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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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11 Ιουλίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 112158/Ε2
Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) νια
ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2016-2017.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α. Του άρθρου 1, παρ. 1 του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65/
τ.Α΄/31.05.1982) «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο
δημόσιο τομέα καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και άλλες διατάξεις».
β. Των άρθρων 12, 13 και 14 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ
167/Α΄/30.09.1985) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύουν.
γ. Του άρθρου 6, παρ. 34 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/
τ.Α΄/28.06.2002) «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και του άρθρου 41, παρ. 4 του
Ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75/τ.Α΄/15.05.2009) «Αναδιοργάνωση
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις».
δ. Του άρθρου 16, παρ. 2 του Ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141/
τ.Α΄/10.06.2003) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
ε. Του άρθρου 1, παρ. 8 και του άρθρου 5, παρ. 1β του
Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/20.11.2003) «Ρύθμιση εκπαιδευτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
στ. Του άρθρου 6, παρ. 5 και 13α του Ν. 3255/2004
(ΦΕΚ 138/τ.Α΄/22.07.2004) «Ρυθμίσεις θεμάτων όλων των
εκπαιδευτικών βαθμίδων», όπως ισχύουν.
ζ. Του άρθρου 9 του Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240/
τ.Α΄/04.10.2005) «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
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η. Του άρθρου 17 του Ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258/
τ.Α΄/17.10.2005) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίας και λοιπές διατάξεις».
θ. Των άρθρων 2 και 6 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/
τ.Α΄/07.04.2006) «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές
διατάξεις».
ι. Του άρθρου 27 του Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/
τ.Α΄/13.07.2006) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις», όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του
άρθρου 22 του Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130/τ.Α’/08.06.2007)
«Δημιουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος δια Βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις».
ια. Του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α΄/09.02.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως ισχύει.
ιβ. Του άρθρου 22, παρ. 1, περ. δ και του άρθρου 6,
παρ. 1β του Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄/02.10.2008) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες)», όπως ισχύουν.
ιγ. Των άρθρων 2, 5, 5Α, 6, 7Α και 9 του Ν. 3848/2010
(ΦΕΚ 71/τ.Α΄/19.05.2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του
εκπαιδευτικού-καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και
αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»,
όπως ισχύουν.
ιδ. Του άρθρου 26, παρ. 1 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/
τ.Α΄/21.09.2010) «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και
λοιπές διατάξεις».
ιε. Του άρθρου 59, παρ. 17, όπως αντικαταστάθηκε και
ισχύει, και του άρθρου 60, παρ. 4ζ του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ
118/τ.Α΄/24.05.2011) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές
διατάξεις».
ιστ. Του άρθρου 52 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/
τ.Α΄/30.01.2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
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ιζ. Του άρθρου 64, παρ. 1 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/
τ.Α΄/08.12.2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
ιη. Του άρθρου 18, παρ. 1, περ. α του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ
47/τ.Α΄/11.05.2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
ιθ. Του άρθρου τρίτου «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού», παρ. 1 του Ν. 4395/2016 (ΦΕΚ 110/
τ.Α΄/08.06.2016) «Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής
Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν σε θέματα Ευρωπαϊκής
Ένωσης και άλλες διατάξεις».
2. Το Π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ 191/τ.Α΄/30.08.1988) «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της κείμενης
νομοθεσίας, που αφορούν το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Δημοσίου, των Οργανισμών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
3. Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/23.09.2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την αριθμ. 35557/Δ2/09.04.2003 (ΦΕΚ 465/
τ.Β΄/17.04.2003) Ρυθμιστική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των
δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης», όπως ισχύει.
5. Την αριθμ. Φ821/136077/Η2/2.9.2015 (ΦΕΚ 1872
τ.Β’) «Καθορισμός Κριτηρίων Κατάταξης στον Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης
της παρ. 5 του άρθρου 7Α του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α’),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την αριθμ. 222/2015 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας.
7. Το αριθμ. 9405/07-07-2016 έγγραφο του ΑΣΕΠ με
θέμα «Πρόσκληση αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2016-2017».
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καλούμε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς των κλάδων
ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09,
ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17, ΠΕ18, ΠΕ19,
ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ73, ΤΕ01
και ΔΕ01 να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ.
έτους 2016-2017 με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και
δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη από τους
εν λόγω πίνακες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Τρίτη
12 Ιουλίου έως και την Τρίτη 19 Ιουλίου 2016.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι:
1. Έλληνες πολίτες.
Υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που
απέκτησαν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση,
θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον ένα (1)
έτος από την απόκτησή της, κατά την τελευταία ημέρα
υποβολής αιτήσεων με την παρούσα απόφαση.
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2. Βορειοηπειρώτες και ομογενείς που προέρχονται
από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και
Τένεδο (Ν.δ. 3832/1958).
3. Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ν. 2431/1996).
ΜΕΡΟΣ Α΄: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ – ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ
/ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Ενότητα 1. Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης (γενικά)
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί
των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07,
ΠΕ08, ΠΕ09, ΠΕ10, ΠΕ11, ΠΕ12, ΠΕ13, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ17,
ΠΕ18, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32, ΠΕ33, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ60, ΠΕ70,
ΠΕ73 ΤΕ01 και ΔΕ01.
Στο Παράρτημα I, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, αναφέρονται αναλυτικά οι κλάδοι/
ειδικότητες εκπαιδευτικών που έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης με την παρούσα πρόσκληση καθώς και
τα πτυχία και τα λοιπά προσόντα που απαιτούνται για
την ένταξη στους πίνακες των αντίστοιχων κλάδων/
ειδικοτήτων.
Σημείωση: Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ16.01,
ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14, ΤΕ16 και οι εμπειροτέχνες
ιδιώτες μουσικοί θα κληθούν με ξεχωριστή απόφαση/
πρόσκληση.
Ανώτατο όριο ηλικίας των υποψηφίων δεν υφίσταται
[παρ.11 άρθρο 10 του Ν. 3051/2002 όπως ισχύει (ΦΕΚ
220/20.09.2002 τ.Α΄)]. Κατώτατο όριο ηλικίας ορίζεται
το εικοστό πρώτο (21ο) έτος. Για τη συμπλήρωση του
κατώτατου ορίου ηλικίας, ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησης.
Ενότητα 2. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησηςδήλωσης:
1. Οι συνταξιούχοι από οποιονδήποτε φορέα και αν
έχουν συνταξιοδοτηθεί, καθώς και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει επιβληθεί η ποινή της οριστικής
παύσης (παρ. 5 άρθρο 9 του Ν. 3391/2005 και άρθρο 6
του Ν. 3255/2004).
2. Όσοι δεν έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού (παρ.45β άρθρο 13 του Ν. 3149/2003).
Το ίδιο ισχύει και για όσους ανέλαβαν υπηρεσία ως μόνιμοι
και παραιτήθηκαν εντός του έτους από την ημερομηνία
δημοσίευσης της πράξης διορισμού (αρ.329/2005 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ). Δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία
οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν είχαν αποδεχτεί μόνιμο διορισμό πριν τις 10-06-2003, ημερομηνία έναρξης ισχύος
του σχετικού νόμου. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί μπορούν
να υποβάλλουν αίτηση μόνο ως ωρομίσθιοι.
3. Όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου
τομέα λόγω οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της
σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε
υπαιτιότητά τους, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από
την απόλυση (άρθρο 9 του Ν. 3528/2007).
Σημειώνεται ότι στο άρθρο 53 του Π.δ. 410/1988 (ΦΕΚ
191/30.08.1988 τ.Α΄) ορίζονται τα εξής για το προσωπικό
του δημοσίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου:
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«Καταγγελία της σύμβασης εργασίας από την υπηρεσία
1. Η σύμβαση εργασίας μπορεί να καταγγελθεί από την
υπηρεσία οποτεδήποτε για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίο
λόγο αποτελεί ιδίως:
α) Η παράβαση του άρθρου 38 παρ. 1 περ. α’.
β) Η παράβαση καθήκοντος κατά τον ποινικό κώδικα
ή άλλο ειδικό ποινικό νόμο.
γ) Η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον κατά συνέχεια
ημέρες.
δ) Η παραβίαση απορρήτων της υπηρεσίας.
ε) Η διάπραξη μέσα σε ένα έτος, από τότε που έχει
τελεστεί αδίκημα που τιμωρήθηκε τουλάχιστον με πρόστιμο ίσο με τις αποδοχές ενός μήνα, άλλου αδικήματος
που μπορεί να επισύρει την ίδια ποινή.
στ) Η κατά σύστημα ανάρμοστη συμπεριφορά κατά
την εκτέλεση των καθηκόντων.
ζ) Η σοβαρή απείθεια στις νόμιμες εντολές των προϊστάμενων.
2. Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου αυτού γίνεται με απόφαση του
αρμόδιου για την πρόσληψη οργάνου, μετά από σύμφωνα, αιτιολογημένη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού
συμβουλίου. Η λύση της σύμβασης εργασίας επέρχεται
από ανακοίνωση της απόφασης στον απασχολούμενο».
Επιπλέον, στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου τέταρτου του Ν. 4057/2012 ορίζεται ότι «Σπουδαίο λόγο, σύμφωνα με το άρθρο 53 του Π.δ. 410/1988 (Α΄ 191) για την
καταγγελία από την υπηρεσία της σύμβασης εργασίας,
μπορεί να αποτελεί η τέλεση κάθε πειθαρχικού παραπτώματος, διατηρουμένων σε ισχύ των ρυθμίσεων του
άρθρου 55 του ίδιου διατάγματος».
4. Όσοι διώκονται ποινικά ή έχουν καταδικαστεί για
οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας
ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1
του άρθρου 41 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/τ.Α΄/07-102014-Διορθ. σφαλμ. Στο ΦΕΚ 229/τ.Α΄/15-10-2014) ορίζεται ότι: “Στην παρ. 8 του άρθρου 1 του Ν. 2942/2001
προστίθενται εδάφια ως εξής: «Για τη συμμετοχή στη
διαδικασία πλήρωσης θέσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων ζητείται υποχρεωτικά πιστοποιητικό
της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών του τόπου κατοικίας
και του τόπου όπου υπηρέτησε ο εκπαιδευτικός τα προηγούμενα έτη, περί άσκησης ή μη εις βάρος του ποινικής
δίωξης για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα οικονομικής
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και ποινικό
μητρώο περί του αν υπάρχει καταδίκη για τέτοιο έγκλημα. Στην περίπτωση που έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή
υπάρχει καταδίκη για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης
της γενετήσιας ζωής, ο υποψήφιος αυτός απαγορεύεται
να συμμετάσχει στη διαδικασία για πλήρωση θέσεων
αναπληρωτών εκπαιδευτικών ή ωρομισθίων εκπαιδευτικών.».

23323

5. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις
της παρ. 17 του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/
τ.Α΄), περί επιβολής κυρώσεων, ήτοι όσοι το σχολικό έτος
2015-2016 προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές πλήρους ή
μειωμένου ωραρίου (με διάρκεια σύμβασης μεγαλύτερη
των 4 μηνών) στη Δημόσια Εκπ/ση αλλά αρνήθηκαν να
αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτήθηκαν κατά τη διάρκεια
του διδακτικού έτους. Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα
http://e-aitisi.sch.gr έχει αναρτηθεί αλφαβητικός πίνακας
με τους εν λόγω εκπ/κούς, κατά κλάδο και ειδικότητα.
6. α. Στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση:
i. Οι κάτοχοι πτυχίων Σχολών Νηπιαγωγών και Παιδαγωγικών Ακαδημιών 2/ετούς φοιτήσεως, εφόσον δεν
κατέχουν το απαιτούμενο πτυχίο εξομοίωσης με τα ΑΕΙ
4/ετούς φοιτήσεως, σύμφωνα με το Π.δ. 130/1990 (ΦΕΚ
52/06.04.1990 τ.Α΄).
Κατ’ εξαίρεση, μόνο για το σχολικό έτος 2016-2017,
μπορούν να υποβάλουν αίτηση με την παρούσα πρόσκληση οι εκπαιδευτικοί κάτοχοι πτυχίων 2/ετούς φοιτήσεως χωρίς πτυχίο εξομοίωσης, οι οποίοι είχαν μόρια
προϋπηρεσίας ή/και μόρια επιτυχίας των δύο τελευταίων
διαγωνισμών του ΑΣΕΠ.
Επισημαίνεται ότι θα διαγράφονται οι φάκελοι των
εκπ/κών και θα απενεργοποιούνται οι υποβληθείσες
αιτήσεις σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ύπαρξη υποψηφίων με πτυχία 2/ετούς φοιτήσεως χωρίς το πτυχίο
εξομοίωσης οι οποίοι δεν πληρούν τα προαναφερθέντα.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Η Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Θεσσαλονίκης και
το Ιεροδιδασκαλείο Βελλάς Ιωαννίνων απώλεσαν τον
παιδαγωγικό τους χαρακτήρα οριστικά το ακαδημαϊκό
έτος 1990-1991 και μετατράπηκαν σε ανώτερες εκκλησιαστικές σχολές.
Οι απόφοιτοι, δε, των εν λόγω σχολών μετά την 0107-1991 προσλαμβάνονται αποκλειστικά στις υπηρεσίες της Ορθόδοξης Εκκλησίας [σύμφωνα με την παρ.
4 του άρθρου 17 του Ν. 3432/2006 (ΦΕΚ 14/03.02.2006
τ.Α΄)] και δεν έχουν δικαίωμα ένταξης στον κλάδο ΠΕ70Δασκάλων, ακόμη και αν έχουν παρακολουθήσει και
ολοκληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα εξομοίωσης
του Π.δ.130/1990 (αρ.118/2006 Γνωμοδότηση του Η΄
Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).
ii. Οι κάτοχοι πτυχίων ειδικής αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του
Τμήματος Παιδαγωγικού Ειδικής Αγωγής (Κατευθύνσεων
Δασκάλων ή Νηπιαγωγών) και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Τμήματος Εκπ/κής και Κοινωνικής Πολιτικής
(Κατευθύνσεων Συνεχούς Εκπ/σης και Εκπ/σης Ατόμων
με Ειδικές Ανάγκες) καθώς και των αντίστοιχων τίτλων
της αλλοδαπής.
β. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση:
i. Οι κάτοχοι πτυχίων του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου με ημερομηνία κτήσης
μεταγενέστερη της 30ης Ιουνίου 1984 (Γνωμοδοτήσεις.
Ν.Σ.Κ 144/1990 και 107/2003).
ii. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και
Επιστημών της Τέχνης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που
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εισήχθησαν στο εν λόγω Τμήμα πριν το ακαδημαϊκό έτος
2006-2007 [Π.δ. 128/2012 (ΦΕΚ 233/26.11.2012 τ.Α΄)].
iii. Οι κάτοχοι πτυχίων Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών
και Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ), δημοσίων ή ιδιωτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
15, Κεφ. Δ΄ του Ν. 1966/1991 (ΦΕΚ 147/26.09.1991/τ.Α΄)
και της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ
18/14.02.1992/τ.Α΄).
iv. Οι κάτοχοι πτυχίων Ανώτερης Δημόσιας ή Ιδιωτικής Σχολής Δραματικής Τέχνης [Αναγνωρισμένης
από το ΥΠ.ΠΟ, σύμφωνα με το Ν.1158/1981 (ΦΕΚ
127/13.05.1981/τ.Α΄)], εάν δεν διαθέτουν σχετική βεβαίωση ισοτιμίας του πτυχίου τους που να έχει χορηγηθεί
από το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε).
Ενότητα 3. Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης - δήλωσης, αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία σε
περίπτωση πρόσληψης αν εξακολουθούν να διατηρούν
την ιδιότητά τους:
1. Οι μετέχοντες σε εταιρείες και οι έχοντες την εμπορική ιδιότητα, οι οποίοι οφείλουν να παραιτηθούν ή να
αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους (άρθρα 31, 32 και 33 του Ν. 3528/2007).
2. Όσοι ασκούν έργα ασυμβίβαστα με το βουλευτικό
αξίωμα (άρθρο 33 του Ν. 3528/2007 και άρθρα 56 και
57 του Συντάγματος).
3. Όσοι είναι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ή διδάσκουν
σε αυτά καθώς και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε
ιδιωτικά σχολεία (με πλήρες ή μειωμένο ωράριο) οφείλουν να τερματίσουν την επαγγελματική τους σχέση με
το φροντιστήριο ή το ιδιωτικό σχολείο (παρ. 16 άρθρο
14 του Ν. 1566/1985).
4. Οι υπάλληλοι που απασχολούνται στο Δημόσιο και
τα Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού
Δικαίου και άσχετα από τη φύση της σχέσεως που τους
συνδέει (με το Δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο) με πλήρες
ωράριο εργασίας (άρθρο 1, παρ. 1 του Ν. 1256/1982,
άρθρο 35 του Ν. 3528/2007 και Γνωμοδότηση ΝΣΚ
251/2007).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ
Ενότητα 1. Εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ
Η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά
στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας
και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ιστοσελίδα:
https://opsyd.sch.gr/) και μαζί με τα δηλωθέντα στοιχεία
αυτής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8
του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α΄). Η ανακρίβεια των δηλουμένων σε αυτήν στοιχείων επισύρει τη διαγραφή του
υποψηφίου από τους πίνακες ή την απόλυσή του, σε περίπτωση που προσληφθεί, και τις προβλεπόμενες από
τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. Κατά περίπτωση (βλ.
ΚΕΦ. Δ΄ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ του παρόντος
Μέρους), με την αίτηση συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά σε μία οποιαδήποτε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
(κλάδοι ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (λοιποί κλάδοι), η οποία δηλώνεται υποχρεωτικά
στο ΟΠΣΥΔ, αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδο-
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τημένο πρόσωπο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ή
δηλώνονται τα στοιχεία που αφορούν στην ένταξη και
κατάταξη των εκπαιδευτικών στους πίνακες.
Η εγγραφή και η αυθεντικοποίηση των χρηστών στη διαδικτυακή πύλη ΟΠΣΥΔ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/)
γίνεται άπαξ με χρήση ζεύγους κωδικών (όνομα χρήστη
και συνθηματικό), το οποίο αποδίδεται προσωπικά στους
χρήστες (ως φυσικά πρόσωπα) μέσω της υπηρεσίας πιστοποίησης του TAXISnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης
(ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονομικών. Μετά τη διασταύρωση των στοιχείων μέσω της ΓΓΠΣ δημιουργείται από
τους αιτούντες/χρήστες της υπηρεσίας λογαριασμός
στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ)
του ΥΠ.Π.Ε.Θ., οπότε και η πρόσβαση μέσω διαδικτύου
γίνεται με χρήση ζεύγους κωδικών (όνομα χρήστη και
συνθηματικό) του ΟΠΣΥΔ. Οι αιτούντες εκπαιδευτικοί
είναι υπεύθυνοι για την ανωτέρω ηλεκτρονική ταυτοποίησή τους, καθώς και για την αποκλειστική και ορθή
χρήση των κωδικών πρόσβασης ή των λοιπών στοιχείων
ταυτοποίησής τους. Στον ιστότοπο του ΟΠΣΥΔ (https://
opsyd.sch.gr/) έχει αναρτηθεί το Εγχειρίδιο Εγγραφής
και Σύνδεσης Χρήστη που περιέχει αναλυτικές οδηγίες
για την εγγραφή του χρήστη (υποψηφίου αναπληρωτή
και ωρομισθίου εκπ/κού) στο ΟΠΣΥΔ.
Ενότητα 2. Συμπλήρωση πεδίων Φακέλου εκπ/κού
Στον ιστότοπο του ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/) έχει
αναρτηθεί το Εγχειρίδιο Φακέλου Εκπαιδευτικού που
περιέχει αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση
των πεδίων του ηλεκτρονικού Φακέλου του (υποψηφίου
αναπληρωτή και ωρομισθίου) εκπ/κού στο ΟΠΣΥΔ. Στο
πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης κρίνεται απαραίτητο
να αναφερθούν/διευκρινιστούν τα ακόλουθα:
Επιλέγοντας το στοιχείο Φάκελος, στο κεντρικό Μενού, στο πάνω μέρος της αρχικής σελίδας του ΟΠΣΥΔ,
εμφανίζονται οι κάτωθι καρτέλες.
1. Καρτέλα Προσωπικά Στοιχεία
Έχουν καταχωριστεί τα στοιχεία Α.Φ.Μ., Επώνυμο,
Όνομα, Πατρώνυμο και δηλώνονται υποχρεωτικά από
τον ίδιο τον εκπαιδευτικό («χρήστη του ΟΠΣΥΔ») ο Τύπος Ταυτότητας, ο Α.Δ.Τ., η Ημ. Γέννησης, η διεύθυνση
Μόνιμης Κατοικίας, ο Αριθμός Τηλεφώνου κ.λ.π.
Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί η
διάκριση που υπάρχει μεταξύ των εκπαιδευτικών που:
α) έχουν υποβάλει Αίτηση-Δήλωση υποψηφίου αναπληρωτή εκπ/κού από το σχολικό έτος 2012-2013 και
μετά (καλούμενων εφεξής για συντομία «χρήστες από
το 2012»), και
β) δεν έχουν υποβάλει Αίτηση-Δήλωση υποψηφίου
αναπληρωτή εκπ/κού από το σχολικό έτος 2012-2013 και
μετά (καλούμενων εφεξής για συντομία «νέοι χρήστες»
και «χρήστες πριν από το 2012» κατά περίπτωση).
Καθότι πλήθος δικαιολογητικών που αφορούν στα
στοιχεία του Φακέλου του εκπ/κού έχουν κατατεθεί στις
Δ/νσεις Εκπ/σης και ελεγχθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες
κατά το παρελθόν, και ειδικότερα κατά τη διαδικασία
υποβολής των αιτήσεων υποψηφίων αναπληρωτών
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του σχολικού έτους 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015
ή/και 2015-2016, τα στοιχεία αυτά (των «χρηστών από το
2012») εμφανίζονται στο Φάκελο του εκπ/κού. Τα δικαιολογητικά, δε, των «χρηστών από το 2012» είτε δεν χρειάζεται να προσκομιστούν εκ νέου (για την ένταξη σε εκπ/
κό κλάδο βάσει πτυχίου, για την απόδειξη της ιθαγένειας
κ.τ.λ.), είτε χρειάζεται να δηλωθούν/προσκομιστούν εκ
νέου μόνο εάν αφορούν στις ιδιότητες της πολυτεκνίας/
τριτεκνίας/αναπηρίας κ.τ.λ. (βλ. ΚΕΦ. Δ΄ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ του παρόντος Μέρους).
Στην κατηγορία «Λοιπά στοιχεία» της καρτέλας Προσωπικά Στοιχεία δηλώνονται – κατά περίπτωση – η Ελληνομάθεια, η Παιδαγωγική Κατάρτιση, ενώ στην υποκατηγορία «Κοινωνικά Κριτήρια» δηλώνονται – κατά
περίπτωση – η Πολυτεκνία, η Τριτεκνία, η Μεσογειακή
Αναιμία, η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας και η Πολυτεκνία ως
γονέα τέκνου με αναπηρία 67% και άνω. Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας του πιστοποιητικού ΑΣΠΕ, το οποίο είναι
απαραίτητο για την απόδειξη της ιδιότητας Πολυτεκνία
(όχι λόγω αναπηρίας τέκνου), συμπληρώνεται υποχρεωτικά το πεδίο Αριθμός μητρώου ΑΣΠΕ. Ομοίως, για την
αυτεπάγγελτη αναζήτηση του πιστοποιητικού ΚΕΠΑ, το
οποίο είναι απαραίτητο για την πιστοποίηση των ιδιοτήτων Μεσογειακή Αναιμία, Σκλήρυνση κατά Πλάκας και
Πολυτεκνία ως γονέας ανάπηρου τέκνου συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα πεδία Αριθμός μητρώου ΚΕΠΑ και
Αριθμός Επιτροπής ΚΕΠΑ.
Διευκρινίζεται ότι λοιπές εμφανιζόμενες επιλογές στις
προαναφερθείσες κατηγορίες (π.χ. Γνώση Γραφής Braille)
αφορούν αποκλειστικά τους εκπ/κούς ΕΑΕ.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Προσοχή! Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός έχει
ήδη καταχωρισμένα στοιχεία στην ενότητα Φάκελος
(λόγω υποβολής αντίστοιχης Αίτησης-Δήλωσης κατά
τα τελευταία σχολικά έτη, ήτοι «χρήστης από το 2012»)
και επιθυμεί να τροποποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο του
Φακέλου του, έχει τη δυνατότητα στο μενού «Αλλαγή
στοιχείων» (που βρίσκεται στην καρτέλα Προσωπικά
Στοιχεία, δεξιά στο πάνω μέρος της σελίδας σε κόκκινο
φόντο), επιλέγοντας Αίτημα αλλαγής στοιχείων να αιτηθεί οποιαδήποτε αλλαγή στα προσωπικά στοιχεία του ή
στα ακαδημαϊκά στοιχεία του ή στα στοιχεία προϋπηρεσίας του. Για τους «νέους χρήστες» ή για τους «χρήστες
πριν από το 2012» δεν δίνεται καταρχάς δυνατότητα υποβολής Αιτήματος αλλαγής στοιχείων, ηλεκτρονικά στο
ΟΠΣΥΔ, κατά τα ανωτέρω. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί («νέοι
χρήστες» και «χρήστες πριν από το 2012») οφείλουν –
μετά την εγγραφή τους στο ΟΠΣΥΔ – να απευθυνθούν
σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Εκπ/σης (την οποία ορίζουν
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στο ΟΠΣΥΔ) προσκομίζοντας
– υποχρεωτικά – την ταυτότητά τους και το πτυχίο τους
(ή φωτοτυπία του πτυχίου τους) που αποτελεί βασικό
προσόν ένταξης σε εκπαιδευτικό κλάδο, προκειμένου
η Δ/νση Εκπ/σης να τους εισαγάγει εκπαιδευτικό κλάδο
(Γενικής Εκπ/σης) στο ΟΠΣΥΔ. Αφού πρώτα πραγματοποιηθεί η ανωτέρω διαδικασία εισαγωγής εκπαιδευτικού
κλάδου στο ΟΠΣΥΔ, ο εκπαιδευτικός δύναται να αιτηθεί
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(παρόμοια με τους «χρήστες από το 2012», από το μενού «Αλλαγή στοιχείων», επιλέγοντας Αίτημα αλλαγής
στοιχείων), οποιαδήποτε αλλαγή στα προσωπικά στοιχεία του, ή στα ακαδημαϊκά στοιχεία του, ή στα στοιχεία
προϋπηρεσίας του. Προκειμένου, δε, να υπάρχει ακριβής καταγραφή/παρακολούθηση των δικαιολογητικών
από το ΥΠΠΕΘ, του αιτήματος του εκπ/κού στο ΟΠΣΥΔ
κτλ, ο εκπ/κός οφείλει να συμπληρώσει υποχρεωτικά το
Αίτημα αλλαγής στοιχείων, ακόμη και στην περίπτωση
συμπλήρωσης/επικαιροποίησης των στοιχείων βάσει
των αναφερόμενων στην παρούσα πρόσκληση.
Επί των αναφερομένων στο παρόν πλαίσιο δίδονται
περαιτέρω διευκρινίσεις στο ΚΕΦ. Δ΄ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ του παρόντος Μέρους.
2. Καρτέλα Σπουδές/Προσόντα
Έχουν καταχωριστεί από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης
(κατά το παρελθόν για τους «χρήστες από το 2012», και
κατά την παρούσα διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τους λοιπούς
«χρήστες») τα στοιχεία εκπαιδευτικός Κλάδος, Τίτλος
Πτυχίου που αποτελεί βασικό προσόν ένταξης στον
κλάδο, Βαθμός Πτυχίου, Ημ/νία Κτήσης πτυχίου, εκπαιδευτικός Κλάδος ΕΑΕ κ.λ.π..
Οι εκπαιδευτικοί - «χρήστες από το 2012», καθώς και
οι λοιποί εκπαιδευτικοί που έχουν πραγματοποιήσει τη
διαδικασία εισαγωγής εκπαιδευτικού κλάδου στο ΟΠΣΥΔ
μέσω της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, έχουν τη δυνατότητα μόνο επισκόπησης των στοιχείων του/των κλάδου/ων
τους επιλέγοντας στο πεδίο Ενέργειες το εικονίδιο Προβολή/Επεξεργασία. Σε περίπτωση, δε, που επιθυμούν
να τροποποιήσουν οποιοδήποτε στοιχείο του Φακέλου
τους (της καρτέλας Σπουδές/Προσόντα), έχουν τη δυνατότητα στο μενού «Αλλαγή στοιχείων» (που βρίσκεται
στην καρτέλα Προσωπικά Στοιχεία, δεξιά στο πάνω μέρος της σελίδας σε κόκκινο φόντο), επιλέγοντας Αίτημα
αλλαγής στοιχείων να αιτηθούν οποιαδήποτε αλλαγή
στα ακαδημαϊκά στοιχεία τους.
3. Καρτέλα Συνολικά Μόρια
Έχουν καταχωριστεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. (κατά το παρελθόν), τα μόρια προϋπηρεσίας
ανά σχολικό έτος (έως και το σχολικό έτος 2015-2016),
όπως αυτά προσμετρώνται με βάση τις κείμενες διατάξεις στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών εκπ/κών. Σε
περίπτωση, δε, που ο εκπαιδευτικός επιθυμεί να τροποποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο του Φακέλου του (της
καρτέλας Συνολικά Μόρια προϋπηρεσίας), έχει τη δυνατότητα στο μενού «Αλλαγή στοιχείων» (που βρίσκεται
στην καρτέλα Προσωπικά Στοιχεία, δεξιά στο πάνω μέρος της σελίδας σε κόκκινο φόντο), επιλέγοντας Αίτημα
αλλαγής στοιχείων να αιτηθεί οποιαδήποτε αλλαγή στα
στοιχεία προϋπηρεσίας του.
Ενότητα 3. Συμπλήρωση πεδίων Αίτησης εκπαιδευτικού
Στον ιστότοπο του ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/) έχει
αναρτηθεί το Εγχειρίδιο Αίτησης Εκπαιδευτικού που περιέχει αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση
των πεδίων της ηλεκτρονικής Αίτησης – Δήλωσης περιοχών προτίμησης του (υποψήφιου αναπληρωτή και
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ωρομίσθιου) εκπαιδευτικού στο ΟΠΣΥΔ. Στο πλαίσιο της
παρούσας πρόσκλησης κρίνεται απαραίτητο να αναφερθούν/διευκρινιστούν τα ακόλουθα:
Επιλέγοντας το στοιχείο Αιτήσεις, στο κεντρικό Μενού,
στο πάνω μέρος της αρχικής σελίδας του ΟΠΣΥΔ, παρέχονται οι δυνατότητες υποβολής Αίτησης-Δήλωσης του υποψηφίου ως Αναπληρωτή και ως Ωρομισθίου εκπαιδευτικού.
1. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
α. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://opsyd.sch.gr/) δηλώνονται, κατά
σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και το σύνολο
των διαθέσιμων, ανά κλάδο, περιοχών προτίμησης αναπληρωτών με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο.
Σημειώνεται ότι: α) Οι εκπ/κοί κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06,
ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ18.41 δύναται να επιλέξουν περιοχές και από τις δύο βαθμίδες εκπ/
σης. β) Οι εκπ/κοί της Β/θμιας Εκπ/σης δύναται να επιλέξουν (ανάλογα με τον κλάδο τους) και τη Σιβιτανίδειο
Σχολή, τα εκκλησιαστικά λύκεια και γυμνάσια (κλάδοι
ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ19
και ΠΕ20) και τα καλλιτεχνικά σχολεία (κλάδος ΠΕ18.41).
π.χ. κλάδος ΠΕ70
Α/Α
1
2
3

Περιοχές Προτίμησης (κατά σειρά)
Α-Β΄ Πειραιά
Α-Α΄Πειραιά
Α-Δ΄ Αθήνας

Α/Α
.....
71

Περιοχές Προτίμησης (κατά σειρά)
.....
Α-Αρκαδίας - Μειωμένου Ωραρίου

Α/Α
1
2
3
4
....
84

Περιοχές Προτίμησης (κατά σειρά)
Β-Β΄ Πειραιά
Β-Α΄Πειραιά
Γεν. Εκκλ/κο Λύκειο - Γυμνάσιο Ξάνθης
Β-Β΄ Πειραιά - Μειωμένου Ωραρίου
Σιβιτανίδειος Σχολή - Μειωμένου Ωραρίου

π.χ. κλάδος ΠΕ06
Α/Α
Περιοχές Προτίμησης (κατά σειρά)
1
Β-Β΄ Πειραιά
2
Β-Α΄Πειραιά
3
Β-Α΄Αθήνας
4
Β-Β΄ Πειραιά - Μειωμένου Ωραρίου
....
84
Σιβιτανίδειος Σχολή - Μειωμένου Ωραρίου
Σημειώνεται ότι:
α) Στις προτιμήσεις των υποψηφίων (όπως αυτές εμφανίζονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα) το αρχικό
γράμμα «Α-» δηλώνει τη βαθμίδα της Α/θμιας Εκπ/σης
και το αρχικό γράμμα «Β-» δηλώνει τη βαθμίδα της Β/
θμιας Εκπαίδευσης.
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β) Η εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη με μειωμένο ωράριο σε μία περιοχή (π.χ. 4η προτίμηση εκπ/κού
κλάδου ΠΕ06 -> «Β΄ Πειραιά-Μειωμένου Ωραρίου») δεν
προεξοφλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη στην ίδια περιοχή με πλήρες ωράριο, αλλά ο υποψήφιος, εφόσον το επιθυμεί, υποχρεούται να τη δηλώσει
ξεχωριστά ως περιοχή προτίμησης (π.χ. 1η προτίμηση
ΠΕ06 -> «Β΄ Πειραιά»). To ίδιο ισχύει και στην αντίστροφη
περίπτωση επιλογής περιοχής με πλήρες ωράριο απασχόλησης.
γ) Η επιλογή συγκεκριμένης περιοχής της μιας βαθμίδας εκπ/σης (π.χ. 1η προτίμηση ΠΕ06 -> Β΄ περιοχή της
Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά) δεν προεξοφλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη στην αντίστοιχη
περιοχή της άλλης βαθμίδας εκπ/σης, αλλά ο υποψήφιος,
εφόσον το επιθυμεί, υποχρεούται να τη δηλώσει ξεχωριστά ως περιοχή προτίμησης (π.χ. 2η προτίμηση-> Β΄
περιοχή της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Δεδομένου ότι έχουν αφαιρεθεί τα πεδία που υπήρχαν στην αντίστοιχη Αίτηση-Δήλωση κατά τα προηγούμενα σχολικά έτη: «Αποδέχομαι πρόσληψη και στις λοιπές περιοχές…» πλήρους και μειωμένου ωραρίου της Α/
θμιας και της Β/θμιας, ο υποψήφιος εφόσον επιθυμεί να
εκδηλώσει ενδιαφέρον για πρόσληψη στο σύνολο των
διαθέσιμων περιοχών, οφείλει να τις επιλέξει όλες (με τη
σειρά που επιθυμεί).
2. Οι εκπ/κοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν και στο ελληνόγλωσσο
πρόγραμμα των μειονοτικών σχολείων της Α/θμιας
Εκπ/σης της Θράκης, εφόσον στο πρόσωπό τους πληρούνται οι προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου
64, παρ. 1 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/τ.Α΄), επιλέγοντας
κατά περίπτωση τις περιοχές «Α-Ροδόπη – Μειονοτικά
– ελληνόγλωσσο πρόγραμμα», «Α-Ξάνθη – Μειονοτικά
– ελληνόγλωσσο πρόγραμμα»,» Α-Έβρος – Μειονοτικά
– ελληνόγλωσσο πρόγραμμα», «Α-Ροδόπη – Μειονοτικά
– ελληνόγλωσσο πρόγραμμα – Μειωμένου Ωραρίου»,
«Α-Ξάνθη – Μειονοτικά – ελληνόγλωσσο πρόγραμμα
– Μειωμένου Ωραρίου» και «Α-Έβρος – Μειονοτικά –
ελληνόγλωσσο πρόγραμμα – Μειωμένου Ωραρίου».
3. Μόνο οι υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03,
ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ19 και ΠΕ20 μπορούν
να επιλέξουν Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια-Γυμνάσια, Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια), σύμφωνα με τα
οριζόμενα Κεφ. Δ’ - παρ.3 του παρόντος ΜΕΡΟΥΣ. Σημειώνεται, δε, ότι στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, λόγω του
ειδικού καθεστώτος του Αγίου Όρους (το από 10-9-1926
Ν.Δ., ΦΕΚ 309 Α΄), πρόσληψη γυναικών εκπαιδευτικών
δεν είναι δυνατή.
4. Μόνο οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ18.41 μπορούν
να επιλέξουν και καλλιτεχνικά σχολεία. Η πρόσληψή τους
θα γίνεται από τον οικείο πίνακα προσωρινών αναπληρωτών που θα καταρτιστεί με την παρούσα πρόσκληση.
Τα εν λόγω σχολεία, όπως αυτά αναγράφονται στο συνημμένο σχετικό πίνακα (βλ. Παράρτημα V), θα δηλώ-

Τεύχος Β’ 2133/11.07.2016

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

νονται ονομαστικά. Για τους λοιπούς κλάδους Β/θμιας
Εκπαίδευσης τα λειτουργικά κενά των καλλιτεχνικών
σχολείων θα καλύπτονται με ευθύνη του οικείου Δ/ντη
Εκπαίδευσης από εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται
στην περιοχή που ανήκει το κάθε καλλιτεχνικό σχολείο.
β. Εκτός των συγκεκριμένων επιλογών περιοχών προτίμησης κάθε υποψήφιος, ανάλογα με τον κλάδο του, έχει
τη δυνατότητα να δηλώσει επιλέγοντας το/α σχετικό/ά
πεδίο/α, ότι επιθυμεί να προσληφθεί σε περίπτωση κατά
την οποία εξαντληθούν οι πίνακες υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης (ΕΑΕ), – σύμφωνα
με το τρίτο εδάφιο της περ. δ, παρ.1 του άρθρου 22 του
Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με
την περ. 10, παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014
(ΦΕΚ 8/τ.Α΄) και ισχύει – από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών του κλάδου του:
β1) ως αναπληρωτής εκπ/κός σε Σχολικές Μονάδες
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και σε Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
β2) ως αναπληρωτής εκπ/κός για το «πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»
(ήτοι, για «παράλληλη στήριξη μαθητών»). Σημειώνεται
ότι το συγκεκριμένο πεδίο μπορεί να επιλεγεί μόνο από
υποψηφίους των κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ02, ΠΕ03 και
ΠΕ04.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Σε ενδεχόμενη αποδοχή των περιπτώσεων β1 και
β2 (προσλήψεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε./Τ.Ε. και προσλήψεις για το
πρόγραμμα της εξειδικευμένης εκπ/κής υποστήριξης) ο
εκπαιδευτικός είναι υποψήφιος για πρόσληψη στις ίδιες
κατά σειρά προτίμησης περιοχές, όπως αυτές δηλώνονται στην αίτησή του κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα
(βλ. παρ. 1 της παρούσας ενότητας).
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ.2,
περ.11, εδάφιο δεύτερο του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/τ.Α΄),
όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 46
του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄) οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης ΠΕ02, ΠΕ03
και ΠΕ04 για την παράλληλη στήριξη(περίπτωση β2),
πραγματοποιούνται αποκλειστικά ως μειωμένου ωραρίου. Ο Δ/ντης, δε , της οικείας Δ/νσης Δ.Ε. δύναται να
μετατρέψει τη σύμβαση σε πλήρους ωραρίου (εφόσον
υφίστανται εκπ/κές ανάγκες) χωρίς να εξετάζεται η σειρά κατάταξης του υποψηφίου στον οικείο πίνακα αναπληρωτών, αναπληρωτών κατόπιν τροποποίησης της
Υπουργικής απόφασης πρόσληψής τους . (βλ. και Μέρος
Β΄- Κεφ. Δ΄- Ενότ. 2 – παρ. 1.β)
2. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ – ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
Δηλώνονται από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣΥΔ (στην ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.
gr/) οι περιοχές προτίμησης μιας (1) μόνο Περιφερειακής
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την Πρωτοβάθμια και τη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Οι εκπ/κοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11,
ΠΕ19, ΠΕ20, ΠΕ32 και ΠΕ18.41, οι οποίοι επιθυμούν να
απασχοληθούν σε δημοτικά σχολεία ως ωρομίσθιοι θα
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πρέπει να επιλέξουν στην αίτηση ωρομισθίου και περιοχές Α/θμιας Εκπ/σης.
Ενότητα 4. Καταχώριση Αίτησης-Δήλωσης
Ο υποψήφιος μπορεί να καταχωρίζει την ΑίτησηΔήλωσή του σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια
της προθεσμίας υποβολής της παρούσας πρόσκλησης,
με την επιλογή του πεδίου «Καταχώριση Αίτησης» στο
ΟΠΣΥΔ. Εντός της ανωτέρω προθεσμίας ο εκπ/κός έχει
επίσης δικαίωμα να προβαίνει σε τροποποιήσεις της.
Μετά την καταχώριση της Αίτησης-Δήλωσης ο υποψήφιος δύναται – μέσω του ΟΠΣΥΔ – να προεικονίσει ή/και
να εκτυπώσει αντίγραφο αυτής με εμφάνιση του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας υποβολής της.
Επισημαίνεται ότι μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δεν είναι δυνατή ουδεμία τροποποίηση της Αίτησης-Δήλωσης.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Σημειώνεται ότι δεν εμφανίζονται στο αντίγραφο της
αίτησης μόρια προϋπηρεσίας ή/και επιτυχίας από διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Τα μόρια αυτά θα δημοσιευθούν στο
διαδίκτυο κατά την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων
αναπληρωτών στην ιστοσελίδα http://e-aitisi.sch.gr/ (βλ.
Μέρος Γ΄).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Ενότητα 1. Τροποποίηση – Ανάκληση Αίτησης-Δήλωσης κατά τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής
Επιτρέπεται καθ’ όλη τη διάρκεια της προθεσμίας υποβολής Αίτησης-Δήλωσης:
1. Η τροποποίηση της αίτησης τόσο για το σύνολο των
επιλογών/πεδίων, που εμφανίζονται σε αυτή, όσο και
για τις επιλογές/πεδία, που έχουν να κάνουν με τα προσωπικά στοιχεία του εκπαιδευτικού προσκομίζοντας τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Κεφ. Δ΄ του παρόντος Μέρους, και
2. Η απενεργοποίηση (ανάκληση) της αίτησης.
Ενότητα 2. Τροποποίηση Αίτησης-Δήλωσης μετά τη
λήξη της προθεσμίας υποβολής της.
Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων,
τροποποίηση δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο για τις
κάτωθι περιπτώσεις:
1. Σε περίπτωση διορισμού του/της συζύγου της/του
υποψηφίου αναπληρωτή ή/και ωρομίσθιου εκπ/κού ως
μόνιμου εκπαιδευτικού κατά τους διορισμούς του σχολικού έτους 2016-2017 προκειμένου να συμπεριλάβει και
την περιοχή διορισμού του/της συζύγου με τη σειρά που
επιθυμεί, εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ
των διορισμών των μονίμων εκπαιδευτικών. [παρ.4 άρθρο
2 της αριθμ.35557/Δ2/09.04.2003 (ΦΕΚ 465/17.04.2003
τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει].
2. Σε περίπτωση απόσπασης με υπουργική απόφαση
του/της συζύγου της/του υποψηφίου αναπληρωτή εκπ/
κού σε διαφορετικό ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ ή άλλη υπηρεσία ή
φορέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, κατά
τις αποσπάσεις του σχολικού έτους 2016-2017, είναι
δυνατή η υποβολή τροποποιητικής αίτησης εντός
δέκα ημερών από την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης προκειμένου αποκλειστικά και μόνο
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να αφαιρέσει περιοχές προτίμησης από την αρχική
αίτησή του έτσι ώστε να παραμείνουν σε αυτή μόνο
οι περιοχές που επιθυμεί, οι οποίες, όμως, θα πρέπει
να ανήκουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το ΠΥΣΠΕ/
ΠΥΣΔΕ απόσπασης του/της συζύγου. Σε περίπτωση
απόσπασης σε άλλη υπηρεσία ή φορέα αρμοδιότητας
του Υπουργείου Παιδείας, ως οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, νοείται αυτή στην οποία ανήκει
η υπηρεσία/ο φορέας.
3. Σε περίπτωση πρόσληψης ως αναπληρωτή εκπ/κού
ενός εκ των συζύγων που είναι υποψήφιοι αναπληρωτές, κατά τις προσλήψεις του σχολικού έτους 2016-2017,
είναι δυνατή η υποβολή τροποποιητικής αίτησης από
τον άλλο σύζυγο εντός δέκα ημερών από την έκδοση
της σχετικής Υπουργικής Απόφασης προκειμένου αποκλειστικά και μόνο να αφαιρέσει περιοχές προτίμησης
από την αρχική αίτησή του έτσι ώστε να παραμείνουν
σε αυτή μόνο οι περιοχές που επιθυμεί, οι οποίες, όμως,
θα πρέπει να ανήκουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η
περιοχή πρόσληψης του/της συζύγου.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Προκειμένου να τροποποιήσει την αίτηση-δήλωσή
του κατά τα ανωτέρω (παρ. 1, 2 και 3), ο υποψήφιος καταθέτει σχετική υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη με τα
κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης που έχει δηλώσει στο ΟΠΣΥΔ ως «Δ/
νση Χειρισμού Φακέλου», η οποία διαβιβάζεται αμέσως
στο αρμόδιο τμήμα της Κ.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Γενική Γραμματεία ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού
Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) με τον
προσφορότερο τρόπο (fax, e-mail) για την ολοκλήρωση
της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση, η οικεία Διεύθυνση
οφείλει να επιβεβαιώνει την παραλαβή του αιτήματος.
2. Για την εφαρμογή των ανωτέρω περιπτώσεων
(παρ. 1, 2, και 3 της παρούσας ενότητας) απαιτείται η
προσκόμιση από τους υποψηφίους πρόσφατου πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και η κοινοποίηση
στην Υπηρεσία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου
του/της συζύγου καθώς και τoυ αριθμού πρωτοκόλλου
των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων, κατά περίπτωση.
3. Η δυνατότητα τροποποίησης της αίτησης-δήλωσης
αναπληρωτή που περιγράφεται στις ανωτέρω περιπτώσεις (παρ. 1, 2, και 3 της παρούσας ενότητας) ισχύει μόνο
στην περίπτωση που ο υποψήφιος εκπαιδευτικός δεν
έχει ακόμη προσληφθεί.
Ενότητα 3. Απενεργοποίηση και εκ νέου ενεργοποίηση
Αίτησης-Δήλωσης
1. Καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολ. έτους, δίνεται στον
υποψήφιο εκπ/κό η δυνατότητα απενεργοποίησης
της υποβληθείσας αίτησης-δήλωσης αναπληρωτή ή/
και ωρομίσθιου εκπ/κού μέσω του ΟΠΣΥΔ (ιστοσελίδα:
https://opsyd.sch.gr/). Σημειώνεται ότι η απενεργοποίηση της αίτησης πραγματοποιείται από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, και δεν είναι δυνατή, για κανένα λόγο, η εκ
νέου ενεργοποίησή της.
2. Οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται κατά τη
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διάρκεια της εκπλήρωσης των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων και αδυνατούν για το λόγο αυτό να αναλάβουν υπηρεσία – σύμφωνα με την παρ. 17, άρθρο 59 του
Ν. 3966/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του
άρθρου 38 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/τ.Α΄) –, μπορούν
να επανενεργοποιήσουν την αίτησή τους, υποβάλλοντας σχετική δήλωση στο αρμόδιο τμήμα της Κ.Υ. του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Γενική Γραμματεία ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Δ/νση Διοίκησης
Προσωπικού Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), αποκλειστικά εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την
απόλυσή τους από το στρατό. Η εν λόγω δήλωση αποστέλλεται με τον προσφορότερο τρόπο είτε μέσω της Δ/
νσης Εκπ/σης (με fax, e-mail), είτε από τον ίδιο τον εκπ/
κό μέσω της δ/νσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)
που έχει ορίσει στο ΟΠΣΥΔ. Σε κάθε περίπτωση, η οικεία
Διεύθυνση ή ο ίδιος ο εκπ/κός, οφείλει να επιβεβαιώσει
την παραλαβή του αιτήματος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ενότητα 1. Γενικές οδηγίες
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Ο υποψήφιος ορίζει υποχρεωτικά στο ΟΠΣΥΔ (ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/) μία οποιαδήποτε Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας (κλάδοι ΠΕ60 και ΠΕ70) ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (λοιποί κλάδοι) στην οποία οφείλει–
κατά περίπτωση – να προσκομίσει ή να αποστείλει δικαιολογητικά, ή να αποδείξει ιδιότητες που δηλώνει. Η
Διεύθυνση Εκπαίδευσης για τις ανάγκες της παρούσας
διαδικασίας ονομάζεται «οικεία Δ/νση» του υποψηφίου.
1. Οι υποψήφιοι που υπέβαλαν αίτηση-δήλωση με την
εγκύκλιο/πρόσκληση του σχολικού έτους 2012-2013 ή/
και 2013-2014 ή/και 2014-2015 ή/και 2015-2016 («χρήστες από το 2012») οφείλουν, καταρχάς, να ελέγξουν
τα καταχωρισμένα για τους ιδίους στοιχεία στο ΟΠΣΥΔ
(ιστοσελίδα: https://opsyd.sch.gr/, βλ. Κεφ. Β΄ - Υποβολή
Αιτήσεων του παρόντος Μέρους). Εν συνεχεία, για την
απόδειξη/επικαιροποίηση της όποιας επικαλούμενης
ιδιότητας που αφορά στην ένταξη στους (ή/και στην
πρόσληψη από τους) πίνακες αναπληρωτών, οι υποψήφιοι – κατά περίπτωση (βλ. παρακάτω για έκαστο δικαιολογητικό) – καταθέτουν/αποστέλλουν με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή/και
συμπληρώνουν τα αντίστοιχα πεδία αναζήτησης δικαιολογητικών:
α) μόνο όσα εκ των βασικών δικαιολογητικών χρήζουν
διόρθωσης (π.χ. πτυχίο το οποίο χρήζει διόρθωσης ως
προς το βαθμό).
β) το σύνολο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών
ειδικών κατηγοριών που τους αφορούν, κατά περίπτωση
βάσει των κάτωθι αναφερομένων.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Α. Οι υποψήφιοι πρέπει να καταχωρίσουν Αίτημα αλλαγής στοιχείων στο ΟΠΣΥΔ (βλ. Σημαντική Επισήμανση
στο Μέρος Α΄-Κεφ. Β΄- Ενότ. 2 – παρ. 1) στην περίπτωση
που επιθυμούν οποιαδήποτε αλλαγή ή επικαιροποίηση (π.χ. ιδιότητα τριτεκνίας ή μεσογειακής αναιμίας) ή
συμπλήρωση στοιχείου/πεδίου που αφορά στην ένταξη/κατάταξη στους πίνακες ή/και στην πρόσληψη από
αυτούς.
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Β. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των (υπό διόρθωση)
βασικών δικαιολογητικών σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στις επόμενες ενότητες, το αίτημα διόρθωσης δεν θα
γίνεται δεκτό.
Γ. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των συμπληρωματικών δικαιολογητικών ειδικών κατηγοριών σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στις επόμενες ενότητες, θα διαγράφονται/απενεργοποιούνται τα αντίστοιχα πεδία στον
ηλεκτρονικό φάκελο του υποψηφίου και αυτός δεν θα
τυγχάνει του αντίστοιχου ευεργετήματος.
2. Οι υποψήφιοι που δεν υπέβαλαν αίτηση-δήλωση
με βάση τις εγκυκλίους/προσκλήσεις των σχολικών
ετών 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 και 2015-2016
(«νέοι χρήστες» και «χρήστες πριν από το 2012») οφείλουν, καταρχάς, να ελέγξουν τα καταχωρισμένα για τους
ιδίους στοιχεία στο ΟΠΣΥΔ (ιστοσελίδα: https://opsyd.
sch.gr/, βλ. Κεφ. Β΄ - Υποβολή Αιτήσεων του παρόντος
Μέρους). Εν συνεχεία, για την απόδειξη/επικαιροποίηση
της όποιας επικαλούμενης ιδιότητας που αφορά στην
ένταξη στους (ή/και στην πρόσληψη από τους) πίνακες αναπληρωτών, οι υποψήφιοι – κατά περίπτωση (βλ.
παρακάτω για έκαστο δικαιολογητικό) – καταθέτουν/
αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην οικεία
Δ/νση Εκπ/σης ή/και συμπληρώνουν τα αντίστοιχα πεδία
αναζήτησης δικαιολογητικών:
α) το σύνολο των βασικών δικαιολογητικών.
β) το σύνολο των συμπληρωματικών δικαιολογητικών
που τους αφορούν.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Α. Οι υποψήφιοι («νέοι χρήστες» και «χρήστες πριν
από το 2012») υποχρεούνται πρώτα αυτοπροσώπως ή
με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (με επίδειξη του
δελτίου ταυτότητάς/διαβατηρίου) να προσκομίσουν/
υποβάλλουν στην «οικεία Δ/νσή» τους (σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή) τα βασικά δικαιολογητικά ένταξής τους σε εκπαιδευτικό κλάδο (φωτοαντίγραφο του
πρωτότυπου βασικού τίτλου σπουδών κτλ, βλ. Ενότ. 2,
παρ. 2 του παρόντος Κεφ.).
Β. Οι υποψήφιοι πρέπει να καταχωρίσουν Αίτημα αλλαγής στοιχείων στο ΟΠΣΥΔ (βλ. Σημαντική Επισήμανση στο
Μέρος Α΄-Κεφ. Β΄- Ενότ. 2 – παρ. 1) στην περίπτωση που
επιθυμούν οποιαδήποτε αλλαγή ή επικαιροποίηση (π.χ.
ιδιότητα τριτεκνίας ή μεσογειακής αναιμίας για τους «χρήστες πριν από το 2012») ή συμπλήρωση στοιχείου/πεδίου
που αφορά στην ένταξη/κατάταξη στους πίνακες ή/και
στην πρόσληψη από αυτούς. Το εν λόγω Αίτημα μπορεί
να καταχωριστεί μετά τη διαδικασία που περιγράφεται
στην Επισήμανση Α ανωτέρω, και την εισαγωγή του εκπ/
κού κλάδου του υποψηφίου από την «οικεία Δ/νσή» του.
Γ. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των βασικών δικαιολογητικών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις επόμενες
ενότητες, η αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.
Δ. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των συμπληρωματικών δικαιολογητικών ειδικών κατηγοριών σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στις επόμενες ενότητες, δεν θα καταχωρίζονται/επικυρώνονται τα αντίστοιχα πεδία στον
ηλεκτρονικό φάκελο του υποψηφίου και αυτός δεν θα
τυγχάνει του αντίστοιχου ευεργετήματος.
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3. Οι υποψήφιοι, που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για πρόσληψη σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής
Εκπαίδευσης:
Σύμφωνα με ειδικώς ισχύουσες διατάξεις
(Ν. 3848/2010, άρθρο 39, παρ. 3), υποψήφιοι των κλάδων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ09, ΠΕ11,
ΠΕ19 και ΠΕ20, που επιθυμούν να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές, πλήρους ή μειωμένου ωραρίου
καθώς και ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί σε Σχολεία της
Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Γενικά
Εκκλησιαστικά Λύκεια-Γυμνάσια, Γενικά Εκκλησιαστικά
Λύκεια), καλούνται να αποστείλουν σε ψηφιακή μορφή
στο anapl.ekkl@minedu.gov.gr του Τμήματος Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής της
Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης, επιπλέον των
κατά περίπτωση απαιτούμενων προαναφερθέντων δικαιολογητικών, τα εξής:
α) υποχρεωτικά: βιογραφικό σημείωμα το περιεχόμενο
του οποίου να εναρμονίζεται με τις διατάξεις της αριθ.
67728/Α2/11-6-2010 απόφασης Υπουργού Παιδείας
(Φ.Ε.Κ. 863/Β’) και,
β) προαιρετικά: συστατική επιστολή από προσωπικότητα του χώρου της Ορθοδοξίας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση μη αποστολής βιογραφικού σημειώματος, η καταχώριση των προτιμήσεων για
τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης δεν θα ληφθεί υπόψη.
4. Για τους υποψηφίους κλάδου ΠΕ73: α) Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ73 μπορούν να δηλώσουν μόνο τους
νομούς Ροδόπης, Ξάνθης, Έβρου. β) Η κατάθεση και ο
έλεγχος των δικαιολογητικών των εκπαιδευτικών Μειονοτικού προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων κλάδου
ΠΕ73 θα γίνεται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Α/θμιας
Εκπαίδευσης Ν. Ροδόπης, Ξάνθης, Έβρου. Η αποστολή θα γίνεται προς τη Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών,
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών
Σχολείων (ΔΙΠΟΔΕ ΞΜΣ) με ηλεκτρονικό αρχείο εντός
δύο (02) εργάσιμων ημερών.
Ενότητα 2. ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Αμέσως μετά τον τίτλο του εκάστου δικαιολογητικού
αναγράφεται εντός πλαισίου ο τρόπος με τον οποίο οφείλει ο υποψήφιος – κατά περίπτωση – να προσκομίσει το
δικαιολογητικό αυτό, ή να αποδείξει την ιδιότητα που
απορρέει από το δικαιολογητικό αυτό.
Οι τρόποι αυτοί δύναται να είναι:
(i) Με κατάθεση του δικαιολογητικού στην οικεία (δηλωθείσα) Δ/νση Εκπ/σης.
(ii) Με αποστολή του δικαιολογητικού με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο (email) στην οικεία (δηλωθείσα) Διεύθυνση
Εκπαίδευσης. Οι δ/νσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(emails) των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΟΠΣΥΔ (βλ.
Πίνακας emails Διευθύνσεων Εκπ/σης). Ο εκπ/κός οφείλει να αποστέλλει το εκάστοτε δικαιολογητικό, μέσω της
διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στο ΟΠΣΥΔ, σε ευανάγνωστη μορφή (προτείνεται
σάρωση - σκανάρισμα - του εγγράφου σε μορφή pdf

23330

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

με ανάλυση 200 dpi) και να επιβεβαιώσει την παραλαβή
αυτού από την οικεία Διεύθυνση.
(iii) Με συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων αναζήτησης δικαιολογητικών αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια
(βλ. παρακάτω) Υπηρεσία.
1. Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.
- Το εν λόγω δικαιολογητικό επιδεικνύεται στην οικεία
Δ/νση κατά την προσκόμιση οιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού.
Οι ομογενείς από τη Βόρεια Ήπειρο, την Κωνσταντινούπολη τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο που δεν έχουν την
ελληνική ιθαγένεια υποβάλουν αντίγραφο του Ειδικού
Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο.) ή δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού με αναγραφή της Ελληνικής καταγωγής, της Ελληνικής Αστυνομίας.
Οι υποψήφιοι, που έχουν ξένη υπηκοότητα και δεν
είναι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση εφόσον προσκομίσουν
βεβαίωση από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ότι έχουν αποκτήσει την ελληνική
ιθαγένεια με πολιτογράφηση και ότι έχει παρέλθει ένα
έτος από την απόκτησή της. Για τους υποψηφίους, οι
οποίοι μέχρι την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας με
πολιτογράφηση, ήταν υπήκοοι κράτους μέλους της Ε.Ε.
δεν απαιτείται η παρέλευση του έτους για την υποβολή
της σχετικής αίτησης.
2. Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών,
στο οποίο θα αναγράφεται η ημεροχρονολογία και ο
βαθμός κτήσης του πτυχίου.
- Κατατίθεται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης
ή
- Αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)
στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Αν δεν αναγράφεται η ημεροχρονολογία κτήσης απαιτείται συμπληρωματική βεβαίωση κτήσης και βαθμού
πτυχίου από το Πανεπιστήμιο ή το Τ.Ε.Ι..
Σε περίπτωση που εκκρεμεί η ορκωμοσία των νέων
πτυχιούχων αρκεί βεβαίωση κτήσης από το Πανεπιστήμιο ή το Τ.Ε.Ι. στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία
κτήσης και ο βαθμός του πτυχίου
Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ακριβής βαθμός,
λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία κάθε μιας
από τις κλίμακες «ΑΡΙΣΤΑ», «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ», «ΚΑΛΩΣ» και
η οποία αντίστοιχα είναι 8,50, 6,50 και 5,00. Σε περίπτωση
που δεν αναγράφεται βαθμός (περιγραφικός ή αριθμητικός) καταχωρείται 5,00.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ για εξεταστική περίοδο:
Οι χρονικές περίοδοι των εξεταστικών περιόδων χειμερινού εξαμήνου, εαρινού εξαμήνου και Σεπτεμβρίου
ορίζονται ανά ακαδημαϊκό έτος ως εξής: α) από 01/01
έως 30/04 σε εξεταστική χειμερινού εξαμήνου, β) από
01/05 έως 15/08 σε εξεταστική εαρινού εξαμήνου, και
γ) από 16/08 έως 31/12 σε εξεταστική Σεπτεμβρίου. Η
κατάταξη των υποψηφίων τροποποιήθηκε στις ανωτέρω
χρονικές περιόδους των εξεταστικών με τα κριτήρια που
περιγράφονται στη με αριθ. 9604/Ε1/20.01.2015 (ΑΔΑ:
ΩΙΑΛ9-Υ5Ψ) εγκύκλιο.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν απέκτησε το
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πτυχίο του εντός της ανωτέρω ορισθείσας περιόδου
ανά εξεταστική περίοδο (με βάση τα αναφερόμενα και
στην παραπάνω εγκύκλιο), οφείλει, με ευθύνη του, να
προσκομίσει σχετική βεβαίωση από το οικείο Ίδρυμα
Τριτοβάθμιας Εκπ/σης (π.χ. Πανεπιστήμιο), από την
οποία θα προκύπτει με σαφήνεια η κτήση πτυχίου
μετά τη συμμετοχή σε διαφορετική εξεταστική περίοδο.
Για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών
Μαθημάτων, ειδικά για τους τίτλους που έχουν εκδοθεί
στην ημεδαπή, απαιτείται και πιστοποιητικό ευδόκιμης
παρακολούθησης Θεωρητικών και Ιστορικών Σπουδών
ή βεβαίωση ότι έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς ειδικά
μαθήματα για τη διδασκαλία της τέχνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, εφόσον τούτο και για τις δύο περιπτώσεις δεν αναφέρεται ρητώς στον τίτλο σπουδών ή
στο πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (ή πιστοποιητικό πτυχιούχου).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Για τους πτυχιούχους του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών
και Επιστημών της Τέχνης, κατεύθυνσης Εικαστικών, με
πιστοποιητικό ευδόκιμης παρακολούθησης, του Παν/
μίου Ιωαννίνων, απαιτείται και βεβαίωση πρώτης εγγραφής στο συγκεκριμένο Τμήμα (σημ.: η ημερομηνία πρώτης εγγραφής αναφέρεται στο πιστοποιητικό περάτωσης
σπουδών ή πιστοποιητικό πτυχιούχου).
Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς πτυχιούχους ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται:
i) Φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου τίτλου σπουδών
στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και η ημεροχρονολογία κτήσης, συνοδευόμενο από επικυρωμένη μετάφραση.
ii) Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου
σπουδών με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής. Η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται
κατά περίπτωση από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) [πρώην Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.)]
ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή την Επιτροπή Ισοτιμιών Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού ή τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) (πρώην ΟΕΕΚ) για τoυς κλάδους ΤΕ01 και ΔΕ01.
ή
Πράξη αναγνώρισης επαγγελματικής ισοτιμίας από
το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) [πρώην Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπ/σης
(Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.)] .
Σημειώνεται ότι για τα πτυχία πανεπιστημίων της Κύπρου που αναφέρονται στο Π.Δ. 299/1997 και αποκτήθηκαν πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (01-05-2004) δεν απαιτείται
αντιστοιχία.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου
2 του Ν. 1735/1987 (ΦΕΚ 195/11.11.1987/τ.Α΄), «Σε πε-
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ρίπτωση που το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. και το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) δεν μπορούν να αναγνωρίσουν ισοτιμία πτυχίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που κατέχουν
πολιτικοί πρόσφυγες και επαναπατριζόμενοι Έλληνες,
κατά την έννοια των διατάξεων της παρ.2 περ. α΄ του
άρθρου 5, λόγω ανυπαρξίας αντίστοιχης σχολής Α.Ε.Ι.
και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθορίζουν με βεβαίωσή τους
τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου του πτυχίου
με πτυχίο Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής. Με βάση τη
βεβαίωση αυτή τα παραπάνω πρόσωπα επιτρέπεται
να συμμετέχουν σε διαδικασίες διορισμού ή πρόσληψης για θέσεις των οποίων τυπικό προσόν είναι εκείνο
προς το οποίο έχει αναγνωρισθεί συνάφεια από το
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το Ι.Τ.Ε.».
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.15 του άρθρου 8
του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄), «Στις περιπτώσεις που
δεν λειτουργούν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής τμήματα αντίστοιχα
των αναγκαίων ειδικοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
μπορεί να ορίζεται ως προσόν διορισμού ισότιμο πτυχίο
ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, το οποίο, ύστερα
από σύμφωνη γνωμοδότηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, παρέχει δικαίωμα στον κάτοχό του να διδάξει
στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
μαθήματα της ειδικότητάς του».
3. Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή
και έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα, ως ημερομηνία κτήσης θεωρείται η ημερομηνία αρχικής κτήσης
του πτυχίου της αλλοδαπής εάν η αναγνώριση έγινε χωρίς
συμπληρωματική εξέταση μαθημάτων σε ιδρύματα της
ημεδαπής άλλως η ημερομηνία χορήγησης της ισοτιμίας
και αντιστοιχίας του πτυχίου από τα αντίστοιχα αρμόδια
όργανα, εάν για την αναγνώριση προηγήθηκε εξέταση
σε ιδρύματα της ημεδαπής (αριθ. 2168/2001 Γνωμ. του
Γραφείου Ν.Σ.Κ. του Υπουργείου Παιδείας).
4. Ως ημερομηνία κτήσης πτυχίου για υποψήφιους που
προσκομίζουν βεβαίωση αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων εκπαιδευτικού Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/
σης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών
Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.)( πρώην Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.), σύμφωνα με
τις διατάξεις του Π.Δ.38/2010, θεωρείται η ημερομηνία
έκδοσης της σχετικής απόφασης του Σ.Α.Ε.Π..
5. Σε περίπτωση μη προσκόμισης βεβαίωσης βαθμολογικής αντιστοιχίας προς τη δεκάβαθμη κλίμακα,
θα καταχωρείται στο σύστημα ο κατώτατος βαθμός,
που απαιτείται για την κτήση πτυχίου από τα αντίστοιχα τμήματα των ελληνικών πανεπιστημίων, ήτοι
ο βαθμός «5».
iii) Αποδεικτικό Ελληνομάθειας: Απολυτήριο Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου
σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό ή δεν
διαθέτουν επιπλέον πτυχίο ή/και μεταπτυχιακό τίτλο
τριτοβάθμιας εκπ/σης της ημεδαπής στην ελληνική
γλώσσα απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό για
την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής
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γλώσσας, το οποίο χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας (επίπεδο Γ2΄) ή βεβαιώσεις ελληνομάθειας της
επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων του άρθρου 14 παρ. 10 του Ν. 1566/1985
για την πλήρη γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής
Γλώσσας και γνώση της Ελληνικής Ιστορίας. Διευκρινίζεται ότι το δικαιολογητικό αυτό απαιτείται και για τους
υποψηφίους των κλάδων ΔΕ και ΤΕ (αρ. Γνωμ. 544/2006
Ν.Σ.Κ. τμήμα Ε΄).
iv) Για τους κλάδους ΠΕ60-Νηπιαγωγών και
ΠΕ70-Δασκάλων απαιτείται βεβαίωση φοίτησης και επιτυχούς παρακολούθησης επί τέσσερα ή δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα, κατά περίπτωση, Παιδαγωγικού Τμήματος Ελληνικού
Πανεπιστημίου (παρ.2 άρθρο 30 του Ν. 2083/1992) ή
Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης Ειδικού Προγράμματος Επανεκπαίδευσης Παιδαγωγικού Τμήματος Ελληνικών Πανεπιστημίων (παρ. 3 άρθρο 10 του
Ν. 2327/1995) για τους κατόχους πτυχίων χωρών
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (παρ. 8 άρθρο 9 του
Ν. 3391/2005).
Όσοι από τους υποψήφιους αυτούς υποβλήθηκαν στη
διαδικασία εξετάσεων ή δοκιμασιών για την αναγνώριση της ισοτιμίας και αντιστοιχίας απαιτείται βεβαίωση
μόνο για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για τους υποψήφιους
που είχαν εγγραφεί στις επετηρίδες μέχρι 31-07-1995
απαιτείται βεβαίωση παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επανεκπαίδευσης συνολικής διάρκειας έξι
(6) μηνών σε Παιδαγωγικό Τμήμα Ελληνικού Α.Ε.Ι.. Από
τις παραπάνω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι πτυχιούχοι του
Ελληνικού Κολεγίου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Βορείου
και Νοτίου Αμερικής.
3. Αποδεικτικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
Για τους εκπαιδευτικούς που εντάσσονται σε κλάδους
στους οποίους απαιτείται Παιδαγωγική και Διδακτική
Επάρκεια, βλέπετε αναλυτικά το Παράρτημα I. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ και το Κεφ. Γ΄ στο ΜΕΡΟΣ Β΄.
Το εν λόγω αποδεικτικό (πτυχίο, μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών κ.τ.λ.):
- Κατατίθεται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης
ή
- Αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)
στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης
4. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄
για την απόδειξη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων των υποψηφίων ή τη νόμιμη απαλλαγή τους.
- Το εν λόγω πιστοποιητικό αντικαθίσταται από την
Αίτηση-Δήλωση του υποψηφίου εκπαιδευτικού στο
ΟΠΣΥΔ, κατά την παρούσα διαδικασία, σύμφωνα με
την αριθ. Φ.420/44/60931/28-11-2001 (ΦΕΚ 1755/τ.Β΄)
κοινή υπουργική απόφαση. Επομένως αρκεί η συμπλήρωση του σχετικού πεδίου στο ΟΠΣΥΔ από τον εκπ/κό.
Υπενθυμίζεται ότι τα δηλωθέντα στοιχεία επέχουν θέση
υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986
(ΦΕΚ 75/τ.Α΄).
Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στην περίπτωση που η εκπλήρωση ή μη των στρατιωτι-
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κών υποχρεώσεών τους δεν αποτελεί κώλυμα διορισμού
στο Δημόσιο Τομέα στη χώρα τους, υποβάλουν σχετική
βεβαίωση από Αρχή της οικείας χώρας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης που
εκδίδεται από υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα, χωρίς την
εξουσιοδότηση του ενδιαφερομένου, από την αρμόδια
υπηρεσία αναζήτησης αυτού [(άρθρο 1 της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19-07-2013 (ΦΕΚ 1881/τ.Β΄, ΑΔΑ:
ΒΛΩΡΧ-Ν4Μ) κοινής υπουργική απόφασης.
2. Οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών
και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών αλλά κατατάσσονται στο
τέλος του οικείου πίνακα [παρ. 4 άρθρο 12 της αριθ.
35557/Δ2/09.04.2003 Ρυθμιστικής Υ.Α. και παρ.2 της
αριθμ. 55127/Δ2/11.06.2004 (ΦΕΚ 937/23.06.2004 τ.Β΄)
υπουργικής απόφασης, βλ. και Μέρος Β΄-Κεφ. Α΄- παρ.5].
5. Πιστοποιητικό της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών
του τόπου κατοικίας και του τόπου όπου υπηρέτησε ο
εκπαιδευτικός τα προηγούμενα έτη, περί άσκησης ή μη
εις βάρος του ποινικής δίωξης για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή για οποιοδήποτε
έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας
ζωής, καθώς και ποινικό μητρώο περί του αν υπάρχει
καταδίκη για τέτοιο έγκλημα (βλ. Μέρος Α΄ - Κεφ. Α΄ Ενότ. 2 – παρ.4).
- Το εν λόγω πιστοποιητικό αντικαθίσταται από την
Αίτηση Δήλωση του υποψηφίου εκπαιδευτικού στο ΟΠΣΥΔ, κατά την παρούσα διαδικασία (βλ. στοιχεία υπ’ αριθ.
3 και 5 στο τελευταίο μέρος του εντύπου της Αίτησης
- Δήλωσης). Υπενθυμίζεται ότι τα δηλωθέντα στοιχεία
επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του
Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α΄).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων των
υποψηφίων εκπαιδευτικών επέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α΄), περί μη
παραπομπής σε δίκη και περί μη άσκησης ποινικής
δίωξης, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση
11726/2005 (ΦΕΚ 838/τ.Β΄). Ως εκ τούτου δεν απαιτείται η υποβολή οιουδήποτε πιστοποιητικού από τους
εκπαιδευτικούς. Οι οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης υποχρεούνται να διενεργούν δειγματοληπτικό
έλεγχο των σχετικών πιστοποιητικών Εισαγγελίας σε
ποσοστό τουλάχιστον 5% επί των Αιτήσεων-Δηλώσεων των υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α΄). Εάν
διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο, ότι
δηλώθηκαν ψευδή γεγονότα ή απεκρύβησαν αληθινά, ανεξάρτητα από την επιβολή των κυρώσεων της
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, η σχετική
διοικητική πράξη διορισμού/πρόσληψης ανακαλείται
αμέσως.
Ενότητα 3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ως προς τον τρόπο υποβολής του εκάστου δικαιολογητικού βλ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ στην Ενότητα 2.
ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.
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1. Αποδεικτικά της ιδιότητας της Πολυτεκνίας:
α1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από
το Δήμο εγγραφής συνοδευόμενο από Πιστοποιητικό
της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος
(ΑΣΠΕ).
- Τα εν λόγω πιστοποιητικά αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από τη αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ με τη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στο ΟΠΣΥΔ. Ειδικότερα:
Για το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επιλέγονται από τον εκπ/κό τα πεδία «Αριθμός Δημοτολογίου» και «Δημοτική Ενότητα», προκειμένου να διενεργηθεί η αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την οικεία Δ/
νση, σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532/18-08-2006
(ΦΕΚ 1309 /τ.Β΄/13-09-2006) υπουργική απόφαση και το
Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄).
Για το πιστοποιητικό της ΑΣΠΕ συμπληρώνεται από τον
εκπαιδευτικό το πεδίο «Αριθμός Μητρώου ΑΣΠΕ» προς
διευκόλυνση του εκπαιδευτικού (καθότι δεν απαιτείται
οιαδήποτε κατάθεση/αποστολή εγγράφου) στο πλαίσιο του Ν. 3979/2011. Το αρμόδιο τμήμα της Κ.Υ. του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Γενική Γραμματεία ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης) θα διενεργήσει αυτεπάγγελτη αναζήτηση
του εν λόγω πιστοποιητικού.
- Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που απαιτείται
η υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών (βλ. παρακάτω), όπως π.χ. δικαιολογητικών για την απόδειξη
γονικής μέριμνας και επιμέλειας τέκνων, αυτά υποβάλλονται είτε με κατάθεση, είτε με αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην οικεία Διεύθυνση
Εκπαίδευσης.
Στην κατηγορία των πολυτέκνων ανήκουν :
οι γονείς τεσσάρων τέκνων, τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζοντα ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους
θητεία,
ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων και είναι μόνος υπόχρεος
σε διατροφή αυτών, εφόσον έχει τουλάχιστον τρία τέκνα,
ο ένας από τους γονείς εφόσον κατέστη ανάπηρος εξ
οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, εφόσον
έχει τουλάχιστον τρία τέκνα.
Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις πολυτέκνων χορηγείται η ιδιότητα του πολυτέκνου για τους έχοντες τη
γονική μέριμνα και επιμέλεια τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους, ή νομιμοποιηθέντων ή υιοθετημένων,
τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε
αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής
και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και
δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος
της ηλικίας τους.
Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό
(67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
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Tα απορφανισθέντα τέκνα αν είναι τουλάχιστον δύο,
σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων απολαμβάνουν τα ευεργετήματα των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006.
Oι γονείς ενός (1) τέκνου με αναπηρία σε ποσοστό
67% και άνω , οι οποίοι εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων κτλ, απαιτείται
και η επιμέλεια των τέκνων με δικαστική απόφαση.
2. Για την απόδειξη της υπηρέτησης της στρατιωτικής
θητείας του τέκνου απαιτείται βεβαίωση υπηρεσίας από
τη στρατιωτική Μονάδα που υπηρετεί.
3. Για την απόδειξη της φοίτησης σε αναγνωρισμένες
τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής
εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση
φοίτησης από αναγνωρισμένα ιδρύματα ανωτάτης εκπαίδευσης, πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Τα ιδρύματα της
αλλοδαπής πρέπει να έχουν κριθεί ως ομοταγή από το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..
α2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από
το Δήμο εγγραφής συνοδευόμενο από Γνωμάτευση
Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ότι ένα (1)
τέκνο έχει αναπηρία σε ποσοστό 67% για την περίπτωση
του γονέα ενός (1) ανάπηρου τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67% [άρθρο 52 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Για το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ο
εκπ/κός ενεργεί κατά τα προαναφερθέντα στο πλαίσιο
της παραγράφου 1.α1.
- Για την απόδειξη της αναπηρίας τέκνου ο εκπαιδευτικός
ενεργεί κατά τα αναφερθέντα παρακάτω, στο πλαίσιο
της παραγράφου 3 που αφορούν στο πιστοποιητικό από
ΚΕ.Π.Α..
2. Αποδεικτικά της ιδιότητας της Τριτεκνίας:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το
Δήμο εγγραφής.
- Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια Υπηρεσία του
ΥΠΠΕΘ με τη συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στο
ΟΠΣΥΔ. Ειδικότερα, επιλέγονται από τον εκπ/κό τα πεδία «Αριθμός Δημοτολογίου» και «Δημοτική Ενότητα»,
προκειμένου να διενεργηθεί η αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την οικεία Διεύθυνση, σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532/18-08-2006 (ΦΕΚ 1309/τ.Β΄/13-09-2006)
Υ.Α. και το Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄).
- Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που απαιτείται η
υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών (βλ. παρακάτω),
όπως π.χ. δικαιολογητικών για την απόδειξη γονικής μέριμνας και επιμέλειας τέκνων, αυτά υποβάλλονται είτε με
κατάθεση, είτε με αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 3 του
Ν. 3454/2006 στην κατηγορία των τριτέκνων ανήκουν οι
γονείς με τρία (3) παιδιά.
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Οι παροχές χορηγούνται σε γονέα ή γονείς που έχουν
τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον
ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα
οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε
αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής
και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και
δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος
της ηλικίας τους.
Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με
οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις
εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και
οικογενειακής κατάστασης.
Για ειδικότερες περιπτώσεις επί των απαραιτήτων αποδεικτικών δείτε και τις Επισημάνσεις της παρ. 1.α1 της
παρούσας Ενότητας.
3. Αποδεικτικά πάθησης από ομόζυγη μεσογειακή
αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας:
Πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) σε ισχύ.
- Το πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ με τη
συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στο ΟΠΣΥΔ. Ειδικότερα, συμπληρώνονται από τον εκπαιδευτικό τα πεδία
«Αριθμός Μητρώου ΚΕΠΑ» και «Αριθμός Επιτροπής»,
προκειμένου να διενεργηθεί η αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το αρμόδιο Τμήμα της Κ.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Γενική
Γραμματεία ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού
Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) προς
διευκόλυνση του εκπ/κού (καθότι δεν απαιτείται οιαδήποτε κατάθεση/αποστολή εγγράφου) στο πλαίσιο του
Ν. 3979/2011.
- Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που ο εκπ/κός υποβάλει δικαιολογητικά (βλ. Επισήμανση παρακάτω), όπως
π.χ. πιστοποιητικά της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής Στρατού, αυτά υποβάλλονται είτε με κατάθεση, είτε
με αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στην
οικεία Δ/νση Εκπ/σης
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 7 «Κέντρο Πιστοποίησης
Αναπηρίας» του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 170 Α΄)
και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 17 του
Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63/τ.Α΄), εκτός του Πιστοποιητικού
ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από
τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:
1. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.),
2. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),
3. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας
(Α.Α.Υ.Ε.),
4. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και
5. Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού
Σώματος.
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ (επί των παρ. 1, 2 και 3 της παρούσας Ενότ.):
Σημειώνεται ότι οι ιδιότητες της πολυτεκνίας, τριτεκνίας και αναπηρίας πρέπει να συντρέχουν και κατά το
χρόνο πρόσληψης.
5. Αποδεικτικά Προϋπηρεσίας:
Κατατίθενται στην οκεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης
ή
Αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)
στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης
α. Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί της παρ.6 του άρθρου 9 του
Ν. 3391/2005 (βλ. Μέρος Β΄- Κεφ. Β΄- Ενότ. 3:
α1. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (συγκεντρωτική) από την
οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το
ιδιωτικό σχολείο, όπου θα αναγράφονται τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία παρασχέθηκε η προϋπηρεσία,
καθώς και το ωράριο εβδομαδιαίας διδασκαλίας τους.
α2. Έγγραφο απόλυσης της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στο οποίο θα αναγράφεται η πράξη-απόφαση
της κατάργησης-αναστολής σχολικής μονάδας κ.λ.π. ή
της καταγγελίας σύμβασης.
α3. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του
Ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται με ποια από
τις δύο προϋπηρεσίες (ιδιωτική ή δημόσια) επιθυμούν
να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων σε περίπτωση που διαθέτουν και τις δύο προϋπηρεσίες. Επίσης θα δηλώνεται ότι δεν εργάζονται
σε άλλη σχολική μονάδα του ίδιου ή άλλου ιδιοκτήτη
ιδιωτικού σχολείου.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν προσκομίσει κατά
το παρελθόν τα ανωτέρω αποδεικτικά/δικαιολογητικά
ιδιωτικής προϋπηρεσίας, και η προϋπηρεσία αυτή εμφανίζεται στο ΟΠΣΥΔ (αρχική σελίδα, επιλογή Φάκελος
-> καρτέλα Συνολικά Μόρια), δεν απαιτείται να προσκομίσουν εκ νέου τα ανωτέρω αποδεικτικά.
2. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν προσκομίσει κατά
το περσινό σχολ. έτος 2015-2016 τα ανωτέρω αποδεικτικά/δικαιολογητικά ιδιωτικής προϋπηρεσίας, και η
προϋπηρεσία αυτή (ή μέρος αυτής) δεν εμφανίζεται
στο ΟΠΣΥΔ (αρχική σελίδα, επιλογή Φάκελος -> καρτέλα
Συνολικά Μόρια) λόγω μη συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του νόμου κατά το χρόνο υποβολής τους, δεν
απαιτείται να προσκομίσουν εκ νέου τα ανωτέρω αποδεικτικά, αλλά πρέπει αφενός να καταχωρίσουν Αίτημα
αλλαγής στοιχείων – προϋπηρεσίας – στο ΟΠΣΥΔ (βλ. Σημαντική Επισήμανση στο Μέρος Α΄-Κεφ. Β΄- Ενότ. 2 – παρ.
1), αφετέρου να επικοινωνήσουν με το αρμόδιο Τμήμα
της Κ.Υ. του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Γενική Γραμματεία ΥΠ.Π.Ε.Θ. - Δ/
νση Διοίκησης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) προκειμένου να επιβεβαιώσουν
την ύπαρξη των αποδεικτικών/δικαιολογητικών αυτών
στο αρμόδιο Τμήμα.
β. Εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία σε σχολεία κρατώνμελών Ε.Ε.:
Βεβαίωση πρόσληψης από τον αρμόδιο/αρμόδιους
φορείς οι οποίοι τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του
αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου και συνοδευό-
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μενη από επίσημη μετάφραση στην οποία να αναγράφεται:
- ότι τα σχολεία πρόσληψης ανήκουν στη δημόσια
εκπαίδευση
- η ακριβής διάρκεια του διδακτικού έτους
- τα ακριβή χρονικά διαστήματα κατά τα οποία παρασχέθηκε η ανωτέρω προϋπηρεσία
- η εργασιακή σχέση με την οποία αποκτήθηκε η αναφερόμενη στα παραστατικά προϋπηρεσία
- το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας του μονίμου,
αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού
- οι ώρες απασχόλησης ανά μήνα για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και
- ο φορέας πρόσληψης και το Υπουργείο στη διοικητική εποπτεία του οποίου ανήκει
Σύμφωνα με την αριθμ. 360/2011 Γνωμοδότηση της
Ολομέλειας του Νομικού συμβουλίου του Κράτους, η
οποία έχει γίνει δεκτή από την Υπουργό Παιδείας, προϋπηρεσία που έχει αποκτηθεί σε δημόσια σχολεία των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους κατά
περίπτωση όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται από
την οικεία νομοθεσία, δύναται να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία για την ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών
και ωρομισθίων ακόμα και αν έχει προσφερθεί πριν από
την ημερομηνία της ακαδημαϊκής/επαγγελματικής αναγνώρισης στην ημεδαπή του αλλοδαπού τίτλου, με την
επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις της παρ. 2 του
άρθρου 9 του Ν. 3848/2010.
γ. Εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία σε λοιπούς φορείς
του Ν. 3027/2002 και του Ν. 3762/2009 (βλ. Μέρος Β΄Κεφ. Β΄- Ενότ. 1, π.χ. σε σχολές τουριστικής εκπαίδευσης
Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στα ΤΕΕ μαθητείας Α΄ και Β΄ κύκλου του ΟΑΕΔ):
Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τους οικείους φορείς
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ επί των προϋπηρεσιών (της παρούσης
παρ. 4)
Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται εκ νέου κατάθεση βεβαιώσεων για προϋπηρεσίες ήδη καταχωρισμένες στο
ΟΠΣΥΔ (αρχική σελίδα, επιλογή Φάκελος -> καρτέλα
Συνολικά Μόρια).
ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ για το σύνολο των δικαιολογητικών του παρόντος Κεφαλαίου:
Σημειώνεται ότι:
Α. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της ημεδαπής:
Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που
έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου
και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών
– άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λπ.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους
Β. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής:
Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής
πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική
γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή την
Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα
ή από δικηγόρο ή από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει
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του Ν. 148/26.12.1913/0102.1914. Ειδικώς, όμως, μετά
τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» [άρθρο 36, Ν. 4194/2013
(ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ.Α’)], από την 27-09-2013 και μετά,
η μετάφραση ξενόγλωσσου εγγράφου από δικηγόρο
γίνεται δεκτή μόνον εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι
ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς
την οποία μετέφρασε.
Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις)
γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Γ. Στις διατάξεις του άρθρου 1 της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/
24247/03.09.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΓΧ-ΚΜΞ) κοινής υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 2255/11.09.2013 τ.Β΄) ορίζονται τα δικαιολογητικά τα οποία εκδίδονται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και μπορούν να αναζητηθούν αυτεπάγγελτα
από τις Διεύθυνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κτλ). Επίσης από τις διατάξεις της
αριθμ. 2458/22.02.2005 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ
267/01.03.2005/τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
92605οικ/20.09.2005 (ΦΕΚ 1334/21.09.2005 τ.Β΄) ορίζεται
η αυτεπάγγελτη αναζήτηση της καταφατικής ή αρνητικής
δήλωσης της Υπηρεσίας Ποινικού Μητρώου από την Δημόσια Υπηρεσία έκδοσης της τελικής διοικητικής πράξης.
Δ. Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
δεν είναι επιτρεπτή η τροποποίηση στοιχείων/πεδίων
του φακέλου του εκπ/κού που αποτελούν κριτήρια κατάταξης ή και πρόσληψής του, κατά τις κείμενες διατάξεις,
και σχετικά δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτά.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:
Σε περίπτωση κατάθεσης φωτοαντιγράφων, οι Δ/νσεις
Εκπ/σης στις οποίες κατατέθηκαν αυτά, υποχρεούνται
να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου
να εξακριβώσουν την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτά, σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις
εκατό (5%), ιδίως ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών
ή των φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. Τα αποτελέσματα αυτού του ελέγχου θα κοινοποιούνται στην
καθ’ ύλην αρμόδια οργανική μονάδα του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και στις
Δ/νσεις Διοίκησης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/
σης της Κ.Υ. του Υπουργείου Παιδείας
Ενότητα 4. Γενικές οδηγίες προς τις Δ/νσεις Εκπ/σης
(αποστολής δικαιολογητικών)
1. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων καλούνται να
επιληφθούν του αυστηρού και ενδελεχούς ελέγχου της
διαδικασίας που περιγράφεται στην παρούσα πρόσκληση, ήτοι της παραλαβής, του ελέγχου, της αυτεπάγγελτης
αναζήτησης και της προώθησης/αποστολής (εφόσον
απαιτείται) των δικαιολογητικών.
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2. Προκειμένου να ολοκληρωθεί ομαλά και χωρίς καθυστερήσεις η σύνταξη των πινάκων, παρακαλούνται οι
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να αποστέλλουν μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), στην αρμόδια Υπηρεσία της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, αυθημερόν και καθ’ όλη τη διάρκεια
υποβολής των αιτήσεων το σύνολο των ημερησίως υποβληθέντων κάτωθι δικαιολογητικών, κατά περίπτωση, διατηρώντας ταυτόχρονα στην Υπηρεσία τους όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση:
α. Στη Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε., Τμήμα Α΄
[για τους κλάδους ΠΕ70, ΠΕ60, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): a2016@minedu.gov.gr] και
στη Διεύθυνση Διοίκησης Προσωπικού Δ.Ε., Τμήμα Α΄
(για τους λοιπούς κλάδους, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): t09pde1@minedu.gov.gr],
ομαδοποιημένα κατά κλάδο, και σε ξεχωριστά αρχεία
ανά εκπ/κο και αποδεικτικό ιδιότητας:
1. Δικαιολογητικά πτυχιούχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση αναπληρωτή/ωρομισθίου κατά τα σχολικά έτη 2012-2013,
2013-2014, 2014-2015 και 2015-2016. (βλ. σχετικά Κεφ.
Δ, Ενότητα 2)
2. Αποδεικτικά Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, για εκπαιδευτικούς οι οποίοι δεν υπέβαλαν τα εν
λόγω αποδεικτικά κατά την αίτηση αναπληρωτή/ωρομισθίου των σχολικών ετών 2012-2013, 2013-2014, 20142015 ή 2015-2016.
3. Εκ των αποδεικτικών πολυτεκνίας, τριτεκνίας και
γονέα τέκνου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω θα
πρέπει να αποστέλλεται το πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης (το οποίο θα έχει αυτεπάγγελτα αναζητηθεί
από την – «οικεία» – Διεύθυνση Εκπαίδευσης).
4. Αποδεικτικά αναπηρίας του εκπαιδευτικού (ομόζυγη
μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας) ή του
τέκνου του εκπ/κού (αναπηρία 67% και άνω) πέραν των πιστοποιητικών ΚΕΠΑ (τα οποία αναζητούνται από την Κ.Υ. του
ΥΠΠΕΘ, Δ/νση Διοίκησης Προσωπικού Π.Ε./Δ.Ε., με χρήση
του αριθμού μητρώου ΚΕΠΑ και του αριθμού Υγειονομικής
Επιτροπής). βλ. (Μέρος Α΄, Κεφ. Δ. Ενότητα 3 , παρ. 3)
5. Αποδεικτικά Προϋπηρεσίας που δεν έχει καταχωριστεί ήδη στο ΟΠΣΥΔ.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης:
1. Σε κάθε συγκεντρωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα (email),
που θα αποστέλλεται από τις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με συνημμένα τα δικαιολογητικά των εκπ/
κων, θα αναφέρεται στο κυρίως σώμα του κειμένου του
(χωρίς να απαιτείται διαβιβαστικό έγγραφο), πίνακας με
τα στοιχεία των εκπαιδευτικών σύμφωνα με το ακόλουθο
παράδειγμα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΑΦΜ

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ

ΑΡΙΘ.
ΑΡΧΕΙΩΝ

1

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΑΡΙΑ

123456789

ΠΕ70

ΓΕΝ. ΕΚΠ/ΣΗ

πτυχίο εξωτ.,
τριτεκνία

2
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2. Κάθε επισυναπτόμενο αρχείο θα αναγράφει στον
τίτλο του το Επώνυμο του εκπ/κού, τον κλάδεο του και
την ιδιότητα που αφορά το αποστελλόμενο αποδεικτικό.
π.χ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕ70-ΤΡΙΤΕΚΝΙΑ.pdf
3. Δικαιολογητικά τα οποία είτε δεν αφορούν την παρούσα πρόσκληση (όπως, πιστοποιητικά γνώσης γραφής Braille) είτε δεν ζητούνται να αποσταλούν, κατά τα
ανωτέρω, κρατούνται στις οικείες Δ/νσεις Εκπ/σης σε
ηλεκτρονική μορφή για ενδεχόμενη μελλοντική χρήση.
β. Στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου anapl.
ekkl@minedu.gov.gr του Τμήματος Εκκλησιαστικής
Εκπαίδευσης και Θρησκευτικής Αγωγής της Διεύθυνσης Θρησκευτικής Εκπαίδευσης (τηλ. επικοινωνίας
210-3442445, 210-3442412), τα συνοδευτικά της ηλεκτρονικής αίτησής τους έγγραφα για τα Σχολεία της
Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, ήτοι: 1)
βιογραφικό σημείωμα, επί του οποίου να αναγράφεται
εμφανώς ο Α.Φ.Μ. και η ειδικότητα εκάστου υποψηφίου,
2) συστατική επιστολή (εφόσον υπάρχει).
ΜΕΡΟΣ Β΄: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κατατάσσονται κατά σειρά που εξαρτάται από το σύνολο των
μορίων τους, σύμφωνα με τα ακόλουθα:
α. ένα μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας προσωρινού
αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού. Η προϋπηρεσία, που έχει προσφερθεί σε δυσπρόσιτα σχολεία, κατά
το ανωτέρω διάστημα, υπολογίζεται στο διπλάσιο,
β. ένα μόριο για κάθε μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον τελευταίο, προ της συντάξεως του
πίνακα, διαγωνισμό του ΑΣΕΠ,
γ. μισό μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα, πάνω από
τη βαθμολογική βάση από τον αντίστοιχο προτελευταίο
διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
Όσοι υπάγονται σε περισσότερες της μιας από τις
ανωτέρω περιπτώσεις λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια
αυτών.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
1. Η προϋπηρεσία αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού υπολογίζεται στους πίνακες αναπληρωτών
μόνο στον κλάδο στον οποίο προσφέρθηκε (άρθρο 6,
παρ. 13.α του Ν. 3255/2004, όπως προστέθηκε με το
άρθρο 9, παρ. 5 του Ν. 3391/2005).
2. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη η
ημεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου ανά εξεταστική
περίοδο (χειμερινού εξαμήνου ή εαρινού εξαμήνου ή
Σεπτεμβρίου) και εφόσον ο χρόνος αυτός συμπίπτει
για περισσότερους υποψηφίους, λαμβάνεται υπόψη ο
βαθμός του πτυχίου. Σε περίπτωση σύμπτωσης σε όλα
τα ανωτέρω κριτήρια, η κατάταξη γίνεται αυτόματα από
το σύστημα με πρόταξη του εκπ/κού με προγενέστερη
ημεροχρονολογία δημιουργίας ηλεκτρονικού φακέλου.
2. Οι υποψήφιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που δεν
έχουν μόρια (προϋπηρεσίας ή/και ΑΣΕΠ, κατά τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο) εντάσσονται
και κατατάσσονται σε συμπληρωματικό πίνακα του κλάδου τους (μηδενικής μοριοδότησης), ο οποίος συντάσσεται με αντίστοιχο τρόπο με τον πίνακα με μόρια (ήτοι,
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ως προς τα λοιπά– πέραν της μοριοδότησης – κριτήρια
ισοβαθμίας και πρόταξης).
3. Ανά πίνακα, προτάσσονται με τη σειρά που αναφέρονται κάτωθι:
α. Οι υποψήφιοι, που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας (ή είναι γονείς ανάπηρου τέκνου με ποσοστό
αναπηρίας 67%) (βλέπε ΜΕΡΟΣ Α΄- Κεφ. Δ΄- Ενότητα 3.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - παρ. 1 α1.),
β. Οι υποψήφιοι, που πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία ( βλ. ΜΕΡΟΣ Α΄- Κεφ. Δ΄- Ενότητα 3.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - παρ. 3),
γ. Όσοι πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας (βλ.
ΜΕΡΟΣ Α΄- Κεφ. Δ΄- Ενότητα 3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - παρ. 3),
4. Σε κάθε περίπτωση (και ανά πίνακα) προτάσσονται
οι έχοντες παιδαγωγική επάρκεια [διατάξεις του άρθρου
1, παρ. 6 του Ν. 2834/2000 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄), του άρθρου 6
παρ. 21 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/τ.Α΄) και του άρθρου
8, παρ. 7 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄)].
5. Υποψήφιοι, που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις εγγράφονται στο τέλος του
οικείου πίνακα αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. [αριθ. 55127/Δ2/11.06.2004 (ΦΕΚ 937/23.06.2004
τ.Β΄), τροποποιητική της αριθ. 35557/Δ2/09.04.2003 Υ.Α.].
6. Για τη διαδικασία πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, οι υποψήφιοι κατατάσσονται στους πίνακες
αυτούς, σύμφωνα με τα κριτήρια κατάρτισης των πινάκων αναπληρωτών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ
Ενότητα 1. Δημόσιοι εκπαιδευτικοί - Βασικές διατάξεις
1. Στις διατάξεις των περ. α και β της παρ.34 του άρθρου 6 του Ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/28.06.2002/τ.Α΄),
όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3687/2008, του άρθρου 6 του
Ν. 3848/2010, της παρ.1 του άρθρου 59 και της παρ.4ζ του
άρθρου 60 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/24.05.2011 τ.Α΄)
[με τις οποίες αντικαταστάθηκαν και καταργήθηκαν διατάξεις της παρ.9β του άρθρου 26 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ
163/21.09.2010/τ.Α΄)] και της παρ.11 του άρθρου 8 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159/10.08.2012 τ.Α΄) του άρθρου 38 παρ.
3 του Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164/04.12.2015 /τ.Α΄), ορίζεται η
προϋπηρεσία, η οποία προσμετράται στους ενιαίους πίνακες
αναπληρωτών και ωρομισθίων. Ειδικότερα ορίζεται ότι:
«34.α. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, νοείται αυτή που προσφέρθηκε:
α) στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
β) στα Μουσικά Σχολεία,
γ) στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων,
δ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής,
ε) στα Ναυτικά Λύκεια,
στ) στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα,
ζ) στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
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η) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία,
θ) στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων,
ι) σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, εφόσον έχει προσφερθεί μέχρι 31.8.2005,
ια) για την εφαρμογή του προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης,
ιβ) για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής
διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης,
ιγ) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) του άρθρου 5 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α΄),
ιδ) στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη διοικητική
εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου
των κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιφυλασσόμενης της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 8 του
Ν. 2817/2000,
ιε) στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του
Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Ο.Τ.Ε.Κ.),
ιστ) στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος
Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης, μετά την υπαγωγή
τους στο Υπουργείο Παιδείας , Διά Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων με τις διατάξεις του άρθρου 30 του
Ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄), για την υλοποίηση προγραμμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.),
ιζ) για την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και
λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων σε δημόσια σχολεία
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που
υλοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
(Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.).
β. Προσμέτρηση των υπηρεσιών της υποπαραγράφου
(α) γίνεται, εφόσον η πρόσληψη έχει γίνει από:
i) το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
ή από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και
τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης,
ii) τους αρμόδιους φορείς κατά τις ισχύουσες διατάξεις για τα Ολοήμερα Σχολεία και για την εφαρμογή των
προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης
διδακτικής στήριξης,
iii) το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και
Νησιωτικής Πολιτικής για τα Δημόσια Ναυτικά Λύκεια,
πριν την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων,
iv) τη διοίκηση της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής
Τεχνών και Επαγγελμάτων,
v) τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων
και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων
(Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων στα Σχολεία Δεύτερης
Ευκαιρίας προσμετράται, σύμφωνα με τα ισχύοντα
για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς των λοιπών
δημόσιων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα
εκπαίδευσης,
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vi) φορείς των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργία των σχολείων
τελεί υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε
κράτος, Υπουργείου,
vii) το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για τα
Τ.Ε.Ε. του Ο.Τ.Ε.Κ. και
viii) το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων για την υλοποίηση προγραμμάτων για
Α.Μ.Ε.Α. στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος
Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης,
ix) το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, για υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων και λοιπών
εκπαιδευτικών δράσεων στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο
συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Ε.Π. «Εκπαίδευση
και Διά Βίου Μάθηση» του Ε.Σ.Π.Α.».
2. Στις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 41 του
Ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75/15.05.2009 τ.Α΄) ορίζεται ότι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν
στους κλάδους ΠΕ1 Θεολόγων, ΠΕ2 Φιλολόγων, ΠΕ3
Μαθηματικών, ΠΕ4 Φυσικών (όλες οι ειδικότητες), ΠΕ5
Γαλλικών, ΠΕ6 Αγγλικών, ΠΕ7 Γερμανικών και ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και απασχολούνταν στα TEE Μαθητείας
Α΄ και Β΄ κύκλου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), τα οποία αντικατέστησαν με την
κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 40026/17.2.1999
(ΦΕΚ 171 Β΄/2.3.1999) τις Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.
της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του Ν. 1566/1985
(ΦΕΚ 167/τ.Α΄), εντάσσονται, μετά από αίτησή τους, στον
ενιαίο πίνακα αναπληρωτών της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του Ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄) από το σχολικό
έτος 2009-2010. Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων υπολογίζεται από 17.2.1999 μέχρι το μισό του υποχρεωτικού
ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου
κλάδου (11 ώρες εβδομαδιαίως).
Ενότητα 2. Επισημάνσεις επί της δημόσιας προϋπηρεσίας
1. Η προϋπηρεσία που προσμετράται για την κατάταξη
των εκπαιδευτικών στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών
(όπως και στον πίνακα ωρομισθίων) είναι αυτή που περιοριστικώς συμπεριλαμβάνεται στην ανωτέρω Ενότητα 1.
2. Η κατά τα ανωτέρω προϋπηρεσία (βλέπε Ενοτ. 1) η
οποία προσφέρεται μετά την 01-09-2010, προσμετράται
στους τελικούς πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών του
διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. του άρθρου 3 του Ν. 3848/2010
μόνον εφόσον η πρόσληψη έγινε από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων ή πρόκειται για
προϋπηρεσία εκπαιδευτικών προσφερθείσα σε ιδιωτικά σχολεία Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης ή σε χώρες-μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή σε πειραματικά και πρότυπα
σχολεία (άρθρο 9, παρ. 7 του Ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37, παρ. 3 του Ν. 4351/2015
και ισχύει).
3. α. Η υπηρεσία αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, που χαρακτηρίζονται
κατά τις οικείες διατάξεις ως δυσπρόσιτες, λογίζεται
από το σχολικό έτος 2002-2003 στο διπλάσιο για την
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κατάταξη στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών της παρ.
5 του άρθρου 6 του Ν. 3255/2004 (άρθρο 9, παρ.3 του
Ν. 3391/2005). Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3
του Ν. 3687/2008 στο διπλάσιο υπολογίζεται και η υπηρεσία των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας των περιοχών στις οποίες λειτουργούν
σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν
χαρακτηρισθεί δυσπρόσιτα.
β. Σύμφωνα με το άρθρο 5Α «Επιπλέον μοριοδότηση
αναπληρωτών εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες», παρ. 1 και 3, όπως εισήχθη με το άρθρο 5 του Ν. 4283/2014, από το σχολικό έτος
2014-2015 ο χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών
που διανύεται σε δημόσιες σχολικές μονάδες, οι οποίες
κατά τις οικείες διατάξεις ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ΄ και Ι΄ για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
και ΙΑ΄ και ΙΒ΄ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στην
Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία και στην Πατμιάδα
Εκκλησιαστική Σχολή, υπολογίζεται στο διπλάσιο για τη
διαμόρφωση των τελικών πινάκων κατάταξης εκπαιδευτικών του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. του άρθρου 3 του
Ν. 3848/2010.
4. Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 11,
παρ. 1, της υπ’ αριθ. 35557/Δ2/09.04.2003 (ΦΕΚ 465/Β΄)
Υ.Α., όπως εισήχθη με την υπ’ αριθ. 151244/Δ2/01.10.2014
(ΦΕΚ 2617/Β΄) υπουργική απόφαση, από το διδακτικό
έτος 2014-15 και εφεξής, και αποκλειστικά για θέματα
προσμέτρησης προϋπηρεσίας σε πίνακες κατάταξης,
ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας των αναπληρωτών εκπ/κών λογίζεται η εναρκτήρια ημερομηνία της
οριζόμενης, στη σχετική υπουργική απόφαση πρόσληψης, προθεσμίας, υπό την προϋπόθεση ότι η ανάληψη
υπηρεσίας γίνεται εντός της προθεσμίας αυτής.
5. α. Σύμφωνα με την αριθ. 412/2008 γνωμοδότηση
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε δεκτή
από τον Υπουργό Παιδείας, ο χρόνος απουσίας των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών από την εργασία
τους, λόγω νομίμως χορηγηθείσας ειδικής άδειας (αιρετών ΟΤΑ, συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης)
των άρθρων 93 και 182 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄)
[κατ’ αναλογία της ειδικής άδειας του άρθρου 139 του
Ν. 3463/2006], δεν συνιστά χρόνο πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ.
34 του Ν. 3027/2002 και του άρθρου 3 του Ν. 3848/2010.
β. Σύμφωνα με την αριθ. 145/2015 γνωμοδότηση του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε δεκτή από
τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, ο χρόνος απουσίας των προσωρινών
αναπληρωτών εκπαιδευτικών από την εργασία τους,
λόγω νομίμως χορηγηθείσας γονικής άδειας (τετράμηνη άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών) των άρθρων
50 και 51 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/τ.Α΄), δεν συνιστά
χρόνο πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας κατά
την έννοια του άρθρου 6 παρ. 34 του Ν. 3027/2002 και
του άρθρου 3 του Ν. 3848/2010.
γ. Σύμφωνα με το αριθ. 1470/22-12-2008 γνωμοδοτικό έγγραφο του Γραφείου Νομικού Συμβούλου του

Τεύχος Β’ 2133/11.07.2016

Υπουργείου Παιδείας που έγινε δεκτό από τον Υπουργό
Παιδείας, οποιαδήποτε χορηγηθείσα αναρρωτική άδεια
πέραν των δεκαπέντε ημερών συνολικά ανά έτος δεν
δύναται να υπολογιστεί ως διδακτική προϋπηρεσία κατά
την έννοια των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 34 του
Ν. 3027/2002.
Ενότητα 3. Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί
1. Στις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 9 του
Ν. 3391/2005, που αντικατέστησαν την παρ.1β του άρθρου 5 του Ν. 3194/2003 ορίζεται ότι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, που απολύονται αποκλειστικά και μόνο για
κατάργηση των ιδιωτικών σχολικών μονάδων, τάξεων
ή τμημάτων ή με καταγγελία της σύμβασης εργασίας,
εφόσον συμπληρώνουν στην ίδια σχολική μονάδα κατά
την ημέρα της απόλυσης συνεχή υπηρεσία τουλάχιστον
δύο σχολικών ετών με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο ή με
αναγωγή αυτού στο υποχρεωτικό και με σειρά που εξαρτάται από το χρόνο αυτής της υπηρεσίας, εγγράφονται
στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3255/2004. Δεν
προσμετράται για την εγγραφή τους στους πίνακες αυτούς τυχόν προϋπηρεσία τους στη δημόσια εκπαίδευση,
προηγούμενη της ιδιωτικής, με οποιαδήποτε σχέση και
αν παρασχέθηκε. Δυνατότητα εγγραφής στους πίνακες
αυτούς δεν έχουν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί των οποίων
η σχέση εργασίας λύεται λόγω παραίτησης.
2. Στις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3475/2006
(ΦΕΚ 146/13.07.2006/τ.Α΄), όπως συμπληρώθηκαν με
τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ
130/08.06.2007/τ.Α΄) ορίζεται ότι:
«α. Εκπαιδευτικοί, που έχουν προσληφθεί και υπηρετούν σε ιδιωτικό σχολείο με πλήρες ωράριο διδασκαλίας,
δεν προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού
έτους ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση.
β. Η προϋπηρεσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών της
προηγούμενης παραγράφου στο ιδιωτικό σχολείο, για
το χρονικό διάστημα από τότε που κλήθηκαν να αναλάβουν υπηρεσία ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους,
δύναται να υπολογίζεται ως προϋπηρεσία αναπληρωτή
προσφερθείσα σε δημόσιο σχολείο, εφόσον ο ιδιωτικός
εκπαιδευτικός υποβάλει σχετική δήλωση στη Διεύθυνση
ή το Γραφείο Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το ιδιωτικό σχολείο. Στην περίπτωση αυτή δεν
δύναται να υπολογιστεί η ανωτέρω προϋπηρεσία και ως
προσφερθείσα σε ιδιωτικό σχολείο.
γ. Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου για τον
υπολογισμό της προϋπηρεσίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ως προϋπηρεσίας που προσφέρθηκε σε δημόσιο
σχολείο, ισχύει από το σχολικό έτος 2006-2007 και για
μία μόνο φορά».
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων δύναται να γίνει
αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που ο κλάδος
απασχόλησης στο ιδιωτικό σχολείο είναι ίδιος με τον
κλάδο πρόσληψης στη δημόσια εκπαίδευση. Κατ’ εξαίρεση, σύμφωνα με την περ. γ, παρ.1, του άρθρου 39 του
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Ν. 4115/2013: «γ) Η προϋπηρεσία των πτυχιούχων: α)
Τμημάτων Ιδρυμάτων της ανωτάτης εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.)
στους οποίους δίνεται το δικαίωμα διορισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και οι οποίοι είναι κάτοχοι και
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Παιδαγωγικού Τμήματος (Α.Ε.Ι.) και β) Παιδαγωγικών Τμημάτων Ειδικής Αγωγής ή Τμημάτων Νηπιαγωγών Α.Ε.Ι. που, για την κάλυψη
έκτακτων εκπαιδευτικών αναγκών, εργάστηκαν, δυνάμει
μονοετών συμβάσεων ή έχουν, επίσης δυνάμει μονοετών
συμβάσεων, προσληφθεί για να εργαστούν έως και το
σχολικό έτος 2012 – 2013 ως δάσκαλοι σε ιδιωτικά δημοτικά σχολεία, λογίζεται ως προϋπηρεσία στον κλάδο
εκπαιδευτικών στον οποίο επιτρέπεται να ενταχθούν
σύμφωνα με το βασικό τους τίτλο σπουδών. Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο
μπορούν να συνεχίσουν να υπηρετούν στα ιδιωτικά δημοτικά σχολεία με βάση τις ρυθμίσεις του Ν. 682/1977.»
Στο πλαίσιο που περιγράφεται ανωτέρω, σημειώνουμε
ότι η προϋπηρεσία που προσφέρεται κατά το σχολικό
έτος 2013-14 και εφεξής σε ιδιωτικό δημοτικό σχολείο
σε θέση δασκάλου (από εκπ/κούς που δεν είναι δάσκαλοι) δεν λογίζεται ως προϋπηρεσία στον κλάδο τους για
λόγους κατάταξης/μοριοδότησης σε πίνακες διορισμού/
πρόσληψης.
2. Σε περίπτωση που εκπαιδευτικός με πλήρες ωράριο διδασκαλίας στο ιδιωτικό σχολείο προσληφθεί ως
αναπληρωτής με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας στη
δημόσια εκπαίδευση, η προσφερθείσα υπηρεσία στο
ιδιωτικό σχολείο δύναται να αναγνωρισθεί ως δημόσια
μόνο για το μειωμένο ωράριο διδασκαλίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
Στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων σχολικού έτους 2016-2017 εξακολουθούν να εφαρμόζονται
οι διατάξεις που αφορούν στη διάκριση των πτυχιούχων
σε Καθηγητικών και μη Καθηγητικών Σχολών (παρ. 5 του
άρθρου 2 του Ν. 1894/1990, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 3194/2003).
Ειδικότερα, Καθηγητικές Σχολές νοούνται τα πανεπιστημιακά τμήματα, των οποίων οι πτυχιούχοι διορίζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ν. 1566/1985,
χωρίς την απαίτηση πρόσθετου πτυχίου ή πιστοποιητικού παιδαγωγικής κατάρτισης, σε θέσεις εκπαιδευτικών
των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων, ΠΕ60 Νηπιαγωγών και των
κλάδων ΠΕ01 Θεολόγων, ΠΕ02 Φιλολόγων, ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04 Φυσικών, ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06
Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08
Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής,
ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας, ΠΕ16 Μουσικής (ΠΕ16.01,
ΠΕ16.02 πτυχιούχων Πανεπιστημίων), ΠΕ32 Θεατρικών
Σπουδών, ΠΕ33 Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας
της Επιστήμης (ΜΙΘΕ), ΠΕ34 Ιταλικής Γλώσσας, ΠΕ40
Ισπανικής Γλώσσας, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, που εντάσσονται στον κλάδο
ΠΕ19 Πληροφορικής Πανεπιστημίων, καθώς και οι πτυχιούχοι Ανώτερης Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων
Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και της Ανωτάτης
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Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) κλάδου ΠΕ17 (παρ. 2 του άρθρου 8 του
Ν.3194/2003, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει (βλ. και
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ)
Οι απόφοιτοι των λοιπών Σχολών, πλην των ανωτέρω,
που εντάσσονται σε εκπαιδευτικό κλάδο, θεωρούνται
απόφοιτοι μη Καθηγητικών Σχολών. Οι πτυχιούχοι των
μη Καθηγητικών Σχολών προτάσσονται στους πίνακες
αναπληρωτών και ωρομισθίων (κατά τα αναφερθέντα στο ΜΕΡΟΣ Β΄, ΚΕΦ. Α΄, παρ. 4), εφόσον διαθέτουν
παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ.3 του Ν. 3848/2010, όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. Ειδικότερα,
η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται :
α) Με βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων Α.Ε.Ι.
σε αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά
προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Το πρόγραμμα αυτό καταρτίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι., εγκρίνεται από τον Υπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), και αξιολογείται μετά το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνεχεία δε
κάθε τέσσερα έτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
1 έως 9 του Ν. 3374/2005 (Α΄ 189).
β) Με την κατοχή πτυχίου τμήματος Α.Ε.Ι., το πρόγραμμα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει την προς
τούτο αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική
εξάσκηση και οι απόφοιτοι του οποίου έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή
δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη μέσα
στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος διδακτικών
αντικειμένων που εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές
περιοχές: 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα
μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. Το πρόγραμμα σπουδών αξιολογείται
στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Τμήματος. Για την
εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από το εν λόγω πτυχίο, εκδίδεται διαπιστωτική
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων,
ύστερα από πρόταση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι.
και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(Ι.Ε.Π.). Η διαπιστωτική πράξη διατηρεί την ισχύ της και
δεν χρήζει ανανέωσης, εκτός αν μεταβληθεί, ως προς
την παρεχόμενη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια,
το πρόγραμμα σπουδών με βάση το οποίο η διαπιστωτική πράξη εκδόθηκε.
γ) Με την κατοχή πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων
Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης,
Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική
Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής).
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δ) Με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή
διδακτορικού διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής.
ε) Με την κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής (ΠΑΤΕ.Σ.) ή της Ανωτέρας Σχολής
Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της
πρώην Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) ή της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.).
στ) Με την κατοχή πτυχίου Ειδικής Παιδαγωγικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.)
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ.4, του
Ν. 3848/2010, τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον
έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα από το
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)/ Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της
Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά
διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα
της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με τις
οικείες διατάξεις και συνοδεύονται από βεβαίωση του
ότι το γνωστικό αντικείμενό τους εμπίπτει στις επιστήμες
της αγωγής.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Π.δ. 38/2010 (ΦΕΚ 78/τ.Α΄/25.05.2010) η παιδαγωγική
και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με πράξη αναγνώρισης του επαγγελματικού προσόντος του καθηγητή
Β/θμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένου κλάδου από το
Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων
(Σ.Α.Ε.Π), δεδομένου ότι απαραίτητη προϋπόθεση για
την έκδοσή της εκ μέρους του Σ.Α.Ε.Π. είναι η πλήρης
ακαδημαϊκή και παιδαγωγική επάρκεια του αιτούντος.
Με βάση τα προαναφερθέντα, προσδίδουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια:
Α. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών στους οποίους
αναγράφεται ρητώς το πεδίο «επιστήμες της Αγωγής».
Επιπλέον, έχουν εγκριθεί και πιστοποιούν την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια τα κάτωθι Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (ΜΠΣ), το περιεχόμενο των
οποίων εντάσσεται, επίσης, στο επιστημονικό πεδίο των
επιστημών της Αγωγής:
α) Στο άρθρο 37 παρ. 7 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/
τ.Α΄/17-09-2013) προβλέπεται ότι «Ο παρεχόμενος από
το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών του εγκεκριμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Σπουδές στην Εκπαίδευση” εντάσσεται
στους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στις επιστήμες
της αγωγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση
δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3848/2010 “Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού, καθιέρωση κανόνων
αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις” (Α΄ 71)».
β) Από την αριθμ. 90893/Γ1/5-7-2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1686/τ.Β΄/9-7-2013), η οποία εκδόθηκε μετά
την αριθμ.19/3-6-2013 Πράξη του Διοικητικού Συμβουλί-
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ου του Ινστιτούτου Εκπ/κής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), προκύπτει
ότι τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Παιδαγωγικού
Τμήματος Δημοτικής Εκπ/σης (Π.Τ.Δ.Ε.) του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) στους
Τομείς με τις ακόλουθες κατευθύνσεις ανά τομέα:
Α. Τομέας Επιστημών της Αγωγής:
• «Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική» (Διδακτική- Προγράμματα Σπουδών, Εκπαίδευση ενηλίκων, Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση)
• «Συγκριτική Παιδαγωγική» με ειδίκευση σε ζητήματα
ποιότητας της εκπαίδευσης
• «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες και Εκπαίδευση»
Β. Τομέας Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας:
• «Ειδική Αγωγή, Λογοθεραπεία-Συμβουλευτική»
Γ. Τομέας Ανθρωπιστικών Σπουδών:
• «Διδακτική της Γλώσσας-Λογοτεχνία-Θέατρο και
Εκπαίδευση».
• «Ιστορία και διδακτική της ιστορίας-Λαογραφία και
πολιτισμός».
• «Κοινωνιολογία της Εργασίας: πολιτικές Αγοράς Εργασίας-Μειονότητες-Παιδική Ηλικία».
Δ. Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής:
• «Μαθηματικά στην Εκπαίδευση (Ιστορία, Φιλοσοφία
και Διδακτική των Μαθηματικών)».
• «Πληροφορική στην Εκπαίδευση».
Ε. Τομέας Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος:
• «Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση».
Στ. Σύμπραξη ΠΤΔΕ-ΤΕΙ Πειραιά:
• «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και ανάπτυξη Ανθρώπινων
Πόρων»
πληρούν τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης παιδαγωγικής επάρκειας για τους κατόχους του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου.
γ) Επιπλέον, σύμφωνα με την αριθ. Φ.12/733/1615520/
Γ1/29.10.2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2907
Β΄/18.11.2013), τα Μεταπτυχιακά του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Προγράμματα:
1. Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών
Μονάδων,
2. Φύλο και νέα εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα στην κοινωνία της πληροφορίας,
3. Περιβαλλοντική εκπαίδευση και
4. Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό,
πληρούν τις προϋποθέσεις κατοχύρωσης παιδαγωγικής επάρκειας για τους κατόχους του αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου, μόνον για όσους έχουν επιτυχώς
αποφοιτήσει μέχρι σήμερα καθώς και για όσους ενεγράφησαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013−2014 και θα
αποφοιτήσουν επιτυχώς.
δ) Τέλος, με την αριθμ. 117295/Γ2/24-07-2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2148/τ.Β΄/5-08-2014), το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διδακτική της Τεχνολογίας
και Ψηφιακά Συστήματα» με κατεύθυνση «Ηλεκτρονική Μάθηση» του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του
Πανεπιστημίου Πειραιώς απονέμει μεταπτυχιακό τίτλο
η κατοχή του οποίου πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις
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εξασφάλισης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας
(άρθρο 2 παρ. 3 περ. Δ’. 3848/2010 και άρθρο 36 παρ.
22 του Ν. 4186/2013).
ε) Με την αριθμ. 138465/Γ2/03-09-2014 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 2433 Β΄/12-09-2014), «το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση
του Εκπαιδευτικού Έργου» του Τμήματος Φιλοσοφίας,
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο εγκρίθηκε με
την υπ’ αριθ. Β7/22/17−01−1994 υπουργική απόφαση,
όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, απονέμει μεταπτυχιακό τίτλο η κατοχή του οποίου πληροί τις νόμιμες
προϋποθέσεις πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2
παρ. 3 περ. δ΄ του Ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 36 παρ.22 του Ν. 4186/2013.»
στ) Με την αριθμ. Φ.12/547/139457/Γ1/8-9-2014
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2462/τ.Β΄/16-09-2014) διαπιστώνεται ότι «τα Μεταπτυχιακά του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.)
του Ε.Κ.Π.Α. στα Προγράμματα: 1. Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα, 2. Ειδική Αγωγή, 3. Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση,
πληρούν τις προϋποθέσεις για την κατοχύρωση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας για τους κατόχους του
αντίστοιχου μεταπτυχιακού τίτλου».
ζ) Με την αριθμ. 79927/Δ2/18-05-2016 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ ΦΕΚ 1527/τ.Β΄/30-05-2016), το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Κοινωνική και Εκπαιδευτική
Πολιτική» με κατεύθυνση «Εκπαιδευτικά Προγράμματα
και Υλικό: Τυπική, Άτυπη και Από Απόσταση Εκπαίδευση (Συμβατικές και e-Μορφές)», Τμήματος Κοινωνικής
και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίο Πελοποννήσου το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 24875/
Β7/16-04-2007 υπουργική απόφαση, όπως αυτή αντικαταστάθηκε και ισχύει, απονέμει μεταπτυχιακό τίτλο
η κατοχή του οποίου πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις
πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. δ΄
του Ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36
παρ. 22 του Ν. 4186/2013.
Β. Τα κάτωθι προγράμματα σπουδών, καθώς και τα
ειδικά προγράμματα τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας
(περ. α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρ. 2 του Ν. 3848/2010,
όπως ισχύουν):
α) Με την αριθμ. 39460/Γ2/21-3-2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 689/τ.Β΄/26-3-2013), «το Πρόγραμμα Σπουδών
στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών (ΟΠΑ) πληροί όλες τις προβλεπόμενες αναγκαίες επιστημονικές και διοικητικές προδιαγραφές και ως εκ τούτου εξασφαλίζει παιδαγωγική και
διδακτική επάρκεια (άρθρο 2 παρ. 3 περ. β Ν. 3848/2010)».
β) Σύμφωνα με την αριθμ. 17785/Γ2/07.02.2014
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 378/τ.Β΄/18.02.2014), «το
Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
Αποφοίτων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης, πληροί τις
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προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις (παρ. 3 περ.
α΄ του άρθρου 2 του ν.3848/2010, όπως τροποποιήθηκε
με την παρ. 22 περ. α΄ του άρθρου 36 του Ν. 4186/2013)».
γ) Με την αριθμ. 110507/Γ2/15-07-2014 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 2030/τ.Β΄/25-07-2014), «το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, το οποίο παρέχεται με τη συνεργασία των Τμημάτων:
α) Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, β) Φιλολογίας και γ) Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πληροί τις προϋποθέσεις για την απονομή πιστοποίησης παιδαγωγικής
και διδακτικής επάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 2 παρ.3 περ. α’ του Ν.3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. α’ του Ν.4186/2013».
δ) Σύμφωνα με την αριθμ. 115139/Γ2/22-07-2014
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2073/τ.Β΄/30-07-2014), «το Ειδικό Πρόγραμμα Σπουδών Παιδαγωγικής και Διδακτικής
Επάρκειας, το οποίο παρέχεται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς το πρόγραμμα σπουδών του Προγράμματος, όπως αυτό καταρτίστηκε κατά
τα οριζόμενα στο πρακτικό, και το προσάρτημα αυτού,
της υπ’ αριθμ. 2855/13-02-2013 (θέμα 2ο) συνεδρίασης
της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., πληροί τις προϋποθέσεις για
την απονομή πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής
επάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.
3 περ. α’ του Ν. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 36 παρ. 22 περ. α’ του Ν. 4186/2013».
Διευκρινίσεις για την παιδαγωγική επάρκεια περιλαμβάνονται, επίσης, στις Παραπομπές του Παραρτήματος I.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ. Σημειώνεται ότι στον
ιστότοπο του ΟΠΣΥΔ (https://opsyd.sch.gr/) έχει αναρτηθεί το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ που
περιέχει σε πίνακα τους ανωτέρω τίτλους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
Ενότητα 1. Προσλήψεις από τους πίνακες - Τρίτεκνοι
Η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών γίνεται με βάση τη σειρά (και τις
επιλογές/προτιμήσεις) των υποψηφίων εκπ/κών στους
(ενιαίους) πίνακες με μόρια του οικείου κλάδου, και σε
περίπτωση εξάντλησης αυτών, από τους συμπληρωματικούς πίνακες χωρίς μόρια του οικείου κλάδου (βλ. Κεφ.
Α΄ Κατάταξη Υποψηφίων του παρόντος Μέρους).
Οι εκπαιδευτικοί που έχουν τρία (3) τέκνα προσλαμβάνονται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) κατά κλάδο
(και ειδικότητα) επί των εκάστοτε προσλαμβανομένων.
Για τη συμπλήρωση του εν λόγω ποσοστού προσλαμβάνονται υποψήφιοι και από το συμπληρωματικό πίνακα χωρίς μόρια (περ. γ της παρ. 5 του άρθρου 6 του
Ν. 3255/2004, όπως προστέθηκε την παρ. 4.α του άρθρου 2 του Ν. 3454/2006).
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1. Τρίτεκνοι εκπ/κοί ενταγμένοι σε κλάδους, για το
διορισμό των οποίων απαιτείται πτυχίο παιδαγωγικών
σπουδών της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ (νυν ΑΣΠΑΙΤΕ), κατά τις
διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 14 του Ν.1566/1985
(ΦΕΚ 167/30.09.1985/τ.Α΄), όπως ισχύει, προσλαμβάνονται κατά τις διατάξεις της παρούσας περίπτωσης μόνον
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εφόσον κατέχουν το πτυχίο αυτό ή πτυχίο ισοδύναμο
προς αυτό.
2. Οι τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί δεν προτάσσονται στους
πίνακες αναπληρωτών αλλά κατατάσσονται σε αυτούς
βάσει των μορίων προϋπηρεσίας ή/και επιτυχίας σε
διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Η πρόσληψή τους, δε, γίνεται
με βάση τη σειρά κατάταξης στον πίνακα και εφόσον
έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές που
πραγματοποιούνται προσλήψεις. Διευκρινίζεται, σε κάθε
περίπτωση, ότι: α) το ποσοστό των προσληφθέντων
τρίτεκνων ως αναπληρωτών εκπ/κών δεν ισχύει ανά
περιοχή πρόσληψης αλλά επί του συνολικού αριθμού
προσλήψεων της κάθε φάσης, και β) εάν το ποσοστό
20% δεν καλυφθεί από τρίτεκνους, μετά το τέλος της
ροής του προγράμματος, οι κενές θέσεις καλύπτονται
συμπληρωματικά από μη τρίτεκνους εκπαιδευτικούς του
ιδίου κλάδου.
Ενότητα 2. Περιπτώσεις προσλήψεων
1. Υποψήφιος σε έναν (1) κλάδο
α. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπ/κός προσληφθεί
ως αναπληρωτής με πλήρες ωράριο δεν είναι διαθέσιμος
για άλλη πρόσληψη για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα
του διδακτικού έτους.
β. Σε περίπτωση κατά την οποία ο εκπ/κός προσληφθεί
ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου (από 9 έως 15 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως): (i) είναι δυνατή κατά τη
διάρκεια της χρονιάς η τροποποίηση του ωραρίου του
από την οικεία Δ/νση έως το μέγιστο των 15 διδακτικών
ωρών εβδομαδιαίως στο ίδιο ή άλλο/α σχολείο/α της
ίδιας περιοχής της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης και (ii) παραμένει διαθέσιμος για πρόσληψη αποκλειστικά και μόνο
ως αναπληρωτής πλήρους ωραρίου στην ίδια περιοχή
της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης, εφόσον το έχει δηλώσει στην
αίτησή του και κατά τη διαδικασία της ροής προγράμματος προσλήψεων προηγείται στη σειρά κατάταξης των
υπολοίπων υποψηφίων εκπ/κών [Σημ.: Σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν. 4264/2014 και μόνο για τις
προσλήψεις για την παράλληλη στήριξη της Β/θμιας δεν
εξετάζεται η σειρά κατάταξης, καθώς μπορεί ο οικείος Δ/
ντης Δ.Ε. να μετατρέπει τη σύμβαση σε πλήρους]. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει αναλάβει υπηρεσία
ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου και να συνεχίζει
να υπηρετεί μέχρι την ημερομηνία αναβάθμισής του.
π.χ. Εκπ/κός κλάδου ΠΕ06 που έχει προσληφθεί και
εργάζεται στην «Α-Α΄ Ανατολικής Αττικής – Μειωμένου
Ωραρίου», παραμένει υποψήφιος για πρόσληψη με πλήρες ωράριο
(αναβάθμιση σε πλήρες) μόνο στην «Α-Α΄ Ανατολικής
Αττικής», εφόσον έχει δηλώσει τη συγκεκριμένη περιοχή στις κατά προτιμήσεις του. Επιπλέον, ανάλογα με
τις διδακτικές ανάγκες, είναι στη διακριτική ευχέρεια
της Διεύθυνσης Ανατολικής Αττικής η τροποποίηση του
ωραρίου από τις 9 έως τις 15 διδ. ώρες εβδομ., στο πλαίσιο των οριζομένων στο τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του
άρθρου 5 του Ν. 3848/2010.
γ. Σε περίπτωση πρόσληψης υποψηφίου εκπ/κού ως
ωρομισθίου ο εκπαιδευτικός παραμένει υποψήφιος για
πρόσληψη ως αναπληρωτής για το υπόλοιπο χρονικό
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διάστημα του διδακτικού έτους. Προκειμένου, δε, να
αναλάβει ως αναπληρωτής υποχρεούται να παραιτηθεί
από ωρομίσθιος.
2. Υποψήφιος σε δύο (2) ή περισσότερους κλάδους (ή
πίνακες πρόσληψης):
Καταρχήν σημειώνεται ότι δεν παρέχεται στον υποψήφιο εκπ/κό που κατατάσσεται σε πίνακες περισσότερων
του ενός κλάδων (ή σε πίνακες πρόσληψης περισσότερων του ενός, π.χ. πίνακας αναπλ. Γενικής Εκπ/σης ΠΕ60
και πίνακας αναπλ. ΕΑΕ ΠΕ60.50) η δυνατότητα εκδήλωσης προτεραιότητας για πρόσληψη στον ένα κλάδο (ή
πίνακα) έναντι του/των άλλων.
Εφόσον ο υποψήφιος προσληφθεί ως αναπληρωτής:
α. με πλήρες ωράριο, αναστέλλεται η υποψηφιότητά
του στους πίνακες των λοιπών κλάδων,
β. με μειωμένο ωράριο, παραμένει υποψήφιος για
αναβάθμιση/πρόσληψη με πλήρες ωράριο στην ίδια
περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπ/σης στον οικείο κλάδο
και για πρόσληψη με πλήρες ωράριο για το σύνολο των
δηλωθεισών περιοχών προτίμησης (πλήρους ωραρίου)
στους άλλους κλάδους (ή πίνακες), με την προϋπόθεση
ότι έχει αναλάβει υπηρεσία με μειωμένο ωράριο απασχόλησης και δεν έχει παραιτηθεί μέχρι την ημερομηνία
πρόσληψης με πλήρες.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην παρ.1
της παρούσας Ενότητας.
3. Υποψήφιος σε έναν (1) ή περισσότερους κλάδους
(ή πίνακες πρόσληψης) και σε πίνακες προγραμμάτων
Αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ή σε πίνακες σε πειραματικά και πρότυπα σχολεία:
Υποψήφιος εκπαιδευτικός, ο οποίος κατατάσσεται σε
πίνακα αναπληρωτών με τη διαδικασία της παρούσας
πρόσκλησης και παράλληλα κατατάσσεται σε πίνακα
αναπληρωτών και ωρομισθίων των προγραμμάτων
Αντισταθμιστικής εκπαίδευσης [του άρθρου 26 του
Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄), ήτοι της ενισχυτικής διδασκαλίας των μαθητών γυμνασίου, της πρόσθετης
διδακτικής στήριξης των μαθητών όλων των τύπων λυκείου, της ενισχυτικής διδασκαλίας και της πρόσθετης
διδακτικής στήριξης που παρέχεται στα Καταστήματα
Κράτησης, στην κατ’ ιδίαν διδασκαλία που παρέχεται
σε κρατούμενους, καθώς και στη διδασκαλία που παρέχεται στα τμήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που
λειτουργούν στο πλαίσιο εγκεκριμένων Οργανισμών Θεραπείας του Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ 74/τ.Α΄)] ή σε πίνακα
αναπληρωτών με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα σε
πειραματικά και πρότυπα σχολεία [του άρθρου 48, παρ. 9
του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκε
με ο άρθρο 33, παρ. 6 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α΄)
και ισχύει], σε περίπτωση πρόσληψής του ως αναπληρωτή πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, ή ωρομισθίου
για τα προγράμματα Αντισταθμιστικής εκπαίδευσης
ή για τα πειραματικά και πρότυπα σχολεία παραμένει
υποψήφιος στους πίνακες αναπληρωτών της παρούσας
πρόσκλησης για πρόσληψη ως αναπληρωτής με πλήρες
ή μειωμένο ωράριο. Προκειμένου, δε, να αναλάβει υπηρεσία ως αναπληρωτής υποχρεούται να παραιτηθεί από
αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου ή ωρομίσθιος των
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προγραμμάτων Αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ή των
πειραματικών και πρότυπων σχολείων.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στις παρ. 1
και 2 της παρούσας Ενότητας.
4. Υποψήφιοι σε Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.
Οι υποψήφιοι για πρόσληψη στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια-Γυμνάσια και Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια)
ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται σε αυτά κατόπιν έγκρισης της αίτησής τους με συνεκτίμηση των συνοδευτικών της (βιογραφικό, πιθανή συστατική) από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας
Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Δ.Ε.Ε.) με τη διευρυμένη
σύνθεσή του, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 39 του
Ν. 3848/2010. Επιπλέον, για την πρόσληψη ειδικά
στο Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο της Αθωνιάδας Εκκλησιαστικής Ακαδημίας προϋπόθεση είναι η έγκριση της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους
(Ν. 4301/2014, άρθρο 52, παράγραφος 1). Στο ίδιο,
λόγω του ειδικού καθεστώτος του Αγίου Όρους (το από
10-9-1926 ΝΔ, Φ.Ε.Κ. 309/τ.Α΄), πρόσληψη γυναικών εκπαιδευτικών δεν είναι δυνατή. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα
αναφερόμενα στις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος
κεφαλαίου.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
Για το σύνολο των ανωτέρω περιπτώσεων επισημαίνεται ότι:
1. Εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές και δεν αναλαμβάνουν για οποιονδήποτε λόγο
υπηρεσία εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση
της πρόσληψής τους (με πλήρες ή με μειωμένο ωράριο)
ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και παραιτούνται κατά τη
διάρκεια του διδακτικού έτους διαγράφονται από τους
πίνακες αναπληρωτών για το σχολικό έτος που διανύεται
κατά την ανακοίνωση της πρόσληψης.
2. Εκπαιδευτικός που δεν αναλαμβάνει υπηρεσία ή παραιτείται από αναπληρωτής (με πλήρες ή με μειωμένο
ωράριο), λόγω εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων παραμένει διαθέσιμος (μετά την απόλυση/
απαλλαγή του) για άλλη πρόσληψη για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα του διδακτικού έτους υποβάλλοντας σχετική
δήλωση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία απόλυσης ή νόμιμης απαλλαγής από τις στρατιωτικές
του υποχρεώσεις (βλ. Μέρος Α΄- Κεφ. Γ΄- Ενότ. 3 – παρ.2).
3. Δεν επιτρέπεται η ύπαρξη δύο συμβάσεων εκπαιδευτικού (αναπληρωτή πλήρους ή μειωμένου ωραρίου ή ωρομισθίου) με την ίδια ή με άλλη υπηρεσία του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (π.χ.
ταυτόχρονα μία σύμβαση αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου και μία ωρομισθίου).
4. Αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί δύναται να ασκούν ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή
[π.χ. ως ωρομίσθιοι σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
(ΣΔΕ)] εφόσον προηγουμένως έχουν λάβει την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του
Ν. 3528/2007, άδεια από το εκάστοτε αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής και
ελέγχου των αιτήσεων και των σχετικών δικαιολογητικών
καταρτίζονται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. οι προσωρινοί πίνακες
κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανά κλάδο, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις, για το σχολικό έτος 20162017 και αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
Υπουργείου http://e-aitisi.sch.gr. Παράλληλα οι εν λόγω
πίνακες υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).
Συγκεκριμένα αναρτώνται:
- προσωρινοί Ενιαίοι Πίνακες Αναπληρωτών, στους
οποίους περιλαμβάνονται εκπ/κοί που έχουν μόρια
προϋπηρεσίας ή/και μόρια επιτυχίας σε έναν από τους
δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπ/κών του Α.Σ.Ε.Π.
και
- προσωρινοί Ενιαίοι Πίνακες Αναπληρωτών με Μηδενική Προϋπηρεσία, στους οποίους περιλαμβάνονται εκπ/
κοί με μηδενική προϋπηρεσία και άνευ μορίων επιτυχίας
σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπ/
κών του Α.Σ.Ε.Π.
Στους ανωτέρω πίνακες παρατίθενται τα στοιχεία τα
οποία λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της σειράς
κατάταξης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα
με τα αναγραφόμενα στην παρούσα πρόσκληση. Κατά
των πινάκων αυτών οι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών που αρχίζει από την επομένη
της αναρτήσεώς τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
Υπουργείου http://e-aitisi.sch.gr.
Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται στο Α.Σ.Ε.Π. μέσω
τηλεομοιοτυπίας (fax) (210-6400241, 210-6400686,
2131319438) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
(prosl.enstasi@asep.gr) και (grapt.enstasi@asep.gr)
αναγράφοντας το θέμα «Ένσταση για τους ΠΙΝΑΚΕΣ
αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και τον αντίστοιχο κλάδο.
Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις υποβληθείσες ενστάσεις , ελέγχει τη νομιμότητα των πινάκων κατάταξης αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και εκδίδει σχετική απόφαση.
Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των εκπαιδευτικών
αποστέλλονται από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail) στο ΑΣΕΠ για
έλεγχο, στις περιπτώσεις που κρίνεται αυτό απαραίτητο.
Η ανωτέρω απόφαση αποστέλλεται στο Υπουργείο
προκειμένου να συνταχθούν οι τελικοί πίνακες κατάταξης
αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2016-2017.
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Ʌʏʐʖʀʉ ȺɸʉʄʉɶʀɲʎɼȾʉɿʆʘʆɿʃɼʎȺɸʉʄʉɶʀɲʎɼɅʉɿʅɲʆʏɿʃɼʎɼɅʉɿʅɲʆʏɿʃɼʎʃɲɿȾʉɿʆʘʆɿʃɼʎȺɸʉʄʉɶʀɲʎɅɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʘʆʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ(2) (Ƀʌɽʊɷʉʇɻʎɇʖʉʄɼʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ(2)). Ʌʏʐʖʀʉ ʏɻʎȺɸʉʄʉɶɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎɍɳʄʃɻʎ͘

ɅʏʐʖʀʉȵɿɷɿʃɼʎɅɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎȰʃɲɷɻʅʀɲʎȺɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻʎ;ȵ͘Ʌ͘Ȱ͘Ⱥ͘ͿɼɅʏʐʖʀʉ ɅɲɿɷɲɶʘɶɿʃʉʑɈʅɼʅɲʏʉʎȴɻʅʉʏɿʃɼʎȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎʏʉʐȰʌɿʍʏʉʏɸʄɸʀʉʐ
ɅɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐȺɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻʎ͕ʅɹʄɻʏɻʎʅʉʐʍʉʐʄʅɲʆɿʃɼʎʅɸɿʉʆʊʏɻʏɲʎʏɻʎȺʌɳʃɻʎ͕ʋʉʐɹʖʉʐʆɸɿʍɲʖɽɸʀɲʋʊʏʉɲʃɲɷɻʅɲʁʃʊɹʏʉʎϮϬϭϭ-ϮϬϭϮɹʘʎʏʉ
ɲʃɲɷɻʅɲʁʃʊ ɹʏʉʎ ϮϬϭϰ-ϮϬϭϱ ʃɲɿ ɸʔʊʍʉʆ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏʘʆ ʍʋʉʐɷʙʆ ʏʉʐʎ ɹʖʉʐʆ ɲʇɿʉʄʉɶɻɽɸʀ ɸʋɿʏʐʖʙʎ ʍɸ ɸʋʏɳ ;ϳͿ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɷɿɷɲʃʏɿʃɳ
ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲʹ ʅɲɽɼʅɲʏɲʋʉʐɸʅʋʀʋʏʉʐʆʍʏɿʎɲʃʊʄʉʐɽɸʎɶʆʘʍʏɿʃɹʎʋɸʌɿʉʖɹʎͨɈʉʐʌʃɿʃɼɶʄʙʍʍɲʃɲɿɻȴɿɷɲʃʏɿʃɼʏɻʎ͕ͩͨɀɸɿʉʆʉʏɿʃɼȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻͩ
ʃɲɿ ͨȺɹʅɲʏɲ ʋʉʄʐɶʄʘʍʍʀɲʎ ʃɲɿ ʋʉʄʐʋʉʄɿʏɿʍʅɿʃʊʏɻʏɲʎͩ ɼ Ʌʏʐʖʀʉ Ʌɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆ Ɉʅɻʅɳʏʘʆ ȴɻʅʉʏɿʃɼʎ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ʅɹʄɻ ʏɻʎ
ʅʉʐʍʉʐʄʅɲʆɿʃɼʎʅɸɿʉʆʊʏɻʏɲʎʃɲɿɷɿɲɽɹʏʉʐʆȴʀʋʄʘʅɲɀɸʏɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎɲʋʊʏʉȴɿɷɲʍʃɲʄɸʀʉȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆɀɸɿʉʆʉʏɿʃʉʑɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ;ȴ͘ȵ͘ɀ͘Ʌ͘Ϳ
ʏʉʐɅ͘Ɉ͘ȴ͘ȵ͘ʏʉʐȴ͘Ʌ͘Ⱥ͘͘

Ʌʏʐʖʀʉ Ʌɲɿɷɲɶʘɶɿʃʉʑ Ɉʅɼʅɲʏʉʎ ʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻʎ ȴɲʍʃɳʄʘʆ ȰȵȻ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅʉ ʃɲɿ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ ʏʀʏʄʉ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2).
Ʌʏʐʖʀʉ ɅɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎȰʃɲɷɻʅʀɲʎɼʏʉʐȻɸʌʉɷɿɷɲʍʃɲʄɸʀʉʐȲɸʄʄɳʎȻʘɲʆʆʀʆʘʆɹʘʎϬϭ-07-ϭϵϵϭɼʏɻʎȰʆʘʏɹʌɲʎȵʃʃʄɻʍɿɲʍʏɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎȺɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻʎ
ɹʘʎ Ϭ1-07-ϭϵϵϭ ɼ ɿʍʊʏɿʅʉ ʃɲɿ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ ʏʀʏʄʉ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ɸʔʊʍʉʆ ʃɲʏɹʖʉʐʆ ʃɲɿ ʏʉ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉ ʋʏʐʖʀʉ ʏʉʐ Ʌ͘ȴ͘ϭϯϬͬϭϵϵϬ ;ɌȵȾ
ϱϮͬϬϲ͘Ϭϰ͘ϭϵϵϬ ʏ͘ȰʚͿ-;ʋʏʐʖʀʉ ɸʇʉʅʉʀʘʍɻʎͿ͘ Ⱦɲʏ͛ ɸʇɲʀʌɸʍɻ͕ ʅʊʆʉ ɶɿɲ ʏʉ ʍʖʉʄɿʃʊ ɹʏʉʎ ϮϬϭϲ-2017, ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ʐʋʉɴɳʄʉʐʆ ɲʀʏɻʍɻ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ
ʋʌʊʍʃʄɻʍɻ ʉɿ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʀ ʃɳʏʉʖʉɿ ʋʏʐʖʀʘʆ Ϯͬɸʏʉʑʎ ʔʉɿʏɼʍɸʘʎ ʖʘʌʀʎ ʋʏʐʖʀʉ ɸʇʉʅʉʀʘʍɻʎ͕ ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ ɹʖʉʐʆ ʅʊʌɿɲ ʋʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲʎ ɼͬʃɲɿ ʅʊʌɿɲ
ɸʋɿʏʐʖʀɲʎɲʋʊɷɿɲɶʘʆɿʍʅʊʏʉʐȰɇȵɅʍʏʉʆʉɿʃɸʀʉʃʄɳɷʉ͘
Ȼ͗ Ɉɲ ʋʏʐʖʀɲ ʏʉʐ Ȼɸʌʉɷɿɷɲʍʃɲʄɸʀʉʐ Ȳɸʄʄɳʎ Ȼʘɲʆʆʀʆʘʆ ʃɲɿ ʏɻʎ Ȱʆʘʏɹʌɲʎ ȵʃʃʄɻʍɿɲʍʏɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ Ⱥɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻʎ ɶʀʆʉʆʏɲɿ ɷɸʃʏɳ ɸʔʊʍʉʆ ɹʖʉʐʆ
ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲʃʏɼʍɻʎʋʏʐʖʀʉʐɹʘʎʃɲɿʏʉɲʃɲɷɻʅɲʁʃʊɹʏʉʎϭϵϵϬоϭϵϵϭ;Ϭϭ-07-1991)-;ȲʄɹʋɸɀɹʌʉʎȰ͛ʹ Ⱦɸʔ͘Ȱ͛ʋɲʌ͘ϲɲʹ ȵʋɿʍɼʅɲʆʍɻ)
ȻȻ͘ɄʍʉʆɲʔʉʌɳʍɸʏʀʏʄʉʐʎʖʘʌʙʆʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɸʋɿʋʌʊʍɽɸʏɲȲɸɴɲʀʘʍɻȵʋɲʆɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎʏʘʆɳʌɽʌʘʆϯϬʋɲʌ͘Ϯʏʉʐʆ͘ϮϬϴϯͬϭϵϵϮ;ɌȵȾ
ϭϱϵͬϮϭ͘Ϭϵ͘ϭϵϵϮ ʏ͘ȰʚͿ ʃɲɿ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ϭϬ ʋɲʌ͘ϯ ʏʉʐ ʆ͘ϮϯϮϳͬϭϵϵϱ ;ɌȵȾ ϭϱϲͬϯϭ͘Ϭϳ͘ϭϵϵϱ ʏ͘ȰʚͿ-; Ȳʄɹʋɸ ȂȑȡȠȢ ǹǯ-Ȁİĳ ǻǯ-ǼȞȩĲȘĲĮ ǺǹȈǿȀǹ
ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ-ȊʌȠİȞȩĲȘĲĮȆĲȣȤȓĮǼȟȦĲİȡȚțȠȪ-ʌĮȡLY ʏɻʎɲʋʊʔɲʍɻʎͿ͘Ȱʋʊʏɻʆʐʋʉʖʌɹʘʍɻɲʐʏɼɲʋɲʄʄɳʍʍʉʆʏɲɿʉɿʋʏʐʖɿʉʑʖʉɿ ʖʘʌʙʆʏɻʎ
ȵ͘ȵ͕͘ʏʉʐȵʄʄɻʆɿʃʉʑȾʉʄʄɸɶʀʉʐʏɻʎȻɸʌɳʎȰʌʖɿɸʋɿʍʃʉʋɼʎȲʉʌɸʀʉʐʃɲɿɁʉʏʀʉʐȰʅɸʌɿʃɼʎʃɲɿʏɻʎɅɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎȰʃɲɷɻʅʀɲʎȿɸʐʃʘʍʀɲʎȾʑʋʌʉʐ͘

Ʌʏʐʖʀʉ Ʌɲɿɷɲɶʘɶɿʃʉʑ Ɉʅɼʅɲʏʉʎ ʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻʎ Ɂɻʋɿɲɶʘɶʙʆ ȰȵȻ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅʉ ʃɲɿ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ ʏʀʏʄʉ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2).
Ʌʏʐʖʀʉ ɇʖʉʄʙʆɁɻʋɿɲɶʘɶʙʆʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅʉʃɲɿɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʏʀʏʄʉʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ(2) ɸʔʊʍʉʆʃɲʏɹʖʉʐʆʃɲɿʏʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉʋʏʐʖʀʉʏʉʐɅ͘ȴ͘
ϭϯϬͬϭϵϵϬ;ɌȵȾϱϮͬϬϲ͘Ϭϰ͘ϭϵϵϬʏ͘ȰʚͿ-;ʋʏʐʖʀʉɸʇʉʅʉʀʘʍɻʎͿ͘Ⱦɲʏ͛ɸʇɲʀʌɸʍɻ͕ʅʊʆʉɶɿɲʏʉʍʖʉʄɿʃʊɹʏʉʎϮϬϭϲ-ϮϬϭϳ͕ʅʋʉʌʉʑʆʆɲʐʋʉɴɳʄʉʐʆɲʀʏɻʍɻʅɸ
ʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ ʋʌʊʍʃʄɻʍɻ ʉɿ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʀ ʃɳʏʉʖʉɿ ʋʏʐʖʀʘʆ Ϯͬɸʏʉʑʎ ʔʉɿʏɼʍɸʘʎ ʖʘʌʀʎ ʋʏʐʖʀʉ ɸʇʉʅʉʀʘʍɻʎ͕ ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ ɹʖʉʐʆ ʅʊʌɿɲ ʋʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲʎ
ɼͬʃɲɿʅʊʌɿɲɸʋɿʏʐʖʀɲʎɲʋʊɷɿɲɶʘʆɿʍʅʊʏʉʐȰɇȵɅʍʏʉʆʉɿʃɸʀʉʃʄɳɷʉ͘
Ʉʍʉʆɲʔʉʌɳʍɸʏʀʏʄʉʐʎʖʘʌʙʆʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ͕ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɸʋɿʋʌʊʍɽɸʏɲȲɸɴɲʀʘʍɻȵʋɲʆɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʏʘʆɳʌɽʌʘʆϯϬʋɲʌ͘Ϯʏʉʐʆ͘ϮϬϴϯͬϭϵϵϮ;ɌȵȾ
ϭϱϵͬϮϭ͘Ϭϵ͘ϭϵϵϮ ʏ͘ȰʚͿ ʃɲɿ ɳʌɽʌʉ ϭϬ ʋɲʌ͘ϯ ʏʉʐ ʆ͘ϮϯϮϳͬϭϵϵϱ ;ɌȵȾ ϭϱϲͬϯϭ͘Ϭϳ͘ϭϵϵϱ ʏ͘ȰʚͿ-;Ȳʄɹʋɸ ȂȑȡȠȢ ǹǯ-Ȁİĳ ǻǯ-ǼȞȩĲȘĲĮ ǺǹȈǿȀǹ
ǻǿȀǹǿȅȁȅīǾȉǿȀǹ-ȊʌȠİȞȩĲȘĲĮȆĲȣȤȓĮǼȟȦĲİȡȚțȠȪ-ʌĮȡLY ʏɻʎɲʋʊʔɲʍɻʎͿ͘Ȱʋʊʏɻʆʐʋʉʖʌɹʘʍɻɲʐʏɼɲʋɲʄʄɳʍʍʉʆʏɲɿʉɿʋʏʐʖɿʉʑʖʉɿ ʖʘʌʙʆʏɻʎ
ȵ͘ȵ͘ʃɲɿʏʉʐȵʄʄɻʆɿʃʉʑȾʉʄʄɸɶʀʉʐʏɻʎȻɸʌɳʎȰʌʖɿɸʋɿʍʃʉʋɼʎȲʉʌɸʀʉʐʃɲɿɁʉʏʀʉʐȰʅɸʌɿʃɼʎ͘

;ɶɸʆɿʃɹʎʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎɶɿɲɹʆʏɲʇɻʍʏʉʆʃʄɳɷʉɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏʉʏɹʄʉʎͿ

ɅɆɃɇɃɁɈȰȳȻȰȵɁɈȰɂȸɇɈɃɁȵȾɅȰȻȴȵɉɈȻȾɃȾȿȰȴɃʹ ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰ
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ɅȵϬϭ

Ʌȵϳϯ
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Ʌʏʐʖʀʉ ʏʅɼʅɲʏʉʎ ȵɿʃɲʍʏɿʃʙʆ Ɉɸʖʆʙʆ ɼ ȵɿʃɲʍʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ȵʔɲʌʅʉʍʅɹʆʘʆ Ɉɸʖʆʙʆ ;ʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻʎ ȷʘɶʌɲʔɿʃɼʎ͕ ȳʄʐʋʏɿʃɼʎ ɼ ɍɲʌɲʃʏɿʃɼʎͿ Ȱʆʙʏɲʏɻʎ
ɇʖʉʄɼʎȾɲʄʙʆɈɸʖʆʙʆɼɳʄʄʉʐɅɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼʋʏʐʖʀʉ ʏʉʐʏʅɼʅɲʏʉʎɅʄɲʍʏɿʃʙʆɈɸʖʆʙʆʃɲɿȵʋɿʍʏɻʅʙʆʏɻʎɈɹʖʆɻʎʅɸʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻ
ȵɿʃɲʍʏɿʃʙʆʏʉʐɅɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐȻʘɲʆʆʀʆʘʆ;ɸɿʍɲʖɽɹʆʏɸʎɲʋʊɲʃɲɷ͘ɹʏʉʎϮϬϬϲ-2007) (4) ɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2).
ȵʋɿʋʄɹʉʆ͕ɶɿɲʏʉʐʎʏʀʏʄʉʐʎʋʉʐɹʖʉʐʆɸʃɷʉɽɸʀʍʏɻʆɻʅɸɷɲʋɼɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿʃɲɿʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊɸʐɷʊʃɿʅɻʎʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎȺɸʘʌɻʏɿʃʙʆʃɲɿȻʍʏʉʌɿʃʙʆ
ɇʋʉʐɷʙʆɼɴɸɴɲʀʘʍɻʊʏɿɹʖʉʐʆʋɲʌɲʃʉʄʉʐɽɼʍɸɿɸʋɿʏʐʖʙʎɸɿɷɿʃɳʅɲɽɼʅɲʏɲɶɿɲʏɻɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʏɻʎʏɹʖʆɻʎʍʏɻɷɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ͕ɸʔʊʍʉʆ
ʏʉʑʏʉʃɲɿɶɿɲʏɿʎɷʑʉɲʐʏɹʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎɷɸʆʋʌʉʃʑʋʏɸɿɲʋʊʏʉʆʏʀʏʄʉʍʋʉʐɷʙʆ͘

Ʌʏʐʖʀʉ ȳɸʌʅɲʆɿʃɼʎȳʄʙʍʍɲʎʃɲɿɌɿʄʉʄʉɶʀɲʎɅɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʘʆʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ(2).

Ʌʏʐʖʀʉ ȰɶɶʄɿʃɼʎȳʄʙʍʍɲʎʃɲɿɌɿʄʉʄʉɶʀɲʎɅɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʘʆʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ(2).
Ʌʏʐʖʀʉ ȰɶɶʄɿʃɼʎȳʄʙʍʍɲʎʃɲɿɌɿʄʉʄʉɶʀɲʎʏʉʐɅɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐʏɻʎȾʑʋʌʉʐ(3).

Ʌʏʐʖʀʉ ȳɲʄʄɿʃɼʎȳʄʙʍʍɲʎʃɲɿɌɿʄʉʄʉɶʀɲʎɅɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʘʆʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2).

Ʌʏʐʖʀʉ ɍɻʅɸʀɲʎɅɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʘʆʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2). Ʌʏʐʖʀʉ ɍɻʅɸʀɲʎʏʉʐɅɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐʏɻʎ
Ⱦʑʋʌʉʐ (3).
Ʌʏʐʖʀʉ ȲɿʉʄʉɶʀɲʎɅɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʘʆʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ȲɿʉʄʉɶɿʃʙʆȵʔɲʌʅʉɶʙʆʃɲɿɈɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ ;Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ ȻʘɲʆʆʀʆʘʆͿ ɼ ɀʉʌɿɲʃɼʎ ȲɿʉʄʉɶʀɲʎΘ
ȳɸʆɸʏɿʃɼʎ ;ȴɻʅʉʃʌʀʏɸɿʉʐ ɅɲʆͬʅʀʉʐͿ ɼ ɿʍʊʏɿʅɲ ʋʏʐʖʀɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2). Ʌʏʐʖʀʉ Ɍʐʍɿʉɶʆʙʍʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʘʆ ʏɻʎ
ɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2)
Ʌʏʐʖʀʉ ȳɸʘʄʉɶʀɲʎ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʘʆ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ʏʉʐ ȳɸʘɶʌɲʔʀɲʎ ;Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ ȰɿɶɲʀʉʐͿ ɼ ȳɸʘɶʌɲʔʀɲʎ ;ɍɲʌʉʃʊʋɸɿʉʐ ɅɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐͿ ɼ
ȳɸʘʄʉɶʀɲʎʃɲɿȳɸʘʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ;ȵɽʆɿʃʉʑʃɲɿȾɲʋʉɷɿʍʏʌɿɲʃʉʑɅɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐȰɽɻʆʙʆͿɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ
(2)
.

Ʌʏʐʖʀʉ Ɍʐʍɿʃɼʎ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʘʆ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ɷʀʋʄʘʅɲ ʏɻʎ ɇʖʉʄɼʎ ȵʔɲʌʅʉʍʅɹʆʘʆ ɀɲɽɻʅɲʏɿʃʙʆ ʃɲɿ Ɍʐʍɿʃʙʆ ȵʋɿʍʏɻʅʙʆ ʏʉʐ ȵ͘ɀ͘Ʌ ʃɲɿ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʏʉʐɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎɇʋʉʐɷʙʆʏɻʎ ʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻʎɌʐʍɿʃʉʑȵʔɲʌʅʉɶʙʆʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ
ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ(2). Ʌʏʐʖʀʉ ɌʐʍɿʃɼʎʏʉʐɅɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐʏɻʎȾʑʋʌʉʐ (3). Ʌʏʐʖʀʉ ʍʋʉʐɷʙʆʍʏɿʎɌʐʍɿʃɹʎȵʋɿʍʏɼʅɸʎʏʉʐȵ͘Ȱ͘Ʌ͘

Ʌʏʐʖʀʉ ɀɲɽɻʅɲʏɿʃʙʆɅɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʘʆʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɷʀʋʄʘʅɲʏɻʎɇʖʉʄɼʎȵʔɲʌʅʉʍʅɹʆʘʆɀɲɽɻʅɲʏɿʃʙʆʃɲɿɌʐʍɿʃʙʆȵʋɿʍʏɻʅʙʆʏʉʐȵ͘ɀ͘Ʌʃɲɿ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʏʉʐ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ɇʋʉʐɷʙʆ ʏɻʎ ʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻʎ ɀɲɽɻʅɲʏɿʃʉʑ ȵʔɲʌʅʉɶʙʆ ɼ Ʌʏʐʖʀʉ ʏʅɼʅɲʏʉʎ ȵʔɲʌʅʉʍʅɹʆʘʆ
ɀɲɽɻʅɲʏɿʃʙʆʏʉʐɅɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐȾʌɼʏɻʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2). Ʌʏʐʖʀʉ ɀɲɽɻʅɲʏɿʃʙʆɼɀɲɽɻʅɲʏɿʃʙʆʃɲɿ
ɇʏɲʏɿʍʏɿʃɼʎʏʉʐɅɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐʏɻʎȾʑʋʌʉʐ (3) .

Ʌʏʐʖʀʉ ɌɿʄʉʍʉʔɿʃʉʑɈʅɼʅɲʏʉʎɌɿʄʉʍʉʔɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎɼɌɿʄʉʄʉɶʀɲʎɼȵʄʄɻʆɿʃɼʎɌɿʄʉʄʉɶʀɲʎɼȻʍʏʉʌʀɲʎʃɲɿȰʌʖɲɿʉʄʉɶʀɲʎɼȻʍʏʉʌʀɲʎʃɲɿȵɽʆʉʄʉɶʀɲʎɼ
Ȼʍʏʉʌʀɲʎ о Ȱʌʖɲɿʉʄʉɶʀɲʎ о Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɼʎ Ȱʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎ ;ʅɸ ʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻ Ȼʍʏʉʌʀɲʎ ɼ ȰʌʖɲɿʉʄʉɶʀɲʎͿ ɼ Ȼʍʏʉʌʀɲʎ ɼ Ɍɿʄʉʍʉʔʀɲʎ͕ Ʌɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎ ʃɲɿ
ɎʐʖʉʄʉɶʀɲʎɼɌɿʄʉʍʉʔʀɲʎʃɲɿɅɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɼɌɿʄʉʍʉʔɿʃʙʆʃɲɿȾʉɿʆʘʆɿʃʙʆɇʋʉʐɷʙʆɼɌɿʄʉʍʉʔʀɲʎɼɌɿʄʉʍʉʔʀɲʎʏɻʎɇʖʉʄɼʎȰʆɽʌʘʋɿʍʏɿʃʙʆʃɲɿ
Ⱦʉɿʆʘʆɿʃʙʆ ȵʋɿʍʏɻʅʙʆ ;ɅɲʏʌʙʆͿ ɼ Ȼʍʏʉʌʀɲʎ Ȱʌʖɲɿʉʄʉɶʀɲʎ ʃɲɿ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ Ʌʉʄɿʏɿʍʅɿʃʙʆ Ȱɶɲɽʙʆ ʏɻʎ ɇʖʉʄɼʎ Ȱʆɽʌʘʋɿʍʏɿʃʙʆ ȵʋɿʍʏɻʅʙʆ ʃɲɿ
Ʌʉʄɿʏɿʍʅɿʃʙʆ ɇʋʉʐɷʙʆ ;ɅɸʄʉʋʉʆʆɼʍʉʐͿ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʘʆ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅɲ ʋʏʐʖʀɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2). Ʌʏʐʖʀʉ
ɌɿʄʉʍʉʔʀɲʎɼȻʍʏʉʌʀɲʎȰʌʖɲɿʉʄʉɶʀɲʎɼȾʄɲʍʍɿʃʙʆɇʋʉʐɷʙʆɼȲʐɺɲʆʏɿʆʙʆʃɲɿɁɸʉɸʄʄɻʆɿʃʙʆɇʋʉʐɷʙʆʏʉʐɅɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐʏɻʎȾʑʋʌʉʐ (3).

;ɶɸʆɿʃɹʎʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎɶɿɲɹʆʏɲʇɻʍʏʉʆʃʄɳɷʉɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏʉʏɹʄʉʎͿ

ɅɆɃɇɃɁɈȰȳȻȰȵɁɈȰɂȸɇɈɃɁȵȾɅȰȻȴȵɉɈȻȾɃȾȿȰȴɃʹ ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰ

Τεύχος Β’ 2133/11.07.2016

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

23345

ɌɉɇȻȾȸɇȰȳɏȳȸɇ

ɅɃȿȻɈ͘ɀȸɍ͘-ȰɆɍȻɈȵȾɈ͘ɈɃɅɃȳɆ͘

Ʌȵϭϭ

ɅȵϭϮ͘Ϭϭ

ɀȸɍȰɁɃȿɃȳɃȻ-

ɅȵϭϮ͘ϭϭ

ɀȸɍȰɁɃȿɃȳɃȻ-ɀȸɍȰɁȻȾɃȻ
ɅȰɆȰȳ͘ΘȴȻɃȻȾȸɇ͘-ɁȰɉɅȸȳɃȻ

ȸȿȵȾɈɆɃȿɃȳɃȻ

ɅȵϭϮ͘Ϭϰ

ɅȵϭϮ͘Ϭϱ

;ɶɸʆɿʃɹʎʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎɶɿɲɹʆʏɲʇɻʍʏʉʆʃʄɳɷʉɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏʉʏɹʄʉʎͿ

ɅɆɃɇɃɁɈȰȳȻȰȵɁɈȰɂȸɇɈɃɁȵȾɅȰȻȴȵɉɈȻȾɃȾȿȰȴɃʹ ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰ

ɃɍȻ

ɃɍȻ

ɃɍȻ

ʃɲɿ ʋʏʐʖʀʉ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆ

(2)

(1) Ʌʏʐʖʀʉ Ɂɲʐʋɻɶʙʆ ɀɻʖɲʆʉʄʊɶʘʆ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ Ȱ͘ȵ͘Ȼ͘ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅɲ ʋʏʐʖʀɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ
ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

ȸȿȵȾɈɆɃȿɃȳɃȻ
ɃɍȻ

(1)

ȾȰȻ ʋʏʐʖʀʉ

(2)

Ʌʏʐʖʀʉ ȸʄɸʃʏʌʉʄʊɶʘʆ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ ɼ ȸʄɸʃʏʌʉʄʊɶʘʆ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ ʃɲɿ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ ɉʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ ɼ ȸʄɸʃʏʌʉʄʊɶʘʆ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ ʃɲɿ Ɉɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ
ɉʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆȰ͘ȵ͘Ȼ͘ʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ʃɲɿʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ
;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

Ϳ ʃɲɿ ʋʏʐʖʀʉ

(2)

Ʌʏʐʖʀʉ ɀɻʖɲʆʉʄʊɶʘʆɀɻʖɲʆɿʃʙʆɼ ɀɻʖɲʆʉʄʊɶʘʆʃɲɿ Ȱɸʌʉʆɲʐʋɻɶʙʆɀɻʖɲʆɿʃʙʆɼ ɀɻʖɲʆʉʄʊɶʘʆɀɻʖɲʆɿʃʙʆȲɿʉʅɻʖɲʆʀɲʎ ;ʅɸʏʉʆʉʅɳʍʏɻʃɸ ʍɸ
(1) ɀɻʖɲʆʉʄʊɶʘʆ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆͿ ɼ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ȵʆɸʌɶɸɿɲʃʙʆ Ʌʊʌʘʆ ;ʅɸʏʉʆʉʅɳʍʏɻʃɸ ʍɸ ɀɻʖɲʆʉʄʊɶʘʆ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆͿ Ȱ͘ȵ͘Ȼ͘ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ
ɿʍʊʏɿʅɲ ʋʏʐʖʀɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ʃɲɿ ʋʏʐʖʀʉ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆ ʍʋʉʐɷʙʆ ʏɻʎ Ȱ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ ;ʋʌʙɻʆ ɇȵȿȵɈȵͿ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ʋʉʐ
ɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

(1) Ʌʏʐʖʀʉ Ȱɶʌʉʆʊʅʘʆ ʃɲɿ Ɉʉʋʉɶʌɳʔʘʆ Ȱ͘ȵ͘Ȼ͘ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅɲ ʋʏʐʖʀɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ
ʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

ʃɲɿ ʋʏʐʖʀʉ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆ

(2)

Ʌʏʐʖʀʉ ɅʉʄɿʏɿʃʙʆɀɻʖɲʆɿʃʙʆȰ͘ȵ͘Ȼ͘ʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ʃɲɿʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆ
ʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

Ʌʏʐʖʀʉ ȵʋɿʍʏɼʅɻʎ Ɍʐʍɿʃɼʎ Ȱɶʘɶɼʎ ʃɲɿ Ȱɽʄɻʏɿʍʅʉʑ ɼ ȵɽʆɿʃɼʎ Ȱʃɲɷɻʅʀɲʎ ʍʘʅɲʏɿʃɼʎ Ȱɶʘɶɼʎ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʘʆ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅɲ ʋʏʐʖʀɲ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2).

Ʌʏʐʖʀʉ Ⱦʉɿʆʘʆɿʉʄʉɶʀɲʎ ɼ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɼʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ ʃɲɿ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɼʎ Ȱʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎ ɼ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɼʎ Ȱʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎ ɼ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɼʎ Ȱʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎ ʃɲɿ
ȻʍʏʉʌʀɲʎɼȾʉɿʆʘʆɿʃɼʎɅʉʄɿʏɿʃɼʎɅɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʘʆʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎʃɲɿȾʉɿʆʘʆɿʃɼʎɅʉʄɿʏɿʃɼʎʏʉʐɅɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐɀɲʃɸɷʉʆʀɲʎɼʋʏʐʖʀʉ
ʏʉʐʏʅɼʅɲʏʉʎȻʍʏʉʌʀɲʎ͕ȰʌʖɲɿʉʄʉɶʀɲʎʃɲɿȾʉɿʆʘʆɿʃɼʎȰʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎʅɸʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻȾʉɿʆʘʆɿʃɼʎȰʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎʏʉʐɅɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐȺɸʍʍɲʄʀɲʎɼ
ɿʍʊʏɿʅɲ ʋʏʐʖʀɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ʃɲɿ ʋʏʐʖʀʉ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆ ʍʋʉʐɷʙʆ ʏɻʎ Ȱ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘ ;ʋʌʙɻʆ ɇȵȿȵɈȵͿ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ʋʉʐ
ɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

(1) Ʌʏʐʖʀʉ Ȱʌʖɿʏɸʃʏʊʆʘʆ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ Ȱ͘ȵ͘Ȼ͘ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅɲ ʋʏʐʖʀɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ
ʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

(1)

ɃɍȻ

ɃɍȻ

ɁȰȻ

ɃɍȻ

(1)

Ʌʏʐʖʀʉ ɃɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆȵʋɿʍʏɻʅʙʆɼɃɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎȵʋɿʍʏɼʅɻʎɼȴɿɸɽʆʙʆʃɲɿȵʐʌʘʋɲʁʃʙʆоɃɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆɇʋʉʐɷʙʆɼȴɿɸɽʆʙʆɃɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆɇʖɹʍɸʘʆʃɲɿ
ȰʆɳʋʏʐʇɻʎɼɃʌɶɳʆʘʍɻʎʃɲɿȴɿʉʀʃɻʍɻʎȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆɼȴɿʉʀʃɻʍɻʎȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆɼȿʉɶɿʍʏɿʃɼʎʃɲɿɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎɼɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎʃɲɿ
Ɉʌɲʋɸɺɿʃɼʎ ȴɿʉɿʃɻʏɿʃɼʎ ɼ Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎ ʃɲɿ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ;ʋʌʙɻʆ Ȱʍʏɿʃɼʎ ʃɲɿ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ͕ ʅɸʏʉʆʉʅɲʍʀɲ ʅɸ ʏʉ Ʌ͘ȴ͘
ϭϲϮͬϭϵϵϴ ɳʌɽʌʉ ϭͿ ɼ ȵʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃɼʎ ʚȵʌɸʐʆɲʎ ʃɲɿ ɀɳʌʃɸʏɿʆɶʃ ;ʅɸʏʉʆʉʅɳʍʏɻʃɸ ʍɸ ɀɳʌʃɸʏɿʆɶʃ ʃɲɿ ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ʅɸ ʏʉ ʆ͘ϯϬϮϳͬϮϬϬϮ͕ ɳʌɽʌʉ ϯ
ʋɲʌ͘ϭɷ͘ ɲɲ͘Ϳ ɼ Ɂɲʐʏɿʄɿɲʃʙʆ ɇʋʉʐɷʙʆ ɼ Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ ʃɲɿ ȵʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʙʆ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ ɼ ɇʏɲʏɿʍʏɿʃɼʎ ɼ ɇʏɲʏɿʍʏɿʃɼʎ ʃɲɿ Ȱʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼʎ ȵʋɿʍʏɼʅɻʎ ɼ
ȴɿʉʀʃɻʍɻʎȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆʃɲɿɃʌɶɲʆɿʍʅʙʆɼȴɿʉɿʃɻʏɿʃɼʎȵʋɿʍʏɼʅɻʎʃɲɿɈɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎɼȲɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼʎȴɿʉʀʃɻʍɻʎʃɲɿɈɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ;ʋʌʙɻʆɈɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ
(1) ʃɲɿ ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ͕ ʅɸʏʉʆʉʅɲʍʀɲ ʅɸ ʏʉ Ʌ͘ȴ͘ ϭϭϯͬϮϬϬϮͿ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʘʆ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ȴɿɸɽʆʙʆ ʃɲɿ ȵʐʌʘʋɲʁʃʙʆ ɇʋʉʐɷʙʆ ʏʉʐ
ɃɍȻ
Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐɀɲʃɸɷʉʆʀɲʎʅɸʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻʍʏɿʎȴɿɸɽʆɸʀʎʃɲɿȵʐʌʘʋɲʁʃɹʎ Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎɇʋʉʐɷɹʎ;ʋʌʙɻʆȴɿɸɽʆʙʆʃɲɿȵʐʌʘʋɲʁʃʙʆɃɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆʃɲɿ
Ʌʉʄɿʏɿʃʙʆ ɇʋʉʐɷʙʆ ʅɸ ʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻ ʍʏɿʎ ȴɿɸɽʆɸʀʎ ʃɲɿ ȵʐʌʘʋɲʁʃɹʎ Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎ ɇʋʉʐɷɹʎ͕ ʅɸʏʉʆʉʅɲʍʀɲ ʅɸ ʏʉ Ʌ͘ȴ͘ ϲϬͬϮϬϬϴͿ ɼ ɇʏɲʏɿʍʏɿʃɼʎ ʃɲɿ
Ȱʆɲʄʉɶɿʍʏɿʃʙʆʹ ɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆɀɲɽɻʅɲʏɿʃʙʆʏʉʐɅɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐȰɿɶɲʀʉʐ;ʋʌʙɻʆɇʏɲʏɿʍʏɿʃɼʎʃɲɿȰʆɲʄʉɶɿʍʏɿʃɼʎȵʋɿʍʏɼʅɻʎ͕ʅɸʏʉʆʉʅɲʍʀɲ
ʅɸʏʉɅ͘ȴ͘ϮϰͬϮϬϬϱɳʌɽʌʉϭͿɼɅɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼʎɃɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎʏʉʐʃɲʏɲʌɶɻɽɹʆʏʉʎɅɲʆͬʅʀʉʐɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷʉʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ
ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2). Ʌʏʐʖʀʉ ȴɻʅʊʍɿɲʎ ȴɿʉʀʃɻʍɻʎ ʃɲɿ ȴɿʉʀʃɻʍɻʎ ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ;ʊʄɸʎ ʉɿ ʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸɿʎͿ ʃɲɿ ʋʏʐʖʀʉ Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ ʏʉʐ
ɅɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐʏɻʎȾʑʋʌʉʐ(3). Ʌʏʐʖʀʉ ȴɿʉʀʃɻʍɻʎȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆʃɲɿɃʌɶɲʆɿʍʅʙʆʏʉʐȵ͘Ȱ͘Ʌ͘ȵʋɿʋʄɹʉʆ͕ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎ
Ȱ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾȸ
ȵɅȰɆȾȵȻȰ

ɀȸɍȰɁȻȾɃȻɅȰɆȰȳɏȳȸɇ
(1) Ʌʏʐʖʀʉ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ ʃɲɿ ȴɿʉʀʃɻʍɻʎ Ȱ͘ȵ͘Ȼ͘ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅɲ ʋʏʐʖʀɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ
ɃɍȻ
ΘȴȻɃȻȾȸɇȸɇ
ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

ɁȰɉɅȸȳɃȻ

ɀȸɍȰɁɃȿɃȳɃȻ

ɈɃɅɃȳɆȰɌɃȻ

ȰɆɍȻɈȵȾɈɃɁȵɇ

ɅɃȿȻɈȻȾɃȻ
ɀȸɍȰɁȻȾɃȻ

ɌɉɇȻȾȸɇȰȳɏȳȸɇ

ȾɃȻɁɏɁȻɃȿɃȳɃȻ

ɃȻȾɃɁɃɀɃȿɃȳɃȻ

ȿȵȾɈȻȾɃȾȿȰȴɃɉȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ɅȵϭϮ͘Ϭϱ

ɅȵϭϮ͘Ϭϳ

ɀȸɍȰɁɃȿɃȳɃȻ-ɀȸɍȰɁȻȾɃȻ
ɅȰɆȰȳ͘ΘȴȻɃȻȾȸɇ͘-ɁȰɉɅȸȳɃȻ

ɅȵϭϮ͘Ϭϰ

ɅȵϭϮ͘Ϭϯ

ɅȵϭϮ͘ϬϮ

ɅȵϭϬ

ɅȵϬϵ

ɅȵϭϮ͘Ϭϰ

-ɁȰɉɅȸȳɃȻ

ɅȵϭϮ͘Ϭϰ ɀȸɍȰɁȻȾɃȻ ɅȰɆȰȳ͘ΘȴȻɃȻȾȸɇ͘

Ʌȵ12.01

ɅɃȿȻɈ͘ɀȸɍ͘-ȰɆɍȻɈȵȾɈ͘ɈɃɅɃȳɆ͘
ɅɃȿȻɈ͘ɀȸɍ͘ȰɆɍȻɈȵȾɈ͘-ɈɃɅɃȳɆ͘

ɅȵϭϮ͘Ϭϭ

ȾɃȻɁɏɁȻɃȿɃȳɃȻ

ɅȵϭϬ

ɅȵϭϮ͘Ϭϭ

Ʌȵϭϭ

ɃȻȾɃɁɃɀɃȿɃȳɃȻ

ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

ɅȵϬϵ

ȾɏȴȻȾɃɇ
ȾȿȰȴɃɉ-

ȿȵȾɈȻȾɃȾȿȰȴɃɉȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇȵɁɃɅɃȻȸɀȵɁȸɇ
ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

ȾɏȴȻȾɃɇȾȿȰȴɃɉȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇȵɁɃɅɃȻȸɀȵɁȸɇ
ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰI
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ɅȵϭϮ͘Ϭϴ

ɅȵϭϮ͘ϭϯ

Ʌȵϭϯ

ɍȸɀ͘ɀȸɍȰɁɀȵɈȰȿȿȵȻɃȿɃȳɃȻ

ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈɃȿɃȳɏɁ

ɁɃɀȻȾɏɁΘɅɃȿȻɈ͘
ȵɅȻɇɈȸɀɏɁ

ɅȵϭϮ͘Ϭϴ

ɅȵϭϮ͘ϭϯ

Ʌȵϭϯ

Ʌȵϭϰ͘Ϭϭ

Ʌȵϭϰ͘Ϭϭ

Ʌȵϭϰ͘Ϭϭ

ȻȰɈɆɃȻɃȴɃɁɈȻȰɈɆɃȻɌȰɆɀȰȾɃɅɃȻɃȻɁɃɇȸȿȵɉɈȵɇ
ȻȰɈɆɃȻɃȴɃɁɈȻȰɈɆɃȻɌȰɆɀȰȾɃɅɃȻɃȻɁɃɇȸȿȵɉɈȵɇ
ȻȰɈɆɃȻɃȴɃɁɈȻȰɈɆɃȻɌȰɆɀȰȾɃɅɃȻɃȻɁɃɇȸȿȵɉɈȵɇ
ȻȰɈɆɃȻɃȴɃɁɈȻȰɈɆɃȻɌȰɆɀȰȾɃɅɃȻɃȻɁɃɇȸȿȵɉɈȵɇ

ɅȵϭϮ͘ϭϬ

ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾɃȻɀȸɍȰɁȻȾɃȻɌɉɇ͘ɆȰȴȻɃȸȿȵȾɈɆɃȿɃȳɃȻ

ɅȵϭϮ͘Ϭϲ

Ʌȵϭϰ͘Ϭϭ

ɅȵϭϮ͘Ϭϲ

ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾɃȻɀȸɍȰɁȻȾɃȻɌɉɇ͘ɆȰȴȻɃȸȿȵȾɈɆɃȿɃȳɃȻ

Ʌȵϭϰ͘Ϭϲ

Ʌȵϭϰ͘Ϭϯ

Ʌȵϭϰ͘ϬϮ

Ʌȵϭϰ͘Ϭϭ

ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

ɅȵϭϮ͘Ϭϲ

ȾɏȴȻȾɃɇ
ȾȿȰȴɃɉ-

ȿȵȾɈȻȾɃȾȿȰȴɃɉȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇȵɁɃɅɃȻȸɀȵɁȸɇ
ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰI

ȾɏȴȻȾɃɇȾȿȰȴɃɉȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇȵɁɃɅɃȻȸɀȵɁȸɇ
ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ
(1)

ɃɍȻ

ɃɍȻ
(1)

(1)

ɁȰȻ

ɃɍȻ

ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾȸ
ȵɅȰɆȾȵȻȰ
Ʌʏʐʖʀʉ ɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎɼɀɻʖɲʆɿʃʉʑɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎɼɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑɁɻʍɿʘʏɿʃʉʑɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎʃɲɿɍɲʌʏʉɶʌɲʔʀɲʎ;Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎɍɲʌʏʉɶʌɲʔʀɲʎ
;Ʌ͘ɇ͘ȵ͘ͿͿɼȵʋɿʍʏɻʅʙʆʃɲɿɅʉʄɿʏɿʍʅʉʑ;ʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻȵʋɿʍʏɻʅʙʆɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ;ɅɇȵͿͿȰ͘ȵ͘Ȼ͘ʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ
ʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ(2) ʃɲɿʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

Ʌʏʐʖʀʉ ɍɻʅɿʃʙʆ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ ɼ ɀɸʏɲʄʄɸɿʉʄʊɶʘʆ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ ɼ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ ɀɸʏɲʄʄɸʀʘʆ ɀɸʏɲʄʄʉʐʌɶʙʆ ɼ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ Ƀʌʐʃʏʙʆ Ʌʊʌʘʆ Ȱ͘ȵ͘Ȼ͘ ʏɻʎ
ɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ʃɲɿʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉ
ʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

Ʌʏʐʖʀʉ ɌʐʍɿʃɼʎɅɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʘʆʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ɼʋʏʐʖʀʉɌʐʍɿʃɼʎʏʉʐɅɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ
ʏɻʎȾʑʋʌʉʐ (3) ɼʋʏʐʖʀʉʍʋʉʐɷʙʆʍʏɿʎɌʐʍɿʃɹʎȵʋɿʍʏɼʅɸʎʏʉʐȵ͘Ȱ͘Ʌ͘ʃɲɿɀɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʊʍʏɻʆȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʃɲɿɆɲɷɿʉɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶʀɲɼɀɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʊ
ʍʏʉʆȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊȰʐʏʉʅɲʏɿʍʅʊ͘

Ʌʏʐʖʀʉ ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆɀɻʖɲʆɿʃʙʆʃɲɿɀɻʖɲʆɿʃʙʆɉʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆɼȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆɀɻʖɲʆɿʃʙʆɼȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎʃɲɿɀɻʖɲʆɿʃʙʆɉʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆȰ͘ȵ͘Ȼ͘ʏɻʎ
ɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ʃɲɿʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉ
ʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

;ɶɸʆɿʃɹʎʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎɶɿɲɹʆʏɲʇɻʍʏʉʆʃʄɳɷʉɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏʉʏɹʄʉʎͿ

ɅɆɃɇɃɁɈȰȳȻȰȵɁɈȰɂȸɇɈɃɁȵȾɅȰȻȴȵɉɈȻȾɃȾȿȰȴɃʹ ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰ

ɁɃɇȸȿȵɉɈȻȾȸɇ

ɌȰɆɀȰȾɃɅɃȻɃȻ

ɃȴɃɁɈȻȰɈɆɃȻ

ȻȰɈɆɃȻ

ɃɍȻ

ɃɍȻ

ɃɍȻ

ɃɍȻ

(2)

ȾȰȻ ʋʏʐʖʀʉ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆ

(2)
(1) Ʌʏʐʖʀʉ ɁʉʍɻʄɸʐʏɿʃɼʎɅɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʘʆʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ ȾȰȻʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆ
ʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

(2)
(1) Ʌʏʐʖʀʉ Ɍɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃɼʎ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʘʆ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅɲ ʋʏʐʖʀɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ ȾȰȻ ʋʏʐʖʀʉ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆ
ʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

(1) Ʌʏʐʖʀʉ Ƀɷʉʆʏɿɲʏʌɿʃɼʎ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʘʆ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅɲ ʋʏʐʖʀɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ
ʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

(2)
(1) Ʌʏʐʖʀʉ ȻɲʏʌɿʃɼʎɅɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʘʆʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ ȾȰȻʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎ
Ȱ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

Ʌʏʐʖʀʉ ɁʉʅɿʃɼʎɼɅʉʄɿʏɿʃɼʎȵʋɿʍʏɼʅɻʎɼɅʉʄɿʏɿʃʙʆȵʋɿʍʏɻʅʙʆɼɅʉʄɿʏɿʃɼʎȵʋɿʍʏɼʅɻʎʃɲɿȴɻʅʊʍɿɲʎȴɿʉʀʃɻʍɻʎɼɅʉʄɿʏɿʃɼʎȵʋɿʍʏɼʅɻʎʃɲɿȴɿɸɽʆʙʆ
ɇʋʉʐɷʙʆ ɼ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ ȵʋɿʍʏɼʅɻʎ ʃɲɿ ȴɿɸɽʆʙʆ ɇʖɹʍɸʘʆ ɼ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ ȵʋɿʍʏɼʅɻʎ ʃɲɿ Ȼʍʏʉʌʀɲʎ ɼ ȴɻʅʊʍɿɲʎ ȴɿʉʀʃɻʍɻʎ ;Ʌɲʆʏɸʀʉʐ Ʌɲʆͬʅʀʉʐ ʅɹʖʌɿ
ϯϬͬϲͬϭϵϴϰͿɼȴɿɸɽʆʙʆʃɲɿȵʐʌʘʋɲʁʃʙʆɇʋʉʐɷʙʆɼȴɿɸɽʆʙʆȵʐʌʘʋɲʁʃʙʆʃɲɿɅɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆɇʋʉʐɷʙʆɼȴɿɸɽʆʙʆʃɲɿȵʐʌʘʋɲʁʃʙʆɃɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆʃɲɿ
ɁɃɀȻȾɏɁΘɅɃȿȻɈ͘
(1) ɅʉʄɿʏɿʃʙʆɇʋʉʐɷʙʆʏʉʐɅɲʆͬʅʀʉʐɀɲʃɸɷʉʆʀɲʎ;ʋʉʐɲʋʊʏʉɀɳɿʉʏʉʐϮϬϬϴʅɸʏʉʆʉʅɳʍʏɻʃɸʍɸȴɿɸɽʆʙʆʃɲɿȵʐʌʘʋɲʁʃʙʆɇʋʉʐɷʙʆͿʅɸʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻ
ɃɍȻ
Ʌʉʄɿʏɿʃɹʎ ɇʋʉʐɷɹʎ ʃɲɿ ȴɿʋʄʘʅɲʏʀɲ ɼ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɼʎ ȴɿʉʀʃɻʍɻʎ ʃɲɿ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ ȵʋɿʍʏɼʅɻʎ ʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ ȵʋɿʍʏɼʅɻʎ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʘʆ ʏɻʎ
ȵɅȻɇɈȸɀɏɁ
ɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ʃɲɿʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉ
ʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘ȴɸʆɹʖʉʐʆɷɿʃɲʀʘʅɲɹʆʏɲʇɻʎʍɸɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊʃʄɳɷʉʉɿʐʋʉʗɼʔɿʉɿʋʉʐɲʋɹʃʏɻʍɲʆʏʉʋʏʐʖʀʉʏʉʐɈʅɼʅɲʏʉʎ
ȴɻʅʊʍɿɲʎȴɿʉʀʃɻʍɻʎʏʉʐɅɲʆʏɸʀʉʐɅɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐʅɸʏɳʏɿʎϯϬͬϲͬϭϵϴϰ;ȳʆʘʅʉɷʉʏɼʍɸɿʎɁɇȾϭϰϰͬϵϬʃɲɿϭϬϳͬϬϯͿ͘

ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈɃȿɃȳɏɁ

ɍȸɀ͘ɀȸɍȰɁɀȵɈȰȿȿȵȻɃȿɃȳɃȻ

ɌɉɇȻȾɃȻ
ɆȰȴȻɃȸȿȵȾɈɆɃȿɃȳɃȻ

ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾɃȻ
ɀȸɍȰɁȻȾɃȻ

ȿȵȾɈȻȾɃȾȿȰȴɃɉȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

Τεύχος Β’ 2133/11.07.2016
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Ʌȵϭϳ͘Ϭϳ

ȸȿȵȾɈɆɃȿɃȳɃȻȰɇȵɈȵɀ-ɈȵȻȾȰɈȵȵ-ɈȵɍɁɃȿɃȳɃȻ
ȵɁȵɆȳȵȻȰȾȸɇɈȵɍɁȻȾȸɇ

Ʌȵϭϳ͘Ϭϯ

(1)

Ʌʏʐʖʀʉ Ʌʉʄɿʏɿʃʙʆ ȴʉʅɿʃʙʆ ȶʌɶʘʆ͕ Ʌʏʐʖʀʉ Ʌʉʄɿʏɿʃʙʆ ȶʌɶʘʆ ɉʋʉɷʉʅɼʎ ɼ Ʌʉʄɿʏɿʃʙʆ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ Ɉ͘ȵ͘ ɈȵȻ-ȾȰɈȵȵ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅɲ ʋʏʐʖʀɲ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ȾȰȻʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎ
Ȱ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘

Ʌʏʐʖʀʉ Ɉɸʖʆʉʄʊɶʘʆ Ʌʉʄɿʏɿʃʙʆ ȰɇȵɈȵɀ-ɇȵȿȵɈȵ ɼ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ Ʌʉʄɿʏɿʃʙʆ ȴʉʅɿʃʙʆ ȶʌɶʘʆ ɼ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ Ʌʉʄɿʏɿʃʙʆ ȶʌɶʘʆ ɉʋʉɷʉʅɼʎ  ɼ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆɅʉʄɿʏɿʃʙʆɀɻʖɲʆɿʃʙʆȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2)

Ʌʏʐʖʀʉ ɃɿʃɿɲʃɼʎɃɿʃʉʆʉʅʀɲʎɼɃɿʃɿɲʃɼʎɃɿʃʉʆʉʅʀɲʎʃɲɿɃɿʃʉʄʉɶʀɲʎɅɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʘʆʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼʋʏʐʖʀʉʏɻʎʋʌʙɻʆȰʆʙʏɲʏɻʎɇʖʉʄɼʎɃɿʃɿɲʃɼʎ
Ƀɿʃʉʆʉʅʀɲʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) .

Ʌʏʐʖʀʉ ȴɲʍʉʄʉɶʀɲʎʃɲɿɌʐʍɿʃʉʑɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎɼȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎʃɲɿɌʐʍɿʃʙʆɅʊʌʘʆɼȴɲʍʉʄʉɶʀɲʎʃɲɿȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
ʃɲɿ Ɍʐʍɿʃʙʆ Ʌʊʌʘʆ Ȱ͘ȵ͘Ȼ͘ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅɲ ʋʏʐʖʀɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ȾȰȻ ʋʏʐʖʀʉ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆ ʍʋʉʐɷʙʆ ʏɻʎ
Ȱ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘

(2)
(1) Ʌʏʐʖʀʉ ɈʉʋʉɶʌɲʔʀɲʎɈȵȻ-ȾȰɈȵȵʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ ʃɲɿʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎ
Ȱ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

(1)

ɁȰȻ

ɁȰȻ

ɃɍȻ

ɃɍȻ

ɁȰȻ

ɁȰȻ

ɃɍȻ

Ʌʏʐʖʀʉ ȸʄɸʃʏʌʉʄʉɶʀɲʎ ɼ ȸʄɸʃʏʌʉʄʊɶʘʆ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ Ɉ͘ȵ͘ ɼ ȵʆɸʌɶɸɿɲʃɼʎ Ɉɸʖʆɿʃɼʎ ɼ ȵʆɸʌɶɸɿɲʃɼʎ Ɉɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ ;ʅɸ ʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻ ȵʆɸʌɶɸɿɲʃʉʑ

Ʌʏʐʖʀʉ Ɉɸʖʆʉʄʊɶʘʆ ȸʄɸʃʏʌʉʄʊɶʘʆ ȰɇȵɈȵɀ-ɇȵȿȵɈȵ ɼ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ ȸʄɸʃʏʌʉʄʊɶʘʆ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ Ȱ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘ ;ʋʌʙɻʆ ɇȵȿȵɈȵͿ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ
ɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2)

ɃɍȻ

(2)

ȾȰȻ

Ʌʏʐʖʀʉ ɈɸʖʆʉʄʊɶʘʆȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆȰɇȵɈȵɀ-ɇȵȿȵɈȵɼȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆɀɻʖɲʆɿʃʙʆȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲ
ʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2)

(1) Ʌʏʐʖʀʉ ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎ ɼ ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ Ɉ͘ȵ͘ ɈȵȻ-ȾȰɈȵȵ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅɲ ʋʏʐʖʀɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ
ʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘

ɁȰȻ

Ȱ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘

ȸȿȵȾɈɆɃȿɃȳɃȻɈȵȻ(1) ȸʄɸʃʏʌʉʄʊɶʉʐͿɼɀɻʖɲʆɿʃʙʆ ȵʆɸʌɶɸɿɲʃɼʎɈɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎɈ͘ȵ͘;ʅɸʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻȵʆɸʌɶɸɿɲʃɼʎȸʄɸʃʏʌʉʄʉɶʀɲʎͿɈȵȻ-ȾȰɈȵȵʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲ
ɃɍȻ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ȾȰȻʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎ
ȾȰɈȵȵ

ȸȿȵȾɈɆɃȿɃȳɃȻ
ȰɇȵɈȵɀ

ȸȿȵȾɆɃɁȻȾɃȻɈȵȻȾȰɈȵȵ

Ʌȵϭϳ͘Ϭϯ

ȸȿȵȾɈɆɃȿɃȳɃȻȰɇȵɈȵɀ-ɈȵȻȾȰɈȵȵ-ɈȵɍɁɃȿɃȳɃȻ
ȵɁȵɆȳȵȻȰȾȸɇɈȵɍɁȻȾȸɇ

Ʌȵϭϳ͘Ϭϯ

Ʌȵϭϳ͘Ϭϴ

Ʌȵϭϳ͘Ϭϲ

ɀȸɍͬȿɃȳɃȻ-ɁȰɉɅ͘
ȰɇȵɈȵɀ-ɈȵȻ-ȾȰɈȵȵ

Ʌȵϭϳ͘ϬϮ

;ɶɸʆɿʃɹʎʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎɶɿɲɹʆʏɲʇɻʍʏʉʆʃʄɳɷʉɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏʉʏɹʄʉʎͿ

ɅɆɃɇɃɁɈȰȳȻȰȵɁɈȰɂȸɇɈɃɁȵȾɅȰȻȴȵɉɈȻȾɃȾȿȰȴɃʹ ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰ

Ʌʏʐʖʀʉ ȳɸʘʋʉʆʀɲʎɼȰɶʌʉʏɿʃɼʎɃɿʃʉʆʉʅʀɲʎʃɲɿȰʆɳʋʏʐʇɻʎɼȰɶʌʉʏɿʃɼʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎɼȳɸʘʌɶɿʃɼʎɃɿʃʉʆʉʅʀɲʎɼȳɸʘʌɶɿʃʙʆȲɿʉʅɻʖɲʆɿʙʆɼȰʇɿʉʋʉʀɻʍɻʎ
Ɍʐʍɿʃʙʆ Ʌʊʌʘʆ ʃɲɿ ȳɸʘʌɶɿʃɼʎ ɀɻʖɲʆɿʃɼʎ ɼ ȵɶɶɸʀʘʆ Ȳɸʄʏɿʙʍɸʘʆ ʃɲɿ ȳɸʘʌɶɿʃɼʎ ɀɻʖɲʆɿʃɼʎ ɼ ȳɸʘʋʉʆʀɲʎ Ɍʐʏɿʃɼʎ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ ʃɲɿ Ȱɶʌʉʏɿʃʉʑ
Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ ɼ ȳɸʘʋʉʆʀɲʎ Ɍʐʏɿʃɼʎ ʃɲɿ ȷʘɿʃɼʎ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ ɼ ȳɸʘʋʉʆʀɲʎ͕ Ȼʖɽʐʉʄʉɶʀɲʎ ʃɲɿ ɉɷɳʏɿʆʉʐ Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ ɼ ȳɸʘʋʉʆʀɲʎ ȷʘɿʃɼʎ
(1)
Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ ʃɲɿ ɉɷɳʏɿʆʉʐ Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ  ɼ ȵʋɿʍʏɼʅɻʎ ȷʘɿʃɼʎ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ ʃɲɿ ɉɷɲʏʉʃɲʄʄɿɸʌɶɸɿʙʆ ɼ ȷʘɿʃɼʎ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ ɼ ȵʋɿʍʏɼʅɻʎ Ɍʐʏɿʃɼʎ
ɃɍȻ
ɅɲʌɲɶʘɶɼʎɼɌʐʏɿʃɼʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎɼȵʋɿʍʏɼʅɻʎʃɲɿɈɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎɈʌʉʔʀʅʘʆɼȵʋɿʍʏɼʅɻʎɈʌʉʔʀʅʘʆʃɲɿȴɿɲʏʌʉʔɼʎʏʉʐȰʆɽʌʙʋʉʐɼȲɿʉʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ
ɼ ȳɸʘʋʉʆɿʃɼʎ Ȳɿʉʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ ɼ ȳɸʘʌɶɿʃɼʎ Ȳɿʉʄʉɶʀɲʎ ʃɲɿ Ȳɿʉʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ Ȱ͘ȵ͘Ȼ͘ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅɲ ʋʏʐʖʀɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ
ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ʃɲɿʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾȸ
ȵɅȰɆȾȵȻȰ

Ʌʏʐʖʀʉ Ɉɸʖʆʉʄʊɶʘʆ ɀɻʖɲʆʉʄʊɶʘʆ ȰɇȵɈȵɀ-ɇȵȿȵɈȵ ɼ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ ɀɻʖɲʆʉʄʊɶʘʆ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ Ȱ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘ ;ʋʌʙɻʆ ɇȵȿȵɈȵͿ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ
ɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ(2)
Ʌʏʐʖʀʉ ɀɻʖɲʆʉʄʉɶʀɲʎ͕ ɼ ɀɻʖɲʆʉʄʊɶʘʆ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ Ɉ͘ȵ͕͘ ɼ Ɂɲʐʋɻɶɿʃɼʎ ɼ Ɂɲʐʋɻɶʙʆ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ Ɉ͘ȵ͘ ɼ ȵʆɸʌɶɸɿɲʃɼʎ Ɉɸʖʆɿʃɼʎ ɼ ȵʆɸʌɶɸɿɲʃɼʎ
ɀȸɍȰɁɃȿɃȳɃȻɈȵȻ-ɁȰɉɅ͘
(1) Ɉɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ;ʅɸʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻȵʆɸʌɶɸɿɲʃʉʑɀɻʖɲʆʉʄʊɶʉʐͿɼɀɻʖɲʆɿʃʙʆȵʆɸʌɶɸɿɲʃɼʎɈɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎɈ͘ȵ͘;ʅɸʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻȵʆɸʌɶɸɿɲʃɼʎɀɻʖɲʆʉʄʉɶʀɲʎͿ
ɃɍȻ
ɈȵȻ-ȾȰɈȵȵ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅɲ ʋʏʐʖʀɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ȾȰȻ ʋʏʐʖʀʉ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆ ʍʋʉʐɷʙʆ ʏɻʎ Ȱ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ ;ʋʌʙɻʆ
ɈȵȻ-ȾȰɈȵȵ
ɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

ɀȸɍȰɁɃȿɃȳɃȻ
ȰɇȵɈȵɀ

ȸȿȵȾɆɃɁȻȾɃȻ
ȰɇȵɈȵɀ

Ʌȵϭϳ͘ϬϮ

ɀȸɍͬȿɃȳɃȻ-ɁȰɉɅ͘
ȰɇȵɈȵɀ-ɈȵȻ-ȾȰɈȵȵ

Ʌȵ17.02

ɈɃɅɃȳɆȰɌɃȻɈȵȻȾȰɈȵȵ

Ʌȵϭϳ͘Ϭϰ

Ʌȵϭϳ͘ϭϭ

ɅɃȿȻɈȻȾɃȻ-ɈɃɅɃȳɆȰɌɃȻ
ȰɇȵɈȵɀ-ɈȵȻ-ȾȰɈȵȵ

Ʌȵϭϳ͘Ϭϭ

ɅɃȿȻɈȻȾɃȻɈȵȻȾȰɈȵȵ

ɅɃȿȻɈȻȾɃȻȰɇȵɈȵɀ

ɃȻȾȻȰȾȸɇ
ɃȻȾɃɁɃɀȻȰɇ

ȴȰɇɃȿɃȳȻȰɇΘ
Ɍɉɇ͘ɅȵɆͬɁɈɃɇ

ȳȵɏɅɃɁɃȻ

ȿȵȾɈȻȾɃȾȿȰȴɃɉȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾɃȻȰɇȵɈȵɀ-ɈȵȻɅȵϭϳ͘Ϭϰ ȾȰɈȵȵ-ɈȵɍɁɃȿɃȳɃȻȰɈɆȻȾɏɁ
ɃɆȳȰɁɏɁ
ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾɃȻȰɇȵɈȵɀ-ɈȵȻɅȵϭϳ͘Ϭϰ ȾȰɈȵȵ-ɈȵɍɁɃȿɃȳɃȻȰɈɆȻȾɏɁ
ɃɆȳȰɁɏɁ

Ʌȵϭϳ͘Ϭϱ

ɅɃȿȻɈȻȾɃȻ-ɈɃɅɃȳɆȰɌɃȻ
ȰɇȵɈȵɀ-ɈȵȻ-ȾȰɈȵȵ

Ʌȵϭϳ͘Ϭϭ

Ʌȵϭϱ

Ʌȵϭϰ͘Ϭϱ

Ʌȵϭϰ͘Ϭϰ

ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

ȾɏȴȻȾɃɇ
ȾȿȰȴɃɉ-

Ʌȵϭϳ͘Ϭϭ

Ʌȵϭϳ͘Ϭϭ

Ʌȵϭϱ

ȳȵɏɅɃɁɃȻȴȰɇɃȿɃȳȻȰɇΘ
Ɍɉɇ͘ɅȵɆͬɁɈɃɇ
ɃȻȾȻȰȾȸɇ
ɃȻȾɃɁɃɀȻȰɇ
ɅɃȿȻɈȻȾɃȻ-ɈɃɅɃȳɆȰɌɃȻ
ȰɇȵɈȵɀ-ɈȵȻ-ȾȰɈȵȵ

ȳȵɏɅɃɁɃȻȴȰɇɃȿɃȳȻȰɇΘ
Ɍɉɇ͘ɅȵɆͬɁɈɃɇ

Ʌȵϭϰ͘Ϭϰ

Ʌȵϭϰ͘Ϭϰ

ȿȵȾɈȻȾɃȾȿȰȴɃɉȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇȵɁɃɅɃȻȸɀȵɁȸɇ
ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

ȾɏȴȻȾɃɇȾȿȰȴɃɉȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇȵɁɃɅɃȻȸɀȵɁȸɇ
ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰI

23348
Τεύχος Β’ 2133/11.07.2016

Ʌʏʐʖʀʉ ɈɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎɅɸʏʌɸʄɲʀʉʐΘɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐ;ʋʌʙɻʆʏʅɼʅɲɈɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎɅɸʏʌɸʄɲʀʉʐʏɻʎɇʖʉʄɼʎɈɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆȵʔɲʌʅʉɶʙʆʏʉʐɈȵȻȾɲɴɳʄɲʎ)

(1) Ʌʏʐʖʀʉ Ɉɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ Ȼɲʏʌɿʃʙʆ Ƀʌɶɳʆʘʆ ɼ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ Ȳɿʉʁɲʏʌɿʃɼʎ Ɉɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ Ɉ͘ȵ͘ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅɲ ʋʏʐʖʀɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ
ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ(2) ȾȰȻʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘

Ʌȵϭϴ͘Ϭϳ

ȻȰɈɆȻȾɏɁ
ȵɆȳȰɇɈȸɆȻɏɁ

ɃȴɃɁɈɃɈȵɍɁȻȾȸɇ

Ʌȵϭϴ͘Ϭϳ

Ʌȵϭϴ͘Ϭϴ

Ʌȵϭϴ͘Ϭϴ

Ʌȵϭϴ͘Ϭϰ

ȰȻɇȺȸɈȻȾȸɇ

Ʌȵϭϴ͘Ϭϰ

ɈɃɉɆȻɇɈȻȾɏɁ
ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ

Ʌȵϭϴ͘ϯϱ

ɃȴɃɁɈɃɈȵɍɁȻȾȸɇ

ȻȰɈɆȻȾɏɁ
ȵɆȳȰɇɈȸɆȻɏɁ

ȰȻɇȺȸɈȻȾȸɇ

ȵɀɅɃɆȻȰɇȾȰȻ
ȴȻȰɌȸɀȻɇȸɇ
(MARKETING)

ȿɃȳȻɇɈȻȾȸɇ

Ʌȵϭϴ͘Ϭϯ

Ʌȵϭϴ͘ϰϬ

ȴȻɃȻȾȸɇȸɇ
ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ

ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁȿɃȳȻɇɈȻȾȸɇ-ɈɃɉɆȻɇɈȻȾɏɁ
ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ-ΖȵɀɅɃɆȻȰɇȾȰȻ
ȴȻȰɌȸɀȻɇȸɇ;DZ<d/E'Ϳ

ɃɍȻ

ɃɍȻ

ɃɍȻ

(1)

(1)

ȾȰȻ ʋʏʐʖʀʉ

Ʌʏʐʖʀʉ ȴɿʉʀʃɻʍɻʎ ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ɈȵȻ ɼ ȳʌɲʅʅɲʏɹʘʆ͕ ɇʏɸʄɸʖʙʆ ȴɿʉʀʃɻʍɻʎ͕ ɇʏɸʄɸʖʙʆ ȵʅʋʉʌʀʉʐ Θ Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆ ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ȾȰɈȵȵ͕ ɇʏɸʄɸʖʙʆ
ȴɿʉʀʃɻʍɻʎ ȾȰɈȵȵ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅɲ ʋʏʐʖʀɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ȾȰȻ ʋʏʐʖʀʉ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆ ʍʋʉʐɷʙʆ ʏɻʎ Ȱ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ
;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

(2)

ɃɍȻ

ɃɍȻ

ɃɍȻ

ɃɍȻ

ɃɍȻ

Ʌʏʐʖʀʉ ȵʅʋʉʌʀɲʎ ʃɲɿ ȴɿɲʔɼʅɿʍɻʎ ;ɀZ<d/E'Ϳ ɈȵȻ ɼ ɇʏɸʄɸʖʙʆ ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ;Ⱦɲʏɸʑɽʐʆʍɻ ȵʅʋʉʌʀɲʎ ʃɲɿ ȴɿɲʔɼʅɿʍɻʎ ɅʌʉʁʊʆʏʘʆͿ ȾȰɈȵ ʏɻʎ
ɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ȾȰȻʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉ
ʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

(2)
(1) Ʌʏʐʖʀʉ ɃɷʉʆʏɿʃɼʎɈɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎɈȵȻɼɈɸʖʆʉʄʊɶʘʆɃɷʉʆʏʉʏɸʖʆɿʃɼʎȾȰɈȵȵʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ
ȾȰȻ ʋʏʐʖʀʉ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘

(1) Ʌʏʐʖʀʉ Ȼɲʏʌɿʃʙʆ ȵʌɶɲʍʏɻʌʀʘʆ ɈȵȻ ɼ Ɉɸʖʆʉʄʊɶʘʆ Ȼɲʏʌɿʃʙʆ ȵʌɶɲʍʏɻʌʀʘʆ ȾȰɈȵȵ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅɲ ʋʏʐʖʀɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ
ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ȾȰȻʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘

(2)
(1) Ʌʏʐʖʀʉ ȰɿʍɽɻʏɿʃɼʎʃɲɿȾʉʍʅɻʏʉʄʉɶʀɲʎɈȵȻɼȰɿʍɽɻʏɿʃɼʎȾȰɈȵȵʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ ȾȰȻʋʏʐʖʀʉ
ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘

(1)

Ʌʏʐʖʀʉ ȿʉɶɿʍʏɿʃɼʎɈȵȻɼɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎʃɲɿȰʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼʎɈȵȻɼɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆȵʔɲʌʅʉɶʙʆɈȵȻɼɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎʃɲɿȵʄɸɶʃʏɿʃɼʎɼ
(1) ȿʉɶɿʍʏɿʃɼʎʃɲɿɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎɈȵȻɼɇʏɸʄɸʖʙʆȿʉɶɿʍʏɻʌʀʉʐ͕ɇʏɸʄɸʖʙʆȵʅʋʉʌʀʉʐʃɲɿȲɿʉʅɻʖ͘ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ;ʃɲʏɸʐɽ͘ȿʉɶɿʍʏɻʌʀʉʐͿȾȰɈȵȵʏɻʎ
ɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ȾȰȻʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉ
ʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘
Ʌʏʐʖʀʉ ɈʉʐʌɿʍʏɿʃʙʆȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆɼȴɿʉʀʃɻʍɻʎɈʉʐʌɿʍʏɿʃʙʆȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆʃɲɿȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆɌɿʄʉʇɸʆʀɲʎɈȵȻɼɇʖʉʄɼʎɈʉʐʌɿʍʏɿʃʙʆȵʋɲɶɶɸʄʅɳʏʘʆ͕
(1) ɇʖʉʄɼʎ ɇʏɸʄɸʖʙʆ ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ;ʏʅɼʅɲ ɇʏɸʄɸʖʙʆ Ɉʉʐʌɿʍʏɿʃʙʆ ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆͿ ȾȰɈȵȵ  ɼ Ȱʆʙʏɸʌɻʎ ɇʖʉʄɼʎ Ɉʉʐʌɿʍʏɿʃɼʎ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ;Ȱ͘ɇ͘Ɉ͘ȵ͘Ɇ ɼ
ɃɍȻ
Ȱ͘ɇ͘Ɉ͘ȵ͘Ⱦ͘ͿʋʏʐʖʀɲʅɹʖʌɿϭϬ-02-ϮϬϬϯʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ȾȰȻʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆ
ʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

ɃɍȻ

Ʌʏʐʖʀʉ ɇʐʆʏɻʌɻʏʙʆ Ȱʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ ʃɲɿ ȶʌɶʘʆ Ɉɹʖʆɻʎ ɈȵȻ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅɲ ʋʏʐʖʀɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ
ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

Ʌʏʐʖʀʉ ȴɿɲʃʉʍʅɻʏɿʃɼʎ ɼ ȵʍʘʏɸʌɿʃɼʎ ɲʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃɼʎ ɷɿɲʃʊʍʅɻʍɻʎ ʃɲɿ ʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʘʆ ɈȵȻ-ȾȰɈȵȵ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅɲ ʋʏʐʖʀɲ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ȾȰȻʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎ
Ȱ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘

(2)
(1) Ʌʏʐʖʀʉ ȳʌɲʔɿʍʏɿʃɼʎɈȵȻ- ȾȰɈȵȵʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ ȾȰȻʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎ
Ȱ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘

(1)

ɇɉɁɈȸɆȸɈȵɇȵɆȳ͘ɈȵɍɁȸɇ
ɃɍȻ (1)
ΘȰɆɍ͘ȵɉɆȸɀȰɈɏɁ

ȴȻȰȾɃɇɀȸɈȻȾȸɇ

ȳɆȰɌȻɇɈȻȾȸɇ

ȳɆȰɌȻȾɏɁɈȵɍɁɏɁ

Ʌȵϭϴ͘ϬϮ

Ʌȵ18.28

Ʌȵϭϴ͘Ϯϳ

Ʌȵϭϴ͘Ϯϲ

Ʌȵϭϴ͘Ϭϭ

Ʌȵϭϴ͘ϬϮ

Ʌȵϭϴ͘ϬϮ

Ʌȵϭϴ͘ϬϮ

Ʌȵϭϴ͘ϬϮ

Ʌȵϭϴ͘Ϭϭ

Ʌȵϭϴ͘Ϭϭ

Ʌȵϭϴ͘Ϭϭ

ȳɆȰɌȻȾɏɁɈȵɍɁɏɁȳɆȰɌȻɇɈȻȾȸɇȴȻȰȾɃɇɀȸɈȻȾȸɇ
ȳɆȰɌȻȾɏɁɈȵɍɁɏɁȳɆȰɌȻɇɈȻȾȸɇȴȻȰȾɃɇɀȸɈȻȾȸɇ
ȳɆȰɌȻȾɏɁɈȵɍɁɏɁȳɆȰɌȻɇɈȻȾȸɇȴȻȰȾɃɇɀȸɈȻȾȸɇ
ȳɆȰɌȻȾɏɁɈȵɍɁɏɁȳɆȰɌȻɇɈȻȾȸɇȴȻȰȾɃɇɀȸɈȻȾȸɇ
ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁȿɃȳȻɇɈȻȾȸɇ-ɈɃɉɆȻɇɈȻȾɏɁ
ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ-ΖȵɀɅɃɆȻȰɇȾȰȻ
ȴȻȰɌȸɀȻɇȸɇ;DZ<d/E'Ϳ
ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁȿɃȳȻɇɈȻȾȸɇ-ɈɃɉɆȻɇɈȻȾɏɁ
ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ-ΖȵɀɅɃɆȻȰɇȾȰȻ
ȴȻȰɌȸɀȻɇȸɇ;DZ<d/E'Ϳ
ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁȿɃȳȻɇɈȻȾȸɇ-ɈɃɉɆȻɇɈȻȾɏɁ
ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵɏɁ-ΖȵɀɅɃɆȻȰɇȾȰȻ
ȴȻȰɌȸɀȻɇȸɇ;DZ<d/E'Ϳ

Ʌʏʐʖʀʉ ȳʌɲʔɿʃʙʆɈɸʖʆʙʆɼɈɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎȳʌɲʔɿʃʙʆɈɸʖʆʙʆɼȵʃʏʑʋʘʍɻʎɌʘʏʉɶʌɲʔɿʃɼʎȰʆɲʋɲʌɲɶʘɶɼʎɈȵȻ-ȾȰɈȵȵʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ȾȰȻʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎ
Ȱ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘

ɃɍȻ

;ɶɸʆɿʃɹʎʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎɶɿɲɹʆʏɲʇɻʍʏʉʆʃʄɳɷʉɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏʉʏɹʄʉʎͿ

ɅɆɃɇɃɁɈȰȳȻȰȵɁɈȰɂȸɇɈɃɁȵȾɅȰȻȴȵɉɈȻȾɃȾȿȰȴɃʹ ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰ

Ʌȵϭϴ͘Ϭϭ

ɈȵɍɁɃȿɃȳɃȻ

ɈȵɍɁɃȿɃȳɃȻ
ȻȰɈɆȻȾɏɁ
ɃɆȳȰɁɏɁ

ȿȵȾɈȻȾɃȾȿȰȴɃɉȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

ɈȵɍɁɃȿɃȳɃȻɅȵɈɆȵȿȰȻɃɉȾȰȻ
Ʌȵϭϳ͘ϭϮ ɅȵɈɆȵȿȰȻɃɉȾȰȻɌɉɇȻȾɃɉ ɃɍȻ (1) ɼɀɻʖɲʆɿʃʙʆɈɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎɅɸʏʌɸʄɲʀʉʐʃɲɿɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐɈ͘ȵ͘ɈȵȻʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ȾȰȻ
ɌɉɇȻȾɃɉȰȵɆȻɃɉ
ȰȵɆȻɃɉ
ʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

Ʌȵϭϳ͘Ϭϵ

ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

ȾɏȴȻȾɃɇ
ȾȿȰȴɃɉ-

ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾȸ
ȵɅȰɆȾȵȻȰ

Ʌȵϭϳ͘ϭϮ

ɃɆȳȰɁɏɁ

Ʌȵϭϳ͘Ϭϰ ȾȰɈȵȵ-ɈȵɍɁɃȿɃȳɃȻȰɈɆȻȾɏɁ

ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾɃȻȰɇȵɈȵɀ-ɈȵȻ-

ȿȵȾɈȻȾɃȾȿȰȴɃɉȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇȵɁɃɅɃȻȸɀȵɁȸɇ
ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰI

ȾɏȴȻȾɃɇȾȿȰȴɃɉȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇȵɁɃɅɃȻȸɀȵɁȸɇ
ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ
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Ʌȵϭϴ͘ϭϮ

Ʌȵϭϴ͘ϭϯ

Ʌȵϭϴ͘ϭϰ

Ʌȵϭϴ͘ϭϱ

ɌɉɈȻȾȸɇɅȰɆȰȳɏȳȸɇ-ȷɏȻȾȸɇ
ɅȰɆȰȳɏȳȸɇ-ȻɍȺɉɃȾɃɀȻȰɇ-ȰȿȻȵȻȰɇȳȵɏɆȳ͘ɀȸɍȰɁɏɁΘȰɆȴȵɉɇȵɏɁȴȰɇɃɅɃɁȻȰɇ-ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȳȵɏɆȳ͘
ȵȾɀȵɈȰȿ-ȺȵɆɀɃȾȸɅ͘
ȾȰȿȿȻȵɆȳȵȻɏɁΘȰɁȺͬɀȻȰɇ

ɌɉɈȻȾȸɇɅȰɆȰȳɏȳȸɇ-ȷɏȻȾȸɇ
ɅȰɆȰȳɏȳȸɇ-ȻɍȺɉɃȾɃɀȻȰɇ-ȰȿȻȵȻȰɇȳȵɏɆȳ͘ɀȸɍȰɁɏɁΘȰɆȴȵɉɇȵɏɁȴȰɇɃɅɃɁȻȰɇ-ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȳȵɏɆȳ͘
ȵȾɀȵɈȰȿ-ȺȵɆɀɃȾȸɅ͘
ȾȰȿȿȻȵɆȳȵȻɏɁΘȰɁȺͬɀȻȰɇ

ɌɉɈȻȾȸɇɅȰɆȰȳɏȳȸɇ-ȷɏȻȾȸɇ
ɅȰɆȰȳɏȳȸɇ-ȻɍȺɉɃȾɃɀȻȰɇ-ȰȿȻȵȻȰɇȳȵɏɆȳ͘ɀȸɍȰɁɏɁΘȰɆȴȵɉɇȵɏɁȴȰɇɃɅɃɁȻȰɇ-ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȳȵɏɆȳ͘
ȵȾɀȵɈȰȿ-ȺȵɆɀɃȾȸɅ͘
ȾȰȿȿȻȵɆȳȵȻɏɁΘȰɁȺͬɀȻȰɇ

Ʌȵϭϴ͘ϭϮ

Ʌȵϭϴ͘ϭϮ

Ʌȵϭϴ͘ϭϮ

Ʌȵϭϴ͘ϭϮ

Ʌȵϭϴ͘ϯϵ

Ʌȵϭϴ͘ϭϭ

ɌɉɈȻȾȸɇɅȰɆȰȳɏȳȸɇ-ȷɏȻȾȸɇ
ɅȰɆȰȳɏȳȸɇ-ȻɍȺɉɃȾɃɀȻȰɇ-ȰȿȻȵȻȰɇȳȵɏɆȳ͘ɀȸɍȰɁɏɁΘȰɆȴȵɉɇȵɏɁȴȰɇɃɅɃɁȻȰɇ-ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȳȵɏɆȳ͘
ȵȾɀȵɈȰȿ-ȺȵɆɀɃȾȸɅ͘
ȾȰȿȿȻȵɆȳȵȻɏɁΘȰɁȺͬɀȻȰɇ

Ʌȵϭϴ͘ϭϬ

ɁɃɇȸȿȵɉɈȻȾȸɇɀȰȻȵɉɈȻȾȸɇȵɅȻɇȾȵɅɈȵɇɉȳȵȻȰɇ
ɁɃɇȸȿȵɉɈȻȾȸɇɀȰȻȵɉɈȻȾȸɇΖȵɅȻɇȾȵɅɈȵɇɉȳȵȻȰɇ

Ʌȵϭϴ͘ϭϬ

ɁɃɇȸȿȵɉɈȻȾȸɇɀȰȻȵɉɈȻȾȸɇȵɅȻɇȾȵɅɈȵɇɉȳȵȻȰɇ

Ʌȵϭϴ͘ϭϬ

Ʌȵϭϴ͘ϭϬ

Ʌȵϭϴ͘Ϭϵ

ȾɃȻɁɏɁȻȾȸɇ
ȵɆȳȰɇȻȰɇ

ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

Ʌȵϭϴ͘Ϭϵ

ȾɏȴȻȾɃɇ
ȾȿȰȴɃɉ-

ȿȵȾɈȻȾɃȾȿȰȴɃɉȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇȵɁɃɅɃȻȸɀȵɁȸɇ
ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

ȾɏȴȻȾɃɇȾȿȰȴɃɉȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇȵɁɃɅɃȻȸɀȵɁȸɇ
ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰI

ɃɍȻ

ɃɍȻ

ɃɍȻ

ɃɍȻ

ɃɍȻ

Ʌʏʐʖʀʉ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɼʎ ȵʌɶɲʍʀɲʎ ɈȵȻ ɼ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃʙʆ ȿɸɿʏʉʐʌɶʙʆ ;ȾȰɈȵȵͿ ɼ ɇʖʉʄɼʎ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ Ȱʆɻʄʀʃʘʆ Ȱɽɻʆʙʆ ;Ɉʅɼʅɲ Ⱦʉɿʆʘʆ͘ ɅʌʊʆʉɿɲʎͿ͕ ɼ
ȴɿɲʃʉʆɿʍʍʙʆ ʏɻʎȰʋʉʍʏʉʄɿʃɼʎ ȵʃʃʄɻʍʀɲʎʏɻʎ ȵʄʄɳɷʉʎ ͕͕ ɼ  ʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅɲ ʋʏʐʖʀɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ȾȰȻ ʋʏʐʖʀʉ
ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘

;ɶɸʆɿʃɹʎʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎɶɿɲɹʆʏɲʇɻʍʏʉʆʃʄɳɷʉɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏʉʏɹʄʉʎͿ

ɅɆɃɇɃɁɈȰȳȻȰȵɁɈȰɂȸɇɈɃɁȵȾɅȰȻȴȵɉɈȻȾɃȾȿȰȴɃʹ ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰ

ɃɍȻ

(1) Ʌʏʐʖʀʉ Ȼʖɽʐʉʃʉʅʀɲʎ ʹ Ȱʄɿɸʀɲʎ ɼ Ɉɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ Ȱʄɿɸʀɲʎ- ɉɷɲʏʉʃɲʄʄɿɸʌɶɸɿʙʆ ɈȵȻ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅɲ ʋʏʐʖʀɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ
ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ȾȰȻʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȳȵɏɆȳ͘ɀȸɍȰɁɏɁΘ
ȰɆȴȵɉɇȵɏɁɅʏʐʖʀʉ ɀɻʖɲʆɿʃɼʎȲɿʉʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆɼɈɸʖʆʉʄʊɶʘʆȳɸʘʋʊʆʘʆ;ʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻɀɻʖɲʆɿʃɼʎȲɿʉʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆͿɈȵȻɼȳɸʘʌɶɿʃʙʆɀɻʖɲʆʙʆʃɲɿȰʌɷɸʑʍɸʘʆ
(1)
ɈȵȻɼɈɸʖʆʉʄʊɶʘʆȳɸʘʌɶɿʃʙʆɀɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆʃɲɿȰʌɷɸʑʍɸʘʆȾȰɈȵȵʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ȾȰȻ
ȳȵɏɆȳȻȾȸɇ
ɃɍȻ
ʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘
ɀȸɍȰɁɃȿɃȳȻȰɇȾȰȻ
ɉȴȰɈȻɁɏɁɅɃɆɏɁ

ȻɍȺɉɃȾɃɀȻȰɇȰȿȻȵȻȰɇ

ɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

Ʌʏʐʖʀʉ ȷʘɿʃɼʎ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ  ɼɈɸʖʆʉʄʊɶʘʆȳɸʘʋʊʆʘʆ; ʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻ ȷʘʁʃɼʎ ɅɲʌɲɶʘɶɼʎͿ ɈȵȻ ɼ Ⱦʏɻʆʉʏʌʉʔɿʃɼʎ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ ȾȰɈȵȵ ʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ

(1) Ʌʏʐʖʀʉ ɌʐʏɿʃɼʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎɈȵȻ-ȾȰɈȵȵɼɈɸʖʆʉʄʊɶʘʆȳɸʘʋʊʆʘʆ;ʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻɌʐʏɿʃɼʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎͿʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ
ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ȾȰȻʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

(2)
(1) Ʌʏʐʖʀʉ ȵʋɿʍʃɸʋʏʙʆͬʏʌɿʙʆɉɶɸʀɲʎɈȵȻʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ ȾȰȻʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆ
ʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘

(2)
ȾȰȻ
(1) Ʌʏʐʖʀʉ ɀɲɿɸʐʏɿʃɼʎɈȵȻɼȴɻʅʊʍɿɲʎɀɲɿɸʐʏɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎȺɸʍͬʆʀʃɻʎʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ
ʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘

Ʌʏʐʖʀʉ Ɂʉʍɻʄɸʐʏɿʃɼʎ ɈȵȻ ɼ Ȱɷɸʄʔʙʆ Ɂʉʍʉʃʊʅʘʆ ȾȰɈȵȵ ɼ ɇʖʉʄɼʎ ȵʋɿʍʃɸʋʏʌɿʙʆ Ȱɷɸʄʔʙʆ  Ɂʉʍʉʃʊʅʘʆ ɼ ɇʖʉʄɼʎ Ȱɷɸʄʔʙʆ Ɂʉʍʉʃʊʅʘʆ
(1) ȵʋɿʍʃɸʋʏʌɿʙʆȵ͘ȵ͘ɇ͘ɼɇʖʉʄɼʎȰɷɸʄʔʙʆɁʉʍʉʃʊʅʘʆʏʉʐȺɸʌɲʋɸʐʏɻʌʀʉʐȵɉȰȳȳȵȿȻɇɀɃɇ;ɈʅɼʅɲɁʉʍɻʄɸʐʏʙʆͿɼɇʖʉʄɼʎȰɷɸʄʔʙʆ Ɂʉʍʉʃʊʅʘʆʏʉʐ
Ɂʉʍʉʃʉʅɸʀʉʐ ɅɲʀɷʘʆȰȳȻȰ ɇɃɌȻȰ ɼ ɇʖʉʄɼʎȰɷɸʄʔʙʆɁʉʍʉʃʊʅʘʆ ͨ Ȳɲʍɿʄ͘ Ʉʄɶɲͩ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅɲ ʋʏʐʖʀɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ
ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ȾȰȻʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘

(1)

ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾȸ
ȵɅȰɆȾȵȻȰ

ȷɏȻȾȸɇɅȰɆȰȳɏȳȸɇ ɃɍȻ (1) ɿʍʊʏɿʅɲ ʋʏʐʖʀɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ȾȰȻ ʋʏʐʖʀʉ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆ ʍʋʉʐɷʙʆ ʏɻʎ Ȱ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ ;ʋʌʙɻʆ ɇȵȿȵɈȵͿ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ʋʉʐ

ɌɉɈȻȾȸɇ
ɅȰɆȰȳɏȳȸɇ

ȵɅȻɇȾȵɅɈȵɇɉȳȵȻȰɇ

ɀȰȻȵɉɈȻȾȸɇ

ɁɃɇȸȿȵɉɈȻȾȸɇ

ȾɃȻɁɏɁȻȾȸɇȵɆȳȰɇȻȰɇ

ȿȵȾɈȻȾɃȾȿȰȴɃɉȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

23350
Τεύχος Β’ 2133/11.07.2016

Ʌȵϭϴ͘ϯϬ

Ʌȵϭϴ͘ϭϴ

Ʌȵϭϴ͘ϮϬ

ɌɉɈȻȾȸɇɅȰɆȰȳɏȳȸɇ-ȷɏȻȾȸɇ
ɅȰɆȰȳɏȳȸɇ-ȻɍȺɉɃȾɃɀȻȰɇ-ȰȿȻȵȻȰɇȳȵɏɆȳ͘ɀȸɍȰɁɏɁΘȰɆȴȵɉɇȵɏɁȴȰɇɃɅɃɁȻȰɇ-ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȳȵɏɆȳ͘
ȵȾɀȵɈȰȿ-ȺȵɆɀɃȾȸɅ͘
ȾȰȿȿȻȵɆȳȵȻɏɁΘȰɁȺͬɀȻȰɇ

ɃɍȸɀȰɈɏɁɈȵȻ

ȾȿɏɇɈɃɋɌȰɁɈɃɉɆȳȻȰɇɇɍȵȴȻȰɇɀɃɉȾȰȻ
ɅȰɆȰȳɏȳȸɇȵɁȴɉɀȰɈɏɁ

Ʌȵϭϴ͘ϭϮ

Ʌȵϭϴ͘ϭϮ

Ʌȵϭϴ͘ϭϴ

Ʌȵϭϴ͘ϮϬ

Ʌȵϭϴ͘Ϯϯ

Ʌȵϭϴ͘Ϯϰ

Ʌȵϭϴ͘Ϯϱ

Ʌȵϭϴ͘Ϯϵ

ɁȰɉɈ͘ɀȰȺ͘
;ɅȿɃȻȰɆɍɃȻͿ

ȵɆȳȰɇȻɃȺȵɆȰɅ͘ɌɉɇȻɃȺȵɆȰɅ͘

ȵɆȳȰɇȻɃȺȵɆȰɅ͘ɌɉɇȻɃȺȵɆȰɅ͘

ɌɏɈɃȳɆȰɌȻȰɇɌɏɈɃȳɆȰɌȻȰɇȾȰȻ
ɃɅɈȻȾɃȰȾɃɉɇɈȻȾɏɁ
ɀȵɇɏɁ

Ʌȵϭϴ͘Ϯϰ

Ʌȵϭϴ͘Ϯϰ

Ʌȵϭϴ͘Ϯϵ

Ʌȵϭϴ͘ϮϮ

Ʌȵϭϴ͘Ϯϭ

Ʌȵϭϴ͘Ϯϯ

Ʌȵϭϴ͘ϮϮ

ɆȰȴȻɃȿɃȳȻȰɇȰȾɈȻɁɃȿɃȳȻȰɇ
ɀȵɈȰȿȿȵȻɃȿɃȳɃȻɈȵɍɁɃȿɃȳɃȻɃɆɉɍȵȻɏɁɈȵɍɁ͘ȳȵɏɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰɇΘ
ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈɃɇ

Ʌȵϭϴ͘ϭϳ

ɌɉɈȻȾȸɇɅȰɆȰȳɏȳȸɇ-ȷɏȻȾȸɇ
ɅȰɆȰȳɏȳȸɇ-ȻɍȺɉɃȾɃɀȻȰɇ-ȰȿȻȵȻȰɇȳȵɏɆȳ͘ɀȸɍȰɁɏɁΘȰɆȴȵɉɇȵɏɁȴȰɇɃɅɃɁȻȰɇ-ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȳȵɏɆȳ͘
ȵȾɀȵɈȰȿ-ȺȵɆɀɃȾȸɅ͘
ȾȰȿȿȻȵɆȳȵȻɏɁΘȰɁȺͬɀȻȰɇ

Ʌȵϭϴ͘Ϯϭ

Ʌȵϭϴ͘ϭϲ

Ʌȵϭϴ͘ϭϮ

ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

ɌɉɈȻȾȸɇɅȰɆȰȳɏȳȸɇ-ȷɏȻȾȸɇ
ɅȰɆȰȳɏȳȸɇ-ȻɍȺɉɃȾɃɀȻȰɇ-ȰȿȻȵȻȰɇȳȵɏɆȳ͘ɀȸɍȰɁɏɁΘȰɆȴȵɉɇȵɏɁȴȰɇɃɅɃɁȻȰɇ-ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȳȵɏɆȳ͘
ȵȾɀȵɈȰȿ-ȺȵɆɀɃȾȸɅ͘
ȾȰȿȿȻȵɆȳȵȻɏɁΘȰɁȺͬɀȻȰɇ

ȾɏȴȻȾɃɇ
ȾȿȰȴɃɉ-

ȿȵȾɈȻȾɃȾȿȰȴɃɉȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇȵɁɃɅɃȻȸɀȵɁȸɇ
ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰI

ȾɏȴȻȾɃɇȾȿȰȴɃɉȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇȵɁɃɅɃȻȸɀȵɁȸɇ
ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾȸ
ȵɅȰɆȾȵȻȰ

;ɶɸʆɿʃɹʎʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎɶɿɲɹʆʏɲʇɻʍʏʉʆʃʄɳɷʉɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏʉʏɹʄʉʎͿ

ɅɆɃɇɃɁɈȰȳȻȰȵɁɈȰɂȸɇɈɃɁȵȾɅȰȻȴȵɉɈȻȾɃȾȿȰȴɃʹ ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰ

ɃɍȻ

ɃɍȻ

(1)

(1)

Ʌʏʐʖʀʉ Ⱥɸʌʅʉʃɻʋɿɲʃʙʆ Ⱦɲʄʄɿɸʌɶɸɿʙʆ ʃɲɿ Ȱʆɽʉʃʉʅʀɲʎ ɼ Ȳɿʉʄʉɶɿʃʙʆ Ⱦɲʄʄɿɸʌɶɸɿʙʆ ʃɲɿ Ȱʆɽʉʃʉʅʀɲʎ ɈȵȻ-ȾȰɈȵȵ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅɲ ʋʏʐʖʀɲ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ȾȰȻʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎ
Ȱ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

Ʌʏʐʖʀʉ ȰɶʌʉʏɿʃɼʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎʃɲɿȴɿʉʀʃɻʍɻʎȰɶʌʉʏɿʃʙʆȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆɼȴɿʉʀʃɻʍɻʎȳɸʘʌɶɿʃʙʆȵʃʅɸʏɲʄʄɸʑʍɸʘʆɈȵȻʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ȾȰȻʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎ
Ȱ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

ɃɍȻ

ɃɍȻ

ɃɍȻ

ɌɏɈɃȳɆȰɌȻȰɇɌɏɈɃȳɆȰɌȻȰɇȾȰȻ
ɃɅɈȻȾɃȰȾɃɉɇɈȻȾɏɁ
ɀȵɇɏɁ

ɃɍȻ

ɃɍȻ

ɌɉɇȻɃȺȵɆȰɅȵȻȰɇ

ȵɆȳȰɇȻɃȺȵɆȰɅȵȻȰɇ

ɁȰɉɈ͘ɀȰȺ͘
;ɅȿɃȻȰɆɍɃȻͿ

Ʌʏʐʖʀʉ ɇʖʉʄɼʎ Ʌʄʉɿɳʌʖʘʆ ;ȰȵɁͿ ɼ Ɇɲɷɿʉʏɻʄɸɶʌɲʔɻʏʙʆ͕ ȴʉʃʀʅʘʆ Ȱʇɿʘʅɲʏɿʃʙʆ Ⱦɲʏɲʍʏʌʙʅɲʏʉʎ͕ ȴʉʃʀʅʘʆ Ȱʇɿʘʅɲʏɿʃʙʆ Ȱʍʐʌʅɳʏʉʐ ;ȰȴɇȵɁͿ ʏɻʎ
ɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ȾȰȻʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉ
ʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

(1) Ʌʏʐʖʀʉ Ɍʘʏʉɶʌɲʔʀɲʎ ɈȵȻ ɼ Ɍʘʏʉɶʌɲʔʀɲʎ ʃɲɿ Ƀʋʏɿʃʉɲʃʉʐʍʏɿʃʙʆ ɀɹʍʘʆ ɈȵȻ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅɲ ʋʏʐʖʀɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ
ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ȾȰȻʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘

(2)
(1) Ʌʏʐʖʀʉ ɌʐʍɿʃʉɽɸʌɲʋɸʀɲʎɈȵȻ-ȾȰɈȵȵʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ ȾȰȻʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆ
ʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘

(2)
(1) Ʌʏʐʖʀʉ ȵʌɶʉɽɸʌɲʋɸʀɲʎɈȵȻ-ȾȰɈȵȵʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ ȾȰȻʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎ
Ȱ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘

(1)

ɀȵɈȰȿȿȵȻɃȿɃȳɃȻ-ɈȵɍɁɃȿɃȳɃȻ
Ʌʏʐʖʀʉ ɀɸʏɲʄʄɸɿʉʄʊɶʘʆ- ɈɸʖʆʉʄʊɶʘʆɃʌʐʖɸʀʘʆɈȵȻɼȳɸʘʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎʃɲɿɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎɼɀɻʖɲʆɿʃʙʆȳɸʘʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎʃɲɿɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎɈ͘ȵ͘ɈȵȻ
ɃɆɉɍȵȻɏɁ(1)
ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅɲ ʋʏʐʖʀɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ȾȰȻ ʋʏʐʖʀʉ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎ Ȱ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ ;ʋʌʙɻʆ ɇȵȿȵɈȵͿɼ
ɈȵɍɁ͘ȳȵɏɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰɇΘ ɃɍȻ
ʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘
ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈɃɇ

ɃɍȸɀȰɈɏɁɈȵȻ

(1) Ʌʏʐʖʀʉ ɃʖɻʅɳʏʘʆɼɀɻʖɲʆʉʄʊɶʘʆɃʖɻʅɳʏʘʆɈ͘ȵ͘ɈȵȻɼɀɻʖɲʆɿʃʙʆȰʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆȾȰɈȵȵʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎ
ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ȾȰȻʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘
Ʌʏʐʖʀʉ ȾʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶʀɲʎɼȾʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶʙʆɀɻʖɲʆɿʃʙʆɈ͘ȵ͘ɈȵȻɼɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑʃɲɿɅɲʌɲɶʘɶɼʎȵʆɷʐʅɳʏʘʆɼɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑʃɲɿɈɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ
ȾȿɏɇɈɃɋɌȰɁɈɃɉɆȳȻȰɇ(1)
ȶʆɷʐʍɻʎɈȵȻʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ȾȰȻʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆ
ɇɍȵȴȻȰɇɀɃɉȾȰȻ
ɃɍȻ
ɅȰɆȰȳɏȳȸɇȵɁȴɉɀȰɈɏɁ
ɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘
(2)
ɆȰȴȻɃȿɃȳȻȰɇ(1) Ʌʏʐʖʀʉ ɆɲɷɿʉʄʉɶʀɲʎͬȰʃʏɿʆʉʄʉɶʀɲʎɈȵȻ-ȾȰɈȵȵʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ ȾȰȻʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆ
ɃɍȻ
ʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘
ȰȾɈȻɁɃȿɃȳȻȰɇ

ȺȵɆɀɃȾȸɅ͘
ȾȰȿȿȻȵɆȳȵȻɏɁΘ
ȰɁȺͬɀȻȰɇ

ȴȻɃȻȾȸɇȸɇȳȵɏɆȳ͘
ȵȾɀȵɈȰȿ

ȴȰɇɃɅɃɁȻȰɇȴȰɇɃɅɃɁȻȰɇȾȰȻ
(1) Ʌʏʐʖʀʉ ȴɲʍʉʋʉʆʀɲʎʃɲɿȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎɌʐʍɿʃʉʑɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎɈȵȻɼȴɲʍʉʋʉʆʀɲʎɈȵȻ-ȾȰɈȵȵʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ
ʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ȾȰȻʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘
ȴȻȰɍȵȻɆȻɇȸɇɌɉɇȻȾɃɉ ɃɍȻ
ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈɃɇ

ȿȵȾɈȻȾɃȾȿȰȴɃɉȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

Τεύχος Β’ 2133/11.07.2016

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

23351

Ʌȵϭϴ͘ϯϭ

Ʌȵϭϴ͘ϯϮ

ɀȸɍȰɁ͘ȵɀɅɃɆ͘
ɁȰɉɈȻȾɃɉ

ɀȸɍȰɁɃɇɉɁȺ͘
ȰȵɆɃɇȾȰɌɏɁ

ȲɆȵɌɃɁȸɅȻɃȾɃɀɃȻ

Ʌȵϭϴ͘ϯϮ

Ʌȵϭϴ͘ϯϯ

ɃɍȻ

;ɶɸʆɿʃɹʎʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎɶɿɲɹʆʏɲʇɻʍʏʉʆʃʄɳɷʉɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏʉʏɹʄʉʎͿ

ɅɆɃɇɃɁɈȰȳȻȰȵɁɈȰɂȸɇɈɃɁȵȾɅȰȻȴȵɉɈȻȾɃȾȿȰȴɃʹ ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰ

(1) Ʌʏʐʖʀʉ ɇʖʉʄɼʎɀɻʖɲʆɿʃʙʆ;ȰȵɁͿɼȴʉʃʀʅʘʆȰʇɿʘʅɲʏɿʃʙʆɀɻʖɲʆɼʎ;ȰȴɇȵɁͿʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ
(2)
ȾȰȻʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾȸ
ȵɅȰɆȾȵȻȰ

ΘɈȵɍɁ͘ɅɃɈɏɁ

ɈȵɍɁ͘ɅɃɈɏɁ

ɃɍȻ

(1)

Ʌʏʐʖʀʉ ɈɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎɈʌʉʔʀʅʘʆɈȵȻɼɃɿʆʉʄʉɶʀɲʎʃɲɿɈɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎɅʉʏʙʆɈȵȻɼȴɿɲʏʌʉʔɼʎɼȴɿɲʏʌʉʔɼʎʃɲɿȴɿɲɿʏʉʄʊɶɿɲʎɈȵȻͬȾȰɈȵȵʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼ

Ʌȵϭϴ͘ϰϭ

Ʌȵϭϴ͘ϰϰ

Ʌȵϭϵ

ɅȵϮϬ

ȴɆȰɀȰɈȻȾȸɇɈȵɍɁȸɇ

ɇɍȵȴȻȰɇɀɃɉȾȰȻ
ɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰɇɂɉȿɃɉ
ȾȰȻȵɅȻɅȿɃɉ

ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇ
Ȱ͘ȵ͘Ȼ͘-ɈȵȻ

ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇ
Ȱ͘ȵ͘Ȼ͘-ɈȵȻ

Ʌȵϭϴ͘ϰϭ

Ʌȵϭϴ͘ϰϰ

Ʌȵϭϵ

Ʌȵϭϵ

Ʌȵϭϴ͘ϯϴ

ȾȵɆȰɀȻȾȸɇ

Ʌȵϭϴ͘ϯϴ

Ʌȵϭϴ͘ϯϳ

ȴȸɀɃɇȻȰɇɉȳȻȵȻɁȸɇ

Ʌȵϭϴ͘ϯϳ

ɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

ɃɍȻ

(2)
(1) Ʌʏʐʖʀʉ ȾɸʌɲʅɿʃɼʎɈȵȻʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ ȾȰȻʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ
;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘
Ʌʏʐʖʀʉ ɈȵȻȴʌɲʅɲʏɿʃɼʎɈɹʖʆɻʎɼɿʍʊʏɿʅʘʆȰʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʘʆɇʖʉʄʙʆȴʌɲʅɲʏɿʃɼʎɈɹʖʆɻʎʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅʘʆʋʏʐʖʀʘʆɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ
ʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ȾȰȻʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘ȸɿʍʉʏɿʅʀɲ
ʏʘʆ
ʋʏʐʖʀʘʆ ʏʘʆ ɇʖʉʄʙʆ ȴʌɲʅɲʏɿʃɼʎ Ɉɹʖʆɻʎ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɹʖɸɿ ʖʉʌɻɶɻɽɸʀ ɲʋʊ ʏʉ Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʉ Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼʎ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ;Ȼ͘Ɉ͘ȵ͘Ϳ͘
(1)
ɃɍȻ
ȵʋʀʍɻʎ͕ ʋʏʐʖʀʉ͞DIPLOME DE LICENCE EN ETUDES THEATRALES͟ɲʋʊʏʉUNIVERSITE DE PARIS III- SORBONNE NOUVELLE ʏɻʎȳɲʄʄʀɲʎʏʉʐʉʋʉʀʉʐɻ
ɿʍʉʏɿʅʀɲʅɸȰ͘Ɉ͘ȵ͘Ȼ͘ɹʖɸɿɲʆɲɶʆʘʌɿʍɽɸʀɲʋʊʏɿʎɲʌʅʊɷɿɸʎɲʌʖɹʎ͕ɽɸʘʌɸʀʏɲɿʋʌʉʍʊʆɷɿʉʌɿʍʅʉʑʍʏʉʆʃʄɳɷʉɅȵϭϴ͘ϰϭʅɹʖʌɿʆɲʐʋɳʌʇʉʐʆʋʏʐʖɿʉʑʖʉɿ
ʏʅɻʅɳʏʘʆȴʌɲʅɲʏɿʃɼʎɈɹʖʆɻʎȰ͘Ɉ͘ȵ͘Ȼ͘;ϱϰϯϳϵͬȴϮͬ 19-04-ϮϬϭϯɉ͘Ȱ͘ɌȵȾϭϬϰϳȲʚͬϮϵ-04-2013).

(1) Ʌʏʐʖʀʉ ȴɻʅʊʍɿɲʎɉɶɿɸɿʆɼʎɼȴɻʅʊʍɿɲʎɉɶɸʀɲʎɈȵȻɼȵʋʉʋʏʙʆȴɻʅʊʍɿɲʎɉɶɸʀɲʎȾȰɈȵȵʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎ
ɃɍȻ
ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ȾȰȻʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘

(1)

Ʌʏʐʖʀʉ ɼ ȴʀʋʄʘʅɲ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎɼ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ʃɲɿ Ɉɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ ɼ ȵʋɿʍʏɼʅɻʎ ʏʘʆɉʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆɼ ȵʔɲʌʅʉʍʅɹʆɻʎɅʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ɼ
ȵʔɲʌʅʉʍʅɹʆɻʎɅʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎʅɸʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻ ͨȵʔɲʌʅʉʍʅɹʆɻʎɅʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎͩɼȵʔɲʌʅʉʍʅɹʆɻʎɅʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎʅɸʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻͨȴɿʉʀʃɻʍɻ
ɃɍȻ ʋʄɻʆ Ɉɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎͩ ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ ɀɲʃɸɷʉʆʀɲʎ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ɲʋʉʔʉʀʏʉʐʎ ʋʉʐ ɸɿʍɼʖɽɻʍɲʆ ʅɸʏɳ ʏʉ ɲʃɲɷɻʅɲʁʃʊ ɹʏʉʎ ϮϬϭϯ-2014ɼ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ
ʏʉʐʏʅɼʅɲʏʉʎ ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆɉʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆʃɲɿɅʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎɼȸʄɸʃʏʌʉʄʊɶʘʆɀɻʖɲʆɿʃʙʆɼȸʄɸʃʏʌʉʄʊɶʘʆɀɻʖɲʆɿʃʙʆʃɲɿɀɻʖɲʆɿʃʙʆȸ͘ɉ͘ɼȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎ
ȴɿɷɲʃʏɿʃɼʎʏɻʎ ʃɲɿ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ ɉʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ ɼ ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ ʃɲɿ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ ɉʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ ɼ ȸʄɸʃʏʌʉʄʊɶʘʆ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ ʃɲɿ Ɉɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ
Ɉɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ ɉʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ ɼ ȴɿɷɲʃʏɿʃɼʎ ʏɻʎ Ɉɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ ʃɲɿ Ɏɻʔɿɲʃʙʆ ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɼ Ɏɻʔɿɲʃʙʆ ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɼ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʙʆ ʃɲɿ
ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇȰ͘ȵ͘Ȼ͘
ʃɲɿɎɻʔɿɲʃʙʆ ȵʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃʙʆ ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɼ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ ȸͬɉ Ɉɻʄͬʘʆ ʃɲɿ ȴɿʃʏʑʘʆ ɼ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ʃɲɿ Ɉɻʄͬʘʆ ɼ Ʌɇȵ Ηȵʋɿʍʏɼʅɸʎ ʃɲɿ
ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆɼ ɅʉʄɿʏɿʍʅʊʎΗ;ʅɸʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʀɉʋʉʄʉɶɿʍʏɹʎʃɲɿȵʔɲʌʅʉɶɹʎʏʉʐʎͿɼɅʉʄɿʏɿʍʅɿʃɼʎɈɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎʃɲɿȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎɼȵʋɿʍʏɼʅɻʎʃɲɿ
Ɏɻʔɿɲʃʙʆ ɈɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎɈɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆɼȵʋɿʍʏɼʅɻʎʃɲɿɈɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎɉʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆɼɅʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎʅɸȵʔɲʌʅʉɶɹʎʍʏɻȲɿʉʁɲʏʌɿʃɼɼɅʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎʃɲɿ
ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ Ɉɻʄɸʅɲʏɿʃɼʎ Ȱ͘ȵ͘Ȼ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅɲ ʋʏʐʖʀɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ͘ Ʌʏʐʖʀʉ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ʏʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ
Ⱦʑʋʌʉʐ (3)͘ ȵʋɿʋʄɹʉʆ͕ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʋʏʐʖʀʉ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆ ʍʋʉʐɷʙʆ ʏɻʎ Ȱ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ ;ʋʌʙɻʆ ɇȵȿȵɈȵͿ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ʋʉʐ ɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳ ɲʐʏʊ ʏɻʎ
Ȱ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘
Ʌʏʐʖʀʉ ɼ ȴʀʋʄʘʅɲ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ɼ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ɼ ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ɉʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃʙʆ ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɼ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ
ɉʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃʙʆɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆɼȵʔɲʌʅʉʍʅɹʆɻʎɅʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎʃɲɿɅʉʄʐʅɹʍʘʆ͕ɼɅʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎʃɲɿɈɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎɉʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆɼɅʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎʃɲɿ
ȵʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆɼ ȵʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʉʑ ɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑ ʃɲɿ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʙʆɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆɼ ȵʔɲʌʅʉɶʙʆɅʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ʍʏɻ ȴɿʉʀʃɻʍɻ ʃɲɿ ʍʏɻʆ Ƀɿʃʉʆʉʅʀɲ ɼ
ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȾȸɇɈȵȻ ɃɍȻ (1)
ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ ɼ Ɉɻʄɸʋʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ʃɲɿ ȴɿʉʀʃɻʍɻʎ ɼ ȳɸʘʋʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ʃɲɿ Ɉʉʋʉɶʌɲʔʀɲʎ ɼ Ɉɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ʃɲɿ
Ɉɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ ɼ Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼʎ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ɼ Ȱʐʏʉʅɲʏɿʍʅʉʑ ɼ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ Ȱʐʏʉʅɲʏɿʍʅʉʑ ɼ Ɉɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃʙʆ ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ȴɿʃʏʑʘʆ ɼ
ɅʉʄɿʏɿʃʙʆɀɻʖɲʆɿʃʙʆʃɲɿɀɻʖɲʆɿʃʙʆɈʉʋʉɶʌɲʔʀɲʎΘȳɸʘʋʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎʅɸʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻͨɀɻʖɲʆɿʃʙʆɈʉʋʉɶʌɲʔʀɲʎΘȳɸʘʋʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎͩɈȵȻ ʏɻʎ

ɇɍȵȴȻȰɇɀɃɉȾȰȻ
Ʌʏʐʖʀʉ ɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑʃɲɿɈɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎɂʑʄʉʐʃɲɿȵʋʀʋʄʉʐɈȵȻʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ȾȰȻʋʏʐʖʀʉ
ɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰɇɂɉȿɃɉȾȰȻ ɃɍȻ (1)
ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉ ʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘
ȵɅȻɅȿɃɉ

ȴɆȰɀȰɈȻȾȸɇ
ɈȵɍɁȸɇ

ȾȵɆȰɀȻȾȸɇ

ȴȸɀɃɇȻȰɇ
ɉȳȻȵȻɁȸɇ

Ʌȵϭϴ͘ϯϲ ȴȻȰɈɆɃɌȸɇ-ɃȻɁɃȿɃȳȻȰɇΘ Ʌȵϭϴ͘ϯϲ ȴȻȰɈɆɃɌȸɇ-ɃȻɁɃȿɃȳȻȰɇ ɃɍȻ (1) ɿʍʊʏɿʅɲ ʋʏʐʖʀɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ȾȰȻ ʋʏʐʖʀʉ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆ ʍʋʉʐɷʙʆ ʏɻʎ Ȱ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ ;ʋʌʙɻʆ ɇȵȿȵɈȵͿ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ʋʉʐ

ɈȵɍɁɃȿɃȳɃȻɈɆɃɌȻɀɏɁ-

ɀȸɍȰɁɃɇɉɁȺ͘
ȰȵɆɃɇȾȰɌɏɁ

Ʌʏʐʖʀʉ ɀɻʖɲʆʉʍʐʆɽ͘ Ȱɸʌʉʍʃɲʔʙʆɼ ɈɸʖʆʉʄʊɶʘʆȰɸʌʉʍʃɲʔʙʆ ɼ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆɈɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ ȰɸʌʉʍʃɲʔʙʆɈ͘ȵ͘ ɈȵȻ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅɲ ʋʏʐʖʀɲ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ȾȰȻʋʏʐʖʀʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿɼʋʏʐʖʀʉʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎ
Ȱ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘
Ʌʏʐʖʀʉ Ȳʌɸʔʉʆɻʋɿʉʃʉʅʀɲʎ ɈȵȻ ɼ Ʌʌʉʍʖʉʄɿʃɼʎ Ȱɶʘɶɼʎ ɈȵȻ ɼ Ɂɻʋɿʉʃʊʅʘʆ ȾȰɈȵȵ ɼ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃʙʆ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ ;ɅȻȾɅȰͿ  ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ
(1)
ɿʍʊʏɿʅɲ ʋʏʐʖʀɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ȾȰȻ ʋʏʐʖʀʉ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆ ʍʋʉʐɷʙʆ ʏɻʎ Ȱ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ ;ʋʌʙɻʆ ɇȵȿȵɈȵͿ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ʋʉʐ
ȲɆȵɌɃɁȸɅȻɃȾɃɀɃȻ ɃɍȻ
ɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘

ɀȸɍȰɁ͘ȵɀɅɃɆ͘
ɁȰɉɈȻȾɃɉ

ȿȵȾɈȻȾɃȾȿȰȴɃɉȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

ɈȵɍɁɃȿɃȳɃȻɈɆɃɌȻɀɏɁ-

Ʌȵϭϴ͘ϯϯ

ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

Ʌȵϭϴ͘ϯϭ

ȾɏȴȻȾɃɇ
ȾȿȰȴɃɉ-

ȿȵȾɈȻȾɃȾȿȰȴɃɉȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇȵɁɃɅɃȻȸɀȵɁȸɇ
ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

ȾɏȴȻȾɃɇȾȿȰȴɃɉȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇȵɁɃɅɃȻȸɀȵɁȸɇ
ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰI
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ɈȵϬϭ͘ϬϮ
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ȻɈȰȿȻȾȸɇȳȿɏɇɇȰɇ

Ʌʏʐʖʀʉ ȻʍʋɲʆɿʃɼʎȳʄʙʍʍɲʎʃɲɿɌɿʄʉʄʉɶʀɲʎɼȻʏɲʄɿʃɼʎʃɲɿȻʍʋɲʆɿʃɼʎȳʄʙʍʍɲʎʃɲɿɌɿʄʉʄʉɶʀɲʎ;ʅɸʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻȻʍʋɲʆɿʃɼʎȳʄʙʍʍɲʎʃɲɿɌɿʄʉʄʉɶʀɲʎͿɼ
ɂɹʆʘʆ ȳʄʘʍʍʙʆ ɀɸʏɳʔʌɲʍɻʎ ʃɲɿ ȴɿɸʌʅɻʆɸʀɲʎ ;Ȼʉʆʀʉʐ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ ʅɸ ɸɿɷʀʃɸʐʍɻ Ȼʍʋɲʆɿʃɼ ȳʄʙʍʍɲ ʃɲɿ Ʌʉʄɿʏɿʍʅʊʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ȴɿɷɲʃʏɿʃɼʎ ʏɻʎ ʘʎ
ɂɹʆɻʎͿ Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʘʆ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅɲ ʋʏʐʖʀɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) . Ʌʏʐʖʀʉ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ʍʋʉʐɷʙʆ ΗȻʍʋɲʆɿʃɼ
ȳʄʙʍʍɲʃɲɿɅʉʄɿʏɿʍʅʊʎΗʏʉʐȵȰɅ͘

Ʌʏʐʖʀʉ ȻʏɲʄɿʃɼʎȳʄʙʍʍɲʎɼȻʏɲʄɿʃɼʎʃɲɿȻʍʋɲʆɿʃɼʎȳʄʙʍʍɲʎʃɲɿɌɿʄʉʄʉɶʀɲʎ;ʅɸʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻȻʏɲʄɿʃɼʎȳʄʙʍʍɲʎʃɲɿɌɿʄʉʄʉɶʀɲʎͿɅɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʘʆʏɻʎ
ɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ(2).

Ʌʏʐʖʀʉ ɀɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʎ- ȻʍʏʉʌʀɲʎʃɲɿȺɸʘʌʀɲʎʏɻʎȵʋɿʍʏɼʅɻʎȰ͘ȵ͘Ȼ͘ʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) .

Ʌʏʐʖʀʉ ȺɸɲʏʌɿʃʙʆɇʋʉʐɷʙʆɼȺɸɳʏʌʉʐȰ͘ȵ͘Ȼ͘ʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎɼɿʍʊʏɿʅɲʋʏʐʖʀɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2).

ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅɲ ʋʏʐʖʀɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ʋʏʐʖʀʉ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆ ʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ ;ʋʌʙɻʆɇȵȿȵɈȵͿ ɼʋʏʐʖʀʉ
ʋʉʐɲʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳɲʐʏʊʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘

;ɶɸʆɿʃɹʎʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎɶɿɲɹʆʏɲʇɻʍʏʉʆʃʄɳɷʉɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏʉʏɹʄʉʎͿ

ɅɆɃɇɃɁɈȰȳȻȰȵɁɈȰɂȸɇɈɃɁȵȾɅȰȻȴȵɉɈȻȾɃȾȿȰȴɃʹ ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰ

Ʌʏʐʖʀʉ ɀɹʍɻʎɈɸʖʆɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎɼɈȵȿɼȲʚʃʑʃʄʉʐɈȵȵɼʋʏʐʖʀʉ ȵɅȰ͘ȿ͘ʃɲɿɲʋʉʄʐʏɼʌɿʉȵɅȰ͘ȿ͘ɼʋʏʐʖʀʉ ȵɅȰ͘ȿ͘ʃɲɿɲʋʉʄʐʏɼʌɿʉɿʍʊʏɿʅʉʐȳɸʆɿʃʉʑ
(1) ȿʐʃɸʀʉʐ͕ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉɲʋʊʏʉɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅɲɿɷɸʀɲʎ͕ɼʋʏʐʖʀʉ ʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻɿʍʉʏɿʅʀɲʎʅɸʋʏʐʖʀʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎɀɹʍɻʎɇʖʉʄɼʎɲʋʊʏʉʆ
ɲʌʅʊɷɿʉʔʉʌɹɲ͕ɸɳʆɷɸʆɸʀʆɲɿʍɲʔɼʎɻɴɲɽʅʀɷɲɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎɼɿʍʊʏɿʅʉʋʏʐʖʀʉʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻʏʌʀʅɻʆɻʎ
ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

ɃɍȻ

ɃɍȻ

Ʌʏʐʖʀʉ ɀɹʍɻʎɈɸʖʆɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎɼɈȵȿɼȵɅȿȵɿɷʀʃɸʐʍɻʎɼȲʚʃʑʃʄʉʐɈȵȵɼʋʏʐʖʀʉ ȵɅȰ͘ȿ͘ʃɲɿɲʋʉʄʐʏɼʌɿʉȵɅȰ͘ȿ͘ɼʋʏʐʖʀʉ ȵɅȰ͘ȿ͘ʃɲɿɲʋʉʄʐʏɼʌɿʉ
(1) ɿʍʊʏɿʅʉʐȳɸʆɿʃʉʑȿʐʃɸʀʉʐ͕ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉɲʋʊʏʉɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅɲɿɷɸʀɲʎ͕ɼʋʏʐʖʀʉ ʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻɿʍʉʏɿʅʀɲʎʅɸʋʏʐʖʀʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎɀɹʍɻʎ
ɇʖʉʄɼʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ɲʌʅʊɷɿʉ ʔʉʌɹɲ͕ ɸɳʆ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʍɲʔɼʎ ɻ ɴɲɽʅʀɷɲ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅʉ ʋʏʐʖʀʉ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ
ɴɸɴɲʀʘʍɻʏʌʀʅɻʆɻʎʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

Ʌʏʐʖʀʉ ɀɹʍɻʎɈɸʖʆɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎɼɈȵȿɼȵɅȿȵɿɷʀʃɸʐʍɻʎɼȲʚ ʃʑʃʄʉʐɈȵȵɼʋʏʐʖʀʉ ȵɅȰ͘ȿ͘ʃɲɿɲʋʉʄʐʏɼʌɿʉȵɅȰ͘ȿ͘ɼʋʏʐʖʀʉ ȵɅȰ͘ȿ͘ʃɲɿɲʋʉʄʐʏɼʌɿʉ
(1) ɿʍʊʏɿʅʉʐȳɸʆɿʃʉʑȿʐʃɸʀʉʐ͕ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉɲʋʊʏʉɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅɲɿɷɸʀɲʎ͕ɼʋʏʐʖʀʉ ʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻɿʍʉʏɿʅʀɲʎʅɸʋʏʐʖʀʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎɀɹʍɻʎ
ɇʖʉʄɼʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ɲʌʅʊɷɿʉ ʔʉʌɹɲ͕ ɸɳʆ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʍɲʔɼʎ ɻ ɴɲɽʅʀɷɲ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅʉ ʋʏʐʖʀʉ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ
ɴɸɴɲʀʘʍɻʏʌʀʅɻʆɻʎʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘
Ʌʏʐʖʀʉ ɀɹʍɻʎɈɸʖʆɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎɼɈȵȿɼȲʚʃʑʃʄʉʐɈȵȵɼʋʏʐʖʀʉ ȵɅȰ͘ȿ͘ʃɲɿɲʋʉʄʐʏɼʌɿʉȵɅȰ͘ȿ͘ɼʋʏʐʖʀʉ ȵɅȰ͘ȿ͘ʃɲɿɲʋʉʄʐʏɼʌɿʉɿʍʊʏɿʅʉʐȳɸʆɿʃʉʑ
(1) ȿʐʃɸʀʉʐ͕ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉɲʋʊʏʉɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅɲɿɷɸʀɲʎ͕ɼʋʏʐʖʀʉ ʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻɿʍʉʏɿʅʀɲʎʅɸʋʏʐʖʀʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎɀɹʍɻʎɇʖʉʄɼʎɲʋʊʏʉʆ
ɃɍȻ
ɲʌʅʊɷɿʉʔʉʌɹɲ͕ɸɳʆɷɸʆɸʀʆɲɿʍɲʔɼʎɻɴɲɽʅʀɷɲɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎɼɿʍʊʏɿʅʉʋʏʐʖʀʉʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻʏʌʀʅɻʆɻʎ
ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘
Ʌʏʐʖʀʉ ɀɹʍɻʎɈɸʖʆɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ ɼ Ɉȵȿ ɼ Ȳʚ ʃʑʃʄʉʐ Ɉȵȵ͕ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ͕ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ʃɲɿ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɿʍʉʏɿʅʀɲʎ ʅɸ ʋʏʐʖʀʉ
(1)
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎɀɹʍɻʎɇʖʉʄɼʎɲʋʊʏʉʆ ɲʌʅʊɷɿʉʔʉʌɹɲ͕ɸɳʆɷɸʆɸʀʆɲɿʍɲʔɼʎɻɴɲɽʅʀɷɲɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎɼɿʍʊʏɿʅʉʋʏʐʖʀʉʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2)
ɃɍȻ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻʏʌʀʅɻʆɻʎʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

ɃɍȻ

Ʌʏʐʖʀʉ ɀɹʍɻʎɈɸʖʆɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎɼɈȵȿɼȲʚʃʑʃʄʉʐɈȵȵɼʋʏʐʖʀʉȵɅȰ͘ȿ͘ʃɲɿ ɲʋʉʄʐʏɼʌɿʉȵɅȰ͘ȿ͘ɼʋʏʐʖʀʉ ȵɅȰ͘ȿ͘ʃɲɿ ɲʋʉʄʐʏɼʌɿʉɿʍʊʏɿʅʉʐȳɸʆɿʃʉʑ
(1) ȿʐʃɸʀʉʐ͕ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉɲʋʊʏʉɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅɲɿɷɸʀɲʎ͕ɼʋʏʐʖʀʉ ʃɲɿ ɴɸɴɲʀʘʍɻɿʍʉʏɿʅʀɲʎʅɸʋʏʐʖʀʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎɀɹʍɻʎɇʖʉʄɼʎɲʋʊʏʉʆ
ɃɍȻ
ɲʌʅʊɷɿʉʔʉʌɹɲ͕ɸɳʆɷɸʆɸʀʆɲɿʍɲʔɼʎɻɴɲɽʅʀɷɲɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎɼɿʍʊʏɿʅʉʋʏʐʖʀʉʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻʏʌʀʅɻʆɻʎ
ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

ɁȰȻ

ɁȰȻ

ȺȵȰɈɆȻȾɏɁ
ɁȰȻ
ɇɅɃɉȴɏɁ
ɀȵȺɃȴɃȿɃȳȻȰɇȻɇɈɃɆȻȰɇ
ȾȰȻȺȵɏɆȻȰɇɈȸɇȵɅȻɇɈȸɀȸɇ ɁȰȻ
;ɀȻȺȵͿ

ȿȵȾɈȻȾɃȾȿȰȴɃɉȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

Τεύχος Β’ 2133/11.07.2016
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ɈȵϬϭ͘ϭϱ

ɈȵϬϭ͘ϭϳ

ȴȻȰȾɃɇɀȸɈȻȾȸɇ-ȳɆȰɌȻȾɏɁ
ɈȵɍɁɏɁ-ɎȸɌȻȴɃȳɆȰɌɃȻɉȰȿɃȳɆȰɌɃȻ-ɇɉɁɈȸɆȸɈȵɇȵɆȳɏɁ
ɈȵɍɁȸɇ

ɈȵϬϭ͘ϭϮ

(1)

Ʌʏʐʖʀʉ ɀɹʍɻʎɈɸʖʆɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ ɼ Ɉȵȿ ɼ Ȳʚ ʃʑʃʄʉʐ Ɉȵȵ͕ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ͕ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ʃɲɿ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɿʍʉʏɿʅʀɲʎ ʅɸ ʋʏʐʖʀʉ

Ʌʏʐʖʀʉ ɀɹʍɻʎ Ɉɸʖʆɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ ɼ Ɉȵȿ ɼ ȵɅȿ ȵɿɷʀʃɸʐʍɻʎ ɼ Ȳʚ ʃʑʃʄʉʐ Ɉȵȵ ͕ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ͕ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ȾȰȻ ɴɸɴɲʀʘʍɻ
ɿʍʉʏɿʅʀɲʎʅɸʋʏʐʖʀʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎɀɹʍɻʎɇʖʉʄɼʎɲʋʊʏʉʆɲʌʅʊɷɿʉʔʉʌɹɲɸɳʆɷɸʆɸʀʆɲɿʍɲʔɼʎɻɴɲɽʅʀɷɲɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎɼɿʍʊʏɿʅʉʋʏʐʖʀʉ
ʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ(2) ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻʏʌʀʅɻʆɻʎʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

ɃɍȻ

ɃɍȻ

ɃɍȻ

ɃɍȻ

ɃɍȻ

ɃɍȻ

Ʌʏʐʖʀʉ ɀɹʍɻʎ Ɉɸʖʆɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ ɼɈȵȿ ɼ Ȳʚ ʃʑʃʄʉʐ Ɉȵȵ͕ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉɲʋʊ ʏʉ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ͕ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ȾȰȻ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɿʍʉʏɿʅʀɲʎ ʅɸ ʋʏʐʖʀʉ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎɀɹʍɻʎɇʖʉʄɼʎɲʋʊʏʉʆɲʌʅʊɷɿʉʔʉʌɹɲɸɳʆɷɸʆɸʀʆɲɿʍɲʔɼʎɻɴɲɽʅʀɷɲɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎɼɿʍʊʏɿʅʉʋʏʐʖʀʉʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2)
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻʏʌʀʅɻʆɻʎʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

Ʌʏʐʖʀʉ ɀɹʍɻʎ Ɉɸʖʆɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ ɼ Ɉȵȿ ɼ ȵɅȿ ɸɿɷʀʃɸʐʍɻʎ ɼ Ȳʚ ʃʑʃʄʉʐ Ɉȵȵ͕ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ͕ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ȾȰȻ ɴɸɴɲʀʘʍɻ
ɿʍʉʏɿʅʀɲʎʅɸʋʏʐʖʀʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎɀɹʍɻʎɇʖʉʄɼʎɲʋʊʏʉʆɲʌʅʊɷɿʉʔʉʌɹɲɸɳʆɷɸʆɸʀʆɲɿʍɲʔɼʎɻɴɲɽʅʀɷɲɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎɼɿʍʊʏɿʅʉʋʏʐʖʀʉ
ʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻʏʌʀʅɻʆɻʎʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

Ʌʏʐʖʀʉ ɀɹʍɻʎ Ɉɸʖʆɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ ɼ Ɉȵȿ ɼ ȵɅȿ ɸɿɷʀʃɸʐʍɻʎ ɼ Ȳʚ ʃʑʃʄʉʐ Ɉȵȵ͕ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ͕ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ȾȰȻ ɴɸɴɲʀʘʍɻ
ɿʍʉʏɿʅʀɲʎʅɸʋʏʐʖʀʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎɀɹʍɻʎɇʖʉʄɼʎɲʋʊʏʉʆɲʌʅʊɷɿʉʔʉʌɹɲɸɳʆɷɸʆɸʀʆɲɿʍɲʔɼʎɻɴɲɽʅʀɷɲɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎɼɿʍʊʏɿʅʉʋʏʐʖʀʉ
ʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻʏʌʀʅɻʆɻʎʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

(1)

Ʌʏʐʖʀʉ ɀɹʍɻʎɈɸʖʆɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ ɼ Ɉȵȿ ɼ Ȳʚ ʃʑʃʄʉʐ Ɉȵȵ͕ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ͕ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ʃɲɿ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɿʍʉʏɿʅʀɲʎ ʅɸ ʋʏʐʖʀʉ

Ʌʏʐʖʀʉ ɀɹʍɻʎɈɸʖʆɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ ɼ Ɉȵȿ ɼ Ȳʚ ʃʑʃʄʉʐ Ɉȵȵ͕ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ͕ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ʃɲɿ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɿʍʉʏɿʅʀɲʎ ʅɸ ʋʏʐʖʀʉ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎɀɹʍɻʎɇʖʉʄɼʎɲʋʊʏʉʆɲʌʅʊɷɿʉʔʉʌɹɲ͕ɸɳʆɷɸʆɸʀʆɲɿʍɲʔɼʎɻɴɲɽʅʀɷɲɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎɼɿʍʊʏɿʅʉʋʏʐʖʀʉʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2)
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻʏʌʀʅɻʆɻʎʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

Ʌʏʐʖʀʉ ɀɹʍɻʎɈɸʖʆɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎɼɈȵȿɼȵɅȿɸɿɷʀʃɸʐʍɻʎɼȲʚʃʑʃʄʉʐɈȵȵɼʋʏʐʖʀʉȵɅȰ͘ȿ͘ȾȰȻɲʋʉʄʐʏɼʌɿʉȵɅȰ͘ȿ͘ɼʋʏʐʖʀʉȵɅȰ͘ȿ͘ȾȰȻɲʋʉʄʐʏɼʌɿʉ
(1) ɿʍʊʏɿʅʉʐȳɸʆɿʃʉʑȿʐʃɸʀʉʐ͕ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉɲʋʊʏʉɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅɲɿɷɸʀɲʎ͕ɼʋʏʐʖʀʉȾȰȻɴɸɴɲʀʘʍɻɿʍʉʏɿʅʀɲʎʅɸʋʏʐʖʀʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎɀɹʍɻʎ
ɇʖʉʄɼʎ ɲʋʊ ʏʉʆ  ɲʌʅʊɷɿʉ ʔʉʌɹɲ  ɸɳʆ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʍɲʔɼʎ ɻ ɴɲɽʅʀɷɲ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅʉ ʋʏʐʖʀʉ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ
ɴɸɴɲʀʘʍɻʏʌʀʅɻʆɻʎʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

(1)

(1)

(1)

Ʌʏʐʖʀʉ ɀɹʍɻʎɈɸʖʆɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎɼɈȵȿɼȲʚʃʑʃʄʉʐɈȵȵɼʋʏʐʖʀʉ ȵɅȰ͘ȿ͘ʃɲɿɲʋʉʄʐʏɼʌɿʉȵɅȰ͘ȿ͘ɼʋʏʐʖʀʉ ȵɅȰ͘ȿ͘ʃɲɿɲʋʉʄʐʏɼʌɿʉɿʍʊʏɿʅʉʐȳɸʆɿʃʉʑ
(1) ȿʐʃɸʀʉʐ͕ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉɲʋʊʏʉɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅɲɿɷɸʀɲʎ͕ɼʋʏʐʖʀʉ ʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻɿʍʉʏɿʅʀɲʎʅɸʋʏʐʖʀʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎɀɹʍɻʎɇʖʉʄɼʎɲʋʊʏʉʆ
ɲʌʅʊɷɿʉʔʉʌɹɲ͕ɸɳʆɷɸʆɸʀʆɲɿʍɲʔɼʎɻɴɲɽʅʀɷɲɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎɼɿʍʊʏɿʅʉʋʏʐʖʀʉʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻʏʌʀʅɻʆɻʎ
ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻʏʌʀʅɻʆɻʎʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

ɇɉɁɈȸɆȸɈȵɇȵɆȳɏɁ
(1)
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎɀɹʍɻʎɇʖʉʄɼʎɲʋʊʏʉʆɲʌʅʊɷɿʉʔʉʌɹɲ͕ɸɳʆɷɸʆɸʀʆɲɿʍɲʔɼʎɻɴɲɽʅʀɷɲɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎɼɿʍʊʏɿʅʉʋʏʐʖʀʉʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2)
ɃɍȻ
ɈȵɍɁȸɇ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻʏʌʀʅɻʆɻʎʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

ɎȸɌȻȴɃȳɆȰɌɃȻɉȰȿɃȳɆȰɌɃȻ

ȳɆȰɌȻȾɏɁɈȵɍɁɏɁ

ɈȵϬϭ͘ϭϰ

ɉɅȰȿȿȸȿɃȻ
ȿɃȳȻɇɈȸɆȻɃɉ

ɉɅȰȿȿȸȿɃȻ
ȳɆȰɌȵȻɃɉ

ɀȸɍȰɁ͘ȵɀɅɃɆ͘
ɁȰɉɈȻȾɃɉ

ȴȻȰȾɃɇɀȸɈȻȾȸɇ

ȴȻȰȾɃɇɀȸɈȻȾȸɇ-ȳɆȰɌȻȾɏɁ
ɈȵɍɁɏɁ-ɎȸɌȻȴɃȳɆȰɌɃȻɉȰȿɃȳɆȰɌɃȻ-ɇɉɁɈȸɆȸɈȵɇ
ȵɆȳɏɁɈȵɍɁȸɇ

ɃɍȻ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ɈȵϬϭ͘ϭϮ

ɈȵϬϭ͘ϭϮ

;ɶɸʆɿʃɹʎʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎɶɿɲɹʆʏɲʇɻʍʏʉʆʃʄɳɷʉɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏʉʏɹʄʉʎͿ

ɅɆɃɇɃɁɈȰȳȻȰȵɁɈȰɂȸɇɈɃɁȵȾɅȰȻȴȵɉɈȻȾɃȾȿȰȴɃʹ ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰ

Ʌʏʐʖʀʉ ɀɹʍɻʎɈɸʖʆɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎɼɈȵȿɼȵɅȿȵɿɷʀʃɸʐʍɻʎɼȲʚʃʑʃʄʉʐɈȵȵɼʋʏʐʖʀʉ ȵɅȰ͘ȿ͘ʃɲɿɲʋʉʄʐʏɼʌɿʉȵɅȰ͘ȿ͘ɼʋʏʐʖʀʉ ȵɅȰ͘ȿ͘ʃɲɿɲʋʉʄʐʏɼʌɿʉ
(1) ɿʍʊʏɿʅʉʐȳɸʆɿʃʉʑȿʐʃɸʀʉʐ͕ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉɲʋʊʏʉɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅɲɿɷɸʀɲʎ͕ɼʋʏʐʖʀʉ ʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻɿʍʉʏɿʅʀɲʎʅɸʋʏʐʖʀʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎɀɹʍɻʎ
ɃɍȻ
ɇʖʉʄɼʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ɲʌʅʊɷɿʉ ʔʉʌɹɲ͕ ɸɳʆ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʍɲʔɼʎ ɻ ɴɲɽʅʀɷɲ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅʉ ʋʏʐʖʀʉ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ
ɴɸɴɲʀʘʍɻʏʌʀʅɻʆɻʎʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾȸ
ȵɅȰɆȾȵȻȰ

ɀȵɈȰȿȿȵȻɃȿɃȳɃȻ ɃɍȻ (1) ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎɀɹʍɻʎɇʖʉʄɼʎɲʋʊʏʉʆɲʌʅʊɷɿʉʔʉʌɹɲ͕ɸɳʆɷɸʆɸʀʆɲɿʍɲʔɼʎɻɴɲɽʅʀɷɲɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎɼɿʍʊʏɿʅʉʋʏʐʖʀʉʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2)

ɍȸɀȻȾɃȻ
ȵɆȳȰɇɈȸɆȻɏɁ

ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾɃȻ

ȿȵȾɈȻȾɃȾȿȰȴɃɉȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

ɈȵϬϭ͘ϭϮ

ɈȵϬϭ͘ϭϭ

ɉɅȰȿȿȸȿɃȻ
ȿɃȳȻɇɈȸɆȻɃɉ

ɈȵϬϭ͘ϭϭ

ɈȵϬϭ͘ϭϮ

ɈȵϬϭ͘ϭϬ

ɉɅȰȿȿȸȿɃȻ
ȳɆȰɌȵȻɃɉ

ɈȵϬϭ͘ϭϬ

ȴȻȰȾɃɇɀȸɈȻȾȸɇȳɆȰɌȻȾɏɁɈȵɍɁɏɁɎȸɌȻȴɃȳɆȰɌɃȻɉȰȿɃȳɆȰɌɃȻɇɉɁɈȸɆȸɈȵɇȵɆȳɏɁ
ɈȵɍɁȸɇ
ȴȻȰȾɃɇɀȸɈȻȾȸɇȳɆȰɌȻȾɏɁɈȵɍɁɏɁɎȸɌȻȴɃȳɆȰɌɃȻɉȰȿɃȳɆȰɌɃȻɇɉɁɈȸɆȸɈȵɇȵɆȳɏɁ
ɈȵɍɁȸɇ

ɈȵϬϭ͘Ϭϵ

ɀȸɍȰɁ͘ȵɀɅɃɆ͘
ɁȰɉɈȻȾɃɉ

ɈȵϬϭ͘Ϯϯ

ɈȵϬϭ͘Ϭϴ

ɈȵϬϭ͘Ϭϳ

ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

ȾɏȴȻȾɃɇ
ȾȿȰȴɃɉ-

ɈȵϬϭ͘Ϭϵ

ɈȵϬϭ͘Ϭϴ

ɍȸɀȻȾɃȻ
ȵɆȳȰɇɈȸɆȻɏɁɀȵɈȰȿȿȵȻɃȿɃȳɃȻ
ɍȸɀȻȾɃȻ
ȵɆȳȰɇɈȸɆȻɏɁɀȵɈȰȿȿȵȻɃȿɃȳɃȻ

ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾɃȻ

ɈȵϬϭ͘Ϭϳ

ɈȵϬϭ͘Ϭϴ

ȿȵȾɈȻȾɃȾȿȰȴɃɉȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇȵɁɃɅɃȻȸɀȵɁȸɇ
ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

ȾɏȴȻȾɃɇȾȿȰȴɃɉȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇȵɁɃɅɃȻȸɀȵɁȸɇ
ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰI

23354
Τεύχος Β’ 2133/11.07.2016

ɈȵϬϭ͘Ϯϲ

ɈȵϬϭ͘Ϯϴ

ɈȵϬϭ͘Ϯϵ

ɈȵϬϭ͘ϯϬ

ɈȵϬϭ͘ϯϭ

ɈȵϬϭ͘ϯϮ

ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈȻɇɈȵɇ
ȸͬɉ

ȾɃɀɀɏɈȻȾȸɇ

ȰȻɇȺȸɈȻȾȸɇ

ɏɆɃȿɃȳɃɅɃȻȻȰɇ

ȰɆȳɉɆɃɍɆɉɇɃɍɃȽȰɇ

ɃȴɃɁɈɃɈȵɍɁȻȾȸɇ

ɀȸɍȰɁɃɇɉɁȺȵɈȵɇ
ȰȵɆɃɇȾȰɌɏɁ

ȲɃȸȺ͘ȻȰɈɆ͘Θ
ȲȻɃȿɃȳ͘
ȵɆȳȰɇɈ,ɆȻɏɁ

ȲɃȸȺɃȻ
ɅȰȻȴɃȾɃɀɃȻȲɆȵɌɃȾɃɀɃȻ

ɍȵȻɆȻɇɈȵɇȻȰɈɆȻȾɏɁ
ɇɉɇȾȵɉɏɁ;ȲɃȸȺɃȻ
ȰȾɈȻɁɃȿɃȳɃȻͿ

ȰɁȺɃȾɃɀȻȰɇΘ
ȾȸɅɃɈȵɍɁȻȰɇ

ɌɉɈȻȾȸɇɅȰɆȰȳɏȳȸɇ

ɈȵϬϭ͘ϭϵ

ɈȵϬϭ͘ϮϬ

ɈȵϬϭ͘Ϯϰ

ɈȵϬϭ͘25

ɈȵϬϭ͘Ϯϲ

ɈȵϬϭ͘Ϯϴ

ɈϬϭ͘Ϯϵ

ɈȵϬϭ͘ϯϬ

ɈȵϬϭ͘ϯϭ

ɈȵϬϭ͘ϯϮ

ɈȵϬϭ͘ϯϯ

ɈȵϬϭ͘ϯϯ

ɈȵϬϭ͘Ϯϱ

ɈȵϬϭ͘Ϯϰ

ɈȵϬϭ͘ϮϬ

ɈȵϬϭ͘ϭϵ

ɈȵϬϭ͘ϭϯ

ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

ɈȵϬϭ͘ϭϯ

ȾɏȴȻȾɃɇ
ȾȿȰȴɃɉ-

ȿȵȾɈȻȾɃȾȿȰȴɃɉȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇȵɁɃɅɃȻȸɀȵɁȸɇ
ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰI

ȾɏȴȻȾɃɇȾȿȰȴɃɉȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇȵɁɃɅɃȻȸɀȵɁȸɇ
ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾȸ
ȵɅȰɆȾȵȻȰ

;ɶɸʆɿʃɹʎʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎɶɿɲɹʆʏɲʇɻʍʏʉʆʃʄɳɷʉɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏʉʏɹʄʉʎͿ

ɅɆɃɇɃɁɈȰȳȻȰȵɁɈȰɂȸɇɈɃɁȵȾɅȰȻȴȵɉɈȻȾɃȾȿȰȴɃʹ ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰ

(1)

Ʌʏʐʖʀʉ ɀɹʍɻʎɈɸʖʆɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ ɼ Ɉȵȿ ɼ Ȳʚ ʃʑʃʄʉʐ Ɉȵȵ͕ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ͕ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ʃɲɿ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɿʍʉʏɿʅʀɲʎ ʅɸ ʋʏʐʖʀʉ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎɀɹʍɻʎɇʖʉʄɼʎɲʋʊʏʉʆɲʌʅʊɷɿʉʔʉʌɹɲ͕ɸɳʆɷɸʆɸʀʆɲɿʍɲʔɼʎɻɴɲɽʅʀɷɲɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎɼɿʍʊʏɿʅʉʋʏʐʖʀʉʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2)
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻʏʌʀʅɻʆɻʎʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

Ʌʏʐʖʀʉ ɀɹʍɻʎɈɸʖʆɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎɼɈȵȿɼȵɅȿɸɿɷʀʃɸʐʍɻʎɼȲʚʃʑʃʄʉʐɈȵȵɼʋʏʐʖʀʉȵɅȰ͘ȿ͘ȾȰȻɲʋʉʄʐʏɼʌɿʉȵɅȰ͘ȿ͘ɼʋʏʐʖʀʉȵɅȰ͘ȿ͘ȾȰȻɲʋʉʄʐʏɼʌɿʉ
(1) ɿʍʊʏɿʅʉʐȳɸʆɿʃʉʑȿʐʃɸʀʉʐ͕ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉɲʋʊʏʉɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅɲɿɷɸʀɲʎ͕ɼʋʏʐʖʀʉȾȰȻɴɸɴɲʀʘʍɻɿʍʉʏɿʅʀɲʎʅɸʋʏʐʖʀʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎɀɹʍɻʎ
ɃɍȻ
ɇʖʉʄɼʎ ɲʋʊ ʏʉʆ  ɲʌʅʊɷɿʉ ʔʉʌɹɲ  ɸɳʆ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʍɲʔɼʎ ɻ ɴɲɽʅʀɷɲ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅʉ ʋʏʐʖʀʉ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ
ɴɸɴɲʀʘʍɻʏʌʀʅɻʆɻʎʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘
Ʌʏʐʖʀʉ ɀɹʍɻʎɈɸʖʆɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎɼɈȵȿɼȲʚʃʑʃʄʉʐɈȵȵɼʋʏʐʖʀʉ ȵɅȰ͘ȿ͘ʃɲɿɲʋʉʄʐʏɼʌɿʉȵɅȰ͘ȿ͘ɼʋʏʐʖʀʉȵɅȰ͘ȿ͘ʃɲɿɲʋʉʄʐʏɼʌɿʉɿʍʊʏɿʅʉʐȳɸʆɿʃʉʑ
(1) ȿʐʃɸʀʉʐ͕ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉɲʋʊʏʉɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅɲɿɷɸʀɲʎ͕ɼʋʏʐʖʀʉȾȰȻɴɸɴɲʀʘʍɻɿʍʉʏɿʅʀɲʎʅɸʋʏʐʖʀʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎɀɹʍɻʎɇʖʉʄɼʎɲʋʊʏʉʆ
ɃɍȻ
ɲʌʅʊɷɿʉʔʉʌɹɲɸɳʆɷɸʆɸʀʆɲɿʍɲʔɼʎɻɴɲɽʅʀɷɲɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎɼɿʍʊʏɿʅʉʋʏʐʖʀʉʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻʏʌʀʅɻʆɻʎ
ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

ɃɍȻ

ɃɍȻ

ɃɍȻ

ȰɁȺɃȾɃɀȻȰɇΘ
ȾȸɅɃɈȵɍɁȻȰɇ
ɌɉɈȻȾȸɇ
ɅȰɆȰȳɏȳȸɇ

Ʌʏʐʖʀʉ ɀɹʍɻʎɈɸʖʆɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎɼɈȵȿɼȵɅȿȵɿɷʀʃɸʐʍɻʎɼȲʚʃʑʃʄʉʐɈȵȵɼʋʏʐʖʀʉ ȵɅȰ͘ȿ͘ʃɲɿɲʋʉʄʐʏɼʌɿʉȵɅȰ͘ȿ͘ɼʋʏʐʖʀʉ ȵɅȰ͘ȿ͘ʃɲɿɲʋʉʄʐʏɼʌɿʉ
(1) ɿʍʊʏɿʅʉʐȳɸʆɿʃʉʑȿʐʃɸʀʉʐ͕ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉɲʋʊʏʉɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅɲɿɷɸʀɲʎ͕ɼʋʏʐʖʀʉ ʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻɿʍʉʏɿʅʀɲʎʅɸʋʏʐʖʀʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎɀɹʍɻʎ
ɇʖʉʄɼʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ɲʌʅʊɷɿʉ ʔʉʌɹɲ͕ ɸɳʆ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʍɲʔɼʎ ɻ ɴɲɽʅʀɷɲ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅʉ ʋʏʐʖʀʉ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ
ɴɸɴɲʀʘʍɻʏʌʀʅɻʆɻʎʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

Ʌʏʐʖʀʉ ɀɹʍɻʎɈɸʖʆɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎɼɈȵȿɼȵɅȿȵɿɷʀʃɸʐʍɻʎɼȲʚʃʑʃʄʉʐɈȵȵɼʋʏʐʖʀʉ ȵɅȰ͘ȿ͘ʃɲɿɲʋʉʄʐʏɼʌɿʉȵɅȰ͘ȿ͘ɼʋʏʐʖʀʉ ȵɅȰ͘ȿ͘ʃɲɿɲʋʉʄʐʏɼʌɿʉ
(1) ɿʍʊʏɿʅʉʐȳɸʆɿʃʉʑȿʐʃɸʀʉʐ͕ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉɲʋʊʏʉɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅɲɿɷɸʀɲʎ͕ɼʋʏʐʖʀʉʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻɿʍʉʏɿʅʀɲʎʅɸʋʏʐʖʀʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎɀɹʍɻʎ
ɇʖʉʄɼʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ɲʌʅʊɷɿʉ ʔʉʌɹɲ͕ ɸɳʆ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʍɲʔɼʎ ɻ ɴɲɽʅʀɷɲ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅʉ ʋʏʐʖʀʉ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ
ɴɸɴɲʀʘʍɻʏʌʀʅɻʆɻʎʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

ɍȵȻɆȻɇɈȵɇȻȰɈɆȻȾɏɁ
Ʌʏʐʖʀʉ ɀɹʍɻʎ Ɉɸʖʆɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ ɼɈȵȿ ɼ Ȳʚ ʃʑʃʄʉʐ Ɉȵȵ͕ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉɲʋʊ ʏʉ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ͕ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ȾȰȻ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɿʍʉʏɿʅʀɲʎ ʅɸ ʋʏʐʖʀʉ
(1)
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎɀɹʍɻʎɇʖʉʄɼʎɲʋʊʏʉʆɲʌʅʊɷɿʉʔʉʌɹɲɸɳʆɷɸʆɸʀʆɲɿʍɲʔɼʎɻɴɲɽʅʀɷɲɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎɼɿʍʊʏɿʅʉʋʏʐʖʀʉʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2)
ɇɉɇȾȵɉɏɁ;ȲɃȸȺɃȻ ɃɍȻ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻʏʌʀʅɻʆɻʎʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘
ȰȾɈȻɁɃȿɃȳɃȻͿ

ȲɃȸȺɃȻ
ɅȰȻȴɃȾɃɀɃȻȲɆȵɌɃȾɃɀɃȻ

ȲɃȸȺ͘ȻȰɈɆ͘Θ
ȲȻɃȿɃȳ͘
ȵɆȳȰɇɈ,ɆȻɏɁ

ɀȸɍȰɁɃɇɉɁȺȵɈȵɇ
ȰȵɆɃɇȾȰɌɏɁ

ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈȻɇɈȵɇȸͬɉ ɃɍȻ

Ʌʏʐʖʀʉ ɀɹʍɻʎɈɸʖʆɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎɼɈȵȿɼȵɅȿȵɿɷʀʃɸʐʍɻʎɼȲʚʃʑʃʄʉʐɈȵȵɼʋʏʐʖʀʉ ȵɅȰ͘ȿ͘ʃɲɿɲʋʉʄʐʏɼʌɿʉȵɅȰ͘ȿ͘ɼʋʏʐʖʀʉ ȵɅȰ͘ȿ͘ʃɲɿɲʋʉʄʐʏɼʌɿʉ
(1) ɿʍʊʏɿʅʉʐȳɸʆɿʃʉʑȿʐʃɸʀʉʐ͕ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉɲʋʊʏʉɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅɲɿɷɸʀɲʎ͕ɼʋʏʐʖʀʉ ʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻɿʍʉʏɿʅʀɲʎʅɸʋʏʐʖʀʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎɀɹʍɻʎ
ɇʖʉʄɼʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ɲʌʅʊɷɿʉ ʔʉʌɹɲ͕ ɸɳʆ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʍɲʔɼʎ ɻ ɴɲɽʅʀɷɲ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅʉ ʋʏʐʖʀʉ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ
ɴɸɴɲʀʘʍɻʏʌʀʅɻʆɻʎʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘
Ʌʏʐʖʀʉ ɀɹʍɻʎ Ɉɸʖʆɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ ɼɈȵȿ ɼ Ȳʚ ʃʑʃʄʉʐ Ɉȵȵ͕ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉɲʋʊ ʏʉ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ͕ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ȾȰȻ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɿʍʉʏɿʅʀɲʎ ʅɸ ʋʏʐʖʀʉ
(1)
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎɀɹʍɻʎɇʖʉʄɼʎɲʋʊʏʉʆɲʌʅʊɷɿʉʔʉʌɹɲɸɳʆɷɸʆɸʀʆɲɿʍɲʔɼʎɻɴɲɽʅʀɷɲɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎɼɿʍʊʏɿʅʉʋʏʐʖʀʉʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2)
ȾɃɀɀɏɈȻȾȸɇ
ɃɍȻ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻʏʌʀʅɻʆɻʎʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘
Ʌʏʐʖʀʉ ɀɹʍɻʎ Ɉɸʖʆɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ ɼɈȵȿ ɼ Ȳʚ ʃʑʃʄʉʐ Ɉȵȵ͕ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉɲʋʊ ʏʉ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ͕ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ȾȰȻ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɿʍʉʏɿʅʀɲʎ ʅɸ ʋʏʐʖʀʉ
(1)
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎɀɹʍɻʎɇʖʉʄɼʎɲʋʊʏʉʆɲʌʅʊɷɿʉʔʉʌɹɲɸɳʆɷɸʆɸʀʆɲɿʍɲʔɼʎɻɴɲɽʅʀɷɲɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎɼɿʍʊʏɿʅʉʋʏʐʖʀʉʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2)
ȰȻɇȺȸɈȻȾȸɇ
ɃɍȻ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻʏʌʀʅɻʆɻʎʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘
Ʌʏʐʖʀʉ ɀɹʍɻʎɈɸʖʆɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ ɼ Ɉȵȿ ɼ Ȳʚ ʃʑʃʄʉʐ Ɉȵȵ͕ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ͕ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ʃɲɿ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɿʍʉʏɿʅʀɲʎ ʅɸ ʋʏʐʖʀʉ
(1)
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎɀɹʍɻʎɇʖʉʄɼʎɲʋʊʏʉʆɲʌʅʊɷɿʉʔʉʌɹɲ͕ɸɳʆɷɸʆɸʀʆɲɿʍɲʔɼʎɻɴɲɽʅʀɷɲɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎɼɿʍʊʏɿʅʉʋʏʐʖʀʉʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2)
ɏɆɃȿɃȳɃɅɃȻȻȰɇ
ɃɍȻ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻʏʌʀʅɻʆɻʎʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘
Ʌʏʐʖʀʉ ɀɹʍɻʎ Ɉɸʖʆɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ ɼɈȵȿ ɼ Ȳʚ ʃʑʃʄʉʐ Ɉȵȵ͕ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉɲʋʊ ʏʉ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ͕ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ȾȰȻ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɿʍʉʏɿʅʀɲʎ ʅɸ ʋʏʐʖʀʉ
ȰɆȳɉɆɃɍɆɉɇɃɍɃȽȰɇ ɃɍȻ (1) ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎɀɹʍɻʎɇʖʉʄɼʎɲʋʊʏʉʆɲʌʅʊɷɿʉʔʉʌɹɲɸɳʆɷɸʆɸʀʆɲɿʍɲʔɼʎɻɴɲɽʅʀɷɲɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎɼɿʍʊʏɿʅʉʋʏʐʖʀʉʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2)
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻʏʌʀʅɻʆɻʎʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘
Ʌʏʐʖʀʉ ɀɹʍɻʎ Ɉɸʖʆɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ ɼɈȵȿ ɼ Ȳʚ ʃʑʃʄʉʐ Ɉȵȵ͕ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉɲʋʊ ʏʉ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ͕ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ȾȰȻ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɿʍʉʏɿʅʀɲʎ ʅɸ ʋʏʐʖʀʉ
(1)
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎɀɹʍɻʎɇʖʉʄɼʎɲʋʊʏʉʆɲʌʅʊɷɿʉʔʉʌɹɲɸɳʆɷɸʆɸʀʆɲɿʍɲʔɼʎɻɴɲɽʅʀɷɲɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎɼɿʍʊʏɿʅʉʋʏʐʖʀʉʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2)
ɃȴɃɁɈɃɈȵɍɁȻȾȸɇ ɃɍȻ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻʏʌʀʅɻʆɻʎʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

ȿȵȾɈȻȾɃȾȿȰȴɃɉȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ
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ɈȵϬϭ͘ϯϰ

ɈȵϬϭ͘ϯϱ

ɈȵϬϭ͘ϯϲ

ȷɏȻȾȸɇɅȰɆȰȳɏȳȸɇ

ȳȵɏɆȳȻȾɏɁ
ɀȸɍȰɁȸɀȰɈɏɁ

ȰȳɆɃɈȻȾɏɁ
ɇɉɁȵɈȰȻɆȻɇɀɏɁΘ
ȵȾɀȵɈȰȿȿȵɉɇȵɏɁ

Ⱦʉʋʏɿʃɼʎ-ɆɲʋʏɿʃɼʎȾʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶʀɲʎ

ȸȿȵȾɈɆɃɈȵɍɁȻɈȵɇ

ɀȸɍȰɁɃɈȵɍɁȻɈȵɇ

ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾɃȻ

ɃȻȾɃȴɃɀɃȻ

ȸȿȵȾɈɆɃɇɉȳȾɃȿȿȸɈȵɇ

ȲɃȸȺɃȻɍȸɀȻȾɃɉ

ɈȵϬϭ͘ϯϱ

ɈȵϬϭ͘ϯϲ

ɈȵϬϭ͘ϯϳ

ȴȵϬϭ͘Ϭϭ

ȴȵϬϭ͘ϬϮ

ȴȵϬϭ͘Ϭϰ

ȴȵϬϭ͘Ϭϱ

ȴȵϬϭ͘Ϭϴ

ȴȵϬϭ͘Ϭϵ

ȴȵϬϭ͘Ϭϵ

;ɶɸʆɿʃɹʎʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎɶɿɲɹʆʏɲʇɻʍʏʉʆʃʄɳɷʉɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏʉʏɹʄʉʎͿ

ɅɆɃɇɃɁɈȰȳȻȰȵɁɈȰɂȸɇɈɃɁȵȾɅȰȻȴȵɉɈȻȾɃȾȿȰȴɃʹ ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰ

ɃɍȻ

(1)

Ʌʏʐʖʀʉ ɀɹʍɻʎɈɸʖʆɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ ɼ Ɉȵȿ ɼ Ȳʚ ʃʑʃʄʉʐ Ɉȵȵ͕ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ͕ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ʃɲɿ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɿʍʉʏɿʅʀɲʎ ʅɸ ʋʏʐʖʀʉ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎɀɹʍɻʎɇʖʉʄɼʎɲʋʊʏʉʆɲʌʅʊɷɿʉʔʉʌɹɲ͕ɸɳʆɷɸʆɸʀʆɲɿʍɲʔɼʎɻɴɲɽʅʀɷɲɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎɼɿʍʊʏɿʅʉʋʏʐʖʀʉʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2)
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻʏʌʀʅɻʆɻʎʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

Ʌʏʐʖʀʉ ɀɹʍɻʎɈɸʖʆɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎɼɈȵȿɼȲʚʃʑʃʄʉʐɈȵȵɼʋʏʐʖʀʉ ȵɅȰ͘ȿ͘ʃɲɿɲʋʉʄʐʏɼʌɿʉȵɅȰ͘ȿ͘ɼʋʏʐʖʀʉ ȵɅȰ͘ȿ͘ʃɲɿɲʋʉʄʐʏɼʌɿʉɿʍʊʏɿʅʉʐȳɸʆɿʃʉʑ
(1) ȿʐʃɸʀʉʐ͕ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉɲʋʊʏʉɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅɲɿɷɸʀɲʎ͕ɼʋʏʐʖʀʉ ʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻɿʍʉʏɿʅʀɲʎʅɸʋʏʐʖʀʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎɀɹʍɻʎɇʖʉʄɼʎɲʋʊʏʉʆ
ɃɍȻ
ɲʌʅʊɷɿʉʔʉʌɹɲ͕ɸɳʆɷɸʆɸʀʆɲɿʍɲʔɼʎɻɴɲɽʅʀɷɲɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎɼɿʍʊʏɿʅʉʋʏʐʖʀʉʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻʏʌʀʅɻʆɻʎ
ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾȸ
ȵɅȰɆȾȵȻȰ

ɃɍȻ

ɃɍȻ

ɃɍȻ

ȲɃȸȺɃȻɍȸɀȻȾɃɉ
ɃɍȻ

Ʌʏʐʖʀʉ ȰʚʃʑʃʄʉʐɈȵȵɼɈɸʖʆɿʃɼʎʃɲɿȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎɼȾɲʏʙʏɸʌɻʎɈɸʖʆɿʃɼʎȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎɼʋʏʐʖʀʉ ȵɅȰ͘ɇ͕͘ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉɲʋʊʏʉ
(1) ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ͕ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ʃɲɿ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɿʍʉʏɿʅʀɲʎ ʅɸ ʋʏʐʖʀʉ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʃɲʏʙʏɸʌɻʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ɲʌʅʊɷɿʉ
ʔʉʌɹɲ͕ ɸɳʆ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʍɲʔɼʎ ɻ ɴɲɽʅʀɷɲ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅʉ ʋʏʐʖʀʉ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏʌʀʅɻʆɻʎ
ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘ʃɲɿʏʌɿɸʏɼɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʋɸʀʌɲ(5) ʅɸʏɳʏɻʆʃʏɼʍɻʏʉʐʋʏʐʖʀʉʐ͘

Ʌʏʐʖʀʉ Ȱʚ ʃʑʃʄʉʐ Ɉȵȵ ɼ Ɉɸʖʆɿʃɼʎ ʃɲɿ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ ɼ Ⱦɲʏʙʏɸʌɻʎ Ɉɸʖʆɿʃɼʎ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ͕ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ
(1) Ʌɲɿɷɸʀɲʎ͕ɼʋʏʐʖʀʉʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻɿʍʉʏɿʅʀɲʎʅɸʋʏʐʖʀʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲʏʙʏɸʌɻʎɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎɲʋʊʏʉʆɲʌʅʊɷɿʉʔʉʌɹɲɸɳʆɷɸʆ
ɸʀʆɲɿ ʍɲʔɼʎ ɻ ɴɲɽʅʀɷɲ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅʉ ʋʏʐʖʀʉ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ȾȰȻ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏʌʀʅɻʆɻʎ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎ
ɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵȾȰȻʏʌɿɸʏɼɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʋɸʀʌɲ(5) ʅɸʏɳʏɻʆʃʏɼʍɻʏʉʐʋʏʐʖʀʉʐ͘

Ʌʏʐʖʀʉ ȰʚʃʑʃʄʉʐɈȵȵɼɈɸʖʆɿʃɼʎʃɲɿȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎɼȾɲʏʙʏɸʌɻʎɈɸʖʆɿʃɼʎȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎ͕ɼʋʏʐʖʀʉȵɅȰ͘ɇ͕͘ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉ ɲʋʊʏʉ
(1) ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ͕ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ʃɲɿ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɿʍʉʏɿʅʀɲʎ ʅɸ ʋʏʐʖʀʉ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʃɲʏʙʏɸʌɻʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ ɲʋʊ ʏʉʆ  ɲʌʅʊɷɿʉ
ʔʉʌɹɲ  ɸɳʆ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʍɲʔɼʎ ɻ ɴɲɽʅʀɷɲ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅʉ ʋʏʐʖʀʉ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ȾȰȻ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏʌʀʅɻʆɻʎ
ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵȾȰȻʏʌɿɸʏɼɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʋɸʀʌɲ(5) ʅɸʏɳʏɻʆʃʏɼʍɻʏʉʐʋʏʐʖʀʉʐ͘

Ʌʏʐʖʀʉ ȰʚʃʑʃʄʉʐɈȵȵɼɈɸʖʆɿʃɼʎʃɲɿȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎɼȾɲʏʙʏɸʌɻʎɈɸʖʆɿʃɼʎȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎ͕ɼʋʏʐʖʀʉȵɅȰ͘ȿ͕͘ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉɲʋʊ
(1) ʏʉɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅɲɿɷɸʀɲʎ͕ɼʋʏʐʖʀʉʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻɿʍʉʏɿʅʀɲʎʅɸʋʏʐʖʀʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲʏʙʏɸʌɻʎɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎɲʋʊ ʏʉʆɲʌʅʊɷɿʉ
ʔʉʌɹɲ  ɸɳʆ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʍɲʔɼʎ ɻ ɴɲɽʅʀɷɲ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅʉ ʋʏʐʖʀʉ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ȾȰȻ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏʌʀʅɻʆɻʎ
ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵȾȰȻʏʌɿɸʏɼɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʋɸʀʌɲ(5) ʅɸʏɳʏɻʆʃʏɼʍɻʏʉʐʋʏʐʖʀʉʐ͘

Ʌʏʐʖʀʉ Ȱʚ ʃʑʃʄʉʐ Ɉȵȵ ɼ Ɉɸʖʆɿʃɼʎ ʃɲɿ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ ɼ Ⱦɲʏʙʏɸʌɻʎ Ɉɸʖʆɿʃɼʎ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ͕ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ȵɅȰ͘ȿ͘ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ȵɅȰ͘ɇ.,
(1) ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉɲʋʊʏʉɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅɲɿɷɸʀɲʎ͕ɼʋʏʐʖʀʉʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻɿʍʉʏɿʅʀɲʎʅɸʋʏʐʖʀʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲʏʙʏɸʌɻʎɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎ
ɲʋʊʏʉʆɲʌʅʊɷɿʉʔʉʌɹɲɸɳʆɷɸʆɸʀʆɲɿʍɲʔɼʎɻɴɲɽʅʀɷɲɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎɼɿʍʊʏɿʅʉʋʏʐʖʀʉʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎȾȰȻɴɸɴɲʀʘʍɻ
ʏʌʀʅɻʆɻʎʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵȾȰȻʏʌɿɸʏɼɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʋɸʀʌɲ(5) ʅɸʏɳʏɻʆʃʏɼʍɻʏʉʐʋʏʐʖʀʉʐ͘

Ʌʏʐʖʀʉ Ȱʚ ʃʑʃʄʉʐ Ɉȵȵ ɼ Ɉɸʖʆɿʃɼʎ ʃɲɿ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ ɼ Ⱦɲʏʙʏɸʌɻʎ Ɉɸʖʆɿʃɼʎ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ͕ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ȵɅȰ͘ȿ͘ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ȵɅȰ͘ɇ.,
(1) ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉɲʋʊʏʉɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅɲɿɷɸʀɲʎ͕ɼʋʏʐʖʀʉʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻɿʍʉʏɿʅʀɲʎʅɸʋʏʐʖʀʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲʏʙʏɸʌɻʎɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎ
ɃɍȻ
ɲʋʊʏʉʆɲʌʅʊɷɿʉʔʉʌɹɲɸɳʆɷɸʆɸʀʆɲɿʍɲʔɼʎɻɴɲɽʅʀɷɲɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎɼɿʍʊʏɿʅʉʋʏʐʖʀʉʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎȾȰȻɴɸɴɲʀʘʍɻ
ʏʌʀʅɻʆɻʎʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵȾȰȻʏʌɿɸʏɼɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʋɸʀʌɲ(5) ʅɸʏɳʏɻʆʃʏɼʍɻʏʉʐʋʏʐʖʀʉʐ͘

(1)

Ʌʏʐʖʀʉ ɀɹʍɻʎɈɸʖʆɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ ɼ Ɉȵȿ ɼ Ȳʚ ʃʑʃʄʉʐ Ɉȵȵ͕ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ͕ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ʃɲɿ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɿʍʉʏɿʅʀɲʎ ʅɸ ʋʏʐʖʀʉ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎɀɹʍɻʎɇʖʉʄɼʎɲʋʊʏʉʆɲʌʅʊɷɿʉʔʉʌɹɲ͕ɸɳʆɷɸʆɸʀʆɲɿʍɲʔɼʎɻɴɲɽʅʀɷɲɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎɼɿʍʊʏɿʅʉʋʏʐʖʀʉʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2)
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻʏʌʀʅɻʆɻʎʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘
Ʌʏʐʖʀʉ ɀɹʍɻʎɈɸʖʆɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ ɼ Ɉȵȿ ɼ Ȳʚ ʃʑʃʄʉʐ Ɉȵȵ͕ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ͕ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ʃɲɿ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɿʍʉʏɿʅʀɲʎ ʅɸ ʋʏʐʖʀʉ
(1)
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ɀɹʍɻʎɇʖʉʄɼʎɲʋʊʏʉʆɲʌʅʊɷɿʉʔʉʌɹɲ͕ɸɳʆɷɸʆɸʀʆɲɿʍɲʔɼʎɻɴɲɽʅʀɷɲɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎɼɿʍʊʏɿʅʉʋʏʐʖʀʉʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2)
ɃɍȻ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻʏʌʀʅɻʆɻʎʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘

ɃɍȻ

ȸȿȵȾɈɆɃɇɉȳȾɃȿȿȸɈȵɇ ɃɍȻ

ɃȻȾɃȴɃɀɃȻ

ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾɃȻ

ɀȸɍȰɁɃɈȵɍɁȻɈȵɇ

ȸȿȵȾɈɆɃɈȵɍɁȻɈȵɇ

ȾȿɏɇɈɃɋɌȰɁɈɃɉɆȳȻȰɇ

ȾɃɅɈȻȾȸɇɆȰɅɈȻȾȸɇ

ȰȳɆɃɈȻȾɏɁ
Ʌʏʐʖʀʉ ɀɹʍɻʎ Ɉɸʖʆɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ ɼ Ɉȵȿ ɼ ȵɅȿ ȵɿɷʀʃɸʐʍɻʎ ɼ Ȳʚ ʃʑʃʄʉʐ Ɉȵȵ͕ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉ ɲʋʊ ʏʉ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ͕ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ʃɲɿ ɴɸɴɲʀʘʍɻ
(1)
ɿʍʉʏɿʅʀɲʎʅɸʋʏʐʖʀʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎɀɹʍɻʎɇʖʉʄɼʎɲʋʊʏʉʆɲʌʅʊɷɿʉʔʉʌɹɲ͕ɸɳʆɷɸʆɸʀʆɲɿʍɲʔɼʎɻɴɲɽʅʀɷɲɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎɼɿʍʊʏɿʅʉʋʏʐʖʀʉ
ɇɉɁȵɈȰȻɆȻɇɀɏɁΘ ɃɍȻ
ʏɻʎɲʄʄʉɷɲʋɼʎ(2) ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻʏʌʀʅɻʆɻʎʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘͘
ȵȾɀȵɈȰȿȿȵɉɇȵɏɁ

ȳȵɏɆȳȻȾɏɁ
ɀȸɍȰɁȸɀȰɈɏɁ

ȷɏȻȾȸɇɅȰɆȰȳɏȳȸɇ

ȿȵȾɈȻȾɃȾȿȰȴɃɉȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȴȵϬϭ͘Ϭϴ

ȴȵϬϭ͘Ϭϱ

ȴȵϬϭ͘Ϭϰ

ȴȵϬϭ͘ϬϮ

ȴȵϬϭ͘Ϭϭ

ɈȵϬϭ͘Ϯϳ

ɈȵϬϭ͘ϮϮ

ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

ɈȵϬϭ͘ϯϰ

ȾɏȴȻȾɃɇ
ȾȿȰȴɃɉ-

ȿȵȾɈȻȾɃȾȿȰȴɃɉȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇȵɁɃɅɃȻȸɀȵɁȸɇ
ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

ȾɏȴȻȾɃɇȾȿȰȴɃɉȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇȵɁɃɅɃȻȸɀȵɁȸɇ
ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰI
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ȾɃɀɀɏɈȻȾȸɇ

ȴȵϬϭ͘ϭϲ

ȴȵϬϭ͘ϭϳ

ɉȴɆȰɉȿȻȾɃȻ

ɂɉȿɃɉɆȳɃȻ

ȾɃɅɈȻȾȸɇɆȰɅɈȻȾȸɇ

ȰɆȳɉɆɃɍɆɉɇɃɍɃȽȰɇ

ɈȵɍɁ͘ȰɀȰɂɏɀȰɈɏɁ

ȾɃɀɀɏɈȻȾȸɇ

ȰȻɇȺȸɈȻȾȸɇ

ȴȵϬϭ͘ϭϮ

ȴȵϬϭ͘ϭϯ

ȴȵϬϭ͘ϭϰ

ȴȵϬϭ͘ϭϱ

ȴȵϬϭ͘ϭϲ

ȴȵϬϭ͘ϭϳ

ȴȵϬϭ͘ϭϴ

Ʌɲʌɲʋʉʅʋɹʎ͗

ɈȵɍɁ͘
ȰɀȰɂɏɀȰɈɏɁ

ȴȵϬϭ͘ϭϭ

ɈȵɍɁȻɈȵɇɎɉɂȵɏɇ
;ɎɉȾɈȻȾɃȻͿ

ȴȵϬϭ͘ϭϭ

ȴȵϬϭ͘ϭϴ

ȴȵϬϭ͘ϭϱ

ȴȵϬϭ͘ϭϰ

ȴȵϬϭ͘ϭϯ

ȴȵϬϭ͘ϭϮ

ɃɍȻ

ȾɃɅɈȻȾȸɇ
ɆȰɅɈȻȾȸɇ

ȰȻɇȺȸɈȻȾȸɇ

Ʌʏʐʖʀʉ ȰʚʃʑʃʄʉʐɈȵȵɼɈɸʖʆɿʃɼʎʃɲɿȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎɼȾɲʏʙʏɸʌɻʎɈɸʖʆɿʃɼʎȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎɼʋʏʐʖʀʉȵɅȰ͘ɇ͘ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉɲʋʊʏʉ
(1) ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ͕ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ʃɲɿ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɿʍʉʏɿʅʀɲʎ ʅɸ ʋʏʐʖʀʉ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʃɲʏʙʏɸʌɻʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ ɲʋʊ ʏʉʆ  ɲʌʅʊɷɿʉ
ʔʉʌɹɲ  ɸɳʆ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʍɲʔɼʎ ɻ ɴɲɽʅʀɷɲ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅʉ ʋʏʐʖʀʉ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ȾȰȻ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏʌʀʅɻʆɻʎ
ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵȾȰȻʏʌɿɸʏɼɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʋɸʀʌɲ(5) ʅɸʏɳʏɻʆʃʏɼʍɻʏʉʐʋʏʐʖʀʉʐ͘

Ʌʏʐʖʀʉ ȰʚʃʑʃʄʉʐɈȵȵɼɈɸʖʆɿʃɼʎʃɲɿȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎɼȾɲʏʙʏɸʌɻʎɈɸʖʆɿʃɼʎȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎɼʋʏʐʖʀʉȵɅȰ͘ɇ͕͘ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉɲʋʊʏʉ
(1) ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ͕ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ʃɲɿ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɿʍʉʏɿʅʀɲʎ ʅɸ ʋʏʐʖʀʉ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʃɲʏʙʏɸʌɻʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ɲʌʅʊɷɿʉ
ʔʉʌɹɲ  ɸɳʆ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʍɲʔɼʎ ɻ ɴɲɽʅʀɷɲ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅʉ ʋʏʐʖʀʉ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ȾȰȻ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏʌʀʅɻʆɻʎ
ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵȾȰȻʏʌɿɸʏɼɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʋɸʀʌɲ(5) ʅɸʏɳʏɻʆʃʏɼʍɻʏʉʐʋʏʐʖʀʉʐ͘

Ʌʏʐʖʀʉ ȰʚʃʑʃʄʉʐɈȵȵɼɈɸʖʆɿʃɼʎʃɲɿȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎɼȾɲʏʙʏɸʌɻʎɈɸʖʆɿʃɼʎȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎɼʋʏʐʖʀʉȵɅȰ͘ɇ͕͘ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉɲʋʊʏʉ
(1) ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ͕ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ʃɲɿ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɿʍʉʏɿʅʀɲʎ ʅɸ ʋʏʐʖʀʉ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʃɲʏʙʏɸʌɻʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ ɲʋʊ ʏʉʆ  ɲʌʅʊɷɿʉ
ʔʉʌɹɲ  ɸɳʆ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʍɲʔɼʎ ɻ ɴɲɽʅʀɷɲ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅʉ ʋʏʐʖʀʉ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ȾȰȻ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏʌʀʅɻʆɻʎ
ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵȾȰȻʏʌɿɸʏɼɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʋɸʀʌɲ(5) ʅɸʏɳʏɻʆʃʏɼʍɻʏʉʐʋʏʐʖʀʉʐ͘

Ʌʏʐʖʀʉ ȰʚʃʑʃʄʉʐɈȵȵɼɈɸʖʆɿʃɼʎʃɲɿȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎɼȾɲʏʙʏɸʌɻʎɈɸʖʆɿʃɼʎȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎɼʋʏʐʖʀʉȵɅȰ͘ɇ͕͘ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉɲʋʊʏʉ
(1) ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ͕ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ʃɲɿ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɿʍʉʏɿʅʀɲʎ ʅɸ ʋʏʐʖʀʉ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʃɲʏʙʏɸʌɻʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ ɲʋʊ ʏʉʆ  ɲʌʅʊɷɿʉ
ʔʉʌɹɲ  ɸɳʆ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʍɲʔɼʎ ɻ ɴɲɽʅʀɷɲ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅʉ ʋʏʐʖʀʉ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ȾȰȻ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏʌʀʅɻʆɻʎ
ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵȾȰȻʏʌɿɸʏɼɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʋɸʀʌɲ(5) ʅɸʏɳʏɻʆʃʏɼʍɻʏʉʐʋʏʐʖʀʉʐ͘

Ʌʏʐʖʀʉ ȰʚʃʑʃʄʉʐɈȵȵɼɈɸʖʆɿʃɼʎʃɲɿȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎɼȾɲʏʙʏɸʌɻʎɈɸʖʆɿʃɼʎȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎ͕ɼʋʏʐʖʀʉȵɅȰ͘ȿ͕͘ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉɲʋʊ
(1) ʏʉɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅɲɿɷɸʀɲʎ͕ɼʋʏʐʖʀʉʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻɿʍʉʏɿʅʀɲʎʅɸʋʏʐʖʀʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲʏʙʏɸʌɻʎɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎɲʋʊ ʏʉʆɲʌʅʊɷɿʉ
ʔʉʌɹɲ  ɸɳʆ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʍɲʔɼʎ ɻ ɴɲɽʅʀɷɲ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅʉ ʋʏʐʖʀʉ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ȾȰȻ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏʌʀʅɻʆɻʎ
ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵȾȰȻʏʌɿɸʏɼɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʋɸʀʌɲ(5) ʅɸʏɳʏɻʆʃʏɼʍɻʏʉʐʋʏʐʖʀʉʐ͘

Ʌʏʐʖʀʉ ȰʚʃʑʃʄʉʐɈȵȵɼɈɸʖʆɿʃɼʎʃɲɿȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎɼȾɲʏʙʏɸʌɻʎɈɸʖʆɿʃɼʎȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎ͕ɼʋʏʐʖʀʉȵɅȰ͘ȿ͕͘ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉ ɲʋʊ
(1) ʏʉɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅɲɿɷɸʀɲʎ͕ɼʋʏʐʖʀʉʃɲɿɴɸɴɲʀʘʍɻɿʍʉʏɿʅʀɲʎʅɸʋʏʐʖʀʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲʏʙʏɸʌɻʎɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎɲʋʊʏʉʆɲʌʅʊɷɿʉ
ʔʉʌɹɲ  ɸɳʆ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʍɲʔɼʎ ɻ ɴɲɽʅʀɷɲ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅʉ ʋʏʐʖʀʉ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ȾȰȻ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏʌʀʅɻʆɻʎ
ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵȾȰȻʏʌɿɸʏɼɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʋɸʀʌɲ(5) ʅɸʏɳʏɻʆʃʏɼʍɻʏʉʐʋʏʐʖʀʉʐ͘

;ɶɸʆɿʃɹʎʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎɶɿɲɹʆʏɲʇɻʍʏʉʆʃʄɳɷʉɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏʉʏɹʄʉʎͿ

ɅɆɃɇɃɁɈȰȳȻȰȵɁɈȰɂȸɇɈɃɁȵȾɅȰȻȴȵɉɈȻȾɃȾȿȰȴɃʹ ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰ

Ʌʏʐʖʀʉ ȰʚʃʑʃʄʉʐɈȵȵɼɈɸʖʆɿʃɼʎʃɲɿȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎɼȾɲʏʙʏɸʌɻʎɈɸʖʆɿʃɼʎȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎ͕ɼʋʏʐʖʀʉȵɅȰ͘ɇ͕͘ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉɲʋʊʏʉ
(1) ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ͕ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ʃɲɿ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɿʍʉʏɿʅʀɲʎ ʅɸ ʋʏʐʖʀʉ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʃɲʏʙʏɸʌɻʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ɲʌʅʊɷɿʉ
ɃɍȻ
ʔʉʌɹɲ  ɸɳʆ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʍɲʔɼʎ ɻ ɴɲɽʅʀɷɲ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅʉ ʋʏʐʖʀʉ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ȾȰȻ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏʌʀʅɻʆɻʎ
ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵȾȰȻʏʌɿɸʏɼɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʋɸʀʌɲ(5) ʅɸʏɳʏɻʆʃʏɼʍɻʏʉʐʋʏʐʖʀʉʐ͘
Ʌʏʐʖʀʉ ȰʚʃʑʃʄʉʐɈȵȵɼɈɸʖʆɿʃɼʎʃɲɿȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎɼȾɲʏʙʏɸʌɻʎɈɸʖʆɿʃɼʎȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎɼʋʏʐʖʀʉ ȵɅȰ͘ɇ͕͘ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉɲʋʊʏʉ
(1) ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ͕ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ʃɲɿ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɿʍʉʏɿʅʀɲʎ ʅɸ ʋʏʐʖʀʉ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʃɲʏʙʏɸʌɻʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ɲʌʅʊɷɿʉ
ɃɍȻ
ʔʉʌɹɲ͕ ɸɳʆ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʍɲʔɼʎ ɻ ɴɲɽʅʀɷɲ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅʉ ʋʏʐʖʀʉ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏʌʀʅɻʆɻʎ
ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘ ʃɲɿʏʌɿɸʏɼɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʋɸʀʌɲ(5) ʅɸʏɳʏɻʆʃʏɼʍɻʏʉʐʋʏʐʖʀʉʐ͘

Ʌʏʐʖʀʉ Ȱʚʃʑʃʄʉʐ ɈȵȵɼɈɸʖʆɿʃɼʎʃɲɿȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎɼȾɲʏʙʏɸʌɻʎɈɸʖʆɿʃɼʎȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎɼʋʏʐʖʀʉȵɅȰ͘ɇ͕͘ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉɲʋʊʏʉ
(1) ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ͕ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ʃɲɿ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɿʍʉʏɿʅʀɲʎ ʅɸ ʋʏʐʖʀʉ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʃɲʏʙʏɸʌɻʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ɲʌʅʊɷɿʉ
ɃɍȻ
ʔʉʌɹɲ  ɸɳʆ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʍɲʔɼʎ ɻ ɴɲɽʅʀɷɲ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɼ ɿʍʊʏɿʅʉ ʋʏʐʖʀʉ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ (2) ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ȾȰȻ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏʌʀʅɻʆɻʎ
ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵȾȰȻʏʌɿɸʏɼɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʋɸʀʌɲ(5) ʅɸʏɳʏɻʆʃʏɼʍɻʏʉʐʋʏʐʖʀʉʐ͘

ȰɆȳɉɆɃɍɆɉɇɃɍɃȽȰɇ ɃɍȻ

ɃɍȻ

ɃɍȻ

ɃɍȻ

ɃɍȻ

ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾȸ
ȵɅȰɆȾȵȻȰ

ɂɉȿɃɉɆȳɃȻ

ɉȴɆȰɉȿȻȾɃȻ

ɈȵɍɁȻɈȵɇɎɉɂȵɏɇ
;ɎɉȾɈȻȾɃȻͿ

ɈȵɍɁȻɈȵɇ
ȰɉɈɃȾȻɁȸɈɏɁ

ȴȵϬϭ͘ϭϬ

ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

ɈȵɍɁȻɈȵɇ
ȰɉɈɃȾȻɁȸɈɏɁ

ȿȵȾɈȻȾɃȾȿȰȴɃɉȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

ȴȵϬϭ͘ϭϬ

ȾɏȴȻȾɃɇ
ȾȿȰȴɃɉ-

ȿȵȾɈȻȾɃȾȿȰȴɃɉȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇȵɁɃɅɃȻȸɀȵɁȸɇ
ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰI

ȾɏȴȻȾɃɇȾȿȰȴɃɉȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇȵɁɃɅɃȻȸɀȵɁȸɇ
ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ
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5. ȵɿɷɿʃʊʏɸʌɲɶɿɲʏʉʆʃʄɳɷʉȴȵϬϭɷɿɸʐʃʌɿʆʀɺɸʏɲɿʊʏɿɻɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʋɸʀʌɲɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ͗ɲ͘ȳɿɲʏʉʐʎɲʍʔɲʄɿʍʅɹʆʉʐʎʍʏʉʆɃ͘Ȱ͘ȵ͘ȵ͘ ;ʋʌʙɻʆɈȵȲȵͿ͕ɲʋʊɴɸɴɲʀʘʍɻʏʉʐʉɿʃɸʀʉʐɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃʉʑʔʉʌɹɲ͕ʍʏɻʆʉʋʉʀɲɽɲ
ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ɻ ɿɷɿʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ʏɲ ʖʌʉʆɿʃɳ ɷɿɲʍʏɼʅɲʏɲ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɼʎ ʏʉʐʎ ;ʐʋʉʄʉɶʀɺʉʐʅɸ ʏʌʀɲ ʖʌʊʆɿɲ ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɳͿ ʃɲɿ ɴ͘ ȳɿɲ ʏʉʐʎ ɲʍʔɲʄɿʍʅɹʆʉʐʎ ʍʏʉ ȻȾȰ͕ ɲʋʊ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ɸʌɶʉɷʊʏɻ ʃɲɿ ɸʋɿʃʐʌʘʅɹʆʉ
ʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉʏʉʐɴɿɴʄɿɲʌʀʉʐɸʆʍɼʅʘʆʃɲʏɲʅɸʏʌʉʑʅɸϵϬϬɹʆʍɻʅɲ;ϯϲʅɼʆɸʎΎϮϱɹʆʍɻʅɲɲʆɳʅɼʆɲсϵϬϬɹʆʍɻʅɲͿ͘ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʉɿʐʋʉʗɼʔɿʉɿʍʏɸʌʉʑʆʏɲɿɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɸʅʋɸɿʌʀɲʎ͕ʍʐʅʗɻʔʀɺɸʏɲɿʀʍɻʎ
ʖʌʉʆɿʃɼʎɷɿɳʌʃɸɿɲʎɷɿɷɲʃʏɿʃɼʋʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲ͕ɻʉʋʉʀɲɷɸʅʉʌɿʉɷʉʏɸʀʏɲɿ;ʋɲʌ͘ɶ͛ɳʌɽʌʉϮʏʉʐʆ͘ϯϲϴϳͬϮϬϬϴͿ͘

ȵɅȰȳȳȵȿɀȰɈȻȾȸɅȵȻɆȰ

4. ɀɸʏʉʐʋ͛ɲʌɿɽʅ͘ϭϮϴͬϮϬϭϮɅ͘ȴ͘;ɌȵȾϮϯϯȰʚͿ͕ʉɿɲʋʊʔʉɿʏʉɿʏʉʐɈʅɼʅɲʏʉʎɅʄɲʍʏɿʃʙʆɈɸʖʆʙʆʃɲɿȵʋɿʍʏɻʅʙʆʏɻʎɈɹʖʆɻʎʏʉʐɅɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐȻʘɲʆʆʀʆʘʆ͕ʋʉʐɸɿʍɼʖɽɻʍɲʆɲʋʊʏʉɲʃɲɷɻʅɲʁʃʊɹʏʉʎϮϬϬϲ-ϮϬϬϳʃɲɿ
ɸʔɸʇɼʎ͕ ʅɸ ʋʏʐʖʀʉ ʏɻʎ ʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻʎȵɿʃɲʍʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɸʐɷʊʃɿʅɻʎ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ɽɸʘʌɻʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ɿʍʏʉʌɿʃʙʆ ʍʋʉʐɷʙʆ͕ ɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿ ʍʏʉʆ ʃʄɳɷʉ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ɅȵϬϴ ʹ Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃʙʆ
ɀɲɽɻʅɳʏʘʆ͘

ȵɁɈȰɂȸɅɈɉɍȻɃɉɈɀ͘ɅȿȰɇɈȻȾɏɁɈȵɍɁɏɁɇɈɃɁȾȿȰȴɃɅȵϬϴ

3. Ɉɲ ʋʏʐʖʀɲ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɲʋʉʃʏɻɽɸʀ ʍʏɻʆ Ⱦʑʋʌʉ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ʋʄɼʌɻ ɹʆʏɲʇɻ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎ ʍʏɻʆ ɸʐʌʘʋɲʁʃɼ ɹʆʘʍɻ ;Ϭϭ-05-ϮϬϬϰͿ ʃɲɿ ɸʔʊʍʉʆ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉ Ʌ͘ȴ͘ Ϯϵϵͬϭϵϵϳ ɷɸʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʆɲ ɹʖʉʐʆ ɴɸɴɲʀʘʍɻ
ɲʆʏɿʍʏʉɿʖʀɲʎ͘ Ɉɲ ʀɷɿɲ ʋʏʐʖʀɲ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʊʄɲ ʏɲ ʐʋʊʄʉɿʋɲ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɹʖʉʐʆ ɲʋʉʃʏɻɽɸʀ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɹʆʏɲʇɻ ʏɻʎ Ⱦʑʋʌʉʐ ʍʏɻʆ ȵʐʌʘʋɲʁʃɼ ɹʆʘʍɻ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʆɲ ɹʖʉʐʆ ɴɸɴɲɿʙʍɸɿʎ ɿʍʉʏɿʅʀɲʎ ʃɲɿ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖʀɲʎ ʋʌʉʎ ʏɲ
ɲʋʉʆɸʅʊʅɸʆɲɲʋʊʏɲȵʄʄɻʆɿʃɳȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɳȻɷʌʑʅɲʏɲʋʏʐʖʀɲ͘

ɅɈɉɍȻȰɅȰɁȵɅȻɇɈȸɀȻɃɉȾɉɅɆɃɉ

2. Ƀɿʃɳʏʉʖʉɿʋʏʐʖʀʉʐɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿʆɲɹʖʉʐʆɲʋʉʄʐʏɼʌɿʉȵʄʄɻʆɿʃʉʑɸʇɲʏɲʇʀʉʐȳʐʅʆɲʍʀʉʐɼȿʐʃɸʀʉʐɼɿʍʊʏɿʅʉʐ;ȵʄʄɻʆɿʃʉʑͿʍʖʉʄɸʀʉʐ͘Ʉʍʉɿɷɸʆɹʖʉʐʆʏʉɲʋʉʄʐʏɼʌɿʉɲʐʏʊ͕ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿʆɲɹʖʉʐʆɴɸɴɲʀʘʍɻ
ɸʄʄɻʆʉʅɳɽɸɿɲʎ ʏɻʎ ɸʋɿʏʌʉʋɼʎ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ͕ ȶʌɸʐʆɲʎ  ʃɲɿ Ⱥʌɻʍʃɸʐʅɳʏʘʆ  ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ϭϰ ʋɲʌ͘ ϭϬ ʏʉʐ ʆ͘ ϭϱϲϲͬϭϵϴϱ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʄɼʌɻ ɶʆʙʍɻ ʃɲɿ ɳʆɸʏɻ ʖʌɼʍɻ ʏɻʎ ȵʄʄɻʆɿʃɼʎ ȳʄʙʍʍɲʎ ʃɲɿ ɶʆʙʍɻ ʏɻʎ
ȵʄʄɻʆɿʃɼʎ  Ȼʍʏʉʌʀɲʎ  ɼ  ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ȵʄʄɻʆʉʅɳɽɸɿɲʎ ʏʉʐ Ⱦɹʆʏʌʉʐ ȵʄʄɻʆɿʃɼʎ ȳʄʙʍʍɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɳʌɿʍʏɻ ɶʆʙʍɻ ʏɻʎ ȵʄʄɻʆɿʃɼʎ ȳʄʙʍʍɲʎ ͨɸʋɿʋɹɷʉʐ ȳϮͩ ɼ ʋʏʐʖʀʉ ʏʌɿʏʉɴɳɽʅɿɲʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ
ɀɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʊɈʀʏʄʉʏɻʎɻʅɸɷɲʋɼʎʍʏɻʆȵʄʄɻʆɿʃɼȳʄʙʍʍɲ͘Ɉʉʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊɲʐʏʊɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿʃɲɿɶɿɲʏʉʐʎɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑʎʏʘʆʃʄɳɷʘʆ ȴȵʃɲɿɈȵ͘

ɅɈɉɍȻȰɅȰɁȵɅȻɇɈȸɀȻɏɁʏɻʎȰȿȿɃȴȰɅȸɇ

ɴ͘Ⱦɲʏ͛ ɸʇɲʀʌɸʍɻɶɿɲʏɿʎʋʌʉʍʄɼʗɸɿʎʏʌʀʏɸʃʆʘʆɲʆɲʋʄɻʌʘʏʙʆ ;ʋɲʌ͘ϰɳʌɽʌʉʐϮʏʉʐʆ͘ϯϰϱϰͬϮϬϬϲͿɸʀʆɲɿʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɻʃɲʏʉʖɼʋʏʐʖʀʉʐɼɴɸɴɲʀʘʍɻʎʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎ͕ɸʔʊʍʉʆɲʆɼʃʉʐʆʍɸʃʄɳɷʉʐʎɼ
ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɸʎɶɿɲʏɿʎʉʋʉʀɸʎɻʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻɲʋʉʏɸʄɸʀʏʐʋɿʃʊʋʌʉʍʊʆɷɿʉʌɿʍʅʉʑ͘

ɲ͘ ȳɿɲʏɻʆʋʌʊʍʄɻʗɻɲʆɲʋʄɻʌʘʏʙʆʃɲɿʘʌʉʅʀʍɽɿʘʆɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆʏʘʆʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆʃʄɳɷʘʆʃɲɿɸɿɷɿʃʉʏɼʏʘʆɷɸʆɸʀʆɲɿɲʋɲʌɲʀʏɻʏɻɻʃɲʏʉʖɼʋʏʐʖʀʉʐɼɴɸɴɲʀʘʍɻʎʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆ ʍʋʉʐɷʙʆʏɻʎȰ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘ɼ
ɳʄʄʘʆɿʍʉɷʑʆɲʅʘʆʋʏʐʖʀʘʆ;ʊʋʘʎɲʐʏɳɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏɻʎʋɲʌ͘ϰʏʉʐɳʌɽʌʉʐϲʏʉʐʆ͘ϮϱϮϱͬϭϵϵϳ-ɌȵȾϭϴϴȰʚͿ͘Ʌʄɻʆʊʅʘʎ͕ʃɲʏɳʏʉʐʎɷɿʉʌɿʍʅʉʑʎʃɲɿʏɿʎʋʌʉʍʄɼʗɸɿʎʋʌʉɻɶʉʑʆʏɲɿʍʏʉʆʉɿʃɸʀʉʋʀʆɲʃɲʉɿ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʀʋʉʐɹʖʉʐʆʏɲʋʄɼʌɻʋʌʉʍʊʆʏɲɷɿʉʌɿʍʅʉʑ͕ɷɻʄɲɷɼɹʖʉʐʆʃɲɿ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻ ;ɴʄ͘ɀɹʌʉʎȲʚ- Ⱦɸʔ͕Ȱʚ- ʋɲʌ͘ϰ).

1. ȳɿɲʏʉʐʎʃʄɳɷʉʐʎʃɲɿʏɿʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɸʎʍʏʉʐʎʉʋʉʀʉʐʎʉʌʀɺɸʏɲɿʘʎʏʐʋɿʃʊʋʌʉʍʊʆɻʃɲʏʉʖɼʋʏʐʖʀʉʐʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʍʋʉʐɷʙʆɼɴɸɴɲʀʘʍɻʎʏʌʀʅɻʆɻʎʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎʏɻʎȰɇɅȰȻɈȵɷɿɸʐʃʌɿʆʀɺʉʆʏɲɿʏɲɸʇɼʎ͗

ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾȸȵɅȰɆȾȵȻȰ

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰI
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰII
ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ ȻȻ. ɅȵɆȻɃɍȵɇɅɆɃɇȿȸɎȸɇȰͬȺɀȻȰɇ ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ

ȰͬȰ

ɅȵɆȻɃɍȸ
ɅɆɃɇȿȸɎȸɇ

ɁɃɀɃɇͬȴȸɀɃȻ
ɅȵɆȻɃɍȸɇɅɆɃɇȿȸɎȸɇ
ȰȺȸɁȰȻɏɁͬȲɉɆɏɁɃɇͬȳȰȿȰɈɇȻɃɉͬ
ȴȰɌɁȸɇ-ɉɀȸɈɈɃɉͬȷɏȳɆȰɌɃɉͬ
ȸȿȻɃɉɅɃȿȵɏɇͬȾȰȻɇȰɆȻȰɁȸɇͬ
ɌȻȿȰȴȵȿɌȵȻȰɇ-ɍȰȿȾȸȴɃɁȰɇ
ȰȳȻȰɇɅȰɆȰɇȾȵɉȸɇͬȰɀȰɆɃɉɇȻɃɉͬ
ȲɆȻȿȸɇɇȻɏɁͬȾȸɌȻɇȻȰɇͬɅȵɁɈȵȿȸɇͬ
ɌȻȿɃȺȵȸɇ-ɎɉɍȻȾɃɉͬɅȰɅȰȳɃɉɍɃȿȰɆȳɃɉͬȿɉȾɃȲɆɉɇȸɇ-ɅȵɉȾȸɇͬ
ɍȰȿȰɁȴɆȻɃɉͬȸɆȰȾȿȵȻɃɉͬ
ɀȵɈȰɀɃɆɌɏɇȵɏɇͬɁȵȰɇȻɏɁȻȰɇ
ȰȻȳȰȿȵɏͬȰȳȻȰɇȲȰɆȲȰɆȰɇͬɍȰȽȴȰɆȻɃɉ
ͬɅȵɆȻɇɈȵɆȻɃɉͬȰȳȻɏɁȰɁȰɆȳɉɆɏɁȾȰɀȰɈȵɆɃɉͬȻȿȻɃɉͬɅȵɈɆɃɉɅɃȿȵɏɇ
ȰȳȻɃɉȴȸɀȸɈɆȻɃɉͬȰȿȻɀɃɉͬ
ȵȿȿȸɁȻȾɃɉ-ȰɆȳɉɆɃɉɅɃȿȸɇͬ
ȳȿɉɌȰȴȰɇͬȾȰȿȿȻȺȵȰɇͬɅȰȿȰȻɃɉ
ɌȰȿȸɆɃɉͬɁȵȰɇɇɀɉɆɁȸɇͬ
ɀɃɇɍȰɈɃɉ-ɈȰɉɆɃɉ

ȴȻȵɉȺɉɁɇȸɅ͘ȵ͘

ȰȺȸɁȰɇȰ

1

ȰʚȰȺȸɁȰɇ

2

ȲʚȰȺȸɁȰɇ

3

ȳʚȰȺȸɁȰɇ

4

ȴʚȰȺȸɁȰɇ

5

ȰȻɈɏȿɃȰȾȰɆɁȰɁȻȰɇ

ɁɃɀɃɇȰȻɈɏȿͬɁȻȰɇ

6

ȰʚȰɁȰɈɃȿȻȾȸɇ
ȰɈɈȻȾȸɇ

ȾɆɏɅȻȰɇͬɀȰɆȾɃɅɃɉȿɃɉɀȵɇɃȳȰȻȰɇͬ
ɅȰȻȰɁȻȰɇͬȿȰɉɆȵɏɈȻȾȸɇͬɇɅȰɈɏɁȰɆɈȵɀȻȴɃɇͬɇȰɆɏɁȻȾɃɉͬɅȰȿȿȸɁȸɇͬ
ɆȰɌȸɁȰɇ-ɅȻȾȵɆɀȻɃɉͬɀȰɆȰȺɏɁɃɇͬ ȰɁȰɈɃȿȻȾȸɇȰɈɈȻȾȸɇ
ȲȰɆȸɇ-ȲɃɉȿȰɇ-ȲɃɉȿȻȰȳɀȵɁȸɇ

7

ȲʚȰɁȰɈɃȿȻȾȸɇ
ȰɈɈȻȾȸɇ

ɏɆɏɅɃɉͬȴȻɃɁɉɇɃɉͬȰɍȰɆɁɏɁ

8

ȰɆȳɃȿȻȴȰɇ

ɁɃɀɃɇȰɆȳɃȿȻȴȰɇ

ȰɆȳɃȿȻȴȰɇ

9

ȰɆȾȰȴȻȰɇ

ɁɃɀɃɇȰɆȾȰȴȻȰɇ

ȰɆȾȰȴȻȰɇ

10

ȰɆɈȰɇ

ɁɃɀɃɇȰɆɈȰɇ

ȰɆɈȰɇ

11

ȰɍȰȽȰɇ

ɁɃɀɃɇȰɍȰȽȰɇ

ȰɍȰȽȰɇ

12

ȲɃȻɏɈȻȰɇ

ɁɃɀɃɇȲɃȻɏɈȻȰɇ

ȲɃȻɏɈȻȰɇ

13

ȳɆȵȲȵɁɏɁ

ɁɃɀɃɇȳɆȵȲȵɁɏɁ

ȳɆȵȲȵɁɏɁ

14

ȴɆȰɀȰɇ

ɁɃɀɃɇȴɆȰɀȰɇ

ȴɆȰɀȰɇ

15

ȴɉɈȻȾȸɇ ȰɈɈȻȾȸɇ

ȰɇɅɆɃɅɉɆȳɃɉͬȵȿȵɉɇȻɁȰɇͬɀȰɁȴɆȰɇȵȻȴɉȿȿȻȰɇͬɀȵȳȰɆȵɏɁͬɌɉȿȸɇ

ȴɉɈȻȾȸɇȰɈɈȻȾȸɇ

16

ȴɏȴȵȾȰɁȸɇɃɉ

ɁɃɀɃɇȴɏȴȵȾȰɁȸɇɃɉ

ȴɏȴȵȾȰɁȸɇɃɉ

17

ȵȲɆɃɉ

ɁɃɀɃɇȵȲɆɃɉ

ȵȲɆɃɉ

18

ȵɉȲɃȻȰɇ

ɁɃɀɃɇȵɉȲɃȻȰɇ

ȵɉȲɃȻȰɇ

19

ȵɉɆɉɈȰɁȻȰɇ

ɁɃɀɃɇȵɉɆɉɈȰɁȻȰɇ

ȵɉɆɉɈȰɁȻȰɇ

ȰȺȸɁȰɇȲ

ȰȺȸɁȰɇȳ

ȰȺȸɁȰɇȴ

ȰȻɈɏȿɃȰȾȰɆɁȰɁȻȰɇ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰII
ɅȵɆȻɃɍȸ
ȰͬȰ
ɅɆɃɇȿȸɎȸɇ

ɁɃɀɃɇͬȴȸɀɃȻ
ɅȵɆȻɃɍȸɇɅɆɃɇȿȸɎȸɇ
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20

ȷȰȾɉɁȺɃɉ

ɁɃɀɃɇȷȰȾɉɁȺɃɉ

ȷȰȾɉɁȺɃɉ

21

ȸȿȵȻȰɇ

ɁɃɀɃɇȸȿȵȻȰɇ

ȸȿȵȻȰɇ

22

ȸɀȰȺȻȰɇ

ɁɃɀɃɇȸɀȰȺȻȰɇ

ȸɀȰȺȻȰɇ

23

ȸɆȰȾȿȵȻɃɉ

ɁɃɀɃɇȸɆȰȾȿȵȻɃɉ

ȸɆȰȾȿȵȻɃɉ

24

ȰʚȺȵɇͬɁȻȾȸɇ

25

ȲʚȺȵɇͬɁȻȾȸɇ

26

ȺȵɇɅɆɏɈȻȰɇ

ɁɃɀɃɇȺȵɇɅɆɏɈȻȰɇ

ȺȵɇɅɆɏɈȻȰɇ

27

ȻɏȰɁɁȻɁɏɁ

ɁɃɀɃɇȻɏȰɁɁȻɁɏɁ

ȻɏȰɁɁȻɁɏɁ

28

ȾȰȲȰȿȰɇ

ɁɃɀɃɇ ȾȰȲȰȿȰɇ

ȾȰȲȰȿȰɇ

29

ȾȰɆȴȻɈɇȰɇ

ɁɃɀɃɇȾȰɆȴȻɈɇȰɇ

ȾȰɆȴȻɈɇȰɇ

30

ȾȰɇɈɃɆȻȰɇ

ɁɃɀɃɇȾȰɇɈɃɆȻȰɇ

ȾȰɇɈɃɆȻȰɇ

31

ȾȵɆȾɉɆȰɇ

ɁɃɀɃɇȾȵɆȾɉɆȰɇ

ȾȵɆȾɉɆȰɇ

32

ȰʚȾȵɌȰȿȿȸɁȻȰɇ

ȾȵɌȰȿȿȸɁȻȰɇ

33

ȲʚȾȵɌȰȿȿȸɁȻȰɇ

ȻȺȰȾȸɇ

34

ȾȻȿȾȻɇ

ɁɃɀɃɇȾȻȿȾȻɇ

ȾȻȿȾȻɇ

35

ȾɃȷȰɁȸɇ

ɁɃɀɃɇȾɃȷȰɁȸɇ

ȾɃȷȰɁȸɇ

36

ȾɃɆȻɁȺȻȰɇ

ɁɃɀɃɇȾɃɆȻɁȺȻȰɇ

ȾɃɆȻɁȺȻȰɇ

37

ȾɉȾȿȰȴɏɁ

ɁɃɀɃɇȾɉȾȿȰȴɏɁ

ȾɉȾȿȰȴɏɁ

38

ȿȰȾɏɁȻȰɇ

ɁɃɀɃɇȿȰȾɏɁȻȰɇ

ȿȰȾɏɁȻȰɇ

39

ȿȰɆȻɇȰɇ

ɁɃɀɃɇȿȰɆȻɇȰɇ

ȿȰɆȻɇȰɇ

40

ȿȰɇȻȺȻɃɉ

ɁɃɀɃɇȿȰɇȻȺȻɃɉ

ȿȰɇȻȺȻɃɉ

41

ȰʚȿȵɇȲɃɉ

ȿȵɇȲɃɉ

42

ȲʚȿȵɇȲɃɉ

ȿȸɀɁɃɉͬȰȳȻɃɉ ȵɉɇɈɆȰɈȻɃɉ

43

ȿȵɉȾȰȴȰɇ

ɁɃɀɃɇȿȵɉȾȰȴȰɇ

ȿȵɉȾȰȴȰɇ

44

ȰʚɀȰȳɁȸɇȻȰɇ

ȲɃȿɃɉͬɆȸȳȰɌȵɆȰȻɃɉͬȷȰȳɃɆȰɇʹ
ɀɃɉɆȵɇȻɃɉͬɁɃɈȻɃɉɅȸȿȻɃɉͬ
ȰȿɀɉɆɃɉ

ɀȰȳɁȸɇȻȰɇ

45

ȲʚɀȰȳɁȸɇȻȰɇ

ɇȾȻȰȺɃɉͬɇȾɃɅȵȿɃɉͬȰȿɃɁɁȸɇɃɉ

46

ɀȵɇɇȸɁȻȰɇ

ɁɃɀɃɇɀȵɇɇȸɁȻȰɇ

ɀȵɇɇȸɁȻȰɇ

47

ɂȰɁȺȸɇ

ɁɃɀɃɇɂȰɁȺȸɇ

ɂȰɁȺȸɇ

ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸɇͬȾȰȿȰɀȰɆȻȰɇͬ
ɅɉȿȰȻȰɇʹ ɍɃɆɈȻȰɈȸͬȺȵɆɀȰȽȾɃɉͬ
ȺȵɆɀȸɇ
ȾɃɆȴȵȿȻɃɉͬȵɉɃɇɀɃɉͬɁȵȰɅɃȿȸɇͬ
ɇɉȾȵɏɁͬɅȰɉȿɃɉɀȵȿȰͬ
ȰɀɅȵȿɃȾȸɅɏɁͬɀȵɁȵɀȵɁȸɇͬ
ɏɆȰȻɃȾȰɇɈɆɃɉͬɍȰȿȾȸȴɃɁɃɇͬȴȵȿɈȰ
ͬȲɃȿȲȸɇͬȿȰȳȾȰȴȰ

ȰɁȰɈɃȿȻȾȸɇ
ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸɇ

ȴɉɈȻȾȸɇ
ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸɇ

ȾȵɌȰȿȿȸɁȻȰɇ

ȿȵɇȲɃɉ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰII
ɅȵɆȻɃɍȸ
ȰͬȰ
ɅɆɃɇȿȸɎȸɇ
48

ȰʚɅȵȻɆȰȻȰ

ɁɃɀɃɇͬȴȸɀɃȻ
ɅȵɆȻɃɍȸɇɅɆɃɇȿȸɎȸɇ
ɅȵȻɆȰȻɏɇͬɅȵɆȰɀȰɈɃɇͬȾɃɆɉȴȰȿȿɃɉ
ͬɁȻȾȰȻȰɇ-Ȱȳ͘ȻɏȰɁɁȸɆȵɁɈȸͬ
ȾȵɆȰɈɇȻɁȻɃɉ-ȴɆȰɅȵɈɇɏɁȰɇͬ
ɇȰȿȰɀȻɁȰɇ
ȰȻȳȻɁȰɇͬɇɅȵɈɇɏɁͬɅɃɆɃɉͬɉȴɆȰɇͬ
ɈɆɃȻȷȸɁȻȰɇͬȾɉȺȸɆɏɁͬȰȳȾȻɇɈɆȻɃɉ
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ɅȵȻɆȰȻȰ

49

ȲʚɅȵȻɆȰȻȰ

50

ɅȵȿȿȰɇ

ɁɃɀɃɇɅȵȿȿȰɇ

ɅȵȿȿȰɇ

51

ɅȻȵɆȻȰɇ

ɁɃɀɃɇɅȻȵɆȻȰɇ

ɅȻȵɆȻȰɇ

52

ɅɆȵȲȵȷȰɇ

ɁɃɀɃɇɅɆȵȲȵȷȰɇ

ɅɆȵȲȵȷȰɇ

53

ɆȵȺɉɀɁɃɉ

ɁɃɀɃɇɆȵȺɉɀɁɃɉ

ɆȵȺɉɀɁɃɉ

54

ɆɃȴɃɅȸɇ

ɁɃɀɃɇɆɃȴɃɅȸɇ

ɆɃȴɃɅȸɇ

55

ȰʚɇȰɀɃɉ

ɇȰɀɃɉ

56

ȲʚɇȰɀɃɉ

ȻȾȰɆȻȰɇͬɌɃɉɆɁɏɁȾɃɆɇȵɏɁ

57

ɇȵɆɆɏɁ

ɁɃɀɃɇɇȵɆɆɏɁ

ɇȵɆɆɏɁ

58

ɈɆȻȾȰȿɏɁ

ɁɃɀɃɇɈɆȻȾȰȿɏɁ

ɈɆȻȾȰȿɏɁ

59

ɌȺȻɏɈȻȴȰɇ

ɁɃɀɃɇɌȺȻɏɈȻȴȰɇ

ɌȺȻɏɈȻȴȰɇ

60

ɌȿɏɆȻɁȰɇ

ɁɃɀɃɇɌȿɏɆȻɁȰɇ

ɌȿɏɆȻɁȰɇ

61

ɌɏȾȻȴȰɇ

ɁɃɀɃɇɌɏȾȻȴȰɇ

ɌɏȾȻȴȰɇ

62

ɍȰȿȾȻȴȻȾȸɇ

ɁɃɀɃɇɍȰȿȾȻȴȻȾȸɇ

ɍȰȿȾȻȴȻȾȸɇ

63

ɍȰɁȻɏɁ

ɁɃɀɃɇɍȰɁȻɏɁ

ɍȰɁȻɏɁ

64

ȰʚɍȻɃɉ

ɍȻɃɉ

65

ȲʚɍȻɃɉ

ɃȻɁɃɉɇɇɏɁͬɎȰɆɏɁ

ɇȰɀɃɉ

ɍȻɃɉ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰIII
ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻII. ɅȵɆȻɃɍȵɇɅɆɃɇȿȸɎȸɇȲͬȺɀȻȰɇȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ
ȰͬȰ

ɅȵɆȻɃɍȸ
ɅɆɃɇȿȸɎȸɇ

1

ȰʚȰȺȸɁȰɇ

2

ȲʚȰȺȸɁȰɇ

3

ȳʚȰȺȸɁȰɇ

4

ȴʚȰȺȸɁȰɇ

5

ȰʚȰɁȰɈ͘ȰɈɈȻȾȸɇ

6

ȲʚȰɁȰɈ͘ȰɈɈȻȾȸɇ

7

ȴɉɈ͘ȰɈɈȻȾȸɇ

8

ȰʚɅȵȻɆȰȻȰ

ɁɃɀɃɇͬȴȸɀɃȻ
ɅȵɆȻɃɍȸɇɅɆɃɇȿȸɎȸɇ
ȰȺȸɁȰȻɏɁͬȲɉɆɏɁɃɇͬȳȰȿȰɈɇȻɃɉͬ
ȴȰɌɁȸɇ- ɉɀȸɈɈɃɉͬȷɏȳɆȰɌɃɉͬ
ȸȿȻɃɉɅɃȿȸɇͬȾȰȻɇȰɆȻȰɁȸɇͬ
ɌȻȿȰȴȵȿɌȵȻȰɇ- ɍȰȿȾȸȴɃɁɃɇ
ȰȳȻȰɇɅȰɆȰɇȾȵɉȸɇͬȰɀȰɆɃɉɇȻɃɉͬ
ȲɆȻȿȸɇɇȻɏɁͬȸɆȰȾȿȵȻɃɉͬȾȸɌȻɇȻȰɇͬ
ȿɉȾɃȲɆɉɇȸɇ- ɅȵɉȾȸɇͬ
ɀȵɈȰɀɃɆɌɏɇȸɇͬɁȵȰɇȻɏɁȻȰɇͬ
ɅȰɅȰȳɃɉ- ɍɃȿȰɆȳɃɉͬɅȵɁɈȵȿȸɇͬ
ɌȻȿɃȺȵȸɇ- ɎɉɍȻȾɃɉͬɍȰȿȰɁȴɆȻɃɉ
ȰȳȻȰɇȲȰɆȲȰɆȰɇͬȰȳȻɏɁȰɁȰɆȳɉɆɏɁȾȰɀȰɈȵɆɃɉͬȰȻȳȰȿȵɏͬȻȿȻɃɉͬ
ɅȵɆȻɇɈȵɆȻɃɉͬɅȵɈɆɃɉɅɃȿȸɇͬ
ɍȰȽȴȰɆȻɃɉ
Ȱȳ͘ȴȸɀȸɈɆȻɃɉͬȰȿȻɀɃɉͬȳȿɉɌȰȴȰɇ
ͬȵȿȿȸɁȻȾɃɉ- ȰɆȳɉɆɃɉɅɃȿȸɇͬ
ȾȰȿȿȻȺȵȰɇͬɀɃɇɍȰɈɃɉ- ɈȰɉɆɃɉͬ
ɁȵȰɇɇɀɉɆɁȸɇͬɅȰȿȰȻɃɉɌȰȿȸɆɃɉ
ȲȰɆȸɇ- ȲɃɉȿȰɇ- ȲɃɉȿȻȰȳɀȵɁȸɇͬ
ȾɆɏɅȻȰɇͬȿȰɉɆȵɏɈȻȾȸɇͬ
ɀȰɆȰȺɏɁɃɇͬɀȰɆȾɃɅɃɉȿɃɉɀȵɇɃȳȰȻȰɇͬɅȰȻȰɁȻȰɇͬɅȰȿȿȸɁȸɇͬ
ɆȰɌȸɁȰɇ- ɅȻȾȵɆɀȻɃɉͬɇȰɆɏɁȻȾɃɉͬ
ɇɅȰɈɏɁ- ȰɆɈȵɀȻȴɃɇ

ȴȻȵɉȺɉɁɇȸȴ͘ȵ͘

ȰΖȰȺȸɁȰɇ

ȲʚȰȺȸɁȰɇ

ȳʚȰȺȸɁȰɇ

ȴʚȰȺȸɁȰɇ

ȰɁȰɈɃȿȻȾȸɇ
ȰɈɈȻȾȸɇ

ȰɍȰɆɁɏɁͬȴȻɃɁɉɇɃɉͬɏɆɏɅɃɉ
ȰɇɅɆɃɅɉɆȳɃɉͬȵȿȵɉɇȻɁȰɇͬɀȰɁȴɆȰɇ
- ȵȻȴɉȿȿȻȰɇͬɀȵȳȰɆȵɏɁͬɌɉȿȸɇ
ȾȵɆȰɈɇȻɁȻɃɉ- ȴɆȰɅȵɈɇɏɁȰɇͬ
ȾɃɆɉȴȰȿȿɃɉͬɁȻȾȰȻȰɇ- ȰȳȻɃɉ
ȻɏȰɁɁȸɆȵɁɈȸͬɅȵȻɆȰȻɏɇͬ
ɅȵɆȰɀȰɈɃɇͬɇȰȿȰɀȻɁȰɇ
ȰȳȾȻɇɈɆȻɃɉͬȰȻȳȻɁȰɇͬȾɉȺȸɆɏɁͬ
ɅɃɆɃɉͬɇɅȵɈɇɏɁͬɈɆɃȻȷȸɁȻȰɇͬ
ɉȴɆȰɇ
ȺȵɆɀȰȽȾɃɉͬȺȵɆɀȸɇͬ
ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸɇͬȾȰȿȰɀȰɆȻȰɇͬ
ɅɉȿȰȻȰɇ- ɍɃɆɈȻȰɈȸ
ȰɀɅȵȿɃȾȸɅɏɁ- ɀȵɁȵɀȵɁȸɇͬ
ȲɃȿȲȸɇͬȴȵȿɈȰͬȾɃɆȴȵȿȻɃɉȵɉɃɇɀɃɉͬȿȰȳȾȰȴȰͬɁȵȰɅɃȿȸɇɇɉȾȵɏɁͬɅȰɉȿɃɉɀȵȿȰͬ
ɍȰȿȾȸȴɃɁɃɇͬɏɆȰȻɃȾȰɇɈɆɃɉ

ȴɉɈȻȾȸɇ ȰɈɈȻȾȸɇ

ɅȵȻɆȰȻȰ

9

ȲʚɅȵȻɆȰȻȰ

10

ȰʚȺȵɇͬɁȻȾȸɇ

11

ȲʚȺȵɇͬɁȻȾȸɇ

12

ȰȻɈɏȿɃȰȾȰɆɁȰɁȻȰɇ

ɁɃɀɃɉȰȻɈɏȿɃȰȾȰɆɁȰɁȻȰɇ

ȰȻɈɏȿɃȰȾȰɆɁȰɁȻȰɇ

13

ȰɆȳɃȿȻȴȰɇ

ɁɃɀɃɉȰɆȳɃȿȻȴȰɇ

ȰɆȳɃȿȻȴȰɇ

14

ȰɆȾȰȴȻȰɇ

ɁɃɀɃɉȰɆȾȰȴȻȰɇ

ȰɆȾȰȴȻȰɇ

ȰɁȰɈɃȿȻȾȸɇ
ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸɇ

ȴɉɈȻȾȸɇ
ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸɇ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰIII
ɅȵɆȻɃɍȸ
ȰͬȰ
ɅɆɃɇȿȸɎȸɇ

ɁɃɀɃɇͬȴȸɀɃȻ
ɅȵɆȻɃɍȸɇɅɆɃɇȿȸɎȸɇ

23363

ȴȻȵɉȺɉɁɇȸȴ͘ȵ͘

15

ȰɆɈȰɇ

ɁɃɀɃɉȰɆɈȰɇ

ȰɆɈȰɇ

16

ȰɍȰȽȰɇ

ɁɃɀɃɉȰɍȰȽȰɇ

ȰɍȰȽȰɇ

17

ȲɃȻɏɈȻȰɇ

ɁɃɀɃɉȲɃȻɏɈȻȰɇ

ȲɃȻɏɈȻȰɇ

18

ȳɆȵȲȵɁɏɁ

ɁɃɀɃɉȳɆȵȲȵɁɏɁ

ȳɆȵȲȵɁɏɁ

19

ȴɆȰɀȰɇ

ɁɃɀɃɉȴɆȰɀȰɇ

ȴɆȰɀȰɇ

20

ȰʚȴɏȴȵȾȰɁȸɇɃɉ

ɆɃȴɃɉ

21

ȲʚȴɏȴȵȾȰɁȸɇɃɉ

Ⱦɏ

22

ȳʚȴɏȴȵȾȰɁȸɇɃɉ

ȾȰȿɉɀɁȻɏɁ

23

ȴʚȴɏȴȵȾȰɁȸɇɃɉ

ȰȳȰȺɃɁȸɇȻɃɉͬ ȰɇɈɉɅȰȿȰȻȰɇͬ
ȾȰɆɅȰȺɃɉͬȾȰɇɃɉͬȿȵȻɎɏɁͬȿȵɆɃɉ
ͬɀȵȳȻɇɈȸɇͬɁȻɇɉɆɃɉͬɅȰɈɀɃɉͬ
ɇɉɀȸɇͬɈȸȿɃɉͬɍȰȿȾȸɇ

24

ȵȲɆɃɉ

ɁɃɀɃɉȵȲɆɃɉ

ȵȲɆɃɉ

ȴȻɆɌɉɏɁ- ɀȵɇɇȰɅȻɏɁͬȵɆȵɈɆȻȰɇͬ
ȻɇɈȻȰȻȰɇ- ȰȻȴȸɎɃɉͬɀȰɁɈɃɉȴȻɃɉȿȻɀɁȸɇ- Ȱȳ͘ȰɁɁȰɇͬɍȰȿȾȻȴȵɏɁ
ȾȰɆɉɇɈɃɉͬȾɉɀȸɇ- ȰȿȻȲȵɆȻɃɉͬ
ɇȾɉɆɃɉ

ȵɉȲɃȻȰɇ

25

ȰʚȵɉȲɃȻȰɇ

ȴɏȴȵȾȰɁȸɇɃɉ

26

ȲʚȵɉȲɃȻȰɇ

27

ȵɉɆɉɈȰɁȻȰɇ

ɁɃɀɃɉȵɉɆɉɈȰɁȻȰɇ

ȵɉɆɉɈȰɁȻȰɇ

28

ȷȰȾɉɁȺɃɉ

ɁɃɀɃɉȷȰȾɉɁȺɃɉ

ȷȰȾɉɁȺɃɉ

29

ȸȿȵȻȰɇ

ɁɃɀɃɉȸȿȵȻȰɇ

ȸȿȵȻȰɇ

30

ȸɀȰȺȻȰɇ

ɁɃɀɃɉȸɀȰȺȻȰɇ

ȸɀȰȺȻȰɇ

31

ȸɆȰȾȿȵȻɃɉ

ɁɃɀɃɉȸɆȰȾȿȵȻɃɉ

ȸɆȰȾȿȵȻɃɉ

32

ȺȵɇɅɆɏɈȻȰɇ

ɁɃɀɃɉȺȵɇɅɆɏɈȻȰɇ

ȺȵɇɅɆɏɈȻȰɇ

33

ȻɏȰɁɁȻɁɏɁ

ɁɃɀɃɉȻɏȰɁɁȻɁɏɁ

ȻɏȰɁɁȻɁɏɁ

34

ȾȰȲȰȿȰɇ

ɁɃɀɃɉȾȰȲȰȿȰɇ

ȾȰȲȰȿȰɇ

35

ȾȰɆȴȻɈɇȰɇ

ɁɃɀɃɉȾȰɆȴȻɈɇȰɇ

ȾȰɆȴȻɈɇȰɇ

36

ȾȰɇɈɃɆȻȰɇ

ɁɃɀɃɉȾȰɇɈɃɆȻȰɇ

ȾȰɇɈɃɆȻȰɇ

37

ȾȵɆȾɉɆȰɇ

ɁɃɀɃɉȾȵɆȾɉɆȰɇ

ȾȵɆȾɉɆȰɇ

38

ȰʚȾȵɌȰȿȿȸɁȻȰɇ

ȾȵɌȰȿȿȸɁȻȰɇ

39

ȲʚȾȵɌȰȿȿȸɁȻȰɇ

ȻȺȰȾȸɇ

40

ȾȻȿȾȻɇ

ɁɃɀɃɉȾȻȿȾȻɇ

ȾȻȿȾȻɇ

41

ȾɃȷȰɁȸɇ

ɁɃɀɃɉȾɃȷȰɁȸɇ

ȾɃȷȰɁȸɇ

42

ȾɃɆȻɁȺȻȰɇ

ɁɃɀɃɉȾɃɆȻɁȺȻȰɇ

ȾɃɆȻɁȺȻȰɇ

ȾȻɀɏȿɃɉͬɀȸȿɃɉͬɇȵɆȻɌɃɉͬ
ɇȻɌɁɃɉ
ȰɁȰɌȸɇͬȺȸɆȰɇͬȻȸɈɏɁͬɇȻȾȻɁɃɉͬ
ɌɃȿȵȳȰɁȴɆɃɉ

ȾɉȾȿȰȴɏɁ

43
44

ȰʚȾɉȾȿȰȴɏɁ
ȲʚȾɉȾȿȰȴɏɁ

ȾȵɌȰȿȿȸɁȻȰɇ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰIII
ɅȵɆȻɃɍȸ
ȰͬȰ
ɅɆɃɇȿȸɎȸɇ

ɁɃɀɃɇͬȴȸɀɃȻ
ɅȵɆȻɃɍȸɇɅɆɃɇȿȸɎȸɇ
ȰɀɃɆȳɃɉͬɁȰɂɃɉȾȰȻɀȻȾɆɏɁ
ȾɉȾȿȰȴɏɁ
ȰɁȴɆɃɉͬȰɁɈȻɅȰɆɃɉͬȾȵȰɇͬ
ȾɉȺɁɃɉͬɀɉȾɃɁɃɉͬɅȰɆɃɉͬɇɉɆɃɉȵɆɀɃɉɅɃȿȸɇͬɈȸɁɃɉ
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ȴȻȵɉȺɉɁɇȸȴ͘ȵ͘

45

ȳʚȾɉȾȿȰȴɏɁ

46

ȴʚȾɉȾȿȰȴɏɁ

47

ȿȰȾɏɁȻȰɇ

ɁɃɀɃɉȿȰȾɏɁȻȰɇ

ȿȰȾɏɁȻȰɇ

48

ȿȰɆȻɇȰɇ

ɁɃɀɃɉȿȰɆȻɇȰɇ

ȿȰɆȻɇȰɇ

49

ȿȰɇȻȺȻɃɉ

ɁɃɀɃɉȿȰɇȻȺȻɃɉ

ȿȰɇȻȺȻɃɉ

50

ȰʚȿȵɇȲɃɉ

ȿȵɇȲɃɉ

51

ȲʚȿȵɇȲɃɉ

Ȱȳ͘ȵɉɇɈɆȰɈȻɃɉͬȿȸɀɁɃɉ

52

ȿȵɉȾȰȴȰɇ

ɁɃɀɃɉȿȵɉȾȰȴȰɇ

ȿȵɉȾȰȴȰɇ

53

ȰʚɀȰȳɁȸɇȻȰɇ

ȲɃȿɃɉͬȰȿɀɉɆɃɉͬɆȸȳȰɌȵɆȰȻɃɉͬ
ȷȰȳɃɆȰɇ- ɀɃɉɆȵɇȻɃɉͬɁɃɈȻɃɉ
ɅȸȿȻɃɉ

ɀȰȳɁȸɇȻȰɇ

54

ȲʚɀȰȳɁȸɇȻȰɇ

ȰȿɃɁɁȸɇɃɉͬɇȾȻȰȺɃɉͬɇȾɃɅȵȿɃɉ

55

ɀȵɇɇȸɁȻȰɇ

ɁɃɀɃɉɀȵɇɇȸɁȻȰɇ

ɀȵɇɇȸɁȻȰɇ

56

ɂȰɁȺȸɇ

ɁɃɀɃɉɂȰɁȺȸɇ

ɂȰɁȺȸɇ

57

ɅȵȿȿȰɇ

ɁɃɀɃɉɅȵȿȿȰɇ

ɅȵȿȿȰɇ

58

ɅȻȵɆȻȰɇ

ɁɃɀɃɉɅȻȵɆȻȰɇ

ɅȻȵɆȻȰɇ

59

ɅɆȵȲȵȷȰɇ

ɁɃɀɃɉɅɆȵȲȵȷȰɇ

ɅɆȵȲȵȷȰɇ

60

ɆȵȺɉɀɁɃɉ

ɁɃɀɃɉɆȵȺɉɀɁɃɉ

ɆȵȺɉɀɁɃɉ

61

ɆɃȴɃɅȸɇ

ɁɃɀɃɉɆɃȴɃɅȸɇ

ɆɃȴɃɅȸɇ

62

ȰʚɇȰɀɃɉ

ɇȰɀɃɉ

63

ȲʚɇȰɀɃɉ

ȻȾȰɆȻȰɇͬɌɃɉɆɁɏɁȾɃɆɇȵɏɁ

64

ɇȵɆɆɏɁ

ɁɃɀɃɉɇȵɆɆɏɁ

ɇȵɆɆɏɁ

65

ɈɆȻȾȰȿɏɁ

ɁɃɀɃɉɈɆȻȾȰȿɏɁ

ɈɆȻȾȰȿɏɁ

66

ɌȺȻɏɈȻȴȰɇ

ɁɃɀɃɉɌȺȻɏɈȻȴȰɇ

ɌȺȻɏɈȻȴȰɇ

67

ɌȿɏɆȻɁȰɇ

ɁɃɀɃɉɌȿɏɆȻɁȰɇ

ɌȿɏɆȻɁȰɇ

68

ɌɏȾȻȴȰɇ

ɁɃɀɃɉɌɏȾȻȴȰɇ

ɌɏȾȻȴȰɇ

69

ɍȰȿȾȻȴȻȾȸɇ

ɁɃɀɃɉɍȰȿȾȻȴȻȾȸɇ

ɍȰȿȾȻȴȻȾȸɇ

70

ɍȰɁȻɏɁ

ɁɃɀɃɉɍȰɁȻɏɁ

ɍȰɁȻɏɁ

71

ȰʚɍȻɃɉ

ɍȻɃɉ

72

ȲʚɍȻɃɉ

ɃȻɁɃɉɇɇɏɁͬɎȰɆɏɁ

ȿȵɇȲɃɉ

ɇȰɀɃɉ

ɍȻɃɉ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰɈȰIV & V
ɅȰɆȰɆɈȸɀȰIs͘ȾȰȿȿȻɈȵɍɁȻȾȰɇɍɃȿȵȻȰ

ȰͬȰ
1
2
3

ȾȰȿȿȻɈȵɍɁȻȾȰɇɍɃȿȵȻȰ
ȾȰȿȿȻɈȵɍɁȻȾɃɇɍɃȿȵȻɃȳȵɆȰȾȰȰɈɈȻȾȸɇ
ȾȰȿȿȻɈȵɍɁȻȾɃȳɉɀɁȰɇȻɃȰɀɅȵȿɃȾȸɅɏɁȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸɇȾȰȻ
ȾȰȿȿȻɈȵɍɁȻȾɃȿɉȾȵȻɃɇɈȰɉɆɃɉɅɃȿȸɇȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸɇ
ȾȰȿȿȻɈȵɍɁȻȾɃɇɍɃȿȵȻɃȸɆȰȾȿȵȻɃɉȾɆȸɈȸɇ

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰs͘ȵȾȾȿȸɇȻȰɇɈȻȾȰɇɍɃȿȵȻȰ

ȰͬȰ ɇɍɃȿȻȾȵɇɀɃɁȰȴȵɇ
1 ȰȺɏɁȻȰȴȰȵȾȾȿͬȾȸ
ȰȾȰȴȸɀȻȰȳȵɁ͘ȵȾȾȿͬȾɃ
ȿɉȾȵȻɃ-ȳɉɀɁȰɇȻɃ

ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ
ȾȰɆɉȵɇȰȳ͘ɃɆɃɉɇ
Ɉ͘Ⱦ͘ϲϯϬϴϲ

E-MAIL
mai@lyk-ekkl-athon.chal.sch.gr

2

ȳȵɁ͘<<ȿͬȾɃȿɉȾȵȻɃ
ȲȵȿȿȰɇ

ȲȵȿȿȰɇȻɏȰɁɁȻɁɏɁ
Ɉ͘Ⱦ͘ϰϱϬϬϭȻɏȰɁɁȻɁȰ

mail@lyk-ekkl-vellas.ioa.sch.gr

3

ȳȵɁ͘<<ȿͬȾɃȿɉȾȵȻɃȳɉɀɁȰɇȻɃȿȰɀȻȰɇ

ɇȻɁɏɅȸɇϭɁȵȰ
ɀȰȳɁȸɇȻȰ
Ɉ͘Ⱦ͘ϯϱϭϬϬȿȰɀȻȰ

mail@lyk-ekkl-lamias.fth.sch.gr

4

ȳȵɁ͘<<ȿͬȾɃȿɉȾȵȻɃȳɉɀɁȰɇȻɃɁȵȰɅɃȿȵɏɇ

mail@lyk-ekklneapol.thess.sch.gr

5

ȳȵɁ͘<<ȿͬȾɃȿɉȾȵȻɃȳɉɀɁȰɇȻɃɂȰɁȺȸɇ

ɀȵɇɃɍɏɆȻɃɉϮϬȰɀɅȵȿɃȾȸɅɃȻ
Ɉ͘Ⱦ͘ϱϲϭϮϯ
ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ
ȻȵɆȰɀɃɁȸɈȰɂȻȰɆɍɏɁ
Ɉ͘Ⱦ͘ϲϳϭϬϬɂȰɁȺȸ

mail@gym-ekklxanth.xan.sch.gr

6

ȳȵɁ͘<<ȿͬȾɃȿɉȾȵȻɃȳɉɀɁȰɇȻɃɅȰɈɀɃɉ

ɅȰɈɀɃɇ
Ɉ͘Ⱦ͘ϴϱϱϬϬ

mail@lyk-ekklpatmou.dod.sch.gr

7

ȳȵɁ͘<<ȿͬȾɃȿɉȾȵȻɃ
ɅȰɈɆɏɁ

ɅȰɈɆɏɁ-ɅɉɆȳɃɉϴϱ
Ɉ͘Ⱦ͘Ϯϲϯϯϯ
ɅȰɆȰȿȻȰɅȰɈɆɏɁ

mail@lyk-ekkl-patras.ach.sch.gr

8

ȳȵɁ͘<<ȿͬȾɃȿɉȾȵȻɃ
ɆȻȷȰɆȵȻɃɉȵȾȾȿȸɇȻȰɇɈȻȾȸɇ
ɇɍɃȿȸɇ

ɆȻȷȰɆȵȻɃɉϭ
Ɉ͘Ⱦ͘ϭϱϮϯϯɍȰȿȰɁȴɆȻ

mail@lyk-rizar.att.sch.gr

9

ȳȵɁ͘<<ȿͬȾɃȿɉȾȵȻɃȳɉɀɁȰɇȻɃɌȿɏɆȻɁȰɇ

ɀȸɈɆɃɅɃȿȵɏɇϴ
Ɉ͘Ⱦ͘ϱϯϭϬϬɌȿɏɆȻɁȰ

mail@lyk-ekkl-florin.flo.sch.gr

10

ȳȵɁ͘<<ȿͬȾɃȿɉȾȵȻɃȳɉɀɁȰɇȻɃɍȰɁȻɏɁ

ȰȳȻɃɇɀȰɈȺȰȻɃɇ
Ɉ͘Ⱦ͘ϳϯϭϬϬɍȰɁȻȰ

mail@lyk-chanion.chan.sch.gr

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 8 Ιουλίου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

23365

23368

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2133/11.07.2016

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με
αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες
σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02021331107160048*

