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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 39804/2812
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την
Οδηγία 2014/47/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014
σχετικά με την τεχνική οδική επιθεώρηση της καλής τεχνικής κατάστασης των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση και την κατάργηση της Οδηγίας 2000/30/ΕΚ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του
ν. 1338/1983 (Α‘ 34) «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου»,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984
(Α‘ 70) και της περίπτωσης (ζ) της παραγράφου 1 του
άρθρου 2 του ίδιου νόμου.
β. Της παραγράφου 3 του άρθρου 4Β του ν. 3446/2006
(Α΄ 49) «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις επιβατικές
μεταφορές και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α‘ 98).
δ. Του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/82/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύει.
ε. Του π.δ. 109/2014 (Α‘ 176) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
στ. Του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (Α‘ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
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γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
ζ. Του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
η. Του π.δ. 125/2016 (Α‘ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
θ. Της αριθμ. Υ29/2015 (Β΄ 2168) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
ι. Της αριθμ. οικ. 4402/88/2017 (Β’ 127) απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού
Υποδομών και Μεταφορών Νικόλαου Μαυραγάνη».
ια. Της αριθμ. οικ. 20871/2017 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών
«Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 153).
2. Την ανάγκη ενσωμάτωσης στο ελληνικό δίκαιο της
Οδηγίας 2014/47/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 (ΕΕ L 127 της
29-4-2014, σελ. 134- 218) σχετικά με την τεχνική οδική
επιθεώρηση της καλής τεχνικής κατάστασης των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην
Ένωση και την κατάργηση της Οδηγίας 2000/30/ΕΚ.
3. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης προκαλείται δαπάνη η οποία εκτιμάται στο
ποσό των 40.000 ευρώ, αφορά στην προμήθεια μηχανογραφικής εφαρμογής που θα αναπτυχθεί για την τήρηση
του ηλεκτρονικού Μητρώου οδικών τεχνικών ελέγχων και
θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οικονομικού έτους 2017 (Ειδ. Φ. 39-110 ΚΑΕ 1723) αποφασίζουμε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Άρθρο 1
(Άρθρο 1 της Oδηγίας 2014/47/ΕΕ)
Σκοπός – Αντικείμενο
1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η εναρμόνιση
της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/47/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης
Απριλίου 2014 «σχετικά με την τεχνική οδική επιθεώρηση της καλής τεχνικής κατάστασης των οχημάτων επαγ-
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γελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση και
την κατάργηση της Οδηγίας 2000/30/ΕΚ».
2. Για να βελτιωθούν η οδική ασφάλεια και το περιβάλλον, η παρούσα απόφαση καθιερώνει τις ελάχιστες απαιτήσεις για ένα καθεστώς οδικών τεχνικών ελέγχων της
καλής τεχνικής κατάστασης των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στο ελληνικό έδαφος.
Άρθρο 2
(Άρθρο 2 της Oδηγίας 2014/47/ΕΕ)
Πεδίο εφαρμογής
1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στα επαγγελματικά οχήματα που είναι σχεδιασμένα για ταχύτητες άνω
των 25 km/h και ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες, όπως
αυτές καθορίζονται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις
12521/Α20/2014/2005 (Β’ 1198) (ενσωμάτωση Οδηγίας
2003/37/ΕΚ) και 29949/1841/2009 (Β’ 2112) (ενσωμάτωση Οδηγίας 2007/46/ΕΚ), όπως ισχύουν:
α) μηχανοκίνητα οχήματα σχεδιασμένα και κατασκευασμένα πρωτίστως για τη μεταφορά προσώπων και των
αποσκευών τους, τα οποία διαθέτουν περισσότερες από
οκτώ θέσεις καθημένων, εκτός της θέσης του οδηγού –
κατηγορίες οχημάτων M2 και M3,
β) μηχανοκίνητα οχήματα σχεδιασμένα και κατασκευασμένα πρωτίστως για τη μεταφορά εμπορευμάτων με
μέγιστη μάζα που υπερβαίνει τους 3,5 τόνους – κατηγορίες οχημάτων Ν2 και Ν3,
γ) ρυμουλκούμενα σχεδιασμένα και κατασκευασμένα
για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή ατόμων ή για την εξυπηρέτηση προσώπων, με μέγιστη μάζα που υπερβαίνει
τους 3,5 τόνους – κατηγορίες οχημάτων Ο3 και Ο4,
δ) τροχοφόροι ελκυστήρες κατηγορίας Τ5, η χρήση
των οποίων πραγματοποιείται κυρίως στο δημόσιο οδικό
δίκτυο για οδική μεταφορά εμπορευμάτων, σχεδιασμένοι για μέγιστη ταχύτητα άνω των 40 km/h.
2. Η παρούσα απόφαση δεν θίγει το δικαίωμα διεξαγωγής οδικών τεχνικών ελέγχων σε οχήματα που δεν
καλύπτονται από αυτήν, όπως σε ελαφρά επαγγελματικά οχήματα κατηγορίας Ν1 που δεν υπερβαίνουν τους
3,5 τόνους, και τον έλεγχο άλλων πτυχών των οδικών
μεταφορών και της οδικής ασφάλειας ή τη διεξαγωγή
ελέγχων σε σημεία εκτός του δημόσιου οδικού δικτύου.
Επίσης, η παρούσα απόφαση δεν εμποδίζει τη δυνατότητα περιορισμού της χρήσης συγκεκριμένων τύπων
οχημάτων σε ορισμένα τμήματα του οδικού δικτύου για
λόγους οδικής ασφάλειας.
Άρθρο 3
(Άρθρο 3 της Oδηγίας 2014/47/ΕΕ)
Ορισμοί
Οι ακόλουθοι ορισμοί ισχύουν μόνο για τους σκοπούς
της παρούσας απόφασης:
1) «όχημα»: κάθε μηχανοκίνητο, μη κινούμενο σε τροχιές όχημα ή το ρυμουλκούμενό του,
2) «μηχανοκίνητο όχημα»: κάθε τροχοφόρο όχημα με
κινητήρα το οποίο κινείται αυτόνομα, σχεδιασμένο για
μέγιστη ταχύτητα άνω των 25 km/h,
3) «ρυμουλκούμενο»: μη αυτοπροωθούμενο τροχοφόρο όχημα σχεδιασμένο και κατασκευασμένο για να
έλκεται από μηχανοκίνητο όχημα,
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4) «ημιρυμουλκούμενο»: κάθε ρυμουλκούμενο σχεδιασμένο για ζεύξη σε μηχανοκίνητο όχημα κατά τρόπο
ώστε σημαντικό μέρος της μάζας του και της μάζας του
φορτίου του να φέρεται από το μηχανοκίνητο όχημα,
5) «φορτίο»: όλα τα εμπορεύματα που κανονικά τοποθετούνται μέσα ή επάνω στο μέρος του οχήματος που
είναι σχεδιασμένο για τη μεταφορά φορτίου και δεν είναι
μόνιμα στερεωμένα στο όχημα, συμπεριλαμβανομένων
αντικειμένων μέσα σε περιέκτες όπως οι κλούβες, τα
κινητά αμαξώματα ή τα εμπορευματοκιβώτια που μεταφέρονται από οχήματα,
6) «επαγγελματικό όχημα»: μηχανοκίνητο όχημα και το
ρυμουλκούμενο ή ημιρυμουλκούμενό του που χρησιμοποιείται πρωτίστως για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή
προσώπων για εμπορικούς σκοπούς, όπως μεταφορά για
λογαριασμό τρίτων ή για ίδιο λογαριασμό, ή για άλλους
επαγγελματικούς σκοπούς,
7) «όχημα ταξινομημένο σε κράτος-μέλος»: όχημα για
το οποίο έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας ή το οποίο έχει
τεθεί σε κυκλοφορία σε κράτος-μέλος,
8) «κάτοχος άδειας κυκλοφορίας»: το φυσικό ή νομικό
πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος,
9) «επιχείρηση»: επιχείρηση κατά το άρθρο 2, σημείο
4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009,
10) «οδικός τεχνικός έλεγχος»: αιφνίδιος τεχνικός έλεγχος καθ’ οδόν της καλής τεχνικής κατάστασης επαγγελματικού οχήματος, που διενεργείται από τις αρμόδιες
αρχές ή υπό την άμεση εποπτεία τους,
11) «δημόσια οδός»: οδός δημόσιου χαρακτήρα, όπως
οι τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές οδοί, οι λεωφόροι, οι
οδοί ταχείας κυκλοφορίας ή οι αυτοκινητόδρομοι,
12) «τεχνικός έλεγχος»: ο έλεγχος κατά το άρθρο 3,
σημείο 9 της Οδηγίας 2014/45/ΕΕ,
13) «πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου»: έκθεση ελέγχου
καλής τεχνικής κατάστασης (Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου)
που εκδίδεται από αρμόδια αρχή ή κέντρο τεχνικού
ελέγχου (ΚΤΕΟ) και περιέχει το αποτέλεσμα του τεχνικού ελέγχου,
14) «αρμόδια αρχή»: αρχή ή δημόσιος φορέας στον
οποίο το κράτος-μέλος έχει αναθέσει αρμοδιότητα για
τη διαχείριση του συστήματος οδικών τεχνικών ελέγχων, συμπεριλαμβανομένης, όπου είναι σκόπιμο, της
διεξαγωγής οδικών τεχνικών ελέγχων. Για τη χώρα μας
αρμόδια αρχή είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών που έχει την αρμοδιότητα για τη διαχείριση του
συστήματος οδικών τεχνικών ελέγχων. Ειδικά για τους
τροχοφόρους ελκυστήρες κατηγορίας Τ5 αρμόδια αρχή
είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
15) «ελεγκτής»: πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από ένα
κράτος-μέλος ή την οικεία αρμόδια αρχή κράτους-μέλους να διεξάγει αρχικούς και/ή διεξοδικότερους οδικούς τεχνικούς ελέγχους,
16) «ελλείψεις»: τεχνικά ελαττώματα και άλλες περιπτώσεις μη συμμόρφωσης που διαπιστώνονται κατά τον
οδικό τεχνικό έλεγχο,
17) «συντονισμένος οδικός έλεγχος»: οδικός τεχνικός
έλεγχος που αναλαμβάνεται από κοινού από τις αρμόδιες αρχές δύο ή περισσότερων κρατών-μελών,
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18) «φορέας εκμετάλλευσης»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκμεταλλεύεται το όχημα ως ο κάτοχός του
ή είναι εξουσιοδοτημένο από τον κάτοχο του οχήματος
να το εκμεταλλεύεται,
19) «κινητή μονάδα ελέγχου»: μεταφερόμενο σύστημα
εξοπλισμού ελέγχου που απαιτείται για τη διεξαγωγή των
διεξοδικότερων οδικών τεχνικών ελέγχων, στελεχωμένο με ελεγκτές ικανούς να διεξάγουν διεξοδικότερους
οδικούς ελέγχους,
20) «καθορισμένη οδική εγκατάσταση ελέγχου»: καθορισμένη περιοχή για τη διεξαγωγή αρχικών και διεξοδικότερων οδικών τεχνικών ελέγχων, που μπορεί επίσης
να διαθέτει μόνιμα εγκατεστημένο εξοπλισμό ελέγχου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Άρθρο 4
(Άρθρο 4 της Oδηγίας 2014/47/ΕΕ)
Σύστημα οδικών ελέγχων
Το σύστημα τεχνικών οδικών ελέγχων περιλαμβάνει
αρχικούς τεχνικούς οδικούς ελέγχους όπως προβλέπει
το άρθρο 10, παράγραφος 1 και διεξοδικότερους τεχνικούς οδικούς ελέγχους όπως προβλέπει το άρθρο 10,
παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 5
(Άρθρο 5 της Oδηγίας 2014/47/ΕΕ)
Ποσοστό ελεγχόμενων οχημάτων
1. Για τα οχήματα που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχεία (α), (β) και (γ) της παρούσας απόφασης, ο συνολικός αριθμός αρχικών οδικών τεχνικών
ελέγχων στην Ένωση αντιστοιχεί, κάθε ημερολογιακό
έτος, τουλάχιστον στο 5% του συνολικού αριθμού των
οχημάτων που είναι ταξινομημένα στα κράτη-μέλη.
2. Η χώρα μας καταβάλλει προσπάθειες για τη διεξαγωγή ετησίως κατάλληλου αριθμού αρχικών οδικών
τεχνικών ελέγχων, ανάλογου προς το συνολικό αριθμό
των οχημάτων των προαναφερόμενων κατηγοριών που
είναι ταξινομημένα στην επικράτεια.
3. Οι πληροφορίες σχετικά με τα ελεγχόμενα οχήματα
κοινοποιούνται στην Επιτροπή κατά το άρθρο 20, παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 6
(Άρθρο 6 της Oδηγίας 2014/47/ΕΕ)
Σύστημα διαβάθμισης της επικινδυνότητας
Για τα οχήματα που αναφέρονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1, στοιχεία (α), (β) και (γ), οι πληροφορίες σχετικά
με τον αριθμό και τη σοβαρότητα των ελλείψεων που
ορίζονται στο παράρτημα II και, όπου έχει εφαρμογή, στο
παράρτημα III της παρούσας, οι οποίες διαπιστώνονται
σε οχήματα που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις, εισάγονται στο σύστημα αποτίμησης της επικινδυνότητας
που καθιερώνεται δυνάμει του άρθρου 11 της αριθμ.
Γ438/οικ.28317/2481/09/2009 (Β’ 989) κοινή υπουργική
απόφαση «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς
τις διατάξεις της οδηγίας 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15.3.2006 “για τον

33179

καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή
των κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αριθμ. 3820/1985 και (ΕΟΚ)
3821/1985 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική
νομοθεσία όσον αφορά δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ
του Συμβουλίου”, όπως ισχύει». Για τον προσδιορισμό
του προφίλ κινδύνου μιας επιχείρησης, μπορεί να χρησιμοποιούνται τα κριτήρια που καθορίζονται στο παράρτημα I της παρούσας απόφασης. Οι πληροφορίες αυτές
χρησιμοποιούνται για τον διεξοδικότερο και συχνότερο
έλεγχο των επιχειρήσεων υψηλής επικινδυνότητας. Η
διαχείριση του συστήματος αποτίμησης της επικινδυνότητας γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω
αναφερόμενη απόφαση, όπως ισχύει.
Για τον σκοπό της εφαρμογής του πρώτου εδαφίου, η
χώρα μας χρησιμοποιεί, για τα οχήματα που είναι ταξινομημένα στο έδαφός της, τις πληροφορίες που λαμβάνει
από τα άλλα κράτη-μέλη κατά το άρθρο 18, παράγραφος
1 της παρούσας.
Η χώρα μας επιτρέπει τη διενέργεια πρόσθετων εθελοντικών οδικών ελέγχων. Οι πληροφορίες σχετικά με
τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις καλής τεχνικής
κατάστασης που προκύπτουν από τους εθελοντικούς
ελέγχους λαμβάνονται υπόψη για τη βελτίωση του προφίλ κινδύνου μιας επιχείρησης.
Άρθρο 7
(Άρθρο 7 της Oδηγίας 2014/47/ΕΕ)
Αρμοδιότητες
1. Μέσα στο όχημα πρέπει να τηρούνται, όταν υπάρχουν, το πιστοποιητικό του τελευταίου περιοδικού τεχνικού ελέγχου ή αντίγραφό του ή, στην περίπτωση που το
πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά, η αυθεντική εκτύπωσή του ή θεωρημένο αντίγραφο, καθώς και η έκθεση του τελευταίου οδικού τεχνικού
ελέγχου. Οι ελεγκτές μπορούν να δέχονται ηλεκτρονικές
αποδείξεις των ελέγχων αυτών, εφόσον υπάρχει πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες.
2. Οι επιχειρήσεις και οι οδηγοί των οχημάτων που
υποβάλλονται σε οδικό τεχνικό έλεγχο υποχρεούνται να
συνεργάζονται με τους ελεγκτές και να παρέχουν πρόσβαση στο όχημα, στα μέρη του και σε κάθε έγγραφο
που είναι χρήσιμο για τους σκοπούς του ελέγχου.
3. Οι επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες για τη διατήρηση
των οχημάτων τους σε ασφαλή και καλή τεχνική κατάσταση, με την επιφύλαξη των ευθυνών των οδηγών των
εν λόγω οχημάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε
με το ν. 2696/1999 (Α‘ 57), όπως ισχύει.
Άρθρο 8
(Άρθρο 8 της Oδηγίας 2014/47/ΕΕ)
Ελεγκτές
1. Το έργο του οδικού τεχνικού ελέγχου ανατίθεται
στα Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου, τα οποία συγκροτούνται
και λειτουργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
1 του ν. 3446/2006 (Α‘ 49), όπως ισχύει.
2. Κατά την επιλογή οχημάτων για οδικό τεχνικό έλεγχο
και τη διεξαγωγή των ελέγχων, οι ελεγκτές αποφεύγουν
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κάθε διακριτική μεταχείριση λόγω της ιθαγένειας του
οδηγού ή λόγω της χώρας στην οποία είναι ταξινομημένο ή έχει τεθεί σε κυκλοφορία το όχημα.
3. Κατά τη διεξαγωγή του οδικού τεχνικού ελέγχου, ο
ελεγκτής δεν πρέπει να βρίσκεται σε σύγκρουση συμφερόντων που θα μπορούσε να επηρεάσει την αμεροληψία
ή την αντικειμενικότητα της απόφασής του.
4. Η τυχόν καθοριζόμενη αμοιβή των ελεγκτών δεν
πρέπει να συνδέεται άμεσα με τα αποτελέσματα των
αρχικών ή διεξοδικότερων οδικών τεχνικών ελέγχων.
5. Διεξοδικότεροι οδικοί τεχνικοί έλεγχοι διενεργούνται από ελεγκτές οι οποίοι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ικανοτήτων και κατάρτισης που ορίζονται στην
κοινή υπουργική απόφαση ενσωμάτωσης στο ελληνικό
δίκαιο της Οδηγίας 2014/45/ΕΕ (άρθρο 13 και παράρτημα IV της Oδηγίας). Επίσης, οι ελεγκτές που διενεργούν
ελέγχους σε καθορισμένες εγκαταστάσεις οδικού ελέγχου ή με τη χρήση κινητών μονάδων ελέγχου πρέπει να
πληρούν τις προαναφερόμενες απαιτήσεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Άρθρο 9
(Άρθρο 9 της Oδηγίας 2014/47/ΕΕ)
Επιλογή οχημάτων για αρχικό τεχνικό οδικό έλεγχο
Για τον εντοπισμό των οχημάτων που θα υποβάλουν
σε αρχικό οδικό τεχνικό έλεγχο, οι ελεγκτές μπορούν
να επιλέγουν κατά προτεραιότητα οχήματα εκμεταλλευόμενα από επιχειρήσεις με υψηλό προφίλ κινδύνου,
σύμφωνα με την αριθμ. Γ438/οικ.28317/2481/09/2009
(Β’ 989) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.
Τα οχήματα μπορούν επίσης να επιλέγονται τυχαία για
έλεγχο, ή όταν υπάρχει υπόνοια ότι συνιστούν κίνδυνο
για την οδική ασφάλεια ή το περιβάλλον.
Άρθρο 10
(Άρθρο 10 της Oδηγίας 2014/47/ΕΕ)
Περιεχόμενο και μέθοδοι τεχνικών οδικών ελέγχων
1. Τα οχήματα που επιλέγονται κατά το άρθρο 9 της
παρούσας απόφασης υποβάλλονται σε αρχικό οδικό
τεχνικό έλεγχο.
Σε κάθε αρχικό οδικό τεχνικό έλεγχο, ο ελεγκτής:
α) ελέγχει το τελευταίο πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου
και την τελευταία έκθεση οδικού τεχνικού ελέγχου, αν
υπάρχουν, που φυλάσσονται στο όχημα, ή τις ηλεκτρονικές αποδείξεις τους κατά το άρθρο 7 παράγραφος 1,
β) εκτελεί οπτική αξιολόγηση της τεχνικής κατάστασης
του οχήματος,
γ) εκτελεί οπτική αξιολόγηση της ασφαλούς στοιβασίας του φορτίου του οχήματος κατά το άρθρο 13 της
παρούσας απόφασης,
δ) μπορεί να διενεργεί τεχνικούς ελέγχους με οποιαδήποτε μέθοδο κρίνει κατάλληλη. Οι τεχνικοί αυτοί έλεγχοι
μπορούν να διενεργούνται για να τεκμηριωθεί απόφαση για υποβολή του οχήματος σε διεξοδικότερο οδικό
τεχνικό έλεγχο, ή για να ζητηθεί η χωρίς καθυστέρηση
διόρθωση των ελλείψεων κατά το άρθρο 14, παράγραφος 1 της παρούσας απόφασης.
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Αν στην προηγούμενη έκθεση οδικού τεχνικού ελέγχου έχουν επισημανθεί μία ή περισσότερες ελλείψεις, ο
ελεγκτής εξακριβώνει αν η συγκεκριμένη έλλειψη ή οι
ελλείψεις έχουν διορθωθεί.
2. Με βάση την έκβαση του αρχικού ελέγχου, ο ελεγκτής αποφασίζει αν το όχημα ή το ρυμουλκούμενό του
πρέπει να υποβληθεί σε διεξοδικότερο οδικό έλεγχο.
3. Ο διεξοδικότερος τεχνικός έλεγχος καλύπτει τα στοιχεία του καταλόγου του παραρτήματος II τα οποία θεωρούνται αναγκαία και σημαντικά, λαμβάνοντας υπόψη
ιδιαίτερα την ασφάλεια του συστήματος πέδησης, των
ελαστικών, των τροχών, του πλαισίου και του επιπέδου
όχλησης, καθώς και τις συνιστώμενες μεθόδους για τον
έλεγχο των στοιχείων αυτών.
4. Όταν από το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου ή από
έκθεση οδικού τεχνικού ελέγχου αποδεικνύεται ότι κατά
το προηγούμενο τρίμηνο πραγματοποιήθηκε έλεγχος
ενός στοιχείου του καταλόγου του παραρτήματος II, ο
ελεγκτής δεν επαληθεύει το σημείο αυτό, παρά μόνο αν
αυτό δικαιολογείται λόγω έκδηλης έλλειψης.
Άρθρο 11
(Άρθρο 11 της Oδηγίας 2014/47/ΕΕ)
Εγκαταστάσεις ελέγχου
1. Οι διεξοδικότεροι οδικοί τεχνικοί έλεγχοι μπορούν
να διενεργούνται από κινητή μονάδα ελέγχου ή στις καθορισμένες εγκαταστάσεις οδικού ελέγχου ή σε κέντρο
τεχνικού ελέγχου όπως αναφέρεται στην κοινή υπουργική απόφαση ενσωμάτωσης στο ελληνικό δίκαιο της
Οδηγίας 2014/45/ΕΕ.
2. Όταν οι διεξοδικότεροι έλεγχοι πρέπει να διεξαχθούν σε κέντρο τεχνικού ελέγχου ή σε καθορισμένη
οδική εγκατάσταση ελέγχου, η διεξαγωγή τους γίνεται
όσο το δυνατόν συντομότερα, στο πλησιέστερο από
πρακτική άποψη κέντρο ή εγκατάσταση.
3. Οι κινητές μονάδες ελέγχου και οι καθορισμένες
εγκαταστάσεις οδικού ελέγχου διαθέτουν κατάλληλο
εξοπλισμό για τη διενέργεια διεξοδικότερου οδικού τεχνικού ελέγχου, ο οποίος περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που
είναι αναγκαίος για την αξιολόγηση, κατά περίπτωση, της
κατάστασης του συστήματος πέδησης και της αποτελεσματικότητας της πέδησης, του συστήματος διεύθυνσης,
της ανάρτησης και των οχλήσεων του οχήματος. Όταν οι
κινητές μονάδες ελέγχου ή οι καθορισμένες εγκαταστάσεις οδικού ελέγχου δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την επαλήθευση σημείου που επισημαίνεται
στον αρχικό έλεγχο, το όχημα κατευθύνεται σε κέντρο
τεχνικού ελέγχου ή εγκατάσταση ελέγχου όπου μπορεί
να επαληθευτεί αναλυτικά το συγκεκριμένο σημείο.
Άρθρο 12
(Άρθρο 12 της Oδηγίας 2014/47/ΕΕ)
Αξιολόγηση ελλείψεων
1. Για κάθε ελεγχόμενο σημείο, προβλέπεται στο παράρτημα II κατάλογος με τις δυνατές ελλείψεις και τον
βαθμό σοβαρότητάς τους που θα χρησιμοποιηθεί για
τους οδικούς τεχνικούς ελέγχους.
2. Οι ελλείψεις που διαπιστώνονται κατά τους οδικούς
τεχνικούς ελέγχους οχημάτων κατατάσσονται σε μία από
τις ακόλουθες ομάδες:
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α) δευτερεύουσες ελλείψεις, οι οποίες δεν έχουν
σημαντική επίπτωση στην ασφάλεια του οχήματος ή
επίπτωση στο περιβάλλον, και άλλες περιπτώσεις μη
συμμόρφωσης, ελάσσονος σημασίας,
β) σοβαρές ελλείψεις, οι οποίες ενδέχεται να διακυβεύσουν την ασφάλεια του οχήματος ή να έχουν επίπτωση στο περιβάλλον ή να θέσουν σε κίνδυνο άλλους
οδικούς χρήστες, ή άλλες σημαντικότερες περιπτώσεις
μη συμμόρφωσης,
γ) επικίνδυνες ελλείψεις που συνιστούν άμεσο κίνδυνο
για την οδική ασφάλεια ή έχουν επίπτωση στο περιβάλλον.
3. Τα οχήματα των οποίων οι ελλείψεις εμπίπτουν σε
περισσότερες από μία ομάδες ελλείψεων της παραγράφου 2 κατατάσσονται στην ομάδα που αντιστοιχεί στην
περισσότερο σοβαρή έλλειψη.
Τα οχήματα στα οποία διαπιστώνονται διάφορες ελλείψεις στο πλαίσιο των ίδιων πεδίων ελέγχου όπως καθορίζονται στο πεδίο εφαρμογής του οδικού τεχνικού
ελέγχου που αναφέρεται στο παράρτημα II, σημείο 1
της παρούσας απόφασης μπορούν να κατατάσσονται
στην ομάδα που αντιστοιχεί στην επόμενη σοβαρότερη
ομάδα ελλείψεων, εφόσον μπορεί να εκτιμηθεί ότι το
συνδυασμένο αποτέλεσμα αυτών των ελλείψεων συνεπάγεται υψηλότερο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια.
Άρθρο 13
(Άρθρο 13 της Oδηγίας 2014/47/ΕΕ)
Έλεγχος της ασφαλούς στοιβασίας των φορτίων
1. Κατά τον οδικό τεχνικό έλεγχο, το όχημα υποβάλλεται σε έλεγχο ασφαλούς στοιβασίας του φορτίου σύμφωνα με το παράρτημα III, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το
φορτίο είναι στοιβαγμένο κατά τρόπο ώστε να μην εμποδίζει την ασφαλή οδήγηση ούτε να θέτει σε κίνδυνο τη
ζωή, την υγεία, την περιουσία ή το περιβάλλον. Οι έλεγχοι
μπορεί να πραγματοποιούνται για να επαληθευτεί ότι
καθ’ όλη τη διάρκεια χρησιμοποίησης του οχήματος, συμπεριλαμβανομένων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης ή
ελιγμών εκκίνησης σε ανωφέρεια:
- τα φορτία μπορούν να μετατοπιστούν ελάχιστα μεταξύ τους, έναντι των τοιχωμάτων ή των επιφανειών του
οχήματος, και
- τα φορτία δεν μπορούν να διαφύγουν εκτός του χώρου φορτίου ή να μετακινηθούν εκτός της επιφάνειας
φόρτωσης.
2. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που εφαρμόζονται για τη μεταφορά ορισμένων κατηγοριών εμπορευμάτων όπως εκείνων που καλύπτονται από την ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές
επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), η ασφαλής στοιβασία
του φορτίου και ο έλεγχος της ασφαλούς στοιβασίας
του φορτίου πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές
που ορίζονται στο παράρτημα III, τμήμα I της παρούσας
απόφασης και τους κανόνες ασφαλούς φόρτωσης και
μεταφοράς φορτίου που καθορίζονται με την απόφαση
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που εκδίδεται
κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 3
του ν. 3446/2006 (Α‘ 49), όπως ισχύει. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα εφαρμοζόμενα πρότυπα από τα
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αναφερόμενα στο παράρτημα III, τμήμα I, σημείο 5 της
παρούσας απόφασης.
3. Οι διαδικασίες επακολούθησης που αναφέρονται
στο άρθρο 14 της παρούσας απόφασης μπορούν επίσης
να εφαρμόζονται σε περίπτωση που διαπιστώνονται σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις σε σχέση με την ασφαλή
στοιβασία του φορτίου.
4. Οι ελεγκτές που διενεργούν τους ελέγχους της
ασφαλούς στοιβασίας του φορτίου πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι.
Άρθρο 14
(Άρθρο 14 της Oδηγίας 2014/47/ΕΕ)
Επακολούθηση σε περίπτωση σοβαρών ή
επικίνδυνων ελλείψεων
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος
άρθρου, οποιαδήποτε σοβαρή ή επικίνδυνη έλλειψη διαπιστώνεται στο πλαίσιο αρχικού ή διεξοδικότερου ελέγχου θα διορθώνεται πριν το όχημα ξαναχρησιμοποιηθεί
στο δημόσιο οδικό δίκτυο.
2. Ο ελεγκτής μπορεί να αποφασίσει ότι το όχημα θα
υποβληθεί σε πλήρη τεχνικό έλεγχο, εντός επτά (7) ημερών, αν το όχημα είναι ταξινομημένο στη χώρα μας. Αν
το όχημα είναι ταξινομημένο σε άλλο κράτος-μέλος, το
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή του άλλου κράτους-μέλους,
μέσω των συνδέσμων που αναφέρονται στο άρθρο 17,
να προβεί σε νέο τεχνικό έλεγχο του οχήματος με τη
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 18, παράγραφος 2.
Όταν διαπιστώνονται σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις
σε όχημα ταξινομημένο εκτός της Ένωσης, το Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να ενημερώσει την
αρμόδια αρχή του κράτους ταξινόμησης του οχήματος.
3. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις οι οποίες
απαιτείται να επισκευαστούν τάχιστα ή αμέσως δεδομένου ότι θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την οδική ασφάλεια,
απαγορεύεται η χρήση του οχήματος έως ότου επισκευαστούν οι ελλείψεις. Επιτρέπεται η χρήση του οχήματος
για τη μετάβαση σε ένα από τα πλησιέστερα συνεργεία
όπου είναι δυνατόν να επισκευαστούν οι ελλείψεις, με
την προϋπόθεση ότι οι επικίνδυνες ελλείψεις διορθώθηκαν κατά τρόπο που επιτρέπει στο όχημα να φτάσει στο
συνεργείο και δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος ασφάλειας για τους επιβαίνοντες ή άλλους χρήστες του οδικού
δικτύου. Στην περίπτωση ελλείψεων που δεν απαιτούν
άμεση επισκευή, επιτρέπεται η χρήση του οχήματος για
διάστημα τριάντα (30) ημερών, εντός των οποίων πρέπει
να επισκευαστούν οι ελλείψεις.
Όταν το όχημα δεν μπορεί να επισκευαστεί κατά τρόπο ώστε να μπορεί να φτάσει στο συνεργείο, μπορεί να
μεταφέρεται σε διαθέσιμο μέρος όπου είναι δυνατόν
να επισκευαστεί.
Άρθρο 15
(Άρθρο 15 της Oδηγίας 2014/47/ΕΕ)
Τέλη ελέγχου
Όταν σε συνέχεια διεξοδικότερου ελέγχου διαπιστώνονται ελλείψεις, καταβάλλεται τέλος, ίσο με το προβλεπόμενο τέλος ειδικού ελέγχου μετά από αίτηση του κα-
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τόχου του οχήματος της αριθμ. 8913/1089/2013 (Β’ 501)
κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.
Άρθρο 16
(Άρθρο 16 της Oδηγίας 2014/47/ΕΕ)
Έκθεση ελέγχου και βάσεις δεδομένων τεχνικών
οδικών ελέγχων
1. Για κάθε αρχικό οδικό τεχνικό έλεγχο που διεξάγεται,
ενημερώνεται το ηλεκτρονικό Μητρώο οδικών τεχνικών
ελέγχων που τηρείται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) χώρα ταξινόμησης του οχήματος,
β) κατηγορία του οχήματος,
γ) αποτέλεσμα του αρχικού οδικού τεχνικού ελέγχου.
2. Μετά την ολοκλήρωση διεξοδικότερου ελέγχου,
συντάσσεται έκθεση σύμφωνα με το παράρτημα IV της
παρούσας απόφασης. Αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου
χορηγείται στον οδηγό του οχήματος.
3. Για κάθε διεξοδικότερο οδικό τεχνικό έλεγχο που
διεξάγεται, ενημερώνεται το ηλεκτρονικό Μητρώο
οδικών τεχνικών ελέγχων που τηρείται στο Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών με τα αποτελέσματα του
ελέγχου, μέσα σε εύλογη προθεσμία μετά τους ελέγχους.
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών διατηρεί τις
πληροφορίες αυτές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων τουλάχιστον επί 36
μήνες από την παραλαβή τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Άρθρο 17
(Άρθρο 17 της Oδηγίας 2014/47/ΕΕ)
Ορισμός συνδέσμου
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών:
α) - εξασφαλίζει τον συντονισμό με τους συνδέσμους
των υπόλοιπων κρατών-μελών σε ό,τι αφορά τη δράση
που αναλαμβάνεται βάσει του άρθρου 18,
- διαβιβάζει στην Επιτροπή τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 20,
- εξασφαλίζει, όπου είναι σκόπιμο, οποιαδήποτε άλλη
ανταλλαγή πληροφοριών και παροχή συνδρομής σε συνδέσμους άλλων κρατών-μελών.
β) Ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή για τυχόν αλλαγές στα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των οικείων σημείων επαφής με τα άλλα κράτη-μέλη.
Άρθρο 18
(Άρθρο 18 της Oδηγίας 2014/47/ΕΕ)
Συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών
1. Όταν διαπιστώνονται σε όχημα μη ταξινομημένο
στη χώρα μας σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις ή ελλείψεις που συνεπάγονται περιορισμό ή απαγόρευση
της χρήσης του οχήματος, το Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών κοινοποιεί στον σύνδεσμο του κράτουςμέλους ταξινόμησης του οχήματος τα αποτελέσματα του
ελέγχου. Η σχετική κοινοποίηση περιέχει τα στοιχεία της
έκθεσης οδικού ελέγχου όπως ορίζονται στο παράρτημα
IV της παρούσας και γίνεται κατά προτίμηση μέσω του
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εθνικού ηλεκτρονικού αρχείου που αναφέρεται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009.
2. Όταν σε όχημα που ελέγχεται διαπιστώνονται σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, το Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών μπορεί να ζητήσει, μέσω του συνδέσμου,
από την αρμόδια αρχή του κράτους-μέλους στο οποίο
είναι ταξινομημένο το όχημα να λάβει κατάλληλα μέτρα
επακολούθησης, όπως να υποβάλει το όχημα σε περαιτέρω τεχνικό έλεγχο κατά το άρθρο 14 της παρούσας
απόφασης.
Άρθρο 19
(Άρθρο 19 της Oδηγίας 2014/47/ΕΕ)
Συντονισμένοι τεχνικοί οδικοί έλεγχοι
Τα ελεγκτικά όργανα της παραγράφου 1 του άρθρου
8 της παρούσας, αναλαμβάνουν τουλάχιστον δύο (2)
φορές το χρόνο συντονισμένους οδικούς τεχνικούς
ελέγχους. Οι έλεγχοι αυτοί μπορούν να συνδυάζονται
με εκείνους που ορίζονται στο άρθρο 7 της αριθμ. Γ438/
οικ.28317/2481/09/2009 (Β’ 989) κοινής υπουργικής απόφασης.
Άρθρο 20
(Άρθρο 20 της Oδηγίας 2014/47/ΕΕ)
Κοινοποίηση πληροφοριών στην Επιτροπή
1. Πριν από τις 31 Μαρτίου 2021 και πριν από τις 31
Μαρτίου ανά διετή περίοδο στη συνέχεια, το Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών κοινοποιεί στην Επιτροπή,
με ηλεκτρονικά μέσα, τα δεδομένα που συνέλεξε τα δύο
προηγούμενα ημερολογιακά έτη για τα οχήματα που
ελέγχθηκαν στη χώρα μας. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν:
α) τον αριθμό των οχημάτων που ελέγχθηκαν,
β) την κατηγορία των οχημάτων που ελέγχθηκαν,
γ) το κράτος στο οποίο έχει ταξινομηθεί το όχημα,
δ) σε περίπτωση διεξοδικότερων ελέγχων, τα πεδία
που ελέγχθηκαν και τα σημεία που δεν πληρούν τις
απαιτήσεις, σύμφωνα με το παράρτημα IV, σημείο 10
της παρούσας.
Η πρώτη έκθεση καλύπτει τη διετία που αρχίζει την
1η Ιανουαρίου 2019.
2. Μέχρι τη θέσπιση κανόνων από την Επιτροπή σχετικά με τον μορφότυπο στον οποίο πρέπει να κοινοποιούνται ηλεκτρονικά τα δεδομένα που αναφέρονται
στην προηγούμενη παράγραφο, χρησιμοποιείται το τυποποιημένο έντυπο έκθεσης του παραρτήματος V της
παρούσας απόφασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 21
(Άρθρο 25 της Oδηγίας 2014/47/ΕΕ)
Ποινές
Οι διοικητικές κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων της παρούσας απόφασης καθορίζονται με την
κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4Β του
ν. 3446/2006 (Α‘ 49), όπως ισχύει.
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Άρθρο 22
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργούνται οι αριθμ. Φ2/55009/4626/00/2002 (Β’ 1028),
Φ2/32397/3517/2004 (Β’ 303), 23418/1787/2007 (Β’ 699) και Γ6/οικ.15288/1248/2009 (Β’ 603) αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών και η αριθμ. 35359/4508/10/2011 (Β’ 40/2012)
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
Άρθρο 23
Παραρτήματα
Προσαρτώνται τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV και V που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας:
Παράρτημα Ι: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
Παράρτημα ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Παράρτημα IIΙ: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΣΤΟΙΒΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ
Παράρτημα ΙV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΙΕΞΟΔΙΚΟΤΕΡΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ
Παράρτημα V: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ I
ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȉȅȊ ȈȊȈȉǾȂǹȉȅȈ ǻǿǹǺǹĬȂǿȈǾȈ ȉǾȈ ǼȆǿȀǿȃǻȊȃȅȉǾȉǹȈ
ȉȠ ıȪıĲȘȝĮ įȚĮȕȐșȝȚıȘȢ ĲȘȢ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮȢ ʌĮȡȑȤİȚ ĲȘ ȕȐıȘ ȖȚĮ ıĲȠȤİȣȝȑȞȘ İʌȚȜȠȖȒ ȠȤȘȝȐĲȦȞ
ʌȠȣ ĲĮ İțȝİĲĮȜȜİȪȠȞĲĮȚ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ ȝİ țĮțȩ ȚıĲȠȡȚțȩ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ʌȡȠȢ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ
țĮȚ ĲİȤȞȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ. ȁĮȝȕȐȞİȚ ȣʌȩȥȘ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȩıȠ ĲȦȞ ʌİȡȚȠįȚțȫȞ ĲİȤȞȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ ȩıȠ
țĮȚ ĲȦȞ ȠįȚțȫȞ ĲİȤȞȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ.
ȉȠ ıȪıĲȘȝĮ įȚĮȕȐșȝȚıȘȢ ĲȘȢ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮȢ ȜĮȝȕȐȞİȚ ȣʌȩȥȘ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ʌĮȡĮȝȑĲȡȠȣȢ
ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȠȪ ĲȘȢ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȦȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ:
— ĮȡȚșȝȩ İȜȜİȓȥİȦȞ,
— ıȠȕĮȡȩĲȘĲĮ İȜȜİȓȥİȦȞ,
— ĮȡȚșȝȩ ȠįȚțȫȞ ĲİȤȞȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ Ȓ ʌİȡȚȠįȚțȫȞ țĮȚ İșİȜȠȞĲȚțȫȞ ĲİȤȞȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ,
— ʌĮȡȐȖȠȞĲĮ ȤȡȩȞȠ.
1. ȅȚ İȜȜİȓȥİȚȢ ıĲĮșȝȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȠȣȢ İȟȒȢ ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘ ıȠȕĮȡȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ:
— İʌȚțȓȞįȣȞȘ ȑȜȜİȚȥȘ = 40
— ıȠȕĮȡȒ ȑȜȜİȚȥȘ = 10
— įİȣĲİȡİȪȠȣıĮ ȑȜȜİȚȥȘ = 1
2. Ǿ İȟȑȜȚȟȘ ĲȘȢ țĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ (Ȓ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ) ĮȞĲȚțĮĲȠʌĲȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘ ıĲȐșȝȚıȘ
ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ (İȜȜİȓȥİȦȞ) «ʌĮȜĮȚȩĲİȡȦȞ» ĲİȤȞȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ ȜȚȖȩĲİȡȠ Įʌȩ ȩ,ĲȚ ıĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ
ʌȚȠ «ʌȡȩıĳĮĲȦȞ», ȝİ ĲȠȣȢ țȐĲȦșȚ ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ:
— ȑĲȠȢ 1 = ĲİȜİȣĲĮȓȠȚ 12 ȝȒȞİȢ = ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ 3
— ȑĲȠȢ 2 = ȝȒȞİȢ 13-24 = ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ 2
— ȑĲȠȢ 3 = ȝȒȞİȢ 25-36 = ıȣȞĲİȜİıĲȒȢ 1
ȅȚ ıȣȞĲİȜİıĲȑȢ ĮȣĲȠȓ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ȝȩȞȠȞ ȖȚĮ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩ ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ įȚĮȕȐșȝȚıȘȢ ĲȘȢ
İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮȢ.
3. Ǿ įȚĮȕȐșȝȚıȘ ĲȘȢ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮȢ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ ȝİ ĲȠȣȢ İȟȒȢ ĲȪʌȠȣȢ:
Į) O ĲȪʌȠȢ ȖȚĮ ĲȘ ıȣȞȠȜȚțȒ įȚĮȕȐșȝȚıȘ ĲȘȢ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮȢ İȓȞĮȚ

ȩʌȠȣ:
RR = ȕĮșȝȩȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ įȚĮȕȐșȝȚıȘȢ ĲȘȢ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮȢ
DYi = ıȪȞȠȜȠ İȜȜİȓȥİȦȞ ȖȚĮ ĲĮ ȑĲȘ 1, 2 țĮȚ 3
DY1 = (#DD u 40) + (#MaD u 10) + (#MiD u 1) ĲȠ ȑĲȠȢ 1
#… = ĮȡȚșȝȩȢ …
DD = İʌȚțȓȞįȣȞİȢ İȜȜİȓȥİȚȢ
MaD = ıȠȕĮȡȑȢ İȜȜİȓȥİȚȢ
MiD = įİȣĲİȡİȪȠȣıİȢ İȜȜİȓȥİȚȢ
C = İʌĮȜȘșİȪıİȚȢ (ȠįȚțȠȓ ĲİȤȞȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ Ȓ ʌİȡȚȠįȚțȠȓ țĮȚ İșİȜȠȞĲȚțȠȓ ĲİȤȞȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ) ĲĮ ȑĲȘ 1, 2 țĮȚ
3
ȕ) ȅ ĲȪʌȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İĲȒıȚĮ įȚĮȕȐșȝȚıȘ ĲȘȢ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮȢ İȓȞĮȚ

ȩʌȠȣ:
AR = ȕĮșȝȩȢ İĲȒıȚĮȢ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮȢ
#… = ĮȡȚșȝȩȢ …
DD = İʌȚțȓȞįȣȞİȢ İȜȜİȓȥİȚȢ
MaD = ıȠȕĮȡȑȢ İȜȜİȓȥİȚȢ
MiD = įİȣĲİȡİȪȠȣıİȢ İȜȜİȓȥİȚȢ
C = İʌĮȜȘșİȪıİȚȢ (ȠįȚțȠȓ ĲİȤȞȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ Ȓ ʌİȡȚȠįȚțȠȓ țĮȚ İșİȜȠȞĲȚțȠȓ ĲİȤȞȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ)
Ǿ İĲȒıȚĮ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȓȝȘıȘ ĲȘȢ İȟȑȜȚȟȘȢ ȝȚĮȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ ȝİ ĲȘȞ
ʌȐȡȠįȠ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ.
Ǿ țĮĲȐĲĮȟȘ ĲȦȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ (Ȓ ĲȦȞ ȠȤȘȝȐĲȦȞ) ȝİ ȕȐıȘ ĲȘ ıȣȞȠȜȚțȒ įȚĮȕȐșȝȚıȘ ĲȘȢ İʌȚțȚȞįȣȞȩĲȘĲĮȢ
ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮĲȐ ĲȡȩʌȠ ȫıĲİ ȞĮ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ Ș ĮțȩȜȠȣșȘ țĮĲĮȞȠȝȒ ĲȦȞ țĮĲĮȤȦȡȚıȝȑȞȦȞ
İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ (Ȓ ȠȤȘȝȐĲȦȞ):
— < 30% ȤĮȝȘȜȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ
— 30%-80% ȝȑĲȡȚȠȣ țȚȞįȪȞȠȣ
— > 80% ȣȥȘȜȠȪ țȚȞįȪȞȠȣ.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ II
ǹȃȉǿȀǼǿȂǼȃȅ ȉȅȊ ȉǼȋȃǿȀȅȊ ȅǻǿȀȅȊ ǼȁǼīȋȅȊ
1. ȆǼǻǿǹ ȉǼȋȃǿȀȅȊ ǼȁǼīȋȅȊ
0) ȉĮȣĲȠʌȠȓȘıȘ ȠȤȒȝĮĲȠȢ
1) ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ ʌȑįȘıȘȢ
2) ȈȪıĲȘȝĮ įȚİȪșȣȞıȘȢ
3) ȅȡĮĲȩĲȘĲĮ
4) ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ ĳȦĲȚıȝȠȪ țĮȚ ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ
5) ǱȟȠȞİȢ, ĲȡȠȤȠȓ, İȜĮıĲȚțȐ, ĮȞȐȡĲȘıȘ
6) ȆȜĮȓıȚȠ țĮȚ İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ ıĲİȡİȦȝȑȞĮ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ
7) ȁȠȚʌȩȢ ĲİȤȞȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ
8) ȅȤȜȒıİȚȢ
9) ȈȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ ȖȚĮ ȠȤȒȝĮĲĮ ĲȦȞ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ Ȃ2 țĮȚ Ȃ3 țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȖȚĮ ȝİĲĮĳȠȡȐ
İʌȚȕĮĲȫȞ
2. ǹȆǹǿȉǾȈǼǿȈ ȉǼȋȃǿȀȅȊ ǼȁǼīȋȅȊ
ǼʌȚıȘȝĮȓȞȠȞĲĮȚ ȝİ Ǽ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȝȩȞȠȞ ȝİ ĲȘ ȤȡȒıȘ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ.
ǼʌȚıȘȝĮȓȞȠȞĲĮȚ ȝİ +(Ǽ) ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ İȜȑȖȤȠȞĲĮȚ ȝİȡȚțȫȢ ȤȦȡȓȢ ĲȘ ȤȡȒıȘ
İȟȠʌȜȚıȝȠȪ.
ǵʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȝȑșȠįȠȢ ȠʌĲȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ, ĮȣĲȩ ıȘȝĮȓȞİȚ ȩĲȚ, ʌȑȡĮȞ ĲȠȣ ȠʌĲȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ ĲȠȣ
İȜİȖȤȩȝİȞȠȣ ıĲȠȚȤİȓȠȣ, Ƞ İȜİȖțĲȒȢ, ĮȞ İȓȞĮȚ ıțȩʌȚȝȠ, ĲȠ ȤİȚȡȓȗİĲĮȚ İʌȓıȘȢ, ĮȟȚȠȜȠȖİȓ ĲȠȞ șȩȡȣȕȠ țĮȚ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ țȐșİ ȐȜȜȠ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȝȑıȠ İȜȑȖȤȠȣ ȤȦȡȓȢ ĲȘ ȤȡȒıȘ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ.
ȅȚ ȠįȚțȠȓ ĲİȤȞȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ țĮȜȪʌĲȠȣȞ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ĮʌĮȡȚșȝȠȪȞĲĮȚ ıĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 1,
ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ ȝİșȩįȦȞ İȜȑȖȤȠȣ ʌȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ. ȉȠ ʌĮȡȩȞ ʌĮȡȐȡĲȘȝĮ
įİȞ İȝʌȠįȓȗİȚ ȝİ țĮȞȑȞĮȞ ĲȡȩʌȠ ĲȠȞ İȜİȖțĲȒ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ ʌȡȩıșİĲȠ İȟȠʌȜȚıȝȩ İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ,
ʌ.Ȥ. ĮȞȣȥȦĲȒȡĮ Ȓ ȜȐțțȠ țĮĲȩʌĲİȣıȘȢ.
ȅȚ ĲİȤȞȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ İțĲİȜȠȪȞĲĮȚ ȝİ ĲȚȢ ĲȡȑȤȠȣıİȢ ĲİȤȞȚțȑȢ țĮȚ ĲȠȞ ĲȡȑȤȠȞĲĮ İȟȠʌȜȚıȝȩ, ȤȦȡȓȢ ĲȘ ȤȡȒıȘ
İȡȖĮȜİȓȦȞ ȖȚĮ ĮʌȠıȣȞĮȡȝȠȜȩȖȘıȘ Ȓ ĮĳĮȓȡİıȘ ȝȑȡȠȣȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ. ȅ ĲİȤȞȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ȝʌȠȡİȓ
ĮțȩȝȘ ȞĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȘȞ İȟĮțȡȓȕȦıȘ ĮȞ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ȝȑȡȘ țĮȚ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ
ȠȤȒȝĮĲȠȢ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚ ıĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĮıĳȐȜİȚĮȢ țĮȚ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ ʌȠȣ
ȓıȤȣĮȞ țĮĲȐ ĲȠȞ ȤȡȩȞȠ ĲȘȢ ȑȖțȡȚıȘȢ, Ȓ, țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, ĲȠȣ ȝİĲİȟȠʌȜȚıȝȠȪ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.
ǹȞ Ș ıȤİįȓĮıȘ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ ȝİșȩįȦȞ İȜȑȖȤȠȣ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ
ʌĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ, Ƞ ĲİȤȞȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ įȚİȟȐȖİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ıȣȞȚıĲȫȝİȞİȢ ȝİșȩįȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣ ʌȠȣ
ĮʌȠįȑȤȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮȡȝȩįȚİȢ ĮȡȤȑȢ.
ȉĮ «ĮȓĲȚĮ ĮʌȠĲȣȤȓĮȢ ĲȠȣ İȜȑȖȤȠȣ» įİȞ ȚıȤȪȠȣȞ ȖȚĮ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȒȢ ıİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ
įİȞ ȒĲĮȞ ʌȡȠįȚĮȖİȖȡĮȝȝȑȞİȢ ıĲȘ ıȤİĲȚțȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ ȑȖțȡȚıȘȢ ȠȤȘȝȐĲȦȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ȑȖțȡȚıȘ Ȓ
ĲȘȞ ʌȡȫĲȘ șȑıȘ ıİ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ, Ȓ ıİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȠȞ ȝİĲİȟȠʌȜȚıȝȩ.
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ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

ˊ˚˥ˬˡˬ˯

ˠ)

˟)

˞)

ˠ)

˟)

˞)

˞˪˞˧ˮ˜˟ˢ˦ˢ˯

˂˲˰˞˪˙ˠ˪˶˰˱˞ ˚ˠˠˮ˞˳˞ ˬ˴˛˩˞˱ˬ˯ ˛

˚ˠˠˮ˞˳˞ ˱ˬ˲ ˬ˴˛˩˞˱ˬ˯.

˭˨˞˰˱˹˯ ˛ ˡˢ˪ ˰˲˩˳˶˪ˢ˜ ˩ˢ ˱˞

˃˨˨˦˭˛˯, ˡ˲˰˞˪˙ˠ˪˶˰˱ˬ˯, ˢ˩˳˞˪˻˯

ˉˢ˜˭ˢ˦ ˛ ˞ˡ˺˪˞˱ˬ˪ ˪˞ ˢ˫ˢ˲ˮˢ˥ˢ˜.

˰˱˞ ˩ˤ˱ˮ˻˞.

˂ˢ˪ ˞˪˱˞˭ˬ˧ˮ˜˪ˢ˱˞˦ ˰˱˞ ˚ˠˠˮ˞˳˞ ˛

˞˪˞ˠ˪˻˰˦˩ˤ.

˅ ˢ˭˦ˠˮ˞˳˛ ˨ˢ˜˭ˢ˦ ˛ ˡˢ˪ ˢ˜˪˞˦

ˢ˯) ˭ˬ˲ ˭˦˥˞˪˹˱˞˱˞ ˥˞ ˭˚˰ˢ˦(-ˬ˲˪).

ˢ˭˦˰˳˞˨˛˯(-ˢ˜˯) / ˴˞˨˞ˮ˙ ˰˱ˢˮˢ˶˩˚˪ˤ(-

ˎ˦˪˞˧˜ˡ˞(-ˢ˯) ˨ˢ˜˭ˢ˦(-ˬ˲˪) ˛ ˢ˜˪˞˦ ˱˹˰ˬ

ʿ˜˱˦˞ ĮʌȠĲȣȤȓĮȢ ĲȠȣ İȜȑȖȤȠȣ

X

X

X

X

X

X

ǻİȣĲİȡİȪȠȣıĮ ȈȠȕĮȡȒ ˃˭˦˧˜˪ˡ˲˪ˤ

ʿ˫˦ˬ˨˹ˠˤ˰ˤ İȜȜİȓȥİȦȞ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

˞ˮ˦˥˩˹˯

ȠȤȒȝĮĲȠȢ/˭˨˞˦˰˜ˬ˲/˞˺˫˶˪

0.2. ʿˮ˦˥˩˹˯ ˱˞˲˱ˬ˭ˬ˜ˤ˰ˤ˯ ĲȠȣ ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ )

1

˭ˮˬˡ˦˞ˠˮ˙˳ˢ˱˞˦ ˰˱˦˯

˧˲˧˨ˬ˳ˬˮ˜˞˯ (ˢ˙˪

0.1. ˎ˦˪˞˧˜ˡˢ˯ ˞ˮ˦˥˩ˬ˺

0. ˑʿ˒ˑˍˎˍˇ˅ː˅ ˍ˔˅ˊʿˑˍː

ː˱ˬ˦˴ˢ˜ˬ

ȆǿȃǹȀǹȈ 1

3. ȈǾȂǼǿǹ Ȁǹǿ ȂǼĬȅǻȅǿ ȉǼȋȃǿȀȅȊ ǼȁǼīȋȅȊ, ǹȄǿȅȁȅīǾȈǾ ȉȍȃ ǼȁȁǼǿȌǼȍȃ ȉȍȃ ȅȋǾȂǹȉȍȃ
ȅ ȑȜİȖȤȠȢ țĮȜȪʌĲİȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ țĮȚ ıȤİĲȚțȐ, ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ȚįȓȦȢ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ĳȡȑȞȦȞ, ĲȦȞ İȜĮıĲȚțȫȞ, ĲȦȞ ĲȡȠȤȫȞ, ĲȠȣ
ʌȜĮȚıȓȠȣ țĮȚ ĲȦȞ ȠȤȜȒıİȦȞ țĮȚ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞĲĮȢ ĲȚȢ ȝİșȩįȠȣȢ ʌȠȣ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ țȐĲȦșȚ ʌȓȞĮțĮ.
īȚĮ ĲĮ ıȣıĲȒȝĮĲĮ țĮȚ ĲĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ țȐșİ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıİ ȑȜİȖȤȠ, Ș ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ İȜȜİȓȥİȦȞ įȚİȞİȡȖİȓĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ
țȡȚĲȒȡȚĮ ĲȠȣ ʌȓȞĮțĮ, țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ȅȚ İȜȜİȓȥİȚȢ ʌȠȣ įİȞ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ ʌĮȡȐȡĲȘȝĮ ĮȟȚȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠįȚțȒ ĮıĳȐȜİȚĮ.
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˩ˢ ˱ˬ˪ ˧˦˪ˤ˱˛ˮ˞ ˢ˧˱˹˯ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯.

˰˲˰˱˛˩˞˱˞ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯ ˭ˮ˚˭ˢ˦ ˪˞ ˢ˨˚ˠ˴ˬ˪˱˞˦

ːˤ˩ˢ˜˶˰ˤ: ˑ˞ ˬ˴˛˩˞˱˞ ˩ˢ ˲˭ˬ˟ˬˤ˥ˬ˺˩ˢ˪˞

˭˚ˡˤ˰ˤ˯

˰˱ˬ˦˴ˢ˜˶˪ ˢ˪˹˰˶ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˱ˬ ˰˺˰˱ˤ˩˞
˟)

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˱˶˪ ˧˞˱˞˰˧ˢ˲˞˰˱˦˧˻˪ ˞)

˭˚ˡˤ˰ˤ˯

(ȝĮȞȑĲĮ) ˱ˬ˲ ˩ˤ˴˞˪˦˰˩ˬ˺

˱ˬ˲ ˭ˬˡˬȝȠȤȜȠȪ
(ʌİȞĲȐȜ)/ȤİȚȡȠȝȠȤȜȠȪ

˩ˢ ˱ˬ˪ ˧˦˪ˤ˱˛ˮ˞ ˢ˧˱˹˯ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯.

˰˲˰˱˛˩˞˱˞ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯ ˭ˮ˚˭ˢ˦ ˪˞ ˢ˨˚ˠ˴ˬ˪˱˞˦

ːˤ˩ˢ˜˶˰ˤ: ˑ˞ ˬ˴˛˩˞˱˞ ˩ˢ ˲˭ˬ˟ˬˤ˥ˬ˺˩ˢ˪˞

˭˚ˡˤ˰ˤ˯

˰˱ˬ˦˴ˢ˜˶˪ ˢ˪˹˰˶ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˱ˬ ˰˺˰˱ˤ˩˞

ˠ)

˟)

1.1.2. ˈ˞˱˙˰˱˞˰ˤ ˧˞˦ ˡ˦˞ˡˮˬ˩˛ ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˱˶˪ ˧˞˱˞˰˧ˢ˲˞˰˱˦˧˻˪ ˞)

˰˲˰˱˛˩˞˱ˬ˯ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯

(ȝĮȞȑĲĮ) ˧˺ˮ˦ˬ˲

ʌȠįȠȝȠȤȜȠȪ
(ʌİȞĲȐȜ)/ȤİȚȡȠȝȠȤȜȠȪ

1.1.1. ː˱ˮˢ˳˹˩ˢ˪ˬ˯ ˙˫ˬ˪˞˯

1.1. ˊˤ˴˞˪˦˧˛ ˧˞˱˙˰˱˞˰ˤ ˧˞˦ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞

1. ː˒ːˑ˅ˊʿ ˎ˃˂˅ː˅ː

˲˭ˬ˰˱ˢ˜ ˨ˢ˜˞˪˰ˤ ˨˹ˠ˶ ˳˥ˬˮ˙˯.

įˢ˪ ˲˭˙ˮ˴ˢ˦, ˢ˜˪˞˦ ˴˞˨˞ˮ˹ ˛ ˚˴ˢ˦

ȉˬ ˞˪˱˦ˬ˨˦˰˥ˤ˱˦˧˹ ˧˙˨˲˩˩˞ ˱ˬ˲ ȝȠȤȜȠȪ

ʿ˪ ˢ˭ˤˮˢ˙ˣˢ˱˞˦ ˤ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞ ˱ˬ˲.

˰˺˰˱ˤ˩˞.

˱ˤ˪ ˭˞˺˰ˤ ˱ˤ˯ ˢ˭ˢ˪˚ˮˠˢ˦˞˯ ˰˱ˬ

˅ ˭˚ˡˤ˰ˤ ˡˢ˪ ˡ˦˞˧˹˭˱ˢ˱˞˦ ˰˶˰˱˙ ˩ˢ˱˙

˭˞ˮˬ˲˰˦˙ˣˢ˦ ˢ˩˭˨ˬ˧˛.

˅ ˭˚ˡˤ˰ˤ ˡˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˭˨˛ˮ˶˯ ˛

ˡ˦˞ˡˮˬ˩˛.

˒˭ˢˮ˟ˬ˨˦˧˛ ˛ ˞˪ˢ˭˞ˮ˧˛˯ ˢ˨ˢ˺˥ˢˮˤ

˒˭ˢˮ˟ˬ˨˦˧˛ ˳˥ˬˮ˙ ˛ ˱ˣ˹ˠˬ˯.

ː˱ˮˢ˳˹˩ˢ˪ˬ˯ ˙˫ˬ˪˞˯ ˭ˬ˨˺ ˰˳˦˧˱˹˯.

X

X

X

X

X

X

X
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ˡˬ˴ˢ˜˞ (ĮİȡȠĳȣȜȐțȚĮ)

˞ˢˮˬ˰˲˩˭˦ˢ˰˱˛˯ ˧˞˦

1.1.3. ʿ˪˱˨˜˞ ˧ˢ˪ˬ˺ ˛

˟˞˨˟˜ˡ˞˯ ˭˜ˢ˰ˤ˯.

˧˲˧˨˶˩˙˱˶˪ ˧˞˦ ˱ˤ˯ ˞˪˞˧ˬ˲˳˦˰˱˦˧˛˯

˭ˮˬ˰˱˞˱ˢ˲˱˦˧˛˯ ˟˞˨˟˜ˡ˞˯ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ

˭ˮˬˢ˦ˡˬ˭ˬ˦ˤ˱˦˧˛˯ ˡ˦˙˱˞˫ˤ˯, ˱ˤ˯

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯, ˧˞˥˻˯ ˧˞˦ ˤ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞ ˱ˤ˯

˱ˬ˲ ˞˚ˮ˞ ˪˞ ˳˥˙˰ˢ˦ ˰ˢ ˱˦˩˛ ˞˰˳˞˨ˬ˺˯

ˡ˦˞ˮˮˬ˚˯ ˞˚ˮ˞.

˰ˤ˩˞˪˱˦˧˛ ˭˱˻˰ˤ ˭˜ˢ˰ˤ˯ ˛ ˞˦˰˥ˤ˱˚˯

˂˦˞ˮˮˬ˛ ˞˚ˮ˞ ˭ˬ˲ ˭ˮˬ˧˞˨ˢ˜

˞˪˞˧ˬ˲˳˦˰˱˦˧˛ ˟˞˨˟˜ˡ˞ ˭˜ˢ˰ˤ˯.

˟˞˨˟˜ˡ˞ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ˧˲˧˨˶˩˙˱˶˪ ˛ ˤ

˂ˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˤ ˭ˮˬ˰˱˞˱ˢ˲˱˦˧˛

˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ .

1

ȣ˭ˢˮ˟ˬ˨˦˧˹˯, ˰ˢ ˰˴˚˰ˤ ˩ˢ ˱˦˯

˞˰˳˞˨ˬ˺˯ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯ İȓȞĮȚ

ˤ ˭˜ˢ˰ˤ/˲˭ˬ˭˜ˢ˰ˤ ˞˪˚˨˥ˢ˦ ˰ˢ ˱˦˩˛

ȅ ȤȡȩȞȠȢ ˭ˬ˲ ˭˞ˮ˚ˮ˴ˢ˱˞˦ ˩˚˴ˮ˦˯ ˹˱ˬ˲

˩˞˪˹˩ˢ˱ˮˬ).

˚˪ˡˢ˦˫ˤ ˢ˭˦˧˜˪ˡ˲˪ˤ˯ ˱˦˩˛˯ ˰˱ˬ

˭ˮˬˢ˦ˡˬ˭ˬ˦ˤ˱˦˧˛˯ ˡ˦˙˱˞˫ˤ˯ (˛ ˩ˢ˱˙ ˱ˤ˪

˩ˢ˱˙ ˱ˤ˪ ˢ˪ˢˮˠˬ˭ˬ˜ˤ˰ˤ ˱ˤ˯

ǻ˺ˬ İʌĮȞĮȜĮȝȕĮȞȩȝİȞİȢ ˭ˢˡ˛˰ˢ˦˯

˩˞˪˹˩ˢ˱ˮˬ).

˚˪ˡˢ˦˫ˤ ˢ˭˦˧˜˪ˡ˲˪ˤ˯ ˱˦˩˛˯ ˰˱ˬ

˭ˮˬˢ˦ˡˬ˭ˬ˦ˤ˱˦˧˛˯ ˡ˦˙˱˞˫ˤ˯ (˛ ˩ˢ˱˙ ˱ˤ˪

X

X

X

X

X
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ˡ)

ˠ)

˟)

ȉ˚˰˰ˢˮ˦˯ İʌĮȞĮȜĮȝȕĮȞȩȝİȞİȢ

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯. ˃˨˚ˠ˴ˢ˱˞˦ ˤ ˴ˮˬ˪˦˧˛ ˡ˦˙ˮ˧ˢ˦˞
˭ˢˡ˛˰ˢ˦˯ ˩ˢ˱˙ ˱ˤ˪ ˢ˪ˢˮˠˬ˭ˬ˜ˤ˰ˤ ˱ˤ˯

˱ˬ˲˨˙˴˦˰˱ˬ˪:

˰˱ˬ˦˴ˢ˜˶˪ ˲˭˹ ˳˲˰˦ˬ˨ˬˠ˦˧˛ ˭˜ˢ˰ˤ

˭ˬ˲ ˞˭˞˦˱ˢ˜˱˞˦ ˻˰˱ˢ ˤ ˲˭ˬ˭˜ˢ˰ˤ ˛ ˤ ˭˜ˢ˰ˤ

ʿ˪ˢ˭˞ˮ˧˛˯ ˭˜ˢ˰ˤ/˲˭ˬ˭˜ˢ˰ˤ ˠ˦˞

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˱˶˪ ˧˞˱˞˰˧ˢ˲˞˰˱˦˧˻˪ ˞)
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˚ˡ

˙˥

˰˱˙˥˩ˢ˲˰ˤ˯, ˤ˨ˢ˧˱ˮˬ˪˦˧˛

(˧˞˰˱˙˪˦˞) ĲȘȢ ˭˚ˡˤ˯

˴ˢ˦ˮ˦˰˩ˬ˺, ˢ˭˜˰˴ˢ˰˱ˮˬ

1.1.6. ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢ
İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘȢ ʌȑįȘȢ
ıĲȐșȝİȣıȘȢ, ˩ˬ˴˨˹˯

ˢ˨˚ˠ˴ˬ˲ ˱ˤ˯ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯

1.1.5. ˔ˢ˦ˮˬ˧˜˪ˤ˱ˤ ˟˞˨˟˜ˡ˞

˭˚ˡˤ˰ˤ˯

˰˱ˬ˦˴ˢ˜˶˪ ˢ˪˹˰˶ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˱ˬ ˰˺˰˱ˤ˩˞
˟)

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˱˶˪ ˧˞˱˞˰˧ˢ˲˞˰˱˦˧˻˪ ˞)

ˡ)

ˠ)

˟)

˒˭ˢˮ˟ˬ˨˦˧˛ ˳˥ˬˮ˙.

˧˞˰˱˙˪˦˞˯ ˱ˬ˲ ˩ˬ˴˨ˬ˺.

˩ˬ˴˨ˬ˺ ˛ ˱ˬ˲ ˩ˤ˴˞˪˦˰˩ˬ˺ ˱ˤ˯

˓˥ˬˮ˙ ˰˱ˬ˪ ˙˫ˬ˪˞ ˭ˢˮ˦˰˱ˮˬ˳˛˯ ˱ˬ˲

˅ ˧˞˰˱˙˪˦˞ ˡˢ˪ ˰˲ˠ˧ˮ˞˱ˢ˜ ˬˮ˥˻˯.

ˊˤ ˦˧˞˪ˬ˭ˬ˦ˤ˱˦˧˛ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞.

˰˺˰˱ˤ˩˞.

˔˞˨˞ˮ˚˯ ˰˲˪ˡ˚˰ˢ˦˯ ˛ ˡ˦˞ˮˮˬ˚˯ ˰˱ˬ

˴ˢ˦ˮ˦˰˱ˤˮ˜ˬ˲ ˛ ˱ˤ˯ ȓįȚĮȢ ĲȘȢ ˟˞˨˟˜ˡ˞˯.

˃˭˦˰˳˞˨˛˯ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞ ˱ˬ˲

˱ˬ˲ ˴ˢ˦ˮ˦˰˱ˤˮ˜ˬ˲.

˰˱ˬ˦˴ˢ˜˶˪ ˢ˪˹˰˶ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˱ˬ ˰˺˰˱ˤ˩˞

˭˚ˡˤ˰ˤ˯

ˏ˶ˠ˩˚˯, ˟˨˙˟ˢ˯ ˛ ˲˭ˢˮ˟ˬ˨˦˧˛ ˳˥ˬˮ˙

ˊˤ ˞˪˞ˠ˪˶ˮ˜˰˦˩ˤ ˴˞˩ˤ˨˛ ˭˜ˢ˰ˤ.

˩˞˪˹˩ˢ˱ˮˬ˲ Ȓ ĲȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ.

ˈ˞˧˛ ˛ ˢ˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˛ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞ ˱ˬ˲

˭˨ˤˮˬ˺˪˱˞˦.

ĮȞȐȖțȘȢ (įİȣĲİȡİȪȠȣıĮȢ) ˡˢ˪

ˍ˦ ˢ˭˦ˡ˹˰ˢ˦˯ ˱ˤ˯ ˭˚ˡˤ˯ ȑțĲĮțĲȘȢ

˰˲˰˱˛˩˞˱ˬ˯ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯.

ˢ˭ˤˮˢ˙ˣˢ˦ ˱ˤ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞ ˱ˬ˲

˃˫˶˱ˢˮ˦˧˛ ˟˨˙˟ˤ ʌȠȣ ˭˦˥˞˪˻˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˱˶˪ ˧˞˱˞˰˧ˢ˲˞˰˱˦˧˻˪ ˞)

1.1.4. ǻȚȐĲĮȟȘ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ ʸ˨ˢˠ˴ˬ˯ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯.
ȤĮȝȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ –
ȝĮȞȩȝİĲȡȠ

ˢ)
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X

X

X

X

X

X

X

X

X
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˰˺˪ˡˢ˰ˤ)

(ˤ˨ˢ˧˱ˮ˦˧˛ ˛ ˭˪ˢ˲˩˞˱˦˧˛

˟)

˰˱ˮ˹˳˦ˠˠ˞ ˡ˦˞˧ˬ˭˛˯ ˛ ˟˞˨˟˜ˡ˞.

˃˭˦˰˳˞˨˛˯ ˛ ˞˪ˢ˭˞ˮ˧˻˯ ˰˱ˢˮˢ˶˩˚˪ˤ

ʿ˪ ˢ˭ˤˮˢ˙ˣˢ˱˞˦ ˤ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞ ˱ˬ˲.

˟˞˨˟˜ˡ˞ ˞˲˱˹˩˞˱ˬ˲ ˧˨ˢ˦˰˜˩˞˱ˬ˯.

ıȣȞįȑıȝȦȞ (ȡĮțȩȡ) ˩ˢ˱˞˫˺ ˱ˬ˲ ˚˨˧ˬ˪˱ˬ˯

ˬ˴˛˩˞˱ˬ˯ ˧˞˦ ˱ˬ˲ ˮ˲˩ˬ˲˨˧ˬ˲˩˚˪ˬ˲

˃˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˛ ˰˱ˮ˹˳˦ˠˠ˞ ˡ˦˞˧ˬ˭˛˯ ˛

ʿ˪ ˢ˭ˤˮˢ˙ˣˢ˱˞˦ ˤ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞ ˱ˬ˲.

˃˧ˮˬ˛ ˛ ˡ˦˞ˮˮˬ˛ ˲ˡˮ˞˲˨˦˧ˬ˺ ˲ˠˮˬ˺.

˰˱ˢˮˢ˶˩˚˪ˤ.

ˀ˞˨˟˜ˡ˞ ˢ˭˦˰˳˞˨˛˯ ˛ ˞˪ˢ˭˞ˮ˧˻˯

˞ˢˮˬ˰˲˩˭˦ˢ˰˱˛.

˒˭ˢˮ˟ˬ˨˦˧˛ ˢ˧ˮˬ˛ ˨˞ˡ˦ˬ˺ ˰˱ˬ˪

ʿ˭ˬ˰˺˪ˡˢ˰ˤ ˧˞˦ ˢ˭˞˪˞˰˺˪ˡˢ˰ˤ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ˞)

ˡ)

ˠ)

˟)

ʿ˪ ˢ˭ˤˮˢ˙ˣˢ˱˞˦ ˤ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞ ˱ˬ˲.

ˡ˦˞ˮˮˬ˛ ˞˚ˮ˞.

ˀ˨˙˟ˤ ˟˞˨˟˜ˡ˞˯ ˛ ˲˭ˢˮ˟ˬ˨˦˧˛

ˡ˲˰˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞.

˭ˮˬˢ˦ˡˬ˭ˬ˦ˤ˱˦˧˹˯ ˡˢ˜˧˱ˤ˯ ˡˢ˜˴˪ˢ˦

˃˨˨˦˭˛˯ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞, Ƞ

˚˴ˢ˦ ˟˨˙˟ˤ ˛ ˢ˜˪˞˦ ˢ˧˱˹˯ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯.

ȅ ȝȘȤĮȞȚıȝȩȢ ˢ˪ˢˮˠˬ˭ˬ˜ˤ˰ˤ˯ ˨ˢ˜˭ˢ˦,

˴ˢ˦ˮ˦˰˩ˬ˺ ˨˹ˠ˶ ˧˞˧˛˯ ˮ˺˥˩˦˰ˤ˯.

˒˭ˢˮ˟ˬ˨˦˧˛ ˡ˦˞ˡˮˬ˩˛ ˱ˬ˲ ˩ˬ˴˨ˬ˺
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X
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X

X
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ˮ˲˩ˬ˲˨˧ˬ˺˩ˢ˪ˬ˲

˰˺˰˱ˤ˩˞ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯

1.1.8. ː˺˪ˡˢ˰˩ˬ˦ (ˮ˞˧˹ˮ) ˠ˦˞

ˮ˲˥˩˦˰˱˚˯ ˭˜ˢ˰ˤ˯)

ˢ)

ˡ)

ˠ)

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˱˶˪ ˧˞˱˞˰˧ˢ˲˞˰˱˦˧˻˪ ˞)

˭˚ˡˤ˰ˤ˯ (˭ˬˡˬ˟˞˨˟˜ˡˢ˯, ˰˱ˬ˦˴ˢ˜˶˪ ˢ˪˹˰˶ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˱ˬ ˰˺˰˱ˤ˩˞
˟˞˨˟˜ˡˢ˯ ˞˭ˬ˰˲˩˭˜ˢ˰ˤ˯, ˭˚ˡˤ˰ˤ˯

1.1.7. ˀ˞˨˟˜ˡˢ˯ ˰˲˰˱˛˩˞˱ˬ˯

˭˚ˡˤ ˰˱˙˥˩ˢ˲˰ˤ˯
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ȅʌĲȚțȒ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

ˠ)

˟)

˞)

˰˲˰˱˛˩˞˱˞)

(ȖȚĮ ˲ˡˮ˞˲˨˦˧˙

˧ˢ˪˱ˮ˦˧˹˯ ˧˺˨˦˪ˡˮˬ˯

(˰ˢˮ˟ˬ˩ˤ˴˞˪˦˰˩ˬ˜),

˱ˤ˯ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯

˭˚ˡˤ˰ˤ˯, ˞˪ ˢ˜˪˞˦ ˡ˲˪˞˱˹˪.

˰˱ˬ˦˴ˢ˜˶˪ ˢ˪˹˰˶ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˱ˬ ˰˺˰˱ˤ˩˞

˟)

1.1.10. ː˺˰˱ˤ˩˞ ˲˭ˬ˟ˬ˛˥ˤ˰ˤ˯ ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˱˶˪ ˧˞˱˞˰˧ˢ˲˞˰˱˦˧˻˪ Į)

ˢ˪˚ˮˠˢ˦˞˯/ĮİȡȠĳȣȜȐțȚȠ

1.1.9. ˂ˬ˴ˢ˜ˬ ˞˭ˬ˱˞˩˜ˢ˲˰ˤ˯

ˡ)

ˠ)

ˀ˨˙˟ˤ ˛ ˡ˦˞ˮˮˬ˛ ˧ˢ˪˱ˮ˦˧ˬ˺ ˧˲˨˜˪ˡˮˬ˲.

˞˨˨˙ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˞˧˹˩ˤ ˤ ˭˚ˡˤ.

˃˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˹˯ ˧ˢ˪˱ˮ˦˧˹˯ ˧˺˨˦˪ˡˮˬ˯,

ʿ˪ ˡˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜.

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞ ˱ˬ˲ ˰ˢˮ˟ˬ˩ˤ˴˞˪˦˰˩ˬ˺.

˃˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˛ ˛ ˞˪˞˭ˬ˱ˢ˨ˢ˰˩˞˱˦˧˛

˱ˬ˲ ˡˬ˴ˢ˜ˬ˲.

˃˭˦˰˳˞˨˛˯ ˛ ˞˪ˢ˭˞ˮ˧˛˯ ˰˱ˢˮ˚˶˰ˤ

˞˭ˬ˰˱ˮ˙ˠˠ˦˰ˤ˯.

˂ˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˱ˬ ˰˺˰˱ˤ˩˞

ˡ˦˞ˮˮˬ˚˯.

ːˬ˟˞ˮ˛ ˟˨˙˟ˤ ˡˬ˴ˢ˜ˬ˲, ˡ˦˙˟ˮ˶˰ˤ ˛

ĲȠȣ ˡˬ˴ˢ˜ˬ˲.

ǼȜĮĳȡȐ ȕ˨˙˟ˤ, Ȓ İȜĮĳȡȐ ˡ˦˙˟ˮ˶˰ˤ

ˊˤ ˬˮ˥˛ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞ ˭˚ˡˤ˯.

˂ˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˰˶˰˱˙.

ʿ˪ ˢ˭ˤˮˢ˙ˣˢ˱˞˦ ˤ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞ ˱ˬ˲.

˒˭ˢˮ˟ˬ˨˦˧˚˯ ˡ˦˞ˮˮˬ˚˯.

ʿ˪ ˢ˭ˤˮˢ˙ˣˢ˱˞˦ ˤ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞ ˱ˬ˲.
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˰˲˰˱˛˩˞˱ˬ˯ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯

1.1.11. ʶ˧˞˩˭˱ˬ˦ ˰˶˨˛˪ˢ˯

˧ˢ˪˱ˮ˦˧ˬ˺ ˧˲˨˜˪ˡˮˬ˲.

˂ˢ˪ ˲˭˙ˮ˴ˢ˦ țȐȜȣȝȝĮ ˰˱ˬ ˡˬ˴ˢ˜ˬ ˱ˬ˲

ȂȘ ȠȡĮĲȩ ȣȖȡȩ ʌȑįȘıȘȢ.

˧˙˱˶ ˱ˤ˯ ˢ˨˙˴˦˰˱ˤ˯ ˚˪ˡˢ˦˫ˤ˯.

ˎˬ˰˹˱ˤ˱˞ ˲ˠˮˬ˺ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯ ˰ˤ˩˞˪˱˦˧˙

˧˙˱˶ ˱ˤ˯ ˢ˨˙˴˦˰˱ˤ˯ ˚˪ˡˢ˦˫ˤ˯.

ʿ˪ˢ˭˞ˮ˧˛˯ ˭ˬ˰˹˱ˤ˱˞ ˲ˠˮˬ˺ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯,

˃˭˦˰˳˞˨˛˯ ˧ˢ˪˱ˮ˦˧˹˯ ˧˺˨˦˪ˡˮˬ˯.

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˞˧˹˩ˤ ˤ ˭˚ˡˤ.

˃˭˦˰˳˞˨˛˯ ˧ˢ˪˱ˮ˦˧˹˯ ˧˺˨˦˪ˡˮˬ˯, ˞˨˨˙

˟)

˭ˢ˭˦ˢ˰˩˚˪ˬ ˞˚ˮ˞).

(ȖȚĮ ˰˲˰˱˛˩˞˱˞ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯ ˩ˢ

˂˦˞ˮˮˬ˚˯ ˞˭˹ ˰˶˨˛˪ˢ˯ ˛ ˰˲˪ˡ˚˰ˢ˦˯

˥ˮ˞˺˰ˤ˯.

˰˱ˬ˦˴ˢ˜˶˪ ˢ˪˹˰˶ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˱ˬ ˰˺˰˱ˤ˩˞

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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˭˚ˡˤ˰ˤ˯, ˞˪ ˢ˜˪˞˦ ˡ˲˪˞˱˹˪.

ːˤ˩˞˪˱˦˧˹˯ ˧˜˪ˡ˲˪ˬ˯ ˟˨˙˟ˤ˯ ˛

˰˱˙˥˩ˤ˯ ˱ˬ˲ ˲ˠˮˬ˺ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯.

˭ˮˬˢ˦ˡˬ˭ˬ˜ˤ˰ˤ˯ ˠ˦˞ ˭˱˻˰ˤ ˱ˤ˯

˂ˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˙ˮ˱˦˞ ˤ ˡ˦˙˱˞˫ˤ

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˱˶˪ ˧˞˱˞˰˧ˢ˲˞˰˱˦˧˻˪ Į)

ˣ)

ˢ˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˛.

˭˞ˮ˞˩˚˪ˢ˦ ˰˲˪ˢ˴˻˯ ˞˪˞˩˩˚˪ˤ ˛ ˢ˜˪˞˦

˰˱) ˅ ˢ˪ˡˢ˦˧˱˦˧˛ ˨˲˴˪˜˞ ˲ˠˮˬ˺ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯

ˢ)

ˡ)

ˠ)

33192
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˰˲˰˱˛˩˞˱ˬ˯ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯

1.1.12. ˃˺˧˞˩˭˱ˬ˦ ˰˶˨˛˪ˢ˯

ˠ)

˟)

(ȖȚĮ ˲ˡˮ˞˲˨˦˧˙ ˰˲˰˱˛˩˞˱˞ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯).

˂˦˞ˮˮˬ˚˯ ˞˭˹ ˰˶˨˛˪ˢ˯ ˛ ˰˲˪ˡ˚˰ˢ˦˯

˭ˢ˭˦ˢ˰˩˚˪ˬ ˞˚ˮ˞).

(ȖȚĮ ˰˲˰˱˛˩˞˱˞ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯ ˩ˢ

˂˦˞ˮˮˬ˚˯ ˞˭˹ ˰˶˨˛˪ˢ˯ ˛ ˰˲˪ˡ˚˰ˢ˦˯

˰ˤ˩ˢ˜˞ ˱ˮ˦˟˛˯.

ˀ˨˙˟ˤ ˱˶˪ ˢ˺˧˞˩˭˱˶˪ ˰˶˨˛˪˶˪ Ȓ ȝİ

˞˪ˢ˭˞ˮ˧˚˯ ˩˛˧ˬ˯.

˰ˤ˩ˢ˜˞ ˱ˮ˦˟˛˯, ȝİ ˰˲˰˱ˮˬ˳˛ ˛ ȝİ

ˀ˨˙˟ˤ ˱˶˪ ˢ˺˧˞˩˭˱˶˪ ˰˶˨˛˪˶˪, ȝİ

˥ˮ˞˺˰ˤ˯.

˰˱ˬ˦˴ˢ˜˶˪ ˢ˪˹˰˶ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˱ˬ ˰˺˰˱ˤ˩˞

˭˚ˡˤ˰ˤ˯, ˞˪ ˢ˜˪˞˦ ˡ˲˪˞˱˹˪.

ːˤ˩˞˪˱˦˧˹˯ ˧˜˪ˡ˲˪ˬ˯ ˟˨˙˟ˤ˯ ˛

ˈ˜˪ˡ˲˪ˬ˯ ˟˨˙˟ˤ˯.

˃˰˳˞˨˩˚˪ˤ ˱ˬ˭ˬ˥˚˱ˤ˰ˤ ˰˶˨˛˪˶˪.

˧ȚȞįȪȞȠȣ ˡ˦˞ˮˮˬ˛˯.

˭˚ˡˤ˰ˤ˯ İȟĮȚĲȓĮȢ ˢ˩˭˨ˬ˧˛Ȣ ˛ ˙˩ˢ˰ˬȣ

˂˲˰˩ˢ˪˛˯ ˢ˭˦ˮˮˬ˛ ˰˱ˤ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞ ˱ˤ˯

˰˶˨˛˪˶˪.

ˀ˨˙˟ˢ˯ ˛ ˲˭ˢˮ˟ˬ˨˦˧˛ ˡ˦˙˟ˮ˶˰ˤ

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˱˶˪ ˧˞˱˞˰˧ˢ˲˞˰˱˦˧˻˪ Į)

ˡ)

ˠ)

(ȖȚĮ ˲ˡˮ˞˲˨˦˧˙ ˰˲˰˱˛˩˞˱˞ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯).

˂˦˞ˮˮˬ˚˯ ˞˭˹ ˰˶˨˛˪ˢ˯ ˛ ˰˲˪ˡ˚˰ˢ˦˯

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Τεύχος Β’ 2918/24.08.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

33193

ˡ˦˰˧˹˳ˮˢ˪˞

1.1.14. ˑ˺˩˭˞˪˞ (˱˞˩˭ˬ˺ˮ˞),

ȅʌĲȚțȒ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

1.1.13. ˎ˞ˮˢ˩˟˺˰˩˞˱˞ ˳ˮ˚˪˶˪ ȅʌĲȚțȒ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

˟)

˞)

ˠ)

˟)

˞)

ˢ)

ˡ)

˨ˢˮ˶˩˚˪ˬ˦ (˨˙ˡ˦˞, ˠˮ˙˰ˬ ˧.˨˭.).

ˑ˺˩˭˞˪˞ (ĲĮȝʌȠȪȡĮ) ˛ ˡ˜˰˧ˬ˦

ˮȘȖȝĮĲȦȝȑȞĮ, İʌ˦˰˳˞˨˛ ˛ ˰˭˞˰˩˚˪˞.
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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˲˭ˢˮ˟ˬ˨˦˧˙ ĳșĮȡȝȑȞĮ ˛ ˴˞ˮ˞ˠ˩˚˪˞ ˛

ˑ˺˩˭˞˪ˬ (˱˞˩˭ˬ˺ˮˬ) ˛ ˡ˜˰˧ˬ˯

˳˥˞ˮ˩˚˪˞.

ˑ˺˩˭˞˪ˬ (ĲĮȝʌȠȪȡȠ) ˛ ˡ˜˰˧ˬ˯

˨˙˥ˬ˯ ˱ˬ˭ˬ˥ˢ˱ˤ˩˚˪˞.

ˉˢ˜˭ˬ˲˪ ˢ˭ˢ˪ˡ˺˰ˢ˦˯ ˛ ˱˞˧˙˧˦˞ ˛ ˢ˜˪˞˦

ˊˤ ˬˮ˥˛ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞ ˭˚ˡˤ˯.

(˨˙ˡ˦˞, ˠˮ˙˰ˬ ˧.˨˭.).

ˉˢˮ˶˩˚˪ˢ˯ ˢ˭ˢ˪ˡ˺˰ˢ˦˯ ˛ ˱˞˧˙˧˦˞

˳˥˞ˮ˩˚˪˞ (Ș ȑȞįİȚȟȘ İȜȐȤȚıĲȠ įİȞ İȓȞĮȚ
ȠȡĮĲȒ).

˃˭ˢ˪ˡ˺˰ˢ˦˯ ˛ ˱˞˧˙˧˦˞ ˲˭ˢˮ˟ˬ˨˦˧˙

˳˥˞ˮ˩˚˪˞ (ȑȤİȚ ĳșȐıİȚ ıĲȘȞ ȑȞįİȚȟȘ
İȜȐȤȚıĲȠ).

˃˭ˢ˪ˡ˺˰ˢ˦˯ ˛ ˱˞˧˙˧˦˞ ˲˭ˢˮ˟ˬ˨˦˧˙

ˎˬˮ˻ˡˢ˦˯ ˢ˺˧˞˩˭˱ˬ˦ ˰˶˨˛˪ˢ˯.

ˀ˨˙˟ˤ ʌİȡȚȕȜȒȝĮĲȠȢ.

˹˱˞˪ ˱˜˥ˢ˪˱˞˦ ˲˭˹ ˭˜ˢ˰ˤ.

˒˭ˢˮ˟ˬ˨˦˧˛ ˡ˦˹ˠ˧˶˰ˤ ˱˶˪ ˰˶˨˛˪˶˪

33194
Τεύχος Β’ 2918/24.08.2017

˰˲˰˱˛˩˞˱ˬ˯ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯

˰˲˪ˡ˚˰ˢ˦˯ ĲȠȣ

ˮ˙˟ˡˬ˦, ˩ˬ˴˨ˬ˜,

(˰˲ˮ˩˞˱˹˰˴ˬ˦˪˞),

1.1.15. ˈ˞˨˻ˡ˦˞

˃˭˦˰˳˞˨˛˯ ˰˱ˢˮ˚˶˰ˤ ˱ˤ˯ ˭˨˙˧˞˯

ˡ)

˰˲˰˱˛˩˞˱ˬ˯ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯.

ˎˢˮ˦ˬˮ˦˰˩˚˪ˤ ˢ˨ˢ˲˥ˢˮ˜˞ ˧˜˪ˤ˰ˤ˯ ˱ˬ˲

˰˲ˮ˩˞˱˹˰˴ˬ˦˪˶˪.

˃˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˹˯ ˬˡˤˠ˹˯

˰˺˪ˡˢ˰ˤ.

˃˭˦˰˳˞˨˚˯ ˰˲ˮ˩˞˱˹˰˴ˬ˦˪ˬ, ˮ˙˟ˡˬ˯ ˛

˭˚ˡˤ˰ˤ˯.

ʸ˴ˬ˲˪ İʌȘȡİĮıĲİȓ ȠȚ ˢ˭˦ˡ˹˰ˢ˦˯ ˱ˤ˯

˱˶˪ ˧˞˱˞˰˧ˢ˲˞˰˱˦˧˻˪ ˰˱ˬ˦˴ˢ˜˶˪.

˒˭ˢˮ˟ˬ˨˦˧˛ ˳˥ˬˮ˙ ˛ ˡ˦˙˟ˮ˶˰ˤ ˞˲˱˻˪

ˮ˺˥˩˦˰ˤ˯ ˛ ˲˭ˢˮ˟ˬ˨˦˧˛˯ ˳˥ˬˮ˙˯.

˩ˬ˴˨˻˪/˰˲˪ˡ˚˰ˢ˶˪, İȟĮȚĲȓĮȢ ˧˞˧˛˯

˰˱) ʿ˳˺˰˦˧ˤ ˩ˢ˱˞˱˹˭˦˰ˤ ˱˶˪

ˢ)

ˡ)

ˠ)

˟)

ˊˤ ˬˮ˥˛ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞ ˭˚ˡˤ˯.

˭˚ˡˤ˰ˤ˯, ˞˪ ˢ˜˪˞˦ ˡ˲˪˞˱˹˪.

˰˱ˬ˦˴ˢ˜˶˪ ˢ˪˹˰˶ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˱ˬ ˰˺˰˱ˤ˩˞

ː˲ˮ˩˞˱˹˰˴ˬ˦˪˞ ˳˥˞ˮ˩˚˪˞ ˛
ȝʌȜİȖȝȑȞĮ.

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˱˶˪ ˧˞˱˞˰˧ˢ˲˞˰˱˦˧˻˪ ˞)

˰˱˛ˮ˦˫ˤ˯.

ˉˢ˜˭ˢ˦ ˱˺˩˭˞˪ˬ (ĲĮȝʌȠȪȡȠ) ˛ ˡ˜˰˧ˬ˯.

ˠ)

ˢ˭˦ˡ˹˰ˢ˦˯ ˱ˤ˯ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯

ʸ˴ˬ˲˪ ˢ˭ˤˮˢ˞˰˱ˢ˜ ˰ˬ˟˞ˮ˙ ˬ˦

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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˲ˡˮ˞˲˨˦˧ˬ˜ ˧˺˨˦˪ˡˮˬ˦)

ˢ˨˞˱˛ˮ˦˞ ˧˞˦ ȠȚ

ˢ˨ˢ˺˥ˢˮˤ ˩ˢ˱˞˱˹˭˦˰ˤ).

ˊˤ ˬˮ˥˛ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞ ˭˚ˡˤ˯ (˞˪ˢ˭˞ˮ˧˛˯

˩ˢ˩˟ˮ˙˪ˤ˯.

˱ˬ˲ ˢ˩˟˹˨ˬ˲ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯ ˛ ˱ˤ˯

ʿ˪ˢ˭˞ˮ˧˛˯ ˛ ˲˭ˢˮ˟ˬ˨˦˧˛ ˡ˦˞ˡˮˬ˩˛

ˎ˦˥˞˪˹˪ ˪˞ ˮ˞ˠ˜˰ˢ˦.

˭˚ˡˤ˰ˤ˯.

˒˭ˢˮ˟ˬ˨˦˧˙ ˡ˦˞˟ˮ˶˩˚˪ˬ˯ ˧˺˨˦˪ˡˮˬ˯

˭˚ˡˤ˰ˤ˯.

ʸ˴ˬ˲˪ ˢ˭ˤˮˢ˞˰˱ˢ˜ ˬ˦ ˢ˭˦ˡ˹˰ˢ˦˯ ˱ˤ˯

˧˺˨˦˪ˡˮˬ˯ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯.

˃˭˦˰˳˞˨˛˯ ˛ ˞˪ˢ˭˞ˮ˧˻˯ ˰˱ˢˮˢ˶˩˚˪ˬ˯

˭˚ˡˤ˰ˤ˯.

ʸ˴ˬ˲˪ ˢ˭ˤˮˢ˞˰˱ˢ˜ ˬ˦ ˢ˭˦ˡ˹˰ˢ˦˯ ˱ˤ˯

˂˦˞ˮˮˬ˚˯ ˞˭˹ ˧˺˨˦˪ˡˮˬ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯.

˭˚ˡˤ˰ˤ˯.

˭ˮˬ˰˱˞˰˜˞˯ ˞˭˹ ˱ˤ ˰˧˹˪ˤ.
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˰˱) ˃˜˪˞˦ ˳˥˞ˮ˩˚˪ˬ ˱ˬ ˧˙˨˲˩˩˞

ˢ)

ˡ)

ˠ)

˟)

˟˨˙˟ˢ˯.

˰˱ˬ˦˴ˢ˜˶˪ ˢ˪˹˰˶ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˱ˬ ˰˺˰˱ˤ˩˞
ʸ˴ˬ˲˪ ˢ˭ˤˮˢ˞˰˱ˢ˜ ˬ˦ ˢ˭˦ˡ˹˰ˢ˦˯ ˱ˤ˯

ˈ˺˨˦˪ˡˮˬ˦ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯ ˩ˢ ˮ˶ˠ˩˚˯ ˛

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˱˶˪ ˧˞˱˞˰˧ˢ˲˞˰˱˦˧˻˪ ˞)

˰˲˰˱˛˩˞˱˞ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯ ˩ˢ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯, ˞˪ ˢ˜˪˞˦ ˡ˲˪˞˱˹˪.

(˭ˢˮ˦˨˞˩˟˙˪ˬ˪˱˞˦ ˱˞

1.1.16. ˈ˺˨˦˪ˡˮˬ˦ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯
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˜

ȅʌĲȚțȒ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

ȅʌĲȚțȒ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

˭˚ˡˤ˰ˤ˯, ˞˪ ˢ˜˪˞˦ ˡ˲˪˞˱˹˪.

˰˱ˬ˦˴ˢ˜˶˪ ˢ˪˹˰˶ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˱ˬ ˰˺˰˱ˤ˩˞

ˉˢ˜˭ˢ˦ ˤ ˭˦˪˞˧˜ˡ˞ ˡˢˡˬ˩˚˪˶˪.

ˢ)

˞)

˃˰˳˞˨˩˚˪ˤ ˢˠ˧˞˱˙˰˱˞˰ˤ ˛ İıĳĮȜȝȑȞȘ

ˠ)

ȂȘ ȠȡșȒ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞ ʌȑįȘȢ.

˃˭˦˰˳˞˨ˢ˜˯ ˰˲˪ˡ˚˰ˢ˦˯ ˛ ˰˱ˢˮˢ˻˰ˢ˦˯.

˞˪˱˦˧˞˱˙˰˱˞˰ˤ.

˃˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˹˯ ˩ˬ˴˨˹˯ ˮ˺˥˩˦˰ˤ˯.

ˢ˰˳˞˨˩˚˪ˤ ˮ˺˥˩˦˰ˤ.

˩ˢ˱˞˱˹˭˦˰ˤ, ˲˭ˢˮ˟ˬ˨˦˧˛ ˳˥ˬˮ˙ ˛

«˧ˬ˨˨˛˰ˢ˦» ˛ ˭˞ˮˬ˲˰˦˙ˣˢ˦ ˞˳˺˰˦˧ˤ

ˍ ˩ˬ˴˨˹˯ ˮ˺˥˩˦˰ˤ˯ ˚˴ˢ˦ ˟˨˙˟ˤ, ˚˴ˢ˦

˟)

˞)

˭˨ˤˮˬ˺˪ ˱˦˯ ˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ .

1

˰˱) ˂ˢˡˬ˩˚˪˞ ˡ˲˰˞˪˙ˠ˪˶˰˱˞ ˛ ˡˢ˪

ˉˢ˜˭ˢ˦ ˤ ˟˞˨˟˜ˡ˞ (ˢ˙˪ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ).

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯.

ˀ˞˨˟˜ˡ˞ «˧ˬ˨˨ˤ˩˚˪ˤ» ˛ ˢ˧˱˹˯

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯ (ABS ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ).

ˀ˞˨˟˜ˡ˞ «˧ˬ˨˨ˤ˩˚˪ˤ» ˛ ˢ˧˱˹˯

˃˰˳˞˨˩˚˪ˤ ˮ˺˥˩˦˰ˤ ˰˺˪ˡˢ˰ˤ˯.

˃˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˛ ˰˺˪ˡˢ˰ˤ.

ˡ)

ˠ)

˟)

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˱˶˪ ˧˞˱˞˰˧ˢ˲˞˰˱˦˧˻˪ ˞)
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

˛

įȚĮȡțİȓĮȢ (˹˱˞˪ ˲˭˙ˮ˴ˢ˦

1.1.19. ː˺˰˱ˤ˩˞ ˭˚ˡˤ˯

ˡˢ˜˧˱ˢ˯

˩ˬ˴˨ˬ˜ ˮ˺˥˩˦˰ˤ˯ ˧˞˦

1.1.18. ʿ˲˱˹˩˞˱ˬ˦-˚˧˧ˢ˪˱ˮˬ˦

˭˚ˡˤ˰ˤ˯ ˰˱ˬ ˳ˬˮ˱˜ˬ

˭ˮˬ˰˞ˮ˩ˬˠ˛˯ ˱ˤ˯

1.1.17. ˀ˞˨˟˜ˡ˞ ˞˲˱˹˩˞˱ˤ˯

˧˙˨˲˩˩˞ ˭ˮˬ˰˱˞˰˜˞˯ ˞˭˹ ˱ˤ ˰˧˹˪ˤ.

ˉˢ˜˭ˢ˦ ˛ ˢ˜˪˞˦ ˲˭ˢˮ˟ˬ˨˦˧˙ ˳˥˞ˮ˩˚˪ˬ ˱ˬ

Τεύχος Β’ 2918/24.08.2017
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˭˚ˡˤ˰ˤ˯

1.1.21. ȆȜȒȡİȢ ˰˺˰˱ˤ˩˞

ˮ˲˩ˬ˲˨˧ˬ˲˩˚˪ˬ˲

˭ˢˡ˻˪

1.1.20. ʿ˲˱˹˩˞˱ˤ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞

˛ ˞˭˞˦˱ˢ˜˱˞˦)

˰˱ˬ˦˴ˢ˜ˬ˲ .

3

ˬ˭ˬ˦ˬ˲ˡ˛˭ˬ˱ˢ ˧˞˱˞˰˧ˢ˲˞˰˱˦˧ˬ˺

˃˭˦˰˳˞˨˛˯ ˱ˮˬ˭ˬ˭ˬ˜ˤ˰ˤ

˰˱ˬ˦˴ˢ˜ˬ˲.

ˬ˭ˬ˦ˬ˲ˡ˛˭ˬ˱ˢ ˧˞˱˞˰˧ˢ˲˞˰˱˦˧ˬ˺

˃˭˦˰˳˞˨˛˯ ˛ ˞˧˞˱˙˨˨ˤ˨ˤ ˰˱ˢˮ˚˶˰ˤ

ˊˤ ˬˮ˥˛ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞ ˱ˬ˲ ˰˲˰˱˛˩˞˱ˬ˯.

˞˪˱˦˵˲˧˱˦˧ˬ˺.

˒˭ˢˮ˟ˬ˨˦˧˛ ˡ˦˞ˮˮˬ˛ ˞˚ˮ˞ ˛

X

X

X

X

X

X

X

X
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ˡ)

ˠ)

˟)

˭˚ˡˤ˰ˤ˯.

ʸ˴ˬ˲˪ İʌȘȡİĮıĲİȓ ˬ˦ ˢ˭˦ˡ˹˰ˢ˦˯ ˱ˤ˯

˰˺˰˱ˤ˩˞ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯.

˭ˬ˲ ˢ˭ˤˮˢ˙ˣˢ˱˞˦ ˡ˲˰˩ˢ˪˻˯ ˱ˬ

˫ˤˮ˞˪˱˛ˮ˞˯ ˞˚ˮ˞ ˧.˨˭.) ˧˞˱˙ ˱ˮ˹˭ˬ

˰˲˰˱˛˩˞˱ˬ˯ (˭.˴. ˞˪˱˨˜˞ ˞˪˱˦˵˲˧˱˦˧ˬ˺,

ˡ˦˙˟ˮ˶˰ˤ ˙˨˨˶˪ ˡ˦˞˱˙˫ˢ˶˪ ˱ˬ˲

˃˫˶˱ˢˮ˦˧˚˯ ˟˨˙˟ˢ˯ ˛ ˲˭ˢˮ˟ˬ˨˦˧˛

˞˭ˬ˰˲˪ˡ˚ˢ˱˞˦ ˤ ˣˢ˺˫ˤ.

ˮ˲˩ˬ˲˨˧ˬ˲˩˚˪ˬ˲
˞)

ˢ˪ˢˮˠˬ˭ˬ˦ˢ˜˱˞˦ ˞˲˱ˬ˩˙˱˶˯ ˹˱˞˪

˚˨˧ˬ˪˱ˬ˯ ˬ˴˛˩˞˱ˬ˯ ˧˞˦ ˱ˬ˲

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

˅ ˭˚ˡˤ ˮ˲˩ˬ˲˨˧ˬ˲˩˚˪ˬ˲ ˡˢ˪

ˢ˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˹ ˛ ˨ˢ˜˭ˢ˦.

ˑˬ ˰˺˰˱ˤ˩˞ ˭ˮˬ˳˞˪˻˯ ˢ˜˪˞˦

ʿ˭ˬ˰˺˪ˡˢ˰ˤ ˣˢ˺˫ˤ˯ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯ ˩ˢ˱˞˫˺ ˱ˬ˲

˟)
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ˎ˚ˡˤ ˞ˡˮ˞˪ˢ˜˞˯

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

1.2.1.

(E)

˃˭˦ˡ˹˰ˢ˦˯

˩˚ˠ˦˰˱ˤ ˡ˺˪˞˩ˤ.

˞˲˫˙˪ȠȞĲĮȢ ˰˱˞ˡ˦˞˧˙ ĲˤȞ ˭˚ˡˤ˰ˤ ˩˚˴ˮ˦ ˱ˤ

ˈ˞˱˙ ˱ˤ ˡˬ˧˦˩˛ ˰ˢ ĳȡİȞȩȝİĲȡȠ,

1.2. ˃˭˦ˡ˹˰ˢ˦˯ ˧˞˦ ˞˭˹ˡˬ˰ˤ ˧˺ˮ˦ˬ˲ ˰˲˰˱˛˩˞˱ˬ˯ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯

1.1.23.

˞˭˞˦˱ˬ˺˪˱˞˦)

˱ˬ˭ˬ˥ˢ˱ˤ˥ˢ˜ ˛

(˹˱˞˪ ˚˴ˬ˲˪

ˡˬ˧˦˩˻˪ (ĮȞĮȝȠȞȑȢ)

1.1.22. ː˲˪ˡ˚˰ˢ˦˯ ˡ˦ˢ˪˚ˮˠˢ˦˞˯

˟)

˞)

˰İ ˙˨˨ˬ ˱ˮˬ˴˹ ˱ˬ˲ ˜ˡ˦ˬ˲ ˙˫ˬ˪˞. ȈĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȠțȚȝȒȢ ıĲȘȞ Ƞįȩ,
ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ
Įʌȩ ĲȘȞ İȣșİȓĮ ȖȡĮȝȝȒ.

˩˚ˠ˦˰˱ˤ˯ ˡ˺˪˞˩ˤ˯ ˭ˬ˲ ˧˞˱˞ˠˮ˙˳ˢ˱˞˦

˱ˮˬ˴˹ ˢ˜˪˞˦ ˩˦˧ˮ˹˱ˢˮˤ ˞˭˹ ˱ˬ 70% ˱ˤ˯

˅ ˡ˺˪˞˩ˤ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯ ˰ˢ ˬ˭ˬ˦ˬ˪ˡ˛˭ˬ˱ˢ

˭ˢˮ˦˰˰˹˱ˢˮˬ˲˯ ˱ˮˬ˴ˬ˺˯.

ʸ˨˨ˢ˦˵ˤ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯ ˰ˢ ˚˪˞˪ ˛

˭ˢˮ˦˰˰˹˱ˢˮˬ˲˯ ˱ˮˬ˴ˬ˺˯.

ʿ˪ˢ˭˞ˮ˧˛˯ ˡ˺˪˞˩ˤ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯ ˰ˢ ˚˪˞˪ ˛

ʿ˪ˢ˭˞ˮ˧˛˯ ˞˭˹ˡˬ˰ˤ.

ˉˢ˜˭ˬ˲˪.

ʸ˴ˬ˲˪ ˢ˭ˤˮˢ˞˰˱ˢ˜ ˬ˦ ˢ˭˦ˡ˹˰ˢ˦˯ ˱Ƞȣ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ.

X

X

X

X

X

X
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(E)

ʿ˭˹ˡˬ˰ˤ

ˢ˭˦˟ˮ˞ˡ˲˪˰˦˹˩ˢ˱ˮˬ˲ ( )

1

ˬˡ˹ ˩ˢ ˴ˮ˛˰ˤ ˧˞˱˞ˠˮ˞˳˦˧ˬ˺

ˡ˲˪˞˱˹˪ ˠ˦˞ ˱ˢ˴˪˦˧ˬ˺˯ ˨˹ˠˬ˲˯, ˡˬ˧˦˩˛ ˰ˢ

ʌȡȠıțȠȝȚȗȩȝİȞȠ ˟˙ˮˬ˯ ˛, ˢ˙˪ ˡˢ˪ ˢ˜˪˞˦

˂ˬ˧˦˩˛ ˰ˢ ĳȡİȞȩȝİĲȡȠ ˩ˢ ˱ˬ

3

4

˱˦˩˻˪.

īȚĮ ʌˬ˰ˬ˰˱˹ ˧˙˱˶ ˱ˬ˲ 50% ˱˶˪ ˞˪˶˱˚ˮ˶

ˈ˞˱ˤˠˬˮ˜ˢ˯ O3 ˧˞˦ O4: 40% ( )

5

ˈ˞˱ˤˠˬˮ˜ˢ˯ N2 ˧˞˦ N3: 43% ( )

ˈ˞˱ˤˠˬˮ˜˞ N1: 45%

ˈ˞˱ˤˠˬˮ˜ˢ˯ M1, M2 ˧˞˦ M3: 50% ( )

ˢ˨˙˴˦˰˱ˤ ˱˦˩˛ ( ):

2

˂ˢ˪ ˢ˭˦˱˲ˠ˴˙˪ˢ˱˞˦ ˱ˬ˲˨˙˴˦˰˱ˬ˪ ˤ ˞˧˹˨ˬ˲˥ˤ

˭ˢˮ˦˰˱ˮˬ˳˛˯ ˱ˮˬ˴ˬ˺.

˭˚ˡˤ˰ˤ˯ ˧˞˱˙ ˱ˤ ˡ˦˙ˮ˧ˢ˦˞ ˭˨˛ˮˬ˲˯

˒˭˚ˮ˩ˢ˱ˮˤ ˡ˦˞˧˺˩˞˪˰ˤ ˱ˤ˯ ˡ˺˪˞˩ˤ˯

˱ˤ˯ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯ ˰ˢ ˬ˭ˬ˦ˬ˪ˡ˛˭ˬ˱ˢ ˱ˮˬ˴˹.

ȊʌİȡȕȠȜȚțȒ ˲˰˱˚ˮˤ˰ˤ ˰˱ˤ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞

˭˚ˡˤ˰ˤ˯ (˞˭˹˱ˬ˩ˤ ˢ˩˭˨ˬ˧˛).

ˊˤ ˟˞˥˩˦˞˜˞ ˩ˢ˱˞˟ˬ˨˛ ˱ˤ˯ ˡ˺˪˞˩ˤ˯

X

X

X

X

X

X
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1.3. ǼʌȚįȩıİȚȢ țĮȚ ĮʌȩįȠıȘ ĲȘȢ ʌȑįȘȢ ȑțĲĮțĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ (įİȣĲİȡİȪȠȣıĮȢ) (İĳȩıȠȞ ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıİ ȟİȤȦȡȚıĲȩ ıȪıĲȘȝĮ)

1.2.2.

ˢ)

ˡ)

ˠ)

˰ˢ ˙˨˨ˬ ˱ˮˬ˴˹ ˱ˬ˲ ˦ˡ˜ˬ˲ ˙˫ˬ˪˞ ıĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚİȣșȣȞĲȘȡȓȦȞ ĮȟȩȞȦȞ.

˩˚ˠ˦˰˱ˤ˯ ˡ˺˪˞˩ˤ˯ ˭ˬ˲ ˧˞˱˞ˠˮ˙˳ˢ˱˞˦

˱ˮˬ˴˹ ˢ˜˪˞˦ ˩˦˧ˮ˹˱ˢˮˤ ˞˭˹ ˱ˬ 50% ˱ˤ˯

˅ ˡ˺˪˞˩ˤ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯ ˰ˢ ˬ˭ˬ˦ˬȞˡ˛˭ˬ˱ˢ

33200
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1.3.2.

1.3.1.

(E)

ʿ˭˹ˡˬ˰ˤ

(E)

˃˭˦ˡ˹˰ˢ˦˯

˭˚ˡˤ˰ˤ˯ (˞˭˹˱ˬ˩ˤ ˢ˩˭˨ˬ˧˛).

ˊˤ ˟˞˥˩˦˞˜˞ ˩ˢ˱˞˟ˬ˨˛ ˱ˤ˯ ˡ˺˪˞˩ˤ˯

˰İ ˙˨˨ˬ˪ ˱ˮˬ˴˹ ˱ˬ˲ ˜ˡ˦ˬ˲ ˙˫ˬ˪˞ ıĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚİȣșȣȞĲȘȡȓȦȞ ĮȟȩȞȦȞ.

˩˚ˠ˦˰˱ˤ˯ ˡ˺˪˞˩ˤ˯ ˭ˬ˲ ˧˞˱˞ˠˮ˙˳ˢ˱˞˦

˱ˮˬ˴˹ ˢ˜˪˞˦ ˩˦˧ˮ˹˱ˢˮˤ ˞˭˹ ˱ˬ 50% ˱ˤ˯

˅ ˡ˺˪˞˩ˤ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯ ˰ˢ ˬ˭ˬ˦ˬ˪ˡ˛˭ˬ˱ˢ

˰İ ˙˨˨ˬ˪ ˱ˮˬ˴˹ ˱ˬ˲ ˜ˡ˦ˬ˲ ˙˫ˬ˪˞. ȈĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȠțȚȝȒȢ ıĲȘȞ Ƞįȩ,
ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ
Įʌȩ ĲȘȞ İȣșİȓĮ ȖȡĮȝȝȒ.

˩˚ˠ˦˰˱ˤ˯ ˡ˺˪˞˩ˤ˯ ˭ˬ˲ ˧˞˱˞ˠˮ˙˳ˢ˱˞˦

˱ˮˬ˴˹ ˢ˜˪˞˦ ˩˦˧ˮ˹˱ˢˮˤ ˞˭˹ ˱ˬ 70% ˱ˤ˯

˅ ˡ˺˪˞˩ˤ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯ ˰ˢ ˬ˭ˬ˦ˬ˪ˡ˛˭ˬ˱ˢ

˭ˢˮ˦˰˰˹˱ˢˮˬ˲˯ ˱ˮˬ˴ˬ˺˯.

ʸ˨˨ˢ˦˵ˤ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯ ˰ˢ ˚˪˞˪ ˛

˭ˢˮ˦˰˰˹˱ˢˮˬ˲˯ ˱ˮˬ˴ˬ˺˯.

ʿ˪ˢ˭˞ˮ˧˛˯ ˡ˺˪˞˩ˤ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯ ˰ˢ ˚˪˞˪ ˛

˧˺ˮ˦ˬ˲ ˰˲˰˱˛˩˞˱ˬ˯ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯ ˭ˬ˲ ˬˮ˜ˣˢ˱˞˦
˰˱ˬ ˰ˤ˩ˢ˜ˬ 1.2.2 ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ˱ˤ ˩˚ˠ˦˰˱ˤ

˰˺˰˱ˤ˩˞ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯, ˴ˮˤ˰˦˩ˬ˭ˬ˦ˢ˜˱˞˦ ˤ

˩˚˥ˬˡˬ˯ ˭ˬ˲ ˭ˮˬ˰ˡ˦ˬˮ˜ˣˢ˱˞˦ ˰˱ˬ ˰ˤ˩ˢ˜ˬ
1.2.2.

ˢ˭˦˱ˮˢ˭˹˩ˢ˪ˤ ˩˙ˣ˞.

50% ( ) ˱ˤ˯ ˞˭˞˦˱ˬ˲˩˚˪ˤ˯ ˢ˭˜ˡˬ˰ˤ˯ ˱ˬ˲

6

˅ ˡ˺˪˞˩ˤ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯ ˢ˜˪˞˦ ˩˦˧ˮ˹˱ˢˮˤ ˞˭˹ ˱ˬ

ˠ)

˟)

˞)

ĮȞȐȖțȘȢ ˢ˜˪˞˦ ˫ˢ˴˶ˮ˦˰˱˹ ˞˭˹ ˱ˬ ˧˺ˮ˦ˬ

˃˙˪ ˱ˬ ˰˺˰˱ˤ˩˞ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯ ȑțĲĮțĲȘȢ

˩˚˥ˬˡˬ˯ ˭ˬ˲ ˭ˮˬ˰ˡ˦ˬˮ˜ˣˢ˱˞˦ ˰˱ˬ ˰ˤ˩ˢ˜ˬ
1.2.1.

˰˺˰˱ˤ˩˞ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯, ˴ˮˤ˰˦˩ˬ˭ˬ˦ˢ˜˱˞˦ ˤ

ĮȞȐȖțȘȢ ˢ˜˪˞˦ ˫ˢ˴˶ˮ˦˰˱˹ ˞˭˹ ˱ˬ ˧˺ˮ˦ˬ

˃˙˪ ˱ˬ ˰˺˰˱ˤ˩˞ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯ ȑțĲĮțĲȘȢ

X

X

X

X

X

X
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1.4.2.

1.4.1.

(E)

ʿ˭˹ˡˬ˰ˤ

(E)

˃˭˦ˡ˹˰ˢ˦˯

İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ Ƞ İȜȐȤȚıĲȠȢ ȜȩȖȠȢ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯
16% ˰ˢ ˰˴˚˰ˤ ˩ˢ ˱ˤ ˩˚ˠ˦˰˱ˤ ˢ˭˦˱ˮˢ˭˹˩ˢ˪ˤ

ˡ˲˪˞˱˹˪, ˡˬ˧˦˩˛ ˰ˢ ˬˡ˹ ˩ˢ ˴ˮ˛˰ˤ

˧˞˱˞ˠˮ˞˳˦˧ˬ˺ ˢ˭˦˟ˮ˞ˡ˲˪˰˦ȩ˩İ˱ˮˬ˲.

ˬ˴˛˩˞˱ˬ˯ ˧˞˱˙ ˱ˬ˪ ˚˨ˢˠ˴ˬ.

˞˪˶˱˚ˮ˶ ĲȚȝȫȞ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ˱ˤ ˩˙ˣ˞ ˱ˬ˲

X

X

X

X

X
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ǼʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ʌȠıȠıĲȩ țȐĲȦ ĲȠȣ 50% ˱˶˪

˩˙ˣ˞ ˱ˬ˲ ˬ˴˛˩˞˱ˬ˯, ĮȞĮȜȩȖȦȢ ʌȠȚĮ ĲȚȝȒ
İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ.

˩ˢ ˱ˤ ˩˚ˠ˦˰˱ˤ ˢ˭˦˱ˮˢ˭˹˩ˢ˪ˤ ˰˲˪ˡ˲˞˰˩˚˪ˤ

˩ˤ˴˞˪ˬ˧˜˪ˤ˱˶˪ ˬ˴ˤ˩˙˱˶˪, 12% ˰ˢ ˰˴˚˰ˤ

˩˙ˣ˞ ˛, ˰˱ˤ˪ ˭ˢˮ˜˭˱˶˰ˤ ˱˶˪

īȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȠȤȘȝȐĲȦȞ, įˢ˪

˚˨ˢˠ˴ˬ.

ıȤȑıȘ ȝİ ˱ˤ ˩˙ˣ˞ ˱ˬ˲ ˬ˴˛˩˞˱ˬ˯ ˧˞˱˙ ˱ˬ˪

įȪȞĮȝȘȢ ʌȑįȘıȘȢ ˱ˬ˲ ˰ˤ˩ˢ˜ˬ˲ 1.4.2 ıİ

ǼʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ȜȚȖȩĲİȡȠ ˱ˬ˲ 50% ĲȘȢ

˭ˬˮˢ˜˞.

˭˞ˮˢ˧˧˨˜˪ˢ˦ ˲˭˚ˮ˩ˢ˱ˮ˞ ˞˭˹ ˱ˤ˪ ˢ˲˥ˢ˜˞

ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ˡˬ˧˦˩˛Ȣ ˰ˢ ˬˡ˹, ˱ˬ ˹˴ˤ˩˞

˅ ˭˚ˡˤ ˡˢ˪ ˢ˭ˢ˪ˢˮˠˢ˜ ˰ˢ ˩˜˞ ˭˨ˢ˲ˮ˙ ˛

˂ˬ˧˦˩˛ ˰ˢ ĳȡİȞȩȝİĲȡȠ. ˃˙˪ ˡˢ˪ ˢ˜˪˞˦

˃˪ˢˮˠˬ˭ˬ˜ˤ˰ˤ ˱ˤ˯ ˭˚ˡˤ˯ ˰ˢ įȠțȚȝȒ ıĲȠ
ĳȡİȞȩȝİĲȡȠ.

1.4. ˃˭˦ˡ˹˰ˢ˦˯ ˧˞˦ ˞˭˹ˡˬ˰ˤ ˱ˤ˯ ˭˚ˡˤ˯ ˰˱˙˥˩ˢ˲˰ˤ˯

ˬ˴˛˩˞˱ˬ˯ ˧˞˱˙ ˱ˬ˪ ˚˨ˢˠ˴ˬ.

˞˪˶˱˚ˮ˶ ˱˦˩˻˪ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ˱ˤ ˩˙ˣ˞ ˱ˬ˲

ǼʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ʌȠıȠıĲȩ țȐĲȦ ĲȠȣ 50% ˱˶˪
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ˡˬ˧˦˩˛ ˧˞˱˙ ˭˹˰ˬ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˱ˬ ˰˺˰˱ˤ˩˞.

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯ ˱ˤ˯

ˡ˦ˢ˭˞˳˛ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ

ˉˢ˜˭ˬ˲˪ ˛ ˚˴ˬ˲˪ ˟˨˙˟ˤ ˙˨˨˞

ˢ)

˟)

˞)

˰˲˰˱˛˩˞˱ˬ˯.

ˢ˩˳˞˜˪ˢ˱˞˦ ˧˞˧˛ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞ ˱ˬ˲

ː˱ˤ ˡ˦˙˱˞˫ˤ ˭ˮˬˢ˦ˡˬ˭ˬ˜ˤ˰ˤ˯

˭ˮˬˢ˦ˡˬ˭ˬ˜ˤ˰ˤ˯.

˃˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˛ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ ˡ˦˙˱˞˫ˤȢ

ˤ˨ˢ˧˱ˮˬ˪˦˧˛˯ ˡ˦ˢ˭˞˳˛˯ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.

˰˱) ˑˬ ˰˺˰˱ˤ˩˞ ˡˢ˜˴˪ˢ˦ ˟˨˙˟ˤ ˩˚˰˶ ˱ˤ˯

˧˞˱˞˰˧ˢ˲˞˰˱˦˧˙ ˰˱ˬ˦˴ˢ˜˞.

ˀ˨˙˟ˢ˯ ˰˱ˤ˪ ˧˞˨˶ˡ˜˶˰ˤ.

˰˱ˮˬ˳˻˪ ĲȠȣ ˱ˮˬ˴ˬ˺.

ˉˢ˜˭ˬ˲˪ ˛ ˚˴ˬ˲˪ ˟˨˙˟ˢ˯ ˬ˦ ˞˦˰˥ˤ˱˛ˮˢ˯

ˡ)

ˠ)

˰˲˰˱˛˩˞˱ˬ˯.

ˢ˩˳˞˜˪ˢ˱˞˦ ˧˞˧˛ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞ ˱ˬ˲

ː˱ˤ ˡ˦˙˱˞˫ˤ ˭ˮˬˢ˦ˡˬ˭ˬ˜ˤ˰ˤ˯

˴ˮȘıȚȝȠʌȠȚȫȞĲĮȢ ĲȘ ˤ˨ˢ˧˱ˮˬ˪˦˧˛ ˡ˦ˢ˭˞˳˛
˟)
ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.

˃˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˛ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ ˡ˦˙˱˞˫ˤȢ

ˑˬ ˰˺˰˱ˤ˩˞ ˡˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜.

˭ˮˬˢ˦ˡˬ˭ˬ˜ˤ˰ˤ˯.

˞)

˟)

˩ˢ ˞˪˙˰˴ˢ˰ˤ ˱˶˪ ˧˞˲˰˞ˢˮ˜˶˪).

ˢ˳˞ˮ˩˹ˣˢ˱˞˦ ˰ˢ ˰˲˰˱˛˩˞˱˞ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯

˩ˢ˱˞˟˙˨˨ˢ˱˞˦ ˭ˮˬˬˡˢ˲˱˦˧˙ (ˡˢ˪

˅ ˞˭˹ˡˬ˰ˤ ˱ˤ˯ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯ ˡˢ˪

ˡ˦˙˱˞˫ˤ˯ ˭ˮˬˢ˦ˡˬ˭ˬ˜ˤ˰ˤ˯ ˧˞˦/˛

ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ țĮĲĮȞȠȝȒ ĲȘȢ ˡ˦˙˱˞˫ˤ˯ ˭ˮˬˢ˦ˡˬ˭ˬ˜ˤ˰ˤ˯ ˧˞˦/˛
įȪȞĮȝȘȢ ʌȑįȘıȘȢ (EBS)
˴ˮȘıȚȝȠʌȠȚȫȞĲĮȢ ĲȘȞ ˤ˨ˢ˧˱ˮˬ˪˦˧˛

1.7. ː˺˰˱ˤ˩˞ ʌ˚ˡˤ˰ˤ˯ ȝİ

˱ˮˬ˴˻˪ ˧˞˱˙ ˱ˤ˪ ˭˚ˡˤ˰ˤ
(ABS)

1.6. ː˺˰˱ˤ˩˞ ˞˪˱˦ˢ˩˭˨ˬ˧˛˯ ˱˶˪ ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯ ˱ˤ˯

˭˚ˡˤ˯ įȚĮȡțİȓĮȢ

1.5. ˃˭˦ˡ˹˰ˢ˦˯ ˱ˬ˲ ˰˲˰˱˛˩˞˱ˬ˯ ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦, ĮȞ ˢ˜˪˞˦ ˡ˲˪˞˱˹˪, ˞)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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˒ˠˮ˹ ˳ˮ˚˪˶˪

ȅʌĲȚțȒ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

˱ˬ ˱˦˩˹˪˦

ˮ˲˩ˬ˲˨˧ˬ˲˩˚˪ˬ˲.

˩ˢ˱˞˫˺ ˱ˬ˲ ˚˨˧ˬ˪˱Ƞ˯ ˬ˴˛˩˞˱ˬ˯ ˧˞˦ ˱ˬ˲

ʿ˰˲˩˟˜˟˞˰˱ˤ ˛ ˢ˨˨ˢ˜˭ˬ˲˰˞ ˰˺˪ˡˢ˰ˤ

ˤ˨ˢ˧˱ˮˬ˪˦˧˛˯ ˡ˦ˢ˭˞˳˛˯ ĲȠȣ ˬ˴ȒȝĮĲȠȢ.

ˑˬ ˰˺˰˱ˤ˩˞ ˡˢ˜˴˪ˢ˦ ˟˨˙˟ˤ ˩˚˰˶ ˱ˤ˯

ː˴ˤ˩˞˱˦˰˩˹˯ ˰˱˞ˠˬ˪˦ˡ˜˶˪.

˂˦˞ˮˮˬȑȢ.

ˊˤ ˬˮ˥˛ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞.

˞˱˚ˮ˩ˬ˪ˬ˯ ˧ˬ˴˨˜˞.

˒˭˚ˮ˩ˢ˱ˮȠȢ ĲȗȩȖȠȢ ˱ˤ˯ ˞˱ˮ˙˧˱ˬ˲ ˱ˬ˲

ˊˤ ˬˮ˥˛ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞.

˞˱˚ˮ˩ˬ˪ˬ˯ ˧ˬ˴˨˜˞.

˒˭˚ˮ˩ˢ˱ˮˤ ˳˥ˬˮ˙ ˱ˤ˯ ˞˱ˮ˙˧˱ˬ˲ ˱ˬ˲

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ˡ)

ˠ)

˟)

ˊˤ ˬˮ˥˛ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞.

˧ˬ˴˨˜˞ ˛ ˳˥˞ˮ˩˚˪ˢ˯ ˞˲˨˞˧˻˰ˢ˦˯.

ː˱ˮˢ˟˨˶˩˚˪ˤ ˙˱ˮ˞˧˱ˬ˯ ˱ˬ˲ ˞˱˚ˮ˩ˬ˪ˬ˯

ʶ˩ˢ˰ˬ˯ ˧˜˪ˡ˲˪ˬ˯ ˞˰˱ˬ˴˜˞˯.

ǹțȐșĮȡĲȠ Ȓ ȚȗȘȝĮĲȫįİȢ ˲ˠˮ˹ ˳ˮ˚˪˶˪.

˞)
˱ˬ˲ ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˱ˤ˯ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯ ˱ˬ˲
˰˲˰˱˛˩˞˱ˬ˯ ˡ˦ˢ˺˥˲˪˰ˤ˯ ˰˲˰˱˛˩˞˱ˬ˯ ˡ˦ˢ˺˥˲˪˰ˤ˯ ˢ˪˹˰˶ ˰˱ˮ˚˳ˢ˱˞˦

2.1.1. ˈ˞˱˙˰˱˞˰ˤ

2.1. ˊˤ˴˞˪˦˧˛ ˧˞˱˙˰˱˞˰ˤ

2. ː˒ːˑ˅ˊʿ ˂ˇ˃˒ˆ˒ˋː˅ː

1.8.

ˡ)

ˠ)
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țȚȕȦĲȓȠȣ ˱ˬ˲ ˰˲˰˱˛˩˞˱ˬ˯ ˡ˦ˢ˺˥˲˪˰ˤ˯ ˰˱ˬ

˭˨˞˜˰˦ˬ ˢ˪˹˰˶ ˱ˬ ˱˦˩˹˪˦ ˰˱ˮ˚˳ˢ˱˞˦

ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ

ˡ˦ˢ˺˥˲˪˰ˤ˯ (ʌȣȟȓįĮ)

ˎˬ˨˺ ˰ˬ˟˞ˮ˹˯ ˧˜˪ˡ˲˪ˬ˯
ĮʌȠıȪȞįİıȘȢ.

˒˭˚ˮ˩ˢ˱ˮˤ ˳˥ˬˮ˙ ˱˶˪ ĮȡșȡȫıİȦȞ.

˭˦˥˞˪Ȓ ĮʌȠıȪȞįİıȘ.

˞ˮ˦˰˱ˢˮ˹˰˱ˮˬ˳˞

İ˭˦ˡ˦ˬˮ˥˶˥ˢ˜.

ː˴ˢ˱˦˧˛ ˩ˢ˱˞˱˹˭˦˰ˤ ˩ˢ˱˞˫˺ ĲȦȞ
İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ

ǲȤİȚ İʌȘȡİĮıĲİȓ Ș ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ Ȓ Ș
ıĲİȡȑȦıȘ ĲȘȢ ʌȣȟȓįĮȢ.

ˡ˦ˢ˺˥˲˪˰ˤ˯.

ˏ˞ˠ˦˰˩˚˪Ș ʌȣȟȓįĮ ˱ˬ˲ ˰˲˰˱˛˩˞˱ˬ˯

˃˭ˤˮˢ˙ˣˬ˪˱˞˦ ˰ˬ˟˞ˮ˙ ˬ˦ ˰˱ˢˮˢ˻˰ˢ˦˯.

˰˱ˢˮ˚˶˰ˤ˯.

ˉˢ˜˭ˬ˲˪ ˛ ˢ˜˪˞˦ ˮ˞ˠ˦˰˩˚˪ˬ˦ ˬ˦ ˧ˬ˴˨˜ˢ˯

˃˭ˤˮˢ˙ˣˬ˪˱˞˦ ˰ˬ˟˞ˮ˙ ˬ˦ ˰˱ˢˮˢ˻˰ˢ˦˯.

˰˱ˬ ˭˨˞˜˰˦ˬ.

ʸ˴ˬ˲˪ ˡ˦ˢ˲ˮ˲˪˥ˢ˜ ˬ˦ ˬ˭˚˯ ˰˱ˢˮ˚˶˰ˤ˯

İȓȞĮȚ ˬˮ˞˱˛ ˰˴ˢ˱˦˧˛ ˩ˢ˱˞˱˹˭˦˰Ȓ ĲȘȢ ıİ
ıȤȑıȘ ȝİ ĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ/ĮȝȐȟȦȝĮ.

ǼʌȚțȓȞįȣȞĮ ˴˞˨˞ˮ˚˯ ıĲİȡİȫıİȚȢ ˛

ˡˢ˪ ˢ˜˪˞˦ ıȦıĲȐ ı˱ˢˮˢ˶˩˚˪Ș.

Ǿ ʌȣȟȓįĮ ˱ˬ˲ ˰˲˰˱˛˩˞˱ˬ˯ ˡ˦ˢ˺˥˲˪˰ˤ˯

˒˭˚ˮ˩ˢ˱ˮˤ ˩ˢ˱˞˱˹˭˦˰ˤ (ĲȗȩȖȠȢ) ˛

˟)

˞)

ˡ)

ˠ)

˟)

˞)

ˢ˪˹˰˶ ˱ˬ ˱˦˩˹˪˦ ˰˱ˮ˚˳ˢ˱˞˦ ˡˢ˫˦˹˰˱ˮˬ˳˞ ˧˞˦

ˮ˶ˠ˩˻˪ ˧˞˦ ˱ˤ˯ ˞˰˳˙˨ˢ˦˞˯ ˱˶˪
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ˡ˦ˢ˺˥˲˪˰ˤ˯ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ ˱ˬ˲ ˰˲˰˱˛˩˞˱ˬ˯ ˡ˦ˢ˺˥˲˪˰ˤ˯

ıȪȞįİıȘȢ ĲȠȣ

2.1.3. ˈ˞˱˙˰˱˞˰ˤ ˱˶˪ ˮ˙˟ˡ˶˪ ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˱ˤ˯ ˳˥ˬˮ˙˯, ˱˶˪

ˡˢ˫˦˹˰˱ˮˬ˳˞ ˧˞˦ ˞ˮ˦˰˱ˢˮ˹˰˱ˮˬ˳˞

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˱ˤ˯ ˰˱ˢˮ˚˶˰ˤ˯ ˱Ƞȣ

2.1.2. ː˱ˢˮ˚˶˰ˤ ĲȠȣ țȚȕȦĲȓȠȣ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˱ˤ˯ ˳˥ˬˮ˙˯, ˱˶˪

(˰ˢˮ˟ˬ˩ˤ˴˞˪˦˰˩˹˯)

ˡ˦ˢ˺˥˲˪˰ˤ

˲ˡˮ˞˲˨˦˧ˬ˺ ˲ˠˮˬ˺ (ˢ˙˪ ˢ˜˪˞˦ ˬˮ˞˱˛). ˃˪˻

ˡ˦˞ˮˮˬ˚˯ ˧˞˦ ˤ ˰˱˙˥˩ˤ ˰˱ˬ ˡˬ˴ˢ˜ˬ

˃˨˚ˠ˴ˢ˱˞˦ ˱ˬ ˰˺˰˱ˤ˩˞ ˡ˦ˢ˺˥˲˪˰ˤ˯ ˠ˦˞

3

˟)

˞)

˟)

˞)

ˣ)

ˢ˨˙˴˦˰˱ˤ˯ ˚˪ˡˢ˦˫ˤ˯).

ʿ˪ˢ˭˞ˮ˧˛˯ ˭ˬ˰˹˱ˤ˱˞ ˲ˠˮˬ˺ (˧˙˱˶ ˱ˤ˯

˂˦˞ˮˮˬȑȢ ˲ˠˮȫȞ.

ˡ˦ˢ˺˥˲˪˰ˤ˯.

˞˪˞˰˱ˬ˨ˢ˜˯ (˰˱ˬ˭) ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

˂ˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˬ˺˪ ˛ ˨ˢ˜˭ˬ˲˪ ˬ˦

˰˱˞˥ˢˮ˙ ˱˩˛˩˞˱˞ ˱ˬ˲ ˭˨˞˦˰˜ˬ˲.

ȅȚ țȚȞȠȪȝİȞİȢ ȡȐȕįȠȚ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
įȚİȪșȣȞıȘȢ ȑȡȤȠȞĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ ȝİ

˧˙˨˲˩˩˞ ˭ˮˬ˰˱˞˰˜˞˯ ˞˭˹ ˱ˤ ˰˧˹˪ˤ.

ˉˢ˜˭ˢ˦ ˛ ˢ˜˪˞˦ ˭ˬ˨˺ ˳˥˞ˮ˩˚˪ˬ ˱ˬ

˧˙˨˲˩˩˞ ˭ˮˬ˰˱˞˰˜˞˯ ˞˭˹ ˱ˤ ˰˧˹˪ˤ.

ˈ˞˱ˢ˰˱ˮ˞˩˩˚˪ˬ ˛ ˳˥˞ˮ˩˚˪ˬ ˱ˬ

ǼʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ.

˰˱) ˃˭˦˰˳˞˨˛˯ ˱ˮˬ˭ˬ˭ˬ˜ˤ˰ˤ .

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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2.1.5. ˒˭ˬ˟ˬˤ˥ˬ˺˩ˢ˪ˤ

˧˦˪ˤ˱˛ˮ˞ ˪˞ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ (˰ˢˮ˟ˬ˩ˤ˴˞˪˦˰˩˹˯).

ˬ˴˛˩˞˱ˬ˯ ıİ İʌĮĳȒ ȝİ ˱ˬ ˚ˡ˞˳ˬ˯ ˧˞˦ ˱ˬ˪

˞ˮ˦˰˱ˢˮ˹˰˱ˮˬ˳˞, ˩ˢ ˱ˬ˲˯ ˱ˮˬ˴ˬ˺˯ ˱ˬ˲

ˢ˪˹˰˶ ˱ˬ ˱˦˩˹˪˦ ˰˱ˮ˚˳ˢ˱˞˦ ˡˢ˫˦˹˰˱ˮˬ˳˞ ˧˞˦

ˮ˶ˠ˩˻˪ ˧˞˦ ˱ˤ˯ ˞˰˳˙˨ˢ˦˞˯ ˱˶˪
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ˡ˦ˢ˺˥˲˪˰ˤ˯ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ ˱ˬ˲ ˰˲˰˱˛˩˞˱ˬ˯ ˡ˦ˢ˺˥˲˪˰ˤ˯

ıȪȞįİıȘȢ ĲȠȣ

2.1.4. ˉˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞ ˱˶˪ ˮ˙˟ˡ˶˪

ʿ˭ˢ˲˥˲ˠˮ˙˩˩˦˰ˤ ĲȦȞ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ

ˢ)
(˭.˴. ȡȐ˟ˡȦȞ ˛ ˟ˮ˞˴˜ˬ˪˞ ˰˺˪ˡˢ˰ˤ˯).

ˉˢ˜˭ˬ˲˪ ˡ˦˞˱˙˫ˢ˦˯ ĮıĳȐȜȚıȘȢ.

ǼʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ.

ˬ˭ˬ˦ˬ˲ˡ˛˭ˬ˱ˢ İȟĮȡĲȒȝĮĲȠȢ.

ˏ˶ˠ˩˚˯ ˛ ˭˞ˮ˞˩˹ˮ˳˶˰ˤ

ˡ)

ˠ)
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2.2.1. ˈ˞˱˙˰˱˞˰ˤ ˱˦˩ˬ˪˦ˬ˺

3

˂ˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˱ˬ ˰˺˰˱ˤ˩˞
įȚİȪșȣȞıȘȢ.

˧˞˱˞˰˧ˢ˲˞˰˱˦˧˻˪ ˰˱ˬ˦˴ˢ˜˶˪.

ʿ˭ˢ˲˥˲ˠˮ˙˩˩˦˰ˤ ˛ ĲȡȚȕȒ ˩ˢ˱˞˫˺

˂ˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˱ˬ ˰˺˰˱ˤ˩˞
įȚİȪșȣȞıȘȢ.

ː˭˞˰˩˚˪ˬ˯ ˛ ˢ˭˦˰˳˞˨˛˯ ˩ˤ˴˞˪˦˰˩˹˯.

˂ˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˱ˬ ˰˺˰˱ˤ˩˞
įȚİȪșȣȞıȘȢ.

ˍ ˩ˤ˴˞˪˦˰˩˹˯ ˡˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜.

˧ˬ˨˹˪˞˯ ˢ˜˪˞˦ ȑȞįİȚȟȘ ˴˞˨˞ˮ˹˱ˤ˱˞˯
(ȜĮıțȐȡȚıȝĮ).

ȝİ ˱ˬ ˚ˡ˞˳ˬ˯, ˞˰˧ˢ˜˱˞˦ ˭˜ˢ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨˫ˤ ˰˱ˬ

˂ˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˱ˬ ˰˺˰˱ˤ˩˞
įȚİȪșȣȞıȘȢ.

ˢ˺˧˞˩˭˱˶˪ ˰˶˨˛˪˶˪.

ˀ˨˙˟ˢ˯, ˲˭˚ˮ˩ˢ˱ˮˤ ˳˥ˬˮ˙ ˧˞˨˶ˡ˜˶˪ /

ː˴ˢ˱˦˧˛ ˩ˢ˱˞˱˹˭˦˰ˤ ˩ˢ˱˞˫˺ ˱˦˩ˬ˪˦ˬ˺ ˧˞˦

ˣ)

˂ˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˱ˬ ˰˺˰˱ˤ˩˞
įȚİȪșȣȞıȘȢ.

˰˱) ˃˭˦˰˳˞˨˛˯ ˱ˮˬ˭ˬ˭ˬ˜ˤ˰ˤ .

ˢ)

ˡ)

ˠ)

ʿ˪ˢ˭˞ˮ˧˚˯ ˡˬ˴ˢ˜ˬ.

ˊˢ ˱ˬ˲˯ ˱ˮˬ˴ˬ˺˯ ˱ˬ˲ ˬ˴˛˩˞˱ˬ˯ ıİ İʌĮĳȒ ˞)

2.2. ˑ˦˩˹˪˦, ˧ˬ˨˹˪˞ ˡ˦ˢ˺˥˲˪˰ˤ˯ ˧˞˦ ˱˦˩˹˪˦ ˬˡ˛ˠˤ˰ˤ˯ ˡ˦˧˺˧˨ˬ˲

˰˺˰˱ˤ˩˞ ˲˭ˬ˟ˬ˛˥ˤ˰ˤ˯ ˱ˤ˯ ˡ˦ˢ˺˥˲˪˰ˤ˯.

ˢ˨˚ˠ˴ˢ˱˞˦ ˧˞˱˙ ˭˹˰ˬ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˱ˬ

˚ˡ˞˳ˬ˯ ˧˞˦ ˬ ˧˦˪ˤ˱˛ˮ˞˯ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜,

ˬ˦ ˱ˮˬ˴ˬ˜ ˱ˬ˲ ˬ˴˛˩˞˱ˬ˯ ˢ˭˦˧˙˥ˬ˪˱˞˦ ˰˱ˬ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ˡ)

ˠ)

˟)

˳ˬˮ˙ ˱ˤ˯ ˧ˬ˨˹˪˞˯, ˭˦˚ˣˢ˱˞˦ ˱ˬ ˱˦˩˹˪˦ ˭ˮˬ˯

˰˲˪ˡ˚˰˩˶˪ ˛ ˱˶˪ ˰˲˪ˡ˚˰˩˶˪ ĲȪʌȠȣ
Cardan.

˱ˣ˹ˠˬ˲ ˧˞˦ ˱ˤ˯ ˧˞˱˙˰˱˞˰ˤ˯ ˱˶˪ ˢ˨˞˰˱˦˧˻˪

ˡ˦ˢ˺˥˲˪˰ˤ˯. ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˱ˬ˲

3

ˢ)

˃˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˛ ˰˱ˢˮ˚˶˰ˤ.

ˡ)

˃˭˦˰˳˞˨˛˯ ˱ˮˬ˭ˬ˭ˬ˜ˤ˰ˤ

3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ˎˬ˨˺ ˰ˬ˟˞ˮ˹˯ ˧˜˪ˡ˲˪ˬ˯ ˞˭ˬ˰˺˪ˡˢ˰ˤ˯

˓˥˞ˮ˩˚˪ˬ˯ ˢ˨˞˰˱˦˧˹˯ ˰˺˪ˡˢ˰˩ˬ˯.

˙˫ˬ˪˞ ˱ˤ˯ ˧ˬ˨˹˪˞˯.

˧ˬˮ˲˳˛˯ ˱ˤ˯ ˧ˬ˨˹˪˞˯ ˶˯ ˭ˮˬ˯ ˱ˬ˪

˒˭˚ˮ˩ˢ˱ˮˤ ˞˧˱˦˪˦˧˛ ˩ˢ˱˞˱˹˭˦˰ˤ ˱ˤ˯

˱ˬ˲ ˱˦˩ˬ˪˦ˬ˺.

˩ˢ˱˞˱˹˭˦˰ˤ ˱ˬ˲ ˧˚˪˱ˮˬ˲ ˱ˤ˯ ˭˨˛˩˪ˤ˯

˒˭˚ˮ˩ˢ˱ˮˤ ˭ˮˬ˯ ˭˙˪˶ ˛ ˧˙˱˶

˃˭˦˰˳˞˨˛˯ ˱ˮˬ˭ˬ˭ˬ˜ˤ˰ˤ .

˞˭ˬ˰˺˪ˡˢ˰ˤ˯.

ˎˬ˨˺ ˰ˬ˟˞ˮ˹˯ ˧˜˪ˡ˲˪ˬ˯

˱˦˩ˬ˪˦ˬ˺.

˱ˤ˯ ˰˱ˢ˳˙˪ˤ˯ ˛ ˱˶˪ ˞˧˱ȓȞȦȞ ˱ˬ˲

ˆˮ˞˺˰ˤ ˛ ˴˞˨˙ˮ˶˰ˤ ˱ˤ˯ ˭˨˛˩˪ˤ˯,

ˎˬ˨˺ ˰ˬ˟˞ˮ˹˯ ˧˜˪ˡ˲˪ˬ˯
ĮʌȠıȪȞįİıȘȢ.

˭˨˛˩˪ˤ ˱ˬ˲ ˱˦˩ˬ˪˦ˬ˺.

ˉˢ˜˭ˢ˦ Ș ˡ˦˙˱˞˫ˤ ˞˪˙˰˴ˢ˰ˤ˯ ˰˱ˤ˪

ˎˬ˨˺ ˰ˬ˟˞ˮ˹˯ ˧˜˪ˡ˲˪ˬ˯
ĮʌȠıȪȞįİıȘȢ.

ˠ)

˟)

ʿ˰˧ˢ˜˱˞˦ ˭˜ˢ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨˫ˤ ˰˱ˬ ˱˦˩˹˪˦ ˧˞˱˙ ˱ˤ ˞)

˰˲˰˱˛˩˞˱ˬ˯ ˡ˦ˢ˺˥˲˪˰ˤ˯ ˡ˦˙˳ˬˮˢ˯ ˡ˦ˢ˲˥˺˪˰ˢ˦˯ ˧˙˥ˢ˱˞ ˰˱ˤ˪ ˧ˬ˨˹˪˞

ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȑȢ

2.2.2. ˈˬ˨˹˪˞ ˡ˦ˢ˺˥˲˪˰ˤ˯ ˧˞˦

˰˲˪ˡ˚˰˩˶˪ ˛ ˱˶˪ ˰˲˪ˡ˚˰˩˶˪ ĲȪʌȠȣ
Cardan.

˱ˣ˹ˠˬ˲ ˧˞˦ ˱ˤ˯ ˧˞˱˙˰˱˞˰ˤ˯ ˱˶˪ ˢ˨˞˰˱˦˧˻˪

ˡ˦ˢ˺˥˲˪˰ˤ˯. ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˱ˬ˲

ˡ˦ˢ˲˥˺˪˰ˢ˦˯ ˧˙˥ˢ˱˞ ˰˱ˤ˪ ˧ˬ˨˹˪˞

˭˦˚ˣˢ˱˞˦ ˱ˬ ˱˦˩˹˪˦ ˭ˮˬ˯ ˡ˦˙˳ˬˮˢ˯

˱˦˩˹˪˦ ˧˞˱˙ ˱ˤ ˳ˬˮ˙ ˱ˤ˯ ˧ˬ˨˹˪˞˯ ˧˞˦
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ˬˡ˛ˠˤ˰ˤ˯ (ˠ˦˞ ˭˞ˮ˙ˡˢ˦ˠ˩˞, ˤ ˩ˢ˱˞˱˹˭˦˰ˤ

˭ˮ˹˧ˢ˦˱˞˦ ˠ˦˞ ˹˴ˤ˩˞ ˩ˢ ıİȡȕȠȝȘȤĮȞȚıȝȩ

˧˞˱˙ ˱ˬ ˚˪˞ ˭˚˩˭˱ˬ ˱ˤ ˡ˦˙˩ˢ˱ˮˬ ˱ˬ˲

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

˧˜˪ˤ˰ˤ˯.

ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˱ˤ˯ ˡ˲˪˞˱˹˱ˤ˱˞˯ ˢ˨ˢ˺˥ˢˮˤ˯

˪˞ ˩ˢ˱˞˧˦˪ˤ˥ˬ˺˪ ˬ˦ ˱ˮˬ˴ˬ˜. ˍ˭˱˦˧˛

ˠ)

˟)

˞)

ı˱ˢˮˢ˻˰ˢ˦˯.

ʸ˴ˬ˲˪ ˢ˭ˤˮˢ˞˰˱ˢ˜ ˰ˬ˟˞ˮ˙ ˬ˦

˃˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˛ ˰˱ˢˮ˚˶˰ˤ.

˭ˬˮˢ˜˞˯.

ǼʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș İȣșȪȖȡĮȝȝȘ ʌȠȡİȓĮǜ
ˡ˦˞țȣȕİȪİĲĮȚ ˤ țĮĲİȣșȣȞĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȘȢ

˒˭˚ˮ˩ˢ˱ˮˬ˯ ˱ˣ˹ˠˬ˯.

˟˨˙˟ˤ ˛ ˮ˞ˠ˦˰˩˚˪ˬ.

ˈ˞˱˞˰˧ˢ˲˞˰˱˦˧˹ ˰˱ˬ˦˴ˢ˜ˬ ˩ˢ ˰ˬ˟˞ˮ˛

˰˱ˬ˦˴ˢ˜ˬ˲.

˃˨˞˳ˮ˙ ˟˨˙˟ˤ ˱ˬ˲ ˧˞˱˞˰˧ˢ˲˞˰˱˦˧ˬ˺

˭ˬˮˢ˜˞˯.

ǼʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș İȣșȪȖȡĮȝȝȘ ʌȠȡİȓĮǜ
ˡ˦˞țȣȕİȪİĲĮȚ ˤ țĮĲİȣșȣȞĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȘȢ

˃˩˳˞˪˛˯ ˞˭ˢ˲˥˲ˠˮ˙˩˩˦˰ˤ.

ˡ˦ˢ˺˥˲˪˰ˤ˯.

˃˭ˤˮˢ˙ˣˢ˱˞˦ ˤ ˞˰˳˙˨ˢ˦˞ ˱ˬ˲ ˰˲˰˱˛˩˞˱ˬ˯

˧˞˦ ˞ˮ˦˰˱ˢˮ˹˰˱ˮˬ˳˞ ˹˰ˬ ˱ˬ ˡ˲˪˞˱˹˪ ˴˶ˮ˜˯ ˱˦˩ˬ˪˦ˬ˺) ˛ ˡˢ˪ ˭˨ˤˮˬ˜ ˱˦˯ ˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ 1.

˱ˬ ˱˦˩˹˪˦ ˰˱ˮ˚˳ˢ˱˞˦ ˢ˨˞˳ˮ˙ ˡˢ˫˦˹˰˱ˮˬ˳˞

˧˞˦ ˱ˬ˲˯ ˱ˮˬ˴ˬ˺˯ ˰ˢ ˥˚˰ˤ ˢ˲˥ˢ˜˞˯ ˭ˬˮˢ˜˞˯, ˢ˪˹˯ ˰ˤ˩ˢ˜ˬ˲ ˱ˤ˯ ˰˱ˢ˳˙˪ˤ˯ ˲˭ˢˮ˟˞˜˪ˢ˦

˒˭˚ˮ˩ˢ˱ˮˬ˯ ˱ˣ˹ˠˬ˯ ˱ˬ˲ ˰˲˰˱˛˩˞˱ˬ˯

ˊˢ ˱ˬ˪ ˧˦˪ˤ˱˛ˮ˞ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ˹˱˞˪

2.5. ǻȚİȣșȣȞȩȝİȞȠȢ ȐȟȠȞĮȢ ĲȠȣ ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˛ ˴ˮ˛˰ˤ ˢ˦ˡ˦˧˙
ˮ˲˩ˬ˲˨˧ˬ˺˩ˢ˪ˬȣ
ˮ˲˥˩˦˰˩˚˪ˬ˲ ˱ˣˬˠ˹˩ˢ˱ˮˬ˲

(X)

2

2.4. ˃˲˥˲ˠˮ˙˩˩˦˰ˤ ˱ˮˬ˴˻˪

2.3. ˎ˞˜˫˦˩ˬ (˱ˣ˹ˠˬ˯) ˱˦˩ˬ˪˦ˬ˺

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ˍ˭˱˦˧˹ ˭ˢˡ˜ˬ

3.2. ˈ˞˱˙˰˱˞˰ˤ ˲˞˨ˬ˭˦˪˙˧˶˪

3.1.

3. ˍˏʿˑˍˑ˅ˑʿ

ˡ˦ˢ˺˥˲˪˰ˤ (EPS)

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

˞)

˩ˤ ˬˮ˞˱˙ ˱˞ ˢ˫˶˱ˢˮ˦˧˙ ˧˙˱ˬ˭˱ˮ˞.

˧˞˥˞ˮ˦˰˩ˬ˺ ˱˶˪ ˲˞˨ˬ˧˞˥˞ˮ˦˰˱˛ˮ˶˪ ˛

ˀ˨˙˟ˤ ˢ˪˱˹˯ ˱ˤ˯ ˢ˭˦˳˙˪ˢ˦˞˯

X

X

X

X

X

X

X
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˧˞˥˞ˮ˦˰˩ˬ˺ ˱˶˪ ˲˞˨ˬ˧˞˥˞ˮ˦˰˱˛ˮ˶˪).

ˢ˭˦˱ˮ˚˭ˢ˱˞˦) (ˢ˧˱˹˯ ˱ˤ˯ ˢ˭˦˳˙˪ˢ˦˞˯

˲˞˨ˬ˭˜˪˞˧˞˯ ˛ ˡ˦˞˳˞˪˚˯ ˳˺˨˨ˬ (ˢ˙˪

ˏ˞ˠ˦˰˩˚˪ˬ˯ ˛ ˞˭ˬ˴ˮ˶˩˞˱˦˰˩˚˪ˬ˯

ˢ˫˶˱ˢˮ˦˧˙ ˧˙˱ˬ˭˱ˮ˞.

˱˶˪ ˲˞˨ˬ˧˞˥˞ˮ˦˰˱˛ˮ˶˪ ˛ ˩ˤ ˬˮ˞˱˙ ˱˞

ˀ˨˙˟ˤ ˢ˪˱˹˯ ˱ˤ˯ ˢ˭˦˳˙˪ˢ˦˞˯ ˧˞˥˞ˮ˦˰˩ˬ˺

˲˞˨ˬ˧˞˥˞ˮ˦˰˱˛ˮ˶˪).

(ˢ˧˱˹˯ ˱ˤ˯ ˢ˭˦˳˙˪ˢ˦˞˯ ˧˞˥˞ˮ˦˰˩ˬ˺ ˱˶˪

ˢ˩˭ˮ˹˰˥˦˞ ˧˞˦ ˱ˤ˪ ˭˨ˢ˲ˮ˦˧˛ ˬˮ˞˱˹˱ˤ˱˞

ˬˡˤˠˬ˺ ˭ˬ˲ ˢ˭ˤˮˢ˙ˣˢ˦ ˬ˲˰˦˶ˡ˻˯ ˱ˤ˪

ˬˡˤˠˬ˺

ˤ˨ˢ˧˱ˮˬ˪˦˧˛˯ ˡ˦ˢ˭˞˳˛˯ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ

ˑˬ ˰˺˰˱ˤ˩˞ ˡˢ˜˴˪ˢ˦ ˟˨˙˟ˤ ˩˚˰˶ ˱ˤ˯

ȅ ıİȡȕȠȝȘȤĮȞȚıȝȩȢ ˡˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜.

˱ˬ˲ ˰˲˰˱˛˩˞˱ˬ˯.

ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ EPS ˡˢ˜˴˪ˢ˦ ˧˙˥ˢ ˞˰˱ˬ˴˜˞

˅ ˨˲˴˪˜˞ ˚˪ˡˢ˦˫ˤ˯ ˡ˲˰˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯
(Malfunction Indicator Lamp, MIL) ĲȠȣ

ȆĮȡİȝʌȩįȚıȘ ĲȠȣ ˬ˭˱˦˧ȠȪ ˭ˢˡ˜ˬȣ ˱ˬ˲

ˠ)

˟)

˞)

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˞˭˹ ˱ˬ ˧˙˥˦˰˩˞

ˤ˨ˢ˧˱ˮˬ˪˦˧˛˯ ˡ˦ˢ˭˞˳˛˯ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ

˱ˬ˲ ˧˦˪ˤ˱˛ˮ˞ ˧˞˦/˛ ˧˞˱˙ ˱ˤ ˴ˮ˛˰ˤ ˱ˤ˯

˧˞˱˙ ˱ˤ˪ ˚˪˞ˮ˫ˤ / ˡ˦˞˧ˬ˭˛ ˱ˤ˯ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯

˱ˬ˲ ˱˦˩ˬ˪˦ˬ˺ ˧˞˦ ˱ˤ˯ ˠ˶˪˜˞˯ ˱˶˪ ˱ˮˬ˴˻˪

˰˲˩˟˞˱˹˱ˤ˱˞˯ ˩ˢ˱˞˫˺ ˱ˤ˯ ˠ˶˪˜˞˯ ˰˱ˮˬ˳˛˯

2.6. ˅˨ˢ˧˱ˮ˦˧˙ ˲˭ˬ˟ˬˤ˥ˬ˺˩ˢ˪ˤ ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯
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ˬ˭˦˰˥ˬ˰˧ˬ˭˦˧˚˯ ıȣıțİȣȑȢ

3.3. ˈ˙˱ˬ˭˱ˮ˞ ˬˡ˛ˠˤ˰ˤ˯ ˛

ȅʌĲȚțȒ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ
˞)

ˠ)

˟)

ˡ˦˞˱˙˫ˢ˦˯.

ˉ˦ˠ˹˱ˢˮˢ˯ ˞˭˹ ˡ˺ˬ ȠʌȚıșȠıțȠʌȚțȑȢ

ˡ˦˞˱˙˫ˢ˦˯).

˱ˬ˲˨˙˴˦˰˱ˬ˪ ˡ˺ˬ ȠʌȚıșȠıțȠʌȚțȑȢ

˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ (ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ

1

˱ˬ˭ˬ˥ˢ˱ˤ˩˚˪Ƞ ˰˺˩˳˶˪˞ ˩ˢ ˱˦˯

ıȣıțİȣȒ ˨ˢ˜˭İȚ ˛ ˡˢ˪ ˢ˜˪˞˦

ˈ˙˱ˬ˭˱ˮˬ ˬˡ˛ˠˤ˰ˤ˯ ˛ ˬ˭˦˰˥ˬ˰˧ˬ˭˦˧˛

˲˞˨ˬ˧˞˥˞ˮ˦˰˱˛ˮ˶˪.

ˢ˰˶˱ˢˮ˦˧˛ ˢ˭˦˳˙˪ˢ˦˞ ˧˞˥˞ˮ˦˰˩ˬ˺ ˱˶˪

ˎˬ˨˺ ˧˞˧˛ ˬˮ˞˱˹˱ˤ˱˞ ˞˭˹ ˱ˤ˪

˲˞˨ˬ˭˜˪˞˧˞ ˛ ˱ˬ˲ ˡ˦˞˳˞˪ˬ˺˯ ˳˺˨˨ˬ˲.

ʿ˭˞ˮ˙ˡˢ˧˱ˤ ˤ ˧˞˱˙˰˱˞˰ˤ ˱ˬ˲

˩ˤ ˬˮ˞˱˙ ˱˞ ˢ˫˶˱ˢˮ˦˧˙ ˧˙˱ˬ˭˱ˮ˞.

˧˞˥˞ˮ˦˰˩ˬ˺ ˱˶˪ ˲˞˨ˬ˧˞˥˞ˮ˦˰˱˛ˮ˶˪ ˛

ˀ˨˙˟ˤ ˢ˪˱˹˯ ˱ˤ˯ ˢ˭˦˳˙˪ˢ˦˞˯

˧˞˥˞ˮ˦˰˩ˬ˺ ˱˶˪ ˲˞˨ˬ˧˞˥˞ˮ˦˰˱˛ˮ˶˪).

˞˭˞˦˱˛˰ˢ˶˪ (ˢ˧˱˹˯ ˱ˤ˯ ˢ˭˦˳˙˪ˢ˦˞˯

1

˭˨ˤˮˬ˜ ˱˦˯ ˭ˮˬˡ˦˞ˠˮ˞˳˚˯ ˱˶˪

˛ ˴ˮ˶˩˞˱˦˰˩˚˪˶˪ ȝİȝȕȡĮȞȫȞ) ˡˢ˪

(˰˲˩˭ˢˮ˦˨˞˩˟˞˪ˬ˩˚˪˶˪ ˞˪˞˧˨˞˰˱˦˧˻˪

˒˞˨ˬ˭˜˪˞˧˞˯ ˛ ˡ˦˞˳˞˪˚˯ ˳˺˨˨ˬ

X

X

X

X

X

X
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˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

4. ˓ʿˋˍˇ, ʿˋˑʿˋʿˈˉʿːˑ˅ˏ˃ː ˈʿˇ ˅ˉ˃ˈˑˏˍˉˍˁˇˈˍː ˃ˌˍˎˉˇːˊˍː

(X)

2

ˢ˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˹.

ː˺˰˱ˤ˩˞ ˢ˧˱˹˯ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯ ˛ ˢ˩˳˞˪˻˯

ȆȓįĮțİȢ țĮșĮȡȚıȝȠȪ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ.

ˢ˲˥˲ˠˮ˞˩˩˦˰˩˚˪ˬ˯ ˬ ˢ˧˱ˬ˫ˢ˲˱˛ˮ˞˯ ˪ˢˮˬ˺).

˞˨˨˙ ȝİ ĲȘȞ ˞˪˱˨˜˞ ıİ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜Į ˛ ˩ˤ

˦˧˞˪ˬ˭ˬ˦ˤ˱˦˧˙ (˴˶ˮ˜˯ ˲ˠˮ˹ ˧˞˥˞ˮ˦˰˩ˬ˺

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯

˨ˢ˜˭ˬ˲˪ ˛ ˢ˜˪˞˦ ˢ˩˳˞˪˻˯ ˢ˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˙.

ˑ˞ ȜȐıĲȚȤĮ ˲˞˨ˬ˧˞˥˞ˮ˦˰˱˛ˮ˶˪

˲˞˨ˬ˧˞˥˞ˮ˦˰˱˛ˮ˶˪.

˃˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˙ ˨˙˰˱˦˴˞

˛ ˨ˢ˜˭ˬ˲˪.

ˍ˦ ˲˞˨ˬ˧˞˥˞ˮ˦˰˱˛ˮˢ˯ ˡˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˬ˺˪

ȆȓįĮțİȢ țĮșĮȡȚıȝȠȪ ˡˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˬ˺˪

˟)

˞)

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

˭ˢˡ˜ˬ.

˂ˢ˪ ˧˞˨˺˭˱ˢ˱˞˦ ˱ˬ ˞˭˞ˮ˞˜˱ˤ˱ˬ ˬ˭˱˦˧˹

˧˙˱ˬ˭˱ˮˬ ˬˡ˛ˠˤ˰ˤ˯ ˛ ˬ˭˦˰˥ˬ˰˧ˬ˭˦˧˛
ıȣıțİȣȒ.

˴˞˨˞ˮ˙ ˰˱ˢˮˢ˶˩˚˪ˬ ˛ ˢ˭˦˰˳˞˨˚˯

˃˧˱˹˯ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯, ˩ˢ ˟˞ˮ˦˙ ˟˨˙˟ˤ,

˧˙˱ˬ˭˱ˮˬ ˛ ıȣıțİȣȒ.

˃˨˞˳ˮ˙ ˟˨˙˟ˤ ˛ ȤĮȜĮȡȐ ıĲİȡİȦȝȑȞȠ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

3.6. ː˺˰˱ˤ˩˞ ˞˭ˬ˥˙˩˟˶˰ˤ˯

3.5. ȆȓįĮțİȢ țĮșĮȡȚıȝȠȪ

3.4. ˒˞˨ˬ˧˞˥˞ˮ˦˰˱˛ˮˢ˯

ˠ)

˟)
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4.1.3.

4.1.2.

˂˦˞˧˹˭˱ˤ˯

˃˲˥˲ˠˮ˙˩˩˦˰ˤ

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞

4.1.1. ˈ˞˱˙˰˱˞˰ˤ ˧˞˦

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

4.1. ˓˞˪ˬ˜ įȚĮıĲĮȪȡȦıȘȢ țĮȚ ˭ˬˮˢ˜˞˯

˞)

˟)

˞)

ˠ)

˟)

˞)

˭ˬ˲ ˳˶˱˜ˣˬ˲˪ ˱˞˲˱˹˴ˮˬ˪˞).

˩ˢ ˱˦˯ ˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ (˞ˮ˦˥˩˹˯ ĳĮȞȫȞ

1

ˍ ˡ˦˞˧˹˭˱ˤ˯ ˡˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˰˺˩˳˶˪˞

(ıȣȞĮȡȝȠȜȠȖȘȝȑȞȘ) ˭ˤˠ˛ ˳˶˱˹˯.

ˊˤ ˬˮ˥˙ ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȘ

˓˞˪˹˯ ˭ˬ˨˺ ˞˭ˢ˲˥˲ˠˮ˞˩˩˦˰˩˚˪ˬ˯.

˰˱ˢˮˢ˶˩˚˪ˬ˯.

˓˞˪˹˯ ˡˢ˪ ˢ˜˪˞˦ ˞˰˳˞˨˻˯

˳˞˧˹˯).

˰˺˰˱ˤ˩˞ ˭ˮˬ˟ˬ˨˛˯ (˞˪˞˧˨˞˰˱˛ˮ˞˯ ˧˞˦

ˎˬ˨˺ ˢ˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˹ ˛ ˨ˢ˜˭ˢ˦ ˱ˬ

˳˞˧˹˯).

˭ˮˬ˟ˬ˨˛˯ (˞˪˱˞˪˞˧˨˞˰˱˛ˮ˞˯ ˧˞˦

˃˨˞˳ˮ˙ ˢ˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˹ ˱ˬ ˰˺˰˱ˤ˩˞

ˬˮ˞˱˹˱ˤ˱˞.

˭ˢˮ˜˭˱˶˰ˤ LED, ˭ˬ˨˺ ˧˞˧˛

ʸ˪˞ ˳˶˯ / ˩˜˞ ˭ˤˠ˛ ˳˶˱˹˯ǜ ˰ˢ

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜).

˰ˢ ˭ˢˮ˜˭˱˶˰ˤ LED, ˧˙˱˶ ˞˭˹ 1/3 ˡˢ˪

˨ˢ˜˭ˢ˦ (˭ˬ˨˨˞˭˨˙ ˳˻˱˞ / ˭ˤˠ˚˯ ˳˶˱˹˯ǜ

˓˶˯/˭ˤˠ˛ ˳˶˱˹˯ ˢ˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˹ ˛

X

X

X

X

X

X

X
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1

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯ ˢ˙˪ ˢ˜˪˞˦ ˡ˲˪˞˱˹

ˁ˦˞ ˨ĮȝʌĲȒȡİȢ İțțȑȞȦıȘȢ ĮİȡȓȠȣ.

4.2. ˃˩˭ˮ˹ıșȚȠȚ ˧˞˦ ȠʌȓıșȚȠȚ ˳˞˪ˬ˜ ˥˚˰ˤ˯, ˳˞˪ˬ˜ ˭˨ˢ˲ˮ˦˧˛˯ ˰˛˩˞˪˰ˤ˯, ˳˞˪ˬ˜ ˹ˠ˧ˬ˲ ˧˞˦ ˳˞˪ˬ˜ ˭ˬˮˢ˜˞˯ ˤ˩˚ˮ˞˯

˲˭ˬ˴ˮˢ˶˱˦˧˛)

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯ ˢ˙˪ ˢ˜˪˞˦ ˡ˲˪˞˱˹

ˬˡˤˠˬ˺.

˴ˢ˦ˮˬ˧˜˪ˤ˱ȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ ˞˭˹ ˱ˤ ˥˚˰ˤ ˱ˬ˲

˂ˢ˪ ˢ˜˪˞˦ ˡ˲˪˞˱˹˯ ˬ ˴ˢ˦ˮ˦˰˩˹˯ ˱ˤ˯

˅ ˡ˦˙˱˞˫ˤ ˡˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜.

˧˞˦ ˳˞˪ˬ˺.

ʿ˰˲˩˟˞˱˹˱ˤ˱˞ ˩ˢ˱˞˫˺ ˭ˤˠ˛˯ ˳˶˱˹˯

ˢ˧˭ˢ˩˭˹˩ˢ˪ˬ ȤȡȫȝĮ.

˳˶˱ˢ˦˪˹˱ˤ˱˞ ˛ ˩ˢ˱˞˟˙˨˨ˬ˲˪ ˱ˬ

˳˶˱˹˯ ʌȠȣ ˢ˩˳˞˪˻˯ ˩ˢ˦˻˪ˬ˲˪ ˱ˤ

ˎˮˬ˷˹˪˱˞ ˢ˭˜ ˱ˬ˲ ˳˞˧ˬ˺ ˛ ˱ˤ˯ ˭ˤˠ˛˯

˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ .

1

˰˛˩˞˪˰ˤ ˡˢ˪ ˭˨ˤˮˬ˺˪ ˱˦˯

ȤȡȫȝĮ, Ș ˥˚˰ˤ, Ș ˳˶˱ˢ˦˪˹˱ˤ˱˞ ˛ Ș

ȅ ȜĮȝʌĲȒȡĮȢ, ĲȠ ˢ˧˭ˢ˩˭˹˩ˢ˪ˬ

˅ ˡ˦˙˱˞˫ˤ ˡˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜.

˟)

˞)

ˠ)

˟)

˞)

˂ȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ˱ˬ˲ ˴ˢ˦ˮ˦˰˱ˤˮ˜ˬ˲.

X
X

X

X

X

X

X

X

X
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ĳȫĲȦȞ (˹˱˞˪ ˢ˜˪˞˦

4.1.6. ˂˦˙˱˞˫ˤ ˧˞˥˞ˮ˦˰˩ˬ˺ ĲȦȞ ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

ˢ˜˪˞˦ ˲˭ˬ˴ˮˢ˶˱˦˧˚˯)

ĲȘȞ ˬˮ˦ˣˬ˪˱˜˶˰ˤ (˹˱˞˪

4.1.5. ˂˦˞˱˙˫ˢ˦˯ ʌȠȣ ȡȣșȝȓȗȠȣȞ ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯

4.1.4. ː˲˩˩˹ˮ˳˶˰ˤ ˰˱˦˯

˟)

Ǿ ˳˶˱ˢ˦˪˹˱ˤ˱˞ ˢ˩˭ˮ˹˯ İȓȞĮȚ
ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘ ȝȑȖȚıĲȘ
İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȘ.

33214
Τεύχος Β’ 2918/24.08.2017

˂˦˞˧˹˭˱ˤ˯

˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯

1

4.2.3. ː˲˩˩˹ˮ˳˶˰ˤ ˰˱˦˯

4.2.2.

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞

4.2.1. ˈ˞˱˙˰˱˞˰ˤ ˧˞˦

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

˟)

˞)

˟)

˞)

ȅ ĳ˞˪˹˯ ˡˢ˪ ˢ˜˪˞˦ ˞˰˳˞˨˻˯

ˠ)

ˢ˧˭ˢ˩˭˹˩ˢ˪ˬ ˳˶˯.

˳˶˱ˢ˦˪˹˱ˤ˱˞ ˛ ˩ˢ˱˞˟˙˨˨ˬ˲˪ ˱ˬ

˳˶˱˹˯ ʌȠȣ ˢ˩˳˞˪˻˯ ˩ˢ˦˻˪ˬ˲˪ ˱ˤ

ˎˮˬ˷˹˪˱˞ ˢ˭˜ ˱ˬ˲ ˳˞˧ˬ˺ ˛ ˱ˤ˯ ˭ˤˠ˛˯

˭ˬ˨˺ ˩ˢ˦˶˩˚˪ˤ ˤ ˚˪˱˞˰ˤ ˱ˬ˲ ˳˶˱˹˯.

ˈ˹˧˧˦˪ˬ ˳˶˯ ˢ˩˭ˮ˹˯ Ȓ ˨ˢ˲˧˹ ˭˜˰˶ǜ

˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ .

1

˰˛˩˞˪˰ˤ ˡˢ˪ ˭˨ˤˮˬ˺˪ ˱˦˯

ȤȡȫȝĮ, Ș ˥˚˰ˤ, Ș ˳˶˱ˢ˦˪˹˱ˤ˱˞ ˛ Ș

ȅ ȜĮȝʌĲȒȡĮȢ, ĲȠ ˢ˧˭ˢ˩˭˹˩ˢ˪ˬ

˂ȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ˱ˬ˲ ˴ˢ˦ˮ˦˰˱ˤˮ˜ˬ˲.

įȚĮıĲĮȪȡȦıȘȢ țĮȚ ˭ˬˮˢ˜˞˯.

˰˟˛˪ˬ˲˪ ˹˱˞˪ ˢ˜˪˞˦ ˞˪˞˩˩˚˪ˬ˦ ˬ˦ ˳˞˪ˬ˜

˭˨ˢ˲ˮ˦˧˛˯ ˰˛˩˞˪˰ˤ˯ ˩˭ˬˮˬ˺˪ ˪˞

ˍ˦ ˬ˭˜˰˥˦ˬ˦ ˳˞˪ˬ˜ ˥˚˰ˤ˯ ˧˞˦ ˬ˦ ˳˞˪ˬ˜

˩ˢ ˱˦˯ ˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ .

1

ˍ ˡ˦˞˧˹˭˱ˤ˯ ˡˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˰˺˩˳˶˪˞

ˎˬ˨˺ ˰ˬ˟˞ˮ˹˯ ˧˜˪ˡ˲˪ˬ˯ ˭˱˻˰ˤ˯.

˰˱ˢˮˢ˶˩˚˪ˬ˯.

˃˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˹˯ ˳˞˧˹˯.

ˎˤˠ˛ ˳˶˱˹˯ ˢ˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˛.

˟)

˞)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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˂˦˞˧˹˭˱ˤ˯

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

˞)

ˠ)

˟)

˞)

ˈ˞˥˲˰˱ˢˮˤ˩˚˪ˤ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞.

˩ˢ ˱˦˯ ˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ .

1

ˍ ˡ˦˞˧˹˭˱ˤ˯ ˡˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˰˺˩˳˶˪˞

ˎˬ˨˺ ˰ˬ˟˞ˮ˹˯ ˧˜˪ˡ˲˪ˬ˯ ˭˱˻˰ˤ˯.

˰˱ˢˮˢ˶˩˚˪ˬ˯.

˓˞˪˹˯ ˡˢ˪ ˢ˜˪˞˦ ˞˰˳˞˨˻˯

İʌȓįȡĮıȘ ˰˱ˬ ˢ˧˭ˢ˩˭˹˩ˢ˪ˬ ˳˶˯).

ˎˬ˨˺ ˢ˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧Ƞȓ ˳˞˧Ƞȓ (ȝİ

ˢ˭˜ˡˮ˞˰ˤ ˰˱ˬ ˢ˧˭ˢ˩˭˹˩ˢ˪ˬ ˳˶˯).

˃˨˞˳ˮ˙ ˢ˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧Ƞȓ ˳˞˧Ƞȓ (ȤȦȡȓȢ

ˈ˞˩˜˞ ˭ˤˠ˛ ˳˶˱˹˯ ˡˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜.

˩ˢ ˧˙˱˶ ˱˶˪ 2/3 ˰ˢ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞).

ˊ˜˞ ˭ˤˠ˛ ˳˶˱˹˯ǜ ˰ˢ ˭ˢˮ˜˭˱˶˰ˤ LED

˧˙˱˶ ˱ˬ˲ 1/3 ˢ˧˱˹˯ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯).

˭ˤˠ˛ ˳˶˱˦˰˩ˬ˺ǜ ˰ˢ ˭ˢˮ˜˭˱˶˰ˤ LED ˩ˢ

ˎˤˠ˛ ˳˶˱˹˯ ˢ˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˛ (˭ˬ˨˨˞˭˨˛

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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4.3.2.

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞

4.3.1. ˈ˞˱˙˰˱˞˰ˤ ˧˞˦

4.3. ˓˞˪ˬ˜ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯

˭ˬ˨˺ ˩ˢ˦˶˩˚˪ˤ ˤ ˚˪˱˞˰ˤ ˱ˬ˲ ˳˶˱˹˯.

ˈ˹˧˧˦˪ˬ ˳˶˯ ˢ˩˭ˮ˹˯ Ȓ ˨ˢ˲˧˹ ˭˜˰˶ǜ
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˥˚˰ˤ, Ș ˳˶˱ˢ˦˪˹˱ˤ˱˞ ˛ Ș ˰˛˩˞˪˰ˤ ˡˢ˪

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞

4.4.1. ˈ˞˱˙˰˱˞˰ˤ ˧˞˦

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

ˠ)

˟)

˞)

ˎˬ˨˺ ˰ˬ˟˞ˮ˹˯ ˧˜˪ˡ˲˪ˬ˯ ˭˱˻˰ˤ˯.

˰˱ˢˮˢ˶˩˚˪ˬ˯.

˓˞˪˹˯ ˡˢ˪ ˢ˜˪˞˦ ˞˰˳˞˨˻˯

ˢ˭˜ˡˮ˞˰ˤ ˰˱ˬ ˢ˧˭ˢ˩˭˹˩ˢ˪ˬ ˳˶˯).

ˎˬ˨˺ ˢ˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧Ƞȓ ˳˞˧Ƞȓ (ȝİ

ˢ˭˜ˡˮ˞˰ˤ ˰˱ˬ ˢ˧˭ˢ˩˭˹˩ˢ˪ˬ ˳˶˯).

˃˨˞˳ˮ˙ ˢ˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧Ƞȓ ˳˞˧Ƞȓ (ȤȦȡȓȢ

˩ˢ ˧˙˱˶ ˱˶˪ 2/3 ˰ˢ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞).

ˊ˜˞ ˭ˤˠ˛ ˳˶˱˹˯ǜ ˰ˢ ˭ˢˮ˜˭˱˶˰ˤ LED

˧˙˱˶ ˱ˬ˲ 1/3 ˢ˧˱˹˯ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯).

˭ˤˠ˛ ˳˶˱˦˰˩ˬ˺ǜ ˰ˢ ˭ˢˮ˜˭˱˶˰ˤ LED ˩ˢ

ˎˤˠ˛ ˳˶˱˹˯ ˢ˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˛ (˭ˬ˨˨˞˭˨˛

˱ˬ˲ ˳˶˱˹˯.

ˉˢ˲˧˹ ˳˶˯ ˭˜˰˶ǜ ˭ˬ˨˺ ˩ˢ˦˶˩˚˪ˤ ˤ ˚˪˱˞˰ˤ

˭˨ˤˮˬ˺˪ ˱˦˯ ˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ .

1

ȅ ȜĮȝʌĲȒȡĮȢ, ĲȠ ˢ˧˭ˢ˩˭˹˩ˢ˪ˬ ȤȡȫȝĮ, Ș

˂ȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ˱ˬ˲ ˴ˢ˦ˮ˦˰˱ˤˮ˜ˬ˲.

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

4.4. ˓˶˱ˢ˦˪ˬ˜ ˡˢ˜˧˱ˢ˯ ĮȜȜĮȖȒȢ ˧˞˱ˢ˺˥˲˪˰ˤ˯ ˧˞˦ ˳˞˪ˬ˜ ȑțĲĮțĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ (alarm)

˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ .

1

4.3.3. ː˲˩˩˹ˮ˳˶˰ˤ ˰˱˦˯

˟)

ˈ˞˩˜˞ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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˂˦˞˧˹˭˱ˤ˯

1

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞

4.5.1. ˈ˞˱˙˰˱˞˰ˤ ˧˞˦

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

4.5. ˃˩˭ˮ˹ıșȚȠȚ ˧˞˦ ȠʌȓıșȚȠȚ ˳˞˪ˬ˜ ˬ˩˜˴˨ˤ˯

4.4.4. ː˲˴˪˹˱ˤ˱˞ ˞˪˞˨˞˩˭˛˯

˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯

4.4.3. ː˲˩˩˹ˮ˳˶˰ˤ ˰˱˦˯

4.4.2.

˰˱ˢˮˢ˶˩˚˪ˬ˯.

˓˞˪˹˯ ˡˢ˪ ˢ˜˪˞˦ ˞˰˳˞˨˻˯

İʌȓįȡĮıȘ ˰˱ˬ ˢ˧˭ˢ˩˭˹˩ˢ˪ˬ ˳˶˯).

ˎˬ˨˺ ˢ˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧Ƞȓ ˳˞˧Ƞȓ (ȝİ

ˢ˭˜ˡˮ˞˰ˤ ˰˱ˬ ˢ˧˭ˢ˩˭˹˩ˢ˪ˬ ˳˶˯).

˃˨˞˳ˮ˙ ˢ˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧Ƞȓ ˳˞˧Ƞȓ (ȤȦȡȓȢ

˩ˢ ȜȚȖȩĲİȡĮ ˱˶˪ 2/3 ˰ˢ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞)

ˊ˜˞ ˭ˤˠ˛ ˳˶˱˹˯ǜ ˰ˢ ˭ˢˮ˜˭˱˶˰ˤ LED

˧˙˱˶ ˱ˬ˲ 1/3 ˢ˧˱˹˯ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯).

˭ˤˠ˛ ˳˶˱˦˰˩ˬ˺ǜ ˰ˢ ˭ˢˮ˜˭˱˶˰ˤ LED ˩ˢ

ˎˤˠ˛ ˳˶˱˹˯ ˢ˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˛ (˭ˬ˨˨˞˭˨˛

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ˠ)

˟)

˞)

˙˪˶ ˱ˬ˲ 25%).

˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ (˞˭˹˧˨˦˰ˤ ˱ˤ˯ ˰˲˴˪˹˱ˤ˱˞˯

1

˅ ˰˲˴˪˹˱ˤ˱˞ ˞˪˞˨˞˩˭˛˯ ˡˢ˪ ˭˨ˤˮˬ˜ ˱˦˯

˭˨ˤˮˬ˺˪ ˱˦˯ ˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ .

1

˥˚˰ˤ, Ș ˳˶˱ˢ˦˪˹˱ˤ˱˞ ˛ Ș ˰˛˩˞˪˰ˤ ˡˢ˪

ȅ ȜĮȝʌĲȒȡĮȢ, ĲȠ ˢ˧˭ˢ˩˭˹˩ˢ˪ˬ ȤȡȫȝĮ, Ș

ˈ˞˩˜˞ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞.

˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ .

1

ˍ ˡ˦˞˧˹˭˱ˤ˯ ˡˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˰˺˩˳˶˪˞ ˩ˢ ˱˦˯
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˂˦˞˧˹˭˱ˤ˯

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞

4.6.1. ˈ˞˱˙˰˱˞˰ˤ ˧˞˦

4.6. ˓˞˪ˬ˜ ˬ˭˦˰˥ˬ˭ˬˮˢ˜˞˯

˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ .

1

4.5.4. ː˲˩˩˹ˮ˳˶˰ˤ ˰˱˦˯

4.5.3.

4.5.2 ˃˲˥˲ˠˮ˙˩˩˦˰ˤ (X) 2

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯.

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ İ˲˥˲ˠˮ˙˩˩˦˰ˤȢ ˹˱˞˪ Ƞ
ĳȦĲȚıȝȩȢ ȑȤİȚ ȖȡĮȝȝȒ ĮʌȠțȠʌȒȢ (ʌȠȜȪ
ȤĮȝȘȜȒ Ș ȖȡĮȝȝȒ ĮʌȠțȠʌȒȢ).

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯

˓˞˪˹˯ ˡˢ˪ ˢ˜˪˞˦ ˞˰˳˞˨˻˯

ˠ)

˰˱ˢˮˢ˶˩˚˪ˬ˯.

˃˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˹˯ ˳˞˧˹˯.

ˎˤˠ˛ ˳˶˱˹˯ ˢ˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˛.

˩ˢ ˱˦˯ ˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ .

1

ˑˬ ˰˺˰˱ˤ˩˞ ˡˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˰˺˩˳˶˪˞

˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ .

1

˰˛˩˞˪˰ˤ ˡˢ˪ ˭˨ˤˮˬ˺˪ ˱˦˯

ȤȡȫȝĮ, Ș ˥˚˰ˤ, Ș ˳˶˱ˢ˦˪˹˱ˤ˱˞ ˛ Ș

ȅ ȜĮȝʌĲȒȡĮȢ, ĲȠ ˢ˧˭ˢ˩˭˹˩ˢ˪ˬ

˟)

˞)

˟)

˞)

˂ˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜.

˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ .

1

ˍ ˡ˦˞˧˹˭˱ˤ˯ ˡˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˰˺˩˳˶˪˞ ˩ˢ ˱˦˯

˅ ˠˮ˞˩˩˛ ĮʌȠțȠʌȒȢ İȓȞĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ
İțİȓȞȘ ĲȦȞ ĳĮȞȫȞ įȚĮıĲĮȪȡȦıȘȢ.

ȅ İ˩˭ˮ˹ıșȚȠȢ ˳˞˪˹˯ ˬ˩˜˴˨ˤ˯ İȓȞĮȚ İțĲȩȢ

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

˧˲˧˨ˬ˳ˬˮ˜˞.

˪˞ ˢ˜˪˞˦ ˢ˧˱˲˳˨˶˱˦˧˹˯ ˠ˦˞ ˱ˤ˪

ˎˬ˨˺ ˰ˬ˟˞ˮ˹˯ ˧˜˪ˡ˲˪ˬ˯ ʌĲȫıȘȢ ĲȠȣ ˛

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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1

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯

ıİ ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞

4.7.1. ˈ˞˱˙˰˱˞˰ˤ ˧˞˦

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

4.7. ˓˞˪˹˯ ˱ˤ˯ ȠʌȓıșȚĮȢ ˭˦˪˞˧˜ˡ˞˯ ˧˲˧˨ˬ˳ˬˮ˜˞˯

4.6.3. ȉȡȩʌȠȢ
șȑıȘȢ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ

˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯

4.6.2. ː˲˩˩˹ˮ˳˶˰ˤ ˰˱˦˯

˩ˢ ˱˦˯ ˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ .

1

ˑˬ ˰˺˰˱ˤ˩˞ ˡˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˰˺˩˳˶˪˞

˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ .

1

˰˛˩˞˪˰ˤ ˡˢ˪ ˭˨ˤˮˬ˺˪ ˱˦˯

ȤȡȫȝĮ, Ș ˥˚˰ˤ, Ș ˳˶˱ˢ˦˪˹˱ˤ˱˞ ˛ Ș

ȅ ȜĮȝʌĲȒȡĮȢ, ĲȠ ˢ˧˭ˢ˩˭˹˩ˢ˪ˬ

ˎˬ˨˺ ˰ˬ˟˞ˮ˹˯ ˧˜˪ˡ˲˪ˬ˯ ˭˱˻˰ˤ˯.

˰˱ˢˮˢ˶˩˚˪ˬ˯.

˓˞˪˹˯ ˡˢ˪ ˢ˜˪˞˦ ˞˰˳˞˨˻˯

˳˶˱˹˯).

ˎˤˠ˛ ˳˶˱˹˯ ˢ˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˛ (˩˜˞ ˭ˤˠ˛

˭ˤˠ˛ ˳˶˱˹˯).

ˎˤˠ˛ ˳˶˱˹˯ ˢ˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˛ (˭ˬ˨˨˞˭˨˛

˞˭ˢ˲˥ˢ˜˞˯ ĳȦȢ ˛ ˨ˢ˲˧˹ ˳˶˯.

˓˞˪˹˯ ˢ˧˭˚˩˭ˢ˦ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȓıȦ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ˠ)

˟)

˞)

ĮȞȐȕȠȣȞ ȤȦˮ˜˯ ĲȘ ıȤȑıȘ ȝİĲȐįȠıȘȢ ıĲȘ
șȑıȘ ȩʌȚıșİȞ.

ˍȚ ĳĮȞȠȓ ȠʌȚıșȠʌȠȡİȓĮȢ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ

ı˺˩˳˶˪ȠȢ ˩ˢ ˱˦˯ ˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ .

1

ˍ ĲȡȩʌȠȢ șȑıȘȢ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ˡˢ˪ İȓȞĮȚ

˟)

˞)

ˎˬ˨˺ ˰ˬ˟˞ˮ˹˯ ˧˜˪ˡ˲˪ˬ˯ ˭˱˻˰ˤ˯.
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1

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯
˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ .

1

ˑˬ ˰˺˰˱ˤ˩˞ ˡˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˰˺˩˳˶˪˞ ˩ˢ ˱˦˯

ˈ˞˱˙˰˱˞˰ˤ

1

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯

1

4.9.2. ː˲˩˩˹ˮ˳˶˰ˤ ˰˱˦˯

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞

4.9.1. ˈ˞˱˙˰˱˞˰ˤ ˧˞˦

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

4.9. ˒˭ˬ˴ˮˢ˶˱˦˧˚˯ ˢ˪ˡˢ˦˧˱˦˧˚˯ ˨˲˴˪˜ˢ˯ ˠ˦˞ ˱ȠȞ İȟȠʌȜȚıȝȩ ĳ˶˱˦˰˩ˬ˺

˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯

4.8.2. ː˲˩˩˹ˮ˳˶˰ˤ ˰˱˦˯

4.8.1.

ˎ˦˥˞˪˹˱ˤ˱˞ ˭˱˻˰ˤ˯.

˰˱ˢˮˢ˶˩˚˪ˬ˯.

ʿ˪ĲĮȞ˞˧˨˞˰˱˛ˮ˞˯ ˩ˤ ˞˰˳˞˨˻˯

ˈ˞˧˛ ˞˪˱˞˪˙˧˨˞˰ˤ.

˛ ˩ˢ ˟˨˙˟ˤ.

ː˺˰˱ˤ˩˞ ˞˪˱˞˪˙˧˨˞˰ˤ˯ ˢ˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˹

1

˂ˢ˪ ˭˨ˤˮˬ˺˪˱˞˦ ˬ˦ ˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ .

ˬ˩˜˴˨ˤ˯.

ˡ˦˞˰˱˞˺ˮ˶˰ˤ˯ ˛ ˱ˬ˪ ȠʌȓıșȚȠ ˳˞˪˹

ǻˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠȠȪȞ ˠ˦˞ ˱ˬ˪ țȪȡȚȠ ˳˞˪˹

ǻˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠȠȪȞ.

ˢ˩˭ˮ˹˯ ˛ ˨ˢ˲˧˹ ˭˜˰˶.

ˉˢ˜˭ˢ˦ ˛ ˞˪˱˞˪˞˧˨˙ĲĮȚ ˧˹˧˧˦˪ˬ ˴ˮ˻˩˞

˥˚˰ˤ ˡˢ˪ ˭˨ˤˮˬ˺˪ ˱˦˯ ˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ .

1

˅ ˡ˦˙˱˞˫ˤ, ˱ˬ ˞˪˱˞˪˞˧˨˻˩ˢ˪ˬ ˴ˮ˻˩˞ Ȓ ˤ

˟)

˞)

4.8. ʿ˪˱˞˪˞˧˨˞˰˱˛ˮˢ˯, ˰ˤ˩˙˪˰ˢ˦˯ ˢ˲ˡ˦˞˧ˮ˦˱˹˱ˤ˱˞˯ (ȠʌȚıșĮȞȐțȜĮıȘȢ) ˧˞˦ ȠʌȓıșȚİȢ ˭˦˪˞˧˜ˡˢ˯ ˰˛˩˞˪˰ˤ˯

˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯

4.7.2. ː˲˩˩˹ˮ˳˶˰ˤ ˰˱˦˯

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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˧˞˨˶ˡ˜˶˰ˤ

4.11. ˅˨ˢ˧˱ˮˬ˨ˬˠ˦˧˛

ˤ˩˦ˮ˲˩ˬ˲˨˧ˬ˲˩˚˪ˬ˲

ˮ˲˩ˬ˲˨˧ˬ˲˩˚˪ˬ˲ ˛

ˮ˲˩ˬ˲˨˧ˬ˺ ˧˞˦

˰˲˪ˡ˚˰ˢ˦˯ ˩ˢ˱˞˫˺

4.10. ˅˨ˢ˧˱ˮˬ˨ˬˠ˦˧˚˯

˟)

˃˨˞˳ˮ˙ ˳˥˞ˮ˩˚˪ˤ ˧˞˨˶ˡ˜˶˰ˤ.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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˞˭ˬ˰˺˪ˡˢ˰ˤ ˰˲˪ˡ˚˰ˢ˶˪ (ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ
ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ ʌȑįȘıȘȢ Ȓ
įȚİȪșȣȞıȘȢ).

˭ˢˮ˦˰˱ˮˢ˳˹˩ˢ˪˞ ˩˚ˮˤ ˛ ȝİ ˱ˬ ˚ˡ˞˳ˬ˯,

ˎ˦˥˞˪˛ ˢ˭˞˳˛ ˩ˢ ˥ˢˮ˩˙ ˩˚ˮˤ,

ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȑȢ ıȣȞįȑıİȚȢ, İʌĮĳȒ ȝİ
˞˦˴˩ˤˮ˙ ˙˧ˮ˞, ˭˦˥˞˪˛ ˞˭ˬ˰˺˪ˡˢ˰ˤ.

˧˦˪ˤ˱˛ˮ˞

ˈ˞˨˶ˡ˜˶˰ˤ ˢ˭˦˰˳˞˨˛˯ ˛ ˞˪ˢ˭˞ˮ˧˻˯

ˮ˲˩ˬ˲˨˧ˬ˲˩˚˪ˬ˲.

˂ˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˬ˺˪ ˱˞ ˳˻˱˞ ˭˚ˡˤ˰ˤ˯ ˱ˬ˲

ˬ˴˛˩˞˱ˬ˯.

ˮ˲˩ˬ˲˨˧ˬ˺˩ˢ˪ˬ˲ ˛ ˱ˬ˲ ˮ˲˩ˬ˲˨˧ˬ˺

ˤ˨ˢ˧˱ˮȠȜȠȖȚ˧˚˯ ˰˲˪ˡ˚˰ˢ˦˯ ˱ˬ˲

˂ˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˬ˺˪ ˙ˮ˱˦˞ ˬ˦

˟ˮ˞˴˲˧˲˧˨˻˩˞˱ˬ˯.

ˎ˦˥˞˪˛ ˤ ˭ˮ˹˧˨ˤ˰ˤ

ˀ˨˙˟ˤ ˛ ˳˥ˬˮ˙ ˱ˤ˯ ˩˹˪˶˰ˤ˯.

˔˞˨˞ˮȒ ıȪȞįİıȘ.

˰˱˞˥ˢˮ˙ ˧˞˱˞˰˧ˢ˲˞˰˱˦˧˙ ˰˱ˬ˦˴ˢ˜˞.

˂ˢ˪ ˢ˜˪˞˦ ˞˰˳˞˨˻˯ ˰˱ˢˮˢ˶˩˚˪˞ ˱˞

˰˱ˢˮˢ˶˩˚˪ˤ.

˞)

ˠ)

˟)

˞)

ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮȚ ˰˱ˬ ˡ˦˞˩˚ˮ˦˰˩˞ ˱ˬ˲

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ, ˧˞˦ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ

˱ˤ˯ ˰˺˪ˡˢ˰ˤ˯

ˢ˨˚ˠ˴ˢ˱˞˦ ˤ ˰˲˪ˢ˴˛˯ ˮˬ˛ ˮˢ˺˩˞˱ˬ˯ ˩˚˰˶

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˫˚˱˞˰ˤ: ˢ˙˪ ˢ˜˪˞˦ ˡ˲˪˞˱˹,
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˧˞˦ ĮȞĲĮȞĮ˧˨˞˰˱˛ˮˢ˯
2
(X)

4.12. ˊˤ ˲˭ˬ˴ˮˢ˶˱˦˧ˬ˜ ˳˞˪ˬ˜

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

˟)

˞)

ˠ)

˳˶˱˹˯ ˢ˩˭ˮ˹˯ ˛ ˨ˢ˲˧ˬ˺ ˭˜˰˶.

ˢ˭˦˱ˮˢ˭˹˩ˢ˪ˤǜ ˢ˧˭ˬ˩˭˛ ˧˹˧˧˦˪ˬ˲

˩ˢ ˳˶˱ˢ˦˪˹˱ˤ˱˞ ˭ˬ˲ ˲˭ˢˮ˟˞˜˪ˢ˦ ˱ˤ˪

ʌȠȡİȓĮȢ ˭ˬ˲ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˬ˺˪ ˱˞˲˱˹˴ˮˬ˪˞

ʿˮ˦˥˩˹˯ ˳˞˪˻˪ įȚĮıĲĮȪȡȦıȘȢ Ȓ

˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ .

1

˓˞˪˹˯ ˡˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˰˺˩˳˶˪˞ ˩ˢ ˱˦˯

˳˶˱˹˯ ˢ˩˭ˮ˹˯ ˛ ˨ˢ˲˧ȠȪ ʌ˜˰˶.

˃˧˭ˬ˩˭˛/˞˪˱˞˪˙˧˨˞˰ˤ ˧˹˧˧˦˪ˬ˲

˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ .

1

˱ˬ˭ˬ˥ˢ˱ˤ˩˚˪ˬ˯ ˰˺˩˳˶˪˞ ˩ˢ ˱˦˯

˓˞˪˹˯/ĮȞĲĮȞ˞˧˨˞˰˱˛ˮ˞˯ ˡˢ˪ ˢ˜˪˞˦

ˡˤ˩˦ˬ˲ˮˠ˜˞ ˰˭˦˪˥˛ˮ˶˪.

ʶ˩ˢ˰ˬ˯ ˧˜˪ˡ˲˪ˬ˯ ˭˲ˮ˧˞ˠ˦˙˯,

˟ˮ˞˴˲˧˲˧˨˻˩˞˱ˬ˯.

ˎ˦˥˞˪˛ ˤ ˭ˮ˹˧˨ˤ˰ˤ

ˀ˨˙˟ˤ ˛ ˳˥ˬˮ˙ ˱ˤ˯ ˩˹˪˶˰ˤ˯.

˃˫˞˦ˮˢ˱˦˧˙ ˳˥˞ˮ˩˚˪ˤ ˧˞˨˶ˡ˜˶˰ˤ
(ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ
ʌȑįȘıȘȢ Ȓ įȚİȪșȣȞıȘȢ)

ˎˬ˨˺ ˳˥˞ˮ˩˚˪ˤ ˧˞˨˶ˡ˜˶˰ˤ.

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

(+ E)

Ǳ˫ˬ˪ˢ˯

˲˭˙ˮ˴ˢ˦

ˮ˲˥˩˦˰˩˚˪ˬ˲ ˱ˣˬˠ˹˩ˢ˱ˮˬ˲, ˢ˳˹˰ˬ˪

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˴ˮ˛˰ˤ ˢ˦ˡ˦˧˙

˟)

˞)

ˢ)

ˡ)

ˠ)

˟)

˞)

˹˴ˤ˩˞.

ʿ˪ˢ˭˞ˮ˧˛˯ ˰˱ˢˮ˚˶˰ˤ ĲȠȣ ȐȟȠȞĮ ˰˱ˬ

˙˫ˬ˪˞˯.

ː˭˞˰˩˚˪ˬ˯ ˛ ˭˞ˮ˞˩ˬˮ˳˶˩˚˪ˬ˯

˞˭˞˦˱ˢ˜˱˞˦).

ʿ˧˞˱˙˨˨ˤ˨ˬ˯ ˢ˫˞ˢˮ˦˰˩˹˯ (ˢ˙˪

˞˭˞˦˱ˢ˜˱˞˦).

ˤ˨ˢ˧˱ˮ˦˧ˬ˺ ˧˲˧˨˻˩˞˱ˬ˯ (ˢ˙˪

˃˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˛ ˞˰˳˙˨ˢ˦˞ ˡ˦˞˧ˬ˭˛˯.

˞˭˞˦˱ˢ˜˱˞˦).

˃˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˹˯ ˡ˦˞˧˹˭˱ˤ˯ (ˢ˙˪

˂˦˞ˮˮˬ˛ ˢ˭˦˧˜˪ˡ˲˪˶˪ ˬ˲˰˦˻˪.

˂˦˞ˮˮˬȑȢ.

˭ˮ˹˧˨ˤ˰ˤ ˟ˮ˞˴˲˧˲˧˨˻˩˞˱ˬ˯.

ˊˤ ˬˮ˥˛ ˰˺˪ˡˢ˰ˤǜ ˭˦˥˞˪˛ ˤ

˃˭˦˰˳˞˨˛˯ ıĲİȡȑȦıȘ.

ˎˬ˨˺ ˰ˬ˟˞ˮ˹˯ ˧˜˪ˡ˲˪ˬ˯ ˭˱˻˰ˤ˯.

˞˰˳˞˨˻˯ ˰˱ˢˮˢ˶˩˚˪ˬ˯.

˓˞˪˹˯/˞˪˱˞˪˞˧˨˞˰˱˛ˮ˞˯ ˡˢ˪ ˢ˜˪˞˦

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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5.1.1.

5.1. ʶ˫ˬ˪ˢ˯

5. ʿˌˍˋ˃ː, ˑˏˍ˔ˍˇ, ˃ˉʿːˑˇˈʿ ˈʿˇ ʿˋʿˏˑ˅ː˅

(˩˭˞˱˞ˮ˜˞)

4.13. ː˲˰˰˶ˮˢ˲˱˛˯(-˚˯)

ˠ)
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5.1.2.

(+ E)

ǹ˧ˮ˞˫˹˪˦˞

˱ˬ˲ ˙˫ˬ˪˞ ˧˞˦ ˱ˬ˲ ˞˧ˮ˞˫ˬ˪˜ˬ˲.

˩˚ˠˢ˥ˬ˯ ˱ˤ˯ ˩ˢ˱˞˱˹˭˦˰ˤ˯ ˩ˢ˱˞˫˺ ˱ˤ˯ ˡˬ˧ˬ˺

ˡ˺˪˞˩ˤ ˰ˢ ˧˙˥ˢ ˱ˮˬ˴˹ ˧˞˦ ˧˞˱˞ˠˮ˙˳ˢ˱˞˦ ˱ˬ

˲˭˙ˮ˴ˢ˦. ʿ˰˧ˢ˜˱˞˦ ˧˙˥ˢ˱ˤ ˛ ˭˨ˢ˲ˮ˦˧˛

ˮ˲˥˩˦˰˩˚˪ˬ˲ ˱ˣˬˠ˹˩ˢ˱ˮˬ˲, ˢ˳˹˰ˬ˪

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˴ˮ˛˰ˤ ˢ˦ˡ˦˧˙

ˡ)

ˠ)

˟)

˞)

ˠ)

3

ˎ˦˥˞˪˛ ˴˞˨˙ˮ˶˰ˤǜ ȝİȓȦıȘ ĲȘȢ
țĮĲİȣșȣȞĲȚțȒȢ İȣıĲȐșİȚĮȢ.

˴˞˨˞ˮ˶˩˚˪ˬ˯ ˰˱ˬ˪ ˙˫ˬ˪˞.

ˍ ˭İ˜ˮˬ˯ ˞˧ˮ˞˫ˬ˪˜ˬ˲ ˢ˜˪˞˦

ˎ˦˥˞˪˛ ˴˞˨˙ˮ˶˰ˤǜ ȝİȓȦıȘ ĲȘȢ
țĮĲİȣșȣȞĲȚțȒȢ İȣıĲȐșİȚĮȢ.

˞˧ˮ˞˫ˬ˪˜ˬ˲ ˧˞˦ ĲȘȢ ˡˬ˧ˬ˺ ˱ˬ˲ ˙˫ˬ˪˞.

˒˭˚ˮ˩ˢ˱ˮˤ ˩ˢ˱˞˱˹˭˦˰ˤ ˩ˢ˱˞˫˺

ˎ˦˥˞˪˛ ˴˞˨˙ˮ˶˰ˤǜ ȝİȓȦıȘ ĲȘȢ
țĮĲİȣșȣȞĲȚțȒȢ İȣıĲȐșİȚĮȢ.

˞˧ˮ˞˫ˬ˪˜ˬ˲.

˱˶˪ ˡ˞˧˱˲˨˜˶˪ ˱˶˪ ˢˡˮ˙˪˶˪

˒˭˚ˮ˩ˢ˱ˮˤ ˳˥ˬˮ˙ ˱ˬ˲ ˭İ˜ˮˬ˲ ˧˞˦/˛

ː˭˞˰˩˚˪ˬ ĮțȡĮȟȩȞȚȠ.

ˬ˴˛˩˞˱ˬ˯ ˛ ˞˭˹ ˱ˬ ˚ˡ˞˳ˬ˯.

˞˭˹˰˱˞˰ˤ ˞˭˹ ˙˨˨˞ ˩˚ˮˤ ˱ˬ˲

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞, ˞˪ˢ˭˞ˮ˧˛˯ ˢ˨ˢ˺˥ˢˮˤ

ǼʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș ˰˱˞˥ˢˮ˹˱ˤ˱˞, ˩ˤ ˬˮ˥˛

˃˭˦˰˳˞˨˛˯ ˱ˮˬ˭ˬ˭ˬ˜ˤ˰ˤ .

˰˴˚˰ˤ ˩ˢ ˱˦˯ ıĲİȡİȫıİȚȢ.

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞: ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ ˩ˢ˱˞˱˹˭˦˰ˤ ˰ˢ

ǼʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș ˰˱˞˥ˢˮ˹˱ˤ˱˞, ˩ˤ ˬˮ˥˛

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Τεύχος Β’ 2918/24.08.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

33225

ˑȡȠȤȠȓ

ˎ˨˛˩˪ˤ ˱ˮˬ˴ˬ˺

ȉĮ įĮȤĲȣȜȓįȚĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĲȦȞ
İȜĮıĲȚțȫȞ įİȞ ȑȤȠȣȞ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ
ıȦıĲȐ ıĲĮ ıȫĲȡĮ (ȗȐȞĲİȢ).
˟)

ȜȐțțȠ țĮĲȩʌĲİȣıȘȢ Ȓ ˞˪˲˵˶˩˚˪ˬ ıİ
ĮȞȣȥȦĲȒȡĮ.

ˆˮ˞˺˰ˤ ˛ ˢ˨˙˱˱˶˩˞ ıĲȚȢ

˱ˮˬ˴˻˪.

˧˞˥˦˰˱˙ ˢ˭˦˰˳˞˨˛ ˱ˤ ˰˱ˢˮ˚˶˰ˤ ˱˶˪

˓˥ˬˮ˙ ˛ ˟˨˙˟ˤ ˱ˤ˯ ˭˨˛˩˪ˤ˯ ˭ˬ˲

˓˥ˬˮ˙ ˛ ˟˨˙˟ˤ ˱ˤ˯ ˭˨˛˩˪ˤ˯.

ˬˡ˦˧˛ ˞˰˳˙˨ˢ˦˞.

˻˰˱ˢ ˢ˭ˤˮˢ˙ˣˢ˦ ˭ˬ˨˺ ˰ˬ˟˞ˮ˙ ˱ˤ˪

ː˱ˢˮ˚˶˰ˤ ˞˪˺˭˞ˮ˧˱ˤ ˛ ˱˹˰ˬ ˴˞˨˞ˮ˛

˴˞˨˞ˮ˻˰ˢ˦.

(˩˭ˬ˲˨˹˪˦˞) ˱ˮˬ˴˻˪ ˨ˢ˜˭ˬ˲˪ ˛ ˚˴ˬ˲˪

ˎˢˮ˦˧˹˴˨˦˞ (˭˞˫˦˩˙ˡ˦˞) ˛ ˧ˬ˴˨˜ˢ˯

˰˲ˠ˧Ƞ˨˨ȒıİȚȢ.

˞)

˟)

˞)

ˈ˜˪ˡ˲˪ˬ˯ ˲˭ˢˮ˥˚ˮ˩˞˪˰ˤ˯ǜ ˧˜˪ˡ˲˪ˬ˯
țĮĲĮıĲȡȠĳȒȢ ĲȠȣ.

˧˙˥ˢ ˱ˮˬ˴ˬ˺ ˢ˪˻ ˱ˬ ˹˴ˤ˩˞ ˢ˜˪˞˦ ˭˙˪˶ ˞˭˹

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˱˶˪ ˡ˺ˬ ˭˨ˢ˲ˮ˻˪

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

˞˧ˮ˞˫˹˪˦ˬ.

˙˪˶ ˩ˢ˱˞˱˹˭˦˰ˤ˯ ˱ˬ˲ ˱ˮˬ˴ˬ˺ ˶˯ ˭ˮˬ˯ ˱ˬ

«˧ˬ˨˨˛˰ˢ˦».

Ȇˬ˨˺ ˰˳˦˧˱Ȑ ȡȠȣȜİȝȐȞ, ˚˴ȠȣȞ

˟)

˧˞˦ ˧˞˱˞ˠˮ˙˳ˢ˱˞˦ ˱ˬ ˩˚ˠˢ˥ˬ˯ ˱ˤ˯ ˭ˮˬ˯ ˱˞

˞˰˧ˢ˜˱˞˦ ˭˨ˢ˲ˮ˦˧˛ ˡ˺˪˞˩ˤ ˰ˢ ˧˙˥ˢ ˱ˮˬ˴˹

ȂİȓȦıȘ ĲȘȢ țĮĲİȣșȣȞĲȚțȒȢ İȣıĲȐșİȚĮȢǜ
˧˜˪ˡ˲˪ˬ˯ țĮĲĮıĲȡȠĳȒȢ ĲȠȣ.

˒˭˚ˮ˩ˢ˱ˮˬ˯ ˱ˣ˹ˠˬ˯ ˱ˬ˲ ȡȠȣȜİȝȐȞ ĲȠȣ
ĲȡȠȤȠȪ.
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5.2.2.

5.2.1.

5.2. ˑˮˬ˴ˬ˜ ˧˞˦ ˢ˨˞˰˱˦˧˙

(+ E)

˞)

˲˭˙ˮ˴ˢ˦. ȉȡĮȞĲȐȗİĲĮȚ ĮʌȩĲȠȝĮ ˬ ˱ˮˬ˴˹˯ ˛

ˮ˲˥˩˦˰˩˚˪ˬ˲ ˱ˣˬˠ˹˩ˢ˱ˮˬ˲, ˢ˳˹˰ˬ˪

(ˮˬ˲˨ˢ˩˙˪)

ĲȦȞ ĲȡȠȤȫȞ

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˩ˢ ˴ˮ˛˰ˤ ˢ˦ˡ˦˧˙

5.1.3. ʸ˪˰˳˞˦ˮˬ˦ ˱ˮ˦˟ˢ˜˯

33226
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5.2.3.

˃˨˞˰˱˦˧˙

˟)

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˹˨ˬ˲ ˱ˬ˲ İȜĮıĲȚțȠȪ ˞)
ȝİĲĮțȚȞȫȞĲĮȢ ĲȠ ȩȤȘȝĮ İȝʌȡȩȢ țĮȚ ʌȓıȦ.

ˡ)

ˠ)

˱ˮˬ˴ˬ˺˯.

˰˱ˬ˪ ˜ˡ˦ˬ ˙˫ˬ˪˞ ˛ ˰ˢ ˡ˜ˡ˲˩ˬ˲˯

˂˦˞˳ˬˮˢ˱˦˧ȫȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ ˢ˨˞˰˱˦˧˙

˱ˤ˪ ˬˡ˛ˠˤ˰ˤ.

˱ˬ˲ ˬ˴˛˩˞˱ˬ˯ ˧˞˥˦˰˱˻˪˱˞˯ ˢ˭˦˰˳˞˨˛

ˢ˨˞˰˱˦˧˹ ˞ˠˠ˜ˣˢ˦ ˙˨˨˞ ˰˱˞˥ˢˮ˙ ˩˚ˮˤ

ˠ˦˞ ˱ˤ ˴ˮ˛˰ˤ ˱ˬ˲ ˢ˨˞˰˱˦˧ˬ˺ ˱ˬ

.

˧˞˱ˤˠˬˮ˜˞ ˱˞˴˺˱ˤ˱˞˯ İȓȞĮȚ ĮȞİʌĮȡțȒȢ

Ǿ ˦˧˞˪˹˱ˤ˱˞ ĳȩȡĲȚıȘȢ ˢ˨˞˰˱˦˧ˬ˺ ˛ Ș

ˢ˭ˤˮˢ˙ˣȠȣȞ ˱ˤ˪ ˬˡ˦˧˛ ˞˰˳˙˨ˢ˦˞.

ˡˢ˪ ˭˨ˤˮȠȪȞ ˱˦˯ ˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ ˧˞˦

1

˧˞˱ˤˠˬˮ˜˞ ˱˞˴˺˱ˤ˱˞˯ ˱ˬ˲ ˢ˨˞˰˱˦˧ˬ˺

İȜĮıĲȚțȠȪ, ˱ˬ ˰˛˩˞ ˚ˠ˧ˮ˦˰ˤ˯ ˛ ˤ

ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ, ˤ ˦˧˞˪˹˱ˤ˱˞ ĳȩȡĲȚıȘȢ

ˢ˭ˤˮˢ˙ˣˢ˦ ˱ˤ˪ ˬˡ˦˧˛ ˞˰˳˙˨ˢ˦˞.

ˡˢ˪ ˭˨ˤˮˬ˜ ˱˦˯ ˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ ˧˞˦

1

˰˲˩˟˞˱˹˱ˤ˱˞ ˛ ˱ˬ ˢ˜ˡˬ˯ ˱ˬ˲ ˱ˮˬ˴ˬ˺

ˑˬ ˩˚ˠˢ˥ˬ˯, ˤ ˱ˢ˴˪˦˧˛ ˰˴ˢˡ˜˞˰ˤ, ˤ

ˢ˭˦˰˳˞˨˛˯ ˰˱ˢˮ˚˶˰ˤ ˱ˬ˲ ˢ˨˞˰˱˦˧ˬ˺.

˃˭˦˰˳˞˨˛˯ ˰˱ˢˮ˚˶˰ˤ ˱ˤ˯ ˭˨˛˩˪ˤ˯ǜ

˳˥˞ˮ˩˚˪ˬ˯.

ˑˮˬ˴˹˯ ˰ˬ˟˞ˮ˙ ˭˞ˮ˞˩ˬˮ˳˶˩˚˪ˬ˯ ˛

ˎ˦˥˞˪˹˱ˤ˱˞ ĮʌȠıȪȞįİıȘȢ.
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ˣ)

˱ȦȞ ˨˦˪ȫȞ.

˓˥˞ˮ˩˚˪ˤ ˭ˮˬ˰˱˞˱ˢ˲˱˦˧˛ ˢ˭˜˰˱ˮ˶˰ˤ

˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ .

1

˞˲˨˞˧˻˰ˢ˦˯ ˱˞ ˬ˭ˬ˜˞ ˡˢ˪ ˭˨ˤˮˬ˺˪ ˱˦˯

˃˨˞˰˱˦˧˙ ˩ˢ ˢ˭˞˪˞˴˞ˮ˞ˠ˩˚˪ˢ˯

ˤ ˞˰˳˞˨˛˯ ˬˡ˛ˠˤ˰ˤ).

˧˞˱˞˰˧ˢ˲˞˰˱˦˧˙ ˩˚ˮˤ (ˡˢ˪ ˢ˭ˤˮˢ˙ˣˢ˱˞˦

˃˨˞˰˱˦˧˹ ˱ˮ˜˟ˢ˱˞˦ ˰ˢ ˙˨˨˞

˧˞˱˞˰˧ˢ˲˞˰˱˦˧˙ ˩˚ˮˤ (ˢ˺˧˞˩˭˱ȠȚ
ȜĮıʌȦĲȒȡİȢ).
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5.3. ː˺˰˱ˤ˩˞ ˞˪˙ˮ˱ˤ˰ˤ˯

ˢ˨˞˰˱˦˧ˬ˺ ˡˢ˪ ˭˨ˤˮˬ˜ ˱˦˯ ˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ .

1

ȉȠ ȕ˙˥ˬ˯ ˱˶˪ ˞˲˨˞˧˻˰ˢ˶˪ ˭˚˨˩˞˱ˬ˯

ȅ ˡˢ˜˧˱ˤ˯ ˳˥ˬˮ˙˯ ˭˚˨˩˞˱ˬ˯ ˢ˨˞˰˱˦˧ˬ˺
İȓȞĮȚ ȠȡĮĲȩȢ.

ȅˮ˞˱Ȑ ˛ ˳˥˞ˮ˩˚˪Į ȜȚȞȐ.

ːˬ˟˞ˮ˛ ˟˨˙˟ˤ ˛ ˱ˬ˩ȑȢ ˰ˢ ˢ˨˞˰˱˦˧˹.

˙˫ˬ˪˞.

[˞˧˱˦˪˶˱˛˯ (radial)/ˡ˦˞ˠ˻˪˦˞˯] ˰˱ˬ˪ ˜ˡ˦ˬ

˃˨˞˰˱˦˧˙ ˡ˦˞˳ˬˮˢ˱˦˧˛˯ įȠȝȒȢ

˰˱) ȉȠ İ˨˞˰˱˦˧˹ ˱ˮ˜˟ˢ˱˞˦ ˰ˢ ˙˨˨˞

ˢ)

ˡ)

ˠ)

33228
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˧ˮ˞ˡ˞˰˩˻˪ (˞˩ˬˮ˱˦˰˚ˮ)

5.3.2. ʿ˭ˬ˰˟ˢ˰˱˛ˮˢ˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

˲˭˙ˮ˴ˢ˦

˧˞˦ ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˩ˢ ˱ˤ ˴ˮ˛˰ˤ ˢ˦ˡ˦˧˙
ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȑȢ (+ E)
ˮ˲˥˩˦˰˩˚˪ˬ˲ ˱ˣˬˠ˹˩ˢ˱ˮˬ˲, ˢ˳˹˰ˬ˪

5.3.1. ˃˨˞˱˛ˮ˦˞

˞)

ˡ)

ˠ)

ȕ)

˞)

3

ȅ˦ ˞˭ˬ˰˟ˢ˰˱˛ˮˢ˯ ˧ˮ˞ˡ˞˰˩˻˪ İȓȞĮȚ
İʌȚıĳĮȜİȓȢ.

˭˨˞˜˰˦ˬ ˛ ˰ˢ ˙˫ˬ˪˞.

˞˭ˬ˰˟ˢ˰˱˛ˮ˶˪ ˧ˮ˞ˡ˞˰˩˻˪ ˰˱ˬ

˃˭˦˰˳˞˨˛˯ ˰˱ˢˮ˚˶˰ˤ ˱˶˪

ˢ˨˞˱ˤˮ˜˶˪ İȓȞĮȚ ˢ˧˱˹˯ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯.

˙˨˨˞ ˩˚ˮˤ ˱ˬ˲ ˬ˴˛˩˞˱ˬ˯ǜ Ĳˬ ˰˺˰˱ˤ˩˞

ʿ˪ˢ˭˞ˮ˧˛˯ ˢ˨ˢ˺˥ˢˮˤ ˞˭˹˰˱˞˰ˤ ˞˭˹

˃˭˦˰˳˞˨˛˯ ˱ˮˬ˭ˬ˭ˬ˜ˤ˰ˤ .

˭ˮ˹˰˥ˢ˱˶˪ ˢ˨˞˱ˤˮ˜˶˪.

ˢ˨˙˰˩˞˱ˬ˯ ˢ˨˞˱ˤˮ˜ˬ˲ ˛ ĲȦȞ

ˎˬ˨˺ ˰ˬ˟˞ˮ˛ ˳˥ˬˮ˙ ˱ˬ˲ ˧˺ˮ˦ˬ˲

˃˨˞˱˛ˮ˦ˬ ˨ˢ˜˭ˢ˦.

˭ˮ˹˰˥ˢ˱˶˪ ˢ˨˞˱ˤˮ˜˶˪.

ˢ˨˙˰˩˞˱ˬ˯ ˢ˨˞˱ˤˮ˜ˬ˲ ˛ ĲȦȞ

ˎˬ˨˺ ˰ˬ˟˞ˮ˛ ˳˥ˬˮ˙ ˱ˬ˲ ˧˺ˮ˦ˬ˲

ˀ˨˙˟ˤ ˛ ˥ˮ˞˺˰ˤ ˩˚ˮˬ˲˯ ˢ˨˞˱ˤˮ˜ˬ˲.

˴˞˨˙ˮ˶˰ˤ ˱˶˪ ˰˱ˢˮˢ˻˰ˢ˶˪.

ˍˮ˞˱˛ ˰˴ˢ˱˦˧˛ ˩ˢ˱˞˱˹˭˦˰ˤ. ːˬ˟˞ˮ˛

˰˱ˬ ˭˨˞˜˰˦ˬ ˛ ˰ˢ ˙˫ˬ˪˞.

˃˭˦˰˳˞˨˛˯ ˰˱ˢˮ˚˶˰ˤ ˱˶˪ ˢ˨˞˱ˤˮ˜˶˪
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ˎ˦˥˞˪˛ ˴˞˨˙ˮ˶˰ˤǜ ȝİȓȦıȘ ĲȘȢ
țĮĲİȣșȣȞĲȚțȒȢ İȣıĲȐșİȚĮȢ.

˰˲˪ˡ˚˰˩˶˪ ˞˪˙ˮ˱ˤ˰ˤ˯.

˲˭˙ˮ˴ˢ˦

˒˭˚ˮ˩ˢ˱ˮˤ ˳˥ˬˮ˙ ĲȠȣ ˭İ˜ˮˬ˲ ˛/˧˞˦

İȓȞĮȚ ˢ˧˱˹˯ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯.

˙˨˨˞ ˩˚ˮˤ ˱ˬ˲ ˬ˴˛˩˞˱ˬ˯ǜ ĲȠ ı˺˰˱ˤ˩˞

ʿ˪ˢ˭˞ˮ˧˛˯ ˢ˨ˢ˺˥ˢˮˤ ˞˭˹˰˱˞˰ˤ ˞˭˹

˱˶˪ ˡ˞˧˱˲˨˜˶˪ ˱˶˪ ˢˡˮ˙˪˶˪ ˛ ˱˶˪

˞)

3

˃˭˦˰˳˞˨˛˯ ˱ˮˬ˭ˬ˭ˬ˜ˤ˰ˤ .

ˮ˲˥˩˦˰˩˚˪ˬ˲ ˱ˣˬˠ˹˩ˢ˱ˮˬ˲, ˢ˳˹˰ˬ˪

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˴ˮ˛˰ˤ ˢ˦ˡ˦˧˙

ˠ)

˰˱ˬ˦˴ˢ˜ˬ˲ ˛ ˥ˮ˞˺˰ˤ ˱ˬ˲.

˃˨˨˦˭˛˯ İȣıĲȐșİȚĮ ˧˞˱˞˰˧ˢ˲˞˰˱˦˧ˬ˺

˧˞˱˞˰˧ˢ˲˞˰˱˦˧ˬ˺ ˰˱ˬ˦˴ˢ˜ˬ˲.

ˀ˨˙˟ˤ ˛ ˲˭˚ˮ˩ˢ˱ˮˤ ˡ˦˙˟ˮ˶˰ˤ

ˎ˦˥˞˪˛ ˴˞˨˙ˮ˶˰ˤǜ ȝİȓȦıȘ ĲȘȢ
țĮĲİȣșȣȞĲȚțȒȢ İȣıĲȐșİȚĮȢ.

˭˨˞˜˰˦ˬ ˛ ˰ˢ ˙˫ˬ˪˞.

˲˭˙ˮ˴ˢ˦

˃˭˦˰˳˞˨˛˯ ˰˱ˢˮ˚˶˰ˤ ĲȦȞ
˧˞˱˞˰˧ˢ˲˞˰˱˦˧ȫȞ ˰˱ˬ˦˴ˢ˜ȦȞ ˰˱ˬ

˟)

˞)

ˮ˲˥˩˦˰˩˚˪ˬ˲ ˱ˣˬˠ˹˩ˢ˱ˮˬ˲, ˢ˳˹˰ˬ˪

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˩ˢ ˱ˤ ˴ˮ˛˰ˤ ˢ˦ˡ˦˧˙

ˉˢ˜˭ˢ˦ ˞˭ˬ˰˟ˢ˰˱˛ˮ˞˯ ˧ˮ˞ˡ˞˰˩˻˪.

ˡ˦˞ˮˮˬ˛˯ ˛ ˧˞˧˛˯ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯.

ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ıȘȝȐįȚĮ ˰ˬ˟˞ˮ˛˯

ˀ˨˙˟ˤ ˞˭ˬ˰˟ˢ˰˱˛ˮ˶˪ ˧ˮ˞ˡ˞˰˩˻˪

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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(+ E)

5.3.4. ː˺˪ˡˢ˰˩ˬ˦ ˞˪˙ˮ˱ˤ˰ˤ˯

(+ E)

˞˪˙ˮ˱ˤ˰ˤ˯

(ȥĮȜȓįȚĮ) țĮȚ ˟ˮ˞˴˜ˬ˪ˢ˯

ıĲȡİʌĲȚțȑȢ ȡȐȕįȠȚ,
ĮȞĮȡĲȒıİȚȢ wishbone

5.3.3. ː˶˨˛˪ˢ˯ ˮˬ˭˛˯,

ˠ)

˟)

33230
Τεύχος Β’ 2918/24.08.2017

ʿˢˮ˞˪˙ˮ˱ˤ˰ˤ

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

6.1.1.

ˁˢ˪˦˧˛ ˧˞˱˙˰˱˞˰ˤ

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

6.1. ˎ˨˞˜˰˦ˬ ˧˞˦ ˢ˫˞ˮ˱˛˩˞˱˞ ˭˨˞˦˰˜ˬ˲

6. ˎˉʿˇːˇˍ ˈʿˇ ˃ˌʿˏˑ˅ˊʿˑʿ ȈȉǼȇǼȍȂǼȃǹ Ȉȉȅ ˎˉʿˇːˇˍ

5.3.5.

˞)

ˡ)

ˠ)

ˀ˨˙˟ˤ, ˱ˮˬ˭ˬ˭ˬ˜ˤ˰ˤ ˛ ĳșȠȡȐ

˟)

˱ˬ˲ ˭˨˞˦˰˜ˬ˲.

ˬ˭ˬ˦˞˰ˡ˛˭ˬ˱ˢ ˩ˤ˧˜ˡ˞˯ ˛ ˡ˦˞ˡˬ˧˜ˡ˞˯

ːˬ˟˞ˮ˛ ˥ˮ˞˺˰ˤ ˛ ˭˞ˮ˞˩˹ˮ˳˶˰ˤ

˱ˬ˲ ˭˨˞˦˰˜ˬ˲.

ˬ˭ˬ˦˞˰ˡ˛˭ˬ˱ˢ ˩ˤ˧˜ˡ˞˯ ˛ ˡ˦˞ˡˬ˧˜ˡ˞˯

˃˨˞˳ˮ˦˙ ˥ˮ˞˺˰ˤ ˛ ˭˞ˮ˞˩˹ˮ˳˶˰ˤ

˃˭˦˰˳˞˨˛˯ ˱ˮˬ˭ˬ˭ˬ˜ˤ˰ˤ.

ǾȤȘĲȚțȒ įȚĮȡȡȠȒ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ.

ˎˬ˨˺ ˧˞˧˛ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞ ˱ˬ˲ ˰˲˰˱˛˩˞˱ˬ˯.

˰˲˰˱˛˩˞˱ˬ˯.

ˡ˲˰˩ˢ˪˻˯ ˱ˤ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞ ˱ˬ˲

˭ˬ˲ ˥˞ ˩˭ˬˮˬ˺˰ˢ ˪˞ ˢ˭ˤˮˢ˙˰ˢ˦

˧˞˱˞˰˧ˢ˲˞˰˱˦˧ˬ˺ ˰˱ˬ˦˴ˢ˜ˬ˲ ˩ˢ ˱ˮ˹˭ˬ

ː˺˰˱ˤ˩˞ ˡˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜.

˭ˮˬ˰˱˞˰˜˞˯ ˞˭˹ ˱ˤ ˰˧˹˪ˤ.

ˉˢ˜˭ˢ˦ ˛ ˢ˜˪˞˦ ıʌĮıȝȑȞȠ ˱ˬ ˧˙˨˲˩˩˞

˭ˮˬ˰˱˞˰˜˞˯ ˞˭˹ ˱ˤ ˰˧˹˪ˤ.

ːˬ˟˞ˮ˛ ˳˥ˬˮ˙ ˱ˬ˲ ˧˞˨˺˩˩˞˱ˬ˯

˞)

˟)

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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˥˚ˮ˩˞˪˰ˤ˯)

˰˶˨ˤ˪˻˰ˢ˶˪ ˧˞˲˰˜˩ˬ˲

˲ˠˮˬ˭ˬ˦ˤ˩˚˪ˬ˲ ˳˲˰˦˧ˬ˺ ˞ˢˮ˜ˬ˲ (LNG)

˭ˢ˭˦ˢ˰˩˚˪ˬ˲ ˳˲˰˦˧ˬ˺ ˞ˢˮ˜ˬ˲ (CNG) /

˰˲˰˱ˤ˩˙˱˶˪ ˧˞˺˰ˤ˯ ˲ˠˮ˞ˢˮ˜ˬ˲ (LPG) /

˞˪˜˴˪ˢ˲˰ˤ˯ ˡ˦˞ˮˮˬ˛˯ ˰ˢ ˭ˢˮ˜˭˱˶˰ˤ

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ, ˴ˮ˛˰ˤ ˰˲˰˧ˢ˲˻˪

˟)

˞)

˟)

˞)

˞˭˻˨ˢ˦˞ ˢ˭˦˧˜˪ˡ˲˪ȦȞ ˲˨˦˧ȫȞ.

ˈ˜˪ˡ˲˪ˬ˯ ʌȣȡțĮȖȚȐȢǜ ˲˭˚ˮ˩ˢ˱ˮˤ

ˡˢ˪ ˢ˜˪˞˦ ˰˱ˢˠ˞˪˹.

˭˨˛ˮ˶˰ˤ˯ ˡˢ˫˞˩ˢ˪˛˯ (˱˙˭˞) ˨ˢ˜˭ˢ˦ ˛

˂˦˞ˮˮˬ˛ ˧˞˲˰˜˩ˬ˲ ˛ ˱ˬ ˭˻˩˞

˩ˢ ˦ˡ˦˞˜˱ˢˮˬ ˧˜˪ˡ˲˪ˬ ˭˲ˮ˧˞ˠ˦˙˯.

˃˭˦˰˳˞˨˛˯ ˡˢ˫˞˩ˢ˪˛ ˛ ˰˶˨ˤ˪˻˰ˢ˦˯,

ˢ˭˦˟˞˦˪˹˪˱˶˪.

ˈ˜˪ˡ˲˪ˬ˯ ȖȚĮ ˱ˤ ˲ˠˢ˜˞ ˱˶˪

ˬˡˤˠˬ˺ ˛ ˰˱ˬ ˡ˦˞˩˚ˮ˦˰˩˞ ˢ˭˦˟˞˱˻˪.

ˈ˞˭˪ˬ˜ ˢ˦˰˚ˮ˴ˬ˪˱˞˦ ˰˱ˬ˪ ˥˙˨˞˩ˬ

˭˞ˮˬ˲˰˦˙ˣˢ˦ ˡ˦˞ˮˮˬ˚˯.

ː˺˰˱ˤ˩˞ ˢ˫˙˱˩˦˰ˤ˯ ˢ˭˦˰˳˞˨˚˯ ˛

ʿ˪ˢ˭˞ˮ˧˛˯ ĮȞĲȠȤȒ ˩ˢˮ˻˪.

˰˲ˠ˧ˮˬ˱˛˩˞˱ˬ˯.

˱ˤ˪ ˞˧˞˩˵˜˞ ˱ˬ˲ ˰˲˪˞ˮ˩ˬ˨ˬˠˤ˩˚˪ˬ˲

˒˭˚ˮ˩ˢ˱ˮˤ ˡ˦˙˟ˮ˶˰ˤ ˭ˬ˲ ˢ˭ˤˮˢ˙ˣˢ˦

˩ˢˮ˻˪.

˴˞˨˞ˮ˚˯ǜ ˞˪ˢ˭˞ˮ˧˛˯ ĮȞĲȠȤȒ ĲȦȞ

ˍ˦ ˭ˢˮ˦˰˰˹˱ˢˮˢ˯ ˰˱ˢˮˢ˻˰ˢ˦˯ ˢ˜˪˞˦

˰˱ˢˮˢ˻˰ˢ˦˯.

˃˭˦˰˳˞˨ˢ˜˯ ˢ˪˦˰˴˲˱˦˧˚˯ ˭˨˙˧ˢ˯ ˛

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ˡˢ˫˞˩ˢ˪˛˯ ˧˞˦

(˰˲˩˭ˢˮ˦˨˞˩˟˞˪ˬ˩˚˪ˤ˯

˰˶˨ˤ˪˻˰ˢ˦˯ ˧˞˲˰˜˩ˬ˲

6.1.3. ˂ˢ˫˞˩ˢ˪˚˯ ˧˞˦

(˰˦˨˞˪˰˦˚)

6.1.2. ˃˫˙˱˩˦˰ˤ ˧˞˦ ˰˦ˠ˞˰˱˛ˮ˞˯ ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

ˠ)

˟)
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˚˪˞˪˱˦ ˢ˪˰˳˛˪˶˰ˤ˯

˭ˮˬ˰˱˞˱ˢ˲˱˦˧˚˯ ˡ˦˞˱˙˫ˢ˦˯

˭ˮˬ˰˱˞˰˜˞˯ ˧˞˦ ˬ˭˜˰˥˦ˢ˯

ˡ˦˞˱˙˫ˢ˦˯ ˭˨ˢ˲ˮ˦˧˛˯

6.1.4. ˎˮˬ˳˲˨˞˧˱˛ˮˢ˯,

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

˧˦˪ˤ˱˛ˮ˞.

ದ ț˞˱˙˰˱˞˰ˤ˯ ˱ˬ˲ ˡ˦˞˩ˢˮ˜˰˩˞˱ˬ˯ ˱ˬ˲

ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ˢ˫˙˱˩˦˰ˤ˯,

ˡˢ˫˞˩ˢ˪˛˯ ˧˞˲˰˜˩ˬ˲ ˛ ĲȠȣ

ದ ˞˧˞˱˙˨˨ˤ˨ˤ˯ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ

ದ į˦˞ˮˮˬ˛˯ ˧˞˲˰˜˩ˬ˲,

ˈ˜˪ˡ˲˪ˬ˯ ˭˲ˮ˧˞ˠ˦˙˯ ˨˹ˠ˶:

ˡ˦˞˧ˬ˭˛˯ ˧˞˲˰˜˩ˬ˲ (ˢ˙˪ ˞˭˞˦˱ˢ˜˱˞˦).

˂ˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ıȦıĲȐ ˤ ˟˞˨˟˜ˡ˞

ˀ˨˙˟ˤ ˰˶˨ˤ˪˻˰ˢ˶˪.

ː˶˨ˤ˪˻˰ˢȚȢ ȝİ ıȘȝİȓĮ ĲȡȚȕȒȢ.

˞)

ˡ˲˰˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞.

ˎ˦˥˞˪˹˱ˤ˱˞ ˭˱˻˰ˤ˯ ȝİȡȫȞǜ ˰ˬ˟˞ˮ˛

˭ˢˮ˜˭˱˶˰ˤ ˢ˭˞˳˛˯.

˭ˮˬ˫ˢ˪˛˰ˢ˦ ˱ˮ˞˲˩˞˱˦˰˩˹ ˰ˢ

˔˞˨˞ˮ˹˱ˤ˱˞ ˛ ˟˨˙˟ˤ ˭˦˥˞˪˹˪ ˪˞

ˬ˭ˬ˦ˬˡ˛˭ˬ˱ˢ ˱˩˛˩˞ ˱ˬ˲ .

1

˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ ˛ ˢ˜˪˞˦ ˢ˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˹

˛ ˲ˡˮˬˠ˹˪ˬ˲ ˡˢ˪ ˭˨ˤˮˬ˜ ˱˦˯

˲ˠˮˬ˭ˬ˦ˤ˩˚˪ˬ˲ ˳˲˰˦˧ˬ˺ ˞ˢˮ˜ˬ˲ (LNG)

˭ˢ˭˦ˢ˰˩˚˪ˬ˲ ˳˲˰˦˧ˬ˺ ˞ˢˮ˜ˬ˲ (CNG) /

˰˱) ˑˬ ˰˺˰˱ˤ˩˞ ˧˞˺˰ˤ˯ ˲ˠˮ˞ˢˮ˜ˬ˲ (LPG) /

ˢ)

ˡ)

ˠ)

X

X

X

X

X

X

X
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˭ˮˬ˰˱˞˰˜˞˯, ˧˞˦/˛ ˴ˮˤıȚȝȠʌȠȚȫȞĲĮȢ ȑȞĮ
ȩȡȖĮȞȠ ȝȑĲȡȘıȘȢ

6.1.6. ǻȚȐĲĮȟȘ ȝȘȤĮȞȚțȒȢ
ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˠ˦˞ ˪˞ ˡ˦˞˭˦˰˱˶˥ˢ˜
ȗİȪȟȘȢ țĮȚ ȡȣȝȠȪȜțȘıȘȢ
˳˥ˬˮ˙ ˧˞˦ ˰˶˰˱˛ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞, ˩ˢ ˦ˡ˦˞˜˱ˢˮˤ
(+ E)
˭ˮˬ˰ˬ˴˛ ˰ˢ ˱˲˴˹˪ ˩ˤ˴˞˪˦˰˩ˬ˺˯

ˢ)

˂ˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ĲȣȤȩȞ ˡˢ˜˧˱ˤ˯ ˣˢ˺˫ˤ˯.

ˬ˭ˬ˦˞ˡ˛˭ˬ˱ˢ ˡ˦˙˱˞˫ˤ ˞˰˳˞˨ˢ˜˞˯.

ˉˢ˜˭ˢ˦ ˛ ˡˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ıȦıĲȐ

˰ˬ˟˞ˮ˹ ˧˜˪ˡ˲˪ˬ ʌĲȫıȘȢ.

ˈ˙˭ˬ˦˞ ˰˱ˢˮ˚˶˰ˤ ˴˞˨˞ˮ˛ ˩ˢ ˭ˬ˨˺

˃˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˛ ˰˱ˢˮ˚˶˰ˤ.

ˈ˙˱˶ Įʌȩ ĲȠ ȩȡȚȠ ˳˥ˬˮ˙˯.

˰˱ˬ˦˴ˢ˜ˬ˲.

˒˭˚ˮ˩ˢ˱ˮˤ ˳˥ˬˮ˙ ˧˞˱˞˰˧ˢ˲˞˰˱˦˧ˬ˺

ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ ȝİ ȕȜȐȕȘ,
İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȩ Ȓ ȡĮȖȚıȝȑȞȠ (ȩĲĮȞ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ).

ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ ȝİ ȕȜȐȕȘ,
İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȩ Ȓ ȡĮȖȚıȝȑȞȠ (ȩĲĮȞ ˡˢ˪
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ).

ˎˬ˨˺ ˰ˬ˟˞ˮ˹˯ ˧˜˪ˡ˲˪ˬ˯ ˭˱˻˰ˤ˯.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ˡ)

ˠ)

˟)

˞)

˃˭˦˰˳˞˨˛˯ ˰˱ˢˮ˚˶˰ˤ ˢ˳ˢˡˮ˦˧ˬ˺

ˠ)
˱ˮˬ˴ˬ˺.

ː˭˞˰˩˚˪ˤ ˛ ˢ˭˦˰˳˞˨˛˯ ˲˭ˬˡˬ˴˛.

˟)

˅ ˲˭ˬˡˬ˴˛ ˡˢ˪ ˢ˜˪˞˦ ˰ˢ ˧˞˨˛

˲˭˙ˮ˴ˢ˦).

˞)
˧˞˱˙˰˱˞˰ˤ.

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ .

1

˅ ˡ˦˙˱˞˫ˤ ˢ˩˳˞˪˻˯ ˡˢ˪ ˭˨ˤˮˬ˜ ˱˦˯

˱ˮˬ˴ˬ˺ (ˢ˳˹˰ˬ˪

6.1.5. ȊʌȠįȠȤȒ ˢ˳ˢˡˮ˦˧ˬ˺

˟)
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6.1.7.

ˊˢ˱˙ˡˬ˰ˤ ˧˜˪ˤ˰ˤ˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

˟)

˞)

ˤ)

ˣ)

3

3

ˮ˞ˠ˜˰˩˞˱ˬ˯.

ˎˬ˨˺ ˰ˬ˟˞ˮ˹˯ ˧˜˪ˡ˲˪ˬ˯ ˴˞˨˙ˮ˶˰ˤ˯ ˛

ȐȟȠȞĮ ˩ˢ˱˙ˡˬ˰ˤ˯ ˱ˤ˯ ˧˜˪ˤ˰ˤ˯.

˒˭˚ˮ˩ˢ˱ˮˤ ˳˥ˬˮ˙ ˱˶˪ ȡȠȣȜİȝȐȞ ˱Ƞȣ

˞˰˳˙˨ˢ˦˞.

˰ˬ˟˞ˮ˹˯ ˧˜˪ˡ˲˪ˬ˯ ˠ˦˞ ˱ˤ˪ ˬˡ˦˧˛

˧ˬ˴˨˜ˢ˯ ˰ˢ ˟˞˥˩˹ ˭ˬ˲ ˡˤ˩˦ˬ˲ˮˠˢ˜˱˞˦

˔˞˨˞ˮˬ˜ ˛ ˨ˢ˜˭ˬ˲˪ ˬ˦ ˞˰˳˞˨˦˰˱˦˧ˬ˜

˧ˬ˴˨˜ˢ˯.

˔˞˨˞ˮȠȓ ˛ ˨ˢ˜˭ˬ˲˪ ˬ˦ ˞˰˳˞˨˦˰˱˦˧ˬ˜

˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯.

ˡ˦˙˱˞˫ˤ ˣˢ˺˫ˤ˯ ˭ˬ˲ ˡˢ˪ ˭˨ˤˮˬ˜ ˱˦˯

ˎˬ˨˺ ˞˰˥ˢ˪˛˯ ˣˢ˺˫ˤ, ˞˰˲˩˟˜˟˞˰˱ˤ, ˛

˩˚ˮˤ).

ǼʌȚıĳĮȜȒȢ ˱ˮˬ˭ˬ˭ˬ˜ˤ˰ˤ (˧˺ˮ˦˞

˩˚ˮˤ).

ǼʌȚıĳĮȜȒȢ ˱ˮˬ˭ˬ˭ˬ˜ˤ˰ˤ (˟ˬˤ˥ˤ˱˦˧˙

˧˲˧˨ˬ˳ˬˮ˜˞˯ (˹˱˞˪ ˡˢ˪
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ).

ˊˤ ˞˪˞ˠ˪˻˰˦˩ˤ ˤ ˭˦˪˞˧˜ˡ˞

˛ ĲȣȤȩȞ ˳˞˪˹Ȣ (˹˱˞˪ ˡˢ˪
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ).

˰˱) ǹʌȠțȡȪʌĲİĲĮȚ ˤ ˭˦˪˞˧˜ˡ˞ ˧˲˧˨ˬ˳ˬˮ˜˞˯

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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˱ˤ˯ ˧˜˪ˤ˰ˤ˯.

ˀ˨˙˟ˤ ˛ ˧˙˩˵ˤ ˱oȣ ȐȟȠȞĮ ˩ˢ˱˙ˡˬ˰ˤ˯

ˮ˞ˠ˜˰˩˞˱ˬ˯.

ˎˬ˨˺ ˰ˬ˟˞ˮ˹˯ ˧˜˪ˡ˲˪ˬ˯ ˴˞˨˙ˮ˶˰ˤ˯ ˛

˓˥˞ˮ˩˚˪ˬ˦ ˢ˨˞˰˱˦˧ˬ˜ ˰˺˪ˡˢ˰˩ˬ˦.

ˮ˞ˠ˜˰˩˞˱ˬ˯.

ˎˬ˨˺ ˰ˬ˟˞ˮ˹˯ ˧˜˪ˡ˲˪ˬ˯ ˴˞˨˙ˮ˶˰ˤ˯ ˛

˩ˢ˱˙ˡˬ˰ˤ˯ ˧˜˪ˤ˰ˤ˯.

Cardan ˛ ˱˶˪ ˞˨˲˰˜ˡ˶˪/˦˩˙˪˱˶˪

˒˭˚ˮ˩ˢ˱ˮˤ ˳˥ˬˮ˙ ˱˶˪ ˰˲˪ˡ˚˰˩˶˪

˰˲ˠ˧ˮˬ˱˛˩˞˱ˬ˯ ˧˜˪ˤ˰ˤ˯ ˱ˬ˲ ˬ˴˛˩˞˱ˬ˯.

ˎ˞ˮ˙˪ˬ˩ˤ ˱ˮˬ˭ˬ˭ˬ˜ˤ˰ˤ ˱ˬ˲

˧˙˨˲˩˩˞ ˭ˮˬ˰˱˞˰˜˞˯ ˞˭˹ ˱ˤ ˰˧˹˪ˤ.

ˉˢ˜˭ˢ˦ ˛ ˢ˜˪˞˦ ˧˞˱ˢ˰˱ˮ˞˩˩˚˪ˬ ˱ˬ

˭ˮˬ˰˱˞˰˜˞˯ ˞˭˹ ˱ˤ ˰˧˹˪ˤ.

ːˬ˟˞ˮ˛ ˳˥ˬˮ˙ ˱ˬ˲ ˧˞˨˺˩˩˞˱ˬ˯

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ˤ)

ˣ)

ˮ˞ˠ˜˰˩˞˱ˬ˯.

ˎˬ˨˺ ˰ˬ˟˞ˮ˹˯ ˧˜˪ˡ˲˪ˬ˯ ˴˞˨˙ˮ˶˰ˤ˯ ˛

ˢ˜˪˞˦ ˢ˭˦˰˳˞˨˚˯.

˰˱) ˎˢˮ˜˟˨ˤ˩˞ ȡȠȣȜİȝȐȞ ˚˴ˢ˦ ˰˭˙˰ˢ˦ ˛

ˢ)

ˡ)

ˠ)
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˃ˡˮ˙˰ˢ˦˯ ˧˦˪ˤ˱˛ˮ˞

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

6.2.1.

ˈ˞˱˙˰˱˞˰ˤ

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

6.2. ˆ˙˨˞˩ˬ˯ (˧˞˩˭˜˪˞) ȠįȘȖȠȪ ˧˞˦ ˞˩˙˫˶˩˞

6.1.9. ʿ˭˹ˡˬ˰ˤ ˧˦˪ˤ˱˛ˮ˞ (X) 2 ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦/˛ ˴ˮ˛˰ˤ
ˤ˨ˢ˧˱ˮˬ˪˦˧˛˯ ˡ˦ˢ˭˞˳˛˯

6.1.8.

ˡ)

ˠ)

˟)

˞)

˟)

˞)

3

˃˭˦˰˳˞˨˛˯ ˱ˮˬ˭ˬ˭ˬ˜ˤ˰ˤ .

ˢ˭˦˟˞˦˪˹˪˱˶˪.

ˈ˜˪ˡ˲˪ˬ˯ ȖȚĮ ˱ˤȞ ˲ˠˢ˜˞ ˱˶˪

˧˦˪ˤ˱˛ˮ˞ ˛ ˧˞˲˰˞ˢˮ˜˶˪.

˂˲˪˞˱˛ ˤ ˢ˦˰˴˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˭˪˻˪ ˞˭˹ ˱ˬ˪

ǼȜȜȚʌȒȢ İȣıĲȐșİȚĮ.

˃˭˦˰˳˞˨˛˯ ˧ˬ˨˹˪˞ ˞˩˞˫˻˩˞˱ˬ˯.

ˎ˦˥˞˪˹˱ˤ˱˞ ˭˱˻˰ˤ˯.

˭ˮˬ˫ˢ˪˛˰ˢ˦ ˱ˮ˞˲˩˞˱˦˰˩˹.

˳˙˱˪˶˩˞ ˛ ˱˩˛˩˞, ˭ˬ˲ ˭˦˥˞˪˹˪ ˪˞

˔˞˨˞ˮ˙ ˰˱ˢˮˢ˶˩˚˪ˬ ˛ ˳˥˞ˮ˩˚˪ˬ

˭ˢˮ˦˟˙˨˨ˬ˪.

ˢ˭ˤˮˢ˙ˣˢ˦ ˱ˤ˪ ˞˰˳˙˨ˢ˦˞ ˧˞˦/˛ ˱ˬ

ˑˮˬ˭ˬ˭ˬ˜ˤ˰ˤ ˱ˬ˲ ˧˦˪ˤ˱˛ˮ˞ ˭ˬ˲

˭ˢˮ˦˟˙˨˨ˬ˪.

ˢ˭ˤˮˢ˙ˣˢ˦ ˱ˤ˪ ˞˰˳˙˨ˢ˦˞ ˧˞˦/˛ ˱ˬ

ˑˮˬ˭ˬ˭ˬ˦ˤ˩˚˪ˤ ˩ˬ˪˙ˡ˞ ˢ˨˚ˠ˴ˬ˲ ˭ˬ˲

˔˞˨˞ˮ˚˯ ˛ ˮ˞ˠ˦˰˩˚˪ˢ˯ İįȡȐıİȚȢ.

˰ˬ˟˞ˮ˹˱˞˱ˢ˯ ˟˨˙˟ˢ˯.

˃ˡˮ˙˰ˢ˦˯ ˳˥˞ˮ˩˚˪ˢ˯, ˩ˢ ˢ˩˳˞˪ˢ˜˯ ˧˞˦
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X

X

X

X

X

X

X
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ː˱ˢˮ˚˶˰ˤ

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

˞)

ˡ)

ˠ)

˟)

˞)

˧˞˪ˬ˪˦˧˙.

ˎ˹ˮ˱˞ ˡˢ˪ ˞˪ˬ˜ˠˢ˦ ˛ ˡˢ˪ ˧˨ˢ˜˪ˢ˦

ǼʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ.

˞˩˞˫ȫȝĮĲȠȢ.

˰˱ˢˮ˚˶˰ˤ˯ ĲȠȣ ˞˲˱ˬ˳ˢˮ˹˩ˢ˪Ƞȣ

˒˭˚ˮ˩ˢ˱ˮˤ ˡ˦˙˟ˮ˶˰ˤ ĲȦȞ ˰ˤ˩ˢ˜˶˪

˧˜˪ˡ˲˪ˬ˯ ˠ˦˞ ˱ˤ˪ ˬˡ˦˧˛ ˞˰˳˙˨ˢ˦˞.

˭ˬ˲ ˭ˮˬ˧˞˨ˢ˜˱˞˦ ˭ˬ˨˺ ˩ˢˠ˙˨ˬ˯

ˡ˦˞ˡˬ˧˜ˡˢ˯ ˢ˜˪˞˦ ˢ˭˦˰˳˞˨˛˯ ˰ˢ ˟˞˥˩˹

˥˞˨˙˩ˬ˲ ˬˡ˛ˠˤ˰ˤ˯ ˰˱ˬ ˭˨˞˜˰˦ˬ ˛ ˰˱˦˯

˅ ˰˱ˢˮ˚˶˰ˤ ˱ˬ˲ ˞˩˞˫˻˩˞˱ˬ˯ Ȓ ˱ˬ˲

ˢ˙˪ ˢ˜˪˞˦ ˰˲˩˩ˢ˱ˮ˦˧˛.

ˡ˦˞ˡˬ˧˜ˡˢ˯ ˢ˜˪˞˦ ˢ˭˦˰˳˞˨˛˯ ˛ ˨ˢ˜˭ˢ˦ ˧˞˦

˥˞˨˙˩ˬ˲ ˬˡ˛ˠˤ˰ˤ˯ ˰˱ˬ ˭˨˞˜˰˦ˬ ˛ ˰˱˦˯

˅ ˰˱ˢˮ˚˶˰ˤ ˱ˬ˲ ˞˩˞˫˻˩˞˱ˬ˯ Ȓ ˱ˬ˲

ˢ˳˞ˮ˩˹ˣˢ˦ ˰˱ˬ ˭˨˞˜˰˦ˬ.

ʿ˩˙˫˶˩˞/˥˙˨˞˩ˬ˯ İȝĳĮȞȫȢ ˡˢ˪

ǼʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș ˰˱˞˥ˢˮ˹˱ˤ˱˞.

˃˭˦˰˳˞˨˚˯ ˞˩˙˫˶˩˞ ˛ ˥˙˨˞˩ˬ˯
ȠįȘȖȠȪ.
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X

X

X

X

X
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6.2.3. ˎ˹ˮ˱ˢ˯ ˧˞˦ ˩˙˪ˡ˞˨˞

6.2.2.

˱Ƞ ȑįĮĳȠȢ.

˱˞ ˰˱ˮˢ˳˹˩ˢ˪˞ ˛ ˧˦˪ˤ˱˙ ˩˚ˮˤ ˧˞˦ ˞˭˹

ʿ˪ˢ˭˞ˮ˧˛˯ ˢ˨ˢ˺˥ˢˮˤ ˞˭˹˰˱˞˰ˤ ˞˭˹
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6.2.6. ʶ˨˨˞ ˧˞˥˜˰˩˞˱˞

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

6.2.5.

ˈ˙˥˦˰˩˞ ˬˡˤˠˬ˺

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

6.2.4. ˂˙˭ˢˡˬ

˴˞˨˞ˮ˶˩˚˪˞.

˞˩˞˫˻˩˞˱ˬ˯ ˨ˢ˜˭ˬ˲˪ ˛ ˢ˜˪˞˦

ˎ˹ˮ˱˞, ȝİȞĲİıȑįİȢ, ˩˙˪ˡ˞˨˞, ˧ˬ˨˹˪˞

˞˩˞˫˻˩˞˱ˬ˯ İȓȞĮȚ ĳșĮȡȝȑȞĮ.

ȆȩȡĲĮ, ȝİȞĲİıȑįİȢ, ˩ȐȞįĮȜĮ ˛ ˧ˬ˨˹˪˞

(˰˱ˮˢ˳˹˩ˢ˪ˢ˯ ˭˹ˮ˱ˢ˯).

˞˧ˬ˲˰˜˶˯ ˛ ˡˢ˪ ˭˞ˮ˞˩˚˪ˢ˦ ˧˨ˢ˦˰˱˛

ˎ˹ˮ˱˞ ˭ˬ˲ ˩˭ˬˮˢ˜ ˪˞ ˞˪ˬ˜˫ˢ˦

˧˨ˢ˦˰˱˛ (˰˲ˮ˹˩ˢ˪ˢ˯ ˭˹ˮ˱ˢ˯).

˞˧ˬ˲˰˜˶˯ ˛ ˭˹ˮ˱˞ ˭ˬ˲ ˡˢ˪ ˭˞ˮ˞˩˚˪ˢ˦

ˎ˹ˮ˱˞ ˭ˬ˲ ˢ˜˪˞˦ ˡ˲˪˞˱˹˪ ˪˞ ˞˪ˬ˜˫ˢ˦

˞)

˟)

˞)

˩˚ˮˤ).

˧˞˱˙˰˱˞˰ˤ ˛ ˢ˭˦˰˳˞˨˛ (˟ˬˤ˥ˤ˱˦˧˙

ˈ˞˥˜˰˩˞˱˞ ˰ˢ ˲˭ˬ˟˞˥˩˦˰˩˚˪ˤ

˰˱ˢˮˢ˻˪ˢ˱˞˦ ˤ ˭˨˙˱ˤ.

ȉȠ ˧˙˥˦˰˩˞ ȝİĲĮțȚȞİȓĲĮȚ ˛ ˡˢ˪

ˊˤ˴˞˪˦˰˩˹˯ ˮ˺˥˩˦˰ˤ˯ ˡˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜
ıȦıĲȐ.

˔˞˨˞ˮ˹ ˧˙˥˦˰˩˞.

ˈ˙˥˦˰˩˞ ˢ˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˛˯ ˡˬ˩˛˯.

ʿ˪ˢ˭˞ˮ˧˛˯ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ.

˂˙˭ˢˡˬ ˢ˭˦˰˳˞˨˚˯ ˛ ˧˞˱ˢ˰˱ˮ˞˩˩˚˪ˬ.

ˠ)

˟)
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ˢ˰˶˱ˢˮ˦˧˙

˟)

˞)

˟)

˞)

˭˨ˤˮˬ˺˪ ˱˦˯ ˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ .

1

ˉˬ˦˭˙ ˢ˫˞ˮ˱˛˩˞˱˞ ˛ ˢ˫ˬ˭˨˦˰˩˹˯ ˡˢ˪

ˢ˫˞ˮ˱ˤ˩˙˱˶˪ Ȓ ˢ˫ˬ˭˨˦˰˩ˬ˺.

˃˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˛ ˰˱ˢˮ˚˶˰ˤ ˨ˬ˦˭˻˪

˱ˮ˞˲˩˞˱˦˰˩˹.

˭ˬ˲ ˭˦˥˞˪˹˪ ˪˞ ˭ˮˬ˫ˢ˪˛˰ˢ˦

ˀ˞˥˩˜ˡ˞ ˛ ˞˪˞˟ˬ˨˚˞˯ ˰ˢ ˧˞˱˙˰˱˞˰ˤ

ʿ˪ˢ˭˞ˮ˧˛˯ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ.

˃˭˦˰˳˞˨˛˯ ˟˞˥˩˜ˡ˞ ˛ ˞˪˞˟ˬ˨˚˞˯.

˃˭˦˰˳˞˨˛˯ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞.
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X

X
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ˢ˫ˬ˭˨˦˰˩˹˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

ȤİȚȡȚıĲȒȡȚȠ ˢ˜˪˞˦ ˞˭˞ˮ˞˜˱ˤ˱ˬ ˠ˦˞ ˱ˤ˪

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯
˞˰˳˞˨˛ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞ ˱ˬ˲ ˬ˴˛˩˞˱ˬ˯.

˂ˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ıȦıĲȐ ˬ˭ˬ˦ˬˡ˛˭ˬ˱ˢ

˰˺˩˳˶˪ˤ ˩ˢ ˱ˤ˪ ˚ˠ˧ˮ˦˰ˤ.

ˢ˭˦˱ˮˢ˭˹˩ˢ˪ˬ˲ǜ ˱ˬ˭ˬ˥˚˱ˤ˰ˤ ˩ˤ

ʿˮ˦˥˩˹˯ ˧˞˥˦˰˩˙˱˶˪ ˙˪˶ ˱ˬ˲

˭˨ˤˮˬ˜ ˱˦˯ ˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ .

1

˅ ˱ˬ˭ˬ˥˚˱ˤ˰ˤ ˱˶˪ ˧˞˥˦˰˩˙˱˶˪ ˡˢ˪

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

˧˞˦ ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

ˢ˫˶˱ˢˮ˦˧˙ ˢ˫˞ˮ˱˛˩˞˱˞ ˧˞˦

6.2.9. ˉˬ˦˭˙

țĮȝʌȓȞĮȢ

6.2.8. ˀ˞șȝȓįİȢ (ıțĮȜȠʌȐĲȚĮ)

6.2.7. ˔ˢ˦ˮ˦˰˱˛ˮ˦˞ ˬˡ˛ˠˤ˰ˤ˯

˟)

˧˞˱˙˰˱˞˰ˤ ˛ ˢ˭˦˰˳˞˨˛ (˧˺ˮ˦˞ ˩˚ˮˤ).

ˈ˞˥˜˰˩˞˱˞ ˰ˢ ˲˭ˬ˟˞˥˩˦˰˩˚˪ˤ
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ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

ˠ)

˟)

˞)

7.1. ˄˻˪ˢ˯ ˞˰˳˞˨ˢ˜˞˯ / ˭˹ˮ˭ˢ˯ ˣ˶˪˻˪ ˞˰˳˞˨ˢ˜˞˯ ˧˞˦ ˰˲˰˱˛˩˞˱˞ ˰˲ˠ˧ˮ˙˱ˤ˰ˤ˯

7. ˉˍˇˎˍː ˃ˌˍˎˉˇːˊˍː

ˢ˧˱˹˫ˢ˲˰ˤ˯ ıĲĮȖȠȞȚįȓȦȞ

˰ȣıĲȒȝĮĲĮ ˧˞˱˙ ˱ˤ˯

6.2.10. ˉ˞˰˭˶˱˛ˮˢ˯,

ˠ)

1

ˢ˨˞˰˱˦˧ˬ˺.

ʿ˪ˢ˭˞ˮ˧˛˯ ˧˙˨˲˵ˤ ˱ˬ˲ ˭˚˨˩˞˱ˬ˯ ˱ˬ˲

˂ˢ˪ ˭˨ˤˮˬ˺˪˱˞˦ ˬ˦ ˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ .

˨˞˰˭˶˱˛ˮˢ˯).

˱ˬ ˢ˨˞˰˱˦˧˹ / ˱ˬ˪ ˱ˮˬ˴˹ (ȝİ

ʿ˪ˢ˭˞ˮ˧˛˯ ˢ˨ˢ˺˥ˢˮˤ ˞˭˹˰˱˞˰ˤ ˞˭˹

˱ˬ ˢ˨˞˰˱˦˧˹ / ˱ˬ˪ ˱ˮˬ˴˹ (ȝİ įȚȐĲĮȟȘ
țĮĲȐ ĲȘȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ ıĲĮȖȠȞȚįȓȦȞ).

ʿ˪ˢ˭˞ˮ˧˛˯ ˢ˨ˢ˺˥ˢˮˤ ˞˭˹˰˱˞˰ˤ ˞˭˹

˭˦˥˞˪˹ĲȘĲĮ ʌĲȫıȘȢ.

˃˪ˡˢ˴˹˩ˢ˪ˬ˯ ˱ˮ˞˲˩˞˱˦˰˩˹˯ǜ

ˡ˦˞˟ˮ˶˩˚˪ˬ˦.

ˉˢ˜˭ˬ˲˪, ˴˞˨˞ˮ˶˩˚˪ˬ˦ ˛ ˰ˬ˟˞ˮ˙

ˊˢˠ˙˨ˤ ˞˭˻˨ˢ˦˞ ˢ˭˦˧˜˪ˡ˲˪ȦȞ ˲˨˦˧ȫȞ.

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯.

˂˦˞ˮˮˬ˚˯ ˞˭˹ ˢ˫ˬ˭˨˦˰˩˹ ˲ˡˮ˞˲˨˦˧˛˯

˞˰˳˞˨˛˯ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞.

˰˱ˢˮˢ˶˩˚˪˞ ˩˚ˮˤǜ ˢ˭ˤˮˢ˙ˣˢ˱˞˦ ˤ

˃˪ˡˢ˴˹˩ˢ˪ˬ˯ ˱ˮ˞˲˩˞˱˦˰˩˹˯ ˞˭˹ ˱˞

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

˞˰˳˞˨ˢ˜˞˯

ˤ˨ˢ˧˱ˮˬ˪˦˧˛˯ ˡ˦ˢ˭˞˳˛˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦/˛ ˴ˮ˛˰ˤ

ˤ˨ˢ˧˱ˮˬ˪˦˧˛˯ ˡ˦ˢ˭˞˳˛˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦/˛ ˴ˮ˛˰ˤ

˞)

˟)

˞)

ˢ)

ˡ)

ˠ)

˟)

˞)

˟)

˞)

ˢ˜˪˞˦ ˧˞˱˙˨˨ˤ˨ˬ˯ ˠ˦˞ ˱ˬ ˹˴ˤ˩˞.

ˎˮˬˢ˪˱˞˱˛ˮ˞˯ ˢ˩˳˞˪˻˯ ˨ˢ˜˭ˢ˦ ˛ ˡˢ˪

ˤ˨ˢ˧˱ˮˬ˪˦˧˛˯ ˡ˦ˢ˭˞˳˛˯ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.

ˑˬ ˰˺˰˱ˤ˩˞ ˡˢ˜˴˪ˢ˦ ˟˨˙˟ˤ ˩˚˰˶ ˱ˤ˯

ˠ˦˞ ˱ˬ ˹˴ˤ˩˞.

ˢ˩˳˞˪˻˯ ˨ˢ˜˭ˢ˦ ˛ ˡˢ˪ ˢ˜˪˞˦ ˧˞˱˙˨˨ˤ˨ˬ˯

ˎˢˮ˦ˬˮ˦˰˱˛˯ ˱˙˪˲˰ˤ˯ ˣ˻˪ˤ˯ ˞˰˳˞˨ˢ˜˞˯

˟˨˙˟ˤ ˛ ˡˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ıȦıĲȐ.

ː˲˰˭ˢ˦ˮ˶˱˛ˮ˞˯ ˣ˻˪ˤ˯ ˞˰˳˞˨ˢ˜˞˯ ˚˴ˢ˦

ˡˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ıȦıĲȐ.

ˎ˹ˮ˭ˤ ˣ˻˪ˤ˯ ˞˰˳˞˨ˢ˜˞˯ ˚˴ˢ˦ ˟˨˙˟ˤ ˛

˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ .

1

˄˻˪ˤ ˞˰˳˞˨ˢ˜˞˯ ˡˢ˪ ˭˨ˤˮˬ˜ ˱˦˯

˱ˢ˪˱˻˩˞˱ˬ˯.

ː˧˜˰˦˩ˬ ˛ ˚˪ˡˢ˦˫ˤ ˲˭ˢˮ˟ˬ˨˦˧ˬ˺

ˀ˨˙˟ˤ ˣ˻˪ˤ˯ ˞˰˳˞˨ˢ˜˞˯.

ˡˢ˪ ˚˴ˢ˦ ˱ˬ˭ˬ˥ˢ˱ˤ˥ˢ˜.

˒˭ˬ˴ˮˢ˶˱˦˧˛ ˣ˻˪ˤ ˞˰˳˞˨ˢ˜˞˯ ˨ˢ˜˭ˢ˦ ˛

˔˞˨˞ˮ˛ ˞ˠ˧˺ˮ˶˰ˤ.

ǼʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș ˰˱˞˥ˢˮ˹˱ˤ˱˞.

ˈ˞˱ˢ˰˱ˮ˞˩˩˚˪ˬ ˰ˤ˩ˢ˜ˬ ˞ˠ˧˺ˮ˶˰ˤ˯.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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7.1.4. ˎˮˬˢ˪˱˞˱˛ˮˢ˯ ˣ˻˪ˤ˯

ˣ˻˪ˤ˯ ˞˰˳˞˨ˢ˜˞˯

7.1.3. ˎˢˮ˦ˬˮ˦˰˱˛˯ ˱˙˪˲˰ˤ˯

7.1.2. ˈ˞˱˙˰˱˞˰ˤ ˱˶˪ ˣ˶˪˻˪ ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯
˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯.
˞˰˳˞˨ˢ˜˞˯/˭ˬˮ˭˻˪

˞˰˳˞˨ˢ˜˞˯/˭ˬˮ˭˻˪

˱˶˪ ˣ˶˪˻˪

7.1.1. ʿ˰˳˙˨ˢ˦˞ ˰˱ˢˮ˚˶˰ˤ˯
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ʿˢˮ˹˰˞˧˧ˬ˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ĲȘȢ ȜȣȤȞȓĮȢ ȑȞįİȚȟȘȢ

ˤ˨ˢ˧˱ˮˬ˪˦˧˛˯ ˡ˦ˢ˭˞˳˛˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦/˛ ˴ˮ˛˰ˤ

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯

7.3. ˈ˨ˢ˦ˡ˞ˮ˦˚˯ ˧˞˦ ˞˪˱˦˧˨ˢ˭˱˦˧˹ ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

7.2. ˎ˲ˮˬ˰˟ˢ˰˱˛ˮ˞˯ (X) 2

˰˲˰˱˛˩˞˱˞ ˰˲ˠ˧ˮ˙˱ˤ˰ˤ˯ įȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ (MIL) ĲȠȣ SRS ˧˞˦/˛ ˴ˮ˛˰ˤ
(SRS)
ˤ˨ˢ˧˱ˮˬ˪˦˧˛˯ ˡ˦ˢ˭˞˳˛˯

7.1.6. ː˲˩˭˨ˤˮ˶˩˞˱˦˧˙

7.1.5.

˞˰˳˞˨ˢ˜˞˯

˟)

˞)

˂ˢ˪ ˭˨ˤˮˬ˺˪˱˞˦ ˬ˦ ˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ .

˟)

ʿ˧ˬ˺˰˦ˬ țȜİȓįȦȝĮ ˛ ˢ˩˭˨ˬ˧˛.

˃˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˙.

˞˭ˬ˱ˮ˚˭ˢ˦ ˱ˤ˪ ˬˡ˛ˠˤ˰ˤ ˱ˬ˲ ˬ˴˛˩˞˱ˬ˯.

˂˦˙˱˞˫ˤ ˡˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˻˰˱ˢ ˪˞

˭ˬ˺˨˩˞˪ ˧.˨˭.).

˃˙˪ ˞˭˞˦˱İȓĲĮȚ (˭.˴. ˱˞˫˜, ˨ˢ˶˳ˬˮˢ˜˞,

ˉˢ˜˭ˢ˦.
1

ˤ˨ˢ˧˱ˮˬ˪˦˧˛˯ ˡ˦ˢ˭˞˳˛˯ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.

ˑˬ ˰˺˰˱ˤ˩˞ ˡˢ˜˴˪ˢ˦ ˟˨˙˟ˤ ˩˚˰˶ ˱ˤ˯

ˢ˜ˡˬ˯ ˞˰˱ˬ˴˜˞˯ ˱ˬ˲ ˰˲˰˱˛˩˞˱ˬ˯.

(MIL) ˱ˬ˲ SRS ˡˢ˜˴˪ˢ˦ ˬ˭ˬ˦ˬˡ˛˭ˬ˱ˢ

H ˨˲˴˪˜˞ ˚˪ˡˢ˦˫ˤ˯ ˡ˲˰˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯

˞ˢˮ˹˰˞˧ˬȢ.

ˈ˞˱˞˳˞˪˻˯ ˡˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠİȓ ˬ

ˤ˨ˢ˧˱ˮˬ˪˦˧˛˯ ˡ˦ˢ˭˞˳˛˯ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.

ˑˬ ˰˺˰˱ˤ˩˞ ˡˢ˜˴˪ˢ˦ ˟˨˙˟ˤ ˩˚˰˶ ˱ˤ˯

ˢ˜˪˞˦ ˧˞˱˙˨˨ˤ˨ˬ˦ ˠ˦˞ ˱ˬ ˹˴ˤ˩˞.

ǼȝĳĮȞȫȢ Ȝˢ˜˭ˬ˲˪ ȠȚ ĮİȡȩıĮțȠȚ ˛ ˡˢ˪

ˤ˨ˢ˧˱ˮˬ˪˦˧˛˯ ˡ˦ˢ˭˞˳˛˯ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.

ˑˬ ˰˺˰˱ˤ˩˞ ˡˢ˜˴˪ˢ˦ ˟˨˙˟ˤ ˩˚˰˶ ˱ˤ˯

˞)

˟)

˞)

ˠ)

˟)

˞)

˟)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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2

2

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

2

7.8.

ˑ˞˴˺˩ˢ˱ˮˬ

˭ˮˬˢ˦ˡˬ˭ˬ˜ˤ˰ˤ˯

7.7. ː˲˰˧ˢ˲Ȓ ˞˧ˬ˲˰˱˦˧˛˯

(ˢ˙˪ ˞˭˞˦˱ˢ˜˱˞˦) (X)

˧˞˱˙ ˱ˤ˪ ˬˡ˛ˠˤ˰ˤ ˛ ˩ˢ ˤ˨ˢ˧˱ˮˬ˪˦˧˙ ˩˚˰˞.

1

˂ˢ˪ ˭˨ˤˮˬ˺˪˱˞˦ ˬ˦ ˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ .

ˉˢ˜˭ˢ˦ ˛ İȓȞĮȚ ˢ˨˨˦˭˚˯.

˂ˢ˪ ˳˶˱˜ˣˢ˱˞˦ ˧˞˥˹˨ˬ˲

˂ˢ˪ ˳˶˱˜ˣˢ˱˞˦ ˢ˭˞ˮ˧˻˯.

˂ˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˧˞˥˹˨ˬ˲.

ǼʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ˠ)

˟)

ˉˢ˜˭ˢ˦ (˞˪ ˞˭˞˦˱ˢ˜˱˞˦).

˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ .

1

˂ˢ˪ ˚˴ˢ˦ ˱ˬ˭ˬ˥ˢ˱ˤ˥ˢ˜ ˰˺˩˳˶˪˞ ˩ˢ ˱˦˯

ˢ˧˨ˤ˳˥ˢ˜ ȦȢ İʌȓıȘȝȘ ıİȚȡȒȞĮ.

ˍ ˢ˧˭ˢ˩˭˹˩ˢ˪ˬ˯ ˛˴ˬ˯ ˩˭ˬˮˢ˜ ˪˞

˂ˢ˪ ˭˨ˤˮˬ˺˪˱˞˦ ˬ˦ ˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ .

ˠ)

1

˃˭˦˰˳˞˨˚˯ ˴ˢ˦ˮ˦˰˱˛ˮ˦ˬ.

˂ˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˧˞˥˹˨ˬ˲.

˂ˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ıȦıĲȐ.

˟)

˞)

˞˪ˢ˭˞ˮ˧ˢ˜˯ ˡ˦˞˰˱˙˰ˢ˦˯

˚˴ˬ˲˪ ˞˪ˢ˭˞ˮ˧˛ ˰˱˞˥ˢˮ˹˱ˤ˱˞ ˛

ˉˢ˜˭ˬ˲˪ ˛ ˡˢ˪ ˢ˜˪˞˦ ˰ˢ ˧˞˨˛ ˧˞˱˙˰˱˞˰ˤ,

˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ .

1

ˉˢ˜˭ˢ˦, ˢ˜˪˞˦ ˢ˨˨˦˭˚˯ ˛ ˡˢ˪ ˭˨ˤˮˬ˜ ˱˦˯

˟)

˞)

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˛ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯ ˞)

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

7.6. ː˳˛˪ˢ˯ (˱˙˧ˬ˦) ˠ˦˞ ˱ˮˬ˴ˬ˺˯ ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

(ˢ˙˪ ˞˭˞˦˱ˢ˜˱˞˦) (X)

7.5. ˈˬ˲˱˜ ˭ˮ˻˱˶˪ ˟ˬˤ˥ˢ˦˻˪.

(ˢ˙˪ ˞˭˞˦˱ˢ˜˱˞˦) (X)

7.4. ˎˮˬˢ˦ˡˬ˭ˬ˦ˤ˱˦˧˹ ˱ˮ˜ˠ˶˪ˬ
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(+ E)

˱ˬ˭ˬ˥ˢ˱ˤ˥ˢ˜/˞˭˞˦˱ˢ˜˱˞˦)

(ˢ˙˪ ˚˴ˢ˦

(˧˹˳˱ˤ˯) ˱ˤ˯ ˱˞˴˺˱ˤ˱˞˯

7.10. ˂˦˙˱˞˫ˤ ˭ˢˮ˦ˬˮ˦˰˩ˬ˺

˱ˬ˭ˬ˥ˢ˱ˤ˥ˢ˜/˞˭˞˦˱ˢ˜˱˞˦)

7.9. ˑ˞˴ˬˠˮ˙˳ˬ˯ (ˢ˙˪ ˚˴ˢ˦

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯ ˢ˙˪ İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚȝİȢ ȠȚ
țĮĲȐȜȜȘȜİȢ ıȣıțİȣȑȢ

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

˅ ˭˦˪˞˧˜ˡ˞ ˢˠ˧˞˱˙˰˱˞˰ˤ˯ ˨ˢ˜˭ˢ˦, ˡˢ˪

ˡ)

˭˞ˮ˚˩˟˞˰ˤ.

ˈ˞˱˞˳˞˪˛˯ ˭˞ˮ˞˭ˬ˜ˤ˰ˤ ˛

˅ ˭˦˪˞˧˜ˡ˞ ˨ˢ˜˭ˢ˦ ˛ ˢ˜˪˞˦

ˢ)

ˡ˲˰˞˪˙ˠ˪˶˰˱ˤ.

ː˳ˮ˞ˠ˜ˡˢ˯ ˢ˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˚˯ ˛ ˨ˢ˜˭ˬ˲˪.

(˞˪ ˢ˨˚ˠ˴ˢ˱˞˦)

˃˰˳˞˨˩˚˪ˤ ˭ˮˬ˧˞˥ˬˮ˦˰˩˚˪ˤ ˱˞˴˺˱ˤ˱˞

ˈ˞˱˞˳˞˪˻˯ ˡˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜.

˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ .

1

˂ˢ˪ ˚˴ˢ˦ ˱ˬ˭ˬ˥ˢ˱ˤ˥ˢ˜ ˰˺˩˳˶˪˞ ˩ˢ ˱˦˯

ˡ)

ˠ)

˟)

˞)

˟˞˥˩ˬ˪˹˩ˤ˰ˤ˯.

˰˲˩˟˞˱ȑȢ ˩ˢ ˱˦˯ ˭˞ˮ˞˩˚˱ˮˬ˲˯

˰˱) ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ˱˶˪ İȜĮıĲȚțȫȞ ˡˢ˪ ˢ˜˪˞˦

ˢ)

ː˳ˮ˞ˠ˜ˡˢ˯ ˢ˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˚˯ ˛ ˨ˢ˜˭ˬ˲˪.

ˠ)

ˢ˜˪˞˦ ˞˪˞ˠ˪˻˰˦˩ˤ ˛ įİȞ ȚıȤȪİȚ ʌȜȑȠȞ.

˂ˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜.

˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ .

1

˂ˢ˪ ˚˴ˢ˦ ˱ˬ˭ˬ˥ˢ˱ˤ˥ˢ˜ ˰˺˩˳˶˪˞ ˩ˢ ˱˦˯

˟)

˞)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦/˛ ˴ˮ˛˰ˤ

8.1. ˆ˹ˮ˲˟ˬ˯

8. ˍ˔ˉ˅ː˃ˇː

˰˲˰˱˛˩˞˱ˬ˯.

(MIL) ˱ˬ˲ ESC ˡˢ˜˴˪ˢ˦ ˞˰˱ˬ˴˜˞ ˱ˬ˲

H ˨˲˴˪˜˞ ˚˪ˡˢ˦˫ˤ˯ ˡ˲˰˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˰˶˰˱˙.

ˍ ˡ˦˞˧˹˭˱ˤ˯ ˚˴ˢ˦ ˟˨˙˟ˤ ˛ ˡˢ˪

ˤ˨ˢ˧˱ˮˬ˪˦˧˛˯ ˡ˦ˢ˭˞˳˛˯ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

˰˱) ˑˬ ˰˺˰˱ˤ˩˞ ˡˢ˜˴˪ˢ˦ ˟˨˙˟ˤ ˩˚˰˶ ˱ˤ˯

ˢ)

ˡ)

ˉˢ˜˭ˬ˲˪ ˛ ˚˴ˬ˲˪ ˟˨˙˟ˤ ˙˨˨˞

ˠ)
˧˞˱˞˰˧ˢ˲˞˰˱˦˧˙ ˰˱ˬ˦˴ˢ˜˞.

ˀ˨˙˟ˢ˯ ˰˱ˤ˪ ˧˞˨˶ˡ˜˶˰ˤ.

˟)

ˉˢ˜˭ˬ˲˪ ˛ ˚˴ˬ˲˪ ˟˨˙˟ˢ˯ ˬ˦ ˞˦˰˥ˤ˱˛ˮˢ˯

˱ˬ˭ˬ˥ˢ˱ˤ˥ˢ˜/˞˭˞˦˱ˢ˜˱˞˦
2
(X)

˞)

˃˩˳˞˪˻˯ ˢ˧˱˹˯ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯.

˹˴ˤ˩˞.

˱ˤ˯ ˞˭˹˰˱˞˰ˤ˯ ˭ˬ˲ ˚˴ˢ˦ ˡ˦˞˪˺˰ˢ˦ ˱ˬ

˩ˢ˜˶˰ˤ ˛ ˠ˦˞ ˱ˤ˪ ˵ˢ˲ˡ˛ ˧˞˱˞ˠˮ˞˳˛

˃˩˳˞˪˛˯ ʌĮȡĮʌȠȓȘıȘ (˞˭˙˱ˤ) ˠ˦˞ ˱ˤ

˰˱ˮˬ˳˻˪ ˱ˮˬ˴ˬ˺.

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦/˛ ˴ˮ˛˰ˤ

˟)

˞)

ˢ˲˰˱˙˥ˢ˦˞˯ (ESC), ˞˪ ˚˴ˢ˦ ˤ˨ˢ˧˱ˮˬ˪˦˧˛˯ ˡ˦ˢ˭˞˳˛˯

7.12. ˅˨ˢ˧˱ˮˬ˪˦˧˹˯ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

˞˭ˬ˰˱˙˰ˢ˶˪ ˞˪ ˲˭˙ˮ˴ˢ˦ ˤ˨ˢ˧˱ˮˬ˪˦˧˛˯ ˡ˦ˢ˭˞˳˛˯
2
(X)

7.11. ˊˢ˱ˮˤ˱˛˯ ˴˦˨˦ˬ˩ˢ˱ˮ˦˧˻˪

˟˞˥˩ˬ˪˹˩ˤ˰ˤ˯.

˰˲˩˟˞˱ȑȢ ˩ˢ ˱˦˯ ˭˞ˮ˞˩˚˱ˮˬ˲˯

˰˱) ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ İȜĮıĲȚțȫȞ ˡˢ˪ ˢ˜˪˞˦
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ˤ˴ˬ˩˚˱ˮˬ˲)

˥ˬˮ˺˟ˬ˲ «ˢ˪ ˰˱˙˰ˢ˦», ˩ˢ ˱ˤ ˴ˮ˛˰ˤ

ˢ˭˦˱ˮ˚˭ˢ˱˞˦ ˪˞ ˡ˦ˢ˪ˢˮˠˤ˥ˢ˜ ˩˚˱ˮˤ˰ˤ ˱ˬ˲

ˢ˜˪˞˦ ˢ˪ˡˢ˴ˬ˩˚˪˶˯ ˬˮ˦˞˧˛, ˬ˭˹˱ˢ

ˢ˨ˢˠ˧˱˛˯ ˥ˢ˶ˮˢ˜ ˹˱˦ ˤ ˰˱˙˥˩ˤ ˥ˬˮ˺˟ˬ˲

ˢ˧˭ˬ˩˭˻˪ ˧˞˲˰˞ˢˮ˜˶˪

8.2.1.1. ː˺˰˱ˤ˩˞ ˢ˨˚ˠ˴ˬ˲

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

8.2.1. ˃˧˭ˬ˩˭˚˯ ˧˦˪ˤ˱˛ˮ˞ ˢ˭˦˟˞˨˨˹˩ˢ˪ˤ˯ ˞˪˙˳˨ˢ˫ˤ˯

8.2. ˃˧˭ˬ˩˭˚˯ ˧˞˲˰˞ˢˮ˜˶˪

(+ E)

˱ˬ˪ ˥˹ˮ˲˟ˬ

8.1.1 ː˺˰˱ˤ˩˞ ˭ˮˬ˰˱˞˰˜˞˯ ˞˭˹ ˒˭ˬ˧ˢ˦˩ˢ˪˦˧˛ ˢ˧˱˜˩ˤ˰ˤ (ˢ˧˱˹˯ ˢ˙˪ ˬ

ˠ)

˟)

˞)

˟)

˞)
1

(MIL) ˡˢ˪ ˞˧ˬ˨ˬ˲˥ˢ˜ ˱ˤ ˰˶˰˱˛ ˰ˢ˦ˮ˙.

˅ ˨˲˴˪˜˞ ˚˪ˡˢ˦˫ˤ˯ ˡ˲˰˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯

ˢ˧˭ˬ˩˭˻˪.

ˢ˭ˤˮˢ˙˰ˬ˲˪ ˱˦˯ ˩ˢ˱ˮ˛˰ˢ˦˯ ˱˶˪

ǻȚĮȡȡȠȑȢ ˭ˬ˲ ˢ˪ˡ˚˴ˢ˱˞˦ ˪˞

˧˞˱˞˳˞˪˻˯ ˢ˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˹.

˞˭ˬ˲˰˦˙ˣˢ˦, ȑȤİȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓ ˛ ˢ˜˪˞˦

˭ˬ˲ ˱ˬ˭ˬ˥ˢ˱ˢ˜ ˬ ˧˞˱˞˰˧ˢ˲˞˰˱˛˯

ˑˬ ˰˺˰˱ˤ˩˞ ˢ˨˚ˠ˴ˬ˲ ˱˶˪ ˢ˧˭ˬ˩˭˻˪

ˎˬ˨˺ ˰ˬ˟˞ˮ˹˯ ˧˜˪ˡ˲˪ˬ˯ ˭˱˻˰ˤ˯.

ˡ˲˰˩ˢ˪˻˯ ˱ˤ ˰˱˙˥˩ˤ ˥ˬˮ˺˟ˬ˲.

˱ˮ˹˭ˬ ˭ˬ˲ ˢ˜˪˞˦ ˡ˲˪˞˱˹˪ ˪˞ ˢ˭ˤˮˢ˙˰ˢ˦

˧˞˱˞˳˞˪˻˯ ˢ˜˪˞˦ ˱ˮˬ˭ˬ˭ˬ˦ˤ˩˚˪ˬ ˩ˢ

ıȣȞĮȡȝȠȜȠȖȘȝȑȞȠ, ˨ˢ˜˭ˢ˦ ˛

˟˨˙˟ˤ, ˢ˜˪˞˦ ˢ˰˳˞˨˩˚˪˞

˞˭˹ ˱ˬ˪ ˥˹ˮ˲˟ˬ ˢ˜˪˞˦ ˴˞˨˞ˮ˹, ˚˴ˢ˦

ˊ˚ˮˬ˯ ˱ˬ˲ ˰˲˰˱˛˩˞˱ˬ˯ ˭ˮˬ˰˱˞˰˜˞˯

˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯

ˢ˭˜˭ˢˡ˞ ˭ˬ˲ ˢ˭˦˱ˮ˚˭ˬ˪˱˞˦ ˧˞˱˙ ˱˦˯

˅ ˰˱˙˥˩ˤ ˥ˬˮ˺˟ˬ˲ ˲˭ˢˮ˟˞˜˪ˢ˦ ˱˞

X

X

X

X

X

X
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(˃)

ˁ˦˞

ˬ˴˛˩˞˱˞

ʌȠȣ

ĮȞȒțȠȣȞ

ıĲȚȢ ˞)

˩ˢ

˱ˤ

˴ˮ˛˰ˤ
1

˞˪˞˨˲˱˛

ıĲȘȞ

ȑȟȠįȠ

ĲȘȢ

İȟȐĲȝȚıȘȢ

˞˫˦ˬ˨˹ˠˤ˰ˤ

˱˶˪

ˢ˧˭ˬ˩˭˻˪

˪ˬ˩ˬ˥ˢ˰˜˞

˚ˠ˧ˮ˦˰ˤ˯

˱˺˭ˬ˲,

˩ˢ

˱˦˯

˰˲˰˱˙˰ˢ˦˯

˱ˬ˲

ˁ˦˞

ˬ˴˛˩˞˱˞

Įʌȩ

ĲȘȞ
8

˩ˢ

˱ˤ

˴ˮ˛˰ˤ
1

1

ˡ˜˴ˮˬ˪ˬ˲˯ ˧˦˪ˤ˱˛ˮˢ˯.

ˍ˦ ˩ˢ˱ˮ˛˰ˢ˦˯ ˡˢ˪ ˢ˳˞ˮ˩˹ˣˬ˪˱˞˦ ˰˱ˬ˲˯

˨ˬ˦˭˚˯ ˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ .

˭ˮˬ˰ˡ˦ˬˮ˜ˣˢ˦ ˬ ˧˞˱˞˰˧ˢ˲˞˰˱˛˯

˲˭ˢˮ˟˞˜˪ˬ˲˪ ˱˞ ˢ˭˜˭ˢˡ˞ ˭ˬ˲

˃˜˱ˢ ˬ˦ ˢ˧˭ˬ˩˭˚˯ țĮȣıĮİȡȓȦȞ

X

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

˩ˢ ˱˦˯ ˰˲˰˱˙˰ˢ˦˯ ˱ˬ˲ ˧˞˱˞˰˧ˢ˲˞˰˱˛ ˧˞˦ ˱˦˯

ȝİ ĮȞȐȖȞȦıȘ ĲȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ OBD ˰˺˩˳˶˪˞

țĮȣıĮİȡȓȦȞ ˰˺˩˳˶˪˞ ˩ˢ ˱˦˯ ˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ ˛

ˊ˚˱ˮˤ˰ˤ

˞˪˞˨˲˱˛

țĮĲȘȖȠȡȓĮ

İ˧˭ˬ˩˭˻˪ Ǽuro 6 ˧˞˦ Ǽuro VI ( ):

ದ

˧˞˱˞˰˧ˢ˲˞˰˱˛ ˧˞˦ ˱˦˯ ˨ˬ˦˭˚˯ ˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯.

˰˺˩˳˶˪˞

İ˭˦˱ˮ˚˭İĲĮȚ ˤ ˴ˮ˛˰ˤ ĲȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ OBD

˰˴ˢ˱˦˧˛

ȚıȠįȣȞĮȝȓĮȢ, ˧˞˦ ˨˞˩˟˙˪ˬ˪˱˞˯ ˲˭˹˵ˤ ˱ˤ

˧˞˲˰˞ˢˮ˜˶˪. ȈĲȘ ȕȐıȘ ȝȚĮȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ

ĲȘȞ

ĮʌȠĲİȜİȓ ĲȘȞ ʌȡȠİʌȚȜİȖȝȑȞȘ ȝ˚˥ˬˡˬ ȖȚĮ

˚˨ˢˠ˴ˬ˯

ȝİ ĮȞȐȖȞȦıȘ ĲȘȢ ˡ˦˙˱˞˫ˤ˯ OBD. ȅ

˧˞˲˰˞ˢˮ˜˶˪ ˰˺˩˳˶˪˞ ˩ˢ ˱˦˯ ˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ ˛

ˊ˚˱ˮˤ˰ˤ

țĮĲȘȖȠȡȓİȢ İțʌȠȝʌȫȞ Ǽuro 5 ˧˞˦ Ǽuro V Ȓ
7
ȝȚțȡȩĲİȡİȢ ( ):

8.2.1.2. Ǽ˧˭ˬ˩˭˚˯ țĮȣıĮİȡȓȦȞ ದ
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˱˲˭ˬ˭ˬ˦ˤ˩˚˪ˢ˯ ˩ˢ˥˹ˡˬ˲˯ ˡˬ˧˦˩˻˪.

˩ˢ

ˢ˨˚ˠ˴ˬ˲

ˠ˦˞

ˬ˴˛˩˞˱˞

˱˶˪

ˬ˭ˬ˜˶˪

ದ˰ˢ ˲˵ˤ˨˚˯ ˰˱ˮˬ˳˚˯ (CȅįȚȠȡș): 0,2%

˟ˮ˞ˡ˲˭ˬˮ˜˞˯: 0,3% ( )

7

ದ ˩ˢ ˱ˬ˪ ˧˦˪ˤ˱˛ˮ˞ ˰ˢ ˰˱ˮˬ˳˚˯

˛

ದ ˰ˢ ˲˵ˤ˨˚˯ ˰˱ˮˬ˳˚˯ (CȅįȚȠȡș): 0,3%

˟ˮ˞ˡ˲˭ˬˮ˜˞˯: 0,5%

ದ ˩ˢ ˱ˬ˪ ˧˦˪ˤ˱˛ˮ˞ ˰ˢ ˰˱ˮˬ˳˚˯

˰˺˰˱ˤ˩˞ ˢ˨˚ˠ˴ˬ˲ ˱˶˪ ˢ˧˭ˬ˩˭˻˪

ˢ˧˭ˬ˩˭˚˯ ˮ˲˥˩˜ˣˬ˪˱˞˦ ˞˭˹ ˭ˮˬˤˠ˩˚˪ˬ

ii)

1

ˬ˦

˱˶˪

˱˞˫˦˪˹˩ˤ˰ˤ˯ ˛ șȑıȘȢ ıİ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ
˭ˬ˲ ˧˞˥ˬˮ˜ˣˢ˱˞˦ ˰˱˦˯ ˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯

ˬ˦
˞˭˹

˞˪˙˨ˬˠ˞ ˩ˢ ˱ˤ˪ ˤ˩ˢˮˬ˩ˤ˪˜˞ ˭ˮ˻˱ˤ˯

ದ 3,5%

ದ 4,5%, ˛

ˢ˧˭ˬ˩˭˻˪

ˬ˭ˬ˜˶˪

ˮ˲˥˩˜ˣˬ˪˱˞˦

˰˺˰˱ˤ˩˞

˱˶˪

ˡˢ˪

ˬ˴˛˩˞˱˞

˭ˮˬˤˠ˩˚˪ˬ

ˠ˦˞

ˢ˧˭ˬ˩˭˚˯

i)

˲˭ˢˮ˟˞˜˪ˬ˲˪:

˭˨ˤˮˬ˳ˬˮ˜ˢ˯, ˬ˦ ˢ˧˭ˬ˩˭˚˯ CO

ˢ˭˦˟ˢ˟˞˜˶˰ˤ

˱ˤ˨ˢ˩˚˱ˮˤ˰ˤ˯

˧˞˦

ˢ˜˱ˢ, ˢ˙˪ ˡˢ˪ ˢ˜˪˞˦ ˡ˦˞˥˚˰˦˩ˢ˯ ˞˲˱˚˯ ˬ˦

˃˪˞˨˨˞˧˱˦˧˻˯, ˭ˮˬ˰ˡ˦ˬˮ˦˰˩˹˯ ˩ˢ ˰˺˰˱ˤ˩˞ ˟)

X
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İțʌȠȝʌȫȞ ˧˞˲˰˞ˢˮ˜˶˪

8.2.2.1. ː˺˰˱ˤ˩˞ İȜȑȖȤȠȣ ĲȦȞ

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

8.2.2. ˃˧˭ˬ˩˭˚˯ ˧˦˪ˤ˱˛ˮ˞ ˞˪˙˳˨ˢ˫ˤ˯ ˩ˢ ˰˲˩˭˜ˢ˰ˤ

ˡ)

ʿ˪ˢ˭˞ˮ˧˚˯ ˞˪˱˦ˡˮ˞˰˱˛ˮ˦ˬ, İȐȞ
İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ.

(MIL) ˡˢ˪ ˞˧ˬ˨ˬ˲˥ˢ˜ ˱ˤ ˰˶˰˱˛ ˰ˢ˦ˮ˙.

˅ ˨˲˴˪˜˞ ˚˪ˡˢ˦˫ˤ˯ ˡ˲˰˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯

ˢ˧˭ˬ˩˭˻˪.

ˢ˭ˤˮˢ˙˰ˬ˲˪ ˱˦˯ ˩ˢ˱ˮ˛˰ˢ˦˯ ˱˶˪

ǻȚĮȡȡȠȑȢ ˭ˬ˲ ˢ˪ˡ˚˴ˢ˱˞˦ ˪˞

ˢ˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˹.

˞˭ˬ˲˰˦˙ˣˢ˦ ˛ ˢ˜˪˞˦ ˧˞˱˞˳˞˪˻˯

˭ˬ˲ ˱ˬ˭ˬ˥ˢ˱ˢ˜ ˬ ˧˞˱˞˰˧ˢ˲˞˰˱˛˯

ȉȠ ı˺˰˱ˤ˩˞ ˢ˨˚ˠ˴ˬ˲ ˱˶˪ ˢ˧˭ˬ˩˭˻˪

˱ˤ˨ˢ˩˚˱ˮˤ˰ˤ ˡ˦˞˭˦˰˱˻˪ˢ˱˞˦ ˰ˤ˩˞˪˱˦˧˛
įȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ.

ʿ˭˹ ˱ˬ˪ ˭ˮˬ˰ˡ˦ˬˮ˦˰˩˹ ˩ˢ

˰ˤ˩˞˪˱˦˧˛ įȣıȜİ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞.

Ǿ Į˪˙ˠ˪˶˰ˤ ˱ˤ˯ ˡ˦˙˱˞˫ˤ˯ OBD ˡˢ˜˴˪ˢ˦

˱˦˯ ˭ˮˬˡ˦˞ˠˮ˞˳˚˯ ˱ˬ˲ ˧˞˱˞˰˧ˢ˲˞˰˱˛.

ĲȦȞ ĲȚȝȫȞ 1 ¢ 0,03 ˛ įİȞ ıȣȝĳȦȞİȓ ˩ˢ

ː˲˪˱ˢ˨ˢ˰˱˛˯ ˨˙˩ˡ˞ ˢ˧˱˹˯ ĲȠȣ İȪȡȠȣȢ

X

X

X

X

X

X

X

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ˠ)

˟)

˞)

ˢ)

ˡ)

ˠ)

˭ˬ˲ ˧˞˥ˬˮ˜ˣˢ˱˞˦ ˰˱˦˯ ˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ .

1

˱˞˫˦˪˹˩ˤ˰ˤ˯ ˛ șȑıȘȢ ıİ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ

˞˪˙˨ˬˠ˞ ˩ˢ ˱ˤ˪ ˤ˩ˢˮˬ˩ˤ˪˜˞ ˭ˮ˻˱ˤ˯
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˭ˬ˲ ˞˪˞ˠˮ˙˳ˢ˱˞˦ ˰˱ˤ˪ ˭˦˪˞˧˜ˡ˞ ˱ˬ˲
˧˞˱˞˰˧ˢ˲˞˰˱˛ ˢ˭˜ ˱ˬ˲ ˬ˴˛˩˞˱ˬ˯ǜ

ıĲȡȠĳȑȢ ˟ˮ˞ˡ˲˭ˬˮ˜˞˯ ˚˶˯ ĲȚȢ ȝȑȖȚıĲİȢ

ˤ ˥ˬ˨İȡ˹˱ˤ˱˞ ˲˭ˢˮ˟˞˜˪ˢ˦ ˱ˬ İʌȓʌİįȠ

˧˞˥ˬˮ˜ˣˢ˱˞˦ ˰˱˦˯ ˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ ,

1

˳ˬˮ˙ ˩ˢ˱˙ ˱ˤ˪ ˤ˩ˢˮˬ˩ˤ˪˜˞ ˭ˬ˲

˱˚˥ˤ˧˞˪ ˰ˢ ˧˲˧˨ˬ˳ˬˮ˜˞ ˠ˦˞ ˭ˮ˻˱ˤ

ˁ˦˞ ˱˞ ˬ˴˛˩˞˱˞ ˭ˬ˲ ˱˞˫˦˪ˬ˩˛˥ˤ˧˞˪ ˛

˱ˬ˲ ˧˦˪ˤ˱˛ˮ˞ (˴˶ˮ˜˯ ˳ˬˮ˱˜ˬ ˞˭˹ ˱˦˯

8.2.2.2. ˆˬ˨İȡ˹˱ˤ˱˞
ದ ˁ˦˞ ˬ˴˛˩˞˱˞ ʌȠȣ ĮȞȒțȠȣȞ ıĲȚȢ ˞)
ǼȟĮȚȡȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĮȣĲȒ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ˢ˧˭ˬ˩˭˻˪ Ǽuro 5 ˧˞˦ Ǽuro V Ȓ
ĮʌĮȓĲȘıȘ ĲĮ ȠȤȒȝĮĲĮ ʌȠȣ
7
ȝȚțȡȩĲİȡİȢ ( ):
ĲĮȟȚȞȠȝȒșȘțĮȞ Ȓ ĲȑșȘțĮȞ ıİ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ȖȚĮ ʌȡȫĲȘ ĳȠȡȐ ˊ˚˱ˮˤ˰ˤ
˱ˤ˯
˥ˬ˨İȡ˹˱ˤ˱˞˯
˱˶˪
Ș
ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ 1 ǿĮȞȠȣĮȡȓȠȣ
˧˞˲˰˞ˢˮ˜˶˪ ˧˞˱˙ ˱ˤ˪ ˢ˨ˢ˺˥ˢˮˤ ˢ˭˦˱˙˴˲˪˰ˤ
1980

X
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˰ˤ˩ˢ˜ˬ

˧˞˦

˱ˬ˪

˰˲˩˭˨˚˧˱ˤ

˞˫˦ˬ˨˹ˠˤ˰ˤ

˱˶˪

ˢ˧˭ˬ˩˭˻˪

ˁ˦˞

ˬ˴˛˩˞˱˞

ĲȘȞ
9

˧˞˱˙

˱ˤ˯
˱ˤ˪

˱˶˪

ˢ˨ˢ˺˥ˢˮˤ

˥ˬ˨İȡ˹˱ˤ˱˞˯

˧˞˲˰˜˩ˬ˲)

˩ˢ

˱ˬ˪

˩ˬ˴˨˹

ĲȘȢ ˡ˦˙˱˞˫ˤ˯ OBD .

1

˰˲˩˭˨˚˧˱ˤ ˰˲˩˭˨ˢˠ˩˚˪ˬ ˛ ȝİ ĮȞȐȖȞȦıȘ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

˱˞˴˲˱˛˱˶˪ ˰˱ˬ ˪ˢ˧ˮ˹ ˰ˤ˩ˢ˜ˬ ˧˞˦ ˱ˬ˪

˭˞ˮˬ˴˛

ȝȑȖȚıĲİȢ ıĲȡȠĳȑȢ ȩʌȠȣ ˞˪˞˧˹˭˱ˢ˱˞˦ ˤ

˞˭˹ ˱˦˯ ıĲȡȠĳȑȢ ˟ˮ˞ˡ˲˭ˬˮ˜˞˯ ˚˶˯ ĲȚȢ

ˢ˭˦˱˙˴˲˪˰ˤ ˱ˬ˲ ˧˦˪ˤ˱˛ˮ˞ (˴˶ˮ˜˯ ˳ˬˮ˱˜ˬ

˧˞˲˰˞ˢˮ˜˶˪

ˊ˚˱ˮˤ˰ˤ

˨ˬ˦˭˚˯

țĮĲȘȖȠȡȓĮ

˱˦˯

ˢ˧˭ˬ˩˭˻˪ Ǽuro 6 ˧˞˦ Ǽuro VI ( ):

ದ

˧˞˦

Įʌȩ

˧˞˱˞˰˧ˢ˲˞˰˱˛

˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯.

˱ˬ˲

įȚȐĲĮȟȘȢ OBD ˰˺˩˳˶˪˞ ˩ˢ ˱˦˯ ˰˲˰˱˙˰ˢ˦˯

ȚıȠįȣȞĮȝȓĮȢ, ˢ˭˦˱ˮ˚˭İĲĮȚ ˤ ˴ˮ˛˰ˤ ĲȘȢ

˧˞˲˰˞ˢˮ˜˶˪. ȈĲȘ ȕȐıȘ ȝȚĮȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ

ĲȘȞ

ĮʌȠĲİȜİȓ ĲȘȞ ʌˮˬİʌȚȜİȖȝȑȞȘ ˩˚˥ˬˡˬ ȖȚĮ

OBD. ȅ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯ ıĲȘȞ ȑȟȠįȠ ˱ˤ˯ ˢ˫˙˱˩˦˰ˤ˯

˰˲˩˭˨ˢˠ˩˚˪ˬ ˛ ȝİ ĮȞȐȖȞȦıȘ ĲȘȢ ˡ˦˙˱˞˫ˤ˯

˪ˢ˧ˮ˹

˧˞˲˰˜˩ˬ˲) ˩ˢ ˱ˬ˪ ˩ˬ˴˨˹ ˱˞˴˲˱˛˱˶˪ ˰˱ˬ

ıĲȡȠĳȑȢ ȩʌȠȣ ˞˪˞˧˹˭˱ˢ˱˞˦ ˤ ˭˞ˮˬ˴˛

33252
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˩ˤ˴˞˪ˬ˨ˬˠ˦˧˛ ˙˭ˬ˵ˤ.

ˠ˚˪ˢ˦ ˦˧˞˪ˬ˭ˬ˦ˤ˱˦˧˛ ˧˞˱˙˰˱˞˰ˤ ˞˭˹

˥ˢˮ˩˞˪˥ˢ˜ ˬ ˧˦˪ˤ˱˛ˮ˞˯ ˧˞˦ ȩĲȚ ˢ˜˪˞˦ ˰ˢ ˢ˪

˞˰˳˞˨ˢ˜˞˯ ˭ˮ˚˭ˢ˦ ˪˞ ˢ˨˚ˠ˴ˢ˱˞˦ ȩĲȚ ˚˴ˢ˦

˭ˮˬˢ˱ˬ˦˩˞˰˜˞, ˩ˬ˨ˬ˪˹˱˦ ˠ˦˞ ˨˹ˠˬ˲˯

˲˭ˬ˟˙˨˨ˬ˪˱˞˦ ˰ˢ ˡˬ˧˦˩˛ ˴˶ˮ˜˯

1. ˑ˞ ˬ˴˛˩˞˱˞ ˢ˭˦˱ˮ˚˭ˢ˱˞˦ ˪˞

ˎˮˬˢ˱ˬ˦˩˞˰˜˞ ˱ˬ˲ ˬ˴˛˩˞˱ˬ˯:
˟)
1

10

1

8

0,7mಥ ( )

˛

1,5mಥ ( )

1

˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ ,

1

ˤ˩ˢˮˬ˩ˤ˪˜˞ ˭ˬ˲ ˧˞˥ˬˮ˜ˣˢ˱˞˦ ˰˱˦˯

˧˲˧˨ˬ˳ˬˮ˜˞ ˠ˦˞ ˭ˮ˻˱ˤ ˳ˬˮ˙ ˩ˢ˱˙ ˱ˤ˪

ˬ˭ˬ˜˞ ˱˞˫˦˪ˬ˩˛˥ˤ˧˞˪ ˛ ˱˚˥ˤ˧˞˪ ˰ˢ

˭ˮˬ˰ˡ˦ˬˮ˜ˣˬ˪˱˞˦ ˰˱˦˯ ˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ ˛ ˱˞

1

˛, ˭ˮˬ˧ˢ˦˩˚˪ˬ˲ ˠ˦˞ ˬ˴˛˩˞˱˞ ˱˞ ˬ˭ˬ˜˞

1

(ĲȠȪȡȝʌȠ): 3,0mಥ ,

ದ ˠ˦˞ ˧˦˪ˤ˱˛ˮˢ˯ ˩ˢ ˲˭ˢˮ˭˨˛ˮ˶˰ˤ

2,5mಥ ,

1

ದ ˠ˦˞ ĮĲȝȠıĳĮȚȡȚțȠȪȢ ˧˦˪ˤ˱˛ˮˢ˯:

ˢ˭˦˱ˮ˚˭ˬ˲˪ ˱ˤ ˴ˮ˛˰ˤ ˱˦˩˻˪ ˞˪˞˳ˬˮ˙˯,

˭˨ˤˮˬ˳ˬˮ˜ˢ˯ ˛ ˢ˙˪ ˬ˦ ˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ ˡˢ˪

˃˙˪ ˡˢ˪ ˢ˜˪˞˦ ˡ˦˞˥˚˰˦˩ˢ˯ ˞˲˱˚˯ ˬ˦

X
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ȚıȠįȪȞĮȝȘ ˩˚˥ˬˡˬ.

ˢ˨ˢ˺˥ˢˮˤ˯ ˢ˭˦˱˙˴˲˪˰ˤ˯ ˛ ˩ˢ ˙˨˨ˤ

˧˞˥˞ˮ˦˰˱ˢ˜ ˩ˢ ˱ˬ˲˨˙˴˦˰˱ˬ˪ ˱ˮˢ˦˯ ˧˺˧˨ˬ˲˯

(ii) ˑˬ ˰˺˰˱ˤ˩˞ İȟȐĲȝȚıȘȢ ˭ˮ˚˭ˢ˦ ˪˞ ˚˴ˢ˦

˞˪ˢ˩˦˰˱˛ˮ˞ ˱ˬ˲ ˧˦˪ˤ˱˛ˮ˞.

˙˨˨˞ ˩˚˰˞, ˭.˴. ˩ˢ ˱ˤ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞ ˱ˬ˲

˧˦˪ˤ˱˛ˮ˞ ˢ˭˦˱ˮ˚˭ˢ˱˞˦ ˪˞ ˢ˭˦˱ˢ˲˴˥ˢ˜ ˩ˢ

˳˲˰˦ˬ˨ˬˠ˦˧˛ ˥ˢˮ˩ˬ˧ˮ˞˰˜˞ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯ ˱ˬ˲

˭ˮ˞˧˱˦˧˙ ˞ˡ˺˪˞˱ˤ ˞˲˱˛ ˤ ˩˚˱ˮˤ˰ˤ, ˤ

ˡ˦˞˩˹ˮ˳˶˰ˤ˯ ˱ˬ˲ ˬ˴˛˩˞˱ˬ˯, ˢ˜˪˞˦

˱ˬ˲˨˙˴˦˰˱ˬ˪ ˦˰ˬˡ˺˪˞˩ˤ. ˃˙˪, ˨˹ˠ˶ ˱ˤ˯

˱ˤ˯ ˲˭˚ˮ˲˥ˮˤ˯ ˞˧˱˦˪ˬ˟ˬ˨˜˞˯, ˢ˜˪˞˦

˱ˬ˲ ˧˦˪ˤ˱˛ˮ˞, ˹˱˞˪ ˩ˢ˱ˮ˙˱˞˦ ˩ˢ ˱Ƞ İʌȓʌİįȠ

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯, ˛ ˤ ˥ˢˮ˩ˬ˧ˮ˞˰˜˞ ˱ˬ˲ ȝʌȜȠț

˞˲˱˛ ˢ˜˪˞˦ ˤ ˳˲˰˦ˬ˨ˬˠ˦˧˛ ˥ˢˮ˩ˬ˧ˮ˞˰˜˞

˱ˬ˲˨˙˴˦˰˱ˬ˪ 80 ¡C, ˛ ˴˞˩ˤ˨˹˱ˢˮˤ ˢ˳˹˰ˬ˪

˰˱ˬ ıȦȜȒȞĮ ˰˱˙˥˩ˤ˯ ˱ˬ˲ ȜĮįȚȠȪ, ˢ˜˪˞˦

˱ˬ˲ ˧˦˪ˤ˱˛ˮ˞, ˹˱˞˪ ˩ˢ˱ˮ˙˱˞˦ ˩ˢ ˞˦˰˥ˤ˱˛ˮ˞

˭˞ˮ˞ˡˢ˜ˠ˩˞˱˦ ˤ ˥ˢˮ˩ˬ˧ˮ˞˰˜˞ ˱ˬ˲ ȜĮįȚȠȪ

(i) ˍ ˧˦˪ˤ˱˛ˮ˞˯ ˚˴ˢ˦ ˥ˢˮ˩˞˪˥ˢ˜ ˭˨˛ˮ˶˯, ˢ˭˜

2. ʿ˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ ˭ˮˬˢ˱ˬ˦˩˞˰˜˞˯:
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˧˞˲˰˜˩ˬ˲. ǹȣĲȩ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȜİȖȤșİȓ ʌ.Ȥ. ȝİ

˱˶˪ ˰˱ˮˬ˳˻˪ ˞˭ˬ˧ˬ˭˛˯ ˭˞ˮˬ˴˛˯

ˡˢ˪ ˡ˦˞˱˜˥ˢ˪˱˞˦ ˱˞ ˡˢˡˬ˩˚˪˞ ˞˲˱˙, ˱˞ 2/3

˭ˮˬˡ˦˞ˠˮ˙˳ˢ˦ ˬ ˧˞˱˞˰˧ˢ˲˞˰˱˛˯ ˛, ˢ˳˹˰ˬ˪

˞˲˱˹˩˞˱ˬ ˧˦˟˻˱˦ˬ, ˱˦˯ ˰˱ˮˬ˳˚˯ ˭ˬ˲

˭˞ˮˬ˴˛˯ ˧˞˲˰˜˩ˬ˲ ˛, ˰˱˞ ˬ˴˛˩˞˱˞ ˩ˢ

˧˦˪ˤ˱˛ˮ˞˯ ˳˥˙˪ˢ˦ ˱˦˯ ˰˱ˮˬ˳˚˯ ˞˭ˬ˧ˬ˭˛˯

ˢ˭˦˱˙˴˲˪˰ˤ˯ ˭ˮ˦˪ ˞˳ˢ˥ˢ˜ ˬ ˢ˭˦˱˞˴˲˪˱˛˯, ˬ

3. ˈ˞˱˙ ˱ˤ ˡ˦˙ˮ˧ˢ˦˞ ˧˙˥ˢ ˧˺˧˨ˬ˲ ˢ˨ˢ˺˥ˢˮˤ˯

˭˞ˮˬ˴˛ ˞˭˹ ˱ˤ˪ ˞˪˱˨˜˞ ˚ˠ˴˲˰ˤ˯.

˞˭˹˱ˬ˩˞, ˻˰˱ˢ ˪˞ ˢ˭˦˱˲ˠ˴˙˪ˢ˱˞˦ ˤ ˩˚ˠ˦˰˱ˤ

ˡˢ˲˱ˢˮˬ˨˚˭˱ˬ˲), ˟˞˥˩˦˞˜˞ ˧˞˦ ˹˴˦

ˠˮ˛ˠˬˮ˞ (˰ˢ ˴ˮ˹˪ˬ ˧˙˱˶ ˱ˬ˲ 1

ˢ˭˦˱˞˴˲˪˱˛ ˭ˮ˚˭ˢ˦ ˪˞ ˭˦˚ˣˢ˱˞˦ ˭˨˛ˮ˶˯ ˧˞˦

ˢ˭˦˱˙˴˲˪˰ˤ˯, ˱ˬ ˭ˬˡ˹˭˨ˤ˧˱ˮˬ ˱ˬ˲

2. ˈ˞˱˙ ˱ˤ˪ ˚˪˞ˮ˫ˤ ˧˙˥ˢ ˧˺˧˨ˬ˲ ˢ˨ˢ˺˥ˢˮˤ˯

˱ˬ˲ ˢ˭˦˱˞˴˲˪˱˛.

ˡˢ˲˱ˢˮ˹˨ˢ˭˱˞ ˩ˢ˱˙ ˱ˤ˪ ˞˭ˢ˪ˢˮˠˬ˭ˬ˜ˤ˰ˤ

˰ˤ˩˞˜˪ˢ˦ ˞˪˞˩ˬ˪˛ ˢ˭˜ ˱ˬ˲˨˙˴˦˰˱ˬ˪ 10

˟˞ˮ˚˞ ˭ˢ˱ˮˢ˨˞˦ˬ˧˜˪ˤ˱˞ ˬ˴˛˩˞˱˞, ˞˲˱˹

˧˺˧˨ˬ˲ ˢ˨ˢ˺˥ˢˮˤ˯ ˢ˭˦˱˙˴˲˪˰ˤ˯. ˁ˦˞ ˱˞

˟ˮ˞ˡ˲˭ˬˮ˜˞˯ ˭ˮ˦˪ ˞˭˹ ˱ˤ˪ ˚˪˞ˮ˫ˤ ˧˙˥ˢ

˲˭ˢˮ˱ˮˬ˳ˬˡ˹˱ˤ˯ ˢ˜˪˞˦ ˰ˢ ˧˞˱˙˰˱˞˰ˤ

1. ˍ ˧˦˪ˤ˱˛ˮ˞˯, ˧˞˦ ˬ ˱˲˴˹˪

˂˦˞ˡ˦˧˞˰˜˞ ˡˬ˧˦˩˛˯:
ˠ)
˩ˤ ˰˲˩˩˹ˮ˳˶˰ˤ.

˱ˤ˨ˢ˩˚˱ˮˤ˰ˤ ˡ˦˞˭˦˰˱˻˪ˢ˱˞˦ ˰ˤ˩˞˪˱˦˧˛

ʿ˭˹ ˱ˬ˪ ˭ˮˬ˰ˡ˦ˬˮ˦˰˩˹ ˩ˢ

X
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8.4.1. ˂˦˞ˮˮˬ˚˯ ˲ˠˮ˻˪

8.4. ʶ˨˨˞ ˣˤ˱˛˩˞˱˞ ˰˴ˢ˱˦˧˙ ˩ˢ ˱ˬ ˭ˢˮ˦˟˙˨˨ˬ˪

ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȫȢ, ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ ȝİ
ıȪıĲȘȝĮ ĲȘȜİȝȑĲȡȘıȘȢ țĮȚ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ
ȝİ ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞİȢ ȝİșȩįȠȣȢ įȠțȚȝȫȞ.

5. īȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ȐıțȠʌİȢ įȠțȚȝȑȢ,
ĲĮ ȠȤȒȝĮĲĮ ȝİ ȠȡȚĮțȑȢ ĲȚȝȑȢ șȠȜİȡȩĲȘĲĮȢ
-1
-1
2,5m țĮȚ 3,0m ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ ȝİĲȐ Įʌȩ
įȪȠ țȪțȜȠȣȢ İȜİȪșİȡȘȢ İʌȚĲȐȤȣȞıȘȢ
İĳȩıȠȞ ȝİĲȡȒșȘțĮȞ ĲȚȝȑȢ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣıİȢ
-1
ĲȠ 3,6m țĮȚ İȖțȡȓȞȠȞĲĮȚ ȝİĲȐ Įʌȩ įȪȠ
țȪțȜȠȣȢ İȜİȪșİȡȘȢ İʌȚĲȐȤȣȞıȘȢ İĳȩıȠȞ
-1
ȝİĲȡȒșȘțĮȞ ĲȚȝȑȢ țĮĲȫĲİȡİȢ ĲȠȣ 2,0m .

4. ǵȤȘȝĮ ĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚ ȝȩȞȠȞ İĳȩıȠȞ Ș
ȝȑıȘ ĮȡȚșȝȘĲȚțȒ ĲȚȝȒ ĲȡȚȫȞ țȪțȜȦȞ
İȜİȪșİȡȘȢ İʌȚĲȐȤȣȞıȘȢ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȘȞ
ȠȡȚĮțȒ ĲȚȝȒ. īȚĮ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩ
ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ʌȑȞĲİ ȝİĲȡȒıİȚȢ țĮȚ
ĮʌȠȡȡȓʌĲȠȞĲĮȚ Ș ȝȑȖȚıĲȘ țĮȚ Ș İȜȐȤȚıĲȘ
ȝȑĲȡȘıȘ.

ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȦȞ ıĲȡȠĳȫȞ ĲȠȣ
țȚȞȘĲȒȡĮ Ȓ ȝİ ĲȘȞ ʌȐȡȠįȠ ȚțĮȞȠȪ ȤȡȩȞȠȣ
ȝİĲĮȟȪ ĮȡȤȚțȒȢ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ
İʌȚĲĮȤȣȞĲȒ țĮȚ ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȓȘıȒȢ ĲȠȣ, Ƞ
ȠʌȠȓȠȢ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȦȞ ȠȤȘȝȐĲȦȞ
ĲȦȞ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ Ȃ2, Ȃ3, ȃ2 țĮȚ ȃ3 ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ İȓȞĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ 2 įİȣĲİȡȩȜİʌĲĮ.

˱ˬ˲ ˬˡ˦˧ˬ˺ ˡ˦˧˱˺ˬ˲.

˧˜˪ˡ˲˪ˬ ˠ˦˞ ˱ˤ˪ ˞˰˳˙˨ˢ˦˞ ˙˨˨˶˪ ˴ˮˤ˰˱˻˪

X

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

˟˨˙˵ˢ˦ ˱ˬ ˭ˢˮ˦˟˙˨˨ˬ˪ ˛ ˪˞ ˡˤ˩˦ˬ˲ˮˠ˛˰ˢ˦

ˢ˧˱˹˯ ˞˭˹ ĲȠ ˪ˢˮ˹, ˭ˬ˲ ˢ˜˪˞˦ ˡ˲˪˞˱˹˪ ˪˞

ˍ˭ˬ˦˞ˡ˛˭ˬ˱ˢ ˲˭˚ˮ˩ˢ˱ˮˤ ˡ˦˞ˮˮˬ˛ ˲ˠˮ˻˪,
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ʸ˫ˬˡˬ˦ ˧˦˪ˡ˺˪ˬ˲

ˢ˦˰˹ˡˬ˲

˧˞˦ ˞˭ˬ˭˙ˠ˶˰ˤ˯ (X)

2

9.2. ː˺˰˱ˤ˩˞ ˞˭ˬ˥˙˩˟˶˰ˤ˯

9.1.2.

ˢ˫˹ˡˬ˲

9.1.1. ˎ˹ˮ˱ˢ˯

9.1. ˎ˹ˮ˱ˢ˯

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯.

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯ (˧˞˱˙ ˭ˢˮ˜˭˱˶˰ˤ)

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

˧˞˦ ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯
˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯

˞)

ˡ)

ˠ)

˟)

˞)

ʿ˱ˢ˨˛˯ ˱ˤ˨ˢ˴ˢ˦ˮ˦˰˩˹˯ ˥˲ˮ˻˪ ˧˞˦

ˡ)

˃˭˦˰˳˞˨˛˯ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞ ˱ˬ˲ ˬ˴˛˩˞˱ˬ˯.

˂ˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ıȦıĲȐ.

Ǿ ˭ˮ˹˰˟˞˰ˤ İȓȞĮȚ ȝʌȜȠțĮȡȚıȝȑȞȘ.

˲˞˨ˬ˭˦˪˙˧˶˪.

ˉˢ˜˭ˢ˦ ˱ˬ ˰˳˲ˮ˜ ˥ˮ˞˺˰ˤ˯

˧˦˪ˡ˺˪ˬ˲.

˂ˢ˪ ˲˭˙ˮ˴ˬ˲˪ ˰ȘȝȐȞıİȚȢ ĲȦȞ ˢ˫˹ˡ˶˪

ȅȚ ıȘȝȐȞıİȚȢ ˱˶˪ ˢ˫˹ˡ˶˪ ˧˦˪ˡ˺˪ˬ˲
İȓȞĮȚ įȣıĮȞȐȖȞȦıĲİȢ.

˃˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˛ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞.

˭ˮˬˢ˦ˡˬ˭ˬ˦ˤ˱˦˧˻˪ ˡ˦˞˱˙˫ˢ˶˪.

ʿ˱ˢ˨˛˯ ˴ˢ˦ˮ˦˰˩˹˯ ˚˧˱˞˧˱ˤ˯ ˞˪˙ˠ˧ˤ˯.

ȆȚșĮȞȩĲȘĲĮ ˱ˮ˞˲˩˞˱˦˰˩ȠȪ.

˒˭ˬ˟˞˥˩˦˰˩˚˪ˤ ˧˞˱˙˰˱˞˰ˤ.

˃˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˛ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞.

ˠ)

˟)

˞)

9. ː˒ˊˎˉ˅ˏ˖ˊʿˑˇˈˍˇ ˃ˉ˃ˁ˔ˍˇ ˍ˔˅ˊʿˑ˖ˋ ˑ˖ˋ ˈʿˑ˅ˁˍˏˇ˖ˋ ˊ2, ˊ3 ȀǹȉǹȁȁǾȁȍȃ īǿǹ ȂǼȉǹĭȅȇǹ ǼȆǿǺǹȉȍȃ

˞˭ˬ˱ˢ˨ˢ˜ ˭ˬ˨˺ ˰ˬ˟˞ˮ˹ ˧˜˪ˡ˲˪ˬ.

ː˱˞˥ˢˮ˹˯ ˰˴ˤ˩˞˱˦˰˩˹˯ ˰˱˞ˠˬ˪˦ˡ˜˶˪ ˭ˬ˲

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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2

˰˲ˠ˧ˮ˙˱ˤ˰ˤ˯ ˠ˦˞ ˭˞˦ˡ˦˙,
ĮȞȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ)

˧˞˦ ĲȦȞ ˰˲˰˱ˤ˩˙˱˶˪

˭ˮˬ˰˶˭˦˧ˬ˺ ˰˲˪ˬˡˢ˜˞˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯.

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

ˢ˭˦˟˞˦˪˹˪˱˶˪.

ˈ˜˪ˡ˲˪ˬ˯ ˠ˦˞ ˱ˤ˪ ˲ˠˢ˜˞ ˱˶˪

˰˱ˬ ˡ˦˞˩˚ˮ˦˰˩˞ ĲȦȞ ˢ˭˦˟˞˱˻˪.

˧˞˲˰˞ˢˮ˜˶˪ ˰˱ˬ˪ ˥˙˨˞˩ˬ ˬˡˤˠˬ˺ ˛

˃˧˭ˬ˩˭˛ ˱ˬ˫˦˧˻˪ ˞ˢˮ˜˶˪ Ȓ

ˢ˭˦˟˞˦˪˹˪˱˶˪.

ˈ˜˪ˡ˲˪ˬ˯ ˠ˦˞ ˱ˤ˪ ˲ˠˢ˜˞ ˱˶˪

˃˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˛ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞.

˃˩˭ˬˡ˜ˣˬ˲˪ ˱ˤ˪ ˚˫ˬˡˬ ˧˦˪ˡ˺˪ˬ˲.

ˡˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˬ˺˪ ˞˲˱ˬ˩˙˱˶˯.

ˎ˱˲˰˰˹˩ˢ˪˞ ˧˞˥˜˰˩˞˱˞ (˞˪ ˢ˭˦˱ˮ˚˭ˬ˪˱˞˦)

˟)

˞)

˲˭ˬ˴ˮˢ˶˱˦˧˛).

ʿ˱ˢ˨˛˯ ˞˭ˬ˭˙ˠ˶˰ˤ (˞˪ ˢ˜˪˞˦

ˢ˭˦˟˞˦˪˹˪˱˶˪.

ˈ˜˪ˡ˲˪ˬ˯ ȖȚĮ ˱ˤȞ ˲ˠˢ˜˞ ˱˶˪

˰˱ˬ ˡ˦˞˩˚ˮ˦˰˩˞ ĲȦȞ ˢ˭˦˟˞˱˻˪.

˧˞˲˰˞ˢˮ˜˶˪ ˰˱ˬ˪ ˥˙˨˞˩ˬ ˬˡˤˠˬ˺ ˛

˃˧˭ˬ˩˭˛ ˱ˬ˫˦˧˻˪ ˞ˢˮ˜˶˪ Ȓ

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ĲȦȞ ˧˞˥˦˰˩˙˱˶˪ ĲȠȣ

(˰˲˩˭ˢˮ˦˨˞˩˟˞˪ˬ˩˚˪˶˪

9.4.1. ˈ˞˥˜˰˩˞˱˞ ˢ˭˦˟˞˱˻˪

9.4. ȀĮșȓıȝĮĲĮ

˥˚ˮ˩˞˪˰ˤ˯ (X)

9.3. ː˺˰˱ˤ˩˞ ˢ˫˞ˢˮ˦˰˩ˬ˺ ˧˞˦

ˠ)

˟)
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˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

9.8. ː˺˰˱ˤ˩˞ ˢ˭˦˧ˬ˦˪˶˪˜˞˯

9.7. ː˧˙˨ˢ˯ ˧˞˦ ˟˞˥˩˜ˡˢ˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ȑȜİȖȤȠȢ

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯ (˧˞˱˙ ˭ˢˮ˜˭˱˶˰ˤ)

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯

9.6. ˂˦˙ˡˮˬ˩ˬ˦, ˴˻ˮˬ˦ ˬˮ˥˜˶˪ ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

ˬˡˢ˺˰ˢ˶˪ (X)

2

˳˶˱˦˰˩ˬ˺ ˧˞˦ ˰˛˩˞˪˰ˤ˯

9.5. ˂˦˞˱˙˫ˢ˦˯ ˢ˰˶˱ˢˮ˦˧ˬ˺

(˭ˮ˹˰˥ˢ˱ˢ˯ ˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯)

9.4.2. ˈ˙˥˦˰˩˞ ˬˡˤˠˬ˺

ȆȚșĮȞȩĲȘĲĮ ˱ˮ˞˲˩˞˱˦˰˩ȠȪ.

ˢ˭˦˰˳˞˨˛˯.

˅ ˭ˮˬ˰˱˞˰˜˞ ˱ˬ˲ ˬˡˤˠˬ˺ ˢ˜˪˞˦

˃˩˭ˬˡ˜ˣˢ˱˞˦ ˱ˬ ˬ˭˱˦˧˹ ˭ˢˡ˜ˬ.

˞˪˱ˤ˨˦˞˧˛ ˭ˮˬ˰˱˞˰˜˞.

˃˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˚˯ ˢ˦ˡ˦˧˚˯ ˡ˦˞˱˙˫ˢ˦˯, ˹˭˶˯

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˬ˺˪ ˰˶˰˱˙.

ˎ˱˲˰˰˹˩ˢ˪ˢ˯ ˟˞˥˩˜ˡˢ˯ ˡˢ˪

ǼʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ.

ȀĮĲİıĲȡĮȝȝȑȞİȢ.

˒˭ˬ˟˞˥˩˦˰˩˚˪ˤ ˧˞˱˙˰˱˞˰ˤ.

˴ˮˤ˰˦˩ˬ˭ˬ˦ˤ˥ˬ˺˪.

˃˭˦˰˳˞˨ˢ˜˯ ˛ ˞ˡ˺˪˞˱ˬ˪ ˪˞

˴ˢ˦ˮˬ˨˞˟˚˯.

˃˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧ˬ˜ ˴ˢ˦ˮˬ˨˦˰˥Ȓˮˢ˯ ˛

ǼʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ.

˃˭˦˰˳˞˨˚˯ ˡ˙˭ˢˡˬ.

˃˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˹ ˰˺˰˱ˤ˩˞.

˟)

˞)

˟)

˞)

˂ˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˧˞˥˹˨ˬ˲

˂˦˙˱˞˫ˤ ˢ˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˛

˟)

˞)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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2

ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

9.10.2. ː˛˩˞˪˰ˤ ˧˞˦ ˢ˦ˡ˦˧˹˯

2

˞˪ĮȕĮĲȩȡȚĮ

9.11.1. ˎ˹ˮ˱ˢ˯, ˮ˙˩˭ˢ˯ ˧˞˦

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞Ȣ

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ȑȜİȖȤȠȢ

ǼıĳĮȜȝȑȞİȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ.

ȁİȓʌȠȣȞ, İȓȞĮȚ İıĳĮȜȝȑȞİȢ Ȓ İȓȞĮȚ
įȣı˞˪ȐȖȞȦıĲİȢ.

˂ˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˧˞˥˹˨ˬ˲.

(-ȑ˯) ˡ˦˙˱˞˫ˤ (ˡ˦˞˱˙˫ˢ˦˯).

˃˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˛(-˚˯) ˭ˮˬˢ˦ˡˬ˭ˬ˦ˤ˱˦˧˛

˃˭˦˰˳˞˨˛˯ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞

˃˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˹(-˙) ˴ˢ˦ˮ˦˰˱˛ˮ˦ˬ(-˞).

ǼʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮǜ
ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ ˱ˮ˞˲˩˞˱˦˰˩ȠȪ.

˒˭ˬ˟˞˥˩˦˰˩˚˪ˤ ˧˞˱˙˰˱˞˰ˤ.

˃˭˦˰˳˞˨˛˯ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞.

˃˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˛ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ˡ)

ˠ)

˟)

˞)

2

ʸ˨˨ˢ˦˵ˤ ˰˛˩˞˪˰ˤ˯ ˛ ˢ˦ˡ˦˧ˬ˺ ˢ˫ˬ˭˨˦˰˩ˬ˺.

˩ˢ ˱˦˯ ˞˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ ˰˴ˢ˱˦˧˙ ˩ˢ ĮȣĲȒȞ ĲȘ
ȝİĲĮĳȠȡȐ.

1

ˍ˦ ˭˹ˮ˱ˢ˯ ˡˢ˪ ˭ˮˬ˰˱˞˱ˢ˺ˬ˪˱˞˦ ˰˺˩˳˶˪˞

˞)

˂ˢ˪ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠˢ˜ ˧˞˥˹˨ˬ˲.

9.11. ʿ˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ ˰˴ˢ˱˦˧˙ ˩ˢ ˱ˤ ˩ˢ˱˞˳ˬˮ˙ ˞˱˹˩˶˪ ˩ˢ˦˶˩˚˪ˤ˯ ˧˦˪ˤ˱˦˧˹˱ˤ˱˞˯ (X)

ˢ˫ˬ˭˨˦˰˩˹˯

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

9.10.1. ˎ˹ˮ˱ˢ˯

9.10. ʿ˭˞˦˱˛˰ˢ˦˯ ˰˴ˢ˱˦˧˙ ˩ˢ ˱ˤ ˩ˢ˱˞˳ˬˮ˙ ˭˞˦ˡ˦˻˪ (X)

9.9. ȆȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȑȢ ʌȚȞĮțȓįİȢ ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ
2
(X)

ȝİ ĲȠȣȢ İʌȚȕȐĲİȢ (X)
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1

ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ

˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞˯, ˢ˙˪ ˢ˜˪˞˦ ˰˧˹˭˦˩ˬ

˃˭˦˰˳˞˨˛˯ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞.

˃˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˹(-˙) ˴ˢ˦ˮ˦˰˱˛ˮ˦ˬ(-˞).

ǼʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮǜ
ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ ˱ˮ˞˲˩˞˱˦˰˩ȠȪ.

˒˭ˬ˟˞˥˩˦˰˩˚˪ˤ ˧˞˱˙˰˱˞˰ˤ.

˃˭˦˰˳˞˨˛˯ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞.

˃˨˞˱˱˶˩˞˱˦˧˛ ˨ˢ˦˱ˬ˲ˮˠ˜˞.

ʸ˨˨ˢ˦˵ˤ ˰˛˩˞˪˰ˤ˯ ˛ ˢ˦ˡ˦˧ˬ˺ ˢ˫ˬ˭˨˦˰˩ˬ˺.

ˠ)

˟)

˞)

X

X

X

X

X

X

X

ȈǾȂǼǿȍȈǼǿȈ:
1
ȅȚ «ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ» țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ įȚĮ ȝȑıȠȣ ĲȘȢ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȪʌȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑȖțȡȚıȘȢ, ĲȘȞ ĲĮȟȚȞȩȝȘıȘ Ȓ ĲȘ șȑıȘ ıİ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ȖȚĮ ʌȡȫĲȘ ĳȠȡȐ,
țĮșȫȢ țĮȚ ȦȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ İț ĲȦȞ ȣıĲȑȡȦȞ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ Ȓ ȦȢ İșȞȚțȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ ıĲȘ ȤȫȡĮ ĲĮȟȚȞȩȝȘıȘȢ. ȉĮ İȞ ȜȩȖȦ ĮȓĲȚĮ ȖȚĮ ĮȡȞȘĲȚțȩ ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ İȜȑȖȤȠȣ
ȚıȤȪȠȣȞ ȝȩȞȠ ȩĲĮȞ ȑȤİȚ İȜİȖȤșİȓ Ș ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.

( ) Ǿ ʌȠıȠıĲȚĮȓĮ ĮʌȩįȠıȘ ʌȑįȘıȘȢ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ ȦȢ ĲȠ ʌȘȜȓțȠ ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ įȪȞĮȝȘȢ ʌȑįȘıȘȢ ʌȠȣ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ȩĲĮȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ Ș ʌȑįȘ, ʌȡȠȢ ĲȠ
ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ, Ȓ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȘȝȚȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȠȣ, ʌȡȠȢ ĲȠ ȐșȡȠȚıȝĮ ĲȦȞ ĳȠȡĲȓȦȞ ıĲȠȣȢ ȐȟȠȞİȢ, ʌȠȜȜĮʌȜĮıȚĮıȝȑȞȠ İʌȓ 100.
2
( ) ȅȚ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȠȤȘȝȐĲȦȞ ʌȠȣ įİȞ İȝʌȓʌĲȠȣȞ ıĲȠ ʌİįȓȠ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ ȑȤȠȣȞ ıȣȝʌİȡȚȜȘĳșİȓ ȖȚĮ țĮșȠįȒȖȘıȘ.
3
( ) 48% ȖȚĮ ȠȤȒȝĮĲĮ ȤȦȡȓȢ ABS Ȓ ȝİ ȑȖțȡȚıȘ ĲȪʌȠȣ ʌȡȚȞ ĲȘȞ 1Ș ȅțĲȦȕȡȓȠȣ 1991.
4
( ) 45% ȖȚĮ ĲĮ ȠȤȒȝĮĲĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĲĮȟȚȞȠȝȘșİȓ ȝİĲȐ ĲȠ 1988 Ȓ Įʌȩ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ȩʌȠȚĮ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ İȓȞĮȚ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡȘ.
5
( ) 43% ȖȚĮ ȘȝȚȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞĮ țĮȚ ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĲĮȟȚȞȠȝȘșİȓ ȝİĲȐ ĲȠ 1988 Ȓ Įʌȩ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ȩʌȠȚĮ
ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ İȓȞĮȚ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡȘ.
6
2
( ) 2,2 m/s ȖȚĮ ĲĮ ȠȤȒȝĮĲĮ ĲȦȞ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ N1, N2 țĮȚ N3.
7
( ) Ȃİ ȑȖțȡȚıȘ ĲȪʌȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 70/220/ǼȅȀ, ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıȝȩ (ǼȀ) ĮȡȚș. 715/2007 ʌĮȡȐȡĲȘȝĮ I, ʌȓȞĮțĮȢ 1 (Ǽuro 5), ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 88/77/ǼȅȀ țĮȚ ĲȘȞ
ȠįȘȖȓĮ 2005/55/ǼȀ.
8
( ) Ȃİ ȑȖțȡȚıȘ ĲȪʌȠȣ țĮĲȐ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıȝȩ (ǼȀ) ĮȡȚș. 715/2007 ʌĮȡȐȡĲȘȝĮ I, ʌȓȞĮțĮȢ 2 (Ǽuro 6) țĮȚ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıȝȩ (ǼȀ) ĮȡȚș. 595/2009 (Euro VI).
9
( ) Ȃİ ȑȖțȡȚıȘ ĲȪʌȠȣ țĮĲȐ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıȝȩ (ǼȀ) ĮȡȚș. 715/2007 ʌĮȡȐȡĲȘȝĮ I, ʌȓȞĮțĮȢ 2 (Ǽuro 6) țĮȚ ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıȝȩ (ǼȀ) ĮȡȚș. 595/2009 (Euro VI).
10
( ) Ȃİ ȑȖțȡȚıȘ ĲȪʌȠȣ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȠȡȚĮțȑȢ ĲȚȝȑȢ ĲȘȢ ȖȡĮȝȝȒȢ Ǻ ĲȠȣ ʌȓȞĮțĮ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 5.3.1.4 ĲȠȣ ʌĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ I ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ 70/220/ǼȅȀ, ĲȘȢ
ȖȡĮȝȝȒȢ B1, B2 Ȓ ī ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 6.2.1 ĲȠȣ ʌĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ I ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ 88/77/ǼȅȀ, Ȓ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĲĮȟȚȞȠȝȒșȘțĮȞ Ȓ ĲȑșȘțĮȞ ȖȚĮ ʌȡȫĲȘ ĳȠȡȐ ıİ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ
ȝİĲȐ ĲȘȞ 1Ș ǿȠȣȜȓȠȣ 2008.

ˢ˫ˬ˭˨˦˰˩˹˯

9.11.3. ː˛˩˞˪˰ˤ ˧˞˦ ˢ˦ˡ˦˧˹˯

˞˪˞˭ˤˮ˦˧ȠȪ ĮȝĮȟȚįȓȠȣ

9.11.2. ː˺˰˱ˤ˩˞ ˰˲ˠ˧ˮ˙˱ˤ˰ˤ˯ ˍ˭˱˦˧˛ ˢ˭˦˥ˢ˻ˮˤ˰ˤ ˧˞˦ ˚˨ˢˠ˴ˬ˯
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Ȃİ (ȋ) ȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ ıȘȝİȓĮ ʌȠȣ ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ țĮȚ ĲȘȞ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ȠįȚțȒȢ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣ ĮȜȜȐ įİȞ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȠȣıȚȫįȘ
ȖȚĮ ĲȠȞ ĲİȤȞȚțȩ ȑȜİȖȤȠ.
3
ȍȢ «İʌȚıĳĮȜȒȢ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ» ȞȠİȓĲĮȚ Ș ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ȝİ įȣıȝİȞİȓȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ıĲȘȞ ȠįȚțȒ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ Ȓ įȣıĮȞȐȜȠȖĮ ĮȡȞȘĲȚțȑȢ ıȣȞȑʌİȚİȢ ıĲȠ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ.
E īȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĮȣĲȠȪ ĲȠȣ ıȘȝİȓȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İȚįȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ III
I.
1.
—
—
—
—
2.

3.

4.
—
—
—
—
5.

ǹȡȤȑȢ ĲȘȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ ıĲȠȚȕĮıȓĮȢ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ
Ǿ ĮıĳĮȜȒȢ ıĲȠȚȕĮıȓĮ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ İȓȞĮȚ ĮȞșİțĲȚțȒ ıĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ įȣȞȐȝİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ Įʌȩ
ĲȚȢ İʌȚĲĮȤȪȞıİȚȢ/İʌȚȕȡĮįȪȞıİȚȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ:
ıĲȘȞ țĮĲİȪșȣȞıȘ ʌȠȡİȓĮȢ: 0,8 ĳȠȡȑȢ ĲȠ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ țĮȚ
ıĲȘȞ ʌȜİȣȡȚțȒ țĮĲİȪșȣȞıȘ: 0,5 ĳȠȡȑȢ ĲȠ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ țĮȚ
ĮȞĲȓșİĲĮ ʌȡȠȢ ĲȘȞ țĮĲİȪșȣȞıȘ ʌȠȡİȓĮȢ: 0,5 ĳȠȡȑȢ ĲȠ ȕȐȡȠȢ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ
İȞ ȖȑȞİȚ įİ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȝʌȠįȓȗİȚ ĲȘȞ țȜȓıȘ Ȓ ĲȘȞ ĮȞĮĲȡȠʌȒ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ.
Ǿ țĮĲĮȞȠȝȒ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ ȜĮȝȕȐȞİȚ ȣʌȩȥȘ ĲĮ ȝȑȖȚıĲĮ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞĮ ĳȠȡĲȓĮ ĮȞȐ ȐȟȠȞĮ țĮșȫȢ țĮȚ
ĲĮ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ İȜȐȤȚıĲĮ ĳȠȡĲȓĮ ĮȞȐ ȐȟȠȞĮ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ ĲȘȢ ȝȑȖȚıĲȘȢ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȘȢ ȝȐȗĮȢ
ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȞȠȝȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲĮ ȕȐȡȘ țĮȚ ĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ
ȠȤȘȝȐĲȦȞ.
ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ ıĲȠȚȕĮıȓĮ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȣʌȩȥȘ ȠȚ İĳĮȡȝȠıĲȑİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȩıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ĮȞĲȠȤȒ ȠȡȚıȝȑȞȦȞ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ ĲȦȞ ȠȤȘȝȐĲȦȞ, ȩʌȦȢ ȠȚ İȝʌȡȩıșȚİȢ, ȠȚ ʌȜĮȧȞȑȢ țĮȚ ȠȚ
ȠʌȓıșȚİȢ ʌȜİȣȡȑȢ, ĲĮ ȣʌȠıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ Ȓ ıȘȝİȓĮ ʌȡȩıįİıȘȢ, İĳȩıȠȞ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĮȣĲȐ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ ıĲȠȚȕĮıȓĮ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ.
īȚĮ ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ ıĲȠȚȕĮıȓĮ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮțȩȝȘ țĮȚ ıİ ıȣȞįȣĮıȝȩ
ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ ȝȓĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ Įʌȩ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ȝİșȩįȠȣȢ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ:
ȝĮȞįȐȜȦıȘ,
ȝʌȜȠțȐȡȚıȝĮ (ĲȠʌȚțȩ/ıȣȞȠȜȚțȩ),
ĮʌİȣșİȓĮȢ ʌȡȩıįİıȘ,
ʌȡȩıįİıȘ țȠȡȣĳȒȢ (ȝȑıȦ ĲȡȚȕȒȢ).
ǼĳĮȡȝȠıĲȑĮ ʌȡȩĲȣʌĮ:

ȆȡȩĲȣʌȠ
— EN 12195-1
— EN 12640
— EN 12642
— EN 12195-2
— EN 12195-3
— EN 12195-4
— ISO 1161, ISO 1496
— EN 283
— EN 12641
— EUMOS 40511
— EUMOS 40509
II.
1.
—
—
—

2.

3.

ȆİȡȚȖȡĮĳȒ
ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ ĲȦȞ įȣȞȐȝİȦȞ ʌȡȩıįİıȘȢ
ȈȘȝİȓĮ ʌȡȩıįİıȘȢ
ǹȞĲȠȤȒ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȒȢ įȠȝȒȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ
ǿȝȐȞĲİȢ ʌȡȩıįİıȘȢ Įʌȩ ĲİȤȞȘĲȑȢ ȓȞİȢ
ǹȜȣıȓįİȢ ʌȡȩıįİıȘȢ
ȈȣȡȝĮĲȩıȤȠȚȞĮ ʌȡȩıįİıȘȢ Įʌȩ ȤȐȜȣȕĮ
ǼȝʌȠȡİȣȝĮĲȠțȚȕȫĲȚȠ ISO
ȀȚȞȘĲȐ ĮȝĮȟȫȝĮĲĮ
ȀĮȜȪȝȝĮĲĮ İȝʌȠȡİȣȝȐĲȦȞ (ȝȠȣıĮȝȐįİȢ)
ȆȐııĮȜȠȚ-ȣʌȠıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ (ȠȡșȠıĲȐĲİȢ)
ȈȣıțİȣĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘ ȝİĲĮĳȠȡȐ

ǲȜİȖȤȠȢ ĲȘȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ ıĲȠȚȕĮıȓĮȢ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ
ȀĮĲȐĲĮȟȘ İȜȜİȓȥİȦȞ
ȅȚ İȜȜİȓȥİȚȢ țĮĲĮĲȐııȠȞĲĮȚ ıİ ȠȝȐįİȢ İȜȜİȓȥİȦȞ:
ǻİȣĲİȡİȪȠȣıĮ ȑȜȜİȚȥȘ: ǻİȣĲİȡİȪȠȣıĮ ȑȜȜİȚȥȘ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ ȩĲĮȞ Ș ıĲȠȚȕĮıȓĮ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ İȓȞĮȚ
ĮıĳĮȜȒȢ, ĮȜȜȐ İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ ȤȡİȚȐȗİĲĮȚ țȐʌȠȚĮ ıȪıĲĮıȘ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ.
ȈȠȕĮȡȒ ȑȜȜİȚȥȘ: ȈȠȕĮȡȒ ȑȜȜİȚȥȘ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ ȩĲĮȞ Ș ıĲȠȚȕĮıȓĮ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȫȢ
ĮıĳĮȜȒȢ țĮȚ ȣʌȐȡȤİȚ țȓȞįȣȞȠȢ ȖȚĮ ıȘȝĮȞĲȚțȒ ȝİĲĮĲȩʌȚıȘ Ȓ ĮȞĮĲȡȠʌȒ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ Ȓ ȝȑȡȠȣȢ ĲȠȣ.
ǼʌȚțȓȞįȣȞȘ ȑȜȜİȚȥȘ: ǼʌȚțȓȞįȣȞȘ ȑȜȜİȚȥȘ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ ȩĲĮȞ įȚĮțȣȕİȪİĲĮȚ ȐȝİıĮ Ș ĮıĳȐȜİȚĮ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ȜȩȖȦ țȚȞįȪȞȠȣ ʌĲȫıȘȢ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ Ȓ ȝȑȡȠȣȢ ĲȠȣ Ȓ ȜȩȖȦ țȚȞįȪȞȠȣ ȠĳİȚȜȩȝİȞȠȣ
ĮʌİȣșİȓĮȢ ıĲȠ ĳȠȡĲȓȠ Ȓ ȜȩȖȦ ȐȝİıȠȣ țȚȞįȪȞȠȣ ȖȚĮ ĲĮ ʌȡȩıȦʌĮ.
ǵĲĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ įȚȐĳȠȡİȢ İȜȜİȓȥİȚȢ, Ș ȝİĲĮĳȠȡȐ țĮĲĮĲȐııİĲĮȚ ıĲȘȞ ȣȥȘȜȩĲİȡȘ ȠȝȐįĮ
İȜȜİȓȥİȦȞ. ǼȐȞ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮĳȩȡȦȞ İȜȜİȓȥİȦȞ, ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȦȞ İȜȜİȓȥİȦȞ ȜȩȖȦ
ıȣȞįȣĮıȝȠȪ ĲȠȣȢ ĮȞĮȝȑȞİĲĮȚ ȩĲȚ șĮ ĮȜȜȘȜȠİȞȚıȤȣșȠȪȞ, Ș ȝİĲĮĳȠȡȐ țĮĲĮĲȐııİĲĮȚ ıĲȘȞ İʌȩȝİȞȘ
ȣȥȘȜȩĲİȡȘ ȠȝȐįĮ İȜȜİȓȥİȦȞ.
ȂȑșȠįȠȚ İȜȑȖȤȠȣ
Ǿ ȝȑșȠįȠȢ İȜȑȖȤȠȣ İȓȞĮȚ ȠʌĲȚțȒ İțĲȓȝȘıȘ ĲȘȢ ȠȡșȒȢ ȤȡȒıȘȢ İʌĮȡțȫȞ țĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȝȑĲȡȦȞ ȖȚĮ
ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ ıĲȠȚȕĮıȓĮ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ țĮȚ/Ȓ ȝȑĲȡȘıȘ ĲȦȞ ĮıțȠȪȝİȞȦȞ įȣȞȐȝİȦȞ, ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ
ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ıĲȠȚȕĮıȓĮȢ țĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ ĲȦȞ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ, ĮȞȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ İȜȜİȓȥİȦȞ
ȅ ʌȓȞĮțĮȢ 1 ʌİȡȚȑȤİȚ ĲȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ʌȠȣ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĮıĳĮȜȠȪȢ ıĲȠȚȕĮıȓĮȢ ĲȠȣ
ĳȠȡĲȓȠȣ ȫıĲİ ȞĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ ĮȞ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ İȓȞĮȚ ĮʌȠįİțĲȑȢ.
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Ǿ țĮĲȐĲĮȟȘ ĲȦȞ İȜȜİȓȥİȦȞ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ĮȞȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ, ȕȐıİȚ ĲȦȞ ĲĮȟȚȞȠȝȒıİȦȞ ʌȠȣ
ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȠ ʌĮȡȩȞ țİĳȐȜĮȚȠ, ȝȑȡȠȢ 1.
ȅȚ ĲȚȝȑȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ 1 İȓȞĮȚ İȞįİȚțĲȚțȑȢ țĮȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȦȢ
țĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚĮ ȖȡĮȝȝȒ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩ ĲȘȢ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ȠȡȚıȝȑȞȘȢ ȑȜȜİȚȥȘȢ ȕȐıİȚ ĲȦȞ
İȚįȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ țĮȚ ȚįȚĮȚĲȑȡȦȢ ȕȐıİȚ ĲȠȣ İȓįȠȣȢ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ țĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚĮțȡȚĲȚțȒ İȣȤȑȡİȚĮ ĲȠȣ
İȜİȖțĲȒ.
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ʌȠȣ İȝʌȓʌĲİȚ ıĲȠ ʌİįȓȠ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ 95/50/ǼȀ ĲȠȣ
ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ țĮșȚȑȡȦıȘ İȞȚĮȓȦȞ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ ıĲȠȞ ĲȠȝȑĮ ĲȠȣ İȜȑȖȤȠȣ ĲȦȞ ȠįȚțȫȞ
ȝİĲĮĳȠȡȫȞ İʌȚțȓȞįȣȞȦȞ İȝʌȠȡİȣȝȐĲȦȞ, İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ İȚįȚțȩĲİȡİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ȆȓȞĮțĮȢ 1
ȈĲȠȚȤİȓȠ
ǹ
Ǻ
ī
ǻ
10.
10.1.
10.1.1.

10.1.2.

10.2.
10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.
10.3.
10.3.1.

10.3.2.

10.4.
10.4.1.

10.4.2.
10.5.

ǲȜȜİȚȥȘ

ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ ȑȜȜİȚȥȘȢ
ǻİȣĲİȡİȪȠȣıĮ ȈȠȕĮȡȒ ǼʌȚțȓȞįȣȞȘ
ǻȚĮțȡȚĲȚțȒ İȣȤȑȡİȚĮ ĲȠȣ İȜİȖțĲȒ

Ǿ ıȣıțİȣĮıȓĮ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİȚ ĮıĳĮȜȒ
ıĲȠȚȕĮıȓĮ
ȂȓĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ȝȠȞȐįİȢ ĳȠȡĲȓȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ
ǻȚĮțȡȚĲȚțȒ İȣȤȑȡİȚĮ ĲȠȣ İȜİȖțĲȒ
ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞİȢ ıȦıĲȐ
ȉȠ ȩȤȘȝĮ įİȞ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ȖȚĮ ĲȠ ȝİĲĮĳİȡȩȝİȞȠ
ǻȚĮțȡȚĲȚțȒ İȣȤȑȡİȚĮ ĲȠȣ İȜİȖțĲȒ
ĳȠȡĲȓȠ (ȑȜȜİȚȥȘ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ĲȘȢ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȘȢ ıĲȠ
ıĲȠȚȤİȓȠ 10)
ǼȝĳĮȞȒ İȜĮĲĲȫȝĮĲĮ ĲȘȢ ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ
ǻȚĮțȡȚĲȚțȒ İȣȤȑȡİȚĮ ĲȠȣ İȜİȖțĲȒ
ȠȤȒȝĮĲȠȢ (ȑȜȜİȚȥȘ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȘ
ıĲȠ ıĲȠȚȤİȓȠ 10)
ȀĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ
ǼȝʌȡȩıșȚȠ ĲȠȓȤȦȝĮ (ĮȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ ıĲȠȚȕĮıȓĮ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ)
ȂİȡȚțȒ ĳșȠȡȐ ȜȩȖȦ ıțȠȣȡȚȐȢ Ȓ ʌĮȡĮȝȠȡĳȫıİȦȞ
x
ȇĮȖȚıȝȑȞȠ ȝȑȡȠȢ ʌȠȣ șȑĲİȚ ıİ țȓȞįȣȞȠ ĲȘȞ ĮțİȡĮȚȩĲȘĲĮ
x
ĲȠȣ įȚĮȝİȡȓıȝĮĲȠȢ ĳȠȡĲȓȠȣ
ǹȞİʌĮȡțȒȢ ĮȞĲȠȤȒ (ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ Ȓ İʌȚıȒȝĮȞıȘ, İȐȞ
x
İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ)
ǹȞİʌĮȡțȑȢ ȪȥȠȢ ȖȚĮ ĲȠ ȝİĲĮĳİȡȩȝİȞȠ ĳȠȡĲȓȠ
x
ȆȜȐȖȚĮ ĲȠȚȤȫȝĮĲĮ (ĮȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ ıĲȠȚȕĮıȓĮ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ)
ȂİȡȚțȒ ĳșȠȡȐ ȜȩȖȦ ıțȠȣȡȚȐȢ, ʌĮȡĮȝȠȡĳȫıİȚȢ, țĮțȒ
x
țĮĲȐıĲĮıȘ ȝĮȞįȐȜȦȞ Ȓ ȝİȞĲİıȑįȦȞ
ȇĮȖȚıȝȑȞȠ ȝȑȡȠȢǜ ȝȐȞįĮȜĮ Ȓ ȝİȞĲİıȑįİȢ ȜİȓʌȠȣȞ Ȓ
x
İȓȞĮȚ ȝȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȠȓ
ǹȞİʌĮȡțȒȢ ĮȞĲȠȤȒ ıĲȘȡȚȖȝȐĲȦȞ (ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ Ȓ
x
İʌȚıȒȝĮȞıȘ İȐȞ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ)
ǹȞİʌĮȡțȑȢ ȪȥȠȢ ȖȚĮ ĲȠ ȝİĲĮĳİȡȩȝİȞȠ ĳȠȡĲȓȠ
x
ȀĮțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ʌȜȐȖȚȦȞ ĲȠȚȤȦȝȐĲȦȞ
x
ȇĮȖȚıȝȑȞȠ ȝȑȡȠȢ
x
ȅʌȓıșȚȠ ĲȠȓȤȦȝĮ (ĮȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ ıĲȠȚȕĮıȓĮ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ)
ȂİȡȚțȒ ĳșȠȡȐ ȜȩȖȦ ıțȠȣȡȚȐȢ, ʌĮȡĮȝȠȡĳȫıİȚȢ, țĮțȒ
x
țĮĲȐıĲĮıȘ ȝĮȞįȐȜȦȞ Ȓ ȝİȞĲİıȑįȦȞ
ȇĮȖȚıȝȑȞȠ ȝȑȡȠȢǜ ȝȐȞįĮȜĮ Ȓ ȝİȞĲİıȑįİȢ ȜİȓʌȠȣȞ Ȓ
x
İȓȞĮȚ ȝȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȠȓ
ǹȞİʌĮȡțȒȢ ĮȞĲȠȤȒ (ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ Ȓ İʌȚıȒȝĮȞıȘ, İȐȞ
x
İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ)
ǹȞİʌĮȡțȑȢ ȪȥȠȢ ȖȚĮ ĲȠ ȝİĲĮĳİȡȩȝİȞȠ ĳȠȡĲȓȠ
x
ȊʌȠıĲȘȡȓȖȝĮĲĮ (ĮȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ ıĲȠȚȕĮıȓĮ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ)
ȂİȡȚțȒ ĳșȠȡȐ ȜȩȖȦ ıțȠȣȡȚȐȢ, ʌĮȡĮȝȠȡĳȫıİȚȢ, țĮțȒ
x
ıȪȞįİıȒ ĲȠȣȢ ıĲȠ ȩȤȘȝĮ
ȇĮȖȚıȝȑȞȠ ȝȑȡȠȢǜ ĮıĲĮșȒȢ ıȪȞįİıȘ ıĲȠ ȩȤȘȝĮ
x
ǹȞİʌĮȡțȒȢ ĮȞĲȠȤȒ Ȓ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȘ ıȤİįȓĮıȘ
x
ǹȞİʌĮȡțȑȢ ȪȥȠȢ ȖȚĮ ĲȠ ȝİĲĮĳİȡȩȝİȞȠ ĳȠȡĲȓȠ
x
ȈȘȝİȓĮ ʌȡȩıįİıȘȢ (İȐȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ ıĲȠȚȕĮıȓĮ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ)
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10.5.1.

10.5.2.

10.6.
10.6.1.

10.6.2.
10.7.
10.7.1.
10.7.2.
20.
20.1.
20.1.1.
20.1.1.1.

20.1.1.2.

20.1.1.3.

20.1.2.
20.1.2.1.

20.1.2.2.

20.1.2.3.

20.1.2.4.

20.1.3.
20.1.3.1.

20.1.3.2.
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ȀĮțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ Ȓ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȘ ıȤİįȓĮıȘ
x
ǻİȞ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮȞĲȑȟȠȣȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ įȣȞȐȝİȚȢ
x
ʌȡȩıįİıȘȢ
ǹȞİʌĮȡțȒȢ ĮȡȚșȝȩȢ
x
ǹȞİʌĮȡțȒȢ ĮȡȚșȝȩȢ ȖȚĮ ȞĮ ĮȞĲȑȟİȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ
x
įȣȞȐȝİȚȢ ʌȡȩıįİıȘȢ
ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ İȚįȚțȑȢ įȠȝȑȢ (ĮȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ ıĲȠȚȕĮıȓĮ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ)
ȀĮțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ, ĳșȠȡȐ
x
ȇĮȖȚıȝȑȞȠ ȝȑȡȠȢǜ įİȞ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮȞĲȑȟȠȣȞ ĲȚȢ
x
ĮıțȠȪȝİȞİȢ įȣȞȐȝİȚȢ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ
ǹțĮĲȐȜȜȘȜİȢ ȖȚĮ ĲȠ ȝİĲĮĳİȡȩȝİȞȠ ĳȠȡĲȓȠ
x
ȁİȓʌȠȣȞ
x
ǻȐʌİįȠ (ĮȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ ıĲȠȚȕĮıȓĮ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ)
ȀĮțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ, ĳșȠȡȐ
x
ȇĮȖȚıȝȑȞȠ ȝȑȡȠȢǜ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĳȑȡİȚ ĲȠ ĳȠȡĲȓȠ
x
ǹȞİʌĮȡțȒȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĳȩȡĲȦıȘȢ
x
ǻİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĳȑȡİȚ ĲȠ ĳȠȡĲȓȠ
x
ȂȑșȠįȠȚ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ
ȂĮȞįȐȜȦıȘ, ȝʌȜȠțȐȡȚıȝĮ țĮȚ ĮʌİȣșİȓĮȢ ʌȡȩıįİıȘ
ǹʌİȣșİȓĮȢ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ (ȝʌȜȠțȐȡȚıȝĮ)
ȊʌİȡȕȠȜȚțȒ ĮʌȩıĲĮıȘ Įʌȩ ĲȠ İȝʌȡȩıșȚȠ ĲȠȓȤȦȝĮ, ĮȞ
x
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĮʌİȣșİȓĮȢ ĮıĳĮȜȒ ıĲȠȚȕĮıȓĮ ĲȠȣ
ĳȠȡĲȓȠȣ
ǱȞȦ ĲȦȞ 15cm țĮȚ țȓȞįȣȞȠȢ įȚİȓıįȣıȘȢ ıĲȠ ĲȠȓȤȦȝĮ
x
ȊʌİȡȕȠȜȚțȒ ʌȜİȣȡȚțȒ ĮʌȩıĲĮıȘ Įʌȩ ĲȠ ʌȜĮȧȞȩ
x
ĲȠȓȤȦȝĮ, ĮȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĮʌİȣșİȓĮȢ ĮıĳĮȜȒ
ıĲȠȚȕĮıȓĮ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ
ǱȞȦ ĲȦȞ 15cm țĮȚ țȓȞįȣȞȠȢ įȚİȓıįȣıȘȢ ıĲȠ ĲȠȓȤȦȝĮ
x
ȊʌİȡȕȠȜȚțȒ ĮʌȩıĲĮıȘ Įʌȩ ĲȠ ʌȓıȦ ĲȠȓȤȦȝĮ, ĮȞ
x
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĮʌİȣșİȓĮȢ ĮıĳĮȜȒ ıĲȠȚȕĮıȓĮ ĲȠȣ
ĳȠȡĲȓȠȣ
ǱȞȦ ĲȦȞ 15cm țĮȚ țȓȞįȣȞȠȢ įȚİȓıįȣıȘȢ ıĲȠ ĲȠȓȤȦȝĮ
x
ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ ıĲȠȚȕĮıȓĮȢ ȩʌȦȢ ȡȐȕįȠȚ ʌȡȩıįİıȘȢ, įȠțȠȓ ȝʌȜȠțĮȡȓıȝĮĲȠȢ, İıȤȐȡİȢ
țĮȚ ıĳȒȞİȢ: İȝʌȡȩıșȚİȢ, ʌȜĮȧȞȑȢ țĮȚ ȠʌȓıșȚİȢ
ǹțĮĲȐȜȜȘȜȘ ʌȡȩıįİıȘ ıĲȠ ȩȤȘȝĮ
x
ǹȞİʌĮȡțȒȢ ʌȡȩıįİıȘ
x
ǻİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞĲȑȟİȚ ĲȚȢ ĮıțȠȪȝİȞİȢ įȣȞȐȝİȚȢ
x
ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ, ȤĮȜȐȡȦıȘ
ǹțĮĲȐȜȜȘȜȘ ıĲȠȚȕĮıȓĮ
x
ǼʌȚıĳĮȜȒȢ ıĲȠȚȕĮıȓĮ
x
ȉİȜİȓȦȢ ĮȞĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒ
x
ȂİȡȚțȫȢ ĮȞİʌĮȡțȒȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ȖȚĮ ĮıĳĮȜȒ ıĲȠȚȕĮıȓĮ
x
ȉİȜİȓȦȢ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȠȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ȖȚĮ ĮıĳĮȜȒ
x
ıĲȠȚȕĮıȓĮ
Ǿ İʌȚȜİȖȝȑȞȘ ȝȑșȠįȠȢ ĮıĳĮȜȠȪȢ ıĲȠȚȕĮıȓĮȢ İȓȞĮȚ
x
ȝİȡȚțȫȢ İȞįİįİȚȖȝȑȞȘ
Ǿ İʌȚȜİȖȝȑȞȘ ȝȑșȠįȠȢ İȓȞĮȚ İȞĲİȜȫȢ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȘ
x
ǱȝİıȘ ıĲȠȚȕĮıȓĮ ȝİ įȓȤĲȣĮ țĮȚ ʌİȡȚĲȣȜȓȖȝĮĲĮ
ȀĮĲȐıĲĮıȘ įȚȤĲȣȫȞ țĮȚ ʌİȡȚĲȣȜȚȖȝȐĲȦȞ
x
(ȜİȓʌİȚ/ĳșĮȡȝȑȞȘ Ș İʌȚıȒȝĮȞıȘ ĮȜȜȐ Ș įȚȐĲĮȟȘ İȓȞĮȚ
ĮțȩȝȘ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ)
ĭșĮȡȝȑȞİȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ
x
ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ ʌȠȜȪ ĳșĮȡȝȑȞİȢ
x
țĮȚ ĮțĮĲȐȜȜȘȜİȢ ʌȜȑȠȞ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ
ǹȞİʌĮȡțȒȢ ĮȞĲȠȤȒ įȚȤĲȣȫȞ țĮȚ ʌİȡȚĲȣȜȚȖȝȐĲȦȞ
x
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20.1.3.3.

20.1.3.4.

20.1.4.
20.1.4.1.

20.1.5.
20.1.5.1.
20.2.
20.2.1.
20.2.1.1.
20.3.
20.3.1.

20.3.2.

20.3.3.

20.3.4.
20.3.5.

20.3.6.

20.4.
20.4.1.

20.5.
20.5.1.

20.5.2.
20.5.3.
20.6.
20.6.1.
20.6.2.

30.

Τεύχος Β’ 2918/24.08.2017

ǿțĮȞȩĲȘĲĮ țȐĲȦ ĲȦȞ 2/3 ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ įȣȞȐȝİȦȞ
x
ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ
ǹȞİʌĮȡțȒȢ ıĲİȡȑȦıȘ įȚȤĲȣȫȞ țĮȚ ʌİȡȚĲȣȜȚȖȝȐĲȦȞ
x
ȈĲİȡȑȦıȘ ȚțĮȞȒ ȞĮ ĮȞĲȑȤİȚ ȜȚȖȩĲİȡȠ ĲȦȞ 2/3 ĲȦȞ
x
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ įȣȞȐȝİȦȞ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ
ȂİȡȚțȫȢ ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ įȓȤĲȣĮ țĮȚ ʌİȡȚĲȣȜȓȖȝĮĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ
x
ĮıĳĮȜȒ ıĲȠȚȕĮıȓĮ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ
ȉİȜİȓȦȢ ĮțĮĲȐȜȜȘȜĮ
x
ǻȚĮȤȦȡȚıȝȩȢ țĮȚ ʌȜȒȡȦıȘ ĲȦȞ ȝȠȞȐįȦȞ ĳȩȡĲȦıȘȢ Ȓ ĲȦȞ įȚȐțİȞȦȞ
ǹțĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȫȞ țĮȚ ȝȠȞȐįȦȞ
x
ʌȜȒȡȦıȘȢ
ȊʌİȡȕȠȜȚțȐ įȚĮȤȦȡȚıĲȚțȐ Ȓ įȚȐțİȞĮ
x
ǹʌİȣșİȓĮȢ ʌȡȩıįİıȘ (ȠȡȚȗȠȞĲȓȦȢ, İȖțĮȡıȓȦȢ, įȚĮȖȦȞȓȦȢ, ȝİ ȕȡȩȤȠȣȢ țĮȚ İȜĮĲȒȡȚĮ)
ǹȞİʌȐȡțİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ ĲȐıİȦȞ ĮıĳȐȜȚıȘȢ
x
ȀȐĲȦ ĲȦȞ 2/3 ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘȢ ĲȐıȘȢ
x
ǹıĳȐȜȚıȘ ȝȑıȦ ĲȡȚȕȒȢ
ǼʌȓĲİȣȟȘ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ ĲȐıİȦȞ ĮıĳȐȜȚıȘȢ
ǹȞİʌȐȡțİȚĮ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ ĲȐıİȦȞ ĮıĳȐȜȚıȘȢ
x
ȀȐĲȦ ĲȦȞ 2/3 ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘȢ ĲȐıȘȢ
x
ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİȞİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ
ǹțĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĲȠȣ
x
ĳȠȡĲȓȠȣ
ȉİȜİȓȦȢ ĮțĮĲȐȜȜȘȜİȢ
x
ȁİȓʌİȚ/ȑȤİȚ ĳșĮȡİȓ Ș İʌȚıȒȝĮȞıȘ (ʌ.Ȥ. Ș İĲȚțȑĲĮ/ȜȦȡȓįĮ
x
įȠțȚȝȒȢ) ĮȜȜȐ Ș įȚȐĲĮȟȘ İȓȞĮȚ ĮțȩȝȘ ıİ țĮȜȒ
țĮĲȐıĲĮıȘ
ȁİȓʌİȚ/ȑȤİȚ ĳșĮȡİȓ Ș İʌȚıȒȝĮȞıȘ (ʌ.Ȥ. Ș İĲȚțȑĲĮ/ȜȦȡȓįĮ
x
įȠțȚȝȒȢ) ĮȜȜȐ Ș įȚȐĲĮȟȘ įİȓȤȞİȚ ʌȠȜȪ ĳșĮȡȝȑȞȘ
ĭșĮȡȝȑȞİȢ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ
x
ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ ʌȠȜȪ ĳșĮȡȝȑȞİȢ
x
țĮȚ ĮțĮĲȐȜȜȘȜİȢ ʌȜȑȠȞ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ
ȂȘ ȠȡșȒ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ ȕĮȡȠȪȜțȦȞ ʌȡȩıįİıȘȢ (ȕȓȞĲıȚĮ)
x
ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȐ ȕĮȡȠȪȜțĮ ʌȡȩıįİıȘȢ
x
ȂȘ ȠȡșȒ ıȣȖțȡȐĲȘıȘ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ (ʌ.Ȥ. ȑȜȜİȚȥȘ
x
ʌİȡȚȝİĲȡȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ)
ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĲȠȣ
x
ĳȠȡĲȓȠȣ (ʌ.Ȥ. țȩȝȕȠȚ)
ǹțĮĲȐȜȜȘȜȘ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ
x
ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ
ȀȐĲȦ ĲȦȞ 2/3 ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘȢ ĲȐıȘȢ
x
ȆȡȩıșİĲȠȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ (ʌ.Ȥ. ĮȞĲȚȠȜȚıșȘĲȚțȠȓ ĲȐʌȘĲİȢ, ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ ĮțȝȫȞ, İʌȚțĮȜȣʌĲȚțȐ
ĮțȝȫȞ)
ȋȡȒıȘ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ
x
ȋȡȒıȘ ȜĮȞșĮıȝȑȞȠȣ Ȓ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ
x
ȋȡȒıȘ ĲİȜİȓȦȢ ĮțĮĲȐȜȜȘȜȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ
x
ȂİĲĮĳȠȡȐ ĳȠȡĲȓȠȣ ȤȪįȘȞ, İȜĮĳȡȠȪ ĳȠȡĲȓȠȣ țĮȚ ȤĮȜĮȡȠȪ ȣȜȚțȠȪ
ǻȚĮȡȡȠȒ ĳȠȡĲȓȠȣ ȤȪįȘȞ İȟĮȚĲȓĮȢ ĮȞȑȝȠȣ țĮĲȐ ĲȘȞ
x
ʌȠȡİȓĮ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ, ȝİ ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ įȚĮĲȐȡĮȟȘȢ ĲȘȢ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
ȆȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ
x
ǹțĮĲȐȜȜȘȜȘ ıĲȠȚȕĮıȓĮ ĳȠȡĲȓȠȣ ȤȪįȘȞ
x
ȆĲȫıȘ ĲȠȣ ĳȠȡĲȓȠȣ ȝİ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ
x
ȂȘ țȐȜȣȥȘ İȜĮĳȡȫȞ İȝʌȠȡİȣȝȐĲȦȞ
x
ȆĲȫıȘ ĳȠȡĲȓȠȣ ȝİ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ
x
ȂİĲĮĳȠȡȐ ıĲȡȠȖȖȣȜȒȢ ȟȣȜİȓĮȢ
ȉȠ ȝİĲĮĳİȡȩȝİȞȠ ĳȠȡĲȓȠ (țȠȡȝȠȓ) İȓȞĮȚ İȞ ȝȑȡİȚ
x
ĮȞĮıĳĮȜȫȢ ıĲİȡİȦȝȑȞȠ
ǹȞİʌȐȡțİȚĮ ĲȦȞ ĲȐıİȦȞ ĮıĳȐȜȚıȘȢ ĲȘȢ ȝȠȞȐįĮȢ
x
ĳȩȡĲȦıȘȢ
ȀȐĲȦ ĲȦȞ 2/3 ĲȘȢ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘȢ ĲȐıȘȢ
x
ȉİȜİȓȦȢ İʌȚıĳĮȜȒȢ ıĲȠȚȕĮıȓĮ
x
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ IV
(İȝʌȡȩıșȚĮ ȩȥȘ)
ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ǼȀĬǼȈǾȈ ǻǿǼȄȅǻǿȀȅȉǼȇȅȊ ȅǻǿȀȅȊ ȉǼȋȃǿȀȅȊ ǼȁǼīȋȅȊ ȂǼ Ȁǹȉǹȁȅīȅ ȉȍȃ ȈǾȂǼǿȍȃ ǼȁǼīȋȅȊ

1. ȉȩʌȠȢ ĲİȤȞȚțȠȪ ȠįȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ ....................……………...............……………….............…......…........................
2. ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ..……..........................................................…………...............…....………………....……..................
3. ǷȡĮ .……………………………….………........................................…………....................…....……………........….
4. ǻȚĮțȡȚĲȚțȩ ıȒȝĮ ȤȫȡĮȢ țĮȚ ĮȡȚșȝȩȢ ĲĮȟȚȞȩȝȘıȘȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ……..........……………...…...........……………….
5. ǹȡȚșȝȩȢ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ ȠȤȒȝĮĲȠȢ/ĮȡȚșȝȩȢ VIN ………..................................................……….…...……………..…
6. ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ȠȤȒȝĮĲȠȢ
Į) N2

(Į)

(3,5 ȑȦȢ 12t)

ǹ

ȕ) N3

(Į)

(ȐȞȦ ĲȦȞ 12t)

ǹ

Ȗ) O3

(Į)

(3,5 ȑȦȢ 10t)

ǹ

į) O4

(Į)

(ȐȞȦ ĲȦȞ 10t)

ǹ

İ) M2

(Į)

(> 9 țĮșȓıȝĮĲĮ

ıĲ) M3

(Į)

(ȕ)

(> 9 țĮșȓıȝĮĲĮ

ȑȦȢ 5t)

(ȕ)

ȐȞȦ ĲȦȞ 5t)

ǹ
ǹ

ȗ) ȉ5

ǹ

Ș) ǱȜȜȘ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ȠȤȘȝȐĲȦȞ:

ǹ

(ȞĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚıĲİȓ)
7. ǲȞįİȚȟȘ ĲȠȣ ȝİĲȡȘĲȒ ȤȚȜȚȠȝİĲȡȚțȫȞ ĮʌȠıĲȐıİȦȞ țĮĲȐ ĲȘ ıĲȚȖȝȒ ĲȠȣ İȜȑȖȤȠȣ
8. ǼʌȚȤİȓȡȘıȘ ʌȠȣ İțĲİȜİȓ ĲȘ ȝİĲĮĳȠȡȐ
Į) ȅȞȠȝĮıȓĮ țĮȚ įȚİȪșȣȞıȘ ………………......................................................................………………............…..…..
......................................………...............………........................................................................…....…………………
ȕ) ǹȡȚșȝȩȢ ĲȘȢ țȠȚȞȠĲȚțȒȢ ĮįİȓĮȢ

(Ȗ)

[țĮȞȠȞȚıȝȠȓ (ǼȀ) ĮȡȚș. 1072/2009 țĮȚ ĮȡȚș. 1073/2009] …....…..………………

9. ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ ĲȠȣ ȠįȘȖȠȪ .....................................................................................………….....………………..
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Τεύχος Β’ 2918/24.08.2017

10. ȀĮĲȐȜȠȖȠȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İȜȑȖȤȠȣ
(į)

ǼȜȑȖȤșȘțİ

0) ȉĮȣĲȠʌȠȓȘıȘ

(ıĲ)

1) ȈȪıĲȘȝĮ ʌȑįȘıȘȢ

(ıĲ)

2) ȈȪıĲȘȝĮ įȚİȪșȣȞıȘȢ
3) ȅȡĮĲȩĲȘĲĮ

(ıĲ)

(ıĲ)

4) ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ĳȦĲȚıȝȠȪ țĮȚ ȘȜİțĲȡȚțȩ ıȪıĲȘȝĮ
5) ǱȟȠȞİȢ, ĲȡȠȤȠȓ, İȜĮıĲȚțȐ, ĮȞȐȡĲȘıȘ

(ıĲ)

(ıĲ)

6) ȆȜĮȓıȚȠ țĮȚ İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ ıĲİȡİȦȝȑȞĮ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ

(ıĲ)

7) ȁȠȚʌȩȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣ ĲȠȣ ĲĮȤȠȖȡȐĳȠȣ
țĮȚ ĲȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪ ĲȘȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ

ǹ
ǹ

ǹ

ǹ

ǹ

ǹ

ǹ

ǹ

ǹ

ǹ

ǹ

ǹ

ǹ

ǹ

ǹ

ǹ

ǹ

ǹ

ǹ

ǹ

(ıĲ)

9) ȈȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȠȓ ȑȜİȖȤȠȚ ȖȚĮ ȠȤȒȝĮĲĮ ĲȦȞ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ Ȃ2 țĮȚ Ȃ3
10) ǹıĳĮȜȒȢ ıĲȠȚȕĮıȓĮ ĳȠȡĲȓȠȣ

ǹ
ǹ

(ıĲ)

8) ȅȤȜȒıİȚȢ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ İțʌȠȝʌȫȞ
țĮȚ ĲȦȞ įȚĮȡȡȠȫȞ țĮȣıȓȝȠȣ țĮȚ/Ȓ ȜĮįȚȠȪ

ǻİȞ ʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢ
(İ)
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

(ıĲ)

(ıĲ)

11. ǹʌȠĲȑȜİıȝĮ ĲȠȣ İȜȑȖȤȠȣ:
ȆȜȘȡȠȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǹ

ǻİȞ ʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

ǹ

ǹʌĮȖȩȡİȣıȘ Ȓ ʌİȡȚȠȡȚıȝȩȢ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ, ĲȠ ȠʌȠȓȠ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ İʌȚțȓȞįȣȞİȢ İȜȜİȓȥİȚȢ

ǹ

12. ǻȚȐĳȠȡĮ/ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ: …………………………………………………………………………………………………
13. ǹȡȤȒ/ȣʌȐȜȜȘȜȠȢ Ȓ İȜİȖțĲȒȢ ʌȠȣ įȚİȞȒȡȖȘıİ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ:
ȊʌȠȖȡĮĳȒ:
ǹȡȝȩįȚĮ ĮȡȤȒ/ȣʌȐȜȜȘȜȠȢ Ȓ İȜİȖțĲȒȢ
ʌȠȣ įȚİȞȒȡȖȘıİ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ

.................................................………………….…

ȅįȘȖȩȢ

………………...……...………..………………….

ȈȘȝİȚȫıİȚȢ:
Į) ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ țĮĲȐ ĲȠ ȐȡșȡȠ 2 ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ 2014/47/ǼǼ.
ȕ) ȆȜȒșȠȢ țĮșȚıȝȐĲȦȞ, ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣ ĲȠȣ țĮșȓıȝĮĲȠȢ ĲȠȣ ȠįȘȖȠȪ (ıȘȝİȓȠ S.1 ĲȘȢ ȐįİȚĮȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ).
Ȗ) ǹȞ ȣʌȐȡȤİȚ.
į) “İȜȑȖȤșȘțİ” ıȘȝĮȓȞİȚ ȩĲȚ İȜȑȖȤșȘțĮȞ ȑȞĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡĮ ıȘȝİȓĮ İȜȑȖȤȠȣ ĮȣĲȒȢ ĲȘȢ ȠȝȐįĮȢ ĮʌĮȡȚșȝȠȪȝİȞĮ ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘȝĮ ǿǿ
Ȓ ıĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘȝĮ III ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ 2014/47/ǼǼ țĮȚ įȚĮʌȚıĲȫșȘțĮȞ įİȣĲİȡİȪȠȣıİȢ İȜȜİȓȥİȚȢ Ȓ įİȞ įȚĮʌȚıĲȫșȘțĮȞ İȜȜİȓȥİȚȢ.
İ) ȈȘȝİȓĮ ʌȠȣ įİȞ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ȝİ ıȠȕĮȡȑȢ Ȓ İʌȚțȓȞįȣȞİȢ İȜȜİȓȥİȚȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ıȘȝİȚȦȝȑȞİȢ ıĲȘȞ ʌȓıȦ ıİȜȓįĮ.
ıĲ) ȂȑșȠįȠȚ İȜȑȖȤȠȣ țĮȚ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ İȜĮĲĲȦȝȐĲȦȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘȝĮ ǿǿ Ȓ ĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘȝĮ III ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ 2014/47/ǼǼ.

Τεύχος Β’ 2918/24.08.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

(ȠʌȓıșȚĮ ȩȥȘ)

33269

0. ȉǹȊȉȅȆȅǿǾȈǾ ȅȋǾȂǹȉȅȈ

1.1.17. ǺĮȜȕȓįĮ ĮȣĲȩȝĮĲȘȢ

2.2. ȉȚȝȩȞȚ, țȠȜȩȞĮ

4.4.2. ǻȚĮțȩʌĲȘȢ

0.1. ȆȚȞĮțȓįĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ

ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ ĲȘȢ ʌȑįȘıȘȢ

įȚİȪșȣȞıȘȢ țĮȚ ĲȚȝȩȞȚ

4.4.3. ȉȒȡȘıȘ ĲȦȞ
ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ

0.2. ǹȡȚșȝȩȢ ĲĮȣĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ

ıĲȠ ĳȠȡĲȓȠ

ȠįȒȖȘıȘȢ įȚțȪțȜȠȣ

ȠȤȒȝĮĲȠȢ/ĮȡȚșȝȩȢ ʌȜĮȚıȓȠȣ/ĮȡȚșȝȩȢ

1.1.18. ǹȣĲȩȝĮĲȠȚ-ȑțțİȞĲȡȠȚ

2.2.1. ȀĮĲȐıĲĮıȘ ĲȚȝȠȞȚȠȪ

4.4.4. ȈȣȤȞȩĲȘĲĮ

ıİȚȡȐȢ

ȝȠȤȜȠȓ ȡȪșȝȚıȘȢ țĮȚ įİȓțĲİȢ

2.2.2. ȀȠȜȩȞĮ įȚİȪșȣȞıȘȢ țĮȚ

ĮȞĮȜĮȝʌȒȢ

1. ȈȊȈȉǾȂǹ ȆǼǻǾȈǾȈ

1.1.19. ȈȪıĲȘȝĮ ʌȑįȘȢ

ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȑȢ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ

4.5. ǼȝʌȡȩȢ țĮȚ ʌȓıȦ

1.1. ȂȘȤĮȞȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ

įȚĮȡțİȓĮȢ (ȩĲĮȞ ȣʌȐȡȤİȚ Ȓ

įȚİȪșȣȞıȘȢ

ĳĮȞȠȓ ȠȝȓȤȜȘȢ

ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ

ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ)

2.3. ȆĮȓȟȚȝȠ (ĲȗȩȖȠȢ) ĲȚȝȠȞȚȠȪ

4.5.1. ȀĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ

1.1.1. ȈĲȡİĳȩȝİȞȠȢ ȐȟȠȞĮȢ

1.1.20. ǹȣĲȩȝĮĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ

2.4. ǼȣșȣȖȡȐȝȝȚıȘ ĲȡȠȤȫȞ

ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ

ʌȠįȠȝȠȤȜȠȪ țȪȡȚȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ

ʌİįȫȞ ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȠȣ

2.5. ǻȚİȣșȣȞȩȝİȞȠȢ ȐȟȠȞĮȢ

4.5.2. ǼȣșȣȖȡȐȝȝȚıȘ

ʌȑįȘıȘȢ (ʌİȞĲȐȜ)

1.1.21. ȆȜȒȡİȢ ıȪıĲȘȝĮ

ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȠȣ

4.5.3. ǻȚĮțȩʌĲȘȢ

1.1.2. ȀĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ įȚĮįȡȠȝȒ ĲȠȣ

ʌȑįȘıȘȢ

2.6. ǾȜİțĲȡȠȞȚțȐ

4.5.4. ȉȒȡȘıȘ ĲȦȞ

ʌȠįȠȝȠȤȜȠȪ ĲȠȣ ȝȘȤĮȞȚıȝȠȪ

1.1.22. ȈȣȞįȑıİȚȢ

ȣʌȠȕȠȘșȠȪȝİȞȘ įȚİȪșȣȞıȘ

ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ

ʌȑįȘıȘȢ

įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ įȠțȚȝȫȞ

(EPS)

4.6. ĭĮȞȠȓ ȠʌȚıșȠʌȠȡİȓĮȢ

1.1.3. ǹȞĲȜȓĮ țİȞȠȪ Ȓ

(ĮȞĮȝȠȞȑȢ)

3. ȅȇǹȉȅȉǾȉǹ

4.6.1. ȀĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ

ĮİȡȠıȣȝʌȚİıĲȒȢ țĮȚ įȠȤİȓĮ

1.1.23. ȆȑįȘ ĮįȡĮȞİȓĮȢ

3.1. ȅʌĲȚțȩ ʌİįȓȠ

ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ

1.1.4. ǻİȓțĲȘȢ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ

1.2. ǼʌȚįȩıİȚȢ țĮȚ ĮʌȩįȠıȘ

3.2. ȀĮĲȐıĲĮıȘ ȣĮȜȠʌȚȞȐțȦȞ

4.6.2. ȉȒȡȘıȘ ĲȦȞ

ȤĮȝȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ – ȝĮȞȩȝİĲȡȠ

țȪȡȚȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ

3.3. ȀȐĲȠʌĲȡĮ ȠįȒȖȘıȘȢ

ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ

1.1.5. ȋİȚȡȠțȓȞȘĲȘ ȕĮȜȕȓįĮ İȜȑȖȤȠȣ

ʌȑįȘıȘȢ

3.4. ȊĮȜȠțĮșĮȡȚıĲȒȡİȢ

4.6.3. ȉȡȩʌȠȢ șȑıȘȢ ıİ

ĲȘȢ ʌȑįȘıȘȢ

1.2.1. ǼʌȚįȩıİȚȢ

3.5. ȆȓįĮțİȢ țĮșĮȡȚıȝȠȪ

ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ

1.1.6. ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘȢ

1.2.2. ǹʌȩįȠıȘ

3.6. ȈȪıĲȘȝĮ ĮʌȠșȐȝȕȦıȘȢ

4.7. ĭĮȞȩȢ ĲȘȢ ʌȓıȦ

ʌȑįȘȢ ıĲȐșȝİȣıȘȢ, ȝȠȤȜȩȢ

1.3. ǼʌȚįȩıİȚȢ țĮȚ ĮʌȩįȠıȘ

4. ĭǹȃȅǿ, ǹȃǹȀȁǹȈȉǾȇǼȈ,

ʌȚȞĮțȓįĮȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ

ȤİȚȡȚıȝȠȪ, İʌȓıȤİıĲȡȠ (țĮıĲȐȞȚĮ)

ĲȘȢ ʌȑįȘȢ ȑțĲĮțĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ

ǾȁǼȀȉȇȅȁȅīǿȀȅȈ

4.7.1. ȀĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ

ʌȑįȘȢ ıĲȐșȝİȣıȘȢ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ

1.3.1. ǼʌȚįȩıİȚȢ

ǼȄȅȆȁǿȈȂȅȈ

ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ

ʌȑįȘ ıĲȐșȝİȣıȘȢ

1.3.2. ǹʌȩįȠıȘ

4.1. ĭĮȞȠȓ įȚĮıĲĮȪȡȦıȘȢ țĮȚ

4.7.2. ȉȒȡȘıȘ ĲȦȞ

1.1.7. ǺĮȜȕȓįİȢ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ

1.4. ǼʌȚįȩıİȚȢ țĮȚ ĮʌȩįȠıȘ

ʌȠȡİȓĮȢ

ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ

ʌȑįȘıȘȢ (ʌȠįȠȕĮȜȕȓįİȢ, ȕĮȜȕȓįİȢ

ĲȘȢ ʌȑįȘȢ ıĲȐșȝİȣıȘȢ

4.1.1. ȀĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ

4.8. ǹȞĲĮȞĮțȜĮıĲȒȡİȢ,

ĮʌȠıȣȝʌȓİıȘȢ, ȡȣșȝȚıĲȑȢ ʌȓİıȘȢ)

1.4.1. ǼʌȚįȩıİȚȢ

ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ

ıȘȝȐȞıİȚȢ İȣįȚĮțȡȚĲȩĲȘĲĮȢ

1.1.8. ȈȪȞįİıȝȠȚ (ȡĮțȩȡ) ȖȚĮ

1.4.2. ǹʌȩįȠıȘ

4.1.2. ǼȣșȣȖȡȐȝȝȚıȘ

țĮȚ ȠʌȓıșȚİȢ ʌȚȞĮțȓįİȢ

ıȪıĲȘȝĮ ʌȑįȘıȘȢ ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȠȣ

1.5. ǼʌȚįȩıİȚȢ ĲȠȣ

4.1.3. ǻȚĮțȩʌĲȘȢ

ıȒȝĮȞıȘȢ

(ȘȜİțĲȡȚțȒ Ȓ ʌȞİȣȝĮĲȚțȒ ıȪȞįİıȘ)

ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘȢ

4.1.4.ȉȒȡȘıȘ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ

4.8.1. ȀĮĲȐıĲĮıȘ

1.1.9. ǻȠȤİȓȠ ĮʌȠĲĮȝȓİȣıȘȢ

įȚĮȡțİȓĮȢ

4.1.5. ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ʌȠȣ

4.8.2. ȉȒȡȘıȘ ĲȦȞ

İȞȑȡȖİȚĮȢ/ĮİȡȠĳȣȜȐțȚȠ

1.6. ȈȪıĲȘȝĮ ĮȞĲȚİȝʌȜȠțȒȢ

ȡȣșȝȓȗȠȣȞ ĲȘȞ ȠȡȚȗȠȞĲȓȦıȘ

ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ

1.1.10. ȈȪıĲȘȝĮ ȣʌȠȕȠȒșȘıȘȢ ĲȘȢ

ĲȦȞ ĲȡȠȤȫȞ țĮĲȐ ĲȘȞ

4.1.6. ǻȚȐĲĮȟȘ țĮșĮȡȚıȝȠȪ

4.9. ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȑȢ

ʌȑįȘıȘȢ (ıİȡȕȠȝȘȤĮȞȚıȝȠȓ),

ʌȑįȘıȘ (ABS)

ĲȦȞ ĳȫĲȦȞ

İȞįİȚțĲȚțȑȢ ȜȣȤȞȓİȢ ȖȚĮ ĲȠȞ

țİȞĲȡȚțȩȢ țȪȜȚȞįȡȠȢ (ȣįȡĮȣȜȚțȐ

1.7. ȈȪıĲȘȝĮ ʌȑįȘıȘȢ ȝİ

4.2. ǼȝʌȡȩȢ țĮȚ ʌȓıȦ ĳĮȞȠȓ

İȟȠʌȜȚıȝȩ ĳȦĲȚıȝȠȪ

ıȣıĲȒȝĮĲĮ)

ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ țĮĲĮȞȠȝȒ ĲȘȢ

șȑıȘȢ, ĳĮȞȠȓ ʌȜİȣȡȚțȒȢ

4.9.1. ȀĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ

1.1.11. ǱțĮȝʌĲȠȚ ıȦȜȒȞİȢ

įȪȞĮȝȘȢ ʌȑįȘıȘȢ (EBS)

ıȒȝĮȞıȘȢ, ĳĮȞȠȓ ȩȖțȠȣ țĮȚ

ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ

ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȘȢ

1.8. ȊȖȡȩ ĳȡȑȞȦȞ
2. ȈȊȈȉǾȂǹ ǻǿǼȊĬȊȃȈǾȈ
2.1. ȂȘȤĮȞȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ
2.1.1. ȀĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ įȚİȪșȣȞıȘȢ
2.1.2. ȈĲİȡȑȦıȘ ĲȠȣ
țȚȕȦĲȓȠȣ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
įȚİȪșȣȞıȘȢ (ʌȣȟȓįĮ)
2.1.3. ȀĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ
ȡȐȕįȦȞ ıȪȞįİıȘȢ ĲȠȣ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ įȚİȪșȣȞıȘȢ
2.1.4. ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȦȞ
ȡȐȕįȦȞ ıȪȞįİıȘȢ ĲȠȣ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ įȚİȪșȣȞıȘȢ
2.1.5. ȊʌȠȕȠȘșȠȪȝİȞȘ
įȚİȪșȣȞıȘ
(ıİȡȕȠȝȘȤĮȞȚıȝȩȢ)

ĳĮȞȠȓ ʌȠȡİȓĮȢ ȘȝȑȡĮȢ

4.9.2. ȉȒȡȘıȘ ĲȦȞ

4.2.1. ȀĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ

ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ

ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ

4.10. ǾȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȑȢ
ıȣȞįȑıİȚȢ ȝİĲĮȟȪ
ȡȣȝȠȣȜțȠȪ țĮȚ
ȡȣȝȠȣȜțȠȣȝȑȞȠȣ Ȓ
ȘȝȚȡȣȝȠȣȜțȠȣȝȑȞȠȣ
4.11. ǾȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȒ
țĮȜȦįȓȦıȘ
4.12. ȂȘ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȠȓ
ĳĮȞȠȓ țĮȚ
ĮȞĲĮȞĮțȜĮıĲȒȡİȢ
4.13. ȈȣııȦȡİȣĲȒȢ
(ȝʌĮĲĮȡȓĮ)

1.1.12. ǼȪțĮȝʌĲȠȚ ıȦȜȒȞİȢ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȘȢ
1.1.13. ȆĮȡİȝȕȪıȝĮĲĮ ĳȡȑȞȦȞ
1.1.14. ȉȪȝʌĮȞĮ (ĲĮȝʌȠȪȡĮ),
įȚıțȩĳȡİȞĮ
1.1.15. ȀĮȜȫįȚĮ (ıȣȡȝĮĲȩıȤȠȚȞĮ),
ȡȐȕįȠȚ, ȝȠȤȜȠȓ, ıȣȞįȑıİȚȢ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȘȢ
1.1.16. ȀȪȜȚȞįȡȠȚ ʌȑįȘıȘȢ
(ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ıȣıĲȒȝĮĲĮ
ʌȑįȘıȘȢ ȝİ İȜĮĲȒȡȚĮ țĮȚ ȠȚ
ȣįȡĮȣȜȚțȠȓ țȪȜȚȞįȡȠȚ)

4.2.2. ǻȚĮțȩʌĲȘȢ
4.2.3.ȉȒȡȘıȘ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ
4.3. ĭĮȞȠȓ ʌȑįȘıȘȢ
4.3.1. ȀĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
4.3.2. ǻȚĮțȩʌĲȘȢ
4.3.3.ȉȒȡȘıȘ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ
4.4. ĭȦĲİȚȞȠȓ įİȓțĲİȢ ĮȜȜĮȖȒȢ
țĮĲİȪșȣȞıȘȢ țĮȚ ĳĮȞȠȓ
ȑțĲĮțĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ
4.4.1. ȀĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
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5. ǹȄȅȃǼȈ, ȉȇȅȋȅǿ, ǼȁǹȈȉǿȀǹ

6.1.7. ȂİĲȐįȠıȘ țȓȞȘıȘȢ

7.5. ȀȠȣĲȓ ʌȡȫĲȦȞ ȕȠȘșİȚȫȞ

9.1. ȆȩȡĲİȢ

Ȁǹǿ ǹȃǹȇȉǾȈǾ

6.1.8. ǼįȡȐıİȚȢ țȚȞȘĲȒȡĮ

7.6. ȈĳȒȞİȢ (ĲȐțȠȚ) ȖȚĮ

9.1.1. ȆȩȡĲİȢ İȚıȩįȠȣ țĮȚ

5.1. ǱȟȠȞİȢ

6.1.9. ǹʌȩįȠıȘ țȚȞȘĲȒȡĮ

ĲȡȠȤȠȪȢ

İȟȩįȠȣ

5.1.1. ǱȟȠȞİȢ

6.2. ĬȐȜĮȝȠȢ (țĮȝʌȓȞĮ) țĮȚ

7.7. ȈȣıțİȣȑȢ ĮțȠȣıĲȚțȒȢ

9.1.2. ǲȟȠįȠȚ țȚȞįȪȞȠȣ

5.1.2. ǹțȡĮȟȩȞȚĮ

ĮȝȐȟȦȝĮ

ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ

9.2. ȈȣıĲȒȝĮĲĮ

5.1.3. ǲȞıĳĮȚȡȠȚ ĲȡȚȕİȓȢ ĲȡȠȤȫȞ

6.2.1. ȀĮĲȐıĲĮıȘ

7.8. ȉĮȤȪȝİĲȡȠ

ĮʌȠșȐȝȕȦıȘȢ țĮȚ

(ȡȠȣȜİȝȐȞ)

6.2.2. ȈĲİȡȑȦıȘ

7.9. ȉĮȤȠȖȡȐĳȠȢ

ĮʌȠʌȐȖȦıȘȢ

5.2. ȉȡȠȤȠȓ țĮȚ İȜĮıĲȚțȐ

6.2.3. ȆȩȡĲİȢ țĮȚ ȝȐȞįĮȜĮ

7.10. ǻȚȐĲĮȟȘ ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪ ĲȘȢ

9.3. ȈȣıĲȒȝĮĲĮ

5.2.1. ȆȜȒȝȞȘ ĲȡȠȤȠȪ

6.2.4. ǻȐʌİįȠ

ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ

İȟĮİȡȚıȝȠȪ țĮȚ șȑȡȝĮȞıȘȢ

5.2.2. ȉȡȠȤȠȓ

6.2.5. ȀȐșȚıȝĮ ȠįȘȖȠȪ

7.11. ȂİĲȡȘĲȒȢ ȤȚȜȚȠȝİĲȡȚțȫȞ

9.4. ȀĮșȓıȝĮĲĮ

5.2.3. ǼȜĮıĲȚțȐ

6.2.6. ǱȜȜĮ țĮșȓıȝĮĲĮ

ĮʌȠıĲȐıİȦȞ

9.4.1. ȀĮșȓıȝĮĲĮ

5.3. ȈȪıĲȘȝĮ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ

6.2.7. ȋİȚȡȚıĲȒȡȚĮ ȠįȒȖȘıȘȢ

7.12. ǾȜİțĲȡȠȞȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ

İʌȚȕĮĲȫȞ

5.3.1. ǼȜĮĲȒȡȚĮ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȑȢ

6.2.8. ǺĮșȝȓįİȢ

İȣıĲȐșİȚĮȢ (ESC)

9.4.2. ȀȐșȚıȝĮ ȠįȘȖȠȪ

5.3.2. ǹʌȠıȕİıĲȒȡİȢ țȡĮįĮıȝȫȞ

(ıțĮȜȠʌȐĲȚĮ) țĮȝʌȓȞĮȢ

8. ȅȋȁǾȈǼǿȈ

9.5. ǻȚĮĲȐȟİȚȢ İıȦĲİȡȚțȠȪ

(ĮȝȠȡĲȚıȑȡ)

6.2.9. ȁȠȚʌȐ İıȦĲİȡȚțȐ țĮȚ

8.1. ȈȪıĲȘȝĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ

ĳȦĲȚıȝȠȪ țĮȚ ıȒȝĮȞıȘȢ

5.3.3. ȈȦȜȒȞİȢ ȡȠʌȒȢ, ıĲȡİʌĲȚțȑȢ

İȟȦĲİȡȚțȐ İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ țĮȚ

ĲȠȞ șȩȡȣȕȠ

ĲȦȞ ȠįİȪıİȦȞ

ȡȐȕįȠȚ, ĮȞĮȡĲȒıİȚȢ wishbone țĮȚ

İȟȠʌȜȚıȝȩȢ

8.2. ǼțʌȠȝʌȑȢ țĮȣıĮİȡȓȦȞ

9.6. ǻȚȐįȡȠȝȠȚ, ȤȫȡȠȚ

ȕȡĮȤȓȠȞİȢ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ

6.2.10. ȁĮıʌȦĲȒȡİȢ,

8.2.1. ǼțʌȠȝʌȑȢ țȚȞȘĲȒȡĮ

ȠȡșȓȦȞ

5.3.4. ȈȪȞįİıȝȠȚ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ

ıȣıĲȒȝĮĲĮ țĮĲȐ ĲȘȢ

İʌȚȕĮȜȜȩȝİȞȘȢ ĮȞȐĳȜİȟȘȢ

9.7. ȈțȐȜİȢ țĮȚ ȕĮșȝȓįİȢ

5.3.5. ǹİȡĮȞȐȡĲȘıȘ

İțĲȩȟİȣıȘȢ ıĲĮȖȠȞȚįȓȦȞ

8.2.1.1. ȈȪıĲȘȝĮ İȜȑȖȤȠȣ

9.8. ȈȪıĲȘȝĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ

6. ȆȁǹǿȈǿȅ Ȁǹǿ ǼȄǹȇȉǾȂǹȉǹ

7. ȁȅǿȆȅȈ ǼȄȅȆȁǿȈȂȅȈ

İțʌȠȝʌȫȞ țĮȣıĮİȡȓȦȞ

İʌȚȕĮĲȫȞ

ȈȉǼȇǼȍȂǼȃǹ Ȉȉȅ ȆȁǹǿȈǿȅ

7.1. ǽȫȞİȢ

8.2.1.2. ǼțʌȠȝʌȑȢ

9.9. ȆȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȑȢ

6.1. ȆȜĮȓıȚȠ țĮȚ İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ

ĮıĳĮȜİȓĮȢ/ʌȩȡʌİȢ ȗȦȞȫȞ

țĮȣıĮİȡȓȦȞ

ʌȚȞĮțȓįİȢ

ʌȜĮȚıȓȠȣ

ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ ıȣıĲȒȝĮĲĮ

8.2.2. ǼțʌȠȝʌȑȢ țȚȞȘĲȒȡȦȞ

9.10. ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȤİĲȚțȐ

6.1.1. īİȞȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ

ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ

ĮȞȐĳȜİȟȘȢ ȝİ ıȣȝʌȓİıȘ

ȝİ ĲȘ ȝİĲĮĳȠȡȐ ʌĮȚįȚȫȞ

6.1.2. ǼȟȐĲȝȚıȘ țĮȚ ıȚȖĮıĲȒȡĮȢ

7.1.1. ǹıĳȐȜİȚĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ

8.2.2.1. ȈȪıĲȘȝĮ İȜȑȖȤȠȣ

9.10.1. ȆȩȡĲİȢ

(ıȚȜĮȞıȚȑ)

ĲȦȞ ȗȦȞȫȞ

İțʌȠȝʌȫȞ țĮȣıĮİȡȓȦȞ

9.10.2. ȈȒȝĮȞıȘ țĮȚ

6.1.3. ǻİȟĮȝİȞȑȢ țĮȚ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ

ĮıĳĮȜİȓĮȢ/ʌȠȡʌȫȞ

8.2.2.2. ĬȠȜİȡȩĲȘĲĮ

İȚįȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ

țĮȣıȓȝȠȣ (ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ

7.1.2. ȀĮĲȐıĲĮıȘ ȗȦȞȫȞ

8.4. ǱȜȜĮ ȗȘĲȒȝĮĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ

9.11. ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȤİĲȚțȐ

įİȟĮȝİȞȒȢ țĮȚ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ

ĮıĳĮȜİȓĮȢ/ʌȠȡʌȫȞ

ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ

ȝİ ĲȘ ȝİĲĮĳȠȡȐ ĮĲȩȝȦȞ

țĮȣıȓȝȠȣ șȑȡȝĮȞıȘȢ)

7.1.3. ȆİȡȚȠȡȚıĲȒȢ ĲȐȞȣıȘȢ

8.4.1. ǻȚĮȡȡȠȑȢ ȣȖȡȫȞ

ȝİȚȦȝȑȞȘȢ țȚȞȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ

6.1.4. ȆȡȠĳȣȜĮțĲȒȡİȢ, įȚĮĲȐȟİȚȢ

ȗȫȞȘȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ

9. ȈȊȂȆȁǾȇȍȂǹȉǿȀȅǿ

9.11.1. ȆȩȡĲİȢ, ȡȐȝʌİȢ

ʌȜİȣȡȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ ȠʌȓıșȚİȢ

7.1.4. ȆȡȠİȞĲĮĲȒȡİȢ ȗȫȞȘȢ

ǼȁǼīȋȅǿ ǼȆǿǺǹȉǿȀȍȃ

țĮȚ ĮȞĮȕĮĲȩȡȚĮ

ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȑȞĮȞĲȚ

ĮıĳĮȜİȓĮȢ

ȅȋǾȂǹȉȍȃ ȉȍȃ

9.11.2. ȈȪıĲȘȝĮ

İȞıĳȒȞȦıȘȢ

7.1.5. ǹİȡȩıĮțțȠȢ

ȀǹȉǾīȅȇǿȍȃ Ȃ2, Ȃ3

ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĮȞĮʌȘȡȚțȠȪ

6.1.5. ȊʌȠįȠȤȒ İĳİįȡȚțȠȪ ĲȡȠȤȠȪ

7.1.6. ȈȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȐ

ĮȝĮȟȚįȓȠȣ

6.1.6. ǻȚȐĲĮȟȘ ȝȘȤĮȞȚțȒȢ ȗİȪȟȘȢ țĮȚ

ıȣıĲȒȝĮĲĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ

9.11.3. ȈȒȝĮȞıȘ țĮȚ

ȡȣȝȠȪȜțȘıȘȢ

(SRS)

İȚįȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ

7.2. ȆȣȡȠıȕİıĲȒȡİȢ
7.3. ȀȜİȚįĮȡȚȑȢ țĮȚ
ĮȞĲȚțȜİʌĲȚțȩ
7.4. ȆȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȩ
ĲȡȓȖȦȞȠ
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ V
ȉȊȆȅȆȅǿǾȂǼȃȅ ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ǼȀĬǼȈǾȈ ȆȇȅȈ ȉǾȃ ǼȆǿȉȇȅȆǾ
ȉȠ ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠ ȑȞĲȣʌȠ ıȣȞĲȐııİĲĮȚ ıİ ȝȘȤĮȞȠȖȡĮĳȘȝȑȞȘ ȝȠȡĳȒ țĮȚ įȚĮȕȚȕȐȗİĲĮȚ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȐ ȝİ ĲȘ
ȤȡȒıȘ ıȣȞȒșȠȣȢ ȜȠȖȚıȝȚțȠȪ ȖȡĮĳİȓȠȣ.
ȀȐșİ țȡȐĲȠȢ-ȝȑȜȠȢ įȚĮȕȚȕȐȗİȚ:
— ȑȞĮȞ țĮȚ ȝȩȞȠȞ ıȣȖțİȞĲȡȦĲȚțȩ ʌȓȞĮțĮ țĮȚ
— ȖȚĮ țȐșİ ȤȫȡĮ ĲĮȟȚȞȩȝȘıȘȢ ĲȦȞ ȠȤȘȝȐĲȦȞ ʌȠȣ İȜȑȖȤșȘțĮȞ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ įȚİȟȠįȚțȩĲİȡȠȣ İȜȑȖȤȠȣ,
ȤȦȡȚıĲȩ ȜİʌĲȠȝİȡȒ ʌȓȞĮțĮ ȝİ ĲȚȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ȖȚĮ ĲȚȢ İȜȜİȓȥİȚȢ ʌȠȣ İȜȑȖȤșȘțĮȞ țĮȚ įȚĮʌȚıĲȫșȘțĮȞ
ȖȚĮ țȐșİ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.
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ȀȪʌȡȠȢ

ǿĲĮȜȓĮ

ȀȡȠĮĲȓĮ

M2

M3

O3

O4

ȆİȡȓȠįȠȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ

T5

ȑĲȠȢ [X]

ȑĲȠȢ [X+1]

ǱȜȜİȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ
ȈȪȞȠȜȠ
(ʌȡȠĮȚȡİĲȚțȐ)
ǹȡȚșȝȩȢ ǹȡȚșȝȩȢ ǹȡȚșȝȩȢ ǹȡȚșȝȩȢ
İȜİȖȤșȑ- ȠȤȘȝȐ- İȜİȖȤșȑ- ȠȤȘȝȐȞĲȦȞ
ĲȦȞ ʌȠȣ
ȞĲȦȞ ĲȦȞ ʌȠȣ
ȠȤȘȝȐįİȞ
ȠȤȘȝȐįİȞ
ĲȦȞ
ʌȜȘȡȠȪȞ
ĲȦȞ
ʌȜȘȡȠȪȞ
ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ (1)
ĲȒıİȚȢ (1)

ȑȦȢ
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īĮȜȜȓĮ

ǿıʌĮȞȓĮ

ǼȜȜȐįĮ

ǿȡȜĮȞįȓĮ

ǼıșȠȞȓĮ

īİȡȝĮȞȓĮ

ǻĮȞȓĮ

ȉıİȤȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮ

ǺȠȣȜȖĮȡȓĮ

ǺȑȜȖȚȠ

N3

ʌ.Ȥ. ǺȑȜȖȚȠ

ǹȡȚșȝȩȢ ǹȡȚșȝȩȢ ǹȡȚșȝȩȢ ǹȡȚșȝȩȢ ǹȡȚșȝȩȢ ǹȡȚșȝȩȢ ǹȡȚșȝȩȢ ǹȡȚșȝȩȢ ǹȡȚșȝȩȢ ǹȡȚșȝȩȢ ǹȡȚșȝȩȢ ǹȡȚșȝȩȢ ǹȡȚșȝȩȢ
ȠȤȘȝȐ- İȜİȖȤșȑ- ȠȤȘȝȐ- İȜİȖȤșȑ- ȠȤȘȝȐ- İȜİȖȤșȑ- ȠȤȘȝȐ- İȜİȖȤșȑ- ȠȤȘȝȐ- İȜİȖȤșȑ- ȠȤȘȝȐ- İȜİȖȤșȑ- ȠȤȘȝȐȞĲȦȞ
ĲȦȞ ʌȠȣ
ȞĲȦȞ
ĲȦȞ ʌȠȣ
ȞĲȦȞ
ĲȦȞ ʌȠȣ
ȞĲȦȞ
ĲȦȞ ʌȠȣ
ȞĲȦȞ
ĲȦȞ ʌȠȣ
ȞĲȦȞ
ĲȦȞ ʌȠȣ
ĲȦȞ ʌȠȣ
ȠȤȘȝȐįİȞ
ȠȤȘȝȐįİȞ
ȠȤȘȝȐįİȞ
ȠȤȘȝȐįİȞ
ȠȤȘȝȐįİȞ
ȠȤȘȝȐįİȞ
įİȞ
ĲȦȞ
ʌȜȘȡȠȪȞ
ĲȦȞ
ʌȜȘȡȠȪȞ
ĲȦȞ
ʌȜȘȡȠȪȞ
ĲȦȞ
ʌȜȘȡȠȪȞ
ĲȦȞ
ʌȜȘȡȠȪȞ
ĲȦȞ
ʌȜȘȡȠȪȞ
ʌȜȘȡȠȪȞ
ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȚȢ ĮʌĮȚĲȚȢ ĮʌĮȚĲȚȢ ĮʌĮȚĲȚȢ ĮʌĮȚĲȚȢ ĮʌĮȚĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ (1)
ĲȒıİȚȢ (1)
ĲȒıİȚȢ (1)
ĲȒıİȚȢ (1)
ĲȒıİȚȢ (1)
ĲȒıİȚȢ (1)
ĲȒıİȚȢ (1)

N2

ȋȫȡĮ țĮĲĮȤȫȡȚıȘȢ ǹȡȚșȝȩȢ
İȜİȖȤșȑȞĲȦȞ
ȠȤȘȝȐĲȦȞ

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ȠȤȒȝĮĲȠȢ:

ȀȡȐĲȠȢ-ȝȑȜȠȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ
ĲȘȞ ȑțșİıȘ:

ȈȣȖțİȞĲȡȦĲȚțȩȢ ʌȓȞĮțĮȢ
ȩȜȦȞ ĲȦȞ (ĮȡȤȚțȫȞ țĮȚ įȚİȟȠįȚțȩĲİȡȦȞ) İȜȑȖȤȦȞ
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ǺȠıȞȓĮ-ǼȡȗİȖȠȕȓȞȘ

ȁİȣțȠȡȦıȓĮ

ǹȗİȡȝʌĮȧĲȗȐȞ

ǹȡȝİȞȓĮ

ǹȞįȩȡĮ

ǹȜȕĮȞȓĮ

ǾȞȦȝȑȞȠ ǺĮıȓȜİȚȠ

ȈȠȣȘįȓĮ

ĭȚȞȜĮȞįȓĮ

ȈȜȠȕİȞȓĮ

ȈȜȠȕĮțȓĮ

ȇȠȣȝĮȞȓĮ

ȆȠȡĲȠȖĮȜȓĮ

ȆȠȜȦȞȓĮ

ǹȣıĲȡȓĮ

ȀȐĲȦ ȋȫȡİȢ

ȂȐȜĲĮ

ȅȣȖȖĮȡȓĮ

ȁȠȣȟİȝȕȠȪȡȖȠ

ȁȚșȠȣĮȞȓĮ

ȁİĲȠȞȓĮ
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(1) ȅȤȒȝĮĲĮ ʌȠȣ įİȞ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ıȠȕĮȡȑȢ Ȓ İʌȚțȓȞįȣȞİȢ İȜȜİȓȥİȚȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘȝĮ IV.
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ȆȡȫȘȞ
īȚȠȣȖțȠıȜĮȕȚțȒ
ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮ ĲȘȢ
ȂĮțİįȠȞȓĮȢ
ȁȠȚʌȑȢ ĲȡȓĲİȢ ȤȫȡİȢ
(ȞĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚıĲİȓ)

ȅȣȗȝʌİțȚıĲȐȞ

ȅȣțȡĮȞȓĮ

ȉȠȣȡțȝİȞȚıĲȐȞ

ȉȠȣȡțȓĮ

ȉĮĲȗȚțȚıĲȐȞ

ǼȜȕİĲȓĮ

ȈİȡȕȓĮ

ǱȖȚȠȢ ȂĮȡȓȞȠȢ

ȇȦıȚțȒ ȅȝȠıʌȠȞįȓĮ

ǻȘȝȠțȡĮĲȓĮ ĲȘȢ
ȂȠȜįĮȕȓĮȢ

ȃȠȡȕȘȖȓĮ

ȂĮȣȡȠȕȠȪȞȚȠ

ȂȠȞĮțȩ

ȁȚȤĲİȞıĲȐȚȞ

ȀĮȗĮțıĲȐȞ

īİȦȡȖȓĮ

33274
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(5) ȐȟȠȞİȢ, ĲȡȠȤȠȓ,
İȜĮıĲȚțȐ, ĮȞȐȡĲȘıȘ

(4) įȚĮĲȐȟİȚȢ ĳȦĲȚıȝȠȪ
țĮȚ ȘȜİțĲȡȚțȩ ıȪıĲȘȝĮ

(3) ȠȡĮĲȩĲȘĲĮ

(2) ıȪıĲȘȝĮ įȚİȪșȣȞıȘȢ

(1) ıȪıĲȘȝĮ ʌȑįȘıȘȢ

(0) ĲĮȣĲȠʌȠȓȘıȘ

ȁİʌĲȠȝȑȡİȚĮ İȜĮĲĲȫȝĮĲȠȢ

ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ ȠȤȒȝĮĲȠȢ:

ǹȡȚșȝȩȢ
ȠȤȘȝȐĲȦȞ ʌȠȣ
įİȞ
ʌȜȘȡȠȪȞ
ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ (1)

M2

M3

O3

O4

01/ȑĲȠȢ [x]

T5

ȑȦȢ

ǹȡȚșȝȩȢ ǹȡȚșȝȩȢ ǹȡȚșȝȩȢ ǹȡȚșȝȩȢ ǹȡȚșȝȩȢ ǹȡȚșȝȩȢ ǹȡȚșȝȩȢ ǹȡȚșȝȩȢ ǹȡȚșȝȩȢ ǹȡȚșȝȩȢ ǹȡȚșȝȩȢ ǹȡȚșȝȩȢ
İȜİȖȤșȑ- ȠȤȘȝȐ- İȜİȖȤșȑ- ȠȤȘȝȐ- İȜİȖȤșȑ- ȠȤȘȝȐ- İȜİȖȤșȑ- ȠȤȘȝȐ- İȜİȖȤșȑ- ȠȤȘȝȐ- İȜİȖȤșȑ- ȠȤȘȝȐȞĲȦȞ
ĲȦȞ ʌȠȣ
ȞĲȦȞ
ĲȦȞ ʌȠȣ
ȞĲȦȞ
ĲȦȞ ʌȠȣ
ȞĲȦȞ
ĲȦȞ ʌȠȣ
ȞĲȦȞ
ĲȦȞ ʌȠȣ
ȞĲȦȞ
ĲȦȞ ʌȠȣ
ȠȤȘȝȐįİȞ
ȠȤȘȝȐįİȞ
ȠȤȘȝȐįİȞ
ȠȤȘȝȐįİȞ
ȠȤȘȝȐįİȞ
ȠȤȘȝȐįİȞ
ĲȦȞ
ʌȜȘȡȠȪȞ
ĲȦȞ
ʌȜȘȡȠȪȞ
ĲȦȞ
ʌȜȘȡȠȪȞ
ĲȦȞ
ʌȜȘȡȠȪȞ
ĲȦȞ
ʌȜȘȡȠȪȞ
ĲȦȞ
ʌȜȘȡȠȪȞ
ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȚȢ ĮʌĮȚĲȚȢ ĮʌĮȚĲȚȢ ĮʌĮȚĲȚȢ ĮʌĮȚĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ (1)
ĲȒıİȚȢ (1)
ĲȒıİȚȢ (1)
ĲȒıİȚȢ (1)
ĲȒıİȚȢ (1)
ĲȒıİȚȢ (1)

N3

ȆǼȇǿȅǻȅȈ Įʌȩ:

ǱȜȜİȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ
ȈȪȞȠȜȠ
(ʌȡȠĮȚȡİĲȚțȐ)
ǹȡȚșȝȩȢ ǹȡȚșȝȩȢ ǹȡȚșȝȩȢ ǹȡȚșȝȩȢ
İȜİȖȤșȑ- ȠȤȘȝȐ- İȜİȖȤșȑ- ȠȤȘȝȐȞĲȦȞ ĲȦȞ ʌȠȣ ȞĲȦȞ
ĲȦȞ ʌȠȣ
ȠȤȘȝȐįİȞ
ȠȤȘȝȐįİȞ
ĲȦȞ
ʌȜȘȡȠȪȞ
ĲȦȞ
ʌȜȘȡȠȪȞ
ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ (1)
ĲȒıİȚȢ (1)

12/ȑĲȠȢ [x+1]

ǼȜȑȖȤșȘ- ǻİȞ ʌȜȘ- ǼȜȑȖȤșȘ- ǻİȞ ʌȜȘ- ǼȜȑȖȤșȘ- ǻİȞ ʌȜȘ- ǼȜȑȖȤșȘ- ǻİȞ ʌȜȘ- ǼȜȑȖȤșȘ- ǻİȞ ʌȜȘ- ǼȜȑȖȤșȘ- ǻİȞ ʌȜȘ- ǼȜȑȖȤșȘ- ǻİȞ ʌȜȘ- ǼȜȑȖȤșȘ- ǻİȞ ʌȜȘ- ǼȜȑȖȤșȘ- ǻİȞ ʌȜȘțİ
ȡȠȓ ĲȚȢ
țİ
ȡȠȓ ĲȚȢ
țİ
ȡȠȓ ĲȚȢ
țİ
ȡȠȓ ĲȚȢ
țİ
ȡȠȓ ĲȚȢ
țİ
ȡȠȓ ĲȚȢ
țİ
ȡȠȓ ĲȚȢ
țİ
ȡȠȓ ĲȚȢ
țİ
ȡȠȓ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒĮʌĮȚĲȒĮʌĮȚĲȒĮʌĮȚĲȒĮʌĮȚĲȒĮʌĮȚĲȒĮʌĮȚĲȒĮʌĮȚĲȒĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ıİȚȢ
ıİȚȢ
ıİȚȢ
ıİȚȢ
ıİȚȢ
ıİȚȢ
ıİȚȢ
ıİȚȢ

ǹȡȚșȝȩȢ
İȜİȖȤșȑȞĲȦȞ
ȠȤȘȝȐĲȦȞ

N2

ȀȡȐĲȠȢ-ȝȑȜȠȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ĲȘȞ ȑțșİıȘ:
ʌ.Ȥ. ǺȑȜȖȚȠ
ǵȞȠȝĮ ĲȠȣ țȡȐĲȠȣȢ-ȝȑȜȠȣȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ĲȘȞ ȑțșİıȘ
ȋȫȡĮ ĲĮȟȚȞȩȝȘıȘȢ
ʌ.Ȥ. ǺȠȣȜȖĮȡȓĮ
ǵȞȠȝĮ ĲȠȣ țȡȐĲȠȣȢ-ȝȑȜȠȣȢ ĲĮȟȚȞȩȝȘıȘȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ

ǹʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȦȞ įȚİȟȠįȚțȩĲİȡȦȞ İȜȑȖȤȦȞ
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(1) ȅȤȒȝĮĲĮ ʌȠȣ įİȞ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ ıȠȕĮȡȑȢ Ȓ İʌȚțȓȞįȣȞİȢ İȜȜİȓȥİȚȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ʌĮȡȐȡĲȘȝĮ IV.

ȈȪȞȠȜȠ İȜȜİȓȥİȦȞ

30

20.6.2

…

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

3.2

3.1

…

2.1.2

2.1.1

…

1.1.2

1.1.1

ȁİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ İȜĮĲĲȫȝĮĲȠȢ (ʌȡȩıșİĲİȢ)

(10) ĮıĳĮȜȒȢ ıĲȠȚȕĮıȓĮ
ĳȠȡĲȓȠȣ

(9) ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȠȓ
ȑȜİȖȤȠȚ ȖȚĮ ȠȤȒȝĮĲĮ ĲȦȞ
țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ Ȃ2/Ȃ3

(8) ȠȤȜȒıİȚȢ ıȣȝʌİȡȚȜ.
ĲȦȞ İțʌȠȝʌȫȞ țĮȚ ĲȦȞ
įȚĮȡȡȠȫȞ țĮȣıȓȝȠȣ
Ȓ/țĮȚ İȜĮȓȠȣ

(7) ȜȠȚʌȩȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ
ıȣȝʌİȡȚȜ. ĲȠȣ ĲĮȤȠȖȡȐĳȠȣ țĮȚ ĲȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ
ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪ ĲȘȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ

(6) ʌȜĮȓıȚȠ țĮȚ
İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ ıĲİȡİȦȝȑȞĮ
ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ
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Άρθρο 24
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τις 20 Μαΐου 2018, εκτός από το άρθρο 6 που ισχύει από τις 20 Μαΐου 2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Ιουνίου 2017
Οι Υπουργοί
Οικονομίας
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