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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Ιουνίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 39417
Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και
επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 1397/1983 (A΄ 143).
β. την παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123),
όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 35
του ν. 4368/2016 (Α΄ 21),
γ. των παρ. 6 και 8 του άρθρου 23 του ν. 2519/1997
«Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, Οργάνωση των Υγειονομικών Υπηρεσιών,
ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 165),
δ. της παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 2737/1999 (Α΄174),
ε. της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3730/2008 (Α΄ 262),
όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 3 του
ν. 3868/2010 (Α΄ 129) και την περ. β΄ της παρ. 32 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α΄ 150) και συμπληρώθηκαν
με την παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228),
στ. της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3868/2010
(Α΄ 129), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 34 του
ν. 4325/2015 (Α΄ 47),
ζ. της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129),
όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 27 του
ν. 4461/2017 (Α΄ 38), και του άρθρου 41 του ν. 4368/2016
(Α΄ 21),
η. της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4208/2013 (Α΄ 252),
όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 44
του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) αντίστοιχα και την παρ. 4 του
άρθρου 22 του ιδίου νόμου, όπως τροποποιήθηκαν με
την παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21),
θ. των άρθρων 7 και 8 του ν. 4498/2017 (Α΄ 172), όπως
αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τα άρθρα 3 και 4 του
ν. 4647/2019 (Α΄ 204),
ι. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133),
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ια. του άρθρου τρίτου του ν. 4655/2020 (Α΄ 16),
ιβ. του άρθρου εικοστού πέμπτου του ν. 4771/2021 Α΄
16), «Κύρωση: α) της από 11.12.2020 Σύμβασης Δωρεάς
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ.
Λάτση (John S. Latsis Public Benefit Foundation)» και του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών
“Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ”» και β) της από 9.12.2020 Σύμβασης
Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, της 4ης Υ.Πε.
Μακεδονίας και Θράκης, του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο», της Άννας Μαρίας
Λουίζας Ιωάννη Λάτση και της Ελληνικής Αντικαρκινικής
Εταιρείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας»,
ιγ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),
ιδ. της υπό στοιχεία Υ4/8-1-2021 απόφασης του Πρωθυπουργού, σχετικά με «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη» (Β΄ 32),
ιε. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α΄ 148),
ιστ. της υπό στοιχεία Α1α/οικ. 59426/16.8.2019 απόφασης διορισμού μετακλητού Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας στο Υπουργείο Υγείας (ΥΟΔΔ 578).
2. Την υπό στοιχεία Β1α/39088/23.06.2021 βεβαίωση
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι με
την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
3. Τις από 04.06.2021 και 14.06.2021 εισηγήσεις του
Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, με συνημμένη υποβολή προτάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕ.Σ.Υ.
προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας οι οποίες έγιναν
αποδεκτές.
Καθορίζουμε τα κριτήρια επιλογής και τη διαδικασία
υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής
για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ., ως
εξής:
Άρθρο 1
Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων
Κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλει ηλεκτρονική
αίτηση για το σύνολο των προκηρυγμένων θέσεων της
ειδικότητας του ανά φορέα και με ανώτατο όριο πέντε
(5) φορείς (νοσοκομεία ή Κ.Υ.) μίας (1) μόνο Διεύθυνσης
Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), δηλώνοντας υποχρεωτικά και τη σειρά προτίμησής τους. Στο ανώτατο όριο
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των πέντε (5) φορέων δεν συμπεριλαμβάνονται οι θέσεις
του Ε.Κ.Α.Β. στην περίπτωση που συμπεριλαμβάνονται
στην ίδια έγκριση προκήρυξης.
Η υποψηφιότητα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω
της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Υγείας
esydoctors.moh.gov.gr, εντός προθεσμίας, η οποία ορίζεται με την απόφαση έγκρισης της προκήρυξης των
θέσεων, συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ως ακολούθως:
α) τα αναγκαία για την εγκυρότητα συμμετοχής του
υποψηφίου στη διαδικασία επιλογής, τα οποία καλούνται «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Α», σύμφωνα με τον πίνακα 1 του παραρτήματος, καθώς και β) τα αποδεικτικά
της μοριοδότησης των υποψηφίων τα οποία καλούνται
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Β», που αφορούν στα ουσιαστικά προσόντα, τα οποία μοριοδοτούνται και συμπληρώνονται σύμφωνα με τους πίνακες 2, 3, 4, 5 και 6 του
παραρτήματος.
Στα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Α» και σε ότι αφορά
στη Βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας από την οποία να
προκύπτει ότι ο ιατρός έχει εκπληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου ή απαλλαγή της υποχρέωσης,
παρέχεται η δυνατότητα στους γιατρούς, οι οποίοι έχουν
εκπληρώσει την υπηρεσία υπαίθρου, αλλά δεν έχουν το
προαναφερόμενο δικαιολογητικό, να καταθέσουν ηλεκτρονικά τη βεβαίωση - πιστοποιητικό από τον φορέα
που έχει εκδοθεί. Κατόπιν υποχρεούνται να καταθέσουν
τη βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου, από το
τμήμα ιατρών υπαίθρου της Διεύθυνσης Ανθρώπινου
Δυναμικού Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από
την ημερομηνία ανάρτησης του αυτοματοποιημένου
καταλόγου, στην Υγειονομική Περιφέρεια που έχουν
επιλέξει ή στο Ε.Κ.Α.Β.
Η αίτηση - δήλωση επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ως προς
την ακρίβεια των δηλούμενων σ’ αυτήν στοιχείων του
υποψηφίου.
Δεδομένου ότι η επεξεργασία των αιτήσεων - δηλώσεων γίνεται ηλεκτρονικά, οι υποψήφιοι υποχρεούνται
να συμπληρώσουν τα αντίστοιχα τετραγωνίδια και πεδία
της ηλεκτρονικής αίτησης - δήλωσης που αναφέρονται
σε αντίστοιχα προσόντα ή κριτήρια ή ιδιότητες και να
υποβάλουν ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.
Η ηλεκτρονική αίτηση - δήλωση μετά την οριστική καταχώρισή της παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή, η οποία
αναγράφει και τον αριθμό πρωτοκόλλου ηλεκτρονικής
αίτησης. Εάν δεν συμπληρωθούν - επιλεγούν τα υποχρεωτικά τετραγωνίδια - πεδία, τότε η αίτηση δεν καταχωρείται και είναι αδύνατο να υποβληθεί. Η υποβολή
περισσοτέρων της μιας αιτήσεων - δηλώσεων δεν είναι
εφικτή, όμως ο υποψήφιος δύναται, εντός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, να ακυρώσει την υποβληθείσα
και να υποβάλει εκ νέου αίτηση - δήλωση.
Τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, με τα
οποία αποδεικνύονται τα απαιτούμενα τυπικά και μοριοδοτούμενα προσόντα, τα κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση εγγραφής τους,
επισυνάπτονται ηλεκτρονικά στην αίτησή τους σε αρχεία
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μορφής Pdf ή JPEG (φωτογραφία) ή jpg ή x-png ή png
χωρητικότητας μέχρι 2 MB. Το Συμβούλιο Κρίσης και
Επιλογής έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους υποψήφιους
ιατρούς οποιοδήποτε δικαιολογητικό ή έγγραφο (τύπου
Β΄), είτε γιατί κρίνει ότι είναι απαραίτητο για τη διαδικασία είτε λόγω ενδεχόμενου τεχνικού προβλήματος σε
κάποιο από τα υποβληθέντα αρχεία (τύπου Α΄ και Β΄).
Άρθρο 2
Έλεγχος Αιτήσεων - Δηλώσεων Υποψηφιοτήτων Διαδικασία μοριοδότησης και βαθμολόγησης
υποψηφίων
α. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
υποψηφιότητας, καταρτίζεται αυτοματοποιημένα κατάλογος υποψηφίων, σύμφωνα με τα δηλωθέντα προσόντα και προτιμήσεις τους, με σειρά κατάταξης ανά
θέση/θέσεις, δυνάμει των προβλεπόμενων κριτηρίων
αξιολόγησης, πλην της συνέντευξης. Το τμήμα Ιατρών
Ε.Σ.Υ. της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Νομικών
Προσώπων του Υπουργείου Υγείας διαβιβάζει ηλεκτρονικά τους αυτοματοποιημένους καταλόγους υποψηφίων
στις αρμόδιες Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού των
οικείων Υ.ΠΕ. και του Ε.Κ.Α.Β., οι οποίες άμεσα τους διαβιβάζουν στις Γραμματείες των Συμβουλίων Κρίσεων
και Επιλογής.
Ο αυτοματοποιημένος κατάλογος αναρτάται, από το
συμβούλιο, στον ιστότοπο της Υ.ΠΕ. ή του Ε.Κ.Α.Β. προς
ενημέρωση των υποψηφίων.
β. Εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, συνέρχεται
το συμβούλιο προκειμένου να ελέγξει, συνεπικουρούμενο από τη Γραμματεία, την ορθότητα των ηλεκτρονικά
κατατεθειμένων δικαιολογητικών των υποψηφίων. Το
συμβούλιο διενεργεί έλεγχο ορθότητας των δικαιολογητικών τύπου Α΄, ως προς το σύνολο των υποψηφίων και
αφαιρεί από τον πίνακα κατάταξης τους στερούμενους
τα ελάχιστα αναγκαία προσόντα συμμετοχής.
Εν συνεχεία, διενεργεί επαλήθευση της σειράς κατάταξης υποψηφίων του αρχικού καταλόγου (δυνάμει
δικαιολογητικών τύπου Β΄) για αριθμό έως και το πενταπλάσιο των υποψηφίων των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Εφόσον από τον έλεγχο μοριοδότησης διαπιστωθεί
αναντιστοιχία μεταξύ μοριοδότησης και δικαιολογητικών τύπου Β΄, το Συμβούλιο διενεργεί αναμοριοδότηση
υποψηφίων μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού ίσου με το
πενταπλάσιο των υποψηφίων των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Η συνεδρίαση του συμβουλίου για όλες τις
θέσεις και για όλες τις ειδικότητες, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.
Η μοριοδότηση των υποψήφιων πέραν του απαραίτητου αριθμού δεν ελέγχεται και παραμένει με τη σειρά
κατάταξης που έχει προκύψει, μέσω της εφαρμογής, από
τις αιτήσεις - δηλώσεις των υποψηφίων.
γ. Ο πίνακας με την μοριοδότηση και τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων αναρτάται στον ιστότοπο της Υ.ΠΕ.
ή του Ε.Κ.Α.Β. Επίσης, αναρτώνται και οι μη παραδεκτές
υποψηφιότητες.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφες ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων, στη γραμματεία
του συμβουλίου κρίσης και επιλογής μέσα σε προθεσμία
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πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει από την
επομένη της ημερομηνίας της ανάρτησης.
δ. Το Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής συνέρχεται
αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
ενστάσεων, προκειμένου να εξετάσει το περιεχόμενό
τους. Σε περίπτωση αποδοχής ένστασης, το Συμβούλιο
αναδιαμορφώνει τον πίνακα, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ένστασης, διενεργώντας νέα μοριοδότηση και
επανακατάταξη όπου αυτή απαιτείται, μέχρι του συνολικού αριθμού υποψηφίων ίσου με το πενταπλάσιο των
προκηρυγμένων θέσεων ανά φορέα. Ο προαναφερόμενος πίνακας κατάταξης υποψηφίων, περιλαμβάνει τους
υποψηφίους που θα προκριθούν για τη διαδικασία της
συνέντευξης από το συμβούλιο με σκοπό την κατάρτιση
της τελικής κατάταξης αξιολόγησης και αναρτάται στον
ιστότοπο της Υ.ΠΕ. ή του Ε.Κ.Α.Β.
ε. Ο συνολικός αριθμός υποψηφίων ίσος με το πενταπλάσιο αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν, υποβάλλονται στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης,
που βαθμολογείται σύμφωνα με την οριζόμενη βαθμολογία στο άρθρο 4 της παρούσας. Τα μόρια που λαμβάνει
ο κάθε υποψήφιος στη συνέντευξη, προστίθενται στην
μοριοδότηση της παρ. δ και κατά τον τρόπο αυτό προκύπτει η τελική βαθμολογία, σύμφωνα με την οποία γίνεται
η τελική επιλογή για κάθε θέση. Κάθε υποψήφιος υποβάλλεται μόνο μία (1) φορά σε συνέντευξη με διάρκεια
10΄ - 20΄ λεπτά. Η συνέντευξη δύναται να πραγματοποιηθεί και μέσω διαδικτύου, με χρήση εικόνας και ήχου.
Η διαδικασία των συνεντεύξεων ολοκληρώνεται μέσα
σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση του
πίνακα μοριοδότησης της παρ. δ.
Ο πίνακας με την τελική βαθμολογία αναρτάται στον
ιστότοπο της Υ.ΠΕ. ή του Ε.Κ.Α.Β.
Άρθρο 3
Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων
α. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι:
αα. Η προϋπηρεσία, μέγιστος αριθμός μορίων: 500
αβ. Το επιστημονικό έργο, μέγιστος αριθμός μορίων: 300
αγ. Το εκπαιδευτικό έργο μέγιστος αριθμός μορίων: 200.
β. Συνέντευξη:
Η συνολική βαθμολογία των ερωτήσεων (ομάδα Α και
ομάδα Β), για τις θέσεις των επιμελητών, ανέρχεται κατά
το μέγιστο σε 350 μόρια.
Η συνολική βαθμολογία των ερωτήσεων (ομάδα Α και
ομάδα Β), για τις θέσεις των διευθυντών, ανέρχεται κατά
το μέγιστο σε 400 μόρια.
γ. Η τελική μοριοδότηση προκύπτει από το άθροισμα
των μορίων των δικαιολογητικών τύπου Β’ και της συνέντευξης.
δ. Η βαθμολόγηση για κάθε κριτήριο γίνεται με βάση
τους συντελεστές που αναφέρουν οι πίνακες 1 έως και
6 του παραρτήματος και χωρίς συγκριτική αξιολόγηση
μεταξύ των υποψηφίων. Τα μοριοδοτούμενα κριτήρια
υπολογισμού της προϋπηρεσίας των πινάκων 2 και 3 επιλέγονται με χρονικά διαστήματα τα οποία ΔΕΝ μπορούν
να συμπίπτουν μεταξύ τους για κάθε πίνακα. Η αίτηση
δήλωση αποτελεί υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου, ο
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οποίος φέρει και την αποκλειστική ευθύνη για τις επιλογές των κριτηρίων που θα επιλέξει να καταχωρήσει στην
προϋπηρεσία, οι οποίες δεν μπορούν να τροποποιηθούν
μετά το τέλος της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
ε. Σε περιπτώσεις που για θέση που προκηρύσσεται
απαιτείται ειδική εμπειρία, η προϋπηρεσία συμπληρώνεται και μοριοδοτείται, σύμφωνα με τον πίνακα 3, όπως
ισχύει και για τις θέσεις που προκηρύσσονται με εξειδίκευση. Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν τη ζητούμενη
ειδική εμπειρία, μπορούν να δηλώσουν και να λάβουν
τα μόρια που αντιστοιχούν στη προϋπηρεσία που διαθέτουν μετά την λήψη της ειδικότητάς τους. Το ίδιο ισχύει
και για τις θέσεις που προκηρύσσονται με εξειδίκευση
σε βαθμό επιμελητή Β΄ για την ΜΕΘ, ΜΕΘ Παίδων και
ΜΕΝΝ. Ενώ, για τις θέσεις που δεν προκηρύσσονται με
εξειδίκευση ή ειδική εμπειρία, θα τους απαιτηθεί η συμπλήρωση του πίνακα 2.
Άρθρο 4
Διαδικασία Δομημένης Συνέντευξης
α. Η συνέντευξη διαιρείται σε δύο ομάδες ερωτήσεων.
Η πρώτη ομάδα (ομάδα Α) περιλαμβάνει ερωτήσεις με
τις οποίες αξιολογείται η καταλληλότητα του υποψηφίου
για τη θέση (ή τις θέσεις) με βάση την πρόσφατη εργασιακή του εμπειρία (πίνακες 1 και 2) και τις διοικητικές
και οργανωτικές ικανότητες για υποψηφίους Διευθυντές
(πίνακας 3).
Με τη δεύτερη ομάδα (ομάδα Β) ερωτήσεων αξιολογείται η εν γένει προσωπικότητα του υποψηφίου, όπως
αυτή προσδιορίζεται με βάση την ικανότητα αντίληψης
του γενικότερου περιβάλλοντος που διαμορφώνει το πλαίσιο της στρατηγικής για το δημόσιο σύστημα υγείας, την
ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, σε συνδυασμό με την
ικανότητα επίδειξης συλλογικού πνεύματος, όπως αυτό εκφράζεται με την ενεργητική συμβολή στη διαμόρφωση και
υλοποίηση της στοχοθεσίας της μονάδας, τη δυνατότητα
ανταπόκρισης σε έκτακτες καταστάσεις, τον σεβασμό στα
δικαιώματα των ληπτών υπηρεσιών υγείας, την ικανότητα
συμβολής στην εύρυθμη λειτουργία της μονάδας και την
καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών που αυτή παρέχει.
Ειδικότερα, για τους υποψηφίους για θέσεις σε βαθμό
Διευθυντή, μέσω των ερωτήσεων της ομάδας Β, ανιχνεύεται επιπλέον η ικανότητα της σωστής κατανομής ρόλων
στο προσωπικό της μονάδας με τρόπο που να αναδεικνύει τα προσόντα και τις ειδικές δεξιότητες του καθενός, καθώς και η διάθεση μετάδοσης γνώσεων στους
νεότερους συναδέλφους.
Η διαδικασία της δομημένης συνέντευξης διενεργείται
σύμφωνα με τους πίνακες της συνέντευξης του παραρτήματος.
β. Η συνολική βαθμολογία των ερωτήσεων (ομάδα Α
και ομάδα Β) για τις θέσεις των επιμελητών ανέρχεται
κατά το μέγιστο σε 350 μόρια, ως ακολούθως:
έως 50 μόρια για τον πίνακα 1 της ομάδας Α
έως 100 μόρια για τον πίνακα 2 της ομάδας Α και
έως 200 μόρια για την Β ομάδα των ερωτήσεων
γ. Η συνολική βαθμολογία των ερωτήσεων (ομάδα Α
και ομάδα Β) για τις θέσεις των διευθυντών ανέρχεται
κατά το μέγιστο σε 400 μόρια, ως ακολούθως:
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έως 50 μόρια για τον πίνακα 1 της ομάδας Α
έως 100 μόρια για τον πίνακα 2 της ομάδας Α
έως 50 μόρια για τον πίνακα 3 της ομάδας Α και
έως 200 μόρια για την Β ομάδα των ερωτήσεων
δ. Οι υποψήφιοι που θα υποβληθούν στην διαδικασία της δομημένης συνέντευξης και με δεδομένο ότι
οι ερωτήσεις της πρώτης ομάδας είναι γνωστές εκ των
προτέρων, σύμφωνα με τους πίνακες των συνεντεύξεων
1, 2 και 3 του παραρτήματος, μπορούν να προσκομίσουν
οποιοδήποτε στοιχείο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης
που να τεκμηριώνει το βάσιμο των απαντήσεών τους.
ε. Τα μέλη του Συμβουλίου βαθμολογούν, τον καθένα ατομικά, για κάθε κατηγορία απαντήσεων. Η τελική
βαθμολογία της συνέντευξης προκύπτει από τον μέσο
όρο της βαθμολογίας των κριτών για κάθε κατηγορία.
Άρθρο 5
Επιλογή υποψηφίων
α. Μέσω της τελικής μοριοδότησης και κατάταξης επιλέγεται από το Συμβούλιο Κρίσης και Επιλογής ο πρώτος
υποψήφιος στον πίνακα για κάθε θέση. Η επιλογή γίνεται ως εξής: επιλέγονται ισάριθμοι με τον αριθμό των
προκηρυγμένων θέσεων με βάση την σειρά κατάταξης
από την μοριοδότηση, ως πρώτοι – ένας για κάθε θέση,
όπως προκύπτει από το άρθρο 3. Στην περίπτωση που
υποψήφιος στους τελικούς πίνακες αξιολόγησης έχει
καταταγεί πρώτος σε περισσότερες από μία (1) θέσεις,
τότε έχει το δικαίωμα από την ανάρτηση του τελικού
πίνακα να επιλέξει με αίτησή του, εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δύο (2) ημερολογιακών ημερών τη θέση
που επιθυμεί, διαφορετικά τοποθετείται στη θέση που
έχει δηλώσει ως πρώτη στη σειρά προτίμησης. Η δήλωση αποδοχής μιας (1) θέσης είναι υποχρεωτική για
όλους τους διοριστέους και ισοδυναμεί με αυτοδίκαιη
παραίτηση από τη διεκδίκηση των άλλων θέσεων που
κρίνονται από το ίδιο Συμβούλιο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο (2) ή περισσότερων υποψηφίων, προηγείται ο
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αρχαιότερος με κριτήριο την ημερομηνία κτήσης του
τίτλου ειδικότητας. Για τις υπόλοιπες θέσεις στις οποίες έχει καταταγεί πρώτος, επιλέγονται οι επόμενοι σε
σειρά κατάταξης. Σε περίπτωση που εξαντληθούν για
οποιονδήποτε λόγο οι επιτυχόντες, επαναλαμβάνεται η
διαδικασία ως περιγράφεται ανωτέρω.
Η τελική μοριοδότηση και η με βάση αυτή κατάταξη
και επιλογή των υποψηφίων για κάθε θέση, αναρτάται
στην ιστοσελίδα της Υ.ΠΕ. ή του Ε.Κ.Α.Β.
β. Οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί ως πρώτοι για κάθε
θέση, μέσα σε δύο (2) ημερολογιακές ημέρες πρέπει να
δηλώσουν στο Συμβούλιο αν αποδέχονται τη θέση.
Κοινή δήλωση υποψηφίων που επιλέχθηκαν ως πρώτοι για μεταξύ τους αλλαγή σε θέσεις που έχουν προτιμήσει, γίνεται αποδεκτή από το Συμβούλιο.
Αμέσως μετά τις δηλώσεις αποδοχής, το πρακτικό
του Συμβουλίου ανά συνεδρίαση, συνοδευόμενο με
τον φάκελο του ιατρού που διορίζεται σε εκτυπωμένη
μορφή, διαβιβάζεται από την Υ.ΠΕ. ή το Ε.Κ.Α.Β. στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας. Στο πρακτικό
θα επισυνάπτονται οι αναρτημένοι πίνακες ανά συνεδρίαση συμπεριλαμβανομένου του πίνακα κατάταξης
των υποψηφίων που υποβλήθηκαν στη διαδικασία της
δομημένης συνέντευξης. Στους πίνακες που θα διαβιβάζονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, θα
αναφέρεται και το ονοματεπώνυμο του κάθε υποψηφίου.
Κατόπιν αυτού, εκκινεί η διαδικασία διορισμού, σύμφωνα
με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση δήλωσης μη
αποδοχής της θέσης από κάποιον υποψήφιο, επιλέγεται
ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη και ακολουθείται η
διαδικασία που περιγράφεται στα προηγούμενα εδάφια.
Επίσης, με ευθύνη της Υγειονομικής Περιφέρειας
ενημερώνεται ο φορέας στον οποίο διορίζεται ο κάθε
υποψήφιος.
Όλοι οι προαναφερόμενοι πίνακες αναρτώνται με τον
αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης του κάθε υποψηφίου.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ
ɅȻɁȰȾɏɁ
ȴɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ
Ʉʆʉʅɲ
ȵʋʙʆʐʅʉ
Ȱ.ɀ.Ⱦ.Ȱ
Ȱ.Ɍ.ɀ.
Ʌɲʏʌʙʆʐʅʉ
ɀɻʏʌʙʆʐʅʉ
Ɉʊʋʉʎ ȳɹʆʆɻʍɻʎ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ȳɹʆʆɻʍɻʎ
Ȱ.ȴ.Ɉ. /
Ȱʌ.ȴɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐ
Ɍʑʄʉ
Ȱʌʖɸʀʉ ʅɸ ʏʉ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɶɹʆʆɻʍɻʎ ɼ ʏʉ ɷɸʄʏʀʉ
Ȼɽɲɶɹʆɸɿɲ (ȵʄʄɻʆɿʃɼ
ɼ Ʌʉʄʀʏɻʎ ʃʌɳʏʉʐʎ
ʅɹʄʉʐʎ ʏɻʎ
ȵʐʌʘʋɲʁʃɼʎ
ȶʆʘʍɻʎ)

ɲʍʏʐʆʉʅɿʃɼʎ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ ɼ ʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ɷɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐ.
Ʉʏɲʆ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ ʋʉʄʀʏɻ ʃʌɳʏʉʐʎ ʅɹʄʉʐʎ ʏɻʎ ȵʐʌʘʋɲʁʃɼʎ
ȶʆʘʍɻʎ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʃɲɿ ɸʋʀʍɻʅɻ ʅɸʏɳʔʌɲʍɻ ʏʘʆ
ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆ ɲʐʏʙʆ ʃɲɿ ʏʀʏʄʉʎ ɸʄʄɻʆʉʅɳɽɸɿɲʎ ʏʑʋʉʐ Ȳ2
ɼ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɶʆʙʍɻʎ ʏɻʎ ɸʄʄɻʆɿʃɼʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʅʊɷɿɲ
ɸʋɿʏʌʉʋɼ ʏʉʐ Ⱦȵɇɉ. ȴɸʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʏʀʏʄʉʎ ɸʄʄɻʆʉʅɳɽɸɿɲʎ ɶɿɲ
ʏʉʐʎ ɿɲʏʌʉʑʎ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɲʋʊʔʉɿʏʉɿ ɷɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲʎ

Ȱʌɿɽʅʊʎ
Ȱʌʖɸʀʘʆ
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ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ɼ ɲʋʊʔʉɿʏʉɿ ɸʄʄɻʆɿʃʉʑ
ʋɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ ɼ ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ ɿʍʉʏɿʅʀɲ ʃɲɿ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖʀɲ ʋʏʐʖʀʉʐ
ɲʋʊ ȴɃȰɈȰɅ (ȴȻȾȰɈɇȰ) ɼ ɹʖʉʐʆ ɲʋʉʃʏɼʍɸɿ ʏʀʏʄʉ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ
ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ.
ȵɳʆ ɸʋɿʄɹʇɸɿ ɸʄʄɻʆɿʃɼ ʏʊʏɸ ɲʌʃɸʀ ʏʉ ʋʌʉɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆʉ ɲʌʖɸʀʉ
ʅɸ ʏʉ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɶɹʆʆɻʍɻʎ ɼ ʏʉ ɷɸʄʏʀʉ ɲʍʏʐʆʉʅɿʃɼʎ
ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ ɼ ʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ɷɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐ. ɇʏɻʆ ɸʋɿʄʉɶɼ
Ʌʉʄʀʏɻʎ ʃʌɳʏʉʐʎ ʅɹʄʉʐʎ ʏɻʎ ȵʐʌʘʋɲʁʃɼʎ ȶʆʘʍɻʎ ʏʊʏɸ ʅʊʆʉ
ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʆɲʌʏɻɽɸʀ ɲʌʖɸʀʉ ʅɸ ʏʀʏʄʉ ɸʄʄɻʆʉʅɳɽɸɿɲʎ
ʏʑʋʉʐ Ȳ2 ɼ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɶʆʙʍɻʎ ʏɻʎ ɸʄʄɻʆɿʃɼʎ ɲʋʊ ʏɻʆ
ɲʌʅʊɷɿɲ ɸʋɿʏʌʉʋɼ ʏʉʐ Ⱦȵɇɉ ɼ ʏʀʏʄʉʎ ɷɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲʎ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ɼ ʏʀʏʄʉʎ ɸʄʄɻʆɿʃʉʑ ʋɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ
ɼ ɿʍʉʏɿʅʀɲ ʃɲɿ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖʀɲ ʋʏʐʖʀʉʐ ɲʋʊ ȴɃȰɈȰɅ (ȴȻȾȰɈɇȰ) ɼ
ʏʀʏʄʉʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ.
ȵʋɿʍɻʅɲʀʆɸʏɲɿ ʊʏɿ ɷɸʆ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʊ
ɲʄʄɳ ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ɶɿɲ ɷɿɸʐʃʊʄʐʆʍɻ ʏʉʐ ʍʐʅɴʉʐʄʀʉʐ. ȳɿɲ ʏɻʆ
Ȳɿʉɶʌɲʔɿʃʊ
ɇɻʅɸʀʘʅɲ

ɲʋʊɷɸɿʇɻ ʏʘʆ ʉʐʍɿɲʍʏɿʃʙʆ ʋʌʉʍʊʆʏʘʆ ʋʉʐ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ
ʍʏʉ ɴɿʉɶʌɲʔɿʃʊ ʍɻʅɸʀʘʅɲ, ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɻ ʐʋʉɴʉʄɼ ɲʌʖɸʀʘʆ
ʏʘʆ ɸʋʀʍɻʅʘʆ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʙʆ ɼ ɴɸɴɲɿʙʍɸʘʆ ʍʏɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ
ʋɸɷʀɲ ʏɻʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ, ʊʋʘʎ ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻ
ʋɲʌʉʑʍɲ ɲʋʊʔɲʍɻ.
ȴɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ Ɉʑʋʉʐ Ȱ'
ɅȻɁȰȾȰɇ 1

ɅɈɉɍȻɃ ȻȰɈɆȻȾȸɇ /
ɃȴɃɁɈȻȰɈɆȻȾȸɇ

ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ Ʌʏʐʖʀʉ, ɸʋʀʍɻʅɻ ʅɸʏɳʔʌɲʍɻ ʃɲɿ

ɃȻȾȵȻɃɉ ȻȰɈɆȻȾɃɉ ɼ

ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʆɲ ɴɸɴɲɿʙʆɸʏɲɿ ʉ ʍʐʆʉʄɿʃʊʎ ʖʌʊʆʉʎ ɳʍʃɻʍɻʎ ʏʉʐ

ɃȴɃɁɈȻȰɈɆȻȾɃɉ

ɿɲʏʌɿʃʉʑ ɼ ʉɷʉʆʏɿɲʏʌɿʃʉʑ ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏʉʎ, ɻ ɲʍʃʉʑʅɸʆɻ

ɇɉȿȿɃȳɃɉ

ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ʉ ʍʐʆʉʄɿʃʊʎ ʖʌʊʆʉʎ ɳʍʃɻʍɼʎ ʏɻʎ.

ɃȴɃɁɈȻȰɈɆȻȾɃɉ
ȵɅȰȳȳȵȿɀȰɈɃɇ

1

ɿʍʉʏɿʅʀɲ ȴɃȰɈȰɅ, ʊʋʉʐ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ.
Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ʉɿʃɸʀʉʐ Ȼɲʏʌɿʃʉʑ ɼ Ƀɷʉʆʏɿɲʏʌɿʃʉʑ ɇʐʄʄʊɶʉʐ,

ȻȰɈɆȻȾɃɉ ɼ

Ȱʌʖɸʀʘʆ

Ʌʏʐʖʀʉ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʏʐʖʀʉʐ ʋɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ ʏɻʎ

ȲȵȲȰȻɏɇȸ ɈɃɉ

ȰȴȵȻȰ ȰɇȾȸɇȸɇ

Ȱʌɿɽʅʊʎ

1

Ȱʋʊʔɲʍɻ ɳɷɸɿɲʎ ɼ ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ɳʍʃɻʍɻʎ ɿɲʏʌɿʃʉʑ ɼ
ʉɷʉʆʏɿɲʏʌɿʃʉʑ ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏʉʎ ɼ ɳɷɸɿɲ ɳʍʃɻʍɻʎ ɿɲʏʌɿʃʉʑ ɼ
ʉɷʉʆʏɿɲʏʌɿʃʉʑ ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏʉʎ.

1
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Ȱʋʊʔɲʍɻ ʖʉʌɼɶɻʍɻʎ ʏʀʏʄʉʐ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ɼ ʏʀʏʄʉʎ
ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ.
ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ:
ȳɿɲ ɽɹʍɸɿʎ ȵʋɿʅɸʄɻʏʙʆ Ȱʚ ʃɲɿ Ȳʚ:
(ɲ) ɷɸʆ ʐʋɻʌɸʏʙ ʍɸ ɽɹʍɻ ʏʉʐ ʃʄɳɷʉʐ ȵ.ɇ.ɉ. ɼ ɹʖʘ ʐʋʉɴɳʄɸɿ
ʋɲʌɲʀʏɻʍɻ ɲʋʊ ʏɻ ɽɹʍɻ ʃʄɳɷʉʐ ɿɲʏʌʙʆ ȵ.ɇ.ɉ. ʅɹʖʌɿ ʏɻ ʄɼʇɻ
ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ ʋʌʉʃɼʌʐʇɻʎ,
(ɴ) ɷɸʆ ɹʖʘ ʋɲʌɲɿʏɻɽɸʀ ɲʋʊ ɽɹʍɻ ʏʉʐ ʃʄɳɷʉʐ ɿɲʏʌʙʆ ȵ.ɇ.ɉ.
ʋʌɿʆ ɲʋʊ ʏɻ ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻ ɷʐʉ (2) ʖʌʊʆʘʆ ɲʋʊ ʏʉʆ ɷɿʉʌɿʍʅʊ
ʅʉʐ ɼ ʍɸ ɲʆʏʀɽɸʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʊʏɿ ɹʖʉʐʆ ʍʐʅʋʄɻʌʘɽɸʀ ʋɹʆʏɸ
(5) ʖʌʊʆɿɲ ɲʋʊ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʋɲʌɲʀʏɻʍɼʎ ʅʉʐ,
(ɶ) ɷɸʆ ɹʖʘ ɲʌʆɻɽɸʀ ɷɿʉʌɿʍʅʊ ʍɸ ɽɹʍɻ ʏʉʐ ʃʄɳɷʉʐ ɿɲʏʌʙʆ
ȵ.ɇ.ɉ. ɼ ʍɸ ɲʆʏʀɽɸʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ, ʊʏɿ ɹʖʉʐʆ ʍʐʅʋʄɻʌʘɽɸʀ
ʋɹʆʏɸ (5) ʖʌʊʆɿɲ ɲʋʊ ʏɻʆ ʋɲʌɹʄɸʐʍɻ ʏɻʎ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ
ɲʆɳʄɻʗɻʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ.
ȳɿɲ ɽɹʍɸɿʎ ȵʋɿʅɸʄɻʏʙʆ Ȱʚ ʃɲɿ Ȳʚ ɶɿɲ ʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ
ʏʀʏʄʉʎ ɸʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻʎ:
(ɲ) ɷɸʆ ʐʋɻʌɸʏʙ ʍɸ ɽɹʍɻ ʏʉʐ ʃʄɳɷʉʐ ȵ.ɇ.ɉ. ɼ ʐʋɻʌɸʏʙ ʍɸ

ɉɅȵɉȺɉɁȸ ȴȸȿɏɇȸ

ɽɹʍɻ ʃʄɳɷʉʐ ɿɲʏʌʙʆ - ʉɷʉʆʏɿɳʏʌʘʆ ȵ.ɇ.ɉ. ȵʋɿʅɸʄɻʏɼ Ȱʚ ɼ Ȳʚ
ʃɲɿ ɹʖʘ ɲʋʉʃʏɼʍɸɿ ʏʉʆ ʏʀʏʄʉ ɸʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻʎ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɶɿɲ
ʏɻʆ ɽɹʍɻ, ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɹʆʏɲʇɼ ʅʉʐ ʍʏʉ ȵ.ɇ.ɉ.,
(ɴ) ɷɸʆ ɹʖʘ ʋɲʌɲɿʏɻɽɸʀ ɲʋʊ ɽɹʍɻ ʏʉʐ ʃʄɳɷʉʐ ɿɲʏʌʙʆ ȵ.ɇ.ɉ.
ʋʌɿʆ ɲʋʊ ʏɻ ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻ ɷʐʉ (2) ʖʌʊʆʘʆ ɲʋʊ ʏʉʆ ɷɿʉʌɿʍʅʊ
ʅʉʐ ɼ ʍɸ ɲʆʏʀɽɸʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ, ʊʏɿ ɹʖʉʐʆ ʍʐʅʋʄɻʌʘɽɸʀ ʋɹʆʏɸ
(5) ʖʌʊʆɿɲ ɲʋʊ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʋɲʌɲʀʏɻʍɼʎ ʅʉʐ,
(ɶ) ɷɸʆ ɹʖʘ ɲʌʆɻɽɸʀ ɷɿʉʌɿʍʅʊ ʍɸ ɽɹʍɻ ʏʉʐ ʃʄɳɷʉʐ ɿɲʏʌʙʆ
ȵ.ɇ.ɉ. ɼ ʍɸ ɲʆʏʀɽɸʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ, ʊʏɿ ɹʖʉʐʆ ʍʐʅʋʄɻʌʘɽɸʀ
ʋɹʆʏɸ (5) ʖʌʊʆɿɲ ɲʋʊ ʏɻʆ ʋɲʌɹʄɸʐʍɻ ʏɻʎ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ
ɲʆɳʄɻʗɻʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ.
ȳɿɲ ɽɹʍɸɿʎ ȴɿɸʐɽʐʆʏʙʆ:
(ɲ) ʐʋɻʌɸʏʙ ʍɸ ɽɹʍɻ ɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆʉʐ ɿɲʏʌʉʑ ʃʄɳɷʉʐ ȵ.ɇ.ɉ. ʅɸ
ɴɲɽʅʊ ɸʋɿʅɸʄɻʏɼ Ȱʚ ɼ Ȳʚ,
(ɴ) ʐʋɻʌɸʏʙ ʍɸ ɽɹʍɻ ɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆʉʐ ɿɲʏʌʉʑ ʃʄɳɷʉʐ ȵ.ɇ.ɉ. ʅɸ
ɴɲɽʅʊ ȴɿɸʐɽʐʆʏɼ ʃɲɿ ɹʖɸɿ ʋɲʌɹʄɽɸɿ ɸʇɲɸʏʀɲ ɲʋʊ ʏɻ ʄɼʗɻ
ʏʉʐ ɴɲɽʅʉʑ,
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(ɶ) ɷɸʆ ɹʖʘ ʋɲʌɲɿʏɻɽɸʀ ɲʋʊ ɽɹʍɻ ʏʉʐ ʃʄɳɷʉʐ ɿɲʏʌʙʆ ȵ.ɇ.ɉ.
ʋʌɿʆ ɲʋʊ ʏɻ ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻ ɷʐʉ (2) ʖʌʊʆʘʆ ɲʋʊ ʏʉʆ ɷɿʉʌɿʍʅʊ
ʅʉʐ ɼ ʍɸ ɲʆʏʀɽɸʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʊʏɿ ɹʖʉʐʆ ʍʐʅʋʄɻʌʘɽɸʀ ʋɹʆʏɸ
(5) ʖʌʊʆɿɲ ɲʋʊ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʋɲʌɲʀʏɻʍɼʎ ʅʉʐ,
(ɷ) ɷɸʆ ɹʖʘ ɲʌʆɻɽɸʀ ɷɿʉʌɿʍʅʊ ʍɸ ɽɹʍɻ ʏʉʐ ʃʄɳɷʉʐ ɿɲʏʌʙʆ
ȵ.ɇ.ɉ. ɼ ʍɸ ɲʆʏʀɽɸʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ, ʊʏɿ ɹʖʉʐʆ ʍʐʅʋʄɻʌʘɽɸʀ
ʋɹʆʏɸ (5) ʖʌʊʆɿɲ ɲʋʊ ʏɻʆ ʋɲʌɹʄɸʐʍɻ ʏɻʎ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ
ɲʆɳʄɻʗɻʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ
Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ ɉɶɸʀɲʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʆɲ
ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʊʏɿ ʉ ɿɲʏʌʊʎ ɹʖɸɿ ɸʃʋʄɻʌʙʍɸɿ ʏɻʆ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ
ʐʋɻʌɸʍʀɲ ʐʋɲʀɽʌʉʐ ɼ ɲʋɲʄʄɲɶɼ ʏɻʎ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻʎ. ɇɸ ʊʏɿ
ɲʔʉʌɳ ʍʏɻ Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ ɉɶɸʀɲʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ
ʆɲ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʊʏɿ ʉ ɿɲʏʌʊʎ ɹʖɸɿ ɸʃʋʄɻʌʙʍɸɿ ʏɻʆ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ
ʐʋɻʌɸʍʀɲ ʐʋɲʀɽʌʉʐ ɼ ɲʋɲʄʄɲɶɼ ʏɻʎ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻʎ,
ȵȾɅȿȸɆɏɇȸ
ɉɅɃɍɆȵɏɈȻȾȸɇ
ɉɅȸɆȵɇȻȰɇ
ɉɅȰȻȺɆɃɉ, ʊʋʉʐ
ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ

ʋɲʌɹʖɸʏɲɿ ɻ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʍʏʉʐʎ ɶɿɲʏʌʉʑʎ, ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ ɹʖʉʐʆ
ɸʃʋʄɻʌʙʍɸɿ ʏɻʆ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ʐʋɲʀɽʌʉʐ, ɲʄʄɳ ɷɸʆ ɹʖʉʐʆ ʏʉ
ʋʌʉɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆʉ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʊ, ʆɲ ʃɲʏɲɽɹʍʉʐʆ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ ʏɻ ɴɸɴɲʀʘʍɻ-ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɲʋʊ ʏʉʆ ʔʉʌɹɲ ʋʉʐ
ɹʖɸɿ ɸʃɷʉɽɸʀ. Ⱦɲʏʊʋɿʆ ʐʋʉʖʌɸʉʑʆʏɲɿ ʆɲ ʃɲʏɲɽɹʍʉʐʆ ʏɻ
ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɸʃʋʄɼʌʘʍɻʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ ʐʋɲʀɽʌʉʐ, ɲʋʊ ʏʉ ʏʅɼʅɲ
ɿɲʏʌʙʆ ʐʋɲʀɽʌʉʐ ʏɻʎ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ Ȱʆɽʌʙʋɿʆʉʐ ȴʐʆɲʅɿʃʉʑ
Ɂʉʅɿʃʙʆ Ʌʌʉʍʙʋʘʆ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ ɉɶɸʀɲʎ, ɸʆʏʊʎ
ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɼʎ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ ʋɹʆʏɸ (5) ɻʅɸʌʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ
ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɲʆɳʌʏɻʍɻʎ ʏʉʐ ɲʐʏʉʅɲʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉʐ ʃɲʏɲʄʊɶʉʐ,
ʍʏɻʆ ɉɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼ Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɸʋɿʄɹʇɸɿ ɼ ʍʏʉ
ȵ.Ⱦ.Ȱ.Ȳ.

ɉʋʉʍɻʅɸʀʘʍɻ: Ɉɲ ɲʌʖɸʀɲ ɽɲ ɸʀʆɲɿ Pdf ɼ JPEG (ʔʘʏʉɶʌɲʔʀɲ) ɼ jpg ɼ x-png ɼ png
ʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ʅɹʖʌɿ 2 MB.

ȴȻȾȰȻɃȿɃȳȸɈȻȾȰ ɈɉɅɃɉ Ȳ
ɅȻɁȰȾȰɇ 2
Ʌʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲ
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ȴȻȾȰȻɃȿɃȳȸɈȻȾȰ ɈɉɅɃɉ Ȳ - Ʌʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲ - Ɉɲ ʖʌʉʆɿʃɳ ɷɿɲʍʏɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɸʋɿʄɹɶʉʆʏɲɿ ȴȵɁ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ʍʐʅʋʀʋʏʉʐʆ - ɀɹɶɿʍʏʉʎ ɲʌɿɽʅʊʎ 500 ʅʊʌɿɲ
Ȱʌɿɽʅʊʎ
ɀʊʌɿɲ
ʅɻʆʙʆ
(ʍɸ
ʅɸʏɳ ʏɻʆ
Ȱʌɿɽʅʊʎ
ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ:
ʄɼʗɻ
ɲʋʊʄʐʏ
ȴɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ
Ȱʌʖɸʀʘʆ
ʉ
ʏʀʏʄʉʐ
ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲ ɲʌɿɽʅʊ)
ʎ
Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ
ɉɶɸʀɲʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʆɲ
ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʊʏɿ ʉ ɿɲʏʌʊʎ ɹʖɸɿ
ɸʃʋʄɻʌʙʍɸɿ ʏɻʆ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ
ʐʋɻʌɸʍʀɲ ʐʋɲʀɽʌʉʐ. ɇɸ ʊʏɿ
ɲʔʉʌɳ ʍʏɻ Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ ɉɶɸʀɲʎ ɲʋʊ ʏɻʆ
ʉʋʉʀɲ ʆɲ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʊʏɿ ʉ
ɿɲʏʌʊʎ ɹʖɸɿ ɸʃʋʄɻʌʙʍɸɿ ʏɻʆ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʐʋɻʌɸʍʀɲ
ʐʋɲʀɽʌʉʐ ɼ ɲʋɲʄʄɲɶɼ ʏɻʎ
ʐʋʉʖʌɹʘʍɻʎ, ʋɲʌɹʖɸʏɲɿ ɻ
ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʍʏʉʐʎ ɶɿɲʏʌʉʑʎ,
ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ ɹʖʉʐʆ ɸʃʋʄɻʌʙʍɸɿ
ʏɻʆ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ʐʋɲʀɽʌʉʐ, ɲʄʄɳ
ɷɸʆ ɹʖʉʐʆ ʏʉ
ʋʌʉɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆʉ
ȵȾɅȿȸɆɏɇȸ
ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʊ, ʆɲ
ɉɅɃɍɆȵɏɈȻȾȸɇ
.
10
1
ʃɲʏɲɽɹʍʉʐʆ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ ʏɻ
ɉɅȸɆȵɇȻȰɇ
ɴɸɴɲʀʘʍɻ-ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɲʋʊ
ɉɅȰȻȺɆɃɉ
ʏʉʆ ʔʉʌɹɲ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ɸʃɷʉɽɸʀ.
Ⱦɲʏʊʋɿʆ ʐʋʉʖʌɸʉʑʆʏɲɿ ʆɲ
ʃɲʏɲɽɹʍʉʐʆ ʏɻ ɴɸɴɲʀʘʍɻ
ɸʃʋʄɼʌʘʍɻʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ
ʐʋɲʀɽʌʉʐ, ɲʋʊ ʏʉ ʏʅɼʅɲ
ɿɲʏʌʙʆ ʐʋɲʀɽʌʉʐ ʏɻʎ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ Ȱʆɽʌʙʋɿʆʉʐ
ȴʐʆɲʅɿʃʉʑ Ɂʉʅɿʃʙʆ
Ʌʌʉʍʙʋʘʆ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ
ɉɶɸʀɲʎ, ɸʆʏʊʎ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɼʎ
ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ ʋɹʆʏɸ (5) ɻʅɸʌʙʆ
ɲʋʊ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɲʆɳʌʏɻʍɻʎ ʏʉʐ
ɲʐʏʉʅɲʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉʐ
ʃɲʏɲʄʊɶʉʐ, ʍʏɻʆ ɉɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼ
Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ
ɸʋɿʄɹʇɸɿ ɼ ʍʏʉ ȵ.Ⱦ.Ȱ.Ȳ.
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ȵʃʋʄɼʌʘʍɻ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ
ʐʋɲʀɽʌʉʐ ʍɸ
ʆɻʍɿʘʏɿʃɹʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʃɲɿ ʍʏɿʎ
ɳɶʉʆɸʎ ɼ
ʋʌʉɴʄɻʅɲʏɿʃɹʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ,
ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ʍʏʉ
ʋɸʆʏɲʋʄʊ [ʅʊʆʉ
ɶɿɲ ʊʍʉʐʎ
ɸʅʋʀʋʏʉʐʆ ʍʏɿʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʋɲʌ.
4 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 22
ʏʉʐ ʆ. 4208/2013
(ɌȵȾ 252 Ȱʚ), ʊʋʘʎ
ʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʃɲɿ
ɿʍʖʑɸɿ].

50

Ȼɷɿʘʏɿʃʊ ɿɲʏʌɸʀʉ ɼ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉ

0,083 (ɍ10)

Ȼɷɿʘʏɿʃɼ ʃʄɿʆɿʃɼ ʘʎ
ʍʐʆɸʌɶɳʏɻʎ (ʅɸ ɼ
ʖʘʌʀʎ ʍʑʅɴɲʍɻ ʅɸ
ʔʉʌɹɲ ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ
ɲʍʔɳʄɿʍɻʎ)

0,116 (ɍ10)

Ȼɷɿʘʏɿʃɼ ʃʄɿʆɿʃɼ ʅɸ
ɹʅʅɿʍɽɻ ɽɹʍɻ ɼ
ʐʋɸʑɽʐʆʉʎ
ʏʅɼʅɲʏʉʎ

0,25 (ɍ10)

Τεύχος B’ 2804/30.06.2021

Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ
ɉɶɸʀɲʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʆɲ
ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʊʏɿ ʉ ɿɲʏʌʊʎ ɹʖɸɿ
ɸʃʋʄɻʌʙʍɸɿ ʏɻʆ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ
ʐʋɻʌɸʍʀɲ ʐʋɲʀɽʌʉʐ ʃɲɿ
ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɲʌʅʊɷɿɲʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʆɲ
ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʊʏɿ ɻ ɸʆ ʄʊɶʘ
ʐʋɻʌɸʍʀɲ ɷɿɲʆʑɽɻʃɸ ʍɸ
ʆɻʍɿʘʏɿʃɹʎ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʃɲɿ ʍʏɿʎ
ɳɶʉʆɸʎ ɼ ʋʌʉɴʄɻʅɲʏɿʃɹʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ.

Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ɸʔʉʌʀɲʎ ɶɿɲ ʏʉʆ
ʖʌʊʆʉ ɳʍʃɻʍɻʎ ʏʉʐ
ɸʄɸʑɽɸʌʉʐ ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏʉʎ ɼ
ɹʆɲʌʇɻ ʃɲɿ ʄɼʇɻ ɸʔʉʌʀɲʎ
ɳʍʃɻʍɻʎ ʏʉʐ ɸʄɸʑɽɸʌʉʐ
ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏʉʎ ɼ Ȳɸɴɲʀʘʍɻ
ʏʉʐ ɿɲʏʌɿʃʉʑ ʍʐʄʄʊɶʉʐ ɼ
ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃʉʑ ʏɲʅɸʀʉʐ ɼ
ɹʆɲʌʇɻ ʃɲɿ ʄɼʇɻ ɸʔʉʌʀɲʎ
Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʃʄɿʆɿʃɼʎ ʏɻʎ
ȵʄʄɳɷɲʎ ɼ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ
ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʉ
ʖʌʊʆʉʎ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ. ȸ
ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɲʐʏɼ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ʔɹʌɸɿ ʏɿʎ ʐʋʉɶʌɲʔɹʎ ʏʘʆ
ɲʌʅʊɷɿʘʆ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʙʆ ɼ
ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʙʆ ʉʌɶɳʆʘʆ ʏʉʐ
ʃɳɽɸ ʔʉʌɹɲ.
Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʃʄɿʆɿʃɼʎ ʏɻʎ
ȵʄʄɳɷɲʎ ɼ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ
ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ɻ
ɹʅʅɿʍɽɻ ɽɹʍɻ ɼ ʐʋɸʑɽʐʆʉʎ
ʏʅɼʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʉ ʖʌʊʆʉʎ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ ȸ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɲʐʏɼ ɽɲ
ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʔɹʌɸɿ ʏɿʎ
ʐʋʉɶʌɲʔɹʎ ʏʘʆ ɲʌʅʊɷɿʘʆ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʙʆ ɼ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʙʆ
ʉʌɶɳʆʘʆ ʏʉʐ ʃɳɽɸ ʔʉʌɹɲ.

2

1

1

1

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2804/30.06.2021

ȴɻʅʊʍɿɲ ɷʉʅɼ
Ʌ.Ɍ.ɉ

ɇɸ ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉ ʏʉʐ
ʋʌʙɻʆ ȻȾȰ ɼ ʍɸ
ʉʋʉɿʉʆɷɼʋʉʏɸ
ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃʊ
ʔʉʌɹɲ
ȴɻʅʊʍɿʉ
Ɂʉʍʉʃʉʅɸʀʉ ***
ʘʎ
Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅɿɲʃʊʎ
ʐʋʊʏʌʉʔʉʎ ʅɸ
ʍʑʅɴɲʍɻ ʋʄɼʌʉʐʎ
ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ
ȴɻʅʊʍɿʉ
Ɂʉʍʉʃʉʅɸʀʉ ***
ʘʎ ʋɲʌɲʏɲʍɿɲʃʊʎ
ɸɿɷɿʃɸʐʊʅɸʆʉʎ ʅɸ
ʏʀʏʄʉ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ
ȴɻʅʊʍɿʉ
ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉ ʅɸ
ɷɸʄʏʀʉ ʋɲʌʉʖɼʎ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɲ) ȴɻʅʊʍɿʉ
ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉ ʍʏɻʆ
ȵʄʄɳɷɲ *** ʘʎ
ɿɲʏʌʊʎ ȵɇɉ ɼ ʅɹʄʉʎ
ȴȵɅ ɼ ɸʋɿʃʉʐʌɿʃʊʎ
ɼ ʘʎ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʊʅɸʆʉʎ ʍɸ
ɀȵȺ, ɀȵɁɁ, ɀȵȺ
ʋɲʀɷʘʆ ʃɲɿ
ȿʉɿʅʘʇɿʉʄʉɶʀɲ ɼ
ɿɲʏʌʊʎ ʏʉʐ
ȵ.Ƀ.ȴ.ɉ., ɴ) ʍʏʉ
ȵ.Ⱦ.Ȱ.Ȳ., ʍʏʉ
ɏʆɳʍɸɿʉ ɼ ʍʏʉ
ȵʌʌʀʃʉʎ Ɂʏʐʆɳʆ ɼ
ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉ
«Ʌɲʋɲɶɸʘʌɶʀʉʐ» ɼ
ʏɲ ʍʏʌɲʏɿʘʏɿʃɳ
ʆʉʍʉʃʉʅɸʀɲ ɶ) ʍɸ
ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉ
(ȵʐʌʙʋɻʎ,
ȸʆʘʅɹʆʉʐ
Ȳɲʍɿʄɸʀʉʐ, Ȳ.

0,333 (ɍ10)

0,333 (ɍ10)

Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʏɻʎ ɲʌʅʊɷɿɲʎ
ɉɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼʎ Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ ʏɻʎ
ȵʄʄɳɷɲʎ ɼ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ
ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ɻ
ɹʅʅɿʍɽɻ ɽɹʍɻ ʃɲɿ ʉ ʖʌʊʆʉʎ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ. Ⱥɲ ʔɹʌɸɿ
ʐʋʉɶʌɲʔɼ ʏʉʐ ȴɿʉɿʃɻʏɼ ʏɻʎ
ɉʋɸ ɼ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʐ ʐʋɸʑɽʐʆʉʐ
ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ
Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ʋʌʙɻʆ ȻȾȰ ɼ
ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃʉʑ ʔʉʌɹɲ ʍʏɻʆ
ʉʋʉʀɲ ɽɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ɻ
ɹʅʅɿʍɽɻ ɽɹʍɻ ʃɲɿ ʉ ʖʌʊʆʉʎ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ.

36839

1

1

0,275 (ɍ10)

Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ɼ ʍʑʅɴɲʍɻ ʏʉʐ
Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʆɲ
ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ɻ ʋʄɼʌɻʎ
ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻ ʃɲɿ ʉ ʖʌʊʆʉʎ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ.

1

0,275 (ɍ10)

Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉʐ
ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʆɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʋɲʌɳʏɲʍɻʎ

1

0,291 (ɍ10)

Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉʐ
ɲʋʊ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʆɲ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ

1

0,383 (ɍ10)

Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉʐ ʏɻʎ
ȵʄʄɳɷɲʎ ɼ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ
ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʉ
ʖʌʊʆʉʎ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ɻ
ʋʄɼʌɻʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻ. Ƀɿ
ɴɸɴɲɿʙʍɸɿʎ ɲʐʏɹʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ
ʆɲ ʔɹʌʉʐʆ ʏɿʎ ʐʋʉɶʌɲʔɹʎ ʏʘʆ
ɲʌʅʊɷɿʘʆ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʙʆ ɼ
ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʙʆ ʉʌɶɳʆʘʆ ʏʉʐ
ʃɳɽɸ ʔʉʌɹɲ ɼ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆ
ʐʋɸʑɽʐʆʘʆ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ.

1
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Ȱʅɸʌɿʃɼʎ,
ɏʃɸɲʆʀɲʎ,
Ȼɲʋʘʆʀɲʎ) ʅɸ
ɹʅʅɿʍɽɻ ɽɹʍɻ
ʋʄɼʌʉʐʎ
ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ ɼ
ʐʋʉʏʌʉʔʀɲ
Ɂʉʍʉʃʉʅɸʀʉ
ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ ʋʄɻʆ
ȵʐʌʙʋɻʎ,
ȸʆʘʅɹʆʉʐ
Ȳɲʍɿʄɸʀʉʐ, Ȳ.
Ȱʅɸʌɿʃɼʎ,
ɏʃɸɲʆʀɲʎ,
Ȼɲʋʘʆʀɲʎ ʅɸ
ɹʅʅɿʍɽɻ ɽɹʍɻ ɼ
ʐʋʉʏʌʉʔʀɲ
Ʉʏɲʆ ɻ
ʋʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲ
ɲʔʉʌɳ ʍɸ
ʐʋɻʌɸʍʀɲ
ʐʋɲʀɽʌʉʐ
ɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆʘʆ
ɿɲʏʌʙʆ ɸʋʀ ɽɻʏɸʀɲ,
ʍɸ ʆɻʍɿʘʏɿʃɹʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʃɲɿ ʍʏɿʎ
ɳɶʉʆɸʎ ɼ
ʋʌʉɴʄɻʅɲʏɿʃɹʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ,
ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ʍʏʉ
ɸʋʏɲʋʄʊ. (ʅʊʆʉ ɶɿɲ
ʊʍʉʐʎ ɸʅʋʀʋʏʉʐʆ
ʍʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ
ʋɲʌ. 4 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
22 ʏʉʐ ʆ.
4208/2013 ɌȵȾ
252Ȱ, ʊʋʘʎ
ʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʃɲɿ
ɿʍʖʑɸɿ).
ȴɻʅʊʍɿɲ ɷʉʅɼ
Ʌ.Ɍ.ɉ ʘʎ
ɸʋɿʃʉʐʌɿʃʊʎ ɿɲʏʌʊʎ
ʍɸ ɳɶʉʆɸʎ,
ʆɻʍɿʘʏɿʃɹʎ,
ʋʌʉɴʄɻʅɲʏɿʃɹʎ ɼ
ɲʋʉʅɲʃʌʐʍʅɹʆɸʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ
ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɸɿʎ
ɷɿʋʄʉʑʆ

Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉʐ ʏɻʎ
ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɽɲ
ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʉ ʖʌʊʆʉʎ
ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ɻ ʋʄɼʌɻʎ
ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻ. Ƀɿ ɴɸɴɲɿʙʍɸɿʎ
0,25 (ɍ10)
ɲʐʏɹʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʔɹʌʉʐʆ
ʏɿʎ ʐʋʉɶʌɲʔɹʎ ʏʘʆ ɲʌʅʊɷɿʘʆ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʙʆ ɼ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʙʆ
ʉʌɶɳʆʘʆ ʏʉʐ ʃɳɽɸ ʔʉʌɹɲ ɼ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆ ʐʋɸʑɽʐʆʘʆ ʏɻʎ
ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ.
ȵȻȴȻȾȰ ɀɃɆȻɃȴɃɈɃɉɀȵɁȸ ɅɆɃɋɅȸɆȵɇȻȰ

70

0,333 (ɍ10) ɍ 2

1

Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ɲʋʊ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʆɲ
ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʊʏɿ ʉ ɿɲʏʌʊʎ ɹʖɸɿ
ʋʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲ ʍɸ ʐʋɻʌɸʍʀɲ
ʐʋɲʀɽʌʉʐ ɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆʘʆ
ɿɲʏʌʙʆ ɸʋʀ ɽɻʏɸʀɲ, ʍɸ
ʆɻʍɿʘʏɿʃɹʎ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʃɲɿ ʍʏɿʎ
ɳɶʉʆɸʎ ɼ ʋʌʉɴʄɻʅɲʏɿʃɹʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ.

1

Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʏɻʎ ɲʌʅʊɷɿɲʎ
ɉɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼʎ Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ ʏɻʎ
ȵʄʄɳɷɲʎ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɽɲ
ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ɻ ɹʅʅɿʍɽɻ ɽɹʍɻ
ʃɲɿ ʉ ʖʌʊʆʉʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ. Ⱥɲ
ʔɹʌɸɿ ʐʋʉɶʌɲʔɼ ʏʉʐ ȴɿʉɿʃɻʏɼ
ʏɻʎ ɉ.Ʌȵ.

1
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ȴɻʅʊʍɿʉ
ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉ ʍʏɻʆ
ȵʄʄɳɷɲ, ȵ.Ⱦ.Ȱ.Ȳ.,
ʘʎ ɸʋɿʃʉʐʌɿʃʊʎ
ɿɲʏʌʊʎ ʍɸ ɳɶʉʆɸʎ,
ʆɻʍɿʘʏɿʃɹʎ,
ʋʌʉɴʄɻʅɲʏɿʃɹʎ ɼ
ɲʋʉʅɲʃʌʐʍʅɹʆɸʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ
ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɸɿʎ
ɷɿʋʄʉʑʆ

0,383 (ɍ10) ɍ 2
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Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉʐ ʏɻʎ
ȵʄʄɳɷɲʎ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɽɲ
ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʉ ʖʌʊʆʉʎ
ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ɻ ʋʄɼʌɻʎ
ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻ. Ƀɿ ɴɸɴɲɿʙʍɸɿʎ
ɲʐʏɹʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʔɹʌʉʐʆ
ʏɿʎ ʐʋʉɶʌɲʔɹʎ ʏʘʆ ɲʌʅʊɷɿʘʆ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʙʆ ɼ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʙʆ
ʉʌɶɳʆʘʆ ʏʉʐ ʃɳɽɸ ʔʉʌɹɲ.

36841

1

ɇʑʆʉʄʉ
500
ʅʉʌʀʘʆ
*** (ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ ʃɲɿ ʏʉʐ Ȱɿɶɿʆɼʏɸɿʉʐ ʃɲɿ Ȱʌɸʏɲʀɸɿʉʐ Ɂʉʍʉʃʉʅɸʀʉʐ)
ɇɸ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʋʉʐ ɶɿɲ ɽɹʍɻ ʋʉʐ ʋʌʉʃɻʌʑʍʍɸʏɲɿ ʐʋɳʌʖɸɿ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆɻ ɸʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻ ɼ ɸɿɷɿʃɼ
ɸʅʋɸɿʌʀɲ, ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ʉ ʋʀʆɲʃɲʎ 3
*Ɉɲ 70 ʅʊʌɿɲ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆ ʍɸ ʅʀɲ ʋʄɼʌɻ 12ʅɻʆɻ ɽɻʏɸʀɲ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʉ ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ ɹʖɸɿ
ʄɿɶʊʏɸʌɻ ɼ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɻ ɲʋʊ ʏʉʐʎ 12 ʅɼʆɸʎ ɽɻʏɸʀɲ, ʅʉʌɿʉɷʉʏɸʀʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʆ ʋʀʆɲʃɲ
ȴɻʅʊʍɿɲ ɷʉʅɼ Ʌ.Ɍ.ɉ.
**Ȱʔʉʌɳ ʏʉʐʎ ɿɲʏʌʉʑʎ ʋʉʐ ɲʋʉʔʉʀʏɻʍɲʆ ʅɸʏɳ ʏɻʆ 18.11.2013 ʃɲɿ ʊʍʉʐʎ ɲʋʉʔʉʀʏɻʍɲʆ ʋʌɿʆ ɲʋʊ
ʏɻʆ 18.11.2013 ʃɲɿ ʐʋɻʌɹʏɻʍɲʆ (ʐʋʊʖʌɸʉɿ ʃɲɿ ɸʋʀ ɽɻʏɸʀɲ) ɲʋʊ ʏɿʎ 21.02.2016 ʃɲɿ ʅɸʏɳ.

ȴȻȾȰȻɃȿɃȳȸɈȻȾȰ ɈɉɅɃɉ Ȳ
ɅȻɁȰȾȰɇ 3
Ʌʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲ
ȴȻȾȰȻɃȿɃȳȸɈȻȾȰ ɈɉɅɃɉ Ȳ- Ʌʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲ ɶɿɲ ɽɹʍɸɿʎ ʅɸ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆɻ ɸʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻ ɼ ɸɿɷɿʃɼ ɸʅʋɸɿʌʀɲ - Ɉɲ
ʖʌʉʆɿʃɳ ɷɿɲʍʏɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɸʋɿʄɹɶʉʆʏɲɿ ȴȵɁ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʍʐʅʋʀʋʏʉʐʆ - ɀɹɶɿʍʏʉʎ ɲʌɿɽʅʊʎ 500 ʅʊʌɿɲ
Ȱʌɿɽʅʊʎ
ɀʊʌɿɲ
ʅɻʆʙʆ
ʅɸʏɳ ʏɻʆ
(ʍɸ
Ȱʌɿɽʅʊʎ
ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ:
ʄɼʗɻ
ɲʋʊʄʐʏ
ȴɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ
Ȱʌʖɸʀʘʆ
ʉ
ʏʀʏʄʉʐ
ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲ ɲʌɿɽʅʊ)
ʎ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

36842

ȵʃʋʄɼʌʘʍɻ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ
ʐʋɲʀɽʌʉʐ

10

Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ
ɉɶɸʀɲʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʆɲ
ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʊʏɿ ʉ ɿɲʏʌʊʎ ɹʖɸɿ
ɸʃʋʄɻʌʙʍɸɿ ʏɻʆ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ
ʐʋɻʌɸʍʀɲ ʐʋɲʀɽʌʉʐ. ɇɸ ʊʏɿ
ɲʔʉʌɳ ʍʏɻ Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ ɉɶɸʀɲʎ ɲʋʊ ʏɻʆ
ʉʋʉʀɲ ʆɲ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʊʏɿ ʉ
ɿɲʏʌʊʎ ɹʖɸɿ ɸʃʋʄɻʌʙʍɸɿ ʏɻʆ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʐʋɻʌɸʍʀɲ
ʐʋɲʀɽʌʉʐ ɼ ɲʋɲʄʄɲɶɼ ʏɻʎ
ʐʋʉʖʌɹʘʍɻʎ, ʋɲʌɹʖɸʏɲɿ ɻ
ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʍʏʉʐʎ ɶɿɲʏʌʉʑʎ,
ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ ɹʖʉʐʆ ɸʃʋʄɻʌʙʍɸɿ
ʏɻʆ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ʐʋɲʀɽʌʉʐ, ɲʄʄɳ
ɷɸʆ ɹʖʉʐʆ ʏʉ
ʋʌʉɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆʉ
ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʊ, ʆɲ
ʃɲʏɲɽɹʍʉʐʆ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ ʏɻ
ɴɸɴɲʀʘʍɻ-ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɲʋʊ
ʏʉʆ ʔʉʌɹɲ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ɸʃɷʉɽɸʀ.
Ⱦɲʏʊʋɿʆ ʐʋʉʖʌɸʉʑʆʏɲɿ ʆɲ
ʃɲʏɲɽɹʍʉʐʆ ʏɻ ɴɸɴɲʀʘʍɻ
ɸʃʋʄɼʌʘʍɻʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ
ʐʋɲʀɽʌʉʐ, ɲʋʊ ʏʉ ʏʅɼʅɲ
ɿɲʏʌʙʆ ʐʋɲʀɽʌʉʐ ʏɻʎ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ Ȱʆɽʌʙʋɿʆʉʐ
ȴʐʆɲʅɿʃʉʑ Ɂʉʅɿʃʙʆ
Ʌʌʉʍʙʋʘʆ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ
ɉɶɸʀɲʎ, ɸʆʏʊʎ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɼʎ
ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ ʋɹʆʏɸ (5) ɻʅɸʌʙʆ
ɲʋʊ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɲʆɳʌʏɻʍɻʎ ʏʉʐ
ɲʐʏʉʅɲʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉʐ
ʃɲʏɲʄʊɶʉʐ, ʍʏɻʆ ɉɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼ
Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ
ɸʋɿʄɹʇɸɿ ɼ ʍʏʉ ȵ.Ⱦ.Ȱ.Ȳ.

1

50

Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ
ɉɶɸʀɲʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʆɲ
ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʊʏɿ ʉ ɿɲʏʌʊʎ ɹʖɸɿ
ɸʃʋʄɻʌʙʍɸɿ ʏɻʆ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ
ʐʋɻʌɸʍʀɲ ʐʋɲʀɽʌʉʐ ʃɲɿ
ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɲʌʅʊɷɿɲʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʆɲ
ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʊʏɿ ɻ ɸʆ ʄʊɶʘ
ʐʋɻʌɸʍʀɲ ɷɿɲʆʑɽɻʃɸ ʍɸ
ʆɻʍɿʘʏɿʃɹʎ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʃɲɿ ʍʏɿʎ
ɳɶʉʆɸʎ ɼ ʋʌʉɴʄɻʅɲʏɿʃɹʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ.

2

.
ȵʃʋʄɼʌʘʍɻ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ
ʐʋɲʀɽʌʉʐ ʍɸ
ʆɻʍɿʘʏɿʃɹʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʃɲɿ ʍʏɿʎ
ɳɶʉʆɸʎ ɼ
ʋʌʉɴʄɻʅɲʏɿʃɹʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ,
ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ʍʏʉ
ʋɸʆʏɲʋʄʊ (ʅʊʆʉ
ɶɿɲ ʊʍʉʐʎ
ɸʅʋʀʋʏʉʐʆ ʍʏɿʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʋɲʌ.
4 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 22
ʏʉʐ ʆ. 4208/2013
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ɌȵȾ 252Ȱ, ʊʋʘʎ
ʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʃɲɿ
ɿʍʖʑɸɿ).

Ȼɷɿʘʏɿʃʊ ɿɲʏʌɸʀʉ ɼ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉ

0,083 (ɍ10)

Ȼɷɿʘʏɿʃɼ ʃʄɿʆɿʃɼ ʘʎ
ʍʐʆɸʌɶɳʏɻʎ (ʅɸ ɼ
ʖʘʌʀʎ ʍʑʅɴɲʍɻ ʅɸ
ʔʉʌɹɲ ʃʉɿʆ.
ɲʍʔɳʄɿʍɻʎ)

0,1 (ɍ10 )

Ȼɷɿʘʏɿʃɼ ʃʄɿʆɿʃɼ ʅɸ
ɹʅʅɿʍɽɻ ɽɹʍɻ ɼ
ʐʋɸʑɽʐʆʉʎ
ʏʅɼʅɲʏʉʎ

ȴɻʅʊʍɿɲ ɷʉʅɼ
Ʌ.Ɍ.ɉ

ɇɸ ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉ ʏʉʐ
ʋʌʙɻʆ ȻȾȰ ɼ ʍɸ
ʉʋʉɿʉʆɷɼʋʉʏɸ
ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃʊ
ʔʉʌɹɲ
ȴɻʅʊʍɿʉ
Ɂʉʍʉʃʉʅɸʀʉ ***
ʘʎ
Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅɿɲʃʊʎ
ʐʋʊʏʌʉʔʉʎ ʅɸ
ʍʑʅɴɲʍɻ ʋʄɼʌʉʐʎ
ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ

ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰ

0,125 (ɍ10)

ȵɂȵȻȴȻȾȵɉɇȸ ɼ
ȵȻȴȻȾȸ ȵɀɅȵȻɆȻȰ

0,25 (ɍ10)

0,166 (ɍ10)

0,166 (ɍ10)

0,137 (ɍ10)

Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ɸʔʉʌʀɲʎ ɶɿɲ ʏʉʆ
ʖʌʊʆʉ ɳʍʃɻʍɻʎ ʏʉʐ
ɸʄɸʑɽɸʌʉʐ ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏʉʎ ɼ
ɹʆɲʌʇɻ ʃɲɿ ʄɼʇɻ ɸʔʉʌʀɲʎ
ɳʍʃɻʍɻʎ ʏʉʐ ɸʄɸʑɽɸʌʉʐ
ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏʉʎ ɼ Ȳɸɴɲʀʘʍɻ
ʏʉʐ ɿɲʏʌɿʃʉʑ ʍʐʄʄʊɶʉʐ ɼ
ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃʉʑ ʏɲʅɸʀʉʐ ɼ
ɹʆɲʌʇɻ ʃɲɿ ʄɼʇɻ ɸʔʉʌʀɲʎ
Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʃʄɿʆɿʃɼʎ ʏɻʎ
ȵʄʄɳɷɲʎ ɼ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ
ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʉ
ʖʌʊʆʉʎ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ. ȸ
ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɲʐʏɼ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ʔɹʌɸɿ ʏɻʆ ʐʋʉɶʌɲʔɼ ʏʘʆ
ɲʌʅʊɷɿʘʆ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʙʆ ɼ
ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʙʆ ʉʌɶɳʆʘʆ ʏʉʐ
ʃɳɽɸ ʔʉʌɹɲ.
Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʃʄɿʆɿʃɼʎ ʏɻʎ
ȵʄʄɳɷɲʎ ɼ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ
ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ɻ
ɹʅʅɿʍɽɻ ɽɹʍɻ ɼ ʐʋɸʑɽʐʆʉʎ
ʏʅɼʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʉ ʖʌʊʆʉʎ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ. ȸ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɲʐʏɼ
ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʔɹʌɸɿ ʏɻʆ
ʐʋʉɶʌɲʔɼ ʏʘʆ ɲʌʅʊɷɿʘʆ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʙʆ ɼ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʙʆ
ʉʌɶɳʆʘʆ ʏʉʐ ʃɳɽɸ ʔʉʌɹɲ.
Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʏɻʎ ɲʌʅʊɷɿɲʎ
ɉɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼʎ Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ ʏɻʎ
ȵʄʄɳɷɲʎ ɼ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ
ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ɻ
ɹʅʅɿʍɽɻ ɽɹʍɻ ʃɲɿ ʉ ʖʌʊʆʉʎ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ. Ⱥɲ ʔɹʌɸɿ
ʐʋʉɶʌɲʔɼ ʏʉʐ ȴɿʉɿʃɻʏɼ ʏɻʎ
ɉʋɸ ɼ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʐ ʐʋɸʑɽʐʆʉʐ
ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ
Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ʋʌʙɻʆ ȻȾȰ ɼ
ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃʉʑ ʔʉʌɹɲ ʍʏɻʆ
ʉʋʉʀɲ ɽɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ɻ
ɹʅʅɿʍɽɻ ɽɹʍɻ ʃɲɿ ʉ ʖʌʊʆʉʎ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ.
Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ɼ ʍʑʅɴɲʍɻ ʏʉʐ
Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʆɲ
ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ɻ ʋʄɼʌɻʎ
ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻ ʃɲɿ ʉ ʖʌʊʆʉʎ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ.

1

1

1

1

1

1

1

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

36844

ȴɻʅʊʍɿʉ
Ɂʉʍʉʃʉʅɸʀʉ ***
ʘʎ ʋɲʌɲʏɲʍɿɲʃʊʎ
ɸɿɷɿʃɸʐʊʅɸʆʉʎ ʅɸ
ʏʀʏʄʉ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ

ȴɻʅʊʍɿʉ
ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉ ʅɸ
ɷɸʄʏʀʉ ʋɲʌʉʖɼʎ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ

ɲ) ȴɻʅʊʍɿʉ
ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉ ʍʏɻʆ
ȵʄʄɳɷɲ,*** ʘʎ
ɿɲʏʌʊʎ ȵɇɉ ɼ ʅɹʄʉʎ
ȴȵɅ ɼ ɸʋɿʃʉʐʌɿʃʊʎ
ɼ ʘʎ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʊʅɸʆʉʎ ʍɸ
ɀȵȺ, ɀȵɁɁ,ɀȵȺ
ʋɲʀɷʘʆ ʃɲɿ
ȿʉɿʅʘʇɿʉʄʉɶʀɲ ɼ
ɿɲʏʌʊʎ ʏʉʐ
ȵ.Ƀ.ȴ.ɉ., ɴ) ʍʏʉ
ȵ.Ⱦ.Ȱ.Ȳ., ʍʏʉ
ɏʆɳʍɸɿʉ ɼ ʍʏʉ
ȵʌʌʀʃʉʎ Ɂʏʐʆɳʆ ɼ
ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉ
«Ʌɲʋɲɶɸʘʌɶʀʉʐ» ɼ
ʏɲ ʍʏʌɲʏɿʘʏɿʃɳ
ʆʉʍʉʃʉʅɸʀɲ ɶ) ʍɸ
ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉ
(ȵʐʌʙʋɻʎ,
ȸʆʘʅɹʆʉʐ
Ȳɲʍɿʄɸʀʉʐ, Ȳ.
Ȱʅɸʌɿʃɼʎ,
ɏʃɸɲʆʀɲʎ,
Ȼɲʋʘʆʀɲʎ) ʅɸ
ɹʅʅɿʍɽɻ ɽɹʍɻ
ʋʄɼʌʉʐʎ
ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ ɼ
ʐʋʉʏʌʉʔʀɲ
Ɂʉʍʉʃʉʅɸʀʉ
ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ ʋʄɻʆ
ȵʐʌʙʋɻʎ,
ȸʆʘʅɹʆʉʐ
Ȳɲʍɿʄɸʀʉʐ, Ȳ.
Ȱʅɸʌɿʃɼʎ,
ɏʃɸɲʆʀɲʎ,
Ȼɲʋʘʆʀɲʎ ʅɸ
ɹʅʅɿʍɽɻ ɽɹʍɻ ɼ
ʐʋʉʏʌʉʔʀɲ

Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉʐ
ʍʏɻ ʉʋʉʀɲ ʆɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʋɲʌɳʏɲʍɻʎ

0,137 (ɍ10)

ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰ

0,145 (ɍ10)

ȵɂȵȻȴȻȾȵɉɇȸ ɼ
ȵȻȴȻȾȸ ȵɀɅȵȻɆȻȰ

0,291 (ɍ10)

ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰ

0,191 (ɍ10)

ȵɂȵȻȴȻȾȵɉɇȸ ɼ
ȵȻȴȻȾȸ ȵɀɅȵȻɆȻȰ

ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰ
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Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉʐ
ɲʋʊ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʆɲ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ
Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉʐ
ɲʋʊ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʆɲ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɻ
ɸʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻ ɼ ɸɿɷɿʃɼ ɸʅʋɸɿʌʀɲ
ʃɲɿ ɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ
ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ
Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉʐ ʏɻʎ
ȵʄʄɳɷɲʎ ɼ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ
ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʉ
ʖʌʊʆʉʎ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ɻ
ʋʄɼʌɻʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻ. Ƀɿ
ɴɸɴɲɿʙʍɸɿʎ ɲʐʏɹʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ
ʆɲ ʔɹʌʉʐʆ ʏɿʎ ʐʋʉɶʌɲʔɹʎ ʏʘʆ
ɲʌʅʊɷɿʘʆ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʙʆ ɼ
ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʙʆ ʉʌɶɳʆʘʆ ʏʉʐ
ʃɳɽɸ ʔʉʌɹɲ ɼ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆ
ʐʋɸʑɽʐʆʘʆ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ.

1

1

1

1

0,383 (ɍ10)

Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉʐ ʏɻʎ
ȵʄʄɳɷɲʎ ɼ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ
ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ɻ
ɸʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻ ɼ ɸɿɷɿʃɼ ɸʅʋɸɿʌʀɲ,
ʉ ʖʌʊʆʉʎ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ɻ
ʋʄɼʌɻʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻ. Ƀɿ
ɴɸɴɲɿʙʍɸɿʎ ɲʐʏɹʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ
ʆɲ ʔɹʌʉʐʆ ʏɿʎ ʐʋʉɶʌɲʔɹʎ ʏʘʆ
ɲʌʅʊɷɿʘʆ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʙʆ ɼ
ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʙʆ ʉʌɶɳʆʘʆ ʏʉʐ
ʃɳɽɸ ʔʉʌɹɲ.

1

0,125 (ɍ10)

Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉʐ ʏɻʎ
ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɽɲ
ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʉ ʖʌʊʆʉʎ
ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ɻ ʋʄɼʌɻʎ
ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻ. Ƀɿ ɴɸɴɲɿʙʍɸɿʎ
ɲʐʏɹʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʔɹʌʉʐʆ
ʏɿʎ ʐʋʉɶʌɲʔɹʎ ʏʘʆ ɲʌʅʊɷɿʘʆ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʙʆ ɼ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʙʆ
ʉʌɶɳʆʘʆ ʏʉʐ ʃɳɽɸ ʔʉʌɹɲ ɼ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆ ʐʋɸʑɽʐʆʘʆ ʏɻʎ

1
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ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ.

ȵɂȵȻȴȻȾȵɉɇȸ ɼ
ȵȻȴȻȾȸ ȵɀɅȵȻɆȻȰ

0,25 (ɍ10)

Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉʐ ʏɻʎ
ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɽɲ
ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ɻ ɸʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻ ɼ
ɸɿɷɿʃɼ ɸʅʋɸɿʌʀɲ, ʉ ʖʌʊʆʉʎ
ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ɻ ʋʄɼʌɻʎ
ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻ. Ƀɿ ɴɸɴɲɿʙʍɸɿʎ
ɲʐʏɹʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʔɹʌʉʐʆ
ʏɿʎ ʐʋʉɶʌɲʔɹʎ ʏʘʆ ɲʌʅʊɷɿʘʆ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʙʆ ɼ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʙʆ
ʉʌɶɳʆʘʆ ʏʉʐ ʃɳɽɸ ʔʉʌɹɲ.
ʔʉʌɹɲ ɼ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆ
ʐʋɸʑɽʐʆʘʆ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ.

1

Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ɲʋʊ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʆɲ
ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʊʏɿ ʉ ɿɲʏʌʊʎ ɹʖɸɿ
ʋʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲ ʍɸ ʐʋɻʌɸʍʀɲ
ʐʋɲʀɽʌʉʐ ɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆʘʆ
ɿɲʏʌʙʆ ɸʋʀ ɽɻʏɸʀɲ, ʍɸ
ʆɻʍɿʘʏɿʃɹʎ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʃɲɿ ʍʏɿʎ
ɳɶʉʆɸʎ ɼ ʋʌʉɴʄɻʅɲʏɿʃɹʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ

1

Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʏɻʎ ɲʌʅʊɷɿɲʎ
ɉɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼʎ Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ ʏɻʎ
ȵʄʄɳɷɲʎ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɽɲ
ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ɻ ɹʅʅɿʍɽɻ ɽɹʍɻ
ʃɲɿ ʉ ʖʌʊʆʉʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ. Ⱥɲ
ʔɹʌɸɿ ʐʋʉɶʌɲʔɼ ʏʉʐ ȴɿʉɿʃɻʏɼ
ʏɻʎ ɉʋɸ

1

ȵȻȴȻȾȰ ɀɃɆȻɃȴɃɈɃɉɀȵɁȸ
ɅɆɃɉɅȸɆȵɇȻȰ
Ʉʏɲʆ ɻ
ʋʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲ
ɲʔʉʌɳ ʍɸ
ʐʋɻʌɸʍʀɲ
ʐʋɲʀɽʌʉʐ
ɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆʘʆ
ɿɲʏʌʙʆ ɸʋʀ ɽɻʏɸʀɲ,
ʍɸ ʆɻʍɿʘʏɿʃɹʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʃɲɿ ʍʏɿʎ
ɳɶʉʆɸʎ ɼ
ʋʌʉɴʄɻʅɲʏɿʃɹʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ,
ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ʍʏʉ
ɸʋʏɲʋʄʊ.****
(ʅʊʆʉ ɶɿɲ ʊʍʉʐʎ
ɸʅʋʀʋʏʉʐʆ ʍʏɿʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʋɲʌ.
4 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 22
ʏʉʐ ʆ.4208/2013
ɌȵȾ 252Ȱ, ʊʋʘʎ
ʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʃɲɿ
ɿʍʖʑɸɿ).
ȴɻʅʊʍɿɲ ɷʉʅɼ
Ʌ.Ɍ.ɉ ʘʎ
ɸʋɿʃʉʐʌɿʃʊʎ ɿɲʏʌʊʎ
ʍɸ ɳɶʉʆɸʎ,
ʆɻʍɿʘʏɿʃɹʎ,
ʋʌʉɴʄɻʅɲʏɿʃɹʎ ɼ
ɲʋʉʅɲʃʌʐʍʅɹʆɸʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ
ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɸɿʎ
ɷɿʋʄʉʑʆ

70

0,166 (ɍ10) ʖ 2
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ȴɻʅʊʍɿʉ
ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉ ʍʏɻʆ
ȵʄʄɳɷɲ ʘʎ
ɸʋɿʃʉʐʌɿʃʊʎ ɿɲʏʌʊʎ
ʍɸ ɳɶʉʆɸʎ,
ʆɻʍɿʘʏɿʃɹʎ,
ʋʌʉɴʄɻʅɲʏɿʃɹʎ ɼ
ɲʋʉʅɲʃʌʐʍʅɹʆɸʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ
ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɸɿʎ
ɷɿʋʄʉʑʆ
Ⱦɳʏʉʖʉʎ ʏʀʏʄʉʐ
ɸʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻʎ

0,191 (ɍ10).ʖ.2

ɁȰȻ

100 ʅʊʌɿɲ

ɃɍȻ

0 ʅʊʌɿɲ
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Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉʐ ʏɻʎ
ȵʄʄɳɷɲʎ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɽɲ
ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʉ ʖʌʊʆʉʎ
ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ɻ ʋʄɼʌɻʎ
ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻ. Ƀɿ ɴɸɴɲɿʙʍɸɿʎ
ɲʐʏɹʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʔɹʌʉʐʆ
ʏɿʎ ʐʋʉɶʌɲʔɹʎ ʏʘʆ ɲʌʅʊɷɿʘʆ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʙʆ ɼ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʙʆ
ʉʌɶɳʆʘʆ ʏʉʐ ʃɳɽɸ ʔʉʌɹɲ.

1

Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ȵʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻʎ

1

* Ƀ ʏʀʏʄʉʎ ɸʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻʎ ɷɸʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʘʎ ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ ʐʋʉʗɻʔɿʊʏɻʏɲʎ ɽɹʍɸʘʆ ʅɸ ɴɲɽʅʊ
ȵʋɿʅɸʄɻʏɼ Ȳʚ ɶɿɲ ɽɹʍɸɿʎ ɀȵȺ, ɀȵȺ ʋɲʀɷʘʆ ʃɲɿ ɀȵɁɁ
** ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰ: ȸ ʋʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲ ʋʉʐ ɷɿɲʆʑɽɻʃɸ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ʄɼʗɻ ʏʉʐ ʏʀʏʄʉʐ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ
ȵɂȵȻȴȻȾȵɉɇȸ: ȸ ʋʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲ ʋʉʐ ɷɿɲʆʑɽɻʃɸ ʍɸ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɻ ʐʋɻʌɸʍʀɲ (ʋ.ʖ. ɶɿɲʏʌʊʎ ʍɸ ɀȵȺ, ɀȵɁɁ,
ʅʉʆɳɷɲ ʄʉɿʅʙʇɸʘʆ ) ɲʆɸʇɳʌʏɻʏɲ ɲʋʊ ʏɻʆ ʃɲʏʉʖɼ ʏʀʏʄʉʐ ɸʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻʎ.
ȵȻȴȻȾȸ ȵɀɅȵȻɆȻȰ: ȸ ɸɿɷɿʃɼ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ʋʉʐ ɷɿɲʆʑɽɻʃɸ ʍɸ ɸɿɷɿʃɼ ʅʉʆɳɷɲ ɼ ʏʅɼʅɲ ɼ ʍɸ ʋɲɿɷɿɲʏʌɿʃɳ ʏʅɼʅɲʏɲ
*** (ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ ʃɲɿ ʏʉʐ Ȱɿɶɿʆɼʏɸɿʉʐ ʃɲɿ Ȱʌɸʏɲʀɸɿʉʐ Ɂʉʍʉʃʉʅɸʀʉʐ)
****Ȱʔʉʌɳ ʏʉʐʎ ɿɲʏʌʉʑʎ ʋʉʐ ɲʋʉʔʉʀʏɻʍɲʆ ʅɸʏɳ ʏɻʆ 18.11.2013 ʃɲɿ ʊʍʉʐʎ ɲʋʉʔʉʀʏɻʍɲʆ ʋʌɿʆ ɲʋʊ ʏɻʆ
18.11.2013 ʃɲɿ ʐʋɻʌɹʏɻʍɲʆ (ʐʋʊʖʌɸʉɿ ʃɲɿ ɸʋʀ ɽɻʏɸʀɲ) ɲʋʊ ʏɿʎ 21.02.2016 ʃɲɿ ʅɸʏɳ.
ɅȻɁȰȾȰɇ 4
ȵʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʊ ɹʌɶʉ
ȴȻȾȰȻɃȿɃȳȸɈȻȾȰ ɈɉɅɃɉ Ȳ - ȵʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʊ ɹʌɶʉ
ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ/
ɀʊʌɿɲ

Ȱʌɿɽʅʊʎ

Ȳɲɽʅʉʄ
ʉɶʀɲ/
ɀʊʌɿɲ

ȴɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ

Ȱʌɿɽʅʊʎ
Ȱʌʖɸʀʘʆ

Ȱʌʖɸʀʉ ʅɸ ʏʉ ȵʇʙʔʐʄʄʉ ʃɲɿ ʏɻ
ʍɸʄʀɷɲ ɴɿɴʄʀʉʐ ʋɸʌɿʄɼʗɸʘʆ

Ȱʌɿɽʅʊʎ
Ȱʌʖɸʀʘʆ
ɲʆʏʀʍʏʉɿ
ʖʉʎ ʅɸ
ʏɲ
ɷɻʄʘʅɹ
ʆɲ
ɲʌʖɸʀɲ

Ȱʌʖɸʀʉ ʅɸ ʏʉ ȵʇʙʔʐʄʄʉ ʃɲɿ
ʍɸʄʀɷɲ ɴɿɴʄʀʉʐ ʋɸʌɿʄɼʗɸʘʆ

Ȱʌɿɽʅʊʎ
Ȱʌʖɸʀʘʆ
ɲʆʏʀʍʏʉɿ
ʖʉʎ ʅɸ
ʏɲ
ɷɻʄʘʅɹ
ʆɲ

0,5 X ɲʌɿɽʅʊ
Ȱʆɲʃʉɿʆʙʍɸɿʎ ʍɸ
ɸʄʄɻʆɿʃʊ ɼ ʏʉʐ
ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ (ʅɻ
ɷɿɸɽʆɹʎ) ʍʐʆɹɷʌɿʉ,
ʘʎ ʋʌʙʏʉ ʊʆʉʅɲ ɼ
ʘʎ ʐʋɸʑɽʐʆʉʎ

ȴɻʅʉʍɿɸʑʍɸɿʎ ʍɸ
ʅɻ ɲʇɿʉʄʉɶɻʅɹʆɲ
ʋɸʌɿʉɷɿʃɳ ʘʎ
ʋʌʙʏʉ ʊʆʉʅɲ ɼ ʘʎ
ʐʋɸʑɽʐʆʉʎ

0,35 ɍ ɲʌɿɽʅʊ ʏʉ
2ʉ ʃɲɿ 3ʉ ʊʆʉʅɲ
0,1 X ɲʌɿɽʅʊ ʍʏɿʎ
ʐʋʊʄʉɿʋɸʎ ɽɹʍɸɿʎ

0,75 X ɲʌɿɽʅʊ

0,5 X ɲʌɿɽʅʊ ʏʉ
2ʉ ʃɲɿ 3ʉ ʊʆʉʅɲ
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ɲʌʖɸʀɲ

0,2 X ɲʌɿɽʅʊ ʍʏɿʎ
ʐʋʊʄʉɿʋɸʎ ɽɹʍɸɿʎ

Ƀʅɿʄʀɸʎ ʍɸ
ʍʐʆɹɷʌɿɲ ʍʏɻʆ
ȵʄʄɳɷɲ ɼ ʏʉ
ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ (ʅɻ
ɷɿɸɽʆɼ)

1,00 X ɲʌɿɽʅʊ

Ƀʅɿʄʀɸʎ ʍɸ ɷɿɸɽʆɼ
ʍʐʆɹɷʌɿɲ (ʍʏɻʆ
ȵʄʄɳɷɲ ɼ ʍʏʉ
ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ)

2 X ɲʌɿɽʅʊ

1,5 X ɲʌɿɽʅʊ ʉ
1ʉʎ ʃɲɿ ʉ
ʐʋɸʑɽʐʆʉʎ
1,25 ɍ ɲʌɿɽʅʊ ʉ
2ʉʎ ʃɲɿ ʉ 3ʉʎ

Ȱʆɲʃʉɿʆʙʍɸɿʎ ʍɸ
ɷɿɸɽʆɼ ʍʐʆɹɷʌɿɲ

0,5 ɍ ɲʌɿɽʅʊ
ʐʋʊʄʉɿʋɸʎ ɽɹʍɸɿʎ

ȴɻʅʉʍɿɸʑʍɸɿʎ ʍɸ
ɲʇɿʉʄʉɶɻʅɹʆɲ
ʋɸʌɿʉɷɿʃɳ ʘʎ
ʋʌʙʏʉ ʊʆʉʅɲ ɼ ʘʎ
ʐʋɸʑɽʐʆʉʎ

ȴɻʅʉʍɿɸʑʍɸɿʎ
ʋɸʌɿʉɷɿʃɳ
ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼ
ɸʋɿʌʌʉɼʎ >3

ȴɻʅʉʍɿɸʑʍɸɿʎ ʍɸ
ʋɸʌɿʉɷɿʃɳ ʅɸ

3,5 X ɲʌɿɽʅʊ ʉ
1ʉʎ ʃɲɿ ʉ
ʐʋɸʑɽʐʆʉʎ
2,5 ɍ ɲʌɿɽʅʊ ʉ
2ʉʎ ʃɲɿ ʉ 3ʉʎ
1,5 ɍ ɲʌɿɽʅʊ
ʐʋʊʄʉɿʋɸʎ ɽɹʍɸɿʎ
5 X ɲʌɿɽʅʊ ʉ 1ʉʎ
ʃɲɿ ʉ ʐʋɸʑɽʐʆʉʎ

ʍɸ
ʅɸ 3,5 ɍ ɲʌɿɽʅʊ ʉ
2ʉʎ ʃɲɿ ʉ 3ʉʎ

2,5 ɍ ɲʌɿɽʅʊ
ʐʋʊʄʉɿʋɸʎ ɽɹʍɸɿʎ
10 X ɲʌɿɽʅʊ ʉ 1ʉʎ
ʃɲɿ ʉ ʐʋɸʑɽʐʆʉʎ

Ȱʌɿɽʅʊʎ
Ȱʌʖɸʀʘʆ
ɲʆʏʀʍʏʉɿ
Ȱʌʖɸʀʉ ʅɸ ʏʉ ȵʇʙʔʐʄʄʉ ʃɲɿ
ʖʉʎ ʅɸ
ʍɸʄʀɷɲ ɴɿɴʄʀʉʐ ʋɸʌɿʄɼʗɸʘʆ
ʏɲ
ɷɻʄʘʅɹ
ʆɲ
ɲʌʖɸʀɲ
Ȱʌɿɽʅʊʎ
Ȱʌʖɸʀʘʆ
ɲʆʏʀʍʏʉɿ
Ȱʌʖɸʀʉ ʅɸ ʏʉ ȵʇʙʔʐʄʄʉ ʃɲɿ
ʖʉʎ ʅɸ
ʍɸʄʀɷɲ ɴɿɴʄʀʉʐ ʋɸʌɿʄɼʗɸʘʆ
ʏɲ
ɷɻʄʘʅɹ
ʆɲ
ɲʌʖɸʀɲ
Ȱʌɿɽʅʊʎ
Ȱʌʖɸʀʘʆ
ɲʆʏʀʍʏʉɿ
Ȱʌʖɸʀʉ ʅɸ ʏʉ ȵʇʙʔʐʄʄʉ ʃɲɿ
ʖʉʎ ʅɸ
ʍɸʄʀɷɲ ɴɿɴʄʀʉʐ ʋɸʌɿʄɼʗɸʘʆ
ʏɲ
ɷɻʄʘʅɹ
ʆɲ
ɲʌʖɸʀɲ
Ȱʌɿɽʅʊʎ
Ȱʌʖɸʀʘʆ
Ȱʌʖɸʀʉ ʅɸ ʏʉ ɷɻʅʉʍɿɸʐʅɹʆʉ
ɲʆʏʀʍʏʉɿ
ɳʌɽʌʉ ɼ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɸʃɷʊʏɻ ʊʏɿ ʖʉʎ ʅɸ
ʏʉ ɳʌɽʌʉ ɹʖɸɿ ɶʀʆɸɿ ɷɸʃʏʊ ʃɲɿ
ʏɲ
ɸʀʆɲɿ ʐʋʊ ɹʃɷʉʍɻ
ɷɻʄʘʅɹ
ʆɲ
ɲʌʖɸʀɲ
Ȱʌɿɽʅʊʎ
Ȱʌʖɸʀʘʆ
Ȱʌʖɸʀʉ ʅɸ ʏʉ ɷɻʅʉʍɿɸʐʅɹʆʉ ɲʆʏʀʍʏʉɿ
ɳʌɽʌʉ ɼ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɸʃɷʊʏɻ ʊʏɿ ʖʉʎ ʅɸ
ʏʉ ɳʌɽʌʉ ɹʖɸɿ ɶʀʆɸɿ ɷɸʃʏʊ ʃɲɿ ʏɲ
ɸʀʆɲɿ ʐʋʊ ɹʃɷʉʍɻ
ɷɻʄʘʅɹ
ʆɲ
ɲʌʖɸʀɲ
Ȱʌʖɸʀʉ ʅɸ ʏʉ ɷɻʅʉʍɿɸʐʅɹʆʉ
ɳʌɽʌʉ ɼ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɸʃɷʊʏɻ ʊʏɿ

Ȱʌɿɽʅʊʎ
Ȱʌʖɸʀʘʆ
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ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼ
ɸʋɿʌʌʉɼʎ >10

7 ɍ ɲʌɿɽʅʊ ʉ 2ʉʎ
ʃɲɿ ʉ 3ʉʎ
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ʏʉ ɳʌɽʌʉ ɹʖɸɿ ɶʀʆɸɿ ɷɸʃʏʊ ʃɲɿ
ɸʀʆɲɿ ʐʋʊ ɹʃɷʉʍɻ

5 ɍ ɲʌɿɽʅʊ
ʐʋʊʄʉɿʋɸʎ ɽɹʍɸɿʎ

ɇʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍɸ
ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɳ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ɼ
ɲʇɿʉʄʉɶɻʏɼʎ ʍɸ
ɹɶʃʐʌʉ ʋɸʌɿʉɷɿʃʊ.

15 ʅʊʌɿɲ ɶɿɲ ɹʘʎ
2 ʅɸʄɹʏɸʎ (ɼ
ɲʇɿʉʄʉɶʉʑʅɸʆɲ
ʋɸʌɿʉɷɿʃɳ)
25 ʅʊʌɿɲ ɶɿɲ 3 ɼ
ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎ (ɼ
ɲʇɿʉʄʉɶʉʑʅɸʆɲ
ʋɸʌɿʉɷɿʃɳ

Ȱʌʖɸʀʉ ʅɸ Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ȵȿȾȵ ɼ
ȵȿȾȵȰ ɼ Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ɸʃɷʊʏɻ
ɹɶʃʐʌʉʐ ʋɸʌɿʉɷɿʃʉʑ

Ȱʌɿɽʅʊʎ
Ȱʌʖɸʀʘʆ
ɲʆʏʀʍʏʉɿ
ʖʉʎ ʅɸ
ʏɲ
ɷɻʄʘʅɹ
ʆɲ
ɲʌʖɸʀɲ

Ȱʌʖɸʀʉ ʅɸ ȵʇʙʔʐʄʄʉ ʃɲɿ
ʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆɲ ɴɿɴʄʀʉʐ ʏʉʅɹɲ
ʐɶɸʀɲʎ

Ȱʌɿɽʅʊʎ
Ȱʌʖɸʀʘʆ
ɲʆʏʀʍʏʉɿ
ʖʉʎ ʅɸ
ʏɲ
ɷɻʄʘʅɹ
ʆɲ
ɲʌʖɸʀɲ
Ȱʌɿɽʅʊʎ
Ȱʌʖɸʀʘʆ
ɲʆʏʀʍʏʉɿ
ʖʉʎ ʅɸ
ʏɲ
ɷɻʄʘʅɹ
ʆɲ
ɲʌʖɸʀɲ

ȵʄʄɻʆɿʃɳ ɴɿɴʄʀɲ
5 ʅʊʌɿɲ ɶɿɲ ɹʘʎ 2

ɇʐɶɶʌɲʔɼ ɼ
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍɸ
ʍʐɶɶʌɲʔɼ ɴɿɴʄʀʘʆ
ʏʉʅɹɲ ʐɶɸʀɲ

7,5 ɶɿɲ 3 ʃɲɿ
ʋɳʆʘ
ȴɿɸɽʆɼ ɴɿɴʄʀɲ
10 ʅʊʌɿɲ ɶɿɲ ɹʘʎ
2
15 ʅʊʌɿɲ ɶɿɲ 3
ʃɲɿ ʋɳʆʘ

ɀɻ ʍʐʆɲʔɹʎ
ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʊ ɼ
ɷɿɷɲʃʏʉʌɿʃʊ ɼ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʅɹʆɻ
ɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻ ʍʏʉʆ
ʏʉʅɹɲ ʐɶɸʀɲʎ

20 ʅʊʌɿɲ

ɇʐʆʉʄɿʃɼ ɲʋɼʖɻʍɻ
ɷɻʅʉʍɿɸʑʍɸʘʆ hindex x 3 ʅʊʌɿɲ

ɇʐʆʉʄɿʃʊʎ
ɲʌɿɽʅʊʎ
h-index ʖ 3
ʅʊʌɿɲ

ɀɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʊ
ɷʀʋʄʘʅɲ ʍʐʆɲʔɹʎ

25 ʅʊʌɿɲ

ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃɼ
ɷɿɲʏʌɿɴɼ ʍʐʆɲʔɼʎ

75 ʅʊʌɿɲ

ɲʆʏʀʍʏʉɿ
ʖʉʎ ʅɸ
ʏɲ
ɷɻʄʘʅɹ
ʆɲ
ɲʌʖɸʀɲ

Ȱʌʖɸʀʉ ʅɸ Ɉʀʏʄʉ
ɀɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʉʑ ɼ
ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃʉʑ ɷɿʋʄʙʅɲʏʉʎ ɼ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎ
ʃʌɲʏɿʃʉʑ ʔʉʌɹɲ ʏɻʎ ȵʄʄɳɷɲʎ
ɼ ʏʉʐ ȵʇʘʏɸʌɿʃʉʑ
Ȱʌʖɸʀʉ pdf ɼ jpg ʍʐʆʉʄɿʃʉʑ
h-index ɲʋʊ ʏɻʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ
ʏɻʎ ʋɻɶɼʎ ʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻʎ (ʋ.ʖ.
Google Scholar ɼ Scopus)
ɇʑʆʉʄʉ
ʅʉʌʀʘʆ
200
ɇʐʆɲʔɸʀʎ Ȱʃɲɷɻʅɲʁʃʉʀ Ɉʀʏʄʉɿ
ȵʋɿʄʉɶɼ ʅʊʆʉ ɶɿɲ ɹʆɲ
ɀɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʊʎ Ɉʀʏʄʉʎ ʏɻʎ
ʍʐʆɲʔɼ
ȵʄʄɳɷɲʎ ɼ ʏʉʐ ȵʇʘʏɸʌɿʃʉʑ
ɀɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʊ ʏʀʏʄʉ
ȵʋɿʄʉɶɼ ʅʊʆʉ ɶɿɲ ɹʆɲʆ Ȱʌʖɸʀʉ ʅɸ ʏʀʏʄʉ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃʉʑ
ʍʐʆɲʔɼ ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃʊ ɷɿʋʄʙʅɲʏʉʎ ʏɻʎ ȵʄʄɳɷɲʎ ɼ
ʏʀʏʄʉ
ʏʉʐ ȵʇʘʏɸʌɿʃʉʑ
ɇʑʆʉʄʉ
ɇʐʆʉʄɿʃʊʎ ʅɹɶɿʍʏʉʎ ɲʌɿɽʅʊʎ
100
ʅʉʌʀʘʆ
ʅʉʌʀʘʆ = 300 ʅʊʌɿɲ

1

1

1

1
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ȳȻȰ ɈɃɉɇ ɀȵɈȰɅɈɉɍȻȰȾɃɉɇ ȹ ȴȻȴȰȾɈɃɆȻȾɃɉɇ ɈȻɈȿɃɉɇ ɇɅɃɉȴɏɁ ɅɃɉ ȵɍɃɉɁ ȵȾɅɃɁȸȺȵȻ ɇȵ ɍɏɆȰ Ɉȸɇ
ȰȿȿɃȴȰɅȸɇ ȰɅȰȻɈȵȻɈȰȻ ȻɇɃɈȻɀȻȰ ɅɆɃɇ ɈȰ ȵȿȿȸɁȻȾȰ ɅȰɁȵɅȻɇɈȸɀȻȰ, ȸ ɃɅɃȻȰ ȵȾȴȻȴȵɈȰȻ ȰɅɃ ɈɃɁ
ȴ.Ƀ.Ȱ.Ɉ.Ȱ.Ʌ.
ɅȻɁȰȾȰɇ 5
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʘʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʊʅɸʆʉʎ (ɶɿɲ ɽɹʍɻ ɸʋɿʅɸʄɻʏʙʆ)

ɀʊʌɿɲ
ʍʐʆɸʖɿɺʊʅɸʆɻʎ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ

ȴɿʃɲɿʉʄʉɶɻ
ʏɿʃɳ

> 300 CMEs: 40
ʅʊʌɿɲ

200 - 299 CMEs :
30 ʅʊʌɿɲ

100-199 CMEs: 20
ʅʊʌɿɲ
50-99 CMEs: 10
ʅʊʌɿɲ

20 - 49 CMEs : 5
ʅʊʌɿɲ
< 19 : CMEs : 0
ʅʊʌɿɲ)

Ȱʌʖɸʀɲ
Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏ
ɿʃʙʆ ʋʉʐ
ʆɲ
ɲʋʉɷɸɿʃʆʑ
ʉʐʆ ʏɿʎ
ɷɻʄʉʑʅɸʆɸ
ʎ CMEs.

ɀɸʏɸʃʋ
ɲʀɷɸʐʍɻ
ʍɸ
Ⱦɹʆʏʌʉ/
Ⱦɹʆʏʌɲ
ȵʄʄɳɷɲʎ
ɼ
ɸʇʘʏɸʌɿ
ʃʉʑ
(ȵʐʌʙʋ
ɻʎ,
ȸʆʘʅɹʆ
ʉʐ
Ȳɲʍɿʄɸʀ
ʉʐ, Ȳ.
Ȱʅɸʌɿʃɼ
ʎ,
ɏʃɸɲʆʀɲ
ʎ,
Ȼɲʋʘʆʀɲ
ʎ)
>3
ɸʇɳʅɻʆɲ
: 160
ʅʊʌɿɲ
>2
ɸʇɳʅɻʆɲ
: 120
ʅʊʌɿɲ
>1
ɸʇɳʅɻʆʉ
: 80
ʅʊʌɿɲ
3 ʅɼʆɸʎ1
ɸʇɳʅɻʆʉ
: 50
ʅʊʌɿɲ

ȳɿɲ ɽɹʍɸɿʎ Ɏʐʖɿɲʏʌɿʃɼʎ ʃɲɿ
Ʌɲɿɷʉʗʐʖɿɲʏʌɿʃɼʎ
ɴɲɽʅʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿ ʃɲɿ ʅɸɶɳʄɻʎ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʎ ʅɸʏɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɳ
ʍɸʅɿʆɳʌɿɲ ȵʄʄɳɷɲʎ ɼ
ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ

Ȱʌɿɽʅʊʎ ɸʇɲʅɼʆʘʆ ʖ ʋɹʆʏɸ (5)
ʅʊʌɿɲ ɲʆɳ ɸʇɳʅɻʆʉ

ȴɿʃɲɿʉʄ
ʉɶɻʏɿʃɳ

Ȱʌʖɸʀɲ
pdf ɼ
jpg: ʅɸ
ɴɸɴɲʀʘʍ
ɻ ʏʉʐ
Ⱦɹʆʏʌʉʐ
ȵʃʋɲʀɷɸ
ʐʍɻʎ ɶɿɲ
ʏɻʆ
ʋʌɲɶʅɲʏ
ɿʃɼ
ɷɿɳʌʃɸɿ
ɲ ʏɻʎ
ɸʃʋɲʀɷɸ
ʐʍɻʎ, ɻ
ʉʋʉʀɲ
ʆɲ ʔɹʌɸɿ
ʐʋʉɶʌɲ
ʔɹʎ ɲʋʊ
ʏʉʐʎ
ȴɿɸʐɽʐʆ
ʏɹʎ
Ⱦɹʆʏʌʉʐ
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ɸʃʋɲʀɷɸ
ʐʍɻʎ ʃɲɿ
ʏɻʎ
Ȼɲʏʌɿʃɼʎ
ɉʋɻʌɸʍʀ
ɲʎ
Ʌɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ
ʅɸʏɳ ʏɻ ʄɼʗɻ
ʏʀʏʄʉʐ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ
ɀʊʌɿɲ ʍɸ ɲʋʊʄʐʏʉ
ɲʌɿɽʅʊ
ȸ ɲʆʙʏɸʌɻ ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ ɸʀʆɲɿ ʏɲ 200 ʅʊʌɿɲ. Ƀ ʀɷɿʉʎ ʋʀʆɲʃɲʎ ɿʍʖʑɸɿ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʐʋʉʗɼʔɿʉʐʎ (ɶɿɲ ɽɹʍɸɿʎ ʍɸ
ɴɲɽʅʊ ȴɿɸʐɽʐʆʏɼ) ʅɸ ɲʆʙʏɸʌɻ ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ ʏɲ 100 ʅʊʌɿɲ (40 ʅʊʌɿɲ ɶɿɲ ʏɻ ʍʐʆɸʖɿɺʊʅɸʆɻ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ʃɲɿ 60
ʅʊʌɿɲ ɶɿɲ ʏɻ ɀɸʏɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ). ȳɿɲ ɽɹʍɸɿʎ Ɏʐʖɿɲʏʌɿʃɼʎ ʃɲɿ Ʌɲɿɷʉʗʐʖɿɲʏʌɿʃɼʎ ɻ ʅɸʏɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ʍɸ ʃɹʆʏʌɲ ʃɲɿ
ʅɸʏɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɳ ʍɸʅɿʆɳʌɿɲ ɷɸʆ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ʇɸʋɸʌʆʉʑʆ ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʏɲ 140 ʅʊʌɿɲ ʃɲɿ ʏɲ 60 ʅʊʌɿɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ ɶɿɲ
ɽɹʍɸɿʎ ʍɸ ɴɲɽʅʊ ȴɿɸʐɽʐʆʏɼ.
ɅȻɁȰȾȰɇ 6
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʘʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɼʎ (ʐʋʉʗɼʔɿʉɿ ɶɿɲ ɷɿɸʐɽʐʆʏɿʃɹʎ ɽɹʍɸɿʎ)

ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɼʎ ʍɸ
ʍɸʅɿʆɳʌɿɲ,
ɻʅɸʌʀɷɸʎ ɼ
ʅɸʏɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɳ
ʅɲɽɼʅɲʏɲ ɼ
ɲʃɲɷɻʅɲʁʃɹʎ
ɸɿʍɻɶɼʍɸɿʎ
(ɲʌɿɽʅʊʎ)

Ȳɲɽʅʉʄʉɶʀɲ

> 15

.10-14

100 ʅʊʌɿɲ

80 ʅʊʌɿɲ

.5-9
45
ʅʊʌɿɲ

.1-4
20 ʅʊʌɿɲ

ȴɿʃɲɿʉʄ
ʉɶɻʏɿʃɳ
Ȱʌʖɸʀɲ
ʅɸ
ʋʌʉɶʌɳ
ʅʅɲʏɲ
ʍɸʅɿʆɲʌ
ʀʘʆ ʃɲɿ
ɻʅɸʌʀɷʘ
ʆɼ
Ȳɸɴɲʀʘ
ʍɻ
ɷɿɷɲʍʃɲ
ʄʀɲʎ ɲʋʊ
ʋɿʍʏʉʋʉ
ɿɻʅɹʆʉʐ
ʎ ʔʉʌɸʀʎ
(Ʌɲʆɸʋɿ
ʍʏɻʅɿɲʃ
ɳ
ɿɷʌʑʅɲʏ
ɲ,
Ȼɲʏʌɿʃʉʀ
ɇʑʄʄʉɶʉ
ɿ ʃ.ɲ.)
ʏɻʎ
ȵʄʄɳɷɲʎ
ʃɲɿ ʏɻʎ
ɲʄʄʉɷɲ
ʋɼʎ
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ɅȻɁȰȾȵɇ ɇɉɁȵɁɈȵɉɂȸɇ
ɅȻɁȰȾȵɇ ɃɀȰȴȰɇ Ȱ
ɅȻɁȰȾȰɇ 1

50 ɀʊʌɿɲ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍʏʉ ʍʐʆʉʄɿʃʊ
ɹʌɶʉ - ʋɸʋʌɲɶʅɹʆɲ ʏʘʆ ʅʉʆɳɷʘʆ ʋʉʐ ʉ
ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ ɹʖɸɿ ɸʌɶɲʍʏɸʀ ʘʎ
ɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆʉʎ ɼ ɸɿɷɿʃɸʐʊʅɸʆʉʎ ʏɲ
ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ 5 ɹʏɻ

ɅȻɁȰȾȰɇ 2
Ⱦʄɿʆɿʃɼ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ʅɸ ʃʌɿʏɼʌɿʉ ʏɿʎ ɿɲʏʌɿʃɹʎ ʋʌɳʇɸɿʎ
Ȱʌɿɽʅʊʎ ɲʍɽɸʆʙʆ ʋʉʐ

Ȱʌɿɽʅʊʎ

Ʌʉʍʉʍʏʊ (ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ

ɇʑʆʉʄʉ

ɸʇɸʏɳʍɲʏɸ/

ʏɸʖʆɿʃʙʆ/

ɸʀɷʉʎ) ʏɸʖʆɿʃʙʆ/

ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲʎ

ʋɲʌɲʃʉʄʉʐɽɼʍɲʏɸ

ɸʋɸʅɴɲʏɿʃʙʆ

ɸʋɸʅɴɲʏɿʃʙʆ ʋʌɳʇɸʘʆ/

ʋʌɳʇɸʘʆ/

ʖɸɿʌʉʐʌɶɿʃʙʆ

ʖɸɿʌʉʐʌɶɿʃʙʆ

ɸʋɸʅɴɳʍɸʘʆ ʋʉʐ

ɸʋɸʅɴɳʍɸʘʆ

ɸʋɿʏɸʄɹʍɲʏɸ, ʍɸ

ʋʉʐ

ʍʑɶʃʌɿʍɻ ʅɸ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ

ɸʋɿʏɸʄɹʍɲʏɸ

(ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ɸʀɷʉʎ) ʏʘʆ

(ʍʐʆʉʄɿʃɳ).

ʏɸʖʆɿʃʙʆ/ɸʋɸʅɴɲʏɿʃʙʆ
ʋʌɳʇɸʘʆ/ʖɸɿʌʉʐʌɶɿʃʙʆ
ɸʋɸʅɴɳʍɸʘʆ ʋʉʐ
ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ
ɸʋɿʏɸʄɸʍʏʉʑʆ ʍʏɻʆ
ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɳ ʍɲʎ.
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Ʌʉʍʉʍʏʊ (ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ
ɸʀɷʉʎ) ʏɸʖʆɿʃʙʆ/
ɸʋɸʅɴɲʏɿʃʙʆ ʋʌɳʇɸʘʆ/
ʖɸɿʌʉʐʌɶɿʃʙʆ
ɸʋɸʅɴɳʍɸʘʆ ʋʉʐ
ɀʋʉʌɸʀʏɸ ʆɲ ʅʉʐ
ɲʆɲʔɹʌɸʏɸ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɶɿɲ
ʏɲ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ 5 ʖʌʊʆɿɲ.

ɸʋɿʏɸʄɹʍɲʏɸ ʍɸ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɸʎ

ʍʑɶʃʌɿʍɻ ʅɸ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ

ɲʋɲʆʏɼʍɸʘʆ

(ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉ ɸʀɷʉʎ) ʏʘʆ
ʏɸʖʆɿʃʙʆ/ɸʋɸʅɴɲʏɿʃʙʆ
ʋʌɳʇɸʘʆ/ʖɸɿʌʉʐʌɶɿʃʙʆ
ɸʋɸʅɴɳʍɸʘʆ ʋʉʐ
ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ
ɸʋɿʏɸʄɸʍʏʉʑʆ ʍʏɻʆ
ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɳ ʍɲʎ.

2000/1000- 2000/500-

Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɸʎ

1000/ < 500

ɲʋɲʆʏɼʍɸʘʆ:

(ɲʆʙʏɸʌɻ ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ

Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɸʎ

ʅɹʖʌɿ 35 ʅʊʌɿɲ)

ɲʋɲʆʏɼʍɸʘʆ
ȳɿɲ ʖɸɿʌʉʐʌɶɸʀɲ: Ɉʉ 100%
300/

35

200-300

28

/100-200

21

/60-100

14

< 60

30

Ɉʉ 65-80%
<65%

20
10

7

ȳɿɲ ɸʋɸʅɴɲʏɿʃɹʎ

(ɲʆʙʏɸʌɻ ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ

ʋʌɳʇɸɿʎ: ʏʉ ʀɷɿʉ

ʅɹʖʌɿ 30 ʅʊʌɿɲ)

ȳɿɲ
ɲʋɸɿʃʉʆɿʍʏɿʃɹʎ
ɸʇɸʏɳʍɸɿʎ
Ʌʐʌɻʆɿʃɼʎ
ɿɲʏʌɿʃɼʎ: >500
ʅɸ ɿɷɿɲʀʏɸʌɻ
ɴɲʌʑʏɻʏɲ ʍʏɿʎ
ʍʑɶʖʌʉʆɸʎ ʅɸ
ʀɷɿɲ ʔɽʀʆʉʐʍɲ
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ɷɿɲɴɳɽʅɿʍɻ ɲʆɳ
ɸʃɲʏʉʆʏɳɷɲ
ȳɿɲ ɿʍʏʉʄʉɶɿʃɹʎ:
2.000 ʅɸ
ɿɷɿɲʀʏɸʌɻ
ɴɲʌʑʏɻʏɲ ʍʏɿʎ
ʍʑɶʖʌʉʆɸʎ ʃɲɿ
ʀɷɿɲ ʔɽʀʆʉʐʍɲ
ɷɿɲɴɳɽʅɿʍɻ ɲʆɳ
500
(ɲʆʙʏɸʌɻ
ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ
ʅɹʖʌɿ 35 ʅʊʌɿɲ)
Ȳɲɽʅʉʄʉɶʀɲ
ɅȻɁȰȾȰɇ 3
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃɹʎ ɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎ (ʍʐʆɹʆʏɸʐʇɻ ʐʋʉʗɻʔʀʘʆ ɶɿɲ ɷɿɸʐɽʐʆʏɿʃɹʎ ɽɹʍɸɿʎ) ɇɻʅ. ȸ ʋʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲ ʍɸ ɽɹʍɻ
ɷɿɸʑɽʐʆʍɻʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʅʉʌɿʉɷʉʏɸʀʏɲɿ ʍɸ ʍʐʆɳʌʏɻʍɻ ʅɸ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏɻʎ ʅʉʆɳɷɲʎ-ɷɸʀʃʏɸʎ ʋʖ ʅɹʍʉ
ʖʌʊʆʉ ʆʉʍɻʄɸʀɲʎ, ɸɿʍɲɶʘɶɹʎ, ɿɲʏʌɸʀɲ, ɸɿɷɿʃɹʎ ɸʇɸʏɳʍɸɿʎ ʃʄʋ ʋʉʐ ɶʀʆɸʏɲɿ ʅʊʆʉ ʃɲʏɳ ʏɻ ʍʐʆɹʆʏɸʐʇɻ.

Ȱʆɳɽɸʍɻ ɲʌʅʉɷɿʉʏɼʏʘʆ
ʐʋɸʑɽʐʆʉʎ/ɻ ɸʇʘʏɸʌɿʃʙʆ
ɿɲʏʌɸʀʘʆ, ʐʋɸʑɽʐʆʉʎ/ɻ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ,
ʐʋɸʑɽʐʆʉʎ/ɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
ʏʅɼʅɲʏʉʎ/
ʃʄɿʆɿʃɼʎ

ɀɹʄʉʎ ȵʋɿʍʏ.
ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ ɼ
ɲɿʌɸʏʊ ʅɹʄʉʎ ȴ.ɇ.
Ɂʉʍʉʃʉʅɸʀʉʐ

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
Ȼɲʏʌɿʃɼʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ

ʅʉʆɳɷɲʎ/ɸʌɶɲʍʏɻʌʀʉʐ

ʃɲʅɿɳ ɸʐɽʑʆɻ ʄʊɶʘ
ɿɷɿʘʏɿʃʉʑ ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏʉʎ:
0 ʅʊʌɿɲ, ɸʐɽʑʆɻ ɸʇ.
ɿɲʏʌɸʀʘʆ: 4 ʅʊʌɿɲ,
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ: 4 ʅʊʌɿɲ,
ʅʉʆɳɷɲʎ: 5 ʅʊʌɿɲ
Ⱥɹʍɸɿʎ
ɸʐɽʑʆɻʎ ʋʉʐ
ɹʖɸʏɸ ɲʆɲʄɳɴɸɿ
ʏɲ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ 5
ʖʌʊʆɿɲ
Ȳɲɽʅʉʄʉɶʀɲ:

Ɂɲɿ: 15 ʅʊʌɿɲ

Ɂɲɿ: 10 ʅʊʌɿɲ

Ɂɲɿ: 20 ʅʊʌɿɲ

ɇʐʆʉʄɿʃɼ
ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ
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Η παρούσα ισχύει, για την κάλυψη θέσεων, που προκηρύσσονται από τη δημοσίευσή της και εφεξής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Ιουνίου 2021
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

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

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

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

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

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

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

*02028043006210028*

