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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1673
8 Ιουλίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1782/84286
Έγκριση δαπάνης και εφαρμογή της δράσης 1.3 «Εκ−
παιδεύσεις Μελισσοκόμων» στο πλαίσιο του προ−
γράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής
και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας
έτους 2013.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 4 της αριθμ.
742/1425/63982/28−05−2013 (Β΄1325) κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Ανάπτυ−
ξης − Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση δαπάνης για την υλο−
ποίηση των ενεργειών του προγράμματος βελτίωσης
των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων
της μελισσοκομίας έτους 2013»
β) της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Ν. 992/1979
«περί οργανώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την
εφαρμογήν της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος
εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών
θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (Α΄280)
γ) του άρθρου 28 του Ν. 2520/1997 «Μέτρα για τους
νέους αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγ−
γελματικής Εκπαίδευσης – Κατάρτισης και Απασχόλη−
σης και άλλες διατάξεις» (Α΄173), όπως ισχύει κάθε φορά
δ) των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 (Α΄247) «περί
Δημόσιου Λογιστικού», όπως τροποποιήθηκε με τον
Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»
(Α΄141) και τον Ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φορο−
διαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικο−
νομικών» (Α΄66)
ε) των άρθρων 13, 14, 15, 16 και 27 του Ν. 2637/1998
«Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Ορ−
γανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων,
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστο−
ποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών
Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γε−
ωργίας και Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης ΑΕ και
άλλες διατάξεις» (Α΄200), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως τέθηκε
σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 Π.Δ. «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄98)
η) του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί−
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄87)
θ) του Ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων» (Α΄151)
ι) του Ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων
υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες δια−
τάξεις» (Α΄35), όπως τροποποιείται και ισχύει
κ) της αριθμ. 389578/2000 (Β΄1470) απόφασης του
Υπουργού Γεωργίας «περί έγκρισης Κανονισμού Διαδι−
κασίας Πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που
βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών
Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ)»
λ) της αριθμ. 271562/2002 (Β΄1042) απόφασης του
Υπουργού Γεωργίας «Έγκριση του Οργανισμού Πλη−
ρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανα−
τολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) ως Οργανισμού
Πληρωμών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
μ) του άρθρου 28 του Ν. 2520/1997 (Α΄173), όπως ισχύει
κάθε φορά
ν) του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (Α΄194)
ξ)της αριθμ. 280682/2009 (Β΄972) απόφασης του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μετα−
βίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα,
Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους
Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξου−
σίας να υπογράφουν με “Εντολή Υπουργού”», όπως
τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 271726/2010 (Β΄1400) και
184/29889/2012 (Β΄910) όμοιες αποφάσεις
ο) της αριθμ. 188763/13−10−2011 (Β΄2284) κοινή υπουργι−
κή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύσταση Ελληνικού Γεωρ−
γικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ και συγχώνευση επο−
πτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων νομικών προσώπων», όπως τροποποιείται
και ισχύει
2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ), όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν:
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

α) 1234/ΕΚ/2007 του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κοι−
νής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος
κανονισμός ΚΟΑ)» (L 299)
β) 917/ΕΚ/2004 της Επιτροπής «για λεπτομέρειες
εφαρμογής του Καν(ΕΚ)797/2004 του Συμβουλίου για
ενέργειες βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και
εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας» (L 163)
γ) 1290/ΕΚ/2005 «για τη χρηματοδότηση της Κοινής
Γεωργικής Πολιτικής» (L 209)
δ) 885/ΕΚ/2006 της Επιτροπής «για τη θέσπιση λεπτο−
μερών κανόνων εφαρμογής του Καν(ΕΚ)1290/2005 του
Συμβουλίου, σχετικά με τη διαπίστευση των οργανισμών
πληρωμών και άλλων οργανισμών για την εκκαθάριση
των λογαριασμών του ΕΓΤΕ και του ΕΓΤΑΑ» (L 171)
3. Το αίτημα του φορέα
4. Την αριθμ. Ε(2010) 6054 τελικό/14−09−2010 απόφαση
της Επιτροπής «σχετικά με την έγκριση του προγράμμα−
τος για τη βελτίωση της παραγωγής και εμπορίας των
προϊόντων της μελισσοκομίας, που υπέβαλε η Ελλάδα,
σύμφωνα με τον Καν(ΕΚ)1234/2007 του Συμβουλίου και
με τη συνεισφορά της Ένωσης στο πρόγραμμα αυτό»
5. Την αριθμ. 1623/7187/18−01−2013 (ΑΔΑ: ΒΕΙ6Β−3ΒΜ)
απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικής του ΥΠΑΑΤ, με
την οποία εγκρίνεται η δέσμευση πίστωσης ύψους δύο
εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ
(2.850.000€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ειδι−
κός Φορέας 29−110 ΚΑΕ 5423, οικονομικού έτους 2013,
για την υλοποίηση του προγράμματος «Βελτίωσης της
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσο−
κομίας», για το έτος 2013
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βά−
ρος του κρατικού προϋπολογισμού, πέραν αυτής που
προκλήθηκε με την αριθμ. 742/1425/63982/28−05−2013
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1325), συνολικού ύψους
δύο εκατομμυρίων οκτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ
(2.850.000€) για το έτος 2013 (Κ.Α.Ε. 5423, Ειδικός Φορέ−
ας 29−110), αποφασίζουμε
1. Σκοπός
Εγκρίνουμε την δαπάνη, καθώς και τους όρους και
προϋποθέσεις χορήγησής της για την υλοποίηση της

δράσης 1.3 «Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων», στο πλαίσιο
εφαρμογής του προγράμματος βελτίωσης των συν−
θηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της
μελισσοκομίας έτους 2013.
2. Περιγραφή της δράσης
Σε εφαρμογή του άρθρου 2 της αριθμ. 742/1425/63982/
28.05.2013 κοινή υπουργική απόφαση, ενισχύεται η υλο−
ποίηση εξήντα οκτώ (68) ταχύρυθμων προγραμμάτων
εκπαίδευσης μελισσοκόμων, διάρκειας τριών (3) ημερών
το καθένα, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες Α
και Β του Παραρτήματος Ι της παρούσας.
Τα προγράμματα αυτά πραγματοποιούνται αποκλει−
στικά και μόνο τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας
(Δευτέρα έως και Παρασκευή) και αφορούν στις παρα−
κάτω θεματικές ενότητες:
 Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του –
Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους
 Μελισσοκομικά φυτά − Τροφοδοσία των μελισσο−
σμηνών
 Βασιλοτροφία − Παραγωγή βασιλικού πολτού
 Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι
πρόληψης και καταπολέμησής τους (συμβατικές και
εναλλακτικές μορφές αντιμετώπισης)
 Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών
 Προϊόντα της κυψέλης και συντήρησή τους
 Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των
μελισσοκομικών προϊόντων
 Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις)
 Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσο−
κομείου
 Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων
 Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊό−
ντα της κυψέλης (π.χ. καλλυντικά, προϊόντα διατροφής,
φάρμακα, κ.λπ.)
3. Ύψος ενίσχυσης
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2
άρθρου 4 της αριθμ. 742/1425/63982/28−05−2013 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1325Β΄), εγκρίνεται για την
υλοποίηση της δράσης 1.3 «Εκπαιδεύσεις Μελισσοκό−
μων» έτους 2013 συνολικά το ποσό των ενενήντα εννέα
χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα ευρώ (99.960€), το οποίο
κατανέμεται ως εξής:

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ποσό σε ευρώ

α) Αμοιβές εισηγητών

35.700,00

β) Έξοδα μετακίνησης, διαμονής, ημερήσιες αποζημιώσεις
− εισηγητών
− διοργανωτών
− εκπαιδευομένων

41.500,00
23.100,00
18.400,00

γ) Έξοδα εκπαιδευτικού υλικού και αναλωσίμων

6.800,00

δ) Δαπάνες για ενοικίαση
− αιθουσών
− μέσων

500,00

ε) Έξοδα οργάνωσης – συντονισμού της εκπαίδευσης

10.700,00

στ) Παρακράτηση υπέρ φορέα (έως 5 %)

4.760,00

ζ) Απρόβλεπτα έξοδα (μέχρι 5% του συνόλου)

−−−−−
Σύνολο

99.960,00

Το εν λόγω ποσό βαρύνει κατά 50% το ΕΓΤΠΕ – Τμήμα Εγγυήσεων και κατά 50% τον Τακτικό Προϋπολογισμό
του ΥπΑΑΤ (ΚΑΕ 5423. Φ29−110).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ο ΦΠΑ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.
Σε περίπτωση υπέρβασης του ύψους της ως άνω
εγκριθείσας δαπάνης, είτε συνολικά είτε ανά είδος δα−
πάνης, το επιπλέον ποσό βαρύνει τον δικαιούχο φορέα.
Σε περίπτωση που η πραγματοποιηθείσα δαπάνη υπο−
λείπεται της ως άνω εγκριθείσας, ο δικαιούχος λαμβάνει
το ποσό που έχει δαπανήσει, έστω κι αν αυτό είναι
μικρότερο της εγκριθείσας δαπάνης.
4. Δικαιούχοι
Ως δικαιούχος και υπεύθυνος για την διοργάνωση και
πραγματοποίηση των εκπαιδεύσεων που προβλέπονται
στην παρούσα ορίζεται ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (Γενική
Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης).
5. Επιλέξιμες δαπάνες
Στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας, ως επιλέξιμες
δαπάνες νοούνται τα κάτωθι:
α) οι αμοιβές εισηγητών
Οι αμοιβές των εισηγητών πραγματοποιούνται σύμφω−
να με τις ισχύουσες, κατά περίπτωση, διατάξεις.
β) οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και ημερησίων
αποζημιώσεων των εισηγητών
Οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιων απο−
ζημιώσεων των εισηγητών πραγματοποιούνται σύμφωνα
με τις ισχύουσες, κατά περίπτωση, διατάξεις.
γ) τα έξοδα για την παροχή μικρογεύματος και καφέ
στους εκπαιδευόμενους
δ) τα έξοδα για την παροχή εκπαιδευτικού υλικού και
λοιπών αναλωσίμων, απαραίτητων για την πραγματο−
ποίηση της εκπαίδευσης
ε) τα έξοδα ενοικίασης αιθουσών και μέσων, εφόσον
δεν λειτουργεί Κέντρο ΔΗΜΗΤΡΑ ή εφόσον ο μελισ−
σοκομικός φορέας, στην έδρα του οποίου θα πραγ−
ματοποιηθεί η εκπαίδευση, δεν διαθέτει αίθουσα και
εποπτικά μέσα
στ) τα έξοδα οργάνωσης και συντονισμού της εκπαί−
δευσης (ταχυδρομικά τέλη, τηλεφωνικά τέλη, καθαριό−
τητα, γραμματεία, κ.λπ.)
ζ) οι κρατήσεις υπέρ φορέα σε ποσοστό μέχρι 5% επί
του συνόλου των δαπανών
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται σχετική απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.
6. Σχεδιασμός των προγραμμάτων εκπαίδευσης
Αρμόδιος για τον σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση
των προγραμμάτων εκπαίδευσης που προβλέπονται στο
πλαίσιο της παρούσας είναι ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (Γενική
Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης).
6.1 Επιλογή τοποθεσίας εκπαίδευσης
Τα Κέντρα Μελισσοκομίας και οι Δ/νσεις Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενο−
τήτων της χώρας ενημερώνουν τους μελισσοκόμους και
μελισσοκομικούς φορείς της ζώνης ευθύνης τους σχετι−
κά με την υλοποίηση της δράσης και σε συνεργασία με
αυτούς αποστέλλουν τα αιτήματα και προτάσεις τους
στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (Γενική Διεύθυνση Αγροτικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης).
Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα οι μελισσοκομικοί
φορείς που έχουν τη δυνατότητα φιλοξενίας της δι−
οργάνωσης εκπαιδευτικού προγράμματος στις εγκα−
ταστάσεις τους, εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους στον
ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαί−
δευσης και Κατάρτισης) για την πραγματοποίηση εκ−
παίδευσης στον χώρο τους. Στην περίπτωση αυτή, οι
μελισσοκομικοί φορείς οφείλουν να ενημερώσουν τον
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ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ πλήρως για τις υποδομές που αυτοί
διαθέτουν (μέγεθος αίθουσας, ύπαρξη εξοπλισμού κι
εποπτικών μέσων, κ.λπ.).
Η επιλογή της τοποθεσίας πραγματοποίησης κάθε
προγράμματος εκπαίδευσης γίνεται από τον ΕΛΓΟ –
ΔΗΜΗΤΡΑ με γνώμονα:
α) τα αιτήματα των μελισσοκόμων και μελισσοκομικών
φορέων κάθε περιφερειακής ενότητας,
β) την ύπαρξη των απαραίτητων υποδομών για την
πραγματοποίηση της εκπαίδευσης,
γ) την δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε αυτήν από
όλους τους μελισσοκόμους,
δ) τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής (π.χ. νησιωτικός
ή απόμακρος χαρακτήρας), και
ε) την εμπειρία διοργάνωσης των προηγούμενων ετών
Σε κάθε περίπτωση ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ μεριμνά για
την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διασπορά των εκπαι−
δεύσεων στην επικράτεια της χώρας, καλύπτοντας ει
δυνατόν, τουλάχιστον το 80% των Περιφερειακών Ενο−
τήτων της χώρας, ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα
σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό μελισσοκόμων
να τις παρακολουθήσει.
6.2 Επιλογή θεματολογίας εκπαίδευσης
Τα Κέντρα Μελισσοκομίας και οι Δ/νσεις Αγροτικής
Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενο−
τήτων της χώρας ενημερώνουν τους μελισσοκόμους
και μελισσοκομικούς φορείς της ζώνης ευθύνης τους
σχετικά με τις κατηγορίες θεματικών ενοτήτων, όπως
αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 2 της παρούσας
και σε συνεργασία με αυτούς αποστέλλουν τα αιτήμα−
τα και προτάσεις τους στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ (Γενική
Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης).
Η επιλογή της θεματολογίας κάθε προγράμματος
εκπαίδευσης γίνεται από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ βάσει:
α) των αιτημάτων των μελισσοκόμων και μελισσοκο−
μικών φορέων κάθε περιφερειακής ενότητας,
β) της εμπειρίας διοργάνωσης των προηγούμενων
ετών και με την συμβολή του Τμήματος Μελισσοκομίας
της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του ΥπΑΑΤ
Σε κάθε περίπτωση, ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ φροντίζει
ώστε:
α) να καλυφθούν τουλάχιστον οι εννέα (9) από τις
έντεκα (11) θεματικές ενότητες της παραγράφου 2 της
παρούσας και
β) να μην υπάρξει επανάληψη της ίδιας θεματολογίας,
ώστε σε κάθε περιοχή να καλυφθούν σταδιακά όλες οι
θεματικές ενότητες της παραγράφου 2 της παρούσας
6.3 Επιλογή εκπαιδευτών
Η επιλογή των εκπαιδευτών πραγματοποιείται από
τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ μέσω του καταλόγου εκπαιδευ−
τών που χρησιμοποιήθηκε για τις εκπαιδεύσεις του
προγράμματος του προηγούμενου έτους, με βάση τα
παρακάτω κριτήρια:
α) οι εκπαιδευτές είναι απόφοιτοι τουλάχιστον επι−
πέδου ΑΤΕΙ,
β) οι εκπαιδευτές διαθέτουν αποδεδειγμένα γνώσεις
σχετικές με το αντικείμενο της εκπαίδευσης που προ−
τίθενται να διδάξουν (είτε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
επιπέδου master ή διδακτορικού, είτε επαγγελματική
εμπειρία, είτε σχετική πιστοποίηση) και
γ) το αντικείμενο ειδίκευσης κάθε εκπαιδευτή
Η ύπαρξη αποδεδειγμένης διδακτικής εμπειρίας στο
αντικείμενο της εκπαίδευσης δεν αποτελεί αναγκαία
προϋπόθεση, παρά μόνο επιπρόσθετο προσόν.
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Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ μπορεί να επιλέξει εκπαιδευτές κι
εκτός του παραπάνω καταλόγου, εφόσον αυτοί πληρούν
τις προαναφερθείσες προϋποθέσεις και υποβάλλουν
εγκαίρως το αίτημά τους (υπόδειγμα 1 του Παραρτή−
ματος ΙΙ της παρούσας).
Οι εκπαιδευτές που περιλαμβάνονται ήδη στον κατά−
λογο των εκπαιδευτών που περιγράφεται παραπάνω,
δεν απαιτείται να υποβάλλουν κανένα αίτημα εκδή−
λωσης ενδιαφέροντος και νοείται αυτόματα ότι ενδι−
αφέρονται για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα
εκπαίδευσης που υλοποιούνται μέσω της παρούσας.
Μόνο στην περίπτωση που αυτοί δεν ενδιαφέρονται να
διδάξουν στα προγράμματα εκπαίδευσης μελισσοκόμων
του τρέχοντος έτους, οφείλουν να το δηλώσουν με
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, την οποία αποστέλ−
λουν στον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.
Για τους εκπαιδευτές – δημόσιους υπαλλήλους, απαι−
τείται η χορήγηση σχετικής άδειας από την Υπηρεσία
τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νο−
μοθεσία.
Οι επόπτες μελισσοκομίας επιτρέπεται να συμμετέχουν
ως εκπαιδευτές αποκλειστικά και μόνο σε προγράμματα
εκπαίδευσης που διοργανώνονται στη ζώνη ευθύνης του
Κέντρου Μελισσοκομίας στο οποίο ανήκουν.
Αντίστοιχα οι επόπτες μελισσοκομίας που απασχο−
λούνται στο γραφείο της ΟΜΣΕ επιτρέπεται να συμ−
μετέχουν ως εκπαιδευτές αποκλειστικά και μόνο σε
προγράμματα εκπαίδευσης που διοργανώνονται εντός
της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Σε κάθε περίπτωση ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ μεριμνά ώστε
να μην χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι εκπαιδευτές στο ίδιο
μέρος με την αμέσως προηγούμενη χρονιά.
7. Διαδικασία επιχορήγησης
Ο δικαιούχος υποβάλλει προς τη Δ/νση Ζωικής Πα−
ραγωγής και ΑΠΑ – Τμήμα Μελισσοκομίας του ΥπΑΑΤ:
α) αίτηση συμμετοχής με αναλυτική κατάσταση προ−
βλεπόμενων δαπανών για την περίοδο από 01/09/2012
μέχρι και 31/08/2013, σύμφωνα με τα υποδείγματα 2 και
4 του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας
β) απόφαση του αρμόδιου οργάνου του φορέα για
τον ορισμό του υπεύθυνου του έργου και του αρμόδιου
για την υπογραφή της σύμβασης και όλων των σχετι−
κών αιτήσεων και καταστάσεων για την υλοποίηση της
δράσης (στην περίπτωση που εκκρεμεί η σύσταση και
λειτουργία του ΔΣ του φορέα, υποβάλλεται απόφαση
του προέδρου του φορέα με μετέγκριση του ΔΣ)
γ) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νόμιμου εκ−
προσώπου του φορέα ότι η συγκεκριμένη δράση δεν
ενισχύεται ταυτόχρονα μέσω άλλης πηγής, καθώς
και ότι αποδέχεται τους όρους και προϋποθέσεις
της επιχορήγησης, όπως περιγράφονται στην αριθμ.
742/1425/63982/28−05−2013 κοινή υπουργική απόφαση
δ) πρόγραμμα εκπαιδεύσεων (υπόδειγμα 3 του Πα−
ραρτήματος ΙΙ της παρούσας)
Στο πρόγραμμα αυτό για κάθε εκπαίδευση αναφέ−
ρονται:
α) τα θέματα που θα αναπτυχθούν,
β) η διάρκεια της εκπαίδευσης σε ημέρες,
γ) ο αριθμός των μελισσοκόμων που θα παρακολου−
θήσει την εκπαίδευση,
δ) ο τόπος και ο χώρος διεξαγωγής της εκπαίδευσης,
ε) ο χρόνος διεξαγωγής της εκπαίδευσης και
στ) τα στοιχεία του/ων εκπαιδευτή/ών, όπου αυτό είναι
δυνατόν

Τα παραπάνω αξιολογούνται από το Τμήμα Μελισ−
σοκομίας του ΥπΑΑΤ ως προς τα προβλεπόμενα στις
παραγράφους 2 και 6 της παρούσας και τροποποιού−
νται, εφόσον κριθεί αναγκαίο, σε συνεργασία με τον
δικαιούχο φορέα.
Με την δημοσίευση της παρούσας, υπογράφεται σύμ−
βαση σε δύο (2) αντίτυπα μεταξύ του νόμιμου εκπρο−
σώπου του δικαιούχου φορέα της παραγράφου 4 της
παρούσας και του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυν−
σης Ζωικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ.
Η υλοποίηση του προγράμματος εκπαιδεύσεων αρχί−
ζει με την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης.
Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ μεριμνά για την λήψη όλων των
αναγκαίων μέτρων για την ενημέρωση όλων των εμπλε−
κόμενων με τις εκπαιδεύσεις και κοινοποιεί άμεσα το
εγκεκριμένο πρόγραμμα εκπαιδεύσεων στις Δ/νσεις
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής για τον καλύ−
τερο προγραμματισμό των τακτικών επιτόπιων ελέγχων
της παραγράφου 8 της παρούσας.
8. Έλεγχοι
Για την ορθή εφαρμογή της παρούσας προβλέπεται η
διενέργεια τακτικών και έκτακτων επιτόπιων ελέγχων.
Οι τακτικοί έλεγχοι διενεργούνται από κλιμάκια
ελέγχου των οικείων Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων όπου
πραγματοποιείται η εκπαίδευση, ενώ οι έκτακτοι από
επιτροπές ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Οι τακτικοί έλεγχοι διενεργούνται κατά τη διάρκεια
της εκπαίδευσης, ενώ οι έκτακτοι διενεργούνται οπο−
τεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο και αφορούν:
α) στην επιβεβαίωση της πραγματοποίησης της εκ−
παίδευσης,
β) στην τήρηση των αναφερόμενων στο εγκριθέν πρό−
γραμμα εκπαιδεύσεων (θεματολογία, εκπαιδευτής, κ.λπ.),
γ) στην ορθή οργάνωση της εκπαίδευσης (εγκατα−
στάσεις, εξοπλισμός), και
δ) στο «κλίμα» της εκπαίδευσης (εκτίμηση της ύπαρξης
ενδιαφέροντος από την πλευρά των μελισσοκόμων).
Με την ολοκλήρωση του ελέγχου συντάσσεται σχε−
τικό πρακτικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα 5 του Παραρ−
τήματος ΙΙ της παρούσας, το οποίο προσυπογράφει και
ο υπεύθυνος της εκπαίδευσης. Ένα αντίγραφο αυτού
παραδίδεται στον υπεύθυνο της εκπαίδευσης και για
την καλύτερη αξιολόγηση του προγράμματος από ένα
αντίγραφο ακόμα αποστέλλεται στη Δ/νση Ζωικής Πα−
ραγωγής και ΑΠΑ και στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η διαδικασία ελέγχου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το
αργότερο μέχρι τις 05/09/2013.
9. Ενστάσεις
Σε περίπτωση διαφωνίας του με τις διατυπούμενες
στο πρακτικό διαπιστώσεις, ο δικαιούχος φορέας έχει
δικαίωμα υποβολής σχετικής ένστασης εντός δέκα (10)
ημερών προς την Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ.
Η επιτροπή εξέτασης ενστάσεων είναι τριμελής και
αποτελείται από:
 τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ζωικής Παραγω−
γής και ΑΠΑ ως πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον προ−
ϊστάμενο της Διεύθυνσης Εισροών Ζωικής Παραγωγής,
 τον προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, με τον αναπληρωτή του, και
 τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πληροφορικής,
με τον αναπληρωτή του.
Η εν λόγω επιτροπή συνέρχεται όποτε παρίσταται
ανάγκη, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της κι
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εξετάζει την υποβληθείσα ένσταση εντός δέκα (10) ημε−
ρών από την κατάθεσή της.
Η απόφαση της επιτροπής εξέτασης ενστάσεων είναι
οριστική.
10. Τρόπος και δικαιολογητικά πληρωμής
Η καταβολή της επιχορήγησης δύναται να πραγμα−
τοποιηθεί:
α) με χορήγηση προκαταβολής ποσού μέχρι 40% της
συνολικής χρηματοδότησης και εξόφληση του υπολοί−
που 60 % με την ολοκλήρωση του προγράμματος
β) με την υποβολή εξοφλητικού φακέλου πληρωμής
και αφορά στο χρονικό διάστημα από την υπογραφή
της σύμβασης της παραγράφου 7 της παρούσας μέχρι
και 31/08/2013.
Ο φορέας οφείλει εκ των προτέρων να επιλέγει τον
τρόπο διενέργειας των πληρωμών, ο οποίος είναι δε−
σμευτικός και αναγράφεται στο σώμα της Σύμβασης
της παραγράφου 7 της παρούσας.
Πληρωμές επιχορηγήσεων διενεργούνται μετά την
υπογραφή της σύμβασης.
Η αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης, καθώς
και η έκδοση εντολής πληρωμής πραγματοποιούνται
από τις αρμόδιες Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο
μέχρι τις 15/10/2013.
Κάθε παραστατικό που υποβάλλεται από τον δικαι−
ούχο φορέα πρέπει να είναι πρωτότυπο και να φέρει
σφραγίδα, με μέριμνα του φορέα, ότι «Έχει επιχορηγηθεί
στο πλαίσιο του Καν(ΕΚ)1234/2007 Δράση 1.3 – “Εκπαι−
δεύσεις Μελισσοκόμων” έτους 2013».
Στην περίπτωση που ο δικαιούχος φορέας υποχρε−
ούται από τον ΚΦΒκαιΣ να τηρεί τα πρωτότυπα παρα−
στατικά στο αρχείο του, οφείλει να το δηλώνει και να
αποστέλλει θεωρημένα ακριβή φωτοαντίγραφα των εν
λόγω παραστατικών.
Στην περίπτωση προμήθειας υλικών – εξοπλισμού ή
υπηρεσιών, ο δικαιούχος φορέας υποχρεούται να τηρεί
τη νομοθεσία περί προμηθειών που ισχύει για κάθε
φορέα και να προσκομίζει, εάν απαιτείται, τα σχετικά
παραστατικά στον φάκελο πληρωμής του.
Όπου προβλέπεται από τη φορολογική νομοθεσία πα−
ρακράτηση φόρου και χαρτοσήμου, υποβάλλονται τα
σχετικά παραστατικά απόδοσης αναλυτικά, προκειμένου
να γίνει η απόδοση της εντολής προπληρωμής.
Τα δικαιολογητικά πληρωμής για την εκκαθάριση και
καταβολή της επιχορήγησης στους δικαιούχους είναι
κατά περίπτωση, τα εξής:
α) Δικαιολογητικά χορήγησης προκαταβολής:
 αίτηση εις διπλούν, (υπόδειγμα 6 του Παραρτήμα−
τος ΙΙ της παρούσας) υπογεγραμμένη από το νόμιμο
εκπρόσωπό του.
 φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
 αντίγραφο της παρούσας απόφασης
 αντίγραφο της υπογραφείσας σύμβασης
 υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νομίμου εκ−
προσώπου του ότι δεν επωφελείται άλλης Εθνικής ή
Κοινοτικής χρηματοδότησης, για εκτέλεση παρόμοι−
ων ενεργειών του προγράμματος, ούτε έχει υποβάλλει
σχετική αίτηση.
 εγγυητική επιστολή μιας εκ των αναγνωρισμένων
τραπεζών της Ελλάδος, ποσού που αντιστοιχεί στο 110%
του ποσού της προκαταβολής.
Σε περίπτωση που ο χρηματοδοτούμενος φορέας
είναι φορέας του Δημοσίου, δύναται να μην προσκο−
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μίζεται η εν λόγω εγγυητική επιστολή, αλλά γίνεται
κατάθεση των χρημάτων σε άτοκο λογαριασμό και προ−
σκομίζεται απόφαση ορισμού υπολόγου διαχείρισης των
χρημάτων (τόσο της προκαταβολής όσο και των λοιπών
χρημάτων της ενίσχυσης).
β) Δικαιολογητικά εξόφλησης:
 αίτηση εις διπλούν, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο
εκπρόσωπό του, στην οποία αναγράφεται το αιτούμενο
ποσό πληρωμής (υπόδειγμα 7 του Παραρτήματος ΙΙ της
παρούσας)
 αντίγραφο της παρούσας απόφασης
 αντίγραφο της υπογραφείσας σύμβασης
 συνολική έκθεση πεπραγμένων σχετικά με την υλο−
ποίηση του προγράμματος εκπαιδεύσεων, για το συγκε−
κριμένο χρονικό διάστημα πληρωμής, υπογεγραμμένη
από το νόμιμο εκπρόσωπό του
 πρακτικά τακτικών επιτόπιων ελέγχων των αρμόδι−
ων κλιμακίων ελέγχου (υπόδειγμα 5 του Παραρτήματος
ΙΙ της παρούσας)
Σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί και έκτακτος
έλεγχος υποβάλλεται και το αντίστοιχο πρακτικό του
εν λόγω ελέγχου.
 ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα
 υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του νόμιμου εκ−
προσώπου του ότι δεν επωφελείται άλλης Εθνικής ή
Κοινοτικής χρηματοδότησης, για εκτέλεση παρόμοιων
ενεργειών του προγράμματος.
 συγκεντρωτική κατάσταση πραγματοποιηθεισών
δαπανών εις διπλούν, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο
εκπρόσωπό του (υπόδειγμα 8 του Παραρτήματος ΙΙ της
παρούσας)
 αναλυτικές καταστάσεις δαπανών για κάθε κατηγο−
ρία επιλέξιμης δαπάνης, στην οποία θα αναφέρονται και
τα συνημμένα δικαιολογητικά με τα αντίστοιχα ποσά
 παραστατικά δαπανών εξοφλημένα, όπως αυτά
προβλέπεται να εκδίδονται, κατά περίπτωση, από τον
Κώδικα Φορολογικών Βιβλίων και Στοιχείων
11. Αξιολόγηση της δράσης
Για την καλύτερη εφαρμογή της παρούσας πραγμα−
τοποιείται εκ των υστέρων αξιολόγηση της δράσης,
με την διανομή στο τέλος κάθε εκπαίδευσης, φύλλου
αξιολόγησης του προγράμματος εκπαίδευσης, τόσο σε
όλους τους εκπαιδευόμενους (υπόδειγμα 9 του Παραρ−
τήματος ΙΙ της παρούσας) όσο και στους εκπαιδευτές
(υπόδειγμα 10 του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας).
Τα φύλλα αξιολόγησης συλλέγονται από τον υπεύθυνο
της εκπαίδευσης και αποστέλλονται στον ΕΛΓΟ – ΔΗ−
ΜΗΤΡΑ (Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης).
Με την ολοκλήρωση όλων των προγραμματισμένων
εκπαιδεύσεων, ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ προβαίνει στην κα−
ταχώριση όλων δεδομένων των φύλλων αξιολόγησης σε
ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο διαβιβάζεται το αργότερο
μέχρι 30/11/2013 στη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ.
Ταυτόχρονα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αποστέλλει στη Δ/νση Ζω−
ικής Παραγωγής και ΑΠΑ στοιχεία αναφορικά με τις
εκκαθαρισθείσες δαπάνες της δράσης.
Η Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ προβαίνει στην
αξιολόγηση των καταχωρημένων δεδομένων στο ηλε−
κτρονικό αρχείο, καθώς και των στοιχείων πληρωμής
του ΟΠΕΚΕΠΕ και στη συνέχεια συντάσσει συνολική
έκθεση αξιολόγησης της δράσης.

24404

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η εν λόγω έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Αγρο−
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αναρτάται στον
ιστότοπο www.melinet.gr για την ενημέρωση κάθε εν−
διαφερόμενου.
Η έκθεση αξιολόγησης λαμβάνεται υπόψη κατά τον
σχεδιασμό και υλοποίηση της δράσης κατά το επόμενο
έτος.
12. Κυρώσεις
 Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν καταφέρει να
τηρήσει τους όρους της υπογραφείσας σύμβασης της
παραγράφου 7 της παρούσας, δεν πραγματοποιείται
καταβολή της επιχορήγησης εκ μέρους του ΟΠΕΚΕΠΕ,
είτε αυτή πραγματοποιείται μόνο κατά το μέρος που
αφορά στην τελικά υλοποιούμενη δράση.
 Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν καταφέρει
να υλοποιήσει το σύνολο του εγκεκριμένου προγράμ−
ματος εκπαιδεύσεων, όπως αυτό έχει εγκριθεί, λαμβάνει
μόνο το ποσό της επιχορήγησης που αντιστοιχεί στις
εκπαιδεύσεις που πραγματοποίησε.
 Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ένταξη της δρά−
σης και σε άλλο πρόγραμμα για επιχορήγηση, ενημερώ−
νεται εγγράφως η αρμόδια για την πληρωμή Δ/νση του
ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να μην καταβληθεί η ενίσχυση
και ο δικαιούχος αποκλείεται της συμμετοχής εκ νέου
στην παρούσα δράση μέχρι και την 31η Αυγούστου 2016.
 Στην περίπτωση που έχει ήδη καταβληθεί η ενί−
σχυση, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει σε ανάκτηση των αχρε−
ωστήτως καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με τα προ−
βλεπόμενα στο άρθρο 28 του Ν. 2520/1997 (Α΄173), όπως
ισχύει κάθε φορά.
13. Γενικές Διατάξεις
 Ο φορέας υποχρεούται να καταχωρεί όλες τις
δαπάνες που επιδοτούνται από το πρόγραμμα με ει−

δική διάκριση και σε ιδιαίτερους λογαριασμούς στα
λογιστικά του βιβλία. Τα παραπάνω βιβλία είναι ανά
πάσα στιγμή στη διάθεση των αρμόδιων Κοινοτικών
και Εθνικών οργάνων για την πραγματοποίηση των
σχετικών ελέγχων.
 Όλα τα δικαιολογητικά και πρακτικά ελέγχου δια−
τηρούνται στην αρμόδια, κατά περίπτωση, υπηρεσία για
πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια και παραμένουν διαθέσιμα
για κάθε παραπέρα Εθνικό ή/και Κοινοτικό έλεγχο.
 Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται ημερο−
μηνία που συμπίπτει με αργία, ως καταληκτική ημερομη−
νία λαμβάνεται η αμέσως επόμενη της αργίας εργάσιμη
ημέρα.
 Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται αριθμός
ημερών, αυτός νοείται ως αριθμός ημερολογιακών ημε−
ρών και όχι εργάσιμων, εκτός κι αν ορίζεται κάτι τέτοιο.
 Οι δαπάνες που ενισχύονται σύμφωνα με την παρού−
σα, αφορούν στο χρονικό διάστημα από την υπογραφή
της σχετικής σύμβασης μέχρι και 31/08/2013.
 Οι πιστώσεις βαρύνουν κατά 50% τον τακτικό προ−
ϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και κατά 50% το ΕΓΤΠΕ − Τμήμα Εγγυήσεων.
Σχετική αναγραφή πρέπει να υπάρχει στα έντυπα των
αιτήσεων στη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του
δικαιούχου και του ΥπΑΑΤ, καθώς και στην κατάσταση
αναγνώρισης – εκκαθάρισης δαπανών.
 Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων δύνανται να τροποποιούνται οι ημερομη−
νίες και προθεσμίες που αναφέρονται στην παρούσα.
 Τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας.
 Η παρούσα να αναρτηθεί στους ιστοτόπους http://
www.melinet.gr, http://www.minagric.gr και http://www.
diavgeia.gov.gr.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻ
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ɍʌʐʍʉʑʋʉʄɻ

Ⱦɲɴɳʄɲʎ

5

ɇɲʅʉɽʌɳʃɻ

Ȱɶʌʉʏɿʃʊʎ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʊʎ
ɇʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʊʎ
ɇɲʅʉɽʌɳʃɻʎ

ɇʑʄʄʉɶʉʎ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʊʅʘʆ
Ⱦɲɴɳʄɲʎ

ȳɸʅɿʍʏɼ
Ȱʄɸʇ/ʄɻʎ

ȰɶʌʉʏʉͲ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʊʎ
ɇʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʊʎ
Ɂ.ȶɴʌʉʐ
«ȸɀɹʄɿʍʍɲ»

Ⱦʉʅʉʏɻʆɼ

ɇʉʐʔʄʀ

ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʊʎ
ɇʑʄʄʉɶʉʎȾɸʆʏʌɿʃʉʑ
ȶɴʌʉʐ«ȸȾʐʗɹʄɻ»

ȵȿ.ȳ.Ƀ.«ȴȸɀȸɈɆȰ»

ɈɃɅɃɇ

ɇɉɁȵɆȳȰȷɃɀȵɁɃɇ
ɌɃɆȵȰɇ/ɉɅȸɆȵɇȻȰ

Ɇʉɷʊʋɻʎ

ȶɴʌʉʐ

ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸ
ȵɁɃɈȸɈȰ

4

3

2

1

Ȱ/Ȱ

3


3


3


Ⱦɹʆʏʌʉ
«ȴȸɀȸɈɆȰ»
Ⱦʉʅʉʏɻʆɼʎ

Ⱦɹʆʏʌʉ
«ȴȸɀȸɈɆȰ»
ɍʌʐʍʉʑʋʉʄɻʎɼ
Ȱʀɽʉʐʍɲȴɼʅʉʐ

3

3

ȴȻȰɆȾȵȻȰ
(ȸɀȵɆȵɇ)

Ȱʀɽʉʐʍɲ
ʍʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʉʑ

Ȱʀɽʉʐʍɲ
ʍʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʉʑ

Ȱʀɽʉʐʍɲ
ʍʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʉʑ

ɍɏɆɃɇ

Ʌɸʌʀʉɷʉʎʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎɸʃʋɲɿɷɸʑʍɸʘʆ:ʅɹʖʌɿʃɲɿ31/08/2013

ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013

ʘʎ
15Ͳ30
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ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013


ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013


ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013


ȸɀ/ɁȻȰ
ȴȻȵɂȰȳɏȳȸɇ

ȰɆȻȺɀɃɇ
ȵȾɅ/ɁɏɁ

ɅȻɁȰȾȰɇȰ.ɅɆɃȳɆȰɀɀȰȵȾɅȰȻȴȵɉɇȵɏɁȵɈɃɉɇ2013

ͲȰʌʖɹʎʉʌɶɳʆʘʍɻʎʃɲɿʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɸʆʊʎʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɸʀʉʐ
ͲɅɲʌɲɶʘɶɼʍʑʆɽɸʏʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʅɸ
ɴɳʍɻʏɲʋʌʉʁʊʆʏɲʃʐʗɹʄɻʎ
(ʃɲʄʄʐʆʏɿʃɳ,ɷɿɲʏʌʉʔɼ,ʔɳʌʅɲʃɲ)
Ͳɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʊʎɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎʃɲɿ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɼʏʉʐ–ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʉʀ
ʖɸɿʌɿʍʅʉʀʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏʉʐ
ɹʏʉʐʎ
ͲȰʌʖɹʎʉʌɶɳʆʘʍɻʎʃɲɿʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɸʆʊʎʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɸʀʉʐ
Ͳɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʊʎɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎʃɲɿ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʏʉʐ
ͲɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ͲɅɲʌɲɶʘɶɼʍʑʆɽɸʏʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʅɸ
ɴɳʍɻʏɲʋʌʉʁʊʆʏɲʃʐʗɹʄɻʎ
(ʃɲʄʄʐʆʏɿʃɳ,ɷɿɲʏʌʉʔɼ,ʔɳʌʅɲʃɲ)

Ͳɀɹɽʉɷʉɿɸʆʏɲʏɿʃɼʎɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ
ʅɸʄɿʍʍʉʍʅɻʆʙʆ
ͲɅʌʉʁʊʆʏɲʏɻʎʃʐʗɹʄɻʎʃɲɿ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɼʏʉʐʎ.

ͲɅɲʌɳɶʘɶɻʋʌʉʁʊʆʏʘʆʃʐʗɹʄɻʎ
ͲɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ͲɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ

ȺȵɀȰ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɼʎ

24406
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ȴʌɳʅɲ

Ȱɶʌʉʏɿʃʊʎ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʊʎ
ɇʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʊʎ
Ɂ.ȴʌɳʅɲʎ

ȵȿ.ȳ.Ƀ.«ȴȸɀȸɈɆȰ»

ȵȿ.ȳ.Ƀ.«ȴȸɀȸɈɆȰ»

ȵȿ.ȳ.Ƀ.«ȴȸɀȸɈɆȰ»

ȵȿ.ȳ.Ƀ.«ȴȸɀȸɈɆȰ»

ɂɳʆɽɻʎ

ȴʌɳʅɲʎ

ɇɸʌʌʙʆ

Ⱦɿʄʃʀʎ

Ⱥɸʍ/ʃɻʎ

ɍɲʄʃɿɷɿʃɼʎ

6

7

8

9

10

11

Ȱɶ.ɀɳʅɲʎ

Ⱥɸʍ/ʆʀʃɻ

Ⱦɿʄʃʀʎ

ɇɹʌʌɸʎ

ɂɳʆɽɻ

Ⱦɹʆʏʌʉ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ
Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ
ɀɲʃɸɷʉʆʀɲʎ–
Ⱥʌɳʃɻʎ

3

3


3

3

3

Ⱦɹʆʏʌʉ
«ȴȸɀȸɈɆȰ»
ɇɸʌʌʙʆ

Ⱦɹʆʏʌʉ
«ȴȸɀȸɈɆȰ»
Ⱦɿʄʃʀʎ

ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ɉɅ.Ȱ.Ȱ.Ɉ.

Ⱦɹʆʏʌʉ
«ȴȸɀȸɈɆȰ»Ȱɶ.
ɀɳʅɲ

3

Ⱦɹʆʏʌʉ
«ȴȸɀȸɈɆȰ»
ȴʌɳʅɲʎ

Ⱦɹʆʏʌʉ
«ȴȸɀȸɈɆȰ»
ɂɳʆɽɻʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

Ͳɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʊʎɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎʃɲɿ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɼʏʉʐ–ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʉʀ
ʖɸɿʌɿʍʅʉʀʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏʉʐ
ɹʏʉʐʎ
ͲɈʐʋʉʋʉʀɻʍɻ–ȵʅʋʉʌʀɲ–
Ʌʌʉʙɽɻʍɻ–ɇɼʅɲʆʍɻʏʘʆ
ʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ͲȲɿʉʄʉɶɿʃɼʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲ(ʊʌʉɿʃɲɿ
ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ)
ͲɅʌʉʁʊʆʏɲʏɻʎʃʐʗɹʄɻʎʃɲɿ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɼʏʉʐʎ
ͲɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ͲɅɲʌɲɶʘɶɼʍʑʆɽɸʏʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʅɸ
ɴɳʍɻʏɲʋʌʉʁʊʆʏɲʏɻʎʃʐʗɹʄɻʎ(ʋʖ
ʃɲʄʄʐʆʏɿʃɳ,ʋʌʉʁʊʆʏɲɷɿɲʏʌʉʔɼʎ,
ʔɳʌʅɲʃɲ,ʃʄʋ)
ͲɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ.

ͲȲɲʍɿʄʉʏʌʉʔʀɲ
Ͳɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʉʀʖɸɿʌɿʍʅʉʀ–
ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ
ͲɁʉʅʉɽɸʍʀɲ,Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ
ͲȲɲʍɿʄʉʏʌʉʔʀɲͲɅɲʌɲɶʘɶɼ
ɴɲʍɿʄɿʃʉʑʋʉʄʏʉʑ
ͲɈʐʋʉʋʉʀɻʍɻ–ȵʅʋʉʌʀɲ–
Ʌʌʉʙɽɻʍɻ–ɇɼʅɲʆʍɻʏʘʆ
ʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
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Ͳɀɹɽʉɷʉɿɸʆʏɲʏɿʃɼʎɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ
ʅɸʄɿʍʍʉʍʅɻʆʙʆ
ͲȰʌʖɹʎʉʌɶɳʆʘʍɻʎʃɲɿʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɸʆʊʎʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɸʀʉʐ.
ͲɅʌʉʁʊʆʏɲʃʐʗɹʄɻʎ&ʍʐʆʏɼʌɻʍɼ
ʏʉʐʎ
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ɀɲɶʆɻʍʀɲʎ

Ȱʄʅʐʌʊʎ

ȵȿ.ȳ.Ƀ.«ȴȸɀȸɈɆȰ»

Ⱦɲʍʏʉʌɿɳʎ

15

16

Ⱦɲʍʏʉʌɿɳ

ȵȿ.ȳ.Ƀ.«ȴȸɀȸɈɆȰ»

Ʌɿɸʌʀɲʎ

14

Ȳʊʄʉʎ

Ⱦɲʏɸʌʀʆɻ

ɇʃʑɷʌɲ

ȵȿ.ȳ.Ƀ.«ȴȸɀȸɈɆȰ»

Ʌɹʄʄɲʎ

13

ɀɲʃʌʉʖʙʌɿ

ȵȿ.ȳ.Ƀ.«ȴȸɀȸɈɆȰ»

ȸʅɲɽʀɲʎ

12

3

3

3

Ⱦɹʆʏʌʉ
«ȴȸɀȸɈɆȰ»
Ⱦɲʏɸʌʀʆɻʎ

Ⱦɹʆʏʌʉ
«ȴȸɀȸɈɆȰ»
Ⱦɲʍʏʉʌɿɳʎ

Ⱦɹʆʏʌʉ
«ȴȸɀȸɈɆȰ»
Ȱʄʅʐʌʉʑ

3

3

Ⱦɹʆʏʌʉ
«ȴȸɀȸɈɆȰ»
ɇʃʑɷʌɲʎ

Ⱦɹʆʏʌʉ
«ȴȸɀȸɈɆȰ»
Ȳʊʄʉʐ

3

Ⱦɹʆʏʌʉ
«ȴȸɀȸɈɆȰ»
ɀɲʃʌʉʖʘʌʀʉʐ



ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013



ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013


ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013

ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013

ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013

ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013

Ͳɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʊʎɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎʃɲɿ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɼʏʉʐ–ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʉʀ
ʖɸɿʌɿʍʅʉʀʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏʉʐ
ɹʏʉʐʎ
Ͳɀɹɽʉɷʉɿɸʆʏɲʏɿʃɼʎɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ
ʅɸʄɿʍʍʉʍʅɻʆʙʆ
ͲȰʌʖɹʎʉʌɶɳʆʘʍɻʎʃɲɿʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɸʆʊʎʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɸʀʉʐ.
ͲɈʐʋʉʋʉʀɻʍɻ–ȵʅʋʉʌʀɲ–
Ʌʌʉʙɽɻʍɻ–ɇɼʅɲʆʍɻʏʘʆ
ʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
Ͳɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʉʀʖɸɿʌɿʍʅʉʀʃɲʏɳʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏʉʐɹʏʉʐʎ
ͲȲɿʉʄʉɶɿʃɼʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲ(ʊʌʉɿʃɲɿ
ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ)
ͲɅɲʌɲɶʘɶɼʍʑʆɽɸʏʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʅɸ
ɴɳʍɻʏɲʋʌʉʁʊʆʏɲʏɻʎʃʐʗɹʄɻʎ(ʋʖ
ʃɲʄʄʐʆʏɿʃɳ,ʋʌʉʁʊʆʏɲɷɿɲʏʌʉʔɼʎ,
ʔɳʌʅɲʃɲ,ʃʄʋ)
ͲɅʌʉʁʊʆʏɲʏɻʎʃʐʗɹʄɻʎʃɲɿ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɼʏʉʐʎ.
ͲȰʌʖɹʎʉʌɶɳʆʘʍɻʎʃɲɿʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɸʆʊʎʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɸʀʉʐ
Ͳɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʊʎɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎʃɲɿ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɼʏʉʐ–ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʉʀ
ʖɸɿʌɿʍʅʉʀʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏʉʐ
ɹʏʉʐʎ
ͲɅʌʉʁʊʆʏɲʏɻʎʃʐʗɹʄɻʎʃɲɿ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɼʏʉʐʎ
Ͳɀɹɽʉɷʉɿɸʆʏɲʏɿʃɼʎɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ
ʅɸʄɿʍʍʉʍʅɻʆʙʆ
Ͳȵʖɽʌʉʀʃɲɿɲʍɽɹʆɸɿɸʎʏʘʆʅɸʄɿʍʍʙʆ
ʃɲɿʏʌʊʋʉɿʋʌʊʄɻʗɻʎʃɲɿ
ʃɲʏɲʋʉʄɹʅɻʍɼʎʏʉʐʎ(ʍʐʅɴɲʏɿʃɹʎ
ʃɲɿɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɹʎʅʉʌʔɹʎ
ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ)
ͲɈʐʋʉʋʉʀɻʍɻ–ȵʅʋʉʌʀɲ–
Ʌʌʉʙɽɻʍɻ–ɇɼʅɲʆʍɻʏʘʆ
ʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ
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ȿɳʌɿʍɲ

ɇʏɸʔɲʆʊɴʉʐʆʉ

ɇʑʄʄʉɶʉʎ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʊʅʘʆ
ȵʋɲʌʖʀɲʎȵʄɲʍʍʊʆɲʎ

ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʊʎ
ɇʑʄʄʉɶʉʎȿɳʌɿʍɲʎ

Ⱦɲʌɷʀʏʍɲ

ȵȿ.ȳ.Ƀ.«ȴȸɀȸɈɆȰ»

Ⱦɲʌɷʀʏʍɲʎ

21

ȿɳʌɿʍɲʎ

Ⱦʉɺɳʆɻ

ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʊʎ
ɇʑʄʄʉɶʉʎȾʉɺɳʆɻʎ

Ⱦʉɺɳʆɻʎ

20

22

ȳʌɸɴɸʆɳ

ȵȿ.ȳ.Ƀ.«ȴȸɀȸɈɆȰ»

ȳʌɸɴɸʆʙʆ

19

Ⱦɲʄɲʅʋɳʃɲ


ȵȿ.ȳ.Ƀ.«ȴȸɀȸɈɆȰ»


Ɉʌɿʃɳʄʘʆ

18

3

3

Ȱʀɽʉʐʍɲ
ʍʐʄʄʊɶʉʐ

Ⱦɹʆʏʌʉ
«ȴȸɀȸɈɆȰ»
Ⱦɲʌɷʀʏʍɲʎ

Ⱦɹʆʏʌʉ
«ȴȸɀȸɈɆȰ»
ȿɳʌɿʍɲʎ

3

3

3

Ⱦɹʆʏʌʉ
«ȴȸɀȸɈɆȰ»
ȳʌɸɴɸʆʙʆ

Ȱʀɽʉʐʍɲ
ɇʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʉʑ

3

Ⱦɹʆʏʌʉ
«ȴȸɀȸɈɆȰ»
Ⱦɲʄɲʅʋɳʃɲʎ

ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013

ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013


ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013



ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013



ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013



ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013


Ͳɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʊʎɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎʃɲɿ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɼʏʉʐ–ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʉʀ
ʖɸɿʌɿʍʅʉʀʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏʉʐ
ɹʏʉʐʎ
ͲɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃɳʔʐʏɳͲɈʌʉʔʉɷʉʍʀɲ
ʏʘʆʅɸʄɿʍʍʉʍʅɻʆʙʆ
ͲɅʌʉʁʊʆʏɲʏɻʎʃʐʗɹʄɻʎʃɲɿ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɼʏʉʐʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

Ͳɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʊʎɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎʃɲɿ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɼʏʉʐ
ͲɅʌʉʁʊʆʏɲʃʐʗɹʄɻʎ&ʍʐʆʏɼʌɻʍɼ
ʏʉʐʎ
ͲȲɿʉʄʉɶɿʃɼʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲ
ͲɅʌʉʁʊʆʏɲʃʐʗɹʄɻʎ&ʍʐʆʏɼʌɻʍɼ
ʏʉʐʎ
Ͳɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʉʀʖɸɿʌɿʍʅʉʀʃɲʏɳʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏʉʐɹʏʉʐʎ
Ͳȵʖɽʌʉʀ&ɲʍɽɹʆɸɿɸʎɀɸʄɿʍʍʙʆ
ͲɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ͲȰʌʖɹʎʉʌɶɳʆʘʍɻʎʃɲɿʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɸʆʊʎʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɸʀʉʐ
Ͳɀɹɽʉɷʉɿɸʆʏɲʏɿʃɼʎɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ
ʅɸʄɿʍʍʉʍʅɻʆʙʆ
ͲɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

Ͳȵʖɽʌʉʀʃɲɿɲʍɽɹʆɸɿɸʎʏʘʆʅɸʄɿʍʍʙʆ
ʃɲɿʏʌʊʋʉɿʋʌʊʄɻʗɻʎʃɲɿ
ʃɲʏɲʋʉʄɹʅɻʍɼʎʏʉʐʎ(ʍʐʅɴɲʏɿʃɹʎ
ʃɲɿɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɹʎʅʉʌʔɹʎ
ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ)
Ͳɀɹɽʉɷʉɿɸʆʏɲʏɿʃɼʎɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ
ʅɸʄɿʍʍʉʍʅɻʆʙʆ
ͲɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
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27

26

Ʌʌɹɴɸɺɲʎ

Ʌʌɹɴɸɺɲ

ɀɸʍʉʄʊɶɶɿ

ȵȿ.ȳ.Ƀ.«ȴȸɀȸɈɆȰ»

ȵȿ.ȳ.Ƀ.«ȴȸɀȸɈɆȰ»

Ȱɶʌʀʆɿʉ


ȿɸʐʃɳɷɲʎ

25

ȵȿ.ȳ.Ƀ.«ȴȸɀȸɈɆȰ»


ȿɸʐʃɳɷɲ

Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼ
ȵʆʊʏɻʏɲȿɸʐʃɳɷɲʎ

Ⱦɸʔɲʄʄɻʆʀɲʎ
ʃɲɿȻɽɳʃɻʎ

24








Ȱɿʏʘʄ/ʆʀɲʎ













Ȱʌɶʉʍʏʊʄɿ

ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʊʎ
ɇʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʊʎ
Ⱦɸʔɲʄʉʆɿɳʎ

3

3

3

Ⱦɹʆʏʌʉ
«ȴȸɀȸɈɆȰ»
ɀɸʍʉʄʉɶɶʀʉʐ

Ȱʀɽʉʐʍɲ
Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ

3

3

Ⱦɹʆʏʌʉ
«ȴȸɀȸɈɆȰ»
Ȱɶʌɿʆʀʉʐ


Ȱʀɽʉʐʍɲ
ʍʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʉʑ

Ȱʀɽʉʐʍɲ
ʍʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʉʑ

ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013

ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013

ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013

ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013

ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013

Ͳȵʖɽʌʉʀ&ɲʍɽɹʆɸɿɸʎɀɸʄɿʍʍʙʆ
ͲɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ͲɅɲʌɲɶʘɶɼʍʑʆɽɸʏʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʅɸ
ɴɳʍɻʏɲʋʌʉʁʊʆʏɲʏɻʎʃʐʗɹʄɻʎ(ʋʖ
ʃɲʄʄʐʆʏɿʃɳ,ʋʌʉʁʊʆʏɲɷɿɲʏʌʉʔɼʎ,
ʔɳʌʅɲʃɲ,ʃʄʋ)

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

Ͳɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʊʎɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎʃɲɿ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɼʏʉʐ–ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʉʀ
ʖɸɿʌɿʍʅʉʀʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏʉʐ
ɹʏʉʐʎ
ͲɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃɳʔʐʏɳͲɈʌʉʔʉɷʉʍʀɲ
ʏʘʆʅɸʄɿʍʍʉʍʅɻʆʙʆ
ͲȲɲʍɿʄʉʏʌʉʔʀɲͲɅɲʌɲɶʘɶɼ
ɴɲʍɿʄɿʃʉʑʋʉʄʏʉʑ

ͲɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃɳʔʐʏɳͲɈʌʉʔʉɷʉʍʀɲ
ʏʘʆʅɸʄɿʍʍʉʍʅɻʆʙʆ
ͲȲɲʍɿʄʉʏʌʉʔʀɲͲɅɲʌɲɶʘɶɼ
ɴɲʍɿʄɿʃʉʑʋʉʄʏʉʑ
ͲȲɿʉʄʉɶɿʃɼʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲ
(ʊʌʉɿʃɲɿʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ)
ͲȰʌʖɹʎʉʌɶɳʆʘʍɻʎʃɲɿʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɸʆʊʎʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɸʀʉʐ
ͲɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ͲɅɲʌɲɶʘɶɼʍʑʆɽɸʏʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʅɸ
ɴɳʍɻʏɲʋʌʉʁʊʆʏɲʏɻʎʃʐʗɹʄɻʎ(ʋʖ
ʃɲʄʄʐʆʏɿʃɳ,ʋʌʉʁʊʆʏɲɷɿɲʏʌʉʔɼʎ,
ʔɳʌʅɲʃɲ,ʃʄʋ)

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

Ͳɀɸʏɲʖɸʀʌɿʍɻʅɸʄɿʍʍʙʆʃɲʏɳʏɻʆ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏʉʐɹʏʉʐʎ–ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲ
ͲȲɿʉʄʉɶɿʃɼʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲ
(ʊʌʉɿʃɲɿʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ)Ͳ
Ɉʐʋʉʋʉʀɻʍɻ–ɸʅʋʉʌʀɲMarketing
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ȵȿ.ȳ.Ƀ.«ȴȸɀȸɈɆȰ»

ȵȿ.ȳ.Ƀ.«ȴȸɀȸɈɆȰ»

Ȳʉɿʘʏʀɲʎ





Ȱʏʏɿʃɼʎ




34

35

Ⱦɳʌʐʍʏʉʎ

ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʊʎ
ɇʑʄʄʉɶʉʎȾɲʌʑʍʏʉʐ

ɀɲʌʉʑʍɿ

Ⱥɼɴɲ

Ȳɲʌɷɳʏɸʎ

ɁɹɲȰʌʏɳʃɻ

ȵȿ.ȳ.Ƀ.«ȴȸɀȸɈɆȰ»

ȵȿ.ȳ.Ƀ.«ȴȸɀȸɈɆȰ»

Ȼʍʏɿɲʀɲ

ȷɲʖɳʌʘ


ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʊʎ
ɇʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʊʎ
Ȼʍʏɿɲʀɲʎ

ȴȰɃȾɅ.ȵ.ȴʐʏɿʃɼʎ
ȵʄʄɳɷʉʎ

33






ȵʐɴʉʀɲʎ










ȸʄɸʀɲʎ



Ɍɽɿʙʏɿɷɲʎ


32

31

30

29


3

3



Ⱦɹʆʏʌʉ
«ȴȸɀȸɈɆȰ»
Ⱥɻɴʙʆ




ȵɅȰ.ɇɇʐɶɶʌʉʑ


3

Ⱦɹʆʏʌʉ
«ȴȸɀȸɈɆȰ»
Ȳɲʌɷɲʏʙʆ

3

3

Ⱦɹʆʏʌʉ
«ȴȸɀȸɈɆȰ»
Ɂ.Ȱʌʏɳʃɻʎ

Ȱʀɽʉʐʍɲ
ʍʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʉʑ

3

3

Ȱʀɽʉʐʍɲ
ʍʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʉʑ

ȰʀɽʉʐʍɲɅ.ȵ.


ʘʎ

31/08/2013 15Ͳ30



ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013



ʘʎ

31/08/2013 15Ͳ30


ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013

ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013


ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013


ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013


ͲɈʐʋʉʋʉʀɻʍɻ–ȵʅʋʉʌʀɲ–
Ʌʌʉʙɽɻʍɻ–ɇɼʅɲʆʍɻʏʘʆ
ʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ͲȲɿʉʄʉɶɿʃɼʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲ(ʊʌʉɿʃɲɿ
ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ)
ͲɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ

ͲɅɲʌɲɶʘɶɼʍʑʆɽɸʏʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʅɸ
ɴɳʍɻʏɲʋʌʉʁʊʆʏɲʃʐʗɹʄɻʎ
(ʃɲʄʄʐʆʏɿʃɳ,ɷɿɲʏʌʉʔɼ,ʔɳʌʅɲʃɲ)
ͲɈʐʋʉʋʉʀɻʍɻ–ɸʅʋʉʌʀɲ–
ɅʌʉʙɽɻʍɻͲɇɼʅɲʆʍɻʋʌʉʁʊʆʏʘʆ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ͲɅɲʌɲɶʘɶɼʍʑʆɽɸʏʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʅɸ
ɴɳʍɻʏɲʋʌʉʁʊʆʏɲʃʐʗɹʄɻʎ
(ʃɲʄʄʐʆʏɿʃɳ,ɷɿɲʏʌʉʔɼ,ʔɳʌʅɲʃɲ)
ͲɈʐʋʉʋʉʀɻʍɻ–ɸʅʋʉʌʀɲ–
ɅʌʉʙɽɻʍɻͲɇɼʅɲʆʍɻʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
Ͳɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʉʀʖɸɿʌɿʍʅʉʀʃɲʏɳʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏʉʐɹʏʉʐʎ
Ͳȵʖɽʌʉʀ&ɲʍɽɹʆɸɿɸʎɀɸʄɿʍʍʙʆ
ͲɈʐʋʉʋʉʀɻʍɻ–ɸʅʋʉʌʀɲ–
ɅʌʉʙɽɻʍɻͲɇɼʅɲʆʍɻʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
Ͳɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʊʎɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎʃɲɿ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɼʏʉʐ
ͲɅɲʌɲɶʘɶɼʍʑʆɽɸʏʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʅɸ
ɴɳʍɻʏɲʋʌʉʁʊʆʏɲʃʐʗɹʄɻʎ
(ʃɲʄʄʐʆʏɿʃɳ,ɷɿɲʏʌʉʔɼ,ʔɳʌʅɲʃɲ)
Ͳɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʊʎɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎʃɲɿ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɼʏʉʐ–ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʉʀ
ʖɸɿʌɿʍʅʉʀʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏʉʐ
ɹʏʉʐʎ
ͲɅʌʉʁʊʆʏɲʏɻʎʃʐʗɹʄɻʎʃɲɿ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɼʏʉʐʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

Ͳȵʖɽʌʉʀ&ɲʍɽɹʆɸɿɸʎɀɸʄɿʍʍʙʆ
ͲɈʐʋʉʋʉʀɻʍɻ–ɸʅʋʉʌʀɲMarketing
ͲɁʉʅʉɽɸʍʀɲɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ
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Ɂ.ɀɳʃʌɻ

Ȱʖɲʌʆɹʎ

ȵʄɸʐʍʀʆɲ

ɇɲʄɲʅʀʆɲ

Ȳɹʄʉ

Ȱɶʌʉʏɿʃʊʎ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʊʎ
ɇʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʊʎ
Ȱʖɲʌʆʙʆ
«Ȱɶ.Ɉʌɿɳɷɲ
Ʌɳʌʆɻɽɲʎ»

ȴ/ʆʍɻȰɶʌʉʏɿʃɼʎ
Ƀɿʃʉʆʉʅʀɲʎ&
ȾʏɻʆɿɲʏʌɿʃɼʎɅ.ȵ.
ȴʐʏɿʃɼʎȰʏʏɿʃɼʎ

Ȱɶʌʉʏɿʃʊʎ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʊʎ
ɇʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʊʎ
ɇɲʄɲʅʀʆɲʎʃɲɿ
Ȱɿɶʀʆɻʎ

ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʊʎ
ɇʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʊʎ
Ⱦʉʌɿʆɽʀɲʎ

Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ
Ȱʏʏɿʃɼʎ

ȴʐʏɿʃɼʎ
Ȱʏʏɿʃɼʎ




Ʌɸɿʌɲɿʙʎ





Ⱦʉʌɿʆɽʀɲʎ


37

38

39

40

36

ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʊʎ
ʍʑʄʄʉɶʉʎȰʆ.Ȱʏʏɿʃɼʎ.
«Ⱦɻʔɼʆɲʎ»





Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ
Ȱʏʏɿʃɼʎ





ɅȳɇȲɹʄʉʐ

Ȱʀɽʉʐʍɲ
ʍʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʉʑ

ȰʀɽʉʐʍɲɅ.ȵ.ȴʐʏ.
Ȱʏʏɿʃɼʎ

Ȱʀɽʉʐʍɲ
ʍʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʉʑ

Ȱʀɽʉʐʍɲ
ʍʐʄʄʊɶʉʐ

3

3

3


3

3

ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013


ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013



ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013



ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013


ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013

ͲɅɲʌɲɶʘɶɼʍʑʆɽɸʏʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʅɸ
ɴɳʍɻʏɲʋʌʉʁʊʆʏɲʏɻʎʃʐʗɹʄɻʎ(ʋʖ
ʃɲʄʄʐʆʏɿʃɳ,ʋʌʉʁʊʆʏɲɷɿɲʏʌʉʔɼʎ,
ʔɳʌʅɲʃɲ,ʃʄʋ)
ͲɅʌʉʁʊʆʏɲʏɻʎʃʐʗɹʄɻʎʃɲɿ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɼʏʉʐʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ͲɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ͲɅɲʌɲɶʘɶɼʍʑʆɽɸʏʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʅɸ
ɴɳʍɻʏɲʋʌʉʁʊʆʏɲʏɻʎʃʐʗɹʄɻʎ(ʋʖ
ʃɲʄʄʐʆʏɿʃɳ,ʋʌʉʁʊʆʏɲɷɿɲʏʌʉʔɼʎ,
ʔɳʌʅɲʃɲ,ʃʄʋ)
Ͳɀɸʏɲʖɸʀʌɿʍɻʅɸʄɿʍʍʙʆʃɲʏɳʏɻʆ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏʉʐɹʏʉʐʎ–ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲ–
ɸʆʏɲʏɿʃɼɸʃʅ/ʍɻ–ɴɿʉʄʉɶɿʃɼ
ʅɸʄɿʍ/ʅɿɲ
ͲɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʉʀʖɸɿʌɿʍʅʉʀͲ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ
ͲɅɲʌɲɶʘɶɼʍʑʆɽɸʏʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʅɸ
ɴɳʍɻʏɲʋʌʉʁʊʆʏɲʏɻʎʃʐʗɹʄɻʎ(ʋʖ
ʃɲʄʄʐʆʏɿʃɳ,ʋʌʉʁʊʆʏɲɷɿɲʏʌʉʔɼʎ,
ʔɳʌʅɲʃɲ,ʃʄʋ)
ͲȰʌʖɹʎʉʌɶɳʆʘʍɻʎʃɲɿʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɸʆʊʎʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɸʀʉʐ
ͲɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ͲɅɲʌɲɶʘɶɼʍʑʆɽɸʏʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʅɸ
ɴɳʍɻʏɲʋʌʉʁʊʆʏɲʃʐʗɹʄɻʎ
(ʃɲʄʄʐʆʏɿʃɳ,ɷɿɲʏʌʉʔɼ,ʔɳʌʅɲʃɲ)
ͲɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ͲɃʌɶɳʆʘʍɻ–ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ–
ʆʉʅʉɽɸʍʀɲɅɿʍʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉʐ
ɸʌɶɲʍʏɻʌʀʉʐ
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45

44

ȿɹʍɴʉʐ

Ⱦɲʄɲʅɳʏɲ

Ⱦʐʋɲʌɿʍʍʀɲ

ɀʐʏɿʄɼʆɻ

ȵȿ.ȳ.Ƀ.«ȴȸɀȸɈɆȰ»

ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʊʎ
ɇʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʊʎ
ȿɹʍɴʉʐ

ȱʌɶʉʎ

Ɂɸɳʋʉʄɻ
ȿɲʃʘʆʀɲʎ

ȵȿ.ȳ.Ƀ.«ȴȸɀȸɈɆȰ»

Ȱʌɶʉʄʀɷɲʎ

42

43

ȵȿ.ȳ.Ƀ.«ȴȸɀȸɈɆȰ»

ȿɲʃʘʆʀɲʎ

41



ɀɸʍʍɻʆʀɲʎ









ɀɸʍʍɻʆʀɲʎ



ɇʑʄʄʉɶʉʎ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃɼʎ
Ȳɲʏɿʃʙʆ

3

3

Ⱦɹʆʏʌʉ
«ȴȸɀȸɈɆȰ»
Ⱦʐʋɲʌɿʍʍʀɲʎ


Ȱʀɽʉʐʍɲ
ʍʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʉʑ

3

3

Ⱦɹʆʏʌʉ
«ȴȸɀȸɈɆȰ»
Ɂ.Ⱦʀʉʐ

Ȱʀɽʉʐʍɲ(ʋʌʙɻʆ)
ȵȺȻȰȳȵ

3

Ȱʀɽʉʐʍɲ
ʍʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʉʑ

ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013


ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013

ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013

ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013


ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013

ͲɅɲʌɲɶʘɶɼʍʑʆɽɸʏʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʅɸ
ɴɳʍɻʏɲʋʌʉʁʊʆʏɲʏɻʎʃʐʗɹʄɻʎ(ʋʖ
ʃɲʄʄʐʆʏɿʃɳ,ʋʌʉʁʊʆʏɲɷɿɲʏʌʉʔɼʎ,
ʔɳʌʅɲʃɲ,ʃʄʋ)
Ͳȵʖɽʌʉʀʃɲɿɲʍɽɹʆɸɿɸʎʏʘʆʅɸʄɿʍʍʙʆ
ʃɲɿʏʌʊʋʉɿʋʌʊʄɻʗɻʎʃɲɿ
ʃɲʏɲʋʉʄɹʅɻʍɼʎʏʉʐʎ(ʍʐʅɴɲʏɿʃɹʎ
ʃɲɿɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɹʎʅʉʌʔɹʎ
ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ)
ͲȰʌʖɹʎʉʌɶɳʆʘʍɻʎʃɲɿʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɸʆʊʎʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɸʀʉʐ
ͲɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ͲɅɲʌɲɶʘɶɼʍʑʆɽɸʏʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʅɸ
ɴɳʍɻʏɲʋʌʉʁʊʆʏɲʃʐʗɹʄɻʎ
(ʃɲʄʄʐʆʏɿʃɳ,ɷɿɲʏʌʉʔɼ,ʔɳʌʅɲʃɲ)
Ͳȵʖɽʌʉʀ&ɲʍɽɹʆɸɿɸʎɀɸʄɿʍʍʙʆ,
ʏʌʊʋʉɿʋʌʊʄɻʗɻʎʃɲɿ
ʃɲʏɲʋʉʄɹʅɻʍɻʎ(ʍʐʅɴɲʏɿʃɹʎ–
ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɹʎ)
Ͳɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʊʎɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎʃɲɿ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɼʏʉʐ
Ͳɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʉʀʖɸɿʌɿʍʅʉʀʃɲʏɳʏɻʆ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏʉʐɹʏʉʐʎ

Ͳȵʖɽʌʉʀ&ɲʍɽɹʆɸɿɸʎɀɸʄɿʍʍʙʆ
ͲɈʐʋʉʋʉʀɻʍɻ–ɸʅʋʉʌʀɲ–
ɅʌʉʙɽɻʍɻͲɇɼʅɲʆʍɻʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ͲȲɿʉʄʉɶɿʃɼʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲ(ʊʌʉɿʃɲɿ
ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ)

Ͳɀɹɽʉɷʉɿɸʆʏɲʏɿʃɼʎɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ
ʅɸʄɿʍʍʉʍʅɻʆʙʆ
Ͳȵʖɽʌʉʀ&ɲʍɽɹʆɸɿɸʎɀɸʄɿʍʍʙʆ
ͲȲɲʍɿʄʉʏʌʉʔʀɲͲɅɲʌɲɶʘɶɼ
ɴɲʍɿʄɿʃʉʑʋʉʄʏʉʑ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ
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ɇɳʅʉʐ







ɇɳʅʉʐ





ȴʘɷɸʃɲ
ʆɼʍʉʐ
















ɍʀʉʐ

Ⱦɲʌʄʊɴɲʍɿ


Ȼʃɲʌʀɲ


Ⱦɳʄʐʅʆʉʎ

Ⱦɳʌʋɲɽʉʎ

Ⱦʘʎ
(Ⱦɹʔɲʄʉʎ)

ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʊʎ
ɇʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʊʎ
Ȼʃɲʌʀɲʎ
«Ƀȼʃɲʌʉʎ»

Ȱɶʌʉʏɿʃʊʎ
ɇʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʊʎ
ʅɸʄɿʉʑ
Ⱦɲʄʑʅʆʉʐ
«ɃȺʐʅɲʌʀʏɻʎ»

ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʊʎ
ɇʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʊʎ
ɃʄʑʅʋʉʐȾɲʌʋɳɽʉʐ

ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʊʎ
ɇʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʊʎȾʘ


ɍʀʉʎ


ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʊʎ
ɇʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʊʎɇɳʅʉʐ

Ⱦɹʆʏʌʉ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ
ȲʉʌɸʀʉʐȰɿɶɲʀʉʐ

3


3


Ȱʀɽʉʐʍɲ
ʍʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʉʑ

3

3

3

3

Ȱʀɽʉʐʍɲ
ʍʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʉʑ

Ȱʀɽʉʐʍɲ
ʍʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʉʑ

Ȱʀɽʉʐʍɲ
ʍʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʉʑ

Ȱʀɽʉʐʍɲ
ʍʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʉʑ

Ȱʀɽʉʐʍɲ
ʍʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʉʑ

ʘʎ

31/08/2013 15Ͳ30


ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013



ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013



ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013


ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013

ʘʎ
15Ͳ30
31/08/2013
ͲɈʐʋʉʋʉʀɻʍɻ–ɸʅʋʉʌʀɲ–
ɅʌʉʙɽɻʍɻͲɇɼʅɲʆʍɻʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ͲɅɲʌɳɶʘɶɻʋʌʉʁʊʆʏʘʆʃʐʗɹʄɻʎʃɲɿ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɼʏʉʐʎ
ͲȲɿʉʄʉɶɿʃɼʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲ(ʊʌʉɿʃɲɿ
ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ)
ͲȲɿʉʄʉɶɿʃɼʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲ(ʊʌʉɿʃɲɿ
ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ)
Ͳɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃɳʔʐʏɳ–
Ɉʌʉʔʉɷʉʍʀɲʅɸʄɿʍʍʉʍʅɻʆʙʆ
ͲɈʐʋʉʋʉʀɻʍɻ–ɸʅʋʉʌʀɲ–
ɅʌʉʙɽɻʍɻͲɇɼʅɲʆʍɻʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ͲȲɲʍɿʄʉʏʌʉʔʀɲͲɅɲʌɲɶʘɶɼ
ɴɲʍɿʄɿʃʉʑʋʉʄʏʉʑ
ͲɈʐʋʉʋʉʀɻʍɻ–ȵʅʋʉʌʀɲ–
Ʌʌʉʙɽɻʍɻ–ɇɼʅɲʆʍɻʏʘʆ
ʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
Ͳȵʖɽʌʉʀʃɲɿɲʍɽɹʆɸɿɸʎʏʘʆʅɸʄɿʍʍʙʆ
ʃɲɿʏʌʊʋʉɿʋʌʊʄɻʗɻʎʃɲɿ
ʃɲʏɲʋʉʄɹʅɻʍɼʎʏʉʐʎ(ʍʐʅɴɲʏɿʃɹʎ
ʃɲɿɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɹʎʅʉʌʔɹʎ
ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ)
Ͳȵʖɽʌʉʀ&ɲʍɽɹʆɸɿɸʎɀɸʄɿʍʍʙʆ
ͲȲɲʍɿʄʉʏʌʉʔʀɲ
ɀɸʏɲʖɸʀʌɿʍɻʅɸʄɿʍʍʙʆʃɲʏɳʏɻʆ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏʉʐɹʏʉʐʎ–ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲ
ɸʆʏɲʏɿʃɼɸʃʅ/ʍɻ
ͲȲɲʍɿʄʉʏʌʉʔʀɲͲɅɲʌɲɶʘɶɼ
ɴɲʍɿʄɿʃʉʑʋʉʄʏʉʑ
ͲɈʐʋʉʋʉʀɻʍɻ–ȵʅʋʉʌʀɲ–
Ʌʌʉʙɽɻʍɻ–ɇɼʅɲʆʍɻʏʘʆ
ʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ͲɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ

Ͳȵʖɽʌʉʀ&ɲʍɽɹʆɸɿɸʎɀɸʄɿʍʍʙʆ
Ͳɀɸʏɲʖɸʀʌɿʍɻʅɸʄɿʍʍʙʆʃɲʏɳʏɻʆ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏʉʐɹʏʉʐʎ–ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲ–
ͲȰʌʖɹʎʉʌɶɳʆʘʍɻʎʃɲɿʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɸʆʊʎʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɸʀʉʐ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ
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Ⱦʐʃʄɳɷʘʆ























ȴʘɷɸʃɲ
ʆɼʍʉʐ















Ȱʅʉʌɶʊʎ

Ⱦʀʅʘʄʉʎ

ɇʀʔʆʉʎ

ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʊʎ
ɇʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʊʎȰʅʉʌɶʉʑ

Ȱɶʌʉʏɿʃʊʎ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʊʎ
ɇʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʊʎȾɿʅʙʄʉʐ

Ȱɶʌʉʏɿʃʊʎ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʊʎ
ɇʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʊʎɇʀʔʆʉʐ

ɇʑʅɻ

ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʊʎ
ɇʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʊʎɆʊɷʉʐ

ɇʑʌʉʎ

Ɇʊɷʉʎ

ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʊʎ
ɇʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʊʎɆʊɷʉʐ

ɇʑʄʄʉɶʉʎ
ɀɸʄɿʍʍʉʏʌʊʔʘʆɇʑʌʉʐ

ȿɹʌʉʎ

ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʊʎ
ɇʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʊʎȿɹʌʉʐ

Ȱʀɽʉʐʍɲ
ʍʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʉʑ

Ȱʀɽʉʐʍɲ
ʍʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʉʑ

Ȱʀɽʉʐʍɲ
ʍʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʉʑ

Ȱʀɽʉʐʍɲ
ʍʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʉʑ

3

ʘʎ
31/08/2013

ʘʎ
31/08/2013

ʘʎ
31/08/2013



3

3

ʘʎ
31/08/2013

ʘʎ
31/08/2013

ʘʎ
31/08/2013

ʘʎ
31/08/2013

3

3

3

Ⱦɹʆʏʌʉ«ȴȸɀȸɈɆȰ»
Ɇʊɷʉʐɼɲʀɽʉʐʍɲ
ʍʐʆ/ʍʅʉʑ

Ȱʀɽʉʐʍɲ
ʍʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʉʑ

3

Ȱʀɽʉʐʍɲ
ʍʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʉʑ

15Ͳ30

15Ͳ30



15Ͳ30


15Ͳ30

15Ͳ30

15Ͳ30

15Ͳ30

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ͲɈʐʋʉʋʉʀɻʍɻ–ȵʅʋʉʌʀɲ–Ʌʌʉʙɽɻʍɻ–
ɇɼʅɲʆʍɻʏʘʆʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ͲɅʌʉʁʊʆʏɲʃʐʗɹʄɻʎʃɲɿʍʐʆʏɼʌɻʍɼʏʉʐʎ
ͲȲɿʉʄʉɶɿʃɼʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲ(ʊʌʉɿʃɲɿ
ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ)

ͲɅɲʌɳɶʘɶɻʋʌʉʁʊʆʏʘʆʃʐʗɹʄɻʎʃɲɿ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɼʏʉʐʎͲɈʌʉʔʉɷʉʍʀɲ
ʅɸʄɿʍʍʉʍʅɻʆʙʆ.
ͲȲɲʍɿʄʉʏʌʉʔʀɲ,ʋɲʌɲɶʘɶɼȲɲʍɿʄɿʃʉʑ
ʋʉʄʏʉʑ.
Ͳȵʖɽʌʉʀ&ɲʍɽɹʆɸɿɸʎɀɸʄɿʍʍʙʆ&ʏʌʊʋʉɿ
ʋʌʊʄɻʗɻʎͲʃɲʏɲʋʉʄɹʅɻʍɻʎ

ͲɅɲʌɲɶʘɶɼʍʑʆɽɸʏʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʅɸɴɳʍɻ
ʏɲʋʌʉʁʊʆʏɲʏɻʎʃʐʗɹʄɻʎ(ʋʖʃɲʄʄʐʆʏɿʃɳ,
ʋʌʉʁʊʆʏɲɷɿɲʏʌʉʔɼʎ,ʔɳʌʅɲʃɲ,ʃʄʋ)
ͲȰʌʖɹʎʉʌɶɳʆʘʍɻʎʃɲɿʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɸʆʊʎ
ʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɸʀʉʐ
ͲɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ͲɈʐʋʉʋʉʀɻʍɻ–ȵʅʋʉʌʀɲ–Ʌʌʉʙɽɻʍɻ–
ɇɼʅɲʆʍɻʏʘʆʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ͲɅʌʉʁʊʆʏɲʃʐʗɹʄɻʎʃɲɿʍʐʆʏɼʌɻʍɼʏʉʐʎ
ͲȲɿʉʄʉɶɿʃɼʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲ(ʊʌʉɿʃɲɿ
ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ)

ͲɅʌʉʁʊʆʏɲʃʐʗɹʄɻʎʃɲɿʍʐʆʏɼʌɻʍɼʏʉʐʎ
ͲȲɿʉʄʉɶɿʃɼʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲ(ʊʌʉɿʃɲɿ
ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ)
Ͳȵʖɽʌʉʀ&ɲʍɽɹʆɸɿɸʎɀɸʄɿʍʍʙʆ

ȰʋʊȾɲʏɳʄʉɶʉ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

ͲɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃɳʔʐʏɳͲɈʌʉʔʉɷʉʍʀɲʏʘʆ
ʅɸʄɿʍʍʉʍʅɻʆʙʆ
ͲȲɲʍɿʄʉʏʌʉʔʀɲͲɅɲʌɲɶʘɶɼɴɲʍɿʄɿʃʉʑ
ʋʉʄʏʉʑ
ͲɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
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62
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60
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Ⱦʐʃʄɳɷʘʆ
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Ȱʆɲɶʆʘʍʏʊʋʉʐʄʉʎ
Ȼʘɳʆʆɻʎ

3

Ph.D
A.E.I

Ȼɷɿʙʏɻʎ

ȳɸʘʋʊʆʉʎȴʌ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎɈȵȻ
Ⱦʌɼʏɻʎ

Ȱʄʐʍʍɲʆɷʌɳʃɻʎ
ȵʄɸʐɽɹʌɿʉʎ

2

T.E.I

ȵʋʀʋɸɷʉ
ɶʆʙʍɸʘʆ

ȴɼʅʉʎɌʄʙʌɿʆɲʎ

Ʌ.ȴ.ȴʐʏɿʃ.ȵʄʄɳɷɲʎɃɅȵȾȵɅȵ
Ʌɳʏʌɲʎ

ȵʌɶɲʍɿɲʃʊʎʖʙʌʉʎ

Ɉɸʖʆ.ȳɸʘʋʉʆʀɲʎ

Ȼɷɿʊʏɻʏɲ

Ȱɽɲʆɲʍʊʋʉʐʄʉʎ
Ȱʆɷʌɹɲʎ

Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ

1

ɲ/ɲ

1,2,8

2,4,7

1,4,7

2,7,8

2,3,4

1,2

1,2,6,9

1,2,6

1,4,7,5,6

2,3,8

1,4,8

1,2,8

1,2,6

3,4,7

5

1,4,6

1,2,3

4,5,6

11

2,9,10

2,10,12

9,10,11

1,4,8

12

4,6,8

1,4,8

3,5,11

9,10,11

9

10

6,9,12

1,2,8

4,5,8

4,8,10

9,10,11

3,7,11

ȵʃʋɲɿɷ.
Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɸʎ
ȵʆʊʏɻʏɸʎ

ɅʀʆɲʃɲʎȲ.ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɹʎ

validri@yahoo.gr

sgounari@nagref.gr

gousiaris@ath.forthnet.gr

vgkounti@agro.auth.gr

panthakk@yahoo.gr

ngiousm@yahoo.gr

giannoulis@teilar.gr

meli_cha@otenet.gr

svlahos@in.gr

mvasarm@gmail.com

tomdes@otenet.gr
vsarmidakiͲd@heraklion.gr

dithea@gmail.com

didasout@yahoo.gr

meli_cha@otenet.gr

xapatsidis@yahoo.gr

yiannisalfa@yahoo.com

ealiss@staff.teicrete.gr

techagros@yahoo.gr

email
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ȵʅʅɲʆʉʐɼʄ
Ɂɿʃʊʄɲʉʎ

Ⱥʌɲʍʐɴʉʑʄʉʐ
Ȱʆɷʌɹɲʎ

35 Ⱦʉʃʃʀʆɻʎɀɿʖɳʄɻʎ

34 Ⱦʉʃʃɿʆɳʃɻȳɸʘʌɶʀɲ

33 Ⱦɳʗɻʎȱɶɶɸʄʉʎ

32 Ⱦɲʗɳʄɻɀɲʌʀɲ

29

Ⱦɲʌɲɺɲʔɸʀʌɻʎ
ȵʅʅɲʆʉʐɼʄ
Ⱦɲʌɲʏɳʍʉʐ
30
Ȱɿʃɲʏɸʌʀʆɻ
Ⱦɲʍʋɲʌʀɷɻʎ
31
ȴɻʅɳʃʉʎ

28 Ⱦɲʆɹʄɻʎȴɻʅɼʏʌɿʉʎ

24

Ⱦɲɷʊɶʄʉʐ
Ȱʄɹʇɲʆɷʌʉʎ
Ⱦɲʄɲʁʏɺʀɷʉʐ
25
Ȱɿʃɲʏɸʌʀʆɻ
Ⱦɲʄɲʅɲʌʏɺɼʎ
26
Ȼɳʃʘɴʉʎ
Ⱦɲʄʉʍʏʑʋɻ
27
Ⱦʄɸʉʋɳʏʌɲ

23 Ȼʘɲʆʆʀɷʉʐɀɲʌʀɲ

22

20

Ⱥɸʉɷʘʌɲʏʉʎ
Ɍʙʏɿʉʎ
Ⱥɸʉʖɳʌɻʎ
21
ȴɻʅɼʏʌɿʉʎ

19 Ⱥɳʆʉʐȴɹʍʋʉɿʆɲ

18

 
ȵʌɶɲʍʏɼʌɿʉȳɸʘʌɶɿʃɼʎ
ȷʘʉʄʉɶʀɲʎ&ȵʆʏʉʅʉʄʉɶʀɲʎ
ȳɸʘʋʉʆɿʃʉʑɅɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ
Ȱɽɻʆʙʆ

ȳɸʘʋʊʆʉʎͲ
ȵʆʏʉʅʉʄʊɶʉʎ
Ⱦɲɽɻɶɻʏɼʎ
Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ
Ɉɸʖʆʉʄʊɶʉʎ
ȳɸʘʋʉʆʀɲʎ

ȳɸʘʋʊʆʉʎ

ȴ/ʆʍɻȰɶʌ.Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ
Ʌɸɿʌɲɿɳ
Ʌ.ȵ.Ɇʉɷʊʋɻʎȴ/ʆʍɻȰɶʌʉʏɿʃɼʎ
Ⱦʏɻʆʀɲʏʌʉʎ
Ƀɿʃʉʆʉʅʀɲʎ&Ⱦʏɻʆɿɲʏʌɿʃɼʎ
ȾʏɻʆʀɲʏʌʉʎͲ
Ʌ.ȵ.ȺɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻʎͲɈʅ.
ɀɸʄɿʍʍʉʋɲɽʉʄʊɶʉʎ Ⱦʏɻʆɿɲʏʌɿʃɼʎ

Ȼɷɿʙʏɻʎ

Ph.D

M.Sc

A.E.I

M.Sc

A.E.I

Ʌ.ȵ.ȺʌɳʃɻʎͲȴ/ʆʍɻȰɶʌʉʏ.
Ƀɿʃʉʆʉʅʀɲʎ&Ⱦʏɻʆɿɲʏʌɿʃɼʎ

ȳɸʘʋʊʆʉʎ

Ɉɸʖʆ.ȳɸʘʋʉʆʀɲʎ

A.E.I

Ƀ.ɀ.ɇ.ȵ.

Ⱦʏɻʆʀɲʏʌʉʎ

Ph.D

ȵʌɶɲʍʏɼʌɿʉʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ
ȰɅȺʅɸʍʑʅɴɲʍɻͲȻɷɿʙʏɻʎ

M.Sc

M.Sc

A.E.I

T.E.I

T.E.I

Ȱ.ȵ.Ȼ

Ph.D

M.Sc

M.Sc

T.E.I

Ph.D



ȳɸʘʋʊʆʉʎ

Ȼɷɿʙʏɻʎ

Ȼɷɿʙʏɻʎ

ȳɸʘʋʊʆʉʎ

ȳɸʘʋʊʆʉʎ

ɃȰȵȴɅȲɀȿɲʃʃʀɲʎ

Ʌ.ȵ.'ȵɴʌʉʐȴ/ʆʍɻȰɶʌʉʏɿʃɼʎ
Ƀɿʃʉʆʉʅʀɲʎ&Ⱦʏɻʆɿɲʏʌɿʃɼʎ
ȵʋʊʋʏɻʎȾ.ɀ.ȴʐʏɿʃɼʎ
ɀɲʃɸɷʉʆʀɲʎ

ȳɸʘʋʊʆʉʎ

Ɉɸʖʆʉʄʊɶʉʎ
ȳɸʘʋʉʆʀɲʎ

Ɉɸʖʆ.ȳɸʘʋʉʆʀɲʎ

Ȼɷɿʙʏɻʎ

ȰʌɿʍʏʉʏɹʄɸɿʉɅɲʆɸʋɿʍʏɼʅɿʉ
Ⱥɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻʎ

Ȼɷɿʙʏɻʎ

ȳɸʘʋʊʆʉʎ

ȳɸʘʋʊʆʉʎ
Ⱦɲɽɻɶɻʏɼʎ
Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ
ȳɸʘʋʊʆʉʎͲ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʊʅʉʎ

Ʌ.ȵ.ɅɲʏʌʙʆͲȴ/ʆʍɻȰɶʌʉʏ.
Ƀɿʃʉʆʉʅʀɲʎ&Ⱦʏɻʆɿɲʏʌɿʃɼʎ

ȳɸʘʋʊʆʉʎ

Ȼɷɿʙʏɻʎ





2,4,7

2,5,8

1,2,7

4,5,6

3,4,5

1,2,6

1,2,5

3,7,8

1,6,8

1,4,8

ȰɆȾȵɈȵɇ

1,4,8

1,4,7

Ƀȿȵɇ

2,3,5

5,6,7

1,4,8

2,4,7



1,4,8

1

10,11,12

5,6,12

1,2,4

6,9,12

1,4,8

2,7,10

4,5,6

4,6,8

1,6,8

1

1,4,8

1,7,10

2,10,12

3,7,11

1,2,10

3,5,11



mixkok@vet.auth.gr

gkokkinaki@yahoo.gr

aggkap@gmail.com

markapsali@yahoo.gr

kasp@mail.gr

gousfraba@gmail.com

mkarazaf@agro.auth.gr
mankar76@hotmail.com

dkanelis@agro.auth.gr

klekal@in.gr

zisvos@yahoo.gr

kkalaitzidou@1177.syzefxis.gov.gr



geo2maio@yahoo.gr

thrasia@agro.auth.gr

ve46u053@minagric.gr

ftheod@yahoo.co.uk

despthanou@gmail.com

ceaz2emn@aua.gr
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ȳɸʘʋʊʆʉʎ



ȳɸʘʋʊʆʉʎ

ȳɸʘʋʊʆʉʎ

ȳɸʘʋʊʆʉʎ

ȳɸʘʋʊʆʉʎ

40 ȿɳʌɷɲʎɇʏʐʄɿɲʆʊʎ

ȿɿɽʉʐʌɶʀɷɻʎ
41
ɍɲʌɳʄɲʅʋʉʎ

42 ȿɿʊʄɿʉʎȲɲʍʀʄɸɿʉʎ

ɀɲʆɿʏɲʌɳʎ
Ⱥɸʊɷʘʌʉʎ

ɀɸʍɻʅɹʌɻʎ
Ȱʄɹʇɲʆɷʌʉʎ
ɀɿʆɲʖɸʀʄɻʎ
47
Ⱦʘʆ/ʆʉʎ
ɀɿʖɲɻʄʀɷʉʐ
48
Ȼʘɳʆʆɲ

 

52



Ʌ.ȵ.ɀɲɶʆɻʍʀɲʎȴɼʅʉʎȲʊʄʉʐ

ȳɸʘʋʊʆʉʎ



Ȼɷɿʙʏɻʎ

Ȼɷɿʙʏɻʎ

Ȼɷɿʙʏɻʎ

ȳɸʘʋʊʆʉʎ

Ȳɿʉʄʊɶʉʎ

51 ɀʋʉʐɶɳɀɲʌʀɲ

ɂʙʆɻʎ
Ⱦʘʆʍʏɲʆʏʀʆʉʎ
Ʌɲʆʏɲɺɼʎ
53
ɍʌʐʍʉɴɲʄɳʆʏɻʎ

ȳɸʘʋʊʆʉʎ

50 ɀʋʀʍʏɻɀɲʌʀɲ

Ȼɷɿʙʏɻʎ



M.Sc

M.Sc

Ph.D

A.E.I

A.E.I

A.E.I

Ʌ.ȵɅɿɸʌʀɲʎͲȴ/ʆʍɻȰɶʌʉʏ.
Ƀɿʃʉʆʉʅʀɲʎ&Ⱦʏɻʆɿɲʏʌɿʃɼʎ

Ⱦʏɻʆʀɲʏʌʉʎ

ȳɸʘʋʊʆʉʎ

M.Sc

T.E.I

M.Sc

Ⱦ.ȵ.Ʌ.Ʌ.ɉ.ȵ.ȿ.Ȱʄʅʐʌʉʑ

Ʌ.ȵ.Ʌɹʄʄɲʎȴ/ʆʍɻȰɶʌʉʏ.
Ƀɿʃʉʆʉʅʀɲʎ&Ⱦʏɻʆɿɲʏʌɿʃɼʎ
Ʌɹʄʄɲʎ
Ʌ.ȵ.ȿɳʌɿʍɲʎȴ/ʆʍɻȰɶʌʉʏ.
Ƀɿʃʉʆʉʅʀɲʎ&Ⱦʏɻʆɿɲʏʌɿʃɼʎ

A.E.I

A.E.I

Ȼɷɿʙʏɻʎ

M.Sc

Ʌ.ȵ.Ⱥɳʍʉʐȴ/ʆʍɻȰɶʌʉʏ.
Ƀɿʃʉʆʉʅʀɲʎ&Ⱦʏɻʆɿɲʏʌɿʃɼʎ
Ⱥɳʍʉʐ

A.E.I

A.E.I

A.E.I

M.Sc

M.Sc

A.E.I



Ȼɷɿʙʏɻʎ

Ȼɷɿʙʏɻʎ

Ʌ.ȵ.Ȼʃɲʌʀɲʎ

Ʌ.ȵ.ȴʌɳʅɲʎͲȴ/ʆʍɻȰɶʌʉʏ.
Ƀɿʃʉʆʉʅʀɲʎ&Ⱦʏɻʆɿɲʏʌɿʃɼʎ
Ʌ.ȵ.Ʌʌɹɴɸɺɲʎȴ/ʆʍɻȰɶʌʉʏ.
Ƀɿʃʉʆʉʅʀɲʎ&Ⱦʏɻʆɿɲʏʌɿʃɼʎ
Ʌʌɹɴɸɺɲʎ
Ʌ.ȵ.ɇɸʌʌʙʆȴ/ʆʍɻȰɶʌʉʏ.
Ƀɿʃʉʆʉʅʀɲʎ&Ⱦʏɻʆɿɲʏʌɿʃɼʎ
ȵʌɶɲʍʏɼʌɿʉɇɻʌʉʏʌʉʔʀɲʎ&
ɀɸʄɿʍʍʍʉʃʉʅʀɲʎȳɸʘʋʉʆɿʃʉʑ
ɅɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐȰɽɻʆʙʆ



ȳɸʘʋʊʆʉʎ

49 ɀʋʀʃʉʎȰɽɲʆɳʍɿʉʎ

46

Ɉɸʖʆ.ȳɸʘʋʉʆʀɲʎ

ȳɸʘʋʊʆʉʎ

ɀɲʌʆɲʍʀɷɻʎ
ɇʐʅɸʙʆ

45

Ⱦʏɻʆʀɲʏʌʉʎ

44 ɀɳʌʃʉʎȵʐɳɶɶɸʄʉʎ

43

39

ȳɸʘʋʊʆʉʎ

Ɉɸʖʆ.ȳɸʘʋʉʆʀɲʎ

ȿɲɺɲʌɳʃɻʎ
ȴɻʅɼʏʌɿʉʎ

38 ȾʉʐʆɳʆɻȰʌɿʍʏɲʀɲ

37 Ⱦʉʏʍɲʌʀʆɻʎɀɿʖɲɼʄ ȳɸʘʋʊʆʉʎ

Ⱦʉʆʆɲʌɼʎ
36
Ⱦʘʆʍʏɲʆʏʀʆʉʎ

 



2,3,4

2,3,4

2,5,8

5,6

1,4,7

2,5,6

2,3,7

1,4,8

5,6

2,4

1,2,4

1,7,8

1,6,8

2,6,8

3,4,7

2,4,8

4,5,6

1,5,8





2,7,10

3,4,5

7,11,12

6,11,12

3,6,7

1,4,8

5,6,12

6,8,12

4,8

4,6,8

1

2,7,10

1,4,8

2,10,12

10,11,12

1,4,8

3,4,5

1,2,8





valpant@gmail.com

xonkos@yahoo.gr

mbouga@aua.gr

maria@thesisnet.gr

beekoz@gmail.com

joan_vet@yahoo.gr

u11524@minagric.gr,
mesimerisalex@yahoo.gr
kminachilis@yahoo.com
kepal@minagric.gr

marnasis@gmail.com

aggmarkos@yahoo.gr

thmanitaras@yahoo.gr

vasilisliolios@yahoo.gr

lithourgidis2000@yahoo.gr



apiculture@aua.gr

akounani@yahoo.gr

mk73628@hotmail.com

tsikinas@hotmail.com
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Ⱦʏɻʆʀɲʏʌʉʎ

58 ɅɳʏʍɿʃɲʎȻʘɳʆʆɻʎ

ȳɸʘʋʊʆʉʎ

ȳɸʘʋʊʆʉʎͲ
ȵʆʏʉʅʉʄʊɶʉʎ

64 ɇʃɲʌɹɲʎɇʋʐʌʀɷʘʆ

70

Ɉɺʉʐʅɲʆʀʃɲʎ
Ȱʋʊʍʏʉʄʉʎ
Ɉʌɿɲʆʏɲʔʑʄʄʉʐ
71
ȳʌɻɶʊʌɿʉʎ

69 ɈɺɿɳʄʄɲȰɿʃɲʏɸʌʀʆɻ

65

ȳɸʘʋʊʆʉʎ

ȳɸʘʋʊʆʉʎ

ȳɸʘʋʊʆʉʎ

ȳɸʘʋʊʆʉʎ

ɍɻʅɿʃʊʎ

Ɉɸʖʆ.ȳɸʘʋʉʆʀɲʎ

ȳɸʘʋʊʆʉʎ

ȳɸʘʋʊʆʉʎ

63 ɇɿɳʄɷɲʎɈʌʑʔʘʆ

ɇʃʉʏɸɿɷɳʃɻʎ
Ʌɲʆɲɶʙʏɻʎ
ɇʏɲɽʊʋʉʐʄʉʎ
66
Ⱦʘʆʍʏɲʆʏʀʆʉʎ
Ɉɲʆɲʆɳʃɻ
67
ɍʌʐʍʉʑʄɲ
Ɉɲʇɸʀɷɻʎ
68
Ⱥʌɲʍʑɴʉʐʄʉʎ

Ɉɸʖʆ.ȳɸʘʋʉʆʀɲʎ

62 Ɇʉʐʃɳʎȴɻʅɼʏʌɿʉʎ

61 Ʌɿʖʄʀɴɲʎȴɻʅɼʏʌɿʉʎ ȳɸʘʋʊʆʉʎ

59

Ⱦʏɻʆʀɲʏʌʉʎ

Ⱦʏɻʆʀɲʏʌʉʎ

57 Ʌɲʌɲʍʃɸʐɳɇʉʔʀɲ

Ʌɸʏɲʄɳʎ
Ⱦʘʆʍʏɲʆʏʀʆʉʎ
Ʌɿʄɲʔʀɷɻʎ
60
Ƀɷʐʍʍɹɲʎ

ȳɸʘʋʊʆʉʎ

ȳɸʘʋʊʆʉʎ

Ʌɲʋɲʖʌɿʍʏʉʔʊʌʉʐ
Ȱʄɹʇɲʆɷʌʉʎ

55

56 Ʌɲʋʋɳʎɍʌɼʍʏʉʎ

Ⱦʏɻʆʀɲʏʌʉʎ

Ʌɲʋɲɷʊʋʉʐʄʉʎ
Ⱥɸʊʔɿʄʉʎ



54

 

Ʌ.ȵ.ȾɲʍʏʉʌɿɳʎͲȾʏɻʆɿɲʏʌɿʃɼ
ɉʋɻʌɸʍʀɲ
ȵʌɶɲʍʏɼʌɿʉʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ
ȳɸʘʋʉʆɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎȰɅȺ
ȵʋʊʋʏɻʎȾ.ɀ.Ȳʉʌɸʀʉʐ
Ȱɿɶɲʀʉʐ
ȵʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʊʎɇʐʆɸʌɶɳʏɻʎɈȵȻ
ȸʋɸʀʌʉʐ
Ⱦɲɽɻɶɻʏɼʎɀɹʍɻʎ
ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ
Ʌ.ȵ.ȰɿʏʘʄʉɲʃɲʌʆɲʆʀɲʎɈʅ.
ɌʐʏɿʃɼʎȷʘɿʃɼʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎ

ȵȿ.ȳ.Ƀ."ȴȸɀȸɈɆȰ"

Ʌ.ȵɅʌɹɴɸɺɲʎȴ/ʆʍɻȰɶʌʉʏ.
Ƀɿʃʉʆʉʅʀɲʎ&Ⱦʏɻʆɿɲʏʌɿʃɼʎ
Ʌ.ȵȺɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻʎͲɈʅɼʅɲ
Ⱦʏɻʆɿɲʏʌɿʃɼʎ
Ʌ.ȵ.ɂɳʆɽɻʎȴ/ʆʍɻȰɶʌʉʏɿʃɼʎ
Ƀɿʃʉʆʉʅʀɲʎ&Ⱦʏɻʆɿɲʏʌɿʃɼʎ
Ʌ.ȵ.ȱʌʏɲʎͲȴ/ʆʍɻȰɶʌʉʏɿʃɼʎ
Ƀɿʃʉʆʉʅʀɲʎ&Ⱦʏɻʆɿɲʏʌɿʃɼʎ
ȾɹʆʏʌʉȳɸʆɸʏɿʃɼʎȲɸʄʏʀʘʍɻʎ
ȷʙʘʆȴʌɳʅɲʎ
Ʌ.ȵȿɳʌɿʍɲʎͲȴ/ʆʍɻȰɶʌʉʏ.
Ƀɿʃʉʆʉʅʀɲʎ&Ⱦʏɻʆɿɲʏʌɿʃɼʎ
Ɍʐʍɿʉʄʉɶɿʃɼȵ.Ʌ.ȵ.(ȶʄɸɶʖʉʎ,
Ʌɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
Ȳɿʉʄʉɶɿʃɼʎȳɸʘʌɶʀɲʎʃɲɿ
Ⱦʏɻʆʉʏʌʉʔʀɲʎ)
Ʌ.ȵ.ȾɿʄʃʀʎͲȴ/ʆʍɻȰɶʌʉʏɿʃɼʎ
Ƀɿʃʉʆʉʅʀɲʎ&Ⱦʏɻʆɿɲʏʌɿʃɼʎ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃɼȵʏɲɿʌɸʀɲ
"Ȱʏʏɿʃɼ"ͲȰ.ɅȻɈɈȰɇȰȵȲȵ

Ȼɷɿʙʏɻʎ

Ʌ.ȵ.ȴʐʏ.ɀɲʃɸɷʉʆʀɲʎͲ
Ⱦʏɻʆɿɲʏʌɿʃʊȳʌɲʔɸʀʉ
Ȱʅʑʆʏɲɿʉʐ



A.E.I

A.E.I

Ph.D

A.E.I

Ph.D

T.E.I

M.Sc

M.Sc

Ȱ.ȵ.Ȼ

M.Sc

M.Sc

M.Sc

A.E.I

A.E.I

A.E.I

A.E.I

Ph.D

M.Sc



5,7,8



1,6,8



1,2,6

3,4,7

1,2,6

2,3,6

1,2,6,8

6,7,8

2,3,8

1,4,7

1,2,6

1,2,5

2,4,7

5,6,8

2,3,4

2,3,7



3,5,7



4,5,7



1,6,8

4,5,6

10,11,12

10,11,12

3,6,8

4,6,8

6

1

3,5,7

1

1,4,8

5,7,11

1,2,4

4,5,8



gktriant@yahoo.gr



ktzialla@gmail.com



tananaki@agro.auth.gr
txrysa@yahoo.com





spyros_skareas@hotmail.com
s.skareas@gmail.com

ggagou1@gmail.com

dimroukas@yahoo.gr

dpichlivas@yahoo.gr

odypil@yahoo.gr

vetpetkos@yahoo.gr

gianpatsi@gmail.com

S.Paraskeva@nath.gr

papasch@otenet.gr

alpapa@auth.gr

theofilospapadopoulos@hotmail.com
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ȳɸʘʋʊʆʉʎ

Ȳɿʉʄʊɶʉʎ

83 ɍɲʏɺɼʆɲɌɲʆɼ

82

ɍɲʏɺɻɶɸʘʌɶʀʉʐ
Ɂɿʃɻʔʊʌʉʎ

ȻɷɿʙʏɻʎͲɀɸʄɿʍʍʉʃʊʅʉʎ
ȵʋɿʅʉʌʔʘʏɼʎ
ȵʌɶɲʍʏɼʌɿʉɇɻʌʉʏʌʉʔʀɲʎ&
ɀɸʄɿʍʍʍʉʃʉʅʀɲʎȳɸʘʋʉʆɿʃʉʑ
ɅɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐȰɽɻʆʙʆ
ȵʋʊʋʏɻʎȾ.ɀ.ɍɲʄʃɿɷɿʃɼʎʍʏʉʆ
ȵȿ.ȳ.Ƀ."ȴȸɀȸɈɆȰ"
(Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʉɀɸʄ/ʅɿɲʎ)
ȴ/ʆʍɻȰɶʌʉʏɿʃɼʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎ
ȳʌɸɴɸʆʙʆ
ȵȿ.ȳ.Ƀ."ȴȸɀȸɈɆȰ"
(Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʉɀɸʄ/ʅɿɲʎ)
ɍɲʄʃɿɷɿʃɼʎ

ɀɸʄɿʍʍʉʃʊʅʉʎͲ
ɅʏʐʖɿʉʑʖʉʎȰȵȻ
ȳɸʘʋʊʆʉʎ
Ⱦɲɽɻɶɻʏɼʎ
Ʌɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ

ȳɸʘʋʊʆʉʎ

ɍɲʌɿɺɳʆɻʎ
Ʌɲʍʖɳʄɻʎ

ȴȻȾȵɅȰȷ

81 ɍɲʌɿʍʏʊʎȿɸʘʆʀɷɲʎ

80

78

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȰɶʌʉʏɿʃɼʎ
Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ&ɈʌʉʔʀʅʘʆͲ
Ⱦʏɻʆɿɲʏʌɿʃʊȵʌɶɲʍʏɼʌʉ
ɍɲʆʀʘʆ
ȵʌɶɲʍʏɼʌɿʉȳɸʘʌɶɿʃɼʎ
ȷʘʉʄʉɶʀɲʎ&ȵʆʏʉʅʉʄʉɶʀɲʎ
ȳɸʘʋʉʆɿʃʉʑɅɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʉʐ
Ȱɽɻʆʙʆ

ɉɅȰȰɈͲȾȵɅɅɉȵȿɂɳʆɽɻʎ

Ⱦʏɻʆʀɲʏʌʉʎ

ȳɸʘʋʊʆʉʎ

77 Ɍʀʆʉʎȳɸʙʌɶɿʉʎ

Ɍʘʏʉʋʉʑʄʉʐ
ȵʄɹʆɻ
ɍɲʆɿʘʏɳʃɻʎ
79
ȵʅʅɲʆʉʐɼʄ

Ⱦʏɻʆʀɲʏʌʉʎ

Ɉʘʅɲɺɿʆɳʃɻʎ
76
Ȼʘɳʆʆɻʎ

ȳɸʘʋʊʆʉʎ

74 Ɉʍʀʋɻɀɲʌʀɲ

Ɉʍʉʑʌɶɿɲʆʆɻʎ
ɍʌɼʍʏʉʎͲȰʆʏʙʆɿʉʎ

ȳɸʘʋʊʆʉʎȴɿɷɳʃʏʘʌ
Ȼɷɿʙʏɻʎ
ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ

75

Ⱦʏɻʆʀɲʏʌʉʎ

73 Ɉʍɲʄɼȵʄɸʐɽɸʌʀɲ

ȻɷɿʙʏɻʎͲȳɸʘʋʉʆɿʃʊ
ɅɲʆɸʋɿʍʏɼʅɿʉȰɽɻʆʙʆ
Ⱦʏɻʆɿɲʏʌɿʃʊɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉ
ȿɳʌɿʍɲʎ



ȳɸʘʋʊʆʉʎ



Ɉʍɲɶʃɲʌɳʃɻʎ
72
Ȱʆʏʙʆɿʉʎ

 



Ph.D

A.E.I

A.E.I

Ph.D

A.E.I

M.Sc

Ph.D

A.E.I

Ph.D

Ph.D

Ph.D

Ph.D



2,3,7

ȰɆȾȵɈȵɇ

2,3,7

Ƀȿȵɇ

3,4,7

2,5

2

2,5

5,6,8

2,3,4

2,5,6

1,2,4



2,9,10

4,5

1,8,10

9,11,12

2,9,10

12

5,11,12

9

1,3,8

3,5,12

6,8

2,10,12



fhatjina@hol.gr/
fhatjina@instmelissocomias.gr



leoharistos@instmelissocomias.gr

melissa@aua.gr

melichan@otenet.gr

helenafot@gmail.com

gfinos@aua.gr

gtomaz@otenet.gr

katgiann@gmail.com

mtsipi@hotmail.com

etsalie@yahoo.gr

atsagarakis@aua.gr
atsagarakis@yahoo.gr
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(ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ1)





Ȱ.ȳȵɁȻȾȰɇɈɃȻɍȵȻȰɉɅɃɎȸɌȻɃɉȵȾɅȰȻȴȵɉɈȸɀȵȿȻɇɇɃȾɃɀȻȰɇ

1.ȰɈɃɀȻȾȰɇɈɃȻɍȵȻȰ
ȵʋʙʆʐʅʉ:



Ʉʆʉʅɲ:



Ʉʆʉʅɲʋɲʏʌʊʎ:



ȰʌɿɽʅʊʎȴɸʄʏʀʉʐɈɲʐʏʊʏɻʏɲʎ:



Ȱ.Ɍ.ɀ.:

Ɍʑʄʉ:





ȵʋɳɶɶɸʄʅɲ:(ʉʄʉɶʌɳʔʘʎ)




ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɶɹʆʆɻʍɻʎ //
ȴ.Ƀ.ɉ.



ȱʆɷʌɲʎ:

ȰʌʖɿʃɼȰʀʏɻʍɻ



ɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼȰʀʏɻʍɻ







ȳʐʆɲʀʃɲ:


2.ȴȻȵɉȺɉɁɇȸȾȰɈɃȻȾȻȰɇ
Ƀɷʊʎ,ɲʌɿɽʅʊʎ:





 

Ʌʊʄɻ:



Ɉɲʖ.Ⱦʙɷɿʃɲʎ: 

Ɂʉʅʊʎ:



Ȱʌ.ʏɻʄɸʔʙʆʉʐ: 

ȰʌɿɽʅʊʎFax:


3.ȴȻȵɉȺɉɁɇȸȵɆȳȰɇȻȰɇ

eͲmail: 

ȵʋʘʆʐʅʀɲ



Ƀɷʊʎ,ɲʌɿɽʅʊʎ:



Ʌʊʄɻ:



Ɉɲʖ.Ⱦʙɷɿʃɲʎ: 

Ɂʉʅʊʎ:



Ȱʌ.ʏɻʄɸʔʙʆʉʐ: 

ȰʌɿɽʅʊʎFax:





eͲmail: 
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Ȳ.ɈɉɅȻȾȰɅɆɃɇɃɁɈȰ

Ȳ.1.Ȳɲʍɿʃʊʎʏʀʏʄʉʎʍʋʉʐɷʙʆ

ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊȼɷʌʐʅɲ


Ɉʅɼʅɲ

Ɉʀʏʄʉʎʍʋʉʐɷʙʆ











Ȳ.2Ȳɲʍɿʃʊʎʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʊʎʏʀʏʄʉʎʍʋʉʐɷʙʆ

ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊȼɷʌʐʅɲ

Ɉʅɼʅɲ

Ɉʀʏʄʉʎʍʋʉʐɷʙʆ






ȳ.ȵɅȻɅȿȵɃɁɇɈɃȻɍȵȻȰ
 



1.ȶʖɸʏɸɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼɸʅʋɸɿʌʀɲʋɳʆʘʍʏʉʆʏʉʅɹɲʏɻʎʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ;
ɁȰȻ

ɃɍȻ 

2.ȶʖɸʏɸɷɿɷɲʃʏɿʃɼɸʅʋɸɿʌʀɲʋɳʆʘʍɸɽɹʅɲʏɲʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ;
ɁȰȻ

ɃɍȻ 

3.ȵʋɿʄɹʇʏɸʅɹʖʌɿ5ɲʋʊʏɿʎʋɲʌɲʃɳʏʘɽɸʅɲʏɿʃɹʎɸʆʊʏɻʏɸʎʋʉʐʅɸɴɳʍɻʏɻʆʃɲʏɳʌʏɿʍɼʍɲʎɽɲʋʌʉʏɿʅʉʑʍɲʏɸ
ʆɲɷɿɷɳʇɸʏɸ.

1)ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʊʎɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ–ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʉʀʖɸɿʌɿʍʅʉʀʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏʉʐɹʏʉʐʎ
2)ɀɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃɳʔʐʏɳ–Ɉʌʉʔʉɷʉʍʀɲʏʘʆʅɸʄɿʍʍʉʍʅɻʆʙʆ



3)Ȳɲʍɿʄʉʏʌʉʔʀɲ–Ʌɲʌɲɶʘɶɼɴɲʍɿʄɿʃʉʑʋʉʄʏʉʑ



4)ȵʖɽʌʉʀʃɲɿɲʍɽɹʆɸɿɸʎʏʘʆʅɸʄɿʍʍʙʆʃɲɿʏʌʊʋʉɿʋʌʊʄɻʗɻʎʃɲɿʃɲʏɲʋʉʄɹʅɻʍɼʎʏʉʐʎ



5)ɀɹɽʉɷʉɿɸʆʏɲʏɿʃɼʎɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎʅɸʄɿʍʍʉʍʅɻʆʙʆ



6)Ʌʌʉʁʊʆʏɲʏɻʎʃʐʗɹʄɻʎʃɲɿʍʐʆʏɼʌɻʍɼʏʉʐʎ



7)Ɉʐʋʉʋʉʀɻʍɻ–ȵʅʋʉʌʀɲ–ɅʌʉʙɽɻʍɻͲɇɼʅɲʆʍɻʏʘʆʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ



8)Ȳɿʉʄʉɶɿʃɼʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲ(ʊʌʉɿʃɲɿʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ)



9)Ȱʌʖɹʎʉʌɶɳʆʘʍɻʎʃɲɿʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɸʆʊʎʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɸʀʉʐ



10)Ʌɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ



11)Ʌɲʌɲɶʘɶɼʍʑʆɽɸʏʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʅɸɴɳʍɻʏɲʋʌʉʁʊʆʏɲʏɻʎʃʐʗɹʄɻʎ
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4.ɇɻʅɸɿʙʍʏɸʃɲʏɳʍɸɿʌɳʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎʏɿʎʋɸʌɿʔɹʌɸɿɸʎʏɻʎȵʄʄɻʆɿʃɼʎɸʋɿʃʌɳʏɸɿɲʎʋʉʐɽɲʋʌʉʏɿʅʉʑʍɲʏɸʆɲ
ɷɿɷɳʇɸʏɸʍɲʆɸʃʋɲɿɷɸʐʏɼʎ:(ʊʋʉʐ1=ɻʋʌʙʏɻɸʋɿʄʉɶɼʃɲɿ12=ɻʏɸʄɸʐʏɲʀɲɸʋɿʄʉɶɼ)

1) Aʆɲʏ.ɀɲʃɸɷʉʆʀɲʎ&Ⱥʌɳʃɻʎ 
2)ȲʉʌɸʀʉʐȰɿɶɲʀʉʐ

3) ȴʐʏɿʃɼʎȵʄʄɳɷɲʎ


4)ȴʐʏɿʃɼʎɀɲʃɸɷʉʆʀɲʎ

5) ȸʋɸʀʌʉʐ



6)Ⱥɸʍʍɲʄʀɲʎ

7) ȻʉʆʀʘʆɁɼʍʘʆ 

8)Ⱦɸʆʏʌɿʃɼʎɀɲʃɸɷʉʆʀɲʎ

9) Ⱦʌɼʏɻʎ


10)ɁʉʏʀʉʐȰɿɶɲʀʉʐ

11) Ʌɸʄʉʋʉʆʆɼʍʉʐ

12)ɇʏɸʌɸɳʎȵʄʄɳɷɲʎ&Ȱʏʏɿʃɼʎ




ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ:……………………………………….



(ɉʋʉɶʌɲʔɼʃɲɿɃʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉʉʄʉɶʌɳʔʘʎ)























ɇʐʆɻʅʅɹʆɲ:
1) Ȳɿʉɶʌɲʔɿʃʊʍɻʅɸʀʘʅɲʍɸʄ.()
2) Ɉʀʏʄʉɿʍʋʉʐɷʙʆʍɸʄ.()
3) ȲɸɴɲɿʙʍɸɿʎɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎʋʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲʎͲɸʅʋɸɿʌʀɲʎʍɸʄ.()
4) Ȳɸɴɲɿʙʍɸɿʎɷɿɷɲʃʏɿʃɼʎʋʌʉʒʋɻʌɸʍʀɲʎ–ɸʅʋɸɿʌʀɲʎʍɸʄ.()
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(ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ2)

 
 

Ɍʉʌɹɲʎ……………………………………………….
Ɉɲʖ.ȴ/ʆʍɻ…………………………………………….
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉʐʋɸʐɽʑʆʉʐ……………………..
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ……………………………………………..
Fax………………………………………………………








ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ:……………
Ȱʌɿɽʅ.Ʌʌʘʏ.:……………






Ʌʌʉʎ: ɉɅȰȰɈ,
ȴ/ʆʍɻȷʘɿʃɼʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎ&ȰɅȰ
Ȳɸʌɲʆɺɹʌʉʐ46,Ɉ.Ⱦ.10176



 






Ⱦʉɿʆ:ɃɅȵȾȵɅȵ
ȴʉʅʉʃʉʑ5,Ɉ.Ⱦ.10445
Ȱɽɼʆɲ






ȰȻɈȸɇȸ

ɇʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏɻʎ ȴʌɳʍɻʎ 1.3 «Ɉɲʖʑʌʌʐɽʅɸʎ ɸʃʋɲɿɷɸʑʍɸɿʎ ʅɸʄɿʍʍʉʃʊʅʘʆ» ʏʉʐ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎɴɸʄʏʀʘʍɻʎʏʘʆʍʐʆɽɻʃʙʆʋɲʌɲɶʘɶɼʎʃɲɿɸʅʋʉʌʀɲʎʏʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʏɻʎʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ
ɹʏʉʐʎ ……….. ʃɲɿ ʍɸ ɸʔɲʌʅʉɶɼ  ʏɻʎ ɲʌɿɽʅ………………………… (ɌȵȾ  ….Ȳʚ) ȾɉȰ, ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ ʃɳɽɸ ʔʉʌɳ
ʋɲʌɲʃɲʄʉʑʅɸ ɶɿɲ ʏɻʆ ɹɶʃʌɿʍɻ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏʉʐ ʍʐʆɻʅʅɹʆʉʐ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ʏɲʖʑʌʌʐɽʅʙʆ
ɸʃʋɲɿɷɸʑʍɸʘʆ ʅɸʄɿʍʍʉʃʊʅʘʆ (ʐʋʊɷɸɿɶʅɲ 3), ʋʉʐ ɽɲ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼʍɸɿ ʉ ȵȿȳɃ – ȴȸɀȸɈɆȰ (ȳɸʆɿʃɼ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȰɶʌʉʏɿʃɼʎȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎʃɲɿȾɲʏɳʌʏɿʍɻʎ).




 ɃɁʊʅɿʅʉʎȵʃʋʌʊʍʘʋʉʎ


 (ɉʋʉɶʌɲʔɼ–ʍʔʌɲɶʀɷɲ)










ɇʐʆɻʅʅʅɹʆɲ:
1.ʋʌʊɶʌɲʅʅɲɸʃʋɲɿɷɸʑʍɸʘʆ(ʐʋʊɷɸɿɶʅɲ3)
2.ʍʐɶʃɸʆʏʌʘʏɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻɷɲʋɲʆʙʆ(ʐʋʊɷɸɿɶʅɲ4)

ɲ/
ɲ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
….
….
…..
…..
…..
…..
…..























ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸ
ȵɁɃɈȸɈȰ





















ɇɉɁȵɆȳȰȷɃɀȵɁɃɇ
ɌɃɆȵȰɇ/ɉɅȸɆȵɇȻȰ





















ɈɃɅɃɇ





















ɍɏɆɃɇ

Ʌɸʌʀʉɷʉʎʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎɸʃʋɲɿɷɸʑʍɸʘʆ:………………………………………..





















ȴȻȰɆȾȵȻȰ
(ȸɀȵɆȵɇ)

ȸɀȵɆ/ɁȻȰ
ȴȻȵɂȰȳɏȳȸɇ




















ɅɆɃȳɆȰɀɀȰȵȾɅȰȻȴȵɉɇȵɏɁȵɈɃɉɇ…….










































ȺȵɀȰ

ɃɁʊʅɿʅʉʎȵʃʋʌʊʍʘʋʉʎ


(ʐʋʉɶʌɲʔɼ
–

ȰɆȻȺɀɃɇ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɃɀȵɁɏɁ

ʍʔʌɲɶʀɷɲ)





















ȵȾɅȰȻȴȵɉɈȸɇ

(ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ3)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

(ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ4)

ȵȿȳɃͲȴȸɀȸɈɆȰ



Ʉʆʉʅɲɉʋɸʐɽʑʆʉʐ:……………………………..
Ⱥɹʍɻɉʋɸʐɽʑʆʉʐ:……………………………….
Ɉɻʄ.:.………………………………………………
FAX:………………………………………………..
Email:…………………………………………….











Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲɴɸʄʏʀʘʍɻʎʏʘʆʍʐʆɽɻʃʙʆʋɲʌɲɶʘɶɼʎʃɲɿɸʅʋʉʌʀɲʎ
ʏʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʏɻʎʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎɹʏʉʐʎ………
ȴʌɳʍɻ1.3:«ȵʃʋɲɿɷɸʑʍɸɿʎʅɸʄɿʍʍʉʃʊʅʘʆ»

ɇɉȳȾȵɁɈɆɏɈȻȾȸȾȰɈȰɇɈȰɇȸɅɆɃȲȿȵɅɃɀȵɁɏɁȴȰɅȰɁɏɁ


Ʌʉʍʊ
(ʍɸȵʐʌʙ)
ɲ)Ȱʅʉɿɴɹʎɸɿʍɻɶɻʏʙʆ

ɴ)ȶʇʉɷɲʅɸʏɲʃʀʆɻʍɻʎ,ɷɿɲʅʉʆɼʎ,ɻʅɸʌɼʍɿɸʎɲʋʉɺɻʅɿʙʍɸɿʎ
Ͳɸɿʍɻɶɻʏʙʆ
Ͳɷɿʉʌɶɲʆʘʏʙʆ
Ͳɸʃʋɲɿɷɸʐʉʅɹʆʘʆ

ɶ)ȶʇʉɷɲɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑʐʄɿʃʉʑʃɲɿɲʆɲʄʘʍʀʅʘʆ(ɲʆɲʄʐʏɿʃɳ)

ɷ)ȴɲʋɳʆɸʎɶɿɲɸʆʉɿʃʀɲʍɻ
Ͳɲɿɽʉʐʍʙʆ
Ͳʅɹʍʘʆ

ɸ)ȶʇʉɷɲʉʌɶɳʆʘʍɻʎ–ʍʐʆʏʉʆɿʍʅʉʑʏɻʎɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ

ʍʏ)Ʌɲʌɲʃʌɳʏɻʍɻʐʋɹʌʔʉʌɹɲ(ɹʘʎ5%)*



















ɇʑʆʉʄʉ 


*ȰʋɲɿʏɸʀʏɲɿɲʋʊʔɲʍɻʏʉʐȴɇʏʉʐȵȿȳɃͲȴȸɀȸɈɆȰɼɲʋʊʔɲʍɻʏʉʐɅʌʉɹɷʌʉʐʅɸʅɸʏɹɶʃʌɿʍɻʏʉʐȴɇʏʉʐȵȿȳɃͲȴȸɀȸɈɆȰ

 


ɃɁʊʅɿʅʉʎȵʃʋʌʊʍʘʋʉʎ



(ʐʋʉɶʌɲʔɼ–ɇʔʌɲɶʀɷɲ)
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

(ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ5)



ɅɆȰȾɈȻȾɃȵȿȵȳɍɃɉ
ɇɼʅɸʌɲʏɻʆ……………….ʉɿʃɳʏʘɽɿʐʋʉɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉɿ
1…………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………
ʉɿʉʋʉʀʉɿ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆɲʌɿɽʅ………………………………ɲʋʊʔɲʍɻʏʉʐȰʆʏɿʋɸʌɿʔɸʌɸɿɳʌʖɻɲʋʉʏɸʄʉʑʅɸʏʉʃʄɿʅɳʃɿʉ
ɸʄɹɶʖʉʐʏɻʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ 8ʏɻʎɲʌɿɽʅ…………………………….ɲʋʊʔɲʍɻʎʏʉʐ ɉʋȰȰɈɶɿɲʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʏɻʎɷʌɳʍɻʎ
1.3 «ȵʃʋɲɿɷɸʑʍɸɿʎ ʅɸʄɿʍʍʉʃʊʅʘʆ» ɹʏʉʐʎ ………, ʅɸʏɲɴɼʃɲʅɸ ʍʏʉʆ ʏʊʋʉ ɷɿɸʇɲɶʘɶɼʎ ʏɻʎ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆɻʎ
ʏɲʖʑʌʌʐɽʅɼʎɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ……….…………………………(ʏʊʋʉʎ,ʔʉʌɹɲʎ)ʃɲɿɴɸɴɲɿʙʆʉʐʅɸʏɲʃɲʏʘʏɹʌʘ:
ɲ) Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ɻ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ʉʌɿɺʊʅɸʆɲ ʍʏɻʆ ɲʌɿɽʅ………………………… ɲʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ
ɉʋȰȰɈ  ʃɲɿ ʏʉ ɸɶʃʌɿɽɹʆ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ɸʃʋɲɿɷɸʑʍɸʘʆ ɲʋʊ ……….. ɹʘʎ ʃɲɿ ………….., ʅɸ ɽɹʅɲʏɲ
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ɴ)Ɉɻʆɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɲʆ………..ɳʏʉʅɲ
ɶ)Ƀɿɸʃʋɲɿɷɸʐʏɹʎʋʉʐʍʐʅʅɸʏɸʀʖɲʆʍʏɻʆʐʄʉʋʉʀɻʍɻʏɻʎɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎɼʏɲʆ:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
(Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ,ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɸʎʃɲɿɲʌɿɽʅʊʎʘʌʙʆɲʆɳɻʅɹʌɲ)
ɷ)Ƀɿɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʋʉʐʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸɻɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻɼʏɲʆʃɲʏɳʄʄɻʄɸʎɲʋʊɳʋʉʗɻ:
 ɀɸɶɹɽʉʐʎ
 Ɍʘʏɿʍʅʉʑ–Ȱɸʌɿʍʅʉʑ
 Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
 Ȱʋʊʍʏɲʍɻʎ
 ȵʇʉʋʄɿʍʅʉʑ(ʑʋɲʌʇɻɲʆɲɶʃɲʀʘʆɸʋʉʋʏɿʃʙʆʅɹʍʘʆ)

ɁȰȻ
ɁȰȻ
ɁȰȻ
ɁȰȻ
ɁȰȻ

ɃɍȻ
ɃɍȻ
ɃɍȻ
ɃɍȻ
ɃɍȻ

ɸ)ɉʋɼʌʖɸɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʃɲɿʍʐʅʅɸʏʉʖɼɲʋʊʏɻʆʋʄɸʐʌɳʏʘʆɸʃʋɲɿɷɸʐʊʅɸʆʘʆ:
ɀɸɶɳʄʉ



ɀɸʍɲʀʉ



ɀɿʃʌʊ

Ⱦɲɽʊʄʉʐ


ʍʏ)ȸɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʋɸʌɿɸʄɳʅɴɲʆɸ:
ɀʊʆʉɽɸʘʌʀɲ



ɀʊʆʉʋʌɲʃʏɿʃɼɳʍʃɻʍɻ

Ⱥɸʘʌʀɲʃɲɿʋʌɲʃʏɿʃɼɳʍʃɻʍɻ




ɺ)Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ:…………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Ƀʐʋɸʑɽʐʆʉʎʏɻʎɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ
 










Ɉʉʃʄɿʅɳʃɿʉɸʄɹɶʖʉʐ


1.……………………………….….







2.……….………………………….
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(ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ6)






Ɍʉʌɹɲʎ……………………………………………….
Ɉɲʖ.ȴ/ʆʍɻ…………………………………………….
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉʐʋɸʐɽʑʆʉʐ……………………..
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ……………………………………………..
Fax………………………………………………………
 






ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ……………
Ȱʌɿɽʅ.Ʌʌʘʏ.……………

Ʌʌʉʎ:ʏʉʆɃɅȵȾȵɅȵ

ȴʉʅʉʃʉʑ5ɈȾ10445

Ȱɽɼʆɲ




Ⱦʉɿʆ:ʏʉɉʋȰȰɈ
 ȴ/ʆʍɻȷʘɿʃɼʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎ&ȰɅȰ


ȴʌɳʍɻ:1.3ȵʃʋɲɿɷɸʑʍɸɿʎɀɸʄɿʍʍʉʃʊʅʘʆɹʏʉʐʎ………..
ȰȻɈȸɇȸ

ɇʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏɻʎ ɲʌɿɽʅ. ……………………………………. ȾɉȰ ʃɲɿ ʏɻʎ ɲʌɿɽʅ………. ………………………….
ɲʋʊʔɲʍɻʎ ʏʉʐ ɉʋ. Ȱɶʌʉʏɿʃɼʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ & Ɉʌʉʔʀʅʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ɴɸʄʏʀʘʍɻʎ ʏʘʆ
ʍʐʆɽɻʃʙʆ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʃɲɿ ɸʅʋʉʌʀɲʎ ʏʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʏɻʎ ʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ ɹʏʉʐʎ …..…, ʍɲʎ ʐʋʉɴɳʄʄʉʐʅɸ ʏɲ
ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ ʖʉʌɼɶɻʍɻʎ ʋʌʉʃɲʏɲɴʉʄɼʎ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆ ɷɲʋɲʆʙʆ ʃɲɿ ʋɲʌɲʃɲʄʉʑʅɸ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʏɲɴʉʄɼ ʏʉʐ
ʋʉʍʉʑʏʘʆ……………………….ȵʐʌʙ



ɇʐʆɻʅʅɹʆɲ:
1.Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉɲʋʊʔɲʍɻʎɉʋ.ȰɶʌʉʏɿʃɼʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎ&Ɉʌʉʔʀʅʘʆʊʋʉʐʉʌʀɺɸʏɲɿɻɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻʏʉʐʔʉʌɹɲ
2.Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉʍʑʅɴɲʍɻʎʅɸʏɲʇʑɉʋ.Ȱɶʌ.Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ&Ɉʌʉʔʀʅʘʆʃɲɿɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐʔʉʌɹɲ
3.ɉʋɸʑɽʐʆɻɷɼʄʘʍɻʆ.1599/86ʏʉʐʔʉʌɹɲʊʏɿɷɸʆɸʋʘʔɸʄɸʀʏɲɿɳʄʄɻʎɸɽʆɿʃɼʎɼʃʉɿʆʉʏɿʃɼʎʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎɼɷɸʆ
ɹʖɸɿʐʋʉɴɳʄʄɸɿʍʖɸʏɿʃɼɲʀʏɻʍɻ
4.Ɍʉʌʉʄʉɶɿʃɼʃɲɿɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼɸʆɻʅɸʌʊʏɻʏɲ
5.Ȱʋʊʔɲʍɻʉʌɿʍʅʉʑʐʋʉʄʊɶʉʐ
6.ȵɿɷɿʃʊʎʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ


 ɃɁʊʅɿʅʉʎȵʃʋʌʊʍʘʋʉʎ


 (ʐʋʉɶʌɲʔɼ–ʍʔʌɲɶʀɷɲ)
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(ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ7)





Ɍʉʌɹɲʎ……………………………………………….
Ɉɲʖ.ȴ/ʆʍɻ…………………………………………….
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉʐʋɸʐɽʑʆʉʐ……………………..
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ……………………………………………..
Fax………………………………………………………
 






ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ……………
Ȱʌɿɽʅ.Ʌʌʘʏ.……………

Ʌʌʉʎ: ʏʉʆɃɅȵȾȵɅȵ

ȴʉʅʉʃʉʑ5ɈȾ10445

Ȱɽɼʆɲ




Ⱦʉɿʆ: ʏʉɉʋȰȰɈ
ȴ/ʆʍɻȷʘɿʃɼʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎ&ȰɅȰ


ȴʌɳʍɻ:1.3ȵʃʋɲɿɷɸʑʍɸɿʎɀɸʄɿʍʍʉʃʊʅʘʆɹʏʉʐʎ………..

ȰȻɈȸɇȸ


ɇʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏɻʎ ɲʌ. ……………………………………. ȾɉȰ ʃɲɿ ʏɻʎ ɲʌɿɽʅ……………………………………. ɲʋʊʔɲʍɻʎ
ʏʉʐ ɉʋ. Ȱɶʌʉʏɿʃɼʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ & Ɉʌʉʔʀʅʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ɴɸʄʏʀʘʍɻʎ ʏʘʆ ʍʐʆɽɻʃʙʆ
ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʃɲɿ ɸʅʋʉʌʀɲʎ ʏʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʏɻʎ ʅɸʄɿʍʍʉʃʉʅʀɲʎ ɹʏʉʐʎ …...…, ʍɲʎ ʐʋʉɴɳʄʄʉʐʅɸ ʏɲ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ
ʃɲʏɲɴʉʄɼʎʏɻʎɸʆʀʍʖʐʍɻʎʃɲɿʋɲʌɲʃɲʄʉʑʅɸɶɿɲʏɻʆʃɲʏɲɴʉʄɼʏʉʐʋʉʍʉʑʏʘʆ……………………….ȵʐʌʙ.


ɇʐʆɻʅʅɹʆɲ:
1.ɇʐɶʃɸʆʏʌʘʏɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻɷɲʋɲʆʙʆ(ʐʋʊɷɸɿɶʅɲ8)
2.Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉɲʋʊʔɲʍɻʎɉʋ.ȰɶʌʉʏɿʃɼʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎ&Ɉʌʉʔʀʅʘʆʊʋʉʐʉʌʀɺɸʏɲɿɻɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻʏʉʐʔʉʌɹɲ
3.Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉʍʑʅɴɲʍɻʎʅɸʏɲʇʑɉʋ.Ȱɶʌ.Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ&Ɉʌʉʔʀʅʘʆʃɲɿɷɿʃɲɿʉʑʖʉʐʔʉʌɹɲ
4.ȶʃɽɸʍɻʋɸʋʌɲɶʅɹʆʘʆʔʉʌɹɲʐʋʉɶɸɶʌɲʅʅɹʆɻɲʋʊʏʉʆʊʅɿʅʉɸʃʋʌʊʍʘʋʊʏʉʐ
5.Ʌʌɲʃʏɿʃɳɸʄɹɶʖʉʐ(ʐʋʊɷɸɿɶʅɲ5)
6. ɉʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʆ.1599/86 ʏʉʐ ʔʉʌɹɲ ʊʏɿ ɷɸʆ ɸʋʘʔɸʄɸʀʏɲɿ ɳʄʄɻʎ ɸɽʆɿʃɼʎ ɼ ʃʉɿʆʉʏɿʃɼʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ ɼ ɷɸʆ
ɹʖɸɿʐʋʉɴɳʄʄɸɿʍʖɸʏɿʃɼɲʀʏɻʍɻ
7.Ɍʉʌʉʄʉɶɿʃɼʃɲɿɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼɸʆɻʅɸʌʊʏɻʏɲ
8.Ȱʆɲʄʐʏɿʃɹʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎɷɲʋɲʆʙʆ
9.Ʌɲʌɲʍʏɲʏɿʃɳɷɲʋɲʆʙʆ
10.Ⱦʀʆɻʍɻʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ

 ɃɁʊʅɿʅʉʎȵʃʋʌʊʍʘʋʉʎ


 (ʐʋʉɶʌɲʔɼ–ʍʔʌɲɶʀɷɲ)

ɲ









ɇʑʆʉʄʉ


ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ










(ʍɸȵʐʌʙ)

Ʌʌʊʏɲʍɻ
Ʌʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ
Ɍʉʌɹɲ










(ʍɸȵʐʌʙ)









(ʍɸȵʐʌʙ)

ȶɶʃʌɿʍɻ
Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɻɽɸʀʍɸʎ
ȴɲʋɳʆɸʎ
Ʌʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ











(ʍɸȵʐʌʙ)

ȵʃʃɲɽɲʌɿʍɽɸʀʍɸʎ
ȴɲʋɳʆɸʎ










(ʍɸȵʐʌʙ)

ɇʐʅʅɸʏʉʖɼ
ȵȳɈɅȵ


Ȱʌɿɽʅ.Ʌʌʘʏ.…………………….

Ȱʆɲɶʆʘʌʀɺɸʏɲɿʃɲɿɸʃʃɲɽɲʌʀɺɸʏɲɿɶɿɲ…………………………………………………….ȵʐʌʙ
………………………………………………………………………………………………………
ɃɸʄɸɶʃʏɼʎȰ 


ɃȵʄɸɶʃʏɼʎȲ 


ɃɅʌʉʁʍʏɳʅɸʆʉʎ 





 












ɉʋʉɶʌɲʔɼ:
 





Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ











ɲ/

(ʍɸȵʐʌʙ)

Ƀȴɿʃɲɿʉʑʖʉʎ 










(ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ8)

ȵɽʆɿʃɼ
ɇʐʅʅɸʏʉʖɼ

Ɍʉʌɹɲʎ………………………………………….. 







ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ:
Ɉɲʖ.ȴ/ʆʍɻ…………………………………….. 







Ȱ.Ʌ.
Ʉʆʉʅɲɉʋɸʐɽʑʆʉʐ……………………………. 


Ɉɻʄɹʔʘʆʉ:…………………………………….. 







Ʌʌʉʎ:ʏʉʆɃɅȵȾȵɅȵ
FAX:………….…………………………………..









ȴʉʅʉʃʉʑ5,Ɉ.Ⱦ.10445ͲȰɽɼʆɲ
 














ɇʐɶʃɸʆʏʌʘʏɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻɷɲʋɲʆʙʆʋɸʌɿʊɷʉʐɲʋʊ……………..ɹʘʎ………..……..ɶɿɲʏɻȴʌɳʍɻ1.3«ȵʃʋɲɿɷɸʑʍɸɿʎʅɸʄɿʍʍʉʃʊʅʘʆ»
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(ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ9)

ɌɉȿȿɃȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ
ɶɿɲʏʉʐʎɸʃʋɲɿɷɸʐʊʅɸʆʉʐʎ
ɈȻɈȿɃɇȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ:«………………………………………………………………………………………………….»
ȵȾɅȰȻȴȵɉɈȸɇ:……………………………………………………………………………………………………………….
ɈɃɅɃȺȵɇȻȰȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ:………………………………………………………….…ȸɀ/ɁȻȰ:……………………
ɇɈɃȻɍȵȻȰȵȾɅȰȻȴȵɉɃɀȵɁɃɉ:
ɲ)ɌɉȿɃ:
ȰɁȴɆȰɇ
ɴ)ȸȿȻȾȻȰ:

ʅɹʖʌɿ25ɸʏʙʆ



ȳɉɁȰȻȾȰ 

26–35ɸʏʙʆ 

36Ͳ50ɸʏʙʆ 

ɶ)ȵʀʆɲɿɻʋʌʙʏɻʔʉʌɳʋʉʐʍʐʅʅɸʏɹʖɸʏɸʍɸɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ;

ɁȰȻ

ʋɳʆʘɲʋʊ50ɸʏʙʆ 
ɃɍȻ 

ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ:
Ȱ)ɇʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉʆʖʙʌʉʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻʎʏɻʎɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ:
¾ ȸʏʉʋʉɽɸʍʀɲɷɿɸʇɲɶʘɶɼʎʏɻʎɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎɼʏɲʆ: ɸʑʃʉʄɲʋʌʉʍɴɳʍɿʅɻ
ɷʑʍʃʉʄɲʋʌʉʍɴɳʍɿʅɻ

¾ Ⱥɸʘʌɸʀʏɸʊʏɿɻɲʀɽʉʐʍɲɼʏɲʆɸʋɲʌʃʙʎɸʇʉʋʄɿʍʅɹʆɻ;
ʋʉʄʑ
ɲʌʃɸʏɳ
ʄʀɶʉ
ʃɲɽʊʄʉʐ

¾ ɉʋɼʌʖɲʆɸʋʉʋʏɿʃɳʅɹʍɲ;(ʋʀʆɲʃɲʎ,ʋʌʉʏɺɹʃʏʉʌɲʎ,ʃʄʋ)
ɁȰȻ
ɃɍȻ



¾ ȸɲʀɽʉʐʍɲɲʋʊɳʋʉʗɻʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎɼʏɲʆ:
ʅɸɶɳʄɻ
ɸʋɲʌʃɼʎ
ʅɿʃʌɼ

¾ ȸɲʀɽʉʐʍɲɲʋʊɳʋʉʗɻʃɲɽɲʌɿʊʏɻʏɲʎ: ʋʉʄʑʃɲʄɼ
ʃɲʄɼ
ʅɹʏʌɿɲ
ʃɲʃɼ
ʋʉʄʑʃɲʃɼ

Ȳ)ɇʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆʋʉɿʊʏɻʏɲʏɻʎɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ:
¾ ȸɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎɸʋɲʌʃʉʑʍɸɶɿɲʆɲʃɲʄʐʔɽʉʑʆʊʄɲʏɲɽɹʅɲʏɲ;
ɁȰȻ
ɃɍȻ

¾ ȸɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʋɸʌɿɸʄɳʅɴɲʆɸʃɲɿʋʌɲʃʏɿʃɼɳʍʃɻʍɻ;
ɁȰȻ
ɃɍȻ



¾ ȸʑʄɻʋʉʐɷɿɷɳʖɽɻʃɸɼʏɲʆʃɲʄɳʉʌɶɲʆʘʅɹʆɻ;
ɁȰȻ
ɃɍȻ


¾ ɀʉɿʌɳʍɽɻʃɸɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊʐʄɿʃʊ;
ɁȰȻ
ɃɍȻ


¾ Ȱʆʆɲɿ,ɲʐʏʊɴʉɼɽɻʍɸʍʏɻʆʃɲʄʑʏɸʌɻʃɲʏɲʆʊɻʍɻ;
ɁȰȻ
ɃɍȻ


¾ Ɉʉɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊʐʄɿʃʊɼʏɲʆ:
ʋʉʄʑʃɲʄʊ
ʃɲʄʊ
ɲʆɸʋɲʌʃɹʎ
ʃɲʃʊ

¾ Ƀɿ ɸɿʍɻɶɼʍɸɿʎ ɼʏɲʆ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ʅɸ ʏʉ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ
ʋʉʄʑ
ɲʌʃɸʏɳ
ʄʀɶʉ
ʃɲɽʊʄʉʐ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ;

¾ Ƀɿ ɸɿʍɻɶɼʍɸɿʎ ɲʆʏɲʋʉʃʌɿʆʊʆʏʉʐʍɲʆ ʍʏɿʎ ɲʆɳɶʃɸʎ
ʋʉʄʑ
ɲʌʃɸʏɳ
ʄʀɶʉ
ʃɲɽʊʄʉʐ
ʍɲʎ;

¾ ȸɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻɲʋɳʆʏɻʍɸʍɸʏʐʖʊʆɲʋʉʌʀɸʎʍɲʎ;
ʋʉʄʑ
ɲʌʃɸʏɳ
ʄʀɶʉ
ʃɲɽʊʄʉʐ

ȳ)ɇʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉʆɸʃʋɲɿɷɸʐʏɼ:
¾ Ƀɸʃʋɲɿɷɸʐʏɼʎɼʏɲʆɸʋɲʌʃʙʎʃɲʏɲʌʏɿʍʅɹʆʉʎ;

ʋʉʄʑ

ɲʌʃɸʏɳ



ʄʀɶʉ 

ʃɲɽʊʄʉʐ



¾ Ƀɸʃʋɲɿɷɸʐʏɼʎɼʏɲʆɸʋɲʌʃʙʎʋʌʉɸʏʉɿʅɲʍʅɹʆʉʎ;

ʋʉʄʑ

ɲʌʃɸʏɳ



ʄʀɶʉ 

ʃɲɽʊʄʉʐ



24436

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

¾ Ƀɿɸɿʍɻɶɼʍɸɿʎɼʏɲʆʍʖɸʏɿʃɹʎʅɸʏɻɽɸʅɲʏʉʄʉɶʀɲʏɻʎɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ;

ʋʉʄʑ

¾ Ƀɸʃʋɲɿɷɸʐʏɼʎʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɸɸʋʉʋʏɿʃɳʅɹʍɲ;

ɃɍȻ

ɁȰȻ

ɲʌʃɸʏɳ 


 

¾ ɃɸʃʋɲɿɷɸʐʏɼʎɹɷʘʍɸʏɲɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲɸʌɸɽʀʍʅɲʏɲɶɿɲʍʐɺɼʏɻʍɻͲʋʌʉɴʄɻʅɲʏɿʍʅʊ;
¾ Ƀɸʃʋɲɿɷɸʐʏɼʎɲʋɳʆʏɻʍɸʍʏɲɸʌʘʏɼʅɲʏɳʍɲʎ;
¾ Ʌʘʎɽɲʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺɲʏɸʏʉʆɸʃʋɲɿɷɸʐʏɼ;

ɁȰȻ
ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏɲ

¾ ɇʐʆʉʄɿʃɳɻɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻɿʃɲʆʉʋʉʀɻʍɸʏɿʎʋʌʉʍɷʉʃʀɸʎʍɲʎ;
¾ ɇʐʆʉʄɿʃɳɻɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʅʋʉʌɸʀʆɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɸʀ:

ɃɍȻ

ʋʉʄʑ

ʋʉʄʑʃɲʄɼ

ɁȰȻ



ɲʌʃɸʏɳ




¾ Ⱥɲʍɲʎɸʆɷɿɹʔɸʌɸʆɲʇɲʆɲʍʐʅʅɸʏɳʍʖɸʏɸʍɸɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ;



ɃɍȻ



 



ɲɷɿɳʔʉʌʉ



ʃɲɽʊʄʉʐ



ʄʀɶʉ 
ɲʆɸʋɲʌʃɼʎ 
ɁȰȻ

ʃɲɽʊʄʉʐ
 

 

ɴɲʌɸʏʊ

ʃɲʄɼ

ʄʀɶʉ 



ʃɲʃɼ 
ɃɍȻ




ȵɳʆʆɲɿ,ɲʆɲʔɹʌɸʏɸɽɹʅɲʏɲʍʏɲʉʋʉʀɲɽɲʍɲʎɸʆɷɿɹʔɸʌɸʆɲɸʃʋɲɿɷɸʐʏɸʀʏɸʅɸʄʄʉʆʏɿʃɳ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
¾ Ⱥɹʄɸʏɸʆɲʋʌʉʏɸʀʆɸʏɸʃɳʏɿɶɿɲʏɻʆɴɸʄʏʀʘʍɻʏɻʎʋʉɿʊʏɻʏɲʎʏɻʎɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ;

ɁȰȻ



ɃɍȻ 

ȵɳʆʆɲɿ,ɲʆɲʔɹʌɸʏɸɸʆʍʐʆʏʉʅʀɲ:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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(ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ10)

ɌɉȿȿɃȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ
ɶɿɲʏʉʐʎɸʃʋɲɿɷɸʐʏɹʎ
ɈȻɈȿɃɇȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ:«………………………………………………………………………………………………….»
ɈɃɅɃȺȵɇȻȰȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ:………………………………………………………….…ȸɀ/ɁȻȰ:……………………
ɇɈɃȻɍȵȻȰȵȾɅȰȻȴȵɉɈȸ:
ɲ)ɌɉȿɃ:
ɴ)ȵɅȻɅȵȴɃɀɃɆɌɏɇȸɇ:

ȰɁȴɆȰɇ
PhD



ȳɉɁȰȻȾȰ



Master







AEI

ɶ)ȵʀʆɲɿɻʋʌʙʏɻʔʉʌɳʋʉʐʍʐʅʅɸʏɹʖɸʏɸʍɸɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ;

ATEI

ɁȰȻ

ɃɍȻ

ɷ)ȶʖɸʏɸʋɲʌɲʍʏɸʀʍʏʉʋɲʌɸʄɽʊʆʘʎɸʃʋɲɿɷɸʐʏɼʎʍʏʉʅɹʌʉʎɲʐʏʊ;





ɁȰȻ

ɃɍȻ 

ɸ)ȵɳʆʆɲɿ,ʋʊʏɸ;
ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ:
Ȱ)ɇʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉʆʖʙʌʉʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻʎʏɻʎɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ:
¾ ȸʏʉʋʉɽɸʍʀɲɷɿɸʇɲɶʘɶɼʎʏɻʎɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎɼʏɲʆ:

ɸʑʃʉʄɲʋʌʉʍɴɳʍɿʅɻ

¾ Ⱥɸʘʌɸʀʏɸʊʏɿɻɲʀɽʉʐʍɲɼʏɲʆɸʋɲʌʃʙʎɸʇʉʋʄɿʍʅɹʆɻ;

ɷʑʍʃʉʄɲʋʌʉʍɴɳʍɿʅɻ

ʋʉʄʑ

ɲʌʃɸʏɳ



ʄʀɶʉ 

¾ ɉʋɼʌʖɲʆɸʋʉʋʏɿʃɳʅɹʍɲ;(ʋʀʆɲʃɲʎ,ʋʌʉʏɺɹʃʏʉʌɲʎ,ʃʄʋ)

ɁȰȻ

ɃɍȻ



 

¾ ȸɲʀɽʉʐʍɲɲʋʊɳʋʉʗɻʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎɼʏɲʆ:

ʅɸɶɳʄɻ



¾ ȸɲʀɽʉʐʍɲɲʋʊɳʋʉʗɻʃɲɽɲʌɿʊʏɻʏɲʎɼʏɲʆ:

ʋʉʄʑʃɲʄɼ 

ɸʋɲʌʃɼʎ
ʃɲʄɼ 





ʃɲɽʊʄʉʐ


 

ʅɿʃʌɼ 

ʅɹʏʌɿɲ 

ʃɲʃɼ



ʋʉʄʑʃɲʃɼ 

Ȳ)ɇʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆʋʉɿʊʏɻʏɲʏɻʎɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ:
¾ Ⱥɸʘʌɸʀʏɸʊʏɿɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎɸʋɲʌʃʉʑʍɸɶɿɲʆɲʃɲʄʐʔɽʉʑʆʊʄɲʏɲɽɹʅɲʏɲ;
¾ ȸɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʋɸʌɿɸʄɳʅɴɲʆɸʃɲɿʋʌɲʃʏɿʃɼɳʍʃɻʍɻ;
¾ ɉʋɼʌʖɸɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆɲʋʊʏʉʐʎɸʃʋɲɿɷɸʐʊʅɸʆʉʐʎ;

ɁȰȻ

ɃɍȻ



ʋʉʄʑ

ɲʌʃɸʏɳ



¾ ɉʋɼʌʖɸɸʆɸʌɶɼʍʐʅʅɸʏʉʖɼɸʃʅɹʌʉʐʎʏʘʆɸʃʋɲɿɷɸʐʉʅɹʆʘʆ;
¾ Ɉʉɸʋʀʋɸɷʉʏʘʆɸʃʋɲɿɷɸʐʉʅɹʆʘʆ:
¾ Ɉʉʃʄʀʅɲʏɻʎɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎɼʏɲʆ:

ʋʉʄʑʖɲʅɻʄʊ

ʔɿʄɿʃʊ

ʋʉʄʑʃɲʄɼ 

ɁȰȻ

¾ ɇʐʆʉʄɿʃɳɻɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻɿʃɲʆʉʋʉʀɻʍɸʏɿʎʋʌʉʍɷʉʃʀɸʎʍɲʎ;

ɲʌʃɸʏɳ

ʖɲʅɻʄʊ

ʋʉʄʑʔɿʄɿʃʊ

¾ ȸʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʅɸʏʉʆʐʋɸʑɽʐʆʉɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ:
¾ ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼʍɲʏɸʏɲɸʋʉʋʏɿʃɳʅɹʍɲ;

ʋʉʄʑ

ɃɍȻ

ʅɹʏʌɿʉ


ɁȰȻ
 



ʅɹʏʌɿɲ 



ʋʉʄʑ

ʃɲɽʊʄʉʐ

ʄʀɶʉ 

ʐʗɻʄʊ 

ʃɲɽʊʄʉʐ

¾ Ⱥɹʄɸʏɸʆɲʋʌʉʏɸʀʆɸʏɸʃɳʏɿɶɿɲʏɻʆɴɸʄʏʀʘʍɻʏɻʎʋʉɿʊʏɻʏɲʎʏɻʎɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ;


ɁȰȻ

ʄʀɶʉ 




ʋʉʄʑʐʗɻʄʊ 



 
ɲʌʃɸʏɳ



ʋʉʄʑɲʌʆɻʏɿʃʊ
ʃɲʃɼ



 

ʄʀɶʉ 

ɲʌʆɻʏɿʃʊ 

ʃɲʄɼ 

ɃɍȻ



ʋʉʄʑʃɲʃɼ 
 

ʃɲɽʊʄʉʐ
ɃɍȻ 

ȵɳʆʆɲɿ,ɲʆɲʔɹʌɸʏɸɸʆʍʐʆʏʉʅʀɲ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιουλίου 2013
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