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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Φεβρουαρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 10394
Τροποποίηση της κοινής απόφασης Γ4β/Γ.Π.
οικ.7980/7-2-2020 «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, της κατάρτισης και τήρησης ηλεκτρονικών καταλόγων, της υποβολής
αιτήσεων και ελέγχου δικαιολογητικών, των
κριτηρίων, της μοριοδότησης και των προσόντων κατά κλάδο και ειδικότητα» (Β’ 460), όπως
αυτή τροποποιήθηκε εκ νέου με τις Γ4β/Γ.Π.οικ.
39470/23.6.2020 (Β’ 2596) και Γ4β/Γ.Π.οικ.75357/
25.11.2020 (Β’ 5227).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- των παραγράφων 2, 3, 4, 5, 6 και 8 του άρθρου 10
του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 81), όπως
ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις
του άρθρου 36 του ν. 4633/2019 (Α’ 161),
- του άρθρου 57 του ν. 4690/2020 (Α’ 104) «Κύρωση:
α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση
των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις»
(Α’ 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα (Α’ 90) και
άλλες διατάξεις» (Α’ 104),
- του άρθρου τεσσερακοστού έκτου του ν. 4771/2021
«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 Λουί-
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ζας Ιωάννη Λάτση και της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας (Α’ 16),
- του άρθρου 12 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός
της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 47), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 -Διορθ. σφαλμ. Στο Α’ 111), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
(Α’ 143),
- του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α’ 133),
- του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
- Των π.δ. 83/2019 (Α’ 121) και 2/2021 «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
- του π.δ. 410/1988 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο
των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν
το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του
Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Α’ 191), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3801/2009
«Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και άλλες διατάξεις
οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης»
(Α’ 163), όπως ισχύει.
2. Την υπό στοιχεία Υ4/08.1.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού σχετικά με «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη»(Β’ 32).
3. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού σχετικά με «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο
Σκυλακάκη» (Β’ 4805).
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4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις υπό στοιχεία
Β2α/οικ. 5119/28-02-20, Β2α/οικ.35684/10-6-2020 και
Β2α,Β1α/6799/29.1.2021 βεβαιώσεις της Γ.Δ.Ο.Υ., αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε και αντικαθιστούμε την κοινή απόφαση Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/7-2-2020 (Β’ 460), όπως αυτή τροποποιήθηκε εκ νέου με τις Γ4β/Γ.Π.οικ.39470/23.6.2020
(Β’ 2596) και Γ4β/Γ.Π.οικ.75357/25.11.2020 (Β’ 5227),
ως εξής:
Στο άρθρο 1 «Έγκριση πρόσληψης επικουρικού προσωπικού», η περίπτωση β’ της παρ. 1 αντικαθίσταται
ως εξής:
β. Οι Δ.Υ.ΠΕ. (για την κεντρική υπηρεσία, τις αποκεντρωμένες μονάδες τους, τις Περιφερειακές Υπηρεσίες
της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κέντρα
Υποδοχής και Ταυτοποίησης Κ.Υ.Τ.), τις Δομές Προσωρινής Υποδοχής, Δομές Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο
και τα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών
(ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.) από τους καταλόγους της έδρας τους.
Στο άρθρο 5 «Απαιτούμενα Προσόντα», στο Α. «Τίτλοι σπουδών» αντικαθιστούμε την περίπτωση «Προς
απόδειξη αυτών οι υποψήφιοι απόφοιτοι ΙΕΚ, πρέπει να
προσκομίσουν» ως εξής:
Προς απόδειξη αυτών οι υποψήφιοι απόφοιτοι ΙΕΚ,
πρέπει να προσκομίσουν:
α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου
Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
β) Βεβαίωση του Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. από
την οποία να προκύπτει ο μέσος όρος της βαθμολογίας
τους στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης
και η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος κατέστη διπλωματούχος. Ως βαθμός διπλώματος νοείται ο μέσος όρος βαθμολογίας στο θεωρητικό
μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης, ο αναφερόμενος
σε βεβαίωση που εκδίδεται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π.
ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και η οποία δεν ισχύει αυτοτελώς, αλλά
αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα του διπλώματος.
Σε περίπτωση που υποβληθεί μόνο η πιστοποίηση ή
μόνο δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ο υποψήφιος δεν ακυρώνεται και μπορεί να προσκομίσει το δίπλωμα ή την πιστοποίηση στο φορέα που θα συναφθεί
η σύμβαση πρόσληψής του.
Στο άρθρο 5 «Απαιτούμενα Προσόντα», το Β. Άδειες
άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες,
βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά, αντικαθίσταται ως εξής:
Β. Άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες, βεβαιώσεις- Πιστοποιητικά.
Τα κατωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να είναι σε ισχύ
έως και την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
- Άδεια άσκησης επαγγέλματος (απαιτούμενη κατά
περίπτωση σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος
της παρούσας) ή
-Βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή
ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος (ν. 3919/2011, όπως
ισχύει) ή
- Βεβαίωση Αναγγελίας (ν. 3982/2011, όπως ισχύει) ή
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- Άδεια εργασίας Προσωπικού Ασφαλείας Α’ Κατηγορίας ή
- Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών ή
- Άδεια άσκησης επαγγέλματος Υπομηχανικού Ηλεκτρολόγου Β’ Τάξεως ή Α’ Τάξεως ή Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού Β’ ή Α’ τάξης.
- Επαγγελματική Ταυτότητα Λογιστή - Φοροτεχνικού
Α’ ή Β’ τάξης, η οποία αποδεικνύεται μόνο με την υποβολή όλων των όψεων του ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ σε ισχύ, που
εκδίδεται από το Ο.Ε.Ε ή βεβαίωση του Ο.Ε.Ε. ότι είναι
κάτοχος ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ (π.δ. 340/1998/Α/ΦΕΚ 228/6.10.1998, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει). Σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 4152/2013 (Α’ 107), οι λογιστές φοροτεχνικοί που
κατείχαν κατά τη δημοσίευση του προαναφερόμενου
νόμου επαγγελματική ταυτότητα Δ’ ή Γ’ τάξης, αποκτούν
επαγγελματική ταυτότητα Β’ τάξης. Με την υποβολή της
Επαγγελματικής Ταυτότητας Λογιστή - Φοροτεχνικού Α’,
τεκμαίρεται ότι οι εν λόγω λογιστές φοροτεχνικοί διαθέτουν τριετή (3η) εμπειρία, καθώς η έκδοση της ταυτότητας απαιτεί άσκηση επί τριετία του επαγγέλματος του
Λογιστή Φοροτεχνικού Β’ τάξης. Σε περίπτωση που ο
υποψήφιος κατέχει ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β’
τάξης πάνω από τρία έτη από την έκδοση της ταυτότητας
Λογιστή - Φοροτεχνικού Α’, θα πρέπει να υποβάλλει και
την ταυτότητα Λογιστή Φοροτεχνικού Β’ για να υπολογιστεί ο χρόνος εμπειρίας.
- Βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο των πτυχιούχων
Ανώτερων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου.
- Βεβαίωση εγγραφής στα Μητρώα πτυχιούχων Μέσων
Τεχνικών Σχολών του Μηχανολογικού τομέα ή Βεβαίωση Αναγγελίας Τεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων του
π.δ. 115/2012.
Επισημαίνεται ότι Υποψήφιοι/υποψήφιες που κατείχαν
άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει του π.δ. 1/2013
(ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Ψυκτικών) ή του π.δ. 108/2013
(ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτροτεχνιτών) ή του π.δ. 112/2012 (ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας
Υδραυλικών, Υδραυλικών Θερμοϋδραυλικών Αερίων,
Υδραυλικών Θερμοϋδραυλικών) ή του π.δ. 115/2012
(ΔΕ Τεχνικού ειδικότητας Θερμαστών, Μηχανολόγων,
Μηχανοτεχνιτών), εφόσον στη νέα αυτή άδεια ή βεβαίωση δεν αναγράφεται η αρχική άδεια και η ημεροχρονολογία κτήσης αυτής, οφείλουν να προσκομίσουν σχετική
βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία να
προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν λόγω βεβαίωση
απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το κριτήριο
της εμπειρίας.
- Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ’ ή C, Δ’ ή D κατηγορίας.
Για τις άδειες των Οδηγών αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία της αρχικής κτήσης της απαιτούμενης άδειας, αλλά μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας
ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει οι υποψήφιοι/
υποψήφιες να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της
οικείας υπηρεσίας. Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την βεβαίωση αυτή, λόγω
καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί:
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- η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής
στην οποία να αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και
- η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8
του ν. 1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει
την ακριβή ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας
επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ορίζεται με την
παρούσα.
Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τη Νορβηγία,
ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενστάιν, εξακολουθεί
να ισχύει στο ελληνικό έδαφος, ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 51/2012,
όπως ισχύει (παρ. 6, άρθρο τρίτο, ν. 4383/2016 ΦΕΚ
72/20.4.2016/τ.Α’).
Στην περίπτωση που oι υποψήφιοι/υποψήφιες είναι
κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης αλλοδαπής
(εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να
γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχία της
άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις επαγγελματικές
άδειες οδήγησης ημεδαπής.
Επισημαίνεται ότι:
- Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Δ’ ή D κατηγορίας από 10 Μαρτίου 2014 απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), σύμφωνα με το άρθρο 3 του
π.δ. 74/2008 (Α’ 112). Για την άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
Γ’ ή C κατηγορίας από 10 Σεπτεμβρίου 2014 απαιτείται
υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), σύμφωνα με το άρθρο 3 του
π.δ. 74/2008 (Α’ 112). Για την ειδικότητα ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ/ΔΙΑΣΩΣΤΗ - ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ, δεν απαιτείται η προσκόμιση Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
Για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται:
- είτε η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το
οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την
Υπηρεσία Υποδομών και Μεταφορών της Περιφερειακής
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Ενότητας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται η κατοικία
του ενδιαφερομένου,
- είτε η καταχώριση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που κατέχει
ο/η υποψήφιος/υποψήφια και απαιτούνται.
Από τις ανωτέρω άδειες ή βεβαιώσεις ή την επαγγελματική ταυτότητα, οι οποίες πρέπει να είναι σε ισχύ κατά
τον χρόνο υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως, ώστε
να αποδεικνύεται πότε ακριβώς απέκτησε ο ενδιαφερόμενος τη συγκεκριμένη άδεια ή βεβαίωση ή επαγγελματική ταυτότητα που απαιτείται, προκειμένου να προσμετρηθεί το κριτήριο της εμπειρίας από τη λήψη αυτών. Σε
περίπτωση πρόσληψης υποψηφίου του οποίου κατά τη
διάρκεια παραμονής του στους ηλεκτρονικούς καταλόγους έχουν λήξει οι ανωτέρω άδειες ή οι βεβαιώσεις ή
οι επαγγελματικές ταυτότητες, δεν μπορεί να συναφθεί
σύμβαση εάν δεν προσκομιστούν οι νέες σε ισχύ.
Στο άρθρο 5 «Απαιτούμενα Προσόντα», στο Γ. «Πιστοποιητικά - Βεβαιώσεις» αντικαθιστούμε την περίπτωση
«Για τους Νοσηλευτές-τριες (ΠΕ,ΤΕ)», ως εξής:
Για τους Νοσηλευτές-τριες (ΠΕ,ΤΕ):
- Ταυτότητα μέλους (δύο όψεις) της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε)., η οποία να είναι σε ισχύ
ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στην Ε.Ν.Ε. του τρέχοντος έτους ή
- Βεβαίωση εγγραφής στην Ε.Ν.Ε. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το
τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 5
του ν. 3252/2004 (για τους Νοσηλευτές των κατηγοριών
ΠΕ ή ΤΕ).
Αντικαθιστούμε το άρθρο 6 «Κριτήρια και Πίνακας
Μοριοδότησης», ως εξής:
Άρθρο 6
Κριτήρια και Πίνακας Μοριοδότησης
Τα κριτήρια για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού και η μοριοδότησή τους αποτυπώνονται στον
παρακάτω πίνακα:
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ɀɃɆȻɃȴɃɈȸɇȸ

Ʌʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲ/ɸʅʋɸɿʌʀɲ

ȵʋʏɳ (7)
ʅʉʆɳɷɸʎ ɲʆɳ
ʅɼʆɲ ʃɲɿ ɹʘʎ
ɸʇɼʆʏɲ (60)
ʅɼʆɸʎ (ɹʘʎ ʃɲɿ
420 ʅʉʆɳɷɸʎ)
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ȰɅɃȴȵȻȾɈȻȾȰ
ȸ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ʅʉʌɿʉɷʉʏɸʀʏɲɿ ʅɸ ɸʋʏɳ (7) ʅʉʆɳɷɸʎ ɲʆɳ ʅɼʆɲ ʃɲɿ
ɹʘʎ ɸʇɼʆʏɲ (60) ʅɼʆɸʎ, ʃɲɿ ʘʎ ʏɹʏʉɿɲ ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ɻ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻ
ʅɸ ʍʖɹʍɻ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ɼ ʍʑʅɴɲʍɻ ɹʌɶʉʐ ʍʏʉ ɷɻʅʊʍɿʉ ɼ ʏʉʆ
ɿɷɿʘʏɿʃʊ ʏʉʅɹɲ ɼ ɳʍʃɻʍɻ ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏʉʎ ʍɸ ʃɲɽɼʃʉʆʏɲ ɼ ɹʌɶɲ
ʍʐʆɲʔɼ ʅɸ ʏʉ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ʋʌʉʎ ʋʄɼʌʘʍɻ ɽɹʍɻʎ, ʅɸʏɳ ʏɻʆ
ɲʋʊʃʏɻʍɻ ʏʉʐ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉʐ ɴɲʍɿʃʉʑ ʏʀʏʄʉʐ ʍʋʉʐɷʙʆ ʃɲɿ ʘʎ
ʋʌʉʎ ʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɳɷɸɿɲ ɳʍʃɻʍɻʎ
ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏʉʎ, ʅɸʏɳ ʏɻ ʄɼʗɻ ʏɻʎ ɳɷɸɿɲʎ.
ȳɿɲ ʏɻʆ ɲʋʊɷɸɿʇɻ ʏɻʎ ʋʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲʎ/ɸʅʋɸɿʌʀɲʎ ʉɿ ʐʋʉʗɼʔɿʉɿ ɽɲ
ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʃɲʏɲɽɹʍʉʐʆ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʋʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲʎ ɲʋʊ
ʏʉʆ ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃʊ ʔʉʌɹɲ (ʏɻʆ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻ ʋʉʐ ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ʍʏɿʎ
ʋʌʉʃɻʌʑʇɸɿʎ ʏʉʐ ȰɇȵɅ) ʃɲɿ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɸʌɶʉɷʊʏɻ ɽɸʘʌɻʅɹʆɻ ɲʋʊ
ɷɿʃɻɶʊʌʉ ɼ ȾȵɅ ɼ Ȱʍʏʐʆʉʅɿʃʊ Ɉʅɼʅɲ ɸɳʆ ɹ ʖ ɸ ɿ ɸ ʃ ɷ ʉ ɽ ɸ ʀ ɲʋʊ ʏʉʆ
ɿɷɿʘʏɿʃʊ ʏʉʅɹɲ.
ȸ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲ ʋʉʐ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏɻ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʋʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲʎ ʏʉʐ
ȵɌȾȰ ɷɸʆ ʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʐʋʊʗɻ ɶɿɲ ʏɻ ʃʌʀʍɻ ʏɻʎ ʍʐʆɳʔɸɿɲʎ ʏɻʎ
ɸʌɶɲʍɿɲʃɼʎ ɸʅʋɸɿʌʀɲʎ.
ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲɷʐʆɲʅʀɲʎ ɸʑʌɸʍɻʎ ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ʋʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲʎ
ɸʌɶʉɷʊʏɻ ʐʋʉɴɳʄʉʐʆ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ ʍʖɸʏɿʃɼ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ
(ɳʌɽʌʉ 8 ʆ. 1599/1986).
Ƀ ʖʌʊʆʉʎ ɸʅʋɸɿʌʀɲʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʖɸʏɲɿ ʍʏɻʆ Ȱʀʏɻʍɻ-ɉʋɸʑɽʐʆɻ
ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ʐʋʉʗɻʔʀʉʐ ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ʍɸ ʋʄɼʌɻ ɲʌɿɽʅʊ ʅɻʆʙʆ ȴȵɁ ʍʏʌʉɶɶʐʄʉʋʉɿɸʀʏɲɿ - ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʃɲʄʑʋʏɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɸʎ ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɹʎ ɸɿʍʔʉʌɹʎ ʃɲɿ ʏʉ ɲʆʏʀʍʏʌʉʔʉ,
ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳ ɷɸʆ ʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʐʋʊʗɻ ʃɲɿ ɲʃʐʌʙʆɸʏɲɿ ɻ ɲʀʏɻʍɻ.
ɀɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏɿʎ ɲɿʏɼʍɸɿʎ ʏʘʆ ʐʋʉʗɼʔɿʘʆ ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ/ɸʎ ʃɲʏɳ
ʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ ʏɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ ɸʀʆɲɿ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉɿ/ɸʎ ʃɲɿ ɷɸʆ ʔɲʀʆɸʏɲɿ ʏʉ
ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ 3ʅɻʆʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏʉʐʎ ʍʏɻʆ Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃʉʑ
ʔʉʌɹɲ ɲʄʄɳ ʉɿ ʀɷɿʉɿ ʏʉ ɹʖʉʐʆ ɷɻʄʙʍɸɿ ʍʏɻʆ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ ɲʀʏɻʍɻ
ʃɲɿ ɲʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ɲʐʏʉʀ ʉɿ ʅɼʆɸʎ ʍʏɻʆ Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ȵʌɶʉɷʊʏɻ ɼ ʍʏɻʆ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻ ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ ɸʅʋɸɿʌʀɲʎ.
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ȸ ʋʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲ ʍʏʉ ȴɻʅʊʍɿʉ Ɉʉʅɹɲ, ʏɿʎ ȶʆʉʋʄɸʎ ȴʐʆɳʅɸɿʎ ʃɲɿ
ʏɲ ɇʙʅɲʏɲ Ȱʍʔɲʄɸʀɲʎ ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ ʅʊʆʉ
ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ʏʉʐ ʔʉʌɹɲ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ, ɲʋʊ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʆɲ
ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʏʉ ɸʀɷʉʎ ʏɻʎ ʋɲʌɲʍʖɸɽɸʀʍɲʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ɻ ʖʌʉʆɿʃɼ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʋɲʌʉʖɼʎ ʏɻʎ (ɲʔʉʌɳ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ʋʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲ
ʅʊʆɿʅʘʆ ʐʋɳʄʄɻʄʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɷɸʆ ʐʋɳʌʖɸɿ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ
ɹʃɷʉʍɻʎ ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ʋʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲʎ ɻʅɸʌʙʆ ɸʌɶɲʍʀɲʎ. ȴȵɁ
ɲʔʉʌɳ ʍʐʅɴɳʍɸɿʎ ɿɷɿʘʏɿʃʉʑ ɷɿʃɲʀʉʐ ʉʌɿʍʅɹʆʉʐ ʖʌʊʆʉʐ ɶɿɲ ʏɿʎ
ʉʋʉʀɸʎ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʋʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲʎ ʏʉʐ ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃʉʑ
ʔʉʌɹɲ ʃɲɿ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɸʌɶʉɷʊʏɻ ɼ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ)
ȳɿɲ ʏʉʐʎ ɸʄɸʑɽɸʌʉʐʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏʀɸʎ ɽɲ ʃɲʏɲɽɹʍʉʐʆ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ: -ȱɷɸɿɲ ɳʍʃɻʍɻʎ ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏʉʎ ʍɸ ʊʍʉʐʎ
ʃʄɳɷʉʐʎ-ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɸʎ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ, -ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃʉʑ
ʔʉʌɹɲ, ʏɻʆ ʍʖɸʏɿʃɼ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɽɲ
ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʊʏɿ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɸ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ,
ʅɸʄɹʏɸʎ ʃɲɿ ɹʌɶɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ʋʌʉʎ
ʋʄɼʌʘʍɻ ɽɹʍɻʎ ʃɲɿ 1 ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʃɲʏ’ ɹʏʉʎ ʍʖɸʏɿʃɼ ʍʑʅɴɲʍɻ
ɼ 1 ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʃɲʏ’ ɹʏʉʎ ɷɸʄʏʀʉ ʋɲʌʉʖɼʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɸʋɿʃʐʌʘʅɹʆɲ ɲʋʊ ɷɿʃɻɶʊʌʉ ɼ ȾȵɅ ɼ Ȱʍʏʐʆʉʅɿʃʊ Ɉʅɼʅɲ ʋʉʐ ʆɲ
ʃɲʄʑʋʏʉʐʆ ɸʆɷɸɿʃʏɿʃʙʎ ʏɻ ʖʌʉʆɿʃɼ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʃɲɿ ʏʉ ɸʀɷʉʎ ʏɻʎ
ɸʅʋɸɿʌʀɲʎ.
ȴɿɸʐʃʌɿʆʀɺɸʏɲɿ ʊʏɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʊɷɸɿʇɻ ʋʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲʎ ʅɸ ʍʖɹʍɻ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɻ ɸʇɲʌʏɻʅɹʆɻʎ (ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳ ʅɸ ʍʑʅɴɲʍɻ ɹʌɶʉʐ,
ʍʑʅɴɲʍɻ ʅʀʍɽʘʍɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ, ɳʍʃɻʍɻ ɿɷɿʘʏɿʃʉʑ ɹʌɶʉʐ ʅɸ
ɲʋʊɷɸɿʇɻ ɷɲʋɲʆʙʆ ʃ.ʉ.ʃ.) ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɻ ʋʌʉʍʃʊʅɿʍɻ ʏʘʆ ʀɷɿʘʆ ʅɸ
ʏʉʐʎ ɸʄɸʑɽɸʌʉʐʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏʀɸʎ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆ.
ȵȻȴȻȾȵɇ ɅȵɆȻɅɈɏɇȵȻɇ:
1 ȳɿɲ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ɻ ʉʋʉʀɲ ɹʖɸɿ ɲʋʉʃʏɻɽɸʀ ʍʏɻʆ ɲʄʄʉɷɲʋɼ ɸʋɿʋʄɹʉʆ
ʏʘʆ ʄʉɿʋʙʆ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ɲʆʘʏɹʌʘ,
ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ, ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐʎ ʉ ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ ʋʌʉʍʃʉʅʀɺɸɿ:
(Ȱ) Ʉʏɲʆ ʃɲʏɳ ʏʉ ɿʍʖʑʉʆ ʆʉʅɿʃʊ ʃɲɽɸʍʏʙʎ ʏʉʐ ʃʌɳʏʉʐʎ ɸʀʆɲɿ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɻ ɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏʘʆ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ɶɿɲ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ
ɸʋɳɶɶɸʄʅɲ ɼ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ ʍʖɹʍɻ ɸʌɶɲʍʀɲʎ:
•Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ɸʌɶʉɷʊʏɻ ʍʏʉʆ ʉʋʉʀʉ ɲʋɲʍʖʉʄɼɽɻʃɸ, ʍʏɻʆ
ʉʋʉʀɲ ʆɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ɻ ʖʌʉʆɿʃɼ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʃɲɿ ʏʉ ɸʀɷʉʎ ʏɻʎ
ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ
ʏʉʐ
ɸʆɷɿɲʔɸʌʉʅɹʆʉʐ
ʃɲɿ
•Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ʉɿʃɸʀʉʐ ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃʉʑ ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ, ɸʀʏɸ
ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ ɲʅɿɶʙʎ ʃʌɲʏɿʃɼ ɼ ɲʅɿɶʙʎ ɿɷɿʘʏɿʃɼ ɼ ʅɿʃʏɼ
ɲʍʔɳʄɿʍɻ, ɶɿɲ ʏɻ ʖʌʉʆɿʃɼ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ ʏʉʐ
ɸʆɷɿɲʔɸʌʉʅɹʆʉʐ.
(Ȳ) Ʉʏɲʆ ʃɲʏɳ ʏʉ ɿʍʖʑʉʆ ʆʉʅɿʃʊ ʃɲɽɸʍʏʙʎ ʏʉʐ ʃʌɳʏʉʐʎ ɻ
ɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏʘʆ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ɸʀʆɲɿ ʅɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɶɿɲ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ ɸʋɳɶɶɸʄʅɲ ɼ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ ʍʖɹʍɻ ɸʌɶɲʍʀɲʎ :
•Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ɸʌɶʉɷʊʏɻ ʍʏʉʆ ʉʋʉʀʉ ɲʋɲʍʖʉʄɼɽɻʃɸ, ʍʏɻʆ
ʉʋʉʀɲ ʆɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ɻ ʖʌʉʆɿʃɼ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʃɲɿ ʏʉ ɸʀɷʉʎ ʏɻʎ
ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ ʏʉʐ ɸʆɷɿɲʔɸʌʉʅɹʆʉʐ,
•ɇʏɻʆ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ Ȱʀʏɻʍɻ-ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ɿɷʀʉʐ ʆɲ
ɲʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ɸʋɲʃʌɿɴʙʎ ɻ ʖʌʉʆɿʃɼ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ ʃɲɿ
ʏʉ ɸʀɷʉʎ ʏɻʎ ɸʅʋɸɿʌʀɲʎ ʏʉʐ, ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʉʐ ɸʌɶʉɷʊʏɻ, ʔʐʍɿʃʉʑ
ʋʌʉʍʙʋʉʐ ɼ ʏɻʎ ɸʋʘʆʐʅʀɲʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ɲʆ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ʋɸʌʀ
ʆʉʅɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ ʃɲɿ Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʏɻʎ ɲʌʅʊɷɿɲʎ ɲʌʖɼʎ ʏʉʐ
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ʃʌɳʏʉʐʎ ʍʏʉ ʉʋʉʀʉ ɲʋɲʍʖʉʄɼɽɻʃɸ ʊʏɿ ɻ ɲʍʔɳʄɿʍɻ ɶɿɲ ʏʉ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ ɸʋɳɶɶɸʄʅɲ ɼ ʏɻ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ ʍʖɹʍɻ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ, ʃɲʏɳ ʏɻ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ ʏʉʐ ʃʌɳʏʉʐʎ ʏʉʑʏʉʐ.
(ȳ) Ʉʏɲʆ ʉ ʖʌʊʆʉʎ ɸʅʋɸɿʌʀɲʎ ɹʖɸɿ ɷɿɲʆʐɽɸʀ ʍɸ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɻʅʊʍɿʉʐ
ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ʃɲɿ ʅɸ
ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʐ ɷɻʅʊʍɿʉʐ ʔʉʌɹɲ.
(ȴ) ɇʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ʍɸ ʃʌɳʏʉʎ – ʅɹʄʉʎ ʏɻʎ
ȵʐʌʘʋɲʁʃɼʎ ȶʆʘʍɻʎ, ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻ ʏʐʖʊʆ ʋʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲʎ
ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ ʏɲ ɿʍʖʑʉʆʏɲ ʋɸʌʀ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏʉʎ ɳʍʃɻʍɻʎ
ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏʉʎ ʍʏʉ ʃʌɳʏʉʎ – ʅɹʄʉʎ ʋʉʐ ʋɲʌɲʍʖɹɽɻʃɸ ɻ ɸʌɶɲʍʀɲ.
ȳɿɲ ʏɻʆ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ɲʐʏɼʎ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɻ ʋʌʉʍʃʊʅɿʍɻ ʍʖɸʏɿʃɼʎ
ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ɲʋʊ ʏʉ ɲʌʅʊɷɿʉ ʃɲʏɳ ʆʊʅʉ ʊʌɶɲʆʉ ʏʉʐ ʃʌɳʏʉʐʎ–
ʅɹʄʉʐʎ ʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎ.
Ɉɲ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ ʏʉʐ ʐʋʉʗɻʔʀʉʐ, ʉ ʉʋʉʀʉʎ ɸʋɿʃɲʄɸʀʏɲɿ ɸʅʋɸɿʌʀɲ
ʋʉʐ ɲʋʉʃʏɼɽɻʃɸ ʍʏʉ ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ, ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʍʐʆʉɷɸʑʉʆʏɲɿ ɸʃʏʊʎ
ɲʋʊ ʏɲ ɸʐʃʌɿʆɼ ʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔɲ ɲʋʊ ɲʆʏʀɶʌɲʔɲ ɸɶɶʌɳʔʘʆ ʋʉʐ
ɹʖʉʐʆ ɸʋɿʃʐʌʘɽɸʀ ɲʋʊ ɷɿʃɻɶʊʌʉ ɼ ȾȵɅ ɼ Ȱʍʏʐʆʉʅɿʃʊ Ɉʅɼʅɲ ʃɲɿ
ɲʋʊ ɸʋʀʍɻʅɻ ʅɸʏɳʔʌɲʍɼ ʏʉʐʎ ʍʏɻʆ ɸʄʄɻʆɿʃɼ ɶʄʙʍʍɲ
2. ȸ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ʃɲɿ ʅɸ ʏʐʖʊʆ ʐʋɳʌʖʉʐʍɲ ɷɿʃɲʍʏɿʃɼ
ɲʋʊʔɲʍɻ, ɲʋʊ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʆɲ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʏʉ ɸʀɷʉʎ ʏɻʎ
ʋɲʌɲʍʖɸɽɸʀʍɲʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ɻ ʖʌʉʆɿʃɼ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʋɲʌʉʖɼʎ
ʏɻʎ.
3. ȳɿɲ ʏʉʐʎ ʐʋʉʗɼʔɿʉʐʎ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʃʄɳɷʉʐʎ Ʌȵ, Ɉȵ,
ȴȻɃȻȾȸɈȻȾɃɉ/ ȴȻɃȻȾȸɈȻȾɃɉ – ȿɃȳȻɇɈȻȾɃɉ ʃɲɿ ȴȵ ȴȻɃȻȾȸɈȻȾɏɁ
ȳɆȰɀɀȰɈȵɏɁ ʘʎ ʍʐʆɳʔɸɿɲ ʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʐʋʊʗɻ ʅʊʆʉ ɻ
ʋʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲ ʍɸ ɽɹʍɻ ʅɸ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼ ɸʌɶɲʍʀɲ. Ⱦɲʏ’
ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʉɿ ʋʏʐʖɿʉʑʖʉɿ ʏɻʎ Ɂʉʅɿʃɼʎ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɷɿʃɻɶʊʌʉɿ ɼ
ɲʍʖʉʄʉʑʆʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ʋʌɲʃʏɿʃɼ ɳʍʃɻʍɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʊʃʏɻʍɻ ʏɻʎ
ɳɷɸɿɲʎ ɷɿʃɻɶʊʌʉʐ, ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɲʋʉɷɸʀʇʉʐʆ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ɶɿɲ
ɽɹʍɸɿʎ Ʌȵ ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑ/ ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑ – ȿʉɶɿʍʏɿʃʉʑ ɼ Ʌȵ
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋʌʉʍʃʉʅʀʍʉʐʆ:
•Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʏʉʐ ʉɿʃɸʀʉʐ ȴɿʃɻɶʉʌɿʃʉʑ ɇʐʄʄʊɶʉʐ ɲʋʊ ʏʉ ʉʋʉʀʉ
ʆɲ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʋʊʏɸ ʉ ɷɿʃɻɶʊʌʉʎ ɲʋɹʃʏɻʍɸ ʏɻʆ ɿɷɿʊʏɻʏɲ ʏʉʐ
ɲʍʃʉʑʅɸʆʉʐ ʃɲɿ ʋʊʏɸ ɲʐʏɼ ʏʉʐ ɷɿʃɻɶʊʌʉʐ.
•Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ Ɉɲʅɸʀʉʐ Ɂʉʅɿʃʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʆɲ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ
ʋʊʏɸ ʉ ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ ɲʍʔɲʄʀʍʏɻʃɸ ʘʎ ɷɿʃɻɶʊʌʉʎ ɼ ɸʆɷɸʖʉʅɹʆʘʎ
ʃɲɿ ʘʎ ɲʍʃʉʑʅɸʆʉʎ (ɷɸɷʉʅɹʆʉʐ ʊʏɿ ɻ ɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏʘʆ
ɲʍʃʉʐʅɹʆʘʆ ɸʀʆɲɿ ʋʌʉɲɿʌɸʏɿʃɼ).
•ȵʐʃʌɿʆɼ ʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔɲ ʏʘʆ ʋʌʘʏʉʏʑʋʘʆ ɼ ʏʘʆ ɲʃʌɿɴʙʆ
ɲʆʏɿɶʌɳʔʘʆ ʏʘʆ ɸʏɼʍɿʘʆ ʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ʋɲʌɲʍʏɳʍɸʘʆ ʍʏɲ
ȴɿʃɲʍʏɼʌɿɲ ʃɲɿ ʏʘʆ ʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ʋʌʉɸɿʍʋʌɳʇɸʘʆ ʍʐʅɴʉʄɲʀʘʆ
ʅɹʖʌɿ ʏɻʆ ɻʅɹʌɲ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʏɻʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎ ɲʀʏɻʍɻʎ
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ʏʉʐ ʐʋʉʗɻʔʀʉʐ ʍʏɻʆ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ. ȸ ʋʌʉʍʃʊʅɿʍɻ
ʏʘʆ ɲʆʘʏɹʌʘ ʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ɸʀʆɲɿ ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɼ ʃɲɿ ɲʌʃɸʀ ʆɲ
ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍɸ ɲʐʏɹʎ ɹʍʏʘ ʃɲɿ ʅʀɲ ʅʊʆʉ ʋɲʌɳʍʏɲʍɻ ʍʏɲ
ȴɿʃɲʍʏɼʌɿɲ ɼ ɹʆɲ ʅʊʆʉ ʍʐʅɴʊʄɲɿʉ ʃɲʏ’ ɹʏʉʎ. ɀʊʆʉ ɷɸ ɶɿɲ ʏɲ ɹʏɻ
ʃɲʏɳ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʉ ɷɿʃɻɶʊʌʉʎ ɽɲ ɸʅʔɲʆʀɺɸɿ ʅɻɷɸʆɿʃɼ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻ
(ʃɲʅʀɲ ɲʋʉʄʑʏʘʎ ʋɲʌɳʍʏɲʍɻ ʃɲɿ ʃɲʆɹʆɲ ʍʐʅɴʊʄɲɿʉ) ɷɸʆ ɽɲ
ʋʌʉʍʅɸʏʌɳʏɲɿ ʖʌʊʆʉʎ ɸʅʋɸɿʌʀɲʎ. Ƀɿ ɹʅʅɿʍɽʉɿ ɷɿʃɻɶʊʌʉɿ, ɸʔʊʍʉʆ
ʏʐʖʊʆ ɲʐʏʉʀ ɷɸʆ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆ ʋɲʌɲʍʏɳʍɸɿʎ ʍʏɲ ɷɿʃɲʍʏɼʌɿɲ
ʃɲɿ ɷɸʆ ʍʐʆʏɳʍʍʉʐʆ ʍʐʅɴʊʄɲɿɲ ʋɸʄɲʏʙʆ ʏʉʐʎ, ɸʋʀ ʊʍʉʆ
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ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʖʌʊʆʉ ɸʀʆɲɿ ɹʅʅɿʍɽʉɿ ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʉʐʆ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ
ʔʉʌɹɲ ʍʏʉʆ ʉʋʉʀʉ ɸʌɶɳɺʉʆʏɲɿ ʘʎ ɹʅʅɿʍɽʉɿ ɸʀʏɸ ɲʐʏʊʎ ɸʀʆɲɿ
ɷɻʅʊʍɿʉʎ ɸʀʏɸ ɿɷɿʘʏɿʃʊʎ, ɲʋʊ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʆɲ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʏʉ ɸʀɷʉʎ
ʃɲɿ ɻ ʖʌʉʆɿʃɼ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ɷɿʃɻɶʉʌɿʃɼʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ ʋʉʐ
ʋʌʉʍʔɹʌʉʐʆ ʃɲɿ ʉ ʏʌʊʋʉʎ ʋʄɻʌʘʅɼʎ ʏʉʐʎ.
4. ɏʎ ʖʌʊʆʉʎ ɸʅʋɸɿʌʀɲʎ ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ʃɲɿ ɻ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍʏɲ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ɲʋʊʃʏɻʍɻʎ ɸʌɶɲʍɿɲʃɼʎ ɸʅʋɸɿʌʀɲʎ STAGE ʏʉʐ
ɃȰȵȴ (ʆ.). ȸ ʍʖɸʏɿʃɼ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɸʃɷʀɷɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ɃȰȵȴ – Ɉʉʋɿʃɼ
ɉʋɻʌɸʍʀɲ Ʌʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ STAGE ɲʋʊ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʏʉ ɸʀɷʉʎ ʃɲɿ ɻ ʖʌʉʆɿʃɼ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏʉʐ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ.
5. ȸ ɸʌɶɲʍɿɲʃɼ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ʍʏɻʆ ɹʌɸʐʆɲ ɼ ɻ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍɸ
ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɳ ʃɹʆʏʌɲ ɼ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʄɻʔɽɸʀ ʘʎ ʖʌʊʆʉʎ
ɸʅʋɸɿʌʀɲʎ ʐʋʊ ʏɻʆ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɻ ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ʊʏɿ ʉ ʐʋʉʗɼʔɿʉɿ/ɸʎ
ʋʌʉʍʃʉʅʀʍʉʐʆ:
ɲ) ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɲʍʔɳʄɿʍɻʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃʊ ʔʉʌɹɲ (ʏɻʆ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻ ʋʉʐ ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ʍʏɿʎ ʋʌʉʃɻʌʑʇɸɿʎ ʏʉʐ ȰɇȵɅ)
ɴ) Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑ ʐʋɸʐɽʑʆʉʐ (ʏʉʐ ȳʌɲʅʅɲʏɹɲ ɼ
Ʌʌʉɹɷʌʉʐ ʏɻʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ ȵʌɸʐʆʙʆ) ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ,
ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʊ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ɼ ɹʌɶʉ, ʉ ʏʀʏʄʉʎ ʃɲɿ ɻ ɷɿɳʌʃɸɿɳ
ʏʉʐ, ʉ ʖʌʊʆʉʎ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ʏʉʐ ʐʋʉʗɻʔʀʉʐ, ɻ ʍʐʅɴɲʏɿʃɼ ʍʖɹʍɻ
ʅɸ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʍʐʆɷɸʊʏɲʆ ʉ ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ ʅɸ ʏʉ ʔʉʌɹɲ ʃɲɿ ʉ
ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʊʎ ʐʋɸʑɽʐʆʉʎ ʃɲɿ
ɶ) Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʉʑ ʐʋɸʐɽʑʆʉʐ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɽɲ
ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ, ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʊ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ, ʏʉ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ
ʏɻʎ ɹʌɸʐʆɲʎ, ʉ ʖʌʊʆʉʎ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ʏʉʐ ʐʋʉʗɻʔʀʉʐ ʃɲɿ ɻ
ɿɷɿɲʀʏɸʌɻ ʍʐʅɴʉʄɼ ʏʉʐ ʍʏɻʆ ɸʃʋʊʆɻʍɻ ɼ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ
ɹʌɶʉʐ.
ȴɿɸʐʃʌɿʆʀɺʉʐʅɸ ʊʏɿ ɷɸʆ ɿʍʖʑʉʐʆ ʘʎ ɸʌɶɲʍɿɲʃɼ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ʉɿ
ɸɿɷɿʃɹʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʏɻʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ ʋʉʐ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʍʏʌɲʏɿʘʏɿʃɼʎ ɽɻʏɸʀɲʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ɷɿɷɲʃʏɿʃɼʎ
ɸʅʋɸɿʌʀɲʎ. ȵʇɲɿʌɸʀʏɲɿ ɻ ɷɿɷɲʃʏɿʃɼ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ʏʘʆ ɇʖʉʄɿʃʙʆ
Ɂʉʍɻʄɸʐʏʙʆ. Ɉʉ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ʏɻʎ ɳɷɸɿɲʎ ʅɻʏʌʊʏɻʏɲʎ
(ʃʐɼʍɸʘʎ ʃɲɿ ʄʉʖɸʀɲʎ) ɷɸʆ ɲʆɲɶʆʘʌʀɺɸʏɲɿ ʘʎ ʖʌʊʆʉʎ
ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɼʎ ɸʌɶɲʍɿɲʃɼʎ ɸʅʋɸɿʌʀɲʎ.
ȵʋɿʍɻʅɳʆʍɸɿʎ:
- ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʃʄɳɷʉʐʎ/ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɸʎ Ʌȵ ȴȻȰȻɈɃȿɃȳȻȰɇ, Ɉȵ
ȴȻȰɈɆɃɌȸɇ – ȴȻȰȻɈɃȿɃȳȻȰɇ, Ɉȵ ȻȰɈɆȻȾɏɁ ȵɆȳȰɇɈȸɆȻɏɁ, Ɉȵ
ȿɃȳɃȺȵɆȰɅȵȻȰɇ, Ɉȵ ɆȰȴȻɃȿɃȳȻȰɇ – ȰȾɈȻɁɃȿɃȳȻȰɇ ʃɲɿ ȴȵ ɅȿȸɆɏɀȰɈɏɁ ȰɇȺȵɁɃɌɃɆɏɁ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ʍʐʅʋʄɻʌʘɽɸʀ
ʖʌʉʆɿʃɳ ɻ ʍʐʆʉʄɿʃɼ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ʏʘʆ ɸʇɼʆʏɲ (60) ʅɻʆʙʆ ɶɿɲ ʏʉʐʎ
ʐʋʉʗɼʔɿʉʐʎ ʏʘʆ ɸʆ ʄʊɶʘ ʃʄɳɷʘʆ, ʃɲʏ’ ɸʇɲʀʌɸʍɻ,
ʍʐʆʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆʘʏɹʌʘ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ʃɲɿ ɻ
ɸʅʋɸɿʌʀɲ ʍɸ ʃɲɽɼʃʉʆʏɲ ɼ ɹʌɶɲ ʍʐʆɲʔɼ ʅɸ ʏʉ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ
ɽɹʍɻʎ, ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɲʋʊʃʏɻʍɻ ʏʉʐ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉʐ ʏʀʏʄʉʐ ʍʋʉʐɷʙʆ
ʃɲɿ ʅɹʖʌɿ ʏɻʆ ɹʃɷʉʍɻ ʏʘʆ ɸʇɼʎ ʋʌʉɸɷʌɿʃʙʆ ɷɿɲʏɲɶʅɳʏʘʆ:
133/2014 (Ȱʚ213), 20/2017 (Ȱʚ34), 176/2014 (Ȱʚ279), 160/2014
(Ȱʚ 242), ʊʋʘʎ ɿʍʖʑʉʐʆ ʃɲɿ ʏɿʎ ɉʋʉʐʌɶɿʃɹʎ Ȱʋʉʔɳʍɸɿʎ
ȳ4ɴ/ȳɅ/ʉɿʃ.16276/2015 (Ȳ 1486) & ȳ4ɲ/ȳ.Ʌ.ʉɿʃ. 34218/2017 (Ȳ`
1729)
- ɀɸ ʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ ʏɻʎ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲʎ ȿʉɶɿʍʏɼ Ɍʉʌʉʏɸʖʆɿʃʉʑ Ȱʚ, ʏɸʃʅɲʀʌɸʏɲɿ ʊʏɿ ʉɿ ɸʆ ʄʊɶʘ ʄʉɶɿʍʏɹʎ
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ʔʉʌʉʏɸʖʆɿʃʉʀ ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ ʏʌɿɸʏɼ (3ɻ) ɸʅʋɸɿʌʀɲ ȿʉɶɿʍʏɼ
Ɍʉʌʉʏɸʖʆɿʃʉʑ Ȳʚ ʏɳʇɻʎ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʉ ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ ʃɲʏɹʖɸɿ
ʏɲʐʏʊʏɻʏɲ ȿʉɶɿʍʏɼ Ɍʉʌʉʏɸʖʆɿʃʉʑ Ȳʚ ʏɳʇɻʎ ʋɳʆʘ ɲʋʊ ʏʌʀɲ ɹʏɻ
ɲʋʊ ʏɻʆ ɹʃɷʉʍɻ ʏɻʎ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ ȿʉɶɿʍʏɼ - Ɍʉʌʉʏɸʖʆɿʃʉʑ Ȱʚ, ɽɲ
ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ ʃɲɿ ʏɻʆ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲ ȿʉɶɿʍʏɼ Ɍʉʌʉʏɸʖʆɿʃʉʑ
Ȳʚ ɶɿɲ ʆɲ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏɸʀ ʉ ʖʌʊʆʉʎ ɸʅʋɸɿʌʀɲʎ.
- ȳɿɲ ʏʉʆ ʃʄɳɷʉ ȴ ȵ ȳ ɸ ʆɿ ʃ ʙ ʆ ʃ ɲ ɽ ɻ ʃʊ ʆ ʏ ʘ ʆ ʅʉʌɿʉɷʉʏɸʀʏɲɿ
ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɲʋʊʃʏɻʍɻ ʏʉʐ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉʐ
ʏʀʏʄʉʐ ʍʋʉʐɷʙʆ.
- ȳɿɲ ʏʉʆ ʃʄɳɷʉ ɉȵ ɷɸʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʍʐʆɲʔɼ ʅɸ ʏɿʎ ɸʋɿɷɿʘʃʊʅɸʆɸʎ
ɽɹʍɸɿʎ ɸʅʋɸɿʌʀɲ

ȵɿɷɿʃɼ
ʋʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲ/ɸʅʋɸɿʌʀɲ
ʍɸ ɀȵȺ ɼ ɈȵɅ
(Ȱʔʉʌɳ ʏʉʐʎ ʃʄɳɷʉʐʎ
Ʌȵ/Ɉȵ ɁɃɇȸȿȵɉɈȻȾȸɇ
ʃɲɿ ȴȵ ȲɃȸȺɏɁ
ɁɃɇȸȿȵɉɈɏɁ ʅɸ
ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɼ
ʋʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲ ʍɸ ɀȵȺ
ɼ ɈȵɅ)

ȵʀʃʉʍɿ (20)
ʅʉʆɳɷɸʎ ɲʆɳ
ʅɼʆɲ ʃɲɿ ɹʘʎ 24
ʅɼʆɸʎ (ɹʘʎ ʃɲɿ
480 ʅʉʆɳɷɸʎ)

ȸ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ʍɸ ɀȵȺ ɼ ɈȵɅ ʅʉʌɿʉɷʉʏɸʀʏɲɿ ʅɸ ɸʀʃʉʍɿ (20) ʅʉʆɳɷɸʎ
ɲʆɳ ʅɼʆɲ ʃɲɿ ɹʘʎ 24 ʅɼʆɸʎ (ɹʘʎ ʃɲɿ 480 ʅʉʆɳɷɸʎ), ʃɲɿ ʘʎ ʏɹʏʉɿɲ
ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ɻ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻ ʅɸ ʍʖɹʍɻ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ɼ ʍʑʅɴɲʍɻ ɹʌɶʉʐ
ʍʏʉ ɷɻʅʊʍɿʉ ɼ ʏʉʆ ɿɷɿʘʏɿʃʊ ʏʉʅɹɲ ʍɸ ɀȵȺ ɼ ɈȵɅ, ʅɸʏɳ ʏɻʆ
ɲʋʊʃʏɻʍɻ ʏʉʐ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉʐ ɴɲʍɿʃʉʑ ʏʀʏʄʉʐ ʍʋʉʐɷʙʆ ʃɲɿ ʘʎ
ʋʌʉʎ ʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɳɷɸɿɲ ɳʍʃɻʍɻʎ
ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏʉʎ, ʅɸʏɳ ʏɻ ʄɼʗɻ ʏɻʎ ɳɷɸɿɲʎ.
ȳɿɲ ʏɻʆ ɲʋʊɷɸɿʇɻ ʏɻʎ ɸɿɷɿʃɼʎ ɸʅʋɸɿʌʀɲʎ ʍɸ ɀȵȺ ɼ ɈȵɅ ʉɿ
ʐʋʉʗɼʔɿʉɿ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʃɲʏɲɽɹʍʉʐʆ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ Ȳɸɴɲʀʘʍɻ
ʋʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃʊ ʔʉʌɹɲ (ʏɻʆ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻ ʋʉʐ
ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ʍʏɿʎ ʋʌʉʃɻʌʑʇɸɿʎ ʏʉʐ ȰɇȵɅ) ʃɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ
ɸʌɶʉɷʊʏɻ ʏʉʐʎ (ɽɸʘʌɻʅɹʆɻ ɲʋʊ ɷɿʃɻɶʊʌʉ ɼ ȾȵɅ ɼ Ȱʍʏʐʆʉʅɿʃʊ
Ɉʅɼʅɲ ɸɳʆ ɹ ʖ ɸ ɿ ɸ ʃ ɷ ʉ ɽ ɸ ʀ ɲʋʊ ʏʉʆ
ɿɷɿʘʏɿʃʊ ʏʉʅɹɲ) ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʌɻʏɳ ʊʏɿ ʋɲʌɸʀʖɲʆ
ʐʋɻʌɸʍʀɲ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ʍɸ ɀȵȺ ɼ ɈȵɅ. (ȴɸʆ ɶʀʆɸʏɲɿ ɷɸʃʏɼ
ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʘʎ ɲʋʉɷɸɿʃʏɿʃʊ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʊɷɸɿʇɻ ʏɻʎ ɸɿɷɿʃɼʎ
ʋʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲʎ/ɸʅʋɸɿʌʀɲʎ ʍɸ ɀȵȺ ʃɲɿ ɈȵɅ).
ȵʋɿʍɻʅɲʀʆʉʐʅɸ ʊʏɿ ʏʉ ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʋʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲʎ ɸʀʆɲɿ ʉɿ
ɸʇɼʆʏɲ (60) ʅɼʆɸʎ. ȴɿɸʐʃʌɿʆʀɺʉʐʅɸ ʊʏɿ ɻ ȵɿɷɿʃɼ
ʋʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲ/ɸʅʋɸɿʌʀɲ ʍɸ ɀȵȺ ʃɲɿ ɈȵɅ ʋʉʐ ɲʔʉʌɳ ʅʊʆʉ
ʏʉʐʎ/ʏɿʎ ʐʋʉʗɼʔɿʉʐʎ/ɸʎ ʏʘʆ ʃʄɳɷʘʆ Ɂʉʍɻʄɸʐʏɿʃɼʎ (ʅɸ ʊʌɿʉ 24
ʅɻʆʙʆ), ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʍʏʉ ɲʆʙʏɲʏʉ ʊʌɿʉ ʏʘʆ ɸʇɼʆʏɲ (60)
ʅɻʆʙʆ.
ȵȻȴȻȾȵɇ ɅȵɆȻɅɈɏɇȵȻɇ:
1. ȳɿɲ ɸʅʋɸɿʌʀɲ ɻ ʉʋʉʀɲ ɹʖɸɿ ɲʋʉʃʏɻɽɸʀ ʍʏɻʆ ɲʄʄʉɷɲʋɼ ɸʋɿʋʄɹʉʆ
ʏʘʆ ʄʉɿʋʙʆ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ɲʆʘʏɹʌʘ,
ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ, ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐʎ ʉ ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ ʋʌʉʍʃʉʅʀɺɸɿ:
(Ȱ) Ʉʏɲʆ ʃɲʏɳ ʏʉ ɿʍʖʑʉʆ ʆʉʅɿʃʊ ʃɲɽɸʍʏʙʎ ʏʉʐ ʃʌɳʏʉʐʎ ɸʀʆɲɿ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɻ ɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏʘʆ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ɶɿɲ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ
ɸʋɳɶɶɸʄʅɲ ɼ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ ʍʖɹʍɻ ɸʌɶɲʍʀɲʎ:
•Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ɸʌɶʉɷʊʏɻ ʍʏʉʆ ʉʋʉʀʉ ɲʋɲʍʖʉʄɼɽɻʃɸ, ʍʏɻʆ
ʉʋʉʀɲ ʆɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ɻ ʖʌʉʆɿʃɼ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʃɲɿ ʏʉ ɸʀɷʉʎ ʏɻʎ
ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ
ʏʉʐ
ɸʆɷɿɲʔɸʌʉʅɹʆʉʐ
ʃɲɿ
•Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ʉɿʃɸʀʉʐ ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃʉʑ ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ, ɸʀʏɸ
ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ ɲʅɿɶʙʎ ʃʌɲʏɿʃɼ ɼ ɲʅɿɶʙʎ ɿɷɿʘʏɿʃɼ ɼ ʅɿʃʏɼ
ɲʍʔɳʄɿʍɻ, ɶɿɲ ʏɻ ʖʌʉʆɿʃɼ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ ʏʉʐ
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ɸʆɷɿɲʔɸʌʉʅɹʆʉʐ.
(Ȳ) Ʉʏɲʆ ʃɲʏɳ ʏʉ ɿʍʖʑʉʆ ʆʉʅɿʃʊ ʃɲɽɸʍʏʙʎ ʏʉʐ ʃʌɳʏʉʐʎ ɻ
ɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏʘʆ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ɸʀʆɲɿ ʅɻ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɶɿɲ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ ɸʋɳɶɶɸʄʅɲ ɼ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ ʍʖɹʍɻ ɸʌɶɲʍʀɲʎ :
•Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ɸʌɶʉɷʊʏɻ ʍʏʉʆ ʉʋʉʀʉ ɲʋɲʍʖʉʄɼɽɻʃɸ, ʍʏɻʆ
ʉʋʉʀɲ ʆɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ɻ ʖʌʉʆɿʃɼ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʃɲɿ ʏʉ ɸʀɷʉʎ ʏɻʎ
ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ ʏʉʐ ɸʆɷɿɲʔɸʌʉʅɹʆʉʐ,
•ɇʏɻʆ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ Ȱʀʏɻʍɻ-ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ɿɷʀʉʐ ʆɲ
ɲʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ɸʋɲʃʌɿɴʙʎ ɻ ʖʌʉʆɿʃɼ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ ʃɲɿ
ʏʉ ɸʀɷʉʎ ʏɻʎ ɸʅʋɸɿʌʀɲʎ ʏʉʐ, ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʉʐ ɸʌɶʉɷʊʏɻ, ʔʐʍɿʃʉʑ
ʋʌʉʍʙʋʉʐ ɼ ʏɻʎ ɸʋʘʆʐʅʀɲʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ɲʆ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ʋɸʌʀ
ʆʉʅɿʃʉʑ ʋʌʉʍʙʋʉʐ ʃɲɿ Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʏɻʎ ɲʌʅʊɷɿɲʎ ɲʌʖɼʎ ʏʉʐ
ʃʌɳʏʉʐʎ ʍʏʉ ʉʋʉʀʉ ɲʋɲʍʖʉʄɼɽɻʃɸ ʊʏɿ ɻ ɲʍʔɳʄɿʍɻ ɶɿɲ ʏʉ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ ɸʋɳɶɶɸʄʅɲ ɼ ʏɻ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ ʍʖɹʍɻ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ɷɸʆ
ɸʀʆɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ, ʃɲʏɳ ʏɻ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ ʏʉʐ ʃʌɳʏʉʐʎ ʏʉʑʏʉʐ.
(ȳ) Ʉʏɲʆ ʉ ʖʌʊʆʉʎ ɸʅʋɸɿʌʀɲʎ ɹʖɸɿ ɷɿɲʆʐɽɸʀ ʍɸ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ɷɻʅʊʍɿʉʐ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ
ʃɲɿ ʅɸ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏʉʐ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʐ ɷɻʅʊʍɿʉʐ ʔʉʌɹɲ.
(ȴ) ɇʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ʍɸ ʃʌɳʏʉʎ – ʅɹʄʉʎ ʏɻʎ
ȵʐʌʘʋɲʁʃɼʎ ȶʆʘʍɻʎ, ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻ ʏʐʖʊʆ ʋʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲʎ
ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ ʏɲ ɿʍʖʑʉʆʏɲ ʋɸʌʀ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏʉʎ ɳʍʃɻʍɻʎ
ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏʉʎ ʍʏʉ ʃʌɳʏʉʎ – ʅɹʄʉʎ ʋʉʐ ʋɲʌɲʍʖɹɽɻʃɸ ɻ ɸʌɶɲʍʀɲ.
ȳɿɲ ʏɻʆ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ɲʐʏɼʎ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɻ ʋʌʉʍʃʊʅɿʍɻ ʍʖɸʏɿʃɼʎ
ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ɲʋʊ ʏʉ ɲʌʅʊɷɿʉ ʃɲʏɳ ʆʊʅʉ ʊʌɶɲʆʉ ʏʉʐ ʃʌɳʏʉʐʎ–
ʅɹʄʉʐʎ
ʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎ.
Ɉɲ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ ʏʉʐ ʐʋʉʗɻʔʀʉʐ, ʉ ʉʋʉʀʉʎ ɸʋɿʃɲʄɸʀʏɲɿ
ɸʅʋɸɿʌʀɲ ʋʉʐ ɲʋʉʃʏɼɽɻʃɸ ʍʏʉ ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ, ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ʍʐʆʉɷɸʑʉʆʏɲɿ ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ʏɲ ɸʐʃʌɿʆɼ ʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔɲ ɲʋʊ
ɲʆʏʀɶʌɲʔɲ ɸɶɶʌɳʔʘʆ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɸʋɿʃʐʌʘɽɸʀ ɲʋʊ ɷɿʃɻɶʊʌʉ ʃɲɿ
ɲʋʊ ɸʋʀʍɻʅɻ ʅɸʏɳʔʌɲʍɼ ʏʉʐʎ ʍʏɻʆ ɸʄʄɻʆɿʃɼ ɶʄʙʍʍɲ.
2. ɏʎ ʖʌʊʆʉʎ ɸʅʋɸɿʌʀɲʎ ɽɸʘʌɸʀʏɲɿ ʃɲɿ ɻ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍʏɲ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ɲʋʊʃʏɻʍɻʎ ɸʌɶɲʍɿɲʃɼʎ ɸʅʋɸɿʌʀɲʎ STAGE ʏʉʐ
ɃȰȵȴ (ʆ.). ȸ ʍʖɸʏɿʃɼ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ɸʃɷʀɷɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ɃȰȵȴ –
Ɉʉʋɿʃɼ ɉʋɻʌɸʍʀɲ Ʌʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ STAGE ɲʋʊ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʋʌɹʋɸɿ
ʆɲ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʏʉ ɸʀɷʉʎ ʃɲɿ ɻ ʖʌʉʆɿʃɼ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏʉʐ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ.

Ȱʆɸʌɶʀɲ

ȴʙɷɸʃɲ (12)
ʅʉʆɳɷɸʎ ɶɿɲ
ʃɳɽɸ ɹʆɲʆ ɲʋʊ
ʏʉʐʎ ʋʌʙʏʉʐʎ
ʏɹʍʍɸʌɿʎ ʅɼʆɸʎ
ʃɲɿ ʋɹʌɲʆ
ɲʐʏʙʆ, ʉʃʏʙ (8)
ʅʉʆɳɷɸʎ ɶɿɲ
ʃɳɽɸ ʅɼʆɲ ʅɹʖʌɿ
ʃɲɿ ʍɲʌɳʆʏɲ
ʉʃʏʙ (48) ʅɼʆɸʎ
ʍʐʆʉʄɿʃɳ
(ʍʑʆʉʄʉ ɹʘʎ ʃɲɿ
400 ʅʉʆɳɷɸʎ)

Ȱʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʖʌʊʆʉʐ ɲʆɸʌɶʀɲʎ ɸʋɿɷʉʏʉʑʅɸʆʉʐ ɼ ʅɻ ɲʋʊ
ʏʉʆ ɃȰȵȴ, ɻ ʉʋʉʀɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɹʖɸɿ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɹʃɷʉʍɻʎ ɹʘʎ ʃɲɿ
ʋɹʆʏɸ (5) ɻʅɹʌɸʎ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ɹʆɲʌʇɻ
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Ȱʆɼʄɿʃɲ ʃɲɿ
ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆɲ ʏɹʃʆɲ
ʏʉʐ/ʏɻʎ ʐʋʉʗɼʔɿʉʐ/ɲʎ.

ȳɿɲ ʃɳɽɸ ɹʆɲ
ɲʋʊ ʏɲ ʏɹʃʆɲ
ʋɸʆɼʆʏɲ (50)
ʅʉʆɳɷɸʎ (ɹʘʎ
ʃɲɿ ʏʌɿɲʃʊʍɿɸʎ
300 ʅʉʆɳɷɸʎ)

ɉʋʉʗɼʔɿʉʎ/ɲ
ʋʉʄʑʏɸʃʆʉʎ ɼ ʏɹʃʆʉ
ʋʉʄʑʏɸʃʆɻʎ
ʉɿʃʉɶɹʆɸɿɲʎ.

ȵɴɷʉʅɼʆʏɲ (70)
ʅʉʆɳɷɸʎ
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ȳɿɲ ʏɻʆ ɲʋʊɷɸɿʇɻ ʏʉʐ ʃʌɿʏɻʌʀʉʐ ʏʉʐ ɲʆɼʄɿʃʉʐ ʏɹʃʆʉʐ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ
Ȳɸɴɲʀʘʍɻ/ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʉɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɼʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏʉ ʉʋʉʀʉ
ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɹʖɸɿ ɸʃɷʉɽɸʀ ɸʆʏʊʎ ʏʉʐ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉʐ ɸʇɲʅɼʆʉʐ,
ɏʎ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆɲ ʏɹʃʆɲ ʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿ :
ɲ) ʏɲ ʏɹʃʆɲ ɹʘʎ ɸɿʃʉʍɿʋɹʆʏɸ (25) ɸʏʙʆ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʔʉɿʏʉʑʆ ʍɸ
ɲʆʙʏɲʏɲ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɳ ɿɷʌʑʅɲʏɲ ʃɲɿ ʍɸ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆɲ ʘʎ
ʉʅʉʏɲɶɼ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɳ ɿɷʌʑʅɲʏɲ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ.
ȳɿɲ ʏɻʆ ɲʋʊɷɸɿʇɻ ʏʉʐ ʃʌɿʏɻʌʀʉʐ ɲʐʏʉʑ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɻ ʐʋʉɴʉʄɼ
ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ ʍʋʉʐɷʙʆ ɻ ʉʋʉʀɲ ʆɲ ɹʖɸɿ ɸʃɷʉɽɸʀ ɹʘʎ ʃɲɿ ɹʆɲ (1)
ɸʇɳʅɻʆʉ ʋʌɿʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɹʆɲʌʇɻ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ
ɲɿʏɼʍɸʘʆ. ȳɿɲ ʏɻʆ ɲʋʊɷɸɿʇɻ ʏʉʐ ʃʌɿʏɻʌʀʉʐ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏʘʆ
ʏɹʃʆʘʆ ʋʉʐ ʔʉɿʏʉʑʆ ʍʏɻ ȳʚ ȿʐʃɸʀʉʐ ʃɲɿ ɹʖʉʐʆ ʍʐʅʋʄɻʌʙʍɸɿ ʏʉ
18 ɹʏʉʎ ʏɻʎ ɻʄɿʃʀɲʎ ʏʉʐʎ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʍʖʉʄɿʃɼ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʔʉʀʏɻʍɻʎ
ʋʉʐ ʆɲ ɹʖɸɿ ɸʃɷʉɽɸʀ ɸʆʏʊʎ ʏʉʐ ʍʖʉʄɿʃʉʑ ɹʏʉʐʎ.
ɴ) Ɉɲ ʏɹʃʆɲ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɲ ʍɸ ʋʉʍʉʍʏʊ ɸʇɼʆʏɲ ɸʋʏɳ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ
(67%) ʃɲɿ ɳʆʘ.
ȳɿɲ ʏɻʆ ɲʋʊɷɸɿʇɻ ʏʉʐ ʃʌɿʏɻʌʀʉʐ ɲʐʏʉʑ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɻ ʐʋʉɴʉʄɼ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ȾȵɅȰ ʍɸ ɿʍʖʑ ʃɲɿ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ ʉɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɼʎ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʆɲ ɹʖɸɿ ɸʃɷʉɽɸʀ ɸʆʏʊʎ ʏʉʐ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉʐ
ɸʇɲʅɼʆʉʐ.
Ƀɿ ʐʋʉʗɼʔɿʉɿ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ʋʉʄʑʏɸʃʆʉɿ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ
ɷɿɲʄɲʅɴɲʆʊʅɸʆɲ ʍʏɻʆ ʋɲʌ.1 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 6 ʏʉʐ ʆ. 3454/2006
(ɌȵȾ 75 Ȱ’). ȳɿɲ ʏɻʆ ɲʋʊɷɸɿʇɻ ʏʘʆ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ʐʋʉɴʄɻɽʉʑʆ ʊʄɲ ʏɲ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋɲʌɲʃɳʏʘ
ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ,
ȳɿɲ ʏʉʐʎ ʋʉʄʐʏɹʃʆʉʐʎ:
ɲ) Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʉɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɼʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏʉʐ ʉɿʃɸʀʉʐ ȴɼʅʉʐ
ɼ ʃʉɿʆʊʏɻʏɲʎ ʍʏɲ ɷɻʅʉʏʉʄʊɶɿɲ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ɸʀʆɲɿ
ɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉɿ ɼ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʉɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɼʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʋʉʐ
ʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏɲ ȾȵɅ ʅɹʍʘ ʏʉʐ Ƀʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉʐ
Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʉʑ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ȵɽʆɿʃʉʑ ȴɻʅʉʏʉʄʉɶʀʉʐ (ɃɅɇȵȴ)ȾɉȰ 7228/2014 (ɌȵȾ 457/ʏ.Ȳ /25-2-2014)} ɼ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɲʌʅʊɷɿɲʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ ɲʌʖɼʎ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʆɲ ɹʖɸɿ
ɸʃɷʉɽɸʀ ɸʆʏʊʎ ʏʉʐ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉʐ ɸʇɲʅɼʆʉʐ ȾȰȻ,
ɴ) ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʏɻʎ Ȱʆʙʏɲʏɻʎ ɇʐʆʉʅʉʍʋʉʆɷʀɲʎ Ʌʉʄʐʏɹʃʆʘʆ
ȵʄʄɳɷʉʎ (ȰɇɅȵ) (ɳʌɽʌʉ 67 9 ʆ.4316/2014 Ɍ.ȵ.Ⱦ.
270/24.12.2014/ʏ. Ȱ ) ʍɸ ɿʍʖʑ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɹʆɲʌʇɻʎ
ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʏʘʆ ɲɿʏɼʍɸʘʆ.
ȳɿɲ ʏɲ ʏɹʃʆɲ ʋʉʄʐʏɹʃʆʘʆ:
ɲ) Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʉɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɼʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏʉʐ ʉɿʃɸʀʉʐ
ȴɼʅʉʐ ɼ ʃʉɿʆʊʏɻʏɲʎ ʍʏɲ ɷɻʅʉʏʉʄʊɶɿɲ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ɸʀʆɲɿ
ɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉɿ ʘʎ ʏɹʃʆɲ ʋʉʄʑʏɸʃʆɻʎ ʉɿʃʉɶɹʆɸɿɲʎ ɼ ɴɸɴɲʀʘʍɻ
ʉɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɼʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʋʉʐ ʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏɲ ȾȵɅ ʅɹʍʘ
ʏʉʐ Ƀʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉʐ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʉʑ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ȵɽʆɿʃʉʑ
ȴɻʅʉʏʉʄʉɶʀʉʐ (ɃɅɇȵȴ)-ȾɉȰ 7228/2014 (ɌȵȾ 457/ʏ.Ȳ / 25-22014)} ɼ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɲʌʅʊɷɿɲʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ ɲʌʖɼʎ
ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʆɲ ɹʖɸɿ ɸʃɷʉɽɸʀ ɸʆʏʊʎ ʏʉʐ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉʐ ɸʇɲʅɼʆʉʐ ʃɲɿ
ɴ) ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʏɻʎ Ȱʆʙʏɲʏɻʎ ɇʐʆʉʅʉʍʋʉʆɷʀɲʎ
Ʌʉʄʐʏɹʃʆʘʆ ȵʄʄɳɷʉʎ (ȰɇɅȵ) (ɳʌɽʌʉ 67 9 ʆ.4316/2014 Ɍ.ȵ.Ⱦ.
270/24.12.2014/ʏ. Ȱ ) ʍɸ ɿʍʖʑ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɹʆɲʌʇɻʎ
ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʏʘʆ ɲɿʏɼʍɸʘʆ.
ɇɻʅɸʀʘʍɻ: ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʉɿ ʐʋʉʗɼʔɿʉɿ ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʉʐʆ
ɹʆɲ ɸʃ ʏʘʆ ɷʑʉ ɲʋɲɿʏʉʐʅɹʆʘʆ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆ, ɷɸʆ
Ȱʋʉɷɸɿʃʆʑʉʐʆ ʏɻʆ ʋʉʄʐʏɸʃʆɿʃɼ ɿɷɿʊʏɻʏɲ.
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Ʌɸʆɼʆʏɲ (50)
ʅʉʆɳɷɸʎ

7373

Ʌʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏʉ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʊ ʋʌʉʍʙʋʉʐ ʘʎ ʏʌɿʏɹʃʆʉʐ ɼ
ʏɹʃʆʉʐ ʏʌʀʏɸʃʆɻʎ ʉɿʃʉɶɹʆɸɿɲʎ.
Ɉɻʆ ɿɷɿʊʏɻʏɲ ɲʐʏɼ ɲʋʉʃʏʉʑʆ (ɳʌɽʌʉ 64 ʏʉʐ ʆ. 4590/2019):
ɲ) Ƀ ʏʌʀʏɸʃʆʉʎ ɶʉʆɹɲʎ ɹʖɸɿ ʏɻ ɶʉʆɿʃɼ ʅɹʌɿʅʆɲ ʃɲɿ ɸʋɿʅɹʄɸɿɲ
ʏʌɿʙʆ ʋɲɿɷɿʙʆ ɲʋʊ ʏʉʆ ʀɷɿʉ ɼ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʉʑʎ ɶɳʅʉʐʎ ɼ ʆʉʅʀʅʘʎ
ɲʆɲɶʆʘʌɿʍɽɹʆʏʘʆ ɼ ʐɿʉɽɸʏɻʅɹʆʘʆ ɼ ɸʃʏʊʎ ɶɳʅʉʐ
ɶɸʆʆɻɽɹʆʏʘʆ, ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɸʀʆɲɿ ɳɶɲʅɲ ʃɲɿ ɷɸʆ ɹʖʉʐʆ
ʍʐʅʋʄɻʌʙʍɸɿ ʏʉ ɸɿʃʉʍʏʊ ʋɹʅʋʏʉ (25ʉ ) ɹʏʉʎ ʏɻʎ ɻʄɿʃʀɲʎ ʏʉʐʎ ɼ
ʔʉɿʏʉʑʆ ʍɸ ɲʆʙʏɲʏɲ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɳ ɿɷʌʑʅɲʏɲ ʃɲɿ ʍɸ
ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆɲ ʘʎ ʉʅʉʏɲɶɼ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɳ ɿɷʌʑʅɲʏɲ ʏɻʎ
ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ ɼ ɸʃʋʄɻʌʙʆʉʐʆ ʏɿʎ ʍʏʌɲʏɿʘʏɿʃɹʎ ʏʉʐʎ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ
ʃɲɿ ɷɸʆ ɹʖʉʐʆ ʍʐʅʋʄɻʌʙʍɸɿ ʏʉ ʏʌɿɲʃʉʍʏʊ (30ʉ ) ɹʏʉʎ ʏɻʎ
ɻʄɿʃʀɲʎ ʏʉʐʎ. ɇʏɲ ʏɹʃʆɲ ɲʐʏɳ ʍʐʆʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʊʍɲ ɹʖʉʐʆ
ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ɲʆɲʋɻʌʀɲ ʍɸ ʋʉʍʉʍʏʊ ɸʇɼʆʏɲ ɸʋʏɳ (67%) ʃɲɿ
ɳʆʘ, ɿʍʉɴʀʘʎ, ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎ ɻʄɿʃʀɲʎ.
ɴ) Ɉʉ ʏɹʃʆʉ ʏʌʀʏɸʃʆɻʎ ʉɿʃʉɶɹʆɸɿɲʎ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʋʄɻʌʉʀ ʏɲ ɲʆʘʏɹʌʘ
ɻʄɿʃɿɲʃɳ ʐʋʊ ʏɿʎ ʀɷɿɸʎ ʘʎ ɳʆʘ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ, ɷɻʄɲɷɼ ɸʔʊʍʉʆ
ɸʀʆɲɿ ɳɶɲʅʉ ʃɲɿ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʍʐʅʋʄɻʌʙʍɸɿ ʏʉ ɸɿʃʉʍʏʊ ʋɹʅʋʏʉ (25ʉ)
ɹʏʉʎ ʏɻʎ ɻʄɿʃʀɲʎ ʏʉʐ ɼ ʔʉɿʏɳ ʍɸ ɲʆʙʏɲʏɲ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɳ
ɿɷʌʑʅɲʏɲ ʃɲɿ ʍɸ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆɲ ʘʎ ʉʅʉʏɲɶɼ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɳ
ɿɷʌʑʅɲʏɲ ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ ʃɲɿ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʍʐʅʋʄɻʌʙʍɸɿ ʏʉ
ʏʌɿɲʃʉʍʏʊ (30ʉ ) ɹʏʉʎ ʏɻʎ ɻʄɿʃʀɲʎ ʏʉʐ ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎ ɻʄɿʃʀɲʎ
ʃɲɿ ʉɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɼʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏʘʆ ʄʉɿʋʙʆ ʏɹʃʆʘʆ.
Ƀɿ ʐʋʉʗɼʔɿʉɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʊɷɸɿʇɻ ʏɻʎ ɿɷɿʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ʏɹʃʆʉʐ
ʏʌʀʏɸʃʆɻʎ ʉɿʃʉɶɹʆɸɿɲʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʍʐʆʐʋʉɴɳʄʉʐʆ ʅɸ ʏɻʆ
ɲʀʏɻʍɼ ʏʉʐʎ ʏɲ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ
ɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆɲ ʃɲʏʘʏɹʌʘ:
-Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʉɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɼʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏʉʐ ɷɼʅʉʐ ɼ ʏɻʎ
ʃʉɿʆʊʏɻʏɲʎ ɼ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʉɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɼʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʋʉʐ
ʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏɲ ȾȵɅ ʅɹʍʘ ʏʉʐ Ƀʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉʐ
Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʉʑ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ȵɽʆɿʃʉʑ ȴɻʅʉʏʉʄʉɶʀʉʐ
(ɃɅɇȵȴ)- ȾɉȰ 7228/2014 (ɌȵȾ 457/ʏ.Ȳʚ/25.2.2014)} ʋʉʐ
ʋɸʌɿɹʖɸɿ ʊʄɲ ʏɲ ɶɸɶʉʆʊʏɲ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ɻ ʍʐʆɷʌʉʅɼ ɲʋʉʏɸʄɸʀ
ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʏɳ ʆʊʅʉ ʃʏɼʍɻ ʏɻʎ ɿɷɿʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ
ʏɹʃʆʉʐ ʏʌʀʏɸʃʆɻʎ ʉɿʃʉɶɹʆɸɿɲʎ ɼ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ
ɲʌʅʊɷɿɲʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ ɲʌʖɼʎ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʆɲ ɹʖɸɿ ɸʃɷʉɽɸʀ ɸʆʏʊʎ
ʏʉʐ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉʐ ɸʇɲʅɼʆʉʐ.
Ɉʉ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɼ ɻ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʉɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɼʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏʉʐ
ʐʋʉʗɻʔʀʉʐ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ: Ʉʏɲʆ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ʆɲ
ɲʋʉɷɸʀʇɸɿ ʏɻʆ ɿɷɿʊʏɻʏɳ ʏʉʐ ʘʎ ʏɹʃʆʉ ʏʌʀʏɸʃʆɻʎ ʉɿʃʉɶɹʆɸɿɲʎ:
ɲ) Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ ʏʘʆ ɶʉʆɹʘʆ ʃɲɿ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʏʉʐ ɶɳʅʉʐ
ʏʉʐʎ. ɴ) Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ ʏʉʐ ɿɷʀʉʐ ʃɲɿ ʏʘʆ ɲʋʊ ʏʉ ɶɳʅʉ ɲʐʏʊ
ɲɷɸʄʔʙʆ ʏʉʐ. ɶ) Ɉɲ ɲʋʊ ɳʄʄʉ ɼ ɳʄʄʉʐʎ ɶɳʅʉʐʎ ʏʘʆ ɶʉʆɹʘʆ ʏʉʐ
ʏɹʃʆɲ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ɲʆɲʄʐʏɿʃɳ. ɷ) Ɉɲ ɸʃʏʊʎ
ɶɳʅʉʐ ʏɹʃʆɲ ʏɻʎ ʅɻʏɹʌɲʎ ʏʉʐ. ɸ) Ɉɲ ɸʃʏʊʎ ɶɳʅʉʐ ʏɹʃʆɲ ʏʉʐ
ʋɲʏɹʌɲ ʏʉʐ, ɲʄʄɳ ʆʉʅɿʅʉʋʉɿɻɽɹʆʏɲ ɼ ʆʉʅʀʅʘʎ
ɲʆɲɶʆʘʌɿʍɽɹʆʏɲ ɲʋʊ ɲʐʏʊʆ. ʍʏ) ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɶɸʆʆɼʍɸʘʎ ʊʄʘʆ
ʏʘʆ ɲʆʘʏɹʌʘ. ɺ) ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɶɳʅʉʐ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ɲɷɸʄʔʙʆ ʏʉʐ
(ɲʆ ɸʀʆɲɿ ɳɶɲʅɲ ʆɲ ɶʀʆɸɿ ʅʆɸʀɲ)
ȵʃʏʊʎ ɲʋʊ ʏʉ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɼ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʉɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɼʎ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɸʋɿʋʄɹʉʆ:
ɲ) ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʆɲʋɻʌʀɲʎ ʏɹʃʆʉʐ ʍɸ ʋʉʍʉʍʏʊ ɸʇɼʆʏɲ ɸʋʏɳ
(67%) ʃɲɿ ɳʆʘ ɿʍʉɴʀʘʎ, ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎ ɻʄɿʃʀɲʎ ʃɲɿ ʉɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɼʎ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ, ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɲʋʊ Ⱦȵ.Ʌ.Ȱ. (Ⱦɹʆʏʌɲ Ʌɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ
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Ȱʆɲʋɻʌʀɲʎ), ʍɸ ɿʍʖʑ, ʅɸ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿ ɻ ʋɳɽɻʍɻ ɼ
ɴʄɳɴɻ ʃɲɿ ʏʉ ʋʉʍʉʍʏʊ ɲʆɲʋɻʌʀɲʎ. ȵʋɿʍɻʅɲʀʆɸʏɲɿ ʊʏɿ ɸʃʏʊʎ ʏʉʐ
Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ Ⱦȵ.Ʌ.Ȱ. ɶʀʆʉʆʏɲɿ ɷɸʃʏɳ ʃɲɿ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ, ʍɸ
ɿʍʖʑ, ɲʋʊ ʏɿʎ ʃɳʏʘɽɿ ɉɶɸɿʉʆʉʅɿʃɹʎ ȵʋɿʏʌʉʋɹʎ: - Ȱʆʙʏɲʏɻ
ɉɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼ ȵʋɿʏʌʉʋɼ ɇʏʌɲʏʉʑ (Ȱ.ɇ.ɉ.ȵ.), - Ȱʆʙʏɲʏɻ
ɉɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼ ȵʋɿʏʌʉʋɼ Ɂɲʐʏɿʃʉʑ (Ȱ.Ɂ.ɉ.ȵ.), - Ȱʆʙʏɲʏɻ
ɉɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼ ȵʋɿʏʌʉʋɼ Ȱɸʌʉʋʉʌʀɲʎ (Ȱ.Ȱ.ɉ.ȵ.), - Ȱʆʙʏɲʏɻ
ɉɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼ ȵʋɿʏʌʉʋɼ ʏɻʎ ȵʄʄɻʆɿʃɼʎ Ȱʍʏʐʆʉʅʀɲʎ ʃɲɿ - Ȱʆʙʏɲʏɻ
ɉɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼ ȵʋɿʏʌʉʋɼ ʏʉʐ Ʌʐʌʉʍɴɸʍʏɿʃʉʑ ɇʙʅɲʏʉʎ.
ɴ) ȳɿɲ ʏɻʆ ɲʋʊɷɸɿʇɻ ʏɻʎ ʍʋʉʐɷɲʍʏɿʃɼʎ ɿɷɿʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ɿɷʀʉʐ ʏʉʐ
ʐʋʉʗɻʔʀʉʐ ɼ ʏɹʃʆʉʐ, ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ, ɴɸɴɲʀʘʍɻ
ʏʉʐ ɲʆʙʏɲʏʉʐ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ ɿɷʌʑʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʏʉʐ
ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉʐ ʘʎ ʉʅʉʏɲɶʉʑʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ ɿɷʌʑʅɲʏʉʎ ʏɻʎ
ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʆɲ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ʏʉ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ
ʍʋʉʐɷʙʆ, ɻ ʉʋʉʀɲ ʆɲ ɹʖɸɿ ɸʃɷʉɽɸʀ ɸʆʏʊʎ ʏʉʐ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉʐ
ɸʇɲʅɼʆʉʐ.
ɶ) ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʏɹʃʆʉ ɷɿɲʆʑɸɿ ʏɻ ʍʏʌɲʏɿʘʏɿʃɼ ʏʉʐ ɽɻʏɸʀɲ
ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʏʘʆ ɲʌʅʊɷɿʘʆ ɲʌʖʙʆ.
ɷ) ɇʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʃɲʏɳ ʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɹʖɸɿ ɸʋɹʄɽɸɿ ɲʃʑʌʘʍɻ ʏʉʐ
ɶɳʅʉʐ ʏʘʆ ɶʉʆɹʘʆ ʐʋʉʗɻʔʀʘʆ ɼ ɷɿɲɺʑɶɿʉ ɼ ɷɿɲʃʉʋɼ ʏɻʎ
ɹɶɶɲʅɻʎ ʍʐʅɴʀʘʍɻʎ ɼ ɹʆɲ ɼ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɲ ɲʋʊ ʏɲ ʏɹʃʆɲ ɹʖʉʐʆ
ɶɸʆʆɻɽɸʀ ʖʘʌʀʎ ɶɳʅʉ ʏʘʆ ɶʉʆɹʘʆ ʏʉʐʎ, ʉ ɶʉʆɹɲʎ ʋʉʐ
ʍʐʅʅɸʏɹʖɸɿ ʍʏɻ ɷɿɲɶʘʆɿʍʏɿʃɼ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ʋʌʉʍʃʉʅʀʍɸɿ ɲʋʉɷɸɿʃʏɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ (ɸʋɿʃʐʌʘʅɹʆɲ ɲʆʏʀɶʌɲʔɲ
ɷɿʃɲʍʏɿʃʙʆ ɲʋʉʔɳʍɸʘʆ ɼ ɳʄʄʘʆ ʋʌɳʇɸʘʆ) ɲʋʊ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʆɲ
ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ʊʏɿ ɹʖɸɿ ɲʋʉʃʏɼʍɸɿ ɼ ɷɿɲʏɻʌɸʀ ʏɻ ɶʉʆɿʃɼ
ʅɹʌɿʅʆɲ ʃɲɿ ɸʋɿʅɹʄɸɿɲ ʏʘʆ ʘʎ ɳʆʘ ʏɹʃʆʘʆ.

ɉʋʉʗɼʔɿʉʎ/ɲ ɶʉʆɹɲʎ
ʅʉʆʉɶʉʆɸʁʃɼʎ
ʉɿʃʉɶɹʆɸɿɲʎ.

ȳʉʆɹɲʎ ʅʉʆʉɶʉʆɸʁʃɼʎ ʉɿʃʉɶɹʆɸɿɲʎ ʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ʉ/ɻ ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ/ɲ
ʅɸ ɲʆɼʄɿʃʉ ʏɹʃʆʉ ɼ ʏɹʃʆʉ ɹʘʎ ʃɲɿ ɸɿʃʉʍɿʋɹʆʏɸ
(25) ɸʏʙʆ ʋʉʐ ʔʉɿʏɳ ʍɸ ɲʆʙʏɲʏɲ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɳ ɿɷʌʑʅɲʏɲ ʃɲɿ ʍɸ
ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆɲ ʘʎ ʉʅʉʏɲɶɼ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɳ ɿɷʌʑʅɲʏɲ ʏɻʎ
ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ ɼ ʏɹʃʆʉ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɲ ʍɸ ʋʉʍʉʍʏʊ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ
ɸʇɼʆʏɲ ɸʋʏɳ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (67%) ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎ ɻʄɿʃʀɲʎ.
ȵʃɲʏʊ (100)
ʅʉʆɳɷɸʎ

Ɉɲ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ ʋʉʐ ʏɸʃʅɻʌɿʙʆʉʐʆ ʏɻ ʅʉʆʉɶʉʆɸʁʃʊʏɻʏɲ
ɸʀʆɲɿ:
ɲ) Ȳɸɴɲʀʘʍɻ/ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʉɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɼʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɻ
ʉʋʉʀɲ ʆɲ ɹʖɸɿ ɸʃɷʉɽɸʀ ɸʆʏʊʎ ʏʉʐ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉʐ ɸʇɲʅɼʆʉʐ ʃɲɿ
ɲʋʊ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɻ ʅʉʆʉɶʉʆɸʁʃʊʏɻʏɲ, ɶɿɲ
ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ ɲʆʑʋɲʆʏʌɻ ʅɻʏɹʌɲ, ɲʋʙʄɸɿɲ ʍʐɺʑɶʉʐ ʄʊɶʘ
ɽɲʆɳʏʉʐ ʃɲɿ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʅɸ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ɴɸɴɲɿʙʆɸɿ
ʊʏɿ ʏʉ ɲʆɼʄɿʃʉ ʏɹʃʆʉ ɶɸʆʆɼɽɻʃɸ ɸʃʏʊʎ ɶɳʅʉʐ ɼ ʏɻʆ
ɲʋʙʄɸɿɲ ʍʐɺʑɶʉʐ ʄʊɶʘ ɽɲʆɳʏʉʐ,
ɼ
ɴ) Ȳɸɴɲʀʘʍɻ/ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʉɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɼʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɻ
ʉʋʉʀɲ ʆɲ ɹʖɸɿ ɸʃɷʉɽɸʀ ɸʆʏʊʎ ʏʉʐ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉʐ ɸʇɲʅɼʆʉʐ ʃɲɿ
ɷɿɲɺɸʐʃʏɼʌɿʉ ɼ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʄɿʏɿʃʉʑ ɶɳʅʉʐ ɲʅɸʏɳʃʄɻʏɻ
ɷɿʃɲʍʏɿʃɼ ɲʋʊʔɲʍɻ ʄʑʍɻʎ ʏʉʐ ɶɳʅʉʐ (ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ʋʉʄɿʏɿʃʉʑ ɶɳʅʉʐ) ʃɲɿ ʏɸʄɸʍʀɷɿʃɻ ɷɿʃɲʍʏɿʃɼ ɲʋʊʔɲʍɻ ʋʉʐ
ʌʐɽʅʀɺɸɿ ʏɻʆ ɸʋɿʅɹʄɸɿɲ/ɼ ʍʐʅɴʉʄɲɿʉɶʌɲʔɿʃɼ ʋʌɳʇɻ ɹʃɷʉʍɻʎ
ʍʐʆɲɿʆɸʏɿʃʉʑ ɷɿɲɺʐɶʀʉʐ,
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ɼ
ɶ) ʏɸʄɸʍʀɷɿʃɻ ɲʋʊʔɲʍɻ ɷɿʃɲʍʏɻʌʀʉʐ ʋʉʐ ʌʐɽʅʀɺɸɿ ʏɻʆ ɸʋɿʅɹʄɸɿɲ,
ɼ
ɷ) ʋʌʉʍʘʌɿʆɼ ɲʋʊʔɲʍɻ ɷɿʃɲʍʏɻʌʀʉʐ ʋʉʐ ʌʐɽʅʀɺɸɿ ʏɻʆ
ɸʋɿʅɹʄɸɿɲ.
ȳɿɲ ʏɲ ɸʆɼʄɿʃɲ ʏɹʃʆɲ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ, ɸʋɿʋʄɹʉʆ ʏʘʆ
ɲʆʘʏɹʌʘ, ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʍʋʉʐɷʙʆ ɻ ʉʋʉʀɲ ʆɲ ɹʖɸɿ ɸʃɷʉɽɸʀ
ɸʆʏʊʎ ʏʉʐ
ʏɸʄɸʐʏɲʀʉʐ ɸʇɲʅɼʆʉʐ ɶɿɲ ʏɲ ɸʆɼʄɿʃɲ ʏɹʃʆɲ ʅɹʖʌɿ ʏʉ ɸɿʃʉʍʏʊ
ʋɹʅʋʏʉ (25) ɹʏʉʎ ɼ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ȾȵɅȰ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɲ ʍɸ
ʋʉʍʉʍʏʊ ɳʆʘ ʏʉʐ ɸʇɼʆʏɲ ɸʋʏɳ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ ( 67%), ʍɸ ɿʍʖʑ.
ɉʋʉʗɼʔɿʉʎ/ɲ ʅɸ
ʋʉʍʉʍʏʊ ɲʆɲʋɻʌʀɲʎ
ʋɳʆʘ ɲʋʊ 67%.

ɉʋʉʗɼʔɿʉʎ/ɲ ʅɸ ʏɹʃʆʉ
ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɹʖɸɿ ʋʉʍʉʍʏʊ
ɲʆɲʋɻʌʀɲʎ 67% ʃɲɿ
ɳʆʘ

ȵʆʏʉʋɿʊʏɻʏɲ
(ʉɿ ʐʋʉʗɼʔɿʉɿ
ʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ʏɻʆ ɸʆ
ʄʊɶʘ ʅʉʌɿʉɷʊʏɻʍɻ
ʅʊʆʉ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʔʉʌɸʀʎ
ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ ɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿ
ʍʏɻ ʖʘʌɿʃɼ
ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲ ʏʉʐ
ɷɼʅʉʐ ʏʉʐ ʉʋʉʀʉʐ
ɸʀʆɲɿ ʅʊʆɿʅʉɿ ʃɳʏʉɿʃʉɿ)

ȵʃɲʏʊ (100)
ʅʉʆɳɷɸʎ

ȵʃɲʏʊ (100)
ʅʉʆɳɷɸʎ

ȵʃɲʏʊ (100)
ʅʉʆɳɷɸʎ

ȳɿɲ ʏʉʐʎ ʐʋʉʗɻʔʀʉʐʎ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɲ, ʋʉʍʉʍʏʉʑ ʋɳʆʘ ɲʋʊ
ɸʇɼʆʏɲ ɸʋʏɳ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (67%), ʋʉʐ ʏʐɶʖɳʆʉʐʆ ʃɲɿ ɶʉʆɸʀʎ
ʏɹʃʆʘʆ, ʅɸ ʋʉʍʉʍʏʊ ɲʆɲʋɻʌʀɲʎ ɸʇɼʆʏɲ ɸʋʏɳ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ (67%)
ʃɲɿ ɳʆʘ, ɻ ʅʉʌɿʉɷʊʏɻʍɻ ɿʍʖʑɸɿ ʍʘʌɸʐʏɿʃɳ ʃɲɿ ʉɿ ʅʉʆɳɷɸʎ
ɲɽʌʉʀɺʉʆʏɲɿ.
ɇɸ ʃɳɽɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ, ʉ ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ ʉʔɸʀʄɸɿ ʆɲ ʋʌʉʍʃʉʅʀʍɸɿ
Ȳɸɴɲʀʘʍɻ/ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʉɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɼʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɻ ʉʋʉʀɲ
ʆɲ ɹʖɸɿ ɸʃɷʉɽɸʀ ɸʆʏʊʎ ʏʉʐ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉʐ ɸʇɲʅɼʆʉʐ ɲʋʊ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ
ʆɲ ʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆ ʏɲ ʅɹʄɻ ʏɻʎ ʉɿʃʉɶɹʆɸɿɲʎ ʋʉʐ ɲʆʏʄʉʑʆ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʃɲɿ ʍʖɸʏɿʃɼ ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐ ʋʉʍʉʍʏʉʑ ɲʆɲʋɻʌʀɲʎ
ɲʋʊ ʏʉ ȾȵɅȰ (ʆ.3863/2010, ɌȵȾ 115 Ȱ’) ɶɿɲ ʃɳɽɸ ʅʀɲ ɸʃ ʏʘʆ
ʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆ ʋʉʐ ɸʋɿʃɲʄɸʀʏɲɿ.
Ⱦɲʏʚ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ɶɿɲ ʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʆʉɻʏɿʃɼʎ ʍʏɹʌɻʍɻʎ ɼ
ɲʐʏɿʍʅʉʑ ɼ ʃʙʔʘʍɻ, ɲʌʃɸʀ ʋʉʍʉʍʏʊ ɲʆɲʋɻʌʀɲʎ ʋɸʆɼʆʏɲ ʏʉɿʎ
ɸʃɲʏʊ (50%). ȸ ɳʍʃɻʍɻ ʏʉʐ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏʉʎ ɲʋʊ ɹʆɲ ʅɹʄʉʎ ʏɻʎ
ʉɿʃʉɶɹʆɸɿɲʎ ɲʐʏʉʅɳʏʘʎ ɲʋʉʃʄɸʀɸɿ ʏɲ ʐʋʊʄʉɿʋɲ ʅɹʄɻ ʏɻʎ
ʉɿʃʉɶɹʆɸɿɲʎ ʃɲɿ ɲʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʉʆʏɲʎ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻ
ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ʐʋʉʗɻʔʀʉʐ ʍʏɻ ʉʋʉʀɲ ɽɲ ɷɻʄʙʆɸɿ ʊʏɿ
ʉ ɹʏɸʌʉʎ ɶʉʆɹɲʎ ɷɸʆ ʍʐʅʅɸʏɹʖɸɿ ʍʏɻ ʀɷɿɲ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʃɳʆʉʆʏɲʎ
ʖʌɼʍɻ ʏʉʐ ʃʌɿʏɼʌɿʉʐ ɶʉʆɹɲ ʅɸ ʏɹʃʆʉ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɹʖɸɿ ʋʉʍʉʍʏʊ
ɲʆɲʋɻʌʀɲʎ 67% ʃɲɿ ɳʆʘ.
Ɉʉ ʃʌɿʏɼʌɿʉ ʏɻʎ ȵɁɈɃɅȻɃɈȸɈȰɇ ɲʔʉʌɳ ʏʉʐʎ ʅʊʆɿʅʉʐʎ ʃɲʏʉʀʃʉʐʎ
ʏʘʆ ɷɼʅʘʆ ʏʘʆ ʆʉʅʙʆ ȳʌɸɴɸʆʙʆ, ȴʌɳʅɲʎ, ȶɴʌʉʐ, ȵʐʌʐʏɲʆʀɲʎ,
Ⱥɸʍʋʌʘʏʀɲʎ, Ⱦɲʍʏʉʌɿɳʎ, Ⱦɿʄʃʀʎ, ɂɳʆɽɻʎ, Ʌɹʄʄɲʎ, Ɇʉɷʊʋɻʎ,
ɇɸʌʌʙʆ ʃɲɿ Ɍʄʙʌɿʆɲʎ, ʏʘʆ ʆɻʍɿʙʆ ʏɻʎ Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ Ȼʉʆʀʘʆ
Ɂɼʍʘʆ, ʏʘʆ ʆɻʍɿʙʆ ʏʉʐ Ȱɿɶɲʀʉʐ ʋʄɻʆ ʏɻʎ Ⱦʌɼʏɻʎ, ʏʘʆ ʆɻʍɿʙʆ
Ⱦʐɽɼʌʘʆ ʃɲɿ Ȱʆʏɿʃʐɽɼʌʘʆ, ʏʘʆ ʃɲʏʘʏɹʌʘ ʋɲʌɲʅɸɽʊʌɿʘʆ
ʋɸʌɿʉʖʙʆ ʏʉʐ ʆʉʅʉʑ Ȼʘɲʆʆʀʆʘʆ, ɷɻʄɲɷɼ ʏʘʆ ɷɼʅʘʆ Ʌʘɶʘʆʀʉʐ,
ȷʀʏʍɲʎ, ȷɲɶʉʌʀʉʐ ʃɲɿ Ⱦʊʆɿʏʍɲʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ʋɸʌɿʉʖʙʆ ʏʉʐ ʆʉʅʉʑ
Ɍʘʃʀɷɲʎ, ɷɻʄɲɷɼ ʏʘʆ ɷɼʅʘʆ ȴɸʄʔʙʆ ʃɲɿ ȴʘʌʀɷʉʎ.
ȵʋɿʋʌʉʍɽɹʏʘʎ, ʏʘʆ ʃɲʏʉʀʃʘʆ ʏʘʆ ɷɼʅʘʆ ʅɸ ʋʄɻɽʐʍʅʊ
ʅɿʃʌʊʏɸʌʉ ʏʘʆ 10.000 ʃɲʏʉʀʃʘʆ, ɷɻʄɲɷɼ ʏʘʆ ɷɼʅʘʆ Ȱɶʀʉʐ
Ȳɲʍɿʄɸʀʉʐ, Ȱɶʌɳʔʘʆ, Ȱʅɲʌʀʉʐ, Ȱʆʘɶɸʀʘʆ, Ȱʌɶɿɽɹɲʎ, Ȳɿɳʆʆʉʐ,
Ȳʊʌɸɿʘʆ Ɉɺʉʐʅɹʌʃʘʆ, ȳɲʑɷʉʐ, ȳɸʘʌɶʀʉʐ Ⱦɲʌɲʁʍʃɳʃɻ,
ȴɿʍʏʊʅʉʐ - Ȱʌɳʖʉɴɲʎ – Ȱʆʏʀʃʐʌɲʎ, ȴʐʏɿʃɼʎ ɀɳʆɻʎ, ȴʘɷʙʆɻʎ,
ȵʄɲʔʉʆɼʍʉʐ, ȵʋɿɷɲʑʌʉʐ, ȵʌʐʅɳʆɽʉʐ, ȷɲɶʉʌɳʎ – ɀʉʐʌɸʍʀʉʐ,
ȷɲʖɳʌʘʎ, Ⱥɹʌʅʉʐ, Ⱦɲʆʏɳʆʉʐ – ɇɸʄʀʆʉʐ, Ⱦɸʆʏʌɿʃʙʆ
Ɉɺʉʐʅɹʌʃʘʆ, ȿʀʅʆɻʎ Ʌʄɲʍʏɼʌɲ, ɀɸʏʍʊɴʉʐ, Ɂɸʅɹɲʎ, Ɂʊʏɿɲʎ
Ⱦʐʆʉʐʌʀɲʎ, Ƀʌʉʋɸɷʀʉʐ ȿɲʍɿɽʀʉʐ, Ʌʊʌʉʐ, ɇʔɲʃʀʘʆ, Ɉʌʉɿɺɻʆʀɲʎ,
Ɋɷʌɲʎ, Ɍɿʄɿɲʏʙʆ.
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ȵʋʀʍɻʎ ʏʘʆ ʃɲʏʉʀʃʘʆ ʏʘʆ ɷɼʅʘʆ ʍʏɻʆ ʖʘʌɿʃɼ ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲ ʏʘʆ
ʉʋʉʀʘʆ ɸʀʆɲɿ ɸɶʃɲʏɸʍʏɻʅɹʆʉɿ ɸʀʏɸ ɸɷʌɸʑʉʐʆ ʉɿ ɲʃʊʄʉʐɽʉɿ
ʔʉʌɸʀʎ ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ ɉɶɸʀɲʎ: ȳɁ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ
Ȱʖɲʂɲʎ - Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻ Ƀʌɶɲʆɿʃɼ ɀʉʆɳɷɲ Ⱦɲʄɲɴʌʑʏʘʆ, ȳɁ
ȿɲʃʘʆʀɲʎ - Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻ Ƀʌɶɲʆɿʃɼ ɀʉʆɳɷɲ ɀʉʄɳʘʆ, ȳɁ
ȸʄɸʀɲʎ - Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻ Ƀʌɶɲʆɿʃɼ ɀʉʆɳɷɲ Ⱦʌɸʍʏɹʆʘʆ, Ⱦɹʆʏʌʉ
ɉɶɸʀɲʎ ɍɲʄʃɿʊʋʉʐʄʘʆ, Ⱦɹʆʏʌʉ ɉɶɸʀɲʎ ȱʆʘ ɍʙʌɲʎ, Ⱦɹʆʏʌʉ ɉɶɸʀɲʎ
Ȱʍʏɲʃʉʑ, Ⱦɹʆʏʌʉ ɉɶɸʀɲʎ ɀʑʏɿʃɲ, Ⱦɹʆʏʌʉ ɉɶɸʀɲʎ Ⱦ.
Ⱦʄɸɿʏʉʌʀɲʎ, Ⱦɹʆʏʌʉ ɉɶɸʀɲʎ ɇɿʅʊʋʉʐʄʉʐ, Ⱦɹʆʏʌʉ ɉɶɸʀɲʎ
Ȱʆɷʌʀʏʍɲɿʆɲʎ, Ⱦɹʆʏʌʉ ɉɶɸʀɲʎ ȴɻʅɻʏʍɳʆɲʎ, Ⱦɹʆʏʌʉ ɉɶɸʀɲʎ
Ɉʌʉʋɲʀʘʆ, Ⱦɹʆʏʌʉ ɉɶɸʀɲʎ ȳʃʉʑʌɲ Ⱦʉʌɿʆɽʀɲʎ, Ⱦɹʆʏʌʉ ɉɶɸʀɲʎ
Ⱦʌɲʆɿɷʀʉʐ,Ⱦɹʆʏʌʉʐ ɉɶɸʀɲʎ ȿʐɶʉʐʌɿʉʑ, Ⱦɹʆʏʌʉ ɉɶɸʀɲʎ ȱʍʏʌʉʐʎ,
, Ⱦɹʆʏʌʉ ɉɶɸʀɲʎ Ȱʌɸʊʋʉʄɻʎ, Ⱦɹʆʏʌʉ ɉɶɸʀɲʎ Ɂɸɳʋʉʄɻʎ ȿɲʃʘʆʀɲʎ,
Ⱦɹʆʏʌʉ ɉɶɸʀɲʎ ȱɶʆɲʆʏʘʆ, Ⱦɹʆʏʌʉ ɉɶɸʀɲʎ Ȳʉʐʌɶɲʌɸʄʀʉʐ
(ɷʌʉʍʉʋɻɶɼʎ), Ⱦɹʆʏʌʉ ɉɶɸʀɲʎ ȴɸʄɴɿʆɲʃʀʉʐ, Ⱦɹʆʏʌʉ ɉɶɸʀɲʎ
Ⱦɲʆɲʄɲʃʀʉʐ, Ⱦɹʆʏʌʉ ɉɶɸʀɲʎ Ʌɳʌɶɲʎ, Ʌʉʄʐɷʑʆɲʅʉ
Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʊ Ȼɲʏʌɸʀʉ ȳɸʌʉʄɿʅɹʆɲ, Ʌʉʄʐɷʑʆɲʅʉ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʊ
Ȼɲʏʌɸʀʉ ɇʋɸʏʍʙʆ, ȳɸʆɿʃʊ Ɂʉʍʉʃʉʅɸʀʉ ȸʅɲɽʀɲʎ Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻ Ƀʌɶɲʆɿʃɼ ɀʉʆɳɷɲ ''Ɂɳʉʐʍɲʎ'' , ȳɸʆɿʃʊ
Ɂʉʍʉʃʉʅɸʀʉ "ɀɲʅɳʏʍɸɿʉ"-"ɀʋʉɷʉʍɲʃɸɿʉ"- Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻ
Ƀʌɶɲʆɿʃɼ ɀʉʆɳɷɲ Ʌʏʉʄɸʅɲʂɷɲ "ɀʋʉɷʉʍɲʃɸɿʉ", Ⱦɹʆʏʌʉ
ɉɶɸʀɲʎ Ɂɳʉʐʍɲʎ, Ⱦɹʆʏʌʉ ɉɶɸʀɲʎ Ʌʏʉʄɸʅɲʂɷɲʎ, Ⱦɹʆʏʌʉ ɉɶɸʀɲʎ
ɍɲʄɲʆɷʌʀʏʍɲʎ, Ⱦɹʆʏʌʉ ɉɶɸʀɲʎ Ⱦɳʏʘ Ȱʖɲʂɲʎ.
ȵȾȰȲ Ɉʉʅɹɲʎ Ɂɳʉʐʍɲʎ, ȵȾȰȲ Ɉʉʅɹɲʎ Ʌʏʉʄɸʅɲʂɷɲʎ, Ⱦɹʆʏʌʉ
ɉɶɸʀɲʎ Ȱʌɶɲʄɲʍʏɼʎ, Ⱦɹʆʏʌʉ ɉɶɸʀɲʎ Kɲʅʅɹʆʘʆ Ȳʉʑʌʄʘʆ,
Ⱦɹʆʏʌʉ ɉɶɸʀɲʎ ȴʉʅʉʃʉʑ, Ⱦɹʆʏʌʉ ɉɶɸʀɲʎ Ȱʄɿɴɸʌʀʉʐ, Ⱦɹʆʏʌʉ
ɉɶɸʀɲʎ Ȼʍʏɿɲʀɲʎ, Ⱦɹʆʏʌʉ ɉɶɸʀɲʎ ɀɲʆʏʉʐɷʀʉʐ, Ⱦɹʆʏʌʉ ɉɶɸʀɲʎ
ȴʐʏɿʃɼʎ Ɍʌɲɶʃʀʍʏɲʎ, Ʌʉʄʐɷʑʆɲʅʉ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʊ Ȼɲʏʌɸʀʉ
ȿɿɴɲɷɿʉʑ Ⱦʌɲʆɹɲʎ, Ʌʉʄʐɷʑʆɲʅʉ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʊ Ȼɲʏʌɸʀʉ ɇʏʐʌʘʆ,
Ʌʉʄʐɷʑʆɲʅʉ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʊ Ȼɲʏʌɸʀʉ ȳʌɲʆɿʏʍɲʎ, ȳɸʆɿʃʊ
Ɂʉʍʉʃʉʅɸʀʉ ȿɲʍɿɽʀʉʐ - Ƀʌɶɲʆɿʃɼ ɀʉʆɳɷɲ ʏɻʎ ɹɷʌɲʎ "Ȱɶʀʉʐ
Ɂɿʃʉʄɳʉʐ", ȳɸʆɿʃʊ Ɂʉʍʉʃʉʅɸʀʉ ȿɲʍɿɽʀʉʐ - Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻ
Ƀʌɶɲʆɿʃɼ ɀʉʆɳɷɲ Ȼɸʌɳʋɸʏʌɲʎ , ȳɸʆɿʃʊ Ɂʉʍʉʃʉʅɸʀʉ ȿɲʍɿɽʀʉʐ Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻ Ƀʌɶɲʆɿʃɼ ɀʉʆɳɷɲ ɇɻʏɸʀɲʎ, ȳɸʆɿʃʊ Ɂʉʍʉʃʉʅɸʀʉ
- Ⱦɉ Ɂɸɲʋʊʄɸʘʎ "ȴȻȰȿɉɁȰȾȵȻɃ", Ⱦɹʆʏʌʉ ɉɶɸʀɲʎ ȱʆʘ Ȳɿɳʆʆʉʐ,
Ⱦɹʆʏʌʉ ɉɶɸʀɲʎ ɍɳʌɲʃɲ, Ⱦɹʆʏʌʉ ɉɶɸʀɲʎ Ȱɶʀɲʎ Ɍʘʏɸɿʆɼʎ, Ⱦɹʆʏʌʉ
ɉɶɸʀɲʎ Ⱦʀʍʍɲʅʉʐ, Ⱦɹʆʏʌʉ ɉɶɸʀɲʎ Ⱦɲʆɷɳʆʉʐ, Ⱦɹʆʏʌʉ ɉɶɸʀɲʎ
Ɉɺɸʌʅɿɲɷʘʆ, Ʌʉʄʐɷʑʆɲʅʉ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʊ Ȼɲʏʌɸʀʉ Ɉʐʅʋɲʃʀʉʐ,
Ʌʉʄʐɷʑʆɲʅʉ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʊ Ȼɲʏʌɸʀʉ ɀɲʃʌʑ ȳɿɲʄʉʑ,
Ʌʉʄʐɷʑʆɲʅʉ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʊ Ȼɲʏʌɸʀʉ Ʌʄɲʃɿɲ, Ʌʉʄʐɷʑʆɲʅʉ
Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʊ Ȼɲʏʌɸʀʉ ɍʙʌɲʎ ɇʔɲʃʀʘʆ, ȵȾȰȲ Ɉʉʅɹɲʎ Ȱʆʘɶʀʘʆ,
ȵȾȰȲ ʏʉʅɹɲʎ Ȱɶʀʉʐ Ɂɿʃʉʄɳʉʐ, ȵȾȰȲ ʏʉʅɹɲʎ Ȼɸʌɳʋɸʏʌɲʎ, ȵȾȰȲ
ʏʉʅɹɲʎ ɇɻʏɸʀɲʎ, ȵȾȰȲ ʏʉʅɹɲʎ Ɉɺɸʌʅɿɳɷʉʐ.
ȳɿɲ ʏɻʆ ɲʋʊɷɸɿʇɻ ʏɻʎ ʅʊʆɿʅɻʎ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ, ʉɿ ʐʋʉʗɼʔɿʉɿ
ʉʔɸʀʄʉʐʆ ʆɲ ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʉʐʆ «ɴɸɴɲʀʘʍɻ ʅʊʆɿʅɻʎ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ» (ʊʖɿ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɸʆʏʉʋɿʊʏɻʏɲʎ) ʏʉʐ ɷɻʅɳʌʖʉʐ ʏʉʐ ʉɿʃɸʀʉʐ ɷɼʅʉʐ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ 279 ʏʉʐ Ɂ. 3463/2006 (Ȱʚ114), ɻ ʉʋʉʀɲ ʆɲ
ɹʖɸɿ ɸʃɷʉɽɸʀ ɸʆʏʊʎ ʏʉʐ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉʐ ɹʏʉʐʎ.
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Κριτήρια επί ισοβαθμίας
Για τους υποψηφίους/υποψήφιες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων ανά φορέα προηγείται ο/η υποψήφιος/υποψήφια που έχει περισσότερες μονάδες στο πρώτο κριτήριο (προϋπηρεσία) και
αν αυτές συμπίπτουν, στο δεύτερο κριτήριο και ούτω
καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των
ισοβαθμούντων, προηγείται αυτός που έχει τον αρχαιότερο τίτλο σπουδών με βάση το έτος απόκτησής του
και αν αυτός συμπίπτει, προηγείται ο μεγαλύτερος στην
ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του ενώ αν
εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους
σειρά καθορίζεται για τους υποψηφίους της Πανεπιστημιακής (Π.Ε.), Τεχνολογικής (Τ.Ε.) και Δευτεροβάθμιας
(Δ.Ε.) Εκπαίδευσης σε δημόσια κλήρωση.
Για τους υποψηφίους/υποψήφιες Υ.Ε., Δ.Μ.
Μεταξύ ισοβαθμούντων υποψηφίων ανά φορέα προηγείται ο/η υποψήφιος/υποψήφια που έχει περισσότερες
μονάδες στο πρώτο κριτήριο και αν αυτές συμπίπτουν
στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν
όλα τα κριτήρια χωρίς να καταστεί δυνατός ο καθορισμός της σειράς μεταξύ των ισοβαθμούντων, προηγείται ο/η υποψήφιος/υποψήφια που είναι κάτοχος απολυτηρίου τριταξίου γυμνασίου και μεταξύ αυτών, ο/η
υποψήφιος/υποψήφια που έχει τον μεγαλύτερο βαθμό.
Αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια και για την
κατηγορία και κλάδο που δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά
προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 2527/1997), η μεταξύ
τους σειρά καθορίζεται σε δημόσια κλήρωση.
Αντικαθιστούμε το άρθρο 10 «Πρόσληψη-Διάρκεια
σύμβασης», ως εξής:
Άρθρο 10
Πρόσληψη-Διάρκεια σύμβασης
Μετά την έγκριση του Υπουργού Υγείας για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, ο Διοικητής της οικείας
Υ.ΠΕ. εκδίδει απόφαση τοποθέτησης του προσλαμβανόμενου προσώπου, το οποίο υποχρεούται εντός πέντε
(5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της, να παρουσιαστεί στο φορέα τοποθέτησής του για τη σύναψη
σύμβασης.
Με την έκδοση της απόφασης τοποθέτησής τους από
τον Διοικητή της οικείας Δ.Υ.ΠΕ, οι υποψήφιοι/υποψήφιες διαγράφονται από τους ηλεκτρονικούς καταλόγους
και έχουν δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης εγγραφής
μετά τη λήξη της σύμβασής τους.
Σε περίπτωση μη αποδοχής της τοποθέτησης, δεν
έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής σε τυχόν
συμπληρωματικά ανοίγματα της πλατφόρμας εντός του
τρέχοντος έτους κατά το οποίο δεν αποδέχθηκαν την
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τοποθέτηση τους, όπως επίσης και για το επόμενο έτος
για όλες τις ενεργοποιήσεις της πλατφόρμας, είτε πρόκειται για την τακτική ή τυχόν συμπληρωματικές και όταν
ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή οι κωδικοί taxis
των υποψηφίων δεν θα γίνονται αποδεκτοί.
Σε περίπτωση παραίτησης πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής νέας αίτησης
εγγραφής σε τυχόν συμπληρωματική ενεργοποίηση της
πλατφόρμας εντός του τρέχοντος έτους κατά το οποίο
παραιτήθηκαν, όπως επίσης και για τα δύο (2) επόμενα
έτη για όλες τις ενεργοποιήσεις της πλατφόρμας, είτε
πρόκειται για την τακτική ή τυχόν συμπληρωματικές και
όταν ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική εφαρμογή οι κωδικοί
taxis των υποψηφίων δεν θα γίνονται αποδεκτοί.
Για παράδειγμα οι υποψήφιοι που δεν αποδέχτηκαν
την τοποθέτηση τους στα ανοίγματα της πλατφόρμας το
2020, δεν θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα ανοίγματα
της πλατφόρμας το 2021, καθώς και σε πιθανά συμπληρωματικά ανοίγματα λόγω εξάντλησης των υποψηφίων,
και θα μπορέσουν να υποβάλλουν αίτηση στην τακτική ενεργοποίηση της πλατφόρμας το 2022. Αυτοί που
παραιτήθηκαν εντός του 2020, δεν θα έχουν δικαίωμα
συμμετοχής το 2021 και το 2022 και θα μπορέσουν να
υποβάλουν αίτηση στην τακτική ενεργοποίηση της πλατφόρμας το 2023.
Το επικουρικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η
διάρκεια του χρόνου εργασίας του καθορίζεται με την
εγκριτική για την πρόσληψη απόφαση του Υπουργού
Υγείας και αναφέρεται ρητά στην απόφαση τοποθέτησης
του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.ΠΕ και στη σύμβαση εργασίας που συνάπτεται. Η χρονική διάρκεια της σύμβασης
εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους
και μεγαλύτερη των δύο ετών. Όταν η δαπάνη για την
αμοιβή του προσωπικού καλύπτεται από ενωσιακούς πόρους και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα δύναται
να ανανεώνεται πέραν της διετίας, μετά από έγκριση του
Υπουργού, και μέχρι τη λήξη των ως άνω προγραμμάτων.
Ο χρόνος εργασίας του επικουρικού προσωπικού
στους φορείς του άρθρου 1 της παρούσας, υπολογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας και θεωρείται προσόν για
την κατάληψη μόνιμης θέσης αντίστοιχου κλάδου στο
δημόσιο τομέα.
Το επικουρικό προσωπικό, κατά το χρόνο εργασίας
του, αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για
το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
του φορέα στον οποίο υπηρετεί. Οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, όπως αυτές για τις άδειες των εργαζομένων και για τα επιδόματα που αυτοί δικαιούνται, ισχύουν
και εφαρμόζονται και για το επικουρικό προσωπικό.
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Αντικαθιστούμε τον αύξοντα αριθμό έξι (6) κλάδο/ειδικότητα του Πίνακα 3 με τίτλο: «ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ», ως εξής:

6ɲ

ȴȵ – ȻȵȾ

ɅɆɃɇɏɅȻȾɃɉ
ȰɇɌȰȿȵȻȰɇ
(ȸɀȵɆȸɇȻɃȻ
ɌɉȿȰȾȵɇ /
ɌɉȿȰȾȵɇ /
ɁɉɍɈɃɌɉȿȰȾȵɇ)

ɲ) Ʌʏʐʖʀʉ ɼ ɷʀʋʄʘʅɲ ɼ ɲʋʉʄʐʏɼʌɿʉʎ ʏʀʏʄʉʎ
ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ɇʏɹʄɸʖʉʎ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ Ȱʍʔɳʄɸɿɲʎ ɼ
ɇʏɹʄɸʖʉʎ Ȱʍʔɲʄɸʀɲʎ Ʌʌʉʍʙʋʘʆ ʃɲɿ ɉʋʉɷʉʅʙʆ ɼ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ ʋʏʐʖʀʉ ɼ ɷʀʋʄʘʅɲ ɼ ɲʋʉʄʐʏɼʌɿʉʎ ʏʀʏʄʉʎ
ʏʘʆ ʋɲʌɲʃɳʏʘ ʍʖʉʄɿʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ : ȻȵȾ ɼ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ ȿʐʃɸʀʉʐ ɼ Ɉɸʖʆɿʃʉʑ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɻʌʀʉʐ Ȱ’ ɼ Ȳ’ ʃʑʃʄʉʐ
ʍʋʉʐɷʙʆ ɼ ȵʆɿɲʀʉʐ Ʌʉʄʐʃʄɲɷɿʃʉʑ ȿʐʃɸʀʉʐ ɼ
Ɉɸʖʆɿʃʉʑ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ ȿʐʃɸʀʉʐ ɼ ɇʖʉʄɼʎ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ ɼ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ
ɇʖʉʄɼʎ ɼ Ɉɸʖʆɿʃɼʎ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ɇʖʉʄɼʎ
ɷɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ɼ ʍʖʉʄɼʎ ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ
ʏʉʐ ɃȰȵȴ ʏʉʐ Ɂ. 1346/1983 ɼ Ɂ. 3475/2006 ɼ ɳʄʄʉʎ
ɿʍʊʏɿʅʉʎ ʏʀʏʄʉʎ ʍʖʉʄɿʃɼʎ ʅʉʆɳɷɲʎ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ
ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ, ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ

2

ɴ) ȱɷɸɿɲ ɸʌɶɲʍʀɲʎ Ȱ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎ (Ɂ.3707/08 ʏ.Ȱ )
ʋʉʐ ɸʃɷʀɷɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ Ȱʍʏʐʆʉʅɿʃɼ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ ʏʉʐ
Ɂʉʅʉʑ ɼ ʏɻ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ Ȱʍʔɳʄɸɿɲʎ ʏʉʐ ʏʊʋʉʐ
ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ ʏʉʐ ɲɿʏʉʑʆʏʉʎ (ʍɸ ɿʍʖʑ).

6ɴ

ȴȵ

ɅɆɃɇɏɅȻȾɃɉ
ȰɇɌȰȿȵȻȰɇ
(ȸɀȵɆȸɇȻɃȻ
ɌɉȿȰȾȵɇ /
ɌɉȿȰȾȵɇ /
ɁɉɍɈɃɌɉȿȰȾȵɇ)

Ƀɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʀ ʋʀʆɲʃɸʎ ʃɲʏɳʏɲʇɻʎ ʋʉʐ ɽɲ ʋʌʉʃʑʗʉʐʆ
ɲʆɳ ʔʉʌɹɲ ɽɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ɸʔʊʍʉʆ ʋʌʙʏɲ ɹʖʉʐʆ
ɸʇɲʆʏʄɻɽɸʀ ʍʏʉ ʔʉʌɹɲ ʋʉʐ ɽɲ ɶʀʆɸɿ ʉ ɷɿʉʌɿʍʅʊʎ ʉɿ
ʏʉʐ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʐ
ʋʀʆɲʃɲ
ʏʉʐ
ʐʋʉʗɼʔɿʉɿ
ʃʄɳɷʉ/ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲ 6ɲ-ȴȵ-ȻȵȾ ɅɆɃɇɏɅȻȾɃɉ ȰɇɌȰȿȵȻȰɇ
(ȸɀȵɆȸɇȻɃȻ ɌɉȿȰȾȵɇ/ ɌɉȿȰȾȵɇ / ɁɉɍɈɃɌɉȿȰȾȵɇ)
ɲ) Ƀʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸ ʋʏʐʖʀʉ ɼ ɷʀʋʄʘʅɲ ɼ ɲʋʉʄʐʏɼʌɿʉʎ
ʏʀʏʄʉʎ ɷɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲʎ ɼ ʅɸʏɲɷɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲʎ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ɳʄʄʉʎ ɿʍʊʏɿʅʉʎ ʏʀʏʄʉʎ
ʏɻʎ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ, ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ.
2
ɴ) ȱɷɸɿɲ ɸʌɶɲʍʀɲʎ Ȱ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎ (Ɂ.3707/08 ʏ.Ȱ )
ʋʉʐ ɸʃɷʀɷɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ Ȱʍʏʐʆʉʅɿʃɼ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ ʏʉʐ
Ɂʉʅʉʑ ɼ ʏɻ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ Ȱʍʔɳʄɸɿɲʎ ʏʉʐ ʏʊʋʉʐ
ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ ʏʉʐ ɲɿʏʉʑʆʏʉʎ (ʍɸ ɿʍʖʑ).
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Αντικαθιστούμε τον αύξοντα αριθμό δώδεκα (12) κλάδο/ειδικότητα του Πίνακα 3 με τίτλο: «ΚΛΑΔΟΙ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ», ως εξής:
ɲ) ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ɳɷɸɿɲ ʉɷɼɶɻʍɻʎ ȳʚ ɼ C ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎ
(Ʌȴ 51/2012 ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ)

12 ɲ

12 ɴ

ȴȵ

ȴȵ – ʖʘʌʀʎ
ɳɷɸɿɲ ʃɲɿ
ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ

ɅȿȸɆɏɀȰɈɏɁ
ȰɇȺȵɁɃɌɃɆɏɁ/
ȴȻȰɇɏɇɈȸ ɅȿȸɆɏɀȰ
ȰɇȺȵɁɃɌɃɆɃɉ

ɅȿȸɆɏɀȰɈɏɁ
ȰɇȺȵɁɃɌɃɆɏɁ/
ȴȻȰɇɏɇɈȸ ɅȿȸɆɏɀȰ
ȰɇȺȵɁɃɌɃɆɃɉ

ɴ) ȴʀʋʄʘʅɲ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ ʏɻʎ
ȵɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ "Ʌʄɼʌʘʅɲ Ȱʍɽɸʆʉʔʊʌʉʐ-ȴɿɲʍʙʍʏɻʎ"
ʏʉʐ ȻȵȾ ȵȾȰȲ ɼ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʍʖʉʄɼʎ ʏɻʎ
ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ
ɶ) Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ʊʏɿ ʋʄɻʌʉʀ ʊʄɸʎ ʏɿʎ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ɶɿɲ
ʏɻʆ ɳʍʃɻʍɻ ʏʉʐ ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏʉʎ “ȴɿɲʍʙʍʏɻ Ʌʄɼʌʘʅɲ
Ȱʍɽɸʆʉʔʊʌʉʐ” (ʆ. 3919/2011 ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ,
ɉ.Ȱ.ȳ4ɴ/ȳɅ/ʉɿʃ.16276/4-3-2015, ɌȵȾ 1486/16-72015/ʏ.Ȳʚ ʃɲɿ ɉ.Ȱ.ȳ4ɲ/ȳ.Ʌ. ʉɿʃ.34218/8-5-2017, ɌȵȾ
1729/19.5.2017/ʏ.Ȳʚ), ʋʉʐ ʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ
ɲʌʅʊɷɿɸʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʘʆ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿʙʆ ɼ
Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆ ȵʆʉʏɼʏʘʆ ʏɻʎ ɍʙʌɲʎ.
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Ƀɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʀ ʋʀʆɲʃɸʎ ʃɲʏɳʏɲʇɻʎ ʋʉʐ ɽɲ ʋʌʉʃʑʗʉʐʆ
ɲʆɳ ʔʉʌɹɲ ɽɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ɸʔʊʍʉʆ ʋʌʙʏɲ ɹʖʉʐʆ
ɸʇɲʆʏʄɻɽɸʀ ʍʏʉ ʔʉʌɹɲ ʋʉʐ ɽɲ ɶʀʆɸɿ ʉ ɷɿʉʌɿʍʅʊʎ ʉɿ
ʐʋʉʗɼʔɿʉɿ
ʏʉʐ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʐ
ʋʀʆɲʃɲ
ʏʉʐ
ȰɇȺȵɁɃɌɃɆɃɉ/
ʃʄɳɷʉ/ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲ
12ɲ-ȴȵ
ɅȿȸɆɏɀȰɈɏɁ ȰɇȺȵɁɃɌɃɆɏɁ/ ȴȻȰɇɏɇɈȸ ɅȿȸɆɏɀȰ
ȰɇȺȵɁɃɌɃɆɃɉ
3
ɲ) ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ɳɷɸɿɲ ʉɷɼɶɻʍɻʎ ȳʚ ɼ C ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎ
(Ʌȴ 51/2012 ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ)
ɴ) i. Ȱʋʉʄʐʏɼʌɿʉʎ ʏʀʏʄʉʎ ȵʄʄɻʆɿʃʉʑ ȿʐʃɸʀʉʐ ɼ ɳʄʄʉʎ
ɿʍʊʏɿʅʉʎ ʏʀʏʄʉʎ ʍʖʉʄɿʃɼʎ ʅʉʆɳɷɲʎ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ
ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ ʃɲɿ ii. ɴɸɴɲʀʘʍɻ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ
Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ ȻȵȾ ȵȾȰȲ ʏɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ «Ʌʄɼʌʘʅɲ
Ȱʍɽɸʆʉʔʊʌʉʐ-ȴɿɲʍʙʍʏɻʎ» ɼ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎ ɴɸɴɲʀʘʍɻʎ
ʍʖʉʄɼʎ ʏɻʎ ɻʅɸɷɲʋɼʎ ɼ ɲʄʄʉɷɲʋɼʎ.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλα τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/7-2-2020 (Β’ 460) κοινή υπουργική
απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε εκ νέου με τις Γ4β/Γ.Π.οικ.39470/23.6.2020 (Β’ 2596) και Γ4β/Γ.Π.οικ.75357/
25.11.2020 (Β’ 5227).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας

Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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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.

*02006982202210020*

