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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 4

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

7 Ιανουαρίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 552/88
Εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοπο−
δηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2696/1999 (Α΄ 57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας», όπως ισχύει.
β) Του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101) «Προσαρμογή της ελλη−
νικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης
Δεκεμβρίου 2006, όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγί−
ες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008,
2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009
και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011».
γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κωδικοποι−
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄)
δ) Του ν.δ. 638/1970 «Περί ιατρικής εξετάσεως των
οδηγών αυτοκινήτων κλπ», όπως έχει τροποποιηθεί συ−
μπληρωθεί και ισχύει.
ε) Του άρθρου 16 παρ.4 του ν. 2592/1998 (Α΄ 57) «Αναπρο−
σαρμογή συντάξεων πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσί−
ου, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 2898/2001 (Α΄ 71).
στ) Του άρθρου 2, του ν. 3897/10 (Α΄ 208) «Σύσταση
Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Δι−
εύθυνσης Οδικής Ασφάλειας , εποπτεία και βελτίωση
του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την
προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία
του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνι−
κού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις».
ζ) Του άρθρου 1 του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και μετο−
νομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».
η) Του π.δ. 86/12 (Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
θ) Του άρθρου 4 του π.δ. 117/2012 (Α΄ 202) «Σύσταση,
συγχώνευση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων».

ι) Της υπ’ αριθμ. Υ43/5−7−2012 απόφασης του Πρω−
θυπουργού (Β’ 2094) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Σταύρου
Καλογιάννη».
ια) Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/25−9−2002 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 1276/Β΄ ) «Καθορισμός του τύπου και του
περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8
του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄)».
2. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και των προϋ−
ποθέσεων εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψήφιων
οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινή−
των, την καθιέρωση υποχρεωτικών μαθημάτων πριν από
κάθε εξέταση, τον τρόπο συγκρότησης των εξεταστικών
επιτροπών, καθώς και τις υποχρεώσεις των εξεταστών.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
Άρθρο 1
Γενικές ρυθμίσεις
1. Οι υποψήφιοι οδηγοί, προκειμένου να λάβουν μέρος
στην θεωρητική εξέταση και στην δοκιμασία προσόντων
και συμπεριφοράς, που διενεργούνται από τις αρμόδιες
Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, υποχρεού−
νται να έχουν πραγματοποιήσει προηγουμένως έναν
ελάχιστο αριθμό ωρών θεωρητικής και πρακτικής εκ−
παίδευσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα
απόφαση.
Προϋπόθεση για την παρακολούθηση θεωρητικής και
πρακτικής εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδη−
γών είναι ο εφοδιασμός τους με το αντίστοιχο Δ.Ε.Ε..
Όποιος εκπαιδεύεται χωρίς την ύπαρξη του Δ.Ε.Ε. υπό−
κεινται στις κυρώσεις του Άρθρου 94 του Κ.Ο.Κ.
2. Η θεωρητική εκπαίδευση πραγματοποιείται στα νό−
μιμα λειτουργούντα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης
Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) ή στις Σχολές Οδηγών
που έχουν δικαίωμα παροχής θεωρητικής εκπαίδευσης
(δηλαδή έχουν και άδεια ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.). Η διάρκεια κάθε
ώρας θεωρητικής εκπαίδευσης καθορίζεται σε σαράντα
πέντε (45) λεπτά της ώρας. Μεταξύ δύο (2) συνεχόμε−
νων ωρών διδασκαλίας παρεμβάλλεται υποχρεωτικά
διάλειμμα δεκαπέντε (15) λεπτών της ώρας. Η θεωρη−
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τική εκπαίδευση κάθε υποψήφιου οδηγού δεν μπορεί
να υπερβαίνει ημερησίως τον ανώτατο αριθμό ωρών
που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 9 του
π.δ. 208/2002 (Α΄ 194), όπως ισχύει κάθε φορά.
3. Η πρακτική εκπαίδευση πραγματοποιείται με ευ−
θύνη των νομίμως λειτουργουσών Σχολών Οδηγών και
υπό την παρουσία και ευθύνη Εκπαιδευτή Υποψηφίων
Οδηγών. Η διάρκεια του κάθε μαθήματος πρακτικής
εκπαίδευσης καθορίζεται σε σαράντα πέντε (45) λεπτά
της ώρας και αφορά αποκλειστικά και μόνο ένα υπο−
ψήφιο οδηγό. Η πρακτική εκπαίδευση κάθε υποψήφιου
οδηγού δεν μπορεί να υπερβαίνει ημερησίως τον ανώ−
τατο αριθμό ωρών που προβλέπεται στην παράγραφο
6 του άρθρου 9 του π.δ. 208/2002 (Α΄ 194), όπως ισχύει
κάθε φορά.
Άρθρο 2
Θεωρητική εκπαίδευση
1. Οποιοσδήποτε υποψήφιος οδηγός προσέρχεται στις
αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, για
συμμετοχή σε θεωρητική εξέταση υποχρεούται, προκει−
μένου να συμμετάσχει σε αυτήν για πρώτη φορά, να έχει
παρακολουθήσει τα πιο κάτω αναφερόμενα ελάχιστα
μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης, κατά περίπτωση:
α) Κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και Α
• Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Μοτο−
σικλετών
• Ερωτηματολόγιο 1
• Ελάχιστος Αριθμός Μαθημάτων Δέκα (10)
ΥΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
• ΑΝΑΒΑΤΗΣ
• ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ
• ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΒΑΤΗ
• ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑΣ
• ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ ΝΑ ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ
• ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
• ΑΣΦΑΛΗΣ ΟΔΗΓΗΣΗ
• ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
• ΟΔΗΓΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΗΣ
• ΟΔΗΓΩΝΤΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
• ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΟΥ, ΕΠΙΒΑΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΚΑΝΙΣΤΡΟΥ (ΚΑΛΑΘΙ)
• ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ
ΚΟΚ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΑ
• ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
β) Κατηγορία Β
• Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Αυτο−
κινήτων
• Ερωτηματολόγιο 2
• Ελάχιστος Αριθμός Μαθημάτων Είκοσι (20)
ΥΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
• ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
• ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
• ΚΟΜΒΟΙ
• ΤΑΧΥΤΗΤΑ
• ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ
• ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟ−
ΠΟΙΗΣΗΣ
• ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗ−
ΚΕΣ

• ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ – ΟΔΟΙ ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟ−
ΡΙΑΣ − ΣΗΡΑΓΓΕΣ
• ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΕ ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
• ΟΔΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΕΙΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
• ΕΛΞΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
• ΚΟΠΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ
• ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΕ ΑΤΥΧΗΜΑ
• ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ
• ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
• ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
• ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
• ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
• ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
• ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
γ) Κατηγορία C1, C
• Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Φορτηγών
• Ερωτηματολόγιο 4
• Ελάχιστος Αριθμός Μαθημάτων Δεκαπέντε (15)
ΥΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
• ΟΡΙΣΜΟΙ – ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΑΖΕΣ
• ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
• ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗ−
ΓΗΣΗΣ ΤΟΥ
• ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΦΟΡΤΗΓΟΥ
• ΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
• ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
• ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
• ΖΕΥΞΗ ΑΠΟΖΕΥΞΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΡΘΡΩΤΩΝ ΟΧΗ−
ΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΜΩΝ
• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ − ΕΛΕΓΧΟΙ
• ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΥ ΦΟΡΤΗΓΩΝ − ΝΟΜΙΚΕΣ
ΕΥΘΥΝΕΣ
• ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
• ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
• ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
• ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
• ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ
δ) Κατηγορία D1, D
• Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Λεω−
φορείων
• Ερωτηματολόγιο 5
• Ελάχιστος Αριθμός Μαθημάτων Δεκαπέντε (15)
ΥΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
• ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩ−
ΦΟΡΕΙΩΝ
• ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
• ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΔΗ−
ΓΗΣΗΣ ΤΟΥ
• ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
• ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
• ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
• ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ − ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
• ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΥ
• ΟΔΙΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
• ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
• ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΙΝΟΛΟΓΙΟ
• ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
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2. Οι υποψήφιοι των κατηγοριών που αιτούνται να
εξεταστούν με τη βοήθεια προσωπικών ακουστικών του
Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο., εκτός των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες
(δυσλεξία), οφείλουν να παρακολουθήσουν δύο (2) επι−
πλέον μαθήματα θεωρητικής εκπαίδευσης πέραν των
προβλεπομένων δέκα (10) μαθημάτων για τις κατηγορίες
ΑΜ, Α1, Α2, Α και πέντε (5) πέραν των προβλεπομένων
είκοσι (20) για την κατηγορία Β.
3. Για την αρχική χορήγηση μιας εκ των κατηγοριών
ΑΜ, Α1, Α2 και Α, χωρίς προηγουμένως να έχει εκδο−
θεί άδεια οδήγησης κατηγορίας Β, απαιτείται και η
παρακολούθηση και των μαθημάτων θεωρητικής εκ−
παίδευσης Ερωτηματολογίου 2, σύνολο μαθημάτων
θεωρητικής εκπαίδευσης τριάντα (30). Ειδικότερα οι
υποψήφιοι που αιτούνται να εξεταστούν με τη βοήθεια
προσωπικών ακουστικών του Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο. οφείλουν να
παρακολουθήσουν τριάντα εφτά (37) μαθήματα θεω−
ρητικής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα είκοσι πέντε
(25) για το Ερωτηματολόγιο 2 και δώδεκα (12) για το
Ερωτηματολόγιο 1.
4. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή
του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών ΑΜ, Α1,
Α2 και Α, και αιτείται την επέκτασή της σε μια εκ των
κατηγοριών Α1, Α2, Α απαιτείται η παρακολούθηση δύο
(2) μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης.
5. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή
του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών ΑΜ, Α1,
Α2 και Α, και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία
Β απαιτείται η παρακολούθηση έξι (6) μαθημάτων θε−
ωρητικής εκπαίδευσης.
6. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή
του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών C1 ή D1
και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία C ή D αντί−
στοιχα απαιτείται η παρακολούθηση δύο (2) μαθημάτων
θεωρητικής εκπαίδευσης.
7. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή
του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών C1 ή C
και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία D1 ή D,
απαιτείται η παρακολούθηση έξι (6) μαθημάτων θε−
ωρητικής εκπαίδευσης. Ο ίδιος αριθμός θεωρητικών
μαθημάτων απαιτείται και στην περίπτωση που υπο−
ψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης μιας εκ
των κατηγοριών D1 ή D και αιτείται την επέκτασή της
σε κατηγορία C1 ή C.
8. H εκπαίδευση στη χρήση του Μηχανογραφικού Συ−
στήματος Θεωρητικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών
(Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο.), είναι τουλάχιστον μία (1) εκπαιδευτική
ώρα, η οποία δεν προσμετράται στον ελάχιστο αριθ−
μό υποχρεωτικών μαθημάτων κάθε κατηγορίας άδειας
οδήγησης καθόσον η διαδικασία εξέτασης πραγματο−
ποιείται με την χρήση Η/Υ επί ερωτηματολογίων που
περιέχονται στα επίσημα εγχειρίδια του Υπουργείου. Η
εκπαίδευση στη χρήση του Μ.Σ.ΘΕ.Υ.Ο., δεν είναι υπο−
χρεωτική, αν έχει ήδη διδαχτεί στον υποψήφιο στα πλαί−
σια εκπαίδευσης για την απόκτηση άλλης κατηγορίας
άδειας οδήγησης.
9. Κατά τη διάρκεια της θεωρητικής εκπαίδευσης των
υποψηφίων οδηγών και στα πλαίσια των προβλεπόμε−
νων ελάχιστων μαθημάτων, η διδακτέα ύλη θα πρέπει
να αναπτύσσεται πλήρως και με τη χρήση εποπτικών
μέσων διδασκαλίας.

Άρθρο 3
Πρακτική Εκπαίδευση
1. Η έναρξη πρακτικής εκπαίδευσης για όλες τις κα−
τηγορίες αδειών οδήγησης πραγματοποιείται μετά την
επιτυχή θεωρητική εξέταση.
2. Κάθε υποψήφιος οδηγός που προσέρχεται στις
αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών,
προκειμένου να συμμετέχει σε δοκιμασία προσόντων και
συμπεριφοράς, υποχρεούται να έχει παρακολουθήσει τα
πιο κάτω αναφερόμενα ελάχιστα μαθήματα πρακτικής
εκπαίδευσης, σε αντίστοιχης κατηγορίας εκπαιδευτικό
όχημα, κατά περίπτωση:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α

14

Β

25

BE ή Β με κωδικό 96

7

C1 ή C

15

C1E ή CE

8

D1 ή D

15

D1E ή DE

8

3. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του
άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών ΑΜ, Α1 και Α2,
και αιτείται την επέκτασή της σε μια εκ των κατηγοριών
Α1, Α2, Α, κατά περίπτωση απαιτείται η παρακολούθηση
επτά (7) μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης.
4. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή
του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών ΑΜ, Α1,
Α2 και Α, και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία Β,
απαιτείται η παρακολούθηση δεκαοκτώ (18) μαθημάτων
πρακτικής εκπαίδευσης.
5. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του
άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών C1 ή D1 και
αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία C ή D αντί−
στοιχα, απαιτείται η παρακολούθηση δύο (2) μαθημάτων
πρακτικής εκπαίδευσης.
6. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή
του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών C1 ή C
και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία D1 ή D,
απαιτείται η παρακολούθηση έξι (6) μαθημάτων πρα−
κτικής εκπαίδευσης. Ο ίδιος αριθμός πρακτικών μαθη−
μάτων απαιτείται και στην περίπτωση που υποψήφιος
έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης μιας εκ των
κατηγοριών D1 ή D και αιτείται την επέκτασή της σε
κατηγορία C1 ή C.
7. Όσοι κατέχουν άδεια οδήγησης οχήματος με πε−
ριορισμό − Κωδικός 78 (οδήγηση οχήματος χωρίς πο−
δόπληκτρο ή χειρομοχλό συμπλέκτη) και θέλουν να
την μετατρέψουν σε άδεια οδήγησης οχήματος χωρίς
τον παραπάνω περιορισμό, υποχρεούνται πριν από την
δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς να υποστούν
πρακτική εκπαίδευση τουλάχιστον δύο (2) μαθημάτων
σε εκπαιδευτικό όχημα με ποδόπληκτρο ή χειρομοχλό
συμπλέκτη.
8. Η πρακτική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών με
αναπηρίες, για τους οποίους απαιτούνται ειδικά δια−
σκευασμένα οχήματα, δύναται να διενεργείται και σε
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οχήματα των ενδιαφερομένων τα οποία έχουν δια−
σκευαστεί κατάλληλα, εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμα
εκπαιδευτικά οχήματα με τις αντίστοιχες διασκευές.
Κατά την εκπαίδευση παρίσταται υποχρεωτικά εκ−
παιδευτής και το όχημα φέρει τη διακριτική πινακίδα
της σχολής οδηγών και δεύτερα ποδόπληκτρα (φρένο,
συμπλέκτη και προαιρετικά επιταχυντήρα) στη θέση
του συνοδηγού.
Πρακτική εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών με αναπη−
ρίες μπορεί να πραγματοποιείται σε όχημα διθέσιο του
υποψηφίου, εφόσον πληροί τις απαιτήσεις του εκπαιδευ−
τικού οχήματος της αντίστοιχης κατηγορίας αλλά αυτό
το διθέσιο όχημα δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί
για την πρακτική εξέταση του υποψηφίου.
9. Κατά την πρακτική εκπαίδευση των υποψηφίων
οδηγών, ο εκπαιδευτής υποχρεούται να μεριμνήσει για
την άρτια εκπαίδευσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κ.Ο.Κ. και των κανόνων ασφαλούς οδήγησης, καθώς
επίσης και να τους παράσχει γνώσεις επί της τεχνικής
του οχήματος και της συντήρησής του. Ο εκπαιδευ−
τής έχει επίσης την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη
για την άρτια εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών, η
οποία τεκμαίρεται ταυτόχρονα με τη δήλωση συμμε−
τοχής των υποψηφίων στην δοκιμασία προσόντων και
συμπεριφοράς.
10. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης των κατηγοριών
ΑΜ, Α1, Α2 και Α οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φορούν
τον απαιτούμενο εξοπλισμό της παραγράφου 6 του
Άρθρου 10 της παρούσας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
Άρθρο 4
Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών
1. Τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών της θεωρητι−
κής εξέτασης, είναι υπάλληλοι δόκιμοι ή μόνιμοι ή με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των
Υπηρεσιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας που
ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, εφόσον έχουν
απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή ισότιμης
σχολής και ορίζονται από τον οικείο Περιφερειάρχη,
μετά από πρόταση του Γενικού Διευθυντή της οικείας
Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για
το σκοπό αυτό καταρτίζεται πίνακας ετήσιας ισχύος με
τα στοιχεία των εξεταστών – επιτηρητών.
Η θεωρητική εξέταση διενεργείται ενώπιον Επιτροπής,
η οποία αποτελείται από κατ’ ελάχιστο δύο (2) μέλη
ανά αίθουσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 5
(Θεωρητική εξέταση υποψηφίων οδηγών) της παρούσας.
Ειδικά για τη θεωρητική εξέταση για τη χορήγηση ΠΕΙ,
τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο μελών απαιτείται να
είναι τεχνικός της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο έργο της δοκιμασίας
προσόντων και συμπεριφοράς, όλων των κατηγοριών
αδειών οδήγησης, έχουν όλοι οι υπάλληλοι που μετείχαν
στις πρακτικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών ή οδηγών
έως και την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης,
σύμφωνα με τις διατάξεις της υ.α.58930/480/1999 (Β΄
525), όπως είχε τροποποιηθεί και ίσχυε, καθώς και όσοι
πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με
τις διατάξεις της προαναφερόμενης απόφασης.

3. Μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης,
εκτός των υπαλλήλων της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου, δικαίωμα συμμετοχής στο έργο της δοκιμασίας
προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών
ή οδηγών, έχουν και υπάλληλοι δόκιμοι, μόνιμοι ή με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ (εφόσον έχουν απολυτήριο
Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή ισότιμης σχολής) με
τις εξής, κατ’ ελάχιστον, προϋποθέσεις:
α) να είναι υπάλληλοι που υπηρετούν:
αα) στις οικείες Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και
Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών και ΚΤΕΟ των
Περιφερειών της χώρας.
αβ) στη Γενική Γραμματεία Μεταφορών, του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων (ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ).
αγ) στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Τα−
χυδρομείων, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΑΝΑ−
ΝΥΜΕΔΙ).
αδ) στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του άρ−
θρου 15 του π.δ. 293/1999 (Α΄ 263).
β) να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέ−
πονται στο Παράρτημα IV του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101).
4. Οι νέοι εξεταστές που για πρώτη φορά αποκτούν
Πιστοποιητικό Κατάρτισης και δικαίωμα συμμετοχής
στο έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς,
χαρακτηρίζονται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών ως
Εξεταστές Β και ακολούθως εντάσσονται στον πίνακα
εξεταστών, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου
8 του παρόντος άρθρου.
5. Σε κάθε Τμήμα ή Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών των Περιφερειών της χώρας σε μηνιαία βάση,
πρέπει να κατανέμονται κατά το δυνατόν ισομερώς το
σύνολο των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις θεωρητι−
κές εξετάσεις και στο έργο της δοκιμασίας προσόντων
και συμπεριφοράς.
6. Σε κάθε Τμήμα ή Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών των Περιφερειών της χώρας υπολογίζεται κάθε
έτος ο «ελάχιστος αναγκαίος αριθμός εξεταστών» με
βάση τα στοιχεία των επιτροπών και του αριθμού των
δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς που διενερ−
γήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος. Αν ο αριθμός αυ−
τών των υπαλλήλων είναι μικρότερος από τον «ελάχιστο
αναγκαίο αριθμό εξεταστών» μπορούν να χρησιμοποιη−
θούν για τη συμπλήρωση του ανωτέρω αριθμού υπάλ−
ληλοι των λοιπών υπηρεσιών της οικείας Περιφερειακής
Ενότητας των κλάδων ΠΕ και ΤΕ με την προϋπόθεση
πλήρωσης των ελάχιστων απαιτήσεων της περίπτωσης
(β) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.
7. Με ευθύνη του οικείου Περιφερειάρχη δεν χρησιμο−
ποιούνται σε καμία περίπτωση ως εξεταστές υπάλληλοι
που δεν πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων που
αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
8. Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υπο−
ψηφίων οδηγών γίνεται από επιτροπή που συγκροτείται
από δύο υπαλλήλους που προβλέπονται στις παραγρά−
φους 2 και 3 του παρόντος άρθρου, εκ των οποίων, ο
ένας χαρακτηρίζεται ως Εξεταστής Α και ο άλλος ως
Εξεταστής Β, σύμφωνα με τα εξής, κατά προτεραιότητα,
κριτήρια:
• Κλάδος (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)
• Βαθμός (Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ)
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• Ημερομηνία έναρξης συμμετοχής στο έργο των
εξετάσεων δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς
Από 1 Ιανουαρίου 2015, για τη διενέργεια δοκιμασί−
ας προσόντων και συμπεριφοράς ο Εξεταστής Α θα
πρέπει να είναι υποχρεωτικά υπάλληλος του Κλάδου
ΠΕ ή ΤΕ.
Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, στην αρχή
κάθε έτους σχηματίζεται ενιαίος πίνακας εξεταστών
δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφί−
ων οδηγών σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.
5400/625/2008 (Β΄ 155) υπουργικής απόφασης «Πληροφο−
ρικό σύστημα συγκρότησης των επιτροπών πρακτικών
εξετάσεων οδηγών και υποψηφίων οδηγών» όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
Στις Διευθύνσεις ή Τμήματα Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών των Περιφερειών που δεν εφαρμόζεται το
«Πληροφορικό σύστημα συγκρότησης των επιτροπών
πρακτικών εξετάσεων οδηγών και υποψηφίων οδηγών» η
κατάταξη των υπαλλήλων στον ενιαίο πίνακα εξεταστών
γίνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, ενώ η επιλογή των
εξεταστών των πρωτοβάθμιων επιτροπών της δοκιμα−
σίας προσόντων και συμπεριφοράς γίνεται κάθε φορά,
με κλήρωση, ενώπιον τριμελούς επιτροπής, που ορίζεται
με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και αποτελείται
από τους προϊσταμένους των Υπηρεσιών Μεταφορών
και Επικοινωνιών. Σε περίπτωση που ο αριθμός των
προϊσταμένων των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών δεν επαρκεί για τη συμπλήρωση της ανωτέρω
επιτροπής, αυτή συμπληρώνεται με προϊσταμένους άλ−
λης Υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
9. Μέλη των δευτεροβαθμίων επιτροπών δοκιμασίας
προσόντων και συμπεριφοράς ορίζονται υπάλληλοι των
παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, της κατη−
γορίας ΠΕ που είναι προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
ή Διευθύνσεων του ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ και οι Προϊστάμενοι
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων Με−
ταφορών και Επικοινωνιών και Κ.Τ.Ε.Ο. των Περιφερειών
της χώρας. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υπαλλή−
λων αυτών δεν επαρκεί, τότε ορίζονται και υπάλληλοι
των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ από τους χαρακτηρισμένους
ως Εξεταστές Α των πρωτοβαθμίων επιτροπών, η επιλο−
γή των οποίων γίνεται κατά προτεραιότητα βάσει των
κριτηρίων της παραγράφου 8 του παρόντος.
Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, στην αρχή
κάθε έτους γίνεται ο ορισμός των εξεταστών της δευ−
τεροβάθμιας εξέτασης. Οι δευτεροβάθμιες επιτροπές
συγκροτούνται υποχρεωτικά σε όλες τις Υπηρεσίες Με−
ταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας.
Ο αριθμός των διαθέσιμων εξεταστών της δευτεροβάθ−
μιας επιτροπής σε κάθε υπηρεσία, δεν μπορεί να είναι
μικρότερος των τριών (3).
Στα παραπάνω μέλη των δευτεροβάθμιων επιτροπών
ανατίθεται το έργο:
• της επανεξέτασης υποψηφίων οδηγών που απορρί−
πτονται κατά τη πρωτοβάθμια εξέταση, εφόσον αυτοί
το επιθυμούν,
• της επανεξέτασης οδηγών που τους αφαιρεί−
ται η άδεια οδήγησης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.
21504/2601/2007 υπουργικής απόφασης (Β΄ 623) περί
ΣΕΣΟ, όπως ισχύει κάθε φορά,
• της εξέτασης οδηγών που τους αφαιρέθηκε η άδεια
οδήγησης σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8
του άρθρου 13 του ΚΟΚ όπως ισχύει κάθε φορά.

11

10. Οι υπάλληλοι μετέχοντες στο βοηθητικό έργο εξέ−
τασης υποψηφίων οδηγών, όπως αυτό περιγράφεται
παρακάτω στη παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου,
πρέπει να έχουν τις εξής προϋποθέσεις:
α) να είναι υπάλληλοι που υπηρετούν:
αα) στις οικείες Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και
Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών και ΚΤΕΟ των
Περιφερειών της χώρας.
αβ) στη Γενική Γραμματεία Μεταφορών, του Υπουρ−
γείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων (ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ).
αγ) στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυ−
δρομείων, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη−
τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ).
αδ) στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του άρ−
θρου 15 του π.δ. 293/1999 (Α΄ 263).
β) να μην συμμετέχουν στις επιτροπές δοκιμασίας
προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών.
Οι υπάλληλοι – εξεταστές που με αίτησή τους ζητούν
εξαίρεση από το έργο της δοκιμασίας προσόντων και
συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών έχουν δικαίωμα συμ−
μετοχής στο βοηθητικό έργο.
11. Βοηθητικό έργο εξέτασης υποψηφίων οδηγών θεω−
ρείται η υποβοήθηση των υπηρεσιών του ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ
και των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των
Περιφερειών της χώρας στη διαδικασία εκπαίδευσης και
εξέτασης, των υποψηφίων οδηγών καθώς και στην έκδοση
αδειών οδήγησης και την επεξεργασία των σχετικών στοι−
χείων. Το έργο αυτό διεξάγεται εκτός κανονικού ωραρίου
και αναλυτικότερα συνίσταται στην παροχή εργασίας:
α) Για την χρήση του Η/Υ της διεκπεραίωσης του
μηχανογραφικού προγράμματος διαχείρισης των επι−
τροπών εξετάσεων.
β) Για την έκδοση αδειών οδήγησης (όπως, ταξινόμηση
φακέλων, αρχειοθέτηση εγγράφων).
γ) Για τη μηχανογραφική υποστήριξη του σχετικού
έργου (όπως, ταξινόμηση των απογραφικών αδειών
οδήγησης, εισαγωγή σχετικών στοιχείων των αδειών
αυτών σε Η/Υ).
δ) Για τη μελέτη και επεξεργασία στατιστικών στοι−
χείων και λοιπών θεμάτων που έχουν σχέση με τις
εξετάσεις υποψηφίων οδηγών και την ασφάλεια της
κυκλοφορίας.
ε) Για τη διεκπεραίωση των σχετικών εργασιών που
αφορούν ελληνικές άδειες οδήγησης που επιστρέφονται
από χώρες της Ε.Ε. ή ζητούνται πληροφορίες για την
γνησιότητά τους ή για τη σύνταξη και διεκπεραίωση
αλληλογραφίας με χώρες της Ε.Ε. αναφορικά με συ−
γκεκριμένες άδειες οδήγησης που έχουν εκδοθεί από
τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.
στ) Για τη διεκπεραίωση θεμάτων που αφορούν τις
οικονομικές υπηρεσίες (όπως, έλεγχο δικαιολογητικών
εξεταστών ιατρών, εξεταστών υποψηφίων οδηγών και
βοηθητικού έργου, σύνταξη καταστάσεων, ενταλμάτων
πληρωμών).
ζ) Για την φύλαξη και τον καθαρισμό των κτιρίων,
γραφείων, αιθουσών και λοιπών χώρων, που σχετίζονται
με την παροχή του βοηθητικού έργου.
η) Για την επεξεργασία στοιχείων αδειών οδήγησης
και λοιπών θεμάτων που ανακύπτουν κατά την ελεγκτική
διαδικασία του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών του
ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ και έχουν σχέση με τις εξετάσεις υπο−
ψηφίων οδηγών.
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12. Οι υπάλληλοι − εξεταστές που αναφέρονται στις
παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν έχουν
δικαίωμα συμμετοχής στο κύριο ή βοηθητικό έργο της
δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων
οδηγών για όσο χρονικό διάστημα απέχουν της Υπη−
ρεσίας τους λόγω:
α) Κανονικής άδειας, άδειας άνευ αποδοχών, γονικής,
ασθένειας, αιμοδοτικής, κυήσεως και λοχείας, άδειας
ανατροφής τέκνων, άδειας μητρότητας.
β) Ειδικών αδειών [γάμου, θανάτου συγγενούς, περι−
οδικής νοσηλείας, συμμετοχής σε δικαστήριο, μηχανο−
γραφικής, συνδικαλιστικής, σεμινάρια, σπουδαστικής
για συμμετοχή σε εξετάσεις, εκπαιδευτικής μακράς
διαρκείας καθώς και συμμετοχής σε όργανα Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (οιουδήποτε βαθμού)].
13. Υπάλληλος εξεταστής απαγορεύεται να συμμετέχει
σε επιτροπή εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς
υποψηφίων οδηγών στην οποία συμμετέχει σύζυγος ή
συγγενής μέχρι και Γ΄ βαθμού με την ιδιότητα του υπο−
ψηφίου οδηγού ή του παριστάμενου εκπαιδευτή. Η ίδια
απαγόρευση ισχύει και στην περίπτωση που υπάλληλος
εξεταστής είναι σύζυγός ή έχει βαθμό συγγένειας μέχρι
Γ΄ βαθμού με ιδιοκτήτη, μέτοχο, εταίρο, ή εργαζόμενο
Σχολής Οδηγών στην οποία εκπαιδεύτηκε ο προς εξέτα−
ση υποψήφιος οδηγός, είτε η Σχολή Οδηγών παρίσταται
στην εξέταση. Σε περίπτωση που σε επιτροπή διαπι−
στωθεί ένα από τα παραπάνω κωλύματα η διενέργεια
της εξέτασης δεν πραγματοποιείται και ο υποψήφιος
προγραμματίζεται στο συντομότερο δυνατό χρόνο.
Άρθρο 5
Θεωρητική εξέταση υποψηφίων οδηγών
1. Για την απόκτηση άδειας οδήγησης οποιαδήποτε
κατηγορίας, ο υποψήφιος υποβάλλεται σε θεωρητική
εξέταση για να διαπιστωθεί αν έχει την απαιτούμενη
γνώση των θεμάτων που απαριθμούνται στο Παράρτημα
ΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101), όπως ισχύει κάθε φορά και των
κανόνων οδικής κυκλοφορίας, καθώς και στα Τμήματα
1 και 2 του Παραρτήματος I του π.δ. 74/2008 (Α΄ 112).
2. Ο προγραμματισμός της θεωρητικής εξέτασης γί−
νεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών
της οικείας Περιφέρειας, αφού προσκομισθεί το Δελτίο
Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) του υποψηφίου, από τον
ίδιο ή από το νόμιμο εκπρόσωπο του και προσκομιστεί
απόδειξη της Εθνικής Τράπεζας για την καταβολή του
προβλεπόμενου ποσού για την εξέταση ύψους δέκα (10)
ευρώ υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970,
όπως ισχύει (όπως εμφανίζεται στον συνημμένο Πίνακα
3 του Παραρτήματος V).
Ο προγραμματισμός της θεωρητικής εξέτασης γίνεται
εφόσον ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει τις ελάχιστες
προβλεπόμενες από την παρούσα απόφαση ώρες θε−
ωρητικής εκπαίδευσης για την αιτούμενη κατηγορία
άδειας οδήγησης και υποβληθούν σχετικές υπεύθυνες
δηλώσεις του υποψηφίου και της Σχολής Οδηγών ή
του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. που αφορούν στις πραγματοποιηθείσες
ώρες θεωρητικών μαθημάτων.
Συγκεκριμένα στην υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου
θα αναγράφεται το σύνολο των πραγματοποιημένων
μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης για την αιτούμενη
κατηγορία άδειας οδήγησης, ενώ η υπεύθυνη δήλωση
της Σχολής Οδηγών ή του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. θα συνοδεύεται
από αναλυτική ωριαία κατάσταση της θεωρητικής εκ−

παίδευσης στην οποία θα αναγράφονται το σύνολο
μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης και ανά ώρα εκ−
παίδευσης τα εξής:
α) Ημερομηνία και ώρα εκπαίδευσης,
β) Περιεχόμενο εκπαίδευσης,
γ) Εκπαιδευτής,
δ) Αριθμός σελίδας και γραμμής από μητρώο υπο−
ψηφίου,
3. Σε θεωρητική εξέταση υποβάλλονται:
α) Όσοι ζητούν για πρώτη φορά άδεια οδήγησης κα−
τηγορίας ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β, στο Ερωτηματολόγιο
2 (Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκι−
νήτων), σε 30 ερωτήσεις.
β) Όσοι ζητούν για πρώτη φορά άδεια οδήγησης κα−
τηγορίας ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α, στο Ερωτηματολόγιο 1
(Θεωρητική Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Μοτοσι−
κλετών), σε 10 ερωτήσεις.
γ) Όσοι ζητούν για πρώτη φορά άδεια οδήγησης κα−
τηγορίας C1 ή C, στο Ερωτηματολόγιο 4 (Θεωρητική
Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Φορτηγών), σε 10 ερω−
τήσεις.
δ) Όσοι ζητούν για πρώτη φορά άδεια οδήγησης κα−
τηγορίας D1 ή D, στο Ερωτηματολόγιο 5 (Θεωρητική
Εκπαίδευση Υποψηφίων Οδηγών Λεωφορείων), σε 10
ερωτήσεις.
ε) Στο εξεταστικό σύστημα τα ερωτηματολόγια 1, 2,
4, 5 διατίθενται πέραν της ελληνικής γλώσσας και στην
αγγλική, αλβανική και ρώσικη. Επίσης διατίθενται στην
ελληνική με χρήση ακουστικών με ήχο.
Στη θεωρητική εξέταση, ο υποψήφιος θεωρείται ότι
πέτυχε, αν απαντήσει σωστά σε όλες τις ερωτήσεις του
ερωτηματολογίου ή σημειώσει το πολύ μία λανθασμένη
απάντηση σε αυτό.
Όσοι υποψήφιοι επιτυγχάνουν σε οποιοδήποτε ΕΡΩ−
ΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1, 2, 4 και 5, κατά περίπτωση κατοχυ−
ρώνουν το αποτέλεσμα και επανεξετάζονται στα ερω−
τηματολόγια που απέτυχαν μέχρι τη λήξη του Δ.Ε.Ε..
4. Η θεωρητική εξέταση διεξάγεται σε ειδικό χώρο
της Υπηρεσίας και διαρκεί τριανταπέντε (35) λεπτά
της ώρας για συμπλήρωση του Ερωτηματολογίου 1 και
δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας για τη συμπλήρωση
των Ερωτηματολογίων 2, 4 και 5. Η θεωρητική εξέ−
ταση διενεργείται με τη χρήση του Μηχανογραφικού
Συστήματος Θεωρητικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών
(Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο.), ενώπιον της επιτροπής που προβλέπεται
στο Άρθρο 20 (Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών,
και πραγματοποιείται ως εξής:
α) Την ημέρα των εξετάσεων, ο προϊστάμενος της
υπηρεσίας ορίζει τουλάχιστον δύο (2) υπαλλήλους, ως
επιτροπή εξετάσεων. Σε περίπτωση που ο προϊστά−
μενος χρησιμοποιήσει υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών
της Περιφερειακής Ενότητας πλην των υπηρετούντων
στην οικεία Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
τότε αυτοί ορίζονται και ειδοποιούνται σχετικά από
τον ίδιο από την προηγούμενη μέρα. Υπεύθυνος της
αίθουσας ορίζεται ο μεγαλύτερος σε κατηγορία και
βαθμό και στην περίπτωση ισόβαθμων ο αρχαιότερος
εξεταστής/επιτηρητής.
β) Ο υπεύθυνος για τον προγραμματισμό υπάλληλος
εισάγει στον εξυπηρετητή του συστήματος (Server), τα
στοιχεία των υποψηφίων που θα εξετασθούν. Κατά τον
προγραμματισμό, λαμβάνεται μέριμνα για τη διάθεση
ενός (1) Η/Υ ως εφεδρικού. Οι πίνακες των προγραμμα−
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τισθέντων υποψηφίων αναρτώνται σε εμφανές μέρος
έξω από την αίθουσα, κατά την ημέρα των εξετάσεων,
προκειμένου οι υποψήφιοι να ελέγχουν την ορθότητα
των στοιχείων τους, πριν εισέλθουν στην αίθουσα. Πριν
την έναρξη της εξέτασης, οι υποψήφιοι υπογράφουν
στις συγκεντρωτικές καταστάσεις (αντίγραφο αυτών
που αναρτώνται έξω από την αίθουσα), προκειμένου
να επιβεβαιωθεί η παρουσία τους στην εξέταση. Οι
καταστάσεις αυτές επισυνάπτονται στο συγκεντρωτικό
πρακτικό εξέτασης (αυτό που φέρει την υπογραφή των
εξεταστών).
γ) Για τη σωστή εκκίνηση του συστήματος, θα πρέπει
να τίθεται σε λειτουργία πρώτα ο εξυπηρετητής (server)
και στη συνέχεια τα τερματικά (clients). Με την εκκί−
νηση του προγράμματος, το σύστημα επιλέγει τυχαία
τη θέση/τερματικό του κάθε υποψηφίου, εμφανίζει την
πρώτη οθόνη σε κάθε τερματικό, ενώ παράλληλα εκτυ−
πώνει μία κατάσταση με τα ονόματα των υποψηφίων.
δ) Ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα των
εξετάσεων, την ημέρα και ώρα που αναγράφεται στο
Δ.Ε.Ε. (Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης) και απευθύνεται
στην επιτροπή των εξετάσεων με το Δ.Ε.Ε. και την
ταυτότητά του ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της
αρμόδιας αστυνομικής αρχής ή το διαβατήριό του,
ή και εφόσον είναι Έλληνας πολίτης την άδεια οδή−
γησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας οποιουδήποτε
ασφαλιστικού φορέα και καταλαμβάνει τη θέση του.
Εξυπακούεται ότι τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά
είναι τα πρωτότυπα.
Ακολουθεί έλεγχος ταυτοπροσωπίας, αφενός βάσει
του ονόματος και των άλλων στοιχείων του υποψηφίου
που εμφανίζονται στην οθόνη του και αφετέρου του
Δ.Ε.Ε. και των προαναφερομένων εγγράφων, που πρέπει
να φέρει μαζί του κάθε υποψήφιος. Σε περίπτωση που
κατά τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας διαπιστωθούν ήσσο−
νος σημασίας διαφορές στα στοιχεία των υποψηφίων
(όπως αναγραμματισμός ονόματος) αυτές διορθώνο−
νται χειρόγραφα από την επιτροπή, στο Δ.Ε.Ε. και στο
πρακτικό που εκτυπώνεται στο τέλος της εξέτασης.
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ουσιώδεις διαφορές
στις καταστάσεις των υποψηφίων (όπως λανθασμένη
αναγραφή πατρώνυμου, κατηγορίας άδειας οδήγησης
προς εξέταση), η διόρθωση γίνεται με τη βοήθεια της
τηλεϋποστήριξης, πριν τη διενέργεια της εξέτασης.
Ο υπεύθυνος της αίθουσας μεριμνά για τη σωστή
τακτοποίηση των υποψηφίων στις θέσεις τους − σε
περίπτωση μη προσέλευσης όλων των προγραμματισθέ−
ντων υποψηφίων θα υπάρχουν κενές θέσεις εξέτασης
− ενημερώνει τους εξεταζόμενους για τη διαδικασία της
εξέτασης και τον τρόπο απάντησης των ερωτήσεων.
Ενημερώνει τους υποψηφίους ότι κατά τη διάρκεια της
θεωρητικής εξέτασης απαγορεύεται:
δα) η χρησιμοποίηση οποιωνδήποτε βιβλίων και ση−
μειώσεων
δβ) η συνεργασία ή συνομιλία μεταξύ των
δγ) οποιαδήποτε παρέμβαση στους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές (όπως, σβήσιμο, πάτημα κουμπιών, απο−
μάκρυνση καλωδίων)
δε) η χρησιμοποίηση κινητών τηλεφώνων, ακουστι−
κών ή οποιασδήποτε συσκευής επικοινωνίας. Ειδικά τα
κινητά τηλέφωνα πρέπει να είναι τοποθετημένα από
τον υποψήφιο πάνω στο γραφείο εξέτασης, απενερ−
γοποιημένα,
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δστ) η χρησιμοποίηση οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρο−
νικής συσκευής, όπως κομπιούτερ χειρός
δζ) η απομάκρυνσή των από τη θέση εξέτασης για
οποιοδήποτε λόγο, πριν την ολοκλήρωση της θεωρη−
τικής εξέτασης όλων των υποψηφίων
δη) η πλοήγηση στο internet ή σε άλλα προγράμματα.
Κατόπιν ενεργοποιεί το σύστημα. Στην οθόνη εμ−
φανίζεται η εικόνα της ερώτησης με τις απαντήσεις.
Μπροστά από κάθε υποψήφιο, εκτός από την οθόνη
αφής (touch screen) υπάρχει εφεδρικά και ένα ποντίκι
(mouse).
Ο υποψήφιος αφού διαβάσει ή ακούσει την ερώτηση
με τις απαντήσεις επιλέγει τη σωστή απάντηση. Αμέσως
μετά (αυτόματα) εμφανίζεται η επόμενη ερώτηση και
επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία. Το σύστημα επι−
τρέπει στον εξεταζόμενο να προχωρήσει στην επόμενη
ερώτηση, χωρίς να απαντήσει αυτή την οποία επεξερ−
γάζεται εκείνη τη στιγμή. Αφού φτάσει ο εξεταζόμενος
στην τελευταία ερώτηση, το σύστημα επιστρέφει αυτό−
ματα στην πρώτη μη απαντημένη ερώτηση και συνεχίζει
ο υποψήφιος κατά τον ίδιο τρόπο μέχρι να απαντηθούν
όλες οι ερωτήσεις ή να εξαντληθεί ο χρόνος που αντι−
στοιχεί στην κατηγορία που εξετάζεται.
Για κάθε υποψήφιο το σύστημα δημιουργεί με τυχαίο
τρόπο ένα ερωτηματολόγιο, με τον προβλεπόμενο αριθ−
μό ερωτήσεων. Οι απαντήσεις της κάθε ερώτησης δεν
έχει πάντα την ίδια σειρά με αυτή που εμφανίζεται στο
ερωτηματολόγιο των σχετικών εγχειριδίων.
Σε περίπτωση που ο υποψήφιος εξετάζεται και σε
δεύτερη κατηγορία, οι ερωτήσεις της δεύτερης εξέτα−
σης εμφανίζονται αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της
πρώτης εξέτασης. Οι ερωτήσεις του δεύτερου ερωτη−
ματολογίου επιλέγονται και αυτές από το σύστημα,
σύμφωνα με τον προαναφερθέντα τρόπο.
Με τη συμπλήρωση του αριθμού των ερωτήσεων που
αντιστοιχεί σε κάθε ερωτηματολόγιο ή του χρόνου
εξέτασης εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη «ΤΕΛΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ».
Για κάθε ομάδα εξεταζόμενων το σύστημα εκτυπώνει,
στο τέλος της διαδικασίας, κατάσταση αποτελεσμάτων
(πρακτικό εξέτασης) με τα στοιχεία του υποψηφίου, τις
ερωτήσεις του ερωτηματολογίου στο οποίο εξετάστηκε,
τις απαντήσεις που αυτός έδωσε, την ορθότητα ή όχι
αυτών, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα της πραγμα−
τοποιηθείσας εξέτασης. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται
από την επιτροπή των εξετάσεων και καταχωρείται
στο φάκελο του υποψηφίου. Αντίγραφο του πρακτι−
κού, ομοίως υπογεγραμμένο, δίδεται και στον υποψήφιο
εφόσον ζητηθεί.
Το σύστημα εκδίδει επίσης συνολικό κατάλογο με τα
στοιχεία των εξετασμένων και τα τελικά αποτελέσματα
που καταχωρίζεται σε αρχείο της Υπηρεσίας.
ε) Στην περίπτωση που από τους υποψηφίους που
είχαν προγραμματιστεί προσέλθει μόνο ένας, αυτός δεν
μπορεί να εξεταστεί και υποχρεωτικά μεταφέρεται σε
άλλη εξεταστική επιτροπή χρησιμοποιώντας έστω και
στην ύστατη περίπτωση τον εφεδρικό Η/Υ της άλλης
εξεταστικής επιτροπής.
στ) Η επιτροπή εξετάσεων αναγράφει στο Δ.Ε.Ε. του
υποψηφίου το αποτέλεσμα της εξέτασης «ΕΠΕΤΥΧΕ» ή
«ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ» και υπογράφει.
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Οι απορριπτόμενοι σε θεωρητικές εξετάσεις, δεν
έχουν δικαίωμα επανεξέτασης, για το ίδιο ερωτηματο−
λόγιο, σε χρόνο προγενέστερο της έβδομης (7) ημέρας
από την ημέρα της εκάστοτε απόρριψής τους, αυτής
προσμετρούμενης. Όσοι δεν προσέλθουν για οποιον−
δήποτε λόγο στις θεωρητικές εξετάσεις την προγραμ−
ματισμένη ημέρα, δεν έχουν δικαίωμα εξέτασης πριν
την παρέλευση δεκατεσσάρων (14) ημερών από αυτήν.
5. Μετά την επιτυχή θεωρητική εξέταση των υποψηφί−
ων οδηγών των περιπτώσεων (γ)/(δ) της παραγράφου 3
του παρόντος άρθρου ή και όσοι επιθυμούν να αποκτή−
σουν ΠΕΙ προκειμένου να οδηγήσουν οχήματα μεταφο−
ράς εμπορευμάτων/επιβατών, υποβάλλονται επιπλέον
σε θεωρητική εξέταση, με την εφαρμογή του μηχανο−
γραφικού συστήματος θεωρητικών εξετάσεων υποψη−
φίων οδηγών για χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελμα−
τικής ικανότητας αρχικής επιμόρφωσης (Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι.),
όπως αυτή περιγράφεται στις υπουργικές αποφάσεις
72048/9666/08/2009 (Β΄ 216) και 49522/6046/2009 (Β΄
2024) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
6. Υποψήφιος που καταλαμβάνεται να υποβοηθείται
με οποιοδήποτε τρόπο ή να παραβαίνει τις διατάξεις
της περίπτωσης 4δ του παρόντος άρθρου, θεωρείται
ότι απέτυχε και δεν έχει δικαίωμα επανεξέτασης για
το ίδιο ερωτηματολόγιο πριν περάσουν έξι (6) μήνες με
σχετική σημείωση επί του Δ.Ε.Ε.
7. Θεωρητικές εξετάσεις δύνανται να μην πραγματοποι−
ούνται για συγκεκριμένα διαστήματα του έτους, με αιτι−
ολογημένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη (όπως,
περίοδοι θέρους, εορτών, δυσμενών καιρικών συνθηκών).
Άρθρο 6
Θεωρητική εξέταση αγραμμάτων,
ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία),
κωφών και όσων δε γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα
Πέραν των προβλεπομένων στο Άρθρο 5 (Θεωρητική
εξέταση υποψηφίων οδηγών) της παρούσας για τη θε−
ωρητική εξέταση αγραμμάτων, ατόμων με μαθησιακές
δυσκολίες (δυσλεξία), κωφών και όσων δε γνωρίζουν την
ελληνική γλώσσα εφαρμόζονται τα παρακάτω:
1. Οι αγράμματοι υποψήφιοι για την απόκτηση άδειας
οδήγησης αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, υποβάλλονται
σε θεωρητική εξέταση με τη βοήθεια προσωπικών ακου−
στικών του Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο., με εκφώνηση των αντίστοιχων
ερωτηματολογίων. Ο διαθέσιμος χρόνος καθορίζεται σε
πενήντα (50) λεπτά της ώρας για το Ερωτηματολόγιο 2
και σε εικοσιπέντε (25) λεπτά της ώρας για τη συμπλή−
ρωση των Ερωτηματολογίων 1, 4 και 5.
2. Αγράμματοι για την εφαρμογή της προηγούμενης πα−
ραγράφου του παρόντος άρθρου, θεωρούνται όσοι Έλλη−
νες και αλλοδαποί καταθέσουν σχετική υπεύθυνη δήλω−
ση, ταυτόχρονα με την αίτηση για αρχική έκδοση Δελτίου
Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.), στην αρμόδια Υπηρεσία.
3. Οι υποψήφιοι που είναι κωφοί και αγράμματοι εξε−
τάζονται με τη ίδια διαδικασία με αυτή της παραγράφου
1 του παρόντος άρθρου και με την παρουσία διερμηνέα
κωφών, ο οποίος διαθέτει σχετική πιστοποίηση που
επιδεικνύει στην επιτροπή εξετάσεων και προσέρχεται
με φροντίδα του ενδιαφερόμενου. Αντί ο υποψήφιος να
χρησιμοποιήσει τα προσωπικά ακουστικά, ο διερμηνέ−
ας εξηγεί στον κωφό τα σχήματα και το κείμενο που
εμφανίζεται στην οθόνη στη νοηματική γλώσσα και ο
υποψήφιος επιλέγει τη σωστή απάντηση.

4. Οι υποψήφιοι που προέρχονται από την αλλοδαπή
ανεξαρτήτως υπηκοότητας (έλληνες ή ξένοι) και δε γνω−
ρίζουν την ελληνική γλώσσα, δύνανται να εξετάζονται
μέσω του Μ.Σ.Θ.Ε.Υ.Ο., σε μία από τις ξένες γλώσσες που
είναι διαθέσιμες. Υποψήφιοι που προέρχονται από την
αλλοδαπή και δε γνωρίζουν κάποια από τις διαθέσιμες
ξένες γλώσσες του συστήματος, δύνανται να εξετάζο−
νται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τους
αγράμματους της παραγράφου1 του παρόντος άρθρου
(εκφώνηση ερωτηματολογίων στα ελληνικά).
5. Η θεωρητική εξέταση των υποψηφίων οδηγών οι
οποίοι παρουσιάζουν μαθησιακή δυσκολία (δυσλεξία)
πραγματοποιείται όπως ακριβώς και η θεωρητική εξέ−
ταση των αγραμμάτων της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου.
6. Για κάθε μία από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις
των παραγράφων 1 και 4, ο εκπαιδευτής υποψηφίων οδη−
γών θα δηλώνει σε υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986
ότι για εκπαίδευση του υποψηφίου χρησιμοποιήθηκε το
σύστημα με ακουστικά και ήχο.
Άρθρο 7
Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς
υποψηφίων οδηγών
1. Για τον έλεγχο της ικανότητας, την αξιολόγηση
των προσόντων και της συμπεριφοράς, τη διάρκεια
και τον τόπο της εξέτασης των υποψηφίων οδηγών,
έχουν εφαρμογή όσα αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ
του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101), όπως ισχύει κάθε φορά και οι
διαδικασίες που προβλέπονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και
ΙΙΙ της παρούσας απόφασης και περιλαμβάνονται στο
Τμήμα ΙΙΙ του Δελτίου Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε),
«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1» και «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2», υποψηφίου οδη−
γού. Για του υποψηφίους που επιθυμούν να αποκτήσουν
ΠΕΙ προκειμένου να οδηγήσουν οχήματα μεταφοράς
εμπορευμάτων/επιβατών, ακολουθείται η διαδικασία
που περιγράφεται στο Τμήμα 2 του Παραρτήματος I
του π.δ. 74/2008 (Α΄ 112), καθώς και στις υπουργικές απο−
φάσεις 72048/9666/08/2009 (Β΄ 216) και 49522/6046/2009
(Β΄ 2024), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των
υποψηφίων οδηγών, καθώς και των οδηγών που επιθυ−
μούν την επέκταση της άδειάς τους σε άλλη ή άλλες
κατηγορίες ή επανεξετάζονται για οποιονδήποτε λόγο,
γίνεται σε εκπαιδευτικό όχημα της κατηγορίας για την
οποία ο εξεταζόμενος έχει ζητήσει την άδεια οδήγησης
με την υποχρεωτική παρουσία εκπαιδευτή που έχει την
κατάλληλη άδεια για τον σκοπό αυτό.
Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε αξιόποινης
πράξης κατά το χρόνο της πρακτικής εκπαίδευσης ή
της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς η ευθύνη
βαρύνει τον εκπαιδευτή, χωρίς να αποκλείεται η συνυ−
παιτιότητα του υποψηφίου οδηγού, εφόσον υφίσταται
τέτοια.
3. Ο προγραμματισμός της πρωτοβάθμιας και δευτε−
ροβάθμιας δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς
γίνεται από την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επι−
κοινωνιών, αφού προσκομισθεί το Δελτίο Εκπαίδευσης
Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) του υποψηφίου, από τον ίδιο ή από
το νόμιμο εκπρόσωπό του και προσκομιστεί απόδει−
ξη της Εθνικής Τράπεζας για την καταβολή του προ−
βλεπόμενου ποσού για την εξέταση ύψους δέκα (10)
ευρώ υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970,
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όπως ισχύει (όπως εμφανίζεται στον συνημμένο Πίνακα
3 του Παραρτήματος V). Το ποσό αυτό καταβάλλεται
για κάθε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς. Ο
προγραμματισμός της πρωτοβάθμιας δοκιμασίας προ−
σόντων και συμπεριφοράς γίνεται εφόσον πληρείται
η προϋπόθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της
παρούσας και ο ενδιαφερόμενος έχει ολοκληρώσει τις
ελάχιστες προβλεπόμενες, από την παρούσα απόφαση,
ώρες πρακτικής εκπαίδευσης και υποβληθούν σχετικές
υπεύθυνες δηλώσεις του υποψηφίου και της Σχολής
Οδηγών που αφορούν στις πραγματοποιηθείσες ώρες
πρακτικής εκπαίδευσης, καθώς και της θεωρητικής εκ−
παίδευσης εφόσον δεν απαιτείται η θεωρητική εξέταση
(όπως επέκταση από κατηγορία Α1 σε Α2).
Συγκεκριμένα στην υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου
θα αναγράφεται το σύνολο των πραγματοποιημένων
μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης για την αιτούμενη
κατηγορία άδειας οδήγησης, ενώ στην υπεύθυνη δήλω−
ση της Σχολής Οδηγών θα βεβαιώνεται, σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 13 του ΚΟΚ, ότι ο υποψήφιος
είναι ικανός για την οδήγηση και έχει τις αναγκαίες γνώ−
σεις και επιδεξιότητα της αιτούμενης κατηγορίας και
θα συνοδεύεται από αναλυτική ωριαία κατάσταση της
πρακτικής εκπαίδευσης στην οποία θα αναγράφονται
το σύνολο μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης και ανά
ώρα εκπαίδευσης ως εξής:
α) Ημερομηνία και ώρα εκπαίδευσης,
β) Εκπαιδευτής,
γ) Αριθμός θεωρητικών μαθημάτων εφόσον δεν απαι−
τείται η θεωρητική εξέταση,
δ) Αριθμός σελίδας και γραμμής από μητρώο υπο−
ψηφίου,
Ο προγραμματισμός πρέπει να γίνεται εντός δεκαπέ−
ντε (15) ημερών από την ημερομηνία που προσκομίζεται
το Δ.Ε.Ε.
Όσοι απορρίπτονται κατά τη δοκιμασία προσόντων
και συμπεριφοράς δεν έχουν δικαίωμα επανεξέτασης,
σε χρόνο προγενέστερο της έβδομης (7) ημέρας από
την ημέρα απόρριψής τους (αυτής προσμετρούμενης).
Όσοι από τους υποψηφίους αυτούς απορρίπτονται
στις ΟΜΑΔΕΣ Α ή Γ του Δ.Ε.Ε. και επιθυμούν, έχουν
δικαίωμα να ζητήσουν από τους εξεταστές, αμέσως
μόλις τους ανακοινωθεί το απορριπτικό αποτέλεσμα,
την επανεξέτασή τους από δευτεροβάθμια επιτροπή,
η οποία πραγματοποιείται εντός δύο (2), το πολύ, ερ−
γάσιμων ημερών. Όσοι από τους υποψηφίους αυτούς
απορρίπτονται από τη δευτεροβάθμια επιτροπή, έχουν
δικαίωμα νέας εξέτασης από πρωτοβάθμια επιτροπή
μετά από επτά (7) ημέρες (αυτής προσμετρούμενης)
από την ημέρα απόρριψής τους.
4. Ο προγραμματισμός των υποψηφίων οδηγών που
δεν εμφανίζονται, για οποιονδήποτε λόγο, ενώπιον της
πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εξεταστικής επιτρο−
πής, την προγραμματισμένη ημέρα για την πρακτική
εξέτασή τους, γίνεται σε χρόνο όχι προγενέστερο των
εξήντα (60) ημερών από την ημέρα που δεν προσήλθαν
στην προαναφερόμενη επιτροπή.
Απουσία υποψηφίου οδηγού ή εκπαιδευτή για λόγους
υγείας, ατυχήματος ή οποιονδήποτε άλλο προσωπικό
λόγο που καθιστά ανυπέρβλητη την παρουσία τους,
στην προγραμματισμένη πρακτική εξέταση του υπο−
ψηφίου από πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια επιτροπή
πρέπει να δηλώνεται με αίτησή του στην αρμόδια υπη−
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ρεσία το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα
από την προγραμματισμένη ημέρα πρακτικής εξέτασης.
Στην περίπτωση αυτή προγραμματίζεται για εξέταση
σε χρόνο όχι προγενέστερο των επτά (7) ημερών και
στο Δ.Ε.Ε. τίθεται σχετική εγγραφή στη στήλη του απο−
τελέσματος «Αδυναμία εξέτασης. Αριθμ. πρωτοκόλλου
αίτησης/ημερομηνία» και δεν καταβάλλεται ξανά το
προβλεπόμενο παράβολο Δημοσίου Ταμείου.
Όταν με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη η δο−
κιμασία προσόντων και συμπεριφοράς αναβληθεί για
ανυπέρβλητους λόγους (όπως παγετός ή καύσωνας ή
απαγορευτικό απόπλου) για τον προγραμματισμό για
τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς δεν έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της πα−
ρούσας παραγράφου.
Υποψήφιος που παρουσιάζεται την προγραμματισμένη
ημέρα για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς
χωρίς τα απαραίτητα για τον έλεγχο της ταυτοπρο−
σωπίας δικαιολογητικά ή χωρίς τον εκπαιδευτή του και
το εκπαιδευτικό όχημα θεωρείται μη προσελθών και
προγραμματίζεται μετά από εξήντα (60) ημέρες.
Σε περίπτωση που υποψήφιος προσέλθει χωρίς τα
απαραίτητα ιατρικά βοηθήματα (όπως γυαλιά οράσεως,
ακουστικά βαρηκοΐας, όπως αυτά αναγράφονται στις
παρατηρήσεις του Δ.Ε.Ε.) δεν διενεργείται η εξέταση,
σημειώνεται σχετική παρατήρηση στο Δ.Ε.Ε., ο υποψή−
φιος θεωρείται μη προσελθών και προγραμματίζεται
μετά από εξήντα (60) ημέρες.
Σε περίπτωση που η επιτροπή έχει βάσιμες ενδείξεις
για πιθανούς περιορισμούς για την ικανότητα οδήγησης
του υποψηφίου, παρά τη μη αναγραφή τους στο Δ.Ε.Ε.,
δεν διενεργείται ή διακόπτεται η εξέταση και σημειώ−
νεται σχετική παρατήρηση στο Δ.Ε.Ε. και στο πρακτικό
εξέτασης. Η οικεία Υπηρεσία οφείλει να ελέγξει τα ανα−
γραφόμενα στο Δ.Ε.Ε. και να προβεί στις απαραίτητες
κατά περίπτωση ενέργειες.
5. Στην περίπτωση που ο παριστάμενος εκπαιδευτής
υποψηφίων οδηγών αποχωρήσει αδικαιολόγητα ή δηλώ−
σει κώλυμα ή δεν προσκομίσει τα απαραίτητα για την
παράστασή του δικαιολογητικά ήτοι άδεια εκπαιδευτή ή
αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή
ή ανανέωση άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευ−
τή, υπεύθυνη δήλωση εκπαιδευτή και δελτίο ισχύοντος
τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ ή δελτίου καταλληλότητας τα
οποία πρέπει να είναι σε ισχύ ή τα κατάλληλα εξαρτή−
ματα (όπως εγκεκριμένα κράνη κλειστού τύπου, συσκευ−
ές επικοινωνίας, ενδεικτική λυχνία ή βομβητή, πινακίδες,
γιλέκα), ο προγραμματισμός του υποψηφίου οδηγού
γίνεται μετά από τριάντα (30) ημέρες και σημειώνε−
ται σχετική παρατήρηση στο Δ.Ε.Ε. και στο πρακτικό
εξέτασης.
6. Στην περίπτωσης βλάβης του οχήματος (είτε αρ−
χικά είτε κατά την διάρκεια της εξέτασης) που έχει
σαν συνέπεια την αδυναμία έναρξης ή συνέχισής της
ή εμφανούς ακαταλληλότητας του οχήματος η οποία
είναι δυνατόν να οδηγήσει σε ατύχημα, ο πρώτος εξετα−
στής θα αναγράψει στο Δ.Ε.Ε. του υποψηφίου «Άμεσος
προγραμματισμός λόγω βλάβης του οχήματος» οπότε
ο προγραμματισμός θα γίνεται ανάλογα με τη διαθε−
σιμότητα προγραμματισμού της οικείας υπηρεσίας το
συντομότερο δυνατόν αλλά με την προσκόμιση νέου
ισχύοντος δελτίου καταλληλότητας του οχήματος. Στην
εμπρόσθια πλευρά του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου ή
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του Δελτίου Καταλληλότητας τίθεται από τον πρώτο
εξεταστή η ένδειξη «Όχημα ακατάλληλο για εξέταση
λόγω ……………. Απαιτείται επανέλεγχος». Η σημείωση αυτή
καθιστά το δελτίο άκυρο και ως εκ τούτου δεν θα γίνε−
ται δεκτό από επόμενους εξεταστές ως ισχύον.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί τη συνέχι−
ση της εξέτασής του με άλλο όχημα της ίδιας Σχολής
Οδηγών, τότε στο Τμήμα ΙΙ του Δ.Ε.Ε. τίθεται η σφραγίδα
της σχολής που κατέχει το νέο όχημα, η υπογραφή
του εκπαιδευτή και ο αριθμός κυκλοφορίας του νέου
οχήματος.
7. Υποψήφιος ο οποίος μέσα σε τρία (3) χρόνια από
την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Εκπαίδευσης Εξέ−
τασης (Δ.Ε.Ε.), δεν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σχετικές
διαδικασίες εξέτασης, υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου
αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να
υποστεί εκ νέου θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και
εξέταση. Το χρονικό περιθώριο των τριών (3) ετών δεν
μπορεί να επεκταθεί πέραν της τριετίας για οποιοδή−
ποτε λόγο, ακόμα και για λόγους ανωτέρας βίας (όπως
αναβολή προγραμματισμένων εξετάσεων λόγω απερ−
γιών, σεισμού, παγετού, καύσωνα, πλημμύρας). Άδεια
οδήγησης εκδίδεται μόνο όταν η εξέταση προσόντων
και συμπεριφοράς γίνεται εμπρόθεσμα δηλαδή μέχρι
την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν την λήξη της ισχύος
του Δ.Ε.Ε..
8. Ο υποψήφιος οδηγός μπορεί, εφόσον επιθυμεί, να
εξετασθεί σε εκπαιδευτικό όχημα χωρίς ποδόπληκτρο
ή χειρομοχλό συμπλέκτη. Στις περιπτώσεις αυτές, κατά
την έκδοση του Δ.Ε.Ε, αναγράφεται στη θέση «ΠΑΡΑΤΗ−
ΡΗΣΕΙΣ» του Τμήματος Ι η ένδειξη «Εξέταση με όχημα
χωρίς ποδόπληκτρο ή χειρομοχλό συμπλέκτη» ή ο «Κω−
δικός 78». Στην περίπτωση κατά την οποία Δ.Ε.Ε. δεν
φέρει τέτοια ένδειξη στον χώρο των παρατηρήσεων
και η εξέταση πραγματοποιείται με όχημα χωρίς ποδό−
πληκτρο ή χειρομοχλό συμπλέκτη ο πρώτος εξεταστής
αναγράφει στο Δ.Ε.Ε. του υποψηφίου την προαναφερό−
μενη παρατήρηση.
Όσοι κατέχουν άδεια οδήγησης οχήματος με τους
παραπάνω περιορισμούς «Κωδικός 78» και θέλουν να την
μετατρέψουν σε άδεια οδήγησης οχήματος χωρίς τους
περιορισμούς αυτούς (άρση περιορισμού), υποχρεού−
νται, εκτός από την πρακτική εκπαίδευση που ορίζεται
στο Άρθρο 13 (Πρακτική Εκπαίδευση) της παρούσας,
να υποστούν δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς
σε εκπαιδευτικό όχημα με ποδόπληκτρο ή χειρομοχλό
συμπλέκτη, της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με
τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα απόφαση.
9. Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υπο−
ψηφίου οδηγού, όπως και η πρακτική εκπαίδευσή του,
πρέπει να γίνεται σε αστικούς δρόμους οι οποίοι πρέπει
να παρουσιάζουν τις διάφορες δυσκολίες που ενδέχε−
ται να συναντήσει ο οδηγός και αν είναι δυνατόν, σε
δρόμους που βρίσκονται έξω από τις πόλεις, σε δρό−
μους ταχείας κυκλοφορίας και σε αυτοκινητόδρομους.
Είναι επίσης υποχρεωτική η πρακτική εκπαίδευση και
επιθυμητή η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς
υπό διαφορετικές συνθήκες πυκνότητας κυκλοφορίας
και κατά τη διάρκεια της νύκτας.
10. Οι ειδικές δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφο−
ράς πραγματοποιούνται υποχρεωτικά στις Πίστες Εκ−
παίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών, εφόσον
υφίστανται τέτοιες πίστες σε όλες τις Περιφερειακές

Ενότητες της Επικράτειας. Όταν δημιουργηθούν και
τεθούν σε λειτουργία οι πίστες, θα πραγματοποιού−
νται οι ειδικές δοκιμασίες από τον υποψήφιο μόνο του
στο όχημα (χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτή και
της εξεταστικής επιτροπής) αφού πρώτα θα έχει πραγ−
ματοποιηθεί με επιτυχία η δοκιμασία προσόντων και
συμπεριφοράς στο δρόμο σύμφωνα με τις διατάξεις
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Επιτρέπεται
η χρήση και ηλεκτρονικών συστημάτων για την αυτό−
ματη καταγραφή των αποτελεσμάτων της πρακτικής
εξέτασης του υποψηφίου. Όπου υφίστανται πίστες και
έως τη δημιουργία των υπολοίπων σε όλη την Επικρά−
τεια, αυτές μπορούν να χρησιμοποιούνται για σκοπούς
εκπαίδευσης.
11. Οι ξενόγλωσσοι υποψήφιοι οδηγοί, ανεξαρτήτως
σε ποια γλώσσα εξετάστηκαν θεωρητικά, θα πρέπει να
αντιλαμβάνονται τις οδηγίες και τις παρατηρήσεις των
εξεταστών στην ελληνική γλώσσα, κατά την διάρκεια
της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς (όπως,
κατανόηση παραγγελμάτων). Ο εξεταστής μπορεί να δι−
ακόψει την εξέταση και σημειώνει στο Τμήμα ΙΙ του Δ.Ε.Ε.
και στο πρακτικό εξέτασης «Απόρριψη λόγω αδυναμίας
εξέτασης του υποψηφίου στην ελληνική γλώσσα».
12. Δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς δύνανται
να μην πραγματοποιούνται για συγκεκριμένα διαστήμα−
τα του έτους, με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου
Περιφερειάρχη (όπως περίοδοι θέρους, εορτών, δυσμε−
νών καιρικών συνθηκών).
Άρθρο 8
Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς
ατόμων με αναπηρία
Πέραν των προβλεπομένων στο Άρθρο 7 (Δοκιμασία
προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών) της
παρούσας για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφο−
ράς ατόμων με αναπηρία εφαρμόζονται τα παρακάτω:
1. Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψη−
φίων οδηγών με αναπηρία, ή επανεξέταση ήδη κατόχων
άδειας οδήγησης, για την οποία απαιτείται διασκευή του
οχήματος, γίνεται από δύο (2) υπαλλήλους εξεταστές,
της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ή
Κ.Τ.Ε.Ο., εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον, πρέπει να εί−
ναι τεχνικός του κλάδου ΠΕ ή του κλάδου ΤΕ. Η δοκιμασία
μπορεί να γίνει και με εκπαιδευτικό όχημα που φέρει την
απαιτούμενη συγκεκριμένη διασκευή ή με διασκευασμένο
όχημα του υποψηφίου (όχι διθέσιο), θεωρούμενο για τη
συγκεκριμένη δοκιμασία ως εκπαιδευτικό το οποίο φέρει
τη διακριτική πινακίδα της σχολής οδηγών και δεύτερα
ποδόπληκτρα (φρένο, συμπλέκτη και προαιρετικά επιτα−
χυντήρα) στη θέση του συνοδηγού. Κατά τη δοκιμασία
παρίσταται, υποχρεωτικά, εκπαιδευτής.
Στο πρακτικό της Δ.Ι.Ε. ή του Κέντρου Ηνίοχος/Ε.Ι.Α.Α.
αναγράφεται αν ο υποψήφιος κρίνεται ικανός (σύμφωνα
με τις ισχύουσες για τα ιατρικά δεδομένα διατάξεις)
να οδηγεί διασκευασμένο όχημα. Επίσης αναγράφεται,
ποια πρέπει να είναι η διασκευή του οχήματος. Οι εξετα−
στές πρέπει να διαπιστώσουν από το προαναφερόμενο
πιστοποιητικό αν το χρησιμοποιούμενο όχημα φέρει τις
αναφερόμενες διασκευές.
2. Εφόσον ο υποψήφιος κρίνεται ικανός για την οδή−
γηση του οχήματος με τις διασκευές, αναγράφεται από
τους εξεταστές στο Δ.Ε.Ε., η παρατήρηση «Εξετάστηκε
σε όχημα με τις εξής διασκευές:........».
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Αν η δοκιμασία γίνεται, με επιθυμία του υποψηφίου,
σε όχημα χωρίς ποδόπληκτρο ή χειρομοχλό συμπλέ−
κτη, θα αναγράφεται και η παρατήρηση «Εξετάστηκε σε
όχημα χωρίς ποδόπληκτρο ή χειρομοχλό συμπλέκτη» ή
ο «Κωδικός 78», κατά περίπτωση.
3. Στην άδεια οδήγησης, καταχωρίζονται οι κοινοτικοί
κωδικοί αριθμοί των διασκευών ή εθνικοί κωδικοί, κατά
περίπτωση, σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο Παράρ−
τημα ΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101), όπως ισχύει.
Άρθρο 9
Δελτίο εκπαίδευσης εξέτασης (Δ.Ε.Ε.)
με ενσωματωμένο μνημόνιο
1. Για τη θεωρητική εξέταση και τη δοκιμασία προ−
σόντων και συμπεριφοράς υποψηφίου οδηγού χρησι−
μοποιείται το Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.)
με ενσωματωμένο μνημόνιο δοκιμασιών προσόντων
και συμπεριφοράς. Το Δ.Ε.Ε. είναι έντυπο που πρέπει
να φέρει μαζί του ο ενδιαφερόμενος κάθε φορά που
πραγματοποιεί θεωρητική ή πρακτική εκπαίδευση και
εξέταση, είναι δύο (2) τύπων:
• Το Υπόδειγμα 1 για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και Α.
• Το Υπόδειγμα 2 για τις κατηγορίες Β, ΒΕ, C1, C1E,
C, CE, D1, D1E, D, DE.
Το κάθε υπόδειγμα περιέχει τρία (3) Τμήματα (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ).
Στο Τμήμα Ι περιέχονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία
του ενδιαφερομένου.
Το Τμήμα ΙΙ συμπληρώνεται σε κάθε θεωρητική εξέτα−
ση και δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.
Το Τμήμα ΙΙΙ, περιλαμβάνει μνημόνιο όλων των δοκι−
μασιών προσόντων και συμπεριφοράς.
Το Δ.Ε.Ε. έχει διαστάσεις 210 Χ 297 χιλιοστών (Α4), με
απόκλιση +/− πέντε τοις χιλίοις (+ 5 ‰) και χρώμα λευκό
(όχι γυαλιστερό), πρέπει δε το πάχος του χαρτιού να
είναι τέτοιο, ώστε να μην είναι εύκολο το τσάκισμά του,
για να βοηθούνται οι εξεταστές στη συμπλήρωσή του
κατά την δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς και
βάρους χαρτιού τουλάχιστον 200 g/m2).
2. Η συμπλήρωση του Δ.Ε.Ε. γίνεται ως εξής:
Τμήμα Ι:
Συμπληρώνεται από την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών
και Επικοινωνιών, με τα στοιχεία του ενδιαφερομένου.
Αν ο ενδιαφερόμενος είναι ξένος υπήκοος, τα στοιχεία
του αναγράφονται όπως ακριβώς περιέχονται στο δι−
αβατήριό του, ή στην άδεια διαμονής ή παραμονής ή
στο ισοδύναμο με αυτά έγγραφο. Σε ομογενή τα στοι−
χεία λαμβάνονται από το Ειδικό δελτίο Ταυτότητας
ομογενούς με πρώτη καταγραφή αυτή στην ελληνική
γλώσσα. Στο Δ.Ε.Ε. εκτυπώνεται το επώνυμο και το
όνομα και με λατινικούς χαρακτήρες. Η μεταγραφή σε
λατινικούς χαρακτήρες γίνεται αυτόματα. Αν κάποια
στοιχεία είναι γραμμένα διαφορετικά μπορεί να διορ−
θωθούν σύμφωνα με την λατινική γραφή που υπάρχει
στο δελτίο ομογενούς.
Η φωτογραφία τύπου διαβατηρίου στηρίζεται με «πρι−
τσίνια» και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της υπηρεσίας.
Τμήμα ΙΙ:
Στην πρώτη στήλη του Τμήματος ΙΙ που αφορά στην
θεωρητική εξέταση, συμπληρώνεται η ημερομηνία, η
ώρα και η αίθουσα της εξέτασης, καθώς και το είδος
της θεωρητικής εξέτασης, δηλαδή «Ερωτ.1» που σημαίνει
«Ερωτηματολόγιο 1» ή «Ερωτ. 2» που σημαίνει «Ερωτη−
ματολόγιο 2» ή «Ερωτ. 4» που σημαίνει «Ερωτηματολό−
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γιο 4» ή «Ερωτ. 5» που σημαίνει «Ερωτηματολόγιο 5».
Η στήλη αυτή συμπληρώνεται από την υπηρεσία που
προγραμματίζει τη συγκεκριμένη εξέταση και ο αρμό−
διος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής υπογράφει στην
δεύτερη κατακόρυφη στήλη συμπληρώνοντας κάτω από
την υπογραφή του ολογράφως το ονοματεπώνυμό του
ή με σφραγίδα, καθώς και τον αριθμό απόδειξης της
Ε.Τ.Ε. του ποσού των δέκα (10) ευρώ για την εξέταση και
την ημερομηνία έκδοσής της. Η Υπηρεσία προγραμμα−
τισμού οφείλει να φυλάσσει το σύνολο των αποδείξεων
όλων των υποψηφίων σε δύο ξεχωριστούς φακέλους,
ένα για τη θεωρητική εξέταση και ένα για την εξέταση
προσόντων και συμπεριφοράς, ταξινομημένες κατά την
ημερομηνία έκδοσής τους.
Στην τρίτη κατακόρυφη στήλη αναγράφεται το απο−
τέλεσμα της θεωρητικής εξέτασης με την ένδειξη «ΕΠΕ−
ΤΥΧΕ» ή «ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ», ενώ στην τέταρτη κατακόρυφη
στήλη, τίθενται τα ονοματεπώνυμα και οι υπογραφές
των εξεταστών της αίθουσας.
Με την ίδια διαδικασία συμπληρώνονται οι τέσσε−
ρις πρώτες στήλες του Τμήματος ΙΙ που αφορά στην
δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς. Στην πρώτη
κατακόρυφη στήλη τίθεται η ημερομηνία, η επιτροπή,
και η ώρα προσέλευσης κατά την οποία γίνεται η δο−
κιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.
Όμοια, στη δεύτερη κατακόρυφη στήλη, τίθεται η
υπογραφή του υπαλλήλου και το ονοματεπώνυμό του
ή με σφραγίδα.
Στην τρίτη κατακόρυφη στήλη αναγράφεται το απο−
τέλεσμα της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς
με την ένδειξη «ΕΠΕΤΥΧΕ» ή «ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ».
Στην τέταρτη κατακόρυφη στήλη του τίθενται οι
υπογραφές των εξεταστών και ολογράφως τα ονομα−
τεπώνυμά τους. Η υπογραφή του δεύτερου εξεταστή
στην τέταρτη κατακόρυφη στήλη πιστοποιεί ότι έγινε
έλεγχος της νομιμότητας του εκπαιδευτή και του εκ−
παιδευτικού οχήματος, καθώς και της ταυτοπροσωπίας
υποψηφίου.
Στην πέμπτη κατακόρυφη στήλη που συμπληρώνεται
μόνο στην δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς,
στην οποία τίθεται η σφραγίδα της σχολής οδηγών
στην οποία ανήκει το όχημα, ο αριθμός κυκλοφορίας
του οχήματος, το ονοματεπώνυμο και η υπογραφή του
παριστάμενου εκπαιδευτή και ο αριθμός αδείας του.
Τμήμα ΙΙΙ:
Στην πρώτη οριζόντια γραμμή συμπληρώνεται από το
δεύτερο εξεταστή η ημερομηνία της δοκιμασίας προ−
σόντων και συμπεριφοράς.
Στη οριζόντια γραμμή με την ένδειξη «ώρα έναρξης»
συμπληρώνεται από το δεύτερο εξεταστή, η ώρα έναρ−
ξης της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς ή
της πορείας ειδικά για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και Α.
Δίπλα σε κάθε δοκιμασία της ΟΜΑΔΑΣ Α, που πραγ−
ματοποιείται επιτυχώς τίθεται το σήμα « ». Αν κάποια
από τις δοκιμασίες της ομάδας αυτής δεν είναι επιτυ−
χής, διακόπτεται η εξέταση και ο υποψήφιος απορρί−
πτεται. Δίπλα από την δοκιμασία που απέτυχε τίθεται
η ένδειξη «ΑΠ».
Αν ο υποψήφιος υποπέσει σε οποιαδήποτε σφάλμα
της ΟΜΑΔΑΣ Β, τότε ο υποψήφιος απορρίπτεται. Δίπλα
στο σφάλμα αυτό γράφεται η ένδειξη «ΑΠ».
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Σε κάθε σφάλμα της ΟΜΑΔΑΣ Γ, σημειώνεται δίπλα
το γράμμα «Σ» (Σφάλμα). Αν ο υποψήφιος υποπέσει σε
περισσότερα από τέσσερα, διαφορετικά κάθε φορά,
σφάλματα «Σ», διακόπτεται η εξέταση και ο υποψήφιος
απορρίπτεται. Επίσης απορρίπτεται αν ο υποψήφιος
υποπέσει δύο φορές στο ίδιο σφάλμα «ΣΣ».
Στην οριζόντια γραμμή του μνημονίου με την ένδει−
ξη «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ», ο δεύτερος εξεταστής
αναγράφει την ένδειξη «ΕΠΕΤΥΧΕ» ή «ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ» αν ο
υποψήφιος επέτυχε ή απορρίφθηκε, αντίστοιχα. Ο ίδιος
εξεταστής συμπληρώνει στην επόμενη γραμμή την ώρα
λήξης της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.
Ο κάθε εξεταστής υπογράφει στην αντίστοιχη θέση
του Τμήματος ΙΙΙ του Δ.Ε.Ε. και θέτει το ονοματεπώνυμό
του ολογράφως.
3. Αντικατάσταση του Δ.Ε.Ε, γίνεται όταν συμπληρω−
θούν όλες οι διαθέσιμες στήλες ή γραμμές του. Στην
περίπτωση αυτή, μαζί με το νέο Δ.Ε.Ε επισυνάπτεται και
το παλαιό. Η εξέταση δεν πραγματοποιείται αν παρου−
σιαστεί υποψήφιος μόνο με το νέο Δ.Ε.Ε. Οι εξεταστές
αναγράφουν «Η εξέταση δεν πραγματοποιήθηκε λόγω
έλλειψης του παλαιού Δ.Ε.Ε.». Ο νέος προγραμματισμός
του γίνεται μετά από τριάντα (30) ημέρες.
4. Αντικατάσταση του Δ.Ε.Ε., σύμφωνα με την εκά−
στοτε ισχύουσα διαδικασία, γίνεται και στην περίπτω−
ση που ο υποψήφιος, για οποιοδήποτε λόγο και μετά
από αίτησή του, ζητάει αλλαγή της αρχικά αιτούμενης
κατηγορίας άδειας οδήγησης σε άλλη κατηγορία από
αυτή για την οποία έχει εκδοθεί το αρχικό Δ.Ε.Ε, εφό−
σον πληρούνται οι ίδιες ιατρικές προϋποθέσεις. Στην
περίπτωση αυτή το νέο Δ.Ε.Ε είναι ταυτάριθμο με το
παλαιό, το οποίο ακυρώνεται και επισυνάπτεται στο
νέο. Η ημερομηνία ισχύος της τριετίας του νέου Δ.Ε.Ε
είναι αυτή του παλαιού.
5. Σε περίπτωση απώλειας του Δ.Ε.Ε χορηγείται νέο
ταυτάριθμο, έπειτα από υποβολή Αίτησης − Υπεύθυνης
δήλωσης περί της απώλειας. Στην περίπτωση αυτή, η
θεωρητική εξέταση ή η δοκιμασία προσόντων και συ−
μπεριφοράς του υποψηφίου, δεν μπορεί να προγραμ−
ματισθεί αν δεν περάσουν τουλάχιστον τριάντα (30)
ημέρες από την ημέρα υποβολής της Αίτησης − Υπεύ−
θυνης δήλωσης. Για τον λόγο αυτό επάνω στο Δ.Ε.Ε.
αναγράφεται «Αντίγραφο λόγω απώλειας. Προγραμμα−
τισμός εξέτασης μετά από τριάντα (30) ημέρες».
6. Το Δ.Ε.Ε. παύει να ισχύει όταν συμπληρωθεί ο χρό−
νος της τριετίας από την ημερομηνία έκδοσής του (η
οποία πρέπει να είναι η ίδια με την ημερομηνία κατάθε−
σης αίτησης και δικαιολογητικών), χωρίς εν τω μεταξύ ο
ενδιαφερόμενος να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία όλες
τις απαιτούμενες εξετάσεις. Αν η ημερομηνία λήξης του
Δ.Ε.Ε. συμπίπτει με αργία η τελευταία ημέρα χρήσης του
είναι η αμέσως προηγούμενη εργάσιμη της αργίας. Όταν
το Δ.Ε.Ε. λήξει, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει
εκ νέου όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την
έκδοση νέου Δ.Ε.Ε.
7. Επιτρέπεται η ταυτόχρονη έκδοση Δ.Ε.Ε. για την
απόκτηση αδειών οδήγησης που διέπονται από τις
ίδιες ελάχιστες ιατρικές προϋποθέσεις, με τη χρήση
των ίδιων πιστοποιητικών υγείας (όπως για κατηγορία
Α1 και Β) συσχετισμένα μεταξύ τους στο μηχανογρα−
φικό σύστημα.

8. Επιτρέπεται η έκδοση Δ.Ε.Ε., χωρίς την κατάθεση
νέων ιατρικών πιστοποιητικών υγείας, εφόσον ο ενδι−
αφερόμενος κατέχει ήδη ισχύον Δ.Ε.Ε. για κατηγορία
άδειας οδήγησης η οποία διέπεται από τις ίδιες ελάχι−
στες ιατρικές προϋποθέσεις, με την αντίστοιχη κατη−
γορία άδειας οδήγησης που αιτείται. Στην περίπτωση
αυτή, στο φάκελο του ενδιαφερόμενου θα συμπεριλαμ−
βάνεται αντίγραφο του ισχύοντος Δ.Ε.Ε. Η λήξη του νε−
ότερου Δ.Ε.Ε. (τριετία) καθορίζεται από την ημερομηνία
έκδοσης του παλαιότερου.
Άρθρο 10
Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς
για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2 και Α
1. Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς περι−
λαμβάνει τις δοκιμασίες και τον έλεγχο γνώσεων και
ικανοτήτων, που αναφέρονται στο Τμήμα ΙΙΙ του Δ.Ε.Ε.
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1). Οι δοκιμασίες αυτές περιγράφονται
αναλυτικά στο Παράρτημα Ι της παρούσας.
2. Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς του
υποψηφίου αρχίζει από την ΟΜΑΔΑ Α «Προετοιμασία
οχήματος, ειδικές δοκιμασίες» και συνεχίζεται με τις
ΟΜΑΔΕΣ Β και Γ «Πορεία». Οι δοκιμασίες της ΟΜΑΔΑΣ
Α εκτελούνται μόνο μία φορά.
3. Οι δοκιμασίες της ΟΜΑΔΑΣ Α μπορούν να γίνονται
και μέσα σε ειδικά εξεταστικά πάρκα (πίστες), εφόσον
υπάρχει κατάλληλος χώρος και διατίθεται για το σκοπό
αυτό. Οι παραπάνω δοκιμασίες δύνανται να διενεργού−
νται και με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος αυτό−
ματης εξαγωγής και καταγραφής του αποτελέσματος
της εξέτασης.
4. Η διαδικασία εξέτασης διακόπτεται και ο υποψήφιος
απορρίπτεται αν:
• αποτύχει έστω και σε μία (1) ειδική δοκιμασία της
ΟΜΑΔΑΣ Α ή
• υποπέσει έστω και σε ένα (1) σφάλμα της ΟΜΑΔΑΣ
Βή
• υποπέσει σε πέντε (5) σφάλματα (Σ) της ΟΜΑΔΑΣ
Γ (διαφορετικά κάθε φορά) ή
• υποπέσει δύο (2) φορές στο ίδιο σφάλμα «ΣΣ» της
ΟΜΑΔΑΣ Γ.
5. Η διάρκεια εξέτασης της δοκιμασίας «Πορεία», εφό−
σον αυτή δεν διακοπεί λόγω απόρριψης του υποψηφίου,
δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των 25 λεπτών της
ώρας. Η σημειούμενη στο Δ.Ε.Ε. ώρα έναρξης αφορά
στην εξέταση των ομάδων Β και Γ (επιτυχόντες ομάδας
Α). Για τους απορριπτόμενους στην ομάδα Α δεν τίθεται
ώρα έναρξης και λήξης της εξέτασης.
6. Η καθοδήγηση του υποψηφίου οδηγού στη δο−
κιμασία «Πορεία» (ΟΜΑΔΕΣ Β και Γ) γίνεται από τον
εξεταστή με ασύρματη επικοινωνία. Η εκπαιδευτική
μοτοσικλέτα της σχολής οδηγών, με την οποία γίνεται
η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς του υποψη−
φίου, ακολουθείται από εκπαιδευτικό όχημα κατηγορίας
Β στο οποίο επιβαίνει, εκτός από τον εκπαιδευτή ο
οποίος οδηγεί το όχημα αυτό και η εξεταστική επιτρο−
πή. Επιτρέπεται η χρήση οχήματος κατηγορίας Β για το
οποίο όμως διατίθενται όλα τα έγγραφα για τη νόμιμη
κυκλοφορία του (Άδεια κυκλοφορίας, Δελτίο Τεχνικού
Ελέγχου, Κάρτα Καυσαερίων, Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο,
Τέλη κυκλοφορίας). Τα οχήματα αυτά φέρουν στο πίσω
μέρος τους και σε εμφανές σημείο τους μία (1) πινακίδα
με το διεθνές διακριτικό σήμα «L» ερυθρού χρώματος
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και τη με φράση «Προσοχή – Προπορεύεται Εκπαιδευ−
τική Μοτοσικλέτα». Η σχολή οδηγών υποχρεούται να
διαθέτει σύστημα ραδιοεπικοινωνίας ή οποιοδήποτε
άλλο εγκεκριμένο σύστημα ασύρματης επικοινωνίας ή
κινητό τηλέφωνο, προκειμένου, μέσω του συστήματος
αυτού να επικοινωνούν ο εξεταζόμενος και ο πρώτος
εξεταστής για να δίνονται οι οδηγίες. Το σύστημα ασύρ−
ματης επικοινωνίας μεταξύ του υποψηφίου οδηγού και
εξεταστή πρέπει να είναι τέτοιο ώστε ο υποψήφιος να
μην αποσπά το χέρι του από το τιμόνι, προκειμένου να
κάνει οποιοδήποτε χειρισμό για να μιλήσει ή να ακούσει
τον εξεταστή.
Ο υποψήφιος οδηγός οφείλει να διαθέτει εγκεκριμένο
κράνος ασφαλείας κλειστού τύπου (full face) και για τις
κατηγορίες Α1, Α2 και Α επενδύτη (μπουφάν) μοτοσι−
κλέτας εγκεκριμένου τύπου, το οποίο να φέρει εσωτε−
ρικά προστατευτικά στους ώμους, αγκώνες, βραχίονες
και χέρια, παντελόνι με προστατευτικά σε γοφούς και
γόνατα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1621.1., γάντια τα
οποία να εξασφαλίζουν προστασία από τις καιρικές
συνθήκες (όπως κρύο, βροχή), προστασία από την τριβή
και τέλος καλή αίσθηση των χειριστηρίων κατά την
οδήγηση. Επίσης ο υποψήφιος οδηγός των κατηγοριών
αυτών πρέπει να φορά κατά τη δοκιμασία προσόντων
και συμπεριφοράς μπότες με αντιολισθητικό πέλμα, οι
οποίες να προστατεύουν τουλάχιστον το πόδι έως το
ύψος των αστραγάλων.
Οι σχολές οδηγών υποχρεούνται να παρέχουν στους
υποψηφίους οδηγούς, αντανακλαστικό γιλέκο χρώματος
κίτρινου φθορίζοντος που θα φέρει στη πλάτη του την
ένδειξη «L − ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ».
Ο προαναφερόμενος εξοπλισμός (κράνος, γιλέκο,
μπουφάν, παντελόνι, γάντια) πρέπει να είναι κατάλληλος
για το σωματότυπο του υποψηφίου οδηγού και εγκεκρι−
μένου τύπου και ο οδηγός πρέπει να τα προσαρμόζει
στο σώμα του, πριν ξεκινήσει η δοκιμασία προσόντων
και συμπεριφοράς.
Σε περίπτωση που υποψήφιος δε φέρει τον προανα−
φερόμενο εξοπλισμό, δεν πραγματοποιείται η δοκιμασία
προσόντων και συμπεριφοράς, σημειώνεται σχετική πα−
ρατήρηση στο Δ.Ε.Ε., θεωρείται μη προσελθών και προ−
γραμματίζεται για εξέταση μετά από εξήντα (60) ημέρες.
Η διαδικασία της δοκιμασίας καθορίζεται ως εξής:
Ο πρώτος εξεταστής κάθεται δίπλα στον εκπαιδευτή,
ο οποίος οδηγεί το εκπαιδευτικό όχημα, ώστε να έχει
πλήρη οπτική επαφή με την εκπαιδευτική μοτοσικλέτα.
Ο πρώτος εξεταστής που δίνει τις εντολές εκτέλεσης
των δοκιμασιών υποχρεούται να είναι σαφής, σύντομος
και να μιλάει καθαρά. Μόλις δοθεί συγκεκριμένη εντολή
όπως «στρίψε δεξιά όπου επιτρέπεται» ο υποψήφιος
υποχρεούται να την εκτελέσει άμεσα. Αν ο υποψήφιος
δεν ακούσει καλά την εντολή απαντά: «Δεν άκουσα.
Επανέλαβε». Αμέσως ο πρώτος εξεταστής επαναλαμ−
βάνει την εντολή. Έτσι συνεχίζει η εξέταση δίνοντας
την επόμενη εντολή δοκιμασίας. Αν μεταξύ των εξε−
ταστών και του υποψηφίου διακοπεί η οπτική επαφή,
τότε ο πρώτος εξεταστής διακόπτει την πορεία μέχρι
να αποκατασταθεί η οπτική επαφή με τον υποψήφιο.
Όταν ολοκληρωθεί η εξέταση, τότε ο πρώτος εξεταστής
ανακοινώνει στον υποψήφιο το αποτέλεσμα της εξέτασης.
7. Ειδικά για τους υποψηφίους οι οποίοι είναι κωφά−
λαλοι, η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς στην
πορεία πραγματοποιείται ως εξής:
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Προεπιλέγεται, από τον πρώτο εξεταστή, μια συγκεκριμέ−
νη διαδρομή, ενημερώνεται ο υποψήφιος για τη διαδρομή
που πρέπει να ακολουθήσει και στη συνέχεια ο υποψήφιος
ξεκινάει οδηγώντας μέχρι το τέρμα της διαδρομής αυτής.
Πίσω του ακολουθεί το εκπαιδευτικό όχημα με την
επιτροπή.
Στο τέλος της διαδρομής και εφόσον ο υποψήφιος
απορριφθεί, ο πρώτος εξεταστής τον ενημερώνει για
τα σφάλματα, βάσει των οποίων απορρίφθηκε.
8. Κάθε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, επι−
λέγει την τοποθεσία συνάντησης των υποψηφίων με τα
μέλη των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων επιτρο−
πών δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς. Στην
αφετηρία της συγκεκριμένης περιοχής, θα πραγματο−
ποιούνται οι δοκιμασίες της ΟΜΑΔΑΣ Α, για όλους τους
υποψηφίους και για όσους υποψηφίους επιτύχουν, συνε−
χίζεται η εξέτασή τους στην πορεία (ΟΜΑΔΕΣ Β και Γ).
Άρθρο 11
Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς
στις κατηγορίες B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
1. Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς περι−
λαμβάνει τις δοκιμασίες και τον έλεγχο γνώσεων και
ικανοτήτων του υποψηφίου οδηγού, που αναφέρονται
στο Τμήμα ΙΙΙ του Δ.Ε.Ε. (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2). Οι δοκιμασίες
αυτές περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα ΙΙ της
παρούσας.
2. Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς του
υποψηφίου αρχίζει από την ΟΜΑΔΑ Α «Προετοιμασία
οχήματος» και συνεχίζεται με τις «Ειδικές δοκιμασίες»
της «ΟΜΑΔΑΣ Α» που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα
με τη διαδικασία της «Πορείας» ΟΜΑΔΕΣ Β και Γ. Οι
δοκιμασίες της ΟΜΑΔΑΣ Α εκτελούνται μόνο μία φορά.
3. Οι δοκιμασίες της ΟΜΑΔΑΣ Α μπορούν να γίνονται και
μέσα σε ειδικά εξεταστικά πάρκα (πίστες), εφόσον υπάρχει
κατάλληλος χώρος και διατίθεται για το σκοπό αυτό. Οι
παραπάνω δοκιμασίες δύνανται να διενεργούνται και με
τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος αυτόματης εξαγωγής
και καταγραφής του αποτελέσματος της εξέτασης.
Στην περίπτωση αυτή η δοκιμασία προσόντων και
συμπεριφοράς του υποψηφίου οδηγού πραγματοποι−
είται πρώτα στις ΟΜΑΔΕΣ Β και Γ (πορεία) παρου−
σία του εκπαιδευτή και της εξεταστικής επιτροπής και
στη συνέχεια στην ΟΜΑΔΑ Α, χωρίς την παρουσία του
εκπαιδευτή και της εξεταστικής επιτροπής μέσα στο
εκπαιδευτικό όχημα.
4. Η διαδικασία εξέτασης διακόπτεται και ο υποψήφιος
απορρίπτεται εάν:
• αποτύχει έστω και σε μία (1) ειδική δοκιμασία της
ΟΜΑΔΑΣ Α ή
• υποπέσει έστω και σε ένα (1) σφάλμα της ΟΜΑΔΑΣ
Βή
• υποπέσει σε πέντε (5) σφάλματα (Σ) της ΟΜΑΔΑΣ
Γ (διαφορετικά κάθε φορά) ή
• υποπέσει δύο (2) φορές στο ίδιο σφάλμα «ΣΣ» της
ΟΜΑΔΑΣ Γ.
5. Η διάρκεια εξέτασης, εφόσον αυτή δε διακοπεί λόγω
απόρριψης του υποψηφίου, δεν επιτρέπεται να είναι
μικρότερη:
α) των εικοσιπέντε (25) λεπτών της ώρας για τις ΟΜΑ−
ΔΕΣ Β και Γ, καθώς και των πέντε (5) λεπτών της ώρας
για την ΟΜΑΔΑ Α, για τις κατηγορίες Β και ΒΕ καθώς
και για την κατηγορία Β με «Κωδικό 96».
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β) των σαράντα πέντε (45) λεπτών της ώρας για τις
ΟΜΑΔΕΣ Β και Γ, καθώς και των δεκαπέντε (15) λε−
πτών της ώρας για την ΟΜΑΔΑ Α, για τις υπόλοιπες
κατηγορίες.
6. Η καθοδήγηση του υποψηφίου οδηγού στη δοκιμα−
σία προσόντων και συμπεριφοράς γίνεται από τον πρώ−
το εξεταστή ο οποίος δίνει τις εντολές εκτέλεσης των
δοκιμασιών και υποχρεούται να είναι σαφής, σύντομος
και να μιλάει καθαρά. Μόλις δοθεί συγκεκριμένη εντολή
όπως «στρίψε δεξιά όπου επιτρέπεται» ο υποψήφιος
υποχρεούται να την εκτελέσει άμεσα. Αν ο υποψήφιος
δεν ακούσει καλά την εντολή απαντά: «Δεν κατάλαβα.
Παρακαλώ επαναλάβετε». Αμέσως ο πρώτος εξεταστής
επαναλαμβάνει την εντολή. Έτσι συνεχίζει η εξέταση
δίνοντας την επόμενη εντολή δοκιμασίας.
Καθόλη τη διάρκεια της δοκιμασίας προσόντων και
συμπεριφοράς ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να
φορά τη ζώνη ασφαλείας.
Όταν ολοκληρωθεί η εξέταση, τότε ο πρώτος εξετα−
στής ανακοινώνει στον υποψήφιο το αποτέλεσμα της
εξέτασης.
7. Ειδικά για τους υποψηφίους οι οποίοι είναι κωφά−
λαλοι, η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς στην
πορεία πραγματοποιείται ως εξής:
Προεπιλέγεται, από τον πρώτο εξεταστή, μια συγκε−
κριμένη διαδρομή, ενημερώνεται ο υποψήφιος για τη
διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσει και στη συνέχεια
ο υποψήφιος ξεκινάει οδηγώντας μέχρι το τέρμα της
διαδρομής αυτής.
Στο τέλος της διαδρομής και εφόσον ο υποψήφιος
απορριφθεί, ο πρώτος εξεταστής τον ενημερώνει για
τα σφάλματα, βάσει των οποίων απορρίφθηκε.
8. Κάθε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, επι−
λέγει την τοποθεσία συνάντησης των υποψηφίων με τα
μέλη των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων επιτρο−
πών δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, καθώς
και μία εναλλακτική τοποθεσία. Οι αναμένοντες την
εξέταση υποψήφιοι και οι εκπαιδευτές τους δεν πρέπει
να μετακινούνται και να αναμένουν σε άλλο σημείο
διαφορετικό του ορισθέντος.
9. Για τις κατηγορίες BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE
καθώς για την Β96, πρέπει ο υποψήφιος, εκτός από τις
δοκιμασίες που περιγράφονται παραπάνω, να εξετάζε−
ται και σε επί πλέον δοκιμασίες όπως αυτές περιγράφο−
νται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας και αναφέρονται
στο Τμήμα ΙΙΙ του Δ.Ε.Ε.
Άρθρο 12
Υποχρεώσεις εξεταστών δοκιμασίας προσόντων
και συμπεριφοράς
1. Ο δεύτερος εξεταστής, πριν αρχίσει η δοκιμασία
προσόντων και συμπεριφοράς υποχρεούται:
α) Να ελέγξει την ταυτοπροσωπία του υποψηφίου,
μέσω της ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου ή άδειας
οδήγησης ή βιβλιαρίου υγείας ή αν ο υποψήφιος είναι
αλλοδαπός από οποιοδήποτε ισχύον έγγραφο με το
οποίο πιστοποιείται η ταυτοπροσωπία του.
β) Να ελέγξει αν ο παριστάμενος εκπαιδευτής έχει
ισχύουσα άδεια οδήγησης, άδεια εκπαιδευτή ή αναγ−
γελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή
ή ανανέωση άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαι−
δευτή.

γ) Να ελέγξει την αναγραφή στο Δ.Ε.Ε., του ονοματε−
πώνυμου του παριστάμενου εκπαιδευτή και την ύπαρ−
ξη της υπογραφής του, του αριθμού κυκλοφορίας του
οχήματος και της σφραγίδας της σχολής οδηγών στην
οποία ανήκει το όχημα.
δ) Να ελέγξει το δελτίο καταλληλότητας του εκπαι−
δευτικού οχήματος, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ
(Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ή Δελτίο Καταλληλότητας για
τις μοτοσικλέτες μέχρις ότου εφαρμοστεί ο Τεχνικός
έλεγχος των δικύκλων).
ε) Να ελέγξει το ισχύον ασφαλιστήριο συμβόλαιο για
την ύπαρξη ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων
από την κυκλοφορία του εκπαιδευτικού οχήματος.
στ) Να ελέγξει τις υπεύθυνες δηλώσεις εκπαιδευτή
και υποψηφίου αντίστοιχα.
ζ) Μετά τον έλεγχο των ανωτέρω υπογράφει στην
εμπρόσθια πλευρά του Δ.Ε.Ε. και συγκεκριμένα στην
τέταρτη κατακόρυφη στήλη του Τμήματος ΙΙ του Δ.Ε.Ε.
θέτοντας και το ονοματεπώνυμό του ολογράφως ή με
σφραγίδα και αρχίζει η εξέταση.
2. Ο δεύτερος εξεταστής, μόλις ξεκινήσει η δοκιμασία
προσόντων και συμπεριφοράς υποχρεούται:
α) Να συνεργάζεται με τον πρώτο εξεταστή, ο οποίος
πραγματοποιεί την δοκιμασία προσόντων και συμπε−
ριφοράς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα
απόφαση.
β) Να συμπληρώσει την ημερομηνία και την ώρα έναρ−
ξης της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, στις
αντίστοιχες στήλες του μνημονίου.
γ) Να συμπληρώνει άμεσα στο Δ.Ε.Ε. τα σφάλματα
του υποψηφίου που υποδεικνύει ο πρώτος εξεταστής με
την ένδειξη «ΑΠ» ή «Σ» στην αντίστοιχη θέση και στήλη.
δ) Να συμπληρώσει στο τέλος της εξέτασης τη λέξη
«ΕΠΕΤΥΧΕ» αν ο υποψήφιος επέτυχε ή τη λέξη «ΑΠΕΡ−
ΡΙΦΘΗ» αν απορρίφθηκε, στις δύο θέσεις του μνημονίου
(στην εμπρόσθια και οπίσθια πλευρά του) με την ένδειξη
«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ».
ε) Να συμπληρώσει την ώρα λήξης της εξέτασης στην
σχετική οριζόντια γραμμή του μνημονίου.
στ) Να θέσει την υπογραφή του και το ονοματεπώνυμό
του ολογράφως στο πίσω μέρος του Δ.Ε.Ε. στην οριζό−
ντια στήλη του μνημονίου με την ένδειξη «ΔΕΥΤΕΡΟΣ
ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ», μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης.
ζ) Να συμπληρώσει με ευανάγνωστα γράμματα, μετά
την εξέταση, το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου στο
Πρακτικό εξετάσεων υποψηφίων οδηγών (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
3) στην αντίστοιχη θέση ως επιτυχόντα ή απορριφθέ−
ντα, ενώ συμπληρώνει τη φράση «ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ» σε
περίπτωση μη προσέλευσης υποψηφίου, ή «ΔΕΝ ΕΞΕ−
ΤΑΣΤΗΚΕ» σε όλη την έκταση των δύο στηλών κατά
περίπτωση, καθώς και όλα τα αναφερόμενα σε αυτό
στοιχεία.
η) Να επιστρέψει το Δ.Ε.Ε. στον υποψήφιο μόνο στην
περίπτωση που αυτός απορριφθεί. Εάν ο υποψήφιος επι−
τύχει, υποχρεούται να το παραδώσει ή να το αποστείλει
μαζί με το πρακτικό εξετάσεων υποψηφίων οδηγών,
στην Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την έκδοση της
άδειας οδήγησης την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την
δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς. Η παραπάνω
διαδικασία γίνεται από τον πρώτο εξεταστή μόνο στην
περίπτωση που είναι υπάλληλος της ανωτέρω Υπηρε−
σίας ενώ ο δεύτερος δεν είναι.
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θ) Να συμπληρώσει, όλα τα στοιχεία, στο πρακτικό
εξετάσεων υποψηφίων οδηγών (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3), μετά το
τέλος των εξετάσεων, αριθμητικώς και ολογράφως τον
αριθμό των επιτυχόντων, απορριφθέντων, μη προσελθό−
ντων και μη εξετασθέντων υποψηφίων και να υπογράψει
στην αντίστοιχη θέση θέτοντας και το ονοματεπώνυμό
του ολογράφως ή με σφραγίδα. Στη πίσω πλευρά του
πρακτικού εξέτασης υποχρεούται επίσης να συμπληρώσει
στην αντίστοιχη θέση τα στοιχεία του απορριφθέντος
που ζήτησε δευτεροβάθμια εξέταση. Στο σημείο αυτό
τίθενται οι υπογραφές των εξεταστών και του υποψηφίου
που απορρίφθηκε. Η παρατήρηση «Επιθυμώ εξέταση από
δευτεροβάθμια επιτροπή» αναγράφεται και στο Δ.Ε.Ε και
υπογράφεται από τους εξεταστές και τον υποψήφιο.
3. Ο πρώτος εξεταστής, υποχρεούται:
α) Να συνεργάζεται με το δεύτερο εξεταστή.
β) Να δίνει τα παραγγέλματα και τις οδηγίες για την
διεξαγωγή της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.
γ) Να ενημερώνει άμεσα τον υποψήφιο όταν αυτός
υποπέσει σε σφάλμα.
δ) Να θέσει μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, την
υπογραφή του και το ονοματεπώνυμό του ολογράφως
ή με σφραγίδα στην τέταρτη κατακόρυφη στήλη του
Τμήματος ΙΙ του Δ.Ε.Ε., καθώς και στην οριζόντια γραμμή
του μνημονίου με την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ».
ε) Να ενημερώσει τον υποψήφιο που απορρίφθηκε,
στις ΟΜΑΔΕΣ Α ή Γ, για τη δυνατότητα επανεξέτασής
του από δευτεροβάθμια επιτροπή. Σε καταφατική απά−
ντηση του υποψηφίου να τον πληροφορήσει ότι οφείλει
εντός μίας εργάσιμης ημέρα να απευθυνθεί στην οικεία
Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών για τον προ−
γραμματισμό της επανεξέτασής του.
ζ) Να μην επιτρέπει και να απομακρύνει από το χώρο
που διενεργούνται οι δοκιμασίες της Ομάδας Α, όταν
αυτές πραγματοποιούνται μέσα σε ειδικά εξεταστικά
πάρκα (πίστες), εφόσον υπάρχει κατάλληλος χώρος και
διατίθεται για το σκοπό αυτό, κάθε πρόσωπο που δεν
συμμετέχει στη συγκεκριμένη εξέταση. Επίσης τόσο ο
ίδιος όσο και ο δεύτερος εξεταστής να βρίσκονται σε
απόσταση ασφαλείας από το κινούμενο εκπαιδευτικό
όχημα και σε κάθε περίπτωση ποτέ σε θέση μπροστά
από τη φορά κίνησής του.
4. Όταν εκπαιδευτικό όχημα των κατηγοριών C1, C1E,
C και CE έχει θάλαμο οδήγησης τριών (3) θέσεων, εκτός
από τον υποψήφιο και τον εκπαιδευτή επιβαίνει στο
όχημα μόνο ο πρώτος εξεταστής κατά τη δοκιμασία
προσόντων και συμπεριφοράς. Επιτρέπεται να πραγμα−
τοποιεί τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς ο
δεύτερος εξεταστής εφόσον είναι άντρας και ο πρώτος
εξεταστής που είναι γυναίκα το ζητήσει και συναινεί
προς τούτο ο δεύτερος εξεταστής. Στην περίπτωση
αυτή στη θέση του πρώτου εξεταστή υπογράφει αυτός
που πραγματοποιεί την εξέταση αυτή.
5. Κατά τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς
στη πρωτοβάθμια επιτροπή και σε περίπτωση διχο−
γνωμίας των δύο εξεταστών, υπερισχύει η άποψη του
πρώτου εξεταστή, με την υποχρέωση του δεύτερου
εξεταστή να καταγράψει την άποψή του στο Τμήμα
ΙΙ του Δ.Ε.Ε. Σε κάθε περίπτωση, στο Δ.Ε.Ε. πρέπει να
υπάρχουν οι υπογραφές και των δύο εξεταστών. Σε
αυτή την περίπτωση ο υποψήφιος έχει δικαίωμα επα−
νεξέτασης από δευτεροβάθμια επιτροπή ανεξάρτητα
από την ΟΜΑΔΑ στην οποία απερρίφθη.
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6. Οι εξεταστές υποχρεούνται να βρίσκονται στο ση−
μείο συνάντησης την προκαθορισμένη, από την οικεία
Υπηρεσία, ώρα έναρξης των εξετάσεων. Μετά την πα−
ρέλευση τριάντα (30) λεπτών της ώρας, ειδοποιούνται
οι αναπληρωτές εξεταστές, οι οποίοι και διενεργούν την
δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς ανεξάρτητα
εάν στο μεταξύ παρουσιασθούν οι αρχικά ορισθέντες
εξεταστές.
Οι εξεταστές υποχρεούνται να μην αποχωρήσουν
από το σημείο συνάντησης των εξετάσεων πριν από
την πάροδο τριάντα (30) λεπτών της ώρας από την
προκαθορισμένη ώρα έναρξης των εξετάσεων στην
περίπτωση που διαπιστώσουν απουσία υποψηφίου ή
εκπαιδευτή.
7. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή, οι παραπάνω υποχρε−
ώσεις ασκούνται ομοίως από τα δύο μέλη της επιτρο−
πής, θεωρουμένου ως πρώτου εξεταστή του ανώτερου
σε κατηγορία και βαθμό και στην περίπτωση ισόβαθμων,
του αρχαιότερου υπαλλήλου στο έργο των εξετάσεων.
Σε περίπτωση διχογνωμίας των εξεταστών, ο υποψή−
φιος απορρίπτεται.
8. Όταν εξεταστής παραβαίνει αποδεδειγμένα τις
υποχρεώσεις και δεν ασκεί τα καθήκοντά του εφαρμό−
ζοντας πλήρως τις διατάξεις της απόφασης αυτής, απο−
μακρύνεται υποχρεωτικά, από το έργο της δοκιμασίας
προσόντων και συμπεριφοράς, την πρώτη φορά για έξι
(6) μήνες, τη δεύτερη φορά για δώδεκα (12) μήνες και
την τρίτη φορά οριστικά.
Αρμοδιότητα για την εφαρμογή της παρούσας δι−
άταξης, έχει ο οικείος Περιφερειάρχης ύστερα από
αιτιολογημένη πρόταση του Προϊσταμένου της οι−
κείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών. Για
τους υπαλλήλους – εξεταστές που υπηρετούν στο
ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ την αρμοδιότητα αυτή έχει ο Γενικός
Γραμματέας Μεταφορών ύστερα από αιτιολογημένη
πρόταση του Προϊσταμένου της οικείας Υπηρεσίας
Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Ατ−
τικής.
Άρθρο 13
Αριθμός υποψηφίων
1. Ο αριθμός των υποψηφίων οδηγών για κάθε πρω−
τοβάθμια επιτροπή δοκιμασίας προσόντων και συμπε−
ριφοράς των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ, καθώς
και της Β96, κυμαίνεται από έναν (1) έως έξι (6). Επιτρέ−
πεται ο ορισμός έως οκτώ (8) υποψηφίων οδηγών ανά
επιτροπή, προκειμένου να μην γίνεται υπέρβαση του
μέγιστου αριθμού αμειβόμενων συμμετοχών κατά μήνα
των εξεταστών μιας Υπηρεσίας.
2. Ο αριθμός των υποψηφίων οδηγών για κάθε πρω−
τοβάθμια επιτροπή δοκιμασίας προσόντων και συμπερι−
φοράς των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE,
κυμαίνεται από έναν (1) έως τρείς (3). Στην περίπτωση
εξέτασης υποψήφιου που έχει αιτηθεί και χορήγηση
αντίστοιχου Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανό−
τητας (ΠΕΙ) τότε η επιτροπή συμπληρώνεται με έναν
υποψήφιο των παραπάνω κατηγοριών.
3. Στη δευτεροβάθμια επιτροπή, ο αριθμός των υπο−
ψηφίων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους τρείς (3)
για κάθε επιτροπή για τις κατηγορίες της παραγράφου
1 του παρόντος και τους ενός (1) για τις κατηγορίες της
παραγράφου 2 του παρόντος.

22

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

4. Αν υπάρχει απόλυτη ανάγκη για την δοκιμασία προ−
σόντων και συμπεριφοράς μεγάλου αριθμού υποψηφί−
ων οδηγών, τότε αυξάνεται ο αριθμός των επιτροπών,
απαγορευμένης της υπέρβασης του ανώτατου αριθμού
για κάθε επιτροπή, τηρουμένων και των διαλαμβανομέ−
νων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου περί του
ελαχίστου αριθμού.
5. Επιτρέπεται ο προγραμματισμός «μικτών» επιτρο−
πών, δηλαδή εξέτασης υποψηφίων σε διαφορετικές κα−
τηγορίες οχημάτων ταυτόχρονα από την ίδια επιτροπή,
μόνο όταν συμπίπτει το σημείο συνάντησης των επιτρο−
πών και ο ελάχιστος χρόνος εξέτασης δεν υπερβαίνει
τον ελάχιστο χρόνο των αμιγών επιτροπών.
6. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ορίζεται
για κάθε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, ο
ανώτατος ημερήσιος αριθμός επιτροπών για κάθε
μήνα του έτους λαμβάνοντας υπόψη των αριθμό των
εξεταστών και το συνολικό αριθμό επιτροπών του
αντίστοιχου περσινού μήνα. Ο αναγκαίος αριθμός
επιτροπών θα κατανέμεται ισόποσα στις ημέρες της
εβδομάδας και σε περίπτωση αυξημένων αναγκών
επιτρέπεται η υπέρβαση του αριθμού των επιτροπών
μέχρι 20%.
Άρθρο 14
Προδιαγραφές εκπαιδευτικών οχημάτων
1. Από 19 Ιανουαρίου 2013, τα εκπαιδευτικά οχήματα
των κατηγοριών AM, A1, A2, A που χρησιμοποιούνται
στην εκπαίδευση και στη δοκιμασία προσόντων και
συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, πρέπει
να είναι σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές που
καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101)
όπως ισχύει.
Για τις κατηγορίες Α1, Α2 και Α μπορούν να χρησι−
μοποιηθούν και μοτοσικλέτες σύμφωνα με τις προδια−
γραφές που καθορίζονται στην Οδηγία 2012/36/ΕΕ της
Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2012.
2. Μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία, κάθε εκ−
παιδευτικό όχημα των ανωτέρω κατηγοριών θα πρέπει
να εφοδιαστεί με Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ή Δελτίο
Καταλληλότητας, στο οποίο θα αναφέρεται συγκεκρι−
μένα και η Κατηγορία για την οποία είναι κατάλληλο,
καθώς και ότι πληροί τις απαιτήσεις του Παραρτήματος
ΙΙ του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101) ή ότι πληροί τις απαιτήσεις
της Οδηγίας 2012/36/ΕΕ.

Άρθρο 15
Παραρτήματα και Υποδείγματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
της παρούσας απόφασης:
α) Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗ−
ΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΜ, Α1, Α2, Α».
β) Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗ−
ΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β, ΒΕ, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE».
γ) Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: «ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΕ,
C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE».
δ) Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΙ−
ΝΑΚΙΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ».
ε) Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: «ΠΟΣΑ ΠΑΓΙΩΝ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟ−
ΣΗΜΟΥ & ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ».
στ) Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: «ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕ−
ΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΜ, Α1, Α2, Α».
ζ) Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: «ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕ−
ΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Β, ΒΕ, C1,
C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE,».
η) Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟ−
ΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ».
Άρθρο 16
Καταργούμενες διατάξεις
Από την ισχύ της παρούσας απόφασης, καταργούνται
τα κεφάλαια Β και Γ της υ.α.58930/480/1999 (Β΄ 526).
Άρθρο 17
Ισχύς
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 19 Ια−
νουαρίου 2013, πλην του λόγου απόρριψης «Μη χρήση
ή η μη σωστή χρήση του προβλεπόμενου προστατευ−
τικού ρουχισμού» του σημείου 1 της Ομάδας Α του
Παραρτήματος Ι, καθώς και των σημείων 6 και 7 της
ίδιας Ομάδας που τίθενται σε ισχύ ένα μήνα από τη
δημοσίευσή της.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉǹ
ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿ
ȆȇǹȀȉǿȀǾ ǼȄǼȉǹȈǾ ȊȆȅȌǾĭǿȍȃ ȅǻǾīȍȃ īǿǹ ȉǾȃ ǹȆȅȀȉǾȈǾ ǹǻǼǿǹȈ ȅǻǾīǾȈǾȈ
ȀǹȉǾīȅȇǿǹȈ ǹȂ, ǹ1, ǹ2, ǹ
Ǿ ʌȡĮțĲȚțȒ İȟȑĲĮıȘ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȚȢ įȠțȚȝĮıȓİȢ țĮȚ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ʌȡȠıȩȞĲȦȞ țĮȚ
ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐȢ, ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȉȝȒȝĮ ǿǿǿ ĲȠȣ ǻ.Ǽ.Ǽ. (ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 1).
ȅȂǹǻǹ ǹ - ȆȇȅǼȉȅǿȂǹȈǿǹ ȅȋǾȂǹȉȅȈ, ǼǿǻǿȀǼȈ ǻȅȀǿȂǹȈǿǼȈ
īȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ įȠțȚȝĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ İȚįȚțȐ įȚĮȝȠȡĳȦȝȑȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ
ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȀȫįȚțĮ ȅįȚțȒȢ ȀȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ (Ȁ.ȅ.Ȁ.), ȩʌȦȢ ȤȡȒıȘ įİȚțĲȫȞ
ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ, ĳȫĲȦȞ įȚĮıĲĮȪȡȦıȘȢ. ȉĮ ıĳȐȜȝĮĲĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
įȠțȚȝĮıȚȫȞ ĲȘȢ ȅȝȐįĮȢ ǹ ʌȠȣ İȝʌȓʌĲȠȣȞ ıĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ Ȁ.ȅ.Ȁ. įİȞ
ıȘȝİȚȫȞȠȞĲĮȚ ȦȢ ıĳȐȜȝĮĲĮ țĮȚ įİȞ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ȜȩȖȠ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ.
1) ǲȜİȖȤȠȢ ȠȤȒȝĮĲȠȢ, ȤȡȒıȘ țȡȐȞȠȣȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ
īȞȫıİȚȢ İʌȓ ĲȦȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ ĮȞĮĳİȡȠȝȑȞȦȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ, ȤİȚȡȚıȝȩȢ țĮȚ įȚİȞȑȡȖİȚĮ İȜȑȖȤȦȞ ȖȚĮ
ĲȘȞ ȠįȚțȒ ĮıĳȐȜİȚĮ ıĲĮ: İȜĮıĲȚțȐ țĮȚ țĮĲȐıĲĮıȘ ĮȣĲȫȞ, ĳȡȑȞĮ țĮȚ țĮĲȐıĲĮıȘ ĮȣĲȫȞ,
ȤİȚȡȚıĲȒȡȚĮ țĮȚ įȚĮțȩʌĲİȢ, ȚȝȐȞĲĮȢ Ȓ ĮȜȣıȓįĮ, ȜȚʌĮȞĲȚțȐ țĮȚ ȜȠȚʌȐ ȣȖȡȐ ĲȠȣ įȚțȪțȜȠȣ (ȩʌȦȢ
ıĲȐșȝȘ ȜĮįȚȠȪ, ıĲȐșȝȘ ȣȖȡȫȞ ĳȡȑȞȦȞ, ıĲȐșȝȘ ȣȖȡȫȞ ȝʌĮĲĮȡȓĮȢ, ıĲȐșȝȘ ȥȣțĲȚțȠȪ ȣȖȡȠȪ),
ĳȫĲĮ, įİȓțĲİȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ țĮȚ ȘȤȘĲȚțȩ ȩȡȖĮȞȠ, țĮșȡȑʌĲİȢ țĮȚ ȞİțȡȑȢ ȖȦȞȓİȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȫȞ İȖȖȡȐĳȦȞ ȠįȘȖȠȪ țĮȚ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.
ǼʌȚʌȜȑȠȞ, Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȞȦȡȓȗİȚ, ĲȘ ȤȡȒıȘ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ İȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȠȪ țȡȐȞȠȣȢ țȜİȚıĲȠȪ ĲȪʌȠȣ, ȞĮ Ĳo ĳȠȡȐ ıȦıĲȐ, ȞĮ ĲȠ ĮıĳĮȜȓȗİȚ țĮȚ ȞĮ ĲȠ
ĮʌĮıĳĮȜȓȗİȚ ıȦıĲȐ, ȞĮ ĲȠ ĮĳĮȚȡİȓ ȝİ İȣțȠȜȓĮ țĮȚ ȞĮ ȑȤİȚ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ ȗİȜĮĲȓȞĮ
țĮĲİȕĮıȝȑȞȘ. ǼʌȓıȘȢ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ıİ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ İȟȑĲĮıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȠȡȐ ĲȠ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ țȡȐȞȠȢ, ĲȠ ĮȞĲĮȞĮțȜĮıĲȚțȩ ȖȚȜȑțȠ, țĮșȫȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ ȡȠȣȤȚıȝȩ țĮȚ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ İʌİȞįȪĲȘ (ȝʌȠȣĳȐȞ), ʌĮȞĲİȜȩȞȚ, ȖȐȞĲȚĮ țĮȚ ȝʌȩĲİȢ ȝȠĲȠıȚțȜȑĲĮȢ.
ȁȩȖȠȚ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ İȓȞĮȚ:
x Ǿ ȝȘ ȖȞȫıȘ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ İȜȑȖȤȦȞ ĲȦȞ ȕĮıȚțȫȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ĲȘȢ ȝȠĲȠıȚțȜȑĲĮȢ țĮȚ
ĲȦȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȫȞ İȖȖȡȐĳȦȞ ȠįȘȖȠȪ țĮȚ ȠȤȒȝĮĲȠȢ. ȅȚ ȖȞȫıİȚȢ ĮȣĲȑȢ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ
ĮʌĮȡȚșȝȠȪȞĲĮȚ ȩȜİȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȣʌȠȥȒĳȚȠ ĮȜȜȐ Įȡțİȓ ȞĮ ĮʌĮȞĲȒıİȚ ıȦıĲȐ ıİ ĲȡİȓȢ (3)
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ Įʌȩ ĲȚȢ ĲȑııİȡȚȢ (4) İȡȦĲȒıİȚȢ ĲȠȣ İȟİĲĮıĲȒ.
x Ǿ ȝȘ ıȦıĲȒ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ İȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȠȪ țȡȐȞȠȣȢ țȜİȚıĲȠȪ ĲȪʌȠȣ
x Ǿ ȝȘ ıȦıĲȒ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ĮȞĲĮȞĮțȜĮıĲȚțȠȪ ȖȚȜȑțȠȣ
x Ǿ ȝȘ ȤȡȒıȘ Ȓ Ș ȝȘ ıȦıĲȒ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠȣ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȠȪ ȡȠȣȤȚıȝȠȪ
x Ǿ ȝȘ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȠȣ įȚțȪțȜȠȣ ıĲȠ ıĲȒȡȚȖȝĮ (ʌȜĮȧȞȩ Ȓ țİȞĲȡȚțȩ).
x Ǿ ĮȞĮĲȡȠʌȒ ĲȠȣ įȚțȪțȜȠȣ.
2) ȀȓȞȘıȘ țĮȚ ĮțȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȒ įȚțȪțȜȠȣ ȤȦȡȓȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ țȚȞȘĲȒȡĮ
ȉȠ įȓțȣțȜȠ ıĲȘȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ țİȞĲȡȚțȩ Ȓ ʌȜĮȧȞȩ ıĲȒȡȚȖȝĮ. ȅ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ıĲȑțİĲĮȚ įȓʌȜĮ ıĲȠ
įȓțȣțȜȠ, ʌȚȐȞİȚ ĲȠ ĲȚȝȩȞȚ ȝİ ĲĮ įȪȠ ȤȑȡȚĮ, țĮĲİȕȐȗİȚ ĲȠ įȓțȣțȜȠ Įʌȩ ĲȠ țİȞĲȡȚțȩ Ȓ ĲȠ ʌȜĮȧȞȩ
ıĲȒȡȚȖȝĮ, ȕȖȐȗİȚ ĲĮȤȪĲȘĲĮ țĮȚ ʌİȡʌĮĲȐİȚ ʌİȡȓʌȠȣ 10 ȝȑĲȡĮ ȝİĲĮĳȑȡȠȞĲĮȢ ĲȠ ȩȤȘȝĮ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ
ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ Ƞ țȚȞȘĲȒȡĮȢ ĲȠȣ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ĲĮ ĳȫĲĮ įȚĮıĲĮȪȡȦıȘȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȝȝȑȞĮ.
ȈĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ įȠțȚȝĮıȓĮȢ ĲȠʌȠșİĲİȓ ĲȠ įȓțȣțȜȠ ıĲȠ ıĲȒȡȚȖȝĮ ĲȠȣ.
ȁȩȖȠȚ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ İȓȞĮȚ:
x Ǿ ĮȞĮĲȡȠʌȒ ĲȠȣ įȚțȪțȜȠȣ.
x Ǿ țȓȞȘıȘ ĲȠȣ įȚțȪțȜȠȣ ȝİ ĲȠ ʌȜĮȧȞȩ ıĲȒȡȚȖȝĮ ȝȘ ĮȞĮįȚʌȜȦȝȑȞȠ.
x Ǿ ȝȘ ıĲȒȡȚȟȘ ĲȠȣ įȚțȪțȜȠȣ ıĲȠ ıĲȒȡȚȖȝĮ ĲȠȣ.
3) ǼȜȚțȠİȚįȒȢ įȚĮįȡȠȝȒ ȝİ ȝȚțȡȒ ĲĮȤȪĲȘĲĮ (slalom)
ȅ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ĲȠ įȓțȣțȜȠ ȝİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ĲĮȤȪĲȘĲĮ, ĮȞȐȝİıĮ Įʌȩ İʌĲȐ (7)
țȫȞȠȣȢ ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠȣȢ ıİ ıİȚȡȐ ĮȞȐ ĲȑııİȡĮ (4) ȝȑĲȡĮ (įȚĮįȡȠȝȒ slalom) ıĲȠ ȝȑıȠ ȝȚĮȢ
ȜȦȡȓįĮȢ ʌȜȐĲȠȣȢ ȑȟȚ (6) ȝȑĲȡȦȞ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ įİȚțĲȫȞ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȟȑĲĮıȘȢ ĲȦȞ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ ǹȂ țĮȚ ǹ1 Ș ʌĮȡĮʌȐȞȦ ĮʌȩıĲĮıȘ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ
țȫȞȦȞ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲĮ ĲȡİȚıȒȝȚıȚ (3,5) ȝȑĲȡĮ.
ȁȩȖȠȚ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ İȓȞĮȚ:
x ȉȠ ʌȐĲȘȝĮ ĲȠȣ ʌȠįȚȠȪ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ.
x ȉȠ ȝȘ țȡȐĲȘȝĮ ĲȦȞ ʌȠįȚȫȞ ʌȐȞȦ ıĲĮ ȣʌȠʌȩįȚĮ.
x ȉȠ ʌȐĲȘȝĮ ĲȦȞ ȠȡȚȠȖȡĮȝȝȫȞ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ.
x Ǿ ĮȞĮĲȡȠʌȒ ĲȠȣ įȚțȪțȜȠȣ.
x ȉȠ ȐȖȖȚȖȝĮ ĲȦȞ țȫȞȦȞ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
4) ȀȓȞȘıȘ ȝİ ȝȚțȡȒ ĲĮȤȪĲȘĲĮ
ȅ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ĲȠ įȓțȣțȜȠ ıİ ȝȚĮ ĮʌȩıĲĮıȘ İȚțȠıȚʌȑȞĲİ (25) ȝȑĲȡȦȞ, ıİ
ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ ȑįĮĳȠȢ, ıİ İȣșİȓĮ ʌȠȡİȓĮ İȞĲȩȢ ȜȦȡȓįĮȢ ʌȜȐĲȠȣȢ ıĮȡȐȞĲĮ (40) İțĮĲȠıĲȫȞ. Ǿ
ĮʌȩıĲĮıȘ ĮȣĲȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮȞȣșİȓ ıİ ȤȡȩȞȠ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ įİțĮʌȑȞĲİ (15) įİȣĲİȡȠȜȑʌĲȦȞ.
ȅ ȤȡȩȞȠȢ ĮȡȤȓȗİȚ ȝİ ĲȘȞ İȓıȠįȠ ĲȠȣ İȝʌȡȩıșȚȠȣ ĲȡȠȤȠȪ ıĲȘ ȜȦȡȓįĮ țĮȚ ĲİȜİȚȫȞİȚ ȝİ ĲȘȞ ȑȟȠįȠ
ĲȠȣ ȓįȚȠȣ ĲȡȠȤȠȪ Įʌȩ ĲȘ ȜȦȡȓįĮ ĮȣĲȒ. ȅ ȤȡȩȞȠȢ İȜȑȖȤİĲĮȚ ȝİ ȤȡȠȞȩȝİĲȡȠ ȤİȚȡȩȢ Ȓ ȝİ
ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ ȤȡȠȞȩȝİĲȡȠ ʌȠȣ ȜĮȝȕȐȞİȚ İȞįİȓȟİȚȢ Įʌȩ İʌĮĳȑȢ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ. Ǿ İțțȓȞȘıȘ ȖȓȞİĲĮȚ
ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ ȩȤȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ ĲȡȚȫȞ (3) ȝȑĲȡȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ İȓıȠįȠ ıĲȘȞ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȘ
ȜȦȡȓįĮ.
ȁȩȖȠȚ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ İȓȞĮȚ:
x ȉȠ ʌȐĲȘȝĮ ĲȠȣ ʌȠįȚȠȪ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ.
x ȉȠ ȝȘ țȡȐĲȘȝĮ ĲȦȞ ʌȠįȚȫȞ ʌȐȞȦ ıĲĮ ȣʌȠʌȩįȚĮ.
x ȉȠ ʌȐĲȘȝĮ ĲȦȞ ȠȡȚȠȖȡĮȝȝȫȞ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ.
x Ǿ ĮȞĮĲȡȠʌȒ ĲȠȣ įȚțȪțȜȠȣ
x Ǿ țȐȜȣȥȘ ĲȘȢ ĮʌȩıĲĮıȘȢ ıİ ȤȡȩȞȠ ȝȚțȡȩĲİȡȠ Ȓ ȓıȠ ĲȦȞ 15 įİȣĲİȡȠȜȑʌĲȦȞ.
5) ǼʌȚĲȐȤȣȞıȘ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ȝİ ĮȜȜĮȖȒ ĲĮȤȣĲȒĲȦȞ
ȅ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮȞȪıİȚ ȝİ ĲȠ įȓțȣțȜȠ ȝȚĮ ĮʌȩıĲĮıȘ ʌİȞȒȞĲĮ (50) ȝȑĲȡȦȞ ıİ
ȠȡȚȗȩȞĲȚȠ ȑįĮĳȠȢ țĮȚ İʌȚĲĮȤȪȞȠȞĲĮȢ ıİ ȩȜȠ ĲȠ ȝȒțȠȢ ĲȘȢ İȚįȚțȒȢ ȜȦȡȓįĮȢ, țȚȞȠȪȝİȞȠȢ ȝİ
ĲĮȤȪĲȘĲĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 30 km/h ȝİ įİȪĲİȡȘ Ȓ ĲȡȓĲȘ ıȤȑıȘ ȝİĲȐįȠıȘȢ ıİ İȣșİȓĮ ʌȠȡİȓĮ țĮȚ
İȞĲȩȢ ȜȦȡȓįĮȢ ʌȜȐĲȠȣȢ ıĮȡȐȞĲĮ (40) İțĮĲȠıĲȫȞ. Ǿ İțțȓȞȘıȘ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ ȩȤȚ
ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ ĲȡȚȫȞ (3) ȝȑĲȡȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ İȓıȠįȠ ıĲȘȞ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȘ ȜȦȡȓįĮ.
ȁȩȖȠȚ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ İȓȞĮȚ:
x Ǿ ȝȘ ĮȜȜĮȖȒ ȝȚĮȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ İȞĲȩȢ ĲȘȢ İȚįȚțȒȢ ȜȦȡȓįĮȢ.
x Ǿ ȝȘ İʌȚĲȐȤȣȞıȘ ıİ ȩȜȠ ĲȠ ȝȒțȠȢ ĲȘȢ İȚįȚțȒȢ ȜȦȡȓįĮȢ.
x ȉȠ ʌȐĲȘȝĮ ĲȦȞ ȠȡȚȠȖȡĮȝȝȫȞ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ.
x Ǿ ĮȞĮĲȡȠʌȒ ĲȠȣ įȚțȪțȜȠȣ.
x ȉȠ ʌȐĲȘȝĮ ĲȠȣ ʌȠįȚȠȪ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ.
x ȉȠ ȝȘ țȡȐĲȘȝĮ ĲȦȞ ʌȠįȚȫȞ ʌȐȞȦ ıĲĮ ȣʌȠʌȩįȚĮ.
6) ȀȓȞȘıȘ ȝİ ĮʌȠĳȣȖȒ İȝʌȠįȓȠȣ (İțĲȩȢ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ǹȂ)
ȅ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮȞȪıİȚ ȝİ ĲȠ įȓțȣțȜȠ İȞĲȩȢ İȚįȚțȒȢ ȜȦȡȓįĮȢ, țȜȓıȘȢ ȑȦȢ 2%,
ʌȜȐĲȠȣȢ įȪȠ (2) ȝȑĲȡȦȞ ȝȚĮ ĮʌȩıĲĮıȘ ʌİȞȒȞĲĮ ʌȑȞĲİ (55) ȝȑĲȡȦȞ țĮȚ İʌȚĲĮȤȪȞȠȞĲĮȢ ıİ
ȩȜȠ ĲȠ ȝȒțȠȢ ĲȘȢ țĮȚ ıİ ȤȡȩȞȠ ȝȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ ȠțĲȫ (8) įİȣĲİȡȠȜȑʌĲȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ǹ1
țĮȚ ȝȚĮ ĮʌȩıĲĮıȘ ıĮȡȐȞĲĮ (40) ȝȑĲȡȦȞ țĮȚ ıİ ȤȡȩȞȠ ȝȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ ʌȑȞĲİ (5)
įİȣĲİȡȠȜȑʌĲȦȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ, ȖȚĮ ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ǹ2 țĮȚ ǹ. ǼʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ įİȪĲİȡȘ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ
ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ.
ǼȟİȡȤȩȝİȞȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȜȦȡȓįĮ, ĮʌȠĳİȪȖİȚ ȑȞĮ ıĲĮșİȡȩ İȝʌȩįȚȠ ʌȜȐĲȠȣȢ įȪȠ (2)
ȝȑĲȡȦȞ, ȠȡȚȠșİĲȠȪȝİȞȠ Įʌȩ țȫȞȠȣȢ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ İʌĲȐ (7) ȝȑĲȡȦȞ țĮȚ
ĮȟȠȞȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ȜȦȡȓįĮ ĮȣĲȒ, Įʌȩ įİȟȚȐ Ȓ Įʌȩ ĮȡȚıĲİȡȐ. ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ țĮȚ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ İʌĲȐ
(7) ȝȑĲȡȦȞ, İȚıȑȡȤİĲĮȚ ıİ ȝȓĮ ȐȜȜȘ İȚįȚțȒ ȜȦȡȓįĮ ĮȡȤȚțȠȪ ʌȜȐĲȠȣȢ ĲİııȐȡȦȞ (4) ȝȑĲȡȦȞ, Ș
ȠʌȠȓĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ ĮȟȠȞȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ țĮȚ țĮĲĮȜȒȖİȚ ıİ ʌȜȐĲȠȢ įȪȠ (2) ȝȑĲȡȦȞ ȝİĲȐ Įʌȩ
ĮʌȩıĲĮıȘ İʌĲȐ (7) ȝȑĲȡȦȞ. Ǿ İțțȓȞȘıȘ ȖȓȞİĲĮȚ ıĲȘȞ ĮȡȤȒ ĲȘȢ İȚįȚțȒȢ ȜȦȡȓįĮȢ ĲȦȞ ʌİȞȒȞĲĮ
ʌȑȞĲİ (55) Ȓ ıĮȡȐȞĲĮ (40) ȝȑĲȡȦȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ țĮȚ Ș įȠțȚȝĮıȓĮ ȠȜȠțȜȘȡȫȞİĲĮȚ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȑȟȠįȠ
ĲȠȣ įȚțȪțȜȠȣ Įʌȩ ĲȘ įİȪĲİȡȘ İȚįȚțȒ ȜȦȡȓįĮ įȑțĮ (10) ȝȑĲȡȦȞ.
ȁȩȖȠȚ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ İȓȞĮȚ:
x ȉȠ ʌȐĲȘȝĮ ĲȦȞ ȠȡȚȠȖȡĮȝȝȫȞ ĲȦȞ ȜȦȡȓįȦȞ.
x Ǿ ĮȞĮĲȡȠʌȒ ĲȠȣ įȚțȪțȜȠȣ.
x ȉȠ ʌȐĲȘȝĮ ĲȠȣ ʌȠįȚȠȪ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ.
x ȉȠ ȝȘ țȡȐĲȘȝĮ ĲȦȞ ʌȠįȚȫȞ ʌȐȞȦ ıĲĮ ȣʌȠʌȩįȚĮ.
x ȊʌȑȡȕĮıȘ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ țȓȞȘıȘȢ İȞĲȩȢ ĲȘȢ İȚįȚțȒȢ ȜȦȡȓįĮȢ ĲȦȞ ʌİȞȒȞĲĮ ʌȑȞĲİ (55) Ȓ
ıĮȡȐȞĲĮ (40) ıİ ȤȡȩȞȠ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ ȠțĲȫ (8) Ȓ ʌȑȞĲİ (5) įİȣĲİȡȠȜȑʌĲȦȞ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
x ȉȠ ȐȖȖȚȖȝĮ ĲȠȣ İȝʌȠįȓȠȣ.
7) ȆȑįȘıȘ İțĲȐțĲȠȣ ĮȞȐȖțȘȢ (İțĲȩȢ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ǹȂ)
ȅ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮȞȪıİȚ ȝİ ĲȠ įȓțȣțȜȠ İȞĲȩȢ İȚįȚțȒȢ ȜȦȡȓįĮȢ, țȜȓıȘȢ ȑȦȢ 2%,
ʌȜȐĲȠȣȢ įȪȠ (2) ȝȑĲȡȦȞ ȝȚĮ ĮʌȩıĲĮıȘ ʌİȞȒȞĲĮ ʌȑȞĲİ (55) ȝȑĲȡȦȞ țĮȚ İʌȚĲĮȤȪȞȠȞĲĮȢ ıİ
ȩȜȠ ĲȠ ȝȒțȠȢ ĲȘȢ țĮȚ ıİ ȤȡȩȞȠ ȝȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ ȠțĲȫ (8) įİȣĲİȡȠȜȑʌĲȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ǹ1
țĮȚ ȝȚĮ ĮʌȩıĲĮıȘ ıĮȡȐȞĲĮ (40) ȝȑĲȡȦȞ țĮȚ ıİ ȤȡȩȞȠ ȝȚțȡȩĲİȡȠ ĲȦȞ ʌȑȞĲİ (5)
įİȣĲİȡȠȜȑʌĲȦȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ, ȖȚĮ ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ǹ2 țĮȚ ǹ. ǼʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ įİȪĲİȡȘ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ
ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓĲİȣȟȘ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ.
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ȂİĲȐ ĲȘȞ ȑȟȠįȠ Įʌȩ ĲȘȞ ȜȦȡȓįĮ ĲȦȞ ʌİȞȒȞĲĮ ʌȑȞĲİ (55) ȝȑĲȡȦȞ Ȓ ĲȦȞ ıĮȡȐȞĲĮ (40)
ȝȑĲȡȦȞ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȡİȞȐȡİȚ țĮȚ ȞĮ ĮțȚȞȘĲȠʌȠȚȒıİȚ ĲȠ įȓțȣțȜȠ ȝİĲȐ Įʌȩ ĮʌȩıĲĮıȘ įİțĮȠțĲȫ
(18) ȝȑĲȡȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ǹ1 țĮȚ įİțĮʌȑȞĲİ (15) ȝȑĲȡȦȞ ȖȚĮ ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ǹ2 țĮȚ ǹ.
ȁȩȖȠȚ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ İȓȞĮȚ:
x ȉȠ ʌȐĲȘȝĮ ĲȦȞ ȠȡȚȠȖȡĮȝȝȫȞ ĲȘȢ ȜȦȡȓįĮȢ.
x Ǿ ĮȞĮĲȡȠʌȒ ĲȠȣ įȚțȪțȜȠȣ.
x ȉȠ ʌȐĲȘȝĮ ĲȠȣ ʌȠįȚȠȪ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ.
x ȉȠ ȝȘ țȡȐĲȘȝĮ ĲȦȞ ʌȠįȚȫȞ ʌȐȞȦ ıĲĮ ȣʌȠʌȩįȚĮ.
x ȊʌȑȡȕĮıȘ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ țȓȞȘıȘȢ İȞĲȩȢ ĲȘȢ İȚįȚțȒȢ ȜȦȡȓįĮȢ ĲȦȞ ʌİȞȒȞĲĮ ʌȑȞĲİ (55) Ȓ
ıĮȡȐȞĲĮ (40) ıİ ȤȡȩȞȠ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ ĲȦȞ ȠțĲȫ (8) Ȓ ʌȑȞĲİ (5) įİȣĲİȡȠȜȑʌĲȦȞ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
x ȂȘ ĮțȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ įȚțȪțȜȠȣ ȝİĲȐ Įʌȩ ĮʌȩıĲĮıȘ įİțĮȠțĲȫ (18) țĮȚ įİțĮʌȑȞĲİ (15)
ȝȑĲȡȦȞ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
8) ǹțȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘ, ıĲȐșȝİȣıȘ ȠȤȒȝĮĲȠȢ țĮȚ ĮıĳĮȜȒȢ ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ Įʌȩ ĮȣĲȩ
ȅ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮțȚȞȘĲȠʌȠȚȒıİȚ ĲȠ įȓțȣțȜȠ ıĲȘ șȑıȘ ıĲȐșȝİȣıȘȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞĲĮȢ
ĲȠȞ țĮĲȐȜȜȘȜȠ įİȓțĲȘ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ, ȝİĲȐ ȞĮ ıȕȒıİȚ ĲȠȞ țȚȞȘĲȒȡĮ (ȩȤȚ Įʌȩ ĲȠȞ
įȚĮțȩʌĲȘ ȑțĲĮțĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ), ȞĮ șȑıİȚ ĲȘȞ 1Ș ıȤȑıȘ ȝİĲȐįȠıȘȢ ıĲȠ țȚȕȫĲȚȠ ĲĮȤȣĲȒĲȦȞ, ȞĮ
İțĲİȓȞİȚ ĲȠ ʌȜȐȖȚȠ ıĲȒȡȚȖȝĮ, ȞĮ ĮĳĮȚȡȑıİȚ ĲĮ țȜİȚįȚȐ Įʌȩ ĲȠȞ țİȞĲȡȚțȩ įȚĮțȩʌĲȘ, ȞĮ țĮĲȑȕİȚ
Įʌȩ ĲȠ įȓțȣțȜȠ, țĮȚ ĮĳȠȪ ȕİȕĮȚȦșİȓ ȩĲȚ ĲȠ ȩȤȘȝĮ İȓȞĮȚ ıĲĮșȝİȣȝȑȞȠ, ȞĮ ĮʌȠȝĮțȡȣȞșİȓ ȝİ
ĮıĳȐȜİȚĮ Įʌȩ ĮȣĲȩ.
ȁȩȖȠȚ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȝȘ ȠȡșȒ İțĲȑȜİıȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȞȑȡȖİȚİȢ.
ȅȂǹǻǹ Ǻ – ȆȅȇǼǿǹ, ȈȅǺǹȇǹ ȈĭǹȁȂǹȉǹ
ȅ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȠȡİȓĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȠȣ ıİ ĳȣıȚȠȜȠȖȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ țĮȚ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ İȐȞ ȣʌȠʌȑıİȚ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲĮ ıĳȐȜȝĮĲĮ - ʌĮȡĮȕȐıİȚȢ
ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ.
1) ȆĮȡĮȕȓĮıȘ ıȘȝĮĲȠįȩĲȘ, ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ ıȒȝĮȞıȘȢ țĮȚ ȝȘ
ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ıİ ıȒȝĮ ĲȡȠȤȠȞȩȝȠȣ
ȅ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȠįȘȖİȓ ĲȘȡȫȞĲĮȢ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȀȅȀ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘ
ıȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ, ĲȘȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ țĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ıȒȝĮȞıȘ țĮȚ ĲĮ ıȒȝĮĲĮ ĲȦȞ ĲȡȠȤȠȞȩȝȦȞ.
ȁȩȖȠȚ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ İȓȞĮȚ Ș ʌĮȡĮȕȓĮıȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ.
2) ǼȓıȠįȠȢ ıĲȠ ĮȞĲȓșİĲȠ ȡİȪȝĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
ǼȓıȠįȠȢ ıĲȠ ĮȞĲȓșİĲȠ ȡİȪȝĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ, șİȦȡİȓĲĮȚ Ș țȓȞȘıȘ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ıİ ȠįȩıĲȡȦȝĮ Ȓ
ıİ ĲȝȒȝĮ ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȓșİĲȘ, ʌȡȠȢ ĲȘȞ țĮĲİȪșȣȞıȒ ĲȠȣ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮ. ǼĳȩıȠȞ Ș țȓȞȘıȘ ıĲȠ ȠįȩıĲȡȦȝĮ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȣʌȠȥȒĳȚȠ ȖȚĮ
ʌȡȠıʌȑȡĮıȝĮ ıĲĮȝĮĲȘȝȑȞȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ (İțĲȩȢ ȜİȦĳȠȡİȓȠȣ ʌȠȣ İțĲİȜİȓ ıȣȖțȠȚȞȦȞȓĮ Ȓ
ıȤȠȜȚțȠȪ ȜİȦĳȠȡİȓȠȣ ʌȠȣ ĮʌȠȕȚȕȐȗİȚ Ȓ İʌȚȕȚȕȐȗİȚ ʌĮȚįȚȐ) Ȓ ȜȩȖȦ ĮįȣȞĮȝȓĮȢ țȓȞȘıȘȢ ıĲȠ
țĮȞȠȞȚțȩ ȡİȪȝĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ʌȠȣ ĮȣĲȒ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ
ıȤİĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȁ.ȅ.Ȁ. țĮȚ įİȞ ʌĮȡĮȕȚȐȗİĲĮȚ Ș ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ĮȞĲȚșȑĲȦȢ İȡȤȩȝİȞȠȣ
ȠȤȒȝĮĲȠȢ, ĲȠȪĲȠ įȘȜȫȞİĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ Įʌȩ ĲȠȞ ȣʌȠȥȒĳȚȠ ıĲȠȞ İȟİĲĮıĲȒ.
Ȉİ ȠįȩıĲȡȦȝĮ ʌȠȣ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıȒȝĮȞıȘ ȝȠȞȩįȡȠȝȠȣ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ țȚȞİȓĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıĲȘ
įİȟȚȐ ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣ įȡȩȝȠȣ, įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ șİȦȡİȓĲĮȚ ȩĲȚ İȚıȑȡȤİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞĲȓșİĲȠ ȡİȪȝĮ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ, İțĲȩȢ İȐȞ ȖȞȦȡȓȗİȚ ĲȠȞ įȡȩȝȠ țĮȚ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ ıĲȡȓȥİȚ ĮȡȚıĲİȡȐ țĮȚ
İȞȘȝİȡȫıİȚ ĲȠȣȢ İȟİĲĮıĲȑȢ. ǵĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıȒȝĮȞıȘ ȝȠȞȩįȡȠȝȠȣ țĮȚ Ƞ İȟİĲĮıĲȒȢ įȫıİȚ
ʌĮȡȐȖȖİȜȝĮ ıĲȡȠĳȒȢ ĮȡȚıĲİȡȐ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦȝȑȞȠȢ ȞĮ İȚįȠʌȠȚȒıİȚ ĲȠȞ ȣʌȠȥȒĳȚȠ ȖȚĮ țȓȞȘıȘ
ıİ ȝȠȞȩįȡȠȝȠ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ țĮĲĮȜȐȕİȚ ĲȘ ıȦıĲȒ șȑıȘ ıĲȠ ȠįȩıĲȡȦȝĮ.
ȁȩȖȠȚ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ İȓȞĮȚ:
x Ǿ İȓıȠįȠȢ ıĲȠ ĮȞĲȓșİĲȠ ȡİȪȝĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ıİ įȡȩȝȠ ȩʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ įȚʌȜȒ Ȓ ȝȠȞȒ
ıȣȞİȤȩȝİȞȘ ȖȡĮȝȝȒ.
x Ǿ țȓȞȘıȘ ıĲȠ ĮȞĲȓșİĲȠ ȡİȪȝĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ, ıİ įȡȩȝȠ ȤȦȡȓȢ ıȒȝĮȞıȘ ȝȠȞȩįȡȠȝȠȣ İțĲȩȢ ĮȞ
Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ĲȠ ȖȞȦȡȓȗİȚ țĮȚ ĲȠ ȑȤİȚ įȘȜȫıİȚ ıĲȠȣȢ İȟİĲĮıĲȑȢ.
x Ǿ İȓıȠįȠȢ ıĲȠ ĮȞĲȓșİĲȠ ȡİȪȝĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ȜȩȖȦ ʌȡȠıʌȑȡĮıȘȢ ıĲĮȝĮĲȘȝȑȞȠȣ, ıİ ıĲȐıȘ,
ȜİȦĳȠȡİȓȠȣ ʌȠȣ İțĲİȜİȓ ıȣȖțȠȚȞȦȞȓĮ Ȓ ıȤȠȜȚțȠȪ ȜİȦĳȠȡİȓȠȣ ʌȠȣ İʌȚȕȚȕȐȗİȚ Ȓ ĮʌȠȕȚȕȐȗİȚ
ʌĮȚįȚȐ ĮțȩȝĮ țĮȚ ĮȞ įȘȜȦșİȓ ıĲȠȣȢ İȟİĲĮıĲȑȢ.
x ȅʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȐȜȜȘ İȞȑȡȖİȚĮ ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ İȓıȠįȠȢ ıĲȠ ĮȞĲȓșİĲȠ ȡİȪȝĮ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ.
3) ǹȞȑȕĮıȝĮ ıİ ʌİȗȠįȡȩȝȚȠ Ȓ įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȒ ȞȘıȓįĮ Ȓ țȓȞȘıȘ ıİ įȚĮțİțȡȚȝȑȞȠ ĲȝȒȝĮ
ĲȠȣ įȡȩȝȠȣ ȩʌȠȣ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣ Įʌȩ ĲĮ ȠȤȒȝĮĲĮ
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ǹȞȑȕĮıȝĮ ıĲȠ ʌİȗȠįȡȩȝȚȠ Ȓ ıİ įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȒ ȞȘıȓįĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ȠʌȠĲİįȒʌȠĲİ Ƞ ȑȞĮȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȡȠȤȩȢ ȤȐıİȚ ĲȘȞ İʌĮĳȒ ĲȠȣ ȝİ ĲȠ ȠįȩıĲȡȦȝĮ țĮȚ Ĳİșİȓ İʌȓ ĲȠȣ ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ Ȓ
ĲȘȢ įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȒȢ ȞȘıȓįĮȢ. ȀȓȞȘıȘ ıĲȠ ʌȜĮȧȞȩ ȡİȓșȡȠ (ĲȠ ĲȝȒȝĮ ĲȘȢ ȠįȠȪ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣ
ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ țĮȚ ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ) įİȞ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ. ȀȓȞȘıȘ ıİ ĲȝȒȝĮĲĮ ĲȘȢ ȠįȠȪ ȩʌȠȣ ȑȤȠȣȞ
ıȤİįȚĮıĲİȓ İȚįȚțȑȢ įȚĮȖȡĮȝȝȓıİȚȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 5 ĲȠȣ ȀȅȀ,
ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ.
ȁȩȖȠȚ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ İȓȞĮȚ: Ș ʌĮȡĮȕȓĮıȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ.
4) ȆȡȩțȜȘıȘ ĮĲȣȤȒȝĮĲȠȢ
ĬİȦȡİȓĲĮȚ Ș ʌȡȩțȜȘıȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ĮĲȣȤȒȝĮĲȠȢ ȝİ ȣʌĮȚĲȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ. ȆȡȩțȜȘıȘ
ĮĲȣȤȒȝĮĲȠȢ șİȦȡİȓĲĮȚ țĮȚ Ș ĮʌȠĲȡȠʌȒ ĮĲȣȤȒȝĮĲȠȢ ȝİ ʌĮȡȑȝȕĮıȘ ĲȡȓĲȠȣ Ȓ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ʌȠȣ
įİȞ ĮȞȐȖȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȓįȚȠ ĲȠȞ ȣʌȠȥȒĳȚȠ.
ȁȩȖȠȚ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ İȓȞĮȚ:
x Ǿ ʌȡȩțȜȘıȘ ĮĲȣȤȒȝĮĲȠȢ ȩʌȦȢ ʌȡȩıțȡȠȣıȘ ıİ ȐȜȜȠ ȩȤȘȝĮ, Ȓ ȑıĲȦ ĮʌȜȒ İʌĮĳȒ ȝİ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ıĲĮșİȡȩ Ȓ țȚȞȘĲȩ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ.
x Ǿ ĮʌȠĲȡȠʌȒ ĮĲȣȤȒȝĮĲȠȢ ȩʌȦȢ Ș ĮʌȠĲȡȠʌȒ ıȪȖțȡȠȣıȘȢ ȝİ ʌİȗȩ ʌȠȣ ĮʌİĳİȪȤșȘ ȜȩȖȦ
ȝİĲĮțȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ ȓįȚȠȣ ĲȠȣ ʌİȗȠȪ Ȓ ĮʌȠĲȡȠʌȒ ıȪȖțȡȠȣıȘȢ ȝİ ȩȤȘȝĮ ȝİĲȐ Įʌȩ İȜȚȖȝȩ ĲȠȣ
ȠįȘȖȠȪ ĲȠȣ ȐȜȜȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.
x Ǿ ʌĮȡȑȝȕĮıȘ ĲȠȣ İțʌĮȚįİȣĲȒ ȝİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ ȖȚĮ ĮʌȠĳȣȖȒ ĮĲȣȤȒȝĮĲȠȢ.
5) ȆĮȡĮȕȓĮıȘ ĲȘȢ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ
ȅ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȠȡİȓĮ țȚȞİȓĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȁ.ȅ.Ȁ. țĮȚ ĲȘȡİȓ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ĲȘ ıȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ ıȒȝĮȞıȘ ĲȦȞ ȠįȫȞ, İȞȫ
ȩĲĮȞ ĮȣĲȑȢ įİȞ ȣĳȓıĲĮȞĲĮȚ ȚıȤȪİȚ Ƞ ȖİȞȚțȩȢ țĮȞȩȞĮȢ ĲȘȢ İț įİȟȚȫȞ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ ȝİ ĲȚȢ
İȟĮȚȡȑıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ĮȞĮȜȣĲȚțȐ ʌĮȡĮțȐĲȦ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩȝȠȚĮȢ (ȚıȠįȪȞĮȝȘȢ)
ıȒȝĮȞıȘȢ ıİ țȩȝȕȠ (ȩʌȦȢ ʌȚȞĮțȓįĮ STOP ıİ įȡȩȝȠ țĮȚ ıĲȠ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠ ıİ ĮȣĲȩ įȡȩȝȠ
įİȟȚȐ) ĲȩĲİ ȚıȤȪİȚ Ș İț įİȟȚȫȞ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ Ȓ țĮĲȩʌȚȞ ıȣȞİȞȞȩȘıȘȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩȝȠȚĮȢ
(ȚıȠįȪȞĮȝȘȢ) ıȒȝĮȞıȘȢ ıİ țȩȝȕȠ (ȩʌȦȢ ʌȚȞĮțȓįĮ STOP ıĲȠȞ ȓįȚȠ įȡȩȝȠ ĮȜȜȐ ıĲȚȢ ĮȞĲȓșİĲİȢ
țĮĲİȣșȪȞıİȚȢ) ĲȩĲİ ȖȚĮ ĮȡȚıĲİȡȒ ıĲȡȠĳȒ țĮȚ ĲȦȞ įȪȠ ȠȤȘȝȐĲȦȞ ĲȘȢ ĮȣĲȒȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ȖȓȞİĲĮȚ
țĮĲȩʌȚȞ ıȣȞİȞȞȩȘıȘȢ. ǹʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȁ.ȅ.Ȁ. ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȩĲȚ ȠȚ ȠįȘȖȠȓ
ȠȤȘȝȐĲȦȞ ʌȠȣ İȚıȑȡȤȠȞĲĮȚ ıİ ȚıȩʌİįȠ țȣțȜȚțȩ țȩȝȕȠ (ʌȜĮĲİȓĮ) ȑȤȠȣȞ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ İțĲȩȢ
ĮȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ȝİ ıȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ Ȓ țĮȚ ıȒȝĮȞıȘ.
ȁȩȖȠȚ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ İȓȞĮȚ:
x Ǿ ʌĮȡĮȕȓĮıȘ ĲȘȢ İț įİȟȚȫȞ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȠȤȘȝȐĲȦȞ ıİ țȩȝȕȠȣȢ ȤȦȡȓȢ
ıȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ Ȓ țĮȚ ıȒȝĮȞıȘ.
x Ǿ ȝȘ ıȦıĲȒ țĮȚ ȑȖțĮȚȡȘ ĮțȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ıĲȠȞ țȩȝȕȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȤȫȡȘıȘ ĲȘȢ
ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ ıİ ȠȤȒȝĮĲĮ ʌȠȣ İȚıȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ įİȟȚȐ İȓıȠįȠ ȝİ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ.
x Ǿ ʌĮȡĮȕȓĮıȘ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ ĮȞĲȚșȑĲȦȢ İȡȤȩȝİȞȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ıİ įȡȩȝȠ ȝİ įȚʌȜȒ Ȓ ȝȠȞȒ
ıȣȞİȤȩȝİȞȘ ȖȡĮȝȝȒ ĮțȩȝȘ țĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȞȘȝȑȡȦıȘȢ ĲȦȞ İȟİĲĮıĲȫȞ ıĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ʌȡȠıʌȑȡĮıȝĮ ıİ ıĲĮȝĮĲȘȝȑȞȠ ȩȤȘȝĮ.
x Ǿ ȝȘ ʌĮȡĮȤȫȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ ıİ ȠȤȒȝĮĲĮ ȐȝİıȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ.
x Ǿ ʌĮȡĮȕȓĮıȘ ȖİȞȚțȩĲİȡĮ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ ʌİȗȫȞ (Ȓ țȚȞȠȣȝȑȞȦȞ Ȓ İȤȩȞĲȦȞ ĲȘȞ ʌȡȩșİıȘ ȞĮ
įȚĮıȤȓıȠȣȞ ĲȠȞ įȡȩȝȠ) țĮȚ ȠȤȘȝȐĲȦȞ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȘȢ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 3 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 17, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ 1, 2 țĮȚ 3 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 18 ĲȠȣ
ȀȅȀ.
ȅȂǹǻǹ ī- ȆȅȇǼǿǹ, ǹȆȁǹ ȈĭǹȁȂǹȉǹ
ȀȐșİ ĳȠȡȐ ʌȠȣ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ȣʌȠʌȑıİȚ ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ıĳȐȜȝĮ, Ƞ İȟİĲĮıĲȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠȞ
İȞȘȝİȡȫȞİȚ ȝİ İȣȖİȞȚțȩ ĲȡȩʌȠ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ȞĮ țĮĲĮȖȡȐĳİȚ ĲȠ ıĳȐȜȝĮ ıĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ șȑıȘ ıĲȠ
ȝȞȘȝȩȞȚȠ. īȚĮ ȞĮ ĮʌȠȡȡȚĳșİȓ ȑȞĮȢ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȘȝİȚȦșȠȪȞ įȪȠ (2) ıĳȐȜȝĮĲĮ «Ȉ»
ıĲȘȞ ȓįȚĮ șȑıȘ ĲȠȣ ȝȞȘȝȠȞȓȠȣ Ȓ ʌȑȞĲİ (5) ıȣȞȠȜȚțȐ ıĳȐȜȝĮĲĮ «Ȉ» ıİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ șȑıİȚȢ ĲȠȣ
ȝȞȘȝȠȞȓȠȣ, ȖȚĮ ĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ:
1) ǼțțȓȞȘıȘ Įʌȩ șȑıȘ ıĲȐıȘȢ Ȓ ıĲȐșȝİȣıȘȢ
ǼȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ȟİțȚȞȐİȚ ıȦıĲȐ ĲȠ ȩȤȘȝĮ (ȑȜİȖȤȠȢ ȝİ ıĲȡȠĳȒ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ ȝȑȤȡȚ
ĲȠ ȪȥȠȢ ĲȠȣ ȫȝȠȣ, ȤȡȒıȘ įİȚțĲȫȞ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ, ĲȣȤȩȞ ʌĮȡĮȤȫȡȘıȘ
ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ, ț.Ȝʌ.) ȤȦȡȓȢ ĮʌȩĲȠȝȘ Ȓ ĮȞȫȝĮȜȘ İțțȓȞȘıȘ țĮȚ ıȕȒıȚȝȠ ĲȠȣ țȚȞȘĲȒȡĮ.
ȈĳȐȜȝĮĲĮ İȓȞĮȚ:
x Ș ȝȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ıȦıĲȠȪ įİȓțĲȘ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ,
x Ƞ ȝȘ ȠȡșȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ȝİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ țĮșȡȑʌĲȘ țĮȚ ĲȘ ıĲȡȠĳȒ ĲȠȣ țİĳĮȜȚȠȪ ȝȑȤȡȚ ĲȠ ȪȥȠȢ
ĲȠȣ ȫȝȠȣ,
x ĲȠ ıȕȒıȚȝȠ ĲȠȣ țȚȞȘĲȒȡĮ,
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Ș ȝȘ ȠȡșȒ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ țȚȕȦĲȓȠȣ ĲĮȤȣĲȒĲȦȞ (ȤȡȒıȘ ȐȜȜȘȢ ıȤȑıȘȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ İțĲȩȢ ĲȘȢ 1ȘȢ
ıȤȑıȘȢ),
x Ș ĮʌȩĲȠȝȘ Ȓ ĮȞȫȝĮȜȘ İțțȓȞȘıȘ ȜȩȖȦ țĮțȒȢ ȤȡȒıȘȢ ĲȦȞ ȤİȚȡȠȝȠȤȜȫȞ ıȣȝʌȜȑțĲȘ țĮȚ
İʌȚĲĮȤȣȞĲȒ
H ȝȘ ʌĮȡĮȤȫȡȘıȘ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ ıİ ȐȜȜȠ țȚȞȠȪȝİȞȠ ȩȤȘȝĮ, ĮʌȠĲİȜİȓ ıȠȕĮȡȩ ıĳȐȜȝĮ ĲȘȢ
ȅȂǹǻǹȈ Ǻ țĮȚ ȜȩȖȠ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ.
2) ȉȡȩʌȠȢ ĮȜȜĮȖȒȢ ȜȦȡȓįĮȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
ǼȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮȜȜĮȖȒ ȜȦȡȓįĮȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ țȐȞİȚ ȠȡșȒ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ
țĮșȡİʌĲȫȞ, İȞİȡȖȠʌȠȚİȓ ĲȠȞ țĮĲȐȜȜȘȜȠ įİȓțĲȘ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ, ʌĮȡĮȤȦȡİȓ ĲȣȤȩȞ
ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ıĲȚȖȝȒ ȝİ ıĲȡȠĳȒ ĲȠȣ țİĳĮȜȚȠȪ ıĲȠ ȪȥȠȢ ĲȠȣ ȫȝȠȣ
İʌĮȞİȜȑȖȤİȚ țĮȚ İȚıȑȡȤİĲĮȚ ıĲȘȞ ȜȦȡȓįĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ʌȠȣ İʌȚșȣȝİȓ.
ȈĳȐȜȝĮ İȓȞĮȚ Ș ʌĮȡĮȕȓĮıȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ.
H ȝȘ ʌĮȡĮȤȫȡȘıȘ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ ıİ ȐȜȜȠ țȚȞȠȪȝİȞȠ ȩȤȘȝĮ, ĮʌȠĲİȜİȓ ıȠȕĮȡȩ ıĳȐȜȝĮ ĲȘȢ
ȅȂǹǻǹȈ Ǻ țĮȚ ȜȩȖȠ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ.
3) ȋȡȒıȘ ĳȦĲȫȞ, įİȚțĲȫȞ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ țĮȚ ĳȦĲȫȞ ȑțĲĮțĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ
ǼȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ıİ țȐșİ ĮȜȜĮȖȒ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ, ıĲȡȠĳȒȢ (įİȟȚȐ Ȓ ĮȡȚıĲİȡȐ), Ȓ
ıĲȐșȝİȣıȘȢ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ įİȚțĲȫȞ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ ȕȐıİȚ ĲȠȣ Ȁ.ȅ.Ȁ., țĮȚ ĮȞ ȑȤİȚ ĲȘȞ
ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ȞĮ įȓȞİȚ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȒȝĮĲĮ ȝİ ĲȠ ȤȑȡȚ, ĮȞ įȠșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ İȟİĲĮıĲȒ, ıĲȘȞ
ȣʌȠșİĲȚțȒ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȕȜȐȕȘȢ ĲȦȞ įİȚțĲȫȞ, ʌĮȡȩȝȠȚĮ İȞĲȠȜȒ. Ǿ ȤȡȒıȘ Įʌȩ ĲȠȞ ȣʌȠȥȒĳȚȠ
ȠįȘȖȩ ĲȦȞ ĳȦĲȫȞ ȑțĲĮțĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ İȜȑȖȤİĲĮȚ ȝȩȞȠ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮțȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ
İțʌĮȚįİȣĲȚțȠȪ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ȝİĲȐ Įʌȩ ĲȡȠȤȠʌȑįȘıȘ ȜȩȖȦ ĮʌȩĲȠȝȘȢ İʌȚȕȡȐįȣȞıȘȢ Ȓ ȜȩȖȦ
ȕȜȐȕȘȢ ĲȠȣ țĮȚ įȘȝȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ țȓȞįȣȞȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ ĮțȚȞȘıȓĮ ĲȠȣ.
ȈĳȐȜȝĮĲĮ İȓȞĮȚ :
x Ș ȝȘ ıȦıĲȒ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ĳȦĲȫȞ.
x Ș ȝȘ ıȦıĲȒ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ įİȓțĲȘ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțțȓȞȘıȘ,
ıĲȐșȝİȣıȘ țĮȚ țĮĲȐ ĲȚȢ ĮȜȜĮȖȑȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ ʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ȝİ ĲȠ
ȩȤȘȝȐ ĲȠȣ.
x Ș ȝȘ ıȦıĲȒ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ ĳȫĲȦȞ ȑțĲĮțĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ Ș
ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ țĮȚ įȚĮșȑĲİȚ ĲȑĲȠȚĮ ĳȫĲĮ ĲȠ ȩȤȘȝĮ.
4) ȀȓȞȘıȘ ȠȤȒȝĮĲȠȢ țĮȚ ıȦıĲȒ ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐ ȠįȘȖȠȪ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȚȢ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ
ıȣȞșȒțİȢ
ǼȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ țȚȞİȓ ĲȠ ȩȤȘȝȐ ĲȠȣ ȠȡșȐ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȀȅȀ țĮȚ
ıȣȝʌİȡȚĳȑȡİĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȚȢ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȘȢ ȠįȠȪ (ȩʌȦȢ țȓȞȘıȘ ȐȜȜȦȞ
ȠȤȘȝȐĲȦȞ, ȝȑıȦȞ ȝĮȗȚțȒȢ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ, ȠȤȘȝȐĲȦȞ ȐȝİıȘȢ ȕȠȒșİȚĮȢ, ıİȕĮıȝȩȢ ĲȦȞ ʌİȗȫȞ),
ȤȦȡȓȢ ȞĮ ʌĮȡİȝʌȠįȓȗİȚ ĲȘȞ ȠȝĮȜȒ ʌȠȡİȓĮ ȐȜȜȦȞ ȠȤȘȝȐĲȦȞ țȚȞȠȪȝİȞȠȢ ȝİ ĮıȣȞȒșȚıĲȘ
ȕȡĮįȪĲȘĲĮ ȤȦȡȓȢ ĮȚĲȓĮ.
ȈĳȐȜȝĮ İȓȞĮȚ Ș ʌĮȡĮȕȓĮıȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ.
5) ȈȦıĲȒ șȑıȘ ıĲȠ ȠįȩıĲȡȦȝĮ
ǼȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ țȚȞİȓ ĲȠ ȩȤȘȝĮ, ıİ İȣșİȓĮ ʌȠȡİȓĮ țĮȚ ıĲȘ ıȦıĲȒ șȑıȘ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ȩıĮ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ Ȁ.ȅ.Ȁ., ȞĮ ʌȐȡİȚ ȑȖțĮȚȡĮ ĲȘ ıȦıĲȒ șȑıȘ ȝİĲȐ Įʌȩ ĲȠ
ʌĮȡȐȖȖİȜȝĮ ȖȚĮ ȞĮ ıĲȡȓȥİȚ įİȟȚȐ Ȓ ĮȡȚıĲİȡȐ, ıİ ȝȠȞȩįȡȠȝȠȣȢ Ȓ ıİ įȡȩȝȠȣȢ įȚʌȜȒȢ
țĮĲİȪșȣȞıȘȢ, țĮȚ ȞĮ İȚıȑȜșİȚ ıĲȘ ıȦıĲȒ șȑıȘ ȝİĲȐ ĲȘȞ İȓıȠįȩ ĲȠȣ ıĲȠ įȡȩȝȠ ʌȠȣ ȑıĲȡȚȥİ.
ȈĳȐȜȝĮ İȓȞĮȚ Ș ʌĮȡĮȕȓĮıȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ.
H ȝȘ ʌĮȡĮȤȫȡȘıȘ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ ıİ ȐȜȜȠ țȚȞȠȪȝİȞȠ ȩȤȘȝĮ, ĮʌȠĲİȜİȓ ıȠȕĮȡȩ ıĳȐȜȝĮ ĲȘȢ
ȅȂǹǻǹȈ Ǻ țĮȚ ȜȩȖȠ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ.
6) ȉȒȡȘıȘ ıȦıĲȫȞ ĮʌȠıĲȐıİȦȞ Įʌȩ ĲĮ ȐȜȜĮ ȠȤȒȝĮĲĮ
ǼȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ĲȘȡİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ Įʌȩ ĲĮ ȠȤȒȝĮĲĮ ʌȠȣ
ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ Ȓ ʌȠȣ țȚȞȠȪȞĲĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ȝİ ĲȠ ȩȤȘȝȐ ĲȠȣ Ȓ İȓȞĮȚ ıĲĮșȝİȣȝȑȞĮ.
ȈĳȐȜȝĮ İȓȞĮȚ Ș ʌĮȡĮȕȓĮıȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ.
7) ȆȡȠıʌȑȡĮıȝĮ İȝʌȠįȓȠȣ Ȓ ʌȡȠʌȠȡİȣȩȝİȞȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ
ǼȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȡȠıʌȑȡĮıȘ İȝʌȠįȓȠȣ Ȓ ʌȡȠʌȠȡİȣȩȝİȞȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ
țȐȞİȚ ȠȡșȒ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ țĮșȡİʌĲȫȞ, İȞİȡȖȠʌȠȚİȓ ĲȠȞ ĮȡȚıĲİȡȩ įİȓțĲȘ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ,
ʌĮȡĮȤȦȡİȓ ĲȣȤȩȞ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ, İʌĮȞİȜȑȖȤİȚ ĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ıĲȚȖȝȒ ȝİ ıĲȡȠĳȒ ĲȠȣ țİĳĮȜȚȠȪ
ıĲȠ ȪȥȠȢ ĲȠȣ ȫȝȠȣ, İȚıȑȡȤİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠȢ ĲĮ ĮȡȚıĲİȡȐ ĲȠȣ ȜȦȡȓįĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ, ʌȡȠıʌİȡȞȐ
ĲȠ İȝʌȩįȚȠ Ȓ ĲȠ ʌȡȠʌȠȡİȣȩȝİȞȠ ȩȤȘȝĮ țĮȚ İʌĮȞȑȡȤİĲĮȚ İȞİȡȖȠʌȠȚȫȞĲĮȢ ĲȠ įİȟȓ įİȓțĲȘ
ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ ıĲȘȞ ȜȦȡȓįĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȡȤȚțȐ țȚȞİȓĲȠ.
ȈĳȐȜȝĮ İȓȞĮȚ Ș ʌĮȡĮȕȓĮıȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ.
H ȝȘ ʌĮȡĮȤȫȡȘıȘ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ ıİ ȐȜȜȠ țȚȞȠȪȝİȞȠ ȩȤȘȝĮ, ĮʌȠĲİȜİȓ ıȠȕĮȡȩ ıĳȐȜȝĮ ĲȘȢ
ȅȂǹǻǹȈ Ǻ țĮȚ ȜȩȖȠ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ.
8) ȀȓȞȘıȘ ıİ ȚıȩʌİįȠ țȣțȜȚțȩ țȩȝȕȠ (ʌȜĮĲİȓĮ)
x
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ǼȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȓıȠįȠ Ȓ ȑȟȠįȠ Įʌȩ țȣțȜȚțȩ țȩȝȕȠ (ʌȜĮĲİȓĮ)
țĮĲĮȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȘ ıȦıĲȒ șȑıȘ ıĲȠ ȠįȩıĲȡȦȝĮ țĮȚ țȐȞİȚ ĲȠȣȢ ıȦıĲȠȪȢ ȤİȚȡȚıȝȠȪȢ (ȩʌȦȢ
ȤȡȒıȘ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ įİȚțĲȫȞ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ). ȈȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ, ĮȞ įİȞ ȑȤİȚ įȠșİȓ İȞĲȠȜȒ İȟȩįȠȣ
ıĲȠȞ ȣʌȠȥȒĳȚȠ, ĮȣĲȩȢ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ țȚȞİȓĲĮȚ İıȦĲİȡȚțȐ ıĲȘȞ ʌȜĮĲİȓĮ, İȞȫ ĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ
İȟȑȜșİȚ ĲȠȣ țȩȝȕȠȣ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ țȚȞİȓĲĮȚ İȟȦĲİȡȚțȐ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ İȟȑĲĮıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȓįİĲĮȚ
ȑȖțĮȚȡĮ țĮȚ ȝİ ıĮĳȒȞİȚĮ ĲȠ ʌĮȡȐȖȖİȜȝĮ ĲȠȣ İȟİĲĮıĲȒ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ʌĮȡİȡȝȘȞİȚȫȞ.
ȈĳȐȜȝĮĲĮ İȓȞĮȚ:
x Ș ȝȘ ȠȡșȒ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ıĲȠȞ țȣțȜȚțȩ țȩȝȕȠ (ȩʌȦȢ ȝİ ȣȥȘȜȒ ĲĮȤȪĲȘĲĮ),
x Ș ȝȘ ȠȡșȒ țȓȞȘıȘ ȝȑıĮ ıĲȠȞ țȣțȜȚțȩ țȩȝȕȠ,
x Ș ȝȘ ȠȡșȒ țĮȚ ȑȖțĮȚȡȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ įİȓțĲȘ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȟȠįȠ Įʌȩ ĲȠȞ
țȣțȜȚțȩ țȩȝȕȠ.
H ȝȘ ʌĮȡĮȤȫȡȘıȘ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ ıİ ȐȜȜȠ țȚȞȠȪȝİȞȠ ȩȤȘȝĮ, ĮʌȠĲİȜİȓ ıȠȕĮȡȩ ıĳȐȜȝĮ ĲȘȢ
ȅȂǹǻǹȈ Ǻ țĮȚ ȜȩȖȠ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ.
9) ȈȦıĲȒ ĮȜȜĮȖȒ ĲĮȤȣĲȒĲȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȚȢ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ ıȣȞșȒțİȢ
ǼȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ țȐȞİȚ ȠȡșȒ İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ ıȤȑıİȦȞ ȝİĲȐįȠıȘȢ ĲȘȢ țȓȞȘıȘȢ
(ĲĮȤȪĲȘĲİȢ), ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ (ȩʌȦȢ ıİ įȡȩȝȠȣȢ ȝİ țȜȓıİȚȢ ĮȞȦĳȑȡİȚĮȢ Ȓ
țĮĲȦĳȑȡİȚĮȢ). ȅ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ, İĳȩıȠȞ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĲȠ
İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ, ȩȜİȢ ĲȚȢ ĲĮȤȪĲȘĲİȢ.
ȈĳȐȜȝĮĲĮ İȓȞĮȚ:
x Ș ȝȘ ȠȡșȒ țĮȚ ȑȖțĮȚȡȘ ĮȜȜĮȖȒ ĲĮȤȣĲȒĲȦȞ
x Ș ıȣȞİȤȒȢ ȤȡȒıȘ ĲȘȢ 1ȘȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ İȞ țȚȞȒıİȚ
10) ȈȕȒıȚȝȠ țȚȞȘĲȒȡĮ
ǼȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ țȐȞİȚ ȠȡșȒ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ȫıĲİ ȞĮ ȝȘȞ
ıȕȒıİȚ Ƞ țȚȞȘĲȒȡĮȢ.
11) ȆȑįȘıȘ țĮȚ ĮțȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘ
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ʌȠȡİȓĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș ȑȖțĮȚȡȘ İʌȚȕȡȐįȣȞıȘ, ʌȑįȘıȘ Ȓ ĮțȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
ʌİȡȚıĲȐıİȚȢ țĮȚ Ș ʌȡȩȕȜİȥȘ ĲȦȞ țȚȞȒıİȦȞ ĲȦȞ ȣʌȠȜȠȓʌȦȞ ȤȡȘıĲȫȞ ĲȘȢ ȠįȠȪ.
ȈĳȐȜȝĮĲĮ İȓȞĮȚ Ș ȝȘ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ.
12) ȉȒȡȘıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ Ȁ.ȅ.Ȁ.
ǼȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ țĮșȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ įȠțȚȝĮıȓĮȢ ʌȡȠıȩȞĲȦȞ țĮȚ ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐȢ
ȖȞȦȡȓȗİȚ țĮȚ İĳĮȡȝȩȗİȚ ȠȡșȐ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȀȅȀ, ʌȑȡĮȞ ĮȣĲȫȞ ʌȠȣ İȚįȚțȐ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ
ʌĮȡĮʌȐȞȦ ıĲȚȢ ȅȂǹǻǼȈ Ǻ țĮȚ ī.
13) ǹįȚțĮȚȠȜȩȖȘĲȘ ʌĮȡȑȝȕĮıȘ ʌĮȡȚıĲȐȝİȞȠȣ İțʌĮȚįİȣĲȒ
Ǿ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ʌĮȡȑȝȕĮıȘ ĲȠȣ ʌĮȡȚıĲȐȝİȞȠȣ İțʌĮȚįİȣĲȒ (ȩʌȦȢ ȜİțĲȚțȐ Ȓ/țĮȚ ıȣȞșȘȝĮĲȚțȐ)
İțĲȩȢ ĲȘȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘȢ ʌȠȣ Ș ʌĮȡȑȝȕĮıȘ ıțȠʌȩ ȑȤİȚ ĲȘȞ ʌȡȩȜȘȥȘ ĮĲȣȤȒȝĮĲȠȢ, șİȦȡİȓĲĮȚ
ȕȠȒșİȚĮ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țĮȚ ıȘȝİȚȫȞİĲĮȚ ȦȢ ıĳȐȜȝĮ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿǿ
ȆȇǹȀȉǿȀǾ ǼȄǼȉǹȈǾ ȊȆȅȌǾĭǿȍȃ ȅǻǾīȍȃ īǿǹ ȉǾȃ ǹȆȅȀȉǾȈǾ ǹǻǼǿǹȈ ȅǻǾīǾȈǾȈ
ȀǹȉǾīȅȇǿǹȈ Ǻ, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE
Ǿ ʌȡĮțĲȚțȒ İȟȑĲĮıȘ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȚȢ įȠțȚȝĮıȓİȢ țĮȚ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ȖȞȫıİȦȞ țĮȚ ȚțĮȞȠĲȒĲȦȞ, ʌȠȣ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȉȝȒȝĮ ǿǿǿ ĲȠȣ ǻ.Ǽ.Ǽ. (ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 2).
ȅȂǹǻǹ ǹ – ȆȇȅǼȉȅǿȂǹȈǿǹ ȅȋǾȂǹȉȅȈ, ǼǿǻǿȀǼȈ ǻȅȀǿȂǹȈǿǼȈ
ȅȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ įȠțȚȝĮıȓİȢ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ȝȑıĮ ıİ İȚįȚțȐ İȟİĲĮıĲȚțȐ
țȑȞĲȡĮ (ʌȓıĲİȢ) ȩʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȀȫįȚțĮ ȅįȚțȒȢ ȀȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
(Ȁ.ȅ.Ȁ.), ȩʌȦȢ ȤȡȒıȘ įİȚțĲȫȞ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ, țĮȚ ĳȫĲȦȞ įȚĮıĲĮȪȡȦıȘȢ.
Ǿ ȝȘ ȠȡșȒ İțĲȑȜİıȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ įȠțȚȝĮıȓİȢ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ ĲȘȞ ĮʌȩȡȡȚȥȘ
ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ. ȉĮ ıĳȐȜȝĮĲĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ įȠțȚȝĮıȚȫȞ ĲȘȢ ȅȝȐįĮȢ ǹ ʌȠȣ
İȝʌȓʌĲȠȣȞ ıĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ Ȁ.ȅ.Ȁ. ıȘȝİȚȫȞȠȞĲĮȚ ȦȢ ıĳȐȜȝĮĲĮ ĲȘȢ
ȅȂǹǻǹȈ ī.
1) ǲȜİȖȤȠȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ʌȡȚȞ ȟİțȚȞȒıİȚ
īȞȫıİȚȢ İʌȓ ĲȦȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ ĮȞĮĳİȡȠȝȑȞȦȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ, ȤİȚȡȚıȝȩȢ țĮȚ įȚİȞȑȡȖİȚĮ İȜȑȖȤȦȞ ȖȚĮ
ĲȘȞ ȠįȚțȒ ĮıĳȐȜİȚĮ ıĲĮ: İȜĮıĲȚțȐ țĮȚ țĮĲȐıĲĮıȘ ĮȣĲȫȞ, ĳȡȑȞĮ țĮȚ țĮĲȐıĲĮıȘ ĮȣĲȫȞ,
ȜȚʌĮȞĲȚțȐ țĮȚ ȜȠȚʌȐ ȣȖȡȐ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ (ȩʌȦȢ ıĲȐșȝȘ ȜĮįȚȠȪ, ıĲȐșȝȘ ȣȖȡȫȞ ĳȡȑȞȦȞ,
ıĲȐșȝȘ ȣȖȡȫȞ ȝʌĮĲĮȡȓĮȢ, ıĲȐșȝȘ ĮȞĲȚȥȣțĲȚțȠȪ, ȣȖȡȐ ıȣȝʌȜȑțĲȘ, ȣȖȡȩ ȣĮȜȠțĮșĮȡȚıĲȒȡȦȞ),
ĳȫĲĮ, įİȓțĲİȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ țĮȚ ȘȤȘĲȚțȩ ȩȡȖĮȞȠ, ȜȠȚʌȠȪ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ıĲȠ ĲĮȝʌȜȩ ĲȠȣ
ȠȤȒȝĮĲȠȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȫȞ İȖȖȡȐĳȦȞ ȠįȘȖȠȪ țĮȚ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.
ǼʌȚʌȜȑȠȞ, Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ İȜȑȖȤİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ țĮșȓıȝĮĲȠȢ, ĲȦȞ țĮșȡİʌĲȫȞ, ĲȦȞ
ȗȦȞȫȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ʌȡȠıțȑĳĮȜȦȞ (İĳȩıȠȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ) ȖȚĮ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ İʌȚȕȐĲİȢ, ıĲȘȞ
ĮıĳȐȜȚıȘ ĲȦȞ șȣȡȫȞ. ȅ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕİȕĮȚȦșİȓ ȩĲȚ Ƞ İțʌĮȚįİȣĲȒȢ țĮȚ ȠȚ İȟİĲĮıĲȑȢ
ĳȠȡȠȪȞ ıȦıĲȐ ĲȚȢ ȗȫȞİȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ.
ȁȩȖȠȚ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȝȘ ȖȞȫıȘ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ İȜȑȖȤȦȞ ĲȦȞ ȕĮıȚțȫȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ
țĮȚ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ, İȞĲȩȢ țĮȚ İțĲȩȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ țĮȚ ĲȦȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȫȞ İȖȖȡȐĳȦȞ ȠįȘȖȠȪ țĮȚ
ȠȤȒȝĮĲȠȢ. ȅȚ ȖȞȫıİȚȢ ĮȣĲȑȢ įİȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ ĮʌĮȡȚșȝȠȪȞĲĮȚ ȩȜİȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȣʌȠȥȒĳȚȠ ĮȜȜȐ
Įȡțİȓ ȞĮ ĮʌĮȞĲȐ ıȦıĲȐ ıİ ĲȡİȚȢ (3) ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ Įʌȩ ĲȑııİȡȚȢ (4) İȡȦĲȒıİȚȢ ĲȠȣ İȟİĲĮıĲȒ.
2) ȅʌȚıșȠʌȠȡİȓĮ ȝİ ıĲȡȠĳȒ
Ǿ įȠțȚȝĮıȓĮ ĮȣĲȒ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ ȠįȠȪȢ ȝİ ȝȚțȡȒ ʌȣțȞȩĲȘĲĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣ
İȜȚȖȝȠȪ țĮȚ ıİ ȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚȐ ĲȠȣ, ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ƞ įİȓțĲȘȢ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ. Ȉİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĮȣĲȩȢ ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚȘșİȓ ʌȡȑʌİȚ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ȞĮ ĲȠȞ İȞİȡȖȠʌȠȚȒıİȚ İț ȞȑȠȣ.
ȅ İȜȚȖȝȩȢ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȦȢ İȟȒȢ :
ȅ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ, ĮĳȠȪ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıİȚ ĲȠȞ țĮĲȐȜȜȘȜȠ įİȓțĲȘ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ,
ĮțȚȞȘĲȠʌȠȚİȓ ĲȠ ȩȤȘȝĮ ıĲȠ įİȟȚȩ ȝȑȡȠȢ, Ȓ ıĲȠ ĮȡȚıĲİȡȩ ȝȩȞȠ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȠȞȩįȡȠȝȠȣ, ĲȠȣ
ʌȡȫĲȠȣ įȡȩȝȠȣ ĲȘȢ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȠȣ İȟİĲĮıĲȒ țĮȚ ıİ ĮʌȩıĲĮıȘ ȩȤȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ İȞȩȢ (1)
ȝȑĲȡȠȣ Įʌȩ ĲȠ țȡȐıʌİįȠ ĲȠȣ ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ. ȉȠ ȩȤȘȝĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕȡȓıțİĲĮȚ ȝȑıĮ ıĲȘ ȜȦȡȓįĮ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĲȠȣ țĮȚ ĲȠ ʌȓıȦ ȐțȡȠ ĲȠȣ ȞĮ ĮʌȑȤİȚ Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠȝȒ ĲȦȞ țȡĮıʌȑįȦȞ ĲȦȞ įȪȠ
ʌİȗȠįȡȠȝȓȦȞ ʌİȡȓʌȠȣ ʌȑȞĲİ (5) ȝȑĲȡĮ.
ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ țȚȞİȓ ĲȠ ȩȤȘȝĮ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȓıȦ, ȝİ ĮȞĮȝȝȑȞĮ ĲȠȞ țĮĲȐȜȜȘȜȠ įİȓțĲȘ
țĮĲİȪșȣȞıȘȢ ıȣȞİȤȫȢ İȞİȡȖȠʌȠȚȘȝȑȞȠ ıĲȡȓȕȠȞĲȐȢ ĲȠ, ȫıĲİ ȞĮ İȚıȑȜșİȚ ıĲȠȞ țȐșİĲȠ įȡȩȝȠ,
ȩʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮȞȪıİȚ ĮʌȩıĲĮıȘ, Įʌȩ ĲȘȞ ĲȠȝȒ ĲȦȞ įȪȠ țȡĮıʌȑįȦȞ, ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȠ
įȚʌȜȐıȚȠ ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ȝȒțȠȣȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ țĮȚ ȞĮ ıĲĮȝĮĲȒıİȚ ıİ șȑıȘ ıȤİįȩȞ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ
ʌȡȠȢ ĲȠ ʌİȗȠįȡȩȝȚȠ, ȤȦȡȓȢ țĮȞȑȞĮȢ Įʌȩ ĲȠȣȢ ʌȡȠȢ ĲȠ țȡȐıʌİįȠ ĲȠȣ ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ ĲȡȠȤȠȪȢ
ĲȠȣ, ȞĮ ĮʌȑȤİȚ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ ĲȠȣ İȞȩȢ (1) ȝȑĲȡȠȣ.
Ǿ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȓıȦ ʌȠȡİȓĮ ȖȓȞİĲĮȚ ʌĮȡĮȤȦȡȫȞĲĮȢ ĲȘȞ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ ıĲĮ țȚȞȠȪȝİȞĮ ȠȤȒȝĮĲĮ țĮȚ
İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȢ ıĲȠȣȢ ʌİȗȠȪȢ țĮȚ ĲĮ ȗȫĮ ȞĮ țȚȞȘșȠȪȞ ȝİ ĮıĳȐȜİȚĮ ĮțȩȝĮ țĮȚ İʌȐȞȦ ıĲȠ
ȠįȩıĲȡȦȝĮ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȓıȦ țȓȞȘıȘ, įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ:
Į) ȃĮ ıĲĮȝĮĲȒıİȚ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ĲȠ ȩȤȘȝĮ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ įȪȠ (2) ĳȠȡȑȢ, İțĲȩȢ ĮȞ ȜȩȖȠȚ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ ĲȠ İʌȚȕȐȜȜȠȣȞ (ȩʌȦȢ țȓȞȘıȘ ʌİȗȠȪ, ȠȤȒȝĮĲȠȢ).
ȕ) Ǿ ȠįȒȖȘıȘ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȝȑıȦ ĲȦȞ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȜȐȖȚĮ ĲȠȣ
ȠȤȒȝĮĲȠȢ țĮĲȩʌĲȡȦȞ.
ȅ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ȑȤİȚ įȚțĮȓȦȝĮ ȞĮ țȠȚĲȐȟİȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȓıȦ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İȜȑȖȟİȚ ĲȘ șȑıȘ ĲȠȣ
ȠȤȒȝĮĲȠȢ, ȝȩȞȠ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ ıĲȐıİȦȞ ʌȠȣ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ. ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
țĮĲȘȖȠȡȓĮ Ǻ, Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ țȠȚĲȐȗȠȞĲĮȢ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȓıȦ İȜȑȖȤȠȞĲĮȢ
ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ ȠʌĲȚțȐ ʌȡȠȢ ȩȜİȢ ĲȚȢ țĮĲİȣșȪȞıİȚȢ ȝȑıȦ ĲȦȞ țĮșȡİʌĲȫȞ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ
ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ İȜȚȖȝȠȪ ĲȘȢ ȠʌȚıșȠʌȠȡİȓĮȢ ȝİ ıȣȡȝȩ Ȓ ĮȡșȡȦĲȩ ȩȤȘȝĮ, İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ƞ
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ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ șȑıȘȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ȝȑıĮ Įʌȩ ĲȠ ʌĮȡȐșȣȡȠ ĲȘȢ țĮȝʌȓȞĮȢ ȠįȒȖȘıȘȢ, ȝȩȞȠ țĮĲȐ
ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ įȪȠ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȦȞ ıĲȐıİȦȞ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.
Ȗ) ȃĮ ȑȡșİȚ ȠʌȠȚȠıįȒʌȠĲİ ʌȡȠȢ ĲȠ ʌİȗȠįȡȩȝȚȠ ĲȡȠȤȩȢ ıİ İʌĮĳȒ ȝİ ĲȠ țȡȐıʌİįȠ ĲȠȣ
ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ.
į) ȃĮ ĮʌȑȤİȚ Ƞ ʌȓıȦ ʌȡȠȢ ĲȠ ʌİȗȠįȡȩȝȚȠ ĲȡȠȤȩȢ țĮȚ țĮșȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȠȣ İȜȚȖȝȠȪ,
ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ:
x 1,00 ȝȑĲȡȠ ȖȚĮ țĮĲȘȖȠȡȓĮ Ǻ
x 1,50 ȝȑĲȡȠ ȖȚĮ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ C1, C, D1, D, ǺǼ
x 2,00 ȝȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ CE, DE
ǵĲĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȖȚĮ ıȣȡȝȩ Ȓ ĮȡșȡȦĲȩ ȩȤȘȝĮ, Ƞ ʌȓıȦ ʌȡȠȢ ĲȠ ʌİȗȠįȡȩȝȚȠ ĲȡȠȤȩȢ, ȞȠİȓĲĮȚ Ƞ
ĲİȜİȣĲĮȓȠȢ ĲȠȣ ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȠȣ Ȓ ĲȠȣ ȘȝȚȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȠȣ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ.
İ) ȃĮ ıȕȒıİȚ Ș ȝȘȤĮȞȒ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȩȢ ĲȠȣ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ Įʌȩ ȝȓĮ ĳȠȡȐ.
ıĲ) Ǿ ʌȡȠȢ ĲĮ İȝʌȡȩȢ țȓȞȘıȘ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.
ȁȩȖȠȚ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ İȓȞĮȚ :
x ĲȠ ıȕȒıȚȝȠ ĲȠȣ țȚȞȘĲȒȡĮ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ Įʌȩ ȝȚĮ ĳȠȡȐ,
x ĲȠ ıĲĮȝȐĲȘȝĮ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ įȪȠ (2) ĳȠȡȑȢ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ
ȚįȚĮȓĲİȡȠȢ ȜȩȖȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ ȤȡȘıĲȫȞ ĲȠȣ įȡȩȝȠȣ,
x Ș ʌȡȠȢ ĲĮ İȝʌȡȩȢ țȓȞȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ İȣșȣȖȡȐȝȝȚıȘ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ, ĮĳȠȪ ȑȤİȚ ȟİțȚȞȒıİȚ Ș
įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ ȠʌȚıșȠʌȠȡİȓĮȢ ȝİ ȖȦȞȓĮ,
x Ș İʌĮĳȒ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ĲȡȠȤȠȪ ȝİ ĲȠ țȡȐıʌİįȠ ĲȠȣ ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ
x Ș ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ ʌȑȡĮȞ ĲȠȣ İʌȚĲȡİʌȠȝȑȞȠȣ ȠȡȓȠȣ Įʌȩ ĲȠ ʌİȗȠįȡȩȝȚȠ,
x Ș ȝȘ ȠȡșȒ ĲİȜȚțȒ șȑıȘ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ʌİȗȠįȡȩȝȚȠ (ȩʌȦȢ, Ș ȝȘ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ
șȑıȘ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ Ș ȠʌȠȓĮ İțĲȚȝȐĲĮȚ ȩĲȚ ʌȡȑʌİȚ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ, ȫıĲİ Ș įȚĮĳȠȡȐ ĲȦȞ
ĮʌȠıĲȐıİȦȞ ĲȦȞ İȝʌȡȩıșȚȦȞ, İȞįȚȐȝİıȦȞ țĮȚ ȠʌȓıșȚȦȞ İıȦĲİȡȚțȫȞ ʌȡȠȢ ĲȠ
ʌİȗȠįȡȩȝȚȠ ĲȡȠȤȫȞ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ 30 İțĮĲȠıĲȫȞ),
x Ș ȝȘ ʌĮȡĮȤȫȡȘıȘ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ ıĲȠȣȢ ȠįȘȖȠȪȢ ĲȦȞ țȚȞȠȪȝİȞȦȞ ȠȤȘȝȐĲȦȞ țĮȚ Ș ȝȘ
įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȦȞ ʌİȗȫȞ țĮȚ ȗȫȦȞ ȞĮ țȚȞȘșȠȪȞ ȝİ ĮıĳȐȜİȚĮ ĮțȩȝĮ țĮȚ ĮȞ ĮȣĲȠȓ
įȚĮıȤȓȗȠȣȞ Ȓ țȚȞȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ȠįȩıĲȡȦȝĮ.
3) ȈĲȐșȝİȣıȘ įİȟȚȐ Ȓ ĮȡȚıĲİȡȐ
Ǿ įȠțȚȝĮıȓĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ȝȓĮ ıĲȐșȝİȣıȘ įȓʌȜĮ ıĲȠ țȡȐıʌİįȠ ĲȠȣ įİȟȚȠȪ Ȓ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȝȠȞȩįȡȠȝȠȣ ĲȠȣ ĮȡȚıĲİȡȠȪ ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ, ĲȘȢ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȠȣ İȟİĲĮıĲȒ ıİ İʌȓʌİįȠ ȤȫȡȠ Ȓ ıİ
ȝȚțȡȒ ĮȞȦĳȑȡİȚĮ Ȓ țĮĲȦĳȑȡİȚĮ.
ǵȜȘ Ș įȠțȚȝĮıȓĮ ȖȓȞİĲĮȚ ʌĮȡĮȤȦȡȫȞĲĮȢ ĲȘȞ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ ıĲĮ țȚȞȠȪȝİȞĮ ȠȤȒȝĮĲĮ țĮȚ
İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȢ ıĲȠȣȢ ʌİȗȠȪȢ țĮȚ ĲĮ ȗȫĮ ȞĮ țȚȞȘșȠȪȞ ȝİ ĮıĳȐȜİȚĮ ĮțȩȝĮ țĮȚ İʌȐȞȦ ıĲȠ
ȠįȩıĲȡȦȝĮ.
ǻİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ƞ İȟİĲĮıĲȒȢ ȞĮ įȫıİȚ İȞĲȠȜȒ ȖȚĮ İȓıȠįȠ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ ıİ Ƞįȩ ȩʌȠȣ
ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ Ȓ/țĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ıȒȝĮȞıȘ Ș İȓıȠįȠȢ ȠȤȘȝȐĲȦȞ,
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȘșİȓ Ƞ İȜȚȖȝȩȢ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȠȣ İȜȚȖȝȠȪ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ƞ
įİȓțĲȘȢ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ țĮșȩȜȘ ĲȘȞ įȚȐȡțİȚȐ ĲȠȣ țĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ
ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚȘșİȓ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȞİȡȖȠʌȠȚȘșİȓ țĮȚ ʌȐȜȚ.
Ǿ ȠįȒȖȘıȘ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ȝȑıȦ ĲȦȞ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȜȐȖȚĮ ĲȠȣ
ȠȤȒȝĮĲȠȢ țĮĲȩʌĲȡȦȞ. ȅ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ȑȤİȚ įȚțĮȓȦȝĮ ȞĮ țȠȚĲȐȟİȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȓıȦ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ
İȜȑȖȟİȚ ĲȘ șȑıȘ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ, ȝȩȞȠ țĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ ıĲȐıİȦȞ ʌȠȣ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ.
īȚĮ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ Ǻ, Ƞ ȑȜİȖȤȠȢ ȖȓȞİĲĮȚ țȠȚĲȐȗȠȞĲĮȢ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȓıȦ İȜȑȖȤȠȞĲĮȢ
ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ ȠʌĲȚțȐ ʌȡȠȢ ȩȜİȢ ĲȚȢ țĮĲİȣșȪȞıİȚȢ ȝȑıȦ ĲȦȞ țĮĲȩʌĲȡȦȞ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ
ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ İȜȚȖȝȠȪ ĲȘȢ ȠʌȚıșȠʌȠȡİȓĮȢ ȝİ ıȣȡȝȩ Ȓ ĮȡșȡȦĲȩ ȩȤȘȝĮ, İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ƞ
ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ șȑıȘȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ȝȑıĮ Įʌȩ ĲȠ ʌĮȡȐșȣȡȠ ĲȘȢ țĮȝʌȓȞĮȢ ȠįȒȖȘıȘȢ, ȝȩȞȠ țĮĲȐ
ĲȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ įȪȠ İʌȚĲȡİʌȠȝȑȞȦȞ ıĲȐıİȦȞ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.
Ǿ įȠțȚȝĮıȓĮ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȦȢ İȟȒȢ:
ȅ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ, ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞĲĮȢ ĲȠȞ țĮĲȐȜȜȘȜȠ įİȓțĲȘ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ ĮțȚȞȘĲȠʌȠȚİȓ ĲȠ
İțʌĮȚįİȣĲȚțȩ ȩȤȘȝĮ įȓʌȜĮ ıİ ȐȜȜȠ ȩȤȘȝĮ, ȒįȘ ıĲĮșȝİȣȝȑȞȠ įȓʌȜĮ ıĲȠ țȡȐıʌİįȠ ĲȠȣ
ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ. ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ȑȤȠȞĲĮȢ İȞİȡȖȠʌȠȚȘȝȑȞȠ ĲȠȞ țĮĲȐȜȜȘȜȠ įİȓțĲȘ ĮȜȜĮȖȒȢ
țĮĲİȪșȣȞıȘȢ, țȚȞİȓ ĲȠ İțʌĮȚįİȣĲȚțȩ ȩȤȘȝĮ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȓıȦ, țȐȞȠȞĲĮȢ ĲȠȣȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣȢ
İȜȚȖȝȠȪȢ ȖȚĮ ȞĮ ĲȠ ıĲĮșȝİȪıİȚ ĮȞȐȝİıĮ ıİ įȪȠ ĮȣĲȠțȓȞȘĲĮ ʌȠȣ ĮʌȑȤȠȣȞ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ
ĮʌȩıĲĮıȘ ȓıȘ ȝİ ĲȠ ȑȞĮ țĮȚ ȝȚıȩ ĲȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ȝȒțȠȣȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȩȢ ĲȠȣ.
ǹȞ Ș İȟİȪȡİıȘ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ ȤȫȡȠȣ ȝİĲĮȟȪ įȪȠ ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ įİȞ İȓȞĮȚ İĳȚțĲȒ, Ș įȠțȚȝĮıȓĮ
ȖȓȞİĲĮȚ ʌȓıȦ Įʌȩ ıĲĮșȝİȣȝȑȞȠ ȩȤȘȝĮ ıĲȘȞ ȒįȘ ĮȞĮĳİȡșİȓıĮ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ĮʌȩıĲĮıȘ.
ȀĮĲȐ ĲȘ įȠțȚȝĮıȓĮ ĮȣĲȒ ȠĳİȓȜİȚ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Į) ȃĮ ıĲĮșȝİȪıİȚ ȝİ ĲȑııİȡȚȢ ĲȠ ʌȠȜȪ țȚȞȒıİȚȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȩȢ ĲȠȣ (ʌȓıȦ - İȝʌȡȩȢ - ʌȓıȦ İȝʌȡȩȢ). ȀȓȞȘıȘ ȞȠİȓĲĮȚ țȐșİ ĮȜȜĮȖȒ ĳȠȡȐȢ țȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.
Ǿ įİȪĲİȡȘ țȓȞȘıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȖȓȞİȚ İȓĲİ ȝȑıĮ ıĲȠȞ ȤȫȡȠ İȓĲİ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȑıİȚ ĲȘȞ ȑȟȠįȠ ĲȠȣ
İțʌĮȚįİȣĲȚțȠȪ ȠȤȒȝĮĲȠȢ țĮȚ ʌȐȜȚ įȓʌȜĮ ıĲȠ ıĲĮșȝİȣȝȑȞȠ ȩȤȘȝĮ (Ș ȑȟȠįȠȢ įȘȜĮįȒ İȓȞĮȚ
ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȘȢ įİȪĲİȡȘȢ ʌȡȠȢ ĲĮ İȝʌȡȩȢ țȓȞȘıȘȢ țĮȚ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠĲİȜȑıİȚ ȝȚĮ ȟİȤȦȡȚıĲȒ
țȓȞȘıȘ Įʌȩ ĲȚȢ ĲȑııİȡȚȢ ıȣȞȠȜȚțȐ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞİȢ).
ȕ) ȃĮ ȝȘ ıȕȒıİȚ Ƞ țȚȞȘĲȒȡĮȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȩȢ ĲȠȣ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ Įʌȩ ȝȓĮ ĳȠȡȐ.
Ȗ) ȃĮ ȝȘ ȤĲȣʌȒıİȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲĮ ıĲĮșȝİȣȝȑȞĮ ȖȪȡȦ ĲȠȣ ĮȣĲȠțȓȞȘĲĮ.
į) ȃĮ ȝȘȞ ĮȞȑȕİȚ ĲȠ ȩȤȘȝȐ ıĲȠ ʌİȗȠįȡȩȝȚȠ įȘȜĮįȒ țĮȞȑȞĮȢ ĲȡȠȤȩȢ ȞĮ ȤȐıİȚ ĲȘȞ İʌĮĳȒ ĲȠȣ
ȝİ ĲȠ ȠįȩıĲȡȦȝĮ țĮȚ Ĳİșİȓ İʌȓ ĲȠȣ ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ.
İ) ȃĮ ĲȘȡİȓĲĮȚ, ĮĳȠȪ ȑȤİȚ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȠȣ İȜȚȖȝȠȪ, ȝȚĮ ȜȠȖȚțȒ ĮʌȩıĲĮıȘ Įʌȩ ĲȠ
ʌȓıȦ ȝȑȡȠȢ ĲȠȣ İȝʌȡȩıșȚȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ İʌȚĲȡİʌĲȒ Ș įȚȐȕĮıȘ ʌİȗȠȪ. Ǿ
ĮʌȩıĲĮıȘ ĮȣĲȒ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ ȝȚıȩ ȝȑĲȡȠ.
ıĲ) ȃĮ ȝȘȞ ĮʌȑȤİȚ Ș ʌȡȠȢ ĲȠ ʌİȗȠįȡȩȝȚȠ İʌȚĳȐȞİȚĮ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĲȡȠȤȫȞ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȠ
țȡȐıʌİįȠ ĲȠȣ ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ ĮʌȩıĲĮıȘ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȦȞ:
x ĲȡȚȐȞĲĮ ʌȑȞĲİ (35) İțĮĲȠıĲȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ Ǻ.
x ıĮȡȐȞĲĮ ʌȑȞĲİ (45) İțĮĲȠıĲȫȞ ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ ȐȜȜİȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ.
ȗ) ȃĮ İȟȑȜșİȚ Įʌȩ ĲȠ ȤȫȡȠ ıĲȐșȝİȣıȘȢ ȝİ ĲȑııİȡȚȢ ĲȠ ʌȠȜȪ țȚȞȒıİȚȢ (ʌȓıȦ - İȝʌȡȩȢ - ʌȓıȦ İȝʌȡȩȢ), ȫıĲİ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ.
ȁȩȖȠȚ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ İȓȞĮȚ :
x ĲȠ ıȕȒıȚȝȠ ĲȠȣ țȚȞȘĲȒȡĮ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ Įʌȩ ȝȚĮ ĳȠȡȐ,
x Ș ıĲȐșȝİȣıȘ ȝİ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ Įʌȩ ĲȑııİȡȚȢ țȚȞȒıİȚȢ,
x Ș ıȪȖțȡȠȣıȘ Ȓ ĲȠ ĮʌȜȩ ȐȖȖȚȖȝĮ ıĲĮșȝİȣȝȑȞȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ,
x Ș ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ ĲȘȢ ʌȡȠȢ ĲȠ ʌİȗȠįȡȩȝȚȠ İʌȚĳȐȞİȚĮȢ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ĲȡȠȤȫȞ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ
Įʌȩ ĲȠ țȡȐıʌİįȠ ĲȠȣ ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ țĮȚ ĮʌȩıĲĮıȘ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȘȢ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȘȢ
x ĲȠ ĮȞȑȕĮıȝĮ ıĲȠ țȡȐıʌİįȠ ĲȠȣ ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ,
x Ș ȝȘ ʌĮȡĮȤȫȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ ıĲȠȣȢ ȠįȘȖȠȪȢ ĲȦȞ țȚȞȠȪȝİȞȦȞ ȠȤȘȝȐĲȦȞ țĮȚ Ș
ȝȘ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ĲȦȞ ʌİȗȫȞ țĮȚ ȗȫȦȞ ȞĮ țȚȞȘșȠȪȞ ȝİ ĮıĳȐȜİȚĮ ĮțȩȝĮ țĮȚ ĮȞ ĮȣĲȠȓ
įȚĮıȤȓȗȠȣȞ Ȓ țȚȞȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ȠįȩıĲȡȦȝĮ țĮȚ
x Ș ȑȟȠįȠȢ Įʌȩ ĲȠȞ ȤȫȡȠ ıĲȐșȝİȣıȘȢ ȝİ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ Įʌȩ ĲȑııİȡȚȢ țȚȞȒıİȚȢ.
4) ǼțțȓȞȘıȘ ıİ ĮȞȒĳȠȡȠ țȜȓıȘȢ ʌİȡȓʌȠȣ 10%
ȅ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ İțțȚȞȒıİȚ Įʌȩ șȑıȘ ıĲȐșȝİȣıȘȢ ıİ ĮȞȒĳȠȡȠ țȜȓıȘȢ 10%
ʌİȡȓʌȠȣ ȤȦȡȓȢ ĲȠ ȩȤȘȝĮ ȞĮ ȠʌȚıșȠȤȦȡȒıİȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ ıĮȡȐȞĲĮ (40) İțĮĲȠıĲȐ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ȞĮ
ıȕȒıİȚ Ƞ țȚȞȘĲȒȡĮȢ. Ǿ įȠțȚȝĮıȓĮ ĮȣĲȒ ȖȓȞİĲĮȚ ȤȦȡȓȢ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȤİȚȡȩĳȡİȞȠȣ țĮȚ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ
įİȪĲİȡȘ įȠțȚȝȒ. ǹȞ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ İʌȚșȣȝİȓ, ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İțĲİȜȑıİȚ ĲȘ įȠțȚȝĮıȓĮ ȝİ ĲȘ ȤȡȒıȘ
ȤİȚȡȩĳȡİȞȠȣ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩȝȦȢ ĮȣĲȒ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ȠʌȚıșȠʌȠȡİȓĮ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.
ȁȩȖȠȚ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ İȓȞĮȚ :
x ĲȠ ıȕȒıȚȝȠ ĲȠȣ țȚȞȘĲȒȡĮ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ Įʌȩ ȝȓĮ ĳȠȡȐ,
x Ș ȠʌȚıșȠȤȫȡȘıȘ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ʌİȡȚııȩĲİȡȠ Įʌȩ ıĮȡȐȞĲĮ (40) İțĮĲȠıĲȐ Ȓ ȑıĲȦ țĮȚ ȜȓȖȠ
ĮȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ ĲȠ ȤİȚȡȩĳȡİȞȠ
x Ș ȝȘ ʌĮȡĮȤȫȡȘıȘ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ ıĲȠȣȢ ȠįȘȖȠȪȢ ĲȦȞ țȚȞȠȪȝİȞȦȞ ȠȤȘȝȐĲȦȞ Ȓ ıĲȠȣȢ
ʌİȗȠȪȢ țĮȚ ĲĮ ȗȫĮ ȞĮ țȚȞȘșȠȪȞ ȝİ ĮıĳȐȜİȚĮ ĮțȩȝĮ țĮȚ ĮȞ ĮȣĲȠȓ įȚĮıȤȓȗȠȣȞ Ȓ țȚȞȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ
ȠįȩıĲȡȦȝĮ.
5) ȁȒȥȘ ȝȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȟȠįȠ Įʌȩ ĲȠ ȩȤȘȝĮ
ȅ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ, ĮĳȠȪ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıİȚ ĲȠȞ țĮĲȐȜȜȘȜȠ įİȓțĲȘ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ ıĲĮșȝİȪİȚ ĲȠ
ȩȤȘȝĮ, ıȕȒȞİȚ ĲȚȢ ȜȠȚʌȑȢ ȘȜİțĲȡȚțȑȢ țĮĲĮȞĮȜȫıİȚȢ ȩʌȦȢ ĳȫĲĮ țĮȚ țȜȚȝĮĲȚıȝȩ, ıȕȒȞİȚ ĲȠȞ
țȚȞȘĲȒȡĮ, ĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȠ ȩȤȘȝĮ ȝȑıȦ ĲȠȣ ȤİȚȡȩĳȡİȞȠȣ, șȑĲİȚ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ıȤȑıȘ ȝİĲȐįȠıȘȢ ıĲȠ
țȚȕȫĲȚȠ ȩĲĮȞ ĲȠ İȝʌȡȩȢ ȝȑȡȠȢ ĲȠȣ ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ ȑȤİȚ țĮĲİȪșȣȞıȘ ıĲȠȞ ĮȞȒĳȠȡȠ Ȓ ĲȘȞ ȩʌȚıșİȞ
ȩĲĮȞ ĲȠ İȝʌȡȩȢ ȝȑȡȠȢ ĲȠȣ ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ ȑȤİȚ țĮĲİȪșȣȞıȘ ʌȡȠȢ ĲȠȞ țĮĲȒĳȠȡȠ, ȕȖȐȗİȚ ĲȘ ȗȫȞȘ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ĮʌȠȕȚȕȐȗİĲĮȚ İȜȑȖȤȠȞĲĮȢ ĲȘȞ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ įȓʌȜĮ țĮȚ ʌȓıȦ ĲȠȣ ʌȡȚȞ ĮȞȠȓȟİȚ ĲȘȞ
ʌȩȡĲĮ.
ȁȩȖȠȢ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȝȘ ȠȡșȒ İțĲȑȜİıȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ țȚȞȒıİȚȢ.
ȅȂǹǻǹ Ǻ – ȆȅȇǼǿǹ, ȈȅǺǹȇǹ ȈĭǹȁȂǹȉǹ
ȅ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȠȡİȓĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐ ĲȠȣ ıİ ĳȣıȚȠȜȠȖȚțȑȢ ıȣȞșȒțİȢ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ țĮȚ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ İȐȞ ȣʌȠʌȑıİȚ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲĮ ıĳȐȜȝĮĲĮ - ʌĮȡĮȕȐıİȚȢ
ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ.
1) ȆĮȡĮȕȓĮıȘ ıȘȝĮĲȠįȩĲȘ, ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ ıȒȝĮȞıȘȢ țĮȚ ȝȘ
ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ıİ ıȒȝĮ ĲȡȠȤȠȞȩȝȠȣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ȅ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȠįȘȖİȓ ĲȘȡȫȞĲĮȢ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȁ.ȅ.Ȁ. ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘ
ıȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ, ĲȘȞ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ țĮȚ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ıȒȝĮȞıȘ țĮȚ ĲĮ ıȒȝĮĲĮ ĲȦȞ ĲȡȠȤȠȞȩȝȦȞ.
ȁȩȖȠȚ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ İȓȞĮȚ Ș ʌĮȡĮȕȓĮıȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ.
2) ǼȓıȠįȠȢ ıĲȠ ĮȞĲȓșİĲȠ ȡİȪȝĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
ǼȓıȠįȠȢ ıĲȠ ĮȞĲȓșİĲȠ ȡİȪȝĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ, șİȦȡİȓĲĮȚ Ș țȓȞȘıȘ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ıİ ȠįȩıĲȡȦȝĮ Ȓ
ıİ ĲȝȒȝĮ ȠįȠıĲȡȫȝĮĲȠȢ ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲȓșİĲȘ, ʌȡȠȢ ĲȘȞ țĮĲİȪșȣȞıȒ ĲȠȣ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮ. ǼĳȩıȠȞ Ș țȓȞȘıȘ ıĲȠ ȠįȩıĲȡȦȝĮ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȣʌȠȥȒĳȚȠ ȖȚĮ
ʌȡȠıʌȑȡĮıȝĮ ıĲĮȝĮĲȘȝȑȞȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ (İțĲȩȢ ȜİȦĳȠȡİȓȠȣ ʌȠȣ İțĲİȜİȓ ıȣȖțȠȚȞȦȞȓĮ Ȓ
ıȤȠȜȚțȠȪ ȜİȦĳȠȡİȓȠȣ ʌȠȣ ĮʌȠȕȚȕȐȗİȚ Ȓ İʌȚȕȚȕȐȗİȚ ʌĮȚįȚȐ) Ȓ ȜȩȖȦ ĮįȣȞĮȝȓĮȢ țȓȞȘıȘȢ ıĲȠ
țĮȞȠȞȚțȩ ȡİȪȝĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ʌȠȣ ĮȣĲȒ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ
ıȤİĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȁ.ȅ.Ȁ. țĮȚ įİȞ ʌĮȡĮȕȚȐȗİĲĮȚ Ș ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ĮȞĲȚșȑĲȦȢ İȡȤȩȝİȞȠȣ
ȠȤȒȝĮĲȠȢ, ĲȠȪĲȠ įȘȜȫȞİĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ Įʌȩ ĲȠȞ ȣʌȠȥȒĳȚȠ ıĲȠȞ İȟİĲĮıĲȒ.
Ȉİ ȠįȩıĲȡȦȝĮ ʌȠȣ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıȒȝĮȞıȘ ȝȠȞȩįȡȠȝȠȣ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ țȚȞİȓĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıĲȘ
įİȟȚȐ ʌȜİȣȡȐ ĲȠȣ įȡȩȝȠȣ, įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ șİȦȡİȓĲĮȚ ȩĲȚ İȚıȑȡȤİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞĲȓșİĲȠ ȡİȪȝĮ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ, İțĲȩȢ İȐȞ ȖȞȦȡȓȗİȚ ĲȠȞ įȡȩȝȠ țĮȚ ʌȡȠĲȓșİĲĮȚ ȞĮ ıĲȡȓȥİȚ ĮȡȚıĲİȡȐ țĮȚ
İȞȘȝİȡȫıİȚ ĲȠȣȢ İȟİĲĮıĲȑȢ. ǵĲĮȞ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıȒȝĮȞıȘ ȝȠȞȩįȡȠȝȠȣ țĮȚ Ƞ İȟİĲĮıĲȒȢ įȫıİȚ
ʌĮȡȐȖȖİȜȝĮ ıĲȡȠĳȒȢ ĮȡȚıĲİȡȐ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦȝȑȞȠȢ ȞĮ İȚįȠʌȠȚȒıİȚ ĲȠȞ ȣʌȠȥȒĳȚȠ ȖȚĮ țȓȞȘıȘ
ıİ ȝȠȞȩįȡȠȝȠ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ țĮĲĮȜȐȕİȚ ıȦıĲȒ șȑıȘ ıĲȠ ȠįȩıĲȡȦȝĮ.
ȁȩȖȠȚ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ İȓȞĮȚ:
x Ǿ İȓıȠįȠȢ ıĲȠ ĮȞĲȓșİĲȠ ȡİȪȝĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ıİ įȡȩȝȠ ȩʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ įȚʌȜȒ Ȓ ȝȠȞȒ
ıȣȞİȤȩȝİȞȘ ȖȡĮȝȝȒ.
x Ǿ țȓȞȘıȘ ıĲȠ ĮȞĲȓșİĲȠ ȡİȪȝĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ, ıİ įȡȩȝȠ ȤȦȡȓȢ ıȒȝĮȞıȘ ȝȠȞȩįȡȠȝȠȣ İțĲȩȢ ĮȞ
Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ĲȠ ȖȞȦȡȓȗİȚ țĮȚ ĲȠ ȑȤİȚ įȘȜȫıİȚ ıĲȠȣȢ İȟİĲĮıĲȑȢ.
x Ǿ İȓıȠįȠȢ ıĲȠ ĮȞĲȓșİĲȠ ȡİȪȝĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ȜȩȖȦ ʌȡȠıʌȑȡĮıȘȢ ıĲĮȝĮĲȘȝȑȞȠȣ, ıİ ıĲȐıȘ,
ȜİȦĳȠȡİȓȠȣ ʌȠȣ İțĲİȜİȓ ıȣȖțȠȚȞȦȞȓĮ Ȓ ıȤȠȜȚțȠȪ ȜİȦĳȠȡİȓȠȣ ʌȠȣ İʌȚȕȚȕȐȗİȚ Ȓ ĮʌȠȕȚȕȐȗİȚ
ʌĮȚįȚȐ ĮțȩȝĮ țĮȚ ĮȞ įȘȜȦșİȓ ıĲȠȣȢ İȟİĲĮıĲȑȢ.
x ȅʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȐȜȜȘ İȞȑȡȖİȚĮ ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ İȓıȠįȠȢ ıĲȠ ĮȞĲȓșİĲȠ ȡİȪȝĮ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ.
3) ǹȞȑȕĮıȝĮ ıİ ʌİȗȠįȡȩȝȚȠ Ȓ įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȒ ȞȘıȓįĮ Ȓ țȓȞȘıȘ ıİ įȚĮțİțȡȚȝȑȞȠ ĲȝȒȝĮ
ĲȠȣ įȡȩȝȠȣ ȩʌȠȣ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣ Įʌȩ ĲĮ ȠȤȒȝĮĲĮ
ǹȞȑȕĮıȝĮ ıĲȠ ʌİȗȠįȡȩȝȚȠ Ȓ ıİ įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȒ ȞȘıȓįĮ șİȦȡİȓĲĮȚ ȠʌȠĲİįȒʌȠĲİ Ƞ ȑȞĮȢ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȡȠȤȩȢ ȤȐıİȚ ĲȘȞ İʌĮĳȒ ĲȠȣ ȝİ ĲȠ ȠįȩıĲȡȦȝĮ țĮȚ Ĳİșİȓ İʌȓ ĲȠȣ ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ Ȓ
ĲȘȢ įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȒȢ ȞȘıȓįĮȢ. ȀȓȞȘıȘ ıĲȠ ʌȜĮȧȞȩ ȡİȓșȡȠ (ĲȠ ĲȝȒȝĮ ĲȘȢ ȠįȠȪ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣ
ʌİȗȠįȡȠȝȓȠȣ țĮȚ ĲȘȢ ĮıĳȐȜĲȠȣ) įİȞ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ. ȀȓȞȘıȘ ıİ ĲȝȒȝĮĲĮ ĲȘȢ ȠįȠȪ ȩʌȠȣ ȑȤȠȣȞ
ıȤİįȚĮıĲİȓ İȚįȚțȑȢ įȚĮȖȡĮȝȝȓıİȚȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 5 ĲȠȣ ȀȅȀ,
ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ.
ȁȩȖȠȚ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ İȓȞĮȚ: Ș ʌĮȡĮȕȓĮıȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ.
4) ȆȡȩțȜȘıȘ ĮĲȣȤȒȝĮĲȠȢ
ĬİȦȡİȓĲĮȚ Ș ʌȡȩțȜȘıȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ĮĲȣȤȒȝĮĲȠȢ ȝİ ȣʌĮȚĲȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ. ȆȡȩțȜȘıȘ
ĮĲȣȤȒȝĮĲȠȢ șİȦȡİȓĲĮȚ țĮȚ Ș ĮʌȠĲȡȠʌȒ ĮĲȣȤȒȝĮĲȠȢ ȝİ ʌĮȡȑȝȕĮıȘ ĲȡȓĲȠȣ Ȓ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ʌȠȣ
įİȞ ĮȞȐȖȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȓįȚȠ ĲȠȞ ȣʌȠȥȒĳȚȠ.
ȁȩȖȠȚ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ İȓȞĮȚ:
x Ǿ ʌȡȩțȜȘıȘ ĮĲȣȤȒȝĮĲȠȢ ȩʌȦȢ ʌȡȩıțȡȠȣıȘ ıİ ȐȜȜȠ ȩȤȘȝĮ, Ȓ ȑıĲȦ ĮʌȜȒ İʌĮĳȒ ȝİ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ıĲĮșİȡȩ Ȓ țȚȞȘĲȩ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ.
x Ǿ ĮʌȠĲȡȠʌȒ ĮĲȣȤȒȝĮĲȠȢ ȩʌȦȢ Ș ĮʌȠĲȡȠʌȒ ıȪȖțȡȠȣıȘȢ ȝİ ʌİȗȩ ʌȠȣ ĮʌİĳİȪȤșȘ ȜȩȖȦ
ȝİĲĮțȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ ȓįȚȠȣ ĲȠȣ ʌİȗȠȪ Ȓ ĮʌȠĲȡȠʌȒ ıȪȖțȡȠȣıȘȢ ȝİ ȩȤȘȝĮ ȝİĲȐ Įʌȩ İȜȚȖȝȩ ĲȠȣ
ȠįȘȖȠȪ ĲȠȣ ȐȜȜȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.
x Ǿ ʌĮȡȑȝȕĮıȘ ĲȠȣ İțʌĮȚįİȣĲȒ ȝİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ ȖȚĮ ĮʌȠĳȣȖȒ ĮĲȣȤȒȝĮĲȠȢ.
5) ȆĮȡĮȕȓĮıȘ ĲȘȢ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ
ȅ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȠȡİȓĮ țȚȞİȓĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȀȅȀ țĮȚ ĲȘȡİȓ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ĲȘ ıȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ țĮȚ ĲȘȞ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ ıȒȝĮȞıȘ ĲȦȞ ȠįȫȞ, İȞȫ
ȩĲĮȞ ĮȣĲȑȢ įİȞ ȣĳȓıĲĮȞĲĮȚ ȚıȤȪİȚ Ƞ ȖİȞȚțȩȢ țĮȞȩȞĮȢ ĲȘȢ İț įİȟȚȫȞ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ ȝİ ĲȚȢ
İȟĮȚȡȑıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ĮȞĮȜȣĲȚțȐ ʌĮȡĮțȐĲȦ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩȝȠȚĮȢ (ȚıȠįȪȞĮȝȘȢ)
ıȒȝĮȞıȘȢ ıİ țȩȝȕȠ (ȩʌȦȢ ʌȚȞĮțȓįĮ STOP ıİ įȡȩȝȠ țĮȚ ıĲȠ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠ ıİ ĮȣĲȩ įȡȩȝȠ
įİȟȚȐ) ĲȩĲİ ȚıȤȪİȚ Ș İț įİȟȚȫȞ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ Ȓ țĮĲȩʌȚȞ ıȣȞİȞȞȩȘıȘȢ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȩȝȠȚĮȢ
(ȚıȠįȪȞĮȝȘȢ) ıȒȝĮȞıȘȢ ıİ țȩȝȕȠ (ȩʌȦȢ ʌȚȞĮțȓįĮ STOP ıĲȠȞ ȓįȚȠ įȡȩȝȠ ĮȜȜȐ ıĲȚȢ ĮȞĲȓșİĲİȢ
țĮĲİȣșȪȞıİȚȢ) ĲȩĲİ Ș ĮȡȚıĲİȡȒ ıĲȡȠĳȒ țĮȚ ĲȦȞ įȪȠ ȠȤȘȝȐĲȦȞ ĲȘȢ ĮȣĲȒȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ȖȓȞİĲĮȚ
țĮĲȩʌȚȞ ıȣȞİȞȞȩȘıȘȢ. ǹʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȁ.ȅ.Ȁ. ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ İʌȓıȘȢ ȩĲȚ ȠȚ ȠįȘȖȠȓ
ȠȤȘȝȐĲȦȞ ʌȠȣ İȚıȑȡȤȠȞĲĮȚ ıİ țȣțȜȚțȩ țȩȝȕȠ (ʌȜĮĲİȓĮ) ȑȤȠȣȞ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ İțĲȩȢ ĮȞ
țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ȝİ ıȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ Ȓ țĮȚ ıȒȝĮȞıȘ.
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ȁȩȖȠȚ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ İȓȞĮȚ:
x Ǿ ʌĮȡĮȕȓĮıȘ ĲȘȢ İț įİȟȚȫȞ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ȠȤȘȝȐĲȦȞ ıİ țȩȝȕȠȣȢ ȤȦȡȓȢ
ıȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘ Ȓ țĮȚ ıȒȝĮȞıȘ.
x Ǿ ȝȘ ıȦıĲȒ țĮȚ ȑȖțĮȚȡȘ ĮțȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ıĲȠȞ țȩȝȕȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮȤȫȡȘıȘ ĲȘȢ
ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ ıİ ȠȤȒȝĮĲĮ ʌȠȣ İȚıȑȡȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ įİȟȚȐ İȓıȠįȠ ȝİ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ.
x Ǿ ʌĮȡĮȕȓĮıȘ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ ĮȞĲȚșȑĲȦȢ İȡȤȩȝİȞȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ıİ įȡȩȝȠ ȝİ įȚʌȜȒ Ȓ ȝȠȞȒ
ıȣȞİȤȩȝİȞȘ ȖȡĮȝȝȒ ĮțȩȝȘ țĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İȞȘȝȑȡȦıȘȢ ĲȦȞ İȟİĲĮıĲȫȞ ıĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ʌȡȠıʌȑȡĮıȝĮ ıİ ıĲĮȝĮĲȘȝȑȞȠ ȩȤȘȝĮ.
x Ǿ ȝȘ ʌĮȡĮȤȫȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ ıİ ȠȤȒȝĮĲĮ ȐȝİıȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ.
x Ǿ ʌĮȡĮȕȓĮıȘ ȖİȞȚțȩĲİȡĮ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ ʌİȗȫȞ (Ȓ țȚȞȠȣȝȑȞȦȞ Ȓ İȤȩȞĲȦȞ ĲȘȞ ʌȡȩșİıȘ ȞĮ
įȚĮıȤȓıȠȣȞ ĲȠȞ įȡȩȝȠ) țĮȚ ȠȤȘȝȐĲȦȞ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȘȢ
ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 3 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 17, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡĮȖȡȐĳȦȞ 1, 2 țĮȚ 3 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 18 ĲȠȣ
ȀȅȀ.
ȅȂǹǻǹ ī- ȆȅȇǼǿǹ, ǹȆȁǹ ȈĭǹȁȂǹȉǹ
ȀȐșİ ĳȠȡȐ ʌȠȣ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ȣʌȠʌȑıİȚ ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ıĳȐȜȝĮ, Ƞ İȟİĲĮıĲȒȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȠȞ
İȞȘȝİȡȫȞİȚ ȝİ İȣȖİȞȚțȩ ĲȡȩʌȠ ıȤİĲȚțȐ țĮȚ ȞĮ țĮĲĮȖȡȐĳİȚ ĲȠ ıĳȐȜȝĮ ıĲȘȞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ șȑıȘ ıĲȠ
ȝȞȘȝȩȞȚȠ. īȚĮ ȞĮ ĮʌȠȡȡȚĳșİȓ ȑȞĮȢ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȘȝİȚȦșȠȪȞ įȪȠ (2) ıĳȐȜȝĮĲĮ «Ȉ»
ıĲȘȞ ȓįȚĮ șȑıȘ ĲȠȣ ȝȞȘȝȠȞȓȠȣ Ȓ ʌȑȞĲİ (5) ıȣȞȠȜȚțȐ ıĳȐȜȝĮĲĮ «Ȉ» ıİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ șȑıİȚȢ ĲȠȣ
ȝȞȘȝȠȞȓȠȣ, ȖȚĮ ĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ:
1) ǼțțȓȞȘıȘ Įʌȩ șȑıȘ ıĲȐıȘȢ Ȓ ıĲȐșȝİȣıȘȢ
ǼȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ȟİțȚȞȐİȚ ıȦıĲȐ ĲȠ ȩȤȘȝĮ (ȑȜİȖȤȠȢ ȝİ ıĲȡȠĳȒ ĲȘȢ țİĳĮȜȒȢ ȝȑȤȡȚ
ĲȠ ȪȥȠȢ ĲȠȣ ȫȝȠȣ, ȤȡȒıȘ įİȚțĲȫȞ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ, ĲȣȤȩȞ ʌĮȡĮȤȫȡȘıȘ
ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ, ț.Ȝʌ.) ȤȦȡȓȢ ĮʌȩĲȠȝȘ Ȓ ĮȞȫȝĮȜȘ İțțȓȞȘıȘ țĮȚ ıȕȒıȚȝȠ ĲȠȣ țȚȞȘĲȒȡĮ.
ȈĳȐȜȝĮĲĮ İȓȞĮȚ:
x Ș ȝȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ıȦıĲȠȪ įİȓțĲȘ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ,
x Ƞ ȝȘ ȠȡșȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ȝİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ țĮșȡȑʌĲȘ țĮȚ ĲȘ ıĲȡȠĳȒ ĲȠȣ țİĳĮȜȚȠȪ ȝȑȤȡȚ ĲȠ ȪȥȠȢ
ĲȠȣ ȫȝȠȣ,
x ĲȠ ıȕȒıȚȝȠ ĲȠȣ țȚȞȘĲȒȡĮ,
x Ș ȝȘ ȠȡșȒ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ țȚȕȦĲȓȠȣ ĲĮȤȣĲȒĲȦȞ (ȤȡȒıȘ ȐȜȜȘȢ ıȤȑıȘȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ İțĲȩȢ ĲȘȢ
țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ ıȤȑıȘȢ),
x Ș ĮʌȩĲȠȝȘ Ȓ ĮȞȫȝĮȜȘ İțțȓȞȘıȘ ȜȩȖȦ țĮțȒȢ ȤȡȒıȘȢ ĲȦȞ ʌȠįȠȝȠȤȜȫȞ ıȣȝʌȜȑțĲȘ țĮȚ
İʌȚĲĮȤȣȞĲȒ
H ȝȘ ʌĮȡĮȤȫȡȘıȘ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ ıİ ȐȜȜȠ țȚȞȠȪȝİȞȠ ȩȤȘȝĮ, ĮʌȠĲİȜİȓ ıȠȕĮȡȩ ıĳȐȜȝĮ ĲȘȢ
ȅȂǹǻǹȈ Ǻ țĮȚ ȜȩȖȠ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ.
2) ȉȡȩʌȠȢ ĮȜȜĮȖȒȢ ȜȦȡȓįĮȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
ǼȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ĮȜȜĮȖȒ ȜȦȡȓįĮȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ țȐȞİȚ ȠȡșȒ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ
țĮșȡİʌĲȫȞ, İȞİȡȖȠʌȠȚİȓ ĲȠȞ țĮĲȐȜȜȘȜȠ įİȓțĲȘ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ, ʌĮȡĮȤȦȡİȓ ĲȣȤȩȞ
ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ıĲȚȖȝȒ ȝİ ıĲȡȠĳȒ ĲȠȣ țİĳĮȜȚȠȪ ıĲȠ ȪȥȠȢ ĲȠȣ ȫȝȠȣ
İʌĮȞİȜȑȖȤİȚ țĮȚ İȚıȑȡȤİĲĮȚ ıĲȘȞ ȜȦȡȓįĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ʌȠȣ İʌȚșȣȝİȓ.
ȈĳȐȜȝĮ İȓȞĮȚ Ș ʌĮȡĮȕȓĮıȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ.
H ȝȘ ʌĮȡĮȤȫȡȘıȘ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ ıİ ȐȜȜȠ țȚȞȠȪȝİȞȠ ȩȤȘȝĮ, ĮʌȠĲİȜİȓ ıȠȕĮȡȩ ıĳȐȜȝĮ ĲȘȢ
ȅȂǹǻǹȈ Ǻ țĮȚ ȜȩȖȠ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ.
3) ȋȡȒıȘ ĳȦĲȫȞ, įİȚțĲȫȞ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ țĮȚ ĳȦĲȫȞ ȑțĲĮțĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ
ǼȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ıİ țȐșİ ĮȜȜĮȖȒ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ, ıĲȡȠĳȒȢ (įİȟȚȐ Ȓ ĮȡȚıĲİȡȐ), Ȓ
ıĲȐșȝİȣıȘȢ țȐȞİȚ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ įİȚțĲȫȞ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ ȕȐıİȚ ĲȠȣ Ȁ.ȅ.Ȁ., țĮȚ ĮȞ ȑȤİȚ ĲȘȞ
ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ȞĮ įȓȞİȚ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıȒȝĮĲĮ ȝİ ĲȠ ȤȑȡȚ, ĮȞ įȠșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ İȟİĲĮıĲȒ, ıĲȘȞ
ȣʌȠșİĲȚțȒ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȕȜȐȕȘȢ ĲȦȞ įİȚțĲȫȞ, ʌĮȡȩȝȠȚĮ İȞĲȠȜȒ. Ǿ ȤȡȒıȘ Įʌȩ ĲȠȞ ȣʌȠȥȒĳȚȠ
ȠįȘȖȩ ĲȦȞ ĳȦĲȫȞ ȑțĲĮțĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ İȜȑȖȤİĲĮȚ ȝȩȞȠ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮțȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ
İțʌĮȚįİȣĲȚțȠȪ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ȝİĲȐ Įʌȩ ĲȡȠȤȠʌȑįȘıȘ ȜȩȖȦ ĮʌȩĲȠȝȘȢ İʌȚȕȡȐįȣȞıȘȢ Ȓ ȜȩȖȦ
ȕȜȐȕȘȢ ĲȠȣ țĮȚ įȘȝȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ țȓȞįȣȞȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ ĮțȚȞȘıȓĮ ĲȠȣ.
ȈĳȐȜȝĮĲĮ İȓȞĮȚ :
x Ș ȝȘ ıȦıĲȒ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ĳȦĲȫȞ.
x Ș ȝȘ ıȦıĲȒ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ țĮĲȐȜȜȘȜȠȣ įİȓțĲȘ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İțțȓȞȘıȘ,
ıĲȐșȝİȣıȘ țĮȚ țĮĲȐ ĲȚȢ ĮȜȜĮȖȑȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ ʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ȝİ ĲȠ
ȩȤȘȝȐ ĲȠȣ.
x Ș ȝȘ ıȦıĲȒ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ ĳȫĲȦȞ ȑțĲĮțĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ Ș
ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ.
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4) ȀȓȞȘıȘ ȠȤȒȝĮĲȠȢ țĮȚ ıȦıĲȒ ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐ ȠįȘȖȠȪ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȚȢ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ
ıȣȞșȒțİȢ
ǼȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ țȚȞİȓ ĲȠ ȩȤȘȝȐ ĲȠȣ ȠȡșȐ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ Ȁ.ȅ.Ȁ. țĮȚ
ıȣȝʌİȡȚĳȑȡİĲĮȚ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȚȢ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ ıȣȞșȒțİȢ ĲȘȢ ȠįȠȪ (ȩʌȦȢ țȓȞȘıȘ ȐȜȜȦȞ
ȠȤȘȝȐĲȦȞ, ȝȑıȦȞ ȝĮȗȚțȒȢ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ, ȠȤȘȝȐĲȦȞ ȐȝİıȘȢ ȕȠȒșİȚĮȢ, ıİȕĮıȝȩȢ ĲȦȞ ʌİȗȫȞ),
ȤȦȡȓȢ ȞĮ ʌĮȡİȝʌȠįȓȗİȚ ĲȘȞ ȠȝĮȜȒ ʌȠȡİȓĮ ȐȜȜȦȞ ȠȤȘȝȐĲȦȞ țȚȞȠȪȝİȞȠȢ ȝİ ĮıȣȞȒșȚıĲȘ
ȕȡĮįȪĲȘĲĮ ȤȦȡȓȢ ĮȚĲȓĮ.
ȈĳȐȜȝĮ İȓȞĮȚ Ș ʌĮȡĮȕȓĮıȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ.
5) ȈȦıĲȒ șȑıȘ ıĲȠ ȠįȩıĲȡȦȝĮ
ǼȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ țȡĮĲȒıİȚ ĲȠ ȩȤȘȝĮ, ıİ İȣșİȓĮ ʌȠȡİȓĮ țĮȚ ıĲȘ ıȦıĲȒ
șȑıȘ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ȩıĮ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȀȅȀ, ȞĮ ʌȐȡİȚ ȑȖțĮȚȡĮ ĲȘ ıȦıĲȒ șȑıȘ ȝİĲȐ Įʌȩ ĲȠ
ʌĮȡȐȖȖİȜȝĮ ȖȚĮ ȞĮ ıĲȡȓȥİȚ įİȟȚȐ Ȓ ĮȡȚıĲİȡȐ, ıİ ȝȠȞȩįȡȠȝȠȣȢ Ȓ ıİ įȡȩȝȠȣȢ įȚʌȜȒȢ
țĮĲİȪșȣȞıȘȢ, țĮȚ ȞĮ İȚıȑȜșİȚ ıĲȘ ıȦıĲȒ șȑıȘ ȝİĲȐ ĲȘȞ İȓıȠįȩ ĲȠȣ ıĲȠ įȡȩȝȠ ʌȠȣ ȑıĲȡȚȥİ.
ȈĳȐȜȝĮ İȓȞĮȚ Ș ʌĮȡĮȕȓĮıȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ.
H ȝȘ ʌĮȡĮȤȫȡȘıȘ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ ıİ ȐȜȜȠ țȚȞȠȪȝİȞȠ ȩȤȘȝĮ, ĮʌȠĲİȜİȓ ıȠȕĮȡȩ ıĳȐȜȝĮ ĲȘȢ
ȅȂǹǻǹȈ Ǻ țĮȚ ȜȩȖȠ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ.
6) ȉȒȡȘıȘ ıȦıĲȫȞ ĮʌȠıĲȐıİȦȞ Įʌȩ ĲĮ ȐȜȜĮ ȠȤȒȝĮĲĮ
ǼȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ĲȘȡİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ ĮʌȠıĲȐıİȚȢ Įʌȩ ĲĮ ȠȤȒȝĮĲĮ ʌȠȣ
ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ Ȓ ʌȠȣ țȚȞȠȪȞĲĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ȝİ ĲȠ ȩȤȘȝȐ ĲȠȣ Ȓ İȓȞĮȚ ıĲĮșȝİȣȝȑȞĮ.
ȈĳȐȜȝĮ İȓȞĮȚ Ș ʌĮȡĮȕȓĮıȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ.
7) ȆȡȠıʌȑȡĮıȝĮ İȝʌȠįȓȠȣ Ȓ ʌȡȠʌȠȡİȣȩȝİȞȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ
ǼȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȡȠıʌȑȡĮıȘ İȝʌȠįȓȠȣ Ȓ ʌȡȠʌȠȡİȣȩȝİȞȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ
țȐȞİȚ ȠȡșȒ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ țĮșȡİʌĲȫȞ, İȞİȡȖȠʌȠȚİȓ ĲȠȞ ĮȡȚıĲİȡȩ įİȓțĲȘ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ,
ʌĮȡĮȤȦȡİȓ ĲȣȤȩȞ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮ, İʌĮȞİȜȑȖȤİȚ ĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ıĲȚȖȝȒ ȝİ ıĲȡȠĳȒ ĲȠȣ țİĳĮȜȚȠȪ
ıĲȠ ȪȥȠȢ ĲȠȣ ȫȝȠȣ, İȚıȑȡȤİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȡȠȢ ĲĮ ĮȡȚıĲİȡȐ ĲȠȣ ȜȦȡȓįĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ, ʌȡȠıʌİȡȞȐ
ĲȠ İȝʌȩįȚȠ Ȓ ĲȠ ʌȡȠʌȠȡİȣȩȝİȞȠ ȩȤȘȝĮ țĮȚ İʌĮȞȑȡȤİĲĮȚ İȞİȡȖȠʌȠȚȫȞĲĮȢ ĲȠ įİȟȓ įİȓțĲȘ
ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ ıĲȘȞ ȜȦȡȓįĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮȡȤȚțȐ țȚȞİȓĲȠ.
ȈĳȐȜȝĮ İȓȞĮȚ Ș ʌĮȡĮȕȓĮıȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ.
H ȝȘ ʌĮȡĮȤȫȡȘıȘ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ ıİ ȐȜȜȠ țȚȞȠȪȝİȞȠ ȩȤȘȝĮ, ĮʌȠĲİȜİȓ ıȠȕĮȡȩ ıĳȐȜȝĮ ĲȘȢ
ȅȂǹǻǹȈ Ǻ țĮȚ ȜȩȖȠ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ.
8) ȀȓȞȘıȘ ıİ ȚıȩʌİįȠ țȣțȜȚțȩ țȩȝȕȠ (ʌȜĮĲİȓĮ)
ǼȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İȓıȠįȠ Ȓ ȑȟȠįȠ Įʌȩ țȣțȜȚțȩ țȩȝȕȠ (ʌȜĮĲİȓĮ)
țĮĲĮȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȘ ıȦıĲȒ șȑıȘ ıĲȠ ȠįȩıĲȡȦȝĮ țĮȚ țȐȞİȚ ĲȠȣȢ ıȦıĲȠȪȢ ȤİȚȡȚıȝȠȪȢ (ȩʌȦȢ
ȤȡȒıȘ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ įİȚțĲȫȞ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ). ȈȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ, ĮȞ įİȞ ȑȤİȚ įȠșİȓ İȞĲȠȜȒ İȟȩįȠȣ
ıĲȠȞ ȣʌȠȥȒĳȚȠ, ĮȣĲȩȢ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ țȚȞİȓĲĮȚ İıȦĲİȡȚțȐ ıĲȘȞ ʌȜĮĲİȓĮ, İȞȫ ĮȞ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ
İȟȑȜșİȚ ĲȠȣ țȩȝȕȠȣ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ țȚȞİȓĲĮȚ İȟȦĲİȡȚțȐ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ İȟȑĲĮıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȓįİĲĮȚ
ȑȖțĮȚȡĮ țĮȚ ȝİ ıĮĳȒȞİȚĮ ĲȠ ʌĮȡȐȖȖİȜȝĮ ĲȠȣ İȟİĲĮıĲȒ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ ʌĮȡİȡȝȘȞİȚȫȞ.
ȈĳȐȜȝĮĲĮ İȓȞĮȚ:
x Ș ȝȘ ȠȡșȒ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ ıĲȠȞ țȣțȜȚțȩ țȩȝȕȠ (ȩʌȦȢ ȝİ ȣȥȘȜȒ ĲĮȤȪĲȘĲĮ),
x Ș ȝȘ ȠȡșȒ țȓȞȘıȘ ȝȑıĮ ıĲȠȞ țȣțȜȚțȩ țȩȝȕȠ,
x Ș ȝȘ ȠȡșȒ țĮȚ ȑȖțĮȚȡȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ įİȓțĲȘ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȟȠįȠ Įʌȩ ĲȠȞ
țȣțȜȚțȩ țȩȝȕȠ.
H ȝȘ ʌĮȡĮȤȫȡȘıȘ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ ıİ ȐȜȜȠ țȚȞȠȪȝİȞȠ ȩȤȘȝĮ, ĮʌȠĲİȜİȓ ıȠȕĮȡȩ ıĳȐȜȝĮ ĲȘȢ
ȅȂǹǻǹȈ Ǻ țĮȚ ȜȩȖȠ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ.
9) ȈȦıĲȒ ĮȜȜĮȖȒ ĲĮȤȣĲȒĲȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȚȢ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ ıȣȞșȒțİȢ
ǼȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ țȐȞİȚ ȠȡșȒ İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ ıȤȑıİȦȞ ȝİĲȐįȠıȘȢ ĲȘȢ țȓȞȘıȘȢ
(ĲĮȤȪĲȘĲİȢ), ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȚȢ ıȣȞșȒțİȢ (ȩʌȦȢ ıİ įȡȩȝȠȣȢ ȝİ țȜȓıİȚȢ ĮȞȦĳȑȡİȚĮȢ Ȓ
țĮĲȦĳȑȡİȚĮȢ). ȅ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ, İĳȩıȠȞ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĲȠ
İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ, ȩȜİȢ ĲȚȢ ĲĮȤȪĲȘĲİȢ.
ȈĳȐȜȝĮĲĮ İȓȞĮȚ:
x Ș ȝȘ ȠȡșȒ țĮȚ ȑȖțĮȚȡȘ ĮȜȜĮȖȒ ĲĮȤȣĲȒĲȦȞ
x Ș ıȣȞİȤȒȢ ȤȡȒıȘ ĲȘȢ 1ȘȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ İȞ țȚȞȒıİȚ İțĲȩȢ ĮȞ İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȘȢ
ȠįȠȪ Ȓ ĲȘȢ ıȣȞșȒțİȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
x ȤȡȒıȘ ĲȘȢ 1ȘȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ȝİȓȦıȘ ĲȘȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ
10) ȈȕȒıȚȝȠ țȚȞȘĲȒȡĮ
ǼȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ țȐȞİȚ ȠȡșȒ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ȫıĲİ ȞĮ ȝȘȞ
ıȕȒıİȚ Ƞ țȚȞȘĲȒȡĮȢ.
11) ȆȑįȘıȘ țĮȚ ĮțȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘ
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ʌȠȡİȓĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș ȑȖțĮȚȡȘ İʌȚȕȡȐįȣȞıȘ, ʌȑįȘıȘ Ȓ ĮțȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
ʌİȡȚıĲȐıİȚȢ țĮȚ Ș ʌȡȩȕȜİȥȘ ĲȦȞ țȚȞȒıİȦȞ ĲȦȞ ȣʌȠȜȠȓʌȦȞ ȤȡȘıĲȫȞ ĲȘȢ ȠįȠȪ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ȖȚĮ ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ C, D, CE, DE, İȜȑȖȤİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ĲȦȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ʌȑįȘıȘȢ, Ș
ȤȡȒıȘ ĲȦȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ʌȑįȘıȘȢ, ȐȜȜȦȞ İțĲȩȢ ĲȦȞ ʌİįȫȞ.
ȈĳȐȜȝĮĲĮ İȓȞĮȚ Ș ȝȘ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ.
12) ȉȒȡȘıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ Ȁ.ȅ.Ȁ.
ǼȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ țĮșȩȜȘ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ įȠțȚȝĮıȓĮȢ ʌȡȠıȩȞĲȦȞ țĮȚ ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐȢ
ȖȞȦȡȓȗİȚ țĮȚ İĳĮȡȝȩȗİȚ ȠȡșȐ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȀȅȀ, ʌȑȡĮȞ ĮȣĲȫȞ ʌȠȣ İȚįȚțȐ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ
ʌĮȡĮʌȐȞȦ ıĲȚȢ ȅȂǹǻǼȈ Ǻ țĮȚ ī.
13) ǹįȚțĮȚȠȜȩȖȘĲȘ ʌĮȡȑȝȕĮıȘ ʌĮȡȚıĲȐȝİȞȠȣ İțʌĮȚįİȣĲȒ
Ǿ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ʌĮȡȑȝȕĮıȘ ĲȠȣ ʌĮȡȚıĲȐȝİȞȠȣ İțʌĮȚįİȣĲȒ (ȩʌȦȢ ȜİțĲȚțȐ Ȓ/țĮȚ ıȣȞșȘȝĮĲȚțȐ)
İțĲȩȢ ĲȘȢ ʌİȡȓʌĲȦıȘȢ ʌȠȣ Ș ʌĮȡȑȝȕĮıȘ ıțȠʌȩ ȑȤİȚ ĲȘȞ ʌȡȩȜȘȥȘ ĮĲȣȤȒȝĮĲȠȢ, șİȦȡİȓĲĮȚ
ȕȠȒșİȚĮ ʌȡȠȢ ĲȠȞ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țĮȚ ıȘȝİȚȫȞİĲĮȚ ȦȢ ıĳȐȜȝĮ.
14) ȅȚțȠȞȠȝȚțȒ - ȅȚțȠȜȠȖȚțȒ ȠįȒȖȘıȘ
ǼȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ țĮĲȑȤİȚ ĲȚȢ ȕĮıȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ ĲȘȢ ȠȚțȠȜȠȖȚțȒȢ - ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ ȠįȒȖȘıȘȢ,
ȩʌȦȢ: ĮȜȜĮȖȒ ĲĮȤȣĲȒĲȦȞ ıĲȚȢ 2.000 - 2.500 ıĲȡȠĳȑȢ, ȠįȒȖȘıȘ ȝİ ıĲĮșİȡȒ ĲĮȤȪĲȘĲĮ,
ĮʌȠĳȣȖȒ ȐıțȠʌȦȞ ĳȡİȞĮȡȚıȝȐĲȦȞ, ʌĮȡĮĲȒȡȘıȘ țĮȚ ʌȡȩȕȜİȥȘ ıȣȞșȘțȫȞ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ.
ȈĳȐȜȝĮ İȓȞĮȚ Ș ʌĮȡĮȕȓĮıȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ Įʌȩ ĲĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿǿǿ
ȆȇȅȈĬǼȉǼȈ ǻȅȀǿȂǹȈǿǼȈ Ȁǹȉǹ ȉǾȃ ȆȇǹȀȉǿȀǾ ǼȄǼȉǹȈǾ ȊȆȅȌǾĭǿȍȃ ȅǻǾīȍȃ īǿǹ
ȉǾȃ ǹȆȅȀȉǾȈǾ ǹǻǼǿǹȈ ȅǻǾīǾȈǾȈ ȀǹȉǾīȅȇǿǹȈ C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE
īȚĮ ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE ʌȡȑʌİȚ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ, İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȚȢ
įȠțȚȝĮıȓİȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿǿ, ȞĮ İȟİĲȐȗİĲĮȚ țĮȚ ıİ ȩȜİȢ ĲȚȢ İʌȚʌȜȑȠȞ
įȠțȚȝĮıȓİȢ ȩʌȦȢ ĮȣĲȑȢ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ țĮȚ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȉȝȒȝĮ ǿǿǿ ĲȠȣ ǻ.Ǽ.Ǽ.
(ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 2).
ȅȂǹǻǹ ǹ – ȆȇȅǼȉȅǿȂǹȈǿǹ ȅȋǾȂǹȉȅȈ, ǼǿǻǿȀǼȈ ǻȅȀǿȂǹȈǿǼȈ
ȅȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ įȠțȚȝĮıȓİȢ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮȚ ȝȑıĮ ıİ İȚįȚțȐ İȟİĲĮıĲȚțȐ
țȑȞĲȡĮ (ʌȓıĲİȢ) ȩʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȀȅȀ (ȩʌȦȢ, ȤȡȒıȘ ĲȦȞ
įİȚțĲȫȞ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ, ȤȡȒıȘ ĲȘȢ ȗȫȞȘȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ).
1) ǲȜİȖȤȠȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ʌȡȚȞ ȟİțȚȞȒıİȚ
ȅ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ İȜȑȖȤİĲĮȚ ıĲȘȞ ıȦıĲȒ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ. ȅ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ
ȖȞȫıȘ ȕĮıȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȦȞ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ ĲȦȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ĲȠȣ İȜȑȖȤȠȣ
ĮȣĲȫȞ.
ǹʌȩ ĲȚȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ İȞȩĲȘĲİȢ İʌȚȜȑȖȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ İȟİĲĮıĲȒ ĲȑııİȡİȚȢ (4) țĮȚ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌĮȞĲȒıİȚ ıİ ĲȡİȚȢ (3) ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ, ĮȜȜȚȫȢ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ.
Į) ȉĮȣĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ
ǲȜİȖȤȠȢ ĲĮȣĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ȝİ ĲȘȞ ȐįİȚĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĲȠȣ (ʌȚȞĮțȓįİȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ,
İȖȤȐȡĮțĲȠȢ ĮȡȚșȝȩȢ ʌȜĮȚıȓȠȣ țĮȚ ʌȚȞĮțȚįȐțȚ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ).
ȕ) ǹʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȑȖȖȡĮĳĮ ĲȠȣ ȠįȘȖȠȪ țĮȚ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ
ǲȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ İȖȖȡȐĳȦȞ (țĮĲȐȜȜȘȜȘ țĮȚ ȚıȤȪȠȣıĮ ȐįİȚĮ ȠįȒȖȘıȘȢ,
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ȩʌȦȢ, ȖȚĮ ADR, ǻİȜĲȓȠ ȉİȤȞȚțȠȪ ǼȜȑȖȤȠȣ,
ǹıĳĮȜȚıĲȒȡȚȠ ıȣȝȕȩȜĮȚȠ, ȕİȕĮȓȦıȘ țĮȜȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲĮȤȠȖȡȐĳȠȣ).
Ȗ) ȆİȡȚȝİĲȡȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ
ǲȜİȖȤȠȢ ʌİȡȚȝİĲȡȚțȐ țĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠ ĮȣĲȠțȓȞȘĲȠ, ȖȚĮ ĲȣȤȩȞ įȚĮȡȡȠȑȢ (țĮȣıȓȝȠȣ - ȜĮįȚȫȞ ȣȖȡȫȞ – ȕĮȜȕȠȜȓȞİȢ) Ȓ ȖȚĮ ȪʌĮȡȟȘ İȝʌȠįȓȠȣ ʌȠȣ ȞĮ İȝʌȠįȓȗİȚ ĲȘȞ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȓıȦ Ȓ ȝʌȡȠıĲȐ
țȓȞȘıȘ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ (ȩʌȦȢ, ȗȫĮ, ȟȪȜĮ, țĮȡĳȚȐ, ȖȣĮȜȚȐ, ʌȑĲȡİȢ).
ǲȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȜȣıĲȚțȒȢ ıȣıțİȣȒȢ ĮȞİȝȠșȫȡĮțĮ, țĮĲȐıĲĮıȘ
ȝȐțĲȡȦȞ ĲȦȞ ȣĮȜȠțĮșĮȡȚıĲȒȡȦȞ.
ȀĮșĮȡȚıȝȩȢ İȟȦĲİȡȚțȫȞ țĮșȡİʌĲȫȞ țĮȚ ĳȦĲȚıĲȚțȫȞ ıȦȝȐĲȦȞ.
į) ȆȚȞĮțȓįİȢ - ıȪȝȕȠȜĮ - İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ
ǲȜİȖȤȠȢ İȚįȚțȫȞ ıȣȝȕȩȜȦȞ țĮȚ ıȘȝȐĲȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȀȅȀ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠ
ȩȤȘȝĮ, ȩʌȦȢ ĮȞĮȖȡĮĳȒ ĮȞȫĲĮĲȠȣ ȠȡȓȠȣ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ, ȝȚțĲȒȢ ȝȐȗĮȢ, ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ ȠȤȒȝĮĲȠȢ
ȐȞȦ ĲȦȞ 13 ȝȑĲȡȦȞ, ĮȞĲĮȞĮțȜĮıĲȚțȑȢ ʌȚȞĮțȓįİȢ, ȜĮıʌȦĲȒȡİȢ, ĮȞĲȚıĳȘȞȦĲȚțȒ ʌȡȠıĲĮıȓĮ).
İ) ǲȜİȖȤȠȢ İȜĮıĲȚțȫȞ
ǲȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ İȜĮıĲȚțȫȞ ȖȚĮ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ȐįİȚĮ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ, ĲȘ ȕİȕĮȓȦıȘ ĲȠȣ ĲĮȤȠȖȡȐĳȠȣ țĮȚ ʌİȡȚȠȡȚıĲȒ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ, ĲȠ ȤȡȩȞȠ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ
ĲȠȣȢ, ĲȠ ȕȐșȠȢ ʌȑȜȝĮĲȠȢ, ĲȘȞ țĮȞȠȞȚțȒ ʌȓİıȘ ĮȑȡĮ, ĲȠȣȢ įİȓțĲİȢ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ İʌȚȜȠȖȒȢ
İȜĮıĲȚțȫȞ țĮȚ įİȓțĲİȢ ĳȩȡĲȦıȘȢ ȝȠȞȠȪ țĮȚ įȚʌȜȠȪ İȜĮıĲȚțȠȪ, ĲȚȢ ĳșȠȡȑȢ, ĲĮ İȟȠȖțȫȝĮĲĮ,
ĮʌȠțȠȜȜȒıİȚȢ țĮȚ ĲȘȞ ĮȞȐȝȚȟȘ İȜĮıĲȚțȫȞ.
ǲȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ țĮĲȐıĲĮıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ ĲȘȢ ȡİȗȑȡȕĮȢ, ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ țĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȦȞ ȗĮȞĲȫȞ
(ȩʌȦȢ ĳșȠȡȑȢ, ȡȦȖȝȑȢ, ıʌĮıȓȝĮĲĮ, ʌĮȡĮȝȠȡĳȫıİȚȢ). īȞȫıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĮȖȩȝȦıȘ țĮȚ
İʌĮȞĮȤȐȡĮȟȘ İȜĮıĲȚțȫȞ.
ıĲ) ǲȜİȖȤȠȢ ĳȦĲȫȞ
ǲȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ıȦıĲȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȦȞ ĳȦĲȫȞ (șȑıȘȢ, įȚĮıĲĮȪȡȦıȘȢ, ʌȠȡİȓĮȢ, ȩȖțȠȣ,
ȑțĲĮțĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ, ʌȑįȘıȘȢ, ȠȝȓȤȜȘȢ, įİȚțĲȫȞ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ, ʌȚȞĮțȓįĮȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ)
țĮȚ ĲȦȞ ĮȞĮțȜĮıĲȒȡȦȞ.
ȗ) ȈȪıĲȘȝĮ ʌȑįȘıȘȢ - ȕĮȜȕȓįİȢ - ȑȜİȖȤȠȚ ıĲȠ ʌȞİȣȝĮĲȚțȩ ıȪıĲȘȝĮ
ǲȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ țĮȞȠȞȚțȒȢ ʌȓİıȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȘȢ ȝȑıȦ ĲȦȞ ȝĮȞȠȝȑĲȡȦȞ,
ʌĲȫıȘ ʌȓİıȘȢ ȜȩȖȦ ȕȜĮȕȫȞ, ĮĳȪȖȡĮȞıȘ ĮİȡȠĳȣȜĮțȓȦȞ.
īİȞȚțȑȢ ȖȞȫıİȚȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȘȢ ʌȡȠȢ ĮʌȠĳȣȖȒ țȚȞįȪȞȦȞ (ȩʌȦȢ, ȡȒȟȘ
ıȦȜȘȞȫıİȦȞ, ʌĲȫıȘ ʌȓİıȘȢ țĮȚ ĮȣĲȩȝĮĲȘ ʌȑįȘıȘ, ıȣȞİȤȒȢ țĮȚ ʌȡȠȠįİȣĲȚțȒ ʌȑįȘıȘ, ʌȑįȘ
ıĲȐșȝİȣıȘȢ, İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĮțȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘȢ ȕĮȡȑȠȢ ȠȤȒȝĮĲȠȢ).
Ș) ǲȜİȖȤȠȢ ȣȖȡȫȞ țĮȚ ȜȠȚʌȫȞ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ
ǼȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ĲĮ ȜȐįȚĮ ĲȠȣ țȚȞȘĲȒȡĮ, ĲȠ ȣȖȡȩ ĲȠȣ ȥȣȖİȓȠȣ, ĲĮ ȜȐįȚĮ ĲȠȣ ȣįȡĮȣȜȚțȠȪ ĲȚȝȠȞȚȠȪ, ĲĮ
ȣȖȡȐ ĲȠȣ ıȣȝʌȜȑțĲȘ, ĲĮ ȣȖȡȐ ĲȘȢ ȝʌĮĲĮȡȓĮȢ, ȠȚ ĮȞȠȤȑȢ ĲȠȣ ĲȚȝȠȞȚȠȪ, ĲȠ įȣȞĮȝȩ, ȠȚ ĮȞĮȡĲȒıİȚȢ
(ȝȘȤĮȞȚțȠȪ Ȓ ʌȞİȣȝĮĲȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ) țĮȚ ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ țȜȚȝĮĲȚıȝȠȪ.
ș) ĬȑıȘ ȠįȒȖȘıȘȢ - țĮȝʌȓȞĮ
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ȇȣșȝȓȗİĲĮȚ Ș șȑıȘ ȠįȒȖȘıȘȢ țĮȚ ȠȚ ʌȜĮȧȞȠȓ țĮșȡȑʌĲİȢ ȫıĲİ ȞĮ ȑȤİȚ ʌȜȒȡȘ ȠȡĮĲȩĲȘĲĮ țĮȚ
ʌȜȒȡȘ ȑȜİȖȤȠ ıĲĮ ȤİȚȡȚıĲȒȡȚĮ țĮȚ ıĲĮ ȩȡȖĮȞĮ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.
ǲȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ İȞįİȚțĲȚțȫȞ ȜȣȤȞȚȫȞ ıĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ ȠȡȖȐȞȦȞ (ȩʌȦȢ, ĳȫĲĮ įȚĮıĲĮȪȡȦıȘȢ, ĳȫĲĮ
ʌȠȡİȓĮȢ, įİȓțĲİȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ, ĳȫĲĮ ȑțĲĮțĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ, ȤİȚȡȩĳȡİȞȠ, ȝĮȞȩȝİĲȡȠ ʌȓİıȘȢ
ȜĮįȚȠȪ, ȝĮȞȩȝİĲȡȠ ʌȓİıȘȢ ĮȑȡĮ, įİȓțĲȘȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ, įİȓțĲȘȢ ıĲȐșȝȘȢ țĮȣıȓȝȠȣ) țĮȚ ĲȦȞ
ʌȠįȠȝȠȤȜȫȞ, ʌȡȫĲĮ ȝİ ĮȞȠȚțĲȩ įȚĮțȩʌĲȘ, țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ, ȕȐȗȠȞĲĮȢ ıİ țȓȞȘıȘ ĲȠȞ
țȚȞȘĲȒȡĮ.
ǼʌȚʌȜȑȠȞ, ȖȚĮ ĲĮ ȜİȦĳȠȡİȓĮ, İȜȑȖȤİĲĮȚ Ƞ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ȐȞİıȘȢ ĲȦȞ İʌȚȕĮĲȫȞ
(ȩʌȦȢ, İıȦĲİȡȚțȩȢ ĳȦĲȚıȝȩȢ ĲȦȞ İʌȚȕĮĲȫȞ, ȠȚ țȜȓȝĮțİȢ ʌȡȠıȕȐıİȦȞ İȚıȩįȠȣ - İȟȩįȠȣ, ȠȚ
ȗȫȞİȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ, ĲĮ ʌĮȡȐșȣȡĮ ȑțĲĮțĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ).
Ț) ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȩȢ țĮȚ ʌȡȠĮȚȡİĲȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ
ǲȜİȖȤȠȢ ĲȠȣ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ (ıĳȒȞİȢ ĮȞĮıĲȠȜȒȢ țȪȜȚıȘȢ, ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȩ
ĲȡȓȖȦȞȠ, ĳĮȡȝĮțİȓȠ, ʌȣȡȠıȕİıĲȒȡİȢ, ĮȞĲȚȠȜȚıșȘĲȚțȑȢ ĮȜȣıȓįİȢ, ıĳȣȡȓ șȡĮȪıȘȢ ʌĮȡĮșȪȡȠȣ
ȖȚĮ ĲĮ ȜİȦĳȠȡİȓĮ, İȡȖĮȜİȓĮ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘȢ İȜĮıĲȚțȫȞ) țĮȚ ĲȠȣ ʌȡȠĮȚȡİĲȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ
(ȖȐȞĲȚĮ, ȚȝȐȞĲİȢ ȖȚĮ ĲȠ ĳȠȡĲȓȠ, ȖȚȜȑțȠ țĮȚ ȤȐȡĲİȢ).
6) ȊʌȠȕȠȘșȘĲȚțȠȓ ȝȘȤĮȞȚıȝȠȓ ʌȑįȘıȘȢ țĮȚ įȚİȪșȣȞıȘȢ
Ǿ įȠțȚȝĮıȓĮ ĮȣĲȒ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȝȩȞȠ ȖȚĮ ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ C, D, CE, DE:
ȅ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ İȟİĲȐȗİĲĮȚ İȐȞ ȖȞȦȡȓȗİȚ ȞĮ ȤİȚȡȓȗİĲĮȚ țĮȚ ȞĮ İȜȑȖȤİȚ ĲȠȞ ȣʌȠȕȠȘșȘĲȚțȩ ȝȘȤĮȞȚıȝȩ
ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȘȢ (țȜĮʌȑĲȠ Ȓ ȝȘȤĮȞȩĳȡİȞȠ Ȓ ritarder) țĮȚ ĲȠ ȣʌȠȕȠȘșȘĲȚțȩ ȝȘȤĮȞȚıȝȩ
ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ įȚİȪșȣȞıȘȢ (ıȪıĲȘȝĮ ȣʌȠȕȠȒșȘıȘȢ ĲȠȣ ȣįȡĮȣȜȚțȠȪ ĲȚȝȠȞȚȠȪ) ȝİ ȑȜİȖȤȠ ĲȠȣ
ĲȗȩȖȠȣ ĲȠȣ.
ȁȩȖȠȚ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȝȘ ȖȞȫıȘ ĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ.
7) ȈȣıțİȣȒ ĲȠȣ ĲĮȤȠȖȡȐĳȠȣ
Ǿ įȠțȚȝĮıȓĮ ĮȣĲȒ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȝȩȞȠ ȖȚĮ ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE:
ȅ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ İȟİĲȐȗİĲĮȚ İȐȞ ȖȞȦȡȓȗİȚ ĲĮ İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ, ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ ıȣıțİȣȒȢ, ĲȘ
ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ ĲȠȣ ĲĮȤȠȖȡȐĳȠȣ, ĲȘ ıȣȝȕĮĲȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ
țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ, ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȒ ĲȠȣ, ĲȘȞ ĮȞȐȖȞȦıȘ țĮȚ İȡȝȘȞİȓĮ ĲȦȞ țĮĲĮȖİȖȡĮȝȝȑȞȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ĲȘ ȤȡȘıȚȝȩĲȘĲĮ țĮȚ ĮȟȚȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ, ĲȚȢ İȞȑȡȖİȚİȢ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țȐȞİȚ ıİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȕȜȐȕȘ țĮȚ ĲȠȣȢ ȤȡȩȞȠȣȢ ĳȪȜĮȟȘȢ ĲȦȞ ĳȪȜȜȦȞ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ.
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȣʌȠȥȒĳȚȠ ȝİ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ ĲȘȢ
ʌȡĮțĲȚțȒȢ İȟȑĲĮıȘȢ, ʌĮȡĮȝȑȞİȚ ıĲȘ șȑıȘ ĲȠȣ ȝȑȤȡȚ ĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ İȟȑĲĮıȘȢ ĮȣĲȒȢ țĮȚ ıĲȘ
ıȣȞȑȤİȚĮ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ıȣıțİȣȒ ĲȠȣ ĲĮȤȠȖȡȐĳȠȣ țĮȚ, ĮĳȠȪ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ Ș ıȣȝʌȜȒȡȦıȒ
ĲȠȣ, ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ ıĲȠȞ İȟİĲĮıĲȒ ǹ ʌȠȣ ĲȠ İʌȚıȣȞȐʌĲİȚ ıĲȠ ǻ.Ǽ.Ǽ. ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ.
ǹȞȐȜȠȖȘ İĳĮȡȝȠȖȒ ȖȓȞİĲĮȚ țĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȥȘĳȚĮțȠȪ ĲĮȤȠȖȡȐĳȠȣ.
ȁȩȖȠȚ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ İȓȞĮȚ:
x Ș ȝȘ ıȦıĲȒ țĮĲĮȖȡĮĳȒ Įʌȩ ĲȠȞ ȣʌȠȥȒĳȚȠ ĮțȩȝȘ țĮȚ İȞȩȢ İț ĲȦȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȠ ĳȪȜȜȠ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ ĲȠȣ ĲĮȤȠȖȡȐĳȠȣ,
x Ș ȝȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĳȪȜȜȠȣ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ ıĲȘȞ ıȣıțİȣȒ ĲȠȣ ĲĮȤȠȖȡȐĳȠȣ,
x Ș ȝȘ ıȦıĲȒ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ ıĲȘȞ ıȣıțİȣȒ ĲȠȣ ĲĮȤȠȖȡȐĳȠȣ,
x Ș ȝȘ ȖȞȫıȘ ĲȘȢ ıȣıțİȣȒȢ, ĲȦȞ ȝȘȤĮȞȚıȝȫȞ ȝİĲĮȖȦȖȒȢ ȝİ ĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ ȡȣșȝȓȗȠȞĲĮȚ ȠȚ
ıȤİĲȚțȑȢ İȡȖĮıȓİȢ ĲȦȞ ȠįȘȖȫȞ țĮȚ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȠ ĳȪȜȜȠ
țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ țĮȚ
x Ș ȝȘ ȖȞȫıȘ ĲȦȞ ȤȡȩȞȦȞ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȦȞ İȞİȡȖİȚȫȞ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȕȜȐȕȘȢ.
8) ǹʌȩȗİȣȟȘ țĮȚ ȗİȪȟȘ
Ǿ įȠțȚȝĮıȓĮ ĮȣĲȒ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ǺǼ, C1E, CE, D1E, DE țĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ
țĮĲȘȖȠȡȓĮ Ǻ ȝİ «ȀȦįȚțȩ 96».
ȅ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ İȟİĲȐȗİĲĮȚ ĮȞ İȓȞĮȚ ıİ șȑıȘ ȞĮ ĮʌȠȗİȪȟİȚ țĮȚ ȞĮ ȗİȪȟİȚ ĲȠ ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȠ ȩȤȘȝĮ,
ȞĮ ĲȠ ĮʌȠȝĮțȡȪȞİȚ Įʌȩ ĲȘȞ ȓįȚĮ İȣșİȓĮ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ ĮȟȚȠȜȠȖİȓĲĮȚ Ș ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȠįȘȖȠȪ ȞĮ
İȣșȣȖȡĮȝȝȓȗİȚ ȝİ ĮıĳȐȜİȚĮ ȡȣȝȠȣȜțȩ țĮȚ ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȠ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȚıșȠʌȠȡİȓĮ ıĲȘ
įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȘȢ ȗİȪȟȘȢ, ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ıĲĮȝĮĲȒıİȚ ȩıİȢ ĳȠȡȑȢ șİȜȒıİȚ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İȜȑȖȟİȚ ĲȘ
șȑıȘ ĲȠȣ, įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȩȝȦȢ ȞĮ țȚȞȘșİȓ țĮșȩȜȠȣ İȝʌȡȩȢ.
ȀĮșȩȜȘ ĲȘȞ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȡȑʌİȚ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ȞĮ ĳȠȡȐ ĮȞĲĮȞĮțȜĮıĲȚțȩ ȖȚȜȑțȠ.
ȆĮȡĮțȐĲȦ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ĮȞĮȜȣĲȚțȐ ȠȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ İȞȑȡȖİȚİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȩȗİȣȟȘ țĮȚ ȗİȪȟȘ
ĮȡșȡȦĲȫȞ ȠȤȘȝȐĲȦȞ țĮȚ ıȣȡȝȫȞ.
I. ǼȞȑȡȖİȚİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȩȗİȣȟȘ ĮȡșȡȦĲȠȪ ȠȤȒȝĮĲȠȢ:
īȚĮ ĲȘȞ ĮʌȩȗİȣȟȘ ĮȡșȡȦĲȠȪ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ Ș ʌĮȡĮțȐĲȦ ıİȚȡȐ İȞİȡȖİȚȫȞ:
Į) ȈĲĮșȝİȪİĲĮȚ ĲȠ ĮȡșȡȦĲȩ ȩȤȘȝĮ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıİ İȣșİȓĮ ȖȡĮȝȝȒ, ȩʌȠȣ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ, ĮĳȠȪ
ȜȘĳșȠȪȞ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȝȑĲȡĮ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (ĳȫĲĮ ȑțĲĮțĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ) ȖȚĮ ĲȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ
ȜȠȚʌȫȞ ȤȡȘıĲȫȞ ĲȘȢ ȠįȠȪ.
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ȕ) ȉȓșİĲĮȚ Ƞ ȝȘȤĮȞȚıȝȩȢ ȝİĲĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣ ĲĮȤȠȖȡȐĳȠȣ ıĲȠ ıȪȝȕȠȜȠ ĲȘȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ
«ȁȠȚʌȑȢ ǼȡȖĮıȓİȢ», İȞİȡȖȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ș ʌȑįȘ ıĲȐșȝİȣıȘȢ, ĲȓșİĲĮȚ İțĲȩȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ Ƞ
țȚȞȘĲȒȡĮȢ țĮȚ ĮʌȠȕȚȕȐȗİĲĮȚ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ȠįȘȖȩȢ Įʌȩ ĲȠ ȩȤȘȝĮ. ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĲȠ
ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĲȡȓȖȦȞȠ İʌȚıȒȝĮȞıȘȢ ıĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘ ĮʌȩıĲĮıȘ.
Ȗ) ǹıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ĲȠ İʌȚțĮșȒȝİȞȠ ĲȠʌȠșİĲȫȞĲĮȢ ĲȚȢ įȪȠ ıĳȒȞİȢ ĮȞĮıĲȠȜȒȢ țȪȜȚıȘȢ (ĲȐțȠȣȢ)
ıĲȠȣȢ ĲȡȠȤȠȪȢ ĲȠȣ ĲİȜİȣĲĮȓȠȣ ȠʌȓıșȚȠȣ ȐȟȠȞĮ ıİ șȑıİȚȢ İʌȓ ĲȦȞ ĲȡȠȤȫȞ (įȚĮȖȫȞȚĮ,
ȝʌȡȠıĲȐ Ȓ ʌȓıȦ) ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘ țȜȓıȘ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ țĮȚ «įȑȞİĲĮȚ» ĲȠ ȝȘȤĮȞȩĳȡİȞȠ,
İĳȩıȠȞ ȠȚ țȪȜȚȞįȡȠȚ ʌȑįȘıȘȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȒȢ ĲȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ įȚʌȜȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ.
į) ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ƞ ȝȘȤĮȞȚıȝȩȢ ĮȞȪȥȦıȘȢ (ȝĮȞȚȕȑȜĮ) ȖȚĮ ȞĮ țĮĲȑȕȠȣȞ ȠȚ įȪȠ ĲȘȜİıțȠʌȚțȑȢ
ıĲȘȡȓȟİȚȢ (ʌȠįĮȡȚțȐ), ȑȦȢ ȩĲȠȣ ĮȣĲȑȢ ʌĮĲȒıȠȣȞ ıİ ĮȞșİțĲȚțȩ ȑįĮĳȠȢ ȫıĲİ ȞĮ ȝȘȞ
ȕȣșȚıĲȠȪȞ. ǼȐȞ ĲȠ ȩȤȘȝĮ įȚĮșȑĲİȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȘȜİțĲȡȚțȩ ıȪıĲȘȝĮ, ĲȠ țĮĲȑȕĮıȝĮ ĲȦȞ
ʌȠįĮȡȚțȫȞ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ țĮȝʌȓȞĮ ȠįȒȖȘıȘȢ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ
ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ș ĮʌȩȗİȣȟȘ įİȞ İȓȞĮȚ ıĲĮșİȡȩ, ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ
ȣʌȠıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ. ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ȝİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȘȢ ȝĮȞȚȕȑȜĮȢ ĮȞĮıȘțȫȞİĲĮȚ ȜȓȖȠ ĲȠ
İʌȚțĮșȒȝİȞȠ, ȑĲıȚ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ĮʌĮıĳȐȜȚıȘ ĲȠȣ ʌİȓȡȠȣ Įʌȩ ĲȘ «ʌȜȐțĮ
İʌȚțȐșȘıȘȢ». Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ ȡȣȝȠȣȜțȩ įȚĮșȑĲİȚ ıȪıĲȘȝĮ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ ȝİ
ĮİȡȩıȠȣıĲİȢ, Ș ʌĮȡĮʌȐȞȦ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮȚ ȝİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ ıȣȝʌȓİıȘȢ Ȓ
ĮʌȠıȣȝʌȓİıȘȢ ĲȦȞ ĮİȡȩıȠȣıĲȦȞ.
İ) ǻȚĮțȩʌĲİĲĮȚ Ș ʌĮȡȠȤȒ, ȩʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ, ʌİʌȚİıȝȑȞȠȣ ĮȑȡĮ ȝȑıȦ ĲȦȞ ĲĮȤȣıȣȞįȑıȝȦȞ ĲȦȞ
ıȦȜȘȞȫıİȦȞ ʌĮȡȠȤȒȢ ʌİʌȚİıȝȑȞȠȣ ĮȑȡĮ țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ĮʌȠıȣȞįȑȠȞĲĮȚ įȚĮįȠȤȚțȐ Ș
İȞĲȠȜȒ ʌĮȡȠȤȒȢ (țȩțțȚȞȠȢ ĮȖȦȖȩȢ) țĮȚ Ș İȞĲȠȜȒ ʌȑįȘıȘȢ (țȓĲȡȚȞȠȢ ĮȖȦȖȩȢ).
ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮȚ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮȖȦȖȠȓ ıĲȚȢ ĮȞĮȝȠȞȑȢ, ȩʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ, ȝİ ĲĮ İȚįȚțȐ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș İȓıȠįȠȢ ȟȑȞȦȞ ıȦȝȐĲȦȞ Ȓ ȞİȡȠȪ. īȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ
İȝʌȜȠțȒȢ ĲȠȣȢ ȠȚ ĮȖȦȖȠȓ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȚȦȡȠȪȞĲĮȚ.
ıĲ) ǹʌȠıȣȞįȑİĲĮȚ Ș ȘȜİțĲȡȚțȒ ʌĮȡȠȤȒ (ȡİȣȝȠĲȠįȩĲȘȢ) ĲȠȣ ȡȣȝȠȣȜțȠȪ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ
ıȪıĲȘȝĮ ʌȑįȘıȘȢ ĲȠȣ ȡȣȝȠȣȜțȠȪ İȞȚıȤȪİĲĮȚ ȝİ ABS ĮʌȠıȣȞįȑİĲĮȚ țĮȚ Ƞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȢ
ȡİȣȝĮĲȠįȩĲȘȢ.
Ș) ǹʌĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ƞ ʌİȓȡȠȢ Įʌȩ ĲȘ ʌȜȐțĮ İʌȚțȐșȘıȘȢ ĲȡĮȕȫȞĲĮȢ ĲȘȞ İȚįȚțȒ ȤİȚȡȠȜĮȕȒ
ĮıĳȐȜȚıȒȢ ĲȠȣ, ȖȚĮ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș ĮʌȠıȪȞįİıȘ ĲȦȞ įȪȠ ȠȤȘȝȐĲȦȞ.
ș) ǼʌȚȕȚȕȐȗİĲĮȚ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ȠįȘȖȩȢ ıĲȠ ȡȣȝȠȣȜțȩ țĮȚ ĲȠ ȝİĲĮțȚȞİȓ ȝİ ȝȚțȡȒ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ıİ
ĮʌȩıĲĮıȘ ȚțĮȞȒ (ʌİȡȓʌȠȣ 30 İțĮĲȠıĲȐ) ȫıĲİ ĮȣĲȩ ȞĮ ĮʌȠıȣȞįİșİȓ Įʌȩ ĲȠ
ȘȝȚȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȠ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȢ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ ĲȘȞ ȠȡșȒ ıĲȒȡȚȟȘ ĲȠȣ İʌȚțĮșȒȝİȞȠȣ ıĲĮ
ʌȠįĮȡȚțȐ. ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ȠįȘȖȩȢ ĮʌȠȝĮțȡȪȞİȚ ĲȠ ȡȣȝȠȣȜțȩ țĮȚ ĮʌȠȕȚȕȐȗİĲĮȚ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ ȡȣȝȠȣȜțȩ įȚĮșȑĲİȚ ĮİȡȩıȠȣıĲİȢ, ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ʌȡȚȞ ĲȠ ȝİĲĮțȚȞȒıİȚ
ȞĮ ȤĮȝȘȜȫıİȚ ȝİ ĲȚȢ ĮİȡȩıȠȣıĲİȢ ĲȠȞ ʌȓıȦ ȐȟȠȞȐ ĲȠȣ.
Ț) ǹʌȠȕȚȕȐȗİĲĮȚ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ȠįȘȖȩȢ Įʌȩ ĲȠ ȡȣȝȠȣȜțȩ ĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȢ (ĲȐțȠȚ, ȤİȚȡȩĳȡİȞȠ)
țĮȚ ıȘȝĮȓȞȠȞĲĮȢ (ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĲȡȓȖȦȞȠ ĮıĳĮȜİȓĮȢ) ĲȠ İʌȚțĮșȒȝİȞȠ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ʌȠȣ ȠȚ țȪȜȚȞįȡȠȚ ʌȑįȘıȘȢ ĲȠȣ İʌȚțĮșȒȝİȞȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ įȚʌȜȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ
ȠįȘȖȩȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ıĳȓȟİȚ țĮȚ ĲȠ ȝȘȤĮȞȩĳȡİȞȠ.
ȚĮ) ǼʌȚȕȚȕȐȗİĲĮȚ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ȠįȘȖȩȢ ıĲȠ ȡȣȝȠȣȜțȩ țĮȚ șȑĲİȚ ĲȠ ȝȘȤĮȞȚıȝȩ ȝİĲĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣ
ĲĮȤȠȖȡȐĳȠȣ, ȩʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ, ıĲȠ ıȪȝȕȠȜȠ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȘ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ «ȠįȒȖȘıȘ»
țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȘȡȫȞĲĮȢ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĲȠȣ Ȁ.ȅ.Ȁ. İȚıȑȡȤİĲĮȚ ıĲȘȞ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ.
II. ǼȞȑȡȖİȚİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȗİȪȟȘ ĮȡșȡȦĲȠȪ ȠȤȒȝĮĲȠȢ
īȚĮ ĲȘ ȗİȪȟȘ ĮȡșȡȦĲȠȪ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ Ș ʌĮȡĮțȐĲȦ ıİȚȡȐ İȞİȡȖİȚȫȞ:
Į) ǼʌȚȕȚȕȐȗİĲĮȚ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ȠįȘȖȩȢ ıĲȠ ȡȣȝȠȣȜțȩ țĮȚ ĲȠ ȠįȘȖİȓ ȝİ ȩʌȚıșİȞ țĮȚ ıİ İȣșİȓĮ
ʌȠȡİȓĮ ʌȡȠȢ ĲȠ ıĲĮșȝİȣȝȑȞȠ İʌȚțĮșȒȝİȞȠ, ıĲĮȝĮĲȫȞĲĮȢ ĲȠ ıİ ȝȚțȡȒ ĮʌȩıĲĮıȘ ȝʌȡȠıĲȐ
Įʌȩ ĮȣĲȩ. ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȜȚȖȝȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ ȝȑĲȡĮ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ ȤȡȘıĲȫȞ ĲȘȢ ȠįȠȪ (ȑȜİȖȤȠȢ, İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ
țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ įİȚțĲȫȞ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ).
ȕ) ȉȓșİĲĮȚ Ƞ ȝȘȤĮȞȚıȝȩȢ ȝİĲĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣ ĲĮȤȠȖȡȐĳȠȣ ıĲȠ ıȪȝȕȠȜȠ ĲȘȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ
«ǱȜȜİȢ ǼȡȖĮıȓİȢ» țĮȚ ĮĳȠȪ İȞİȡȖȠʌȠȚȘșİȓ Ș ʌȑįȘ ıĲȐșȝİȣıȘȢ, ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ƞ
țȚȞȘĲȒȡĮȢ țĮȚ ĮʌȠȕȚȕȐȗİĲĮȚ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ȠįȘȖȩȢ Įʌȩ ĲȠ ȡȣȝȠȣȜțȩ. ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚ țĮȚ ʌȡȚȞ
ıȣȞİȤȓıİȚ ĲȚȢ ȣʌȩȜȠȚʌİȢ İȞȑȡȖİȚİȢ ȗİȪȟȘȢ, İȜȑȖȤİȚ İȐȞ ĲȠ İʌȚțĮșȒȝİȞȠ țĮȚ Ș ʌȜȐțĮ
İʌȚțȐșȘıȘȢ, İȐȞ ĮȣĲȒ İȓȞĮȚ ȡȣșȝȚȗȩȝİȞȘ, İȓȞĮȚ ıĲȘ ıȦıĲȒ șȑıȘ țĮȚ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞĮ.
Ȗ) ǼʌȚȕȚȕȐȗİĲĮȚ ıĲȠ ȡȣȝȠȣȜțȩ țĮȚ ıȣȞİȤȓȗȠȞĲĮȢ ĲȘȞ ȠʌȚıșȠʌȠȡİȓĮ, ȝİ ȝȚțȡȒ ĲĮȤȪĲȘĲĮ,
ʌȡȠıİȖȖȓȗİȚ ĲȠ İʌȚțĮșȒȝİȞȠ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ Ƞ ʌİȓȡȠȢ ĲȠȣ ȞĮ ‘’İȣșȣȖȡĮȝȝȚıșİȓ’’ ȝİ ĲȘ
șȑıȘ ĮıĳȐȜȚıȒȢ ĲȠȣ ıĲȘ ʌȜȐțĮ İʌȚțȐșȘıȘȢ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȚıșȠʌȠȡİȓĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
ıĲĮȝĮĲȒıİȚ ȩıİȢ ĳȠȡȑȢ ȤȡİȚĮıĲİȓ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȚȕĮıĲİȓ ȖȚĮ ȞĮ İȜȑȖȟİȚ, İȐȞ Ƞ ʌİȓȡȠȢ ȠįȘȖİȓĲĮȚ
ıȦıĲȐ ıĲȘ șȑıȘ ĲȠȣ. īȚĮ ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ ʌİȓȡȠȣ ıĲȘ ĲİȡȝĮĲȚțȒ ĲȠȣ șȑıȘ
ĮȞİȕȐȗİȚ Ȓ țĮĲİȕȐȗİȚ, țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, ĲȚȢ įȪȠ ĲȘȜİıțȠʌȚțȑȢ ıĲȘȡȓȟİȚȢ (ʌȠįĮȡȚțȐ). Ǿ
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ʌĮȡĮʌȐȞȦ įȚĮįȚțĮıȓĮ, ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ ȡȣȝȠȣȜțȩ įȚĮșȑĲİȚ ıȪıĲȘȝĮ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ ȝİ
ĮİȡȩıȠȣıĲİȢ, ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȝİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ ıȣȝʌȓİıȘȢ Ȓ ĮʌȠıȣȝʌȓİıȘȢ ĲȦȞ
ĮİȡȩıȠȣıĲȦȞ. ȈĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ȗİȪȟȘȢ, ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ĮʌȠțĮĲĮıĲȒıİȚ ĲȘ ıȦıĲȒ
ʌȓİıȘ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ ʌȞİȣȝĮĲȚțȒȢ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ. ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ıȪȝʌȜİȟȘȢ ȠȚ ȕȐıİȚȢ
ĲȦȞ ʌȠįĮȡȚțȫȞ, ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ ȝİ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ, įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȝİĲĮțȚȞȘșȠȪȞ
țĮșȩȜȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ĲȠȣȢ șȑıȘ.
į) ǼȞİȡȖȠʌȠȚİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȣʌȠȥȒĳȚȠ ȠįȘȖȩ Ș ʌȑįȘ ıĲȐșȝİȣıȘȢ ĲȠȣ ȡȣȝȠȣȜțȠȪ, ȩĲĮȞ Ƞ
ʌİȓȡȠȢ İĳĮȡȝȩıİȚ ȤȦȡȓȢ ĮȞȠȤȑȢ ıĲȘ ʌȜȐțĮ İʌȚțȐșȘıȘȢ țĮȚ ĮțȠȣıĲİȓ Ƞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȩȢ
ȝİĲĮȜȜȚțȩȢ ȒȤȠȢ, ĳȡȠȞĲȓȗȠȞĲĮȢ Ș ʌȓİıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȘȢ ȞĮ ĳĲȐıİȚ ıİ țĮȞȠȞȚțȐ
İʌȓʌİįĮ. ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȠȞ ʌİȓȡȠ ȝİ ĲȘȞ İȚįȚțȒ ȤİȚȡȠȜĮȕȒ ĮıĳȐȜȚıȘȢ, ȫıĲİ ȞĮ
İȓȞĮȚ ʌȡĮțĲȚțȐ ĮįȪȞĮĲȘ Ș ĮʌȠıȪȞįİıȘ ĲȦȞ įȪȠ ȠȤȘȝȐĲȦȞ. ǼʌȚȕȚȕȐȗİĲĮȚ ıĲȠ ȩȤȘȝĮ țĮȚ
ʌȡȠıʌĮșİȓ ȞĮ İțțȚȞȒıİȚ ĲȠ ȩȤȘȝĮ , ȝİ ĲȘȞ ʌȚȠ «ĮȡȖȒ» ĲĮȤȪĲȘĲĮ ıĲȠ țȚȕȫĲȚȠ, İȜȑȖȤȠȞĲĮȢ
ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ ȗİȪȟȘ ĲȠȣ İʌȚțĮșȒȝİȞȠȣ. ǼȞİȡȖȠʌȠȚİȓ ĲȘȞ ʌȑįȘ ıĲȐșȝİȣıȘȢ ĲȠȣ ȡȣȝȠȣȜțȠȪ,
ĳȡȠȞĲȓȗȠȞĲĮȢ Ș ʌȓİıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȘȢ ȞĮ ĳĲȐıİȚ ıİ țĮȞȠȞȚțȐ İʌȓʌİįĮ țĮȚ ĮĳȠȪ
ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚȒıİȚ ĲȠȞ țȚȞȘĲȒȡĮ, ĮʌȠȕȚȕȐȗİĲĮȚ.
İ) ȈȣȞįȑİĲĮȚ Ș ȘȜİțĲȡȚțȒ ʌĮȡȠȤȒ (ȡİȣȝȠĲȠįȩĲȘȢ) ĲȠȣ ȡȣȝȠȣȜțȠȪ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ
ıȪıĲȘȝĮ ʌȑįȘıȘȢ ĲȠȣ ȡȣȝȠȣȜțȠȪ İȞȚıȤȪİĲĮȚ ȝİ ABS ıȣȞįȑİĲĮȚ țĮȚ Ƞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȢ
ȡİȣȝĮĲȠįȩĲȘȢ.
ıĲ) ȈȣȞįȑȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ ʌĮȡȠȤȒȢ ʌİʌȚİıȝȑȞȠȣ ĮȑȡĮ ĲȠȣ ȡȣȝȠȣȜțȠȪ ȝİ ĲȠȣȢ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣȢ ĲĮȤȣıȪȞįİıȝȠȣȢ ĲȠȣ İʌȚțĮșȒȝİȞȠȣ țĮȚ ĮȞȠȓȖȠȞĲĮȢ ĲȚȢ ʌĮȡȠȤȑȢ, ȩʌȠȣ
ȣʌȐȡȤȠȣȞ, įȚĮįȠȤȚțȐ ĲȘȢ İȞĲȠȜȒ ʌȑįȘıȘȢ (țȓĲȡȚȞȠȣ ĮȖȦȖȠȪ) țĮȚ ĲȘȢ İȞĲȠȜȒȢ ʌĮȡȠȤȒȢ
(țȩțțȚȞȠȢ ĮȖȦȖȩȢ). Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıȣȞįȣĮıȝȑȞȠȣ ȝȘȤĮȞȚıȝȠȪ Ș ıȪȞįİıȘ ȖȓȞİĲĮȚ
ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ.
ȗ) ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ƞ ȝȘȤĮȞȚıȝȩȢ ĮȞȪȥȦıȘȢ (ȝĮȞȚȕȑȜĮ) ȖȚĮ ȞĮ ĮȞȣȥȦșȠȪȞ ȠȚ įȪȠ
ĲȘȜİıțȠʌȚțȑȢ ıĲȘȡȓȟİȚȢ (ʌȠįĮȡȚțȐ) ȝȑȤȡȚ ĲȘ ĲİȜȚțȒ ĲȠȣȢ șȑıȘ țĮȚ ĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș ȝĮȞȚȕȑȜĮ.
ǼȐȞ ĲȠ ȩȤȘȝĮ įȚĮșȑĲİȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȘȜİțĲȡȚțȩ ıȪıĲȘȝĮ, Ș ĮȞȪȥȦıȘ ĲȦȞ ʌȠįĮȡȚțȫȞ
ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ țĮȝʌȓȞĮ ȠįȒȖȘıȘȢ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ ȡȣȝȠȣȜțȩ įȚĮșȑĲİȚ
ıȪıĲȘȝĮ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ ȝİ ĮİȡȩıȠȣıĲİȢ, Ș ʌĮȡĮʌȐȞȦ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮȚ ȝİ ĲȘ
ȕȠȒșİȚĮ ıȣȝʌȓİıȘȢ Ȓ ĮʌȠıȣȝʌȓİıȘȢ ĲȦȞ ĮİȡȩıȠȣıĲȦȞ.
Ș) ǹĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ıĳȒȞİȢ ĮȞĮıĲȠȜȒȢ țȪȜȚıȘȢ (ĲȐțȠȚ) Įʌȩ ĲȠȣȢ ĲȡȠȤȠȪȢ ĲȠȣ İʌȚțĮșȒȝİȞȠȣ țĮȚ
İȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ ĲȠ İʌȚțĮșȒȝİȞȠ ȑȤİȚ ıȣȞįİșİȓ ȝİ ĮıĳȐȜİȚĮ ȝİ ĲȠ ȡȣȝȠȣȜțȩ, İĳȩıȠȞ ȑȤİȚ
ĮʌİȜİȣșİȡȦșİȓ ĲȠ ȝȘȤĮȞȩĳȡİȞȠ, İȐȞ ĲȠ ȡȣȝȠȣȜțȩ įİȞ įȚĮșȑĲİȚ țȣȜȓȞįȡȠȣȢ ʌȑįȘıȘȢ
įȚʌȜȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ. ȉȑȜȠȢ ĲȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ ıĲȘ șȑıȘ ĲȠȣȢ ȠȚ ıĳȒȞİȢ ĮȞĮıĲȠȜȒȢ țȪȜȚıȘȢ țĮȚ ĲȠ
ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĲȡȓȖȦȞȠ.
Ț) ǼʌȚȕȚȕȐȗİĲĮȚ ıĲȠ ȡȣȝȠȣȜțȩ, șȑĲİȚ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȞ țȚȞȘĲȒȡĮ ȝȑȤȡȚ Ș ʌȓİıȘ ıĲĮ ĮİȡȩĳȡİȞĮ
ȞĮ ĳĲȐıİȚ ıĲȘ ȝȑȖȚıĲȘ ĲȚȝȒ ĲȘȢ țĮȚ İȜȑȖȤİȚ ĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ ȠȡȖȐȞȦȞ ȖȚĮ ĲȣȤȩȞ İȞįİȓȟİȚȢ țĮțȒȢ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ (ȩʌȦȢ, ʌĲȫıȘ ʌȓİıȘȢ, ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ ĳȦĲİȚȞȒȢ ȑȞįİȚȟȘȢ ĲȠȣ ABS țȣȡȓȦȢ ĲȠȣ
İʌȚțĮșȒȝİȞȠȣ).
ȚĮ) ȉȓșİĲĮȚ Ƞ ȝȘȤĮȞȚıȝȩȢ ȝİĲĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣ ĲĮȤȠȖȡȐĳȠȣ ıĲȠ ıȪȝȕȠȜȠ ĲȘȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ
«ȅįȒȖȘıȘ» țĮȚ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ȠįȘȖȩȢ ȝİĲĮțȚȞİȓ ȝİ ȝȚțȡȒ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ĲȠ ĮȡșȡȦĲȩ ȩȤȘȝĮ ıİ
ȝȚțȡȒ ĮʌȩıĲĮıȘ, țĮȚ ĮĳȠȪ įȚĮʌȚıĲȫıİȚ ȩĲȚ Ș ʌȑįȘıȘ țĮȚ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ıȣıĲȒȝĮĲĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ
ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȐ țĮȚ ĲȠ ȡȣȝȠȣȜțȩ ȑȜțİȚ ĮıĳĮȜȫȢ ĲȠ İʌȚțĮșȒȝİȞȠ, İȚıȑȡȤİĲĮȚ ıĲȘȞ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĲȘȡȫȞĲĮȢ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĲȠȣ Ȁ.ȅ.Ȁ..
III. ǼȞȑȡȖİȚİȢ ĮʌȩȗİȣȟȘȢ ıȣȡȝȠȪ
īȚĮ ĲȘȞ ĮʌȩȗİȣȟȘ ıȣȡȝȠȪ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ Ș ʌĮȡĮțȐĲȦ ıİȚȡȐ İȞİȡȖİȚȫȞ:
Į) ȈĲĮșȝİȪİĲĮȚ Ƞ ıȣȡȝȩȢ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ, ȩʌȠȣ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ, ıİ İȣșİȓĮ ȖȡĮȝȝȒ, ĮĳȠȪ ȜȘĳșȠȪȞ
ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȝȑĲȡĮ ĮıĳȐȜİȚĮȢ (ĳȫĲĮ ȑțĲĮțĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ) ȖȚĮ ĲȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ
ȤȡȘıĲȫȞ ĲȘȢ ȠįȠȪ.
ȕ) ȉȓșİĲĮȚ Ƞ ȝȘȤĮȞȚıȝȩȢ ȝİĲĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣ ĲĮȤȠȖȡȐĳȠȣ ıĲȠ ıȪȝȕȠȜȠ ĲȘȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ
«ȁȠȚʌȑȢ ǼȡȖĮıȓİȢ», İȞİȡȖȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ș ʌȑįȘ ıĲȐșȝİȣıȘȢ, ĲȓșİĲĮȚ İțĲȩȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ Ƞ
țȚȞȘĲȒȡĮȢ țĮȚ ĮʌȠȕȚȕȐȗİĲĮȚ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ȠįȘȖȩȢ Įʌȩ ĲȠ ȩȤȘȝĮ. ȉȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ ĲȠ
ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĲȡȓȖȦȞȠ İʌȚıȒȝĮȞıȘȢ ıĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘ ĮʌȩıĲĮıȘ.
Ȗ) ǹıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ĲȠ ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȠ ȩȤȘȝĮ ĲȠʌȠșİĲȫȞĲĮȢ ĲȚȢ įȪȠ ıĳȒȞİȢ ĮȞĮıĲȠȜȒȢ țȪȜȚıȘȢ
(ĲȐțȠȣȢ) ıĲȠȣȢ ĲȡȠȤȠȪȢ ĲȠȣ ĲİȜİȣĲĮȓȠȣ ȠʌȓıșȚȠȣ ȐȟȠȞĮ ıİ șȑıİȚȢ İʌȓ ĲȦȞ ĲȡȠȤȫȞ
(įȚĮȖȫȞȚĮ, ȝʌȡȠıĲȐ Ȓ ʌȓıȦ) ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘ țȜȓıȘ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ țĮȚ «įȑȞİĲĮȚ» ĲȠ
ȝȘȤĮȞȩĳȡİȞȠ, İĳȩıȠȞ ȠȚ țȪȜȚȞįȡȠȚ ʌȑįȘıȘȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȒȢ ĲȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ
įȚʌȜȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ.
į) ȈĲȘȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȠ, İȐȞ İȓȞĮȚ ȝȠȞȠĮȟȠȞȚțȩ Ȓ ȝİ įȪȠ ȐȟȠȞİȢ țİȞĲȡȠĮȟȠȞȚțȩ, ıĲȘȞ
ĲȘȜİıțȠʌȚțȒ ĲȠȣ ıĲȒȡȚȟȘ (ʌȠįĮȡȚțȩ), țĮȚ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠ țĮĲȑȕĮıȝȐ ĲȠȣ Ș ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ
įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȦȞ İʌȚțĮșȒȝİȞȦȞ.
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İ) ǻȚĮțȩʌĲİĲĮȚ Ș ʌĮȡȠȤȒ, ȩʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ, ʌİʌȚİıȝȑȞȠȣ ĮȑȡĮ ȝȑıȦ ĲȦȞ ĲĮȤȣıȣȞįȑıȝȦȞ ĲȦȞ
ıȦȜȘȞȫıİȦȞ ʌĮȡȠȤȒȢ ʌİʌȚİıȝȑȞȠȣ ĮȑȡĮ țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ĮʌȠıȣȞįȑȠȞĲĮȚ įȚĮįȠȤȚțȐ Ș
İȞĲȠȜȒ ʌĮȡȠȤȒȢ (țȩțțȚȞȠȢ ĮȖȦȖȩȢ) țĮȚ Ș İȞĲȠȜȒ ʌȑįȘıȘȢ (țȓĲȡȚȞȠȢ ĮȖȦȖȩȢ).
ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮȚ țĮȚ țĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮȖȦȖȠȓ ıĲȚȢ ĮȞĮȝȠȞȑȢ, ȩʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ, ȝİ ĲĮ İȚįȚțȐ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȣȤșİȓ Ș İȓıȠįȠȢ ȟȑȞȦȞ ıȦȝȐĲȦȞ Ȓ ȞİȡȠȪ. īȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ
İȝʌȜȠțȒȢ ĲȠȣȢ ȠȚ ĮȖȦȖȠȓ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȚȦȡȠȪȞĲĮȚ.
ıĲ) ǹʌȠıȣȞįȑİĲĮȚ Ș ȘȜİțĲȡȚțȒ ʌĮȡȠȤȒ (ȡİȣȝȠĲȠįȩĲȘȢ) ĲȠȣ ȡȣȝȠȣȜțȠȪ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ
ıȪıĲȘȝĮ ʌȑįȘıȘȢ ĲȠȣ ȡȣȝȠȣȜțȠȪ İȞȚıȤȪİĲĮȚ ȝİ ABS ĮʌȠıȣȞįȑİĲĮȚ țĮȚ Ƞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȢ
ȡİȣȝĮĲȠįȩĲȘȢ.
ȗ) ǹʌĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ƞ țȠĲıĮįȩȡȠȢ ȝİ ĲȘ ȤİȚȡȠȜĮȕȒ ĮʌĮıĳȐȜȚıȒȢ ĲȠȣ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȒ Ș
ĮʌȠıȪȞįİıȘ ĲȦȞ įȪȠ ȠȤȘȝȐĲȦȞ. ǻİȞ ĮʌȠțȜİȓİĲĮȚ Ș İȜĮĳȡȐ ȝİĲĮțȓȞȘıȘ ĲȠȣ ıȣȡȝȠȪ İȐȞ
įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȩĲȚ Ƞ ʌİȓȡȠȢ İȝʌȠįȓȗİȚ ĲȘȞ ĮʌĮıĳȐȜȚıȒ ĲȠȣ.
Ș) ǼʌȚȕȚȕȐȗİĲĮȚ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ȠįȘȖȩȢ ıĲȠ ȡȣȝȠȣȜțȩ țĮȚ ĲȠ ȝİĲĮțȚȞİȓ ȝİ ȝȚțȡȒ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ıİ
ȝȚțȡȒ ĮʌȩıĲĮıȘ, ȝȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ ĮȣĲȩ ĮʌȠıȣȞįİșİȓ Įʌȩ ĲȠ ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȠ.
Ț) ǹʌȠȕȚȕȐȗİĲĮȚ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ȠįȘȖȩȢ Įʌȩ ĲȠ ĳȠȡĲȘȖȩ ĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȢ (ĲȐțȠȚ, ȤİȚȡȩĳȡİȞȠ) țĮȚ
ıȘȝĮȓȞȠȞĲĮȢ (ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĲȡȓȖȦȞȠ ĮıĳĮȜİȓĮȢ) ĲȠ ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȠ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ʌȠȣ ȠȚ țȪȜȚȞįȡȠȚ ʌȑįȘıȘȢ ĲȠȣ ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ įȚʌȜȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ
ȠįȘȖȩȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ ıĳȓȟİȚ țĮȚ ĲȠ ȝȘȤĮȞȩĳȡİȞȠ.
ȚĮ) ǼʌȚȕȚȕȐȗİĲĮȚ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ȠįȘȖȩȢ ıĲȠ ĳȠȡĲȘȖȩ țĮȚ șȑĲİȚ ĲȠ ȝȘȤĮȞȚıȝȩ ȝİĲĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣ
ĲĮȤȠȖȡȐĳȠȣ, ȩʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ, ıĲȠ ıȪȝȕȠȜȠ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȘ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ «ȠįȒȖȘıȘ»
țĮȚ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ĲȘȡȫȞĲĮȢ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĲȠȣ Ȁ.ȅ.Ȁ. İȚıȑȡȤİĲĮȚ ıĲȘȞ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ.
IV. ǼȞȑȡȖİȚİȢ ȗİȪȟȘȢ ıȣȡȝȠȪ
īȚĮ ĲȘ ȗİȪȟȘ ıȣȡȝȠȪ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ Ș ʌĮȡĮțȐĲȦ ıİȚȡȐ İȞİȡȖİȚȫȞ:
Į) ǼʌȚȕȚȕȐȗİĲĮȚ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ȠįȘȖȩȢ ıĲȠ ĳȠȡĲȘȖȩ țĮȚ ĲȠ ȠįȘȖİȓ ȝİ ȩʌȚıșİȞ țĮȚ ıİ İȣșİȓĮ
ʌȠȡİȓĮ ʌȡȠȢ ĲȠ ıĲĮșȝİȣȝȑȞȠ ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȠ, ıĲĮȝĮĲȫȞĲĮȢ ĲȠ ıİ ȝȚțȡȒ ĮʌȩıĲĮıȘ
ȝʌȡȠıĲȐ Įʌȩ ĮȣĲȩ. ȀĮĲȐ ĲȘ įȚȐȡțİȚĮ ĲȦȞ İȜȚȖȝȫȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ țĮĲȐȜȜȘȜĮ
ȝȑĲȡĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ ȤȡȘıĲȫȞ ĲȘȢ ȠįȠȪ (ȑȜİȖȤȠȢ,
İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ įİȚțĲȫȞ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ).
ȕ) ȉȓșİĲĮȚ Ƞ ȝȘȤĮȞȚıȝȩȢ ȝİĲĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣ ĲĮȤȠȖȡȐĳȠȣ ıĲȠ ıȪȝȕȠȜȠ ĲȘȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ
«ǱȜȜİȢ ǼȡȖĮıȓİȢ» țĮȚ ĮĳȠȪ İȞİȡȖȠʌȠȚȘșİȓ Ș ʌȑįȘ ıĲȐșȝİȣıȘȢ, ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ƞ
țȚȞȘĲȒȡĮȢ țĮȚ ĮʌȠȕȚȕȐȗİĲĮȚ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ȠįȘȖȩȢ Įʌȩ ĲȠ ĳȠȡĲȘȖȩ. ȈĲȘ ıȣȞȑȤİȚ țĮȚ ʌȡȚȞ
ıȣȞİȤȓıİȚ ĲȚȢ ȣʌȩȜȠȚʌİȢ İȞȑȡȖİȚİȢ ȗİȪȟȘȢ, İȜȑȖȤİȚ İȐȞ ĲȠ ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȠ İȓȞĮȚ ıȦıĲȐ
ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠ.
ǹʌĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ƞ ʌİȓȡȠȢ ĲȠȣ țȠĲıĮįȩȡȠȣ ĲȠȣ ĳȠȡĲȘȖȠȪ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ (İȓĲİ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲȠ ıȪıĲȘȝĮ ȝİ İȜĮĲȒȡȚȠ İȓĲİ ȝİ ĮȑȡĮ) țĮȚ İȜȑȖȤİĲĮȚ ĲȠ «ȝȐĲȚ»
ĲȘȢ ȝʌȐȡĮȢ Ȓ ĲȠȣ ĲȡȓȖȦȞȠȣ ȑȜȟȘȢ ȖȚĮ ĲȣȤȩȞ ĳșȠȡȑȢ.
Ȗ) ǼʌȚȕȚȕȐȗİĲĮȚ ıĲȠ ĳȠȡĲȘȖȩ țĮȚ ıȣȞİȤȓȗȠȞĲĮȢ ĲȘȞ ȠʌȚıșȠʌȠȡİȓĮ, ȝİ ȝȚțȡȒ ĲĮȤȪĲȘĲĮ,
ʌȡȠıİȖȖȓȗİȚ ĲȠ ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȠ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ĲȠ ĲȡȓȖȦȞȠ ȑȜȟȘȢ ĲȠȣ ȞĮ İȣșȣȖȡĮȝȝȚıșİȓ
ȝİ ĲȠ țȠĲıĮįȩȡȠ ĲȠȣ ĳȠȡĲȘȖȠȪ ıĲĮȝĮĲȫȞĲĮȢ ʌİȡȓʌȠȣ ıĲĮ 30 ȑȦȢ 50 İțĮĲȠıĲȐ. ȉȠ
ĲȡȓȖȦȞȠ ȑȜȟȘȢ ıȣȖțȡĮĲİȓĲĮȚ, ȝȑıȦ ĲȦȞ İȜĮĲȘȡȓȦȞ ĲȠȣ, ıİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ șȑıȘ ȝİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ ĲȠȣ
ȝȘȤĮȞȚıȝȠȪ ĮȞȪȥȦıȒȢ ĲȠȣ țĮȚ İȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȠ ıȦıĲȩ ȪȥȠȢ țĮȚ İȐȞ ȤȡİȚȐȗİĲĮȚ
ȡȪșȝȚıȘ İȓĲİ ĮȞİȕȐȗȠȞĲĮȢ ĲȠ ȝʌȡȠıĲȚȞȩ ʌȠįĮȡȚțȩ ĲȠȣ ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȠȣ İȓĲİ ȡȣșȝȓȗȠȞĲĮȢ
ĲȘȞ ĮİȡĮȞȐȡĲȘıȘ, İĳȩıȠȞ ȣʌȐȡȤİȚ, ĲȠȣ ĳȠȡĲȘȖȠȪ. ȀĮĲȐ ĲȘȞ ȠʌȚıșȠʌȠȡİȓĮ ȝʌȠȡİȓ Ƞ
ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ȠįȘȖȩȢ ȞĮ ıĲĮȝĮĲȒıİȚ ȩıİȢ ĳȠȡȑȢ ȤȡİȚĮıĲİȓ țĮȚ ȞĮ ĮʌȠȕȚȕĮıĲİȓ ȖȚĮ ȞĮ İȜȑȖȟİȚ
ĮȞ ĲȠ ĲȡȓȖȦȞȠ ȑȜȟȘȢ ȠįȘȖİȓĲĮȚ ıȦıĲȐ ıĲȠȞ țȠĲıĮįȩȡȠ. īȚĮ ĲȘ ıȦıĲȒ țĮȚ ĮıĳĮȜȒ
İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȠȣ ĲȡȚȖȫȞȠȣ ȑȜȟȘȢ ıĲȘ ĲİȡȝĮĲȚțȒ ĲȠȣ șȑıȘ ıĲȠȞ țȠĲıĮįȩȡȠ ıȣȞİȤȓȗİȚ ĲȘȞ
ȠʌȚıșȠʌȠȡİȓĮ ȑȦȢ ȩĲȠȣ ĮțȠȣıĲİȓ Ƞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȩȢ ȝİĲĮȜȜȚțȩȢ ȒȤȠȢ ĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ĮıĳȐȜȚıȘȢ ĲȠȣ țȠĲıĮįȩȡȠȣ. ȈĲȠȣȢ țȠĲıĮįȩȡȠȣȢ ȝİ ĮıĳȐȜȚıȘ İȞİȡȖȠʌȠȚȠȪȝİȞȘ ȝİ ĮȑȡĮ Ȓ
İȜĮĲȒȡȚȠ, Ƞ ʌİȓȡȠȢ ĮıĳĮȜȓȗİȚ ĮȣĲȩȝĮĲĮ, İȞȫ ıĲȠȣȢ ȝȘȤĮȞȚțȠȪȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ
ȠįȘȖȩȢ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲȒıİȚ ĲȠȞ ʌİȓȡȠ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲĮ. ǼȜȑȖȤİĲĮȚ Ș ĮıĳȐȜȚıȘ țĮȚ İȐȞ Ƞ ʌİȓȡȠȢ įİȞ
ȑȤİȚ ĮıĳĮȜȚıĲİȓ, İʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞİȢ İȞȑȡȖİȚİȢ ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮįȪȞĮĲȘ Ș
ĮʌȠıȪȞįİıȘ ĲȦȞ įȪȠ ȠȤȘȝȐĲȦȞ.
į) ȈȣȞįȑİĲĮȚ Ș ȘȜİțĲȡȚțȒ ʌĮȡȠȤȒ (ȡİȣȝȠĲȠįȩĲȘȢ) ĲȠȣ ĳȠȡĲȘȖȠȪ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĲȠ
ıȪıĲȘȝĮ ʌȑįȘıȘȢ ĲȠȣ ĳȠȡĲȘȖȠȪ İȞȚıȤȪİĲĮȚ ȝİ ABS ıȣȞįȑİĲĮȚ țĮȚ Ƞ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȢ
ȡİȣȝĮĲȠįȩĲȘȢ.
İ) ȈȣȞįȑȠȞĲĮȚ ȠȚ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ ʌĮȡȠȤȒȢ ʌİʌȚİıȝȑȞȠȣ ĮȑȡĮ ĲȠȣ ĳȠȡĲȘȖȠȪ ȝİ ĲȠȣȢ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠȣȢ ĲĮȤȣıȪȞįİıȝȠȣȢ ĲȠȣ ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȠȣ țĮȚ ĮȞȠȓȖȠȞĲĮȢ ĲȚȢ ʌĮȡȠȤȑȢ, ȩʌȠȣ
ȣʌȐȡȤȠȣȞ, įȚĮįȠȤȚțȐ ĲȘȢ İȞĲȠȜȒ ʌȑįȘıȘȢ (țȓĲȡȚȞȠȣ ĮȖȦȖȠȪ) țĮȚ ĲȘȢ İȞĲȠȜȒȢ ʌĮȡȠȤȒȢ
(țȩțțȚȞȠȢ ĮȖȦȖȩȢ). Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıȣȞįȣĮıȝȑȞȠȣ ȝȘȤĮȞȚıȝȠȪ Ș ıȪȞįİıȘ ȖȓȞİĲĮȚ
ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ıĲ) ȈĲȘȡȓȗİĲĮȚ ĲȠ ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȠ, İȐȞ İȓȞĮȚ ȝȠȞȠĮȟȠȞȚțȩ Ȓ ȝİ įȪȠ ȐȟȠȞİȢ țİȞĲȡȠĮȟȠȞȚțȩ, ıĲȘȞ
ĲȘȜİıțȠʌȚțȒ ĲȠȣ ıĲȒȡȚȟȘ (ʌȠįĮȡȚțȩ), țĮȚ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞȪȥȦıȒ ĲȠȣ Ș ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ
įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȦȞ İʌȚțĮșȒȝİȞȦȞ.
ȗ) ǹĳĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ıĳȒȞİȢ ĮȞĮıĲȠȜȒȢ țȪȜȚıȘȢ (ĲȐțȠȚ) Įʌȩ ĲȠȣȢ ĲȡȠȤȠȪȢ ĲȠȣ ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȠȣ
țĮȚ İȜȑȖȤİĲĮȚ ȩĲȚ ĲȠ ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȠ ȑȤİȚ ıȣȞįİșİȓ ȝİ ĮıĳȐȜİȚĮ ȝİ ĲȠ ĳȠȡĲȘȖȩ, İĳȩıȠȞ ȑȤİȚ
ĮʌİȜİȣșİȡȦșİȓ ĲȠ ȝȘȤĮȞȩĳȡİȞȠ, İȐȞ ĲȠ ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȠ įİȞ įȚĮșȑĲİȚ țȣȜȓȞįȡȠȣȢ ʌȑįȘıȘȢ
įȚʌȜȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ. ȉȑȜȠȢ ĲȠʌȠșİĲİȓ ıĲȘ șȑıȘ ĲȠȣȢ ĲȚȢ ıĳȒȞİȢ ĮȞĮıĲȠȜȒȢ țȪȜȚıȘȢ țĮȚ ĲȠ
ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĲȡȓȖȦȞȠ.
Ș) ǼʌȚȕȚȕȐȗİĲĮȚ ıĲȠ ıȣȡȝȩ, șȑĲİȚ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȞ țȚȞȘĲȒȡĮ ȝȑȤȡȚ Ș ʌȓİıȘ ıĲĮ ĮİȡȩĳȡİȞĮ ȞĮ
ĳĲȐıİȚ ıĲȘ ȝȑȖȚıĲȘ ĲȚȝȒ ĲȘȢ țĮȚ İȜȑȖȤİȚ ĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ ȠȡȖȐȞȦȞ ȖȚĮ ĲȣȤȩȞ İȞįİȓȟİȚȢ țĮțȒȢ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ (ȩʌȦȢ, ʌĲȫıȘ ʌȓİıȘȢ, ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ ĳȦĲİȚȞȒȢ ȑȞįİȚȟȘȢ ĲȠȣ ABS țȣȡȓȦȢ ĲȠȣ
ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȠȣ).
ș) ȉȓșİĲĮȚ Ƞ ȝȘȤĮȞȚıȝȩȢ ȝİĲĮȖȦȖȒȢ ĲȠȣ ĲĮȤȠȖȡȐĳȠȣ ıĲȠ ıȪȝȕȠȜȠ ĲȘȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ
«ȅįȒȖȘıȘ» țĮȚ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ȠįȘȖȩȢ ȝİĲĮțȚȞİȓ ȝİ ȝȚțȡȒ ĲĮȤȪĲȘĲĮ ĲȠ ıȣȡȝȩ ıİ ȝȚțȡȒ
ĮʌȩıĲĮıȘ, țĮȚ ĮĳȠȪ įȚĮʌȚıĲȫıİȚ ȩĲȚ Ș ʌȑįȘıȘ țĮȚ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ıȣıĲȒȝĮĲĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ
ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȐ țĮȚ ĲȠ ĳȠȡĲȘȖȩ ȑȜțİȚ ĮıĳĮȜȫȢ ĲȠ ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȠ, İȚıȑȡȤİĲĮȚ ıĲȘȞ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĲȘȡȫȞĲĮȢ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĲȠȣ Ȁ.ȅ.Ȁ..
V. ȆȡȩıșİĲȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ ȗİȪȟȘȢ țĮȚ ĮʌȩȗİȣȟȘȢ
ȂİĲȐ ĲȘ ȗİȪȟȘ țĮȚ ĮʌȩȗİȣȟȘ ĲȠȣ ȡȣȝȠȣȜțȠȪ țĮȚ ĲȠȣ İʌȚțĮșȒȝİȞȠȣ Ȓ ĲȠȣ ĳȠȡĲȘȖȠȪ țĮȚ ĲȠȣ
ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȠȣ țĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĲȠȣȢ, İȓĲİ ȦȢ İȞȚĮȓİȢ ȝȠȞȐįİȢ (ĮȡșȡȦĲȩ ȩȤȘȝĮ
Ȓ ıȣȡȝȩȢ), İȓĲİ ȝİȝȠȞȦȝȑȞĮ (ȡȣȝȠȣȜțȩ Ȓ ĳȠȡĲȘȖȩ), İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȞĮ įȚİȞİȡȖȘșȠȪȞ
ʌȡȩıșİĲȠȚ ȑȜİȖȤȠȚ ĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȒȢ țĮĲȐıĲĮıȒȢ ĲȠȣȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȘȢ ȠįȚțȒȢ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ:
Į) ȉȦȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ʌȑįȘıȘȢ ȡȣȝȠȣȜțȫȞ țĮȚ ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȦȞ țĮȚ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ:
x ȑȜİȖȤȠȢ įȚĮȡȡȠȒȢ ʌİʌȚİıȝȑȞȠȣ ĮȑȡĮ,
x ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ĮȖȦȖȫȞ ıȪȞįİıȘȢ ʌİʌȚİıȝȑȞȠȣ ĮȑȡĮ ȝİ ĲȠȣȢ ĲĮȤȣıȣȞįȑıȝȠȣȢ ĲȠȣȢ,
x ȑȜİȖȤȠȢ ʌȑįȘıȘȢ ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȠȣ Ȓ İʌȚțĮșȒȝİȞȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ țĮĲȐ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ
țȪȡȚĮȢ ʌȑįȘȢ (ʌȑįȘ ʌȠȡİȓĮȢ),
x ȑȜİȖȤȠȢ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ įȚĮȡțȠȪȢ ʌȑįȘıȘȢ ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȠȣ Ȓ İʌȚțĮșȒȝİȞȠȣ
ȠȤȒȝĮĲȠȢ,
x ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ İȞįİȓȟİȦȞ ĲȦȞ ȝĮȞȠȝȑĲȡȦȞ, İȐȞ Ș ʌȓİıȘ ıĲȠ ıȪȞįİıȝȠ ĲȦȞ ĮȖȦȖȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
ʌȑįȘıȘ ĲȠȣ ȡȣȝȠȣȜțȠȪ įİ ıȣȝȕȚȕȐȗİĲĮȚ ȝİ ĮȣĲȒȞ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȘȢ ĲȠȣ
ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ,
x ȑȜİȖȤȠȢ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ʌȜȒȡȦıȘȢ ĲȦȞ ĮİȡȠĳȣȜĮțȓȦȞ,
x ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȦȞ ĳȦĲİȚȞȫȞ İȞįİȓȟİȦȞ ĲȠȣ ABS ȖȚĮ ĲȠ ȡȣȝȠȣȜțȩ țĮȚ ĲȠ
ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȠ.
ȕ) ȉȦȞ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ĳȦĲȚıȝȠȪ ȡȣȝȠȣȜțȫȞ țĮȚ ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȦȞ țĮȚ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ:
x ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ĮȖȦȖȫȞ ʌĮȡȠȤȒȢ ȘȜİțĲȡȚțȠȪ ȡİȪȝĮĲȠȢ,
x ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȦȞ ĳȫĲȦȞ ȡȣȝȠȣȜțȫȞ țĮȚ ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȦȞ,
x ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȦȞ įİȚțĲȫȞ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ (ĳȜĮȢ) ȡȣȝȠȣȜțȫȞ țĮȚ
ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȦȞ,
x ȑȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȦȞ ĳȫĲȦȞ ȑțĲĮțĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ.
Ȗ) ȂİĲȐ ĲȘ ȗİȪȟȘ İȜȑȖȤİĲĮȚ ĲȣȤȩȞ ȝİĲĮțȓȞȘıȘ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ țĮȚ ȖİȞȚțȩĲİȡĮ Ș ĮıĳĮȜȒȢ
ʌȡȩıįİıȘ ĲȠȣ.
į) īȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ȠįȘȖȩȢ:
x ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȑȡİȚ ĲĮ țȜİȚįȚȐ ȝĮȗȓ ĲȠȣ, ȩʌȠĲİ ĲȓșİĲĮȚ İțĲȩȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ Ƞ țȚȞȘĲȒȡĮȢ țĮȚ
ĮʌȠȕȚȕȐȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȩȤȘȝĮ ȖȚĮ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ İȡȖĮıȓĮ ĲȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ȗİȪȟȘȢ Ȓ
ĮʌȩȗİȣȟȘȢ
x įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ İȚıȑȡȤİĲĮȚ țȐĲȦ Įʌȩ ĲȠ ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȠ ȠȪĲİ ȞĮ İʌȚĲȡȑʌİȚ ıİ ȐȜȜȠȣȢ
ȞĮ ʌȡȠıİȖȖȓȗȠȣȞ ĲȠ ȤȫȡȠ ʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ș ȗİȪȟȘ Ȓ ĮʌȩȗİȣȟȘ,
x įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ĲȠʌȠșİĲİȓ ĲĮ ȤȑȡȚĮ ĲȠȣ Ȓ ĲĮ įȐȤĲȣȜȐ ĲȠȣ ıĲȠȣȢ ȝȘȤĮȞȚıȝȠȪȢ
ĮıĳȐȜȚıȘȢ ĲȠȣ ʌİȓȡȠȣ Ȓ ıĲĮ ıȘȝİȓĮ ĮıĳȐȜȚıȘȢ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ İʌȚțȐșȘıȘȢ.
x ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕİȕĮȚȦșİȓ ȩĲȚ ĲĮ ʌȠįĮȡȚțȐ įİȞ «ȕȣșȓȗȠȞĲĮȚ» ıĲȠ ȑįĮĳȠȢ, ʌȡȚȞ ĮʌȠȝĮțȡȣȞșİȓ
Įʌȩ ĲȠ ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȠ ȝİĲȐ ĲȘȞ ĮʌȩȗİȣȟȘ.
ȁȩȖȠȚ ĮʌȩȡȡȚȥȘȢ İȓȞĮȚ Ș ȝȘ ȠȡșȒ țĮȚ ȝİ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ ıİȚȡȐ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ
İȞİȡȖİȚȫȞ.
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ȅȂǹǻǹ ī- ȆȅȇǼǿǹ, ǹȆȁǹ ȈĭǹȁȂǹȉǹ
ȅȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ İʌȚʌȜȑȠȞ įȠțȚȝĮıȓİȢ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮȚ ȝȩȞȠ ȖȚĮ ĲȚȢ
țĮĲȘȖȠȡȓİȢ C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE, ǺǼ:
15) ȆȡȠıĮȡȝȠȖȒ ĲȘȢ ĲȡȠȤȚȐȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ıĲȚȢ ıĲȡȠĳȑȢ
ȅ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ İȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ İȓȞĮȚ ıİ șȑıȘ, ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȠ ȝȒțȠȢ țĮȚ ĲĮ İȟȑȤȠȞĲĮ
ĲȝȒȝĮĲĮ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȩȢ ĲȠȣ, ȞĮ ʌȡȠıĮȡȝȩıİȚ ĲȘȞ ĲȡȠȤȚȐ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ
ĮʌȠĳİȣȤșİȓ ĲȣȤȩȞ ĮĲȪȤȘȝĮ ȝİ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ȠȤȒȝĮĲĮ Ȓ ĲȠȣȢ ȜȠȚʌȠȪȢ ȤȡȒıĲİȢ ĲȘȢ ȠįȠȪ Ȓ ĲȣȤȩȞ
ʌȡȠİȟȑȤȠȞĲĮ İȝʌȩįȚĮ.
ȈĳȐȜȝĮ İȓȞĮȚ Ș ȝȘ ıȦıĲȒ șȑıȘ țĮȚ ĲȡȠȤȚȐ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ IV
ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǼȈ ǼǿǻǿȀǾȈ ȆǿȃǹȀǿǻǹȈ ǼȀȆǹǿǻǼȊȉǿȀȅȊ ȅȋǾȂǹȉȅȈ
ȅȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ İȚįȚțȑȢ ʌȚȞĮțȓįİȢ ĲȦȞ İțʌĮȚįİȣĲȚțȫȞ ȠȤȘȝȐĲȦȞ
İȓȞĮȚ:
1. ȉĮ ȠȤȒȝĮĲĮ ĲȦȞ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ ǹȂ, ǹ1, ǹ2 țĮȚ ǹ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ:
Į) ĭȑȡȠȣȞ ʌȚȞĮțȓįĮ ȜİȣțȒ Įʌȩ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ įİȞ ʌĮȡĮȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ İȪțȠȜĮ, ȝİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ țĮȚ
țĮĲĮțȩȡȣĳȘ įȚȐıĲĮıȘ įİțĮʌȑȞĲİ (15) İțĮĲȠıĲȫȞ.
ȕ) ȃĮ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȐȞȦ ıĲȘȞ ʌȚȞĮțȓįĮ țĮȚ ȝİ țȩțțȚȞȠ ȤȡȫȝĮ ĲȠ ȖȡȐȝȝĮ «L» ȝİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ
įȚȐıĲĮıȘ įȑțĮ (10) İțĮĲȠıĲȫȞ țĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ įȫįİțĮ (12) İțĮĲȠıĲȫȞ, İȞȫ ĲȠ
ʌȜȐĲȠȢ ĲȦȞ ıțİȜȫȞ ĲȠȣ ȖȡȐȝȝĮĲȠȢ «L» ȠȡȓȗİĲĮȚ ıİ įȪȠ (2) İțĮĲȠıĲȐ.
Ȗ) ȃĮ ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ Ș ʌȚȞĮțȓįĮ ıĲȠ ʌȓıȦ ȝȑȡȠȢ ĲȘȢ ȝȠĲȠıȚțȜȑĲĮȢ țĮĲĮțȩȡȣĳĮ, ʌȐȞȦ Ȓ
țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȚȞĮțȓįĮ ĲȠȣ ĮȡȚșȝȠȪ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ, ȫıĲİ:
x ȃĮ İȓȞĮȚ ȠȡĮĲȒ Įʌȩ ĲĮ ȩȡȖĮȞĮ ĲȘȢ ȉȡȠȤĮȓĮȢ țĮȚ ĲȠȣȢ ȜȠȚʌȠȪȢ ȤȡȒıĲİȢ ĲȠȣ įȡȩȝȠȣ,
x ȃĮ ȝȘȞ țĮȜȪʌĲİȚ ĲȘȞ ʌȚȞĮțȓįĮ ĲȠȣ ĮȡȚșȝȠȪ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ țĮȚ ĲĮ ʌȓıȦ ĳȫĲĮ.
2. ȉĮ ȠȤȒȝĮĲĮ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ Ǻ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ:
Į) ĭȑȡȠȣȞ ʌȚȞĮțȓįĮ ȜİȣțȒ Įʌȩ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ įİȞ ʌĮȡĮȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ İȪțȠȜĮ, ȝİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ
įȚȐıĲĮıȘ ʌİȞȒȞĲĮ (50) İțĮĲȠıĲȫȞ țĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ ĲȡȚȐȞĲĮ (30) İțĮĲȠıĲȫȞ.
ȕ) ȃĮ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȐȞȦ ıĲȘȞ ʌȚȞĮțȓįĮ țĮȚ ȝİ țȩțțȚȞȠ ȤȡȫȝĮ ĲȠ ȖȡȐȝȝĮ «L» ȝİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ
įȚȐıĲĮıȘ įİțĮʌȑȞĲİ (15) İțĮĲȠıĲȫȞ țĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ İȓțȠıȚ (20) İțĮĲȠıĲȫȞ,
İȞȫ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȦȞ ıțİȜȫȞ ĲȠȣ ȖȡȐȝȝĮĲȠȢ «L» ȠȡȓȗİĲĮȚ ıİ ĲȑııİȡĮ (4) İțĮĲȠıĲȐ.
Ȗ) ȃĮ ȣʌȐȡȤİȚ įȓʌȜĮ ıĲȠ ȖȡȐȝȝĮ «L» Ș ĳȡȐıȘ «ȈȋȅȁǾ ȅǻǾīȍȃ» ȝİ ȝĮȪȡȠ ȤȡȫȝĮ
ȖȡĮȝȝȐĲȦȞ țĮȚ ȪȥȠȢ ĲȑııİȡĮ (4) ȑȦȢ ȑȟȚ (6) İțĮĲȠıĲȐ.
į) ȃĮ ĮʌȠĲȣʌȫȞİĲĮȚ ȝİ ȝĮȪȡȠ Ȓ ȝʌȜİ ȤȡȫȝĮ ȖȡĮȝȝȐĲȦȞ, țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ĳȡȐıȘ «ȈȋȅȁǾ
ȅǻǾīȍȃ», Ș İʌȦȞȣȝȓĮ ĲȘȢ ıȤȠȜȒȢ țĮȚ ıİ ȪȥȠȢ ĲȡȓĮ (3) ȑȦȢ ȑȟȚ (6) İțĮĲȠıĲȐ
İ) ȃĮ ĮʌȠĲȣʌȫȞİĲĮȚ ȝİ ȝĮȪȡȠ Ȓ ȝʌȜİ ȤȡȫȝĮ ȖȡĮȝȝȐĲȦȞ Ƞ ĮȡȚșȝȩȢ ĮįİȓĮȢ ĲȘȢ ıȤȠȜȒȢ ȝİ
ȪȥȠȢ ȖȡĮȝȝȐĲȦȞ țĮȚ ĮȡȚșȝȫȞ ĲȑııİȡĮ (4) İțĮĲȠıĲȐ.
ıĲ) ȃĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țĮȚ ȞĮ ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ ıĲȘȞ ȠȡȠĳȒ ĲȠȣ ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ, ʌȚȞĮțȓįĮ įȚʌȜȒȢ
ȩȥİȦȢ, ȫıĲİ ȞĮ İȓȞĮȚ İȣțȡȚȞȫȢ ȠȡĮĲȑȢ ȠȚ İȞįİȓȟİȚȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȓıșȚĮ țĮȚ İȝʌȡȩıșȚĮ ʌȜİȣȡȐ
ĲȠȣ.
3. ȉĮ ȠȤȒȝĮĲĮ ĲȦȞ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE, ǺǼ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ:
Į) ĭȑȡȠȣȞ ʌȚȞĮțȓįĮ ȜİȣțȒ Įʌȩ ȣȜȚțȩ ʌȠȣ įİȞ ʌĮȡĮȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ İȪțȠȜĮ, ȝİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ
įȚȐıĲĮıȘ İȟȒȞĲĮ (60) İțĮĲȠıĲȫȞ țĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ ıĮȡȐȞĲĮ (40) İțĮĲȠıĲȫȞ.
ȕ) ȃĮ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȐȞȦ ıĲȘȞ ʌȚȞĮțȓįĮ țĮȚ ȝİ țȩțțȚȞȠ ȤȡȫȝĮ ĲȠ ȖȡȐȝȝĮ «L» ȝİ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ
įȚȐıĲĮıȘ İȓțȠıȚ (20) İțĮĲȠıĲȫȞ țĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȘ țĮĲĮțȩȡȣĳȘ ĲȡȚȐȞĲĮ (30) İțĮĲȠıĲȫȞ, İȞȫ
ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȦȞ ıțİȜȫȞ ĲȠȣ ȖȡȐȝȝĮĲȠȢ «L» ȠȡȓȗİĲĮȚ ıİ ȑȟȚ (6) İțĮĲȠıĲȐ.
Ȗ) ȃĮ ȣʌȐȡȤİȚ įȓʌȜĮ ıĲȠ ȖȡȐȝȝĮ «L» Ș ĳȡȐıȘ «ȈȋȅȁǾ ȅǻǾīȍȃ» ȝİ ȝĮȪȡȠ ȤȡȫȝĮ
ȖȡĮȝȝȐĲȦȞ țĮȚ ȪȥȠȢ ȑȟȚ (6) ȑȦȢ ȠțĲȫ (8) İțĮĲȠıĲȐ.
į) ȃĮ ĮʌȠĲȣʌȫȞİĲĮȚ ȝİ ȝĮȪȡȠ Ȓ ȝʌȜİ ȤȡȫȝĮ ȖȡĮȝȝȐĲȦȞ, țȐĲȦ Įʌȩ ĲȘ ĳȡȐıȘ «ȈȋȅȁǾ
ȅǻǾīȍȃ», Ș İʌȦȞȣȝȓĮ ĲȘȢ ıȤȠȜȒȢ țĮȚ ıİ ȪȥȠȢ ʌȑȞĲİ (5) ȑȦȢ ȠțĲȫ (8) İțĮĲȠıĲȐ.
İ) ȃĮ ĮʌȠĲȣʌȫȞİĲĮȚ ȝİ ȝĮȪȡȠ Ȓ ȝʌȜİ ȤȡȫȝĮ ȖȡĮȝȝȐĲȦȞ Ƞ ĮȡȚșȝȩȢ ĮįİȓĮȢ ĲȘȢ ıȤȠȜȒȢ ȝİ
ȪȥȠȢ ȖȡĮȝȝȐĲȦȞ țĮȚ ĮȡȚșȝȫȞ ĲȑııİȡĮ (4) İțĮĲȠıĲȐ.
ıĲ) ȃĮ ĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚ țĮȚ ȞĮ ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ ıİ İȝĳĮȞȑȢ ıȘȝİȓȠ ıĲȠ ʌȓıȦ ȝȑȡȠȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ
(ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ C1, C, D1, D) Ȓ ĲȠȣ ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȠȣ Ȓ İʌȚțĮșȒȝİȞȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ (ȀĮĲȘȖȠȡȓİȢ
C1Ǽ, CǼ, D1Ǽ, DǼ, ǺǼ).
ȅȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ įȚĮıĲȐıİȚȢ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȘȢ ĲȐȟİȦȢ ĲȠȣ įȑțĮ ĲȠȚȢ İțĮĲȩ
(10%).
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ V
ȆȅȈǹ Ȇǹīǿȍȃ ȉǼȁȍȃ ȋǹȇȉȅȈǾȂȅȊ & ǼǿȈĭȅȇȍȃ ȊȆǼȇ ȉȇǿȉȍȃ
[Ȟ.2556/1997 (ǹǯ270) țĮȚ Ȟ.2873/2000 (ǹǯ285)]
ȆǿȃǹȀǹȈ 1
Ȇǹīǿȅ ȉǼȁȅȈ ȋǹȇȉȅȈǾȂȅȊ Ȁǹǿ ǼǿȈĭȅȇǹ ȊȆǼȇ ȉ.Ȉ.ǹ. īǿǹ ȋȅȇǾīǾȈǾ ǹǻǼǿǹȈ ȅǻǾīǾȈǾȈ
ȀǹȉǾīȅȇǿǹ ǹǻǼǿǹȈ ȅǻǾīǾȈǾȈ
ȉȇȅȆȅȈ ȋȅȇǾīǾȈǾȈ
ȆȅȈȅ
ǹȂ, ǹ1, ǹ2, ǹ, Ǻ
ǹȂ, ǹ1, ǹ2, ǹ, Ǻ
ǺǼ, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE

ǹȇȋǿȀǾ ȋȅȇǾīǾȈǾ
ǼȆǼȀȉǹȈǾ
ǼȆǼȀȉǹȈǾ

18,00 €
27,02 €
108,15 €

Ȃİ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ȝȚĮȢ Įʌȩ ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ C1E, CE, D1E, DE ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ǹȉǼȁȍȈ țĮȚ Ș țĮĲȘȖȠȡȓĮ ǺǼ
Ȃİ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ CE ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ǹȉǼȁȍȈ țĮȚ Ș țĮĲȘȖȠȡȓĮ DǼ İĳȩıȠȞ İȓȞĮȚ țȐĲȠȤȠȢ ĲȘȢ
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ D
Ǻ

ǹȇȋǿȀǾ ȋȅȇǾīǾȈǾ ȈǼ ǹȉȅȂȅ
ȂǼ ǹȃǹȆǾȇǿǹ ȆȅȊ ȅǻǾīǼǿ
ǻǿǹȈȀǼȊǹȈȂǼȃȅ ȅȋǾȂǹ

ǹȉǼȁȍȈ

Ǻ

ǹȇȋǿȀǾ ȋȅȇǾīǾȈǾ Ȓ ǼȆǼȀȉǹȈǾ
ȈǼ ǻǾȂȅȈǿȅ ȊȆǹȁȁǾȁȅ īǿǹ
ȊȆǾȇǼȈǿǹȀȅȊȈ ȁȅīȅȊȈ

ǹȉǼȁȍȈ

ǺǼ, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE

ǼȆǼȀȉǹȈǾ ȈǼ ǻǾȂȅȈǿȅ
ȊȆǹȁȁǾȁȅ īǿǹ ȊȆǾȇǼȈǿǹȀȅȊȈ
ȁȅīȅȊȈ

90,15

ȆǿȃǹȀǹȈ 2
ǹȃȉǿīȇǹĭȅ ǹǻǼǿǹȈ ȅǻǾīǾȈǾȈ ȅȆȅǿǹȈǻǾȆȅȉǼ ȀǹȉǾīȅȇǿǹȈ īǿǹ
ȅȆȅǿȅǻǾȆȅȉǼ ȁȅīȅ

9,02 €

ǹȃǹȃǼȍȈǾ ǹǻǼǿǹȈ ȅǻǾīǾȈǾȈ ȅȆȅǿǹȈǻǾȆȅȉǼ ȀǹȉǾīȅȇǿǹȈ

18,00 €

ȆǿȃǹȀǹȈ 3
ǹȃȉǹȆȅǻȅȉǿȀǹ ȆȅȈǹ ȊȆǼȇ ǼǿǻǿȀȅȊ ȁȅīǹȇǿǹȈȂȅȊ ȉȅȊ ȃ.ǻ. 638/1970, ȅȆȍȈ ǿȈȋȊǼǿ
ǼǿǻȅȈ
ȆȅȈȅ
ǹȇȋǿȀǾ ȋȅȇǾīǾȈǾ ǳ ǹȃǹȃǼȍȈǾ ȅȆȅǿǹȈǻǾȆȅȉǼ ȀǹȉǾīȅȇǿǹȈ

90,00 €

ǼȄǼȉǹȈȉȇǹ īǿǹ ȀǹĬǼ ĬǼȍȇǾȉǿȀǾ ǼȄǼȉǹȈǾ

10,00 €

ǼȄǼȉǹȈȉȇǹ īǿǹ ȀǹĬǼ ǻȅȀǿȂǹȈǿǹ ȆȇȅȈȅȃȉȍȃ Ȁǹǿ ȈȊȂȆǼȇǿĭȅȇǹȈ
ǼȀȉȊȆȍȈǾ ǹǻǼǿǹȈ ȅǻǾīǾȈǾȈ

10,00 €
30,00 €
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 1

ȉȂǾȂǹ

ȉȅ Ȇǹȇȅȃ ǿȈȋȊǼǿ īǿǹ ȉȇǿǹ ȋȇȅȃǿǹ

I

ǻǼȁȉǿȅ ǼȀȆǹǿǻǼȊȈǾȈ Ȁǹǿ ǼȄǼȉǹȈǾȈ ȊȆȅȌǾĭǿȅȊ ȅǻǾīȅȊ AM, A1, A2, A
ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ ǼȃȅȉǾȉǹ :
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ / ȉȂǾȂǹ ȂǼȉǹĭȅȇȍȃ Ȁǹǿ ǼȆǿȀȅǿȃȍȃǿȍȃ :
ǼȆȍȃȊȂȅ :

ȅȃȅȂǹ :

ȅȃȅȂǹ ȆǹȉǼȇǹ / ȈȊǽȊīȅȊ :

ǹȇǿĬȂ. ǻǼȁȉǿȅȊ ȉǹȊȉȅȉǾȉǹȈ :

ȋȇȅȃȅȁȅīǿǹ īǼȃȃǾȈǾȈ :

ǹȇǿĬȂȅȈ ǹǻǼǿǹȈ ȅǻǾīǾȈǾȈ:

ǹȇǿĬȂ. ȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅȊ / ǼȉȅȈ :
ȀȍǻǿȀȅǿ – Ȇǹȇǹȉ. :

īȁȍȈȈǹ ĬǼȍȇǾȉǿȀǾȈ ǼȄǼȉǹȈǾȈ:

ȈǾȂǼǿȍȈǼǿȈ : ȉȠ įİȜĲȓȠ ĮȣĲȩ ʌȠȣ İȓȞĮȚ
įȘȝȩıȚȠ ȑȖȖȡĮĳȠ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲȚȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ țĮȚ ʌĮȡȑȤİȚ ĲȠ
įȚțĮȓȦȝĮ ıĲȠȞ țȐĲȠȤȠ ĲȠȣ ȞĮ İțʌĮȚįİȪİĲĮȚ
ıĲȘȞ ȠįȒȖȘıȘ ȠȤȘȝȐĲȦȞ. Ǿ ĮȜȜȠȓȦıȘ Ȓ Ș
ʌĮȡĮʌȠȓȘıȒ ĲȠȣ İʌȚıȪȡİȚ țȣȡȫıİȚȢ. Ȉİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌȫȜİȚĮȢ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ȞȑȠ įİȜĲȓȠ,
ĮȜȜȐ įİȞ ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȓȗİĲĮȚ İȟȑĲĮıȘ ʌȡȚȞ
ʌİȡȐıȠȣȞ ĲȡȚȐȞĲĮ (30) ȘȝȑȡİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȘȝȑȡĮ
ʌȠȣ įȘȜȫȞİĲĮȚ Ș ĮʌȫȜİȚĮ.

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ǼȄǼȉǹȈǾȈ

ǹȡȚș. ĮʌȩįİȚȟȘȢ/
Șȝİȡ. ȑțįȠıȘȢ

ȊȆȅīȇǹĭǾ

.......................20.....
Ǽ.Ȇ.
ȅ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȢ
ȣʌȐȜȜȘȜȠȢ

ĭȍȉȅīȇǹĭǿǹ

ȉȂǾȂǹ ǿǿ

ȊȆȅīȇǹĭǾ
ǹȆȅȉǼȁǼȈȂǹ

ǼȄǼȉǹȈȉȍȃ

Ȉĭȇǹīǿǻǹ ȈȋȅȁǾȈ / ȀȍǻǿȀȅȈ
ȆǹȇǿȈȉǹȂǼȃȅȈ ǼȀȆǹǿǻǼȊȉǾȈ
ȊȆȅīȇǹĭǾ / ȀȍǻǿȀȅȈ
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ȉȂǾȂǹ ǿǿǿ

ȂȃǾȂȅȃǿȅ ǻȅȀǿȂǹȈǿȍȃ ȆȇȅȈȅȃȉȍȃ Ȁǹǿ ȈȊȂȆǼȇǿĭȅȇǹȈ ȊȆȅȌǾĭǿȅȊ ȅǻǾīȅȊ ǹȂ, ǹ1, ǹ2, ǹ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ ǼȄǼȉǹȈǾȈ

ǹ

ȅȂǹǻǹ ǹ - ȆȇȅǼȉȅǿȂǹȈǿǹ ȅȋǾȂǹȉȅȈ, ǼǿǻǿȀǼȈ
ǻȅȀǿȂǹȈǿǼȈ

1

ǲȜİȖȤȠȢ ȠȤȒȝĮĲȠȢ, ȤȡȒıȘ țȡȐȞȠȣȢ țĮȚ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȫȞ

2

ȀȓȞȘıȘ țĮȚ ĮțȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘ įȚțȪțȜȠȣ ȤȦȡȓȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ țȚȞȘĲȒȡĮ

3

ǼȜȚțȠİȚįȒȢ įȚĮįȡȠȝȒ ȝİ ȝȚțȡȒ ĲĮȤȪĲȘĲĮ (slalom)

4

ȀȓȞȘıȘ ȝİ ȝȚțȡȒ ĲĮȤȪĲȘĲĮ

5

ǼʌȚĲȐȤȣȞıȘ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ȝİ ĮȜȜĮȖȒ ĲĮȤȣĲȒĲȦȞ

6

ȀȓȞȘıȘ ȝİ ĮʌȠĳȣȖȒ İȝʌȠįȓȠȣ (İțĲȩȢ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ǹȂ)

7

ȆȑįȘıȘ İțĲȐțĲȠȣ ĮȞȐȖțȘȢ (İțĲȩȢ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ǹȂ)

8

ǹțȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘ, ıĲȐșȝİȣıȘ ȠȤȒȝĮĲȠȢ țĮȚ ĮıĳĮȜȒȢ ĮʌȠȝȐțȡȣȞıȘ Įʌȩ ĮȣĲȩ
ȍȇǹ ǼȃǹȇȄǾȈ ȆȅȇǼǿǹȈ

Ǻ

ȅȂǹǻǹ Ǻ – ȆȅȇǼǿǹ, ȈȅǺǹȇǹ ȈĭǹȁȂǹȉǹ

1

ȆĮȡĮȕȓĮıȘ ıȘȝĮĲȠįȩĲȘ, ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ ıȒȝĮȞıȘȢ țĮȚ ȝȘ
ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ıİ ıȒȝĮ ĲȡȠȤȠȞȩȝȠȣ

2

ǼȓıȠįȠȢ ıĲȠ ĮȞĲȓșİĲȠ ȡİȪȝĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ

3

ǹȞȑȕĮıȝĮ ıİ ʌİȗȠįȡȩȝȚȠ Ȓ įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȒ ȞȘıȓįĮ Ȓ țȓȞȘıȘ ıİ įȚĮțİțȡȚȝȑȞȠ
ĲȝȒȝĮ ĲȠȣ įȡȩȝȠȣ ȩʌȠȣ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣ Įʌȩ ĲĮ ȠȤȒȝĮĲĮ

4

ȆȡȩțȜȘıȘ ĮĲȣȤȒȝĮĲȠȢ

5

ȆĮȡĮȕȓĮıȘ ĲȘȢ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ

ī

ȅȂǹǻǹ ī – ȆȅȇǼǿǹ, ǹȆȁǹ ȈĭǹȁȂǹȉǹ

1

ǼțțȓȞȘıȘ Įʌȩ șȑıȘ ıĲȐıȘȢ Ȓ ıĲȐșȝİȣıȘȢ

2

ȉȡȩʌȠȢ ĮȜȜĮȖȒȢ ȜȦȡȓįĮȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ

3

ȋȡȒıȘ ĳȦĲȫȞ, įİȚțĲȫȞ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ țĮȚ ĳȦĲȫȞ ȑțĲĮțĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ

4

ȀȓȞȘıȘ ȠȤȒȝĮĲȠȢ țĮȚ ıȦıĲȒ ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐ ȠįȘȖȠȪ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȚȢ
ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ ıȣȞșȒțİȢ

5

ȈȦıĲȒ șȑıȘ ıĲȠ ȠįȩıĲȡȦȝĮ

6

ȉȒȡȘıȘ ıȦıĲȫȞ ĮʌȠıĲȐıİȦȞ Įʌȩ ĲĮ ȐȜȜĮ ȠȤȒȝĮĲĮ

7

ȆȡȠıʌȑȡĮıȝĮ İȝʌȠįȓȠȣ Ȓ ʌȡȠʌȠȡİȣȩȝİȞȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ

8

ȀȓȞȘıȘ ıİ ȚıȩʌİįȠ țȣțȜȚțȩ țȩȝȕȠ (ʌȜĮĲİȓĮ)

9

ȈȦıĲȒ ĮȜȜĮȖȒ ĲĮȤȣĲȒĲȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȚȢ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ ıȣȞșȒțİȢ

10

ȈȕȒıȚȝȠ țȚȞȘĲȒȡĮ

11

ȆȑįȘıȘ țĮȚ ĮțȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘ

12

ȉȒȡȘıȘ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ Ȁ.ȅ.Ȁ.

13

ǹįȚțĮȚȠȜȩȖȘĲȘ ʌĮȡȑȝȕĮıȘ ʌĮȡȚıĲȐȝİȞȠȣ İțʌĮȚįİȣĲȒ

ǻ

ǹȆȅȉǼȁǼȈȂǹ ǼȄǼȉǹȈǾȈ

Ǽ

ȍȇǹ ȁǾȄǾȈ ǼȄǼȉǹȈǾȈ
ȊʌȠȖȡĮĳȒ

ȆȇȍȉȅȈ ǼȄǼȉǹȈȉǾȈ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ
ȊʌȠȖȡĮĳȒ
ǻǼȊȉǼȇȅȈ ǼȄǼȉǹȈȉǾȈ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ

ȈǾȂǼǿȍȈǾ ȈĭǹȁȂǹȉȍȃ
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 2

ȉȂǾȂǹ

ȉȅ Ȇǹȇȅȃ ǿȈȋȊǼǿ īǿǹ ȉȇǿǹ ȋȇȅȃǿǹ

I

ǻǼȁȉǿȅ ǼȀȆǹǿǻǼȊȈǾȈ Ȁǹǿ ǼȄǼȉǹȈǾȈ ȊȆȅȌǾĭǿȅȊ ȅǻǾīȅȊǺ, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE
ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ ǼȃȅȉǾȉǹ :
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ / ȉȂǾȂǹ ȂǼȉǹĭȅȇȍȃ Ȁǹǿ ǼȆǿȀȅǿȃȍȃǿȍȃ :
ǼȆȍȃȊȂȅ :

ȅȃȅȂǹ :

ȅȃȅȂǹ ȆǹȉǼȇǹ / ȈȊǽȊīȅȊ :

ǹȇǿĬȂ. ǻǼȁȉǿȅȊ ȉǹȊȉȅȉǾȉǹȈ :

ȋȇȅȃȅȁȅīǿǹ īǼȃȃǾȈǾȈ :

ǹȇǿĬȂȅȈ ǹǻǼǿǹȈ ȅǻǾīǾȈǾȈ:

ǹȇǿĬȂ. ȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅȊ / ǼȉȅȈ :
ȀȍǻǿȀȅǿ – Ȇǹȇǹȉ. :

īȁȍȈȈǹ ĬǼȍȇǾȉǿȀǾȈ ǼȄǼȉǹȈǾȈ:

ȈǾȂǼǿȍȈǼǿȈ : ȉȠ įİȜĲȓȠ ĮȣĲȩ ʌȠȣ İȓȞĮȚ
įȘȝȩıȚȠ ȑȖȖȡĮĳȠ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲȚȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ țĮȚ ʌĮȡȑȤİȚ ĲȠ
įȚțĮȓȦȝĮ ıĲȠȞ țȐĲȠȤȠ ĲȠȣ ȞĮ İțʌĮȚįİȪİĲĮȚ
ıĲȘȞ ȠįȒȖȘıȘ ȠȤȘȝȐĲȦȞ. Ǿ ĮȜȜȠȓȦıȘ Ȓ Ș
ʌĮȡĮʌȠȓȘıȒ ĲȠȣ İʌȚıȪȡİȚ țȣȡȫıİȚȢ. Ȉİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌȫȜİȚĮȢ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ȞȑȠ įİȜĲȓȠ,
ĮȜȜȐ įİȞ ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȓȗİĲĮȚ İȟȑĲĮıȘ ʌȡȚȞ
ʌİȡȐıȠȣȞ ĲȡȚȐȞĲĮ (30) ȘȝȑȡİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȘȝȑȡĮ
ʌȠȣ įȘȜȫȞİĲĮȚ Ș ĮʌȫȜİȚĮ.

.......................20.....
Ǽ.Ȇ.
ȅ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȢ
ȣʌȐȜȜȘȜȠȢ

ĭȍȉȅīȇǹĭǿǹ

ȉȂǾȂǹ ǿǿ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ǼȄǼȉǹȈǾȈ

ǹȡȚș. ĮʌȩįİȚȟȘȢ/
Șȝİȡ. ȑțįȠıȘȢ

ȊȆȅīȇǹĭǾ

ȊȆȅīȇǹĭǾ
ǹȆȅȉǼȁǼȈȂǹ

ǼȄǼȉǹȈȉȍȃ

Ȉĭȇǹīǿǻǹ ȈȋȅȁǾȈ / ȀȍǻǿȀȅȈ
ȆǹȇǿȈȉǹȂǼȃȅȈ ǼȀȆǹǿǻǼȊȉǾȈ
ȊȆȅīȇǹĭǾ / ȀȍǻǿȀȅȈ
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ȉȂǾȂǹ ǿǿǿ

ȂȃǾȂȅȃǿȅ ǻȅȀǿȂǹȈǿȍȃ ȆȇȅȈȅȃȉȍȃ Ȁǹǿ ȈȊȂȆǼȇǿĭȅȇǹȈ ȊȆȅȌǾĭǿȅȊ ȅǻǾīȅȊ

Ǻ, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ ǼȄǼȉǹȈǾȈ
ȍȇǹ ǼȃǹȇȄǾȈ ȆȅȇǼǿǹȈ

ǹ

ȅȂǹǻǹ ǹ - ȆȇȅǼȉȅǿȂǹȈǿǹ ȅȋǾȂǹȉȅȈ, ǼǿǻǿȀǼȈ
ǻȅȀǿȂǹȈǿǼȈ

1

ǲȜİȖȤȠȢ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ʌȡȚȞ ȟİțȚȞȒıİȚ

2

ȅʌȚıșȠʌȠȡİȓĮ ȝİ ıĲȡȠĳȒ

3

ȈĲȐșȝİȣıȘ įİȟȚȐ Ȓ ĮȡȚıĲİȡȐ

4

ǼțțȓȞȘıȘ ıİ ĮȞȒĳȠȡȠ țȜȓıȘȢ ʌİȡȓʌȠȣ 10%

5

7

ȁȒȥȘ ȝȑĲȡȦȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȟȠįȠ Įʌȩ ĲȠ ȩȤȘȝĮ
ȊʌȠȕȠȘșȘĲȚțȠȓ ȝȘȤĮȞȚıȝȠȓ ʌȑįȘıȘȢ țĮȚ įȚİȪșȣȞıȘȢ (İțĲȩȢ ĲȘȢ
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ Ǻ, BE)
ȈȣıțİȣȒ ĲȠȣ ĲĮȤȠȖȡȐĳȠȣ (İțĲȩȢ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ Ǻ, BE)

8

ǹʌȩȗİȣȟȘ țĮȚ ȗİȪȟȘ (İțĲȩȢ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ Ǻ, C1, C, D1, D)

6

Ǻ
1

ȅȂǹǻǹ Ǻ – ȆȅȇǼǿǹ, ȈȅǺǹȇǹ ȈĭǹȁȂǹȉǹ
ȆĮȡĮȕȓĮıȘ ıȘȝĮĲȠįȩĲȘ, ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ țĮȚ țĮĲĮțȩȡȣĳȘȢ ıȒȝĮȞıȘȢ țĮȚ ȝȘ
ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ıİ ıȒȝĮ ĲȡȠȤȠȞȩȝȠȣ

4

ǼȓıȠįȠȢ ıĲȠ ĮȞĲȓșİĲȠ ȡİȪȝĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
ǹȞȑȕĮıȝĮ ıİ ʌİȗȠįȡȩȝȚȠ Ȓ įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȒ ȞȘıȓįĮ Ȓ țȓȞȘıȘ ıİ
įȚĮțİțȡȚȝȑȞȠ ĲȝȒȝĮ ĲȠȣ įȡȩȝȠȣ ȩʌȠȣ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣ Įʌȩ ĲĮ
ȠȤȒȝĮĲĮ
ȆȡȩțȜȘıȘ ĮĲȣȤȒȝĮĲȠȢ

5

ȆĮȡĮȕȓĮıȘ ĲȘȢ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ

2
3

ī

ȅȂǹǻǹ ī – ȆȅȇǼǿǹ, ǹȆȁǹ ȈĭǹȁȂǹȉǹ

1

ǼțțȓȞȘıȘ Įʌȩ șȑıȘ ıĲȐıȘȢ Ȓ ıĲȐșȝİȣıȘȢ

2

ȉȡȩʌȠȢ ĮȜȜĮȖȒȢ ȜȦȡȓįĮȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ

3

ȋȡȒıȘ įİȚțĲȫȞ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ țĮȚ ĳȫĲȦȞ ȑțĲĮțĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ

4

ȀȓȞȘıȘ ȠȤȒȝĮĲȠȢ țĮȚ ıȦıĲȒ ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐ ȠįȘȖȠȪ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȚȢ
ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ ıȣȞșȒțİȢ

5

ȈȦıĲȒ șȑıȘ ıĲȠ ȠįȩıĲȡȦȝĮ

6

ȉȒȡȘıȘ ıȦıĲȫȞ ĮʌȠıĲȐıİȦȞ Įʌȩ ĲĮ ȐȜȜĮ ȠȤȒȝĮĲĮ

7

ȆȡȠıʌȑȡĮıȝĮ İȝʌȠįȓȠȣ Ȓ ʌȡȠʌȠȡİȣȩȝİȞȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ

8

ȀȓȞȘıȘ ıİ ȚıȩʌİįȠ țȣțȜȚțȩ țȩȝȕȠ (ʌȜĮĲİȓĮ)

9

ȈȦıĲȒ ĮȜȜĮȖȒ ĲĮȤȣĲȒĲȦȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȚȢ ȣʌȐȡȤȠȣıİȢ ıȣȞșȒțİȢ

10

ȈȕȒıȚȝȠ țȚȞȘĲȒȡĮ

11

ȆȑįȘıȘ țĮȚ ĮțȚȞȘĲȠʌȠȓȘıȘ

12

ȉȒȡȘıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĲȠȣ Ȁ.ȅ.Ȁ.

13

ǹįȚțĮȚȠȜȩȖȘĲȘ ʌĮȡȑȝȕĮıȘ ʌĮȡȚıĲȐȝİȞȠȣ İțʌĮȚįİȣĲȒ

14

ǻ

ȅȚțȠȞȠȝȚțȒ - ȅȚțȠȜȠȖȚțȒ ȠįȒȖȘıȘ
ȆȡȠıĮȡȝȠȖȒ ĲȘȢ ĲȡȠȤȚȐȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ıĲȚȢ ıĲȡȠĳȑȢ (İțĲȩȢ ĲȘȢ
țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ Ǻ)
ǹȆȅȉǼȁǼȈȂǹ ǼȄǼȉǹȈǾȈ

Ǽ

ȍȇǹ ȁǾȄǾȈ ǼȄǼȉǹȈǾȈ

15

ȊʌȠȖȡĮĳȒ
ȆȇȍȉȅȈ ǼȄǼȉǹȈȉǾȈ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ
ȊʌȠȖȡĮĳȒ
ǻǼȊȉǼȇȅȈ ǼȄǼȉǹȈȉǾȈ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ

ȈǾȂǼǿȍȈǾ ȈĭǹȁȂǹȉȍȃ
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 3
ȆȇǹȀȉǿȀȅ ǻȅȀǿȂǹȈǿǹȈ ȆȇȅȈȅȃȉȍȃ Ȁǹǿ ȈȊȂȆǼȇǿĭȅȇǹȈ
ȆȇǹȀȉǿȀȅ ǻȅȀǿȂǹȈǿǹȈ ȆȇȅȈȅȃȉȍȃ Ȁǹǿ ȈȊȂȆǼȇǿĭȅȇǹȈ
ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ ǼȃȅȉǾȉǹ ………
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ/ȉȂǾȂǹ ȂǼȉǹĭȅȇȍȃ & ǼȆǿȀȅǿȃȍȃǿȍȃ ………..
ǹȇǿĬȂȅȈ ǼȆǿȉȇȅȆǾȈ: ……..
ǹȇǿĬȂ. Ȇȇȍȉ.
ǹ/ǹ

ǼȉȅȈ
īǼȃȃǾȈǾȈ

ȀǹȉǾīȅȇǿǹ
ȅȋǾȂǹȉȅȈ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ: ……………….
ǼȆǿȉȊȋȅȃȉǼȈ

ȀȍǻǿȀȅȈ
ȈȋȅȁǾȈ

ȀȍǻǿȀȅȈ
ǼȀȆǹǿǻǼȊȉǾ

ǹȆȅȉȊȋȅȃȉǼȈ
*ǹ.Ĭ.Ǽ./*ǹ.Ȇ.ǻ.

ȈǾȂǼǿȅ
ǹȆȅȇȇǿȌǾȈ

ȈĭǹȁȂǹȉǹ
ǼȆǿȉȊȋȅȃȉȍȃ Ȁǹǿ
ǹȆȅȉȊȋȅȃȉȍȃ

1
/
2
/
3
/
4
/
5
/
6
/

ǼȆǼȉȊȋǹȃ

ǹȆȅȇȇǿĭĬǾȀǹȃ

........................ (…)

........................

(…)

ǻǼȃ ȆȇȅȈǾȁĬǹȃ /
ǻǼȃ ǼȄǼȉǹȈȉǾȀǹȃ

ȈȊȃȅȁȅ

............(…) / ...........(…)

................. (…)

ȆȇȍȉȅȈ ǼȄǼȉǹȈȉǾȈ
(ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ)
(ȊȆȅīȇǹĭǾ)

ǻǼȊȉǼȇȅȈ ǼȄǼȉǹȈȉǾȈ
(ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ)
(ȊȆȅīȇǹĭǾ)

(ȀȍǻǿȀȅȈ)

(ȀȍǻǿȀȅȈ)

*ǹȇǿĬȂȅȈ ĬǼȍȇǾȉǿȀȍȃ ǼȄǼȉǹȈǼȍȃ (ǹ.Ĭ.Ǽ.)
*ǹȇǿĬȂȅȈ ȆȇǹȀȉǿȀȍȃ ǻȅȀǿȂǹȈǿȍȃ (ǹ.Ȇ.ǻ.)
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 3
ȆǿȈȍ ȅȌǾ ȆȇǹȀȉǿȀȅȊ ǻȅȀǿȂǹȈǿǹȈ ȆȇȅȈȅȃȉȍȃ Ȁǹǿ ȈȊȂȆǼȇǿĭȅȇǹȈ
ȆǿȃǹȀǹȈ ȊȆȅȌǾĭǿȍȃ ȆȅȊ ǼȆǿĬȊȂȅȊȃ ȃǹ ǼȄǼȉǹȈȉȅȊȃ ǹȆǵ ǻǼȊȉǼȇȅǺǹĬȂǿǹ
ǼȆǿȉȇȅȆǾ
ǹ/ǹ

ǹȇǿĬȂ. Ȇȇȍȉ.

ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ

ȊȆȅīȇǹĭǾ

1
2
3
4
5
6
ȆȇȍȉȅȈ ǼȄǼȉǹȈȉǾȈ
(ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ)
(ȊȆȅīȇǹĭǾ)

ǻǼȊȉǼȇȅȈ ǼȄǼȉǹȈȉǾȈ
(ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ)
(ȊȆȅīȇǹĭǾ)

(ȀȍǻǿȀȅȈ)

(ȀȍǻǿȀȅȈ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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