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Γδκρηµφηµ ϕτοτµφηµ ξλοθηρσ⌡σδθυδξχδµγτνκκνµ σϕρ 0−0−1/07 κϕδµ

0 ƒ Ρνυδκσληρκ

Σσ σϕρ ρνυδκκδσµ

≅( ∆κηµσθυηϕδκηρρ ρχδσσξηγηµ ϕτµµµ υηθµνληρδµ ρτνθησσδηρηηµ+ ινσϕ ϕνρϕδυσ

0( κησνρσδµ γξυϕρξληρσ ι λτηχδµ ϕτηµ 02 ƒ9µ 2 λνλδµσηρρ σθϕνησδσστιδµ

ηκλνηστρσδµ ϕρησσδκξ:

1( ϕτµµκκηρδδµ υκυνµσρττµµησδκλµ ρηρκσξυ σθϕρστρσ+ µξσσδδµνσσν ι
µξσσδδµ στσϕηληρσ:

2( ∆τθννοµ τµηνµηµ τκϕνοτνκδκκδ δκηληρσ ρσυη δκηµσθυηϕϕδησ υηδυηδµ
δκηµσθυηϕδγτνµδηρσνιδµ υκυνµσ ρηκσ νρηµ+ ϕτηµ υηδµση νρσιλµ υσηλτϕρδρσ

δχδκκξσσ συκκηρσ ϕσσυλο υκυνµσ: ρδϕ

3( δκηµσθυηϕδλθξρσδµ µντχσσλσσ ισσληρδδµ οδθτρστυηδµ δκηµσθυηϕδκηµ 6

κτυτρρ σθϕνησδσστιδµ σνηλδµοησδηχδµ υκυνληρδϕρη σογστυ σθϕρστρσ−

ϑτµσ οδθηη κηρϕρη λϕρτµ λττρσϕηµ υκυνµµρσ ρδϕ ρηηγδµ κηησσξυηρσ σθϕρστϕρηρσ ι
στσϕηλτϕρηρσ ρδκκηρδµ+ ϕτηµ ∆τθννοµ οθκλδµσηµ ι µδτυνρσνµ ρδστϕρδµ ∋∆Ξ( Μ9ν

771.1//3 ∋ικιδλοµ υκυνµσ,ρδστρ( θσηϕκνηρρ 16 ι 17 ρχδσµ−

Α( Σδθυδξχδµρτνιδκτκηρρ ρχδσσξηγηµ ϕτµµµ υηθµνληρδµ ρτνθησσδηρηηµ+ ινσϕ ϕνρϕδυσ

4( σδθυδξχδµρτνιδκτκηµ 02 ƒ9µ λτϕηρηρσ σνηληµµνηρσ σδγσυηδµ ηκλνηστρσδµ
ϕρησσδκξ ρδϕ:

5( σδθυδξχδµρτνιδκτκηµ 07 ƒ9µ λτϕηρδµ κησνϕρδµ γξυϕρξληρσ:

6( ϕτµµκκηρδδµ υκυνµσρττµµησδκλµ ρηρκσξυ σθϕρστρσ+ µξσσδδµνσσν ι
µξσσδδµ στσϕηληρσ:

7( 5 ƒ9ρρ σθϕνησδσστ ϕτµµµ υκυνµσρττµµησδκλµ ρηρκσξυµ σθϕρστϕρδµ
οδθτρσδδκκ µµδσστιδµ λθξρσδµ υκυνµσ ρηκκνηµ+ ϕτµ λθξρσδµ µσληµδµ

οδθτρσττ σλµ κηµ ρµµ⌡ρσδµ µντχσσλσσ ισσληρδδµ:

8( 02 ƒ9µ µνικκ σδγσξιδµ ηκλνηστρσδµ οδθτρσδδκκ µµδσστιδµ λθξρσδµ υκυνµσ:

0/( 07 ƒ9µ µνικκ σδγχξµ γϕδλτϕρδµ οδθτρσδδκκ µµδσστιδµ λθξρσδµ υκυνµσ

ρδϕ 1/ ƒ9ρρ δχδκκξσδσσξ σκντρυδχδµ κχτµ υκυνµσ+ θηρϕηµθυηνηµση ι
σθϕϕηκτ:

00( 18 ƒ9ρρ δχδκκξσδσσξ τηλυδχδµ ρµµ⌡κκηρσ υκυνµσ:

01( ρτµµνρρ ση λττρρ νκδρϕδκτσηκρρ ρτνθησδσστ λησστρσ+ µξσσδδµνσσν+

στσϕηλτρσ ι ρδκυησξρσ+ ινϕ κηησσξξ 15 ƒ9µ λτϕηρσδµ σδθυδξργησσνιδµ

ρδκυησσληρδδµ ση γησµ ονηρσληρδµ υθληρσληρδδµ ∋θυνµκηρυδθνκκηµδµ(:

02( σδθυδξχδµρτνιδκτκηµ 5 ƒ9µ λτϕηρδµ Ληκλµ σδθυδξριθιδρσ⌡µ ϕµρηµυκηρδµ

σδθυδξρρµµ⌡ρσ⌡µ ∋1//4( ∋ΡνοΡ 40.1//6( 1/ ι 28 θσηϕκρρ σθϕνησδσστιδµ
σνχηρστρσδµ λξ⌡µσληρσ−
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Β( Στοϕϕκηρρ ρχδσσξηγηµ ϕτµµµ υηθµνληρδµ ρτνθησσδηρηηµ+ ινσϕ ϕνρϕδυσ

03( 33 ƒ9ρρ σθϕνησδστµ υγησσηρλξξµσηκτο ϕνρϕδυµ γϕδλτϕρδµ ϕρησσδκξ:

04( 37 ƒ9ρρ σθϕνησδστµ µηϕνσηηµηµδρσδδµ υγησσηρλξξµση ϕνρϕδυµ ηκλνηστϕρδµ

ϕρησσδκξ:

05( 4/ ƒ9ρρ σθϕνησδστµ στϕϕτλξξµση,ηκλνηστϕρδµ ϕρησσδκξ:

06( 68 ƒ9ρρ σθϕνησδστµ στοϕνηµσηϕηδκσν ϕνρϕδυµ γϕδλτϕρδµ ϕρησσδκξ:

07( 80 ƒ9ρρ σθϕνησδστµ λξξµσηκτυµ υτνστηρσ υκυνµσλϕρτ−

Χ( Κϕδκηρρ ρχδσσξηγηµ ϕτµµµ υηθµνληρδµ ρτνθησσδηρηηµ+ ινσϕ ϕνρϕδυσ

08( 43  ƒ9ρρ σθϕνησδστµ µηϕνσηηµηυκληρσδηχδµ υγησσηρλξξµσηκτυµ λξ⌡µσληρσ:

1/( 43 β ƒ9ρρ σθϕνησδσστι υκυνµσσνηλδµοησδησ−

1 ƒ Λϕρτιδµ λθξσξληροδθτρσδδσ

1−0 Λϕρτσ οδθτρστυσ υκυνµµρσ+ σθϕρστϕρδρσ ι µξσσδδµνσνρσ
υηθµνληρδκκδ ηγδτστµδηχδµ ϕδρϕηλθηρσδµ ϕνϕνµηρϕτρσµµτρσδµ

λθµ ρδϕ στοϕϕκϕηηµ−

1−1 ϑνϕνµηρϕτρσµµτϕρηηµ ϕττκτυσ σδγσυµ γνησληρδρσ ηγδτστυσ

σνηληµσλδµνσ+ ϕνθνσ ι ονηρσνσ ρδϕ νρττρ γκκηµσνϕτρσµµτϕρηρσ−
Υκυνµσγδµϕηκ⌡ρσ⌡µ σξ⌡στµµηµ γηµσ νµ 53 δτθν−

1−2 Τκϕνοτνκηρσδµ οκυδκτηχδµ ι κανθσνθηνστσϕηλτρσδµ λϕρτσ λθξσξυσ

ηγδτστµδηχδµ ϕτρσµµτρσδµ λτϕµ−

1−3 Λϕρτσ οδθησµ κηησσδδµ νκδυηδµ λϕρτστκτϕνηχδµ λτϕηρδρση−

1−4 Μξσσδδµνσσν ι µξσσδηχδµ στσϕηληµδµ νυσ λϕρτκκηρη+ δκκδη
ϕνγσττκκηρττρρξηρσ λττσ οσδσ− Σθϕρστρσδµ ξγσδξχδρρ σδγσυρσ

µξσσδδµνσνρσ δη οδθησ δθηκκηρσ λϕρτ−

2 ƒ ϑρησσδκξ, ι γξυϕρξληρλϕρτσ− ∆κηµσθυηϕδκηµ λτϕηρσδµ γτνµδηρσνηκλνηστρσδµ

ϕρησσδκξλϕρτσ ι κησνρσδµ γξυϕρξληρλϕρτσ+ σδθυδξχδµρτνιδκτκηµ 02 ƒ9µ λτϕηρσδµ

ηκλνηστρσδµ ϕρησσδκξλϕρτσ+ σδθυδξχδµρτνιδκτκηµ 07 ƒ9µ λτϕηρσδµ κησνρσδµ
γξυϕρξληρλϕρτσ ι στοϕϕκηµ 68 ƒ9µ λτϕηρσδµ ρτµσνξγσδηρ⌡ιδµ

στοϕνηµσηϕηδκσνγϕδλτρσδµ ϕρησσδκξλϕρτσ

2−0 ϑρησσδκξ, ση γξυϕρξληρλϕρτµ λθληρδµ ξκδηρδµ οδθτρσδδµ νµ

ϕρησσδκξ, ση γξυϕρξληρλδµδσσδκξµ κιττρ− Λϕρτ λθξσξξ γϕδλτϕρδµ
ση ηκλνηστϕρδµ ϕρησσδκξξµ ϕξσδσξµ σξ⌡ιµ οδθτρσδδκκ−

∆κηµσθυηϕδκηµ λτϕηρδµ γτνµδηρσνηκλνηστϕρδµ ι σδθυδξχδµρτνιδκτκηµ 02 ƒ9µ

λτϕηρδµ ηκλνηστϕρδµ ϕρησσδκξξµ ρηρκσξξ ηκλνηστρσ ϕνρϕδυηδµ σηδσνιδµ
σθϕρσληµδµ+ σηδσνιδµ ρηηθσληµδµ υηθµνληρδµ

υκυνµσϕνγχδσηδσνιθιδρσδκλµ+ κτρσυ θηρϕηµθυηνηµση ρδϕ σνχηρστϕρδµ
κγδσσληµδµ σνηληικκδ−

∆κηµσθυηϕδκηµ λτϕηρδµ κησνϕρδµ γξυϕρξληρλϕρτµ ι

σδθυδξχδµρτνιδκτκηµ 07 ƒ9µ λτϕηρσδµ κησνρσδµ γξυϕρξληρλϕρτµ
ϕρησσδκξξµ ϕξσδσσξξµ σξ⌡ηϕµ κτδσµ γτνµδηρσνµ ϕξσσ⌡⌡µνσσνσθϕρστρ+

ρηϕηθινιδµ σθϕρστρ+ γϕδλτϕρδµ ϕρησσδκξ ρδϕ γξυϕρξληροσ⌡ρ−
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Στοϕϕκηµ 68 ƒ9µ λτϕηρδµ ρτµσνξγσδηρ⌡µ στοϕνηµσηϕηδκσν ϕνρϕδυµ

γϕδλτϕρδµ ϕρησσδκξξµ ϕξσδσσξξµ σξ⌡ηϕµ κτδσµ ρηϕηθινιδµ σθϕρστρ+
γϕδλτϕρδµ ϕρησσδκξ ρδϕ ρηµνρηρσδµ ϕττκδληµδµ ι ϕηδκσνοσ⌡ϕρδµ

υκληρσδκτ− Γϕδλτϕρδµ ϕρησσδκξηϕµ οδθτρστυµ ϕρησσδκξλϕρτµ κηρϕρη

οδθησµ ϕττκδληρδδµ ι οσ⌡ϕρδρσ ηκλνησσληρδδµ κηησσξυσ ϕτρσµµτϕρδσ
ϕτσδµ ονρσηστρ, ι ηκλνηστρϕτκτσ−

2−1 ϑρησσδκξ, ση γξυϕρξληρλϕρτ ρνυδκκδσµ λξ⌡ρ σνηληµµµ νκδµµηρσ
λττσσληρσ ϕνρϕδυµ ηκλνηστϕρδδµ ση γϕδλτϕρδδµ−

2−2 Γξυϕρξληρλϕρτ ρνυδκκδσµ λξ⌡ρ δκηµσθυηϕδκηµ λτϕηρδδµ δγχνκκηρδδµ
γξυϕρξληροσ⌡ϕρδδµ− ∆µρηλληρδρσ δγχνκκηρδρσ γξυϕρξληρδρσ οδθησµ

ττχδµ σνηληµµµ λϕρτ+ ι ρδτθυηρσ σνηληµµµ νκδµµηρδµ λττσνϕρδµ

λϕρτ κηησσδδµ νκδυµ λϕρτστκτϕνµ λτϕηρδρση−

3 ƒ Ξλοθηρσ⌡σδθυδξχδµγτνκκνµ υκυνµσρττµµησδκλµ ρηρκσξυηδµ σθϕρστρσδµ λϕρτσ

3−0 Γξυϕρξσσξξµ υκυνµσρττµµησδκλµ οδθτρστυρσ σθϕρστϕρδρσ ι
µξσσδδµνσνρσ οδθησµ υκυνµσλϕρτ+ ινϕ οδθτρσττ σθϕρστϕρδδµ

ϕξσδσσξξµ ηϕµ− Σθϕρστϕρδδµ ϕττκττ σθϕρστϕρδδµ υκληρστστληµδµ+
ϕδρϕηλθηµδµ λσϕ,ηϕ+ σθϕρστρ ι σθϕρστρϕδθσνλτϕρδµ

ϕηθινησσληµδµ− Σθϕρστϕρδµ ρηρκκ⌡ρσ ρδϕ υκυνµσϕνγχδσξξοηµ

σθϕρστϕρδδµ ϕδρϕηλθηρδρση ϕξσδσσυρσ ιρσ λθσµ Γδκρηµφηµ
ϕτοτµφηµ ξλοθηρσ⌡σδθυδξχδµγτνκκνµ υκυνµσρττµµησδκλρρ ι

κστιθιδρσδκλρρ− ϑνγσδδµ σθϕρστρσηγδξρ λθξσξξ θηρϕηµθυηνηµµηµ
οδθτρσδδκκ− Ινρ δκηµσθυηϕδγτνµδηρσνρρ νµ τρδησ δθη σνηληµσνι+ λθξσξξ

σθϕρστρσηγδξρ ι λϕρτ θηρϕηκσσδηλλµ σνηληµµµ λτϕµ−

3−1 Ξγχδρρ υκυνµσϕνγσδδρρ ρλµηϕηρδρση σνσδτσδσσυηρσ τρδηρσ

υκυνµσµ ϕττκτυηρσ σνηληρσ οδθησµ ξϕρη ξγχηρσδσσξ λϕρτ− Ινρ ϕνγσδδρρ

ρτνθησδσµ ρλκκ σθϕρστρϕξµµηκκ τρδλλµ
ξλοθηρσ⌡σδθυδξχδµγτνκκνµ κηµ λτϕηµδµ σθϕρστρ+ οδθησµ λϕρτ

ορηκκηρδµ σθϕρστϕρδµ οδθτρσδδκκ ι κηρλϕρτµ 4/ ∃ λτηχδµ
ρλµηϕηρσδµ σθϕρστρσδµ λϕρτρσ− Σθϕρστρο⌡ξσϕηθιµ ϕηθισµ

κηµρχµσ⌡+ ινµϕ λτϕηρσ υκυνµσ σθϕρστρϕξµση ρηρκσ−

3−2 Υκυνµσρττµµησδκλµ λδθϕησξηρσ στοϕϕστνσσδηχδµ ι µηϕνσηηµηµδρσδηχδµ

ρδϕ µηϕνσηηµηυκληρσδηχδµ υγησσηρλξξµσηοηϕϕνιδµ+ στϕϕτλξξµσηοηϕϕνιδµ

ι στοϕνηµσηϕηδκσνιδµ ι ,θινηστρσδµ σθϕρστϕρηρσ δη οδθησ δθηκκηρσ λϕρτ−
Στοϕϕστνσσδηχδµ ι µηϕνσηηµηµδρσδηχδµ+ ρδϕ µηϕνσηηµηυκληρσδηχδµ

υγησσηρλξξµµηµ ι στϕϕτλξξµµηµ υτνρησσηρδσ υκυνµσλϕρτσ ϕσσυσ
ϕηϕϕη ρττµµησδκλκκηρδσ σθϕρστϕρδσ−

4 ƒ ∆κηµσθυηϕδκηµ λτϕηρηρσ λτηρσ σθϕρστϕρηρσ οδθησσυσ λϕρτσ

4−0 ∆τθννοµ τµηνµηµ τκϕνοτνκδκκδ δκηµσθυηϕϕδησ υηδυηδµ δκηµσθυηϕδγτνµδηρσνιδµ
υκυνµµρσ οδθησµ δθηκκηµδµ λϕρτ ρηκσ νρηµ ϕτµ υηδµση νρσιλµ

υσηλτϕρδρσ δχδκκξσσ συκκηρσ ϕσσυλο υκυνµσ− Λϕρτ
λθξσξξ σθϕρστϕρηηµ ϕτκτµδδµ ιµ οδθτρσδδκκ−

4−1 Σθϕρστϕρηρσ+ ινσϕ υνηυσ οδθτρστ δκηµσθυηϕδκηµ 6 κτυτρρ σθϕνησδσστιδµ
σνηλδµοησδηχδµ υκυνληρδδµ+ οδθησµ λϕρτ ηγδτστµδηχδµ ϕτρσµµτρσδµ

οδθτρσδδκκ−

4−2 Κηρϕρη λϕρτ οδθησµ λττρσϕηµ υκυνµµρσ ρδϕ ρηηγδµ κηησσξυρσ
στσϕηλτϕρδρσ ρδκκηρδµ ϕτηµ υκυνµσ,ρδστϕρδµ 16 ι 17 θσηϕκρρ

ρχδσµ− Σγµ θξγλµ ϕττκτυσ λξ⌡ρ σνηληιµ οξξµµ⌡ρσ δµµδµ
σνηληµµµ κνησσληρσ δκηµσθυηϕδγτνµδηρσννµ σδγσυσ σθϕρστϕρδσ ση λττσ

σθϕρστϕρδσ−

4−3 ∆κηµσθυηϕϕδηχδµ υηδµσησνχηρστϕρηρσ οδθησµ ϕτρσµµτϕρη υρσυ λϕρτ−
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5 ƒ Σδθυδξχδµρτνιδκτκηµ λτϕηρηρσ δθηρσ σθϕρστϕρηρσ ι λησστϕρηρσ οδθησσυσ λϕρτσ

5−0 Σδθυδξχδµρτνιδκτκηµ 15 ƒ9µ λτϕηρδµ σδθυδξργησµ ρδκυησσληρδϕρη ση
γησµ ονηρσληρδµ υθληρσληρδϕρη σδγχξρσ λησστϕρδρσ+ µξσσδδµνσνρσ+

στσϕηλτϕρδρσ ι ρδκυησξϕρδρσ οδθησµ ϕτρσµµτρσδµ λτϕηµδµ λϕρτ

κηησσδδµ νκδυµ λϕρτστκτϕνµ λτϕηρδρση−

5−1 Σδθυδξργησµ ρδκυησσληρδϕρη σδγσξ δµρηλληµδµ σθϕρστρϕξµση νµ

λϕρτσνµ−

6 ƒ Στοϕϕκηµ ι κϕδκηµ λτϕηµδµ λξξµσηκτολϕρτ ι υτνρησσηµδµ υκυνµσλϕρτ

6−0 Στοϕϕστνσσδηχδµ ι µηϕνσηηµηµδρσδηχδµ ρδϕ µηϕνσηηµηυκληρσδηχδµ
υγησσηρλξξµσηκτογϕδλτϕρδµ ϕρησσδκξρσ ρδϕ µηϕνσηηµηµδρσδηχδµ

υγησσηρλξξµση,ηκλνηστϕρδµ ι στϕϕτλξξµση,ηκλνηστϕρδµ ϕρησσδκξρσ ι

µηχδµ υτνστηρδρσ υκυνµµρσ οδθησµ λϕρτ κηησσδδµ νκδυµ
λϕρτστκτϕνµ λτϕηρδρση−

Υγδλλµ ϕτηµ 5 ϕττϕτσσ ϕδρσυρσ λθηϕηρδρσ στοϕϕστνσσδηχδµ
ι µηϕνσηηµηµδρσδηχδµ υγησσηρλξξµσηκτυρσ νµ υτνρησσηρδµ υκυνµσλϕρτµ

ρττθττρ 4/ ∃ λττσνηµ οδθησσυρσ λϕρτρσ− Υτνρησσηρδµ υκυνµσλϕρτµ
ρττθττρ θηηοοττ λξξµσηοηϕρρ ρηιησρδυηδµ λξξµσηοηρσδηχδµ κτϕτλθρσ−

7 ƒ Υκυνµσλϕρτµ λθληµδµ ονηϕϕδτρσοτϕρηρρ ι λϕρτµ ϕνγσττκκηρσληµδµ

7−0 Ονηϕϕδτϕρδκκηρδµ ρττθσ ση οηδµσ σξ⌡λθ υσηυρσ
υκυνµσρττµµησδκλµ ρηρκσξυρσ σθϕρστϕρδρσ ση ηκλνηστϕρδµ σηϕϕ

γϕδλτϕρδµ ϕρησσδκξρσ λϕρτ υνηχµ λθσ δµηµσµ 4/ ∃ 1 ƒ9µ
λτϕηρσ λϕρτ ρττθδλοµ ση οηδµδλοµ−

7−1− Ληκκνηµ σλµ σϕρµ ρνυδκσληµδµ ινγσ ρηµ κτνµµδ ι λδθϕησξρ γτνληννµ
νσσδµ ηκλδηρδδµ ϕνγσττσσνλττσδδµ+ υνηχµ ονηϕϕδτϕρδκκηρδµ δθησξηρηρσ

ρξηρσ οδθη σϕρµ λτϕηρσ λϕρτ κγηρδλοη λϕρτ ση λϕρτ υνηχµ

ισσ οδθηλσσ− Ηκλνηστϕρδµ ση γϕδλτϕρδµ ϕρησσδκξλϕρτµ στκδδ
ϕτησδµϕηµ σκκ⌡ηµϕηµ νκκ ορµσ⌡ηρδρση υγηµσµ 4/ ∃ ρηησ λϕρτρσ+ ινϕ

λττσνηµ οδθησσηρηηµ−

7−2 Ονηϕϕδτρσοτϕρδρρ σδγσυρσ υκυνµσλϕρτµ λττσνϕρδρσ ση

ηκλνηστϕρδµ ι γϕδλτϕρδµ ϕρησσδκξρσ οδθησσυµ λϕρτµ λττσνϕρδρσ
οσσ ϕτοτµϕηξλοθηρσ⌡κτσϕτµµµ ξλοθηρσ⌡, ι κτοινρσν

οσσληδµρ ρηνηχδµ νρκσ ι ξλοθηρσ⌡οκυδκτηχδµ υηθµγκσηισ

οσ⌡ρυκσµρ ϕττκτυηδµ ρηνηχδµ νρκσ−

8 ƒ Γϕδλτϕρδµ ση ηκλνηστϕρδµ οδθττσσληµδµ ι θτϕδληµδµ

8−0 Ληϕκη γϕηι οδθττσσ γϕδλτϕρδµρ ση ηκλνηστϕρδµρ σηϕϕ ρηµ
ϕρησσδκξ ϕτµµµ υηθµνληρδρρ θτϕδ λττρσ ρξξρσ δµµδµ οσ⌡ϕρδµ

µσληρσ ι υηθµνληµδµ νµ θξγσξµξσ νκδδκκηρηηµ σνηληηµ γϕδλτϕρδµ ση

ηκλνηστϕρδµ ϕρησσδκδληρδϕρη+ οδθησµ λϕρτ ϕρησσδκξξµ ϕξσδσξµ ιµ
οδθτρσδδκκ−

0/ ƒ Γϕδλτϕρδµ γξκϕληµδµ+ γϕδλτϕρδµ ση ηκλνηστϕρδµ στσϕηλσσ ισσληµδµ

0/−0 Γϕδλτϕρδρσ+ ινρσ νµ σδγσξ γξκϕυ οσ⌡ρ+ ση ινρ ηκλνηστϕρδµ

σθϕνησσλ σδθυδξχδµρτνιδκτκηµ λτϕηµδµ σνηληµσ νµ ϕηδκκδσσξ+ οδθησµ
σλµ σϕρµ λτϕηµδµ λϕρτ− Ληϕκη γξκϕυµ οσ⌡ϕρδµ ση ϕηδκκνµ

οδθτρσδδσ νυσ µηηµ ρδκϕδσ+ δσσ ρηµ κιδλλκκδ ϕρησσδκξκκδ δη νκδ νκκτσ

οδθτρσδησ+ λϕρτ λθξσξξ ϕρησσδκξξµ ϕξσδσξµ ιµ οδθτρσδδκκ−

0/−1 Ινρ γϕδλτρ νµ οσδσσξ ισσ στσϕησσυϕρη νσσλσσ+ λϕρτ δη οδθησ−
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00 ƒ Οκτσδστµ γϕδλτϕρδµ ϕρησσδκξλϕρτ

00−0 Ινρ στνληνηρστηµ οκτσσ λττσνϕρδµγτµ ινγχνρσ ρηµ ττχδκκδδµ
ϕρησδκσυϕρη+ υγδµµδσµ σλµ σϕρµ λτϕηρδρσ λϕρτρσ+ λησ

ρλρρ ρηρρ ηϕηρδλληµ µµδστρσ υκυνµσυηθµνληρδµ οσ⌡ϕρδρσ

νµ οδθησσξ−

00−1 Ινρ στνληνηρστηµ λττσνϕρδµγτµ ινγχνρσ ϕτλν οσ⌡ϕρδµ ρδµ ινγχνρσ+

δσσ γϕηι δη νκδ νκκτσ γϕδλµρ γξυϕρξληροσ⌡ϕρδµ σθοδδρρ+
οκτσδσµ λγχνκκηρδρση οδθησσξ λϕρτ ϕνϕνµηρττχδρρµ−

01 ƒ Λϕρτµ ρτνθησσληµδµ ι οδθηληµδµ

01−0 Υκυνµσρττµµησδκλµ λτϕηµδµ λϕρτ κρϕτσδσµ σδγχξρσ σθϕρστϕρδρσ

κτϕττµ νσσλσσ στοϕϕκηµ λτϕηρσδµ στοϕϕστνσσδηχδµ ι

µηϕνσηηµηµδρσδηχδµ υγησσηρλξξµσηοηϕϕνιδµ ι στοϕνηµσηϕηδκσνιδµ ι ,
θινηστρσδµ σθϕρστϕρη ρδϕ κϕδκηµ λτϕηρσδµ µηϕνσηηµηυκληρσδηχδµ

λξξµσηοηϕϕνιδµ σθϕρστϕρη−

01−1 Λϕρτ νµ ρτνθησδσσυ υηηλδηρσµ κρϕττµ λδθϕησσξµ δθοηυµ− ∆θοηυ
υνη νκκ ηϕηρηµσµ ϕγχδµ υηηϕνµ ϕτκτσστ λϕρτµ λθξσξληρδµ

οδθτρσδδµ νκδυµ οκυδκτµ ρληρδρσ−

01−2 Ινρ σνηλδµοησδδρσ λθσσξ λϕρτ δη νκδ ρτνθησδσστ δθοηυµ+ οδθησµ
υηηυρσξµδδκκδ λθκκδ υτνστηρσ υηηυρσξρϕνθϕν ϕνθϕνκηµ ∋522.0871( 3 ƒ9µ

σθϕνησσλµ ϕνθϕνϕµµµ λτϕµ− Υηηυρσξρϕνθνµ ρηιρσ οδθησµ υηηχδµ
δτθνµ ρττθτηµδµ υηηυρσξρλϕρτ+ ινρ υηηυρσξρϕνθνµ λθ ι σσ

οηδµδλλϕρη−

01−3 Ληϕκη σλµ σϕρµ λτϕηρσ λϕρτ δη λτηρστστϕρδρσ γτνκηλσσ νκδ

λϕρδσστ+ υνηχµ ρδ οδθη τκνρνσσνσνηληµ ηκλµ δθηκκηρσ στνληνσ ση

οσ⌡ρσ ρηηµ ιθιδρσξϕρδρρ ϕτηµ κηρρ υδθνιδµ ι λϕρτιδµ
σξσµσ⌡⌡µοµνρσ ∋6/5.1//6( ρχδσµ−

01−4 Στοϕϕστνσσδηχδµ ι µηϕνσηηµηµδρσδηχδµ υγησσηρ, ι στϕϕτλξξµσηοηϕϕνιδµ
υτνρησσηµδµ υκυνµσλϕρτ κρϕτσδσµ ϕκδµσδθηυτνρησσηµ− Λϕρτµ

λθξσξληροηυ νµ δµρηλληρδµ υτνµµ λξξµσηκτυµ λξ⌡µσληροηυ ι
ρησ ρδτθυηµ υτνρηµ σλληϕττµ 0− οηυ− Στοϕϕστνσσδηχδµ ι

µηϕνσηηµηµδρσδηχδµ υγησσηρ, ι στϕϕτλξξµσηοηϕϕνιδµ υτνρησσηρδµ

υκυνµσλϕρτµ οδθηληµδµ κνοδσδσµ κτυµ θτδσδρρ− Λϕρτι δη
οκτσδσ−

01−5 Κϕδκηµ λτϕηρσδµ µηϕνσηηµηυκληρσδηχδµ υγησσηρλξξµσηκτυµ υτνρησσηµδµ
υκυνµσλϕρτ κρϕτσδσµ ϕκδµσδθηυτνρησσηµ− Λϕρτµ λθξσξληροηυ

νµ δµρηλληρδµ υτνµµ λξξµσηκτυµ λξ⌡µσληροηυ ι ρησ ρδτθυηµ

υτνρηµ σλληϕττµ 0− οηυ− Μηϕνσηηµηυκληρσδηχδµ υγησσηρλξξµσηκτυµ
υτνρησσηρδµ υκυνµσλϕρτµ οδθηληµδµ κνοδσδσµ κτυµ θτδσδρρ− Λϕρτι

δη οκτσδσ−

02 ƒ Λττσνϕρδµγϕτ

02−0 Γξυϕρξσσξξµ υκυνµσρττµµησδκλµ ση σϕρµ οδθτρστυµ λϕρττµ
σξξσξλσ⌡µ υνη σδγχ λϕρτρσ υδθνιδµ ι λϕρτιδµ σξσµσ⌡⌡µοµνρσ

µµδστµ κηµ ∋6/5.1//6( 8 ƒ9ρρ σθϕνησδστµ οδθτρσδυκηστϕρδµ− Κρϕτ νµ

λϕρδσσυ οδθτρσδυκηστϕρδµ σδϕδληρδρσ γτνκηλσσ κρϕττµ λδθϕησσξξµ
δθοηυµ λδµµδρρ− Οδθτρσδυκηστϕρδµ υνη σδγχ ρηκκ οδθτρσδδκκ+ δσσ

ιτκϕηµδµ ρσυ νµ λθσσξ ση λϕρττµοµστ υηθγδδκκηρδρση− Οδθτρσδυκηστρ
σδγχµ Γδκρηµφηµ γκκηµσν,νηϕδτχδκκδ− Οδθτρσδυκηστρ νµ σδγσυ υηηχδµ

υτνχδµ ϕτκτδρρ ρησ ρδτθµµδδµ υτνχδµ κτρσ κτϕηδµ+ ινµ ρληµδµ νµ
λθσσξ ση λϕρττµοµστ−
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03 ƒ Υνηλµστκν

03−0 Λϕρτσ λθξσξυσ οσ⌡ρ, ση ϕρησσδκξοηυλθµ υνηλρρ νκδυµ
σϕρµ οδθτρσδδκκ−

03−1 Στοϕϕστνσσδηχδµ ι µηϕνσηηµηµδρσδηχδµ ρδϕ µηϕνσηηµηυκληρσδηχδµ

υγησσηρλξξµσηοηϕϕνι ι στϕϕτλξξµσηοηϕϕνι ϕνρϕδυµ υτνρησσηρδµ
υκυνµσλϕρτµ ρττθττρ λθξσξξ λϕρτµ σθϕηρστργδσϕδκκ υνηλρρ

νκδυµ σϕρµ οδθτρσδδκκ−

03−2 Σλ σϕρ στκδδ υνηλµ 0−0−1/07−


