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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Οκτωβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1/οικ.43102/14387
Καθορισμός διαδικασίας πρόσληψης επικουρικού προσωπικού.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 88 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών
προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και
συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας
των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 73),
β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
δ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),
ε) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168), όπως ισχύει,
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Την με αριθμ. 42332/3735/27-9-2019 εισήγηση της
Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5(ε) του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), αποφασίζουμε:
Καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την
κάλυψη επιτακτικών αναγκών των Κέντρων Κοινωνικής
Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) και των
παραρτημάτων τους, του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας
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Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης, του Θεραπευτηρίου
Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας, του Εθνικού Κέντρου
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) και του
Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (Ε.Ι.Κ.), ως εξής:
Άρθρο 1
Προκήρυξη πρόσληψης
επικουρικού προσωπικού
Μετά την έγκριση της Επιτροπής του άρθρου 2 της
ΠΥΣ 33/2006 για κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης
επικουρικού προσωπικού συγκεκριμένων κατηγοριών
και ειδικοτήτων, όπως αναφέρονται στην παρ. 1 του
άρθρου 88 του ν. 4611/2019, η πρόσληψη του προσωπικού αυτού διενεργείται σύμφωνα με την ακόλουθη
διαδικασία:
1. Οι φορείς που έχουν λάβει τη σχετική έγκριση πρόσληψης επικουρικού προσωπικού εκδίδουν προκήρυξη,
στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικώς τα ακόλουθα:
α) Ο αριθμός του υπό πρόσληψη επικουρικού προσωπικού ανά κατηγορία και ειδικότητα.
β) Οι προϋποθέσεις συμμετοχής.
γ) Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης.
δ) Τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων.
ε) Η προθεσμία και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων
συμμετοχής και τυχόν απαιτούμενων δικαιολογητικών.
στ) Η διαδικασία επιλογής.
ζ) Το δικαίωμα άσκησης ένστασης από τους υποψηφίους, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής της.
η) Σύντομη περιγραφή των σχετικών καθηκόντων και
απαιτήσεων, όπου απαιτείται.
θ) Κάθε άλλη σχετική πληροφορία.
2. Σχέδιο της προκήρυξης αποστέλλεται στο ΑΣΕΠ,
το οποίο την εγκρίνει ή την τροποποιεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) εργάσιμων ημερών
από την περιέλευση του σχεδίου σε αυτό. Εάν η ως άνω
προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τεκμαίρεται η έγκριση
του σχεδίου από το ΑΣΕΠ.
3. Μετά την έγκριση της προκήρυξης, αυτή δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα και του ΑΣΕΠ.
Περίληψη της προκήρυξης, η οποία περιλαμβάνει τον
αριθμό ανά κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού, τα
απαιτούμενα προσόντα, τα όρια ηλικίας και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, δημοσιεύεται σε δύο (2)
τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.
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Άρθρο 2
Προϋποθέσεις συμμετοχής σε προκήρυξη για κάλυψη θέσεων επικουρικού προσωπικού
Δικαίωμα συμμετοχής στην προκήρυξη για πρόσληψη επικουρικού προσωπικού έχουν όλοι όσοι πληρούν
σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους και
δεν έχουν υπερβεί το 65° έτος.
2. Είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών - μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του
άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 2431/1996, ή Βορειοηπειρώτες,
Κύπριοι ομογενείς και ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά
Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να
απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την
προϋπόθεση ότι η ιδιότητα τους ως Ελλήνων, κατά το
γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ. 3832/1958).
Για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή
για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας.
Για την απόδειξη της γνώσης της ελληνικής γλώσσας
απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας (ν. 4027/2011,
άρθρο 9), που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας: α) ΥΠ.Π.Ε.Θ. Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ 151
80 Αθήνα, τηλ. 210-3443384 και 210-3442322 και β)
Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ.
2313331540, των κατωτέρω επιπέδων του Συμβουλίου
της Ευρώπης:
• Β ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β1 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) μη Διοικητικού Προσωπικού.
• Γ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Β2 ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) μη
Διοικητικού Προσωπικού και για την Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) Διοικητικού Προσωπικού.
• Δ ΕΠΙΠΕΔΟ ή Π ΕΠΙΠΕΔΟ: Για τις Κατηγορίες Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)
Διοικητικού Προσωπικού.
Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας δεν χρειάζεται να προσκομίζουν οι ομογενείς και αλλογενείς, οι
οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράμματα ή μαθήματα της ελληνικής γλώσσας εντός
του οργανωμένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Επίσης, αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό
του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστημιούπολη,
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571-72-76), το
οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
Δεν απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής
γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους ομογενείς και
ομογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο.
3. Οι άνδρες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές
τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών
υποχρεώσεων:
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α) Για τους υποψηφίους της ειδικότητας ΔΕ Αδελφών
Νοσοκόμων, εάν είναι απόφοιτοι Νοσηλευτικών Σχολών
και ευρίσκονται νομίμως εκτός στρατεύματος (άρθρο 54
παρ. 2 του ν. 1759/1988 με το οποίο ορίζεται ως κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού για τους αποφοίτους Νοσηλευτικών Σχολών το 16ο έτος της ηλικίας χωρίς την
υποχρέωση εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων προκειμένου για τους άρρενες), β) Για τους πολίτες
κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τους οποίους δεν
προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν
πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες.
4. Δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης (άρθρο 8 ν. 3528/
2007), ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού,
ήτοι:
α) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε
οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή
στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί
την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή
συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
β) Δεν είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ' άλλον νόμιμο τρόπο (άρθρο
43, ν. 4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της
περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
γ) Δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά
τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση
αυτή.
δ) Δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές
καταστάσεις.
ε) Δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της
οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης
εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από
την απόλυση. Για τη διαπίστωση του ως άνω κωλύματος
διορισμού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο, το αληθές περιεχόμενο της οποίας ελέγχεται
αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια υπηρεσία διορισμού
με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Μητρώο Απογραφής Ελληνικού Δημοσίου.
Σημείωση: Η ανικανότητα προς πρόσληψη αίρεται
μόνο με την έκδοση του κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του
Συντάγματος διατάγματος που αίρει τις συνέπειες της
ποινής.
5. Υποβάλουν εντός της προθεσμίας υποβολής την
αίτηση συμμετοχής στην προκήρυξη.
6. Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης,
κατέχουν τα υποχρεωτικά τυπικά και πρόσθετα προσόντα (π.χ. τίτλο σπουδών, κ.λπ.), τα μη υποχρεωτικά
βαθμολογούμενα προσόντα, που δηλώνουν στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, καθώς και τα απαιτούμενα
πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των τίτλων
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σπουδών τους εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν
στην αλλοδαπή.
Για την απόδειξη της συνδρομής ή μη των αναφερομένων στις ανωτέρω παραγράφους οι υποψήφιοι/υποψήφιες υποχρεούνται να υποβάλλουν τα απαιτούμενα
για τον έλεγχο δικαιολογητικά άλλως δεν λαμβάνονται
υπόψιν.
Άρθρο 3
Δικαιολογητικά απόδειξης
απαιτούμενων προσόντων
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α. Τίτλοι σπουδών
αα. Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:
Τίτλος σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού.
Για τους κατόχους τίτλων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. αντιστοίχων ειδικοτήτων των τίτλων Τ.Ε.Ι. που ορίζονται με την παρούσα ως
προσόντα διορισμού (βλ. πίνακας του παραρτήματος)
απαιτείται βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου Τ.Ε.Ι. από
την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους, με το ζητούμενο, πλην των ειδικοτήτων για
τις οποίες, εκ του νόμου, απαιτείται άδεια ή βεβαίωση
άσκησης επαγγέλματος.
Οι υποψήφιοι/υποψήφιες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που κατέχουν τίτλους σπουδών,
στους οποίους δεν αναγράφεται η κατεύθυνση ή ειδίκευση αυτών, όπως αυτή ορίζεται με την παρούσα, πρέπει να
προσκομίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τμήματος
που χορήγησε τον τίτλο σπουδών τους, από τα οποία να
προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/υποψήφια παρακολούθησε τα μαθήματα κύκλου σπουδών της κατεύθυνσης
ή ειδίκευσης που ζητούνται.
Για τους τίτλους Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, όπου στον ΠΙΝΑΚΑ 1 ως προσόν διορισμού
ορίζεται, πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα ή αντίστοιχο κατά
περιεχόμενο ειδικότητας (π.δ. 50/2001 άρθ. 26 παρ. 2
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο στοιχείο 15
π.δ. 347/2003) με το ζητούμενο από την προκήρυξη,
υποχρεούνται να προσκομίζουν συγχρόνως βεβαίωση
του αρμοδίου οργάνου του Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) Α.Ε.Ι. ή του Τ.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τμήμα που
χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωμα, περί του ότι ο
τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με
πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου
που ζητείται από την προκήρυξη (π.δ. 50/2001 άρθρο
26 παρ. 2, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα).
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., ή το Ι.Τ.Ε. για
την ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό
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Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας των ημεδαπών τίτλων.
Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό
αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο,
απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που
χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό
αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
Οι υποψήφιοι/υποψήφιες που είναι κάτοχοι πτυχίων
Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, το οποίο έχει χορηγηθεί
από Κράτη Μέλη της Ε.Ε., εφόσον τους έχει χορηγηθεί
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή βεβαίωση ότι πληρούν
όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Κεφαλαίου III του Τίτλου III του π.δ. 38/2010
ή β) σύμφωνα με όσα προβλέπονταν στις διατάξεις
των π.δ. 40/1986, ΦΕΚ 14/Α΄/1986 και 97/1986, ΦΕΚ 35/
Α΄/1986, εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης
πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία του τίτλου του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή Ι.Τ.Ε. ή Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που
αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και
αναφέρονται στο π.δ. 299/1997 δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα ίδια πτυχία καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα
οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξη της στην Ε.Ε.
απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
ββ. Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
η Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης:
Τίτλος σπουδών στον οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία και το έτος κτήσης αυτού.
Για τους αποφοίτους των Ι.Ε.Κ. προκειμένου για τη συμμετοχή τους σε θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
ως βαθμός διπλώματος για το διορισμό ή πρόσληψη
στο δημόσιο τομέα νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης,
ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον
Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η οποία δεν ισχύει
αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα
του διπλώματος.
Προς απόδειξη αυτών οι υποψήφιοι απόφοιτοι ΙΕΚ,
πρέπει να προσκομίσουν:
Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και βεβαίωση του
Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως και Καταρτίσεως (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), που αποτελεί αναπόσπαστο
παράρτημα του διπλώματος από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στο θεωρητικό
μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης ή βεβαίωση του
Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογίας τους στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης και η ακριβής
ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος κατέστη
διπλωματούχος. Ως βαθμός διπλώματος νοείται ο μέσος
όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος σε βεβαίωση που
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εκδίδεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η
οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος.
Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
α) Για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη
επαγγελματικής εκπαίδευσης βεβαίωση ισοτιμίας από
την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής, πράξη ισοτιμίας και κατάταξης
της επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)
ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
β) Για Υποχρεωτική μη τεχνική ή μη επαγγελματική
εκπαίδευση, βεβαίωση ισοτιμίας ή αντιστοιχίας από τη
Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Ο.Δ.Ε.) της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων ή από τις κατά τόπους Διευθύνσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.
Επισημαίνεται ότι για τις θέσεις της ειδικότητας ΔΕ
Μαγείρων, οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης
του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) των τμημάτων του β.δ. 151/1971 (ΦΕΚ
52 Α΄/1971) Μαγειρικής Τέχνης και Ξενοδοχειακών
Επισιτιστικών Επιχειρήσεων διετούς κύκλου σπουδών,
υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο
Γ΄ Γυμνασίου.
γγ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ (όπου απαιτείται)
Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης προσκομίζουν ευκρινή φωτοτυπία του διδακτορικού
ή μεταπτυχιακού διπλώματος, καθώς και βεβαίωση από
το Πανεπιστήμιο που να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο αυτών, εφόσον τούτο δεν προκύπτει σαφώς από
τους προσκομιζόμενους τίτλους.
Αν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται
μόνον πράξη αναγνωρίσεως του τίτλου από το ΔΙΚΑΤΣΑ
ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και
Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας που να έχει
εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο
ή η απαιτούμενη από την οικεία προκήρυξη εξειδίκευση,
απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήμιο που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει αυτό, καθώς και
επίσημη μετάφρασή της.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιμία και την αντιστοιχία
των τίτλων σπουδών ή των μεταπτυχιακών τίτλων, όσοι
υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή επαγγελματικής ισοδυναμίας
τίτλων αντίστοιχων κατηγοριών εκπαίδευσης οι οποίες
χορηγήθηκαν από:
i) To Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση
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των επαγγελματικών προσόντων» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει ή
ii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του π.δ. 38/2010 για
την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας, βάσει
της παρ. 2, του αρ. 1 του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε
φορά ή
iii) το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.)
του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που
πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή
iv) το Συμβούλιο Επαγγελματικής Αναγνώρισης Τίτλων
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου
14 του π.δ. 231/1998 «Δεύτερο γενικό σύστημα αναγνώρισης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, το οποίο
συμπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύμφωνα με τις
οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ της Επιτροπής των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων»,
v) κάτοχοι διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων
τίτλων που έχουν αποκτηθεί σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους οποίους έχει χορηγηθεί, βάσει
του συστήματος αυτόματης αναγνώρισης διπλωμάτων,
άδεια άσκησης επαγγέλματος από τις κατά περίπτωση
αρμόδιες εθνικές αρχές, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα 40/1986 (Α΄ 14), 84/1986, (Α΄ 31), 97/1986 (Α΄
35), 98/1986, (Α΄ 35), 53/2004 (Α΄ 43), 40/2006 (Α΄ 43) και
την υπουργική απόφαση Α4/5226/1987 (Β΄ 613).
Β. Άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες, βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά
- Άδεια άσκησης επαγγέλματος (απαιτούμενη κατά
περίπτωση σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος
της παρούσας) ή
- Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή
ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος (ν. 3919/2011, όπως
ισχύει) ή
- Βεβαίωση Αναγγελίας (ν. 3982/2011, όπως ισχύει) ή
- Επαγγελματική Ταυτότητα Λογιστή - Φοροτεχνικού
Α΄ ή Β΄ τάξης, η οποία αποδεικνύεται μόνο με την υποβολή όλων των όψεων του ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ σε ισχύ, που
εκδίδεται από το Ο.Ε.Ε ή βεβαίωση του Ο.Ε.Ε. ότι είναι κάτοχος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗ -ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ (π.δ. 340/1998/Α΄/ΦΕΚ 228/6.10.1998, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει).
- Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας
(η ειδικότητα ορίζεται από τον φορέα),
- Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι/υποψήφιες που κατείχαν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του
π.δ. 108/2013 (ΔΕ Ηλεκτρολόγων) ή του π.δ. 112/2012
(ΔΕ Υδραυλικών), εφόσον στη νέα αυτή άδεια ή βεβαίωση δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική
βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να
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προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση
απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το κριτήριο
της εμπειρίας.
- Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C, Δ΄ ή D κατηγορίας.
Για τις άδειες των Οδηγών αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης της κατά την
προκήρυξη απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης,
πρέπει οι υποψήφιοι/υποψήφιες να συνυποβάλουν και
σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας. Σε περίπτωση
αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων
της, αρκεί: η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας
καθώς και η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το
άρθρο 8 του ν. 1599/1986 του υποψηφίου στην οποία
να δηλώνει την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της
κατηγορίας επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ορίζεται με την παρούσα.
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία,
ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί να
ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι
όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει
(παρ. 6, άρθρο τρίτο, ν. 4383/2016 ΦΕΚ 72/20.4.2016/
τ.Α΄). Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι/υποψήφιες είναι
κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής
(εκτός κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για
να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία
της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές
άδειες οδήγησης ημεδαπής.
Επισημαίνεται ότι:
• Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ΄ ή D κατηγορίας από 10 Μαρτίου 2014 απαιτείται υποχρεωτικά η
προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
• Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή C κατηγορίας από 10 Σεπτεμβρίου 2014 απαιτείται υποχρεωτικά
η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
Για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:
• είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το
οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την
Υπηρεσία Υποδομών και Μεταφορών της Περιφερειακής
Ενότητας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία
του ενδιαφερομένου,
• είτε η καταχώριση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει
ο/η υποψήφιος/υποψήφια και απαιτούνται.
Από τις ανωτέρω άδειες ή βεβαιώσεις ή την επαγγελματική ταυτότητα, οι οποίες πρέπει να είναι σε ισχύ όχι
μόνο κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως, αλλά και
κατά το χρόνο πρόσληψης πρέπει να αποδεικνύεται πότε
ακριβώς απέκτησε ο ενδιαφερόμενος τη συγκεκριμένη άδεια ή βεβαίωση ή επαγγελματική ταυτότητα, που
απαιτείται από την προκήρυξη, προκειμένου να προσμετρηθεί το κριτήριο της εμπειρίας από τη λήψη αυτών.
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Γ. Πιστοποιητικά - Βεβαιώσεις
Στον πίνακα του παραρτήματος της παρούσας αναφέρονται τα απαιτούμενα κατά κατηγορία και ειδικότητα,
πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.
Για τους ΠΕ, ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ:
- Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών /τριών
Ελλάδος (Ε.Ν.Ε)., η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση
ανανέωσης εγγραφής στην Ε.Ν.Ε. του τρέχοντος έτους ή
- Βεβαίωση εγγραφής στην Ε.Ν.Ε. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το
τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοση
της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 5 του
ν. 3252/2004 (για τους Νοσηλευτές των κατηγοριών ΠΕ
ή ΤΕ).
Για τους ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής - υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον ΣΚΛΕ (άρθρο 78
και 110 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137), η οποία να είναι σε
ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους
από την έκδοσή της.
Για τους ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ:
Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.
Για τους ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής
Γλώσσας:
Πιστοποίηση διερμηνέα από επίσημο φορέα (Πανεπιστήμιο ή Εθνικό Ίδρυμα Κωφών ή Σωματείο Ε.Ν.Γ.).
Για τους ΠΕ ΜΟΥΣΙΚΗΣ/ΤΕ ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ:
Βεβαίωση παρακολούθησης ετήσιου σεμιναρίου επιμόρφωσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών.
Για τους ΜΑΙΩΝ/ΕΥΤΩΝ:
Ταυτότητα μέλους του Συλλόγου Επιστημόνων Μαιών Μαιευτών, η οποία να είναι σε ισχύ.
Για τους ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ:
- Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.)., η οποία να είναι σε ισχύ ή
- Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Φ. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι
το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοση της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του
ν. 3599/2007 ή
- Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον Π.Σ.Φ. του τρέχοντος έτους.
Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΠΕ και
ΤΕ οι οποίοι προσκομίζουν Πράξη Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως
Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον απαιτείται από το νόμο εγγραφή τους
σε επαγγελματικές οργανώσεις, αρκεί βεβαίωση της
οικείας επαγγελματικής ενώσεως ότι υπέβαλαν αίτηση
εγγραφής.
Δ. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (όπου απαιτείται ως προσόν συμμετοχής)
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη εφόσον έχει αποκτηθεί
στην ημεδαπή ή αλλοδαπή μετά τη λήψη του βασικού
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τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη
διαγωνιστική διαδικασία και όπου απαιτείται, σύμφωνα
με τα προσόντα όπως αυτά ορίζονται στο συνημμένο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή βεβαίωση, μετά την απόκτηση αυτών, σε συνδυασμό πάντοτε
με την, κατά περίπτωση, ασφαλιστική κάλυψη. Για την
απόδειξη της προϋπηρεσίας/εμπειρίας οι υποψήφιοι/
υποψήφιες θα πρέπει να καταθέσουν βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον ασφαλιστικό φορέα και τον εργοδότη
τους ή λόγω αδυναμίας ευρέσεως βεβαίωσης προϋπηρεσίας εργοδότη, θα πρέπει να έχει υποβληθεί σχετική
υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 ν. 1599/1986).
Η εμπειρία είτε ως απαιτούμενο προσόν είτε ως μοριοδοτούμενο κριτήριο αποδεικνύεται επίσης:
(1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου τομέα:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την
οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά,
αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου
τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην
οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.
• Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση στην οποία πρέπει να
δηλώνεται, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της
εμπειρίας, και

ƮƵƭƷƬƵƭƧ
ƴƵƳƽƴƬƵƪƶƭƧ / ƪưƴƪƭƵƭƧ
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• Μια τουλάχιστον σχετική σύμβαση ή δελτία παροχής
υπηρεσιών, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη χρονική
διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
Ειδικές Περιπτώσεις:
(1) Δικαστική Απόφαση. Η εμπειρία αποδεικνύεται και
με τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την οποία
να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσης εργασίας και
η χρονική διάρκεια της παροχής της.
(2) Προγράμματα STAGE. Ως χρόνος εμπειρίας θεωρείται και η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης
εργασιακής εμπειρίας STAGE του Ο.Α.Ε.Δ. (παρ. 8 άρθρο 24 ν. 3200/2003). Η σχετική βεβαίωση εκδίδεται από
τον ΟΑΕΔ - Τοπική Υπηρεσία Προγραμμάτων STAGE από
την οποία πρέπει να προκύπτει το είδος και η χρονική
διάρκεια του προγράμματος.
Ε. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ)
υπηρεσιών διαδικτύου αποδεικνύεται σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ
Η/Υ - ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ» που είναι ανηρτημένο στην
ιστοσελίδατου ΑΣΕΠ.
Άρθρο 4
Κριτήρια και πίνακας μοριοδότησης
Τα κριτήρια για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού και η μοριοδότησή τους αποτυπώνονται στον
παρακάτω πίνακα:

ưƳƵƭƳƩƳƷƬƶƬ
ƳǉĲǙ (8) ǋǎǌƾįİǐ Įǌƾ ǋǀǌĮ
ǉĮǈ ƿǔǐ İǍǀǌĲĮ (60) ǋǀǌİǐ
(ƿǔǐ ǉĮǈ 480 ǋǎǌƾįİǐ).

ƧƴƳƩƪƭƮƷƭƮƧ
ƻǐ İǋȺİǈǏǁĮ ǇİǔǏİǁĲĮǈ ǆ ĮȺĮıǒǗǊǆıǆ
ǋİ ıǒƿıǆ İǏǄĮıǁĮǐ ǀ ıǘǋǃĮıǆ ƿǏǄǎǑ
ıĲǎ įǆǋǗıǈǎ ǀ Ĳǎǌ ǈįǈǔĲǈǉǗ ĲǎǋƿĮ ǀ
ƾıǉǆıǆ İȺĮǄǄƿǊǋĮĲǎǐ ıİ ǉĮǇǀǉǎǌĲĮ
ǀ ƿǏǄĮ ıǑǌĮĳǀ ǋİ Ĳǎ ĮǌĲǈǉİǁǋİǌǎ Ĳǆǐ
ȺǏǎǐ ȺǊǀǏǔıǆ Ǉƿıǆǐ, ǋİĲƾ Ĳǆǌ
ĮȺǗǉĲǆıǆ ĲǎǑ ĮȺĮǈĲǎǘǋİǌǎǑ ǃĮıǈǉǎǘ
ĲǁĲǊǎǑ ıȺǎǑįǙǌ ǉĮǈ ǔǐ ȺǏǎǐ Ĳǈǐ
ȺİǏǈȺĲǙıİǈǐ ǄǈĮ Ĳǈǐ ǎȺǎǁİǐ ĮȺĮǈĲİǁĲĮǈ
ƾįİǈĮ ƾıǉǆıǆǐ İȺĮǄǄƿǊǋĮĲǎǐ, ǋİĲƾ Ĳǆ
ǊǀǓǆ Ĳǆǐ ƾįİǈĮǐ. ƪǈįǈǉǗĲİǏĮ ǄǈĮ Ĳǆǌ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮ Ʒƪ ƯǎǄǈıĲǈǉǀǐ ǆ İǋȺİǈǏǁĮ
ȺǏǎıǋİĲǏƾĲĮǈ ȺǏǈǌ ǉĮǈ ǋİĲƾ Ĳǆǌ
ĮȺǗǉĲǆıǆ
Ĳǆǐ
İȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐ
ĲĮǑĲǗĲǆĲĮǐ ƯǎǄǈıĲǀ - ĭǎǏǎĲİǒǌǈǉǎǘ
ǔǐ İǍǀǐ: ƹǏǗǌǎǐ İǋȺİǈǏǁĮǐ ȺǎǑ ƿǒİǈ
įǈĮǌǑǇİǁ ĮȺǗ Ĳǆ ǊǀǓǆ ĲǎǑ ȺĲǑǒǁǎǑ
ǋƿǒǏǈ ǉĮǈ 31.12.1998 ǊĮǋǃƾǌİĲĮǈ
ǑȺǗǓǆ (įǈǗĲǈ ǋƿǒǏǈ Ĳǆǌ ǆǋİǏǎǋǆǌǁĮ
ĮǑĲǀ įİǌ ĮȺĮǈĲİǁĲǎ ƾįİǈĮ ƾıǉǆıǆǐ
İȺĮǄǄƿǊǋĮĲǎǐ
ƯǎǄǈıĲǀ
ĭǎǏǎĲİǒǌǈǉǎǘ). Ƴ ǒǏǗǌǎǐ İǋȺİǈǏǁĮǐ
ȺǎǑ ƿǒİǈ įǈĮǌǑǇİǁ ĮȺǗ 1.1.1999 ǉĮǈ
ǋİĲƾ ǊĮǋǃƾǌİĲĮǈ ǑȺǗǓǆ ǋǗǌǎ İĳǗıǎǌ
ƿǒİǈ įǈĮǌǑǇİǁ ǋİ ƾįİǈĮ (Ⱥ.į. 340/1998,
ǗȺǔǐ ĲǏǎȺǎȺǎǈǀǇǆǉİ ǉĮǈ ǈıǒǘİǈ) ǉĮǈ
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ƪƭƩƭƮƬ ƴƵƳƽƴƬƵƪƶƭƧ /
ƪưƴƪƭƵƭƧ ƶƪ ĭƳƵƪƧ
ƴƵƳƱƳƭƧƶ

ƩİǉĮȺƿǌĲİ (15) ǋǎǌƾįİǐ ǄǈĮ
ǉƾǇİ
ƿǌĮǌ
ĮȺǗ
ĲǎǑǐ
ȺǏǙĲǎǑǐ İǁǉǎıǈ ĲƿııİǏǈǐ
(24) ǋǀǌİǐ ǉĮǈ ǎǉĲǙ (8)
ǋǎǌƾįİǐ ǄǈĮ ǉƾǇİ ǋǀǌĮ ƾǌǔ
Ĳǔǌ İǁǉǎıǈ ĲİııƾǏǔǌ (24)
ǋǆǌǙǌ, ǋİ ĮǌǙĲĮĲǎ ǗǏǈǎ
ĲǎǑǐ ıĮǏƾǌĲĮ ǎǉĲǙ (48)
ǋǀǌİǐ ıǑǌǎǊǈǉƾ (ıǘǌǎǊǎ
ƿǔǐ 552 ǋǗǏǈĮ).

ƹƵƳƱƳƶ ƧƱƪƵīƭƧƶ

ƩǙįİǉĮ (12) ǋǎǌƾįİǐ ǄǈĮ
ǉƾǇİ
ƿǌĮǌ
ĮȺǗ
ĲǎǑǐ
ȺǏǙĲǎǑǐ ĲƿııİǏǈǐ ǋǀǌİǐ ǉĮǈ
ȺƿǏĮǌ ĮǑĲǙǌ, ǎǉĲǙ (8)
ǋǎǌƾįİǐ ǄǈĮ ǉƾǇİ ǋǀǌĮ
ǋƿǒǏǈ ǉĮǈ ıĮǏƾǌĲĮ ǎǉĲǙ
(48)
ǋǀǌİǐ
ıǑǌǎǊǈǉƾ
(ıǘǌǎǊǎ ƿǔǐ 400 ǋǗǏǈĮ).
ƷǏǈƾǌĲĮ (30) ǋǎǌƾįİǐ ǄǈĮ
ǉƾǇİ ĮǌǀǊǈǉǎ Ĳƿǉǌǎ.

ƧƵƭĬưƳƶ ƧƱƬƯƭƮƻƱ
ƷƪƮƱƻƱ ƸƴƳƺƬĭƭƳƸ/Ƨƶ

ƧƵƭĬưƳƶ ƷƪƮƱƻƱ
ƴƳƯƸƷƪƮƱƬƶ
ƳƭƮƳīƪƱƪƭƧƶ

ƪǃįǎǋǀǌĲĮ (70) ǋǎǌƾįİǐ
ǄǈĮ ǑȺǎǓǀĳǈǎ/Į ȺǎǊǘĲİǉǌǎ
ǀ
Ĳƿǉǌǎ
ȺǎǊǘĲİǉǌǆǐ
ǎǈǉǎǄƿǌİǈĮǐ.
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ȺǏǎıǋİĲǏƾĲĮǈ ǋİĲƾ Ĳǆǌ ǊǀǓǆ ĮǑĲǀǐ.
īǈĮ
Ĳǆǌ
ĮȺǗįİǈǍǆ
Ĳǆǐ
ȺǏǎǖȺǆǏİıǁĮǐ/İǋȺİǈǏǁĮǐ
ǎǈ
ǑȺǎǓǀĳǈǎǈ/ǑȺǎǓǀĳǈİǐ ǇĮ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ
ǉĮĲĮǇƿıǎǑǌ ǃİǃĮǁǔıǆ ȺǏǎǖȺǆǏİıǁĮǐ
ĮȺǗ Ĳǎǌ ĮıĳĮǊǈıĲǈǉǗ ĳǎǏƿĮ ǉĮǈ Ĳǎǌ
İǏǄǎįǗĲǆ ĲǎǑǐ ǀ ǊǗǄǔ ĮįǑǌĮǋǁĮǐ
İǑǏƿıİǔǐ ǃİǃĮǁǔıǆǐ ȺǏǎǖȺǆǏİıǁĮǐ
İǏǄǎįǗĲǆ, ǇĮ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ǑȺǎǃǊǆǇİǁ
ıǒİĲǈǉǀ ǑȺİǘǇǑǌǆ įǀǊǔıǆ (ƾǏǇǏǎ 8
ǌ. 1599/1986).
ƻǐ İǈįǈǉǀ ȺǏǎǖȺǆǏİıǁĮ/İǋȺİǈǏǁĮ ıİ
ĭǎǏƿĮ
ƴǏǗǌǎǈĮǐ
ǇİǔǏİǁĲĮǈ
ǆ
ĮȺĮıǒǗǊǆıǆ ǋİ ıǒƿıǆ İǏǄĮıǁĮǐ ǀ
ıǘǋǃĮıǆ ƿǏǄǎǑ ıĲǎ įǆǋǗıǈǎ ǀ Ĳǎǌ
ǈįǈǔĲǈǉǗ ĲǎǋƿĮ ıİ ĭǎǏƿĮ ƴǏǗǌǎǈĮǐ,
ǋİĲƾ Ĳǆǌ ĮȺǗǉĲǆıǆ ĲǎǑ ĮȺĮǈĲǎǘǋİǌǎǑ
ǃĮıǈǉǎǘ ĲǁĲǊǎǑ ıȺǎǑįǙǌ ǉĮǈ ǔǐ ȺǏǎǐ
Ĳǈǐ ȺİǏǈȺĲǙıİǈǐ ǄǈĮ Ĳǈǐ ǎȺǎǁİǐ
ĮȺĮǈĲİǁĲĮǈ
ƾįİǈĮ
ƾıǉǆıǆǐ
İȺĮǄǄƿǊǋĮĲǎǐ, ǋİĲƾ Ĳǆ ǊǀǓǆ Ĳǆǐ
ƾįİǈĮǐ.
īǈĮ Ĳǆǌ ĮȺǗįİǈǍǆ Ĳǆǐ İǈįǈǉǀǐ İǋȺİǈǏǁĮǐ
ıİ
ĭǎǏƿĮ
ƴǏǗǌǎǈĮǐ
ǎǈ
ǑȺǎǓǀĳǈǎǈ/ǑȺǎǓǀĳǈİǐ ǇĮ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ
ǉĮĲĮǇƿıǎǑǌ ƨİǃĮǁǔıǆ ȺǏǎǖȺǆǏİıǁĮǐ
ĮȺǗ Ĳǎǌ ĮıĳĮǊǈıĲǈǉǗ ĳǎǏƿĮ ǉĮǈ ĮȺǗ
Ĳǎǌ İǏǄǎįǗĲǆ ĲǎǑǐ ıĲǆǌ ǎȺǎǁĮ ǇĮ
ĮǌĮĳƿǏİĲĮǈ ǗĲǈ ȺĮǏİǁǒĮǌ ǑȺǆǏİıǁĮ
ıĲǎǌ İǌ ǊǗǄǔ ĳǎǏƿĮ.
ƧȺĮǈĲİǁĲĮǈ ȺǏǗıĳĮĲǆ ǃİǃĮǁǔıǆ
ǒǏǗǌǎǑ ĮǌİǏǄǁĮǐ ĮȺǗ Ĳǎǌ ƳƧƪƩ.

ƧȺĮǈĲİǁĲĮǈ ȺǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǗ ǎǈǉǎǄİǌİǈĮǉǀǐ
ǉĮĲƾıĲĮıǆǐ Ĳǎ ǎȺǎǁǎ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ƿǒİǈ
İǉįǎǇİǁ
İǌĲǗǐ
ĲǎǑ
ĲİǊİǑĲĮǁǎǑ
ĲǏǈǋǀǌǎǑ
Ƴǈ ǑȺǎǓǀĳǈǎǈ/ǑȺǎǓǀĳǈİǐ ȺǎǑ İǁǌĮǈ
ȺǎǊǘĲİǉǌǎǈ ǎǏǁǅǎǌĲĮǈ ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ ĲĮ
įǈĮǊĮǋǃĮǌǗǋİǌĮ ıĲǆǌ ȺĮǏ. 1 ĲǎǑ
ƾǏǇǏǎǑ 6 ĲǎǑ ǌ. 3454/2006 (ĭƪƮ 75
Ƨ’).
īǈĮ Ĳǆǌ ĮȺǗįİǈǍǆ Ĳǆǐ ȺǎǊǑĲİǉǌǈǉǀǐ
ǈįǈǗĲǆĲĮǐ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ǑȺǎǃǊǆǇǎǘǌ ǗǊĮ
ĲĮ
ǉĮĲƾ
ȺİǏǁȺĲǔıǆ
ȺĮǏĮǉƾĲǔ
įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉƾ, ĲĮ ǎȺǎǁĮ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ
ƿǒǎǑǌ İǉįǎǇİǁ İǌĲǗǐ ĲǎǑ ĲİǊİǑĲĮǁǎǑ
ĲǏǈǋǀǌǎǑ (3ǋǆǌǎǑ).
īǈĮ ĲǎǑǐ ȺǎǊǑĲƿǉǌǎǑǐ:
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Į)
ƴǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǗ
ǎǈǉǎǄİǌİǈĮǉǀǐ
ǉĮĲƾıĲĮıǆǐ ĲǎǑ ǎǈǉİǁǎǑ ƩǀǋǎǑ ıĲĮ
įǆǋǎĲǎǊǗǄǈĮ
Ĳǔǌ
ǎȺǎǁǔǌ
İǁǌĮǈ
İǄǄİǄǏĮǋǋƿǌǎǈ
ǀ
ǃİǃĮǁǔıǆ
ǎǈǉǎǄİǌİǈĮǉǀǐ
ǉĮĲƾıĲĮıǆǐ
ȺǎǑ
ǒǎǏǆǄİǁĲĮǈ ĮȺǗ ĲĮ Ʈƪƴ ǋƿıǔ ĲǎǑ
ƳǊǎǉǊǆǏǔǋƿǌǎǑ
ƴǊǆǏǎĳǎǏǈĮǉǎǘ
ƶǑıĲǀǋĮĲǎǐ ƪǇǌǈǉǎǘ ƩǆǋǎĲǎǊǎǄǁǎǑ
{(ƳƴƶƪƩ) - ƮƸƧ 7228/2014 (ĭƪƮ
457/Ĳ.ƨƝ/25-2-2014)} ǀ ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ
ȺǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǗ ĮǏǋǗįǈĮǐ ĮǊǊǎįĮȺǀǐ
ĮǏǒǀǐ, ǉĮǈ ǃ) ȺǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǗ Ĳǆǐ
ƧǌǙĲĮĲǆǐ
ƶǑǌǎǋǎıȺǎǌįǁĮǐ
ƴǎǊǑĲƿǉǌǔǌ ƪǊǊƾįǎǐ (Ƨƶƴƪ) (ƾǏǇǏǎ
67 ȺĮǏ. 9 ǌ. 4316/2014 ĭ.ƪ.Ʈ.
270/24.12.2014/Ĳ.ƧƝ).
īǈĮ ĲĮ ĲƿǉǌĮ ȺǎǊǑĲƿǉǌǔǌ: Į)
ƴǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǗ
ǎǈǉǎǄİǌİǈĮǉǀǐ
ǉĮĲƾıĲĮıǆǐ ĲǎǑ ǎǈǉİǁǎǑ ƩǀǋǎǑ ıĲĮ
įǆǋǎĲǎǊǗǄǈĮ
Ĳǔǌ
ǎȺǎǁǔǌ
İǁǌĮǈ
İǄǄİǄǏĮǋǋƿǌǎǈ ǔǐ ĲƿǉǌĮ ȺǎǊǘĲİǉǌǆǐ
ǎǈǉǎǄƿǌİǈĮǐ ǀ ǃİǃĮǁǔıǆ ǎǈǉǎǄİǌİǈĮǉǀǐ
ǉĮĲƾıĲĮıǆǐ ȺǎǑ ǒǎǏǆǄİǁĲĮǈ ĮȺǗ ĲĮ
Ʈƪƴ ǋƿıǔ ĲǎǑ ƳǊǎǉǊǆǏǔǋƿǌǎǑ
ƴǊǆǏǎĳǎǏǈĮǉǎǘ ƶǑıĲǀǋĮĲǎǐ ƪǇǌǈǉǎǘ
ƩǆǋǎĲǎǊǎǄǁǎǑ
{(ƳƴƶƪƩ)-ƮƸƧ
7228/2014
(ĭƪƮ
457/Ĳ.ƨ‘/25-22014)} ǀ ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ ȺǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǗ
ĮǏǋǗįǈĮǐ ĮǊǊǎįĮȺǀǐ ĮǏǒǀǐ ǉĮǈ
ǃ) ȺǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǗ Ĳǆǐ ƧǌǙĲĮĲǆǐ
ƶǑǌǎǋǎıȺǎǌįǁĮǐ ƴǎǊǑĲƿǉǌǔǌ ƪǊǊƾįǎǐ
(Ƨƶƴƪ) (ƾǏǇǏǎ 67 ȺĮǏ. 9 ǌ.
4316/2014
ĭ.ƪ.Ʈ.
270/24.12.2014/Ĳ.Ƨ‘).
ƶǆǋİǁǔıǆ: ƶĲǆǌ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ ǎǈ
ǑȺǎǓǀĳǈǎǈ/ ǑȺǎǓǀĳǈİǐ ȺǏǎıǉǎǋǁǅǎǑǌ
ƿǌĮ İǉ Ĳǔǌ įǘǎ ĮȺĮǈĲǎǑǋƿǌǔǌ
įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǙǌ, įİǌ ĮȺǎįİǈǉǌǘǎǑǌ
Ĳǆǌ ȺǎǊǑĲİǉǌǈǉǀ ǈįǈǗĲǆĲĮ ǉĮǈ įİǌ
İǄǄǏƾĳǎǌĲĮǈ
ıĲǎǌ
ƴǁǌĮǉĮ
ƴǎǊǑĲƿǉǌǔǌ ǀ Ʒƿǉǌǔǌ ȺǎǊǘĲİǉǌǆǐ
ǎǈǉǎǄƿǌİǈĮǐ, ĮǉǗǋĮ ǉĮǈ İƾǌ ȺǏǎǉǘȺĲİǈ
ĮǌĮǋĳǈıǃǀĲǆĲĮ ǆ ȺǎǊǑĲİǉǌǈǉǀ ĲǎǑǐ
ǈįǈǗĲǆĲĮ.
Ƭ ǘȺĮǏǍǆ ĲǏǈǙǌ Ĳƿǉǌǔǌ ǎǏǁǅİĲĮǈ
ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ ĲĮ įǈĮǊĮǋǃĮǌǗǋİǌĮ ıĲǎ
ƾǏǇǏǎ 64 ĲǎǑ ǌ. 4590/2019. Į) Ƴ
ĲǏǁĲİǉǌǎǐ ǄǎǌƿĮǐ ȺǎǑ ƿǒİǈ Ĳǆ Ǆǎǌǈǉǀ
ǋƿǏǈǋǌĮ ǉĮǈ İȺǈǋƿǊİǈĮ ĲǏǈǙǌ ȺĮǈįǈǙǌ
ĮȺǗ Ĳǎǌ ǁįǈǎ ǀ įǈĮĳǎǏİĲǈǉǎǘǐ ǄƾǋǎǑǐ
ǀ ǌǎǋǁǋǔǐ ĮǌĮǄǌǔǏǈıǇƿǌĲǔǌ ǀ
ǑǈǎǇİĲǆǋƿǌǔǌ
ǀ
İǉĲǗǐ
ǄƾǋǎǑ
ǄİǌǌǆǇƿǌĲǔǌ, ĲĮ ǎȺǎǁĮ İǁǌĮǈ ƾǄĮǋĮ
ǉĮǈ įİǌ ƿǒǎǑǌ ıǑǋȺǊǆǏǙıİǈ Ĳǎ
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İǈǉǎıĲǗ ȺƿǋȺĲǎ (25ǎ) ƿĲǎǐ Ĳǆǐ ǆǊǈǉǁĮǐ
ĲǎǑǐ ǀ ĳǎǈĲǎǘǌ ıİ ĮǌǙĲĮĲĮ
İǉȺĮǈįİǑĲǈǉƾ
ǈįǏǘǋĮĲĮ
ǉĮǈ
ıİ
ĮǌĮǄǌǔǏǈıǋƿǌĮ
ǔǐ
ǎǋǎĲĮǄǀ
İǉȺĮǈįİǑĲǈǉƾ ǈįǏǘǋĮĲĮ Ĳǆǐ ĮǊǊǎįĮȺǀǐ
ǀ İǉȺǊǆǏǙǌǎǑǌ Ĳǈǐ ıĲǏĮĲǈǔĲǈǉƿǐ ĲǎǑǐ
ǑȺǎǒǏİǙıİǈǐ
ǉĮǈ
įİǌ
ƿǒǎǑǌ
ıǑǋȺǊǆǏǙıİǈ Ĳǎ ĲǏǈĮǉǎıĲǗ (30ǎ) ƿĲǎǐ
Ĳǆǐ ǆǊǈǉǁĮǐ ĲǎǑǐ ǉĮǈ ƶĲĮ ĲƿǉǌĮ ĮǑĲƾ
ıǑǌǑȺǎǊǎǄǁǅǎǌĲĮǈ ǉĮǈ ǗıĮ ƿǒǎǑǌ
ǎȺǎǈĮįǀȺǎĲİ ĮǌĮȺǆǏǁĮ ıİ ȺǎıǎıĲǗ
İǍǀǌĲĮ İȺĲƾ (67%) ǉĮǈ ƾǌǔ, ǈıǎǃǁǔǐ,
ĮǌİǍĮǏĲǀĲǔǐ ǆǊǈǉǁĮǐ. ǃ) Ʒǎ Ĳƿǉǌǎ
ĲǏǁĲİǉǌǆǐ ǎǈǉǎǄƿǌİǈĮǐ Ĳǎ ǎȺǎǁǎ ȺǊǆǏǎǁ
ĲĮ ĮǌǔĲƿǏǔ ǆǊǈǉǈĮǉƾ ǑȺǗ Ĳǈǐ ǁįǈİǐ ǔǐ
ƾǌǔ ȺǏǎǖȺǎǇƿıİǈǐ, įǆǊĮįǀ İĳǗıǎǌ
İǁǌĮǈ ƾǄĮǋǎ ǉĮǈ įİǌ ƿǒİǈ ıǑǋȺǊǆǏǙıİǈ
Ĳǎ İǈǉǎıĲǗ ȺƿǋȺĲǎ (25ǎ) ƿĲǎǐ Ĳǆǐ
ǆǊǈǉǁĮǐ ĲǎǑ ǀ ĳǎǈĲƾ ıİ ĮǌǙĲĮĲĮ
İǉȺĮǈįİǑĲǈǉƾ
ǈįǏǘǋĮĲĮ
ǉĮǈ
ıİ
ĮǌĮǄǌǔǏǈıǋƿǌĮ
ǔǐ
ǎǋǎĲĮǄǀ
İǉȺĮǈįİǑĲǈǉƾ ǈįǏǘǋĮĲĮ Ĳǆǐ ĮǊǊǎįĮȺǀǐ
ǀ İǉȺǊǆǏǙǌİǈ Ĳǈǐ ıĲǏĮĲǈǔĲǈǉƿǐ ĲǎǑ
ǑȺǎǒǏİǙıİǈǐ
ǉĮǈ
įİǌ
ƿǒİǈ
ıǑǋȺǊǆǏǙıİǈ Ĳǎ ĲǏǈĮǉǎıĲǗ (30ǎ) ƿĲǎǐ
Ĳǆǐ ǆǊǈǉǁĮǐ ĲǎǑ ĮǌİǍĮǏĲǀĲǔǐ ǆǊǈǉǁĮǐ
ǉĮǈ ǎǈǉǎǄİǌİǈĮǉǀǐ ǉĮĲƾıĲĮıǆǐ Ĳǔǌ
ǊǎǈȺǙǌ Ĳƿǉǌǔǌ. īǈĮ Ĳǆǌ ĮȺǗįİǈǍǆ Ĳǔǌ
ȺĮǏĮȺƾǌǔ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ǑȺǎǃǊǆǇǎǘǌ ǗǊĮ
ĲĮ
ǉĮĲƾ
ȺİǏǁȺĲǔıǆ
ȺĮǏĮǉƾĲǔ
įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉƾ, ĲĮ ǎȺǎǁĮ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ
ƿǒǎǑǌ İǉįǎǇİǁ İǌĲǗǐ ĲǎǑ ĲİǊİǑĲĮǁǎǑ
ĲǏǈǋǀǌǎǑ (3ǋǆǌǎǑ).
īǈĮ Ĳǆǌ ĮȺǗįİǈǍǆ Ĳǆǐ ǈįǈǗĲǆĲĮǐ ĲǎǑ
ĲǏǁĲİǉǌǎǑ
ǀ
ĲƿǉǌǎǑ
ĲǏǁĲİǉǌǆǐ
ǎǈǉǎǄƿǌİǈĮǐ ǎǈ ǑȺǎǓǀĳǈǎǈ/ǑȺǎǓǀĳǈİǐ
ȺǏǎıǉǎǋǁǅǎǑǌ:
ƴǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǗ
ǎǈǉǎǄİǌİǈĮǉǀǐ
ǉĮĲƾıĲĮıǆǐ ĲǎǑ įǀǋǎǑ ǀ Ĳǆǐ
ǉǎǈǌǗĲǆĲĮǐ ǀ ǃİǃĮǁǔıǆ ǎǈǉǎǄİǌİǈĮǉǀǐ
ǉĮĲƾıĲĮıǆǐ ȺǎǑ ǒǎǏǆǄİǁĲĮǈ ĮȺǗ ĲĮ
Ʈƪƴ ǋƿıǔ ĲǎǑ ƳǊǎǉǊǆǏǔǋƿǌǎǑ
ƴǊǆǏǎĳǎǏǈĮǉǎǘ ƶǑıĲǀǋĮĲǎǐ ƪǇǌǈǉǎǘ
ƩǆǋǎĲǎǊǎǄǁǎǑ
{(ƳƴƶƪƩ)-ƮƸƧ
7228/2014
(ĭƪƮ
457/Ĳ.ƨƝ/25-22014)} ȺǎǑ ȺİǏǈƿǒİǈ ǗǊĮ ĲĮ ǄİǄǎǌǗĲĮ
Ĳǔǌ ǎȺǎǁǔǌ ǆ ıǑǌįǏǎǋǀ ĮȺǎĲİǊİǁ
ȺǏǎǖȺǗǇİıǆ ǄǈĮ Ĳǆǌ ǉĮĲƾ ǌǗǋǎ ǉĲǀıǆ
Ĳǆǐ ǈįǈǗĲǆĲĮǐ ĲǎǑ ĲǏǁĲİǉǌǎǑ ǄǎǌƿĮ ǀ
ĲƿǉǌǎǑ ĲǏǁĲİǉǌǆǐ ǎǈǉǎǄƿǌİǈĮǐ ǀ
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ ȺǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǗ ĮǏǋǗįǈĮǐ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ ĮǏǒǀǐ. Ʒǎ ȺǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǗ ǀ
ǆ ǃİǃĮǁǔıǆ ǎǈǉǎǄİǌİǈĮǉǀǐ ǉĮĲƾıĲĮıǆǐ
ĲǎǑ
ǑȺǎǓǆĳǁǎǑ
ȺǏƿȺİǈ
ǌĮ
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ȺİǏǈǊĮǋǃƾǌİǈ: 1) ƣĲĮǌ ȺǏǗǉİǈĲĮǈ ǌĮ
ĮȺǎįİǁǍİǈ Ĳǆǌ ǈįǈǗĲǆĲƾ ĲǎǑ ǔǐ ǄǎǌƿĮǐ
ǋİ ĲǏǁĮ ĲƿǉǌĮ: Į) ƳǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ ĲǎǑ
ǈįǁǎǑ ǉĮǈ Ĳǆǐ ıǑǅǘǄǎǑ ĲǎǑ. ǃ)
ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ ĲİǊƿıİǔǐ ĲǎǑ ǄƾǋǎǑ
ĲǎǑǐ. Ǆ) ƷĮ ĮȺǗ Ĳǎ Ǆƾǋǎ ĮǑĲǗ ĲƿǉǌĮ.
į) ƷĮ ĮȺǗ ƾǊǊǎ ǀ ƾǊǊǎǑǐ ǄƾǋǎǑǐ ĲǎǑ
ǈįǁǎǑ ǀ Ĳǆǐ ıǑǅǘǄǎǑ ĲǎǑ ĲƿǉǌĮ, ĲĮ
ǎȺǎǁĮ
ȺǏƿȺİǈ
ǌĮ
ĮǌĮĳƿǏǎǌĲĮǈ
ĮǌĮǊǑĲǈǉƾ. İ) ƷĮ İǉĲǗǐ ǄƾǋǎǑ ĲƿǉǌĮ
ǄǈĮ Ĳǆǌ ǋǆĲƿǏĮ. ıĲ) ƷĮ İǉĲǗǐ ǄƾǋǎǑ
ĲƿǉǌĮ
ǄǈĮ
Ĳǎǌ
ȺĮĲƿǏĮ,
ĮǊǊƾ
ǌǎǋǈǋǎȺǎǈǆǇƿǌĲĮ
ǀ
ǌǎǋǁǋǔǐ
ĮǌĮǄǌǔǏǈıǇƿǌĲĮ ĮȺǗ ĮǑĲǗǌ. ǅ)
ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ Ǆİǌǌǀıİǔǐ ǗǊǔǌ Ĳǔǌ
ĮǌǔĲƿǏǔ (Įǌ İǁǌĮǈ ƾǄĮǋĮ ǌĮ Ǆǁǌİǈ
ǋǌİǁĮ).
2) ƣĲĮǌ ȺǏǗǉİǈĲĮǈ ǌĮ ĮȺǎįİǁǍİǈ Ĳǆǌ
ǈįǈǗĲǆĲƾ ĲǎǑ ǔǐ Ĳƿǉǌǎ ĲǏǁĲİǉǌǆǐ
ǎǈǉǎǄƿǌİǈĮǐ: Į) ƳǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ Ĳǔǌ
Ǆǎǌƿǔǌ ǉĮǈ ǆǋİǏǎǋǆǌǁĮ ĲǎǑ ǄƾǋǎǑ
ĲǎǑǐ. ǃ) ƳǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ ĲǎǑ ǈįǁǎǑ
ǉĮǈ Ĳǔǌ ĮȺǗ Ĳǎ Ǆƾǋǎ ĮǑĲǗ ĮįİǊĳǙǌ
ĲǎǑ. Ǆ) ƷĮ ĮȺǗ ƾǊǊǎ ǀ ƾǊǊǎǑǐ ǄƾǋǎǑǐ
Ĳǔǌ Ǆǎǌƿǔǌ ĲǎǑ ĲƿǉǌĮ ĲĮ ǎȺǎǁĮ
ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ĮǌĮĳƿǏǎǌĲĮǈ ĮǌĮǊǑĲǈǉƾ. į)
ƷĮ İǉĲǗǐ ǄƾǋǎǑ ĲƿǉǌĮ Ĳǆǐ ǋǆĲƿǏĮǐ
ĲǎǑ. İ)ƷĮ İǉĲǗǐ ǄƾǋǎǑ ĲƿǉǌĮ ĲǎǑ
ȺĮĲƿǏĮ ĲǎǑ, ĮǊǊƾ ǌǎǋǈǋǎȺǎǈǆǇƿǌĲĮ ǀ
ǌǎǋǁǋǔǐ ĮǌĮǄǌǔǏǈıǇƿǌĲĮ ĮȺǗ ĮǑĲǗǌ.
ıĲ) ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ Ǆİǌǌǀıİǔǐ ǗǊǔǌ Ĳǔǌ
ĮǌǔĲƿǏǔ. ƪǉĲǗǐ ĮȺǗ Ĳǎ ȺǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǗ
ǀ ǃİǃĮǁǔıǆ ǎǈǉǎǄİǌİǈĮǉǀǐ ǉĮĲƾıĲĮıǆǐ
ĮȺĮǈĲİǁĲĮǈ İȺǈȺǊƿǎǌ: Į) ƶİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ
ĮǌĮȺǆǏǁĮǐ ĲƿǉǌǎǑ ıİ ȺǎıǎıĲǗ İǍǀǌĲĮ
İȺĲƾ Ĳǎǈǐ İǉĮĲǗ (67%) ǉĮǈ ƾǌǔ
ǈıǎǃǁǔǐ,
ĮǌİǍĮǏĲǀĲǔǐ
ǆǊǈǉǁĮǐ,
ȺǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǗ ĮȺǗ Ʈƪ.ƴ.Ƨ. (ƮƿǌĲǏĮ
ƴǈıĲǎȺǎǁǆıǆǐ ƧǌĮȺǆǏǁĮǐ), ıİ ǈıǒǘ, ǋİ
Ĳǎ ǎȺǎǁǎ ȺǏǎıįǈǎǏǁǅİĲĮǈ ǆ ȺƾǇǆıǆ ǀ
ǃǊƾǃǆ ǉĮǈ Ĳǎ ȺǎıǎıĲǗ ĮǌĮȺǆǏǁĮǐ.
ƪȺǈıǆǋĮǁǌİĲĮǈ
ǗĲǈ
İǉĲǗǐ
ĲǎǑ
ƴǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǎǘ Ʈƪ.ƴ.Ƨ. ǄǁǌǎǌĲĮǈ įİǉĲƾ
ǉĮǈ ȺǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉƾ, ıİ ǈıǒǘ, ĮȺǗ Ĳǈǐ
ǉƾĲǔǇǈ ƸǄİǈǎǌǎǋǈǉƿǐ ƪȺǈĲǏǎȺƿǐ: ƧǌǙĲĮĲǆ
ƸǄİǈǎǌǎǋǈǉǀ
ƪȺǈĲǏǎȺǀ
ƶĲǏĮĲǎǘ (Ƨ.ƶ.Ƹ.ƪ.), - ƧǌǙĲĮĲǆ
ƸǄİǈǎǌǎǋǈǉǀ
ƪȺǈĲǏǎȺǀ
ƱĮǑĲǈǉǎǘ
(Ƨ.Ʊ.Ƹ.ƪ.), - ƧǌǙĲĮĲǆ ƸǄİǈǎǌǎǋǈǉǀ
ƪȺǈĲǏǎȺǀ ƧİǏǎȺǎǏǁĮǐ (Ƨ.Ƨ.Ƹ.ƪ.), ƧǌǙĲĮĲǆ ƸǄİǈǎǌǎǋǈǉǀ ƪȺǈĲǏǎȺǀ Ĳǆǐ
ƪǊǊǆǌǈǉǀǐ ƧıĲǑǌǎǋǁĮǐ ǉĮǈ - ƧǌǙĲĮĲǆ
ƸǄİǈǎǌǎǋǈǉǀ
ƪȺǈĲǏǎȺǀ
ĲǎǑ
ƴǑǏǎıǃİıĲǈǉǎǘ ƶǙǋĮĲǎǐ. ǃ) īǈĮ Ĳǆǌ
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ĮȺǗįİǈǍǆ Ĳǆǐ ıȺǎǑįĮıĲǈǉǀǐ ǈįǈǗĲǆĲĮǐ
ĲǎǑ ǈįǁǎǑ ĲǎǑ ǑȺǎǓǆĳǁǎǑ ǀ ĲƿǉǌǎǑ,
ĮǌƾǊǎǄĮ ǋİ Ĳǆǌ ȺİǏǁȺĲǔıǆ, ǃİǃĮǁǔıǆ
ĲǎǑ
ĮǌǙĲĮĲǎǑ
İǉȺĮǈįİǑĲǈǉǎǘ
ǈįǏǘǋĮĲǎǐ ǉĮǈ ĲǎǑ ĮǌĮǄǌǔǏǈıǋƿǌǎǑ
ǔǐ
ǎǋǎĲĮǄǎǘǐ
İǉȺĮǈįİǑĲǈǉǎǘ
ǈįǏǘǋĮĲǎǐ Ĳǆǐ ĮǊǊǎįĮȺǀǐ ĮȺǗ Ĳǆǌ
ǎȺǎǁĮ ǌĮ ȺǏǎǉǘȺĲİǈ Ĳǎ ǒǏǎǌǈǉǗ
įǈƾıĲǆǋĮ ıȺǎǑįǙǌ. Ǆ) ƶİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ
ȺǎǑ Ĳƿǉǌǎ ǀ ǎ ǁįǈǎǐ ǎ ǑȺǎǓǀĳǈǎǐ,
ĮǌƾǊǎǄĮ ǋİ Ĳǆǌ ȺİǏǁȺĲǔıǆ, įǈĮǌǘİǈ Ĳǆ
ıĲǏĮĲǈǔĲǈǉǀ ĲǎǑ ǇǆĲİǁĮ, ǃİǃĮǁǔıǆ
Ĳǔǌ ĮǏǋǗįǈǔǌ ĮǏǒǙǌ. į) ƶĲǈǐ
ȺİǏǈȺĲǙıİǈǐ ǉĮĲƾ Ĳǈǐ ǎȺǎǁİǐ ƿǒİǈ
İȺƿǊǇİǈ ĮǉǘǏǔıǆ ĲǎǑ ǄƾǋǎǑ Ĳǔǌ
Ǆǎǌƿǔǌ ǑȺǎǓǆĳǁǔǌ ǀ įǈĮǅǘǄǈǎ ǀ
įǈĮǉǎȺǀ Ĳǆǐ ƿǄǄĮǋǆǐ ıǑǋǃǁǔıǆǐ ǀ ƿǌĮ
ǀ ȺİǏǈııǗĲİǏĮ ĮȺǗ ĲĮ ĲƿǉǌĮ ƿǒǎǑǌ
ǄİǌǌǆǇİǁ ǒǔǏǁǐ Ǆƾǋǎ Ĳǔǌ Ǆǎǌƿǔǌ
ĲǎǑǐ, ǎ ǄǎǌƿĮǐ ȺǎǑ ıǑǋǋİĲƿǒİǈ ıĲǆ
įǈĮǄǔǌǈıĲǈǉǀ įǈĮįǈǉĮıǁĮ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ
ȺǏǎıǉǎǋǁıİǈ ĮȺǎįİǈǉĲǈǉƾ ıĲǎǈǒİǁĮ
(İȺǈǉǑǏǔǋƿǌĮ ĮǌĲǁǄǏĮĳĮ įǈǉĮıĲǈǉǙǌ
ĮȺǎĳƾıİǔǌ ǀ ƾǊǊǔǌ ȺǏƾǍİǔǌ) ĮȺǗ ĲĮ
ǎȺǎǁĮ ǌĮ ĮȺǎįİǈǉǌǘİĲĮǈ ǗĲǈ ƿǒİǈ
ĮȺǎǉĲǀıİǈ ǀ įǈĮĲǆǏİǁ Ĳǆ Ǆǎǌǈǉǀ
ǋƿǏǈǋǌĮ ǉĮǈ İȺǈǋƿǊİǈĮ Ĳǔǌ ǔǐ ƾǌǔ
Ĳƿǉǌǔǌ.
ưƳƱƳīƳƱƪƼƮƪƶ
ƳƭƮƳīƪƱƪƭƪƶ

ƪǉĮĲǗ (100) ǋǎǌƾįİǐ ǄǈĮ
ǑȺǎǓǀĳǈǎ/Į
ǄǎǌƿĮ
ǋǎǌǎǄǎǌİǕǉǀǐ ǎǈǉǎǄƿǌİǈĮǐ.

ƸƴƳƺƬĭƭƳƶ/Ƨ ưƪ
ƴƳƶƳƶƷƳ ƧƱƧƴƬƵƭƧƶ
ƴƧƱƻ ƧƴƳ 67%
ƸƴƳƺƬĭƭƳƶ/Ƨ ưƪ
ƧƱƬƯƭƮƳ ƷƪƮƱƳ ơ
ƪƴƭưƪƯƪƭƧ ƧƱƬƯƭƮƳƸ ƷƳ
ƳƴƳƭƳ ƪƹƪƭ ƴƳƶƳƶƷƳ
ƧƱƧƴƬƵƭƧƶ 67% ƮƧƭ ƧƱƻ

ƪǉĮĲǗ (100) ǋǎǌƾįİǐ
ƪǉĮĲǗ (100) ǋǎǌƾįİǐ

ƷĮ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉƾ ȺǎǑ ĲİǉǋǆǏǈǙǌǎǑǌ
Ĳǆ ǋǎǌǎǄǎǌİǕǉǗĲǆĲĮ İǁǌĮǈ:
Į) įǈĮǅİǑǉĲǀǏǈǎ ǀ ıİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ
ȺǎǊǈĲǈǉǎǘ
ǄƾǋǎǑ
ĮǋİĲƾǉǊǆĲǆ
įǈǉĮıĲǈǉǀ ĮȺǗĳĮıǆ Ǌǘıǆǐ ĲǎǑ ǄƾǋǎǑ
(ıİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǊǈĲǈǉǎǘ ǄƾǋǎǑ) ǉĮǈ
ĲİǊİıǁįǈǉǆ įǈǉĮıĲǈǉǀ ĮȺǗĳĮıǆ ȺǎǑ
ǏǑǇǋǁǅİǈ
Ĳǆǌ
İȺǈǋƿǊİǈĮ/ǀ
ıǑǋǃǎǊĮǈǎǄǏĮĳǈǉǀ ȺǏƾǍǆ ƿǉįǎıǆǐ
ıǑǌĮǈǌİĲǈǉǎǘ įǈĮǅǑǄǁǎǑ, ǀ
ǃ) ĲİǊİıǁįǈǉǆ ĮȺǗĳĮıǆ įǈǉĮıĲǆǏǁǎǑ
ȺǎǑ ǏǑǇǋǁǅİǈ Ĳǆǌ İȺǈǋƿǊİǈĮ, ǀ
Ǆ) ȺǏǎıǔǏǈǌǀ ĮȺǗĳĮıǆ įǈǉĮıĲǆǏǁǎǑ
ȺǎǑ ǏǑǇǋǁǅİǈ Ĳǆǌ İȺǈǋƿǊİǈĮ,
īǈĮ ĲǎǑǐ ǑȺǎǓǆĳǁǎǑǐ/ǑȺǎǓǀĳǈİǐ ǋİ
ĮǌĮȺǆǏǁĮ, ȺǎıǎıĲǎǘ Ⱥƾǌǔ ĮȺǗ İǍǀǌĲĮ
İȺĲƾ Ĳǎǈǐ İǉĮĲǗ (67%), ȺǎǑ
ĲǑǄǒƾǌǎǑǌ ǉĮǈ ǉǆįİǋǗǌİǐ ĮǌǆǊǁǉǎǑ,
ǋİ ȺǎıǎıĲǗ ĮǌĮȺǆǏǁĮǐ İǍǀǌĲĮ İȺĲƾ
Ĳǎǈǐ İǉĮĲǗ (67%) ǉĮǈ ƾǌǔ, ǆ
ǋǎǏǈǎįǗĲǆıǆ ǈıǒǘİǈ ıǔǏİǑĲǈǉƾ ǉĮǈ ǎǈ
ǋǎǌƾįİǐ ĮǇǏǎǁǅǎǌĲĮǈ.
ƶİ
ǉƾǇİ
ȺİǏǁȺĲǔıǆ,
ǎ/ǆ
ǑȺǎǓǀĳǈǎǐ/ǑȺǎǓǀĳǈĮ
ǎĳİǁǊİǈ
ǌĮ
ȺǏǎıǉǎǋǁıİǈ ıǒİĲǈǉǀ ȺǈıĲǎȺǎǁǆıǆ ĲǎǑ
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ȺǎıǎıĲǎǘ ĮǌĮȺǆǏǁĮǐ ĮȺǗ Ĳǎ ƮƪƴƧ (ǌ.
3863/2010, ĭƪƮ 115 Ƨ’) ǄǈĮ ǉƾǇİ ǋǁĮ
İǉ Ĳǔǌ ȺİǏǈȺĲǙıİǔǌ ȺǎǑ İȺǈǉĮǊİǁĲĮǈ.
ƮĮĲƝ
İǍĮǁǏİıǆ
ǗĲĮǌ
ǎǈ
ǑȺǎǓǀĳǈǎǈ/ǑȺǎǓǀĳǈİǐ ȺƾıǒǎǑǌ ĮȺǗ
ǌǎǆĲǈǉǀ ıĲƿǏǆıǆ ǀ ĮǑĲǈıǋǗ ǀ
ǉǙĳǔıǆ,
ĮȺĮǈĲİǁĲĮǈ
ȺǎıǎıĲǗ
ĮǌĮȺǆǏǁĮǐ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ ȺİǌǀǌĲĮ Ĳǎǈǐ
İǉĮĲǗ (50%). Ƭ ƾıǉǆıǆ ĲǎǑ
įǈǉĮǈǙǋĮĲǎǐ ĮȺǗ ƿǌĮ ǋƿǊǎǐ Ĳǆǐ
ǎǈǉǎǄƿǌİǈĮǐ ĮǑĲǎǋƾĲǔǐ ĮȺǎǉǊİǁİǈ ĲĮ
ǑȺǗǊǎǈȺĮ ǋƿǊǆ Ĳǆǐ ǎǈǉǎǄƿǌİǈĮǐ.
ƮǏǈĲǀǏǈĮ İȺǁ ǈıǎǃĮǇǋǁĮǐ
īǈĮ ĲǎǑǐ ǑȺǎǓǆĳǁǎǑǐ/ǑȺǎǓǀĳǈİǐ ƴƪ, Ʒƪ, Ʃƪ
ưİĲĮǍǘ ǈıǎǃĮǇǋǎǘǌĲǔǌ ǑȺǎǓǆĳǁǔǌ Įǌƾ ĳǎǏƿĮ ȺǏǎǆǄİǁĲĮǈ ǎ/ǆ ǑȺǎǓǀĳǈǎǐ/ǑȺǎǓǀĳǈĮ
ȺǎǑ ƿǒİǈ ȺİǏǈııǗĲİǏİǐ ǋǎǌƾįİǐ ıĲǎ ȺǏǙĲǎ ǉǏǈĲǀǏǈǎ ǉĮǈ Įǌ ĮǑĲƿǐ ıǑǋȺǁȺĲǎǑǌ, ıĲǎ
įİǘĲİǏǎ ǉǏǈĲǀǏǈǎ ǉĮǈ ǎǘĲǔ ǉĮǇİǍǀǐ. Ƨǌ İǍĮǌĲǊǆǇǎǘǌ ǗǊĮ ĲĮ ǉǏǈĲǀǏǈĮ ǒǔǏǁǐ ǌĮ ǉĮĲĮıĲİǁ
įǑǌĮĲǗǐ ǎ ǉĮǇǎǏǈıǋǗǐ Ĳǆǐ ıİǈǏƾǐ ǋİĲĮǍǘ Ĳǔǌ ǈıǎǃĮǇǋǎǘǌĲǔǌ ȺǏǎǆǄİǁĲĮǈ ǎ ǋİǄĮǊǘĲİǏǎǐ
ıĲǆǌ ǆǊǈǉǁĮ ǋİ ǃƾıǆ Ĳǆǌ ǆǋİǏǎǋǆǌǁĮ Ǆƿǌǌǆıǀǐ ĲǎǑ İǌǙ Įǌ İǍĮǌĲǊǆǇǎǘǌ ǗǊĮ ĲĮ
ȺĮǏĮȺƾǌǔ ǉǏǈĲǀǏǈĮ, ǆ ǋİĲĮǍǘ ĲǎǑǐ ıİǈǏƾ ǉĮǇǎǏǁǅİĲĮǈ ǄǈĮ ĲǎǑǐ ǑȺǎǓǆĳǁǎǑǐ Ĳǆǐ
ƴĮǌİȺǈıĲǆǋǈĮǉǀǐ (ƴ.ƪ.), ƷİǒǌǎǊǎǄǈǉǀǐ (Ʒ.ƪ.) ǉĮǈ ƩİǑĲİǏǎǃƾǇǋǈĮǐ (Ʃ.ƪ.) ƪǉȺĮǁįİǑıǆǐ ıİ
įǆǋǗıǈĮ ǉǊǀǏǔıǆ.
īǈĮ ĲǎǑǐ ǑȺǎǓǆĳǁǎǑǐ/ǑȺǎǓǀĳǈİǐ Ƹ.ƪ.
ưİĲĮǍǘ ǈıǎǃĮǇǋǎǘǌĲǔǌ ǑȺǎǓǆĳǁǔǌ Įǌƾ ĳǎǏƿĮ ȺǏǎǆǄİǁĲĮǈ ǎ/ǆ ǑȺǎǓǀĳǈǎǐ/ǑȺǎǓǀĳǈĮ
ȺǎǑ ƿǒİǈ ȺİǏǈııǗĲİǏİǐ ǋǎǌƾįİǐ ıĲǎ ȺǏǙĲǎ ǉǏǈĲǀǏǈǎ ǉĮǈ Įǌ ĮǑĲƿǐ ıǑǋȺǁȺĲǎǑǌ ıĲǎ
įİǘĲİǏǎ ǉǏǈĲǀǏǈǎ ǉĮǈ ǎǘĲǔ ǉĮǇİǍǀǐ. Ƨǌ İǍĮǌĲǊǆǇǎǘǌ ǗǊĮ ĲĮ ǉǏǈĲǀǏǈĮ ǒǔǏǁǐ ǌĮ ǉĮĲĮıĲİǁ
įǑǌĮĲǗǐ ǎ ǉĮǇǎǏǈıǋǗǐ Ĳǆǐ ıİǈǏƾǐ ǋİĲĮǍǘ Ĳǔǌ ǈıǎǃĮǇǋǎǘǌĲǔǌ, ȺǏǎǆǄİǁĲĮǈ ǎ/ǆ
ǑȺǎǓǀĳǈǎǐ/ǑȺǎǓǀĳǈĮ ȺǎǑ İǁǌĮǈ ǉƾĲǎǒǎǐ ĮȺǎǊǑĲǆǏǁǎǑ ĲǏǈĲĮǍǁǎǑ ǄǑǋǌĮıǁǎǑ ǉĮǈ ǋİĲĮǍǘ
ĮǑĲǙǌ, ǎ/ǆ ǑȺǎǓǀĳǈǎǐ/ǑȺǎǓǀĳǈĮ ȺǎǑ ƿǒİǈ Ĳǎǌ ǋİǄĮǊǘĲİǏǎ ǃĮǇǋǗ.
ƟǏǇǏǎ 5
ƧǈĲǀıİǈǐ ǑȺǎǓǆĳǁǔǌ – ƩǈĮįǈǉĮıǁĮ ǑȺǎǃǎǊǀǐ
1. Ƴǈ İǌįǈĮĳİǏǗǋİǌǎǈ ǉĮǊǎǘǌĲĮǈ ǌĮ ıǑǋȺǊǆǏǙıǎǑǌ Ĳǆǌ ĮǁĲǆıǆ ǉĮǈ ǌĮ Ĳǆǌ
ǑȺǎǃƾǊǎǑǌ ȺǏǎǐ ĲǎǑǐ ĮǏǋǗįǈǎǑǐ ĳǎǏİǁǐ: Į) İǁĲİ ĮǑĲǎȺǏǎıǙȺǔǐ, İǁĲİ ǋİ ƾǊǊǎ
İǍǎǑıǈǎįǎĲǆǋƿǌǎ ĮȺǗ ĮǑĲǎǘǐ ȺǏǗıǔȺǎ, İĳǗıǎǌ ǆ İǍǎǑıǈǎįǗĲǆıǆ ĳƿǏİǈ Ĳǆǌ
ǑȺǎǄǏĮĳǀ ĲǎǑǐ ǇİǔǏǆǋƿǌǆ ĮȺǗ įǆǋǗıǈĮ ĮǏǒǀ, ǃ) İǁĲİ ĲĮǒǑįǏǎǋǈǉƾ ǋİ
ıǑıĲǆǋƿǌǆ İȺǈıĲǎǊǀ, Ǆ) İǁĲİ ǋİ ǆǊİǉĲǏǎǌǈǉǗ ĲǏǗȺǎ, ǗȺǔǐ ǉƾǇİ ĳǎǏƾ ǎǏǁǅİĲĮǈ
ıĲǆǌ ǎǈǉİǁĮ ȺǏǎǉǀǏǑǍǆ.
2. ƮƾǇİ ǑȺǎǓǀĳǈǎǐ įǘǌĮĲĮǈ ǌĮ ıǆǋİǈǙıİǈ ıĲǆǌ ĮǁĲǆıǀ ĲǎǑ ǋǁĮ ǀ ȺİǏǈııǗĲİǏİǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲİǐ Ĳǆǐ ĮǑĲǀǐ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮǐ, İĳǗıǎǌ įǈĮǇƿĲİǈ ĲĮ ĮȺĮǈĲǎǘǋİǌĮ ĮȺǗ Ĳǆǌ
ȺǏǎǉǀǏǑǍǆ ȺǏǎıǗǌĲĮ.
3. Ƭ ȺǏǎǇİıǋǁĮ ǑȺǎǃǎǊǀǐ Ĳǔǌ ĮǈĲǀıİǔǌ İǁǌĮǈ įƿǉĮ (10) ǆǋƿǏİǐ ǉĮǈ ĮǏǒǁǅİǈ ĮȺǗ Ĳǆǌ
İȺǗǋİǌǆ ǆǋƿǏĮ Ĳǆǐ ĲİǊİǑĲĮǁĮǐ įǆǋǎıǁİǑıǆǐ Ĳǆǐ ȺİǏǁǊǆǓǆǐ Ĳǆǐ ȺǏǎǉǀǏǑǍǆǐ, ǆ
ǎȺǎǁĮ ȺİǏǈǊĮǋǃƾǌİǈ Ĳǎǌ ĮǏǈǇǋǗ Įǌƾ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮ ǉĮǈ İǈįǈǉǗĲǆĲĮ ȺǏǎıǔȺǈǉǎǘ ȺǎǑ ǇĮ
ȺǏǎıǊǆĳǇİǁ, ĲĮ ĮȺĮǈĲǎǘǋİǌĮ ȺǏǎıǗǌĲĮ, ĲĮ ǗǏǈĮ ǆǊǈǉǁĮǐ ǉĮǈ Ĳǆǌ ȺǏǎǇİıǋǁĮ
ǑȺǎǃǎǊǀǐ Ĳǔǌ ĮǈĲǀıİǔǌ, ıİ įǘǎ (2) ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ İĳǆǋİǏǁįİǐ ȺĮǌİǊǊĮįǈǉǀǐ
ǉǑǉǊǎĳǎǏǁĮǐ ǀ Ĳǆǐ ĮǌƾǏĲǆıǀǐ Ĳǆǐ ıĲǆǌ ǈıĲǎıİǊǁįĮ ĲǎǑ ǎǈǉİǁǎǑ ĳǎǏƿĮ ǉĮǈ ĲǎǑ
Ƨƶƪƴ, İĳǗıǎǌ ǆ ĮǌƾǏĲǆıǆ İǁǌĮǈ ĲǑǒǗǌ ǋİĲĮǄİǌƿıĲİǏǆ Ĳǆǐ įǆǋǎıǁİǑıǆǐ ıĲǈǐ
İĳǆǋİǏǁįİǐ.
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4. Ƭ ĮǁĲǆıǆ İȺƿǒİǈ Ǉƿıǆ ǑȺİǘǇǑǌǆǐ įǀǊǔıǆǐ ĲǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 8 ĲǎǑ ǌ.1599/1986 (ƧƝ75)
ǄǈĮ ĲĮ ıĲǎǈǒİǁĮ ȺǎǑ įǈĮǊĮǋǃƾǌǎǌĲĮǈ ıİ ĮǑĲǀǌ. Ƭ ĮǌĮǉǏǁǃİǈĮ Ĳǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ ȺǎǑ
įǆǊǙǌǎǌĲĮǈ ıĲǆǌ ĮǁĲǆıǆ İȺǈıǘǏİǈ Ĳǈǐ ȺǏǎǃǊİȺǗǋİǌİǐ Ⱥǎǈǌǈǉƿǐ ǉĮǈ įǈǎǈǉǆĲǈǉƿǐ
ǉǑǏǙıİǈǐ.
5. Ƴ ǑȺǎǓǀĳǈǎǐ ĳƿǏİǈ Ĳǆǌ İǑǇǘǌǆ Ĳǆǐ ȺǊǀǏǎǑǐ ǉĮǈ ǎǏǇǀǐ ıǑǋȺǊǀǏǔıǆǐ Ĳǆǐ
ĮǁĲǆıǆǐ. ƪǈįǈǉǗĲİǏĮ, ǑȺǎǒǏİǎǘĲĮǈ ǌĮ ıǑǋȺǊǆǏǙıİǈ ĲĮ ǎǈǉİǁĮ ȺİįǁĮ Ĳǔǌ ĮǈĲǀıİǔǌ
ǋİ ĲĮ ıĲǎǈǒİǁĮ ȺǎǑ ǎǏǁǅǎǌĲĮǈ ıĲǆǌ ȺǏǎǉǀǏǑǍǆ. ƩǈǗǏǇǔıǆ ǀ ĲǏǎȺǎȺǎǁǆıǆ ǀ
ıǑǋȺǊǀǏǔıǆ Ĳǔǌ ĮǈĲǀıİǔǌ, ıǑǋȺǊǀǏǔıǆ ĲǑǒǗǌ İǊǊİǈȺǗǌĲǔǌ ıĲǎǈǒİǁǔǌ –
įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǙǌ, ƿıĲǔ ǉĮǈ ıǑǋȺǊǆǏǔǋĮĲǈǉǙǌ ǀ įǈİǑǉǏǈǌǈıĲǈǉǙǌ, İȺǈĲǏƿȺİĲĮǈ ǋİ
ǌƿİǐ ĮǈĲǀıİǈǐ ǎǈ ǎȺǎǁİǐ ǑȺǎǃƾǊǊǎǌĲĮǈ, ıİ ĮǌĲǈǉĮĲƾıĲĮıǆ Ĳǔǌ ȺǏǎǆǄǎǑǋƿǌǔǌ ǎǈ
ǎȺǎǁİǐ ĮǉǑǏǙǌǎǌĲĮǈ, ƿǔǐ Ĳǆ ǊǀǍǆ Ĳǆǐ ȺǏǎǇİıǋǁĮǐ ǑȺǎǃǎǊǀǐ Ĳǔǌ ĮǈĲǀıİǔǌ.
6. Ƴǈ ǑȺǎǓǀĳǈǎǈ ǄǈĮ Ĳǆǌ ĮȺǗįİǈǍǆ Ĳǔǌ ĮȺĮǈĲǎǘǋİǌǔǌ ȺǏǎıǗǌĲǔǌ ȺǏǗıǊǆǓǆǐ ǉĮǈ
Ĳǔǌ ǉǏǈĲǆǏǁǔǌ ǉĮĲƾĲĮǍǀǐ ĲǎǑǐ ǎĳİǁǊǎǑǌ ǌĮ ȺǏǎıǉǎǋǁıǎǑǌ ĲĮ ǉĮĲƾ ȺİǏǁȺĲǔıǆ
ĮȺĮǈĲǎǘǋİǌĮ ĮȺǗ Ĳǆǌ ȺǏǎǉǀǏǑǍǆ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉƾ.
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ƠǊİǄǒǎǐ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉǙǌ –ƧǌƾǏĲǆıǆ Ⱥǈǌƾǉǔǌ – ƪǌıĲƾıİǈǐ
ưİ ĮȺǗĳĮıǆ ĲǎǑ ƩǈǎǈǉǆĲǈǉǎǘ ƶǑǋǃǎǑǊǁǎǑ ĲǎǑ ǎǈǉİǁǎǑ ĳǎǏƿĮ ǎǏǁǅǎǌĲĮǈ ǎǈ ǑȺƾǊǊǆǊǎǈ ȺǎǑ
İǊƿǄǒǎǑǌ Ĳǈǐ ĮǈĲǀıİǈǐ ǉĮǈ ĲĮ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉƾ Ĳǔǌ ǑȺǎǓǆĳǁǔǌ. Ƴǈ ǑȺǎǓǀĳǈǎǈ/İǐ,
ǉĮĲĮĲƾııǎǌĲĮǈ Įǌƾ ǉĮĲǆǄǎǏǁĮ ǉĮǈ İǈįǈǉǗĲǆĲĮ ıİ ȺǏǎıǔǏǈǌǎǘǐ ȺǁǌĮǉİǐ ǉĮĲƾĲĮǍǆǐ,
ȺǏǎıǊǆȺĲƿǔǌ ǉĮǈ ĮȺǎǏǏǈȺĲƿǔǌ. ƮǏǁıǈǋǎǐ ǒǏǗǌǎǐ ıǑǌįǏǎǋǀǐ ĲǗıǎ Ĳǔǌ ȺǏǎǖȺǎǇƿıİǔǌ
ıǑǋǋİĲǎǒǀǐ ǉĮǈ Ĳǔǌ ȺǏǎıǗǌĲǔǌ ȺǏǗıǊǆǓǆǐ, Ǘıǎ ǉĮǈ Ĳǔǌ ǉǏǈĲǆǏǁǔǌ ǉĮĲƾĲĮǍǆǐ İǁǌĮǈ ǎ
ǒǏǗǌǎǐ ǊǀǍǆǐ Ĳǆǐ ȺǏǎǇİıǋǁĮǐ ǑȺǎǃǎǊǀǐ Ĳǔǌ ĮǈĲǀıİǔǌ ıǑǋǋİĲǎǒǀǐ ıĲǆǌ İǉƾıĲǎĲİ
ȺǏǎǉǀǏǑǍǆ. ƶĲǎǌ ȺǁǌĮǉĮ ĮȺǎǏǏǈȺĲƿǔǌ İǄǄǏƾĳǎǌĲĮǈ Ǘıǎǈ įİǌ ȺǊǆǏǎǘǌ ǉƾȺǎǈĮ ĮȺǗ Ĳǈǐ
ȺǏǎǖȺǎǇƿıİǈǐ ıǑǋǋİĲǎǒǀǐ ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǎ ƾǏǇǏǎ 2 Ĳǆǐ ȺĮǏǎǘıĮǐ ǀ įİǌ įǈĮǇƿĲǎǑǌ ĲĮ
ĮȺĮǈĲǎǘǋİǌĮ ȺǏǎıǗǌĲĮ ȺǏǗıǊǆǓǆǐ ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǎ ƾǏǇǏǎ 3 Ĳǆǐ ȺĮǏǎǘıĮǐ. Ƴǈ
ȺǏǎıǔǏǈǌǎǁ ȺǁǌĮǉİǐ ǉĮĲƾĲĮǍǆǐ ȺİǏǈǊĮǋǃƾǌǎǑǌ ĲĮ ıĲǎǈǒİǁĮ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ (ĮǏǈǇǋǗǐ
ȺǏǔĲǎǉǗǊǊǎǑ ĮǁĲǆıǆǐ) ĲǎǑ/Ĳǆǐ ǑȺǎǓǆĳǁǎǑ/Įǐ, Ĳǆǌ ĮǌĮǊǑĲǈǉǀ ǉĮǈ ıǑǌǎǊǈǉǀ ǋǎǏǈǎįǗĲǆıǆ
ǉĮǈ Ĳǈǐ Ǉƿıİǈǐ İȺǈǊǎǄǀǐ ĲǎǑ/Ĳǆǐ. Ƴǈ ȺǁǌĮǉİǐ ĮǑĲǎǁ įǆǋǎıǈİǘǎǌĲĮǈ ıĲǆǌ ǈıĲǎıİǊǁįĮ ĲǎǑ
ǎǈǉİǁǎǑ ĭǎǏƿĮ ǉĮǈ ĮȺǎıĲƿǊǊǎǌĲĮǈ ıĲǎ Ƨƶƪƴ, ǋĮǅǁ ǋİ ĲĮ ĮȺĮǏĮǁĲǆĲĮ įǈǉĮǈǎǊǎǄǆĲǈǉƾ, ǄǈĮ
ƿǊİǄǒǎ ǌǎǋǈǋǗĲǆĲĮǐ.
ƮĮĲƾ Ĳǔǌ ȺǏǎıǔǏǈǌǙǌ Ⱥǈǌƾǉǔǌ ǎǈ ǑȺǎǓǀĳǈǎǈ ǋȺǎǏǎǘǌ ǌĮ ĮıǉǀıǎǑǌ ƿǌıĲĮıǆ İǌǙȺǈǎǌ
ĲǎǑ Ƨ.ƶ.ƪ.ƴ. ǋƿıĮ ıİ ĮȺǎǉǊİǈıĲǈǉǀ ȺǏǎǇİıǋǁĮ įƿǉĮ (10) ǆǋİǏǙǌ ȺǎǑ ĮǏǒǁǅİǈ ĮȺǗ Ĳǆǌ
İȺǎǋƿǌǆ Ĳǆǐ įǆǋǎıǁİǑıǀǐ ĲǎǑǐ. Ƭ ƾıǉǆıǆ Ĳǆǐ ƿǌıĲĮıǆǐ ǄǁǌİĲĮǈ ǋİ ǉĮĲƾǇİıǀ Ĳǆǐ ǀ ǋİ
ĮȺǎıĲǎǊǀ ıǑıĲǆǋƿǌǆǐ İȺǈıĲǎǊǀǐ ĮȺİǑǇİǁĮǐ ıĲǎ Ƨƶƪƴ ǀ/ǉĮǈ ǋİ ǆǊİǉĲǏǎǌǈǉǗ ĲǏǗȺǎ, ǋİ
ıǑǌǑȺǎǃǎǊǀ ȺĮǏĮǃǗǊǎǑ, ǉĮĲƾ ĮǌƾǊǎǄǆ İĳĮǏǋǎǄǀ Ĳǆǐ ȺĮǏĮǄǏƾĳǎǑ 4 ĲǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 7 ĲǎǑ
ǌ.2527/1997, ǔǐ ǈıǒǘİǈ. ưİ Ĳǆǌ ȺǏǗıǉǊǆıǆ ǎǏǁǅİĲĮǈ ȺƾǌĲǎĲİ ǎ ĲǏǗȺǎǐ ǀ ǎǈ ĲǏǗȺǎǈ
ǑȺǎǃǎǊǀǐ Ĳǆǐ ƿǌıĲĮıǆǐ. Ʒǎ Ƨ.ƶ.ƪ.ƴ. įǈİǌİǏǄİǁ Ĳǎǌ ƿǊİǄǒǎ ǌǎǋǈǋǗĲǆĲĮǐ ǉĮǈ Ĳǎǌ ǉĮĲ’
ƿǌıĲĮıǆ ƿǊİǄǒǎ ǋƿıĮ ıİ ƿǌĮ (1) ǋǀǌĮ ĮȺǗ Ĳǆǌ ȺƾǏǎįǎ Ĳǆǐ ȺǏǎǇİıǋǁĮǐ ǑȺǎǃǎǊǀǐ Ĳǔǌ
İǌıĲƾıİǔǌ. Ƭ ĮȺǗĳĮıǆ ĲǎǑ Ƨ.ƶ.ƪ.ƴ. ǉǎǈǌǎȺǎǈİǁĲĮǈ ıĲǎǌ ĳǎǏƿĮ, ȺǏǎǉİǈǋƿǌǎǑ ǌĮ
ǉĮĲĮǏĲǁıİǈ Ĳǎǌ ǎǏǈıĲǈǉǗ ȺǁǌĮǉĮ ȺǏǎıǊǆȺĲƿǔǌ. Ƴ ǎǏǈıĲǈǉǗǐ ȺǁǌĮǉĮǐ ȺǏǎıǊǆȺĲƿǔǌ
įǆǋǎıǈİǘİĲĮǈ ıĲǆǌ ǈıĲǎıİǊǁįĮ ĲǎǑ ǎǈǉİǁǎǑ ĳǎǏƿĮ ǉĮǈ ĮȺǎıĲƿǊǊİĲĮǈ ıĲǎ Ƨƶƪƴ.
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ƴǏǗıǊǆǓǆ İȺǈǉǎǑǏǈǉǎǘ ȺǏǎıǔȺǈǉǎǘ
1. Ʒǎ İȺǈǉǎǑǏǈǉǗ ȺǏǎıǔȺǈǉǗ ȺǏǎıǊĮǋǃƾǌİĲĮǈ ǋİ ıǘǋǃĮıǆ İǏǄĮıǁĮǐ ǈįǈǔĲǈǉǎǘ
įǈǉĮǁǎǑ ǎǏǈıǋƿǌǎǑ ǒǏǗǌǎǑ. Ƭ įǈƾǏǉİǈĮ ĲǎǑ ǒǏǗǌǎǑ İǏǄĮıǁĮǐ ĲǎǑ ǉĮǇǎǏǁǅİĲĮǈ ǋİ
Ĳǆǌ İǄǉǏǈĲǈǉǀ ĮȺǗĳĮıǆ Ĳǆǐ ƪȺǈĲǏǎȺǀǐ ĲǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 2 Ĳǆǐ ƴƸƶ 33/2006 ǄǈĮ ǉǁǌǆıǆ
Ĳǔǌ įǈĮįǈǉĮıǈǙǌ ȺǏǗıǊǆǓǆǐ İȺǈǉǎǑǏǈǉǎǘ ȺǏǎıǔȺǈǉǎǘ ǉĮǈ ĮǌĮĳƿǏİĲĮǈ ǏǆĲƾ ıĲǆǌ
ȺǏǎǉǀǏǑǍǆ Ĳǔǌ ȺǏǎǐ ȺǊǀǏǔıǆ Ǉƿıİǔǌ ǉĮǈ ıĲǆ ıǘǋǃĮıǆ İǏǄĮıǁĮǐ ȺǎǑ
ıǑǌƾȺĲİĲĮǈ. ƶİ ǉƾǇİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ, Ĳǎ ǒǏǎǌǈǉǗ įǈƾıĲǆǋĮ ĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐ ĲǎǑ
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İȺǈǉǎǑǏǈǉǎǘ ȺǏǎıǔȺǈǉǎǘ įİǌ ǋȺǎǏİǁ ǌĮ İǁǌĮǈ ǋǈǉǏǗĲİǏǎ Ĳǔǌ ƿǍǈ (6) ǋǆǌǙǌ ǉĮǈ
ǋİǄĮǊǘĲİǏǎ Ĳǔǌ įǘǎ (2) İĲǙǌ.
2. Ʒǎ İȺǈǉǎǑǏǈǉǗ ȺǏǎıǔȺǈǉǗ, ǉĮĲƾ Ĳǎ ǒǏǗǌǎ ĮȺĮıǒǗǊǆıǀǐ ĲǎǑ, ĮǋİǁǃİĲĮǈ ıǘǋĳǔǌĮ
ǋİ Ĳǈǐ įǈĮĲƾǍİǈǐ ȺǎǑ ǈıǒǘǎǑǌ ǄǈĮ Ĳǎ ȺǏǎıǔȺǈǉǗ ǋİ ıǘǋǃĮıǆ İǏǄĮıǁĮǐ ǎǏǈıǋƿǌǎǑ
ǒǏǗǌǎǑ Ĳǔǌ ǁįǈǔǌ ĳǎǏƿǔǌ. Ƭ įĮȺƾǌǆ ǄǈĮ Ĳǆǌ Įǋǎǈǃǀ ĲǎǑ ǃĮǏǘǌİǈ Ĳǈǐ ȺǈıĲǙıİǈǐ
ĲǎǑ ȺǏǎǖȺǎǊǎǄǈıǋǎǘ ĲǎǑ ĳǎǏƿĮ, ıĲǎǌ ǎȺǎǁǎ İǏǄƾǅǎǌĲĮǈ.
3. Ƴǈ ĮǏǋǗįǈǎǈ ĳǎǏİǁǐ įǘǌĮǌĲĮǈ ǌĮ ȺǏǎıǊĮǋǃƾǌǎǑǌ ȺǏǎıǔȺǈǉǗ ǋİ ıǘǋǃĮıǆ İǏǄĮıǁĮǐ
ǈįǈǔĲǈǉǎǘ įǈǉĮǁǎǑ ǎǏǈıǋƿǌǎǑ ǒǏǗǌǎǑ ĮȺǗ ĲǎǑǐ ȺǏǎıǔǏǈǌǎǘǐ ȺǁǌĮǉİǐ. Ƭ ǋǆ
ĮȺǎįǎǒǀ İǉ ǋƿǏǎǑǐ ĲǎǑ ǑȺǎǓǆĳǁǎǑ ǌĮ ĮǌĮǊƾǃİǈ ǉĮǇǀǉǎǌĲĮ ǋƿǒǏǈ Ĳǆǌ ƿǉįǎıǆ ĲǎǑ
ǎǏǈıĲǈǉǎǘ ȺǁǌĮǉĮ ȺǏǎıǊǆȺĲƿǔǌ ǎǑįİǋǁĮ İȺǈǏǏǎǀ Įıǉİǁ ıĲǆǌ ǉĮĲƾĲĮǍǀ ĲǎǑ ıĲǎǌ
ǎǏǈıĲǈǉǗ ȺǁǌĮǉĮ ȺǏǎıǊǆȺĲƿǔǌ. ƷǑǒǗǌ ĮǌĮǋǗǏĳǔıǆ Ĳǔǌ Ⱥǈǌƾǉǔǌ ǃƾıİǈ ĲǎǑ
İǊƿǄǒǎǑ ĲǎǑ Ƨƶƪƴ ȺǎǑ ıǑǌİȺƾǄİĲĮǈ ĮǌĮǉĮĲƾĲĮǍǆ Ĳǔǌ ǑȺǎǓǆĳǁǔǌ İǉĲİǊİǁĲĮǈ
ǑȺǎǒǏİǔĲǈǉƾ ĮȺǗ ĲǎǑǐ ǎǈǉİǁǎǑǐ ĳǎǏİǁǐ ǉĮǈ ǎǈ ǋǆ įǈǉĮǈǎǘǋİǌǎǈ ǌĮ ȺǏǎıǊǆĳǇǎǘǌ,
ǃƾıİǈ Ĳǆǐ ǌƿĮǐ ǉĮĲƾĲĮǍǆǐ, ĮȺǎǊǘǎǌĲĮǈ. Ƴǈ ĮȺǎǊǑǗǋİǌǎǈ ǊĮǋǃƾǌǎǑǌ Ĳǈǐ ĮȺǎįǎǒƿǐ
ȺǎǑ ȺǏǎǃǊƿȺǎǌĲĮǈ ǄǈĮ Ĳǆǌ ĮȺĮıǒǗǊǆıǀ ĲǎǑǐ ƿǔǐ Ĳǆǌ ǆǋƿǏĮ Ĳǆǐ ĮȺǗǊǑıǆǐ, ǒǔǏǁǐ
ǎȺǎǈĮįǀȺǎĲİ ĮȺǎǅǆǋǁǔıǆ ĮȺǗ Ĳǆǌ ĮǈĲǁĮ ĮǑĲǀ. ƶİ ǉƾǇİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ, ǎǈ ĮǏǋǗįǈǎǈ
ĳǎǏİǁǐ ǑȺǎǒǏİǎǘǌĲĮǈ ǌĮ ȺǏǎǃǎǘǌ ƾǋİıĮ ıĲǆǌ ȺǏǗıǊǆǓǆ Ĳǔǌ ǑȺǎǓǆĳǁǔǌ ȺǎǑ
ȺİǏǈǊĮǋǃƾǌǎǌĲĮǈ ıĲǎǑǐ ǎǏǈıĲǈǉǎǘǐ ȺǁǌĮǉİǐ ȺǏǎıǊǆȺĲƿǔǌ.
4. ƶİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ǋǆ ĮȺǎįǎǒǀǐ Ĳǆǐ Ǉƿıǆǐ ĮȺĮıǒǗǊǆıǆǐ ĮȺǗ Ĳǎǌ ȺǏǎıǊǆȺĲƿǎ, ǃƾıİǈ
Ĳǔǌ ǎǏǈıĲǈǉǙǌ Ⱥǈǌƾǉǔǌ, ǑȺǎǓǀĳǈǎ ǀ ĮȺǎǒǙǏǆıǆǐ ĲǎǑ ȺǏǎıǊǆĳǇƿǌĲǎǐ
ǑȺǎǓǆĳǁǎǑ ǄǈĮ ǎȺǎǈĮįǀȺǎĲİ ĮǈĲǁĮ, ǎ ĳǎǏƿĮǐ ȺǏǗıǊǆǓǆǐ įǈĮǄǏƾĳİǈ Ĳǎǌ İǌ ǊǗǄǔ
ǑȺǎǓǀĳǈǎ ĮȺǗ Ĳǎǌ ȺǁǌĮǉĮ ȺǏǎıǊǆȺĲƿǔǌ ǉĮǈ İǌ ıǑǌİǒİǁĮ įǘǌĮĲĮǈ ǌĮ ȺǏǎǃĮǁǌİǈ
ıĲǆǌ ĮǌĮȺǊǀǏǔıǀ ĲǎǑ ȺǏǎıǊĮǋǃƾǌǎǌĲĮǐ Ĳǎǌ İȺǗǋİǌǎ ĮįǈƾǇİĲǎ ǑȺǎǓǀĳǈǎ ĮȺǗ
Ĳǎǌ ȺǁǌĮǉĮ ȺǏǎıǊǆȺĲƿǔǌ. Ƴǈ ȺǏǎıǊǆȺĲƿǎǈ ȺǎǑ ȺǏǎıǊĮǋǃƾǌǎǌĲĮǈ ıİ ĮǌĮȺǊǀǏǔıǆ
ƾǊǊǔǌ ǑȺǎǓǆĳǁǔǌ ĮȺĮıǒǎǊǎǘǌĲĮǈ ǄǈĮ Ĳǎ ǑȺǎǊİǈȺǗǋİǌǎ, ǉĮĲƾ ȺİǏǁȺĲǔıǆ, ǒǏǎǌǈǉǗ
įǈƾıĲǆǋĮ ǉĮǈ ǋƿǒǏǈ ıǑǋȺǊǆǏǙıİǔǐ Ĳǆǐ İǄǉİǉǏǈǋƿǌǆǐ įǈƾǏǉİǈĮǐ Ĳǆǐ ıǘǋǃĮıǆǐ
İǏǄĮıǁĮǐ ǎǏǈıǋƿǌǎǑ ǒǏǗǌǎǑ.
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ƴƧƵƧƵƷƬưƧ
ƴƭƱƧƮƧƶ 1
ƪƭƩƭƮƳƷƬƷƪƶ ƴƵƳƶƻƴƭƮƳƸ –
ƧƴƳƩƪƮƷƳƭ ƷƭƷƯƳƭ ƶƴƳƸƩƻƱ ƮƧƭ ƴƵƳƶĬƪƷƧ ƴƵƳƶƳƱƷƧ ƮƧƷƬīƳƵƭƧƶ ƴƪ
ƧƱƧ ƪƭƩƭƮƳƷƬƷƧ

Ƨ/Ƨ

ƮƧƷƬīƳƵƭƧ

ƪƭƩƭƮƳƷƬƷƧ

ƴƵƳƶƳƱƷƧ

1

ƴƪ

ƱǎıǆǊİǑĲǙǌ

2

ƴƪ

ƯǎǄǎǇİǏĮȺİǁĮǐ

Į)
ƴĲǑǒǁǎ
ǀ
įǁȺǊǔǋĮ
ƱǎıǆǊİǑĲǈǉǀǐ Ƨƪƭ ǀ Ĳǎ ǎǋǙǌǑǋǎ
ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ƪǊǊǆǌǈǉǎǘ
ƧǌǎǈǉĲǎǘ ƴĮǌİȺǈıĲǆǋǁǎǑ (ƪ.Ƨ.ƴ.)
Ƨƪƭ ǀ ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ ƶȺǎǑįǙǌ
ƪȺǈǊǎǄǀǐ
(ƴ.ƶ.ƪ.)
Ƨƪƭ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
ıǒǎǊǙǌ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ,
ǃ) ƟįİǈĮ ƾıǉǆıǆǐ İȺĮǄǄƿǊǋĮĲǎǐ
ƱǎıǆǊİǑĲǀ-ĲǏǈĮǐ ǀ ƨİǃĮǁǔıǆ ǗĲǈ
ȺǊǆǏǎǁ
ǗǊİǐ
Ĳǈǐ
ǌǗǋǈǋİǐ
ȺǏǎǖȺǎǇƿıİǈǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ ƾıǉǆıǆ ĲǎǑ
İȺĮǄǄƿǊǋĮĲǎǐ ƱǎıǆǊİǑĲǀ ǉĮǈ
Ǆ) ƷĮǑĲǗĲǆĲĮ ǋƿǊǎǑǐ Ĳǆǐ Ơǌǔıǆǐ
ƱǎıǆǊİǑĲǙǌ/ĲǏǈǙǌ
ƪǊǊƾįǎǐ
(ƪƱƪ), ǆ ǎȺǎǁĮ ǌĮ İǁǌĮǈ ıİ ǈıǒǘ ǀ
ƨİǃĮǁǔıǆ ƧǌĮǌƿǔıǆǐ ƪǄǄǏĮĳǀǐ
ıĲǆǌ
Ơǌǔıǆ
ƱǎıǆǊİǑĲǙǌ
ƪǊǊƾįǎǐ (ƪƱƪ) ĲǎǑ ĲǏƿǒǎǌĲǎǐ
ƿĲǎǑǐ ǀ ƨİǃĮǁǔıǆ İǄǄǏĮĳǀǐ ıĲǆǌ
Ơǌǔıǆ ƱǎıǆǊİǑĲǙǌ ƪǊǊƾįĮǐ
(ƪƱƪ), ǄǈĮ ǗıǎǑǐ İǄǄǏƾĳǎǌĲĮǈ ǄǈĮ
ȺǏǙĲǆ ĳǎǏƾ, ǆ ǎȺǎǁĮ İǁǌĮǈ ıİ
ǈıǒǘ ǋƿǒǏǈ Ĳǎ ĲƿǊǎǐ ĭİǃǏǎǑĮǏǁǎǑ
ĲǎǑ İȺǗǋİǌǎǑ ƿĲǎǑǐ ĮȺǗ Ĳǆǌ
ƿǉįǎıǀ Ĳǆǐ, ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ ĲĮ
ǎǏǈǅǗǋİǌĮ ıĲǎ ƾǏǇǏǎ 4, ȺĮǏ.5
ĲǎǑ ǌ.3252/2004.
Į)
ƴĲǑǒǁǎ
ǀ
įǁȺǊǔǋĮ
ƯǎǄǎǇİǏĮȺİǁĮǐ ǀ ƯǎǄǎȺİįǈǉǀǐ ǀ
ƯǎǄǎȺĮǇǎǊǎǄǁĮǐ (SPEECH AND
LANGUAGE PATHOLOGIST) ǀ
ĬİǏĮȺİǁĮǐ ƯǗǄǎǑ ǀ ƧǄǔǄǀǐ
ƯǗǄǎǑ Ƨƪƭ ǀ Ĳǎ ǎǋǙǌǑǋǎ ȺĲǑǒǁǎ
ǀ įǁȺǊǔǋĮ ƪǊǊǆǌǈǉǎǘ ƧǌǎǈǉĲǎǘ
ƴĮǌİȺǈıĲǆǋǁǎǑ (ƪ.Ƨ.ƴ.) Ƨƪƭ ǀ
ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ
ƶȺǎǑįǙǌ
ƪȺǈǊǎǄǀǐ (ƴ.ƶ.ƪ.) Ƨƪƭ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ

ƧƵƭĬưƳƶ
ƶƸưƬưưƪƱƻƱ
ƪīīƵƧĭƻƱ/
ƴƷƸƹƭƧ/
ƴƭƶƷƳƴƳƭƬƷƭƮƧ/
ƧƩƪƭƪƶ
3
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3

ƴƪ

ƪǏǄǎǇİǏĮȺİǁĮǐ

ıǒǎǊǙǌ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ ǀ
ƴĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ǎȺǎǈǎǑįǀȺǎĲİ
ƷǋǀǋĮĲǎǐ Ƨƪƭ ǀ ƪǊǊǆǌǈǉǎǘ
ƧǌǎǈǉĲǎǘ ƴĮǌİȺǈıĲǆǋǁǎǑ (ƪ.Ƨ.ƴ.)
Ƨƪƭ ǀ ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ ƶȺǎǑįǙǌ
ƪȺǈǊǎǄǀǐ
(ƴ.ƶ.ƪ.)
Ƨƪƭ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
ıǒǎǊǙǌ Ĳǆǐ ĮǊǊǎįĮȺǀǐ ǉĮǈ
İȺǈȺǊƿǎǌ ǋİĲĮȺĲǑǒǈĮǉǗǐ ĲǁĲǊǎǐ
İĲǀıǈĮǐ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ ĳǎǁĲǆıǆǐ
ıĲǆ ƯǎǄǎǇİǏĮȺİǁĮ.
ǃ) ƨİǃĮǁǔıǆ ǗĲǈ ȺǊǆǏǎǁ ǗǊİǐ Ĳǈǐ
ǌǗǋǈǋİǐ ȺǏǎǖȺǎǇƿıİǈǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ
ƾıǉǆıǆ
ĲǎǑ
İȺĮǄǄƿǊǋĮĲǎǐ
ƯǎǄǎǇİǏĮȺİǑĲǀ.
Į)
ƴĲǑǒǁǎ
ǀ
įǁȺǊǔǋĮ
ƪǏǄǎǇİǏĮȺİǁĮǐ Ƨƪƭ ǀ Ĳǎ ǎǋǙǌǑǋǎ
ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ƪǊǊǆǌǈǉǎǘ
ƧǌǎǈǉĲǎǘ ƴĮǌİȺǈıĲǆǋǁǎǑ (ƪ.Ƨ.ƴ.)
Ƨƪƭ ǀ ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ ƶȺǎǑįǙǌ
ƪȺǈǊǎǄǀǐ (ƴ.ƶ.ƪ.) Ƨƪƭ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
ıǒǎǊǙǌ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ ǀ
ƴĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ Ƨƪƭ ǀ
ƪǊǊǆǌǈǉǎǘ
ƧǌǎǈǉĲǎǘ
ƴĮǌİȺǈıĲǆǋǁǎǑ (ƪ.Ƨ.ƴ.) Ƨƪƭ ǀ
ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ
ƶȺǎǑįǙǌ
ƪȺǈǊǎǄǀǐ
(ƴ.ƶ.ƪ.)
Ƨƪƭ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
ıǒǎǊǙǌ Ĳǆǐ ĮǊǊǎįĮȺǀǐ ǉĮǈ
İȺǈȺǊƿǎǌ ǋİĲĮȺĲǑǒǈĮǉǗǐ ĲǁĲǊǎǐ
İĲǀıǈĮǐ
ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ ĳǎǁĲǆıǆǐ
ıĲǆǌ ƪǏǄǎǇİǏĮȺİǁĮ ǀ
ƴĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ Ƨƪƭ ǀ
ƪǊǊǆǌǈǉǎǘ
ƧǌǎǈǉĲǎǘ
ƴĮǌİȺǈıĲǆǋǁǎǑ (ƪ.Ƨ.ƴ.) Ƨƪƭ ǀ
ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ
ƶȺǎǑįǙǌ
ƪȺǈǊǎǄǀǐ
(ƴ.ƶ.ƪ.)
Ƨƪƭ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
ıǒǎǊǙǌ Ĳǆǐ ĮǊǊǎįĮȺǀǐ ǉĮǈ ƴĲǑǒǁǎ
ǀ
įǁȺǊǔǋĮ
ĲǋǀǋĮĲǎǐ
ƪǏǄǎǇİǏĮȺİǁĮǐ Ʒƪƭ
ǀ Ĳǎ
ǎǋǙǌǑǋǎ ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ
ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ
ƶȺǎǑįǙǌ
ƪȺǈǊǎǄǀǐ (ƴ.ƶ.ƪ.) Ʒƪƭ
ǀ
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ
ǉĮĲƾ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮ
ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ Ʒƪƭ ǀ
ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ
ƶȺǎǑįǙǌ
ƪȺǈǊǎǄǀǐ
(ƴ.ƶ.ƪ.)
Ʒƪƭ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
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4

ƴƪ

ƪǈįǈǉǙǌ ƴĮǈįĮǄǔǄǙǌ

5

ƴƪ

Ʈǎǈǌǔǌǈǉǀǐ ƪǏǄĮıǁĮǐ

ıǒǎǊǙǌ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ ǀ Ĳǎ ǎǋǙǌǑǋǎ ǀ
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ ǉĮĲƾ İǈįǈǉǗĲǆĲĮ ȺĲǑǒǁǎ
ƮƧƷƪƪ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ
ǃ) ƟįİǈĮ ƾıǉǆıǆǐ İȺĮǄǄƿǊǋĮĲǎǐ
ƪǏǄǎǇİǏĮȺİǑĲǀ ǀ ǃİǃĮǁǔıǆ ǗĲǈ
ȺǊǆǏǎǁ
ǗǊİǐ
Ĳǈǐ
ǌǗǋǈǋİǐ
ȺǏǎǖȺǎǇƿıİǈǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ ƾıǉǆıǆ ĲǎǑ
İȺĮǄǄƿǊǋĮĲǎǐ ƪǏǄǎǇİǏĮȺİǑĲǀ.
ƴĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ƴĮǈįĮǄǔǄǈǉǎǘ
ƷǋǀǋĮĲǎǐ ƪǈįǈǉǀǐ ƧǄǔǄǀǐ ǋİ
ǉĮĲİǑǇǘǌıİǈǐ: Į) ƩĮıǉƾǊǎǑ İǁĲİ
ǃ) ƱǆȺǈĮǄǔǄǎǘ ǀ ƪǉȺĮǈįİǑĲǈǉǀǐ
ǉĮǈ Ʈǎǈǌǔǌǈǉǀǐ ƴǎǊǈĲǈǉǀǐ ǋİ
ǉĮĲİǘǇǑǌıǆ ƪǉȺĮǁįİǑıǆǐ ƧĲǗǋǔǌ
ǋİ ƪǈįǈǉƿǐ ƧǌƾǄǉİǐ Ƨƪƭ ǀ Ĳǎ
ǎǋǙǌǑǋǎ ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ
ƪǊǊǆǌǈǉǎǘ
ƧǌǎǈǉĲǎǘ
ƴĮǌİȺǈıĲǆǋǁǎǑ (ƪ.Ƨ.ƴ.) Ƨƪƭ ǀ
ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ
ƶȺǎǑįǙǌ
ƪȺǈǊǎǄǀǐ (ƴ.ƶ.ƪ.) Ƨƪƭ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
ıǒǎǊǙǌ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ.
Į) ƴĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ Ʈǎǈǌǔǌǈǉǀǐ
ƪǏǄĮıǁĮǐ ǀ Ʈǎǈǌǔǌǈǉǀǐ Ʃǈǎǁǉǆıǆǐ
ǋİ
ǉĮĲİǘǇǑǌıǆ
Ʈǎǈǌǔǌǈǉǀǐ
ƪǏǄĮıǁĮǐ ǀ Ʈǎǈǌǔǌǈǉǀǐ Ʃǈǎǁǉǆıǆǐ
ǉĮǈ
ƴǎǊǈĲǈǉǀǐ
ƪȺǈıĲǀǋǆǐ
ƪǈıĮǄǔǄǈǉǀ
ƮĮĲİǘǇǑǌıǆ:
Ʈǎǈǌǔǌǈǉǀǐ
Ʃǈǎǁǉǆıǆǐ
ǋİ
ƮĮĲİǘǇǑǌıǆ
ƴǏǎǒǔǏǆǋƿǌǎǑ
ƪǍĮǋǀǌǎǑ Ʈǎǈǌǔǌǈǉǀǐ ƪǏǄĮıǁĮǐ
Ƨƪƭ ǀ ǎǋǙǌǑǋǎ ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ
ƪǊǊǆǌǈǉǎǘ
ƧǌǎǈǉĲǎǘ
ƴĮǌİȺǈıĲǆǋǁǎǑ (ƪ.Ƨ.ƴ.) Ƨƪƭ ǀ
ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ
ƶȺǎǑįǙǌ
ƪȺǈǊǎǄǀǐ
(ƴ.ƶ.ƪ.)
Ƨƪƭ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
ıǒǎǊǙǌ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ,
ǃ) ƟįİǈĮ ƾıǉǆıǆǐ İȺĮǄǄƿǊǋĮĲǎǐ
Ʈǎǈǌǔǌǈǉǀǐ
ƪǏǄĮıǁĮǐ
ǀ
Ʈǎǈǌǔǌǈǉǎǘ
ƯİǈĲǎǑǏǄǎǘ
ǀ
ƨİǃĮǁǔıǆ ǗĲǈ ȺǊǆǏǎǁ ǗǊİǐ Ĳǈǐ
ǌǗǋǈǋİǐ ȺǏǎǖȺǎǇƿıİǈǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ
ƾıǉǆıǆ ĲǎǑ İȺĮǄǄƿǊǋĮĲǎǐ ĲǎǑ
Ʈǎǈǌǔǌǈǉǎǘ ƯİǈĲǎǑǏǄǎǘ,
Ǆ)
ƷĮǑĲǗĲǆĲĮ
ǋƿǊǎǑǐ
ĲǎǑ
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6

ƴƪ

ƮǎǈǌǔǌǈǎǊǎǄǁĮǐ

7

ƴƪ

ƺǑǒǎǊǗǄǔǌ

ƶǑǌįƿıǋǎǑ
ƮǎǈǌǔǌǈǉǙǌ
ƯİǈĲǎǑǏǄǙǌ ƪǊǊƾįǎǐ (ƶƮƯƪ), ǆ
ǎȺǎǁĮ ǌĮ İǁǌĮǈ ıİ ǈıǒǘ ǀ ƨİǃĮǁǔıǆ
İǄǄǏĮĳǀǐ – ǑȺǎǃǎǊǀǐ İĲǀıǈĮǐ
įǀǊǔıǆǐ ıĲǎǈǒİǁǔǌ Ʈǎǈǌǔǌǈǉǎǘ
ƯİǈĲǎǑǏǄǎǘ ıĲǎǌ ƶƮƯƪ (ƾǏǇǏǎ 78
& 110 ĲǎǑ ǌ.4488/2017 (ƧƝ137),
ǆ ǎȺǎǁĮ ǌĮ İǁǌĮǈ ıİ ǈıǒǘ ǋƿǒǏǈ Ĳǎ
ĲƿǊǎǐ ĭİǃǏǎǑĮǏǁǎǑ ĲǎǑ İȺǗǋİǌǎǑ
ƿĲǎǑǐ ĮȺǗ Ĳǆǌ ƿǉįǎıǀ Ĳǆǐ.
ƴĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ƮǎǈǌǔǌǈǎǊǎǄǁĮǐ
ǀ Ʈǎǈǌǔǌǈǉǀǐ ƴǎǊǈĲǈǉǀǐ ǉĮǈ
Ʈǎǈǌǔǌǈǉǀǐ ƧǌǇǏǔȺǎǊǎǄǁĮǐ ǀ
Ʈǎǈǌǔǌǈǉǀǐ ƧǌǇǏǔȺǎǊǎǄǁĮǐ ǀ
Ʈǎǈǌǔǌǈǉǀǐ
ƴǎǊǈĲǈǉǀǐ
ǀ
Ʈǎǈǌǔǌǈǉǀǐ ƧǌǇǏǔȺǎǊǎǄǁĮǐ ǉĮǈ
ƭıĲǎǏǁĮǐ
ǋİ
ǉĮĲİǘǇǑǌıǆ
Ʈǎǈǌǔǌǈǉǀǐ ƧǌǇǏǔȺǎǊǎǄǁĮǐ ǀ
Ʈǎǈǌǔǌǈǉǀǐ Ʃǈǎǁǉǆıǆǐ ǀ ƭıĲǎǏǁĮǐ
- ƧǏǒĮǈǎǊǎǄǁĮǐ - Ʈǎǈǌǔǌǈǉǀǐ
ƧǌǇǏǔȺǎǊǎǄǁĮǐ ǋİ ǉĮĲİǘǇǑǌıǆ
Ʈǎǈǌǔǌǈǉǀǐ ƧǌǇǏǔȺǎǊǎǄǁĮǐ ǀ
Ʈǎǈǌǔǌǈǉǀǐ
Ʃǈǎǁǉǆıǆǐ
ǉĮǈ
ƴǎǊǈĲǈǉǀǐ ƪȺǈıĲǀǋǆǐ - Ʈǎǈǌǔǌǈǉǀǐ
Ʃǈǎǁǉǆıǆǐ Ƨƪƭ ǀ Ĳǎ ǎǋǙǌǑǋǎ
ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ƪǊǊǆǌǈǉǎǘ
ƧǌǎǈǉĲǎǘ
ƴĮǌİȺǈıĲǆǋǁǎǑ
(ƪ.Ƨ.ƴ..) Ƨƪƭ ǀ ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ
ƶȺǎǑįǙǌ ƪȺǈǊǎǄǀǐ (ƴ.ƶ.ƪ) Ƨƪƭ
Ĳǆǐ ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
ıǒǎǊǙǌ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ.
Į) ƴĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ƺǑǒǎǊǎǄǁĮǐ
ǀ ĭǈǊǎıǎĳǁĮǐ ƴĮǈįĮǄǔǄǈǉǀǐ ǉĮǈ
ƺǑǒǎǊǎǄǁĮǐ ǋİ İǈįǁǉİǑıǆ ıĲǆǌ
ƺǑǒǎǊǎǄǁĮ (ǄǈĮ ĮȺǎĳǎǁĲǎǑǐ ƿǔǐ
31/12/1993 ȺǎǑ ȺǊǆǏǎǘıĮǌ Ĳǈǐ
ȺǏǎǖȺǎǇƿıİǈǐ ĲǎǑ ǌ.991/1979
(ƧƝ278), ǗȺǔǐ ǈıǒǘİǈ), Ƨƪƭ ǀ Ĳǎ
ǎǋǙǌǑǋǎ ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ
ƪǊǊǆǌǈǉǎǘ
ƧǌǎǈǉĲǎǘ
ƴĮǌİȺǈıĲǆǋǁǎǑ (ƪ.Ƨ.ƴ) Ƨƪƭ ǀ
ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ
ƶȺǎǑįǙǌ
ƪȺǈǊǎǄǀǐ (ƴ.ƶ.ƪ) Ƨƪƭ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
ıǒǎǊǙǌ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ,
ǃ) ƟįİǈĮ ƾıǉǆıǆǐ İȺĮǄǄƿǊǋĮĲǎǐ
ƺǑǒǎǊǗǄǎǑ ǀ ƨİǃĮǁǔıǆ ǗĲǈ
ȺǊǆǏǎǁ
ǗǊİǐ
Ĳǈǐ
ǌǗǋǈǋİǐ
ȺǏǎǖȺǎǇƿıİǈǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ ƾıǉǆıǆ ĲǎǑ
İȺĮǄǄƿǊǋĮĲǎǐ ƺǑǒǎǊǗǄǎǑ.

Τεύχος B’ 3706/04.10.2019

1

2

Τεύχος B’ 3706/04.10.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

8

ƴƪ

ƴǊǆǏǎĳǎǏǈǉǀǐ

9

ƴƪ

ƩǈĮǈĲǎǊǗǄǔǌ

ƴĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ƴǊǆǏǎĳǎǏǈǉǀǐ
ǀ ƪĳĮǏǋǎıǋƿǌǆǐ ƴǊǆǏǎĳǎǏǈǉǀǐ ǀ
ƪĳĮǏǋǎıǋƿǌǆǐ ƴǊǆǏǎĳǎǏǈǉǀǐ ǋİ
ǉĮĲİǘǇǑǌıǆ: i) ƪĳĮǏǋǎıǋƿǌǆǐ
ƴǊǆǏǎĳǎǏǈǉǀǐ ǀ ii) Ʃǈǎǁǉǆıǆǐ
ƷİǒǌǎǊǎǄǁĮǐ ǀ ƴǊǆǏǎĳǎǏǈǉǀǐ ǉĮǈ
ƷǆǊİǋĮĲǈǉǀǐ
ǀ
ƪȺǈıĲǀǋǆǐ
ƸȺǎǊǎǄǈıĲǙǌ ǀ ƴǊǆǏǎĳǎǏǈǉǀǐ ǉĮǈ
ƷǆǊİȺǈǉǎǈǌǔǌǈǙǌ ǀ ƪȺǈıĲǀǋǆǐ ǉĮǈ
ƷİǒǌǎǊǎǄǁĮǐ
ƸȺǎǊǎǄǈıĲǙǌ
ǀ
ƪȺǈıĲǀǋǆǐ
ǉĮǈ
ƷİǒǌǎǊǎǄǁĮǐ
ƷǆǊİȺǈǉǎǈǌǔǌǈǙǌ ǀ ƴǊǆǏǎĳǎǏǈǉǀǐ
ǋİ İĳĮǏǋǎǄƿǐ ıĲǆǌ ƨǈǎǕĮĲǏǈǉǀ ǀ
ƩǈįĮǉĲǈǉǀǐ Ĳǆǐ ƷİǒǌǎǊǎǄǁĮǐ ǉĮǈ
ƺǆĳǈĮǉǙǌ
ƶǑıĲǆǋƾĲǔǌ
ǀ
ƺǆĳǈĮǉǙǌ
ƶǑıĲǆǋƾĲǔǌ
ǀ
ƪȺǈıĲǆǋǙǌ ǉĮǈ ƴǎǊǈĲǈıǋǎǘ –
ƮĮĲİǘǇǑǌıǆ Ƭ/Ƹ ǀ ưǆǒĮǌǈǉǎǘ
ƬǊİǉĲǏǎǌǈǉǙǌ ƸȺǎǊǎǄǈıĲǙǌ ǉĮǈ
ƴǊǆǏǎĳǎǏǈǉǀǐ
ǀ
ưǆǒĮǌǈǉǎǘ
ƴǊǆǏǎĳǎǏǈǉǀǐ
ǉĮǈ
ƷǆǊİȺǈǉǎǈǌǔǌǈǙǌ ǀ ƬǊİǉĲǏǎǊǗǄǎǑ
ưǆǒĮǌǈǉǎǘ
ǉĮǈ
ưǆǒĮǌǈǉǎǘ
ƸȺǎǊǎǄǈıĲǙǌ ǀ ƬǊİǉĲǏǎǊǗǄǎǑ
ưǆǒĮǌǈǉǎǘ
ǉĮǈ
ƷİǒǌǎǊǎǄǁĮǐ
ƸȺǎǊǎǄǈıĲǙǌ ǀ ƬǊİǉĲǏǎǊǗǄǎǑ
ưǆǒĮǌǈǉǎǘ ǉĮǈ ưǆǒĮǌǈǉǎǘ Ƭ/Ƹ ǀ
ƬǊİǉĲǏǎǌǈǉǀǐ
ǉĮǈ
ưǆǒĮǌǈǉǙǌ
ƸȺǎǊǎǄǈıĲǙǌ ǀ ƬǊİǉĲǏǎǌǈǉǎǘ
ưǆǒĮǌǈǉǎǘ
ǉĮǈ
ưǆǒĮǌǈǉǎǘ
ƸȺǎǊǎǄǈıĲǙǌ
ǀ
ưǆǒĮǌǈǉǙǌ
ƴǊǆǏǎĳǎǏǈĮǉǙǌ
ǉĮǈ
ƪȺǈǉǎǈǌǔǌǈĮǉǙǌ ƶǑıĲǆǋƾĲǔǌ ǀ
ưǆǒĮǌǈǉǎǘ Ƭ/Ƹ ƷǆǊİȺǈǉǎǈǌǔǌǈǙǌ
ǉĮǈ ƩǈǉĲǘǔǌ Ƨƪƭ ǀ ƪǊǊǆǌǈǉǎǘ
ƧǌǎǈǉĲǎǘ ƴĮǌİȺǈıĲǆǋǁǎǑ (ƪ.Ƨ.ƴ)
Ƨƪƭ ǀ ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ ƶȺǎǑįǙǌ
ƪȺǈǊǎǄǀǐ
(ƴ.ƶ.ƪ)
Ƨƪƭ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
ıǒǎǊǙǌ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ.
Į) ƴĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ƩǈĮǈĲǎǊǎǄǁĮǐ
ǀ ƪȺǈıĲǀǋǆǐ ƩǈĮǈĲǎǊǎǄǁĮǐ ǉĮǈ
ƩǈĮĲǏǎĳǀǐ Ƨƪƭ ǀ Ĳǎ ǎǋǙǌǑǋǎ
ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ƪǊǊǆǌǈǉǎǘ
ƧǌǎǈǉĲǎǘ ƴĮǌİȺǈıĲǆǋǁǎǑ (ƪ.Ƨ.ƴ)
Ƨƪƭ ǀ ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ ƶȺǎǑįǙǌ
ƪȺǈǊǎǄǀǐ
(ƴ.ƶ.ƪ)
Ƨƪƭ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
ıǒǎǊǙǌ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ ǉĮǈ
ǃ) ƨİǃĮǁǔıǆ ǗĲǈ ȺǊǆǏǎǁ ǗǊİǐ Ĳǈǐ
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10

ƴƪ

ƭĮĲǏǙǌ

11

ƴƪ

ƩǈǎǈǉǆĲǈǉǎǘ ƯǎǄǈıĲǈǉǎǘ

12

ƴƪ

ƱǆȺǈĮǄǔǄǙǌ

ǌǗǋǈǋİǐ ȺǏǎǖȺǎǇƿıİǈǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ
ƾıǉǆıǆ ĲǎǑ İȺĮǄǄƿǊǋĮĲǎǐ ĲǎǑ
ƩǈĮǈĲǎǊǗǄǎǑ-ƩǈĮĲǏǎĳǎǊǗǄǎǑ.
Į) ƴĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ƭĮĲǏǈǉǀǐ Ƨƪƭ
ǀ Ĳǎ ǎǋǙǌǑǋǎ ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ
ƪǊǊǆǌǈǉǎǘ
ƧǌǎǈǉĲǎǘ
ƴĮǌİȺǈıĲǆǋǁǎǑ (ƪ.Ƨ.ƴ.) Ƨƪƭ ǀ
ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ
ƶȺǎǑįǙǌ
ƪȺǈǊǎǄǀǐ (ƴ.ƶ.ƪ.) Ƨƪƭ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
ıǒǎǊǙǌ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ,
ǃ) ƟįİǈĮ ƾıǉǆıǆǐ ǈĮĲǏǈǉǎǘ
İȺĮǄǄƿǊǋĮĲǎǐ ǀ ƨİǃĮǁǔıǆ ǗĲǈ
ȺǊǆǏǎǁ
ǗǊİǐ
Ĳǈǐ
ǌǗǋǈǋİǐ
ȺǏǎǖȺǎǇƿıİǈǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ ƾıǉǆıǆ ĲǎǑ
ǈĮĲǏǈǉǎǘ İȺĮǄǄƿǊǋĮĲǎǐ,
Ǆ) ƟįİǈĮ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǁǆıǆǐ ĲǁĲǊǎǑ
ǈĮĲǏǈǉǀǐ İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ (ǆ İǈįǈǉǗĲǆĲĮ
ǎǏǁǅİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ ĳǎǏƿĮ),
į) ƨİǃĮǁǔıǆ ǈįǈǗĲǆĲĮǐ ǋƿǊǎǑǐ
ƭĮĲǏǈǉǎǘ ƶǑǊǊǗǄǎǑ ǉĮǈ
İ) ƪǉȺǊǀǏǔıǆ Ĳǆǐ ǑȺǎǒǏİǔĲǈǉǀǐ
ƾıǉǆıǆǐ ǑȺǆǏİıǁĮǐ ǑȺĮǁǇǏǎǑ,
ĮȺǎįİǈǉǌǑǗǋİǌǆ ǋİ ǃİǃĮǁǔıǆ ĲǎǑ
ƸȺǎǑǏǄİǁǎǑ ƸǄİǁĮǐ ǉĮǈ Ʈǎǈǌǔǌǈǉǀǐ
ƧǊǊǆǊİǄǄǘǆǐ ǀ ǃİǃĮǁǔıǆ ĲǎǑ
ǈįǁǎǑ
ƸȺǎǑǏǄİǁǎǑ
ǗĲǈ
įİǌ
ĮȺĮǈĲİǁĲĮǈ.
Į) ƳȺǎǈǎįǀȺǎĲİ ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ
Ƨƪƭ
ǀ
įǁȺǊǔǋĮ
ƪǊǊǆǌǈǉǎǘ
ƧǌǎǈǉĲǎǘ ƴĮǌİȺǈıĲǆǋǁǎǑ (ƪ.Ƨ.ƴ.)
Ƨƪƭ ǀ ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ ƶȺǎǑįǙǌ
Ƨƪƭ
Ĳǆǐ
ƪȺǈǊǎǄǀǐ
(ƴ.ƶ.ƪ.)
ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ƾǊǊǎǐ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
Ĳǆǐ ĮǊǊǎįĮȺǀǐ.
ǃ) īǌǙıǆ ƹİǈǏǈıǋǎǘ Ƭ/Ƹ ıĲĮ
ĮǌĲǈǉİǁǋİǌĮ: (i) İȺİǍİǏǄĮıǁĮǐ
ǉİǈǋƿǌǔǌ,
(ii)
ǑȺǎǊǎǄǈıĲǈǉǙǌ
ĳǘǊǊǔǌ ǉĮǈ (iii) ǑȺǆǏİıǈǙǌ
įǈĮįǈǉĲǘǎǑ
ƴĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ƴĮǈįĮǄǔǄǈǉǎǘ
ĲǋǀǋĮĲǎǐ
ƱǆȺǈĮǄǔǄǙǌ
ǀ
ƪǉȺĮǁįİǑıǆǐ ǉĮǈ ƧǄǔǄǀǐ ıĲǆǌ
ƴǏǎıǒǎǊǈǉǀ ƬǊǈǉǁĮ ǀ ƪȺǈıĲǆǋǙǌ
ƴǏǎıǒǎǊǈǉǀǐ
ƧǄǔǄǀǐ
ǉĮǈ
ƪǉȺĮǁįİǑıǆǐ ǀ ƪȺǈıĲǆǋǙǌ Ĳǆǐ
ƪǉȺĮǁįİǑıǆǐ ıĲǆǌ ƴǏǎıǒǎǊǈǉǀ
ƬǊǈǉǁĮ
ǀ
ƪȺǈıĲǆǋǙǌ
Ĳǆǐ
ƪǉȺĮǁįİǑıǆǐ ǉĮǈ Ĳǆǐ ƧǄǔǄǀǐ
ıĲǆǌ ƴǏǎıǒǎǊǈǉǀ ƬǊǈǉǁĮ ǀ
ƴĮǈįĮǄǔǄǈǉǎǘ ƱǆȺǈĮǄǔǄǙǌ ǀ
ƪȺǈıĲǆǋǙǌ Ĳǆǐ ƴǏǎıǒǎǊǈǉǀǐ
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13

ƴƪ

ĭǑıǈǉǀǐ ƧǄǔǄǀǐ

14

ƴƪ

ƩǈİǏǋǆǌƿǔǌ ƪǊǊǆǌǈǉǀǐ
ƱǎǆǋĮĲǈǉǀǐ īǊǙııĮǐ

ƧǄǔǄǀǐ ǉĮǈ ĲǎǑ ƪǉȺĮǈįİǑĲǈǉǎǘ
ƶǒİįǈĮıǋǎǘ
ǀ
ƴĮǈįĮǄǔǄǎǘ
ƴǏǎıǒǎǊǈǉǀǐ ƪǉȺĮǁįİǑıǆǐ ǀ
ƴĮǈįĮǄǔǄǈǉǎǘ ƷǋǀǋĮĲǎǐ ƪǈįǈǉǀǐ
ƧǄǔǄǀǐ
ǋİ
ǉĮĲİǘǇǑǌıǆ
ƱǆȺǈĮǄǔǄǎǘ Ƨƪƭ ǀ Ĳǎ ǎǋǙǌǑǋǎ
ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ƪǊǊǆǌǈǉǎǘ
ƧǌǎǈǉĲǎǘ ƴĮǌİȺǈıĲǆǋǁǎǑ (ƪ.Ƨ.ƴ.)
Ƨƪƭ ǀ ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ ƶȺǎǑįǙǌ
ƪȺǈǊǎǄǀǐ (ƴ.ƶ.ƪ.) Ƨƪƭ Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
ıǒǎǊǙǌ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ.
ƴĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ƪȺǈıĲǀǋǆǐ
ĭǑıǈǉǀǐ ƧǄǔǄǀǐ ǉĮǈ ƧǇǊǆĲǈıǋǎǘ
Ƨƪƭ ǀ Ĳǎ ǎǋǙǌǑǋǎ ȺĲǑǒǁǎ ǀ
ƪǊǊǆǌǈǉǎǘ ƧǌǎǈǉĲǎǘ
įǁȺǊǔǋĮ
ƴĮǌİȺǈıĲǆǋǁǎǑ (ƪ.Ƨ.ƴ.) Ƨƪƭ ǀ
ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ
ƶȺǎǑįǙǌ
Ƨƪƭ
Ĳǆǐ
ƪȺǈǊǎǄǀǐ
(ƴ.ƶ.ƪ.)
ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
ıǒǎǊǙǌ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ.
ƴĲǑǒǁǎ Ƨƪƭ ǀ ǋİĲĮȺĲǑǒǈĮǉǗ ǀ
įǈįĮǉĲǎǏǈǉǗ
ıĲǆ
įǈİǏǋǆǌİǁĮ
ǌǎǆǋĮĲǈǉǀǐ
ǉĮǈ
ȺǈıĲǎȺǎǁǆıǆ
įǈİǏǋǆǌƿĮ ĮȺǗ İȺǁıǆǋǎ ĳǎǏƿĮ
(ȺĮǌİȺǈıĲǀǋǈǎ ǀ ƪǇǌǈǉǗ ƢįǏǑǋĮ
ƮǔĳǙǌ ǀ ƶǔǋĮĲİǁǎ ƪ.Ʊ.ī.), ǀ
ȺĲǑǒǁǎ Ƨƪƭ ǀ ǋİĲĮȺĲǑǒǈĮǉǗ ǀ
įǈįĮǉĲǎǏǈǉǗ ıĲǆ ǄǊǔııǎǊǎǄǁĮ
ǌǎǆǋĮĲǈǉǀǐ ǀ ıĲǆǌ İǉȺĮǁįİǑıǆ –
ĮȺǎǉĮĲƾıĲĮıǆ
ǉǔĳǙǌ
/
ǃĮǏǀǉǎǔǌ
ǉĮǈ
ȺǈıĲǎȺǎǁǆıǆ
įǈİǏǋǆǌƿĮ ĮȺǗ İȺǁıǆǋǎ ĳǎǏƿĮ
(ȺĮǌİȺǈıĲǀǋǈǎ ǀ ƪǇǌǈǉǗ ƢįǏǑǋĮ
ƮǔĳǙǌ ǀ ƶǔǋĮĲİǁǎ ƪ.Ʊ.ī.) ǀ
ǎȺǎǈǎįǀȺǎĲİ ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ
Ƨƪƭ
ǀ
įǁȺǊǔǋĮ
ƪǊǊǆǌǈǉǎǘ
ƧǌǎǈǉĲǎǘ ƴĮǌİȺǈıĲǆǋǁǎǑ (ƪ.Ƨ.ƴ.)
Ƨƪƭ ǀ ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ ƶȺǎǑįǙǌ
ƪȺǈǊǎǄǀǐ
(ƴ.ƶ.ƪ.)
Ƨƪƭ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ƾǊǊǎǐ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
Ĳǆǐ ĮǊǊǎįĮȺǀǐ ǉĮǈ ȺǈıĲǎȺǎǁǆıǆ
įǈİǏǋǆǌƿĮ ĮȺǗ İȺǁıǆǋǎ ĳǎǏƿĮ
(ȺĮǌİȺǈıĲǀǋǈǎ ǀ ƪǇǌǈǉǗ ƢįǏǑǋĮ
ƮǔĳǙǌ ǀ ƶǔǋĮĲİǁǎ ƪ.Ʊ.ī.) ǉĮǇǙǐ
ǉĮǈ ȺĮǏĮǉǎǊǎǘǇǆıǆ ıİǋǈǌĮǏǁǔǌ
ıǒİĲǈǉƾ ǋİ Ĳǆ įǈİǏǋǆǌİǁĮ ƪ.Ʊ.ī./
ǀ Ĳǆǌ İǉȺĮǁįİǑıǆ– ĮȺǎǉĮĲƾıĲĮıǆ
ǉǔĳǙǌ / ǃĮǏǀǉǎǔǌ ǉĮǈ İǋȺİǈǏǁĮ
ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ
3
İĲǙǌ
ıĲǆ
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15

ƴƪ

ƪǉȺĮǈįİǑĲǙǌ
ƪǊǊǆǌǈǉǀǐ ƱǎǆǋĮĲǈǉǀǐ
īǊǙııĮǐ

16

ƴƪ

ưǎǑıǈǉǀǐ
(ǋİ İǍİǈįǁǉİǑıǆ ıĲǆ
ǋǎǑıǈǉǎǇİǏĮȺİǁĮ)

17

ƴƪ

ĭǈǊǎǊǗǄǔǌ

įǈİǏǋǆǌİǁĮ ƪ.Ʊ.ī.
ƴĲǑǒǁǎ Ƨƪƭ ǀ ǋİĲĮȺĲǑǒǈĮǉǗ ǀ
įǈįĮǉĲǎǏǈǉǗ ıĲǆ įǈįĮıǉĮǊǁĮ Ĳǆǐ
ǌǎǆǋĮĲǈǉǀǐ ǄǊǙııĮǐ ǀ
ȺĲǑǒǁǎ Ƨƪƭ ǀ ǋİĲĮȺĲǑǒǈĮǉǗ ǀ
įǈįĮǉĲǎǏǈǉǗ ıĲǆ ǄǊǔııǎǊǎǄǁĮ
ǌǎǆǋĮĲǈǉǀǐ ǀ ıĲǆǌ İǉȺĮǁįİǑıǆ
ǉǔĳǙǌ ǉĮǈ İǋȺİǈǏǁĮ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ
3 İĲǙǌ ıĲǆ įǈįĮıǉĮǊǁĮ ƪƱī ǀ
ȺĲǑǒǁǎ Ƨƪƭ ǀ ǋİĲĮȺĲǑǒǈĮǉǗ ǀ
įǈįĮǉĲǎǏǈǉǗ ıĲǆǌ İǉȺĮǁįİǑıǆ
İǌǆǊǁǉǔǌ ǀ ıĲǆǌ ȺǏǔĲǎǃƾǇǋǈĮ ǀ
įİǑĲİǏǎǃƾǇǋǈĮ İǉȺĮǁįİǑıǆ ǉĮǈ
ȺĮǏĮǉǎǊǎǘǇǆıǆ
ıİǋǈǌĮǏǁǔǌ
ıǒİĲǈǉƾ
ǋİ
Ĳǆ
įǈįĮıǉĮǊǁĮ
ƪƱī/ǉǙĳǔıǆ
ǉĮǈ
İǋȺİǈǏǁĮ
ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ
3
İĲǙǌ
ıĲǆ
įǈįĮıǉĮǊǁĮ ƪƱī ǀ
ǎȺǎǈǎįǀȺǎĲİ ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ
Ƨƪƭ
ǀ
įǁȺǊǔǋĮ
ƪǊǊǆǌǈǉǎǘ
ƧǌǎǈǉĲǎǘ ƴĮǌİȺǈıĲǆǋǁǎǑ (ƪ.Ƨ.ƴ.)
Ƨƪƭ ǀ ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ ƶȺǎǑįǙǌ
ƪȺǈǊǎǄǀǐ
(ƴ.ƶ.ƪ.)
Ƨƪƭ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ƾǊǊǎǐ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
Ĳǆǐ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ
ǉĮǈ
ȺĮǏĮǉǎǊǎǘǇǆıǆ
ıİǋǈǌĮǏǁǔǌ
ıǒİĲǈǉƾ ǋİ Ĳǆ įǈįĮıǉĮǊǁĮ ƪ.Ʊ.ī./
ǉǙĳǔıǆ ǉĮǈ İǋȺİǈǏǁĮ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ
5 İĲǙǌ ıĲǆ įǈįĮıǉĮǊǁĮ ƪ.Ʊ.ī.
Į) ƴĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ĲǋǀǋĮĲǎǐ
ưǎǑıǈǉǙǌ ƶȺǎǑįǙǌ ǀ ưǎǑıǈǉǀǐ
ƪȺǈıĲǀǋǆǐ ǉĮǈ Ʒƿǒǌǆǐ Ƨƪƭ ǀ Ĳǎ
ǎǋǙǌǑǋǎ ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ
ƪǊǊǆǌǈǉǎǘ
ƧǌǎǈǉĲǎǘ
ƴĮǌİȺǈıĲǆǋǁǎǑ (ƪ.Ƨ.ƴ.) Ƨƪƭ ǀ
ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ
ƶȺǎǑįǙǌ
ƪȺǈǊǎǄǀǐ
(ƴ.ƶ.ƪ.)
Ƨƪƭ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
ıǒǎǊǙǌ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ, ǉĮǈ
ǃ) ƨİǃĮǁǔıǆ ȺĮǏĮǉǎǊǎǘǇǆıǆǐ
İĲǀıǈǎǑ ıİǋǈǌĮǏǁǎǑ İȺǈǋǗǏĳǔıǆǐ
ıĲǆǌ ƪƧƪ ĮȺǗ ƴĮǌİȺǈıĲǀǋǈĮ ǀ
ĮȺǗ ĮǌĮǄǌǔǏǈıǋƿǌǎǑǐ ǉǏĮĲǈǉǎǘǐ
ĳǎǏİǁǐ ȺǎǑ İȺǎȺĲİǘǎǌĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎ
ƸȺǎǑǏǄİǁǎ
ƴĮǈįİǁĮǐ
ǉĮǈ
ĬǏǆıǉİǑǋƾĲǔǌ, ĮȺǎįİįİǈǄǋƿǌǆǐ
įǈƾǏǉİǈĮǐ
ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ
ĲİĲǏĮǉǎıǁǔǌ (400) ǔǏǙǌ.
ƴĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ĭǈǊǎıǎĳǈǉǎǘ
ƷǋǀǋĮĲǎǐ ĭǈǊǎıǎĳǈǉǀǐ ƶǒǎǊǀǐ ǀ
ĭǈǊǎǊǎǄǁĮǐ
ǀ
ƪǊǊǆǌǈǉǀǐ
ĭǈǊǎǊǎǄǁĮǐ
ǀ
ĭǈǊǎıǎĳǁĮǐ,
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18

ƴƪ

ƩĮıǉƾǊǔǌ

19

ƴƪ

ƮǊǈǌǈǉǙǌ ƺǑǒǎǊǗǄǔǌ

ƴĮǈįĮǄǔǄǈǉǀǐ ǉĮǈ ƺǑǒǎǊǎǄǁĮǐ ǀ
ĭǈǊǎıǎĳǁĮǐ ǉĮǈ ƴĮǈįĮǄǔǄǈǉǀǐ ǀ
ĭǈǊǎıǎĳǈǉǙǌ ǉĮǈ ƮǎǈǌǔǌǈǉǙǌ
ƶȺǎǑįǙǌ
ǀ
ĭǈǊǎıǎĳǁĮǐ
ǀ
ƧǄǄǊǈǉǀǐ īǊǙııĮǐ ǉĮǈ ĭǈǊǎǊǎǄǁĮǐ
ǀ
īĮǊǊǈǉǀǐ
īǊǙııĮǐ
ǉĮǈ
ĭǈǊǎǊǎǄǁĮǐ ǀ īİǏǋĮǌǈǉǀǐ īǊǙııĮǐ
ǉĮǈ
ĭǈǊǎǊǎǄǁĮǐ
ǀ
ƭĲĮǊǈǉǀǐ
īǊǙııĮǐ
ǉĮǈ
ĭǈǊǎǊǎǄǁĮǐ
ǀ
ƭĲĮǊǈǉǀǐ ǉĮǈ ƭıȺĮǌǈǉǀǐ īǊǙııĮǐ
ǉĮǈ ĭǈǊǎǊǎǄǁĮǐ ǀ
ƭıȺĮǌǈǉǀǐ
īǊǙııĮǐ
ǉĮǈ
ĭǈǊǎǊǎǄǁĮǐ
ǀ
Ƶǔıǈǉǀǐ
ǀ
ƷǎǑǏǉǈǉǀǐ
ǀ
ƨǎǑǊǄĮǏǈǉǀǐ
ǀ
ƵǎǑǋĮǌǈǉǀǐ
īǊǙııĮǐ,
ĭǈǊǎǊǎǄǁĮǐ
ǉĮǈ
ƴǎǊǈĲǈıǋǎǘ ƴĮǏİǑǍİǁǌǈǔǌ ƹǔǏǙǌ
ǀ
Ƶǔıǈǉǀǐ
īǊǙııĮǐ
ǉĮǈ
ĭǈǊǎǊǎǄǁĮǐ
ǉĮǈ
ƶǊĮǃǈǉǙǌ
ƶȺǎǑįǙǌ İǈıĮǄǔǄǈǉǀ ǉĮĲİǘǇǑǌıǆ
Ƶǔıǈǉǀǐ īǊǙııĮǐ ǉĮǈ ĭǈǊǎǊǎǄǁĮǐ
Ƨƪƭ ǀ Ĳǎ ǎǋǙǌǑǋǎ ȺĲǑǒǁǎ ǀ
įǁȺǊǔǋĮ ƪǊǊǆǌǈǉǎǘ ƧǌǎǈǉĲǎǘ
ƴĮǌİȺǈıĲǆǋǁǎǑ (ƪ.Ƨ.ƴ.) Ƨƪƭ ǀ
ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ
ƶȺǎǑįǙǌ
ƪȺǈǊǎǄǀǐ (ƴ.ƶ.ƪ.) Ƨƪƭ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
ıǒǎǊǙǌ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ.
ƴĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ƴĮǈįĮǄǔǄǈǉǎǘ
ƷǋǀǋĮĲǎǐ ƩǆǋǎĲǈǉǀǐ ƪǉȺĮǁįİǑıǆǐ
ǀ ƴĮǈįĮǄǔǄǈǉǎǘ ƷǋǀǋĮĲǎǐ ƪǈįǈǉǀǐ
ƧǄǔǄǀǐ
ǋİ
ǉĮĲİǘǇǑǌıǆ
ƩĮıǉƾǊǎǑ ǀ ƪǉȺĮǈįİǑĲǈǉǀǐ ǉĮǈ
Ʈǎǈǌǔǌǈǉǀǐ
ƴǎǊǈĲǈǉǀǐ
ǋİ
ǉĮĲİǑǇǘǌıİǈǐ:
Į)
ƶǑǌİǒǎǘǐ
ƪǉȺĮǁįİǑıǆǐ İǁĲİ ǃ) ƪǉȺĮǁįİǑıǆǐ
ƧĲǗǋǔǌ ǋİ ƪǈįǈǉƿǐ ƧǌƾǄǉİǐ ǀ
ĭǈǊǎıǎĳǁĮǐ ǉĮǈ ƴĮǈįĮǄǔǄǈǉǀǐ ǋİ
İǈįǁǉİǑıǆ ıĲǆǌ ƴĮǈįĮǄǔǄǈǉǀ ǀ
ĭǈǊǎıǎĳǁĮǐ ƴĮǈįĮǄǔǄǈǉǀǐ ǉĮǈ
ƺǑǒǎǊǎǄǁĮǐ ǋİ İǈįǁǉİǑıǆ ıĲǆǌ
ƴĮǈįĮǄǔǄǈǉǀ Ƨƪƭ ǀ Ĳǎ ǎǋǙǌǑǋǎ
ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ƪǊǊǆǌǈǉǎǘ
ƧǌǎǈǉĲǎǘ ƴĮǌİȺǈıĲǆǋǁǎǑ (ƪ.Ƨ.ƴ.)
Ƨƪƭ ǀ ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ ƶȺǎǑįǙǌ
ƪȺǈǊǎǄǀǐ (ƴ.ƶ.ƪ.) Ƨƪƭ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
ıǒǎǊǙǌ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ
Į) ƴĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ƺǑǒǎǊǎǄǁĮǐ
ǀ ĭǈǊǎıǎĳǁĮǐ ƴĮǈįĮǄǔǄǈǉǀǐ ǉĮǈ
ƺǑǒǎǊǎǄǁĮǐ ǋİ İǈįǁǉİǑıǆ ıĲǆǌ
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ƺǑǒǎǊǎǄǁĮ (ǄǈĮ ĮȺǎĳǎǁĲǎǑǐ ƿǔǐ
31/12/1993 ȺǎǑ ȺǊǆǏǎǘıĮǌ Ĳǈǐ
ȺǏǎǖȺǎǇƿıİǈǐ ĲǎǑ ǌ.991/1979
(ƧƝ278), ǗȺǔǐ ǈıǒǘİǈ), Ƨƪƭ ǀ Ĳǎ
ǎǋǙǌǑǋǎ ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ
ƪǊǊǆǌǈǉǎǘ
ƧǌǎǈǉĲǎǘ
ƴĮǌİȺǈıĲǆǋǁǎǑ (ƪ.Ƨ.ƴ.) Ƨƪƭ ǀ
ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ
ƶȺǎǑįǙǌ
ƪȺǈǊǎǄǀǐ (ƴ.ƶ.ƪ.) Ƨƪƭ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
ıǒǎǊǙǌ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ,
ǃ) ƟįİǈĮ ƾıǉǆıǆǐ İȺĮǄǄƿǊǋĮĲǎǐ
ƺǑǒǎǊǗǄǎǑ ǀ ƨİǃĮǁǔıǆ ǗĲǈ
ȺǊǆǏǎǁ
ǗǊİǐ
Ĳǈǐ
ǌǗǋǈǋİǐ
ȺǏǎǖȺǎǇƿıİǈǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ ƾıǉǆıǆ ĲǎǑ
İȺĮǄǄƿǊǋĮĲǎǐ ƺǑǒǎǊǗǄǎǑ ǉĮǈ
Ǆ) ưİĲĮȺĲǑǒǈĮǉǗǐ ĲǁĲǊǎǐ ıȺǎǑįǙǌ
İĲǀıǈĮǐ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ ĳǎǁĲǆıǆǐ
ıĲǆǌ
ƮǊǈǌǈǉǀ
ƺǑǒǎǊǎǄǁĮ
ǀ
İǋȺİǈǏǁĮ įǘǎ (2) İĲǙǌ ıĲǆǌ
ǉǊǈǌǈǉǀ ǓǑǒǎǊǎǄǁĮ.
ƴƭƱƧƮƧƶ 2
ƪƭƩƭƮƳƷƬƷƪƶ ƴƵƳƶƻƴƭƮƳƸ –
ƧƴƳƩƪƮƷƳƭ ƷƭƷƯƳƭ ƶƴƳƸƩƻƱ ƮƧƭ ƴƵƳƶĬƪƷƧ ƴƵƳƶƳƱƷƧ ƮƧƷƬīƳƵƭƧƶ Ʒƪ
ƧƱƧ ƪƭƩƭƮƳƷƬƷƧ

Ƨ/Ƨ

ƮƧƷƬīƳƵƭƧ

ƪƭƩƭƮƳƷƬƷƧ

ƴƵƳƶƳƱƷƧ

1

Ʒƪ

ƱǎıǆǊİǑĲǙǌ

Į) ƴĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ĲǋǀǋĮĲǎǐ
ƱǎıǆǊİǑĲǈǉǀǐ Ʒƪƭ ǀ Ĳǎ ǎǋǙǌǑǋǎ
ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ
ƶȺǎǑįǙǌ ƪȺǈǊǎǄǀǐ (ƴ.ƶ.ƪ.) Ʒƪƭ ǀ
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ ǉĮĲƾ İǈįǈǉǗĲǆĲĮ ȺĲǑǒǁǎ
ǀ įǁȺǊǔǋĮ Ʒƪƭ ǀ ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ
ƶȺǎǑįǙǌ ƪȺǈǊǎǄǀǐ (ƴ.ƶ.ƪ.) Ʒƪƭ
Ĳǆǐ ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
ıǒǎǊǙǌ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ ǀ Ĳǎ ǎǋǙǌǑǋǎ ǀ
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ ǉĮĲƾ İǈįǈǉǗĲǆĲĮ ȺĲǑǒǁǎ
ƮƧƷƪƪ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ.
ǃ) ƟįİǈĮ ƾıǉǆıǆǐ İȺĮǄǄƿǊǋĮĲǎǐ
ƱǎıǆǊİǑĲǀƱǎıǆǊİǘĲǏǈĮǐ
ǀ
ǃİǃĮǁǔıǆ ǗĲǈ ȺǊǆǏǎǁ ǗǊİǐ Ĳǈǐ

ƧƵƭĬưƳƶ
ƶƸưƬưưƪƱƻƱ
ƪīīƵƧĭƻƱ/
ƴƷƸƹƭƧ/
ƴƭƶƷƳƴƳƭƬƷƭƮƧ/
ƧƩƪƭƪƶ
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2

Ʒƪ

ĭǑıǈǎǇİǏĮȺİǁĮǐ

3

Ʒƪ

ƯǎǄǎǇİǏĮȺİǁĮǐ

ǌǗǋǈǋİǐ ȺǏǎǖȺǎǇƿıİǈǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ
ƾıǉǆıǆ
ĲǎǑ
İȺĮǄǄƿǊǋĮĲǎǐ
ƱǎıǆǊİǑĲǀ- ƱǎıǆǊİǘĲǏǈĮǐ ǉĮǈ
Ǆ) ƷĮǑĲǗĲǆĲĮ ǋƿǊǎǑǐ Ĳǆǐ Ơǌǔıǆǐ
ƱǎıǆǊİǑĲǙǌ/
ĲǏǈǙǌ
ƪǊǊƾįǎǐ
(ƪƱƪ),ǆ ǎȺǎǁĮ ǌĮ İǁǌĮǈ ıİ ǈıǒǘ ǀ
ƨİǃĮǁǔıǆ ƧǌĮǌƿǔıǆǐ ƪǄǄǏĮĳǀǐ
ıĲǆǌ
Ơǌǔıǆ
ƱǎıǆǊİǑĲǙǌ
ƪǊǊƾįǎǐ (ƪƱƪ) ĲǎǑ ĲǏƿǒǎǌĲǎǐ
ƿĲǎǑǐ ǀ ƨİǃĮǁǔıǆ İǄǄǏĮĳǀǐ ıĲǆǌ
Ơǌǔıǆ ƱǎıǆǊİǑĲǙǌ ƪǊǊƾįĮǐ
(ƪƱƪ), ǄǈĮ ǗıǎǑǐ İǄǄǏƾĳǎǌĲĮǈ ǄǈĮ
ȺǏǙĲǆ ĳǎǏƾ, ǆ ǎȺǎǁĮ İǁǌĮǈ ıİ
ǈıǒǘ ǋƿǒǏǈ Ĳǎ ĲƿǊǎǐ ĭİǃǏǎǑĮǏǁǎǑ
ĲǎǑ İȺǗǋİǌǎǑ ƿĲǎǑǐ ĮȺǗ Ĳǆǌ
ƿǉįǎıǀ Ĳǆǐ, ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ ĲĮ
ǎǏǈǅǗǋİǌĮ ıĲǎ ƾǏǇǏǎ 4, ȺĮǏ. 5
ĲǎǑ ǌ.3252/2004.
Į) ƴĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ĲǋǀǋĮĲǎǐ
ĭǑıǈǉǎǇİǏĮȺİǁĮǐ
Ʒƪƭ
ǀ
Ĳǎ
ǎǋǙǌǑǋǎ ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ
ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ
ƶȺǎǑįǙǌ
ƪȺǈǊǎǄǀǐ
(ƴ.ƶ.ƪ.)
Ʒƪƭ
ǀ
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ ǉĮĲƾ İǈįǈǉǗĲǆĲĮ ȺĲǑǒǁǎ
ǀ įǁȺǊǔǋĮ Ʒƪƭ ǀ ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ
ƶȺǎǑįǙǌ ƪȺǈǊǎǄǀǐ (ƴ.ƶ.ƪ.) Ʒƪƭ
Ĳǆǐ ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ıǒǎǊǙǌ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ ǀ Ĳǎ ǎǋǙǌǑǋǎ ǀ
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ ǉĮĲƾ İǈįǈǉǗĲǆĲĮ ȺĲǑǒǁǎ
ƮƧƷƪƪ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ.
ǃ) ƟįİǈĮ ƾıǉǆıǆǐ İȺĮǄǄƿǊǋĮĲǎǐ
ĭǑıǈǉǎǇİǏĮȺİǑĲǀ ǀ ǃİǃĮǁǔıǆ ǗĲǈ
ǗǊİǐ
Ĳǈǐ
ǌǗǋǈǋİǐ
ȺǊǆǏǎǁ
ȺǏǎǖȺǎǇƿıİǈǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ ƾıǉǆıǆ ĲǎǑ
İȺĮǄǄƿǊǋĮĲǎǐ ĭǑıǈǉǎǇİǏĮȺİǑĲǀ.
Ǆ)
ƷĮǑĲǗĲǆĲĮ
ǋƿǊǎǑǐ
ĲǎǑ
ƴĮǌİǊǊǀǌǈǎǑ
ƶǑǊǊǗǄǎǑ
ĭǑıǈǎǇİǏĮȺİǑĲǙǌ (ƴ.ƶ.ĭ.), ǆ
ǎȺǎǁĮ ǌĮ İǁǌĮǈ ıİ ǈıǒǘ ǋƿǒǏǈ Ĳǎ
ĲƿǊǎǐ ĭİǃǏǎǑĮǏǁǎǑ ĲǎǑ İȺǗǋİǌǎǑ
ƿĲǎǑǐ ĮȺǗ Ĳǆǌ ƿǉįǎıǀ Ĳǆǐ,
ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ ĲĮ ǎǏǈǅǗǋİǌĮ ıĲǎ
ƾǏǇǏǎ 4 ĲǎǑ ǌ. 3599/2007 ǀ
ƨİǃĮǁǔıǆ İǄǄǏĮĳǀǐ ıĲǎǌ ƴ.ƶ.ĭ
ǄǈĮ ǗıǎǑǐ İǄǄǏƾĳǎǌĲĮǈ ǄǈĮ ȺǏǙĲǆ
ĳǎǏƾ, ǆ ǎȺǎǁĮ ǈıǒǘİǈ ǋƿǒǏǈ Ĳǎ
ĲƿǊǎǐ ĲǎǑ ƿĲǎǑǐ ȺǎǑ İǉįǗǇǆǉİ ǀ
ƨİǃĮǁǔıǆ ĮǌĮǌƿǔıǆǐ İǄǄǏĮĳǀǐ
ıĲǎǌ ƴ.ƶ.ĭ. ĲǎǑ ĲǏƿǒǎǌĲǎǐ ƿĲǎǑǐ.
Į) ƴĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ĲǋǀǋĮĲǎǐ
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4

Ʒƪ

ƪǏǄǎǇİǏĮȺİǁĮǐ

5

Ʒƪ

Ʈǎǈǌǔǌǈǉǀǐ ƪǏǄĮıǁĮǐ

ƯǎǄǎǇİǏĮȺİǁĮǐ Ʒƪƭ ǀ Ĳǎ ǎǋǙǌǑǋǎ
ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ
ƶȺǎǑįǙǌ ƪȺǈǊǎǄǀǐ (ƴ.ƶ.ƪ.) Ʒƪƭ ǀ
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ ǉĮĲƾ İǈįǈǉǗĲǆĲĮ ȺĲǑǒǁǎ
ǀ įǁȺǊǔǋĮ Ʒƪƭ ǀ ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ
ƶȺǎǑįǙǌ ƪȺǈǊǎǄǀǐ (ƴ.ƶ.ƪ.) Ʒƪƭ
Ĳǆǐ ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
ıǒǎǊǙǌ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ ǀ Ĳǎ ǎǋǙǌǑǋǎ ǀ
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ ǉĮĲƾ İǈįǈǉǗĲǆĲĮ ȺĲǑǒǁǎ
ƮƧƷƪƪ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ.
ǃ) ƨİǃĮǁǔıǆ ǗĲǈ ȺǊǆǏǎǁ ǗǊİǐ Ĳǈǐ
ǌǗǋǈǋİǐ ȺǏǎǖȺǎǇƿıİǈǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ
ƾıǉǆıǆ ĲǎǑ İȺĮǄǄƿǊǋĮĲǎǐ ĲǎǑ
ƯǎǄǎǇİǏĮȺİǑĲǀ.
Į) ƴĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ĲǋǀǋĮĲǎǐ
ƪǏǄǎǇİǏĮȺİǁĮǐ Ʒƪƭ ǀ Ĳǎ ǎǋǙǌǑǋǎ
ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ
ƶȺǎǑįǙǌ ƪȺǈǊǎǄǀǐ (ƴ.ƶ.ƪ.) Ʒƪƭ ǀ
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ ǉĮĲƾ İǈįǈǉǗĲǆĲĮ ȺĲǑǒǁǎ
ǀ įǁȺǊǔǋĮ Ʒƪƭ ǀ ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ
ƶȺǎǑįǙǌ ƪȺǈǊǎǄǀǐ (ƴ.ƶ.ƪ.) Ʒƪƭ
Ĳǆǐ ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ıǒǎǊǙǌ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ ǀ Ĳǎ ǎǋǙǌǑǋǎ ǀ
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ ǉĮĲƾ İǈįǈǉǗĲǆĲĮ ȺĲǑǒǁǎ
ƮƧƷƪƪ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ,
ǃ) ƟįİǈĮ ƾıǉǆıǆǐ İȺĮǄǄƿǊǋĮĲǎǐ
ƪǏǄǎǇİǏĮȺİǑĲǀ ǀ ǃİǃĮǁǔıǆ ǗĲǈ
ȺǊǆǏǎǁ
ǗǊİǐ
Ĳǈǐ
ǌǗǋǈǋİǐ
ȺǏǎǖȺǎǇƿıİǈǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ ƾıǉǆıǆ ĲǎǑ
İȺĮǄǄƿǊǋĮĲǎǐ
ĲǎǑ
ƪǏǄǎǇİǏĮȺİǑĲǀ.
Į) ƴĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ĲǋǀǋĮĲǎǐ
Ʈǎǈǌǔǌǈǉǀǐ ƪǏǄĮıǁĮǐ Ʒƪƭ ǀ Ĳǎ
ǎǋǙǌǑǋǎ ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ
ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ
ƶȺǎǑįǙǌ
ƪȺǈǊǎǄǀǐ
(ƴ.ƶ.ƪ.)
Ʒƪƭ
ǀ
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ ǉĮĲƾ İǈįǈǉǗĲǆĲĮ ȺĲǑǒǁǎ
ǀ įǁȺǊǔǋĮ Ʒƪƭ ǀ ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ
ƶȺǎǑįǙǌ ƪȺǈǊǎǄǀǐ (ƴ.ƶ.ƪ.) Ʒƪƭ
Ĳǆǐ ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
ıǒǎǊǙǌ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ ǀ Ĳǎ ǎǋǙǌǑǋǎ ǀ
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ ǉĮĲƾ İǈįǈǉǗĲǆĲĮ ȺĲǑǒǁǎ
ƮƧƷƪƪ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
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6

Ʒƪ

ĬİǏĮȺİǑĲǙǌ
ƴĮǈįĮǄǔǄǙǌ

7

Ʒƪ

ƴǊǆǏǎĳǎǏǈǉǀǐ

ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ.
ǃ) ‘ƟįİǈĮ ƾıǉǆıǆǐ İȺĮǄǄƿǊǋĮĲǎǐ
Ʈǎǈǌǔǌǈǉǎǘ
ƯİǈĲǎǑǏǄǎǘ
ǀ
Ʈǎǈǌǔǌǈǉǀǐ ƪǏǄĮıǁĮǐ (Ʒƪ) ǀ
ƨİǃĮǁǔıǆ ǗĲǈ ȺǊǆǏǎǁ ǗǊİǐ Ĳǈǐ
ǌǗǋǈǋİǐ ȺǏǎǖȺǎǇƿıİǈǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ
ƾıǉǆıǆ ĲǎǑ İȺĮǄǄƿǊǋĮĲǎǐ ĲǎǑ
Ʈǎǈǌǔǌǈǉǎǘ
ƯİǈĲǎǑǏǄǎǘ
ǀ
Ʈǎǈǌǔǌǈǉǀǐ ƪǏǄĮıǁĮǐ,
Ǆ)
ƷĮǑĲǗĲǆĲĮ
ǋƿǊǎǑǐ
ĲǎǑ
ƶǑǌįƿıǋǎǑ
ƮǎǈǌǔǌǈǉǙǌ
ƯİǈĲǎǑǏǄǙǌ ƪǊǊƾįǎǐ (ƶƮƯƪ), ǆ
ǎȺǎǁĮ ǌĮ İǁǌĮǈ ıİ ǈıǒǘ ǀ ƨİǃĮǁǔıǆ
İǄǄǏĮĳǀǐ – ǑȺǎǃǎǊǀǐ İĲǀıǈĮǐ
įǀǊǔıǆǐ ıĲǎǈǒİǁǔǌ Ʈǎǈǌǔǌǈǉǎǘ
ƯİǈĲǎǑǏǄǎǘ ıĲǎǌ ƶƮƯƪ (ƾǏǇǏǎ 78
& 110 ĲǎǑ ǌ.4488/2017 (ƧƝ137),
ǆ ǎȺǎǁĮ ǌĮ İǁǌĮǈ ıİ ǈıǒǘ ǋƿǒǏǈ Ĳǎ
ĲƿǊǎǐ ĭİǃǏǎǑĮǏǁǎǑ ĲǎǑ İȺǗǋİǌǎǑ
ƿĲǎǑǐ ĮȺǗ Ĳǆǌ ƿǉįǎıǀ Ĳǆǐ.
Į) ƴĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ĲǋǀǋĮĲǎǐ
ƪǏǄǎǇİǏĮȺİǁĮǐ Ʒƪƭ ǀ Ĳǎ ǎǋǙǌǑǋǎ
ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ
ƶȺǎǑįǙǌ ƪȺǈǊǎǄǀǐ (ƴ.ƶ.ƪ.) Ʒƪƭ ǀ
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ
ǉĮĲƾ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮ
ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ Ʒƪƭ ǀ
ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ
ƶȺǎǑįǙǌ
ƪȺǈǊǎǄǀǐ
(ƴ.ƶ.ƪ.)
Ʒƪƭ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
ıǒǎǊǙǌ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ ǀ Ĳǎ ǎǋǙǌǑǋǎ ǀ
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ ǉĮĲƾ İǈįǈǉǗĲǆĲĮ ȺĲǑǒǁǎ
ƮƧƷƪƪ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ, ǃ) ƧįİǈĮ
ƾıǉǆıǆǐ
İȺĮǄǄƿǊǋĮĲǎǐ
ƪǏǄǎǇİǏĮȺİǑĲǀ ǀ ǃİǃĮǁǔıǆ ǗĲǈ
ȺǊǆǏǎǁ
ǗǊİǐ
Ĳǈǐ
ǌǗǋǈǋİǐ
ȺǏǎǖȺǎǇƿıİǈǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ ƾıǉǆıǆ ĲǎǑ
İȺĮǄǄƿǊǋĮĲǎǐ ƪǏǄǎǇİǏĮȺİǑĲǀ ǉĮǈ
Ǆ) ƨİǃĮǁǔıǆ ȺĮǏĮǉǎǊǎǘǇǆıǆǐ
İĲǀıǈǎǑ ıİǋǈǌĮǏǁǎǑ İȺǈǋǗǏĳǔıǆǐ
ıĲǆǌ ƪƧƪ ĮȺǗ ƴĮǌİȺǈıĲǀǋǈĮ ǀ
ĮȺǗ ĮǌĮǄǌǔǏǈıǋƿǌǎǑǐ ǉǏĮĲǈǉǎǘǐ
ĳǎǏİǁǐ ȺǎǑ İȺǎȺĲİǘǎǌĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎ
ƸȺǎǑǏǄİǁǎ
ƴĮǈįİǁĮǐ
ǉĮǈ
ĬǏǆıǉİǑǋƾĲǔǌ, ĮȺǎįİįİǈǄǋƿǌǆǐ
įǈƾǏǉİǈĮǐ
ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ
ĲİĲǏĮǉǎıǁǔǌ (400) ǔǏǙǌ
ƴĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ĲǋǀǋĮĲǎǐ
ƴǊǆǏǎĳǎǏǈǉǀǐ ǀ ƪĳĮǏǋǎıǋƿǌǆǐ
ƴǊǆǏǎĳǎǏǈǉǀǐ ǉĮǈ ƴǎǊǑǋƿıǔǌ ǀ
ƷǆǊİȺǊǆǏǎĳǎǏǈǉǀǐ ǉĮǈ Ʃǈǎǁǉǆıǆǐ
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8

Ʒƪ

ƩǈĮǈĲǎǊǗǄǔǌ

ǀ ƷİǒǌǎǊǎǄǁĮǐ ƴǊǆǏǎĳǎǏǈǉǀǐ ǉĮǈ
ƷǆǊİȺǈǉǎǈǌǔǌǈǙǌ ǀ ƩǈĮǒİǁǏǈıǆǐ
ƴǊǆǏǎĳǎǏǈǙǌ ǀ ƪȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉǎǘ
ƶǒİįǈĮıǋǎǘ ǉĮǈ ƴǊǆǏǎĳǎǏǈĮǉǙǌ
ƶǑıĲǆǋƾĲǔǌ
ǀ
ƪĳĮǏǋǎǄǙǌ
ƴǊǆǏǎĳǎǏǈǉǀǐ ıĲǆ Ʃǈǎǁǉǆıǆ ǉĮǈ
ıĲǆǌ ƳǈǉǎǌǎǋǁĮ ǀ ƨǈǎǋǆǒĮǌǈǉǀǐ
ƴǊǆǏǎĳǎǏǈǉǀǐ
ǀ
īİǔȺǊǆǏǎĳǎǏǈǉǀǐ
ǉĮǈ
ƷǎȺǎǄǏĮĳǁĮǐ ǀ ƴǊǆǏǎĳǎǏǈǉǀǐ ǉĮǈ
ƪȺǈǉǎǈǌǔǌǈǙǌ ǀ ƴǊǆǏǎĳǎǏǈǉǀǐ ǉĮǈ
ƷİǒǌǎǊǎǄǁĮǐ
ƸȺǎǊǎǄǈıĲǙǌ
ǀ
Ʃǈǎǁǉǆıǆǐ
ƪȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ
ǋİ
ǉĮĲİǘǇǑǌıǆ
Ʃǈǎǁǉǆıǆ
ƴǊǆǏǎĳǎǏǈĮǉǙǌ ƶǑıĲǆǋƾĲǔǌ ǀ
ưǆǒĮǌǈǉǙǌ ƴǊǆǏǎĳǎǏǈǉǀǐ Ʒ.ƪ. ǋİ
ǉĮĲİǑǇǘǌıİǈǐ
Į)
ưǆǒĮǌǈǉǎǁ
ƩǈǉĲǘǔǌ Ʒ.ƪ. ǉĮǈ ǃ) ưǆǒĮǌǈǉǎǁ
ƯǎǄǈıǋǈǉǎǘ Ʒ.ƪ. ǀ ƴǎǊǈĲǈǉǙǌ
ưǆǒĮǌǈǉǙǌ Ʒ.ƪ. ǉĮǈ ưǆǒĮǌǈǉǙǌ
ƷǎȺǎǄǏĮĳǁĮǐ
ǉĮǈ
īİǔȺǊǆǏǎĳǎǏǈǉǀǐ
Ʒ.ƪ.
ǋİ
İǈıĮǄǔǄǈǉǀ
ǉĮĲİǘǇǑǌıǆ
ưǆǒĮǌǈǉǙǌ
ƷǎȺǎǄǏĮĳǁĮǐ
ǉĮǈ
īİǔȺǊǆǏǎĳǎǏǈǉǀǐ
Ʒ.ƪ.
ǀ
ƪȺǈǒİǈǏǆıǈĮǉǀǐ ƴǊǆǏǎĳǎǏǈǉǀǐ Ʒƪƭ
ǀ Ĳǎ ǎǋǙǌǑǋǎ ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ
ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ
ƶȺǎǑįǙǌ
ƪȺǈǊǎǄǀǐ
(ƴ.ƶ.ƪ.)
Ʒƪƭ
ǀ
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ
ǉĮĲƾ
ȺİǏǈİǒǗǋİǌǎ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ Ʒƪƭ
ǀ
ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ
ƶȺǎǑįǙǌ
Ʒƪƭ
Ĳǆǐ
ƪȺǈǊǎǄǀǐ
(ƴ.ƶ.ƪ.)
ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
ıǒǎǊǙǌ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ ǀ Ĳǎ ǎǋǙǌǑǋǎ ǀ
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ
ǉĮĲƾ
ȺİǏǈİǒǗǋİǌǎ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ ȺĲǑǒǁǎ ƮƧƷƪƪ ǀ
ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ Ĳǆǐ ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ.
Į) ƴĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ĲǋǀǋĮĲǎǐ
ƩǈĮĲǏǎĳǀǐ ǀ ƩǈĮĲǏǎĳǀǐ ǉĮǈ
ƩǈĮǈĲǎǊǎǄǁĮǐ Ʒƪƭ ǀ Ĳǎ ǎǋǙǌǑǋǎ
ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ
ƶȺǎǑįǙǌ ƪȺǈǊǎǄǀǐ (ƴ.ƶ.ƪ.) Ʒƪƭ ǀ
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ ǉĮĲƾ İǈįǈǉǗĲǆĲĮ ȺĲǑǒǁǎ
ǀ įǁȺǊǔǋĮ Ʒƪƭ ǀ ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ
ƶȺǎǑįǙǌ ƪȺǈǊǎǄǀǐ (ƴ.ƶ.ƪ.) Ʒƪƭ
Ĳǆǐ ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
ıǒǎǊǙǌ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ
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9

Ʒƪ

ưĮǈǙǌ-ưĮǈİǑĲǙǌ

10

Ʒƪ

ƩǈǎǈǉǆĲǈǉǎǘ ƯǎǄǈıĲǈǉǎǘ

11

Ʒƪ

ƯǎǄǈıĲǈǉǀǐ

İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ ǀ Ĳǎ ǎǋǙǌǑǋǎ ǀ
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ ǉĮĲƾ İǈįǈǉǗĲǆĲĮ ȺĲǑǒǁǎ
ƮƧƷƪƪ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ.
ǃ) ƨİǃĮǁǔıǆ ǗĲǈ ȺǊǆǏǎǁ ǗǊİǐ Ĳǈǐ
ǌǗǋǈǋİǐ ȺǏǎǖȺǎǇƿıİǈǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ
ƾıǉǆıǆ ĲǎǑ İȺĮǄǄƿǊǋĮĲǎǐ ĲǎǑ
ƩǈĮǈĲǎǊǗǄǎǑ- ƩǈĮĲǏǎĳǎǊǗǄǎǑ.
Į) ƴĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ĲǋǀǋĮĲǎǐ
ưĮǈİǑĲǈǉǀǐ Ʒƪƭ ǀ Ĳǎ ǎǋǙǌǑǋǎ
ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ
ƶȺǎǑįǙǌ ƪȺǈǊǎǄǀǐ (ƴ.ƶ.ƪ.) Ʒƪƭ ǀ
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ ǉĮĲƾ İǈįǈǉǗĲǆĲĮ ȺĲǑǒǁǎ
ǀ įǁȺǊǔǋĮ Ʒƪƭ ǀ ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ
ƶȺǎǑįǙǌ ƪȺǈǊǎǄǀǐ (ƴ.ƶ.ƪ.) Ʒƪƭ
Ĳǆǐ ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ıǒǎǊǙǌ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ ǀ Ĳǎ ǎǋǙǌǑǋǎ ǀ
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ ǉĮĲƾ İǈįǈǉǗĲǆĲĮ ȺĲǑǒǁǎ
ƮƧƷƪƪ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ Ĳǆǐ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ.
ǃ) ƟįİǈĮ ƾıǉǆıǆǐ İȺĮǄǄƿǊǋĮĲǎǐ
ưĮǈǙǌ - ưĮǈİǑĲǙǌ ǀ ǃİǃĮǁǔıǆ ǗĲǈ
ȺǊǆǏǎǁ
ǗǊİǐ
Ĳǈǐ
ǌǗǋǈǋİǐ
ȺǏǎǖȺǎǇƿıİǈǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ ƾıǉǆıǆ ĲǎǑ
İȺĮǄǄƿǊǋĮĲǎǐ ưĮǈǙǌ – ưĮǈİǑĲǙǌ.
Ǆ)
ƷĮǑĲǗĲǆĲĮ
ǋƿǊǎǑǐ
ĲǎǑ
ƶǑǊǊǗǄǎǑ ƪȺǈıĲǆǋǗǌǔǌ ưĮǈǙǌưĮǈİǑĲǙǌ, ǆ ǎȺǎǁĮ ǌĮ İǁǌĮǈ ıİ
ǈıǒǘ (ǃ.į. 206/16.2.1966, ĭƪƮ
Ƨ’/50/1966).
Į)
ƴĲǑǒǁǎ
ǀ
įǁȺǊǔǋĮ
ǎȺǎǈǎǑįǀȺǎĲİ ƷǋǀǋĮĲǎǐ Ʒƪƭ ǀ
ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ
ƶȺǎǑįǙǌ
ƪȺǈǊǎǄǀǐ
(ƴ.ƶ.ƪ.)
Ʒƪƭ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ıǒǎǊǙǌ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ ǀ ȺĲǑǒǁǎ ƮƧƷƪƪ ǀ
ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ Ĳǆǐ ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ.
ǃ) ǄǌǙıǆ ƹİǈǏǈıǋǎǘ Ƭ/Ƹ ıĲĮ
ĮǌĲǈǉİǁǋİǌĮ:
(i)
İȺİǍİǏǄĮıǁĮǐ
ǉİǈǋƿǌǔǌ,
(ii)
ǑȺǎǊǎǄǈıĲǈǉǙǌ
ĳǘǊǊǔǌ ǉĮǈ (iii) ǑȺǆǏİıǈǙǌ
įǈĮįǈǉĲǘǎǑ.
Į) ƴĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ Ʃǈǎǁǉǆıǆǐ
Ʃǈǎǁǉǆıǆǐ
ƪȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ
ǀ
Ʃǈǎǁǉǆıǆ
ƪȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ
ƪȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ
ǀ
ƩǈİǇǌǎǘǐ
ƪǋȺǎǏǁǎǑ
ǀ
Ʃǈǎǁǉǆıǆǐ
ƮǎǈǌǔǌǈǉǙǌƶǑǌİĲĮǈǏǈıĲǈǉǙǌ
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ƪȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ ǉĮǈ ƳǏǄĮǌǙıİǔǌ ǀ
Ʃǈǎǁǉǆıǆǐ ǉĮǈ ƩǈĮǒİǁǏǈıǆǐ ƠǏǄǔǌ
ǀ Ʃǈǎǁǉǆıǆǐ ưǎǌƾįǔǌ ƷǎȺǈǉǀǐ
ƧǑĲǎįǈǎǁǉǆıǆǐ
ǀ
Ʃǈǎǁǉǆıǆǐ
ưǎǌƾįǔǌ ƸǄİǁĮǐ ǉĮǈ ƴǏǗǌǎǈĮǐ ǀ
Ʃǈǎǁǉǆıǆǐ
ƪȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ
ǉĮǈ
–
Ʃǈǎǁǉǆıǆǐ
ƳǏǄĮǌǈıǋǙǌ
ưǎǌƾįǔǌ ƸǄİǁĮǐ ǉĮǈ ƴǏǗǌǎǈĮǐ ǀ
Ʃǈǎǁǉǆıǆǐ
ƪȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ
Ʃǈǎǁǉǆıǆǐ ưǎǌƾįǔǌ ƸǄİǁĮǐ ǉĮǈ
ƴǏǗǌǎǈĮǐ
ǀ
Ʃǈǎǁǉǆıǆǐ
ƶǑıĲǆǋƾĲǔǌ
ƪĳǎįǈĮıǋǎǘ
ǀ
Ʃǈǎǁǉǆıǆǐ ƴĮǏĮǄǔǄǈǉǙǌ ưǎǌƾįǔǌ
ǀ ƪǊİǄǉĲǈǉǙǌ ǉĮǈ ƧıĳĮǊǈıĲǈǉǙǌ
ƪǏǄĮıǈǙǌ
ǀ
ƪǋȺǎǏǁĮǐ
ǉĮǈ
ƩǈĮĳǀǋǈıǆǐ ǀ ƯǎǄǈıĲǈǉǀǐ ǀ
ƯǎǄǈıĲǈǉǀǐ
ǉĮǈ
ƹǏǆǋĮĲǎǎǈǉǎǌǎǋǈǉǀǐ
ǀ
ƱĮǑĲǈǊǈĮǉǙǌ ƪȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ ǉĮǈ
ưİĲĮĳǎǏǙǌ
ǀ
ƶĲİǊİǒǙǌ
ƶǑǌİĲĮǈǏǈıĲǈǉǙǌ ƳǏǄĮǌǙıİǔǌ ǉĮǈ
ƪǉǋİĲĮǊǊİǘıİǔǌ
ǀ
ƷǎȺǈǉǀǐ
ƧǑĲǎįǈǎǁǉǆıǆǐ
ǀ
Ʃǈǎǁǉǆıǆǐ
ƪȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ ǉĮǈ ƳǏǄĮǌǈıǋǙǌ ƷǎȺǈǉǀǐ
ƧǑĲǎįǈǎǁǉǆıǆǐ
ǀ
ƷǑȺǎȺǎǁǆıǆǐ
ǉĮǈ
ƩǈĮǉǁǌǆıǆǐ
ƴǏǎǕǗǌĲǔǌ ǀ ƹǏǆǋĮĲǎǎǈǉǎǌǎǋǈǉǀǐ
ǉĮǈ
ƧıĳĮǊǈıĲǈǉǀǐ
ǀ
ƹǏǆǋĮĲǎǎǈǉǎǌǎǋǈǉǀǐ
ǉĮǈ
ƪǊİǄǉĲǈǉǀǐ ǀ ƹǏǆǋĮĲǎǎǈǉǎǌǎǋǈǉǙǌ
ƪĳĮǏǋǎǄǙǌ
ǀ
ƹǏǆǋĮĲǎǎǈǉǎǌǎǋǈǉǙǌ ƸȺǆǏİıǈǙǌƪȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ
ıĲǈǐ
ƧǌĮĲǎǊǈǉǎİǑǏǔȺĮǕǉƿǐ ƹǙǏİǐ ǀ
Ʃǈǎǁǉǆıǆǐ ƪȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ-Ʃǈǎǁǉǆıǆ
ƷǎǑǏǈıĲǈǉǙǌ ƪȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ ǉĮǈ
ƪȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ ĭǈǊǎǍİǌǁĮǐ Ʒƪƭ ǀ Ĳǎ
ǎǋǙǌǑǋǎ ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ
ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ
ƶȺǎǑįǙǌ
ƪȺǈǊǎǄǀǐ (ƴƶƪ) Ʒƪƭ Ĳǆǐ ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ ıǒǎǊǙǌ Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ ǀ Ĳǎ
ǎǋǙǌǑǋǎ ȺĲǑǒǁǎ ƮƧƷƪƪ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ
ĲǁĲǊǎǐ Ĳǆǐ ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ.
ǃ) ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀ ƷĮǑĲǗĲǆĲĮ
ƯǎǄǈıĲǀ ĭǎǏǎĲİǒǌǈǉǎǘ ƨƝ ĲƾǍǆǐ.
Ǆ) īǌǙıǆ ƹİǈǏǈıǋǎǘ Ƭ/Ƹ ıĲĮ
ĮǌĲǈǉİǁǋİǌĮ:
(i)
İȺİǍİǏǄĮıǁĮǐ
ǉİǈǋƿǌǔǌ,
(ii)
ǑȺǎǊǎǄǈıĲǈǉǙǌ
ĳǘǊǊǔǌ ǉĮǈ (iii) ǑȺǆǏİıǈǙǌ
įǈĮįǈǉĲǘǎǑ.
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12

Ʒƪ

Ʃǈǎǁǉǆıǆǐ ưǎǌƾįǔǌ
ƸǄİǁĮǐ ǉĮǈ ƴǏǗǌǎǈĮǐ

13

Ʒƪ

ƨǏİĳǎǌǆȺǈǎǉǗǋǔǌ

14

Ʒƪ

ƩǈİǏǋǆǌƿǔǌ ƪǊǊǆǌǈǉǀǐ
ƱǎǆǋĮĲǈǉǀǐ īǊǙııĮǐ

Į) ƴĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ĲǋǀǋĮĲǎǐ
Ʃǈǎǁǉǆıǆǐ ưǎǌƾįǔǌ ƸǄİǁĮǐ ǉĮǈ
ƴǏǗǌǎǈĮǐ
ǀ
Ʃǈǎǁǉǆıǆǐ
ƪȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ ǋİ ǉĮĲİǘǇǑǌıǆ
Ʃǈǎǁǉǆıǆ ưǎǌƾįǔǌ ƸǄİǁĮǐ ǉĮǈ
ƴǏǗǌǎǈĮǐ
ǀ
Ʃǈǎǁǉǆıǆǐ
ƪȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ ǉĮǈ ƳǏǄĮǌǈıǋǙǌ ǋİ
ǉĮĲİǘǇǑǌıǆ Ʃǈǎǁǉǆıǆ ưǎǌƾįǔǌ
ƸǄİǁĮǐ ǉĮǈ ƴǏǗǌǎǈĮǐ Ʒƪƭ ǀ Ĳǎ
ǎǋǙǌǑǋǎ ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ
ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ
ƶȺǎǑįǙǌ
ƪȺǈǊǎǄǀǐ
(ƴ.ƶ.ƪ.)
Ʒƪƭ
ǀ
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ ǉĮĲƾ İǈįǈǉǗĲǆĲĮ ȺĲǑǒǁǎ
ǀ įǁȺǊǔǋĮ Ʒƪƭ ǀ ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ
ƶȺǎǑįǙǌ ƪȺǈǊǎǄǀǐ (ƴ.ƶ.ƪ.) Ʒƪƭ
Ĳǆǐ ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ıǒǎǊǙǌ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ ǀ Ĳǎ ǎǋǙǌǑǋǎ ǀ
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ ǉĮĲƾ İǈįǈǉǗĲǆĲĮ ȺĲǑǒǁǎ
ƮƧƷƪƪ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ.
ǃ) ǄǌǙıǆ ƹİǈǏǈıǋǎǘ Ƭ/Ƹ ıĲĮ
ĮǌĲǈǉİǁǋİǌĮ:
(i)
İȺİǍİǏǄĮıǁĮǐ
ǉİǈǋƿǌǔǌ,
(ii)
ǑȺǎǊǎǄǈıĲǈǉǙǌ
ĳǘǊǊǔǌ ǉĮǈ (iii) ǑȺǆǏİıǈǙǌ
įǈĮįǈǉĲǘǎǑ.
ƴĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ĲǋǀǋĮĲǎǐ
ƨǏİĳǎǌǆȺǈǎǉǎǋǁĮǐ ǀ ƴǏǎıǒǎǊǈǉǀǐ
ƧǄǔǄǀǐ Ʒƪƭ ǀ Ĳǎ ǎǋǙǌǑǋǎ ȺĲǑǒǁǎ
ǀ
įǁȺǊǔǋĮ
ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ
ƶȺǎǑįǙǌ ƪȺǈǊǎǄǀǐ (ƴ.ƶ.ƪ.) Ʒƪƭ ǀ
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ ǉĮĲƾ İǈįǈǉǗĲǆĲĮ ȺĲǑǒǁǎ
ǀ įǁȺǊǔǋĮ Ʒƪƭ ǀ ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ
ƶȺǎǑįǙǌ ƪȺǈǊǎǄǀǐ (ƴ.ƶ.ƪ.) Ʒƪƭ
Ĳǆǐ ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
ıǒǎǊǙǌ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ ǀ Ĳǎ ǎǋǙǌǑǋǎ ǀ
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ ǉĮĲƾ İǈįǈǉǗĲǆĲĮ ȺĲǑǒǁǎ
ƮƧƷƪƪ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ.
ƴĲǑǒǁǎ Ʒƪƭ ǀ ǋİĲĮȺĲǑǒǈĮǉǗ ǀ
įǈįĮǉĲǎǏǈǉǗ
ıĲǆ
įǈİǏǋǆǌİǁĮ
ǌǎǆǋĮĲǈǉǀǐ
ǉĮǈ
ȺǈıĲǎȺǎǁǆıǆ
įǈİǏǋǆǌƿĮ ĮȺǗ İȺǁıǆǋǎ ĳǎǏƿĮ
(ȺĮǌİȺǈıĲǀǋǈǎ ǀ ƪǇǌǈǉǗ ƢįǏǑǋĮ
ƮǔĳǙǌ ǀ ƶǔǋĮĲİǁǎ ƪ.Ʊ.ī.), ǀ
ȺĲǑǒǁǎ Ʒƪƭ ǀ ǋİĲĮȺĲǑǒǈĮǉǗ ǀ
įǈįĮǉĲǎǏǈǉǗ ıĲǆ ǄǊǔııǎǊǎǄǁĮ
ǌǎǆǋĮĲǈǉǀǐ ǀ ıĲǆǌ İǉȺĮǁįİǑıǆ –
ĮȺǎǉĮĲƾıĲĮıǆ
ǉǔĳǙǌ
/
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15

Ʒƪ

ƪǉȺĮǈįİǑĲǙǌ
ƪǊǊǆǌǈǉǀǐ ƱǎǆǋĮĲǈǉǀǐ
īǊǙııĮǐ

ǃĮǏǀǉǎǔǌ
ǉĮǈ
ȺǈıĲǎȺǎǁǆıǆ
įǈİǏǋǆǌƿĮ ĮȺǗ İȺǁıǆǋǎ ĳǎǏƿĮ
(ȺĮǌİȺǈıĲǀǋǈǎ ǀ ƪǇǌǈǉǗ ƢįǏǑǋĮ
ƮǔĳǙǌ ǀ ƶǔǋĮĲİǁǎ ƪ.Ʊ.ī.) ǀ
ǎȺǎǈǎįǀȺǎĲİ ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ
Ʒƪƭ ǀ ƾǊǊǎǐ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ Ĳǆǐ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ
ǉĮǈ
ȺǈıĲǎȺǎǁǆıǆ
įǈİǏǋǆǌƿĮ ĮȺǗ İȺǁıǆǋǎ ĳǎǏƿĮ
(ȺĮǌİȺǈıĲǀǋǈǎ ǀ ƪǇǌǈǉǗ ƢįǏǑǋĮ
ƮǔĳǙǌ ǀ ƶǔǋĮĲİǁǎ ƪ.Ʊ.ī.) ǉĮǇǙǐ
ǉĮǈ ȺĮǏĮǉǎǊǎǘǇǆıǆ ıİǋǈǌĮǏǁǔǌ
ıǒİĲǈǉƾ ǋİ Ĳǆ įǈİǏǋǆǌİǁĮ ƪ.Ʊ.ī./ ǀ
Ĳǆǌ İǉȺĮǁįİǑıǆ– ĮȺǎǉĮĲƾıĲĮıǆ
ǉǔĳǙǌ / ǃĮǏǀǉǎǔǌ ǉĮǈ İǋȺİǈǏǁĮ
ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ
3
İĲǙǌ
ıĲǆ
įǈİǏǋǆǌİǁĮ ƪ.Ʊ.ī.
ƴĲǑǒǁǎ Ʒƪƭ ǀ ǋİĲĮȺĲǑǒǈĮǉǗ ǀ
įǈįĮǉĲǎǏǈǉǗ ıĲǆ įǈįĮıǉĮǊǁĮ Ĳǆǐ
ǌǎǆǋĮĲǈǉǀǐ ǄǊǙııĮǐ ǀ
ȺĲǑǒǁǎ Ʒƪƭ ǀ ǋİĲĮȺĲǑǒǈĮǉǗ ǀ
įǈįĮǉĲǎǏǈǉǗ ıĲǆ ǄǊǔııǎǊǎǄǁĮ
ǌǎǆǋĮĲǈǉǀǐ ǀ ıĲǆǌ İǉȺĮǁįİǑıǆ
ǉǔĳǙǌ ǉĮǈ İǋȺİǈǏǁĮ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ
3 İĲǙǌ ıĲǆ įǈįĮıǉĮǊǁĮ ƪƱī ǀ
ȺĲǑǒǁǎ Ʒƪƭ ǀ ǋİĲĮȺĲǑǒǈĮǉǗ ǀ
įǈįĮǉĲǎǏǈǉǗ ıĲǆǌ İǉȺĮǁįİǑıǆ
İǌǆǊǁǉǔǌ ǀ ıĲǆǌ ȺǏǔĲǎǃƾǇǋǈĮ ǀ
įİǑĲİǏǎǃƾǇǋǈĮ İǉȺĮǁįİǑıǆ ǉĮǈ
ȺĮǏĮǉǎǊǎǘǇǆıǆ
ıİǋǈǌĮǏǁǔǌ
ıǒİĲǈǉƾ
ǋİ
Ĳǆ
įǈįĮıǉĮǊǁĮ
ƪƱī/ǉǙĳǔıǆ
ǉĮǈ
İǋȺİǈǏǁĮ
ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ
3
İĲǙǌ
ıĲǆ
įǈįĮıǉĮǊǁĮ ƪƱī ǀ
ǎȺǎǈǎįǀȺǎĲİ ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ
Ʒƪƭ Ĳǆǐ ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ƾǊǊǎǐ
ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ Ĳǆǐ ĮǊǊǎįĮȺǀǐ ǉĮǈ
ȺĮǏĮǉǎǊǎǘǇǆıǆ
ıİǋǈǌĮǏǁǔǌ
ıǒİĲǈǉƾ ǋİ Ĳǆ įǈįĮıǉĮǊǁĮ ƪ.Ʊ.ī./
ǉǙĳǔıǆ ǉĮǈ İǋȺİǈǏǁĮ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ
5 İĲǙǌ ıĲǆ įǈįĮıǉĮǊǁĮ ƪ.Ʊ.ī.
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ƴƭƱƧƮƧƶ 3
ƪƭƩƭƮƳƷƬƷƪƶ ƴƵƳƶƻƴƭƮƳƸ –
ƧƴƳƩƪƮƷƳƭ ƷƭƷƯƳƭ ƶƴƳƸƩƻƱ ƮƧƭ ƴƵƳƶĬƪƷƧ ƴƵƳƶƳƱƷƧ ƮƧƷƬīƳƵƭƧƶ Ʃƪ
ƧƱƧ ƪƭƩƭƮƳƷƬƷƧ

Ƨ/Ƨ

ƮƧƷƬīƳƵƭƧ

ƪƭƩƭƮƳƷƬƷƧ

ƴƵƳƶƳƱƷƧ

1

Ʃƪ

ƧįİǊĳǙǌ ƱǎıǎǉǗǋǔǌ

Į)
ƴĲǑǒǁǎ
ǀ
įǁȺǊǔǋĮ
ǀ
ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ
ĲǁĲǊǎǐ
ưƿıǆǐ
Ʒİǒǌǈǉǀǐ
ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐ
ƱǎıǆǊİǑĲǈǉǀǐ ƶǒǎǊǀǐ (ưƷƪƱƶ) ǀ
İǈįǈǉǎĲǀĲǔǌ ƨǎǆǇǙǌ ƱǎıǆǊİǑĲǙǌ
ǀ
ƨǎǆǇǙǌ
ƱǎıǎǉǗǋǔǌ
ǀ
ƱǎıǆǊİǑĲǈǉǀǐ ǀ ƱǎıǆǊİǑĲǈǉǀǐ
ƷǏĮǑǋĮĲǎǊǎǄǁĮǐ
ǀ
ƨǎǆǇǗǐ
ƷǏĮǑǋĮĲǎǊǎǄǁĮǐ ǎǏǇǎȺİįǈǉǀǐ ǀ
ƱǎıǆǊİǑĲǈǉǀǐ ƹİǈǏǎǑǏǄİǁǎǑ ǀ
ƱǎıǆǊİǑĲǈǉǀǐ
ƳǄǉǎǊǎǄǈǉǙǌ
ƴĮǇǀıİǔǌ
ǀ
ƪǈįǈǉǀǐ
ƱǎıǆǊİǑĲǈǉǀǐ ǀ ƱǎıǆǊİǑĲǈǉǀǐ
ưǎǌƾįǔǌ ƪǌĲĮĲǈǉǀǐ ĬİǏĮȺİǁĮǐ ǀ
ƱǎıǆǊİǑĲǈǉǀǐ ƧĲǗǋǔǌ ǋİ ƺǑǒǈǉƿǐ
ƴĮǇǀıİǈǐ ǀ ƨǎǆǇǗǐ ƱǎıǆǊİǑĲǈǉǀǐ
ưĮǈİǑĲǈǉǀǐ
ǀ
ƨǎǆǇǗǐ
ƱǎıǆǊİǑĲǈǉǀǐ īİǌǈǉǀǐ ƱǎıǆǊİǁĮǐ
ǀ
ƨǎǆǇǗǐ
ƱǎıǆǊİǑĲǈǉǀǐ
ƷǏĮǑǋĮĲǎǊǎǄǁĮǐ
ǀ
ƨǎǆǇǗǐ
ƱǎıǆǊİǑĲǈǉǀǐ ƹİǈǏǎǑǏǄİǁǎǑ ǀ
ƨǎǆǇǗǐ
ƱǎıǆǊİǑĲǈǉǀǐ
ƳǄǉǎǊǎǄǈǉǙǌ ȺĮǇǀıİǔǌ ǀ ƨǎǆǇǗǐ
ƱǎıǆǊİǑĲǈǉǀǐ ưǎǌƾįǔǌ ƪǌĲĮĲǈǉǀǐ
ĬİǏĮȺİǁĮǐ
ǀ
ƨǎǆǇǗǐ
ƱǎıǆǊİǑĲǈǉǀǐ ƧĲǗǋǔǌ ǋİ ƪǈįǈǉƿǐ
ȺĮǇǀıİǈǐ ǀ ƨǎǆǇǙǌ īİǌǈǉǀǐ
ƱǎıǆǊİǁĮǐ ǀ ƨǎǆǇǗǐ ƱǎıǆǊİǑĲǀ ǀ
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ǀ
ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ
ĲǁĲǊǎǐ
Ĳǔǌ
ȺĮǏĮǉƾĲǔ ıǒǎǊǈǉǙǌ ǋǎǌƾįǔǌ:
ƭƪƮ ǀ ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǎǘ ƯǑǉİǁǎǑ ǀ
Ʒİǒǌǈǉǎǘ
ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǎǘ
ƪǉȺĮǈįİǑĲǆǏǁǎǑ ƧƝ ǀ ƨ ǉǘǉǊǎǑ
ıȺǎǑįǙǌ ǀ ƪǌǈĮǁǎǑ ƴǎǊǑǉǊĮįǈǉǎǘ
ƯǑǉİǁǎǑ
ǀ
Ʒİǒǌǈǉǎǘ
ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǎǘ
ƯǑǉİǁǎǑ
ǀ
ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐ
ƶǒǎǊǀǐ
ǀ
Ʒİǒǌǈǉǀǐ ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐ ƶǒǎǊǀǐ
įİǑĲİǏǎǃƾǇǋǈĮǐ İǉȺĮǁįİǑıǆǐ ǀ
ıǒǎǊǀǐ ǋĮǇǆĲİǁĮǐ ĲǎǑ ƳƧƪƩ ĲǎǑ
ǌ. 1346/1983 ǀ ǌ. 3475/2006 ǀ
ƾǊǊǎǐ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ ıǒǎǊǈǉǀǐ

ƧƵƭĬưƳƶ
ƶƸưƬưưƪƱƻƱ
ƪīīƵƧĭƻƱ/
ƴƷƸƹƭƧ/
ƴƭƶƷƳƴƳƭƬƷƭƮƧ/
ƧƩƪƭƪƶ
2

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

43418

2

Ʃƪ

ƨǎǆǇǙǌ
ƪǏǄǎǇİǏĮȺİǑĲǙǌ

3

Ʃƪ

ĬİǏĮȺİǑĲǙǌ
ƴĮǈįĮǄǔǄǙǌ

ǋǎǌƾįĮǐ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ.
ǃ) ƟįİǈĮ ƾıǉǆıǆǐ İȺĮǄǄƿǊǋĮĲǎǐ
ǃǎǆǇǎǘ ǌǎıǆǊİǑĲǀ ǀ ǃİǃĮǁǔıǆ
İǉįǈįǗǋİǌǆ
ĮȺǗ
ĮǏǋǗįǈĮ
įǈǎǈǉǆĲǈǉǀ ĮǏǒǀ ǗĲǈ ȺǊǆǏǎǁ ǗǊİǐ
Ĳǈǐ ǌǗǋǈǋİǐ ȺǏǎǖȺǎǇƿıİǈǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ
ƾıǉǆıǆ
ĲǎǑ
İȺĮǄǄƿǊǋĮĲǎǐ
ǃǎǆǇǎǘ ǌǎıǆǊİǑĲǀ.
ƴĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ǀ ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ
ĲǁĲǊǎǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ
ƨǎǆǇǎǘ
ǀ ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ
ƪǏǄǎǇİǏĮȺİǁĮǐ
ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ǀ ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ
ĲǁĲǊǎǐ Ĳǔǌ ȺĮǏĮǉƾĲǔ ıǒǎǊǈǉǙǌ
ǋǎǌƾįǔǌ: ƭƪƮ ǀ ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǎǘ
ƯǑǉİǁǎǑ
ǀ
Ʒİǒǌǈǉǎǘ
ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǎǘ ƪǉȺĮǈįİǑĲǆǏǁǎǑ
Ƨ’ ǀ ƨ’ ǉǘǉǊǎǑ ıȺǎǑįǙǌ ǀ ƪǌǈĮǁǎǑ
ƴǎǊǑǉǊĮįǈǉǎǘ
ƯǑǉİǁǎǑ
ǀ
Ʒİǒǌǈǉǎǘ ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǎǘ ƯǑǉİǁǎǑ
ǀ ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐ ƶǒǎǊǀǐ ǀ
Ʒİǒǌǈǉǀǐ ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐ ƶǒǎǊǀǐ
įİǑĲİǏǎǃƾǇǋǈĮǐ İǉȺĮǁįİǑıǆǐ ǀ
ıǒǎǊǀǐ ǋĮǇǆĲİǁĮǐ ĲǎǑ ƳƧƪƩ ĲǎǑ
Ʊ. 1346/1983 ǀ Ʊ. 3475/2006 ǀ
ƾǊǊǎǐ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ ıǒǎǊǈǉǀǐ
ǋǎǌƾįĮǐ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ.
ƴĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ǀ ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ
ĲǁĲǊǎǐ İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ
ƨǎǆǇǙǌ
ƨǏİĳǎǌǆȺǈǎǉǗǋǔǌ-ƴĮǈįǎǉǗǋǔǌ ǀ
ƨǎǆǇǙǌ ƨǏİĳǎǉǗǋǔǌ ǀ ƨǎǆǇǙǌ
ƨǏİĳǎǌǆȺǈǎǉǗǋǔǌ
ǀ
ƨǎǆǇǙǌ
ǃǏİĳǎǉǗǋǔǌ
ȺĮǈįǎǉǗǋǔǌ
ǀ
ƴǏǎıǒǎǊǈǉǀǐ
ƧǄǔǄǀǐ
ƩǏĮıĲǆǏǈǎĲǀĲǔǌ ƩǆǋǈǎǑǏǄǁĮǐ ǉĮǈ
ƠǉĳǏĮıǆǐ
ǀ
ƪȺǈǋİǊǆĲǙǌ
ƴǏǗǌǎǈĮǐ
ǀ
ƮǎǈǌǔǌǈǉǙǌ
ĭǏǎǌĲǈıĲǙǌ
ǀ
ƴǏǎıǒǎǊǈǉǀǐ
ƧǄǔǄǀǐ ƬǋİǏǀıǈĮǐ ĭǏǎǌĲǁįĮǐ
ƴĮǈįǈǙǌ ǋİ ƪǈįǈǉƿǐ ƧǌƾǄǉİǐ ǀ
ƨǎǆǇǙǌ
īİǌǈǉǀǐ
ƨǏİĳǎǌǆȺǈǎǉǎǋǁĮǐ
ǀ
ƨǎǆǇǗǐ
ƨǏİĳǎǌǆȺǈǎǉǗǋǔǌ ǀ ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ
ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ǀ ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ
ĲǁĲǊǎǐ Ĳǔǌ ȺĮǏĮǉƾĲǔ ıǒǎǊǈǉǙǌ
ǋǎǌƾįǔǌ: ƭƪƮ ǀ ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǎǘ
ƯǑǉİǁǎǑ
ǀ
Ʒİǒǌǈǉǎǘ
ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǎǘ ƪǉȺĮǈįİǑĲǆǏǁǎǑ
Ƨ’ ǀ ƨ’ ǉǘǉǊǎǑ ıȺǎǑįǙǌ ǀ ƪǌǈĮǁǎǑ
ƴǎǊǑǉǊĮįǈǉǎǘ
ƯǑǉİǁǎǑ
ǀ
Ʒİǒǌǈǉǎǘ ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǎǘ ƯǑǉİǁǎǑ
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4

Ʃƪ

ƨǏİĳǎǌǆȺǈǎǉǗǋǔǌ

5

Ʃƪ

ƩǈǎǈǉǆĲǈǉǎǘ ƯǎǄǈıĲǈǉǎǘ

6

Ʃƪ

ƩǈǎǈǉǆĲǈǉǙǌ
īǏĮǋǋĮĲƿǔǌ

ǀ ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐ ƶǒǎǊǀǐ ǀ
Ʒİǒǌǈǉǀǐ ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐ ƶǒǎǊǀǐ
įİǑĲİǏǎǃƾǇǋǈĮǐ İǉȺĮǁįİǑıǆǐ ǀ
ıǒǎǊǀǐ ǋĮǇǆĲİǁĮǐ ĲǎǑ ƳƧƪƩ ĲǎǑ
Ʊ. 1346/1983 ǀ Ʊ. 3475/2006 ǀ
ƾǊǊǎǐ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ ıǒǎǊǈǉǀǐ
ǋǎǌƾįĮǐ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ.
ƴĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ǀ ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ
ĲǁĲǊǎǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ
ƨǎǆǇǙǌ
ƨǏİĳǎǌǆȺǈǎǉǗǋǔǌ- ƴĮǈįǎǉǗǋǔǌ ǀ
ƨǎǆǇǙǌ ƨǏİĳǎǉǗǋǔǌ ǀ ƨǎǆǇǙǌ
ƨǏİĳǎǌǆȺǈǎǉǗǋǔǌ
ǀ
ƨǎǆǇǙǌ
ǃǏİĳǎǉǗǋǔǌ
ȺĮǈįǎǉǗǋǔǌ
ǀ
ƴǏǎıǒǎǊǈǉǀǐ
ƧǄǔǄǀǐ
ƩǏĮıĲǆǏǈǎĲǀĲǔǌ ƩǆǋǈǎǑǏǄǁĮǐ ǉĮǈ
ƪǉĳǏĮıǆǐ ǀ ƪȺǈǋİǊǆĲǙǌ ƴǏǗǌǎǈĮǐ
ǀ ƮǎǈǌǔǌǈǉǙǌ ĭǏǎǌĲǈıĲǙǌ ǀ
ƴǏǎıǒǎǊǈǉǀǐ ƧǄǔǄǀǐ ƬǋİǏǀıǈĮǐ
ĭǏǎǌĲǁįĮǐ ƴĮǈįǈǙǌ ǋİ ƪǈįǈǉƿǐ
ƧǌƾǄǉİǐ ǀ ƨǎǆǇǙǌ īİǌǈǉǀǐ
ƨǏİĳǎǌǆȺǈǎǉǎǋǁĮǐ
ǀ
ƨǎǆǇǗǐ
ƨǏİĳǎǌǆȺǈǎǉǗǋǔǌ ǀ ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ
ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ǀ ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ
ĲǁĲǊǎǐ Ĳǔǌ ȺĮǏĮǉƾĲǔ ıǒǎǊǈǉǙǌ
ǋǎǌƾįǔǌ: ƭƪƮ ǀ ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǎǘ
ƯǑǉİǁǎǑ
ǀ
Ʒİǒǌǈǉǎǘ
ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǎǘ ƪǉȺĮǈįİǑĲǆǏǁǎǑ
Ƨ’ ǀ ƨ’ ǉǘǉǊǎǑ ıȺǎǑįǙǌ ǀ ƪǌǈĮǁǎǑ
ƴǎǊǑǉǊĮįǈǉǎǘ ƯǑǉİǁǎǑ ǀ Ʒİǒǌǈǉǎǘ
ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǎǘ
ƯǑǉİǁǎǑ
ǀ
ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐ
ƶǒǎǊǀǐ
ǀ
Ʒİǒǌǈǉǀǐ ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐ ƶǒǎǊǀǐ
įİǑĲİǏǎǃƾǇǋǈĮǐ İǉȺĮǁįİǑıǆǐ ǀ
ıǒǎǊǀǐ ǋĮǇǆĲİǁĮǐ ĲǎǑ ƳƧƪƩ ĲǎǑ
ǌ. 1346/1983 ǀ ǌ. 3475/2006 ǀ
ƾǊǊǎǐ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ ıǒǎǊǈǉǀǐ
ǋǎǌƾįĮǐ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ.
Į) ƳȺǎǈǎįǀȺǎĲİ ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ
ǀ
ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ
ĲǁĲǊǎǐ
įİǑĲİǏǎǃƾǇǋǈĮǐ
ǀ
ǋİĲĮįİǑĲİǏǎǃƾǇǋǈĮǐ İǉȺĮǁįİǑıǆǐ
Ĳǆǐ ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ƾǊǊǎǐ ǈıǗĲǈǋǎǐ
Ĳǆǐ ĮǊǊǎįĮȺǀǐ, ĮǌİǍĮǏĲǀĲǔǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ. ǃ) ǄǌǙıǆ ƹİǈǏǈıǋǎǘ
Ƭ/Ƹ
ıĲĮ
ĮǌĲǈǉİǁǋİǌĮ:
(i)
İȺİǍİǏǄĮıǁĮǐ
ǉİǈǋƿǌǔǌ,
(ii)
ǑȺǎǊǎǄǈıĲǈǉǙǌ ĳǘǊǊǔǌ ǉĮǈ (iii)
ǑȺǆǏİıǈǙǌ įǈĮįǈǉĲǘǎǑ.
Į) ƳȺǎǈǎįǀȺǎĲİ ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ
ǀ
ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ
ĲǁĲǊǎǐ
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7

Ʃƪ

ƴǏǎıǔȺǈǉǎǘ Ƭ/Ƹ

8

Ʃƪ

Ʒİǒǌǈǉǎǘ įǈĮĳǗǏǔǌ
İǈįǈǉǎĲǀĲǔǌ

įİǑĲİǏǎǃƾǇǋǈĮǐ
ǀ
ǋİĲĮįİǑĲİǏǎǃƾǇǋǈĮǐ İǉȺĮǁįİǑıǆǐ
Ĳǆǐ ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ƾǊǊǎǐ ǈıǗĲǈǋǎǐ
Ĳǆǐ ĮǊǊǎįĮȺǀǐ, ĮǌİǍĮǏĲǀĲǔǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ.
ǃ) ǄǌǙıǆ ƹİǈǏǈıǋǎǘ Ƭ/Ƹ ıĲĮ
ĮǌĲǈǉİǁǋİǌĮ:
(i)
İȺİǍİǏǄĮıǁĮǐ
ǉİǈǋƿǌǔǌ,
(ii)
ǑȺǎǊǎǄǈıĲǈǉǙǌ
ĳǘǊǊǔǌ ǉĮǈ (iii) ǑȺǆǏİıǈǙǌ
įǈĮįǈǉĲǘǎǑ.
ƩǁȺǊǔǋĮ
ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐ
ƮĮĲƾǏĲǈıǆǐ
ƭ.ƪ.Ʈ. ǎȺǎǈĮıįǀȺǎĲİ İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ
ĲǎǑ ĲǎǋƿĮ ƴǊǆǏǎĳǎǏǈǉǀǐ ǀ ǃ)
ƴĲǑǒǁǎ Ƨ’ ǀ ƨ’ ǉǘǉǊǎǑ Ʒİǒǌǈǉǎǘ
ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǎǘ ƪǉȺĮǈįİǑĲǆǏǁǎǑ:
(i) ǎȺǎǈĮıįǀȺǎĲİ İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ ĲǎǑ
ĲǎǋƿĮ ƴǊǆǏǎĳǎǏǈǉǀǐ-ƩǈǉĲǘǔǌ Ƭ/Ƹ
ǀ (ii) İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ ƬǊİǉĲǏǎǌǈǉǙǌ
ƸȺǎǊǎǄǈıĲǈǉǙǌ ƶǑıĲǆǋƾĲǔǌ ǀ
ƬǊİǉĲǏǎǌǈǉǙǌ
ƸȺǎǊǎǄǈıĲǈǉǙǌ
ƶǑıĲǆǋƾĲǔǌ ǉĮǈ ƩǈǉĲǘǔǌ ĲǎǑ
ƬǊİǉĲǏǎǌǈǉǎǘ
ƷǎǋƿĮ
ǀ
Ǆ)
ƧȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ ĲǁĲǊǎǐ: (I) ǉǊƾįǎǑ
ƴǊǆǏǎĳǎǏǈǉǀǐ
ƪǌǈĮǁǎǑ
ƴǎǊǑǉǊĮįǈǉǎǘ ƯǑǉİǁǎǑ, ǀ (ii)
ĲǋǀǋĮĲǎǐ
ƴǏǎǄǏĮǋǋĮĲǈıĲǙǌ
ƬǊİǉĲǏǎǌǈǉǙǌ
ƸȺǎǊǎǄǈıĲǙǌ
Ʒİǒǌǈǉǎǘ ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǎǘ ƯǑǉİǁǎǑ
ǀ (iii) İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ ƸȺĮǊǊǀǊǔǌ
ƹİǈǏǈıĲǙǌ
Ƭ/Ƹ
Ʒİǒǌǈǉǀǐ
ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐ ƶǒǎǊǀǐ ǀ ƾǊǊǎǐ
ǈıǗĲǈǋǎǐ ǉĮǈ ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
ıǒǎǊǈǉǀǐ
ǋǎǌƾįĮǐ
ƩİǑĲİǏǎǃƾǇǋǈĮǐ ƪǉȺĮǁįİǑıǆǐ Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ĮǊǊǎįĮȺǀǐ.
ƴĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ǀ ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ
ĲǁĲǊǎǐ
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ
ǀ
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ǀ
ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ
ĲǁĲǊǎǐ
Ĳǔǌ
ȺĮǏĮǉƾĲǔ ıǒǎǊǈǉǙǌ ǋǎǌƾįǔǌ:
ƭƪƮ ǀ ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǎǘ ƯǑǉİǁǎǑ ǀ
Ʒİǒǌǈǉǎǘ
ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǎǘ
ƪǉȺĮǈįİǑĲǆǏǁǎǑ Ƨ’ ǀ ƨ’ ǉǘǉǊǎǑ
ıȺǎǑįǙǌ ǀ ƪǌǈĮǁǎǑ ƴǎǊǑǉǊĮįǈǉǎǘ
ƯǑǉİǁǎǑ
ǀ
Ʒİǒǌǈǉǎǘ
ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǎǘ ƯǑǉİǁǎǑ ǀ ƶǒǎǊǀǐ
ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐ ƮĮĲƾǏĲǈıǆǐ ǀ
ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐ
ƶǒǎǊǀǐ
ǀ
Ʒİǒǌǈǉǀǐ ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐ ƶǒǎǊǀǐ
įİǑĲİǏǎǃƾǇǋǈĮǐ İǉȺĮǁįİǑıǆǐ ǀ
ıǒǎǊǀǐ ǋĮǇǆĲİǁĮǐ ĲǎǑ ƳƧƪƩ ĲǎǑ
ǌ. 1346/1983 ǀ ǌ. 3475/2006 ǀ
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9

Ʃƪ

ƮǎǈǌǔǌǈǉǙǌ
ĭǏǎǌĲǈıĲǙǌ ǀ
ƪȺǈǋİǊǆĲǙǌ ƴǏǗǌǎǈĮǐ

10

Ʃƪ

ƴǏǎıǒǎǊǈǉǀǐ ƧǄǔǄǀǐ
ƬǋİǏǀıǈĮǐ ĭǏǎǌĲǁįĮǐ
ƧưƪƧ

ƾǊǊǎǐ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ ıǒǎǊǈǉǀǐ
ǋǎǌƾįĮǐ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ.
ƴĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ǀ ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ
ĲǁĲǊǎǐ İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ ƪȺǈǋİǊǆĲǙǌ
ƴǏǗǌǎǈĮǐ
ǀ
ƮǎǈǌǔǌǈǉǙǌ
ĭǏǎǌĲǈıĲǙǌ
ǀ
ƴǏǎıǒǎǊǈǉǀǐ
ƧǄǔǄǀǐ ƬǋİǏǀıǈĮǐ ĭǏǎǌĲǁįĮǐ
ƴĮǈįǈǙǌ ǋİ ƪǈįǈǉƿǐ ƧǌƾǄǉİǐ ǀ
ƴǏǎıǒǎǊǈǉǀǐ
ƧǄǔǄǀǐ
ƩǏĮıĲǆǏǈǎĲǀĲǔǌ ƩǆǋǈǎǑǏǄǁĮǐ ǉĮǈ
ƠǉĳǏĮıǆǐ
ǀ
ƨǎǆǇǙǌ
ƨǏİĳǎǌǆȺǈǎǉǗǋǔǌ-ƴĮǈįǎǉǗǋǔǌ ǀ
ƨǎǆǇǙǌ ƨǏİĳǎǉǗǋǔǌ ǀ ƨǎǆǇǙǌ
ƨǏİĳǎǌǆȺǈǎǉǗǋǔǌ
ǀ
ƨǎǆǇǙǌ
ǀ
ǃǏİĳǎǉǗǋǔǌ
ȺĮǈįǎǉǗǋǔǌ
ƨǎǆǇǙǌ
īİǌǈǉǀǐ
ƨǏİĳǎǌǆȺǈǎǉǎǋǁĮǐ
ǀ
ƨǎǆǇǗǐ
ƨǏİĳǎǌǆȺǈǎǉǗǋǔǌ ǀ ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ
ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ǀ ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ
ĲǁĲǊǎǐ Ĳǔǌ ȺĮǏĮǉƾĲǔ ıǒǎǊǈǉǙǌ
ǋǎǌƾįǔǌ: ƭƪƮ ǀ ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǎǘ
ƯǑǉİǁǎǑ
ǀ
Ʒİǒǌǈǉǎǘ
ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǎǘ ƪǉȺĮǈįİǑĲǆǏǁǎǑ
Ƨ’ ǀ ƨ’ ǉǘǉǊǎǑ ıȺǎǑįǙǌ ǀ ƪǌǈĮǁǎǑ
ƴǎǊǑǉǊĮįǈǉǎǘ ƯǑǉİǁǎǑ ǀ Ʒİǒǌǈǉǎǘ
ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǎǘ
ƯǑǉİǁǎǑ
ǀ
ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐ
ƶǒǎǊǀǐ
ǀ
Ʒİǒǌǈǉǀǐ ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐ ƶǒǎǊǀǐ
įİǑĲİǏǎǃƾǇǋǈĮǐ İǉȺĮǁįİǑıǆǐ ǀ
ıǒǎǊǀǐ ǋĮǇǆĲİǁĮǐ ĲǎǑ ƳƧƪƩ ĲǎǑ
ǌ. 1346/1983 ǀ ǌ. 3475/2006 ǀ
ƾǊǊǎǐ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ ıǒǎǊǈǉǀǐ
ǋǎǌƾįĮǐ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ.
ƴĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ǀ ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ
ĲǁĲǊǎǐ İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ
ƨǎǆǇǙǌ
ƨǏİĳǎǌǆȺǈǎǉǗǋǔǌ-ƴĮǈįǎǉǗǋǔǌ ǀ
ƨǎǆǇǙǌ ƨǏİĳǎǉǗǋǔǌ ǀ ƨǎǆǇǙǌ
ƨǏİĳǎǌǆȺǈǎǉǗǋǔǌ
ǀ
ƨǎǆǇǙǌ
ǃǏİĳǎǉǗǋǔǌ
ȺĮǈįǎǉǗǋǔǌ
ǀ
ƴǏǎıǒǎǊǈǉǀǐ
ƧǄǔǄǀǐ
ƩǏĮıĲǆǏǈǎĲǀĲǔǌ ƩǆǋǈǎǑǏǄǁĮǐ ǉĮǈ
ƠǉĳǏĮıǆǐ
ǀ
ƪȺǈǋİǊǆĲǙǌ
ƴǏǗǌǎǈĮǐ
ǀ
ƮǎǈǌǔǌǈǉǙǌ
ĭǏǎǌĲǈıĲǙǌ
ǀ
ƴǏǎıǒǎǊǈǉǀǐ
ƧǄǔǄǀǐ ƬǋİǏǀıǈĮǐ ĭǏǎǌĲǁįĮǐ
ƴĮǈįǈǙǌ ǋİ ƪǈįǈǉƿǐ ƧǌƾǄǉİǐ ǀ
ƨǎǆǇǙǌ
īİǌǈǉǀǐ
ƨǏİĳǎǌǆȺǈǎǉǎǋǁĮǐ
ǀ
ƨǎǆǇǗǐ
ƨǏİĳǎǌǆȺǈǎǉǗǋǔǌ ǀ ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ
ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ǀ ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ
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11

Ʃƪ

ƩǈİǏǋǆǌƿǔǌ ƪǊǊǆǌǈǉǀǐ
ƱǎǆǋĮĲǈǉǀǐ īǊǙııĮǐ

12

Ʃƪ

ƪǉȺĮǈįİǑĲǙǌ
ƪǊǊǆǌǈǉǀǐ ƱǎǆǋĮĲǈǉǀǐ
īǊǙııĮǐ

13

Ʃƪ

ƳįǆǄǙǌ

ĲǁĲǊǎǐ Ĳǔǌ ȺĮǏĮǉƾĲǔ ıǒǎǊǈǉǙǌ
ǋǎǌƾįǔǌ: ƭƪƮ ǀ ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǎǘ
ƯǑǉİǁǎǑ
ǀ
Ʒİǒǌǈǉǎǘ
ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǎǘ ƪǉȺĮǈįİǑĲǆǏǁǎǑ
Ƨ’ ǀ ƨ’ ǉǘǉǊǎǑ ıȺǎǑįǙǌ ǀ ƪǌǈĮǁǎǑ
ƴǎǊǑǉǊĮįǈǉǎǘ
ƯǑǉİǁǎǑ
ǀ
Ʒİǒǌǈǉǎǘ ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǎǘ ƯǑǉİǁǎǑ
ǀ ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐ ƶǒǎǊǀǐ ǀ
Ʒİǒǌǈǉǀǐ ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐ ƶǒǎǊǀǐ
įİǑĲİǏǎǃƾǇǋǈĮǐ İǉȺĮǁįİǑıǆǐ ǀ
ıǒǎǊǀǐ ǋĮǇǆĲİǁĮǐ ĲǎǑ ƳƧƪƩ ĲǎǑ
Ʊ. 1346/1983 ǀ Ʊ. 3475/2006 ǀ
ƾǊǊǎǐ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ ıǒǎǊǈǉǀǐ
ǋǎǌƾįĮǐ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ.
Į) ƳȺǎǈǎįǀȺǎĲİ ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ
ǀ
ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ
ĲǁĲǊǎǐ
įİǑĲİǏǎǃƾǇǋǈĮǐ
ǀ
ǋİĲĮįİǑĲİǏǎǃƾǇǋǈĮǐ İǉȺĮǁįİǑıǆǐ
Ĳǆǐ ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ƾǊǊǎǐ ǈıǗĲǈǋǎǐ
ĲǁĲǊǎǐ Ĳǆǐ ĮǊǊǎįĮȺǀǐ ǉĮǈ
ǃ) ȺǈıĲǎȺǎǁǆıǆ įǈİǏǋǆǌƿĮ ĮȺǗ
İȺǁıǆǋǎ ĳǎǏƿĮ (ȺĮǌİȺǈıĲǀǋǈǎ ǀ
ƪǇǌǈǉǗ
ƢįǏǑǋĮ
ƮǔĳǙǌ
ǀ
ƶǔǋĮĲİǁǎ ƩǈİǏǋǆǌƿǔǌ ƪ.Ʊ.ī.)
ǉĮǇǙǐ ǉĮǈ
Ǆ) ȺĮǏĮǉǎǊǎǘǇǆıǆ ıİǋǈǌĮǏǁǔǌ
ıǒİĲǈǉƾ
ǋİ
Ĳǆ
įǈİǏǋǆǌİǁĮ
ƪǊǊǆǌǈǉǀǐ ƱǎǆǋĮĲǈǉǀǐ īǊǙııĮǐ /
ƪǉȺĮǁįİǑıǆ
–
ĮȺǎǉĮĲƾıĲĮıǆ
ǉǔĳǙǌ ǉĮǈ
į) 5 ƿĲǆ İǋȺİǈǏǁĮ ıĲǆ įǈİǏǋǆǌİǁĮ
ƪƱī.
Į)
ƳȺǎǈǎįǀȺǎĲİ
ȺĲǑǒǁǎ
ǀ
įǁȺǊǔǋĮ ǀ ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
įİǑĲİǏǎǃƾǇǋǈĮǐ
ǀ
ǋİĲĮįİǑĲİǏǎǃƾǇǋǈĮǐ İǉȺĮǁįİǑıǆǐ
Ĳǆǐ ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ƾǊǊǎǐ ǈıǗĲǈǋǎǐ
ĲǁĲǊǎǐ Ĳǆǐ ĮǊǊǎįĮȺǀǐ ǉĮǈ
ǃ) ȺĮǏĮǉǎǊǎǘǇǆıǆ ıİǋǈǌĮǏǁǔǌ
ıǒİĲǈǉƾ
ǋİ
Ĳǆ
įǈįĮıǉĮǊǁĮ
ƪǊǊǆǌǈǉǀǐ ƱǎǆǋĮĲǈǉǀǐ īǊǙııĮǐ /
ǉǙĳǔıǆ ǉĮǈ
Ǆ) 5 ƿĲǆ İǋȺİǈǏǁĮ ıĲǆ įǈįĮıǉĮǊǁĮ
ƪƱī.
Į) ƟįİǈĮ ǎįǀǄǆıǆǐ ĮǑĲǎǉǈǌǀĲǎǑ ī’
ǀ ƩƝǀ C ǀ D ǉĮĲǆǄǎǏǁĮǐ (Ⱥ.į.
51/2012 ǗȺǔǐ ǈıǒǘİǈ).
ǃ) ƳȺǎǈǎıįǀȺǎĲİ ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ
ĲǁĲǊǎǐ
ıǒǎǊǈǉǀǐ
ǋǎǌƾįĮǐ
ƩİǑĲİǏǎǃƾǇǋǈĮǐ ƪǉȺĮǁįİǑıǆǐ Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
ıǒǎǊǙǌ Ĳǆǐ ĮǊǊǎįĮȺǀǐ ǀ
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14

Ʃƪ

ƬǊİǉĲǏǎǊǗǄǔǌ

15

Ʃƪ

ƸįǏĮǑǊǈǉǙǌ

ƧȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ
ĲǁĲǊǎǐ
ǑȺǎǒǏİǔĲǈǉǀǐ
İǉȺĮǁįİǑıǆǐ
(ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎ ĲǏǈĲĮǍǁǎǑ ǄǑǋǌĮıǁǎǑ
ǀ ǄǈĮ ǑȺǎǓǆĳǁǎǑǐ ȺǎǑ ƿǒǎǑǌ
ĮȺǎĳǎǈĲǀıİǈ ǋƿǒǏǈ ǉĮǈ Ĳǎ 1980
ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎ įǆǋǎĲǈǉǎǘ ıǒǎǊİǁǎǑ)
ǀ ǈıǎįǘǌĮǋǎ ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎ ĲǁĲǊǎ
ǉĮĲǙĲİǏǆǐ Ʒİǒǌǈǉǀǐ ƶǒǎǊǀǐ ĲǎǑ
Ʊ.Ʃ. 580/1970 ǀ ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎ ĲǁĲǊǎ
ƪǏǄĮıĲǆǏǁǔǌ
ƪǈįǈǉǀǐ
ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐ ƪǉȺĮǁįİǑıǆǐ ǉĮǈ
ƮĮĲƾǏĲǈıǆǐ ĲǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 1 ĲǎǑ Ʊ.
2817/2000 Ĳǆǐ ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ƾǊǊǎǐ
ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ Ĳǆǐ ĮǊǊǎįĮȺǀǐ ǉĮǈ
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆ İǋȺİǈǏǁĮ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ
ĲǏǈǙǌ (3) İĲǙǌ, ǋİĲƾ Ĳǆǌ
ĮȺǗǉĲǆıǆ Ĳǆǐ ȺĮǏĮȺƾǌǔ ƾįİǈĮǐ
ǎįǀǄǆıǆǐ ĮǑĲǎǉǈǌǀĲǎǑ,
Ǆ) ƴǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǗ ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐ
ƭǉĮǌǗĲǆĲĮǐ (ƴƪƭ).
Į) ȱɷɸɿɲ ɳʍʃɻʍɻʎ ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏʉʎ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʏɻ
ɼ
ʍʐʆʏɻʌɻʏɼ
ɻʄɸʃʏʌʉʄʊɶʉʐ Ȱʚɼ ȳ' ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ,
1ɻʎ ɼ 2ɻʎ ɼ 3ɻʎ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎ ɼ
ɳɷɸɿɲ ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʏɻ ɻʄɸʃʏʌʉʄʊɶʉʐ
1ɻʎ ʉʅɳɷɲʎ Ȱʚ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ (Ʌȴ
108/13)
ǃ) ƳȺǎǈǎıįǀȺǎĲİ ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ
ĲǁĲǊǎǐ
ıǒǎǊǈǉǀǐ
ǋǎǌƾįĮǐ
ƩİǑĲİǏǎǃƾǇǋǈĮǐ ƪǉȺĮǁįİǑıǆǐ Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
ıǒǎǊǙǌ
Ĳǆǐ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ
ǀ
ƧȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ ĲǁĲǊǎǐ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ
ǑȺǎǒǏİǔĲǈǉǀǐ
İǉȺĮǁįİǑıǆǐ
(ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎ ĲǏǈĲĮǍǁǎǑ ǄǑǋǌĮıǁǎǑ
ǀ ǄǈĮ ǑȺǎǓǆĳǁǎǑǐ ȺǎǑ ƿǒǎǑǌ
ĮȺǎĳǎǈĲǀıİǈ ǋƿǒǏǈ ǉĮǈ Ĳǎ 1980
ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎ įǆǋǎĲǈǉǎǘ ıǒǎǊİǁǎǑ)
ǀ ǈıǎįǘǌĮǋǎ ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎ ĲǁĲǊǎ
ǉĮĲǙĲİǏǆǐ Ʒİǒǌǈǉǀǐ ƶǒǎǊǀǐ ĲǎǑ
Ʊ.Ʃ. 580/1970 ǀ ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎ ĲǁĲǊǎ
ƪǏǄĮıĲǆǏǁǔǌ
ƪǈįǈǉǀǐ
ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐ ƪǉȺĮǁįİǑıǆǐ ǉĮǈ
ƮĮĲƾǏĲǈıǆǐ ĲǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 1 ĲǎǑ Ʊ.
2817/2000 Ĳǆǐ ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ƾǊǊǎǐ
ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ Ĳǆǐ ĮǊǊǎįĮȺǀǐ ǉĮǈ
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆ İǋȺİǈǏǁĮ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ
ĲǏǈǙǌ (3) İĲǙǌ,
ǋİĲƾ Ĳǆǌ
ĮȺǗǉĲǆıǆ Ĳǆǐ ȺĮǏĮȺƾǌǔ ƾįİǈĮǐ
ƾıǉǆıǆǐ İȺĮǄǄƿǊǋĮĲǎǐ.
Į) ƟįİǈĮ ƾıǉǆıǆǐ İȺĮǄǄƿǊǋĮĲǎǐ
ĲİǒǌǁĲǆ ǑįǏĮǑǊǈǉǎǘ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ
ƧƝ ĲƾǍǆǐ 1ǆǐ İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ ǀ ƾįİǈĮ
ƧǏǒǈĲİǒǌǁĲǆ ǑįǏĮǑǊǈǉǎǘ ĲǎǑ Ⱥ.į.
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16

Ʃƪ

ưĮǄİǁǏǔǌ

112/2012,
ǃ)
ƳȺǎǈǎıįǀȺǎĲİ ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ
ĲǁĲǊǎǐ
ıǒǎǊǈǉǀǐ
ǋǎǌƾįĮǐ
ƩİǑĲİǏǎǃƾǇǋǈĮǐ ƪǉȺĮǁįİǑıǆǐ Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
ıǒǎǊǙǌ Ĳǆǐ ĮǊǊǎįĮȺǀǐ ǀ
ƧȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ ĲǁĲǊǎǐ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ
ǑȺǎǒǏİǔĲǈǉǀǐ
İǉȺĮǁįİǑıǆǐ
(ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎ ĲǏǈĲĮǍǁǎǑ ǄǑǋǌĮıǁǎǑ
ǀ ǄǈĮ ǑȺǎǓǆĳǁǎǑǐ ȺǎǑ ƿǒǎǑǌ
ĮȺǎĳǎǈĲǀıİǈ ǋƿǒǏǈ ǉĮǈ Ĳǎ 1980
ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎ įǆǋǎĲǈǉǎǘ ıǒǎǊİǁǎǑ)
ǀ ǈıǎįǘǌĮǋǎ ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎ ĲǁĲǊǎ
ǉĮĲǙĲİǏǆǐ Ʒİǒǌǈǉǀǐ ƶǒǎǊǀǐ ĲǎǑ
Ʊ.Ʃ. 580/1970 ǀ ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎ ĲǁĲǊǎ
ƪǏǄĮıĲǆǏǁǔǌ
ƪǈįǈǉǀǐ
ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐ ƪǉȺĮǁįİǑıǆǐ ǉĮǈ
ƮĮĲƾǏĲǈıǆǐ ĲǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 1 ĲǎǑ Ʊ.
2817/2000 Ĳǆǐ ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ƾǊǊǎǐ
ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ Ĳǆǐ ĮǊǊǎįĮȺǀǐ ǉĮǈ
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆ İǋȺİǈǏǁĮ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ
ĲǏǈǙǌ (3) İĲǙǌ,
ǋİĲƾ Ĳǆǌ
ĮȺǗǉĲǆıǆ Ĳǆǐ ȺĮǏĮȺƾǌǔ ƾįİǈĮǐ
ƾıǉǆıǆǐ İȺĮǄǄƿǊǋĮĲǎǐ.
ƴĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ǀ ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ
ĲǁĲǊǎǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ ưĮǄİǈǏǈǉǀǐ Ʒƿǒǌǆǐ ǀ
ƷİǒǌǈǉǗǐ ưĮǄİǈǏǈǉǀǐ Ʒƿǒǌǆǐ ǀ
ƷİǒǌǁĲǆǐ ưĮǄİǈǏǈǉǀǐ Ʒƿǒǌǆǐ ǀ
ƷİǒǌǈǉǗǐ ưĮǄİǈǏǈǉǀǐ Ĳƿǒǌǆǐ ƧǏǒǈǋƾǄİǈǏĮǐ (chef) ǀ ĮǌĲǁıĲǎǈǒǎ
ȺĲǑǒǁǎ ǀ įǁȺǊǔǋĮ ǀ ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ
ĲǁĲǊǎǐ Ĳǔǌ ȺĮǏĮǉƾĲǔ ıǒǎǊǈǉǙǌ
ǋǎǌƾįǔǌ: ƭƪƮ ǀ ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǎǘ
ƯǑǉİǁǎǑ
ǀ
Ʒİǒǌǈǉǎǘ
ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǎǘ ƪǉȺĮǈįİǑĲǆǏǁǎǑ
Ƨ’ ǀ ƨ’ ǉǘǉǊǎǑ ıȺǎǑįǙǌ ǀ ƪǌǈĮǁǎǑ
ƴǎǊǑǉǊĮįǈǉǎǘ ƯǑǉİǁǎǑ ǀ Ʒİǒǌǈǉǎǘ
ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǎǘ
ƯǑǉİǁǎǑ
ǀ
ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐ
ƶǒǎǊǀǐ
ǀ
Ʒİǒǌǈǉǀǐ ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐ ƶǒǎǊǀǐ
įİǑĲİǏǎǃƾǇǋǈĮǐ İǉȺĮǁįİǑıǆǐ ǀ
ıǒǎǊǀǐ ǋĮǇǆĲİǁĮǐ ĲǎǑ ƳƧƪƩ ĲǎǑ
ǌ. 1346/1983 ǀ ǌ. 3475/2006 ǀ
ƾǊǊǎǐ ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ ıǒǎǊǈǉǀǐ
ǋǎǌƾįĮǐ
Ĳǆǐ
ǆǋİįĮȺǀǐ
ǀ
ĮǊǊǎįĮȺǀǐ,
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆǐ
İǈįǈǉǗĲǆĲĮǐ.
ǀ
ƧȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ ĲǁĲǊǎǐ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ
ǑȺǎǒǏİǔĲǈǉǀǐ
İǉȺĮǁįİǑıǆǐ
(ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎ ĲǏǈĲĮǍǁǎǑ ǄǑǋǌĮıǁǎǑ
ǀ ǄǈĮ ǑȺǎǓǆĳǁǎǑǐ ȺǎǑ ƿǒǎǑǌ
ĮȺǎĳǎǈĲǀıİǈ ǋƿǒǏǈ ǉĮǈ Ĳǎ 1980
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ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎ įǆǋǎĲǈǉǎǘ ıǒǎǊİǁǎǑ)
ǀ ǈıǎįǘǌĮǋǎ ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎ ĲǁĲǊǎ
ǉĮĲǙĲİǏǆǐ Ʒİǒǌǈǉǀǐ ƶǒǎǊǀǐ ĲǎǑ
Ʊ.Ʃ. 580/1970 ǀ ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎ ĲǁĲǊǎ
ƪǏǄĮıĲǆǏǁǔǌ
ƪǈįǈǉǀǐ
ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐ ƪǉȺĮǁįİǑıǆǐ ǉĮǈ
ƮĮĲƾǏĲǈıǆǐ ĲǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 1 ĲǎǑ Ʊ.
2817/2000 Ĳǆǐ ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ƾǊǊǎǐ
ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ Ĳǆǐ ĮǊǊǎįĮȺǀǐ ǉĮǈ
ĮǌĲǁıĲǎǈǒǆ İǋȺİǈǏǁĮ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ
ĲǏǈǙǌ (3) İĲǙǌ. ƪƴƭƶƬưƧƱƶƬ:
Ƴǈ ǉƾĲǎǒǎǈ ȺĲǑǒǁǔǌ ƨĮıǈǉǀǐ
ƪǉȺĮǁįİǑıǆǐ ĲǎǑ ƳǏǄĮǌǈıǋǎǘ
ƷǎǑǏǈıĲǈǉǀǐ
ƪǉȺĮǁįİǑıǆǐ
ǉĮǈ
ƮĮĲƾǏĲǈıǆǐ (ƳƷƪƮ) ĲǎǑ ĲǋǀǋĮĲǎǐ
ĲǎǑ ǃ.į 151/1971 (ĭƪƮ 52 Ƨ’)
ưĮǄİǈǏǈǉǀǐ Ʒƿǒǌǆǐ įǈİĲǎǘǐ ǉǘǉǊǎǑ
ıȺǎǑįǙǌ
ǑȺǎǒǏİǎǘǌĲĮǈ
ǌĮ
ȺǏǎıǉǎǋǁıǎǑǌ ǉĮǈ ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎ
ĲǁĲǊǎ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ ī’ īǑǋǌĮıǁǎǑ

ƴƭƱƧƮƧƶ 4
ƪƭƩƭƮƳƷƬƷƪƶ ƴƵƳƶƻƴƭƮƳƸ –
ƧƴƳƩƪƮƷƳƭ ƷƭƷƯƳƭ ƶƴƳƸƩƻƱ ƮƧƭ ƴƵƳƶĬƪƷƧ ƴƵƳƶƳƱƷƧ ƮƧƷƬīƳƵƭƧƶ Ƹƪ
ƧƱƧ ƪƭƩƭƮƳƷƬƷƧ

Ƨ/Ƨ

ƮƧƷƬīƳƵƭƧ

ƪƭƩƭƮƳƷƬƷƧ

ƴƵƳƶƳƱƷƧ

1

Ƹƪ

ƷǏĮǑǋĮĲǈǎĳǎǏƿǔǌ

ƧȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ ĲǁĲǊǎǐ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ
ƸȺǎǒǏİǔĲǈǉǀǐ
ƪǉȺĮǁįİǑıǆǐ
(ƧȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ ĲǁĲǊǎǐ ƷǏǈĲĮǍǁǎǑ
īǑǋǌĮıǁǎǑ ǀ ǄǈĮ ǗıǎǑǐ ƿǒǎǑǌ
ĮȺǎĳǎǈĲǀıİǈ ǋƿǒǏǈ ǉĮǈ Ĳǎ 1980
ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎ ƩǆǋǎĲǈǉǎǘ ƶǒǎǊİǁǎǑ),
ǀ ǈıǎįǘǌĮǋǎǐ ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
ǉĮĲǙĲİǏǆǐ Ʒİǒǌǈǉǀǐ ƶǒǎǊǀǐ ĲǎǑ
ǌ.į.580/1970
ǀ
ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ
ĲǁĲǊǎǐ
ƪǏǄĮıĲǆǏǁǔǌ
ƪǈįǈǉǀǐ
ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐ ƪǉȺĮǁįİǑıǆǐ ǉĮǈ
ƮĮĲƾǏĲǈıǆǐ ĲǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 1 ĲǎǑ ǌ.
2817/2000 Ĳǆǐ ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ƾǊǊǎǐ
ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ Ĳǆǐ ĮǊǊǎįĮȺǀǐ.
ƧȺǎǊǑĲǀǏǈǎǈ ĲǁĲǊǎǈ ī’ īǑǋǌĮıǁǎǑ
Ĳǔǌ ıǒǎǊǈǉǙǌ ȺİǏǈǗįǔǌ 19761977 ƿǔǐ ǉĮǈ 1979-1980 ǄǁǌǎǌĲĮǈ
įİǉĲǎǁ.

ƧƵƭĬưƳƶ
ƶƸưƬưưƪƱƻƱ
ƪīīƵƧĭƻƱ/
ƴƷƸƹƭƧ/
ƴƭƶƷƳƴƳƭƬƷƭƮƧ/
ƧƩƪƭƪƶ
1
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2

Ƹƪ

ƴǏǎıǔȺǈǉǎǘ
ƮĮǇĮǏǈǗĲǆĲĮǐ

3

Ƹƪ

ƨǎǆǇǆĲǈǉǎǘ
ƸǄİǈǎǌǎǋǈǉǎǘ
ƴǏǎıǔȺǈǉǎǘ

4

Ƹƪ

īİǌǈǉǙǌ ƮĮǇǆǉǗǌĲǔǌ
(İǏǄƾĲİǐ, ǉǆȺǎǑǏǎǁ)

5

Ƹƪ

ĭǑǊƾǉǔǌ
ƱǑǒĲǎĳǑǊƾǉǔǌ

Ʃİǌ ĮȺĮǈĲǎǘǌĲĮǈ İǈįǈǉƾ ĲǑȺǈǉƾ
ȺǏǎıǗǌĲĮ (ƾǏǇǏǎ 5 ȺĮǏ. 2 ĲǎǑ ǌ.
2527/1997)
ƧȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ ĲǁĲǊǎǐ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ
ƸȺǎǒǏİǔĲǈǉǀǐ
ƪǉȺĮǁįİǑıǆǐ
(ƧȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ ĲǁĲǊǎǐ ƷǏǈĲĮǍǁǎǑ
īǑǋǌĮıǁǎǑ ǀ ǄǈĮ ǗıǎǑǐ ƿǒǎǑǌ
ĮȺǎĳǎǈĲǀıİǈ ǋƿǒǏǈ ǉĮǈ Ĳǎ 1980
ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎ ƩǆǋǎĲǈǉǎǘ ƶǒǎǊİǁǎǑ),
ǀ ǈıǎįǘǌĮǋǎǐ ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
ǉĮĲǙĲİǏǆǐ Ʒİǒǌǈǉǀǐ ƶǒǎǊǀǐ ĲǎǑ
ǌ.į.580/1970
ǀ
ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ
ĲǁĲǊǎǐ
ƪǏǄĮıĲǆǏǁǔǌ
ƪǈįǈǉǀǐ
ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐ ƪǉȺĮǁįİǑıǆǐ ǉĮǈ
ƮĮĲƾǏĲǈıǆǐ ĲǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 1 ĲǎǑ ǌ.
2817/2000 Ĳǆǐ ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ƾǊǊǎǐ
ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ Ĳǆǐ ĮǊǊǎįĮȺǀǐ.
ƧȺǎǊǑĲǀǏǈǎǈ ĲǁĲǊǎǈ ī’ īǑǋǌĮıǁǎǑ
Ĳǔǌ ıǒǎǊǈǉǙǌ ȺİǏǈǗįǔǌ 19761977 ƿǔǐ ǉĮǈ 1979-1980 ǄǁǌǎǌĲĮǈ
įİǉĲǎǁ.
ƧȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ ĲǁĲǊǎǐ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ
ƸȺǎǒǏİǔĲǈǉǀǐ
ƪǉȺĮǁįİǑıǆǐ
(ƧȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ ĲǁĲǊǎǐ ƷǏǈĲĮǍǁǎǑ
īǑǋǌĮıǁǎǑ ǀ ǄǈĮ ǗıǎǑǐ ƿǒǎǑǌ
ĮȺǎĳǎǈĲǀıİǈ ǋƿǒǏǈ ǉĮǈ Ĳǎ 1980
ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎ ƩǆǋǎĲǈǉǎǘ ƶǒǎǊİǁǎǑ),
ǀ ǈıǎįǘǌĮǋǎǐ ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
ǉĮĲǙĲİǏǆǐ Ʒİǒǌǈǉǀǐ ƶǒǎǊǀǐ ĲǎǑ
ǌ.į.580/1970
ǀ
ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ
ĲǁĲǊǎǐ
ƪǏǄĮıĲǆǏǁǔǌ
ƪǈįǈǉǀǐ
ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐ ƪǉȺĮǁįİǑıǆǐ ǉĮǈ
ƮĮĲƾǏĲǈıǆǐ ĲǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 1 ĲǎǑ ǌ.
2817/2000 Ĳǆǐ ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ƾǊǊǎǐ
ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ Ĳǆǐ ĮǊǊǎįĮȺǀǐ.
ƧȺǎǊǑĲǀǏǈǎǈ ĲǁĲǊǎǈ ī’ īǑǋǌĮıǁǎǑ
Ĳǔǌ ıǒǎǊǈǉǙǌ ȺİǏǈǗįǔǌ 19761977 ƿǔǐ ǉĮǈ 1979-1980 ǄǁǌǎǌĲĮǈ
įİǉĲǎǁ.
ƧȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ ĲǁĲǊǎǐ ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ
ƸȺǎǒǏİǔĲǈǉǀǐ
ƪǉȺĮǁįİǑıǆǐ
(ƧȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ ĲǁĲǊǎǐ ƷǏǈĲĮǍǁǎǑ
īǑǋǌĮıǁǎǑ ǀ ǄǈĮ ǗıǎǑǐ ƿǒǎǑǌ
ĮȺǎĳǎǈĲǀıİǈ ǋƿǒǏǈ ǉĮǈ Ĳǎ 1980
ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎ ƩǆǋǎĲǈǉǎǘ ƶǒǎǊİǁǎǑ),
ǀ ǈıǎįǘǌĮǋǎǐ ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ ĲǁĲǊǎǐ
ǉĮĲǙĲİǏǆǐ Ʒİǒǌǈǉǀǐ ƶǒǎǊǀǐ ĲǎǑ
ǌ.į.580/1970
ǀ
ĮȺǎǊǑĲǀǏǈǎǐ
ĲǁĲǊǎǐ
ƪǏǄĮıĲǆǏǁǔǌ
ƪǈįǈǉǀǐ
ƪȺĮǄǄİǊǋĮĲǈǉǀǐ ƪǉȺĮǁįİǑıǆǐ ǉĮǈ
ƮĮĲƾǏĲǈıǆǐ ĲǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 1 ĲǎǑ ǌ.
2817/2000 Ĳǆǐ ǆǋİįĮȺǀǐ ǀ ƾǊǊǎǐ
ǈıǗĲǈǋǎǐ ĲǁĲǊǎǐ Ĳǆǐ ĮǊǊǎįĮȺǀǐ.
ƧȺǎǊǑĲǀǏǈǎǈ ĲǁĲǊǎǈ ī’ īǑǋǌĮıǁǎǑ
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Ĳǔǌ ıǒǎǊǈǉǙǌ ȺİǏǈǗįǔǌ 19761977 ƿǔǐ ǉĮǈ 1979-1980 ǄǁǌǎǌĲĮǈ
įİǉĲǎǁ.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2019
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Εσωτερικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*02037060410190044*

