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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Μαρτίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 311/62043
Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/262
της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων σύμφωνα με τις οδηγίες 90/427/ΕΟΚ και 2009/156/ΕΟΚ
του Συμβουλίου σχετικά με τις μεθόδους αναγνώρισης των ιπποειδών (κανονισμός διαβατηρίου ιπποειδών).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 62 και του άρθρου 25 του
ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και
της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων» (Α’32), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα όπως τέθηκε σε
ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98),
γ) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138),
δ) του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (A΄ 87), όπως ισχύει,
ε) του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
στ) του άρθρου 17 του ν. 4711/2020 «Απλούστευση
πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 145),
ζ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α’ 145), όπως ισχύει,
η) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

Αρ. Φύλλου 903

θ) της υπ’ αρ. 339/18.07.2019 απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β΄3051).
ι) της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄4805).
ια) της υπ’ αρ. 2749/307521 απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής
’’με εντολή Υπουργού’’, ’’με εντολή Υφυπουργού’’ ή ’’με
εντολή Υπουργού και Υφυπουργού’’, κατά περίπτωση,
στον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Β΄4449).
ιβ) της υπ’ αρ. 619/46787 (Β΄ 988/2019) απόφασης
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή
Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων,
σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους
Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους
Γραφείου, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων», όπως ισχύει.
2. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό 2015/262 της Επιτροπής,
της 17ης Φεβρουαρίου 2015, για τη «θέσπιση κανόνων
σύμφωνα με τις οδηγίες 90/427/ΕΟΚ και 2009/156/ΕΟΚ
του Συμβουλίου σχετικά με τις μεθόδους αναγνώρισης
των ιπποειδών (κανονισμός διαβατηρίου ιπποειδών)».
3. Την υπ’ αρ. 1763/16587/10-2-2021 (ΑΔΑ: Ω08Β4653ΠΓΛΘΩ) απόφαση έγκρισης για τη δέσμευση πίστωσης
ύψους (90.000,00€) ενενήντα χιλιάδων ευρώ της Δ/
νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την κάλυψη δαπάνης
προμήθειας εντύπων διαβατηρίων στο πλαίσιο του συστήματος αναγνώρισης των ιπποειδών.
4. Την υπ’ αρ. 1548/362129/28-12-2020 εισήγηση και
την ορθή επανάληψη αυτής, του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με
την περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014
(Α΄143).
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη ποσού ενενήντα χιλιάδων ευρώ
(90.000,00€), σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού η
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οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του
προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, Ειδικός Φορέας 1029-203-0000000, Λογαριασμός 2420989001-οικ. έτους 2021, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση θεσπίζονται τα αναγκαία
συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) 2015/262 της Επιτροπής σχετικά με τη δημιουργία συστήματος αναγνώρισης των ιπποειδών:
(α) που γεννήθηκαν στη χώρα,
(β) που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος και
έχουν τεθεί σε κυκλοφορία στη χώρα ή που έχουν τεθεί
σε ελεύθερη κυκλοφορία στη χώρα, σύμφωνα με την
τελωνειακή διαδικασία που καθορίζεται στο στοιχείο
α) του σημείου 16 του άρθρου 5 του κανονισμού (ΕΟΚ)
952/2013.
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται με την επιφύλαξη
της απόφασης 96/78/ΕΚ.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:
(α) «ιπποειδή»: τα άγρια ή οικόσιτα μόνοπλα θηλαστικά όλων των ειδών του γένους Equus της οικογένειας
Equidae, και οι διασταυρώσεις τους,
(β) «εκμετάλλευση»: η γεωργική μονάδα, η μονάδα εκπαίδευσης, ο στάβλος ή, γενικά, κάθε χώρος ή εγκατάσταση όπου συνήθως διατηρούνται ή εκτρέφονται ιπποειδή,
οποιαδήποτε και αν είναι η χρήση τους, καθώς και φυσικά
καταφύγια, στα οποία τα ιπποειδή ζουν ελεύθερα,
(γ) «κάτοχος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
είναι ιδιοκτήτης ή έχει στην κατοχή του ή είναι επιφορτισμένο με τη συντήρηση ενός ιπποειδούς, ανεξάρτητα
από το κατά πόσον λαμβάνει οικονομική ανταμοιβή και
ανεξάρτητα από το κατά πόσον ασκεί τα εν λόγω καθήκοντα σε μόνιμη ή προσωρινή βάση, ακόμη και κατά
τη μεταφορά του ζώου σε αγορές ή κατά τη διάρκεια
αγώνων, ιπποδρομιών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων,
(δ) «ιδιοκτήτης»: το (τα) φυσικό(-ά) ή νομικό(-ά) πρόσωπο(-πα) που έχει(-ουν) την κυριότητα του ιπποειδούς,
(ε) «καταχωρισμένα ιπποειδή»: τα ιπποειδή τα οποία:
(εα) εγγράφονται ή καταχωρούνται και είναι επιλέξιμα για καταχώριση σε ένα γενεαλογικό βιβλίο, σύμφωνα με τους κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει του
άρθρου 4 παρ. 2 στοιχείο β) της υπουργικής απόφασης
327239/1991 (Β΄672) και αναγνωρίζονται μέσω εγγράφου αναγνώρισης που προβλέπεται στο άρθρο 8 παρ. 1
της εν λόγω υπουργική απόφαση, ή
(εβ) άλογα, συμπεριλαμβανομένων των πόνεϊ, τα οποία
έχουν καταχωρηθεί από διεθνή οργανισμό ή ένωση που
διαχειρίζεται αγωνιστικούς ίππους ή ίππους ιπποδρομιών και αναγνωρίζονται μέσω εγγράφου αναγνώρισης
που εκδίδεται από εθνικό παράρτημα του εν λόγω οργανισμού ή ένωσης,
(στ) «γενεαλογικό βιβλίο»: κάθε βιβλίο, μητρώο, δελτιοθήκη ή μηχανοργανωμένο αρχείο:
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(στα) που τηρείται είτε από επίσημα εγκεκριμένη ή
αναγνωρισμένη από κράτος μέλος οργάνωση ή ένωση,
είτε από επίσημη υπηρεσία του οικείου κράτους μέλους,
και
(στβ) στο οποίο εγγράφονται ή καταχωρούνται τα ιπποειδή και είναι επιλέξιμα για καταχώριση με αναφορά
όλων των γνωστών τους προγόνων,
(ζ) «ιπποειδή αναπαραγωγής και εκτροφής»: τα ιπποειδή που δεν αναφέρονται στην περίπτωση (ε) ανωτέρω,
(η) «προσωρινή αποδοχή»: το καθεστώς ενός καταχωρισμένου ίππου που προέρχεται από τρίτη χώρα και
έχει γίνει δεκτός στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα
μικρότερο των 90 ημερών σύμφωνα με απόφαση που
εγκρίθηκε δυνάμει της περίπτωσης β) του άρθρου 18
του π.δ. 44/2012 (Α’ 93),
(θ) «οριστική εισαγωγή»: το καθεστώς ενός ιπποειδούς
που προέρχεται από τρίτη χώρα και εισάγεται στη χώρα
για μια περίοδο 90 ή και περισσότερων ημερών,
(ι) «διακριτικό χαρακτηριστικό»: κάθε ορατό ή απεικονίσιμο και διακριτικό χαρακτηριστικό ενός μεμονωμένου
ιπποειδούς, το οποίο είναι είτε εγγενές είτε επίκτητο, και
καταγράφεται για λόγους αναγνώρισης,
(ια) «πομποδέκτης»: παθητική συσκευή αναγνώρισης
ραδιοσυχνότητας μόνο για ανάγνωση, η οποία:
(ιαα) είναι σύμφωνη με το πρότυπο ISO 11784 και τεχνολογίας Full Duplex (FDX ή FDX-b) ή Half Duplex (HDX),
(ιαβ) μπορεί να αναγνωσθεί από συσκευή ανάγνωσης
συμβατή με το πρότυπο ISO 11785, σε ελάχιστη απόσταση 12 εκατοστόμετρων,
(ιβ) «μοναδικός ισόβιος αριθμός»: μοναδικός αλφαριθμητικός κωδικός 15 ψηφίων, ο οποίος συγκεντρώνει τις
πληροφορίες σχετικά με το μεμονωμένο ιπποειδές, τη
βάση δεδομένων και τη χώρα όπου καταχωρήθηκαν για
πρώτη φορά οι εν λόγω πληροφορίες, σύμφωνα με το
σύστημα κωδικοποίησης του παγκόσμιου ισόβιου αριθμού ιπποειδούς (Universal Equine Life Number, UELN),
και αποτελείται από:
(ιβα) έναν αναγνωριστικό κωδικό έξι ψηφίων συμβατό
με τον UELN για τη βάση δεδομένων που αναφέρεται
στο άρθρο 39, ακολουθούμενο από
(ιββ) έναν ατομικό αριθμό αναγνώρισης εννέα ψηφίων
που αποδίδεται στο ιπποειδές·
(ιγ) «κράτος μέλος απαλλαγμένο από την πανώλη των
ίππων»:
(ιγα) το κράτος μέλος στο έδαφος του οποίου καμία
κλινική, ορολογική (σε ανεμβολίαστους ίππους), ή επιδημιολογική ένδειξη δεν επέτρεψε να διαπιστωθεί η
παρουσία πανώλης των ίππων κατά τα δύο τελευταία
έτη, και
(ιγβ) όπου δεν έγινε, κατά τους δώδεκα τελευταίους
μήνες, εμβολιασμός κατά της ασθένειας αυτής,
(ιδ) «ασθένειες που πρέπει να δηλώνονται υποχρεωτικά»:οι ασθένειες που απαριθμούνται στο παράρτημα
I του π.δ. 44/2012 (Α’ 93),
(ιε) «επίσημος κτηνίατρος»: ο κτηνίατρος που ορίζεται
από την αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους ή μιας τρίτης χώρας και ειδικότερα για την Ελλάδα, ο κτηνίατρος
που εμπίπτει στον ορισμό της παρ. 8 του άρθρου 2 του
π.δ. 79/2007 (Α’ 95),
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(ιστ) «αγέλη ιπποειδών»: ένα ιπποειδές ή το σύνολο
των ιπποειδών που διατηρούνται σε μία εκμετάλλευση,
απαρτίζουν ενιαία επιδημιολογική μονάδα και διέπονται
από το ίδιο υγειονομικό καθεστώς,
(ιζ) «υπεύθυνος κτηνίατρος»: ο κτηνίατρος σύμφωνα
με την παρ.1 του άρθρο 11 υπ’ αρ. 282371/31.05.2006
απόφασης Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’731).
Άρθρο 3
Αρμόδιες αρχές
1. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(εφεξής ΥΠΑΑΤ) ορίζεται ως αρμόδια αρχή για τη λειτουργία και την εποπτεία του συστήματος αναγνώρισης
των ιπποειδών, ως εξής:
(α) η Δ/νση Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων (αρμόδια Ζωοτεχνική Αρχή) της
Γενικής Δ/νσης Γεωργίας μεριμνά για:
(αα) τις διαδικασίες έγκρισης, ως εκδιδουσών, των
αρχών των περιπτώσεων (αβ) και (β) της παρ. 1 του άρθρου 7,
(αβ) την κατάρτιση του καταλόγου των φορέων έκδοσης των εγγράφων αναγνώρισης των ιπποειδών στην
Ελλάδα και την ανάρτησή του στον διαδικτυακό τόπο
του ΥΠΑΑΤ, σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή της
περίπτωσης (δ),
(αγ) την αίτηση για την απόδοση UELN στις εκδίδουσες
αρχές των παρ. 1 και 2 του άρθρου 7,
(αδ) την προμήθεια εντύπων εγγράφων αναγνώρισης
για τα ιπποειδή για τις ανάγκες των φορέων έκδοσης της
περίπτωσης (α) της παρ. 1 του άρθρου 7,
(αε) την εποπτεία των φορέων έκδοσης των εγγράφων
αναγνώρισης των καταχωρισμένων ιπποειδών,
(αστ) την ενιαία λειτουργία του συστήματος αναγνώρισης των καταχωρισμένων ιπποειδών στην επικράτεια,
με την έκδοση εγκυκλίων, παροχή οδηγιών και κάθε είδους υποστήριξη σε ότι αφορά την έκδοση εγγράφων
αναγνώρισης της συγκεκριμένης κατηγορίας ιπποειδών,
(αζ) τη διενέργεια ελέγχων των αρχών των περιπτώσεων (αβ) και (β) της παρ. 1 του άρθρου 7 ως προς την
τήρηση των διατάξεων της παρούσας για την έκδοση
εγγράφων αναγνώρισης ιπποειδών
(αη) την παροχή οδηγιών και υποστήριξης, όταν απαιτείται, για τη συμπλήρωση του μέρους Β.1 του Κεφαλαίου
Ι, του Κεφαλαίου V και του Κεφαλαίου ΧΙ του εγγράφου
αναγνώρισης,
(β) η Δ/νση Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων και Κτηνιατρικών Εφαρμογών της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής
μεριμνά για:
(βα) την εποπτεία των φορέων έκδοσης της παρ. 2 του
άρθρου 7,
(ββ) την προμήθεια εντύπων εγγράφων αναγνώρισης
για τα ιπποειδή για τις ανάγκες των φορέων έκδοσης της
παρ. 2 του άρθρου 7,
(βγ) την ενιαία λειτουργία του συστήματος αναγνώρισης των ιπποειδών με την έκδοση εγκυκλίων, την παροχή
οδηγιών και κάθε άλλου είδους υποστήριξη που αφορά
το μητρώο καταχώρισης των εκμεταλλεύσεων ιπποειδών, τις διαδικασίες ενεργούς σήμανσης των ιπποειδών
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και τις προϋποθέσεις υποβολής τους σε φαρμακευτικές
αγωγές
(βδ) την ενιαία λειτουργία του συστήματος αναγνώρισης των ιπποειδών αναπαραγωγής και εκτροφής με
την έκδοση εγκυκλίων, παροχή οδηγιών και κάθε άλλου
είδους υποστήριξη που αφορά τις διαδικασίες αναγνώρισης των ανωτέρω ιπποειδών και τις υποχρεώσεις των
κατόχων τους
(βε) το συντονισμό και την παροχή οδηγιών κατά τη
διενέργεια των ελέγχων που αφορούν τη συμμόρφωση των κατόχων των ιπποειδών στις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τις διατάξεις της παρούσας,
(βστ) την παροχή οδηγιών και υποστήριξης, όταν απαιτείται, για τη συμπλήρωση του μέρους Γ του Κεφαλαίου
Ι, του Κεφαλαίου ΙΙ, του Κεφαλαίου IV και του Κεφαλαίου
VI του εγγράφου αναγνώρισης, καθώς και του μέρους Α
του Κεφαλαίου Ι αυτού από κοινού με την αρμόδια αρχή
της περίπτωσης (α).
(γ) η Δ/νση Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης
Κτηνιατρικής μεριμνά για:
(γα) την ενιαία λειτουργία του συστήματος αναγνώρισης των ιπποειδών σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις των
κατόχων ιπποειδών κατά τη μετακίνηση των ζώων στο
εσωτερικό της χώρας και κατά την είσοδό τους από άλλο
κράτος μέλος ή τρίτη χώρα,
(γβ) την παροχή οδηγιών και υποστήριξης, όταν απαιτείται, για τη συμπλήρωση του Κεφαλαίου ΙΙΙ, του Κεφαλαίου VII, του Κεφαλαίου VIII, του Κεφαλαίου IX και του
Κεφαλαίου X του έγγραφου αναγνώρισης,
(δ) η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης μεριμνά για:
(δα) το σχεδιασμό και τη λειτουργία της βάσης δεδομένων του άρθρου 23, τη διαλειτουργικότητά της, όπου
απαιτείται, με διεθνείς βάσεις δεδομένων για τα ιπποειδή, καθώς και την τεχνική υποστήριξη, τη συντήρηση και
την προστασία της μηχανογραφικής υποδομής,
(δβ) τη χορήγηση κωδικών πρόσβασης στους εξουσιοδοτημένους χρήστες της ηλεκτρονικής εφαρμογής του
συστήματος αναγνώρισης των ιπποειδών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των περιπτώσεων (α) και (β),
(δγ) την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας (back up) των
πληροφοριών που καταχωρούνται στην βάση δεδομένων του άρθρου 23,
(δδ) την έκδοση εγκυκλίων ή/και εγχειριδίων και την
παροχή τεχνικών οδηγιών σε ότι αφορά τη χρήση της
ηλεκτρονικής εφαρμογής του συστήματος αναγνώρισης
των ιπποειδών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των
περιπτώσεων (α) και (β).
2. Στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας
ανατίθενται:
(α) η απόδοση κωδικών αριθμών καταχώρισης των
εκμεταλλεύσεων ιπποειδών,
(β) η έκδοση του εγγράφου αναγνώρισης για τα ιπποειδή αναπαραγωγής και εκτροφής,
(γ) η μέριμνα για την καταχώριση των προβλεπόμενων
στοιχείων που αφορούν στα ιπποειδή αναπαραγωγής και
εκτροφής, στη βάση δεδομένων του άρθρου 23,
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(δ) η διενέργεια ελέγχων και η εισήγηση επιβολής
μέτρων συμμόρφωσης και κυρώσεων στους κατόχους
ιπποειδών και στους διενεργούντες την ενεργή σήμανση
αυτών σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης
στις διατάξεις της παρούσας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 24 και 25.
Σε περίπτωση που στην οργανωτική διάρθρωση της
Περιφερειακής Ενότητας της χώρας δεν υφίσταται ΔΑΟΚ,
με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη καθορίζεται η
κτηνιατρική αρχή για την άσκηση των αρμοδιοτήτων
των περιπτώσεων (α) έως και (γ). Εντός προθεσμίας ενός
(1) μηνός από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας, η
απόφαση του Περιφερειάρχη κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή της περίπτωσης (β) της παρ. 1. Ομοίως, με
απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, που εκδίδεται
μέσα στο ίδιο διάστημα από την έναρξη εφαρμογής
της παρούσας, συγκροτούνται τα κλιμάκια ελέγχου για
την άσκηση της αρμοδιότητας της περίπτωσης δ, και
ορίζονται για ένα(1) έτος τα τακτικά μέλη των κλιμακίων με τους αναπληρωτές τους, μετά από εισήγηση των
αρμοδίων Δ/νσεων Περιφερειακών Ενοτήτων του τομέα
Κτηνιατρικής και του τομέα Γεωπονίας, όπως ορίζεται
στο άρθρο 24 της παρούσας.
Άρθρο 4
Καταχώριση εκμεταλλεύσεων ιπποειδών
1. Όλα τα ιπποειδή που βρίσκονται στην ελληνική
επικράτεια, διατηρούνται σε εκμεταλλεύσεις που καταχωρούνται, για υγειονομικούς λόγους, σε μητρώο της
βάσης δεδομένων του άρθρου 23.
2. Κάθε εκμετάλλευση ιπποειδών, εξαιρουμένης της
περίπτωσης των θερινών βοσκότοπων στους οποίους
διαβιούν τα ιπποειδή στο πλαίσιο της εποχιακής μετακίνησής τους, λαμβάνει αριθμό καταχώρισης, ο οποίος
αποδίδεται αυτόματα, από το λογισμικό της βάσης δεδομένων του άρθρου 23 και έχει την εξής μορφή:
ELΧΧ00000,
όπου:
ΧΧ: κωδικός αριθμός του Νομού (Νομαρχίας στην περίπτωση του Νομού Αττικής)
00000: αύξων αριθμός εκμετάλλευσης
3. Η διαδικασία για την απόδοση αριθμού καταχώρισης της εκμετάλλευσης διενεργείται από την οικεία αρμόδια αρχή της παρ. 2 του άρθρου 3, κατόπιν υποβολής
σχετικής αίτησης από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που
είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία της εκμετάλλευσης,
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α του άρθρου 26, ανεξάρτητα από τη συμμόρφωση ή μη της κτηνοτροφικής εγκατάστασης, στην οποία αυτή αντιστοιχεί,
στους όρους και στις προϋποθέσεις αδειοδότησής της,
σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και
χωρίς να απαλλάσσει τον υπεύθυνο για τη λειτουργία της
από τις υποχρεώσεις του έναντι της κτηνιατρικής νομοθεσίας τις σχετικές με την υγεία των ζώων, την προστασία
των ζώων και τη δημόσια υγεία..
4. Το μητρώο της παρ. 1 περιέχει για κάθε εκμετάλλευση τα παρακάτω στοιχεία:
(α) στοιχεία του υπευθύνου για τη λειτουργία της εκμετάλλευσης (επωνυμία ή ονοματεπώνυμο και πατρώνυ-

Τεύχος B’ 903/09.03.2021

μο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ και, εφόσον
συντρέχει περίπτωση, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή
διαβατηρίου),
(β) στοιχεία της εκμετάλλευσης (διεύθυνση σε επίπεδο
Δημοτικής Ενότητας, γεωγραφικές συντεταγμένες της
εκμετάλλευσης και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, στοιχεία του θερινού βοσκότοπου στο πλαίσιο της εποχιακής
μετακίνησής των ιπποειδών)
5. Οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της παρ. 5,
δηλώνεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από
τον υπεύθυνο για τη λειτουργία της εκμετάλλευσης, στην
οικεία αρμόδια αρχή της παρ. 2 του άρθρου 3.
Άρθρο 5
Γενικές αρχές και υποχρέωση ταυτοποίησης
των ιπποειδών
1. Όλα τα ιπποειδή που διατηρούνται στη επικράτεια
αναγνωρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης.
2. Στις περιπτώσεις που ο κάτοχος δεν είναι ο ιδιοκτήτης ή ένας από τους ιδιοκτήτες του ιπποειδούς, ενεργεί
σύμφωνα με την παρούσα απόφαση για λογαριασμό
και σε συμφωνία με τον ιδιοκτήτη. Ωστόσο, οι εκδίδουσες αρχές των περιπτώσεων (αβ) και (β) της παρ. 1 του
άρθρου 7 είναι δυνατό να απαιτήσουν η αίτηση για την
απόκτηση εγγράφου αναγνώρισης, σύμφωνα με τo άρθρο 9, ή για την τροποποίηση στοιχείων αναγνώρισης σε
ένα υπάρχον έγγραφο αναγνώρισης, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 17, να υποβάλλεται αποκλειστικά από τον
ιδιοκτήτη.
Άρθρο 6
Σύστημα αναγνώρισης των ιπποειδών
1. Το σύστημα αναγνώρισης των ιπποειδών περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) ένα ισόβιο έγγραφο αναγνώρισης το οποίο, εκτός
εάν προβλέπεται διαφορετικά από την εκδίδουσα αρχή,
παραμένει στην κυριότητα της εκδίδουσας αρχής που
το εξέδωσε, και το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα
στοιχεία:
(αα) μια αναλυτική περιγραφή του ιπποειδούς και καταγραφή των διακριτικών χαρακτηριστικών του,
(αβ) ένα λεπτομερές διάγραμμα στο οποίο περιλαμβάνονται τα διακριτικά χαρακτηριστικά που καταγράφονται στη λεπτομερή περιγραφή,
(αγ) χώρο για εξουσιοδοτημένες καταχωρίσεις που περιγράφουν τροποποιήσεις των στοιχείων αναγνώρισης,
(β) μέθοδο επαλήθευσης της αναγνώρισης η οποία:
(βα) εξασφαλίζει έναν μονοσήμαντο σύνδεσμο μεταξύ
του εγγράφου αναγνώρισης και του ιπποειδούς για το
οποίο εκδόθηκε και
(ββ) αποδεικνύει ότι το ιπποειδές έχει ήδη υποβληθεί
σε διαδικασία αναγνώρισης,
(γ) μια βάση δεδομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 23, από την οποία αποδίδεται ταυτόχρονα ο μοναδικός ισόβιος αριθμός στο ζώο.
2. Ένα ιπποειδές θεωρείται ότι αναγνωρίζεται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση μόνο εφόσον:
(α) συνοδεύεται από έγγραφο αναγνώρισης που εκδίδεται σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες διατάξεις:
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(αα) το άρθρο 9, για ιπποειδή που γεννήθηκαν στην
Ένωση,
(αβ) το άρθρο 11, για ιπποειδή που εισάγονται στην
Ένωση,
(αγ) το άρθρο 18, όταν συνοδεύεται από αντίγραφο
του εγγράφου αναγνώρισης, ή
(αδ) το άρθρο 19, όταν συνοδεύεται από έγγραφο
αναγνώρισης αντικατάστασης, ή
(β) αναγνωρίζονται σύμφωνα με το άρθρο 16, για παρεκκλίσεις που αφορούν τη διακίνηση ή τη μεταφορά
ιπποειδών που συνοδεύονται από προσωρινό έγγραφο.
Άρθρο 7
Φορείς έκδοσης των εγγράφων
αναγνώρισης των ιπποειδών
1. Το έγγραφο αναγνώρισης που προβλέπεται στο άρθρο 8 εκδίδεται στην Ελλάδα από μία από τις ακόλουθες
εκδίδουσες αρχές:
(α) για τα καταχωρισμένα ιπποειδή που αναφέρονται
στην περίπτωση (εα) του άρθρου 2,
(αα) τα Κέντρα Ζωικών Γενετικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ
που καταρτίζουν ή τηρουν γενεαλογικό βιβλίο στο οποίο
έχει εισαχθεί ή καταχωρηθεί το ιπποειδές και είναι επιλέξιμο για εγγραφή σύμφωνα με την απόφαση 96/78/ΕΚ, ή
(αβ) τον οργανισμό ή την ένωση που είναι επίσημα
αναγνωρισμένοι ή εγκεκριμένοι σύμφωνα με την αριθ.
314710/08.01.1993 (Β’19) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, όπως ισχύει και έχει λάβει τη σχετική έγκριση της
παρ. 4, ο οποίος καταρτίζει ή τηρεί γενεαλογικό βιβλίο
στο οποίο έχει εισαχθεί ή καταχωρηθεί το ιπποειδές και
είναι επιλέξιμο για εγγραφή σύμφωνα με την απόφαση
96/78/ΕΚ,
(β) για τα καταχωρισμένα ιπποειδή που αναφέρονται
στην περίπτωση (εβ) του άρθρου 2, το παράρτημα, με
έδρα την Ελλάδα, διεθνούς οργανισμού ή ένωσης που
διαχειρίζεται αγωνιστικούς ίππους ή ίππους ιπποδρομιών και εποπτεύεται από την αρμόδια ζωοτεχνική αρχή
του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα του, εφόσον
λάβει τη σχετική έγκριση της παρ. 4.
2. Το έγγραφο αναγνώρισης, που προβλέπεται στο άρθρο 8, για τα ιπποειδή της περίπτωσης (ζ) του άρθρου
2, εκδίδεται στην Ελλάδα από την οικεία αρμόδια αρχή
της παρ. 2 του άρθρου 3, στην περιοχή αρμοδιότητας
της οποίας βρίσκεται:
(α) η εκμετάλλευση όπου διατηρείται το ιπποειδές ή,
(β) στην περίπτωση των εποχιακά μετακινούμενων
ιπποειδών, η εκμετάλλευση χειμερινής διαμονής τους.
3. Στον διαδικτυακό τόπο του ΥΠΑΑΤ αναρτάται και
τηρείται ενημερωμένος κατάλογος των φορέων έκδοσης των εγγράφων αναγνώρισης των ιπποειδών που
αναφέρονται στις παρ. 1 και 2, ο οποίος:
(α) περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας που είναι
αναγκαία για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της
παρούσας,
(β) συμμορφώνεται με το υπόδειγμα που ορίζεται στο
στοιχείο (στ) του τμήματος Ι του κεφαλαίου 2 του Παραρτήματος ΙΙ της απόφασης 2009/712/ΕΚ και τις απαιτήσεις
που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της εν λόγω απόφασης,
(γ) είναι άμεσα προσβάσιμος μέσω κατάλληλου ηλεκτρονικού συνδέσμου με τον διαδικτυακό τόπο της Ευ-

10747

ρωπαϊκής Επιτροπής και επαρκώς τεκμηριωμένος για μη
φυσικούς ομιλητές της ελληνικής γλώσσας.
4. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του ΥΠΑΑΤ, κατόπιν εισήγησης της
αρμόδιας αρχής της περίπτωσης (α) της παρ. 1 του άρθρου 3, εγκρίνονται οι φορείς των περιπτώσεων (αβ) και
(β) της παρ. 1, μετά από αίτηση που υποβάλουν στην
παραπάνω αρμόδια αρχή για την έκδοση εγγράφων
αναγνώρισης των καταχωρισμένων ιπποειδών, με την
προϋπόθεση ότι, τελώντας υπό την εποπτεία της Δ/νσης
Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων, διασφαλίζεται ότι:
(α) εκδίδουν έγγραφα αναγνώρισης που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 8,
(β) διαθέτουν τα απαραίτητα συστήματα για να ελέγχουν εάν ένα έγγραφο αναγνώρισης που έχει δηλωθεί
ότι εκδίδεται από αυτούς είναι μοναδικό, γνήσιο και
αυθεντικό και περιλαμβάνει, στις περιπτώσεις έκδοσης
κενών εγγράφων αναγνώρισης για τα ζώα, έναν σειριακό
αριθμό που αναγράφεται τουλάχιστον στις σελίδες που
περιέχουν τα κεφάλαια Ι, ΙΙ και ΙΙΙ του εγγράφου αναγνώρισης του άρθρου 8.
Αντίστοιχα, η εποπτεία τήρησης των ανωτέρω προϋποθέσεων ασκείται από την αρμόδια αρχή της περίπτωσης (α) της παρ. 1 του άρθρου 3, όσον αφορά την
εκδίδουσα αρχή της περίπτωσης (αα) της παρ. 1 του
παρόντος άρθρου και από την αρμόδια αρχή της περίπτωσης (β) της παρ. 1 του άρθρου 3, όσον αφορά την
εκδίδουσα αρχή της παρ. 2.
5. Οι εκδίδουσες αρχές είναι υπεύθυνες για την ασφαλή
διαχείριση κενών, συμπληρωμένων και ακυρωμένων εγγράφων αναγνώρισης στις εγκαταστάσεις τους. Ωστόσο,
σε περίπτωση που, με την επιφύλαξη της περίπτωσης
(α) της παρ. 1 του άρθρου 6, ο εσωτερικός κανονισμός
των φορέων των περιπτώσεων (αβ) και (β) της παρ. 1 το
επιτρέπει, ο εν λόγω φορέας μεριμνά ώστε τα έγγραφα
αναγνώρισης που αναφέρονται στην περίπτωση (γβ) της
παρ. 1 και στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 21, να ακυρώνονται δεόντως, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε δόλια
χρήση του ίδιου του εγγράφου και των πληροφοριών
που περιέχει, πριν το έγγραφο παραδοθεί στον ιδιοκτήτη
στον οποίο ανήκει το ζώο.
Άρθρο 8
Μορφή και περιεχόμενο εγγράφου αναγνώρισης
1. Κάθε ιπποειδές που γεννήθηκε στην Ελλάδα αναγνωρίζεται μέσω ενός ενιαίου εγγράφου αναγνώρισης
που εκδίδεται για όλη τη ζωή του ιπποειδούς σύμφωνα
με:
(α) το υπόδειγμα εγγράφου αναγνώρισης που ορίζεται
στο Παράρτημα Β του άρθρου 26,
(β) τις συμπληρωματικές απαιτήσεις που ορίζονται στο
Παράρτημα Γ του άρθρου 26.
2. Οι εκδίδουσες αρχές διασφαλίζουν ότι το έγγραφο
αναγνώρισης περιλαμβάνει επαρκή αριθμό σελίδων με
πεδία υποβολής για την εισαγωγή των πληροφοριών
που απαιτούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα κεφάλαια
που ορίζονται σε αυτό:
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(α) στην περίπτωση καταχωρισμένων ιπποειδών, τουλάχιστον τα κεφάλαια I έως ΙΧ,
(β) στην περίπτωση ιπποειδών αναπαραγωγής και
εκτροφής, τουλάχιστον τα κεφάλαια I έως IV.
3. Οι εκδίδουσες αρχές μεριμνούν ώστε η σειρά και η
αρίθμηση των κεφαλαίων στο έγγραφο αναγνώρισης
της παρ. 1 να παραμένουν αναλλοίωτα και να περιλαμβάνουν, όπου απαιτείται, επαρκή αριθμό σελίδων, παρέχοντας χώρο για πολλαπλές καταχωρίσεις.
Άρθρο 9
Έκδοση εγγράφων αναγνώρισης ιπποειδών
που γεννήθηκαν στην Ένωση
1. Οι εκδίδουσες αρχές εκδίδουν μόνο έγγραφα αναγνώρισης τα οποία:
(α) συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του άρθρου 8,
(β) έχουν δεόντως συμπληρωμένο το κεφάλαιο I με
πληροφορίες που επαληθεύτηκαν από την εκδίδουσα
αρχή ή για λογαριασμό της σύμφωνα με το στοιχείο 11
του μέρους Α του τμήματος I,
(γ) έχουν συμπληρωμένο το κεφάλαιο IV,
(δ) έχουν συμπληρωμένο το κεφάλαιο V, σύμφωνα με
την παρ. 2.
2. Οι εκδίδουσες αρχές της περίπτωσης (α) της παρ. 1
του άρθρου 7 αναγνωρίζουν τα καταχωρισμένα ιπποειδή
σύμφωνα με τους κανόνες του γενεαλογικού βιβλίου που
αναφέρεται στο σημείο (εα) του άρθρου 2 και συμπληρώνουν στο κεφάλαιο V του εγγράφου αναγνώρισης τις
πληροφορίες του πιστοποιητικού καταγωγής που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8
της υπουργικής απόφασης 327239/1991 (Β΄672) και στο
παράρτημά της.
3. Σύμφωνα με τις αρχές του οργανισμού ή της ένωσης
που έχει καταρτίσει το γενεαλογικό βιβλίο καταγωγής
του καταχωρισμένου ιπποειδούς, το κεφάλαιο V του εγγράφου αναγνώρισης περιλαμβάνει:
(α) πλήρεις γενεαλογικές πληροφορίες,
(β) το κεφάλαιο του γενεαλογικού βιβλίου που αναφέρεται στο άρθρο 2 ή 3 της απόφασης 96/78/ΕΚ και
(γ) όπου καθορίστηκε, την κατηγορία του κύριου τμήματος του γενεαλογικού βιβλίου στο οποίο εγγράφεται
το καταχωρισμένο ιπποειδές.
4. Για την εγγραφή ενός ιπποειδούς της περίπτωσης
(εβ) του άρθρου 2 σε αγώνες ή ιπποδρομίες, η εκδίδουσα
αρχή της περίπτωσης (β) της παρ. 1 του άρθρου 7
(α) εκδίδει, σύμφωνα με τις περιπτώσεις (α) και (β) της
παρ. 1 και τους κανόνες του εν λόγω οργανισμού, ένα
έγγραφο αναγνώρισης, ή
(β) αναγνωρίζει και επικυρώνει το έγγραφο αναγνώρισης που έχει εκδοθεί για το εν λόγω ιπποειδές σύμφωνα
με την παρ. 1, ή
(γ) εκδίδει νέο έγγραφο αναγνώρισης σύμφωνα με την
περίπτωση (γ) της παρ. 2 του άρθρου 10.
5. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 1 και την περίπτωση (αβ) της παρ. 1 του άρθρου 6, οι εκδίδουσες αρχές
δύνανται να μην συμπληρώνουν με ένα σχέδιο τις πληροφορίες που αναφέρονται στα σημεία 12 έως 18 της
σχηματικής παράστασης του εγγράφου αναγνώρισης

Τεύχος B’ 903/09.03.2021

που ορίζονται στο μέρος Β του κεφαλαίου Ι του εγγράφου αναγνώρισης, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:
(α) έχει εμφυτευτεί πομποδέκτης σύμφωνα με το άρθρο 13, και
(β) μια φωτογραφία ή εκτύπωση εμφανίζει επαρκή
στοιχεία για την απεικόνιση του ιπποειδούς.
Ωστόσο, οι εκδίδουσες αρχές της περίπτωσης (α) της
παρ. 1 του άρθρου 7 δύνανται να μην κάνουν χρήση της
παρέκκλισης του πρώτου εδαφίου και να προσαρμόζουν
τα ήδη εκδοθέντα σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο έγγραφα αναγνώρισης στις απαιτήσεις της παρ. 1.
6. Κατά παρέκκλιση από την περίπτωση (γ) της παρ. 1,
οι εκδίδουσες αρχές των περιπτώσεων (αβ) και (β) της
παρ. 1 του άρθρου 7 είναι δυνατό να ζητούν οι πληροφορίες σχετικά με τον ιδιοκτήτη να παρέχονται με τη μορφή
ενός πιστοποιητικού ιδιοκτησίας ή κάρτας εγγραφής που
καταχωρείται στη βάση δεδομένων που δημιουργείται
σύμφωνα με το άρθρο 23 και αναφέρεται στον μοναδικό
ισόβιο αριθμό του ιπποειδούς, στον αριθμό του εγγράφου αναγνώρισης, κατά περίπτωση, και στον κωδικό πομποδέκτη. Το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή η κάρτα εγγραφής που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο επιστρέφεται
στην εκδίδουσα αρχή σε περίπτωση θανάτου, πώλησης,
απώλειας, κλοπής, σφαγής ή θανάτωσης του ζώου.
7. Ο κάτοχος του ιπποειδούς, σε συμφωνία με το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι ο ιδιοκτήτης του (σε
περίπτωση που ο ιδιοκτήτης διαφέρει από τον κάτοχο),
υποβάλλει αίτηση έκδοσης εγγράφου αναγνώρισης,
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ του
άρθρου 26, σε αρμόδια εκδίδουσα αρχή του άρθρου
7 και παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για
τη συμμόρφωση με την παρούσα απόφαση. Η παραλαμβάνουσα εκδίδουσα αρχή προμηθεύει στον κάτοχο
έντυπο βεβαίωσης ταυτοποίησης ιπποειδούς, σύμφωνα
με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε του άρθρου 26,
η οποία, αφού συμπληρωθεί δεόντως, σύμφωνα με την
παρ. 4 του άρθρου 13, επιστρέφεται από τον κάτοχο στην
εκδίδουσα αρχή εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει
τις δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες για την οριστική έκδοση του εγγράφου αναγνώρισης. Το έγγραφο
αναγνώρισης εκδίδεται εντός προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την
παραλαβή της βεβαίωσης του προηγούμενου εδαφίου.
Ωστόσο, οι εκδίδουσες αρχές των περιπτώσεων (αβ) και
(β) της παρ. 1 του άρθρου 7 είναι δυνατό να ορίζουν
εσωτερικούς κανόνες ορισμού της διαδικασίας έκδοσης
των εγγράφων αναγνώρισης, χωρίς να θίγονται οι διατάξεις των λοιπών παραγράφων του παρόντος άρθρου.
Στην περίπτωση αυτή, ενημερώνουν λεπτομερώς την
αρμόδια αρχή της περίπτωσης (α) της παρ. 1 του άρθρου
3 σχετικά με αυτούς τους κανόνες.
8. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 7 και σύμφωνα με το
άρθρο 1 της απόφασης 96/78/ΕΚ, ο κάτοχος είναι δυνατό
να υποβάλλει αίτηση για την έκδοση εγγράφου αναγνώρισης στην αρμόδια εκδίδουσα αρχή που έχει την έδρα
της σε άλλο κράτος μέλος.
9. Πριν από την έκδοση ενός εγγράφου αναγνώρι-
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σης, η εκδίδουσα αρχή ή το πρόσωπο που ενεργεί για
λογαριασμό της λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να:
(α) επιβεβαιώνεται ότι δεν έχει ήδη εκδοθεί για το οικείο ιπποειδές τέτοιο έγγραφο αναγνώρισης,
(β) αποφεύγεται η παράνομη έκδοση πολλαπλών εγγράφων αναγνώρισης για ένα συγκεκριμένο ιπποειδές.
10. Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρ. 9 περιλαμβάνουν τα εξής:
(α) διοικητική και ηλεκτρονική τεκμηρίωση από τα
διαθέσιμα στοιχεία,
(β) εκτίμηση της ηλικίας του ιπποειδούς,
(γ) έλεγχο του ιπποειδούς, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12, για ενδεχόμενα διακριτικά χαρακτηριστικά ή σημάνσεις που υποδεικνύουν προηγούμενη αναγνώριση.
Άρθρο 10
Προθεσμία για την αναγνώριση των ιπποειδών
που γεννήθηκαν στην Ένωση
1. Τα ιπποειδή αναγνωρίζονται από ένα έγγραφο
αναγνώρισης που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 9,
το αργότερο 12 μήνες μετά την ημερομηνία γέννησης και
σε κάθε περίπτωση πριν από την οριστική αναχώρηση
από την εκμετάλλευση γέννησης, εκτός εάν η μεταφορά
αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με την περίπτωση (γ)
της παρ. 2 του άρθρου 16 ως νεογέννητο πουλάρι της
μητέρας από την οποία εξαρτάται το πουλάρι.
2. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 1, μπορεί να εκδοθεί
ένα νέο έγγραφο αναγνώρισης σύμφωνα με το άρθρο
9, ανά πάσα στιγμή:
(α) κατόπιν αιτήματος της αρμόδιας αρχής, στις περιπτώσεις που το υπάρχον έγγραφο αναγνώρισης δεν
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 8 ή αν
ορισμένα στοιχεία αναγνώρισης που ορίζονται στα κεφάλαια Ι, ΙΙ ή V δεν έχουν καταχωρηθεί με ακρίβεια από
την εκδίδουσα αρχή, ή
(β) όταν ένα ιπποειδές αναπαραγωγής και εκτροφής
αναβαθμίζεται σε καταχωρισμένο ιπποειδές σύμφωνα
με τους κανόνες της εκδίδουσας αρχής της περίπτωσης
(αβ) της παρ. 1 του άρθρου 7 και το υπάρχον έγγραφο
αναγνώρισης δεν μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα, ή
(γ) όταν το άλογο αναβαθμίζεται ή καταχωρείται ως
καταχωρισμένο ιπποειδές, όπως ορίζεται στην περίπτωση (εβ) του άρθρου 2, σύμφωνα με τους κανόνες της
εκδίδουσας αρχής της περίπτωσης (β) της παρ. 1 του
άρθρου 7 και το υπάρχον έγγραφο αναγνώρισης δεν
μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα, ή
(δ) όταν ένα έγγραφο αναγνώρισης εκδίδεται σύμφωνα
με την παρ. 5 του άρθρου 9 και δεν μπορεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 9, ή
(ε) στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 5 του
άρθρου 13 και στην παρ. 2 του άρθρου 15 και το υπάρχον έγγραφο αναγνώρισης δεν μπορεί να προσαρμοστεί
αναλόγως, ή
(στ) όπου το έγγραφο αναγνώρισης κατάσχεται από
την αρμόδια αρχή στο πλαίσιο έρευνας.
3. Στις περιπτώσεις της παρ. 2, το υπάρχον έγγραφο
αναγνώρισης παραδίδεται στην εκδίδουσα αρχή για να
ακυρωθεί και η ακύρωση του υφιστάμενου εγγράφου
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αναγνώρισης και η έκδοση του νέου εγγράφου αναγνώρισης καταχωρούνται στη βάση δεδομένων που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 23.
Άρθρο 11
Αναγνώριση εισαγόμενων ιπποειδών
1. Τα έγγραφα αναγνώρισης που εκδίδονται σε τρίτες
χώρες θεωρούνται έγκυρα σύμφωνα με την παρούσα,
εφόσον συμμορφώνονται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) εκδόθηκαν:
(αα) στην περίπτωση καταχωρισμένων ιπποειδών,
από οργανισμό σε τρίτη χώρα, ο οποίος περιλαμβάνεται
στον κατάλογο που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 34
του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που εκδίδει γενεαλογικά
πιστοποιητικά, ή
(αβ) στην περίπτωση καταχωρισμένου ίππου, από
εθνικό παράρτημα διεθνούς οργανισμού ή ένωσης, το
οποίο διαχειρίζεται αγωνιστικούς ίππους ή ίππους ιπποδρομιών και έχει την έδρα του στην τρίτη χώρα του
διεθνούς οργανισμού ή ένωσης σύμφωνα με την περίπτωση (β) της παρ. 1 του άρθρου 7, ή
(αγ) σε άλλες περιπτώσεις, από την αρμόδια αρχή της
τρίτης χώρας προέλευσης του ιπποειδούς,
(β) συμμορφώνονται με όλες τις απαιτήσεις της παρ.
2 του άρθρου 8.
2. Ο κάτοχος ενός ιπποειδούς υποβάλλει αίτηση,
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΣΤ του
άρθρου 26, στην εκδίδουσα αρχή των παρ. 1 και 2 του
άρθρου 7 που απαιτείται για την κατηγορία του ιπποειδούς, όταν:
(α) το εν λόγω ιπποειδές εισάγεται στη χώρα, ή
(β) η προσωρινή αποδοχή του εν λόγω καταχωρισμένου ιπποειδούς μετατρέπεται σε οριστική αποδοχή, σύμφωνα με το άρθρο 18 του π.δ. 44/2012 (Α’93).
3. Η αίτηση της παρ. 2 υποβάλλεται εντός 30 ημερών
από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της τελωνειακής διαδικασίας που καθορίζεται στο άρθρο 5 παρ. 16 στοιχείο
α) του κανονισμού (ΕΕ) 952/2013, είτε:
(α) για την έκδοση, σύμφωνα με το άρθρο 9, εγγράφου
αναγνώρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8, ή
(β) για την καταχώριση υφιστάμενου εγγράφου αναγνώρισης στη βάση δεδομένων του άρθρου 23.
4. Όταν το υφιστάμενο έγγραφο αναγνώρισης που
αναφέρεται στην παρ. 3 δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 8, η εκδίδουσα αρχή μετά
από σχετικό αίτημα του κατόχου:
(α) συμπληρώνει το έγγραφο αναγνώρισης, ώστε να
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 8,
(β) καταχωρεί τα στοιχεία αναγνώρισης του συγκεκριμένου ιπποειδούς και τις συμπληρωματικές πληροφορίες στη βάση δεδομένων του άρθρου 23.
5. Όταν το υφιστάμενο έγγραφο αναγνώρισης που
αναφέρεται στην παρ. 3 δεν μπορεί να τροποποιηθεί
ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παρ. 2
του άρθρου 8, δεν θεωρείται έγκυρο για σκοπούς αναγνώρισης σύμφωνα με την παρούσα, παραδίδεται στην
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εκδίδουσα αρχή ή ακυρώνεται από αυτήν, το γεγονός
αυτό καταγράφεται στη βάση δεδομένων του άρθρου
23 και το ιπποειδές αναγνωρίζεται μέσω της έκδοσης,
σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 6 του άρθρου 9, ενός εγγράφου αναγνώρισης που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις
του άρθρου 8, βάσει του υποβληθέντος υφιστάμενου
εγγράφου αναγνώρισης, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που ορίζονται στο
παράρτημα της υπουργικής απόφασης 327239/1991
(Β΄672).
5. Η εκδίδουσα αρχή, πριν ενεργήσει σύμφωνα με τις
παρ. 4 και 5, ελέγχει τους καταλόγους των αρχών τρίτων
χωρών που εκδίδουν έγγραφα αναγνώρισης ιπποειδών,
οι οποίοι καταρτίζονται, και ενημερώνονται από την
Επιτροπή και κοινοποιούνται, μέσω συνδέσμου, στον
διαδικτυακό τόπο του ΥπΑΑΤ.
Άρθρο 12
Μέτρα ανίχνευσης προηγούμενης
αναγνώρισης ιπποειδών
1. Τα μέτρα για τον εντοπισμό πιθανών διακριτικών
χαρακτηριστικών ή σημάνσεων ενδεικτικών προηγούμενης αναγνώρισης, όπως προβλέπεται στις παρ. 9 και
10 του άρθρου 9, περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, μέτρα
για τον εντοπισμό:
(α) τυχόν πομποδέκτη που εμφυτεύθηκε προηγουμένως, χρησιμοποιώντας μια συσκευή ανάγνωσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 11785 και ικανή να αναγνώσει
πομποδέκτες HDX και FDX-B τουλάχιστον όταν ο αναγνώστης είναι σε άμεση επαφή με το σημείο της επιφάνειας του σώματος στο οποίο εμφυτεύεται υπό κανονικές
συνθήκες ένας πομποδέκτης,
(β) τυχόν κλινικών ενδείξεων σύμφωνα με τις οποίες
ένας πομποδέκτης που είχε εμφυτευθεί ή μια σήμανση που είχε εφαρμοστεί προηγουμένως, σύμφωνα με
το άρθρο 15, αφαιρέθηκε με χειρουργική επέμβαση ή
τροποποιήθηκε,
(γ) τυχόν σήματος ή ένδειξης ότι εφαρμόστηκε εναλλακτική μέθοδος επαλήθευσης της ταυτότητας του ιπποειδούς, σύμφωνα με το άρθρο 15.
2. Σε περίπτωση που τα μέτρα που προβλέπονται στην
παρ. 1 αποκαλύψουν την ύπαρξη ενός πομποδέκτη που
εμφυτεύτηκε προηγουμένως, ή άλλης εναλλακτικής
μεθόδου επαλήθευσης αναγνώρισης που εφαρμόζεται
σύμφωνα με το άρθρο 15, ενδεικτικής μιας προηγούμενης ολοκληρωμένης αναγνώρισης σύμφωνα με το
άρθρο 9, η εκδίδουσα αρχή:
(α) προβαίνει σε έκδοση ή αντικατάσταση του εγγράφου αναγνώρισης σύμφωνα με τα άρθρα 18 ή 19, ανάλογα με τις διαθέσιμες πληροφορίες και
(β) εισάγει τα στοιχεία, δηλαδή τον αριθμό πομποδέκτη ή την εναλλακτική μέθοδο επαλήθευσης αναγνώρισης, με τον κατάλληλο τρόπο στα πεδία του μέρους Α και
στη σχηματική παράσταση του μέρους Β του κεφαλαίου
Ι του εγγράφου αναγνώρισης.
3. Εάν επιβεβαιωθεί σε ιπποειδές που γεννήθηκε στην
Ένωση η μη δηλωθείσα αφαίρεση ενός πομποδέκτη ή
άλλης εναλλακτικής μεθόδου επαλήθευσης που ανα-
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φέρεται στην περίπτωση (β) της παρ. 1, η εκδίδουσα
αρχή εκδίδει έγγραφο αναγνώρισης αντικατάστασης
σύμφωνα με το άρθρο 19.
Άρθρο 13
Ηλεκτρονικές μέθοδοι επαλήθευσης
της ταυτότητας
1. Κάθε ιπποειδές ταυτοποιείται, επισημαινόμενο
ενεργά, με την εμφύτευση παρεντερικά, υπό άσηπτες
συνθήκες, ενός πομποδέκτη μεταξύ του ινίου και του
ακρωμίου στο μέσον του αυχένα, στην περιοχή του αυχενικού συνδέσμου. Το κόστος προμήθειας και εμφύτευσης του πομποδέκτη βαρύνει τον κάτοχο ή τον ιδιοκτήτη
του ιπποειδούς.
2. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 1, ένα ιπποειδές θεωρείται κατάλληλα επισημασμένο όταν κατά την πρώτη ταυτοποίησή του ο πομποδέκτης έχει εμφυτευθεί σε
διαφορετικό σημείο στον αυχένα, υπό τον όρο ότι η εν
λόγω εμφύτευση σε εναλλακτικό σημείο:
(α) δεν θέτει σε κίνδυνο την υγεία του ζώου και
(β) δεν αυξάνει τον κίνδυνο μετατόπισης του πομποδέκτη, σε σύγκριση με τη μέθοδο που αναφέρεται στην
παρ. 1.
3. Η εμφύτευση πομποδέκτη σε ιπποειδές διενεργείται
αποκλειστικά από κτηνίατρο, ιδιώτη που ασκεί νόμιμα το
κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα. Πριν από την εμφύτευση πομποδέκτη κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης
ενός ιπποειδούς, ο κτηνίατρος υποχρεούται να προβαίνει στους ελέγχους ανίχνευσης που αναφέρονται στην
παρ. 1 του άρθρου 12. Για τα καταχωρισμένα ιπποειδή,
οι εκδίδουσες αρχές των περιπτώσεων (αβ) και (β) της
παρ. 1 του άρθρου 7 είναι δυνατό να θεσπίσουν επιπλέον
προϋποθέσεις, σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούν να προβαίνουν στην εμφύτευση πομποδέκτη
σε ιπποειδές και στην περίπτωση αυτή, γνωστοποιούν
τις σχετικές πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές των περιπτώσεων (α) και (β) της παρ. 1 του άρθρου 3.
4. Με την επιφύλαξη του τέταρτου εδαφίου της παρ. 7
του άρθρου 9, όταν ο κτηνίατρος εμφυτεύει πομποδέκτη
σε ιπποειδές σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, προβαίνει στη
συμπλήρωση των πεδίων της “βεβαίωσης ταυτοποίησης
ιπποειδούς”, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ε του άρθρου 26.
5. Τα ιπποειδή που θεωρείται ότι αναγνωρίζονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 και την παρ. 2 του
άρθρου 27, επισημαίνονται μέσω της εμφύτευσης πομποδέκτη για σκοπούς επαλήθευσης της αναγνώρισης
στις περιπτώσεις που:
(α) έχουν πάψει να λειτουργούν καταγεγραμμένοι πομποδέκτες που είχαν προηγουμένως εμφυτευθεί, ή
(β) το εγγενές ή επίκτητο διακριτικό χαρακτηριστικό
που καταγράφηκε ως εναλλακτική μέθοδος επαλήθευσης της ταυτότητας που αναφέρεται στο άρθρο 15 δεν
είναι πλέον κατάλληλο για το σκοπό αυτό.
Η προθεσμία εμφύτευσης πομποδέκτη στις περιπτώσεις αυτές δεν μπορεί να ξεπερνά τις δέκα (10) ημέρες
από την ημερομηνία ελέγχου επαλήθευσης της αναγνώρισης του ζώου, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν οι
περιπτώσεις (α) και (β) ανωτέρω.
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Άρθρο 14
Καταγραφή του κωδικού πομποδέκτη
στο έγγραφο αναγνώρισης
1. Το κάθε ιπποειδές επισημαίνεται με την εμφύτευση ενός πομποδέκτη, ο οποίος κατά την ανάγνωσή του,
απεικονίζει μοναδικό κωδικό που αποδίδει ο κατασκευαστής. Ωστόσο, οι εκδίδουσες αρχές των περιπτώσεων
(αβ) και (β) της παρ. 1 του άρθρου 7 είναι δυνατό να
ορίζουν εσωτερικούς κανόνες ορισμού των κωδικών
που χρησιμοποιούνται για την επισήμανση των ιπποειδών που ταυτοποιούν. Στην περίπτωση αυτή, οι εν λόγω
κανόνες:
(α) εφαρμόζονται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο το σύστημα αναγνώρισης που προβλέπεται από την εκδίδουσα αρχή σε άλλο κράτος μέλος,
(β) γνωστοποιούνται στις αρμόδιες αρχές του ΥΠΑΑΤ,
Δ/νσεις Ζωικών Γενετικών Πόρων και Κτηνοτροφικών
Εγκαταστάσεων και Προστασίας των Ζώων, Φαρμάκων
και Κτηνιατρικών Εφαρμογών.
2. Όταν ο πομποδέκτης εμφυτεύεται σύμφωνα με τις
παρ. 1 έως 3 του άρθρου 13, η εκδίδουσα αρχή, λαμβάνοντας υπόψη τη βεβαίωση που αναφέρεται στην παρ.
4 αυτού, καταχωρεί τις ακόλουθες πληροφορίες στο έγγραφο αναγνώρισης:
(α) στο σημείο 5 του μέρους Α του κεφαλαίου Ι, τουλάχιστον τα 15 τελευταία ψηφία του κωδικού που μεταδίδεται από τον πομποδέκτη και απεικονίζεται από
τη συσκευή ανάγνωσης μετά από την εμφύτευση, και,
κατά περίπτωση:
(αα) ένα αυτοκόλλητο με γραμμωτό κώδικα, υπό τον
όρο ότι η σελίδα σφραγίζεται μετά, ή
(αβ) μια εκτύπωση του εν λόγω γραμμωτού κώδικα
που κωδικοποιεί τουλάχιστον τα τελευταία 15 ψηφία του
κωδικού που διαβιβάζεται από τον πομποδέκτη
(β) στα σημεία 12 ή 13 της σχηματικής παράστασης
στο μέρος Β του κεφαλαίου I, ανάλογα με την πλευρά
εμφύτευσης του πομποδέκτη, το σημείο στο οποίο εμφυτεύτηκε ο πομποδέκτης στο ιπποειδές και αναγνωρίζεται μετά την εμφύτευσή του
(γ) στο σημείο 19 της σχηματικής παράστασης στο
μέρος Β του κεφαλαίου Ι, την υπογραφή του εξουσιοδοτημένου προσώπου που αναπαράγει αυτές τις πληροφορίες με σκοπό την έκδοση του εγγράφου αναγνώρισης
σύμφωνα με τους κανόνες της εκδίδουσας αρχής.
3. Κατά παρέκκλιση από την περίπτωση (α) της παρ.
1, εάν ένα ιπποειδές επισημανθεί με πομποδέκτη που
εμφυτεύθηκε προηγουμένως, ο οποίος δεν πληροί τα
πρότυπα ISO που ορίζονται στην υποπερίπτωση (ιαα)
του άρθρου 2, η επωνυμία του κατασκευαστή ή του συστήματος ανάγνωσης καταχωρείται στο σημείο 5 του
μέρους Α του κεφαλαίου Ι του εγγράφου αναγνώρισης.
Άρθρο 15
Ιπποειδή που γεννήθηκαν στην Ένωση και έχουν
επισημανθεί με εναλλακτικές μεθόδους επαλήθευσης της ταυτότητας
1. Το ιπποειδές που κατά την πρώτη ταυτοποίησή του
σε άλλο κράτος μέλος επισημάνθηκε με κατάλληλες
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εναλλακτικές μεθόδους επαλήθευσης της ταυτότητας,
θεωρείται κατάλληλα επισημασμένο, υπό τον όρο ότι:
(α) η εναλλακτική μέθοδος επαλήθευσης της ταυτότητας είναι εγκεκριμένη από το κράτος μέλος προέλευσης,
πληροί τις απαιτήσεις της περίπτωσης (β) της παρ. 1 του
άρθρου 6 και παρέχει τουλάχιστον τις ίδιες εγγυήσεις
με τον πομποδέκτη που εμφυτεύεται σύμφωνα με το
άρθρο 13,
(β) οι πληροφορίες σχετικά με την εναλλακτική μέθοδο
επαλήθευσης της ταυτότητας που εφαρμόζεται σε ένα
συγκεκριμένο ιπποειδές μπορεί να περιγραφεί σε μια
μορφή που μπορεί να ψηφιοποιηθεί και να αποθηκευτεί,
με δυνατότητα αναζήτησης, στη βάση δεδομένων που
καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 23,
(γ) η εναλλακτική μέθοδος που χρησιμοποιείται για
την επαλήθευση της ταυτότητας εισάγεται στο σημείο
6 ή 7 του μέρους Α του κεφαλαίου Ι, ή κατά περίπτωση,
στο κεφάλαιο XI, του εγγράφου αναγνώρισης,
(δ) ο κάτοχος παρέχει τα μέσα που επιτρέπουν την
πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες αναγνώρισης ή,
εφόσον συντρέχει περίπτωση, επιβαρύνεται με τα έξοδα ή υφίσταται τις καθυστερήσεις της επαλήθευσης της
ταυτότητας του ιπποειδούς.
2. Ωστόσο, η εκδίδουσα αρχή των παρ. 1 και 2 του
άρθρου 7 που απαιτείται για την κατηγορία ενός ιπποειδούς, δύναται να απαιτήσει το εν λόγω ιπποειδές που
αναγνωρίστηκε μέσω εναλλακτικής μεθόδου επαλήθευσης της αναγνώρισης, να επισημανθεί με την εμφύτευση
πομποδέκτη για τον σκοπό της καταγραφής ή της εγγραφής του σε γενεαλογικό βιβλίο, ή της εγγραφής του για
αγωνιστικούς σκοπούς ή της καταχώρισης του εγγράφου
αναγνώρισής του στη βάση δεδομένων του άρθρου 23.
Άρθρο 16
Μετακίνηση και μεταφορά καταχωρισμένων
ιπποειδών και ιπποειδών αναπαραγωγής
και εκτροφής
1. Τα έγγραφα αναγνώρισης που εκδίδονται για καταχωρισμένα ιπποειδή ή ιπποειδή αναπαραγωγής και
εκτροφής σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9, την
παρ. 1 του άρθρου 11, το άρθρο 18 ή το άρθρο 19 πρέπει
να συνοδεύουν τα ιπποειδή για τα οποία έχουν εκδοθεί
ανά πάσα στιγμή.
2. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 1, το έγγραφο αναγνώρισης δεν απαιτείται να συνοδεύει τα καταχωρισμένα
ιπποειδή ή τα ιπποειδή αναπαραγωγής και εκτροφής
όταν:
(α) είναι σταβλισμένα ή βρίσκονται σε βοσκοτόπους
και το έγγραφο αναγνώρισης μπορεί να προσκομισθεί
χωρίς καθυστέρηση μεγαλύτερη από μία (1) ώρα από
τον κάτοχο,
(β) χρησιμοποιούνται, οδηγούνται, μετακινούνται ή
διακινούνται είτε:
(βα) στη γειτονική περιοχή της εκμετάλλευσης, εντός
της επικράτειας, έτσι ώστε το έγγραφο αναγνώρισης να
μπορεί να προσκομισθεί χωρίς καθυστέρηση μεγαλύτερη από μία (1) ώρα από τον κάτοχο, ή
(ββ) στο πλαίσιο της εποχιακής μετακίνησης των ιπποειδών από και προς τους καταχωρισμένους θερινούς
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βοσκοτόπους, με την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αναγνώρισης μπορούν να προσκομιστούν εντός προθεσμίας
που δεν ξεπερνά την μία (1) ώρα στην εκμετάλλευση
αναχώρησης,
(γ) δεν είναι απογαλακτισμένα και συνοδεύουν τη μητέρα τους ή τη φοράδα που τα θηλάζει,
(δ) συμμετέχουν σε προπόνηση ή δοκιμασία ιππικού
αγώνα ή εκδήλωσης η οποία απαιτεί να απομακρυνθούν
προσωρινά από τον χώρο της προπόνησης, του ιππικού
αγώνα ή της εκδήλωσης,
(ε) μετακινούνται ή μεταφέρονται σε επείγουσα κατάσταση η οποία σχετίζεται με τα ίδια τα ιπποειδή ή με την
εκμετάλλευση στην οποία διατηρούνται.
3. Κατόπιν αιτήσεως του κατόχου ή κατόπιν αιτήματος
της αρμόδιας αρχής της περίπτωσης (γ) της παρ. 1 του
άρθρου 3, η εκδίδουσα αρχή εκδίδει ένα προσωρινό
έγγραφο, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ζ του
άρθρου 26, που επιτρέπει τη διακίνηση ή τη μεταφορά
του ιπποειδούς εντός του ίδιου κράτους μέλους για χρονικό διάστημα 45 ημερών, κατά τη διάρκεια του οποίου
το έγγραφο αναγνώρισης παραδίδεται στην εκδίδουσα
αρχή ή στην αρμόδια αρχή για ενημέρωση των στοιχείων
αναγνώρισης.
Άρθρο 17
Υποχρεώσεις των κατόχων και των εκδιδουσών
αρχών όσον αφορά τη διαχείριση των
εγγράφων αναγνώρισης για τη διασφάλιση
της αναγνώρισης κατά τη διάρκεια της ζωής
του ιπποειδούς
1. Ο κάτοχος ιπποειδούς διασφαλίζει ότι στο έγγραφο
αναγνώρισης είναι ανά πάσα στιγμή επικαιροποιημένα
και ορθά τα ακόλουθα στοιχεία αναγνώρισης:
(α) το καθεστώς του ιπποειδούς, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4711/2020, (Α΄145),
(β) ο αναγνώσιμος κωδικός πομποδέκτη ή η σήμανση
που χρησιμοποιείται ως εναλλακτική μέθοδος επαλήθευσης της ταυτότητας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15,
(γ) η κατηγορία είτε ως καταχωρισμένο ιπποειδές είτε
ως ιπποειδές αναπαραγωγής και εκτροφής,
(δ) οι πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία του ιπποειδούς.
2. Ανεξάρτητα από την εκδίδουσα αρχή η οποία εξέδωσε το έγγραφο αναγνώρισης σύμφωνα με την παρ. 1
του άρθρου 9, την παρ. 1 του άρθρου 11, τα άρθρα 18 και
19 ο κάτοχος ενός ιπποειδούς μεριμνά ώστε το έγγραφο
αναγνώρισης να υποβληθεί στην εκδίδουσα αρχή που
αναφέρεται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 7, ανάλογα με
την κατηγορία του ιπποειδούς, προκειμένου να παράσχει τα στοιχεία αναγνώρισης που αναφέρονται στην
παρ. 2 του άρθρου 23, εντός τριάντα (30) ημερών από:
(α) την έκδοση του εγγράφου αναγνώρισης, σύμφωνα
με την παρ. 1 του άρθρου 9, από εκδίδουσα αρχή άλλου
κράτους μέλους,
(β) την είσοδο του ιπποειδούς στη χώρα από άλλο
κράτος μέλος, με εξαίρεση:
(βα) ιπποειδή που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, αγώνες, επιδείξεις, προπονήσεις και μεταφορές για χρονική
περίοδο που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες,
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(ββ) επιβήτορες που βρίσκονται στη χώρα για την περίοδο της αναπαραγωγής,
(βγ) φοράδες που βρίσκονται στη χώρα για αναπαραγωγή, για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τις
90 ημέρες,
(βδ) ιπποειδή που φιλοξενούνται σε κτηνιατρική εγκατάσταση για ιατρικούς λόγους, και
3. Κατά την υποβολή του εγγράφου αναγνώρισης,
σύμφωνα με την παρ. 2, ο κάτοχος αιτείται την καταχώριση του ιπποειδούς στη βάση δεδομένων της αρμόδιας
εκδίδουσας αρχής, που έχει καταρτιστεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 23, σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος Η του άρθρου 26.
4. Στις περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη για επικαιροποίηση των στοιχείων αναγνώρισης που αναφέρονται
στην παρ. 2 του άρθρου 23 του εγγράφου αναγνώρισης,
ο κάτοχος υποβάλλει το έγγραφο αναγνώρισης εντός
30 ημερών από το γεγονός που επηρέασε τα στοιχεία
αναγνώρισης:
(α) σε οποιαδήποτε από τις εκδίδουσες αρχές που ορίζονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 7, ανάλογα με την κατηγορία του ιπποειδούς, ή μέσω αυτών, στην περίπτωση
των καταχωρισμένων ιπποειδών που αναφέρονται στην
περίπτωση (ε) του άρθρου 2 και έχουν ολοκληρωθεί οι
ενέργειες που προβλέπονται στις παρ. 2 και 3, στην εκδίδουσα αρχή που εξέδωσε το έγγραφο αναγνώρισης, ή
(β) στην περίπτωση ιπποειδούς που έχει εισαχθεί και
διατηρεί το υφιστάμενο έγγραφο αναγνώρισης που έχει
εκδοθεί από οργανισμό τρίτης χώρας, στην εκδίδουσα
αρχή των παρ. 1 και 2 του άρθρου 7, η οποία έχει καταχωρήσει το έγγραφο αναγνώρισης σύμφωνα με τις παρ.
3 και 4 του άρθρου 11.
5. Η εκδίδουσα αρχή των παρ. 1 και 2 του άρθρου 7
που ενεργεί σύμφωνα με την παρ. 4:
(α) διενεργεί τις απαραίτητες επικαιροποιήσεις των
στοιχείων αναγνώρισης στο έγγραφο αναγνώρισης,
(β) καταχωρεί στο μέρος Γ του κεφαλαίου Ι του εγγράφου αναγνώρισης τις απαιτούμενες πληροφορίες
της εκδίδουσας αρχής, οι οποίες πρέπει να αποτελούνται τουλάχιστον από τον συμβατό με τον UELN κωδικό
αριθμό της βάσης δεδομένων, εφόσον δεν είχε εκδώσει
αρχικά το έγγραφο αναγνώρισης σύμφωνα με την παρ.
1 του άρθρου 9,
(γ) συμπληρώνει τις εγγραφές στο κεφάλαιο IV του
εγγράφου αναγνώρισης, εφόσον αυτό απαιτείται
(δ) εισάγει ή συμπληρώνει στη βάση δεδομένων που
έχει καταρτίσει σύμφωνα με το άρθρο 23 τις εγγραφές
των στοιχείων αναγνώρισης που επικαιροποιούνται.
Άρθρο 18
Έκδοση αντιγράφων εγγράφων αναγνώρισης
1. Αντίγραφο του εγγράφου αναγνώρισης εκδίδεται από τον οργανισμό έκδοσης που αναφέρεται στην
παρ. 1 του άρθρου 5 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ)
2015/262 της Επιτροπής στις περιπτώσεις όπου:
(α) το πρωτότυπο έγγραφο αναγνώρισης έχει απολεσθεί ή καταστραφεί και η ταυτότητα του ζώου μπορεί να
διαπιστωθεί, κυρίως μέσω του κωδικού που μεταδίδεται
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από τον πομποδέκτη ή μέσω εναλλακτικής μεθόδου επαλήθευσης της αναγνώρισης σύμφωνα με το άρθρο 15, ή
(β) το ζώο δεν έχει αναγνωριστεί εντός των χρονικών
ορίων που καθορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 10,
στην παρ. 3 του άρθρου 11 ή στην παρ. 2 του άρθρου
27, υπό τον όρο ότι το συνοδευτικό πιστοποιητικό είναι
διαθέσιμο και η βιολογική μητέρα ή η θετή μητέρα, στην
περίπτωση μεταφοράς εμβρύου, ταυτοποιείται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ή
(γ) οι αρμόδιες αρχές των περιπτώσεων (α) έως (γ) της
παρ. 1 ή η οικεία αρμόδια αρχή της παρ. 2 του άρθρου 3
διαθέτει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία ορισμένα στοιχεία ταυτότητας στο υπάρχον έγγραφο αναγνώρισης δεν
συμπίπτουν με το αντίστοιχο ιπποειδές και οι διατάξεις
της περίπτωσης (α) της παρ. 2 του άρθρου 10 δεν μπορούν να εφαρμοστούν.
2. Στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παρ. 1,
η εκδίδουσα αρχή που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/262 της
Επιτροπής, μετά από αίτηση του κατόχου που διαβιβάζεται σε αυτήν απευθείας, εάν πρόκειται για φορέα έκδοσης των παρ. 1 και 2 του άρθρου 7, ή μέσω της οικείας
αρμόδιας αρχής της παρ. 2 του άρθρου 3, εάν πρόκειται
για εκδίδουσα αρχή άλλου κράτους μέλους που εξέδωσε
το αρχικό έγγραφο αναγνώρισης, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία απώλειας ή καταστροφής του
ή από την ημερομηνία διαπίστωσης των περιπτώσεων
(β) και (γ) της παρ. 1:
(α) απαιτεί την τοποθέτηση στο ζώο που αναφέρεται
στην περίπτωση (β) της παρ. 1, ενός πομποδέκτη, σύμφωνα με το άρθρο 13,
(β) εκδίδει αντίγραφο του εγγράφου αναγνώρισης
το οποίο επισημαίνεται σαφώς ως τέτοιο («αντίγραφο
εγγράφου αναγνώρισης») με αναφορά στον μοναδικό
ισόβιο αριθμό που έχει καταγραφεί στη βάση δεδομένων
της εκδίδουσας αρχής, η οποία:
(βα) πραγματοποίησε την πρώτη αναγνώριση του
ζώου και εξέδωσε το απολεσθέν αρχικό έγγραφο αναγνώρισης, ή
(ββ) εκδίδει το αντίγραφο του εγγράφου αναγνώρισης
για ζώα, το οποίο αναφέρεται στην περίπτωση (β) της
παρ. 1,
(γ) ταξινομεί το ιπποειδές στο μέρος II του κεφαλαίου
IΙ του αντιγράφου του εγγράφου αναγνώρισης ως μη
προοριζόμενο για σφαγή για ανθρώπινη κατανάλωση.
3. Τα στοιχεία του εκδοθέντος αντιγράφου που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 2, καταχωρούνται στη βάση δεδομένων με παραπομπή στον μοναδικό ισόβιο αριθμό,
όπως αναφέρεται στο άρθρο 23. Ειδικότερα στην περίπτωση έκδοσης αντιγράφου, που εκδίδεται για ιπποειδές
που διατηρείται στην Ελλάδα, από φορέα έκδοσης άλλου
κράτους μέλους, ο κάτοχος οφείλει να το προσκομίσει,
άμεσα μετά την παραλαβή του, στην αρμόδια εκδίδουσα
αρχή των παρ. 1 και 2 του άρθρου 7, προκειμένου να
καταχωρηθούν τα απαραίτητα επικαιροποιημένα στοιχεία στη βάση δεδομένων που αναφέρεται στο άρθρο
23, σύμφωνα με το άρθρο 17.
4. Εάν το απολεσθέν έγγραφο αναγνώρισης εκδόθηκε
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 9 από εκδίδουσα
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αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 5 παρ. 1 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/262 της Επιτροπής που δεν
υφίσταται πλέον, το αντίγραφο του εγγράφου αναγνώρισης εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος
άρθρου από εκδίδουσα αρχή που αναφέρεται στις παρ.
1 και 2 του άρθρου 7, ανάλογα με την κατηγορία του
ιπποειδούς.
5. Στις περιπτώσεις που το απολεσθέν αρχικό έγγραφο
αναγνώρισης εκδόθηκε από εκδίδουσα αρχή που αναφέρεται στην περίπτωση (α) της παρ. 1 του άρθρου 11 σε
τρίτη χώρα, ένα νέο έγγραφο αναγνώρισης (αντίγραφο
εγγράφου αναγνώρισης) μπορεί να εκδίδεται από την εν
λόγω εκδίδουσα αρχή στην τρίτη χώρα, μετά από αίτηση
του κατόχου ή, στην περίπτωση που απαιτείται ρητά από
τον κανονισμό της εν λόγω εκδίδουσας αρχής της τρίτης
χώρας, τον ιδιοκτήτη, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο
έγγραφο αναγνώρισης:
(α) έχει αποσταλεί από την εκδίδουσα αρχή της τρίτης
χώρας στην εκδίδουσα αρχή των παρ. 1 και 2 του άρθρου
7, εφόσον έχει επισημανθεί ως αντίγραφο του εγγράφου
αναγνώρισης, το ζώο έχει ταξινομηθεί σύμφωνα με την
περίπτωση (γ) της παρ. 2 και οι πληροφορίες καταχωρούνται στη βάση δεδομένων σύμφωνα με την παρ. 3,
(β) έχει διαβιβαστεί στον κάτοχο από την εκδίδουσα
αρχή των παρ. 1 και 2 του άρθρου 7.
6. Σε κάθε περίπτωση, η αίτηση για την έκδοση αντιγράφου εγγράφου αναγνώρισης θεωρείται επαρκής
προϋπόθεση προκειμένου το ιπποειδές που εμπίπτει
στις περιπτώσεις (α) έως (γ) της παρ. 2 να θεωρηθεί ότι
αναγνωρίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6
κατά την περίοδο έως την παραλαβή του νεοεκδοθέντος
αντιγράφου αναγνώρισης από τον κάτοχο.
Άρθρο 19
Έκδοση εγγράφου αναγνώρισης
αντικατάστασης
1. Έγγραφο αντικατάστασης του εγγράφου αναγνώρισης εκδίδεται από την εκδίδουσα αρχή που αναφέρεται
στην παρ. 2 του άρθρου 7 στις περιπτώσεις που:
(α) το αρχικό έγγραφο αναγνώρισης χαθεί, και:
(αα) η ταυτότητα του ζώου δεν μπορεί να διαπιστωθεί,
(αβ) δεν υπάρχει καμία ένδειξη ή απόδειξη ότι έχει
εκδοθεί στο παρελθόν έγγραφο αναγνώρισης για το εν
λόγω ζώο από εκδίδουσα αρχή, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 5 παρ. 1,
(β) το ζώο δεν έχει αναγνωριστεί εντός των χρονικών
ορίων που καθορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 10,
στην παρ. 3 του άρθρου 11 ή στην παρ. 2 του άρθρου 27.
2. Στις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παρ. 1,
η εκδίδουσα αρχή, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του
άρθρου 7, η οποία έχει αρμοδιότητα στην περιοχή όπου
βρίσκεται η εκμετάλλευση του ιπποειδούς, έπειτα από
αίτηση του κατόχου:
(α) απαιτεί την εμφύτευση στο ζώο ενός πομποδέκτη
σύμφωνα με το άρθρο 13,
(β) εκδίδει έγγραφο αναγνώρισης αντικατάστασης
το οποίο επισημαίνεται σαφώς ως τέτοιο («έγγραφο
αναγνώρισης αντικατάστασης») με αναφορά στον πρόσφατα χορηγούμενο ισόβιο αριθμό που αντιστοιχεί σε
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εγγραφή στη βάση δεδομένων σχετικά με την έκδοση
του εν λόγω εγγράφου αντικατάστασης του εγγράφου
αναγνώρισης,
(γ) ταξινομεί το ιπποειδές στο μέρος II του κεφαλαίου
IΙ του εγγράφου αναγνώρισης αντικατάστασης ως μη
προοριζόμενο για σφαγή για ανθρώπινη κατανάλωση.
3. Τα στοιχεία του εκδοθέντος εγγράφου αναγνώρισης
αντικατάστασης που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 2,
καταχωρούνται στη βάση δεδομένων διά παραπομπής
στον μοναδικό ισόβιο αριθμό, όπως αναφέρεται στο
άρθρο 23.
Άρθρο 20
Αναστολή ισχύος εγγράφων αναγνώρισης
για σκοπούς μετακίνησης
Ο επίσημος κτηνίατρος αναστέλλει, για σκοπούς μετακίνησης, την ισχύ του εγγράφου αναγνώρισης προβαίνοντας στην κατάλληλη καταχώριση στο κεφάλαιο
III του εν λόγω εγγράφου, εάν το ιπποειδές διατηρείται
ή προέρχεται από εκμετάλλευση η οποία:
(α) υπόκειται σε απαγορευτικό μέτρο που αναφέρεται
στην παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 44/2012 (Β’ 93), ή
(β) βρίσκεται σε τμήμα της επικράτειας το οποίο δεν
είναι απαλλαγμένο από την πανώλη των ίππων.
Άρθρο 21
Υποχρεώσεις του επίσημου κτηνιάτρου,
της αρμόδιας αρχής, του κατόχου και
της εκδίδουσας αρχής σε περίπτωση
θανάτου ή απώλειας του ιπποειδούς
1. Με το θάνατο του ιπποειδούς λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα:
(α) ο πομποδέκτης προστατεύεται από μεταγενέστερη
παράνομη χρήση, μέσω της ανάκτησης και της καταστροφής ή της επιτόπιας απόρριψής του,
(β) το έγγραφο αναγνώρισης καθίσταται άκυρο τουλάχιστον με τη χρήση απαραβίαστης σφραγίδας με την
ένδειξη «άκυρο» σε όλες τις σελίδες, ή τρυπώντας το
έγγραφο σχηματίζοντας τρύπα κατάλληλης διαμέτρου,
όχι μικρότερης μιας τυπικής συσκευής διάτρησης (διακορευτής), σε όλες τις σελίδες,
(γ) με παραπομπή στον μοναδικό ισόβιο αριθμό του
ιπποειδούς, το ακυρωθέν έγγραφο αναγνώρισης επιστρέφεται:
(γα) στην εκδίδουσα αρχή που αναφέρεται στο σημείο 11 του μέρους Α του κεφαλαίου Ι του εγγράφου
αναγνώρισης ή
(γβ) στην εκδίδουσα αρχή που αναφέρεται στο μέρος
Γ του κεφαλαίου Ι, σε περίπτωση επικαιροποίησης, σύμφωνα με την περίπτωση (β) της παρ. 5 του άρθρου 17.
Το ακυρωθέν έγγραφο αναγνώρισης επιστρέφεται
είτε απευθείας, εάν η εν λόγω αρχή συμπεριλαμβάνεται
στους φορείς των παρ. 1 και 2 του άρθρου 7, είτε, σε αντίθετη περίπτωση, μέσω του «σημείου επαφής» για την
Ελλάδα που αναφέρεται στην παρ. 6, μαζί με πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία θανάτου του ιπποειδούς.
2. Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρ. 1 εκτελούνται
από ή υπό την επίβλεψη του επίσημου κτηνιάτρου, σε
περίπτωση θανάτωσης για σκοπούς ελέγχου των ασθενειών, σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παρ. 4 του άρ-
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θρου 4 του π.δ. 44/2012 (Α’ 93), συμπεριλαμβανομένων
των ιπποειδών αναπαραγωγής και εκτροφής.
3. Σε κάθε περίπτωση θανάτου του ιπποειδούς που
δεν αναφέρεται στην παρ. 2, ο κάτοχος:
(α) ενημερώνει την αρμόδια αρχή που ορίζεται στην
παρ. 3 του άρθρου 3 του π.δ. 211/2006 (Α’ 211), σύμφωνα
με την παρ. 4 του άρθρου 4 του ιδίου π.δ., υποβάλλοντας
το έντυπο γνωστοποίησης, σύμφωνα με το υπόδειγμα
του Παραρτήματος Θ του άρθρου 26,
(β) επιστρέφει το έγγραφο αναγνώρισης προκειμένου
να ακυρωθεί, σύμφωνα με την περίπτωση (β) της παρ. 1,
στην αρμόδια εκδίδουσα αρχή που αναφέρεται είτε στο
σημείο 11 του μέρους Α του κεφαλαίου Ι του εγγράφου
αναγνώρισης ή, μετά από επικαιροποίηση, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την περίπτωση (β) της παρ. 5
του άρθρου 17, στο μέρος Γ του εν λόγω κεφαλαίου του
εγγράφου αναγνώρισης, εντός προθεσμίας που δεν ξεπερνά τις τριάντα (30) ημέρες από τον θάνατο του ζώου.
4. Σε περίπτωση απώλειας του ιπποειδούς, συμπεριλαμβανομένης της κλοπής του, ο κάτοχος ενεργεί σύμφωνα με την περίπτωση (β) της παρ. 3, εντός προθεσμίας
που δεν ξεπερνά τις τριάντα (30) ημέρες από το συμβάν.
5. Η εκδίδουσα αρχή των παρ. 1 και 2 του άρθρου 7,
η οποία έλαβε πληροφορίες σχετικά με τον θάνατο ή
την απώλεια ιπποειδούς, σύμφωνα με τις παρ. 1, 3 και 4,
ενεργεί, σύμφωνα με την περίπτωση (δ) της παρ. 5 του
άρθρου 17, διατηρώντας σε αρχείο για τρία (3) τουλάχιστον έτη από τη λήψη των σχετικών πληροφοριών, το
ακυρωθέν έγγραφο αναγνώρισης, εκτός εάν το ακυρωθέν έγγραφο αναγνώρισης παραδίδεται στον ιδιοκτήτη
στον οποίο ανήκει το ζώο, σε εφαρμογή της παρ. 5 του
άρθρου 7.
6. Για την αποστολή των εγγράφων αναγνώρισης που
αναφέρονται στην περίπτωση (γ) της παρ. 1, για περαιτέρω διανομή στις αντίστοιχες εκδίδουσες αρχές που
είναι εγκεκριμένες στην επικράτεια του κάθε κράτους
μέλους, τα στοιχεία των «σημείων επαφής» των κρατών
μελών είναι διαθέσιμα σε δικτυακό τόπο που δημιουργεί
η Επιτροπή για τον σκοπό αυτό. Αντίστοιχα, ως «σημείο
επαφής» της Ελλάδας, για τη λήψη των εγγράφων αναγνώρισης που αναφέρονται στην περίπτωση (γ) της παρ.
1, για περαιτέρω διανομή στις εκδίδουσες αρχές των
παρ. 1 και 2 του άρθρου 7, ορίζεται η αρμόδια αρχή της
περίπτωσης (β) της παρ. 1 του άρθρου 3. Τα στοιχεία
του «σημείου επαφής» της Ελλάδας ενσωματώνονται
στη βάση δεδομένων που καθορίζεται σύμφωνα με το
άρθρο 23.
Άρθρο 22
Χορήγηση κτηνιατρικών φαρμακευτικών
προϊόντων - Μητρώο φαρμακευτικής αγωγής
1. Η χορήγηση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 11 υπ’ αρ.
282371/2006 κοινή υπουργική απόφαση (731 Β΄) επιτρέπεται για την αγωγή ιπποειδούς από κτηνίατρο, υπό
την προϋπόθεση ότι είναι δηλωμένο αμετάκλητα ως μη
προοριζόμενο για σφαγή για ανθρώπινη κατανάλωση
στο μέρος ΙΙ του εγγράφου αναγνώρισης του ιπποειδούς,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.
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2. Κάθε φαρμακευτική αγωγή ιπποειδούς η οποία
χορηγείται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 και
το άρθρο 12 της παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση
καταγράφεται στο μητρώο φαρμακευτικής αγωγής στο
μέρος ΙΙΙ του εγγράφου αναγνώρισης του ιπποειδούς, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.
3. Για κάθε ιπποειδές δηλώνεται αμετάκλητα στο μέρος
II του κεφαλαίου ΙΙ του εγγράφου αναγνώρισης ότι δεν
προορίζεται για σφαγή για ανθρώπινη κατανάλωση, με:
(α) την υπογραφή του ιδιοκτήτη κατά τη διακριτική
ευχέρειά του/της, η οποία εγκρίθηκε από την εκδίδουσα
αρχή ή
(β) την υπογραφή του κατόχου και του υπευθύνου κτηνιάτρου που ενεργεί σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου
11 της παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση ή
(γ) την καταχώριση που πραγματοποιείται από την εκδίδουσα αρχή, κατά την έκδοση αντιγράφου εγγράφου
αναγνώρισης σύμφωνα με το άρθρο 18 ή ενός εγγράφου
αναγνώρισης αντικατάστασης σύμφωνα με το άρθρο 19
της παρούσας απόφασης.
4. Ο κάτοχος του ιπποειδούς υποβάλει το έγγραφο
αναγνώρισης στην εκδίδουσα αρχή των παρ. 1 και 2 του
άρθρου 7, εντός μέγιστης προθεσμίας δεκατεσσάρων
(14) ημερών από την ημερομηνία της υπογραφής του
μέρους II του κεφαλαίου ΙΙ του εγγράφου αναγνώρισης,
προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι σχετικές πληροφορίες στη βάση δεδομένων του άρθρου 23, σύμφωνα
με την παρ. 5 του άρθρου 17.
5. Στην περίπτωση της παρ. 2 ανωτέρω ο υπεύθυνος
κτηνίατρος καταχωρεί στο μέρος III του κεφαλαίου IΙ του
εγγράφου αναγνώρισης τα απαιτούμενα στοιχεία του
φαρμακευτικού προϊόντος που χορηγήθηκε. Ο υπεύθυνος κτηνίατρος καταχωρεί την ημερομηνία της τελευταίας χορήγησης του συγκεκριμένου φαρμακευτικού
προϊόντος βάσει κτηνιατρικής συνταγής και ενημερώνει
τον κάτοχο για τον απαιτούμενο χρόνο αναμονής.
Άρθρο 23
Δημιουργία εθνικής κεντρικής βάσης
δεδομένων και συνεργασία με τις κεντρικές
βάσεις δεδομένων των άλλων κρατών μελών
1. Με μέριμνα της αρμόδιας αρχής της περίπτωσης (δ)
της παρ. 1 του άρθρου 3 δημιουργείται κεντρική βάση
δεδομένων μητρώου καταγραφής των ιπποειδών, στην
οποία καταχωρούνται στοιχεία σχετικά με τα ιπποειδή
που ταυτοποιήθηκαν ή καταχωρήθηκαν στην Ελλάδα.
Η κεντρική βάση δεδομένων μητρώου καταγραφής των
ιπποειδών είναι προσβάσιμη στις αρμοδίως εξουσιοδοτημένες για το σκοπό αυτό εκδίδουσες αρχές των παρ. 1
και 2 του άρθρου 7, για το επίπεδο χρήσης που επιτρέπει
αποκλειστικά και μόνο τη διαχείριση του τμήματος του
κεντρικού μητρώου των ιπποειδών αρμοδιότητάς τους.
2. Κατά την έκδοση του εγγράφου αναγνώρισης, ή
την καταχώριση εγγράφων αναγνώρισης που εκδόθηκαν προηγουμένως, η εκδίδουσα αρχή καταχωρεί στη
κεντρική βάση δεδομένων μητρώου καταγραφής των
ιπποειδών τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με το ιπποειδές:
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(α) τον μοναδικό ισόβιο αριθμό,
(β) το είδος,
(γ) το φύλο,
(δ) τον χρωματισμό τριχώματος,
(ε) την ημερομηνία γέννησης (ημέρα, μήνας και έτος),
όπως δηλώθηκε από τον κάτοχο που αναφέρεται στην
περίπτωση (ιδ),
(στ) εφόσον συντρέχει περίπτωση, τουλάχιστον τα
τελευταία 15 ψηφία του κωδικού που διαβιβάζεται από
τον πομποδέκτη ή του κωδικού που διαβιβάζεται από
τη συσκευή αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας που δεν
συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 11784, μαζί με τα
στοιχεία σχετικά με το απαιτούμενο σύστημα ανάγνωσης
ή την εναλλακτική μέθοδο επαλήθευσης της ταυτότητας,
σύμφωνα με το άρθρο 15,
(ζ) τη χώρα γέννησης, όπως δηλώθηκε από τον κάτοχο
που αναφέρεται στην περίπτωση (ιδ),
(η) την ημερομηνία έκδοσης και οποιασδήποτε τροποποίησης του εγγράφου αναγνώρισης,
(θ) το καθεστώς ως καταχωρισμένο ιπποειδές ή ιπποειδές αναπαραγωγής και εκτροφής,
(ι) το γνωστό καθεστώς του ζώου ως μη προοριζόμενου για σφαγή για ανθρώπινη κατανάλωση,
(ια) τον σειριακό αριθμό του εγγράφου αναγνώρισης
που αναφέρεται στην παρ. 4 του άρθρου 7, και κάθε άλλη
πληροφορία σχετικά με νέα έγγραφα αναγνώρισης, αντίγραφα ή έγγραφα αναγνώρισης αντικατάστασης που
εκδίδονται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10, το
άρθρο 18, ή το άρθρο 19,
(ιβ) τη χώρα στην οποία βρίσκεται η εκμετάλλευση
του ιπποειδούς, όπως δηλώθηκε από τον κάτοχο που
αναφέρεται στην περίπτωση (ιδ),
(ιγ) την κοινοποιηθείσα ημερομηνία θανάτου ή απώλειας του ζώου, όπως δηλώνεται από τον κάτοχο που
αναφέρεται στην περίπτωση (ιδ).
(ιδ) την επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο, τη διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας του
κατόχου που υπέβαλε την αίτηση που αναφέρεται στην
παρ. 7 του άρθρου 9, στην παρ. 2 του άρθρου 11, στην
παρ. 2 του άρθρου 18, ή στην παρ. 2 του άρθρου 19, ή
κατά περίπτωση, που υπέβαλε το έγγραφο αναγνώρισης,
σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 17, καθώς και
του/των ιδιοκτητών,
(ιε) την ιθαγένεια, το ΑΦΜ και εφόσον συντρέχει περίπτωση τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
του κατόχου και του/ των ιδιοκτητών, οι οποίοι αναφέρονται στην περίπτωση (ιδ),
(ιστ) τα στοιχεία της εκμετάλλευσης όπου το ιπποειδές
διατηρείται μόνιμα για τουλάχιστο τρεις (3) μήνες,
(ιζ) το όνομα του ζώου (όνομα γέννησης και, εφόσον
συντρέχει περίπτωση, εμπορικό όνομα), όπως δηλώθηκε
από τον κάτοχο που αναφέρεται στην περίπτωση (ιδ),
3. Οποιαδήποτε μεταβολή αφορά τις πληροφορίες των
περιπτώσεων της παρ. 2 ανωτέρω, εκτός εάν ορίζεται ειδικότερα στην παρούσα, κοινοποιείται εντός προθεσμίας
τριάντα (30) ημερών στην αρμόδια εκδίδουσα αρχή, με
δήλωση του πιο πρόσφατα καταχωρισμένου κατόχου
που αναφέρεται στην περίπτωση (ιδ). Εάν η μεταβολή
αφορά το πρόσωπο του κατόχου ή του ιδιοκτήτη του
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ιπποειδούς, η οποία δεν εντάσσεται στο πλαίσιο μεταφοράς του για σφαγή ή προσωρινής μετακίνησής του σε
αγορές ή κατά τη διάρκεια αγώνων, ιπποδρομιών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων, αυτή κοινοποιείται στην αρμόδια
εκδίδουσα αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο
εδάφιο, με δήλωση από κοινού των προσώπων (κάτοχοι
ή ιδιοκτήτες) που σχετίζονται με την εν λόγω μεταβολή.
4. Η αρμόδια αρχή της παρ. 1 τηρεί τις πληροφορίες
που αναφέρονται στην παρ. 2 στη κεντρική βάση δεδομένων μητρώου καταγραφής των ιπποειδών, για διάστημα τουλάχιστον τριανταπέντε (35) ετών ή έως την
παρέλευση δύο τουλάχιστον ετών από τον θάνατο, που
κοινοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 21.
5. Το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία καταχώρισης των πληροφοριών που αναφέρονται
στην παρ. 2, η εκδίδουσα αρχή που αναφέρεται σε αυτήν
την παρ. κοινοποιεί τις πληροφορίες που αναφέρονται
στις περιπτώσεις (α) έως (ιδ) της εν λόγω παρ. στην κεντρική βάση δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 39 του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/262 της Επιτροπής
στο κράτος μέλος:
(α) στο οποίο η εκδίδουσα αρχή έχει εγκριθεί, αναγνωριστεί ή οριστεί ή έχει την έδρα της, σύμφωνα με την παρ.
1 του άρθρου 5 του εν λόγω κανονισμού,
(β) στο οποίο γεννήθηκε το ιπποειδές.
6. Η αρμόδια αρχή της παρ. 1 μεριμνά ώστε:
(α) να τίθεται στη διάθεση των άλλων κρατών μελών
και του κοινού η ονομασία και η διεύθυνση της κεντρικής
βάσης δεδομένων μητρώου καταγραφής των ιπποειδών
στον δικτυακό τόπο που αναφέρεται στην παρ. 3 του
άρθρου 7,
(β) να διασφαλίζεται, σε συνεργασία με τα άλλα κράτη
μέλη, σύμφωνα με την οδηγία 89/608/ΕΟΚ, ότι:
(βα) σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 17, η κεντρική
βάση δεδομένων μητρώου καταγραφής των ιπποειδών
ενημερώνει, με αναφορά στον μοναδικό ισόβιο αριθμό,
για οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων αναγνώρισης που αναφέρονται στην παρ. 2, την κεντρική βάση
δεδομένων του κράτους μέλους στο οποίο εκδόθηκε το
έγγραφο αναγνώρισης,
(ββ) οι αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών αποκτούν
δωρεάν πρόσβαση σε ελάχιστο αριθμό πληροφοριών
που περιλαμβάνονται στην κεντρική βάση δεδομένων
μητρώου καταγραφής των ιπποειδών, προκειμένου να
ελέγχουν κατά πόσον έχει καταγραφεί σε αυτήν κωδικός πομποδέκτη, μοναδικός ισόβιος αριθμός ή αριθμός
διαβατηρίου.
Άρθρο 24
Έλεγχοι
1. Η αρμόδια αρχή της περίπτωσης (α) της παρ. 1 του
άρθρου 3 διενεργεί τακτικούς και έκτακτους επιτόπιους
ελέγχους στις εκδίδουσες αρχές των περιπτώσεων (αβ)
και (β) της παρ. 1 του άρθρου 7, από κλιμάκιο τουλάχιστον 2 υπαλλήλων (πλην των υπαλλήλων των Κέντρων
Ζωικών Γενετικών Πόρων), που ορίζονται από την αρμόδια αρχή με απόφαση προϊσταμένου. Οι τακτικοί έλεγχοι έχουν προληπτικό χαρακτήρα και διενεργούνται σε
τακτά χρονικά διαστήματα και σε κάθε περίπτωση εντός
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3ετίας. Οι έκτακτοι έλεγχοι δύναται να πραγματοποιούνται κατόπιν καταγγελίας ή με οποιονδήποτε τρόπο γνωστοποίησης στη αρμόδια αρχή περί μη συμμόρφωσης
στις διατάξεις της παρούσας. Επιπλέον, έκτακτοι έλεγχοι
δύναται να διενεργούνται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα
που δεν περιλαμβάνονται στους φορείς των παρ. 1 και
2 του άρθρου 7, όταν υφίστανται υπόνοιες, ενδείξεις ή
αποδείξεις ότι ασκούν τη δραστηριότητα της εκδίδουσας αρχής εγγράφων αναγνώρισης των ιπποειδών.
2. Οι αρμόδιες αρχές της παρ. 2 του άρθρου 3 διενεργούν τακτικούς και έκτακτους επιτόπιους ελέγχους
στους κατόχους των ιπποειδών. Οι τακτικοί έλεγχοι έχουν
προληπτικό χαρακτήρα και διενεργούνται ετησίως στο
2% των εκμεταλλεύσεων που διατηρούν ιπποειδή στην
περιοχή ευθύνης των αρχών του πρώτου εδαφίου, μετά
από επιλογή που πραγματοποιείται βάσει ανάλυσης κινδύνου, που λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των ιπποειδών
που διατηρούν καθώς και το ιστορικό και τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιηθήκαν κατά τα
προηγούμενα έτη. Οι έκτακτοι έλεγχοι δύναται να διενεργούνται κατόπιν καταγγελίας ή με οποιονδήποτε τρόπο
γνωστοποίησης περί μη συμμόρφωσης των κατόχων
ιπποειδών στις ανωτέρω διατάξεις. Ομοίως, οι έκτακτοι
έλεγχοι δύναται να επεκτείνονται στους διενεργούντες
την ενεργή σήμανση των ιπποειδών, όταν υφίστανται
υπόνοιες, ενδείξεις ή αποδείξεις περί μη συμμόρφωσής
τους στις ανωτέρω διατάξεις. Η διενέργεια των ελέγχων
πραγματοποιείται από κλιμάκια ελέγχου που αποτελούνται τουλάχιστον από 2 υπαλλήλους και συστήνονται σε
ετήσια βάση με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη
για κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Τα μέλη των κλιμακίων
ελέγχου απαρτίζονται από τουλάχιστον 2 υπαλλήλους
του κλάδου των ΠΕ Γεωτεχνικών και ειδικότερα από ένα
κτηνίατρο και έναν γεωπόνο, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.
3. Στα πλαίσια διενέργειας επίσημου ελέγχου, σε κάθε
εγκατάσταση από την οποία διέρχονται ιπποειδή, όπως
μεταφορικά μέσα, σημεία στάσης, κέντρα συγκέντρωσης, εγκαταστάσεις διάθεσης ή μεταποίησης νεκρών ιπποειδών, δύναται να πραγματοποιείται έλεγχος και για
την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας από υπαλλήλους των αρμοδίων αρχών της παρ. 2 του άρθρου 3,
εκ των οποίων, τουλάχιστον ο ένας (1) είναι κτηνίατρος.
4. Οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές προβαίνουν στους
ελέγχους των παρ. 1 και 2 χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ωστόσο, όταν κρίνεται απαραίτητο, μπορεί να
εκδίδεται προειδοποιητική ανακοίνωση, η επίδοση της
οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48)
ώρες προ του ελέγχου. Οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται να
διευκολύνουν τα ελεγκτικά όργανα, θέτοντας στη διάθεσή τους κάθε ζητούμενο στοιχείο ή πληροφορία που
αφορά τον διενεργούμενο έλεγχο.
5. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων που περιγράφονται
στις παρ. 1 και 2, οι ελεγκτές δύνανται να:
(α) ζητούν τα στοιχεία του υπεύθυνου της εγκατάστασης ή τα στοιχεία του κατόχου του ιπποειδούς,
(β) ζητούν την πρόσβαση σε κάθε έγγραφο, αρχείο ή
βιβλίο που τεκμηριώνει την τήρηση των διατάξεων της
παρούσας,
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(γ) ζητούν πληροφορίες σχετικές με την ιδιοκτησία και
την κατοχή ενός ιπποειδούς, ή με την εκπροσώπηση ενός
φορέα, ή με το πρόσωπο που διενήργησε την ενεργή
σήμανση ενός ιπποειδούς,
(δ) εξετάζουν τα ιπποειδή και τα φερόμενα ή συσχετιζόμενα με αυτό στοιχεία αναγνώρισης,
(ε) λαμβάνουν φωτογραφίες ή βιντεοσκοπημένο υλικό
των ζώων που ελέγχουν,
(στ) προβαίνουν σε δέσμευση για εύλογο χρονικό διάστημα, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης, κάθε αποδεικτικού στοιχείου (έγγραφα, μη εμφυτευμένοι πομποδέκτες) συναφούς με τον διενεργούμενο έλεγχο,
6. Μετά το πέρας κάθε επιτόπιου ελέγχου συντάσσεται και υπογράφεται σε δύο αντίτυπα πρακτικό ελέγχου
στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία των ελεγκτών, τα
πλήρη στοιχεία του ελεγχόμενου, ο σκοπός και το είδος του ελέγχου, τα αποτελέσματα του ελέγχου, τυχόν
ευρήματα σχετικά με τη μη συμμόρφωση στις διατάξεις της παρούσας, τυχόν παρατηρήσεις ή συστάσεις,
το χρονικό διάστημα για συμμόρφωση και το χρονικό
διάστημα επανελέγχου συμμόρφωσης, εφόσον ορισθεί.
Ο ελεγχόμενος συνυπογράφει το πρακτικό ελέγχου καταγράφοντας, εάν επιθυμεί, τις τυχόν επιφυλάξεις του.
Η άρνηση συνυπογραφής εκ μέρους του ελεγχόμενου
θεωρείται άρνηση διενέργειας του ελέγχου. Υποδείγματα
πρακτικών ελέγχου καθορίζονται με σχετικές εγκυκλίους
των αρμοδίων αρχών των περιπτώσεων (α) και (β) της
παρ. 1 του άρθρου 3, αντίστοιχα προς τους ελέγχους που
προσδιορίζονται στις παρ. 1 και 2.
7. Οι πάσης φύσης πληροφορίες που προκύπτουν
κατά τη διενέργεια των ελέγχων των παρ. 1 και 2 και
καταδεικνύουν πράξεις ή παραλείψεις που συνιστούν μη
συμμόρφωση στις διατάξεις της παρούσας, διατίθενται
αμοιβαία μεταξύ των αρμοδίων αρχών των περιπτώσεων
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(α) έως (γ) της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 3, όποτε
αυτό κριθεί απαραίτητο ή ζητηθεί.
8. Τα αποτελέσματα των ελέγχων των παρ. 1 και 2,
πλην αυτών που αφορούν τους διενεργούντες την ενεργή σήμανση των ιπποειδών, καθώς και οι επιβαλλόμενες
κυρώσεις του άρθρου 25 καταχωρούνται με ευθύνη των
ελεγκτικών αρχών στη βάση δεδομένων του άρθρου 23.
Πρόσβαση στο σύνολο των εν λόγω στοιχείων έχουν
αποκλειστικά οι αρμόδιες αρχές των περιπτώσεων (α),
(β) και (δ) της παρ. 1 του άρθρου 3.
Άρθρο 25
Κυρώσεις
1. Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου, ως μη συμμόρφωση νοείται η μη τήρηση ή η πλημμελής τήρηση
των απαιτήσεων και των διαδικασιών που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση. Οι μη συμμορφώσεις
διακρίνονται ανάλογα με το βαθμό των επιπτώσεών
τους σε:
α) Παρατυπίες: μη συμμορφώσεις που κατά κανόνα
δεν έχουν παρατεταμένα ή διαρκή δυσμενή αποτελέσματα όσον αφορά την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του συστήματος αναγνώρισης των ιπποειδών.
β) Παραβάσεις: μη συμμορφώσεις που έχουν παρατεταμένες και διαρκείς επιπτώσεις που επηρεάζουν την
αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του συστήματος
αναγνώρισης των ιπποειδών.
2. Η διαπίστωση μη συμμόρφωσης στις διατάξεις της
παρούσας απόφασης συνιστά την επιβολή διοικητικών
κυρώσεων, σύμφωνα με τις παρ. 3 έως 5. Η περιγραφή
των περιπτώσεων μη συμμορφώσεων, η κατάταξή τους,
σύμφωνα με την παρ. 1 και το ύψος του διοικητικού προστίμου που επισύρουν, ανά περίπτωση, παρατίθενται
στον παρακάτω πίνακα:

Α. Μη συμμορφώσεις εκδιδουσών αρχών
α/α

Περιγραφή μη συμμόρφωσης

1. Η με κάθε τρόπο άρνηση, παρακώλυση ή κωλυσιεργία κατά την άσκηση
του ελέγχου και η μη παροχή ή παροχή ψευδών ή ελλιπών ή ανακριβών
πληροφοριών και στοιχείων.
2. Έκδοση διαβατηρίου από μη εγκεκριμένη αρχή
3. Χορήγηση εντύπου εγγράφου αναγνώρισης που δεν ανταποκρίνεται στις
απαιτήσεις της παρούσας
4. Μη ορθή τήρηση των απαιτήσεων των παρ. 1 έως 3 και 5 του άρθρου
9, των παρ. 2 και 3 του άρθρου 14, της παρ. 5 του άρθρου 17, της παρ. 2
του άρθρου 18 και της παρ. 4 του άρθρου 22
5. Έκδοση πολλαπλών εγγράφων αναγνώρισης για ένα συγκεκριμένο ιπποειδές κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας
6. Μη τήρηση των διαδικασιών αναγνώρισης ή καταχώρισης εισαγόμενων
ιπποειδών
7. Μη τήρηση αρχείου βεβαιώσεων και εγγράφων αναγνώρισης ιπποειδούς
μετά τον θάνατο ή την απώλειά του
8. Ανεπαρκής διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και εγγράφων αναγνώρισης ιπποειδούς μετά τον θάνατο ή την απώλειά του
9. Καθυστερημένη καταχώριση των προβλεπόμενων πληροφοριών στη
βάση δεδομένων του άρθρου 23

Αναφορά
Κατάταξη Διοικητικό
στην παρούσα μη συμμόρ- πρόστιμο
απόφαση
φωσης
(ευρώ)
Άρθρο 24

Παράβαση

10.000

Άρθρο 7

Παράβαση

7.000

Άρθρο 8

Παράβαση

5.000

Άρθρα 9, 14,
Παρατυπία
17, 18 και 22

-

Άρθρα 9 και
Παράβαση
12

5.000

Άρθρο 11

Παράβαση

Άρθρα 7 και
Παράβαση
21
Άρθρα 7 και
Παρατυπία
21
Άρθρο 23

Παρατυπία

3.000
3.000
-
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10. Διαγραφή πληροφοριών καταχωρισμένων στη βάση δεδομένων του
άρθρου 23 πριν την παρέλευση των προβλεπόμενων προθεσμιών
11. Έλλειψη ανταπόκρισης σε συστάσεις ελεγκτών ή/και στην ανάληψη διορθωτικών/βελτιωτικών ενεργειών

Άρθρο 23

Παρατυπία

______

Άρθρο 25

Παράβαση

2.000

Β. Μη συμμορφώσεις διενεργούντων την ενεργή σήμανση των ιπποειδών
α/α

1.
2.
3.
4.
5.

Περιγραφή μη συμμόρφωσης

Αναφορά
Κατάταξη Διοικητικό
στην παρούσα μη συμμόρ- πρόστιμο
απόφαση
φωσης
(ευρώ)

Επιμερισμός ευθύνης

Ο διενεργών τη σήμανση και
Διενέργεια ενεργούς σήμανσης ιπποειδούς
ο αιτών την έκδοση εγγράαπό μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο
φου αναγνώρισης
Εμφύτευση πομποδέκτη σε μη ενδεδειγμένο Ο διενεργών τη σήμανση
σημείο του ιπποειδούς
Συμπλήρωση και υπογραφή βεβαίωσης Ο διενεργών τη σήμανση
ταυτοποίησης από μη εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο
Δήλωση ψευδών ή ανακριβών πληροφοριών Ο διενεργών τη σήμανση
ή στοιχείων στη βεβαίωση ταυτοποίησης
Διενέργεια ενεργούς σήμανσης ιπποειδούς Ο διενεργών τη σήμανση και
χωρίς τη συμπλήρωση και υπογραφή της ο αιτών την έκδοση εγγράβεβαίωσης ταυτοποίησης
φου αναγνώρισης

Άρθρο 13

Παράβαση

5.000

Άρθρο 13

Παράβαση

500

Άρθρο 13

Παράβαση

5.000

Άρθρο 13

Παράβαση

3.000

Άρθρο 13

Παράβαση

2.000

Γ. Μη συμμορφώσεις κατόχων – ιδιοκτητών
α/α

Περιγραφή μη συμμόρφωσης

1. Η με κάθε τρόπο άρνηση, παρακώλυση ή κωλυσιεργία
κατά την άσκηση του ελέγχου και η μη παροχή ή παροχή ψευδών ή ελλιπών ή ανακριβών πληροφοριών
και στοιχείων.
2. Διαπίστωση μη αναγνωρισμένου ιπποειδούς ή μη
αναγνώριση ιπποειδούς εντός των προβλεπόμενων
προθεσμιών
3. Δήλωση ψευδών στοιχείων του κατόχου ή/και του
(των) ιδιοκτήτη (ιδιοκτητών) καταχωρισμένου ιπποειδούς
4. Δήλωση ψευδών στοιχείων του κατόχου ή/και του
(των) ιδιοκτήτη (ιδιοκτητών) ιπποειδούς αναπαραγωγής και εκτροφής
5. Κατοχή μη έγκυρου ή παραποιημένου εγγράφου αναγνώρισης καταχωρισμένου ιπποειδούς
6. Κατοχή μη έγκυρου ή παραποιημένου εγγράφου αναγνώρισης ιπποειδούς αναπαραγωγής και εκτροφής
7. Κατοχή πολλαπλών εγγράφων αναγνώρισης για συγκεκριμένο καταχωρισμένο ιπποειδές
8. Κατοχή πολλαπλών εγγράφων αναγνώρισης για συγκεκριμένο ιπποειδές αναπαραγωγής και εκτροφής
9. Κατοχή εισαγόμενου ιπποειδούς μη ορθώς αναγνωρισμένου ή μη καταχωρισμένου στη βάση δεδομενων
του άρθρου 23
10. Καθυστέρηση υποβολής αίτησης αναγνώρισης ή
καταχώρισης στη βάση δεδομένων του άρθρου 23
εισαγόμενου ιπποειδούς
11. Κατοχή αναγνωρισμένου ιπποειδούς που δεν έχει
καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων του άρθρου 23

Επιμερισμός
ευθύνης *

Κάτοχος

Αναφορά
στην παρούσα απόφαση
Άρθρο 24

Κατάταξη
Διοικητικό πρόμη συμμόρστιμο (ευρώ)
φωσης
Παράβαση

5.000

Κάτοχος ή ιδι- Άρθρα 6 και
Παράβαση
οκτήτης (1)
10

500
ανά ιπποειδές

Κάτοχος και
ιδιοκτήτης (2)

Άρθρο 9

Παράβαση

1.000

Κάτοχος και
ιδιοκτήτης (2)

Άρθρο 9

Παράβαση

700

Κάτοχος και
ιδιοκτήτης (2)
Κάτοχος και
ιδιοκτήτης (2)
Κάτοχος ή
ιδιοκτήτης (1)
Κάτοχος και
ιδιοκτήτης (2)

Άρθρα 9, 18,
19 και 21
Άρθρα 9, 18,
19 και 21
Άρθρα 6 και
12
Άρθρα 6 και
12

Κάτοχος και
ιδιοκτήτης (2)

Άρθρο 11

Παράβαση

1.500
ανά ιπποειδές

Κάτοχος και
ιδιοκτήτης (2)

Άρθρο 11

Παρατυπία

-

Κάτοχος και
ιδιοκτήτης (2)

Άρθρο 17

Παράβαση

1.000
ανά ιπποειδές

Παράβαση
Παράβαση
Παράβαση
Παράβαση

2.000
ανά έγγραφο
1.000
ανά έγγραφο
2.000
ανά ιπποειδές
1.000
ανά ιπποειδές
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12. Καθυστέρηση υποβολής αίτησης καταχώρισης ήδη Κάτοχος και
Άρθρο 17 Παρατυπία
αναγνωρισμένου ιπποειδούς
ιδιοκτήτης (2)
13. Παραποίηση βεβαίωσης ταυτοποίησης ιπποειδούς Κάτοχος ή ιδιΆρθρο 9
Παράβαση
οκτήτης (1)
14. Μετακίνηση καταχωρισμένου ιπποειδούς χωρίς έγΚάτοχος
Άρθρο 16 Παράβαση
γραφο αναγνώρισης ή προσωρινό έγγραφο
15. Μετακίνηση ιπποειδούς αναπαραγωγής και εκτροφής
Κάτοχος
Άρθρο 16 Παράβαση
χωρίς έγγραφο αναγνώρισης ή προσωρινό έγγραφο
16. Μη ενημέρωση αρμόδιας αρχής στην περίπτωση θα- Κάτοχος ή ιδιΆρθρο 21 Παράβαση
νάτου καταχωρισμένου ιπποειδούς
οκτήτης (1)
17. Μη ενημέρωση αρμόδιας αρχής στην περίπτωση θα- Κάτοχος και
Άρθρο 21 Παράβαση
νάτου ιπποειδούς αναπαραγωγής και εκτροφής
ιδιοκτήτης (2)
18. Καθυστέρηση επιστροφής εγγράφου αναγνώρισης Κάτοχος και
Άρθρο 21 Παράβαση
μετά τον θάνατο, την απώλεια ή την κλοπή ιπποειδούς ιδιοκτήτης (2)
19. Κατοχή εγγράφου αναγνώρισης ιπποειδούς που απε- Κάτοχος και
Άρθρο 21 Παράβαση
βίωσε, απωλέσθηκε ή κλάπηκε
ιδιοκτήτης (2)
20. Παραποίηση καταχωρήσεων στο Μέρος ΙΙ και ΙΙΙ του Κάτοχος και
Άρθρο 22 Παράβαση
Κεφαλαίου ΙI του εγγράφου αναγνώρισης
ιδιοκτήτης (2)
21. Μη υποβολή αίτησης έκδοσης αντιγράφου εγγράφου
Κάτοχος και Άρθρο 18 και
αναγνώρισης ή εγγράφου αναγνώρισης αντικατάσταΠαράβαση
ιδιοκτήτης (2)
19
σης καταχωρισμένου ιπποειδούς
22. Μη υποβολή αίτησης έκδοσης αντιγράφου εγγράφου
Κάτοχος και Άρθρο 18 και
Παράβαση
αναγνώρισης ή εγγράφου αναγνώρισης αντικατάσταιδιοκτήτης (2)
19
σης ιπποειδούς αναπαραγωγής και εκτροφής
23. Καθυστέρηση υποβολής αίτησης έκδοσης αντιγράΚάτοχος και Άρθρο 18 και
φου εγγράφου αναγνώρισης ή εγγράφου αναγνώριΠαρατυπία
ιδιοκτήτης (2)
19
σης αντικατάστασης
24. Μη δήλωση ή ψευδής δήλωση των μεταβολών που Κάτοχος και
Άρθρο 23 Παράβαση
αφορούν τις πληροφορίες της βάσης δεδομένων
ιδιοκτήτης (2)
25. Καθυστέρηση δήλωσης των μεταβολών που αφορούν Κάτοχος και
Άρθρο 23 Παρατυπία
τις πληροφορίες της βάσης δεδομένων
ιδιοκτήτης (2)
26. Έλλειψη ανταπόκρισης σε συστάσεις ελεγκτών ή/και Κάτοχος και
Άρθρο 25 Παράβαση
στην ανάληψη διορθωτικών/βελτιωτικών ενεργειών ιδιοκτήτης (2)
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2.000
ανά ιπποειδές
1.000
ανά μετακίνηση
500
ανά μετακίνηση
1.000
ανά ιπποειδές
500
ανά ιπποειδές
1.500
ανά ιπποειδές
3.000
ανά έγγραφο
1.000
ανά ιπποειδές
500
ανά ιπποειδές
1.500
1.000

(1) Σε εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 5
(2) Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης διαφέρει από τον κάτοχο και σε εφαρμογή του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 5.

3. Κατά τη διαπίστωση παρατυπιών στους διενεργούμενους ελέγχους των παρ. 1 και 2 του άρθρου 24, οι
διενεργούντες τον έλεγχο διατυπώνουν συστάσεις και
απαιτούν τη λήψη κατάλληλων διορθωτικών - βελτιωτικών μέτρων, εντός τασσόμενου χρονικού διαστήματος,
ώστε να εκλείψουν τα αίτια που τις προκάλεσαν. Στην
περίπτωση αυτή οι αρμόδιες για τη διενέργεια των αντίστοιχων ελέγχων υπηρεσίες παρακολουθούν τις διορθωτικές - βελτιωτικές ενέργειες του μη συμμορφούμενου
και εφόσον απαιτηθεί, προβαίνουν σε επανέλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή του. Εφόσον
μετά το τέλος της ανωτέρω διαδικασίας διαπιστώνεται
απροθυμία του μη συμμορφούμενου να ανταποκριθεί
στις συστάσεις ή/και στην ανάληψη διορθωτικών - βελτιωτικών ενεργειών, επιβάλλεται το διοικητικό πρόστιμο
που ορίζεται στον πίνακα της παρ. 2.
4. Κατά τη διαπίστωση παραβάσεων στους διενεργούμενους ελέγχους των παρ. 1 και 2 του άρθρου 24,
επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου,
αντίστοιχα προς το είδος της παράβασης, ορίζεται στον
πίνακα της παρ. 2. Σε περίπτωση διαπίστωσης περισ-

σότερων της μίας παραβάσεων κατά το διενεργούμενο
έλεγχο, στο υψηλότερο διοικητικό πρόστιμο προστίθενται το 50%, το 25%, το 15%, το 10% και το 5% του
αμέσως επόμενου, κατά σειρά φθίνοντος ύψους, μέχρι
το διπλάσιο του υψηλότερου προστίμου.
5. Τα διοικητικά πρόστιμα της παρ. 2:
(α) καθορίζονται στο διπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος σε περίπτωση υποτροπής ως προς την ίδια παράβαση στη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών
(β) επιμερίζονται ισομερώς στον κάτοχο και στον
ιδιοκτήτη ή στους ιδιοκτήτες του ιπποειδούς (εάν ο
ιδιοκτήτης διαφέρει από τον κάτοχο), καθώς και στον
διενεργούντα την ενεργή σήμανση ενός ιπποειδούς και
στον αιτούντα την έκδοση εγγράφου αναγνώρισης, στην
περίπτωση που αφορούν παραβάσεις που διαπιστώνονται κατά τους ελέγχους της παρ. 2 του άρθρου 24
σύμφωνα με τον πίνακα της παρ. 2.
6. Η απόφαση επιβολής των διοικητικών προστίμων
της παρ. 2 λαμβάνεται, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης των διενεργούντων τον έλεγχο:
(α) από τον Προϊστάμενο της Γεν. Δ/νσης Γεωργίας του
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ΥΠΑΑΤ, εάν αφορά μη συμμορφώσεις που διαπιστώνονται κατά τους ελέγχους της παρ. 1 του άρθρου 24 και
(β) από τους Προϊσταμένους των οικείων αρμόδιων
αρχών της παρ. 2 του άρθρου 3, εάν αφορά μη συμμορφώσεις που διαπιστώνονται κατά τους ελέγχους της παρ.
2 του άρθρου 24.
7. Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον της αρμόδιας αρχής που εξέδωσε την
απόφαση επιβολής των διοικητικών προστίμων της παρ.
2, εντός πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία επίδοσής
της σε αυτόν. Στην περίπτωση αυτή, ο κατά περίπτωση
Προϊστάμενος της παρ. 6, με απόφασή του, προβαίνει,
εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της
ένστασης, στη σύσταση, συγκρότηση και στον ορισμό
των μελών τριμελούς επιτροπής, αποτελούμενης από
υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών της οικείας αρμόδιας ελεγκτικής αρχής, εκ των οποίων, στην περίπτωση
διοικητικού προστίμου που επιβλήθηκε λόγω μη συμμόρφωσης κατά τους ελέγχους των παρ. 2 και 3 του άρθρου 24, τουλάχιστον ο ένας είναι κτηνίατρος και ο ένας
γεωπόνος, η οποία συνέρχεται εντός πέντε (5) εργάσιμων
ημερών και αποφαίνεται κατά πλειοψηφία επί της ένστασης, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν προσκομιζόμενα με
την ένσταση συμπληρωματικά στοιχεία. Η απόφαση της
επιτροπής επί της ένστασης καθίσταται οριστική μετά
από επικύρωσή της με απόφαση του κατά περίπτωση
Προϊσταμένου της παρ. 6 και επιδίδεται άμεσα στον ενδιαφερόμενο, με μέριμνα της οικείας αρμόδιας αρχής.
Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου κατά της
οποίας δεν ασκείται ένσταση, μετά την παρέλευση της
ανωτέρω προθεσμίας για υποβολή ένστασης, καθίσταται οριστική.
8. Τα διοικητικά πρόστιμα της παρ. 2:
(α) αποπληρώνονται και βεβαιώνονται ως έσοδα:
(αα) κατά 100% του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, όταν οι μη συμμορφώσεις διαπιστώνονται κατά τους
ελέγχους που διενεργούνται από υπαλλήλους της αρμόδιας αρχής της περίπτωσης (α) της παρ. 1 του άρθρου 3,
(αβ) κατά 50% του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας και κατά 50% των οικείων Περιφερειών, όταν οι μη
συμμορφώσεις διαπιστώνονται κατά τους ελέγχους που
διενεργούνται από υπαλλήλους των αρμοδίων αρχών
της παρ. 2 του άρθρου 3,
(β) εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) με τη σύνταξη χρηματικού
καταλόγου από τη βεβαιούσα αρχή και με αναφορά της
αρχής υπέρ της οποίας κατατίθενται και αποδίδονται
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
(γ) εκπίπτουν κατά τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας
τους εάν αποπληρωθούν εντός εξήντα (60) ημερών, από
την επίδοση της απόφασης επιβολής τους στον ενδιαφερόμενο.
Άρθρο 26
Παραρτήματα
Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται τα Παραρτήματα Α έως Ε, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτής και έχουν ως ακολούθως:
Παράρτημα Α: “Αίτηση απόδοσης αριθμού καταχώρισης εκμετάλλευσης”
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Παράρτημα Β: “Υπόδειγμα εγγράφου αναγνώρισης
ιπποειδούς”
Παράρτημα Γ: “Συμπληρωματικές απαιτήσεις για το
έγγραφο αναγνώρισης ιπποειδούς”
Παραρτημα Δ: “Αίτηση έκδοσης εγγράφου αναγνώρισης ιπποειδούς ”
Παράρτημα Ε: “Βεβαίωση ταυτοποίησης ιπποειδούς ”
Παράρτημα ΣΤ: “Αίτηση έκδοσης εγγράφου αναγνώρισης ή καταχώρισης υφιστάμενου εγγράφου
αναγνώρισης ιπποειδούς προέλευσης τρίτης χώρας”
Παράρτημα Ζ: “Προσωρινό έγγραφο”
Παραρτημα Η: “Αίτηση καταχώρισης υφιστάμενου εγγράφου αναγνώρισης ιπποειδούς προέλευσης
Ευρωπαϊκής Ένωσης ”
Παράρτημα Θ: “Γνωστοποίηση θανάτου ιπποειδούς”
Άρθρο 27
Μεταβατικές διατάξεις
1. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 2 του άρθρου 6, τα
ακόλουθα ιπποειδή θεωρείται ότι αναγνωρίζονται σύμφωνα με την παρούσα:
(α) ιπποειδή που γεννήθηκαν έως την 30ή Ιουνίου
2009 το αργότερο και ταυτοποιήθηκαν έως την εν λόγω
ημερομηνία σύμφωνα με τις αποφάσεις 93/623/ΕΟΚ ή
2000/68/ΕΚ, εφόσον τα έγγραφα αναγνώρισης που εκδόθηκαν για τα εν λόγω ιπποειδή:
(αα) καταχωρήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 1 του
κανονισμού (ΕΚ) 504/2008 της Επιτροπής έως την 31η
Δεκεμβρίου 2009 το αργότερο σε βάση δεδομένων της
εκδίδουσας αρχής και με την προϋπόθεση τήρησης της
προθεσμίας της παρ. 3,
(αβ) περιλαμβάνουν τμήμα που αντιστοιχεί στο κεφάλαιο IX του υποδείγματος εγγράφου αναγνώρισης που
ορίζεται στο παράρτημα της απόφασης 93/623/ΕΚ, και
το μέρος III-Α του εγγράφου αναγνώρισης συμπληρώνεται όταν εισάγονται πληροφορίες στο μέρος III-Β,
(β) ιπποειδή που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση
(α), αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ)
504/2008 της Επιτροπής έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 ή
τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/262 της Επιτροπής
έως την ημέρα έναρξης ισχύος της παρούσης, καταχωρήθηκαν σε βάση δεδομένων της εκδίδουσας αρχής έως
τις ανωτέρω προθεσμίες, αντίστοιχα, και με την προϋπόθεση τήρησης της προθεσμίας της παρ. 3.
2. Ιπποειδή που εισήχθησαν στην Ένωση από τρίτη
χώρα μετά τις 30 Ιουνίου 2009 ή γεννήθηκαν στην Ένωση
και τα οποία δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 1,
αναγνωρίζονται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την
έναρξη ισχύος της παρούσης, σύμφωνα με το άρθρο 18
ή 19 αυτής, ανάλογα με τις πληροφορίες αναγνώρισής
τους οι οποίες είναι διαθέσιμες και ταξινομούνται στο
μέρος II του κεφαλαίου ΙΙ του αντιγράφου του εγγράφου αναγνώρισης ως ιπποειδή που δεν προορίζονται
για σφαγή για ανθρώπινη κατανάλωση.
3. Τα έγγραφα αναγνώρισης όλων των εν ζωή ιπποειδών που διατηρούνται στην Ελλάδα και εμπίπτουν στις
περιπτώσεις της παρ. 1 καταχωρούνται στη βάση δεδομένων του άρθρου 23 εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών
από την έναρξη ισχύος της παρούσης.
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ȡʍȡȔįȖıȖįțȬȟıĳįțșįȜȢȔȖıțįĳȧȟİșȝȡȤȞȒȟȧȟĲĳșȟʍįȢȡȫĲįįȔĳșĲș
ĲĳȡțȥıȔȧȟ

ǹĭȂ

ȉĳȡțȥıȔįıȜȞıĳȑȝȝıȤĲșȣ

ǻȚİȪșȣȞıȘțĮĲȠȚțȓĮȢ

ȆİȡȚĳİȡİȚĮțȒǼȞȩĲȘĲĮ
ǻȒȝȠȢ

ǹǻȉȒǹǻ
ǻȘȝȠĲȚțȒǼȞȩĲȘĲĮ
ȉȘȜȑĳȦȞȠ ıĲĮșİȡȩțȚȞȘĲȩ 
īİȦȖȡĮĳȚțȩȝȒțȠȢ
ǻȚİȪșȣȞıȘȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ
ĲĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ

īİȦȖȡĮĳȚțȩʌȜȐĲȠȢ
ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚİȐȞĲĮȚʌʌȠİȚįȒȝİĲĮțȚȞȠȪȞĲĮȚİʌȠȤȚĮțȐıİșİȡȚȞȩ
ȕȠıțȩĲȠʌȠ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮȣʌȠȕȠȜȒȢ«««««««««««

īİȦȖȡĮĳȚțȩȝȒțȠȢȕȠıțȩĲȠʌȠȣ
īİȦȖȡĮĳȚțȩʌȜȐĲȠȢȕȠıțȩĲȠʌȠȣ

ȅǾǹȚĲȫȞȠȪıĮ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠȠȜȠȖȡȐĳȦȢțĮȚȣʌȠȖȡĮĳȒ 

ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚĮʌȩĲȘȞȣʌȘȡİıȓĮ 
ıĲȠȚȤİȓĮȊʌȘȡİıȓĮȢ 

ǻǽǻǺȀȎȉǿȁǺȊǺȌȎȈǿȉǿȉ
ȉııȜĳȒȝıĲșĳșȣįȢțȚ«««««««««įȔĳșĲșȣȖıȖįțȬȟıĳįțșįʍȪİȡĲșĳȡȤįȢțȚȞȡȫȜįĳįȥȬȢțĲșȣ
««««««ĲĳȡȞșĳȢȬȡıȜȞıĳįȝȝıȫĲıȧȟțʍʍȡıțİȬȟ
ǹȞĲȓȖȡĮĳȠĲȘȢʌĮȡȠȪıĮȢĳȣȜȐııİĲĮȚȝİİȣșȪȞȘĲȠȣȣʌİȣșȪȞȠȣĲȘȢİțȝİĲȐȜȜİȣıȘȢțĮȚİʌȚįİȚțȞȪİĲĮȚȩʌȠĲİĮȣĲȩȗȘĲİȓĲĮȚ
țĮĲȐĲȠȣȢİʌȓıȘȝȠȣȢİȜȑȖȤȠȣȢʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚĮʌȩĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȘȢİșȞȚțȒȢțĮȚİȞȦıȚĮțȒȢȞȠȝȠșİıȓĮȢ
ȅȆȇȅȎȈȉǹȂǼȃȅȈ
1
2

ǹȡȚșȝȩȢǻİȜĲȓȠȣȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢȒǹȡȚșȝȩȢǻȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ įȚĮȖȡȐĳİĲĮȚĮȞȐȜȠȖĮ 
ǼȐȞİȓȞĮȚįȚĮșȑıȚȝȘ

ȁȠȖȩĲȣʌȠİțįȓįȠȣıĮȢĮȡȤȒȢ











ǺȢțȚȞȪȣǼțįȖįĳșȢȔȡȤ



3DVVSRUW1R3DVVHSRUW1R 

ȈĳȡĮȖȓįĮİțįȓįȠȣıĮȢĮȡȤȒȢ



8(/1ǼțįȓįȠȣıĮȢǹȡȤȒȢ




6WDPSRIWKHLVVXLQJERG\
8(/1RI,VVXLQJ%RG\



&DFKHWGHO¶RUJDQLVPHpPHWWHXU
8(/1GH2UJDQLVPHpPHWWHXU 
ǿȞıȢȡȞșȟȔįȒȜİȡĲșȣ



«««««««««««««
'DWHRILVVXH'DWHG¶HPLVVLRQ  




ȉȠʌĮȡȩȞįİȞıȣȞȚıĲȐĲȓĲȜȠȚįȚȠțĲȘıȓĮȢĲȠȣȚʌʌȠİȚįȠȪȢ 'RQRWVHUYHDVSURRIRIRZQHUVKLS1HVHUWSDVGHSUHYXHGHSURSULpWp 






(TXLQH,GHQWLILFDWLRQGRFXPHQW²3DVVSRUW

'RFXPHQWG·,GHQWLIFDWLRQGHVeTXLGpV3DVVHSRUW

ǽĬĬȈǺĮȆǺȄǺĬȄȎȈȀȉǿȉȀȇȇȆǽȀǼȆȋȉǼȀǺǻǺȊǿȈȀȆ
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ȇǺȈǺȈȊǿȃǺ%
³ȊʌȩįİȚȖȝĮİȖȖȡȐĳȠȣĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢȚʌʌȠİȚįȠȪȢ´
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1RP 

&RRUGRQQpHVGHO¶RUJDQLVPHpPHWWHXU
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'HWDLOVRIWKHLVVXLQJERG\

ȊȃǿȃǺĬǽȄȀȁȎȄȇȂǿȈȆĮȆȈȀȎȄ


ȉĳȡțȥıȔįıȜİȔİȡȤĲįȣįȢȥȓȣ

İʌȦȞȣȝȓĮ 
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,7KHLGHQWLILFDWLRQGRFXPHQWPXVWFRQWDLQWKHIROORZLQJLQIRUPDWLRQ
6HFWLRQ,³,GHQWLILFDWLRQ
7KHHTXLQHDQLPDOVKDOOEHLGHQWLILHGE\WKHLVVXLQJERG\7KHXQLTXHOLIH
QXPEHUVKDOOFOHDUO\LGHQWLI\WKHHTXLQHDQLPDODQGWKHLVVXLQJERG\ZKLFK
LVVXHGWKHLGHQWLILFDWLRQGRFXPHQWDQGVKDOOEHFRPSDWLEOHZLWKWKHXQLYHUVDO
HTXLQHOLIHQXPEHU 8(/1 
,QWKHQDUUDWLYHLQ3DUW$RI6HFWLRQ,LQSDUWLFXODULQSRLQWWKHUHRI
DEEUHYLDWLRQVPXVWEHDYRLGHGZKHUHSRVVLEOH,QSRLQWRI3DUW$RI
6HFWLRQ,WKHVSDFHPXVWEHSURYLGHGIRUDWOHDVWGLJLWVRIWKHWUDQVSRQGHU
FRGH
,Q3DUW%RI6HFWLRQ,WKHRXWOLQHGLDJUDPVKDOOEHFRPSOHWHGXVLQJUHGEDOO
SRLQWLQNIRUPDUNVDQGEODFNEDOOSRLQWLQNIRUZKRUOVRUE\XVHRIWKHVH
FRORXUVUHVSHFWLYHO\LIFRPSOHWHGHOHFWURQLFDOO\WDNLQJLQWRDFFRXQWWKH
JXLGHOLQHVSURYLGHGIRUE\WKH:RUOG(TXHVWULDQ)HGHUDWLRQ )(, RUWKH
:HDWKHUE\V
3DUW&RI6HFWLRQ,PXVWEHXVHGWRUHFRUGPRGLILFDWLRQVWRLGHQWLILFDWLRQ
GHWDLOV
6HFWLRQ,,³$GPLQLVWUDWLRQRIYHWHULQDU\PHGLFLQDOSURGXFWV
3DUWV,DQG,,RU3DUW,,,RIWKLV6HFWLRQPXVWEHGXO\FRPSOHWHGLQDFFRUGDQFH
ZLWKWKHLQVWUXFWLRQVVHWRXWLQWKLV6HFWLRQ
6HFWLRQ,,,³9DOLGLW\RIGRFXPHQWIRUPRYHPHQWRIHTXLGDH
,QYDOLGDWLRQRUUHYDOLGDWLRQRIWKHLQGHQWLILFDWLRQGRFXPHQWLQDFFRUGDQFHZLWK
WKHVHFRQGVXESDUDJUDSKRI$UWLFOH  D RI'LUHFWLYH(&PXVWEH
LQGLFDWHG
6HFWLRQ,9³2ZQHU
7KHQDPHRIWKHRZQHURULWVDJHQWRUUHSUHVHQWDWLYHPXVWEHVWDWHGZKHUH
UHTXLUHGE\WKHLVVXLQJERG\
6HFWLRQ9³&HUWLILFDWHRIRUJLQ
,QWKHFDVHRIHTXLGDHHQWHUHGRUUHJLVWHUHGDQGHOLJLEOHIRUHQWU\LQD
VWXGERRNPDLQWDLQHGE\DQDSSURYHGRUUHFRJQLVHGEUHHGLQJRUJDQLVDWLRQ
WKHLGHQWLILFDWLRQGRFXPHQWVKDOOFRQWDLQWKHSHGLJUHHDQGWKHVWXGERRNFODVV
LQZKLFKWKHHTXLQHDQLPDOLVHQWHUHGLQDFFRUGDQFHZLWKWKHUXOHVRIWKH
DSSURYHGRUUHFRJQLVHGEUHHGLQJRUJDQLVDWLRQLVVXLQJWKHLGHQWLILFDWLRQ
GRFXPHQW
6HFWLRQ9,³5HFRUGLQJRILGHQWLW\FKHFNV
:KHQHYHUODZVDQGUHJXODWLRQVUHTXLUHWRFRQGXFWFKHFNVRQWKHLGHQWLW\RI
WKHHTXLQHDQLPDOWKRVHFKHFNVVKRXOGEHUHFRUGHGE\WKHFRPSHWHQW
DXWKRULW\RQEHKDOIRIWKHLVVXLQJERG\RUE\WKHRUJDQLVDWLRQZKLFK
PDQDJHVUHJLVWHUHGKRUVHVIRUFRPSHWLWLRQVRUUDFHV
6HFWLRQ9,,³5HFRUGRIYDFFLQDWLRQDJDLQVWHTXLQHLQIOXHQ]D


*HQHUDOLQIRUPDWLRQ





,ȉȠȑȖȖȡĮĳȠĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢʌȡȑʌİȚȞĮʌİȡȚȑȤİȚĲȚȢĮțȩȜȠȣșİȢʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ
ȁıĴȑȝįțȡ,³ǺȟįȗȟȬȢțĲșĳȡȤțʍʍȡıțİȡȫȣ
ȉȠȚʌʌȠİȚįȑȢĮȞĮȖȞȦȡȓȗİĲĮȚĮʌȩĲȘȞİțįȓįȠȣıĮĮȡȤȒȅȝȠȞĮįȚțȩȢȚıȩȕȚȠȢ
ĮȡȚșȝȩȢʌȡȑʌİȚȞĮʌȡȠıįȚȠȡȓȗİȚȝİıĮĳȒȞİȚĮĲȠȚʌʌȠİȚįȑȢțĮȚĲȘȞİțįȓįȠȣıĮĮȡȤȒ
ʌȠȣİȟȑįȦıİĲȠȑȖȖȡĮĳȠĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢțĮȚȞĮİȓȞĮȚıȣȝȕĮĲȩȢȝİĲȠȞʌĮȖțȩıȝȚȠ
ȚıȩȕȚȠĮȡȚșȝȩȚʌʌȠİȚįȠȪȢ 8(/1 
ȈĲȘȞĮȞĮȜȣĲȚțȒʌİȡȚȖȡĮĳȒĲȠȣȝȑȡȠȣȢǹĲȠȣțİĳĮȜĮȓȠȣǿȚįȓȦȢıĲȠıȘȝİȓȠ
ʌȡȑʌİȚȞĮĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚȠȚıȣȞĲȠȝȠȖȡĮĳȓİȢȩʌȠȣİȓȞĮȚįȣȞĮĲȩȞȈĲȠıȘȝİȓȠĲȠȣ
ȝȑȡȠȣȢǹĲȠȣțİĳĮȜĮȓȠȣ,ʌȡȑʌİȚȞĮʌȡȠȕȜİĳșİȓȤȫȡȠȢȖȚĮĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞȥȘĳȓĮ
ĲȠȣțȦįȚțȠȪĲȠȣʌȠȝʌȠįȑțĲȘ
ȈĲȠȝȑȡȠȢǺĲȠȣțİĳĮȜĮȓȠȣǿȘıȤȘȝĮĲȚțȒʌĮȡȐıĲĮıȘıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚȝİĲȘȤȡȒıȘ
ıĲȣȜȩįȚĮȡțİȓĮȢțȩțțȚȞȠȣȤȡȫȝĮĲȠȢȖȚĮıȘȝȐįȚĮțĮȚıĲȣȜȩįȚĮȡțİȓĮȢȝĮȪȡȠȣ
ȤȡȫȝĮĲȠȢȖȚĮĲȚȢıʌİȓȡİȢ ZKRUOV ȒȝİȤȡȒıȘĲȦȞĮȞĲȓıĲȠȚȤȦȞȤȡȦȝȐĲȦȞıİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘȘȜİțĲȡȠȞȚțȒȢıȣȝʌȜȒȡȦıȘȢȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢȣʌȩȥȘĲȚȢțĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚİȢ
ȖȡĮȝȝȑȢʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚĮʌȩĲȘǻȚİșȞȒȅȝȠıʌȠȞįȓĮǿʌʌĮıȓĮȢ )(, ȒĲȘȞ
:HDWKHUE\V
ȉȠȝȑȡȠȢīĲȠȣțİĳĮȜĮȓȠȣǿʌȡȑʌİȚȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚȖȚĮĲȘȞțĮĲĮȖȡĮĳȒ
ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȦȞĲȦȞıĲȠȚȤİȓȦȞĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ
ȁıĴȑȝįțȡ,,³ȌȡȢȓȗșĲșȜĳșȟțįĳȢțȜȬȟĴįȢȞįȜıȤĳțȜȬȟʍȢȡȨȪȟĳȧȟ
ȉĮȝȑȡȘ,țĮȚ,,ȒĲȠȝȑȡȠȢ,,,ĲȠȣțİĳĮȜĮȓȠȣĮȣĲȠȪʌȡȑʌİȚȞĮıȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ
įİȩȞĲȦȢıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢȠįȘȖȓİȢʌȠȣĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚıĲȠİȞȜȩȖȦțİĳȐȜĮȚȠ
ȁıĴȑȝįțȡ,,,³ȀĲȥȫȣĳȡȤıȗȗȢȑĴȡȤȗțįĲȜȡʍȡȫȣȞıĳįȜȔȟșĲșȣ
ǾĮțȪȡȦıȘȒȘİʌĮȞĮĳȠȡȐĲȘȢȚıȤȪȠȢĲȠȣİȖȖȡȐĳȠȣĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠ
įİȪĲİȡȠİįȐĳȚȠĲȠȣȐȡșȡȠȣʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢıĲȠȚȤİȓȠĮ ĲȘȢȠįȘȖȓĮȢǼȀ
ʌȡȑʌİȚȞĮĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ
ȁıĴȑȝįțȡ,9³ȀİțȡȜĳȓĳșȣ
ȉȠȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠĲȠȣȚįȚȠțĲȒĲȘȒĲȠȣĮȞĲȚʌȡȠıȫʌȠȣȒİțʌȡȠıȫʌȠȣĲȠȣʌȡȑʌİȚ
ȞĮĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚȩʌȠȣĮʌĮȚĲİȓĲĮȚĮʌȩĲȘȞİțįȓįȠȣıĮĮȡȤȒ
ȁıĴȑȝįțȡ9³ȇțĲĳȡʍȡțșĳțȜȪȜįĳįȗȧȗȓȣ
ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘȚʌʌȠİȚįȫȞʌȠȣȑȤȠȣȞİȖȖȡĮĳİȓȒțĮĲĮȤȦȡȘșİȓțĮȚİȓȞĮȚİʌȚȜȑȟȚȝĮ
ȖȚĮİȖȖȡĮĳȒıİȖİȞİĮȜȠȖȚțȩȕȚȕȜȓȠʌȠȣĲȘȡİȓĲĮȚĮʌȩİȖțİțȡȚȝȑȞȠȒĮȞĮȖȞȦȡȚıȝȑȞȠ
ȠȡȖĮȞȚıȝȩİțĲȡȠĳȒȢĲȠȑȖȖȡĮĳȠĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚĲȘȖİȞİĮȜȠȖȓĮțĮȚĲȘȞ
țȜȐıȘĲȠȣȖİȞİĮȜȠȖȚțȠȪȕȚȕȜȓȠȣıĲȘȞȠʌȠȓĮİȞĲȐııİĲĮȚĲȠȚʌʌȠİȚįȑȢıȪȝĳȦȞĮȝİ
ĲȠȣȢțĮȞȩȞİȢĲȠȣİȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȒĮȞĮȖȞȦȡȚıȝȑȞȠȣȠȡȖĮȞȚıȝȠȪİțĲȡȠĳȒȢʌȠȣ
İțįȓįİȚĲȠȑȖȖȡĮĳȠĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ
ȁıĴȑȝįțȡ9,³ȁįĳįȥȬȢțĲșĳȧȟıȝȒȗȥȧȟĳįȤĳȪĳșĳįȣ
ȀȐșİĳȠȡȐʌȠȣȠȚȞȩȝȠȚțĮȚȠȚțĮȞȠȞȚıȝȠȓĮʌĮȚĲȠȪȞĲȘįȚİȟĮȖȦȖȒİȜȑȖȤȦȞȩıȠȞ
ĮĳȠȡȐĲȘȞĲĮȣĲȩĲȘĲĮĲȠȣȚʌʌȠİȚįȠȪȢȠȚȑȜİȖȤȠȚĮȣĲȠȓʌȡȑʌİȚȞĮțĮĲĮȤȦȡȠȪȞĲĮȚ
ĮʌȩĲȘȞĮȡȝȩįȚĮĮȡȤȒȖȚĮȜȠȖĮȡȚĮıȝȩĲȘȢİțįȓįȠȣıĮȢĮȡȤȒȢȒĮʌȩĲȠȞ
ȠȡȖĮȞȚıȝȩȠȠʌȠȓȠȢįȚĮȤİȚȡȓȗİĲĮȚțĮĲĮȤȦȡȚıȝȑȞĮȐȜȠȖĮȖȚĮȚʌʌȚțȠȪȢĮȖȫȞİȢȒ


ĬıȟțȜȒȣȡİșȗȔıȣ









,/HGRFXPHQWG LGHQWLILFDWLRQGRLWFRQWHQLUOHVUHQVHLJQHPHQWVVXLYDQWV
6HFWLRQ,³,GHQWLILFDWLRQ
/ pTXLGpGRLWrWUHLGHQWLILpSDUO RUJDQLVPHpPHWWHXU/HQXPpURXQLTXH
G LGHQWLILFDWLRQYDODEOHjYLHGRLWSHUPHWWUHG LGHQWLILHUFODLUHPHQWO pTXLGp
DLQVLTXHO RUJDQLVPHpPHWWHXUGXGRFXPHQWG LGHQWLILFDWLRQHWGRLWrWUH
FRPSDWLEOHDYHFOHV\VWqPH8(/1
'DQVOHVLJQDOHPHQWILJXUDQWjODVHFWLRQ,SDUWLH$QRWDPPHQWDXSRLQW
O XWLOLVDWLRQG DEEUpYLDWLRQVGRLWrWUHpYLWpHDXWDQWTXHSRVVLEOH¬ODVHFWLRQ
,SDUWLH$SRLQWXQFKDPSGRLWrWUHSUpYXSRXULQVpUHUDXPRLQVTXLQ]H
FKLIIUHVGXFRGHWUDQVPLVSDUOHWUDQVSRQGHXU
¬ODVHFWLRQ,SDUWLH%OHVLJQDOHPHQWJUDSKLTXHGRLWrWUHHIIHFWXpjO DLGH
G XQVW\ORjELOOHjHQFUHURXJHSRXUOHVPDUTXHVHWG XQVW\ORjELOOHj
HQFUHQRLUHSRXUOHVpSLVRXjO DLGHGHFHVPrPHVFRXOHXUV
UHVSHFWLYHPHQWV LOHVWHIIHFWXpSDUYRLHpOHFWURQLTXHVHORQOHVOLJQHV
GLUHFWULFHVIRXUQLHVSDUOD)pGpUDWLRQpTXHVWUHLQWHUQDWLRQDOH )(, RXSDU
:HDWKHUE\V
/DVHFWLRQ,SDUWLH&GRLWVHUYLUjHQUHJLVWUHUWRXWHPRGLILFDWLRQGHV
GRQQpHVG LGHQWLILFDWLRQ
6HFWLRQ,,³$GPLQLVWUDWLRQGHPpGLFDPHQWVYpWpULQDLUHV
/HVSDUWLHV,HW,,RXODSDUWLH,,,GHFHWWHVHFWLRQGRLYHQWrWUHGPHQW
FRPSOpWpHVVXLYDQWOHVLQVWUXFWLRQVpWDEOLHVGDQVFHWWHVHFWLRQ
6HFWLRQ,,,³9DOLGLWpGHVGRFXPHQWVSRXUOHVPRXYHPHQWV
G pTXLGpV
/HVVXVSHQVLRQVRXUpWDEOLVVHPHQWVGHODYDOLGLWpGXGRFXPHQW
FRQIRUPpPHQWjO DUWLFOHSDUDJUDSKHSRLQWD GHX[LqPHDOLQpDGHOD
GLUHFWLYH&(GRLYHQWrWUHFRQVLJQpV
6HFWLRQ,9³3URSULpWDLUH
/HQRPGXSURSULpWDLUHRXFHOXLGHVRQDJHQWRXUHSUpVHQWDQWGRLWrWUH
PHQWLRQQpVLO RUJDQLVPHpPHWWHXUOHUHTXLHUW
6HFWLRQ9³&HUWLILFDWG RULJLQH
6LO pTXLGpHVWLQVFULWRXHQUHJLVWUpHWVXVFHSWLEOHG rWUHLQVFULWGDQVXQ
OLYUHJpQpDORJLTXHWHQXSDUXQHRUJDQLVDWLRQG pOHYDJHDJUppHRX
UHFRQQXHOHGRFXPHQWG LGHQWLILFDWLRQGRLWLQGLTXHUOHSHGLJUHHGHO pTXLGp
DLQVLTXHODFODVVHGXOLYUHJpQpDORJLTXHGDQVODTXHOOHFHOXLFLHVWLQVFULW
FRQIRUPpPHQWDX[UqJOHVGHO RUJDQLVDWLRQG pOHYDJHDJUppHRXUHFRQQXH
GpOLYUDQWOHGRFXPHQWG LGHQWLILFDWLRQ
6HFWLRQ9,³(QUHJLVWUHPHQWGHVFRQWU{OHVG LGHQWLWp
¬FKDTXHIRLVTXHOHVORLVHWUqJOHPHQWVO H[LJHQWO LGHQWLWpGHO pTXLGpGRLW
IDLUHO REMHWGHFRQWU{OHVHQUHJLVWUpVSDUO DXWRULWpFRPSpWHQWHDXQRPGH
O RUJDQLVPHpPHWWHXURXSDUO RUJDQLVDWLRQJpUDQWGHVFKHYDX[HQYXHGH


,QIRUPDWLRQVJHQHUDOV
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$OOHTXLQHLQIOXHQ]DYDFFLQDWLRQVLQFOXGLQJE\XVHRIFRPELQHGYDFFLQHV
PXVWEHUHFRUGHGLQ6HFWLRQ9,,7KHLQIRUPDWLRQPD\WDNHWKHIRUPRID
VWLFNHU
6HFWLRQ9,,,³5HFRUGRIYDFFLQDWLRQDJDLQVWRWKHUGLVHDVHV
$OOYDFFLQDWLRQVRWKHUWKDQWKRVHDJDLQVWHTXLQHLQIOXHQ]DPXVWEHUHFRUGHG
LQ6HFWLRQ9,,,7KHLQIRUPDWLRQPD\WDNHWKHIRUPRIDVWLFNHU
6HFWLRQ,;³/DERUDWRU\KHDOWKWHVWV
7KHUHVXOWVRIDOOWHVWVFDUULHGRXWWRGHWHFWWUDQVPLVVLEOHGLVHDVHVPXVWEH
UHFRUGHG

,,7KHLGHQWLILFDWLRQGRFXPHQWPD\FRQWDLQWKHIROORZLQJLQIRUPDWLRQ
6HFWLRQ;³%DVLFKHDOWKFRQGLWLRQV PDQGDWRU\IRUUHJLVWHUHG
HTXLGDH 
7KHVHFRQGLWLRQVVKDOODSSO\RQO\IRUPRYHPHQWRIUHJLVWHUHGHTXLGDHRQWKH
WHUULWRU\RID0HPEHU6WDWH
6HFWLRQ;,³&KHVWQXWV
7KLVVHFWLRQVKDOOEHUHTXLUHGIRUFRPSOLDQFHZLWKWKHPRGHORIWKH
LGHQWLILFDWLRQGRFXPHQWRIWKH:RUOG(TXHVWULDQ)HGHUDWLRQ )(, 

,,,([FHSWZKHUHLWLVGHVWUR\HGXQGHURIILFLDOVXSHUYLVLRQDWWKH
VODXJKWHUKRXVHWKHLGHQWLILFDWLRQGRFXPHQWPXVWEHUHWXUQHGWRWKHLVVXLQJ
ERG\DIWHUWKHDQLPDOKDVGLHGKDGWREHGHVWUR\HGZDVORVWRUVWROHQRU
ZDVVODXJKWHUHGIRUGLVHDVHFRQWUROSXUSRVHV





ȚʌʌȠįȡȠȝȓİȢ
ȁıĴȑȝįțȡ9,,³ȃșĳȢȬȡıȞȖȡȝțįĲȞȬȟȜįĳȑĳșȣȗȢȔʍșȣĳȧȟțʍʍȡıțİȬȟ
ǵȜȠȚȠȚİȝȕȠȜȚĮıȝȠȓțĮĲȐĲȘȢȖȡȓʌȘȢĲȦȞȚʌʌȠįİȚįȫȞıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢĲȘȢ
ȤȡȒıȘȢıȣȞįȣĮıĲȚțȫȞİȝȕȠȜȓȦȞʌȡȑʌİȚȞĮțĮĲĮȤȦȡȠȪȞĲĮȚıĲȠțİĳȐȜĮȚȠ9,,ȅȚ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢİȓȞĮȚįȣȞĮĲȩȞȞĮȑȤȠȣȞĲȘȝȠȡĳȒĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȠȣ
ȁıĴȑȝįțȡ9,,,³ȃșĳȢȬȡıȞȖȡȝțįĲȞȬȟȜįĳȑȑȝȝȧȟįĲȚıȟıțȬȟ
ǵȜȠȚȠȚȐȜȜȠȚİȝȕȠȜȚĮıȝȠȓİțĲȩȢİțİȓȞȦȞțĮĲȐĲȘȢȖȡȓʌȘȢĲȦȞȚʌʌȠİȚįȫȞʌȡȑʌİȚ
ȞĮțĮĲĮȤȦȡȠȪȞĲĮȚıĲȠțİĳȐȜĮȚȠ9,,,ȅȚʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢİȓȞĮȚįȣȞĮĲȩȞȞĮȑȤȠȣȞĲȘ
ȝȠȡĳȒĮȣĲȠțȩȜȜȘĲȠȣ
ȁıĴȑȝįțȡ,;³ȋȗıțȡȟȡȞțȜȡȔȒȝıȗȥȡțʍȡȤİțıȠȑȗȡȟĳįțįʍȪıȢȗįĲĳȓȢțį
ȆȡȑʌİȚȞĮțĮĲĮȤȦȡȠȪȞĲĮȚĲĮĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮȩȜȦȞĲȦȞİȜȑȖȤȦȞʌȠȣįȚİȟȐȖȠȞĲĮȚȖȚĮ
ĲȘȞĮȞȓȤȞİȣıȘȝİĲĮįȠĲȚțȫȞĮıșİȞİȚȫȞ

,,ȉȠȑȖȖȡĮĳȠĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢȝʌȠȡİȓȞĮʌİȡȚȑȤİȚĲȚȢĮțȩȜȠȣșİȢʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ
ȁıĴȑȝįțȡ;³ǻįĲțȜȒȣʍȢȡȩʍȡȚȒĲıțȣȤȗıȔįȣ ȤʍȡȥȢıȧĳțȜȒȣȗțįĳį
ȜįĳįȥȧȢțĲȞȒȟįțʍʍȡıțİȓ 
ȅȚİȞȜȩȖȦʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢȚıȤȪȠȣȞȝȩȞȠȖȚĮȝİĲĮțȓȞȘıȘĲȦȞțĮĲĮȤȦȡȚıȝȑȞȦȞ
ȚʌʌȠİȚįȫȞıĲȘȞİʌȚțȡȐĲİȚĮİȞȩȢțȡȐĲȠȣȢȝȑȜȠȣȢ
ȁıĴȑȝįțȡ;,³Ȋȫȝȡț &KHVWQXWV ȉȠțİĳȐȜĮȚȠĮȣĲȩĮʌĮȚĲİȓĲĮȚȖȚĮĲȘ
ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȝİĲȠȣʌȩįİȚȖȝĮĲȠȣİȖȖȡȐĳȠȣĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢĲȘȢǻȚİșȞȠȪȢ
ȅȝȠıʌȠȞįȓĮȢǿʌʌĮıȓĮȢ )(, 

,,,ǼțĲȩȢĮʌȩĲȚȢʌİȡȚʌĲȫıİȚȢʌȠȣțĮĲĮıĲȡȑĳİĲĮȚȣʌȩİʌȓıȘȝȘİʌȠʌĲİȓĮıİ
țȡȐĲȠȢȝȑȜȠȢʌȠȣİʌȚĲȡȑʌİĲĮȚȘıĳĮȖȒĲȠȑȖȖȡĮĳȠĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢʌȡȑʌİȚȞĮ
İʌȚıĲȡĮĳİȓıĲȘȞİțįȓįȠȣıĮĮȡȤȒĮĳȠȪĲȠȗȫȠʌİșȐȞİȚȑʌȡİʌİȞĮțĮĲĮıĲȡĮĳİȓ
ȑȤİȚȤĮșİȓȒțȜĮʌİȓȒșĮȞĮĲȦșİȓȖȚĮıțȠʌȠȪȢțĮĲĮʌȠȜȑȝȘıȘȢȞȩıȠȣ
ODFRPSpWLWLRQRXGHVFRXUVHV
6HFWLRQ9,,³(QUHJLVWUHPHQWGHVYDFFLQDWLRQVFRQWUHODJULSSH
pTXLQH
7RXWHVOHVYDFFLQDWLRQVFRQWUHODJULSSHpTXLQH\FRPSULVSDU
DGPLQLVWUDWLRQGHYDFFLQVFRPELQpVGRLYHQWrWUHHQUHJLVWUpHVjODVHFWLRQ
9,,&HVLQIRUPDWLRQVSHXYHQWrWUHIRXUQLHVPR\HQQDQWO DSSRVLWLRQG XQ
DXWRFROODQW
6HFWLRQ9,,,³(QUHJLVWUHPHQWGHVYDFFLQDWLRQVDXWUHVTXHOHV
YDFFLQDWLRQVFRQWUHODJULSSHpTXLQH
7RXWHVOHVYDFFLQDWLRQVDXWUHVTXHOHVYDFFLQDWLRQVFRQWUHODJULSSH
pTXLQHGRLYHQWrWUHHQUHJLVWUpHVjODVHFWLRQ9,,,&HVLQIRUPDWLRQV
SHXYHQWrWUHIRXUQLHVPR\HQQDQWO DSSRVLWLRQG XQDXWRFROODQW
6HFWLRQ,;³([DPHQVGHODERUDWRLUH/HVUpVXOWDWVGHWRXVOHV
H[DPHQVSUDWLTXpVSRXUGpFHOHUXQHPDODGLHWUDQVPLVVLEOHGRLYHQWrWUH
FRQVLJQpV

,,/HGRFXPHQWG LGHQWLILFDWLRQSHXWFRQWHQLUOHVUHQVHLJQHPHQWVVXLYDQWV
6HFWLRQ;³&RQGLWLRQVVDQLWDLUHVGHEDVH REOLJDWRLUHSRXUOHV
pTXLGpVHQUHJLVWUpV 
&HVFRQGLWLRQVQHV DSSOLTXHQWTX DX[PRXYHPHQWVG pTXLGpVHQUHJLVWUpV
TXLRQWOLHXVXUOHWHUULWRLUHG XQPrPHeWDWPHPEUH
6HFWLRQ;,³&KkWDLJQHV
&HWWHVHFWLRQHVWQpFHVVDLUHDXUHVSHFWGXPRGqOHGHGRFXPHQW
G LGHQWLILFDWLRQGHOD)pGpUDWLRQpTXHVWUHLQWHUQDWLRQDOH )(, 

,,,6DXIV LOHVWGpWUXLWVRXVVXUYHLOODQFHRIILFLHOOHjO DEDWWRLUOHGRFXPHQW
G LGHQWLILFDWLRQGRLWrWUHUHVWLWXpjO RUJDQLVPHpPHWWHXUHQFDVGHPRUW
G pOLPLQDWLRQGHSHUWHRXGHYROGHO DQLPDORXVLFHOXLFLHVWDEDWWXjGHV
ILQVGHOXWWHFRQWUHOHVPDODGLHV

Τεύχος B’ 903/09.03.2021

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

10765

6SHFLHV(VSqFH 
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ȉșȞȑİțį
0DUNLQJV0DUTXHV


ȌȢȧȞįĳțĲȞȪȣĳȢțȥȬȞįĳȡȣ
&RORXU5REH


ȁıĴȑȝț
+HDG7rWH

ǺȢțĲĳıȢȪʍȢȪĲȚțȡȑȜȢȡ
)RUHOHJ/$QW*

ǼıȠȔʍȢȪĲȚțȡȑȜȢȡ
)RUHOHJ5$QW'

ȆʍȔĲȚțȡȣįȢțĲĳıȢȪȣȞșȢȪȣ
+LQGOHJ/3RVW*

ȆʍȔĲȚțȡȣİıȠțȪȣȞșȢȪȣ
+LQGOHJ53RVW'

ȁȡȢȞȪȣ
%RG\&RUSV




'HVFULSWLRQ6LJQDOHPHQW 





























































































































































































































































































































































































































































 
 








 






 




3ODFH/LHX






ȆȟȡȞįĳıʍȬȟȤȞȡıȠȡȤĲțȡİȡĳșȞȒȟȡȤʍȢȡĲȬʍȡȤ ȞıȜıĴįȝįȔį 
ȜįțĲĴȢįȗȔİįıȜİȔİȡȤĲįȣįȢȥȓȣ
1DPHRITXDOLILHGSHUVRQ LQFDSLWDOOHWWHUV DQGVWDPSRILVVXHGERG\1RPGHOD
SHUVRQQHTXDOLILpH HQOHWWUHVFDSLWDOHV HWFDFKHWGHO¶RUJDQLVPHpPHWWHXU




'DWH'DWH

ǿȞıȢȡȞșȟȔį



ȊȪʍȡȣ













1DPHDQGDGGUHVVRISHUVRQWRZKRPGRFXPHQWLVLVVXHG1RPHWDGUHVVHGXGHVWLQDWDLUHGXGRFXPHQW

                       
                       
ȆȟȡȞįĳıʍȬȟȤȞȡȜįțİțıȫȚȤȟĲșĳȡȤʍȢȡĲȬʍȡȤĲĳȡȡʍȡȔȡȥȡȢșȗıȔĳįțĳȡȒȗȗȢįĴȡ













































,QIRUPDWLRQRQDQ\RWKHUDSSURSULDWHPHWKRGSURYLGLQJJXDUDQWHHVWRYHULI\WKHLGHQWLW\RIWKHDQLPDO EORRGJURXS'1$FRGH  RSWLRQDO 
,QIRUPDWLRQVXUWRXWHDXWUHPpWKRGHDSSURSULpHGRQQDQWGHVJDUDQWLHVSRXUYpULILHUO¶LGHQWLWpGHO¶DQLPDOJURXSHVDQJXLQFRGH$'1  RSWLRQQHO 

ȡȞȑİįįȔȞįĳȡȣȜȧİțȜȪȣ'1$  ʍȢȡįțȢıĳțȜȪ 

$OWHUQDWLYHPHWKRGRIPDUNLQJ ZKHUHDYDLODEOH 0pWKRGHGHPDUTXHDOWHUQDWLYH VLGLVSRQLEOH 

ǽȟįȝȝįȜĳțȜȓȞȒȚȡİȡȣĲȓȞįȟĲșȣ ıĴȪĲȡȟȤʍȑȢȥıț 

ĬȢįȞȞȧĳȪȣȜȬİțȜįȣ ʍȢȡįțȢıĳțȜȪȣ 

%DU&RGH RSULRQDO &RGHEDUUHV RSWLRQQHO 

«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««










7UDQVSRQGHUFRGH ZKHUHDYDLODEOH &RGHGXWUDQVSRQGHXU VLGLVSRQLEOH 



 
 

ȁȧİțȜȪȣʍȡȞʍȡİȒȜĳș ıĴȪĲȡȟȤʍȑȢȥıț 



ȉȫĲĳșȞįįȟȑȗȟȧĲșȣ ıȜĳȪȣ,62 5HDGLQJV\VWHP LIQRW,62 6\VWqPHGHOHFWXUH VLGLIIHUHQWGH,62 
















8QLTXH/LIH1XPEHU GLJLWV 1XPpURXQLTXHG¶LGHQWLILFDWLRQYDODEOHjYLH FKLIIUHV 

ȃȡȟįİțȜȪȣțĲȪȖțȡȣįȢțȚȞȪȣ ȦșĴȔį 

       

         

       

         

  ȇȝșȢȡĴȡȢȔıȣȗțįȜȑȚıȑȝȝșȜįĳȑȝȝșȝșȞȒȚȡİȡșȡʍȡȔįʍįȢȒȥıțıȗȗȤȓĲıțȣȗțįĳșȟıʍįȝȓȚıȤĲșĳșȣĳįȤĳȪĳșĳįȣĳȡȤȘȬȡȤ
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ȇıȢțȗȢįĴȓ

&RXQWU\RIELUWK3D\VGHQDLVVDQFH 



















ǹȡȚșȝȩȢįȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ««««««««««««««««««««««««

ȃȒȢȡȣǺ²ȉĳȡțȥıȔįįȟįȗȟȬȢțĲșȣ3DUW$±,GHQWLILFDWLRQGHWDLOV3DUWLH$±'RQpHVGHO¶LGHQWLILFDWLRQ

'DWHRIELUWK'DWHGHQDLVVDQFH 

ȌȬȢįȗȒȟȟșĲșȣ



ǿȞıȢȡȞșȟȔįȗȒȟȟșĲșȣ

6H[6H[H 

Įȫȝȡ



ǽȔİȡȣ
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10766
Τεύχος B’ 903/09.03.2021




>ȃǹȂǾȃȉȊȆȍĬǼǿȈȉȅǻǿǹǺǹȉǾȇǿȅǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚȝȚțȡȑȢįȚĮĳȠȡȠʌȠȚȒıİȚȢıİıȤȑıȘȝİĲȠʌĮȡȩȞȣʌȩįİȚȖȝĮıȤȘȝĮĲȚțȒȢʌĮȡȐıĲĮıȘȢȣʌȩĲȠȞȩȡȠȩĲȚȓıȤȣĮȞʌȡȚȞĮʌȩĲȘȞȑȞĮȡȟȘȚıȤȪȠȢĲȠȣțĮȞ@

ȃȒȢȡȣ%²ȉȥșȞįĳțȜȓʍįȢȑĲĳįĲș3DUWǺ±2XWOLQHGLDJUDP3DUWLHǺ±6LJQDOHPHQWJUDSKLTXH


























ȋʍȡȗȢįĴȓȜįțĲĴȢįȗȔİįıȠȡȤĲțȡİȡĳșȞȒȟȡȤʍȢȡĲȬʍȡȤ

6LJQDWXUHDQGVWDPSRITXDOLILHGSHUVRQ6LJQDWXUHHWFDFKHW

GHODSHUVRQQHTXDOLILpH
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ȋʍȡȗȢįĴȓȜįțĲĴȢįȗȔİįıȠȡȤĲțȡİȡĳșȞȒȟȡȤʍȢȡĲȬʍȡȤ
6LJQDWXUHDQGVWDPSRITXDOLILHGSHUVRQ6LJQDWXUHHWFDFKHW
GHODSHUVRQQHTXDOLILpH

ȃȒȢȡȣ%²ĮȧĳȡȗȢįĴțȜȓįʍıțȜȪȟțĲșțʍʍȡıțİȡȫȣ 3DUWǺ±(TXLQHSKRWRJUDSK 3DUWLHǺ±3KRWRJUDSKLHG pTXLGp 

















ĬǼȈǾǼȆǿȀȅȁȁǾȈǾȈĭȍȉȅīȇǹĭǿǹȈ
ĬǼȈǾǼȆǿȀȅȁȁǾȈǾȈĭȍȉȅīȇǹĭǿǹȈ













ǻǼȄǿǹȆȁǼȊȇǹǿȆȆȅǼǿǻȅȊȈ
ǹȇǿȈȉǼȇǾȆȁǼȊȇǹǿȆȆȅǼǿǻȅȊȈ




ȈĳȡĮȖȓįĮİțįȓįȠȣıĮȢĮȡȤȒȢ


6WDPSRIWKHLVVXLQJERG\

&DFKHWGHO¶RUJDQLVPHpPHWWHXU




ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ



ȌȢșĲțȞȡʍȡțıȔĳįțʍȢȡįțȢıĳțȜȑįȟĳȔĳșȣĲȤȞʍȝȓȢȧĲșȣĳșȣĲȥșȞįĳțȜȓȣʍįȢȑĲĳįĲșȣĳȡȤȃȒȢȡȤȣǻȞıĳșȟıʍțĴȫȝįȠșĳȧȟȜįȟȪȟȧȟȗțįĳșȟįȟįȗȟȬȢțĲșĳȧȟțʍʍȡıțİȬȟʍȡȤ
ȚıĲʍȔȘȡȟĳįțįʍȪĳțȣıȜİȔİȡȤĲıȣįȢȥȒȣ
2SWLRQDOLQVWHDGRIFRPSOHWLQJWKHRXWOLQHGLDJUDP 3DUW% DQGZLWKRXWSUHMXGLFHWRWKHUXOHVRQLGHQWLI\LQJHTXLGDHODLGGRZQE\WKHLVVXLQJERGLHV
(QRSWLRQDXOLHXGHFRPSOpWHUOHVLJQDOHPHQWJUDSKLTXH 3DUWLH% VDQVSUpMXGLFHGHVUqJOHVG¶LGHQWLILFDWLRQGHVpTXLGpVpWDEOLHVSDUOHVRUJDQLVPHVpPHWWHXUV
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ǽʍįȝȓȚıȤĲșĳșȣʍıȢțȗȢįĴȓȣ
9HULILFDWLRQRIWKHGHVFULSWLRQ9pULILFDWLRQGXVLJQDOHPHQW

ȇıȢțȝįȞȖȑȟȡȟĳįț
,QFOXGH0HQWLRQQHU

ȊȢȡʍȡʍȡțȓĲıțȣ$PHQGPHQWV0RGLILFDWLRQV
«««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««

ȇȢȡĲȚȓȜıȣ$GGLWLRQV$GMRQFWLRQV
«««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««

.įĳįȥȬȢțĲșıȟȪȣıȗȗȢȑĴȡȤįȟįȗȟȬȢțĲșȣĲĳșȖȑĲș
İıİȡȞȒȟȧȟȞțįȣıȜİȔİȡȤĲįȣįȢȥȓȣʍȝșȟĳșȣįȢȥȓȣʍȡȤ
ıȠȒİȧĲıĳȡʍȢȧĳȪĳȤʍȡȒȗȗȢįĴȡ5HJLVWUDWLRQRIDQ
LGHQWLILFDWLRQGRFXPHQWLQWKHGDWDEDVHRIDQLVVXLQJERG\
RWKHUWKDQWKHERG\ZKLFKLVVXHGWKHRULJLQDOGRFXPHQW
(QUHJLVWUHPHQWG XQGRFXPHQWG LGHQWLILFDWLRQGDQVODEDVH
GHGRQQpHVG XQRUJDQLVPHpPHWWHXUDXWUHTXHFHOXLTXLD
GpOLYUpOHGRFXPHQW
«««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««
«««««««««««««««««««««««««««


ȋʍȡȗȢįĴȓıȠȡȤĲțȡİȡĳșȞȒȟȡȤʍȢȡĲȬʍȡȤ ȡȟȡȞįĳıʍȬȟȤȞȡȞı
ȜıĴįȝįȔį 
6LJQDWXUHRITXDOLILHGSHUVRQ QDPHLQFDSLWDOOHWWHUV 6LJQDWXUHGHOD
SHUVRQQHTXDOLILpH QRPHQOHWWUHVFDSLWDOHV 

ȉĴȢįȗȔİįıȜİȔİȡȤĲįȣįȢȥȓȣȓįȢȞȪİțįȣįȢȥȓȣ
6WDPSRILVVXLQJERG\RUFRPSHWHQWDXWKRULW\&DFKHWGHO RUJDQLVPH
pPHWWHXURXGHO DXWRULWpFRPSpWHQWH

ǿȞıȢȡȞșȟȔįȜįțĳȪʍȡȣ
'DWHDQGSODFH'DWHHWOLHX

ȊįȤĳȡʍȡȔșĲș,GHQWLILFDWLRQ,GHQWLILFDWLRQ

>ȃǹȂǾȃȉȊȆȍĬǼǿȈȉȅǻǿǹǺǹȉǾȇǿȅǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚȝȚțȡȑȢįȚĮĳȠȡȠʌȠȚȒıİȚȢıİıȤȑıȘȝİĲȠʌĮȡȩȞȣʌȩįİȚȖȝĮȣʌȩĲȠȞȩȡȠȩĲȚȓıȤȣĮȞʌȡȚȞĮʌȩĲȘȞȑȞĮȡȟȘȚıȤȪȠȢĲȠȣțĮȞȠȞȚıȝȠȪȉȠȝȑȡȠȢīĲȠȣ
țİĳĮȜĮȓȠȣ,ȝʌȠȡİȓȞĮıȣȝʌȜȘȡȦșİȓȝİĲȠȤȑȡȚ@

ǿȞıȢȡȞșȟȔįȜįțĳȪʍȡȣıȤȟȡȤȥțĲȞȡȫ
'DWHDQGSODFHRIFDVWUDWLRQ'DWHHWOLHXGHOD
FDVWUDWLRQ














ȋʍȡȗȢįĴȓ ĲĴȢįȗȔİįȜĳșȟțȑĳȢȡȤ
6LJQDWXUHDQGVWDPSRIYHWHULQDULDQ6LJQDWXUH
HWFDFKHWGXYpWpULQDLUH

ǽȤȟȡȤȥțĲȞȪȣ&DVWUDWLRQ&DVWUDWLRQ

ȃȒȢȡȣĬ²ǽȤȟȡȤȥțĲȞȪȣıʍįȝȓȚıȤĲșĳșȣʍıȢțȗȢįĴȓȣȜįĳįȥȬȢțĲșĲĳșȖȑĲșİıİȡȞȒȟȧȟ3DUW&±&DVWUDWLRQYHULILFDWLRQRIWKHGHVFULSWLRQUHFRUGLQJLQ
GDWDEDVH3DUWLH&±&DVWUDWLRQYpULILFDWLRQGXVLJQDOHPHQWHQUHJLVWUHPHQWGDQVODEDVHGHGRQQpHV
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XQGHUJRWKHDGPLQLVWUDWLRQRIYHWHULQDU\PHGLFLQDOSURGXFWVDXWKRULVHGLQDFFRUGDQFHZLWK$UWLFOH  'LUHFWLYH(&RUWKRVHDGPLQLVWHUHGLQDFFRUGDQFHZLWK$UWLFOH  RIWKDW
'LUHFWLYH3DUFRQVpTXHQWO¶pTXLGpSHXWUHFHYRLUGHVPpGLFDPHQWVYpWpULQDLUHVDXWRULVpVFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHSDUDJUDSKHGHODGLUHFWLYH&(RXGHVPpGLFDPHQWV
DGPLQLVWUpVFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHSDUDJUDSKHGHODGLWHGLUHFWLYH

ǽʍȡȞȒȟȧȣĳȡțʍʍȡıțİȒȣȞʍȡȢıȔȟįȤʍȡȖȝșȚıȔĲıȥȡȢȓȗșĲșȜĳșȟțįĳȢțȜȬȟĴįȢȞįȜıȤĳțȜȬȟʍȢȡȔȪȟĳȧȟʍȡȤıʍțĳȢȒʍȡȟĳįțĲȫȞĴȧȟįȞıĳȡȑȢȚȢȡ
ʍįȢȑȗȢįĴȡȣĳșȣȡİșȗȔįȣǽȁȓıȜıȔȟȧȟʍȡȤȥȡȢșȗȡȫȟĳįțĲȫȞĴȧȟįȞıĳȡȑȢȚȢȡʍįȢȑȗȢįĴȡȣĳșȣıȟȝȪȗȧȡİșȗȔįȣ7KHHTXLQHDQLPDOPD\WKHUHIRUH



O¶DEDWWDJHSRXUODFRQVRPPDWLRQKXPDLQH

ȊȡțʍʍȡıțİȒȣİıȟʍȢȡȡȢȔȘıĳįțȗțįĲĴįȗȓȗțįįȟȚȢȬʍțȟșȜįĳįȟȑȝȧĲș7KHHTXLQHDQLPDOLVQRWLQWHQGHGIRUVODXJKWHUIRUKXPDQFRQVXPSWLRQ/¶pTXLGpQ¶HVWSDVGHVWLQpj



'DWHDQGSODFH
'DWHHWOLHX

ǿȞıȢȡȞșȟȔįȜįțĳȪʍȡȣ







2UJDQLVPHpPHWWHXU  RXDXWRULWpFRPSpWHQW  

ǽȜİȔİȡȤĲįįȢȥȓ  ȓįȢȞȪİțįįȢȥȓ  ǿVVXLQJERG\  RUFRPSHWHQWDXWKRULW\  



1DPHLQFDSLWDOOHWWHUVDQGVLJQDWXUHRIWKHSHUVRQUHVSRQVLEOH  1RP HQOHWWUHVFDSLWDOHV 
HWVLJQDWXUHGHODSHUVRQQHUHVSRQVDEOH  

ȆȟȡȞįĳıʍȬȟȤȞȡ ȞıȜıĴįȝįȔį ȜįțȤʍȡȗȢįĴȓĳȡȤįȢȞȪİțȡȤʍȢȡĲȬʍȡȤ  
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1DPHLQFDSLWDOOHWWHUVDQGVLJQDWXUHRIWKHYHWHULQDULDQUHVSRQVLEOHDFWLQJLQDFFRUGDQFHZLWK
$UWLFOH  RI'LUHFWLYH(&  
1RP HQOHWWUHVFDSLWDOHV HWVLJQDWXUHGXYpWpULQDLUHUHVSRQVDEOHSURFpGDQWFRQIRUPpPHQWj
O¶DUWLFOHSDUDJUDSKHGHODGLUHFWLYH&(  

1DPHLQFDSLWDOVDQGVLJQDWXUH
RIWKHRZQHUUHSUHVHQWDWLYHRIWKHRZQHURUNHHSHURIWKHDQLPDO  
1RP HQOHWWUHVFDSLWDOHV HWVLJQDWXUHGXSURSULpWDLUHGHO¶DQLPDOGHVRQUHSUpVHQWDQWRX
GXGpWHQWHXUGHO¶DQLPDO  



ȆȟȡȞįĳıʍȬȟȤȞȡ ȞıȜıĴįȝįȔį ȜįțȤʍȡȗȢįĴȓĳȡȤȤʍıȫȚȤȟȡȤȜĳșȟțȑĳȢȡȤʍȡȤ
ıȟıȢȗıȔĲȫȞĴȧȟįȞıĳȡȑȢȚȢȡʍįȢȑȗȢįĴȡȣĳșȣȡİșȗȔįȣǽȁ  

ȆȟȡȞįĳıʍȬȟȤȞȡ ȞıȜıĴįȝįȔį ȜįțȤʍȡȗȢįĴȓĳȡȤțİțȡȜĳȓĳșȓĳȡȤ
ıȜʍȢȡĲȬʍȡȤĳȡȤțİțȡȜĳȓĳșȓĳȡȤȜįĳȪȥȡȤĳȡȤȘȬȡȤ  



DQLPDOGHVFULEHGLQWKLVLGHQWLILFDWLRQGRFXPHQWLVQRWLQWHQGHGIRUVODXJKWHUIRUKXPDQFRQVXPSWLRQ-HVRXVVLJQpSURSULpWDLUH  UHSUpVHQWDQWGXSURSULpWDLUH  GpWHQWHXU  RUJDQLVPHpPHWWHXU  DXWRULWpFRPSpWHQW  
GpFODUHTXHO¶DQLPDOGpFULWGDQVOHSUpVHQWGRFXPHQWG¶LGHQWLILFDWLRQQ¶HVWSDVGHVWLQpjO¶DEDWWDJHSRXUODFRQVRPPDWLRQKXPDLQH

Ȇ ȜȑĳȧȚț ȤʍȡȗıȗȢįȞȞȒȟȡȣțİțȡȜĳȓĳșȣ  ıȜʍȢȪĲȧʍȡȣĳȡȤțİțȡȜĳȓĳș  Ȝȑĳȡȥȡȣ  ıȜİȔİȡȤĲįįȢȥȓ  įȢȞȪİțįįȢȥȓ  İșȝȬȟȧȪĳțĳȡțʍʍȡıțİȒȣʍȡȤʍıȢțȗȢȑĴıĳįțĲĳȡʍįȢȪȟȒȗȗȢįĴȡ
įȟįȗȟȬȢțĲșȣİıȟʍȢȡȡȢȔȘıĳįțȗțįĲĴįȗȓȗțįįȟȚȢȬʍțȟșȜįĳįȟȑȝȧĲș,WKHXQGHUVLJQHGRZQHU  UHSUHVHQWDWLYHRIWKHRZQHU  NHHSHU  LVVXLQJERG\  FRPSHWHQWDXWKRULW\  GHFODUHWKDWWKHHTXLQH

ȉșȞıȔȧĲș1RWH5HPDUTXH

ȃȒȢȡȣ,Ȁ3DUW,,3DUWLH,,



'DWHDQGSODFHRILVVXHRIWKLVVHFWLRQ'DWHHWOLHXGHODSUpVHQWHVHFWLRQ  
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
ǽȜİȔİȡȤĲįįȢȥȓĳȡȤʍįȢȪȟĳȡȣȜıĴįȝįȔȡȤĳȡȤıȗȗȢȑĴȡȤįȟįȗȟȬȢțĲșȣ  
,VVXLQJERG\IRUWKLVVHFWLRQRIWKHLGHQWLILFDWLRQGRFXPHQW  2UJDQLVPHpPHWWHXUGHODSUpVHQWHVHFWLRQGXGRFXPHQWG¶LGHQWLILFDWLRQ  
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

ǿȞıȢȡȞșȟȔįȜįțĳȪʍȡȣȒȜİȡĲșȣĳȡȤʍįȢȪȟĳȡȣȜıĴįȝįȔȡȤ  



ȃȒȢȡȣȀ3DUW,3DUWLH,


ȃȡȟįİțȜȪȣțĲȪȖțȡȣįȢțȚȞȪȣ  
8QLTXHOLIHQXPEHU  
1XPpURXQLTXHG¶LGHQWLILFDWLRQYDODEOHjYLH  



ǹȡȚșȝȩȢįȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ««««««««««««««««««««««««

ȌȡȢȓȗșĲșȜĳșȟțįĳȢțȜȬȟĴįȢȞįȜıȤĳțȜȬȟʍȢȡȨȪȟĳȧȟ$GPLQLVWUDWLRQRIYHWHULQDU\PHGLFLQDOSURGXFWV$GPLQLVWUDWLRQGHPpGLFDPHQWVYpWpULQDLUHV



ȁǽĮǺȂǺȀȆȀ,6HFWLRQǿ,
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3ODFH/LHX
&RXQWU\FRGH&RGHSD\V
3RVWDOFRGH&RGHSRVWDO
3ODFH/LHX

ȊȪʍȡȣ
ȜȧİțȜȪȣȥȬȢįȣ
ĳįȥȤİȢȡȞțȜȪȣȜȧİțȜȪȣ
ĳȪʍȡȣ





,QYDOLGDWLRQLQDFFRUGDQFHZLWK$UWLFOH  E RI
5HJXODWLRQ (8    
,LQYDOLGDWLRQFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHSDUDJUDSKH E 
GXUqJOHPHQW 8(    

$ȜȫȢȧĲșĲȫȞĴȧȟįȞıĳȡȑȢȚȢȡʍįȢȑȗȢįĴȡȣ
ĲĳȡțȥıȔȡȖ ĳȡȤȜįȟȡȟțĲȞȡȫ ǽ( įȢțȚ
 



ȓRURX



6XVSHQVLRQLQDFFRUGDQFHZLWK$UWLFOH  RI5HJXODWLRQ
(8     6XVSHQWLRQFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH
SDUDJUDSKHGXUqJOHPHQW 8(     

ǺȟįĲĳȡȝȓĲȫȞĴȧȟįȞıĳȡȑȢȚȢȡʍįȢȑȗȢįĴȡȣ
ĳȡȤȜįȟȡȟțĲȞȡȫ ǽ( įȢțȚ    



ȓRURX



(VVHQWLDOVXEVWDQFH V LQFRUSRUDWHGLQWKHYHWHULQDU\
PHGLFLQDOSURGXFWDGPLQLVWHUHGLQDFFRUGDQFHZLWK$UWLFOH
  RI'LUHFWLYH(&DVPHQWLRQHGLQILUVW
FROXPQ    6XEVWDQFH V IRQGDPHQWDOH V 
LQFRUSRUpH V GDQVOHPpGLFDPHQWYpWpULQDLUHDGPLQLVWUp
FRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHSDUDJUDSKHGHODGLUHFWLYH
&(DLQVLTXHPHQWLRQQpGDQVODSUHPLqUHFRORQQH
   

ǻįĲțȜȒȣȡȤĲȔıȣıȟĲȧȞįĳȧȞȒȟıȣĲĳȡȥȡȢșȗșȚȒȟ
ȜĳșȟțįĳȢțȜȪĴįȢȞįȜıȤĳțȜȪʍȢȡȨȪȟĲȫȞĴȧȟįȞıĳȡ
ȑȢȚȢȡʍįȢȑȗȢįĴȡȣĳșȣȡİșȗȔįȣǽȁ
ȪʍȧȣįȟįĴȒȢıĳįțĲĳșȟʍȢȬĳșĲĳȓȝș    




1RP1DPH  
$GUHVVH$GGUHVV  
&RGHSRVWDO3RVWDOFRGH  
/LHX3ODFH  
7pOpSKRQH7HOHSKRQH  ««« «

ȆȟȡȞįĳıʍȬȟȤȞȡ  «««««
ǼțıȫȚȤȟĲș  ««««««««
ȊįȥȜȧİțȜȪȣ  «««««««
ȊȪʍȡȣ  ««««««««««
ȊșȝȒĴȧȟȡ  ««««««««







6LJQDWXUH6LJQDWXUH

ȋʍȡȗȢįĴȓ

9HWHULQDULDQUHVSRQVLEOHDSSO\LQJDQGRUSUHVFULELQJDGPLQLVWUDWLRQRI
YHWHULQDU\PHGLFLQDOSURGXFW9pWpULQDLUHUHVSRQVDEOHDSSOLTXDQWHWRX
SUHVFULYDQWOHWUDLWHPHQWPpGLFDPHQWHX[

ȋʍıȫȚȤȟȡȣȜĳșȟȔįĳȢȡȣʍȡȤıĴįȢȞȪȘıțȓȜįțĲȤȟĳįȗȡȗȢįĴıȔ
ĳșȥȡȢȓȗșĲșȜĳșȟțįĳȢțȜȡȫĴįȢȞįȜıȤĳțȜȡȫʍȢȡȨȪȟĳȡȣ
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'DWHRILQYDOLGDWLRQLQDFFRUGDQFHZLWK$UWLFOH
  E RI5HJXODWLRQ (8    
'DWHG¶LQYDOLGDWLRQFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH
SDUDJUDSKH E GXUqJOHPHQW 8(    

>ȘȘȝȝİİİİ@

ǿȞıȢȡȞșȟȔįįȜȫȢȧĲșȣĲȫȞĴȧȟįȞıĳȡ
ȑȢȚȢȡʍįȢȑȗȢįĴȡȣĲĳȡțȥıȔȡȖ ĳȡȤ
ȜįȟȡȟțĲȞȡȫ ǽ( įȢțȚ   



ȓRURX



'DWHRIVXVSHQVLRQLQDFFRUGDQFHZLWK$UWLFOH  
RI5HJXODWLRQ (8     
'DWHGHODVXVSHQVLRQFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH
SDUDJUDSKHGXUqJOHPHQW 8(     

ǿȞıȢȡȞșȟȔįįȟįĲĳȡȝȓȣĲȫȞĴȧȟįȞıĳȡ
ȑȢȚȢȡʍįȢȑȗȢįĴȡȣĳȡȤȜįȟȡȟțĲȞȡȫ
ǽ( įȢțȚ    



ȓRURX



'DWHRIODVWDGPLQLVWUDWLRQDVSUHVFULEHGLQ
DFFRUGDQFHZLWK$UWLFOH  RI'LUHFWLYH
(&  'DWHGHODGHUQLqUHDGPLQLVWUDWLRQ
WHOOHTXHSUHVFULWHFRQIRUPpPHQWjO DUWLFOH
SDUDJUDSKHGHODGLUHFWLYH&(  

ǿȞıȢȡȞșȟȔįĳıȝıȤĳįȔįȣȥȡȢȓȗșĲșȣȪʍȧȣ
ĲȤȟĳįȗȡȗȢįĴȓȚșȜıĲȫȞĴȧȟįȞıĳȡȑȢȚȢȡ
ʍįȢȑȗȢįĴȡȣĳșȣȡİșȗȔįȣǽȁ  

ȃǿȊȈȎȆĮǺȈȃǺȁǽȋȊȀȁǿȉǺĬȎĬǿȉ0(',&$7,215(&25'(15(*,675(0(17'(/$0e',&$7,21

ZLWK$UWLFOH  RI'LUHFWLYH(&XQGHUWKHFRQGLWLRQWKDWDQLPDOVVRWUHDWHGFDQRQO\EHVODXJKWHUHGIRUKXPDQFRQVXPSWLRQDIWHUWKHHQGRIWKHJHQHUDOZLWKGUDZDOSȣȢİĲHULRGRIVL[PRQWKV
IROORZLQJWKHGDWHRIODVWDGPLQLVWUDWLRQRIWKHVXEVWDQFHVOLVWHGLQDFFRUGDQFHZLWK$UWLFOH  RIWKDW'LUHFWLYH6DQVSUpMXGLFHGXUqJOHPHQW &( QRQLGHODGLUHFWLYH&(O¶pTXLGpSHXW
IDLUHO¶REMHWG¶XQWUDLWHPHQWPpGLFDPHQWHX[FRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHSDUDJUDSKHGHODGLUHFWLYH&(jFRQGLWLRQTXHO¶pTXLGpDLQVLWUDLWpQHVRLWDEDWWXHQYXHGHODFRQVRPPDWLRQKXPDLQH
TX¶DXWHUPHG¶XQWHPSVG¶DWWHQWHJpQpUDOGHVL[PRLVVXLYDQWODGDWHGHODGHUQLqUHDGPLQLVWUDWLRQGHVXEVWDQFHVOLVWpHVFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHSDUDJUDSKHGHODGLWHGLUHFWLYH

ȉșȞıȔȧĲș1RWH ȃıĳșȟıʍțĴȫȝįȠșĳȡȤȜįȟȡȟțĲȞȡȫ ǽȁ įȢțȚȜįțĳșȣȡİșȗȔįȣǽȁĳȡțʍʍȡıțİȒȣıȔȟįțİȤȟįĳȪȟįȤʍȡȖȝșȚıȔĲıĴįȢȞįȜıȤĳțȜȓįȗȧȗȓĲȫȞĴȧȟįȞıĳȡȑȢȚȢȡ
5HPDUTXH
ʍįȢȑȗȢįĴȡȣĳșȣȡİșȗȔįȣǽȁȤʍȪĳȡȟȪȢȡȪĳțĳįȘȬįʍȡȤȤʍȡȖȑȝȝȡȟĳįțĲıĳȒĳȡțįȚıȢįʍıȔįıȔȟįțİȤȟįĳȪȟȟįĲĴįȗțįĲȚȡȫȟȗțįįȟȚȢȬʍțȟșȜįĳįȟȑȝȧĲș
ȞȪȟȡȟȞıĳȑĳșȝȓȠșĳșȣȗıȟțȜȓȣʍıȢțȪİȡȤįȟįȞȡȟȓȣİțȑȢȜıțįȣȒȠțȞșȟȬȟįʍȪĳșȟșȞıȢȡȞșȟȔįĳșȣĳıȝıȤĳįȔįȣȥȡȢȓȗșĲșȣĳȧȟȡȤĲțȬȟʍȡȤįȟįĴȒȢȡȟĳįțĲȫȞĴȧȟįȞıĳȡ
ȑȢȚȢȡʍįȢȑȗȢįĴȡȣĳșȣıȟȝȪȗȧȡİșȗȔįȣ:LWKRXWSUHMXGLFHWR5HJXODWLRQ (& 1RDQG'LUHFWLYH(&WKHHTXLQHDQLPDOPD\EHVXEMHFWWRPHGLFDOWUHDWPHQWLQDFFRUGDQFH

ȃȒȢȡȣ,ȀȀ3DUWȀ,,3DUWLHȀ,,
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 ȆțʍȝșȢȡĴȡȢȔıȣįʍįțĳȡȫȟĳįțȞȪȟȡıȑȟĳȡʍįȢȪȟȜıĴȑȝįțȡıȜİȔİıĳįțĲıİțįĴȡȢıĳțȜȓșȞıȢȡȞșȟȔįįʍȪĳȡȜıĴȑȝįțȡȀ,QIRUPDWLRQRQO\UHTXLUHGLIWKLV6HFWLRQLVLVVXHGDWDGLIIHUHQWGDWHWKDQ6HFWLRQ,,QIRUPDWLRQjQHIRXUQLUTXHVLODSUpVHQWHVHFWLRQHVWGpOLYUpjXQHDXWUH
GDWHTXHOHVHFWLRQ,
 ǼțįȗȢȑĴıĳįțȪĳțİıȟțĲȥȫıț'HOHWHZKDWLVQRWDSSOLFDEOH%LIIHUOHVPHQWLRQVLQXWLOHV
 ȅʍȢȡĲİțȡȢțĲȞȪȣĳȧȟȡȤĲțȬȟĲıĲȥȒĲșȞıĳȡȟȜįĳȑȝȡȗȡȡȤĲțȬȟʍȡȤȚıĲʍȔȘıĳįțĲȫȞĴȧȟįȞıĳȡȑȢȚȢȡʍįȢȑȗȢįĴȡȣĳșȣȡİșȗȔįȣǽȁıȔȟįțȤʍȡȥȢıȧĳțȜȪȣ6SHFLILFDWLRQRIVXEVWDQFHVDJDLQVWOLVWRIVXEVWDQFHVHVWDEOLVKHGLQDFFRUGDQFHZLWK$UWLFOH  RI
'LUHFWLYH(&LVFRPSXOVRU\,OHVWLQGLVSHQVDEOHGHVSpFLILHUOHVVXEVWDQFHVHQVHIRQGDQWVXUODOLVWHGHVXEVWDQFHVpWDEOLHFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHSDUDJUDSKHGHODGLUHFWLYH&(
 ǿʍįȢȡȥȓʍȝșȢȡĴȡȢțȬȟĲȥıĳțȜȑȞıȑȝȝįȜĳșȟțįĳȢțȜȑĴįȢȞįȜıȤĳțȜȑʍȢȡȨȪȟĳįʍȡȤȥȡȢșȗȡȫȟĳįțĲȫȞĴȧȟįȞıĳșȟȡİșȗȔįǽȁıȔȟįțʍȢȡįțȢıĳțȜȓ,QIRUPDWLRQRQRWKHUYHWHULQDU\PHGLFLQDOSURGXFWVDGPLQLVWHUHGLQDFFRUGDQFHZLWK'LUHFWLYH(&LVRSWLRQDO
/HVLQIRUPDWLRQVUHODWLYHVjG¶DXWUHVPpGLFDPHQWVYpWpULQDLUHVDGPLQLVWUpVFRQIRUPpPHQWjODGLUHFWLYH&(VRQWIDFXOWDWLYHV
 ȆȟȡȞįĳıʍȬȟȤȞȡİțıȫȚȤȟĲșĳįȥȤİȢȡȞțȜȪȣȜȧİțȜȪȣȜįțĳȪʍȡȣȞıȜıĴįȝįȔį1DPHDGGUHVVSRVWDOFRGHDQGSODFHLQFDSLWDOOHWWHUVǹGUHVVHFRGHSRVWDOHWOLHXHQFDSLWDOHV
 ȊșȝȒĴȧȟȡȤʍȪȞȡȢĴȓ>ȜȧİțȜȪȣȥȬȢįȣ ĳȡʍțȜȪȣȜȧİțȜȪȣ įȢțȚȞȪȣ@7HOHSKRQHLQIRUPDW>FRXQWU\FRGH UHJLRQDOFRGH QXPEHU@1XPpURGHWpOpSKRQHVHORQOHPRGqOH>FRGHSD\V FRGHUpJLRQDO QXPpUR@
 ȉĳșȟʍıȢȔʍĳȧĲșįȟįĲĳȡȝȓȣĳȡȤȜįȚıĲĳȬĳȡȣĳȡȤțʍʍȡıțİȡȫȣȧȣʍȢȡȡȢțȘȪȞıȟȡȤȗțįĲĴįȗȓȗțįįȟȚȢȬʍțȟșȜįĳįȟȑȝȧĲșȗțįİțȑĲĳșȞįȒȠțȞșȟȬȟĲȫȞĴȧȟįȞıĳȡȑȢȚȢȡʍįȢȑȗȢįĴȡȣĳȡȤȜįȟȡȟțĲȞȡȫ ǽ( įȢțȚĲȤȞʍȝșȢȬĲĳıĳșȟșȞıȢȡȞșȟȔįȒȟįȢȠșȣ
ĳșȣįȟįĲĳȡȝȓȣĲĳșȟʍȢȬĳșĲĳȓȝșȜįțĳțȣȝȒȠıțȣ©ǲȢȚȢȡʍįȢȑȗȢįĴȡȣªĲĳșȟĳȢȔĳșĲĳȓȝș,QWKHFDVHRIDVXVSHQVLRQIRUVL[PRQWKVRIWKHVWDWXVRIWKHHTXLQHDQLPDODVLQWHQGHGIRUVODXJKWHUIRUKXPDQFRQVXPSWLRQLQDFFRUGDQFHZLWK$UWLFOH  RI5HJXODWLRQ (8 
HQWHUGDWHRIEHJLQQLQJRIWKHVXVSHQVLRQLQILUVWFROXPQDQGWKHZRUGV$UWLFOH  LQWKHWKLUGFROXPQ(QFDVGHVXVSHQVLRQSRXUXQHSpULRGHGHVL[PRLVGXVWDWXWGHO¶pTXLGpFRPPHDQLPDOGHVWLQpjO¶DEDWWDJHSRXUODFRQVRPPDWLRQKXPDLQHFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH
SDUDJUDSKHGXUqJOHPHQW 8( LQGLTXHUODGDWHGHFRPPHQFHPHQWGHODSpULRGHGHVXVSHQVLRQGDQVODSUHPLqUHFRORQQHHWODPHQWLRQ©$UWLFOHSDUDJUDSKHªGDQVODWURLVLqPHFRORQQH
 ǿıȜĳȫʍȧĲșĳșȣıȟȝȪȗȧʍįȢįʍȡȞʍȓȣıȔȟįțȤʍȡȥȢıȧĳțȜȓȞȪȟȡȗțįįȟĳȔȗȢįĴįıȗȗȢȑĴȡȤįȟįȗȟȬȢțĲșȣʍȡȤıȜİȔİȡȟĳįțĲȫȞĴȧȟįȞıĳȡȑȢȚȢȡĳȡȤȜįȟȡȟțĲȞȡȫ ǽ( įȢțȚ7KHSULQWRIWKLVUHIHUHQFHLVRQO\PDQGDWRU\IRUGXSOLFDWHLGHQWLILFDWLRQGRFXPHQWV
LVVXHGLQDFFRUGDQFHZLWK$UWLFOHRI5HJXODWLRQ (8 /¶LPSUHVVLRQGHFHWWHUpIpUHQFHQ¶HVWREOLJDWRLUHTXHSRXUOHVGXSOLFDWDGHGRFXPHQWG LGHQWLILFDWLRQGpOLYUpVFRQIRUPpPHQWjO DUWLFOHGXUqJOHPHQW 8( 
 ȉıʍıȢȔʍĳȧĲșįȜȫȢȧĲșȣĳȡȤȞȒȢȡȤȣȀȀȀĳȡȤȜıĴįȝįȔȡȤȀȀĲȫȞĴȧȟįȞıĳȡȑȢȚȢȡʍįȢȑȗȢįĴȡȣĲĳȡțȥıȔȡȖ ĳȡȤĳȡȤȜįȟȡȟțĲȞȡȫ ǽ( įȢțȚĲȤȞʍȝșȢȬȟıĳįțșĴȢȑĲș©ǲȢȚȢȡʍįȢȑȗȢįĴȡȣĲĳȡțȥıȔȡȖ ªĲĳșȟĳȢȔĳșĲĳȓȝș,QWKHFDVHRILQYDOLGDWLRQ
RI3DUW,,,RI6HFWLRQ,,LQDFFRUGDQFHZLWKDUWLFOH  E RI5HJXODWLRQ (8 HQWHUWKHZRUGV³$UWLFOH  E ´LQWKHWKLUGFROXPQ(QFDVG¶LQYDOLGDWLRQGHODSDUWLH,,,GHODVHFWLRQ,,FRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHSDUDJUDSKHSRLQWE GXUqJOHPHQW 8( LQGLTXHUOD
PHQWLRQ³$UWLFOHSDUDJUDSKHSRLQWE GDQVODWURLVLqPHFRORQQH
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ȂȐȜȚȢĲȦȞȓʌʌȦȞ±*ODQGHUV0RUYH











ǻȠȣȡȓȞȘ'RXULQH'RXULQH





























9DOLGLW\UHHVWDEOLVKHG
9DOLGLWpUpWDEOLH

ǽʍįȟįĴȡȢȑțĲȥȫȡȣ

ĭȣıĮȜȚįȫįȘȢıĲȠȝĮĲȓĲȚįĮ9HVLFXODUVWRPDWLWLV6WRPDWLWHYpVLFXOHXVH

















ǺȟįĲĳȡȝȓțĲȥȫȡȣ
9DOLGLW\VXVSHQGHG
9DOLGLWpVXVSHQGXH



ǺĲȚȒȟıțį













>ĲȤȞʍȝșȢȬȟıĳįțȡįȢțȚȞȪȣʍȡȤ
įȟįĴȒȢıĳįțȜįĳȧĳȒȢȧ@
'LVHDVH0DODGLH
>LQVHUWILJXUHDVPHQWLRQHG
EHORZLQVpUHUFKLIIUHFRPPH
LQGLTXpFLGHVVRXV@
















1DPH LQFDSLWDOOHWWHUV DQGVLJQDWXUHRIRIILFLDOYHWHULQDULDQ
1RP HQOHWWUHVFDSLWDOHV HWVLJQDWXUHGXYpWpULQDLUHRIILFLHO


ȆȟȡȞįĳıʍȬȟȤȞȡ ȞıȜıĴįȝįȔį ȜįțȤʍȡȗȢįĴȓĳȡȤ
ıʍȔĲșȞȡȤȜĳșȟțȑĳȢȡȤ

ǱȞșȡĮțĮȢǹQWKUD[)LqYUHFKDUERQQHXVHǱȜȜRȞȠıȒȝĮ±2WKHUGLVHDVHV±$XWUHVPDODGLHV



ȁȪııĮ5DELHV±5DJH



ȁȠȚȝȫįȘȢĮȞĮȚȝȓĮǼTXLQHLQIHFWLRXVDQDHPLD$QpPLHLQIHFWLHXVHGHVpTXLGHV




ȄȆȉǿȃǺȊǺȇȆȋȇȈǽȇǽȀȄǺǼǿȂȎȄȆȄȊǺȀȋȇȆȌȈǽȎȊȀȁǺ&2038/625,/<127,),$%/(',6($6(60$/$',(6¬'e&/$5$7,212%/,*$72,5(


ǼȖțİĳĮȜȠȝȣİȜȓĲȚȢĲȦȞȓʌʌȦȞ ıİȩȜİȢĲȚȢȝȠȡĳȑȢıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢĲȘȢ9(( (TXLQHHQFHSKDORP\HOLWLV
ȆĮȞȫȜȘĲȦȞȓʌʌȦȞ$IULFDQKRUVHVLFNQHVV3HVWHpTXLQH
DOOW\SHVLQFOXGLQJ9(( (QFpSKDORP\pOLWHVHTXLQHV VRXVWRXWHVVHVIRUPHV\FRPSULVOD9(( 

















3ODFH
/LHX

'DWH
'DWH



ȊȪʍȡȣ

9DOLGLW\RIWKHGRFXPHQW
9DOLGLWpGXGRFXPHQW

ȀĲȥȫȣĳȡȤıȗȗȢȑĴȡȤ

6863(16,215((67$%/,6+0(172)7+(,'(17,),&$7,21'2&80(17)25029(0(172)(48,'$(
LQDFFRUGDQFHZLWK$UWLFOH  D RI'LUHFWLYH(&
6863(16,215e77$%/,660(17'(/$9$/,',7e'8'2&80(17'¶,'(17,),&$7,213285/(60289(0(176'¶e48,'e6
FRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHSDUDJUDSKHSRLQWD GHODGLUHFWLYH&(

ǿȞıȢȡȞșȟȔį



ǹȡȚșȝȩȢįȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ««««««««««««««««««««««««

ǺȄǺȉȊȆȂǿǽȇǺȄǺĮȆȈǺȊǿȉȀȉȌȋȆȉȊȆȋǽĬĬȈǺĮȆȋǺȄǺĬȄȎȈȀȉǿȉĬȀǺȉȁȆȇȆȋȉȃǽȊǺȁȀȄǿȉǿȉ
ĲȫȞĴȧȟįȞıĳȡȑȢȚȢȡʍįȢȑȗȢįĴȡȣĲĳȡțȥıȔȡį ĳșȣȡİșȗȔįȣǽȁ



ȁǽĮǺȂǺȀȆ,Ȁ,6HFWLRQ,,,
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1DPHRIRZQHU
1RPGXSURSULpWDLUH

ȆȟȡȞįĳıʍȬȟȤȞȡĳȡȤ
țİțȡȜĳȓĳș




'DWHRIUHJLVWUDWLRQE\WKH
RUJDQLVDWLRQDVVRFLDWLRQRURIILFLDO
VHUYLFH
'DWHG HQUHJLVWUHPHQWSDU
O RUJDQLVDWLRQO DVVRFLDWLRQRXOH
VHUYLFHRIILFLDO

ǿȞıȢȡȞșȟȔįȜįĳįȥȬȢțĲșȣįʍȪ
ĳșȟȡȢȗȑȟȧĲșĳșȟȒȟȧĲșȓ
ĳșȟıʍȔĲșȞșȤʍșȢıĲȔį



:KHQWKH)(,DSSURYHVWKHOHDVLQJRIDKRUVHE\DQDWLRQDO
HTXHVWULDQIHGHUDWLRQWKHGHWDLOVRIWKHVHWUDQVDFWLRQVPXVWEH
UHFRUGHGE\WKHQDWLRQDOHTXHVWULDQIHGHUDWLRQFRQFHUQHG



























$GGUHVVRIRZQHU
$GUHVVHGXSURSULpWDLUH

ǼțıȫȚȤȟĲșĳȡȤțİțȡȜĳȓĳș













1DWLRQDOLW\RIRZQHU
1DWLRQDOLWpGXSURSULpWDLUH

ȀȚįȗȒȟıțįĳȡȤțİțȡȜĳȓĳș

 Ƕĳįȟș)(,ıȗȜȢȔȟıțĳșȞȔĲȚȧĲșıȟȪȣįȝȪȗȡȤįʍȪȞȔįıȚȟțȜȓȡȞȡĲʍȡȟİȔį
țʍʍįĲȔįȣĳįĲĳȡțȥıȔįĳȧȟıȟȝȪȗȧĲȤȟįȝȝįȗȬȟʍȢȒʍıțȟįȜįĳįȗȢȑĴȡȟĳįț
įʍȪĳșȟıȟİțįĴıȢȪȞıȟșıȚȟțȜȓȡȞȡĲʍȡȟİȔįțʍʍįĲȔįȣ

 ǽȑȟȤʍȑȢȥȡȤȟʍıȢțĲĲȪĳıȢȡțįʍȪȒȟįȣțİțȡȜĳȓĳșȣȓĳȡȑȝȡȗȡįȟȓȜıțĲı
ıĳįțȢȔįĳȪĳıĳȡȪȟȡȞįĳȡȤȤʍıȤȚȫȟȡȤĳȡȤįȝȪȗȡȤʍȢȒʍıțȟįįȟįȗȢȑĴıĳįț
ĲĳȡȒȗȗȢįĴȡįȟįȗȟȬȢțĲșȣȞįȘȔȞıĳșȟıȚȟțȜȪĳșĳȑĳȡȤǽȑȟȡțțİțȡȜĳȓĳıȣ
ȒȥȡȤȟİțįĴȡȢıĳțȜȒȣıȚȟțȜȪĳșĳıȣʍȢȒʍıțȟįȜįȚȡȢȔĲȡȤȟĳșȟıȚȟțȜȪĳșĳįĳȡȤ
įȝȪȗȡȤ





 ȉıʍıȢȔʍĳȧĲșįȝȝįȗȓȣĳșȣțİțȡȜĳșĲȔįȣĳȡȒȗȗȢįĴȡįȟįȗȟȬȢțĲșȣʍȢȒʍıț
ȟįȜįĳįĳıȚıȔȑȞıĲįĲĳșȟıȜİȔİȡȤĲįįȢȥȓȡȢȗȑȟȧĲșȒȟȧĲșȓıʍȔĲșȞș
ȤʍșȢıĲȔįȜįțȟįʍıȢțȒȥıțĳȡȪȟȡȞįȜįțĳșİțıȫȚȤȟĲșĳȡȤȟȒȡȤțİțȡȜĳȓĳș
ȗțįĳșȟıȜȟȒȡȤȜįĳįȗȢįĴȓȜįțİțįȖȔȖįĲșĲĳȡȟȟȒȡțİțȡȜĳȓĳș

 ĬțįįȗȧȟțĲĳțȜȡȫȣĲȜȡʍȡȫȣȤʍȪĳșȟįțȗȔİįĳșȣǼțıȚȟȡȫȣȀʍʍțȜȓȣ
ȆȞȡĲʍȡȟİȔįȣ )(, șțȚįȗȒȟıțįĳȡȤįȝȪȗȡȤʍȢȒʍıțȟįıȔȟįțȔİțįȞıĳȡȤ
țİțȡȜĳȓĳșĳȡȤ





ȉĳȡțȥıȔįțİțȡȜĳșĲȔįȣ





























6LJQDWXUHRIRZQHU
6LJQDWXUHGXSURSULpWDLUH

ȋʍȡȗȢįĴȓĳȡȤțİțȡȜĳȓĳș













6WDPSRIWKHRUJDQL]DWLRQ
DVVRFLDWLRQRURIILFLDOVHUYLFHDQG
VLJQDWXUH
&DFKHWGHO RUJDQLVDWLRQDVVRFLDWLRQ
RXVHUYLFHRIILFLHOHWVLJQDWXUH

ȉĴȢįȗȔİįȜįțȤʍȡȗȢįĴȓ
ĳșȣȡȢȗȑȟȧĲșȣĳșȣ
ȒȟȧĲșȣȓĳșȣıʍȔĲșȞșȣ
ȤʍșȢıĲȔįȣ

/RUVTXHOD)(,DSSURXYHODORFDWLRQG XQFKHYDOSDUXQHIpGpUDWLRQ
pTXHVWUHQDWLRQDOHOHVGpWDLOVGHODWUDQVDFWLRQGRLYHQWrWUH
HQUHJLVWUpVSDUODIpGpUDWLRQpTXHVWUHQDWLRQDOHFRQFHUQpH



6 LO\DSOXVG XQSURSULpWDLUHRXVLOHFKHYDODSSDUWLHQWlXQHVRFLpWpOH
QRPHWODQDWLRQDOLWpGHODSHUVRQQHUHVSRQVDEOHGXFKHYDOGRLYHQW
rWUHLQVFULWVGDQVOHGRFXPHQWG¶LGHQWLILFDWLRQ6LOHVSURSULpWDLUHVVRQW
GHQDWLRQDOLWpVGLIIpUHQWHVLOVGRLYHQWSUpFLVHUODQDWLRQDOLWpGXFKHYDO



(QFDVGHFKDQJHPHQWGHSURSULpWDLUHOHGRFXPHQWG¶LGHQWLILFDWLRQGRLW
rWUHLPPpGLDWHPHQWGpSRVpDXSUqVGHO RUJDQLVDWLRQO DVVRFLDWLRQRX
OHVHUYLFHRIILFLHOO D\DQWGpOLYUpDYHFOHQRPHWO DGUHVVHGXQRXYHDX
SURSULpWDLUHDILQGHOHOXLWUDQVPHWWUHDSUqVUpHQUHJLVWUHPHQW



3RXUOHVFRPSpWLWLRQVUHOHYDQWGHOD)pGpUDWLRQpTXHVWUH
LQWHUQDWLRQDOH )(, ODQDWLRQDOLWpGXFKHYDOHVWFHOOHGHVRQ
SURSULpWDLUH

5HQVHLJQHPHQWVUHODWLIVDXGURLWGHSURSULpWp
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ȃǹȂǾȃȉȊȆȍĬǼǿȈȉȅǻǿǹǺǹȉǾȇǿȅȉȠțİȓȝİȞȠıĲĮıȘȝİȓĮȑȦȢĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢțİĳĮȜĮȓȠȣȒĲȝȒȝĮĲĮĮȣĲȠȪȞĮĲȣʌȫȞȠȞĲĮȚȝȩȞȠȞİȐȞİȓȞĮȚıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠȣȢțĮȞȩȞİȢĲȦȞȠȡȖĮȞȫıİȦȞʌȠȣĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚıĲȠȐȡșȡȠ
ıĲȠȚȤİȓȠȖ ĲȘȢȠįȘȖȓĮȢǼȀ









,IWKHUHLVPRUHWKDQRQHRZQHURUWKHKRUVHLVRZQHGE\DFRPSDQ\
WKHQWKHQDPHRIWKHLQGLYLGXDOUHVSRQVLEOHIRUWKHKRUVHPXVWEH
HQWHUHGLQWKHLGHQWLILFDWLRQGRFXPHQWWRJHWKHUZLWKKLVQDWLRQDOLW\,I
WKHRZQHUVDUHRIGLIIHUHQWQDWLRQDOLWLHVWKH\KDYHWRGHWHUPLQHWKH
QDWLRQDOLW\RIWKHKRUVH





2QFKDQJHRIRZQHUVKLSWKHLGHQWLILFDWLRQGRFXPHQWPXVW
LPPHGLDWHO\EHORGJHGZLWKWKHLVVXLQJERG\RUJDQL]DWLRQ
DVVRFLDWLRQRURIILFLDOVHUYLFHJLYLQJWKHQDPHDQGDGGUHVVRIWKH
QHZRZQHUIRUUHUHJLVWUDWLRQDQGIRUZDUGLQJWRWKHQHZRZQHU



)RUFRPSHWLWLRQSXUSRVHVXQGHUWKHDXVSLFHVRIWKH)pGpUDWLRQ
pTXHVWUHLQWHUQDWLRQDOH )(, WKHQDWLRQDOLW\RIWKHKRUVHVKDOOEHWKDW
RILWVRZQHU









'HWDLOVRIRZQHUVKLS

ȁǽĮǺȂǺȀȆ,96HFWLRQǿ9
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ǶȟȡȞį
1DPH1RP


ĮȤȝȓ
%UHHG5DFH


ĬıȟıĳțȜȪȣʍįĳȒȢįȣ
*HQHWLFVLUH3qUHJpQpWLTXH


ĬıȟıĳțȜȓȞșĳȒȢį
*HQHWLFGDP0qUHJpQpWLTXH


ȊȪʍȡȣȗȒȟȟșĲșȣ
3ODFHRIELUWK/LHXGHQDLVVDQFH


ǽȜĳȢȡĴȒįȣ ıțȣ 
%UHHGHU V 1DLVVHXU V 


ȇțĲĳȡʍȡțșĳțȜȪȜįĳįȗȧȗȓȣıʍțȜȤȢȧȞȒȟȡ
&HUWLILFDWHRIRULJLQYDOLGDWHG&HUWLILFDWG¶RULJLQHYDOLGp


ȉĳțȣRQOH
ǺʍȪE\SDU
Ȗ  ǺȢțȚȞȪȣĳșȝıĴȬȟȡȤ
7HOHSKRQHQXPEHU1RGHWpOpSKRQH


İ  ȉĴȢįȗȔİį
6WDPS&DFKHW







 ıĲ 

 į 

 ȕ 

 Į 

ȋʍȡȗȢįĴȓ>ȆȟȡȞįĳıʍȬȟȤȞȡ ȞıȜıĴįȝįȔį ȜįțțİțȪĳșĳįĳȡȤȤʍȡȗȢȑĴȡȟĳȡȣ@
6LJQDWXUH>QDPH LQFDSLWDOOHWWHUV DQGFDSDFLW\RIVLJQDWRU\ 
6LJQDWXUH>QRP HQOHWWHUVFDSLWDOV HWTXDOLWpGXVLJQDWDLUH 



ȆȟȡȞįĲȔįĳșȣıȜİȔİȡȤĲįȣįȢȥȓȣ
1DPHRIWKHLVVXLQJERG\1RPGHO¶RUJDQLVPHpPHWWHXU

ǼțıȫȚȤȟĲș
$GGUHVV$GUHVVH

ǺȢțȚȞȪȣĳșȝıȡȞȡțȡĳȤʍȔįȣȓșȝıȜĳȢȡȟțȜȪĳįȥȤİȢȡȞıȔȡ
)D[QXPEHURUHPDLO1RGHWpOpFRSLHRXHPDLO



ĬıȟıįȝȡȗȔį ĲıʍȢȪĲȚıĳșĲıȝȔİįıĴȪĲȡȟȜȢțȚıȔĲȜȪʍțȞȡ 
3HGLJUHH LIDSSURSULDWHRQDGGLWLRQDOSDJH 3HGLJUHH V¶LO\DOLHXVXUXQHSDJHVXSSOpPHQWDLUH 

ȈȘȝİȓȦıȘ
1RWH5HPDUTXH



ȇȑʍʍȡȣ
*UDQGVLUH*UDQGSqUH

ȇȑʍʍȡȣ
*UDQGVLUH*UDQGSqUH

ȁȝȑĲșĲĳȡȗıȟıįȝȡȗțȜȪȖțȖȝȔȡ
6WXGERRNFODVV&ODVVGDQVOHOLYUHJpQpDORJLTXH

ǽȞʍȡȢțȜȓȡȟȡȞįĲȔį
&RPPHUFLDOQDPH1RPFRPPHUFLDO

 Į

 Į








ȃǹȂǾȃȉȊȆȍĬǼǿȈȉȅǻǿǹǺǹȉǾȇǿȅǼʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚįȚĮĳȠȡȠʌȠȚȒıİȚȢıĲȘįȚȐĲĮȟȘĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢȣʌȠįİȓȖȝĮĲȠȢȣʌȩĲȠȞȩȡȠȩĲȚįȚĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚȠȚĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢİȜȐȤȚıĲİȢʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ



















ȇțĲĳȡʍȡțșĳțȜȪȜįĳįȗȧȗȓȣ&HUWLILFDWHRIRULJLQ&HUWLILFDWG¶RULJLQH
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/ LGHQWLWpGHO pTXLGpGRLWrWUHFRQWU{OpHFKDTXHIRLVTXHOHV
ORLVHWOHVUqJOHVO H[LJHQWHWLOGRLWrWUHFHUWLILpTXHO¶pTXLGp
SUpVHQWpHVWFRQIRUPHDXVLJQDOHPHQWGRQQpGDQVODVHFWLRQ,
GXGRFXPHQWG¶tGHQWLILFDWLRQ
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&RQWU{OHVG LGHQWLWpGHO¶pTXLGpGpFULWGDQVOHGRFXPHQW
GtGHQWLILFDWLRQ

2ȟȡȞįĳıʍȬȟȤȞȡ ȞıȜıĴįȝįȔį țİțȪĳșĳįȜįțȤʍȡȗȢįĴȓĳȡȤʍȢȡĲȬʍȡȤ
ıʍįȝșȚıȫıțĳșȟĳįȤĳȪĳșĳį
1DPH LQFDSLWDOOHWWHUV FDSDFLW\DQGVLJQDWXUHRIWKHSHUVRQYHULI\LQJWKHLGHQWLW\
1RP HQOHWWUHVFDSLWDOHV TXDOLWpHWVLJQDWXUHGXYpULILFDWHXUGHO LGHQWLWp


ȉȜȡʍȪȣĳȡȤıȝȒȗȥȡȤ įȗȬȟıȣȤȗıțȡȟȡȞțȜȪ
ʍțĲĳȡʍȡțșĳțȜȪȜȝʍ 
5HDVRQIRUFKHFN HYHQWKHDOWKFHUWLILFDWHHWF 
0RWLIGXFRQWU{OH FRQFRXUVFHUWLILFDWVDQLWDLUH
HWF 
 

ȇȪȝșȜįțȌȬȢį
7RZQDQGFRXQWU\
9LOOHHWSD\V



ĴȡȢȑʍȡȤįȤĳȪįʍįțĳıȔĳįțįʍȪĳȡȤȣȟȪȞȡȤȣȜįțĳȡȤȣ
ȜįȟȪȟıȣȜįțȟįʍțĲĳȡʍȡțıȔĳįțȪĳțĳȡțʍʍȡıțİȒȣʍȡȤ
ʍįȢȡȤĲțȑȘıĳįțĲȤȞȞȡȢĴȬȟıĳįțȞıĳșȟʍıȢțȗȢįĴȓĳȡȤ
țʍʍȡıțİȡȫȣʍȡȤʍįȢȒȥıĳįțĲĳȡȜıĴȑȝįțȡȀĳȡȤıȗȗȢȑĴȡȤ
įȟįȗȟȬȢțĲșȣ

 
 ǿĳįȤĳȪĳșĳįĳȡȤțʍʍȡıțİȡȫȣʍȢȒʍıțȟįıȝȒȗȥıĳįțȜȑȚı

ǳȝıȗȥȡȣĳșȣįȟįȗȟȬȢțĲșȣĳȡȤțʍʍȡıțİȡȫȣʍȡȤ
ʍıȢțȗȢȑĴıĳįțĲĳȡȒȗȗȢįĴȡįȟįȗȟȬȢțĲșȣ



ǿȞıȢȡȞșȟȔį
'DWH
'DWH

7KHLGHQWLW\RIWKHHTXLQHDQLPDOPXVWEHFKHFNHGHDFKWLPH
WKLVLVUHTXLUHGE\WKHODZDQGWKHUXOHVDQGLWPXVWEH
FHUWLILHGWKDWWKHHTXLQHDQLPDOSUHVHQWHGFRQIRUPVWRWKH
GHVFULSWLRQRIWKHHTXLQHDQLPDOJLYHQLQ6HFWLRQ,RIWKH
LGHQWLILFDWLRQGRFXPHQW



&RQWURORILGHQWLILFDWLRQRIWKHHTXLQHDQLPDOGHVFULEHGLQWKH 
LGHQWLILFDWLRQGRFXPHQW

ȁǽĮǺȂǺȀȆ9,6HFWLRQ9,
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ȊȪʍȡȣ
3ODFH
/LHX















ǿȞıȢȡȞșȟȔį
'DWH
'DWH





























ȌȬȢį
&RXQWU\
3D\V

'HWDLOVRIHYHU\YDFFLQDWLRQZKLFKWKHHTXLQHDQLPDOKDV
XQGHUJRQHPXVWEHHQWHUHGFOHDUO\DQGLQGHWDLODQG
FRPSOHWHGZLWKWKHQDPHDQGVLJQDWXUHRIYHWHULQDULDQ

9DFFLQDWLRQUHFRUG

ǼTXLQHLQIOXHQ]DXVLQJFRPELQHGYDFFLQHV

(TXLQHLQIOXHQ]DRQO\
RU















ǶȟȡȞį
1DPH
1RP





















ǺȢʍįȢĳȔİįȣ
%DWFKQXPEHU
1RGXORW

ǽȞȖȪȝțȡ 9DFFLQH9DFFLQ 















ǺĲȚȒȟıțį ıȣ 
'LVHDVH V 
0DODGLH V 

ȁȑȚııȞȖȡȝțįĲȞȪȣĲĳȡȟȡʍȡȔȡȒȥıțȤʍȡȖȝșȚıȔĳȡ
țʍʍȡıțİȒȣʍȢȒʍıțȟįįȟįĴȒȢıĳįțȞıĳȢȪʍȡĲįĴȓȜįț
ıȤįȟȑȗȟȧĲĳȡȜįțȟįȖıȖįțȬȟıĳįțȞıĳȡȪȟȡȞįȜįțĳșȟ
ȤʍȡȗȢįĴȓĳȡȤȜĳșȟțȑĳȢȡȤ


ȀĮĲĮȤȫȡȚıȘİȝȕȠȜȚĮıȝȫȞ








7RXWHYDFFLQDWLRQVXELHSDUO¶pTXLGpGRLWrWUHPHQWLRQpHGDQV
OHWDEOHDXFLGHVVRXVGHIDoRQOLVLEOHHWSUpFLVHFHWWH
PHQWLRQGRLWrWUHVXLYLHGXQRPHWGHODVLJQDWXUHGX
YpWpULQDLUH


(QUHJLVWUHPHQWGHVYDFFLQDWLRQV

*ULSSHpTXLQHXWLOLVDQWGDQVGHVYDFFLQVFRPELQpV

*ULSSHpTXLQHVHXOHPHQW
RX















ȆȟȡȞįĳıʍȬȟȤȞȡ ȞıȜıĴįȝįȔį ȜįțȤʍȡȗȢįĴȓĳȡȤȜĳșȟțȑĳȢȡȤ
1DPH LQFDSLWDOOHWWHUV DQGVLJQDWXUHRIYHWHULQDULDQ
1RP HQOHWWUHVFDSLWDOV HWVLJQDWXUHGXYpWpULQDLUH

ȗȢȔʍșĳȧȟțʍʍȡıțİȬȟȞıĳșȥȢȓĲșĲȤȟİȤįĲȞȒȟȧȟıȞȖȡȝȔȧȟ

ȃȪȟȡȗțįȗȢȔʍșĳȧȟțʍʍȡıțİȬȟ
ȓ
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ȌȬȢį
&RXQWU\
3D\V



























ǺȢʍįȢĳȔİįȣ
%DWFKQXPEHU
1RGXORW

ǽȞȖȪȝțȡ 9DFFLQH9DFFLQ 













ǺĲȚȒȟıțį ıȣ 
'LVHDVH V 
0DODGLH V 







7RXWHYDFFLQDWLRQVXELHSDUO¶pTXLGpGRLWrWUHPHQWLRQpH
GDQVOHWDEOHDXFLGHVVRXVGHIDoRQOLVLEOHHWSUpFLVH
FHWWHPHQWLRQGRLWrWUHVXLYLHGXQRPHWGHODVLJQDWXUH
GXYpWpULQDLUH

0DODGLHVDXWUHVTXHODJULSSHpTXLQH


(QUHJLVWUHPHQWGHVYDFFLQDWLRQV













ȆȟȡȞįĳıʍȬȟȤȞȡ ȞıȜıĴįȝįȔį ȜįțȤʍȡȗȢįĴȓĳȡȤȜĳșȟțȑĳȢȡȤ
1DPH LQFDSLWDOOHWWHUV DQGVLJQDWXUHRIYHWHULQDULDQ
1RP HQOHWWUHVFDSLWDOV HWVLJQDWXUHGXYpWpULQDLUH

ȁȑȚııȞȖȡȝțįĲȞȪȣĲĳȡȟȡʍȡȔȡȒȥıțȤʍȡȖȝșȚıȔĳȡțʍʍȡıțİȒȣ
ʍȢȒʍıțȟįįȟįĴȒȢıĳįțȞıĳȢȪʍȡĲįĴȓȜįțıȤįȟȑȗȟȧĲĳȡ
ȜįțȟįȖıȖįțȬȟıĳįțȞıĳȡȪȟȡȞįȜįțĳșȟȤʍȡȗȢįĴȓĳȡȤ
ȜĳșȟțȑĳȢȡȤ


ǶȟȡȞį
1DPH
1RP





ȀĮĲĮȤȫȡȚıȘİȝȕȠȜȚĮıȝȫȞ



ǺĲȚȒȟıțıȣıȜĳȪȣĳșȣȗȢȔʍșȣĳȧȟțʍʍȡıțİȬȟ
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ȊȪʍȡȣ
3ODFH
/LHX

ǿȞıȢȡȞșȟȔį
'DWH
'DWH

'HWDLOVRIHYHU\YDFFLQDWLRQZKLFKWKHHTXLQHDQLPDOKDV
XQGHUJRQHPXVWEHHQWHUHGFOHDUO\DQGLQGHWDLODQG
FRPSOHWHGZLWKWKHQDPHDQGVLJQDWXUHRIYHWHULQDULDQ



9DFFLQDWLRQUHFRUG

'LVHDVHVRWKHUWKDQHTXLQHLQIOXHQ]D




ȁǽĮǺȂǺȀȆ9,,,6HFWLRQǿ9,,,
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WHVWHGIRU
0DODGLHWUDQVPLVVLEOHFRQFHUQpH

6DPSOLQJGDWH
'DWHGHSUpOqYHPHQW



ȉȥıĳțȜȒȣȞıĳįİȡĳțȜȒȣ
įĲȚȒȟıțıȣ7UDQVPLVVLEOHGLVHDVH

ǿȞıȢȡȞșȟȔį
İıțȗȞįĳȡȝșȦȔįȣ

















































5HVXOWRIWHVW
5pVXOWDWGHO¶H[DPHQ

7\SHRIWHVW
1DWXUHGHO¶H[DPHQ



ǺʍȡĳȒȝıĲȞįİȡȜțȞȓȣ

ȊȫʍȡȣİȡȜțȞȓȣ

ȊȡįʍȡĳȒȝıĲȞįȜȑȚııȝȒȗȥȡȤʍȡȤʍȢįȗȞįĳȡʍȡțıȔȗțį
ȞıĳįİȡĳțȜȓįĲȚȒȟıțįȜĳșȟȔįĳȢȡȣȓıȢȗįĲĳȓȢțȡ
ıȗȜıȜȢțȞȒȟȡįʍȪĳșȟȜȤȖıȢȟșĳțȜȓȜĳșȟțįĳȢțȜȓȤʍșȢıĲȔį
ĳșȣȥȬȢįȣ ©ıʍȔĲșȞȡıȢȗįĲĳȓȢțȡ ʍȢȒʍıțȟįĲșȞıțȬȟıĳįț
ĲįĴȬȣȜįțȝıʍĳȡȞıȢȬȣįʍȪĳȡȟȜĳșȟȔįĳȢȡʍȡȤ
įȟĳțʍȢȡĲȧʍıȫıțĳșȟįȢȥȓʍȡȤȘȓĳșĲıĳȡȟȒȝıȗȥȡ



7KHUHVXOWRIHYHU\WHVWFDUULHGRXWIRUDWUDQVPLVVLEOHGLVHDVH
E\DYHWHULQDULDQRUDODERUDWRU\DXWKRULVHGE\WKHRIILFLDO
YHWHULQDU\VHUYLFHRIWKHFRXQWU\ ³RIILFLDOODERUDWRU\´ PXVWEH
HQWHUHGFOHDUO\DQGLQGHWDLOE\WKHYHWHULQDULDQDFWLQJRQ
EHKDOIRIWKHDXWKRULW\UHTXHVWLQJWKHWHVW



ȋȗıțȡȟȡȞțȜȡȔȒȝıȗȥȡțʍȡȤİțıȠȑȗȡȟĳįțįʍȪıȢȗįĲĳȓȢțį

/DERUDWRU\KHDOWKWHVW



ȁǽĮǺȂǺȀȆ,;6HFWLRQ,;
([DPHQVGHODERUDWRLUH













































1DPH LQFDSLWDOOHWWHUV DQG
VLJQDWXUHRIYHWHULQDULDQ
1RP HQOHWWUHVFDSLWDOHV HW
VLJQDWXUHGXYpWpULQDLUH

2IILFLDOODERUDWRU\ZKLFKFDUULHG
RXWWKHWHVW
/DERUDWRLUHRIILFLHOD\DQWHIIHFWXp
O¶H[DPHQ


ȆȟȡȞįĳıʍȬȟȤȞȡ Ȟı
ȜıĴįȝįȔį ȜįțȤʍȡȗȢįĴȓĳȡȤ
ȜĳșȟțȑĳȢȡȤ

ǽʍȔĲșȞȡıȢȗįĲĳȓȢțȡ
İțıȟȒȢȗıțįȣĳșȣİȡȜțȞȓȣ



/HUpVXOWDWGHWRXWH[DPHQHIIHFWXpSDUXQYpWpULQDLUHSRXUXQH
PDODGLHWUDQVPLVVLEOHSDUXQYpWpULQDLUHRXSDUXQODERUDWRLUH
DXWRULVpSDUOHVHUYLFHYpWpULQDLUHRIILFLHOGXSD\V ³ODERUDWRLUH
RIILFLDO´ GRLWrWUHUHSRUWpFODLUHPHQWHWHQGpWDLOSDUOHYpWpULQDLUH
TXLUHSUpVHQWDQWO DXWRULWHTXLDGHPDQGpO¶H[DPHQ
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3ODFH
/LHX

ȊȪʍȡȣ







ǿȞıȢȡȞșȟȔį
'DWH
'DWH




ȃĮȚȩȤȚ įȚĮȖȡȐĳİĲĮȚȘʌİȡȚĲĲȒȑȞįİȚȟȘ 
ȃĮȚȩȤȚ įȚĮȖȡȐĳİĲĮȚȘʌİȡȚĲĲȒȑȞįİȚȟȘ 






ȃĮȚȩȤȚ įȚĮȖȡȐĳİĲĮȚȘʌİȡȚĲĲȒȑȞįİȚȟȘ 
ȃĮȚȩȤȚ įȚĮȖȡȐĳİĲĮȚȘʌİȡȚĲĲȒȑȞįİȚȟȘ 
ȃĮȚȩȤȚ įȚĮȖȡȐĳİĲĮȚȘʌİȡȚĲĲȒȑȞįİȚȟȘ 
2XLQRQ EDUUHUODPHQWLRQLQXWLOH 
<HVQR GHOHWHDVDSSURSULDWH 

2XLQRQ EDUUHUODPHQWLRQLQXWLOH 
<HVQR GHOHWHDVDSSURSULDWH 

2XLQRQ EDUUHUODPHQWLRQLQXWLOH 
<HVQR GHOHWHDVDSSURSULDWH 

2XLQRQ EDUUHUODPHQWLRQLQXWLOH 
<HVQR GHOHWHDVDSSURSULDWH 

ȃĮȚȩȤȚ įȚĮȖȡȐĳİĲĮȚȘʌİȡȚĲĲȒȑȞįİȚȟȘ 

2XLQRQ EDUUHUODPHQWLRQLQXWLOH 
<HVQR GHOHWHDVDSSURSULDWH 

2XLQRQ EDUUHUODPHQWLRQLQXWLOH 
<HVQR GHOHWHDVDSSURSULDWH 

2XLQRQ EDUUHUODPHQWLRQLQXWLOH 
<HVQR GHOHWHDVDSSURSULDWH 







1DPH LQFDSLWDOOHWWHUV DQG
VLJQDWXUHRIRIILFLDOYHWHULQDULDQ
1RP HQOHWWUHVFDSLWDOHV HW
VLJQDWXUHGXYpWpULQDLUHRIILFLHO

ȆȟȡȞįĳıʍȬȟȤȞȡ Ȟı
ȜıĴįȝįȔį ȜįțȤʍȡȗȢįĴȓ
ĳȡȤıʍȔĲșȞȡȤȜĳșȟțȑĳȢȡȤ

ȃĮȚȩȤȚ įȚĮȖȡȐĳİĲĮȚȘʌİȡȚĲĲȒȑȞįİȚȟȘ 

2XLQRQ EDUUHUODPHQWLRQLQXWLOH 
<HVQR GHOHWHDVDSSURSULDWH 

)RUSDUWLFXODUHSLGHPLRORJLFDOUHDVRQVD
VHSDUDWHKHDOWKFHUWLILFDWHDFFRPSDQLHVWKLV
LGHQWLILFDWLRQGRFXPHQW3RXUGHVUDLVRQV
pSLGpPLRORJLTXHVSDUWLFXOLqUHVXQFHUWLILFDW
VDQLWDLUHGLVWLQFWDFFRPSDJQHOHSUpVHQW
GRFXPHQWGtGHQWLILFDWLRQ
ȃĮȚȩȤȚ įȚĮȖȡȐĳİĲĮȚȘʌİȡȚĲĲȒȑȞįİȚȟȘ 

ĬțįıțİțȜȡȫȣıʍțİșȞțȡȝȡȗțȜȡȫȣȝȪȗȡȤȣ
ĳȡʍįȢȪȟȒȗȗȢįĴȡįȟįȗȟȬȢțĲșȣ
ĲȤȟȡİıȫıĳįțįʍȪȠıȥȧȢțĲĳȪ
ȤȗıțȡȟȡȞțȜȪʍțĲĳȡʍȡțșĳțȜȪ
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SURYLHQWSDVG XQH]RQHIDLVDQWO REMHWGHPHVXUHVGHUHVWULFWLRQHQFHTXLFRQFHUQHODSHVWHpTXLQH


ȗ İıȟʍȢȡȒȢȥıĳįțįʍȪʍıȢțȡȥȓʍȡȤȤʍȪȜıțĳįțĲıʍıȢțȡȢțĲȞȡȫȣȗțįĳșȟʍįȟȬȝș
ĳȧȟȔʍʍȧȟLWGRHVQRWFRPHIURPDQDUHDVXEMHFWWRUHVWULFWLRQVIRU$IULFDQKRUVHVLFNQHVVLOQH

QRWEHHQLQFRQWDFWZLWKHTXLGDHRQVXFKDKROGLQJLOQHSURYLHQWSDVG XQHH[SORLWDWLRQIDLVDQW
O REMHWGHPHVXUHVGHUHVWULFWLRQSRXUGHVPRWLIVGHSROLFHVDQLWDLUHHWQ DSDVpWpHQFRQWDFWDYHF
GHVpTXLGpVG XQHWHOOHH[SORLWDWLRQ


Ȗ İıȟʍȢȡȒȢȥıĳįțįʍȪıȜȞıĳȑȝȝıȤĲșʍȡȤįʍȡĳıȝıȔįȟĳțȜıȔȞıȟȡȞȒĳȢȧȟ
įʍįȗȪȢıȤĲșȣȗțįȤȗıțȡȟȡȞțȜȡȫȣȝȪȗȡȤȣȜįțİıȟȒȥıțȒȝȚıțĲııʍįĴȓȞıĳįțʍʍȡıțİȓ
ıȜȞıĳȑȝȝıȤĲșȣʍȡȤįʍȡĳıȝȡȫȟįȟĳțȜıȔȞıȟȡįʍįȗȪȢıȤĲșȣȗțįȤȗıțȡȟȡȞțȜȡȫȣ
ȝȪȗȡȤȣLWGRHVQRWFRPHIURPDKROGLQJVXEMHFWWRUHVWULFWLRQVIRUDQLPDOKHDOWKUHDVRQVDQGKDV

XQGHUDQDWLRQDOHUDGLFDWLRQSURJUDPPHIRUDWUDQVPLVVLEOHGLVHDVHLOQ HVWSDVGHVWLQpjO DEDWWDJH
GDQVOHFDGUHG XQSURJUDPPHQDWLRQDOG pUDGLFDWLRQG XQHPDODGLHWUDQVPLVVLEOH

į İıȟʍȢȪȜıțĳįțȗțįȘȬȡʍȢȡȡȢțȘȪȞıȟȡȟįȚįȟįĳȧȚıȔĲĳįʍȝįȔĲțįıȟȪȣıȚȟțȜȡȫ
ʍȢȡȗȢȑȞȞįĳȡȣıȠȑȝıțȦșȣȞțįȣȞıĳįİȡĳțȜȓȣįĲȚȒȟıțįȣǜLWLVQRWLQWHQGHGIRUVODXJKWHU

8QOHVVWKHLGHQWLILFDWLRQGRFXPHQWLVLQYDOLGDWHGIRUPRYHPHQWSXUSRVHVE\YLUWXHRIDYDOLGHQWU\LQ
6HFWLRQ,,,RUDVHSDUDWHKHDOWKFHUWLILFDWHLVLVVXHGIRUSDUWLFXODUHSLGHPLRORJLFDOUHDVRQVDV
PHQWLRQHGEHORZWKHHTXLQHDQLPDOLGHQWLILHGLQ6HFWLRQ,VKDOORQO\EHPRYHGRQWKHWHUULWRU\RID
0HPEHU6WDWHRIWKH(XURSHDQ8QLRQXQGHUWKHIROORZLQJFRQGLWLRQV
6DXIVLODYDOLGLWpGXGRFXPHQWG LGHQWLILFDWLRQHVWVXVSHQGXHSRXUOHVPRXYHPHQWVSDUXQHPHQWLRQ
SRUWpHjODVHFWLRQ,,,RXVLXQFHUWLILFDWVDQLWDLUHGLVWLQFWHVWGpOLYUpSRXUGHVUDLVRQV
pSLGpPLRORJLTXHVSDUWLFXOLqUHVWHOOHVTXHPHQWLRQQpHVFLGHVVRXVO pTXLGpLGHQWLILpjODVHFWLRQ,QH
SHXWrWUHGpSODFpVXUOHWHUULWRLUHG XQeWDWPHPEUHGHO 8QLRQHXURSpHQQHTX DX[FRQGLWLRQV
VXLYDQWHV



ǽȜĳȪȣıȑȟĳȡȒȗȗȢįĴȡįȟįȗȟȬȢțĲșȣįȜȤȢȧȚıȔȗțįĲȜȡʍȡȫȣȞıĳįȜȔȟșĲșȣ
ȝȪȗȧȒȗȜȤȢșȣȜįĳįȥȬȢțĲșȣĲĳȡȜıĴȑȝįțȡ,,,ȓįȟıȜİȡȚıȔȠıȥȧȢțĲĳȪ
ȤȗıțȡȟȡȞțȜȪʍțĲĳȡʍȡțșĳțȜȪȗțįıțİțȜȡȫȣıʍțİșȞțȡȝȡȗțȜȡȫȣȝȪȗȡȤȣȪʍȧȣ
įȟįĴȒȢıĳįțȜįĳȧĳȒȢȧĳȡțʍʍȡıțİȒȣʍȡȤįȟįȗȟȧȢȔȘıĳįțĲĳȡȜıĴȑȝįțȡ,
ȞıĳįȜțȟıȔĳįțȞȪȟȡĲĳșȟıʍțȜȢȑĳıțįıȟȪȣȜȢȑĳȡȤȣȞȒȝȡȤȣĳșȣǽȤȢȧʍįȨȜȓȣ
ǳȟȧĲșȣȤʍȪĳțȣįȜȪȝȡȤȚıȣʍȢȡȩʍȡȚȒĲıțȣ



ǻįĲțȜȡȔȤȗıțȡȟȡȞțȜȡȔȪȢȡț>ȑȢȚȢȡʍįȢȑȗȢįĴȡȣĲĳȡțȥıȔȡį ĳșȣȡİșȗȔįȣǽȁ@
ȆțıȟȝȪȗȧȪȢȡțİıȟțĲȥȫȡȤȟȗțįĳșȟıțĲįȗȧȗȓĲĳșȟǽȤȢȧʍįȨȜȓǳȟȧĲș
%DVLFKHDOWKFRQGLWLRQV>$UWLFOH  D RI'LUHFWLYH(&@&RQGLWLRQVVDQLWDLUHVGHEDVH>DUWLFOHSDUDJUDSK SRLQWD GHODGLUHFWLYH&(@
7KHVHFRQGLWLRQVDUHQRWYDOLGWRHQWHUWKH(XURSHDQ8QLRQ&HVFRQGLWLRQVQHV¶DSSOLTXHQWSDVjO¶HQWUpHGDQVO 8QLRQHXURSpHQQH



ȁǽĮǺȂǺȀȆȌ6HFWLRQȋ

10780
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ǼıȠțȪȣȞșȢȪȣ
+LQGOHJULJKWSRVWpULHXUGURLW

ǺȢțĲĳıȢȪȣȞșȢȪȣ
+LQGOHJOHIWSRVWpULHXUJDXFKH

ǼıȠȔʍȢȪĲȚțȡȑȜȢȡ
)RUHOHJULJKWDQWpULHXUGURLW

ǺȢțĲĳıȢȪʍȢȪĲȚțȡȑȜȢȡ
)RUHOHJOHIWDQWpULHXUJDXFKH

7KHRXWOLQHRIHDFKFKHVWQXWPXVWEHGUDZQLQWKHDSSURSULDWHVTXDUHIRUDOOKRUVHVZLWKRXWPDUNLQJVDQGZLWKOHVVWKDQWKUHHZKRUOV3RXUWRXVOHVFKHYDX[QHSUpVHQWDQW
DXFXQHPDUTXHHWD\DQWPRLQVGHWURLVpSLVOHFRQWRXUGHFKDTXHFKkWDLJQHGRLWrWUHGHVVLQpGDQVOHFDUUpFRUUHVSRQGDQW

&KHVWQXWV&KkWDLJQHV

ȉȠʌİȡȓȖȡĮȝȝĮĲȠȣțȐșİĲȪȜȠȣʌȡȑʌİȚȞĮıȤİįȚȐȗİĲĮȚıĲȠțĮĲȐȜȜȘȜȠʌȜĮȓıȚȠȖȚĮȩȜĮĲĮȐȜȠȖĮȤȦȡȓȢıȘȝȐȞıİȚȢțĮȚȝİȜȚȖȩĲİȡİȢĮʌȩĲȡİȚȢıʌİȓȡİȢ

Ȋȫȝȡț

ȁǽĮǺȂǺȀȆȌ,6HFWLRQȋ,
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ȇǺȈǺȈȊǿȃǺĬ
³ȈȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȑȢĮʌĮȚĲȒıİȚȢȖȚĮĲȠȑȖȖȡĮĳȠĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢȚʌʌȠİȚįȠȪȢ´


ȉȠȑȖȖȡĮĳȠĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢșĮʌȡȑʌİȚ

 ȞĮȑȤİȚĲȘȝȠȡĳȒĲȣʌȦȝȑȞȠȣįȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣȝİȝȑȖİșȠȢȤĮȡĲȚȠȪȩȤȚȝȚțȡȩĲİȡȠĲȠȣ$ îPP 

  ȞĮ ȑȤİȚ ȟİȤȦȡȚıĲȩİȟȫĳȣȜȜȠ İȝʌȡȩȢ țĮȚ ʌȓıȦ  ĲȠ ȠʌȠȓȠ ʌĮȡȑȤİȚİʌĮȡțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
İȓȞĮȚ ĮȞȐȖȜȣĳȠ ȝİ ĲȠ ȜȠȖȩĲȣʌȠ ĲȘȢ İțįȓįȠȣıĮȢ ĮȡȤȒȢ țĮȚ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤİȚ ȝȚĮ ĲıȑʌȘ ıĲȠ ʌȓıȦ
İıȦĲİȡȚțȩțȐȜȣȝȝĮȖȚĮĲȘȞİȚıĮȖȦȖȒıİȜȓįȦȞʌȠȣʌİȡȚȑȤȠȣȞĲĮțİĳȐȜĮȚĮ,9ȑȦȢ;,țĮĲȐʌİȡȓʌĲȦıȘ

 ȞĮȑȤİȚĲȣʌȦȝȑȞĮțĮĲ¶İȜȐȤȚıĲȠĲĮțİĳȐȜĮȚĮǿȑȦȢǿǿǿıİȤĮȡĲȓȝİȒȜȦıȘȫıĲİȞĮȝȘȞĮĳĮȚȡİșȠȪȞȒ
ĮȞĲȚțĮĲĮıĲĮșȠȪȞįȠȜȓȦȢıİȜȓįİȢ

 ȩʌȠȣȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚıİȚȡȚĮțȠȓĮȡȚșȝȠȓ
ȕ  ĲĮ țİĳȐȜĮȚĮ ǿ ǿǿ țĮȚ ǿǿǿ ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȣʌȦȝȑȞĮ ıİ ıİȜȓįİȢ ʌȠȣ ĳȑȡȠȣȞ ĲȠȞ ıİȚȡȚĮțȩ ĮȡȚșȝȩ ĲȠȣ
İȖȖȡȐĳȠȣĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢțĮȚ
ȕ ȠıİȚȡȚĮțȩȢĮȡȚșȝȩȢįȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ ĮȡȚșȝȩȢįȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ İȓȞĮȚįȣȞĮĲȩȞĮİȓȞĮȚĲĮȣĲȩıȘȝȠȢȝİĲȠȞ
ĮȡȚșȝȩ8(/1ĲȠȣȚʌʌȠİȚįȠȪȢ ȥȒĳȚȠȢ ǜıĲȘȞʌİȡȓʌĲȦıȘĮȣĲȒıİİĳĮȡȝȠȖȒĲȦȞȐȡșȡȦȞțĮȚ
ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ Ƞ ĮȡȚșȝȩȢ įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ ȖȚĮ ĲȣȤȩȞ ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ İȖȖȡȐĳȦȞ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ Ȓ ȑȖȖȡĮĳĮ
ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘȢ șĮ ȑȤİȚ ĲȘ ȝȠȡĳȒ ©ĮȡȚșȝȩȢ8(/1'ª ȥȒĳȚȠȢ  Ȓ
©ĮȡȚșȝȩȢ8(/15ª ȥȒĳȚȠȢ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮȩʌȠȣ©ªȠĮȪȟȦȞțĮĲȐʌİȡȓʌĲȦıȘĮȡȚșȝȩȢȑțįȠıȘȢ

  ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ țȐșİ ıİȜȓįĮ ĲȦȞ țİĳĮȜĮȓȦȞ ǿ ȑȦȢ ǿǿǿ ȞĮ ĳȑȡİȚ ĮȡȓșȝȘıȘ ȝİ ĲȘ ȝȠȡĳȒ ©ĮȡȚșȝȩȢ
ıİȜȓįĮȢıȣȞȠȜȚțȩȢĮȡȚșȝȩȢıİȜȓįȦȞª

  ĲȠ ȝȑȡȠȢ ǹ ĲȠȣ țİĳĮȜĮȓȠȣ ǿ ȞĮ İȓȞĮȚ ıĳȡĮȖȚıȝȑȞȠ ȝİ įȚĮĳĮȞȑȢ ĳȪȜȜȠ ȝİĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮȤȫȡȚıȘ ĲȦȞ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ İțĲȩȢ İȐȞ ĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ , ĲȠȣ İȖȖȡȐĳȠȣ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ ȑȤİȚ ĲȣʌȦșİȓ Įʌȩ
ĲȘȞ İțįȓįȠȣıĮ ĮȡȤȒ ȝİ ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ ĮʌȠĲȡȑʌİȚ ĲȚȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮȤȫȡȚıȘ ĲȦȞ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ

  Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȤȡȒıȘȢ ĲȘȢ ʌĮȡȑțțȜȚıȘȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ  ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ȠȚ ĳȦĲȠȖȡĮĳȓİȢ ĲȠȣ
ȚʌʌȠİȚįȠȪȢșĮʌȡȑʌİȚ
Į ȞĮİȓȞĮȚʌȡȩıĳĮĲİȢ
ȕ ȞĮİȓȞĮȚȑȖȤȡȦȝİȢȞĮȑȤȠȣȞįȚĮıĲȐıİȚȢ[FP Ȓ[FPțĮȚȞĮȑȤȠȣȞİȝĳĮȞȚıĲİȓȝİȤȘȝȚțȩ
ĲȡȩʌȠıİȜİȣțȩĳȦĲȠȖȡĮĳȚțȩȤĮȡĲȓțĮȚȩȤȚıİțȠȚȞȩȤĮȡĲȓȝİțȠȚȞȠȪȢİțĲȣʌȦĲȑȢ LQNMHWȒODVHU 
Ȗ ȞĮİȓȞĮȚțĮșĮȡȑȢİȣįȚȐțȡȚĲİȢȞĮĮʌȠįȓįȠȣȞĲĮĳȣıȚțȐȤȡȫȝĮĲĮțĮȚȞĮȝȘȞİȝĳĮȞȓȗȠȣȞıțȚȐıİȚȢ
ıĲȠıȫȝĮĲȠȣȚʌʌȠİȚįȠȪȢ
į  ȞĮ İȝĳĮȞȓȗȠȣȞ ȠȜȩțȜȘȡȠ ĲȠȞ İʌȚȝȒțȘ ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ ıȫȝĮĲȠȢ ĲȠȣ ȚʌʌȠİȚįȠȪȢ ĮțȡȠȡȡȓȞȚȠȡȓȗĮ ĲȘȢ
ȠȣȡȐȢ  țȐșİĲĮ ıĲȠȞ ĳĮțȩ ȜȒȥȘȢ țĮȚ ıȤİįȩȞ țĮș¶ ȩȜȠ ĲȠ ȝȒțȠȢ ĲȘȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ įȚȐıĲĮıȘȢ ĲȘȢ
ĳȦĲȠȖȡĮĳȓĮȢ
İ ȞĮȑȤȠȣȞȜȘĳșİȓțĮĲȐĲȡȩʌȠʌȠȣȞĮȝȘȞİȝĳĮȞȓȗȠȞĲĮȚȐȜȜĮȗȫĮȒȐȞșȡȦʌȠȚ
ıĲ ȞĮĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚȠȡȚȗȩȞĲȚĮıĲȚȢĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢșȑıİȚȢİʌȚțȩȜȜȘıȘȢĲȠȣİȖȖȡȐĳȠȣĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ

 ȞĮȑȤİȚĲȣʌȦȝȑȞȘıĲȠȑȖȖȡĮĳȠĲȘȖİȞȚțȒȠįȘȖȓĮʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚıĲȠȝȑȡȠȢ
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10783

ȇǺȈǺȈȊǿȃǺǼ
³ǹȓĲȘıȘȑțįȠıȘȢİȖȖȡȐĳȠȣĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢȚʌʌȠİȚįȠȪȢ´
ȉȩʌȠȢǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ǹȡȆȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ««

ȜȠȖȩĲȣʌȠİțįȓįȠȣıĮȢĮȡȤȒȢ

 ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚĮʌȩĲȘȞİțįȓįȠȣıĮĮȡȤȒ 



ǺȀȊǿȉǿǽȁǼȆȉǿȉǽĬĬȈǺĮȆȋǺȄǺĬȄȎȈȀȉǿȉȀȇȇȆǽȀǼȆȋȉ


ȊȃǿȃǺȀ
ȈĲȠȚȤİȓĮȚʌʌȠİȚįȠȪȢ



ǶȟȡȞįțʍʍȡıțİȡȫȣ

Įȫȝȝȡ





ǽȔİȡȣ







ǴʌʌȠȢ





























ǱȜȜȠ İȟİȚįȚțİȪıĲİ «««««««««







ǻȘȝȠĲȚțȒǼȞȩĲȘĲĮ





ȉȀ









ȆİȡȚĳİȡİȚĮțȒǼȞȩĲȘĲĮ





ȉĳȡțȥıȔįİțįȞȡȟȓȣțʍʍȡıțİȡȫȣ ĲĳȡıȠȧĳıȢțȜȪ   


ǾȝȓȠȞȠȢ

ǹȡȚșțĮĲĮȤȫȡȚıȘȢİțȝİıȘȢ



ǻȒȝȠȢ

ǿȞıȢȡȞșȟȔįȗȒȟșĲșȣ ȘȘȝȝİİİİ 






ȉĳȡțȥıȔįıȜȞıĳȑȝȝıȤĲșȣ ĲĳȡıĲȧĳıȢțȜȪĳșȣȥȬȢįȣ  





ǵȞȠȢ

ǻȚİȪșȣȞıȘ















ȀȦįȚțȩȢİȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ İȐȞȣĳȓıĲĮĲĮȚ 















ȊȃǿȃǺȀȀ
ȈĲȠȚȤİȓĮțĮĲȩȤȠȣ






ǶȟȡȞį







ȀȚįȗȒȟıțį


ȉĳȡțȥıȔįıʍțȜȡțȟȧȟȔįȣ





ǺĮȃ







ȉȘȜ ıĲĮș  















ȉȘȜ țȚȞ  




















































ȆİȡǼȞȩĲȘĲĮ



ȋȫȡĮ




(PDLO  













ǻȒȝȠȢ









ǺǼȊȓǺǼ  




ǻȘȝȠĲȚțȒǼȞȩĲȘĲĮ

ǻȚİȪșȣȞıȘ



ǶȟȡȞįʍįĳȢȪȣ



ȉĳȡțȥıȔįİțįȞȡȟȓȣ  












ǽʍȬȟȤȞȡ  

ȉȀ













ȊȃǿȃǺȀȀȀ
ȈĲȠȚȤİȓĮȚįȚȠțĲȒĲȘ ȚįȚȠțĲȘĲȫȞ  








ǶȟȡȞį


ǺĮȃ





























ǻȒȝȠȢ


ȋȫȡĮ






(PDLO  












ȆİȡǼȞȩĲȘĲĮ







ȉȀ





































ȉȘȜ țȚȞ  


ǻȘȝȠĲȚțȒǼȞȩĲȘĲĮ


ǻȚİȪșȣȞıȘ



ȉȘȜ ıĲĮș  


ȉĳȡțȥıȔįİțįȞȡȟȓȣ  



ǺǼȊȓǺǼ  







ǶȟȡȞįʍįĳȢȪȣ







ȉĳȡțȥıȔįıʍțȜȡțȟȧȟȔįȣ







ȀȚįȗȒȟıțį





ǽʍȬȟȤȞȡ  




















ǶȟȡȞį



ǺĮȃ





ȉȘȜ ıĲĮș  


ǻȘȝȠĲȚțȒǼȞȩĲȘĲĮ



















ȉȘȜ țȚȞ  






ǻȒȝȠȢ



















ȉȀ










ȆİȡǼȞȩĲȘĲĮ






(PDLO  















ȋȫȡĮ






ǺǼȊȓǺǼ  

ǻȚİȪșȣȞıȘ








ȉĳȡțȥıȔįİțįȞȡȟȓȣ  



ǶȟȡȞįʍįĳȢȪȣ





ȉĳȡțȥıȔįıʍțȜȡțȟȧȟȔįȣ







ȀȚįȗȒȟıțį





ǽʍȬȟȤȞȡ  



















ǿʍįȢȡȫĲį
į ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚȖȚĮĲȘȞȑțįȠıȘİȖȖȡȐĳȠȣĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȚʌʌȠİȚįȠȪȢʌȠȣįİȞȑȤİȚĮȞĮȖȞȦȡȚıĲİȓ
ʌȡȠȘȖȠȣȝȑȞȦȢĮʌȩĲȘȞȓįȚĮȒȐȜȜȘİțįȓįȠȣıĮĮȡȤȒĲȘȢȤȫȡĮȢȒĲȘȢĮȜȜȠįĮʌȒȢ
Ȗ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚĮʌȩȣʌİȪșȣȞȘįȒȜȦıȘ ȐȡșȡȠĲȠȣȞ ĲȠȣĮȚĲȠȪȞĲȠȢȝİĲȘȞȠʌȠȓĮ
ȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚȘĮțȡȓȕİȚĮĲȦȞįȘȜȠȣȝȑȞȦȞıĲȘȞʌĮȡȠȪıĮıĲȠȚȤİȓȦȞ
ȗ  ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ ıȤİĲȚțȑȢ İȟȠȣıȚȠįȠĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ĲȦȞ  ȚįȚȠțĲȒĲȘ ĲȫȞ  ĲȠȣ ȗȫȠȣ ıİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣĮȣĲȩȢ ĮȣĲȠȓ įȚĮĳȑȡİȚ ȠȣȞ ĮʌȩĲȠȞĮȚĲȠȪȞĲĮ




ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ«««««««««««««««««««««

ȆȜȑĳȡȥȡȣ ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ ȣʌȠȖȡĮĳȒ 
«««««««««««««««««««««««


  ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚĮȞĲȓıĲȠȚȤĮȠĲȩʌȠȢʌȠȣįȚĮĲȘȡİȓĲĮȚĲȠȚʌʌȠİȚįȑȢțĮĲȐĲȘȞȘȝİȡȠȝȘȞȓĮȑțįȠıȘȢĲȠȣİȖȖȡȐĳȠȣĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ  
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȞȠȝȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ țĮĲĮȤȦȡİȓĲĮȚ Ș İʌȦȞȣȝȓĮ   ǹȡȚșȝȩȢ ǻİȜĲȓȠȣ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ Ȓ ǹȡȚșȝȩȢ ǻȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ įȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ
ĮȞȐȜȠȖĮ  ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ȑȤİȚ ĮʌȠįȠșİȓ ǹĭȂ   ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȑȞĮ İț ĲȦȞ įȪȠ   ǼȐȞ İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚȝȘ   Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȞȠȝȚțȠȪʌȡȠıȫʌȠȣțĮĲĮȤȦȡȠȪȞĲĮȚĲĮĮȞĲȓıĲȠȚȤĮıĲȠȚȤİȓĮĲȘȢȑįȡĮȢȈȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐȩȜĮĲĮıȤİĲȚțȐʌİįȓĮİțĲȩȢİȐȞ
ʌȡȩțİȚĲĮȚȖȚĮțȐĲȠȚțȠİȟȦĲİȡȚțȠȪȒȞȠȝȚțȩʌȡȩıȦʌȠȝİȑįȡĮıĲȠİȟȦĲİȡȚțȩȠʌȩĲİıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚȘǻȚİȪșȣȞıȘțĮȚȘȋȫȡĮ  ǼȐȞ
ȠȚȚįȚȠțĲȒĲİȢİȓȞĮȚʌİȡȚııȩĲİȡȠȚĲȦȞįȪȠİʌȚıȣȞȐʌĲİĲĮȚıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȩ ȖȚĮĲȠȣȢȚįȚȠțĲȒĲİȢȝȩȞȠ ȑȞĲȣʌȠĮȓĲȘıȘȢ
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ȇǺȈǺȈȊǿȃǺǽ
³ǺİȕĮȓȦıȘĲĮȣĲȠʌȠȓȘıȘȢȚʌʌȠİȚįȠȪȢ´

ǻǽǻǺȀȎȉǿȊǺȋȊȆȇȆȀǿȉǿȉȀȇȇȆǽȀǼȆȋȉ

ȉȠ ȑȞĲȣʌȠ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌĮȡİȜȒĳșȘ ĲȘȞ «  «  ««« ȘȘȝȝİĲȠȢ  Įʌȩ ĲȠȞ ««««««««««««««
ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ  ʌȠȣ ȣʌȑȕĮȜİ ĲȘȞ ĮȡȚș «««««««««« ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȡȦĲȠțȩȜȜȘıȘȢ  ĮȓĲȘıȘ ȑțįȠıȘȢ İȖȖȡȐĳȠȣ
ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚıĲȡĮĳİȓ įİȩȞĲȦȢ ıȣȝʌȜȘȡȦȝȑȞȘ İȞĲȩȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ  ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȦȢ ȐȞȦ
ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ  




ȊȃǿȃǺ,
ȈĲȠȚȤİȓĮțĲȘȞȚȐĲȡȠȣʌȠȣįȚİȞİȡȖİȓĲȘȞĲĮȣĲȠʌȠȓȘıȘ




ǶȟȡȞį











ǺȢțȚȞȪȣȃșĳȢȬȡȤĬǽȎȊǽǽ
















ȉȘȜ ıĲĮș 





ȉĳȡțȥıȔįıʍįȗȗıȝȞįĳțȜȓȣȒİȢįȣ















ǻȘȝȠĲȚțȒǼȞȩĲȘĲĮ









ǻȚİȪșȣȞıȘ















ǻȒȝȠȢ















ȆİȡǼȞȩĲȘĲĮ 

ȉȀ





(PDLO 


























ȉȘȜ țȚȞ 







ǶȟȡȞįʍįĳȢȪȣ
ǺĮȃ











ȉĳȡțȥıȔįıʍțȜȡțȟȧȟȔįȣ




ǽʍȬȟȤȞȡ

































ȊȃǿȃǺȀ,
ȂȑĲȡĮĮȞȓȤȞİȣıȘȢʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘȢİȞİȡȖȠȪȢıȒȝĮȞıȘȢ






Ǻ

ǽȞĴȤĳıȤȞȒȟȡȣʍȡȞʍȡİȒȜĳșȣ

ȃǹǿ





















ȅȋǿ







ȀȦįȚțȩȢİȝĳȣĲİȣȝȑȞȠȣʌȠȝʌȠįȑțĲȘ







ǼȝĳȣĲİȣȝȑȞȠȢʌȠȝʌȠįȑțĲȘȢȝȘıȣȝȕĮĲȩȢȝİ,62








ȃǹǿ





















ȅȋǿ


















ǼȞĲȩʌȚıȘİȝĳȣĲİȣȝȑȞȠȣʌȠȝʌȠįȑțĲȘ  



















ǻ


ǽȟİıȔȠıțȣįĴįȔȢıĲșȣıȞĴȤĳıȤȞȒȟȡȤʍȡȞʍȡİȒȜĳș




ȃǹǿ




ȅȋǿ




ǹȞȞĮȚʌİȡȚȖȡȐȥĲİ








Ĭ

ǲȝȝșıȟįȝȝįȜĳțȜȓĲȓȞįȟĲș

ȅȋǿ

















ǼȓįȠȢİȞĮȜȜĮțĲȚțȒȢıȒȝĮȞıȘȢ  













ȃǹǿ









































ȈĲȠȚȤİȓĮ
ıȒȝĮȞıȘȢ













ȊȃǿȃǺ,,,
ȆİȡȚȖȡĮĳȒĲȠȣȣʌȩĲĮȣĲȠʌȠȓȘıȘȚʌʌȠİȚįȠȪȢ




ǶȟȡȞįțʍʍȡıțİȡȫȣ








ǽȔİȡȣ




Įȫȝȝȡ










ǴʌʌȠȢ





















ǵȞȠȢ









ǾȝȓȠȞȠȢ

ǱȜȜȠ İȟİȚįȚțİȪıĲİ ««««««««««««««««



ǿȝțȜȔį










ȌȢȧȞįĳțĲȞȪȣ  





ȁİȣțȩ





ȆȠȚțȚȜȩȤȡȠȣȞȝȑȜĮȞ



























ȂȑȜĮȞ





ȆȠȚțȚȜȩȤȡȠȣȞȠȡĳȞȩ























ȄĮȞșȩ ĮȜȚĲȗȑȢ 





ȆȠȚțȚȜȩȤȡȠȣȞȟĮȞșȩ

























ȅȡĳȞȩ ĮȞȠȚȤĲȩțȠȚȞȩȕĮșȪȠȡĳȞȠȝȑȜĮȞ 





ȂȑȜĮȞʌȠȚțȚȜȩȤȡȠȣȞ

























ǿıĮȕȑȜȜİȚȠ





ȅȡĳȞȩʌȠȚțȚȜȩȤȡȠȣȞ

























ĭĮȚȩ ȜİȣțȩĳĮȚȠĳĮȚȩțȠȚȞȩĳĮȚȩȕĮșȪȝȣȩȤȡȠȣȞ 





ȄĮȞșȩʌȠȚțȚȜȩȤȡȠȣȞ

























ǼȡȣșȡȩĳĮȚȠ ĮȞȠȚȤĲȩțȠȚȞȩȕĮșȪ 





ǱȜȜȠȢ İȟİȚįȚțİȪıĲİ«««««««««««««««  
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ȉȥșȞįĳțȜȓʍįȢȑĲĳįĲșțʍʍȡıțİȡȫȣ  




















ĮȧĳȡȗȢįĴțȜȓįʍıțȜȪȟțĲșțʍʍȡıțİȡȫȣ  






ĬǼȈǾǼȆǿȀȅȁȁǾȈǾȈĭȍȉȅīȇ
ȇǹĭǿǹȈ
ĬǼȈǾǼȆǿȀȅȁȁǾȈǾȈȈĭȍȉȅīȇǹĭǿǹȈ


ȈĳȡĮȖȓįĮțĲȘȞȚȐĲȡȠȣ


įȚİȞİȡȖȠȪȞĲȠȢĲȘȞĲĮȣĲȠʌȠȓȘıȘ





ǻǼȄǿǹȆȁǼȊȇǹǿȆȆȅǼǿǻȅȊȈ
ǹȇǿȈȉǼȇǾȆȁǼȊȇǹ
ǹǿȆȆȅǼǿǻȅȊȈ

ȊȃǿȃǺ,9
ȈĲȠȚȤİȓĮįȚİȞİȡȖȠȪȝİȞȘȢĲĮȣĲȠʌȠȓȘıȘȢ


Ǻ































ĭȒĲșıȟĳȪʍțĲșȣıȞĴȤĳıȤȚȒȟĳȡȣʍȡȞʍȡİȒȜĳș  







Ĭ

ǿȞıȢȡȞșȟȔįıȞĴȫĳıȤĲșȣʍȡȞʍȡİȒȜĳș ȘȘȝȝİİİİİ 











ĬǼȈǾǼȆǿȀȅȁȁǾȈǾ
ǾȈ




ǻ







ĬȢįȞȞȧĳȓįʍıțȜȪȟțĲșȜȧİțȜȡȫıȞĴȤĳıȤȚȒȟĳȡ
ȡȣ
ʍȡȞʍȡİȒȜĳș







ȁȧİțȜȪȣıȞĴȤĳıȤȚȒȟĳȡȣʍȡȞʍȡİȒȜĳș



















ǺİȕĮȚȫȞȦĲȘȞ³ĲĮȣĲȠʌȠȓȘıȘĲȠȣȚʌʌȠİȚįȠȪȢ´ĲȘȞȞ³ĮȞȓȤȞİȣıȘʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘȢİȞİȡȖȠȪȢıȒȝĮȞıȘȢ  țĮȚĲȘıȣȝʌ
ʌȜȒȡȦıȘĲȦȞıȤİĲȚțȫȞʌİįȓȦȞ
ĲȠȣİȞĲȪʌȠȣİȖȖȡȐĳȠȣĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢʌȠȣʌȡȠıțȩȝ
ȝȚıİȠıȣȞȣʌȠȖȡȐĳȦȞțȐĲȠȤȠȢȚįȚȠțĲȒĲȘȢĲȠȣİȞȜȩȖȦȚʌʌȠİȚįȠȪȪȢǾʌĮȡȠȪıĮȤȠȡȘȖİȓĲĮȚıĲȠȞ
țȐĲȠȤȠȚįȚȠțĲȒĲȘʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣȞĮȣʌȠȕȜȘșİȓıĲȘȞĮĮȡȝȩįȚĮİțįȓįȠȣıĮĮȡȤȒ
ȆȜȑĳȡȥȡȣĳȡȤțʍʍȡıțİȡȫȣ
 ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠțĮȚȣʌȠȖȡĮĳȒ 

««««««««««««

ȓĲįȣĳșȟ´ĳįȤĳȡʍȡȔșĲșµ´įȟȔȥȟıȤĲșʍȢȡșȗȡȫȞıȟșȣıȟıȢȗȡȫĲȓȞįȟȟĲșȣµĳȡȤțʍʍȡıțİȡȫȣȜĳșȟȔįĳȢȡȣ
ȆİțıȟıȢȗȓ
ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠȣʌȠȖȡĮĳȒțĮȚıĳȡĮȖȓįĮ 

««««««««««««««««««««««««««««««««

 ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚĮʌȩĲȘȞİțįȓįȠȣıĮĮȡȤȒ  Ǽ
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚȝİĲȘȞȑȞįİȚȟȘȊȘİȞĲȩʌȚıȘĲȠȣİȝĳȣĲİȣȝȑȞȠȣʌȠȝʌ
ʌȠįȑțĲȘıĲȘȞĮȡȚıĲİȡȒȒįİȟȚȐ
ʌȜİȣȡȐ  ȀĮĲĮȤȦȡİȓĲĮȚĮȞĲȓıĲȠȚȤĮİȞȫĲȚȠșİȡȝȝȠțȡȣȠʌȘȟȓĮįȚȐıĲȚȟȘ  ǼʌȚȜȑȖİĲĮȚĮȞĲȓıĲȠȚȤĮȝİĲȘȞȑȞįİȚȟȘȌ
Ȍ  ȈțȚĮȖȡĮĳȠȪȞĲĮȚ
ȤȡȦȝĮĲȚțȑȢʌȜȐțİȢıĲȘȞİʌȚĳȐȞİȚĮĲȠȣıȫȝĮĲȠȢțțĮȚİʌȚıȘȝĮȓȞȠȞĲĮȚȝİĲȘȞȑȞįİȚȟȘȌȠȚțȠȡȣĳȑȢ  ȆȡȠĮȚȡİĲȚțȐĮĮȞĲȓĲȘȢıȣȝʌȜȒȡȦıȘȢĲȘȢ
ıȤȘȝĮĲȚțȒȢʌĮȡȐıĲĮıȘȢȠȚȓįȚİȢĳȦĲȠȖȡĮĳȓİȢʌȡȡȠıțȠȝȓȗȠȞĲĮȚıĲȘȞİțįȓįȠȣıĮĮȡȤȒȖȚĮİʌȚțȩȜȜȘıȘıĲȠįȚĮȕĮĲȒȡȡȚȠ  ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚȝİĲȘȞ
ȑȞįİȚȟȘȊȘİȞĲȩʌȚıȘĲȠȣİȝĳȣĲİȣȝȑȞȠȣʌȠȝʌȠįȑțĲĲȘıĲȘȞĮȡȚıĲİȡȒȒįİȟȚȐʌȜİȣȡȐ  ȊʌȠȖȡĮȝȝȓȗİĲĮȚĮȞȐȜȠȖĮ
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ȇǺȈǺȈȊǿȃǺȉȊ
³ǹȓĲȘıȘȑțįȠıȘȢİȖȖȡȐĳȠȣĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢȒțĮĲĮȤȫȡȚıȘȢȣĳȚıĲȐȝİȞȠȣİȖȖȡȐĳȠȣĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ
ȚʌʌȠİȚįȠȪȢʌȡȠȑȜİȣıȘȢĲȡȓĲȘȢȤȫȡĮȢ´
ȉȩʌȠȢǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ǹȡȆȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ««

ȜȠȖȩĲȣʌȠİțįȓįȠȣıĮȢĮȡȤȒȢ

 ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚĮʌȩĲȘȞİțįȓįȠȣıĮĮȡȤȒ 



ǺȀȊǿȉǿǽȁǼȆȉǿȉǽĬĬȈǺĮȆȋǺȄǺĬȄȎȈȀȉǿȉǴȁǺȊǺȌȎȈǿȉǿȉȋĮȀȉȊǺȃǽȄȆȋ
ǽĬĬȈǺĮȆȋǺȄǺĬȄȎȈȀȉǿȉȀȇȇȆǽȀǼȆȋȉȇȈȆǽȂǽȋȉǿȉȊȈȀȊǿȉȌȎȈǺȉ


ȊȃǿȃǺȀ
ȈĲȠȚȤİȓĮȚʌʌȠİȚįȠȪȢ




ǶȟȡȞįțʍʍȡıțİȡȫȣ










Įȫȝȝȡ


ǽȔİȡȣ





ǴʌʌȠȢ
















ǻȒȝȠȢ






ǾȝȓȠȞȠȢ

ǿȞıȢȡȞșȟȔįȗȒȟșĲșȣ ȘȘȝȝİİİİ 







ǱȜȜȠ İȟİȚįȚțİȪıĲİ «««««««««







ǻȘȝȠĲȚțȒǼȞȩĲȘĲĮ





ȉȀ














ǹȡȚșțĮĲĮȤȫȡȚıȘȢİțȝİıȘȢ







ǵȞȠȢ



ȉĳȡțȥıȔįıȜȞıĳȑȝȝıȤĲșȣ  



ȆİȡȚĳİȡİȚĮțȒǼȞȩĲȘĲĮ










ȊȃǿȃǺȀȀ
ȈĲȠȚȤİȓĮțĮĲȩȤȠȣ


ǶȟȡȞį







ȀȚįȗȒȟıțį





ǽʍȬȟȤȞȡ  





ȉĳȡțȥıȔįıʍțȜȡțȟȧȟȔįȣ








ǺĮȃ







ȉȘȜ ıĲĮș  


ȉĳȡțȥıȔįİțįȞȡȟȓȣ  


ǻȚİȪșȣȞıȘ

























(PDLO  


ȉȀ



















ȆİȡǼȞȩĲȘĲĮ



























ǻȒȝȠȢ
ȋȫȡĮ









ȉȘȜ țȚȞ  










ǶȟȡȞįʍįĳȢȪȣ


ǺǼȊȓǺǼ  



ǻȘȝȠĲȚțȒǼȞȩĲȘĲĮ


















ȊȃǿȃǺȀȀȀ
ȈĲȠȚȤİȓĮȚįȚȠțĲȒĲȘ ȚįȚȠțĲȘĲȫȞ  


ǶȟȡȞį







ȀȚįȗȒȟıțį





ǽʍȬȟȤȞȡ  





ȉĳȡțȥıȔįıʍțȜȡțȟȧȟȔįȣ








ǺĮȃ







ȉȘȜ ıĲĮș  


ȉĳȡțȥıȔįİțįȞȡȟȓȣ  


ǻȚİȪșȣȞıȘ

















ǻȒȝȠȢ










(PDLO  




ȉȀ





















ȆİȡǼȞȩĲȘĲĮ






















ȋȫȡĮ








ȉȘȜ țȚȞ  








ǶȟȡȞįʍįĳȢȪȣ


ǺǼȊȓǺǼ  



ǻȘȝȠĲȚțȒǼȞȩĲȘĲĮ





















ǶȟȡȞį







ȀȚįȗȒȟıțį





ǽʍȬȟȤȞȡ  





ȉĳȡțȥıȔįıʍțȜȡțȟȧȟȔįȣ






ǺĮȃ







ȉȘȜ ıĲĮș  


ȉĳȡțȥıȔįİțįȞȡȟȓȣ  





ǻȚİȪșȣȞıȘ






















ǻȒȝȠȢ









(PDLO  









ȉȀ










ȆİȡǼȞȩĲȘĲĮ






















ȋȫȡĮ




ȉȘȜ țȚȞ  







ǶȟȡȞįʍįĳȢȪȣ


ǺǼȊȓǺǼ  



ǻȘȝȠĲȚțȒǼȞȩĲȘĲĮ






















ǿʍįȢȡȫĲį


ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚȖȚĮĲȘȞȑțįȠıȘİȖȖȡȐĳȠȣĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢȒțĮĲĮȤȫȡȚıȘȢȣĳȚıĲȐȝİȞȠȣİȖȖȡȐĳȠȣ
ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢȚʌʌȠİȚįȠȪȢʌȡȠȑȜİȣıȘȢĲȡȓĲȘȢȤȫȡĮȢ


ıȣȞȠįİȪİĲĮȚĮʌȩ Į ĲĮȣĳȚıĲȐȝİȞĮȑȖȖȡĮĳĮĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢİțįȓįȠȣıĮȢĮȡȤȒȢĲȡȓĲȘȢȤȫȡĮȢ
ȕ  ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȠȣ ³țȠȚȞȠȪ țĲȘȞȚĮĲȡȚțȠȪ İȖȖȡȐĳȠȣ İȚıȩįȠȣ´ ȖȚĮ ȗȫȞĲĮ ȗȫĮ ȀȀǼǼ  ʌȠȣ ȑȤİȚ
İțįȠșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ ȈȊȀǼ İȚıȩįȠȣ ȕȐıİȚ ĲȠȣ ȀĮȞ  țĮȚ ĲȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ ǼȅȀ Ȗ 
ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȠȣ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȠȪ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ʌȠȣ ȑȤİȚ İțįȠșİȓ Įʌȩ ĲȚȢ ĮȡȝȩįȚİȢ țĲȘȞȚĮĲȡȚțȑȢ
ĮȡȤȑȢĲȘȢĲȡȓĲȘȢȤȫȡĮȢ į ȣʌİȪșȣȞȘįȒȜȦıȘ ȐȡșȡȠĲȠȣȞ ĲȠȣĮȚĲȠȪȞĲȠȢȝİĲȘȞ
ȠʌȠȓĮ ȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ Ș ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȦȞ įȘȜȠȣȝȑȞȦȞ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ İ  ıȤİĲȚțȑȢ
İȟȠȣıȚȠįȠĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ĲȦȞ  ȚįȚȠțĲȒĲȘ ĲȫȞ  ĲȠȣ ȗȫȠȣ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĮȣĲȩȢ ĮȣĲȠȓ 
įȚĮĳȑȡİȚ ȠȣȞ ĮʌȩĲȠȞĮȚĲȠȪȞĲĮ
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ȆȜȑĳȡȥȡȣ ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ ȣʌȠȖȡĮĳȒ 
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 ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Ș İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ ʌȠȣ įȚĮĲȘȡİȓĲĮȚ ĲȠ ȚʌʌȠİȚįȑȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑțįȠıȘȢ Ȓ țĮĲĮȤȫȡȚıȘȢ ĲȠȣ İȖȖȡȐĳȠȣ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ   Ȉİ
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ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ȑȤİȚ ĮʌȠįȠșİȓ ǹĭȂ   ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȑȞĮ İț ĲȦȞ įȪȠ   ǼȐȞ İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚȝȘ   Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȞȠȝȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ
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ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ ȝİ ȑįȡĮ ıĲȠ İȟȦĲİȡȚțȩ ȠʌȩĲİ ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Ș ǻȚİȪșȣȞıȘ țĮȚ Ș ȋȫȡĮ   ǼȐȞ ȠȚ ȚįȚȠțĲȒĲİȢ İȓȞĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȚ ĲȦȞ įȪȠ
İʌȚıȣȞȐʌĲİĲĮȚıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȩ ȖȚĮĲȠȣȢȚįȚȠțĲȒĲİȢȝȩȞȠ ȑȞĲȣʌȠĮȓĲȘıȘȢ

ȇȈȆȉȎȈȀȄȆǽĬĬȈǺĮȆ

ǵȞȠȝĮțĮȚįȚİȪșȣȞıȘțĮĲȩȤȠȣȚįȚȠțĲȒĲȘ
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ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ ȝİțİĳĮȜĮȓĮ țĮȚȚįȚȩĲȘĲĮĲȠȣȣʌȠȖȡȐĳȠȞĲȠȢ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮțĮȚĲȩʌȠȢȑțįȠıȘȢ

ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȑȢȝȑșȠįȠȚİʌĮȜȒșİȣıȘȢĲȘȢĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ İĳȩıȠȞȣʌȐȡȤȠȣȞ 

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮȖȑȞȞȘıȘȢ

ȋȡȫȝĮ

ĭȪȜȠ

ǵȞȠȝĮȗȫȠȣ

ǼțįȓįȠȣıĮĮȡȤȒ
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³ȆȡȠıȦȡȚȞȩȑȖȖȡĮĳȠ´
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ȊʌȠȖȡĮĳȒ

īȡĮȝȝȦĲȩȢțȫįȚțĮȢ ʌȡȠĮȚȡİĲȚțȩ 

ȀȦįȚțȩȢʌȠȝʌȠįȑțĲȘ

īȡĮȝȝȦĲȩȢțȫįȚțĮȢȝȠȞĮįȚțȠȪȚıȩȕȚȠȣĮȡȚșȝȠȪ ȩʌȠȣȣʌȐȡȤİȚ

Ǧ   Ǧ        
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Τεύχος B’ 903/09.03.2021

ȇǺȈǺȈȊǿȃǺ+
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ǲȞȦıȘȢ´
ȉȩʌȠȢǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ǹȡȆȡȦĲȠțȩȜȜȠȣ««

ȜȠȖȩĲȣʌȠİțįȓįȠȣıĮȢĮȡȤȒȢ

 ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚĮʌȩĲȘȞİțįȓįȠȣıĮĮȡȤȒ 

ǺȀȊǿȉǿȁǺȊǺȌȎȈǿȉǿȉȋĮȀȉȊǺȃǽȄȆȋǽĬĬȈǺĮȆȋǺȄǺĬȄȎȈȀȉǿȉȀȇȇȆǽȀǼȆȋȉȇȈȆǽȂǽȋȉǿȉ
ǽȋȈȎȇǺȏȁǿȉǽȄȎȉǿȉ


ȊȃǿȃǺȀ
ȈĲȠȚȤİȓĮȚʌʌȠİȚįȠȪȢ






ǶȟȡȞįțʍʍȡıțİȡȫȣ



Įȫȝȝȡ





ǽȔİȡȣ





ǴʌʌȠȢ











ǵȞȠȢ







ǾȝȓȠȞȠȢ







ȉĳȡțȥıȔįıȜȞıĳȑȝȝıȤĲșȣ  













ǻȒȝȠȢ



ǱȜȜȠ İȟİȚįȚțİȪıĲİ «««««««««
ǺȢțȚȞȪȣİțįȖįĳșȢȔȡȤ







ǹȡȚșțĮĲĮȤȫȡȚıȘȢİțȝİıȘȢ
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ǿȞıȢȡȞșȟȔįȗȒȟșĲșȣ ȘȘȝȝİİİİ 







ǻȘȝȠĲȚțȒǼȞȩĲȘĲĮ





ȉȀ









ȆİȡȚĳİȡİȚĮțȒǼȞȩĲȘĲĮ










ȊȃǿȃǺȀȀ
ȈĲȠȚȤİȓĮțĮĲȩȤȠȣ






ǶȟȡȞį







ȀȚįȗȒȟıțį

ǺĮȃ









ȉĳȡțȥıȔįıʍțȜȡțȟȧȟȔįȣ



ȉȘȜ ıĲĮș  

















ȉȘȜ țȚȞ  



ǻȘȝȠĲȚțȒǼȞȩĲȘĲĮ















ǻȚİȪșȣȞıȘ









ȋȫȡĮ




(PDLO  



























ȆİȡǼȞȩĲȘĲĮ




















ǻȒȝȠȢ





ǶȟȡȞįʍįĳȢȪȣ


ǺǼȊȓǺǼ  

ȉĳȡțȥıȔįİțįȞȡȟȓȣ  













ǽʍȬȟȤȞȡ  



ȉȀ











ȊȃǿȃǺȀȀȀ
ȈĲȠȚȤİȓĮȚįȚȠțĲȒĲȘ ȚįȚȠțĲȘĲȫȞ  








ǶȟȡȞį


ȀȚįȗȒȟıțį




ȉĳȡțȥıȔįıʍțȜȡțȟȧȟȔįȣ











ǺĮȃ







ȉȘȜ ıĲĮș  


ȉĳȡțȥıȔįİțįȞȡȟȓȣ  






ǽʍȬȟȤȞȡ  

























ǻȒȝȠȢ






(PDLO  












ȆİȡǼȞȩĲȘĲĮ







ȉȀ

























ȋȫȡĮ












ȉȘȜ țȚȞ  








ǺǼȊȓǺǼ  







ǶȟȡȞįʍįĳȢȪȣ




ǻȘȝȠĲȚțȒǼȞȩĲȘĲĮ


ǻȚİȪșȣȞıȘ























ǶȟȡȞį


ȀȚįȗȒȟıțį




ȉĳȡțȥıȔįıʍțȜȡțȟȧȟȔįȣ












ǺĮȃ







ȉȘȜ ıĲĮș  


ȉĳȡțȥıȔįİțįȞȡȟȓȣ  






ǽʍȬȟȤȞȡ  



























ǻȒȝȠȢ



















ȉȀ










ȆİȡǼȞȩĲȘĲĮ






(PDLO  















ȋȫȡĮ




ȉȘȜ țȚȞ  






ǶȟȡȞįʍįĳȢȪȣ


ǺǼȊȓǺǼ  



ǻȘȝȠĲȚțȒǼȞȩĲȘĲĮ


ǻȚİȪșȣȞıȘ






















ǿʍįȢȡȫĲį

į  ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȤȫȡȚıȘ ȣĳȚıĲȐȝİȞȠȣ İȖȖȡȐĳȠȣ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ ȚʌʌȠİȚįȠȪȢ
ʌȡȠȑȜİȣıȘȢǼȣȡȦʌĮȓțȒȢǲȞȦıȘȢ
Ȗ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚĮʌȩȣʌİȪșȣȞȘįȒȜȦıȘ ȐȡșȡȠĲȠȣȞ ĲȠȣĮȚĲȠȪȞĲȠȢȝİĲȘȞȠʌȠȓĮ
ȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚȘĮțȡȓȕİȚĮĲȦȞįȘȜȠȣȝȑȞȦȞıĲȘȞʌĮȡȠȪıĮıĲȠȚȤİȓȦȞ
ȗ  ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ ıȤİĲȚțȑȢ İȟȠȣıȚȠįȠĲȒıİȚȢ ĲȠȣ ĲȦȞ  ȚįȚȠțĲȒĲȘ ĲȫȞ  ĲȠȣ ȗȫȠȣ ıİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣĮȣĲȩȢ ĮȣĲȠȓ įȚĮĳȑȡİȚ ȠȣȞ ĮʌȩĲȠȞĮȚĲȠȪȞĲĮ
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İʌȦȞȣȝȓĮ   ǹȡȚșȝȩȢ ǻİȜĲȓȠȣ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ Ȓ ǹȡȚșȝȩȢ ǻȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ įȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ  ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ȑȤİȚ ĮʌȠįȠșİȓ ǹĭȂ  
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ĬȄȎȉȊȆȇȆȀǿȉǿĭǺȄǺȊȆȋȀȇȇȆǽȀǼȆȋȉ


ȈȒȝİȡĮĲȘȞ«««««««««>ȘȘȝȝİİİİ@ȠțȐĲȦșȚȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȢțȐĲȠȤȠȢĲȠȣȚʌʌȠİȚįȠȪȢȝİĲĮĮțȩȜȠȣșĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ




































ȁȧİțȜȪȣʍȡȞʍȡİȒȜĳș ıĴȪĲȡȟȤʍȑȢȥıț 
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