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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Μαΐου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 798
Έγκριση Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων
Φορτίων, σύμφωνα τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 85 του Κανονισμού Αγοράς
Εξισορρόπησης (ΦΕΚ Β΄ 5910/2018 και ΦΕΚ Β΄
468/2019) και της παραγράφου 4 του άρθρου 18
του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α΄ 185/2016), όπως ισχύουν.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση την 24η Απριλίου 2020,
η οποία συνεχίστηκε την 27η, 28η, 29η
και 30η Απριλίου 2020)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 73 έως και 99 του
ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής
Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2018),
όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ «Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» του
ν. 4425/2016 «Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων
Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄ 185/30.9.2016), όπως ισχύει και ιδίως τις διατάξεις
των άρθρων 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17 και 18.
3. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου,
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/22.8.2011),
όπως ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009,
σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις
διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και την
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1228/2003 (EE L
211 της 14.8.2009 σελ. 15).
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής της
24ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τον καθορισμό κατευ-
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θυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης (ΕΕL 197 της
25.7.2015, σελ. 24 επ.).
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1719 της Επιτροπής της
26ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για τη μελλοντική κατανομή δυναμικότητας (EEL 259 της 27.9.2016 σελ. 42 επ.).
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής της
23ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής
ενέργειας (ΕΕL 312 της 28.11.2017 σελ 6 επ.).
8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1227/2011 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου
2011 για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική
αγορά ενέργειας (EEL 326 της 8.12.2011 σελ. 1 επ.).
9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019,
σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
(αναδιατύπωση) (EE L 158 της 14.6.2019 σελ. 54).
10. Την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 369/2018 (ΦΕΚ
Β΄ 1880/24.5.2018) «Κατευθύνσεις για την κατάρτιση
των Κανονισμών των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας που
προβλέπονται στον ν. 4425/2016, ως ισχύει».
11. Την υπ’ αριθμ. 1090/2018 απόφαση ΡΑΕ «Έγκριση
του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, σύμφωνα με
τα άρθρα 17 και 18 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α΄ 185), όπως
ισχύει» (ΦΕΚ Β΄ 5910/2018 και ΦΕΚ Β΄ 468/2019).
12. Την υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι-252931/16.1.2019 εισήγηση
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τη «Μεθοδολογία Υπολογισμού
Φορτίου Αναφοράς Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων
Φορτίων».
13. Το γεγονός ότι η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαμόρφωσης
της απόφασής της επί της ως άνω εισήγησης της ΑΔΜΗΕ
Α.Ε., έθεσε την 25η Ιανουαρίου 2019 την ως άνω εισήγηση σε δημόσια διαβούλευση, με καταληκτική ημερομηνία την 15η Φεβρουαρίου 20191, η οποία μετά από το
υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι-254714/13.2.2019 αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε.,
παρατάθηκε έως τις 22.2.20192.
14. Τις απόψεις που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο της ως
άνω Δημόσιας Διαβούλευσης, με τα ακόλουθα κείμενα:
1
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/activity/
global_consultation/history_new/2019/2501_2.csp
2
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/
2019/gen/1502.csp
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(α) Το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι- 254914/18.2.2019 έγγραφο του
ΕΣΑΗ, (β) το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι- 255294/22.2.2019
έγγραφο του ΕΣΕΠΗΕ και (γ) το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι-255319/
22.2.2019 έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε.
15. Το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ο-77072/8.5.2019 ηλεκτρονικό
έγγραφο της ΡΑΕ προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., αναφορικά με
την αποδελτίωση των σχολίων της ανωτέρω Δημόσιας
Διαβούλευσης και την υποβολή απόψεων επί αυτών.
16. Το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι-262919/10.6.2019 έγγραφο
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., αναφορικά με τις απόψεις της εταιρείας επί των σχολίων των Συμμετεχόντων στην ανωτέρω
Δημόσια Διαβούλευση και την επικαιροποιημένη εισήγηση της εταιρείας για τη «Μεθοδολογία Υπολογισμού
Φορτίου Αναφοράς Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων
Φορτίων».
17. Το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ο-80260/19.12.2019 ηλεκτρονικό
έγγραφο της ΡΑΕ προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
18. Το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι-274172/23.12.2019 ηλεκτρονικό
έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με το οποίο υπεβλήθη η τελική εισήγησή της επί της Μεθοδολογίας Υπολογισμού
Φορτίου Αναφοράς Κατανεμόμενων Φορτίων.
19. Το γεγονός ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1
του άρθρου 32 του ν. 4001/2011, οι πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα που εκδίδονται από τη ΡΑΕ, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Σκέφθηκε ως εξής:
Ι. Νομοθετικό πλαίσιο αρμοδιότητες
Επειδή, προς τον σκοπό της αναδιοργάνωσης της ελληνικής αγοράς ενέργειας, σύμφωνα με το πλέγμα των
κανόνων του «Μοντέλου Στόχου» σε εφαρμογή της
ενωσιακής νομοθεσίας για την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εξεδόθη
ο ν. 4425/2016, με τον οποίο προβλέφθηκε η λειτουργία
διακριτών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και ο οποίος
τροποποιήθηκε με τον ν. 4512/2018. Οι τροποποιήσεις
αφορούν, ιδίως, στην οργάνωση και διαχείριση μίας ή/
και περισσότερων βραχυχρόνιων Αγορών Ηλεκτρικής
Ενέργειας ή/και Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών, από Χρηματιστήριο Ενέργειας.
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 7 «Αγορές Ηλεκτρικής
Ενέργειας» του ν. 4425/2016, «1. Οι συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ηλεκτρικής
ενέργειας διενεργούνται στις ακόλουθες Αγορές: Αγορά
Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσια Αγορά, Αγορά Εξισορρόπησης ή και Ενεργειακή Χρηματοπιστωτική Αγορά
[...].»
«2. Οι Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
[...]
Γ. Αγορά Εξισορρόπησης
α) Η Αγορά Εξισορρόπησης περιλαμβάνει την Αγορά
Ισχύος Εξισορρόπησης, την Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης καθώς και τη διαδικασία εκκαθάρισης αποκλίσεων. Οι Συμμετέχοντες σε αυτήν έχουν υποχρέωση
υποβολής προσφορών με υποχρέωση φυσικής παράδοσης, τόσο στην Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης όσο
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και στην Αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης βάσει του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης.
β) Η διαχείριση της Αγοράς Εξισορρόπησης είναι αρμοδιότητα του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, ως υπεύθυνου
για την εξισορρόπηση του ΕΣΜΗΕ και διενεργείται σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης. [...]
4. Με την επιφύλαξη διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, οι συναλλαγές που τελούνται στο πλαίσιο των ανωτέρω Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας, διέπονται από το
Ελληνικό Δίκαιο.».
Επειδή, στο άρθρο 17 «Καθήκοντα του Διαχειριστή του
Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)» του ως άνω νόμου προβλέπεται ότι: «1. Ο
Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας λειτουργεί, εκμεταλλεύεται, συντηρεί και αναπτύσσει το ΕΣΜΗΕ, ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, με
τρόπο επαρκή, ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο. 2. Για
το σκοπό αυτόν ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, πέραν των
λοιπών αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία:....(ιστ) Διαχειρίζεται την Αγορά Εξισορρόπησης,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Κανονισμού
Αγοράς Εξισορρόπησης. Οι Συμμετέχοντες σε αυτήν
έχουν υποχρέωση υποβολής προσφορών με υποχρέωση φυσικής παράδοσης τόσο στην Αγορά Ενέργειας
Εξισορρόπησης όσο και στην Αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης. Η διαχείριση της Αγοράς Εξισορρόπησης είναι
αρμοδιότητα του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, ως υπευθύνου
για την εξισορρόπηση του ΕΣΜΗΕ. Ο Διαχειριστής του
ΕΣΜΗΕ διαθέτει Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης που
προσδιορίζεται κατ’ ελάχιστο περιεχόμενο σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 [...]».
Επειδή, στο άρθρο 18 «Κατάρτιση και τροποποίηση
των Κανονισμών και Κωδίκων των Αγορών» του ίδιου
νόμου προβλέπονται τα εξής:
« [...] 2. Στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας
και στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας της Αγοράς
Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας Αγοράς και Αγοράς
Εξισορρόπησης, αντίστοιχα. Οι Κανονισμοί περιλαμβάνουν διαφανείς και χωρίς διακρίσεις κανόνες, οι οποίοι
βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, όσον αφορά στην
πρόσβαση των Συμμετεχόντων στις Αγορές Ηλεκτρικής
Ενέργειας. Οι Συμμετέχοντες και κάθε άλλο πρόσωπο
στο οποίο αφορούν οι Κανονισμοί οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν
από αυτούς. [...]
4. Μεθοδολογίες, παράμετροι και άλλες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται από τους Κώδικες των Αγορών,
αποφασίζονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση των Διαχειριστών των Αγορών και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
Επειδή, σε εφαρμογή του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου, η ΡΑΕ εξέδωσε καταρχήν την υπ’ αριθμ. 369/2018
απόφασή της (σχετ.10), θέτοντας τις βασικές αρχές σχεδιασμού των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Σύμφωνα
με την απόφαση αυτή, για τα θέματα που αφορούν στην
Αγορά Εξισορρόπησης (παρ. 2 του μέρους «Γ. ΑΓΟΡΑ
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ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ») αναφέρονται
τα εξής:
«2. Δικαίωμα συμμετοχής στην Αγορά Εξισορρόπησης έχουν οι Παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, (κάτοχοι
άδειας παραγωγής ή σχετικής εξαίρεσης), οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας (κάτοχοι άδειας προμήθειας), οι
Έμποροι ηλεκτρικής ενέργειας (κάτοχοι άδειας εμπορίας), οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης, καθώς και μεμονωμένοι Καταναλωτές στο πλαίσιο της Διαχείρισης Ζήτησης, κατόπιν σχετικής αξιολόγησης (prequalification)
και εγγραφής τους στο σχετικό μητρώο συμμετεχόντων
που τηρεί ο Διαχειριστής του Συστήματος, όπως εξειδικεύεται στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης. Θα
πρέπει να εξασφαλίζεται ότι η λήψη υπηρεσιών εξισορρόπησης θα γίνεται με δίκαιο, αντικειμενικό και διαφανή
τρόπο και ότι δεν θα υπάρχουν εμπόδια για την είσοδο
νέων συμμετεχόντων στην αγορά. Επιπλέον, θα πρέπει
να διευκολύνεται η συμμετοχή της ζήτησης και των ΑΠΕ
και να εξασφαλίζεται ότι μπορούν να ανταγωνίζονται
επί ίσοις όροις με τους λοιπούς παρόχους υπηρεσιών
εξισορρόπησης.».
Επειδή, στη συνέχεια, και κατόπιν εισήγησης της
ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με την υπό σχετ. 11 απόφασή της, η ΡΑΕ
ενέκρινε τη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης, καθώς και τον Κανονισμό που αφορά στη λειτουργία της εν
λόγω Αγοράς, μετά των Παραρτημάτων αυτού.
Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 «Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης» του Κανονισμού Αγοράς
Εξισορρόπησης:
«[...] 6. Ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης συμπληρώνεται από μεθοδολογίες, παραμέτρους και άλλες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται σε αυτόν, και αποφασίζονται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), μετά
από εισήγηση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα
με το άρθρο 18, παρ. 4 του ν. 4425/2016. [...]
9. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υποβάλλει στη ΡΑΕ, πριν
από τη θέση σε λειτουργία του υποδείγματος - στόχου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τις μεθοδολογίες, παραμέτρους και
άλλες ειδικές εγκρίσεις που προβλέπονται στον παρόντα
Κανονισμό, οι οποίες εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο
18 παρ. 4 του ν. 4425/2016.».
Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 85 («Υπολογισμός Ενέργειας
Εξισορρόπησης και Αποκλίσεων») του ως άνω εγκεκριμένου Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης προβλέπονται
τα εξής:
«[...]
14. Για τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου και
για τις Περιόδους Εκκαθάρισης Αποκλίσεων για τις οποίες παρέχουν ενέργεια εξισορρόπησης το Πρόγραμμα
Αγοράς λαμβάνεται ίσο με το Φορτίο Αναφοράς τους το
οποίο υπολογίζεται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για
την αντίστοιχη περίοδο, και αντιστοιχεί στην ηλεκτρική
ενέργεια που θα καταναλωνόταν από το Χαρτοφυλάκιο
Κατανεμόμενου Φορτίου σε περίπτωση μη ενεργοποίησης των σχετικών Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης. Οι λεπτομέρειες και οι κανόνες υπολογισμού του
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Φορτίου Αναφοράς περιλαμβάνονται στη «Μεθοδολογία
Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Φορτίων».
ΙΙ. Επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τη
Μεθοδολογία Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Φορτίων
Επειδή, με το υπό σχετ. 12 έγγραφό της, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
υπέβαλε στη ΡΑΕ εισήγηση σχετικά με τη Μεθοδολογία
Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Φορτίων ή άλλως Μεθοδολογία Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς Απόκρισης Ζήτησης, κατά τις
διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 85 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (ΦΕΚ Β΄ 5910/2018 και
ΦΕΚ Β΄ 468/2019) και της παραγράφου 4 του άρθρου 18
του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α΄ 185/2016), όπως ισχύουν. Σύμφωνα με την ως άνω αρχική εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.,
η υποβληθείσα Μεθοδολογία έχει ως σκοπό να ορίσει
λεπτομερώς τον τρόπο υπολογισμού του Φορτίου Αναφοράς Απόκρισης Ζήτησης. Το Φορτίο Αναφοράς Απόκρισης Ζήτησης ποσοτικοποιεί την μείωση του φορτίου
κατά τη διάρκεια ενός Συμβάντος Απόκρισης Ζήτησης
και είναι απαραίτητο για τον υπολογισμό της αποζημίωσης των συμμετεχόντων στα προγράμματα Απόκρισης
Ζήτησης και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς
τους. Επιπρόσθετα, τα προγράμματα Απόκρισης Ζήτησης βασίζονται σε παροχή κινήτρων προς τους καταναλωτές, ώστε να μειώσουν την κατανάλωσή τους και
ως εκ τούτου απαιτείται αξιόπιστο σύστημα μέτρησης
της μείωσης της κατανάλωσής τους. Για τον λόγο αυτό,
η μέτρηση και η επαλήθευση της Απόκρισης Ζήτησης
είναι η πιο κρίσιμη συνιστώσα κάθε προγράμματος. Το
Φορτίο Αναφοράς Απόκρισης Ζήτησης είναι το κύριο
στοιχείο για τη μέτρηση της περικοπής φορτίου κατά
τη διάρκεια ενός προγράμματος, δεδομένου ότι κατά
την εκτέλεση ενός προγράμματος Απόκρισης Ζήτησης
οι Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης Ζήτησης μειώνουν τη ζήτησή τους ανταποκρινόμενοι σε
μία Εντολή Κατανομής από τον Διαχειριστή του Εθνικού
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Επειδή, η ΡΑΕ έθεσε στις 25 Ιανουαρίου 2019 την εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε δημόσια διαβούλευση, με
καταληκτική ημερομηνία την 15η Φεβρουαρίου, η οποία
παρατάθηκε έως τις 22 Φεβρουαρίου 2019, σε συνέχεια
σχετικού αιτήματος παράτασης από την πλευρά των
Συμμετεχόντων (σχετ. 13). Στην ως άνω Δημόσια Διαβούλευση συμμετείχαν ο Ελληνικός Σύνδεσμος Εμπόρων
και Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΕΠΗΕ), ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ανεξαρτήτων Εταιρειών Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΕΣΑΗ) και η ΔΕΗ Α.Ε., τα σχόλια των οποίων
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αρχής (σχετ. 14).
Επειδή, ακολούθως, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., κατόπιν αιτήματος
της Αρχής (σχετ. 15), με το υπό σχετ. 16 έγγραφό της
υπέβαλε τις απόψεις της επί των σχολίων των συμμετεχόντων στη Δημόσια Διαβούλευση, καθώς και επικαιροποιημένη εισήγηση επί της ως άνω Μεθοδολογίας,
με μικρής έκτασης διορθώσεις.
Επειδή, η Αρχή, αφού εξέτασε τα σχόλια των συμμετεχόντων, τις απόψεις της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. επί των σχολίων
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των συμμετεχόντων και την ως άνω επικαιροποιημένη
εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με μικρής έκτασης προσθήκες
σε σχέση με την αρχική, ζήτησε από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με
το υπ’ αριθμ. 17 σχετικό έγγραφό της, περαιτέρω τεκμηρίωση σχετικά τις βασικές αρχές της προτεινόμενης
μεθοδολογίας, καθώς και μικρής έκτασης διορθώσεις
στο κείμενο της μεθοδολογίας.
Επειδή, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με το υπ’ αριθμ. 18 έγγραφό
της, απέστειλε στην Αρχή τις απαραίτητες διευκρινήσεις
σχετικά με τις βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται η μεθοδολογία, αντίγραφο της μελέτης, την οποία εκπόνησε
σχετικά με την ακρίβεια και την αξιοπιστία της προταθείσας μεθόδου, καθώς και σχέδιο τελικής εισήγησης.
Επειδή, η Αρχή, αφού εξέτασε ενδελεχώς την τελική
εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., διαπίστωσε ότι είναι επαρκής,
καθώς περιλαμβάνονται σε αυτήν όλες οι απαραίτητες
ρυθμίσεις ώστε να εξασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή
Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης, καθώς και μεμονωμένων Καταναλωτών στο πλαίσιο της Διαχείρισης Ζήτησης, στην Αγορά Εξισορρόπησης. Συναφώς, η ως άνω
τελική εισήγηση κρίνεται δόκιμη, καθότι προσφέρει μια
υπολογιστική βάση για τον προσδιορισμό της συνεισφοράς της Απόκρισης Ζήτησης. Η δυνατότητα επιλογής από

Τεύχος B’ 1924/19.05.2020

τους Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης Ζήτησης μεταξύ διαφορετικών μεθοδολογιών υπολογισμού
Φορτίου Αναφοράς Απόκρισης Ζήτησης, ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά των φορτίων που εκπροσωπούν, θα εξεταστεί εκ νέου στο μέλλον, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία και τα συμπεράσματα που θα έχουν εξαχθεί από την
εφαρμογή της προτεινόμενης Μεθοδολογίας, αποφασίζει:
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 4 του ν. 4425/2016 και του
άρθρου 85 παρ. 14 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως ισχύουν:
1. Την έγκριση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς Απόκρισης Ζήτησης, σύμφωνα με το
περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο συνημμένο της
παρούσας απόφασης κείμενο Μεθοδολογίας, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2. Την έναρξη ισχύος της Μεθοδολογίας Υπολογισμού
Φορτίου Αναφοράς Απόκρισης Ζήτησης από την ημέρα
έναρξης λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης.
3. Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στην
εταιρεία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.».
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1.ȵɿʍɲɶʘɶɼ

ȸɀɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲɹʖɸɿʘʎʍʃʉʋʊʆɲʉʌʀʍɸɿʄɸʋʏʉʅɸʌʙʎʏʉʆʏʌʊʋʉʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʏʉʐɌʉʌʏʀʉʐ
ȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ.ɈʉɌʉʌʏʀʉȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎʋʉʍʉʏɿʃʉʋʉɿɸʀʏɻʆ
ʅɸʀʘʍɻ ʏʉʐ ʔʉʌʏʀʉʐ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ɸʆʊʎ ɇʐʅɴɳʆʏʉʎ Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ ȷɼʏɻʍɻʎ ʃɲɿ ɸʀʆɲɿ
ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉ ɶɿɲ ʏʉʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʏɻʎ ɲʋʉɺɻʅʀʘʍɻʎ ʏʘʆ ʍʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ ʍʏɲ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ
Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎʃɲɿʍʏɻʆɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʏɻʎɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɳʎʏʉʐʎ.


2.Ƀʌɿʍʅʉʀ
ɅɲʌɲʃɳʏʘʋɲʌɲʏʀɽɸʆʏɲɿʉɿɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉɿʉʌɿʍʅʉʀɶɿɲʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏʉʐɌʉʌʏʀʉʐȰʆɲʔʉʌɳʎ
Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ:

Ȱʌɶʀɸʎ:ɏʎȰʌɶʀɸʎʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿʉɿɸʇɼʎɻʅɹʌɸʎ:Ʌʌʘʏʉʖʌʉʆɿɳ,Ⱥɸʉʔɳʆɿɲ,Ⱦɲɽɲʌɳȴɸʐʏɹʌɲ,
ȵʐɲɶɶɸʄɿʍʅʊʎ ʏɻʎ Ⱥɸʉʏʊʃʉʐ, ɀɸɶɳʄɻ Ʌɲʌɲʍʃɸʐɼ, ɀɸɶɳʄʉ ɇɳɴɴɲʏʉ, Ⱦʐʌɿɲʃɼ ʏʉʐ Ʌɳʍʖɲ,
ȴɸʐʏɹʌɲʏʉʐɅɳʍʖɲ,ȵʌɶɲʏɿʃɼɅʌʘʏʉʅɲɶɿɳ,ȰɶʀʉʐɅʆɸʑʅɲʏʉʎ,ȾʉʀʅɻʍɻʏɻʎȺɸʉʏʊʃʉʐ,ȸʅɹʌɲ
ʏʉʐɄʖɿ,ɍʌɿʍʏʉʑɶɸʆʆɲ,ɇʑʆɲʇɻʏɻʎȺɸʉʏʊʃʉʐ.
ȰʌʖɿʃʊɌʉʌʏʀʉȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ:ȸɲʌʖɿʃɼɸʃʏʀʅɻʍɻʏɻʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎ
ʋʉʐɽɲɸʀʖɸʃɲʏɲʆɲʄʘɽɸʀɲʋʊʏʉʆʃɲʏɲʆɲʄʘʏɼʍʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐɷɸʆɸʀʖɸɸʃɷɻʄʘɽɸʀʏʉ
ɇʐʅɴɳʆȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ,ʋʌɿʆʏɻʆɷɿʊʌɽʘʍɼʏɻʎ.
ȴɿʊʌɽʘʍɻɌʉʌʏʀʉʐȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ:ȸʍʏɲɽɸʌɼʋʉʍʊʏɻʏɲʍɸMWɻʉʋʉʀɲ
ʋʌʉʍʏʀɽɸʏɲɿɼɲʔɲɿʌɸʀʏɲɿɲʋʊʏʉȰʌʖɿʃʊɌʉʌʏʀʉȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ,ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ
ʆɲʐʋʉʄʉɶɿʍʏɸʀʏʉɌʉʌʏʀʉȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ.
Ȼʍʏʉʌɿʃʊ Ʌɲʌɳɽʐʌʉ Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ: ȵʀʆɲɿ ʉɿ ɻʅɹʌɸʎ ʋʌɿʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɻʅɹʌɲ ʏʉʐ ɇʐʅɴɳʆʏʉʎ
Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ ȷɼʏɻʍɻʎ ʋʉʐ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʐʋʊʗɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋɿʄʉɶɼ ʏʘʆ ɻʅɸʌʙʆ ʏʉʐ ɍʌʉʆɿʃʉʑ
Ʌɲʌɳɽʐʌʉʐ Ɍʉʌʏʀʉʐ Ȱʆɲʔʉʌɳʎ Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ ȷɼʏɻʍɻʎ. ɏʎ Ȼʍʏʉʌɿʃʊ Ʌɲʌɳɽʐʌʉ Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ
ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʉɿ ʍɲʌɳʆʏɲ ʋɹʆʏɸ ɻʅɹʌɸʎ ʋʉʐ ʋʌʉɻɶʉʑʆʏɲɿ ʏɻʎ ɻʅɹʌɲʎ ʏʉʐ ɇʐʅɴɳʆʏʉʎ
Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ.
Ʌʌʉɸɿɷʉʋʉʀɻʍɻ: ȸ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ ʅɸ ʏʉʐʎ Ɍʉɇȵ Ȱȷ ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻʆ ɸʆɻʅɹʌʘʍɻ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉ
ɸʋɿʃɸʀʅɸʆʉɇʐʅɴɳʆȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎʋʌɿʆʏʉɇʐʅɴɳʆ.
ɇʐʅɴɳʆ Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ ȷɼʏɻʍɻʎ: Ƀɿ ʖʌʉʆɿʃɹʎ ʋɸʌʀʉɷʉɿ ʃɲɿ ʉɿ ʅɸʏɲɴɳʍɸɿʎ ʃɲʏɳ ʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ʉ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ʏʉʐ ȵɇɀȸȵ ɸʃɷʀɷɸɿ ȵʆʏʉʄɹʎ Ⱦɲʏɲʆʉʅɼʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ
ȷɼʏɻʍɻʎ.
ɌʉʌʏʀʉȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ(ɌȰȰȷ):ȸɸʃʏʀʅɻʍɻʏɻʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎʋʉʐ
ɽɲ ɸʀʖɸ ʃɲʏɲʆɲʄʘɽɸʀ ɲʋʊ ʏʉʆ ʃɲʏɲʆɲʄʘʏɼ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɷɸʆ ɸʀʖɸ ɸʃɷɻʄʘɽɸʀ ʏʉ
ɇʐʅɴɳʆȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ.
Ɍʉɇȵ Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ ȷɼʏɻʍɻʎ (Ɍʉɇȵ Ȱȷ): Ȱʆʏɿʋʌʉʍʘʋɸʑɸɿ ʏɲ ɍɲʌʏʉʔʐʄɳʃɿɲ Ⱦɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆʉʐ
Ɍʉʌʏʀʉʐ ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ɹʆɲ ɼ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɲ Ɍʉʌʏʀɲ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿ ʍɸ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ ȷʙʆɻ Ʌʌʉʍʔʉʌʙʆ ʃɲɿ ʏɲ ʉʋʉʀɲ, ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɻʆ ʏɸʖʆɿʃɼ ʏʉʐʎ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ,
ʋʌʉʍʔɹʌʉʐʆɉʋɻʌɸʍʀɸʎȵʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎʍʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʏʉʐȵɇɀȸȵ.
ɍʌʉʆɿʃʊ Ʌɲʌɳɽʐʌʉ Ɍʉʌʏʀʉʐ Ȱʆɲʔʉʌɳʎ Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ ȷɼʏɻʍɻʎ: ȵʀʆɲɿ ʉɿ ɻʅɹʌɸʎ ʋʉʐ
ɸʋɿʄɹɶʉʆʏɲɿɲʋʊʏʉȻʍʏʉʌɿʃʊɅɲʌɳɽʐʌʉȰʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎʃɲɿʉɿʉʋʉʀɸʎʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿɶɿɲʏʉʆ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏʉʐɌʉʌʏʀʉʐȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ.
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ɍʌʉʆɿʃʊɅɲʌɳɽʐʌʉȴɿʊʌɽʘʍɻʎ:ȵʀʆɲɿʉɿ15Ͳʄɸʋʏɸʎʋɸʌʀʉɷʉɿʋʉʐɸʋɿʄɹɶʉʆʏɲɿʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ
ʆɲʐʋʉʄʉɶɿʍʏɸʀɻʍʏɲɽɸʌɼʋʉʍʊʏɻʏɲɷɿʊʌɽʘʍɻʎʏʉʐɌʉʌʏʀʉʐȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ.


3.ɌʉʌʏʀʉȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ
Ɉɲ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ ȷɼʏɻʍɻʎ ɴɲʍʀɺʉʆʏɲɿ ʍɸ ʋɲʌʉʖɼ ʃɿʆɼʏʌʘʆ ʋʌʉʎ ʏʉʐʎ
ʃɲʏɲʆɲʄʘʏɹʎ ʙʍʏɸ ʆɲ ʅɸɿʙʍʉʐʆ ʏɻʆ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɼ ʏʉʐʎ, ʃɲɿ ʘʎ ɸʃ ʏʉʑʏʉʐ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ
ɲʇɿʊʋɿʍʏʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ʅɹʏʌɻʍɻʎ  ʏɻʎ ʅɸʀʘʍɻʎ ʏɻʎ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɼʎ ʏʉʐʎ. ȳɿɲ ʏʉ ʄʊɶʉ ɲʐʏʊ, ɻ
ʅɹʏʌɻʍɻ ʃɲɿ ɻ ɸʋɲʄɼɽɸʐʍɻ ʏɻʎ Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ ȷɼʏɻʍɻʎ ɸʀʆɲɿ ɻ ʋɿʉ ʃʌʀʍɿʅɻ ʍʐʆɿʍʏʙʍɲ ʃɳɽɸ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ. Ɉʉ Ɍʉʌʏʀʉ Ȱʆɲʔʉʌɳʎ Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ ȷɼʏɻʍɻʎ ɸʀʆɲɿ ʏʉ ʃʑʌɿʉ ʍʏʉɿʖɸʀʉ ɶɿɲ ʏɻ
ʅɹʏʌɻʍɻʏɻʎʋɸʌɿʃʉʋɼʎʔʉʌʏʀʉʐʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲɸʆʊʎʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ.
«Ɉʉ Ɍʉʌʏʀʉ Ȱʆɲʔʉʌɳʎ Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ ȷɼʏɻʍɻʎ ɸʀʆɲɿ ʅɿɲ ɸʃʏʀʅɻʍɻ ʏɻʎ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ
ʋʉʐɽɲɸʀʖɸʃɲʏɲʆɲʄʘɽɸʀɲʋʊʏʉʆʃɲʏɲʆɲʄʘʏɼʍʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐɷɸʆɸʀʖɸɸʃɷɻʄʘɽɸʀʏʉ
ɇʐʅɴɳʆȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ»
ɈʉɌʉʌʏʀʉȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸʏɲɿʍʏʉɇʖɼʅɲ1.ɈʉɅʌɲɶʅɲʏɿʃʊɌʉʌʏʀʉ
ʍʏʉɇʖɼʅɲ1ɸʀʆɲɿɻʅɸʏʌʉʑʅɸʆɻʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʃɲʏɳʏɻʆɷɿɳʌʃɸɿɲɸʆʊʎɇʐʅɴɳʆʏʉʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎ
ȷɼʏɻʍɻʎ.
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ȾɲʏɳʏɻʆɸʃʏɹʄɸʍɻɸʆʊʎʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎʉɿɌʉɇȵȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ
ʅɸɿʙʆʉʐʆʏɻɺɼʏɻʍɼʏʉʐʎɲʆʏɲʋʉʃʌɿʆʊʅɸʆʉɿʍɸʅʀɲȵʆʏʉʄɼȾɲʏɲʆʉʅɼʎɲʋʊʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ
ʏʉʐȵɇɀȸȵ.Ɉʐʋɿʃɳ,ɻɸʆʏʉʄɼɶɿɲʅɸʀʘʍɻʏɻʎɺɼʏɻʍɻʎɲʋʉʍʏɹʄʄɸʏɲɿɶɿɲʅʀɲʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ
ʖʌʉʆɿʃɼ ʋɸʌʀʉɷʉ ʍɸ ʅʀɲ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ ɻʅɹʌɲ. Ɉʉ ɇʐʅɴɳʆ Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ ȷɼʏɻʍɻʎ. Ɉʉ ɇʖɼʅɲ 2
ɲʋɸɿʃʉʆʀɺɸɿʏɲʖʌʉʆɿʃɳʍɻʅɸʀɲʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏʉʐɇʐʅɴɳʆʏʉʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ:

x

ɈɻʆʖʌʉʆɿʃɼʍʏɿɶʅɼʋʉʐʉɌʉɇȵȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎʄɲʅɴɳʆɸɿʏɻʆʋʌʉɸɿɷʉʋʉʀɻʍɻ
ɲʋʊʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʏʉʐȵɇɀȸȵ,
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ʏɻʆ ʖʌʉʆɿʃɼ ʍʏɿɶʅɼ ɹʆɲʌʇɻʎ ʏɻʎ ȵʆʏʉʄɼʎ Ⱦɲʏɲʆʉʅɼʎ  (ȵʃɷɼʄʘʍɻ ɇʐʅɴɳʆʏʉʎ
Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ)ʃɲɿ
ʏʉ ʏɹʄʉʎ ʏʉʐ ɇʐʅɴɳʆʏʉʎ Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ ȷɼʏɻʍɻʎ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ȵʆʏʉʄɼ
Ⱦɲʏɲʆʉʅɼʎ ʏʉʐ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ʏʉʐ ȵɇɀȸȵ ʅɸʏɳ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɶʀʆɸʏɲɿ ɸʋɲʆɲʔʉʌɳ ʍɸ
ʃɲʆʉʆɿʃɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏʉʐʖɲʌʏʉʔʐʄɲʃʀʉʐȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ.


ɇʐʅɴɳʆȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ

Ʌɸʌʀʉɷʉʎȵʃɷɼʄʘʍɻʎɇʐʅɴɳʆʏʉʎ

Ʌʌʉɸɿɷʉʋʉʀɻʍɻ

ȵʃɷɼʄʘʍɻ
ɇʐʅɴɳʆʏʉʎ

Ⱦɲʆʉʆɿʃɼȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ

ȵʋɲʆɲʔʉʌɳ
Ⱦɲʆʉʆɿʃɼʎ
ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ɇʖɼʅɲ2ɍʌʉʆʉɷɿɳɶʌɲʅʅɲʏʉʐɇʐʅɴɳʆʏʉʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ



4.ɀɹɽʉɷʉʎɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑɌʉʌʏʀʉʐȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ
ȸ ʅɹɽʉɷʉʎ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɶɿɲ ʏʉʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʏʉʐ Ɍʉʌʏʀʉʐ Ȱʆɲʔʉʌɳʎ ɸʀʆɲɿ ɻ
ʅɹɽʉɷʉʎɉʗɻʄɹʎɍ/ɉʃɲʏɳʏɻʆʉʋʉʀɲɲʋʊʏɿʎɸʋɿʄɹʇɿʅɸʎYɻʅɹʌɸʎɸʋɿʄɹɶʉʆʏɲɿʉɿɍɻʅɹʌɸʎʅɸ
ʏɻʆ ʐʗɻʄʊʏɸʌɻ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻ ʃɲɿ ʏʉ Ɍʉʌʏʀʉ Ȱʆɲʔʉʌɳʎ Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ ȷɼʏɻʍɻʎ ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ
ɴɳʍɸɿʋʌʊʍʔɲʏʘʆʅɸʏʌɼʍɸʘʆʏʉʐʔʉʌʏʀʉʐʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎʍɸɲʐʏɹʎʏɿʎɻʅɹʌɸʎ.ȵʋɿʋʄɹʉʆ,ɶɿɲ
ʏʉʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʏɻʎ ʐʗɻʄʊʏɸʌɻʎ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɻ ɀɹɽʉɷʉʎ ɀɹʍʉʐ Ʉʌʉʐ,
ʊʋʘʎɸʇɸɿɷɿʃɸʑɸʏɲɿʋɲʌɲʃɳʏʘ.
ȳɿɲ ʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʋʉʐ ʏʉ ɇʐʅɴɳʆ Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ ȷɼʏɻʍɻʎ ʍʐʅɴɲʀʆɸɿ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɼʎ ɻʅɹʌɲʎ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɻ ɀɹɽʉɷʉʎ ɉʗɻʄɹʎ 5/10, ʊʋʉʐ ɸʋɿʄɹɶʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ
ʖʌʉʆɿʃʊɷɿɳʍʏɻʅɲʏʘʆ10(ɉ)ʋɿʉʋʌʊʍʔɲʏʘʆɸʋɿʄɹʇɿʅʘʆʃɲɽɻʅɸʌɿʆʙʆɻʅɸʌʙʆʉɿ5(ɍ)ɻʅɹʌɸʎ
ʅɸʏɻʆʐʗɻʄʊʏɸʌɻʃɲʏɳʅɹʍʉʊʌʉʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻɶɿɲʏɿʎʙʌɸʎʋʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆʏɻʆʖʌʉʆɿʃɼ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏʉʐɇʐʅɴɳʆʏʉʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ.
ȳɿɲ ʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʋʉʐ ʏʉ ɇʐʅɴɳʆ Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ ȷɼʏɻʍɻʎ ʍʐʅɴɸʀ ɇɳɴɴɲʏʉ ʃɲɿ Ⱦʐʌɿɲʃɼ ɼ
ɲʌɶʀɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿɻʀɷɿɲʅɹɽʉɷʉʎɶɿɲɉʗɻʄɹʎ2/3.
ȸ ȸʅɹʌɲ Ⱦɲʏɲʆʉʅɼʎ D ɲʌʖʀɺɸɿ ʏɻʆ 01:00 ɐʌɲ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ ȵʐʌʙʋɻʎ ʏɻʎ ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɼʎ
ɻʅɹʌɲʎDʃɲɿʄɼɶɸɿʏɻʆ01:00ɐʌɲȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎȵʐʌʙʋɻʎʏɻʎɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɼʎɻʅɹʌɲʎD+1.ȸ
ʖʌʉʆɿʃɼ ʋɸʌʀʉɷʉʎ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʙʆ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍɸ 15Ͳʄɸʋʏɲ ʃɲɿ ɻ ʋʌʙʏɻ ʋɸʌʀʉɷʉʎ ɸʀʆɲɿ 01:00 –
01:15ʅɸʏɿʎɸʋʊʅɸʆɸʎʋɸʌɿʊɷʉʐʎʆɲɲʃʉʄʉʐɽʉʑʆʍɸɿʌɿɲʃɳʖʘʌʀʎʆɲɸʋɿʃɲʄʑʋʏʉʆʏɲɿ.
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5. Ⱦɲɽʉʌɿʍʅʊʎ ɍʌʉʆɿʃʉʑ Ʌɲʌɲɽʑʌʉʐ Ɍʉʌʏʀʉʐ Ȱʆɲʔʉʌɳʎ Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ
ȷɼʏɻʍɻʎ
ɅʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲʃɲɽʉʌɿʍʏɸʀʏʉɍʌʉʆɿʃʊɅɲʌɳɽʐʌʉɌʉʌʏʀʉʐȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ
ɲʌʖɿʃɳʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿʏʉȻʍʏʉʌɿʃʊɅɲʌɳɽʐʌʉȰʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎʏʉʉʋʉʀʉɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿɲʋʊʏɿʎ45
ʋɿʉʋʌʊʍʔɲʏɸʎɻʅɹʌɸʎʋʉʐʋʌʉɻɶʉʑʆʏɲɿʏɻʎɻʅɹʌɲʎʏʉʐɇʐʅɴɳʆʏʉʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ.ɇʏɻ
ʍʐʆɹʖɸɿɲ ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿ ʏʉ ɍʌʉʆɿʃʊ Ʌɲʌɳɽʐʌʉ Ɍʉʌʏʀʉʐ Ȱʆɲʔʉʌɳʎ Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ ȷɼʏɻʍɻʎ
ɷɿɲʃʌɿʏɳɶɿɲ:
x Ⱦɲɽɻʅɸʌɿʆɹʎɻʅɹʌɸʎ
x ɇɳɴɴɲʏɲ
x Ⱦʐʌɿɲʃɹʎʃɲɿɲʌɶʀɸʎ

5.1

ȾɲɽʉʌɿʍʅʊʎɍʌʉʆɿʃʉʑɅɲʌɲɽʑʌʉʐɌʉʌʏʀʉʐȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ
ɶɿɲʃɲɽɻʅɸʌɿʆɹʎ

ɏʎɍʌʉʆɿʃʊɅɲʌɳɽʐʌʉɌʉʌʏʀʉʐȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿʉɿɷɹʃɲʋɿʉ
ʋʌʊʍʔɲʏɸʎ ɻʅɹʌɸʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉ Ȼʍʏʉʌɿʃʊ Ʌɲʌɳɽʐʌʉ Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ ʃɲɿ ɷɸʆ
ɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿɴɳʍɸɿʏʘʆʃɲʆʊʆʘʆʋʉʐʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿʋɲʌɲʃɳʏʘ.Ȱʋʊʏɿʎɻʅɹʌɸʎʏʉʐɍʌʉʆɿʃʉʑ
Ʌɲʌɳɽʐʌʉʐ Ɍʉʌʏʀʉʐ Ȱʆɲʔʉʌɳʎ ɶɿɲ ɇʐʅɴɳʆ Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ ȷɼʏɻʍɻʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌɳ ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɼ
ɻʅɹʌɲɲʋʉʃʄɸʀʉʆʏɲɿ:
x ȸʅɹʌɲʋʉʐʋʌʉɻɶɸʀʏɲɿʏʉʐɇʐʅɴɳʆʏʉʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ
x ȸʅɹʌɸʎʅɸɇʐʅɴɳʆʏɲȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ.
x ɇɲɴɴɲʏʉʃʑʌɿɲʃɲ.
x Ȱʌɶʀɸʎ.
x ȸʅɹʌɸʎʅɸɷɿɲʃʉʋɹʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɼɶɸɶʉʆʊʏɲɲʆʘʏɹʌɲʎɴʀɲʎ.

ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʃɲʏɳ ʏʉʆ ɹʄɸɶʖʉ ɸʆʏʊʎ ʏʉʐ Ȼʍʏʉʌɿʃʉʑ Ʌɲʌɳɽʐʌʉʐ Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ ɷɸʆ
ʍʐʅʋʄɻʌʘɽɸʀʉɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉʎɲʌɿɽʅʊʎʏʘʆɷɹʃɲɻʅɸʌʙʆʏʊʏɸɸɳʆɹʖʉʐʆɴʌɸɽɸʀʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ
ʋɹʆʏɸɻʅɹʌɸʎɶɿɲʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏʉʐɌʉʌʏʀʉʐȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎɲʆʏʀɶɿɲɷɹʃɲ
ɻʅɹʌɸʎʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʊʍɸʎɻʅɹʌɸʎɴʌɹɽɻʃɲʆ.ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐɷɸʆʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿʉ
ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉʎɲʌɿɽʅʊʎʏʘʆʋɹʆʏɸɻʅɸʌʙʆʉʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎʏʉʐ ɌʉʌʏʀʉʐȰʆɲʔʉʌɳʎɶʀʆɸʏɲɿ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʙʆʏɲʎ ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ʏɿʎ ɻʅɹʌɸʎ ʋʉʐ ʋʄɻʌʉʑʆ ʏɿʎ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ɻʅɹʌɸʎ ʅɸ
ɇʐʅɴɳʆʏɲ Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ ȷɼʏɻʍɻʎ ʅɸ ʏʉʆ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉ ʅɹʍʉ ʊʌʉ ʅɸʏʌɼʍɸʘʆ ʅɹʖʌɿ ʆɲ
ʍʐʅʋʄɻʌʘɽʉʑʆʉɿʋɹʆʏɸɻʅɹʌɸʎʋʉʐɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ.

ɇʏʉʆ Ʌʀʆɲʃɲ 1 ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸʏɲɿ ɹʆɲ ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ ɶɿɲ ʏʉʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʏʉʐ ɍʌʉʆɿʃʉʑ
Ʌɲʌɲɽʑʌʉʐ Ɍʉʌʏʀʉʐ Ȱʆɲʔʉʌɳʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɹʎ ɻʅɹʌɸʎ ʍɸ ʅʉʌʔɼ ɻʅɸʌʉʄʉɶʀʉʐ. ȸ
ɸʋɿʄʉɶɼ ʏʉʐ ɍʌʉʆɿʃʉʑ Ʌɲʌɲɽʑʌʉʐ Ɍʉʌʏʀʉʐ Ȱʆɲʔʉʌɳʎ ɲʔʉʌɳ ɷʑʉ ɇʐʅɴɳʆʏɲ Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ
ȷɼʏɻʍɻʎ,ʍʏɿʎ13/01ʃɲɿʍʏɿʎ5/01,ʊʋʘʎɲʐʏɳʔɲʀʆʉʆʏɲɿʍʏʉʆɅʀʆɲʃɲ1ʅɸɶɲʄɳɺɿʉʖʌʙʅɲ.ȸ
ʋʌʉɴʉʄɼʏʉʐɻʅɸʌʉʄʉɶʀʉʐɲʋɸɿʃʉʆʀɺɸɿʏɻʆʍɸɿʌɳɸʋɿʄʉɶɼʎʏʘʆɷɹʃɲɻʅɸʌʙʆʏʉʐɍʌʉʆɿʃʉʑ
ɅɲʌɲɽʑʌʉʐɌʉʌʏʀʉʐȰʆɲʔʉʌɳʎʇɸʃɿʆʙʆʏɲʎɷʑʉʅɹʌɸʎʋʌɿʆʏʉɇʐʅɴɳʆȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ.
Ʉʋʘʎ ʔɲʀʆɸʏɲɿ ʉɿ ɻʅɹʌɸʎ ʋʉʐ ɲʋʉʌʌʀʋʏʉʆʏɲɿ ɸʀʆɲɿ, ɻ ɻʅɹʌɲ ʋʉʐ ʋʌʉɻɶɸʀʏɲɿ ʏɻʎ ɻʅɹʌɲʎ
ɸʃɷɼʄʘʍɻʎ ʏʉʐ ɇʐʅɴɳʆʏʉʎ Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ ȷɼʏɻʍɻʎ (ʅɸ ɶʃʌɿ ʖʌʙʅɲ), ʉɿ ɲʌɶʀɸʎ (ʅɸ ʋʌɳʍɿʆʉ
ʖʌʙʅɲ)ʃɲɿʏɲɇɲɴɴɲʏʉʃʑʌɿɲʃɲ(ʅʋʄɸʖʌʙʅɲ).
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Ʌʀʆɲʃɲʎ1.ɅʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎɍʌʉʆɿʃʉʑɅɲʌɳɽʐʌʉʐɌʉʌʏʀʉʐȰʆɲʔʉʌɳʎɶɿɲʏɿʎʃɲɽɻʅɸʌɿʆɹʎ
ǻİȣĲȑȡĮ

ȉȡȓĲȘ

ȉİĲȐȡĲȘ

ȆȑȝʌĲȘ

ȆĮȡĮıțİȣȒ

ȈȐȕȕĮĲȠ

ȀȣȡȚĮțȒ

19-ǻİț

20-ǻİț

21-ǻİț

22-ǻİț

23-ǻİț

24-ǻİț

25-ǻİț

26-ǻİț

27-ǻİț

28-ǻİț

29-ǻİț

30-ǻİț

1-ǿĮȞ

2-ǿĮȞ

3-ǿĮȞ

4-ǿĮȞ

5-ǿĮȞ

6-ǿĮȞ

7-ǿĮȞ

8-ǿĮȞ

9-ǿĮȞ

10-ǿĮȞ

11-ǿĮȞ

12-ǿĮȞ

13-ǿĮȞ


ɍʘʌʀʎɇʐʅɴɳʆ

ɇʐʅɴɳʆ

Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ

Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ

Ʌʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻ

ɇɲɴɴɲʏʉʃʑʌɿɲʃʉ

ȸʅɹʌɲ

Ȱʌɶʀɲ


ɇʏʉʆ Ʌʀʆɲʃɲ 2 ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸʏɲɿ ʏʉ ɍʌʉʆɿʃʊ Ʌɲʌɳɽʐʌʉ Ɍʉʌʏʀʉʐ Ȱʆɲʔʉʌɳʎ Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ
ȷɼʏɻʍɻʎʏʘʆɷɹʃɲɻʅɸʌʙʆɶɿɲʏɲɷʑʉɇʐʅɴɳʆʏɲȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ.


Ʌʀʆɲʃɲʎ2.ɍʌʉʆɿʃʊɅɲʌɳɽʐʌʉɌʉʌʏʀʉʐȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎɶɿɲʏɿʎʃɲɽɻʅɸʌɿʆɹʎ
ɇʐʅɴɳʆ
Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ

ȸʅɹʌɲ

ȸʅɹʌɲ ȸʅɹʌɲ ȸʅɹʌɲ ȸʅɹʌɲ ȸʅɹʌɲ ȸʅɹʌɲ ȸʅɹʌɲ ȸʅɹʌɲ

ȸʅɹʌɲ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13/01

11/01

10/01

7/01

4/01

3/01

30/12

29/12

28/12

27/12

23/12

5/01

3/01

30/12

29/12

28/12

27/12

23/12

22/12

21/12

20/12

19/12

ȷɼʏɻʍɻʎ



5.2

ȾɲɽʉʌɿʍʅʊʎɍʌʉʆɿʃʉʑɅɲʌɲɽʑʌʉʐɌʉʌʏʀʉʐȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ
ɶɿɲɇɳɴɴɲʏɲʃɲɿȾʐʌɿɲʃɹʎ&Ȱʌɶʀɸʎ

Ƀ ʃɲɽʉʌɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ɍʌʉʆɿʃʉʑ Ʌɲʌɲɽʑʌʉʐ Ɍʉʌʏʀʉʐ Ȱʆɲʔʉʌɳʎ ɶɿɲ ʏɲ ɇɳɴɴɲʏɲ ʃɲɿ ʏɿʎ
Ⱦʐʌɿɲʃɹʎ ɼ ɲʌɶʀɸʎ ɸʀʆɲɿ ʋɲʌʊʅʉɿʉʎ ʅɸ ɲʐʏʊʆ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɶɿɲ ʏɿʎ ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɹʎ
ɻʅɹʌɸʎ.
Ɉʉ ɍʌʉʆɿʃʊ Ʌɲʌɳɽʐʌʉ ɶɿɲ ɇʐʅɴɳʆ Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ ȷɼʏɻʍɻʎ ʋʉʐ ʍʐʅɴɲʀʆɸɿ ɇɳɴɴɲʏʉ
ɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ʏʌɸɿʎ ʋɿʉ ʋʌʊʍʔɲʏɸʎ ɻʅɹʌɸʎ ɇɲɴɴɳʏʉʐ. Ȱʋʊ ʏɿʎ ɻʅɹʌɸʎ ʏʉʐ ɍʌʉʆɿʃʉʑ
Ʌɲʌɳɽʐʌʉʐɲʋʉʃʄɸʀʉʆʏɲɿ:
x ȸʅɹʌɸʎʅɸɇʐʅɴɳʆʏɲȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ.
x Ⱦɲɽɻʅɸʌɿʆɹʎɻʅɹʌɸʎ.
x ȾʐʌɿɲʃɹʎʃɲɿȰʌɶʀɸʎ.
x ȸʅɹʌɸʎʅɸɷɿɲʃʉʋɹʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɼɶɸɶʉʆʊʏɲɲʆʘʏɹʌɲʎɴʀɲʎ.
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Ɉʉ ɍʌʉʆɿʃʊ Ʌɲʌɳɽʐʌʉ ɶɿɲ ɇʐʅɴɳʆ Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ ȷɼʏɻʍɻʎ ʋʉʐ ʍʐʅɴɲʀʆɸɿ Ⱦʐʌɿɲʃɼ ɼ ɲʌɶʀɲ
ɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ʏʌɸɿʎ ʋɿʉ ʋʌʊʍʔɲʏɸʎ ɻʅɹʌɸʎ Ⱦʐʌɿɲʃɼʎ ɼ ɲʌɶʀɲʎ. Ȱʋʊ ʏɿʎ ɻʅɹʌɸʎ ʏʉʐ
ɍʌʉʆɿʃʉʑɅɲʌɳɽʐʌʉʐɲʋʉʃʄɸʀʉʆʏɲɿ:
x ȸʅɹʌɸʎʅɸɇʐʅɴɳʆʏɲȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ.
x ɇɳɴɴɲʏɲʃɲɿʃɲɽɻʅɸʌɿʆɹʎɻʅɹʌɸʎ.
x ȸʅɹʌɸʎʅɸɷɿɲʃʉʋɹʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɼɶɸɶʉʆʊʏɲɲʆʘʏɹʌɲʎɴʀɲʎ.

ȸ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʊʏɲʆ ɷɸʆ ɸʋɲʌʃʉʑʆ ʉɿ ɻʅɹʌɸʎ ɸʀʆɲɿ ʋɲʌʊʅʉɿɲ ʅɸ ɲʐʏɼ ʋʉʐ ɿʍʖʑɸɿ ɶɿɲ ʏɿʎ
ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɹʎ ʅɸ ʏɻʆ ɷɿɲʔʉʌɳ ʊʏɿ ʉ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ɸʀʆɲɿ ɷʐʉ ɻʅɹʌɸʎ ɲʆʏʀ ɶɿɲ ʋɹʆʏɸ
ɻʅɹʌɸʎ. ɇʏʉʆ Ʌʀʆɲʃɲ 3 ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸʏɲɿ ʅɸ ʅʉʌʔɼ ɻʅɸʌʉʄʉɶʀʉʐ ɹʆɲ ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ ɶɿɲ ʏʉʆ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʏʉʐ ɍʌʉʆɿʃʉʑ Ʌɲʌɳɽʐʌʉʐ Ɍʉʌʏʀʉʐ Ȱʆɲʔʉʌɳʎ ɸʆʊʎ ɇʐʅɴɳʆʏʉʎ Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ
ȷɼʏɻʍɻʎ(ɶɲʄɳɺɿʉʖʌʙʅɲ)ʋʉʐɸʃɷɻʄʙɽɻʃɸʏʉɇɳɴɴɲʏʉ02/02(ʋɲʌʊʅʉɿɲɿʍʖʑɸɿʃɲɿɶɿɲʏɿʎ
Ⱦʐʌɿɲʃɹʎ).

Ʌʀʆɲʃɲʎ3.ɍʌʉʆɿʃʊɅɲʌɳɽʐʌʉɶɿɲʏʉʆɉʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏʉʐɌʉʌʏʀʉʐȰʆɲʔʉʌɳʎɶɿɲɇɲɴɴɲʏʉʃʑʌɿɲʃɲʃɲɿ
Ȱʌɶʀɸʎ







ǻİȣĲȑȡĮ

ȉȡȓĲȘ

ȉİĲȐȡĲȘ

ȆȑȝʌĲȘ

ȆĮȡĮıțİȣȒ

ȈȐȕȕĮĲȠ

ȀȣȡȚĮțȒ

7-ǿĮȞ

8-ǿĮȞ

9-ǿĮȞ

10-ǿĮȞ

11-ǿĮȞ

12-ǿĮȞ

13-ǿĮȞ

14-ǿĮȞ

15-ǿĮȞ

16-ǿĮȞ

17-ǿĮȞ

18-ǿĮȞ

19-ǿĮȞ

20-ǿĮȞ

21-ǿĮȞ

22-ǿĮȞ

23-ǿĮȞ

24-ǿĮȞ

25-ǿĮȞ

26-ǿĮȞ

27-ǿĮȞ

28-ǿĮȞ

29-ǿĮȞ

30-ǿĮȞ

31-ǿĮȞ

1-ĭİȕ

2-ĭİȕ


ɍʘʌʀʎɇʐʅɴɳʆ

ɇʐʅɴɳʆ

Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ

Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ

ɇɲɴɴɲʏʉʃʑʌɿɲʃʉ

Ʌʀʆɲʃɲʎ4.ɃɿɻʅɹʌɸʎɶɿɲʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏʉʐɌʉʌʏʀʉʐȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ(ɇɳɴɴɲʏɲ)
ɇʐʅɴɳʆȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ

ȸʅɹʌɲ1

ȸʅɹʌɲ2

ȸʅɹʌɲ3

02/02

26/01

19/01

12/01

6.ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎȰʌʖɿʃʉʑɌʉʌʏʀʉʐȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ
ɈʉȰʌʖɿʃʊɌʉʌʏʀʉȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɶɿɲʃɳɽɸ15Ͳʄɸʋʏɻʋɸʌʀʉɷʉ
ʏɻʎ ɻʅɹʌɲʎ ʏʉʐ ɇʐʅɴɳʆʏʉʎ Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ ȷɼʏɻʍɻʎ. Ɉʉ Ȱʌʖɿʃʊ Ɍʉʌʏʀʉ Ȱʆɲʔʉʌɳʎ Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ
ȷɼʏɻʍɻʎʅʋʉʌɸʀʆɲʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʃɲɿɶɿɲʖʌʉʆɿʃʊɷɿɳʍʏɻʅɲʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉɲʋʊʅɿɲɻʅɹʌɲɲʆ
ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɶɿɲʏʉʆʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʏʉʐɍʌʉʆɿʃʉʑɅɲʌɳɽʐʌʉʐȴɿʊʌɽʘʍɻʎ.ȳɿɲʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ
ʏʉʐȰʌʖɿʃʉʑɌʉʌʏʀʉȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎɲʃʉʄʉʐɽɸʀʏɲɿɻʋɲʌɲʃɳʏʘɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ:
1.

ȳɿɲʃɳɽɸʅɿɲɲʋʊʏɿʎɻʅɹʌɸʎʏʉʐɍʌʉʆɿʃʉʑɅɲʌɳɽʐʌʉʐȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ(10ɻʅɹʌɸʎ
ɶɿɲɇʐʅɴɳʆȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎʃɲɽɻʅɸʌɿʆɼʎɼ3ɻʅɹʌɸʎɶɿɲɇʐʅɴɳʆȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ
ʍɸ ɇɲɴɴɲʏʉʃʑʌɿɲʃʉ ɼ ɲʌɶʀɲ) ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ʉ ʅɹʍʉʎ ʊʌʉʎ ʏʘʆ ʅɸʏʌɼʍɸʘʆ ɶɿɲ ʏʉ
ʖɲʌʏʉʔʐʄɳʃɿʉʏʉʐɌʉɇȵȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎiʍʏɻʆȷʙʆɻɅʌʉʍʔʉʌʙʆz,ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ
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ʐʋʊʗɻ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ʅɿɲ ɲʋʊ ʏɿʎ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ɻʅɹʌɸʎ ʅʊʆʉ ʏɿʎ ʙʌɸʎ ʋʉʐ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆ ʍʏɿʎ
ʙʌɸʎʏʉʐɇʐʅɴɳʆʏʉʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ.
Ƀɿ ɻʅɹʌɸʎ ʏʉʐ ɍʌʉʆɿʃʉʑ Ʌɲʌɳɽʐʌʉʐ Ɍʉʌʏʀʉʐ Ȱʆɲʔʉʌɳʎ ʏɲʇɿʆʉʅʉʑʆʏɲɿ ʍɸ ʔɽʀʆʉʐʍɲ
ʍɸɿʌɳɴɳʍɸɿʏʉʐɲʆʘʏɹʌʘʅɹʍʉʐʊʌʉʐʅɸʏʌɼʍɸʘʆ.
ȵʋɿʄɹɶʉʆʏɲɿ ʉɿ ʋɹʆʏɸ ɻʅɹʌɸʎ ʅɸ ʏʉʆ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉ ʅɹʍʉ ʊʌʉ ɶɿɲ ʏʉ ɇʐʅɴɳʆ Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ
ȷɼʏɻʍɻʎʃɲɽɻʅɸʌɿʆɼʎɼɷʑʉɻʅɹʌɸʎɶɿɲɇʐʅɴɳʆȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎʍɸɇɲɴɴɲʏʉʃʑʌɿɲʃʉ
ɼɲʌɶʀɲ.
ȳɿɲ ʃɳɽɸ 15Ͳʄɸʋʏɻ ʋɸʌʀʉɷʉ, t, ʏɻʎ ɻʅɹʌɲʎ ʏʉʐ ɇʐʅɴɳʆʏʉʎ Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ ȷɼʏɻʍɻʎ
ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʏʉȰʌʖɿʃʊɌʉʌʏʀʉȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎʍɸMWʘʎʉʅɹʍʉʎʊʌʉʎ
ʏɻʎɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ15Ͳʄɸʋʏɻʎʋɸʌɿʊɷʉʐ,t,ʏʘʆɻʅɸʌʙʆʋʉʐɸʋɿʄɹʖɽɻʃɲʆʍʏʉʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉ
ɴɼʅɲ.

2.
3.

4.


ɇʏɻ ʍʐʆɹʖɸɿɲ ɸʇɸʏɳɺɸʏɲɿ ʏʉ ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ 5.1 ɶɿɲ ʏʉ ɇʐʅɴɳʆ Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ
ȷɼʏɻʍɻʎʍʏɿʎ13/01.Ȱʌʖɿʃɳʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʉɻʅɸʌɼʍɿʉʎʅɹʍʉʎʊʌʉʎʏɻʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎɶɿɲʏɿʎ
ɷɹʃɲ ɻʅɹʌɸʎ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ ʏɿʎ ʙʌɸʎ ʋʉʐ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆ ʍʏɿʎ ʙʌɸʎ ʏʉʐ ɇʐʅɴɳʆʏʉʎ
Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ ȷɼʏɻʍɻʎ (15:00 – 16:00). Ʉʋʘʎ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸʏɲɿ ʍʏʉʆ Ʌʀʆɲʃɲ 5, ɻ ɹʃʏɻ ʍʏɼʄɻ
ʋɸʌɿɹʖɸɿʏʉʆʅɹʍʉʊʌʉʏɻʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎɶɿɲʃɳɽɸʅʀɲɲʋʊʏɿʎɷɹʃɲɻʅɹʌɸʎʃɲʏɳʏʉʖʌʉʆɿʃʊ
ɷɿɳʍʏɻʅɲʏʉʐɇʐʅɴɳʆʏʉʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ.ɇʏɻʆʍʐʆɹʖɸɿɲ,ʉɿɻʅɹʌɸʎʏɲʇɿʆʉʅʉʑʆʏɲɿɴɳʍɸɿ
ʏɻʆʃɲʏɳʅɹʍʉʊʌʉʃɲʏɲʆɳʄʘʍɼʏʉʐʎ,ʊʋʘʎʔɲʀʆɸʏɲɿʍʏɻʆɹɴɷʉʅɻʍʏɼʄɻʏʉʐɅʀʆɲʃɲ5.Ɉɹʄʉʎ,
ɸʋɿʄɹɶʉʆʏɲɿ ʉɿ ʋɹʆʏɸ ɻʅɹʌɸʎ ʅɸ ʏɻʆ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻ ʊʋʘʎ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸʏɲɿ ʍʏʉʆ
Ʌʀʆɲʃɲ 6. ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ɻʅɹʌɸʎ ʅɸ ʏʉʆ ʀɷɿʉ ʅɹʍʉ ʊʌʉ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ
ɸʋɿʄɹɶʉʆʏɲɿɲʐʏɹʎʋʉʐɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿʋɿʉʃʉʆʏɳʍʏɻʆɻʅɹʌɲʏʉʐɇʐʅɴɳʆʏʉʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ.
ɈʉȰʌʖɿʃʊɌʉʌʏʀʉȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɶɿɲʃɳɽɸʙʌɲʏɻʎɻʅɹʌɲʎ
ʏʉʐɇʐʅɴɳʆʏʉʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎʘʎʉʅɹʍʉʎʊʌʉʎʏɻʎɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ15Ͳʄɸʋʏɻʎʋɸʌɿʊɷʉʐʏʘʆ
ɲʆʘʏɹʌʘ 5 ɻʅɸʌʙʆ, ʊʋʘʎ ʔɲʀʆɸʏɲɿ ʍʏʉʆ Ʌʀʆɲʃɲ 6. ȳɿɲ ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ ʏʉ Ȱʌʖɿʃʊ Ɍʉʌʏʀʉ
ȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎɶɿɲʏɻʆʙʌɲ15:00(ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍʏɻʆʖʌʉʆɿʃɼʋɸʌʀʉɷʉ15:00Ͳ
15:15)ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʘʎʉʅɹʍʉʎʊʌʉʎʏʘʆʅɸʏʌɼʍɸʘʆɶɿɲʏɻʆʙʌɲ15:00ɶɿɲʃɳɽɸʅɿɲɲʋʊʏɻʎ
ʋɹʆʏɸɻʅɹʌɸʎʋʉʐɸʋɿʄɹʖɽɻʃɲʆ.

Ʌʀʆɲʃɲʎ5.Ƀɿ10(ɉ)ʐʗɻʄʊʏɸʌɸʎɻʅɹʌɸʎɶɿɲʏɻʆɸʋɿʄʉɶɼʏʘʆ5(ɍ)ʐʗɻʄʊʏɸʌʘʆɻʅɸʌʙʆɶɿɲʏʉʆ

ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏʉʐɌʉʌʏʀʉʐȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ(ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɹʎɻʅɹʌɸʎ)
ɀɹʍʉʎ

15:00

15:15

15:30

15:45

[MW]

[MW]

[MW]

[MW]

ȸʅɹʌɲ1

6,3

7,7

6,2

7,3

6,88

1

ȸʅɹʌɲ2

6,2

7,3

7,5

6,1

6,78

2

ȸʅɹʌɲ3

7,8

7,1

6,0

4,5

6,35

3

ȸʅɹʌɲ4

4,9

6,9

6,6

5,8

6,05

4

ȸʅɹʌɲ5

4,9

6,7

5,0

7,0

5,90

6

ȸʅɹʌɲ6

5,8

7,8

5,0

4,2

5,70

7

ȸʅɹʌɲ7

5,3

7,3

6,6

4,5

5,93

5

ȸʅɹʌɲ8

5,0

4,4

6,3

6,7

5,60

8

ȸʅɹʌɲ

Ʉʌʉʎ

Ɉɲʇɿʆʊʅɻʍɻ

[MW]
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ȸʅɹʌɲ9

6,5

4,1

4,3

5,3

5,05

10

ȸʅɹʌɲ10

4,3

6,5

5,9

4,8

5,38

9







Ʌʀʆɲʃɲʎ6.Ƀɿ5(ɍ)ʐʗɻʄʊʏɸʌɸʎʅɹʌɸʎɶɿɲʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏʉʐɌʉʌʏʀʉʐȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎ
ȷɼʏɻʍɻʎ(ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɹʎɻʅɹʌɸʎ)
15:00

15:15

15:30

15:45

[MW]

[MW]

[MW]

[MW]

ȸʅɹʌɲ1

6,3

7,7

6,2

7,3

1

ȸʅɹʌɲ2

6,2

7,3

7,5

6,1

2

ȸʅɹʌɲ3

7,8

7,1

6,0

4,5

3

ȸʅɹʌɲ4

4,9

6,9

6,6

5,8

4

ȸʅɹʌɲ7

5,3

7,3

6,6

4,5

5

ɀɹʍʉʎɄʌʉʎ

6.10

7.26

6.58

5.64



ȸʅɹʌɲ

Ɉɲʇɿʆʊʅɻʍɻ




7. ȴɿʊʌɽʘʍɻ ʃɲɿ ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʏʉʐ Ɍʉʌʏʀʉʐ Ȱʆɲʔʉʌɳʎ Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ
ȷɼʏɻʍɻʎ
ȵʋɸɿɷɼʉɿʍʐʆɽɼʃɸʎʏɻʎɻʅɹʌɲʎʏʉʐɇʐʅɴɳʆʏʉʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎʅʋʉʌɸʀʍʐʖʆɳʆɲɸʀʆɲɿ
ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɹʎɲʋʊʏɿʎʍʐʆɽɼʃɸʎʏʘʆʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʘʆɻʅɸʌʙʆʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆɶɿɲʏʉʆ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏʉʐȰʌʖɿʃʉʑɌʉʌʏʀʉʐȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɻɷɿʊʌɽʘʍɻʏʉʐ
Ȱʌʖɿʃʉʑ Ɍʉʌʏʀʉʐ Ȱʆɲʔʉʌɳʎ Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ ȷɼʏɻʍɻʎ. ȸ ʅɹɽʉɷʉʎ ʋʉʐ ɲʃʉʄʉʐɽɸʀʏɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɷɿʊʌɽʘʍɻʏʉʐȰʌʖɿʃʉʑɌʉʌʏʀʉʐȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎɸʀʆɲɿɲʐʏɼʏɻʎɅʌʉʍɽɸʏɿʃɼʎ
Ʌʉʍʊʏɻʏɲʎ.
ɇʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ,ʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȵɇɀȸȵɷɿʉʌɽʙʆɸɿʏʉȰʌʖɿʃʊɌʉʌʏʀʉȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎ
ȷɼʏɻʍɻʎ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʙʆʏɲʎ ɷɸɷʉʅɹʆɲ ɲʋʊ ʏɻʆ ʋɸʌʀʉɷʉ ʋʉʐ ʋʌʉɻɶɸʀʏɲɿ ʏʉʐ ɇʐʅɴɳʆʏʉʎ
Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ ȷɼʏɻʍɻʎ. ȸ ɲʆʘʏɹʌʘ ʋɸʌʀʉɷʉʎ ʉʆʉʅɳɺɸʏɲɿ ɍʌʉʆɿʃʊ Ʌɲʌɳɽʐʌʉ ȴɿʊʌɽʘʍɻʎ ʏʉʐ
Ȱʌʖɿʃʉʑ Ɍʉʌʏʀʉʐ Ȱʆɲʔʉʌɳʎ Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ ȷɼʏɻʍɻʎ ɹʖɸɿ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏʌɿʙʆ ʘʌʙʆ ʃɲɿ ʄɼɶɸɿ ʏɻʆ
ʖʌʉʆɿʃɼʍʏɿɶʅɼʃɲʏɳʏɻʆʉʋʉʀɲʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎʏʉʐȵɇɀȸȵɹʍʏɸɿʄɸʏɻʆɅʌʉɸɿɷʉʋʉʀɻʍɻʍʏʉʆ
ɌʉɇȵȰȷ,ʊʋʘʎʔɲʀʆɸʏɲɿʍʏʉɇʖɼʅɲ3(ʋʄɲʀʍɿʉʅɸʋʌɳʍɿʆʉʖʌʙʅɲ).ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐɷɸʆ
ɹʖɸɿ ʃɲʏɲɶʌɲʔɸʀ ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏʉʐ ʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɹʆʏʉʎ ɍʌʉʆɿʃʉʑ
Ʌɲʌɳɽʐʌʉʐ ȴɿʊʌɽʘʍɻʎ ʏʊʏɸ ʘʎ ɍʌʉʆɿʃʊ Ʌɲʌɳɽʐʌʉ ȴɿʊʌɽʘʍɻʎ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʉɿ ʋɿʉ
ʋʌʊʍʔɲʏɸʎʏʌɸɿʎʙʌɸʎʋʉʐʋʌʉɻɶʉʑʆʏɲɿʏʉʐɇʐʅɴɳʆʏʉʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎʃɲɿʍʏɿʎʉʋʉʀɸʎ
ɹʖɸɿʃɲʏɲɶʌɲʔɸʀʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻ.ȸɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʋʉʐɲʃʉʄʉʐɽɸʀʏɲɿɸʀʆɲɿɻɸʇɼʎ:
1. ȾɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿʏʉɍʌʉʆɿʃʊɅɲʌɳɽʐʌʉȴɿʊʌɽʘʍɻʎ.
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2. ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʉʅɹʍʉʎʊʌʉʎʏʘʆʅɸʏʌɼʍɸʘʆʃɳɽɸ15Ͳʄɹʋʏʉʐʋʉʐʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ
ʍʏʉ ɍʌʉʆɿʃʊ Ʌɲʌɳɽʐʌʉ ȴɿʊʌɽʘʍɻʎ ʏʉʐ Ȱʌʖɿʃʉʑ Ɍʉʌʏʀʉʐ Ȱʆɲʔʉʌɳʎ Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ
ȷɼʏɻʍɻʎ.
3. ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʉʅɹʍʉʎʊʌʉʎʏʘʆʔʉʌʏʀʘʆʋʉʐɹʖʉʐʆʐʋʉʄʉɶɿʍʏɸʀʘʎȰʌʖɿʃʊɌʉʌʏʀʉ
Ȱʆɲʔʉʌɳʎ Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ ȷɼʏɻʍɻʎ ɶɿɲ ʃɳɽɸ 15Ͳʄɹʋʏʉ ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʍʏʉ
ɍʌʉʆɿʃʊɅɲʌɳɽʐʌʉȴɿʊʌɽʘʍɻʎʏʉʐɌʉʌʏʀʉʐȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ.
4. ȸ ȴɿʊʌɽʘʍɻ Ɍʉʌʏʀʉʐ Ȱʆɲʔʉʌɳʎ ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ʀʍɻ ʅɸ ʏɻʆ ʋʉʍʊʏɻʏɲ ʋʉʐ
ʐʋʉʄʉɶʀʍʏɻʃɸʍʏʉɷɸʑʏɸʌʉɴɼʅɲʅɸʀʉʆʏɻʆʋʉʍʊʏɻʏɲʋʉʐʐʋʉʄʉɶʀʍʏɻʃɸʍʏʉʏʌʀʏʉ
ɴɼʅɲ.ȸʋʉʍʊʏɻʏɲʅʋʉʌɸʀʆɲɸʀʆɲɿɸʀʏɸɽɸʏɿʃɼɸʀʏɸɲʌʆɻʏɿʃɼ.
5. ɈʉɌʉʌʏʀʉȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʘʎʏʉɲʄɶɸɴʌɿʃʊɳɽʌʉɿʍʅɲ
ʏʉʐȰʌʖɿʃʉʑɌʉʌʏʀʉʐȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎʃɲɿʏɻʎȴɿʊʌɽʘʍɻɌʉʌʏʀʉʐ
Ȱʆɲʔʉʌɳʎ Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ ȷɼʏɻʍɻʎ. Ɉʉ Ɍʉʌʏʀʉ Ȱʆɲʔʉʌɳʎ Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ ȷɼʏɻʍɻʎ ʋʉʐ
ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʘʎɲʆʘʏɹʌʘɷɸʆʅʋʉʌɸʀʆɲɸʀʆɲɿʅɿʃʌʊʏɸʌʉʏʉʅɻɷɸʆʊʎ.


ɇʖɼʅɲ3ȴɿʉʌɽʘʅɹʆʉɌʉʌʏʀʉȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ




ɃʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎʏʉʐȴɿʉʌɽʘʅɹʆʉʐɌʉʌʏʀʉʐȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸʏɲɿ
ʋɲʌɲʃɳʏʘʍʏɿʎʍʖɹʍɸɿʎ(1)–(4).


݅ ܫ א

ɃɿɌʉɇȵȰȷ

ܶ א ݐ

ȸʖʌʉʆɿʃɼʋɸʌʀʉɷʉʎʍɸʅʀɲɻʅɹʌɲʃɲʏɲʆʉʅɼʎ,15Ͳʄɸʋʏʉ.

݀ ܦ א

Ƀɿɍɻʅɹʌɸʎʅɸʏɻʆʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻʃɲʏɳʅɹʍʉʊʌʉʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʉɿʉʋʉʀɸʎɹʖʉʐʆ
ɸʋɿʄɸɶɸʀɶɿɲʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏʉʐɌʉʌʏʀʉʐȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ.

݀ ͳܦ א

ȸɻʅɹʌɲʏʉʐɇʐʅɴɳʆʏʉʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ.

ܰ

Ƀ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏʘʆ ɍ ɻʅɸʌʙʆ ɶɿɲ ʏʉʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʏʉʐ Ɍʉʌʏʀʉʐ Ȱʆɲʔʉʌɳʎ
Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ.

ܭ

Ƀ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏʘʆ 15Ͳʄɸʋʏʘʆ ʖʌʉʆɿʃʙʆ ʋɸʌɿʊɷʘʆ ʏʉʐ ɍʌʉʆɿʃʉʑ Ʌɲʌɳɽʐʌʉʐ
ȴɿʊʌɽʘʍɻʎ.
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  א

ɃȷʙʆɸʎɅʌʉʍʔʉʌʙʆʍʏɿʎʉʋʉʀɸʎɲʆɼʃʉʐʆʏɲʖɲʌʏʉʔʐʄɳʃɿɲʏʘʆɌʉɇȵȰȷ.

௧ǡௗ
௭ǡ


ȸʅɸʏʌʉʑʅɸʆɻʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻɶɿɲʏʉʖɲʌʏʉʔʐʄɳʃɿʉʏʉʐɌʉɇȵȰȷiʍʏɻʆȷʙʆɻ
Ʌʌʉʍʔʉʌɳʎzʃɲʏɳʏʉ15Ͳʄɸʋʏʉʖʌʉʆɿʃʊɷɿɳʍʏɻʅɲtʏɻʎɻʅɹʌɲʎd,ʍɸMW.

௧ǡ௧
ܾ݈௭ǡ


ɈʉȰʌʖɿʃʊɌʉʌʏʀʉȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎɶɿɲʃɳɽɸɌʉɇȵȰȷiʃɲʏɳʏʉ
ʖʌʉʆɿʃʊɷɿɳʍʏɻʅɲtʍʏɻʆȷʙʆɻɅʌʉʍʔʉʌɳʎz,ʍɸMW.

݆ܽ݀௭ǡ 

HȴɿʊʌɽʘʍɻɌʉʌʏʀʉʐȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎɶɿɲʃɳɽɸʖɲʌʏʉʔʐʄɳʃɿʉ
ʏʉʐɌʉɇȵȰȷiʍʏɻʆȷʙʆɻɅʌʉʍʔʉʌɳʎz,ʍɸkW.

௧ǡ
ܾ݈௭ǡ


Ɉʉ Ɍʉʌʏʀʉ Ȱʆɲʔʉʌɳʎ Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎ ȷɼʏɻʍɻʎ ɶɿɲ ʃɳɽɸ Ɍʉɇȵ Ȱȷ i ʍʏɻʆ ȷʙʆɻ
Ʌʌʉʍʔʉʌɳʎz,ʃɲʏɳʏʉʖʌʉʆɿʃʊɷɿɳʍʏɻʅɲt.

ܶ ௦௧ ሺܶ ௗ ሻ

ȸʖʌʉʆɿʃɼʍʏɿɶʅɼɹʆɲʌʇɻʎ(ʏɹʄʉʐʎ)ɸʆʊʎɇʐʅɴɳʆʏʉʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ.

ܶ ௧ 

ȸʖʌʉʆɿʃɼʍʏɿɶʅɼʏɻʎɅʌʉɸɿɷʉʋʉʀɻʍɻʎɶɿɲɹʆɲɇʐʅɴɳʆȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ.

௦௧
ܶௗ


ȸʖʌʉʆɿʃɼʍʏɿɶʅɼɹʆɲʌʇɻʎʏʉʐɍʌʉʆɿʃʉʑɅɲʌɳɽʐʌʉʐȴɿʊʌɽʘʍɻʎ.

ௗ
ܶௗ


ȸʖʌʉʆɿʃɼʍʏɿɶʅɼʄɼʇɻʎʏʉʐɍʌʉʆɿʃʉʑɅɲʌɳɽʐʌʉʐȴɿʊʌɽʘʍɻʎ.


௧ǡ௧
ɈʉȰʌʖɿʃʊɌʉʌʏʀʉȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎ,ܾ݈௭ǡ
,ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɲʋʊʏɻʆʍʖɹʍɻ(1)ʘʎ
ʉ ʅɹʍʉʎ ʊʌʉʎ ʏɻʎ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ 15Ͳʄɸʋʏɻʎ ʋɸʌɿʊɷʉʐ, t, ʏʘʆ X ɻʅɸʌʙʆ (ʋɹʆʏɸ ɻʅɹʌɸʎ ʅɸ ʏʉʆ
ʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉʅɹʍʉʊʌʉɶɿɲɇʐʅɴɳʆȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎʃɲɽɻʅɸʌɿʆɼʎɼ2ɻʅɹʌɸʎɶɿɲɇʐʅɴɳʆ
Ȱʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎʍɸɇɲɴɴɲʏʉʃʑʌɿɲʃʉɼɲʌɶʀɲ)ʋʉʐɸʋɿʄɹʖɽɻʃɲʆ.

௧ǡ௧
ܾ݈௭ǡ
ൌ

ǡ
σאವ ǡ

ே



݅ ܫ אǡܼ א ݖǡ  א ݐሾܶ




௦௧

ǡܶ


ௗ













(1)

ሿ


ȸȴɿʊʌɽʘʍɻɌʉʌʏʀʉʐȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɲʋʊʏɻʆʍʖɹʍɻ(2)ʘʎɻ
ɷɿɲʔʉʌɳ ʅɸʏɲʇʑ ʏɻʎ ʅɹʍɻʎ  ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ ʏɻʎ ɻʅɹʌɲʎ ʏʉʐ ɇʐʅɴɳʆʏʉʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ʅɹʍɻʎ
ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎʏʉʐɌʉʌʏʀʉʐȰʆɲʔʉʌɳʎʍʏʉɍʌʉʆɿʃʊɅɲʌɳɽʐʌʉȴɿʊʌɽʘʍɻʎ.

ೌೕ

݆ܽ݀௭ǡ ൌ

ǡ
σ ೞೝ ቀǡ
ቁ

ೌೕ

ܭ


ೌೕ

െ

ǡ
σ ೞೝ ቀǡ
ቁ

ೌೕ

݅ ܫ אǡܼ א ݖǡ݀ ͳܦ אǡ א ݐ

ʊʋʉʐ:

ܭ













(2)

௦௧
ௗ
ሾܶௗ
ǡ ܶௗ
ሿ

௦௧
ܶௗ
=ܶ ௧ െ ͳ כ ܭͷߣߝߨ߬ə
ௗ
ܶௗ =ܶ ௧ 

ɈʉɌʉʌʏʀʉȰʆɲʔʉʌɳʎȰʋʊʃʌɿʍɻʎȷɼʏɻʍɻʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɲʋʊʏɿʎʍʖɹʍɸɿʎ(3),(4)ʃɲɿ(5):


௧ǡ
௧ǡ௧
ܾ݈௭ǡ
ൌ  ܾ݈௭ǡ
   ݆ܽ݀௭ǡ  
௧ǡ
௧ǡ
ܾ݈௭ǡ ൌ ൫ܾ݈௭ǡ
ǡ Ͳ൯ 

݅ ܫ אǡܼ א ݖǡ ܶ א ݐ













(3)













(4)
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4. Την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ και τη δημοσίευσή της στο Φύλλο
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2020
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ
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