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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Ιουνίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. απόφ. 509/2018
Έγκριση του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 117Ε του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/
22.08.2011).
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση την 13η Ιουνίου 2018)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις των άρθρων 61 και 64 του ν. 4546/2018
«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας
2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο
χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 101/
12.06.2018), όπως ισχύει.
2. 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΄ 5/17.01.2018),
όπως ισχύει.
3. 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΄185/30.09.2016), όπως ισχύει.
4. 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/
22.08.2011), όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή
Ηλεκτρισμού και θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των
κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 149/09.08.2016),
όπως ισχύει.
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6. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» (ΦΕΚ Α΄ 286/22.12.1999),
όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 94/27.05.2016), όπως ισχύει.
8. Τη διάταξη της παραγράφου 4.3, της Ενότητας Γ’ του
άρθρου 3 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και
ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α΄ 94/2015).
9. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 104/31.01.2012) (εφεξής ο «ΚΣΗΕ»),
όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’
103/ 31.01.2012) (εφεξής ο «ΚΔΣ»), όπως ισχύει.
11. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων (ΦΕΚ Β΄3164/30.09.2016)
(εφεξής ο «ΚΣΔΠΠΗΕ»), όπως ισχύει.
12. Τις διατάξεις του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 52/16.01.2013), όπως
ισχύει.
13. Τις διατάξεις της αριθ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Μεθοδολογία υπολογισμού της ειδικής τιμής αγοράς τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής
απόδοσης, κριτήρια και περιορισμοί χορήγησης της
προσαύξησης ανάπτυξης ετοιμότητας συμμετοχής στην
αγορά και διαδικασία χορήγησής της, καθώς και διαδικασία απομείωσης της λειτουργικής ενίσχυσης για τους
σταθμούς που έχουν λάβει επενδυτική ενίσχυση κατ'
εφαρμογή των άρθρων 3, 5 και 6 του ν. 4414/2016» (ΦΕΚ
Β’ 3955/9.12.2016).
14. Τις διατάξεις της αριθ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172857
απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Πλαίσιο συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας,
μεθοδολογία και διαδικασία εκκαθάρισης, τιμολόγησης
και διακανονισμού των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 11 του
ν. 4414/2016 (Α΄ 149) ή Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής
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ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 3468/2006
(Α΄ 129) ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), και οι οποίοι
συνεχίζουν να λειτουργούν μετά την ημερομηνία λήξης
των αντίστοιχων συμβάσεων, και εφόσον ισχύουν όλες
οι απαιτούμενες κατά την κείμενη νομοθεσία άδειες και
εγκρίσεις, με βάση την παρ. 19 του άρθρου 3 του ν. 4414/
2016 όπως ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 1150/29.03.2018).
15. Την αριθ. ΔΣΗΕ/ΑΔΜΗΕ 21761/21.10.2016 (ΡΑΕ
Ι-213495/26.10.2016) εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για το
πλαίσιο του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης και τον καθορισμό Μοναδιαίων Χρεώσεων, συντελεστών προσαύξησης και λοιπών παραμέτρων για τον υπολογισμό των σχετικών Χρεώσεων και
την πρόταση για τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης
του Συστήματος.
16. Τα ακόλουθα κείμενα που υποβλήθηκαν ως σχόλια
στο πλαίσιο της από 11.11.2016 δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (ΡΑΕ Ι-213495/
26.10.2016) για το πλαίσιο του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης και τον καθορισμό Μοναδιαίων Χρεώσεων, συντελεστών προσαύξησης και λοιπών παραμέτρων για τον υπολογισμό των
σχετικών Χρεώσεων και την πρόταση για τροποποίηση
του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, ήτοι τα αριθ.
ΡΑΕ έγγραφα: Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών
από ΑΠΕ (Ι-214694/29.11.2016), Ελληνικός Σύνδεσμος
Μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων (Ι-214594/25.11.2016),
και Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας
(Ι-214606/25.11.2016).
17. Την αριθ. Γρ. Δ. 20431/6.10.2017 (ΡΑΕ Ι-227227/
10.10.2017) εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Πρόταση
τροποποίησης ΚΔΣ για ένταξη των ΑΠΕ στην αγορά ΗΕ».
18. Την αριθ. ΛΑΓΗΕ/7620/20.11.2017 (ΡΑΕ Ι-228883/
21.11.2017) εισήγηση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. με θέμα «Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΚΣΗΕ) για την εισαγωγή του νέου καθεστώτος στήριξης
των Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ».
19. Την από 26.12.2017 Δημόσια Διαβούλευση της
ΡΑΕ αναφορικά με τις τροποποιήσεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος (ΡΑΕ Ι-227227 και ΡΑΕ Ι-228883),
προκειμένου για την εφαρμογή των προβλέψεων του
ν. 4414/2016 σχετικά με τη συμμετοχή των νέων σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
20. Τα ακόλουθα κείμενα που υποβλήθηκαν ως απόψεις
στο πλαίσιο της από 26.12.2017 δημόσιας διαβούλευσης
για την τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος,
ήτοι τα αριθ. ΡΑΕ έγγραφα: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ Α.Π.Ε. (Ι-231497/26.1.2018),
ΕΛΕΤΑΕΝ (Ι-231318/19.01.2018), OPTIMUMS ENERGY (Ι231286/23.1.2018), και Ι-231179 για το οποίο δεν αναφέρεται ο αποστολέας, καθώς έχει υποβληθεί αίτηση περί
τήρησης εμπιστευτικότητας.
21. Τα αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-232381/15.02.2018 και
Ι-232389/15.02.2018 έγγραφα της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. με θέμα
«Μέρος Ι-Εισήγηση νέου Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (νέος ΚΣΗΕ), τροποποίησης Κώδικα Συ-
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ναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΔΠΠΗΕ) και Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΚΔΑΠΕΕΠ),
σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 4512/2018» και
«Εισήγηση-Μέρος ΙΙ» αντίστοιχα, τα οποία κοινοποιήθηκαν και στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
22. Την από 22.2.2018 Δημόσια Διαβούλευση της
ΡΑΕ επί των εισηγήσεων της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. σχετικά με τον
Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, τον Κώδικα
Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων
Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον Κώδικα του Διαχειριστή
ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, κατά την παρ. 3 του
άρθρου 117Ε του ν. 4001/2011.
23. Τα ακόλουθα κείμενα που υποβλήθηκαν ως απόψεις στο πλαίσιο της ως άνω από 22.2.2018 δημόσιας διαβούλευσης, ήτοι τα αριθ. ΡΑΕ έγγραφα: ΣΠΕΦ (Ι-233384/
8.3.2018), ΔΕΗ Α.Ε. (Ι-233566/09.03.2018), OPTIMUS
ENERGY A.E. (Ι-233622/9.3.2018), ΣΠΗΕΦ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ-ΚΙΛΚΙΣ (I-233626/09.03.2018),: ΣΠΗΕΦ
ΠΙΕΡΙΑΣ (Ι-233623/09.03.2018), ΕΣΕΠΗΕ (Ι-233625/
09.03.2018), ΠΟΣΠΗΕΦ (Ι-233624/09.03.2018), ΑΔΜΗΕ
Α.Ε. (Ι-233619/09.03.2018) και ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (Ι-235021/
9.3.2018).
24. Το αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-233251/06.03.2018 έγγραφο
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Πρόταση τροποποίησης του
Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος βάσει των διατάξεων
του ν. 4512/2018».
25. Την από 13.3.2018 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ
επί της εισήγησης της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σχετικά με τον Κώδικα
Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ (ΡΑΕ Ι-233251), ως συνέπεια της
εισήγησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. κατά την παρ. 3 του άρθρου
117Ε του ν. 4001/2011.
26. Το ακόλουθο κείμενο που υποβλήθηκε ως απόψεις στο πλαίσιο της από 13.3.2018 ως άνω Δημόσιας
Διαβούλευσης, ήτοι το αριθ. ΡΑΕ Ι- 234469/26.3.2018
έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε.
27. Το αριθ. Ο-71064/14.3.2018 έγγραφο της ΡΑΕ προς
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Αναγκαίες τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας που προβλέπονται στον ν. 4512/
2018, προκειμένου να περιληφθούν οι προβλέψεις για
τη συμμετοχή των νέων σταθμών ΑΠΕ στην αγορά ενέργειας».
28. Την αριθ. ΛΑΓΗΕ 1944/16.3.2018 (ΡΑΕ Ι-234057/
19.3.2018) εισήγηση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. με θέμα «Εισήγηση
νέου Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (νέος
ΚΣΗΕ), τροποποίησης Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΚΣΔΠΠΗΕ) και Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΚΔΑΠΕΕΠ), σε εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4512/2018, στην οποία περιλαμβάνονται και οι επιπρόσθετες τροποποιήσεις που απαιτούνται για την εναρμόνιση των Κωδίκων με τις διατάξεις του ν. 4414/2016
για την εισαγωγή του νέου καθεστώτος στήριξης των
Μονάδων Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.
29. Την αριθ. Γρ. Δ. 20195/4.4.2018 (ΡΑΕ Ι-235275/
13.4.2018) εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Πρόταση
για τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στο
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πλαίσιο των προβλέψεων των ν. 4512/2018, ν. 4508/2018
και ν. 4414/2016» με κοινοποίηση στην ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
30. Το αριθ. ΛΑΓΗΕ 3209/11.5.2018 (ΡΑΕ Ι-236635/
14.5.2018) με θέμα «Παρατηρήσεις επί της Πρότασης
Τροποποίησης του ΚΔΕΣΜΗΕ βάσει των υποβληθεισών
εισηγήσεων του ΛΑΓΗΕ για τον νέο ΚΣΗΕ και τον ΚΔΑΠΕΕΠ, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4512/2018
και του ν. 4414/2016».
31. Την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθ. 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».
32. Το αριθ. Ο-72116/5.6.2018 έγγραφο της ΡΑΕ με
θέμα «Αρχικές Κατευθύνσεις της ΡΑΕ ως προς την ευθυγράμμιση των Μεταβατικών Κωδίκων σε θέματα που
αφορούν την ένταξη των ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με βάση το
νέο μηχανισμό στήριξης στην χονδρεμπορική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας.
33. Την αριθ. ΡΑΕ Ι-240867/13.06.2018 τελική εισήγηση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με θέμα «Προσαρμογή του Κώδικα
Διαχείρισης Συστήματος στις διατάξεις των ν. 4414/2016
και ν. 4425/2016 όπως ισχύουν».
34. Την αριθ. ΡΑΕ Ι- 260604/11.06.2018 τελική εισήγηση
της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. με θέμα «Εισήγηση νέου Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (νέος ΚΣΗΕ) και Κώδικα του
Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΚΔΑΠΕΕΠ)
σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4512/2018)».
35. 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.
36. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Σκέφτηκε ως εξής:
Α) Επί του νομικού πλαισίου
Επειδή, προς το σκοπό της αναδιοργάνωσης της ελληνικής αγοράς ενέργειας, σε εφαρμογή της νομοθεσίας
για την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας, ως είχε αρχικά επιδιωχθεί κυρίως
με τις διατάξεις του ν. 4001/2011, ο οποίος ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη το νομοθετικό πλαίσιο
της Τρίτης Ενεργειακής Δέσμης, εξεδόθη ο ν. 4425/2016
με τον οποίο, συνοπτικά, προβλέφθηκε η κατάργηση
του Συστήματος Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού
Προγραμματισμού (ΗΕΠ) και του μοντέλου της Υποχρεωτικής Κοινοπραξίας (Mandatory Pool) για την επίλυση
και την εκκαθάριση του ΗΕΠ και η λειτουργία διακριτών
αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ήτοι των Χονδρικής Αγοράς Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας,
Αγοράς Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας Αγοράς και
Αγοράς Εξισορρόπησης, κατά τα αναλυτικά προβλεπόμενα στον ανωτέρω νόμο.
Επειδή, στη συνέχεια, με το ν. 4512/2018 τροποποιήθηκε ο ν. 4425/2016. Οι τροποποιήσεις αφορούν, ιδίως,
στην οργάνωση και διαχείριση μίας ή/και περισσότερων Αγορών Ενέργειας (Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας,
Αγορές Φυσικού Αερίου, Περιβαλλοντικές Αγορές) ή/
και Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Αγορών, από Χρη-
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ματιστήριο Ενέργειας, το οποίο θα λειτουργεί υπό τη
μορφή ανώνυμης εταιρείας, κατόπιν των απαιτούμενων
εγκρίσεων των αρμοδίων ρυθμιστικών Αρχών, ήτοι της
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ).
Επειδή, για το σκοπό αυτό και κατόπιν τροποποίησης
των διατάξεων του ν. 4001/2011, με τον ίδιο ως άνω
ν. 4512/2018, συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» (εφεξής «ΕΧΕ Α.Ε.») και ορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις
σύστασης και λειτουργίας της. Για τη σύσταση της ΕΧΕ
Α.Ε. και την κάλυψη τμήματος του μετοχικού της κεφαλαίου, η ανώνυμη εταιρεία «ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» και με διακριτικό τίτλο «ΛΑΓΗΕ
ΑΕ» (εφεξής «ΛΑΓΗΕ Α.Ε.») εισφέρει τη λειτουργία και
διαχείριση του κλάδου της που περιλαμβάνει τις αναφερόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 117Β του ν. 4001/2011
δραστηριότητες, με τη διαδικασία της απόσχισης και
εισφοράς κλάδου. Με την ολοκλήρωση της απόσχισης
του κλάδου και της μεταβίβασης των ανωτέρω δραστηριοτήτων στην ΕΧΕ Α.Ε., η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. μετονομάζεται σε
«Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» (εφεξής «ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.»).
Συγκεκριμένα, ο εισφερόμενος κλάδος περιλαμβάνει,
τις ακόλουθες δραστηριότητες: (α) τη διενέργεια του
Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και ειδικότερα: (αα) τον προγραμματισμό των εγχύσεων ηλεκτρικής
ενέργειας στο ΕΣΜΗΕ, καθώς και των απορροφήσεων
ηλεκτρικής ενέργειας από αυτό, κατά τα προβλεπόμενα
στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, (ββ)
τον υπολογισμό της Οριακής Τιμής Συστήματος, (γγ) τη
διαχείριση πιστωτικού και συναλλακτικού κινδύνου και
την εκκαθάριση των συναλλαγών στο πλαίσιο του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, (β) τη συνεργασία με τους Διαχειριστές του ΕΣΜΗΕ, του ΕΔΔΗΕ και τον
ΔΑΑ σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και των οικείων
Κωδίκων Διαχείρισης, (γ) την τήρηση ειδικού Μητρώου
Συμμετεχόντων στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό και την εγγραφή των Συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών
Ηλεκτρικής Ενέργειας, (δ) την οργάνωση και διεξαγωγή
δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο ν. 4389/2016, (ε) τη συμμετοχή σε κοινές
επιχειρήσεις, ιδίως με διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, καθώς και χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενεργείας και
άλλους ανάλογους φορείς, με στόχο τη δημιουργία περιφερειακών αγορών στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς
ενέργειας, (στ) την είσπραξη από τους Συμμετέχοντες τελών ή άλλων χρεώσεων για τη διαχείριση και λειτουργία
της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και την τήρηση των
αναγκαίων λογαριασμών, σύμφωνα με τις ειδικότερες
προβλέψεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, (ζ) την εφαρμογή της μεθοδολογίας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 παρ. 2 εδάφιο ββ` ν. 4414/2016
αναφορικά με τη χρέωση εκπροσώπων φορτίου, (η) τη
συμμετοχή σε ενώσεις, οργανώσεις ή εταιρείες, μέλη των
οποίων είναι λειτουργοί αγορών ηλεκτρικής ενέργειας
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και χρηματιστήρια ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες έχουν
σκοπό την επεξεργασία και διαμόρφωση κανόνων κοινής δράσης που συντείνουν, στο πλαίσιο της κοινοτικής
νομοθεσίας, στη δημιουργία ενιαίας εσωτερικής αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας, (θ) την ανάθεση σε τρίτους, μετά
από σύμφωνη γνώμη της ΡΑΕ, διαφόρων υπηρεσιών
ιδίως αναφορικά με τη διαχείριση του διακανονισμού
χρηματικών συναλλαγών στο πλαίσιο του Ημερήσιου
Ενεργειακού Προγραμματισμού, (ι) τη διενέργεια διευθέτησης των χρηματικών συναλλαγών στο πλαίσιο του
Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, σε συνεργασία με τους Διαχειριστές του ΕΣΜΗΕ, του ΕΔΔΗΕ και τον
ΔΑΑ, ια) την παροχή στους Συμμετέχοντες στην Αγορά
Ηλεκτρικής Ενέργειας των απαραίτητων πληροφοριών
για τη συμμετοχή τους σε αυτή.
Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 117Ε του
ν. 4001/2011 «Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της
απόσχισης η Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. είναι η μόνη αρμόδια για την άσκηση των αρμοδιοτήτων
του εισφερόμενου κλάδου, όπως αυτές περιγράφονται
στην παρ. 1 του άρθρου 117Β του παρόντος».
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 4
του άρθρου 117Β του ν. 4001/2011 «3. Ειδικότερα, κατά
την εισφορά του κλάδου μεταφέρονται στην Ελληνικό
Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.: (α) Τα πάγια της ΛΑΓΗΕ
Α.Ε. που αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών δεδομένων και στοιχείων
(προσφορών έγχυσης, δηλώσεων φορτίου και αποτελεσμάτων) επίλυσης του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και (β) Τα ειδικά αποθεματικά ή μέρος
αυτών του εισφερόμενου Κλάδου που απεικονίζονται
στον τελευταίο ισολογισμό της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., τα οποία
δεν φορολογούνται κατά τον χρόνο της εισφοράς. 4. Με
τη μεταβίβαση του κλάδου η «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε» αποκτά πλήρες και αποκλειστικό δικαίωμα στη λειτουργία, διαχείριση, εκμετάλλευση και
ανάπτυξη του κλάδου. Η απόσχιση του ως άνω κλάδου
και η μεταφορά των δραστηριοτήτων στη νέα ανώνυμη
εταιρεία, ολοκληρώνεται με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.
της σχετικής εγκριτικής απόφασης.».
Επειδή, περαιτέρω στο εδάφιο (γ) της παρ. 5 του ανωτέρω άρθρου προβλέπεται ότι «Κάθε μορφής διοικητικές
άδειες, εγκρίσεις, παραχωρήσεις και επιχορηγήσεις που
έχουν δοθεί στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., σχετικά με τον εισφερόμενο
κλάδο μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε άλλης διάταξης ειδικής ή γενικής.». Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 117Ε του ν. 4001/2001
«4. Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης
ο Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, η αριθ.
ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ.184866/2015 (Β΄ 2678) υπουργική απόφαση με την οποία ορίστηκε η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ως ΟΔΑΗΕ,
ως και κάθε άλλη κανονιστική απόφαση με την οποία
ρυθμιζόταν η λειτουργία της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ως Λειτουργού
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύουν για την εταιρεία
Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε., όπως αυτή υποκαθιστά με την απόσχιση την ΛΑΓΗΕ Α.Ε.».
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118
του ν. 4001/2011 «1. Με την ολοκλήρωση της απόσχι-
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σης του κλάδου της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και
της μεταφοράς των δραστηριοτήτων από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
στην Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε., όπως ορίζεται στα άρθρα 117Α, 117Β, 117Γ και 117Δ. Η ΛΑΓΗΕ
Α.Ε. μετονομάζεται σε «Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων
Προέλευσης Α.Ε.», η οποία θα λειτουργεί σύμφωνα τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου, προσαρμόζοντας αντίστοιχα το καταστατικό της.
2. Η εταιρεία «Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ (πρώην
ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) ασκεί ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Συνεργάζεται με τους Διαχειριστές του ΕΣΜΗΕ, του
ΕΔΔΗΕ και το ΔΑΑ, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων
Προέλευσης.
β) Συνάπτει Συμβάσεις λειτουργικής Ενίσχυσης κατά τα
προβλεπόμενα στο ν. 4414/2016 (Α΄ 149) Συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), εξαιρουμένων των
σταθμών με Σύμβαση Ενεργειακού Συμψηφισμού και
των Φ/Β του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Κτιριακές Εγκαταστάσεις και,
ιδίως, σε δώματα και στέγες Κτιρίων (12323/ΓΓ175/09, Β΄
1079 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Περιβάλλοντος
και Ενέργειας), που συνάπτουν Συμβάσεις Συμψηφισμού
με Προμηθευτές, για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., εφόσον οι
εγκαταστάσεις αυτές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
συνδέονται στο Σύστημα είτε απευθείας είτε μέσω του
Δικτύου, και καταβάλει τις πληρωμές που προβλέπονται
στις Συμβάσεις αυτές από τον Ειδικό Λογαριασμό Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Επικράτειας κατά τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 143 του παρόντος νόμου.
γ) Εισπράττει έσοδο από τους αντισυμβαλλόμενους
παραγωγούς της προηγούμενης παραγράφου για την
κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών της,
σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα του
Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης.
δ) Υποβάλλει Προσφορές Έγχυσης για την ποσότητα ενέργειας η οποία προβλέπεται ότι θα εγχυθεί στο
Σύστημα και στο Δδίκτυο από Φωτοβολταϊκά Στεγών,
από μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ βάσει συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) και βάσει συμβάσεων λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 4414/2016, σύμφωνα με τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων
Προέλευσης.
ε) Δύναται να εκπροσωπεί στις Αγορές Ηλεκτρικής
Ενέργειας ως Φορέας Συλλογικής Εκπροσώπησης
(Φο.Σ.Ε.) τους παραγωγούς που συνάπτουν συμβάσεις
λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης του
άρθρου 9 του ν. 4414/2016, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων
Προέλευσης.
στ) Υπολογίζει στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου
48 το συνολικό μείγμα καυσίμων κάθε Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας και το υπολειπόμενο μείγμα καυσίμων
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της χώρας, καθώς και ελέγχει τη χρήση των Εγγυήσεων
Προέλευσης για τον προσδιορισμό από τους Προμηθευτές στους καταναλωτές της προέλευσης της ηλεκτρικής
ενέργειας, κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης.
ζ) Συμμετέχει σε ενώσεις, οργανώσεις ή εταιρείες, μέλη
των οποίων είναι Φορείς Έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης, οι οποίες έχουν σκοπό την επεξεργασία και διαμόρφωση κανόνων κοινής δράσης που συντείνουν, στο
πλαίσιο της κοινοτικής νομοθεσίας, στην εναρμόνιση
του συστήματος των Εγγυήσεων Προέλευσης των μελών
τους και στη δημιουργία ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής
αγοράς με χρήση Εγγυήσεων Προέλευσης.
3. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να περιορίζει το ποσοστό συμμετοχής του στον Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης. Η διαδικασία διάθεσης και το ύψος
του εκάστοτε διατιθέμενου ποσοστού ορίζεται με κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.».
Επειδή, περαιτέρω στο άρθρο 118Α του ν. 4001/2011
προβλέπεται ότι: «1. Με τον Κώδικα του Διαχειριστή
ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης καθορίζονται ιδίως οι
οικονομικοί και τεχνικοί κανόνες καθώς και κάθε άλλη
λεπτομέρεια που αφορούν την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης.
2. Ο Κώδικας του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου
117 Ε. Ο Κώδικας τροποποιείται κατόπιν διενέργειας Δημόσιας Διαβούλευσης και έγκρισης της ΡΑΕ, είτε με πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήματος του Διαχειριστή
ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης ή τρίτων προσώπων
που έχουν έννομο συμφέρον.
3. Με τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων
Προέλευσης ρυθμίζονται ιδίως: α) ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι συνεργασίας με τους Διαχειριστές του
ΕΣΜΗΕ, του ΕΔΔΗΕ και το ΔΑΑ, β) θέματα που αφορούν τη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ και ειδικότερα κάθε εισροής και εκροής αυτού,
γ) τα έσοδα από τους αντισυμβαλλόμενους παραγωγούς
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για την κάλυψη των λειτουργικών και
επενδυτικών δαπανών του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, δ) ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι
υποβολής Προσφορών Έγχυσης για την ποσότητα ενέργειας η οποία προβλέπεται ότι θα εγχυθεί στο Σύστημα
και στο Δίκτυο από Φωτοβολταϊκά Στεγών, από μονάδες
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ βάσει Συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του
ν. 3468/2006 (Α΄ 129) και στο άρθρο 10 του ν. 4414/2016
(Α΄ 149), ε) ο τρόπος, η διαδικασία και οι όροι εκπροσώπησης στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας ως Φορέας
Συλλογικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) των παραγωγών
που συνάπτουν συμβάσεις λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης του άρθρου 9 του ν. 4414/2016,
στ) ο τρόπος και η διαδικασία υπολογισμού του συνολικού μείγματος καυσίμων κάθε Προμηθευτή ηλεκτρικής
ενέργειας και του υπολειπόμενου μείγματος καυσίμων
της χώρας καθώς και η διαδικασία του ελέγχου της
χρήσης των Εγγυήσεων Προέλευσης για τον προσδιορισμό από τους Προμηθευτές στους καταναλωτές της
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προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας, ζ) ο τρόπος και η
διαδικασία δημοσίευσης των απαραίτητων πληροφοριών για τη διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ και ειδικότερα κάθε εισροής και εκροής αυτού,
η) ο τρόπος και η διαδικασία προστασίας των εμπορικά
ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά με τη διαχείριση του
Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και ειδικότερα
κάθε εισροής και εκροής αυτού, θ) κάθε άλλη ρύθμιση
απαραίτητη για την εύρυθμη, διαφανή και αποδοτική
εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του Διαχειριστή ΑΠΕ και
Εγγυήσεων Προέλευσης.».
Επειδή, με το ν. 4414/2016 θεσπίστηκε νέο καθεστώς
στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (εφεξής «ΑΠΕ») και
Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής
Απόδοσης (εφεξής «ΣΗΘΥΑ»). Συγκεκριμένα, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 3 του εν λόγω νόμου, από
την 1η Ιανουαρίου 2016, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που τίθενται σε
λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, συμμετέχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εντάσσονται
σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση μίας Διαφορικής Τιμής Αποζημίωσης (Διαφορικής Προσαύξησης), για την ηλεκτρική ενέργεια που
παράγουν και η οποία απορροφάται από το Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο. Ειδικότερα, στο εν λόγω άρθρο ορίζεται ότι «2…Η Διαφορική
Προσαύξηση εκφράζεται σε χρηματική αξία ανά μονάδα
μέτρησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας που
εγχέεται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, ενώ η εκκαθάριση, η τιμολόγηση και
οι συναλλαγές που την διέπουν διακανονίζονται σε μηνιαία βάση. 3. Η Διαφορική Προσαύξηση υπολογίζεται
σε μηνιαία βάση σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh) ως
η διαφορά της Ειδικής Τιμής Αγοράς της συγκεκριμένης
τεχνολογίας Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., η μέθοδος υπολογισμού
της οποίας ορίζεται στο άρθρο 6, από την Τιμή Αναφοράς
που διέπει τη Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (Σ.Ε.Δ.Π.) του άρθρου 9 και
η οποία ορίζεται ανά τεχνολογία ή και ανά κατηγορία
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της περίπτωσης
β` της παρ. 1 του άρθρου 4 ή ανά σταθμό παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. αν αυτή
προκύπτει από διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών
σύμφωνα με το άρθρο 7.».
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του
ν. 4414/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου
του 118 του ν. 4001/2011, οι κάτοχοι των ανωτέρω σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης της παραγόμενης ενέργειας (εφεξής «Σ.Ε.Δ.Π.») με τον Διαχειριστή
Α.Π.Ε. και Εγγυήσεων Προέλευσης.
Επειδή, η μεθοδολογία της Ειδικής Τιμής Αγοράς καθορίζεται στο άρθρο 6 του ν. 4414/2016 και εξειδικεύεται στην αριθ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 απόφαση του
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Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Συγκεκριμένα,
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4414/2016
«Για τους σταθμούς Α.Π.Ε. Μη Ελεγχόμενης Παραγωγής,
η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογίας Α.Π.Ε. υπολογίζεται με βάση την ανηγμένη μηνιαία μεσοσταθμική αξία
ηλεκτρικής ενέργειας της εκάστοτε τεχνολογίας Α.Π.Ε.
που προκύπτει στη βάση της Οριακής Τιμής Συστήματος, ενώ μπορεί να λαμβάνονται υπόψη και οι λοιποί
Μηχανισμοί της Χονδρεμπορικής Αγοράς (Μ.Χ.Α.) για
την αντίστοιχη μηνιαία περίοδο υπολογισμού. Για τους
σταθμούς Ελεγχόμενης Παραγωγής Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.,
η Ε.Τ.Α. υπολογίζεται με βάση τη μηνιαία μέση τιμή της
Οριακής Τιμής Συστήματος, ενώ μπορεί επίσης να λαμβάνονται υπόψη και οι λοιποί Μ.Χ.Α. για την αντίστοιχη
μηνιαία περίοδο υπολογισμού. Ειδικά κατά το μεταβατικό στάδιο μέχρι και τη λειτουργία του υποδείγματοςστόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο υποκεφάλαιο «Ενέργεια», του κεφαλαίου 4.3 της παραγράφου
Γ΄ του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), η Ε.Τ.Α. ανά
τεχνολογία Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. μπορεί να υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη και το ωριαίο Μεσοσταθμικό
Μεταβλητό Κόστος Θερμικών Συμβατικών Σταθμών.».
Επειδή, περαιτέρω με το άρθρο 5 του ν. 4414/2016
ρυθμίζεται η συμμετοχή των σταθμών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α οι οποίοι
συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Ειδικότερα ορίζεται ότι: «1. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι
οποίοι συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π., υποβάλλουν ακολούθως, με
την επιφύλαξη των διατάξεων της επόμενης παραγράφου, αίτηση εγγραφής τους στο Μητρώο Συμμετεχόντων
που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς. Για την εγγραφή στο
Μητρώο Συμμετεχόντων υποβάλλονται στο Λειτουργό
της Αγοράς και στον Διαχειριστή του Συστήματος, αιτήσεις για σύναψη των επιμέρους συμβάσεων Συναλλαγών
Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος αντίστοιχα σύμφωνα
με τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, τον
Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας Διαχείρισης Συστήματος) και των εν ισχύι Εγχειριδίων τους, καθώς και
των οικείων Κωδικών και Εγχειριδίων που τίθενται σε
εφαρμογή με τη λειτουργία του υποδείγματος-στόχου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο υποκεφάλαιο
«Ενέργεια», του κεφαλαίου 4.3 της παρ. Γ΄ του άρθρου 3
του ν. 4336/2015 (Α΄ 94).».
Επειδή, οι εν λόγω σταθμοί Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. έχουν
τη δυνατότητα συμμετοχής στο Σύστημα Συναλλαγών
Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και στο
Σύστημα Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος μέσω
Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (εφεξής «Φο.Σ.Ε.»)
με τους οποίους συνάπτουν Σύμβαση Εκπροσώπησης
και τους οποίους δηλώνουν στο Λειτουργό της Αγοράς
και στον Διαχειριστή του Συστήματος μέσω Δήλωσης
Εκπροσώπησης. Με την αποδοχή της Δήλωσης Εκπροσώπησης μεταβιβάζονται στους Φο.Σ.Ε. τα δικαιώματα
και οι υποχρεώσεις των κατόχων σταθμών παραγωγής
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ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., σχετικά
με τη Συμμετοχή, την Εκκαθάριση, την Τιμολόγηση και
το Διακανονισμό των Συναλλαγών τους, τα οποία καθορίζονται στον ΚΣΗΕ και στον ΚΔΣ. Ειδικότερα, για την εκπροσώπηση των παραγωγών από τους Φο.Σ.Ε. ορίζεται
στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 5 του ν. 4001/2011 ότι «3.
Αν κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., ο οποίος έχει συνάψει Σ.Ε.Δ.Π.,
είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Συμμετεχόντων, και
υποβάλει Δήλωση Εκπροσώπησης, η Σύμβαση Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και η
Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος λύονται
αυτοδίκαια με την ταυτόχρονη θέση σε ισχύ των νέων
Συμβάσεων υπό το Φο.Σ.Ε. και ταυτόχρονα διαγράφεται
ο κάτοχος του σταθμού από το Μητρώο Συμμετεχόντων,
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στους αντίστοιχους οικείους Κώδικες και τα εν ισχύι Εγχειρίδιά τους.
4. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίοι συνάπτουν
Σ.Ε.Δ.Π. προκειμένου να λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης, υποχρεούνται
να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Συμμετεχόντων ή να
έχουν συνάψει Σύμβαση Εκπροσώπησης με Φο.Σ.Ε. και
να έχουν υποβάλει τη σχετική Δήλωση Εκπροσώπησης
στον Λειτουργό της Αγοράς και στον Διαχειριστή του
Συστήματος.».
Επειδή, περαιτέρω προβλέπεται ο ορισμός Φορέα
Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου
(εφεξής «Φ.ο.Σ.Ε.Τε.Κ.») βάσει απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την περίπτωση
που οι κάτοχοι σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν
υπογράψει Σ.Ε.Δ.Π. αδυνατούν να λάβουν τις υπηρεσίες
εκπροσώπησης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από
τους Φο.Σ.Ε.
Επειδή, οι κάτοχοι των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.ΠΕ. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. και εγγράφονται στο Μητρώο Συμμετεχόντων ή οι Φο.Σ.Ε. που τους εκπροσωπούν, αποκτούν
υποχρεώσεις εξισορρόπησης στο πλαίσιο εφαρμογής
του υποδείγματος - στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας η οποία άρχεται με την ανάπτυξη και λειτουργία της Ενδοημερήσιας
Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας επαρκούς ρευστότητας.
Μέχρι δε τη θέση σε λειτουργία του υποδείγματος-στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εγχώρια αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας και την ανάληψη των σχετικών
υποχρεώσεων εξισορρόπησης, οι σταθμοί παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π. και εγγράφονται στο Μητρώο Συμμετεχόντων ή οι Φο.Σ.Ε. που τους εκπροσωπούν, με την εξαίρεση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εκπροσωπούνται από το Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.,
υπόκεινται μεταβατικά στην ανάληψη υποχρεώσεων
βέλτιστης ακρίβειας πρόβλεψης της δηλούμενης ποσότητας έγχυσης στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (εφεξής «Μεταβατικός Μηχανισμός Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης»). Ειδικότερα στην παρ. 8
του άρθρου 5 του ν. 4414/2016 ορίζεται ότι «Το πλαίσιο εφαρμογής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για
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τη λειτουργία του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης
Ακρίβειας Πρόβλεψης, με την επιφύλαξη των αποφάσεων των παραγράφων 12 και 13, καθορίζονται στον
Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και στο σχετικό
εγχειρίδιό του.».
Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 19 του άρθρου 3 του
ν. 4414/2016 «Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν
συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ή Σύμβαση
πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) ή αντίστοιχη
σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ
του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), και οι σταθμοί τους συνεχίζουν να λειτουργούν μετά την ημερομηνία λήξης των
αντίστοιχων συμβάσεων, και εφόσον ισχύουν όλες οι
απαιτούμενες κατά την κείμενη νομοθεσία άδειες και
εγκρίσεις, δεν λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση αλλά
αποζημιώνονται μόνο στο πλαίσιο της συμμετοχής των
σταθμών τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.».
Επειδή, ως συνέπεια της ανωτέρω απόσχισης σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 117Ε του ν. 4001/
2011 «3. Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. οφείλει εντός ενός μηνός από την
έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, να καταρτίσει και
να υποβάλλει στη ΡΑΕ: α) τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις τροποποιήσεις που απαιτούνται
για την εφαρμογή του από την Ελληνικό Χρηματιστήριο
Ενέργειας Α.Ε. από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της
απόσχισης, β) τον Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης και γ) τον Κώδικα Συναλλαγών
Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής
Ενέργειας. Η ΡΑΕ με απόφασή της, εκδίδει πριν από την
ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόσχισης, τους ανωτέρω Κώδικες Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης κατά τη διαδικασία του άρθρου 120 του ίδιου νόμου και τον Κώδικα
Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων
Ηλεκτρικής Ενέργειας, κατά τη διαδικασία του άρθρου
140 του ν. 4389, ως ισχύουν».
Β) Επί της εισήγησης
Επειδή, η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και η ΑΔΜΗΕ με τις αριθ. 18 και
17 σχετικές εισηγήσεις τους, οι οποίες τέθηκαν από
την Αρχή σε δημόσια διαβούλευση κατά την περίοδο
26.12.2017 έως 19.1.2018 κατέθεσαν πρόταση τροποποίησης του ΚΣΗΕ και του ΚΔΣ, αντίστοιχα, προκειμένου
για την εφαρμογή των προβλέψεων του ν. 4414/2016
σχετικά με τη συμμετοχή των νέων σταθμών ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Επειδή, η ΛΑΓΗΕ Α.Ε., με τη θέση σε ισχύ του ν. 4512/
2018 και σε εφαρμογή των όσων προβλέπονται στον
νόμο υπέβαλε την αριθ. 21 σχετική εισήγηση, στην οποία
περιλαμβάνεται:
α) πρόταση τροποποίησης του Κώδικα Συναλλαγών
Ηλεκτρικής Ενέργειας, β) πρόταση τροποποίησης Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΔΠΠΗΕ), και γ) πρόταση
Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης
(ΚΔΑΠΕΕΠ).
Η Αρχή έθεσε την ως άνω πρόταση σε δημόσια διαβούλευση (σχετικά αριθ. 22-23).
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Επειδή, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., αντίστοιχα, με τη θέση σε ισχύ
του ν. 4512/2018, αναφορικά με την ίδρυση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε., την απόσχιση του Κλάδου Αγοράς
της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και τη σύσταση του Διαχειριστή ΑΠΕ και
Εγγυήσεων Προέλευσης υπέβαλε στην Αρχή την αριθ.
σχετικό 24 πρόταση τροποποίησης του ΚΔΣ με σκοπό την
εναρμόνιση του συνόλου του κανονιστικού πλαισίου που
αφορά στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας λαμβάνοντας
υπόψη τα ως άνω. Η Αρχή έθεσε την ως άνω πρόταση σε
δημόσια διαβούλευση (σχετικά αριθ. 25-26).
Επειδή, η ΡΑΕ εξέτασε ενδελεχώς και έλαβε υπόψη τις
προτεινόμενες διατάξεις του ΚΔΑΠΕΕΠ, όπως αυτές καταρτίστηκαν και υποβλήθηκαν στη ΡΑΕ από την ΛΑΓΗΕ
Α.Ε. με τα αριθ. 21 και 28 σχετικά έγγραφά της.
Επειδή, η ΡΑΕ μελέτησε ενδελεχώς και έλαβε υπόψη
της τα λεπτομερή σχόλια όλων των συμμετεχόντων στα
πλαίσια των ως άνω δημοσίων διαβουλεύσεων καθώς
και τα σχόλια της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Α.Ε. (αριθ. 30 σχετικό έγγραφο) επί της Πρότασης Τροποποίησης του ΚΔΣ βάσει των
υποβληθεισών εισηγήσεων της ΑΔΜΗΕ για τον νέο ΚΣΗΕ
και τον ΚΔΑΠΕΕΠ, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν.
4512/2018 και του ν. 4414/2016. Στο πλαίσιο αυτό η Αρχή
με το αριθ. 32 σχετικό έγγραφό της εξέδωσε κατευθύνσεις προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και την ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ως προς
την ευθυγράμμιση των (Μεταβατικών) Κωδίκων (ΚΣΗΕ,
ΚΔΣ και ΚΔΑΠΠΕΠ) σε θέματα που αφορούν την ένταξη
των ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με βάση το νέο μηχανισμό στήριξης
στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Επειδή, η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. με το αριθ. 34 σχετικό έγγραφό
της υπέβαλε την τελική εισήγησή της αναφορικά με την
έγκριση του ΚΔΑΠΕΕΠ. Η ΡΑΕ στο πλαίσιο ενδελεχούς
εξέτασης της ως άνω εισήγησης και λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις διατάξεις του ν. 4414/2016, αφετέρου τις
κατευθύνσεις που εξέδωσε προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και
την ΛΑΓΗΕ Α.Ε. (σχετ. 32) διαπίστωσε ότι περιέχονται
σε αυτήν όλες εκείνες οι απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε
να εξασφαλίζεται η εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου
αναφορικά με τη συμμετοχή των νέων σταθμών ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα,
στην εν λόγω εισήγηση περιλαμβάνονται τροποποιήσεις
και προσθήκες προκειμένου για την εναρμόνιση και ευθυγράμμιση του ΚΔΣ, του νέου ΚΣΗΕ και του ΚΔΑΠΕΕΠ
καθώς και (α) προβλέψεις για τον υπολογισμό των χρεοπιστώσεων των νέων σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ αναφορικά με την εκκαθάριση των εσόδων τους από την
Πρόσθετη Χρέωση Εκπροσώπων Φορτίου για τον Ειδικό
Λογαριασμό (ΠΧΕΦΕΛ), (β) προβλέψεις για τον υπολογισμό των χρεοπιστώσεων των νέων σταθμών ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ αναφορικά με την εκκαθάριση των εσόδων τους
από το Πρόσθετο Έσοδο στη βάση του ΜΜΚΘΣΣ, (γ)
προβλέψεις αναφορικά με τον υπολογισμό των συνιστωσών της Ειδικής Τιμής Αγοράς και συγκεκριμένα για τη
μοναδιαία τιμή του Μηχανισμού Χονδρεμπορικής Αγοράς MXA1 και του Μηχανισμού Χονδρεμπορικής Αγοράς
MXA2, (δ) προβλέψεις αναφορικά με τον υπολογισμό του
ενεργειακού μίγματος και (ε) προβλέψεις αναφορικά με
τις μοναδιαίες χρεώσεις που θα πληρώνουν οι κάτοχοι
μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.
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Επειδή, στις 12 Ιουνίου 2018 εξεδόθη ο ν. 4546/2018
(ΦΕΚ Β’ 101/12.6.2018) όπου στις διατάξεις του άρθρου
61 αυτού ορίζεται ότι: «Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που
έχουν συνάψει ή θα συνάψουν Σύμβαση Λειτουργικής
Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) πριν την
έκδοση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4414/2016, με
την οποία ορίζεται ο Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) αποζημιώνονται για την ενέργεια που παράγουν οι σταθμοί τους και
απορροφάται από το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή/και το
Διασυνδεδεμένο Σύστημα αναδρομικά από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσής τους και μέχρι και
τον τρίτο μήνα εκκαθάρισης μετά το μήνα έκδοσης της
ανωτέρω απόφασης και όχι πέραν της 31.12.2018, χωρίς
να απαιτείται, κατά το ανωτέρω μεταβατικό διάστημα, η
εγγραφή τους στο Μητρώο Συμμετεχόντων που τηρείται
από τον Λειτουργό της Αγοράς ή η σύναψη Σύμβασης
Εκπροσώπησης με Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης
(Φο.Σ.Ε.). Η ως άνω αποζημίωση υπολογίζεται για κάθε
μήνα εκκαθάρισης ως το γινόμενο της ενέργειας που
παρήγαγε ο κάθε σταθμός και απορροφήθηκε από το
Διασυνδεδεμένο Δίκτυο ή/και το Διασυνδεδεμένο Σύστημα κατά το μήνα εκκαθάρισης με το ενενήντα τοις
εκατό (90%) της Τ.Α. που διέπει τη Σ.Ε.Δ.Π. που έχει συνάψει κάθε σταθμός. Η οριστική εκκαθάριση, τιμολόγηση και διακανονισμός των συναλλαγών των ανωτέρω
σταθμών για το ανωτέρω μεταβατικό διάστημα θα πραγματοποιηθεί εντός δύο (2) μηνών από την παρέλευση
του μεταβατικού διαστήματος, βάσει του κανονιστικού
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πλαισίου για τη συμμετοχή των ανωτέρω σταθμών στην
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις των Κωδίκων Διαχείρισης Συστήματος και
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι κάτοχοι των ανωτέρω σταθμών δεν λαμβάνουν κανενός άλλου είδους
αποζημίωση για την ενέργεια που παράγουν οι σταθμοί
τους και απορροφάται από το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο
ή/και το Διασυνδεδεμένο Σύστημα κατά το μεταβατικό
διάστημα».
Επειδή, προϋπόθεση για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του ΚΔΑΠΕΕΠ οι οποίες αφορούν τη συμμετοχή των
σταθμών ΑΠΕ οι οποίοι υπάγονται σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης στη βάση διαφορικής προσαύξησης
καθώς και των σταθμών της παρ. 19 του άρθρου 3 του
ν. 4414/2016 στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί
ο ορισμός του Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. σύμφωνα με την απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας της παρ. 5
του άρθρου 5 του ν. 4414/2016. Ως εκ τούτου κρίνεται
αναγκαίο η ισχύς των συγκεκριμένων ρυθμίσεων του
ΚΔΑΠΕΕΠ να άρχεται από την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία έναρξη ισχύος της υπουργικής
απόφασης της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4414/2016.
Επειδή, η ΡΑΕ αφού έλαβε υπόψη την τελική εισήγηση
της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., προέβη στις νομοτεχνικές βελτιώσεις
που έκρινε απαραίτητες, αποφασίζει:
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τα άρθρα
117Ε και 120 του ν. 4001/2011:
Ι. Την έγκριση του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης με το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο συνημμένο της παρούσας κείμενο, το οποίο
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
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ȻɇɈɃɆȻȾɃɈɆɃɅɃɅɃȻȸɇȵɏɁ



ȵȾȴɃɇȸ

ȸɀ/ɁȻȰ

ȰɅɃɌȰɇȸ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸ

0.6

14.2.2018



Ⱦɸʀʅɸʆʉʋʌʉʎȴɻʅʊʍɿɲȴɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻ.

0.72

8.6.2018



Ɉɸʄɿʃɼʋʌʊʏɲʍɻʋʉʐɸʆʍʘʅɲʏʙʆɸɿʏɿʎ
ʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎʏʉʐɁ.4414/2016,ʃɲɿʄɲʅɴɳʆɸɿ
ʐʋʊʗɻʏɿʎʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎʏʘʆ
ɸʆɷɿɲʔɸʌʉʅɹʆʘʆʃɲʏɳʏɻȴɻʅʊʍɿɲ
ȴɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻ.

1.0

13.6.2018

ɆȰȵ509/2018

Ʌʌʙʏɻɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻɹʃɷʉʍɻʅɸʏɳʏʉʆ
ɷɿɲʖʘʌɿʍʅʊʏʘʆɲʌʅʉɷɿʉʏɼʏʘʆʏʉʐȵɍȵʃɲɿ
ʏʉʐȴȰɅȵȵɅ.




ȸɸʏɲɿʌɸʀɲ«ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎȰ.ȵ.»(ɸʔɸʇɼʎ«ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼͲ
ʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ»ɼ«ȴȰɅȵȵɅ»)ʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏʘʆɲʌʅʉɷɿʉʏɼʏʘʆʃɲɿʐʋʉʖʌɸʙʍɸʙʆʏɻʎɴɳʍɸɿʏʉʐɁʊͲ
ʅʉʐ4001/2011(ɌȵȾȰ’179)ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ,ʃɲʏɲʌʏʀɺɸɿʏʉʆȾʙɷɿʃɲʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ
Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎ(ɸʔɸʇɼʎ«ȾȴȰɅȵȵɅ»),ʉʉʋʉʀʉʎɸɶʃʌʀʆɸʏɲɿɲʋʊʏɻɆȰȵ.
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ȾȵɌȰȿȰȻɃ1ͲȳȵɁȻȾȵɇȴȻȰɈȰɂȵȻɇ

ȱʌɽʌʉ1
1.

Ȱʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ

ɃʋɲʌʙʆȾʙɷɿʃɲʎʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ(«ȾȴȰɅȵȵɅ»)ʃɲʏɲʌͲ
ʏʀɺɸʏɲɿ ʃɲʏ’ ɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻ ʏʉʐ ȱʌɽʌʉʐ 117ȵ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎ 3, ɸɷɳʔɿʉ (ɴ) ʏʉʐ
Ɂ.4001/2011(ɌȵȾȰʚ179)ʊʋʘʎɹʖɸɿʏʌʉʋʉʋʉɿɻɽɸʀʃɲɿɿʍʖʑɸɿ,ʃɲɿɸɶʃʌʀʆɸʏɲɿɲʋʊʏɻɆȰȵ.
ɃȾȴȰɅȵȵɅʃɲɽʉʌʀɺɸɿɿɷʀʘʎ:
Ȱ)

ɈʉʐʎʏɸʖʆɿʃʉʑʎʃɲɿʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑʎʃɲʆʊʆɸʎɸʃʏɹʄɸʍɻʎʏʘʆɲʌʅʉɷɿʉʏɼʏʘʆʏʉʐȴɿɲͲ
ʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʃɲʏɳʏʉʆɁ.4001/2011ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ.

Ȳ)

ɈɿʎʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʃɲɿʏɲɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲʏʘʆʃɲʏʊʖʘʆɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰʏɿʎ
ʉʋʉʀɸʎɲʐʏʊʎɸʃʋʌʉʍʘʋɸʀʍʘʌɸʐʏɿʃɳʍʏɿʎɲɶʉʌɹʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎ.

ȳ)

ɈɿʎʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʃɲɿʏɲɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲʏʘʆʃɲʏʊʖʘʆȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆɀʉʆɳɷʘʆɇȸͲ
ȺɉȰ (ɸʔɸʇɼʎ «Ⱦɀɇ» ɼ «ȾɀɇȸȺɉȰ») ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʉʆ ɸɿɷɿʃʊ ʏʌʊʋʉ ɸʃʃɲɽɳʌɿʍɼʎ
ʏʉʐʎ.

ȴ)

ɈɿʎʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʃɲɿʏɲɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲʏʘʆʃɲʏʊʖʘʆɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰʃɲɿ
ʏʘʆɅʌʉʅɻɽɸʐʏʙʆʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏʉʐɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ.

ȵ)

Ɉɿʎʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʃɲɿʏɲɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲʏʘʆɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ,ɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆʘʆʍʏʉɀɻͲ
ʏʌʙʉʋʉʐʏɻʌɸʀʏʉɍʌɻʅɲʏɿʍʏɼʌɿʉȵʆɹʌɶɸɿɲʎ,ʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏʘʆɸʃʃɲɽɲʌʀʍɸʘʆʏɸͲ
ʄʙʆʃɲɿʋʌʉʍɲʐʇɼʍɸʘʆʋʉʐɷɿɸʆɸʌɶɸʀʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹͲ
ʄɸʐʍɻʎ.

2.

ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿʆɲʏɻʌɸʀʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐ
ʋɲʌʊʆʏʉʎȾʙɷɿʃɲʃɲɿɹʖɸɿʏɲɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿʍɸɲʐʏʊʆ.ɉʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿɸʋʀͲ
ʍɻʎʆɲʏɻʌɸʀʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐȾʙɷɿʃɲȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏʉʐȵʄʄɻʆɿʃʉʑɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎɀɸʏɲʔʉͲ
ʌɳʎ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ («ɸʔɸʇɼʎ Ⱦʙɷɿʃɲʎ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʉʐ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ» ɼ «ȾȴȵͲ
ɇɀȸȵ»)ʋʉʐʏʉʆɲʔʉʌʉʑʆʌɻʏɳʃɲɿɹʖɸɿʏɲɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿʍɸɲʐʏʊʆ.

3.

Ƀȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎʏʉʐȵɇɀȸȵ,ʉɿȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɹʎʏʉʐȵʄʄɻʆɿʃʉʑȴɿʃʏʑʉʐȴɿɲʆʉʅɼʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ
ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ, ʏʉʐ ȴɿʃʏʑʉʐ ʏʘʆ ɀɻ ȴɿɲʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʘʆ Ɂɻʍɿʙʆ, ʏʉʐ ȴɿʃʏʑʉʐ ʏʉʐ ȴɿɸɽʆʉʑʎ
ȰɸʌʉʄɿʅɹʆɲȰɽɻʆʙʆʃɲɽʙʎʃɲɿʏʉɍʌɻʅɲʏɿʍʏɼʌɿʉȵʆɹʌɶɸɿɲʎʐʋʉʖʌɸʉʑʆʏɲɿʆɲʏɻʌʉʑʆʏɿʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾʙɷɿʃɲʋʉʐʏʉʐʎɲʔʉʌʉʑʆʌɻʏɳʃɲɿɹʖʉʐʆʏɲɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲʋʉʐ
ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿʍɸɲʐʏʊʆ.
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ȱʌɽʌʉ2

ɄʌʉɿʃɲɿɃʌɿʍʅʉʀ

1.

ɃɿʉʌɿʍʅʉʀʋʉʐɷʀʆʉʆʏɲɿʍʏʉʆʋɲʌʊʆʏɲȾʙɷɿʃɲɿʍʖʑʉʐʆʃɲɿɶɿɲʏʉʆȾȴȵɇɀȸȵʋʉʐʃɲʏɲʌͲ
ʏʀɺɸɿʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎʏʉʐȵɇɀȸȵʃɲɿɸɶʃʌʀʆɸɿɻɆȰȵ.

2.

ɃɿʉʌɿʍʅʉʀʋʉʐɷʀʆʉʆʏɲɿʍʏʉʆȾȴȵɇɀȸȵɿʍʖʑʉʐʆʃɲɿɶɿɲʏʉʆʋɲʌʊʆʏɲȾʙɷɿʃɲ.

3.

Ƀɿʊʌʉɿʋʉʐɲʋʉɷʀɷʉʆʏɲɿʅɸʃɸʔɲʄɲʀʉɲʌʖɿʃʊɶʌɳʅʅɲɹʖʉʐʆʏɻʆɸʌʅɻʆɸʀɲʋʉʐʉʌʀɺɸʏɲɿ
ʍʏʉʆɁ.3468/2006(ɌȵȾȰ’129),ʍʏʉʆɁ.4001/2011,ʍʏʉʆɁ.4414/2016(ɌȵȾȰʚ149),ʍʏʉʆ
Ɂ.4425/2016(ɌȵȾȰ’185),ʍʏʉʆɁ.4512/2018(ɌȵȾȰ’5),ʍʏɿʎɉʋʉʐʌɶɿʃɹʎȰʋʉʔɳʍɸɿʎʋʉʐ
ɸʃɷʀɷʉʆʏɲɿʃɲʏ’ɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɼʏʉʐʎ,ʍʏʉʆʋɲʌʊʆʏɲȾʙɷɿʃɲ,ʍʏʉʆȾʙɷɿʃɲɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ
ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎ(ɸʔɸʇɼʎʃɲɿ«Ⱦɇȸȵ»),ʍʏʉʆȾȴȵɇɀȸȵ,ʍʏʉʆȾʙɷɿʃɲȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏʉʐ
ȵʄʄɻʆɿʃʉʑȴɿʃʏʑʉʐȴɿɲʆʉʅɼʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎ(ɸʔɸʇɼʎ«Ⱦȴȵȴȴȸȵ»),ʍʏɲȵɶʖɸɿʌʀɷɿɲ
ʏʘʆȾʘɷʀʃʘʆɲʐʏʙʆʃɲɿʏʉʄʉɿʋʊʃɸʀʅɸʆʉʆʉʅʉɽɸʏɿʃʊʃɲɿʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃʊʋʄɲʀʍɿʉʋʉʐɷɿɹʋɸɿ
ʏɻʆɲɶʉʌɳɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎ.

4.

ɇʏʉʆʋɲʌʊʆʏɲȾʙɷɿʃɲ,ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʏʘʆɅɲʌɲʌʏɻʅɳʏʘʆɲʐʏʉʑ,ɸʃʏʊʎɲʆʉʌʀͲ
ɺɸʏɲɿʌɻʏɳɲʄʄɿʙʎ:
Ȱ)

Ƀɿʖʌʊʆʉɿɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍɸʙʌɲȵʄʄɳɷʉʎ.

Ȳ)

Ƀɿɹʆʆʉɿɸʎʏʘʆʊʌʘʆʋɲʌɲʅɹʆʉʐʆʉɿʀɷɿɸʎɲʆɸʇɳʌʏɻʏɲɲʋʊʏʉʆɲʌɿɽʅʊ,ʏʉɶɹʆʉʎ
ɼʏɻʆʋʏʙʍɻ.

ȱʌɽʌʉ3

ɇʐʆɸʌɶɲʍʀɲʅɸȱʄʄʉʐʎȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɹʎ

1.

ȰʋʊʏɻʆɹɶʃʌɿʍɻʏʉʐȾʙɷɿʃɲʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʃɲɿʏʉʐȾʙͲ
ɷɿʃɲȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎɲʋʊʏɻɆȰȵʍʐʆɳʋʏɸʏɲɿʅɸʏɲʇʑʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʏʉʐȵɇɀȸȵ
ʃɲɿʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʍʑʅɴɲʍɻ,ɻʉʋʉʀɲɷɿɹʋɸʏɲɿɲʋʊʏɿʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʘʆȾʘɷʀʃʘʆɲʐʏʙʆʋʉʐɽɸʍʋʀɺʉʐʆʘʎʋʌʉʎʏɻʅɸʏɲʇʑʏʉʐʎʍʖɹʍɻɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲ
ʃɲɿʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ.ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎʏʉʐȵɇɀȸȵʃɲɿʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉͲ
ɹʄɸʐʍɻʎɲʍʃʉʑʆʏɿʎɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɹʎʏʉʐʎʅɸɸʋɿʅɹʄɸɿɲ,ʃɲɿɷɸʍʅɸʑʉʆʏɲɿɸʃɲʏɹʌʘɽɸʆɶɿɲ
ʏɻʆʏɼʌɻʍɻɸʃʅɹʌʉʐʎʏʉʐʎʊʄʘʆʏʘʆɷɿɲʏɳʇɸʘʆʏʘʆȾʘɷʀʃʘʆɲʐʏʙʆ.

2.

Ƀɿȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɹʎʏʉʐȵʄʄɻʆɿʃʉʑȴɿʃʏʑʉʐȴɿɲʆʉʅɼʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎ,ʏʉʐȴɿʃʏʑʉʐʏʘʆ
ɀɻȴɿɲʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʘʆɁɻʍɿʙʆʃɲɿʏʉʐȴɿʃʏʑʉʐʏʉʐȴɿɸɽʆʉʑʎȰɸʌʉʄɿʅɹʆɲȰɽɻʆʙʆ,ʍʐͲ
ʆɸʌɶɳɺʉʆʏɲɿʅɸʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɶɿɲʏɻʆʉʅɲʄɼɸʔɲʌʅʉɶɼ
ʏʘʆɷɿɲʏɳʇɸʘʆʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾʙɷɿʃɲ,ɿɷʀʘʎʍɸɽɹʅɲʏɲʋɲʌʉʖɼʎɷɸɷʉʅɹʆʘʆʋʉʐɲʔʉͲ
ʌʉʑʆʏɻɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʉʐȵɿɷɿʃʉʑȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰʃɲɽʙʎʃɲɿʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
ʏʉʐɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ.

ȱʌɽʌʉ4

ȵʋʉʋʏɸʀɲ

ȸɆȰȵɸʋʉʋʏɸʑɸɿʏɻʆɳʍʃɻʍɻʏʘʆɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆʃɲɿʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶͲ
ɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʃɲɿɶɿɲʏʉʍʃʉʋʊɲʐʏʊɷɿʃɲɿʉʑʏɲɿɿɷʀʘʎ:
Ȱ)

Ɂɲɹʖɸɿʋʌʊʍɴɲʍɻʍʏɿʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʃɲɽʙʎʃɲɿʏɲʏɸʖʆɿʃɳʃɲɿʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲ
ʋʉʐʏɻʌɸʀʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏɻʎɳʍʃɻʍɻʎʏʘʆ
ɲʌʅʉɷɿʉʏɼʏʘʆʏʉʐʘʎɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʏʉʐȵɿɷɿʃʉʑȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰ,ʘʎɌʉʌɹɲ
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ȶʃɷʉʍɻʎȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʃɲɿʘʎɌʉʌɹɲɇʘʌɸʐʏɿʃɼʎȵʃʋʌʉʍʙʋɻʍɻʎɀʉʆɳɷʘʆ
ȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰ,ʃɲɽʙʎʃɲɿʍɸʃɳɽɸɳʄʄɻʍʖɸʏɿʃɼʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ.
Ȳ)

Ɂɲɷɿɸʇɳɶɸɿɲʐʏɸʋɲɶɶɹʄʏʘʎɸʀʏɸʃɲʏʊʋɿʆɲʆɲʔʉʌɳʎɲʋʊʏʌʀʏʉʐʎ,ɸʄɹɶʖʉʐʎ,ɹʌɸʐʆɸʎʃɲɿ
ɲʃʌʉɳʍɸɿʎʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆʏɼʌɻʍɻʏʘʆɷɿɲʏɳʇɸʘʆʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾʙɷɿʃɲʃɲɿʆɲɸʋɿɴɳʄʄɸɿ
ʏɿʎɷɿʉɿʃɻʏɿʃɹʎʃʐʌʙʍɸɿʎʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿʃɲʏɳʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐɁ.4001/2011.

ȳ)

ɁɲʋɲʌɲʃʉʄʉʐɽɸʀʏɻʆɲʋʊɷʉʍɻʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʃɲɿʆɲ
ɷɻʅʉʍɿɸʑɸɿʍʖɸʏɿʃʉʑʎɷɸʀʃʏɸʎɲʋʊɷʉʍɻʎ.

ȱʌɽʌʉ5

Ʌʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻ

ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿʆɲʏɻʌɸʀʏɻʆɲʌʖɼʏɻʎɷɿɲʔɳʆɸɿɲʎ
ʃɲɿʉʔɸʀʄɸɿʆɲɷɻʅʉʍɿʉʋʉɿɸʀ,ʅɸɲʆɳʌʏɻʍɻʍʏɻʆɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲʏʉʐɼʅɸɳʄʄʉʋʌʊʍʔʉʌʉʏʌʊʋʉ
ʋʌʉʍɴɳʍɿʅʉʋʌʉʎʏʉʃʉɿʆʊ:
Ȱ)

ɇʐɶʃɸʆʏʌʘʏɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʏɿʎɸɿʍʌʉɹʎʃɲɿʏɿʎɸʃʌʉɹʎʏʉʐȵɿɷɿʃʉʑȿʉɶɲʌɿɲͲ
ʍʅʉʑȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰ,ʃɲɽʙʎʃɲɿʍʏɲʏɿʍʏɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻɷɿɲʖɸʀʌɿʍɼʏʉʐ.

Ȳ)

ɇʐɶʃɸʆʏʌʘʏɿʃɳʃɲɿʍʏɲʏɿʍʏɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʏɻʆɸɶʃɲʏɸʍʏɻʅɹʆɻɿʍʖʑʃɲɿʏɻʆ
ʋɲʌɲʖɽɸʀʍɲɸʆɹʌɶɸɿɲɲʆɳʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲɼʃɲʏɻɶʉʌʀɲɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰ.

ȳ)

ɈɻʅɻʆɿɲʀɲȵɿɷɿʃɼɈɿʅɼȰɶʉʌɳʎ(ȵɈȰ)ɶɿɲʏʉʐʎɇʏɲɽʅʉʑʎȵʄɸɶʖʊʅɸʆɻʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎȰɅȵ
ʃɲɿɇȸȺɉȰʃɲɿɶɿɲʏʉʐʎɇʏɲɽʅʉʑʎɀɻȵʄɸɶʖʊʅɸʆɻʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎɲʆɳʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲȰɅȵ.

ȴ)

Ɉʉ ɀɸʀɶʅɲ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ ʊʄɻʎ ʏɻʎ ɸʋɿʃʌɳʏɸɿɲʎ, ʏʉ Ƀʌɿʍʏɿʃʊ ɉʋʉʄɸɿʋʊʅɸʆʉ ȵʆɸʌɶɸɿɲʃʊ
ɀɸʀɶʅɲʃɲɿʏʉȵʆɸʌɶɸɿɲʃʊɀɸʀɶʅɲʃɳɽɸɅʌʉʅɻɽɸʐʏɼ.

ȱʌɽʌʉ6

ȴɿɲʔɳʆɸɿɲͲȵʖɸʅʑɽɸɿɲ

1.

ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʋɲʌɹʖɸɿʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʅɸʏɳɲʋʊʍʖɸʏɿʃʊ
ɲʀʏɻʅɲʏʌʀʏʉʐɼɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏʉʎʍʏʉʃʉɿʆʊʃɲɿɿɷʀʘʎʍʏʉʐʎɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾʙɷɿʃɲ.ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʐʋʉͲ
ʖʌɸʉʑʏɲɿʆɲɸʇɲʍʔɲʄʀɺɸɿʊʏɿɻʃʉɿʆʉʋʉʀɻʍɻʍʏʉɿʖɸʀʘʆʃɲɿʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆʋʉʐʃɲʏɹʖɸɿɷɸʆ
ʋɲʌɹʖɸɿɲɽɹʅɿʏɲɸʅʋʉʌɿʃɳɼɲʆʏɲɶʘʆɿʍʏɿʃɳʋʄɸʉʆɸʃʏɼʅɲʏɲʍɸʏʌʀʏʉʐʎʃɲɿɿɷʀʘʎʍɸɇʐʅͲ
ʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎʍʏɿʎɲɶʉʌɹʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎ.

2.

ȸ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ ʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎ ʏɸʄɸʀ ʐʋʊ ʏɻʆ ɸʋɿʔʑʄɲʇɻ ʏɼʌɻʍɻʎ ʏɻʎ ɲʌʖɼʎ ʏɻʎ ɸʖɸʅʑͲ
ɽɸɿɲʎʋʉʐɷɿɹʋɸɿʏɿʎɸʅʋʉʌɿʃɹʎʍʐʆɲʄʄɲɶɹʎ.ɉʋʉʖʌɹʘʍɻʏɼʌɻʍɻʎɸʖɸʅʑɽɸɿɲʎɹʖɸɿʏʉʋʌʉͲ
ʍʘʋɿʃʊ ʃɲɿ ʉɿ ɴʉɻɽʉʀ ɸʃʋʄɼʌʘʍɻʎ ʏʉʐ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ȰɅȵ & ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎ. Ƀ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʋʌɹʋɸɿʆɲɷɿɲʍʔɲʄʀɺɸɿʊʏɿʏʉʋʌʉʍʘʋɿʃʊʏʉʐ
ʏɻʌɸʀʏʉʐʎʃɲʆʊʆɸʎɸʖɸʅʑɽɸɿɲʎ,ɸʅʋɿʍʏɸʐʏɿʃʊʏɻʏɲʎɶɿɲʏɿʎɸʅʋʉʌɿʃɹʎʍʐʆɲʄʄɲɶɹʎ,ɿʍʊʏɻͲ
ʏɲʎʃɲɿɲʅɸʌʉʄɻʗʀɲʎʃɲʏɳʏɻʆɳʍʃɻʍɻʏʘʆʃɲɽɻʃʊʆʏʘʆʏʉʐ.

3.

ȴɸʆ ɽɸʘʌʉʑʆʏɲɿ ɸʅʋɿʍʏɸʐʏɿʃɹʎ ɶɸʆɿʃɹʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɿʎ ɲɶʉʌɹʎ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎ
ɸʆɹʌɶɸɿɲʎʃɲɿʏʉʐʎɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎʃɲɽʙʎʃɲɿʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆɿʍʏʉʌɿʃɳʍʐͲ
ɶʃɸʆʏʌʘʏɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲʃɲɿʍʏɲʏɿʍʏɿʃɳɷɸɷʉʅɹʆɲ.

4.

ɃʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʊʎɲʋʊʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʅɿɲʎʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎɼ
ʉʅɳɷɲʎʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆʘʎɸʅʋɿʍʏɸʐʏɿʃʙʆʏɸʄɸʀʐʋʊʏɻʆʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻɹɶʃʌɿʍɻʏɻʎɆȰȵ.
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5.

6.

ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʃɲɿʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎʏʉʐȵɇɀȸȵʉʔɸʀʄʉʐʆ
ʆɲʄɲʅɴɳʆʉʐʆʊʄɲʏɲɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲʉʌɶɲʆʘʏɿʃɳʃɲɿɷɿʉɿʃɻʏɿʃɳʅɹʏʌɲ ɶɿɲʏɻʆ ɲʋʉʔʐɶɼ
ʋʌʊʍɴɲʍɻʎɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ,ʏʌʀʏʘʆɼɸʏɲɿʌɸɿʙʆʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʘʆʅɸʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʏʉʐ
ȵɇɀȸȵɼʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʍɸɸʐɲʀʍɽɻʏɸʎɸʅʋʉʌɿʃɹʎʋʄɻͲ
ʌʉʔʉʌʀɸʎʃɲɿʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʋʉʐɷʑʆɲʆʏɲɿʆɲʋɲʌɳʍʖʉʐʆɲʆʏɲɶʘʆɿʍʏɿʃʊʋʄɸʉʆɹʃʏɻʅɲʍɸ
ɲʐʏʉʑʎɼʏʌʀʏʉʐʎ.ɇɸɲʐʏɳʏɲʅɹʏʌɲʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʅɹʏʌɲʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʍʏɻʆʋʌʊͲ
ʍɴɲʍɻʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑʃɲɿɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲʎɸʄɹɶʖʉʐʃɲɿʃɲʏɲɶʌɲʔɼʎʃɳɽɸʋʌʊʍɴɲʍɻʎɲʋʊʃɳɽɸ
ʖʌɼʍʏɻʍʏɿʎɸʐɲʀʍɽɻʏɸʎɸʅʋʉʌɿʃɹʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʃɲɿʏɿʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʋʉʐɷʑʆɲʆʏɲɿʆɲ
ʋɲʌɳʍʖʉʐʆɲʆʏɲɶʘʆɿʍʏɿʃʊʋʄɸʉʆɹʃʏɻʅɲʍɸɳʄʄʉʐʎɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ.
ɀɸɲʋʊʔɲʍɻʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʋʉʐɸɶʃʌʀʆɸʏɲɿɲʋʊʏɻɆȰȵ,
ʏʐʋʉʋʉɿɸʀʏɲɿɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎʏʌʀʏʘʆʃɲɿɷɻʅʉʍɿʉʋʉʀɻʍɻʎʍʏʉɿʖɸʀʘʆ,ɻʉʋʉʀɲ
ɷɿɲʍʔɲʄʀɺɸɿʃɲʏɳʏʌʊʋʉɸʆɿɲʀʉʃɲɿʍʐʍʏɻʅɲʏɿʃʊʏɻʆʏɼʌɻʍɻʏʊʍʉʏɻʎɲʌʖɼʎʏɻʎɷɿɲʔɳͲ
ʆɸɿɲʎʃɲɿʏɻʎɲʍʔɲʄʉʑʎʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎʏʉʐʃʉɿʆʉʑʊʍʉʃɲɿʏɻʎɲʌʖɼʎʏɻʎɸʖɸʅʑɽɸɿɲʎʃɲɿ
ʏɻʎʀʍɻʎʅɸʏɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏʘʆɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ.
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ȾȵɌȰȿȰȻɃ2ͲȵɅȻȿɉɇȸȴȻȰɌɃɆɏɁ

ȱʌɽʌʉ7

Ʌɸɷʀʉȵʔɲʌʅʉɶɼʎ

1.

Ƀɿɷɿɲʔʉʌɹʎ ʋʉʐɲʆɲʔʑʉʆʏɲɿʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɀɸʌʙʆʏʘʆɇʐʅɴɳʍɸʘʆʋʉʐ ʍʐʆɳʋʏʉʆʏɲɿ ɼ
ɹʖʉʐʆɼɷɻʍʐʆɲʔɽɸʀʃɲɿɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏʉȱʌɽʌʉ10(ɇȵȴɅ,ɇȵɇɈ,ɇɅȸȵ,ɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼ
ɇʑʅɴɲʍɻɅʙʄɻʍɻʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆɀʉʆɳɷʘʆɇȸȺɉȰ)ʃɲɿʋʌʉʃʑͲ
ʋʏʉʐʆɲʋʊʏɻʆɸʃʏɹʄɸʍɻʏʘʆʍʐʅɴɳʍɸʘʆɲʐʏʙʆʃɲɿʅʊʆʉ,ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎʏʉʐʖʌʊʆʉʐʍʑͲ
ʆɲʗɻʎɲʐʏʙʆ,ɸʋɿʄʑʉʆʏɲɿʃɲʏɳʏɻʆɸʃɳʍʏʉʏɸʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻɲʋʊʏɿʎʉɿʃɸʀɸʎɇʐʅɴɳʍɸɿʎ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ.

2.

Ƀɿʄʉɿʋɹʎɷɿɲʔʉʌɹʎʋʉʐɷɸʆɸʅʋʀʋʏʉʐʆʍʏɻʆɲʆʘʏɹʌʘʋɲʌɳɶʌɲʔʉ1,ɸʋɿʄʑʉʆʏɲɿʍʑʅͲ
ʔʘʆɲʅɸʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾɸʔɲʄɲʀʉʐ.

ȱʌɽʌʉ8

Ɍɿʄɿʃɼȴɿɸʐɽɹʏɻʍɻȴɿɲʔʉʌʙʆ

1.

ȳɿɲʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸɷɿɲʔʉʌɳɲʆɲʃʑʗɸɿʃɲʏɳʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾʙɷɿʃɲ,ʃɳɽɸɽɿͲ
ɶʊʅɸʆʉɀɹʌʉʎʉʔɸʀʄɸɿʆɲʃʉɿʆʉʋʉɿɸʀʍʏʉɳʄʄʉʋʌʊʍʃʄɻʍɻɶɿɲʔɿʄɿʃɼɷɿɸʐɽɹʏɻʍɻʏɻʎʍʐͲ
ɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʎɷɿɲʔʉʌɳʎ.ȵʆʏʊʎʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎʏʌɿʙʆ(3)ɻʅɸʌʙʆɲʋʊʏɻʆʋɸʌɿɹʄɸʐʍɻʏɻʎʋʌʊͲ
ʍʃʄɻʍɻʎ,ʏɲɀɹʌɻʉʌʀɺʉʐʆʃɲɿɶʆʘʍʏʉʋʉɿʉʑʆɲʅʉɿɴɲʀɲʏʉʐʎȵʃʋʌʉʍʙʋʉʐʎʏʉʐʎɶɿɲʏɻ
ɷɿɸʐɽɹʏɻʍɻ.

2.

ɃɿȵʃʋʌʊʍʘʋʉɿʉʔɸʀʄʉʐʆʆɲɷɿɲʋʌɲɶʅɲʏɸʑʉʆʏɲɿʅɸʃɲʄɼʋʀʍʏɻʃɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʍʐͲ
ʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳɼɽɻɶɿɲʏɻɷɿɸʐɽɹʏɻʍɻʏɻʎɷɿɲʔʉʌɳʎ.

3.

Ɉɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʏɻʎɷɿɲʋʌɲɶʅɳʏɸʐʍɻʎɲʐʏɼʎʃɲʏɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿʍɸʋʌʘʏʊʃʉʄʄʉ,ʋʉʐʐͲ
ʋʉɶʌɳʔɸʏɲɿɲʋʊʏʉʐʎȵʃʋʌʉʍʙʋʉʐʎʃɲɿɷɸʍʅɸʑɸɿʏɲʅɹʌɻ.

4.

ȸɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲɷɿɸʐɽɹʏɻʍɻʎɷɿɲʔʉʌɳʎʉʄʉʃʄɻʌʙʆɸʏɲɿʍɸʖʌʉʆɿʃʊɷɿɳʍʏɻʅɲʏʌɿɳʆʏɲ(30)
ɻʅɸʌʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʋʉʍʏʉʄɼ ʋʌʊʍʃʄɻʍɻʎ ɶɿɲ ʔɿʄɿʃɼ ɷɿɸʐɽɹʏɻʍɻ. ȸ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ Ɍɿʄɿʃɼʎ
ȴɿɸʐɽɹʏɻʍɻʎȴɿɲʔʉʌʙʆɷɿɸʇɳɶɸʏɲɿʍʏɻʆȵʄʄɻʆɿʃɼɶʄʙʍʍɲ.

ȱʌɽʌʉ9
1.

ȴɿɲɿʏɻʍʀɲ

ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʅɻ ɸʋʀʄʐʍɻʎ ʏɻʎ ɷɿɲʔʉʌɳʎ ʅɹʍʘ ʏɻʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ Ɍɿʄɿʃɼʎ ȴɿɸʐɽɹʏɻʍɻʎ
ȴɿɲʔʉʌʙʆ,ɻɷɿɲʔʉʌɳɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏʊʆ,ʅɸʍʐʆʐʋʉʍʖɸʏɿʃʊɷɿɲɿʏɻʍʀɲʎʅɸʏɲʇʑʏʘʆʅɸʌʙʆ,
ʆɲʋɲʌɲʋɹʅʋɸʏɲɿʍʏɻʅʊʆɿʅɻɷɿɲɿʏɻʍʀɲʋʉʐʉʌɶɲʆʙʆɸʏɲɿɲʋʊʏɻɆȰȵʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐȱʌɽʌʉʐ37ʏʉʐɁ.4001/2011ʃɲɿʏɿʎʃɲʏ’ɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻɲʐʏʉʑɸʃɷɿɷʊʅɸͲ
ʆɸʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ.
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2.


ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʅɻɸʋʀʏɸʐʇɻʎʍʐʅʔʘʆʀɲʎɷɿɲɿʏɻʍʀɲʎʃɲʏɳʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ1,ɻɷɿɲʔʉʌɳ
ɲʐʏɼʐʋɳɶɸʏɲɿʍʏɻʆɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɼɷɿʃɲɿʉɷʉʍʀɲʏʘʆȴɿʃɲʍʏɻʌʀʘʆʏʘʆȰɽɻʆʙʆ.
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ȾȵɌȰȿȰȻɃ3ͲɇɉɁȰɎȸɇɉɀȲȰɇȵɏɁȾȰȻȵȾȾȰȺȰɆȻɇȸ

ȱʌɽʌʉ10
1.

ɇʐʅɴɳʍɸɿʎʃɲɿɀɻʏʌʙɲɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰ

ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʍʐʆɳʋʏɸɿʅɸʏʉʐʎʃɲʏʊʖʉʐʎɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵ
ʃɲɿɇȸȺɉȰʋʉʐɸʀʆɲɿɸɶʃɲʏɸʍʏɻʅɹʆɸʎʍʏɻʆɻʋɸɿʌʘʏɿʃɼʖʙʌɲʃɲɿʍɸʆɻʍɿɳʋʉʐʏʉɷʀʃʏʐʊ
ʏʉʐʎɸʀʆɲɿʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉʅɸʏʉɇʑʍʏɻʅɲɼʏʉȴʀʃʏʐʉʏɻʎɻʋɸɿʌʘʏɿʃɼʎʖʙʌɲʎʏɿʎɲʃʊʄʉʐɽɸʎ
ʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɇʐʅɴɳʍɸɿʎ:
Ȱ)

ɇʑʅɴɲʍɻȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃɼʎȵʆʀʍʖʐʍɻʎȴɿɲʔʉʌɿʃɼʎɅʌʉʍɲʑʇɻʍɻʎ(ɇȵȴɅ),ʃɲʏɳʏɿʎɷɿɲͲ
ʏɳʇɸɿʎʏʉʐɁ.4414/2016,

Ȳ)

ɇʑʅɴɲʍɻȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃɼʎȵʆʀʍʖʐʍɻʎɇʏɲɽɸʌɼʎɈɿʅɼʎ(ɇȵɇɈ),ʃɲʏɳʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐ
Ɂ.4414/2016.

2.

ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʏɻʌɸʀɀɻʏʌʙʉʏʘʆɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵʃɲɿɇȸͲ
ȺɉȰʋʉʐɸʀʆɲɿɸɶʃɲʏɸʍʏɻʅɹʆɸʎʍʏɻʆɻʋɸɿʌʘʏɿʃɼʖʙʌɲʃɲɿʍɸʆɻʍɿɳʋʉʐʏʉɷʀʃʏʐʊʏʉʐʎ
ɸʀʆɲɿʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉʅɸʏʉɇʑʍʏɻʅɲɼʏʉȴʀʃʏʐʉʏɻʎɻʋɸɿʌʘʏɿʃɼʎʖʙʌɲʎʅɸʏʉʐʎʃɲʏʊʖʉʐʎ
ʏʘʆʉʋʉʀʘʆɸʀʆɲɿɲʆʏɿʍʐʅɴɲʄʄʊʅɸʆʉʎɸʀʏɸʍʐʅɴɲʏɿʃɳɸʀʏɸɸʃʏʉʐʆʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑʃɲɿʌʐɽͲ
ʅɿʍʏɿʃʉʑʋʄɲɿʍʀʉʐ.ɀɸʏɻʍʑʆɲʗɻʉɿɲʍɷɼʋʉʏɸɸʃʏʘʆɇʐʅɴɳʍɸʘʆʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ1,ɻ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻɀʉʆɳɷɲɸɶɶʌɳʔɸʏɲɿʍʏʉɀɻʏʌʙʉ.ɇʏʉɀɻʏʌʙʉɲʐʏʊɸʀʆɲɿɸʋʀʍɻʎɸɶɶɸɶʌɲʅͲ
ʅɹʆɸʎʉɿɀʉʆɳɷɸʎʏʉʐȴɿɲʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉʐɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎʃɲɿȴɿʃʏʑʉʐ,ʉɿʃɳʏʉʖʉɿʏʘʆʉʋʉʀʘʆ
ɹʖʉʐʆʍʐʆɳʗɸɿʅɸʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʃɲʏɳʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐ
Ɂ.2773/1999ʃɲɿʏʉʐɁ.3468/2006ɇʐʅɴɳʍɸɿʎɅʙʄɻʍɻʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎ(«ɇɅȸȵ»)
ɸɶɶʐɻʅɹʆɻʎʏɿʅɼʎʋʌʉʏʉʐɁ.4414/2016.

3.

ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɲʆɲʌʏɳʍʏɻʆɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲʏʉʐʏɲɲʋɲʌɲʀͲ
ʏɻʏɲɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳɶɿɲʏɻʍʑʆɲʗɻʏʘʆɇʐʅɴɳʍɸʘʆʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ1.Ƀʏʑʋʉʎʃɲɿʏʉ
ʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉʏʘʆʘʎɳʆʘɇʐʅɴɳʍɸʘʆɸʀʆɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʃɸʀʅɸʆɻʆʉʅʉɽɸʍʀɲ.

4.

ȾɲʏɳʏɻʆɸɶɶʌɲʔɼʏʘʆɀʉʆɳɷʘʆɇȸȺɉȰʍʏʉɀɻʏʌʙʉɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰ,ɽɲʋʌɹͲ
ʋɸɿʆɲʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿɸʋɿʋʌʊʍɽɸʏɲʉɿʃɳʏʘɽɿʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ:
Ȱ)

ȸɀʉʆɳɷɲɇȸȺɉȰʆɲɸʀʆɲɿɀʉʆɳɷɲɇʐʅʋɲʌɲɶʘɶɼʎʐʗɻʄɼʎɲʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲʎʅɸ
ɸɶʃɲʏɸʍʏɻʅɹʆɻɿʍʖʑʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻɼʀʍɻʏʉʐɸʆʊʎ(1)MWeʃɲɿʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʎɅɲʌɲͲ
ɶʘɶʊʎʆɲɸʀʆɲɿɲʆɸʇɳʌʏɻʏʉʎʋɲʌɲɶʘɶʊʎɼȰʐʏʉʋɲʌɲɶʘɶʊʎ.ȸɀʉʆɳɷɲʋʌɹʋɸɿʍɸ
ʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʘʎʅʉʆɳɷɲʍʐʅʋɲʌɲɶʘɶɼʎʐʗɻʄɼʎɲʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲʎʆɲɸʇɲʍʔɲͲ
ʄʀɺɸɿ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻ ʋʌʘʏʉɶɸʆʉʑʎ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ʍɸ ʋʉʍʉʍʏʊ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ
ɷɹʃɲʏʉɿʎɸʃɲʏʊ(10%)ʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏɻɽɸʌʅɿʃɼʃɲɿɻʄɸʃʏʌɿʃɼɸʆɹʌɶɸɿɲʋʉʐʋɲʌɳͲ
ɶɸʏɲɿʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉɷɿɲʃʌɿʏʙʆɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ( PESR t 10% ),ɷɻʄɲɷɼɻʅʉʆɳɷɲɷʑͲ
ʆɲʏɲɿʆɲɸʀʆɲɿ:
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Ȱ.1.

ɸʀʏɸɀʉʆɳɷɲɅʄɼʌʉʐʎɇʐʅʋɲʌɲɶʘɶɼʎʃɲɿɀʉʆɳɷɲɇʐʅʋɲʌɲɶʘɶɼʎɉͲ
ʗɻʄɼʎȰʋʊɷʉʍɻʎʅɸ PESR PESRCHP t 10% ,

Ȱ.2.

ɸʀʏɸɀʉʆɳɷɲɀɸʌɿʃɼʎɇʐʅʋɲʌɲɶʘɶɼʎʅɸ PESR t 10% .

Ȳ)

ȸʅʉʆɳɷɲɇȸȺɉȰʆɲɹʖɸɿɸɶʃɲʏɸʍʏɻʅɹʆɻɿʍʖʑʅɿʃʌʊʏɸʌɻʏʉʐɸʆʊʎ(1)MWe,ɷɻͲ
ʄɲɷɼɀʉʆɳɷɲʍʐʅʋɲʌɲɶʘɶɼʎʅɿʃʌɼʎɼʋʉʄʑʅɿʃʌɼʎʃʄʀʅɲʃɲʎʋʉʐɸʇɲʍʔɲʄʀɺɸɿ
ɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻ ʋʌʘʏʉɶɸʆʉʑʎ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ, ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎ ʋʉʍʉʍʏʉʑ, ɷɻʄɲɷɼ
PESR ! 0% .

ȳ)

OɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʎɅɲʌɲɶʘɶʊʎʃɳʏʉʖʉʎʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎɇȸȺɉȰ,ʉʔɸʀʄɸɿʆɲʐʋʉɴɳʄʄɸɿ
ʏɿʎɲʃʊʄʉʐɽɸʎɴɸɴɲɿʙʍɸɿʎɲʋʊɌʉʌɹɲʏʉʐɀɻʏʌʙʉʐɌʉʌɹʘʆɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ,ȵͲ
ʋɲʄɼɽɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ ʏʉʐ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ȰɅȵ & ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎ
ʃɲʏɳʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʘʆɁ.4254/2014(ɌȵȾȰ’85),Ɂ.4414/2016ʃɲɿʏɻʎɉ.Ȱ.ȴ5Ͳ
ȸȿ/ȳ/Ɍ1/749(ɌȵȾȲ’889/22.03.2012):
ȳ.1.

ȲɸɴɲʀʘʍɻɶɿɲʏʉʆʏʑʋʉʃɲɿʏɻʆʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʍʐʅʋɲʌɲɶʘɶɼʎʏɻʎɀʉʆɳͲ
ɷɲʎɇȸȺɉȰ,

ȳ.2.

ȲɸɴɲʀʘʍɻɸɳʆʉɅɲʌɲɶʘɶʊʎʘʎɍʌɼʍʏɻʎʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐɸʀʆɲɿʋɸʄɳͲ
ʏɻʎʋɲʌɲɶʘɶɼʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎɼʊʖɿ,

ȳ.3.

ȲɸɴɲʀʘʍɻʊʏɿʉɿʅɸʏʌɻʏɿʃɹʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʋʉʐɸɶʃɲʏɹʍʏɻʍɸʉɅɲʌɲɶʘɶʊʎ
ɸʆʏʊʎʏʘʆʉʌʀʘʆʏɻʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɼʎʏʉʐɶɿɲʏɻʅɹʏʌɻʍɻʏʘʆʅɸɶɸɽʙʆ
ʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿɶɿɲʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏɻʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎ
ɇȸȺɉȰ,ɷɻʄɲɷɼʏɻʎʋɲʌɲɶʊʅɸʆɻʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎʍʏʉʐʎɲʃʌʉͲ
ɷɹʃʏɸʎʏɻʎɶɸʆʆɼʏʌɿɲʎ,ʏɻʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐɲʋʊʏɻʆɸͲ
ɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ,ʃɲɽʙʎʃɲɿʏɻʎʘʔɹʄɿʅɻʎɽɸʌʅʊʏɻʏɲʎɼ/ʃɲɿʗʑʇɻʎʋʉʐ
ɸʇɳɶɸʏɲɿɲʋʊʏɻʆɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ,ʋʄɻʌʉʑʆʏɿʎʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎʋʉʐʃɲɽʉͲ
ʌʀɺʉʆʏɲɿʍʏɻʆȰʋʊʔɲʍɻɆȰȵ410/2016(ɌȵȾȲ’4081/20.12.2016)ʃɲɿ
ʏɻʆɉ.Ȱ.ȴ5Ͳȸȿ/ȳ/Ɍ1/ʉɿʃ.15641(ɌȵȾȲ’1420/15.07.2009),

ȳ.4.

Ȳɸɴɲʀʘʍɻʊʏɿʉʃɲɽʉʌɿʍʅʊʎʏʘʆʖʘʌɿʃʙʆʉʌʀʘʆʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʃɲɿ
ʏɲ ʍɻʅɸʀɲ ʅɹʏʌɻʍɻʎ ʋʄɻʌʉʑʆ ʏɿʎ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ʏʘʆ ɉ.Ȱ. ȴ5Ͳ
ȸȿ/ȳ/Ɍ1/ʉɿʃ.15641 (ɌȵȾ Ȳ’ 1420/15.07.2009) ʃɲɿ ȴ6/Ɍ1/ʉɿʃ.8786
(ɌȵȾȲ’646/14.05.2010),

ȳ.5.

Ȳɸɴɲʀʘʍɻʊʏɿɻʋɲʌɲɶʊʅɸʆɻɽɸʌʅɿʃɼɸʆɹʌɶɸɿɲɸʀʏɸɲʇɿʉʋʉɿɸʀʏɲɿɶɿɲ
ʏɻʆʋɲʌɲɶʘɶɼɲɶʌʉʏɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ,ɸʔʊʍʉʆɻʋɲʌɲɶʘɶɼɲɶʌʉʏɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆɲʋʉʏɸʄɸʀʃʑʌɿɲɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʏʉʐʋɲʌɲɶʘɶʉʑ,ɸʀʏɸɷɿɲͲ
ʏʀɽɸʏɲɿʅɹʍʘɷɿʃʏʑʉʐʏɻʄɸɽɹʌʅɲʆʍɻʎʋʊʄɸʘʆ,

ȳ.6.

Ȳɸɴɲʀʘʍɻʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆʃɲʐʍɲɸʌʀʘʆɶɿɲɶɸʘʌɶɿʃʉʑʎ
ʍʃʉʋʉʑʎ.

ɃɿɀʉʆɳɷɸʎʏʉʐɀɻʏʌʙʉʐɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰʉɿʃɳʏʉʖʉɿʏʘʆʉʋʉʀʘʆɹʖʉʐʆʍʐʆɳͲ
ʗɸɿʅɸʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɇȵȴɅ,ʃɲɽʙʎʃɲɿʉɿɀʉʆɳɷɸʎʏʉʐ
ɀɻʏʌʙʉʐɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰʉɿʃɳʏʉʖʉɿʏʘʆʉʋʉʀʘʆɹʖʉʐʆʍʐʆɳʗɸɿʅɸʏʉʆȴɿɲͲ
ʖɸɿʌɿʍʏɼ ȰɅȵ & ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎ ɇʐʅɴɳʍɸɿʎ Ʌʙʄɻʍɻʎ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ
(ɇɅȸȵ)ʃɲɿɸʅʋʀʋʏʉʐʆʍʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ19ʏʉʐȱʌɽʌʉʐ3ʏʉʐɁ.4414/2016,
ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʆʏɲɿʘʎ«ɀʉʆɳɷɸʎȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰʅɸɉʋʉʖʌɹʘʍɻɇʐʅʅɸʏʉʖɼʎʍʏʉʆȸʅɸʌɼͲ
ʍɿʉȵʆɸʌɶɸɿɲʃʊɅʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊ»(ɸʔɸʇɼʎ«ɉɇͲȸȵɅ»).
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ȳɿɲʏʉʐʎʃɲʏʊʖʉʐʎȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆɀʉʆɳɷʘʆɇȸȺɉȰ,ʉɿʉʋʉʀɸʎɸʀʆɲɿɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆɸʎʍʏʉ
ɀɻʏʌʙʉɀʉʆɳɷʘʆʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʏʉʐȵɇɀȸȵʃɲɿɹʖʉʐʆʍʐʆɳʗɸɿɇʑʅɴɲʍɻɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ
ȸȵɅʅɸʏʉɍʌɻʅɲʏɿʍʏɼʌɿʉȵʆɹʌɶɸɿɲʎ,ʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʍʐͲ
ʆɳʋʏɸɿɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼɇʑʅɴɲʍɻɅʙʄɻʍɻʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆɀʉͲ
ʆɳɷʘʆɇȸȺɉȰɻʉʋʉʀɲɸʀʆɲɿɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉʅɹʌʉʎʏɻʎɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɇʑʅɴɲʍɻʎɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ
ȸȵɅ.

7.

ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɲʆɲʌʏɳʍʏɻʆɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲʏʉʐʏɲɲʋɲʌɲʀͲ
ʏɻʏɲɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳɶɿɲʏɻʆʍʑʆɲʗɻʏɻʎɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼʎɇʑʅɴɲʍɻʎɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆȸʄɸͲ
ʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻʎɀʉʆɳɷɲʎɇȸȺɉȰ.ɃʏʑʋʉʎʃɲɿʏʉʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉʏɻʎɇʐͲ
ʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼʎɇʑʅɴɲʍɻʎɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻʎɀʉʆɳɷɲʎ
ɇȸȺɉȰɸʀʆɲɿʍʑʅʔʘʆʉʎʅɸʏɻʆɉ.Ȱ.ȴ5Ͳȸȿ/ȳ/Ɍ1/ʉɿʃ.23278(ɌȵȾȲ’3108/23.11.2012).

8.

ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʏɻʌɸʀɷɿɲʃʌɿʏʊɀɻʏʌʙʉȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆ
ɀʉʆɳɷʘʆɇȸȺɉȰ.ȳɿɲʏɻʆɸɶɶʌɲʔɼɀʉʆɳɷʘʆɇȸȺɉȰʍʏʉɀɻʏʌʙʉȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆɀʉͲ
ʆɳɷʘʆɇȸȺɉȰʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ
ʉɿʃɳʏʘɽɿʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ:

9.

Ȱ)

ȸ ɀʉʆɳɷɲ ɇȸȺɉȰ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɀʉʆɳɷɲ ʅɸ ɸɶʃɲʏɸʍʏɻʅɹʆɻ ɿʍʖʑ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ ʏʘʆ
35MWe,

Ȳ)

ɃɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʎɅɲʌɲɶʘɶʊʎʆɲɸʀʆɲɿɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳɲʆɸʇɳʌʏɻʏʉʎʋɲʌɲɶʘɶʊʎʃɲɿʊʖɿ
Ȱʐʏʉʋɲʌɲɶʘɶʊʎ,

ȳ)

ȸɀʉʆɳɷɲʆɲɸʀʆɲɿȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻɀʉʆɳɷɲɇȸȺɉȰ,ɷɻʄɲɷɼɀʉʆɳɷɲɇʐʅʋɲʌɲͲ
ɶʘɶɼʎɉʗɻʄɼʎȰʋʊɷʉʍɻʎ(ɀʉʆɳɷɲɇȸȺɉȰʅɸ PESRCHP t 10% )ʃɲɿɀʉʆɳɷɲɀɸͲ
ʌɿʃɼʎɇʐʅʋɲʌɲɶʘɶɼʎʅɸʏʉʍʐʅʋɲʌɲɶʘɶɿʃʊʅɹʌʉʎʏɻʎʋɲʌɲɶʊʅɸʆɻʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎ
ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ( ECHP )ʆɲʅɻʆɸʀʆɲɿʍɻʅɲʆʏɿʃɳʅɿʃʌʊʏɸʌʉʏʉʐɈɸʖʆɿʃʉʑȵʄɲʖʀʍʏʉʐʏɻʎ
ɀʉʆɳɷɲʎ,

ȴ)

Ƀɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʎʋɲʌɲɶʘɶʊʎʆɲɹʖɸɿɸɶɶʌɲʔɸʀʍʏʉɀɻʏʌʙʉɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ,

ȵ)

ȸȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻɀʉʆɳɷɲɇȸȺɉȰʆɲɹʖɸɿɸɶɶʌɲʔɸʀʍʏʉɀɻʏʌʙʉɀʉʆɳɷʘʆʏʉʐ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʏʉʐȵɇɀȸȵ,

ɇɈ)

ɃɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʎɅɲʌɲɶʘɶʊʎʆɲɹʖɸɿʍʐʆɳʗɸɿʅɸʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ
ɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼɇʑʅɴɲʍɻɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎȾɲʏɲͲ
ʆɸʅʊʅɸʆɻʎɀʉʆɳɷɲʎɇȸȺɉȰ,ɻʉʋʉʀɲɸʀʆɲɿɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉʅɹʌʉʎʏɻʎɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ
ɇʑʅɴɲʍɻʎɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆȸȵɅ.

ȳɿɲʃɳɽɸɀʉʆɳɷɲʏʉʐɀɻʏʌʙʉʐȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆɀʉʆɳɷʘʆɇȸȺɉȰʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&
ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɸɶɶʌɳʔɸɿʍʏʉɀɻʏʌʙʉʏɲɸʇɼʎʍʏʉɿʖɸʀɲ:
Ȱ)

ȾʘɷɿʃʊȰʌɿɽʅʊʎɀʉʆɳɷɲʎʅɸʏʉʆʉʋʉʀʉɻɀʉʆɳɷɲʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿʅɸʅʉʆɲɷɿʃʊ
ʏʌʊʋʉ,

Ȳ)

ȰʌɿɽʅʊɅʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐȱɷɸɿɲʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎ,

ȳ)

ȰʌɿɽʅʊɅʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐȱɷɸɿɲʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ,

ȴ)

ɈɿʎɲʃʊʄʉʐɽɸʎɴɸɴɲɿʙʍɸɿʎɲʋʊɌʉʌɹɲʏʉʐɀɻʏʌʙʉʐɌʉʌɹʘʆɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ,ȵͲ
ʋɲʄɼɽɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ ʏʉʐ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ȰɅȵ & ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎ
ʋʉʐʉʔɸʀʄɸɿʆɲʐʋʉɴɳʄʄɸɿʉʃɳʏʉʖʉʎʏɻʎȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻʎɀʉʆɳɷɲʎɇȸȺɉȰʍʏʉ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ:
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ȵ)

ɇɈ)
10.

ȴ.1.

ȲɸɴɲʀʘʍɻɶɿɲʏʉʆʏʑʋʉʃɲɿʏɻʆʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʍʐʅʋɲʌɲɶʘɶɼʎʏɻʎɀʉʆɳͲ
ɷɲʎ ɇȸȺɉȰ ɲʋʊ ʏɿʎ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ʏʉʐ ȱʌɽʌʉʐ 3 ʏɻʎ ɉ.Ȱ. ȴ5Ͳ
ȸȿ/ȳ/Ɍ1/ʉɿʃ.23278(ɌȵȾȲ’3108/23.11.2012).

ȴ.2.

ȲɸɴɲʀʘʍɻɸɳʆʉʋɲʌɲɶʘɶʊʎʘʎɍʌɼʍʏɻʎʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐɸʀʆɲɿʋɸʄɳͲ
ʏɻʎʋɲʌɲɶʘɶɼʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎɼʊʖɿ.

ȴ.3.

ȲɸɴɲʀʘʍɻʊʏɿʉɿʅɸʏʌɻʏɿʃɹʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʋʉʐɸɶʃɲʏɹʍʏɻʍɸʉɅɲʌɲɶʘɶʊʎ
ɸʆʏʊʎʏʘʆʉʌʀʘʆʏɻʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɼʎʏʉʐɶɿɲʏɻʅɹʏʌɻʍɻʏʘʆʅɸɶɸɽʙʆ
ʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿɶɿɲʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏɻʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎ
ɇȸȺɉȰ, ɷɻʄ. ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʊʅɸʆɻʎ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ʍʏʉʐʎ ɲʃʌʉɷɹͲ
ʃʏɸʎʏɻʎɶɸʆʆɼʏʌɿɲʎ,ʏɻʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐɲʋʊʏɻʆɸɶʃɲͲ
ʏɳʍʏɲʍɻ,ʃɲɽʙʎʃɲɿʏɻʎʘʔɹʄɿʅɻʎɽɸʌʅʊʏɻʏɲʎɼ/ʃɲɿʗʑʇɻʎʋʉʐɸʇɳͲ
ɶɸʏɲɿɲʋʊʏɻʆɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ,ʋʄɻʌʉʑʆʏɿʎʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎʋʉʐʃɲɽʉʌʀͲ
ɺʉʆʏɲɿʍʏɻʆȰʋʊʔɲʍɻɆȰȵ410/2016ɌȵȾ(Ȳ’4081/20.12.2016)ʃɲɿʏɻʆ
ɉ.Ȱ.ȴ5Ͳȸȿ/ȳ/Ɍ1/ʉɿʃ.15641(ɌȵȾȲ’1420/15.07.2009).

ȴ.4.

Ȳɸɴɲʀʘʍɻʊʏɿʉʃɲɽʉʌɿʍʅʊʎʏʘʆʖʘʌɿʃʙʆʉʌʀʘʆʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʃɲɿ
ʏɲ ʍɻʅɸʀɲ ʅɹʏʌɻʍɻʎ ʋʄɻʌʉʑʆ ʏɿʎ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ʏʘʆ ɉ.Ȱ. ȴ5Ͳ
ȸȿ/ȳ/Ɍ1/ʉɿʃ.15641 (ɌȵȾ Ȳ’ 1420/15.07.2009) ʃɲɿ ȴ6/Ɍ1/ʉɿʃ.8786
(ɌȵȾȲ’646/14.05.2010).

ȰʌɿɽʅʊɅʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐȶɶʃʌɿʍɻʎ ȵɿɷɿʃʙʆȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆɄʌʘʆɶɿɲȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻ
ɀʉʆɳɷɲɇȸȺɉȰɲʋʊʏɻɆȰȵɶɿɲʏʉʆɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉɅɲʌɲɶʘɶʊʃɲɿɶɿɲʏɻʍʐɶʃɸʃʌɿͲ
ʅɹʆɻɀʉʆɳɷɲ.ȵɿɷɿʃʊʏɸʌɲ,ɲʋʊʏɻʆȶɶʃʌɿʍɻȵɿɷɿʃʙʆȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆɄʌʘʆɶɿɲȾɲͲ
ʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻɀʉʆɳɷɲɇȸȺɉȰʏɻʎɆȰȵ,ʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐͲ
ʍɻʎɸɶɶʌɳʔɸɿʍʏʉɀɻʏʌʙʉʏɲɸʇɼʎʍʏʉɿʖɸʀɲ:
ȵ.1.

ȻʍʖʑʎɅʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎEPʏɻʎȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻʎɀʉʆɳɷɲʎɇȸȺɉȰʃɲɿʏʉ
Ɍʉʌʏʀʉɸʍʘʏɸʌɿʃɼʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎ,

ȵ.2.

ɈɻʆɻʄɸʃʏʌɿʃɼɸʆɹʌɶɸɿɲEmaxʋʉʐʋɲʌɳɶɸʏɲɿʅɸɴɳʍɻʏɻʆɲʆɳʙʌɲʋɲͲ
ʌɲɶʊʅɸʆɻ ʖʌɼʍɿʅɻ ɽɸʌʅʊʏɻʏɲ HCHP ʍɸ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʋʄɼʌʉʐʎ ʍʐʅʋʑͲ
ʃʆʘʍɻʎ,

ȵ.3.

ɈɻʆɻʄɸʃʏʌɿʃɼɸʆɹʌɶɸɿɲɇȸȺɉȰEʚCHP_maxʋʉʐʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʅɸɴɳʍɻʏɻʆ
ɲʆɳʙʌɲʅɹɶɿʍʏɻʋɲʌɲɶʊʅɸʆɻʖʌɼʍɿʅɻɽɸʌʅʊʏɻʏɲHCHPʃɲɿʏɻʆʉʋʉʀɲ
ɷɸʆ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿ ɻ ɇʐʅɴɲʏɿʃɼ Ʌʉʍʊʏɻʏɲ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ȵʆɹʌͲ
ɶɸɿɲʎɇȸȺɉȰɶɿɲʏʉʍʑʆʉʄʉʏʘʆʅɸʏʌɼʍɸʘʆʃɲʏɳʏɻʅɻʆɿɲʀɲɸʃʃɲɽɳͲ
ʌɿʍɻ, ʊʋʘʎ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ȶɶʃʌɿʍɻ ȵɿɷɿʃʙʆ ȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆ Ʉʌʘʆ ʏɻʎ
ɆȰȵ,

ȵ.4.

Ɉʉʃɲʏʙʔʄɿɶɿɲʏʉɴɲɽʅʊɲʋʊɷʉʍɻʎʋʄɼʌʉʐʎʍʐʅʋɲʌɲɶʘɶɼʎɻcog,

ȵ.5.

Ɉɻʆ24ʘʌɻɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɼȾɲʏɳʍʏɲʍɻʅʉʆɳɷɲʎɇʐʅʋɲʌɲɶʘɶɼʎʃɲɿ
ʏɻʖʌʉʆɿʃɼʋɸʌʀʉɷʉʏʉʐɹʏʉʐʎɶɿɲʏɻʆʉʋʉʀɲɿʍʖʑɸɿɲʐʏɼ.

ɈʐʖʊʆʄɼʗɻȵʋɿɷʊʏɻʍɻʎɲʋʊȵʋɸʆɷʐʏɿʃɳɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ.

ȸɆȰȵɸʄɹɶʖɸɿʏɻʆʏɼʌɻʍɻʏʉʐɀɻʏʌʙʉʐʏʘʆɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰʃɲɿʏʉʐɀɻʏʌʙʉʐ
ȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆɀʉʆɳɷʘʆɇȸȺɉȰʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ.
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ɃɿʃɳʏʉʖʉɿʏʘʆɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰɉɇͲȸȵɅʋʉʐʍʐʆɳʋʏʉʐʆɇʑʅɴɲʍɻȵʃʋʌʉʍʙʋɻͲ
ʍɻʎʅɸɌʉɇȵɼʅɸʏʉʆɌʉɇȵɈɸȾ,ʐʋʉʖʌɸʉʑʆʏɲɿʆɲʐʋʉɴɳʄʄʉʐʆɳʅɸʍɲʍʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ
ȰɅȵ & ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎ ȴɼʄʘʍɻ ȵʃʋʌʉʍʙʋɻʍɻʎ ʃɲʏɳ ʏʉ ȱʌɽʌʉ 5 ʏʉʐ
Ɂ.4414/2016. Ƀɿ ʃɳʏʉʖʉɿ ʏʘʆ ɀʉʆɳɷʘʆ ȰɅȵ ʃɲɿ ɇȸȺɉȰ ɉɇͲȸȵɅ ʋʉʐ ɸɶɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʍʏʉ
ɀɻʏʌʙʉɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆʏʉʐɍʌɻʅɲʏɿʍʏɻʌʀʉʐȵʆɹʌɶɸɿɲʎʅɸʍʃʉʋʊʏɻʆɲʋɸʐɽɸʀɲʎʍʐʅʅɸͲ
ʏʉʖɼʏʘʆɀʉʆɳɷʘʆʏʉʐʎʍʏɻʆɲɶʉʌɳɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎ,ʃʉɿʆʉʋʉɿʉʑʆɳʅɸʍɲʍʏʉʆȴɿɲͲ
ʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʏɻʍʖɸʏɿʃɼȲɸɴɲʀʘʍɻȵɶɶʌɲʔɼʎʏʉʐʎ,ʃɲɽʙʎʃɲɿ
ʏʉʆɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉȾʘɷɿʃʊEIC.ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʏɻʌɸʀ“Ʌʀʆɲʃɲ
ȰʆʏɿʍʏʉʀʖɿʍɻʎɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰɉɇͲȸȵɅʃɲɿɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆȸȵɅ”ʉʉʋʉʀʉʎʃɲͲ
ʏɲʌʏʀɺɸʏɲɿ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɿʎ ɲʋʉɷɸʃʏɹʎ ȴɻʄʙʍɸɿʎ ȵʃʋʌʉʍʙʋɻʍɻʎ, ʏɿʎ Ȳɸɴɲɿʙʍɸɿʎ ȵɶɶʌɲʔɼʎ
ʋʉʐʏʉʐʐʋʉɴɳʄʄʉʐʆʉɿʃɳʏʉʖʉɿʏʘʆɀʉʆɳɷʘʆɲʐʏʙʆ,ʃɲɿʏɻʆɸʆɻʅɹʌʘʍɻɶɿɲʏɿʎʅɸʏɲͲ
ɴʉʄɹʎ ʏʉʐ ɀɻʏʌʙʉʐ ɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ ʋʉʐ ʏʉʐ ʋɲʌɹʖɸɿ ʏʉ ɍʌɻʅɲʏɿʍʏɼʌɿʉ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ. Ƀ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʃʉɿʆʉʋʉɿɸʀʏʉʆʘʎɳʆʘ«ɅʀʆɲʃɲȰʆʏɿʍʏʉʀʖɿͲ
ʍɻʎ ɀʉʆɳɷʘʆ ȰɅȵ ʃɲɿ ɇȸȺɉȰ ɉɇͲȸȵɅ ʃɲɿ ɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ ȸȵɅ» ʍʏʉʆ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ʏʉʐ
ȵɇɀȸȵʃɲɿʍʏʉɍʌɻʅɲʏɿʍʏɼʌɿʉȵʆɹʌɶɸɿɲʎ.

ȱʌɽʌʉ11

ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʃɲɿȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊʎʏʘʆɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵ
ʃɲɿɇȸȺɉȰ

1.

ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɸʀʆɲɿʉɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎʏʉʐȵɿɷɿʃʉʑȿʉɶɲʌɿɲͲ
ʍʅʉʑȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰȴɿɲʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉʐɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎʃɲɿȴɿʃʏʑʉʐ(«ȵȿȰɅȵͲȴɇȴ»)ʃɲʏɳʏʉ
ȱʌɽʌʉ143ʏʉʐɁ.4001/2011,ʅɸʏɲʋʉʍɳʋʉʐʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿʍʏʉȱʌɽʌʉ23.

2.

ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏʉʐʎʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʎʏʘʆʖʌɸʉʋɿͲ
ʍʏʙʍɸʘʆʏɻʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʏʘʆɇʐʅɴɳʍɸʘʆʋʉʐɹʖɸɿʍʐʆɳʗɸɿʅɸɀʉʆɳɷɸʎȰɅȵʃɲɿɇȸͲ
ȺɉȰʃɲɽʙʎʃɲɿʏʉȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊʏʘʆɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆʋʄɻʌʘʅʙʆɴɳʍɸɿʏʘʆʍʖɸʏɿʃʙʆʋʌʉͲ
ɴʄɹʗɸʘʆʏʘʆɇʐʅɴɳʍɸʘʆɲʐʏʙʆʃɲɿʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾʙɷɿʃɲ.

3.

ɄʄʉɿʉɿʃɳʏʉʖʉɿɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰʋʉʐɸɶɶʌɳʔʉʆʏɲɿʍʏʉɀɻʏʌʙʉɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵ
ʃɲɿɇȸȺɉȰ,ʋɲʌɹʖʉʐʆʍʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʏɲʋʄɼʌɻʍʏʉɿʖɸʀɲ
ʏʌɲʋɸɺɿʃʉʑʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʋʉʐʉʔɸʀʄʉʐʆʆɲʏɻʌʉʑʆʍɸʋɿʍʏʘʏɿʃʊʀɷʌʐʅɲʋʉʐʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀ
ʆʊʅɿʅɲʍʏɻʆȵʄʄɳɷɲɶɿɲʏɻɷɿɸʃʋɸʌɲʀʘʍɻʏʘʆʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆʏʉʐʎ.

4.

ȳɿɲʏɿʎʅʉʆɳɷɸʎɇȸȺɉȰʏʉʐɀɻʏʌʙʉʐɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵ&ɇȸȺɉȰ,ɸʃʏʊʎʏʘʆɀʉʆɳɷʘʆʍʐͲ
ʅʋɲʌɲɶʘɶɼʎʅɿʃʌɼʎɼʋʉʄʑʅɿʃʌɼʎʃʄʀʅɲʃɲʎʋʉʐʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʆʏɲɿʘʎʐʗɻʄɼʎɲʋʉɷʉʏɿͲ
ʃʊʏɻʏɲʎɲʆɸʇɳʌʏɻʏɲɲʋʊʏʉʋʉʍʉʍʏʊʏɻʎɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻʎʋʌʘʏʉɶɸʆʉʑʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎʋʉʐɸͲ
ʋɿʏʐɶʖɳʆʉʐʆ,ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɻʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻɶɿɲʏʉʆʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊɲʋʊʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ
& ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎ ʏɻʎ ɇʐʅɴɲʏɿʃɼʎ Ʌʉʍʊʏɻʏɲʎ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ ɇȸȺɉȰ,
E ' CHP , R ,ʃɲɿʍʐʆɸʋʙʎɶɿɲʏɻʆɲʋʉɺɻʅʀʘʍɻɲʐʏɼʎʅɸʏɻʆʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻɲʋʊʏɻʆɲʆʏʀͲ
ʍʏʉɿʖɻ ɇʑʅɴɲʍɻ ȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃɼʎ ȵʆʀʍʖʐʍɻ ʏɿʅɼ, ɸʀʆɲɿ ʉ Ʌɲʌɲɶʘɶʊʎ ʆɲ ɷɿɲɽɹʏɸɿ ȵɶʃɸʃʌɿͲ
ʅɹʆʉɈɸʖʆɿʃʊɅʌʉʍɳʌʏɻʅɲ.ɇɸɲʆʏʀɽɸʏɻʋɸʌʀʋʏʘʍɻɻɸɶʖɸʊʅɸʆɻɲʋʊʏɻɀʉʆɳɷɲɇȸȺɉȰ
ɻʄɸʃʏʌɿʃɼɸʆɹʌɶɸɿɲʍʏʉɇɻʅɸʀʉɇʑʆɷɸʍɻʎʅɸʏʉɇʑʍʏɻʅɲɼʏʉȴɿɲʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉȴʀʃʏʐʉ,
MQR ,ɽɸʘʌɸʀʏɲɿʍʏʉʍʑʆʉʄʊʏɻʎʘʎɇʐʅɴɲʏɿʃɼɅʉʍʊʏɻʏɲȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎʅɻɇȸͲ
ȺɉȰʃɲɿɲʋʉɺɻʅɿʙʆɸʏɲɿʅɸʏɻʆɀɹʍɻɃʌɿɲʃɼɈɿʅɼʏʉʐɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎʍʏɲɽʅɿʍʅɹʆɻʘʎʋʌʉʎ
ʏɻʆʍʐʆʉʄɿʃɼʋɲʌɲɶʘɶɼʏʘʆɽɸʌʅɿʃʙʆʍʏɲɽʅʙʆ.

5.

ȳɿɲʏɿʎʅʉʆɳɷɸʎɇȸȺɉȰʏʉʐɀɻʏʌʙʉʐȰɅȵ&ɇȸȺɉȰʉɿʃɳʏʉʖʉɿʏʘʆʉʋʉʀʘʆɹʖʉʐʆʍʐʆɳͲ
ʗɸɿ ɇȵȴɅ ʃɲɿ, ɸʀʏɸ ɸʀʆɲɿ ɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉɿ ɲʋɸʐɽɸʀɲʎ ʍʏʉ ɀɻʏʌʙʉ ɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ, ɸʀʏɸ
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ɸʃʋʌʉʍʘʋʉʑʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ɲɶʉʌɳ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ɲʋʊ Ɍʉɇȵ ɼ ɲʋʊ ʏʉʆ ɌʉɇȵɈɸȾ, ʏʉ
ʏʅɼʅɲʏɻʎɸɶʖɸʊʅɸʆɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲɼʏʉȴʀʃʏʐʉɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎʋʉʐʅɻʆɿɲʀɲɷɸʆ
ᇱ
ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺɸʏɲɿɇȸȺɉȰ,ܧ
,ɷɸʆʏɿʅʉʄʉɶɸʀʏɲɿʅɸʏɻ“ɀɹʍɻɀɻʆɿɲʀɲɈɿʅɼ”ʊʋʘʎɲʐʏɼ
ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏɻʆɉȰȴ5Ͳȸȿ/ȳ/Ɍ1/749(ɌȵȾȲ’889/22.03.2012),ɲʄʄɳɸʃʃɲɽɲʌʀɺɸʏɲɿʍʑʅͲ
ʔʘʆɲʅɸʏʉɇʑʍʏɻʅɲɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆȸʅɸʌɼʍɿʉʐȵʆɸʌɶɸɿɲʃʉʑɅʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑʃɲɿʏʉɇʑͲ
ʍʏɻʅɲɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎʃɲʏɳʏʉȱʌɽʌʉ5ʏʉʐɁ.4414/2016.
6.

ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎʏʉʐȵɇɀȸȵʉʔɸʀʄɸɿʆɲʋɲʌɹʖɸɿʍʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉͲ
ɹʄɸʐʍɻʎ ʊʄɲ ʏɲ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏʘʆ ʃɲɽɻʃʊʆʏʘʆ ʏʉʐ ʃɲʏɳ ʏʉʆ
ʋɲʌʊʆʏɲȾʙɷɿʃɲʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʉʐȵȿȰɅȵͲȴɇȴ.

ȱʌɽʌʉ12

ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʃɲɿȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊʎȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆɀʉͲ
ʆɳɷʘʆɇȸȺɉȰ

1.

ȶʘʎʏɻʍʑʆɲʗɻʏɻʎɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼʎɇʑʅɴɲʍɻʎɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎȾɲͲ
ʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻʎɀʉʆɳɷɲʎɇȸȺɉȰʃɲʏɳʏʉȱʌɽʌʉ10ʃɲɿʏɻʎɲʋʊʃʏɻʍɻʎɸʃʅɹʌʉʐʎʏʉʐɅɲͲ
ʌɲɶʘɶʉʑ ȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐ Ɉɸʖʆɿʃʉʑ Ʌʌʉʍɲʌʏɼʅɲʏʉʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ ʏɻʎ ɇʐͲ
ʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼʎɇʑʅɴɲʍɻʎɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻʎɀʉʆɳɷɲʎ
ɇȸȺɉȰ,ʉɿʅʉʆɳɷɸʎɲʐʏɹʎɲʋʉɺɻʅɿʙʆʉʆʏɲɿɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳʃɲɿʅʊʆʉʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎɷɿɲͲ
ʏɳʇɸɿʎʏɻʎɇʑʅɴɲʍɻʎɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆȸȵɅ.

2.

ɃʏʌʊʋʉʎʅɸʏʉʆʉʋʉʀʉɸʃʃɲɽɲʌʀɺʉʆʏɲɿʉɿɀʉʆɳɷɸʎɲʐʏɹʎʅɸʏɳʏɻʍʑʆɲʗɻʏɻʎɇʐʅʋʄɻͲ
ʌʘʅɲʏɿʃɼʎɇʑʅɴɲʍɻʎɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ1,ʃɲɽʙʎʃɲɿʉɿʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎɶɿɲ
ʏɻʆɹʆʏɲʇɼʏʉʐʎʍʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɇȸȺɉȰ,ʋɸʌɿɶʌɳʔʉͲ
ʆʏɲɿʍʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲȻ.

ȱʌɽʌʉ13

ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʀɀɻʖɲʆɿʍʅʙʆɍʉʆɷʌɸʅʋʉʌɿʃɼʎȰɶʉʌɳʎ
ʃɲɿȵʃʃɲɽɲʌʀʍɸɿʎɇȵȴɅ

1.

ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸɿʏɿʎʏɿʅɹʎʏʘʆɀɻʖɲʆɿʍʅʙʆɍʉʆͲ
ɷʌɸʅʋʉʌɿʃɼʎȰɶʉʌɳʎ(ɀɍȰi)ʃɲɿʏɻʎȰʇʀɲʎʏɻʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎʍʏɻɍʉʆɷʌɸʅʋʉʌɿʃɼ
Ȱɶʉʌɳ(ȰȸɍȰ),ʃɲɿɸʃʃɲɽɲʌʀɺɸɿʏɿʎɀʉʆɳɷɸʎȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰʅɸɇȵȴɅʍɸɷʑʉʔɳʍɸɿʎ,ʏɻʆ
Ʌʌʉʍʘʌɿʆɼ ɀɻʆɿɲʀɲ ʃɲɿ ʏɻʆ Ƀʌɿʍʏɿʃɼ ȵʏɼʍɿɲ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ɉȰ ȰͲ
Ʌȵȸȿ/Ȱ/Ɍ1/ʉɿʃ.187480(ɌȵȾȲ’3955/2016).

2.

ȳɿɲʃɳɽɸʃɳʏʉʖʉʅʉʆɳɷʘʆȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰɉɇͲȸȵɅʉʉʋʉʀʉʎɹʖɸɿʍʐʆɳʗɸɿɇȵȴɅʃɲɿʉʉͲ
ʋʉʀʉʎɸʀʆɲɿɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉʎʍʏʉɀɻʏʌʙʉɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ,ʃɲɿɶɿɲʃɳɽɸɌʉɇȵiʅɸɸʆɸʌɶɹʎ
ȴɻʄʙʍɸɿʎɌʉɇȵɶɿɲʃɲʏʊʖʉʐʎɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰɉɇͲȸȵɅʉɿʉʋʉʀʉɿɹʖʉʐʆʍʐʆɳʗɸɿ
ɇȵȴɅ,ʏʘʆʉʋʉʀʘʆʉɿɀʉʆɳɷɸʎȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰɉɇͲȸȵɅɸʆɹʖʐʍɲʆɻʄɸʃʏʌɿʃɼɸʆɹʌɶɸɿɲʍɸ
ɅɸʌɿʊɷʉʐʎȾɲʏɲʆʉʅɼʎʏʉʐɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑʅɼʆɲʅ,ʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎʏʉʐȵɇɀȸȵʐʋʉʄʉɶʀɺɸɿ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆȾȴȵɇɀȸȵʃɲɿɸʆɻʅɸʌʙʆɸɿʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐͲ
ʍɻʎɶɿɲ:
Ȱ) ɈɻʆɅʌʉʍʘʌɿʆɼɀɻʆɿɲʀɲɍʌɸʉʋʀʍʏʘʍɻȰʋʉʃʄʀʍɸʘʆȰɶʉʌɳʎʍɸɸʐʌʙ(€),ɻʉʋʉʀɲ
ʉʌʀɺɸʏɲɿʘʎʏʉʋʉʍʊʋʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍʏɻʆʘʌɿɲʀɲɷɿɲʔʉʌɳʏɻʎɸɶʖʐɽɸʀʍɲʎɲʋʊ
ʏɻʆ ɸʃʃɲɽɲʌɿʍɽɸʀʍɲɸʆɹʌɶɸɿɲʏʘʆ ɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵ ʃɲɿɇȸȺɉȰɉɇͲȸȵɅ ʋʉʐɲʔʉͲ
ʌʉʑʆʉɿɇʘʌɸʐʏɿʃɹʎɅʌʉʍʔʉʌɹʎȶɶʖʐʍɻʎɲʆɳʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʏʉʐʃɲʏʊʖʉʐɼʏʉʐɌʉɇȵ
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i,ɴɳʍɸɿʏɻʎʘʌɿɲʀɲʎɷɿɲʔʉʌɳʎʏɻʎɃʌɿɲʃɼʎɈɿʅɼʎȰʋʉʃʄʀʍɸʘʆɲʋʊʏɻʆɃʌɿɲʃɼ
Ɉɿʅɼɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ:
RNi

M _ DEV _ B _ QMi , t ( P )

(OTAt ( P )  SMPt ( P )) u ¦ ( MQrn , t ( P )  DASQrn , t ( P ))
rn 1

ʊʋʉʐ

RNi 

ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ ɷɿɲʃʌɿʏʙʆ ɇʘʌɸʐʏɿʃʙʆ Ʌʌʉʍʔʉʌʙʆ
ȶɶʖʐʍɻʎʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʍʏɿʎɅɸʌɿʊɷʉʐʎȾɲʏɲʆʉʅɼʎ
ʏʉʐɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑʅɼʆɲʅ.

rn 

ɷɸʀʃʏɻʎʏɻʎɇʘʌɸʐʏɿʃɼʎɅʌʉʍʔʉʌɳʎȶɶʖʐʍɻʎ.

MQrn, t ( P ) 

ɻɸɶʖʐɽɸʀʍɲɸʆɹʌɶɸɿɲ(ʍɸMWh)ɶɿɲʃɳɽɸɅɸʌʀʉɷʉ
Ⱦɲʏɲʆʉʅɼʎ t ʃɲɿ ʃɳɽɸ ȸʅɹʌɲ Ⱦɲʏɲʆʉʅɼʎ d ʏʉʐ
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑ ʅɼʆɲ ʅ ʏʘʆ ɀʉʆɳɷʘʆ ȰɅȵ ʃɲɿ
ɇȸȺɉȰɉɇͲȸȵɅʋʉʐɲʔʉʌɳɻɇʘʌɸʐʏɿʃɼɅʌʉʍʔʉʌɳ
ȶɶʖʐʍɻʎrnʃɲʏʊʖʉʐɼɌʉɇȵ.

DASQrn, t ( P ) 

ɻ ɸʃʃɲɽɲʌɿʍɽɸʀʍɲ ɸʆɹʌɶɸɿɲ (ʍɸ MWh) ɶɿɲ ʃɳɽɸ
ɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎtʃɲɿʃɳɽɸȸʅɹʌɲȾɲʏɲʆʉʅɼʎd
ʏʉʐ ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑ ʅɼʆɲ ʅ ʏɻʎ ɇʘʌɸʐʏɿʃɼʎ
Ʌʌʉʍʔʉʌɳʎ ȶɶʖʐʍɻʎ rn ʋʉʐ ʐʋʉɴʄɼɽɻʃɸ ɲʋʊ
ʃɳʏʉʖʉ ɼ Ɍʉɇȵ ʊʋʘʎ ɲʐʏɼ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɲʋʊ ʏɻʆ
Ɉɸʄɿʃɼ Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ȸʅɹʌɲ
Ⱦɲʏɲʆʉʅɼʎd.

SMPt ( P ) 

ɻ Ƀʌɿɲʃɼ Ɉɿʅɼ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ (ʍɸ €/MWh) ɶɿɲ ʃɳɽɸ
ɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎtʏʉʐɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑʅɼʆɲʅ,
ʊʋʘʎ ɲʐʏɼ ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ ʃɲʏɳ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ
Ⱦɇȸȵ.

OTAt ( P ) 

ɻ Ƀʌɿɲʃɼ Ɉɿʅɼ Ȱʋʉʃʄʀʍɸʘʆ (ʍɸ €/MWh) ɶɿɲ ʃɳɽɸ
ɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎtʏʉʐɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑʅɼʆɲʅ,
ʊʋʘʎ ɲʐʏɼ ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ ʃɲʏɳ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ
Ⱦȴȵɇɀȸȵ.

ȳɿɲʏɿʎɲʆɳɶʃɸʎʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʏɻʎȵɿɷɿʃɼʎɈɿʅɼʎȰɶʉʌɳʎ(ȵɈȰ)ɶɿɲʃɳɽɸɈɸʖʆʉʄʉɶʀɲ
ɀʉʆɳɷʘʆʏʉʐɀɻʏʌʙʉʐɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰ,ʃɲʏɳʏɻɀɻʆɿɲʀɲȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻ
ʏʘʆɇȵȴɅʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸɿʏɻʆɅʌʉʍʘͲ
ʌɿʆɼɀɹʍɻɈɿʅɼɀɻʖɲʆɿʍʅʉʑȰʋʉʃʄʀʍɸʘʆȰɶʉʌɳʎ(ʍɸ€/MWh)ɶɿɲʏʉʆɻʅɸʌʉʄʉͲ
ɶɿɲʃʊʅɼʆɲʅ,ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʅʊʆʉʏɿʎʏɻʄɸʅɸʏʌʉʑʅɸʆɸʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ,ʘʎ
ɸʇɼʎ:

M _ AvgP _ DEV _ B _ QMRES _ T , P

ʊʋʉʐ:

M _ TC _ DEV _ B _ QMRES _ T , P

^¦

TP
t 1

¦

RES _ T
r 1

TP

MQr , t ( P )  ¦ t

1

¦

CHPRES
CHPr 1

`

E ' CHPr , t ( P )
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M _ TC _ DEV _ B _ QMRES _ T , P  ʏʉ
ʍʐʆʉʄɿʃʊ
ʋʉʍʊ
M _ DEV _ B _ QM P  ʏɻʎ Ʌʌʉʍʘʌɿʆɼʎ
ɀɻʆɿɲʀɲʎ ɍʌɸʉʋʀʍʏʘʍɻʎ Ȱʋʉʃʄʀʍɸʘʆ
Ȱɶʉʌɳʎ,ɲʆɳʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲRES_Tɀʉʆɳɷʘʆ
ȰɅȵ ʃɲɿ ɇȸȺɉȰ ɶɿɲ ʏʉʆ ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʊ
ʅɼʆɲʅ.

MQr , t ( P ) 

ɻɸɶʖʐɽɸʀʍɲɸʆɹʌɶɸɿɲ(ʍɸMWh)ʃɲʏɳʏɻʆ
Ʌɸʌʀʉɷʉ
Ⱦɲʏɲʆʉʅɼʎ
t
ʏʉʐ
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑʅɼʆɲʅɲʋʊʏɻʆɀʉʆɳɷɲ
ȰɅȵrʏʉʐɀɻʏʌʙʉʐʏʘʆɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵ
ʃɲɿɇȸȺɉȰ.

E ' CHPr , t ( P ) 

ɻ ɇʐʅɴɲʏɿʃɼ Ʌʉʍʊʏɻʏɲ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ
ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ ɇȸȺɉȰ ɀʉʆɳɷɲʎ ɇȸȺɉȰ ʏʉʐ
ɀɻʏʌʙʉʐȰɅȵ&ɇȸȺɉȰ(ʍɸMWh),ʊʋʘʎ
ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆȴȰɅȵȵɅʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸʏɻʆɉȰȴ5Ͳȸȿ/ȳ/Ɍ1/ʉɿʃ.23278(ɌȵȾȲ’
3108/23.11.2012), ʃɲʏɳ ʏɻʆ Ʌɸʌʀʉɷʉ
Ⱦɲʏɲʆʉʅɼʎtʏʉʐɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑʅɼʆɲʅ
ɲʋʊʏɻɀʉʆɳɷɲɇȸȺɉȰɉɇͲȸȵɅCHPr.

Ȳ) Ɉɻʆ

Ƀʌɿʍʏɿʃɼ

ȵʏɼʍɿɲ

ɍʌɸʉʋʀʍʏʘʍɻ

Ȱʋʉʃʄʀʍɸʘʆ

Ȱɶʉʌɳʎ

M _ DEV _ B _ QM ' i, t ( P ) ʍɸɸʐʌʙ(€).ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎʏʉʐȵɇɀȸȵɸʋɲʆɲʄɲʅͲ
ɴɳʆɸɿɶɿɲʃɳɽɸʅɼʆɲʅʏʉʐɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑɹʏʉʐʎYʏʉʐʎʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʎʏɻʎɅʌʉͲ
ʍʘʌɿʆɼʎɀɻʆɿɲʀɲʎɍʌɸʉʋʀʍʏʘʍɻʎȰʋʉʃʄʀʍɸʘʆȰɶʉʌɳʎʏʉʐʍʏʉɿʖɸʀʉʐ(Ȱ)ɲʆʏɿʃɲͲ
ɽɿʍʏʙʆʏɲʎʏɿʎɲʌɿɽʅɻʏɿʃɹʎʏɿʅɹʎʏɻʎʍʐʆʉʄɿʃɳɸɶʖʐɽɸʀʍɲʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎ MQrn, t ( P ) ʅɸ
ʏɿʎ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɸʎ ɲʌɿɽʅɻʏɿʃɹʎ ʏɿʅɹʎ MQ ' rn, t ( P )  ʃɲɿ ʏɿʎ ɲʌɿɽʅɻʏɿʃɹʎ ʏɿʅɹʎ ʏɻʎ
OTAt ( P ) ʅɸʏɿʎɲʆʏʀʍʏʉɿʖɸʎɲʌɿɽʅɻʏɿʃɹʎʏɿʅɹʎ OTA ' t ( P ) .
ȳɿɲʏɿʎɲʆɳɶʃɸʎʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʏɻʎȵɿɷɿʃɼʎɈɿʅɼʎȰɶʉʌɳʎ(ȵɈȰ)ɶɿɲʃɳɽɸɈɸʖʆʉʄʉɶʀɲ
ɀʉʆɳɷʘʆʏʉʐɀɻʏʌʙʉʐɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰ,ʃɲʏɳʏɻʆɃʌɿʍʏɿʃɼȵʃʃɲɽɳͲ
ʌɿʍɻʏʘʆɇȵȴɅʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸɿʏɻʆɃͲ
ʌɿʍʏɿʃɼɀɹʍɻɈɿʅɼȵʍʊɷʉʐɀɻʖɲʆɿʍʅʉʑȰʋʉʃʄʀʍɸʘʆȰɶʉʌɳʎ(ʍɸ€/MWh)ʃɲʏɳ
ʏʉʆʅɼʆɲʅ,ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʅʊʆʉʏɿʎʏɻʄɸʅɸʏʌʉʑʅɸʆɸʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ,ʘʎ
ɸʇɼʎ:

M _ AvgP _ DEV _ B _ QM ' RES _ T , P

M _ TC _ DEV _ B _ QM ' RES _ T , P

^¦

TP
t 1

¦

RES _ T
r 1

TP

MQ ' r , t ( P )  ¦ t

1

¦

CHPRES
CHPr 1

`

E ' CHPr , t ( P ) '

ʊʋʉʐ:

M _ TC _ DEV _ B _ QM ' RES _ T , P  ʏʉ
ʍʐʆʉʄɿʃʊ
ʋʉʍʊ
M _ DEV _ B _ QM ' P  ʏɻʎ Ƀʌɿʍʏɿʃɼʎ
ȵʏɼʍɿɲʎ ɍʌɸʉʋʀʍʏʘʍɻʎ Ȱʋʉʃʄʀʍɸʘʆ
Ȱɶʉʌɳʎ,ɲʆɳʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲRES_Tɀʉʆɳɷʘʆ
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ȰɅȵ ʃɲɿ ɇȸȺɉȰ ɶɿɲ ʏʉʆ ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʊ
ʅɼʆɲʅ.

3.

MQ ' r , t ( P ) 

ɻɸɶʖʐɽɸʀʍɲɸʆɹʌɶɸɿɲ(ʍɸMWh)ʃɲʏɳʏɻʆ
Ʌɸʌʀʉɷʉ
Ⱦɲʏɲʆʉʅɼʎ
t
ʏʉʐ
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑʅɼʆɲʅɲʋʊʏɻɀʉʆɳɷɲ
ȰɅȵrʏʉʐɀɻʏʌʙʉʐʏʘʆɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵ
ʃɲɿɇȸȺɉȰ.

E ' CHPr , t ( P ) ' 

ɻ ɇʐʅɴɲʏɿʃɼ Ʌʉʍʊʏɻʏɲ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ
ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ ɇȸȺɉȰ ɀʉʆɳɷɲʎ ɇȸȺɉȰ ʏʉʐ
ɀɻʏʌʙʉʐȰɅȵ&ɇȸȺɉȰ(ʍɸMWh),ʊʋʘʎ
ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆȴȰɅȵȵɅʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸʏɻʆɉȰȴ5Ͳȸȿ/ȳ/Ɍ1/ʉɿʃ.23278(ɌȵȾȲ’
3108/23.11.2012), ʃɲʏɳ ʏɻʆ Ʌɸʌʀʉɷʉ
Ⱦɲʏɲʆʉʅɼʎtʏʉʐɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑʅɼʆɲʅ
ɲʋʊʏɻɀʉʆɳɷɲɇȸȺɉȰɉɇͲȸȵɅCHPr.


ȳɿɲʃɳɽɸʃɳʏʉʖʉʅʉʆɳɷʘʆȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰɉɇͲȸȵɅ,ʉʉʋʉʀʉʎɹʖɸɿʍʐʆɳʗɸɿɇȵȴɅ,ʃɲɿʉ
ʉʋʉʀʉʎɸʀʆɲɿɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉʎʍʏʉɀɻʏʌʙʉɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ,ʃɲɿɶɿɲʃɳɽɸɌʉɇȵiʅɸɸʆɸʌɶɹʎ
ȴɻʄʙʍɸɿʎɌʉɇȵɶɿɲʃɲʏʊʖʉʐʎɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰɉɇͲȸȵɅʉɿʉʋʉʀʉɿɹʖʉʐʆʍʐʆɳʗɸɿ
ɇȵȴɅ,ʏʘʆʉʋʉʀʘʆʉɿɀʉʆɳɷɸʎɸʆɹʖʐʍɲʆɻʄɸʃʏʌɿʃɼʍɸɅɸʌɿʊɷʉʐʎȾɲʏɲʆʉʅɼʎʏʉʐɻʅɸʌʉͲ
ʄʉɶɿɲʃʉʑʅɼʆɲʅ,ʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʖʌɸʉʋɿʍʏʙʆɸɿ:
Ȱ) KɲʏɳʏɻɅʌʉʍʘʌɿʆɼɀɻʆɿɲʀɲȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻȵʍʊɷʘʆɅɍȵɌȵȿʋʉʍʊʍɸɸʐʌʙ(€):

M _ CU _ RESSAi , t ( P )
min{(VSMPxRES , t  DASMPt ), DifMAX _ VSMP _ DASMP}
CHPRNi
§ RNi
·
u ¨ ¦ MQrn , t ( P )  ¦ E ' CHPrn , t ( P ) ¸
CHPr 1
© rn 1
¹

ʊʋʉʐ:

DASMPt 

ɻɃʌɿɲʃɼɈɿʅɼɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ(ʍɸ€/MWh)ɶɿɲʏɻʆ
Ʌɸʌʀʉɷʉ Ⱦɲʏɲʆʉʅɼʎ t ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ
ɅʌʊɶʌɲʅʅɲȸȵɅʏɻʎȸʅɹʌɲʎȾɲʏɲʆʉʅɼʎd.

VSMPxRES , t 

ɻ ȵɿʃʉʆɿʃɼ Ƀʌɿɲʃɼ Ɉɿʅɼ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ (ʍɸ
€/MWh) ɶɿɲ ʃɳɽɸ Ʌɸʌʀʉɷʉ Ⱦɲʏɲʆʉʅɼʎ t ʏɻʎ
ȸʅɹʌɲʎ Ⱦɲʏɲʆʉʅɼʎ d ɻ ʉʋʉʀɲ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɲʋʊ
ʏɻʆ ɸʋɲʆɸʋʀʄʐʍɻ ʏʉʐ ȸȵɅ ʏɻʎ ȸʅɹʌɲʎ
Ⱦɲʏɲʆʉʅɼʎdʖʘʌʀʎʆɲʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʐʋʊʗɻʉɿ
ʋʉʍʊʏɻʏɸʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎɲʋʊʏɿʎɀʉʆɳɷɸʎȰɅȵʃɲɿ
ɇȸȺɉȰ ʋʉʐ ɸʆʏɳʖɽɻʃɲʆ ɶɿɲ ʃɳɽɸ Ʌɸʌʀʉɷʉ
Ⱦɲʏɲʆʉʅɼʎ t ʍʏʉ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ ȸȵɅ
ʏɻʎȸʅɹʌɲʎȾɲʏɲʆʉʅɼʎd.

DifMAX _ VSMP _ DASMP  ɻ ȴɿʉɿʃɻʏɿʃɳ Ƀʌɿɺʊʅɸʆɻ ɏʌɿɲʀɲ ɀɹɶɿʍʏɻ Ɉɿʅɼ
ʏɻʎ ɷɿɲʔʉʌɳʎ ʅɸʏɲʇʑ ʏɻʎ ȵɿʃʉʆɿʃɼʎ Ƀʌɿɲʃɼʎ
Ɉɿʅɼʎ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ( VSMPxRES , t ) ʃɲɿ ʏɻʎ
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Ƀʌɿɲʃɼʎ Ɉɿʅɼʎ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ
ʋʌʊɶʌɲʅʅɲȸȵɅ( DASMPt ),ɻʉʋʉʀɲʉʌʀɺɸʏɲɿ
ʅɸ ɸɿʍɼɶɻʍɻ ʏʉʐ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ȰɅȵ &
ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʃɲɿȰʋʊʔɲʍɻʏɻʎɆȰȵ.
ܳܯǡ௧ሺఓሻ 

ɻ ɸɶʖʐɽɸʀʍɲ ɸʆɹʌɶɸɿɲ (ʍɸ MWh) ʃɲʏɳ ʏɻʆ
Ʌɸʌʀʉɷʉ Ⱦɲʏɲʆʉʅɼʎ t ʏʉʐ ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑ
ʅɼʆɲʅʏʘʆɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰɉɇͲȸȵɅ
ʋʉʐɲʔʉʌɳɻɇʘʌɸʐʏɿʃɼɅʌʉʍʔʉʌɳȶɶʖʐʍɻʎrn
ʏʉʐʃɲʏʊʖʉʐɼʏʉʐɌʉɇȵi.

E ' CHPrn , t ( P ) 

ɻ ɇʐʅɴɲʏɿʃɼ Ʌʉʍʊʏɻʏɲ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ
ɇȸȺɉȰɀʉʆɳɷɲʎɇȸȺɉȰʏʉʐɀɻʏʌʙʉʐȰɅȵ&
ɇȸȺɉȰ(ʍɸMWh),ʊʋʘʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆ
ȴȰɅȵȵɅ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ɉȰ ȴ5Ͳ
ȸȿ/ȳ/Ɍ1/ʉɿʃ.23278(ɌȵȾȲ’3108/23.11.2012),
ʃɲʏɳ ʏɻʆ Ʌɸʌʀʉɷʉ Ⱦɲʏɲʆʉʅɼʎ t ʏʉʐ
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑ ʅɼʆɲ ʅ ɲʋʊ ʏɿʎ ɀʉʆɳɷɸʎ
ɇȸȺɉȰ ɉɇͲȸȵɅ ʋʉʐ ɲʔʉʌɳ ɻ ɇʘʌɸʐʏɿʃɼ
ɅʌʉʍʔʉʌɳȶɶʖʐʍɻʎCHPrnʏʉʐʃɲʏʊʖʉʐɼʏʉʐ
Ɍʉɇȵi.

Ɉɲʋɲʌɲʋɳʆʘʋʉʍɳ M _ CU _ RESSAi , t ( P ) ɲʋʉʏɸʄʉʑʆʖʌɸʉʋɿʍʏʙʍɸɿʎʏʉʐɉʋʉͲ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑȿͲȳ1ʏʉʐȵȿȰɅȵͲȴɇȴ.
ȳɿɲʏɿʎɲʆɳɶʃɸʎʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʏɻʎȵɿɷɿʃɼʎɈɿʅɼʎȰɶʉʌɳʎ(ȵɈȰ)ɶɿɲʃɳɽɸʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲ
ɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵʏʉʐɀɻʏʌʙʉʐɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰ,ʃɲʏɳʏɻʆɀɻʆɿɲʀɲȵʃʃɲͲ
ɽɳʌɿʍɻʏʘʆɇȵȴɅʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸɿʏɻʆ
Ʌʌʉʍʘʌɿʆɼ ɀɹʍɻ Ɉɿʅɼ ȵʍʊɷʉʐ ɅɍȵɌȵȿ (ʍɸ €/MWh) ʃɲʏɳ ʏʉʆ ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʊ
ʅɼʆɲʅ,ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʅʊʆʉʏɿʎʏɻʄɸʅɸʏʌʉʑʅɸʆɸʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ,ʘʎɸʇɼʎ:

M _ AvgP _ CU _ RESSARES _ T , P

M _ TC _ U _ RESSARES _ T , P
TP

RRES _ T

t 1

r 1

¦ ¦

MQr , t ( P )

ʊʋʉʐ:

M _ TC _ U _ RESSARES _ T , P  ɻ
ʍʐʆʉʄɿʃɼ
ʖʌɸʉʋʀʍʏʘʍɻ
M _ CU _ RESSAP  ɲʆɳ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲ RES_T
ɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵɶɿɲʏʉʆɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʊʅɼʆɲʅ.

ȳɿɲʏɿʎɲʆɳɶʃɸʎʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʏɻʎȵɿɷɿʃɼʎɈɿʅɼʎȰɶʉʌɳʎ(ȵɈȰ)ɶɿɲʏɻʆʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲ
ɇȸȺɉȰʏʉʐɀɻʏʌʙʉʐɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰ,ʃɲʏɳʏɻɀɻʆɿɲʀɲȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻ
ʏʘʆɇȵȴɅʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸɿʏɻʆɅʌʉʍʘͲ
ʌɿʆɼ ɀɹʍɻɈɿʅɼȵʍʊɷʉʐɅɍȵɌȵȿ (ʍɸ€/MWh)ʃɲʏɳʏʉʆɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʊʅɼʆɲʅ,
ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʅʊʆʉʏɿʎʏɻʄɸʅɸʏʌʉʑʅɸʆɸʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ,ʘʎɸʇɼʎ:

M _ AvgP _ CU _ RESSACHP , P

M _ TC _ U _ RESSACHP , P
TP

CHPRES

t 1

CHPr

¦ ¦

E ' CHPr , t ( P )
1
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ʊʋʉʐ:

M _ TC _ U _ RESSACHP, P 

ɻ

ʍʐʆʉʄɿʃɼ
ʖʌɸʉʋʀʍʏʘʍɻ
M _ CU _ RESSAP  ɶɿɲ ʏɻʆ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲ

ɇȸȺɉȰɶɿɲʏʉʆɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʊʅɼʆɲʅ.

Ȳ) KɲʏɳʏɻʆɃʌɿʍʏɿʃɼȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻɅɍȵɌȵȿʋʉʍʊʍɸɸʐʌʙ(€):

Y _ CU _ RESSAi, t (P ) min{(VSMPxRES , t  DASMPt), DifMAX _ VSMP _ DASMP}
CHPRNi
 RNi
½
u ®¦(MQ ' rn, t (P )  MQrn, t (P ))  ¦ E ' CHPrn, t (P ) ' E ' CHPrn, t (P ) ¾
CHPrn 1
¯rn 1
¿

ʊʋʉʐ:

MQ ' rn, t ( P ) 

ɻɸɶʖʐɽɸʀʍɲɸʆɹʌɶɸɿɲ(ʍɸMWh)ʃɲʏɳʏɻʆɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎ
tʏʉʐɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑʅɼʆɲʅɲʋʊʏɿʎɀʉʆɳɷɸʎȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰ
ɉɇͲȸȵɅ ʋʉʐ ɲʔʉʌɳ ɻ ɇʘʌɸʐʏɿʃɼ Ʌʌʉʍʔʉʌɳ ȶɶʖʐʍɻʎ rn ʏʉʐ
ʃɲʏʊʖʉʐɼʏʉʐɌʉɇȵi.

E ' CHPrn, t ( P ) '  ɻɇʐʅɴɲʏɿʃɼɅʉʍʊʏɻʏɲȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎɇȸȺɉȰɀʉʆɳɷɲʎ
ʏʉʐ ɀɻʏʌʙʉʐ ȰɅȵ & ɇȸȺɉȰ (ʍɸ MWh), ʊʋʘʎ ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ
ɲʋʊʏʉʆȴȰɅȵȵɅʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆɉȰ ȴ5Ͳȸȿ/ȳ/Ɍ1/ʉɿʃ.23278
(ɌȵȾȲ’3108/23.11.2012),ʃɲʏɳʏɻʆɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎtʏʉʐ
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑʅɼʆɲʅɲʋʊʏɿʎ ɀʉʆɳɷɸʎɇȸȺɉȰɉɇͲȸȵɅ ʋʉʐ
ɲʔʉʌɳɻɇʘʌɸʐʏɿʃɼɅʌʉʍʔʉʌɳȶɶʖʐʍɻʎCHPrnʏʉʐʃɲʏʊʖʉʐɼ
ʏʉʐɌʉɇȵi.

Ɉɲʋɲʌɲʋɳʆʘʋʉʍɳ Y _ CU _ RESSAi , t ( P ) ɲʋʉʏɸʄʉʑʆʖʌɸʉʋɿʍʏʙʍɸɿʎʏʉʐɉʋʉͲ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑȿͲȳ1ʏʉʐȵȿȰɅȵͲȴɇȴ.
ȳɿɲʏɿʎɲʆɳɶʃɸʎʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʏɻʎȵɿɷɿʃɼʎɈɿʅɼʎȰɶʉʌɳʎ(ȵɈȰ)ɶɿɲʃɳɽɸɈɸʖʆʉʄʉɶʀɲ
ɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵʏʉʐɀɻʏʌʙʉʐɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰ,ʃɲʏɳʏɻʆɃʌɿʍʏɿʃɼȵʃʃɲͲ
ɽɳʌɿʍɻʏʘʆɇȵȴɅʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸɿʏɻʆ
ɃʌɿʍʏɿʃɼɀɹʍɻɈɿʅɼȵʍʊɷʉʐɅɍȵɌȵȿ(ʍɸ€/MWh)ʃɲʏɳʏʉʆʅɼʆɲʅ,ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ
ʐʋʊʗɻʅʊʆʉʏɿʎʏɻʄɸʅɸʏʌʉʑʅɸʆɸʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ,ʘʎɸʇɼʎ:

M _ AvgP _ CU _ RESSA ' RES _ T , P

TC _ U _ RESSA ' RES _ T , P
TP

RRES _ T , P

t 1

r 1

¦ ¦

MQ ' r , t ( P )

ʊʋʉʐ:

TC _ U _ RESSA ' RES _ T , P  ɻ ʍʐʆʉʄɿʃɼʖʌɸʉʋʀʍʏʘʍɻ M _ CU _ RESSAP +
Y _ CU _ RESSAP , ɲʆɳ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲ RES_T
ɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵɶɿɲʏʉʆɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʊʅɼʆɲʅ.

MQ ' r , t ( P ) 

ɻ ɸɶʖʐɽɸʀʍɲ ɸʆɹʌɶɸɿɲ (ʍɸ MWh) ʃɲʏɳ ʏɻʆ
ɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎtʏʉʐɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑʅɼʆɲʅ
ɲʋʊ ʏɻ ɀʉʆɳɷɲ ȰɅȵ r ʏʉʐ ɀɻʏʌʙʉʐ ʏʘʆ
ɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰ,ʊʋʘʎɲʐʏɼʋʌʉʃʑʋʏɸɿ
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ɲʋʊ ʏɲ ʉʌɿʍʏɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʅɸʏʌɼʍɸʘʆ ʋʉʐ
ʋɲʌɹʖʉʐʆ ʍʏʉʆ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ȰɅȵ & ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ
Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎ ʉɿ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʌʅʊɷɿʉɿ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɹʎȴɿʃʏʑʉʐɼʏʉʐɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ.

ȳɿɲʏɿʎɲʆɳɶʃɸʎʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʏɻʎȵɿɷɿʃɼʎɈɿʅɼʎȰɶʉʌɳʎ(ȵɈȰ)ɶɿɲʏɻʆʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲ
ɇȸȺɉȰʏʉʐɀɻʏʌʙʉʐɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰ,ʃɲʏɳʏɻʆɃʌɿʍʏɿʃɼȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻ
ʏʘʆɇȵȴɅʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸɿʏɻʆɃʌɿʍʏɿʃɼ
ɀɹʍɻɈɿʅɼȵʍʊɷʉʐɅɍȵɌȵȿ(ʍɸ€/MWh)ʃɲʏɳʏʉʆʅɼʆɲʅ,ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻ
ʅʊʆʉʏɿʎʏɻʄɸʅɸʏʌʉʑʅɸʆɸʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ,ʘʎɸʇɼʎ:

M _ AvgP _ CU _ RESSA ' CHP , P

TC _ U _ RESSA ' CHP , P
TP

CHPRES

t 1

CHPr

¦ ¦



E ' CHPr , t ( P ) '
1

ʊʋʉʐ:

TC _ U _ RESSA ' CHP, P 

ɻ

ʍʐʆʉʄɿʃɼ

ʖʌɸʉʋʀʍʏʘʍɻ
+

M _ CU _ RESSACHP, P 
Y _ CU _ RESSACHP, P  ɶɿɲ ʏɻʆ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲ
ɇȸȺɉȰɶɿɲʏʉʆɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʊʅɼʆɲʅ.

E ' CHPr , t ( P ) ' 


4.

ɻ ɇʐʅɴɲʏɿʃɼ Ʌʉʍʊʏɻʏɲ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ
ɇȸȺɉȰɀʉʆɳɷɲʎʏʉʐɀɻʏʌʙʉʐȰɅȵ&ɇȸȺɉȰ(ʍɸ
MWh), ʊʋʘʎ ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ȴȰɅȵȵɅ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆɉȰȴ5Ͳȸȿ/ȳ/Ɍ1/ʉɿʃ.23278(ɌȵȾ
Ȳ’ 3108/23.11.2012), ʃɲʏɳ ʏɻʆ Ʌɸʌʀʉɷʉ
Ⱦɲʏɲʆʉʅɼʎtʏʉʐɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑʅɼʆɲʅɲʋʊʏɻ
ɀʉʆɳɷɲ ɇȸȺɉȰ CHPr ʏʉʐ ɀɻʏʌʙʉʐ ʏʘʆ
ɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰ,ʊʋʘʎɲʐʏɼʋʌʉʃʑʋʏɸɿ
ɲʋʊ ʏɲ ʉʌɿʍʏɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʅɸʏʌɼʍɸʘʆ ʋʉʐ
ʋɲʌɹʖʉʐʆ ʍʏʉʆ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ȰɅȵ & ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ
Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎ ʉɿ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʌʅʊɷɿʉɿ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɹʎȴɿʃʏʑʉʐɼʏʉʐȵɇɀȸȵ.

ȳɿɲ ʃɳɽɸ ʃɳʏʉʖʉ ʅʉʆɳɷʘʆ ȰɅȵ ʃɲɿ ɇȸȺɉȰ ɉɇͲȸȵɅ, ʉ ʉʋʉʀʉʎ ɹʖɸɿ ʍʐʆɳʗɸɿ ɇȵȴɅ ʃɲɿ ʉ
ʉʋʉʀʉʎɸʀʆɲɿɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉʎʍʏʉɀɻʏʌʙʉɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ,ʃɲɿɶɿɲʃɳɽɸɌʉɇȵiʅɸɸʆɸʌɶɹʎ
ȴɻʄʙʍɸɿʎɌʉɇȵɶɿɲʃɲʏʊʖʉʐʎɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰɉɇͲȸȵɅʉɿʉʋʉʀʉɿɹʖʉʐʆʍʐʆɳʗɸɿ
ɇȵȴɅ,ʏʘʆʉʋʉʀʘʆʉɿɀʉʆɳɷɸʎɸʆɹʖʐʍɲʆɻʄɸʃʏʌɿʃɼɸʆɹʌɶɸɿɲʍɸɅɸʌɿʊɷʉʐʎȾɲʏɲʆʉʅɼʎ
ʏʉʐɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑʅɼʆɲʅ,ʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ,ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ
ʐʋʊʗɻʏɻɅʌʉʍʘʌɿʆɼɀɻʆɿɲʀɲȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʃɲɿʏɻʆɃʌɿʍʏɿʃɼȵʏɼʍɿɲȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʏɻʎʖʌɹͲ
ʘʍɻʎɴɳʍɸɿɀɀȾȺɇɇʃɲʏɳʏʉȱʌɽʌʉ25,ʃɲɿɶɿɲʃɳɽɸɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎtʏʉʐʅɼʆɲʅ
ɶɿɲʏɻʆʉʋʉʀɲɻʘʎɳʆʘʖʌɹʘʍɻʄɲʅɴɳʆɸɿʏɿʅɼɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɼʏʉʐʅɻɷɸʆʊʎ,ʖʌɸʉʋɿʍʏʙʆɸɿ:
Ȱ) Ⱦɲʏɳ ʏɻʆ Ʌʌʉʍʘʌɿʆɼ ɀɻʆɿɲʀɲ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻ ʏɻʎ ʖʌɹʘʍɻʎ ɴɳʍɸɿ ʏʉʐ ɀɀȾȺɇɇ,
ʋʉʍʊʍɸɸʐʌʙ(€):
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CHPRNi
ª ¦ u (VCuth,t ( P ) u MQu , t ( P )) § RNi
·º
MQ
E ' CHPrn , t ( P ) ¸ » 
rn
t
,
(
P
)
u

«
¦
¦
¨
CHPrn 1
© rn 1
¹ »¼
¦ u MQu , t ( P )
«¬
ª RMi
º
« ¦ > ( SMPt ( P ) u DASQrm , t ( P ))  OTAt ( P ) u ( MQrm , t ( P )  DASQrm , t ( P )) @»
¬ rm 1
¼

M _ CU _ MM 1i , t ( P )

ʊʋʉʐ:

RMi 

ʉ ʍʐʆʉʄɿʃʊʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ɷɿɲʃʌɿʏʙʆ ɇʘʌɸʐʏɿʃʙʆ
ɅʌʉʍʔʉʌʙʆȶɶʖʐʍɻʎɶɿɲʏɿʎɀʉʆɳɷɸʎȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰ
ɉɇͲȸȵɅʏʉʐʃɲʏʊʖʉʐɼʏʉʐɌʉɇȵi,ʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʍʏɿʎ
ɅɸʌɿʊɷʉʐʎȾɲʏɲʆʉʅɼʎʏʉʐɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑʅɼʆɲʅ.

ɷɸʀʃʏɻʎʏɻʎɇʘʌɸʐʏɿʃɼʎɅʌʉʍʔʉʌɳʎȶɶʖʐʍɻʎ.
rm 

Ɉɲʋɲʌɲʋɳʆʘʋʉʍɳ M _ CU _ MM 1i , t ( P ) ɲʋʉʏɸʄʉʑʆʖʌɸʉʋɿʍʏʙʍɸɿʎʏʉʐɉʋʉʄʉͲ
ɶɲʌɿɲʍʅʉʑȿͲȳ1ʏʉʐȵȿȰɅȵͲȴɇȴ.
ȳɿɲʏɿʎɲʆɳɶʃɸʎʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʏɻʎȵɿɷɿʃɼʎɈɿʅɼʎȰɶʉʌɳʎ(ȵɈȰ)ɶɿɲʃɳɽɸʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲ
ɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵʏʉʐɀɻʏʌʙʉʐɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰ,ʃɲʏɳʏɻɀɻʆɿɲʀɲȵʃʃɲͲ
ɽɳʌɿʍɻʏʘʆɇȵȴɅʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸɿʏɻʆ
Ʌʌʉʍʘʌɿʆɼ ɀɹʍɻ Ɉɿʅɼ ɀɻʖɲʆɿʍʅʉʑ ɍʌɹʘʍɻʎ ɴɳʍɸɿ ɀɀȾȺɇɇ (ʍɸ €/MWh) ɶɿɲ
ʏʉʆɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʊʅɼʆɲʅ,ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʅʊʆʉʏɿʎʏɻʄɸʅɸʏʌʉʑʅɸʆɸʎɸɶʃɲͲ
ʏɲʍʏɳʍɸɿʎ,ʘʎɸʇɼʎ:

M _ AvgP _ CU _ MM 1RES _ T , P

M _ TC _ U _ MM 1RES _ T , P
TP

RRES _ T

t 1

r 1

¦ ¦

MQr , t ( P )

ʊʋʉʐ:

M _ TC _ U _ MM1RES _ T , P  ɻ ʍʐʆʉʄɿʃɼ ʖʌɸʉʋʀʍʏʘʍɻ M _ CU _ MM1P ,
ɲʆɳ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲ RES_T ɀʉʆɳɷʘʆ ȰɅȵ ɶɿɲ ʏʉʆ
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʊʅɼʆɲʅ.

ȳɿɲʏɿʎɲʆɳɶʃɸʎʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʏɻʎȵɿɷɿʃɼʎɈɿʅɼʎȰɶʉʌɳʎ(ȵɈȰ)ɶɿɲʏɻʆʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲ
ɇȸȺɉȰʏʉʐɀɻʏʌʙʉʐɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵ,ʃɲʏɳʏɻɀɻʆɿɲʀɲȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʏʘʆɇȵȴɅʉ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ȰɅȵ & ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎ ʐʋʉʄʉɶʀɺɸɿ ʏɻʆ Ʌʌʉʍʘʌɿʆɼ ɀɹʍɻ
ɈɿʅɼɀɻʖɲʆɿʍʅʉʑɍʌɹʘʍɻʎɴɳʍɸɿɀɀȾȺɇɇ(ʍɸ€/MWh)ɶɿɲʏʉʆɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʊ
ʅɼʆɲʅ,ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʅʊʆʉʏɿʎʏɻʄɸʅɸʏʌʉʑʅɸʆɸʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ,ʘʎɸʇɼʎ:

M _ AvgP _ CU _ MM 1CHP, P

M _ TC _ U _ MM 1CHP , P
TP

CHPRES

t 1

CHPr

¦ ¦

E ' CHPr , t ( P )
1



ʊʋʉʐ:

M _ TC _ U _ MM1CHP, P 

ɻ ʍʐʆʉʄɿʃɼ ʖʌɸʉʋʀʍʏʘʍɻ M _ CU _ MM1P 
ɶɿɲ ʏɻʆ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲ
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʊʅɼʆɲʅ.

ɇȸȺɉȰ

ʃɲɿ

ʏʉʆ
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Ȳ) ȾɲʏɳʏɻʆɃʌɿʍʏɿʃɼȵʏɼʍɿɲȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʏɻʎʖʌɹʘʍɻʎɴɳʍɸɿɀɀȾȺɇɇ,ʐʋʉʄʉɶʀɺɸɿ
ʃɲɿʖʌɸʉʋɿʍʏʙʆɸɿʋʉʍʊʍɸɸʐʌʙ(€):

Y _ CU _ MM1i, t ( P ) M _ CU _ MM1' i, t ( P )  M _ CU _ MM1i, t ( P )
Ɉɲʋɲʌɲʋɳʆʘʋʉʍɳ Y _ CU _ MM 1i , t ( P ) ɲʋʉʏɸʄʉʑʆʖʌɸʉʋɿʍʏʙʍɸɿʎʏʉʐɉʋʉʄʉͲ
ɶɲʌɿɲʍʅʉʑȿͲȳ1ʏʉʐȵȿȰɅȵͲȴɇȴ.
ȳɿɲʏɿʎɲʆɳɶʃɸʎʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʏɻʎȵɿɷɿʃɼʎɈɿʅɼʎȰɶʉʌɳʎ(ȵɈȰ)ɶɿɲʃɳɽɸɈɸʖʆʉʄʉɶʀɲ
ɀʉʆɳɷʘʆʏʉʐɀɻʏʌʙʉʐɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵ,ʃɲʏɳʏɻʆɃʌɿʍʏɿʃɼȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʏʘʆɇȵȴɅ
ʉ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ȰɅȵ & ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎ ʐʋʉʄʉɶʀɺɸɿ ʏɻʆ Ƀʌɿʍʏɿʃɼ ɀɹʍɻ
ɈɿʅɼɀɻʖɲʆɿʍʅʉʑɍʌɹʘʍɻʎȲɳʍɸɿɀɀȾȺɇɇ(ʍɸ€/MWh)ʃɲʏɳʏʉʆʅɼʆɲʅ,ʄɲʅͲ
ɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʅʊʆʉʏɿʎʏɻʄɸʅɸʏʌʉʑʅɸʆɸʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ,ʘʎɸʇɼʎ:

M _ AvgP _ CU _ MM 1' RES _ T , P

M _ TC _ U _ MM 1' RES _ T , P
TP

RRES _ T

t 1

r 1

¦ ¦

MQ ' r , t ( P )

ʊʋʉʐ:

M _ TC _ U _ MM 1' RES _ T , P  ɻ ʍʐʆʉʄɿʃɼ ʖʌɸʉʋʀʍʏʘʍɻ M _ CU _ MM 1' P ,
ɲʆɳ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲ RES_T ɀʉʆɳɷʘʆ ȰɅȵ ɶɿɲ ʏʉʆ
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʊʅɼʆɲʅ.

ȳɿɲʏɿʎɲʆɳɶʃɸʎʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʏɻʎȵɿɷɿʃɼʎɈɿʅɼʎȰɶʉʌɳʎ(ȵɈȰ)ɶɿɲʏɻʆɈɸʖʆʉʄʉɶʀɲ
ɇȸȺɉȰʏʉʐɀɻʏʌʙʉʐɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰ,ʃɲʏɳʏɻʆɃʌɿʍʏɿʃɼȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻ
ʏʘʆɇȵȴɅʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸɿʏɻʆɃʌɿʍʏɿʃɼ
ɀɹʍɻɈɿʅɼɀɻʖɲʆɿʍʅʉʑɍʌɹʘʍɻʎȲɳʍɸɿɀɀȾȺɇɇ(ʍɸ€/MWh)ʃɲʏɳʏʉʆʅɼʆɲʅ,
ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʅʊʆʉʏɿʎʏɻʄɸʅɸʏʌʉʑʅɸʆɸʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ,ʘʎɸʇɼʎ:

M _ AvgP _ CU _ MM 1' CHP , P

M _ TC _ U _ MM 1' CHP , P
TP

CHPRES

t 1

CHPr

¦ ¦



E ' CHPr , t ( P ) '
1

ʊʋʉʐ:

M _ TC _ U _ MM 1' CHP, P 

ɻ ʍʐʆʉʄɿʃɼ ʖʌɸʉʋʀʍʏʘʍɻ M _ CU _ MM 1' P 
ɶɿɲ ʏɻʆ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲ
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʊʅɼʆɲʅ.

5.

ɇȸȺɉȰ

ʃɲɿ

ʏʉʆ


ȳɿɲʏɿʎɲʆɳɶʃɸʎɸʃʋʄɼʌʘʍɻʎʏʘʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉͲ
ɹʄɸʐʍɻʎɲʆɲʔʉʌɿʃɳʅɸʏɻɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʏʘʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʙʆʃɲɿʏʘʆɸʃʃɲɽɲʌʀʍɸʘʆʏʘʆʋɲͲ
ʌɲɶʌɳʔʘʆ2ʘʎ4ʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȱʌɽʌʉʐ,ʉɿȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɹʎʏʘʆȴɿʃʏʑʘʆʏʉʐȴɿɲʍʐʆɷɸɷɸͲ
ʅɹʆʉʐɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎʃɲɿʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎʏʉʐȵɇɀȸȵ,ʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏʘʆɲʌʅʉɷɿʉʏɼʏʘʆʏʉʐʎ
ʃɲʏɳʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏɻʎʃɸʀʅɸʆɻʎʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ,ʋɲʌɹʖʉʐʆʍʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼͲ
ʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʏɲɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲʅɸʏʌɻʏɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲʘʎɸʇɼʎ:
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Ȱ) ȳɿɲʏɻɀɻʆɿɲʀɲȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʏʉʐɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑʅɼʆɲʅʏɲʋʌʉʍʘʌɿʆɳʅɸɶɹɽɻ
MQr , t ( P ) , MQrn, t ( P ) ɶɿɲʃɳɽɸɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎtʏʉʐʅɼʆɲʅʏʉɲʌɶʊʏɸʌʉʅɹͲ
ʖʌɿʏɻʆɷɹʃɲʏɻ(10ɻ)ɻʅɹʌɲʏʉʐʅɼʆɲʅ+1.
Ȳ) ȳɿɲ ʏɻʆ Ƀʌɿʍʏɿʃɼ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻ ʏʉʐ ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑ ʅɼʆɲ ʅ ʏɲ ʉʌɿʍʏɿʃɳ ʅɸɶɹɽɻ
MQ ' r , t (P ) , MQ ' rn, t ( P ) ɶɿɲʃɳɽɸɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎtʏʉʐʅɼʆɲʅʏʉɲʌɶʊʏɸʌʉ
ʅɹʖʌɿʏɻʆɷɹʃɲʏɻ(10ɻ)ɻʅɹʌɲʏʉʐȻʉʐʄʀʉʐʏʉʐɹʏʉʐʎY+1.
6.

ȾɲʏɳʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏɻʎȵɿɷɿʃɼʎɈɿʅɼʎȰɶʉʌɳʎ(ȵɈȰ)ɶɿɲʏɻʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʏʘʆɇȵȴɅɀʉͲ
ʆɳɷʘʆʏʉʐɀɻʏʌʙʉʐȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰ,ɶɿɲʃɳɽɸʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲɀʉʆɳɷʘʆʏʉʐɀɻʏʌʙʉʐɀʉͲ
ʆɳɷʘʆȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸɿ:
Ȱ) KɲʏɳʏɻɀɻʆɿɲʀɲȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻɇȵȴɅ:
i)

ʏɻʆ ɀʉʆɲɷɿɲʀɲ Ɉɿʅɼ ʏʉʐ ɀɻʖɲʆɿʍʅʉʑ ɍʉʆɷʌɸʅʋʉʌɿʃɼʎ Ȱɶʉʌɳʎ MXA1 (ʍɸ
€/MWh)ʘʎɸʇɼʎ:

MXA1 M _ AvgP _ DEV _ B _ QMRES _ T , P  M _ AvgP _ CU _ MM1RES _ T , P
ii)

ʏɻʆ ɀʉʆɲɷɿɲʀɲ Ɉɿʅɼ ʏʉʐ ɀɻʖɲʆɿʍʅʉʑ ɍʉʆɷʌɸʅʋʉʌɿʃɼʎ Ȱɶʉʌɳʎ MXA2 (ʍɸ
€/MWh)ʘʎɸʇɼʎ:

MXA2 M _ AvgP _ CU _ RESSARES _ T , P
Ȳ) KɲʏɳʏɻʆɃʌɿʍʏɿʃɼȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻɇȵȴɅ:
i)

ʏɻʆɀʉʆɲɷɿɲʀɲɈɿʅɼʏʉʐɀɻʖɲʆɿʍʅʉʑɍʉʆɷʌɸʅʋʉʌɿʃɼʎȰɶʉʌɳʎ MXA1’(ʍɸ
€/MWh)ʘʎɸʇɼʎ:

MXA1' M _ AvgP _ DEV _ B _ QM ' RES _ T , P  M _ AvgP _ CU _ MM 1' RES _ T , P
ii)

ʏɻʆɀʉʆɲɷɿɲʀɲɈɿʅɼʏʉʐɀɻʖɲʆɿʍʅʉʑɍʉʆɷʌɸʅʋʉʌɿʃɼʎȰɶʉʌɳʎ MXA2’(ʍɸ
€/MWh)ʘʎɸʇɼʎ:

MXA2' M _ AvgP _ CU _ RESSA ' RES _ T , P 
7.

ȸɹʆɲʌʇɻʏʘʆʖʌɸʉʋɿʍʏʙʍɸʘʆʏʘʆʋɲʌɲɶʌɳʔʘʆ3ʃɲɿ4ʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȱʌɽʌʉʐʍʏʉʐʎʃɲͲ
ʏʊʖʉʐʎʆɹʘʆɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰɉɇͲȸȵɅɶʀʆɸʏɲɿʏɲʐʏʊʖʌʉʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌʉʖɼʏɻʎ
ȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃɼʎȵʆʀʍʖʐʍɻʎȴɿɲʔʉʌɿʃɼʎɅʌʉʍɲʑʇɻʍɻʎʃɲʏɳʏɲʉʌɿɺʊʅɸʆɲʍʏɿʎʉɿʃɸʀɸʎɇʐʅͲ
ɴɳʍɸɿʎʃɲɿʍʏɻʆʃɸʀʅɸʆɻʆʉʅʉɽɸʍʀɲ.

8.

ɃɿɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎɅʌʉʍʘʌɿʆɼʎɀɻʆɿɲʀɲʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʃɲʏɳʏɿʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐʎ3ʃɲɿ4ʏʉʐ
ʋɲʌʊʆʏʉʎȱʌɽʌʉʐɶɿɲʏʉʆɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʊʅɼʆɲʅɷɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿɲʋʊʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ
&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʅɹʖʌɿʏɻʆɷɹʃɲʏɻʋɹʅʋʏɻ(15ɻ)ɻʅɹʌɲʏʉʐʅɼʆɲʅ+1.ɃɿɷɿɲɷɿͲ
ʃɲʍʀɸʎɃʌɿʍʏɿʃɼʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʃɲʏɳʏɿʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐʎ3ʃɲɿ4ʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȱʌɽʌʉʐ,ɶɿɲ
ʃɳɽɸɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʊʅɼʆɲʅʋʉʐɲʐʏɹʎɲʔʉʌʉʑʆ,ɷɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿɲʋʊʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ
&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʅɹʖʌɿʏɻʆɷɹʃɲʏɻ(10ɻ)ɻʅɹʌɲɇɸʋʏɸʅɴʌʀʉʐʏʉʐɹʏʉʐʎY+1.Ƀɿ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʃɲʏɳʏɿʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐʎ3ʃɲɿ4ʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȱʌɽʌʉʐɷɿɸʆɸʌͲ
ɶʉʑʆʏɲɿɲʋʊʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʐʋʊʏɻʆʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻɲʋʉͲ
ʍʏʉʄɼʎʏʘʆʍʖɸʏɿʃʙʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆɲʋʊʏʉʐʎȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɹʎʃɲʏɳʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳͲ
ʔʉʐ5.

9.

ɇʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʃɲɿȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆʃɲʏɳʏɿʎʋɲʌɲͲ
ɶʌɳʔʉʐʎ3ʃɲɿ4ʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȱʌɽʌʉʐʉɿʋʄɻʌʘʅɹʎʃɲɿʉɿɸɿʍʋʌɳʇɸɿʎʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑͲ
ʆʏɲɿ ʅɹʍʘ ʏʌɲʋɸɺɿʃʙʆ ʋʌɳʇɸʘʆ, ɷɻʄɲɷɼ ʖʌɸʙʍɸʘʆ ʃɲɿ ʋɿʍʏʙʍɸʘʆ ʏʘʆ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ
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ɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆʃɲɿʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ,ʃɲʏʊʋɿʆɲʋʉʍʏʉʄɼʎ
ȵʆɻʅɸʌʘʏɿʃʙʆɇɻʅɸɿʘʅɳʏʘʆɲʋʊʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ.ȳɿɲʏɻʆ
ɸʇʊʔʄɻʍɻʏʘʆʉʔɸɿʄʙʆʋʉʐʏʉʐɲʆɲʄʉɶʉʑʆʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏʘʆɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆɅʌʉʍʘʌɿʆɼʎ
ɀɻʆɿɲʀɲʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʃɲʏɳʏɿʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐʎ3ʃɲɿ4ʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȱʌɽʌʉʐ,ʃɳɽɸɇʐʅͲ
ʅɸʏɹʖʘʆ,ʉʉʋʉʀʉʎʄɲʅɴɳʆɸɿȵʆɻʅɸʌʘʏɿʃʊɇɻʅɸʀʘʅɲʖʌɸʙʍɸʘʆʃɲɿʋɿʍʏʙʍɸʘʆ,ʉʔɸʀʄɸɿ
ʃɲʏɳʏʉʆʖʌʊʆʉʋʉʐʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏʉʆʋɲʌʊʆʏɲȾʙɷɿʃɲʆɲɸʇʉʔʄɸʀʏɿʎʖʌɸʙʍɸɿʎʃɲɿʆɲɲʋʉͲ
ɷɹʖɸʏɲɿʏɿʎʋɿʍʏʙʍɸɿʎʋʉʐʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍɸɲʐʏʊ.ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʇʊʔʄɻʍɻʎʖʌɸʙʍɸʘʆɅʌʉͲ
ʍʘʌɿʆɼʎɀɻʆɿɲʀɲʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ,ɻʃɲʏɲɴʉʄɼʍʏʉʆʏʌɲʋɸɺɿʃʊȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
ʋʉʐʏɻʌɸʀʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɶʀʆɸʏɲɿʅɹʖʌɿʏɿʎ14:00ʏɻʎ27ɻʎ
ʃɳɽɸʅɼʆɲ,ʃɲɿɲʔʉʌɳʏɿʎʖʌɸʙʍɸɿʎʏʉʐʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐʅɼʆɲʅ.ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐɻɻͲ
ʅɹʌɲʃɲʏɲɴʉʄɼʎʏʘʆʖʌɸʙʍɸʘʆʏɻʎɅʌʉʍʘʌɿʆɼʎɀɻʆɿɲʀɲʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɸʀʆɲɿɲʌɶʀɲ,ʏʊʏɸ
ɻʃɲʏɲɴʉʄɼʋʌɹʋɸɿʆɲɶʀʆɸɿʅɹʖʌɿʏɿʎ14:00ʏɻʎɲʅɹʍʘʎɸʋʊʅɸʆɻʎɸʌɶɳʍɿʅɻʎɻʅɹʌɲʎ.ɇɸ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʇʊʔʄɻʍɻʎ ʖʌɸʙʍɸʘʆ Ƀʌɿʍʏɿʃɼʎ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ, ɻ ʃɲʏɲɴʉʄɼ ʍʏʉʆ ʏʌɲʋɸɺɿʃʊ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʋʉʐʏɻʌɸʀʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɶʀʆɸͲ
ʏɲɿʅɹʖʌɿʏɿʎ14:00ʏɻʎ27ɻʎɃʃʏʘɴʌʀʉʐʏʉʐɹʏʉʐʎY+1,ʃɲɿɲʔʉʌɳʏɿʎʖʌɸʙʍɸɿʎʏʘʆʅɻʆʙʆ
ʋʉʐʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʍʏɻʆɃʌɿʍʏɿʃɼȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻ.ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐɻɻʅɹʌɲʃɲʏɲɴʉʄɼʎ
ʏʘʆʖʌɸʙʍɸʘʆʏɻʎɃʌɿʍʏɿʃɼʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɸʀʆɲɿɲʌɶʀɲ,ʏʊʏɸɻʃɲʏɲɴʉʄɼʋʌɹʋɸɿʆɲɶʀʆɸɿ
ʅɹʖʌɿʏɿʎ14:00ʏɻʎɲʅɹʍʘʎɸʋʊʅɸʆɻʎɸʌɶɳʍɿʅɻʎɻʅɹʌɲʎ.
10.



ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʇʊʔʄɻʍɻʎ ʋɿʍʏʙʍɸʘʆ Ʌʌʉʍʘʌɿʆɼʎ ɀɻʆɿɲʀɲʎ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ɼ Ƀʌɿʍʏɿʃɼʎ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʃɲʏɳʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʘʆʋɲʌɲɶʌɳʔʘʆ3ʃɲɿ4ʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȱʌɽʌʉʐ,ʉȴɿɲͲ
ʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʉʔɸʀʄɸɿʆɲʋʌʉɴɲʀʆɸɿʍʏɻɸʇʊʔʄɻʍɻʏʘʆʐʋʉͲ
ɷɸɿʃʆʐʊʅɸʆʘʆʋɿʍʏʙʍɸʘʆʍʏʉȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏʉʎɸʆʏʊʎɸʀʃʉʍɿ(20)ɻʅɸʌʙʆɲʋʊ
ʏɻʆʋɲʌɲʄɲɴɼʏʉʐʍʖɸʏɿʃʉʑʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃʉʑʋʉʐɸʃɷʀɷɸɿʉɇʐʅʅɸʏɹʖʘʆ.
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ȾȵɌȰȿȰȻɃ4ͲȴȻȰȴȻȾȰɇȻȰɉɅɃȲɃȿȸɇɅɆɃɇɌɃɆɏɁȵȳɍɉɇȸɇ
ɀɃɁȰȴɏɁȰɅȵȾȰȻɇȸȺɉȰ

ȱʌɽʌʉ14

ɅʌʉɴʄɹʗɸɿʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎȰɅȵʃɲɿɉʋʉɴʉʄɼɀɻͲɈɿʅʉͲ
ʄʉɶʉʑʅɸʆʘʆɅʌʉʍʔʉʌʙʆȶɶʖʐʍɻʎ

1.

Ƀ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ʏʉʐ ȵɇɀȸȵ ɷɿɸʆɸʌɶɸʀ ʏɿʎ ʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ɸʆɹʌͲ
ɶɸɿɲʎɲʋʊʏɲɌʘʏʉɴʉʄʏɲʁʃɳɇʏɸɶʙʆʃɲɿʏɿʎɀʉʆɳɷɸʎȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰʏʉʐȴɿɲʍʐʆɷɸɷɸʅɹͲ
ʆʉʐɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎʃɲɿȴɿʃʏʑʉʐʅɸɇɅȸȵʃɲɿɇȵɇɈ,ʃɲɿʏɿʎɲʋʉʍʏɹʄʄɸɿʍʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ
&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɹʘʎʍɲʌɳʆʏɲʋɹʆʏɸ(45)ʄɸʋʏɳʋʌɿʆʏɻʆʄɼʇɻʏɻʎʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ
ʐʋʉɴʉʄɼʎʋʌʉʍʔʉʌʙʆɶɿɲʏɻɷɹʍʅɸʐʍɻɻʅɸʌɻʍʀʘʆɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆʅɸʏɲʔʉʌɳʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎ
ɸʆɹʌɶɸɿɲʎʅɹʍʘʏʘʆȴɿɲʍʐʆɷɹʍɸʘʆ.Ƀɿʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎɲʐʏɹʎʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿʍʘʌɸʐʏɿʃɳɲʋʊ
ʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʏʉʐȵɇɀȸȵɶɿɲʃɳɽɸɈɸʖʆʉʄʉɶʀɲȰɅȵ,ȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃɼȷʙʆɻɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎʃɲɿ
ȷʙʆɻȰʋʘʄɸɿʙʆ.Ƀȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎʏʉʐȵɇɀȸȵɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɸʀʃɲɿɲʋʉʍʏɹʄʄɸɿɸʃʆɹʉʐʍʏʉʆ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʏɿʎʘʎɳʆʘʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎɸʃɲʏʊʆʋɹʆʏɸ(105)
ʄɸʋʏɳʋʌɿʆʏɻȿɼʇɻʏɻʎɅʌʉɽɸʍʅʀɲʎɉʋʉɴʉʄɼʎ.ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹͲ
ʄɸʐʍɻʎɷɸʆʔɹʌɸɿʃɲʅʀɲɸʐɽʑʆɻɶɿɲʏɻʆɲʃʌʀɴɸɿɲʏʘʆʋʌʉɴʄɹʗɸʘʆɲʐʏʙʆ.

2.

ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ:
Ȱ)

ɉʋʉɴɳʄʄɸɿ ʍʏʉ ɇʑʍʏɻʅɲ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ȵͲ
ʆɹʌɶɸɿɲʎ Ʌʌʉʍʔʉʌɹʎ ȶɶʖʐʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻ ɲʋʊ ʏʉʆ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ʏʉʐ
ȵɇɀȸȵɹɶʖʐʍɻɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎɲʋʊʏɲɌʘʏʉɴʉʄʏɲʁʃɳɇʏɸɶʙʆʃɲɿʏɿʎɀʉͲ
ʆɳɷɸʎȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰʅɸɇɅȸȵʃɲɿɇȵɇɈ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆȾɇȸȵ.ɇʏɿʎɅʌʉʍʔʉʌɹʎ
ɲʐʏɹʎɷɸʆʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿʏɿʅɼɸʆɹʌɶɸɿɲʎ.

Ȳ)

ɇʐɶʃɸʆʏʌʙʆɸɿʏɿʎ ȴɻʄʙʍɸɿʎɅʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎȾɀɇȸȺɉȰ ʃɲɿɸʆɷɸʖʊʅɸʆɸʎʏʌʉʋʉͲ
ʋʉɿɼʍɸɿʎɲʐʏʙʆʃɲɿʋʌʉɴɲʀʆɸɿʍʏʉʆɹʄɸɶʖʊʏʉʐʎʃɲɿʏɻʆɲʋʉɷʉʖɼʏʉʐʎɸʔʊʍʉʆ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿʉɿɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾʙɷɿʃɲʃɲɿʏʉʐȾȴȵɇɀȸȵ.

ȳ)

ɉʋʉɴɳʄʄɸɿ ʍʏʉ ɇʑʍʏɻʅɲ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ȵͲ
ʆɹʌɶɸɿɲʎ,ɶɿɲʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʏʘʆʃɲʏʊʖʘʆɀʉʆɳɷʘʆȾɀɇȸȺɉȰ,ɅʌʉʍʔʉʌɹʎȶɶʖʐͲ
ʍɻʎʋʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆʍʏɿʎɲʋʉɷɸʃʏɹʎȴɻʄʙʍɸɿʎɅʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎȾɀɇȸȺɉȰ,ʍʑʅͲ
ʔʘʆɲʅɸʏʉʆȾɇȸȵ.ɇʏɿʎɅʌʉʍʔʉʌɹʎɲʐʏɹʎɷɸʆʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿʏɿʅɼɸʆɹʌɶɸɿɲʎ.

ȱʌɽʌʉ15
1.

ȴɻʄʙʍɸɿʎɅʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎȾɀɇȸȺɉȰ

ɃɿʃɳʏʉʖʉɿɳɷɸɿɲʎʋɲʌɲɶʘɶɼʎȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆɀʉʆɳɷʘʆɇȸȺɉȰʐʋʉɴɳʄʄʉʐʆʍʏʉʆȴɿɲͲ
ʖɸɿʌɿʍʏɼ ȰɅȵ & ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎ, ȴɻʄʙʍɸɿʎ Ʌʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ ȾɀɇȸȺɉȰ. Ƀɿ
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ʐʋʉɴɲʄʄʊʅɸʆɸʎȴɻʄʙʍɸɿʎɸʀʆɲɿʋʌʉʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆʉʐʏʑʋʉʐʃɲɿʅʉʌʔɼʎ,ʙʍʏɸʆɲɸʀʆɲɿɲͲ
ʋʉɷɸʃʏɹʎɲʋʊʏʉɇʑʍʏɻʅɲȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎɅʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎ.
2.

ȴɻʄʙʍɸɿʎɅʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎȾɀɇȸȺɉȰʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿʍʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ
Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎɹʘʎʃɲɿɷʙɷɸʃɲ(12)ʙʌɸʎʋʌɿʆʏɻȿɼʇɻʏɻʎɅʌʉɽɸʍʅʀɲʎɉʋʉɴʉʄɼʎʏɻʎȸʅɹͲ
ʌɲʎȾɲʏɲʆʉʅɼʎʍʏɻʆʉʋʉʀɲɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ.ɇɸɲʐʏɹʎʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ,ɶɿɲʃɳɽɸȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻ
ɀʉʆɳɷɲɇȸȺɉȰʃɲɿɶɿɲʃɳɽɸɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎʏɻʎȸʅɹʌɲʎȾɲʏɲʆʉʅɼʎɲʆɲʔʉʌɳʎʏɻʎ
ȴɼʄʘʍɻʎ,ɻʋʉʍʊʏɻʏɲɸʆɹʌɶɸɿɲʎʋʉʐɸʆʏɳʍʍɸʏɲɿʍʏʉʆȸȵɅʃɲʏɳʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲ.ȸʋʉʍʊͲ
ʏɻʏɲɲʐʏɼɷɸʆʅʋʉʌɸʀʆɲɸʀʆɲɿʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻʏɻʎɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɅʉʍʊʏɻʏɲʎɅʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ
ȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻʎɀʉʆɳɷɲʎɇȸȺɉȰ, Ep,ʊʋʘʎɲʐʏɼʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏɻʆȰʋʊʔɲʍɻȶɶʃʌɿʍɻʎȵɿɷɿͲ
ʃʙʆȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆɄʌʘʆʏɻʎɆȰȵ,ɲʋʉʅɸɿʘʅɹʆɻʎʃɲʏɳʏɻʆʋʉʍʊʏɻʏɲɸʆɹʌɶɸɿɲʎʏʘʆɴʉɻͲ
ɽɻʏɿʃʙʆʔʉʌʏʀʘʆʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎ.ȸȴɼʄʘʍɻɅʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎȾɀɇȸȺɉȰʋʌɹʋɸɿʆɲʍʐʆʉͲ
ɷɸʑɸʏɲɿ,ɶɿɲʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋɲʌɹʃʃʄɿʍɻʎɲʋʊʏɻʆɲʆʘʏɹʌʘʋʉʍʊʏɻʏɲ,ɲʋʊʍʖɸʏɿʃɼʏɸʃͲ
ʅɻʌʀʘʍɻɻʉʋʉʀɲɴɲʍʀɺɸʏɲɿɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳʍɸʅɸɿʘʅɹʆɻɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎʃɲɿ
ɲʋʊʐʋʉɴʉʄɼʍʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʏʉʐȵɇɀȸȵɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎȴɼʄʘʍɻʎɃʄɿʃɼʎɼɀɸʌɿʃɼʎɀɻ
ȴɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎ.

3.

ȳɿɲʏɿʎȴɻʄʙʍɸɿʎɅʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎȾɀɇȸȺɉȰɷʑʆɲʏɲɿʆɲʐʋʉɴʄɻɽʉʑʆʍʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ
ȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɲɿʏɼʍɸɿʎʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʎɹʘʎʃɲɿɷʑʉ(2)ʙʌɸʎʃɲɿʏʌɿɳʆʏɲ
(30)ʄɸʋʏɳʋʌɿʆʏɻʄɼʇɻʏɻʎɅʌʉɽɸʍʅʀɲʎɉʋʉɴʉʄɼʎ.Ƀɿɲɿʏɼʍɸɿʎʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʎʋʌɹʋɸɿʆɲ
ʍʐʆʉɷɸʑʉʆʏɲɿɲʋʊʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻʏɻʎɲʆɲɶʃɲɿʊʏɻʏɲʎʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʎɻʉʋʉʀɲʆɲɴɲʍʀɺɸʏɲɿ
ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳʍɸʅɸɿʘʅɹʆɻɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʏɻʎɸʃɳʍʏʉʏɸɀʉʆɳɷɲʎʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏɻʆɿʍʖʑͲ
ʉʐʍɲʃɲʏɳʏɻʆʐʋʉɴʉʄɼʏɻʎȴɼʄʘʍɻʎɅʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎȾɀɇȸȺɉȰʃɲɿɲʋʊʐʋʉɴʉʄɼʋʌʉʎ
ʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʏʉʐȵɇɀȸȵɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎȴɼʄʘʍɻʎɃʄɿʃɼʎɼɀɸʌɿʃɼʎɀɻȴɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎ
ʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎ.ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɲʋʉʔɲʀʆɸʏɲɿɸʋʀʏɻʎɲʀʏɻͲ
ʍɻʎʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʎȴɼʄʘʍɻʎɅʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎȾɀɇȸȺɉȰɹʘʎʃɲɿʅʀɲ(1)ʙʌɲʃɲɿʍɲʌɳʆʏɲ
ʋɹʆʏɸ(45)ʄɸʋʏɳʋʌɿʆʏɻʄɼʇɻʏɻʎɅʌʉɽɸʍʅʀɲʎɉʋʉɴʉʄɼʎ.ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʉȴɿɲʖɸɿʌɿͲ
ʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɷɿɲʋɿʍʏʙʍɸɿʍʐʍʏɻʅɲʏɿʃɼʐʋʉɴʉʄɼɲɿʏɻʅɳʏʘʆʏʌʉͲ
ʋʉʋʉʀɻʍɻʎȴɻʄʙʍɸʘʆɅʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎȾɀɇȸȺɉȰ,ɸʆɻʅɸʌʙʆɸɿʍʖɸʏɿʃɳʏɻɆȰȵ.
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ȾȵɌȰȿȰȻɃ5ͲɉɅɃȿɃȳȻɇɀɃɇȵɁȵɆȳȵȻȰȾɃɉɀȻȳɀȰɈɃɇ

ȱʌɽʌʉ16

Ƀʌɿʍʅʉʀȵʆɸʌɶɸɿɲʃʉʑɀʀɶʅɲʏʉʎ

1.

ȵʆɸʌɶɸɿɲʃɼʋɻɶɼɸʀʆɲɿɻʋʌʘʏʉɶɸʆɼʎʅʉʌʔɼɸʆɹʌɶɸɿɲʎʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿɲʋʊʅʀɲɸͲ
ɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻɶɿɲʏɻʆʋɲʌɲɶʘɶɼɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎ.

2.

ɉʋʉʄɸɿʋʊʅɸʆʉȵʆɸʌɶɸɿɲʃʊɀʀɶʅɲɸʀʆɲɿʉʃɲʏɲʅɸʌɿʍʅʊʎʏɻʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸͲ
ʆɹʌɶɸɿɲʎʍʏɻʖʙʌɲ,ʍʏɿʎɸʆɸʌɶɸɿɲʃɹʎʋɻɶɹʎʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆɶɿɲʏɻʆʋɲʌɲɶʘɶɼʏɻʎ
ʃɲʏɳʏʉʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʊɹʏʉʎ.

3.

ȵʆɸʌɶɸɿɲʃʊɀʀɶʅɲɅʌʉʅɻɽɸʐʏɼɸʀʆɲɿʉʃɲʏɲʅɸʌɿʍʅʊʎʏɻʎʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎʏʘʆʋɸʄɲʏʙʆʏʉʐ
ɸʃɳʍʏʉʏɸɅʌʉʅɻɽɸʐʏɼʍʏɿʎɸʆɸʌɶɸɿɲʃɹʎʋɻɶɹʎʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆɶɿɲʏɻʆʋɲʌɲɶʘɶɼ
ʏɻʎʃɲʏɳʏʉʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʊɹʏʉʎ,ʊʋʘʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɴɳʍɸɿʏʉʐɉʋʉʄɸɿʋʊͲ
ʅɸʆʉʐȵʆɸʌɶɸɿɲʃʉʑɀʀɶʅɲʏʉʎʃɲɿʏʘʆȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʋʉʐɲʆɲʃʄɼɽɻʃɲʆɶɿɲʄʉͲ
ɶɲʌɿɲʍʅʊʏʉʐʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐɅʌʉʅɻɽɸʐʏɼ.

ȱʌɽʌʉ17

ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎɉʋʉʄɸɿʋʊʅɸʆʉʐȵʆɸʌɶɸɿɲʃʉʑɀʀɶʅɲʏʉʎ

1.

ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸɿɸʏɻʍʀʘʎʏʉɉʋʉʄɸɿʋʊʅɸʆʉȵͲ
ʆɸʌɶɸɿɲʃʊ ɀʀɶʅɲ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎ ɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎ ʋʉʐ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆ ʍɸ
ɲʐʏʊʃɲɿʏʉʃʉɿʆʉʋʉɿɸʀʍʏʉʐʎɅʌʉʅɻɽɸʐʏɹʎʅɹʖʌɿʏɿʎ10Ȼʉʐʆʀʉʐʃɳɽɸɹʏʉʐʎ.

2.

ɃʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎʏʉʐɉʋʉʄɸɿʋʊʅɸʆʉʐȵʆɸʌɶɸɿɲʃʉʑɀʀɶʅɲʏʉʎɶʀʆɸʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲͲ
ʌɲʃɳʏʘɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ:
Ȱ) ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸɿɸʏɻʍʀʘʎʅɹʖʌɿʏɿʎ30ȰͲ
ʋʌɿʄʀʉʐɶɿɲʏʉʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʊɹʏʉʎʏʉɅʌʉʃɲʏɲʌʃʏɿʃʊɉʋʉʄɸɿʋʊʅɸʆʉ
ȵʆɸʌɶɸɿɲʃʊɀʀɶʅɲʏɻʎʖʙʌɲʎʘʎɸʇɼʎ:
i.

Ȱɽʌʉʀɺɸɿ ʏɻʆ ʃɲɽɲʌɼ ʋɲʌɲɶʘɶɼ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ʋʉʐ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼͲ
ɽɻʃɸʃɲʏɳʏʉʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʊɹʏʉʎʍʏɻʖʙʌɲɲʆɳʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑͲ
ʅɸʆɻʋɻɶɼ(ʄɿɶʆɿʏɿʃɼ,ʋɸʏʌɸʄɲʁʃɼ,ʔʐʍɿʃʊɲɹʌɿʉ,ɲɿʉʄɿʃɼ,ʐɷʌʉɻʄɸʃʏʌɿʃɼ,ɻͲ
ʄɿɲʃɼ,ɴɿʉʅɳɺɲ,ʃʏʄ),ɸʇɲɿʌʙʆʏɲʎʏɻʆɸʆɹʌɶɸɿɲʋʉʐʏʐʖʊʆʋɲʌɼʖɽɻɲʋʊɲʋʉͲ
ɽɼʃɸʐʍɻɸʆɹʌɶɸɿɲʎ(ʋ.ʖ.ʍɸɲʆʏʄɻʍɿʉʏɲʅɿɸʐʏɿʃʉʑʎʍʏɲɽʅʉʑʎ).

ii.

ɅʌʉʍɽɹʏɸɿʏɻʆɸʆɹʌɶɸɿɲʋʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍɸȵɶɶʐɼʍɸɿʎɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʋʉʐɸɿʍɼͲ
ʖɽɻʍɲʆʍʏɻʖʙʌɲ,ɷɻʄɲɷɼɸʆɸɶʌɳʔɻʍɲʆʍʏɲʅɻʏʌʙɲȵɅʏʘʆɌʉʌɹʘʆȶʃɷʉͲ
ʍɻʎʋʉʐʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆʍʏɻʖʙʌɲɲʋʊɌʉʌɸʀʎȶʃɷʉʍɻʎɳʄʄɻʎʖʙʌɲʎɲʋʊʏɻʆ
1ɻȰʋʌɿʄʀʉʐʏʉʐʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐɹʏʉʐʎʅɹʖʌɿʏɻʆ31ɻɀɲʌʏʀʉʐʏʉʐʏʌɹʖʉʆʏʉʎ
ɹʏʉʐʎ.
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iii.

ȰʔɲɿʌɸʀʏɻʆɸʆɹʌɶɸɿɲʋʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍɸȵɶɶʐɼʍɸɿʎɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʋʉʐɸʇɼʖɽɻͲ
ʍɲʆɲʋʊʏɻʖʙʌɲ,ɷɻʄɲɷɼɷɿɲɶʌɳʔɻʃɲʆɲʋʊʏɲʅɻʏʌʙɲȵɅʏʘʆɌʉʌɹʘʆȶʃͲ
ɷʉʍɻʎʋʉʐʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆʍʏɻʖʙʌɲʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲʅɸʏɲɴɿɴɲʍʏʉʑʆʍɸɌʉʌɸʀʎ
ȶʃɷʉʍɻʎɳʄʄɻʎʖʙʌɲʎɲʋʊʏɻʆ1ɻȰʋʌɿʄʀʉʐʏʉʐʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐɹʏʉʐʎʅɹʖʌɿ
ʏɻʆ31ɻɀɲʌʏʀʉʐʏʉʐʏʌɹʖʉʆʏʉʎɹʏʉʐʎ.

iv.

Ȱʔɲɿʌɸʀ ʏɻʆ ɸʆɹʌɶɸɿɲ ʋʉʐ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ ʍɸ ȵɶɶʐɼʍɸɿʎ Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎ ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ
ɲʆɲʃʄɼɽɻʃɲʆʅɸʍʃʉʋʊʏɻʆɸʃʋʄɼʌʘʍɻʏʉʐʍʃʉʋʉʑʏʉʐʎɲʋʊʏɻʆ1ɻȰʋʌɿͲ
ʄʀʉʐʏʉʐʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐɹʏʉʐʎʅɹʖʌɿʏɻʆ31ɻɀɲʌʏʀʉʐʏʉʐʏʌɹʖʉʆʏʉʎɹʏʉʐʎ
ʃɲɿɼʏɲʆɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆɸʎʍʏɲɀɻʏʌʙɲȵɅʏʘʆɌʉʌɹʘʆȶʃɷʉʍɻʎʋʉʐʄɸɿʏʉʐʌͲ
ɶʉʑʆʍʏɻʖʙʌɲ.

Ȳ) ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸɿɸʏɻʍʀʘʎʅɹʖʌɿʏɻʆ30ɻ
ȰʋʌɿʄʀʉʐʏɻʆʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎʋʉʐʃɲʏɲɶʌɳʔɻʃɸʃɲʏɳʏʉʋʌʉɻͲ
ɶʉʑʅɸʆʉɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʊɹʏʉʎʍʏɻʖʙʌɲ,ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʏʐʖʊʆɲʋʙʄɸɿɸʎɷɿͲ
ʃʏʑʘʆ,ʃɲɽʙʎʃɲɿʏɿʎɸɿʍɲɶʘɶɹʎʃɲɿɸʇɲɶʘɶɹʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎɲʋʊʃɲɿʋʌʉʎ
ʖʙʌɸʎʋʉʐɷɸʆɲʆɼʃʉʐʆʍʏɻʆȵʐʌʘʋɲʁʃɼȶʆʘʍɻ.
ȳ)

ɇʏɻʍʐʆɹʖɸɿɲ,ʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɶʆʘʍʏʉʋʉɿɸʀʏɲʋɲʌɲͲ
ʋɳʆʘʍʏʉɿʖɸʀɲʍʏʉʆʉʌɶɲʆɿʍʅʊʋʉʐʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏʉʐȵʐʌʘʋɲʁͲ
ʃʉʑȵʆɸʌɶɸɿɲʃʉʑɀʀɶʅɲʏʉʎʃɲɿʍʐʆɸʌɶɳɺɸʏɲɿʅɲɺʀʏʉʐʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲʐʋʉʄʉɶɿʍʏɸʀ
ʏʉɉʋʉʄɸɿʋʊʅɸʆʉȵʆɸʌɶɸɿɲʃʊɀʀɶʅɲʏɻʎʖʙʌɲʎ.

ȱʌɽʌʉ18

ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎȵʆɸʌɶɸɿɲʃʉʑɀʀɶʅɲʏʉʎɅʌʉʅɻɽɸʐʏɼ

1.

ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸɿɸʏɻʍʀʘʎʏʉȵʆɸʌɶɸɿɲʃʊɀʀɶʅɲ
ɹʃɲʍʏʉʐɅʌʉʅɻɽɸʐʏɼʃɲɿʏɿʎʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎʋʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆʍɸɲʐʏʊʃɲɿ
ʏʉʃʉɿʆʉʋʉɿɸʀʍʏʉʆɅʌʉʅɻɽɸʐʏɼʅɹʖʌɿʏɻʆ10ɻȻʉʐʆʀʉʐʃɳɽɸɹʏʉʐʎ.

2.

ȳɿɲʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏʉʐȵʆɸʌɶɸɿɲʃʉʑɀʀɶʅɲʏʉʎɹʃɲʍʏʉʐɅʌʉʅɻɽɸʐʏɼʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ
&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʄɲʅɴɳʆɸɿʐʋʊʗɻʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲ:
Ȱ) ɈɿʎȵɶɶʐɼʍɸɿʎɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎɲʋʊȰɅȵ,ʉɿʉʋʉʀɸʎɲʆɲʃʄɼɽɻʃɲʆ
ɲʋʊ ʏʉʆ Ʌʌʉʅɻɽɸʐʏɼ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʋɸʌʀʉɷʉ ɲʋʊ ʏɻʆ 1ɻ Ȱʋʌɿʄʀʉʐ ʏʉʐ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐ
ɹʏʉʐʎɹʘʎʃɲɿʏɻʆ31ɻɀɲʌʏʀʉʐʏʉʐʏʌɹʖʉʆʏʉʎɹʏʉʐʎʅɸʍʃʉʋʊʏɻʆɲʋʊɷɸɿʇɻʋʌʉʎ
ʏʉʆʏɸʄɿʃʊʃɲʏɲʆɲʄʘʏɼʏʉʐʋʉʍʉʍʏʉʑɼʏɻʎʋʉʍʊʏɻʏɲʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎʋʉʐ
ʋɲʌɳɶɸʏɲɿɲʋʊȰɅȵ.
Ȳ) ɈɿʎȵɶɶʐɼʍɸɿʎɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎɇʐʅʋɲʌɲɶʘɶɼʎȸʄɸʃʏʌɿʍʅʉʑʃɲɿ
ȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎɉʗɻʄɼʎȰʋʊɷʉʍɻʎ(ɇȸȺɉȰ),ʉɿʉʋʉʀɸʎɲʆɲʃʄɼɽɻʃɲʆɲʋʊʏʉʆɅʌʉʅɻͲ
ɽɸʐʏɼʃɲʏɳʏɻʆʋɸʌʀʉɷʉɲʋʊʏɻʆ1ɻȰʋʌɿʄʀʉʐʏʉʐʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐɹʏʉʐʎɹʘʎʃɲɿʏɻʆ
31ɻɀɲʌʏʀʉʐʏʉʐʏʌɹʖʉʆʏʉʎɹʏʉʐʎʅɸʍʃʉʋʊʏɻʆɲʋʊɷɸɿʇɻʋʌʉʎʏʉʆʏɸʄɿʃʊʃɲʏɲʆɲͲ
ʄʘʏɼʏʉʐʋʉʍʉʍʏʉʑɼʏɻʎʋʉʍʊʏɻʏɲʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎʋʉʐʋɲʌɳɶɸʏɲɿɲʋʊɇȸͲ
ȺɉȰ.
ȳ)

ȳɿɲʏʉʏʅɼʅɲʏɻʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎʋʉʐʋʌʉʅɼɽɸʐʍɸ,ʏʉʉʋʉʀʉɷɸʆʃɲʄʑʋʏɸʏɲɿʅɸʏɿʎɲʆʘͲ
ʏɹʌʘȵɶɶʐɼʍɸɿʎɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ,ʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɸʔɲʌͲ
ʅʊɺɸɿʏɻʆɲʆɲʄʉɶʀɲɸʆɸʌɶɸɿɲʃʙʆʋɻɶʙʆʋʉʐʋʌʉʃʑʋʏɸɿɲʋʊʏʉɉʋʉʄɸɿʋʊʅɸʆʉȵʆɸʌͲ
ɶɸɿɲʃʊɀʀɶʅɲʏɻʎʖʙʌɲʎ,ʏʉʉʋʉʀʉʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɸʏɻʍʀʘʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉȱʌɽʌʉ17.
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3.

ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɸʀʆɲɿɲʌʅʊɷɿʉʎɶɿɲʏʉʆɹʄɸɶʖʉʏɻʎʖʌɼʍɻʎ
ʏʘʆȵɅɶɿɲʏʉʆʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊɲʋʊʏʉʐʎɅʌʉʅɻɽɸʐʏɹʎʍʏʉʐʎȾɲʏɲʆɲʄʘʏɹʎʏɻʎʋʌʉɹʄɸʐͲ
ʍɻʎʏɻʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎ.

ȱʌɽʌʉ19
1.

Τεύχος Β’ 2307/18.06.2018

ɇʐʄʄʉɶɼɇʏʉɿʖɸʀʘʆɶɿɲʏʉʆɉʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏʉʐɉʋʉʄɸɿʋʊͲ
ʅɸʆʉʐȵʆɸʌɶɸɿɲʃʉʑɀʀɶʅɲʏʉʎ

ɅʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʆɲɸʃʋʄɻʌʙʍɸɿʏɿʎʐʋʉʖʌɸͲ
ʙʍɸɿʎʋʉʐɲʋʉʌʌɹʉʐʆɲʋʊʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾɸʔɲʄɲʀʉʐ:
Ȱ) Ƀɿɲʌʅʊɷɿʉɿȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɹʎ,ʏʉʐȵɇɀȸȵ,ʏʉʐȵȴȴȸȵ,ʏʉʐȴɿʃʏʑʉʐȴɿɸɽʆʉʑʎȰɸʌʉʄɿͲ
ʅɹʆɲȰɽɻʆʙʆʃɲɿʏʘʆɀɻȴɿɲʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʘʆɁɻʍɿʙʆʉʔɸʀʄʉʐʆʆɲɲʋʉʍʏɹʄʄʉʐʆɸͲ
ʏɻʍʀʘʎʃɲɿɹʘʎʏɻʆ30ɻɀɲʌʏʀʉʐʍʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ
ʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʍʏɻʆʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʃɲɿʋɲʌɲɶʘɶɼɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎ
ʏʉʐʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐɹʏʉʐʎ.
Ȳ) ɃɿɌʉʌɸʀʎȶʃɷʉʍɻʎȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʉʔɸʀʄʉʐʆʆɲɲʋʉʍʏɹʄʄʉʐʆɸʏɻʍʀʘʎʃɲɿ
ɹʘʎʏɻʆ15ɻȰʋʌɿʄʀʉʐʃɳɽɸɹʏʉʐʎʍʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ,
ʍʏʉɿʖɸʀɲʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɿʎȵɶɶʐɼʍɸɿʎɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʋʉʐɲʆɲʃʄɼɽɻʃɲʆʋʌʉʎɸʃʋʄɼʌʘʍɻ
ʏʉʐʍʃʉʋʉʑʏʉʐʎ,ɸɿʍɼʖɽɻʍɲʆʃɲɿɸʇɼʖɽɻʍɲʆɲʋʊʏɻʖʙʌɲʏɻʆʋɸʌʀʉɷʉɲʋʊʏɻʆ1ɻ
Ȱʋʌɿʄʀʉʐʏʉʐʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐɹʏʉʐʎɹʘʎʃɲɿʏɻʆ31ɻɀɲʌʏʀʉʐʏʉʐʏʌɹʖʉʆʏʉʎɹʏʉʐʎ,
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲɀɻʏʌʙɲʋʉʐʏɻʌʉʑʆ.
ȳ)

2.

ȿɲʅɴɳʆɸɿʐʋʊʗɻʍʏʉɿʖɸʀɲʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɿʎɸʃʋʉʅʋɹʎCO2ʋʉʐɸʀʆɲɿɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲʏɻʎ
ʋɲʌɲɶʘɶɼʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎʍʏɻʖʙʌɲ,ʏɲʉʋʉʀɲɷɻʅʉʍɿɸʑʉʆʏɲɿʅɸʅɹʌɿʅʆɲ
ʏʉʐɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎʃɲɿȵʆɹʌɶɸɿɲʎɹʘʎʏɻʆ30ɻȰʋʌɿʄʀʉʐʃɳɽɸɹʏʉʐʎ.

Ƀɿ ʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ Ⱦɸʔɲʄɲʀʉʐ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ Ȱʋʊʔɲʍɻ ʏɻʎ ɆȰȵ
ʃɲʏʊʋɿʆɸɿʍɼɶɻʍɻʎʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ.
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ȾȵɌȰȿȰȻɃ6ͲɀȸɈɆɏȰɌɃɆȵɏɁȵȿȵȳɍɃɉ

ȱʌɽʌʉ20

ɀɻʏʌʙʉɌʉʌɹʘʆɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ,ȵʋɲʄɼɽɸʐʍɻʎʃɲɿȵͲ
ʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎʏʉʐȴȰɅȵȵɅ

1.

ɇʏɲʋʄɲʀʍɿɲɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏʘʆɉȰ23278/2012ʃɲɿɉȰ749/2012,ʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶͲ
ɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʏɻʌɸʀɀɻʏʌʙʉɌʉʌɹʘʆɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ,ȵʋɲʄɼɽɸʐʍɻʎʃɲɿȵʋɿɽɸʙͲ
ʌɻʍɻʎ.ɃɿɌʉʌɸʀʎɲʐʏʉʀɸʀʆɲɿɁʉʅɿʃɳɅʌʊʍʘʋɲȴɻʅʉʍʀʉʐɼȻɷɿʘʏɿʃʉʑȴɿʃɲʀʉʐʏɲʉʋʉʀɲ
ʅʋʉʌʉʑʆʆɲɷɿɲʍʔɲʄʀʍʉʐʆʅɸɲʅɸʌʉʄɻʗʀɲ,ɸɶʃʐʌʊʏɻʏɲʃɲɿɲʇɿʉʋɿʍʏʀɲʏɻʆʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ,
ʏʉʆɹʄɸɶʖʉʃɲɿʏɻʆɸʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻʏʘʆʅɸʏʌʉʑʅɸʆʘʆʃɲɿʐʋʉʄʉɶɿɺʊʅɸʆʘʆʅɸɶɸɽʙʆʍʖɸʏɿʃɳ
ʅɸʏʉʆʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʏɻʎʋʉʍʊʏɻʏɲʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎɲʋʊɇʐʅʋɲʌɲɶʘɶɼȸʄɸʃʏʌɿͲ
ʍʅʉʑʃɲɿȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎɉʗɻʄɼʎȰʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲʎ(ɇȸȺɉȰ)ʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿɶɿɲʏɻʆ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʏʘʆʅʉʆɳɷʘʆɇȸȺɉȰʏʉʐɀɻʏʌʙʉʐȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰʃɲɿʏɻɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʏʘʆȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆɀʉʆɳɷʘʆɇȸȺɉȰ.

2.

ȳɿɲʏɻʆɸɶɶʌɲʔɼʍʏʉɀɻʏʌʙʉ,ʉɿɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉɿɌʉʌɸʀʎʋʌɹʋɸɿʆɲɿʃɲʆʉʋʉɿʉʑʆʏɲʃʌɿͲ
ʏɼʌɿɲɸɶɶʌɲʔɼʎʋʉʐʋʌʉɷɿɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿʍʏʉȱʌɽʌʉ4ʏɻʎɉȰ23278/2012.

3.

ɃʐʋʉʗɼʔɿʉʎɌʉʌɹɲʎ,ɁɅȴȴɼɁɅȻȴ,ʋʌɹʋɸɿʆɲʍʐʅʋɸʌɿʄɳɴɸɿʍʏɻʆɲʀʏɻʍɼʏʉʐʏɲɲʃʊͲ
ʄʉʐɽɲ:
Ȱ) ɅʄɼʌɻʔɳʃɸʄʉʆʉʅɿʅʉʋʉʀɻʍɻʎʏʉʐɌʉʌɹɲʃɲɿʏʉʐɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐʏʉʐ.
Ȳ) Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼʏɻʎʉʌɶɲʆʘʏɿʃɼʎʏʉʐɷʉʅɼʎ,ʃɲɽʙʎʃɲɿʏɻʆʃɲʏɲʆʉʅɼʏʉʐɲʆɽʌʘʋʀʆʉʐ
ɷʐʆɲʅɿʃʉʑʃɲɿʏɻʎʐʄɿʃʉʏɸʖʆɿʃɼʎʐʋʉɷʉʅɼʎ,ʋʉʐɽɲɷɿɲɽɹʍɸɿɶɿɲʏɻʆɷɿɸʃʋɸʌɲʀʘʍɻ
ʏʘʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʋʉʐɲʋʉʌʌɹʉʐʆɲʋʊʏɿʎɸʋɿʅɹʌʉʐʎɸʌɶɲʍʀɸʎʏʉʐɲʆɲʄɲʅɴɳʆɸɿ
ʍʏɲʋʄɲʀʍɿɲʏʉʐɈɸʑʖʉʐʎɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ,ȵʄɹɶʖʉʐʃɲɿȵʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻʎʏʉʐɈɸʖʆɿʃʉʑ
Ʌʌʉʍɲʌʏɼʅɲʏʉʎ.
ȳ)

4.

ȴɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳʋʉʐʋɿʍʏʉʋʉɿʉʑʆʏɻʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɿʃɼȵʋɳʌʃɸɿɲʍʏɻɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼʋɲʌɲͲ
ʃʉʄʉʑɽɻʍɻɹʌɶʘʆ.

ɃʐʋʉʗɼʔɿʉʎɌʉʌɹɲʎ,ɁɅȴȴɼɁɅȻȴʋʌɹʋɸɿʆɲɲʋʉɷɸʀʇɸɿʏɻʆɸʅʋɸɿʌʀɲʏʉʐɲʆɽʌʙʋɿʆʉʐ
ɷʐʆɲʅɿʃʉʑʏʉʐʍʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲ:
Ȱ) ɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑɀʉʆɳɷʘʆʍʐʅʋɲʌɲɶʘɶɼʎ.
Ȳ) ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɀʉʆɳɷʘʆʍʐʅʋɲʌɲɶʘɶɼʎ.
ȳ)

ɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑ/ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎʅɸʏʌɻʏɿʃʙʆɷɿɲʏɳʇɸʘʆʍɸɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɹʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ:
i.

ɀɸʏʌɼʍɸɿʎʃɲʐʍʀʅʉʐ.

ii.

ɀɸʏʌɼʍɸɿʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎ.
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iii.

ɀɸʏʌɼʍɸɿʎɽɸʌʅɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎ.

iv.

Ȱʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎʅɸʏʌɼʍɸʘʆ.

ȴ) Ʌɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎʅɸʏʌɻʏɿʃʙʆɷɿɲʏɳʇɸʘʆʍɸɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɹʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ:

5.



i.

ɀɸʏʌɻʏɿʃɹʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʃɲʐʍʀʅʘʆ.

ii.

ɀɸʏʌɻʏɿʃɹʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎ.

iii.

ɀɸʏʌɻʏɿʃɹʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎɽɸʌʅɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎ.

iv.

Ȱʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎʅɸʏʌɼʍɸʘʆ.

ɃʏʑʋʉʎʏɻʎɲʀʏɻʍɻʎʋʉʐʐʋʉɴɳʄʄɸɿʉʐʋʉʗɼʔɿʉʎɌʉʌɹɲʎʍʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶͲ
ɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʃɲɿʏɲɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳʋʉʐɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿʍʏʉɅɲͲ
ʌɳʌʏɻʅɲȻ.


Τεύχος Β’ 2307/18.06.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

25251

ȾȵɌȰȿȰȻɃ7ͲȿɃȳȻɇɈȻȾɃȻȿɃȳȰɆȻȰɇɀɃȻɈɃɉȴȻȰɍȵȻɆȻɇɈȸȰɅȵ
&ȵȳȳɉȸɇȵɏɁɅɆɃȵȿȵɉɇȸɇ

ȱʌɽʌʉ21

ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʀʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉͲ
ɹʄɸʐʍɻʎ

ɀɸʏʉʄʉɶɿʍʏɿʃʊʏʉʐʍʑʍʏɻʅɲʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʏɻʌɸʀʏʉʐʎɸʇɼʎ
ɷɿɲʃʌɿʏʉʑʎʄʉɶɿʍʏɿʃʉʑʎʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎ:
ȿͲȰ

ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆʃɲɿȵʋɸʆɷʐʏɿʃʙʆȴɲʋɲʆʙʆʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼͲ
ʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ.

ȿͲȳ

ȵɿɷɿʃʊʎȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰȴɿɲʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉʐɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎʃɲɿȴɿʃʏʑʉʐ(«ȵͲ
ȿȰɅȵͲȴɇȴ»)ʃɲʏɳʏʉȱʌɽʌʉ143ʏʉʐɁ.4001/2011.ȴɿɲʖʘʌʀɺɸʏɲɿʄʉɶɿʍʏɿʃɳʍʏʉʐʎɸʇɼʎ
ɷʑʉʐʋʉʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎ:
ȿͲȳ1:

ɉʋʉʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎȰɶʉʌɳʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎ.

ȿͲȳ2:

ɉʋʉʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎȵʆɿʍʖʑʍɸʘʆ.

ȿͲȴ

ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎȿʉɿʋʙʆȴʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ.

ȿͲȵ

ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎɅʌʉʍɲʐʇɼʍɸʘʆɶɿɲʏɿʎʖʌɸʙʍɸɿʎʏʘʆȵʃʋʌʉʍʙʋʘʆɌʉʌʏʀʉʐʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ʏɿʎ ʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎ ʏʉʐ ʍʏʉɿʖɸʀʉʐ (ɴɴ) ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ 3(ɲ) ʏʉʐ ȱʌɽʌʉʐ 143 ʏʉʐ
Ɂ.4001/2011 (ɸʔɸʇɼʎ «Ʌʌʉʍɲʐʇɼʍɸɿʎ ɍʌɹʘʍɻʎ ȵʃʋʌʉʍʙʋʘʆ Ɍʉʌʏʀʉʐ ȵɿɷɿʃʉʑ ȿʉɶɲͲ
ʌɿɲʍʅʉʑȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰ»ɼ«ɅɍȵɌȵȿ»).

ȱʌɽʌʉ22

ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆʃɲɿȵʋɸʆɷʐʏɿʃʙʆȴɲʋɲͲ
ʆʙʆ

ɇɸʍʖɹʍɻʅɸʏɻʆʏɼʌɻʍɻʏʉʐȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑȿͲȰɿʍʖʑʉʐʆʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲ:
Ȱ)

Ƀɿȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃɹʎʃɲɿȵʋɸʆɷʐʏɿʃɹʎȴɲʋɳʆɸʎ OCy ʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉͲ
ɹʄɸʐʍɻʎ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʊ ɹʏʉʎ ʏʌɸɿʎ (3) ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʅɼʆɸʎ
ʋʌɿʆʏɻʆɹʆɲʌʇɻʃɳɽɸɹʏʉʐʎ.ɇʏʉʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊɲʐʏʊʃɲʏɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿɲʆɲʄʐʏɿʃɳʉɿ
ɸʑʄʉɶɸʎɷɲʋɳʆɸʎʋʉʐɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿʆɲɸʋɿɴɲʌʑʆʉʐʆʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ
Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎʃɲʏɳʏʉɸʋʊʅɸʆʉɹʏʉʎɶɿɲʏɻʆɸʃʋʄɼʌʘʍɻʏʘʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʙʆʏʉʐ,ʍʐʅʋɸͲ
ʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐʃɲɿɸʆʊʎɸʐʄʊɶʉʐʃɹʌɷʉʐʎ.ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹͲ
ʄɸʐʍɻʎʐʋʉɴɳʄʄɸɿʋʌʉʎɹɶʃʌɿʍɻʍʏʉɲʌʅʊɷɿʉʐʋʉʐʌɶɸʀʉʏʉʆʘʎɳʆʘʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊ
ʏʉʆʉʋʉʀʉʃɲɿʃʉɿʆʉʋʉɿɸʀ ʍʏɻɆȰȵ.ȸɆȰȵɷʑʆɲʏɲɿʆɲɸʃɷʙʍɸɿȳʆʙʅɻɸʋʀʏɻʎ ʘʎɳʆʘ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

25252

Τεύχος Β’ 2307/18.06.2018

ɸɿʍɼɶɻʍɻʎ ʍʏʉ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ. Ƀ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ȰɅȵ & ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎ ʉʔɸʀʄɸɿ ʆɲ
ʏɻʌɸʀʏɲɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲɲʌʖɸʀɲʙʍʏɸʆɲʏɸʃʅɻʌɿʙʆʉʆʏɲɿʉɿɷɲʋɳʆɸʎɲʐʏɹʎ.
Ȳ)

Ɉʉɲʌɶʊʏɸʌʉʏʌɸɿʎ(3)ʅɼʆɸʎʋʌɿʆʏɻʆɹʆɲʌʇɻʃɳɽɸɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑɹʏʉʐʎy,ʉȴɿɲʖɸɿʌɿͲ
ʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɸɿʍɻɶɸʀʏɲɿʍʏɻɆȰȵʏɻʆʏɿʅɼʏɻʎɀʉʆɲɷɿɲʀɲʎɍʌɹͲ
ʘʍɻʎɅɲʌɲɶʘɶʉʑȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰ UOCC (ʍɸ€/MWh)ʋʉʐɽɲɿʍʖʑɸɿʃɲʏɳʏʉɹʏʉʎy,
ʍʏɻɴɳʍɻʋʌʉɴʄɹʗɸʘʆɶɿɲʏɻʆɸʆɹʌɶɸɿɲʋʉʐɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿʆɲʋɲʌɲʖɽɸʀʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʏʉʐ ɹʏʉʐʎ ɲʐʏʉʑ ɲʋʊ ʏɿʎ ɀʉʆɳɷɸʎ ʏʉʐ ɀɻʏʌʙʉʐ ȰɅȵ ʃɲɿ ɇȸȺɉȰ ʃɲɿ ʏɿʎ ɀʉʆɳɷɸʎ
ȾɀɇȸȺɉȰ, ʉɿ ʃɳʏʉʖʉɿ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ɸʀʆɲɿ ʐʋʊʖʌɸʉɿ ʃɲʏɲɴʉʄɼʎ ʏɹʄʉʐʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɳʄʐʗɻ
ʏʘʆȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆʃɲɿȵʋɸʆɷʐʏɿʃʙʆɷɲʋɲʆʙʆʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹͲ
ʄɸʐʍɻʎ.ȸʏɿʅɼ UOCC ɸɶʃʌʀʆɸʏɲɿɲʋʊʏɻɆȰȵʋʌɿʆʏɻʆɹʆɲʌʇɻʏʉʐɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑɹͲ
ʏʉʐʎy,ʃɲɿɷʑʆɲʏɲɿʆɲɲʆɲɽɸʘʌɸʀʏɲɿʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏʉʐɹʏʉʐʎɲʐʏʉʑʑʍʏɸʌɲɲʋʊ
ɸɿʍɼɶɻʍɻʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʃɲɿɹɶʃʌɿʍɻʏɻʎɆȰȵ.

ȳ)

ȸʅɻʆɿɲʀɲʖʌɹʘʍɻ(ʍɸɸʐʌʙ)ʏʉʐʃɲʏʊʖʉʐʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎrʏʉʐɀɻʏʌʙʉʐɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵ
ʃɲɿɇȸȺɉȰʅɸɇɅȸȵ,ɇȵɇɈʃɲɿɇȵȴɅʃɲʏɳʏʉʆʅɼʆɲʅʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʘʎ:

PMOCr , P ( y ) UOCC P ( y ) u MQr , P ( y ) 
ʃɲɿʏʉʐʃɲʏʊʖʉʐʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎȾɀɇȸȺɉȰ CHPu ʅɸɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼɇʑʅɴɲʍɻɇʐʆɲʄͲ
ʄɲɶʙʆʘʎ:

PMOCCHPu , P ( y ) UOCC P ( y ) u E ' CHPu , D , n , P ( y ) 
ʊʋʉʐ


ȴ)

UOCC P ( y ) 

ɻɿʍʖʑʉʐʍɲɶɿɲʏʉʆɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʊʅɼʆɲʅʏʉʐɹʏʉʐʎyɀʉʆɲɷɿɲʀɲ
ɍʌɹʘʍɻɅɲʌɲɶʘɶʉʑȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰ.

MQr , P ( y ) 

ɻɸɶʖʐɽɸʀʍɲɸʆɹʌɶɸɿɲ(ʍɸMWh)ʃɲʏɳʏʉʆɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʊʅɼʆɲʅ
ʏʉʐɹʏʉʐʎyɲʋʊʏɻɀʉʆɳɷɲrʏʉʐɀɻʏʌʙʉʐȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰ.

E ' CHPu , D , n , P ( y ) 

ɻ ɇʐʅɴɲʏɿʃɼ Ʌʉʍʊʏɻʏɲ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ ɇȸȺɉȰ (ʍɸ MWh)
ʋʉʐɸɶʖʑɽɻʃɸʃɲʏɳʏʉʆɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʊʅɼʆɲʅʏʉʐɹʏʉʐʎyɲʋʊʏɻʆ
ȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻɀʉʆɳɷɲɇȸȺɉȰCHPu,ʊʋʘʎɲʐʏɼʉʌʀɺɸʏɲɿɲʋʊʏɻʆ
ʍʖɹʍɻ(6.2)ʏʉʐɅɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎȻ.

Ɉɲʋʉʍɳ PMOCr , P ( y ) ʃɲɿ PMOCCHPu , P ( y ) ʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿʅɻʆɿɲʀɲ,ʃɲɿʍʐʅʗɻʔʀɺʉʆʏɲɿ
ʅɸʏʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʖʌɻʅɲʏɿʃʊʋʉʍʊʏɻʎɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʏʘʆɀʉʆɳɷʘʆʃɲʏɳʏɻʆɸʇʊʔʄɻʍɻ
ɹʃɲʍʏʉʐʏɿʅʉʄʉɶʀʉʐʏʉʐʃɲʏʊʖʉʐʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎʋɲʌɲɶʘɶɼʎrʃɲɿCHPu,ʋʉʐʋʌɲɶʅɲʏʉͲ
ʋʉɿɸʀʏɲɿɲʋʊʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ.

ȱʌɽʌʉ23
1.

ȵɿɷɿʃʊʎȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰȴɿɲʍʐʆɷɸɷɸʅɹͲ
ʆʉʐɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎʃɲɿȴɿʃʏʑʉʐ

ɈɲɹʍʉɷɲʏʉʐɉʋʉʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑȿͲȳ1ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲʋʉʍɳ:
Ȱ)

ɈɲʋʉʍɳʋʉʐʋɿʍʏʙʆʉʆʏɲɿɶɿɲʏɿʎɅʌʉʍʔʉʌɹʎȶɶʖʐʍɻʎɲʋʊɀʉʆɳɷɸʎȰɅȵʃɲɿɇȸͲ
ȺɉȰʅɸɇʐʅɴɳʍɸɿʎɇɅȸȵʃɲɿɇȵɇɈ.
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Ȳ)

Ɉɲ ʋʉʍɳ ʋʉʐ ʋɿʍʏʙʆʉʆʏɲɿ (ɼ ʖʌɸʙʆʉʆʏɲɿ) ɲʋʊ ʏʉʆ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ʏʉʐ ȵɇɀȸȵ ɶɿɲ
Ȱʋʉʃʄʀʍɸɿʎ ɅɲʌɲɶʘɶɼʎͲȷɼʏɻʍɻʎ ɀʉʆɳɷʘʆ ȰɅȵ ʃɲɿ ɇȸȺɉȰ ʅɸ ɇɅȸȵ ʃɲɿ ɇȵɇɈ,
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆȾȴȵɇɀȸȵ.

ȳ)

Ɉɲ ʋʉʍɳ ʋʉʐ ʋɿʍʏʙʆʉʆʏɲɿ (ɼ ʖʌɸʙʆʉʆʏɲɿ) ɲʋʊ ʏʉʆ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ʏʉʐ ȵɇɀȸȵ ʃɲɿ
ɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆ ʍʏɿʎ Ȱʋʉʃʄʀʍɸɿʎ ɅɲʌɲɶʘɶɼʎͲȷɼʏɻʍɻʎ ʏʘʆ ɀʉʆɳɷʘʆ ȰɅȵ ɉɇͲȸȵɅ
ʋʉʐɸʃʋʌʉʍʘʋʉʑʆʏɲɿɲʋʊʏʉʆɌʉɇȵɈɸȾ.

ȴ)

Ɉʉʋʌʊʍɽɸʏʉɹʍʉɷʉʋʉʐ ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɴɳʍɸɿʏʉʐ ɀɸʍʉʍʏɲɽʅɿʃʉʑɀɸʏɲɴʄɻʏʉʑ
ȾʊʍʏʉʐʎʏʘʆȺɸʌʅɿʃʙʆɇʐʅɴɲʏɿʃʙʆɇʏɲɽʅʙʆ(ɸʔɸʇɼʎ«ɀɀȾȺɇɇ»)ʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ʏʉȱʌɽʌʉ143ʏʉʐɁ.4001/2011,ʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎ3,ʍʏʉɿʖɸʀʉ(ɲ),ʐʋʉʍʏʉɿʖɸʀʉ(ɲɲ)
ʃɲɿʏʉȱʌɽʌʉ25ʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾʙɷɿʃɲ,ɶɿɲʏɲʋʉʍɳʋʉʐʋɿʍʏʙʆʉʆʏɲɿɼʖʌɸʙʆʉͲ
ʆʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎʏʘʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆ(Ȱ)ʃɲɿ(Ȳ)ɶɿɲʏʉʍʑʆʉʄʉʏʘʆɀʉͲ
ʆɳɷʘʆȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰ.

ȵ)

ɈɲʋʉʍɳʋʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆʏɿʎʖʌɸʙʍɸɿʎʏʘʆȵʃʋʌʉʍʙʋʘʆɌʉʌʏʀʉʐʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ʏɿʎ ʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎ ʏʉʐ ʍʏʉɿʖɸʀʉʐ (ɴɴ) ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ 3(ɲ) ʏʉʐ ȱʌɽʌʉʐ 143 ʏʉʐ
Ɂ.4001/2011 (ɸʔɸʇɼʎ «Ʌʌʉʍɲʐʇɼʍɸɿʎ ɍʌɹʘʍɻʎ ȵʃʋʌʉʍʙʋʘʆ Ɍʉʌʏʀʉʐ ȵɿɷɿʃʉʑ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰ»ɼ«ɅɍȵɌȵȿ»),ʏɲʉʋʉʀɲʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸʏʉȱʌɽʌʉ27ʃɲɿɷɿɲʃɲʆʉʆʀɺʉʆʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉȱʌɽʌʉ30ʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾʙͲ
ɷɿʃɲ.

ɇɈ)

ɈɲʋʉʍɳʅɸʏɲʉʋʉʀɲʖʌɸʙʆɸɿʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʏʉʐʎ
ʃɲʏʊʖʉʐʎʅʉʆɳɷʘʆȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰʋʉʐɹʖʉʐʆʍʐʆɳʗɸɿɇȵȴɅʃɲɿʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆ
ʍʏʉʆȸȵɅʃɲɽʙʎʃɲɿʏʉʐʎɌʉɇȵ,ɲʋʊʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐɀɸʏɲɴɲʏɿʃʉʑɀɻʖɲʆɿͲ
ʍʅʉʑȲɹʄʏɿʍʏɻʎȰʃʌʀɴɸɿɲʎɅʌʊɴʄɸʗɻʎʏʉʐɁ.4414/2016.ɈɲʋʉʍɳɲʐʏɳʐʋʉʄʉɶʀͲ
ɺʉʆʏɲɿʃɲɿɸɿʍʋʌɳʏʏʉʆʏɲɿɲʋʊʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵʃɲɿȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎʏʉʐȱʌɽʌʉʐ15ȰʏʉʐȾȴȵɇɀȸȵ.

ȷ)
2.

ȱʄʄɲʋʉʍɳʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿɲʋʊʏɻʆʃɸʀʅɸʆɻʆʉʅʉɽɸʍʀɲ.

ɈɲɹʍʉɷɲʏʉʐɉʋʉʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑȿͲȳ2ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲʋʉʍɳ:
Ȱ)

ɈɲʋʉʍɳʋʉʐɸɿʍʋʌɳʏʏɸɿʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɲʋʊʏɻʆ
ɸʋɿɴʉʄɼʏʉʐȵɿɷɿʃʉʑɈɹʄʉʐʎɶɿɲʏɻɀɸʀʘʍɻȵʃʋʉʅʋʙʆȰɸʌʀʘʆɆʑʋʘʆʏʉʐȱʌɽʌʉʐ
143ʏʉʐɁ.4001/2011(ɸʔɸʇɼʎ«ȵɈɀȵȰɆ»)ʍʏʉʐʎȵʃʋʌʉʍʙʋʉʐʎɌʉʌʏʀʉʐʃɲɿʏʉʐʎ
Ȱʐʏʉʋɲʌɲɶʘɶʉʑʎ ʍʏʉ ȴɿɲʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉ ɇʑʍʏɻʅɲ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎ
ʏɻʎʃɸʀʅɸʆɻʎʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎʃɲɿʏʉʐȾȴȵɇɀȸȵ.

Ȳ)

ȳɿɲʏɲɀɻȴɿɲʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆɲɁɻʍɿɳ(ɀȴɁ)ɸɶɶʌɳʔɸʏɲɿʘʎʖʌɹʘʍɻɼʋʀʍʏʘʍɻ(ʋʄɻͲ
ʌʘʅɼ ɼ ɸʀʍʋʌɲʇɻ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ), ɻ ʏɸʄɿʃɼ ɷɿɲʔʉʌɳ, ʏʉ ɹʄʄɸɿʅʅɲ ɼ ʏʉ ʋʄɸʊʆɲʍʅɲ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ,ʋʉʐʋʌʉʃʑʋʏɸɿɶɿɲʏʉʆɿʍʉʍʃɸʄɿʍʅʊʏʉʐȵɿɷɿʃʉʑȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑȰɅȵ
ʃɲɿɇȸȺɉȰɀɻͲȴɿɲʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʘʆɁɻʍɿʙʆʋʉʐʏɻʌɸʀʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎɀȴɁ,ʍʑʅͲ
ʔʘʆɲʅɸʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏʉʆȾʙɷɿʃɲȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎɀȴɁ.

ȳ)

Ɉɲɹʍʉɷɲʋʉʐʋʌʉɹʌʖʉʆʏɲɿɲʋʊʏɿʎɷɻʅʉʋʌɲʏɼʍɸɿʎʏʘʆɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆɸʃʋʉʅʋʙʆ
ɲɸʌʀʘʆɽɸʌʅʉʃɻʋʀʉʐʋʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆʍʏɻʆȵʄʄɳɷɲ,ʊʋʘʎʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿɲʋʊʏɻʆ
ʃɸʀʅɸʆɻʆʉʅʉɽɸʍʀɲ.

ȴ)

ɈɲʋʉʍɳʋʉʐʖʌɸʙʆʉʆʏɲɿʍʏʉʐʎɅɲʌɲɶʘɶʉʑʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎʅɸʃɲʑʍɿʅʉ
ʄɿɶʆʀʏɻʃɲɿɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆʍʏʉȵɿɷɿʃʊɈɹʄʉʎȿɿɶʆɿʏɿʃɼʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎʏʉʐȱʌɽʌʉʐ143
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ʏʉʐɁ.4001/2011,ʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎ3,ʍʏʉɿʖɸʀʉ(ɴ),ʐʋʉʍʏʉɿʖɸʀʉ(ɶɶ),ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉ
ȱʌɽʌʉ26ʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾʙɷɿʃɲ.
ȵ)
ɇɈ)

ɈɲʋʉʍɳɲʋʊʏɻʆɸʋɿɴʉʄɼʏʉʐʏɹʄʉʐʎɷɿɲʏɼʌɻʍɻʎȰɷɸɿʙʆɅɲʌɲɶʘɶɼʎȰɅȵ,ʃɲʏ’
ɸʔɲʌʅʉɶɼʏʘʆɷɿɲʏɳʇɸʘʆʏʉʐɁ.4152/2013(ɌȵȾȰ’107)ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ.
ȱʄʄɲʋʉʍɳʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿɲʋʊʏɻʆʃɸʀʅɸʆɻʆʉʅʉɽɸʍʀɲ.

ȱʌɽʌʉ24

ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻȵɈɀȵȰɆ

Ƀȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎʏʉʐȵɇɀȸȵʃɲɿʉɿȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɹʎʏʘʆȴɿʃʏʑʘʆȴɿɲʆʉʅɼʎʐʋʉʄʉɶʀɺʉʐʆʏɿʎʖʌɸʙʍɸɿʎ
ȵɈɀȵȰɆʏʘʆȵʃʋʌʉʍʙʋʘʆɌʉʌʏʀʉʐʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉȾɸʔɳʄɲɿʉ7ʏʉʐȵɶʖɸɿʌɿɷʀʉʐȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
Ȱɶʉʌɳʎ ʏʉʐ Ⱦȴȵɇɀȸȵ. Ƀ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ʏʉʐ ȵɇɀȸȵ ʏɿʅʉʄʉɶɸʀ ʏʉʐʎ ʐʋʊʖʌɸʉʐʎ ȵʃʋʌʉʍʙʋʉʐʎ
ɌʉʌʏʀʉʐʃɲɿɲʋʉɷʀɷɸɿʏɲɹʍʉɷɲʋʉʐʍʐɶʃɸʆʏʌʙʆɸɿʍʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹͲ
ʄɸʐʍɻʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎʏʉʐȾȴȵɇɀȸȵ.

ȱʌɽʌʉ25

ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻɍʌɹʘʍɻʎɴɳʍɸɿɀɀȾȺɇɇ

ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸɿʏɿʎʖʌɸʙʍɸɿʎʏʘʆȵʃʋʌʉʍʙʋʘʆɌʉʌͲ
ʏʀʉʐ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏʉ ɀɸʍʉʍʏɲɽʅɿʃʊ ɀɸʏɲɴʄɻʏʊ Ⱦʊʍʏʉʎ ʏʘʆ Ⱥɸʌʅɿʃʙʆ ɇʐʅɴɲʏɿʃʙʆ ɇʏɲɽʅʙʆ
(ɀɀȾȺɇɇ),ʍɸɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐȱʌɽʌʉʐ143ʏʉʐɁ.4001/2011,ʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎ3,ʍʏʉɿʖɸʀʉ(ɲ),ʐʋʉͲ
ʍʏʉɿʖɸʀʉ(ɲɲ).Ƀɿʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʀɶʀʆʉʆʏɲɿʍɸɷʑʉʔɳʍɸɿʎ,ʅɻʆɿɲʀɲʃɲɿʉʌɿʍʏɿʃɼɸʏɼʍɿɲ,ɶɿɲʃɳɽɸ
ɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎtʏʉʐɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑʅɼʆɲʅ:
Ȱ)

ȾɲʏɳʏɻʆɅʌʉʍʘʌɿʆɼɀɻʆɿɲʀɲȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʏʉʐʅɼʆɲʅʃɲɿɶɿɲʃɳɽɸɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎ
t,ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʏʉʋʌʊʍɽɸʏʉɹʍʉɷʉʍɸȵʐʌʙ(€)ʘʎ:


ݐܫܴܣܯሺߤሻ ൌ ݉ܽݔ൫Ͳǡ ܹܸ݄ݐܴܥ
ݐሺߤሻ െ ݐܴܧܣܦሺߤሻ െ ܵܧܴܮܣܱܶܶܲܯܫǡǡݐሺߤሻ ൯
ʊʋʉʐ:
MARIt(ʅ)ʏɲɹʍʉɷɲʏʉʐɉʋʉʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑȿȳͲ1ʅɸɴɳʍɻʏʉɀɸʍʉʍʏɲɽʅɿʃʊɀɸʏɲɴʄɻʏʊȾʊͲ
ʍʏʉʎʏʘʆȺɸʌʅɿʃʙʆɇʐʅɴɲʏɿʃʙʆɇʏɲɽʅʙʆ
DAERt ( P ) ʏʉʋʉʍʊʋʀʍʏʘʍɻʎʏʉʐɉʋʉʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑȰɶʉʌɳʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎȿͲȳ1

ɶɿɲʏɿʎɅʌʉʍʔʉʌɹʎȶɶʖʐʍɻʎʋʉʐʐʋʉɴɳʄɸɿʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ
ɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɶɿɲʏɿʎɀʉʆɳɷɸʎȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰ,ɶɿɲʏɻʆɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎt,
ʍɸȵʐʌʙ(€),
ܵܧܴܮܣܱܶܶܲܯܫǡݐሺߤሻ

ʏʉʋʉʍʊʋʀʍʏʘʍɻʎɼʖʌɹʘʍɻʎʍɸȵʐʌʙ (€)ʏʉʉʋʉʀʉɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍʏɿʎ
ȰʋʉʃʄʀʍɸɿʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎͲȷɼʏɻʍɻʎʏʘʆɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰʃɲɿʐʋʉʄʉɶʀͲ
ɺɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʏʉʐȵɇɀȸȵɶɿɲʃɳɽɸɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎ,ʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸʏʉȱʌɽʌʉ156ʏʉʐȾȴȵɇɀȸȵʃɲɿɴɳʍɸɿʏʘʆɷɿɲɽɹʍɿʅʘʆʃɲʏɳʏɻɀɻʆɿɲʀɲ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻȰʋʉʃʄʀʍɸʘʆʅɸʏʌɻʏɿʃʙʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆ,
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WVCRtth( P ) ʋʉʍʊʍɸȵʐʌʙ(€)ʏʉʉʋʉʀʉʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɲʋʊʏʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼͲ


ʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ ɶɿɲʃɳɽɸɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎtʏʉʐɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑʅɼʆɲʅ,
ʘʎɸʇɼʎ:

ܹܸ݄ݐܴܥ
ݐሺߤሻ

ൌ

σ ݑቀܸ݄ݐܥ
ݑǡݐሺߤሻ ൈ ݑܳܯǡݐሺߤሻ ቁ
σݑܳܯ ݑǡݐሺߤሻ

 ܵܧܴܮܣܱܶܶܳܯ  כǡݐ



ʊʋʉʐ:

MQu ,t ( P )  ɻ ʅɸʏʌʉʑʅɸʆɻ ʋʉʍʊʏɻʏɲ ʍʏʉ ɇɻʅɸʀʉ ɇʑʆɷɸʍɻʎ ʏɻʎ ɀʉʆɳɷɲʎ u ʅɸ ʏʉ ɇʑͲ
ʍʏɻʅɲ,ʍɸMWh,ʋʉʐɲʔʉʌɳʍʏɻʆʃɲɽɲʌɼɹɶʖʐʍɻɸʆɹʌɶɸɿɲʎɲʋʊʏɻʆɀʉͲ
ʆɳɷɲu,ʃɲʏɳʏɻʆɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎtɶɿɲʏɿʎʍʐʅɴɲʏɿʃɹʎɽɸʌʅɿʃɹʎɀʉʆɳɷɸʎ
ʋɲʌɲɶʘɶɼʎʏʉʐɀɻʏʌʙʉʐɀʉʆɳɷʘʆʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʏʉʐȵɇɀȸȵ,

VCuth,t ( P )  ʏʉɀɸʏɲɴʄɻʏʊȾʊʍʏʉʎʍʏʉɇɻʅɸʀʉɇʑʆɷɸʍɻʎʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎuʅɸʏʉɇʑʍʏɻʅɲ,ʍɸ
MQu ,t ( P )  ɲʋʊ ʏɻʆ
€/MWh, ʋʉʐ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ ʍʏɻʆ ʃɲɽɲʌɼ ɹɶʖʐʍɻ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ
ɀʉʆɳɷɲu,ʃɲʏɳʏɻʆɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎtʏʉʐɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑʅɼʆɲʅɶɿɲʏɿʎ
ʍʐʅɴɲʏɿʃɹʎɽɸʌʅɿʃɹʎɀʉʆɳɷɸʎʋɲʌɲɶʘɶɼʎʏʉʐɀɻʏʌʙʉʐɀʉʆɳɷʘʆʏʉʐȴɿɲͲ
ʖɸɿʌɿʍʏɼʏʉʐȵɇɀȸȵ,ʊʋʘʎɲʐʏʊʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎʍʖɸʏɿʃɹʎɷɿɲʏɳͲ
ʇɸɿʎʏʉʐȵɶʖɸɿʌɿɷʀʉʐʏʉʐȾɇȸȵ.
ǡ  ɻʅɸʏʌʉʑʅɸʆɻʋʉʍʊʏɻʏɲɸʆɹʌɶɸɿɲʎʍʏʉɇɻʅɸʀʉɇʑʆɷɸʍɻʎʅɸʏʉɇʑʍʏɻʅɲ
ɼʏʉȴʀʃʏʐʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ,ʍɸMWh,ʊʄʘʆʏʘʆɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰ,ʃɲʏɳ
ʏɻʆɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎt,ʏʉʐʅɼʆɲʅ,ɴɳʍɸɿʏʘʆɷɿɲɽɹʍɿʅʘʆʃɲʏɳʏɻɀɻͲ
ʆɿɲʀɲȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻȰʋʉʃʄʀʍɸʘʆʅɸʏʌɻʏɿʃʙʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆ,
ɈʉʖʌɻʅɲʏɿʃʊʋʉʍʊɀȰRȻt(ʅ)ɸʋɿʅɸʌʀɺɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵʃɲɿȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ
ʍɸʃɳɽɸȵʃʋʌʊʍʘʋʉɌʉʌʏʀʉʐpɲʆɳʄʉɶɲʅɸʏɻʆɲʋʉʌʌʉʔʉʑʅɸʆɻɸʆɹʌɶɸɿɲʋʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍʏʉ
ʍʑʆʉʄʉʏʘʆɀɸʏʌɻʏʙʆʋʉʐɸʃʋʌʉʍʘʋɸʀʘʎʋʌʉʎʏɻʍʐʆʉʄɿʃɳɲʋʉʌʌʉʔʉʑʅɸʆɻɸʆɹʌɶɸɿɲɲʋʊ
ɲʐʏʉʑʎ,ʃɲʏɳʏɻʆɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎt.Ƀɸʋɿʅɸʌɿʍʅʊʎɶʀʆɸʏɲɿʘʎɸʇɼʎ:
ݐܫܴܣܯሺߤሻ ൌ 

σݐሺߤሻ ݐܳܯ
σݐሺߤሻ σܳܯ ǡݐ

 ܫܴܣܯ  כǡݐ




Ʉʋʉʐ:
MARIptʏʉʅɹʌʉʎʏʉʐMARItʋʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍʏʉʆȵʃʋʌʊʍʘʋʉɌʉʌʏʀʉʐpɶɿɲʏɻʆɅɸʌʀʉɷʉ
Ⱦɲʏɲʆʉʅɼʎt
ɀQp,tɻɸʃʃɲɽɲʌɿɺʊʅɸʆɻʋʉʍʊʏɻʏɲɸʆɹʌɶɸɿɲʎʍɸMWh,ʏɻʆʉʋʉʀɲʉȵʃʋʌʊʍʘʋʉʎɌʉʌͲ
ʏʀʉʐpʋʌʉʅɼɽɸʐʍɸʋʌʉʎɅɸʄɳʏɸʎʏɻʆɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎt
ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵʃɲɿȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʏɿʅʉʄʉɶɸʀʃɲɿɸɿʍʋʌɳʏʏɸɿɲʋʊʏʉʐʎȵʃʋʌʉʍʙͲ
ʋʉʐʎɌʉʌʏʀʉʐʏɲʍʖɸʏɿʃɳʋʉʍɳ.
ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎʏʉʐȵɇɀȸȵʋɲʌɹʖɸɿʍʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʏɲɷɸɷʉͲ
ʅɹʆɲܵܧܴܮܣܱܶܶܲܯܫǡݐሺߤሻ ,ǡ ,MQu,t(ʅ),MQpt,ʃɲɽʙʎʃɲɿʏɲɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲɶɿɲʏʉʆʐʋʉʄʉͲ
th

ɶɿʍʅʊʏɻʎʋʉʍʊʏɻʏɲʎ VCu ,t ( P ) ɈɸʖʆɿʃʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳɇʏʉɿʖɸʀɲʃɲɿȾɲʏɲʖʘʌɻʅɹʆɲɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ
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ʏʘʆʍʐʅɴɲʏɿʃʙʆɽɸʌʅɿʃʙʆɀʉʆɳɷʘʆʋɲʌɲɶʘɶɼʎ,ʃɲʏɳʏʉȱʌɽʌʉ262ʏʉʐȾȴȵɇɀȸȵʋʉʐɲʆʏɿͲ
ʍʏʉɿʖʉʑʆʍɸʃɳɽɸɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎtʏʉʐʅɼʆɲʅ.
Ȳ)

ȾɲʏɳʏɻʆɃʌɿʍʏɿʃɼȵʏɼʍɿɲȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʃɲɿɶɿɲʃɳɽɸɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎtʃɳɽɸɻʅɸʌʉʄʉͲ
ɶɿɲʃʉʑʅɼʆɲʅʏʉʐɹʏʉʐʎy,ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʋʉʍʊʍɸȵʐʌʙ(€)ʀʍʉʅɸ:

YARIt ( P )

MARI ' t ( P )  MARIt ( P )

ʊʋʉʐ:
ܫܴܣܯԢݐሺߤሻ ൌ ݉ܽݔ൫Ͳǡ ݄ݐܴܥܸܹܨ
ݐሺߤሻ െ ݐܴܧܣܦሺߤሻ െ ܲܯܫԢܱܶܶܵܧܴܮܣǡǡݐሺߤሻ ൯
ʃɲɿ
ܲܯܫԢܱܶܶܵܧܴܮܣǡǡݐሺߤሻ ʏʉʋʉʍʊʋʀʍʏʘʍɻʎɼʖʌɹʘʍɻʎʏʉʐɉʋʉʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑȰɶʉʌɳʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ
ȵʆɹʌɶɸɿɲʎȿͲȳ1ʍɸȵʐʌʙ(€),ʏʉʉʋʉʀʉɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍʏɿʎȰʋʉʃʄʀʍɸɿʎɅɲͲ
ʌɲɶʘɶɼʎͲȷɼʏɻʍɻʎ ʏʘʆ ɀʉʆɳɷʘʆ ȰɅȵ ʃɲɿ ɇȸȺɉȰ ʃɲɿ ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ
ɲʋʊʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʏʉʐȵɇɀȸȵɶɿɲʏɻʆɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎtʏʉʐɻͲ
ʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑʅɼʆɲʅʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉȱʌɽʌʉ156ʏʉʐȾȴȵɇɀȸȵʃɲɿ
ɴɳʍɸɿʏʘʆʉʌɿʍʏɿʃʙʆʅɸʏʌɻʏɿʃʙʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆʏɻʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎȰʋʉʃʄʀͲ
ʍɸʘʆ
݄ݐܴܥܸܹܨ
ݐሺߤሻ ʋʊʍʉʍɸȵʐʌʙ(€)ʏʉʉʋʉʀʉʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼͲ
ʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɶɿɲʃɳɽɸɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎtʏʉʐɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑʅɼʆɲ
ʅ,ʘʎɸʇɼʎ:


݄ݐܴܥܸܹܨ
ݐሺߤሻ

ൌ

σ ݑቀܸ݄ݐܥԢ
ݑǡݐሺߤሻ ൈ ܳܯԢݑǡݐሺߤሻ ቁ
σܳܯ ݑԢݑǡݐሺߤሻ

 ܳܯ  כԢܱܶܶܵܧܴܮܣǡݐ



ʊʋʉʐ:

ܳܯԢ௨ǡ௧ሺఓሻ ɻ ʅɸʏʌʉʑʅɸʆɻ ʋʉʍʊʏɻʏɲ ʍʏʉ ɇɻʅɸʀʉ ɇʑʆɷɸʍɻʎ ʏɻʎ ɀʉʆɳɷɲʎ u ʅɸ ʏʉ ɇʑͲ

ʍʏɻʅɲ,ʍɸMWh,ʋʉʐɲʔʉʌɳʍʏɻʆʃɲɽɲʌɼɹɶʖʐʍɻɸʆɹʌɶɸɿɲʎɲʋʊʏɻʆɀʉͲ
ʆɳɷɲu,ʃɲʏɳʏɻʆɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎtʏʉʐɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑʅɼʆɲʅɶɿɲʏɿʎ
ʍʐʅɴɲʏɿʃɹʎ ɽɸʌʅɿʃɹʎ ɀʉʆɳɷɸʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʏʉʐ ɀɻʏʌʙʉʐ ɀʉʆɳɷʘʆ ʏʉʐ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʏʉʐȵɇɀȸȵ,ɴɳʍɸɿʏʘʆʉʌɿʍʏɿʃʙʆʅɸʏʌɻʏɿʃʙʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆʏɻʎȵʃͲ
ʃɲɽɳʌɿʍɻʎȰʋʉʃʄʀʍɸʘʆ
,
௧ᇱ
ܸܥ௨ǡ௧ሺఓሻ
ʏʉɀɸʏɲɴʄɻʏʊȾʊʍʏʉʎʍʏʉɇɻʅɸʀʉɇʑʆɷɸʍɻʎʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎuʅɸʏʉɇʑʍʏɻʅɲ,ʍɸ

€/MWh,ʋʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍʏɻʆʃɲɽɲʌɼɹɶʖʐʍɻɸʆɹʌɶɸɿɲʎ MQ ' u, t ( P ) ɲʋʊʏɻʆ

ɀʉʆɳɷɲu,ʃɲʏɳʏɻʆɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎtʏʉʐɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑʅɼʆɲʅɶɿɲʏɿʎ
ʍʐʅɴɲʏɿʃɹʎɽɸʌʅɿʃɹʎɀʉʆɳɷɸʎʋɲʌɲɶʘɶɼʎʏʉʐɀɻʏʌʙʉʐɀʉʆɳɷʘʆʏʉʐȴɿɲͲ
ʖɸɿʌɿʍʏɼʏʉʐȵɇɀȸȵ,ʊʋʘʎɲʐʏʊʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎʍʖɸʏɿʃɹʎɷɿɲʏɳͲ
ʇɸɿʎʏʉʐȵɶʖɸɿʌɿɷʀʉʐʏʉʐȾɇȸȵ.
.
Ԣǡ ɻʅɸʏʌʉʑʅɸʆɻʋʉʍʊʏɻʏɲɸʆɹʌɶɸɿɲʎʍʏʉɇɻʅɸʀʉɇʑʆɷɸʍɻʎʅɸʏʉɇʑʍʏɻʅɲ
ɼʏʉȴʀʃʏʐʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ,ʍɸMWh,ʊʄʘʆʏʘʆɀʉʆɳɷʘʆȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰ,ʃɲʏɳ
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ʏɻʆɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎt,ʏʉʐʅɼʆɲʅ,ɴɳʍɸɿʏʘʆʉʌɿʍʏɿʃʙʆʅɸʏʌɻʏɿʃʙʆʍʏʉɿͲ
ʖɸʀʘʆʏɻʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎȰʋʉʃʄʀʍɸʘʆ.
ɈʉʖʌɻʅɲʏɿʃʊʋʉʍʊYȰRȻt(ʅ)ɸʋɿʅɸʌʀɺɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵʃɲɿȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹͲ
ʄɸʐʍɻʎʍɸʃɳɽɸȵʃʋʌʊʍʘʋʉɌʉʌʏʀʉʐpɲʆɳʄʉɶɲʅɸʏɻʆɲʋʉʌʌʉʔʉʑʅɸʆɻɸʆɹʌɶɸɿɲʋʉʐ
ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍʏʉʍʑʆʉʄʉʏʘʆɀɸʏʌɻʏʙʆʋʉʐɸʃʋʌʉʍʘʋɸʀʘʎʋʌʉʎʏɻʍʐʆʉʄɿʃɳɲʋʉʌʌʉͲ
ʔʉʑʅɸʆɻɸʆɹʌɶɸɿɲɲʋʊɲʐʏʉʑʎ,ʃɲʏɳʏɻʆɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎt.Ƀɸʋɿʅɸʌɿʍʅʊʎɶʀʆɸʏɲɿʘʎ
ɸʇɼʎ:
ܻݐܫܴܣሺߤሻ ൌ 

σݐሺߤሻ ܳܯԢݐ
σݐሺߤሻ σܳܯ Ԣǡݐ

 ܫܴܣܻ  כǡݐ




Ʉʋʉʐ:
YARIptʏʉʅɹʌʉʎʏʉʐYARItʋʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍʏʉʆȵʃʋʌʊʍʘʋʉɌʉʌʏʀʉʐpɶɿɲʏɻʆɅɸʌʀʉɷʉ
Ⱦɲʏɲʆʉʅɼʎt
ɀQ’p,tɻɸʃʃɲɽɲʌɿɺʊʅɸʆɻʋʉʍʊʏɻʏɲɸʆɹʌɶɸɿɲʎʍɸMWh,ʏɻʆʉʋʉʀɲʉȵʃʋʌʊʍʘʋʉʎɌʉʌͲ
ʏʀʉʐpʋʌʉʅɼɽɸʐʍɸʋʌʉʎɅɸʄɳʏɸʎʏɻʆɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎt
ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵʃɲɿȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʏɿʅʉʄʉɶɸʀʃɲɿɸɿʍʋʌɳʏʏɸɿɲʋʊʏʉʐʎȵʃͲ
ʋʌʉʍʙʋʉʐʎɌʉʌʏʀʉʐʏɲʍʖɸʏɿʃɳʋʉʍɳ.
ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎʏʉʐȵɇɀȸȵʋɲʌɹʖɸɿʍʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʏɲ
ʉʌɿʍʏɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲʋʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆʍʏɿʎʋʉʍʊʏɻʏɸʎܲܯܫԢ ்ை்ோாௌǡ௧ሺఓሻ ,Ԣୖୗǡ୲ ,
݄ݐԢ

MQ’u,t(ʅ),MQ’pt,ʃɲɽʙʎʃɲɿܸݑܥǡݐሺߤሻ ɶɿɲʃɳɽɸɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎtʏʉʐʅɼʆɲʅʅɹʖʌɿʏɻʆ
ɷɹʃɲʏɻ(10ɻ)ɻʅɹʌɲʏʉʐȻʉʐʄʀʉʐʏʉʐɹʏʉʐʎy+1.


ȱʌɽʌʉ26

ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻȵɿɷɿʃʉʑɈɹʄʉʐʎȿɿɶʆɿʏɿʃɼʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎ

Ƀȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎʏʉʐȵɇɀȸȵʖʌɸʙʆɸɿ,ʍɸʅɻʆɿɲʀɲɴɳʍɻ,ʃɳɽɸʃɳʏʉʖʉɳɷɸɿɲʎʋɲʌɲɶʘɶɼʎʄɿɶʆɿʏɿͲ
ʃɼʎɀʉʆɳɷɲʎɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆɻʎʍʏʉɀɻʏʌʙʉɀʉʆɳɷʘʆʋʉʐʏɻʌɸʀ,ʋʉʍʊʋʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍʏɻʆʃɲͲ
ɽɲʌɼʋɲʌɲɶʘɶɼʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎʏʉʐʃɲʏɳʏʉʆɸʆʄʊɶʘʅɼʆɲʃɲɿʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʃɲʏɳʏɲʉʌɿɺʊʅɸʆɲ
ʍʏʉȵɶʖɸɿʌʀɷɿʉʏʉʐȾȴȵɇɀȸȵ.Ɉʉʍʐʆʉʄɿʃʊʋʉʍʊʋʉʐɸɿʍʋʌɳʏʏɸɿʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎʏʉʐȵɇɀȸȵɲʋʊ
ʏɿʎʋɲʌɲʋɳʆʘʖʌɸʙʍɸɿʎɲʋʉɷʀɷɸʏɲɿʍʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ.ɇɸʋɸʌʀͲ
ʋʏʘʍɻʋʉʐʋʌʉʃʑʗʉʐʆɷɿʉʌɽʘʅɹʆɲʅɸʏʌɻʏɿʃɳɷɸɷʉʅɹʆɲʋɲʌɲɶʘɶɼʎʄɿɶʆɿʏɿʃɼʎɀʉʆɳɷɲʎ,ʉ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎʏʉʐȵɇɀȸȵʋʌʉɴɲʀʆɸɿʍʏɻɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲɷɿʉʌɽʘʏɿʃɼʎɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʃɲɿɲʋʉɷʀɷɸɿɼ
ɲʋɲɿʏɸʀɲʋʊʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʏɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲʋʉʍɳ.

ȱʌɽʌʉ27
1.

ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻɅɍȵɌȵȿ

ȸɲʌɿɽʅɻʏɿʃɼʏɿʅɼʏɻʎȵɿʃʉʆɿʃɼʎɃʌɿɲʃɼʎɈɿʅɼʎɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ VSMPxRES , t ɶɿɲʃɳɽɸɅɸʌʀͲ
ʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎtʃɳɽɸȸʅɹʌɲʎȾɲʏɲʆʉʅɼʎdʏɻʎɸɴɷʉʅɳɷɲʎw,ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɲʋʊʏʉɍʌɻͲ
ʅɲʏɿʍʏɼʌɿʉȵʆɹʌɶɸɿɲʎʃɲɿʃʉɿʆʉʋʉɿɸʀʏɲɿʍʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ
ʅɹʖʌɿʏɻʆɻʅɹʌɲɈʌʀʏɻʏɻʎɸɴɷʉʅɳɷɲʎw+1.
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2.
3.
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ɃɿʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʀʏʘʆʖʌɸʉʋɿʍʏʙʍɸʘʆʏʘʆʐʋʊʖʌɸʘʆȵʃʋʌʉʍʙʋʘʆɌʉʌʏʀʉʐɶʀʆʉʆʏɲɿʍɸ
ʏʌɸɿʎʔɳʍɸɿʎ,ɸɴɷʉʅɲɷɿɲʀɲ,ʅɻʆɿɲʀɲʃɲɿɸʏɼʍɿɲʋʉʐɸʀʆɲɿɻʉʌɿʍʏɿʃɼ.
ȳɿɲʏɻʆȵɴɷʉʅɲɷɿɲʀɲɅʌʉʍʘʌɿʆɼȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻɅɍȵɌȵȿ,ʏɻʆɈɸʏɳʌʏɻʏɻʎɸɴɷʉʅɳɷɲʎw+1,
ɼʏɻʆɸʋʊʅɸʆɻɸʌɶɳʍɿʅɻɸʔʊʍʉʆɲʐʏɼʍʐʅʋʀʋʏɸɿʅɸɲʌɶʀɲ:
Ȱ)

ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸɿɶɿɲʃɳɽɸȵʃʋʌʊʍʘʋʉ
Ɍʉʌʏʀʉʐ p, ʉ ʉʋʉʀʉʎ ɹʖɸɿ ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ ȴɼʄʘʍɻ Ɍʉʌʏʀʉʐ ʍʏʉʆ ȸȵɅ ɶɿɲ
ɸʃʋʌʉʍʙʋɻʍɻ ʃɲʏɲʆɲʄʙʍɸʘʆ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ʍʏʉ ȴɿɲʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉ
ɇʑʍʏɻʅɲ ʃɲɿ ȴʀʃʏʐʉ (ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ȴɻʄʙʍɸʘʆ Ɍʉʌʏʀʉʐ ɶɿɲ ȵʇɲɶʘɶɹʎ) ʃɲɿ
ɶɿɲʃɳɽɸɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎt,ʃɳɽɸȸʅɹʌɲʎȾɲʏɲʆʉʅɼʎdʏɻʎɸɴɷʉʅɳɷɲʎwʋʉʐ
ɸʆʏɳʍʍɸʏɲɿʍʏʉʅɼʆɲʅ,ʏɻʆɏʌɿɲʀɲɅʌʉʍɲʑʇɻʍɻɍʌɹʘʍɻʎȵʃʋʌʉʍʙʋʘʆɌʉʌʏʀʉʐ
ʏʉʐȵɿɷɿʃʉʑȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ HUCȋǹ _ RESSA p,t,w ȝ ,ɶɿɲʏɻʆɸɴɷʉʅɳɷɲw,ʍɸ(€),
ʀʍɻʅɸ:

HUCȋǹ_RESSA p , t , w

ȝ

TDAOD p ,t , w

ȝ

u

min^ VSM PxRES, t  DASM Pt , DifM AX _ VSM P _ DASMP }



ʊʋʉʐ:
୮ǡ୲ǡ୵ሺஜሻ 

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏɻʎ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ʏʘʆ ȴɻʄʙʍɸʘʆ Ɍʉʌʏʀʉʐ ʍɸ
(MWh) ʏʉʐ ȵʃʋʌʉʍʙʋʉʐ Ɍʉʌʏʀʉʐ p ɶɿɲ ʃɳɽɸ Ʌɸʌʀʉɷʉ
ȾɲʏɲʆʉʅɼʎtʃɲɿʃɳɽɸȸʅɹʌɲȾɲʏɲʆʉʅɼʎdʏɻʎɸɴɷʉʅɳɷɲʎ
w ʋʉʐ ɸʆʏɳʍʍɸʏɲɿ ʍʏʉʆ ʅɼʆɲ ʅ (ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆ ʏʘʆ
ȴɻʄʙʍɸʘʆ Ɍʉʌʏʀʉʐ ɶɿɲ ȵʇɲɶʘɶɹʎ), ɲʆɻɶʅɹʆɻ ʍʏɲ Ʉʌɿɲ
ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎͲȴɿʃʏʑʉʐ.

DASMPt 

ȸɃʌɿɲʃɼɈɿʅɼɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎʍɸ(€/ɀWh)ɶɿɲʏɻʆɅɸʌʀʉɷʉ
ȾɲʏɲʆʉʅɼʎtʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɅʌʊɶʌɲʅʅɲȸȵɅʏɻʎȸʅɹʌɲʎ
Ⱦɲʏɲʆʉʅɼʎd.

VSMPxRES , t 

ȸȵɿʃʉʆɿʃɼɃʌɿɲʃɼɈɿʅɼɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎʍɸ(€/MWh)ɶɿɲʃɳɽɸ
Ʌɸʌʀʉɷʉ Ⱦɲʏɲʆʉʅɼʎ t ʏɻʎ ȸʅɹʌɲʎ Ⱦɲʏɲʆʉʅɼʎ d ɻ ʉʋʉʀɲ
ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʋɲʆɸʋʀʄʐʍɻ ʏʉʐ ȸȵɅ ʏɻʎ ȸʅɹʌɲʎ
Ⱦɲʏɲʆʉʅɼʎdʖʘʌʀʎʆɲʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʐʋʊʗɻʉɿʋʉʍʊʏɻʏɸʎ
ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ɲʋʊ ʏɿʎ ɀʉʆɳɷɸʎ ȰɅȵ ʃɲɿ ɇȸȺɉȰ ʋʉʐ
ɸʆʏɳʖɽɻʃɲʆɶɿɲʃɳɽɸɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎtʍʏʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ
ɅʌʊɶʌɲʅʅɲȸȵɅʏɻʎȸʅɹʌɲʎȾɲʏɲʆʉʅɼʎd.

DifMAX _ VSMP _ DASMP  


ȸȴɿʉɿʃɻʏɿʃɳɃʌɿɺʊʅɸʆɻɏʌɿɲʀɲɀɹɶɿʍʏɻɈɿʅɼʍʏɻɷɿɲʔʉʌɳ
ʅɸʏɲʇʑ ʏɻʎ ȵɿʃʉʆɿʃɼʎ Ƀʌɿɲʃɼʎ Ɉɿʅɼʎ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
VSMPxRES , t ʃɲɿʏɻʎɃʌɿɲʃɼʎɈɿʅɼʎɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ʏʉ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ȸȵɅ ( DASMPt ), ɻ ʉʋʉʀɲ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʅɸ
ɸɿʍɼɶɻʍɻ ʏʉʐ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ȰɅȵ & ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎ
ʃɲɿȰʋʊʔɲʍɻʏɻʎɆȰȵ.
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Ɉʉɍʌɻʅɲʏɿʍʏɼʌɿʉȵʆɹʌɶɸɿɲʎ,ʅɹʖʌɿʏɻʆɈʌʀʏɻʏɻʎɸɴɷʉʅɳɷɲʎw+1,ʋɲʌɹʖɸɿʍʏʉʆ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ȰɅȵ& ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʏɿʎʋʉʍʊʏɻʏɸʎ TDAODp , t , w ( P ) ʋʉʐ
ɸʀʆɲɿɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎɶɿɲʏɻʆʋɲʌɲʋɳʆʘɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻ.
Ȳ)

ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʖʌɸʙʆɸɿɼʋɿʍʏʙʆɸɿʍɸʃɳɽɸʐʋʊͲ
ʖʌɸʉ ȵʃʋʌʊʍʘʋʉ Ɍʉʌʏʀʉʐ p ɶɿɲ ʏɻʆ ɸɴɷʉʅɳɷɲ w ʋʉʐ ɸʆʏɳʍʍɸʏɲɿ ʍʏʉ ʅɼʆɲ ʅ
ʋʉʍʊʍɸ(€):
Tw

WUCXA _ RESSA p,w ȝ

ȝ

¦ HUCXA _ RESSA

p,t,w ȝ



t 1

ʊʋʉʐ:
ɈʉʍʑʆʉʄʉʏʘʆɅɸʌɿʊɷʘʆȾɲʏɲʆʉʅɼʎʏɻʎɸɴɷʉʅɳɷɲʎw.
Tw 

Ɉʉ ʋʉʍʊ WUCXA _ RESSA p,w ȝ  ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʖʌɹʘʍɻ ɼ ʋʀʍʏʘʍɻ ɶɿɲ ʏʉʆ
ȵʃʋʌʊʍʘʋʉɌʉʌʏʀʉʐpʍʏʉȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊɅʌʉʍɲʐʇɼʍɸʘʆȿͲȵʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ
&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ.
4.

ȳɿɲʏɻɀɻʆɿɲʀɲɅʌʉʍʘʌɿʆɼȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻɅɍȵɌȵȿ,ʅɹʖʌɿʏɻʆɈɸʏɳʌʏɻʋʉʐɲʃʉʄʉʐɽɸʀʏɻʆ
ɷɸʃɳʏɻ ɸɴɷʊʅɻ (17ɻ) ɻʅɹʌɲ ʏʉʐ ʅɼʆɲ ʅ+1, ɼ ʏɻʆ ɸʋʊʅɸʆɻ ɸʌɶɳʍɿʅɻ ɸʔʊʍʉʆ ɲʐʏɼ
ʍʐʅʋʀʋʏɸɿʅɸɲʌɶʀɲ:
Ȱ) Ƀ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ȰɅȵ & ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎ ʐʋʉʄʉɶʀɺɸɿ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ʐʋʊʖʌɸʉ
ȵʃʋʌʊʍʘʋʉɌʉʌʏʀʉʐp,ʉʉʋʉʀʉʎɸʃʋʌʉʍʘʋɸʀʃɲʏɲʆɲʄʘʏɹʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎ
ʍʏʉȴɿɲʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉɇʑʍʏɻʅɲʃɲɿȴʀʃʏʐʉʃɲɿɶɿɲʃɳɽɸɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎtʃɳɽɸ
ȸʅɹʌɲʎȾɲʏɲʆʉʅɼʎdʏʉʐʅɼʆɲʅ,ʏɻʆɏʌɿɲʀɲɅʌʉʍɲʑʇɻʍɻɍʌɹʘʍɻʎȵʃʋʌʉʍʙʋʘʆ
Ɍʉʌʏʀʉʐʏʉʐȵɿɷɿʃʉʑȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ HUCXP_RESSA p,t,ȝ ,ɶɿɲʏʉʆʅɼʆɲʅ,ʍɸ(€),
ʀʍɻʅɸ:

HUCXP _ RESSA p,t,ȝ

TMQp,t,ȝ u

min{ VSMPxRES,t  DASMPt , DifMAX _ VSMP _ DASMP}



ʊʋʉʐ:
 ୮ǡ୲ǡஜ 

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏɻʎ ɲʋʉʌʌʉʔɻɽɸʀʍɲʎ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ʍɸ (MWh) ʏʘʆ
ɸʃʋʌʉʍʘʋʉʑʅɸʆʘʆʃɲʏɲʆɲʄʘʏʙʆʏʉʐȵʃʋʌʉʍʙʋʉʐɌʉʌʏʀʉʐp
ʍʏʉ ȴɿɲʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉ ɇʑʍʏɻʅɲ ʃɲɿ ȴʀʃʏʐʉ (ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆ ʏʘʆ
ɸʇɲɶʘɶʙʆʏʉʐ)ɶɿɲʃɳɽɸɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎtʃɲɿʃɳɽɸȸʅɹʌɲ
Ⱦɲʏɲʆʉʅɼʎdʏʉʐʅɼʆɲʅ,ʊʋʘʎɲʐʏʊʋʌʉʃʑʋʏɸɿɲʋʊʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲ
ʅɸʏʌɼʍɸʘʆɼɸʃʏɿʅɼʍɸʘʆʋʉʐʋɲʌɹʖʉʐʆʍʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ
& ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎ ʉɿ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʌʅʊɷɿʉɿ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɹʎ ʏʘʆ ȴɿʃʏʑʘʆ ɼ ʏʉʐ ȵɇɀȸȵ, ɲʆɻɶʅɹʆɻ ʍʏɲ Ʉʌɿɲ
ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎͲȴɿʃʏʑʉʐ.

Ƀɿ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɹʎ ʏʘʆ ȴɿʃʏʑʘʆ ʏʉʐ ȴɿɲʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉʐ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʉ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎʏʉʐȵɇɀȸȵ,ʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏʘʆɲʌʅʉɷɿʉʏɼʏʘʆʏʉʐʎʃɲʏɳʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ
ʏɻʎ ʃɸʀʅɸʆɻʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ, ʋɲʌɹʖʉʐʆ ʍʏʉʆ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ȰɅȵ & ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ
Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎ ʏɲ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɶɿɲ ʏʉʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʏɻʎ ʍʐʆʉʄɿʃɳ
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ɲʋʉʌʌʉʔɻɽɸʀʍɲʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ୮ǡ୲ǡஜ ʏʉɲʌɶʊʏɸʌʉʅɹʖʌɿʏɻʆɷɹʃɲʏɻ(10ɻ)ɻʅɹʌɲ
ʏʉʐʅɼʆɲʅ+1.
Ȳ) Ƀ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ȰɅȵ & ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎ ʖʌɸʙʆɸɿ ɼ ʋɿʍʏʙʆɸɿ ʍɸ ʃɳɽɸ
ȵʃʋʌʊʍʘʋʉ Ɍʉʌʏʀʉʐ p ʃɲɿ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɸɴɷʉʅɳɷɲ w ʋʉʐ ɸʆʏɳʍʍɸʏɲɿ ʍʏʉ ʅɼʆɲ ʅ
ʋʉʍʊȧ̴୮ǡ୲ǡ୵ሺஜሻ ,ʍɸ(€),ʀʍʉʅɸ:
Tw ȝ

ȂUCXP_RESSAp,w ȝ

¦HUCXP_RESSA

p,t,w ȝ

 WUCXA_RESSAp,w ȝ 

t 1

Ɉʉʋʉʍʊȧ̴୮ǡ୵ሺஜሻ ɲʋʉʏɸʄɸʀʖʌɹʘʍɻɼʋʀʍʏʘʍɻɶɿɲʏʉʆȵʃʋʌʊʍʘʋʉ
Ɍʉʌʏʀʉʐ p ʍʏʉ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊ Ʌʌʉʍɲʐʇɼʍɸʘʆ ȿͲȵ ʏʉʐ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ȰɅȵ &
ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ.
5.

ȳɿɲ ʏɻʆ Ƀʌɿʍʏɿʃɼ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻ ɅɍȵɌȵȿ, ʅɹʖʌɿ ʏɻ ɷɹʃɲʏɻ (10ɻ) ɻʅɹʌɲ ʏʉʐ Ȼʉʐʄʀʉʐ ʏʉʐ
ɹʏʉʐʎ Y+1 ʉɿ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɹʎ ʏʘʆ ȴɿʃʏʑʘʆ ʏʉʐ ȴɿɲʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉʐ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʉ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ʏʉʐ ȵɇɀȸȵ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʘʆ ɲʌʅʉɷɿʉʏɼʏʘʆ ʏʉʐʎ ʃɲʏɳ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ
ʃɸʀʅɸʆɻʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ ʋɲʌɹʖʉʐʆ ʍʏʉʆ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ȰɅȵ & ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎ ʏɻʆ
ʏɸʄɿʃɼ ʏɿʅɼ ʏɻʎ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ɲʋʉʌʌʉʔɻɽɸʀʍɲʎ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ᇱ୮ǡ୲ǡஜሺଢ଼ሻ  ʃɳɽɸ ȵʃʋʌʉʍʙʋʉʐ
ɌʉʌʏʀʉʐpʃɲɿɶɿɲʃɳɽɸɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎtʃɲɿɶɿɲʃɳɽɸʅɼʆɲʅʏʉʐɹʏʉʐʎY.
ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɸʋɲʆɲʄɲʅɴɳʆɸɿɶɿɲʃɳɽɸʅɼʆɲʅʏʉʐɻʅɸͲ
ʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑɹʏʉʐʎYʏʉʐʎʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʎʏɻʎɀɻʆɿɲʀɲʎɅʌʉʍʘʌɿʆɼʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɅɍȵɌȵȿ
ɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏʙʆʏɲʎ ʏɿʎ ɲʌɿɽʅɻʏɿʃɹʎ ʏɿʅɹʎ ʏɻʎ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ɲʋʉʌʌʉʔɻɽɸʀʍɲʎ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ
 ୮ǡ୲ǡஜ ʅɸʏɿʎɲʆʏʀʍʏʉɿʖɸʎɲʌɿɽʅɻʏɿʃɹʎʏɿʅɹʎᇱ୮ǡ୲ǡஜሺଢ଼ሻ ʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲʎʏɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ
ʍʖɸʏɿʃɳʅɸɶɹɽɻʏɻʎɃʌɿʍʏɿʃɼʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɅɍȵɌȵȿɶɿɲʏʉʆʅɼʆɲʅʃɲɿʖʌɸʙʆɸɿɼʋɿʍʏʙͲ
ʆɸɿɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲʏɲʍʖɸʏɿʃɳʋʉʍɳɶɿɲʃɳɽɸȵʃʋʌʊʍʘʋʉɌʉʌʏʀʉʐpʍʏʉȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊɅʌʉͲ
ʍɲʐʇɼʍɸʘʆȿͲȵ.ȸɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎɃʌɿʍʏɿʃɼʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɅɍȵɌȵȿɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿɲʋʊʏʉʆ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʅɹʖʌɿʏɻʆʋʌʙʏɻɈɸʏɳʌʏɻʏʉʐȰʐɶʉʑʍʏʉʐʏʉʐ
ɹʏʉʐʎY+1.

6.

ȳɿɲʏʉʐʎʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʎʏʘʆʖʌɸʙʍɸʘʆɼʋɿʍʏʙʍɸʘʆʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȱʌɽʌʉʐ,ʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ
ʐʋʊʗɻɻʋʌʊɴʄɸʗɻʏɻʎʃɸʀʅɸʆɻʎʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎɶɿɲʏɻʍʏɲɷɿɲʃɼɸʋɿɴʉʄɼʏɻʎʖʌɹʘʍɻʎ,ɼʏʉɿ
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ȾȵɌȰȿȰȻɃ8ͲȴȻȰɍȵȻɆȻɇȸȾȻɁȴɉɁɃɉɇɉɁȰȿȿȰȳɏɁ

ȱʌɽʌʉ28

Ʌɲʌʉʖɼȵɶɶʐɼʍɸʘʆ

1.

ȾɳɽɸɇʐʅʅɸʏɹʖʘʆʍʏɻʆɲɶʉʌɳɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎʋʉʐɸʀʆɲɿʐʋʊʖʌɸʉʎʃɲʏɲɴʉʄɼʎʋʌʉͲ
ʍɲʑʇɻʍɻʎɼ ʏɹʄʉʐʎʏʉʐʉʋʉʀʉʐʏɻʆʏɿʅʉʄʊɶɻʍɻʃɲɿʏʉɷɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊʏʘʆʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ
ɲʆɲʄɲʅɴɳʆɸɿʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ,ʉʔɸʀʄɸɿʆɲʋʌʉʍʃʉʅʀɺɸɿɸɶͲ
ɶʐɼʍɸɿʎɶɿɲʏɻʆɸʃʋʄɼʌʘʍɻʏʘʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʙʆʏʉʐʋʌʉʎʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼͲ
ʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ.ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʉɇʐʅʅɸʏɹʖʘʆɷɸʆʋʌʉʍʃʉʅʀʍɸɿɸʅʋʌʊɽɸʍʅɲʏɿʎ
ɸɶɶʐɼʍɸɿʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȱʌɽʌʉʐ,ʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɸʆɻʅɸͲ
ʌʙʆɸɿɲʅɸʄʄɻʏʀʏɻɆȰȵʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐɲʐʏɼʆɲʋʌʉɴɸʀʍʏɿʎʃɲʏɳʄʄɻʄɸʎɸʆɹʌɶɸɿɸʎ.

2.

ȸʐʋʉʖʌɹʘʍɻʋɲʌʉʖɼʎɸɶɶʑɻʍɻʎɸʃʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿʅɸʏɻʆʃɲʏɳɽɸʍɻȵɶɶʐɻʏɿʃɼʎȵʋɿʍʏʉʄɼʎ
ɼ/ʃɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ʃɲʏɳɽɸʍɻ ɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑ Ʌʉʍʉʑ ȵɶɶʑɻʍɻʎ ʍɸ ɸɿɷɿʃʊ ʏʌɲʋɸɺɿʃʊ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊ
ʋʉʐ ʏɻʌɸʀ ʉ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ȰɅȵ & ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎ. ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʃɲʏɳɽɸʍɻʎ
ɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑɅʉʍʉʑ,ɻɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʏʌɲʋɸɺɿʃɼʍʐʆɲʄʄɲɶɼʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿɲʋʊɹʆɲʆʃʘɷɿʃʊ
ʋʉʐʉʌʀɺɸɿʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʃɲɿʉʉʋʉʀʉʎɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɶɿɲʏɻʆ
ʏɲʐʏʉʋʉʀɻʍɼʏʉʐ.

3.

ɇʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲȻȻʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿɻʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʃɲɽʉʌɿʍʅʉʑʏʉʐʑʗʉʐʎʏʉʐʋʉʍʉʑʏʘʆ
ʉʔɸɿʄʊʅɸʆʘʆɸɶɶʐɼʍɸʘʆɴɳʍɸɿɅʀʆɲʃɲɅʉʍʙʆȵɶɶʑɻʍɻʎ.ɈɲʍʏʉɿʖɸʀɲʏʉʐɅʀʆɲʃɲɅʉʍʙʆ
ȵɶɶʑɻʍɻʎɷʑʆɲʏɲɿʆɲɲʆɲʋʌʉʍɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿʋʌɿʆɲʋʊʏʉɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʊɹʏʉʎɶɿɲʏʉʉʋʉʀʉ
ɽɲɸʔɲʌʅʉʍɽʉʑʆ.ɃɅʀʆɲʃɲʎɅʉʍʙʆȵɶɶʑɻʍɻʎʋʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&
ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʃɲɿɸɶʃʌʀʆɸʏɲɿɲʋʊʏɻɆȰȵ.ɈʉʑʗʉʎʏʘʆʋɲʌɸʖʉʅɹʆʘʆɸɶɶʐɼͲ
ʍɸʘʆɷɸʆʅʋʉʌɸʀʆɲɸʀʆɲɿʅɿʃʌʊʏɸʌʉʏʘʆȵʄɳʖɿʍʏʘʆȵɶɶʐɼʍɸʘʆ,ʊʋʘʎɲʐʏɹʎʉʌʀɺʉʆʏɲɿ
ʍʏʉʆʋɲʌɲʋɳʆʘɅʀʆɲʃɲ.

4.

ɃɿȵɶɶʐɻʏɿʃɹʎȵʋɿʍʏʉʄɹʎʋʉʐʃɲʏɲɽɹʏʉʐʆʉɿʐʋʊʖʌɸʉɿɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎɶɿɲʏɻʆʋɲʌʉʖɼɸɶͲ
ɶʑɻʍɻʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌɽʌʉɲʐʏʊʋʌɹʋɸɿʆɲɸʀʆɲɿɲʆɹʃʃʄɻʏɸʎ,ʆɲɹʖʉʐʆɸʃɷʉɽɸʀɲʋʊ
ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆɻʏʌɳʋɸɺɲʋʉʐʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀʆʊʅɿʅɲʍɸʖʙʌɲͲʅɹʄʉʎʏɻʎȵʐʌʘʋɲʁʃɼʎȶʆʘʍɻʎ,
ʆɲɹʖʉʐʆʏʉʆʏʑʋʉʃɲɿʏʉʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉʋʉʐʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶͲ
ɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʃɲɿʆɲɸʋɿʏʌɹʋʉʐʆʏʅɻʅɲʏɿʃɹʎɲʆɲʄɼʗɸɿʎɲʋʊʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ
&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ.ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʃɲʏɳɽɸʍɻʎȵɶɶʐɻʏɿʃɼʎȵʋɿʍʏʉʄɼʎ,ʉɇʐʅʅɸʏɹͲ
ʖʘʆʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿʆɲʏɻʆʋʌʉʍʃʉʅʀʍɸɿʍʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ
ɷɹʃɲ(10)ɸʌɶɳʍɿʅɸʎɻʅɹʌɸʎʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆʋʌɿʆɲʋʊʏɻʆɅʌʙʏɻȸʅɹʌɲȾɳʄʐʗɻʎɉʋʉʖʌɸʙͲ
ʍɸʘʆʃɲʏɳʏɻʆʉʋʉʀɲɲʐʏɼʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿʐʋʊʗɻ.ɈʉʀɷɿʉɿʍʖʑɸɿʃɲɿʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻɲʆɲʋʄɼͲ
ʌʘʍɻʎɼɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɼʎʏɻʎɲʋʊʏʉʆɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ.ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ
Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎ ɲʆɲʌʏɳ ʍʏʉʆ ɿʍʏʊʏʉʋʊ ʏʉʐ ʋʌʊʏʐʋʉ ʃɸʀʅɸʆʉ ȵɶɶʐɻʏɿʃɼʎ ȵʋɿʍʏʉʄɼʎ ɶɿɲ
ʖʌɼʍɻɲʋʊʏʉʐʎɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ.
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5.

ɇʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑɅʉʍʉʑȵɶɶʑɻʍɻʎ,ʉɇʐʅʅɸʏɹʖʘʆʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿʆɲɹʖɸɿʋʌʉͲ
ɴɸʀʍɸɸʋɿɴɸɴɲɿʘʅɹʆɻɲʋʊʏɻʆʏʌɳʋɸɺɲʃɲʏɳɽɸʍɻʍʏʉʆʏʌɲʋɸɺɿʃʊʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʏʉʐȴɿɲͲ
ʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʏʌɸʀʎ(3)ɸʌɶɳʍɿʅɸʎɻʅɹʌɸʎʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆʋʌɿʆɲʋʊ
ʏɻʆɅʌʙʏɻȸʅɹʌɲȾɳʄʐʗɻʎɉʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʃɲʏɳʏɻʆʉʋʉʀɲɲʐʏʊʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿʐʋʊʗɻ.Ƀ
ɇʐʅʅɸʏɹʖʘʆɷʑʆɲʏɲɿʆɲʐʋʉɴɳʄɸɿʍʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɲʌͲ
ʅʉɷʀʘʎɶʌɲʋʏʊɲʀʏɻʅɲɶɿɲʅɸʀʘʍɻʏʉʐʋɲʌɲʋɳʆʘɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑɅʉʍʉʑȵɶɶʑɻʍɻʎʏʌɸʀʎ(3)
ɸʌɶɳʍɿʅɸʎɻʅɹʌɸʎʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆʋʌɿʆɲʋʊʏɻʆɅʌʙʏɻȸʅɹʌɲȾɳʄʐʗɻʎɉʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʃɲʏɳ
ʏɻʆʉʋʉʀɲɲʐʏʊʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿʐʋʊʗɻ.ɇɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʏʉʍʐʆʉʄɿʃʊʋʉʍʊɸɶɶʐɼʍɸʘʆʏʉ
ʉʋʉʀʉʋʌʉʃʑʋʏɸɿʅɸʏɳʏɻʅɸʀʘʍɻʏʉʐɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑɅʉʍʉʑȵɶɶʑɻʍɻʎɷɸʆʅʋʉʌɸʀʆɲɸʀʆɲɿ
ʅɿʃʌʊʏɸʌʉɲʋʊʏɻʆɸʄɳʖɿʍʏɻɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɻɸɶɶʑɻʍɻʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ3,ʃɲɿʋɲʌɲʅɹʆɸɿ
ɷɸʍʅɸʐʅɹʆʉʅɹʖʌɿʏɻʆʋʄɼʌɻʃɲɿʉʄʉʍʖɸʌɼɸʇʊʔʄɻʍɻʊʄʘʆʏʘʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʏʉʐɇʐʅͲ
ʅɸʏɹʖʉʆʏʉʎ.ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʅɸʄʄʉʆʏɿʃɼɸʆɻʅɹʌʘʍɻɲʋʊʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼͲ
ʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʏʉʐɸʄɳʖɿʍʏʉʐʋʉʍʉʑɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʘʆɸɶɶʐɼʍɸʘʆʃɲɽʉʌʀɺɸɿʅɿʃʌʊʏɸʌɲ
ʋʉʍɳɲʋʊʏɲɼɷɻɷɸʍʅɸʐʅɹʆɲ,ʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɸʆɻʅɸʌʙͲ
ʆɸɿʏʉʆɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲɶɿɲʏɻʆɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲɲʋʉɷɹʍʅɸʐʍɻʎʏʉʐʋʄɸʉʆɳɺʉʆʏʉʎʖʌɻʅɲʏɿʃʉʑ
ʋʉʍʉʑɸʔʊʍʉʆɸʇɲʍʔɲʄʀʍɸɿʊʏɿɷɸʆʐʋɳʌʖʉʐʆɸʃʃʌɸʅɸʀʎʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʏʉʐ
ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏʉʎ.
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ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʍɸɅɸʌʀʋʏʘʍɻɉʋɸʌɻʅɸʌʀɲʎ
ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏʉʎ

ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲʎɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏʉʎ,ʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʅɸͲ
ʌɿʅʆɳʙʍʏɸʆɲʉʄʉʃʄɻʌʘɽɸʀɻɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʏʉʐȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʋʉʐɸʃʃʌɸʅɸʀʋʌɿʆɲʋʊʏɻʄɼʇɻ
ʏʘʆʏʌɲʋɸɺɿʃʙʆɸʌɶɲʍɿʙʆʏɻʎʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʎɻʅɹʌɲʎʋʄɻʌʘʅɼʎʃɲɿɶɿɲʏʉʍʃʉʋʊɲʐʏʊɸʆɸʌɶɸʀ
ʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲ:
Ȱ) Ʌʌʉɴɲʀʆɸɿʍɸʃɳɽɸɲʋɲʌɲʀʏɻʏɻɸʆɹʌɶɸɿɲʙʍʏɸʆɲɿʃɲʆʉʋʉɿɻɽɸʀʅɹʍʘʏʘʆɸɶɶʐɼʍɸʘʆ
ʋʉʐɹʖɸɿʋɲʌɳʍʖɸɿʉʐʋɸʌɼʅɸʌʉʎɇʐʅʅɸʏɹʖʘʆʃɲɿɸʆɻʅɸʌʙʆɸɿʏʉʆʐʋɸʌɼʅɸʌʉɇʐʅʅɸʏɹͲ
ʖʉʆʏɲʃɲɿʏʉʐʎʄʉɿʋʉʑʎɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲ.
Ȳ) ȵɳʆɷɸʆɸʇʉʔʄɸʀʏɲɿʋʄɼʌʘʎɻʄɻʇɿʋʌʊɽɸʍʅɻʉʔɸɿʄɼ,ʋʌʉɴɲʀʆɸɿʍɸʃɳɽɸɲʆɲɶʃɲʀɲɸʆɹʌͲ
ɶɸɿɲɶɿɲʏɻʆɹʆʏʉʃɻɸʀʍʋʌɲʇɻʏɻʎʄɻʇɿʋʌʊɽɸʍʅɻʎʉʔɸɿʄɼʎʃɲɽʙʎʃɲɿʃɳɽɸɽɸʏɿʃɼʎɺɻͲ
ʅʀɲʎʋʉʐʐʋɹʍʏɻʄʊɶʘʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲʎ.
ȳ)

ɃʐʋɸʌɼʅɸʌʉʎɇʐʅʅɸʏɹʖʘʆʉʔɸʀʄɸɿʆɲʋʌʉɴɸʀɳʅɸʍɲʍɸʃɳɽɸɲʋɲʌɲʀʏɻʏɻɸʆɹʌɶɸɿɲʙͲ
ʍʏɸʆɲɸʃʋʄɻʌʙʆɸɿʏɻʆʐʋʉʖʌɹʘʍɻʋɲʌʉʖɼʎɸɶɶʑɻʍɻʎʋʉʐʏʉʐɲʆɲʄʉɶɸʀʃɲʏɳʏʉȱʌɽʌʉ
28.

ȱʌɽʌʉ30
1.

ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʃɲɿȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊʎɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆȿʉɶɲͲ
ʌɿɲʍʅʉʑɅʌʉʍɲʐʇɼʍɸʘʆȿͲȵ

ɇʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʃɲɿʏʉʐɷɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʏʘʆʖʌɸʉʋɿʍʏʙʍɸʘʆ
ʏʉʐȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑɅʌʉʍɲʐʇɼʍɸʘʆȿͲȵ,ʉɿʋʄɻʌʘʅɹʎʃɲɿʉɿɸɿʍʋʌɳʇɸɿʎʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑͲ
ʆʏɲɿ ʅɹʍʘ ʏʌɲʋɸɺɿʃʙʆ ʋʌɳʇɸʘʆ, ɷɻʄɲɷɼ ʖʌɸʙʍɸʘʆ ʃɲɿ ʋɿʍʏʙʍɸʘʆ ʏʘʆ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ
ɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆʃɲɿʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ,ʃɲʏʊʋɿʆɲʋʉʍʏʉʄɼʎ
ȵʆɻʅɸʌʘʏɿʃʙʆ ɇɻʅɸɿʘʅɳʏʘʆ ɲʋʊ ʏʉʆ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ȰɅȵ & ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎ. Ƀɿ
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ʋɿʍʏʙʍɸɿʎʃɲɿʖʌɸʙʍɸɿʎɸʇʉʔʄʉʑʆʏɲɿɸʆʏʊʎʏɻʎʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻʎʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎɲʆɸʇɲʌʏɼͲ
ʏʘʎɸʆʍʏɳʍɸʘʆɼʐʋɲɶʘɶɼʎʍɸɸʇʙɷɿʃɻɼɷɿʃɲʍʏɿʃɼɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲɸʋʀʄʐʍɻʎɷɿɲʔʉʌʙʆ,ʅɸ
ɸʇɲʀʌɸʍɻʏɻʄɼʗɻʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎɷɿɲʏɲɶɼʎɲʆɲʍʏʉʄɼʎɸʃʏɹʄɸʍɻʎɲʋʊʏɲɲʌʅʊɷɿɲɷɿʃɲʍʏɼͲ
ʌɿɲ.
2.

ɄʄʉɿʉɿʐʋʊʖʌɸʉɿȵʃʋʌʊʍʘʋʉɿɌʉʌʏʀʉʐɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳʍɸʃɲɽɸʍʏʙʎɸɴɷʉʅɲͲ
ɷɿɲʀʉʐɷɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʏʘʆʖʌɸʉʋɿʍʏʙʍɸʘʆʏʉʐʎʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏɻʎȵɴɷʉʅɲɷɿɲʀɲʎɅʌʉʍʘͲ
ʌɿʆɼʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɅɍȵɌȵȿ.ɃɿɸɴɷʉʅɲɷɿɲʀɸʎʖʌɻʅɲʏʉʌʌʉɹʎʏʉʐɷɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʖʌɸʉʋɿͲ
ʍʏʙʍɸʘʆɽɸʘʌʉʑʆʏɲɿʘʎʋʌʉʃɲʏɲɴʉʄɹʎɹʆɲʆʏɿʏʘʆʏɿʅʉʄʉɶʀʘʆʋʉʐɸʃɷʀɷʉʆʏɲɿʅɸʏɻɀɻͲ
ʆɿɲʀɲ Ʌʌʉʍʘʌɿʆɼ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻ. Ƀɿ ʏʌɲʋɸɺɿʃɹʎ ʍʐʆɲʄʄɲɶɹʎ ʏʘʆ ɸɴɷʉʅɲɷɿɲʀʘʆ ʃɲɿ ʅɻͲ
ʆɿɲʀʘʆʖʌɻʅɲʏʉʌʉʙʆʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺʉʆʏɲɿɲʋʊɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʐʎʃʘɷɿʃʉʑʎʋʉʐʉʌʀɺɸɿʉȴɿɲʖɸɿʌɿͲ
ʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ,ʃɲɿʉɿʉʋʉʀʉɿɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿɶɿɲʏɻʆʏɲʐʏʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆ
ʖʌɻʅɲʏʉʌʌʉʙʆ.

3.

ȳɿɲʏɻʆɸʇʊʔʄɻʍɻʏʘʆʉʔɸɿʄʙʆʋʉʐʏʉʐɲʆɲʄʉɶʉʑʆʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏɻʎȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎȵʃʃɲɽɳͲ
ʌɿʍɻʎʃɲɿȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆʏʉʐȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑɅʌʉʍɲʐʇɼʍɸʘʆȿͲȵʃɲʏɳʏʉʋɲͲ
ʌʊʆɳʌɽʌʉ,ʃɳɽɸɇʐʅʅɸʏɹʖʘʆ,ʉʉʋʉʀʉʎʄɲʅɴɳʆɸɿȵʆɻʅɸʌʘʏɿʃʊɇɻʅɸʀʘʅɲʖʌɸʙʍɸʘʆʃɲɿ
ʋɿʍʏʙʍɸʘʆ, ʉʔɸʀʄɸɿ ʃɲʏɳ ʏʉ ʖʌʊʆʉ ʋʉʐ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏʉʆ ʋɲʌʊʆʏɲ Ⱦʙɷɿʃɲ ʆɲ ɸʇʉʔʄɸʀ ʏɿʎ
ʖʌɸʙʍɸɿʎʃɲɿʆɲɲʋʉɷɹʖɸʏɲɿʏɿʎʋɿʍʏʙʍɸɿʎʋʉʐʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍɸɲʐʏʊ.ɃɇʐʅʅɸʏɹʖʘʆʐʋʉʖʌɸͲ
ʉʑʏɲɿʆɲʃɲʏɲɴɳʄɸɿʅɹʖʌɿʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲʃɲɿʙʌɲʍʏʉʆʏʌɲʋɸɺɿʃʊȿʉɶɲʌɿɲͲ
ʍʅʊȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑɅʌʉʍɲʐʇɼʍɸʘʆʋʉʐʏɻʌɸʀʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼͲ
ʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʏɿʎʖʌɸʙʍɸɿʎʏʉʐ,ʊʋʘʎɲʐʏɹʎʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆɲʋʊʏɲȵʆɻʅɸʌʘʏɿʃɳɇɻͲ
ʅɸɿʙʅɲʏɲʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ.

4.

ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʇʊʔʄɻʍɻʎɸɴɷʉʅɲɷɿɲʀʘʆʖʌɸʙʍɸʘʆ,ɻʃɲʏɲɴʉʄɼʍʏʉʆʏʌɲʋɸɺɿʃʊȿʉɶɲͲ
ʌɿɲʍʅʊȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑɅʌʉʍɲʐʇɼʍɸʘʆʋʉʐʏɻʌɸʀʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶͲ
ɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɶʀʆɸʏɲɿɹʘʎʏɿʎ11:00ʏɻʎȴɸʐʏɹʌɲʎʏɻʎɸɴɷʉʅɳɷɲʎw+2,ʃɲɿɲʔʉʌɳ
ʏɻʆȵɴɷʉʅɲɷɿɲʀɲɅʌʉʍʘʌɿʆɼȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻɅɍȵɌȵȿʏɻʎɸɴɷʉʅɳɷɲʎw.ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʇʊͲ
ʔʄɻʍɻʎʅɻʆɿɲʀʘʆʖʌɸʙʍɸʘʆʋʉʐʐʋʉɷɸɿʃʆʑʉʆʏɲɿʍʏʉ«ȵʆɻʅɸʌʘʏɿʃʊɇɻʅɸʀʘʅɲɀɻʆɿɲʀɲʎ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɅʌʉʍɲʑʇɻʍɻʎɍʌɹʘʍɻʎ ȵʃʋʌʉʍʙʋʘʆɌʉʌʏʀʉʐʏʉʐȵɿɷɿʃʉʑȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ
ȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰ»ʋʉʐɲʋɸʍʏɳʄɻʏʉʆʅɼʆɲʅ+1ʃɲʏɳʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȱʌɽʌʉʐ
ʃɲɿɲʔʉʌʉʑʆʏʉʅɼʆɲʅ,ɻʃɲʏɲɴʉʄɼʍʏʉʆʏʌɲʋɸɺɿʃʊȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎȿʉɶɲʌɿɲͲ
ʍʅʉʑɅʌʉʍɲʐʇɼʍɸʘʆʋʉʐʏɻʌɸʀʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɶʀʆɸʏɲɿ
ɹʘʎʏɿʎ11:00ʏɻʎʏɸʄɸʐʏɲʀɲʎȴɸʐʏɹʌɲʎʏʉʐʅɼʆɲʅ+1.ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐɻɻʅɹʌɲʃɲʏɲͲ
ɴʉʄɼʎʏʘʆɸɴɷʉʅɲɷɿɲʀʘʆɼʅɻʆɿɲʀʘʆʖʌɸʙʍɸʘʆɸʀʆɲɿɲʌɶʀɲ,ʏʊʏɸɻʃɲʏɲɴʉʄɼʋʌɹʋɸɿʆɲ
ɶʀʆɸɿʅɹʖʌɿʏʉʀɷɿʉʖʌʉʆɿʃʊʍɻʅɸʀʉʏɻʎɲʅɹʍʘʎɸʋʊʅɸʆɻʎɸʌɶɳʍɿʅɻʎɻʅɹʌɲʎ.ɃȴɿɲʖɸɿʌɿͲ
ʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʃɲʏɲɴɳʄɸɿʍʏʉʐʎɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎʏɿʎɸɴɷʉʅɲɷɿɲʀɸʎ
ɼ/ʃɲɿʅɻʆɿɲʀɸʎʋɿʍʏʙʍɸɿʎʃɲʏɳʏɲʀɷɿɲʘʎɳʆʘʖʌʉʆɿʃɳʋɸʌɿɽʙʌɿɲ.Ƀɿʖʌɸʉʋɿʍʏʙʍɸɿʎʏʉʐ
ȿʉɶɿʍʏɿʃʉʑȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑɅʌʉʍɲʐʇɼʍɸʘʆȿͲȵʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹͲ
ʄɸʐʍɻʎ, ɲʃʉʄʉʐɽʉʑʆ ʏɿʎ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɸʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʙʆ Ʌʌʉʍʘʌɿʆɼʎ ȵɴɷʉʅɲͲ
ɷɿɲʀɲʎ,ɅʌʉʍʘʌɿʆɼʎɀɻʆɿɲʀɲʎʃɲɿɃʌɿʍʏɿʃɼʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʋʉʐʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍʏʉȱʌɽʌʉ27.
ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʅɻɸʋɿɴɸɴɲɿʘʅɹʆɻʎʃɲʏɲɴʉʄɼʎʏʘʆɸɴɷʉʅɲɷɿɲʀʘʆɼʅɻʆɿɲʀʘʆʖʌɸʙʍɸʘʆ,
ʊʋʘʎʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺʉʆʏɲɿɲʋʊʏɲʍʖɸʏɿʃɳȵʆɻʅɸʌʘʏɿʃɳɇɻʅɸɿʙʅɲʏɲʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&
ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ,ʅɹʖʌɿʏɲʖʌʉʆɿʃɳʍɻʅɸʀɲʋʉʐʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿʍʏʉʋɲʌʊʆȱʌɽʌʉ,
ʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʃɳʆɸɿʖʌɼʍɻʏʘʆɸɶɶʐɼʍɸʘʆʋʉʐɹʖɸɿʋʌʉͲ
ʍʃʉʅʀʍɸɿʉɇʐʅʅɸʏɹʖʘʆʃɲʏɳʏʉȱʌɽʌʉ28ʃɲɿɸʆɻʅɸʌʙʆɸɿɲʅɸʄʄɻʏʀʏɻɆȰȵʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ
ɲʐʏɼʆɲʋʌʉɴɸʀʍʏɿʎʃɲʏɳʄʄɻʄɸʎɸʆɹʌɶɸɿɸʎ.
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ɇʏɲʋʄɲʀʍɿɲʏɻʎȵɴɷʉʅɲɷɿɲʀɲʎɅʌʉʍʘʌɿʆɼʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɅɍȵɌȵȿʃɲʏɳʏʉȱʌɽʌʉ27,ʉ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ȰɅȵ & ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎ ɲʋʉʍʏɹʄʄɸɿ ʏɻʆ Ɉɸʏɳʌʏɻ ʏɻʎ ȵɴɷʉʅɳɷɲʎ
w+1,ɼʏɻʆɸʋʊʅɸʆɻɸʌɶɳʍɿʅɻɻʅɹʌɲɸʔʊʍʉʆɲʐʏɼʍʐʅʋʀʋʏɸɿʅɸɲʌɶʀɲ,ʍɸʃɳɽɸʐʋʊʖʌɸʉ
ȵʃʋʌʊʍʘʋʉɌʉʌʏʀʉʐp«ȵʆɻʅɸʌʘʏɿʃʊɇɻʅɸʀʘʅɲȵɴɷʉʅɲɷɿɲʀɲʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɅʌʉʍɲʑʇɻͲ
ʍɻʎɍʌɹʘʍɻʎȵʃʋʌʉʍʙʋʘʆɌʉʌʏʀʉʐʏʉʐȵɿɷɿʃʉʑȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰ»ɶɿɲʏɻʆ
ɸɴɷʉʅɳɷɲwʐʋʉɷɸɿʃʆʑʉʆʏɲʎ:
Ȱ) ʏʉʐʎʍʖɸʏɿʃʉʑʎʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʃɲʏɳʏʉʏʅɼʅɲʋʉʐʏʉʆɲʔʉʌʉʑʆ,
Ȳ) ʏʉʍʐʆʉʄɿʃʊʋʉʍʊʏɻʎʖʌɹʘʍɻʎܹܷܣܵܵܧ̴ܴܣܺܥǡ௪ሺఓሻ ʏɻʎɸɴɷʉʅɳɷɲʎwʋʉʐɸͲ
ʆʏɳʍʍɸʏɲɿʍʏʉʆʅɼʆɲʅ,
ȳ)

ʏɻʆɻʅɹʌɲʃɲɿʏɻʆʙʌɲʅɹʖʌɿʏɻʆʉʋʉʀɲʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿʉȵʃʋʌʊʍʘʋʉʎɌʉʌʏʀʉʐʆɲ
ʃɲʏɲɴɳʄʄɸɿʍʏʉʆʏʌɲʋɸɺɿʃʊʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉͲ
ɹʄɸʐʍɻʎʏʉʍʐʆʉʄɿʃʊʖʌɻʅɲʏɿʃʊʋʉʍʊʏɻʎʖʌɹʘʍɻʎܹܷܣܵܵܧ̴ܴܣܺܥǡ௪ሺఓሻ ʋʉʐɲͲ
ʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍʏɻʆɸɴɷʉʅɳɷɲwʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ4.

ȾɳɽɸȵʃʋʌʊʍʘʋʉʎɌʉʌʏʀʉʐʉʉʋʉʀʉʎʄɲʅɴɳʆɸɿ«ȵʆɻʅɸʌʘʏɿʃʊɇɻʅɸʀʘʅɲȵɴɷʉʅɲɷɿɲʀɲʎ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɅʌʉʍɲʑʇɻʍɻʎɍʌɹʘʍɻʎ ȵʃʋʌʉʍʙʋʘʆɌʉʌʏʀʉʐʏʉʐȵɿɷɿʃʉʑȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ
ȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰ»ʉʔɸʀʄɸɿʃɲʏɳʏʉʖʌʊʆʉʋʉʐʉʌʀɺɸʏɲɿʍɸɲʐʏʊʆɲɸʇʉʔʄɸʀʏɿʎʖʌɸʙʍɸɿʎ
ʋʉʐʏʉʐɲʆɲʄʉɶʉʑʆʃɲʏɲɴɳʄʄʉʆʏɲʎʍʏʉʆʏʌɲʋɸɺɿʃʊʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&
ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎ ʏɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ ʖʌɻʅɲʏɿʃɳ ʋʉʍɳ. Ƀ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ȰɅȵ & ȵɶɶʐɼͲ
ʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɸʋɿɴɸɴɲɿʙʆɸɿʅɹʖʌɿʏɻʆʙʌɲ11:00ʏɻʎʐʋʉɷɸɿʃʆʐʊʅɸʆɻʎʍʏʉʘʎɳʆʘ
ȵʆɻʅɸʌʘʏɿʃʊɇɻʅɸʀʘʅɲɻʅɹʌɲʎ,ʏɻʆʃɲʏɲɴʉʄɼʏʉʐʖʌɻʅɲʏɿʃʉʑʋʉʍʉʑɶɿɲʃɳɽɸȵʃʋʌʊͲ
ʍʘʋʉɌʉʌʏʀʉʐ.ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʅɻɸʋɿɴɸɴɲɿʘʅɹʆɻʎʃɲʏɲɴʉʄɼʎɲʋʊʏʉʆʐʋʊʖʌɸʉȵʃʋʌʊͲ
ʍʘʋʉɌʉʌʏʀʉʐʏʉʐʍʐʆʊʄʉʐʏɻʎɸɴɷʉʅɲɷɿɲʀɲʎʖʌɹʘʍɻʎʅɹʖʌɿʏʉʘʎɳʆʘʖʌʉʆɿʃʊʊʌɿʉ,ʉ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʃɳʆɸɿʖʌɼʍɻʏʘʆɸɶɶʐɼʍɸʘʆʋʉʐɹʖɸɿʋʌʉͲ
ʍʃʉʅʀʍɸɿʉɇʐʅʅɸʏɹʖʘʆʃɲɿɸʆɻʅɸʌʙʆɸɿɲʅɸʄʄɻʏʀʏɻɆȰȵʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐɲʐʏɼʆɲʋʌʉɴɸʀ
ʍʏɿʎʃɲʏɳʄʄɻʄɸʎɸʆɹʌɶɸɿɸʎ.
6.

ɇʏɲʋʄɲʀʍɿɲʏɻʎɀɻʆɿɲʀɲʎɅʌʉʍʘʌɿʆɼʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɅɍȵɌȵȿʃɲʏɳʏʉȱʌɽʌʉ27,ʉȴɿɲͲ
ʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɲʋʉʍʏɹʄʄɸɿʏɻʆɈɸʏɳʌʏɻʋʉʐɲʃʉʄʉʐɽɸʀʏɻʆɷɹͲ
ʃɲʏɻɹɴɷʉʅɻ(17ɻ)ɻʅɹʌɲʏʉʐʅɼʆɲʅ+1,ɼʏɻʆɸʋʊʅɸʆɻɸʌɶɳʍɿʅɻɻʅɹʌɲɸʔʊʍʉʆɲʐʏɼ
ʍʐʅʋʀʋʏɸɿʅɸɲʌɶʀɲ,ʍɸʃɳɽɸʐʋʊʖʌɸʉȵʃʋʌʊʍʘʋʉɌʉʌʏʀʉʐp«ȵʆɻʅɸʌʘʏɿʃʊɇɻʅɸʀʘʅɲ
ɀɻʆɿɲʀɲʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɅʌʉʍɲʑʇɻʍɻʎɍʌɹʘʍɻʎȵʃʋʌʉʍʙʋʘʆɌʉʌʏʀʉʐʏʉʐȵɿɷɿʃʉʑȿʉɶɲͲ
ʌɿɲʍʅʉʑȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰ»ɶɿɲʏʉʆʅɼʆɲʅ,ʐʋʉɷɸɿʃʆʑʉʆʏɲʎ:
Ȱ) ʏʉʐʎʍʖɸʏɿʃʉʑʎʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʃɲʏɳʏʉʏʅɼʅɲʋʉʐʏʉʆɲʔʉʌʉʑʆ,
Ȳ) ʏʉʍʐʆʉʄɿʃʊʋʉʍʊʏɻʎʖʌɹʘʍɻʎɼʋʀʍʏʘʍɻʎߊܷܣܵܵܧ̴ܴܲܺܥǡ௪ሺఓሻ ɶɿɲʊʄɸʎʏɿʎɸͲ
ɴɷʉʅɳɷɸʎʋʉʐɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿʍʏʉʆʅɼʆɲʅ,
ȳ)

ʏɻʆɻʅɹʌɲʃɲɿʏɻʆʙʌɲʅɹʖʌɿʏɻʆʉʋʉʀɲʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿʉȵʃʋʌʊʍʘʋʉʎɌʉʌʏʀʉʐʆɲ
ʃɲʏɲɴɳʄʄɸɿʍʏʉʆʏʌɲʋɸɺɿʃʊʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉͲ
ɹʄɸʐʍɻʎʏʉʍʐʆʉʄɿʃʊʖʌɻʅɲʏɿʃʊʋʉʍʊʏɻʎʖʌɹʘʍɻʎܣܵܵܧ̴ܴܲܺܥܷܯǡ௪ሺఓሻ ɶɿɲʊͲ
ʄɸʎʏɿʎɸɴɷʉʅɳɷɸʎʋʉʐɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿʍʏʉʅɼʆɲʅʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ
ʍʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ4.

ȾɳɽɸȵʃʋʌʊʍʘʋʉʎɌʉʌʏʀʉʐʉʉʋʉʀʉʎʄɲʅɴɳʆɸɿ«ȵʆɻʅɸʌʘʏɿʃʊɇɻʅɸʀʘʅɲɀɻʆɿɲʀɲʎȵʃʃɲͲ
ɽɳʌɿʍɻʎɅʌʉʍɲʑʇɻʍɻʎɍʌɹʘʍɻʎȵʃʋʌʉʍʙʋʘʆɌʉʌʏʀʉʐʏʉʐȵɿɷɿʃʉʑȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑȰɅȵ
ʃɲɿɇȸȺɉȰ»ʉʔɸʀʄɸɿʃɲʏɳʏʉʖʌʊʆʉʋʉʐʉʌʀɺɸʏɲɿʍɸɲʐʏʊʆɲɸʇʉʔʄɸʀʏɿʎʖʌɸʙʍɸɿʎʋʉʐʏʉʐ
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ɲʆɲʄʉɶʉʑʆʃɲʏɲɴɳʄʄʉʆʏɲʎʍʏʉʆʏʌɲʋɸɺɿʃʊʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼͲ
ʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʏɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲʖʌɻʅɲʏɿʃɳʋʉʍɳ.
Ƀ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ȰɅȵ & ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎ ɸʋɿɴɸɴɲɿʙʆɸɿ ʅɹʖʌɿ ʏɻʆ ʙʌɲ 11:00 ʏɻʎ
ʐʋʉɷɸɿʃʆʐʊʅɸʆɻʎʍʏʉʘʎɳʆʘȵʆɻʅɸʌʘʏɿʃʊɇɻʅɸʀʘʅɲɻʅɹʌɲʎ,ʏɻʆʃɲʏɲɴʉʄɼʏʉʐʖʌɻʅɲͲ
ʏɿʃʉʑʋʉʍʉʑɶɿɲʃɳɽɸȵʃʋʌʊʍʘʋʉɌʉʌʏʀʉʐ.ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʅɻɸʋɿɴɸɴɲɿʘʅɹʆɻʎʃɲʏɲɴʉͲ
ʄɼʎɲʋʊʏʉʆʐʋʊʖʌɸʉȵʃʋʌʊʍʘʋʉɌʉʌʏʀʉʐʏʉʐʍʐʆʊʄʉʐʏɻʎʅɻʆɿɲʀɲʎʖʌɹʘʍɻʎʅɹʖʌɿʏʉ
ʘʎ ɳʆʘ ʖʌʉʆɿʃʊ ʊʌɿʉ, ʉ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ȰɅȵ & ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎ ʃɳʆɸɿ ʖʌɼʍɻ ʏʘʆ
ɸɶɶʐɼʍɸʘʆʋʉʐɹʖɸɿʋʌʉʍʃʉʅʀʍɸɿʉɇʐʅʅɸʏɹʖʘʆʃɲɿɸʆɻʅɸʌʙʆɸɿɲʅɸʄʄɻʏʀʏɻɆȰȵʋʌʉʃɸɿͲ
ʅɹʆʉʐɲʐʏɼʆɲʋʌʉɴɸʀʍʏɿʎʃɲʏɳʄʄɻʄɸʎɸʆɹʌɶɸɿɸʎ.
7.

ȳɿɲʏɻɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʏɻʎɃʌɿʍʏɿʃɼʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʏɻʎʋʌʉʍɲʑʇɻʍɻʎɅɍȵɌȵȿʃɲʏɳʏʉȱʌɽʌʉ
27,ʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɲʋʉʍʏɹʄʄɸɿʅɹʖʌɿʏɻʆʋʌʙʏɻɈɸʏɳʌʏɻ
ʏʉʐȰʐɶʉʑʍʏʉʐʏʉʐɹʏʉʐʎY+1,ɼʏɻʆɸʋʊʅɸʆɻɸʌɶɳʍɿʅɻɻʅɹʌɲɸʔʊʍʉʆɲʐʏɼʍʐʅʋʀʋʏɸɿ
ʅɸɲʌɶʀɲ,ʍɸʃɳɽɸʐʋʊʖʌɸʉȵʃʋʌʊʍʘʋʉɌʉʌʏʀʉʐp«ȵʆɻʅɸʌʘʏɿʃʊɇɻʅɸʀʘʅɲɃʌɿʍʏɿʃɼʎ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɅʌʉʍɲʑʇɻʍɻʎɍʌɹʘʍɻʎ ȵʃʋʌʉʍʙʋʘʆɌʉʌʏʀʉʐʏʉʐȵɿɷɿʃʉʑȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ
ȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰ»ɶɿɲʏʉɹʏʉʎYʐʋʉɷɸɿʃʆʑʉʆʏɲʎ:
Ȱ) ʏʉʐʎʍʖɸʏɿʃʉʑʎʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʃɲʏɳʏʉʏʅɼʅɲʋʉʐʏʉʆɲʔʉʌʉʑʆ,
Ȳ) ʏʉʍʐʆʉʄɿʃʊʋʉʍʊʏɻʎʖʌɹʘʍɻʎɼʋʀʍʏʘʍɻʎɶɿɲʃɳɽɸɸɴɷʉʅɳɷɲwʋʉʐɸʆʏɳʍʍɸʏɲɿ
ʍʏʉʆʅɼʆɲʅʏʉʐɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑɹʏʉʐʎY,
ȳ)

ʏɻʆɻʅɹʌɲʃɲɿʏɻʆʙʌɲʅɹʖʌɿʏɻʆʉʋʉʀɲʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿʉȵʃʋʌʊʍʘʋʉʎɌʉʌʏʀʉʐʆɲ
ʃɲʏɲɴɳʄʄɸɿʍʏʉʆʏʌɲʋɸɺɿʃʊʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉͲ
ɹʄɸʐʍɻʎ ʏʉ ʖʌɻʅɲʏɿʃʊ ʋʉʍʊ ʏɻʎ Ʌʌʉʍɲʑʇɻʍɻʎ ɍʌɹʘʍɻʎ ȵʃʋʌʉʍʙʋʘʆ Ɍʉʌʏʀʉʐ
ʏʉʐȵɿɷɿʃʉʑȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰ.

ȾɳɽɸȵʃʋʌʊʍʘʋʉʎɌʉʌʏʀʉʐʉʉʋʉʀʉʎʄɲʅɴɳʆɸɿ«ȵʆɻʅɸʌʘʏɿʃʊɇɻʅɸʀʘʅɲɃʌɿʍʏɿʃɼʎȵʃʃɲͲ
ɽɳʌɿʍɻʎɅʌʉʍɲʑʇɻʍɻʎɍʌɹʘʍɻʎȵʃʋʌʉʍʙʋʘʆɌʉʌʏʀʉʐʏʉʐȵɿɷɿʃʉʑȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑȰɅȵ
ʃɲɿɇȸȺɉȰ»ʉʔɸʀʄɸɿʃɲʏɳʏʉʖʌʊʆʉʋʉʐʉʌʀɺɸʏɲɿʍɸɲʐʏʊʆɲɸʇʉʔʄɸʀʏɿʎʖʌɸʙʍɸɿʎʋʉʐʏʉʐ
ɲʆɲʄʉɶʉʑʆʃɲʏɲɴɳʄʄʉʆʏɲʎʍʏʉʆʏʌɲʋɸɺɿʃʊʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼͲ
ʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʏɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲʖʌɻʅɲʏɿʃɳʋʉʍɳ.
Ƀ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ȰɅȵ & ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎ ɸʋɿɴɸɴɲɿʙʆɸɿ ʅɹʖʌɿ ʏɻʆ ʙʌɲ 11:00 ʏɻʎ
ʐʋʉɷɸɿʃʆʐʊʅɸʆɻʎʍʏʉʘʎɳʆʘȵʆɻʅɸʌʘʏɿʃʊɇɻʅɸʀʘʅɲɻʅɹʌɲʎ,ʏɻʆʃɲʏɲɴʉʄɼʏʉʐʖʌɻʅɲͲ
ʏɿʃʉʑʋʉʍʉʑɶɿɲʃɳɽɸʐʋʊʖʌɸʉȵʃʋʌʊʍʘʋʉɌʉʌʏʀʉʐ.ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʅɻɸʋɿɴɸɴɲɿʘʅɹʆɻʎ
ʃɲʏɲɴʉʄɼʎɲʋʊʏʉʆʐʋʊʖʌɸʉȵʃʋʌʊʍʘʋʉɌʉʌʏʀʉʐʏʉʐʍʐʆʊʄʉʐʏɻʎɸʏɼʍɿɲʎʖʌɹʘʍɻʎʅɹͲ
ʖʌɿʏʉʘʎɳʆʘʖʌʉʆɿʃʊʊʌɿʉ,ʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʃɳʆɸɿʖʌɼʍɻ
ʏʘʆɸɶɶʐɼʍɸʘʆʋʉʐɹʖɸɿʋʌʉʍʃʉʅʀʍɸɿʉɇʐʅʅɸʏɹʖʘʆ,ʃɲɿɸʆɻʅɸʌʙʆɸɿɲʅɸʄʄɻʏʀʏɻɆȰȵ
ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐɲʐʏɼʆɲʋʌʉɴɸʀʍʏɿʎʃɲʏɳʄʄɻʄɸʎɸʆɹʌɶɸɿɸʎ.
8.

ȵɳʆʏɲʖʌɻʅɲʏɿʃɳʋʉʍɳʋʉʐʋʌʉɹʌʖʉʆʏɲɿɲʋʊʏɻʆʃɲʏɳʋʏʘʍɻʏʘʆɸɶɶʐɼʍɸʘʆʏʉʐɇʐʅͲ
ʅɸʏɹʖʉʆʏɲɷɸʆɸʋɲʌʃʉʑʆɶɿɲʏɻʆʃɳʄʐʗɻʏʘʆʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʙʆʏʉʐʋʉʐɲʋʉʌͲ
ʌɹʉʐʆɲʋʊʏɻʆȵɴɷʉʅɲɷɿɲʀɲɅʌʉʍʘʌɿʆɼȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻɅɍȵɌȵȿ,ʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶͲ
ɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɸʋɿʅɸʌʀɺɸɿʏʉɸʆɲʋʉʅɹʆʉʆʋʉʍʊ ETDw ʍʏʉʐʎʐʋʉʄʉʀʋʉʐʎʐʋʊʖʌɸͲ
ʉʐʎȵʃʋʌʉʍʙʋʉʐʎɌʉʌʏʀʉʐɲʆɳʄʉɶɲʅɸʏɻʍʐʆʉʄɿʃɼɸʆɹʌɶɸɿɲʏʘʆȴɻʄʙʍɸʘʆɌʉʌʏʀʉʐ
ʏʉʐʎ TDAOD ʋʉʐɸʆʏɳʖɽɻʃɸʍʏʉʆȸȵɅɶɿɲʊʄɸʎʏɿʎɅɸʌɿʊɷʉʐʎȾɲʏɲʆʉʅɼʎtʏɻʎɸʆʄʊɶʘ
ɸɴɷʉʅɳɷɲʎw,ʃɲɿɲʔʉʌʉʑʆʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʋɸʄɲʏʙʆʏʉʐȴɿɲʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉʐɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎʃɲɿ
ȴɿʃʏʑʉʐ,ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆʏʘʆɸʇɲɶʘɶʙʆ.ȸȶʃʏɲʃʏɻɍʌɹʘʍɻ ETDCp , w ʏʉʐɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏʉʎ
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pʄʊɶʘɸʆɲʋʉʅɹʆʉʆʏʉʎɸʄʄɸʀʅʅɲʏʉʎʃɲʏɳʏɻʆȵɴɷʉʅɲɷɿɲʀɲɅʌʉʍʘʌɿʆɼȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻɅɍȵͲ
Ɍȵȿʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʘʎɲʃʉʄʉʑɽʘʎ:

¦ TDAOD
¦¦ TDAOD

p ,t , w

ETDC p , w

tw

u ETDw 
p ,t , w

p tw

Ƀ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ȰɅȵ & ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɲ ʋʉʍɳ ETDCp , w 
ʋʌʉʎʖʌɹʘʍɻʍʏʉʐʎʐʋʊʄʉɿʋʉʐʎȵʃʋʌʊʍʘʋʉʐʎɌʉʌʏʀʉʐ,ʍʏɲ«ȵʆɻʅɸʌʘʏɿʃɳɇɻʅɸɿʙʅɲʏɲ
ȵɴɷʉʅɲɷɿɲʀɲʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɅʌʉʍɲʑʇɻʍɻʎɍʌɹʘʍɻʎȵʃʋʌʉʍʙʋʘʆɌʉʌʏʀʉʐʏʉʐȵɿɷɿʃʉʑ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰ»ʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʏɻʆȵɴɷʉʅɲɷɿɲʀɲɅʌʉʍʘʌɿʆɼȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻ
ɅɍȵɌȵȿʏɻʎɸɴɷʉʅɳɷɲʎw+2.ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐɸʋɿʏɸʐʖɽɸʀʅɸʌɿʃɼɼʉʄɿʃɼɸʇʊʔʄɻʍɻʏʉʐ
ɸʆɲʋʉʅɹʆʉʆʏʉʎʋʉʍʉʑ ETDw ,ʃɲɽʙʎʃɲɿʃɲʏɲɴʉʄɼʏʘʆʊʋʉɿʘʆʏʊʃʘʆʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲʎɲʋʊ
ʏʉʆʉʔɸɿʄɹʏɻʋʌʉʎʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ,ʏɲɸʆʄʊɶʘʖʌɻʅɲʏɿʃɳ
ʋʉʍɳɸʋɿʍʏʌɹʔʉʆʏɲɿʍʏʉʐʎȵʃʋʌʉʍʙʋʉʐʎɌʉʌʏʀʉʐʋʉʐʏɲʃɲʏɹɴɲʄɲʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆ
ʀɷɿʉʋɲʌɲʋɳʆʘʏʑʋʉ.ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʃɳʋʉɿʉɿȵʃʋʌʊʍʘʋʉɿɌʉʌʏʀʉʐɷɸʆɸʇʉʔʄɼʍʉʐʆ
ʏɻʆȶʃʏɲʃʏɻɍʌɹʘʍɻʋʉʐʏʉʐʎɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ,ʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ
ɸʆɻʅɸʌʙʆɸɿɲʅɸʄʄɻʏʀʏɻɆȰȵʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐɲʐʏɼʆɲʋʌʉɴɸʀʍʏɿʎʃɲʏɳʄʄɻʄɸʎɸʆɹʌɶɸɿɸʎ,ʃɲɿ
ɸʔɲʌʅʊɺɸɿɸʋɲʆɲʄɻʋʏɿʃɳɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎʖʌɼʍɻʎʏʘʆɸɶɶʐɼʍɸʙʆʏʉʐʎʃɲɿʏʉʐɸʋɿʅɸʌɿͲ
ʍʅʉʑʏʉʐɸʆɲʋʉʅɹʆʉʆʏʉʎɸʄʄɸʀʅʅɲʏʉʎʍʏʉʐʎʐʋʊʄʉɿʋʉʐʎȵʃʋʌʊʍʘʋʉʐʎɌʉʌʏʀʉʐʍʑʅͲ
ʔʘʆɲʅɸʏʉʆʋɲʌɲʋɳʆʘʏʑʋʉ.
9.

ȵɳʆʏɲʖʌɻʅɲʏɿʃɳʋʉʍɳʋʉʐʋʌʉɹʌʖʉʆʏɲɿɲʋʊʏɻʆʃɲʏɳʋʏʘʍɻʏʘʆɸɶɶʐɼʍɸʘʆʏʉʐɇʐʅͲ
ʅɸʏɹʖʉʆʏʉʎɷɸʆɸʋɲʌʃʉʑʆɶɿɲʏɻʆʃɳʄʐʗɻʏʘʆʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʙʆʏʉʐʋʉʐɲʋʉʌͲ
ʌɹʉʐʆɲʋʊʏɻɀɻʆɿɲʀɲɅʌʉʍʘʌɿʆɼȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻɅɍȵɌȵȿ,ʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼͲ
ʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɸʋɿʅɸʌʀɺɸɿʏʉɸʆɲʋʉʅɹʆʉʆʋʉʍʊ ETDP ʍʏʉʐʎʐʋʉʄʉʀʋʉʐʎʐʋʊʖʌɸʉʐʎ
ȵʃʋʌʉʍʙʋʉʐʎɌʉʌʏʀʉʐɲʆɳʄʉɶɲʅɸʏʉʍʑʆʉʄʉʏɻʎɲʆɻɶʅɹʆɻʎʍʏɲɄʌɿɲɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎͲȴɿͲ
ʃʏʑʉʐɲʋʉʌʌʉʔɻɽɸʀʍɲʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎ TMQ ʏʘʆɸʃʋʌʉʍʘʋʉʑʅɸʆʘʆɲʋʊɲʐʏʉʑʎʃɲʏɲʆɲͲ
ʄʘʏʙʆ ʏʉʐ ȴɿɲʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉʐ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ȴɿʃʏʑʉʐ (ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ɸʇɲɶʘɶʙʆ
ʏʉʐʎ),ɶɿɲʃɳɽɸɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎtʏʉʐʅɼʆɲʅ,ʊʋʘʎɲʐʏʊʋʌʉʃʑʋʏɸɿɲʋʊʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲ
ʅɸʏʌɼʍɸʘʆɼɸʃʏɿʅɼʍɸʘʆʋʉʐʋɲʌɹʖʉʐʆʍʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ
ʉɿʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɲʌʅʊɷɿʉɿȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɹʎʏʉʐȴɿʃʏʑʉʐɼʏʉʐȵɇɀȸȵ.ȵʋʉʅɹʆʘʎɻɹʃʏɲʃʏɻ
ʖʌɹʘʍɻ ETDCp , P ʏʉʐɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏʉʎpʄʊɶʘɸʆɲʋʉʅɹʆʉʆʏʉʎɸʄʄɸʀʅʅɲʏʉʎʃɲʏɳʏɻʆɀɻͲ
ʆɿɲʀɲɅʌʉʍʘʌɿʆɼȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻɅɍȵɌȵȿʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʘʎɲʃʉʄʉʑɽʘʎ:

¦P TMQ P
u ETDP
TMQ
P
¦¦P
p ,t ,

ETDC p , P

t



p t

Ƀ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ȰɅȵ & ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɲ ʋʉʍɳ ETDCp , P 
ʋʌʉʎʖʌɹʘʍɻʍʏʉʐʎʐʋʊʄʉɿʋʉʐʎȵʃʋʌʊʍʘʋʉʐʎɌʉʌʏʀʉʐ,ʍʏɲ«ȵʆɻʅɸʌʘʏɿʃɳɇɻʅɸɿʙʅɲʏɲ
ɀɻʆɿɲʀɲʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɅʌʉʍɲʑʇɻʍɻʎɍʌɹʘʍɻʎȵʃʋʌʉʍʙʋʘʆɌʉʌʏʀʉʐʏʉʐȵɿɷɿʃʉʑȿʉɶɲͲ
ʌɿɲʍʅʉʑȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰ»ʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʏɻʆɀɻʆɿɲʀɲɅʌʉʍʘʌɿʆɼȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻɅɍȵɌȵȿ
ʏʉʐʅɼʆɲʅ+1.ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐɸʋɿʏɸʐʖɽɸʀʅɸʌɿʃɼɼʉʄɿʃɼɸʇʊʔʄɻʍɻʏʉʐɸʆɲʋʉʅɹʆʉͲ
ʆʏʉʎʋʉʍʉʑ ETD P ʃɲɽʙʎʃɲɿʃɲʏɲɴʉʄɼʏʘʆʊʋʉɿʘʆʏʊʃʘʆʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲʎɲʋʊʏʉʆʉʔɸɿͲ
ʄɹʏɻʋʌʉʎʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ,ʏɲɸʆʄʊɶʘʖʌɻʅɲʏɿʃɳʋʉʍɳ
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ɸʋɿʍʏʌɹʔʉʆʏɲɿ ʍʏʉʐʎ ȵʃʋʌʉʍʙʋʉʐʎ Ɍʉʌʏʀʉʐ ʋʉʐ ʏɲ ʃɲʏɹɴɲʄɲʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʆ ʀɷɿʉ
ʋɲʌɲʋɳʆʘʏʑʋʉ.ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʃɳʋʉɿʉɿȵʃʋʌʊʍʘʋʉɿɌʉʌʏʀʉʐɷɸʆɸʇʉʔʄɼʍʉʐʆʏɻʆ
ȶʃʏɲʃʏɻɍʌɹʘʍɻʋʉʐʏʉʐʎɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ,ʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɸͲ
ʆɻʅɸʌʙʆɸɿɲʅɸʄʄɻʏʀʏɻɆȰȵʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐɲʐʏɼʆɲʋʌʉɴɸʀʍʏɿʎʃɲʏɳʄʄɻʄɸʎɸʆɹʌɶɸɿɸʎ,ʃɲɿ
ɸʔɲʌʅʊɺɸɿɸʋɲʆɲʄɻʋʏɿʃɳɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎʖʌɼʍɻʎʏʘʆɸɶɶʐɼʍɸʙʆʏʉʐʎʃɲɿʏʉʐɸʋɿʅɸʌɿͲ
ʍʅʉʑʏʉʐɸʆɲʋʉʅɹʆʉʆʏʉʎɸʄʄɸʀʅʅɲʏʉʎʍʏʉʐʎʐʋʊʄʉɿʋʉʐʎȵʃʋʌʊʍʘʋʉʐʎɌʉʌʏʀʉʐʍʑʅͲ
ʔʘʆɲʅɸʏʉʆʋɲʌɲʋɳʆʘʏʑʋʉ.
10.

ȵɳʆʏɲʖʌɻʅɲʏɿʃɳʋʉʍɳʋʉʐʋʌʉɹʌʖʉʆʏɲɿɲʋʊʏɻʆʃɲʏɳʋʏʘʍɻʏʘʆɸɶɶʐɼʍɸʘʆʏʉʐɇʐʅͲ
ʅɸʏɹʖʉʆʏɲɷɸʆɸʋɲʌʃʉʑʆɶɿɲʏɻʆʃɳʄʐʗɻʏʘʆʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʙʆʏʉʐʋʉʐɲʋʉʌͲ
ʌɹʉʐʆɲʋʊʏɻʆɃʌɿʍʏɿʃɼȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻɅɍȵɌȵȿɶɿɲʏʉʆʅɼʆɲʅ,ʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶͲ
ɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɸʋɿʅɸʌʀɺɸɿʏʉɸʆɲʋʉʅɹʆʉʆʋʉʍʊ ETD ' P ʍʏʉʐʎʐʋʉʄʉʀʋʉʐʎʐʋʊͲ
ʖʌɸʉʐʎȵʃʋʌʉʍʙʋʉʐʎɌʉʌʏʀʉʐ,ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʙʆʏɲʎɶɿɲʏʉʐʎʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʎʏʘʆɹʃʏɲʃʏʘʆ
ʖʌɸʙʍɸʘʆ ETDC ' p , P  ʏʉʆ ʀɷɿʉ ʏʑʋʉ ɸʋɿʅɸʌɿʍʅʉʑ ɸʆɲʋʉʅɹʆʉʆʏʉʎ ɸʄʄɸʀʅʅɲʏʉʎ ʄʊɶʘ
ɀɻʆɿɲʀɲʎɅʌʉʍʘʌɿʆɼʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɅɍȵɌȵȿ,ɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏʙʆʏɲʎʏɿʎʋʉʍʊʏɻʏɸʎ TMQ ʅɸ
ʏɿʎʉʌɿʍʏɿʃɹʎʅɸʏʌɼʍɸɿʎɲʋʉʌʌʉʔɻɽɸʀʍɲʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎ TMQ ' ʋʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆʍʏʉʆʅɼʆɲ
ʅ.ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʏɲʋʉʍɳ ETDC ' p , P 
ʋʌʉʎʖʌɹʘʍɻʍʏʉʐʎʐʋʊʄʉɿʋʉʐʎȵʃʋʌʊʍʘʋʉʐʎɌʉʌʏʀʉʐ,ʍʏɲ«ȵʆɻʅɸʌʘʏɿʃɳɇɻʅɸɿʙʅɲʏɲ
ɀɻʆɿɲʀɲʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɅʌʉʍɲʑʇɻʍɻʎɍʌɹʘʍɻʎȵʃʋʌʉʍʙʋʘʆɌʉʌʏʀʉʐʏʉʐȵɿɷɿʃʉʑȿʉɶɲͲ
ʌɿɲʍʅʉʑȰɅȵʃɲɿɇȸȺɉȰ»ʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʏɻʆɀɻʆɿɲʀɲɅʌʉʍʘʌɿʆɼȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻɅɍȵɌȵȿ
ʏʉʐʅɼʆɲȰʐɶʉʑʍʏʉʐʏʉʐɹʏʉʐʎɉ+1.ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐɸʋɿʏɸʐʖɽɸʀʅɸʌɿʃɼɼʉʄɿʃɼɸʇʊͲ
ʔʄɻʍɻʏʉʐɸʆɲʋʉʅɹʆʉʆʏʉʎʋʉʍʉʑ ETD ' P ,ʃɲɽʙʎʃɲɿʃɲʏɲɴʉʄɼʏʘʆʊʋʉɿʘʆʏʊʃʘʆʐʋɸͲ
ʌɻʅɸʌʀɲʎɲʋʊʏʉʆʉʔɸɿʄɹʏɻʋʌʉʎʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ,ʏɲɸʆ
ʄʊɶʘʖʌɻʅɲʏɿʃɳʋʉʍɳɸʋɿʍʏʌɹʔʉʆʏɲɿʍʏʉʐʎȵʃʋʌʉʍʙʋʉʐʎɌʉʌʏʀʉʐʋʉʐʏɲʃɲʏɹɴɲʄɲʆ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆʀɷɿʉʏʑʋʉʅɸʏʉʆʉʋʉʀʉɸʋɿʅɸʌʀʍʏɻʃɲʆ.ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʃɳʋʉɿʉɿȵʃͲ
ʋʌʊʍʘʋʉɿɌʉʌʏʀʉʐɷɸʆɸʇʉʔʄɼʍʉʐʆʏɻʆȶʃʏɲʃʏɻɍʌɹʘʍɻʋʉʐʏʉʐʎɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ,ʉȴɿɲʖɸɿͲ
ʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɸʆɻʅɸʌʙʆɸɿɲʅɸʄʄɻʏʀʏɻɆȰȵʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐɲʐʏɼ
ʆɲʋʌʉɴɸʀʍʏɿʎʃɲʏɳʄʄɻʄɸʎɸʆɹʌɶɸɿɸʎ,ʃɲɿɸʔɲʌʅʊɺɸɿɸʋɲʆɲʄɻʋʏɿʃɳɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎʖʌɼͲ
ʍɻʎʏʘʆɸɶɶʐɼʍɸʙʆʏʉʐʎʃɲɿʏʉʐɸʋɿʅɸʌɿʍʅʉʑʏʉʐɸʆɲʋʉʅɹʆʉʆʏʉʎɸʄʄɸʀʅʅɲʏʉʎʍʏʉʐʎʐͲ
ʋʊʄʉɿʋʉʐʎȵʃʋʌʊʍʘʋʉʐʎɌʉʌʏʀʉʐʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆʋɲʌɲʋɳʆʘʏʑʋʉ.
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ȾȵɌȰȿȰȻɃ9ͲɀȵɈȰȲȰɈȻȾȵɇȴȻȰɈȰɂȵȻɇ

ȱʌɽʌʉ31
1.

2.



ȸ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎ 11 ʏʉʐ ȱʌɽʌʉʐ 10, ʉɿ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ȱʌɽʌʉʐ 13 ʃɲɿ ɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɇɈ ʏɻʎ
ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ1ʏʉʐȱʌɽʌʉʐ23ɿʍʖʑʉʐʆɲʋʊʏɻʆɸʋʊʅɸʆɻɸʌɶɳʍɿʅɻɻʅɹʌɲɲʋʊʏɻʆɻʅɸʌʉͲ
ʅɻʆʀɲ ɹʆɲʌʇɻʎ ɿʍʖʑʉʎ ʏɻʎ ɉʋʉʐʌɶɿʃɼʎ Ȱʋʊʔɲʍɻʎ ʏɻʎ ʋɲʌ.5 ʏʉʐ ȱʌɽʌʉʐ 5 ʏʉʐ
Ɂ.4414/2016.
ȸ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʘʆ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʏʉʐ ȱʌɽʌʉʐ 25 ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ Ⱦʙɷɿʃɲ ɳʌʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ
01/01/2019.ȰʋʊʏɻʆɹʆɲʌʇɻɿʍʖʑʉʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾʙɷɿʃɲʃɲɿʅɹʖʌɿʏɻʆ31/12/2018ɻɸʃͲ
ʃɲɽɳʌɿʍɻʖʌɹʘʍɻʎɴɳʍɸɿɀɀȾȺɇɇɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎʏʉʐȱʌɽʌʉʐ
287ʏʉʐȾȴȵɇɀȸȵ.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻͲɇɉɀɅȿȸɆɏɀȰɈȻȾȸȵȾȾȰȺȰɆȻɇȸȾȰɈȰɁȵɀɃͲ
ɀȵɁɏɁɀɃɁȰȴɏɁɇȸȺɉȰ

Ȼ.1.

ɇʐʅʅɸʏʉʖɼȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻʎɀʉʆɳɷɲʎʍʏɻɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼȵʃͲ
ʃɲɽɳʌɿʍɻɇȸȺɉȰ

Ȼ.1.1.

ɅʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎɇʐʅʅɸʏʉʖɼʎʍʏɻɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻɇȸȺɉȰ

ȶʘʎʏʌɸɿʎ(3)ʅɼʆɸʎʅɸʏɳʏɻʆȴɻʅɿʉʐʌɶʀɲʏʉʐɀɻʏʌʙʉʐɌʉʌɹʘʆɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎʃɲʏɳʏʉȱʌɽʌʉ
20,ɿʍʖʑʉʐʆɀɸʏɲɴɲʏɿʃɹʎȴɿɲʏɳʇɸɿʎ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎʉʋʉʀɸʎʉɿʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎʋʉʐʋʌɹʋɸɿʆɲ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʅʀɲȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻɀʉʆɳɷɲʆɲɸʆʏɲʖɽɸʀʍʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎɇʐʅʋʄɻͲ
ʌʘʅɲʏɿʃɼʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɇȸȺɉȰɸʀʆɲɿʉɿɲʃʊʄʉʐɽɸʎ:
1. ȸɀʉʆɳɷɲʆɲɸʀʆɲɿɀʉʆɳɷɲɇʐʅʋɲʌɲɶʘɶɼʎ(ɇȸȺɉȰ)ʅɸɸɶʃɲʏɸʍʏɻʅɹʆɻɿʍʖʑʅɸɶɲʄʑͲ
ʏɸʌɻʏʘʆ35MWe.
2. ɃɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʎɅɲʌɲɶʘɶʊʎʆɲɸʀʆɲɿɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳȰʆɸʇɳʌʏɻʏʉʎʃɲɿʊʖɿȰʐʏʉʋɲʌɲɶʘɶʊʎ.
3. Ɂɲɹʖɸɿʖʉʌɻɶɻɽɸʀȶɶʃʌɿʍɻȵɿɷɿʃʙʆȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ɄʌʘʆɶɿɲȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻ ɀʉʆɳɷɲ
ɇȸȺɉȰʍʏʉʆɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉɅɲʌɲɶʘɶʊɶɿɲʏɻʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻɀʉʆɳɷɲ.
4. ȸʐʋʉɶʌɲʔɼɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼʎɇʑʅɴɲʍɻʎɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎȾɲʏɲʆɸͲ
ʅʊʅɸʆɻʎɀʉʆɳɷɲʎɇȸȺɉȰ.
5. ɉʋʉɴʉʄɼȲɸɴɲʀʘʍɻʎɲʋʊʋɿʍʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉʔʉʌɹɲʊʏɿʉɿɷɿɲʏɳʇɸɿʎʅɹʏʌɻʍɻʎʃɲɿʍɼʅɲʆͲ
ʍɻʎ ʋʄɻʌʉʑʆ ʏɿʎ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ ʊʋʘʎ ɲʐʏɹʎ ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ȱʌɽʌʉ 4 ʏɻʎ ɉȰ
8786/2010 (ɌȵȾ Ȳ’646/ 14.5.2010) ʃɲɿ ʏɻʎ ɉȰ 15641/2009 (ɌȵȾ Ȳ’1420/ 15.7.2009)
ʃɲʏɳɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐȱʌɽʌʉʐ12ʏɻʎɉȰ749/2012(ɌȵȾȲ’889/22.3.2012).
6. ɉʋʉɴʉʄɼȲɸɴɲʀʘʍɻʎɲʋʊʋɿʍʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉʔʉʌɹɲʊʏɿʉɿʉʃɲɽʉʌɿʍʅʊʎʏʘʆʖʘʌɿʃʙʆʉͲ
ʌʀʘʆ ʏʉʐ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʏɲ ʍɻʅɸʀɲ ʅɹʏʌɻʍɻʎ ʋʄɻʌʉʑʆ ʏɿʎ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ʏʘʆ ɉȰ
15641/2009)ʃɲɿɉȰ8786/2010ʃɲʏ’ɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐȱʌɽʌʉʐ12ʏɻʎɉȰ749/2012.
7. ȰʆɲʄʐʏɿʃɼɀɸʄɹʏɻʊʋʘʎʋɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿʍʏʉɈɸʑʖʉʎȻʏʉʐɈɸʖʆɿʃʉʑɅʌʉʍɲʌʏɼʅɲʏʉʎʏɻʎ
ɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼʎɇʑʅɴɲʍɻʎɸʋɿʃʐʌʘʅɹʆɻɲʋʊʃɲʏɳʄʄɻʄʉʔʐʍɿʃʊɼʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉ
ʋʉʐʃɲʏɹʖɸɿʏɻʆɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼɳɷɸɿɲ.
8. Ɂɲɹʖɸɿʍʐʆɷɸɽɸʀʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ.
ɀɸʏɳʏɻʆʋɲʌɹʄɸʐʍɻʏɻʎʋɸʌɿʊɷʉʐɿʍʖʑʉʎʏʘʆɀɸʏɲɴɲʏɿʃʙʆȴɿɲʏɳʇɸʘʆʉɿʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎʋʉʐ
ʋʌɹʋɸɿʆɲʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʅʀɲȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻ ɀʉʆɳɷɲʆɲɸʆʏɲʖɽɸʀ ʍʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ
ʏɻʎɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɇȸȺɉȰɸʀʆɲɿʉɿɸʇɼʎ:
1. ȸɀʉʆɳɷɲʆɲɸʀʆɲɿɀʉʆɳɷɲɇʐʅʋɲʌɲɶʘɶɼʎ(ɇȸȺɉȰ)ʅɸɸɶʃɲʏɸʍʏɻʅɹʆɻɿʍʖʑʅɸɶɲʄʑͲ
ʏɸʌɻʏʘʆ35MWe.
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2. ɃɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʎɅɲʌɲɶʘɶʊʎʆɲɸʀʆɲɿɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳȰʆɸʇɳʌʏɻʏʉʎʃɲɿʊʖɿȰʐʏʉʋɲʌɲɶʘɶʊʎ.
3. ɁɲɹʖɸɿʖʉʌɻɶɻɽɸʀȶɶʃʌɿʍɻȵɿɷɿʃʙʆȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆɄʌʘʆɶɿɲȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻɀʉʆɳɷɲɇȸͲ
ȺɉȰʍʏʉʆɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉɅɲʌɲɶʘɶʊɶɿɲʏɻʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻɀʉʆɳɷɲ.
4. ȸʐʋʉɶʌɲʔɼɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼʎɇʑʅɴɲʍɻʎɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎȾɲʏɲʆɸͲ
ʅʊʅɸʆɻʎɀʉʆɳɷɲʎɇȸȺɉȰ.
5. ȸɀʉʆɳɷɲɷɿɲɽɹʏɸɿȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉɈɸʖʆɿʃʊɅʌʉʍɳʌʏɻʅɲʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲʏɻʎ
ɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼʎɇʑʅɴɲʍɻʎ.
6. Ɂɲɹʖɸɿʍʐʆɷɸɽɸʀʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ.

Ȼ.1.2.

ɅʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎȾɲʏɲɴʉʄɼʎɅɿʍʏʙʍɸʘʆͲɍʌɸʙʍɸʘʆ

ȸʃɲʏɲɴʉʄɼʏʘʆʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʙʆʋɿʍʏʙʍɸʘʆɼʖʌɸʙʍɸʘʆɲʋʊʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼͲ
ʍɸʘʆ Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎ ʋʌʉʎ ʏʉʆ ʃɳʏʉʖʉ ʏɻʎ Ⱦɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻʎ ɀʉʆɳɷɲʎ ɇȸȺɉȰ ɳʌʖʉʆʏɲɿ, ɸʔʊʍʉʆ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿʉɿʄʉɿʋɹʎʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎɶɿɲʏɻʆʍʐʅʅɸʏʉʖɼʍʏɻʆɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻɇȸͲ
ȺɉȰʃɲɿɸʋɿʋʌʊʍɽɸʏɲʉɿɲʃʊʄʉʐɽɸʎ:
1Ͳ ȶʖɸɿɸʃɷʉɽɸʀɻȱɷɸɿɲȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ.
2Ͳ ȶʖɸɿɸɶɶʌɲʔɸʀʍʏʉɀɻʏʌʙʉȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆɀʉʆɳɷʘʆʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʏʉʐȵɇɀȸȵʘʎ
ȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻɀʉʆɳɷɲɇȸȺɉȰ(ȾɀɇȸȺɉȰ).

Ȼ.1.3.

ɈɸʖʆɿʃʊɅʌʉʍɳʌʏɻʅɲ

ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉȱʌɽʌʉ3ʏɻʎɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼʎɇʑʅɴɲʍɻʎɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎ,
ʅɸʏɳʏɻʄɼʇɻɿʍʖʑʉʎʏʘʆɀɸʏɲɴɲʏɿʃʙʆȴɿɲʏɳʇɸʘʆ,ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻɶɿɲʏɻʆɹʆɲʌʇɻʏʘʆʍʐʅʋʄɻʌʘͲ
ʅɲʏɿʃʙʆʋɿʍʏʙʍɸʘʆɼʖʌɸʙʍɸʘʆɲʋʊʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʋʌʉʎʏʉʆ
Ʌɲʌɲɶʘɶʊ,ɸʀʆɲɿɻʃɲʏʉʖɼɸʃʅɹʌʉʐʎʏʉʐ«ȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐɈɸʖʆɿʃʉʑɅʌʉʍɲʌʏɼʅɲʏʉʎ».ɈʉɈɸʖʆɿʃʊ
Ʌʌʉʍɳʌʏɻʅɲ ʍʐʆʏɳʍʍɸʏɲɿ ʃɲʏɳ ʏʉ ʋʌʊʏʐʋʉ ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʍʏʉ ȱʌɽʌʉ 8 ʏɻʎ ɉȰ
23278/2012(ɌȵȾȲ’3108/23.11.2012).
Ȱʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿɲʋʊ2ʏɸʑʖɻ:
1. Ɉɸʑʖʉʎɀɸʄɹʏɻʎ,ʏʉʉʋʉʀʉʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ:
ɲ. ʏɻʆʋɸʌɿɶʌɲʔɼʏɻʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʍʐʅʋɲʌɲɶʘɶɼʎ,ʃɲɿ
ɴ. ʏʉʆɅʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʏʘʆʅɸɶɸɽʙʆɶɿɲʏʉʆɲʆɲʄʐʏɿʃʊɽɸʘʌɻʏɿʃʊʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏɻʎʋʉͲ
ʍʊʏɻʏɲʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎɲʋʊɇȸȺɉȰ
ʊʋʘʎʋɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿɲʆɲʄʐʏɿʃɳʍʏʉʍʖɹɷɿʉʏɻʎɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼʎɇʑʅɴɲʍɻʎɇʐʆɲʄʄɲͲ
ɶʙʆȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻʎɀʉʆɳɷɲʎɇȸȺɉȰ.ɈʉɈɸʑʖʉʎɀɸʄɹʏɻʎʐʋʉͲ
ɴɳʄʄɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆɅɲʌɲɶʘɶʊʃɲʏɳʏɻʆʐʋʉɶʌɲʔɼʏɻʎɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼʎɇʑʅɴɲʍɻʎɇʐͲ
ʆɲʄʄɲɶʙʆȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎ.

2. Ɉɸʑʖʉʎ Ʌɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ȵʄɹɶʖʉʐ ʃɲɿ ȵʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻʎ, ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʍʐʆʏɳʍʍɸʏɲɿ ɲʋʊ Ɍʉʌɹɲ
ʏʉʐɀɻʏʌʙʉʐɌʉʌɹʘʆɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ,ȵʋɲʄɼɽɸʐʍɻʎʃɲɿȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ
ȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ.ɈʉɈɸʑʖʉʎɲʐʏʊɹʖɸɿʍʃʉʋʊʏʉʆɲʇɿʊʋɿʍʏʉʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ
ʏɻʎ ʋʉʍʊʏɻʏɲʎ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ɲʋʊ ɇȸȺɉȰ, ʉ ɽɸʘʌɻʏɿʃʊʎ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʏɻʎ ʉͲ
ʋʉʀɲʎɹʖɸɿʐʋʉɴʄɻɽɸʀʅɸ ʏʉɈɸʑʖʉʎɀɸʄɹʏɻʎ. ɈʉɈɸʑʖʉʎɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ
ȶʃɽɸʍɻɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ,ȵʋɲʄɼɽɸʐʍɻʎʃɲɿȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎɶɿɲʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲ:
ɲ. ɈʉʐɈɸʑʖʉʐʎɀɸʄɹʏɻʎ.
ɴ. ɈɿʎɀɸʏʌɻʏɿʃɹʎȴɿɲʏɳʇɸɿʎʃɲɿɅʌʘʏʉɶɸʆɼɀɸɶɹɽɻ.
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ɶ. ɈʘʆɇʐɶʃɸʆʏʌʘʏʙʆʃɲɿʏɻʎɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎʃɳɽɸɇʐɶʃɸʆʏʌʘʏɼʅɸʏɿʎɲʆʏʀʍʏʉɿʖɸʎʅɸͲ
ʏʌɻʏɿʃɹʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ.
ɷ. Ɉɻʎ ɇʐʄʄʉɶɼʎ ɀɸʏʌɼʍɸʘʆ/ɇɻʅɳʆʍɸʘʆ  ʃɲɿ ʏʘʆ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆ ȴɸɿʃʏʙʆ Ȱʇɿʉʋɿʍʏʀɲʎ
(Ʌʌʘʏʉɶɸʆʙʆɀɸɶɸɽʙʆ),ʋʉʐɷɿɸʆɸʌɶɸʀʉɈʉʋɿʃʊʎȵʋɸʇɸʌɶɲʍʏɼʎɲʋʊʏɿʎɀɸʏʌɻʏɿͲ
ʃɹʎȴɿɲʏɳʇɸɿʎɼ/ʃɲɿʏʉʐʎɇʐɶʃɸʆʏʌʘʏɹʎ.
ɸ. Ɉʉʐ Ɉʉʋɿʃʉʑ ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʏɼ, ʏʉʐ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ ʏʘʆ ȴɸʐʏɸʌʉɶɸʆʙʆ ɀɸɶɸɽʙʆ ʅɸ
ʍʃʉʋʊʏɻʆɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑɲʌʖɸʀʉʐɶɿɲʏɻʆɲʇɿʊʋɿʍʏɻʅɸʏɳɷʉʍɼʏʉʐʎʍʏɲ
ʍʐʍʏɼʅɲʏɲʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ.
ʍʏ. Ɉɻʎȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎɇʔʌɳɶɿʍɻʎɀɸʏʌɻʏɿʃʙʆȴɿɲʏɳʇɸʘʆ,ɇʐɶʃɸʆʏʌʘʏʙʆʃɲɿɈʉʋɿʃʉʑȵͲ
ʋɸʇɸʌɶɲʍʏɼ.
ɺ.

ɈɻʎɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɆʉʐʏʀʆɲʎɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʏɻʎɅʉʍʊʏɻʏɲʎɇȸȺɉȰʏʉʐʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑʏʉʐ
ɅʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʉʑɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎɇȸȺɉȰʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐͲ
ʍɻʎ.

Ɉʉ Ɉɸʖʆɿʃʊ Ʌʌʉʍɳʌʏɻʅɲ ʋʌɹʋɸɿ ɸʀʆɲɿ ʐʋʉɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʆʊʅɿʅʉʐʎ ɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐʎ ʏʉʐ
ɅɲʌɲɶʘɶʉʑʃɲɿʏʉʐɌʉʌɹɲʏʉʐɀɻʏʌʙʉʐɌʉʌɹʘʆɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ,ȵʋɲʄɼɽɸʐʍɻʎʃɲɿȵʋɿɽɸʙʌɻͲ
ʍɻʎʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ.
ɈʉɈɸʖʆɿʃʊɅʌʉʍɳʌʏɻʅɲʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿʍʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ,ɻʉʋʉʀɲ
ʉʄʉʃʄɻʌʙʆɸɿʏʉʆɹʄɸɶʖʉɸʆʏʊʎʏʌɿɳʆʏɲɻʅɸʌʙʆɲʋʊʏɻʆʐʋʉɴʉʄɼʏʉʐʃɲɿɸʃɷʀɷɸɿɲʋʊʔɲʍɻʍʖɸͲ
ʏɿʃɳ.ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻɳʋʌɲʃʏɻʎʋɲʌɹʄɸʐʍɻʎʏɻʎʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎɲʐʏɼʎʖʘʌʀʎʆɲʐʋɳʌʖɸɿʃɲʅʀɲʊͲ
ʖʄɻʍɻʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ &ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʋʌʉʎʏʉʆ ʋɲʌɲɶʘɶʊɶɿɲʏɻʆʐʋʉɴʉʄɼ
ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʙʆ ɼ ɷɿɸʐʃʌɿʆɿʍʏɿʃʙʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ, ʏɸʃʅɲʀʌɸʏɲɿ ʍɿʘʋɻʌɼ ɽɸʏɿʃɼ ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ.
ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɽɸʏɿʃɼʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎ, ʉ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ȰɅȵ & ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎ ʐʄʉʋʉɿɸʀ
ɸʆʏʊʎ45ɻʅɸʌʙʆʃɲɿɸʆʏɳʍʍɸɿʍʏʉɅʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʊɇʑʍʏɻʅɲɇȸȺɉȰʋʉʐʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀ,ʏɻʆʌʉʐʏʀʆɲ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑɸʆɹʌɶɸɿɲʎɇȸȺɉȰʋʉʐʐʋɹɴɲʄʄɸʍʏʉɈɸʖʆɿʃʊɅʌʉʍɳʌʏɻʅɲʏʉʐʉɅɲʌɲɶʘɶʊʎ.ɇɸ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻɲʋʊʃʄɿʍɻʎʏʘʆɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆʋʉʐʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆɲʋʊʏʉɅʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʊɇʑʍʏɻʅɲ
ɇȸȺɉȰ,ɲʆɲʃɲʄɸʀʏɲɿɻɹɶʃʌɿʍɻʏʉʐɈɸʖʆɿʃʉʑɅʌʉʍɲʌʏɼʅɲʏʉʎʃɲɿʃɲʄɸʀʏɲɿʉɅɲʌɲɶʘɶʊʎʆɲʐͲ
ʋʉɴɳʄʄɸɿʏɿʎɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎɷɿʉʌɽʙʍɸɿʎ.
ɈʉɈɸʖʆɿʃʊɅʌʉʍɳʌʏɻʅɲ,ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺɸʏɲɿʘʎ«ȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉɈɸʖʆɿʃʊɅʌʉʍɳʌʏɻʅɲ»ʊʏɲʆɸʃɷʉɽɸʀ
ɽɸʏɿʃɼ ɲʋʊʔɲʍɻ ɲʋʊ ʏʉʆ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ȰɅȵ & ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎ ɼ ɸʔʊʍʉʆ ʏɸʃʅɲʀʌɸʏɲɿ
ʍɿʘʋɻʌɼɽɸʏɿʃɼɲʋʊʔɲʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʋɲʌɲʋɳʆʘ.

Ȼ.2.
Ȼ.2.1.

ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
ɇʐʆʉʋʏɿʃɼɅɸʌɿɶʌɲʔɼɇʐʆʉʄɿʃɼʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎȾɀɇȸȺɉȰ

ɃɿȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɸʎ ɀʉʆɳɷɸʎɇȸȺɉȰɸʃʃɲɽɲʌʀɺʉʆʏɲɿʍɸ 4 ʍʏɳɷɿɲʏɲʉʋʉʀɲɲʋɸɿʃʉʆʀɺʉʆʏɲɿ ʍɸ
ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳʏɸʏɲʌʏɻʅʊʌɿɲ,ʃɲɿʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿʍʏʉɇɍȸɀȰ1ʋɲʌɲʃɳʏʘ.ȸȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻɲʌʖʀͲ
ɺɸɿʏɻʆ1ɻʅɹʌɲʏʉʐɸʋʊʅɸʆʉʐʅɼʆɲʅ+1ʏʉʐʅɼʆɲʅʋʉʐɲʔʉʌɳ,ʃɲɿɻʖʌʉʆɿʃɼɲʃʉʄʉʐɽʀɲʐʋʉͲ
ʄʉɶɿʍʅʉʑʏɻʎʐʋʉɷɻʄʙʆɸʏɲɿɲʋʊʏɲɴɹʄɻ:
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ɍɆȸɀȰɈȻɇɈȸɆȻɃ
ȵɁȵɆȳȵȻȰɇ

ȴȻȰɍȵȻɆȻɇɈȸɇ
ȵɇɀȸȵ









ȸȵɅ



Ⱦɇȸȵ





Ⱦȴȵɇɀȸȵ













ȴȻȰɍȵȻɆȻɇɈȸɇ
ȵɇɀȸȵ



ȴȰɅȵȵɅ






ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻȰʋʉʃʄʀʍɸʘʆ



ɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻ
ɇȸȺɉȰ

ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ
Ʌʌʉʍɲʐʇɼʍɸʘʆ

ɉ.Ȱȴ5Ͳȸȿ/ȳ/Ɍ1/ʉɿʃ.23278,ɌȵȾ
Ȳ’3108/23.11.2012

Ⱦȴȵɇɀȸȵ

ɇɍȸɀȰ1:ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻȾɲʏɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆɀʉʆɳɷʘʆɇȸȺɉȰ
I.2.1.1.

ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻȸȵɅɶɿɲȾɀɇȸȺɉȰ

ɈʉɍʌɻʅɲʏɿʍʏɼʌɿʉȵʆɹʌɶɸɿɲʎɸʋɿʄʑɸɿʏʉʆȸȵɅʃɲɿɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɻʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɼʏʉʐʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐȾɇȸȵʃɲɿʊʋʘʎʋɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿɲʆɲʄʐʏɿʃɳʍʏʉȵɶʖɸɿʌʀɷɿʊʏʉʐ.ȰʋʊʏɲɲʋʉʏɸʄɹͲ
ʍʅɲʏɲʏɻʎɸʋʀʄʐʍɻʎʏʉʐȸȵɅʏʉɍʌɻʅɲʏɿʍʏɼʌɿʉȵʆɹʌɶɸɿɲʎɲʋʉʍʏɹʄʄɸɿɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳʍʏʉʆȴɿɲʖɸɿͲ
ʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʏɲʋɲʌɲʃɳʏʘʅɸɶɹɽɻʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʏʉʆɉʋʉʄʉɶɿʍʅʊɅɿͲ
ʍʏʙʍɸʘʆʃɲɿɍʌɸʙʍɸʘʆʃɳɽɸȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻʎɀʉʆɳɷɲʎɇȸȺɉȰ,ʅɸɴɳʍɻʏɿʎɅʌʉʍʔʉʌɹʎȶɶʖʐͲ
ʍɻʎʏʉʐɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʐɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲʊʋʘʎʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍʏʉʆȾɇȸȵ:
1.

DASMPt .HɃʌɿɲʃɼɈɿʅɼɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎʍɸȵʐʌʙɲʆɳMWh(€/MWh)ɶɿɲʏɻʆɅɸʌʀʉɷʉ
ȾɲʏɲʆʉʅɼʎtɶɿɲʃɳɽɸȸʅɹʌɲȾɲʏɲʆʉʅɼʎ.

2.

DASQu, t .ȸʋʉʍʊʏɻʏɲɸʆɹʌɶɸɿɲʎʍɸMWhɲʋʊʏɻʆɅʌʉʍʔʉʌɳȶɶʖʐʍɻʎʏɻʎȾɲʏɲʆɸʅʊͲ
ʅɸʆɻʎɀʉʆɳɷɲʎɇȸȺɉȰu,ʊʋʘʎɸʆʏɳʖɽɻʃɸʍʏʉɅʌʊɶʌɲʅʅɲȸȵɅɶɿɲʏɻʆɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲͲ
ʆʉʅɼʎ t ʏɻʎ ȸʅɹʌɲʎ Ⱦɲʏɲʆʉʅɼʎ, ɲʆɻɶʅɹʆɻ ʍʏʉ ɇɻʅɸʀʉ ɇʑʆɷɸʍɻʎ ʏɻʎ Ⱦɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻʎ
ɀʉʆɳɷɲʎɇȸȺɉȰʅɸʏʉɇʑʍʏɻʅɲ.

3.

DAIOu , t .HʋʉʍʊʏɻʏɲɸʆɹʌɶɸɿɲʎʍɸMWhɲʋʊʏɻʆɅʌʉʍʔʉʌɳȶɶʖʐʍɻʎʏɻʎȾɲʏɲʆɸʅʊͲ
ʅɸʆɻʎɀʉʆɳɷɲʎɇȸȺɉȰu,ɻʉʋʉʀɲɸʆʏɳʍʍɸʏɲɿʍʏʉɅʌʊɶʌɲʅʅɲȸȵɅɶɿɲʏɻʆɅɸʌʀʉɷʉ
ȾɲʏɲʆʉʅɼʎtʏɻʎȸʅɹʌɲʎȾɲʏɲʆʉʅɼʎʅɸʏɳʏɻʆɲʆɲʋʌʉʍɲʌʅʉɶɼʏɻʎʙʍʏɸʆɲʍʐʆɸʃʏɿʅɻͲ
ɽʉʑʆʉɿɲʋʙʄɸɿɸʎʏʉʐɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎʋʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆʍʏɻʆɅʌʉʍʔʉʌɳȶɶʖʐʍɻʎu.
I.2.1.2.

ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻȰʋʉʃʄʀʍɸʘʆɶɿɲȾɀɇȸȺɉȰ

ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎʏʉʐȵɇɀȸȵɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɻʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʏʘʆȰʋʉʃʄʀʍɸʘʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎʋʌʉɷɿɲͲ
ɶʌɲʔɹʎʏʉʐȾȴȵɇɀȸȵʃɲɿʏɲʍʖɸʏɿʃɳɸɶʖɸɿʌʀɷɿɲ,ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʙʆʏɲʎʏɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʏɻʎɸʋʀʄʐͲ
ʍɻʎʏʉʐȸȵɅʊʋʘʎɲʐʏɳɹʖʉʐʆɲʋʉʍʏɲʄɸʀɲʋʊʏʉɍʌɻʅɲʏɿʍʏɼʌɿʉȵʆɹʌɶɸɿɲʎ.
Ȱʋʊ ʏɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʏɻʎ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ Ȱʋʉʃʄʀʍɸʘʆ, ʉ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ʏʉʐ ȵɇɀȸȵ ɲʋʉʍʏɹʄʄɸɿ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ ʍʏʉʆ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ȰɅȵ & ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎ ʏɲ ʋɲʌɲʃɳʏʘ ʅɸɶɹɽɻ ʋʉʐ
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ɲʔʉʌʉʑʆ ʏɻʆ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻ Ȱʋʉʃʄʀʍɸʘʆ ʏʘʆ Ⱦɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆ ɀʉʆɳɷʘʆ ɇȸȺɉȰ ʃɲɿ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ
ʍʏʉʆȾȴȵɇɀȸȵʍʏʉɈʅɼʅɲ«ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻȰʋʉʃʄʀʍɸʘʆ»:
1.  ୲ ɀɸʏʌʉʑʅɸʆɻʋʉʍʊʏɻʏɲɸʆɹʌɶɸɿɲʎʍʏʉɇɻʅɸʀʉɇʑʆɷɸʍɻʎʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎʅɸʏʉɇʑͲ
ʍʏɻʅɲ(ʍɸMWh),ʋʉʐɲʔʉʌɳʍʏɻʆʃɲɽɲʌɼɹɶʖʐʍɻɸʆɹʌɶɸɿɲʎ,ʃɲʏɳʏɻʆɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲͲ
ʆʉʅɼʎt.
2.   ୲ ȴɿɲʔʉʌɳ(ʍɸMWh)ʅɸʏɲʇʑʏɻʎʋʉʍʊʏɻʏɲʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎʋʉʐʋʌʉʍɷɿʊʌɿʍɸɻ
ȵʆʏʉʄɼȾɲʏɲʆʉʅɼʎ( ୳୲ )ʃɲɿʏɻʎʋʉʍʊʏɻʏɲʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎʋʉʐʅɸʏʌɼɽɻʃɸʃɲɿɲʆʏɿʍʏʉɿͲ
ʖɸʀʍɸʃɲɽɲʌɼɹɶʖʐʍɻɸʆɹʌɶɸɿɲʎʍʏʉɇɻʅɸʀʉɇʑʆɷɸʍɻʎʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎʅɸʏʉɇʑʍʏɻʅɲɶɿɲ
ʏɻʆɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎt.
3.  ୣ୶ǡ୲   Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃɼ ʏɿʅɼ ʏʉʐ ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼ ɲʋʘʄɸɿʙʆ ɸɶʖʑʍɸʘʎ ʋʉʐ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ ʍʏɻʆ
Ʌʌʉʍʔʉʌɳȶɶʖʐʍɻʎʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎu,ʊʋʘʎɲʐʏɼɸʔɲʌʅʊʍʏɻʃɸʃɲʏɳʏʉʆɉʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏɻʎ
ɃʌɿɲʃɼʎɈɿʅɼʎȰʋʉʃʄʀʍɸʘʆɅɲʌɲɶʘɶɼʎͲȷɼʏɻʍɻʎ,ʃɲʏɳʏɻʆɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎt.
4. ୲ ɃʌɿɲʃɼɈɿʅɼȰʋʉʃʄʀʍɸʘʆɅɲʌɲɶʘɶɼʎͲȷɼʏɻʍɻʎ,ʍɸ€/MWh,ɶɿɲʏɻʆɅɸʌʀʉɷʉ
Ⱦɲʏɲʆʉʅɼʎt.
I.2.1.3.

ɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆɀʉʆɳɷʘʆɇȸȺɉȰ

ɃɿɅɲʌɲɶʘɶʉʀʋʉʐɷɿɲɽɹʏʉʐʆȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻɀʉʆɳɷɲɇȸȺɉȰɸɶʃɲɽɿʍʏʉʑʆʅɸɸʐɽʑʆɻʏʉʐʎʍʏɿʎ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʏʉʐʎ«ɈʉʋɿʃɼɎɻʔɿɲʃɼ ɀʉʆɳɷɲɇʐʄʄʉɶɼʎʃɲɿ ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ɀɸʏʌɼʍɸʘʆ, ɇɻͲ
ʅɳʆʍɸʘʆʃɲɿʏʘʆɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆȴɸɿʃʏʙʆȰʇɿʉʋɿʍʏʀɲʎ»,ɸʔɸʇɼʎ«Ɉʉʋɿʃʊʎȵʋɸʇɸʌɶɲʍʏɼʎ».

ȸɲʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃɼʏʘʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʏʘʆɅɲʌɲɶʘɶʙʆɇȸȺɉȰʃɲɿʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼͲ
ʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸʏɲɿʍʏʉɇɍȸɀȰ2ʋɲʌɲʃɳʏʘ.

ɃɈʉʋɿʃʊʎȵʋɸʇɸʌɶɲʍʏɼʎɷɻʅɿʉʐʌɶɸʀɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊɲʌʖɸʀʉʅɸʏɲʘʌɿɲʀɲȴɸʐʏɸʌʉɶɸʆɼɀɸɶɹɽɻ
ʏʉʐɸʃɳʍʏʉʏɸɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑʅɼʆɲ,ʏɲʉʋʉʀɲɲʋʉʍʏɹʄʄʉʆʏɲɿɲʐʏʊʅɲʏɲʅɸɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊɲʌʖɸʀʉ
ɹʘʎʏɻʆ8ɻɻʅɹʌɲʏʉʐɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑʅɼʆɲʋʉʐɹʋɸʏɲɿʏʉʐɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑʅɼʆɲɲʆɲʔʉʌɳʎ
ʏʘʆȴɸʐʏɸʌʉɶɸʆʙʆɀɸɶɸɽʙʆ,ʍʏʉɅʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʊɇʑʍʏɻʅɲɇȸȺɉȰʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶͲ
ɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ.

ɈʉɅʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʊɇʑʍʏɻʅɲɇȸȺɉȰʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ:
1. ȵʄɹɶʖɸɿʏɻʆʉʌɽʊʏɻʏɲʏʉʐɲʌʖɸʀʉʐɷɸʐʏɸʌʉɶɸʆʙʆʅɸɶɸɽʙʆ.
2. ȵʋɿʍʏʌɹʔɸɿɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊɲʌʖɸʀʉɸʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻʎʉʌɽɼʎʄɼʗɻʎʍʏʉʆɈʉʋɿʃʊȵʋɸʇɸʌɶɲʍʏɼ
ʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎɇȸȺɉȰ.
3. ȵʔɲʌʅʊɺɸɿʏɻʌʉʐʏʀʆɲʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʏɻʎʋʉʍʊʏɻʏɲʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎɇȸȺɉȰ ECHP
ʍʏʉʐʎɲʃʌʉɷɹʃʏɸʎʏɻʎɶɸʆʆɼʏʌɿɲʎ,ʊʋʘʎɲʐʏɼʐʋʉɴʄɼɽɻʃɸʅɸʏʉɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉɈɸʖʆɿʃʊ
Ʌʌʉʍɳʌʏɻʅɲ.
4. ɉʋʉʄʉɶʀɺɸɿʏɻɇʐʅɴɲʏɿʃɼɅʉʍʊʏɻʏɲȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎɇȸȺɉȰE’CHP,D,n,tʍʏʉʊʌɿʉɇʐͲ
ʍʏɼʅɲʏʉʎͲɅɲʌɲɶʘɶʉʑ, ʊʋʘʎ ɲʐʏɼ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏɻʆ §I.2.2.4 ʋɲʌɲʃɳʏʘ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ
ȱʌɽʌʉ6ʏɻʎɉȰ23278/2012,ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʙʆʏɲʎʏɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʏɻʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎȰͲ
ʋʉʃʄʀʍɸʘʆ.
5. ȴɿɸʆɸʌɶɸʀʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏʘʆɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʙʆɍʌɸʙʍɸʘʆͲɅɿʍʏʙʍɸʘʆʏɻʎȾɀɇȸȺɉȰ
ʏʉʐɅɲʌɲɶʘɶʉʑ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

25274

Τεύχος Β’ 2307/18.06.2018


ɈʉɅʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʊɇʑʍʏɻʅɲɇȸȺɉȰʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʋɿʍʏʉʋʉɿɸʀͲ
ʏɲɿɲʋʊɲʆɸʇɳʌʏɻʏʉʔʉʌɹɲ.
I.2.1.4.

ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑɅʌʉʍɲʐʇɼʍɸʘʆ

ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɲʋʉʍʏɹʄʄɸɿʍʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʏʉʐȵɇɀȸȵʏɲɷɸͲ
ɷʉʅɹʆɲɶɿɲʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏʘʆʋʉʍʉʏɼʏʘʆʏʘʆʄʉɶɿʍʏɿʃʙʆʄʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆɅʌʉʍɲʐʇɼʍɸʘʆ.ȵɿͲ
ɷɿʃʊʏɸʌɲ,ɲʋʉʍʏɹʄʄʉʆʏɲɿʘʌɿɲʀɸʎʏɿʅɹʎɶɿɲʏɲʋɲʌɲʃɳʏʘɷɸɷʉʅɹʆɲ:
1. ȭɓɋɍɉɇɈɛɂɋɚɏɀɂɇȽɈȽɓɐɜɊɍɓǡ 
2. ȱɏɛɐɇɊɄɅɂɏɊɇɈɛɂɋɚɏɀɂɇȽǡ

 

3. ȣɂɏɊɇɈɟɑȾȽɅɊɟɑȽɎɟɁɍɐɄɑǡ
4. ȠɋȽɏɊɍɋɇɐɊɚɋɍɑȾȽɅɊɟȽɎɟɁɍɐɄɑɀɇȽɖɘɏɇɐɒɛɎȽɏȽɀɘɀɛɅɂɏɊɇɈɛɑɂɋɚɏɀɂɇȽɑǡ
5. ȦɟɀɍɑɐɓɋɍɉɇɈɛɑɂɌɍɇɈɍɋɟɊɄɐɄɑɎɏɘɒɍɀɂɋɍɠɑɂɋɚɏɀɂɇȽɑǡɐɓɊɎȽɏȽɀɘɀɇɈɍɠɈȽɇɊɄ
ɐɓɊɎȽɏȽɀɘɀɇɈɍɠɊɚɏɍɓɑǡ
6. ȭɓɊȾȽɒɇɈɛȫɍɐɟɒɄɒȽȢɉɂɈɒɏɇɈɛɑȠɋɚɏɀɂɇȽɑȭȢȣȯȜȥȧȭȢȣȯȜǡȠʅ
I.2.1.5.

ǡ

ȵʋɲʆɲʄɻʋʏɿʃɼȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻ

ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐɷɿɸʆɸʌɶɻɽɸʀɸʋɲʆɲʄɻʋʏɿʃɼȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʏɻʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎȰʋʉʃʄʀʍɸʘʆʏʊʏɸ
ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿʆɲɸʃʏɸʄɸʍʏɸʀɸʋʀʍɻʎɸʋɲʆɲʄɻʋʏɿʃɼɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʏʘʆȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸͲ
ʆʘʆɀʉʆɳɷʘʆɇȸȺɉȰ.
Ɉɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲɲʐʏɼʎ,ʃɲʏɲʄɼɶʉʐʆʍɸɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɹʎɅɿʍʏʙʍɸɿʎͲɍʌɸʙʍɸɿʎʉɿʉʋʉʀɸʎʋɸͲ
ʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʍʏʉȵʆɻʅɸʌʘʏɿʃʊɇɻʅɸʀʘʅɲʏʉʐʅɼʆɲɸʆʏʊʎʏʉʐʉʋʉʀʉʐʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿ.
ȸȵɶɶʐɻʅɹʆɻɈɿʅɼ(FeedͲinͲTariff)ʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿʍʏʉʐʎʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʎ,ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍʏʉ
ʅɼʆɲʏʉʆʉʋʉʀʉɲʔʉʌɳɻɸʋɲʆɲʄɻʋʏɿʃɼȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻ.






Τεύχος Β’ 2307/18.06.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ


ɇɍȸɀȰ2:ȰʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃɼʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆɇȸȺɉȰɅɲʌɲɶʘɶʙʆʃɲɿȴȰɅȵȵɅ

25275



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

25276

Τεύχος Β’ 2307/18.06.2018



Ȼ.2.2.

ȰʆɲʄʐʏɿʃɼɅɸʌɿɶʌɲʔɼɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎȾɀɇȸȺɉȰ

ɇʏʉɇɍȸɀȰ3ʋɲʌɲʃɳʏʘ,ʋɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿʍʐʆʉʋʏɿʃɳɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼʎȵʃʃɲɽɳͲ
ʌɿʍɻʎȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆɀʉʆɳɷʘʆɇȸȺɉȰʊʋʘʎɲʐʏɼʉʌʀɺɸʏɲɿɲʋʊʏɻʆɉȰ23278/2012:



ɇɍȸɀȰ3:ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɀʉʆɳɷʘʆɇȸȺɉȰ

Τεύχος Β’ 2307/18.06.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ


I.2.2.1.

Ȱʌʖɸʀʉȴɸʐʏɸʌʉɶɸʆʙʆɀɸɶɸɽʙʆ

ɈʉɲʌʖɸʀʉɷɸʐʏɸʌʉɶɸʆʙʆʅɸɶɸɽʙʆʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʘʌɿɲʀɸʎʏɿʅɹʎɶɿɲʏʉʍʑʆʉʄʉʏʉʐʅɼʆɲɲʆɲʔʉͲ
ʌɳʎʅ,ʏʘʆɲʃʊʄʉʐɽʘʆɷɸʐʏɸʌʉɶɸʆʙʆʅɸɶɸɽʙʆʃɲɿʏʘʆɲʆʏɿʍʏʉʀʖʘʆɷɸɿʃʏʙʆɲʇɿʉʋɿʍʏʀɲʎ:

1. Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻʃɲʐʍʀʅʉʐ(kWh): 

FC=f1(F1,F2,…Fi)
ȴɸʀʃʏɻʎȰʇɿʉʋɿʍʏʀɲʎ(boolean): 

ReFc

ȸʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʃɲʐʍʀʅʉʐʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʅɸɴɳʍɻʏɻʆȾɲʏʙʏɸʌɻȺɸʌʅʉɶʊʆʉȴʑʆɲʅɻʏʉʐ
ʃɲʐʍʀʅʉʐ,ʋʉʐʍʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʏʉʐɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐʉʌʀɺɸʏɲɿɶɿɲʃɳɽɸɀʉʆɳɷɲɇȸȺɉȰ
ʍɸʘʌɿɲʀɲɴɳʍɻɲʋʊʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʏʉʐȵɽʆɿʃʉʑɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐ.

2. Ʌɲʌɲɶʘɶɼɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎ
ʍʏʉʐʎɲʃʌʉɷɹʃʏɸʎʏɻʎɶɸʆʆɼʏʌɿɲʎ(kWh):
EC=f2(ȵ1,ȵ2,…ȵj)
ȴɸʀʃʏɻʎȰʇɿʉʋɿʍʏʀɲʎ(boolean): 

ReEc
3. ɍʌɼʍɿʅɻɽɸʌʅɿʃɼɸʆɹʌɶɸɿɲ(kWh):
ȴɸʀʃʏɻʎȰʇɿʉʋɿʍʏʀɲʎ(boolean): 




4. Ʌɲʌɲɶʘɶɼɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎʍɸ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʋʄɼʌʉʐʎʍʐʅʋʑʃʆʘʍɻʎ(kWh):
ȴɸʀʃʏɻʎȰʇɿʉʋɿʍʏʀɲʎ(boolean): 


HCHP=f3(H1,H2,…Hk)
ReHchp
EMAX=f4(x1,x2,……,xʅ)
ReEmax

ʃ.ʄ.ʋ.

ʊʋʉʐFi,ȵj,Hk,xʅ,ɸʀʆɲɿʏɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲʋʌʘʏʉɶɸʆɼʅɸɶɹɽɻ.

ɃɿɷɸʀʃʏɸʎɲʇɿʉʋɿʍʏʀɲʎʏʘʆɷɸʐʏɸʌʉɶɸʆʙʆʅɸɶɸɽʙʆʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆɲʋʊʏɿʎɸʆɷɸʀʇɸɿʎʏɻʎʃɲʏɳʍʏɲͲ
ʍɻʎɲʇɿʉʋɿʍʏʀɲʎʏʘʆɀɸʏʌɻʏɿʃʙʆȴɿɲʏɳʇɸʘʆʋʉʐʃɲʏɲɶʌɳʔʉʐʆʏɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲʋʌʘʏʉɶɸʆɼʅɸͲ
ɶɹɽɻʊʋʘʎʋɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿʍʏʉ«ȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉɈɸʖʆɿʃʊɅʌʉʍɳʌʏɻʅɲ».
Ɉʉɲʌʖɸʀʉʏʘʆɷɸʐʏɸʌʉɶɸʆʙʆʅɸɶɸɽʙʆʋɲʌɳɶɸʏɲɿɲʐʏʊʅɲʏɲɲʋʊʏʉʆ«Ɉʉʋɿʃʊȵʋɸʇɸʌɶɲʍʏɼ»
ʋʉʐɸʀʆɲɿʏʉʋʉɽɸʏɻʅɹʆʉʎʍʏʉʍʏɲɽʅʊʋɲʌɲɶʘɶɼʎʃɲɿɲʋʉʍʏɹʄʄɸʏɲɿɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳʅɸeͲmailʍʏʉʆ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɹʘʎʏɻʆ8ɻʅɹʌɲʏʉʐʅɼʆɲʅ+1.
Ɉʉɲʌʖɸʀʉɸʀʆɲɿʅʉʌʔɼʎxmlʃɲɿɻɶʌɲʅʅʉɶʌɳʔɻʍɼʏʉʐʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿɲʋʊʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎʋʉʐ
ɽɹʏɸɿʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʃɲɿʃʉɿʆʉʋʉɿɸʀʍʏʉʐʎɅɲʌɲɶʘɶʉʑʎʅɸʏɻʆ
ʐʋʉɶʌɲʔɼʏɻʎɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼʎɇʑʅɴɲʍɻʎɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻʎ
ɀʉʆɳɷɲʎɇȸȺɉȰ.
ɀɸʏɻʆʋɲʌɲʄɲɴɼʏʉʐɲʋʊʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʃɲɿʋʌɿʆʏɻʆɸɿʍɲͲ
ɶʘɶɼʏʉʐʍʏʉɅʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʊɇʑʍʏɻʅɲɇȸȺɉȰ,ʏʉɲʌʖɸʀʉɸʄɹɶʖɸʏɲɿɶɿɲʏɻʆʉʌɽʊʏɻʏɳʏʉʐʃɲɿʍɸ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻɲʍʐʅɴɲʏʊʏɻʏɲʎʅɸʏɿʎʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐͲ
ʍɻʎɸʆɻʅɸʌʙʆɸʏɲɿʉɅɲʌɲɶʘɶʊʎɶɿɲʏɻʆɷɿʊʌɽʘʍɻ.
I.2.2.2.

ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎɇȸȺɉȰʍʏʉʐʎȰʃʌʉɷɹʃʏɸʎʏɻʎ
ȳɸʆʆɼʏʌɿɲʎ

ɀɸɴɳʍɻʏɲɷɸʐʏɸʌʉɶɸʆɼʅɸɶɹɽɻɲʋʊʏʉxmlɲʌʖɸʀʉʏʉʐɅɲʌɲɶʘɶʉʑʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɻɻʄɸʃʏʌɿʃɼ
ɸʆɹʌɶɸɿɲɇȸȺɉȰECHPʍʏʉʐʎɲʃʌʉɷɹʃʏɸʎʏɻʎɶɸʆʆɼʏʌɿɲʎ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɸʋɿʍʐʆɲʋʏʊʅɸʆʉʍʏɻʆ
§Ȼ.6ʋɲʌɲʃɳʏʘ,ȿʉɶɿʃʊȴɿɳɶʌɲʅʅɲ.
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ȳɿɲʏɻʆɲʃʌɿɴɼɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐȿʉɶɿʃʉʑȴɿɲɶʌɳʅʅɲʏʉʎʉɅɲʌɲɶʘɶʊʎʍʏʉ«ȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉɈɸʖʆɿʃʊ
Ʌʌʉʍɳʌʏɻʅɲ»ɹʖɸɿʐʋʉɴɳʄʄɸɿʏɿʅɹʎɶɿɲʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲʃɲʏɲʍʏɲʏɿʃɳʅɸɶɹɽɻʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʏɻɀʉͲ
ʆɳɷɲʋɲʌɲɶʘɶɼʎʏʉʐ:
1. ɻʃɲʏ.,ɻcog,ɻCHP
2. ɻe,r,ɻh,r
3. ɴ/Emax
ȸɲʃʌɿɴɼʎʐʄʉʋʉʀɻʍɻʏʉʐʄʉɶɿʃʉʑɷɿɲɶʌɳʅʅɲʏʉʎɶɿɲʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏʘʆʘʌɿɲʀʘʆʏɿʅʙʆʏʘʆ
ʅɸɶɸɽʙʆ:
1. ECHP,tʏɻʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎɇȸȺɉȰʍʏʉʐʎɲʃʌʉɷɹʃʏɸʎʏɻʎɶɸʆʆɼʏʌɿɲʎ
2. PESRCHP,tʏʉʐʄʊɶʉʐɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻʎʋʌʘʏʉɶɸʆʉʑʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎ(ʊʋʉʐtɻɅɸʌʀʉɷʉʎȾɲʏɲͲ
ʆʉʅɼʎ),
ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ,ʐʄʉʋʉɿɻʅɹʆɻʍɸʄʉɶɿʍʏɿʃʊʔʑʄʄʉɸʐʌɹʘʎɷɿɲɷɸɷʉʅɹʆʉʐʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ,ʘʎɲʆɲʋʊͲ
ʍʋɲʍʏʉʅɹʌʉʎʏʉʐ«ɈɸʖʆɿʃʉʑɅʌʉʍɲʌʏɼʅɲʏʉʎ».
I.2.2.3.

ȰʆɲɶʘɶɼʍʏʉɄʌɿʉɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ–Ʌɲʌɲɶʘɶʉʑ

ȸɲʆɲɶʘɶɼʏɻʎ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎɇȸȺɉȰECHP,tʍʏʉʊʌɿʉʍʑʆɷɸʍɻʎȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻʎɀʉʆɳͲ
ɷɲʎɇȸȺɉȰʅɸʏʉɇʑʍʏɻʅɲ,E’CHP,t,ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆʏʑʋʉ:

ெொ
ܧԢுǡ௧ ൌ ܧுǡ௧ ವǡ  





(1)
ாǡ

ʊʋʉʐ:
ࡹࡽࡰǡ࢚ :ɀɸʏʌʉʑʅɸʆɻʋʉʍʊʏɻʏɲɸʆɹʌɶɸɿɲʎʍʏʉɇɻʅɸʀʉɇʑʆɷɸʍɻʎʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎʅɸʏʉɇʑͲ
ʍʏɻʅɲ(ʍɸMWh),ʋʉʐɲʔʉʌɳʍʏɻʆʃɲɽɲʌɼɹɶʖʐʍɻɸʆɹʌɶɸɿɲʎɲʋʊʏɻɀʉʆɳɷɲ,ʃɲʏɳʏɻʆ
ɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎtʃɲɿɷʀʆɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʏʉʐȵɇɀȸȵʍʏʉɲʌʖɸʀʉʏʘʆɲʋʉͲ
ʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆʏɻʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎȰʋʉʃʄʀʍɸʘʆ.
ࡱǡ࢚  : ɀɸʏʌʉʑʅɸʆɻ ʋʉʍʊʏɻʏɲ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ʍʏʉʐʎ ɲʃʌʉɷɹʃʏɸʎ ʏɻʎ ɶɸʆʆɼʏʌɿɲʎ (ʍɸ MWh),
ʃɲʏɳʏɻʆɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎtʃɲɿɷʀʆɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆɅɲʌɲɶʘɶʊʍʏʉxmlɲʌʖɸʀʉʘʎɷɸʐͲ
ʏɸʌʉɶɸʆɹʎʅɹɶɸɽʉʎ.
I.2.2.4.

ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎɇʐʅɴɲʏɿʃɼʎɅʉʍʊʏɻʏɲʎɇȸȺɉȰ

ɃʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎʏɻʎɇʐʅɴɲʏɿʃɼʎɅʉʍʊʏɻʏɲʎɇȸȺɉȰɶʀʆɸʏɲɿʍɸ2ʍʏɳɷɿɲ,ʊʋʘʎʉʌʀɺɸɿʏʉȱʌɽʌʉ6
ʏɻʎɉȰ23278/2012:
1. Ȱʋʉʅɸʀʘʍɻ ʏɻʎ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ɇȸȺɉȰ ʍʏʉ ʊʌɿʉ (E’CHP,t ), ʃɲʏɳ ʏʉ ʏʅɼʅɲ ʏɻʎ,
(E’CHP,UN,t ), ʋʉʐ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ ʍɸ ɸʆɷɸʖʊʅɸʆɻ ʅɻ ȵʋɿɴɸɴʄɻʅɹʆɻ ɀɸʏɲɴʉʄɼ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ
(UNINSTQt).
2. ȵʋɿɴʉʄɼɳʆʘʉʌʀʉʐʍʏʉʅɻʆɿɲʀʉʅɹʍʉʊʌʉʏɻʎɇʐʅɴɲʏɿʃɼʎɅʉʍʊʏɻʏɲʎɇȸȺɉȰʙʍʏɸʆɲ
ʅɻʆʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿʏɻʆɻʄɸʃʏʌɿʃɼɸʆɹʌɶɸɿɲɇȸȺɉȰʋʉʐʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʅɸɴɳʍɻʏɻʆɲʆɳʙʌɲ
ʅɹɶɿʍʏɻʋɲʌɲɶʊʅɸʆɻʖʌɼʍɿʅɻɽɸʌʅʊʏɻʏɲHCHP,ʊʋʘʎɲʐʏɼʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆɅɲʌɲͲ
ɶʘɶʊʃɲɿɸɶʃʌʀʆɸʏɲɿʅɸʏɻʆɲʋʊʔɲʍɻȶɶʃʌɿʍɻʎȵɿɷɿʃʙʆȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆɄʌʘʆɶɿɲʏɻʆȾɲͲ
ʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻɀʉʆɳɷɲʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉȱʌɽʌʉ8ʏɻʎɉȰ15641/2009.
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ȳɿɲʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏɻʎɲʋʉʅɸʀʘʍɻʎʏɻʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎɇȸȺɉȰ,E’CHP,UN,t,ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ
ɻʋʉʍʊʏɻʏɲINSTMtʊʋʉʐʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆȾȴȵɇɀȸȵ:

ܯܶܵܰܫ௧ :ɅʌʉʍɲʌʅʉʍʅɹʆɻɅʉʍʊʏɻʏɲȵʆɹʌɶɸɿɲʎ(ʍɸMWh)ɲʆɳʋɸʌʀʉɷʉʃɲʏɲʆʉʅɼʎt
ʃɲʏɳʏɻʆʉʋʉʀɲɻɀʉʆɳɷɲʃʄʀɽɻʃɸʆɲɸɶʖʑʍɸɿɸʆɹʌɶɸɿɲʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲʃɲʏʊʋɿʆȵʆʏʉʄɼʎ
Ⱦɲʏɲʆʉʅɼʎʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʏʉʐȵɇɀȸȵ.

ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲʎʏʉʆʏʑʋʉ:

ܯܶܵܰܫ௧ ൌ  ܷܰܳܶܵܰܫ௧  ܳܯǡ௧ 




(2)

ʊʋʉʐ: UNISTQt,MQD,tɷɸɷʉʅɹʆɲɸɿʍʊɷʉʐɲʋʊʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʏʉʐȵɇɀȸȵ,ʘʎɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ
ʏɻʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎȰʋʉʃʄʀʍɸʘʆ.

Ɉʉ ʏʅɼʅɲ, (E’CHP,UN,t ), ʏɻʎ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ɇȸȺɉȰ (E’CHP,t ) ʍʏʉ ʊʌɿʉ, ʋʉʐ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ ʍɸ
ɸʆɷɸʖʊʅɸʆɻʅɻȵʋɿɴɸɴʄɻʅɹʆɻɀɸʏɲɴʉʄɼɅɲʌɲɶʘɶɼʎɷʀʆɸʏɲɿʘʎɸʇɼʎ:
ȵɳʆ

ᇱ
ᇱ
 ܯܶܵܰܫ௧  ֜ ܧுǡேǡ௧
ൌ0
ܧுǡ௧

ȵɳʆ

ᇱ
ܧுǡ௧

 ܯܶܵܰܫ௧  ֜

ᇱ
ܧுǡேǡ௧

ൌ



ᇱ
ܧுǡ௧





(3.1)

െ ܯܶܵܰܫ௧ 



(3.2)


ɃʋʊʏɸɻɻʄɸʃʏʌɿʃɼɸʆɹʌɶɸɿɲɇȸȺɉȰʍʏʉʊʌɿʉʏɻʎȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻʎɀʉʆɳɷɲʎʅɸʏʉɇʑʍʏɻʅɲɸʀʆɲɿ:

ᇱ
ᇱ
ᇱ
ܧுǡǡ௧
ൌ ܧுǡ௧
െ ܧுǡேǡ௧
 




(4)

ȶʍʏʘECHP_maxɻɻʄɸʃʏʌɿʃɼɸʆɹʌɶɸɿɲɇȸȺɉȰʍʏʉʐʎɲʃʌʉɷɹʃʏɸʎʏɻʎɶɸʆʆɼʏʌɿɲʎ,ʋʉʐʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ
ʅɸɴɳʍɻʏʉʐʎȵɿɷɿʃʉʑʎȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃʉʑʎɄʌʉʐʎʊʋʘʎɲʐʏʉʀɹʖʉʐʆɸɶʃʌɿɽɸʀɲʋʊʏɻɆȰȵɶɿɲʏɻʆɲʆɳ
ʙʌɲ ʅɹɶɿʍʏɻ ʋɲʌɲɶʊʅɸʆɻ ʖʌɼʍɿʅɻ ɽɸʌʅʊʏɻʏɲ HCHP, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ȱʌɽʌʉ 8 ʏɻʎ ɉȰ
15641/2009.

ɅʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲɶʀʆɸɿɲʆɲɶʘɶɼʏɻʎECHP_maxʍʏɲʊʌɿɲʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎʅɸʏʉɇʑʍʏɻʅɲ,ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ
ʉ ʅɹʍʉʎ ʊʌʉʎ ʏʉʐ ʄʊɶʉʐ MQD,t/EC,t  ɶɿɲ ʏʉ ʅɼʆɲ ɲʆɲʔʉʌɳʎ. ȵʋʉʅɹʆʘʎ ɻ ʏɿʅɼ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɷɸʆ
ʋʌɹʋɸɿʆɲʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿʃɲʏɳʅɹʍʉʊʌʉɻɻʄɸʃʏʌɿʃɼɸʆɹʌɶɸɿɲɇȸȺɉȰʍʏʉʊʌɿʉʏɻʎȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻʎ
ɀʉʆɳɷɲʎʅɸʏʉɇʑʍʏɻʅɲ,ʊʋʘʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɲʋʊʏɻʆɸʇʀʍʘʍɻ(4),ɷʀʆɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆʏʑʋʉ:

ೖ

ᇱ
ܧு̴௫

ൌ  ܧு̴ ୫ୟ୶

ൈ

ಾೂವǡ

ഋ
σసభ

ಶǡ

ഋ











(5)


ʊʋʉʐkʅɸʀʆɲɿʏʉʋʄɼɽʉʎʏʘʆɅɸʌɿʊɷʘʆȾɲʏɲʆʉʅɼʎʏʉʐʅɼʆɲɲʆɲʔʉʌɳʎʅ.

ȸɇʐʅɴɲʏɿʃɼɅʉʍʊʏɻʏɲȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎɇȸȺɉȰʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆɲʃʊʄʉʐɽʉʏʑʋʉ:

ೖ

ȵɳʆ


ഋ ᇲ
σసభ
ாಹುǡವǡ

ഋ





ᇱ
 ܧு̴௫
֜ܧԢுǡǡǡ௧ ൌ ܧԢுǡǡ௧ ൈ











ாᇱಹು̴ೌೣ
ೖഋ
σసభ ாᇱಹುǡವǡ ൗഋ



Ǣ  ݐൌ ͳǤ Ǥ ݇ఓ 



(6.1)

ᇱ
 ܧு̴௫
֜ܧԢுǡǡǡ௧ ൌܧԢுǡǡ௧ Ǣ  ݐൌ ͳǤ Ǥ ݇ఓ  

(6.2)

ೖ

ȵɳʆ

ഋ ᇲ
σసభ
ாಹುǡವǡ

ഋ
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I.2.2.5.

ɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɹʎɍʌɸʉʋɿʍʏʙʍɸɿʎ

ɇʃʉʋʊʎʏɻʎɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼʎɍʌɸʉʋʀʍʏʘʍɻʎȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻʎɀʉʆɳɷɲʎɇȸȺɉȰʋʉʐɷɿɸʆɸʌɶɸʀͲ
ʏɲɿʍʏʉ3ʉʍʏɳɷɿʉʍʏʉɇɍȸɀȰ1,ɸʀʆɲɿʆɲʍʐʅʋʄɻʌʘɽɸʀɻʋʀʍʏʘʍɻʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎɲʋʊʏɲʋʌʉɻͲ
ɶʉʑʅɸʆɲʍʏɳɷɿɲȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʍʏʉɇɍȸɀȰ1,ɹʏʍɿʙʍʏɸʏɸʄɿʃɳʏʉʅɹʌʉʎʏɻʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌͲ
ɶɸɿɲʎʋʉʐɸɶʖʑɽɻʃɸʃɲɿɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍɸɇʐʅɴɲʏɿʃɼɅʉʍʊʏɻʏɲɇȸȺɉȰʃɲʏɳʏɻʆɸʇʀʍʘʍɻ(6),ʆɲ
ʋɿʍʏʘɽɸʀʅɸʏɻʆȵɶɶʐɻʅɹʆɻɈɿʅɼ.

ȸʏɸʄɿʃɼʖʌɸʉʋʀʍʏʘʍɻʏɻʎȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻʎɀʉʆɳɷɲʎɇȸȺɉȰɲʋʊʏʉ3ʉʍʏɳɷɿʉʍʏʉɇɍȸɀȰ1,
ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɶɿɲʃɳɽɸɅɸʌʀʉɷʉȾɲʏɲʆʉʅɼʎt,ɲʋʊʏɻʍʖɹʍɻ:

ܣ௧ ൌ ൫ ܧᇱ ுǡǡǡ௧ ൈ  ൯
െ൫൛ ܧᇱ ுǡǡǡ௧ ǡ ߍ߇ܣܦ௧ ൟ  ൈ ܲܯܵܣܦ௧ ൯


(7)
െ൫൛ൣ ܧᇱ ுǡǡǡ௧ െܳܵܣܦ௧ ൧ǡ Ͳൟ ൈ ܲܯܵܲܧ௧  ൈ  ܶܨܮ௧ǡ௫Ǥ ൯

ʊʋʉʐ:

൫൛ ܧᇱ ுǡǡǡ௧ ǡ ߍ߇ܣܦ௧ ൟ  ൈ ܲܯܵܣܦ௧ ൯ ȸɅʀʍʏʘʍɻʏɻʎʋʉʍʊʏɻʏɲʎܧԢுǡǡǡ௧ ɲʋʊʏʉʆȸȵɅ,ʃɲɿ
൫൛ൣ ܧᇱ ுǡǡǡ௧ െܳܵܣܦ௧ ൧ǡ Ͳൟ ൈ ܲܯܵܲܧ௧  ൈ  ܶܨܮ௧ǡ௫Ǥ ൯ ȸɅʀʍʏʘʍɻʏɻʎܧԢுǡǡǡ௧ ʃɲʏɳʏɻʆ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻȰʋʉʃʄʀʍɸʘʆ

ɈɲʍɻʅɸʀɲʍʏɲʉʋʉʀɲɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆʏɲʅɸɶɹɽɻʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʍʏɻɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼȵʃͲ
ʃɲɽɳʌɿʍɻȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆɀʉʆɳɷʘʆɇȸȺɉȰ,ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿʍʏʉɇɍȸɀȰ4ʋɲʌɲʃɳʏʘ:
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ɇɍȸɀȰ4:ɇɻʅɸʀɲʍʏɲʉʋʉʀɲɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆʏɲʅɸɶɹɽɻʏɻʎɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
ȾɀɇȸȺɉȰ
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Ȼ.3.
Ȼ.3.1.

ɈɿʅʉʄʊɶɻʍɻȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆɀʉʆɳɷʘʆɇȸȺɉȰ
ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎɈɿʅɼʎ

ȳɿɲʏɻʆȵɶɶʐɻʅɹʆɻɈɿʅɼʋʉʐɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿɶɿɲʏɿʎȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɸʎɀʉʆɳɷɸʎɇȸȺɉȰʋʉʐʃɳʆʉʐʆ
ʖʌɼʍɻɌȰɿʍʖʑʉʐʆʏɲʉʌɿɺʊʅɸʆɲʍʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐɁ.4414/2016.

Ȼ.3.2.

ȶʃɷʉʍɻȵʆɻʅɸʌʘʏɿʃʙʆɇɻʅɸɿʘʅɳʏʘʆ

ɀɸʏɳʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏɻʎʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ,ʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ
ɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʃʉɿʆʉʋʉɿɸʀʍʏʉʆɅɲʌɲɶʘɶʊʃɳʏʉʖʉȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻʎɀʉʆɳɷɲʎɇȸȺɉȰɸʆɻʅɸʌʘʏɿʃʊ
ʍɻʅɸʀʘʅɲʅɸʏɻʅʉʌʔɼʋʉʐʔɲʀʆɸʏɲɿʋɲʌɲʃɳʏʘ,ʏʉʉʋʉʀʉɲʆɲʄʑɸɿʏɿʎʖʌɸʙʍɸɿʎɼʋɿʍʏʙʍɸɿʎ
ɶɿɲʏʉʅɼʆɲʅɶɿɲʃɳɽɸȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻɀʉʆɳɷɲɇȸȺɉȰʏɻʎʃɲʏʉʖɼʎʏʉʐ:




Ȼ.4.

Ȱʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎ

ȳɿɲ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʘʆ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ ɸɶʖɸɿʌɿɷʀʉʐ ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ  ɶɿɲ
ʏʉʐʎʃɲʏʊʖʉʐʎȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆɀʉʆɳɷʘʆɇȸȺɉȰ,ʃɲɿɷɿɲʃʌɿʏɹʎɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎɶɿɲʏʉɍʌɻʅɲʏɿͲ
ʍʏɼʌɿʉȵʆɹʌɶɸɿɲʎ,ʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʏʉʐȵɇɀȸȵʃɲɿʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐͲ
ʍɻʎʊʋʘʎʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿʋɲʌɲʃɳʏʘ:
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ɃɿɷɿʉʃʏɼʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎʋɲʌɲɶʘɶɼʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎʋʉʐɸʆɷɿɲʔɹʌɸʏɲɿʆɲɸʆʏɳʇɸɿʏɻɀʉͲ
ʆɳɷɲʏʉʐʍʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʋʉʐɷɿɹʋʉʐʆʏɿʎȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɸʎɀʉʆɳɷɸʎɇȸȺɉȰ,ʉʔɸʀʄɸɿʆɲʋʌʉɴɸʀ
ʍʏɿʎʋɲʌɲʃɳʏʘɸʆɹʌɶɸɿɸʎ:

1. ȵɶɶʌɲʔɼʍʏʉɀɻʏʌʙʉɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆʏʉʐɍʌɻʅɲʏɿʍʏɻʌʀʉʐȵʆɹʌɶɸɿɲʎ,
2. ȵɶɶʌɲʔɼʍʏʉɀɻʏʌʙʉɀʉʆɳɷʘʆʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʏʉʐȵɇɀȸȵ(ʘʎȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆɻɀʉͲ
ʆɳɷɲɇȸȺɉȰ),
3. ɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼɇʑʅɴɲʍɻɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎ,
4. ȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉɈɸʖʆɿʃʊɅʌʉʍɳʌʏɻʅɲ,
5. ȰʋʉʍʏʉʄɼʍʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɲʌʖɸʀʉʐɷɸʐʏɸʌʉɶɸʆʙʆʅɸͲ
ɶɸɽʙʆʅɹʖʌɿʏɻʆ8ɻʅɹʌɲʏʉʐɸʋʊʅɸʆʉʐʅɼʆɲʏʉʐʅɼʆɲɲʆɲʔʉʌɳʎ.
ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ:

1. ɈɻʌɸʀɀɻʏʌʙʉɌʉʌɹʘʆɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ,ȵʄɹɶʖʉʐʃɲɿȵʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻʎ,
2. ɈɻʌɸʀɷɿɲʃʌɿʏʊɀɻʏʌʙʉȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆɀʉʆɳɷʘʆɇȸȺɉȰ,
3. ȵɶʃʌʀʆɸɿʏʉɈɸʖʆɿʃʊɅʌʉʍɳʌʏɻʅɲ,
4. ȴɿɸʆɸʌɶɸʀʏɻɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʃɲɿɸʆɻʅɸʌʙʆɸɿʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʏʉʐȵɇɀȸȵ
ɶɿɲʏɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʏɻʎ,
5. ȵʃɷʀɷɸɿȵʆɻʅɸʌʘʏɿʃɳɇɻʅɸɿʙʅɲʏɲɶɿɲʏɻʆʏɿʅʉʄʊɶɻʍɻ.
Ɉʉɍʌɻʅɲʏɿʍʏɼʌɿʉȵʆɹʌɶɸɿɲʎ:

1. Ɉɻʌɸʀ ɀɻʏʌʙʉ ɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ ʍʏʉ ʉʋʉʀʉ ɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʉɿ Ʌɲʌɲɶʘɶʉʀ, ɿɷɿʉʃʏɼʏɸʎ
ȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆɀʉʆɳɷʘʆɇȸȺɉȰ,
2. ȴɿɸʆɸʌɶɸʀʏɻʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʏʉʐȸȵɅʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐȾɇȸȵʃɲɿɸʆɻʅɸʌʙʆɸɿ
ʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɶɿɲʏɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɳʏɻʎ.
Ƀȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎʏʉʐȵɇɀȸȵ:

1. ɈɻʌɸʀɀɻʏʌʙʉȾɲʏɲʆɸʅʊʅɸʆʘʆɀʉʆɳɷʘʆ,
2. ȴɿɸʆɸʌɶɸʀʏɻʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻȰʋʉʃʄʀʍɸʘʆʃɲɿɸʆɻʅɸʌʙʆɸɿɶɿɲʏɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɳʏɻʎʏʉʆ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ,
3. Ʌɲʌɹʖɸɿʋɿʍʏʉʋʉɿɻʅɹʆɸʎʅɸʏʌɼʍɸɿʎʏɻʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎʍʏʉʍɻʅɸʀʉʍʑʆɷɸʍɻʎʏɻʎ
ɀʉʆɳɷɲʎʅɸʏʉɇʑʍʏɻʅɲ,
4. ȴɿɸʆɸʌɶɸʀʏɻʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʏʉʐȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑɅʌʉʍɲʐʇɼʍɸʘʆ.
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ȰʀʏɻʍɻȵɶɶʌɲʔɼʎʍʏʉɀɻʏʌʙʉɌʉʌɹʘʆɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ,ȵʋɲʄɼͲ
ɽɸʐʍɻʎʃɲɿȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎʏʉʐȴȰɅȵȵɅ




ƧƭƷƬƶƬ ƪīīƵƧĭƬƶ
Ƨ. ƶĲǎǈǒİǁĮ ĭǎǏƿĮ:
1. ƪȺǔǌǑǋǁĮ ĭǎǏƿĮ:
2. Ʊǎǋǈǉǀ ǋǎǏĳǀ ĭǎǏƿĮ:
Į. ƱƴƩƩ
ǃ. ƱƴƭƩ
3. ƠįǏĮ:
4. Ƨĭư:
5. ƱǗǋǈǋǎǐ ƪǉȺǏǗıǔȺǎǐ:
6. ƶĲǎǈǒİǁĮ ƪȺǈǉǎǈǌǔǌǁĮǐ ƱǗǋǈǋǎǑ ƪǉȺǏǎıǙȺǎǑ:
ƨ. ƧǁĲǆǋĮ ƪǄǄǏĮĳǀǐ ……………………………………………………………….
ī. ƶƸƱƬưưƪƱƧ ƶƷƳƭƹƪƭƧ ƮƧƭ ƩƭƮƧƭƳƯƳīƬƷƭƮƧ ĭƳƵƪƧ
Ʃ. ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ ƮĮĲƾǇİıǆǐ ƧǁĲǆıǆǐ ıĲǎ ȺǏǔĲǗǉǎǊǊǎ Ĳǆǐ ƩƧƴƪƪƴ Ƨƪ.

ƶƸƱƬưưƪƱƧ ƧƭƷƬƶƬƶ ƪīīƵƧĭƬƶ
ƭ. ƶƷƳƭƹƪƭƧ ĭƳƵƪƧ
Ƨ. ƳǏǄĮǌǔĲǈǉǀ Ʃǎǋǀ, ƧǌǇǏǙȺǈǌǎ ƩǑǌĮǋǈǉǗ ǉĮǈ ƸǊǈǉǎĲİǒǌǈǉǀ ƸȺǎįǎǋǀ:
Ƴ ǑȺǎǓǀĳǈǎǐ ĳǎǏƿĮǐ ǇĮ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ȺİǏǈǄǏƾǓİǈ ĮǌĮǊǑĲǈǉƾ Ĳǆǌ ǎǏǄĮǌǔĲǈǉǀ ĲǎǑ įǎǋǀ,
Ĳǆǌ ǉĮĲĮǌǎǋǀ ĲǎǑ ĮǌǇǏǙȺǈǌǎǑ įǑǌĮǋǈǉǎǘ ȺǎǑ įǈĮǇƿĲİǈ (ǎǌǎǋĮıĲǈǉƾ) ǉĮǈ Ĳǆǌ ĮȺĮǏĮǁĲǆĲǆ ǑǊǈǉǎĲİǒǌǈǉǀ ǑȺǎįǎǋǀ ǄǈĮ ǉƾǇİ İǌǗĲǆĲĮ ĲǎǑ ƿǏǄǎǑ ȺǎǑ ȺǏǗǉİǈĲĮǈ ǌĮ ĮǌĮǊƾǃİǈ ǉĮǈ ıǑǄǉİǉǏǈǋƿǌĮ Ĳǆǌ ȺǈıĲǎȺǎǁǆıǆ, Ĳǎǌ ƿǊİǄǒǎ ǉĮǈ Ĳǆǌ İȺǈǃİǃĮǁǔıǆ Ĳǔǌ ȺĮǏĮǉƾĲǔ:
1. ƷǎǑ ƷİǘǒǎǑǐ ưİǊƿĲǆǐ (ǉĮǈ ĲǑǒǗǌ ıǘǌĲĮǍǀǐ ĲǎǑ).
2. Ʒǈǐ ưİĲǏǆĲǈǉƿǐ ƩǈĮĲƾǍİǈǐ ǉĮǈ ƴǏǔĲǎǄİǌǀ ưİǄƿǇǆ (ĮǌĮǊǑĲǈǉƾ Įǌƾ ǎǋƾįĮ ưİĲǏǆĲǈǉǙǌ ƩǈĮĲƾǍİǔǌ įǆǊ. ǆǊİǉĲǏǈǉǀǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ, ǉĮǑıǁǋǎǑ ǉĮǈ ıǒİĲǈǉǙǌ ǋİ Ĳǎǌ ǑȺǎǊǎǄǈıǋǗ ǇİǏǋǈǉǀǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ ǗȺǔǐ ǇİǏǋǎǉǏĮıǁĮǐ, ȺĮǏǎǒǀǐ, Ⱥǁİıǆǐ ǉ.Ǌ.Ⱥ.).
3. Ʒǔǌ ƶǑǄǉİǌĲǏǔĲǙǌ ǉĮǈ Ĳǆǐ İȺǈǉǎǈǌǔǌǁĮǐ ǉƾǇİ ıǑǄǉİǌĲǏǔĲǀ ǋİ Ĳǈǐ ĮǌĲǁıĲǎǈǒİǐ
ǋİĲǏǆĲǈǉƿǐ įǈĮĲƾǍİǈǐ.
4. Ʒǆǐ ƶǑǊǊǎǄǀǐ ưİĲǏǀıİǔǌ / ƶǆǋƾǌıİǔǌ ǉĮǈ Ĳǔǌ ĮǌĲǁıĲǎǈǒǔǌ ƩİǈǉĲǙǌ ƧǍǈǎȺǈıĲǁĮǐ
(ƴǏǔĲǎǄİǌǙǌ ưİǄİǇǙǌ), ȺǎǑ įǈİǌİǏǄİǁ ǎ ƷǎȺǈǉǗǐ ƪȺİǍİǏǄĮıĲǀǐ ĮȺǗ Ĳǈǐ ưİĲǏǆĲǈǉƿǐ ƩǈĮĲƾǍİǈǐ ǀ/ǉĮǈ ĲǎǑǐ ƶǑǄǉİǌĲǏǔĲƿǐ.
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5. ƷǎǑ ƷǎȺǈǉǎǘ ƪȺİǍİǏǄĮıĲǀ, ĲǎǑ ǑȺǎǊǎǄǈıǋǎǘ Ĳǔǌ ƩİǑĲİǏǎǄİǌǙǌ ưİǄİǇǙǌ ǋİ
ıǉǎȺǗ Ĳǆǌ įǆǋǈǎǑǏǄǁĮ ǆǊİǉĲǏǎǌǈǉǎǘ ĮǏǒİǁǎǑ ǄǈĮ Ĳǆǌ ĮǍǈǗȺǈıĲǆ ǋİĲƾįǎıǀ ĲǎǑǐ
ıĲĮ ıǑıĲǀǋĮĲĮ ĲǎǑ ƩǈĮǒİǈǏǈıĲǀ Ƨƴƪ & ƪǄǄǑǀıİǔǌ ƴǏǎƿǊİǑıǆǐ.
6. Ʒǆǐ ƩǈĮįǈǉĮıǁĮǐ ƶĳǏƾǄǈıǆǐ ưİĲǏǆĲǈǉǙǌ ƩǈĮĲƾǍİǔǌ, ƶǑǄǉİǌĲǏǔĲǙǌ ǉĮǈ ƷǎȺǈǉǎǘ
ƪȺİǍİǏǄĮıĲǀ.
7. Ʒǆǐ ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ ƵǎǑĲǁǌĮǐ ƸȺǎǊǎǄǈıǋǎǘ Ĳǆǐ ƴǎıǗĲǆĲĮǐ ƶƬĬƸƧ ĲǎǑ ƯǎǄǈıǋǈǉǎǘ
ĲǎǑ ƴǊǆǏǎĳǎǏǈĮǉǎǘ ƶǑıĲǀǋĮĲǎǐ ƶƬĬƸƧ ĲǎǑ ƩǈĮǒİǈǏǈıĲǀ Ƨƴƪ & ƪǄǄǑǀıİǔǌ ƴǏǎƿǊİǑıǆǐ.

ƨ. ƩǈĮǒİǈǏǈıĲǈǉǀ ƪȺƾǏǉİǈĮ ǄǈĮ Ĳǆ įǈǎǈǉǆĲǈǉǀ ȺĮǏĮǉǎǊǎǘǇǆıǆ ƿǏǄǔǌ.
Ƴ ǑȺǎǓǀĳǈǎǐ ĳǎǏƿĮǐ ǇĮ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ĲİǉǋǆǏǈǙıİǈ Ĳǆǌ İȺƾǏǉİǈƾ ĲǎǑ ıǒİĲǈǉƾ ǋİ Ĳǆǌ
įǈĮǒİǁǏǈıǆ ĲǎǑ ƿǏǄǎǑ ȺǎǑ ĮǌĮǊĮǋǃƾǌİǈ, ǋİ ĮǌĮĳǎǏƿǐ ıĲǆǌ įǈǎǈǉǆĲǈǉǀ ǑȺǎıĲǀǏǈǍǆ –
įǈǎǈǉǆĲǈǉǗ ȺǏǎıǔȺǈǉǗ, Ĳǆǌ ǎǏǄĮǌǔĲǈǉǀ ĲǎǑ İǌ Ǆƿǌİǈ įǎǋǀ ǉĮǈ Ĳǈǐ ĮǌĮǄǉĮǁİǐ įǈĮȺǈıĲİǘıİǈǐ.

ī.

ƪǋȺİǈǏǁĮ ĭǎǏƿĮ & ƧǌǇǏǙȺǈǌǎǑ ƩǑǌĮǋǈǉǎǘ:
Ƴ ĭǎǏƿĮǐ ĲİǉǋĮǁǏİǈ ǗĲǈ įǈĮǇƿĲİǈ ĮȺǎįİįİǈǄǋƿǌǆ İǋȺİǈǏǁĮ ıİ ǇƿǋĮĲĮ:
1. ƶǒİįǈĮıǋǎǘ ưǎǌƾįǔǌ ıǑǋȺĮǏĮǄǔǄǀǐ
2. ƯİǈĲǎǑǏǄǁĮǐ ưǎǌƾįǔǌ ıǑǋȺĮǏĮǄǔǄǀǐ
3. ƶǒİįǈĮıǋǎǘ/ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ ǋİĲǏǆĲǈǉǙǌ įǈĮĲƾǍİǔǌ ıİ ǃǈǎǋǆǒĮǌǈǉƿǐ İǄǉĮĲĮıĲƾıİǈǐ
Į. ưİĲǏǀıİǈǐ ǉĮǑıǁǋǎǑ
ǃ. ưİĲǏǀıİǈǐ ǆǊİǉĲǏǈǉǀǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ
Ǆ. ưİĲǏǀıİǈǐ ǇİǏǋǈǉǀǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ
į. ƧǌĲǁıĲǎǈǒǔǌ ȺǊǆǏǎĳǎǏǈĮǉǙǌ ıǑıĲǆǋƾĲǔǌ İȺİǍİǏǄĮıǁĮǐ ǋİĲǏǀıİǔǌ
4. ƴǈıĲǎȺǎǁǆıǆǐ ǋİĲǏǆĲǈǉǙǌ įǈĮĲƾǍİǔǌ ıİ ǃǈǎǋǆǒĮǌǈǉƿǐ İǄǉĮĲĮıĲƾıİǈǐ
Į. ưİĲǏǆĲǈǉƿǐ įǈĮĲƾǍİǈǐ ǉĮǑıǁǋǔǌ
ǃ. ưİĲǏǆĲǈǉƿǐ įǈĮĲƾǍİǈǐ ǆǊİǉĲǏǈǉǀǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ
Ǆ. ưİĲǏǆĲǈǉƿǐ įǈĮĲƾǍİǈǐ ǇİǏǋǈǉǀǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ
į. ƧǌĲǁıĲǎǈǒǔǌ ȺǊǆǏǎĳǎǏǈĮǉǙǌ ıǑıĲǆǋƾĲǔǌ İȺİǍİǏǄĮıǁĮǐ ǋİĲǏǀıİǔǌ
Ƴ ĭǎǏƿĮǐ ĲİǉǋĮǁǏİǈ ǗĲǈ įǈĮǇƿĲİǈ ıĲǎ ĮǌǇǏǙȺǈǌǎ įǑǌĮǋǈǉǗ ĲǎǑ ǈǉĮǌǗ ĮǏǈǇǋǗ ƿǋȺİǈǏǔǌ
İȺǈǇİǔǏǆĲǙǌ ǉĮǈ ĲİǒǌǈǉǙǌ İǋȺİǈǏǎǄǌǔǋǗǌǔǌ ıİ ǇƿǋĮĲĮ ıǒİĲǈǉƾ ǋİ İǄǉĮĲĮıĲƾıİǈǐ
ȺĮǏĮǄǔǄǀǐ ǇİǏǋǈǉǀǐ, ǋǆǒĮǌǈǉǀǐ ǉĮǈ ǆǊİǉĲǏǈǉǀǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ, ǎǈ ǎȺǎǁǎǈ ǇĮ İǄǄǑǙǌĲĮǈ Ĳǆ
įǈİǌƿǏǄİǈĮ İȺǈǇİǔǏǀıİǔǌ ǉĮǈ Ĳǆǌ ȺĮǏǎǒǀ ıǒİĲǈǉǙǌ ǑȺǆǏİıǈǙǌ ǑǓǆǊǎǘ İȺǈȺƿįǎǑ.
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ƭƭ. ƩƭƮƧƭƳƯƳīƬƷƭƮƧ ĭƳƵƪƧ
Ƨ.

ƸȺİǘǇǑǌǆ ƩǀǊǔıǆ ĲǎǑ ƱǗǋǈǋǎǑ ƪǉȺǏǎıǙȺǎǑ ĲǎǑ ĭǎǏƿĮ:
1. «ǗĲǈ ƿǊĮǃİ ǄǌǙıǆ Ĳǔǌ ǑȺǎǒǏİǙıİǔǌ ĲǎǑ ĭǎǏƿĮ, ǗȺǔǐ ĮǑĲƿǐ ǉĮǇǎǏǁǅǎǌĲĮǈ
ıĲǎ ƟǏǇǏǎ 8 ǉĮǈ 10 Ĳǆǐ Ƹ.Ƨ. Ʃ5-ƬƯ/ī/ĭ1/ǎǈǉ.23278 ĭƪƮ ƨ’ 3108/23.11.12»
2. «ǗĲǈ ǎ ĭǎǏƿĮǐ ȺǊǆǏǎǁ Ĳǈǐ ȺǏǎǖȺǎǇƿıİǈǐ İǄǄǏĮĳǀǐ ıĲǎ ưǆĲǏǙǎ ĭǎǏƿǔǌ ƴǈıĲǎȺǎǁǆıǆǐ ƪȺĮǊǀǇİǑıǆǐ ǉĮǈ ƪȺǈǇİǙǏǆıǆǐ ĲǎǑ ƩǈĮǒİǈǏǈıĲǀ Ƨƴƪ & ƪǄǄǑǀıİǔǌ ƴǏǎƿǊİǑıǆǐ ǗȺǔǐ ǉĮǇǎǏǁǅǎǌĲĮǈ ıĲǎ ƟǏǇǏǎ 4 Ĳǆǐ Ƹ.Ƨ. Ʃ5ƬƯ/ī/ĭ1/ǎǈǉ.23278 ĭƪƮ ƨ’ 3108/23.11.12»

ƨ.

ƱǎǋǈǋǎȺǎǈǆĲǈǉƾ ƿǄǄǏĮĳĮ (ȺǏǔĲǗĲǑȺĮ ǀ İȺǈǉǑǏǔǋƿǌĮ ĮǌĲǁǄǏĮĳĮ):
1. ƮĮĲĮıĲĮĲǈǉǗ ǉĮǈ ĲǏǎȺǎȺǎǈǀıİǈǐ ĮǑĲǎǘ.
2. ƧȺǎĳƾıİǈǐ ƩǈǎǈǉǆĲǈǉǎǘ ƶǑǋǃǎǑǊǁǎǑ ǄǈĮ Ĳǎǌ ǎǏǈıǋǗ ƱǗǋǈǋǎǑ ƪǉȺǏǎıǙȺǎǑ.
3. ƭįǈǔĲǈǉǗ ƶǑǋĳǔǌǆĲǈǉǗ ıİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ƮǎǈǌǎȺǏĮǍǁĮǐ.

ī.

ƴǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǗ įǈĮǒİǈǏǈıĲǈǉǀǐ İȺƾǏǉİǈĮǐ ǉĮĲƾ ISO 9001 ǀ ǎǊǎǉǊǀǏǔıǆ ǈǉĮǌǎǘ ĮǏǈǇǋǎǘ ƿǏǄǔǌ ıİ ƪǇǌǈǉǗ ǀ ƪǑǏǔȺĮǕǉǗ İȺǁȺİįǎ.

Ʃ.

ƩǈĮȺǁıĲİǑıǆ ıǒİĲǈǅǗǋİǌǆ ǋİ Ĳǈǐ ĮȺĮǈĲǀıİǈǐ İǋȺİǈǏǁĮǐ ĲǎǑ ĭǎǏƿĮ ǉĮǈ ǆ ǎȺǎǁĮ ĮĳǎǏƾ
Ĳǎǌ ĲǎǋƿĮ ǋǆǒĮǌǈǉǀǐ/ǇİǏǋǈǉǀǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ ǀ/ǉĮǈ ǆǊİǉĲǏǈǉǀǐ İǌƿǏǄİǈĮǐ ǃǈǎǋǆǒĮǌǈǉǙǌ
İǄǉĮĲĮıĲƾıİǔǌ, ǉĮǈ ĮǉǎǊǎǑǇİǁ ĲĮ ȺǏǗĲǑȺĮ ĮǌƾǊǎǄĮ ĮǑĲǙǌ ǉĮĲƾ ƪƯƳƷ, ƪƱ, ISO/IEC
17020 ǀ/ǉĮǈ ƪƱ 45011.

ƶƷ. ƨǈǎǄǏĮĳǈǉƾ ƶǆǋİǈǙǋĮĲĮ ĲǎǑ ĮǌǇǏǙȺǈǌǎǑ įǑǌĮǋǈǉǎǘ ĲǎǑ ĭǎǏƿĮ ȺǎǑ ǌĮ ĲİǉǋǆǏǈǙǌǎǑǌ
ǗĲǈ Ĳǎ ȺǏǎıǔȺǈǉǗ įǈĮǇƿĲİǈ ȺǊǀǏǆ Ĳİǒǌǈǉǀ ǉĮǈ İȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀ ǉĮĲƾǏĲǈıǆ ǉĮǈ İǋȺİǈǏǁĮ
ǆ ǎȺǎǁĮ ǉĮǊǘȺĲİǈ ǗǊĮ ĲĮ ǉĮǇǀǉǎǌĲĮ Ĳǆǐ ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ İǌǗĲǆĲĮǐ ƿǏǄǎǑ ıĲǆǌ ǎȺǎǁĮ ƿǒİǈ
ǎǏǈıĲİǁ.
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Ȼ.6.

ȿʉɶɿʃʊȴɿɳɶʌɲʅʅɲɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎɇȸȺɉȰ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰIȻͲɉɅɃȿɃȳȻɇɀɃɇɉɎɃɉɇȵȳȳɉȸɇȵɏɁ

ȾɳɽɸʐʋʊʖʌɸʉʎɇʐʅʅɸʏɹʖʘʆʉʔɸʀʄɸɿʆɲʋʌʉʍʃʉʅʀɺɸɿɸɶɶʐɼʍɸɿʎɶɿɲʏɻʆʃɳʄʐʗɻʏʘʆʉɿʃʉʆʉʅɿͲ
ʃʙʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʙʆʏʉʐʋʉʐʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏʘʆɸʃʃɲɽɲʌʀʍɸʘʆʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ
&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ.
ɃɿɸʇɼʎʋɸʌʀʉɷʉɿʉʌʀɺʉʆʏɲɿʘʎɅɸʌʀʉɷʉɿȾɳʄʐʗɻʎȵɶɶʐɼʍɸʘʆ:


1ɻɅɸʌʀʉɷʉʎȾɳʄʐʗɻʎȵɶɶʐɼʍɸʘʆ:ɲʋʊ1ɻȰʋʌɿʄʀʉʐɹʘʎ30ɻɇɸʋʏɸʅɴʌʀʉʐ,ʃɲɿ



2ɻɅɸʌʀʉɷʉʎȾɳʄʐʗɻʎȵɶɶʐɼʍɸʘʆ:ɲʋʊ1ɻɃʃʏʘɴʌʀʉʐɹʘʎ31ɻɀɲʌʏʀʉʐ.

II.1.

ɅʀʆɲʃɲʎɅʉʍʙʆȵɶɶʑɻʍɻʎ

ɀɸʏɳʏɻʆ1ɻɃʃʏʘɴʌʀʉʐʃɳɽɸɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑɹʏʉʐʎɁʃɲɿʍɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʌɿʆʏʉʏɹʄʉʎʏʉʐ
ɹʏʉʐʎɲʐʏʉʑ,ʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ,ʅɸʏɳɲʋʊɹɶʃʌɿʍɻʏɻʎɆȰȵ,ɲʆɲͲ
ʃʉɿʆʙʆɸɿʏʉʆɅʀʆɲʃɲɅʉʍʙʆȵɶɶʑɻʍɻʎ.ɈɲʍʏʉɿʖɸʀɲʏʉʐɅʀʆɲʃɲɲʐʏʉʑʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿɲʋʊ
ʏʉʆ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ȰɅȵ & ȵɶɶʐɼʍɸʘʆ Ʌʌʉɹʄɸʐʍɻʎ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʎ ʋʉʐ ɸʃʏɸʄɸʀ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏʉʐɹʏʉʐʎɁ+1ʅɸʍʃʉʋʊʏʉʆʃɲɽʉʌɿʍʅʊʏʉʐʑʗʉʐʎʏʘʆɸɶɶʐɼʍɸʘʆʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏʘʆ
ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆɸʃʃɲɽɲʌʀʍɸʘʆʋʉʐɷɿɸʆɸʌɶɸʀ.

II.1.1. ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎɃɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑȾɿʆɷʑʆʉʐ
ɀɸɴɳʍɻʏɲɿʍʏʉʌɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲʏɻʎɸʇɲʅɻʆɿɲʀɲʎʋɸʌɿʊɷʉʐɈʋʉʐɲʌʖʀɺɸɿʏɻʆ1ɻȰʋʌɿʄʀʉʐʃɲɿʏɸͲ
ʄɸɿʙʆɸɿʏɻʆ30ɻɇɸʋʏɸʅɴʌʀʉʐʏʉʐɹʏʉʐʎɁ,ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɶɿɲʃɳɽɸʐʋʊʖʌɸʉɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲp,ɻ
ʍʐʆʉʄɿʃɼʖʌɹʘʍɻʄʊɶʘʋʌʉʍɲʐʇɼʍɸʘʆʃɲɿʏɸʄʙʆȿ(ʍɸ€)ʘʎ:

TUCp , T

¦¦UC
tT

/, p, t

/

Ȱʃʉʄʉʑɽʘʎ,ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɻʅɹɶɿʍʏɻʏɿʅɼʅɸʏɲʇʑʏʘʆʍʐʆʉʄɿʃʙʆʖʌɸʙʍɸʘʆʏʘʆʐʋʊʖʌɸʘʆ,max(
TUCp , T ),ʃɲɿʅɸɴɳʍɻɲʐʏɼʆʉʌʀɺʉʆʏɲɿʅʃʄɳʍɸɿʎʏɿʅʙʆʍʐʆʉʄɿʃɼʎʖʌɹʘʍɻʎɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏʉʎʘʎ
ɲʃʉʄʉʑɽʘʎ:
•

1ɻʃʄɳʍɻȾ1ʅɸɷɿɳʍʏɻʅɲʏɿʅʙʆɲʋʊ0%ɹʘʎʃɲɿʋ1%ʏɻʎʏɿʅɼʎ
max( TUCp , T ).

•

2ɻʃʄɳʍɻȾ2ʅɸɷɿɳʍʏɻʅɲʏɿʅʙʆɲʋʊʋ1%ɹʘʎʃɲɿʋ2%ʏɻʎʏɿʅɼʎ
max( TUCp , T ).

•

…………………………………………..

•

iɻʃʄɳʍɻȾiʅɸɷɿɳʍʏɻʅɲʏɿʅʙʆɲʋʊʋiͲ1%ɹʘʎʃɲɿʋi%ʏɻʎʏɿʅɼʎ
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max( TUCp , T ).
•

…………………………………………..

•

ʅɻʃʄɳʍɻȾʅʅɸɷɿɳʍʏɻʅɲʏɿʅʙʆʋɳʆʘɲʋʊʋʅͲ1%ɹʘʎʃɲɿ100%ʏɻʎʏɿʅɼʎ
max( TUCp , T ).

ɀɸɴɳʍɻʏɿʎʋɲʌɲʋɳʆʘʃʄɳʍɸɿʎʏɿʅʙʆʍʐʆʉʄɿʃɼʎʖʌɹʘʍɻʎɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏʉʎʄʊɶʘʋʌʉʍɲʐʇɼʍɸʘʆ
ʃɲɿʏɸʄʙʆ,ʉʌʀɺʉʆʏɲɿʅʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆɶɿɲʏʉɹʏʉʎɁ+1.ɇʏɿʎʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎɲʐʏɹʎʃɲʏɲͲ
ʏɳʍʍʉʆʏɲɿʉɿɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎʅɸɴɳʍɻʏʉʐʎʍʖɸʏɿʃʉʑʎʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʎʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶͲ
ɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʍʏʉʐʎʉʋʉʀʉʐʎʋʌʉɴɲʀʆɸɿʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏʉʐɹʏʉʐʎɁ+1ɶɿɲʏʉʆʃɲɽʉͲ
ʌɿʍʅʊʏʉʐʑʗʉʐʎʏʘʆɲʆʏɿʍʏʉʀʖʘʆɸɶɶʐɼʍɸʘʆ.Ɉɲʋʉʍʉʍʏɳʋ1,ʋ2,…….,ʋʅͲ1 ʃɲɿʉɲʌɿɽʅʊʎʏʘʆ
ʃʄɳʍɸʘʆʅʉʌʀɺʉʆʏɲɿʅɸʏɹʏʉɿʉʏʌʊʋʉʙʍʏɸʆɲɶʀʆɸʏɲɿʅɿɲɸʑʄʉɶɻʃɲʏɲʆʉʅɼʏʘʆɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ
ʍʏɿʎɷɿɳʔʉʌɸʎʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ.
Ⱦɲɿɶɿɲʏɲɷʐʉɳʃʌɲ,ɲʌɿʍʏɸʌʊʃɲɿɷɸʇʀ(Ȱ&ȴ),ʃɳɽɸʃʄɳʍɸʘʎʏɿʅʙʆʍʐʆʉʄɿʃɼʎʖʌɹʘʍɻʎɇʐʅͲ
ʅɸʏɹʖʉʆʏʉʎ(Ⱦi)ɼɿʍʉɷʑʆɲʅɲʃɲɿɶɿɲʏɲɷʑʉɳʃʌɲ(Ȱ&ȴ)ʏʘʆʅʃɲʏɻɶʉʌɿʙʆɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ(Ⱦi)
ʉʌʀɺʉʆʏɲɿʃɲʏɳʄʄɻʄʉɿɇʐʆʏɸʄɸʍʏɹʎɃɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑȾɿʆɷʑʆʉʐ,ɇɃȾȰ,ȾiɼɇɃȾȴ,Ⱦi.ȳɿɲɲʐʏʉʑʎʏʉʐʎʍʐͲ
ʆʏɸʄɸʍʏɹʎɿʍʖʑɸɿ:
ɇɃȾȰ,Ⱦi=ɇɃȾȴ,ȾiͲ1
ɃɿɇʐʆʏɸʄɸʍʏɹʎɃɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑȾɿʆɷʑʆʉʐʅɸʏɲɴɳʄʄʉʆʏɲɿʍɸʃɳɽɸʃʄɳʍɻʏɿʅʙʆʍʐʆʉʄɿʃɼʎʖʌɹʘʍɻʎ
ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏʉʎɼ,ɿʍʉɷʑʆɲʅɲ,ʍɸʃɳɽɸʃɲʏɻɶʉʌʀɲɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ,ʅɸɶʌɲʅʅɿʃʊʏʌʊʋʉʅɸʏɲʇʑʏʘʆ
ʏɿʅʙʆɇɃȾȰ,ȾiʃɲɿɇɃȾȴ,Ⱦiʃɲɿɲʆʏɿʍʏʌʊʔʘʎɲʆɳʄʉɶɲʅɸʏʉʑʗʉʎʏɻʎʍʐʆʉʄɿʃɼʎʖʌɹʘʍɻʎ TUCp , T
,ɸʆʙɻʅɸɶʀʍʏɻʏɿʅɼʏʉʐʎɷɸʆɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿʆɲʐʋɸʌɴɸʀʏɻʅʉʆɳɷɲ.ɇʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐɻ TUCp 
ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿʏɻʅɹɶɿʍʏɻʏɿʅɼʏʘʆʍʐʆʉʄɿʃʙʆʖʌɸʙʍɸʘʆʏʉʐɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏʉʎ,max( TUCp , T ),ʉɇʐͲ
ʆʏɸʄɸʍʏɼʎ Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑ Ⱦɿʆɷʑʆʉʐ ʋʉʐ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖʀɺɸʏɲɿ ʍʏʉʆ ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ p ɸʀʆɲɿ ʀʍʉʎ ʅɸ ʏʉ
ɇɃȾȴ,Ⱦʅ.

II.1.2. ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎȴɿɳʌʃɸɿɲʎ
ȳɿɲ ʃɳɽɸ ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ p ʉʌʀɺɸʏɲɿ ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ ȴɿɳʌʃɸɿɲʎ ɲʍʃɼʍɸʘʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏʉʎ ɇȴp. Ƀɿ
ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɹʎɲʐʏʉʀʉʌʀɺʉʆʏɲɿʘʎʍʐʆɲʌʏɼʍɸɿʎʏʉʐɲʌɿɽʅʉʑʏʘʆʅɻʆʙʆʅɸʅɻʅɻɷɸʆɿʃɼɷʌɲʍʏɻͲ
ʌɿʊʏɻʏɲʍʏɻʆȵʄʄɻʆɿʃɼȰɶʉʌɳɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎʋʉʐʉɿɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎɹʖʉʐʆʋʄɼʌʘʎʍʐͲ
ʅʋʄɻʌʙʍɸɿɲʋʊʏɻʆɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲɸɶɶʌɲʔɼʎʏʉʐʎʍʏʉɀɻʏʌʙʉɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆʏʉʐɍʌɻʅɲʏɿʍʏɻͲ
ʌʀʉʐȵʆɹʌɶɸɿɲʎ,ʘʎʃɲɿʏɻʆʏɸʄɸʐʏɲʀɲɻʅɹʌɲʏɻʎʋɸʌɿʊɷʉʐɿʍʏʉʌɿʃʙʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
ʏʘʆʋʌʉʍɲʐʇɼʍɸʘʆʃɲɿʏɸʄʙʆʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿɶɿɲʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏɻʎ TUCp .
ȸʅɹɶɿʍʏɻʏɿʅɼʏʘʆʍʐʆʏɸʄɸʍʏʙʆɲʐʏʙʆɷɸʆʅʋʉʌɸʀʆɲʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿʏʉ1,ɸʆʙɻɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʍʐͲ
ʆɳʌʏɻʍɻɽɲɸʀʆɲɿʏɹʏʉɿɲʎʅʉʌʔɼʎʙʍʏɸʆɲɷʀʆɸɿ:


ʅɿɲɸʄɳʖɿʍʏɻ,ʍʏɲɽɸʌɼ,ʏɿʅɼɅɇȴminɶɿɲʊʍʉʐʎɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎɹʖʉʐʆɼɷɻʍʐʅʋʄɻʌʙʍɸɿ60
ʅɼʆɸʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ,ʃɲɿ



ʅɿɲʏɿʅɼʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻʏɻʎʋɲʌɲʋɳʆʘɸʄɲʖʀʍʏɻʎʏɿʅɼʎɶɿɲʏʉʐʎʐʋʊʄʉɿʋʉʐʎɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ
ʋʉʐɽɲɸʀʆɲɿʏʊʍʉʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻʊʍʉʅɿʃʌʊʏɸʌɻɸʀʆɲɿɻʖʌʉʆɿʃɼɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉʀͲ
ɻʍɻʎʏʉʐɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏʉʎʍʏɻʆȵʄʄɻʆɿʃɼɲɶʉʌɳɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɸʌɶɸʀɲʎ.

II.1.3. ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎɍʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʉʑȾɿʆɷʑʆʉʐ
ɃɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎɍʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʉʑȾɿʆɷʑʆʉʐɶɿɲʏʉʆɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲp(ɇɍɅȾp)ʉʌʀɺɸʏɲɿʘʎʏʉ
ɶɿʆʊʅɸʆʉʏʉʐɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼɃɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑȾɿʆɷʑʆʉʐ(ɇɃȾp)ʃɲɿʏʉʐɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼȴɿɳʌʃɸɿɲʎ(ɇȴp):

6&3.p

62.p u 6'p

25289
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ɇʏʉʆʋɲʌɲʃɳʏʘɅȻɁ.1,ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸʏɲɿʅɿɲɸʆɷɸɿʃʏɿʃɼʅʉʌʔɼʏʉʐɅʀʆɲʃɲɅʉʍʙʆȵɶɶʑɻʍɻʎʏʉʐ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ.

II.2.

ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎʑʗʉʐʎʉʔɸɿʄʊʅɸʆʘʆɸɶɶʐɼʍɸʘʆ

ȾɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʃɳɽɸɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑɹʏʉʐʎɁ,ʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ
ʋʌʉɴɲʀʆɸɿɷʑʉʔʉʌɹʎʍʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏʉʐʑʗʉʐʎʏʘʆʋʉʍʙʆʏʘʆʉʔɸɿʄʊʅɸʆʘʆɸɶɶʐɼʍɸʘʆɶɿɲ
ʏʉʐʎʐʋʊʖʌɸʉʐʎɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ.ȵɿɷɿʃʊʏɸʌɲ,


1ɻȵʆɻʅɹʌʘʍɻȵɶɶʐɼʍɸʘʆ:ʅɹʖʌɿʏɻʆ10ɻɀɲʌʏʀʉʐʏʉʐɹʏʉʐʎɁɼʏɻʆɸʋʊʅɸʆɻɸʌɶɳʍɿʅɻ
ɻʅɹʌɲɸʔʊʍʉʆɲʐʏɼʍʐʅʋʀʋʏɸɿʅɸɲʌɶʀɲ,



2ɻȵʆɻʅɹʌʘʍɻȵɶɶʐɼʍɸʘʆ:ʅɹʖʌɿʏɻʆ10ɻɇɸʋʏɸʅɴʌʀʉʐʏʉʐɹʏʉʐʎɁɼʏɻʆɸʋʊʅɸʆɻɸʌɶɳʍɿʅɻ
ɻʅɹʌɲɸʔʊʍʉʆɲʐʏɼʍʐʅʋʀʋʏɸɿʅɸɲʌɶʀɲ.

ȳɿɲʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏʉʐʑʗʉʐʎʏʘʆɸɶɶʐɼʍɸʘʆɶɿɲʏɿʎʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʏʘʆɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆʍʏʉ
ʋʄɲʀʍɿʉʏʘʆʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆɸʃʃɲɽɲʌʀʍɸʘʆʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ,ʖʌɻͲ
ʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿɷɿɲɽɹʍɿʅɲɿʍʏʉʌɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲʏʘʆʍʖɸʏɿʃʙʆɸʃʃɲɽɲʌʀʍɸʘʆʏʘʆʏɸʄɸʐʏɲʀʘʆʅɻͲ
ʆʙʆʃɲɽʙʎʃɲɿʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲʏʉʐɿʍʖʑʉʆʏʉʎɅʀʆɲʃɲɅʉʍʙʆȵɶɶʑɻʍɻʎ.Ʌɿʉʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ:
•

ɶɿɲʏɻʆ1ɻȵʆɻʅɹʌʘʍɻȵɶɶʐɼʍɸʘʆʏʉʐɹʏʉʐʎɁʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʍʏʉɿʖɸʀɲɲʋʊʏɿʎʉɿʃʉʆʉͲ
ʅɿʃɹʎɸʃʃɲɽɲʌʀʍɸɿʎʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʍʏɻʆʋɸʌʀʉɷʉɲʋʊʏɻʆ1ɻɃʃʏʘɴʌʀʉʐʏʉʐɹʏʉʐʎɁͲ1ɹʘʎ
ʃɲɿʏɻʆ28ɻɌɸɴʌʉʐɲʌʀʉʐ(ɼʏɻʆ29ɻɌɸɴʌʉʐɲʌʀʉʐ)ʏʉʐɹʏʉʐʎɁ,ʃɲɽʙʎʃɲɿʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲʏʉʐ
ɅʀʆɲʃɲɅʉʍʙʆȵɶɶʑɻʍɻʎʋʉʐɲʆɲʃʉɿʆʙɽɻʃɲʆʋʌɿʆʏʉʏɹʄʉʎʏʉʐɹʏʉʐʎɁͲ1ʃɲɿɿʍʖʑʉʐʆɶɿɲ
ʏʉʐʎʍʖɸʏɿʃʉʑʎʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʎʋʉʐɸʃʏɸʄʉʑʆʏɲɿʍʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏʉʐɹʏʉʐʎɁ,ɸʆʙ

•

ɶɿɲʏɻʆ2ɻȵʆɻʅɹʌʘʍɻȵɶɶʐɼʍɸʘʆʏʉʐɹʏʉʐʎɁʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʍʏʉɿʖɸʀɲɲʋʊʏɿʎʉɿʃʉʆʉͲ
ʅɿʃɹʎɸʃʃɲɽɲʌʀʍɸɿʎʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʍʏɻʆʋɸʌʀʉɷʉɲʋʊʏɻʆ1ɻȰʋʌɿʄʀʉʐʏʉʐɹʏʉʐʎɁɹʘʎʃɲɿ
ʏɻʆ31ɻȰʐɶʉʑʍʏʉʐʏʉʐɹʏʉʐʎɁ,ʃɲɽʙʎʃɲɿʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲʏʉʐɅʀʆɲʃɲɅʉʍʙʆȵɶɶʑɻʍɻʎʋʉʐ
ɲʆɲʃʉɿʆʙɽɻʃɲʆʋʌɿʆʏʉʏɹʄʉʎʏʉʐɹʏʉʐʎɁͲ1ʃɲɿɿʍʖʑʉʐʆɶɿɲʏʉʐʎʍʖɸʏɿʃʉʑʎʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʎ
ʋʉʐɸʃʏɸʄʉʑʆʏɲɿʍʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏʉʐɹʏʉʐʎɁ.

ȵʋɸɿɷɼɷɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿʃɲɿɸɴɷʉʅɲɷɿɲʀɸʎʃɲɿʅɻʆɿɲʀɸʎɸʃʃɲɽɲʌʀʍɸɿʎ,ɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʃɲɽʉʌɿʍʅʉʑ
ʏʉʐʑʗʉʐʎʏʘʆɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʘʆɸɶɶʐɼʍɸʘʆɲʋɲɿʏɸʀɶɿɲʃɳɽɸɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲp,ʏʉʆʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊ:
x

ʏɻʎɀɹʍɻʎȸʅɸʌɼʍɿɲʎɍʌɹʘʍɼʎʏʉʐʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏʘʆȵɴɷʉʅɲɷɿɲʀʘʆȵʃʃɲɽɲʌʀʍɸʘʆʏʉʐȿʉͲ
ɶɲʌɿɲʍʅʉʑ(ɼɈɹʄʉʐʎ)ȿ(ɀȸɍȵȵȿ,p)ɶɿɲʏɿʎʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɸʀʍɸʎʖʌʉʆɿʃɹʎʋɸʌɿʊɷʉʐʎ,ʃɲɿ

x

ʏɻʎɀɹʍɻʎȸʅɸʌɼʍɿɲʎɍʌɹʘʍɼʎʏʉʐʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏʘʆɀɻʆɿɲʀʘʆȵʃʃɲɽɲʌʀʍɸʘʆʏʉʐȿʉɶɲͲ
ʌɿɲʍʅʉʑ(ɼɈɹʄʉʐʎ)ȿ(ɀȸɍɀȵȿ,p)ɶɿɲʏɿʎʋɲʌɲʋɳʆʘʖʌʉʆɿʃɹʎʋɸʌɿʊɷʉʐʎ.

ȵɿɷɿʃʊʏɸʌɲ,ʉɿʋʉʍʊʏɻʏɸʎɀȸɍȵȵȿ,pʃɲɿɀȸɍɀȵȿ,pʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿʘʎʉʅɹʍʉʎʊʌʉʎʏʘʆʅɻͲʅɻͲ
ɷɸʆɿʃʙʆʖʌɸʉʋɿʍʏʙʍɸʘʆʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏʘʆɸɴɷʉʅɲɷɿɲʀʘʆʃɲɿʏʘʆʅɻʆɿɲʀʘʆɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲɸʃʃɲɽɲͲ
ʌʀʍɸʘʆ ʋʉʐ ʐʋʉʄʉɶʀʍʏɻʃɲʆ ɶɿɲ ʏʉʆ ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ p ʃɲɿ ʏɻʆ ʋʌʉʍɲʑʇɻʍɻ ɼ ʏɹʄʉʎ ȿ ʃɲʏɳ ʏɿʎ
ʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɸʀʍɸʎʖʌʉʆɿʃɹʎʋɸʌɿʊɷʉʐʎ.
ɇʏɻʍʐʆɹʖɸɿɲ,ʏʉʑʗʉʎʏɻʎɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɻʎɸɶɶʑɻʍɻʎɶɿɲʃɳɽɸɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ(ȵȳȳp)ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ
ʅɸɴɳʍɻʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲʍʏʉɿʖɸʀɲ:
x

ʏɿʎɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʍɸʎʍɸɲʐʏʊʆʋʉʍʊʏɻʏɸʎɀȸɍȵȵȿ,pʃɲɿɀȸɍɀȵȿ,p,

x

ʏʉɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼɍʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʉʑȾɿʆɷʑʆʉʐʏʉʐɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲɇɍɅȾp,ʃɲɿ

x

ʏʉʐʎɲʌɿɽʅʉʑʎɁɀwʃɲɿɁɀmʋʉʐɲʆʏɿʋʌʉʍʘʋɸʑʉʐʆʏʉʆɲʌɿɽʅʊʏʘʆȻʍʉɷʑʆɲʅʘʆȸʅɸʌʙʆ
ȾɳʄʐʗɻʎȵɴɷʉʅɲɷɿɲʀɲʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʃɲɿɀɻʆɿɲʀɲʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲʏɻʎʋʌʉʍɲʑͲ
ʇɻʍɻʎ ɼ ʏɹʄʉʐʎ ȿ (ʖʌʊʆʉɿ ʋʉʐ ʃɲʏɳ ʅɹʍʉ ʊʌʉ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ʋʌʙʏɻ ɻʅɹʌɲ ʏɻʎ
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ʋɸʌɿʊɷʉʐʋʉʐɲʔʉʌɳɼɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʅɹʖʌɿʏɿʎɻʅɹʌɸʎʏʘʆɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆʋʄɻʌʘʅʙʆ).ɃɿɲͲ
ʌɿɽʅʉʀɲʐʏʉʀʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍʏʉʆɿʍʖʑʉʆʏɲɅʀʆɲʃɲɅʉʍʙʆȵɶɶʑɻʍɻʎ.
ɃʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎʏʉʐʑʗʉʐʎʏʘʆɸɶɶʐɼʍɸʘʆʋʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆʍʏʉʆɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲpɶɿɲʏɿʎʉɿʃʉͲ
ʆʉʅɿʃɹʎɸʃʃɲɽɲʌʀʍɸɿʎʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʃɲɿɲʔʉʌʉʑʆʏʉʍʑʆʉʄʉ
ʏʘʆʋʌʉʍɲʐʇɼʍɸʘʆɼʏɸʄʙʆȿɶʀʆɸʏɲɿʘʎɸʇɼʎ:

(**p

6&3.p u ¦ {(0+&((/ , p u 10w)  (0+&0(/ , p u 10m)} 
/

II.3.

ȵʄɳʖɿʍʏɻȵɶɶʑɻʍɻɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏʉʎ

Ʉʄʉɿʉɿɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎʋʉʐɸʀʆɲɿʐʋʊʖʌɸʉɿʃɲʏɲɴʉʄɼʎʋʄɻʌʘʅʙʆʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏʘʆʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ
ɸʃʃɲɽɲʌʀʍɸʘʆʋʉʐɷɿɸʆɸʌɶɸʀʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ,ʐʋʉʖʌɸʉʑʆʏɲɿ,ɶɿɲ
ʃɳɽɸʅʀɲʋʌʉʍɲʑʇɻʍɻɼʏɹʄʉʎȿ,ʆɲɹʖʉʐʆʃɲʏɲɽɹʍɸɿʃɲɿɸɶɶʐɼʍɸɿʎʑʗʉʐʎʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆʀʍʉʐ
ʅɸʏɻʆɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻȵʄɳʖɿʍʏɻȵɶɶʑɻʍɻʏɻʎʋʌʉʍɲʑʇɻʍɻʎɼʏʉʐʏɹʄʉʐʎȿʊʋʘʎɲʐʏɼʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏʉʆ
ɅʀʆɲʃɲɅʉʍʙʆȵɶɶʑɻʍɻʎ.

II.4.

ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎʑʗʉʐʎȵɶɶʐɼʍɸʘʆɶɿɲʆɹʉʐʎɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ

ȵʄʄɸʀʗɸɿ ɿʍʏʉʌɿʃʙʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ɶɿɲ ɹʆɲʆ ʆɹʉ ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ, ʏʉ ʑʗʉʎ ʏʘʆ ɸɶɶʐɼͲ
ʍɸʘʆʋʉʐʉʔɸʀʄɸɿʆɲʃɲʏɲɽɹʍɸɿʋʌʉʎʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎɶɿɲʃɳɽɸ
ʅʀɲɲʋʊʏɿʎʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎɸʃʃɲɽɲʌʀʍɸɿʎʋʌʉʍɲʑʇɻʍɻʎɼʏɹʄʉʐʎʋʉʐɲʐʏʊʎɷɿɸʆɸʌɶɸʀ,ʋʌʉʍɷɿʉʌʀͲ
ɺɸʏɲɿɲʋʊʏʉʋʉʍʊȵʄɳʖɿʍʏɻʎȵɶɶʑɻʍɻʎʏɻʎɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎʋʌʉʍɲʑʇɻʍɻʎɼʏɹʄʉʐʎʃɲʏɳʏʉʆɅʀʆɲʃɲ
Ʌʉʍʙʆȵɶɶʑɻʍɻʎ.
ɀɸʏɻʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʏʘʆʋʌʙʏʘʆʏʌɿʙʆʅɻʆʙʆɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎʏʉʐʆɹʉʐɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏʉʎ,ʉ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʋʌʉɴɲʀʆɸɿʍɸʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏʉʐʑʗʉʐʎʏʘʆɲʋɲɿͲ
ʏʉʑʅɸʆʘʆ ɸɶɶʐɼʍɸʘʆ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʙʆʏɲʎ ʏɲ ɿʍʏʉʌɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɸʃʃɲɽɲʌʀʍɸʘʆ ʏʘʆ ʋʌʉʍɲʐʇɼͲ
ʍɸʘʆʃɲɿʏʘʆʏɸʄʙʆȿʏɻʎʋɸʌɿʊɷʉʐɲʐʏɼʎ.ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʏʉʑʗʉʎʏʘʆʐʋʉʄʉɶɿʍɽɸɿʍʙʆ
ɸɶɶʐɼʍɸʘʆɶɿɲʏʉʆʆɹʉɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲɸʀʆɲɿʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉɲʋʊʏʉʋʊʍʉʏʘʆɼɷɻʋɲʌɲʍʖɸɽɸɿʍʙʆ
ɸɶɶʐɼʍɸʙʆʏʉʐ,ʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎʃɲʄɸʀʏʉʆʆɹʉɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲʆɲ
ʋʌʉɴɸʀʍʏɻʆʋɲʌʉʖɼʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʙʆɸɶɶʐɼʍɸʘʆʅɹʖʌɿʏʉʐʑʗʉʐʎʏʘʆʐʋʉʄʉɶɿʍɽɸɿʍʙʆɸɶͲ
ɶʐɼʍɸʘʆ.
ɃʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎʏʉʐʑʗʉʐʎʏʘʆɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʘʆɸɶɶʐɼʍɸʘʆɶɿɲʏɿʎɸʋʊʅɸʆɸʎȵʆɻʅɸʌʙʍɸɿʎȵɶɶʐɼͲ
ʍɸʘʆɸʃʏɸʄɸʀʏɲɿʊʋʘʎʃɲɿɶɿɲʏʉʐʎʐʋʊʄʉɿʋʉʐʎɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎʋʉʐɸʀʆɲɿʐʋʊʖʌɸʉɿʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉ
ʏʘʆɸʃʃɲɽɲʌʀʍɸʘʆʋʉʐɷɿɸʆɸʌɶɸʀʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ.

II.5.

ɅɲʌɸʃʃʄʀʍɸɿʎɅʌʙʏɻʎȵʔɲʌʅʉɶɼʎ

ȵɿɷɿʃɳɶɿɲʏʉʆʋʌʙʏʉʖʌʊʆʉʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼȰɅȵ&ȵɶɶʐɼʍɸʘʆɅʌʉɹʄɸʐʍɻʎ,ʃɲʏɳ
ʋɲʌɹʃʃʄɿʍɻʏʘʆʉʌɿɺʉʅɹʆʘʆʍʏɿʎʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɸʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎɅɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ,
ɷʑʆɲʏɲɿ,ʅɸɲʋʊʔɲʍɻʏɻʎɆȰȵ,ʆɲʉʌʀɺɸʏɲɿɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɼʖʌʉʆɿʃɼʋɸʌʀʉɷʉʎɈɶɿɲʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ
ʏʉʐɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼɃɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑȾɿʆɷʑʆʉʐʏʘʆʐʋʊʖʌɸʘʆɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆʃɲʏɳʏɻʆ§II.1.1,ʆɲʄɲʅͲ
ɴɳʆʉʆʏɲɿʐʋʊʗɻɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɹʎʖʌʉʆɿʃɹʎʋɸʌʀʉɷʉɿɶɿɲʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏʉʐʑʗʉʐʎʏʘʆɸɶɶʐɼͲ
ʍɸʘʆ ʃɲʏɳ ʏɻʆ § II.2, ʃɲɿ ʆɲ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɼ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ɿʍʖʑʉʎ (Ʌɸʌʀʉɷʉʎ Ⱦɳʄʐʗɻʎ) ʏʘʆ
ɸɶɶʐɼʍɸʘʆɲʐʏʙʆ,ɻʉʋʉʀɲʊʅʘʎɷɸʆʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿʏɻʆ1ɻȰʋʌɿʄʀʉʐ2019.

ΙΙ. Την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης στην
εταιρεία με την επωνυμία «ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» και με διακριτικό τίτλο «ΛΑΓΗΕ
ΑΕ» για τις σχετικές της ενέργειες.
ΙΙΙ. Την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ και τη δημοσίευσή της στο φύλλο
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).
Η παρούσα υπόκειται στον ακυρωτικό έλεγχο του ΣυμɇɃȾȰ,Ⱦ3

ʋ2%*max( TUCp , T )

.....

3ɻ

...

...
ɇɃȾȰ,Ⱦʅ

.....
ʋʅͲ1%*max( TUCp , T )

ʅɻ

ɇɃȾȰ,Ⱦi

...

...

ʋiͲ1%*max( TUCp , T )

ɇɃȾȰ,Ⱦ2

ʋ1%*max( TUCp , T )

2ɻ

iɻ

ɇɃȾȰ,Ⱦ1

0%*max( TUCp , T )

1ɻ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
100%*max( TUCp , T )

.....

ʋi%*max( TUCp , T )

.....

ʋ3%*max( TUCp , T )

ʋ2%*max( TUCp , T )

ʋ1%*max( TUCp , T )

ɇɃȾȴ,Ⱦʅ

...

ɇɃȾȴ,ȾI

...

ɇɃȾȴ,Ⱦ3

ɇɃȾȴ,Ⱦ2

ɇɃȾȴ,Ⱦ1

(%)

Ⱦɿʆɷʑʆʉʐ

Ⱦɿʆɷʑʆʉʐ(%)

ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ
Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑ

ɇʐʆʉʄɿʃɼɅʉʍʊʏɻʏɲȵʆɹʌɶɸɿɲʎ(MWh)

ȴɸʇɿʊɳʃʌʉȾɲʏɻɶʉʌʀɲʎɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏʉʎ

ɶɶ ɻ ɻʎ

Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑ

ɇʐʆʉʄɿʃɼɅʉʍʊʏɻʏɲȵʆɹʌɶɸɿɲʎ(MWh)

ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ

ȰʌɿʍʏɸʌʊɳʃʌʉȾɲʏɻɶʉʌʀɲʎɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏʉʎ

ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏʉʎ

Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ



ɅȻɁȰȾȰɇɅɃɇɏɁȵȳȳɉȸɇȸɇ

ɼ ʅ ʌʔɼ





















ȵȵȿȻȳɁ(€):

ȵȵɀɀȾȺɇ(€):

ȵȵȵɈɀȵȰɆ(€):

ȵȵɅɍȵɌȵȿ(€):

ȵʄɳʖɿʍʏɸʎȵɶɶʐɼʍɸɿʎ(€)

Ȱʌɿɽʅʊʎ Ȼʍʉɷʑʆɲʅʘʆ ȸʅɸʌʙʆ Ⱦɳʄʐʗɻʎ ɀɻʆɿɲʀɲʎ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ:NHm(ʋ.ʖ.Ɂȸm=60)

Ȱʌɿɽʅʊʎ
Ȼʍʉɷʑʆɲʅʘʆ
ȸʅɸʌʙʆ
Ⱦɳʄʐʗɻʎ
ȵɴɷʉʅɲɷɿɲʀɲʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ:NHw(ʋ.ʖ.Ɂȸw=14)

ɀpʉɲʌɿɽʅʊʎʅɻʆʙʆɶɿɲʏʉʆɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲpʅɸʅɻͲ
ʅɻɷɸʆɿʃɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ɲʋʊ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɸɶɶʌɲʔɼʎʏʉʐʍʏʉɀɻʏʌʙʉɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆʅɹʖʌɿʃɲɿ
ʏɻʆ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ɻʅɹʌɲ ʏɻʎ ʋɸʌɿʊɷʉʐ ɿʍʏʉʌɿʃʙʆ
ʍʏʉɿʖɸʀʘʆɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ.

ʊʋʉʐ

Ʌɇȴminɶɿɲɀpш60

Ʌɇȴmin+(1Ͳɀp/60)*(1ͲɅɇȴmin)ɶɿɲɀp<60

ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎȴɿɳʌʃɸɿɲʎ
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βουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 33 του ν. 4001/2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ

*02023071806180084*

