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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 137433/Γ2
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 63447/Γ2/27−06−2005 υπουρ−
γική απόφαση (Β΄ 921) με θέμα «Ωρολόγιο πρόγραμ−
μα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ του Ενι−
αίου Λυκείου».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του εδαφ. δ. της παρ. 9 του άρθρου
8 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις».
2) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 και της παρ.
2 του άρθρου 7 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188) «Ενιαίο Λύ−
κειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και
άλλες διατάξεις».
3) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/
2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειρα−
ματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές
διατάξεις».
4) Την υπ’ αριθ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 (Β΄ 1618) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέ−
ξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο.

5) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6) Την υπ’ αριθ. 52/25−08−2014 Πράξη του Δ.Σ. του Ιν−
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
7) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αριθ. 63447/Γ2/27−06−2005
υπουργική απόφαση (Β΄ 921) ως προς τη Γ΄ τάξη Γενι−
κού Λυκείου ως εξής:
Τα μαθήματα Γενικής Παιδείας διδάσκονται συνολικά
δεκαοκτώ (18) ώρες εβδομαδιαίως και το μάθημα Γενι−
κής Παιδείας Φυσική Αγωγή διδάσκεται 2 ώρες.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. 63447/Γ2/27−06−2005
(Β΄ 921) υπουργική απόφαση.
Η παρούσα απόφαση ισχύει για το σχολικό έτος 2014−
2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθ. 137429/Γ2
Διδασκαλία β΄ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο.

(2)

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν. 1566/85
(Α΄167) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου
7 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188).
2. Την υπ’ αριθ. 115475/Γ2/21−08−2013 (Β΄ 2121) υπουρ−
γική απόφαση με την οποία καθορίζεται το Ωρολόγιο
Πρόγραμμα του Ημερησίου Γυμνασίου.
3. Την υπ’ αριθ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 (Β΄ 1618) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παι−
δείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέ−
ξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
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5. Την υπ’ αριθ. 48/21−07−2014 Πράξη του Δ.Σ. του Ιν−
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
1) Οι μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου διδάσκονται
ως β΄ ξένη γλώσσα τη Γαλλική ή τη Γερμανική γλώσσα
(παράλληλη διδασκαλία).
Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη δημιουργία τμή−
ματος παράλληλης διδασκαλίας στη β΄ ξένη γλώσσα εί−
ναι δώδεκα (12) μαθητές. Σε απομονωμένα Γυμνάσια της
ηπειρωτικής και της νησιωτικής χώρας, ο αριθμός αυτός
μπορεί να μειωθεί στους δέκα (10) μαθητές, με απόφαση
του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας τμήματος σε μία
γλώσσα, οι μαθητές εντάσσονται υποχρεωτικά σε τμήμα
β΄ ξένης γλώσσας που είναι δυνατόν να δημιουργηθεί
στο σχολείο.
Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός μαθητών της
τάξης είναι μικρότερος του ελάχιστου αριθμού μαθητών
για τη δημιουργία τμήματος β΄ ξένης γλώσσας, με από−
φαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης
οι μαθητές εντάσσονται υποχρεωτικά σε τμήμα β΄ ξένης
γλώσσας που είναι δυνατόν να δημιουργηθεί στο σχολείο.
2) Η επιλογή της β΄ ξένης γλώσσας γίνεται στην Α΄
τάξη του Γυμνασίου και οι μαθητές τη συνεχίζουν και
στις επόμενες τάξεις. Οι μαθητές έχουν δικαίωμα να
αλλάξουν την προτίμησή τους για τη β΄ ξένη γλώσσα
έως και την 25η Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.
3) Στη β΄ ξένη γλώσσα οι μαθητές χωρίζονται σε τμή−
ματα τα οποία λειτουργούν παράλληλα. Η κατανομή των
μαθητών σε τμήματα β΄ ξένης γλώσσας καθορίζεται με
βάση την αλφαβητική σειρά. Τα αριθμητικά στοιχεία της
παρ. 1 ισχύουν όταν στο σχολείο λειτουργεί ένα τμήμα
για την κάθε β΄ ξένη γλώσσα. Τα τμήματα συμπτύσσο−
νται και διαχωρίζονται ακολουθώντας τα ανώτερα όρια,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 129818/Γ2/16−09−2013 κοινή
υπουργική απόφαση (Β΄ 2451) και δημιουργείται τμήμα
για τη β΄ ξένη γλώσσα από τους μαθητές όλων των
τμημάτων της ίδιας τάξης.
Σε περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει ο χωρισμός
των τμημάτων σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα τμήματα
της τάξης είναι δυνατόν να διαμορφώνονται σύμφωνα
με την επιλογή των μαθητών στη β΄ ξένη γλώσσα με
αλφαβητική σειρά και δημιουργούνται τμήματα τάξης με
μαθητές που έχουν επιλέξει την ίδια β΄ ξένη γλώσσα, τα
οποία πρέπει να είναι αριθμητικά περίπου ισοδύναμα.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος
2014−15.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθ. 137430/Γ2
(3)
Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 και της περ. ι της παρ. 2
του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».

2. Την υπ’ αριθ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 (Β΄ 1618) κοι−
νή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευ−
μάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο
Κουκοδήμο.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98).
4. Την υπ’ αριθ. 48/21−07−2014 Πράξη του Δ.Σ. του Ιν−
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Οι μαθητές της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου επιλέ−
γουν ως ξένη γλώσσα μία από τις γλώσσες που διδά−
χτηκαν στο Γυμνάσιο, μεταξύ Αγγλικής, Γαλλικής και
Γερμανικής γλώσσας.
Α) Με την έναρξη του σχολικού έτους οι μαθητές
της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου επιλέγουν την ξένη
γλώσσα την οποία επιθυμούν να διδαχθούν. Οι μαθητές
έχουν δικαίωμα να αλλάξουν την προτίμησή τους για
την ξένη γλώσσα έως και την 25η Σεπτεμβρίου κάθε
διδακτικού έτους.
Β) Τα τμήματα ξένων γλωσσών συγκροτούνται με
βάση τις επιλογές των μαθητών. Ο ελάχιστος αριθμός
μαθητών που απαιτείται για τη δημιουργία τμήματος
είναι δεκατέσσερις (14). Σε απομονωμένες σχολικές μο−
νάδες της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας μπορούν
να λειτουργήσουν τμήματα και με δώδεκα (12) μαθητές.
Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας τμήματος σε
μία γλώσσα, οι μαθητές εντάσσονται υποχρεωτικά σε
τμήμα ξένης γλώσσας που είναι δυνατόν να δημιουρ−
γηθεί στο σχολείο.
Γ) Η επιλογή της ξένης γλώσσας γίνεται στην Α΄ τάξη
του Γενικού Λυκείου και οι μαθητές τη συνεχίζουν και
στις επόμενες τάξεις.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος
2014−15.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθ. 137437/Γ2
(4)
Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Τεχνολογία»
για τις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Γυμνασίου.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 11 εδαφ. γ του ν. 1566/
1985 (ΦΕΚ Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις
διατάξεις του άρθρου 7 παρ 1, 2 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ
Α΄ 188) “Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
έργου και άλλες διατάξεις”.
2. Τα άρθρα 4 και 18 του ν. 3475/2006 «Οργάνωση
και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 146).
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α υποπ.
ββ του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
και λοιπές διατάξεις».
4. Την υπ’ αριθ. 94654/ΣΤ5/19−06−2014 (ΦΕΚ Β΄ 1618)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτή−
των στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκο−
δήμο.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α΄ 98).
6. Την υπ’ αριθ. 48/21−07−2014 πράξη του Δ.Σ. του Ιν−
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνον
Καθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος
«Τεχνολογία» για τις Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεις Γυμνασίου ως εξής:
Α΄ Γυμνασίου
Εφαρμογή της Μεθόδου της Ατομικής Εργασίας για
τη μελέτη της τεχνολογίας.
Στη μέθοδο αυτή έχουμε παράλληλη πραγματοποίηση
διαλέξεων από πλευράς καθηγητή σχετικά με κρίσιμα
θέματα για την ανάπτυξη μιας ευρύτερης αντίληψης των
μαθητών για την τεχνολογία που θα τους βοηθήσει σταδι−
ακά να αναπτύξουν τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες,
αξιοποιώντας και τις εμπειρίες τους από το Ατομικό Έργο
που θα επιλέξουν να κατασκευάσουν, να γράψουν εργασία
και να το παρουσιάσουν σταδιακά και σε σεμινάρια.
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Οι διαλέξεις περιστρέφονται γύρω από τους τεχνολο−
γικούς άξονες που διατρέχουν όλες τις δραστηριότητες
των μαθητών σε όλα τα αναπτυξιακά επίπεδα (σε όλες
τις τάξεις), κατά την εφαρμογή των προβλεπόμενων
μεθόδων διδασκαλίας σε κάθε τάξη.
Οι άξονες (ένας ή περισσότεροι) που μπορούν να απο−
τελούν θεματικές ενότητες των τυχόν διαλέξεων, είναι:
Άξονας 1. Τα χαρακτηριστικά και το πεδίο εφαρμογής
της τεχνολογίας.
Άξονας 2. Οι βασικές έννοιες «πυρήνα» της τεχνο−
λογίας.
Άξονας 3. Σχέσεις μεταξύ των τεχνολογιών και δια−
σύνδεση μεταξύ της τεχνολογίας και άλλων τομέων.
Άξονας 4. Οι πολιτιστικές, Κοινωνικές, οικονομικές και
πολιτικές επιδράσεις της τεχνολογίας.
Άξονας 5. Οι επιδράσεις της τεχνολογίας στο περι−
βάλλον.
Άξονας 6. Ο ρόλος της κοινωνίας στην ανάπτυξη και
χρήση της τεχνολογίας.
Άξονας 7. Η επίδραση της τεχνολογίας στην Ιστορία.
Άξονας 8. Τα χαρακτηριστικά της μελέτης και σχε−
δίασης.
Άξονας 9. Σχεδίαση και μελέτη μηχανικών.
Άξονας 10. Ο ρόλος της αντιμετώπισης προβλημάτων,
έρευνας και ανάπτυξης, ανακαλύψεων και καινοτομιών
και του πειραματισμού στην επίλυση προβλημάτων.
Άξονας 11. Εφαρμογή διαδικασιών σχεδίασης και με−
λέτης.
Άξονας 12. Χρησιμοποίηση και συντήρηση τεχνολογι−
κών προϊόντων και συστημάτων.
Άξονας 13. Εκτίμηση της επίδρασης προϊόντων και
συστημάτων.
Άξονας 14. Ιατρικές τεχνολογίες.
Άξονας 15. Αγροτικές και συνδεόμενες βιοτεχνολογίες.
Άξονας 16. Τεχνολογίες ενέργειας και ισχύος.
Άξονας 17. Πληροφόρηση και επικοινωνίες.
Άξονας 18. Τεχνολογίες μεταφορών.
Άξονας 19. Τεχνολογίες παραγωγής.
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ȱʇʉʆɲʎ 20. Ɉɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐʙʆ.
Ⱦɲʏɳ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ ʅɸɽʊɷʉʐ ʏɻʎ Ȱʏʉʅɿʃɼʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʉɿ ʅɲɽɻʏɹʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɳɺʉʐʆ ɹʆɲ ɹʌɶʉ ʍʏʉ ɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉ
ɲʏʉʅɿʃɳ, ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʙʆʏɲʎ ɸʌɶɲʄɸʀɲ ʃɲɿ ʐʄɿʃɳ ɲʋʊ ɷɿɳʔʉʌʉʐʎ ʏʉʅɸʀʎ ʏɻʎ ʍʑɶʖʌʉʆɻʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ ʃɲɿ
ʍʏɲɷɿɲʃɳ ʉʄʉʃʄɻʌʙʆʉʐʆ ʅɿɲ ɶʌɲʋʏɼ ɸʌɶɲʍʀɲ ʋʉʐ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʏʉʐʎ.
ɇʏɻ ɶʌɲʋʏɼ ɸʌɶɲʍʀɲ ɲʆɲʄʑɸʏɲɿ ɻ ɿʍʏʉʌɿʃɼ ɸʇɹʄɿʇɻ, ɻ ʖʌɻʍɿʅʊʏɻʏɲ, ɻ ʍʋʉʐɷɲɿʊʏɻʏɲ ʏʉʐ ɽɹʅɲʏʉʎ ʋʉʐ ʅɸʄɸʏɳ ʉ
ʃɳɽɸ ʅɲɽɻʏɼʎ ʇɸʖʘʌɿʍʏɳ.
Ƀɿ ʅɲɽɻʏɹʎ ʍʐɶʃɸʆʏʌʙʆʉʐʆ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉ ɽɹʅɲ ʏʉʐʎ ɲʇɿʉʋʉɿʙʆʏɲʎ ʊʄɸʎ ʏɿʎ ʋɿɽɲʆɹʎ ʋɻɶɹʎ
ʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎ (Internet, ɴɿɴʄʀɲ, ʍʐɺɻʏɼʍɸɿʎ ʅɸ ɸɿɷɿʃʉʑʎ ʃʄʋ), ɸʆʙ ʏɻʆ ɶʌɲʋʏɼ ɸʌɶɲʍʀɲ ʏʉʐʎ ʏɻʆ
ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʐʆ ʏʅɻʅɲʏɿʃɳ ʃɲɽʙʎ ɷɿɲʅʉʌʔʙʆɸʏɲɿ ʃɲɿ ʉʄʉʃʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ʃɲɿ ɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʏʉʐʎ ʍɸ ɷɿɲɷʉʖɿʃɳ
ʍɸʅɿʆɳʌɿɲ.
ɀɸ ʏʉʆ ʏʌʊʋʉ ɲʐʏʊ ʉɿ ʅɲɽɻʏɹʎ ɽɲ ɲʋʉʃʏɼʍʉʐʆ ɶʆʙʍɻ ʏɻʎ ʍʑʆɷɸʍɻʎ ʏʘʆ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆ ɸʇɸʄʀʇɸʘʆ ʅɸ ʏɿʎ
ɲʆɳɶʃɸʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ɸʋɿɽʐʅʀɸʎ ʏʉʐ ɲʆɽʌʙʋʉʐ.
Ⱦʐʌʀʘʎ ʊʅʘʎ ʅɸʏɳ ʏʉ ʋɹʌɲʎ ʏɻʎ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʉʐ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ʉ ʃɳɽɸ ʅɲɽɻʏɼʎ
ɽɲ ɲʋʉʃʏɼʍɸɿ ʅɿɲʆ ɲʆʏʀʄɻʗɻ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɿʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɹʎ ɸʇɸʄʀʇɸɿʎ , ʏʉʐʎ ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɹʎ ʋʉʐ ɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆ ʏɻʆ
ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʃɲɿ ʏɻʎ ɸʋɲʃʊʄʉʐɽɻʎ ɸʋɿʌʌʉɼʎ ʏɻʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ɲʐʏɼʎ ʍʏɻʆ ʃʉɿʆʘʆʀɲ.
Ƀ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉʎ ʖʌʉʆɿʃʊʎ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʉʐ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ɸʀʆɲɿ ɸʆɷɸɿʃʏɿʃʊʎ ʃɲɿ ʍʏɻ
ɸʐʖɹʌɸɿɲ ʏʉʐ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ ʆɲ ʏʉʆ ʋʌʉʍɲʌʅʊʍɸɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ʏɻʎ ʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ʃɲʏɳ ʏɻʆ
ɷɿɲʔʉʌʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ ʏʉʐ.

ɇʏʊʖʉɿ
Ƀɿ ʅɲɽɻʏɹʎ ɸʋɿɷɿʙʃɸʏɲɿ:

Ⱥɸʅɲʏɿʃɹʎ ȵʆʊʏɻʏɸʎ
ȵʌɶɲʄɸʀɲ ʃɲɿ ʅɻʖɲʆɹʎ

Ɂɲ ɷɿɲʅʉʌʔʙʍʉʐʆ ʍɲʔɼ
ɲʆʏʀʄɻʗɻ ɶɿɲ ʏɻ ʔʑʍɻ ʏɻʎ
ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ (ʏɲ ʋʌʙʏɲ ʍʏɳɷɿɲ
ʃɲɿ ʏɻʆ ɸʇɹʄɿʇɻ ʏɻʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ
ʍɸ ʍʐʆɳʌʏɻʍɻ ʅɸ ʏɻʆ ɸʇɹʄɿʇɻ
ɲʆɲɶʃʙʆ, ʏɻʆ ʋʌʉʍʔʉʌɳ ʏɻʎ
ʍʏʉ ʍʑɶʖʌʉʆʉ ʋʉʄɿʏɿʍʅʊ, ʏɲ
ɷɿɳʔʉʌɲ ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏɲ ʍʏʉ
ʖʙʌʉ ʏɻʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ, ʃɲɽʙʎ
ʃɲɿ ʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʋʌɲʃʏɿʃʙʆ
ɿʃɲʆʉʏɼʏʘʆ ʅɸ ʏɻʆ
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐʙʆ
ʍʏɻʆ ʋʌɳʇɻ .

ȵʆɹʌɶɸɿɲ ʃɲɿ ɿʍʖʑʎ

Ɂɲ ɲʆɲʋʏʑʇʉʐʆ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ ʆɲ
ɸʃʏɸʄʉʑʆ ʋʌɲʃʏɿʃɼ ɷʉʐʄɸɿɳ
ʅʊʆʉɿ ʏʉʐʎ, ʅɸ ʏɻʆ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ
ʍʏʉ ʅɹɶɿʍʏʉ ɴɲɽʅʊ ʋɻɶʙʆ
ʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎ, ʃɲɿ ʅɸ ɸʄɳʖɿʍʏɻ
ɴʉɼɽɸɿɲ ɲʋʊ ʏʉʆ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊ.
Ɂɲ ɲʆɲʋʏʑʇʉʐʆ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ
ɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ.
Ɂɲ ɲʆɲʋʏʑʇʉʐʆ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ ʍʏʉ
ʆɲ ʄʑʆʉʐʆ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ ʃɲɿ ʆɲ
ʋɲʀʌʆʉʐʆ ɲʋʉʔɳʍɸɿʎ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ
ʋʌɲʃʏɿʃɳ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɳ
ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ.

ɀɸʏɲʔʉʌɹʎ ʃɲɿ
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɸʎ

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ (ȴɿɲʏɿɽɹʅɸʆʉʎ ʖʌʊʆʉʎ)
ȴɿɸʌɸʑʆɻʍɻ ɴɿɴʄɿʉɶʌɲʔʀɲʎ, ʋɻɶʙʆ Internet,
ʍʐɺɻʏɼʍɸɿʎ ʅɸ ɸɿɷɿʃʉʑʎ, ɸʋɿʍʃɹʗɸɿʎ ʍɸ ʖʙʌʉʐʎ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃʄʋ., ʃɲɿ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ʍɸʅɿʆɲʌʀʘʆ
ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʅɲɽɻʏɹʎ ʍʏɻʆ ʏɳʇɻ ɶɿɲ ɲʆɳʄʐʍɻ ʏʘʆ
ɶɸʆɿʃʙʆ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆ ɸʆʉʏɼʏʘʆ:
ȵʌɶɲʄɸʀɲ ʃɲɿ ʅɻʖɲʆɹʎ

ʃʄʋ.
ȵʆɹʌɶɸɿɲ ʃɲɿ ɿʍʖʑʎ
ɀɸʏɲʔʉʌɹʎ ʃɲɿ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɸʎ
Ʌɲʌɳʄʄɻʄɲ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ɷɿɲʄɹʇɸʘʆ ɲʋʊ ʏʉʆ
ʃɲɽɻɶɻʏɼ, ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉʐʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʉʑʎ ɳʇʉʆɸʎ,
ɶɿɲ ɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ʅɲɽɻʏʙʆ ʅɸ ʏʉ ʖʙʌʉ
ʏɻʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ ʃɲɿ ʏʉ ʏɸʖʆɻʏʊ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʊ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ.
(5 ɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎ ʙʌɸʎ)
ȵʋɿʄʉɶɼ ɸʆʊʏɻʏɲʎ ʅɸʄɹʏɻʎ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʅɲɽɻʏɹʎ.
ȵʋɿʄʉɶɼ ɹʌɶʉʐ ɲʋʊ ʃɳɽɸ ʅɲɽɻʏɼ ɶɿɲ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ
ʃɲɿ ʅɸʄɹʏɻ ʋʉʐ ɲʆɼʃɸɿ ʍʏɻʆ ɸʆʊʏɻʏɲ ʋʉʐ ɷɿɳʄɸʇɸ
ɻ ʏɳʇɻ. Ƀ ʃɳɽɸ ʅɲɽɻʏɼʎ ɽɲ ʃɲʏɲʍʃɸʐɳʍɸɿ ɹʆɲ
ʉʅʉʀʘʅɲ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʉʑ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ ʅɸ ʏɻ ʖʌɼʍɻ
ɷɿɲɽɹʍɿʅʘʆ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ʃɲɿ ʐʄɿʃʙʆ,
ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɿʃɳ ʍʖɹɷɿɲ ʋʉʐ
ɹʖʉʐʆ ɸʃʋʉʆɻɽɸʀ ɲʋʊ ʏʉʆ ʀɷɿʉ ʃɲɿ ɹʖʉʐʆ ɸɶʃʌɿɽɸʀ
ɲʋʊ ʏʉʆ ʃɲɽɻɶɻʏɼ.
(2 ɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎ ʙʌɸʎ)

Ɂɲ ɲʆɲʋʏʑʇʉʐʆ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ ʍʏʉ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ʆɲ ɸʋɿʄɹɶʉʐʆ ʏɲ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ
ɸʌɶɲʄɸʀɲ ʃɲɿ ʐʄɿʃɳ ɶɿɲ ʏɿʎ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɹʎ ʏʉʐʎ ʍʏʉ ʍʖʉʄɿʃʊ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉ.
Ɂɲ ɲʆɲʋʏʑʇʉʐʆ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ ʍʏʉ
ʆɲ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʉʑʆ ʃɲɿ ʆɲ
ʍʐʆɸʌɶɳɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏʉʐʎ ɳʄʄʉʐʎ,
ʊʋʘʎ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʍʏɻ ʍʑɶʖʌʉʆɻ
ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼ ʃʉɿʆʘʆʀɲ.
Ɂɲ ɷɿɲʅʉʌʔʙʍʉʐʆ ʍɲʔɼ
ɲʆʏʀʄɻʗɻ ɶɿɲ ʏʉ ʌʊʄʉ ʏɻʎ
ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ ʍʏɻʆ ʃʉɿʆʘʆʀɲ.
Ɂɲ ɷɿɲʅʉʌʔʙʍʉʐʆ ʍɲʔɼ
ɲʆʏʀʄɻʗɻ ɶɿɲ ɸʐʌʑʏɸʌɸʎ
ɴɲʍɿʃɹʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɹʎ ɸʆʊʏɻʏɸʎ,
ʊʋʘʎ ɸʀʆɲɿ ɻ ɸʆɹʌɶɸɿɲ ʃɲɿ ɻ
ɿʍʖʑʎ, ʏɲ ɸʌɶɲʄɸʀɲ ʃɲɿ ʉɿ
ʅɻʖɲʆɹʎ, ʉɿ ʅɸʏɲʔʉʌɹʎ ʃɲɿ ʉɿ
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɸʎ.
Ɂɲ ɲʆɲʋʏʑʇʉʐʆ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ ʍʏɻʆ
ʏɸʖʆɿʃɼ ʍʖɸɷʀɲʍɻ ʃɲɿ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐ ʏɸʖʆɿʃʉʑ
ʍʖɸɷʀʉʐ ʍʏɻʆ ʋʌɳʇɻ ɶɿɲ
ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ʃɲʏɲʍʃɸʐʙʆ.
Ɂɲ ʍʐʆɷɹʍʉʐʆ ʏɲ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɳ
ʋʌʉʁʊʆʏɲ ʋʉʐ ʃɲʏɲʍʃɸʐɳɺʉʐʆ
ʃɲɿ ʅɸʄɸʏʉʑʆ ʅɸ ʏɻʆ ʃɳʄʐʗɻ
ɴɲʍɿʃʙʆ ɲʏʉʅɿʃʙʆ ʃɲɿ
ʃʉɿʆʘʆɿʃʙʆ ɲʆɲɶʃʙʆ, ʅɸ
ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊ ʏʌʊʋʉ ʃɲʏɳ ʏɻʆ
ʋɳʌʉɷʉ ʏʉʐ ʖʌʊʆʉʐ.

ȶʌɸʐʆɲ ɴɿɴʄɿʉɶʌɲʔʀɲʎ ʃɲɿ ʋɻɶʙʆ ʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎ
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ ʏʉʐ ɷɿʃʏʑʉʐ Internet ʃɲɿ
ʍʐʄʄʉɶɼ ɲʋʊ ʏʉ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʊ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʋʉʐ ʃʌʀʆɸɿ ʉ ʅɲɽɻʏɼʎ ʘʎ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲ
ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ɸʋɿʄɹʇɸɿ. Ƀ
ʃɳɽɸ ʅɲɽɻʏɼʎ ɲʇɿʉʋʉɿɸʀ ɴɿɴʄɿʉɽɼʃɸʎ,
ɷɿɲʔɻʅɿʍʏɿʃɳ ɹʆʏʐʋɲ, ɶʆʙʍɸɿʎ ɲʋʊ ɳʄʄɲ
ʅɲɽɼʅɲʏɲ, ʏʉ ɷʀʃʏʐʉ Internet, ʃɲɿ ɶɸʆɿʃɳ ʊʄɸʎ ʏɿʎ
ʋɻɶɹʎ ʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ʍʏɻ ɷɿɳɽɸʍɼ ʏʉʐ.
Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ɷɿɲʄɹʇɸʘʆ ɲʋʊ ʏʉʐʎ
ʃɲɽɻɶɻʏɹʎ ʍɸ ʍʖɹʍɻ ʅɸ ʏɲ ɹʌɶɲ ʏʘʆ ʅɲɽɻʏʙʆ
ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʉʑʎ ɳʇʉʆɸʎ.
Ɉɲʇɿʆʊʅɻʍɻ ʏɻʎ ʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʀɷɿʉʐʎ
ʏʉʐʎ ʅɲɽɻʏɹʎ ʃɲɿ ʃɲɽʉʌɿʍʅʊʎ, ʅɸ ʏɻ ɴʉɼɽɸɿɲ ʏʉʐ
ʃɲɽɻɶɻʏɼ, ʏʘʆ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʘʆ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ʃɲɿ
ʐʄɿʃʙʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ, ɷɿʉʌɶɳʆʘʍɻ
ʍɸʅɿʆɲʌʀʘʆ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʅɲɽɻʏɹʎ ʃɲɿ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ
ʏʉʐ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏʉʐʎ ʍʖɸʏɿʃɳ
ʅɸ ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ɲʆɲʄɳɴɸɿ ʉ
ʃɲɽɹʆɲʎ.
(8 ɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎ ʙʌɸʎ)
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɲʋʊ ʏʉʆ ʃɳɽɸ ʅɲɽɻʏɼ ʍʏʉ
ʍʖʉʄɿʃʊ ɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉ ʐʋʊ ʏɻʆ ɸʋʀɴʄɸʗɻ ʏʉʐ
ʃɲɽɻɶɻʏɼ ʃɲɿ ʅɸ ʏɼʌɻʍɻ ʃɲʆʊʆʘʆ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ
ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ʃɲɿ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ.
(8 ɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎ ʙʌɸʎ)
ɇʐɶɶʌɲʔɼ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ʃɳɽɸ ʅɲɽɻʏɼ
ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉ ɹʌɶʉ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ɲʆɲʄɳɴɸɿ ʃɲɿ
ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɼ ʏɻʎ ʋʌʉʉɷɸʐʏɿʃɳ ʍɸ ʍɸʅɿʆɳʌɿɲ ʍʏɻʆ
ʏɳʇɻ. ȸ ɶʌɲʋʏɼ ɸʌɶɲʍʀɲ ɽɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɲ
ɸʇɼʎ:
x
x
x

x

x
x

x
x

Ȱʆɳʄʐʍɻ ʏɻʎ ɶɸʆɿʃɼʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼʎ ɸʆʊʏɻʏɲʎ
ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɲʆɼʃɸɿ ɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ
Ɉɸʖʆɿʃɳ, ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɿʃɳ ʍʖɹɷɿɲ ʏʉʐ
ɽɹʅɲʏʉʎ ʋʉʐ ɷɿɳʄɸʇɸ ʉ ʅɲɽɻʏɼʎ.
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏɻʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ ʋʉʐ ɲʃʉʄʉʑɽɻʍɸ
ɶɿɲ ʏɻ ʅɸʄɹʏɻ ʃɲɿ ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʏʉʐ
ɽɹʅɲʏʉʎ.
Ȱʆɳʄʐʍɻ ʏʘʆ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ, ʃʉɿʆʘʆɿʃʙʆ,
ɶɸʘɶʌɲʔɿʃʙʆ ʃɲɿ ʋʉʄɿʏɿʍʏɿʃʙʆ ʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆ
ʋʉʐ ɸʋɻʌɹɲʍɲʆ ʏɻʆ ɸʇɹʄɿʇɻ ʏʉʐ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐ ɽɹʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ɲʆɲʔʉʌɳ ʍʏɲ
ɷɿɳʔʉʌɲ ʍʏɳɷɿɲ ɸʇɹʄɿʇɼʎ ʏʉʐ.
Ȱʆɳʄʐʍɻ ʏʘʆ ɲʆɲɶʃʙʆ ʋʉʐ ɸʇʐʋɻʌɸʏɸʀ.
ɇʐʍʖɹʏɿʍɻ ʅɸ ʏɲ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʃɲɿ
ʏɿʎ ɽɸʘʌʀɸʎ ʋʉʐ ɲʇɿʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍʏʉ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʊ ʋʌʉʁʊʆ.
ȵʋɿʅɹʏʌɻʍɻ ʃɲɿ ɸʃʏʀʅɻʍɻ ʏʉʐ ʃʊʍʏʉʐʎ ʏɻʎ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ.
Ⱦɲʏɳʄʉɶʉʎ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ʃɲɿ ʐʄɿʃʙʆ ʋʉʐ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɸ ʉ ʅɲɽɻʏɼʎ.
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x
x

Ȳɿɴʄʀɲ ʃɲɿ ʋɻɶɹʎ ʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎ ʋʉʐ ɹʄɲɴɸ
ʐʋʊʗɻ ʏʉʐ.
Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ɲʋʊ ʏʉʆ ʃɳɽɸ ʅɲɽɻʏɼ ʏɻʎ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ʅɸʄɹʏɻʎ ʏʉʐ ʍɸ ʏɸʄɿʃʊ
ʍɸʅɿʆɳʌɿʉ ʍʏɻʆ ʏɳʇɻ ( ʍʖʉʄɿʃʊ ɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉ).

(5 ɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎ ʙʌɸʎ)
ȴɿʉʌɶɳʆʘʍɻ ɹʃɽɸʍɻʎ ʃɲɿ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʏʘʆ ɹʌɶʘʆ
ʃɲɿ ʏʘʆ ɶʌɲʋʏʙʆ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ʍʏɻʆ ʃʉɿʆʊʏɻʏɲ ʏʉʐ
ʍʖʉʄɸʀʉʐ. Ȳʌɲɴɸʑʍɸɿʎ ʃɲʄʑʏɸʌʘʆ ɹʌɶʘʆ.

Ƀɿ ʅɲɽɻʏɹʎ ɲʇɿʉʄʉɶʉʑʆʏɲɿ:
x

ȳɿɲ ʏʉʆ ɴɲɽʅʊ ʃɲɿ ʏɻʆ ʋʉɿʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ɷɿɸʌɸʑʆɻʍɻʎ ʏʘʆ ʋɻɶʙʆ ʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɲʆ ʍʏɻʆ
ɲʆɳʄʐʍɻ ʏʘʆ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆ ɸʆʉʏɼʏʘʆ ʅɸʄɹʏɻʎ ʃɲɿ ʍʏɻʆ ɸʋɿʄʉɶɼ ɲʏʉʅɿʃʉʑ ɽɹʅɲʏʉʎ ɶɿɲ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃɲɿ
ʅɸʄɹʏɻ.

x

ȳɿɲ ʏɻʆ ʃɲʏɲʄʄɻʄʊʏɻʏɲ ʏʘʆ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ʐʄɿʃʙʆ ʋʉʐ ɸʋɹʄɸʇɲʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʏʉʐʎ.

x

ȳɿɲ ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʋʉʐ ɹʔʏɿɲʇɲʆ (ʋʉʄʐʋʄʉʃʊʏɻʏɲ, ɲɿʍɽɻʏɿʃɼ, ʖʌɼʍɻ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ, ʖʌɼʍɻ ʐʄɿʃʙʆ ʃʏʄ.)

x

ȳɿɲ ʏɻʆ ɹʃʏɲʍɻ, ʏɻʆ ʋʉɿʊʏɻʏɲ, ʃɲɿ ʏʉ ɴɳɽʉʎ ʏɻʎ ɶʌɲʋʏɼʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʋʉʐ ʍʐʆʉɷɸʑɸɿ ʃɳɽɸ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ.

x

ȳɿɲ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʃɲʆʊʆʘʆ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ʍʏʉ ʍʖʉʄɿʃʊ ɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʏʉʐ ɽɹʅɲʏʉʎ ʋʉʐ
ɹʖʉʐʆ ɸʋɿʄɹʇɸɿ.

x

ȳɿɲ ʏɿʎ ʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎ ʍɸ ʍɸʅɿʆɳʌɿɲ ʍʏɻʆ ʏɳʇɻ ʏʉʐ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɿʃʉʑ ʅɹʌʉʐʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ʃɲɿ ʏɻʎ ʏɸʖʆɿʃɼʎ
ɹʃɽɸʍɻʎ ʋʉʐ ʏʉ ʍʐʆʉɷɸʑʉʐʆ, ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɲ ʍʖʊʄɿɳ ʏʉʐʎ ʍʏɿʎ ʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎ ʏʘʆ ʍʐʅʅɲɽɻʏʙʆ ʏʉʐʎ.

x

ȳɿɲ ʏɻ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʏʉʐʎ ʍɸ ɷɿɲʄɹʇɸɿʎ ʋʉʐ ɲʆɲɽɹʏɸɿ ɼ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀ ʉ ʃɲɽɻɶɻʏɼʎ.

Ǻǯ īȣȝȞĮıȓȠȣ
ǼĳĮȡȝȠȖȒ ĲȘȢ ȝİșȩįȠȣ ĲȘȢ ȠȝĮįȚțȒȢ İȡȖĮıȓĮȢ Ȓ ĲȘȢ ȖȡĮȝȝȒȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȖȚĮ ĲȘ
ȝİȜȑĲȘ ĲȘȢ ȕȚȠȝȘȤĮȞȓĮȢ.
Ɉʉ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍɸ ʅɸɽʊɷʉʐʎ ɶɿɲ ʏɻ ʅɸʄɹʏɻ ɷʑʉ ɸʀɷɻ ʍʑɶʖʌʉʆʘʆ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʙʆ.
ȸ ʋʌʙʏɻ ʅɹɽʉɷʉʎ ʏɻʎ ʉʅɲɷɿʃɼʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏɿʎ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɸʎ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ʋʉʐ ʅɸʏɲʏʌɹʋʉʐʆ ʏɿʎ
ʋʌʙʏɸʎ ʑʄɸʎ ʍɸ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉ ʖʌɼʍɿʅɸʎ ʅʉʌʔɹʎ (processing industries).
ȸ ɷɸʑʏɸʌɻ ʅɹɽʉɷʉʎ ʏɻʎ ɶʌɲʅʅɼʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʍɸ ʍʖʉʄɿʃʊ ɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍɸ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɸʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍɸ ʅɸɶɳʄɸʎ ʋʉʍʊʏɻʏɸʎ (Line production Industries).
Ⱦɲɿ ʍʏɿʎ ɷʑʉ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʉʅɲɷɿʃɼ ɸʌɶɲʍʀɲ.
ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏɻʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏɻʎ ʅɸɽʊɷʉʐ ʏɻʎ ɶʌɲʅʅɼʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ, ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɻ ɲʆɳʄʐʍɻ ʏʉʐ ʋʌʉʎ
ʋɲʌɲɶʘɶɼ ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ʍɸ ɸʋɿʅɹʌʉʐʎ ʏʅɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɽɲ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍɽʉʑʆ ʍɸ ʍʏɲɽʅʉʑʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʋʉʐ ɽɲ
ɷɿɲʅʉʌʔʘɽʉʑʆ ʍʏʉ ʍʖʉʄɿʃʊ ɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉ. Ȱʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʍʐʆɸʋʙʎ ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɼ ʐʋʉɷʉʅɼ (ɲʃʊʅɻ ʃɲɿ ʐʋʉɷʉʅɼ
ʋʉʐ ʆɲ ɸʋɿʏʌɹʋɸɿ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ɲʐʏʉʅɲʏɿʍʅʙʆ) ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɲʌɲɶʘɶɼ ʏʘʆ ɸʋɿʅɹʌʉʐʎ ʏʅɻʅɳʏʘʆ ʍɸ «ʃɲʄʉʑʋɿɲ»,
ʅɸʏɲʃɿʆʉʑʅɸʆɸʎ ʏɲɿʆʀɸʎ ʃʄʋ. ʋʉʐ ɽɲ ʍʐʆɽɹʍʉʐʆ ʏʉ ʏɸʄɿʃʊ ʋʌʉʁʊʆ ɲʋʊ ʏɻ ʍʑʆɽɸʍɻ ʏʘʆ ɸʋɿʅɹʌʉʐʎ ʏʅɻʅɳʏʘʆ
ʋʉʐ ʏʉ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ.
ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʐʋɳʌʖɸɿ ʍʖʉʄɿʃʊ ɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉ ʋʉʐ ɸʋɿʏʌɹʋɸɿ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ ʅɸɽʊɷʉʐ ʏɻʎ ɶʌɲʅʅɼʎ
ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ, ʃɲɿ ʉɿ ʅɲɽɻʏɹʎ ɸʋɿʄɹʇʉʐʆ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ɲʐʏɼʎ ʏɻʎ ʅɸɽʊɷʉʐ, ɻ ʏɳʇɻ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʋʌʉʖʘʌɼʍɸɿ ʍʏɻʆ
ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ.
ȸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏɻʎ ʉʅɲɷɿʃɼʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ɲʋɲɿʏɸʀ ʃɲɿ ʋɳʄɿ ɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉ, ʋʄɻʆ ʊʅʘʎ ʄɿɶʊʏɸʌʉ ʍʑʆɽɸʏʉ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ɇʐʆɸʋʙʎ ʍʏɻ Ȳ’ ʏɳʇɻ ɽɲ ɸʔɲʌʅʉʍɽɸʀ ɸʀʏɸ ɻ ʅɹɽʉɷʉʎ ʏɻʎ ʉʅɲɷɿʃɼʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ, ɸʀʏɸ ɻ ʅɹɽʉɷʉʎ ʏɻʎ ɶʌɲʅʅɼʎ
ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ.
Ⱦɲɿ ʍʏɿʎ ɷʑʉ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ, ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ɷɻʄɲɷɼ ʏɻʎ ʅɿɲʎ ɼ ʏɻʎ ɳʄʄɻʎ ʅɸɽʊɷʉʐ, ʉ ʃɲɽɻɶɻʏɼʎ ɼ ʉɿ
ʅɲɽɻʏɹʎ ʍʏʉʐʎ ʉʋʉʀʉʐʎ ɲʆɲɽɹʏɸɿ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆ ɷɿɲʄɹʇɸɿʎ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉʐʎ ʋɲʌɲʃɳʏʘ ɳʇʉʆɸʎ, ɲʆɳʄʉɶɲ ʃɲɿ
ʅɸ ʏʉ ʋʙʎ ʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɿʎ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɸʎ ʋʉʐ ʅɸʄɸʏʉʑʆ.
ȱʇʉʆɲʎ 1. Ɉɲ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ʃɲɿ ʏʉ ʋɸɷʀʉ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏɻʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ.
ȱʇʉʆɲʎ 2. Ƀɿ ɴɲʍɿʃɹʎ ɹʆʆʉɿɸʎ «ʋʐʌɼʆɲ» ʏɻʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ.
ȱʇʉʆɲʎ 3. ɇʖɹʍɸɿʎ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ ʃɲɿ ɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻ ʅɸʏɲʇʑ ʏɻʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ʏʉʅɹʘʆ.
ȱʇʉʆɲʎ 4. Ƀɿ ʋʉʄɿʏɿʍʏɿʃɹʎ, Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɹʎ, ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎ ʃɲɿ ʋʉʄɿʏɿʃɹʎ ɸʋɿɷʌɳʍɸɿʎ ʏɻʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ.
ȱʇʉʆɲʎ 5. Ƀɿ ɸʋɿɷʌɳʍɸɿʎ ʏɻʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ ʍʏʉ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ.
ȱʇʉʆɲʎ 6. Ƀ ʌʊʄʉʎ ʏɻʎ ʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ʍʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʃɲɿ ʖʌɼʍɻ ʏɻʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ.
ȱʇʉʆɲʎ 7. ȸ ɸʋʀɷʌɲʍɻ ʏɻʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ ʍʏɻʆ Ȼʍʏʉʌʀɲ.
ȱʇʉʆɲʎ 8. Ɉɲ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ʏɻʎ ʅɸʄɹʏɻʎ ʃɲɿ ʍʖɸɷʀɲʍɻʎ.
ȱʇʉʆɲʎ 9. ɇʖɸɷʀɲʍɻ ʃɲɿ ʅɸʄɹʏɻ ʅɻʖɲʆɿʃʙʆ.
ȱʇʉʆɲʎ 10. Ƀ ʌʊʄʉʎ ʏɻʎ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ ʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ , ɹʌɸʐʆɲʎ ʃɲɿ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ, ɲʆɲʃɲʄʑʗɸʘʆ ʃɲɿ
ʃɲɿʆʉʏʉʅɿʙʆ ʃɲɿ ʏʉʐ ʋɸɿʌɲʅɲʏɿʍʅʉʑ ʍʏɻʆ ɸʋʀʄʐʍɻ ʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ.
ȱʇʉʆɲʎ 11. ȵʔɲʌʅʉɶɼ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ʍʖɸɷʀɲʍɻʎ ʃɲɿ ʅɸʄɹʏɻʎ.
ȱʇʉʆɲʎ 12. ɍʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɻ ʃɲɿ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʃɲɿ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ.
ȱʇʉʆɲʎ 13.ȵʃʏʀʅɻʍɻ ʏɻʎ ɸʋʀɷʌɲʍɻʎ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʃɲɿ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ.
ȱʇʉʆɲʎ 14. Ȼɲʏʌɿʃɹʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ.
ȱʇʉʆɲʎ 15.Ȱɶʌʉʏɿʃɹʎ ʃɲɿ ʍʐʆɷɸʊʅɸʆɸʎ ɴɿʉʏɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ.
ȱʇʉʆɲʎ 16. Ɉɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ʃɲɿ ɿʍʖʑʉʎ.
ȱʇʉʆɲʎ 17. Ʌʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻ ʃɲɿ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɸʎ.
ȱʇʉʆɲʎ 18. Ɉɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ ʅɸʏɲʔʉʌʙʆ.
ȱʇʉʆɲʎ 19. Ɉɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ.
ȱʇʉʆɲʎ 20. Ɉɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐʙʆ.

ǹ. Ǿ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȘȢ ȝİșȩįȠȣ ĲȘȢ ȠȝĮįȚțȒȢ İȡȖĮıȓĮȢ.
Ⱦɳɽɸ ʏɳʇɻ ʖʘʌʀɺɸʏɲɿ ʍɸ ʉʅɳɷɸʎ. Ⱦɳɽɸ ʉʅɳɷɲ ɸʋɿʄɹɶɸɿ ʆɲ ʅɸʄɸʏɼʍɸɿ ʍɸ ɴɳɽʉʎ ʅɿɲ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ ʋʌʙʏʘʆ ʐʄʙʆ.
Ƀɿ ʅɲɽɻʏɹʎ ʉʌɶɲʆʙʆʉʆʏɲɿ, ʍʖɸɷɿɳɺʉʐʆ ʃɲɿ ʃɲʏɲʍʃɸʐɳɺʉʐʆ ʉʅɲɷɿʃɳ ɹʆɲ ʃɲɿ ʅʉʆɲɷɿʃʊ ʃɳɽɸ ʉʅɳɷɲ ɹʌɶʉ –
ʅʉʆʏɹʄʉ ʋʉʐ ɲʋɸɿʃʉʆʀɺɸɿ ɼ ɲʆɲʋɲʌɿʍʏɳ ʏɻ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɸʋɿʄɹʇɸɿ ɶɿɲ ʆɲ ʅɸʄɸʏɼʍʉʐʆ. Ɉʉ ʅʉʆʏɹʄʉ ɹʖɸɿ
ʅɻʖɲʆɿʃɳ, ʔʘʏɸɿʆɳ ʃɲɿ ʃɿʆʉʑʅɸʆɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ, ʃɲɿ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʋɲɿʏɸʀ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʏʉʐ ʅɿɲ ʋʉɿʃɿʄʀɲ
ʐʄɿʃʙʆ ʃɲɿ ɿʃɲʆʉʏɼʏʘʆ ɲʋʊ ʋʄɸʐʌɳʎ ʅɲɽɻʏʙʆ. ȳɿɲ ʏɻʆ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ʉɿ ʅɲɽɻʏɹʎ ɸʀʆɲɿ
ʉʌɶɲʆʘʅɹʆʉɿ ʃɲʏɳ ʏʌʊʋʉ ʋɲʌɳʄʄɻʄʉ ʅɸ ʏɻʆ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ʉʌɶɳʆʘʍɻ ʏʘʆ ʍʏɸʄɸʖʙʆ ʍʏɻʆ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ (ȴɿɸʐɽʐʆʏɼʎ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ, ȴɿɸʐɽʐʆʏɼʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ, ȳɸʆɿʃʊʎ ȴɿɸʐɽʐʆʏɼʎ ʃʄʋ.) ʃɲɿ ʉ ʃɳɽɸ
ʅɲɽɻʏɼʎ ʅɹʄʉʎ ʏɻʎ ʉʅɳɷɲʎ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʆɲ ɹʖɸɿ ɹʆɲ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ ʌʊʄʉ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ ʅɸ ʏʉʐʎ ʌʊʄʉʐʎ ʍʏʉʆ
ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊ ʖʙʌʉ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ. Ƀ ʃɳɽɸ ʅɲɽɻʏɼʎ ʋʌʉʍʔɹʌɸɿ ʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻ ʍʏɻʆ ʉʅɳɷɲ ʏʉʐ ɶɿɲ ʏɻʆ
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ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʏʉʐ ʅʉʆʏɹʄʉʐ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻ ʅɸ ʏʉ ʌʊʄʉ ʏʉʐ ʃɲɿ ʍʐʅʅɸʏɹʖɸɿ ʋɲʌɳʄʄɻʄɲ ʃɲɿ ʍʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʏʉʐ
ʅʉʆʏɹʄʉʐ ʘʎ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʎ ʍʏɻʆ ʋʌɳʇɻ. Ʌɸʌɿʉɷɿʃɳ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʃɲɿ «ʍʐʆɲʆʏɼʍɸɿʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ» ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ
ʏɻʎ ʉʅɳɷɲʎ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏɿʎ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɸʎ ʏʘʆ ɷɿɸʐɽʐʆʏɿʃʙʆ ʍʏɸʄɸʖʙʆ ʍʏɻʆ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɼ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ ʐʋʊ ʏɻʆ
ɸʋʉʋʏɸʀɲ ʏʉʐ «ȳɸʆɿʃʉʑ ȴɿɸʐɽʐʆʏɼ». Ƀɿ ʍʐʆɲʆʏɼʍɸɿʎ ɲʐʏɹʎ ʍɸ ʅʉʌʔɼ ʍɸʅɿʆɲʌʀʘʆ, ɷɿɸʐʃʉʄʑʆʉʐʆ ʏʉ
ʅɳʆɲʏɺʅɸʆʏ, ʏɻ ʍʖɸɷʀɲʍɻ, ʃɲɿ ʏɻʆ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ʅɸ ʉʅɲʄʊʏɸʌʉ ʏʌʊʋʉ, ʃɲɽʙʎ ɸʋʀʍɻʎ
ɸʇɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆ ʃɲɿ ʏɻ ɷɿɲʆʉʅɼ ʏɻʎ ʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ʃɳɽɸ ʅɲɽɻʏɼ ʅɸ ʅɿɲ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲ
ʋʌʉʎ ʏʉʐʎ ʐʋʊʄʉɿʋʉʐʎ ʏɻʎ ʉʅɳɷɲʎ.

ɇʏʊʖʉɿ
Ƀɿ ʅɲɽɻʏɹʎ ɸʋɿɷɿʙʃɸʏɲɿ:
Ɂɲ ɷɿɲʅʉʌʔʙʍʉʐʆ ʍɲʔɼ
ɲʆʏʀʄɻʗɻ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ
ʉʌɶɳʆʘʍɻ ʏɻʎ
ʋɲʌɲɶʘɶɿʃɼʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ
ʃɲɿ ʏɻʆ ɸʅʋʄʉʃɼ ʏɻʎ
ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ ʍɸ ɲʐʏɼ ɶɿɲ
ʏɻʆ ʋɲʌɲɶʘɶɼ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ʃɲɿ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
Ɂɲ ɷɿɲʅʉʌʔʙʍʉʐʆ ʍɲʔɼ
ɲʆʏʀʄɻʗɻ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɲ
ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ ʃɲɿ ʏɲ ʉʔɹʄɻ
ʋʉʐ ʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆ ɲʋʊ ʏʉ
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʊ ʏʌʊʋʉ
ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ.
Ɂɲ ɷɿɲʅʉʌʔʙʍʉʐʆ ʍɲʔɼ
ɲʆʏʀʄɻʗɻ ɶɿɲ ʏɿʎ ʆɹɸʎ
ʍʐʆɽɼʃɸʎ ʋʉʐ
ɷɿɲʅʉʌʔʙʆʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ
ʋɲʌɲɶʘɶɿʃɼ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ
ʃɲɿ ʏɻʆ ʃʉɿʆʘʆʀɲ ʘʎ
ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʏɻʎ ʖʌɼʍɻʎ
ʏʘʆ ʆɹʘʆ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ ʃɲɿ
ʏʘʆ ɲʐʏʉʅɲʏɿʍʅʙʆ ʃɲɿ ʏɻʎ
ʅɸʏɳɴɲʍɻʎ ʍʏɻ
ʅɸʏɲɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼ
ʃʉɿʆʘʆʀɲ.
Ɂɲ ɲʆɲʋʏʑʇʉʐʆ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ
ɶɿɲ ʍʐʄʄʉɶɼ ʃɲɿ
ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ
ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ
ʋɲʌɲɶʘɶɿʃɼ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ.
Ɂɲ ɲʆɲʋʏʑʇʉʐʆ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ
ʏɸʖʆɿʃɼʎ ʍʖɸɷʀɲʍɻʎ
ʋɲʌɲɶʘɶɿʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ ʍɸ
ʍʐʆɳʌʏɻʍɻ ʅɸ ʏɻʆ
ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɼ ʏʉʐʎ ʍɸ
ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ʍɻʅɸʀɲ ʏɻʎ
ʃʉɿʆʊʏɻʏɲʎ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ.
Ɂɲ ɲʆɲʋʏʑʇʉʐʆ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ʅʉʆʏɹʄʘʆ

Ⱥɸʅɲʏɿʃɹʎ ȵʆʊʏɻʏɸʎ
Ƀʌɶɳʆʘʍɻ ʏɻʎ ʍʑɶʖʌʉʆɻʎ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲʎ
ʃɲɿ ʏʘʆ ʍʑɶʖʌʉʆʘʆ ʋɲʌɲɶʘɶɿʃʙʆ
ʅʉʆɳɷʘʆ.
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʅʉʆʏɹʄʘʆ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆ
ʅʉʆɳɷʘʆ ʃɲʏɳ ʏʌʊʋʉ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ ʅɸ
ʏɻʆ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲ , ʅɸ ʏɻʆ
ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ʊʄʉʐ ʏʉʐ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʉʑ
ʔɳʍʅɲʏʉʎ.
ȵʃʏɹʄɸʍɻ ʌʊʄʘʆ ʍʏɸʄɸʖʙʆ
ʋɲʌɲɶʘɶɿʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ ʃɲʏɳ ʏʌʊʋʉ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ ʅɸ ʏɻʆ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲ.
ɇʐʄʄʉɶɼ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ ʅɸ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ
ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʋɿɽɲʆʙʆ ʋɻɶʙʆ
ʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎ
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ ʏʉʐ ɷɿʃʏʑʉʐ
Internet.

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ (ȴɿɲʏɿɽɹʅɸʆʉʎ ʖʌʊʆʉʎ)
Ȱʆɳʄʐʍɻ ɲʋʊ ʏʉʆ ʃɲɽɻɶɻʏɼ ʃɲɿ ʏʉʐʎ
ʅɲɽɻʏɹʎ ʏʉʐ ʏʌʊʋʉʐ ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ʅɿɲʎ
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼʎ ʋɲʌɲɶʘɶɿʃɼʎ ʅʉʆɳɷɲʎ,
ʅɸ ʏɻʆ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ɷɿɲɽɹʍɿʅɻʎ
ɴɿɴʄɿʉɶʌɲʔʀɲʎ ʃɲɿ ʏʉʐ ɸʐʌʑʏɸʌʉʐ
ɷʐʆɲʏʉʑ ʔɳʍʅɲʏʉʎ ʋɻɶʙʆ
ʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎ
(ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ ʏʉʐ ɷɿʃʏʑʉʐ
Internet ). Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ
ʉʌɶɲʆʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ, ʏʅɼʅɲʏɲ ɲʋʊ ʏɲ
ʉʋʉʀɲ ɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿ ʅɿɲ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼ
ʅʉʆɳɷɲ, ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎ ʃɳɽɸ ʏʅɼʅɲʏʉʎ.
Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ɷɿɲʄɹʇɸʘʆ ɲʋʊ ʏʉʆ
ʃɲɽɻɶɻʏɼ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʅɲɽɻʏɹʎ ʅɸ ɴɳʍɻ
ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʉʑʎ ɳʇʉʆɸʎ.
(6 ɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎ ʙʌɸʎ)
Ȱʆɳʄʐʍɻ ʏɻʎ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ ʋʉʐ
ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʏʅɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ʏʘʆ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ. Ȱʆɳʄʐʍɻ ʏʘʆ
ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ ʋʉʐ ɲʇɿʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ
ʃɳɽɸ ʏʅɼʅɲ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʘɶɿʃɼʎ ʅʉʆɳɷɲʎ.
(4 ɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎ ʙʌɸʎ)
ɇʐɶʃʌʊʏɻʍɻ ʉʅɳɷʘʆ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ɲʋʊ
ʏʉʐʎ ʅɲɽɻʏɹʎ. ȵʋɿʄʉɶɼ ɲʋʊ ʃɳɽɸ ʉʅɳɷɲ
ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲʎ ʏɻʎ ʉʋʉʀɲʎ ɽɲ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɳʍʉʐʆ ʅʉʆʏɹʄʉ, ʃɲɿ ɽɲ
ʅɸʄɸʏɼʍʉʐʆ ʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ
ʃɲɿ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʃɳɽɸ ʏʅɼʅɲʏʉʎ.
ȵʋɿʄʉɶɼ ʌʊʄʉʐ ɲʋʊ ʏʉʆ ʃɳɽɸ ʅɲɽɻʏɼ
ʏɻʎ ʃɳɽɸ ʉʅɳɷɲʎ, ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʐ ʅɸ ʏɲ
ʍʏɸʄɹʖɻ ʅɿɲʎ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɼʎ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲʎ
( ȳɸʆɿʃʊʎ ȴɿɸʐɽʐʆʏɼʎ, ȴɿɸʐɽʐʆʏɼʎ
ȴɻʅʉʍʀʘʆ ʍʖɹʍɸʘʆ, ȴɿɸʐɽʐʆʏɼʎ
ȵʌɸʐʆʙʆ, ȴɿɸʐɽʐʆʏɼʎ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ,
ȴɿɸʐɽʐʆʏɼʎ Ʌʉɿʉʏɿʃʉʑ ȵʄɹɶʖʉʐ,
ȴɿɸʐɽʐʆʏɼʎ Ʌʌʉʍʘʋɿʃʉʑ, ȴɿɸʐɽʐʆʏɼʎ
ɀɳʌʃɸʏɿɶʃ, ȴɿɸʐɽʐʆʏɼʎ Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ,
ȴɿɸʐɽʐʆʏɼʎ ɇʖɸɷʀɲʍɻʎ Ʌʌʉʁʊʆʏʘʆ,
ɀɻʖɲʆɿʃʊʎ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ, ȴɿɸʐɽʐʆʏɼʎ
ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ, ȴɿɸʐɽʐʆʏɼʎ Ȱʍʔɲʄɸʀɲʎ,
ȴɿɸʐɽʐʆʏɼʎ Ʌʌʉʅɻɽɸɿʙʆ).
(2 ɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎ ʙʌɸʎ)
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ʋɲʌɲɶʘɶɿʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ
ʋʉʐ ɲʋɸɿʃʉʆʀɺʉʐʆ ʏɿʎ
ʋɲʌɲɶʘɶɿʃɹʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ,
ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɻʆ ʏɸʖʆɿʃɼ
ʍʖɸɷʀɲʍɻ ʃɲɿ ʏɻ ʍʐʄʄʉɶɼ
ʏɸʖʆɿʃʙʆ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ.
Ɂɲ ɸʋɿʄɹɶʉʐʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ
ɸʌɶɲʄɸʀɲ ʃɲɿ ʐʄɿʃɳ ɶɿɲ
ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʅʉʆʏɹʄʘʆ
ʋɲʌɲɶʘɶɿʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ.
Ɂɲ ɲʆɲʋʏʑʇʉʐʆ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɻʎ ʅɿɲʎ
ʋʉɿʃɿʄʀɲʎ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ʃɲɿ
ʐʄɿʃʙʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ
ʅʉʆʏɹʄʘʆ ʋɲʌɲɶʘɶɿʃʙʆ
ʅʉʆɳɷʘʆ.
Ɂɲ ɲʆɲʋʏʑʇʉʐʆ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ
ɷɸʇɿʊʏɻʏɸʎ ɶɿɲ ʏɻ ʖʌɼʍɻ
ʅɿɲʎ ʋʉɿʃɿʄʀɲʎ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ
ʃɲɿ ʐʄɿʃʙʆ.
Ɂɲ ɷɿɲʅʉʌʔʙʍʉʐʆ ʍɲʔɼ
ɲʆʏʀʄɻʗɻ ɶɿɲ ʏɿʎ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɹʎ
ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ
ʋʌʉʍʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏɿʎ
ʍʑɶʖʌʉʆɸʎ ʋɲʌɲɶʘɶɿʃɹʎ
ʅʉʆɳɷɸʎ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɿʎ
ɶʆʙʍɸɿʎ ʃɲɿ ɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ
ʏʉʐʎ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʉʐʎ ʍɸ
ɲʐʏɹʎ.
Ɂɲ ɲʆɲʋʏʑʇʉʐʆ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ
ɸʋʀʄʐʍɻʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆ
ʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ ʋʉʐ
ʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɿʎ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ. Ɂɲ
ɷɿɲʅʉʌʔʙʍʉʐʆ ʍɲʔɼ
ɲʆʏʀʄɻʗɻ ɶɿɲ ʏʉ ɴɲʍɿʃʊ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʊ ʏɻʎ
ʍʑɶʖʌʉʆɻʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ
ʋʉʐ ɸʅʋʄɹʃɸʏɲɿ ʍʏɿʎ
ʋɲʌɲɶʘɶɿʃɹʎ ʅʉʆɳɷɸʎ ʃɲɿ
ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ʉɿ ɹʆʏʉʆɸʎ
ʅɸʏɲɴʉʄɹʎ.
Ɂɲ ɷɿɲʅʉʌʔʙʍʉʐʆ ʍɲʔɼ
ɲʆʏʀʄɻʗɻ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɸʋʀɷʌɲʍɻ ʏʘʆ
ʋɲʌɲɶʘɶɿʃʙʆ
ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ʍʏʉ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏʉ
ʃʊʍʏʉʎ ʋʉʐ ʍʐʆɸʋɳɶɸʏɲɿ
ɻ ʅɻ ʏɼʌɻʍɻ ʃɲʆʊʆʘʆ

ɇʐʄʄʉɶɼ ʃɲɿ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʍɸ ʍɸʅɿʆɳʌɿʉ
ɲʋʊ ʏʉʆ ʃɳɽɸ ʅɲɽɻʏɼ, ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ
ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲ ʋʉʐ ɹʖɸɿ
ɲʆɲʄɳɴɸɿ ʍʏɻ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ ʋʉʐ ɹʖɸɿ
ɸʋɿʄɹʇɸɿ ɻ ʉʅɳɷɲ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ
ɲʆɼʃɸɿ. Ȱʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ɷɿɲɽɹʍɿʅʘʆ
ʋɻɶʙʆ ʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎ ʏʉʐ
ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʉʑ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ.
Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ɷɿɲʄɹʇɸʘʆ.
(8 ɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎ ʙʌɸʎ)
Ƀʌɶɳʆʘʍɻ ʏɻʎ ʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎ.
ȵʃʋʊʆɻʍɻ ɲʋʊ ʃɳɽɸ ʉʅɳɷɲ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɿʃʉʑ ʍʖɸɷʀʉʐ ʐʋʊ ʃʄʀʅɲʃɲ
ʏʉʐ ʉʅʉɿʙʅɲʏʉʎ ʏɻʎ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲʎ ʋʉʐ
ɹʖɸɿ ɸʋɿʄɹʇɸɿ. ɇʐʆɸɿʍʔʉʌɳ ʏʉʐ ʃɳɽɸ
ʅɲɽɻʏɼ ʍɸ ʍʐʆɳʌʏɻʍɻ ʅɸ ʏɻʆ
ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ɲʆɲʄɳɴɸɿ.
ɇʑʆʏɲʇɻ ʐʋʉʅʆɼʅɲʏʉʎ ʋʉʐ ʍʐʆʉɷɸʑɸɿ
ʃɳɽɸ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɿʃʊ ʍʖɹɷɿʉ ʃɲɿ ʋʉʐ
ɲʆɲʔɹʌɸɿ ʏʉ ɸʀɷʉʎ ʏʘʆ ʐʄɿʃʙʆ ʋʉʐ ɽɲ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ
ʍʏɲ ɷɿɳʔʉʌɲ ʍɻʅɸʀɲ ʏʉʐ ʅʉʆʏɹʄʉʐ ʏɻʎ
ʋɲʌɲɶʘɶɿʃɼʎ ʅʉʆɳɷɲʎ, ʏɻʆ ʋʉʍʊʏɻʏɲ
ʐʄɿʃʉʑ ʋʉʐ ɽɲ ɲʋɲɿʏɻɽɸʀ ɲʋʊ ʏʉ ʃɳɽɸ
ɸʀɷʉʎ, ʏʉ ɸʀɷʉʎ ʏʘʆ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ʋʉʐ
ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ.
Ɉɸʄɿʃɼ ɸʋɿʄʉɶɼ ʐʄɿʃʙʆ ʃɲɿ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ
ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʅɿʃʌʉɶʌɲʔʀɲʎ ʏɻʎ
ʃɳɽɸ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲʎ ɲʋʊ ʃɳɽɸ ʉʅɳɷɲ
ʅɲɽɻʏʙʆ.
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʍʏʉ ʍʖʉʄɿʃʊ ɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉ, ʅɸ
ʏɻ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ʏɻʎ
ʃɳɽɸ ʉʅɳɷɲʎ, ʏɻʎ ʅɿʃʌʉɶʌɲʔʀɲʎ ʏɻʎ
ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲʎ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɹʖʉʐʆ ɸʋɿʄɹʇɸɿ.
(8 ɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎ ʙʌɸʎ)
ɇʐɶɶʌɲʔɼ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ɲʋʊ ʏʉʆ ʃɳɽɸ
ʅɲɽɻʏɼ, ʋɲʌɳʄʄɻʄɲ ʅɸ ʏɿʎ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ, ɶɿɲ
ʏɿʎ ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ ʉ ʀɷɿʉʎ ɹʖɸɿ
ɲʆɲʄɳɴɸɿ ʍʏɻ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ ʋʉʐ ɹʖɸɿ
ɸʋɿʄɹʇɸɿ ɻ ʉʅɳɷɲ ʏʉʐ. Ƀɿ ɶʌɲʋʏɹʎ
ɸʌɶɲʍʀɸʎ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿ ʋʌʉʉɷɸʐʏɿʃɳ
ʍɸ ʍɸʅɿʆɳʌɿɲ ʋʉʐ ʉʌɶɲʆʙʆʉʐʆ ʉɿ
ʅɲɽɻʏɹʎ ʍʏɻʆ ʏɳʇɻ. Ƀɿ ɶʌɲʋʏɹʎ
ɸʌɶɲʍʀɸʎ ʏʘʆ ʅɲɽɻʏʙʆ ʅɿɲʎ ʉʅɳɷɲʎ ɽɲ
ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ɹʆɲ ɸʆɿɲʀʉ
ɲʌʅʉʆɿʃʊ ʍʑʆʉʄʉ, ɸʃʔʌɳɺʉʆʏɲʎ ʏɻʆ
ɲʋɲʀʏɻʍɻ ɶɿɲ ʍʐʆʏʉʆɿʍʅʊ ʏʘʆ
ɷɿɲʔʊʌʘʆ ʏʅɻʅɳʏʘʆ ʍɸ ʅɿɲ
ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ.
Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʏʘʆ ɶʌɲʋʏʙʆ ɸʌɶɲʍɿʙʆ
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ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏʉʐ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ.

ʃɲɿ ʏʘʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐʙʆ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʉʅɳɷʘʆ
ʍɸ ʏɸʄɿʃɳ ʍɸʅɿʆɳʌɿɲ ʍʏɻʆ ʏɳʇɻ.
(4 ɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎ ʙʌɸʎ)
ȴɿʉʌɶɳʆʘʍɻ ɸʃɽɹʍɸʘʆ ɲʋʊ ʏʉʐʎ
ʅɲɽɻʏɹʎ ʅɸ ʏɻ ɴʉɼɽɸɿɲ ʏʉʐ ʃɲɽɻɶɻʏɼ,
ʊʋʉʐ ɽɲ ʋɲʌʉʐʍɿɲʍɽʉʑʆ ʍʏɻ ʍʖʉʄɿʃɼ
ʃʉɿʆʊʏɻʏɲ ʉɿ ʃɲʏɲʍʃɸʐɹʎ ʃɲɿ ʉɿ ɶʌɲʋʏɹʎ
ɸʌɶɲʍʀɸʎ ʏʘʆ ʅɲɽɻʏʙʆ.

ȸ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏʘʆ ʅɲɽɻʏʙʆ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ ʅɸɽʊɷʉʐ ʏɻʎ ʉʅɲɷɿʃɼʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ɽɲ ɶʀʆɸɿ ʅɸ ʃʌɿʏɼʌɿʉ ʏɻʆ
ɸʋʀɷʉʍɼ ʏʉʐʎ ʍɸ ʃɳɽɸ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ʅɸ ɴɳʍɻ:
x

Ɉɻʆ ɲʆɳʄʐʍɻ ɸʆʊʎ ʔɳʍʅɲʏʉʎ ʋɻɶʙʆ ʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ʍʑɶʖʌʉʆɸʎ ʋɲʌɲɶʘɶɿʃɹʎ ʅʉʆɳɷɸʎ

x

Ɉɻʆ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ɷɿɲʄɹʇɸʘʆ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉʐʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʉʑʎ ɳʇʉʆɸʎ ʃɲɿ ʏɻ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ ʋʉʐ ʅɸʄɸʏʉʑʆ.

x

Ɉɻʆ ʋʉɿʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ɶʌɲʋʏɼʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ.

x

Ɉɻʆ ʋʉɿʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍʏʉ ʉʅɲɷɿʃʊ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɿʃʊ ɹʌɶʉ.

x

Ɉɻʆ ʋʉɿʊʏɻʏɲ ʏʘʆ ʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸʘʆ ʃɲɿ ʏɻʆ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍʏɲ ʍɸʅɿʆɳʌɿɲ.

x

Ɉʉʆ ɴɲɽʅʊ ʃɲʏɲʆʊɻʍɻʎ ʏɻʎ ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʘɶɿʃɼʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ ʍʏɻ ʍʑɶʖʌʉʆɻ ʅɸʏɲɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼ
ɸʋʉʖɼ ʃɲɿ ʏɻʎ ʆɹɲʎ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ʋʉʐ ɷɻʅɿʉʐʌɶʉʑʆ ʉɿ ʌɲɶɷɲʀɸʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɹʎ ʅɸʏɲɴʉʄɹʎ.

x

Ɉʉ ɴɲɽʅʊ ʃɲʏɲʆʊɻʍɻʎ ʏʘʆ ʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ, ɲʄʄɳ ʃɲɿ ʏʉʐ ʉʔɹʄʉʐʎ ʋʉʐ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɲʋʊ ʏʉ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʊ
ʏʌʊʋʉ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ.

x

Ɉɻʆ ʋʉɿʊʏɻʏɲ ʏɸʖʆɿʃʉʑ ʍʖɸɷʀʉʐ ɲʋɸɿʃʊʆɿʍɻʎ ʏʘʆ ʋɲʌɲɶʘɶɿʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ ʏɻʎ ɸʐʌʑʏɸʌɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ.

x

Ɉɿʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɿʃɹʎ ɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎ ʃɳɽɸ ʅɲɽɻʏɼ.

x

Ɉɿʎ ɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎ ɸʋɿʄʉɶɼʎ ʃɲʏɳʄʄɻʄʘʆ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ʃɲɿ ʐʄɿʃʙʆ.

x

Ɉɻʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍʏɲ ʍɸʅɿʆɳʌɿɲ ʃɳɽɸ ʅɲɽɻʏɼ, ʏʊʍʉ ʘʎ ʋɲʌʉʐʍɿɲʍʏɼ, ʊʍʉ ʃɲɿ ʘʎ
ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏʉʎ ʅɸ ʍʘʍʏɹʎ ʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎ.

x

Ɉɻʆ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼʎ ʃɲɿ ɲʆɳʄʐʍɻʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʙʆ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ.

x

Ɉʉʆ ɴɲɽʅʊ ɲʆʏʀʄɻʗɻʎ ʏʉʐ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑ ʃʊʍʏʉʐʎ ɲʋʊ ɲʃɲʏɳʄʄɻʄɸʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɹʎ ʄʑʍɸɿʎ ʃɲɿ ʏɻʎ
ɲʆɳɶʃɻʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼʎ ʅʊʌʔʘʍɻʎ ɶɿɲ ʊʄʉʐʎ ʏʉʐʎ ʋʉʄʀʏɸʎ.

x

Ɉʉ ɴɲɽʅʊ ʃɲɿ ʏɻʆ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ ɶɿɲ ʏɻʆ «ʃɲʄʙʎ ɸʆʆʉʉʑʅɸʆɻ» ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲ.

ȵʆɲʄʄɲʃʏɿʃɳ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʔɲʌʅʉʍɽɸʀ ɻ ʅɹɽʉɷʉʎ ʏɻʎ ɶʌɲʅʅɼʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʊʋʘʎ ɲʆɲʔɹʌɽɻʃɸ ʋɲʌɲʋɳʆʘ.
ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʐʏɼ ʏʉ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ʋʌʉɴʄɹʋɸɿ:

Ǻ. Ǿ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȘȢ ȝİșȩįȠȣ ĲȘȢ ȖȡĮȝȝȒȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȖȚĮ ĲȘ ȝİȜȑĲȘ ĲȘȢ ȕȚȠȝȘȤĮȞȓĮȢ
ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ ıİ ȝİȖȐȜȘ ʌȠıȩĲȘĲĮ.
Ƀɿ ʅɲɽɻʏɹʎ ʉʌɶɲʆʙʆʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʋɳʄɿ ʍɸ ʉʅɳɷɸʎ ʅɸ ʌʊʄʉʐʎ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʐʎ ʅɸ ʏɿʎ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɹʎ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɸʎ . Ⱦɳɽɸ
ʉʅɳɷɲ ɸʋɿʄɹɶɸɿ ʆɲ ʋɲʌɳɶɸɿ ɹʆɲ ʋʌʉʁʊʆ ʍɸ ʅɸɶɳʄɻ ʋʉʍʊʏɻʏɲ ʅɸ ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃɲɿ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʅɿɲʎ ɶʌɲʅʅɼʎ
ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʍʏʉ ʍʖʉʄɿʃʊ ɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉ.
ɀɹʍʘ ʏɻʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ ɲʐʏɼʎ ʉɿ ʅɲɽɻʏɹʎ ɸʇʉɿʃɸɿʙʆʉʆʏɲɿ «ɲʋʊ ʋʌʙʏʉ ʖɹʌɿ» ʅɸ ʏɿʎ ʋɲʌɲɶʘɶɿʃɹʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ
ʋʉʐ ɷɻʅɿʉʐʌɶʉʑʆ ʋʌʉʍʏɿɽɹʅɸʆɻ ɲʇʀɲ ʍʏɿʎ ʋʌʙʏɸʎ ʑʄɸʎ , ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ʅɸʏɲʏʌɹʋʉʆʏɲɿ ʅɸ ɶʆʙʍɸɿʎ ʃɲɿ ɸʌɶɲʍʀɲ, ʍɸ
ʏɸʄɸɿʘʅɹʆɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻʎ ɲʇʀɲʎ.
ɇʏʊʖʉɿ
Ƀɿ ʅɲɽɻʏɹʎ ɸʋɿɷɿʙʃɸʏɲɿ :
Ɂɲ ɷɿɲʅʉʌʔʙʍʉʐʆ ʍɲʔɼ
ɲʆʏʀʄɻʗɻ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ

Ⱥɸʅɲʏɿʃɹʎ ȵʆʊʏɻʏɸʎ
Ƀʌɶɳʆʘʍɻ ʏʘʆ
ʍʑɶʖʌʉʆʘʆ ɶʌɲʅʅʙʆ
ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ. Ȱʆɳɶʃɻ
ɶɿɲ ɸʄɲʍʏɿʃʊʏɻʏɲ.

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ (ȴɿɲʏɿɽɹʅɸʆʉʎ ʖʌʊʆʉʎ)
Ȱʆɳʄʐʍɻ ɲʋʊ ʏʉʆ ʃɲɽɻɶɻʏɼ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʅɲɽɻʏɹʎ
ʏʉʐ ʏʌʊʋʉʐ ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ʅɿɲʎ ɶʌɲʅʅɼʎ
ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʍʏɻʆ ɸʋʉʖɼ ʏʘʆ ʌɲɶɷɲʀʘʆ
ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆ ɸʇɸʄʀʇɸʘʆ, ʅɸ ʏɻʆ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ʉʌɶɳʆʘʍɻ ʏɻʎ ɶʌɲʅʅɼʎ
ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɲʌɲɶʘɶɼ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ .
Ɂɲ ɷɿɲʅʉʌʔʙʍʉʐʆ ʍɲʔɼ
ɲʆʏʀʄɻʗɻ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɲ
ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ ʃɲɿ ʏɲ ʉʔɹʄɻ ʋʉʐ
ʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆ ɲʋʊ ʏɻʆ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ
ɲʐʏʉʅɲʏɿʍʅʙʆ ʍʏɿʎ ʍʑɶʖʌʉʆɸʎ
ɶʌɲʅʅɹʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ
Ɂɲ ɷɿɲʅʉʌʔʙʍʉʐʆ ʍɲʔɼ
ɲʆʏʀʄɻʗɻ ɶɿɲ ʏɿʎ ʆɹɸʎ ʍʐʆɽɼʃɸʎ
ʋʉʐ ɷɿɲʅʉʌʔʙʆʉʆʏɲɿ ʍʏɿʎ
ɶʌɲʅʅɹʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʃɲɿ ʏɻʆ
ʃʉɿʆʘʆʀɲ ʘʎ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʏɻʎ
ʖʌɼʍɻʎ ʏʘʆ ʆɹʘʆ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ ʃɲɿ
ʏʘʆ ɲʐʏʉʅɲʏɿʍʅʙʆ ʃɲɿ ʏɻʎ
ʅɸʏɳɴɲʍɻʎ ʍʏɻ ʅɸʏɲɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼ
ʃʉɿʆʘʆʀɲ.
Ɂɲ ɲʆɲʋʏʑʇʉʐʆ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ ɶɿɲ
ʍʐʄʄʉɶɼ ʃɲɿ ʏɲʇɿʆʊʅɻʍɻ
ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɿʎ
ɶʌɲʅʅɹʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ..
Ɂɲ ɲʆɲʋʏʑʇʉʐʆ ɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎ
ʍʖɸɷʀɲʍɻʎ ɶʌɲʅʅʙʆ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ
ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɲʌɲɶʘɶɼ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍɸ
ʅɸɶɳʄɻ ʋʉʍʊʏɻʏɲ.

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɶʌɲʅʅʙʆ
ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʃɲʏɳ
ʏʌʊʋʉ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ ʅɸ
ʏɻʆ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲ.
ȵʃʏɹʄɸʍɻ ʌʊʄʘʆ
ʍʏɸʄɸʖʙʆ
ʋɲʌɲɶʘɶɿʃʙʆ
ʅʉʆɳɷʘʆ ʃɲʏɳ ʏʌʊʋʉ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ ʅɸ ʏɻʆ
ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲ.

ɷɿɲɽɹʍɿʅɻʎ ɴɿɴʄɿʉɶʌɲʔʀɲʎ ʃɲɿ ʏʉʐ ɸʐʌʑʏɸʌʉʐ
ɷʐʆɲʏʉʑ ʔɳʍʅɲʏʉʎ ʋɻɶʙʆ ʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎ
(ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ ʏʉʐ ɷɿʃʏʑʉʐ Internet).
Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ɷɿɲʄɹʇɸʘʆ ɲʋʊ ʏʉʆ ʃɲɽɻɶɻʏɼ
ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʅɲɽɻʏɹʎ ʅɸ ɴɳʍɻ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʋɲʌɲʋɳʆʘ
ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʉʑʎ ɳʇʉʆɸʎ.
Ȱʆɳʄʐʍɻ ʏɻʎ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ
ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʏʅɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ.
Ȱʆɳʄʐʍɻ ʏʘʆ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ ʋʉʐ ɲʇɿʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ
ɲʋʊ ʏʉ ʃɳɽɸ ʏʅɼʅɲ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʘɶɿʃɼʎ ʅʉʆɳɷɲʎ.
(8 ɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎ ʙʌɸʎ)

ɇʐʄʄʉɶɼ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ
ʅɸ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ʊʄʘʆ
ʏʘʆ ʋɿɽɲʆʙʆ ʋɻɶʙʆ
ʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎ
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ
ʏʉʐ ɷɿʃʏʑʉʐ Internet.

ɇʐɶʃʌʊʏɻʍɻ ʉʅɳɷʘʆ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ɲʋʊ ʏʉʐʎ
ʅɲɽɻʏɹʎ. ȵʋɿʄʉɶɼ ɲʋʊ ʃɳɽɸ ʉʅɳɷɲ ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ
ʋʉʐ ɽɲ ʋɲʌɲʖɽɸʀ ʍɸ ʅɸɶɳʄɻ ʋʉʍʊʏɻʏɲ ʅɸ ʏɻ
ʅɹɽʉɷʉ ʏɻʎ ɶʌɲʅʅɼʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ .
ȵʋɿʄʉɶɼ ʌʊʄʉʐ ɲʋʊ ʏʉʆ ʃɳɽɸ ʅɲɽɻʏɼ ʏɻʎ ʃɳɽɸ
ʉʅɳɷɲʎ, ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʐ ʅɸ ʏɲ ʍʏɸʄɹʖɻ ʅɿɲʎ
ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɼʎ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲʎ ( ȳɸʆɿʃʊʎ
ȴɿɸʐɽʐʆʏɼʎ, ȴɿɸʐɽʐʆʏɼʎ ȴɻʅʉʍʀʘʆ ʍʖɹʍɸʘʆ,
ȴɿɸʐɽʐʆʏɼʎ ȵʌɸʐʆʙʆ, ȴɿɸʐɽʐʆʏɼʎ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ,
ȴɿɸʐɽʐʆʏɼʎ Ʌʉɿʉʏɿʃʉʑ ȵʄɹɶʖʉʐ, ȴɿɸʐɽʐʆʏɼʎ
Ʌʌʉʍʘʋɿʃʉʑ, ȴɿɸʐɽʐʆʏɼʎ ɀɳʌʃɸʏɿʆɶʃ,
ȴɿɸʐɽʐʆʏɼʎ Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ, ȴɿɸʐɽʐʆʏɼʎ
ɇʖɸɷʀɲʍɻʎ Ʌʌʉʁʊʆʏʘʆ, ɀɻʖɲʆɿʃʊʎ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ,
ȴɿɸʐɽʐʆʏɼʎ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ, ȴɿɸʐɽʐʆʏɼʎ
Ȱʍʔɲʄɸʀɲʎ, ȴɿɸʐɽʐʆʏɼʎ Ʌʌʉʅɻɽɸɿʙʆ).
(2 ɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎ ʙʌɸʎ)

Ɂɲ ɸʋɿʄɹɶʉʐʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ
ɸʌɶɲʄɸʀɲ ʃɲɿ ʐʄɿʃɳ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʍʏɲɽʅʙʆ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ɶʌɲʅʅʙʆ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ.
Ɂɲ ɲʆɲʋʏʑʇʉʐʆ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɻʎ ʅɿɲʎ ʋʉɿʃɿʄʀɲʎ
ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ʃɲɿ ʐʄɿʃʙʆ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʍʏɲɽʅʙʆ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ɶʌɲʅʅʙʆ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ.
Ɂɲ ɲʆɲʋʏʑʇʉʐʆ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ
ɷɸʇɿʊʏɻʏɸʎ ɶɿɲ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʅɿɲʎ
ʋʉɿʃɿʄʀɲʎ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ʃɲɿ ʐʄɿʃʙʆ.
Ɂɲ ɷɿɲʅʉʌʔʙʍʉʐʆ ʍɲʔɼ
ɲʆʏʀʄɻʗɻ ɶɿɲ ʏɿʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɹʎ
ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ ʋʌʉʍʔɹʌʉʆʏɲɿ
ʍʏɿʎ ʍʑɶʖʌʉʆɸʎ ɶʌɲʅʅɹʎ
ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʐʎ
ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʉʐʎ ʍɸ ɲʐʏɹʎ.
Ɂɲ ɷɿɲʅʉʌʔʙʍʉʐʆ ʍɲʔɼ
ɲʆʏʀʄɻʗɻ ɶɿɲ ʏʉ ɴɲʍɿʃʊ

ɇʐʄʄʉɶɼ ʃɲɿ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʍɸ ʍɸʅɿʆɳʌɿʉ ɲʋʊ ʏʉʆ
ʃɳɽɸ ʅɲɽɻʏɼ, ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ
ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ɲʆɲʄɳɴɸɿ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʋɲʌɲɶʘɶɼ ʏʉʐ ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ɸʋɿʄɹʇɸɿ ɻ
ʉʅɳɷɲ ʏʉʐ ʍɸ ʅɸɶɳʄɻ ʋʉʍʊʏɻʏɲ ʅɸ ʏɻ ʅɹɽʉɷʉ
ʏɻʎ ɶʌɲʅʅɼʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ.
(2 ɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎ ʙʌɸʎ)
Ƀʌɶɳʆʘʍɻ ʏɻʎ ʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎ. ȵʃʋʊʆɻʍɻ ɲʋʊ
ʃɳɽɸ ʉʅɳɷɲ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɿʃʉʑ ʍʖɸɷʀʉʐ ʐʋʊ
ʃʄʀʅɲʃɲ ʏʉʐ ʃɳɽɸ ʍʏɲɽʅʉʑ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ʇɸʖʘʌɿʍʏɳ , ʃɲɿ ʏɻʎ ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ ɶʌɲʅʅɼʎ
ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ.
Ʌʌʊɴʄɸʗɻ ʏʉʐ ʋʘʎ ɽɲ ʃɿʆʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɷɿɳʔʉʌɲ
ɸʋɿʅɹʌʉʐʎ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʉʐ ʋʌʉʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼ
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ɹʆɲ ʍʏɲɽʅʊ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʍʏʉʆ
ɳʄʄʉ ʃɲɿ ʏʉʐ ʋʙʎ ɽɲ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɻ
ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɻ ɸʌɶɲʍʀɲ ʍɸ ʃɳɽɸ ʍʏɲɽʅʊ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ.
ɇʐʆɸɿʍʔʉʌɳ ʏʉʐ ʃɳɽɸ ʅɲɽɻʏɼ ʍɸ ʍʐʆɳʌʏɻʍɻ ʅɸ
ʏɻʆ ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ɲʆɲʄɳɴɸɿ. ɇʑʆʏɲʇɻ
ʐʋʉʅʆɼʅɲʏʉʎ ʋʉʐ ʍʐʆʉɷɸʑɸɿ ʃɳɽɸ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɿʃʊ ʍʖɹɷɿʉ ʃɲɿ ʋʉʐ ɲʆɲʔɹʌɸɿ ʏʉ
ɸʀɷʉʎ ʏʘʆ ʐʄɿʃʙʆ ʋʉʐ ɽɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽʉʑʆ

29961

29962

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʊ ʏɻʎ ʍʑɶʖʌʉʆɻʎ
ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ ʋʉʐ ɸʅʋʄɹʃɸʏɲɿ ʍʏɿʎ
ʍʑɶʖʌʉʆɸʎ ɶʌɲʅʅɹʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ
ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ʉɿ ɹʆʏʉʆɸʎ ʅɸʏɲɴʉʄɹʎ.

ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʍʏʉʐʎ ɷɿɳʔʉʌʉʐʎ
ʍʏɲɽʅʉʑʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏɻʎ ɶʌɲʅʅɼʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ,
ʏɻʆ ʋʉʍʊʏɻʏɲ ʐʄɿʃʉʑ ʋʉʐ ɽɲ ɲʋɲɿʏɻɽɸʀ ɲʋʊ ʏʉ
ʃɳɽɸ ɸʀɷʉʎ, ʏʉ ɸʀɷʉʎ ʏʘʆ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ʃɲɿ
ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ɼ ɲʐʏʉʅɲʏɿʍʅʙʆ ʋʉʐ
ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ ʍɸ ʃɳɽɸ ʍʏɲɽʅʊ ɸʌɶɲʍʀɲʎ.

Ɂɲ ɷɿɲʅʉʌʔʙʍʉʐʆ ʍɲʔɼ
ɲʆʏʀʄɻʗɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋʀɷʌɲʍɻ ʏʘʆ
ɶʌɲʅʅʙʆ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʍʏʉ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏʉ ʃʊʍʏʉʎ ʋʉʐ
ʍʐʆɸʋɳɶɸʏɲɿ ɻ ʅɻ ʏɼʌɻʍɻ
ʃɲʆʊʆʘʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏʉʐ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ.

Ɉɸʄɿʃɼ ɸʋɿʄʉɶɼ ʐʄɿʃʙʆ ʃɲɿ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʋɲʌɲɶʘɶɼ ʏʉʐ ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ʍɸ ʅɸɶɳʄɻ ʋʉʍʊʏɻʏɲ
ʋʉʐ ɸʋɹʄɸʇɸ ɻ ʃɳɽɸ ʉʅɳɷɲ ʅɲɽɻʏʙʆ.

Ɂɲ ɸʇɸʏɳɺʉʐʆ ʃɲɿ ʆɲ ɲʆɲʄʑʉʐʆ
ʋʄɸʉʆɸʃʏɼʅɲʏɲ ʃɲɿ
ʅɸɿʉʆɸʃʏɼʅɲʏɲ ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃʙʆ
ʋɲʌɲɶʘɶɿʃʙʆ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʏʉʐ ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ʋʉʐ ɸʋɹʄɸʇɸ ɻ ʃɳɽɸ
ʉʅɳɷɲ ʅɲɽɻʏʙʆ ʍʏʉ ʍʖʉʄɿʃʊ ɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉ ʅɸ ʏɻ
ʅɹɽʉɷʉ ʏɻʎ ɶʌɲʅʅɼʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʍɸ ʅɸɶɳʄɻ
ʋʉʍʊʏɻʏɲ (ʍʐʆɼɽʘʎ 40-45 ʃʉʅʅɳʏɿɲ).

Ɂɲ ɲʆɲʋʏʑʇʉʐʆ ʅɿɲʆ ɲʆʏʀʄɻʗɻ
ʏʉʐ ʉʔɹʄʉʐʎ ʃɲɿ ʏʘʆ
ʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆ
ɲʋʊ ʏɻ ɷɿɲʅʊʌʔʘʍɻ ʏɻʎ
ʍʑɶʖʌʉʆɻʎ ʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ʙʍʏɸ ʆɲ
ɸʋɻʌɸɳɺɸʏɲɿ ɳʅɸʍɲ ɲʋʊ ʏɻʆ
ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲ ʃɲɿ ʏɻ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ.

(8 ɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎ ʙʌɸʎ)

Ɂɲ ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺʉʐʆ ʏɻ ʍʐʆɸɿʍʔʉʌɳ
ʅɿɲʎ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʎ ɶʌɲʅʅɼʎ
ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʋʉʐ ɸʋɹʄɸʇɲʆ ʍʏɻʆ
ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏʉʐ ʋʉʄɿʏɿʍʅʉʑ.
Ƀɿ ʅɲɽɻʏɹʎ ʆɲ ɲʆɲʋʏʑʇʉʐʆ ʅɿɲʆ
ɲʆʏʀʄɻʗɻ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻ ʔʑʍɻ, ʏɻ
ʖʌɻʍɿʅʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ʏɻ ʍʋʉʐɷɲɿʊʏɻʏɲ
ʏʘʆ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆ ʐʄɿʃʙʆ.
Ƀɿ ʅɲɽɻʏɹʎ ɽɲ ɲʆɲʋʏʑʇʉʐʆ ʅɿɲʆ
ɲʆʏʀʄɻʗɻ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɿʎ
ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɹʎ ɸʇɸʄʀʇɸɿʎ ʃɲɿ
ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ ʏɿʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ʋʉʐ ʏɿʎ
ʐʋɲɶʉʌɸʑʉʐʆ , ʏʉʐʎ ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɹʎ
ʋʉʐ ʍʐʆɸɿʍʔɹʌʉʐʆ ʍʏɿʎ ɸʇɸʄʀʇɸɿʎ
ɲʐʏɹʎ , ʃɲɿ ʏɿʎ ɸʋɿɷʌɳʍɸɿʎ ʋʉʐ
ɹʖʉʐʆ ʍʏɻʆ ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɼ ɺʘɼ ʃɲɿ
ʏʉ ʃʉɿʆʘʆɿʃʊ ʍʑʆʉʄʉ.

(6 ɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎ ʙʌɸʎ)

ɇʐɶɶʌɲʔɼ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ɲʋʊ ʏʉʆ ʃɳɽɸ ʅɲɽɻʏɼ,
ʋɲʌɳʄʄɻʄɲ ʅɸ ʏɿʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɿʃɹʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ, ɶɿɲ ʏɿʎ ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ ʉ
ʀɷɿʉʎ ɹʖɸɿ ɲʆɲʄɳɴɸɿ ʍʏɻ ɶʌɲʅʅɼ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ
ʏɻʎ ʉʅɳɷɲʎ ʏʉʐ. Ƀɿ ɶʌɲʋʏɹʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ
ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿ ʋʌʉʉɷɸʐʏɿʃɳ ʍɸ ʍɸʅɿʆɳʌɿɲ
ʋʉʐ ʉʌɶɲʆʙʆʉʐʆ ʉɿ ʅɲɽɻʏɹʎ ʍʏɻʆ ʏɳʇɻ. Ƀɿ
ɶʌɲʋʏɹʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ʏʘʆ ʅɲɽɻʏʙʆ ʅɿɲʎ ʉʅɳɷɲʎ
ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ɹʆɲ ɸʆɿɲʀʉ ɲʌʅʉʆɿʃʊ
ʍʑʆʉʄʉ, ɸʃʔʌɳɺʉʆʏɲʎ ʏɻʆ ɲʋɲʀʏɻʍɻ ɶɿɲ
ʍʐʆʏʉʆɿʍʅʊ ʏʘʆ ɷɿɲʔʊʌʘʆ ʏʅɻʅɳʏʘʆ ʍɸ ʅɿɲ
ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ.
Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʏʘʆ ɶʌɲʋʏʙʆ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ʃɲɿ ʏɻʎ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍɸ ʅɸɶɳʄɻ ʋʉʍʊʏɻʏɲ ʊʄʘʆ ʏʘʆ
ʉʅɳɷʘʆ ʍɸ ʏɸʄɿʃɳ ʍɸʅɿʆɳʌɿɲ ʍʏɻʆ ʏɳʇɻ.
(4 ɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎ ʙʌɸʎ)
ȴɿʉʌɶɳʆʘʍɻ ɸʃɽɹʍɸʘʆ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʅɲɽɻʏɹʎ ʅɸ ʏɻ
ɴʉɼɽɸɿɲ ʏʉʐ ʃɲɽɻɶɻʏɼ, ʊʋʉʐ ɽɲ
ʋɲʌʉʐʍɿɲʍɽʉʑʆ ʍʏɻ ʍʖʉʄɿʃɼ ʃʉɿʆʊʏɻʏɲ ɻ
ʋɲʌɲɶʘɶɼ ʃɲɿ ʉɿ ɶʌɲʋʏɹʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ʏʘʆ
ʅɲɽɻʏʙʆ.

ȸ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏʘʆ ʅɲɽɻʏʙʆ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ ʅɸɽʊɷʉʐ ʏɻʎ ȳʌɲʅʅɼʎ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ ɽɲ ɶʀʆɸɿ ʅɸ ʃʌɿʏɼʌɿʉ
ʏɻʆ ɸʋʀɷʉʍɼ ʏʉʐʎ ʍɸ ʃɳɽɸ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ʍʏɻ ʅɹɽʉɷʉ ʏɻʎ ȳʌɲʅʅɼʎ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ ʅɸ ɴɳʍɻ:
x

Ɉɻʆ ɲʆɳʄʐʍɻ ɸʆʊʎ ʔɳʍʅɲʏʉʎ ʋɻɶʙʆ ʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ʍʑɶʖʌʉʆɸʎ ʋɲʌɲɶʘɶɿʃɹʎ ʅʉʆɳɷɸʎ.

x

Ɉɻʆ ʋʉɿʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ɶʌɲʋʏɼʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ.

x

Ɉɻʆ ʋʉɿʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ɶʌɲʅʅɼʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʋʉʐ ʃɲʏɲʍʃɸʐɳʍʏɻʃɸ.

x

Ɉɻʆ ʋʉɿʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʏʉʐ ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ʍɸ ʅɸɶɳʄɻ ʋʉʍʊʏɻʏɲ.

x

Ɉɻ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʃɲɿ ʏɻʆ ʍʐʆɸɿʍʔʉʌɳ ʍʏɻʆ ʉʅɲɷɿʃɼ ɸʌɶɲʍʀɲ.

x

Ɉɻʆ ʋʉɿʊʏɻʏɲ ʏʘʆ ʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸʘʆ ʃɲɿ ʏɻʆ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍʏɲ ʍɸʅɿʆɳʌɿɲ ʃɲɿ ʏɿʎ ɷɿɲʄɹʇɸɿʎ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
x

Ɉʉʆ ɴɲɽʅʊ ʃɲʏɲʆʊɻʍɻʎ ʏɻʎ ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʘɶɿʃɼʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ ʍʏɻ ʍʑɶʖʌʉʆɻ ʅɸʏɲɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼ
ɸʋʉʖɼ ʃɲɿ ʏɻʎ ʆɹɲʎ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ʋʉʐ ɷɻʅɿʉʐʌɶʉʑʆ ʉɿ ʌɲɶɷɲʀɸʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɹʎ ʅɸʏɲɴʉʄɹʎ.

x

Ɉʉ ɴɲɽʅʊ ʃɲʏɲʆʊɻʍɻʎ ʏʘʆ ʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ, ɲʄʄɳ ʃɲɿ ʏʉʐ ʉʔɹʄʉʐʎ ʋʉʐ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ʏʌʊʋʉ
ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʅɸ ʏɻ ʅɹɽʉɷʉ ʏɻʎ ȳʌɲʅʅɼʎ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ.

x

Ɉɿʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɿʃɹʎ ɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎ ʃɳɽɸ ʅɲɽɻʏɼ.

x

Ɉɿʎ ɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎ ɸʋɿʄʉɶɼʎ ʃɲʏɳʄʄɻʄʘʆ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ʃɲɿ ʐʄɿʃʙʆ.

x

Ɉɻʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍʏɲ ʍɸʅɿʆɳʌɿɲ ʃɳɽɸ ʅɲɽɻʏɼ, ʏʊʍʉ ʘʎ ʋɲʌʉʐʍɿɲʍʏɼ, ʊʍʉ ʃɲɿ ʘʎ
ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏʉʎ ʅɸ ʍʘʍʏɹʎ ʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎ.

x

Ɉʉʆ ɴɲɽʅʊ ɲʆʏʀʄɻʗɻʎ ʏʉʐ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑ ʃʊʍʏʉʐʎ ɲʋʊ ɲʃɲʏɳʄʄɻʄɸʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɹʎ ʄʑʍɸɿʎ ʃɲɿ ʏɻʎ
ɲʆɳɶʃɻʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼʎ ʅʊʌʔʘʍɻʎ ɶɿɲ ʊʄʉʐʎ ʏʉʐʎ ʋʉʄʀʏɸʎ.

x

Ɉʉ ɴɲɽʅʊ ʃɲɿ ʏɻʆ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ ɶɿɲ ʏɻʆ «ʃɲʄʙʎ ɸʆʆʉʉʑʅɸʆɻ» ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲ.

īǯ īȣȝȞĮıȓȠȣ
Ǿ ǼĳĮȡȝȠȖȒ ĲȘȢ ȝİșȩįȠȣ «ȑȡİȣȞĮ țĮȚ ʌİȚȡĮȝĮĲȚıȝȩȢ» ȖȚĮ ĲȘ įȚįĮıțĮȜȓĮ ĲȠȣ
ȝĮșȒȝĮĲȠȢ.
Ƀɿ ʅɲɽɻʏɹʎ ɽɲ ɸʇʉɿʃɸɿʘɽʉʑʆ ʅɸ ʏɻʆ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼ ɹʌɸʐʆɲ ʃɲɿ ɽɲ ɸʔɲʌʅʊʍʉʐʆ ɲʋʄɹʎ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɹʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ
ʍɸ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɳ ɽɹʅɲʏɲ ʏɻʎ ɸʋɿʄʉɶɼʎ ʏʉʐʎ , ɸʅʋʄɸʃʊʅɸʆʉɿ ʍɸ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻ
ʅɹɽʉɷʉ «ɹʌɸʐʆɲ ʃɲɿ ʋɸɿʌɲʅɲʏɿʍʅʊʎ».
ȸ ʍʑɶʖʌʉʆɻ Ȳɿʉʅɻʖɲʆʀɲ ʃɲɿ ɶɸʆɿʃɳ ɻ ʍʑɶʖʌʉʆɻ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼ ʃʉɿʆʘʆʀɲ ʏʘʆ ʋʌʉɻɶʅɹʆʘʆ ʖʘʌʙʆ, ɷʀʆɸɿ ɿɷɿɲʀʏɸʌɻ
ɹʅʔɲʍɻ ʍʏɻʆ ɹʌɸʐʆɲ ʃɲɿ ʏɻʆ ʃɲɿʆʉʏʉʅʀɲ. ȸ ɹʌɸʐʆɲ ʍʐʆʏɸʄɸʀ ʍʏɻʆ ʃɲʄʑʏɸʌɻ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ʋʌʙʏʘʆ ʐʄʙʆ,
ʍʏɻ ɴɸʄʏʀʘʍɻ ʏʘʆ ʍʐʆɽɻʃʙʆ ɸʌɶɲʍʀɲʎ, ʍʏɻʆ ɸʄɲʖɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐ ʃʊʍʏʉʐʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ, ʍʏɻ ʍʖɸɷʀɲʍɻ ʆɹʘʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɶɿɲ ɴɸʄʏʀʘʍɻ ʏɻʎ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ɺʘɼʎ ʃʄʋ.
Ⱦʉɿʆʘʆʀɸʎ ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɹʎ ʍʏɻʆ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼ ɹʌɸʐʆɲ, ɷʑʍʃʉʄɲ ɽɲ ʋɸʏʑʖʉʐʆ ʐʗɻʄʉʑ
ɸʋɿʋɹɷʉʐ ɸɿʍʊɷɻʅɲ ʃɲɿ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ ɴɿʉʏɿʃʊ ɸʋʀʋɸɷʉ ʍʏɲ ʖʌʊʆɿɲ ʋʉʐ ɲʃʉʄʉʐɽʉʑʆ. ȵʌɶɲʍʀɸʎ ʌʉʐʏʀʆɲʎ, ʖɲʅɻʄʉʑ
ʅʉʌʔʘʏɿʃʉʑ ʃɲɿ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʉʑ ɸʋɿʋɹɷʉʐ, ɷɸʆ ʅʋʉʌʉʑʆ ʋʄɹʉʆ ʆɲ ɸʇɲʍʔɲʄʀʍʉʐʆ ʐʗɻʄʊ ɴɿʉʏɿʃʊ ɸʋʀʋɸɷʉ.
Ʉʄɸʎ ʉɿ ʍʑɶʖʌʉʆɸʎ ʃɲɿ ʅɸɶɳʄɸʎ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɸʎ ʍʏʉʆ ʋʉʄɿʏɿʍʅɹʆʉ ʃɲɿ ɲʆɸʋʏʐɶʅɹʆʉ ʃʊʍʅʉ, ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ ʏʅɼʅɲ
ɸʌɸʐʆʙʆ. ȴɻʄɲɷɼ ʅɿɲ ʉʅɳɷɲ ɸʋɿʍʏɻʅʊʆʘʆ ʋʉʐ ɸʌɶɳɺɸʏɲɿ ʅɸ ʍʏʊʖʉ ʆɲ ɴɸʄʏɿʙʍɸɿ ʊʄʉ ʏʉ ʔɳʍʅɲ ʏʘʆ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ ʏɻʎ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲʎ.
ȳɿɲ ʆɲ ɸʌɸʐʆɼʍʉʐʆ ɹʆɲ ɽɹʅɲ ʋʉʐ ɽɲ ɸʋɿʄɹʇʉʐʆ ʉɿ ʅɲɽɻʏɹʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼʍʉʐʆ ʊʌɶɲʆɲ (ʏɲ ʉʋʉʀɲ
ʋʉʄʄɹʎ ʔʉʌɹʎ ɸʋɿʆʉʉʑʆ ʃɲɿ ʃɲʏɲʍʃɸʐɳɺʉʐʆ ʉɿ ʀɷɿʉɿ), ʆɲ ʃɲʏɲʍʃɸʐɳʍʉʐʆ ʉʅʉɿʙʅɲʏɲ, ʆɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼʍʉʐʆ
ʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲ ɶɿɲ ʏɲ ʋɸɿʌɳʅɲʏɳ ʏʉʐʎ ʃ.ʄʋ. Ƀɿ ʅɲɽɻʏɹʎ ɷɻʄɲɷɼ ʃɲɿ ʍʏɻ ʅɹɽʉɷʉ ɲʐʏɼ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆ ɹʆɲʆ
ɲʌɿɽʅʊ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ, ʐʄɿʃʙʆ, ʃɲɿ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ, ʃɲʏɳ ʄʉɶɿʃʊ ʏʌʊʋʉ , ʃɲɿ ɶɿɲ ɹʆɲ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ ʍʃʉʋʊ.
Ɉɲ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɳ ʋʉʌʀʍʅɲʏɲ ʃɲɿ ʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʏɻʎ ɹʌɸʐʆɲʎ ʋʉʐ ɸʋɿʄɹɶʉʐʆ ʃɲɿ ɸʃʏɸʄʉʑʆ ʉɿ ʅɲɽɻʏɹʎ , ʏɻʆ
ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʐʆ ʃɲɿ ʍɸ ʅʉʌʔɼ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʊʋʘʎ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʋɲʌɲʃɳʏʘ .
ɇʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻ ʅɹɽʉɷʉ «ɹʌɸʐʆɲ ʃɲɿ ʋɸɿʌɲʅɲʏɿʍʅʊʎ», ʉʅɳɷɸʎ ʅɲɽɻʏʙʆ ɸʋɿʄɹɶʉʐʆ ʆɲ ʅɸʄɸʏɼʍʉʐʆ ɹʆɲ ɽɹʅɲ
ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼʎ ɹʌɸʐʆɲʎ. ȸ ɹʌɸʐʆɲ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍɸ ɴɸʄʏʀʘʍɻ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ, ʍɸ ɴɸʄʏʀʘʍɻ
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ, ʍʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʉʐ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ ɲʋʊ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐʎ ʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʌʑʋʉʐʎ (ɹʆɲ ʋʌʊɴʄɻʅɲ ʋʉʐ ɶʀʆɸʏɲɿ ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɳ ʃɲɿ ʉʇʑʏɸʌʉ) ʃ.ʄʋ.
ɀɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɿʄʉɶɼ ʃɳʋʉɿʉʐ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʉʑ ɽɹʅɲʏʉʎ ʉɿ ʅɲɽɻʏɹʎ ɲʌʖʀɺʉʐʆ ʆɲ ʍʐɶʃɸʆʏʌʙʆʉʐʆ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ
ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʊ ɽɹʅɲ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɸʋɿʄɹʇɸɿ ʆɲ ʅɸʄɸʏɼʍʉʐʆ.
ɇʏɻ ʍʐʆɹʖɸɿɲ ʍʖɸɷɿɳɺʉʐʆ ʏɲ ʋɸɿʌɳʅɲʏɲ ʃɲɿ ʏɲ «ʏɸʍʏ» ʋʉʐ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼʍʉʐʆ ʍʏʉ ʍʖʉʄɿʃʊ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉ, ɲʔʉʑ ʃɲʏɲʍʃɸʐɳʍʉʐʆ ʏɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ɷʉʃʀʅɿɲ.
ȸ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ «ʏɸʍʏ» ɹʖɸɿ ʘʎ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʏɻ ʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻ ʋɸɿʌɲʅɲʏɿʃʙʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʋʉʐ
ʐʋʉʍʏɻʌʀɺʉʐʆ ɼ ɲʋʉʌʌʀʋʏʉʐʆ ʏɻʆ «ʐʋʊɽɸʍɻ» ʏɻʎ ɹʌɸʐʆɲʎ, ʃɲɿ ɹʏʍɿ ʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆ ʏɲ ɲʆɳʄʉɶɲ ʍʐʅʋɸʌɳʍʅɲʏɲ.
ȸ ʃɳɽɸ ʉʅɳɷɲ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸɿ ʍʏʉʐʎ ʍʐʅʅɲɽɻʏɹʎ ʏɻʎ ʍʏɻʆ ʏɳʇɻ ʏɻʆ ʋʉʌɸʀɲ ʏɻʎ ɹʌɸʐʆɳʎ ʏɻʎ, ʍɸ ɷɿɲɷʉʖɿʃɳ
ʍɸʅɿʆɳʌɿɲ ʋʉʐ ʉʌɶɲʆʙʆʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʏɳʇɻ ʐʋʊ ʏɻʆ ɸʋʀɴʄɸʗɻ ʏʉʐ ʃɲɽɻɶɻʏɼ, ʃɲɿ ɸʋʀʍɻʎ ɷɹʖɸʏɲɿ ʃɲɿ ʏɻ ɴʉɼɽɸɿɲ
ʏʘʆ ʍʐʅʅɲɽɻʏʙʆ ʏɻʎ ʍʏɲ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɲʆʏɿʅɸʏʘʋʀɺɸɿ.
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Ƀɿ ʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎ ʏʘʆ ʅɲɽɻʏʙʆ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏʘʆ ɷɿɲɷʉʖɿʃʙʆ ʍɸʅɿʆɲʌʀʘʆ, ɸʀʆɲɿ ɹʆɲ ɲʋʊ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ, ʊʋʘʎ ʃɲɿ ʍʏɿʎ ɳʄʄɸʎ ʅɸɽʊɷʉʐʎ.
ɇɲʆ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʏɻʎ ɹʌɸʐʆɳʎ ʏʉʐʎ ʉɿ ʅɲɽɻʏɹʎ ʍʐɶɶʌɳʔʉʐʆ ɸʌɶɲʍʀɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ɹʌɸʐʆɲ ʋʉʐ
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆ, ɻ ʉʋʉʀɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɲ ʃɸʔɳʄɲɿɲ:
x

Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʏʉʐ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏʉʎ.

x

Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʏʉʐ ʍʃʉʋʉʑ ʏɻʎ ɹʌɸʐʆɲʎ.

x

Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʏʘʆ ʃʉɿʆʘʆɿʃʙʆ ɲʆɲɶʃʙʆ ʋʉʐ ɸʇʐʋɻʌɸʏɸʀ.

x

Ɉɻʆ «ʐʋʊɽɸʍɻ» ʏɻʎ ɹʌɸʐʆɲʎ.

x

Ȱʆɳʄʐʍɻ ʏʘʆ ʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆ ʋʉʐ ɽɸʘʌɼɽɻʃɲʆ ʊʏɿ ɷɸʆ ɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆ ʏɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʏɻʎ ɹʌɸʐʆɲʎ (ɶɿɲ
ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ ʉɿ ʅɸʏɲɴʉʄɹʎ ʏɻʎ ɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲʎ ʍʏʉ ʍʖʉʄɿʃʊ ɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉ).

x

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏʘʆ ʉʌʀʘʆ ʏɻʎ ɹʌɸʐʆɲʎ (ɲʆɲʄʑʉʆʏɲɿ ʊʄʉɿ ʉɿ ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɹʎ ʋʉʐ ʏɸʀʆʉʐʆ ʆɲ ʋɸʌɿʉʌʀʍʉʐʆ ʏɻʆ
ɲʇɿʉʋɿʍʏʀɲ ʏɻʎ ɹʌɸʐʆɲʎ. ȳɿɲ ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ ʏʉ ʅɹɶɸɽʉʎ ʏʉʐ ɷɸʀɶʅɲʏʉʎ).

x

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏɻʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ ʋʉʐ ɲʃʉʄʉʑɽɻʍɸ ʉ ɸʌɸʐʆɻʏɼʎ ɸʋɲʃʌɿɴʙʎ (ʙʍʏɸ ʆɲ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɶʀʆɸɿ
ɸʋɲʆɳʄɻʗɻ ʏɻʎ ɹʌɸʐʆɲʎ ʃɲɿ ɹʄɸɶʖʉʎ).

x

Ƀʌɿʍʅʉʑʎ ʏʘʆ ʅɸʏɲɴʄɻʏʙʆ ʋʉʐ ɸʇɹʏɲʍɸ ɻ ɹʌɸʐʆɲ.

x

ɇʐʅʋɸʌɳʍʅɲʏɲ.

x

Ʌʌʉʏɳʍɸɿʎ ɶɿɲ ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɹʎ ɹʌɸʐʆɲʎ ʍʏʉ ʅɹʄʄʉʆ ɲʋʊ ɳʄʄʉʐʎ ɸʌɸʐʆɻʏɹʎ, ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɲ ʋʉʌʀʍʅɲʏɲ
ʏɻʎ ɹʌɸʐʆɲʎ ʋʉʐ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸ.

x

Ȳɿɴʄɿʉɶʌɲʔʀɲ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼɽɻʃɸ.

ȳɿɲ ʏɻʆ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ ɷʐʆɲʏɼ ɸʇʉɿʃɸʀʘʍɻ ʏʘʆ ʅɲɽɻʏʙʆ ʅɸ ʏɻʆ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼ ɹʌɸʐʆɲ, ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʃɲɿ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʊʋʘʎ ʋ.ʖ. ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ʍɸʅɿʆɲʌʀʘʆ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʅɲɽɻʏɹʎ, ɷɿɲʄɹʇɸɿʎ ɲʋʊ ʏʉʐʎ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑʎ ɻ ɲʋʊ ɸɿɷɿʃʉʑʎ, ʍʖɸɷʀɲʍɻ ʃɲɿ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ project ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʅɲɽɻʏɹʎ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉʐʎ
ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʉʑʎ ɳʇʉʆɸʎ (ʉɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ɷɿɸʇɳɶʉʆʏɲɿ ʖʌʉʆɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏʉʐ ɇʖʉʄɿʃʉʑ
ȶʏʉʐʎ ʃɲɿ ʍɸ ʖʌʊʆʉ ʋʉʐ ɽɲ ɲʋʉʔɲʍʀʍʉʐʆ ʉɿ ʅɲɽɻʏɹʎ ʅɲɺʀ ʅɸ ʏʉʐʎ ʃɲɽɻɶɻʏɹʎ ʏʉʐʎ) ʊʋʘʎ ɲʆɲʔɹʌɽɻʃɲʆ
ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ :
ȱʇʉʆɲʎ 1. Ɉɲ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ʃɲɿ ʏʉ ʋɸɷʀʉ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏɻʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ.
ȱʇʉʆɲʎ 2. Ƀɿ ɴɲʍɿʃɹʎ ɹʆʆʉɿɸʎ «ʋʐʌɼʆɲ» ʏɻʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ.
ȱʇʉʆɲʎ 3. ɇʖɹʍɸɿʎ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ ʃɲɿ ɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻ ʅɸʏɲʇʑ ʏɻʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ʏʉʅɹʘʆ.
ȱʇʉʆɲʎ 4. Ƀɿ ʋʉʄɿʏɿʍʏɿʃɹʎ, Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɹʎ, ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎ ʃɲɿ ʋʉʄɿʏɿʃɹʎ ɸʋɿɷʌɳʍɸɿʎ ʏɻʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ.
ȱʇʉʆɲʎ 5. Ƀɿ ɸʋɿɷʌɳʍɸɿʎ ʏɻʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ ʍʏʉ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ.
ȱʇʉʆɲʎ 6. Ƀ ʌʊʄʉʎ ʏɻʎ ʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ʍʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʃɲɿ ʖʌɼʍɻ ʏɻʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ.
ȱʇʉʆɲʎ 7. ȸ ɸʋʀɷʌɲʍɻ ʏɻʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ ʍʏɻʆ Ȼʍʏʉʌʀɲ.
ȱʇʉʆɲʎ 8. Ɉɲ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ʏɻʎ ʅɸʄɹʏɻʎ ʃɲɿ ʍʖɸɷʀɲʍɻʎ.
ȱʇʉʆɲʎ 9. ɇʖɸɷʀɲʍɻ ʃɲɿ ʅɸʄɹʏɻ ʅɻʖɲʆɿʃʙʆ.
ȱʇʉʆɲʎ 10. Ƀ ʌʊʄʉʎ ʏɻʎ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ ʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ, ɹʌɸʐʆɲʎ ʃɲɿ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ, ɲʆɲʃɲʄʑʗɸʘʆ ʃɲɿ
ʃɲɿʆʉʏʉʅɿʙʆ ʃɲɿ ʏʉʐ ʋɸɿʌɲʅɲʏɿʍʅʉʑ ʍʏɻʆ ɸʋʀʄʐʍɻ ʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ.
ȱʇʉʆɲʎ 11. ȵʔɲʌʅʉɶɼ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ʍʖɸɷʀɲʍɻʎ ʃɲɿ ʅɸʄɹʏɻʎ.
ȱʇʉʆɲʎ 12. ɍʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɻ ʃɲɿ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʃɲɿ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ.
ȱʇʉʆɲʎ 13.ȵʃʏʀʅɻʍɻ ʏɻʎ ɸʋʀɷʌɲʍɻʎ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʃɲɿ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ȱʇʉʆɲʎ 14. Ȼɲʏʌɿʃɹʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ.
ȱʇʉʆɲʎ 15.Ȱɶʌʉʏɿʃɹʎ ʃɲɿ ʍʐʆɷɸʊʅɸʆɸʎ ɴɿʉʏɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ.
ȱʇʉʆɲʎ 16. Ɉɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ʃɲɿ ɿʍʖʑʉʎ.
ȱʇʉʆɲʎ 17. Ʌʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻ ʃɲɿ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɸʎ.
ȱʇʉʆɲʎ 18. Ɉɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ ʅɸʏɲʔʉʌʙʆ.
ȱʇʉʆɲʎ 19. Ɉɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ.
ȱʇʉʆɲʎ 20. Ɉɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐʙʆ.

ǼĳĮȡȝȠȖȒ ĲȘȢ ȝİșȩįȠȣ «ǲȡİȣȞĮ țĮȚ ȆİȚȡĮȝĮĲȚıȝȩȢ»
ɇʏʊʖʉɿ

Ⱥɸʅɲʏɿʃɹʎ ȵʆʊʏɻʏɸʎ

Ƀɿ ʅɲɽɻʏɹʎ ɸʋɿɷɿʙʃɸʏɲɿ :

ȵɿʍɲɶʘɶɼ ʏʘʆ ʅɲɽɻʏʙʆ
ʍʏɻʆ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɼ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ.

Ɂɲ ɸʇʉɿʃɸɿʘɽʉʑʆ ʅɸ ʏɻʆ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɼ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʍʏʉ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʊ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ ,
ʃɲɿ ʆɲ ʏɻ ʍʐʆɷɹʍʉʐʆ ʅɸ ʏɻʆ ʋʌʊʉɷʉ ʏɻʎ
ɲʆɽʌʘʋʊʏɻʏɲʎ
Ɂɲ ɲʆʏɿʄɻʔɽʉʑʆ ʏɲ ʉʔɹʄɻ ʋʉʐ
ʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆ ʍɸ ʅɿɲ ʃʉɿʆʘʆʀɲ ɲʋʊ ʏɻʆ
ɸʋɹʆɷʐʍɻ ʍʏɻʆ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼ ɹʌɸʐʆɲ.
Ɂɲ ɲʆʏɿʄɻʔɽʉʑʆ ʏɻ ʍʖɹʍɻ ʏɻʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼʎ
ɹʌɸʐʆɲʎ ʅɸ ʏɻʆ ɲʆɲʃɳʄʐʗɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ
ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʍʐʅɴɲʏʙʆ ʅɸ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ
ʏʉʐ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ.
Ɂɲ ʍʐʆɷɹʉʐʆ ʏɻʆ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼ ɹʌɸʐʆɲ ʅɸ ʏʉ
ɴɿʉʏɿʃʊ ɸʋʀʋɸɷʉ ʃɲɿ ʏʉ ɸʋʀʋɸɷʉ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ
ʅɿɲʎ ʃʉɿʆʘʆʀɲʎ.
Ɂɲ ɸʇɻɶʉʑʆ ʏʉʐʎ ʄʊɶʉʐʎ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʉʋʉʀʉʐʎ
ʅɿɲ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ ɹʌɸʐʆɲ ɴɸʄʏɿʙʆɸɿ ʏɻʆ
ʐʋɳʌʖʉʐʍɲ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʍʏʉʆ ʏʉʅɹɲ ʋʉʐ
ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ.
Ɂɲ ɸʇɻɶʉʑʆ ʏʌʊʋʉʐʎ ɲʆɳʄʐʍɻʎ
ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʙʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ. Ƀʌɿʍʅɹʆɸʎ
ʅɹɽʉɷʉɿ ɲʆɳʄʐʍɻʎ ɸʇɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆ
ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ ɲʇɿʉʋɿʍʏʀɲ ʍʐɶʃʌɿʏɿʃɳ ʅɸ
ɳʄʄɸʎ.
Ɂɲ ʃʌʀʆʉʐʆ ʏɻʆ ɲʇɿʉʋɿʍʏʀɲ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʙʆ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ.
Ɂɲ ʃɲɽʉʌʀɺʉʐʆ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ
ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɷɿɲɽɹʍɿʅʉʎ ʍʏʉ ʍʖʉʄɿʃʊ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ
ɸʌɸʐʆʙʆ ʏʉʐ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʊʎ ʏʉʐʎ.

ȵʋɿʄʉɶɼ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʉʑ
ɽɹʅɲʏʉʎ ʍʏɻ ɴɳʍɻ
ʉʐʍɿɲʍʏɿʃʙʆ
ɸʆɷɿɲʔɸʌʊʆʏʘʆ ʏʘʆ
ʅɲɽɻʏʙʆ.
ɇʖɸɷʀɲʍɻ ʏɻʎ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɼʎ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ, ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ
ʋɻɶʙʆ ʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎ.
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɷʉʃɿʅʀʘʆ ʋʉʐ
ɽɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ʍʏɻʆ
ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɼ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ,
ʍʐʄʄʉɶɼ ʏʘʆ
ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʘʆ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ,
ʐʄɿʃʙʆ, ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ.
Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ
ɹʌɸʐʆɲʎ ʍʏʉ ʍʖʉʄɿʃʊ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉ.
ɇʐɶɶʌɲʔɼ ʏɻʎ ɶʌɲʋʏɼʎ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ, ɸʇɲɶʘɶɼ
ʍʐʅʋɸʌɲʍʅɳʏʘʆ.

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ (ȴɿɲʏɿɽɹʅɸʆʉʎ
ʖʌʊʆʉʎ)
ȸ ɸʆɻʅɹʌʘʍɻ ʏʘʆ ʅɲɽɻʏʙʆ
ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ ʔɳʍɻ ʏɻʎ
ʅɸɽʊɷʉʐ. ȳɿɲ ʏɻʆ ɸʆɻʅɹʌʘʍɻ ɸʀʆɲɿ
ɸʋɿɽʐʅɻʏʊ ʆɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽʉʑʆ
video ɼ ʔʘʏʉɶʌɲʔʀɸʎ ʋʉʐ ʆɲ
ɲʋɸɿʃʉʆʀɺʉʐʆ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɹʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋɲʄɲɿʙʆ ʏɳʇɸʘʆ.
ȸ ʋʌʉʍʋɳɽɸɿɲ ʏʉʐ ʃɲɽɻɶɻʏɼ ʍʏʉ
ʍʏɳɷɿʉ ɲʐʏʊ ɹʖɸɿ ʍʃʉʋʊ ʆɲ
ʃɲʏɲʄɳɴʉʐʆ ʉɿ ʅɲɽɻʏɹʎ ʏɻ ʔʑʍɻ
ʃɲɿ ʏɻ ʅʉʌʔɼ ʏɻʎ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɼʎ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɻ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʋʉʐ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ɲʃʉʄʉʐɽɼʍʉʐʆ.
ȶʆɲ ɳʄʄʉ ʍɻʅɸʀʉ ʅɸ ɿɷɿɲʀʏɸʌɻ
ɴɲʌʑʏɻʏɲ ʍʏʉ ʍʏɳɷɿʉ ɲʐʏʊ ɸʀʆɲɿ ʏʉ
ʆɲ ʍʐʍʖɸʏɿʍɽɸʀ ɻ ɹʌɸʐʆɲ ʅɸ
ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɹʎ ʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ. ȶʆɲʎ
ʋʌɲʃʏɿʃʊʎ ʏʌʊʋʉʎ ɶɿɲ ʆɲ
ɸʅɴɲɽʑʆʉʐʆ ʉɿ ʅɲɽɻʏɹʎ ʍɸ
ʍʐʍʖɸʏʀʍɸɿʎ ʏɻʎ ʅʉʌʔɼʎ ɲʐʏɼʎ
ɸʀʆɲɿ ʆɲ ʐʋʉɴɳʄʄʉʐʆ ʍɸ
ʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆɲ ʖʌʉʆɿʃɳ ɷɿɲʍʏɼʅɲʏɲ
(ʋ.ʖ. ʃɳɽɸ ɸɴɷʉʅɳɷɲ) ʋɸʌɿʄɼʗɸɿʎ
ɳʌɽʌʘʆ ɲʋʊ ɸʔɻʅɸʌʀɷɸʎ ɼ
ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɳ ɴɿɴʄʀɲ, ɼ ɲʋʊ ʏʉ
ɷʀʃʏʐʉ Internet ʋʉʐ ɽɲ
ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍɸ ɹʌɸʐʆɲ ʋʉʐ
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʍɸ ʃɳʋʉɿʉ
ʏʉʅɹɲ.
Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ȴɿɲʄɹʇɸʘʆ ɲʋʊ
ʏʉʆ ʃɲɽɻɶɻʏɼ ɼ ʏʉʐʎ ʅɲɽɻʏɹʎ
ʍʏʉʐʎ ʉʋʉʀʉʐʎ ɲʆɲʏʀɽɸʏɲɿ, ʍʖɸʏɿʃɳ
ʅɸ ʏʉʐʎ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʉʑʎ
ɳʇʉʆɸʎ.
Ƀɿ ʋɸʌɿʄɼʗɸɿʎ ɲʐʏɹʎ ɽɲ ɸʀʆɲɿ
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ɲʆɸʇɳʌʏɻʏɸʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ɹʌɸʐʆɲ ʋʉʐ
ɽɲ ɸʃʏɸʄɹʍɸɿ ʉ ʃɳɽɸ ʅɲɽɻʏɼʎ ʍʏʉ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉ ʏʉʐ ʅɲɽɼʅɲʏʉʎ ʏɻʎ
ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ, ʃɲɿ ʉʌɿʍʅɹʆɸʎ ɲʋʊ
ɲʐʏɹʎ ʋʉʐ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ
ɶɸʆɿʃʉʑ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ ɽɲ
ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿ ʃɲʏɳ
ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʍɸʅɿʆɲʌʀʘʆ.
ɇɸʅɿʆɳʌɿɲ ɽɲ ɷɿʉʌɶɲʆʙʆʉʐʆ ʉɿ
ʅɲɽɻʏɹʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ
ʅɸɽʊɷʉʐ «ȶʌɸʐʆɲ ʃɲɿ
Ʌɸɿʌɲʅɲʏɿʍʅʊʎ» ʍɸ ʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆɲ
ʖʌʉʆɿʃɳ ɷɿɲʍʏɼʅɲʏɲ. ɇʏɲ
ʍɸʅɿʆɳʌɿɲ, ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ʏɲ ɽɹʅɲʏɲ
ɶɸʆɿʃʉʑ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ ʋʉʐ ɽɲ
ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿ, ɽɲ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸɿ
ʃɲɿ ɻ ʃɳɽɸ ʉʅɳɷɲ , ʏɻʆ ʋʌʊʉɷʉ ʏɻʎ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏɻʎ ʍʏɻʆ ɹʌɸʐʆɲ ʅɸ ʏɻʆ
ʉʋʉʀɲ ɲʍʖʉʄɸʀʏɲɿ.
Ƀ ʃɲɽɻɶɻʏɼʎ ɽɲ ɸʇɻɶɼʍɸɿ ʏɻʆ
ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɼ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ
ɽɲ ɸʅʋʄɲʃʉʑʆ ʉɿ ʅɲɽɻʏɹʎ ʃɲɿ ʏɿʎ
ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʏʉʐ ʅɲɽɼʅɲʏʉʎ (
ʍʖɸɷʀɲʍɻ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɼʎ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ, ʃɲʏɲʍʃɸʐɹʎ ʃɲɿ
ʋɸɿʌɲʅɲʏɿʍʅʊʎ ʅɸ ɷʉʃʀʅɿɲ,
ʍʐɶɶʌɲʔɼ ɶʌɲʋʏɼʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ʉʅɲɷɿʃɼ ɹʌɸʐʆɲ
ʋʉʐ ɽɲ ɷɿɸʇɳɶʉʐʆ ʉɿ ʅɲɽɻʏɹʎ,
ʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎ ʍɸ ʍɸʅɿʆɳʌɿɲ
ʋʌʉʊɷʉʐ ʏʘʆ ɸʌɸʐʆʙʆ ʏʅɻʅɲʏɿʃɳ
ʋʉʐ ɽɲ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ʃɲɿ ʍɻʅɸʀɲ
ɸʄɹɶʖʉʐ ʃɲɿ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ).
(12 ɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎ ʙʌɸʎ)
ȸ ʃɳɽɸ ʉʅɳɷɲ ɸʋɿʄɹɶɸɿ ɹʆɲ
ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʊ ɽɹʅɲ ʅɸ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɽɲ
ɲʍʖʉʄɻɽɸʀ ʃɲʏʊʋɿʆ ʏɻʎ ɸɶʃʌʀʍɻʎ
ʏʉʐ ʃɲɽɻɶɻʏɼ. ɇʏʉ ʍɻʅɸʀʉ ɲʐʏʊ
ɲʇɿʉʋʉɿɸʀ ʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻ ɲʋʊ ʃɳɽɸ
ʋɻɶɼ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ ʏʉʐ
ɷɿʃʏʑʉʐ Internet. Ȱʋʊ ʏʉ ɷʀʃʏʐʉ
Internet ʅʋʉʌʉʑʆ ʉɿ ʅɲɽɻʏɹʎ ʆɲ
ɲʋʉʃʏɼʍʉʐʆ ʖʌɼʍɿʅɸʎ ɿɷɹɸʎ ʃɲɿ ʆɲ
ʍʐʍʖɸʏʀʍʉʐʆ ʏɲ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏɳ
ʏʉʐʎ, ɸʋɿʍʃɸʋʏʊʅɸʆʉɿ ʏɿʎ
ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɸʎ ʋɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʘʆ ɲʆɳ
ʏʉʆ ʃʊʍʅʉ ʃɲɿ ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ʏʘʆ
ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʙʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ
ʏʘʆ ʋɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʘʆ, ʃɲɿ ʆɲ
ɲʆɲɺɻʏɼʍʉʐʆ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ɶɿɲ ʏʉ
ɸʀɷʉʎ ʏʘʆ ɸʌɸʐʆʙʆ ʋʉʐ
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍʏɲ ɿɷʌʑʅɲʏɲ
ɲʐʏɳ ʍʏɲ ʋʄɲʀʍɿɲ ʏʘʆ
ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʙʆ ʍʋʉʐɷʙʆ ɶɿɲ ʏɻʆ
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ɲʋʊʃʏɻʍɻ ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʙʆ ʏʀʏʄʘʆ.
(4 ɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎ ʙʌɸʎ)
ȸ ʉʅɳɷɲ ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸɿ ʅɸ ɲʃʌʀɴɸɿɲ
ʏɲ ɸʌʘʏɼʅɲʏɲ ʍʏɲ ʉʋʉʀɲ
ʋʌʉʍʋɲɽɸʀ ʆɲ ɷʙʍɸɿ ɲʋɳʆʏɻʍɻ ɻ
ɹʌɸʐʆɲ , ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸɿ ʏʉ ʍʃʉʋʊ
ʏɻʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ʋʉʐ ɽɲ
ɿʃɲʆʉʋʉɿɼʍɸɿ, ʃɲɿ ɷɿɲʅʉʌʔʙʆɸɿ
ʏɻʆ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɼ ʐʋʊɽɸʍɻ.
ȵʋɿʋʄɹʉʆ, ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸɿ ʏɲ ʊʌɿɲ ʃɲɿ
ʏʉʐʎ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎ ʏɻʎ ɹʌɸʐʆɲʎ.
(2 ɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎ ʙʌɸʎ)
ȸ ʉʅɳɷɲ ʍʖɸɷɿɳɺɸɿ ʃɲɿ ɲʋɸɿʃʉʆʀɺɸɿ
ʍɸ ɷɿɳɶʌɲʅʅɲ ʏɻʆ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɼ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʋʉʐ ɽɲ ɲʃʉʄʉʐɽɼʍɸɿ,
ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸɿ ʃɲɿ ʃɲʏɲʍʃɸʐɳɺɸɿ ʏɲ
ɷʉʃʀʅɿɲ ʋʉʐ ɽɲ ʖʌɸɿɲʍɽɸʀ ɲʔʉʑ
ʋʌʙʏɲ ʏɲ ʍʖɸɷɿɳʍɸɿ, ʃɲɿ ʏɲ
ʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲ ʃɲɿ ʏʉʆ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ
ʋʉʐ ɽɲ ʖʌɸɿɲʍɽɸʀ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ
ʏʘʆ ʋɸɿʌɲʅɳʏʘʆ ʏʉʐ,
ɲʇɿʉʋʉɿʙʆʏɲʎ ʊʄɸʎ ʏɿʎ ɷɿɲɽɹʍɿʅɸʎ
ʋɻɶɹʎ ʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎ
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ ʃɲɿ ʏʉʐ
ɷɿʃʏʑʉʐ Internet.
(2 ɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎ ʙʌɸʎ)
Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɼʎ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ.
(4 ɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎ ʙʌɸʎ)
ɇʐɶɶʌɲʔɼ ʏɻʎ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɼʎ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ - ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʏɻʎ
ɹʌɸʐʆɲʎ ʍɸ ʍɸʅɿʆɳʌɿɲ ʍʏʉ ʍʖʉʄɿʃʊ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉ ʃɲɿ ʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ ɲʋʊ
ʏʉʐʎ ʍʐʅʅɲɽɻʏɹʎ
ȸ ɶʌɲʋʏɼ ɸʌɶɲʍʀɲ ʏɻʎ ʉʅɳɷɲʎ ɽɲ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɲ ʃɸʔɳʄɲɿɲ ʋʉʐ
ɲʆɲʔɹʌɽɻʃɲʆ ʋɲʌɲʋɳʆʘ, ɷɻʄɲɷɼ:
x Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʏʉʐ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏʉʎ
x Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʏʉʐ ʍʃʉʋʉʑ ʏɻʎ
ɹʌɸʐʆɲʎ
x Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʏʘʆ ʃʉɿʆʘʆɿʃʙʆ
ɲʆɲɶʃʙʆ ʋʉʐ ɸʇʐʋɻʌɸʏɸʀ
x Ɉɻʆ «ʐʋʊɽɸʍɻ» ʏɻʎ ɹʌɸʐʆɲʎ
x Ȱʆɳʄʐʍɻ ʏʘʆ ʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆ ʋʉʐ
ɽɸʘʌɼɽɻʃɲʆ ʊʏɿ ɷɸʆ ɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆ
ʏɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʏɻʎ ɹʌɸʐʆɲʎ
(
ɶɿɲ ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ ʉɿ ʅɸʏɲɴʉʄɹʎ
ʏɻʎ ɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲʎ ʍʏʉ ʍʖʉʄɿʃʊ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉ)
x Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏʘʆ ʉʌʀʘʆ ʏɻʎ
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ɹʌɸʐʆɲʎ ( ɲʆɲʄʑʉʆʏɲɿ ʊʄʉɿ ʉɿ
ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɹʎ ʋʉʐ ʏɸʀʆʉʐʆ ʆɲ
ʋɸʌɿʉʌʀʍʉʐʆ ʏɻʆ ɲʇɿʉʋɿʍʏʀɲ ʏɻʎ
ɹʌɸʐʆɲʎ. ȳɿɲ ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ ʏʉ
ʅɹɶɸɽʉʎ ʏʉʐ ɷɸʀɶʅɲʏʉʎ).
x Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏɻʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ ʋʉʐ
ɲʃʉʄʉʑɽɻʍɸ ʉ ɸʌɸʐʆɻʏɼʎ
ɸʋɲʃʌɿɴʙʎ ( ʙʍʏɸ ʆɲ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ
ɶʀʆɸɿ ɸʋɲʆɳʄɻʗɻ ʏɻʎ ɹʌɸʐʆɲʎ ʃɲɿ
ɹʄɸɶʖʉʎ).
x Ƀʌɿʍʅʊʎ ʏʘʆ ʅɸʏɲɴʄɻʏʙʆ ʋʉʐ
ɸʇɹʏɲʍɸ ɻ ɹʌɸʐʆɲ.
x ɇʐʅʋɸʌɳʍʅɲʏɲ.
x Ʌʌʉʏɳʍɸɿʎ ɶɿɲ ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɹʎ
ɹʌɸʐʆɸʎ ʍʏʉ ʅɹʄʄʉʆ ɲʋʊ ɳʄʄʉʐʎ
ɸʌɸʐʆɻʏɹʎ, ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɲ ʋʉʌʀʍʅɲʏɲ
ʏɻʎ ɹʌɸʐʆɲʎ ʋʉʐ
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸ.
x Ȳɿɴʄɿʉɶʌɲʔʀɲ ʋʉʐ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼɽɻʃɸ
(8 ɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎ ʙʌɸʎ)
Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ɹʃɽɸʍɻʎ ʍʏʉ
ʍʖʉʄɿʃʊ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ ʅɸ ɸʃɽɹʅɲʏɲ
ʏɿʎ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɹʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ʃɲɿ ʏɲ
ɷʉʃʀʅɿɲ ʏʘʆ ɸʌɸʐʆʙʆ ʏʘʆ
ʅɲɽɻʏʙʆ.
ȴɻʅʉʍʀɸʐʍɻ ʏʘʆ ɸʌɸʐʆʙʆ ʏʘʆ
ʅɲɽɻʏʙʆ ʍɸ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ʏʉʐ
ɸʌɶɲʍʏɻʌʀʉʐ ʏʉʐ ʍʖʉʄɸʀʉʐ,
ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍɸɿ ʐʄɿʃʊ
ʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎ ɶɿɲ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ
ɲʋʊ ʅɸʄʄʉʆʏɿʃʉʑʎ ʅɲɽɻʏɹʎ.
ɇʐʄʄʉɶɼ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷʘʆ ʅɸ ɹʌɸʐʆɸʎ
ʅɲɽɻʏʙʆ ɲʋʊ ɳʄʄɲ ʍʖʉʄɸʀɲ ʏɻʎ
ʖʙʌɲʎ ʅɲʎ, ʃɲɿ ɲʋʊ ɳʄʄɲ ʍʖʉʄɸʀɲ
ʍʏʉʆ ʃʊʍʅʉ (ɉʋɳʌʖʉʐʆ ɷɿɸɽʆɸʀʎ
ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɸʎ ʅɲɽɻʏʙʆ ʋʉʐ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʐɽʉʑʆ ʅɲɽɼʅɲʏɲ
ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ ʃɲɿ ɲʆʏɲʄʄɳʍʍʉʐʆ
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ, ʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎ ʏʘʆ
ɸʌɸʐʆʙʆ ɼ ʏʘʆ ɹʌɶʘʆ ʏʘʆ
ʅɲɽɻʏʙʆ ʃʄʋ.).

ȸ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏʘʆ ʅɲɽɻʏʙʆ ɽɲ ɶʀʆɸɿ ʅɸ ʃʌɿʏɼʌɿʉ ʏɻʆ ɸʋʀɷʉʍɼ ʏʉʐʎ ʍɸ ʃɳɽɸ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ
ɲʋʊ ʏʉ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ʃɲɿ ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ ʅɸ ɴɳʍɻ:
x

Ɉɻʆ ɲʆɳʄʐʍɻ ɸʆʊʎ ʔɳʍʅɲʏʉʎ ʋɻɶʙʆ ʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻ ʍʑɶʖʌʉʆɻ ɹʌɸʐʆɲ.

x

Ɉɻʆ ʋʉɿʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ɶʌɲʋʏɼʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ.

x

Ɉɻʆ ʋʉɿʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ʏʘʆ ɷʉʃɿʅʀʘʆ ʃɲɿ ʏɻʎ ʋʌɲʃʏɿʃɼʎ ɷʉʐʄɸɿɳʎ.

x

Ɉɻʆ ʋʉɿʊʏɻʏɲ ʏʘʆ ʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸʘʆ ʃɲɿ ʏɻʎ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ʍʏɲ ʍɸʅɿʆɳʌɿɲ.

x

Ɉɻʆ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ ʏʘʆ ʅɲɽɻʏʙʆ ʆɲ ʋʌʉʏɸʀʆʉʐʆ ɽɹʅɲʏɲ ɶɿɲ ɹʌɸʐʆɲ

x

Ɉɻ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʏʘʆ ʅɲɽɻʏʙʆ ʆɲ ɸʇɻɶʉʑʆ ʏʉ ʍʃʉʋʊ ʃɲɿ ʏɻ ʖʌɻʍɿʅʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ɹʌɸʐʆɲʎ ʍʏɻ ʍʑɶʖʌʉʆɻ
ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼ ʃʉɿʆʘʆʀɲ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
• Την ικανότητα των μαθητών να διακρίνουν την αλληλοσυ−
σχέτιση των μεταβλητών του προβλήματος που μελέτησαν.
• Την οργάνωση της έρευνας που σχεδίασαν και
πραγματοποίησαν.
• Τα σχέδια και τα διαγράμματα που κατασκεύασαν
σε σχέση με την έρευνα που πραγματοποίησαν.
• Τις διαλέξεις που έκαναν στα πλαίσια των τεχνολο−
γικών αξόνων σχετικά με την σπουδαιότητα της ερευ−
νητικής διαδικασίας.
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Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος
2014−2015 για τις Α΄ και Β΄ τάξεις του Γυμνασίου και από
το σχολικό έτος 2015−2016 για τη Γ΄ τάξη του Γυμνασίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02024060909140020*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

