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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Φεβρουαρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση της λειτουργίας της ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.» και τον
διακριτικό τίτλο «EnExClear Α.Ε.» ως Φορέα Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ.
4 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185), όπως ισχύει.

2

Έγκριση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2
του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185), όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 1125/2019
(1)
Έγκριση της λειτουργίας της ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.» και τον
διακριτικό τίτλο «EnExClear Α.Ε.» ως Φορέα Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 12
παρ. 4 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185), όπως ισχύει.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2019 και
στις 2, 3 και 5 Δεκεμβρίου 2019)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. 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 και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του νόμου αυτού, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 73 έως και 95 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την
εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του

Αρ. Φύλλου 428

Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄2018).
2. 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.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019,
σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
(ΕΕ L 158 της 14.6.2019, σ. 54 επ.).
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009
σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις
διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και
την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1228/2003
(EE L 211 της 14.08.2009 σελ. 15), όπως ισχύει.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής της
24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης (ΕΕL 197 της
25.07.2015, σελ. 24 επ.).
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1719 της Επιτροπής της
26ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για τη μελλοντική κατανομή δυναμικότητας (EEL 259 της 27.09.2016 σελ. 42 επ.).
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής της
23ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής
ενέργειας (ΕΕL της 28.11.2017, σελ. 6-53).
8. Τη διάταξη της παραγράφου 4.3, της παραγράφου
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. Το Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη σύσταση και λειτουργία της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» (εφεξής Ε.Χ.Ε. Α.Ε.), όπως υποβλήθηκε στη ΡΑΕ με το αριθμ. ΡΑΕ Ι-237350/25.05.2018
έγγραφο της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.
10. Το Σχέδιο Όρων της απόσχισης του Κλάδου Αγοράς
της εταιρείας «ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» και με διακριτικό τίτλο «ΛΑΓΗΕ ΑΕ» όπως έχει
δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ.
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11. Το αριθμ. ΡΑΕ Ο-74013/19.10.2018 έγγραφο της ΡΑΕ
προς την ΕΧΕ Α.Ε., κοινοποιούμενο στο ΥΠΕΝ, με θέμα
«Κανονισμός Χρηματιστηρίου Ενέργειας: Όροι λειτουργίας, μέτοχοι, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών
ασκούντων τη διοίκηση της ΕΧΕ Α.Ε.».
12. Το από 05.11.2018 δελτίο τύπου της ΕΧΕ Α.Ε.1 περί
σύστασης στις 02.11.2018 της Εταιρείας Εκκαθάρισης
Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε (εφεξής
«EnExClear Α.Ε.») με σκοπό να διενεργεί την εκκαθάριση των συναλλαγών στις Αγορές Επόμενης Ημέρας και
Ενδοημερήσιας Αγοράς ως και κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό
(ΕΕ) 2015/1222 και στο ν. 4425/2016.
13. Την απόφαση ΡΑΕ αριθμ. 1116/2018 (ΦΕΚ Β’ 5914/
2018) «Έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας της Αγοράς
Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 18 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’
185), ως ισχύει».
14. Την αριθμ. ΡΑΕ Ι-265470/23.07.2019 αίτηση της
εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.» για τη χορήγηση της έγκρισης λειτουργίας της ως Φορέα Εκκαθάρισης των συναλλαγών που διενεργούνται στην Αγορά
Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια Αγορά που
λειτουργεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας, σύμφωνα με
το άρθρο 117Γ του ν. 4001/2011 (Α΄179) και τα άρθρα
12 και 13 του ν. 4425/2016 (Α΄185).
15. Την αριθμ. ΡΑΕ Ι-270120/24.10.2019 επιστολή της
EnExClear Α.Ε. με την τελική εισήγηση της σχετικά με τον
Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (έκδοση 1.0).
16. Την αριθμ. ΡΑΕ Ο-79514/01.11.2019 επιστολή της
Αρχής προς την EnExClear Α.Ε. με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών και Όρων Λειτουργίας
του Φορέα Εκκαθάρισης».
17. Την αριθμ. ΡΑΕ Ι-271159/08.11.2019 επιστολή της
EnExClear Α.Ε. προς τη ΡΑΕ με θέμα «Υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων για την έγκριση λειτουργίας της
Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου
Ενέργειας Α.Ε. ως Φορέα Εκκαθάρισης των συναλλαγών
που διενεργούνται στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και την
Ενδοημερήσια Αγορά που λειτουργεί το Χρηματιστήριο
Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 117Γ του ν. 4001/2011
(Α΄179) και τα άρθρα 12 και 13 του ν. 4425/2016 (Α΄185)».
18. Την αριθμ. ΡΑΕ Ι-271539/14.11.2019 επιστολή
της EnExClear Α.Ε. προς τη ΡΑΕ με θέμα «Υποβολή εγγράφων για την έγκριση των όρων λειτουργίας της
«Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου
Ενέργειας Α.Ε.» ως Φορέα Εκκαθάρισης σύμφωνα με το
ν. 4425/2016».
19. Την αριθμ. ΡΑΕ Ι-272480/03.12.2019 επιστολή της
ΕΧΕ Α.Ε. προς το ΥΠΕΝ, κοινοποιούμενη προς τη ΡΑΕ,
αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των
ενεργειών για τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, της Ενδοημερήσιας Αγοράς και της Ενεργειακής
Χρηματοπιστωτικής Αγοράς, βάσει της προόδου εφαρμογής αυτών έως 29.11.2019.
Σκέφθηκε ως εξής:
1
http://www.enexgroup.gr/fileadmin/groups/EDRETH/
EnExClear_Establishment_Press-Release.pdf
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Ι. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Α. Ως προς την αρμοδιότητα άσκησης καθηκόντων
φορέα εκκαθάρισης των αγορών
Επειδή, προς το σκοπό της αναδιοργάνωσης της ελληνικής αγοράς ενέργειας, σύμφωνα με το πλέγμα των
κανόνων του «Μοντέλου Στόχου» και σε εφαρμογή της
νομοθεσίας για την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με τον ν. 4425/2016
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.
Επειδή, με το ν. 4512/2018 με τον οποίον τροποποιήθηκε ο ν. 4425/2016 προβλέφθηκε στο άρθρο 9 η σύσταση Χρηματιστηρίου Ενέργειας το οποίο θα λειτουργεί
υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας, κατόπιν έγκρισης της
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ), με σκοπό, μεταξύ άλλων, την οργάνωση και διαχείριση των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας
Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας αγοράς.
Επειδή, για το σκοπό αυτό με το άρθρο 117Α
του ν. 4001/2011 όπως τροποποιήθηκε με το τον
ν. 4512/2018, συστάθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την
επωνυμία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.»
(εφεξής «ΕΧΕ Α.Ε.») και ορίστηκαν οι όροι και οι 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.») εισέφερε 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. Συγκεκριμένα, ο εισφερόμενος κλάδος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων τη διενέργεια του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού
και τη διαχείριση και λειτουργία της Αγοράς Επόμενης
Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς.
Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 117Ε του
ν. 4001/2011, όπως ισχύει, «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, η ΡΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της,
σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του
ν. 4425/2016, όρισε, με την υπ΄αριθμ. 1124/2019 απόφασή της, την ΕΧΕ Α.Ε. ως Ορισθέντα Διαχειριστή Αγοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΟΔΑΗΕ), για πέντε (5) έτη.
Επειδή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του ν. 4425/
2016 […] 3. Ο ΟΔΑΗΕ ασκεί τις αρμοδιότητες που προσδιορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
2015/1222. Οι αρμοδιότητες εκκαθάρισης ασκούνται
σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του παρόντος νόμου,
μη θιγομένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθμ. 2015/1222. […]
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Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού
(ΕΕ) 2015/1222 σχετικά με τα καθήκοντα των ΝΕΜΟ προβλέπεται ότι: «1. Οι ΝΕΜΟ ενεργούν ως διαχειριστές της
αγοράς …. Στα καθήκοντά τους περιλαμβάνεται … και
ο διακανονισμός και η εκκαθάριση των συμβάσεων που
προκύπτουν από τις συναλλαγές [….].
Όσον αφορά συγκεκριμένα την ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας και την ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη, οι
ΝΕΜΟ είναι αρμόδιοι για τα ακόλουθα καθήκοντα: […].
ζ) να ενεργούν ως κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι για
την εκκαθάριση και τον συμψηφισμό των ανταλλαγών
ενέργειας που προκύπτουν από την ενιαία σύζευξη αγοράς επόμενης ημέρας και την ενιαία σύζευξη ενδοημερήσιας αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος
3·[…]»
Κατά το άρθρο 81 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222
«1. Κάθε ΔΣΜ ή ΝΕΜΟ δύναται να αναθέσει το σύνολο
ή μέρος οποιουδήποτε καθήκοντος που του ανατίθεται
δυνάμει του παρόντος κανονισμού σε ένα ή περισσότερα τρίτα μέρη, στην περίπτωση που το τρίτο μέρος
μπορεί να εκτελέσει την αντίστοιχη λειτουργία τουλάχιστον εξίσου αποδοτικά με την αναθέτουσα οντότητα. Η αναθέτουσα οντότητα παραμένει υπεύθυνη για
τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της πρόσβασης στις
πληροφορίες που απαιτούνται για την παρακολούθηση
από τη ρυθμιστική αρχή.»
Επειδή, στο άρθρο 9 του ν. 4425/2016 προβλέπεται
μεταξύ άλλων ότι «2. […] Το Χρηματιστήριο Ενέργειας
δύναται να ασκεί όλες τις δραστηριότητες που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 2015/1222, εκτός
της εκκαθάρισης εφόσον αυτή ασκείται από το Φορέα
Εκκαθάρισης του άρθρου 12 του παρόντος νόμου. [...] ».
Στο άρθρο 12 του ν. 4425/2016 σχετικά με την εκκαθάριση των συναλλαγών Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας
προβλέπεται ότι «1. Η εκκαθάριση των συναλλαγών στις
Αγορές Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας διενεργείται από το Χρηματιστήριο Ενέργειας ή από άλλο Φορέα
Εκκαθάρισης, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους ή από
κεντρικό αντισυμβαλλόμενο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
648/2012 που έχει λάβει άδεια στην Ελλάδα σύμφωνα με
το άρθρο 100 του ν. 4209/2013 (Α΄253), εφαρμοζόμενων
σε κάθε περίπτωση των προβλέψεων του Κανονισμού
(ΕΕ) αριθμ. 2015/1222. Η εκκαθάριση των συναλλαγών
στην Αγορά Εξισορρόπησης διενεργείται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. Ο διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ μπορεί να
αναθέτει λειτουργίες του που αφορούν την εκκαθάριση
των συναλλαγών στην Αγορά Εξισορρόπησης σε Φορέα Εκκαθάρισης ή σε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 που έχει λάβει άδεια
στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4209/2013
(Α΄253) στο πλαίσιο συμφωνίας εξωτερικής ανάθεσης
(outsourcing). Ο διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ υποβάλλει τη
σχετική σύμβαση εξωτερικής ανάθεσης στην ΡΑΕ. Η ΡΑΕ
μπορεί να αντιταχθεί στη χρήση υπηρεσιών εξωτερικής
ανάθεσης σε περίπτωση που αυτό κρίνεται αναγκαίο για
λόγους διαφύλαξης της ομαλής λειτουργίας της ενεργειακής αγοράς.
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[….]
4. Την ιδιότητα του Φορέα Εκκαθάρισης μπορεί να
αναλάβει νομικό πρόσωπο που ιδρύεται από το Χρηματιστήριο Ενέργειας ή και από το Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ
ή/και από τρίτο πρόσωπο μετά από έγκριση της ΡΑΕ. Η
έγκριση χορηγείται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 5 έως 7 και 9
έως 12 του παρόντος άρθρου και των διατάξεων του
άρθρου 13 του παρόντος νόμου.
Β. Ως προς τη λειτουργία του Φορέα εκκαθάρισης και
τις αρμοδιότητες – Προϋποθέσεις έγκρισης από τη ΡΑΕ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του
ν. 4425/2016 « […]2. Η εκκαθάριση των συναλλαγών
στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας αφορά ιδίως τις εξής
λειτουργίες:
α) τον υπολογισμό με διαφανή τρόπο των ποσοτήτων
πώλησης και αγοράς ενέργειας και ισχύος και των αντίστοιχων θέσεων για τις ποσότητες αυτές, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των καθαρών υποχρεώσεων,
β) τον υπολογισμό της χρηματικής αξίας των χρεώσεων και πιστώσεων των Συμμετεχόντων στις Αγορές
Ηλεκτρικής Ενέργειας,
γ) την ανάληψη και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου των συναλλαγών στο πλαίσιο της λειτουργίας των
Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας και τη διευθέτηση τυχόν
ελλείμματος των συναλλαγών αυτών.
3. Στις εργασίες που ασκεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας
ή άλλος Φορέας Εκκαθάρισης ή κεντρικός αντισυμβαλλόμενος, ανάλογα με την περίπτωση, περιλαμβάνεται
και ο διακανονισμός των συναλλαγών στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο διακανονισμός αφορά τη διευθέτηση του οικονομικού αποτελέσματος της εκκαθάρισης
των ως άνω συναλλαγών και την εκτέλεση τραπεζικών
πράξεων χρέωσης και πίστωσης του λογαριασμού των
Συμμετεχόντων, ως και κάθε άλλη συναφή εργασία.
5. Ο Φορέας Εκκαθάρισης λειτουργεί με τη μορφή
ανώνυμης εταιρείας και διέπεται από τις διατάξεις της
νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες, εκτός αν επιμέρους διατάξεις του παρόντος νόμου εισάγουν αποκλίσεις
από αυτές.
6. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο του Φορέα Εκκαθάρισης ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, το
οποίο, προκειμένου για την έγκριση της λειτουργίας του,
θα πρέπει να έχει κατατεθεί προηγουμένως εξ ολοκλήρου τοις μετρητοίς σε ειδικό λογαριασμό σε πιστωτικό
ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα.
7. Οι μετοχές του Φορέα Εκκαθάρισης είναι ονομαστικές. Μέτοχος του Φορέα Εκκαθάρισης είναι το Χρηματιστήριο Ενέργειας ή άλλα πρόσωπα μετά από έγκριση
της ΡΑΕ. Για τη χορήγηση της έγκρισης η ΡΑΕ ελέγχει
την αξιοπιστία των ως άνω προσώπων. Ο Φορέας Εκκαθάρισης δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικά με το
ιδιοκτησιακό καθεστώς και ιδίως την ταυτότητα και την
έκταση των συμφερόντων των προσώπων που είναι σε
θέση να ασκήσουν ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση
και διαχείρισή του. Ο Φορέας Εκκαθάρισης δημοσιοποιεί
με τον ίδιο τρόπο και κάθε αλλαγή στα στοιχεία αυτά.
8. Για κάθε μεταβίβαση μετοχών του Φορέα Εκκαθάρισης, συνεπεία της οποίας το ποσοστό συμμετοχής
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μετόχου φθάνει ή υπερβαίνει το 20%, 1/3, 50% ή 2/3
του μετοχικού κεφαλαίου του απαιτείται προηγούμενη
έγκριση της ΡΑΕ. Για τη χορήγηση της έγκρισης αυτής,
η ΡΑΕ ελέγχει την καταλληλότητα του προσώπου που
αποκτά τις μετοχές. Η απόκτηση μετοχών σύμφωνα με το
προηγούμενο εδάφιο χωρίς την προηγούμενη έγκριση
της ΡΑΕ έχει ως συνέπεια τη στέρηση του δικαιώματος
ψήφου στη γενική συνέλευση.
9. Η ΡΑΕ ελέγχει την αξιοπιστία και την πείρα των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των προσώπων που
πραγματικά διευθύνουν τη δραστηριότητα του Φορέα
Εκκαθάρισης, που είναι επιφορτισμένα με τις δραστηριότητες της εκκαθάρισης ή που είναι σε θέση να ασκήσουν
άμεσα ή έμμεσα ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση και
στη διαχείριση του, καθώς και των προσώπων που κατέχουν ειδική συμμετοχή κατά την έννοια της περίπτωσης
ιζ του άρθρου 5, για τη διασφάλιση της ορθής και συνετής διοίκησης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων της
εκκαθάρισης. Έγκριση της ΡΑΕ απαιτείται και για κάθε
αλλαγή των προσώπων του προηγουμένου εδαφίου.
10. Η ΡΑΕ δεν εγκρίνει τις μεταβιβάσεις μετοχών της
παρ. 9 του παρόντος άρθρου ή τις αλλαγές των προσώπων της παρ. 10 εάν έχει αντικειμενικούς και εξακριβωμένους λόγους να θεωρεί ότι η μεταβίβαση αποτελεί
απειλή για την ορθή και συνετή διοίκηση και διαχείριση
του Φορέα Εκκαθάρισης.
11. Με απόφασή της η ΡΑΕ μπορεί να εξειδικεύει τις
προϋποθέσεις και τη διαδικασία και να καθορίζει τους
ειδικότερους όρους για τη χορήγηση της έγκρισης της
παρ. 5 του παρόντος, περιλαμβανομένων των όρων για
την έγκριση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των προσώπων που πραγματικά
διευθύνουν τη δραστηριότητα του Φορέα Εκκαθάρισης,
των προσώπων που ασκούν ουσιαστική επιρροή στη
διοίκηση και διαχείριση των δραστηριοτήτων εκκαθάρισης και των μετόχων του, ως και κάθε άλλο τεχνικό θέμα
ή αναγκαία λεπτομέρεια.
12. Ο τακτικός και έκτακτος έλεγχος του Φορέα Εκκαθάρισης, ο οποίος προβλέπεται από τις διατάξεις για
τις ανώνυμες εταιρείες, ασκείται από δύο (2) ορκωτούς
ελεγκτές. Οι καταχωρίσεις που προβλέπονται από τις
διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες γίνονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.[…]»
Συναφώς στο άρθρο 13 «Οργανωτικές και λειτουργικές ρυθμίσεις Φορέα Εκκαθάρισης» του ν. 4425/2016
προβλέπονται τα εξής:
«1. Ο Φορέας Εκκαθάρισης διαθέτει επαρκείς οργανωτικές ρυθμίσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων
του, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 7 του άρθρου 10 του παρόντος νόμου
και επιπροσθέτως:
α) διαθέτει τους απαραίτητους μηχανισμούς για την
αποτροπή συστημικών κινδύνων και τη συμμόρφωσή
του με τις περί του αμετάκλητου του διακανονισμού διατάξεις του ν. 2789/2000 (Α΄ 21), οι οποίες εφαρμόζονται
αναλογικά.
β) αναφορικά με την άσκηση των δραστηριοτήτων
εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών στο
πλαίσιο λειτουργίας του, λειτουργεί βάσει κανόνων που
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διασφαλίζουν την ύπαρξη συνθηκών διαφάνειας, την
ύπαρξη επαρκών και αποτελεσματικών όρων πρόσβασης των Εκκαθαριστικών Μελών του ως και την ύπαρξη
συνθηκών που επιτρέπουν την άνευ διακρίσεων πρόσβαση. Ως Εκκαθαριστικά Μέλη πρόσβαση μπορούν να
έχουν, πέραν των Συμμετεχόντων στις Αγορές Ενέργειας,
πιστωτικά ιδρύματα του ν. 4261/2014 και επιχειρήσεις
επενδύσεων του νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας MiFIDII που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται
με τον Κανονισμό του Φορέα Εκκαθάρισης. Η πρόσβαση
των ως άνω πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων
επενδύσεων θα πρέπει να επιτρέπεται με βάση το δίκαιο
που τις διέπει. Η Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου για
τα πιστωτικά ιδρύματα και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
προκειμένου για τις ΑΕΠΕΥ του ν. 4514/2018 (Α΄ 14), δύναται να θέτουν με αντίστοιχες αποφάσεις τους ειδικά
κριτήρια για την επάρκεια συμμετοχής των ως άνω εποπτευόμενων από αυτές προσώπων.
γ) να έχει συνάψει τις απαραίτητες συμφωνίες με τον
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για τη διασφάλιση ομαλών και
αποτελεσματικών συνθηκών διακανονισμού και φυσικής παράδοσης ενέργειας. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με τις ρυθμίσεις του Κώδικα
Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και άλλων συναφών ρυθμίσεων απευθείας ή
μέσω των συμμετεχόντων στα συστήματα του εν λόγω
Διαχειριστή.
2. Ο Φορέας Εκκαθάρισης εκδίδει Κανονισμό που
προσδιορίζεται κατ΄ ελάχιστο περιεχόμενο σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του παρόντος νόμου.
Ο Κανονισμός περιλαμβάνει διαφανείς και χωρίς διακρίσεις κανόνες, οι οποίοι βασίζονται σε αντικειμενικά
κριτήρια, όσον αφορά στην πρόσβαση των Εκκαθαριστικών Μελών στις διαδικασίες εκκαθάρισης. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη και κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο αφορά
ο Κανονισμός οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτόν. Με τον
Κανονισμό καθορίζονται οι συνέπειες που επέρχονται σε
περίπτωση παράβασης των κανόνων του. Η ΡΑΕ εγκρίνει
τον Κανονισμό του Φορέα Εκκαθάρισης ταυτόχρονα με
την έγκριση που παρέχει σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 12 του παρόντος νόμου για τη λειτουργία του
καθώς και κάθε τροποποίησή του. Οι αποφάσεις της παραγράφου αυτής δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της
εγκριτικής απόφασης της ΡΑΕ, ο Κανονισμός και οι τροποποιήσεις του ισχύουν έναντι των προσώπων στα οποία
αφορά σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ο Φορέας Εκκαθάρισης
υποβάλλει στην ΡΑΕ κάθε εκτελεστική απόφαση που
εκδίδει σε εφαρμογή του Κανονισμού του.
3. Στις περιπτώσεις όπου τις εργασίες της εκκαθάρισης
συναλλαγών, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 έως
3 του άρθρου 12, διενεργεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας, ως Φορέας Εκκαθάρισης νοείται το Χρηματιστήριο
Ενέργειας, εφαρμοζόμενου ως προς αυτό του συνόλου
των σχετικών διατάξεων του παρόντος νόμου εκτός
αυτών των παραγράφων 5, 7 και 9 του άρθρου 12 του
παρόντος νόμου.
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4. Με απόφαση της ΡΑΕ δύναται να εξειδικεύονται
οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια της παρ. 1 ως και να
ορίζονται τυχόν πρόσθετα, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη
τους εγγενείς κινδύνους της εκκαθάρισης και την ανάγκη
προστασίας της αγοράς.»
Περαιτέρω, στο άρθρο 14 «Ειδικές ρυθμίσεις» του
ν. 4425/2016 προβλέπονται τα εξής:
«1. Ως προς τις εργασίες της εκκαθάρισης συναλλαγών,
σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 του
άρθρου 12 που διενεργείται σύμφωνα με τον παρόντα
νόμο από Φορέα Εκκαθάρισης ή κεντρικό αντισυμβαλλόμενο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 που έχει
λάβει άδεια στην Ελλάδα, εφαρμόζονται αναλογικά:
α) οι διατάξεις του ν. 3301/2004 (Α΄ 263), ως προς τις
τυχόν ασφάλειες που καταθέτουν οι συμμετέχοντες
στην εκκαθάριση συναλλαγών στις Αγορές Ηλεκτρικής
Ενέργειας,
β) οι διατάξεις του ν. 2789/2000 (Α΄ 21), ως προς τη λειτουργία των συστημάτων του Φορέα Εκκαθάρισης ή του
κεντρικού αντισυμβαλλομένου. Η Τράπεζα της Ελλάδος
ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητές της επίβλεψης του
ν. 2789/2000 και ως προς τα συστήματα των ως άνω Φορέων Εκκαθάρισης και κεντρικών αντισυμβαλλομένων.
2. Ο Φορέας Εκκαθάρισης δύναται, για λόγους κάλυψης κινδύνου ως προς τις δραστηριότητες εκκαθάρισης
που ασκεί, να συστήνει κεφάλαιο εκκαθάρισης εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων των άρθρων 76
παράγραφοι 1 έως 5 και 82 του ν. 3606/2007 (Α΄195). […]
3. Σε περίπτωση υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους
ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του εκκαθάρισης ή διακανονισμού σε σχέση με τις συναλλαγές στις
Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύουν τα εξής:
α) Εάν πρόκειται για αθέτηση οικονομικών υποχρεώσεων σχετιζόμενων με τις συναλλαγές που το Εκκαθαριστικό Μέλος εκκαθαρίζει, ο Φορέας Εκκαθάρισης ή ο
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δικαιούται:
i) να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες κάλυψης
ή εκκαθαριστικού συμψηφισμού, όπου συντρέχει περίπτωση, εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων του
ν. 3301/2004,
ii) να προβαίνει σε χρήση ή εκποίηση ή κτήση κυριότητας των ασφαλειών που έχει λάβει από αυτό κατ΄ αναλογική εφαρμογή των άρθρων 4 έως 6 του ν. 3301/2004
ως και
iii) να εισπράττει από τη μερίδα του Εκκαθαριστικού
Μέλους στο κεφάλαιο εκκαθάρισης, εφόσον υφίσταται,
τα απαιτούμενα ποσά για την κάλυψη των εκκρεμών
οφειλών του ή, σε περίπτωση μη επάρκειας της προς
κάλυψη της ζημίας, και από τις μερίδες των υπολοίπων
Εκκαθαριστικών Μελών κατά τρόπο σύμμετρο (prorata).
[…]
Ο Φορέας Εκκαθάρισης διατηρεί επαρκείς διαθέσιμους προχρηματοδοτημένους χρηματοοικονομικούς
πόρους για την κάλυψη δυνητικών ζημιών σε περίπτωση
υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους, εφόσον οι ζημίες
αυτές υπερβαίνουν σε έκταση το σύνολο των εξασφαλίσεων που λαμβάνει ο Φορέας Εκκαθάρισης σύμφωνα με
τις παραγράφους 1 και 2. Ο Φορέας Εκκαθάρισης καθορίζει στον Κανονισμό του τη διαδικασία βάσει της οποίας
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υπολογίζει το ύψος των μέγιστων προχρηματοδοτημένων χρηματοοικονομικών πόρων του που διαθέτει για
την κάλυψη ζημιών σύμφωνα με τα ανωτέρω. […]
γ) Εάν πρόκειται για αθέτηση υποχρεώσεων φυσικής
παράδοσης, επιλαμβάνεται ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ
για τη διενέργεια των απαραίτητων πράξεων κάλυψης ή
εξισορρόπησης του ελλείμματος σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 και στον Κανονισμό
αυτού, καταλογίζοντας το σχετικό κόστος στο υπερήμερο Εκκαθαριστικό Μέλος. Για την κάλυψη του σχετικού
κόστους ασκούνται από τον Φορέα Εκκαθάρισης ή τον
κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, κατά περίπτωση, και τον
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ τα δικαιώματα των περιπτώσεων
α΄ και β΄.
4. Ο Φορέας Εκκαθάρισης μπορεί σε κάθε περίπτωση
να υιοθετεί μέτρα και ρυθμίσεις αντίστοιχα με αυτά που
προβλέπονται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
648/2012. Τα σχετικά μέτρα και ρυθμίσεις θα πρέπει να
καθορίζονται στον Κανονισμό εκκαθάρισης του Φορέα
Εκκαθάρισης.
5. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας Εκκαθαριστικού
Μέλους κατά τις διατάξεις του ν. 2789/2000 αναλογικά
εφαρμοζόμενων, έναντι των υποχρεώσεών του προς τον
Φορέα Εκκαθάρισης ή τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο
ή τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, οι πράξεις εκκαθάρισης,
διακανονισμού, διενέργειας συναλλαγών κάλυψης και
εκκαθαριστικού συμψηφισμού, περιλαμβανομένης και
της παροχής από το Εκκαθαριστικό Μέλος ασφαλειών
υπέρ του Φορέα Εκκαθάρισης ή του κεντρικού αντισυμβαλλομένου, είναι καθ` όλα έγκυρες και αντιτάξιμες έναντι παντός τρίτου, εφόσον αφορούν σε εκκρεμότητες του
αφερέγγυου προς τον Φορέα Εκκαθάρισης, τον κεντρικό
αντισυμβαλλόμενο ή τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ από
συναλλαγές που έχουν καταρτιστεί πριν ο Φορέας Εκκαθάρισης ή ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος λάβει γνώση
της έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας σύμφωνα
με το ν. 2789/2000.
6. Οι παρ. 1 και τα στοιχεία (ii) (iii) της περ. α της παρ. 3
εφαρμόζονται και στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ως προς
την Αγορά Εξισορρόπησης.
7. Ο Φορέας Εκκαθάρισης ή ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος κατά περίπτωση και ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ,
όπου τούτο απαιτείται για την αντιμετώπιση καταστάσεων υπερημερίας ή αφερεγγυότητας ειδοποιούν αμέσως
την ΡΑΕ, και εφόσον πρόκειται για κεντρικό αντισυμβαλλόμενο την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για τις εν λόγω
καταστάσεις ως και για τα μέτρα που έλαβαν για την
αντιμετώπισή τους.»
Επειδή, στο άρθρο 6 «Αρμοδιότητες της ΡΑΕ» του
ν. 4425/2016 προβλέπονται ως ακολούθως:
«1. Πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται
στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως στις διατάξεις του
ν. 4001/2011, η ΡΑΕ:
α) Είναι αρμόδια για την εποπτεία της εφαρμογής των
διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται στην παρ. 6 του παρόντος. […]
γ) Ασκεί τις αρμοδιότητες των ρυθμιστικών αρχών
που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1222 και
προβλέπουν ιδίως τον ορισμό του ΟΔΑΗΕ, την παρα-

4282

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

κολούθηση της συμμόρφωσής του με τα κριτήρια ορισμού, την έγκριση των τελών του ΟΔΑΗΕ σε περίπτωση
μονοπωλίου, την έγκριση του σχεδίου συνεργασίας των
ΟΔΑΗΕ για την από κοινού καθιέρωση και εκτέλεση της
λειτουργίας Διαχειριστή Σύζευξης Αγορών, την έγκριση
των λοιπών όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών
και την εκτέλεση όλων των καθηκόντων, λειτουργιών και
αρμοδιοτήτων, κατά τα αναλυτικά προβλεπόμενα στον
Κανονισμό αυτό.…»
Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 117Γ του
ν. 4001/2011 η εταιρεία Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» λαμβάνει έγκριση από τη ΡΑΕ για τη λειτουργία της ως Χρηματιστηρίου Ενέργειας για τη διαχείριση
και λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της
Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 9, 10 και 11 του ν. 4425/2016. Προκειμένου για
τη λήψη της εγκρίσεως αυτής η «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» συστήνει νέα εταιρεία και καταθέτει
στην ΡΑΕ Επιχειρησιακό Σχέδιο της νέας εταιρείας με
το οποίο θα υλοποιείται η ανάληψη της εκκαθάρισης
της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας
Αγοράς από αυτή ως Φορέα Εκκαθάρισης, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στα άρθρα 12 και 13 του ν. 4425/2016.
Ειδικότερα, και προς υλοποίηση αυτού του Σχεδίου, κατατίθεται από την «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας
Α.Ε.» στη ΡΑΕ αίτηση για τη χορήγηση στη νέα εταιρεία
έγκρισης λειτουργίας της ως Φορέας Εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις παρ. 1 έως 7 και 9 έως 12 του άρθρου 12
και του άρθρου 13 του ν. 4425/2016. Ως ημερομηνία
έναρξης ισχύος της ως άνω εγκριτικής απόφασης της ΡΑΕ
ορίζεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος της αντίστοιχης
εγκριτικής απόφασής της για τη λειτουργία της Ελληνικό
Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. ως Χρηματιστηρίου Ενέργειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.1.»
Επειδή, σε εφαρμογή του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου, η ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε., με την υπό
σχετ. 13 απόφαση της, ενέκρινε τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς
καθώς και τον Κανονισμό που αφορά στη λειτουργία
των εν λόγω Αγορών.
Επειδή, η έγκριση της λειτουργίας του Φορέα Εκκαθάρισης παρέχεται κατόπιν αξιολόγησης από τη ΡΑΕ των
κριτηρίων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στα
άρθρα 12 και 13 του ν. 4425/2016. Κατά την αξιολόγηση των στοιχείων και εγγράφων που προσκομίσθηκαν
προέκυψαν τα ακόλουθα:
ΙΙ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
Α. Επί των όρων λειτουργίας της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστήριου Ενέργειας Α.Ε.» ως
φορέα εκκαθάρισης της αγοράς Επομένης Ημέρας και
της Ενδοημερήσιας αγοράς
Επειδή, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του
άρθρου 117Γ του ν. 4001/2011 – και όπως προκύπτει
από τα στοιχεία που βρίσκονται καταχωρημένα στην
επίσημη ιστοσελίδα του Γενικού Εμπορικού Μητρώου
(Γ.Ε.ΜΗ.)2 – η εταιρεία Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέρ2 https://www.businessregistry.gr/publicity/show/
148043601000

Τεύχος B’ 428/12.02.2020

γειας Α.Ε. ίδρυσε στις 02.11.2018 την ανώνυμη εταιρεία
με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών
Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο
«EnExClear», με σκοπό την εκκαθάριση των συναλλαγών
που διενεργούνται στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και
στην Ενδοημερήσια Αγορά, της οποίας είναι ο μοναδικός
μέτοχος, κατέχοντας το 100% των ονομαστικών μετοχών
της (σχετ. 12).
Επειδή, με την υπό σχετ. 14 επιστολή της, η Εταιρεία
Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας
Α.Ε. υπέβαλε στη ΡΑΕ την ως άνω σχετική αίτηση, με
την οποία κατέθεσε στην Αρχή Φάκελο για την έγκριση
της λειτουργίας της ως Φορέας Εκκαθάρισης (εφεξής
ο «Φάκελος»). Ο εν λόγω Φάκελος, σύμφωνα με την υποβληθείσα αίτηση, περιέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα
για την τεκμηρίωση ότι η EnExClear διαθέτει όλες τις
επαρκείς οργανωτικές και λειτουργικές ρυθμίσεις καθώς
και τα κατάλληλα πρόσωπα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ως Φορέας Εκκαθάρισης. Ειδικότερα, σύμφωνα με την αριθμ. ΡΑΕ Ι-265470/23.07.2019 (σχετ. 14)
αίτηση, «…οι όροι λειτουργίας καθώς και οι οργανωτικές
και λειτουργικές ρυθμίσεις της Εταιρείας αποτυπώνονται
στα έγγραφα:
α) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας μετά των Παραρτημάτων του, β) Πολιτική για την Ασφάλεια Δικτύων
και Πληροφοριών, γ) Επιχειρησιακή Συνέχεια, δ) Πλαίσιο
Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου και ε) Κανονισμοί
των τεσσάρων Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου
της EnExClear, τα οποία περιέχονται στον Φάκελο Α με
τίτλο «Όροι λειτουργίας, οργανωτικές και λειτουργικές
ρυθμίσεις της «Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.»…», ενώ τα έγγραφα προς
τεκμηρίωση «…της καταλληλόλητας (αξιοπιστία, πείρα, φερεγγυότητα, μη σύγκρουση συμφερόντων, κ.ο.κ.)
αφενός για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και για
όλα τα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν τη δραστηριότητα της Εταιρείας και αφετέρου για το νομικό
πρόσωπο της Εταιρείας και μέτοχό της, περιέχονται στο
Φάκελο Β με τίτλο «Τεκμηρίωση καταλληλότητας των
προσώπων της παρ. 9 του άρθρου 12 του ν. 4425/2016
και των μετόχων της EnExClear».
Επειδή, η ΡΑΕ με την υπό σχετ. 16 επιστολή της ζήτησε
από την EnExClear να υποβάλλει στην Αρχή, εντός τακτής ημερομηνίας και συγκεκριμένα έως την Παρασκευή
8.11.2019, τα στοιχεία που αφορούσαν, α) στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της EnExClear καθώς και του
μετόχου της, λαμβάνοντας υπόψη και τις αλλαγές που
επήλθαν εντός του Οκτωβρίου 2019 και β) στα υποστηρικτικά έγγραφα ως προς τις απαραίτητες συμφωνίες με
τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για τη διασφάλιση ομαλών
και αποτελεσματικών συνθηκών διακανονισμού και φυσικής παράδοσης ενέργειας, όπως προβλέπονται στο
άρθρο 13, παρ. 1. περίπτωση (γ) του ν. 4425/2016, όπως
ισχύει. Η EnExClear με την υπό σχετ. 17 επιστολή της
ανταποκρίθηκε στην ως άνω υποχρέωσή της. Συγκεκριμένα, με το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι-271159/08.11.2019 έγγραφό
της, αφενός υπέβαλε συμπληρωματικά και επικαιροποιημένα έγγραφα και στοιχεία τα οποία αφορούν, α) στα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της καθώς και στο
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νομικό πρόσωπο του μετόχου της, ήτοι στην ΕΧΕ Α.Ε.
και β) στην εγκεκριμένη, από το Διοικητικό της Συμβούλιο, Επενδυτική Πολιτική της EnExClear, αφετέρου
ενημέρωσε την Αρχή ότι η EnExClear δεν απαιτείται να
συνάψει κάποια ειδική συμφωνία για θέματα φυσικής
παράδοσης με τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, καθότι η εταιρεία θα αναλάβει – σύμφωνα και με τον υπό σχετ. 15
Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών – τη χρηματική
εκκαθάριση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται
στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στην Ενδοημερήσια
Αγορά. Συναφώς, η EnExClear με το υπό σχετ. 18 έγγραφό της υπέβαλε στην ΡΑΕ το σύνολο των εγγράφων που
είχαν επισημανθεί ως εκκρεμότητα στην υπό σχετ. 16
επιστολή της. Περαιτέρω με την υπό σχετ. 15 επιστολή
της η EnExClear κατέθεσε στη ΡΑΕ την τελική εισήγησή
της σχετικά με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας
Αγοράς (έκδοση 1.0).
Β. Ως προς την πλήρωση του σκοπού της εταιρείας
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου
12 του ν. 4425/2016
Στην περίληψη του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.», όπως αυτό καταχωρήθηκε στις 2.11.2018 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
και το οποίο περιλαμβάνεται στον υποβληθέντα Φάκελο,
αναφέρεται ρητά ότι:
«Σκοπός της Εταιρείας είναι η εκκαθάριση των συναλλαγών στις Αγορές Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας, κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν. 4425/2016, ως
και κάθε άλλη συναφής δραστηριότητα, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1222 και στον
ανωτέρω νόμο. Στο πλαίσιο του ως άνω σκοπού και των
δραστηριοτήτων της Εταιρείας εντάσσονται ειδικότερα
και τα ακόλουθα:
α) ο υπολογισμός με διαφανή τρόπο των ποσοτήτων
πώλησης και αγοράς ενέργειας και των αντίστοιχων θέσεων για τις ποσότητες αυτές, συμπεριλαμβανομένου
του υπολογισμού των καθαρών υποχρεώσεων,
β) ο υπολογισμός της χρηματικής αξίας των χρεώσεων
και πιστώσεων των Συμμετεχόντων στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας,
γ) η ανάληψη και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου των συναλλαγών στο πλαίσιο της λειτουργίας των
Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας και η διευθέτηση τυχόν
ελλείμματος των συναλλαγών αυτών.
δ) ο διακανονισμός των συναλλαγών στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, ήτοι η διευθέτηση του οικονομικού
αποτελέσματος της εκκαθάρισης των ως άνω συναλλαγών και την εκτέλεση τραπεζικών πράξεων χρέωσης και
πίστωσης του λογαριασμού των Συμμετεχόντων, ως και
κάθε άλλη συναφή εργασία.»
Περαιτέρω, στον Κανονισμό της εταιρείας «Εταιρεία
Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας
Α.Ε.» για την εκκαθάριση των συναλλαγών της Αγοράς
Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, ρητά τα ακόλουθα:
- «Η EnExClear είναι αρμόδια για την Εκκαθάριση και
το Διακανονισμό των Συναλλαγών που διενεργούνται επί
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Προϊόντων στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΕΧΕ, ως
Φορέας Εκκαθάρισης κατά τους όρους του ν. 4425/2016
και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222.»
(Κεφάλαιο 1, Μέρος 2, υποενότητα 1.1, παρ. 1)
- «Ο Διακανονισμός των χρηματικών υποχρεώσεων
και αντιστοίχων δικαιωμάτων που προκύπτουν από τις
Θέσεις σε Συναλλαγές, όπως εκκαθαρίζονται μέσω της
EnExClear, εκτελείται μέσω του Φορέα Χρηματικού Διακανονισμού που ορίζει η EnExClear.» (Κεφάλαιο 1, Μέρος 2,
υποενότητα 1.1, παρ. 4)
- «Η EnExClear διενεργεί την Εκκαθάριση και το Διακανονισμό βάσει αλγορίθμου, καθορίζοντας τα προς
Διακανονισμό χρηματικά δικαιώματα και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις Θέσεις σε
Συναλλαγές που εκκαθαρίζει.» (Κεφάλαιο 1, Μέρος 2,
υποενότητα 1.1, παρ. 5)
Επομένως, βάσει των ανωτέρω, κρίνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του
άρθρου 12.
Γ. Ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων των διατάξεων των παρ. 5 και 6 του άρθρου 12 του ν. 4425/2016
σχετικά με την καταβολή ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου
Στην περίληψη του ως άνω καταστατικού της
EnExClear, αναφέρεται ρητά ότι:
«Την 02/11/2018 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό
Μητρώο, η με αριθμό 5049/2.11.2018 πράξη σύστασης
της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ENEX CLEAR» της
Συμβολαιογράφου Ελένης Δράγιου. Η ως άνω Ανώνυμη
Εταιρεία έλαβε αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 148043601000. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000 €) ευρώ και διαιρείται σε δέκα χιλιάδες
(10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας εκατό (1000 €) ευρώ
έκαστη».
Περαιτέρω, σύμφωνα με την από 29/03/2019 καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), του
από 21/12/2018 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» (κωδικός αρ. καταχώρησης: 1713284),
προκύπτει ότι «…πιστοποιήθηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους ενός εκατομμυρίου
ευρώ (€ 1.000.000)».
Επομένως, βάσει των ανωτέρω, κρίνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 12.
Δ. Ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων των
διατάξεων των παρ. 7, 8, 9 και 11 του άρθρου 12 του
ν. 4425/2016 ως προς την οργανωτική δομή την καταλληλότητα του διοικητικού συμβουλίου και τη μετοχή
σύνθεση
Η ΡΑΕ με την υπό σχετ. 11 επιστολή της ζήτησε, τον
Οκτώβριο του 2018, από την ΕΧΕ Α.Ε. εισήγηση επί των
όρων λειτουργίας της τελευταίας, στην οποία να περιλαμβάνονται οι οργανωτικές και συναλλακτικές ρυθμίσεις
της καθώς και οι μηχανισμοί λειτουργίας και παρακολούθησης των Αγορών και προστασίας των δεδομένων
των Συμμετεχόντων, που καθορίζονται στα άρθρα 8, 9,
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10 και 18 του ν. 4425/2016. Περαιτέρω, με την ίδια ως
άνω επιστολή, ζήτησε α) ενημέρωση για τα φυσικά ή/
και νομικά πρόσωπα που αποτελούν τους μετόχους της
ΕΧΕ Α.Ε., τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, καθώς
και για όλα τα πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν τη
δραστηριότητα της ως Χρηματιστήριο Ενέργειας και τα
οποία είναι επιφορτισμένα με τη διοίκηση και διαχείριση των Αγορών Ενέργειας ή είναι σε θέση να ασκήσουν
άμεσα ή έμμεσα ουσιαστική επιρροή στη διοίκηση και
στη διαχείριση των Αγορών Ενέργειας και β) τεκμηρίωση
της καταλληλότητας των ανωτέρω προσώπων με την
υποβολή σχετικών εγγράφων. Συγκεκριμένα, η Αρχή με
την ως άνω σχετική επιστολή της ζήτησε όπως υποβληθούν, τα ακόλουθα:
Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο και τα πρόσωπα της
παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 4425/2016:
- Κατάσταση προσώπων της παρ. 8 του άρθρου 9 του
ν. 4425/2016 (εκτός των μελών του Δ.Σ.)
- Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή
νέου Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότηση αυτού
σε σώμα
- Αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα
- Αντίγραφα Ποινικού Μητρώου
- Πιστοποιητικά περί μη πτωχεύσεως
- Φορολογικές Ενημερότητες
- Ασφαλιστικές Ενημερότητες
- Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1988 περί της ακρίβειας των στοιχείων που έχουν προσκομιστεί.
Β. Για τους μετόχους της ΕΧΕ Α.Ε. και για τον έλεγχο των
προϋποθέσεων των παραγράφων 4, 5 και 7 του άρθρου
9 του ν. 4425/2016:
- Καταστατικό της ΕΧΕ Α.Ε. (συμβολαιογραφικό έγγραφο όπου φαίνονται οι μέτοχοι και ποσοστό συμμετοχής
και σχετικό ΦΕΚ/ανακοίνωση δημοσίευσης)
- Πρακτικό ΔΣ περί πιστοποίησης καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου (ΦΕΚ/ανακοίνωση δημοσίευσης)
- Βιογραφικά Σημειώματα
- Αντίγραφα Ποινικού Μητρώου
- Πιστοποιητικά περί μη πτωχεύσεως (για φυσικά και
νομικά πρόσωπα).
- Εκκαθαριστικό σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ, ή/και
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο είναι απαραίτητο για την
απόδειξη της οικονομικής ευρωστίας του φυσικού προσώπου που είναι μέτοχος ή που προτίθεται να αποκτήσει
ειδική συμμετοχή.
- Αντίγραφο καταστατικού του νομικού προσώπου
το οποίο είναι μέτοχος ή που προτίθεται να αποκτήσει
ειδική συμμετοχή.
- Τελευταίος ελεγμένος ισολογισμός του νομικού προσώπου το οποίο είναι μέτοχος ή που προτίθεται να αποκτήσει ειδική συμμετοχή.
- Στοιχεία των μετόχων του νομικού προσώπου το
οποίο είναι μέτοχος ή που προτίθεται να αποκτήσει ειδική συμμετοχή.
- Βιογραφικά σημειώματα των προσώπων που διοικούν (μέλη Δ.Σ.), το νομικό πρόσωπο που είναι μέτοχος
ή που προτίθεται να ασκήσει ειδική συμμετοχή.
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- Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1988 για την ακρίβεια των στοιχείων που έχουν προσκομιστεί.
- Φορολογικές Ενημερότητες
- Ασφαλιστικές Ενημερότητες
Η ΕnExClear, λαμβάνοντας αναλογικά υπόψη τα ανωτέρω, υπέβαλε με τα υπό σχετ. 14, 17 και 18 έγγραφά της –
προκειμένου για την τεκμηρίωση της καταλληλότητας
αφενός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των
προσώπων που πραγματικά διευθύνουν τη δραστηριότητά της και αφετέρου για το νομικό πρόσωπο που είναι μέτοχός της – το σύνολο των ως άνω απαραίτητων
στοιχείων, από την εξέταση των οποίων προέκυψε ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 7, 8, 9
και 11 του άρθρου 12.
Ε. Ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων των διατάξεων της παρ. 12 του άρθρου 12 του ν. 4425/2016 ως
προς την άσκηση τακτικού και εκτάκτου ελέγχου
Στο καταστατικό της EnExClear, αναφέρεται ρητά ότι
«…ο τακτικός έλεγχος της Εταιρείας ασκείται από δύο
(2) ορκωτούς ελεγκτές λογιστές…».
Επομένως, βάσει των ανωτέρω, κρίνεται ότι πληρούνται
οι προϋποθέσεις της παραγράφου 12 του άρθρου 12.
ΣΤ. Ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων των
διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13
Στην περίληψη του καταστατικού της EnExClear, αναφέρεται ρητά ότι:
«Ως προς τις εργασίες της εκκαθάρισης συναλλαγών,
σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 του
άρθρου 12 του ν. 4425/2016, η Εταιρεία εφαρμόζει αναλογικά τα κάτωθι:
α) τις διατάξεις του ν. 3301/2004, ως προς τις τυχόν
ασφάλειες που καταθέτουν οι συμμετέχοντες στην εκκαθάριση συναλλαγών στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας,
β) τις διατάξεις του ν. 2789/2000, ως προς τη λειτουργία των συστημάτων της Εταιρείας.
Η Εταιρεία δύναται, για λόγους κάλυψης κινδύνου ως
προς τις δραστηριότητες εκκαθάρισης που ασκεί, να
συστήνει κεφάλαιο εκκαθάρισης εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων των άρθρων 76 παρ. 1 έως 5 και
82 του ν. 3606/2007.
Σε περίπτωση υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους
ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του εκκαθάρισης ή διακανονισμού σε σχέση με τις συναλλαγές στις
Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύουν τα εξής:
α) Εάν πρόκειται για αθέτηση οικονομικών υποχρεώσεων σχετιζόμενων με τις συναλλαγές που το Εκκαθαριστικό Μέλος εκκαθαρίζει, η Εταιρεία δικαιούται:
i. να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες κάλυψης
ή εκκαθαριστικού συμψηφισμού, όπου συντρέχει περίπτωση, εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων του
ν. 3301/2004,
ii. να προβαίνει σε χρήση ή εκποίηση ή κτήση κυριότητας των ασφαλειών που έχει λάβει από αυτό κατ` αναλογική εφαρμογή των άρθρων 4 έως 6 του ν. 3301/2004
ως και
iii. να εισπράττει από τη μερίδα του Εκκαθαριστικού
Μέλους στο κεφάλαιο εκκαθάρισης, εφόσον υφίσταται,
τα απαιτούμενα ποσά για την κάλυψη των εκκρεμών
οφειλών του ή, σε περίπτωση μη επάρκειας της προς

Τεύχος B’ 428/12.02.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

κάλυψη της ζημίας, και από τις μερίδες των υπολοίπων
Εκκαθαριστικών Μελών κατά τρόπο σύμμετρο (pro rata).
β) Εάν πρόκειται για αθέτηση υποχρεώσεων φυσικής
παράδοσης, η Εταιρεία ασκεί με τον Διαχειριστή του
ΕΣΜΗΕ τα δικαιώματα της ανωτέρω περιπτ. α για την
κάλυψη του κόστους για τη διενέργεια από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ των απαραίτητων πράξεων κάλυψης
ή εξισορρόπησης του ελλείμματος σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό αυτού.
Η Εταιρεία διατηρεί επαρκείς διαθέσιμους προχρηματοδοτημένους χρηματοοικονομικούς πόρους για την
κάλυψη δυνητικών ζημιών σε περίπτωση υπερημερίας
Εκκαθαριστικού Μέλους, εφόσον οι ζημίες αυτές υπερβαίνουν σε έκταση το σύνολο των εξασφαλίσεων που
λαμβάνει σύμφωνα με τα ανωτέρω. Η Εταιρεία καθορίζει στον Κανονισμό της τη διαδικασία βάσει της οποίας
υπολογίζει το ύψος των μέγιστων προχρηματοδοτημένων χρηματοοικονομικών πόρων που διαθέτει για την
κάλυψη ζημιών σύμφωνα με τα ανωτέρω.».
Περαιτέρω, η εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών
Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε. διαθέτει, βάσει σχετικής
απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου – η οποία περιλαμβάνεται στον υπό σχετ. 14 υποβληθέντα Φάκελο –
εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας με
τον οποίο καθορίζονται αναλυτικά (α) η οργανωτική
διάρθρωση, (β) το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης,
(γ) οι αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και των ανώτατων διοικητικών/
διευθυντικών στελεχών, (δ) οι αρμοδιότητες των επιτροπών και των οργανωτικών δομών, (ε) η σχέση του
προσωπικού με την εταιρεία, (στ) οι διαδικασίες πρόσληψης και αξιολόγησης των ανώτατων διευθυντικών
στελεχών, των διευθυντικών στελεχών και του λοιπού
απασχολούμενου προσωπικού, (ζ) οι διαδικασίες πρόληψης της καταχρηστικής εκμετάλλευσης εμπιστευτικών
πληροφοριών καθώς και (η) οι διαδικασίες γνωστοποίησης και δημοσιοποίησης συναλλαγών της εταιρείας με
συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
Συναφώς, στο πλαίσιο του ως άνω Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας το Διοικητικό Συμβούλιο – με σχετικές αποφάσεις του, οι οποίες περιλαμβάνονται στον
υποβληθέντα Φάκελο – έχει συστήσει και εγκρίνει τους
οικείους κανονισμούς για τις ακόλουθες επιτροπές, οι
οποίες στελεχώνονται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτατα στελέχη της εταιρείας: (α) Επιτροπή Ελέγχου με αρμοδιότητες την εποπτεία
της λειτουργίας της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, την
εποπτεία των ορκωτών ελεγκτών, την εποπτεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και την παρακολούθηση
και αξιολόγηση των διαδικασιών που συνιστούν το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου, (β) Επιτροπή Στρατηγικού
Σχεδιασμού με κύρια αρμοδιότητα την παρακολούθηση
και ανάλυση θεμάτων στρατηγικών επιλογών, (γ) Επιτροπή Υποψηφιοτήτων και Αμοιβών με αρμοδιότητες
την ανάδειξη υποψήφιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την διαμόρφωση και τον έλεγχο εφαρμογής της πολιτικής αμοιβών και δ) Επιτροπή Διαχείρισης
Κινδύνου με κύριες αρμοδιότητες την αναγνώριση όλων
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των κατηγοριών κινδύνου, τον καθορισμό μιας σαφούς
στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου και την εφαρμογή
συγκεκριμένου πλαισίου διαχείρισης του κινδύνου.
Επιπλέον, η EnExClear διαθέτει, βάσει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου – η οποία περιλαμβάνεται στον κατατεθειμένο Φάκελο – εγκεκριμένο
Πλαίσιο Διαχείρισης Λειτουργικού Κινδύνου με το οποίο,
(α) καθορίζεται η διάθεση ανάληψης λειτουργικών κινδύνων, (β) αναλύονται οι διαδικασίες αναγνώρισης/εκτίμησης, μετριασμού και παρακολούθησης του κινδύνου,
(γ) εξειδικεύονται οι διαδικασίες για τη δημιουργία Κύριων Δεικτών Κινδύνου (ΚΔΚ) καθώς και (δ) ορίζονται οι
επιχειρησιακές οργανωτικές δομές που θα είναι αρμόδιες για την αναγνώριση και την αξιολόγηση των κινδύνων
στις καθημερινές δραστηριότητες της ως άνω εταιρείας.
Ακολούθως, η EnExClear διαθέτει, βάσει σχετικής
απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου – η οποία
περιλαμβάνεται στον υποβληθέντα Φάκελο – εγκεκριμένο Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας, το οποίο καλύπτει,
αφενός το σύνολο των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων του Ομίλου Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, αφετέρου το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχει
ο εν λόγω Όμιλος. Το ως άνω Σχέδιο έχει αναπτυχθεί με
σκοπό την αντιμετώπιση της περίπτωσης απώλειας των
κεντρικών εγκαταστάσεων του Ομίλου καθώς και των
σχετικών υποδομών που στεγάζονται εκεί. Ειδικότερα,
στο πλαίσιο του ως άνω Σχεδίου, έχουν καθοριστεί οι διαδικασίες, οι απαιτούμενες ενέργειες, οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες του προσωπικού καθώς και οι εναλλακτικές
εγκαταστάσεις και υποδομές που θα χρησιμοποιηθούν
σε περίπτωση αρνητικού συμβάντος, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ανάκαμψη των λειτουργιών του Ομίλου
θα πραγματοποιηθεί με τάξη και θα τηρηθούν οι χρόνοι
και οι λοιπές παράμετροι που έχουν προκαθοριστεί.
Συναφώς, η EnExClear διαθέτει, βάσει σχετικής απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου – η οποία περιλαμβάνεται στον κατατεθειμένο Φάκελο – εγκεκριμένη
Πολιτική Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών. Συγκεκριμένα, η ως άνω εταιρεία έχει υιοθετήσει καθολικά
την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, η οποία βασίζεται σε βέλτιστες
πρακτικές ασφάλειας πληροφοριών, με συγκεκριμένες
αρχές, κανόνες και διαδικασίες που έχουν ως κύριο στόχο την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων
και των δεδομένων που χρησιμοποιεί και διαχειρίζεται
η EnExClear.
Στο πλαίσιο των ανωτέρω, και προκειμένου για την
εξασφάλιση της άρτιας επιχειρησιακής ετοιμότητας της
εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου
Ενέργειας Α.Ε., η τελευταία έχει υπογράψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Επιχειρησιακής Υποστήριξης με τις
εταιρείες του Ομίλου Χρηματιστήριο Αθηνών, οι οποίες
διαθέτουν εγνωσμένα την απαραίτητη τεχνογνωσία και
υποδομές για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με
τις εταιρικές λειτουργίες της EnExClear.
Επιπλέον των προαναφερθέντων, η EnExClear υπέβαλε
στη ΡΑΕ την υπό σχετ. 15 τελική εισήγησή της σχετικά
με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Αγοράς
Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, με τον
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οποίο ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις διαδικασίες
εκκαθάρισης και διακανονισμού που θα εφαρμόζει ως
Φορέας Εκκαθάρισης, τους κανόνες πρόσβασης στην εκκαθάριση, τις υποχρεώσεις των Εκκαθαριστικών μελών,
τους κανόνες διαχείρισης κινδύνου για τη διασφάλιση
της ομαλής λειτουργίας τουσυστήματος καθώς και την
ύπαρξη των εξασφαλίσεων που θα λαμβάνει ως Φορέας Εκκαθάρισης. Ειδικότερα, στον ως άνω Κανονισμό,
καθορίζονται τα ακόλουθα:
- Οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις απόκτησης ιδιότητας Εκκαθαριστικού Μέλους καθώς και οι υποχρεώσεις
και τα δικαιώματά τους.
- Οι προϋποθέσεις πρόσβασης στο Σύστημα Εκκαθάρισης Συναλλαγών.
- Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις διαδικασίες Εκκαθάρισης και Διακανονισμού.
- Οι λεπτομερείς διαδικασίες εκκαθάρισης και διακανονισμού συναλλαγών καθώς και σαφή χρονοδιαγράμματα
εκτέλεσής τους.
- Η τήρηση των αναγκαίων λογαριασμών Εκκαθάρισης
και Διακανονισμού.
- Η διαδικασία παροχής ασφαλειών από τα Εκκαθαριστικά Μέλη υπέρ της EnExClear.
- Η διαδικασία σύστασης και σχηματισμού Κεφαλαίου
Εκκαθάρισης (ύψος του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης και των
εισφορών καθώς και των αντιστοίχων μερίδων των Εκκαθαριστικών Μελών).
- Οι διαδικασίες διαχείρισης υπερημερίας.
- Η επιβολή μέτρων και οι συνέπειες που επιφέρει η
παραβίαση του Κανονισμού της EnExClear από τους
Συμμετέχοντες.
Επομένως, βάσει των ανωτέρω, κρίνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13.
Για τους λόγους αυτούς, αποφασίζει:
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά τα άρθρα 12
παρ. 4 του ν. 4425/2016 και 117Γ παρ. 2 του ν. 4001/2011,
όπως ισχύουν:
1. Την έγκριση της λειτουργίας της ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών
Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο
«EnExClear Α.Ε.» ως Φορέα Εκκαθάρισης της Αγοράς
Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς.
2. Η ως άνω εταιρεία οφείλει να ασκεί τις αρμοδιότητες
του φορέα Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας
και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με το οικείο
νομοθετικό πλαίσιο, τον Κανονισμό Εκκαθάρισης και
τις σχετικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ΄εφαρμογή
αυτού, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των
αγορών και υπόκειται στον έλεγχο και εποπτεία του
Ρυθμιστή.
Η παρούσα απόφαση αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ και δημοσιεύεται σύμφωνα με την παρ.2
άρθρου 13 του ν.4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185) στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Κατά της παρούσης απόφασης χωρεί αίτηση αναθεώρησης (ενδικοφανής προσφυγή), εντός τριάντα (30)
ημερών από τη δημοσίευση ή την κοινοποίησή της,
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σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 του
ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 1125A/2019
(2)
Έγκριση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2
του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185), όπως ισχύει.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2019 και
στις 2, 3 και 5 Δεκεμβρίου 2019)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. 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 και ιδίως τις
διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 18 του νόμου αυτού,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των
άρθρων 73 έως και 95 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για
την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄2018).
2. 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.
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019,
σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
(ΕΕ L 158 της 14.6.2019, σ. 54 επ.).
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009
σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις
διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και
την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1228/2003
(EE L 211 της 14.08.2009 σελ. 15), όπως ισχύει.
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής της
24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης (ΕΕL 197 της
25.07.2015, σελ. 24 επ.).
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1719 της Επιτροπής της
26ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τον καθορισμό κα-
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τευθυντήριας γραμμής για τη μελλοντική κατανομή δυναμικότητας (EEL 259 της 27.09.2016 σελ. 42 επ.).
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής της
23ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής
ενέργειας (ΕΕL της 28.11.2017, σελ. 6-53).
8. Τη διάταξη της παραγράφου 4.3, της παραγράφου
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. Την αριθμ. 369/2018 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 1880/
24.05.2018) «Κατευθύνσεις για την κατάρτιση των Κανονισμών των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας που προβλέπονται στον ν. 4425/2016, ως ισχύει».
10. Το Σχέδιο Όρων της απόσχισης του Κλάδου Αγοράς
της εταιρείας «ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» και με διακριτικό τίτλο «ΛΑΓΗΕ ΑΕ» όπως έχει
δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ.
11. Τις αριθμ. ΡΑΕ Ι-241282/20.6.2018 και Ι-241418/
21.6.2018 επιστολές της ΕΧΕ Α.Ε. με την αρχική εισήγησή
της σχετικά με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών
της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (έκδοση 0.1), μετά των Παραρτημάτων του Κανονισμού και των αποφάσεων σε εφαρμογή του Κανονισμού
αυτού.
12. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της ως
άνω εισηγήσεως της ΕΧΕ Α.Ε., η οποία έλαβε χώρα από
02.07.2018 έως και 03.08.20181 και επί της οποίας υπεβλήθησαν παρατηρήσεις ως εξής:
(α) Η αριθμ. ΡΑΕ Ι-243805/01.08.2018 επιστολή της
ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.
(β) Η αριθμ. ΡΑΕ I-243564/27.07.2018 επιστολή του
Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά
(ΣΠΕΦ).
(γ) Η αριθμ. ΡΑΕ Ι-243919/03.08.2018 επιστολή του
Ελληνικού Συνδέσμου Εμπόρων και Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΕΠΗΕ).
(δ) Η αριθμ. ΡΑΕ I-243950/06.08.2018 επιστολή της
εταιρείας OPTIMUS ENERGY.
(ε) Η αριθμ. ΡΑΕ Ι-243946/06.08.2018 επιστολή της
ΔΕΗ Α.Ε.
(στ) Η αριθμ. ΡΑΕ Ι-243943/03.08.2018 επιστολή του
ΕΣΑΗ.
(ζ) Η αριθμ. ΡΑΕ Ι-243951/03.08.2018 επιστολή της
Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ.
(η) η αριθμ. ΡΑΕ Ι-243917/244401/02.08.2018 επιστολή
του ΕΣΗΑΠΕ.
(θ) Η αριθμ. ΡΑΕ Ι-244019/02.08.2018 επιστολή του
European Federation of Energy Traders (EFET).
(ι) Η αριθμ. ΡΑΕ I-244039/07.08.2018 επιστολή της
ΕΛΕΤΑΕΝ.
13. Το αριθμ. ΡΑΕ Ο-73041/23.08.2018 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της ΡΑΕ προς την ΑΔΜΗΕ
Α.Ε. και την ΕΧΕ Α.Ε. αναφορικά με την αποδελτίωση
1 http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/
global_consultation/history_new/2018/0207.csp
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των σχολίων της ανωτέρω Δημόσιας Διαβούλευσης και
την υποβολή απόψεων επί αυτών.
14. Την αριθμ. ΡΑΕ Ι-246127/25.09.2018 επιστολή της
ΕΧΕ Α.Ε. αναφορικά με τις απόψεις της εταιρείας επί των
σχολίων των Συμμετεχόντων στην ανωτέρω Δημόσια
Διαβούλευση.
15. Το από 05.11.2018 δελτίο τύπου της ΕΧΕ Α.Ε.2 περί
σύστασης στις 02.11.2018 της Εταιρείας Εκκαθάρισης
Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε (εφεξής
«EnExClear Α.Ε.») με σκοπό να διενεργεί την εκκαθάριση των συναλλαγών στις Αγορές Επόμενης Ημέρας και
Ενδοημερήσιας Αγοράς ως και κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό
(ΕΕ) 2015/1222 και στο ν. 4425/2016.
16. Το από 06.11.2018 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της ΡΑΕ προς την ΕΧΕ Α.Ε. αναφορικά με τα
σχόλια της ΡΑΕ επί του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας
Αγοράς.
17. Την αριθμ. ΡΑΕ Ι-249902/23.11.2018 επικαιροποιημένη εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. σχετικά με τον Κανονισμό
Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας
και Ενδοημερήσιας Αγοράς (έκδοση 0.2).
18. Την αριθμ. ΡΑΕ Ι-251275/13.12.2018 εκ νέου επικαιροποιημένη εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. σχετικά με τον
Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (έκδοση 0.2)
και της λίστας των αποφάσεων σε εφαρμογή του Κανονισμού αυτού, όπως προέκυψαν μετά από συνάντηση
στελεχών ΡΑΕ, ΕΧΕ και ATHEX στα γραφεία της Αρχής
στις 30.11.2018.
19. Την αριθμ. 1116/2018 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 5914/
2018) «Έγκριση του Κανονισμού λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς,
σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 18 του ν. 4425/2016
(ΦΕΚ Α’ 185), ως ισχύει».
20. Την αριθμ. ΡΑΕ Ο-75178/24.12.2018 επιστολή
της ΡΑΕ, με την οποία κοινοποιήθηκε στην EXE A.E.
η ανωτέρω αριθμ. 1116/2018 απόφαση της ΡΑΕ.
21. Την αριθμ. ΡΑΕ Ι-252387/08.01.2019 επιστολή της
EnExClear Α.Ε. με την εισήγησή της σχετικά με τον αναθεωρημένο Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών της
Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς
(έκδοση 0.2).
22. Τη Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί της ως άνω
εισηγήσεως της EnExClear Α.Ε., η οποία έλαβε χώρα από
23.01.2019 έως και 08.02.20193 και επί της οποίας υπεβλήθησαν παρατηρήσεις ως εξής:
(α) Η αριθμ. ΡΑΕ Ι-254446/11.02.2019 επιστολή της
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.
(β) Η αριθμ. ΡΑΕ I-254452/11.02.2019 επιστολή της
ΗΡΩΝ Α.Ε.
23. Το από 25.02.2019 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της ΡΑΕ προς την EnExClear Α.Ε. αναφορικά με
2 http://www.enexgroup.gr/fileadmin/groups/EDRETH/En
ExClear_Establishment_Press-Release.pdf
3 http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/ac tivity/
global_consultation/history_new/2019/230119.csp

4288

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

την αποδελτίωση των σχολίων της ανωτέρω Δημόσιας
Διαβούλευσης και την υποβολή απόψεων επί αυτών.
24. Την αριθμ. ΡΑΕ Ι-256994/15.03.2019 επιστολή της
EnExClear Α.Ε. αναφορικά με τις απόψεις της εταιρείας
επί των σχολίων των Συμμετεχόντων στην ανωτέρω Δημόσια Διαβούλευση.
25. Την αριθμ. ΡΑΕ Ο-77764/11.06.2019 επιστολή της
ΡΑΕ προς την EnExClear Α.Ε. αναφορικά με τα σχόλια της
ΡΑΕ επί του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών της
Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς
(έκδοση 0.2).
26. Την αριθμ. ΡΑΕ Ι-265470/23.07.2019 αίτηση της
εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.» για τη χορήγηση της έγκρισης λειτουργίας της ως Φορέα Εκκαθάρισης των συναλλαγών που διενεργούνται στην Αγορά
Επόμενης Ημέρας και την Ενδοημερήσια Αγορά που
λειτουργεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας, σύμφωνα με
το άρθρο 117Γ του ν. 4001/2011 (Α΄179) και τα άρθρα
12 και 13 του ν. 4425/2016 (Α΄185).
27. Την αριθμ. ΡΑΕ Ι-265510/24.07.2019 επιστολή της
EnExClear Α.Ε. με την εισήγηση της σχετικά με τον αναθεωρημένο Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών της
Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς
(έκδοση 0.3).
28. Την αριθμ. ΡΑΕ Ο-79119/08.10.2019 επιστολή της
ΡΑΕ προς την EnExClear Α.Ε. αναφορικά με τα σχόλια της
ΡΑΕ επί του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών της
Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς
(έκδοση 0.3).
29. Την αριθμ. ΡΑΕ Ι-270120/24.10.2019 επιστολή της
EnExClear Α.Ε. με την τελική εισήγηση της σχετικά με τον
Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (έκδοση 1.0).
30. Την αριθμ. 1124/2019 απόφαση ΡΑΕ «Περί ορισμού
της ανώνυμης εταιρείας
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» και με
διακριτικό τίτλο «ΕΧΕ ΑΕ» ως «Ορισθέντα Διαχειριστή
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (Nominated Electricity
Market Operator/NEMO), σύμφωνα με την παράγραφο 2
του άρθρου 8 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185/30.09.2016),
όπως ισχύει».
31. Την αριθμ. 1125/2019 απόφαση ΡΑΕ «Έγκριση της
λειτουργίας της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου
Ενέργειας Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «EnExClear Α.Ε.»
ως Φορέα Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας
και Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 12
παρ. 4 του ν. 4425/2016 (ΦΕΚ Α’ 185), όπως ισχύει».
32. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, προς το σκοπό της αναδιοργάνωσης της ελληνικής αγοράς ενέργειας, σύμφωνα με το πλέγμα των
κανόνων του «Μοντέλου Στόχου» σε εφαρμογή της
ενωσιακής νομοθεσίας για την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και σε
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4425/2016 με τον οποίο
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προβλέφθηκε η λειτουργία διακριτών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4512/2018
(σχετ. 1), συστάθηκε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» (εφεξής
«ΕΧΕ Α.Ε.») η οποία λειτουργεί, κατόπιν έγκρισης της
Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) και της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ), με σκοπό, μεταξύ άλλων, την οργάνωση και διαχείριση των Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας
Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Για το σκοπό αυτό, η ανώνυμη εταιρεία
«ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» και
με διακριτικό τίτλο «ΛΑΓΗΕ ΑΕ» (εφεξής «ΛΑΓΗΕ Α.Ε.»)
εισέφερε 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 (σχετ. 10).
Ο εισφερόμενος κλάδος περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων
τη διενέργεια του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και τη διαχείριση και λειτουργία της Αγοράς
Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς.
Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 117Ε του
ν. 4001/2011 (σχετ. 2), όπως ισχύει, «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 η ΡΑΕ, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου
117Ε του ν. 4001/2001 και την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 4425/2016, όπως ισχύει, όρισε, με την
αριθμ. 1124/2019 απόφασή της (σχετ. 30), την ΕΧΕ Α.Ε.
ως Ορισθέντα Διαχειριστή Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΟΔΑΗΕ), για πέντε (5) έτη.
Επειδή, στο άρθρο 8 του ν. 4425/2016 προβλέπεται ότι:
«[…] 3. Ο ΟΔΑΗΕ ασκεί τις αρμοδιότητες που προσδιορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
2015/1222. Οι αρμοδιότητες εκκαθάρισης ασκούνται
σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του παρόντος νόμου,
μη θιγομένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
2015/1222. […]».
Περαιτέρω, στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ)
2015/1222 (σχετ. 5) προβλέπεται ότι:
«1. Οι ΝΕΜΟ ενεργούν ως διαχειριστές της αγοράς
σε εθνικές ή περιφερειακές αγορές για την παροχή, σε
συνεργασία με τους ΔΣΜ, ενιαίας σύζευξης επόμενης
ημέρας και ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης. Στα καθήκοντά τους περιλαμβάνεται … και ο διακανονισμός και
η εκκαθάριση των συμβάσεων που προκύπτουν από τις
συναλλαγές με βάση τις σχετικές συμφωνίες των συμμετεχόντων και τους σχετικούς κανονισμούς.
Όσον αφορά συγκεκριμένα την ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας και την ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη, οι
ΝΕΜΟ είναι αρμόδιοι για τα ακόλουθα καθήκοντα: […]
ζ) να ενεργούν ως κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι για
την εκκαθάριση και τον συμψηφισμό των ανταλλαγών
ενέργειας που προκύπτουν από την ενιαία σύζευξη αγοράς επόμενης ημέρας και την ενιαία σύζευξη ενδοημερήσιας αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος
3·[…]»
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Κατά το άρθρο 81 «Ανάθεση καθηκόντων» του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 προβλέπεται ότι:
«1. Κάθε ΔΣΜ ή ΝΕΜΟ δύναται να αναθέσει το σύνολο
ή μέρος οποιουδήποτε καθήκοντος που του ανατίθεται
δυνάμει του παρόντος κανονισμού σε ένα ή περισσότερα τρίτα μέρη, στην περίπτωση που το τρίτο μέρος
μπορεί να εκτελέσει την αντίστοιχη λειτουργία τουλάχιστον εξίσου αποδοτικά με την αναθέτουσα οντότητα. Η αναθέτουσα οντότητα παραμένει υπεύθυνη για
τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης της πρόσβασης στις
πληροφορίες που απαιτούνται για την παρακολούθηση
από τη ρυθμιστική αρχή…»
Επειδή, στο άρθρο 9 του ν. 4425/2016 προβλέπεται
μεταξύ άλλων ότι « […] Το Χρηματιστήριο Ενέργειας
δύναται να ασκεί όλες τις δραστηριότητες που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 2015/1222, εκτός
της εκκαθάρισης εφόσον αυτή ασκείται από το Φορέα
Εκκαθάρισης του άρθρου 12 του παρόντος νόμου. [...] ».
Επειδή, στο άρθρο 12 του ν. 4425/2016 προβλέπεται
ότι:
«1. Η εκκαθάριση των συναλλαγών στις Αγορές Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας διενεργείται από το
Χρηματιστήριο Ενέργειας ή από άλλο Φορέα Εκκαθάρισης, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους ή από κεντρικό
αντισυμβαλλόμενο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012
που έχει λάβει άδεια στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο
100 του ν. 4209/2013 (Α΄253), εφαρμοζόμενων σε κάθε
περίπτωση των προβλέψεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
2015/1222.
[…]
4. Την ιδιότητα του Φορέα Εκκαθάρισης μπορεί να
αναλάβει νομικό πρόσωπο που ιδρύεται από το Χρηματιστήριο Ενέργειας ή και από το Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ
ή/και από τρίτο πρόσωπο μετά από έγκριση της ΡΑΕ.
Η έγκριση χορηγείται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων των παραγράφων 2, 3 και 5 έως 7
και 9 έως 12 του παρόντος άρθρου και των διατάξεων
του άρθρου 13 του παρόντος νόμου.»
Επειδή, συναφώς στην παρ. 2 του άρθρου 117Γ του
ν. 4001/2011 προβλέπεται ότι:
«[…] 2. Ταυτόχρονα με τη διαδικασία της παρ. 1 και
προκειμένου για τη λήψη της εγκρίσεως που προβλέπεται σε αυτή, η «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.»
συστήνει νέα εταιρεία και καταθέτει στην ΡΑΕ Επιχειρησιακό Σχέδιο της νέας εταιρείας με το οποίο θα υλοποιείται η ανάληψη της εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης
Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς από αυτή ως
Φορέα Εκκαθάρισης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα
άρθρα 12 και 13 του ν. 4425/2016. Ειδικότερα, και προς
υλοποίηση αυτού του Σχεδίου, κατατίθεται από την «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» στη ΡΑΕ αίτηση
για τη χορήγηση στη νέα εταιρεία έγκρισης λειτουργίας
της ως Φορέας Εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις παρ. 1 έως
7 και 9 έως 12 του άρθρου 12 και του άρθρου 13 του
ν. 4425/2016. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της ως άνω
εγκριτικής απόφασης της ΡΑΕ ορίζεται η ημερομηνία
έναρξης ισχύος της αντίστοιχης εγκριτικής απόφασής
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της για τη λειτουργία της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. ως Χρηματιστηρίου Ενέργειας, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ.1.».
Επειδή, προς ικανοποίηση της ως άνω διάταξης, στις
02.11.2018 συστάθηκε η Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε («EnExClear Α.Ε.»)
με σκοπό να λειτουργήσει ως Φορέας Εκκαθάρισης και
να διενεργεί την εκκαθάριση των συναλλαγών στις
Αγορές Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς
ως και κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα σύμφωνα με
τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1222 και στο
ν. 4425/2016 (σχετ. 15).
Επειδή για τον σκοπό αυτόν με την απόφαση 1125/2019
της ΡΑΕ (σχετ.31), κατόπιν αξιολόγησης των κριτηρίων
και προϋποθέσεων που προβλέπονται στα άρθρα 12 και
13 του ν. 4425/2016, εγκρίθηκε η λειτουργία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης
Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «EnExClear Α.Ε.» ως Φορέα Εκκαθάρισης
της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας
Αγοράς, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση αυτή. Η εταιρεία οφείλει να ασκεί τις αρμοδιότητες
του Φορέα Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας
και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με το οικείο
νομοθετικό πλαίσιο, τον Κανονισμό Εκκαθάρισης και τις
σχετικές αποφάσεις που εκδίδονται σε εφαρμογή αυτού,
ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των αγορών
και υπόκειται στον έλεγχο και εποπτεία του Ρυθμιστή.
Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 4425/2016:
«..2. Ο Φορέας Εκκαθάρισης εκδίδει Κανονισμό που
προσδιορίζεται κατ΄ ελάχιστο περιεχόμενο σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του παρόντος νόμου.
Ο Κανονισμός περιλαμβάνει διαφανείς και χωρίς διακρίσεις κανόνες, οι οποίοι βασίζονται σε αντικειμενικά
κριτήρια, όσον αφορά στην πρόσβαση των Εκκαθαριστικών Μελών στις διαδικασίες εκκαθάρισης. Τα Εκκαθαριστικά Μέλη και κάθε άλλο πρόσωπο στο οποίο αφορά
ο Κανονισμός οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από αυτόν. Με τον
Κανονισμό καθορίζονται οι συνέπειες που επέρχονται σε
περίπτωση παράβασης των κανόνων του. Η ΡΑΕ εγκρίνει
τον Κανονισμό του Φορέα Εκκαθάρισης ταυτόχρονα με
την έγκριση που παρέχει σύμφωνα με την παρ. 4 του
άρθρου 12 του παρόντος νόμου για τη λειτουργία του
καθώς και κάθε τροποποίησή του. Οι αποφάσεις της
παραγράφου αυτής δημοσιεύονται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εγκριτικής απόφασης της ΡΑΕ, ο Κανονισμός και
οι τροποποιήσεις του ισχύουν έναντι των προσώπων
στα οποία αφορά σύμφωνα με τα ανωτέρω. Ο Φορέας Εκκαθάρισης υποβάλλει στην ΡΑΕ κάθε εκτελεστική
απόφαση που εκδίδει σε εφαρμογή του Κανονισμού του.
[…]4. Με απόφαση της ΡΑΕ δύναται να εξειδικεύονται
οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια της παρ. 1 ως και να
ορίζονται τυχόν πρόσθετα, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη
τους εγγενείς κινδύνους της εκκαθάρισης και την ανάγκη
προστασίας της αγοράς.»
Επειδή, στο άρθρο 14 «Ειδικές ρυθμίσεις» του
ν. 4425/2016 προβλέπονται τα εξής:
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«1. Ως προς τις εργασίες της εκκαθάρισης συναλλαγών,
σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 του
άρθρου 12 που διενεργείται σύμφωνα με τον παρόντα
νόμο από Φορέα Εκκαθάρισης ή κεντρικό αντισυμβαλλόμενο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 που έχει
λάβει άδεια στην Ελλάδα, εφαρμόζονται αναλογικά:
α) οι διατάξεις του ν. 3301/2004 (Α΄ 263), ως προς τις
τυχόν ασφάλειες που καταθέτουν οι συμμετέχοντες
στην εκκαθάριση συναλλαγών στις Αγορές Ηλεκτρικής
Ενέργειας,
β) οι διατάξεις του ν. 2789/2000 (Α΄ 21), ως προς τη λειτουργία των συστημάτων του Φορέα Εκκαθάρισης ή του
κεντρικού αντισυμβαλλομένου. Η Τράπεζα της Ελλάδος
ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητές της επίβλεψης του
ν. 2789/2000 και ως προς τα συστήματα των ως άνω Φορέων Εκκαθάρισης και κεντρικών αντισυμβαλλομένων.
2. Ο Φορέας Εκκαθάρισης δύναται, για λόγους κάλυψης κινδύνου ως προς τις δραστηριότητες εκκαθάρισης
που ασκεί, να συστήνει κεφάλαιο εκκαθάρισης εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων των άρθρων 76
παράγραφοι 1 έως 5 και 82 του ν. 3606/2007 (Α΄195). […]
3. Σε περίπτωση υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους
ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του εκκαθάρισης ή διακανονισμού σε σχέση με τις συναλλαγές στις
Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύουν τα εξής:
α) Εάν πρόκειται για αθέτηση οικονομικών υποχρεώσεων σχετιζόμενων με τις συναλλαγές που το Εκκαθαριστικό Μέλος εκκαθαρίζει, ο Φορέας Εκκαθάρισης ή ο
κεντρικός αντισυμβαλλόμενος δικαιούται:
i) να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες κάλυψης
ή εκκαθαριστικού συμψηφισμού, όπου συντρέχει περίπτωση, εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων του
ν. 3301/2004,
ii) να προβαίνει σε χρήση ή εκποίηση ή κτήση κυριότητας των ασφαλειών που έχει λάβει από αυτό κατ΄ αναλογική εφαρμογή των άρθρων 4 έως 6 του ν. 3301/2004
ως και
iii) να εισπράττει από τη μερίδα του Εκκαθαριστικού
Μέλους στο κεφάλαιο εκκαθάρισης, εφόσον υφίσταται,
τα απαιτούμενα ποσά για την κάλυψη των εκκρεμών
οφειλών του ή, σε περίπτωση μη επάρκειας της προς
κάλυψη της ζημίας, και από τις μερίδες των υπολοίπων
Εκκαθαριστικών Μελών κατά τρόπο σύμμετρο (prorata).
[…]
Ο Φορέας Εκκαθάρισης διατηρεί επαρκείς διαθέσιμους προχρηματοδοτημένους χρηματοοικονομικούς
πόρους για την κάλυψη δυνητικών ζημιών σε περίπτωση
υπερημερίας Εκκαθαριστικού Μέλους, εφόσον οι ζημίες
αυτές υπερβαίνουν σε έκταση το σύνολο των εξασφαλίσεων που λαμβάνει ο Φορέας Εκκαθάρισης σύμφωνα με
τις παραγράφους 1 και 2. Ο Φορέας Εκκαθάρισης καθορίζει στον Κανονισμό του τη διαδικασία βάσει της οποίας
υπολογίζει το ύψος των μέγιστων προχρηματοδοτημένων χρηματοοικονομικών πόρων του που διαθέτει για
την κάλυψη ζημιών σύμφωνα με τα ανωτέρω. […]
γ) Εάν πρόκειται για αθέτηση υποχρεώσεων φυσικής
παράδοσης, επιλαμβάνεται ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ
για τη διενέργεια των απαραίτητων πράξεων κάλυψης ή
εξισορρόπησης του ελλείμματος σύμφωνα με τα ειδικό-
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τερα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 και στον Κανονισμό
αυτού, καταλογίζοντας το σχετικό κόστος στο υπερήμερο Εκκαθαριστικό Μέλος. Για την κάλυψη του σχετικού
κόστους ασκούνται από τον Φορέα Εκκαθάρισης ή τον
κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, κατά περίπτωση, και τον
Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ τα δικαιώματα των περιπτώσεων
α΄ και β΄.
4. Ο Φορέας Εκκαθάρισης μπορεί σε κάθε περίπτωση
να υιοθετεί μέτρα και ρυθμίσεις αντίστοιχα με αυτά που
προβλέπονται στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
648/2012. Τα σχετικά μέτρα και ρυθμίσεις θα πρέπει να
καθορίζονται στον Κανονισμό εκκαθάρισης του Φορέα
Εκκαθάρισης.
5. Σε περίπτωση αφερεγγυότητας Εκκαθαριστικού
Μέλους κατά τις διατάξεις του ν. 2789/2000 αναλογικά
εφαρμοζόμενων, έναντι των υποχρεώσεών του προς τον
Φορέα Εκκαθάρισης ή τον κεντρικό αντισυμβαλλόμενο
ή τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, οι πράξεις εκκαθάρισης,
διακανονισμού, διενέργειας συναλλαγών κάλυψης και
εκκαθαριστικού συμψηφισμού, περιλαμβανομένης και
της παροχής από το Εκκαθαριστικό Μέλος ασφαλειών
υπέρ του Φορέα Εκκαθάρισης ή του κεντρικού αντισυμβαλλομένου, είναι καθ` όλα έγκυρες και αντιτάξιμες έναντι παντός τρίτου, εφόσον αφορούν σε εκκρεμότητες του
αφερέγγυου προς τον Φορέα Εκκαθάρισης, τον κεντρικό
αντισυμβαλλόμενο ή τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ από
συναλλαγές που έχουν καταρτιστεί πριν ο Φορέας Εκκαθάρισης ή ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος λάβει γνώση
της έναρξης της διαδικασίας αφερεγγυότητας σύμφωνα
με το ν. 2789/2000.
6. Οι παρ. 1 και τα στοιχεία (ii) (iii) της περ. α της παρ. 3
εφαρμόζονται και στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ ως προς
την Αγορά Εξισορρόπησης.
7. Ο Φορέας Εκκαθάρισης ή ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος κατά περίπτωση και ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ,
όπου τούτο απαιτείται για την αντιμετώπιση καταστάσεων υπερημερίας ή αφερεγγυότητας ειδοποιούν αμέσως
την ΡΑΕ, και εφόσον πρόκειται για κεντρικό αντισυμβαλλόμενο την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για τις εν λόγω
καταστάσεις ως και για τα μέτρα που έλαβαν για την
αντιμετώπισή τους.»
Επειδή, στο άρθρο 18 «Κατάρτιση και τροποποίηση των Κανονισμών και Κωδίκων των Αγορών» του
ν. 4425/2016 προβλέπονται τα εξής:
«1. Ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Ενέργειας,
ο Κανονισμός Εκκαθάρισης και ο Κανονισμός Αγοράς
Εξισορρόπησης […] όπως εκδίδονται με βάση τον παρόντα νόμο, συμμορφώνονται με τις προβλέψεις του
ενωσιακού δικαίου. […]
2. Στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και
στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης καθορίζονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας της Αγοράς
Επόμενης Ημέρας, Ενδοημερήσιας Αγοράς και Αγοράς
Εξισορρόπησης, αντίστοιχα. Οι Κανονισμοί περιλαμβάνουν διαφανείς και χωρίς διακρίσεις κανόνες, οι οποίοι
βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, όσον αφορά στην
πρόσβαση των Συμμετεχόντων στις Αγορές Ηλεκτρικής
Ενέργειας. […]
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3. Με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης που εκδίδεται σύμφωνα με τον παρόντα νόμο, ρυθμίζονται ιδίως θέματα
σχετικά με τις διαδικασίες εκκαθάρισης ή διακανονισμού
που εφαρμόζει ο Φορέας Εκκαθάρισης ή ο κεντρικός
αντισυμβαλλόμενος ανάλογα με την περίπτωση, τους
κανόνες πρόσβασης στην εκκαθάριση, τις υποχρεώσεις
των Εκκαθαριστικών μελών, τους κανόνες διαχείρισης
κινδύνου για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του
συστήματος καθώς και την ύπαρξη των εξασφαλίσεων
που λαμβάνει ο Φορέας Εκκαθάρισης ή ο Κεντρικός
αντισυμβαλλόμενος κατά περίπτωση για τις ανάγκες
της εκκαθάρισης, εφαρμοζόμενων όπου συντρέχει
περίπτωση των προβλέψεων του Κανονισμού (ΕΕ)
αριθμ. 648/2012.[…]
8. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας, ο Φορέας Εκκαθάρισης και ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δημοσιοποιούν μέσω
της ιστοσελίδας τους κάθε τεχνική απόφαση που εκδίδουν σε εφαρμογή του Κανονισμού τους ως και κάθε
διευκρινιστική οδηγία της εφαρμογής. […]»
Επειδή, σε εφαρμογή του ανωτέρω νομοθετικού πλαισίου, η ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης της ΕΧΕ Α.Ε., με την υπό
σχετ. 19 απόφασή της, η οποία κοινοποιήθηκε αρμοδίως
στην ΕΧΕ Α.Ε. με το υπό σχετ. 20 έγγραφο, ενέκρινε τη
λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς καθώς και τον Κανονισμό που αφορά
στη λειτουργία των εν λόγω Αγορών.
Επειδή, η EnExClear Α.Ε., ως καθ’ ύλην αρμόδια, υπέβαλε στη ΡΑΕ (υπό σχετ. 21) την εισήγηση της σχετικά
με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Αγοράς
Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (έκδοση 0.2), έχοντας λάβει υπόψη την αρχική εισήγηση της
μητρικής εταιρείας ΕΧΕ Α.Ε. επί του Κανονισμού (σχετ.
11), καθώς και τα σχόλια των συμμετεχόντων στη Δημόσια Διαβούλευση, την οποία διεξήγαγε η Αρχή από
02.07.2018 έως και 03.08.2018 (σχετ. 12) με σκοπό την
έγκαιρη ενημέρωση των Συμμετεχόντων για θέματα εκκαθάρισης συναλλαγών των ανωτέρω αναφερόμενων
αγορών, καθώς και την αλληλογραφία μεταξύ ΡΑΕ και
ΕΧΕ Α.Ε. για τις απόψεις των εν λόγω φορέων επί τροποποιήσεων του κειμένου του Κανονισμού (σχετ. 13, 14,
16, 17 και 18).
Επειδή, η ΡΑΕ έθεσε τη σχετική εισήγηση της EnExClear
Α.Ε. σε Δημόσια Διαβούλευση κατά την οποία διατυπώθηκαν σχόλια που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της
Αρχής (σχετ. 22). Ακολούθως, η EnExClear Α.Ε., κατόπιν
αιτήματος της Αρχής (σχετ. 23) υπέβαλε τις απόψεις της
επί των σχολίων των Συμμετεχόντων (σχετ. 24). Η ΡΑΕ,
αφού αξιολόγησε τα σχόλια των συμμετεχόντων στη Δημόσια Διαβούλευση πολλά εκ των οποίων έγιναν αποδεκτά κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας την 16.05.2019,
απέστειλε στην EnExClear Α.Ε. τα σχόλια και προτάσεις
της για τροποποίηση του ανωτέρω Κανονισμού (σχετ.
25). Λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις αυτές, με την
υπό σχετ. 27 επιστολή της, η EnExClear Α.Ε. υπέβαλε στη
ΡΑΕ εισήγηση σχετικά με τον αναθεωρημένο Κανονισμό
Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας
και Ενδοημερήσιας Αγοράς (έκδοση 0.3).
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Επειδή, η ΡΑΕ ζήτησε από την EnExClear A.E (σχετ. 28)
συμπληρώσεις στο υπό έγκριση κείμενο και συγκεκριμένα να αποτυπωθεί σαφέστερα η διάκριση των αποφάσεων σε εκτελεστικές και τεχνικές αποφάσεις, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στα άρθρα 13 παρ. 2 και 18 παρ. 8 του
ν. 4425/2016, όπως ισχύει, τόσο στους ορισμούς, όσο
και στις λοιπές ενότητες του Κανονισμού. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση υπερημερίας που έχει ως συνέπεια
την ενεργοποίηση της διαδικασίας κάλυψης ζημίας και
συγκεκριμένα, τη χρήση των μερίδων του Κεφαλαίου Εκκαθάρισης ως και των Ειδικών Ιδίων Πόρων της
EnExClear Α.Ε. μερικώς ή ολικώς, η ΡΑΕ αιτήθηκε να γίνει
ρητή πρόβλεψη στον Κανονισμό ως προς την τελευταία
γραμμή άμυνας για την κάλυψη του εναπομείναντος μέρους ζημίας Εκκαθαριστικού Μέλους και προκειμένου να
συνεχίσει η EnExClear Α.Ε. τη λειτουργία της ως Φορέας
Εκκαθάρισης.
Επειδή, ακολούθως, η EnExClear Α.Ε. υπέβαλε στη ΡΑΕ
την υπό σχετ. 29 τελική εισήγησή της σχετικά με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (έκδοση 1.0).
Επειδή, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί αναφορικά
με τα ειδικά όργανα, τα οποία συστήνει το Συμβούλιο
της EnExClear και κατ’ ανάθεση αυτού μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις, ότι αυτά θα στελεχώνονται αποκλειστικώς από το προσωπικό του Ομίλου Χρηματιστηρίου
Ενέργειας και συνεπώς τροποποιούνται σχετικώς τα εδάφια του κειμένου του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας
Αγοράς, στα οποία αναφέρονται τα εν λόγω όργανα.
Επειδή, σε περίπτωση που η ΡΑΕ κρίνει αναγκαία την
τροποποίηση του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών
της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, προς το σκοπό της ορθής λειτουργίας των αγορών
και εκκαθάρισης, εκκινεί με πρωτοβουλία της τη διαδικασία τροποποίησης του Κανονισμού, λαμβάνοντας
υπόψη και τη σχετική πρόβλεψη του άρθρου 1.2 του
Κανονισμού λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας
και της Ενδοημερήσιας Αγοράς (σχετ. 19).
Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη και τα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης, κρίθηκε αναγκαίο να υποβληθεί στη
ΡΑΕ από την EnExClear Α.Ε., ως καθ’ ύλην αρμόδια, σχετική μεθοδολογία, η οποία θα καθορίζεται με Εκτελεστική
απόφαση της και με βάση την οποία θα επιβάλλονται
αποτρεπτικά μέτρα κατά των Εκκαθαριστικών Μελών
για τυχόν παραβάσεις. Η εν λόγω Εκτελεστική απόφαση,
η οποία θα υπόκειται στην έγκριση της ΡΑΕ, θα πρέπει
να περιλαμβάνει την αντιστοίχιση μεταξύ μέτρων και
περιπτώσεων επιβολής αυτών, αποφασίζει:
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κατά το άρθρο 13
παρ. 2 του ν. 4425/2016, όπως ισχύει:
Την έγκριση του Κανονισμού της ανώνυμης εταιρείας
με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών
Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο
«EnExClear Α.Ε.» για την εκκαθάριση των συναλλαγών
της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς, σύμφωνα με το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται
στο συνημμένο της παρούσας κείμενο Κανονισμού, το
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
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ɅɸɷʀʉȵʔɲʌʅʉɶɼʎʏʉʐȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ
1. Ƀ ʋɲʌʙʆ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊʎ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ Ȱɶʉʌɳʎ ȵʋʊʅɸʆɻʎ ȸʅɹʌɲʎ ʃɲɿ ȵʆɷʉɻʅɸʌɼʍɿɲʎ
Ȱɶʉʌɳʎ, ɸʔɸʇɼʎ «ʉ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊʎ», ʊʋʘʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑɸɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ɲʋʊʔɲʍɻ ʏɻʎ Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃɼʎ
Ȱʌʖɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎ(ɆȰȵ)ɶɿɲʏɻʆɹɶʃʌɿʍɻʃɲɿʏʘʆʏʐʖʊʆʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸʙʆʏʉʐʃɲʏɳʏʉɳʌɽʌʉ13ʋɲʌ.2
ʏʉʐʆ.4425/2016,ɷɸʍʅɸʑɸɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆʊʅʉʏɻʆEnExClear,ʏʉȵɍȵ,ʏʉʐʎɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎʍʏɿʎ
Ȱɶʉʌɹʎ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ, ʏɲ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ ɀɹʄɻ, ʏʉʆ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ʏʉʐ ȵɇɀȸȵ, ʏɲ ʄʉɿʋɳ
ʍʐʆɸʌɶɲɺʊʅɸʆɲʅɸʏɻʆEnExClearʍʐʍʏɼʅɲʏɲʃɲɿʔʉʌɸʀʎʋʄɻʌʘʅʙʆʃɲɿɷɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ,ʘʎʃɲɿʃɳɽɸ
ɳʄʄʉʋʌʊʍʘʋʉʍʖɸʏɿɺʊʅɸʆʉʅɸʏɿʎʍʐʆɲʄʄɲɶɹʎʋʉʐɸʃʃɲɽɲʌʀɺɸɿɻEnExClearɼʃɲɿʏɻʆɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻ
ʃɲɿʏʉɷɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊɲʐʏʙʆ.
2. ɀɸʏɻʆʐʋʉɴʉʄɼʏɻʎɲʀʏɻʍɻʎʋʌʉʎʃʏɼʍɻʏɻʎɿɷɿʊʏɻʏɲʎȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎɼɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏʉʎ
ʍʏɿʎȰɶʉʌɹʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎ,ʉɲɿʏʙʆʋʌʉʍʖʘʌɸʀʍʏʉʍʑʆʉʄʉʏʘʆɷɿɲʏɳʇɸʘʆʏʉʐȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ
ʃɲɿ ɲʋʉɷɹʖɸʏɲɿ ʏɿʎ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍɸ ɲʐʏʊʆ. ɇɸ ʃɳɽɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ, ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ʊʏɿ
ʐʔʀʍʏɲʏɲɿɲʋʉɷʉʖɼʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑɲʋʊʃɳɽɸʋʌʊʍʘʋʉʉʌɿɺʊʅɸʆʉʍʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ1
ɲʋʊʏʉʖʌʊʆʉʐʋʉɴʉʄɼʎʏɻʎɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɲʀʏɻʍɻʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʐʎʊʌʉʐʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎ.
3. ɄʋʉʐʍʏʉʆʋɲʌʊʆʏɲȾɲʆʉʆɿʍʅʊʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʋʉʐɴɲʌʑʆʉʐʆʋʌʊʍʘʋɲʏɲʉʋʉʀɲɷɸʆ
ɸʀʆɲɿȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻɼɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎʍʏɿʎȰɶʉʌɹʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎ,ɲʄʄɳʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿ
ʍʐʅɴɲʏɿʃʙʎʅɸɲʐʏɳ,ɸʆɷɸɿʃʏɿʃʙʎʅɸʏɻʆɿɷɿʊʏɻʏɲʏʉʐʅɹʄʉʐʎʏʉʐȴɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐɼʏʉʐ
ɴʉɻɽʉʑ ɸʃʋʄɻʌʙʍɸʘʎ ɼ ʏʉʐ ʋʌʉʍʏɻɽɹʆʏʉʎ, ʏɲ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ ɀɹʄɻ ʃɲɿ ʉɿ ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ ʍʏɿʎ
Ȱɶʉʌɹʎ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ, ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ, ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ ɷɿɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆ ʅɸ ʏʉʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ
ʏʌʊʋʉʃɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎʏʐʖʊʆʐʋʉɷɸʀʇɸɿʎʏɻʎEnExClearʏɻɷɹʍʅɸʐʍɻʏʘʆʋʌʉʍʙʋʘʆɲʐʏʙʆʘʎ
ʋʌʉʎʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑʃɲɿʏɿʎʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʏʉʐʎʋʉʐɲʋʉʌʌɹʉʐʆɲʋʊʏʉʆȾɲʆʉʆɿʍʅʊ.
4. ȸ ɸʋɲʌʃɼʎ ɶʆʙʍɻ ʃɲɿ ɻ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʃɲʆʊʆʘʆ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ɸʀʆɲɿ ɲʐʏʉʏɸʄɼʎ
ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ ʏʘʆ ʋʌʉʍʙʋʘʆ ʋʉʐ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏɿʎ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɸʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐʎ ʃɲɿ ɷɸʆ ʏɲ
ɲʋɲʄʄɳʍʍɸɿʍɸʃɲʅʀɲʋɸʌʀʋʏʘʍɻɲʋʊɳʄʄɸʎʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʏʉʐʎʋʉʐɲʋʉʌʌɹʉʐʆɲʋʊʏɻʆʉʅʉɽɸʍʀɲ
ɼɸʋɿɴɳʄʄʉʆʏɲɿɲʋʊʏɻʆɲʌʅʊɷɿɲ,ʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻ,ɸʋʉʋʏɿʃɼɲʌʖɼ.
5. ɃɿɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑɸʌʅɻʆɸʑʉʆʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʃɲʄɼʋʀʍʏɻ,ʏɲʍʐʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳɼɽɻʃɲɿ
ʏɿʎɲʋʉɷɸʃʏɹʎʋʌɲʃʏɿʃɹʎɲɶʉʌɳʎʅɸɶʆʙʅʉʆɲʏɻɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʏɻʎʉʌɽɼʎʃɲɿɸʑʌʐɽʅɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ʏʉʐ ɸʆɸʌɶɸɿɲʃʉʑ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ. ɇʏʉʆ ʋɲʌʊʆʏɲ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊ ɹʖʉʐʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ɿɷʀʘʎ ʉɿ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʘʆ
ɳʌɽʌʘʆ173,193,196,200ʃɲɿ288ʏʉʐȰʍʏɿʃʉʑȾʙɷɿʃɲ.ȵʆɷɸʖʊʅɸʆɻʅɻɿʍʖʑʎʃɳʋʉɿɲʎɷɿɳʏɲʇɻʎ
ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ, ɶɿɲ ʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸ ʄʊɶʉ, ɷɸʆ ɽʀɶɸɿ ʏɻʆ ɿʍʖʑ ʃɲɿ ɷɸʍʅɸʐʏɿʃʊʏɻʏɲ ʏʘʆ
ʐʋʉʄʉʀʋʘʆɷɿɲʏɳʇɸʘʆʏʉʐȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ.
6. ȵʃʏʊʎ ɸɳʆ ɳʄʄʘʎ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʌɻʏɳ ʍʏʉʆ ʋɲʌʊʆʏɲ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊ, ʊʋʉʐ ɶʀʆɸʏɲɿ ʍɸ ɲʐʏʊʆ ɲʆɲʔʉʌɳ ʍɸ
ʆʊʅʉʐʎ, ɲʋʉʔɳʍɸɿʎ, ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʎ ʃɲɿ ɶɸʆɿʃʊʏɸʌɲ ʍɸ ʃɸʀʅɸʆɲ ɽɸʍʅɿʃʉʑ ʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ,
ʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʘʎ ʏɹʏʉɿʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ɸʆʘʍɿɲʃʙʆ ʌʐɽʅʀʍɸʘʆ, ʆʉʉʑʆʏɲɿ ʏʉʑʏɲ, ʊʋʘʎ ɿʍʖʑʉʐʆ
ʃɳɽɸʔʉʌɳ.
7. Ƀ ʋɲʌʙʆ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊʎ ʖʘʌʀɺɸʏɲɿ ʍɸ Ⱦɸʔɳʄɲɿɲ, ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʖʘʌʀɺʉʆʏɲɿ ʋɸʌɲɿʏɹʌʘ ʍɸ ɀɹʌɻ. Ⱦɳɽɸ
ɀɹʌʉʎ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ɸʆʊʏɻʏɸʎ ʃɲɿ ʐʋʉɸʆʊʏɻʏɸʎ. Ⱦɳɽɸ ɸʆʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ʐʋʉɸʆʊʏɻʏɲ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐʎʃɲɿʃɳɽɸʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎɷʑʆɲʏɲɿʆɲʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ.
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Ƀʌɿʍʅʉʀ–ȳɸʆɿʃɹʎɆʐɽʅʀʍɸɿʎ
Ƀʌɿʍʅʉʀ
ȳɿɲʏɿʎɲʆɳɶʃɸʎɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑʆʉʉʑʆʏɲɿʘʎ:
1.

Ȱɶʉʌɳȵʋʊʅɸʆɻʎȸʅɹʌɲʎ:ȸɲɶʉʌɳʏʉʐȵɍȵʍʏɻʆʉʋʉʀɲʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʍʐʆɲʄʄɲɶɹʎɲɶʉʌɳʎ
ʃɲɿ ʋʙʄɻʍɻʎ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ʅɸ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ ʔʐʍɿʃɼʎ ʋɲʌɳɷʉʍɻʎ ʏɻʆ ɸʋʊʅɸʆɻ ɻʅɹʌɲ
(ȸʅɹʌɲ ȵʃʋʄɼʌʘʍɻʎ Ɍʐʍɿʃɼʎ Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ) ʃɲɿ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɷɻʄʙʆʉʆʏɲɿ ʉɿ ʍʐʆɲʄʄɲɶɹʎ ʋʉʐ
ɷɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿɸʋʀȵʆɸʌɶɸɿɲʃʙʆɍʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʙʆɀɹʍʘʆʅɸʔʐʍɿʃɼʋɲʌɳɷʉʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ʆ. 4425/2016 ʃɲɿ ʏʉʐ ʆ. 4001/2011 ʃɲɿ ʏɲ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ ʍʏʉʆ ʋɲʌʊʆʏɲ
Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊ.

2.

Ȱɶʉʌɹʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎ:ȸȰɶʉʌɳȵʋʊʅɸʆɻʎȸʅɹʌɲʎʃɲɿɻȵʆɷʉɻʅɸʌɼʍɿɲȰɶʉʌɳ,ɲʆɳʄʉɶɲʅɸ
ʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻ,ʋʉʐʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆʘʎɲɶʉʌɹʎɸʆɸʌɶɸɿɲʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʖʉʆɷʌɿʃɼʎ,ʃɲʏɳʏɻʆɹʆʆʉɿɲ
ʏʉʐȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ(ȵȵ)1227/2011ʃɲɿʏʘʆʉʋʉʀʘʆʉɿʍʐʆɲʄʄɲɶɹʎɸʃʃɲɽɲʌʀɺʉʆʏɲɿɲʋʊʏɻʆEnExClear
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆ.4425/2016ʃɲɿʏʉʆ.4001/2011ʃɲɿʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏʉʆʋɲʌʊʆʏɲȾɲʆʉʆɿʍʅʊ.

3.

ȱʅɸʍʉ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ: Ɉʉ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ʏɻʎ EnExClear ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɷɿʃɲɿʉʑʏɲɿ ʆɲ
ɸʃʃɲɽɲʌʀɺɸɿ ʏɿʎ ʍʐʆɲʄʄɲɶɹʎ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ʋʉʐ ɷɿɸʆɸʌɶɸʀ ʏʉ ʀɷɿʉ ʘʎ ɇʐʅʅɸʏɹʖʘʆ ʍʏɿʎ
ȰɶʉʌɹʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆʋɲʌʊʆʏɲȾɲʆʉʆɿʍʅʊ.

4.

ȰʌʅʊɷɿɸʎȰʌʖɹʎ:Ƀɿɲʌʖɹʎʋʉʐɸʀʆɲɿɲʌʅʊɷɿɸʎɶɿɲʏɻʆɸʋʉʋʏɸʀɲʏʘʆʋʌʉʍʙʋʘʆʋʉʐɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ
ʍʏʉɅɸɷʀʉȵʔɲʌʅʉɶɼʎɲʆɳʄʉɶɲʅɸʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻ.

5.

ȳɸʆɿʃʊ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ: Ɉʉ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ʏɻʎ EnExClear ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɷɿʃɲɿʉʑʏɲɿ ʆɲ
ɸʃʃɲɽɲʌʀɺɸɿ ʏɿʎ ʍʐʆɲʄʄɲɶɹʎ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ʋʉʐ ɷɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ ʍʐʅɴɸɴʄɻʅɹʆʉʐʎ ʅɸ
ɲʐʏʊɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎʍʏɿʎȰɶʉʌɹʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆʋɲʌʊʆʏɲȾɲʆʉʆɿʍʅʊ.

6.

ȴɿɲɽɹʍɿʅɻȾɳʄʐʗɻ:Ȱʍʔɳʄɸɿɲʋʉʐɹʖɸɿʋɲʌɳʍʖɸɿȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʐʎʊʌʉʐʎ
ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ, ɻ ʉʋʉʀɲ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ɷɸʍʅɸʐʏɸʀ ɲʋʊ ʏɻʆ EnExClear ʋʌʉʎ ʃɳʄʐʗɻ
ɅɸʌɿɽʘʌʀʉʐȰʍʔɳʄɿʍɻʎ.

7.

ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊʎ ɼ ɍʌɻʅɲʏɿʃʊʎ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊʎ: ȸ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʋʉʐ ɸʔɲʌʅʊɺɸɿ ɻ EnExClear ɶɿɲ ʏɻʆ
ɸʃʋʄɼʌʘʍɻ ʏʘʆ ʖʌɻʅɲʏɿʃʙʆ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ ʃɲɿ ʏɻʆ ɸʀʍʋʌɲʇɻ ʏʘʆ ɲʆʏɿʍʏʉʀʖʘʆ ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ
ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆ ɀɸʄʙʆ ʋʉʐ ʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻ ʏʘʆ ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ
ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆʋɲʌʊʆʏɲȾɲʆʉʆɿʍʅʊ.

8.

ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ȵɇɀȸȵ: Ƀ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ʏʉʐ ȵʄʄɻʆɿʃʉʑ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ
ȵʆɹʌɶɸɿɲʎʊʋʘʎʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏʉɳʌɽʌʉ17ʏʉʐʆ.4425/2016ʃɲɿʍʏɻʆʋɸʌ.(ɿɲ)ʏɻʎʋɲʌ.3ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ
2ʏʉʐʆʊʅʉʐ4001/2011.

9.

ȵɿɷɿʃʉʀȼɷɿʉɿɅʊʌʉɿ:Ƀɿʋʌʉʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɻʅɹʆʉɿʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʀʋʊʌʉɿʏʉʐʎʉʋʉʀʉʐʎɷɿɲɽɹʏɸɿɻ
EnExClearʘʎɌʉʌɹɲʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɶɿɲʏɻʆʃɳʄʐʗɻɷʐʆɻʏɿʃʙʆɺɻʅɿʙʆʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲʎ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ, ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ʐʋɸʌɴɲʀʆʉʐʆ ʏɿʎ ɺɻʅʀɸʎ ʋʉʐ ʃɲʄʑʋʏʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ
ʋɲʌɲʍʖɸɽɸʀʍɸʎ ɲʍʔɳʄɸɿɸʎ ʏʉʐ ʐʋɸʌɼʅɸʌʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ ʃɲɿ ʏʉ Ⱦɸʔɳʄɲɿʉ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 14 ʋɲʌ. 3 ʏʉʐ ʆ. 4425/2016 ʃɲɿ ʃɲʏɳ ʏɲ ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ
ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏʉʆʋɲʌʊʆʏɲȾɲʆʉʆɿʍʅʊ.

10. ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻ: ȸ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʋʉʐ ɸʔɲʌʅʊɺɸɿ ɻ EnExClear ɶɿɲ ʏʉʆ ʃɲɽʉʌɿʍʅʊ ʏʘʆ Ⱥɹʍɸʘʆ,
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ ʏʉʐ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ ʏʘʆ ʃɲɽɲʌʙʆ ʖʌɻʅɲʏɿʃʙʆ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ ʃɲɿ
ɲʆʏɿʍʏʉʀʖʘʆ ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ ʏʘʆ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆ ɀɸʄʙʆ ʋʉʐ ʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆ ɲʆɳ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏɿʎʘʎɳʆʘȺɹʍɸɿʎ,ʘʎʃɲɿɶɿɲʏɻɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʏʘʆʌɸʐʍʏʙʆɷɿɲɽɸʍʀʅʘʆ
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ɶɿɲʏɻʆʃɳʄʐʗɻʏɻʎɹʃɽɸʍɻʎʋʉʐʋʌʉʃʑʋʏɸɿɲʋʊʏɿʎɸʆʄʊɶʘȺɹʍɸɿʎɹʆɲʆʏɿʏɻʎEnExClearʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏʉʆʋɲʌʊʆʏɲȾɲʆʉʆɿʍʅʊ.
11. ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ: ȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɻ ʉʋʉʀɲ ʍʐʅʅɸʏɹʖɸɿ ʍʏʉ ɇʑʍʏɻʅɲ ʏɻʎ EnExClear ɶɿɲ ʏɻʆ
ɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʏʘʆʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆʍʏɿʎȰɶʉʌɹʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎʏʉʐȵɍȵʃɲɿɸʐɽʑʆɸʏɲɿɹʆɲʆʏɿʏɻʎ
EnExClearɶɿɲʏɻʆɸʃʋʄɼʌʘʍɻʏʘʆʖʌɻʅɲʏɿʃʙʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʋʉʐɲʋʉʌʌɹʉʐʆɲʋʊʏɻʍʐʅʅɸʏʉʖɼ
ʏɻʎɲʐʏɼʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʐʎʊʌʉʐʎʏʉʐʆ.4425/2016ʃɲɿʃɲʏɳʏɲɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏʉʆ
ʋɲʌʊʆʏɲȾɲʆʉʆɿʍʅʊ.
12. ȵʃʏɸʄɸʍʏɿʃɹʎȰʋʉʔɳʍɸɿʎ:ɃɿȰʋʉʔɳʍɸɿʎʋʉʐɸʃɷʀɷʉʆʏɲɿɲʋʊʏɻʆEnExClearʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌɽʌʉ
13ʋɲʌ.2ʏʉʐʆ.4425/2016ʃɲɿʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿʍʏɻɆȰȵʋʌʉʎɹɶʃʌɿʍɻ.
13. ȵʆɷʉɻʅɸʌɼʍɿɲȰɶʉʌɳ:ȸɲɶʉʌɳʏʉʐȵɍȵʍʏɻʆʉʋʉʀɲʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʍʐʆɲʄʄɲɶɹʎɲɶʉʌɳʎʃɲɿ
ʋʙʄɻʍɻʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎʅɸʐʋʉʖʌɹʘʍɻʔʐʍɿʃɼʎʋɲʌɳɷʉʍɻʎ,ʅɸʏɳʏɻʄɼʇɻʏɻʎʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ
ʐʋʉɴʉʄɼʎ ɸʆʏʉʄʙʆ ʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ ʍʏɻʆ Ȱɶʉʌɳ ȵʋʊʅɸʆɻʎ ȸʅɹʌɲʎ ʃɲɿ ɲʔʉʌʉʑʆ ʏɻʆ ȸʅɹʌɲ
ȵʃʋʄɼʌʘʍɻʎ Ɍʐʍɿʃɼʎ Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ʆ. 4425/2016 ʃɲɿ ʏʉʐ ʆ.
4001/2011ʃɲɿʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏʉʆʋɲʌʊʆʏɲȾɲʆʉʆɿʍʅʊ.
14. ȸʅɹʌɲȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ:ȸɻʅɹʌɲʋʉʐʋʌʊʃɸɿʏɲɿʆɲɷɿɲʃɲʆʉʆɿʍɽʉʑʆʉɿʖʌɻʅɲʏɿʃɹʎʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ
ʃɲɿɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎʋʉʐʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆɲʋʊʏɻʆɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ.
15. ȸʅɹʌɲȴɿɲʋʌɲɶʅɳʏɸʐʍɻʎ:ȸɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɼɻʅɹʌɲʃɲʏɳʏɻʆʉʋʉʀɲʃɲʏɲʌʏʀɺʉʆʏɲɿʍʐʆɲʄʄɲɶɹʎʍʏɿʎ
Ȱɶʉʌɹʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎ.ɇʏɿʎȰɶʉʌɹʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎʉɿɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎʃɲʏɲʌʏʀɺʉʆʏɲɿʍɸ
ʃɳɽɸɻʅɹʌɲʏʉʐɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑɹʏʉʐʎɶɿɲʏɻʆȸʅɹʌɲȵʃʋʄɼʌʘʍɻʎɌʐʍɿʃɼʎɅɲʌɳɷʉʍɻʎʋʉʐɲʐʏɹʎ
ɲʔʉʌʉʑʆ.
16. ȸʅɹʌɲ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ: ȸ ɻʅɹʌɲ ʋʉʐ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʃɲɿ
ʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿʉɿʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʃɲɿɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎɶɿɲʏɲȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻʅɸɴɳʍɻʏɿʎʍʐʆɲʄʄɲɶɹʎ
ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʃɲʏɲʌʏɿʍʏɸʀ ʍʏɿʎ Ȱɶʉʌɹʎ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ ʃɲɿ ɹʖʉʐʆ ʃɲʏɲʖʘʌɻɽɸʀ ʍʏʉ ɇʑʍʏɻʅɲ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ.ȸʅɹʌɸʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɲʋʉʏɸʄʉʑʆʉɿɸʌɶɳʍɿʅɸʎɻʅɹʌɸʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɻʅɸʌʉʄʊɶɿʉ
ɻʅɸʌʙʆɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʋʉʐʃɲʏɲʌʏʀɺɸɿʃɲɿɲʆɲʃʉɿʆʙʆɸɿɻEnExClear.
17. Ⱥɹʍɸɿʎ: Ɉɲ ʖʌɻʅɲʏɿʃɳ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲ ʃɲɿ ʉɿ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɸʎ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ʋʉʐ ʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆ ɲʋʊ ʏɻʆ
ɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʏʘʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎʃɲɿɷɸʆɹʖʉʐʆɲʃʊʅɻɷɿɲʃɲʆʉʆɿʍʏɸʀ.
18. Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ɍʌɻʅɲʏɿʍʏɻʌʀʉʐ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ: Ƀ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊʎ ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏɻʎ Ȱɶʉʌɳʎ ȵʋʊʅɸʆɻʎ
ȸʅɹʌɲʎʃɲɿȵʆɷʉɻʅɸʌɼʍɿɲʎȰɶʉʌɳʎʋʉʐɸʃɷʀɷɸʏɲɿɲʋʊʏʉȵɍȵʃɲɿɸɶʃʌʀʆɸʏɲɿɲʋʊʏɻɆȰȵʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸʏʉʆ.4425/2016.
19. Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊʎ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ: Ƀ ʋɲʌʙʆ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊʎ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ Ȱɶʉʌɳʎ ȵʋʊʅɸʆɻʎ
ȸʅɹʌɲʎʃɲɿȵʆɷʉɻʅɸʌɼʍɿɲʎȰɶʉʌɳʎʋʉʐɸʃɷʀɷɸʏɲɿɲʋʊʏɻʆEnExClearʃɲɿɸɶʃʌʀʆɸʏɲɿɲʋʊʏɻɆȰȵ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆ.4425/2016.
20. Ⱦɸʔɳʄɲɿʉ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ: Ɉʉ Ⱦɸʔɳʄɲɿʉ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ʍʐʍʏɲɽɸʀ ɲʋʊ ʏɻʆ EnExClear ɶɿɲ
ʄʊɶʉʐʎ ʃɳʄʐʗɻʎ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɿʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʋʉʐ ɲʍʃɸʀ ʘʎ Ɍʉʌɹɲʎ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆ.4425/2016ʃɲɿʃɲʏɳʏɲɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏʉʆʋɲʌʊʆʏɲ
Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊ.
21. ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ Ȼɷʀʉʐ: Ƀ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ ʋʉʐ ɷɿɲʏɻʌɸʀ ʍʏʉ ɇʑʍʏɻʅɲ ʏʉ ȱʅɸʍʉ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎɸʋ’ʉʆʊʅɲʏʀʏʉʐɶɿɲʏɻʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʏʘʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎ
ʋʉʐɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏʉʀɷɿʉʘʎɇʐʅʅɸʏɹʖʘʆʍʏɿʎȰɶʉʌɹʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎ.
22. ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ: Ƀ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ ʋʉʐ ɷɿɲʏɻʌɸʀ ʍʏʉ ɇʑʍʏɻʅɲ ȳɸʆɿʃʊ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ɸʋ’ ʉʆʊʅɲʏɿ ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ ʍʏɿʎ Ȱɶʉʌɹʎ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʏʘʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎʏʉʐɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ.
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23. ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ:ɃȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎȻɷʀʉʐʃɲɿʉȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲɲʆɳʄʉɶɲʅɸʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻ.
24. ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ:Ƀʖʌɻʅɲʏɿʃʊʎʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎʘʎʃɲɿʃɳɽɸʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʐʋʉʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʏʉʐʋʉʐʏɻʌɸʀʏɲɿʅɹʍʘɌʉʌɹɲɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑɶɿɲʏɻʆ
EnExClear ʃɲɿ ʏɲ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ ɀɹʄɻ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ʏʉʐ ɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ʏʘʆ
ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆʋɲʌʊʆʏɲȾɲʆʉʆɿʍʅʊ.
25. ɀɻ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ: Ƀ ɇʐʅʅɸʏɹʖʘʆ ʍʏɿʎ Ȱɶʉʌɹʎ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ ʋʉʐ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʏɻʆ
ɿɷɿʊʏɻʏɲʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʃɲɿʍʐʆɸʌɶɳɺɸʏɲɿʅɸɹʆɲʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆȳɸʆɿʃʊȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ
ɀɹʄʉʎɶɿɲʏɻʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʏʘʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆʋʉʐɷɿɸʆɸʌɶɸʀʍʏɿʎȰɶʉʌɹʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎʋʉʐ
ɷɿɲʖɸɿʌʀɺɸʏɲɿʏʉȵɍȵ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʐʎʊʌʉʐʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ.
26. Ʌɸʌɿɽʙʌɿʉ Ȱʍʔɳʄɿʍɻʎ: ȸ ɲʋɲʀʏɻʍɻ ʋɲʌʉʖɼʎ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʋʉʐ ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ EnExClear
ɹʆɲʆʏɿʏʘʆȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆɀɸʄʙʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆ.4425/2016ʃɲɿʏʉʆʋɲʌʊʆʏɲȾɲʆʉʆɿʍʅʊɶɿɲ
ʏɻʆ ɸʇɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɻʎ ɸʃʋʄɼʌʘʍɻʎ ʏʘʆ ʖʌɻʅɲʏɿʃʙʆ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ ʏʘʆ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆ ɀɸʄʙʆ
ɹʆɲʆʏɿʏɻʎEnExClearʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏɿʎɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎʋʉʐɲʐʏʊɸʃʃɲɽɲʌʀɺɸɿ.
27. Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉʎȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɼʎ:ɈʉʔʐʍɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉʋʉʐɹʖɸɿʋɿʍʏʉʋʉɿɻɽɸʀɲʋʊʏɻʆEnExClearɶɿɲ
ʏɻʆ ɳʍʃɻʍɻ ʍɸ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʃɲɿ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ʍɸ ʍʖɹʍɻ ʅɸ
ɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎ.
28. Ʌɿʍʏʘʏɿʃɳ Ʉʌɿɲ: Ɉɲ ʊʌɿɲ ʋʉʐ ɽɹʏɸɿ ɻ EnExClear ʍʏɲ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ ɀɹʄɻ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʆ
ʋɲʌʊʆʏɲȾɲʆʉʆɿʍʅʊʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏɻɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲɸɿʍɲɶʘɶɼʎɸʆʏʉʄʙʆʃɲɿɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ
ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎʅɹʍʘɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆʍʏɿʎȰɶʉʌɹʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎ.
29. Ʌʌʉʁʊʆʏɲ: Ɉɲ ɸʆɸʌɶɸɿɲʃɳ ʋʌʉʁʊʆʏɲ ʖʉʆɷʌɿʃɼʎ ʏʉʐ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ (ȵȵ) 1227/2011 ʋʉʐ ʏʐɶʖɳʆʉʐʆ
ɷɿɲʋʌɲɶʅɳʏɸʐʍɻʎʍʏɿʎȰɶʉʌɹʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎʏʉʐȵɍȵʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆɸɿɷɿʃʊʏɸʌʉʉʌɿʍʅʊ
ʏʉʐʎʃɲɿʏɿʎʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎʏʉʐȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑʏʉʐɍʌɻʅɲʏɿʍʏɻʌʀʉʐȵʆɹʌɶɸɿɲʎ.
30. ɆȰȵ: ȸ Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃɼ Ȱʌʖɼ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ʆ. 4001/2011 ʃɲɿ ʏʉʐ ʆ.
4425/2016.
31. ɇʐʅɴʉʑʄɿʉ: Ɉʉ ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ɇʐʅɴʉʑʄɿʉ ʏɻʎ EnExClear ʋʉʐ ʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʃɸʀʅɸʆɸʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ, ɿɷʀʘʎ ʏʉʆ ʆ. 2190/1920 ʃɲɿ ʏʉ ʆ. 4425/2016 ʘʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɸʎ ʃɲʏɲʍʏɲʏɿʃɹʎ
ʌʐɽʅʀʍɸɿʎʋʉʐɷɿɹʋʉʐʆʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏɻʎɸʏɲɿʌɸʀɲʎ.
32. ɇʐʅʅɸʏɹʖʘʆ ʍʏɿʎ Ȱɶʉʌɹʎ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ ɼ ɇʐʅʅɸʏɹʖʘʆ: Ⱦɳɽɸ ʔʐʍɿʃʊ ɼ ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ
ʋʉʐ ɷɿʃɲɿʉʑʏɲɿ ʆɲ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀ ɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎ ʍɸ ʅɿɲ ɼ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎ Ȱɶʉʌɹʎ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ
ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ ʋʉʐ ɷɿɲʖɸɿʌʀɺɸʏɲɿ ʏʉ ȵɍȵ, ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ Ȱʐʏʉʋʌʉʅɻɽɸʐʊʅɸʆʘʆ
Ʌɸʄɲʏʙʆ ʃɲɿ ʏʘʆ Ɍʉʌɹʘʆ ɇʘʌɸʐʏɿʃɼʎ ȵʃʋʌʉʍʙʋɻʍɻʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ʆ. 4425/2016 ʃɲɿ ʏɲ
ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲʉʌɿɺʊʅɸʆɲʍʏʉʆȾɲʆʉʆɿʍʅʊʏʉʐɍʌɻʅɲʏɿʍʏɻʌʀʉʐȵʆɹʌɶɸɿɲʎ.
33. ɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎɼɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎ:ɃɿʍʐʆɲʄʄɲɶɹʎɸʋʀɅʌʉʁʊʆʏʘʆʋʉʐʍʐʆɳʋʏʉʆʏɲɿ
ʍʏɿʎȰɶʉʌɹʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎʏʉʐȵɍȵʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʐʎʊʌʉʐʎʏʉʐȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑʏʉʐȵɍȵ.
34. ɇʑʍʏɻʅɲɼɇʑʍʏɻʅɲȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ:Ɉʉʍʑʍʏɻʅɲȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎ
ʋʉʐɷɿɲʖɸɿʌʀɺɸʏɲɿɻEnExClearʘʎɌʉʌɹɲʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌɽʌʉ14ʋɲʌ.1ʏʉʐʆ.
4425/2016ʃɲɿʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏʉʆʋɲʌʊʆʏɲȾɲʆʉʆɿʍʅʊ.
35. ɇʑʍʏɻʅɲɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆȰɶʉʌʙʆȵʆɹʌɶɸɿɲʎ(ɇɇȰȵ):Ɉʉʍʑʍʏɻʅɲʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆʏʉʉʋʉʀʉɷɿɲʖɸɿʌʀɺɸʏɲɿ
ʊʄɸʎ ʏɿʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʏʘʆ Ȱɶʉʌʙʆ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ, ɸʃʏɸʄɸʀ ʊʄʉʐʎ ʏʉʐʎ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉʐʎ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ɸɶɶʌɲʔɹʎ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ɲɶʉʌʙʆ ʃɲɿ
ɷɿɲʖɸɿʌʀɺɸʏɲɿʏɻɷɿɸʋɲʔɼʅɸʏɲʇʑʏʘʆʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɹʆʏʘʆɲɶʉʌʙʆʃɲɿʏɻʎȰɶʉʌɳʎȵʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎ,
ʏɻʆʉʋʉʀɲʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎʏʉʐȵɇɀȸȵ.
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36. ɈɸʖʆɿʃɹʎȰʋʉʔɳʍɸɿʎɼȰʋʉʔɳʍɸɿʎ:ɃɿȰʋʉʔɳʍɸɿʎʋʉʐɸʃɷʀɷʉʆʏɲɿɲʋʊʏɻʆEnExClearʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ʏʉɳʌɽʌʉ18ʋɲʌ.8ʏʉʐʆ.4425/2016ɶɿɲʏɻʌʑɽʅɿʍɻ/ɷɿɸʐʃʌʀʆɿʍɻʏɸʖʆɿʃʙʆɽɸʅɳʏʘʆɸʔɲʌʅʉɶɼʎ
ʏʉʐʋɲʌʊʆʏɲȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑʃɲɿʉɿʉʋʉʀɸʎɷɻʅʉʍɿʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʍʏʉʆɿʍʏʊʏʉʋʉʏɻʎEnExClearʋʌɿʆʏɻʆ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐʎ.
37. Ɍʉʌɹɲʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ:ɃɌʉʌɹɲʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʃɲʏɳʏɻʆɹʆʆʉɿɲʏɻʎʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ(ɿʍʏ)ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ
5ʏʉʐʆ.4425/2016.
38. Ɍʉʌɹɲʎ ɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ: Ⱦɸʆʏʌɿʃɼ Ɉʌɳʋɸɺɲ ɼ ɳʄʄʉʎ ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ʋʄɻʌʘʅʙʆɼɷɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʏʉʐʆ.2789/2000ʃɲɿʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ98/26/ȵȾɼʋɿʍʏʘʏɿʃʊʀɷʌʐʅɲʏʉʐ
ʆ. 4261/2014 ɼ ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ 2013/36/ȵȵ ʅɹʍʘ ʏʉʐ ʉʋʉʀʉʐ ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿ ʉ ɍʌɻʅɲʏɿʃʊʎ
ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊʎʏʘʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎʋʉʐɸʃʃɲɽɲʌʀɺɸɿɻEnExClearʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ʏʉʐʎʊʌʉʐʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎʃɲɿʏɿʎɸʔɲʌʅʉʍʏɹɸʎʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎʏʉʐʍʖɸʏɿʃʉʑʔʉʌɹɲ.
39. EnExClear: ȸ ɲʆʙʆʐʅɻ ɸʏɲɿʌʀɲ ʅɸ ʏɻʆ ɸʋʘʆʐʅʀɲ «ȵʏɲɿʌɸʀɲ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ
ɍʌɻʅɲʏɿʍʏɻʌʀʉʐ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ Ȱ.ȵ.» ʃɲɿ ɷɿɲʃʌɿʏɿʃʊ ʏʀʏʄʉ «EnExClear» ʋʉʐ ɸʆɸʌɶɸʀ ʘʎ Ɍʉʌɹɲʎ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻ ʏʘʆ ʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ʆ.
4425/2016ʃɲɿʏʉʆ.4001/2011ʃɲɿʃɲʏɳɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏʉʆʋɲʌʊʆʏɲȾɲʆʉʆɿʍʅʊ.
40. ȵɍȵ: ȸ ɲʆʙʆʐʅɻ ɸʏɲɿʌʀɲ ʅɸ ʏɻʆ ɸʋʘʆʐʅʀɲ «ȵʄʄɻʆɿʃʊ ɍʌɻʅɲʏɿʍʏɼʌɿʉ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ Ȱ.ȵ.» ʃɲɿ ʏʉ
ɷɿɲʃʌɿʏɿʃʊʏʀʏʄʉ«ENERGYEXCHANGE»ʋʉʐʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀʘʎɍʌɻʅɲʏɿʍʏɼʌɿʉȵʆɹʌɶɸɿɲʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ʆ. 4425/2016, ʏʉʐ ʆ. 4001/2011 ʃɲɿ ʃɲʏɳ ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ ʍʏʉʆ
Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊɍʌɻʅɲʏɿʍʏɻʌʀʉʐȵʆɹʌɶɸɿɲʎ.
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ȳɸʆɿʃɹʎʌʐɽʅʀʍɸɿʎ
1.1.

ȰʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎEnExClear

1.

ȸ EnExClear ɸʀʆɲɿ ɲʌʅʊɷɿɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻ ʃɲɿ ʏʉ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊ ʏʘʆ ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ ʋʉʐ
ɷɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿɸʋʀɅʌʉʁʊʆʏʘʆʍʏɿʎȰɶʉʌɹʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎʏʉʐȵɍȵ,ʘʎɌʉʌɹɲʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
ʃɲʏɳʏʉʐʎʊʌʉʐʎʏʉʐʆ.4425/2016ʃɲɿʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ(ȵȵ)2015/1222.

2.

Ɉɲ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ ɀɹʄɻ ɸʐɽʑʆʉʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏɿʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ɹʆɲʆʏɿ ʏɻʎ EnExClear ʘʎ
ɲʆʏɿʍʐʅɴɲʄʄʊʅɸʆʉɿɲʐʏɼʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏʉʆʋɲʌʊʆʏɲȾɲʆʉʆɿʍʅʊ.

3.

ȸ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻ ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿ ʅɸ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʍʐʆɲʔʙʆ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ,
ʅɹʍʘ ʏʉʐ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ, ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ ʉɿ ʋɸʌʀ ʏʉʐ ɲʅɸʏɳʃʄɻʏʉʐ ʏʉʐ
ɷɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐʆ.2789/2000ʃɲʏɳʏɿʎʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎʏʉʐʆ.4425/2016.

4.

Ƀȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊʎʏʘʆʖʌɻʅɲʏɿʃʙʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʃɲɿɲʆʏɿʍʏʉʀʖʘʆɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆʋʉʐʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆ
ɲʋʊ ʏɿʎ Ⱥɹʍɸɿʎ ʍɸ ɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎ, ʊʋʘʎ ɸʃʃɲɽɲʌʀɺʉʆʏɲɿ ʅɹʍʘ ʏɻʎ EnExClear, ɸʃʏɸʄɸʀʏɲɿ ʅɹʍʘ ʏʉʐ
ɌʉʌɹɲɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʋʉʐʉʌʀɺɸɿɻEnExClear.

5.

ȸEnExClearɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɻʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʃɲɿʏʉȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊɴɳʍɸɿɲʄɶʉʌʀɽʅʉʐ,ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲʎʏɲ
ʋʌʉʎȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊʖʌɻʅɲʏɿʃɳɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲʃɲɿʏɿʎɲʆʏʀʍʏʉɿʖɸʎʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʋʉʐʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆɲʋʊ
ʏɿʎȺɹʍɸɿʎʍɸɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎʋʉʐɸʃʃɲɽɲʌʀɺɸɿ.

6.

ȸ EnExClear ʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɲ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ʅɹʏʌɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʊʄɻʗɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ ʍʏɲ
ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɷɿɲʖɸɿʌʀɺɸʏɲɿ ʃɲɿ ɸʋɿɷɿʙʃɸɿ ʏɻʆ ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɴʄɲɴʙʆ ɼ ɷʐʍʄɸɿʏʉʐʌɶɿʙʆ ʏʉ
ʍʐʆʏʉʅʊʏɸʌʉɷʐʆɲʏʊʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎʃɸʀʅɸʆɸʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ.ɇʏʉʋʄɲʀʍɿʉɲʐʏʊɷɿɲɽɹʏɸɿʃɲʏɳʄʄɻʄɻ
ʋʉʄɿʏɿʃɼɲɷɿɳʄɸɿʋʏɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʃɲɿʍʖɹɷɿʉɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʅɸʍʃʉʋʊʏɻɷɿɲʏɼʌɻʍɻ
ʏʘʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʙʆ ʏɻʎ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʃɲʏɲʍʏʌʉʔɼ, ʏɻʆ ɹɶʃɲɿʌɻ ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʘʆ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ʃɲɿ ʏɻʆ
ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʃɲɽɻʃʊʆʏʘʆ ʏɻʎ ʘʎ Ɍʉʌɹɲʎ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ʆ. 4425/2016. ɇʏɿʎ
ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ ɷʐʍʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʘʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ɶɿɲ ʏɻʆ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻ ɼ ɳʄʄʘʆ ɹʃʏɲʃʏʘʆ ɶɸɶʉʆʊʏʘʆ ɼ ɲʆʘʏɹʌɲʎ ɴʀɲʎ ʋʉʐ ɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆ ʏɿʎ ʘʎ ɳʆʘ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɸʎʏɻʎ,ɻȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿʅɸɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɹʎʅɸɽʊɷʉʐʎʋʉʐʉʌʀɺɸɿɻEnExClearʅɸ
ʏɿʎ ʋʉʄɿʏɿʃɹʎ ʃɲɿ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʏɻʎ ʋʌʉʎ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɻʎ ɲɷɿɳʄɸɿʋʏɻʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏɻʎ ʃɲɿ ʏʘʆ
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʏɻʎʃɲɿʏɻʎʍʐʆɹʖɸɿɲʎʏɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏɻʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʃɲɿʏʉʐȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ.

7.

ɇɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻ,ɻEnExClearɷɸʆʐʋɹʖɸɿɸʐɽʑʆɻʍʐʅɴɲʏɿʃɼɼɸʇʘʍʐʅɴɲʏɿʃɼ,ʋɲʌɳʅʊʆʉɶɿɲ
ɷʊʄʉɼɴɲʌɸʀɲɲʅɹʄɸɿɲ.ȸEnExClearʄɲʅɴɳʆɸɿʏɲʃɲʏɳʄʄɻʄɲʅɹʏʌɲɶɿɲʏɻʆʋʌʊʄɻʗɻʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆ
ʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ ʍʏʉ ɇʑʍʏɻʅɲ ʃɲɿ ɸʋɿɷɿʙʃɸɿ ʏɻʆ ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɴʄɲɴʙʆ ɼ ɷʐʍʄɸɿʏʉʐʌɶɿʙʆ ʏʉ
ʍʐʆʏʉʅʊʏɸʌʉɷʐʆɲʏʊʆ.ȸEnExClearɷɸʆʐʋɹʖɸɿɸʐɽʑʆɻ:
ɲ) ɶɿɲʏʐʖʊʆɺɻʅʀɸʎʋʉʐʅʋʉʌʉʑʆʆɲʐʋʉʍʏʉʑʆʏɲȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻ,ʉɿɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ
ʍʏɿʎ Ȱɶʉʌɹʎ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ ɼ ʉʋʉɿʉʍɷɼʋʉʏɸ ʏʌʀʏʉʎ ʄʊɶʘ ɶɸɶʉʆʊʏʘʆ ʋʉʐ
ʋʌʉʃɲʄʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ ɲʆʘʏɹʌɲ ɴʀɲ, ʊʋʘʎ, ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳ, ɲʋʊ ʋʊʄɸʅʉ, ɲʋɸʌɶʀɸʎ, ʃɿʆɼʅɲʏɲ,
ʍʏɳʍɸɿʎ, ʃʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ɲʆɲʏɲʌɲʖɹʎ, ɸʋɿɷɻʅʀɸʎ, ɷɿɲʃʉʋɼ ʋɲʌʉʖɼʎ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ,
ɹʄʄɸɿʗɻ ʃɲʐʍʀʅʘʆ ɼ ʋʌʙʏʘʆ ʐʄʙʆ, ʅɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ, ɷʐʍʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɼ ʃɲʏɳʌʌɸʐʍɻ
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎʃɲɿ,ɸʆɶɹʆɸɿ,ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ,ɸʋɿʏɳʇɸɿʎ,ʋʐʌʃɲɶɿɹʎ,
ʋʄɻʅʅʑʌɸʎ, ɲɷʐʆɲʅʀɲ ʅɸʏɲʔʉʌʙʆ ɼ ɳʄʄɸʎ ɲɿʏʀɸʎ ɲʆɸʇɳʌʏɻʏɸʎ ɲʋʊ ʏɻ ɽɹʄɻʍɻ ʏɻʎ
EnExClear.
ɴ) ɶɿɲɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻɺɻʅʀɲʎȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ,ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲʍʏɿʎȰɶʉʌɹʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ
ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ ɼ ʉʋʉɿʉʐɷɼʋʉʏɸ ʏʌʀʏʉʐ, ʋʉʐ ʋʌʉʃɲʄɸʀʏɲɿ ʄʊɶʘ ɲɷʐʆɲʅʀɲʎ ʏʘʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ
ʏʉʐ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ, ʍʐʆɸʋɸʀɲ ʏʘʆ ɲʆʘʏɹʌʘ ʋɸʌɿʍʏɲʏɿʃʙʆ ɲʆʘʏɹʌɲʎ ɴʀɲʎ ɲʃʊʅɻ ʃɲɿ
ʋʌʉʍʘʌɿʆɼ, ɼ ʄʊɶʘ ɲʋʙʄɸɿɲʎ ʏʘʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʖʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɇʑʍʏɻʅɲ ɼ ʄʊɶʘ
ʉʋʉɿɲʍɷɼʋʉʏɸɷʊʄɿɲʎʖʌɼʍɻʎʏʉʐɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎɼɷɸɷʉʅɹʆʘʆʏʉʐɲʋʊʏʌʀʏʉʐʎ.
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1.2.

ɄʌɶɲʆɲȴɿʉʀʃɻʍɻʎEnExClear

ȸ EnExClear ɷɿʉɿʃɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɇʐʅɴʉʑʄɿʉ. ȳɿɲ ʏɿʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ, ʏʉ ɇʐʅɴʉʑʄɿʉ
ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ʍʐʍʏɼʆɸɿ ɸɿɷɿʃɳ ʊʌɶɲʆɲ, ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʍʏɸʄɸʖʙʆʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʏʉʐ Ƀʅʀʄʉʐ
ɍʌɻʅɲʏɿʍʏɻʌʀʉʐ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ ʃɲɿ ʆɲ ɲʆɲɽɹʏɸɿ ʍɸ ɲʐʏɳ ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʘʆ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʏʉʐ
ʋɲʌʊʆʏʉʎ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ. ȸ ɲʆɳɽɸʍɻ ʐʋʊʃɸɿʏɲɿ ʍʏɿʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ɷɻʅʉʍɿʊʏɻʏɲʎ ʋʉʐ ɿʍʖʑʉʐʆ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɸʃʋʌʉʍʙʋɻʍɻʏʘʆɲʆʘʆʑʅʘʆɸʏɲɿʌɸɿʙʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎʃɸʀʅɸʆɸʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ.
1.3.

Ȱʌʖɸʀɲʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ

1. ȸEnExClearɷɿɲʏɻʌɸʀɶɿɲʖʌʉʆɿʃʊɷɿɳʍʏɻʅɲʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆɷɹʃɲ(10)ɸʏʙʆ:
ɲ) ʊʄɲʏɲɲʌʖɸʀɲʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʍʏɿʎʋɲʌɲʍʖɸɽɸʀʍɸʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎʃɲɿʏɿʎɲʍʃɻɽɸʀʍɸʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏɻʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʃɲɿʏʉȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊʋʉʐɷɿɸʆɸʌɶɸʀʃɲʏɳʏʉʐʎʊʌʉʐʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎ
Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ,
ɴ) ɲʋʊʏɻʆɻʅɹʌɲʃɲʏɳʌʏɿʍɻʎʏʘʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ,ʊʄɸʎʏɿʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏɿʎɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎ
ɲʐʏɹʎ ʊʋʘʎ ɸʃʃɲɽɲʌʀɺʉʆʏɲɿ, ʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ʍʖɸʏɿʃʙʆ ʃɲʏɲʖʘʌʀʍɸʘʆ ʃɲɿ ɸɶɶʌɲʔʙʆ
ʍʏʉʐʎ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ, ʃɲʏɳ ʏʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ. Ƀɿ ɸʆ ʄʊɶʘ
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ʃɲɽɿʍʏʉʑʆ ɷʐʆɲʏʊ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʏʉʆ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊ ʏʘʆ ɲʌʖɿʃʙʆ ʊʌʘʆ ʅɿɲʎ
ɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎ,ʅɸɴɳʍɻʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲʏʉʐȵɍȵ,ʋʌɿʆɲʐʏɼɸʃʃɲɽɲʌɿʍɽɸʀɲʋʊʏɻʆEnExClear.
2. ȸEnExClearɽɹʏɸɿʍʏɻɷɿɳɽɸʍɻʏɻʎɆȰȵʃɲɿ,ʃɲʏʊʋɿʆɲɿʏɼʅɲʏʉʎ,ʃɲɿʏʘʆʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻȰʌʅʉɷʀʘʆ
Ȱʌʖʙʆʃɲʏɳʏɿʎʃɸʀʅɸʆɸʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏɲɲʌʖɸʀɲʃɲɿʏɿʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʏʘʆʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʘʆʋɲʌɲɶʌɳʔʘʆ,
ʃɲɽʙʎʃɲɿʊʄɸʎʏɿʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɿʎȺɹʍɸɿʎʋʉʐʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆɲʋʊʏɻʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʏʘʆ
ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆʅɸɴɳʍɻʏʉʆʋɲʌʊʆʏɲȾɲʆʉʆɿʍʅʊ.
3. Ɉɲ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ ɀɹʄɻ ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ ʏɻʌʉʑʆ ʏɲ ʋɳʍɻʎ ʔʑʍɸʘʎ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʃɲɿ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ʋʉʐ
ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿʅɸʏɿʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɶɿɲʖʌʉʆɿʃʊɷɿɳʍʏɻʅɲʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆɷɹʃɲ(10)ɸʏʙʆ.
1.4.

ȵʆɻʅɹʌʘʍɻ

ȸEnExClearɸʆɻʅɸʌʙʆɸɿʏɻɆȰȵ,ʏʉȵɍȵʃɲɿʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʏʉʐȵɇɀȸȵʊʋʉʐɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ʅɻɸʃʋʄɼʌʘʍɻʎɲʋʊȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎʏʘʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʙʆʏʉʐʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏɻʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʃɲɿʏʉ
ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊ,ʃɲɽʙʎʃɲɿʍɸʃɳɽɸɳʄʄɻʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐɺɻʏɸʀʏɲɿɲʋʊʏɻɆȰȵɼʃʌʀʆɸʏɲɿɲʆɲɶʃɲʀʉʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻɲʋʊʏɻʆEnExClear.
1.5.

Ȱʋʊʌʌɻʏʉ

1.

ȸ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɷɿɹʋɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ʋɸʌʀ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ ɲʋʉʌʌɼʏʉʐ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ
ʃɸʀʅɸʆɻʎʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ.

2.

ȸʋɲʌʉʖɼɲʋʊʏɻʆEnExClearʃɲʏɲʖʘʌɿʍʅɹʆʘʆɲʋʊɲʐʏɼʍʏʉɿʖɸʀʘʆɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿʍʏɿʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ
ʊʋʉʐ ʏʉʑʏʉ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ʃɸʀʅɸʆɻ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ ɼ ʃʌʀʆɸʏɲɿ ɲʆɲɶʃɲʀʉ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐ
ʋɲʌʊʆʏʉʎȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑɼʏʉʐȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑʏʉʐȵɍȵ.

1.6.

Ʌʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎɲʆɳʄɻʗɻʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ

1.

ȸ EnExClear ɸʃʃɲɽɲʌʀɺɸɿ ʏɿʎ ɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎ, ʊʋʘʎ ɷɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿ ɸʋʀ Ʌʌʉʁʊʆʏʘʆ ʏʘʆ Ȱɶʉʌʙʆ
ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎ.

2.

ȸɸɿʍɲɶʘɶɼʆɹʘʆɅʌʉʁʊʆʏʘʆʍʏɿʎȰɶʉʌɹʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎɲʋʊʏʉȵɍȵɶʀʆɸʏɲɿʅɸɴɳʍɻʏɿʎ
ʍʖɸʏɿʃɹʎʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎʏʉʐȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑʏʉʐɍʌɻʅɲʏɿʍʏɻʌʀʉʐȵʆɹʌɶɸɿɲʎʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʃɲɿʏɻ
ɶʆʙʅɻʏɻʎEnExClear.
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1.7.

ȵʃʏɸʄɸʍʏɿʃɹʎʃɲɿɈɸʖʆɿʃɹʎȰʋʉʔɳʍɸɿʎ

1.

ȳɿɲ ʏɻʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼ ɸʔɲʌʅʉɶɼʏʘʆ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʘʆ ʍʏʉʆ ʋɲʌʊʆʏɲȾɲʆʉʆɿʍʅʊ, ɻ EnExClear
ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɸʃɷʀɷɸɿ ȵʃʏɸʄɸʍʏɿʃɹʎ ʃɲɿ Ɉɸʖʆɿʃɹʎ Ȱʋʉʔɳʍɸɿʎ. Ȱʌʅʊɷɿʉ ʊʌɶɲʆʉ ɶɿɲ ʏɻ ʄɼʗɻ ʏɻʎ
Ȱʋʊʔɲʍɻʎ,ʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʃɲɿʏʘʆʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸʙʆʏɻʎ,ɸʀʆɲɿʏʉɇʐʅɴʉʑʄɿʉʏɻʎEnExClearɼ
ɳʄʄʉʊʌɶɲʆʉ,ʏʉʉʋʉʀʉʍʏɸʄɸʖʙʆɸʏɲɿɲʋʊʏʉʋʌʉʍʘʋɿʃʊʏʉʐɃʅʀʄʉʐɍʌɻʅɲʏɿʍʏɻʌʀʉʐȵʆɹʌɶɸɿɲʎ,
ʃɲʏ’ɲʆɳɽɸʍɻʏʉʐɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ.ȸɲʆɳɽɸʍɻʐʋʊʃɸɿʏɲɿʍʏɿʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎɷɻʅʉʍɿʊʏɻʏɲʎʋʉʐɿʍʖʑʉʐʆ
ɶɿɲʏɻʆɸʃʋʌʉʍʙʋɻʍɻʏʘʆɲʆʘʆʑʅʘʆɸʏɲɿʌɸɿʙʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎʃɸʀʅɸʆɸʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ.

2.

ɃɿȵʃʏɸʄɸʍʏɿʃɹʎȰʋʉʔɳʍɸɿʎʋʉʐɸʃɷʀɷʉʆʏɲɿɲʋʊʏɻʆEnExClearʐʋʊʃɸɿʆʏɲɿʍʏɻʆɹɶʃʌɿʍɻʏɻʎɆȰȵ.

3.

ɃɿɈɸʖʆɿʃɹʎȰʋʉʔɳʍɸɿʎɷɻʅʉʍɿʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʍʏʉɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃʊʏʊʋʉʏɻʎEnExClearʃɲɿɿʍʖʑʉʐʆɲʋʊ
ʏɻ ɷɻʅʉʍɿʉʋʉʀɻʍɼ ʏʉʐʎ. ȵʔʊʍʉʆ ʃʌʀʆɸʏɲɿ ʍʃʊʋɿʅʉ ɶɿɲ ʄʊɶʉʐʎ ʉʅɲʄɼʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏɻʎ
ʐɿʉɽɸʏʉʑʅɸʆɻʎʌʑɽʅɿʍɻʎ,ʅʋʉʌɸʀʆɲʏʀɽɸʏɲɿʅɸʏɲɶɸʆɹʍʏɸʌʉʖʌʉʆɿʃʊʍɻʅɸʀʉɹʆɲʌʇɻʎɿʍʖʑʉʎɼʆɲ
ʏʀɽɸʆʏɲɿʋʌʊʍɽɸʏʉɿʊʌʉɿʅɸʏɳɴɲʍɻʎʋʉʐɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆʏɻʆɿʍʖʑʏɻʎʋʌɳʇɻʎ.ɇʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻɲʐʏɼ
ɶʀʆɸʏɲɿɸɿɷɿʃɼʅʆɸʀɲʍʏʉʍʙʅɲʏɻʎȰʋʊʔɲʍɻʎ.

4.

ɇʖɹɷɿɲ ʏʘʆ Ɉɸʖʆɿʃʙʆ Ȱʋʉʔɳʍɸʘʆ ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʍʏɻ ɆȰȵ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ɷɻʅʉʍʀɸʐʍɼ ʏʉʐʎ ɲʋʊ ʏɻʆ
EnExClear ʍʏɻʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏɻʎ. ȸ ʐʋʉɴʉʄɼ ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿ ɸɶɶʌɳʔʘʎ ɼ ʃɲɿ ʅɹʍʘ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ
ʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉʐʍɸɷɿɸʑɽʐʆʍɻʋʉʐʐʋʉɷɸɿʃʆʑɸɿɻɆȰȵ.

5.

ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʍʑɶʃʌʉʐʍɻʎ ʏʘʆ Ȱʋʉʔɳʍɸʘʆ ʏɻʎ EnExClear ʅɸ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ,
ʐʋɸʌɿʍʖʑʉʐʆʉɿɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐʏɸʄɸʐʏɲʀʉʐ.

6.

ȸEnExClearʅʋʉʌɸʀɸʋʀʍɻʎʆɲɸʃɷʀɷɸɿʃɲʏɸʐɽʐʆʏɼʌɿɸʎʉɷɻɶʀɸʎ,ʏɸʖʆɿʃɹʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎʃɲɿɸɶʖɸɿʌʀɷɿɲ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ3ʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎɸʆʊʏɻʏɲʎ.
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ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʏʘʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ
ȳɸʆɿʃɹʎʌʐɽʅʀʍɸɿʎɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
Ʌɸɷʀʉɸʔɲʌʅʉɶɼʎ

2.1

ɈʉʋɲʌʊʆȾɸʔɳʄɲɿʉʃɲɽʉʌʀɺɸɿ:
ɲ) Ɉʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʘʆ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆ ɀɸʄʙʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ
ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏɲɀȵɆȸ2,4ʃɲɿ5.
ɴ) Ɉɲ ɽɹʅɲʏɲ ɲʆɲʔʉʌɿʃɳ ʅɸ ʏʉʐʎ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎ
ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏʉɀȵɆɃɇ6.
ɶ) ɈʉʐʎʊʌʉʐʎʋɲʌʉʖɼʎɲʍʔɲʄɸɿʙʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏʉɀȵɆɃɇ7.
ɷ) Ɉʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʉʐ Ⱦɸʔɲʄɲʀʉʐ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ ʍʏʉ
ɀȵɆɃɇ8.
ɸ) ɈɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʏʘʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏʉɀȵɆɃɇ9.
Ȱʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ

2.2

ɇʏʉʋɸɷʀʉɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎʐʋɳɶɸʏɲɿʃɳɽɸʍʐʆɲʄʄɲɶɼɻʉʋʉʀɲɹʖɸɿʃɲʏɲʌʏɿʍʏɸʀʍʏɿʎȰɶʉʌɹʎ
ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎʏʉʐȵɍȵʃɲɿʏʘʆʉʋʉʀʘʆʏɻʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻɹʖɸɿɲʆɲʄɳɴɸɿɻEnExClearʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ʏɿʎʃɸʀʅɸʆɸʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʃɲɿʏʉʆȾɲʆʉʆɿʍʅʊʏʉʐȵɍȵ.

Ʉʌʉɿɸʐɽʑʆɻʎ
2.3

ȳɸʆɿʃʉʀʊʌʉɿɸʐɽʑʆɻʎ

1.

Ƀɿ ɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎ ʃɲʏɲʌʏʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɿʎ Ȱɶʉʌɹʎ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ ʅɸ ʏɻ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʏʘʆ
ɲʆʏɿʍʐʅɴɲʄʄʉʅɹʆʘʆʍɸɲʐʏɹʎɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆȾɲʆʉʆɿʍʅʊʏʉʐɍʌɻʅɲʏɿʍʏɻʌʀʉʐ
ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ.

2.

Ⱦɳɽɸɇʐʅʅɸʏɹʖʘʆʉʔɸʀʄɸɿʆɲɷɻʄʙʆɸɿ,ʃɲʏɳʏʉʐʎɸɿɷɿʃʊʏɸʌʉʐʎʊʌʉʐʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ,
ʅɸ ʏɻʆ ɸʆʏʉʄɼ ɲɶʉʌɳʎ ɼ ʋʙʄɻʍɻʎ ʋʉʐ ɸɿʍɳɶɸɿ ʍʏɻ ʍʖɸʏɿʃɼ Ȱɶʉʌɳ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ ʋʌʉʎ
ʃɲʏɳʌʏɿʍɻɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎ,ʏʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎʋʉʐɽɲɸʀʆɲɿʐʋɸʑɽʐʆʉɹʆɲʆʏɿʏɻʎEnExClearɶɿɲ
ʏɻʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʏɻʎʍʖɸʏɿʃɼʎɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎ.

3.

ɀɸʏɻʆʃɲʏɳʌʏɿʍɼʏɻʎ,ɻɇʐʆɲʄʄɲɶɼɲʆɲʆɸʙʆɸʏɲɿʖɳʌɿʆɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʘʎɸʇɼʎ:
ɲ) ɻ EnExClear ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ʊʏɿ ɲʋʉɷɹʖɸʏɲɿ, ɲʋʊ ʏɻʆ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻ ʏɻʎ ɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎ, ʏɿʎ ʖʌɻʅɲʏɿʃɹʎ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ʃɲɿ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɸʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʋʉʐ ɲʋʉʌʌɹʉʐʆ ɲʋʊ ʏɿʎ ɸʃɲʏɹʌʘɽɸʆ ʏɲʐʏɿʍʅɹʆɸʎ
ɸʆʏʉʄɹʎʋʉʐʏɻʆɲʋɲʌʏʀɺʉʐʆ,ʘʎɌʉʌɹɲʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ,
ɴ) ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ, ʏʉ ɷɻʄʉʑʅɸʆʉ ɴɳʍɸɿ ʃɳɽɸ ʏɲʐʏɿʍʅɹʆɻʎ ɸʆʏʉʄɼʎ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ,
ʐʋʉʃɲɽʀʍʏɲʏɲɿɲʐʏʉɷʀʃɲɿɲʍʏɻɽɹʍɻʏʉʐɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲʋʉʐʏɻʆɸɿʍɼɶɲɶɸ,ʃɲɿɸʐɽʑʆɸʏɲɿɹʆɲʆʏɿ
ʏɻʎ EnExClear ʘʎ ɲʆʏɿʍʐʅɴɲʄʄʊʅɸʆʊʎ ʏɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻ ʏʘʆ ʍʖɸʏɿʃʙʆ ʖʌɻʅɲʏɿʃʙʆ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʋʉʐɲʆɲʄɲʅɴɳʆɸɿ.
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4.

2.4

Ɉʐʖʊʆɲʃʐʌʊʏɻʏɲɼɲʃʐʌʘʍʀɲɼɳʄʄɻʋʄɻʅʅɹʄɸɿɲʏʘʆɸʆʏʉʄʙʆɼʋɲʌɲɶɶɸʄɿʙʆ,ɴɳʍɸɿʏʘʆʉʋʉʀʘʆ
ʃɲʏɲʌʏʀʍʏɻʃɸ ɻ ɇʐʆɲʄʄɲɶɼ, ɷɸʆ ɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆ ʏʉ ʃʑʌʉʎ ʏɻʎ, ɸʆʙ ʃɳɽɸ ɲʆʏʀɽɸʏɻ ʍʐʅʔʘʆʀɲ ɸʀʆɲɿ
ɳʃʐʌɻ.
ɀɻɸʃʋʄɼʌʘʍɻʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ

ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʅɻ ɸʃʋʄɼʌʘʍɻʎ ɲʋʊ ɲʆʏɿʍʐʅɴɲʄʄʊʅɸʆʉ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ʏʘʆ ʖʌɻʅɲʏɿʃʙʆ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʙʆ ʏʉʐ ɹʆɲʆʏɿ ʏɻʎ EnExClear ʋʉʐ ɲʋʉʌʌɹʉʐʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻ ʏʘʆ ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ, ʏʉ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎʃɲɽʀʍʏɲʏɲɿʐʋɸʌɼʅɸʌʉʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉȾɸʔɳʄɲɿʉ4ʃɲɿɻEnExClear:
ɲ) ɲʆɲʄɲʅɴɳʆɸɿʘʎɌʉʌɹɲʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʏɻʆɸʃʋʄɼʌʘʍɻʏʘʆʖʌɻʅɲʏɿʃʙʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆɹʆɲʆʏɿ
ʏʘʆɷɿʃɲɿʉʑʖʘʆɲʆʏɿʍʐʅɴɲʄʄʉʅɹʆʘʆȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆɀɸʄʙʆ,ʃɲɿ
ɴ) ɲʍʃɸʀʏɲɷɿʃɲɿʙʅɲʏɳʏɻʎɹʆɲʆʏɿʏʉʐʐʋɸʌɼʅɸʌʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʐʎ
ʊʌʉʐʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ.

ɇʐʅʅɸʏʉʖɼʍʏɿʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʃɲɿȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ
2.5

Ȳɲʍɿʃʉʀʃɲʆʊʆɸʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ

1.

ȸȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿʅɸʏɲʇʑʏɻʎEnExClearʃɲɿʏʘʆȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆɀɸʄʙʆ.

2.

ȸ EnExClear ɷɿɸʆɸʌɶɸʀ ʏɻʆ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻ ʃɲʏɳ ʏɿʎ ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ ɻʅɹʌɸʎ ʏʉʐ ɻʅɸʌʉʄʉɶʀʉʐ ɻʅɸʌʙʆ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʋʉʐ ʃɲʏɲʌʏʀɺɸɿ, ʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʐʋʊʗɻ ʏʘʆ ɸʃʏɳʃʏʘʆ ɲʌɶɿʙʆ ʍɸ ɸɽʆɿʃʊ ɼ ʃɲɿ
ʋɲʆɸʐʌʘʋɲʁʃʊ ɸʋʀʋɸɷʉ. ȸ EnExClear ʃɲɽʉʌʀɺɸɿ, ʅɸ Ȱʋʊʔɲʍɼ ʏɻʎ, ʏʉ ʖʌʊʆʉ ɹʆɲʌʇɻʎ ʏɻʎ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ (Ɉ) ɲʆɳ ɸʌɶɳʍɿʅɻ ɻʅɹʌɲ, ʏɻʆ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲ ɷɿɳʌʃɸɿɳʎ ʏɻʎ, ʘʎ ʃɲɿ ʃɳɽɸ ɳʄʄʉ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʏɿʃʊɽɹʅɲʘʎʋʌʉʎʏɻʖʌʉʆɿʃɼɷɿɸʇɲɶʘɶɼʏɻʎ.

3.

ȸ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻ ʃɲɿ ʉ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊʎ ʏʘʆ ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɻʆ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲ
ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ,ʊʋʘʎʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆʋɲʌʊʆʏɲȾɲʆʉʆɿʍʅʊʃɲɿʏɿʎʍʖɸʏɿʃɹʎȰʋʉʔɳʍɸɿʎʏɻʎ
EnExClear.

4.

ȸ EnExClear ɲʍʃɸʀ ʏɲ ʋɳʍɻʎ ʔʑʍɸʘʎ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏɳ ʏɻʎ ɲʋʊ ʏɿʎ ɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎ ɹʆɲʆʏɿ ʏʘʆ
ɲʆʏɿʍʐʅɴɲʄʄʉʅɹʆʘʆʏɻʎȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆɀɸʄʙʆ.

5.

ȸEnExClearɲʆɲʃʉɿʆʙʆɸɿ,ʅɸʏɳʏɻʆʙʌɲɈʃɳɽɸɸʌɶɳʍɿʅɻʎɻʅɹʌɲʎ,ʍɸʃɳɽɸȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎ
ɶʌɲʋʏʙʎ, ʘʎ ɸɶɶʌɳʔʉʐ ʆʉʉʑʅɸʆʉʐ ʃɲɿ ʃɳɽɸ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ʅɹʍʉʐ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ʅɸ ʏʉ ʉʋʉʀʉ
ɸʇɲʍʔɲʄʀɺɸʏɲɿɻɲʍʔɲʄɼʎʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻ,ʊʋʘʎɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲʉʌʀɺɸʏɲɿʅɸȰʋʊʔɲʍɻʏɻʎEnExClear:
ɲ) ʏʉ ʑʗʉʎ ʏʘʆ Ʌɸʌɿɽʘʌʀʘʆ Ȱʍʔɳʄɿʍɻʎ ʋʉʐ ʋʌɹʋɸɿ ɲʆɳ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʆɲ
ʋɲʌɳʍʖɸɿʏʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎʍʏɻʆEnExClear,ɶɿɲʏʉʍʑʆʉʄʉʏʘʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆʋʉʐ
ɸʃʃɲɽɲʌʀɺɸɿʃɲɿɹʖʉʐʆʃɲʏɲʌʏɿʍʏɸʀʅɹʖʌɿʏɻʆʙʌɲTʍʏɿʎȰɶʉʌɹʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎ,
ʃɲɽʙʎʃɲɿ
ɴ) ʏɿʎ Ⱥɹʍɸɿʎ ʋʉʐ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɷɿɲʃɲʆʉʆʀʍɸɿ, ɷɻʄɲɷɼ ʏɿʎ ʖʌɻʅɲʏɿʃɹʎ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ʃɲɿ ʏɿʎ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɸʎɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎɲʆɳȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʃɲɿɻʅɹʌɲɷɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ.

6.

ȸ EnExClear ɷɿɲʖʘʌʀɺɸɿ ʍʏʉ ɇʑʍʏɻʅɲ ʃɲɿ ʍʏɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ɲʌʖɸʀɲ ʋʉʐ ʏɻʌɸʀ, ʏɿʎ ɲʍʔɳʄɸɿɸʎ ʃɲɿ ʏɿʎ
Ⱥɹʍɸɿʎɲʆɳȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ.

7.

ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʐʋɳʌʇɸɿ ʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ ʘʎ ɲʆʏɿʍʐʅɴɲʄʄʉʅɹʆʉʐ ʏɻʎ
EnExClearʘʎʋʌʉʎʏɻʆɿʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻʖʌɻʅɲʏɿʃɼʎʐʋʉʖʌɹʘʍɻʎ,ɻEnExClearɽɲɲʍʃɸʀʏɲɷɿʃɲɿʙʅɲʏɳ
ʏɻʎɸʃʏʘʆʋɲʌɲʍʖɸɽɸɿʍʙʆɲʍʔɲʄɸɿʙʆʃɲɿʏɻʎʅɸʌʀɷɲʎʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʍʏʉȾɸʔɳʄɲɿʉ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ,ʃɲʏɳʏɲɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲʉʌɿɺʊʅɸʆɲʍʏʉȾɸʔɳʄɲɿʉ4.
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8.

2.6

Ȱʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿɻɸʃʖʙʌɻʍɻɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ,ɼɻʅɸʏɲɴʀɴɲʍɻʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʋʉʐɲʋʉʌʌɹʉʐʆɲʋʊʏɿʎ
Ⱥɹʍɸɿʎɸʃʏʘʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ,ɻʅɸʏɲʔʉʌɳʏɹʏʉɿɲʎȺɹʍɻʎʅɸʏɲʇʑȿʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ,ɸʃʏʊʎ
ʏʘʆʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿɳʄʄʘʎʍʏʉʆ ʋɲʌʊʆʏɲȾɲʆʉʆɿʍʅʊ.ȵʃʖʙʌɻʍɻ ɼʅɸʏɲɴʀɴɲʍɻ,
ʃɲʏɳʋɲʌɹʃʃʄɿʍɻʏʘʆɲʆʘʏɹʌʘ,ɸʀʆɲɿɲʐʏʉɷɿʃɲʀʘʎɳʃʐʌɻɹʆɲʆʏɿʏɻʎEnExClear.
ɇʐʅʅɸʏʉʖɼʏʌʀʏʘʆ

1.

ɈɲʋɳʍɻʎʔʑʍɸʘʎʏɲʅɸɿɲʃɳɷɿɲɽɹʍɿʅɲʏɻʎEnExClear,ɿɷʀʘʎɲʐʏɳʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʏɿʎɲʍʔɳʄɸɿɸʎʐʋʊ
ʅʉʌʔɼ ʅɸʏʌɻʏʙʆ ʏʘʆ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆ ɀɸʄʙʆ, ʏɲ ɷɿɲɽɹʍɿʅɲ ʏʉʐ Ⱦɸʔɲʄɲʀʉʐ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ, ʉɿ
ȵɿɷɿʃʉʀȼɷɿʉɿɅʊʌʉɿʘʎʃɲɿʉɿʄʉɿʋʉʀʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʀʋʊʌʉɿʏɻʎEnExClear,ʏɻʌʉʑʆʏɲɿɲʋʊɲʐʏɼʆ
ʍʏɻʆɈʌɳʋɸɺɲʏɻʎȵʄʄɳɷʉʎ,ʍɸɳʄʄɻȾɸʆʏʌɿʃɼɈʌɳʋɸɺɲɼʍɸʋɿʍʏʘʏɿʃʊʀɷʌʐʅɲʃɲʏɳʏʉʐʎʊʌʉʐʎʋʉʐ
ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿʍʏɻʆɸʋɸʆɷʐʏɿʃɼʋʉʄɿʏɿʃɼʏɻʎ,ɻʉʋʉʀɲɸɶʃʌʀʆɸʏɲɿɲʋʊʏɻɆȰȵ.

2.

Ƀ ɍʌɻʅɲʏɿʃʊʎ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊʎ ʏʘʆ ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿ ʅɹʍʘ Ɍʉʌɹɲ ɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑ
ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏʉʆʋɲʌʊʆʏɲȾɲʆʉʆɿʍʅʊ.

3.

Ɉɲ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ ɀɹʄɻ ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ ʏʉʐʎ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉʐʎ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎ ɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ʍʏʉʆ Ɍʉʌɹɲ ɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ʋʉʐ
ʐʋʉɷɸɿʃʆʑʉʆʏɲɿɲʋʊʏɻʆEnExClearʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎʏɻʎ.


Ɉɲȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻ
2.7

Ʌʌʊʍɴɲʍɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ

ɅʌʊʍɴɲʍɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲɶɿɲʏɻʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʏʘʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆʋʉʐɷɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿɸʋʀɅʌʉʁʊʆʏʘʆʍʏɿʎ
Ȱɶʉʌɹʎ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ ɹʖʉʐʆ ɻ EnExClear, ʏɲ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ ɀɹʄɻ ʃɲɿ, ʊʋʉʐ ʍʐʆʏʌɹʖɸɿ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ,ʃɲɿʉɿɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎʍʏɿʎȰɶʉʌɹʎȸʄɸʃʏʌɿʃȵʆɹʌɶɸɿɲʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏʉʆ
ʋɲʌʊʆʏɲȾɲʆʉʆɿʍʅʊ.
2.8

ȳɸʆɿʃɹʎʌʐɽʅʀʍɸɿʎɿɷɿʊʏɻʏɲʎ

1. Ɉɲ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ ɀɹʄɻ ɷɿɲʃʌʀʆʉʆʏɲɿ ʍɸ ȱʅɸʍɲ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ ɀɹʄɻ ʃɲɿ ȳɸʆɿʃɳ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ
ɀɹʄɻ.
2. Ɉɲȱʅɸʍɲȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻɲʆɲʄɲʅɴɳʆʉʐʆʋʌʉʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎʋʉʐɷɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲ
ʀɷɿɲ ʍʏɿʎ Ȱɶʉʌɹʎ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ ʘʎ ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ, ɸʆʙ ɷɸ ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ ɸʃʃɲɽɲʌʀɺʉʐʆ
ɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎɳʄʄʘʆɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ.
3. Ɉɲȳɸʆɿʃɳȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻɸʃʃɲɽɲʌʀɺʉʐʆɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎʋʉʐʃɲʏɲʌʏʀɺʉʐʆʉɿɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎʍʏɿʎ
Ȱɶʉʌɹʎ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ ʏʉʐ ȵɍȵ, ʊʋʘʎ ɲʐʏʉʀ ɷɻʄʙʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɇʑʍʏɻʅɲ ɲʋʊ ʏɲ ȳɸʆɿʃɳ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʐʋʉɸʆʊʏɻʏɲ2.10.6.
4. ȶʆɲȱʅɸʍʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎɷʑʆɲʏɲɿʆɲʍʐʆɸʌɶɳɺɸʏɲɿʅɸȳɸʆɿʃʊȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎʃɲɿʆɲ
ʏɻʌɸʀ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʍɸ ɲʐʏʊ ʅɹʍʘ ʏʉʐ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ, ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎ ʏʉʐ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʋʉʐ ʏɻʌɸʀ ʏʉ ʀɷɿʉ ʐʋʊ ʏɻʆ ɿɷɿʊʏɻʏɳ ʏʉʐ ʘʎ ȱʅɸʍʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ. ɇʏɻʆ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʐʏɼ, ʏʉ ȳɸʆɿʃʊ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɸʃʃɲɽɲʌʀɺɸɿ ɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎ ʋʉʐ
ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏʉȱʅɸʍʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎʘʎɇʐʅʅɸʏɹʖʘʆʍʏɿʎȰɶʉʌɹʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎɴɳʍɸɿ
ɷɻʄʙʍɸʘʆʏɻʎʐʋʉɸʆʊʏɻʏɲʎ2.10.6.
5. ȶʆɲ ȳɸʆɿʃʊ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʆɸʌɶɸʀ ʏɲʐʏʊʖʌʉʆɲ ʃɲɿ ʘʎ ȱʅɸʍʉ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ
ɀɹʄʉʎ. ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʐʏɼ, ʏʉ ȳɸʆɿʃʊ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ʏɻʌɸʀ ʍʖɸʏɿʃʊ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊ
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ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎȻɷʀʉʐʅɹʍʘʏʉʐɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ,ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎʏʘʆȿʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʋʉʐʏɻʌɸʀ
ʐʋʊʏɻʆɿɷɿʊʏɻʏɳʏʉʐʘʎȳɸʆɿʃʉʑȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ.
6. ȸɿɷɿʊʏɻʏɲʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎɲʋʉʃʏɳʏɲɿʅɸʏɳɲʋʊɹɶʃʌɿʍɻʏɻʎɲʀʏɻʍɻʎʋʉʐʐʋʉɴɳʄɸɿ
ʐʋʉʗɼʔɿʉʋʌʊʍʘʋʉʍʏɻʆEnExClear,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʐʎʊʌʉʐʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ.
7. ȸɿɷɿʊʏɻʏɲʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎɷɸʆʅɸʏɲɴɿɴɳɺɸʏɲɿʃɲɿʉʑʏɸɸʃʖʘʌɸʀʏɲɿʍɸʏʌʀʏʉ.
8. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʏɲɿʌɿʃʉʑ ʅɸʏɲʍʖɻʅɲʏɿʍʅʉʑ, ʊʋʘʎ ɿɷʀʘʎ ʍʐɶʖʙʆɸʐʍɻʎ ʅɸ ɲʋʉʌʌʊʔɻʍɻ, ʋʉʐ
ɸʋɻʌɸɳɺɸɿʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʏɻʌɸʀʏɲɿɻɸʇɼʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ:
ɲ) ɸɳʆ ʉ ɸʏɲɿʌɿʃʊʎ ʅɸʏɲʍʖɻʅɲʏɿʍʅʊʎ ɹʖɸɿ ʘʎ ʍʐʆɹʋɸɿɲ ʏɻʆ ɲʋʉʌʌʊʔɻʍɻ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ
ɀɹʄʉʐʎ ɲʋʊ ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ ʋʉʐ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ, ʏʉ ɲʋʉʌʌʉʔʉʑʆ
ʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉʉʔɸʀʄɸɿʆɲɲʋʉʃʏɼʍɸɿʏɻʆɿɷɿʊʏɻʏɲʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʋʉʐɹʖɸɿ
ʏʉɲʋʉʌʌʉʔʙʅɸʆʉʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ.
Ɉʉɲʋʉʌʌʉʔʉʑʆʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉʐʋʉʃɲɽʀʍʏɲʏɲɿʍʏʉʍʑʆʉʄʉʏʘʆɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆʃɲɿʏʘʆ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʏʉʐɲʋʉʌʌʉʔʙʅɸʆʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ,
ɴ) ɸɳʆ ʉ ɸʏɲɿʌɿʃʊʎ ʅɸʏɲʍʖɻʅɲʏɿʍʅʊʎ ɹʖɸɿ ʘʎ ʍʐʆɹʋɸɿɲ ʏɻʆ ɲʋʉʌʌʊʔɻʍɻ ȱʅɸʍʉʐ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ ɼ ȳɸʆɿʃʉʑ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ ɲʋʊ ȱʅɸʍʉ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ
ɀɹʄʉʎɼȳɸʆɿʃʊȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ,ʏʉɲʋʉʌʌʉʔʉʑʆȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎ
ʐʋʉʃɲɽʀʍʏɲʏɲɿʍʏʉʍʑʆʉʄʉʏʘʆɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆʃɲɿʏʘʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʏʉʐɲʋʉʌʌʉʔʙʅɸʆʉʐ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʐʎʊʌʉʐʎʏɻʎʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ(ɲ).ȵɳʆɻɲʋʉʌʌʊʔɻʍɻ
ɲʔʉʌɳȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʙʆɸʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆɿɷɿʉʏɼʏʘʆ,ʏʊʏɸɸʇɸʏɳɺɸʏɲɿʉ
ɸʏɲɿʌɿʃʊʎʅɸʏɲʍʖɻʅɲʏɿʍʅʊʎʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɲʋʊʏɿʎɲʌʅʊɷɿɸʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎʏɻʎEnExClear
ʅɸɴɳʍɻʏɿʎɸʔɲʌʅʉʍʏɹɸʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐɸʆɸʌɶɸɿɲʃʉʑʃɲɿʖʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃʉʑʏʉʅɹɲʃɲɿʏɿʎ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿʅɸʍʖɸʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻʏɻʎEnExClear,
ɶ) ʍɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʏʉɲʋʉʌʌʉʔʉʑʆɼɲʋʉʌʌʉʔʙʅɸʆʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎɲʆɳʄʉɶɲʅɸ
ʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʉʔɸʀʄɸɿ ʆɲ ʋʌʉɴɸʀ ʍɸ ɸʆɻʅɹʌʘʍɻ ʏɻʎ EnExClear ʋʌɿʆ ʏʉʆ ɸʏɲɿʌɿʃʊ
ʅɸʏɲʍʖɻʅɲʏɿʍʅʊʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍɸʍʖɸʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻʏɻʎEnExClear.ɀɸ
ʏɻʆ ʀɷɿɲ Ȱʋʊʔɲʍɻ ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ ɻ ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʃɲɿ ʃɳɽɸ ʏɸʖʆɿʃʊʎ ʊʌʉʎ ʃɲɿ
ɲʆɲɶʃɲʀɲ ʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɲ ʋʉʐ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ ʍɸ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʏɲɿʌɿʃʙʆʅɸʏɲʍʖɻʅɲʏɿʍʅʙʆ.
9. Ɉɲ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ ɀɹʄɻ ɸʐɽʑʆʉʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ʏɼʌɻʍɻ ʃɳɽɸ ʐʋʉʖʌɹʘʍɼʎ ʏʉʐʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ
ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏʉʆʋɲʌʊʆʏɲȾɲʆʉʆɿʍʅʊ.ȸɸʐɽʑʆɻɲʐʏɼʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʃɳɽɸʋʌɳʇɻɼʋɲʌɳʄɸɿʗɻ
ʏʘʆ ʉʌɶɳʆʘʆ ʋʉʐ ʏɲ ɲʆʏɿʋʌʉʍʘʋɸʑʉʐʆ, ʏʘʆ ɴʉɻɽʙʆ ɸʃʋʄɼʌʘʍɻʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ʋʌʉʍʏɻɽɹʆʏʘʆ ʏʉʐʎ,
ɿɷʀʘʎʏʘʆʋʌʉʍʙʋʘʆʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆɶɿɲʏɻʆʋʌʊʍɴɲʍɻʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲʋʌʉʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʏʘʆ
ʃɲʏɲʌʏɿɺʊʅɸʆʘʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ.
2.9

ɀɻȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻ

1.

ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ ʍʏɿʎ Ȱɶʉʌɹʎ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɀɻ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ ɀɹʄɻ, ɷɸ
ɷɿʃɲɿʉʑʆʏɲɿʆɲʅɸʏɹʖʉʐʆʍʏɻʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʏʘʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ.

2.

Ⱦɳɽɸɀɻȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎʉʔɸʀʄɸɿ,ɶɿɲʏɻʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʏʘʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆʋʉʐɽɲɷɿɸʇɳɶɸɿ,ʆɲ
ɹʖɸɿ ɷɿʉʌʀʍɸɿ ɹʆɲ (1) ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ȳɸʆɿʃʊ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʏʉʐ
ʋɲʌʊʆʏʉʎ ʃɲɿ ʏʉʐ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ʏʉʐ ȵɍȵ. ɀɻ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ʊʏɿ ɹʖɸɿ ɷɿʉʌʀʍɸɿ
ȳɸʆɿʃʊ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ, ɸɳʆ ʏʉ ȳɸʆɿʃʊ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ʋʌʉɴɸʀ ʍɸ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ɀɻ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʐʋʉɸʆʊʏɻʏɲ2.10.6.
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2.10 Ȱʋʊʃʏɻʍɻʏɻʎɿɷɿʊʏɻʏɲʎʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ
2.10.1 Ʌʌʊʍʘʋɲʋʉʐɶʀʆʉʆʏɲɿɷɸʃʏɳʘʎȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻ
1.

ȸ EnExClear ɷɹʖɸʏɲɿ ʘʎ ȱʅɸʍɲ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ ɀɹʄɻ ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ ʍʏɿʎ Ȱɶʉʌɹʎ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ
ȵʆɹʌɶɸɿɲʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆȾɲʆʉʆɿʍʅʊʏʉʐɍʌɻʅɲʏɿʍʏɻʌʀʉʐȵʆɹʌɶɸɿɲʎ.

2.

ȸEnExClearɷɹʖɸʏɲɿʘʎȳɸʆɿʃɳȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻ:
ɲ) Ʌɿʍʏʘʏɿʃɳ ɿɷʌʑʅɲʏɲ ʏʉʐ ʆ. 4261/2014 ɼ ȰȵɅȵɉ ʏʉʐ ʆ. 4514/2018 ʅɸ ɹɷʌɲ ʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ
ɸʔʊʍʉʆʋʄɻʌʉʑʆʏɿʎʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎʏʉʐɳʌɽʌʉʐ13ʋɲʌ.1(ɴ)ʏʉʐʆ.4425/2016,ʃɲɿ
ɴ) Ʌɿʍʏʘʏɿʃɳ ɿɷʌʑʅɲʏɲ ɳʄʄʉʐ ʃʌɳʏʉʐʎ ʅɹʄʉʐʎ ʏɻʎ ȵȵ, ɸʃʏʊʎ ȵʄʄɳɷʉʎ, ɼ ʏʌʀʏɻʎ ʖʙʌɲʎ ʏɻʎ
Ƀɷɻɶʀɲʎ2013/36/ȵȾɼɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆɼɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʏʌʀʏɻʎʖʙʌɲʎʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ
2014/65/ȵȵʅɸʐʋʉʃɲʏɳʍʏɻʅɲʍʏɻʆȵʄʄɳɷɲɼʃɲɿɸʇɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎɸʔʊʍʉʆɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ
ʊʏɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɷʀʃɲɿʉ ʋʉʐ ɷɿɹʋɸɿ ʏɻ ʍʖɸʏɿʃɼ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ʋʌʊʍɴɲʍɻ
ɲʐʏɼʎʍʏɻʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʏʘʆʍʖɸʏɿʃʙʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎʍʖɸʏɿʃɹʎʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎ
ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 13 ʋɲʌ. 1(ɴ) ʏʉʐ ʆ. 4425/2016. ȸ EnExClear ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɸʇɸɿɷɿʃɸʑɸɿ ʅɸ
Ȱʋʊʔɲʍɼ ʏɻʎ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʃɲɿ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ ʋʉʐ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʉʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɲʋʊɷɸɿʇɻʏɻʎʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻʎʏʉʐʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐɸɷɲʔʀʉʐ.

2.10.2 Ʌʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎɶɿɲʏɻʆɲʋʊʃʏɻʍɻʏɻʎɿɷɿʊʏɻʏɲʎ
1.

ȳɿɲʏɻʆɲʋʊʃʏɻʍɻʏɻʎɿɷɿʊʏɻʏɲʎʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ,ʏʉʐʋʉʗɼʔɿʉʋʌʊʍʘʋʉʋʌɹʋɸɿʆɲ
ʋʄɻʌʉʀ ʏɿʎ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ɸʔɲʌʅʉʍʏɹɸʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʘʎʃɲɿʏɿʎɲʐʏɹʎʋʉʐʏʀɽɸʆʏɲɿʅɸʏʉʆʋɲʌʊʆʏɲȾɲʆʉʆɿʍʅʊ.ȸʋʄɼʌʘʍɻʏʘʆ
ʘʎɳʆʘʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸʘʆɲʋʉʏɸʄɸʀɷɿɲʌʃɼʐʋʉʖʌɹʘʍɻʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʃɲɿʋʌɹʋɸɿʆɲ
ɸʃʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿʃɲɽ’ʊʄɻʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʉʐʃɲʏɳʏʉʐʎʊʌʉʐʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎ.

2.

ȳɿɲʏɻʆɲʋʊʃʏɻʍɻʏɻʎɿɷɿʊʏɻʏɲʎʏʉʐȱʅɸʍʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʏʉʐʋʉʗɼʔɿʉʋʌʊʍʘʋʉɽɲ
ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɹʖɸɿ ʋʌʉɻɶʉʐʅɹʆʘʎ ɲʋʉʃʏɼʍɸɿ ʏɻʆ ɿɷɿʊʏɻʏɲ ʏʉʐ ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ
ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏʉʆȾɲʆʉʆɿʍʅʊʏʉʐɍʌɻʅɲʏɿʍʏɻʌʀʉʐȵʆɹʌɶɸɿɲʎ.

3.

ȸEnExClearɷʑʆɲʏɲɿʆɲʋɸʌɿʉʌʀɺɸɿʏɻʆʋʌʊʍɴɲʍɻʍʏɻʆɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʍʏʉ
ɴɲɽʅʊ ʋʉʐ ʏʉ ʃʌʀʆɸɿ ɲʆɲɶʃɲʀʉ ɶɿɲ ʏʉʆ ɹʄɸɶʖʉ ʏʉʐ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ʏɻʎ ʘʎ Ɍʉʌɹɲ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
ʏɻʌʉʐʅɹʆʘʆʊʋʉʐʍʐʆʏʌɹʖɸɿʋɸʌʀʋʏʘʍɻʏʘʆɷɿɲʏɳʇɸʘʆʏʉʐȾɸʔɲʄɲʀʉʐ5.

4.

Ɉɲ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ ɀɹʄɻ ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ ʋɲʌɹʖʉʐʆ ʍʏɻʆ EnExClear ʃɳɽɸ ɲʆɲɶʃɲʀɲ ʋʌʊʍɴɲʍɻ ʍʏɿʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ, ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʃɲɿ ɷɸɷʉʅɹʆɲ ʏʉʐʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ, ʙʍʏɸ ɻ
EnExClear ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ ɸʄɹɶʖɸɿ ʏɻ ʍʐʅʅʊʌʔʘʍɼ ʏʉʐʎ ʋʌʉʎ ʏʉʐʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ʊʌʉʐʎ ʃɲɿ ʏɲ
ʃʌɿʏɼʌɿɲʋʉʐɽɹʏɸɿɶɿɲʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏʉʐʎ.

5.

Ɉɲȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻʉʔɸʀʄʉʐʆʆɲɷɿɲɽɹʏʉʐʆʏɻʆɲʋɲʌɲʀʏɻʏɻʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼ,ʉʌɶɲʆʘʏɿʃɼ
ʃɲɿʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɼɸʋɳʌʃɸɿɲɶɿɲʏɻɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʃɲɿʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʏɻʎʉʅɲʄɼʎɸʃʋʄɼʌʘʍɻʎʏʘʆ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʏʉʐʎʋʉʐɲʋʉʌʌɹʉʐʆɲʋʊʏɻʍʖɸʏɿʃɼɿɷɿʊʏɻʏɲ.

6.

Ɉɲ ȳɸʆɿʃɳ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ ɀɹʄɻ ʋʉʐ ɸʃʃɲɽɲʌʀɺʉʐʆ ɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎ ɶɿɲ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊ ʏʘʆ
ɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ ʍʏɿʎ Ȱɶʉʌɹʎ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ ʏʉʐʎ ɲʆɲɶʃɲʀʉʐʎ
ɸʋɿʋʌʊʍɽɸʏʉʐʎ ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑʎ ʋʊʌʉʐʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃɼ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɳʍʃɻʍɻ
ɲʐʏɼʎ ʏɻʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ. ɇʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ɲʐʏʊ, ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ ʍʐɶʃɸʆʏʌʙʆʉʐʆ ɲʋʊ ʏʉʐʎ
ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎʊʄɸʎʏɿʎɴɲʍɿʃɹʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʋʉʐʏʉʐʎʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏɻʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻ
ʃɲʏɳ ʏʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɲʋʀʍʏʘʍɻ, ʏʉʆ ɹʄɸɶʖʉ ʃɲɿ ʏɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ
ʍʐʆɲʔʙʆ ʍʐɶʃɸʆʏʌʙʍɸʘʆ ʃɿʆɷʑʆʉʐ. ȸ EnExClear ʅʋʉʌɸʀ ʅɸ Ȱʋʊʔɲʍɼ ʏɻʎ ʆɲ ʃɲɽʉʌʀɺɸɿ ʃɳɽɸ
ɲʆɲɶʃɲʀʉʊʌʉʃɲɿʏɸʖʆɿʃɼɼɷɿɲɷɿʃɲʍʏɿʃɼʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɲʋʉʐɲʔʉʌɳʍʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎ
ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ.
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7.

ɈɲȳɸʆɿʃɳȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻʉʔɸʀʄʉʐʆʆɲɸʆɻʅɸʌʙʆʉʐʆʏɻʆEnExClearʃɲʏʊʋɿʆɲɿʏɼʅɲʏʊʎʏɻʎ
ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɲ ʃʌɿʏɼʌɿɲ, ʏɿʎ ʌʐɽʅʀʍɸɿʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʋʉʐ ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ
ɸʋɿʏʌɹʋʉʐʆʏɻʆʋʌʊʍɴɲʍɻʏʘʆʍʐʅɴɲʄʄʉʅɹʆʘʆʅɸɲʐʏɳɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆʍʏɿʎȰɶʉʌɹʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ
ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ,ʍʏɿʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʋʉʐʋɲʌɹʖɸɿɻEnExClear.ɇɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻ,ʏɻʆɸʐɽʑʆɻ
ɶɿɲʏɻʆɸʇɲʍʔɳʄɿʍɻʏɻʎʏɼʌɻʍɻʎʏʘʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆɸʃʅɹʌʉʐʎʏʘʆɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆʍʏɿʎȰɶʉʌɹʎ
ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ ʔɹʌʉʐʆ ʏɲ ȳɸʆɿʃɳ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ ɀɹʄɻ ʋʉʐ ʍʐʅɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏʉʐʎ
ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ.

8.

ȸ EnExClear ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɲʌʆɻɽɸʀ ʏɻʆ ʋʌʊʍɴɲʍɻ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆ ɀɸʄʙʆ, ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʋʄɻʌʉʑʆ ʏɲ
ʃʌɿʏɼʌɿɲ ʋʉʐ ɽɹʏɸɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃʏɼʍɻ ʏɻʎ ɿɷɿʊʏɻʏɲʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ
Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ, ʅʊʆʉʆ ʃɲʏʊʋɿʆ ɷɹʉʐʍɲʎ ɶʌɲʋʏɼʎ ɲɿʏɿʉʄʊɶɻʍɻʎ ʃɲɿ ɴɳʍɸɿ ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ ɲʆɳʄʐʍɻʎ
ʃɿʆɷʑʆʉʐ.

9.

ȸEnExClearʋʌʉɴɲʀʆɸɿ,ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆʅʀɲ(1)ʔʉʌɳʃɲʏ’ɹʏʉʎ,ʍɸɸʋɲʆɸʇɹʏɲʍɻʏɻʎʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻʎ
ʏʘʆȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆɀɸʄʙʆʋʌʉʎʏʉʐʎʊʌʉʐʎʃɲɿʏɲʃʌɿʏɼʌɿɲɲʋʉɷʉʖɼʎɲʐʏʙʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲ
ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲʉʌɿɺʊʅɸʆɲʍʏɿʎʃɸʀʅɸʆɸʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʃɲɿʃɲʏɳʏʉʐʎʊʌʉʐʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ.ȸ
EnExClearʅʋʉʌɸʀ,ʅɸȰʋʊʔɲʍɼʏɻʎ,ʆɲʃɲɽʉʌʀɺɸɿʃɳɽɸʏɸʖʆɿʃʊɼɷɿɲɷɿʃɲʍʏɿʃʊɽɹʅɲʃɲɿɲʆɲɶʃɲʀɲ
ʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɲʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆɸʋɲʆɸʇɹʏɲʍɻɲʐʏɼ.Ɉɲȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻʉʔɸʀʄʉʐʆ,ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ
ɶɿɲʏɻɷɿɲʏɼʌɻʍɻʏɻʎɿɷɿʊʏɻʏɳʎʏʉʐʎ,ʆɲʍʐʅʅʉʌʔʙʆʉʆʏɲɿʋʌʉʎʏɿʎʏʐʖʊʆʍʐʍʏɳʍɸɿʎʏɻʎEnExClear
ʋʉʐʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏɻʎʋɲʌɲʋɳʆʘɸʋɲʆɸʇɹʏɲʍɻʎ.

2.10.3 ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲɶɿɲʏɻʆɲʋʊʃʏɻʍɻʏɻʎɿɷɿʊʏɻʏɲʎ
1.

ȳɿɲʏɻʆɲʋʊʃʏɻʍɻʏɻʎɿɷɿʊʏɻʏɲʎʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ,ʏʉʐʋʉʗɼʔɿʉʋʌʊʍʘʋʉʋʌɹʋɸɿʆɲ
ʐʋʉɴɳʄɸɿʍʏɻʆEnExClearɲʀʏɻʍɻɴɳʍɸɿɸʆʏʑʋʉʐʋʉʐɻEnExClearʖʉʌɻɶɸʀʍɸʏʐʋʉʋʉɿɻʅɹʆɻʅʉʌʔɼ.
ȸɲʀʏɻʍɻʋʌɹʋɸɿʆɲʐʋʉɶʌɳʔɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆʊʅɿʅʉɸʃʋʌʊʍʘʋʉʏʉʐʐʋʉʗɻʔʀʉʐʃɲɿʆɲʍʐʆʉɷɸʑɸʏɲɿ
ɲʋʊ ʏɲ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ, ʊʋʘʎ ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ EnExClear, ʐʋɹʖɸɿ ɷɸ ɽɹʍɻ
ʐʋɸʑɽʐʆɻʎ ɷɼʄʘʍɻʎ ʏʉʐ ʐʋʉʗɻʔʀʉʐ ʊʏɿ ʋʄɻʌʉʀ ʏɿʎ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʊʃʏɻʍɻ ʏɻʎ
ɲɿʏʉʑʅɸʆɻʎɿɷɿʊʏɻʏɲʎ.

2.

ȸʐʋʉɴʉʄɼʏɻʎɲʀʏɻʍɻʎʏɸʃʅɲʀʌɸʏɲɿʘʎɲʋʉɷʉʖɼɲʋʊʏʉʐʋʉʗɼʔɿʉʋʌʊʍʘʋʉʏʉʐʍʐʆʊʄʉʐʏʘʆ
ʌʐɽʅʀʍɸʘʆʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ,ʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʃɲɿʏʘʆʋɳʍɻʎ ʔʑʍɸʘʎȰʋʉʔɳʍɸʘʆ
ʋʉʐɸʃɷʀɷʉʆʏɲɿʍɸɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐ,ʃɲɿʏʘʆʍʖɸʏɿʃʙʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʍʏɻʆɲɿʏɻɽɸʀʍɲ
ɿɷɿʊʏɻʏɲ.

3.

Ɉʉ ʐʋʉʗɼʔɿʉ ʋʌʊʍʘʋʉ ʋʌɹʋɸɿ, ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ ʏɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ ɼ ʃɲɿ ʅɸʏɲɶɸʆɹʍʏɸʌɲ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲɸʇɹʏɲʍɼʎʏɻʎʋʉʐʉʌʀɺɸɿɻEnExClear,ʆɲʐʋʉɴɳʄɸɿʍʏɻʆEnExClearʐʋʊʅʆɻʅɲ,ʅɸʏʉ
ʉʋʉʀʉɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲʉʌʀɺɸɿʍɲʔʙʎʏɿʎʉʌɶɲʆʘʏɿʃɹʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎɴɳʍɸɿʏʘʆʉʋʉʀʘʆʋʌʉʏʀɽɸʏɲɿʆɲ
ɲʍʃɼʍɸɿʏɿʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎɹʏʍɿʙʍʏɸʆɲʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿʉɿɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ
ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ɿɷʀʘʎ ʏɲ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ ʍʏɻʆ ʐʋʉɸʆʊʏɻʏɲ 2.10.5. ɇʏʉ ʐʋʊʅʆɻʅɲ
ɲʐʏʊ,ɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲɶʀʆɸʏɲɿɲʆɲʔʉʌɳɿɷʀʘʎ:
ɲ) ʍʏɻʆ ʉʌɶɲʆʘʏɿʃɼ, ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɼ ʃɲɿ ʏɸʖʆʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼ ʐʋʉɷʉʅɼ ʃɲɿ ɸʋɳʌʃɸɿɲ, ʍʏʉʐʎ
ʅɻʖɲʆɿʍʅʉʑʎʃɲɿʍʏɿʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʃɲɿȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ,ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑɸʄɹɶʖʉʐ,
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʃɿʆɷʑʆʉʐʃɲɿʄʉɶɿʍʏɿʃɼʎʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʃɲɿɲʋɸɿʃʊʆɿʍɻʎʋʉʐɽɲɷɿɲɽɹʏɸɿʏʉ
ʐʋʉʗɼʔɿʉʋʌʊʍʘʋʉʋʌʉʎɸʃʋʄɼʌʘʍɻʏʘʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʙʆʏʉʐȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ.
ɴ) ʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐɻɲʀʏɻʍɻɲʔʉʌɳʏɻʆɿɷɿʊʏɻʏɲʏʉʐȳɸʆɿʃʉʑȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎɽɲ
ʋʌɹʋɸɿɸʋɿʋʄɹʉʆʆɲʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿɲʆɲʔʉʌɳ:
(i) ʍʏɻʆʋʉʄɿʏɿʃɼʋʉʐɽɲʐɿʉɽɸʏɸʀʏʉʐʋʉʗɼʔɿʉʋʌʊʍʘʋʉ,ɲʆɲʔʉʌɳȳɸʆɿʃʊȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ
ɀɹʄʉʎ,ɶɿɲʏʉʆʃɲɽʉʌɿʍʅʊʏʘʆʃʌɿʏɻʌʀʘʆ,ʏʘʆʌʐɽʅʀʍɸʘʆʃɲɿʏʘʆɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆʋʉʐɽɲ
ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʔɲʌʅʊɺɸɿ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɸʋɿʏʌɹʋɸɿ ʏɻʆ ʋʌʊʍɴɲʍɻ ɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ ʍʏɿʎ
ȰɶʉʌɹʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎʍʏɿʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʋʉʐʋɲʌɹʖɸɿɻEnExClear,

4311

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

4312

Τεύχος B’ 428/12.02.2020



(ii) ʍʏɿʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʄʉɶɿʍʏɿʃʉʑ ɷɿɲʖʘʌɿʍʅʉʑ, ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʃɲɿ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʃɿʆɷʑʆʉʐ
ʋʉʐ ɽɲɸʔɲʌʅʊɺɸɿʏʉ ʐʋʉʗɼʔɿʉ ʋʌʊʍʘʋʉʘʎ ʋʌʉʎʏɿʎ Ⱥɹʍɸɿʎʏʘʆɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆʍʏɿʎ
Ȱɶʉʌɹʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎ,ʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆɿɷʀʘʎʏʘʆɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆʍʖɸʏɿʃɳʅɸ:
ɲ) ʏʉʆ ʏʌʊʋʉ ɷɿɳʃʌɿʍɻʎ ʏʘʆ Ⱥɹʍɸʘʆ ʏʘʆ ɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ ʍʏɿʎ Ȱɶʉʌɹʎ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ
ȵʆɹʌɶɸɿɲʎɶɿɲʏʉʆʃɲɽʉʌɿʍʅʊʏʉʐʏʌʊʋʉʐʋɲʌʉʖɼʎʐʋɻʌɸʍɿʙʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʃɲɿ
ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ,
ɴ) ʏʉ ʖɸɿʌɿʍʅʊ ʏʘʆ ʋɲʌɸʖʊʅɸʆʘʆ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ ɸʇɲʍʔɲʄʀʍɸʘʆ,
ʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆ ʃɳʄʐʗɻʎ Ⱥɹʍɸʘʆ ʏʘʆ ɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ
ʋʌʉʎ ʏɻʆ EnExClear ʅɸ ʖʌɼʍɻ ʖʌɻʅɲʏɿʃʙʆ ɷɿɲɽɸʍʀʅʘʆ ʃɲɿ ʋɲʌɸʖʊʅɸʆʘʆ
ɲʍʔɲʄɸɿʙʆʏʘʆɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ,
ɶ) ʏʉʖɸɿʌɿʍʅʊʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲʎɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲʃɲɿʏɻɷɿɸʐɽɹʏɻʍɻʏʘʆȺɹʍɸʙʆʏʉʐʍɸ
ʍʖɹʍɻʃɲɿʅɸʏɿʎȺɹʍɸɿʎʋʉʐɽɲʏɻʌɸʀɶɿɲʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊɳʄʄʘʆɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ.
4.

ȸ EnExClear ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɽɹʏɸɿ ʍʏɻ ɷɿɳɽɸʍɻ ʏʉʐ ʐʋʉʗɻʔʀʉʐ ɸʆɷɸɿʃʏɿʃʊ ʉɷɻɶʊ ʐʋʉʅʆɼʅɲʏʉʎ,
ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲʎʏɿʎʃɲʏɸʐɽʐʆʏɼʌɿɸʎɶʌɲʅʅɹʎʘʎʋʌʉʎʏʉʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʊʏʉʐ.

5.

Ɉʉ ʐʋʉʗɼʔɿʉ ʋʌʊʍʘʋʉ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɶʆʘʍʏʉʋʉɿɸʀ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ ʏɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ ʏʐʖʊʆ ɳʄʄɸʎ
ɿɷɿʊʏɻʏɹʎ ʏʉʐ, ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳ ʘʎ ʅɹʄʉʐʎ ʖʌɻʅɲʏɿʍʏɻʌʀʘʆ ʃɲɿ ʉʌɶɲʆʘʅɹʆʘʆ ɲɶʉʌʙʆ ɼ ʔʉʌɹʘʆ
ɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ɼ ɷɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ, ʃɲɿ ʆɲ ʋɲʌɹʖɸɿ ʍʏɻʆ EnExClear ʃɳɽɸ ɲʆɲɶʃɲʀʉ ʍʏʉɿʖɸʀʉ ʃɲɿ
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ ʋʉʐ ɲʔʉʌɳ ʍʏɿʎ ɿɷɿʊʏɻʏɸʎ ɲʐʏɹʎ. ȸ EnExClear ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɺɻʏɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʃɲɿ
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʔʉʌɸʀʎ ʃɲɿ ʏɿʎ Ȱʌʅʊɷɿɸʎ Ȱʌʖɹʎ ʏʉʐ ʐʋʉʗɻʔʀʉʐ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ
ʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻʎʃɲɿɸʋɲʄɼɽɸʐʍɻʎʃʌʀʍɿʅʘʆɶɿɲʏʉʆɹʄɸɶʖʉʏɻʎɲʀʏɻʍɻʎʍʏʉɿʖɸʀʘʆ.

6.

ȸEnExClearɷɿʃɲɿʉʑʏɲɿʆɲɷɻʅʉʍɿʉʋʉɿɸʀʏɻʆʐʋʉɴʉʄɼʏɻʎɲʀʏɻʍɻʎʃɲɿʆɲʃɲɽɿʍʏɳɷɻʅʊʍɿɲɶʆʘʍʏɼ
ʏɻʆʏɲʐʏʊʏɻʏɲʏʉʐʐʋʉʗɻʔʀʉʐʋʌʉʍʙʋʉʐ.

7.

Ⱦɲʏɳʏʉʆɹʄɸɶʖʉʏʘʆʐʋʉɴʄɻɽɹʆʏʘʆɲʋʊʏʉʆʐʋʉʗɼʔɿʉʍʏʉɿʖɸʀʘʆ,ɻEnExClearɷɿʃɲɿʉʑʏɲɿ,ʋɹʌɲʆ
ʏʘʆɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆ,ʆɲɺɻʏɳʃɳɽɸɳʄʄʉʋʌʊʍɽɸʏʉɼʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʊɹɶɶʌɲʔʉɼ
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ ʋʉʐ ʃʌʀʆɸɿ ɲʆɲɶʃɲʀɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʇɹʏɲʍɻ ʏɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ ɼ ʏɻʆ ɸʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏʘʆ
ʐʋʉɴʄɻɽɹʆʏʘʆɼʃɲɿʏɻʆɲʐʏʉʋʌʊʍʘʋɻʋɲʌɳʍʏɲʍɻɸʆʙʋɿʊʆʏɻʎɸʃʋʌʉʍʙʋʘʆɼʐʋɲʄʄɼʄʘʆʏʉʐ
ʐʋʉʗɻʔʀʉʐ, ɿɷʀʘʎ ɲʐʏʙʆ ʋʉʐ ʋʌʉʏʀɽɸʆʏɲɿ ʆɲ ɲʍʃɼʍʉʐʆ ʃɲɽɼʃʉʆʏɲ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉʐ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɼ.

8.

ȸEnExClearʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲɸʄɹɶʇɸɿʏɻʆɿʃɲʆʊʏɻʏɲʃɲɿʏɻʆɸʏʉɿʅʊʏɻʏɲʏʉʐʐʋʉʗɻʔʀʉʐ,ʅʋʉʌɸʀʆɲ
ɺɻʏɳ ʏɻ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʏʉʐ ʍɸ ɸɿʃʉʆɿʃɹʎ ʍʐʆɸɷʌɿɳʍɸɿʎ (mock clearing session) ɼ ʍɸ ɳʄʄɲ ʍɸʆɳʌɿɲ
ʋʌʉʍʉʅʉʀʘʍɻʎʏʘʆʋʌɲɶʅɲʏɿʃʙʆʍʐʆɽɻʃʙʆɷɿɲʋʌɲɶʅɳʏɸʐʍɻʎ,ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʃɲɿȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ.

9.

H EnExClear ɸɶʃʌʀʆɸɿ ɼ ɲʋʉʌʌʀʋʏɸɿ ʏɻʆ ɲʀʏɻʍɻ ʏʉʐ ʐʋʉʗɻʔʀʉʐ ʅɸ ɲɿʏɿʉʄʉɶɻʅɹʆɻ ɲʋʊʔɲʍɻ.
ɀʋʉʌɸʀ ɸʋʀʍɻʎ ʆɲ ɲʆɲɴɳʄɸɿ ʏɻʆ ɹʃɷʉʍɻ ɲʋʊʔɲʍɻʎ ɸʋʀ ʏɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ, ɸɳʆ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʋʉʐ
ʋʌʉʍʃʉʅʀʍʏɻʃɲʆɲʋʊʏʉʆʐʋʉʗɼʔɿʉɷɸʆɸʀʆɲɿɸʋɲʌʃɼɼɸʋɲʌʃʙʎʏɸʃʅɻʌɿʘʅɹʆɲɶɿɲʏɻʆʃʌʀʍɻʏɻʎ.
ȸ ɲʀʏɻʍɻ ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ɲʋʉʌʌɿʔɽɸʀʍɲ, ɸɳʆ ʉ ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ ɷɸʆ ʋʌʉʍʃʉʅʀʍɸɿ ɸʆʏʊʎ ʏʉʐ ʖʌʊʆʉʐ ʏɻʎ
ɲʆɲɴʉʄɼʎ ʏɲ ʍʖɸʏɿʃʙʎ ɺɻʏɻɽɹʆʏɲ ɲʋʊ ʏɻʆ EnExClear ʍʏʉɿʖɸʀɲ. ȸ ɲʋʊʔɲʍɻ ʏɻʎ EnExClear
ʃʉɿʆʉʋʉɿɸʀʏɲɿʍʏʉʆʐʋʉʗɼʔɿʉɸʆʏʊʎɷɹʃɲ(10)ɸʌɶɳʍɿʅʘʆɻʅɸʌʙʆɲʋʊʏɻʆʋɲʌɲʄɲɴɼʏɻʎʍʖɸʏɿʃɼʎ
ɲʀʏɻʍɻʎ.

10. ȸEnExClearɸʆɻʅɸʌʙʆɸɿʏɻɆȰȵʃɲɿʏʉȵɍȵ,ʃɲɿɸʔʊʍʉʆʋʌʊʃɸɿʏɲɿɶɿɲȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻʏʘʆ
ʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆ (ɲ) ɼ (ɴ) ʏɻʎ ʋɲʌ. 2 ʏɻʎ ʐʋʉɸʆʊʏɻʏɲʎ 2.10.1, ʃɲɿ ʏɻʆ Ɉʌɳʋɸɺɲ ʏɻʎ ȵʄʄɳɷʉʎ ɼ ʏɻʆ
ȵʋɿʏʌʉʋɼ Ⱦɸʔɲʄɲɿɲɶʉʌɳʎ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ, ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɹɶʃʌɿʍɻ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖɸɿ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɲʋʊʃʏɻʍɻ ʏɻʎ ɿɷɿʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ ʘʎ ʃɲɿ ʍʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʋɲʌɲʀʏɻʍɻʎ ɼ
ɷɿɲɶʌɲʔɼʎʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ,ʘʎʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏʉʆʋɲʌʊʆʏɲȾɲʆʉʆɿʍʅʊ,ʋʌʉʎɳʍʃɻʍɻʏʘʆ
ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʃɲɽɻʃʊʆʏʘʆ ʃɲɿ ɲʌʅʉɷɿʉʏɼʏʘʆ ʏʉʐʎ. Ʌʌʉʎ ʏʉʑʏʉ ʏʉʐʎ ɶʆʘʍʏʉʋʉɿɸʀ
ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɻʅɹʆʉʃɳɽɸʔʉʌɳʃɲʏɳʄʉɶʉʅɸʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲʏʘʆȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆɀɸʄʙʆ.
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11. ȸ EnExClear ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɸʇɸɿɷɿʃɸʑɸɿ ʅɸ Ȱʋʊʔɲʍɼ ʏɻʎ ʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɲʋʊʃʏɻʍɻʎ ɿɷɿʊʏɻʏɲʎ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ.
2.10.4 ɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎʌʐɽʅʀʍɸɿʎ
1.

Ɉɲ ȱʅɸʍɲ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ ɀɹʄɻ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ ʀɷɿɲ ʃɸʔɳʄɲɿɲ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʋɸʆʏɲʃʊʍɿɸʎ
ʖɿʄɿɳɷɸʎɸʐʌʙ(500.000,00€).

2.

Ɉɲ ȳɸʆɿʃɳ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ ɀɹʄɻ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ ʀɷɿɲ ʃɸʔɳʄɲɿɲ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʏʌʀɲ
ɸʃɲʏʉʅʅʑʌɿɲɸʐʌʙ(3.000.000,00€).

2.10.5 Ƀʌɶɲʆʘʏɿʃɼɸʋɳʌʃɸɿɲȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ
1.

Ɉɲ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ ɀɹʄɻ ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻ ʉʌɶɲʆʘʏɿʃɼ, ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɼ ʃɲɿ
ʏɸʖʆʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼ ʐʋʉɷʉʅɼ ʃɲɿ ɸʋɳʌʃɸɿɲ ʃɲɿ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉʐʎ ʅɻʖɲʆɿʍʅʉʑʎ ɸʄɹɶʖʉʐ ʃɲɿ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ
ʍʏʉʆʏʉʅɹɲɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎɷɸɷʉʅɹʆʘʆʃɲɿɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑɸʄɹɶʖʉʐ:
ɲ) ɶɿɲʏɻɷɿɲʌʃɼʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ,ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʃɲɿʉʅɲʄɼɸʃʋʄɼʌʘʍɻʏʘʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʋʉʐ
ɲʆɲʄɲʅɴɳʆʉʐʆʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏɻʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʃɲɿʏʉȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎʃɸʀʅɸʆɸʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎʃɲɿʏʉʐʎʊʌʉʐʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ,ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏɻʆʋɲʌʉʖɼ
ʋɸʌɿɽʘʌʀʘʆɲʍʔɳʄɿʍɻʎʃɲɿʏɻʍʐʅʅɸʏʉʖɼʏʉʐʎʍʏʉȾɸʔɳʄɲɿʉȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ,ʏɻʆʃɲʏɲɴʉʄɼ
ʏʘʆʏɿʅɻʅɳʏʘʆ,ʃɲɿʏɻʆɸʆɶɹʆɸɿɸʃʋʄɼʌʘʍɻʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ,ʘʎ
ʃɲɿ ʏɻʆ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ ʏʘʆ Ⱥɹʍɸʘʆ ʃɲɿ Ʌɿʍʏʘʏɿʃʙʆ Ƀʌʀʘʆ ʋʉʐ ʏʀɽɸʆʏɲɿ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏʉʐʎ
ʊʌʉʐʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ,
ɴ) ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐɶɿɲȳɸʆɿʃɳȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻ:
(i)ʏɻɷɿɲʌʃɼʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʃɲɿʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼʏʘʆʃʌɿʏɻʌʀʘʆ,ʏʘʆʌʐɽʅʀʍɸʘʆʃɲɿʏʘʆ
ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ʋʉʐ ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɸʋɿʏʌɹʋʉʐʆ ʏɻʆ ʋʌʊʍɴɲʍɻ ʏʘʆ
ɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆʍʏɿʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʋʉʐʋɲʌɹʖɸɿɻEnExClear,
(ii)ʏɻɷɿɲʌʃɼʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ,ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʃɲɿʉʅɲʄɼɸʃʋʄɼʌʘʍɻʏʘʆɸʃʏʘʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ
ʃɲɿȺɹʍɸʘʆɲʆʏɿʍʏʉʀʖʘʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʏʘʆɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆʋʌʉʎɲʐʏɳʃɲɿɲʐʏʙʆʋʌʉʎ
ʏʉʐʎɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ,
(iii)ʏɻɷɿɲʌʃɼʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʃɲɿɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʘʆʋɲʌɸʖʊʅɸʆʘʆɲʋʊʏʉʐʎɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ
ɸʇɲʍʔɲʄʀʍɸʘʆʃɲɿʏɻɷɿɸʐɽɹʏɻʍɻʏʐʖʊʆʐʋɸʌɻʅɸʌɿʙʆ,
ɶ) ʏɻʆʋɿʍʏɼʏɼʌɻʍɻʏʘʆʊʌʘʆ,ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʃɲɿɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆʋʉʐɲʆɲʄɲʅɴɳʆɸɿɴɳʍɸɿʏʉʐ
ʐʋʉɴʄɻɽɹʆʏʉʎʍʏɻʆEnExClearʐʋʉʅʆɼʅɲʏʊʎʏʉʐʃɲʏɳʏʉʐʎʊʌʉʐʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎ,ʃɲɿʏɻʆ
ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ ʃɲɿ ɸʆɻʅɹʌʘʍɻ ʏɻʎ EnExClear ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʅɸʏɲɴʉʄɼʎ ʏʘʆ ʊʌʘʆ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʉʐʘʎȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎ,
ɷ) ʏɻ ɷɿɲʌʃɼ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ, ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʃɲɿ ɸʃʋʄɼʌʘʍɻ ʏʘʆ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʙʆ ʏʉʐʎ ʋʌʉʎ ʏɿʎ
ȰʌʅʊɷɿɸʎȰʌʖɹʎ,ʏʉȵɍȵʃɲɿʏɲʋɳʍɻʎʔʑʍɸʘʎʍʐʍʏɼʅɲʏɲʃɲɿʔʉʌɸʀʎ,ʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ
ʏʉʐ Ɍʉʌɹɲ ɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ, ʋʉʐ ʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏʉ ɇʑʍʏɻʅɲ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʃɲɿȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʏʘʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ.

2.

Ɉɲȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻʉʔɸʀʄʉʐʆʆɲɷɿɲɽɹʏʉʐʆʃɲʏɳʄʄɻʄɻʋʉʄɿʏɿʃɼɲɷɿɳʄɸɿʋʏɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʃɲɿ
ʍʖɹɷɿʉ ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ, ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻʆ ɷɿɲʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʙʆ ʏʉʐʎ ʅɸʏɳ ɲʋʊ
ʃɲʏɲʍʏʌʉʔɼ,ʏɻʆɹɶʃɲɿʌɻɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʘʆɸʌɶɲʍɿʙʆʃɲɿʏɻʆʏɼʌɻʍɻʏʘʆʃɲɽɻʃʊʆʏʘʆʏʉʐʎʘʎ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆɀɸʄʙʆʅɸɴɳʍɻʃɲɿʏɿʎʃɸʀʅɸʆɸʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ.

3.

ȳɿɲʏɻʆʃɳʄʐʗɻʏʘʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʙʆʏʉʐʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʐʎʊʌʉʐʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ,ʏɲ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻʉʔɸʀʄʉʐʆ:
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ɲ) ʆɲɹʖʉʐʆɽɸʍʋʀʍɸɿʃɲɿʆɲɷɿɲʏɻʌʉʑʆʐʋɻʌɸʍʀɲȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʍʏɻʆʉʋʉʀɲɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲ
ɲʋɲʍʖʉʄʉʑʆʏɲɿ ʉɿ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉɿ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɹʎ ʏʉʐʎ, ʘʎ ʃɲɿ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ
ʃɿʆɷʑʆʉʐʃɲʏɳʏɿʎʃɸʀʅɸʆɸʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ,
ɴ) ʆɲ ɷɿɲʏɻʌʉʑʆ ʏʉʐʎ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉʐʎ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏʌɲʋɸɺɿʃʉʑʎ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎ ʍɸ
ɌʉʌɹɲɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎʏɻʎEnExClear.
4.

ȸEnExClearɷʑʆɲʏɲɿʅɸȰʋʊʔɲʍɼʏɻʎʆɲɸʇɸɿɷɿʃɸʑɸɿʏɿʎʉʌɶɲʆʘʏɿʃɹʎɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎʋʉʐʋʌɹʋɸɿʆɲ
ʋʄɻʌʉʑʆʏɲȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɸʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐʎ.

2.10.6 Ȱʆɳʄɻʗɻʏɻʎɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
1.

Ʌʌɿʆ ʏɻʆ ɹʆɲʌʇɻ ʃɳɽɸ ɻʅɹʌɲʎ ɷɿɲʋʌɲɶʅɳʏɸʐʍɻʎ ɼ ʃɲɿ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɳ ʏɻʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʏɻʎ EnExClear, ʃɳɽɸ ȳɸʆɿʃʊ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ɷɻʄʙʆɸɿ ʍʏʉ ɇʑʍʏɻʅɲ ʏʉʆ
ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲɼʏʉʐʎɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎʍʏɿʎȰɶʉʌɹʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎʏʘʆʉʋʉʀʘʆʏɿʎɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎ
ɽɲɸʃʃɲɽɲʌʀɺɸɿʃɲʏɳʏɻʍʖɸʏɿʃɼȸʅɹʌɲȴɿɲʋʌɲɶʅɳʏɸʐʍɻʎ,ʘʎʃɲɿʏʉɅɿʍʏʘʏɿʃʊɄʌɿʉ,ʊʋʘʎʉʌʀɺɸʏɲɿ
ʃɲʏɳʏʉʐʎʊʌʉʐʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎ,ʋʉʐʃɲʏɲʆɹʅɸɿɶɿɲʏɻʍʖɸʏɿʃɼȸʅɹʌɲȴɿɲʋʌɲɶʅɳʏɸʐʍɻʎʍɸʃɲɽɹʆɲ
ɸʇɲʐʏʙʆ.ȸɷɼʄʘʍɻɲʐʏɼɽɸʘʌɸʀʏɲɿʊʏɿʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿɷɼʄʘʍɻɲʆɳɽɸʍɻʎʏɻʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʏʘʆ
ʍʖɸʏɿʃʙʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆɲʋʊʏʉʐʎɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎʍʏʉȳɸʆɿʃʊȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎʃɲɿɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ
ɲʆɳʄɻʗɻʎʏɻʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɲʋʊʏʉʋʌʉɴɲʀʆʉʆʍʏɻɷɼʄʘʍɻȳɸʆɿʃʊȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎ.Ɉʉȳɸʆɿʃʊ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎɷɸɷɿʃɲɿʉʑʏɲɿʆɲɲʆɲʄɳɴɸɿʋʌʉʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎ,ɶɿɲʏɿʎʉʋʉʀɸʎɷɸʆ
ɹʖɸɿʋʌʉɴɸʀʍʏɻɷɼʄʘʍɻʏʘʆʋʌʉɻɶʉʐʅɹʆʘʆɸɷɲʔʀʘʆ.

2.

Ⱦɳɽɸȱʅɸʍʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎɷʑʆɲʏɲɿ,ʘʎʋʌʉʎʃɳɽɸȸʅɹʌɲȴɿɲʋʌɲɶʅɳʏɸʐʍɻʎ,ʆɲɸɿʍɳɶɸɿ
ɸʆʏʉʄɹʎʍʏʉɇɇȰȵʃɲɿʆɲʃɲʏɲʌʏʀɺɸɿɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎʅʊʆʉʍʏɻʆɹʃʏɲʍɻʏʉʐɅɿʍʏʘʏɿʃʉʑɃʌʀʉʐʏʉʐ,ʊʋʘʎ
ʏʉʐɲʋʉɷʀɷɸʏɲɿɶɿɲʏɻʍʖɸʏɿʃɼȸʅɹʌɲȴɿɲʋʌɲɶʅɳʏɸʐʍɻʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʐʎʊʌʉʐʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎ.

3.

ɀɻ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ ɀɹʄɻ ʋʉʐ ɷɸʆ ɹʖʉʐʆ ʍʐʅʋɸʌɿʄɻʔɽɸʀ ʍʏɻ ɷɼʄʘʍɻ ʃɳʋʉɿʉʐ ȳɸʆɿʃʉʑ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ 1, ɷɸ ɷɿʃɲɿʉʑʆʏɲɿ ʆɲ ʋʌʉɴɲʀʆʉʐʆ ʍʏɻʆ
ɸɿʍɲɶʘɶɼɸʆʏʉʄʙʆʍʏʉɇɇȰȵ.

2.10.7 ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼɸʋɳʌʃɸɿɲ
1.

Ⱦɳɽɸ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ʉʔɸʀʄɸɿ ʆɲ ɹʖɸɿ ɷɿʉʌʀʍɸɿ ɹʆɲʆ (1) ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɼɶɿɲʏɻɷɿɸʇɲɶʘɶɼʏʘʆɸʌɶɲʍɿʙʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʏʘʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆʋʉʐɲʆɲʄɲʅɴɳʆɸɿ.ɇɸ
ʃɳɽɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ, ʏʉ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ʉʔɸʀʄɸɿ ʆɲ ɹʖɸɿ ɸʋɲʌʃɼ ɲʌɿɽʅʊ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʅɹʆʘʆ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏʙʆ, ʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʐʋʊʗɻ ʏʉʐ ʔɳʍʅɲʏʉʎ ʏʘʆ ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ ʋʉʐ ɲʆɲʄɲʅɴɳʆɸɿ ʋʌʉʎ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʃɲɿʏʘʆɸɶɶɸʆʙʆʃɿʆɷʑʆʘʆ.

2.

ɈʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎʉʔɸʀʄɸɿʆɲɸʇɲʍʔɲʄʀɺɸɿʏɻʆʋɲʌʉʐʍʀɲʏʉʐɅɿʍʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɼ
ʍʏɻʆ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʃɲɿ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ʋʉʐ ɷɿɲɽɹʏɸɿ ʃɲɽ’ ʊʄɻ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ
ɷɿɸʇɲɶʘɶɼʎʏɻʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʃɲʏɳʏɿʎʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆɸʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎʏɻʎEnExClear,ʘʎʃɲɿʏʉʆ
ʏʌʊʋʉɲʆɲʋʄɼʌʘʍɼʎʏʉʐʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻɲʋʉʐʍʀɲʎɼʃʘʄʑʅɲʏʊʎʏʉʐ.ȸɲʆɲʋʄɼʌʘʍɻʅʋʉʌɸʀʆɲ
ɶʀʆɸɿʅʊʆʉɲʋʊʋʌʊʍʘʋʉʋʉʐɹʖɸɿʏɻʆʋɲʌɲʋɳʆʘɿɷɿʊʏɻʏɲ.

3.

ȳɿɲ ʏɻʆ ɳʍʃɻʍɻ ʃɲɽɻʃʊʆʏʘʆ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɼ, ʏʉ ʐʋʉʗɼʔɿʉ ʋʌʊʍʘʋʉ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ʋʄɻʌʉʀ ʏɿʎ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ɸʋɳʌʃɸɿɲʎ ʋʉʐ ɽɹʏɸɿ ɻ EnExClear ʅɸ Ȱʋʊʔɲʍɼ ʏɻʎ.
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ɸʋɳʌʃɸɿɲ ʐʔʀʍʏɲʏɲɿ ʊʏɲʆ ʃɲʏɳ ʏɿʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʏɻʎ EnExClear ʋɿʍʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɻ
ɶʆʘʍʏɿʃɼ ɸʋɳʌʃɸɿɲ ʏʉʐ ʐʋʉʗɻʔʀʉʐ ʍɸ ʍʖɹʍɻ ʅɸ ʏʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ʏɸʖʆɿʃɹʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʋʉʐ
ɷɿɹʋʉʐʆʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏʉʐɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎʃɲɿʏʘʆȰɶʉʌʙʆȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎ.

4.

ɈɲȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻʉʔɸʀʄʉʐʆʆɲɷɻʄʙʆʉʐʆʍʏɻʆEnExClearʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲʏʘʆɅɿʍʏʉʋʉɿɻʅɹʆʘʆ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏʙʆ ʋʉʐ ɷɿʉʌʀɺʉʐʆ, ʘʎ ʃɲɿ ʃɳɽɸ ʅɸʏɲɴʉʄɼ ɲʐʏʙʆ ʏʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ. Ƀɿ ɷɿʉʌɿʍʅɹʆʉɿ
Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉɿȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɹʎʉʔɸʀʄʉʐʆ,ʘʎʋʌʉʎʏɿʎɸʌɶɲʍʀɸʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʋʉʐɷɿɸʇɳɶʉʐʆʍʏʉ
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ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʘʆ ʃɲɽɻʃʊʆʏʘʆ ʏʉʐʎ, ʆɲ ʋɲʌɹʖʉʐʆ ʍʏɻʆ EnExClear ʃɲɿ ʍʏʉ ȵɍȵ ʃɳɽɸ ʍʏʉɿʖɸʀʉ ʃɲɿ
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲʍɸʋʌʙʏɻɺɼʏɻʍɻ.
2.10.8 ɍʌɼʍʏɸʎʏʉʐɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
1.

ɍʌɼʍʏɸʎ ʏʉʐ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻ ʏʘʆ ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʅʊʆʉ ʉɿ
ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆʉɿ ɲʋʊ ʏɲ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ ɀɹʄɻ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉɿ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɹʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʉɿ
ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆʉɿʖʌɼʍʏɸʎʏʘʆɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆʍʏɿʎȰɶʉʌɹʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎʊʋʉʐʍʐʆʏʌɹʖɸɿ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʐʎʊʌʉʐʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ.Ɉɲȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻʃɲɿʉɿ
ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎʍʏɿʎȰɶʉʌɹʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎɶʆʘʍʏʉʋʉɿʉʑʆʍʏɻʆEnExClearʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲʏʘʆ
ʖʌɻʍʏʙʆʏʉʐʎʃɲɿʃɳɽɸɳʄʄʉʍʖɸʏɿʃʊʍʏʉɿʖɸʀʉ,ʋʉʐʉʌʀɺɸʏɲɿʅɸʏɿʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎʏɻʎEnExClear,ʘʎ
ʃɲɿʃɳɽɸʅɸʏɲɴʉʄɼʏʘʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆɲʐʏʙʆ.

2.

Ɉɲ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ ɀɹʄɻ ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ ɽɹʏʉʐʆ ɸɿɷɿʃɹʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ ʏʘʆ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ʋʉʐ ɷɿɸʇɳɶʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʖʌɼʍʏɸʎ ʏʉʐ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ. Ƀʔɸʀʄʉʐʆ
ɸʋʀʍɻʎ ʆɲ ɽɹʏʉʐʆ ʍʏɻ ɷɿɳɽɸʍɻ ʏɻʎ EnExClear ʏɿʎ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ, ʘʎ ʃɲɿ ʆɲ
ʍʐʅʅʉʌʔʙʆʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɿʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ʐʋʉɷɸʀʇɸɿʎ ʏɻʎ EnExClear ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʍʖɸʏɿʃʙʆ
ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ.

3.

Ɉɲȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻʉʔɸʀʄʉʐʆʆɲɸʇɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆʏɻʆʋʌʉʍɼʃʉʐʍɲʃɲɿʍʑʅʔʘʆɻʅɸʏɻʆʃɸʀʅɸʆɻ
ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʃɲɿʏʉʆʋɲʌʊʆʏɲȾɲʆʉʆɿʍʅʊʖʌɼʍɻʏʘʆʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆɲʋʊʏʉʐʎʖʌɼʍʏɸʎ
ʏʉʐʎʃɲɿɸʐɽʑʆʉʆʏɲɿɹʆɲʆʏɿʏɻʎEnExClearɶɿɲʊʋʉɿɲɺɻʅʀɲʋʌʉʃʑʗɸɿɲʋʊʋʌɳʇɻɼʋɲʌɳʄɸɿʗɻʏʘʆ
ɸʆʄʊɶʘʖʌɻʍʏʙʆ.

2.10.9 ȴɿʃɲɿʙʅɲʏɲɸɶɶʌɲʔɼʎʃɲɿɸʏɼʍɿɲʎʍʐʆɷʌʉʅɼʎ–ɍʌɸʙʍɸɿʎ
1.

Ɉɲ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ ɀɹʄɻ ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ ʃɲʏɲɴɳʄʄʉʐʆ ʉʄʉʍʖɸʌʙʎ ʏʉɿʎ ʅɸʏʌɻʏʉʀʎ ʍʏɻʆ EnExClear
ʃɳɽɸ ɸʀɷʉʐʎ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲ ɸɶɶʌɲʔɼʎ, ɸʏɼʍɿɲʎ ʍʐʆɷʌʉʅɼʎ, ʏɹʄɻ ʍʑʆɷɸʍɻʎ ʅɸ ʏɲ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʏɻʎ
EnExClear,ʊʋʉʐʍʐʆʏʌɹʖɸɿʋɸʌʀʋʏʘʍɻ,ʃɲɿʄʉɿʋɹʎʖʌɸʙʍɸɿʎʋʉʐʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿɲʋʊʏɻʆEnExClear.
Ƀɿʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɸʎʖʌɸʙʍɸɿʎʅʋʉʌɸʀʆɲɷɿɲʔʉʌʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ,ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳɲʆɳʄʉɶɲʅɸʏʉɲʆʋʌʊʃɸɿʏɲɿ
ɶɿɲȱʅɸʍʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎɼȳɸʆɿʃʊȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎɼʏɻʆɹʃʏɲʍɻɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎ
ʃɲɿʖʌɼʍɻʎɲʋʊʏʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎʏʘʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʏɻʎEnExClear.

2.

Ɉʐʖʊʆ ʖʌɸʙʍɸɿʎ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏɲ ɀɻ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ ɀɹʄɻ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ
Ⱦɸʔɳʄɲɿʉ6,ɸʆʊʏɻʏɲ6.1ʋɲʌ.4ʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎ.ȸʃɲʏɲɴʉʄɼɲʐʏʙʆɷʑʆɲʏɲɿʆɲɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿʅɹʍʘ
ʏʘʆȳɸʆɿʃʙʆȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆɀɸʄʙʆʅɸʏɲʉʋʉʀɲʍʐʆɸʌɶɳɺʉʆʏɲɿ.

3.

Ɉɲɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲɸɶɶʌɲʔɼʎʃɲʏɲɴɳʄʄʉʆʏɲɿɸʔɳʋɲʇʅɸʏɻʆɲʋʊʃʏɻʍɻʏɻʎʍʖɸʏɿʃɼʎɿɷɿʊʏɻʏɲʎʃɲɿɷɸʆ
ɸʋɿʍʏʌɹʔʉʆʏɲɿ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʋʙʄɸɿɳʎ ʏɻʎ ɶɿɲ ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ɲɿʏʀɲ, ʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆɻʎ ʃɲɿ ʏɻʎ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎʍʐɶʖʙʆɸʐʍɻʎ.

2.10.10 ȵɿʍʔʉʌɹʎʐʋɹʌȾɸʔɲʄɲʀʉʐȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
ɈɲȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻʉʔɸʀʄʉʐʆʆɲʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆʍʏʉȾɸʔɳʄɲɿʉȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʃɲɿʆɲʃɲʏɲɴɳʄʄʉʐʆʏɿʎ
ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɸʎɸɿʍʔʉʌɹʎʐʋɹʌɲʐʏʉʑʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʐʎʊʌʉʐʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ.
2.10.11 ɇʑʆɷɸʍɻʅɸɷʀʃʏʐʉɶɿɲʏɻʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻ
1.

ȳɿɲʏɻʆɲʋʊʃʏɻʍɻʋʌʊʍɴɲʍɻʎʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲ,ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɻʑʋɲʌʇɻʍʑʆɷɸʍɻʎʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ
ɀɹʄʉʐʎʅɸʏɲʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲʏɻʎEnExClearɲʃʉʄʉʐɽʙʆʏɲʎʏɿʎʏɸʖʆɿʃɹʎʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ
ʋʉʐʉʌʀɺʉʆʏɲɿɲʋʊɲʐʏɼʆ.
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2.

Ɉʉ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ʉʔɸʀʄɸɿ ʆɲ ʋʌʉɴɲʀʆɸɿ ʍɸ ʃɳɽɸ ɲʆɲɶʃɲʀɲ ɸʆɹʌɶɸɿɲ, ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳ ʆɲ
ʐʋʉɶʌɳʔɸɿʏɿʎɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎʍʐʅɴɳʍɸɿʎʅɸʏɻʆEnExClearɶɿɲʏɻʆɲʋʊʃʏɻʍɻʏɻʎʍʖɸʏɿʃɼʎʍʑʆɷɸʍɻʎ
ɼʏɻʆɸʇɲʍʔɳʄɿʍɻʏɻʎɲʋɲʌɲʀʏɻʏɻʎʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼʎʐʋʉɷʉʅɼʎ.

2.10.12 ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʏɻʎEnExClearʅɸʏɲȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻ
1.

ȸɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʅɸʏɲʇʑʏɻʎEnExClearʃɲɿʏʘʆȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆɀɸʄʙʆʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿɸɶɶʌɳʔʘʎ,
ʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʘʎ ɸɶɶʌɳʔʉʐ ʃɲɿ ʏʘʆ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʅɹʍʘʆ, ɸʃʏʊʎ ɲʆ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳ
ʍʏʉʆʋɲʌʊʆʏɲȾɲʆʉʆɿʍʅʊ.

2.

ȾɳɽɸɲʆɲʃʉʀʆʘʍɻʏɻʎEnExClearʋʌʉʎʏɲȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻʋʉʐɲʔʉʌɳʏɻʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʃɲɿʏɲ
ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲɲʐʏɼʎ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏʉʆʋɲʌʊʆʏɲȾɲʆʉʆɿʍʅʊ,ɽɲɷɿɲɴɿɴɳɺɸʏɲɿ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳʅɹʍʘʏʉʐɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎɼɳʄʄʘʆɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃʙʆʅɻʖɲʆɿʍʅʙʆʋʉʐɷɿɲɽɹʏɸɿɻEnExClear
ɶɿɲʏɿʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎɷʐʍʄɸɿʏʉʐʌɶɿʙʆɼɳʄʄʘʆɹʃʏɲʃʏʘʆɶɸɶʉʆʊʏʘʆ.

3.

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎɶɿɲʏɻʆɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʏʉʐʅɸʏɻʆEnExClearɸʀʆɲɿɲʐʏɼʋʉʐ
ʏʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎɹʖɸɿʃɲɽʉʌʀʍɸɿʍʏɻʆɲʀʏɻʍɼʏʉʐɶɿɲʏɻʆɲʋʊʃʏɻʍɻʏɻʎʍʖɸʏɿʃɼʎɿɷɿʊʏɻʏɲʎ.
ȾɳɽɸɲʄʄɲɶɼɷɿɸʑɽʐʆʍɻʎʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎɶʆʘʍʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿɸɶɶʌɳʔʘʎʍʏɻʆEnExClear.

4.

ȳɿɲɽɹʅɲʏɲʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʍʏɻʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʃɲɿʏʉȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊʏʘʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ,ɻɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ
ʏɻʎEnExClearɽɲɶʀʆɸʏɲɿʅɸʏʉʆɅɿʍʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɼʋʉʐʏʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎɹʖɸɿ
ɷɻʄʙʍɸɿʍʏɻʆEnExClear.ȳɿɲʃɳɽɸɳʄʄʉɽɹʅɲʋʉʐɲʔʉʌɳʏʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎ,ɻEnExClearɽɲ
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆɸʀʅɸʏʉʆʐʋɸʑɽʐʆʉɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ.

5.

ȳɿɲʏɻʆɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʏʉʐʎʅɸʏɻʆEnExClear,ʏɲȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲɲʋɸʐɽʑʆʉʆʏɲɿ
ʍʏɲ ʃɲɽ’ ʑʄɻ ɲʌʅʊɷɿɲ ʊʌɶɲʆɲ ʏɻʎ EnExClear, ʊʋʘʎ ɲʐʏɳ ɲʆɲʃʉɿʆʙʆʉʆʏɲɿ ʃɳɽɸ ʔʉʌɳ ʍʏʉʆ
ʃɲɽʉʌɿɺʊʅɸʆʉɲʋʊɲʐʏɼɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃʊʏʊʋʉ.

2.10.13 ȵʆɻʅɹʌʘʍɻʏɻʎEnExClear
1.

Ɉɲ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ ɀɹʄɻ ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ ʋɲʌɹʖʉʐʆ ʍʏɻʆ EnExClear ʃɳɽɸ ʍʏʉɿʖɸʀʉ ʃɲɿ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ
ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɿʎɸʌɶɲʍʀɸʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʋʉʐɷɿɸʇɳɶʉʐʆʃɲɿʏʉʐʎɸɶɶɸʆɸʀʎʃɿʆɷʑʆʉʐʎ,ʉʋʉʏɸɷɼʋʉʏɸ
ʏʉʐʎɺɻʏɸʀʏɲɿɲʋʊɲʐʏɼ.

2.

ɈɲȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻʉʔɸʀʄʉʐʆʆɲɶʆʘʍʏʉʋʉɿʉʑʆʍʏɻʆEnExClear,ʃɲʏɳʏʉʖʌʊʆʉʐʋʉɴʉʄɼʎʍʏɿʎ
ȰʌʅʊɷɿɸʎȰʌʖɹʎ,ɸʋʉʋʏɿʃʙʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʐʎʃɲʆʊʆɸʎʋʉʐɷɿɹʋʉʐʆʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏʉʐʎ,
ʊʋʘʎɿɷʀʘʎʏɲɸʇɼʎ:
ɲ) ʏɿʎ ɸʄɸɶʅɹʆɸʎ ʃɲɿ ʐʋʉɶɸɶʌɲʅʅɹʆɸʎ ɲʋʊ ʉʌʃʘʏʉʑʎ ɸʄɸɶʃʏɹʎ ɸʏɼʍɿɸʎ ʃɲɿ ɸʇɲʅɻʆɿɲʀɸʎ
ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʏʉʐʎ,
ɴ) ʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲɲʆɲʔʉʌɿʃɳʅɸʏɻʆʃɸʔɲʄɲɿɲʃɼʏʉʐʎɸʋɳʌʃɸɿɲ,ʏɲʀɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲ,ʏʉʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼ
ʔɸʌɸɶɶʐʊʏɻʏɲʎɼʃɲɿʏɲʅɸɶɳʄɲʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃɳɲʆʉʀɶʅɲʏɲɲʐʏʙʆ,ʃɲɽʙʎʃɲɿʏɿʎʉɿʃɸʀɸʎ
ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʏɻʎʋɸʌɿʊɷʉʐɲʆɲʔʉʌɳʎ.

3.

Ɉɲ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ ɀɹʄɻ ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ ɸʆɻʅɸʌʙʆʉʐʆ ɳʅɸʍɲ ʏɻʆ EnExClear ʍɸ ʃɳɽɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ʅɸʏɲɴʉʄɼʎʏʘʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆɴɳʍɸɿʏʘʆʉʋʉʀʘʆʏʉʐʎʖʉʌɻɶɼɽɻʃɸɲʋʊʏɻʆEnExClearɻɹɶʃʌɿʍɻɶɿɲʏɻʆ
ɲʋʊʃʏɻʍɻʏɻʎʍʖɸʏɿʃɼʎɿɷɿʊʏɻʏɲʎ.ȵʋʀʍɻʎ,ʉʔɸʀʄʉʐʆʆɲʏɻʆɸʆɻʅɸʌʙʆʉʐʆʉʋʉʏɸɷɼʋʉʏɸʍʐʆʏʌɹʖɸɿ
ʄʊɶʉʎ ʋʉʐ ɽɲ ʅʋʉʌʉʑʍɸ ʆɲ ɽɹʍɸɿ ʍɸ ʃʀʆɷʐʆʉ ʏɻʆ ʉʅɲʄɼ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʏʉʐʎ ʍʏɻʆ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻ.
ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɳ, ʏɹʏʉɿʉɿ ʄʊɶʉɿ ʍʐʆɿʍʏʉʑʆ ɻ ʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲ ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ɸʃʋʄɼʌʘʍɻ ʏʘʆ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʙʆ ʏʉʐ ɹʆɲʆʏɿ ʏʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ, ɻ ʑʋɲʌʇɻ ɸʆɷɸʀʇɸʘʆ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ
ʋɸʌɿɹʄɸʐʍɻʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʍɸʋʌʉʍʘʌɿʆɼɲɷʐʆɲʅʀɲʘʎʋʌʉʎʏɻʆɸʃʋʄɼʌʘʍɻʏʘʆ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʙʆʏʉʐ,ɼɻɸʋɹʄɸʐʍɻɶɸɶʉʆʊʏʘʆʋʉʐɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ
ɀɹʄʉʐʎ, ʊʋʘʎ ɻ ʄɼʗɻ ɲʋʊʔɲʍɻʎ ɶɿɲ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍɸ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʍʐɶʖʙʆɸʐʍɻʎ, ɷɿɳʍʋɲʍɻʎ ɼ
ɸʇɲɶʉʌɳʎʏɻʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎɲʐʏʉʑɼɻɸʋɿɴʉʄɼʃʐʌʙʍɸʘʆɲʋʊʏɿʎȰʌʅʊɷɿɸʎȰʌʖɹʎ.

Τεύχος B’ 428/12.02.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ



4.

ȸEnExClearɽɹʏɸɿʍʏɻɷɿɳɽɸʍɻʏɻʎɆȰȵʏɲʏɻʌʉʑʅɸʆɲɲʋʊɲʐʏɼʍʏʉɿʖɸʀɲʃɲɿʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʏʘʆ
ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʘʆʋɲʌɲɶʌɳʔʘʆʍɸʋʌʙʏɻɺɼʏɻʍɻ.

2.11 ɉʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳʎ
2.11.1 ɉʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆɀɸʄʙʆ
Ɉɲ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ ɀɹʄɻ ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ ʋɲʌɹʖʉʐʆ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʃɲɿ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɲʌʖɹʎ ʏɻʎ ʃɲʄɼʎ ʋʀʍʏɻʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ʍʐʆɲʄʄɲʃʏɿʃʙʆ ɻɽʙʆ. ɇʐʆɿʍʏʉʑʆ ɲʐʏʉʏɸʄɸʀʎ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʏʉʐʎɿɷʀʘʎ:
ɲ) ʆɲ ɷɿɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆ ʏɻʆ ʉʅɲʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏɻʎ ɸʆɸʌɶɸɿɲʃɼʎ ɲɶʉʌɳʎ, ɸʋɿɷɸɿʃʆʑʉʆʏɲʎ ʏɻ
ɷɹʉʐʍɲ ɸʋɿʅɹʄɸɿɲ ʃɲɿ ʔʌʉʆʏʀɷɲ ʃɲʏɳ ʏɻ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʏʉʐʎ ʍʏɻʆ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻ ʋʌʉʎ
ɸʇɲʍʔɳʄɿʍɻʏɻʎʉʅɲʄɼʎɸʃʋʄɼʌʘʍɻʎʏʘʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ,
ɴ) ʆɲ ɲʋɹʖʉʐʆ ɲʋʊ ʃɳɽɸ ʋʌɳʇɻ ɼ ʋɲʌɳʄɸɿʗɻ ʋʉʐ ɽɲ ʅʋʉʌʉʑʍɸ ʆɲ ɴʄɳʗɸɿ ʏʉ ʃʑʌʉʎ ʏɻʎ
EnExClear, ʏʉʐ ȵɍȵ ʃɲɿ ɶɸʆɿʃʊʏɸʌɲ ʏɻʆ ɲʇɿʉʋɿʍʏʀɲ ʃɲɿ ɲʍʔɳʄɸɿɲ ʏʉʐ ɸʆɸʌɶɸɿɲʃʉʑ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ,
ɶ) ʆɲʍʐʅʋɸʌɿʔɹʌʉʆʏɲɿʍɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʅɸɸʐʋʌɹʋɸɿɲʋʌʉʎʏɲʊʌɶɲʆɲʏɻʎEnExClearʃɲɿ
ʏʉʐʎ ʄʉɿʋʉʑʎ ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ ʃɲʏɳ ʏʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ ʍʏɻʆ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻ ʃɲɿ ʏʉ
ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊ ʃɲɿ ʆɲ ʍʐʅʋʌɳʏʏʉʐʆ ʊʋʉʐ ʏʉʑʏʉ ʃʌʀʆɸʏɲɿ ɲʆɲɶʃɲʀʉ ʅɸ ɲʐʏʉʑʎ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɲʋʉʏʌʉʋɼʍʐʍʏɻʅɿʃʙʆʃɲɿɳʄʄʘʆɸɶɶɸʆʙʆʃɿʆɷʑʆʘʆ,
ɷ) ʆɲ ɲʆʏɲʋʉʃʌʀʆʉʆʏɲɿ ɳʅɸʍɲ, ɸɿʄɿʃʌɿʆʙʎ ʃɲɿ ʋʄɼʌʘʎ ʍɸ ʃɳɽɸ ɲʀʏɻʅɲ ʏɻʎ EnExClear ɶɿɲ
ʋɲʌʉʖɼʍʏʉɿʖɸʀʘʆʃɲɿʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ,ʆɲɸʃʋʄɻʌʙʆʉʐʆʏɿʎʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʏʉʐʎɲʆɲʔʉʌɿʃɳ
ʅɸ ʏɻʆ ʏɲʃʏɿʃɼ ɼ ʏʐʖʊʆ ɹʃʏɲʃʏɻ ɸʆɻʅɹʌʘʍɻ ʋʉʐ ʏɻʎ ʋɲʌɹʖʉʐʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ
ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ ʍʏʉʆ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊ ʃɲɿ ʆɲ ʍʐʆɸʌɶɳɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ EnExClear ɲʋʌʊʍʃʉʋʏɲ,
ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲʎ ʍɸ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ʍʐʆɲʆʏɼʍɸɿʎ ɼ ɸʋɿʏʌɹʋʉʆʏɲʎ ʍɸ ʊʌɶɲʆɲ ʏɻʎ EnExClear ʏɻ
ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲɸʋɿʏʊʋɿʘʆɸʄɹɶʖʘʆʍʏɿʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʏʉʐʎ,
ɸ) ʆɲ ɷɿɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆ ʄɸʄʉɶɿʍʅɹʆɻ ʃɲɿ ʍʑʅʔʘʆɻ ʅɸ ʏʉʆ ʋɲʌʊʆʏɲ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊ ʖʌɼʍɻ ʏʉʐ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʏʉʐ ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ ʋʉʐ ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʊʍɴɲʍɻ ʍʏʉ
ɇʑʍʏɻʅɲʙʍʏɸʆɲɷɿɲʔʐʄɳʍʍɸʏɲɿɻʉʅɲʄɼʃɲɿɲʍʔɲʄɼʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏʉʐ,
ʍʏ) ʆɲ ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ɷɿɲʌʃʙʎ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɹʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʏɻʎʋɿʍʏɼʎɸʔɲʌʅʉɶɼʎɲʋʊʏʉʋʌʉʍʘʋɿʃʊʏʉʐʎʏʘʆʃɸʀʅɸʆʘʆɷɿɲʏɳʇɸʘʆ,
ʘʎʃɲɿɲʐʏʙʆʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ,
ɺ) ʆɲ ɷɿɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆ ʏɻ ʍʑʅʔʘʆɻ ʅɸ ʏɿʎ ʃɸʀʅɸʆɸʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʃɲɿ ʏʉʆ ʋɲʌʊʆʏɲ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʃɲɿȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊʏʘʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ,
ɻ) ʆɲʋɲʌɹʖʉʐʆʋʄɼʌɻʃɲɿɹɶɶʌɲʔɻɸʆɻʅɹʌʘʍɻʋʌʉʎʏʉʐʎʏʐʖʊʆʍʐʅɴɲʄʄʊʅɸʆʉʐʎʅɸɲʐʏɳ
ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ ʋʉʐ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻ ʃɲɿ ʏʉ
ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊʏʘʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ,
ɽ) ʍʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲʎ ʃɲɿ ɸʆ ɶɹʆɸɿ ɸʃʃʌɸʅʉʏɼʏʘʆ ʍʏɻʆ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻ, ʆɲ
ʋʌʉɴɲʀʆʉʐʆ ʍɸ ʃɳɽɸ ɲʆɲɶʃɲʀɲ ɸʆɹʌɶɸɿɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɳʌʍɻ ʏɻʎ, ʍʐʅʋʌɳʏʏʉʆʏɲʎ ʅɸ ʏɲ
ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʌʊʍʘʋɲ,
ɿ)

ʆɲʄɲʅɴɳʆʉʐʆʐʋʊʗɻʏʉʐʎʏɿʎɲʋʉɷɸʃʏɹʎʋʌɲʃʏɿʃɹʎʋʉʐɿʍʖʑʉʐʆɶɿɲʏɻʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʃɲɿ
ʏʉ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊ ʏʘʆ ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ, ʊʋʘʎ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ɴɳʍɸɿ ʃɲɿ ʏʘʆ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ʃʉɿʆʉʏɿʃʙʆ
ɲʌʖʙʆʃɲɿʃɲʆʊʆʘʆ.
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2.11.2 ɉʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʏʘʆɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆʍʏɿʎȰɶʉʌɹʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎ
Ƀɿ ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ ʍʏɿʎ Ȱɶʉʌɹʎ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ ʍʐʅʅʉʌʔʙʆʉʆʏɲɿ ʋʌʉʎ ʏɿʎ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʋʉʐɲʆɲʄɲʅɴɳʆʉʐʆʅɸʏʉʆʋɲʌʊʆʏɲȾɲʆʉʆɿʍʅʊ.ɇʐʆɿʍʏʉʑʆɲʐʏʉʏɸʄɸʀʎʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʏʉʐʎ
ɿɷʀʘʎ:
ɲ) ʆɲʏɻʌʉʑʆʏɲɅɿʍʏʘʏɿʃɳɄʌɿɲʋʉʐʏʉʐʎɲʋʉɷʀɷʉʆʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʐʎʊʌʉʐʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎ
Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ,
ɴ) ʆɲʄɲʅɴɳʆʉʐʆʃɳɽɸɲʆɲɶʃɲʀʉʅɹʏʌʉɶɿɲʏɻʆʉʅɲʄɼȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʏʘʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ,
ɶ) ʆɲ ʍʐʅʋʌɳʏʏʉʐʆ ʅɸ ʏɲ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ ɀɹʄɻ ʋʉʐ ʍʐʆɸʌɶɳɺʉʆʏɲɿ, ɿɷʀʘʎ ʍʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ
ʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲʎ,
ɷ) ʆɲʍʐʅʅʉʌʔʙʆʉʆʏɲɿ ʋʌʉʎʏɿʎʏʐʖʊʆ ʍʐʍʏɳʍɸɿʎ ɼʐʋʉɷɸʀʇɸɿʎʏɻʎ EnExClearʖɳʌɿʆʉʅɲʄɼʎ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ.

Ʌɲʌɲʀʏɻʍɻȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ
2.12 Ʌɲʌɲʀʏɻʍɻ
1.

ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎʅʋʉʌɸʀʆɲʋɲʌɲɿʏɻɽɸʀɲʋʊʏɻʆɿɷɿʊʏɻʏɲɲʐʏɼʅɸʏɳɲʋʊɲʀʏɻʍɼʏʉʐʋʌʉʎʏɻʆ
EnExClear. ȳɿɲ ʏɻʆ ʋɲʌɲʀʏɻʍɻ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʆɲ ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ʏʘʆ ʋɲʌɲʃɳʏʘ
ʋɲʌɲɶʌɳʔʘʆ.ȸʋɲʌɲʀʏɻʍɻʍʐʆɸʋɳɶɸʏɲɿʏɻʆɲʋʙʄɸɿɲʏɻʎɿɷɿʊʏɻʏɲʎ.

2.

ȵʃʏʊʎ ɸɳʆ ɷɿɸʆɸʌɶɸʀ ʏɻʆ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻ ʏʘʆ ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ ʏʉʐ ɳʄʄʉ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ, ɻ
ʋɲʌɲʀʏɻʍɻɲʋʊʏɻʆɿɷɿʊʏɻʏɲʏʉʐȱʅɸʍʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʍʐʆɸʋɳɶɸʏɲɿɲʐʏʉɷʀʃɲɿɲʏɻʆ
ɲʋʙʄɸɿɲʏɻʎɿɷɿʊʏɻʏɳʎʏʉʐʘʎɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏʉʎʍʏɿʎȰɶʉʌɹʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎʃɲɿʏɻɷɿɲɶʌɲʔɼ
ʏʉʐɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲɲʋʊʏʉɀɻʏʌʙʉɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆʏʉʐȵɍȵ.

2.13 Ʌʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎʋɲʌɲʀʏɻʍɻʎ
1. ȸʋɲʌɲʀʏɻʍɻʋʌɹʋɸɿʆɲɶʆʘʍʏʉʋʉɿɻɽɸʀɸɶɶʌɳʔʘʎʍʏɻʆEnExClearʃɲɿʍʐʆɿʍʏɳʃɲɿʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲʏʘʆ
ʍʐʅʔʘʆɿʙʆ ʋʉʐ ʏʐʖʊʆ ɹʖɸɿ ʍʐʆɳʗɸɿ ʏʉ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ʅɸ ʏɻʆ ɿɷɿʊʏɻʏɲ ɲʐʏɼ ʅɸ ʏɻʆ
EnExClear. Ɉɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʏɻʎ ɶɸʆʊʅɸʆɻʎ ʋɲʌɲʀʏɻʍɻʎ ʃɲɿ ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲʎ ɸʋɹʌʖʉʆʏɲɿ ʃɲʏɳ ʏɻʆ
ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲɲʋʉɷʉʖɼʎʏɻʎʋɲʌɲʀʏɻʍɻʎɲʋʊʏɻʆEnExClearɸʆʏʊʎʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎʏʌɿɳʆʏɲ(30)ɻʅɸʌʙʆ
ɲʋʊ ʏɻʆ ʘʎ ɳʆʘ ɶʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻ, ʅɸ ʏɻʆ ɸʋɿʔʑʄɲʇɻ ʏʘʆ ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ ʉʌɿɺʊʅɸʆʘʆ ʍʏɿʎ ɸʋʊʅɸʆɸʎ
ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐʎ.
2. ȸ ʋɲʌɲʀʏɻʍɻ ɶʀʆɸʏɲɿ ɲʋʉɷɸʃʏɼ ɲʋʊ ʏɻʆ EnExClear ɸʔʊʍʉʆ ʏʉ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ɹʖɸɿ
ʏɲʃʏʉʋʉɿɼʍɸɿɸʆʏʊʎʏɻʎʏɿɽɹʅɸʆɻʎʘʎɳʆʘʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎʃɳɽɸɸʃʃʌɸʅʊʏɻʏɲ,ʘʎʋʌʉʎʏɿʎɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎ
ʋʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌʀɺɸɿ, ɼ ʉʔɸɿʄɼ ʏʉʐ ɹʆɲʆʏɿ ʏɻʎ EnExClear. ȸ EnExClear ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʋɲʌɲʏɸʀʆɸɿ ʏɻʆ
ʋʌʉɽɸʍʅʀɲ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ 1 ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏɿʎ ɸʃʃʌɸʅɸʀʎ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ʏʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ
ɀɹʄʉʐʎ, ɼ ʏɿʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏʉʐ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɲʋʊ ɸʋɸʌʖʊʅɸʆʉʐʎ ʃɿʆɷʑʆʉʐʎ, ɿɷʀʘʎ ʍʏɻʆ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲʎ ɳʄʄʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ 4. ɇɸ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏɻʎ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ, ʏɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʏɻʎ ʋɲʌɲʀʏɻʍɻʎ ʃɲɿ ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲʎ
ʏʘʆ ʍʖɸʏɿʃʙʆ ʍʐʅʔʘʆɿʙʆ, ʋʉʐ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ 1, ɸʋɹʌʖʉʆʏɲɿ ʃɲʏɳ ʏɻʆ
ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲɲʋʉɷʉʖɼʎʏɻʎʋɲʌɲʀʏɻʍɻʎɲʋʊʏɻʆEnExClear,ɻʉʋʉʀɲʄɲʅɴɳʆɸɿʖʙʌɲʏʉɲʌɶʊʏɸʌʉ
ʅɹʖʌɿʏɻʄɼʇɻʏɻʎʆɹɲʎʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ.
3. ɀɸʏɻʆʋʄɼʌʘʍɻʏʘʆʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸʘʆʏʘʆʋɲʌɲɶʌɳʔʘʆ1ʃɲɿ2,ɻEnExClearʃɳʆɸɿɲʋʉɷɸʃʏɼʏɻʆ
ʋɲʌɲʀʏɻʍɻʃɲɿɸʆɻʅɸʌʙʆɸɿɸɶɶʌɳʔʘʎʏʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎ,ʏɻɆȰȵʃɲɿʏʉȵɍȵ.ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ʅɻɲʋʉɷʉʖɼʎʏɻʎʋɲʌɲʀʏɻʍɻʎ,ʋɲʌɹʖɸɿɲɿʏɿʉʄʉɶɻʅɹʆɻɲʋɳʆʏɻʍɻ.
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4. ɀɸ ʏɻʆ ɸʇʊʔʄɻʍɻ ʏʘʆ ʋɳʍɻʎ ʔʑʍɸʘʎ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ ʏʉʐ ʋɲʌɲɿʏʉʑʅɸʆʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ
ɀɹʄʉʐʎ ɹʆɲʆʏɿ ʏɻʎ EnExClear, ɻ EnExClear ɸʋɿʍʏʌɹʔɸɿ ʍɸ ɲʐʏʊ ʏɿʎ ʖʌɻʅɲʏɿʃɹʎ ɲʍʔɳʄɸɿɸʎ ɼ
ɸɶɶʐɻʏɿʃɹʎɸʋɿʍʏʉʄɹʎ,ʋʉʐʏɻʎɸʀʖɸʋɲʌɳʍʖɸɿ,ʃɲɿʅɸʏɻʆɲʋʉɷʉʖɼʏɻʎʋɲʌɲʀʏɻʍɻʎʏʉʐɸʋɿʍʏʌɹʔɸɿ
ʃɲɿ ʏʉ ʐʋʊʄʉɿʋʉ ʏɻʎ ʅɸʌʀɷɲʎ ʏʉʐ ʍʏʉ Ⱦɸʔɳʄɲɿʉ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ. ȵɳʆ ʅɹʖʌɿ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɲʋʉɷʉʖɼʎ ʏɻʎ ʋɲʌɲʀʏɻʍɻʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ 3 ʄɳɴɸɿ ʖʙʌɲ ʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲ ɳʄʄʉʐ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ,ɻʅɸʌʀɷɲʏʉʐʋɲʌɲɿʏʉʑʅɸʆʉʐɸʋɿʍʏʌɹʔɸʏɲɿʅɸʏɳʏɻʆɸʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆ
ɶʌɲʅʅʙʆɳʅʐʆɲʎʏɻʎɸʆʊʏɻʏɲʎ4.6ʃɲʏɳʏʉʐʐʋɸʌɼʅɸʌʉʐʃɲɿʅʊʆʉɸʔʊʍʉʆʐʔʀʍʏɲʏɲɿʐʋʊʄʉɿʋʉ
ʍɸɲʐʏɼ.
5. ȸʋɲʌɲʀʏɻʍɻɲʋʊʏɻʆɿɷɿʊʏɻʏɲʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎɷɸʆɲʋʉʃʄɸʀɸɿʏʉɸʆɷɸʖʊʅɸʆʉɸʃʆɹʉʐ
ɲʋʊʃʏɻʍɼʎ ʏɻʎ. ȵɳʆ ʏʉ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ɸʀʖɸ ʋɸʌɿɹʄɽɸɿ ʍɸ ʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲ ʘʎ ʍʐʆɹʋɸɿɲ ʏɻʎ
ʉʋʉʀɲʎɸʀʖɸɶʀʆɸɿʖʌɼʍɻʅɸʌʀɷʘʆɳʄʄʘʆȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆɀɸʄʙʆʍʏʉȾɸʔɳʄɲɿʉȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɼʃɲɿ
ʏʘʆȵɿɷɿʃʙʆȼɷɿʘʆɅʊʌʘʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆɸʆʊʏɻʏɲ4.6,ɶɿɲʏɻʆɸʃʆɹʉʐʃʏɼʍɻʏɻʎɿɷɿʊʏɻʏɲʎʏʉʐ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ,ɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲɹʖɸɿɸʇʉʔʄɼʍɸɿʋʄɼʌʘʎʏɲʘʎɳʆʘʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɹʆʏɲʃɲɿ
ʉʔɸɿʄʊʅɸʆɲɲʋʊɲʐʏʊʋʉʍɳ.
6. ɃɿʊʌʉɿʃɲɿɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʋɲʌɲʀʏɻʍɻʎʅʋʉʌɸʀʆɲɸʇɸɿɷɿʃɸʑʉʆʏɲɿʅɸȰʋʊʔɲʍɻʏɻʎEnExClear.

ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʀȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʃɲɿȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʀȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ
2.14 ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʀȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
1.

Ƀɿȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʀȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿɶɿɲʏɻʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʏʘʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ.

2.

Ƀɿ ɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎ, ɲʅɹʍʘʎ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ʃɲʏɳʌʏɿʍɼ ʏʉʐʎ ʍʏɿʎ Ȱɶʉʌɹʎ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ,
ʃɲʏɲʖʘʌʀɺʉʆʏɲɿ ɲʐʏʊʅɲʏɲ ʍʏʉʐʎ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʋʉʐ
ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿɲʋʊʏʉȵɍȵʍʏɻʆEnExClearʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆɸʆʊʏɻʏɲ2.33ʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾɸʔɲʄɲʀʉʐ.

3.

ɃɿȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʀȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿɸʋʀʍɻʎɶɿɲʏɻʆɲʋʊɷʉʍɻɅɿʍʏʘʏɿʃʉʑɃʌʀʉʐɲʋʊ
ʏɻʆEnExClearʋʌʉʎʏɲȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻʃɲɿ,ɸɳʆʋʌʊʃɸɿʏɲɿɶɿɲȳɸʆɿʃɳȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻ,
ɶɿɲʏɻʆɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʃɲʏɲʆʉʅɼɲʋʊɲʐʏɳɅɿʍʏʘʏɿʃʉʑɃʌʀʉʐʍʏɲɀɻȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸʏʉʐʎʊʌʉʐʎʏɻʎʐʋʉɸʆʊʏɻʏɲʎ2.38.1ʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾɸʔɲʄɲʀʉʐ.

4.

Ƀɿ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʀ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ɲʆʉʀɶʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ EnExClear ʃɲɿ ɷɿɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʍʏʉ ɇʑʍʏɻʅɲ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʐʎʊʌʉʐʎʏɻʎɸʆʊʏɻʏɲʎ2.15.

5.

ɃɿȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʀȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʏɻʌʉʑʆʏɲɿɲʆɳɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲʍʏɿʎȰɶʉʌɹʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎ.ȴɸʆ
ɶʀʆɸʏɲɿɷɸʃʏɼɻʏɼʌɻʍɻȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɶɿɲʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉʐʎʏʉʐɸʆʊʎɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ
ɲʋʊʃʉɿʆʉʑ.

6.

ɈɲȱʅɸʍɲȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻʏɻʌʉʑʆʅʊʆʉȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎȻɷʀʉʐ.

7.

Ⱦɳɽɸ ȱʅɸʍʉ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ʏɻʌɸʀ ɸʋ’ ʉʆʊʅɲʏʀ ʏʉʐ ɹʆɲʆ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎȻɷʀʉʐ.

8.

Ⱦɳɽɸ ɇʐʅʅɸʏɹʖʘʆ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɀɻ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ, ʉʔɸʀʄɸɿ ʆɲ ɷɿɲʏɻʌɸʀ ɸʋ’ ʉʆʊʅɲʏʀ ʏʉʐ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲʅɹʍʘȳɸʆɿʃʉʑȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ.

9.

ɇʐʅʅɸʏɹʖʘʆ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɀɻ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ɼ ȱʅɸʍʉ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ, ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ
ɷɿɲʏɻʌɸʀʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉʐʎȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲʅɹʍʘɸʆʊʎɼʋɸʌɿʍʍʉʏɹʌʘʆ
ȳɸʆɿʃʙʆȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆɀɸʄʙʆ.

10. Ⱦɳɽɸ ȳɸʆɿʃʊ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ʏɻʌɸʀ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ ɲʆɳ
ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲɶɿɲʏɿʎɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎʏʉʐʉʋʉʀʉʐɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɻʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻ.
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11. ɀɸʏɲʇʑ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʋʉʐ ʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʍɸ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ɷɸ ʖʘʌɸʀ
ʍʐʅʗɻʔɿʍʅʊʎ.
2.15 Ʌʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎɲʆʉʀɶʅɲʏʉʎȿʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
1. ɃɿȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʀȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎȻɷʀʉʐɲʆʉʀɶʉʆʏɲɿʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲɲʋʊʏɻʆEnExClearʅɸʏɳɲʋʊɲʀʏɻʍɻ
ʏʉʐ ȱʅɸʍʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ ʃɲɿ ɸʔʊʍʉʆ ɲʐʏʊ ɷɻʄʙʍɸɿ ʍʏɻʆ EnExClear ʏɲ ʋɲʌɲʃɳʏʘ
ʍʏʉɿʖɸʀɲ:
ɲ) Ɉɲʍʏʉɿʖɸʀɲɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻʎʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ,ɼʏʉɿ:
(i) ʏɻʆʋʄɼʌɻɸʋʘʆʐʅʀɲʏɻʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ,
(ii) ʏɻʆɹɷʌɲ,
(iii) ʏɻʆɸʏɲɿʌɿʃɼʅʉʌʔɼʏɻʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ,
(iv) ʏʉʆ ɲʌɿɽʅʊ ʃɲɿ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʃɲʏɲʖʙʌɻʍɻʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʍʏʉ ʅɻʏʌʙʉ
ɷɻʅʉʍɿʊʏɻʏɲʎʋʉʐʐʋɳɶɸʏɲɿʅɸɴɳʍɻʏʉɷʀʃɲɿʉʋʉʐʏʉɷɿɹʋɸɿ,
(v) ʏʉʆȰʌɿɽʅʊɌʉʌʉʄʉɶɿʃʉʑɀɻʏʌʙʉʐ(Ȱ.Ɍ.ɀ.)ʏɻʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ,
(vi) ʏʉʆ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʏɿʃʊ ʃʘɷɿʃʊ ʆʉʅɿʃɼʎ ʉʆʏʊʏɻʏɲʎ (LEI) ʋʉʐ ʏʐʖʊʆ ɷɿɲɽɹʏɸɿ ʏʉ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎ,ʃɲɿ
(vii) ʏʉʆ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʏɿʃʊ ʃʘɷɿʃʊ ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ EIC ʋʉʐ ɷɿɲɽɹʏɸɿ ʏʉ ȱʅɸʍʉ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ
ɀɹʄʉʎʘʎɇʐʅʅɸʏɹʖʘʆʍʏɿʎȰɶʉʌɹʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎ.
ɴ) Ɉɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʉʐ ʏʌɲʋɸɺɿʃʉʑ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ ʏʉʐ ȱʅɸʍʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ ʋʉʐ ɽɲ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿɲʋʊʏɻʆEnExClearɶɿɲʏɻɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʋʄɻʌʘʅʙʆɼɸʋɿʍʏʌʉʔʙʆʍɸʍʖɹʍɻ
ʅɸ ʏɻ ʅɸʌʀɷɲ ʏʉʐ ʍʏʉ Ⱦɸʔɳʄɲɿʉ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ, ʏɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏʘʆ ɲʍʔɲʄɸɿʙʆ ʏʉʐ,
ʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆɻʎʃɲɿʏɻʎʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ2ʏɻʎɸʆʊʏɻʏɲʎ4.7,ʃɲɽʙʎʃɲɿʏɻʆ
ɸʃʋʄɼʌʘʍɻʏʘʆʋɳʍɻʎʔʑʍɸʘʎʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʏʉʐʋʌʉʎʏɻʆEnExClear.
2. ɃɿȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʀȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲɲʆʉʀɶʉʆʏɲɿʍʏʉɇʑʍʏɻʅɲɲʋʊʏɻʆEnExClearʅɸʏɳɲʋʊ
ɲʀʏɻʍɻ ʏʉʐ ȳɸʆɿʃʉʑ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ ʃɲɿ ɸʔʊʍʉʆ ɲʐʏʊ ɷɻʄʙʍɸɿ ʍʏɻʆ EnExClear ʏɲ
ʋɲʌɲʃɳʏʘʍʏʉɿʖɸʀɲ:
ɲ) Ɉɲʍʏʉɿʖɸʀɲʏʉʐȳɸʆɿʃʉʑȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎʋɸʌ.(i)ɹʘʎ(vi)ʏʉʐʍʏʉɿʖ.
(ɲ) ʏɻʎ ʋɲʌ. 1. ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʉʐ ʏʌɲʋɸɺɿʃʉʑ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ ʏʉʐ ʋʉʐ ɽɲ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿɲʋʊʏɻʆEnExClearɶɿɲʏɻɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʋʄɻʌʘʅʙʆɼɸʋɿʍʏʌʉʔʙʆʍɸʍʖɹʍɻ
ʅɸʏɻʅɸʌʀɷɲʏʉʐʍʏʉȾɸʔɳʄɲɿʉȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ,ʏɻɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʘʆɲʍʔɲʄɸɿʙʆʏʉʐ,ʃɲɽʙʎʃɲɿ
ʏɻʆɸʃʋʄɼʌʘʍɻʏʘʆʋɳʍɻʎʔʑʍɸʘʎʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʏʉʐʋʌʉʎʏɻʆEnExClear.
ɴ) Ɉɲʍʏʉɿʖɸʀɲɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻʎʏʉʐɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ,ɼʏʉɿ:
(i)

ʏɻʆʋʄɼʌɻɸʋʘʆʐʅʀɲʏɻʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎʏʉʐɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ,

(ii)

ʏɻʆɹɷʌɲʏʉʐ,

(iii)

ʏɻʆɸʏɲɿʌɿʃɼʅʉʌʔɼʏʉʐɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ,

(iv)

ʏʉʆɲʌɿɽʅʊʃɲɿʏɻʆɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲʃɲʏɲʖʙʌɻʍɻʎʏɻʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎʏʉʐɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲʍʏʉ
ʅɻʏʌʙʉɷɻʅʉʍɿʊʏɻʏɲʎʋʉʐʐʋɳɶɸʏɲɿʅɸɴɳʍɻʏʉɷʀʃɲɿʉʋʉʐʏʉɷɿɹʋɸɿ,

(v)

ʏʉʆȰʌɿɽʅʊɌʉʌʉʄʉɶɿʃʉʑɀɻʏʌʙʉʐ(Ȱ.Ɍ.ɀ.)ʏɻʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ,

(vi)

ʏʉʆɲʆɲɶʆʘʌɿʍʏɿʃʊʃʘɷɿʃʊʆʉʅɿʃɼʎʉʆʏʊʏɻʏɲʎ(LEI)ʋʉʐʏʐʖʊʆɷɿɲɽɹʏɸɿɻɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ,

(vii) ʏʉʆɲʆɲɶʆʘʌɿʍʏɿʃʊʃʘɷɿʃʊɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲEIC,ʃɲɿ
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(viii) ʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲʏʉʐʏʌɲʋɸɺɿʃʉʑʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʏʉʐɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲɼʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ
ɀɹʄʉʐʎɶɿɲʏʐʖʊʆʖʌɻʅɲʏɿʃɹʎɸʋɿʍʏʌʉʔɹʎʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ʏɻʆʋɲʌ.2ʏɻʎɸʆʊʏɻʏɲʎ4.7.
2.16 Ⱦɲʏɳʌɶɻʍɻȿʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
1.

ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʃɲʏɲʌɶɸʀʏɲɿɲʋʊʏɻʆEnExClearʅɸʏɳɲʋʊʍʖɸʏɿʃɼɲʀʏɻʍɻʃʄɸɿʍʀʅɲʏʉʎ
ʋʌʉʎʏɻʆEnExClear,ɼʋɲʌɲʀʏɻʍɻʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʋʉʐʏʉʆʏɻʌɸʀ,ɸʔʊʍʉʆʍʐʆʏʌɹʖʉʐʆ
ʆʊʅɿʅʉɿʄʊɶʉɿɶɿɲʏɻʅɻʍʐʅʅɸʏʉʖɼʏʉʐʍʏɿʎȰɶʉʌɹʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎ,ɼɲʆɲɶʃɲʍʏɿʃʙʎʅɸʏɳ
ɲʋʊɷɿɲɶʌɲʔɼʏʉʐɲʋʊʏɻʆEnExClear.

2.

ɇɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻ,ʃɲʏɳʌɶɻʍɻʏʉʐʍʖɸʏɿʃʉʑȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿɸʔʊʍʉʆɷɸʆ
ɷɿɲʏɻʌɸʀȺɹʍɸɿʎɲʆʉɿʃʏɹʎɼɷɸʆʐʔʀʍʏɲʆʏɲɿɸʃʃʌɸʅɸʀʎʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʃɲɿɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲɸʃ
ʏʘʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ.

2.17 ȵɿɷɿʃɹʎʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆɀɸʄʙʆ
1.

Ƀ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ʏɻʎ EnExClear ɹʆɲʆʏɿ ʏʘʆ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆ ɀɸʄʙʆ ʃɲɿ ɻ ʋɲʌʉʖɼ
ɲʍʔɲʄɸɿʙʆʋʌʉʎʃɳʄʐʗɻʏʉʐʃɿʆɷʑʆʉʐɲʐʏʉʑʃɲʏɳʏʉʐʎʊʌʉʐʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎɷɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿɲʆɳ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎʃɲɿȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ.

2.

Ɉɲȳɸʆɿʃɳȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻʉʔɸʀʄʉʐʆ:
ɲ) ʆɲ ʍʐʅʅʉʌʔʙʆʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɿʎ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ʏɼʌɻʍɻʎ ʍʏʉ ɇʑʍʏɻʅɲ ʏʘʆ ʋɳʍɻʎ ʔʑʍɸʘʎ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʋʉʐ ʖɸɿʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ
Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ,
ɴ) ʆɲʏɻʌʉʑʆʖʘʌɿʍʏɳɲʌʖɸʀɲʃɲɿʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎʋʉʐʆɲʏʉʐʎɸʋɿʏʌɹʋʉʐʆʆɲɷɿɲʃʌʀʆʉʐʆʏɲ
ʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʃɲɿ ʏɿʎ Ⱥɹʍɸɿʎ, ʋʉʐ ʏɻʌʉʑʆ ʍʏʉ ɇʑʍʏɻʅɲ ɶɿɲ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊ
ɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʋɲʌʉʖɼʎʐʋɻʌɸʍɿʙʆʋʌʉʎɲʐʏʉʑʎ.

2.18 ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʀɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ
Ɉɲ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ ɀɹʄɻ ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ ɷɿɲʏɻʌʉʑʆ ʏʉʐʎ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎ ɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏʉȾɸʔɳʄɲɿʉ3.
2.19 ȵʆɻʅɹʌʘʍɻʃɲɿɸʋɲʄɼɽɸʐʍɻʍʏʉɿʖɸʀʘʆ
1.

Ɉɲ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ ɀɹʄɻ ʃɲɿ ʉɿ ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ ʋʉʐ ʅɸʏɹʖʉʐʆ ʍʏʉ ɍʌɻʅɲʏɿʃʊ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊ ʏʘʆ
ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ ʃɲʏɳ ʏʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ, ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ ʋɲʌɹʖʉʐʆ ʃɳɽɸ ʍʏʉɿʖɸʀʉ ʃɲɿ
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ ʋʉʐ ʏʉʐʎ ɺɻʏɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ EnExClear ʍɸ ʍʖɹʍɻ ʅɸ ʏʉʐʎ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʉʐʎ ʍʏʉʆ
ʋɲʌʊʆʏɲ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎ ʋʉʐ ʏɸʄʉʑʆ ʐʋʊ ʏɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɼ ʏʉʐʎ, ʏɿʎ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ʋʉʐ
ɲʋʉʌʌɹʉʐʆ ɲʋʊ ɲʐʏʉʑʎ ʘʎ ʃɲɿ ʃɳɽɸ ʅɸʏɲɴʉʄɼ ɲʐʏʙʆ. Ƀʔɸʀʄʉʐʆ ɸʋʀʍɻʎ ʆɲ ɸʆɻʅɸʌʙʆʉʐʆ ʏɻʆ
EnExClearʍɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʅɸʏɲɴʉʄɼʎʏʘʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆɴɳʍɸɿʏʘʆʉʋʉʀʘʆɲʆʉʀʖɽɻʃɲʆʉɿʍʖɸʏɿʃʉʀ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʀ.

2.

ȸEnExClearɹʖɸɿʆʊʅɿʅʉɷɿʃɲʀʘʅɲ,ʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻʎʃɲɿɸʋɲʄɼɽɸʐʍɻʎʏʘʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆ
ʋʉʐ ɷɻʄʙʆʉʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏʉ ɳʆʉɿɶʅɲ ʃɲɿ ʏɻʆ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ, ʆɲ ɲʆʏɲʄʄɳʍʍɸɿ
ʃɳɽɸɲʆɲɶʃɲʀʉʍʏʉɿʖɸʀʉʅɸʏʉȵɍȵ,ʏʉɌʉʌɹɲɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ,ʏɲʋɿʍʏʘʏɿʃɳɿɷʌʑʅɲʏɲ
ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʔʉʌɸʀʎ ʋʉʐ ʏɻʌʉʑʆ ʏɿʎ ʋɲʌɸʖʊʅɸʆɸʎ ʐʋɹʌ EnExClear ɲʍʔɳʄɸɿɸʎ, ʘʎ ʃɲɿ ʅɸ ʃɳɽɸ ɳʄʄʉ
ʔʉʌɹɲʋʉʐɸʅʋʄɹʃɸʏɲɿʍʏɻʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʃɲɿʏʉȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊʏʘʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ,ɸʔɲʌʅʉɺʉʅɹʆʘʆ
ʏʘʆʋɸʌʀɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑɲʋʉʌʌɼʏʉʐɷɿɲʏɳʇɸʘʆ.
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ɅɲʌʉʖɼɲʍʔɲʄɸɿʙʆʐʋɹʌEnExClear
2.20 ȳɸʆɿʃɼʌʑɽʅɿʍɻ
1.

ɈɲȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻʋɲʌɹʖʉʐʆɲʍʔɳʄɸɿɲʐʋɹʌʏɻʎEnExClearʋʌʉʎɸʇɲʍʔɳʄɿʍɻʏɻʎʉʅɲʄɼʎ
ɸʃʋʄɼʌʘʍɻʎ ʏʘʆ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʙʆ ʏʉʐʎ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʃɲɿ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ɹʆɲʆʏɿ ɲʐʏɼʎ ʃɲʏɳ ʏɲ
ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏʉʆʋɲʌʊʆʏɲȾɲʆʉʆɿʍʅʊ.

2.

ȸɲʍʔɳʄɸɿɲʋɲʌɹʖɸʏɲɿʃɲɿɷɿɲʖʘʌʀɺɸʏɲɿɲʆɳȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ.

2.21 ɀʉʌʔɹʎɲʍʔɳʄɸɿɲʎ
1.

ȸEnExClearɷɹʖɸʏɲɿʘʎɲʍʔɳʄɸɿɲʅɸʏʌɻʏɳʍɸɸʐʌʙ,ɼʃɲɿʍɸɳʄʄɲʆʉʅʀʍʅɲʏɲɸʔʊʍʉʆɶʀʆʉʆʏɲɿ
ɲʋʉɷɸʃʏɳ ɲʋʊ ɲʐʏɼ ʅɸ ȵʃʏɸʄɸʍʏɿʃɼ Ȱʋʊʔɲʍɼ ʏɻʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɸʆʊʏɻʏɸʎ2.21 ʃɲɿ 2.22 ʏʉʐ
ʋɲʌʊʆʏʉʎȾɸʔɲʄɲʀʉʐɼʅɸʏɻʅʉʌʔɼɸɶɶʐɻʏɿʃɼʎɸʋɿʍʏʉʄɼʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ2.

2.

ȸEnExClearɷɹʖɸʏɲɿʘʎɲʍʔɳʄɸɿɲɸɶɶʐɻʏɿʃɹʎɸʋɿʍʏʉʄɹʎʐʋʊʏɿʎɸʇɼʎʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ:
ɲ) ʉɸʃɷʊʏɻʎʏɻʎɸɶɶʐɻʏɿʃɼʎɸʋɿʍʏʉʄɼʎɸʀʆɲɿʋɿʍʏʘʏɿʃʊʀɷʌʐʅɲʏʉʐʆ.4261/2014ɼʏɻʎɃɷɻɶʀɲʎ
2013/36/ȵE. ȵɳʆ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ ɸʃɷʊʏɻ ɳʄʄʉʐ ʃʌɳʏʉʐʎ ʅɹʄʉʐʎ ʏɻʎ ȵȵ ɼ ʏʌʀʏɻʎ ʖʙʌɲʎ ɽɲ
ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʐʔʀʍʏɲʏɲɿ ʅɻʖɲʆɿʍʅʊʎ ɸʐʖɸʌʉʑʎ ʃɲʏɳʋʏʘʍɻʎ ʏɻʎ ɸɶɶʐɻʏɿʃɼʎ ɸʋɿʍʏʉʄɼʎ ʍʏɻʆ
ȵʄʄɳɷɲʃɲɿʆɲɷɿɲʍʔɲʄʀɺɸʏɲɿɻʆʉʅɿʃɼɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐ,
ɴ) ɻɸɶɶʐɻʏɿʃɼɸʋɿʍʏʉʄɼɸʀʆɲɿɲʅɸʏɳʃʄɻʏɻ,ɳʆɸʐʊʌʘʆʃɲɿʉɸʃɷʊʏɻʎɷɸʆʅʋʉʌɸʀʆɲɴɲʍɿʍʏɸʀ
ʍɸʏʐʖʊʆʆʉʅɿʃɼɼʍʐʅɴɲʏɿʃɼɸʇɲʀʌɸʍɻɼɲʆʏʀʃʌʉʐʍɻɶɿɲʆɲɲʆʏɿʏɲʖɽɸʀʍʏɻʆʃɲʏɲɴʉʄɼʏɻʎ
ɸɶɶʑɻʍɻʎ.Ƀɸʃɷʊʏɻʎʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿʆɲʃɲʏɲɴɳʄɸɿɲʅɹʍʘʎʏʉʋʉʍʊʏɻʎɸɶɶʐɻʏɿʃɼʎɸʋɿʍʏʉʄɼʎ
ɼ ʅɹʌʉʎ ɲʐʏʉʑ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɻ EnExClear ɽɲ ʏʉʐ ɺɻʏɼʍɸɿ ʏɻʆ ʃɲʏɳʋʏʘʍɻ, ʖʘʌʀʎ ʆɲ
ɷɿʃɲɿʉʑʏɲɿ ʆɲ ɲʆʏɿʏɳʇɸɿ ʉʋʉɿɸʍɷɼʋʉʏɸ ɸʆʍʏɳʍɸɿʎ ɼ ɲʆʏɿʌʌɼʍɸɿʎ ʏʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ
ɀɹʄʉʐʎ,ʐʋɹʌʏʉʐʉʋʉʀʉʐɸʃɷʊɽɻʃɸɻɸɶɶʐɻʏɿʃɼɸʋɿʍʏʉʄɼ,ɼʉʋʉɿʉʐɷɼʋʉʏɸʏʌʀʏʉʐ,
ɶ) ɻɸɶɶʐɻʏɿʃɼɸʋɿʍʏʉʄɼʅʋʉʌɸʀʆɲʃɲʏɲʋɹʍɸɿʃɲɿʆɲɸʇʉʔʄɻɽɸʀ,ʃɲʏ’ɲʀʏɻʍɻʏɻʎEnExClear,
ʖʘʌʀʎʏʐʖʊʆʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃʉʑʎ,ʆʉʅɿʃʉʑʎɼʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʉʑʎʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎ,ʍɸʋʌʙʏɻɺɼʏɻʍɻɶɿɲ
ʍʃʉʋʉʑʎ ʃɳʄʐʗɻʎʏʘʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ ɸʃʏʘʆȺɹʍɸʘʆʋʉʐɸʃʃɲɽɲʌʀɺɸɿʏʉ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ
ɀɹʄʉʎ,ʐʋɹʌʏʉʐʉʋʉʀʉʐɸʃɷʊɽɻʃɸ,
ɷ) ʉɸʃɷʊʏɻʎʏɻʎɸɶɶʐɻʏɿʃɼʎɸʋɿʍʏʉʄɼʎɷɸʆɲʋʉʏɸʄɸʀʅɹʌʉʎʏʉʐɿɷʀʉʐʉʅʀʄʉʐ,ʃɲʏɳʏɻʆɹʆʆʉɿɲ
ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ31ʏʉʐʆ.4308/2014,ʅɸʏʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎʐʋɹʌʏʉʐʉʋʉʀʉʐɸʃɷʊɽɻʃɸ,
ʃɲɿʉʑʏɸʍʐʆɷɹɸʏɲɿʅɸʏʉʘʎɳʆʘȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎʅɸʍʖɹʍɻʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ʏʉɳʌɽʌʉ32ʏʉʐʆ.4308/2014,

3.

ȸ ɸɶɶʐɻʏɿʃɼ ɸʋɿʍʏʉʄɼ ɸʃɷʀɷɸʏɲɿ ɴɳʍɸɿ ʏʐʋʉʋʉɿɻʅɹʆʉʐ ʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ ʋʉʐ ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ ʅɸ
ȵʃʏɸʄɸʍʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻʏɻʎEnExClear.ɀɸʏɻʆʀɷɿɲȰʋʊʔɲʍɻɻEnExClearʅʋʉʌɸʀʆɲʃɲɽʉʌʀɺɸɿʃɳɽɸ
ʍʖɸʏɿʃʊɽɹʅɲʃɲɿɲʆɲɶʃɲʀɲʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɲ.

4.

ȸEnExClearʅɸȵʃʏɸʄɸʍʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɼʏɻʎ,ʋʌʉɴɲʀʆɸɿʍɸʃɲʏɻɶʉʌɿʉʋʉɿɼʍɸɿʎʏʘʆɲʋʉɷɸʃʏʙʆɲʋʊ
ɲʐʏɼɲʍʔɲʄɸɿʙʆ,ɽɹʏʉʆʏɲʎʊʌɿɲʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻʎ,ɿɷʀʘʎʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏɲʅɹɶɿʍʏɲɼɸʄɳʖɿʍʏɲʋʉʍʉʍʏɳ
ɲʋʉɷɸʃʏɼʎʃɳʄʐʗɻʎɼʏɻʅɹɶɿʍʏɻʋʉʍʊʏɻʏɲɲʋʉɷɸʃʏɼʎʃɳʄʐʗɻʎɲʆɳʃɲɽʉʌɿɺʊʅɸʆɻʃɲʏɻɶʉʌʀɲ.

2.22 ȴɿʃɲɿʙʅɲʏɲʏɻʎEnExClearɸʋʀʏʘʆɲʍʔɲʄɸɿʙʆ
1.

ȵʋʀʏʘʆʖʌɻʅɲʏɿʃʙʆɲʍʔɲʄɸɿʙʆʋʉʐʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿɲʋʊʏɲȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻʍʏɻʆEnExClearʃɲɿ
ʏɻʌʉʑʆʏɲɿɷɸʍʅɸʐʅɹʆɸʎʍɸʏʌɲʋɸɺɿʃʉʑʎʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎɸʋ’ʉʆʊʅɲʏɿʏʉʐɲʍʔɲʄɸɿʉɷʊʏɻ,ʍʐʆɿʍʏɳʏɲɿ
ɷɿɲʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎʐʋɹʌʏɻʎEnExClearʘʎɌʉʌɹɲȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɸʅʋʌɳɶʅɲʏɻʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼ
ɲʍʔɳʄɸɿɲ ʏʉʐ ʆ. 3301/2004 ʃɲɿ ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ 2002/47/ȵȾ, ʏɻʌʉʐʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ʋʌʉɴʄɹʗɸʘʆ ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ14ʋɲʌ.1(ɲ)ʏʉʐʆ.4425/2016ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʐʎʊʌʉʐʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎ.
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2.

ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲʎȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ,ɻEnExClearʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɻʆɲʍʔɳʄɸɿɲɶɿɲ
ʏɻʆʃɳʄʐʗɻʏɻʎʋʌʉʃʄɻɽɸʀʍɲʎɲʋʊʏɻʆʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲɺɻʅʀɲʎʃɲʏɳʏʉʐʎʊʌʉʐʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎʅʊʆʉ
ʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏʉȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɶɿɲʏʉʆʉʋʉʀʉɹʖɸɿʋɲʌɲʍʖɸɽɸʀ.Ȱʋʉʃʄɸʀɸʏɲɿɻʖʌɼʍɻʏɻʎ
ɲʍʔɳʄɸɿɲʎɶɿɲɳʄʄʉ,ʋɹʌɲʆʏʉʐɲʆʘʏɹʌʘ,ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʋʌʉʎʃɳʄʐʗɻʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ
ɹʆɲʆʏɿʏɻʎEnExClearɸʃʏʊʎɲʆɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎʏʉʐȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑɸʀʆɲɿʉʀɷɿʉʎɇʐʅʅɸʏɹʖʘʆ.

3.

ȵʋʀʏʘʆʅɸʏʌɻʏʙʆʋʉʐʏɻʎʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿʘʎɲʍʔɳʄɸɿɲ,ɻEnExClearɹʖɸɿɷɿʃɲʀʘʅɲʖʌɼʍɻʎ,ʏʉʉʋʉʀʉ
ʅʋʉʌɸʀʆɲɲʍʃɸʀʅɹʍʘʏʉʐʋɲʌɹʖʉʆʏʉʎɲʐʏɼʆȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʃɲʏɳʏʉʆ.3301/2004ʃɲɿ
ʏɻʆɃɷɻɶʀɲ2002/47/ȵȾɴɳʍɸɿʏʘʆʋʌʉɴʄɹʗɸʘʆʏʉʐɳʌɽʌʉʐ14ʋɲʌ.1(ɲ)ʏʉʐʆ.4425/2016ʃɲɿ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʋɲʌɲʃɳʏʘ:
ɲ) ȸ EnExClear, ʅɸʏɳ ɲʋʊ ɲʋʄɼ ɸɿɷʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ, ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ
ʋʌʉɴɲʀʆɸɿ ʍɸ ʋʌʉʍʘʌɿʆɼ ʖʌɼʍɻ ʏɻʎ ʋɲʌɲʍʖɸɽɸʀʍɲʎ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ, ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲʎɳʄʄʘʆȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆɀɸʄʙʆɶɿɲʄʊɶʉʐʎʃɳʄʐʗɻʎʃɿʆɷʑʆʉʐʌɸʐʍʏʊʏɻʏɲʎ.
ȸ ʃɲʏɳ ʏɲ ɲʆʘʏɹʌʘ ʖʌɼʍɻ ʏɻʎ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏɼ, ɸʔʊʍʉʆ ɲʐʏɼ ɲʋʉʏɸʄɸʀ
ɷɿɲɽɹʍɿʅɻ ʃɳʄʐʗɻ ʏʉʐ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʏʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ ʋʉʐ
ʋɲʌɸʀʖɸ ʏɻʆ ɲʍʔɳʄɸɿɲ ʃɲɿ ɹʖɸɿ ɼɷɻ ɶʀʆɸɿ ʍʖɸʏɿʃɼ ɲʀʏɻʍɻ ʋʌʉʎ ʏɻʆ EnExClear ɶɿɲ ʏɻʆ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼʏɻʎ.Ɉɲȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻʋɲʌɹʖʉʐʆɸɶɶʌɳʔʘʎʏɻʍʐʆɲʀʆɸʍɼʏʉʐʎʋʌʉʎʏɻʆ
EnExClearʋʌʉʎɳʍʃɻʍɻʏʉʐɷɿʃɲɿʙʅɲʏʉʎʖʌɼʍɻʎʍɸɹʆʏʐʋʉʋʉʐʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿʍɸɲʐʏɳʃɲʏɳ
ʏɻʆɲʌʖɿʃɼʐʋʉɴʉʄɼɲʀʏɻʍɻʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏɻʆʐʋʉɸʆʊʏɻʏɲ2.10.3.
ɴ) ȵɳʆɻEnExClearɲʍʃɼʍɸɿʏʉɷɿʃɲʀʘʅɲʖʌɼʍɻʎ,ʉʔɸʀʄɸɿʆɲɲʋʉɷʙʍɸɿʏʉʀɷɿʉʋʉʍʊʍʏʉʀɷɿʉ
ʆʊʅɿʍʅɲʍʏʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎʋʉʐʋɲʌɹʍʖɸʏɻʆɲʍʔɳʄɸɿɲ.
ɶ) ȸEnExClearʅʋʉʌɸʀɸʋʀʍɻʎ,ʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲʎʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʃɲɿ
ʅʊʆʉʅɸɲʋʄɼɸɿɷʉʋʉʀɻʍɻɲʐʏʉʑ,ʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɻʆʋɲʌɲʍʖɸɽɸʀʍɲɲʋʊɲʐʏʊɲʍʔɳʄɸɿɲ
ʘʎ ʅɹʍʉ ʋʄɻʌʘʅɼʎ ʃɲɿ ɸʇʊʔʄɻʍɻʎ ʏʘʆ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ ɸʃ ʏʉʐ ʍʖɸʏɿʃʉʑ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʏʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ ʋʉʐ ɲʋʉʌʌɹʉʐʆ ɲʋʊ ʏʉ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊ ʏʘʆ
ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ,ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎʍʐʅʗɻʔɿʍʅʉʑ.

4.

ȵɳʆɻʋɲʌɸʖʊʅɸʆɻʍɸʅɸʏʌɻʏɳɲʍʔɳʄɸɿɲʏɻʌɸʀʏɲɿʍɸʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎɸʋ’ʉʆʊʅɲʏɿʏɻʎEnExClearʘʎ
ɲʍʔɲʄɸɿʉʄɼʋʏɻ, ʍʐʆɿʍʏɳʏɲɿ ɷɿɲ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ ʐʋɹʌ ɲʐʏɼʎ ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼ ɲʍʔɳʄɸɿɲ ʅɸ
ʅɸʏɲɴʀɴɲʍɻʏʀʏʄʉʐʃɲʏɳʏʉʆ.3301/2004ʃɲɿɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿɲʆɲʄʊɶʘʎʉɿʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎɴ)ʃɲɿɶ)ʏɻʎ
ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ.ȸʏɼʌɻʍɻɲʍʔɲʄɸɿʙʆʍɸʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊȾɸʆʏʌɿʃɼʎɈʌɳʋɸɺɲʎɷʑʆɲʏɲɿ
ʆɲ ʅɻ ʍʐʆɿʍʏɳ ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼ ɲʍʔɳʄɸɿɲ ʅɸ ʅɸʏɲɴʀɴɲʍɻ ʏʀʏʄʉʐ, ɲʃʊʅɻ ʃɲɿ ɲʆ ʉ ʍʖɸʏɿʃʊʎ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ ʏɻʌɸʀʏɲɿ ɸʋ’ ʉʆʊʅɲʏɿ ʏɻʎ EnExClear, ɸʔʊʍʉʆ ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿ ɲʅɿɶʙʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ɲʆɳɶʃɸʎ
ʍʐɶʃɸʆʏʌʘʏɿʃɼʎ ʏɼʌɻʍɻʎ ʏʘʆ ɷɿɲɽɸʍʀʅʘʆ ʋʉʐ ɲʋɲʌʏʀɺʉʐʆ ʏɻʆ ɲʍʔɳʄɸɿɲ ʃɲɿ ʊʖɿ ɶɿɲ ʍʃʉʋʉʑʎ
ʅɸʏɲɴʀɴɲʍɻʎʏʀʏʄʉʐʐʋɹʌʏɻʎEnExClear.ȸEnExClearʃɲɽʉʌʀɺɸɿʅɸȵʃʏɸʄɸʍʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɼʏɻʎʏɲ
ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʏɻʎɲʍʔɳʄɸɿɲʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʐʎʊʌʉʐʎʏʉʐʋʌʉɻɶʉʐʅɹʆʉʐɸɷɲʔʀʉʐ
ʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʐʋʊʗɻʏʘʆʏɸʖʆɿʃʙʆɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏɻʎȾɸʆʏʌɿʃɼʎɈʌɳʋɸɺɲʎ.

2.23 ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʀɲʍʔɲʄɸɿʙʆ
1.

ȸ ʄɼʗɻ ɲʋʊ ʏɻʆ EnExClear ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʅɸ ʏɻ ʅʉʌʔɼ ʌɸʐʍʏʙʆ ɷɿɲɽɸʍʀʅʘʆ ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿ ʅɹʍʘ
ɲʆʏɿʍʏʉʀʖʘʆ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ. Ȱʍʔɳʄɸɿɲ ʋɲʌɹʖɸʏɲɿ ʅɹʍʘ ʏʉʐ ʍʖɸʏɿʃʉʑ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʐʎʊʌʉʐʎʏʘʆɸʋʊʅɸʆʘʆʋɲʌɲɶʌɳʔʘʆ.

2.

ȸ ʖʌɻʅɲʏɿʃɼ ɲʍʔɳʄɸɿɲ ʋɲʌɹʖɸʏɲɿ ʅɸ ʃɲʏɳɽɸʍɻ ʏʉʐ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉʐ ʖʌɻʅɲʏɿʃʉʑ ʋʉʍʉʑ ʍɸ
ʏʌɲʋɸɺɿʃʊʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʋʉʐʏɻʌɸʀʏɲɿɲʆɳʆʊʅɿʍʅɲɸʋ’ʉʆʊʅɲʏɿʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎɼʏɻʎ
EnExClear, ɸʆɷɸɿʃʏɿʃʙʎ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʍʐɶʃɸʆʏʌʘʏɿʃɼʎ ʏɼʌɻʍɻʎ ɲʋʊ ɲʐʏɼ ʏʘʆ ɲʍʔɲʄɸɿʙʆ. ȴɸʆ
ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿɻʏɼʌɻʍɻʖʌɻʅɲʏɿʃɼʎɲʍʔɳʄɸɿɲʎʍɸʋɿʍʏʘʏɿʃʊʀɷʌʐʅɲ,ɸʔʊʍʉʆɲʐʏɼʋɲʌɹʖɸʏɲɿɲʋʊ
ʏʉ ʋɿʍʏʘʏɿʃʊ ʀɷʌʐʅɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɳʄʐʗɻ ɿɷʀʘʆ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʙʆ ʏʉʐ ɹʆɲʆʏɿ ʏɻʎ EnExClear ʘʎ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ ɼ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʙʆ ʏʉʐ ʘʎ ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏʉʎ ʋʉʐ ʖɸɿʌʀɺɸʏɲɿ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ
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ɀɹʄʉʎ ɼ ɸʔʊʍʉʆ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋɲʌɹʖɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʘʎ ɳʆʘ ʋɿʍʏʘʏɿʃʊ ʀɷʌʐʅɲ ʅɸ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʏʉ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ʍʐʆɷɹɸʏɲɿ ʅɸ ʍʖɹʍɻ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 32 ʏʉʐ ʆ.
4308/2014. Ƀɿ ʘʎ ɳʆʘ ɲʍʔɳʄɸɿɸʎ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʍʏɻʆ Ɉʌɳʋɸɺɲ ʏɻʎ ȵʄʄɳɷʉʎ ɼ ʍɸ ɳʄʄɻ
Ⱦɸʆʏʌɿʃɼ Ɉʌɳʋɸɺɲ ɼ ʍɸ ʋɿʍʏʘʏɿʃʊ ʀɷʌʐʅɲ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʍʖɸʏɿʃɼ ȵʃʏɸʄɸʍʏɿʃɼ Ȱʋʊʔɲʍɻ ʏɻʎ
EnExClear.
3.

ɀɸʏɻʆʋʀʍʏʘʍɻɼʃɲʏɲʖʙʌɿʍɻɼɸɶɶʌɲʔɼʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʏɻʎɲʍʔɳʄɸɿɲʎʍʏʉʍʖɸʏɿʃʊʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊ
ʐʋɹʌEnExClearʍʐʆɿʍʏʙʆʏɲɿʏɲɲʆɳʄʉɶɲɷɿʃɲɿʙʅɲʏɳʏɻʎʘʎɲʍʔɲʄɸɿʉʄɼʋʏɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆʊʅʉ.
ȸ EnExClear ɹʖɸɿ ʋʌʊʍɴɲʍɻ ʍʏʉʐʎ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎ ʏʘʆ ʋʌʉɻɶʉʐʅɹʆʘʆ ʋɲʌɲɶʌɳʔʘʆ ʘʎ Ɍʉʌɹɲʎ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʏʉʐʆ.4425/2016.

4.

ɀɸʏɳɲʋʊɲʀʏɻʍɻʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎɶɿɲɸʋɿʍʏʌʉʔɼɲʍʔɳʄɸɿɲʎʋʉʐɹʖɸɿʋɲʌɲʍʖɸɽɸʀʍɸ
ʍʖɹʍɻʅɸȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ,ɻEnExClearɽɹʏɸɿʏɻʆɲʍʔɳʄɸɿɲɲʋʉɷɸʍʅɸʐʅɹʆɻʍʏɻɷɿɳɽɸʍɻ
ʏʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ ʍʏʉ ʍʖɸʏɿʃʊ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊ, ʊʋʘʎ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏɻʆ
ʋɲʌʉʑʍɲɸʆʊʏɻʏɲ,ɸʔʊʍʉʆɷɸʆʐʔʀʍʏɲʆʏɲɿʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʋɲʌʉʖɼʎɅɸʌɿɽʘʌʀʉʐȰʍʔɳʄɿʍɻʎɶɿɲʏʉ
ʍʖɸʏɿʃʊ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ɼ ʉɿ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ɲʐʏɹʎ ʃɲʄʑʋʏʉʆʏɲɿ ʃɲʏɳ ʏʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʏʉʐ
ʋɲʌʊʆʏʉʎʅɸɳʄʄʉʏʌʊʋʉ.ȸEnExClearʅʋʉʌɸʀʆɲɲʌʆɸʀʏɲɿʏɻʆɸʋɿʍʏʌʉʔɼʋʄɸʉʆɳɺʉʐʍɲʎʘʎɳʆʘ
ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʋʌʉʎ ʃɳʄʐʗɻ ɸʆɷɸʖʊʅɸʆʘʆ ʃɿʆɷʑʆʘʆ ʍʐʆɷɸʊʅɸʆʘʆ ɸʀʏɸ ʅɸ ʏʉ ʍʖɸʏɿʃʊ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ɸʀʏɸ, ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏʉʐ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉʐ ɸɷɲʔʀʉʐ ʏɻʎ ʋɲʌ. 2 ʏɻʎ ɸʆʊʏɻʏɲʎ 2.22, ʅɸ
ɳʄʄʉʐʎȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʏʉʐɲɿʏʉʑʆʏʉʎȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ.

5.

ȸEnExClearʅʋʉʌɸʀʆɲɸʇɸɿɷɿʃɸʑɸɿʅɸȵʃʏɸʄɸʍʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɼʏɻʎʃɳɽɸʏɸʖʆɿʃʊɽɹʅɲʃɲɿɲʆɲɶʃɲʀɲ
ʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɲʋʉʐɲʔʉʌɳʍʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼʏʘʆʊʌʘʆʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎɸʆʊʏɻʏɲʎ.


Ⱦɸʔɳʄɲɿʉȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
2.24 ȳɸʆɿʃɹʎʌʐɽʅʀʍɸɿʎ
1.

HEnExClearʍʐʍʏɼʆɸɿɷɿɲʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾɸʔɳʄɲɿʉȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɶɿɲʄʊɶʉʐʎʃɳʄʐʗɻʎʃɿʆɷʑʆʉʐʘʎ
ʋʌʉʎʏɿʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʋʉʐɲʍʃɸʀ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎʏʉʐɳʌɽʌʉʐ14ʋɲʌ.
2ɸɷ.1ʏʉʐʆ.4425/2016.

2.

ɈʉȾɸʔɳʄɲɿʉȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɲʋʉʏɸʄɸʀʍʑʆʉʄʉʋɸʌɿʉʐʍʀɲʎʋʉʐʍʖɻʅɲʏʀɺɸʏɲɿʋʌʉʎɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʏʉʐ
ʍʃʉʋʉʑʏʉʐɲʋʊʏɿʎɸɿʍʔʉʌɹʎʏʘʆȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆɀɸʄʙʆʃɲɿʏʉʐʉʋʉʀʉʐʏɲɷɿɲɽɹʍɿʅɲɲʆɼʃʉʐʆ
ɸʇɲɷɿɲɿʌɹʏʉʐʍʏɲȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻʃɲʏɳʏʉʅɹʌʉʎʏɻʎʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎʏʉʐʎʍɸɲʐʏʊ.ɈʉȾɸʔɳʄɲɿʉ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɷɸʆɲʋʉʏɸʄɸʀʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉ,ɸʆʙʘʎʋʌʉʎʏʉʍʑʆʉʄʉʏʘʆɸʆʆʊʅʘʆʍʖɹʍɸʙʆʏʉʐ
ɸʃʋʌʉʍʘʋɸʀʏɲɿɲʋʊʏɻʆEnExClearʋʉʐɸʆɸʌɶɸʀʘʎɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎʏʉʐ.

3.

ȵʋʀʏʘʆɸʃɳʍʏʉʏɸɷɿɲɽɸʍʀʅʘʆʏʉʐȾɸʔɲʄɲʀʉʐȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ,ʊʋʘʎʉʌʀɺʉʆʏɲɿʃɲʏɳʏʉʐʎʊʌʉʐʎʏʉʐ
ʋɲʌʊʆʏʉʎ, ʍʐʆɿʍʏɳʏɲɿ ɸʅʋʌɳɶʅɲʏɻ ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼ ɲʍʔɳʄɸɿɲ ʐʋɹʌ ʏɻʎ EnExClear ʘʎ
ɲʍʔɲʄɸɿʉʄɼʋʏɻ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ʆ. 3301/2004, ʏɻʎ EnExClear ɷɿʃɲɿʉʑʅɸʆɻʎ ʆɲ
ʋʌʉɴɲʀʆɸɿʍɸʖʌɼʍɻʏʘʆɷɿɲɽɸʍʀʅʘʆʏʉʐɸʔɲʌʅʉɺʉʅɹʆʘʆʏʘʆɷɿɲʏɳʇɸʘʆʏɻʎɸʆʊʏɻʏɲʎ2.30ʏʉʐ
ʋɲʌʊʆʏʉʎɀɹʌʉʐʎ.

4.

ȸ EnExClear ɷɿɲʖɸɿʌʀɺɸʏɲɿ ʏʉ Ⱦɸʔɳʄɲɿʉ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɳʄʐʗɻ ɺɻʅɿʙʆ ʍʐʆɸʋɸʀɲ
ʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆɸʆʊʏɻʏɲ4.6.

5.

Ɉʉ Ⱦɸʔɳʄɲɿʉ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ɸʀʆɲɿ ɲʄʄɻʄʉɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃʉʑ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ (risk sharing fund), ʃɲɽʙʎ ʍɸ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʅɻ ɸʋɳʌʃɸɿɲʎ ʏɻʎ ʅɸʌʀɷɲʎ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɳʄʐʗɻ ʏɻʎ ɺɻʅʀɲʎ ʋʉʐ
ʋʌʉʃʑʋʏɸɿɲʋʊʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲʏʉʐ,ʏʉɸʆɲʋʉʅɸʀʆɲʆʅɹʌʉʎʏɻʎɺɻʅʀɲʎɴɲʌʑʆɸɿʍʐʅʅɹʏʌʘʎʏɿʎʅɸʌʀɷɸʎ
ʏʘʆ ʄʉɿʋʙʆ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆ ɀɸʄʙʆ ʋʉʐ ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆ ʍʏʉ Ⱦɸʔɳʄɲɿʉ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʅɸɿʙʆʉʆʏɲʎ
ɲʆɲʄʊɶʘʎʏɻʍʐʅʅɸʏʉʖɼʏʉʐʎʍɸɲʐʏʊ.
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6.

Ɉʉ ʑʗʉʎ ʏʉʐ Ⱦɸʔɲʄɲʀʉʐ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ɸɿʍʔʉʌʙʆ ʃɲɿ ɲʆʏɿʍʏʉʀʖʘʆ ʅɸʌʀɷʘʆ ʏʘʆ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆ ɀɸʄʙʆ ʍɸ ɲʐʏʊ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ ɀɹʌʉʐʎ. Ɉʉ
ɸʄɳʖɿʍʏʉ ʑʗʉʎ ʏʉʐ Ⱦɸʔɲʄɲʀʉʐ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ɷɸʆ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʐʋʉʄɸʀʋɸʏɲɿ ʏʉʐ ʑʗʉʐʎ ʏʉʐ
ɲɽʌʉʀʍʅɲʏʉʎ ʏʘʆ ɸʄɲʖʀʍʏʘʆ ɸɿʍʔʉʌʙʆ ʏʘʆ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆ ɀɸʄʙʆ ʊʋʘʎ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ʋɲʌʊʆ
ɀɹʌʉʎ.

7.

ȸʍʐʅʅɸʏʉʖɼʃɳɽɸȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʍʏʉȾɸʔɳʄɲɿʉȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿɲʋʊʏɻ
ʅɸʌʀɷɲʏʉʐ.ȸʅɸʌʀɷɲɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿɲʋʊʏɿʎɸɿʍʔʉʌɹʎʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʍʏʉȾɸʔɳʄɲɿʉ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʋʄɹʉʆʏʘʆʋʌʉʍʊɷʘʆʋʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆʍɸɲʐʏɼɴɳʍɸɿʏʘʆʃɲʆʊʆʘʆɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʃɲɿ
ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆʋʉʐɸʔɲʌʅʊɺɸɿɻEnExClearʃɲɿʅɸʀʉʆʏɲʋɳʍɻʎʔʑʍɸʘʎɹʇʉɷɲʋʉʐʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆɲʋʊ
ʏɻʆɸʋɹʆɷʐʍɻʏʘʆɷɿɲɽɸʍʀʅʘʆʏʉʐȾɸʔɲʄɲʀʉʐȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆɸʆʊʏɻʏɲ2.31ʋɲʌ.
1,ʊʋʘʎʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺʉʆʏɲɿʅɸʏɿʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎʏɻʎEnExClear.Ƀɿʋʌʊʍʉɷʉɿʃɲɿʏɲɹʇʉɷɲɸʋɿʅɸʌʀɺʉʆʏɲɿ
ʘʎʋʌʉʎʃɳɽɸʅɸʌʀɷɲȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʍʏʉȾɸʔɳʄɲɿʉȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɲʆɳʄʉɶɲʅɸʏʉʑʗʉʎ
ɲʐʏɼʎ.

8.

ɃɿɸɿʍʔʉʌɹʎʐʋɹʌʏʉʐȾɸʔɲʄɲʀʉʐȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʋʌɹʋɸɿʆɲʃɲʏɲɴɳʄʄʉʆʏɲɿɲʋʊʏɲȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ
ɀɹʄɻ ʉʄʉʍʖɸʌʙʎ ʃɲɿ ʏʉɿʎ ʅɸʏʌɻʏʉʀʎ ʅɹʍʘ ʏʌɲʋɸɺɿʃʉʑ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ ʐʋʉɷɸɿʃʆʐʊʅɸʆʉʐ ɲʋʊ ʏɻʆ
EnExClear. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼʎ ʖʌɻʅɲʏɿʃʉʑ ʋʉʍʉʑ ʅɸʌʀɷɲʎ, ʊʋʉʐ ʍʐʆʏʌɹʖɸɿ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ʃɲʏɳʏʉʐʎʊʌʉʐʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎ,ɻEnExClearʃɲʏɲɴɳʄʄɸɿʏʉʍʖɸʏɿʃʊʋʉʍʊʍɸʏʌɲʋɸɺɿʃʊʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊ
ʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ.

9.

ɈɲɷɿɲɽɹʍɿʅɲʏʉʐȾɸʔɲʄɲʀʉʐȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʏɻʌʉʑʆʏɲɿʍɸɹʆɲʆɼʃɲɿʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉʐʎʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎ
ʍʏɻʆɈʌɳʋɸɺɲʏɻʎȵʄʄɳɷʉʎɼʍɸɳʄʄɻȾɸʆʏʌɿʃɼɈʌɳʋɸɺɲɼʍɸʋɿʍʏʘʏɿʃʊʀɷʌʐʅɲɴɳʍɸɿʏɻʎʋʉʄɿʏɿʃɼʎ
ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ ʏɻʎ EnExClear ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ ʍʏɻʆ ɸʆʊʏɻʏɲ 2.31. ȸ EnExClear
ʃɲʏɲʖʘʌɸʀ ʅɸ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɸʎ ʄʉɶɿʍʏɿʃɹʎ ɸɶɶʌɲʔɹʎ ʍʏɲ ɲʌʖɸʀɲ ʏɻʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ɷɿɲɽɸʍʀʅʘʆ ʏʉʐ
Ⱦɸʔɲʄɲʀʉʐȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʘʎʃɲɿʏɲɷɿɲɽɹʍɿʅɲɲʆɳʅɸʌʀɷɲȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ.

2.25 ɀɸʌʀɷɸʎ
1.

ȾɳɽɸȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎɷɿɲʏɻʌɸʀʅʀɲʃɲɿʅʊʆʉʅɸʌʀɷɲʍʏʉȾɸʔɳʄɲɿʉȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ.ȸʅɸʌʀɷɲ
ɲʆʉʀɶɸʏɲɿʅɸʏɻʆɲʋʊʃʏɻʍɻʏɻʎɿɷɿʊʏɻʏɲʎʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ.

2.

Ʌɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʍʐɶʖʘʆɸʑʍɸʘʆɼɷɿɲʍʋɳʍɸʘʆɼɲʋɸʆɸʌɶʉʋʉɿɼʍɸʘʆʅɸʌʀɷʘʆʍʐʆɸʋɸʀɲɸʏɲɿʌɿʃʙʆɼ
ɳʄʄʘʆ ɶɸɶʉʆʊʏʘʆ ʏʘʆ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆ ɀɸʄʙʆ, ʊʋʘʎ ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʍʐɶʖʙʆɸʐʍɻʎ ɼ
ɸʇɲɶʉʌɳʎ,ʌʐɽʅʀɺʉʆʏɲɿʅɸȵʃʏɸʄɸʍʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻʏɻʎEnExClear.

3.

ɀɸʌʀɷɲ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ ɷɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʋʙʄɸɿɲʎ ʏɻʎ ɿɷɿʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ, ʊʋʘʎ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ɴɳʍɸɿ ʏʘʆ ʊʌʘʆ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ
Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ.

2.26 Ȱʌʖɿʃɼʃɲɿɸʄɳʖɿʍʏɻɸɿʍʔʉʌɳ
1.

Ɉɲ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ ɀɹʄɻ ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ ʃɲʏɲɴɳʄʉʐʆ ɲʌʖɿʃɼ ɸɿʍʔʉʌɳ ʐʋɹʌ ʏʉʐ Ⱦɸʔɲʄɲʀʉʐ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɶɿɲʏɻʆʃʏɼʍɻʏɻʎʍʖɸʏɿʃɼʎɿɷɿʊʏɻʏɲʎ.

2.

ɈʉʑʗʉʎʏɻʎɲʌʖɿʃɼʎɸɿʍʔʉʌɳʎʏʘʆȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆɀɸʄʙʆʉʌʀɺɸʏɲɿʅɸȵʃʏɸʄɸʍʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻʏɻʎ
EnExClear.

3.

Ɉʉ ɸʄɳʖɿʍʏʉ ʑʗʉʎ ɸɿʍʔʉʌɳʎ ʍʏʉ Ⱦɸʔɳʄɲɿʉ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʏʘʆ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆ ɀɸʄʙʆ, ʊʋʘʎ
ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿʅɸɴɳʍɻʏɿʎʋɲʌɲʃɳʏʘɷɿɲʏɳʇɸɿʎ,ɷɸʆʅʋʉʌɸʀʆɲʐʋʉʄɸʀʋɸʏɲɿʏɻʎɲʌʖɿʃɼʎɸɿʍʔʉʌɳʎ
(ȵʄɳʖɿʍʏɻȵɿʍʔʉʌɳ).

4325

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

4326

Τεύχος B’ 428/12.02.2020



2.27 Ⱦɲʆʊʆɸʎ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ ʏʉʐ Ⱦɸʔɲʄɲʀʉʐ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ʅɸʌʀɷʘʆ ʏʘʆ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆ
ɀɸʄʙʆ
2.27.1 Ɋʗʉʎʅɸʌʀɷɲʎȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ
1.

Ɉʉʑʗʉʎʏɻʎʅɸʌʀɷɲʎʃɳɽɸȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʘʎʋʌʉʎʏɻʆʏʌɹʖʉʐʍɲʋɸʌʀʉɷʉʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ
ɿʍʉʑʏɲɿʅɸʏʉʅɹɶɿʍʏʉʅɸʏɲʇʑʏʉʐɶɿʆʉʅɹʆʉʐɸʆʊʎʋʉʍʉʍʏʉʑ(ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎȵɿʍʔʉʌɳʎ),ʊʋʘʎɲʐʏʊ
ʉʌʀɺɸʏɲɿɲʋʊʏɻʆ EnExClear,ɸʋʀʏʉʐɲɽʌʉʀʍʅɲʏʉʎʏʉʐʅɹʍʉʐɅɸʌɿɽʘʌʀʉʐȰʍʔɳʄɿʍɻʎʊʄʘʆʏʘʆ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʏʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɸʌʀʉɷʉ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʏɻʎ
ȵʄɳʖɿʍʏɻʎ ȵɿʍʔʉʌɳʎ. ȵɿɷɿʃʊʏɸʌɲ, ʏʉ ʑʗʉʎ ʏɻʎ ʅɸʌʀɷɲʎ (ʅi) ʏʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ (i)
ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆʋɲʌɲʃɳʏʘʏʑʋʉ:
ಾ

ேሺሻ

ೖǡ
σೕసభ
௮ሺǤǡሻ

ʅi= ቆȽ ή σୀଵ ቆ

ெೖǡ

ቇ ǡ ȠɉəɖɇɐɒɄȠɇɐɔɍɏəሺ݅ሻቇ

ʊʋʉʐʆʉʉʑʆʏɲɿʘʎ:
Ɂ(i): Ƀ ʍʐʆʉʄɿʃʊʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʏʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ i ʃɲʏɳ ʏɻʆ
ʋɸʌʀʉɷʉʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ
ɅȰ(k,i,j):ɈʉɅɸʌɿɽʙʌɿʉȰʍʔɳʄɿʍɻʎʏʉʐȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎkʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ
iʋʉʐʐʋʉʄʉɶʀʍʏɻʃɸ ʃɲʏɳ ʏʉʆɻʅɸʌɼʍɿʉʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʃɲɿɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆʏɻʎ ɻʅɹʌɲʎ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎj
Mk,i: ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏʘʆ ɻʅɸʌʙʆ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʏɻʎ Ȱɶʉʌɳʎ ʏɻʆ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻ ʋɸʌʀʉɷʉ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ,
ʃɲʏɳ ʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɸʀʖɸ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏɸʀ ʅɻ ʅɻɷɸʆɿʃʊ Ʌɸʌɿɽʙʌɿʉ Ȱʍʔɳʄɿʍɻʎ ɶɿɲ ʏʉ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎkʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎi
ȵʄɳʖɿʍʏɻ ȵɿʍʔʉʌɳ (i): ȸ ɸʄɳʖɿʍʏɻ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɻ ɸɿʍʔʉʌɳ ʍʏʉ Ⱦɸʔɳʄɲɿʉ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʏʉʐ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎiʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏɻʆɸʆʊʏɻʏɲ2.26
ɲ:Ƀʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎɸɿʍʔʉʌɳʎ,ʉʌʀɺɸʏɲɿʅɸʍʖɸʏɿʃɼȵʃʏɸʄɸʍʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻʏɻʎEnExClear.
2.27.2 ɊʗʉʎȾɸʔɲʄɲʀʉʐȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
1.

ɈʉʑʗʉʎʏʉʐȾɸʔɲʄɲʀʉʐȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʍɸʅɻʆɿɲʀɲɴɳʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ
ʏɻʎEnExClear.ɃʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎʏʉʐʑʗʉʐʎʏʉʐȾɸʔɲʄɲʀʉʐȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʄɲʅɴɳʆɸɿʖʙʌɲʅɹʍɲʍʏɿʎ
ʏʌɸɿʎ(3)ʋʌʙʏɸʎɸʌɶɳʍɿʅɸʎɻʅɹʌɸʎʃɳɽɸʏʌɹʖʉʐʍɲʎʋɸʌɿʊɷʉʐʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ.ɀɸʏɳʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ
ʏʉʐ, ɻ EnExClear ɶʆʘʍʏʉʋʉɿɸʀ ʏʉ ʑʗʉʎ ʏʉʐ ʍʏɲ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ ɀɹʄɻ ʃɲɿ ʏʉ ɷɻʅʉʍɿʉʋʉɿɸʀ ʍʏʉ
ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃʊʏɻʎʏʊʋʉ.

2.

Ɉʉ ʑʗʉʎ ʏʉʐ Ⱦɸʔɲʄɲʀʉʐ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʘʎ ʏʉ ɳɽʌʉɿʍʅɲ ʏʘʆ ʅɸʌʀɷʘʆ ʊʄʘʆ ʏʘʆ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆɀɸʄʙʆʊʋʘʎʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʐʋʉɸʆʊʏɻʏɲ2.27.1.

3.

ȸEnExClearʉʌʀɺɸɿʅɸȵʃʏɸʄɸʍʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɼʏɻʎʃɳɽɸʍʖɸʏɿʃʊɽɹʅɲʃɲɿɲʆɲɶʃɲʀɲʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɲ.

2.27.3 Ⱦɲʏɲɴʉʄɹʎʄʊɶʘɲʆɲʋʌʉʍɲʌʅʉɶɼʎɀɸʌʀɷʘʆ
1.

ɀɸʏɻɶʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻɲʋʊʏɻʆEnExClearʍʏɲȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻʏʉʐʑʗʉʐʎʏʘʆʅɸʌʀɷʘʆʏʘʆ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆ ɀɸʄʙʆ ʍʏʉ Ⱦɸʔɳʄɲɿʉ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ, ɻ EnExClear ʉʌʀɺɸɿ ʏʉ ɲʃʌɿɴɹʎ ʋʉʍʊ ʋʉʐ
ʉʔɸʀʄʉʐʆʆɲʃɲʏɲɴɳʄʉʐʆ:
ɲ) ʏɲȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻʍʏʉȾɸʔɳʄɲɿʉȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ,ɼ
ɴ) ʏʉȾɸʔɳʄɲɿʉȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʍʏɲȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻ.
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2.

ȵʔʊʍʉʆ ɻ ɲʇʀɲ ʏɻʎ ʃɳɽɸ ʅɸʌʀɷɲʎ ʏʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻ ʋɸʌʀʉɷʉ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʐʋʉʄɸʀʋɸʏɲɿʏʉʐʑʗʉʐʎʏɻʎʅɸʌʀɷɲʎʋʉʐʉʔɸʀʄɸɿʆɲɹʖɸɿʏʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎ
ʃɲʏɳʏɻʆʏʌɹʖʉʐʍɲʋɸʌʀʉɷʉʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ,ʏʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎɹʖɸɿʐʋʉʖʌɹʘʍɻʆɲʃɲʏɲɴɳʄɸɿ
ʏʉɿʎʅɸʏʌɻʏʉʀʎʏɻʍʖɸʏɿʃɼɷɿɲʔʉʌɳʍʏʉȾɸʔɳʄɲɿʉȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɸʆʏʊʎʏʌɿʙʆ(3)ɸʌɶɲʍʀʅʘʆɻʅɸʌʙʆ
ɲʋʊʏɻɶʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻɲʋʊʏɻʆEnExClearʏʉʐʑʗʉʐʎʏʘʆʅɸʌʀɷʘʆʏʘʆȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆɀɸʄʙʆʍʏʉ
Ⱦɸʔɳʄɲɿʉʃɲʏɳʏɻʆʏʌɹʖʉʐʍɲʋɸʌʀʉɷʉʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ.

3.

ȵʔʊʍʉʆ ɻ ɲʇʀɲ ʏɻʎ ʃɳɽɸ ʅɸʌʀɷɲʎ ʏʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻ ʋɸʌʀʉɷʉ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑɸʀʆɲɿʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻʏɻʎʅɸʌʀɷɲʎʋʉʐʉʔɸʀʄɸɿʆɲɹʖɸɿʏʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎʃɲʏɳʏɻʆ
ʏʌɹʖʉʐʍɲ ʋɸʌʀʉɷʉ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ, ɻ ʍʖɸʏɿʃɼ ɷɿɲʔʉʌɳ ʃɲʏɲɴɳʄʄɸʏɲɿ ʏʉɿʎ ʅɸʏʌɻʏʉʀʎ ɲʋʊ ʏɻʆ
ʋɸʌɿʉʐʍʀɲ ʏʉʐ Ⱦɸʔɲʄɲʀʉʐ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʅɹʍʘ ʏɻʎ EnExClear ʍʏʉ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ɸʆʏʊʎ
ʏɸʍʍɳʌʘʆ (4) ɸʌɶɲʍʀʅʘʆ ɻʅɸʌʙʆ ɲʋʊ ʏɻ ɶʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ɲʋʊ ʏɻʆ EnExClear ʏʉʐ ʑʗʉʐʎ ʏʘʆ
ʅɸʌʀɷʘʆ ʏʘʆ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆ ɀɸʄʙʆ ʍʏʉ Ⱦɸʔɳʄɲɿʉ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʏʌɹʖʉʐʍɲ ʋɸʌʀʉɷʉ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ,
ɲʔʉʑ ʋʌʉɻɶʉʐʅɹʆʘʎ ʃɲʏɲɴʄɻɽʉʑʆ ʉɿ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ʏʘʆ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆ ɀɸʄʙʆ ɴɳʍɸɿ ʏɻʎ
ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ2.

2.28 ȶʃʏɲʃʏɸʎɸɿʍʔʉʌɹʎ
1.

ȶʃʏɲʃʏɸʎ ɸɿʍʔʉʌɹʎ ʃɲʏɲɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɲ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ ɀɹʄɻ ʍʏʉ Ⱦɸʔɳʄɲɿʉ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʅɸ
ɲʋʊʔɲʍɻʏɻʎEnExClearʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻ:
ɲ) ɸʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏʉʐ Ⱦɸʔɲʄɲʀʉʐ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆɲʋʄɼʌʘʍɻ ʏʘʆɷɿɲɽɸʍʀʅʘʆ ʏʉʐ
ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆ ʄʊɶʘ ʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲʎ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ ʋʌʉʎ ʃɳʄʐʗɻ ʏɻʎ
ʍʖɸʏɿʃɼʎ ɺɻʅʀɲʎ, ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ ʏʉʐ ʅɹʌʉʐʎ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ʍɸ ɲʐʏʊ ʏʉʐ
ʐʋɸʌɼʅɸʌʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ,
ɴ) ʍɻʅɲʆʏɿʃʙʆʅɸʏɲɴʉʄʙʆɿɷʀʘʎʏʘʆʏɿʅʙʆʃɲɿɸʆɶɹʆɸɿʅɸɶɸɽʙʆʏɻʎɲɶʉʌɳʎʋʉʐɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆ
ʏʉʑʗʉʎʏʉʐɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉʐȾɸʔɲʄɲʀʉʐȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ.

2.

ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ (ɲ) ʏɻʎ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ, ɻ EnExClear ʐʋʉʄʉɶʀɺɸɿ ʏʉ ʑʗʉʎ ʏʘʆ
ɹʃʏɲʃʏʘʆɸɿʍʔʉʌʙʆʏʘʆȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆɀɸʄʙʆʅɸɴɳʍɻʏɻʆɹɲɲʆɲʄʉɶʀɲʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎʏʉʐʎʍʏʉ
Ⱦɸʔɳʄɲɿʉȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ.

3.

ɇʏɿʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʏʘʆʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʘʆʋɲʌɲɶʌɳʔʘʆ,ɻEnExClearɸʔɲʌʅʊɺɸɿɶɿɲʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ
ʏʉʐ ʑʗʉʐʎ ʏʘʆ ɹʃʏɲʃʏʘʆ ɸɿʍʔʉʌʙʆ ʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʏɻʎ ʐʋʉɸʆʊʏɻʏɲʎ 2.27.1 ɼ, ɸɳʆ ʃʌʀʆɸɿ ʏʉʑʏʉ
ɲʆɲɶʃɲʀʉ, ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ʉʌʀɺɸɿ ʋʌʊʍɽɸʏɸʎ ʋɲʌɲʅɹʏʌʉʐʎ ʍʏʉʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʖɳʌɿʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏɻʎ
Ȱɶʉʌɳʎ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ ʘʎ ʃɲɿ ʆɲ ʃɲɽʉʌʀɺɸɿ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏɻʆ ʋɸʌʀʉɷʉ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ
ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎɸʆɶɹʆɸɿʍʐʆɽɼʃɸʎʏʉʐʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʃɲɿʏʘʆʍʐʆɽɻʃʙʆʏɻʎɲɶʉʌɳʎ.ɏʎ
ʏɹʏʉɿɸʎ ʋʌʊʍɽɸʏɸʎ ʋɲʌɳʅɸʏʌʉɿ ʆʉʉʑʆʏɲɿ ɿɷʀʘʎ ʉ ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ ɸɿʍʔʉʌɳʎ ʍʏʉ Ⱦɸʔɳʄɲɿʉ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʃɲɿ ɻ ʋɸʌʀʉɷʉʎ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ ʏʉʐ. ȸ EnExClear ɶʆʘʍʏʉʋʉɿɸʀ ɲʅɸʄʄɻʏʀ ʍʏɻ ɆȰȵ ʏɻ
ʍʖɸʏɿʃɼʏɻʎɲʋʊʔɲʍɻ.

4.

ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʄɼʗɻʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎ ɶɿɲ ɹʃʏɲʃʏɻ ɲʆɲʋʌʉʍɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐ Ⱦɸʔɲʄɲʀʉʐ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ, ɻ
EnExClear ʉʌʀɺɸɿ ʏɻ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ ʃɲɿ ʏɿʎ ʋɲʌɲʅɹʏʌʉʐʎ ɴɳʍɸɿ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ɽɲ ɶʀʆɸɿ ɻ
ɲʆɲʋʌʉʍɲʌʅʉɶɼ, ɻ ʉʋʉʀɲ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɷɿɲʔɹʌɸɿ ɲʋʊ ʏɻ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ ʋʉʐ ɲʃʉʄʉʐɽɸʀʏɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʏɲʃʏɿʃɼ ɲʆɲʋʌʉʍɲʌʅʉɶɼ, ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ ʏʉʐʎ ʄʊɶʉʐʎ ʋʉʐ ʋʌʉʃɳʄɸʍɲʆ ʏɻʆ ɲʆɳɶʃɻ
ɲʆɲʋʌʉʍɲʌʅʉɶɼʎ. ȵʋʀʍɻʎ ʃɲɽʉʌʀɺɸɿ ʏʉ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ɸʆʏʊʎ ʏʉʐ ʉʋʉʀʉʐ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʏɲ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻʆɲʋɲʌɹʖʉʐʆʏɿʎʋʌʊʍɽɸʏɸʎɸɿʍʔʉʌɹʎ.

2.29 ɀɻɸʅʋʌʊɽɸʍʅɻʃɲʏɲɴʉʄɼɸɿʍʔʉʌʙʆʍʏʉȾɸʔɳʄɲɿʉȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʅɻ ɸʅʋʌʊɽɸʍʅɻʎ ʃɲʏɲɴʉʄɼʎ ɲʋʊ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ʏɻʎ ɸɿʍʔʉʌɳʎ ʏʉʐ ʐʋɹʌ ʏʉʐ
Ⱦɸʔɲʄɲʀʉʐȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ,ʏʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎɷɸʆɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ,ʅɹʖʌɿʆɲɸʃʋʄɻʌʙʍɸɿʏɻʍʖɸʏɿʃɼ
ʐʋʉʖʌɹʘʍɼ ʏʉʐ, ʆɲ ɲʆɲʄɳɴɸɿ ʋʌʉʎ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻ ɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎ. Ȱʆʏʀʍʏʉɿʖɲ, ɲʋʉʃʄɸʀʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻ
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ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ ʉɿ ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ, ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ʉɿ ɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎ ȵʃʃɲɽɲʌʀɺʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ
ʐʋɸʌɼʅɸʌʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎ.
2.30 ɍʌɼʍɻʃɲɿɲʆɲʋʄɼʌʘʍɻɷɿɲɽɸʍʀʅʘʆʏʉʐȾɸʔɲʄɲʀʉʐȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
1.

ȸ EnExClear ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ʋʌʉɴɲʀʆɸɿ ʍɸ ʋʌʉʍʘʌɿʆɼ ʖʌɼʍɻ ʏʘʆ ɷɿɲɽɸʍʀʅʘʆ ʏʉʐ Ⱦɸʔɲʄɲʀʉʐ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʘʎɲʍʔɲʄɸɿʉʄɼʋʏɻʎʃɲʏ’ɸʆɳʍʃɻʍɻʏʉʐɷɿʃɲɿʙʅɲʏʉʎʖʌɼʍɻʎʏɻʎɸʆʊʏɻʏɲʎ2.24ʋɲʌ.
3ʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲʎȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ.ȸEnExClearʋʌʉɴɲʀʆɸɿʍɸʏɹʏʉɿɲʖʌɼʍɻ
ʋʌʉʎ ʃɳʄʐʗɻ ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ ʌɸʐʍʏʊʏɻʏɲʎ ʍɸ ʍʖɹʍɻ ʅɸ ɸʃʃʌɸʅɸʀʎ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ʏʉʐ ʐʋɸʌɼʅɸʌʉʐ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʋʉʐɲʆɲʄɲʅɴɳʆɸɿɻEnExClearɶɿɲʏɻɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏɻʎʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲʎʃɲʏɳ
ʏɲ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ ʍʏɻʆ ɸʆʊʏɻʏɲ 4.4, ʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ʋɳʍɻʎ ʔʑʍɸʘʎ ɸʇʊɷʘʆ ʋʉʐ
ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿʅɸʏɻʆʃɳʄʐʗɻʏʘʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ.

2.

ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʖʌɼʍɻʎ ʏʘʆ ɷɿɲɽɸʍʀʅʘʆ ʏʉʐ Ⱦɸʔɲʄɲʀʉʐ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ
ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʋɲʌɳɶʌɲʔʉ,ɻEnExClearʋʌʉɴɲʀʆɸɿʍɸɲʆɲʋʄɼʌʘʍɼʏʉʐʎɸʆʏʊʎɸʐʄʊɶʉʐʖʌʊʆʉʐʃɲɿ
ʋɳʆʏʘʎʋʌɿʆʏɻʖʌɼʍɻʏʉʐȾɸʔɲʄɲʀʉʐȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʋʌʉʎʃɳʄʐʗɻʋʌʉʃʄɻɽɸʀʍɲʎɲʋʊʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲ
ɺɻʅʀɲʎ,ʊʋʘʎʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏɻʆɸʆʊʏɻʏɲ4.6.ȵʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ,ɻEnExClearʅʋʉʌɸʀʆɲʍʐʅʗɻʔʀɺɸɿʏɻʆɲʇʀɲ
ʏʘʆʋʌʉʎɲʆɲʋʄɼʌʘʍɻɷɿɲɽɸʍʀʅʘʆʅɸʏʉʋʉʍʊʋʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍʏɻɺɻʅʀɲʋʉʐʃɲʄʑʋʏɸʏɲɿɲʋʊʏʉ
Ⱦɸʔɳʄɲɿʉȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆɸʆʊʏɻʏɲ4.6.

3.

ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐ,ɸʆʊʍʘɸʃʃʌɸʅɸʀɻɷɿɸʐɽɹʏɻʍɻʏɻʎʋʌʙʏɻʎʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲʎ,ʋʌʉʃʄɻɽɸʀɷɸʑʏɸʌɻɼ
ʃɲɿ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎ, ɻ ʖʌɼʍɻ ʏʘʆ ɷɿɲɽɸʍʀʅʘʆ ʘʎ ʋʌʉʎ ʃɳɽɸ ʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲ ʃɲʏɳ ʏɿʎ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɸʎ
ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐʎʄɲʅɴɳʆɸɿʖʙʌɲɷɿɲɷʉʖɿʃɳʃɲɿʃɲʏɳʖʌʉʆɿʃɼʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲ,ʅɸʏɻʆʃɳʄʐʗɻ,ʃɲʏɳ
ʏʉʐʎʊʌʉʐʎʏɻʎɸʆʊʏɻʏɲʎ4.6,ʏɻʎɺɻʅʀɲʎʃɳɽɸʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʎʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲʎ.

4.

ȸEnExClearʅʋʉʌɸʀ,ɷɿɲɺɸʐʃʏɿʃɳɼʍʘʌɸʐʏɿʃɳʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏɻɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎʖʌɼʍɻʎʏʘʆ
ɷɿɲɽɸʍʀʅʘʆʏʉʐȾɸʔɲʄɲʀʉʐȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʃɲʏɳʏɿʎʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɸʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐʎ,ʆɲʋʌʉɴɲʀʆɸɿʍɸ
ʖʌɼʍɻ ʋɿʍʏʘʏɿʃʙʆ ɷɿɸʐʃʉʄʑʆʍɸʘʆ ʋʌʉʎ ʃɳʄʐʗɻ ʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ
ʍʖɸʏɿʃɹʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎʏɻʎ.

2.31 Ʌʊʌʉɿ,ʋɸʌɿʉʐʍʀɲʃɲɿɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆɸʎɸʋɸʆɷʑʍɸɿʎ
1.

Ɉɲ ɷɿɲɽɹʍɿʅɲ ʏʉʐ Ⱦɸʔɲʄɲʀʉʐ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ɸʋɸʆɷʑʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ EnExClear ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ
ɸʋɸʆɷʐʏɿʃɼʏɻʎʋʉʄɿʏɿʃɼ,ɻʉʋʉʀɲɸɶʃʌʀʆɸʏɲɿɲʋʊʏɻɆȰȵ.

2.

ɅʊʌʉɿʏʉʐȾɸʔɲʄɲʀʉʐȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʍʐʆɿʍʏʉʑʆʉɿʋɳʍɻʎʔʑʍɸʘʎɸɿʍʔʉʌɹʎʏʘʆȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆ
ɀɸʄʙʆ,ʊʋʘʎʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍʏʉʆʋɲʌʊʆʏɲȾɲʆʉʆɿʍʅʊ,ʃɲɿʏɲʋɳʍɻʎʔʑʍɸʘʎɹʍʉɷɲɲʋʊʏɻʆɸʋɹʆɷʐʍɻ
ʏʘʆɷɿɲɽɸʍʀʅʘʆʏʉʐʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʋɲʌɳɶʌɲʔʉ.

3.

ȳɿɲʏɿʎɲʆɳɶʃɸʎɸʋɹʆɷʐʍɻʎʏʘʆɷɿɲɽɸʍʀʅʘʆʏʉʐȾɸʔɲʄɲʀʉʐȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ,ɻEnExClearʅʋʉʌɸʀʆɲ
ʍʐʍʏɼʆɸɿɸʋɿʏʌʉʋɹʎʋʉʐɽɲʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆʐʋʊʏʉʆɹʄɸɶʖʊʏɻʎ.

4.

ȸɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɿʃɼʖʌɼʍɻʏʉʐȾɸʔɲʄɲʀʉʐȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɹʖɸɿʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏʉʐɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʉʑɹʏʉʐʎ.
ɇʏʉʏɹʄʉʎʃɳɽɸɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɿʃɼʎʖʌɼʍɻʎ ʏʉʐȾɸʔɲʄɲʀʉʐȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ,ɻ EnExClearʍʐʆʏɳʍʍɸɿʏɻʆ
ɸʏɼʍɿɲɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɿʃɼɹʃɽɸʍɻɲʐʏʉʑ.

5.

ȸɸʏɼʍɿɲɹʃɽɸʍɻʏʉʐȾɸʔɲʄɲʀʉʐȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʅʋʉʌɸʀʆɲʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿʍɸɶɸʆɿʃʊʏɸʌɻʎʔʑʍɸʘʎ
ɸʃɽɹʍɸɿʎʋʉʐʅʋʉʌɸʀʆɲʍʐʆʏɳʍʍɸɿɻEnExClearʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏʉʐʎʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑʎʋʊʌʉʐʎ
ʋʉʐɷɿɲʏɻʌɸʀʃɲɿɷʑʆɲʏɲɿʆɲɸʋɸʆɷʑɸɿʅɸɴɳʍɻʃɲɿʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏɿʎʃɸʀʅɸʆɸʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ.

6.

ȸɸʏɼʍɿɲɹʃɽɸʍɻʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ:
ɲ) ʏɻʆʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʉʐȾɸʔɲʄɲʀʉʐȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ,
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ɴ) ɲʆɲʄʐʏɿʃʊ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ ʖʌɼʍɻʎ, ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʃɲʏɳ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ʏɲ
ɹʍʉɷɲɲʋʊʏɿʎʏʉʋʉɽɸʏɼʍɸɿʎʏʉʐʃɲɿʏɿʎʃɳɽɸɸʀɷʉʐʎɸɿʍʔʉʌɹʎʋʉʐɹʖʉʐʆʃɲʏɲɴʄɻɽɸʀʍɸ
ɲʐʏʊ,ʃɲɽʙʎʃɲɿʏʐʖʊʆɹʇʉɷɲ,ɼɺɻʅʀɸʎɲʋʊʏɻʆɸʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɼʏʉʐ,
ɶ) ɲʆɲʄʐʏɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʘʆɸʃʏɲʅɿɸʑʍɸʘʆʏʉʐȾɸʔɲʄɲʀʉʐȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʐʎ
ʊʌʉʐʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ,
ɷ) ɲʆɲʄʐʏɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʘʆɸʃʃʌɸʅʙʆʃɲɿɸʇʉʔʄɻɽɸɿʍʙʆɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆʋʉʐʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆɲʋʊ
ʐʋɸʌɻʅɸʌʀɸʎ,ʃɲɽʙʎʃɲɿ
ɸ) ɲʆɲʄʐʏɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʘʆɷɲʆɸɿɲʃʙʆɼʋɿʍʏʘʏɿʃʙʆʐʋʉʄʉʀʋʘʆʃɲɿʍʖɸʏɿʃʙʆɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ
ʋʉʐɹʖʉʐʆʋʌʉʃʑʗɸɿɶɿɲʏɻɷɿɸʐɽɹʏɻʍɻʐʋɸʌɻʅɸʌɿʙʆ.
7.

Ƀ ɹʄɸɶʖʉʎ ʏɻʎ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʉʐ Ⱦɸʔɲʄɲʀʉʐ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ɸʏɼʍɿɲʎ
ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɿʃɼʎɹʃɽɸʍɻʎʋʉʐʃɲʏɲʌʏʀɺɸɿɻEnExClearɲʆɲʏʀɽɸʏɲɿʍɸɷʑʉ(2)ʉʌʃʘʏʉʑʎɸʄɸɶʃʏɹʎɼʍɸ
ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆɻ ɸʄɸɶʃʏɿʃɼ ɸʏɲɿʌʀɲ. ȸ ɽɻʏɸʀɲ ʏʘʆ ɸʄɸɶʃʏɿʃʙʆ ʉʌɶɳʆʘʆ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɲʆɲʆɸʙʆɸʏɲɿ
ʖʘʌʀʎʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊ.ȸɹʃɽɸʍɻʏʘʆɸʄɸɶʃʏɿʃʙʆʉʌɶɳʆʘʆʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿʍʏɻɆȰȵ.

8.

ȸ EnExClear ɽɹʏɸɿ ʍʏɻ ɷɿɳɽɸʍɻ ʏɻʎ ɆȰȵ ʍɸ ʋʌʙʏɻ ɺɼʏɻʍɻ ʏɿʎ ɸʃɽɹʍɸɿʎ ʏʘʆ ʋʌʉɻɶʉʐʅɹʆʘʆ
ʐʋʉʋɲʌɲɶʌɳʔʘʆ ʘʎ ʃɲɿ ʃɳɽɸ ɳʄʄʉ ʍʏʉɿʖɸʀʉ ʃɲɿ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻ ɷɿʉʀʃɻʍɻ ʃɲɿ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʉʐȾɸʔɲʄɲʀʉʐȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ.


ȸɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʏʘʆʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ
2.32 ȳɸʆɿʃɼʌʑɽʅɿʍɻ
1.

Ɉʉ ʋɲʌʊʆ ɀɹʌʉʎ ʃɲɽʉʌʀɺɸɿ ʏʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ɴɳʍɸɿʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿ ɻ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻ ʏʘʆ ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ ʅɹʍʘ ʏʉʐ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ. ɇʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʏɻʎ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆʏɲȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻʃɲɿɻEnExClear,ʃɲɽʙʎʃɲɿʉɿɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎʍʏɿʎȰɶʉʌɹʎ
ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎʊʋʉʐʍʐʆʏʌɹʖɸɿʋɸʌʀʋʏʘʍɻʃɲʏɳʏɲɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏʉʋɲʌʊʆ
ɀɹʌʉʎ.

2.

ȸȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʏʘʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿʅɹʍʘʏʉʐɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎɲʐʏʉʏɸʄʙʎɶɿɲʏʉʍʑʆʉʄʉʏʘʆ
ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ ʋʉʐ ʃɲʏɲʖʘʌʉʑʆʏɲɿ ʍʏʉ ɇʑʍʏɻʅɲ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ȸʅɹʌɲ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ɸʆʏʊʎ ʏʉʐ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉʐʘʌɲʌʀʉʐʋʉʐɲʋʉʔɲʍʀɺɸʏɲɿɲʋʊʏɻʆEnExClear.

3.

ȸȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʏɿʎɸʇɼʎɸʋɿʅɹʌʉʐʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ:
ɲ) ʏɻɶʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆʋʌʉʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆɲʋʊʏʉȵɍȵʍʏɻʆEnExClear,
ɴ) ʏɻʆʉʌɿʍʏɿʃʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆʋʌɳʇɸʘʆ,
ɶ) ʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʍɸʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʙʌɲʏɻʎɻʅɹʌɲʎ,ʏʘʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʃɲɿɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ,
ɷ) ʏɻʆɲʋʉʏʀʅɻʍɻʏʘʆɲʍʔɲʄɸɿʙʆ,
ɸ) ʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏʘʆɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆʋɲʌʉʖɼʎɅɸʌɿɽʘʌʀʉʐȰʍʔɳʄɿʍɻʎʃɲɿʃɳʄʐʗɻʎɲʐʏʉʑ,
ʍʏ) ʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʃɲɿʏɻʆʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʏʘʆɅɿʍʏʘʏɿʃʙʆɃʌʀʘʆ,ʃɲɽʙʎʃɲɿʏɻʆɸʆɻʅɹʌʘʍɻ
ʏʉʐɇɇȰȵʅɸʏɲɅɿʍʏʘʏɿʃɳɄʌɿɲȰʆɳɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲʍʏɿʎȰɶʉʌɹʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎ,
ɺ) ʏɻʆɲʆɲʃʉʀʆʘʍɻʏʘʆɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆʏɻʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʍʏɲȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻ,
ɻ) ʏʉʖʌɻʅɲʏɿʃʊɷɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊʃɲɿʏɻʆɹʃɷʉʍɻʏʘʆʍʖɸʏɿʃʙʆʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆɷɿɸʆɹʌɶɸɿɳʎʏʉʐ.

4.

Ⱦɳɽɸ ɷɿɲɷɿʃɲʍʏɿʃɼ ɼ ʏɸʖʆɿʃɼ ʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɲ ʋʉʐ ɲʔʉʌɳ ʍʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏɻʎ ɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎȰʋʉʔɳʍɸɿʎʏɻʎEnExClearʃɲɿʏɿʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎʏɻʎ.
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2.33 ȳʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆʋʌʉʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ
1.

Ɉʉȵɍȵɷɿɲɴɿɴɳɺɸɿʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎȸʅɹʌɲʎȴɿɲʋʌɲɶʅɳʏɸʐʍɻʎ,ʅɸɸʐɽʑʆɻʏʉʐ,ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ
ʍʏɻʆ EnExClear, ɲʆɲʄʐʏɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʘʆ ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ ʋʉʐ ɷɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿ. Ɉɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʋʉʐ
ɷɿɲɴɿɴɳɺʉʆʏɲɿ ɸʄɹɶʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ EnExClear ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʏʘʆ ʋɲʌɲʃɳʏʘ
ʋɲʌɲɶʌɳʔʘʆ.

2.

Ɉɲɲʆɲʄʐʏɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲʏʘʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲ:
ɲ) Ȱɶʉʌɳȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎ(ȰɶʉʌɳȵʋʊʅɸʆɻʎȸʅɹʌɲʎɼȵʆɷʉɻʅɸʌɼʍɿɲȰɶʉʌɳ),
ɴ) EICȾʘɷɿʃʊʎɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ,
ɶ) EICȾʘɷɿʃʊʎɃʆʏʊʏɻʏɲʎɶɿɲʏɻʆʉʋʉʀɲʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸɻɇʐʆɲʄʄɲɶɼ,
ɷ) Ɉʑʋʉʎȵʆʏʉʄɼʎ,
ɸ) ɇʐʆɲʄʄɲɶɼȰɶʉʌɳʎɼɅʙʄɻʍɻʎ,
ʍʏ) Ʌʉʍʊʏɻʏɲɸʆɹʌɶɸɿɲʎʃɲɿʏɿʅɼ,
ɺ) Ȱʇʀɲɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎ,
ɻ) ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲʃɲɿʙʌɲʋʌɳʇɻʎ,
ɽ) Ȱɶʉʌɲʀɲ(ɸʎ)ɍʌʉʆɿʃɼ(ɹʎ)ɀʉʆɳɷɲ(ɸʎ),ʏɻʆʉʋʉʀɲ/ʏɿʎʉʋʉʀɸʎɲʔʉʌʉʑʆ,
ɿ)

Ɂʊʅɿʍʅɲɷɿɲʋʌɲɶʅɳʏɸʐʍɻʎ,

ɿɲ) Ⱦʘɷɿʃʊʎȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ.
3.

ȸ EnExClear ɸʄɹɶʖɸɿ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʋʉʐ ʏɻʎ ɷɿɲɴɿɴɳɺʉʆʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɸʎ
ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐʎ. ȵɳʆ ɷɸʆ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʍɸ ɲʐʏɳ ʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸ ɲʋʊ ʏɲ ɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆɲ ʍʏɻʆ
ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ 2 ʍʏʉɿʖɸʀɲ, ɻ EnExClear ɲʋʉʌʌʀʋʏɸɿ ʏɻʆ ɸɿʍɲɶʘɶɼ ʍʏʉ ɇʑʍʏɻʅɲ ʏʘʆ ɲʆʏɿʍʏʉʀʖʘʆ
ʋʌɳʇɸʘʆ.

4.

ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʉʋʉɿɲʍɷɼʋʉʏɸ ɹʄʄɸɿʗɻʎ ɼ ɲʍʐʅʔʘʆʀɲʎ ʏʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ 2, ɻ
EnExClearɸʆɻʅɸʌʙʆɸɿʍʖɸʏɿʃɳʏʉȵɍȵ.ȳɿɲʏɻʆɳʌʍɻʏʘʆʋɲʌɲʋɳʆʘɸʄʄɸʀʗɸʘʆʃɲɿɲʍʐʅʔʘʆɿʙʆ
ʏʉȵɍȵɷɿɲɴɿɴɳɺɸɿɸʆʏʊʎʏɻʎɻʅɹʌɲʎʆɹɲɲʆɲʄʐʏɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲʍɸɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʘʆʋʌʉɻɶʉʐʅɹʆʘʆ.

2.34 Ƀʌɿʍʏɿʃʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆʋʌɳʇɸʘʆ
1.

ɀɸʏɳʏɻʆʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏʘʆɸʄɹɶʖʘʆʃɲɿʏɻʆɳʌʍɻʏʘʆʏʐʖʊʆɸʄʄɸʀʗɸʘʆʃɲɿɲʍʐʅʔʘʆɿʙʆʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸ ʏɻʆ ɸʆʊʏɻʏɲ 2.33, ʉɿ ɶʆʘʍʏʉʋʉɿɻɽɸʀʍɸʎ ɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎ ʉʌɿʍʏɿʃʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏɿʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ʏɻʎ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ,ʍʖɻʅɲʏʀɺʉʆʏɲʎʏʉʍʑʆʉʄʉʏʘʆȺɹʍɸʘʆɲʆɳȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ.

2.

ɀɸʏɳʏɻʆʉʌɿʍʏɿʃʉʋʉʀɻʍɼʏʉʐʎ,ʉɿɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎɷɸʆʐʋʊʃɸɿʆʏɲɿʍɸʃɲʅʀɲʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ,ɷɿʊʌɽʘʍɻ
ɼʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻɲʋʊʏɻʆEnExClear.

3.

ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻɲʔɸʌɸɶɶʐʊʏɻʏɲʎȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ,ʘʎʋʌʉʎʏɿʎʋɳʍɻʎʔʑʍɸʘʎʋʌɳʇɸɿʎʏɻʎ
EnExClear ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ, ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ, ʄɼʗɻʎ ɲʍʔɲʄɸɿʙʆ ɼ ɸɿʍʔʉʌʙʆ ʐʋɹʌ ʏʉʐ Ⱦɸʔɲʄɲʀʉʐ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑɼɳʍʃɻʍɻʎɷɿʃɲɿʙʅɲʏʉʎʖʌɼʍɻʎɲʐʏʙʆʃɲʏɳʏʉʐʎʊʌʉʐʎ
ʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎ,ɿʍʖʑɸɿʏʉɲʅɸʏɳʃʄɻʏʉɲʋʊʏɻʆʃɲʏɳʌʏɿʍɻʏɻʎɸʃʃɲɽɲʌɿɺʊʅɸʆɻʎʋʌɳʇɻʎʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸʏɿʎʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎʏʉʐɳʌɽʌʉʐ14ʏʉʐʆ.4425/2016.

2.35 ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎʃɲɿʍʐʅʗɻʔɿʍʅʊʎʏʘʆȺɹʍɸʘʆ
1.

ɀɸʏɳ ʏɻʆ ʉʌɿʍʏɿʃʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ʋʌɳʇɸʘʆ, ɻ EnExClear ʐʋʉʄʉɶʀɺɸɿ ʏɿʎ Ⱥɹʍɸɿʎ
(ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ/ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ)ʏʘʆȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆɀɸʄʙʆɲʆɳȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ.
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2.

ȳɿɲʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏʘʆȺɹʍɸʘʆɲʆɳȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ,ɻEnExClearʍɸʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʙʌɲ
Ɉʃɳɽɸɸʌɶɳʍɿʅɻʎɻʅɹʌɲʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸɿɶɿɲʃɳɽɸȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎʃɲɿȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
ʏɿʎʃɲɽɲʌɹʎʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʃɲɿʃɲɽɲʌɹʎɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎʋʉʐʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆʅɸɴɳʍɻʏɿʎɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎʋʉʐ
ɹʖʉʐʆ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɻɽɸʀ ʍʏɿʎ Ȱɶʉʌɹʎ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ ʃɲɿ ɹʖʉʐʆ ɶʆʘʍʏʉʋʉɿɻɽɸʀ ʍʏɻʆ
EnExClearɹʘʎʏɻʆʙʌɲɈ.

3.

ȸɻʅɹʌɲɷɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʏʘʆʖʌɻʅɲʏɿʃʙʆɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆʃɲɿʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʋʉʐʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆɲʋʊ
ʏɿʎɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎʉʌʀɺɸʏɲɿʘʎɸʇɼʎ:
ɲ) ʘʎʋʌʉʎʏɿʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎȺɹʍɸʘʆȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɸʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎɶɿɲʏʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎʋʌʉʎʃɲʏɲɴʉʄɼʖʌɻʅɲʏɿʃʉʑʋʉʍʉʑ,ʘʎɻʅɹʌɲ
ɷɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʉʌʀɺɸʏɲɿ ɻʋʌʙʏɻ ɸʌɶɳʍɿʅɻ ɻʅɹʌɲʋʉʐɹʋɸʏɲɿ ʏɻʎɻʅɹʌɲʎ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
ʏɻʎɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎɸʃʏɻʎʉʋʉʀɲʎʋʌʉɹʃʐʗɲʆʉɿʍʖɸʏɿʃɹʎȺɹʍɸɿʎ,
ɴ) ʘʎʋʌʉʎʏɿʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎȺɹʍɸʘʆȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɸʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆ
ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏʉ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ʋʌʉʎ ɸʀʍʋʌɲʇɻ ʖʌɻʅɲʏɿʃʉʑ ʋʉʍʉʑ, ʘʎ ɻʅɹʌɲ
ɷɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʉʌʀɺɸʏɲɿɻɷɸʑʏɸʌɻɸʌɶɳʍɿʅɻɻʅɹʌɲʋʉʐɹʋɸʏɲɿʏɻʎɻʅɹʌɲʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
ʏɻʎɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎɸʃʏɻʎʉʋʉʀɲʎʋʌʉɹʃʐʗɲʆʉɿʍʖɸʏɿʃɹʎȺɹʍɸɿʎ.

4.

Ƀɿʘʎɳʆʘʃɲʏɲɴʉʄɹʎʃɲɿɸɿʍʋʌɳʇɸɿʎɷɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏʉʐʖʌɻʅɲʏɿʃʉʑ
ɷɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐȾɸʔɲʄɲʀʉʐ3.

2.36 Ȱʋʉʏʀʅɻʍɻɲʍʔɲʄɸɿʙʆ
ȳɿɲʏɿʎɲʆɳɶʃɸʎʃɳʄʐʗɻʎʏʘʆɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆɅɸʌɿɽʘʌʀʉʐȰʍʔɳʄɿʍɻʎʃɲɿɅɿʍʏʘʏɿʃʙʆɃʌʀʘʆ,ɻEnExClear
ʐʋʉʄʉɶʀɺɸɿ ʏɻʆ ʍʐʆʉʄɿʃɼ ɲʇʀɲ ʏʘʆ ʋɲʌɲʍʖɸɽɸɿʍʙʆ ɲʍʔɲʄɸɿʙʆ ɲʆɳ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ ʏʉ ʋʉʍʊ ʏʘʆ ʃɲʏɲʏɸɽɸɿʅɹʆʘʆ ʅɸʏʌɻʏʙʆ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɻ ʖʌɻʅɲʏɿʃɼ ɲʇʀɲ ʃɲɿ ʏɻʆ
ʋɸʌʀʉɷʉɿʍʖʑʉʎʏʘʆʃɲʏɲʏɸɽɸɿʅɹʆʘʆɸɶɶʐɻʏɿʃʙʆɸʋɿʍʏʉʄʙʆ.
2.37 ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎɅɸʌɿɽʘʌʀʉʐȰʍʔɳʄɿʍɻʎ
1.

ȸEnExClearʐʋʉʄʉɶʀɺɸɿʏɿʎɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎʏʉʐɅɸʌɿɽʘʌʀʉʐȰʍʔɳʄɿʍɻʎɲʆɳȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʃɲʏɲɴʉʄɼʎʖʌɻʅɲʏɿʃʉʑʋʉʍʉʑ,ʊʋʘʎʐʋʉʄʉɶʀʍʏɻʃɲʆʍʏɻʆ
ɸʆʊʏɻʏɲ2.35,ʉɿʉʋʉʀɸʎɷɸʆɹʖʉʐʆɲʃʊʅɲɷɿɲʃɲʆʉʆɿʍɽɸʀ.

2.

ȸEnExClearɷɿʃɲɿʉʑʏɲɿʉʋʉʏɸɷɼʋʉʏɸʆɲʅɸʏɲɴɳʄɸɿʏɿʎʅɸɽʊɷʉʐʎʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʏʉʐɅɸʌɿɽʘʌʀʉʐ
Ȱʍʔɳʄɿʍɻʎ ɶɿɲ ʄʊɶʉʐʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏɻʎ ɲɶʉʌɳʎ. ȸ EnExClear ɷɿʃɲɿʉʑʏɲɿ ɸʋʀʍɻʎ ʆɲ ɲʐʇɳʆɸɿ
ʉʋʉʏɸɷɼʋʉʏɸ ʏɿʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ Ʌɸʌɿɽʘʌʀʉʐ Ȱʍʔɳʄɿʍɻʎ, ʏʊʍʉ ɶɿɲ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʊʍʉʃɲɿɶɿɲʅɸʅʉʆʘʅɹʆʉʐʎȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎ,ʃɲɿʆɲɽɹʏɸɿʋʌʉɽɸʍʅʀɲɶɿɲʏɻʆʃɳʄʐʗɻ
ɲʐʏʙʆ,ʍʐʆɸʃʏɿʅʙʆʏɲʎɿɷʀʘʎʏʉʐʎʏʐʖʊʆɸʋɸʌʖʊʅɸʆʉʐʎʃɿʆɷʑʆʉʐʎ.

3.

ȵɳʆ ɻ ɲʋɲʀʏɻʍɻ Ʌɸʌɿɽʘʌʀʉʐ Ȱʍʔɳʄɿʍɻʎ ʏɻʎ EnExClear ʍɸ ʍʖɹʍɻ ʅɸ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ,ʊʋʘʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɲʋʊɲʐʏɼʅɸʏɳʏʉʋɹʌɲʎʏɻʎʉʌɿʍʏɿʃʉʋʉʀɻʍɻʎʏʘʆ
Ⱥɹʍɸʘʆ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ, ɸʀʆɲɿ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ ʍɸ ɲʇʀɲ ʏɻʎ ɲʇʀɲʎ ʏʉʐ ʍʐʆʊʄʉʐ ʏʘʆ
ɲʍʔɲʄɸɿʙʆʏʉʐʍʖɸʏɿʃʉʑȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ,ʊʋʘʎɹʖʉʐʆʋɲʌɲʍʖɸɽɸʀʍʏɻʆEnExClearʃɲʏɳʏʉʐʎʊʌʉʐʎ
ʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎ,ʏʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎʄɲʅɴɳʆɸɿɶʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻʏɻʎɲʋɲʀʏɻʍɻʎɲʋʊʏɻʆEnExClear
ʃɲɿʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿʆɲɸʇɲʍʔɲʄʀʍɸɿʏɻʆʃɳʄʐʗɻʏʉʐɸʄʄɸʀʅʅɲʏʉʎɸʆʏʊʎʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎʊʋʘʎʉʌʀɺɸʏɲɿ
ʅɸɴɳʍɻʏɻʍʖɸʏɿʃɼAʋʊʔɲʍɻʏɻʎEnExClear.ȸʐʋʉʖʌɹʘʍɻɲʐʏɼɷɸʆʐʔʀʍʏɲʏɲɿɲʆʍʏʉʅɸʏɲʇʑʏʉ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎɹʖɸɿɸʇʉʔʄɼʍɸɿʏɿʎʖʌɻʅɲʏɿʃɹʎʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʋʉʐʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿʅɸʏɻʆʘʎɳʆʘ
ɲʋɲʀʏɻʍɻʅɹʍʘʏɻʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎʏʉʐʖʌɻʅɲʏɿʃʉʑɷɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ.

4.

ȵɳʆ ɻ ɲʋɲʀʏɻʍɻ Ʌɸʌɿɽʘʌʀʉʐ Ȱʍʔɳʄɿʍɻʎ ʏɻʎ EnExClear ʍɸ ʍʖɹʍɻ ʅɸ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ, ʊʋʘʎ ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ɲʐʏɼ ɴɳʍɸɿ ʏʘʆ ɲʋʉʏɿʅɼʍɸʘʆ ʋʉʐ ɷɿɸʆɸʌɶɸʀ
ʅɸʏɳʏʉʋɹʌɲʎʏɻʎʉʌɿʍʏɿʃʉʋʉʀɻʍɻʎʏʘʆȺɹʍɸʘʆ,ɸʀʆɲɿʅɿʃʌʊʏɸʌɻʍɸɲʇʀɲʏɻʎɲʇʀɲʎʏʉʐʍʐʆʊʄʉʐ
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ʏʘʆɲʍʔɲʄɸɿʙʆʏʉʐʍʖɸʏɿʃʉʑȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ,ʊʋʘʎɹʖʉʐʆʋɲʌɲʍʖɸɽɸʀʍʏɻʆEnExClearʃɲʏɳʏʉʐʎ
ʊʌʉʐʎ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ, ʏʉ ʋʄɸʊʆɲʍʅɲ ʆʉɸʀʏɲɿ ʘʎ ɷɿɲɽɹʍɿʅɻ ʃɳʄʐʗɻ. ȸ EnExClear ɲʋʉɷʀɷɸɿ
Ʌɿʍʏʘʏɿʃʊ Ʉʌɿʉ ʍʏʉ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ɲʆɳ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ɲʐʏʉʑ ʃɲʏ’ ɲʆʙʏɲʏʉ
ʅɹʖʌɿʏʉʑʗʉʎʏɻʎɷɿɲɽɹʍɿʅɻʎʃɳʄʐʗɻʎɲʐʏʉʑ.
5.

ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɷɿɲɽɸʍʀʅʘʆ ʍɸ ʅɸʏʌɻʏɳ ɼ ɸɶɶʐɻʏɿʃɼʎ ɸʋɿʍʏʉʄɼʎ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎʋʌʉʎʏɻʆEnExClearɶɿɲʏɻʆʃɳʄʐʗɻɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆɅɸʌɿɽʘʌʀʘʆȰʍʔɳʄɿʍɻʎ
ɶɿɲ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉʐʎ ʏʉʐ ɸʆʊʎ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ, ʏʉ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ʉʔɸʀʄɸɿ ʆɲ
ɷɻʄʙʆɸɿʍʏɻʆEnExClearʅɸɸʐɽʑʆɻʏʉʐʏʉʅɹʌʉʎʏʘʆɷɿɲɽɸʍʀʅʘʆɲʐʏʙʆʋʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʍɸʃɳɽɸ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʋʌʉʎʃɳʄʐʗɻʏɻʎʍʖɸʏɿʃɼʎɲʋɲʀʏɻʍɻʎ.ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲʎʏʉʐ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ ʃɲʏɳ ʏʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ, ɻ ɸʆ ʄʊɶʘ ɲʍʔɳʄɸɿɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ
ɲʋʊʏɻʆEnExClearʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʐʎʊʌʉʐʎʏɻʎɸʆʊʏɻʏɲʎ4.7.

2.38 ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎʃɲɿʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻɃʌʀʘʆ
2.38.1 ɅɿʍʏʘʏɿʃɳɄʌɿɲ
1.

Ⱦɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʃɳɽɸ ȸʅɹʌɲʎ ȴɿɲʋʌɲɶʅɳʏɸʐʍɻʎ ʏʘʆ Ȱɶʉʌʙʆ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ,
ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʍɸʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊʖʌʊʆʉʉʃʀʆɷʐʆʉʎʋʉʐʅʋʉʌɸʀʆɲɲʆɲʄɳɴɸɿȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎɲʆɳ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ɲʐʏʉʑ ɸʆʏʊʎ ʏɻʎ ȸʅɹʌɲʎ ȴɿɲʋʌɲɶʅɳʏɸʐʍɻʎ ʏɻʎ ʍʖɸʏɿʃɼʎ ɻʅɹʌɲʎ
(ʃʀʆɷʐʆʉʎɻʅɹʌɲʎ).Ƀʘʎɳʆʘʃʀʆɷʐʆʉʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ:
ɲ) ʘʎʋʌʉʎʏɲȱʅɸʍɲȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻ,ɲʆɳȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎȻɷʀʉʐʏʉʐȱʅɸʍʉʐ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ,ʃɲɿɲʔʉʌɳʏɻʆɸɿʍɲɶʘɶɼɸʆʏʉʄʙʆɲʋʊɲʐʏʊʘʎɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏʉʎ
ʍʏɿʎ Ȱɶʉʌɹʎ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ ʃɲɿ ʏɻ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ʍʖɸʏɿʃʙʆ ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ ʋʉʐ
ɸʃʃɲɽɲʌʀɺʉʆʏɲɿʅɹʍʘʏʉʐʍʖɸʏɿʃʉʑȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎȻɷʀʉʐ,ʃɲɿ
ɴ) ʘʎʋʌʉʎʏɲȳɸʆɿʃɳȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻ,ɲʆɳȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲʋʉʐ
ʏɻʌɸʀʏʉȳɸʆɿʃʊȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎɶɿɲʃɳɽɸʍʐʅɴɸɴʄɻʅɹʆʉʅɸɲʐʏʊɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲʃɲɿ
ɲʔʉʌɳʏɻʆɸɿʍɲɶʘɶɼɸʆʏʉʄʙʆɲʋʊʏʉʆɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲʍʏɿʎȰɶʉʌɹʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎ
ʃɲɿ ʏɻ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ʍʖɸʏɿʃʙʆ ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ ʋʉʐ ɸʃʃɲɽɲʌʀɺʉʆʏɲɿ ʅɹʍʘ ʏʉʐ ʍʖɸʏɿʃʉʑ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ.

2.

ȳɿɲʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏʉʐȾɿʆɷʑʆʉʐȸʅɹʌɲʎʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʐʋʊʗɻ:
ɲ) ʉɿʃɲʏɲʌʏɿʍɽɸʀʍɸʎʏɻʆɻʅɹʌɲɲʐʏɼɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎɲʆɳɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲʍʏɿʎȰɶʉʌɹʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ
ȵʆɹʌɶɸɿɲʎɲʆɳʍʖɸʏɿʃʊȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ,ʃɲɿ
ɴ) ʉɿ ɲʆɸʃʏɹʄɸʍʏɸʎ ɸʆʏʉʄɹʎ ʋʌʉʎ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻ ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ ɲʆɳ ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ ʍʏɿʎ Ȱɶʉʌɹʎ
ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎɲʆɳʍʖɸʏɿʃʊȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ.
ȸEnExClearʃɲɽʉʌʀɺɸɿʅɸȵʃʏɸʄɸʍʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɼʏɻʎ,ʏɻʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʏʉʐʃɿʆɷʑʆʉʐ
ɻʅɹʌɲʎ,ʊʋʘʎɸʋʀʍɻʎʃɲɿʃɳɽɸɲʆɲɶʃɲʀɲʍʖɸʏɿʃɼʏɸʖʆɿʃɼʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɲ.

3.

ȸEnExClearʃɲɽʉʌʀɺɸɿʏʉɅɿʍʏʘʏɿʃʊɄʌɿʉʃɳɽɸȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʘʎʋʌʉʎʃɳɽɸȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ɲʐʏʉʑ, ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɻ ɷɿɲɽɹʍɿʅɻ ʃɳʄʐʗɼ ʏʉʐ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ɸʆʊʏɻʏɲ 2.37 ʃɲɿ ʏʉ
ʃɲʏɲʖʘʌɸʀʍʏʉʍʖɸʏɿʃʊȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ.

4.

ɈʉɅɿʍʏʘʏɿʃʊɄʌɿʉɲʆɳȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʃɲɿɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲʍʏɿʎȰɶʉʌɹʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎ,ʊʋʘʎ
ɷɿɲʅʉʌʔʙʆɸʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ 6, ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʏʉ ʅɹɶɿʍʏʉ Ⱦʀʆɷʐʆʉ ȸʅɹʌɲʎ ʏɻʎ
ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ 1 ʋʉʐ ʅʋʉʌɸʀ ʃɲʏɳ ʏɻ ʍʖɸʏɿʃɼ ȸʅɹʌɲ ȴɿɲʋʌɲɶʅɳʏɸʐʍɻʎ ʆɲ ɲʆɲʄɳɴɸɿ ʏʉ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ɶɿɲ ʏʉ ʍʖɸʏɿʃʊ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʃɲɿ ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ ʍʏɿʎ Ȱɶʉʌɹʎ
ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ. ȵɳʆ ɷɸʆ ʐʔʀʍʏɲʏɲɿ ɷɿɲɽɹʍɿʅɻ ʃɳʄʐʗɻ ɶɿɲ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʃɲɿ
ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ, ʏʉ Ʌɿʍʏʘʏɿʃʊ Ʉʌɿʉ ʏʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ɶɿɲ ʏʉ ʍʖɸʏɿʃʊ
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ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʅɻɷɸʆɿʃʊ ʃɲɿ ɸʋɹʌʖʉʆʏɲɿ ʉɿ ʍʐʆɹʋɸɿɸʎ ɲʋɲɶʊʌɸʐʍɻʎ ɸɿʍɲɶʘɶɼʎ
ɸʆʏʉʄʙʆʅɸɴɳʍɻʏʉʐʎʊʌʉʐʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ.
5.

Ɉʉ Ʌɿʍʏʘʏɿʃʊ Ʉʌɿʉ ɲʆɳ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ, ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʃɲɿ ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ,
ɷɿɲɴɿɴɳɺɸʏɲɿ ʅɸ ɸʐɽʑʆɻ ʏɻʎ EnExClear ʍʏʉ ȵɍȵ ʃɲɿ ʃɲʏɲʖʘʌʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ȵɍȵ ʍʏʉ ɇ.ɇ.Ȱ.ȵ. ʏʘʆ
Ȱɶʉʌʙʆ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ, ʊʋʘʎ ɷɿɲʅʉʌʔʙʆɸʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ 6, ʃɲɿ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʐɽɸʀʏɲɿɲʋʊʏɻʆEnExClearʍɸʍʐʆɸʖɼɴɳʍɻɸʆʏʊʎʏɻʎȸʅɹʌɲʎȴɿɲʋʌɲɶʅɳʏɸʐʍɻʎ.

6.

Ⱦɳɽɸ ȳɸʆɿʃʊ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʋʌʉɴɲʀʆɸɿ ʍɸ ʃɲʏɲʆʉʅɼ Ʌɿʍʏʘʏɿʃʉʑ Ƀʌʀʉʐ ʍɸ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʅɸ ʏɻʆ ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ʆɲ ʐʋɳʌʖɸɿ ɷɿɲɽɹʍɿʅʉ ʊʌɿʉ ʃɳʄʐʗɻʎ ʊʋʘʎ
ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʍʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ4ʏɻʎɸʆʊʏɻʏɲʎ2.37ʃɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ
ʍʏɿʎɸʋʊʅɸʆɸʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ:
ɲ) ȸʃɲʏɲʆʉʅɼɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿʅɸʏɳɲʋʊʍʖɸʏɿʃɼɷɼʄʘʍɻʏʉʐȳɸʆɿʃʉʑȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʋʌʉʎ
ʏɻʆEnExClearʅɹʍʘʏʉʐɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎʋʌɿʆʏɻɍʌʉʆɿʃɼɇʏɿɶʅɼȶʆɲʌʇɻʎȵʋɿʃʑʌʘʍɻʎɅʌʉʍʔʉʌʙʆ
ʃɳɽɸ Ȱɶʉʌɳʎɼʃɲɿʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸʖʌʉʆɿʃɼʍʏɿɶʅɼʅɹʖʌɿʏɻ ɍʌʉʆɿʃɼɇʏɿɶʅɼȿɼʇɻʎɅʌʉʍʔʉʌʙʆ
ʃɳɽɸȰɶʉʌɳʎ.
ɴ) Ɉʉ ʋʉʍʉʍʏʊ ɼ ʋʉʍʊ ʃɲʏɲʆʉʅɼʎ ɲʆɳ ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ ʃɲʏɲʖʘʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏʉʆ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɲʐʏʉʑ.
ɶ) ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʃɲʏɳʏɻʆʉʋʉʀɲɇʐʅʅɸʏɹʖʘʆɷɸʆɷɿɲɽɹʏɸɿɅɿʍʏʘʏɿʃʊɄʌɿʉ,ɷɸʆɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿʆɲ
ʋʌʉɴɸʀʍʏɻʆɸɿʍɲɶʘɶɼɸʆʏʉʄʙʆʍʏʉɇ.ɇ.Ȱ.ȵ.ʍʑʅʔʘʆɲʃɲɿʅɸʏɲɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏʉʆ
Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊʏʉʐɍʌɻʅɲʏɿʍʏɻʌʀʉʐȵʆɹʌɶɸɿɲʎ.
ɷ) Ɉʉ ȳɸʆɿʃʊ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʅɸʏɲɴɳʄʄɸɿ ʏɲ ʋʉʍɳ ʃɲʏɲʆʉʅɼʎ ʏʉʐ Ʌɿʍʏʘʏɿʃʉʑ
Ƀʌʀʉʐʏʉʐʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎȸʅɹʌɲʎȴɿɲʋʌɲɶʅɳʏɸʐʍɻʎ.ȸʅɸʏɲɴʉʄɼʄɲʅɴɳʆɸɿʖʙʌɲʅɸʏɳ
ɲʋʊɷɼʄʘʍɻʏɻʎʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎɲ).ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻɷɼʄʘʍɻʎʅɸʀʘʍɻʎɅɿʍʏʘʏɿʃʉʑɃʌʀʉʐʋʉʐɹʖɸɿ
ʃɲʏɲʆɸʅɻɽɸʀ ʍɸ ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ, ɻ ɷɼʄʘʍɻ ɶʀʆɸʏɲɿ ɷɸʃʏɼ ɲʋʊ ʏɻʆ EnExClear, ɸʔʊʍʉʆ ʏʉ ʆɹʉ
ʅɸɿʘʅɹʆʉɅɿʍʏʘʏɿʃʊɄʌɿʉʏʉʐɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲɸʀʆɲɿʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉɲʋʊʏʉɅɿʍʏʘʏɿʃʊɄʌɿʉʋʉʐɹʖɸɿ
ɼɷɻɲʐʏʊɲʆɲʄʙʍɸɿ.

7.

Ⱦɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎȸʅɹʌɲʎȴɿɲʋʌɲɶʅɳʏɸʐʍɻʎ,ʋʌʉʉɷɸʐʏɿʃʙʎɲʔɲɿʌɸʀʏɲɿɲʋʊʏɻʆEnExClearɲʋʊ
ʏʉɅɿʍʏʘʏɿʃʊɄʌɿʉʃɳɽɸȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʃɲɿɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ,ʉȾʀʆɷʐʆʉʎȸʅɹʌɲʎ,ʋʉʐ
ɹʖɸɿ ɼɷɻ ɲʆɲʄɻʔɽɸʀ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɿʎ ɲʆɸʃʏɹʄɸʍʏɸʎ ɸʆʏʉʄɹʎ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ʉ ɇʐʅʅɸʏɹʖʘʆ ɸɿʍɲɶɳɶɸɿ ʍʏʉ
ɇ.ɇ.Ȱ.ȵ.ʃɲɿʏɿʎɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎʋʉʐɹʖɸɿɲʐʏʊʎʃɲʏɲʌʏʀʍɸɿʃɲʏɳʏɻʍʖɸʏɿʃɼȸʅɹʌɲȴɿɲʋʌɲɶʅɳʏɸʐʍɻʎ,
ʃɲɿɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲʋʌʉʍʏʀɽɸʏɲɿɅɿʍʏʘʏɿʃʊɄʌɿʉʅɸɴɳʍɻʏɿʎɷɿɲɽɹʍɿʅɸʎʃɲʄʑʗɸɿʎʏʉʐȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ.
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ɍʌɻʅɲʏɿʃʊʎȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊʎʏʘʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ
Ȱʅɸʏɳʃʄɻʏʉʎȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊʎ
3.1.

ɇʑʍʏɻʅɲ

ȸ EnExClear ʋɲʌɹʖɸɿ ʍʏʉ Ɍʉʌɹɲ ɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ, ʍɸ ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɼ ɼ ʃɲɿ ʍɸ
ɹʃʏɲʃʏɻ ɴɳʍɻ ʅɸ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊ ʏʌʊʋʉ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʏɻʎ, ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ʏʉʐ
ɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʏʘʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆɸʆɸʌɶʙʆʏɲʎʘʎɇʑʍʏɻʅɲʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ14ʋɲʌ.1ʋɸʌ.(ɴ)ʏʉʐʆ.4425/2016.
3.2.

ɍʌʊʆʉʎɲʅɸʏɳʃʄɻʏʉʐ

ȵʋʀ ʏʘʆ ʋʌɳʇɸʘʆ ʃɲɿ ɸʆʏʉʄʙʆ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ʊʋʘʎ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ ȵʆʊʏɻʏɲ, ɿʍʖʑɸɿ ʏʉ
ɲʅɸʏɳʃʄɻʏʉɲʋʊʏɻʆʃɲʏɳʌʏɿʍɻʏɻʎɷɿɲʃɲʆʉʆɿɺʊʅɸʆɻʎɇʐʆɲʄʄɲɶɼʎɸʔɲʌʅʉɺʉʅɹʆʘʆʏʘʆɷɿɲʏɳʇɸʘʆʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ14ʋɲʌ.5ʏʉʐʆ.4425/2016.
ɇʐʅʅɸʏʉʖɼʍʏɿʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ
3.3.

ȳɸʆɿʃɼʌʑɽʅɿʍɻ

1.

ɇʏʉ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊ ʏʘʆ ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ, ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆ ʉ Ɍʉʌɹɲʎ ɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ, ɻ
EnExClearʃɲɿʏɲȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻʃɲʏɳʏʉʐʎʊʌʉʐʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ.

2.

Ƀ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊʎ ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ɸʃɳʍʏʉʏɸ Ɍʉʌɹɲ ɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ɴɳʍɸɿ
ɸʆʏʉʄʙʆʏɻʎEnExClear.

3.4.

ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʀȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ

3.4.1. ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʀɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ
1.

ȳɿɲʏʉɍʌɻʅɲʏɿʃʊȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊʏʘʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ,ʃɳɽɸȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎʋʉʐʍʐʅʅɸʏɹʖɸɿʍʏʉ
ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊ ʃɲʏɳ ʏʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ, ʉʔɸʀʄɸɿ ʆɲ ɷɿɲɽɹʏɸɿ ʏʉʐʎ ʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉʐʎ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʎ ɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ʍɸ Ɍʉʌɹɲ ɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑ
ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍɸȰʋʊʔɲʍɻʏɻʎEnExClear.

2.

Ȱʋɸɿʃʊʆɿʍɻ ʏʘʆ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ ɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ɸʅʔɲʆʀɺɸʏɲɿ ʍʏʉ ɇʑʍʏɻʅɲ ʃɲɿ
ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸɿʏʉʖʌɸʘʍʏɿʃʊɼʋɿʍʏʘʏɿʃʊʖʌɻʅɲʏɿʃʊʐʋʊʄʉɿʋʉ,ʏʉʉʋʉʀʉɸʀʏɸʉʔɸʀʄɸɿʆɲʃɲʏɲɴɳʄʄɸɿ
ɸʀʏɸɸɿʍʋʌɳʏʏɸɿʏʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲɲʋʊɲʐʏʉʑʎ.

3.

ȾɳɽɸȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎʉʔɸʀʄɸɿʆɲɶʆʘʍʏʉʋʉɿɸʀʍʏɻʆEnExClearʏʉʆɲʌɿɽʅʊʏʘʆȿʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ
ɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ,ʅɹʍʘʏʘʆʉʋʉʀʘʆɽɲɸʃʋʄɻʌʙʆɸɿʏɿʎʖʌɻʅɲʏɿʃɹʎʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʏʉʐ
ʋʌʉʎʏʉȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊ,ʘʎʃɲɿʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏɻʆʃɲʏɲɴʉʄɼʏʘʆɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆʐʋɹʌʏɻʎEnExClear,ɼ
ʏʌʀʏʘʆɶɿɲʏʉʐʎʉʋʉʀʉʐʎɻEnExClearɹʖɸɿʉʌɿʍɽɸʀɲʌʅʊɷɿɲʋʌʉʎɸʀʍʋʌɲʇɻ.

3.4.2. Ȱɷʐʆɲʅʀɲɸʃʏɹʄɸʍɻʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ
1.

ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲɷʐʆɲʅʀɲʎ Ɍʉʌɹɲ ɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ʆɲ ɶʆʘʍʏʉʋʉɿɼʍɸɿ ɸɶʃɲʀʌʘʎ ʍʏɻʆ
EnExClear ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏɲ ʐʋʊʄʉɿʋɲ ʏʘʆ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ ɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʆɲ
ɸʃʏɸʄɹʍɸɿ ʏʉ ɍʌɻʅɲʏɿʃʊ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊ, ɻ EnExClear, ɲʔʉʑ ɸʆɻʅɸʌʘɽɸʀ ʍʖɸʏɿʃɳ ɲʋʊ ʏʉ Ɍʉʌɹɲ
ɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ, ɸʔɲʌʅʊɺɸɿ ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɹʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɸʐɽɹʏɻʍɻ ʏʉʐ
ɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ. ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʐʏɼ, ʉ ɍʌɻʅɲʏɿʃʊʎ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊʎ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ
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ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿ ʍɸ ɳʄʄʉ Ɍʉʌɹɲ ɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ɼ ʅɹʍʘ ʏʉʐ ʀɷɿʉʐ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ
ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɹʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎɲʐʏʉʑ.
2.

Ʉʏɲʆ ɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿ ɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʏɻʎ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ, ʏɲ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ ɀɹʄɻ
ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ ʃɲʏɲɴɳʄʉʐʆ ʏɲ ʉʔɸɿʄʊʅɸʆɲ ʍʏɻʆ EnExClear ʋʉʍɳ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʐʋʉɷɸʀʇɸɿʎ ʏɻʎ
EnExClear. ȵɳʆ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ɷɸʆ ʃɲʏɲɴɳʄɸɿ ʏʉ ʉʔɸɿʄʊʅɸʆʉ ʋʉʍʊ, ʏʉ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ
ɀɹʄʉʎʋɸʌɿɹʌʖɸʏɲɿʍɸʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲʃɲɿɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿʍɸɲʐʏʊʉɿʉɿʃɸʀɸʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐȾɸʔɲʄɲʀʉʐ
4ʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ.

3.

ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɳʌʍɻʎ ʏɻʎ ɲɷʐʆɲʅʀɲʎ ʏʉʐ Ɍʉʌɹɲ ɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ, ʉ ɍʌɻʅɲʏɿʃʊʎ
ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊʎ ʍʐʆɸʖʀɺɸʏɲɿ ʃɲʆʉʆɿʃɳ ʅɹʍʘ ɲʐʏʉʑ ʃɲʏɳ ʏɿʎ ʉɿʃɸʀɸʎ ʐʋʉɷɸʀʇɸɿʎ ʃɲɿ ʉɷɻɶʀɸʎ ʏɻʎ
EnExClear.


ȳɸʆɿʃɹʎɲʌʖɹʎʏʉʐȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ
3.5.

ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊʎʍɸʃʑʃʄʉʐʎ

1.

Ƀ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊʎ ʏʘʆ ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿ ʍɸ ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɼ ɴɳʍɻ ʘʎ ʋʌʉʎ ʃɳɽɸ ɻʅɹʌɲ
ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʍɸʃʑʃʄʉʐʎ,ʋʉʐʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿɴɳʍɸɿɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆʏɻʎEnExClear.

2.

Ʌʌɳʇɸɿʎȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʋʉʐɷɸʆʅʋʉʌʉʑʆʆɲɷɿɲʃɲʆʉʆɿʍʏʉʑʆɸʆʏʊʎʉʌɿʍʅɹʆʉʐʃʑʃʄʉʐʏɻʎɻʅɹʌɲʎ
ɷɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ, ʄʊɶʘ ʅɻ ʋʄɼʌʘʍɻʎ ʏʘʆ ʊʌʘʆ ɷɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ʋʉʐ ʏɿʎ ɷɿɹʋʉʐʆ, ʅɸʏɲʔɹʌʉʆʏɲɿ
ɲʐʏʊʅɲʏɲ ʍɸ ɸʋʊʅɸʆʉ ʃɳɽɸ ʔʉʌɳ ʃʑʃʄʉ ʃɲʏɳ ʏʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʋʉʐ ɷɿɹʋʉʐʆ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐ
ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎʍʖɸʏɿʃɹʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎʏɻʎEnExClear.

3.6.

ȴɿɸʆɹʌɶɸɿɲȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ

1.

Ƀȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊʎʏʘʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏʉɇʑʍʏɻʅɲɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿʋʉʄʐʅɸʌʙʎʅɸʏɲʇʑʏɻʎ
EnExClearʃɲɿʏʘʆȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆɀɸʄʙʆʏɻʎ.

2.

Ƀɍʌɻʅɲʏɿʃʊʎȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊʎɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿɲʆɳȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎ,ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ,
ʃɲɿȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ,ɶɿɲʏɿʎʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʃɲɿɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎʋʉʐʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆ
ɲʆɳ ɻʅɹʌɲ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʃɲɿ ɻʅɹʌɲ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ. ɉʋʊʃɸɿʆʏɲɿ ʍɸ ʍʐʅʗɻʔɿʍʅʊ ʉɿ ʖʌɻʅɲʏɿʃɹʎ
ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎʃɲɿɲʆʏʀʍʏʉɿʖɸʎʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ,ʋʉʐɷɿɲʃɲʆʉʆʀɺʉʆʏɲɿʏɻʆʀɷɿɲɻʅɹʌɲȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ.

3.

Ƀ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊʎ ɶʀʆɸʏɲɿ ʘʎ ʋʌʉʎ ʊʄɲ ʏɲ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ ɀɹʄɻ, ɻ ɷɸ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ ɼ ɲʋɲʀʏɻʍɻ
ʃɲɽɸʆʊʎɸʇɲʐʏʙʆɸʀʆɲɿɲʆɸʇɳʌʏɻʏɻʏɻʎɸʃʋʄɼʌʘʍɻʎʏʘʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʏʉʐɲʆʏɿʍʐʅɴɲʄʄʉʅɹʆʉʐ
ʍʏɻʍʖɸʏɿʃɼɇʐʆɲʄʄɲɶɼ.Ƀȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊʎɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿʍɸʃʑʃʄʉʐʎʃɲɿʃɲɽʀʍʏɲʏɲɿʉʌɿʍʏɿʃʊʎʃɳɽɸ
ʔʉʌɳʋʉʐɸʃʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿʅɹʌʉʎɲʐʏʉʑ.

4.

Ƀ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊʎ ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿ ɲʆɸʇɳʌʏɻʏɲ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʃʋʄɼʌʘʍɻ ɼ ʏɻ ʅɻ ɸʃʋʄɼʌʘʍɻ ʏʘʆ
ʖʌɻʅɲʏɿʃʙʆ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ ʏʘʆ ɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆ ʍʏɿʎ Ȱɶʉʌɹʎ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ ʋʌʉʎ ʏɲ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻʃɲɿɲʆʏʀʍʏʌʉʔɲ.

3.7.

Ɉɸʖʆɿʃɹʎʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎ

Ⱦɳɽɸɷɿɲɷɿʃɲʍʏɿʃɼɼʏɸʖʆɿʃɼʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɲ,ʋʉʐɲʔʉʌɳʍʏɿʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎʋʉʐɸʔɲʌʅʊɺɸɿɻEnExClearʍɸ
ʍʖɹʍɻ ʅɸ ʏʉ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊ ʏʘʆ ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ, ʊʋʘʎ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ ȵʆʊʏɻʏɲ, ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳ
ɲʆɲʔʉʌɿʃɳ ʅɸ ʏʉ ʘʌɳʌɿʉ ʋʉʐ ɷɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʀ ɶɿɲ ʏʉ ɇʑʍʏɻʅɲ ʃɲʏɳ ʏʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʏʉ
ʋɲʌʊʆʏʉʎȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ,ʏɿʎɸɿɷɿʃʊʏɸʌɸʎʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎʏʉʐɲʄɶʉʌʀɽʅʉʐȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ,ʏʉʆɲʌɿɽʅʊʃɲɿ
ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏʘʆ ʃʑʃʄʘʆ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ, ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ EnExClear ʅɸ Ȱʋʊʔɲʍɼ ʏɻʎ ɲʔʉʑ
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ʋʌʉɻɶʉʐʅɹʆʘʎ ʄɳɴɸɿ ʐʋʊʗɻ ʏɿʎ ʏɸʖʆɿʃɹʎ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ ʃɲɿ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʏʉʐ Ɍʉʌɹɲ ɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑ
ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ.
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ɉʋɸʌɻʅɸʌʀɲ
Ȳɲʍɿʃɹʎʌʐɽʅʀʍɸɿʎ
4.1.

Ʌɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲʎ

1.

ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ɲɽɸʏɼʍɸɿ ʏɿʎ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʃɲɿ
ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʏʘʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆʏʉʐ,ʊʋʘʎɲʋʉʌʌɹʉʐʆɲʆɳȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɲʐʏʉʑʃɲɿ
ʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍʏʉʆʋɲʌʊʆʏɲȾɲʆʉʆɿʍʅʊ,ʋɸʌɿɹʌʖɸʏɲɿɲʐʏʊʍɸʃɲʏɳʍʏɲʍɻʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲ
ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾɸʔɲʄɲʀʉʐ.

2.

ɉʋɸʌɻʅɸʌʀɲȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎɽɸʘʌɸʀʏɲɿʊʏɿʐʋɳʌʖɸɿʍʏɿʎɸʇɼʎɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆɸʎ
ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ:
ɲ) Ʉʏɲʆ ʍʏʉ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊ ɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ʏʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ ɼ, ʊʋʉʐ
ʍʐʆʏʌɹʖɸɿ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʃɲʏɳ ʏʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ, ʏʉʐ ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ, ɷɸʆ ʐʋɳʌʖɸɿ
ɸʋɲʌʃɹʎɷɿɲɽɹʍɿʅʉʖʌɻʅɲʏɿʃʊʐʋʊʄʉɿʋʉɶɿɲʏɻʆʃɳʄʐʗɻʏʘʆʋɳʍɻʎʔʑʍɸʘʎʖʌɻʅɲʏɿʃʙʆ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎɼʏʉʐɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ,ʘʎʉʌʀɺʉʆʏɲɿ
ʍʏʉʆʋɲʌʊʆʏɲȾɲʆʉʆɿʍʅʊ.
ɴ) Ʉʏɲʆ ʏʉ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ɷɸʆ ʋɲʌɹʖɸɿ ʏɻʆ ʉʔɸɿʄʊʅɸʆɻ ʐʋɹʌEnExClear ɲʍʔɳʄɸɿɲ ɼ
ɸɿʍʔʉʌɳ ʐʋɹʌ ʏʉʐ Ⱦɸʔɲʄɲʀʉʐ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ, ʊʋʘʎ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʆ ʋɲʌʊʆʏɲ
Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊ.
ɶ) ɇʏɿʎʋɲʌɲʃɳʏʘʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ,ʉɿʉʋʉʀɸʎɶɿɲʏɿʎɲʆɳɶʃɸʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎʆʉʉʑʆʏɲɿɶɸʆɿʃʙʎʘʎ
ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ɲʔɸʌɸɶɶʐʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ ʃɲɿ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʍʐʆʏʌɹʖʉʐʆ
ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎɲʆɲʐʏʊɹʖɸɿɲɽɸʏɼʍɸɿʏɿʎʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʃɲɿȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʏʘʆ
ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆɹʆɲʆʏɿʏɻʎEnExClear:
(i)

ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɹʆɲʌʇɻʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ ɲʔɸʌɸɶɶʐʊʏɻʏɲʎ ʃɲʏɳ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ
ɀɹʄʉʐʎɸʔʊʍʉʆɹʖɸɿʄɳɴɸɿɶʆʙʍɻʏɻʎɻEnExClear,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎ
ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ14ʋɲʌ.1(ɴ)ʏʉʐʆ.4425/2016ʃɲɿʏɲɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲʉʌɿɺʊʅɸʆɲʍʏɲɳʌɽʌɲ
3ɹʘʎ7ʏʉʐʆ.2789/2000.

(ii) ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʉʌɿʍʏɿʃɼʎ ɲɷʐʆɲʅʀɲʎ ʏʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ, ʉʔɸɿʄʊʅɸʆɻʎ
ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳʍɸʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲʌɸʐʍʏʊʏɻʏɲʎɼʔɸʌɸɶɶʐʊʏɻʏɳʎʏʉʐ,ʘʎʋʌʉʎʏɻʆʉʋʉʀɲ
ɷɸʆɹʖɸɿɲʃʊʅɻɸʃʃɿʆɼʍɸɿɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲɲʔɸʌɸɶɶʐʊʏɻʏɲʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʍʏʉɿʖɸʀʉ(i),
ɸʔʊʍʉʆɹʖɸɿʄɳɴɸɿɶʆʙʍɻʏɻʎʍʖɸʏɿʃɼʎɲɷʐʆɲʅʀɲʎɻEnExClearɲʋʊʏɿʎȰʌʅʊɷɿɸʎ
Ȱʌʖɹʎɼʅɸɳʄʄʉʏʌʊʋʉ.
(iii) ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɳʄʄʉʐ ɶɸɶʉʆʊʏʉʎ ʋʉʐ ɸʋɻʌɸɳɺɸɿ ɳʅɸʍɲ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʃɲɿʃɲɽɿʍʏɳɼɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿʆɲʃɲʏɲʍʏɼʍɸɿʅɻɸʔɿʃʏɼʏɻʆ
ɸʃʋʄɼʌʘʍɻ ʏʘʆ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʙʆ ʏʉʐ, ʊʋʘʎ ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳ ɲʆɳʃʄɻʍɻ ʏɻʎ ɳɷɸɿɲʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʉʐɼʏɻʎɳɷɸɿɲʎʋɲʌʉʖɼʎʐʋɻʌɸʍɿʙʆɲʋʊʏɿʎȰʌʅʊɷɿɸʎȰʌʖɹʎ,ʄʑʍɻ
ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɼʎ ʏʉʐ, ɸʔʊʍʉʆ ɹʖɸɿ ʄɳɴɸɿ ɶʆʙʍɻ ʏʉʐ ʍʖɸʏɿʃʉʑ ɶɸɶʉʆʊʏʉʎ ɻ
EnExClearɲʋʊʏɿʎȰʌʅʊɷɿɸʎȰʌʖɹʎɼʅɸɳʄʄʉʏʌʊʋʉ.
(iv) ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲɽɹʏɻʍɻʎ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ ʏʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ
EnExClear ɲʋʊ ɳʄʄɻ ɲɿʏʀɲ ʋɹʌɲʆ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ, ʋʉʐ ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳ
ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɲʔʉʌɳ ʍʏɻ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍɸ ɳʄʄɲ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɼ ɲɶʉʌɹʎ ʅɸ ʏɲ ʉʋʉʀɲ
ʍʐʆɷɹɸʏɲɿ ɻ EnExClear ʃɲɿ ɹʖɸɿ ɹʃɽɸʍɻ ʍɸ ʃʀʆɷʐʆʉ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏɻʎ
ʃɲʏɳʏɿʎʃɸʀʅɸʆɸʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ.
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ɷ)

4.2.

Ʉʋʉʐ ʍʏʉʆ ʋɲʌʊʆʏɲ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʉ ʊʌʉʎ ʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲ, ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʃɲɿ ʏɿʎ
ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎɲʔɸʌɸɶɶʐʊʏɻʏɲʎʘʎʉʌʀɺʉʆʏɲɿɲʆʘʏɹʌʘ.

ȵʆɻʅɹʌʘʍɻ

1. Ʌʌɿʆʏɻʄɼʗɻʅɹʏʌʘʆʏʉʐɀɹʌʉʐʎ2ʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎɸʆʊʏɻʏɲʎʘʎʋʌʉʎɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲʎ,
ɻ EnExClear ɶʆʘʍʏʉʋʉɿɸʀ ɲʅɸʄʄɻʏʀ ʍʏɻ ɆȰȵ ʏɻʆ ʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲ ʃɲɿ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʉʐ ʐʋɸʌɼʅɸʌʉʐ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ.ȸEnExClearɸʆɻʅɸʌʙʆɸɿɸʋʀʍɻʎʏɻɆȰȵʘʎʋʌʉʎʏɲʅɹʏʌɲʋʉʐɸʄɼʔɽɻʍɲʆ
ɶɿɲʏɻʆɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʏɻʎʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲʎʃɲɿʏʉʆʏʌʊʋʉɷɿɲʖɸʀʌɿʍɼʎʏɻʎ.
2. ȸ EnExClear ɸʆɻʅɸʌʙʆɸɿ ɸʋʀʍɻʎ ɲʅɸʄʄɻʏʀ ʏʉ ȵɍȵ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ
ɀɹʄʉʐʎ,ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʏʉȵɍȵʆɲʄɳɴɸɿʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏʉʆȾɲʆʉʆɿʍʅʊʏʉʐʅɹʏʌɲ,ʊʋʘʎɿɷʀʘʎ
ɶɿɲʏɻʆɲʋɲɶʊʌɸʐʍɻɸɿʍɲɶʘɶɼʎɸʆʏʉʄʙʆʍʏʉɇ.ɇ.Ȱ.ȵ.ɲʋʊʏʉʐʎɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ,ʋʉʐȵʃʃɲɽɲʌʀɺʉʐʆ
ʏɿʎ ɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎ ʏʉʐʎ ʅɹʍʘ ʏʘʆ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʏʉʐ ʐʋɸʌɼʅɸʌʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ
ɀɹʄʉʐʎʅɸʏɻʆɸʋɿʔʑʄɲʇɻʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ2ʏɻʎɸʆʊʏɻʏɲʎ4.3.

ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲʎ
4.3.
1.

ȵʋɿʅɹʌʉʐʎɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲʏɻʎEnExClear
ɍʘʌʀʎ ʆɲ ɽʀɶʉʆʏɲɿ ʏɲ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲ ʏɻʎ EnExClear ʋʌʉʎ ʄɼʗɻ ʅɹʏʌʘʆ ʃɲʏɳ ʏʉʐ ʐʋɸʌɼʅɸʌʉʐ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉȾɸʔɳʄɲɿʉ5,ʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲʎʏʉʐʘʎʋʌʉʎʏɿʎ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʃɲɿ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ʋʉʐ ʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆ ɲʋʊ ʏɻʌʉʑʅɸʆʉ ɲʋʊ ɲʐʏʊ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ,ʃɲɿɸʔʊʍʉʆɻʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲɷɸʆɹʖɸɿʃɲʄʐʔɽɸʀ,ɻEnExClearɹʖɸɿɲʆɳʄʉɶɲ
ʅɸʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʏɻʎʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲʎʏɲɸʇɼʎʆʊʅɿʅɲɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲ:
ɲ) ʆɲʋʌʉɴɲʀʆɸɿʍʏɻʖʌɼʍɻɼɸʃʋʉʀɻʍɻɲʆɳʄʉɶɲʅɸʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʏɻʎɲʍʔɳʄɸɿɲʎʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ɸʆʊʏɻʏɲʎ 4.7 ɼ ʆɲ ɺɻʏɳ ɳʅɸʍɲ ʏɻʆ ʃɲʏɳʋʏʘʍɻ ʏʘʆ ɸɶɶʐɻʏɿʃʙʆ
ɸʋɿʍʏʉʄʙʆʋʉʐʏɻʎʋɲʌɹʍʖɸʏʉʐʋɸʌɼʅɸʌʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎ,
ɴ) ʆɲ ɸɿʍʋʌɳʏʏɸɿ ʏɲ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ ʖʌɻʅɲʏɿʃɳ ʋʉʍɳ ɲʋʊ ʏɻ ʍʖɸʏɿʃɼ ʅɸʌʀɷɲ ʍʏʉ Ⱦɸʔɳʄɲɿʉ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎɼʃɲɿʏɲɲʆɲʄʉɶʉʑʆʏɲɲʋʊ ʏɿʎʄʉɿʋɹʎʅɸʌʀɷɸʎ
ʊʋʉʐʍʐʆʏʌɹʖɸɿʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏɻʎɸʆʊʏɻʏɲʎ4.6.

2.

Ɉʉ ʐʋɸʌɼʅɸʌʉ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ɷʑʆɲʏɲɿ ʅɹʖʌɿ ʏɻʆ ɳʌʍɻ ʏɻʎ ʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲʎ ʆɲ ɸʃʃɲɽɲʌʀɺɸɿ
ʆɹɸʎ ɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃʙʎ ʃɲɿ ʅʊʆʉ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɿʎ ʐʋʉɷɸʀʇɸɿʎ ʃɲɿ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʏɻʎ
EnExClearʘʎɸʇɼʎ:
ɲ) ȵɳʆ ɸʀʆɲɿ ʐʋɸʌɼʅɸʌʉ ȱʅɸʍʉ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ, ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɸɿʍɳɶɸɿ ʍʏʉ ɇ.ɇ.Ȱ.ȵ.
ɸʆʏʉʄɹʎ ʃɲɿ ʆɲ ɷɿɸʆɸʌɶɸʀ ʍʐʆɲʄʄɲɶɹʎ ʘʎ ɇʐʅʅɸʏɹʖʘʆ ʅʊʆʉ ɸʔʊʍʉʆ ʉ Ⱦʀʆɷʐʆʉʎ ʏʘʆ
ʋɲʌɲʋɳʆʘȵʆʏʉʄʙʆ,ɿʍʉʑʏɲɿʅɸʏʉʅɻɷɹʆ(0).ȸɸɿʍɲɶʘɶɼʏʘʆʘʎɳʆʘɸʆʏʉʄʙʆɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ
ʅʊʆʉ ɶɿɲ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆʉ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ʋʉʐ ɽɹʏɸɿ ɻ EnExClear ʃɲʏʊʋɿʆ ʍʖɸʏɿʃɼʎ
ʍʐʆɸʆʆʊɻʍɻʎʅɸʏʉȵɍȵʃɲɿɸʔʊʍʉʆɹʖɸɿʋʌʉɻɶʉʐʅɹʆʘʎɸʆɻʅɸʌʘɽɸʀɻɆȰȵ.ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʀ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲʋʉʐɷɿɲɽɹʏɸɿʏʉʐʋɸʌɼʅɸʌʉȱʅɸʍʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎʍɸ
ɳʄʄɲȳɸʆɿʃɳȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻʘʎɇʐʅʅɸʏɹʖʘʆʃɲɿʋɸʄɳʏɻʎɲʐʏʙʆ,ɷɸʆɸʋɻʌɸɳɺʉʆʏɲɿ
ɲʋʊ ʏɻʆ ʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲ ɸʃʏʊʎ ɸɳʆ ʍʐʆʏʌɹʖʉʐʆ ɸɿɷɿʃɹʎ ʍʐʆɽɼʃɸʎ ɹʃɽɸʍɻʎ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ʋʉʐ
ɸʋɿɴɳʄʄʉʐʆʏɻʆʋɲʌɹʅɴɲʍɻʏɻʎEnExClearʃɲɿʍɸɲʐʏʉʑʎ.
ɴ) ȵɳʆɸʀʆɲɿʐʋɸʌɼʅɸʌʉȳɸʆɿʃʊȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎ,ɲʃʉʄʉʐɽɸʀʏɲɿɻɸʇɼʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ:
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(i) Ɉʉ ȳɸʆɿʃʊ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ɸʆɻʅɸʌʙʆɸɿ ɲʅɸʄʄɻʏʀ ʏɻʆ EnExClear ʃɲɿ ʋɲʌɹʖɸɿ
ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉʐʎ ʍʐʅɴɸɴʄɻʅɹʆʉʐʎ ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ ʋʌʉʎ ʏʉʐʎ ʉʋʉʀʉʐʎ ʋɲʌɹʖɸɿ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ.
(ii) ȵɳʆ ʍʐʅɴɸɴʄɻʅɹʆʉʎ ɇʐʅʅɸʏɹʖʘʆ ɷɸ ɷɿɲɽɹʏɸɿ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʍɸ ɳʄʄʉ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ʋɹʌɲʆ ɲʐʏʉʑ ʋʉʐ ʏɻʌɸʀ ɶɿɲ ɲʐʏʊʆ ʏʉ ʐʋɸʌɼʅɸʌʉ ȳɸʆɿʃʊ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ, ʉ ɇʐʅʅɸʏɹʖʘʆ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɸɿʍɳɶɸɿ ʍʏʉ ɇ.ɇ.Ȱ.ȵ. ɸʆʏʉʄɹʎ ʃɲɿ ʆɲ
ɷɿɸʆɸʌɶɸʀɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎʅʊʆʉɸʔʊʍʉʆʉȾʀʆɷʐʆʉʎʏʘʆʋɲʌɲʋɳʆʘȵʆʏʉʄʙʆ,ɿʍʉʑʏɲɿʅɸʏʉ
ʅɻɷɹʆ(0).ȸɸɿʍɲɶʘɶɼʏʘʆʘʎɳʆʘɸʆʏʉʄʙʆɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿʅʊʆʉɶɿɲʋɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆʉʖʌʉʆɿʃʊ
ɷɿɳʍʏɻʅɲʋʉʐɽɹʏɸɿɻEnExClearʃɲʏʊʋɿʆʍʖɸʏɿʃɼʎʍʐʆɸʆʆʊɻʍɻʎʅɸʏʉȵɍȵʃɲɿɸʔʊʍʉʆ
ɹʖɸɿʋʌʉɻɶʉʐʅɹʆʘʎɸʆɻʅɸʌʘɽɸʀɻɆȰȵ.
(iii) ȵɳʆ ʍʐʅɴɸɴʄɻʅɹʆʉʎ ɇʐʅʅɸʏɹʖʘʆ ɷɿɲɽɹʏɸɿ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʍɸ ɳʄʄʉ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ʋɹʌɲʆ ɲʐʏʉʑ ʋʉʐ ʏɻʌɸʀ ɶɿɲ ɲʐʏʊʆ ʏʉ ʐʋɸʌɼʅɸʌʉ ȳɸʆɿʃʊ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ, ʉ ɇʐʅʅɸʏɹʖʘʆ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɸɿʍɳɶɸɿ ɸʆʏʉʄɹʎ ʍʏʉ ɇ.ɇ.Ȱ.ȵ. ʃɲɿ ʆɲ
ɷɿɸʆɸʌɶɸʀɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎʅɹʍʘʃʘɷɿʃʙʆʋʉʐʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿʅɸʏʉȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
ʏʉʐɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲʋʉʐʏɻʌɸʀʍʏʉɳʄʄʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎ.
3.

ȸ EnExClear ʄɲʅɴɳʆɸɿ ʍɸ ʃɳɽɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏɲ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲ ʅɹʏʌɲ ɸʆɻʅɹʌʘʍɻʎ ʏʉʐ ȵɍȵ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲ,ʋʌʉʎʍʑʅʋʌɲʇɻɶɿɲʏɻʆɸʋɿɴʉʄɼʏɻʎɲʋɲɶʊʌɸʐʍɻʎɸɿʍɲɶʘɶɼʎɸʆʏʉʄʙʆʍʏɿʎȰɶʉʌɹʎ
ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎʍʏʉʐʎɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎɸʃʏʊʎʏʘʆʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ2.

4.

ȵʆɸʆɼʆʏɲ ʄɸʋʏɳ (90ʚ) ʋʌɿʆ ʏɻ ɍʌʉʆɿʃɼ ɇʏɿɶʅɼ ȶʆɲʌʇɻʎ ȵʋɿʃʑʌʘʍɻʎ Ʌʌʉʍʔʉʌʙʆ ʏɻʎ Ȱɶʉʌɳʎ
ȵʋʊʅɸʆɻʎ ȸʅɹʌɲʎ, ɲʆ ɷɸʆ ʐʔʀʍʏɲʏɲɿ ɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲ ʏʘʆ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʘʆ ʖʌɻʅɲʏɿʃʙʆ ʋʉʍʙʆ ʍɸ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊ ɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ, ɸʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ ʖʌɹʘʍɻ, ɲʃʊʅɻ
ʃɲɿɲʆʍʏɻʍʐʆɹʖɸɿɲʃɲʄʐʔɽɸʀɻʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲɲʋʊɲʐʏʊ.Ɉʉʋʉʍʊʖʌɹʘʍɻʎɽɲɲʆɹʌʖɸʏɲɿʍʏʉɷʑʉ
ʏʉɿʎɸʃɲʏʊ(2%)ʏɻʎɲʇʀɲʎʏɻʎʉʔɸɿʄɼʎʅɸɸʄɳʖɿʍʏɻʖʌɹʘʍɻʏʉʋʉʍʊʏʘʆʋɸʆʏɲʃʉʍʀʘʆɸʐʌʙ(500€).

5.

Ɉʉʋʉʍʊʏɻʎʘʎɳʆʘɸʋɿɴʄɻɽɸʀʍɲʎʖʌɹʘʍɻʎʋʌɹʋɸɿʆɲʃɲʏɲɴɳʄʄɸʏɲɿʏɻʆɸʋʊʅɸʆɻɸʌɶɳʍɿʅɻɻʅɹʌɲ
ʃɲʏɳʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏʉʐɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ.

6.

Ƀɿ ʘʎ ɳʆʘ ʖʌɸʙʍɸɿʎ ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ ɲʆɸʇɳʌʏɻʏɲ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʋɿɴʉʄɼ ʖʌɻʅɲʏɿʃʙʆ ʋʉɿʆʙʆ ʍʏʉ
ʐʋɸʌɼʅɸʌʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʐʎʊʌʉʐʎʏɻʎɸʆʊʏɻʏɲʎ5.1.

4.4.

ȾɳʄʐʗɻʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆɲʋʊʏɻʆEnExClear

ȵɳʆ ɻ ʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲ ɲʔʉʌɳ ʍʏɻ ʅɻ ɸʃʋʄɼʌʘʍɻ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻʎ ʍʏʉ ʖʌɻʅɲʏɿʃʊ ɷɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊ ɲʋʊ ʏʉ
ʐʋɸʌɼʅɸʌʉ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ʄʊɶʘ ɲʆɸʋɳʌʃɸɿɲʎ ʏʉʐ ʖʌɻʅɲʏɿʃʉʑ ʐʋʉʄʉʀʋʉʐ ʍʏʉ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊ
ʖʌɻʅɲʏɿʃʉʑɷɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʏʉʐ,ɻEnExClearɸʃʋʄɻʌʙʆɸɿʏɻʖʌɻʅɲʏɿʃɼʐʋʉʖʌɹʘʍɻʏʉʐʐʋɸʌɼʅɸʌʉʐ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ ɹʆɲʆʏɿ ʏʘʆ ɲʆʏɿʍʐʅɴɲʄʄʉʅɹʆʘʆ ɸʆɼʅɸʌʘʆ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆ ɀɸʄʙʆ,
ɸʆɸʌɶʉʋʉɿʙʆʏɲʎ ʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɶʌɲʅʅʙʆ ɳʅʐʆɲʎ ʏɻʎ ɸʆʊʏɻʏɲʎ 4.6 ʃɲʏɳ ʏʉʐ ʐʋɸʌɼʅɸʌʉʐ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ.
4.5.

ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊʎʍʐʅʗɻʔɿʍʅʊʎ

1.

ȸ EnExClear ʅʋʉʌɸʀ, ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲʎ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ ʍɸ ʍʖɹʍɻ ʅɸ ʏɿʎ
ʋʌʉʃʑʋʏʉʐʍɸʎɲʋʊȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʃɲɿȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʏʘʆ
ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ,ʆɲʋʌʉɴɲʀʆɸɿʍɸɸʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊʍʐʅʗɻʔɿʍʅʊʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆ.3301/2004ɹʆɲʆʏɿ
ʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏɿʎʘʎɳʆʘʋʌʉʃʑʋʏʉʐʍɸʎʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʏʉʐ,ʃɲʏɳʏɲ
ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲʉʌɿɺʊʅɸʆɲʍʏɿʎʋɲʌɲʃɳʏʘʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐʎ.

2.

ɀɸʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐɸʆʄʊɶʘʍʐʅʗɻʔɿʍʅʉʑ:
ɲ) ʉɿ ʋɳʍɻʎ ʔʑʍɸʘʎ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ɼ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲ ʏʉʐ ʐʋɸʌɼʅɸʌʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ
ʋʉʐʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆɲʋʊʏʉʍʖɸʏɿʃʊȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɼʉɿɲʆʏʀʍʏʉɿʖɸʎʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ
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ʏɻʎEnExClearʋʌʉʎɲʐʏʊʆʃɲɽʀʍʏɲʆʏɲɿɲʋɲɿʏɻʏɹʎ,ɲʃʊʅɻʃɿɲʆɷɸʆɸʀʆɲɿʄɻʇɿʋʌʊɽɸʍʅɸʎ,ɼ
ʄɼɶʉʐʆ,ɲʐʏʉɷʀʃɲɿɲʃɲɿɲʆʏɿʃɲɽʀʍʏɲʆʏɲɿɲʋʊʐʋʉʖʌɹʘʍɻʃɲʏɲɴʉʄɼʎɸʆʊʎʏɹʏʉɿʉʐʋʉʍʉʑ,
ʃɲɿ
ɴ) ʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿʉɿʉʔɸɿʄɹʎʏʉʐʐʋɸʌɼʅɸʌʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʋʉʐʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆɲʋʊ
ʏʉʍʖɸʏɿʃʊȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɹʆɲʆʏɿʏɻʎEnExClearʃɲɿɲʆʏʀʍʏʌʉʔɲ,ʃɲɿʉɸʇɲʐʏʙʆ
ʋʉʐ ʉʔɸʀʄɸɿ ʏʉ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉ ʋʉʍʊ ʃɲʏɲɴɳʄɸɿ ʃɲɽɲʌʊ ʋʉʍʊ ʀʍʉ ʋʌʉʎ ʏɻ ɷɿɲʔʉʌɳ ʏʘʆ
ʉʔɸɿʄʙʆ.
3.

4.6.
1.

ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊʎ ʍʐʅʗɻʔɿʍʅʊʎ ʖʘʌɸʀ ʃɲɿ ʅɸʏɲʇʑ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʙʆ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ,
ɸʔʊʍʉʆɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎʏʉʐʍʖɸʏɿʃʉʑȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑɸʀʆɲɿʉʀɷɿʉʎɇʐʅʅɸʏɹʖʘʆ.
ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎɺɻʅʀɲʎʃɲɿɶʌɲʅʅɹʎɳʅʐʆɲʎ
ȸʃɳʄʐʗɻʏɻʎɺɻʅʀɲʎɲʆɳȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿɲʋʊʏɻʆ EnExClear ɴɳʍɸɿʏʘʆ
ʋɲʌɲʃɳʏʘɶʌɲʅʅʙʆɳʅʐʆɲʎ:
ɲ) ȸɺɻʅʀɲʋʉʐʋʌʉʃʑʋʏɸɿʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏʉʆʐʋɸʌɼʅɸʌʉȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʃɲʄʑʋʏɸʏɲɿ
ɲʋʊ ʏɿʎ ɲʍʔɳʄɸɿɸʎ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʋɲʌɲʍʖɸɽɸʀ ʐʋɹʌ EnExClear ɶɿɲ ʏʉʆ ʍʖɸʏɿʃʊ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆɸʆʊʏɻʏɲ4.7.
ɴ) ȵɳʆ ʉɿ ɲʍʔɳʄɸɿɸʎ ʏɻʎ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ɲ) ɷɸʆ ɸʋɲʌʃʉʑʆ, ɻ EnExClear ʋʌʉʎ ʃɳʄʐʗɻ ʏʉʐ
ɸʆɲʋʉʅɸʀʆɲʆʏʉʎʅɹʌʉʐʎɺɻʅʀɲʎ,ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɻʅɸʌʀɷɲʏʉʐʐʋɸʌɼʅɸʌʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ
ɀɹʄʉʐʎʍʏʉȾɸʔɳʄɲɿʉȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ.
ɶ) ȵɳʆ ɻ ɸɿʍʔʉʌɳ ʏɻʎ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ɴ) ɷɸʆ ɸʋɲʌʃɸʀ, ɻ EnExClear ʋʌʉʎ ʃɳʄʐʗɻ ʏʉʐ
ɸʆɲʋʉʅɸʀʆɲʆʏʉʎ ʅɹʌʉʐʎ ɺɻʅʀɲʎ, ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʏɿʎ ʅɸʌʀɷɸʎ ʏʘʆ ʄʉɿʋʙʆ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆ
ɀɸʄʙʆʍʏʉȾɸʔɳʄɲɿʉȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʃɲʏɳʏʌʊʋʉʍʑʅʅɸʏʌʉ(prorata),ʅɸɴɳʍɻʏʉʋʉʍʉʍʏʊ
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎʏʉʐʎʍʏʉȾɸʔɳʄɲɿʉȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ.
ɷ) ȵɳʆ ʉɿ ʅɸʌʀɷɸʎ ʏʘʆ ʄʉɿʋʙʆ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆ ɀɸʄʙʆ ʍʏʉ Ⱦɸʔɳʄɲɿʉ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʏɻʎ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ɶ) ɷɸʆ ɸʋɲʌʃʉʑʆ, ʏʉ ɸʆɲʋʉʅɸʀʆɲʆ ʅɹʌʉʎ ʏɻʎ ɺɻʅʀɲʎ ʃɲʄʑʋʏɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʐʎ
ȵɿɷɿʃʉʑʎȼɷɿʉʐʎɅʊʌʉʐʎʏɻʎEnExClear.

2.

ȸɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʃɳʄʐʗɻʎɺɻʅʀɲʎʏɻʎʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐɷɸɽʀɶɸɿʏʉɷɿʃɲʀʘʅɲʏɻʎEnExClear
ʆɲɲʇɿʙʆɸɿʏɻʆɿʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆɲʋɲɿʏɼʍɸʙʆʏɻʎʃɲʏɳʏʉʐʐʋɸʌɼʅɸʌʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ,
ɿɷʀʘʎʊʏɲʆɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿʖʌɼʍɻʏʘʆȵɿɷɿʃʙʆȼɷɿʘʆɅʊʌʘʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌ.1ʋɸʌ.ɷ.ȵʋʀʏʉʐ
ʋʉʍʉʑ ʏɻʎ ʍʖɸʏɿʃɼʎ ʉʔɸɿʄɼʎ ʏʉʐ ʐʋɸʌɼʅɸʌʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ EnExClear
ʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ʏʊʃʉʎ ʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʋʊʅɸʆɻ ɻʅɹʌɲ ʏɻʎ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲʎ ɍʌɻʅɲʏɿʃʉʑ
ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʏɻʎʍʖɸʏɿʃɼʎʉʔɸɿʄɼʎ,ʊʋʘʎɸʀʖɸʐʋʉɷɸɿʖʏɸʀɲʋʊʏɻʆEnExClear.

3.

Ɉʉ ɸʄɳʖɿʍʏʉ ʋʉʍʊ ʏʘʆ ȵɿɷɿʃʙʆ ȼɷɿʘʆ Ʌʊʌʘʆ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏʉ ɸʀʃʉʍɿ ʋɹʆʏɸ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (25%) ʏʉʐ
ʅɸʏʉʖɿʃʉʑʃɸʔɲʄɲʀʉʐʏɻʎEnExClear.ȸEnExClearɲʆɲʋʌʉʍɲʌʅʊɺɸɿʏʉʐʎȵɿɷɿʃʉʑʎȼɷɿʉʐʎɅʊʌʉʐʎ
ʏɻʎ,ʅɸɴɳʍɻʏʉʘʎɳʆʘʋʉʍʉʍʏʊ,ʍɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʄɲʅɴɳʆɸɿʖʙʌɲʅɸʏɲɴʉʄɼʏʉʐʑʗʉʐʎ
ʏʉʐʅɸʏʉʖɿʃʉʑʃɸʔɲʄɲʀʉʐʏɻʎ.

4.

ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲʎ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ʘʎ ʍʐʆɹʋɸɿɲ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʏʘʆ ʅɸʌʀɷʘʆ ʏʉʐ Ⱦɸʔɲʄɲʀʉʐ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʘʎʃɲɿʏʘʆȵɿɷɿʃʙʆȼɷɿʘʆɅʊʌʘʆʏɻʎEnExClearʅɸʌɿʃʙʎɼʉʄɿʃʙʎ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎ
ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ (ɶ) ʃɲɿ (ɷ) ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ, ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ 1, ɻ EnExClear, ʋʌʉʎ ʃɳʄʐʗɻ ʏʉʐ
ɸʆɲʋʉʅɸʀʆɲʆʏʉʎ ʅɹʌʉʐʎ ɺɻʅʀɲʎ ʃɲɿ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ʍʐʆɸʖʀʍɸɿ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏɻʎ ʘʎ Ɍʉʌɹɲʎ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʅɸʏɳ ʏɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏɻʎ ʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲʎ ʏʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ, ʋʌʉɴɲʀʆɸɿ ʍʏɻ
ʄɼʗɻʏʘʆʋɲʌɲʃɳʏʘʅɹʏʌʘʆɽɹʏʉʆʏɲʎʍʖɸʏɿʃʊʖʌʉʆʉɷɿɳɶʌɲʅʅɲʘʎʋʌʉʎʏɻʆʐʄʉʋʉʀɻʍɼʏʉʐʎ:
ɲ) ɸʆɸʌɶʉʋʉɿɸʀʏɻʆɲʆɲʋʄɼʌʘʍɻʏʘʆɷɿɲɽɸʍʀʅʘʆʏʉʐȾɸʔɲʄɲʀʉʐȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ʏɻʆɸʆʊʏɻʏɲ2.28,
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ɴ) ʏɲʐʏʊʖʌʉʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ɸʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐ ʅɹʏʌʉʐ ʏɻʎ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ (ɲ), ʋʌʉɴɲʀʆɸɿ ʍɸ
ɲʆɲʋʄɼʌʘʍɻ ʏʘʆ ȵɿɷɿʃʙʆ ȼɷɿʘʆ Ʌʊʌʘʆ ʏɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʄɼʌʘʍɻ ʏɻʎ ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻʎ ʏɻʎ
ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ3ʃɲɿ
ɶ) ʃɲɽʉʌʀɺɸɿ ʏɲ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʆɲɶʃɲʀɲ ʅɹʏʌɲ ʃɳʄʐʗɻʎ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ɶɿɲ ʏɿʎ ɲʆɳɶʃɸʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏɻʎɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʅɹʖʌɿʏɻʆɲʆɲʋʄɼʌʘʍɻʏʘʆɷɿɲɽɸʍʀʅʘʆʏʘʆʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆ
(ɲ) ʃɲɿ (ɴ). Ɉɲ ʅɹʏʌɲ ʃɳʄʐʗɻʎ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʍʃʉʋʉʑʎ ʏʉʐ ʋʌʉɻɶʉʐʅɹʆʉʐ ɸɷɲʔʀʉʐ
ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳ ʏɻʆ ɲʑʇɻʍɻ ʏʘʆ ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ Ʌɸʌɿɽʘʌʀʉʐ
Ȱʍʔɳʄɿʍɻʎ,ʏɻʆɲʑʇɻʍɻʏʘʆʋʉʍʉʍʏʙʆɲʋʉɷʉʖɼʎʌɸʐʍʏʙʆɷɿɲɽɸʍʀʅʘʆʘʎɲʍʔɳʄɸɿɲ,ʘʎ
ʃɲɿ ɳʄʄɲ ʅɹʏʌɲ ʋʉʐ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʃɲʏɳ ʋɲʌɹʃʃʄɿʍɻ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ
Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑɶɿɲʏɿʎɲʆɳɶʃɸʎʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʏʉʐʃɿʆɷʑʆʉʐ.
5.

ȸ EnExClear ɸʆɻʅɸʌʙʆɸɿ ɳʅɸʍɲ ʏɻ ɆȰȵ ɶɿɲ ʏɻʆ ʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲ ʘʎ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɻ ʄɼʗɻ ʃɲɿ ʏʉ
ʖʌʉʆʉɷɿɳɶʌɲʅʅɲʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎʏʘʆʅɹʏʌʘʆʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ4.

6.

ɀɹʖʌɿʏɻʆʐʄʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆʅɹʏʌʘʆʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ4,ɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏɻʎȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɷʑʆɲʏɲɿʆɲ
ʍʐʆɸʖʀɺɸʏɲɿ ʃɲʆʉʆɿʃɳ, ɸʔʊʍʉʆ ʏɲ ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ ɀɹʄɻ ɸʃʋʄɻʌʙʆʉʐʆ ʏɿʎ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʏʉʐʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏʉʆʋɲʌʊʆʏɲȾɲʆʉʆɿʍʅʊ.

4.7.
1.

ɍʌɼʍɻɼɸʃʋʉʀɻʍɻɲʍʔɲʄɸɿʙʆ
Ʌʌʉʎɿʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆɲʋɲɿʏɼʍɸʙʆʏɻʎɶɿɲʃɳʄʐʗɻʏɻʎʋʌʉʃʄɻɽɸʀʍɲʎɲʋʊʏɻʆʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲɺɻʅʀɲʎ
ɻ EnExClear ʋʌʉɴɲʀʆɸɿ ʍɸ ʖʌɼʍɻ ɼ ʃɲʏɳʋʏʘʍɻ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏɻʎ ʋɲʌɲʍʖɸɽɸʀʍɲʎ
ɲʍʔɳʄɸɿɲʎʏʉʐʐʋɸʌɼʅɸʌʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʘʎɸʇɼʎ:
ɲ) ȵɿʍʋʌɳʏʏɸɿʏɲʉʔɸɿʄʊʅɸʆɲʋʉʍɳɲʋʊʏɻʆʃɲʏɲʏɸɽɸɿʅɹʆɻʐʋɹʌʏɻʎʍɸʍʖɸʏɿʃʊʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊ
ʖʌɻʅɲʏɿʃɼɲʍʔɳʄɸɿɲ,
ɴ) Ʌʌʉɴɲʀʆɸɿʍɸʃɲʏɳʋʏʘʍɻ ʏʘʆ ɸɶɶʐɻʏɿʃʙʆ ɸʋɿʍʏʉʄʙʆʋʉʐɹʖʉʐʆ ʃɲʏɲʏɸɽɸʀʘʎɲʍʔɳʄɸɿɲ
ɲʋʊʏʉʐʋɸʌɼʅɸʌʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎ.

2.

ȸEnExClearɸʋɿʄɹɶɸɿʃɲʏɳʏɻʆʃʌʀʍɻʏɻʎɲʋʊʏɿʎʋɲʌɲʍʖɸɽɸʀʍɸʎʘʎɳʆʘɲʍʔɳʄɸɿɸʎɸʃɸʀʆɸʎʋʉʐɽɲ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼʍɸɿɶɿɲʏɻʆɸʐʖɸʌɼɿʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆɲʋɲɿʏɼʍɸʙʆʏɻʎʋʌʉʎʃɳʄʐʗɻʏɻʎʋʌʉʃʄɻɽɸʀʍɲʎ
ɲʋʊ ʏɻʆ ʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲ ɺɻʅʀɲʎ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʙʆʏɲʎ ʃɲʏɳ ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲ ʏɿʎ ɲʍʔɳʄɸɿɸʎ ʍɸ ʅʉʌʔɼ
ʅɸʏʌɻʏʙʆ.ȵɳʆɻʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀʍɲɲʍʔɳʄɸɿɲʍʐʆʀʍʏɲʏɲɿʍɸʅɸʏʌɻʏɳ,ɻEnExClearʋɲʌɲʃʌɲʏɸʀʏʉ
ʋʉʍʊ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ɿʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ɲʋɲɿʏɼʍɸʙʆ ʏɻʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ɲʆʘʏɹʌʘ ʃɲɿ
ɸʋɿʍʏʌɹʔɸɿʏʉʏʐʖʊʆʐʋʊʄʉɿʋʉʘʎɸʇɼʎ:
ɲ) ɸɳʆ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ ʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲ ȱʅɸʍʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ, ʍʏʉʆ ʏʌɲʋɸɺɿʃʊ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ɷɻʄʙʍɸɿ ʃɲʏɳ ʏʉ ɳʆʉɿɶʅɲ ʏʉʐ ʍʖɸʏɿʃʉʑ ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ
Ȼɷʀʉʐ,
ɴ) ɸɳʆʋʌʊʃɸɿʏɲɿɶɿɲʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲȳɸʆɿʃʉʑȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ,ʍʏʉʆʏʌɲʋɸɺɿʃʊʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊ
ʏʉʐȳɸʆɿʃʉʑȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎɼʏʘʆʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɇʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆʋʉʐɹʖʉʐʆʋʌʉʎ
ʏʉʑʏʉɷɻʄʘɽɸʀʃɲʏɳʏʉɳʆʉɿɶʅɲʏʘʆʍʖɸʏɿʃʙʆȿʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲ.
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ɀɹʏʌɲʃɲʏɳʏʘʆȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆɀɸʄʙʆ
ȵʀɷɻʅɹʏʌʘʆʃɲɿʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎɸʋɿɴʉʄɼʎʏʉʐʎ
5.1.
1.

ȵʀɷɻʅɹʏʌʘʆ
ȸEnExClearʅʋʉʌɸʀʆɲʄɲʅɴɳʆɸɿʏɲɸʇɼʎʅɹʏʌɲʃɲʏɳʏʘʆȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆɀɸʄʙʆ:
ɲ) ȶɶɶʌɲʔɻɸʋʀʋʄɻʇɻ,
ɴ) ȵʋɿɴʉʄɼ ʊʌʘʆ ɼ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʙʆ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʏʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ ʍʏɻʆ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻɼʏʉȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊʏʘʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ,
ɶ) Ȱʋɲɶʊʌɸʐʍɻ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ʏʉʐ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɼ ʍʏɻʆ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻ ʏʘʆ
ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ,
ɷ) ȵʋɿɴʉʄɼʖʌɻʅɲʏɿʃʙʆʋʉɿʆʙʆ,ɸʋɿʋʌʊʍɽɸʏɲʏʘʆʋʉɿʆʙʆʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿʍʏɻʆɸʆʊʏɻʏɲ4.3
ʋɲʌ. 4, ʑʗʉʐʎ ɸʃɲʏʊ (100) ʅɹʖʌɿ ɸʃɲʏʊʆ ʋɸʆɼʆʏɲ ʖɿʄɿɳɷʘʆ (150.000) ɸʐʌʙ ʋʉʐ
ʍʐʆʉʅʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿ ʘʎ ʋʉɿʆɿʃɹʎ ʌɼʏʌɸʎ ʃɲɿ ʃɲʏɲʋʀʋʏʉʐʆ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʐʋɲʀʏɿɲʎ ʅɻ
ɸʃʋʄɼʌʘʍɻʎ ɼ ʅɻ ʋʌʉʍɼʃʉʐʍɲʎ ɸʃʋʄɼʌʘʍɻʎ ɼ ʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ɸʃʋʄɼʌʘʍɻ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʋʉʐɲʋʉʌʌɹʉʐʆɲʋʊʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎ.ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐɲʋʊʏɻ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏɻʎ ʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲʎ ʏʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ ʋʌʉʃʑʗɸɿ ɽɸʏɿʃɼ ʖʌɻʅɲʏɿʃɼ
ɷɿɲʔʉʌɳɶɿɲɲʐʏʊ,ɻEnExClearʍʐʅʗɻʔʀɺɸɿʏɻʍʖɸʏɿʃɼɷɿɲʔʉʌɳʅɸʏɻʆɸʋɿɴʄɻɽɸʀʍɲʘʎɳʆʘ
ʖʌɻʅɲʏɿʃɼʋʉɿʆɼ.ȸɸʋɿɴʉʄɼʏʘʆɸʆʄʊɶʘʋʉɿʆʙʆɷɸʆɽʀɶɸɿʏʐʖʊʆɲʇʀʘʍɻɲʋʉɺɻʅʀʘʍɻʎʏɻʎ
EnExClear ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɺɻʅʀɲʎ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ʋʌʉʃɲʄɹʍɸɿ ʍ’ ɲʐʏɼ ʏʉ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ
ɀɹʄʉʎ. Ƀɿ ʍʐʆʉʅʉʄʉɶʉʑʅɸʆɸʎ ʋʉɿʆɿʃɹʎ ʌɼʏʌɸʎ ʍʐʅʔʘʆʉʑʆʏɲɿ ʌɻʏʙʎ ʘʎ ʃʑʌʘʍɻ ʋʉʐ
ɸʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ ʃɲɿ ɸʆ ʊʗɸɿ ʏɻʎ ʐʗʀʍʏɻʎ ʍɻʅɲʍʀɲʎ ʋʉʐ ɷɿɲɷʌɲʅɲʏʀɺɸɿ ɻ ʋʌʉʍɼʃʉʐʍɲ ʃɲɿ
ɲʃʌɿɴʊʖʌʉʆɻ ɸʃʋʄɼʌʘʍɻ ʏʘʆ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ ʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ʍʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ
ʋɲʌʊʆʏʉʎȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑɶɿɲʏɻʆɸʑʌʐɽʅɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏɻʎȵʄʄɻʆɿʃɼʎɸʆɸʌɶɸɿɲʃɼʎɲɶʉʌɳʎʃɲɿ
ʏɻʎɇʑɺɸʐʇɻʎȰɶʉʌʙʆȵʋʊʅɸʆɻʎȸʅɹʌɲʎʃɲɿȵʆɷʉɻʅɸʌɼʍɿɲʎȰɶʉʌɳʎ,
ɸ) Ȱʆɲʍʏʉʄɼʏɻʎɿɷɿʊʏɻʏɲʎʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎɶɿɲʖʌʉʆɿʃʊɷɿɳʍʏɻʅɲʋʉʐʉʌʀɺɸʏɲɿ
ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʋʊ ʏɻʆ EnExClear, ʊʏɲʆ ʏʉʑʏʉ ɸʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ ɶɿɲ ʄʊɶʉʐʎ ʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎ
ɲɷʐʆɲʅʀɲʎ ʏʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ ʆɲ ɲʆʏɲʋʉʃʌɿɽɸʀ ʍʏɿʎ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ʏʉʐ
ʍʖɸʏɿɺʊʅɸʆɻʎɿɷʀʘʎʅɸʏɻʆɲɽɹʏɻʍɻɸʋʉʋʏɿʃʙʆɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ.ɇʐʆɹʋɸɿɲʏɻʎɲʆɲʍʏʉʄɼʎɸʀʆɲɿ
ɻɲʋʙʄɸɿɲʏʉʐɷɿʃɲɿʙʅɲʏʉʎʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʍʏɻʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʃɲɿ
ʏʉ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊ ʏʘʆ ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ ɶɿɲ ʏʉ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ʋʉʐ ɷɿɲʌʃɸʀ ɻ ɲʆɲʍʏʉʄɼ. ȸ
ɸʋɿɴʉʄɼ ʏʉʐ ʅɹʏʌʉʐ ʏɻʎ ɲʆɲʍʏʉʄɼʎ ɷɸʆ ɲʋɲʄʄɳʍʍɸɿ ʏʉ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ɲʋʊ ʏɿʎ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ʏʉʐ ɹʆɲʆʏɿ ʏɻʎ EnExClear ʋʌʉʎ ʃɲʏɲɴʉʄɼ ʉʋʉɿɲʍɷɼʋʉʏɸ ʉʔɸɿʄɼʎ, ʊʋʘʎ,
ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳ, ɲʋʊ ʏɿʎ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ʃɲʏɲɴʉʄɼʎ ʏʘʆ ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ ɸʏɼʍɿɲʎ ʍʐʆɷʌʉʅɼʎ, ʏʘʆ
ʋʌʉʅɻɽɸɿʙʆ ʃɲɿ ʄʉɿʋʙʆ ʖʌɸʙʍɸʘʆ ʋʉʐ ɸʋɿɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ EnExClear ʍʏɲ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻ,ɲʃʊʅɻʃɿɲʆɲʐʏɹʎɶɸʆʆʙʆʏɲɿʃɲʏɳʏʉɷɿɳʍʏɻʅɲʏɻʎɲʆɲʍʏʉʄɼʎ,
ʍʏ) ȴɿɲɶʌɲʔɼ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ. ɇʐʆɹʋɸɿɲ ʏɻʎ ɷɿɲɶʌɲʔɼʎ ɸʀʆɲɿ ɻ ɳʅɸʍɻ ʃɲɿ
ɲʆɲɶʃɲʍʏɿʃɼ ɲʋʙʄɸɿɲ ʏɻʎ ɿɷɿʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ. ɀɸ ʏɻʆ ɸʋɿɴʉʄɼ ʏʉʐ
ʅɹʏʌʉʐ ʏɻʎ ɷɿɲɶʌɲʔɼʎ ʃɲɽʀʍʏɲʆʏɲɿ ɲʅɹʍʘʎ ɲʋɲɿʏɻʏɹʎ ʃɲɿ ʄɻʇɿʋʌʊɽɸʍʅɸʎ ʉɿ ʋɳʍɻʎ
ʔʑʍɸʘʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʏɻʎ EnExClear ʃɲʏɳ ʏʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ, ʏʉ ʉʋʉʀʉ
ʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿ ʍɸ ɳʅɸʍɻ, ʉʄʉʍʖɸʌɼ ʃɲɿ ʋʌʉʍɼʃʉʐʍɲ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʐʋʉɷɸʀʇɸɿʎ ʏɻʎ
EnExClear ɸʃʋʄɼʌʘʍɻ ʏʘʆ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʙʆ ʏʉʐ, ɸʔɲʌʅʉɺʉʅɹʆʘʆ ɲʆɲʄʊɶʘʎ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ ʏʘʆ ɲʍʔɲʄɸɿʙʆ ʃɲɿ ɸɿʍʔʉʌʙʆ ʏʘʆ ʅɸʌʀɷʘʆ ʏʉʐ ʏʘʆ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʏɻʎ ɸʆʊʏɻʏɲʎ
2.13.
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2.

ȸɸʋɿɴʉʄɼʅɹʏʌʘʆʃɲʏɳʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʍɸʃɲʅʀɲʋɸʌʀʋʏʘʍɻɷɸʆʏʉɲʋɲʄʄɳʍʍɸɿɲʋʊ
ʏɻʆɸʐɽʑʆɻʏʉʐɶɿɲʏɿʎʋʌɳʇɸɿʎɼʋɲʌɲʄɸʀʗɸɿʎʏʉʐɹʆɲʆʏɿʏɻʎEnExClear.

3.

Ɉɲ ɲʆʘʏɹʌʘ ʅɹʏʌɲ ɸʋɿɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ɴɳʍɸɿ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʎ ɻ ʉʋʉʀɲ ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ ʅɸ ȵʃʏɸʄɸʍʏɿʃɼ
ȰʋʊʔɲʍɻʏɻʎEnExClear.

5.2.

Ʌɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎɸʋɿɴʉʄɼʎʏʘʆʅɹʏʌʘʆ

ȸEnExClearɸʋɿɴɳʄʄɸɿʏɲʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɲʌʅʊɺʉʆʏɲʅɹʏʌɲʏɻʎɸʆʊʏɻʏɲʎ5.1ʍʏɿʎɸʇɼʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ:
1.

ɅɲʌɲɴʀɲʍɻʎɲʋʊʏʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎʏʘʆɷɿɲʏɳʇɸʘʆʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ,ɿɷʀʘʎ:
ɲ) Ʉʏɲʆ ʏʉ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ɷɸʆ ʋʄɻʌʉʀ ɼ ʋʄɻʌʉʀ ɲʆɸʋɲʌʃʙʎ ʏɿʎ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ʋʉʐ
ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿɶɿɲʏɻʆɲʋʊʃʏɻʍɻʏɻʎɿɷɿʊʏɻʏɲʎȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ,ʊʋʘʎɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳ:
(i)

ȶʄʄɸɿʗɻ ʏɻʎ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɻʎ ʉʌɶɲʆʘʏɿʃɼʎ ʃɲɿ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɼʎ ɸʋɳʌʃɸɿɲʎ ʏʉʐ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ.

(ii)

ɀɸʀʘʍɻ ʏʘʆ ɿɷʀʘʆ ʃɸʔɲʄɲʀʘʆ ʏʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ ʃɳʏʘ ʏʉʐ ɸʄɲʖʀʍʏʉʐ
ʉʌʀʉʐʋʉʐɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɶɿɲʏɻʆɲʋʊʃʏɻʍɻʏɻʎʍʖɸʏɿʃɼʎɿɷɿʊʏɻʏɲʎ.

(iii)

ɀɻ ʋʄɼʌʘʍɻ ʏʘʆ ʃʌɿʏɻʌʀʘʆ ʃɲʏɲʄʄɻʄʊʏɻʏɲʎ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʐʋɲʄʄɼʄʉʐʎ ʏʉʐ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʋʉʐɸʃʏɸʄʉʑʆɸʌɶɲʍʀɸʎɅɿʍʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɼ.

(iv)

ɀɻʃɲʏɲɴʉʄɼɼʐʋɸʌɻʅɸʌʀɲʘʎʋʌʉʎʏɻʆʃɲʏɲɴʉʄɼʏʘʆɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʘʆʍʐʆɷʌʉʅʙʆ
ʃɲɿʖʌɸʙʍɸʘʆʃɲɿɸʆɶɹʆɸɿʉʔɸɿʄʙʆʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʋʌʉʎʏɻʆEnExClear.

(v)

ɀɻ ʋʄɼʌʘʍɻ ʏʘʆ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸʘʆ ɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ɼ ɷɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏɻʆ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʏʘʆʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ.

ɴ) ɀɻʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʋʌʉʎʏɿʎʏɸʖʆɿʃɹʎʐʋʉɷɸʀʇɸɿʎʏɻʎEnExClear
ɼ ʏɿʎ ʏɸʖʆɿʃɹʎ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ ʋʉʐ ɽɹʏɸɿ ɻ EnExClear ɶɿɲ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʃɲɿ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʏʉ ɀɹʄʉʎ ɶɿɲ ʏɻ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʏʉʐ ʍʏɻʆ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻ ɼ ʏʉ
ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊ.
ɶ) Ʌɲʌɳʆʉʅɻ ɼ ʅɻ ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆɻ ʖʌɼʍɻ ɼ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ ʏʘʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʋʉʐ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʏʉ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ɶɿɲ ʏɻ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʏʉʐ ʍʏɻʆ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻ ʃɲɿ ʏʉ
ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊʏʘʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ.
ɷ) ɀɻʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʋʌʉʎʏɿʎɸʃɳʍʏʉʏɸɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎʏɻʎEnExClear
ʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʏɻʍʐʅʅɸʏʉʖɼʏʉʐʍʏɻʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʃɲɿʏʉȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊ,ʊʋʘʎɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳ:

2.

(i)

ɀɻ ʃɲʏɲɴʉʄɼ ʏʘʆ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ʉʔɸɿʄʊʅɸʆʘʆ ʋʌʉʎ ʏɻʆ EnExClear ɲʍʔɲʄɸɿʙʆ ʃɲɿ
ɸɿʍʔʉʌʙʆʐʋɹʌʏʉʐȾɸʔɲʄɲʀʉʐȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ.

(ii)

ɀɻʋʌʉʍɼʃʉʐʍɲʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʏʘʆʃɿʆɷʑʆʘʆʋʉʐɲʋʉʌʌɹʉʐʆɲʋʊʏɿʎȺɹʍɸɿʎʏʘʆ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʋʉʐɷɿɲʏɻʌɸʀʏʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎ.

(iii)

ɀɻ ʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻ ʏʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ ʋʌʉʎ ʏɿʎ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ʏʉʐ ɼ ʏɿʎ
ʐʋʉɷɸʀʇɸɿʎ ʏɻʎ EnExClear ɲʆɲʔʉʌɿʃɳ ʅɸ ʏɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʐʋɸʌɻʅɸʌɿʙʆ ʏʘʆ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʋʉʐ ɷɿɲʏɻʌɸʀ ɼ ʃɲɽʐʍʏɸʌɻʅɹʆɻ ɸʃʋʄɼʌʘʍɻ ʏʘʆ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʙʆʏʉʐ.

ɉʋʉɴʉʄɼʎɲʋʊʏʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎʗɸʐɷʙʆɼʋɲʌɲʋʄɲʆɻʏɿʃʙʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆʋʌʉʎʏɻʆEnExClear
ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳʍʏɿʎɸʇɼʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ:
ɲ) Ⱦɲʏɳ ʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ ɲʀʏɻʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʊʃʏɻʍɻ ʏɻʎ ʍʖɸʏɿʃɼʎ ɿɷɿʊʏɻʏɲʎ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ
ɀɹʄʉʐʎ.
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ɴ) Ⱦɲʏɳʏʉɳʆʉɿɶʅɲʃɲɿʏɻʖʌɼʍɻʏʘʆʋɳʍɻʎʔʑʍɸʘʎȿʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʏʉʐɀɹʄʉʐʎ
ʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʏɻʍʐʅʅɸʏʉʖɼʏʉʐʍʏɻʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻɼʏʉȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊʏʘʆɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ.
ɶ) Ⱦɲʏɳʏɻʆʋɲʌʉʖɼʍʏʉɿʖɸʀʘʆ,ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆɼʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆʋʉʐɻ EnExClearɸʃɳʍʏʉʏɸ
ɺɻʏɳɲʋʊʏʉɀɹʄʉʎ.
3.

ɀɻʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻʎʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʋʌʉʎʏɿʎɲʆɲʃʉɿʆʙʍɸɿʎ,ɲʋʉʔɳʍɸɿʎɼʐʋʉɷɸʀʇɸɿʎ
ʏɻʎEnExClear.

4.

ɀɻɸʃʋʄɼʌʘʍɻʎɼʋʄɻʅʅɸʄʉʑʎɸʃʋʄɼʌʘʍɻʎʏʘʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʋʉʐ
ɲʋʉʌʌɹʉʐʆɲʋʊʏɿʎʋɳʍɻʎʔʑʍɸʘʎʍʐʅɴɳʍɸɿʎʋʉʐʐʋʉɶʌɳʔɸɿʅɸʏɻʆEnExClear,ʊʋʘʎɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳ
ʏɿʎʏɸʖʆɿʃɹʎʍʐʅɴɳʍɸɿʎʃɲɿɸʆɶɹʆɸɿʏɿʎʍʐʅɴɳʍɸɿʎʋʉʐʐʋʉɶʌɳʔɸɿʏʉɀɹʄʉʎʅɸʏɻʆEnExClearɶɿɲ
ʏɻ ʍʑʆɷɸʍɼ ʏʉʐ ʅɸ ʏʉ ɇʑʍʏɻʅɲ, ʘʎ ʃɲɿ ʃɳɽɸ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻʎ ʋʉʐ ɲʋʉʌʌɹɸɿ ɲʋʊ ɷɸʍʅɸʑʍɸɿʎ ʏʉʐ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎɹʆɲʆʏɿʏɻʎEnExClear.

5.

Ʌʌɳʇɸʘʆɼʋɲʌɲʄɸʀʗɸʘʆʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʋʉʐɽʀɶʉʐʆʏɻʆʃɲʄɼʔɼʅɻʃɲɿʏʉʃʑʌʉʎ
ʏɻʎEnExClearɼʍʐʆɿʍʏʉʑʆɷʐʍʔɼʅɿʍɻʏʘʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆʋʉʐɲʍʃʉʑʆʏɲɿɲʋʊ
ʏɻʆEnExClear.

6.

ȵʋɹʄɸʐʍɻʎɶɸɶʉʆʊʏʘʆʋʉʐɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ,ʊʋʘʎʄʑʍɻʏɻʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎɼʏɻʎɸʏɲɿʌʀɲʎʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ,ɹʆɲʌʇɻɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆɲʔɸʌɸɶɶʐʊʏɻʏɲʎ,
ʊʋʘʎ ʋʏʙʖɸʐʍɻʎ, ɲʆɲɶʃɲʍʏɿʃɼʎ ɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ɼ ɸʇʐɶʀɲʆʍɻʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ɼ ʏɻʎ ɸʏɲɿʌʀɲʎ ʏʉʐ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ,ɲʆɳʃʄɻʍɻʎʏɻʎɳɷɸɿɲʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɼʏɻʎɳɷɸɿɲʎʋɲʌʉʖɼʎʐʋɻʌɸʍɿʙʆʏʉʐ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ.

7.

ȵʋɿɴʉʄɼʎʃʐʌʙʍɸʘʆʍʏʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎɲʋʊʏɿʎȰʌʅʊɷɿɸʎȰʌʖɹʎ.

8.

ȵʆɻʅɹʌʘʍɻʎ ʏɻʎ EnExClear ɲʋʊ ʏɿʎ Ȱʌʅʊɷɿɸʎ Ȱʌʖɹʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋɿɴʉʄɼ ʅɹʏʌʘʆ ʃɲʏɳ ʏʉʐ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ ɶɿɲ ʄʊɶʉʐʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏɻʎ ɲɶʉʌɳʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ʍʐʅʔɸʌʊʆʏʘʆ ʏʘʆ
ɸʋɸʆɷʐʏʙʆ.

9.

ɇʉɴɲʌʙʆ ʋɲʌɲʋʏʘʅɳʏʘʆ ʏʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʏɻʎ
ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ.


ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲɸʋɿɴʉʄɼʎʏʘʆʅɹʏʌʘʆ
5.3.

Ȱʌʅʊɷɿɲʊʌɶɲʆɲ

1.

Ȱʌʅʊɷɿʉʊʌɶɲʆʉɶɿɲʏɻʆɸʋɿɴʉʄɼʏʘʆʅɹʏʌʘʆʃɲʏɳʏʘʆȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʙʆɀɸʄʙʆɸʀʆɲɿʏʉɇʐʅɴʉʑʄɿʉ
ʏɻʎEnExClearɼɳʄʄɲʋʌʉʎʏʉʑʏʉɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆɲʊʌɶɲʆɳʏɻʎ,ʏɲʉʋʉʀɲʍʏɸʄɸʖʙʆʉʆʏɲɿɲʋʊʏʉ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʊʏʉʐɃʅʀʄʉʐɍʌɻʅɲʏɿʍʏɻʌʀʉʐȵʆɹʌɶɸɿɲʎʃɲɿʐʋʊʃɸɿʆʏɲɿʍʏɿʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎɷɻʅʉʍɿʊʏɻʏɲʎ
ʏʘʆɸʃʋʌʉʍʙʋʘʆʏʘʆɲʆʘʆʑʅʘʆɸʏɲɿʌɿʙʆɶɿɲʏɻʆʊʅɿʅɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏʉʐʎ.Ʌʌɿʆɲʋʊʏɻʆɸʋɿɴʉʄɼ
ʏʉʐʅɹʏʌʉʐ, ɻ EnExClear ʃɲʄɸʀɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐʎʏʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʍɸʋʌʉʔʉʌɿʃɼ ɼɷɿɲ
ɸɶɶʌɳʔʉʐɲʃʌʊɲʍɻɸʆʙʋɿʊʆʏɻʎʍɸʖʌʊʆʉʋʉʐʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿʅɸʏɻʍʖɸʏɿʃɼʃʉɿʆʉʋʉʀɻʍɼʏɻʎʋʌʉʎʏʉ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎ.ȸɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎɲʃʌʊɲʍɻʎʅʋʉʌɸʀʆɲʋɲʌɲʄɸʀʋɸʏɲɿɸʔʊʍʉʆɻEnExClear
ʃʌʀʆɸɿɲʆɲɶʃɲʀɲʏɻʆɳʅɸʍɻɸʋɿɴʉʄɼʏʉʐʅɹʏʌʉʐɶɿɲʄʊɶʉʐʎʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʏɻʎɸʆɸʌɶɸɿɲʃɼʎɲɶʉʌɳʎ
ʃɲɿʏʘʆʍʐʅʔɸʌʊʆʏʘʆʏʘʆʍʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆʍɸɲʐʏɼ.

2.

ȸ EnExClear ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏɻʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ ʋʉʐ ɷɿɸʇɳɶɸɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋɿɴʉʄɼ ʅɹʏʌʘʆ ʃɲʏɳ ɀɹʄʉʐʎ
ɷɿʃɲɿʉʑʏɲɿ:
ɲ) ʆɲɺɻʏɳɲʋʊʏʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎʃɳɽɸʍʏʉɿʖɸʀʉɼʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲʋʉʐɽɸʘʌɸʀɲʆɲɶʃɲʀɲɶɿɲ
ʏʉʆɹʄɸɶʖʉʏɻʎʐʋʊʃʌʀʍɻʐʋʊɽɸʍɻʎ,ʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʃɲɿʏʘʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆʏɻʄɸʔʘʆɿʃʙʆ
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ʍʐʆɷɿɲʄɹʇɸʘʆʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎɼɲʌʖɸʀʘʆɷɿɲʃʀʆɻʍɻʎɷɸɷʉʅɹʆʘʆʋʉʐʏɻʌɸʀʏʉ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎ.
ɴ) ʆɲ ɺɻʏɳ ʏɻʆ ɲʐʏʉʋʌʊʍʘʋɻ ʋɲʌɳʍʏɲʍɻ ɸʆʙʋɿʊʆ ʏɻʎ ɸʆʊʎ ɼ ʋɸʌɿʍʍʉʏɹʌʘʆ ʐʋɲʄʄɼʄʘʆ,
ʍʏɸʄɸʖʙʆ,ɸʃʋʌʉʍʙʋʘʆʃɲɿʅɸʄʙʆʏɻʎɷɿʉʀʃɻʍɻʎʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ.
ɶ) ʆɲɲʋɲɿʏɸʀʏɻʆɳʅɸʍɻɷɿɲʃʉʋɼʋʌɲʃʏɿʃʙʆɼɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆʋʉʐɸʔɲʌʅʊɺɸɿʏʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ
ɀɹʄʉʎʃɲʏɳʏɻʍʐʅʅɸʏʉʖɼʏʉʐʍʏɻʆȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʃɲɿʏʉȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊ.
3.

ȸEnExClearɸʋɿɴɳʄʄɸɿʅɹʏʌɲʃɲʏɳȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʍʘʌɸʐʏɿʃɳɼɷɿɲɺɸʐʃʏɿʃɳ,ɲʆɳʄʉɶɲʅɸ
ʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻ,ʍʐʆɸʃʏɿʅʙʆʏɲʎʃɳɽɸʔʉʌɳʊʄɸʎʏɿʎɲʆɲɶʃɲʀɸʎʋɸʌɿʍʏɳʍɸɿʎ.

4.

ȸɲʋʊʔɲʍɻʋɸʌʀɸʋɿɴʉʄɼʎʅɹʏʌʘʆʃɲʏɳʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʃʉɿʆʉʋʉɿɸʀʏɲɿʍɸɲʐʏʊʃɲɿ
ɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ɲʐʏɼʎ ʃɲʏɲʖʘʌɸʀʏɲɿ ʍʏʉ ʔɳʃɸʄʉ ʏʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ ʋʉʐ ʏɻʌɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ
ɲʌʅʊɷɿɸʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎʏɻʎEnExClear.

5.4.

ȵʋɲʆɹʄɸɶʖʉʎɲʋʉʔɳʍɸʘʆ

1.

ȸɲʋʊʔɲʍɻʏɻʎEnExClearʋɸʌʀɸʋɿɴʉʄɼʎʅɹʏʌʘʆʃɲʏɳȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎɼɻɲʋʉʌʌɿʋʏɿʃɼ
ɲʋʊʔɲʍɻʏɻʎEnExClearɸʋʀɲʀʏɻʍɻʎɶɿɲʏɻʆɲʋʊʃʏɻʍɻʏɻʎɿɷɿʊʏɻʏɲʎʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ
ʐʋʊʃɸɿʏɲɿ ʍɸ ɸʋɲʆɹʄɸɶʖʉ ɲʋʊ ʏʉ ɇʐʅɴʉʑʄɿʉ ʏɻʎ EnExClear ʃɲʏʊʋɿʆ ʍʖɸʏɿʃʉʑ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ ʏʉʐ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ ʋʉʐ ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ʅɹʍɲ ʍɸ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲ ʋɹʆʏɸ (5) ɻʅɸʌʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ
ʃʉɿʆʉʋʉʀɻʍɻʏɻʎɲʋʊʔɲʍɻʎʍʏʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎ.

2.

ȸɲʋʊʔɲʍɻɸʋʀɲɿʏɼʅɲʏʉʎɸʋɲʆɸʄɹɶʖʉʐʃʉɿʆʉʋʉɿɸʀʏɲɿʍʏʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎʃɲɿɲʆʏʀɶʌɲʔʉ
ɲʐʏɼʎ ʃɲʏɲʖʘʌɸʀʏɲɿ ʍʏʉ ʔɳʃɸʄʉ ʏʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ ʋʉʐ ʏɻʌɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ɲʌʅʊɷɿɸʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎʏɻʎEnExClear.

5.5.

ȵʃʏɹʄɸʍɻɲʋʉʔɳʍɸʘʆͲȱʌʍɻʅɹʏʌʉʐ

1.

ȵʔʊʍʉʆɻɲʋʊʔɲʍɻʋɸʌʀɸʋɿɴʉʄɼʎʅɹʏʌʉʐʃɲʏɳȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʃɲʏɲʍʏɸʀʉʌɿʍʏɿʃɼʃɲɿ
ɲʆɹʃʃʄɻʏɻ, ɲʐʏɼ ɸʃʏɸʄɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏɲ ɲʌʅʊɷɿɲ ʊʌɶɲʆɲ ʏɻʎ EnExClear. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʋɿɴʉʄɼʎ
ʖʌɻʅɲʏɿʃɼʎ ʋʉɿʆɼʎ, ʏʉ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ʉʔɸʀʄɸɿ ʆɲ ʃɲʏɲɴɳʄɸɿ ʏʉ ʋʉʍʊ ʏɻʎ ʋʉɿʆɼʎ ɸʆʏʊʎ
ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎʏʌɿɳʆʏɲ(30)ɻʅɸʌʙʆɲʋʊʏʉʖʌʊʆʉʃɲʏɳʏʉʆʉʋʉʀʉʃɲʏɹʍʏɻʉʌɿʍʏɿʃɼʃɲɿɲʆɹʃʃʄɻʏɻɻ
ʍʖɸʏɿʃɼɲʋʊʔɲʍɻ.

2.

ȸɲʋʊʔɲʍɻʋɸʌʀɸʋɿɴʉʄɼʎʅɹʏʌʉʐʃɲɽʀʍʏɲʏɲɿʉʌɿʍʏɿʃɼʃɲɿɲʆɹʃʃʄɻʏɻ:
ɲ) ɀɸʏɳʋɳʌʉɷʉɳʋʌɲʃʏɻʎʏɻʎʋɸʆɽɼʅɸʌɻʎʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎʋɸʌʀʐʋʉɴʉʄɼʎɲʋʊʏʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ
ɀɹʄʉʎɲʀʏɻʍɻʎɸʋɲʆɸʄɹɶʖʉʐʏɻʎʐʋʊɽɸʍɻʎ.
ɴ) ɀɸʏɻʆʃʉɿʆʉʋʉʀɻʍɻʍʏʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎʏɻʎɲʋʊʔɲʍɻʎʏɻʎEnExClearɸʋʀɲɿʏɼʅɲʏʉʎ
ɲʐʏʉʑʋɸʌʀɸʋɲʆɸʄɹɶʖʉʐʏɻʎʐʋʊɽɸʍɻʎ.

3.

5.6.

ɀɹʏʌɲ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɸʋɿɴʄɻɽɸʀ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɲʆʘʏɹʌʘ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ, ɲʀʌʉʆʏɲɿ ɸʔʊʍʉʆ ɸʃʄɸʀʗɸɿ ʉ
ʄʊɶʉʎɸʋɿɴʉʄɼʎʏʉʐʎ,ɲʋʊʏɲɲʌʅʊɷɿɲʊʌɶɲʆɲʏɻʎɸʆʊʏɻʏɲʎ5.3.
Ⱦʉɿʆʉʋʉʀɻʍɻɲʋʉʔɳʍɸʘʆ

ȸ ʃʉɿʆʉʋʉʀɻʍɻ ʃʄɼʍɻʎ ʋʌʉʎ ɲʃʌʊɲʍɻ ɼ ɲʋʉʔɳʍɸʘʆ ʏɻʎ EnExClear ʋʌʉʎ ʏʉ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ
ɶʀʆɸʏɲɿʅɸʃɳɽɸʋʌʊʍʔʉʌʉʅɹʍʉʏɻʎɸʋɿʄʉɶɼʎʏɻʎEnExClear,ɲʃʊʅɻʃɲɿɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ,ɲʌʃɸʀʆɲɷʑʆɲʏɲɿ
ɻEnExClearʆɲɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸɿɸʐʖɸʌʙʎʏɻʆʋɲʌɲʄɲɴɼɲʐʏʙʆɲʋʊʏʉȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊɀɹʄʉʎ.
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Ʌɲʌʉʖɼʍʏʉɿʖɸʀʘʆ
5.7.

ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊɲʋʊʌʌɻʏʉ

1.

ȸ EnExClear ʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿ ʆɲ ʏɻʌɸʀ ʏʉ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ ɲʋʊʌʌɻʏʉ ʘʎ ʋʌʉʎ ʊʄɲ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ,
ɷɸɷʉʅɹʆɲʃɲɿʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʋʉʐʋɸʌɿɹʌʖʉʆʏɲɿʍɸɶʆʙʍɻʏɻʎʃɲʏɳʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲɸʋɿɴʉʄɼʎʅɹʏʌʘʆ
ʃɲʏɳȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎ.

2.

ɉʋʊʏɻʆʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻʏɻʎʏɼʌɻʍɻʎʏʘʆʃɸʀʅɸʆʘʆɷɿɲʏɳʇɸʘʆʋɸʌʀɲʋʉʌʌɼʏʉʐ,ɻEnExClearʋɲʌɹʖɸɿ
ʃɲʏ’ɸʇɲʀʌɸʍɻʏɲɸʆʄʊɶʘʍʏʉɿʖɸʀɲ,ɷɸɷʉʅɹʆɲʃɲɿʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ:
ɲ) ʍʏɿʎȰʌʅʊɷɿɸʎȰʌʖɹʎ,ɼʍɸɳʄʄɸʎɲʌʖɹʎʋʉʐɹʖʉʐʆʃɲʏɳʆʊʅʉʏʉɷɿʃɲʀʘʅɲʋʌʊʍɴɲʍɻʎʃɲɿ
ɸʄɹɶʖʉʐɸʋʀʏʘʆʍʖɸʏɿʃʙʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆ,ɷɸɷʉʅɹʆʘʆʃɲɿʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ,
ɴ) ʍʏʉȵɍȵ,ʃɲɿ
ɶ) ʍɸʃɳɽɸɳʄʄʉʔʉʌɹɲȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎɼȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʅɸʏʉʆʉʋʉʀʉʍʐʆɸʌɶɳɺɸʏɲɿɻEnExClear
ɸʔʊʍʉʆ ɷɸʍʅɸʑʉʆʏɲɿ ʉɿ ʔʉʌɸʀʎ ɲʐʏʉʀ ɲʋʊ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ ʏɼʌɻʍɻʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ
ɲʋʉʌʌɼʏʉʐɲʋʊʏʉʆʊʅʉɼʍʐʅɴɲʏɿʃʙʎ,ɲʋʊʏɻʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʏʉʐʎʅɸʏɻʆEnExClear.

5.8.
1.

ȵʆɻʅɹʌʘʍɻ
ȸEnExClearɸʆɻʅɸʌʙʆɸɿʍɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʏɻɆȰȵʃɲɿʏʉȵɍȵ:
ɲ) ȳɿɲ ʏɻʆ ɸʋɿɴʉʄɼ ʅɹʏʌʉʐ ʃɲʏɳ ʏʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ ʃɲɿ ʋɲʌɹʖɸɿ ʍɸ ɲʐʏʉʑʎ ʃɳɽɸ
ɲʆɲɶʃɲʀʉ ʍʏʉɿʖɸʀʉ ʃɲɿ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɿʎ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ʋɲʌɲɴɳʍɸɿʎ ɼ ʏʉʐʎ ʄʊɶʉʐʎ
ɸʋɿɴʉʄɼʎʏʉʐʅɹʏʌʉʐ.
ɴ) ȳɿɲʏɻʆɳʌʍɻʏʉʐʅɹʏʌʉʐ,ɸʆɷɸɿʃʏɿʃʙʎɸʔʊʍʉʆɷɸʆʍʐʆʏʌɹʖʉʐʆʋʄɹʉʆʄʊɶʉɿɷɿɲʏɼʌɻʍɼʎʏʉʐ.

2.

ȸ EnExClear ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɷɻʅʉʍɿʉʋʉɿɸʀ ʅɸ ʃɳɽɸ ʋʌʊʍʔʉʌʉ ʅɹʍʉ ʏɻʎ ɸʋɿʄʉɶɼʎ ʏɻʎ ʏɻʆ ɸʋɿɴʉʄɼ
ʅɹʏʌʉʐʃɲʏɳȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʃɲɽʙʎʃɲɿʏɻʆɳʌʍɻʏʉʐʅɹʏʌʉʐ.
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ɍʌɸʙʍɸɿʎ
ɍʌɸʙʍɸɿʎʋɲʌɸʖʊʅɸʆʘʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
6.1.

ɍʌɸʙʍɸɿʎEnExClear

1.

ȳɿɲ ʏɻʆ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻ ʃɲɿ ʏʉ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊ, ʊʋʘʎ ɷɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʏʉʐ
ʋɲʌʊʆʏʉʎȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ,ʃɲɿɶɿɲʏɻʆʋɲʌʉʖɼʅɸʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸʏʌʊʋʉɼʅɹʍʉʋʌʉʎʏɲȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ
ɀɹʄɻ ɼ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ ʍʏɿʎ Ȱɶʉʌɹʎ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ, ʋɳʍɻʎ ʔʑʍɸʘʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ʍʐʆɲʔʙʆʅɸʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʃɲɿȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿɸʀʏɸʍʏɻʆʃɸʀʅɸʆɻ
ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ, ɸʀʏɸ ʍʏʉʆ ʋɲʌʊʆʏɲ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊ, ɸʀʏɸ ʍɸ ʏʐʖʊʆ ʍʐʅɴɳʍɸɿʎ ʋʉʐ ʍʐʆɳʋʏʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ
EnExClear, ʏɲ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ ɀɹʄɻ ɼ ʃɲɿ ʉɿ ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ ʍʏɿʎ Ȱɶʉʌɹʎ ȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ
ʃɲʏɲɴɳʄʄʉʐʆʍʏɻʆEnExClearʃɳɽɸɸʀɷʉʐʎʖʌɹʘʍɻʋʉʐʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿʅɸȵʃʏɸʄɸʍʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻʏɻʎ
EnExClear.

2.

Ƀɿʘʎɳʆʘʖʌɸʙʍɸɿʎɲʔʉʌʉʑʆɿɷʀʘʎʍɸɷɿʃɲʀʘʅɲɸɶɶʌɲʔɼʎ,ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ,ɸʏɼʍɿɲʎɼʋɸʌɿʉɷɿʃɼʎ
ʍʐʆɷʌʉʅɼʎ, ʏɹʄɻ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʃɲɿ ȴɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ʏʘʆ ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ, ʏɹʄɻ ʍʑʆɷɸʍɻʎ ʅɸ ʏɲ
ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʏɻʎ EnExClear, ʏɹʄɻ ʖʌɼʍɻʎ ʏɸʖʆɿʃʙʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʏɻʎ EnExClear, ʃʊʍʏɻ ɲɷɸɿʙʆ
ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑʃɲɿʄʉɿʋɹʎʖʌɸʙʍɸɿʎ.

3.

Ɉʉ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ʑʗʉʎ ʃɲɿ ʉ ʏʌʊʋʉʎ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ ʏʘʆ ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ ʏɻʎ EnExClear ʋʉʐ ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳ
ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ ʃɲɿ ɻ ʃɲʏɳʌɶɻʍɻ ɼ ɻ ɸʋɿɴʉʄɼ ʆɹʘʆ ʖʌɸʙʍɸʘʆ ʃɲɿ
ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆʋɹʌɲʆʏʘʆʘʎɳʆʘ,ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿɸʃɳʍʏʉʏɸʅɸȵʃʏɸʄɸʍʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻʏɻʎEnExClear.
Ƀɿʍʖɸʏɿʃɹʎʖʌɸʙʍɸɿʎɿʍʖʑʉʐʆʅɸʏɳʋɳʌʉɷʉʖʌʉʆɿʃʉʑɷɿɲʍʏɼʅɲʏʉʎʋʉʐʉʌʀɺɸʏɲɿʅɸʏɻʆʋɲʌɲʋɳʆʘ
ɲʋʊʔɲʍɻʏɻʎɆȰȵʏʉʉʋʉʀʉɷɸʆʅʋʉʌɸʀʆɲʐʋʉʄɸʀʋɸʏɲɿʏʘʆʏʌɿɳʆʏɲ(30)ɻʅɸʌʙʆɲʋʊʏɻʆɻʅɹʌɲ
ɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻʎʏɻʎʍʖɸʏɿʃɼʎɲʋʊʔɲʍɻʎ.

4.

Ʌɹʌɲʆ ʏʘʆ ʘʎ ɳʆʘ ɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆʘʆ ʖʌɸʙʍɸʘʆ, ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ɲʋʊʔɲʍɻ ʏɻʎ
EnExClear ɸʋɿʋʌʊʍɽɸʏɸʎ ɸʔɲʌʅʉɺʊʅɸʆɸʎ ʖʌɸʙʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɲʌʉʖɼ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ,
ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ʍɸ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɲʌʉʖɼ ɳʄʄʘʆ ʍʐʆɲʔʙʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʏɻʎ
EnExClearʋʌʉʎʏɲȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻɼʏʌʀʏʉʐʎ.

5.

ȿɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎ ɲʆɲʔʉʌɿʃɳ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʃɲʏɲɴʉʄɼʎ ʏʘʆ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʘʆ ʍʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ
ɸʆʊʏɻʏɲʋɳʍɻʎʔʑʍɸʘʎʖʌɸʙʍɸʘʆʃɲɿʏɸʄʙʆʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍɸʍʖɸʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻʏɻʎEnExClear.

6.

ȸ EnExClear ɷɸʆ ʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿ ʍʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏʘʆ ʋʌʉɴʄɸʋʉʅɹʆʘʆ ʍʏʉʆ ʋɲʌʊʆʏɲ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊ
ʃɲʏɲʖʘʌʀʍɸʘʆʃɲɿɸʆɸʌɶɸɿʙʆ,ɸɳʆɷɸʆʏɻʎɹʖʉʐʆʃɲʏɲɴʄɻɽɸʀʏɲɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ
ʍʏʉʆʋɲʌʊʆʏɲȾɲʆʉʆɿʍʅʊʃɲɿʍʏɿʎʍʖɸʏɿʃɹʎɲʋʉʔɳʍɸɿʎʏɻʎ.

7.

Ƀɿʘʎɳʆʘʖʌɸʙʍɸɿʎ,ɸʔʊʍʉʆʃɲʏɲɴʄɻɽʉʑʆɲʋʊʏɲȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳɀɹʄɻ,ɷɸʆɸʋɿʍʏʌɹʔʉʆʏɲɿʍɸ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʋʙʄɸɿɲʎ ʏɻʎ ɿɷɿʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑ ɀɹʄʉʐʎ ɸʃʉʑʍɿɲʎ ɼ ɲʆɲɶʃɲʍʏɿʃɼʎ ɶɿɲ
ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸɲɿʏʀɲ,ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆɻʎʏɻʎʍʐɶʖʘʆɸʑʍɸʘʎ.

8.

ȸEnExClearɷɻʅʉʍɿʉʋʉɿɸʀʍɸɷɿɲʃʌɿʏʊʖʙʌʉʏʉʐɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃʉʑʏʊʋʉʐʏɻʎ,ʏɿʎʏɿʅɹʎʃɲɿʏɲʏɹʄɻʋʉʐ
ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿʅɸʏɿʎʋɲʌɸʖʊʅɸʆɸʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎ,ʃɲɿʏɿʎʅɸʏɲɴʉʄɹʎɲʐʏʙʆ,ʘʎʋʌʉʎʃɳɽɸʋɲʌɸʖʊʅɸʆɻ
ʐʋɻʌɸʍʀɲʖʘʌɿʍʏɳ,ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʏʘʆɸʃʋʏʙʍɸʘʆʃɲɿʏʘʆɸʋɿʍʏʌʉʔʙʆ,ʃɲɽʙʎʃɲɿʏʉʐʎ
ʊʌʉʐʎʋɲʌʉʖɼʎʏʉʐʉʔɹʄʉʐʎʏʘʆɸʆʄʊɶʘʅɸɿʙʍɸʘʆ.
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ɍʌɸʙʍɸɿʎʐʋɹʌʏʌʀʏʘʆ
6.2.

ɅɲʌɲʃʌɳʏɻʍɻɲʋʊEnExClear

1.

ɇʏʉʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʏʘʆ ʖʌɸʙʍɸʘʆ ʋʉʐ ɷɿɸʆɸʌɶɸʀ ɻ EnExClear, ɷʑʆɲʆʏɲɿ ʆɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʃɲɿ
ʖʌɸʙʍɸɿʎ, ʏɹʄɻ ʃɲɿ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲ ʋʉʐ ʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆ ɲʋʊ ʏɿʎ ɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎ ʃɲɿ ɸʋɿɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ɲʋʊ
ʏʌʀʏʉʐʎ, ʊʋʘʎ ʏʉ ȵʄʄɻʆɿʃʊ ȴɻʅʊʍɿʉ ɼ ɳʄʄʉʐʎ ʔʉʌɸʀʎ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʃɲʏɲɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʍʏʉʐʎ ʘʎ ɳʆʘ
ɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐʎʅɸʏɳʏɻʆɲʔɲʀʌɸʍɻɲʋʊʏɻʆEnExClearʏʘʆɷɿʃʙʆʏɻʎʖʌɸʙʍɸʘʆʘʎʃɲɿʏʉʐʃʊʍʏʉʐʎ
ɸʌɶɲʍɿʙʆʏɻʎɶɿɲʏɻʆɸʀʍʋʌɲʇɻɲʐʏʙʆ,ʏʉʉʋʉʀʉʃɲʏɲʄʉɶʀɺɸʏɲɿʍʏʉʆʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɷɿʃɲɿʉʑʖʉ.

2.

Ɉʉ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ʑʗʉʎ ʃɲɿ ʉ ʏʌʊʋʉʎ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ ʏʉʐ ʃʊʍʏʉʐʎ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ʏɻʎ EnExClear ɶɿɲ ʏɻ
ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʖʌɸʙʍɸʘʆʐʋɹʌʏʌʀʏʘʆ,ɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎʃɲɿɷɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʏʘʆʖʌɸʙʍɸʘʆ,
ʏʐʖʊʆʅɸʏɲɴʉʄɹʎɸʋʀʏʘʆɲʆʘʏɹʌʘɼʃɲʏɳʌɶɻʍɼʏʉʐʎʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿʅɸȰʋʊʔɲʍɻʏɻʎEnExClear.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 428/12.02.2020


ɈʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʏʉʐȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑʃɲɿɈɸʄɿʃɹʎȴɿɲʏɳʇɸɿʎ
ɈʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʏʉʐȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ
7.1.

ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʎ

1.

Ƀ ʋɲʌʙʆ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊʎ ʏʌʉʋʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʅɸ ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ ɼ ɳʄʄʘʆ ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆʘʆ
ʍʐʄʄʉɶɿʃʙʆ ʉʌɶɳʆʘʆ ʏɻʎ EnExClear, ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʍʏɸʄɸʖʙʆʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʏʉʐ Ƀʅʀʄʉʐ
ɍʌɻʅɲʏɿʍʏɻʌʀʉʐȵʆɹʌɶɸɿɲʎ,ʃɲʏʊʋɿʆɹɶʃʌɿʍɻʎɲʋʊʏɻɆȰȵʃɲɿɷɻʅʉʍɿɸʑɸʏɲɿʍʏɻʆȵʔɻʅɸʌʀɷɲʏɻʎ
Ⱦʐɴɸʌʆɼʍɸʘʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆ.4425/2016.ȳɿɲʏɻʆʘʎɳʆʘɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɻʏɼʌɻʍɻ
ɲʋʊ ʏɻʆ EnExClear ʏʘʆ ɷɿɲʏʐʋʙʍɸʘʆ ɷɻʅʉʍɿʊʏɻʏɲʎ ʋʉʐ ɿʍʖʑʉʐʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʃʋʌʉʍʙʋɻʍɻ ʏʘʆ
ɲʆʘʆʑʅʘʆ ɸʏɲɿʌɿʙʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʃɸʀʅɸʆɸʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ. ȸ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏʉʐ
ȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑʅʋʉʌɸʀʆɲɸʃʃɿʆɸʀʃɲɿʅɸʋʌʘʏʉɴʉʐʄʀɲʏɻʎɆȰȵ.

2.

Ɉʉ ʆɹʉ ʃɸʀʅɸʆʉ ʏʉʐ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ, ʊʋʘʎ ʃɳɽɸ ʔʉʌɳ ʏʌʉʋʉʋʉɿɸʀʏɲɿ, ɷɻʅʉʍɿʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʍɸ
ʃʘɷɿʃʉʋʉɿɻʅɹʆɻ ʅʉʌʔɼ ʍʏʉ ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃʊ ʏʊʋʉ ʏɻʎ EnExClear. ɇʏʉ ʍʙʅɲ ʏʉʐ ʃʘɷɿʃʉʋʉɿɻʅɹʆʉʐ
ʃɸɿʅɹʆʉʐɸʋɿʍɻʅɲʀʆʉʆʏɲɿʉɿʘʎɳʆʘʃʘɷɿʃʉʋʉɿʉʑʅɸʆɸʎʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎ,ʉɿʊʌʉɿɿʍʖʑʉʎʏʉʐʎʘʎʃɲɿ
ʃɳɽɸɳʄʄʉʍɻʅɸʀʉʋʉʐɷɿɸʐʃʉʄʑʆɸɿʏɻʆɸʆɻʅɹʌʘʍɻʏʉʐʃʉɿʆʉʑ.ȸʃʘɷɿʃʉʋʉʀɻʍɻɲʐʏɼɹʖɸɿɳʏʐʋʉ
ʖɲʌɲʃʏɼʌɲʃɲɿʍɸʃɲʅʀɲʋɸʌʀʋʏʘʍɻɷɸʆʐʋɸʌɿʍʖʑɸɿʏʘʆɷɻʅʉʍɿɸʐʅɹʆʘʆʍʏʉɌȵȾʘʎɳʆʘɲʋʊʏɻ
ɆȰȵʃɸɿʅɹʆʘʆ.

3.

ȸ ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ɲʋʉʔɲʍʀɺɸʏɲɿ ɲʔʉʑ ʋʌʉɻɶɻɽɸʀ ɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻ ʅɸʏɲʇʑ ʏɻʎ
EnExClear ʃɲɿ ʔʉʌɹʘʆ ʋʉʐ ɸʃʋʌʉʍʘʋʉʑʆ ʏɲ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɳ ɀɹʄɻ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ɇʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ ʍʏɿʎ
Ȱɶʉʌɹʎȸʄɸʃʏʌɿʃɼʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎ.


ȵʋʀʄʐʍɻȴɿɲʔʉʌʙʆ
7.2.

ȵʋʀʄʐʍɻɷɿɲʔʉʌʙʆ

1. ɀɸʏɻʆɸʋɿʔʑʄɲʇɻʏʘʆʋɲʌɲɶʌɳʔʘʆ5ʃɲɿ6ʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎɸʆʊʏɻʏɲʎ,ɸʔʊʍʉʆʐʋɳʌʖɸɿʅɿɲɷɿɲʔʉʌɳ,
ɻ EnExClear ʃɲɿ ʏʉ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ ʋʌɹʋɸɿ ʋʌʙʏɲ ʆɲ ɸʋɿɷɿʙʇʉʐʆ ʔɿʄɿʃɼ ɷɿɸʐɽɹʏɻʍɻ ʅɸ
ɲʅʉɿɴɲʀɲɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ2ʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎɸʆʊʏɻʏɲʎ.ȳɿɲʏʉʍʃʉʋʊɲʐʏʊ,
ʏʉʅɹʌʉʎʋʉʐɸɶɸʀʌɸɿʏɻɷɿɲʔʉʌɳɲʋʉʍʏɹʄʄɸɿɸɿɷʉʋʉʀɻʍɻʍʏʉɳʄʄʉʅɹʌʉʎ,ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲʎ:
ɲ) ʏʉʄʊɶʉʏɻʎɷɿɲʔʉʌɳʎ,ʃɲɿ
ɴ) ʅɿɲʋʌʊʏɲʍɻɶɿɲʅɿɲʅɸʄʄʉʆʏɿʃɼʍʐʆɳʆʏɻʍɻ,ʅɸʍʃʉʋʊʆɲɷɿɸʐɽɸʏɻɽɸʀɻɷɿɲʔʉʌɳʅɸʔɿʄɿʃʊ
ʏʌʊʋʉ.
2. Ɉɲ ʅɹʌɻ ʍʐʆɹʌʖʉʆʏɲɿ ɸʆʏʊʎ ɸʀʃʉʍɿ (20) ɸʌɶɳʍɿʅʘʆ ɻʅɸʌʙʆ ɲʋʊ ʏʉ ɲʀʏɻʅɲ ʍʐʆɳʆʏɻʍɻʎ ʃɲɿ
ʋʌʉʍʋɳɽɸɿɲʎɸʋʀʄʐʍɻʎʏɻʎɷɿɲʔʉʌɳʎ.ȵɳʆɷɸʆɸʋɿʏɸʐʖɽɸʀʍʐʅʔʘʆʀɲ,ɼɸɳʆɷɸʆʐʋɳʌʇɸɿɲʋɳʆʏɻʍɻ
ɸʆʏʊʎ ʏʌɿɳʆʏɲ (30) ɸʌɶɳʍɿʅʘʆ ɻʅɸʌʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʏɻʎ ɲʆʘʏɹʌʘ ɸɿɷʉʋʉʀɻʍɻʎ ɶɿɲ
ʍʐʆɳʆʏɻʍɻ,ʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸɲʋʊʏɲʅɹʌɻɷʑʆɲʏɲɿʆɲʋɲʌɲʋɹʅʗɸɿʏʉɺɼʏɻʅɲʍʏɻʆɲʆʙʏɸʌɻɷɿʉʀʃɻʍɻ
ʏʘʆʅɸʌʙʆ,ʙʍʏɸʆɲɸʋɿʄʑʍʉʐʆʏɻɷɿɲʔʉʌɳʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ3ʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎɸʆʊʏɻʏɲʎ.
3. ɃɲʆʙʏɸʌʉʎɸʃʋʌʊʍʘʋʉʎɲʅʔʊʏɸʌʘʆʏɻʎEnExClearʃɲɿʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʅɸɸʇʉʐʍʀɲʆɲ
ɸʋɿʄʑʉʐʆ ʏɻ ɷɿɲʔʉʌɳ ʍʐʆɲʆʏɿʉʑʆʏɲɿ ɸʆʏʊʎ ɸʀʃʉʍɿ (20) ɸʌɶɳʍɿʅʘʆ ɻʅɸʌʙʆ ɲʋʊ ʏʉ ɲʀʏɻʅɲ
ʍʐʆɳʆʏɻʍɻʎʃɲɿʋʌʉʍʋɳɽɸɿɲʎɸʋʀʄʐʍɻʎʏɻʎɷɿɲʔʉʌɳʎ.
4. ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʅɻɸʋʀʄʐʍɻʎʏɻʎɷɿɲʔʉʌɳʎʅɸʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎʔɿʄɿʃɼʎɷɿɲʋʌɲɶʅɳʏɸʐʍɻʎʏɻʎʋɲʌ.
3ɸʆʏʊʎɸʀʃʉʍɿ(20)ɸʌɶɳʍɿʅʘʆɻʅɸʌʙʆɲʋʊʏɻʍʐʆɳʆʏɻʍɻɼɸʆʏʊʎɳʄʄɻʎʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻʎʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ
ʋʉʐɸʆɷɹʖɸʏɲɿʆɲʍʐʅʔʘʆɻɽɸʀ,ʏɲʅɹʌɻʅʋʉʌʉʑʆʆɲʋɲʌɲʋɹʅʋʉʐʆʏɻɷɿɲʔʉʌɳʍʏɻɆȰȵɸʀʏɸʅɹʍʘ
ʏɻʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲʎɴɳʍɸɿʏʉʐɳʌɽʌʉʐ34ʏʉʐʆ.4001/2011,ɸʀʏɸɶɿɲʏɻʆɸʋʀʄʐʍɼʏɻʎʅɹʍʘ
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ɷɿɲɿʏɻʍʀɲʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 37 ʏʉʐ ʆ. 4001/2011 ʃɲɿ ʏʉʐ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ
ȴɿɲɿʏɻʍʀɲʎʏɻʎɆȰȵ,ɸʀʏɸʍɸɳʄʄʉɷɿɲɿʏɻʏɿʃʊʊʌɶɲʆʉɸʋɿʄʉɶɼʎʏʘʆʅɸʌʙʆɼʍʏɲɲʌʅʊɷɿɲɷɿʃɲʍʏɼʌɿɲ.
ȳɿɲʏɻʆɸʋʀʄʐʍɻʃɳɽɸɷɿɲʔʉʌɳʎʋʉʐɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿʍʏɻʆɸʌʅɻʆɸʀɲɼʍʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ
ɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʏʉɸʄʄɻʆɿʃʊɷʀʃɲɿʉ.
5. ȸ ʋʌʉʍʔʐɶɼ ʍɸ ʔɿʄɿʃʊ ɷɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊ ɼ ɷɿɲɿʏɻʍʀɲ ɷʐʆɳʅɸɿ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ɸʆʊʏɻʏɲʎ, ɷɸ
ʍʐʆɸʋɳɶɸʏɲɿʏɻʆɲʆɲʍʏʉʄɼʏɻʎɸʃʏɹʄɸʍɻʎʏʘʆɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʏɻʎEnExClearʃɲɿʏʉʐ
ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆȾɲʆʉʆɿʍʅʊʃɲɿʏɻʆʃɸʀʅɸʆɻʆʉʅʉɽɸʍʀɲ.
6. ȸʋɲʌʉʑʍɲɸʆʊʏɻʏɲɿʍʖʑɸɿʃɲɿʅɸʏɳʏɻʆɲʋʙʄɸɿɲʏɻʎɿɷɿʊʏɻʏɲʎʏʉʐȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʉʑɀɹʄʉʐʎɶɿɲ
ɷɿɲʔʉʌɹʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʏʉ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ʃɲʏɳ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʏʉ ȵʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊ ɀɹʄʉʎ
ɷɿɲʏɻʌʉʑʍɸʏɻʆɸʆʄʊɶʘɿɷɿʊʏɻʏɲ.

Ɉɸʄɿʃɹʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ
7.3.

Ȼʍʖʑʎ

ɃʋɲʌʙʆȾɲʆʉʆɿʍʅʊʎʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿʍʏɻɆȰȵʋʌʉʎɹɶʃʌɿʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐʆ.4425/2016
ʃɲɿɻɿʍʖʑʎʏʉʐɳʌʖɸʏɲɿɲʋʊʏɻʆɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲʋʉʐʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏɻʍʖɸʏɿʃɼɸɶʃʌɿʏɿʃɼɲʋʊʔɲʍɻʏɻʎɆȰȵ.

Η παρούσα απόφαση αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ, και κοινοποιείται στην ανώνυμη εταιρεία με
την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Ενέργειας Α.Ε.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02004281202200076*

