνια, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3. Για τη συνέχιση
των δοκιμών ΔΟΣ για δεύτερο έτος απαιτείται η υποβολή
ειδικής έντυπης αίτησης που χορηγείται από το ΤΕΠΚΦ,
δήλωση του τελικού ονόματος της ποικιλίας και αποδεικτικό πληρωμής του τέλους δοκιμής της περίπτ. 29 της
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παρ. Ι της 6321/44913/30.4.2015 απόφασης. Το ΤΕΠΚΦ
μπορεί να εισηγηθεί στην Τεχνική Επιτροπή Πολλαπλασιαστικού Υλικού του άρθρου 20 του ν. 1564/1985 (Α'
164), στο εξής ΤΕΠΥ, την επανάληψη των δοκιμών για
τρίτο έτος ή για τρίτη καλλιεργητική περίοδο:
α) όταν καταστραφούν τα πειράματα από επιβλαβείς
οργανισμούς ή από δυσμενείς καιρικές συνθήκες χωρίς
πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση του ενδιαφερόμενου, ή
β) όταν τα αποτελέσματα των επιτυχών δοκιμών ΔΟΣ
του άρθρου 3 τοποθετούν την ποικιλία στο μεταίχμιο
αποδοχής και απόρριψης και ο ενδιαφερόμενος ζητήσει με αίτηση του πειραματισμό για τρίτο έτος και αφού
καταβάλλει το τέλος δοκιμής της περίπτ. 29 της παρ. Ι
της 6321/44913/30.4.2015 απόφασης.
5. Εάν το πολλαπλασιαστικό υλικό της υποψήφιας για
εγγραφή ποικιλίας χαθεί ή αλλοιωθεί κατά τη μεταφορά ή την πορεία των δοκιμών ή βρεθεί ότι δεν πληροί
τις ισχύουσες φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις της χώρας
και είναι ακατάλληλο, το ΤΕΠΚΦ μπορεί να ζητήσει νέες
ποσότητες πολλαπλασιαστικού υλικού.
6. Μετά το τέλος των δοκιμών του δεύτερου έτους
ή του τρίτου έτους σύμφωνα με τις περιπτώσεις α) και
β) της παρ. 4, το ΤΕΠΚΦ συντάσσει σχετική έκθεση και
εισηγείται στην ΤΕΠΥ, η οποία γνωμοδοτεί προς τον
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την
εγγραφή ή την απόρριψη της ποικιλίας. Η εγγραφή ή η
απόρριψη της εγγραφής στον Εθνικό Κατάλογο γίνεται
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1564/1985.
7. Η εγγραφή των ποικιλιών των φυτικών ειδών της
παρ. 1 του άρθρου 1 στον Εθνικό Κατάλογο ισχύει για
χρονικό διάστημα τριάντα (30) ετών, που ξεκινά από την
1η Ιανουαρίου του επόμενου της εγγραφής έτους.
8. Οποιαδήποτε αλλαγή στην ονομασία ή στη διατήρηση εγγεγραμμένων ποικιλιών των φυτικών ειδών της
παρ. 1 του άρθρου 1, γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 6 του ν. 1564/1985.
9. Κατά παρέκκλιση της παρ. 3, δεν διενεργούνται οι
δοκιμές ΔΟΣ του άρθρου 3, εφόσον:
α) υπάρχει πιστοποιητικό φυτικής δημιουργίας του
άρθρου 8 του ν. 1564/1985 ή κοινοτικό δικαίωμα επί
φυτικής ποικιλίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
2100/94 (ΕΕ L 227, 1.9.1994, σ.1) ή εθνικό δικαίωμα επί
φυτικής ποικιλίας σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη
χώρα μέλος της UPOV. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση
της παρ. 1 υποβάλλεται από τον κάτοχο του πιστοποιητικού φυτικής δημιουργίας ή του κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας ή του εθνικού δικαιώματος επί
φυτικής ποικιλίας σε χώρα μέλος της UPOV ή από τον
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, μαζί με την επίσημη
περιγραφή της ποικιλίας και όλα τα σχετικά έγγραφα
χορήγησης του πιστοποιητικού φυτικής δημιουργίας
ή του κοινοτικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας ή
του εθνικού δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας σε χώρα
μέλος της UPOV.
β) έχει εγγραφεί σε εθνικό κατάλογο κράτους μέλους
της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας μέλος της UPOV. Στην περίπτωση
αυτή, η αίτηση της παρ. 1 υποβάλλεται από τον δημιουργό ή τον διατηρητή της ποικιλίας ή από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους μαζί με τα δικαιολογητικά
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της παρ. 1 και την επίσημη περιγραφή της ποικιλίας από
την χώρα αποδοχής.
10. Το τέλος εγγραφής των ποικιλιών των φυτικών ειδών της παρ. 1 του άρθρου 1 για τις περίπτ. α' και β' της
παρ. 9, ορίζεται στο δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του τέλους δοκιμής για τα φυτικά είδη της περίπτ. 29 της παρ. Ι
της 6321/44913/30.4.2015 υπουργικής απόφασης και
καταβάλλεται μία φορά κατά την υποβολή της αίτησης.
Άρθρο 3
Δοκιμές Διακριτότητας - Ομοιομορφίας Σταθερότητα (ΔΟΣ)
1. Μία ποικιλία των φυτικών ειδών της παρ. 1 του άρθρου 1 θεωρείται:
α) διακριτή, εφόσον διαχωρίζεται σαφώς, με βάση την
έκφραση των χαρακτηριστικών που προκύπτουν από
ένα ιδιαίτερο γονότυπο ή συνδυασμό γονότυπων, από
κάθε άλλη γνωστή ποικιλία κατά την ημερομηνία της
αίτησης εγγραφής της στον Εθνικό Κατάλογο.
Γνωστή ποικιλία είναι κάθε ποικιλία η οποία κατά τη
χρονική στιγμή που υποβάλλεται η αίτηση για την εγγραφή:
αα) προστατεύεται νομικά από δικαίωμα επί φυτικής
ποικιλίας ή έχει γίνει αίτηση για χορήγηση δικαιώματος
επί φυτικής ποικιλίας, ή
ββ) περιλαμβάνεται σε εθνικό κατάλογο ποικιλιών
κράτους μέλους της ΕΕ ή τρίτης χώρας, ή
γγ) αποτελεί αντικείμενο αίτησης εγγραφής στη Χώρα
ή σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, χωρίς να περιλαμβάνεται σε έναν από τους καταλόγους της περίπτ. ββ'.
Τα χαρακτηριστικά μιας ποικιλίας πρέπει να είναι
δυνατόν να αναγνωρίζονται και να περιγράφονται με
ακρίβεια.
β) Ομοιόμορφη όταν, με την επιφύλαξη της μεταβολής
που μπορεί να οφείλεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
του τρόπου πολλαπλασιασμού της, είναι επαρκώς ομοιόμορφη ως προς την έκφραση των χαρακτηριστικών που
περιλαμβάνονται στην εξέταση διακριτότητας, καθώς
και οποιωνδήποτε άλλων χαρακτηριστικών χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της ποικιλίας.
γ) Σταθερή όταν η έκφραση των χαρακτηριστικών που
περιλαμβάνονται στην εξέταση διακριτότητας, καθώς
και οποιωνδήποτε άλλων χαρακτηριστικών χρησιμοποιούνται για την περιγραφή της ποικιλίας, παραμένει
αναλλοίωτη έπειτα από επαναλαμβανόμενο πολλαπλασιασμό ή, σε περίπτωση μικροπολλαπλασιασμού, στο
τέλος κάθε κύκλου.
2. Οι δοκιμές ΔΟΣ για την αποδοχή ποικιλιών των φυτικών ειδών της παρ. 1 του άρθρου 1, διενεργούνται από
το ΤΕΠΚΦ σε εκτάσεις που ορίζονται από τον αιτούντα
την εγγραφή και μετά από σύμφωνη γνώμη του ανωτέρω
Τμήματος, το οποίο εξασφαλίζει ότι δεν εφαρμόζονται
καλλιεργητικές πρακτικές που ενδέχεται να επηρεάζουν
τις δοκιμές ΔΟΣ. Οι δοκιμές ΔΟΣ μπορεί να διενεργηθούν από τις αρμόδιες αρχές κρατών-μελών της Ε.Ε. ή
τρίτων χωρών μελών της UPOV.
3. Οι δοκιμές ΔΟΣ για τις υποψήφιες προς εγγραφή
ποικιλίες των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών της παρ.
1 του άρθρου 1, διενεργούνται:
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α) σύμφωνα με τα πρωτόκολλα δοκιμών διακριτότητας, ομοιομορφίας και σταθερότητας του Διοικητικού
Συμβουλίου του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) που ισχύουν κατά την στιγμή της αίτησης
για τα φυτικά είδη του παραρτήματος Ι. Τα πρωτόκολλα
αυτά διατίθενται στην ιστοσελίδα του ΚΓΦΠ (www.cpvo.
europa.eu), ή,
β) εφόσον δεν υπάρχουν τα πρωτόκολλα της περίπτ.
α', σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή δοκιμών όσον αφορά στη διακριτότητα, στην ομοιομορφία και στη σταθερότητα, της Διεθνούς Ένωσης
για την Προστασία Νέων Φυτικών Ποικιλιών (ΔΕΠΝΦΠ)
που ισχύουν κατά την στιγμή της αίτησης για τα είδη του
παραρτήματος Ι. Οι κατευθυντήριες γραμμές αυτές διατίθεται στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΝΦΠ (www.upov.int), ή,
γγ) σύμφωνα με τα τεχνικά πρωτόκολλα που καταρτίζει το Τ.Ε.Π.Κ.Φ. μόνο του ή σε συνεργασία με τα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας που ισχύουν κατά την στιγμή
της αίτησης για τα φυτικά είδη του παραρτήματος II.
4. Όλα τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα πρωτόκολλα, στις κατευθυντήριες γραμμές και στα τεχνικά
πρωτόκολλα για τα φυτικά είδη των Παραρτημάτων Ι και
II και τα χαρακτηριστικά που σημειώνονται με αστερίσκο
(*), χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι η παρατήρηση ενός χαρακτηριστικού δεν καθίσταται αδύνατη
λόγω της έκφρασης άλλων χαρακτηριστικών και υπό την
προϋπόθεση ότι η έκφραση κάποιου χαρακτηριστικού
δεν εμποδίζεται λόγω των περιβαλλοντικών συνθηκών
υπό τις οποίες πραγματοποιείται η δοκιμή.
Άρθρο 4
Ανανέωση εγγραφής - Διαγραφή ποικιλιών
1. Η εγγραφή μιας ποικιλίας των φυτικών ειδών της
παρ. 1 του άρθρου 1 μπορεί να ανανεώνεται, αν εξακολουθεί να καλλιεργείται ή αν πρέπει να διατηρηθεί για
την διαφύλαξη των φυτικών γενετικών πόρων και εφόσον εξακολουθούν να πληρούνται οι απαιτήσεις όσον
αφορά στη διακριτότητα, στην ομοιομορφία και στη
σταθερότητα και το υλικό της συγκεκριμένης ποικιλίας
εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο. Στην περίπτωση γενετικά τροποποιημένης ποικιλίας, η ανανέωση υπόκειται
επιπλέον στον όρο ότι ο αντίστοιχος γενετικά τροποποιημένος οργανισμός από τον οποίο συνίσταται η ποικιλία έχει λάβει έγκριση για καλλιέργεια, σύμφωνα με την
38639/2017/21-9-2005 κοινή υπουργική απόφαση ή τον
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και η διάρκεια ισχύος
της ανανέωσης περιορίζεται στην περίοδο έγκρισης του
γενετικά τροποποιημένου οργανισμού.
2. Για την ανανέωση εγγραφής μιας ποικιλίας ο δημιουργός της ποικιλίας ή ο εξουσιοδοτημένος από τον
δημιουργό διατηρητής αυτής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος
αυτών, που έχει την έδρα του ή την κατοικία του στην Ε.Ε.
και ο οποίος έχει ορισθεί με εξουσιοδότηση του δημιουργού ή του διατηρητή της ποικιλίας, το αργότερο δύο
(2) χρόνια πριν τη λήξη της χρονικής διάρκειας εγγραφής
της παρ. 7 του άρθρου 2, υποβάλλει στο ΤΕΠΚΦ γραπτή
αίτηση ανανέωσης εγγραφής, η οποία συνοδεύεται από
στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι όροι
της παρ. 1.
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3. Η διάρκεια ισχύος της εγγραφής μιας ποικιλίας στον
Εθνικό Κατάλογο παρατείνεται έως τη λήψη γνώμης από
την ΤΕΠΥ για την ανανέωσή της.
4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της
ΤΕΠΥ και εισήγηση του ΤΕΠΚΦ, ανανεώνεται η εγγραφή
ή απορρίπτεται η ανανέωση εγγραφής της ποικιλίας.
5. Οι ποικιλίες των φυτικών ειδών της παρ. 1 του άρθρου 1 διαγράφονται από τον Εθνικό Κατάλογο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1564/1985, αν:
α) αποδειχθεί ότι τα στοιχεία της παρ. 1 και της παρ. 9
του άρθρου 2 δεν είναι αληθή,
β) αποδειχθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις και
οι υποχρεώσεις της διατήρησης, μετά από έλεγχο του
ΤΕΠΚΦ, ή
γ) υποβληθεί σχετική αίτηση από τον δημιουργό της
ποικιλίας ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό του,
δ) λήξει η χρονική διάρκεια εγγραφής των 30 ετών.
Στις περ. β' και γ', η ποικιλία δεν διαγράφεται, εάν εξασφαλισθεί η διατήρησή της.
Άρθρο 5
Διαδικασία εγγραφής - διαγραφής
εγχώριων αβελτίωτων ποικιλιών
Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2, οι εγχώριες αβελτίωτες ποικιλίες των φυτικών ειδών της παρ. 2 του άρθρου
1 γίνονται αποδεκτές για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, με
επίσημα αναγνωρισμένη περιγραφή της περίπτ. α της
παρ. 1 εφόσον είναι διακριτές, ομοιόμορφες και σταθερές, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 και εφόσον
ικανοποιούνται οι φυτό υγειονομικές απαιτήσεις της Χώρας, σύμφωνα με το π.δ. 365/2002 (Α' 307), όπως ισχύει.
1. Για την καταχώριση μιας εγχώριας αβελτίωτης ποικιλίας των φυτικών ειδών της παρ. 2 του άρθρου 1 στον
Εθνικό Κατάλογο, δεν απαιτείται η διενέργεια των δοκιμών ΔΟΣ του άρθρου 3, εφόσον έχει υποβληθεί από τον
διατηρητή της παρ. 4, ειδική έντυπη αίτηση στο ΤΕΠΚΦ,
που χορηγείται από αυτό, η οποία συνοδεύεται από:
α) πληροφοριακά στοιχεία σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από το ΤΕΠΚΦ, τα οποία δίνουν την κατά το
δυνατόν πληρέστερη περιγραφή της ποικιλίας:
αα) σύμφωνα με τα τεχνικά ερωτηματολόγια που
υπάρχουν στα πρωτόκολλα δοκιμών διακριτότητας,
ομοιομορφίας και σταθερότητας του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών
(ΚΓΦΠ) που ισχύουν κατά την στιγμή της αίτησης για τα
φυτικά είδη του παραρτήματος Ι ή,
ββ) εφόσον δεν υπάρχουν τα πρωτόκολλα της υποπερίπτωσης αα), σύμφωνα με τα τεχνικά ερωτηματολόγια που υπάρχουν στις κατευθυντήριες γραμμές για
τη διεξαγωγή δοκιμών όσον αφορά στη διακριτότητα,
στην ομοιομορφία και στη σταθερότητα, της Διεθνούς
Ένωσης για την Προστασία Νέων Φυτικών Ποικιλιών
(ΔΕΠΝΦΠ) που ισχύουν κατά την στιγμή της αίτησης
για τα φυτικά είδη του παραρτήματος Ι, ή,
γγ) σύμφωνα με τα τεχνικά ερωτηματολόγια που καταρτίζει το Τ.Ε.Π.Κ.Φ. τα οποία βασίζονται στα τεχνικά
πρωτόκολλα που καταρτίζει το Τ.Ε.Π.Κ.Φ. μόνο του ή σε
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συνεργασία με τα ερευνητικά ιδρύματα της χώρας που
ισχύουν κατά την στιγμή της αίτησης για τα φυτικά είδη
του παραρτήματος II, ή
δδ) σύμφωνα με μια παλαιά επίσημη περιγραφή ή με
μια περιγραφή που έγινε από ερευνητικό ίδρυμα της Χώρας ή με περιγραφή που αναφέρεται σε βιβλιογραφικές
πηγές της χώρας μας.
β) πληροφορίες που αφορούν σε ιστορικά στοιχεία
για την περιοχή καλλιέργειας, την ονομασία και την
καλλιέργεια της ποικιλίας (έκταση, απόδοση, ποιοτικά
χαρακτηριστικά) από τις επίσημα αναγνωρισμένες Αρχές
Φυτογενετικών Πόρων ή τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.
γ) πληροφορίες που αφορούν τις αγρονομικές συνθήκες κάτω από τις οποίες έχει διαμορφωθεί και σταθεροποιηθεί η υποψήφια για εγγραφή ποικιλία στον χώρο
και στον χρόνο χωρίς την επέμβαση της γενετικής επιστήμης.
Η αίτηση καταχωρίζεται σε ειδικό αρχείο ποικιλιών και
τηρείται φάκελος με τον αριθμό αρχείου ή πρωτοκόλλου
της ποικιλίας που περιλαμβάνει την σχετική αλληλογραφία και όλα τα στοιχεία για την υποψήφια για εγγραφή
ποικιλία. Η υποβολή της αίτησης γίνεται σε καθορισμένες
από το ΤΕΠΚΦ ημερομηνίες. Εάν ο φάκελος της ποικιλίας
δεν είναι πλήρης, η αίτηση δεν εξετάζεται.
2. α) Μετά την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, το ΤΕΠΚΦ συντάσσει σχετική έκθεση και
εισηγείται στην ΤΕΠΥ, η οποία γνωμοδοτεί για την αποδοχή της εγχώριας αβελτίωτης ποικιλίας, εφόσον τα στοιχεία της παρ. 1 είναι επαρκή. Η εγγραφή των εγχώριων
αβελτίωτων ποικιλιών στον Εθνικό Κατάλογο γίνεται
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1564/1985.
Εάν μετά την υποβολή της αίτησης διαπιστωθεί ότι τα
υποβληθέντα στοιχεία των περιπτ. β' και γ' της παρ. 2
δεν είναι αληθή, το ΤΕΠΚΦ συντάσσει σχετική έκθεση
και εισηγείται στην ΤΕΠΥ, η οποία γνωμοδοτεί για την
απόρριψη της εγχώριας αβελτίωτης ποικιλίας. Η απόρριψη της εγγραφής της εγχώριας αβελτίωτης ποικιλίας
στον Εθνικό Κατάλογο γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2
του άρθρου 6 του ν. 1564/1985.
β) Εάν τα υποβληθέντα στοιχεία της περιπτ. α' της παρ.
1 δεν είναι επαρκή για την αποδοχή της εγχώριας αβελτίωτης ποικιλίας, το ΤΕΠΚΦ γνωστοποιεί εγγράφως στον
αιτούντα την αναγκαιότητα διενέργειας των δοκιμών
ΔΟΣ του άρθρου 3, για να διαπιστωθεί ότι η εγχώρια
αβελτίωτη ποικιλία είναι διακριτή, ομοιόμορφη και σταθερή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3. Οι εν λόγω
δοκιμές ΔΟΣ διαρκούν ένα (1) έτος, διενεργούνται στις
εγκαταστάσεις του διατηρητή είτε υπό την ευθύνη του
διατηρητή και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι παρ. 4, 5
και 6 του άρθρου 2 και οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 3.
Τα όρια ομοιομορφίας στην περίπτωση αυτή είναι τα
οριζόμενα στα πρωτόκολλα δοκιμών διακριτότητας,
ομοιομορφίας και σταθερότητας του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών
(ΚΓΦΠ) που ισχύουν κατά την στιγμή της αίτησης για τα
φυτικά είδη του παραρτήματος Ι ή, στα τεχνικά ερωτηματολόγια που υπάρχουν στις κατευθυντήριες γραμμές για
τη διεξαγωγή δοκιμών όσον αφορά στη διακριτότητα,
στην ομοιομορφία και στη σταθερότητα, της Διεθνούς
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Ένωσης για την Προστασία Νέων Φυτικών Ποικιλιών
(ΔΕΠΝΦΠ) που ισχύουν κατά την στιγμή της αίτησης
για τα φυτικά είδη του παραρτήματος Ι, ή, στα τεχνικά
ερωτηματολόγια που καταρτίζει το Τ.Ε.Π.Κ.Φ. τα οποία
βασίζονται στα τεχνικά πρωτόκολλα που καταρτίζει το
Τ.Ε.Π.Κ.Φ. μόνο του ή σε συνεργασία με τα ερευνητικά
ιδρύματα της χώρας που ισχύουν κατά την στιγμή της
αίτησης για τα φυτικά είδη του παραρτήματος II. Για τη
διενέργεια των δοκιμών ΔΟΣ, ορίζεται τέλος στο 50%
του τέλους δοκιμής για τα φυτικά είδη της περιπτ. 29 της
παρ. Ι της 6321/44913/30.4.2015 απόφασης, το οποίο
καταβάλλεται μία φορά ανεξάρτητα από τη διάρκεια
των δοκιμών.
3. Ως διατηρητής των εγχώριων αβελτίωτων ποικιλιών
των φυτικών ειδών του Παραρτήματος Ι και του φυτικού
είδους Ceratonia siliqua (Χαρουπιά) του Παραρτήματος
II ορίζεται το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και
Αμπέλου και το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ. Ως διατηρητής
των εγχώριων αβελτίωτων ποικιλιών του φυτικού είδους
Pistacia lentiscus var. chia (μαστιχόδενδρο ή σχίνος) του
Παραρτήματος II ορίζεται η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών
Χίου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ.
Οι διατηρητές των εν λόγω ποικιλιών συλλέγουν υλικό
των ποικιλιών αυτών και το εγκαθιστούν στη συλλογή
ποικιλιών που διατηρούν.
4. Οι εγχώριες αβελτίωτες ποικιλίες των φυτικών ειδών της παρ. 2 του άρθρου 1 εγγράφονται στον Εθνικό
Κατάλογο για αόριστο χρονικό διάστημα.
5. Οποιαδήποτε προσθήκη συνωνύμου ή αλλαγή στην
διατήρηση εγχώριας αβελτίωτης ποικιλίας των φυτικών
ειδών της παρ. 2 του άρθρου 1 που είναι εγγεγραμμένη
στον Εθνικό Κατάλογο γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2
του άρθρου 6 του ν. 1564/1985.
6. Οι ανωτέρω εγχώριες αβελτίωτες ποικιλίες διαγράφονται από τον Εθνικό Κατάλογο σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1564/1985 με απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά
από γνώμη της ΤΕΠΥ και ύστερα από εισήγηση του
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ΤΕΠΚΦ, εάν:
α) αποδειχθεί ότι τα στοιχεία της περίπτ. α' της παρ. 2
δεν είναι αληθή, ή
β) αποδειχθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις
και οι υποχρεώσεις της διατήρησης σύμφωνα με τις
διατάξεις της αριθμ. 217265/28.1.2004 απόφασης του
Υφυπουργού Γεωργίας (Β' 203), μετά από έλεγχο του
ΤΕΠΚΦ, ή
γ) υποβληθεί σχετική αίτηση από τον διατηρητή της
ποικιλίας.
Στις περιπτ. β' και γ', η ποικιλία δεν διαγράφεται, εάν
εξασφαλισθεί η διατήρησή της.
Άρθρο 6
Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται τα Παραρτήματα Ι και II τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτής.
Άρθρο 7
Καταργούμενες διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης
καταργούνται:
α) η 350137/26-06-1992 απόφαση του Υφυπουργού
Γεωργίας «Γενικός Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών των καλλιεργούμενων φυτικών ειδών καρποφόρων
δένδρων, θάμνων και λοιπών μικρών καρποφόρων» (Β'
433), όπως τροποποιήθηκε με την 414558/22.12.2000
(Β' 1627) όμοια απόφαση.
β) η 264082/14-04-2009 απόφαση του Υφυπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ειδικός Τεχνικός
Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών των καλλιεργούμενων
φυτικών ειδών καρποφόρων δένδρων, θάμνων και λοιπών μικρών καρποφόρων» (Β' 889).
2. Κάθε αναφορά στις καταργούμενες αποφάσεις της
παρ. 1 όσον αφορά στα φυτικά είδη της παρούσας, θεωρείται ως παραπομπή στην παρούσα απόφαση.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ɉʋʉʃɸʀʅɸʆɲȰɴʉʃɳʆʏʉ


ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻȻ
ϭ͘
ɌʐʏɿʃʊɸʀɷʉʎͬȵʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɼɃʆʉʅɲʍʀɲ

ɌʐʏɿʃʊɸʀɷʉʎͬȾʉɿʆɼ
ʉʆʉʅɲʍʀɲ

ĞƌĂƚŽŶŝĂƐŝůŝƋƵĂ

ɍɲʌʉʐʋɿɳ

ȰͿȵʄɳʖɿʍʏɲɸʇɸʏɲɺʊʅɸʆɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʃɲʏɳʏɻɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʏʘʆɷʉʃɿʅʙʆȴɃɇ
ϭ͘

Ɍʐʏʊ;ȴɹʆɷʌʉͿ

ϭ͘ϭ

Ɍʑʄʉ

ϭ͘Ϯ͘

ȷʘɻʌʊʏɻʏɲ

ϭ͘ϯ͘Ύ

Ɉʑʋʉʎɲʆɳʋʏʐʇɻʎ

ϭ͘ϰ͘

Ʌʐʃʆʊʏɻʏɲɷɿɲʃʄɳɷʘʍɻʎ

Ϯ͘

Ɍʑʄʄɲ

Ϯ͘ϭ͘

ɀɼʃʉʎʌɳʖɻʎ

Ƀɿʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʍɸϱʋʄɼʌʘʎɲʆɸʋʏʐɶʅɹʆɲ
ʔʐʏɳ
ϭ͗ɲʌʍɸʆɿʃʊ͕Ϯ͗ɸʌʅɲʔʌʊɷɿʏʉ͕ϯ͗ɽɻʄʐʃʊ
ϭ͗ʅɹʍɻ͕Ϯ͗ʐʗɻʄɼ͕ϯ͗ʋʉʄʑʐʗɻʄɼ
ϭ͗ʊʌɽɿʉʎ͕Ϯ͗ɲʆʉɿʃʏʊʎ͕ϯ͗ʃʌɸʅʉʃʄɲɷɼʎ
ϯ͗ɲʌɲɿɼ͕ϱ͗ʅɹʏʌɿɲ͕ϳ͗ʋʐʃʆɼ
ɃɿʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʍɸϮϬʋʄɼʌʘʎɲʆɸʋʏʐɶʅɹʆɲ
ʔʑʄʄɲʋʉʐɹʖʉʐʆʍʐʄʄɸɶɸʀɲʋʊϱʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳ
ʔʐʏɳ
ϯ͗ʅɿʃʌʊ͕ϱ͗ʅɹʏʌɿʉ͕ϳ͗ʅɸɶɳʄʉ
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Ϯ͘ϮΎ

Ȱʌɿɽʅʊʎʔʐʄʄɲʌʀʘʆɲʆɳ
ʔʑʄʄʉ

Ϯ͘ϯ

ɇʖɼʅɲʔʐʄʄɲʌʀʘʆ

Ϯ͘ϰ

ɀɹɶɸɽʉʎʔʐʄʄɲʌʀʉʐ

Ϯ͘ϱ͘

ɹʆʏɲʍɻʋʌɳʍɿʆʉʐʖʌʙʅɲʏʉʎ

Ϯ͘ϲ͘

Ȱʃʌɲʀʉʔʐʄʄɳʌɿʉ

ϯ͘

Ɉɲʇɿɲʆɽʀɲ

ϯ͘ϭ͘

ɀɼʃʉʎ

ϯ͘Ϯ

Ȱʌɿɽʅʊʎɲʆɽɹʘʆͬʏɲʇɿɲʆɽʀɲ

ϯ͘ϯΎ

ɍʌʙʅɲ

ϯ͘ϰ͘

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɹʆɲʌʇɻʎ
ɳʆɽɻʍɻʎ;ϭϬйʏʘʆɲʆɽɹʘʆ
ɲʆʉɿʃʏɳͿ

ϰ͘

Ⱦɲʌʋʊʎ;ʄʉɴʊʎͿ

ϰ͘ϭ͘Ύ

ɇʖɼʅɲ

ϰ͘Ϯ

ɉʔɼɸʋɿɷɸʌʅʀɷɲʎ

ϭ͗ʄɸʀɲ͕Ϯ͗ʏʌɲʖɿɳ͕ϯ͗ʋʉʄʑʏʌɲʖɿɳ

ϰ͘ϯ͘

ɍʌʙʅɲ

ϭ͗ʅɲʑʌʉ͕Ϯ͗ʃɲʔɹ͕ϯ͗ʃʉʃʃɿʆʘʋʊ

ϰ͘ϰ͘

ɀɼʃʉʎ

ϭ͗ʅɿʃʌʊ;фϭϰɸʃ͘Ϳ͕Ϯ͗ʅɹʏʌɿʉ;ϭϰʹϭϴɸʃ͘Ϳ͕ϯ͗ʅɸɶɳʄʉ;хϭϴ
ɸʃ͘Ϳ

ϰ͘ϱ͘

Ʌʄɳʏʉʎ

ϯ͗ʅɿʃʌʊ͕ϱ͗ʅɹʏʌɿʉ͕ϳ͗ʅɸɶɳʄʉ

ϰ͘ϲ

Ⱦʐʌʏʊʏɻʏɲ

ϭ͗ɲʋʉʐʍʀɲɼʋʉʄʑʅɿʃʌɼ͕ϯ͗ʅɿʃʌɼ͕ϱ͗ʅɹʏʌɿɲ͕ϳ͗ɿʍʖʐʌɼ͕ϵ͗
ʋʉʄʑɿʍʖʐʌɼ

ϰ͘ϳ͘

Ɇɲɴɷʙʍɸɿʎ

ϭ͗ɲʋʉʐʍʀɲϵ͗ʋɲʌʉʐʍʀɲ

ϰ͘ϴ͘

ɀɼʃʉʎʋʉɷʀʍʃʉʐ

ϰ͘ϵ͘

Ȱʌɿɽʅʊʎʍʋʊʌʘʆ
;ʍʋɸʌʅɳʏʘʆͿͬʄʉɴʊ

ϰ͘ϭϬ͘Ύ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲʘʌʀʅɲʆʍɻʎ

ϱ͘

ɇʋʊʌʉɿ;ʍʋɹʌʅɲʏɲͿ

ϱ͘ϭ͘Ύ

ɇʖɼʅɲ

ϱ͘Ϯ͘

ɉʔɼɸʋɿɷɸʌʅʀɷɲʎ

ϱ͘ϯ͘

ɍʌʙʅɲ

ϭ͗ʃʊʃʃɿʆʉʹʃɲʔɹ͕Ϯ͗ʃɲʔɹ͕ϯ͗ʅɲʑʌʉʃɲʔɹ

ϱ͘ϰ͘

ɀɼʃʉʎ

ϯ͗ʅɿʃʌʊ͕ϱ͗ʅɹʏʌɿʉ͕ϳ͗ʅɸɶɳʄʉ

ϱ͘ϱ͘

Ʌʄɳʏʉʎ

ϯ͗ʅɿʃʌʊ͕ϱ͗ʅɹʏʌɿʉ͕ϳ͗ʅɸɶɳʄʉ

ϱ͘ϲ



ϯ͗ʅɿʃʌʊʎ͕ϱ͗ʅɹʏʌɿʉʎ͕ϳ͗ʅɸɶɳʄʉʎ
ϭ͗ɸʄʄɸɿʋʏɿʃʊ͕Ϯ͗ʘʉɸɿɷɹʎ͕ϯ͗ʍʏʌʉɶɶʐʄʊ
ϯ͗ʅɿʃʌʊ͕ϱ͗ʅɹʏʌɿʉ͕ϳ͗ʅɸɶɳʄʉ
ϭ͗ɲʆʉɿʃʏʊʋʌɳʍɿʆʉ͕Ϯ͗ʅɹʏʌɿɲʋʌɳʍɿʆʉ͕ϯ͗ʍʃʉʑʌʉʋʌɳʍɿʆʉ
ϭ͗ɲʋʉʐʍʀɲϵ͗ʋɲʌʉʐʍʀɲ
ɃɿʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʍɸϮϬʋʄɼʌʘʎɲʆɸʋʏʐɶʅɹʆɸʎ
ʏɲʇɿɲʆɽʀɸʎʋʉʐɹʖʉʐʆʍʐʄʄɸɶɸʀɲʋʊϱʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ
ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳʔʐʏɳ
ϭ͗ʃʉʆʏʊ;фϴɸʃ͘Ϳ͕Ϯ͗ʅɹʏʌɿʉ;ϴʹϭϬɸʃ͘Ϳ͕ϯ͗ʅɲʃʌʑ;хϭϬɸʃ͘Ϳ
ϭ͗ʅɿʃʌʊʎ;фϭϱͿ͕Ϯ͗ʅɹʏʌɿʉʎ;ϭϱͲϯϬͿ͕ϯ͗ʅɸɶɳʄʉʎ;хϯϬͿ
ϭ͗ʋʌɳʍɿʆʉ͕Ϯ͗ʃʀʏʌɿʆʉ͕ϯ͗ʃʊʃʃɿʆʉ
ϭ͗ʋʉʄʑʋʌʙɿʅɻ͕ϯ͗ʋʌʙɿʅɻ͕ϱ͗ʅɹʍɻ͕ϳ͗ʊʗɿʅɻ

ɃɿʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʍɸϮϬʋʄɼʌʘʎ
ɲʆɸʋʏʐɶʅɹʆʉʐʎʃɲɿʙʌɿʅʉʐʎʄʉɴʉʑʎʋʉʐɹʖʉʐʆʍʐʄʄɸɶɸʀ
ɲʋʊϱʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳʔʐʏɳ
ϭ͗ɸʐɽʑʎ͕Ϯ͗ʃʐʌʏʊʎ͕ϯ͗ʍʐʆɸʍʏʌɲʅʅɹʆʉʎ

ϯ͗ʅɿʃʌʊ͕ϱ͗ʅɹʏʌɿʉ͕ϳ͗ʅɸɶɳʄʉ
ϯ͗ʅɿʃʌʊʎ͕ϱ͗ʅɹʏʌɿʉʎ͕ϳ͗ʅɸɶɳʄʉʎ
ϭ͗ʋʉʄʑʋʌʙɿʅɻ͕ϯ͗ʋʌʙɿʅɻ͕ϱ͗ʅɹʍɻ͕ϳ͗ʊʗɿʅɻ
ɃɿʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʍɸϮϬʋʄɼʌʘʎɲʆɸʋʏʐɶʅɹʆɲ
ʍʋɹʌʅɲʏɲʋʉʐɹʖʉʐʆʍʐʄʄɸɶɸʀɲʋʊϱʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ
ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳʔʐʏɳ
ϭ͗ʍʏʌʉɶɶʐʄʊ͕Ϯ͗ʘʉɸɿɷɹʎ͕ϯ͗ɸʄʄɸɿʋʏɿʃʊ
ϭ͗ʄɸʀɲ͕Ϯ͗ʏʌɲʖɿɳ͕ϯ͗ʋʉʄʑʏʌɲʖɿɳ

Ȳɳʌʉʎʍʋʊʌʉʐ;ʍɸ
ϭ͗ʅɿʃʌʊ;фϬ͕ϭϳɶʌ͘Ϳ͕Ϯ͗ʅɹʏʌɿʉ;Ϭ͕ϭϳʹϬ͕Ϯɶʌ͘Ϳ͕ϯ͗ʅɸɶɳʄʉ;х
ɶʌɲʅʅɳʌɿɲ͕ʅ͘ʉ͘ϭϬϬʍʋʊʌʘʆͿ Ϭ͕Ϯɶʌ͘Ϳ
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ȲͿȵʄɳʖɿʍʏɸʎʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎɶɿɲʏɻɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʏʘʆɷʉʃɿʅʙʆȴɃɇ
ȵʄɳʖɿʍʏɻ ʋʉʍʊʏɻʏɲ ʋʉʄʄɲʋʄɲʍɿɲʍʏɿʃʉʑ ʐʄɿʃʉʑ ʋʉʐ ʋʌɹʋɸɿ ʉ ɲɿʏʙʆ ʆɲ
ʋʌʉʍʃʉʅʀʍɸɿ ɶɿɲ ɸʇɹʏɲʍɻ͗ ϭϬ ɹʌɿɺɲ ʔʐʏɳ ʍɸ ɶʄɳʍʏʌɲ͕ ɳʋɲʇ͕ ɸʃʏʊʎ ɲʆ ɽɸʘʌɻɽɸʀ
ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɻ ɻ ʋʌʉʍʃʊʅɿʍɻ ʆɹʉʐ ʐʄɿʃʉʑ͕ ʉʋʊʏɸ ʉ ɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉʎ ʉʔɸʀʄɸɿ ʆɲ
ʋʌʉʍʃʉʅʀʍɸɿʃɲɿʆʉʑʌɶɿʉʋʉʄʄɲʋʄɲʍɿɲʍʏɿʃʊʐʄɿʃʊ͘
ȴɿɳʌʃɸɿɲɷʉʃɿʅʙʆ͗Ϯʃɲʄʄɿɸʌɶɻʏɿʃɹʎʋɸʌʀʉɷʉɿ͘Ƀɿʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎɽɲʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʏʉ
ʋɹʅʋʏʉɹʏʉʎɲʋʊʏɻʖʌʉʆɿɳɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɶɿɲʆɲɸʋɿʏʌɲʋɸʀʍʏɲʔʐʏɳʆɲɸʃʔʌɳʍʉʐʆ
ʋʄɼʌʘʎʏɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʏʉʐʎ͘
Ȱʌɿɽʅʊʎɸʇɸʏɲɺʊʅɸʆʘʆʔʐʏʙʆ͗ʋɹʆʏɸ;ϱͿʔʐʏɳ͘
Ʌɸɿʌɲʅɲʏɿʃɳʏɸʅɳʖɿɲɲʆɳɹʏʉʎ͗ɷʑʉ;ϮͿ͘
ȴʉʃɿʅɹʎͬɹʏʉʎ͗ʅɿɲ;ϭͿ͘
ȶʏɻɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ͗ɹʆɲ;ϭͿʃɲɿʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻɲʅʔɿɴʉʄʀɲʎɷʑʉ;ϮͿ͘
Ʉʌɿɲ ʉʅʉɿʉʅʉʌʔʀɲʎ͗ ϭй ɲʋʉʃʄʀʆʉʆʏɲ ʔʐʏɳ ʅɸ ϵϱй ʋɿɽɲʆʊʏɻʏɲ ɲʋʉɷʉʖɼʎ ɶɿɲ ʏʉ
ɲɶɸʆɹʎʋʉʄͬʃʊʐʄɿʃʊ;Ŷсϱ͕ɷɻʄɲɷɼϬɲʋʉʃʄʀʆʉʆʏɲʔʐʏɳʍɸʍʑʆʉʄʉϱɸʇɸʏɲɺʊʅɸʆʘʆ
ʔʐʏʙʆͿ͘

Ϯ͘
ɌʐʏɿʃʊɸʀɷʉʎͬȵʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɼɃʆʉʅɲʍʀɲ

ɌʐʏɿʃʊɸʀɷʉʎͬȾʉɿʆɼʉʆʉʅɲʍʀɲ

WŝƐƚĂĐŝĂůĞŶƚŝƐĐƵƐǀĂƌ͘ĐŚŝĂ

ɀɲʍʏɿʖʊɷɸʆɷʌʉɼʍʖʀʆʉʎ


ȰͿȵʄɳʖɿʍʏɲɸʇɸʏɲɺʊʅɸʆɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʃɲʏɳʏɻɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʏʘʆɷʉʃɿʅʙʆȴɃɇ
ϭ͘

ȴɹʆɷʌʉͬɽɳʅʆʉʎ

ϭ͘ϭ͘

ȷʘɻʌʊʏɻʏɲ

ϭ͘Ϯ͘

Ɉʑʋʉʎɲʆɳʋʏʐʇɻʎ

ϭ͘ϯ͘

ɍʌʙʅɲʃʉʌʅʉʑ

Ϯ͘

Ɍʑʄʄɲ

Ϯ͘ϭ͘

ɀɼʃʉʎʔʑʄʄʘʆ;ʍɸɸʃɲʏʉʍʏɳͿ

Ƀɿʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʍɸϱʋʄɼʌʘʎɲʆɸʋʏʐɶʅɹʆɲ
ʔʐʏɳ
ϯ͗ʅɿʃʌɼ͕ϱ͗ʅɹʏʌɿɲ͕ϳ͗ʐʗɻʄɼ
ϭ͗ɷɹʆɷʌʉʅɸɹʆɲʃʉʌʅʊ͕Ϯ͗ɷɹʆɷʌʉɷɿɲʃʄɲɷɿɺʊʅɸʆʉɲʋʊʏɻʆ
ɴɳʍɻ͕ϯ͗ɽɳʅʆʉʎ
ϭ͗ʄɸʐʃʊ͕Ϯ͗ɶʃʌʀͲʃɲʔɹ͕ϯ͗ɶʃʌʀ͕ϰ͗ɲʆʉɿʃʏʊʃʊʃʃɿʆʉ͕ϱ͗ɳʄʄʉ
;ʆɲʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʏɸʀͿ
ɃɿʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʍɸϮϬʋʄɼʌʘʎɲʆɸʋʏʐɶʅɹʆɲ
ʔʑʄʄɲʋʉʐɹʖʉʐʆʍʐʄʄɸɶɸʀɲʋʊϱʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳ
ʔʐʏɳʊʏɲʆʉɿɴʄɲʍʏʉʀɹʖʉʐʆʇʐʄʉʋʉɿɻɽɸʀ
ɀɸʏʌɳʏɲɿɲʋʊʏɻʆɴɳʍɻʏʉʐʅʀʍʖʉʐɹʘʎʏɻʆʃʉʌʐʔɼʏʉʐ
ɲʃʌɲʀʉʐʔʐʄʄɲʌʀʉʐ
ϯ͗ʅɿʃʌʊ͕ϱ͗ʅɹʏʌɿʉ͕ϳ͗ʅɸɶɳʄʉ

Ϯ͘Ϯ͘

Ʌʄɳʏʉʎʔʑʄʄʘʆ;ʍɸɸʃɲʏʉʍʏɳͿ ɀɸʏʌɳʏɲɿʍʏɻʆʋɿʉɸʐʌɸʀɲʋɸʌɿʉʖɼ
ϯ͗ʅɿʃʌʊ͕ϱ͗ʅɹʏʌɿʉ͕ϳ͗ʅɸɶɳʄʉ

Ϯ͘ϯ͘

Ʌʏɸʌʑɶɿʉʌɳʖɻʎʔʑʄʄʉʐ

Ϯ͘ϰ͘Ύ

Ȱʃʌɲʀʉʔʐʄʄɳʌɿʉ

Ϯ͘ϱ͘

ɀɹɶɸɽʉʎɲʃʌɲʀʉʐʔʐʄʄɲʌʀʉʐ

ϭ͗ɲʋʉʐʍʀɲ͕Ϯ͗ʋɲʌʉʐʍʀɲʍʏɻʆʌɳʖɻʏʉʐʔʑʄʄʉʐʅʊʆʉ͕ϯ͗
ʋɲʌʉʐʍʀɲʍʏɻʆʌɳʖɻʃɲɿʍʏʉʆʅʀʍʖʉʏʉʐʔʑʄʄʉʐ
ϭ͗ɲʋʉʐʍʀɲϵ͗ʋɲʌʉʐʍʀɲ
ϭ͗ʅɿʃʌʊʏɸʌʉɲʋʊʏɲʋʄɸʐʌɿʃɳ͕Ϯ͗ɿɷʀʉʐʅɸɶɹɽʉʐʎʅɸʏɲ
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ʋʄɸʐʌɿʃɳ͕ϯ͗ʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉɲʋʊʏɲʋʄɸʐʌɿʃɳ
Ϯ͘ϲ͘

ɇʖɼʅɲɲʃʌɲʀʉʐʔʐʄʄɲʌʀʉʐ

ϭ͗ʄʉɶʖʉɸɿɷɹʎ͕Ϯ͗ʘʉɸɿɷɹʎ͕ϯ͗ɸʋʀʅɻʃɸʎʘʉɸɿɷɹʎ͕ϰ͗
ɸʋʀʅɻʃɸʎ͕ϱ͗ɸʄʄɸɿʋʏɿʃʊ͕ϲ͗ʍʏɸʆʊɸʄʄɸɿʋʏɿʃʊ͕ϳ͗ɳʄʄʉ;ʆɲ
ʋɸʌɿɶʌɲʔɸʀͿ

Ϯ͘ϳ͘

ɇʖɼʅɲʃʉʌʐʔɼʎɲʃʌɲʀʉʐ
ʔʐʄʄɲʌʀʉʐ

Ϯ͘ϴ͘

Ⱦɻʌʙɷɸʎʏʉʐʔʑʄʄʉʐ

ϭ͗ɲʋʉʐʍʀɲϵ͗ʋɲʌʉʐʍʀɲ

Ϯ͘ϵ͘

ɇʖɼʅɲʏʉʐʅʀʍʖʉʐ;ʍɸ
ɸɶʃɳʌʍɿɲʏʉʅɼͿ

ϭ͗ʋɸʋʄɲʏʐʍʅɹʆʉʎ͕Ϯ͗ʍʏʌʉɶɶʐʄɸʅɹʆʉʎ͕ϯ͗ʍʏʌʉɶɶʐʄɸʅɹʆʉʎ
ʍʏɻʆʌɲʖɿɲʀɲʋʄɸʐʌɳ

Ϯ͘ϭϬ͘

ɀɼʃʉʎʏʉʐʅʀʍʖʉʐ;ʍɸ
ɸʃɲʏʉʍʏɳͿ

ϯ͗ʅɿʃʌʊ͕ϱ͗ʅɹʏʌɿʉ͕ϳ͗ʅɸɶɳʄʉ

Ϯ͘ϭϭ͘

ɍʌʙʅɲʏʉʐʔʑʄʄʉʐ
;ʋɲʌɲʏɼʌɻʍɻʍʏɻʆʌɲʖɿɲʀɲ
ʋʄɸʐʌɳʊʏɲʆʉɴʄɲʍʏʊʎɸʀʆɲɿ
ʇʐʄʉʋʉɿɻʅɹʆʉʎʃɲɿʋʌɿʆʏɻʆ
ʘʌʀʅɲʆʍɻʏʉʐʃɲʌʋʉʑͿ

Ϯ͘ϭϮ͘

Ɉʌʀʖʘʅɲʔʑʄʄʉʐ

ϭ͗ɲʋʉʐʍʀɲϵ͗ʋɲʌʉʐʍʀɲ

ϯ͘

ȲʄɲʍʏʉʀͲʃʄɳɷʉɿ



ϯ͘ϭ͘

ɍʌʙʅɲʃʄɳɷʘʆ

ϯ͘Ϯ͘

Ⱦɲʏɲʆʉʅɼʔɲʃɿɷʀʘʆʍʏɲ
ʃʄɲɷɿɳ

ϯ͘ϯ͘

Ɉʌʀʖʘʅɲɲʃʌɲʀʉʐʇʐʄʉʔʊʌʉʐ
ʉʔɽɲʄʅʉʑ

ϰ͘

Ȱʆɽʉʔʊʌʉɿʉʔɽɲʄʅʉʀ

ϭ͗ɸʐʌɹʘʎɲʃɿɷʘʏɼ͕Ϯ͗ʉʇʑʄɻʃʏɻ͕ϯ͗ɲʃɿɷʘʏɼ͕ϰ͗ʅɲʃʌʑ
ɲʃɿɷʘʏʊ͕ϱ͗ʅʐʏɸʌʊ͕ϲ͗ʉʇʑ͕ϳ͗ɲʅɴʄʑ͕ϴ͗ɲʃʌʊʃʉɿʄʉ͕ϵ͗
ɹʆʏʉʆɲɲʃʌʊʃʉɿʄʉ

ϭ͗ɲʆʉɿʃʏʊʋʌɳʍɿʆʉ͕Ϯ͗ʅɹʏʌɿɲʋʌɳʍɿʆʉ͕ϯ͗ʍʃʉʑʌʉʋʌɳʍɿʆʉ

ϭ͗ʃɲʔɹ͕Ϯ͗ʃɲʔɹʹɶʃʌʀ͕ϯ͗ɶʃʌʀ͕ϰ͗ɳʄʄʉ;ʆɲʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʏɸʀͿ
ϭ͗ɲʌɲɿɼ͕Ϯ͗ɸʆɷɿɳʅɸʍɻ͕ϯ͗ʋʐʃʆɼ
ϭ͗ɲʋʉʐʍʀɲ͕ϵ͗ʋɲʌʉʐʍʀɲ


ϰ͘ϭ͘Ύ ɍʌʙʅɲɲʆɽʉʔʊʌʉʐʉʔɽɲʄʅʉʑ ϭ͗ʃɲʔɸʃʊʃʃɿʆʉ͕Ϯ͗ɲʆʉɿʃʏʊʃɲʔɹ͕ϯ͗ʃɲʔɹ͕ϰ͗ʍʃʉʑʌʉʃɲʔɹ͕
;ɸʃʏʀʅɻʍɻʍʏɻʆʋɸʌʀʉɷʉʏɻʎ ϱ͗ɳʄʄʉ;ʆɲʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʏɸʀͿ
ʍʐɶʃʉʅɿɷɼʎͿ
ϰ͘Ϯ͘

Ɉʌʀʖʘʅɲɲʆɽʉʔʊʌʉʐ
ʉʔɽɲʄʅʉʑ

ϭ͗ɲʋʉʐʍʀɲ͕ϵ͗ʋɲʌʉʐʍʀɲ

ϰ͘ϯ͘

ɇʖɼʅɲɲʆɽʉʔʊʌʉʐʉʔɽɲʄʅʉʑ

ϱ͘

Ɉɲʇɿɲʆɽʀɲ

ϱ͘ϭ͘

Ʌʐʃʆʊʏɻʏɲʏɲʇɿɲʆɽʀɲʎ

ϱ͘Ϯ͘Ύ

Ɉʑʋʉʎʏɲʇɿɲʆɽʀɲʎ

ϭ͗ʔʊɴɻ͕Ϯ͗ɴʊʏʌʐʎ

ϱ͘ϯ͘

ɍʌʙʅɲʏɲʇɿɲʆɽʀɲʎ

ϭ͗ʃɿʏʌɿʆʉʋʌɳʍɿʆʉ͕Ϯ͗ʃʀʏʌɿʆʉ͕ϯ͗ʃɲʔɸʃʀʏʌɿʆʉ͕ϰ͗ɳʄʄʉ;ʆɲ
ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʏɸʀͿ

ϱ͘ϰ͘

ɍʌʙʅɲʍʏʀɶʅɲʏʉʎ

ϭ͗ɲʆʉɿʃʏʊʐʋʊʄɸʐʃʉ͕Ϯ͗ʐʋʊʄɸʐʃʉ͕ϯ͗ʍʃʉʑʌʉʐʋʊʄɸʐʃʉ͕ϰ͗
ɲʆʉɿʃʏʊʃʊʃʃɿʆʉ͕ϱ͗ʃʊʃʃɿʆʉ͕ϲ͗ɳʄʄʉ;ʆɲʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʏɸʀͿ

ϱ͘ϱ͘

ɍʌʙʅɲɲʌʍɸʆɿʃɼʎʏɲʇɿɲʆɽʀɲʎ

ϭ͗ʃɲʔɸʃʊʃʃɿʆʉ͕Ϯ͗ʃʊʃʃɿʆʉ͕ϯ͗ʋʌɲʍɿʆʉʃʊʃʃɿʆʉ͕ϰ͗ʋʌɳʍɿʆʉ͕
ϱ͗ɳʄʄʉ;ʆɲʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʏɸʀͿ

ϲ͘

Ɉɲʇɿʃɲʌʋʀɲ

ϭ͗ɸʐʌʑʘʉɸɿɷɹʎ͕Ϯ͗ʍʏɸʆʊʘʉɸɿɷɹʎ͕ϯ͗ʃʘʆɿʃʊ

ϯ͗ɲʌɲɿɼ͕ϱ͗ʅɹʏʌɿɲ͕ϳ͗ʋʐʃʆɼ

ɃɿʅɸʏʌɼʍɸɿʎʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʍɸϮϬʏɲʇɿʃɲʌʋʀɸʎ;ʏʌɸʀʎ
ʏɲʇɿʃɲʌʋʀɸʎʃʉʌʐʔɼʎɲʋʊɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʉʑʎɴʄɲʍʏʉʑʎ͕
ɸʃʏʀʅɻʍɻʃɲʏɳʏɻʆʘʌʀʅɲʆʍɻͿ
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ϲ͘ϭ͘Ύ

Ȱʌɿɽʅʊʎʃɲʌʋʙʆɲʆɳ
ʏɲʇɿʃɲʌʋʀɲ

ϯ͗ʅɿʃʌʊʎ͕ϱ͗ʅɹʏʌɿʉʎ͕ϳ͗ʅɸɶɳʄʉʎ

ϲ͘Ϯ͘

Ⱦʉʌʐʔɼʋɸʌɿʃɲʌʋʀʉʐ

ϭ͗ɲʋʉʐʍʀɲ͕ϵ͗ʋɲʌʉʐʍʀɲ

ϲ͘ϯ͘

Ɇʐʏʀɷʘʍɻʋɸʌɿʃɲʌʋʀʉʐ

ϲ͘ϰ͘

ɀɼʃʉʎʃɲʌʋʉʑ;ʍɸɸʃɲʏʉʍʏɳͿ
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ϭ͗ɸʋɿʅɼʃɻʎ͕Ϯ͗ɷɿʃʏʐʘʏɼ͕ϯ͗ɳʄʄʉ;ʆɲʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʏɸʀͿ
ɀɹʏʌɻʍɻʍɸϮϬʃɲʌʋʉʑʎɲʋʊɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʉʑʎɴʄɲʍʏʉʑʎ͕
ʋɲʌɳʄʄɻʄɲʅɸʏʉʆʃʑʌɿʉɳʇʉʆɲʏʉʐʃɲʌʋʉʑʍʏɲʋɿʉ
ɲʋʉʅɲʃʌʐʍʅɹʆɲʍɻʅɸʀɲʏʉʐ
ϯ͗ʅɿʃʌʊ͕ϱ͗ʅɹʏʌɿʉ͕ϳ͗ʅɸɶɳʄʉ

ϲ͘ϱ͘

Ʌʄɳʏʉʎʃɲʌʋʉʑ;ʍɸɸʃɲʏʉʍʏɳͿ ɀɹʏʌɻʍɻʍɸϮϬʃɲʌʋʉʑʎɲʋʊɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʉʑʎɴʄɲʍʏʉʑʎ
ʍʏɻʆʋɿʉɸʐʌɸʀɲʋɸʌɿʉʖɼʏʉʐʃɲʌʋʉʑʃɳɽɸʏɲʍʏʉʆʃʑʌɿʉ
ɳʇʉʆɲʏʉʐ
ϯ͗ʅɿʃʌʊ͕ϱ͗ʅɹʏʌɿʉ͕ϳ͗ʅɸɶɳʄʉ

ϲ͘ϲ͘Ύ

ɇʖɼʅɲʃɲʌʋʉʑ

ϲ͘ϳ͘

ɍʌʙʅɲʃɲʌʋʉʑʅɸʏɳʏɻʆ
ʘʌʀʅɲʆʍɻ

ϳ͘

Ɍɲɿʆʉʄʉɶɿʃɹʎʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ

ϳ͘ϭ͘

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɹʃʋʏʐʇɻʎ
ʇʐʄʉʔʊʌʘʆʉʔɽɲʄʅʙʆ

ϳ͘Ϯ͘Ύ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲʋʄɼʌʉʐʎ
ɳʆɽɻʍɻʎ

ϭ͗ʍʔɲɿʌɿʃʊ͕Ϯ͗ʍʔɲɿʌɿʃʊʔɲʃʉɸɿɷɹʎ͕ϯ͗ʌʉʅɴʉɸɿɷɹʎ͕ϰ͗
ɲʆʏʀʍʏʌʉʔʉʘʉɸɿɷɹʎ͕ϱ͗ɳʄʄʉ;ʆɲʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʏɸʀͿ
ϭ͗ʅʋʄɹ͕Ϯ͗ʋʌɲʍɿʆʉʅʋʄɹ͕ϯ͗ʋʌɳʍɿʆʉ͕ϰ͗ʍʃʉʑʌʉʋʌɳʍɿʆʉ͕ϱ͗
ɳʄʄʉ;ʆɲʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʏɸʀͿ

ɃɿʅɸʏʌɼʍɸɿʎʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʊʏɲʆʏʉϱϬйʏʘʆʃʉʌʐʔɲʀʘʆ
ʉʔɽɲʄʅʙʆɹʖɸɿɷɿʉɶʃʘɽɸʀʃɲɿʔɲʀʆʉʆʏɲɿʏɲʋʌɳʍɿʆɲʔʑʄʄɲ
ʍʏʉɸʍʘʏɸʌɿʃʊʏʘʆʉʔɽɲʄʅʙʆ
ɃɿʅɸʏʌɼʍɸɿʎʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʊʏɲʆʏʉϳϬйʏʘʆɲʆɽɹʘʆɸʀʆɲɿ
ɲʆʉɿʃʏɳ
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ȵɿʃʊʆɸʎWŝƐƚĂĐŝĂůĞŶƚŝƐĐƵƐǀĂƌ͘ĐŚŝĂ;ɀɲʍʏɿʖʊɷɸʆɷʌʉɼʍʖʀʆʉʎͿ
ɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʊϮ͘ϲ͗͘ɇʖɼʅɲɲʃʌɲʀʉʐʔʐʄʄɲʌʀʉʐ

ɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʊϮ͘ϳ͗͘ɇʖɼʅɲʃʉʌʐʔɼʎɲʃʌɲʀʉʐʔʐʄʄɲʌʀʉʐ
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ɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʊϲ͘ϲ͗͘ɇʖɼʅɲʃɲʌʋʉʑ




ȲͿȵʄɳʖɿʍʏɸʎʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎɶɿɲʏɻɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʏʘʆɷʉʃɿʅʙʆȴɃɇ

ȵʄɳʖɿʍʏɻ ʋʉʍʊʏɻʏɲ ʋʉʄʄɲʋʄɲʍɿɲʍʏɿʃʉʑ ʐʄɿʃʉʑ ʋʉʐ ʋʌɹʋɸɿ ʉ ɲɿʏʙʆ ʆɲ
ʋʌʉʍʃʉʅʀʍɸɿ ɶɿɲ ɸʇɹʏɲʍɻ͗ ϭϬ ɹʌɿɺɲ ʔʐʏɳ ʍɸ ɶʄɳʍʏʌɲ͕ ɳʋɲʇ͕ ɸʃʏʊʎ ɲʆ ɽɸʘʌɻɽɸʀ
ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɻ ɻ ʋʌʉʍʃʊʅɿʍɻ ʆɹʉʐ ʐʄɿʃʉʑ͕ ʉʋʊʏɸ ʉ ɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉʎ ʉʔɸʀʄɸɿ ʆɲ
ʋʌʉʍʃʉʅʀʍɸɿʃɲɿʆʉʑʌɶɿʉʋʉʄʄɲʋʄɲʍɿɲʍʏɿʃʊʐʄɿʃʊ͘
ȴɿɳʌʃɸɿɲɷʉʃɿʅʙʆ͗Ϯʃɲʄʄɿɸʌɶɻʏɿʃɹʎʋɸʌʀʉɷʉɿ͘Ƀɿʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎɽɲʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʏʉ
ʋɹʅʋʏʉɹʏʉʎɲʋʊʏɻʖʌʉʆɿɳɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɶɿɲʆɲɸʋɿʏʌɲʋɸʀʍʏɲʔʐʏɳʆɲɸʃʔʌɳʍʉʐʆ
ʋʄɼʌʘʎʏɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʏʉʐʎ͘
Ȱʌɿɽʅʊʎɸʇɸʏɲɺʊʅɸʆʘʆʔʐʏʙʆ͗ʋɹʆʏɸ;ϱͿʔʐʏɳ͘
Ʌɸɿʌɲʅɲʏɿʃɳʏɸʅɳʖɿɲɲʆɳɹʏʉʎ͗ɷʑʉ;ϮͿ͘
ȴʉʃɿʅɹʎͬɹʏʉʎ͗ʅɿɲ;ϭͿ͘
ȶʏɻɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ͗ɹʆɲ;ϭͿʃɲɿʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻɲʅʔɿɴʉʄʀɲʎɷʑʉ;ϮͿ͘
Ʉʌɿɲ ʉʅʉɿʉʅʉʌʔʀɲʎ͗ ϭй ɲʋʉʃʄʀʆʉʆʏɲ ʔʐʏɳ ʅɸ ϵϱй ʋɿɽɲʆʊʏɻʏɲ ɲʋʉɷʉʖɼʎ ɶɿɲ ʏʉ
ɲɶɸʆɹʎʋʉʄͬʃʊʐʄɿʃʊ;Ŷсϱ͕ɷɻʄɲɷɼϬɲʋʉʃʄʀʆʉʆʏɲʔʐʏɳʍɸʍʑʆʉʄʉϱɸʇɸʏɲɺʊʅɸʆʘʆ
ʔʐʏʙʆͿ͘

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Μαρτίου 2020
Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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