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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Αυγούστου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ2β 58442
Καθορισμός μέτρων εκπλήρωσης κριτηρίων αναγνώρισης Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης και Εξειδικευμένων Διαγνωστικών Εργαστηρίων σπανίων και πολύπλοκων νοσημάτων, συστήματος
αξιολόγησης και διαδικασίας καθώς και στοιχείων υποβαλλόμενου φακέλου υποψηφιότητας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. Β του άρθρ.12 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών
Ψυχικής Υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων
και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και λοιπές διατάξεις»
(Α΄ 38) όπως ισχύουν.
β) Της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών
Ψυχικής Υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων
και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και λοιπές διατάξεις»
(Α΄ 38), όπως ισχύουν.
γ) Του άρθρου 16 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση
της Διοικητικής Οργάνωσης των Υπηρεσιών Ψυχικής
Υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών
ρυθμίσεων του ν.4387/2016 και λοιπές διατάξεις» (Α΄38),
όπως ισχύουν.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1278/1982 «Για
σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» (Α΄ 105), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 13 ν. 1397/ 1983 «Εθνικό
σύστημα υγείας» (Α΄ 143), όπως ισχύει.
4) Τις διατάξεις του π.δ/τος 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο
Οργάνωση των Νοσοκομείων» (Α΄ 32), όπως ισχύει.
5) Τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 2071/1992
«Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας»
(Α΄ 123), όπως ισχύει.
6) Τις διατάξεις του άρθρου 19 ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη
και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας,
Οργάνωση των Υγειονομικών Υπηρεσιών, Ρυθμίσεις για
το Φάρμακο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 165), όπως ισχύει.
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7) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 του
ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού
Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 37), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
8) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,9 του
ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 81), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9) Τις διατάξεις του κεφ. Β άρθρο 3 του ν. 3527/2007
«Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 25), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10) Τις διατάξεις των άρθρων 3, 8, του ν. 3868/2010
«Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 129), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
11) Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 150), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12) Τις διατάξεις των άρθρων 22, 23, 24, 25 του
ν.4025/2011 «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 228), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
13) Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 του ν.4052/2012
«Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων
Συμβάσεων Χρηματοδότησης Διευκόλυνσης μεταξύ του
ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας
της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης
μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημόσιου χρέους και τη
διάσωση της εθνικής οικονομίας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 41), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
14) Τις διατάξεις του ν. 4213/2013 «Προσαρμογή της
εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2011/24/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου της
9ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων
των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής υγειονομικής περίθαλψης (L 88/45/4.4.2011) και άλ-
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λες διατάξεις» (Α΄ 261), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
15) Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3697/2008 «Ενίσχυση της διαφάνειας του κρατικού προϋπολογισμού,
έλεγχος δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 194), όπως ισχύει.
16) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 69 και την
παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 3818/2011 (Διαρθρωτικές
αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις, (Α΄ 31),
όπως ισχύει.
17) Τις διατάξεις του ν. 2472/1997 «Προστασία του
ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα» (Α΄ 50), όπως ισχύει.
18) Τις διατάξεις του ν. 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση
του ν. 2472/1997, όπως ισχύει.
19) Τις διατάξεις του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής
Δεοντολογίας» (Α΄ 287), όπως ισχύει.
20) Τις διατάξεις του ν. 2619/1998 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του
ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της
ιατρικής. Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την
Βιοϊατρική» (Α΄ 132).
21) Τις διατάξεις του ν. 3892/2010 «ηλεκτρονική καταχώρηση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρικών εξετάσεων» (Α΄ 189), όπως ισχύει.
22) Τις διατάξεις των άρθρων 98 και 99 του π.δ/τος
υπ’ αριθμ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την
πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (Α΄ 34),
όπως ισχύει.
23) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 51 του
ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας
(Π.Ε.Δ.Υ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις,
(Α΄ 38), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
24) Τις διατάξεις των άρθρων 46, 79 του ν. 4368/2016
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 21), όπως ισχύει.
25) Το π.δ. 106/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α΄ 173), όπως ισχύει.
26) Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», (Α΄ 98).
27) Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, και
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
28) Την υπ’ αριθμ. Υ25/6.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β΄ 2144)
29) Την υπ’ αριθμ. Α1β/Γ.Π.οικ.3899/23.1.2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με
εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» (Β΄ 94).
30) Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για τη θέσπιση κανόνων και γενικών
αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη
μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από
την Επιτροπή.

Τεύχος Β’ 2736/04.08.2017

31) Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «“Πρόγραμμα
Διαύγεια και άλλες διατάξεις”» (Α΄ 112), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
32) Την με αριθμό πρωτ. 1448/10.4.2017 πρόταση της
Ομάδας Εργασίας εξειδίκευσης κριτηρίων αναγνώρισης
των Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων ή Πολύπλοκων Νοσημάτων, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.
πρωτ. Α1β/Γ.Π. οικ. 55388/20.7.2016 απόφαση του Υπουργού Υγείας, όπως τροποποιήθηκε με την με αριθμ. πρωτ.
Α1β/Γ.Π. οικ. 88283/23.11.2016 απόφαση του Υπουργού
Υγείας και με την με αριθμ. πρωτ. Α1β/Γ.Π. 20540/24.3.2017
απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας.
33) Την με αριθμ. πρωτ. Β1α/οικ. 58356/28.7.2017
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών και τo γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό μέτρων εκπλήρωσης των γενικών και
των ειδικών κριτηρίων αναγνώρισης Κέντρων Εμπειρογνωμοσύνης και Εξειδικευμένων Διαγνωστικών Εργαστηρίων σπανίων και πολύπλοκων νοσημάτων, του
συστήματος αξιολόγησης και της σχετικής διαδικασίας
καθώς και των στοιχείων του υποβαλλόμενου φακέλου
υποψηφιότητας ως κάτωθι:
Άρθρο 1.
«Μέτρα εκπλήρωσης των κριτηρίων
αναγνώρισης των κέντρων εμπειρογνωμοσύνης
και των εξειδικευμένων διαγνωστικών
εργαστηρίων σπανίων και πολύπλοκων
νοσημάτων»
Τα γενικά και τα ειδικά κριτήρια αναγνώρισης τόσο των
υποψηφίων κέντρων εμπειρογνωμοσύνης όσο και των
εξειδικευμένων διαγνωστικών εργαστηρίων σπανίων και
πολύπλοκων νοσημάτων, περιλαμβάνονται σε πέντε και
δύο ευρύτερες θεματικές ενότητες αντίστοιχα. Με την παρούσα καθορίζονται για κάθε κριτήριο τα σχετικά μέτρα
εκπλήρωσης καθώς και η αντίστοιχη εξειδίκευση αυτών,
που αποτελεί την τεκμηρίωση κάλυψης των απαιτήσεων
που τίθενται. Τα μέτρα, που τίθενται στα κριτήρια, αφορούν
τόσο στα υποψήφια κέντρα εμπειρογνωμοσύνης όσο και
στα εξειδικευμένα διαγνωστικά εργαστήρια σπανίων και
πολύπλοκων νοσημάτων, αναφερόμενα για τις ανάγκες του
παρόντος σωρευτικά ως «υποψήφιο κέντρο». Όπου στην
εξειδίκευση-τεκμηρίωση των μέτρων διαφοροποιούνται
τα απαιτούμενα τεκμήρια για τα υποψήφια εξειδικευμένα
διαγνωστικά εργαστήρια γίνεται ρητή αναφορά.
Τα μέτρα των γενικών και των ειδικών κριτηρίων και η
αντίστοιχη εξειδίκευση/τεκμηρίωση εκπλήρωσης αυτών
ορίζονται, ως ακολούθως:
ΓΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1: Θεματική ενότητα «Ενδυνάμωση ασθενών, ασθενοκεντρική περίθαλψη και εν γένει φροντίδα υγείας».
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.1 Το υποψήφιο κέντρο έχει καταρτίσει
στρατηγικές που διασφαλίζουν ότι η περίθαλψη έχει
ως επίκεντρο τον ασθενή.
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ΜΕΤΡΟ 1.1.1. Η δέσμευση του υποψήφιου κέντρου
στην ασθενοκεντρική φροντίδα υγείας επικοινωνείται
διαρκώς και ρητώς στους ασθενείς / εξεταζόμενους ή
και στις οικογένειές τους.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Το υποψήφιο κέντρο διαθέτει έντυπο με τη δέσμευση
στην ασθενοκεντρική φροντίδα υγείας. Το έντυπο χορηγείται στον ασθενή/εξεταζόμενο ή και στους οικείους
του με την εισαγωγή ή πριν την εργαστηριακή εξέταση,
είτε είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Φορέα ή/και
σε εμφανή σημεία σε χώρους του υποψήφιου κέντρου.
ΜΕΤΡΟ 1.1.2. Εφαρμόζονται διαδικασίες προκειμένου
ο ασθενής ή και η οικογένειά του να γνωρίζει ποιος παρέχει τη φροντίδα υγείας καθώς και το ρόλο των μελών της
πολυεπιστημονικής (κλινικής / εργαστηριακής) ομάδας
του υποψήφιου κέντρου.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Διαδικασία για τη γνωστοποίηση του ρόλου και των
στοιχείων επικοινωνίας του θεράποντος Ιατρού ή και του
εργαστηριακού ιατρού / επιστήμονα και των μελών της
πολυεπιστημονικής (κλινικής και εργαστηριακής) ομάδας στον ασθενή (γίνεται αναφορά στην υποχρεωτική
αναγραφή των στοιχείων του θεράποντος ιατρού στα
φύλλα παρακολούθησης των ασθενών π.χ. στα φύλλα
νοσηλείας, στα ενημερωτικά σημειώματα, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εντύπων που υπογράφονται
από τα μέλη της πολυεπιστημονικής - κλινικής και εργαστηριακής - ομάδας, κ.λπ.).
Χορηγείται, στον ασθενή ή στην οικογένειά του, έντυπο όπου συμπληρώνονται οι πληροφορίες για τον θεράποντα ιατρό ή τον εργαστηριακό ιατρό / επιστήμονα
και τα μέλη της πολυεπιστημονικής (κλινικής / εργαστηριακής) ομάδας που παρέχουν την φροντίδα υγείας, το
ρόλο καθενός και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Συμπεριλαμβάνονται στοιχεία επικοινωνίας με επαγγελματίες
υγείας σε 24ωρη βάση. Εναλλακτικά, το έντυπο, μπορεί
να είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του φορέα, στον
οποίο ανήκει το υποψήφιο κέντρο.
ΜΕΤΡΟ 1.1.3. Υπάρχει διαθέσιμο κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό (υλικό πληροφόρησης), που ανταποκρίνεται
στα διαφορετικά μορφωτικά επίπεδα προκειμένου να
βοηθήσει τους ασθενείς / εξεταζόμενους να κατανοήσουν τις διάφορες πτυχές της ασθένειας, καθώς επίσης
και μεταφρασμένο υλικό για τους αλλοδαπούς (π.χ. στην
αγγλική γλώσσα).
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Για την απόκτηση ενεργού ρόλου από τον ασθενή ή
τον εξεταζόμενο (σε εξωτερικό ιατρείο ή σε εργαστήριο)
χορηγούνται έντυπα απλά και κατανοητά με πληροφορίες
για την ασθένεια και τη διαχείρισή της ή την εργαστηριακή εξέταση, τις διάφορες πτυχές της, τους κινδύνους,
τα ακολουθούμενα θεραπευτικά σχήματα με αναφορά
στα μειονεκτήματα και στα πλεονεκτήματα, τα κλινικά /
εργαστηριακά αποτελέσματα, τυχόν εναλλακτική αντιμετώπιση και άλλα. Οι παραπάνω πληροφορίες μπορεί να είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Φορέα, στον οποίο
ανήκει το υποψήφιο κέντρο (κλινικό τμήμα ή εργαστήριο).
Διατίθεται και σχετικό υλικό στην αγγλική γλώσσα.
ΜΕΤΡΟ 1.1.4. Το υποψήφιο κέντρο παρέχει στους
ασθενείς/εξεταζόμενους ή και στις οικογένειές τους γρα-
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πτές πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις, την οργάνωση
και το πεδίο εμπειρογνωμοσύνης του.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Χορηγείται, στον ασθενή ή και στην οικογένειά του,
έντυπο με πληροφορίες για τις υποδομές, την οργάνωση, το προσωπικό, το πεδίο εμπειρογνωμοσύνης και τις
προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς και τον τρόπο πρόσβασης στο υποψήφιο κέντρο. Εναλλακτικά, μπορεί
να είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του φορέα, στον
οποίο ανήκει το υποψήφιο κέντρο.
ΜΕΤΡΟ 1.1.5. Το υποψήφιο κέντρο παρέχει στους
ασθενείς / εξεταζόμενους ή και στις οικογένειές τους
πληροφορίες, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Χορηγείται, στον ασθενή ή στην οικογένειά του, έντυπο με πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Εναλλακτικά μπορεί το έντυπο να είναι αναρτημένο σε
εμφανή σημεία χώρων ή και αναρτημένο στην ιστοσελίδα του φορέα, που ανήκει το υποψήφιο κέντρο.
ΜΕΤΡΟ 1.1.6. Υπάρχει πολιτική και διαδικασία για τη
γνωστοποίηση των ανεπιθύμητων συμβάντων ή επιπλοκών στους ασθενείς/εξεταζόμενους ή και στις οικογένειές τους, ανάλογα με την περίπτωση.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Διαδικασία για την επικοινωνία και την γνωστοποίηση
στους ασθενείς ή στους εξεταζόμενους (εργαστηριακός
έλεγχος) και στις οικογένειές τους των ανεπιθύμητων
συμβάντων, απρόβλεπτων εκβάσεων και επιπλοκών,
με στόχο την ενδυνάμωση της σχέσης επαγγελματιών
υγείας - ασθενή.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.2 Το υποψήφιο κέντρο παρέχει σαφή και
διαφανή ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες καταγγελίας, υποβολής παραπόνων και τα διαθέσιμα μέσα
προσφυγής και αποκατάστασης, για τους ημεδαπούς
και για τους αλλοδαπούς ασθενείς.
ΜΕΤΡΟ 1.2.1. Στους ασθενείς / εξεταζόμενους ή και στις
οικογένειές τους δίδονται πληροφορίες για τον τρόπο με
τον οποίο δύνανται να υποβάλλουν παράπονα, αναφορές
παραβιάσεων των δικαιωμάτων τους και να εκθέσουν τις
παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις ανησυχίες τους σχετικά
με την παρεχόμενη φροντίδα ή την ασφάλεια.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Διαδικασία για την υποβολή και διαχείριση των παραπόνων / καταγγελιών των ασθενών και των οικογενειών
τους, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Στη διαχείριση περιλαμβάνεται η διερεύνηση των αναφορών /
καταγγελιών / παραπόνων και η ενημέρωση των ασθενών ή και των οικογενειών τους για τις ενέργειες, στις
οποίες προέβη ο φορέας ή και το υποψήφιο κέντρο επί
των αναφερόμενων καθώς και μέτρα πρόληψης.
Διατίθενται σχετικό έντυπο υποβολής παραπόνων/καταγγελιών, το οποίο περιλαμβάνει σύντομες πληροφορίες
για την ακολουθούμενη διαδικασία διερεύνησης των αναφερόμενων / καταγγελλομένων. Εύκολη πρόσβαση στα
σχετικά έντυπα (π.χ. Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων
Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, Τμήμα, ιστοσελίδα, κ.λπ.).
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.3. Το υποψήφιο κέντρο εξασφαλίζει την
παρακολούθηση της εμπειρίας των ασθενών και την
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αξιολόγηση της εμπειρίας αυτής με σκοπό τη βελτίωση
των παρεχόμενων υπηρεσιών.
ΜΕΤΡΟ 1.3.1. Το υποψήφιο κέντρο διεξάγει συστηματικές μετρήσεις της ικανοποίησης και της εμπειρίας
του ασθενή / εξεταζόμενου ή και της οικογένειάς του.
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων γνωστοποιούνται περιοδικά στους επαγγελματίες υγείας και στα διοικητικά
στελέχη που εμπλέκονται στην παροχή της υγειονομικής
φροντίδας υγείας, στους ασθενείς / εξεταζόμενους ή και
στις οικογένειές τους καθώς και στο κοινό.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Διαδικασία για τη συστηματική μέτρηση της ικανοποίησης και της εμπειρίας των ασθενών (νοσηλευόμενοι και
εξεταζόμενοι / εξωτερικοί) και των οικογενειών τους. Η
ικανοποίηση των ασθενών εκτιμάται για να διαπιστωθεί
η προσβασιμότητα, η αποτελεσματικότητα, η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών
υγείας, που προσφέρει το ανθρώπινο δυναμικό του
υποψήφιου κέντρου. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων γνωστοποιούνται περιοδικά στους επαγγελματίες
υγείας και στα διοικητικά στελέχη όσων εμπλέκονται
στη φροντίδα υγείας εντός του πεδίου εμπειρογνωμοσύνης καθώς και στους ασθενείς ή και στις οικογένειές
τους. Για τον σχεδιασμό των ερωτηματολογίων μπορεί
να ζητηθεί η συμβολή του συλλόγου των ασθενών και,
πέραν των βασικών απαιτήσεων που θα αξιολογηθούν
(π.χ. ποιότητα φαγητού, φιλοξενία και καθαριότητα,
χρόνος αναμονής για εξέταση, και λοιπά), μπορεί να
συμπεριληφθούν ειδικές ερωτήσεις εξειδικευμένες για
το πεδίο εμπειρογνωμοσύνης. Εύκολα προσβάσιμα σχετικά ερωτηματολόγια (νοσηλευόμενων και εξωτερικών
ασθενών) - τήρηση σχετικών αρχείων.
Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας εξειδικευμένου διαγνωστικού εργαστηρίου εκτιμάται/αξιολογείται
η διαδικασία που ακολουθείται τόσο για την ικανοποίηση των εξεταζόμενων όσο και των κλινικών ιατρών από
τις παρεχόμενες υπηρεσίες του εργαστηρίου (παροχή
«Οδηγού» λήψης δειγμάτων, χρόνος ολοκλήρωσης της
εξέτασης, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ανακοίνωση τιμών
πανικού, κ.λπ.).
Διατίθενται σχετικά έντυπα ερωτηματολόγια:
α) για τη μέτρηση της ικανοποίησης και της εμπειρίας των εξωτερικών ασθενών / εξεταζομένων. Μπορεί
να χρησιμοποιείται και ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο,
μέσω της ιστοσελίδας του φορέα, στο οποίο ανήκει το
υποψήφιο κέντρο.
β) για τη μέτρηση της ικανοποίησης και της εμπειρίας των εσωτερικών ασθενών και των οικογενειών τους.
Μπορεί να χρησιμοποιείται και ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, μέσω της ιστοσελίδας του φορέα, στο οποίο
ανήκει το υποψήφιο κέντρο.
Σημείωση: Το υποψήφιο κλινικό κέντρο διαθέτει και
τα δύο (2) έντυπα - προαναφερόμενα ερωτηματολόγια.
Το υποψήφιο εργαστηριακό κέντρο διαθέτει μόνο το
έντυπο - προαναφερόμενο ερωτηματολόγιο (α).
Τήρηση αρχείου των εντύπων ερωτηματολογίων ικανοποίησης και εμπειρίας των νοσηλευόμενων και των
εξωτερικών ασθενών / εξεταζόμενων, των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας τους και των λαμβανόμενων μέ-
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τρων βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ανάλογη
αρχειοθέτηση των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.4. Το υποψήφιο κέντρο εφαρμόζει κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και
διασφαλίζει την πρόσβαση στα ιατρικά αρχεία και τις
κλινικές πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν.2472/1997(Α΄ 50), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΜΕΤΡΟ 1.4.1. Το υποψήφιο κέντρο διασφαλίζει ότι η
πρόσβαση στα ιατρικά αρχεία και στα κλινικά/εργαστηριακά δεδομένα, διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις των σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών και του
ισχύοντος εθνικού θεσμικού πλαισίου.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Διαδικασία για τη διασφάλιση της προστασίας των
προσωπικών ιατρικών δεδομένων και κλινικών / εργαστηριακών πληροφοριών του ασθενούς κατά την
επεξεργασία, την χρήση και την ανταλλαγή τους, με
αναφορά στο ποιος ή ποιοι συλλέγουν τέτοια στοιχεία,
ποια είναι τα δικαιώματα του ασθενούς στο πλαίσιο της
προστασίας των προσωπικών του δεδομένων, της ιδιωτικότητας, της εμπιστευτικότητας και στο δικαίωμα
πρόσβασής του στα ιατρικά του δεδομένα, σύμφωνα
με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.5. Το υποψήφιο κέντρο μεριμνά ώστε
η συναίνεση του ασθενή σχετικά με τη χρήση και την
ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των
δεδομένων που αφορούν στην υγεία συμμορφώνεται με
το ν.2472/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΜΕΤΡΟ 1.5.1. Σε περίπτωση ανταλλαγής, επεξεργασίας και γενικά διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών
υγείας, οι ασθενείς / εξεταζόμενοι έχουν ενημερωθεί
για τα δικαιώματά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις περί
προστασίας προσωπικών δεδομένων και έχει χορηγηθεί η σχετική συναίνεση μετά από πληροφόρηση. Το
υποψήφιο κέντρο διαθέτει και ακολουθεί πολιτική και
διαδικασίες για την απόκτηση της συναίνεσης μετά
από πληροφόρηση του ασθενή / εξεταζόμενου ή του
νόμιμου εκπροσώπου του. Η υπογεγραμμένη δήλωση
συγκατάθεσης υπάρχει στον ιατρικό φάκελο του ασθενή
ή στο αρχείο με τα αποτελέσματα του Εργαστηρίου. Ο
ασθενής έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συναίνεσή
του ανά πάσα στιγμή.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Διαδικασία για την απόκτηση της συναίνεσης του
ασθενή για την ανταλλαγή, επεξεργασία και γενικά διαχείρισης προσωπικών πληροφοριών υγείας, αλλά και για
τη δυνατότητα άρνησης / ανάκλησης της συγκατάθεσης,
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ζητείται η υπογραφή του ασθενή ή του νόμιμου εκπροσώπου του σε
ειδικά έντυπα, τα οποία διαθέτει το υποψήφιο κέντρο.
Το υπογεγραμμένο έντυπο συγκατάθεσης τοποθετείται
στον φάκελο του ασθενή ή σε ειδικό φάκελο των εξεταζόμενων που υποβάλλονται σε εργαστηριακές εξετάσεις.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1.6. Το υποψήφιο κέντρο διασφαλίζει τη διαφάνεια συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης σχετικά με τα κλινικά αποτελέσματα, τις δυνατότητες των
διαφορετικών θεραπειών και τα πρότυπα ποιότητας και
ασφάλειας.
ΜΕΤΡΟ 1.6.1. Το υποψήφιο κέντρο εφαρμόζει διαδικασία για την εύκολη πρόσβαση των ασθενών / εξε-
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ταζόμενων ή και των οικογενειών τους σε κατανοητές
πληροφορίες, που σχετίζονται με την ασθένεια και τη
διαχείρισή της και τα σχετικά αποτελέσματα των διαθέσιμων παρεμβάσεων / εξετάσεων / θεραπειών σε ανώνυμη
μορφή. Τα στοιχεία τηρούνται από το υποψήφιο κέντρο
(μητρώα / φάκελοι ασθενών, κλινικοεργαστηριακά αποτελέσματα).
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Διαδικασία για τη χρήση έγκυρων και αξιόπιστων
δεδομένων ασθενών (π.χ. από μητρώα ασθενών, από
κλινικοεργαστηριακές πληροφορίες), σε ανώνυμη μορφή, για συζήτηση όμοιων καταστάσεων ή για τον λόγο
υποβολής σε εργαστηριακό έλεγχο (συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης), ώστε να παρέχεται δυνατότητα για
συζήτηση με τον θεράποντα ιατρό ή τον εργαστηριακό
ιατρό / επιστήμονα ή τα λοιπά μέλη της διεπιστημονικής
ομάδας (κλινική / εργαστηριακή ομάδα) και ο ασθενής
ή η οικογένειά του να έχει την ευκαιρία να σχηματίζει
πλήρη εικόνα των ιατρικών, κοινωνικών και οικονομικών
παραγόντων και συνεπειών της κατάστασής του ή της
δυνητικής του κατάστασης, να υποβάλει ερωτήσεις και
να παρέχει ανατροφοδότηση για την πορεία της νόσου,
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ο ιατρός ή άλλος
επιστήμονας σέβεται την επιθυμία των ατόμων, τα οποία
επιλέγουν να μην ενημερωθούν ή/και προτείνουν να
ενημερωθεί αποκλειστικά άλλο ή άλλα πρόσωπα που ο
ίδιος θα υποδείξει.
ΜΕΤΡΟ 1.6.2. Κάθε ασθενής ή και η οικογένειά του ενημερώνεται για τις διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις για τις
εργαστηριακές εξετάσεις και τις θεραπείες, για τις θετικές
και τις αρνητικές επιπτώσεις αυτών καθώς και για τους
πιθανούς κινδύνους και για τις πιθανές ωφέλειες που
εμπεριέχουν (συμπεριλαμβανομένης της ενημέρωσης
περί πιθανής ανταλλαγής και διαχείρισης των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα).
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Διαδικασία για συναίνεση του ασθενή ή και της οικογένειάς του, μετά από ενημέρωση, για τις εναλλακτικές
λύσεις που μπορεί να ληφθούν από τον θεράποντα ιατρό
για διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων, για εφαρμογή
θεραπειών, για τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής, αναλύοντας τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις, τους πιθανούς
κινδύνους ή τις πιθανές ωφέλειες για να ενδυναμωθεί
η «φωνή» του ασθενή και να ληφθεί η απόφαση μετά
από αξιολόγηση οφέλους - κινδύνου και υπογραφή του
εντύπου συγκατάθεσης. Στην ενημέρωση συμπεριλαμβάνεται και η πιθανή ανταλλαγή ή επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προκειμένου ή μη να
συγκατατεθεί σχετικώς.
Διατίθενται έντυπα:
α) συγκατάθεσης του ασθενή ή του νόμιμου εκπροσώπου του, για διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη, μετά
από ενημέρωση για τους κινδύνους και τα οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών δραστηριοτήτων και
των πληροφοριών για την επεξεργασία, διαχείριση και
ανταλλαγή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.
β) συγκατάθεσης του ασθενή ή του νόμιμου εκπροσώπου του, για χειρουργική επέμβαση και χορήγηση
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αναισθησίας, μετά από ενημέρωση για τους κινδύνους
και τα οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών
δραστηριοτήτων και των πληροφοριών για την επεξεργασία, διαχείριση και ανταλλαγή ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.
γ) άρνησης / ανάκλησης της συγκατάθεσης του ασθενή/εξεταζόμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου του.
Σημείωση: Το κλινικό υποψήφιο κέντρο διαθέτει όλα
τα προαναφερόμενα έντυπα συγκατάθεσης. Το εργαστηριακό υποψήφιο κέντρο διαθέτει τα προαναφερόμενα
έντυπα συγκατάθεσης (α) και (γ). Ανάλογα με τις δραστηριότητες του υποψήφιου κέντρου μπορεί να προσαρμοστούν ανάλογα τα σχετικά προτυποποιημένα έντυπα
του Υπουργείου Υγείας (Βλ. προτυποποιημένα Έντυπα
Ιατρικής Υπηρεσίας - Υποδείγματα Ι3 461, Ι3 462, Ι3 463,
Ι3 464, Ι3 464, Ι3 465α, Ι3 465, Ι3 466α, Ι3 466).
ΜΕΤΡΟ 1.6.3. Το υποψήφιο κέντρο διαθέτει υλικό με
πληροφορίες για τους ασθενείς/εξεταζόμενους ή και τις
οικογένειές τους, αναφορικά με πρότυπα για την ασφάλεια των ασθενών και τη λήψη προληπτικών μέτρων
για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισης ανεπιθύμητων
συμβάντων, σφαλμάτων και λαθών.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Χορηγείται έντυπο με πληροφορίες για τους ασθενείς
ή και τις οικογένειές τους για την εστίαση του φορέα ή
και του υποψήφιου κέντρου στην ασφάλεια των ασθενών. Στο έντυπο αναφέρονται με απλά και κατανοητά
λόγια οι προτεραιότητες που έχει θέσει ο φορέας ή και το
υποψήφιο κέντρο στην ασφάλεια των ασθενών συμπεριλαμβανομένων των προτύπων ασφαλείας (ταυτοποίηση
ασθενών, συγκατάθεση ενημερωμένου ασθενή, οδηγίες
προετοιμασίας για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων, και λοιπά) που εφαρμόζει και τα μέτρα για τη μείωση ή την πρόληψη ανεπιθύμητων συμβάντων / λαθών /
(πρόληψη νοσοκομειακών λοιμώξεων, αναφορά για
ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων, συνθήκες δειγματοληψίας, συντήρησης και μεταφοράς δειγμάτων, κ.λπ.).
Εναλλακτικά μπορεί το έντυπο να είναι αναρτημένο στην
ιστοσελίδα του φορέα, που ανήκει το υποψήφιο κέντρο.
ΜΕΤΡΟ 1.6.4 Το υποψήφιο κέντρο διασφαλίζει τη γνωστοποίηση όλων των οικονομικών και μη αντικρουόμενων συμφερόντων, που σχετίζονται με τις θεραπείες /
εργαστηριακές εξετάσεις που παρέχει ή τις έρευνες που
διεξάγει.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Διαδικασία στην οποία καταγράφεται ότι ο ιατρός ή άλλος επιστήμονας, που βρίσκεται μπροστά σε σύγκρουση
καθηκόντων, αντιμετωπίζει τη σύγκρουση αυτή με βάση
την επιστημονική του γνώση, τη σύγκριση των έννομων
αγαθών που διακυβεύονται, τον απόλυτο σεβασμό της
ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας και τη συνείδησή
του, στο πλαίσιο των αρχών άσκησης της ιατρικής ως
λειτούργημα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Απαιτείται από όλους τους εργαζόμενους να αποφεύγουν δραστηριότητες με επιδίωξη ίδιων συμφερόντων
ή άλλων προσωπικών ωφελειών κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων τους, οι οποίες δεν συνάδουν με την
επαγγελματική τους δραστηριότητα στον φορέα ή στο
υποψήφιο κέντρο.
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2. Θεματική ενότητα «Οργάνωση, Διαχείριση και Λειτουργική Συνέχεια».
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.1. Το υποψήφιο κέντρο εφαρμόζει διαφανείς και ρητούς κανόνες και πρακτικές οργάνωσης και
διαχείρισης.
ΜΕΤΡΟ 2.1.1. Το υποψήφιο κέντρο διαθέτει πλαίσιο
οργάνωσης και λειτουργίας, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι ρόλοι και οι ευθύνες, όπως καθορίζονται σε
σχετικό οργανόγραμμα, του κλινικού / εργαστηριακού
και του λοιπού προσωπικού, εντός του πεδίου εμπειρογνωμοσύνης.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Το υποψήφιο κέντρο διαθέτει και εφαρμόζει πλαίσιο
οργάνωσης και λειτουργίας (τα ενδεικτικά προαπαιτούμενα που αναφέρονται πιο κάτω προσαρμόζονται όταν
η υποψηφιότητα αφορά σε κλινικό ή σε εργαστηριακό
τμήμα).
Υποχρεωτική αναφορά σε:
- Αποστολή, Όραμα, Αξίες,
- Οργάνωση και Προσωπικό (Διοίκηση - Ηγεσία, Οργανόγραμμα, Αρμοδιότητες και Καθήκοντα),
- Υπηρεσίες που παρέχονται και δραστηριότητες (π.χ.
ερευνητικές, εκπαιδευτικές) που διεξάγονται στο πεδίο
εμπειρογνωμοσύνης,
- Χώρους,
- Τεχνολογική υποδομή,
- Εξοπλισμό - Καταγραφή του εξοπλισμού που χρήζει
έκδοση άδειας λειτουργίας από Αρχή, σύμφωνα με το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο (π.χ. Ελληνική Εταιρεία Ατομικής
Ενέργειας, και λοιπά),
- Λειτουργία άλλων δραστηριοτήτων εντός του Τμήματος (π.χ. εξωτερικά ιατρεία, εξειδικευμένα τμήματα
του εργαστηρίου, και λοιπά),
- Προϋπολογισμό λειτουργίας (υλικό, εξοπλισμός,
υπηρεσίες και μέσα που θα απαιτηθεί να προμηθευτεί
ο φορέας στον οποίο ανήκει το υποψήφιο κέντρο),
- Ικανότητα διεξαγωγής έρευνας και προϋπολογισμός
που υποστηρίζει την έρευνα,
- Πολιτικές, Διαδικασίες (π.χ. για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της προστασίας των προσωπικών ιατρικών δεδομένων, την κωδικοποίηση νοσημάτων, τις τιμές
αναφοράς των εργαστηριακών εξετάσεων, την αποφυγή
αντικρουόμενων συμφερόντων κ.λπ.),
- Πρωτόκολλα λειτουργίας (οδηγίες ορθής κλινικής /
εργαστηριακής πρακτικής, κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζόμενων, καθαριότητα, απολύμανση, εστίαση,
διαχείριση αποβλήτων, πρόληψη λοιμώξεων, πρότυπα
ποιότητας και ασφάλειας, μέτρα ατομικής προστασίας,
συμπεριφορά, επικοινωνία με ασθενείς και συνοδούς,
διαχείριση υλικού, τηρούμενα έντυπα - βιβλία, επισκεπτήριο κ.α.),
- Συνεργασίες με άλλους φορείς,
- Ωράριο παραλαβής δειγμάτων, επισκεπτήριο τμήματος, κ.λπ..
ΜΕΤΡΟ 2.1.2. Το υποψήφιο κέντρο εφαρμόζει διαδικασία που αφορά στον τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης
των δραστηριοτήτων και των υπηρεσιών, εντός του πεδίου εμπειρογνωμοσύνης του.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Διαδικασία για την αποτελεσματική διοίκηση αναφορικά με την οργάνωση και την εκτέλεση των δραστη-
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ριοτήτων και των υπηρεσιών του υποψήφιου κέντρου.
Συγκεκριμένα το υποψήφιο κέντρο αναπτύσσει μηχανισμούς για την επίτευξη των στόχων του. Ο επιστημονικά υπεύθυνος και όλο το προσωπικό του υποψήφιου
κέντρου, συμπεριλαμβανομένης της πολυεπιστημονικής
(κλινικής / εργαστηριακής) ομάδας συνεργάζεται για να
προσφέρει ασφαλείς και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας με
εστίαση στον ασθενή και στη μείωση ανεπιθύμητων
συμβάντων.
ΜΕΤΡΟ 2.1.3. Το υποψήφιο κέντρο εφαρμόζει την προβλεπόμενη διαδικασία για τη διασυνοριακή περίθαλψη,
όταν η νοσηλεία / εξέτασή του ασθενούς εμπίπτει στο
πεδίο της εμπειρογνωμοσύνης του.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Διαδικασία ενημέρωσης του ασθενούς σχετικά με
την παροχή διασυνοριακής περίθαλψης, σύμφωνα με
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ο ασθενής ή η οικογένειά
του ενημερώνεται για τη διαδικασία του ΕΟΠΥΥ, μέσω
του Εθνικού Σημείου Επαφής (ΕΣΕ), που υπάγεται στη
Δ/νση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων του ΕΟΠΥΥ, το
οποίο παρέχει πληροφορίες στους πολίτες που επιθυμούν να κάνουν χρήση της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ για τα
δικαιώματα των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής περίθαλψης. Στη διαδικασία εμπεριέχονται πτυχές
για την αποτύπωση και την παρακολούθηση της πορείας
του ασθενούς κατά τη διασυνοριακή περίθαλψη. Για εξασφάλιση της συνέχειας της περίθαλψης οι ασθενείς με
σπάνιο ή πολύπλοκο νόσημα έχουν δικαίωμα σε γραπτή
ή ηλεκτρονική ιατρική καταγραφή της κατάστασης της
υγείας, συμπεριλαμβανομένων των εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Επιπλέον, ο θεράπων ιατρός παρακολουθεί
την πορεία του ασθενή, σε συνεργασία με τον αντίστοιχο
διασυνοριακό πάροχο.
Χορηγείται έντυπο - ιατρική γνωμάτευση του ιατρού
Διευθυντή του υποψήφιου κέντρου της αντίστοιχης
με την πάθηση ειδικότητας. Στη σχετική γνωμάτευση
θα πρέπει να περιγράφεται με λεπτομέρεια το είδος
της πάθησης με σύντομο ιστορικό και θα αιτιολογείται
επαρκώς η ανάγκη αντιμετώπισης της κατάστασης του
ασθενούς με την προτεινόμενη θεραπεία για διασυνοριακή περίθαλψη. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, από τον
κλινικό ιατρό, η ιατρική γνωμάτευση συνοδεύεται από
τα σχετικά εργαστηριακά αποτελέσματα του εξειδικευμένου διαγνωστικού κέντρου.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.2. Το υποψήφιο κέντρο διασφαλίζει τη διαφάνεια του κόστους που απορρέει από την περίθαλψη
του ασθενούς.
ΜΕΤΡΟ 2.2.1. Το υποψήφιο κέντρο παρέχει στους
ασθενείς / εξεταζόμενους ή και στις οικογένειές τους,
εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες που σχετίζονται με
το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Διαδικασία ενημέρωσης του ασθενή (και των ανασφάλιστων) ή της οικογένειάς του, για το κόστος της περίθαλψης ή της διενέργειας εργαστηριακών εξετάσεων,
συμπεριλαμβανομένης της διασυνοριακής περίθαλψης,
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.3. Το υποψήφιο κέντρο διαθέτει σχέδιο
λειτουργικής συνέχειας για ένα συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.
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ΜΕΤΡΟ 2.3.1. Το υποψήφιο κέντρο διαθέτει σχέδιο λειτουργικής συνέχειας που περιλαμβάνει: α) την παροχή
βασικής ιατρικής φροντίδας σε περίπτωση απρόβλεπτων αστοχιών ή έλλειψης πόρων, β) την παραπομπή
ασθενών / εξεταζόμενων, εάν απαιτείται σε εναλλακτικούς πόρους, και γ) τη διατήρηση της σταθερότητας,
της τεχνικής ικανότητας και της εμπειρογνωμοσύνης του
υποψήφιου κέντρου.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Το υποψήφιο κέντρο εδραιώνει στρατηγική λειτουργικής συνέχειας με την εκπόνηση ενός επιχειρησιακού
σχεδίου. Ο όρος «λειτουργική συνέχεια» αναφέρεται στα
οργανωτικά και τεχνικά μέτρα και μέτρα με τα οποία
εξασφαλίζεται το αναγκαίο και κατάλληλο προσωπικό, ώστε παρά την παρουσία έκτακτων καταστάσεων,
εξασφαλίζεται η συνέχιση των κύριων λειτουργιών του
φορέα, στον οποίο ανήκει το υποψήφιο κέντρο. Στο
σχέδιο προσδιορίζονται οι ενδεχόμενες απειλές και η
επίδρασή τους στη λειτουργία του υποψήφιου κέντρου,
που μπορεί να διαταράξουν την επιχειρησιακή συνέχεια.
Στόχος είναι να βελτιωθεί προληπτικά η ανθεκτικότητα
του υποψήφιου κέντρου να επιτύχει τους αντικειμενικούς του στόχους και να παρέχει τουλάχιστον τις βασικές
του υπηρεσίες σε ένα βασικό επίπεδο, ακόμη και μετά
από την εμφάνιση κάποιων εμποδίων. Το σχέδιο περιλαμβάνει υποχρεωτικά αναλύσεις για: α) την παροχή βασικής ιατρικής φροντίδας σε περίπτωση απρόβλεπτων
αστοχιών ή έλλειψης πόρων για τον οποιονδήποτε λόγο
(συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης αντιμετώπισης
εκτάκτων αναγκών (μαζικές καταστροφές)), β) τυχόν παραπομπή σε εναλλακτικούς πόρους και γ) τη διατήρηση
της σταθερότητας, της τεχνικής ικανότητας και εμπειρογνωμοσύνης του υποψήφιου κέντρου.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.4. Το υποψήφιο κέντρο εξασφαλίζει το συντονισμό μεταξύ των συνεργαζόμενων μονάδων του
κέντρου και την εύκολη πρόσβαση σε άλλους πόρους
ή ειδικές μονάδες ή υπηρεσίες αναγκαίες για την διαχείριση των ασθενών.
ΜΕΤΡΟ 2.4.1. Το υποψήφιο κέντρο εφαρμόζει διαδικασίες για την κάλυψη επειγουσών αναγκών των ασθενών / εξεταζόμενων πέραν του συνήθους ωραρίου λειτουργίας. Διασφαλίζει ότι οι ασθενείς / εξεταζόμενοι του
πεδίου εμπειρογνωμοσύνης μπορούν να εισαχθούν /
εξετασθούν χωρίς καθυστέρηση για νοσηλεία / εξέταση
στην κατάλληλη δομή, όταν απαιτηθεί.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Διαδικασία για τον τρόπο συνεργασίας του υποψήφιου
κέντρου με άλλα κλινικά τμήματα, εξειδικευμένες μονάδες, εργαστήρια και άλλα, προκειμένου να καλυφθούν,
εκτός ωραρίου λειτουργίας του υποψήφιου κέντρου,
οι ανάγκες των ασθενών για νοσηλεία ή εργαστηριακή
εξέταση ή παρέμβαση ή εξέταση σε τακτικά εξωτερικά
ιατρεία ή ιατρεία επειγόντων περιστατικών, βάσει του
συστήματος εφημεριών (π.χ. συνεννόηση θεράποντος
Ιατρού με Συντονιστή Εφημερίας εφημερεύοντος Νοσοκομείου, κ.λπ.).
Για αυτές τις περιπτώσεις το υποψήφιο κέντρο διαθέτει
έντυπο με τα στοιχεία επικοινωνίας συνεργαζόμενων
δομών, για την περίπτωση αντιμετώπισης επείγουσας
ανάγκης του ασθενή / εξεταζόμενου.
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ΜΕΤΡΟ 2.4.2. Το υποψήφιο κέντρο διαθέτει και ακολουθεί, όταν είναι αναγκαίο, διαδικασίες για την εύκολη
πρόσβαση των ασθενών / εξεταζόμενων σε άλλα κέντρα
ή εξειδικευμένες μονάδες, εκτός των δικών του εγκαταστάσεων, που απαιτούνται για τη διάγνωση, θεραπεία
και την παροχή φροντίδας στους ασθενείς.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Το υποψήφιο κέντρο τηρεί αρχείο των επίσημων γραπτών συνεργασιών και συμφωνιών με άλλους παρόχους
υγείας (κλινικά τμήματα ή εργαστήρια) για την κάλυψη
των αναγκών των ασθενών / εξεταζόμενων εντός και
εκτός ωραρίου λειτουργίας, εκτός των εγκαταστάσεων
του υποψήφιου κέντρου ή του εξειδικευμένου διαγνωστικού εργαστηρίου.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.5. Το υποψήφιο κέντρο έχει πρόσβαση σε
χώρους περίθαλψης και νοσηλείας υψηλών προδιαγραφών.
ΜΕΤΡΟ 2.5.1. Η θεραπεία / εξέταση των ασθενών /
εξεταζόμενων πραγματοποιείται σε ειδικούς χώρους που
είναι εύκολα προσβάσιμοι, καθαροί, άνετοι και κατάλληλα εξοπλισμένοι.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Διαδικασία διασφάλισης κατάλληλων περιβαλλοντικών συνθηκών, με κατάλληλη Σήμανση για άμεση πρόσβαση στο υποψήφιο κέντρο ή εξειδικευμένο διαγνωστικό εργαστήριο, διασύνδεση με κατάλληλες δομές (π.χ.
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Χειρουργείο, Εργαστήρια,
και λοιπά), εγκαταστημένη διαδικασία καθαριότητας,
που περιέχει τις υπευθυνότητες των εμπλεκόμενων,
τον τρόπο, τη συχνότητα και τα μέσα που καθαρίζονται
οι χώροι του υποψήφιου κέντρου, καθώς και ο τρόπος
ελέγχου των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας. Ως
προς την εφαρμογή της διαδικασίας της καθαριότητας
συμπληρώνονται ειδικά έντυπα και τηρούνται σχετικά
αρχεία.
Το υποψήφιο κέντρο έχει καθιερώσει την εφαρμογή
εντύπου για τον έλεγχο της ποιότητας της καθαριότητας
(καθημερινή, μηνιαία, γενική καθαριότητα).
Το υποψήφιο κέντρο τηρεί αρχείο με τα έντυπα ελέγχου της ποιότητας της καθαριότητας (καθημερινή, μηνιαία, γενική καθαριότητα). Επιπλέον, τηρούνται εκθέσεις
επιθεωρήσεων από σχετικούς θεσμούς ή φορείς, για την
ποιότητα των περιβαλλοντικών συνθηκών στο πεδίο
εμπειρογνωμοσύνης.
Το υποψήφιο κέντρο τηρεί αρχείο με εγχειρίδια λειτουργίας, δελτία συντήρησης / διακρίβωσης του εξοπλισμού και τυχόν απαιτούμενες άδειες / πιστοποιητικά,
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (για υποψήφιο
τμήμα / μονάδα ή εξειδικευμένο διαγνωστικό εργαστηριακό κέντρο).
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2.6. Το υποψήφιο κέντρο διαθέτει προτυποποιημένες διαδικασίες επικοινωνίας με τους φορείς που
παρέχουν υγειονομική φροντίδα και περίθαλψη στους
ασθενείς μετά την χορήγηση εξιτηρίου, καθώς και για τις
περιπτώσεις που απαιτείται διασυνοριακή επικοινωνία
και συνεργασία.
ΜΕΤΡΟ 2.6.1 Το υποψήφιο κέντρο παρέχει στους ιατρούς, στους οποίους θα απευθυνθεί ο ασθενής μετά
το εξιτήριο, συμπληρωμένο ενημερωτικό σημείωμα
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(discharge ή patient summary) ή αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Διαδικασία για την αποτύπωση και την παρακολούθηση της πορείας του ασθενούς μετά το εξιτήριο, εντός
του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Χορηγείται στον ασθενή
σχετικό ενημερωτικό έντυπο. Σε περίπτωση υποψήφιου
εξειδικευμένου διαγνωστικού εργαστηριακού κέντρου
τηρείται ιστορικότητα των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων, ώστε να παρακολουθείται η πορεία του ασθενή.
Το υποψήφιο κέντρο χορηγεί έντυπο για την αποτύπωση και παρακολούθηση της πορείας του ασθενούς μετά
τη λήψη του εξιτηρίου, εντός του συστήματος υγείας
(βλ. υπόδειγμα 12 431 και 12 432 προτυποποιημένων
εντύπων του Υπουργείου Υγείας - τομέας έντυπα ιατρικής υπηρεσίας). Όπου απαιτείται χορηγείται και σχετικό
έντυπο οδηγιών στον ασθενή ή στην οικογένειά του.
Σε περίπτωση υποψηφιότητας εξειδικευμένου διαγνωστικού εργαστηριακού κέντρου διατίθεται έντυπο
με οδηγίες μετά την εργαστηριακή εξέταση.
Σε περίπτωση διασυνοριακής περίθαλψης χορηγείται
ειδικό έντυπο, σύμφωνα με τη διαδικασία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
(patient summary).
ΜΕΤΡΟ 2.6.2. Το υποψήφιο κέντρο χρησιμοποιεί, κατά
το δυνατό, Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ), όπως εργαλεία ηλεκτρονικής υγείας, τηλεϊατρική,
εργαλεία παροχής εξειδικευμένων συμβουλών από απόσταση καθώς και άλλα εργαλεία για να παρακολουθεί την
πορεία του ασθενούς / εξεταζόμενου, μετά το εξιτήριο/
εξέταση.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Διαδικασία για τη χρήση ευρέως φάσματος «εργαλείων» βασισμένων στις Τεχνολογίες Πληροφοριών
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), που στοχεύουν στην καλύτερη
πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, παρακολούθηση και διαχείριση της υγείας και του τρόπου ζωής. Η χρήση των
Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών μπορεί να
χρησιμεύσει στην ανταλλαγή πληροφοριών και μετά το
εξιτήριο όπως και στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Οι τεχνολογίες αυτές σχετίζονται με την ασφαλή
μετάδοση ιατρικών δεδομένων και πληροφοριών μέσω
κειμένου, ήχου, εικόνας και άλλων μορφών απαραίτητων
για την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία και τη μετέπειτα παρακολούθηση των ασθενών. Η τηλεϊατρική και
η παροχή εξειδικευμένων συμβουλών από απόσταση
(tele-expertise) περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών. Άλλες υπηρεσίες ΤΠΕ μπορεί να περιλαμβάνουν: ηλεκτρονικές επισκέψεις (e-visit), τηλεδιασκέψεις, ηλεκτρονικούς φακέλους υγείας, ενημερωτικές πύλες (portals)
για την υγεία, ηλεκτρονική αποστολή φαρμακευτικών
συνταγών, και άλλα.
Αρχείο με κατάσταση των διαθέσιμων Τεχνολογιών
Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (συμπεριλαμβανομένων εγχειριδίων λειτουργίας), για την ασφαλή αποθήκευση, ανάκτηση και μετάδοση εικόνων.
3. Θεματική ενότητα «Ικανότητα Έρευνας και Κατάρτισης».
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.1. Το υποψήφιο κέντρο έχει την ικανότητα
να παρέχει εξειδικευμένη κατάρτιση, σε συνεργασία με
ακαδημαϊκούς φορείς και πανεπιστημιακά ιδρύματα.
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ΜΕΤΡΟ 3.1.1. Το υποψήφιο κέντρο παρέχει εκπαίδευση, εξασφαλίζοντας ικανό αριθμό περιπτώσεων σε προπτυχιακό, ή σε μεταπτυχιακό ή σε εξειδικευμένο επίπεδο
καθώς και κατάρτιση στο πεδίο εμπειρογνωμοσύνης του
(το ίδιο ή σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς φορείς και
πανεπιστημιακά ιδρύματα).
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Διαδικασία για την υλοποίηση δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε προπτυχιακό (για πανεπιστημιακά νοσοκομεία) ή σε μεταπτυχιακό ή σε εξειδικευμένο επίπεδο είτε από το ίδιο το υποψήφιο κέντρο
είτε σε συνεργασία με πανεπιστήμια, άλλα εξειδικευμένα
κέντρα, επιστημονικούς φορείς και επαγγελματικές ενώσεις, εντός του πεδίου εμπειρογνωμοσύνης, για επαγγελματίες υγείας και λοιπούς εργαζόμενους του χώρου της
υγείας, εντός και εκτός του υποψήφιου κέντρου. Η εκπαίδευση είναι μια βασική πτυχή της κλινικής / εργαστηριακής κατεύθυνσης και αφορά σε προπτυχιακούς φοιτητές
(για πανεπιστημιακά νοσοκομεία), σε ειδικευόμενους της
ειδικότητας του πεδίου εμπειρογνωμοσύνης του υποψήφιου κέντρου, σε σπουδαστές που ασκούν πρακτική
άσκηση, στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και σε
άλλες ειδικότητες του φορέα, στον οποίο ανήκει το υποψήφιο κέντρο, και λοιπά. Η εκπαίδευση είναι θεωρητική
και πρακτική με συμμετοχή εκπαιδευτών που υπηρετούν
στο υποψήφιο κέντρο ή και με συμμετοχή εκπαιδευτών
που ανήκουν σε άλλα κέντρα ή φορείς.
Επιπλέον, το υποψήφιο κέντρο διαθέτει και τηρεί αρχείο με γραπτές συμφωνίες συνεργασίας του υποψήφιου
κέντρου με πανεπιστήμια, άλλα εξειδικευμένα κέντρα,
επιστημονικούς φορείς και επαγγελματικές ενώσεις, για
την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
ΜΕΤΡΟ 3.1.2. Το υποψήφιο κέντρο έχει ένα προσδιορισμένο σύνολο στόχων για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθώς και για τις δραστηριότητες κατάρτισης.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Διαδικασία, για εκπόνηση και υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος, από το υποψήφιο κέντρο, σε
προπτυχιακό (για πανεπιστημιακά νοσοκομεία) ή σε
μεταπτυχιακό ή σε εξειδικευμένο επίπεδο, στο πεδίο
εμπειρογνωμοσύνης με προσδιορισμένους στόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης, για επαγγελματίες υγείας και
λοιπούς εργαζόμενους του χώρου της υγείας, εντός και
εκτός του υποψήφιου κέντρου. Οι στόχοι της εκπαίδευσης μπορεί να ανασκοπούνται, να τροποποιούνται και
να επικαιροποιούνται κάθε φορά ακολουθώντας τις εξελίξεις εντός του πεδίου εμπειρογνωμοσύνης και τυχόν
ελλείψεων που παρατηρούνται και επιδρούν αρνητικά
στην αποτελεσματικότητα και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
ΜΕΤΡΟ 3.1.3. Το υποψήφιο κέντρο αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης σε ετήσια βάση και τηρεί σχετικό αρχείο.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Διαδικασία για τη συμμόρφωση των δραστηριοτήτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης του υποψήφιου κέντρου με
καθορισμένα πρότυπα, την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων αυτών, συμπεριλαμβανομένων σχετικών αρχείων
και τον επανασχεδιασμό τους. Πρότυπα καθορίζουν τα
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επίπεδα της απόδοσης που αναμένονται να επιτύχουν οι
εργαζόμενοι και τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται στο πεδίο της εμπειρογνωμοσύνης. Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας
αφορά στην αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων του
εκπαιδευτικού προγράμματος (απόκτηση γνώσεων από
τους συμμετέχοντες, συνεργασία σε πρακτικό επίπεδο,
σε ποιο βαθμό έχουν αποκτηθεί δεξιότητες που οδηγούν
σε σωστότερες επιλογές).
Το υποψήφιο κέντρο διαθέτει και τηρεί αρχείο των
καθορισμένων προτύπων εκπαίδευσης και των αξιολογήσεων των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατά έτος.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.2. Το υποψήφιο κέντρο έχει το κατάλληλο
ανθρώπινο δυναμικό και τους απαιτούμενους πόρους
για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης.
ΜΕΤΡΟ 3.2.1. Το υποψήφιο κέντρο διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό και τους πόρους (τεχνικούς, οικονομικούς και άλλα) για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Το υποψήφιο κέντρο, διαθέτει και τηρεί αρχεία:
α) για την επιστημονική επάρκεια του προσωπικού
που παρέχει εκπαίδευση (βασική και ειδική εκπαίδευση,
προσόντα, πιστοποιήσεις εφόσον υφίστανται, κ.λπ.) και
β) τεχνικοοικονομικά στοιχεία (π.χ. δαπάνες για την
εκπαίδευση, αίθουσες και εποπτικό υλικό εκπαίδευσης,
επιδοτούμενα προγράμματα, κ.λπ.),
προκειμένου να αποδεικνύεται η αξιόπιστη παροχή
και διεξαγωγή των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.3. Το υποψήφιο κέντρο διαθέτει την ικανότητα διεξαγωγής έρευνας και αποδεδειγμένη ερευνητική
εμπειρία ή συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα στον
τομέα εμπειρογνωμοσύνης του σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή
διεθνές επίπεδο.
ΜΕΤΡΟ 3.3.1. Το υποψήφιο κέντρο τεκμηριώνει ότι
διαθέτει επαρκείς ανθρώπινους και υλικούς πόρους,
καθώς και υποδομές για την υλοποίηση ερευνητικών
δραστηριοτήτων και κλινικών δοκιμών.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Το υποψήφιο κέντρο διαθέτει αρχείο με τα τυπικά προσόντα του προσωπικού (βασική και ειδική εκπαίδευση,
κ.λπ.), που συμμετέχει στις ερευνητικές δραστηριότητες,
εντός του πεδίου εμπειρογνωμοσύνης.
Επιπλέον, αρχείο με στοιχεία για ιατροτεχνολογικό
και λοιπό εξοπλισμό (αναφορά σε άδειες λειτουργίας,
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, από Αρχή, Οργανισμούς, κ.λπ.), που διαθέτει το υποψήφιο κέντρο, για
τη διενέργεια ερευνητικών δραστηριοτήτων.
Ανάλογα με την υπό έγκριση και υλοποίηση ερευνητική δραστηριότητα, ο επιστημονικά υπεύθυνος του
ερευνητικού προγράμματος υποβάλει σχετική υπεύθυνη
δήλωση, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
ΜΕΤΡΟ 3.3.2. Το υποψήφιο κέντρο ηγείται ή συμμετέχει σε ερευνητικές δραστηριότητες και κλινικές δοκιμές,
τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, εντός του
πεδίου εμπειρογνωμοσύνης του.
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ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Το υποψήφιο κέντρο διαθέτει και τηρεί αρχείο με τα
στοιχεία για τα υλοποιηθέντα και τα υπό εξέλιξη εγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα κατά την τελευταία
πενταετία (περιγραφή ερευνητικού προγράμματος, είδος
έρευνας, φορέας χρηματοδότησης, προϋπολογισμός,
μεθοδολογία και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, κύριος
ερευνητής και συνερευνητές, συνεργασίες με άλλα κέντρα, πανεπιστημιακά ιδρύματα, επιστημονικές εταιρείες, και λοιπά, σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή σε διεθνές επίπεδο)
εντός του πεδίου εμπειρογνωμοσύνης, σύμφωνα με το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
ΜΕΤΡΟ 3.3.3. Το υποψήφιο κέντρο εφαρμόζει ένα
σύνολο Τυποποιημένων Διαδικασιών Λειτουργίας
(Standard Operating Procedures - SOPs), που διέπουν
τις ερευνητικές δραστηριότητες και τις κλινικές δοκιμές,
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Διαδικασία για τον τρόπο έγκρισης, εντός και εκτός του
νοσοκομείου ή του φορέα στον οποίο ανήκει το υποψήφιο κέντρο ή εξειδικευμένο διαγνωστικό εργαστήριο και
τον τρόπο διεξαγωγής της ερευνητικής δραστηριότητας
ανάλογα με τον σκοπό, τους επιμέρους στόχους και τη
μεθοδολογία της μελέτης / έρευνας, με βάση το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο. Οι τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας, οι οδηγίες και τα τηρούμενα αρχεία εδράζονται στο
ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Το υποψήφιο κέντρο τηρεί αρχείο με το ερευνητικό
υλικό (συμπεριλαμβανομένης της υπογεγραμμένης συγκατάθεσης των ασθενών), που αφορά στην κάθε έρευνα ξεχωριστά, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
ΜΕΤΡΟ 3.3.4. Το υποψήφιο κέντρο εφαρμόζει διαδικασία για τα ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα που
διέπουν τη διενέργεια και υλοποίηση των ερευνητικών
δραστηριοτήτων και των κλινικών δοκιμών.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Διαδικασία για τα ηθικά και δεοντολογικά ζητήματα
που διέπουν τη διενέργεια των ερευνητικών δραστηριοτήτων (έγκριση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας,
ενημερωμένη συγκατάθεση ασθενών, αρχές ιδιωτικότητας και εμπιστευτικότητας στη συμμετοχή των υποκειμένων και στην τήρηση και στην επεξεργασία των στοιχείων, σύγκρουση συμφερόντων, δυνητικοί κίνδυνοι, κ.λπ.).
ΜΕΤΡΟ 3.3.5. Το υποψήφιο κέντρο διατηρεί και διαχειρίζεται τα αρχεία καταγραφής των ερευνητικών δραστηριοτήτων και των κλινικών δοκιμών.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Το υποψήφιο κέντρο τηρεί αρχείο καταγραφής των
ερευνητικών δραστηριοτήτων και κλινικών μελετών.
Αναφορά στο χρόνο διατήρησης των σχετικών αρχείων (π.χ. κύριος φάκελος έρευνας, δεδομένα ασθενών,
έντυπα συγκατάθεσης ασθενών, κ.λπ.), σύμφωνα με το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
ΜΕΤΡΟ 3.3.6. Το υποψήφιο κέντρο δημοσιεύει σε
επιστημονικά περιοδικά τα αποτελέσματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων και των κλινικών δοκιμών. Τα
αποτελέσματα θα πρέπει να διαχυθούν σε άλλα κέντρα,
επιστημονικές / επαγγελματικές ενώσεις επαγγελματιών
υγείας και ενώσεις / συλλόγους ασθενών.
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ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Διαδικασία για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων
των ερευνητικών δραστηριοτήτων και των κλινικών
μελετών εντός του πεδίου εμπειρογνωμοσύνης. Διάχυση της ερευνητικής εμπειρίας σε άλλα ομοειδή κέντρα
(σε επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης), σε επιστημονικές και
επαγγελματικές ενώσεις, και λοιπά.
Το υποψήφιο κέντρο τηρεί αρχείο των άρθρων που
έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά κατά τα
προηγούμενα 5 χρόνια στον τομέα εμπειρογνωμοσύνης
του.
ΜΕΤΡΟ 3.3.7. Το υποψήφιο κέντρο αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των ερευνητικών δραστηριοτήτων και
των κλινικών δοκιμών.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Το υποψήφιο κέντρο τηρεί αρχείο με τις αξιολογήσεις
της αποτελεσματικότητας των ερευνητικών δραστηριοτήτων και κλινικών μελετών συγκρίνοντας τους στόχους
της έρευνας και τα τελικά αποτελέσματα.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3.4. Το υποψήφιο κέντρο διενεργεί διδακτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που συνδέονται
με τον τομέα της εμπειρογνωμοσύνης, με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων και της τεχνικής ικανότητας των φορέων υγειονομικής περίθαλψης που συμμετέχουν στην
ίδια αλυσίδα περίθαλψης εντός και εκτός του κέντρου.
ΜΕΤΡΟ 3.4.1. Οι δραστηριότητες εκπαίδευσης και
κατάρτισης παρέχονται στους επαγγελματίες υγείας
που εμπλέκονται στην ίδια αλυσίδα φροντίδας εντός
και εκτός των εγκαταστάσεων του υποψήφιου κέντρου.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Αρχείο με τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που διεξήγαγε το υποψήφιο κέντρο, εντός του πεδίου εμπειρογνωμοσύνης, σε ετήσια βάση (αναφέρονται
το θέμα της εκπαίδευσης, οι ημερομηνίες διεξαγωγής, η
ομάδα στόχος των επαγγελματιών υγείας και των λοιπών
εργαζομένων εντός του πεδίου εμπειρογνωμοσύνης, ο
αριθμός των συμμετεχόντων και άλλα). Στο πεδίο εμπειρογνωμοσύνης, εκτός των άλλων, περιλαμβάνονται τα
εκπαιδευτικά προγράμματα για την πρόληψη και τον
έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων, τη διαχείριση
των αποβλήτων, τη μικροβιακή αντοχή, την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, και άλλα, ως παράγοντες ασφάλειας των ασθενών.
4. Θεματική ενότητα «Ανταλλαγή Εμπειρογνωμοσύνης, Συστήματα Ενημέρωσης και Εργαλεία Ηλεκτρονικής
Υγείας».
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4.1. Το υποψήφιο κέντρο μπορεί να ανταλλάσσει εμπειρογνωμοσύνη με επαγγελματίες υγείας
άλλων φορέων υγειονομικής περίθαλψης ή/και να τους
παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη.
ΜΕΤΡΟ 4.1.1. Το υποψήφιο κέντρο παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, στο πεδίο εμπειρογνωμοσύνης του,
σε άλλους επαγγελματίες υγείας και στους φροντιστές
των ασθενών.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Διαδικασία για τη διάχυση της γνώσης με την παροχή
συμβουλευτικής υποστήριξης, στο πεδίο εμπειρογνωμοσύνης, σε άλλους παρόχους όλων των επιπέδων της
περίθαλψης (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας κ.λπ.).
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Το υποψήφιο κέντρο τηρεί αρχείο με τα στοιχεία των
συμβουλευτικών υπηρεσιών, που παρασχέθηκαν από το
υποψήφιο κέντρο στο πεδίο εμπειρογνωμοσύνης του
(στοιχεία ομοειδών Κέντρων, επαγγελματιών υγείας,
φροντιστών ασθενών, κ.λπ.).
ΜΕΤΡΟ 4.1.2. Το υποψήφιο κέντρο τηρεί βάση δεδομένων (νοσοκομειακό / εργαστηριακό / απεικονιστικό
πληροφοριακό σύστημα ή βάση δεδομένων ή έντυπος
φάκελος ή φάκελος εργαστηριακών αποτελεσμάτων)
με έγκυρα και αξιόπιστα στοιχεία για τους ασθενείς /
εξεταζόμενους που εμπίπτουν στο πεδίο εμπειρογνωμοσύνης του.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Το υποψήφιο κέντρο τηρεί αρχείο των στοιχείων (έγκυρα και αξιόπιστα δεδομένα) των ασθενών / εξεταζόμενων που επισκέφθηκαν το υποψήφιο κέντρο ή των εξεταζόμενων που υποβλήθηκαν σε εργαστηριακό έλεγχο ή
των ασθενών στους οποίους παρασχέθηκε θεραπεία από
το υποψήφιο κέντρο. Ιδανικά η τήρηση ηλεκτρονικού
αρχείου (βάση δεδομένων ή νοσοκομειακό πληροφοριακό σύστημα, εργαστηριακό πληροφοριακό σύστημα, απεικονιστικό πληροφοριακό σύστημα, και λοιπά)
και απαραίτητα έντυπο αρχείο (φάκελος με το ιστορικό
του ασθενή, αρχείο εργαστηριακών αποτελεσμάτων).
Να αναφερθεί εάν το υποψήφιο κέντρο ή το υποψήφιο
εξειδικευμένο διαγνωστικό εργαστήριο ή/και η Διοίκηση του φορέα, στον οποίο ανήκει,, προγραμματίζει
την εφαρμογή τήρησης των στοιχείων σε ηλεκτρονικά
αρχεία (νοσοκομειακό / εργαστηριακό / απεικονιστικό
πληροφοριακό σύστημα ή βάση δεδομένων).
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4.2. Το υποψήφιο κέντρο διαθέτει καθιερωμένες διαδικασίες και πλαίσιο που διασφαλίζει τη
διαχείριση, τη διαφύλαξη και την ανταλλαγή ιατρικών
δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων
μετρήσεων, των δεικτών διαδικασίας και των μητρώων
ασθενών για το συγκεκριμένο τομέα εμπειρογνωμοσύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις για την προστασία των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ν. 2472/1997,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την εν επιγνώσει
συναίνεση.
ΜΕΤΡΟ 4.2.1. Το υποψήφιο κέντρο ακολουθεί καθιερωμένες διαδικασίες για τη διαχείριση, την προστασία
και την ανταλλαγή των ιατρικών δεδομένων. Αυτές οι διαδικασίες είναι σύμφωνες με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Διαδικασία για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της
ασφάλειας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων
των ασθενών / εξεταζομένων, με έμφαση στην αποφυγή
ενδεχόμενων κινδύνων αλλοίωσης, κλοπής ή απώλειας,
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σε περίπτωση ανταλλαγής δεδομένων πρέπει να υπάρχει η σχετική εγκεκριμένη διαδικασία και να τεκμηριώνεται από
σχετική αλληλογραφία μεταξύ των Κέντρων του πεδίου
εμπειρογνωμοσύνης, ή σχετικού εθνικού ή ευρωπαϊκού
ή διεθνούς φορέα και έγκριση που έχει ληφθεί από την
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
(π.χ. εγγραφή στοιχείων ασθενών σε μητρώο ασθενών
σε ευρωπαϊκό επίπεδο).
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4.3. Το υποψήφιο κέντρο δύναται να προωθεί τη χρήση της τηλεϊατρικής και άλλων εργαλείων
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ηλεκτρονικής υγείας εντός και εκτός των εγκαταστάσεών του, εκπληρώνοντας τις ελάχιστες απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που
απορρέουν από την εθνική και την ενωσιακή νομοθεσία.
ΜΕΤΡΟ 4.3.1. Το υποψήφιο κέντρο προκειμένου να
υποστηρίξει τη χρήση της τηλεϊατρικής και άλλων εργαλείων ηλεκτρονικής υγείας τηρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις
διαλειτουργικότητας και όταν είναι εφικτό χρησιμοποιεί
συμφωνημένα πρότυπα και συστάσεις.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Διαδικασία, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο,
για τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων διαλειτουργικότητας. Εφόσον είναι δυνατόν, καθ’ υπόδειξη και σε
συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα (Πληροφορική) του
φορέα, αναφέρονται τα πρότυπα ασφαλείας ή/και σχετικές συστάσεις που ακολουθούνται (π.χ. εφαρμογή διεθνών προτυποποιημένων διαδικασιών ή συστημάτων,
συστάσεις / οδηγίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ.λπ.).
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 4.4. Το υποψήφιο κέντρο χρησιμοποιεί τυποποιημένο σύστημα ενημέρωσης και κωδικοποίησης,
το οποίο είναι σύμφωνο με συστήματα αναγνωρισμένα
σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, όπως η Διεθνής Ταξινόμηση Νόσων και συμπληρωματικές ταξινομήσεις, εφόσον
είναι σκόπιμο.
ΜΕΤΡΟ 4.4.1. Το υποψήφιο κέντρο χρησιμοποιεί τυποποιημένο σύστημα πληροφόρησης και κωδικοποίησης
για σπάνια ή χαμηλού επιπολασμού πολύπλοκα νοσήματα ή παθήσεις (όπως ICD 10 ή ORPHA code). Ειδικότερα,
το εργαστήριο ακολουθεί σύστημα τιμών αναφοράς ή
διεθνή διαγνωστικά κριτήρια των διενεργούμενων εξετάσεων.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Διαδικασία καταγραφής των νόσων, από το υποψήφιο
κλινικό κέντρο, βάσει εθνικού ή διεθνούς συστήματος
κωδικοποίησης ICD ή Orphacode. Ειδικότερα, το υποψήφιο εξειδικευμένο διαγνωστικό εργαστήριο ακολουθεί
σύστημα τιμών αναφοράς ή διεθνή διαγνωστικά κριτήρια, για την έκδοση των αποτελεσμάτων του.
ΜΕΤΡΟ 4.4.2. Το υποψήφιο κέντρο ακολουθεί διαδικασίες παρακολούθησης και διατήρησης της ποιότητας
των δεδομένων.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Διαδικασία για τις πρακτικές τήρησης αρχείων κλινικών
και εργαστηριακών δεδομένων, τον έλεγχο της αξιοπιστίας, της ακρίβειας και της πληρότητας των δεδομένων,
για την παρακολούθηση και διατήρηση της ποιότητας
των δεδομένων (κλινικών / εργαστηριακών). Γίνεται προσεκτική καταγραφή των δεδομένων των ασθενών, για να
αποφεύγονται σφάλματα (π.χ. μεταγραφής) και τα αρχεία
ενημερώνονται με ό,τι νέα στοιχεία προκύπτουν για την
πορεία της υγείας των ασθενών (κλινικά / εργαστηριακά
αποτελέσματα).
5. Θεματική ενότητα «Εμπειρογνωμοσύνη, Καλές Πρακτικές, Ποιότητα, Ασφάλεια Ασθενών και Αξιολόγηση».
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5.1. Το υποψήφιο κέντρο διαθέτει σύστημα
διασφάλισης ή διαχείρισης της ποιότητας και αντίστοιχα
σχέδια, συμπεριλαμβανομένης της διοίκησης και της
αξιολόγησης του συστήματος.
ΜΕΤΡΟ 5.1.1. Το υποψήφιο κέντρο διαθέτει σχέδιο διασφάλισης ή διαχείρισης της ποιότητας, στο οποίο συ-
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μπεριλαμβάνονται διαδικασίες για την περιοδική παρακολούθηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
και της απόδοσής του στο πεδίο εμπειρογνωμοσύνης
του. Οι πληροφορίες που συλλέγει μέσω του συστήματος
αυτού χρησιμοποιούνται για τη λήψη μέτρων συνεχούς
βελτίωσης.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Το υποψήφιο κέντρο διαθέτει σχέδιο διασφάλισης
ή διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο περιλαμβάνει:
την αποστολή, τις θεμελιώδεις αξίες και την ασθενοκεντρική στρατηγική, την αποτύπωση της τωρινής /
υφιστάμενης κατάστασης (πώς λειτουργεί δηλαδή το
υποψήφιο κέντρο), τους στόχους για βελτίωση, τις διαδικασίες μέτρησης ή αξιολόγησης των υπηρεσιών π.χ.
την καταγραφή και παρακολούθηση δεικτών διαδικασιών (process indicators) και δεικτών αποτελεσμάτων
(outcome indicators). Επιπλέον, περιλαμβάνει όλες τις
τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας, τα γενικά και
τα ειδικά έντυπα (συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών
εργασίας, που ακολουθούνται και εφαρμόζονται), τα τηρούμενα αρχεία, ενώ γίνεται ξεχωριστή αναφορά στη
λήψη μέτρων για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, μετά από περιοδική ανασκόπηση των δεικτών
ή των εκθέσεων αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των
μετρήσεων της εμπειρίας των ασθενών (από τα ερωτηματολόγια ικανοποίησης εσωτερικών και εξωτερικών
ασθενών, από την καθημερινή καταγραφή αστοχιών, από
την εφαρμογή νέων πρακτικών, π.χ. διαχείριση αποβλήτων, πρόληψη λοιμώξεων, συνεργασίες με άλλα τμήματα
(κλινικά/εργαστηριακά) και υπηρεσίες, κ.λπ.).
Το υποψήφιο κέντρο διαθέτει και τηρεί αρχείο των
εκθέσεων με τα ευρήματα και τις παρεμβάσεις / βελτιώσεις/διορθωτικές ενέργειες, στο πλαίσιο της εφαρμογής
του σχεδίου διασφάλισης ή διαχείρισης της ποιότητας.
ΜΕΤΡΟ 5.1.2. Το υποψήφιο κέντρο συλλέγει και παρακολουθεί συστηματικά δείκτες διαδικασιών (process
indicators) και δείκτες αποτελεσμάτων (outcome
indicators).
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Το υποψήφιο κέντρο τηρεί αρχείο με τους δείκτες
διαδικασιών και τους δείκτες αποτελεσμάτων και των
λαμβανόμενων διορθωτικών μέτρων καθώς και των σχετικών με το πεδίο εμπειρογνωμοσύνης δημοσιεύσεων.
Το υποψήφιο κέντρο πρέπει να προσδιορίσει τους δείκτες που θα παρακολουθεί με βάση το πεδίο εμπειρογνωμοσύνης. Οι δείκτες, είναι ένας αριθμός, ένα μέτρο,
που βοηθούν το υποψήφιο κέντρο να κατανοήσει το
εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον και τις μεταξύ
τους αλληλεπιδράσεις, να βελτιώσει στοιχεία της οργάνωσης και της λειτουργίας που καταγράφονται ως αδυναμίες, να προβεί σε συγκριτική αξιολόγηση παλαιών και
νέων στοιχείων, να προβλέψει μελλοντικές δράσεις, κ.λπ..
Οι δείκτες διαδικασιών αποδίδουν το περιεχόμενο της
παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών υγείας, δηλαδή
στοιχεία κίνησης και ασθενών εντός του πεδίου εμπειρογνωμοσύνης, μέση διάρκεια νοσηλείας των ασθενών,
αριθμός διενεργούμενων εξετάσεων, αριθμός κατανάλωσης φαρμακευτικών σκευασμάτων (συμπεριλαμβανομένων των αντιβιοτικών) που χορηγήθηκαν στους ασθενείς
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σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, λίστες αναμονής για
εξέταση (κλινική / εργαστηριακή) / επέμβαση, αριθμός
προαναλυτικών εργαστηριακών σφαλμάτων, χρονική
διάρκεια που ένα μηχάνημα έχει τεθεί εκτός λειτουργίας,
αριθμός ασθενών η κατάσταση των οποίων διαφοροποιήθηκε με τη χορήγηση νέου φαρμάκου, κ.λπ..
Οι δείκτες αποτελεσμάτων ή έκβασης είναι οι συνέπειες των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στο επίπεδο
υγείας των ασθενών (π.χ. δείκτης θνησιμότητας / θνητότητας, Είδος έκβασης ανά νόσημα, είδος εργαστηριακών
αποτελεσμάτων, είδος και αριθμός νοσοκομειακών λοιμώξεων, είδος και αριθμός αποβλήτων, στοιχεία μέτρησης της ικανοποίησης των ασθενών, αριθμός επανεισαγωγών εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος σε
σχέση με την αρχική ημερομηνία εισαγωγής, αριθμός
επαναλήψεων εργαστηριακών εξετάσεων, κ.λπ.).
Για την τήρηση των δεικτών απαιτείται η παρακολούθηση και η καταγραφή εντός του πεδίου εμπειρογνωμοσύνης. Η προαναφερόμενη καταγραφή δύναται να
πραγματοποιείται μέσω του νοσοκομειακού / εργαστηριακού / απεικονιστικού πληροφοριακού συστήματος με
ενημέρωση όλων των πεδίων που αφορούν στον ασθενή, ανάλογα με τον ρόλο, τα καθήκοντα και την υπευθυνότητα των εργαζομένων στο υποψήφιο κέντρο (π.χ.
από την ημερομηνία εισόδου και από την ημερομηνία
εξόδου των ασθενών μπορεί να εξαχθεί η μέση διάρκεια
νοσηλείας, για ένα μήνα, για έξι μήνες, για ένα χρόνο, σε
σύγκριση με τα 2 προηγούμενα έτη, κ.λπ.).
ΜΕΤΡΟ 5.1.3. Το υποψήφιο κέντρο διαθέτει και εφαρμόζει διαδικασία για την αναφορά, την τεκμηρίωση και
τη διερεύνηση ανεπιθύμητων συμβάντων ή επιπλοκών
καθώς και διαδικασία για την εκπαίδευση του προσωπικού από την εμπειρία τέτοιων περιστατικών. Επίσης, το
υποψήφιο κέντρο χρησιμοποιεί συνεχώς τις πληροφορίες αυτές τηρώντας σχετικό αρχείο.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Διαδικασία για την καταγραφή των ανεπιθύμητων
συμβάντων, των απρόβλεπτων εκβάσεων και επιπλοκών
στους ασθενείς ή και στους εξεταζόμενους (π.χ. νοσοκομειακές λοιμώξεις σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες
καταγραφής που έχουν δοθεί από την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, σφάλματα κατά τις φάσεις της
εργαστηριακής εξέτασης, κατακλύσεις, ανεπιθύμητες
ενέργειες φαρμάκων (κίτρινη κάρτα ΕΟΦ), κ.λπ., όπως
αυτά έχουν καθοριστεί από την κείμενη νομοθεσία ή και
το υποψήφιο κέντρο με σκοπό την ανάλυση των γενεσιουργών αιτιών, τη μάθηση και τη λήψη διορθωτικών
μέτρων.
Το υποψήφιο κέντρο διαθέτει έντυπο για την αναφορά, τεκμηρίωση, διερεύνηση των γενεσιουργών αιτιών
και λήψη μέτρων έναντι ανεπιθύμητων συμβάντων, συμπεριλαμβανομένων των εργαστηριακών σφαλμάτων,
επιπλοκών στους ασθενείς, κ.λπ..
Το υποψήφιο κέντρο τηρεί αρχείο των εντύπων καταγραφής των ανεπιθύμητων συμβάντων, όπως αυτά έχουν
καθοριστεί, των εντύπων ανάλυσης των γενεσιουργών
αιτιών και των λαμβανόμενων μέτρων για τη βελτίωση
των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. αντικατάσταση αντιδραστηρίου εσωτερικού ελέγχου ποιότητας εργαστηρι-
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ακής εξέτασης, επικαιροποίηση οδηγιών εργασίας και
σχετικής εκπαίδευσης προσωπικού, κ.λπ. ).
ΜΕΤΡΟ 5.1.4. Το υποψήφιο κέντρο τηρεί στοιχεία της
απόδοσης και των αποτελεσμάτων του στο πεδίο εμπειρογνωμοσύνης.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Το υποψήφιο κέντρο τηρεί αρχείο των εκθέσεων της
απόδοσης και των αποτελεσμάτων του υποψήφιου κέντρου, μετά από αξιολόγηση των δεικτών διαδικασιών
και των δεικτών αποτελεσμάτων.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5.2. Το υποψήφιο κέντρο διαθέτει Σχέδιο
Ασφάλειας των Ασθενών.
ΜΕΤΡΟ 5.2.1. Το υποψήφιο κέντρο εφαρμόζει σχέδιο
για την ασφάλεια των ασθενών προσαρμοσμένο στο
πεδίο εμπειρογνωμοσύνης του και τηρεί σχετικά αρχεία.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Το σχέδιο για την ασφάλεια των ασθενών εστιάζει
υποχρεωτικά σε τομείς όπως: καθυστερήσεις στη διάγνωση/διενέργεια εξετάσεων, διακοπή στη συνέχεια
της φροντίδας, ταυτοποίηση ασθενών, λοιμώξεις που
συνδέονται με την υγειονομική περίθαλψη, λάθη που
συνδέονται με τη φαρμακευτική αγωγή, ασφαλή χρήση
των φαρμάκων, ασφαλείς διαδικασίες στο χειρουργείο,
εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα ασφαλείας των
ασθενών, οδηγίες προετοιμασίας των ασθενών για διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων, και άλλα. Μπορεί
να χρησιμοποιηθούν σχετικά υποδείγματα όπως του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το υπάρχον θεσμικό
πλαίσιο σχετικά με τη φαρμακοεπαγρύπνηση και την
αιμοεπαγρύπνηση, ο πρότυπος εσωτερικός κανονισμός
πρόληψης και ελέγχου νοσοκομειακών λοιμώξεων και
μικροβιακής αντοχής του ΚΕΕΛΠΝΟ, η εφαρμογή της
«Λίστας» ασφαλούς χειρουργικής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, κ.λπ..
Ενδεικτικά αναφέρονται: ο εγκεκριμένος εσωτερικός
κανονισμός πρόληψης και ελέγχου νοσοκομειακών λοιμώξεων και μικροβιακής αντοχής, οι στόχοι που έχουν
τεθεί και οι δράσεις που έχουν αναπτυχθεί για μείωση
της επίπτωσης των νοσοκομειακών λοιμώξεων, ο εσωτερικός κανονισμός διαχείρισης αποβλήτων, και άλλα.
Το υποψήφιο κέντρο τηρεί αρχείο των εκθέσεων και
των πρακτικών της αρμόδιας Επιτροπής στο πλαίσιο της
εφαρμογής του σχεδίου για την ασφάλεια των ασθενών.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5.3. Το υποψήφιο κέντρο δεσμεύεται ότι
χρησιμοποιεί τις βέλτιστες τεχνολογίες υγείας και πρωτόκολλα θεραπείας, που βασίζονται σε τεκμηριωμένες
γνώσεις και σε στοιχεία.
ΜΕΤΡΟ 5.3.1. Το υποψήφιο κέντρο εφαρμόζει διαδικασία για την περιοδική επανεξέταση και την ανταλλαγή
βέλτιστων πρακτικών, την ανασκόπηση των αποτελεσμάτων των κλινικών ελέγχων (συμπεριλαμβανομένων
των πολύπλοκων περιστατικών) καθώς και την ανασκόπηση των νέων επιστημονικά τεκμηριωμένων θεραπειών
και θεραπευτικών σχημάτων. Το υποψήφιο εξειδικευμένο διαγνωστικό εργαστήριο εφαρμόζει διαδικασία
περιοδικής αξιολόγησης και επανεξέτασης των εφαρμοζόμενων διαγνωστικών μεθόδων.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Διαδικασία για την περιοδική επανεξέταση των αποτελεσμάτων του κλινικού ελέγχου και την ανταλλαγή
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βέλτιστων πρακτικών στη φροντίδα και στη διαχείριση των ασθενών, που έχουν συμφωνηθεί (με αναφορά
στα διεθνή επιστημονικά δεδομένα που υποστηρίζουν
τη χρήση τους) και ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης με
ομοειδή κέντρα εμπειρογνωμοσύνης ή εξειδικευμένα
διαγνωστικά εργαστήρια, όσον αφορά στις εφαρμοζόμενες κλινικές πρακτικές (πρωτόκολλα, κατευθυντήριες
οδηγίες κ.λπ.) και τα σχετικά αποτελέσματα, με στόχο
τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Κατά τη συστηματική ανασκόπηση της παρεχόμενης φροντίδας ως
κατευθυντήρια σημεία χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα
κριτήρια. Ο κλινικός έλεγχος περιγράφεται ως κυκλική διεργασία που μπορεί να απαντήσει σε ερωτήματα, όπως:
τι θα άρμοζε να συμβαίνει; τι συμβαίνει πραγματικά; τι
αλλαγές πρέπει να γίνουν / ενδείκνυνται; Τα αποτελέσματα του κλινικού ελέγχου συνίστανται στην αποτίμηση
της κατάστασης της υγείας ως προς τη βελτίωση της
παρεχόμενης υγειονομικής περίθαλψης. Η τεκμηρίωση
μπορεί να αποδειχθεί μέσω δημοσίευσης μετρήσεων
που αφορούν στη θνητότητα, στη νοσηρότητα, στα
ποσοστά επιβίωσης, στην απώλεια της φυσιολογικής
λειτουργίας και στην ποιότητα της ζωής. Οι διακυμάνσεις
των δεδομένων αναλύονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και πραγματοποιούνται αλλαγές στις διαδικασίες της
φροντίδας του ασθενούς εφόσον απαιτείται.
Το υποψήφιο εξειδικευμένο διαγνωστικό εργαστήριο
εφαρμόζει διαδικασία περιοδικής αξιολόγησης και επανεξέτασης των εφαρμοζόμενων διαγνωστικών μεθόδων.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 5.4. Το υποψήφιο κέντρο εκπονεί ή συμμετέχει στην εκπόνηση και χρησιμοποιεί κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες και πρωτόκολλα στον τομέα της
εμπειρογνωμοσύνης του.
ΜΕΤΡΟ 5.4.1. Το υποψήφιο κέντρο συνεργάζεται με
άλλα ομοειδή κέντρα, για την εκπόνηση ή και την επιλογή των κατευθυντήριων οδηγιών κλινικής ή εργαστηριακής πρακτικής, ακολουθώντας τυποποιημένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη διαδικασία.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
Διαδικασία για την επιλογή ή εκπόνηση κατευθυντηρίων οδηγιών ορθής κλινικής / εργαστηριακής πρακτικής,
σε συνεργασία με άλλα ομοειδή κέντρα εμπειρογνωμοσύνης ή επιστημονικές εταιρείες, ακολουθώντας κανόνες
ορθής κλινικής / εργαστηριακής πρακτικής, μεθόδων και
τεκμηριωμένες διαδικασίες.
ΜΕΤΡΟ 5.4.2. Το υποψήφιο κέντρο εφαρμόζει, όταν
είναι εφικτό, κλινικές ή εργαστηριακές κατευθυντήριες
οδηγίες που έχουν συμφωνηθεί ή εκπονηθεί από επιστημονικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων
εργασίας των επιστημονικών εταιρειών.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Το υποψήφιο κέντρο τηρεί αρχείο με τις κλινικές ή
εργαστηριακές κατευθυντήριες οδηγίες, που έχουν
συμφωνηθεί ή εκπονηθεί από επιστημονικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των ομάδων εργασίας των
επιστημονικών εταιρειών και ακολουθούνται από το
υποψήφιο κέντρο, για τη διαχείριση των ασθενών / τη
διενέργεια των εργαστηριακών εξετάσεων (συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής τεκμηρίωσής τους).
ΜΕΤΡΟ 5.4.3. Οι κατευθυντήριες οδηγίες κλινικής ή
εργαστηριακής πρακτικής ανασκοπούνται τακτικά για
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να διασφαλίζεται ότι αντανακλούν τη σύγχρονη έρευνα
και τις βέλτιστες πρακτικές.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Διαδικασία για την αναθεώρηση και την ανασκόπηση των κατευθυντηρίων οδηγιών ορθής κλινικής/εργαστηριακής πρακτικής και μεθόδων, προκειμένου να
αντανακλούν τη σύγχρονη τεκμηριωμένη έρευνα και
τις βέλτιστες πρακτικές.
ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
6. Θεματική ενότητα «Ικανότητα, Επάρκεια, Εμπειρία
και Αποτελέσματα Περίθαλψης».
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6.1. Το υποψήφιο κέντρο τεκμηριώνει την
ικανότητα, την εμπειρία και τη δραστηριότητα, σύμφωνα
με αναγνωρισμένα επαγγελματικά και τεχνικά πρότυπα
ή συστάσεις.
ΜΕΤΡΟ 6.1.1. Το υποψήφιο κέντρο παρακολουθεί
συστηματικά και τεκμηριώνει τη δραστηριότητά του,
όσον αφορά στους ασθενείς / εξεταζόμενους, στο πεδίο
εμπειρογνωμοσύνης του.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Διαδικασία αιτιολόγησης της εμπειρογνωμοσύνης του
υποψήφιου κέντρου με την επιστημονική τεκμηρίωση
του ελάχιστου αριθμού ασθενών / εξεταζόμενων, διενεργούμενων διαδικασιών ή εργαστηριακών εξετάσεων ή
και παρεμβάσεων, με βάση οδηγίες σε εθνικό ή σε ευρωπαϊκό ή σε διεθνές επίπεδο, εφόσον έχουν καθοριστεί.
Το υποψήφιο κέντρο τηρεί αρχείο της συνολικής
δραστηριότητας του υποψήφιου κέντρου, του αριθμού
παραπομπών, της σωρευμένης εμπειρίας, όπως αριθμό
δημοσιευμένων άρθρων προς τεκμηρίωση της δράσης
και της εμπειρίας του στο πεδίο εμπειρογνωμοσύνης.
ΜΕΤΡΟ 6.1.2. Για τη διατήρηση της ικανότητας και της
εμπειρίας του, το υποψήφιο κέντρο, εξυπηρετεί έναν
ελάχιστο / κατάλληλο αριθμό ασθενών / εξεταζόμενων
ή και πραγματοποιεί ελάχιστο / κατάλληλο αριθμό διαδικασιών / εργαστηριακών εξετάσεων, σύμφωνα με
επαγγελματικά / τεχνικά πρότυπα ή συστάσεις.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Το υποψήφιο κέντρο τηρεί αρχείο με τον αριθμό των
ασθενών (συμπεριλαμβανομένων των παραπομπών),
που εξετάσθηκαν ή υποβλήθηκαν σε εργαστηριακές
εξετάσεις, ταξινομημένα ανά έτος και των διαδικασιών
(διαγνωστικές εξετάσεις, θεραπείες, παρεμβάσεις, και
λοιπά), που πραγματοποιήθηκαν κατά τα τελευταία 3
έτη, με αναφορά στα θεραπευτικά σχήματα που ακολουθήθηκαν και σε ενδεχόμενες παραπομπές ασθενών ή
στις εργαστηριακές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν.
Η δραστηριότητα καταγράφεται συστηματικά και πρέπει να καλύπτει τον ελάχιστο αριθμό ασθενών, έτσι όπως
ορίζεται σε εθνικό, σε ευρωπαϊκό ή σε διεθνές επίπεδο,
σύμφωνα με τα επαγγελματικά πρότυπα και τις συστάσεις. Η άντληση των στοιχείων γίνεται από τον φάκελο
του ασθενή (ηλεκτρονικό ή έντυπο).
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 6.2. Το υποψήφιο κέντρο παρέχει τεκμηριωμένη ορθή κλινική περίθαλψη και αποτελέσματα με
βάση τα διαθέσιμα πρότυπα, τους δείκτες και την υπάρχουσα τεχνογνωσία και αποδεικνύει ότι τα παρεχόμενα
θεραπευτικά σχήματα είναι αναγνωρισμένα από τη διεθνή ιατρική επιστήμη όσον αφορά στην ασφάλεια, στην
αξία και στα κλινικά αποτελέσματα.
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ΜΕΤΡΟ 6.2.1. Το υποψήφιο κέντρο τεκμηριώνει ότι οι
θεραπείες και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, που παρέχονται, συνάδουν με τα διεθνή αποδεκτά πρότυπα όσον
αφορά στην ασφάλεια, στην αξία και στην πιθανή θετική
κλινική έκβαση. Ειδικότερα, το υποψήφιο εξειδικευμένο
διαγνωστικό εργαστήριο τεκμηριώνει την εγκυρότητα
και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων του.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Διαδικασία ότι ακολουθούνται / εφαρμόζονται / επικαιροποιούνται πρωτόκολλα για τη θεραπεία ή την
εργαστηριακή διερεύνηση των ασθενών (με αναφορά
στα διεθνή αποδεκτά πρότυπα που υποστηρίζουν τη
χρήση τους όσον αφορά στην ασφάλεια, στην αξία και
στην πιθανή θετική έκβαση. Ειδικότερα, το υποψήφιο
εξειδικευμένο διαγνωστικό εργαστήριο τεκμηριώνει
την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.
Το υποψήφιο κέντρο τηρεί αρχείο με τα θεραπευτικά / εργαστηριακά πρωτόκολλα που ακολουθούνται /
εφαρμόζονται στους ασθενείς που νοσηλεύονται / στους
εξεταζόμενους που υποβάλλονται σε εργαστηριακές
εξετάσεις από το υποψήφιο κέντρο (συμπεριλαμβανομένης της επιστημονικής τεκμηρίωσής τους).
ΜΕΤΡΟ 6.2.2. Το υποψήφιο κέντρο διαθέτει τεκμηρίωση ότι η ορθή κλινική φροντίδα και τα αποτελέσματα
ή η ορθή εργαστηριακή πρακτική είναι σύμφωνα με τα
διαθέσιμα πρότυπα, τους δείκτες και την επιστημονική
γνώση.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Διαδικασία ότι το υποψήφιο κέντρο ακολουθεί οδηγίες
σχετικά με τις αρχές της ορθής ιατρικής πρακτικής και τα
πρότυπα για την φροντίδα, ακολουθώντας τις κατάλληλες θεραπευτικές επιλογές (συμπεριλαμβανομένης της
χρήσης της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής), ζητώντας την εν επιγνώσει συναίνεση των ασθενών. Η ορθή
κλινική φροντίδα περιλαμβάνει τη γνώση, την εφαρμογή
και την παρακολούθηση των κατάλληλων δεικτών.
Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας εξειδικευμένου διαγνωστικού εργαστηριακού κέντρου ακολουθείται η ορθή εργαστηριακή πρακτική, εντός του πεδίου
εμπειρογνωμοσύνης.
7. Θεματική ενότητα «Απαιτούμενοι ανθρώπινοι, διαρθρωτικοί πόροι, Εξοπλισμός, Οργάνωση Περίθαλψης».
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7.1. Το υποψήφιο κέντρο τεκμηριώνει τα
χαρακτηριστικά των απαιτούμενων ανθρώπινων πόρων.
ΜΕΤΡΟ 7.1.1. Το υποψήφιο κέντρο τεκμηριώνει τις
απαιτούμενες δεξιότητες και τα επαγγελματικά προσόντα για το προσωπικό που είναι επιφορτισμένο με δραστηριότητες κρίσιμες για την ποιότητα της φροντίδας
του ασθενή, εντός του πεδίου εμπειρογνωμοσύνης.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Το υποψήφιο κέντρο τηρεί αρχείο με κατάσταση των
τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και δεξιοτήτων
του προσωπικού (όπως ειδικότητα, εξειδίκευση, τίτλος
μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού, χρόνος εμπειρίας
εντός του πεδίου εμπειρογνωμοσύνης, και άλλα), που
απασχολείται/είναι τοποθετημένο, στο υποψήφιο κέντρο - Τηρείται βιογραφικό σημείωμα των υπηρετούντων, εντός του πεδίου εμπειρογνωμοσύνης.
ΜΕΤΡΟ 7.1.2. Υπάρχει επαρκής αριθμός προσωπικού
με τα απαραίτητα προσόντα για την εκτέλεση των εξειδικευμένων υπηρεσιών.
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ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Το υποψήφιο κέντρο καθορίζει και τεκμηριώνει τον
απαιτούμενο αριθμό προσωπικού και τηρεί σχετικό Αρχείο με κατάσταση του υπηρετούντος προσωπικού με τα
ειδικά τυπικά προσόντα, εντός του πεδίου εμπειρογνωμοσύνης. Γίνεται αναφορά στην επάρκεια στελέχωσης
με το απαιτούμενο προσωπικό με κριτήρια που καθορίζονται με βάση το πεδίο εμπειρογνωμοσύνης.
ΜΕΤΡΟ 7.1.3. Το υποψήφιο κέντρο τηρεί αρχεία για
την εκπαίδευση, την επαγγελματική ανάπτυξη και τη
διατήρηση των δεξιοτήτων του προσωπικού με βάση
το πεδίο εμπειρογνωμοσύνης. Εφαρμόζει διαδικασία
συστηματικής αξιολόγησης της ικανότητας του προσωπικού, για να διασφαλιστεί η επαρκής απόδοσή του στα
εξειδικευμένα καθήκοντα.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Διαδικασία για την επαγγελματική ανάπτυξη και τη
διατήρηση των δεξιοτήτων, καθώς και της αξιολόγησης της ικανότητας του προσωπικού εντός του πεδίου
εμπειρογνωμοσύνης.
Το υποψήφιο κέντρο τηρεί αρχείο της εκπαίδευσης,
της επαγγελματικής ανάπτυξης, της διατήρησης των δεξιοτήτων και των εκθέσεων αξιολόγησης της ικανότητας
του προσωπικού, τα τελευταία δύο (2) έτη. Περιλαμβάνει
αριθμό διαδικασιών/εργαστηριακών εξετάσεων, ανακοινώσεις και συμμετοχές σε συνέδρια, ημερίδες του τομέα
εμπειρογνωμοσύνης, δημοσιεύσεις, κ.λπ.).
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7.2. Το υποψήφιο κέντρο τεκμηριώνει τα χαρακτηριστικά, την οργάνωση, τη λειτουργία της ειδικής
πολυεπιστημονικής ομάδας υγειονομικής περίθαλψης.
ΜΕΤΡΟ 7.2.1. Το υποψήφιο κέντρο τεκμηριώνει τα χαρακτηριστικά της πολυεπιστημονικής ομάδας (κλινικής /
εργαστηριακής).
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Το υποψήφιο κέντρο τηρεί αρχείο με τα χαρακτηριστικά των μελών της πολυεπιστημονικής (κλινικής / εργαστηριακής) ομάδας (π.χ. ειδικότητες επαγγελματιών
υγείας, προσόντα, εκπαιδευτικό επίπεδο, κ.λπ.), σύμφωνα με κατευθυντήριες οδηγίες ή άλλα τεκμήρια εντός του
πεδίου εμπειρογνωμοσύνης σε εθνικό, σε ευρωπαϊκό ή
σε διεθνές επίπεδο.
Οι απαραίτητες ειδικότητες, με βάση το πεδίο εμπειρογνωμοσύνης, εκπροσωπούνται στην πολυεπιστημονική ομάδα, μέσω της «βασικής» ομάδας, στην οποία
περιλαμβάνονται οι απολύτως βασικές ειδικότητες και
μέσω της «διευρυμένης», στην οποία συμμετέχουν άλλες
απαραίτητες ειδικότητες, πέραν των απολύτως βασικών.
ΜΕΤΡΟ 7.2.2. Κάθε μέλος της «βασικής» πολυεπιστημονικής ομάδας (κλινικής / εργαστηριακής) πρέπει να
πραγματοποιεί έναν ελάχιστο αριθμό διαδικασιών/εργαστηριακών εξετάσεων ή και να παρέχει φροντίδα σε
έναν ελάχιστο αριθμό ασθενών / εξεταζόμενων ανά έτος.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Το υποψήφιο κέντρο τηρεί αρχείο με τον όγκο της δραστηριότητας (αριθμός ασθενών / εξεταζόμενων, αριθμός
διαδικασιών / εργαστηριακών εξετάσεων ανά έτος) ανά
επαγγελματία υγείας της «βασικής» πολυεπιστημονικής
(κλινικής / εργαστηριακής) ομάδας για τα 2 τελευταία
έτη, σύμφωνα με τον ελάχιστο αριθμό διαδικασιών / ερ-
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γαστηριακών εξετάσεων, που έχει καθοριστεί σε εθνικό, σε ευρωπαϊκό ή σε διεθνές επίπεδο για το πεδίο της
εμπειρογνωμοσύνης.
ΜΕΤΡΟ 7.2.3. Το υποψήφιο κέντρο έχει ορίσει τον επιστημονικά υπεύθυνο, και τον πρόεδρο της πολυεπιστημονικής ομάδας (κλινικής / εργαστηριακής).
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Το υποψήφιο κέντρο τηρεί αρχείο με τις διοικητικές
αποφάσεις ορισμού του επιστημονικά υπεύθυνου του
υποψηφίου κέντρου, και του προέδρου της πολυεπιστημονικής (κλινικής / εργαστηριακής) ομάδας.
ΜΕΤΡΟ 7.2.4. Υπάρχουν τεκμηριωμένες διαδικασίες
που υποστηρίζουν την οργάνωση και τη λειτουργία της
πολυεπιστημονικής ομάδας (κλινικής / εργαστηριακής).
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Το υποψήφιο κέντρο διαθέτει και εφαρμόζει πλαίσιο
οργάνωσης και λειτουργίας της πολυεπιστημονικής ομάδας (κλινικής / εργαστηριακής).
Υποχρεωτική αναφορά σε:
- Απόφαση συγκρότησης πολυεπιστημονικής (κλινικής/εργαστηριακής) ομάδας (βασικής και διευρυμένης)
με την αποστολή και τα χαρακτηριστικά της, τον πρόεδρο και τις αρμοδιότητές της,
- Μέλη και προσόντα καθώς και το επίπεδο εμπειρίας
τους,
- Ρόλος και υπευθυνότητες κάθε μέλους της ομάδας,
- Συνεδριάσεις (τακτικότητα, πρακτικά,κ.λπ.),
- Λειτουργία της ομάδας (ποιος συγκαλεί, πότε, πως
αναπληρώνονται τα μέλη που απουσιάζουν κ.λπ.),
- Καταγεγραμμένες διαδικασίες, πρακτικές και ακολουθούμενα πρότυπα στην οργάνωση και λειτουργία
της ομάδας, π.χ. για τη σύνθεση της «βασικής» και της
«διευρυμένης» ομάδας, τον τρόπο της από κοινού εργασίας, την υλοποίηση συναντήσεων της ομάδας, την
παραπομπή ασθενών στην ομάδα με βάση κριτήρια
όπως είναι ο τύπος της ασθένειας, τα κλινικά ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν και άλλα, την παροχή συμβουλευτικών οδηγιών, την ανακοίνωση τιμών
«πανικού» (διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων), τον
τρόπο διαχείρισης των αλλαγών στην κλινική πρακτική, τον τρόπο επικοινωνίας με άλλους επαγγελματίες
υγείας / παρόχους, την επείγουσα ειδοποίηση της ομάδας σε περίπτωση σοβαρών επιπλοκών της θεραπείας
και ανεπιθύμητων ή μη αναμενόμενων συμβάντων, την
καταγραφή των συστάσεων της ομάδας για την ακολουθούμενη θεραπεία του ασθενή ή τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων, κ.λπ..
ΜΕΤΡΟ 7.2.5. Διενεργούνται συναντήσεις των μελών
της πολυεπιστημονικής ομάδας (κλινικής / εργαστηριακής) σε τακτική βάση.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Το υποψήφιο κέντρο τηρεί Αρχείο με τα πρακτικά των
συναντήσεων της πολυεπιστημονικής (κλινικής / εργαστηριακής) ομάδας.
ΜΕΤΡΟ 7.2.6. Στους ασθενείς / εξεταζόμενους παρέχεται περιοδικά κλινική / εργαστηριακή αξιολόγηση /
επαναξιολόγηση από την πολυεπιστημονική ομάδα, το
χρονοδιάγραμμα της οποίας καθορίζεται με βάση τον
τομέα της εμπειρογνωμοσύνης, τα εργαστηριακά απο-
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τελέσματα, την ασθένεια ή την παθολογική κατάσταση
και τη σοβαρότητα αυτής.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Διαδικασία για την κλινική αξιολόγηση / επαναξιολόγηση των ασθενών από την πολυεπιστημονική ομάδα,
με βάση σύγχρονα δεδομένα κλινικής αξιολόγησης, σε
τακτά χρονικά διαστήματα, όπως αυτά έχουν καθοριστεί
στο πλαίσιο λειτουργίας της. Η κλινική αξιολόγηση είναι
ένα «εργαλείο» το όποιο αποσκοπεί στη συγκέντρωση
πληροφοριών με τη μορφή λήψης ιστορικού και παρατήρησης της συμπεριφοράς του υπό αξιολόγηση ασθενή, με σκοπό την ερμηνεία και ανεύρεση διαγνωστικών
παρεμβάσεων / εξετάσεων και θεραπευτικών σχημάτων,
για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση και διαχείριση του περιστατικού.
Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας εξειδικευμένου διαγνωστικού εργαστηριακού κέντρου εκτιμάται /
αξιολογείται η διαδικασία που ακολουθείται για ενδοεργαστηριακό και διεργαστηριακό / εξωτερικό έλεγχο ποιότητας των εκτελούμενων εξετάσεων, εντός του πεδίου
εμπειρογνωμοσύνης, προκειμένου να διασφαλίζεται η
εγκυρότητα και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, που
συμβάλουν στην ορθή διάγνωση των περιστατικών.
ΜΕΤΡΟ 7.2.7. Η πολυεπιστημονική ομάδα (κλινική / εργαστηριακή) αξιολογεί την απόδοσή της σε ετήσια βάση
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Το υποψήφιο κέντρο τηρεί αρχείο με τις εκθέσεις αξιολόγησης της απόδοσης της πολυεπιστημονικής (κλινικής / εργαστηριακής) ομάδας, σε ετήσια βάση. Έχουν
τεθεί κριτήρια για την απόδοση της πολυεπιστημονικής
(κλινικής / εργαστηριακής) ομάδας, που αναφέρονται
σαφώς στο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας (περιλαμβάνει τα περιστατικά ασθενών που εξετάσθηκαν
ή συζητήθηκαν, τυχόν σημαντικές ασυμφωνίες σε ότι
αφορά κλινικά / εργαστηριακά ευρήματα, αποτελέσματα
κλινικού ελέγχου ή ελέγχου ποιότητας των εξετάσεων,
κ.λπ.).
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 7.3. Το υποψήφιο κέντρο τεκμηριώνει την
ύπαρξη του απαραίτητου ειδικού εξοπλισμού εντός του
κέντρου ή την εύκολη πρόσβαση σε αυτόν.
ΜΕΤΡΟ 7.3.1. Το υποψήφιο κέντρο διαθέτει ή έχει εύκολη πρόσβαση στις απαραίτητες δομές και στον απαιτούμενο εξοπλισμό για την ποιοτική φροντίδα υγείας
στον ασθενή / εξεταζόμενο.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Το υποψήφιο κέντρο τηρεί αρχείο, όπου έχουν καταγραφεί οι απαραίτητες δομές, όπως συνεργαζόμενα
κλινικά τμήματα, μονάδες, εργαστήρια, ιατρεία και τα
στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων και κατάσταση
με τον απαραίτητο εξειδικευμένο ιατροτεχνολογικό
εξοπλισμό, για την παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας.
ΜΕΤΡΟ 7.3.2. Το υποψήφιο κέντρο έχει πρόσβαση στις
υπηρεσίες εξειδικευμένων εργαστηρίων σε σειρά διαγνωστικών τεχνολογιών, ικανών να παρέχουν όλες τις
απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις που απαιτούνται
για τη διάγνωση στο πεδίο εμπειρογνωμοσύνης του.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Το υποψήφιο κέντρο τηρεί αρχείο με κατάσταση των
συνεργαζόμενων εξειδικευμένων Εργαστηριακών Τμη-
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μάτων, στοιχεία υπευθύνων και επικοινωνίας σε 24ωρη
βάση. Αναγραφή των κριτηρίων συνεργασίας (π.χ. σωρευμένη εμπειρία στο πεδίο εμπειρογνωμοσύνης, διαχείριση αριθμού περιστατικών, συμμετοχή σε σχήματα
διεργαστηριακού ελέγχου ποιότητας εξετάσεων, σύγχρονος εξοπλισμός, σύγχρονες δομές και εγκαταστάσεις,
εξειδικευμένο προσωπικό, κ.λπ.).
ΜΕΤΡΟ 7.3.3. Το υποψήφιο κέντρο έχει πρόσβαση
σε σειρά εργαστηριακών εξετάσεων, διαγνωστικών
τεχνολογιών, κατάλληλων για τις σπάνιες ή χαμηλού
επιπολασμού πολύπλοκες ασθένειες με βάση το πεδίο
εμπειρογνωμοσύνης.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Διαδικασία για την παραπομπή των ασθενών ή δειγμάτων σε σειρά διαγνωστικών τεχνολογιών (υπερηχογράφημα, αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία,
και άλλα), ειδικών διαδικασιών σε όλες τις φάσεις της
εξέτασης, εντός και εκτός Νοσοκομείου, στο πεδίο εμπειρογνωμοσύνης, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες
που ακολουθούνται.
ΜΕΤΡΟ 7.3.4. Το υποψήφιο κέντρο, με βάση το πεδίο
εμπειρογνωμοσύνης του, έχει την ικανότητα να επεξεργάζεται, να διαχειρίζεται και να ανταλλάσσει πληροφορίες και βιοϊατρικές εικόνες ή κλινικά δείγματα με εξωτερικούς παρόχους υγειονομικής φροντίδας.
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ / ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
Διαδικασία για την ασφαλή διαχείριση και ανταλλαγή
βιοϊατρικών εικόνων και Εργαστηριακών δειγμάτων και
κλινικοεργαστηριακών πληροφοριών, σύμφωνα με το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Άρθρο 2
«Σύστημα αξιολόγησης, σχετική
διαδικασία και στοιχεία υποβαλλόμενου
φακέλου υποψηφιότητας»
Το σύστημα αξιολόγησης περιλαμβάνει την κλίμακα
βαθμολόγησης των μέτρων των κριτηρίων, θέτει τις
προϋποθέσεις θετικής αξιολόγησης τόσο από το ίδιο
το υποψήφιο κέντρο (εφεξής καλούμενη αυτοαξιολόγηση) όσο και από την Εθνική Επιτροπή για τα Σπάνια
Νοσήματα - Παθήσεις, σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία με βάση τα στοιχεία του υποβαλλόμενου φακέλου
για την αναγνώριση του ως κέντρο εμπειρογνωμοσύνης
ή εξειδικευμένο διαγνωστικό εργαστήριο σπανίων και
πολύπλοκων νοσημάτων, ως ακολούθως:
2.1. Κλίμακα Βαθμολόγησης των μέτρων και προϋποθέσεις θετικής αυτοαξιολόγησης / αξιολόγησης των
υποψηφίων κέντρων.
Η κλίμακα βαθμολόγησης τίθεται προκειμένου να
αξιολογηθεί ο βαθμός συμμόρφωσης του υποψηφίου
κέντρου στην απαίτηση εκάστου μέτρου, λαμβάνοντας
υπόψη την αντίστοιχη απαιτούμενη τεκμηρίωση, και
περιλαμβάνει τρείς βαθμολογίες ως κάτωθι:
α) μηδέν (0): μη συμμόρφωση,
β) ένα (1): μερική συμμόρφωση, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η ύπαρξη σχετικού σχεδίου δράσης για
την κάλυψη της απαίτησης του μέτρου, και
γ) δύο (2): πλήρης συμμόρφωση
Προκειμένου το υποψήφιο κέντρο να αξιολογηθεί
θετικά, πρωτίστως το ίδιο με την αυτοαξιολόγησή του
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για να μπορεί να υποβάλει το αίτημα για την αναγνώρισή του και εν συνεχεία από την Εθνική Επιτροπή για τα
Σπάνια Νοσήματα - Παθήσεις πρέπει να πληρούνται οι
τρείς κάτωθι προϋποθέσεις:
α) κανένα μέτρο δεν πρέπει να έχει λάβει την βαθμολογία (0)
β) η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για τα γενικά
κριτήρια πρέπει να είναι άνω του 70%.της συνολικής
βαθμολογίας των μέτρων της κάθε θεματικής αυτών.
γ) η ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία για τα ειδικά
κριτήρια πρέπει να είναι άνω του 80% της συνολικής
βαθμολογίας των μέτρων κάθε θεματικής αυτών.
2.2. Διαδικασία Αξιολόγησης (περιλαμβανομένης και
της αυτοαξιολόγησης)
Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων κέντρων, αφορά σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή εντός
του Φορέα στον οποίο ανήκει το υποψήφιο κέντρο, με
διαβίβαση του φακέλου υποψηφιότητας στην αρμόδια
υγειονομική περιφέρεια ή στον αρμόδιο εποπτεύοντα
φορέα, και σε επίπεδο Εθνικής Επιτροπής για τα Σπάνια
Νοσήματα - Παθήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας,
ως εξής:
2.2.1. Σε τοπικό επίπεδο, εντός του φορέα, στον οποίο
ανήκει το υποψήφιο κέντρο, ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία αυτοαξιολόγησης:
Κάθε υποψήφιος, που επιθυμεί να αναγνωριστεί ως
κέντρο εμπειρογνωμοσύνης ή εξειδικευμένο διαγνωστικό εργαστήριο σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων
στο πεδίο εμπειρογνωμοσύνης που δηλώνει, υποβάλει
την αίτηση υποψηφιότητας (όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Α του κεφαλαίου 2.3 που ακολουθεί) συνοδευόμενη απαραίτητα από το έντυπο αυτοαξιολόγησης /
αξιολόγησης (όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Β του
κεφαλαίου 2.3 που ακολουθεί) και το σχετικό υλικό τεκμηρίωσης. Η απαιτούμενη τεκμηρίωση έχει περιληφθεί
σε συγκεντρωτικό κατάλογο απαιτήσεων - σημείων ελέγχου (όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Γ του κεφαλαίου
2.3, που ακολουθεί).
Η συμπλήρωση του εντύπου αυτοαξιολόγησης παρέχει
την ευκαιρία στο υποψήφιο κέντρο να αυτοαξιολογηθεί,
για να διαπιστωθεί σε επίπεδο φορέα η συμμόρφωση με
τα κριτήρια αξιολόγησης και τις προϋποθέσεις που έχουν
τεθεί, σε εθνικό επίπεδο, για την αναγνώριση κέντρων
εμπειρογνωμοσύνης ή εξειδικευμένων διαγνωστικών
εργαστήριων σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων.
Το έντυπο αυτοαξιολόγησης πρέπει να συμπληρωθεί
και να υπογραφεί από την αρμόδια ομάδα αυτοαξιολόγησης του υποψήφιου κέντρου εμπειρογνωμοσύνης ή
εξειδικευμένου διαγνωστικού εργαστηρίου σπάνιων και
πολύπλοκων νοσημάτων. (εφεξής υποψήφιο κέντρο). Η
διαδικασία αυτοαξιολόγησης ακολουθεί τα παρακάτω
βήματα:
1. Υποβολή αιτήματος του εκπροσώπου (συντονιστής
διευθυντής) ή του επιστημονικά υπεύθυνου του ενδιαφερόμενου υποψηφίου κέντρου μέσω του αρμόδιου
διευθυντή του Τομέα και του διευθυντή της ιατρικής
υπηρεσίας, προς το επιστημονικό συμβούλιο (ή την επιστημονική επιτροπή), για έγκριση σκοπιμότητας έναρξης
δράσεων προετοιμασίας, Στο αίτημα θα γνωστοποιείται
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η πρόθεση του υποψήφιου κέντρου να ξεκινήσει την
προετοιμασία για να μπορέσει να υποβάλει πλήρως συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας για να αναγνωριστεί ως κέντρο εμπειρογνωμοσύνης ή ως εξειδικευμένο
διαγνωστικό εργαστήριο. Σε περίπτωση που το ενδιαφερόμενο υποψήφιο κέντρο υποβάλει αίτημα από κοινού
με άλλο σχετικό τμήμα (π.χ. άλλες κλινικές / τμήματα /
μονάδες / εργαστήρια που απαιτούνται για την παροχή
των υπηρεσιών του πεδίου εμπειρογνωμοσύνης), το αίτημα συνυπογράφεται αρμοδίως.
2. Η θετική γνωμοδότηση του επιστημονικού συμβουλίου (ή της επιστημονικής επιτροπής) υποβάλλεται για
έγκριση στη διοίκηση ή στο αρμόδιο όργανο διοίκησης
του Φορέα του υποψηφίου κέντρου. Η αρνητική γνωμοδότηση με αιτιολόγηση επιστρέφει στον εκπρόσωπο ή
στον επιστημονικά υπεύθυνο του υποψήφιου Κέντρου
και στα αρμόδια θεσμικά όργανα του Φορέα.
3. Η έγκριση της διοίκησης ή του αρμόδιου οργάνου
διοίκησης του φορέα, με τη μορφή απόφασης, αντιπροσωπεύει τη δέσμευση της διοίκησης να υποστηρίξει και να βοηθήσει το υποψήφιο κέντρο (ή και τα
συνεργαζόμενα τμήματα) να αναγνωριστεί ως κέντρο
εμπειρογνωμοσύνης ή ως εξειδικευμένο διαγνωστικό εργαστήριο σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων.
Η απόφαση γνωστοποιείται στον διευθυντή ιατρικής
υπηρεσίας, στον διευθυντή νοσηλευτικής υπηρεσίας,
στον διευθυντή διοικητικής / οικονομικής υπηρεσίας,
στον διευθυντή τεχνικής υπηρεσίας (όπου υπάρχουν)
ή στον γενικό διευθυντή του φορέα και στο αυτοτελές
τμήμα ελέγχου ποιότητας, έρευνας και συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης (όπου υπάρχει) και ζητείται η αρωγή και η
συνδρομή στην προετοιμασία του υποψήφιου κέντρου
ή και των συνεργαζόμενων τμημάτων.
Σε περίπτωση άρνησης της διοίκησης να εγκρίνει ενημερώνεται αιτιολογημένα το ενδιαφερόμενο υποψήφιο
κέντρο.
4. Το υποψήφιο κέντρο ή και τα συνεργαζόμενα τμήματα αναφέρει τους εμπλεκόμενους ανά δράση και θέτει χρονοδιάγραμμα των δράσεών προς υλοποίηση της
σχετικής προετοιμασίας.
5. Όταν το υποψήφιο κέντρο (ή και τα συνεργαζόμενα
τμήματα) προετοιμαστεί κατάλληλα υποβάλει αίτημα,
στη διοίκηση ή στο αρμόδιο όργανο διοίκησης του Φορέα, που ανήκει το υποψήφιο κέντρο, για συγκρότηση
ομάδας αυτοαξιολόγησης θέτοντας το χρονικό διάστημα
που επιθυμεί να ξεκινήσει η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. Επί του αιτήματος υποβάλλεται συνημμένα
συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αρμοδίως αίτηση
υποψηφιότητας (Παράρτημα Α του κεφαλαίου 2.3 που
ακολουθεί).
6. Η διοίκηση ή το αρμόδιο όργανο διοίκησης του φορέα, που ανήκει το υποψήφιο κέντρο εκδίδει απόφαση
συγκρότησης ομάδας αυτοαξιολόγησης, που αποτελείται από τον διοικητή ή τον αναπληρωτή διοικητή ή τον
εκπρόσωπο του Φορέα, τον διευθυντή ιατρικής υπηρεσίας, τον αρμόδιο διευθυντή του Τομέα, τον διευθυντή
νοσηλευτικής υπηρεσίας, τον διευθυντή διοικητικής /
οικονομικής υπηρεσίας, τον διευθυντή τεχνικής υπηρεσίας (όπου υπάρχουν), τον προϊστάμενο του αυτοτελούς
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τμήματος ελέγχου ποιότητας, έρευνας και συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης (όπου υπάρχει), τον επιστημονικά υπεύθυνο του υποψήφιου τμήματος / μονάδας / εργαστηρίου
και μέχρι 3 άτομα, που προτείνονται από το διευθυντή
ιατρικής υπηρεσία σε συνεργασία με τον επιστημονικά
υπεύθυνος του υποψήφιου κέντρου εμπειρογνωμοσύνης ή του υποψήφιου εξειδικευμένου διαγνωστικού
εργαστηρίου, στην οποία καθορίζονται το πεδίο εφαρμογής (για ποιο υποψήφιο κέντρο ή και συνεργαζόμενα
τμήματα) και ορίζεται ο συντονιστής της ομάδας.
Έργο της ομάδας αυτοαξιολόγησης είναι: α) ο έλεγχος
της πληρότητας της αίτησης υποψηφιότητας του υποψηφίου κέντρου, β) ο έλεγχος της σχετικής τεκμηρίωσης των μέτρων, γ) η βαθμολόγηση των μέτρων επί του
εντύπου αυτοαξιολόγησης και δ) οι τυχόν παρατηρήσεις,
προκειμένου να γίνουν οι σχετικές διορθώσεις / συμπληρώσεις και να επιτευχθεί η απαιτούμενη βαθμολογία.
7. Η ομάδα αυτοαξιολόγησης, ύστερα από πρόσκληση του συντονιστή της, συγκεντρώνεται και αναθέτει
εργασίες στα μέλη της, τα οποία ενημερώνονται για τα
ισχύοντα που αφορούν στη διαδικασία αυτοαξιολόγησης και καθορίζει το χρονοδιάγραμμα εργασιών.
8. Η έναρξη της αυτοαξιολόγησης θα συζητηθεί από
τον συντονιστή της ομάδας αυτοαξιολόγησης και θα
συμφωνηθεί με τον εκπρόσωπο του υποψήφιου κέντρου.
9. Ο εκπρόσωπος του υποψήφιου κέντρου συλλέγει τα
απαιτούμενα στοιχεία και υποβάλει πλήρη φάκελο στην
ομάδα αυτοαξιολόγησης.
10. Η ομάδα αυτοαξιολόγησης σε πρώτο στάδιο ελέγχει την αίτηση του υποψήφιου κέντρου με σκοπό να διαπιστωθεί το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης. Εφόσον, η
ομάδα αυτοαξιολόγησης, συμφωνήσει ότι το υποψήφιο
κέντρο πληροί τις απαιτήσεις της εμπειρογνωμοσύνης,
σε δεύτερο στάδιο προβαίνει σε έλεγχο των αποδεικτικών στοιχείων που περιλαμβάνονται στην απαιτούμενη
τεκμηρίωση κάθε μέτρου, για να έχει τη δυνατότητα να
θέσει βαθμολογία σε κάθε μέτρο, σύμφωνα με την καθορισμένη κλίμακα βαθμολόγησης.
11. Η ομάδα αυτοαξιολόγησης βαθμολογεί επί του
εντύπου αυτοαξιολόγησης στην αντίστοιχη στήλη. Εφόσον επιτυγχάνονται οι προϋποθέσεις θετικής αξιολόγησης ως ανωτέρω, υπογράφεται αρμοδίως και συνεχίζει
η διαδικασία.
12. Ο εκπρόσωπος (συντονιστής διευθυντής) ή ο επιστημονικά υπεύθυνο του του υποψηφίου κέντρου υποβάλει τον φάκελο υποψηφιότητας) στο επιστημονικό
συμβούλιο (ή επιστημονική επιτροπή) για έγκριση.
13. Το επιστημονικό συμβούλιο (ή επιστημονική επιτροπή) υπογράφει την αίτηση του υποψηφίου κέντρου,
εγκρίνει και διαβιβάζει την έγκριση με το φάκελο υποψηφιότητας στο διοικητικό συμβούλιο ή στο αρμόδιο
όργανο διοίκησης του φορέα.
14. Το διοικητικό συμβούλιο ή το αρμόδιο όργανο διοίκησης του φορέα εγκρίνει το αίτημα.
15. Η διοίκηση ή το αρμόδιο όργανο διοίκησης του
φορέα υπογράφει την αίτηση υποψηφιότητας και διαβιβάζει την έγκριση του διοικητικού συμβουλίου με
το φάκελο υποψηφιότητας στην οικεία Υγειονομική
Περιφέρεια.
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Για τους φορείς που δεν ανήκουν σε οικεία Υγειονομική Περιφέρεια η αίτηση συνυπογράφεται από τον κατά
περίπτωση εποπτεύοντα Φορέα.
2.2.2. Στο στάδιο μετάβασης του φακέλου υποψηφιότητας, μετά την έγκριση από τον φορέα του υποψήφιου
κέντρου, ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:
α) Η οικεία Υγειονομική Περιφέρεια ή ο αρμόδιος
εποπτεύων φορέας εγκρίνει την σκοπιμότητα υποβολής
υποψηφιότητας, υπογράφει την αίτηση υποψηφιότητας
και διαβιβάζει τον πλήρη φάκελο υποψηφιότητας στο
Υπουργείο Υγείας - Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της
Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού.
Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, η οικεία Υγειονομική Περιφέρεια ή ο αρμόδιος εποπτεύων Φορέας
επιστρέφει με αιτιολογημένη έκθεση τον φάκελο υποψηφιότητας στο αρμόδιο όργανο Διοίκησης του αιτούντος,
για να ενημερώσει το υποψήφιο κέντρο.
β) Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης
Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας, ελέγχει
την πληρότητα του φακέλου και προωθεί τον φάκελο
υποψηφιότητας του υποψήφιου κέντρου, στην Εθνική
Επιτροπή για τα Σπάνια Νοσήματα - Παθήσεις, μέσω της
Διεύθυνσης Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης
του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας - Κε.Σ.Υ..
2.2.3. Η διαδικασία αξιολόγησης του υποψηφίου κέντρου εμπειρογνωμοσύνης ή εξειδικευμένου διαγνωστικού εργαστηρίου σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων
σε επίπεδο Εθνικής Επιτροπής για τα Σπάνια Νοσήματα - Παθήσεις (εφεξής Εθνική Επιτροπή) ακολουθεί τα
παρακάτω βήματα:
1. Η Εθνική Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση του
υποψήφιου κέντρου, χρησιμοποιώντας το έντυπο αξιολόγησης (έντυπο αυτοαξιολόγησης / αξιολόγησης που
αναφέρεται στο Παράρτημα Β), σε δύο στάδια:
α) Στο πρώτο στάδιο γίνεται εξέταση των στοιχείων
της αίτησης υποψηφιότητας και της τεκμηρίωσης αυτών,
προκειμένου να ελεγχθεί ο βαθμός εμπειρογνωμοσύνης
βάσει κατευθυντήριων οδηγιών ή συστάσεων, εφόσον
υπάρχουν, σε εθνικό, σε ευρωπαϊκό ή σε διεθνές επίπεδο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν η Εθνική Επιτροπή αποφασίζει αιτιολογημένα. Εφόσον πληρείται ο
βαθμός εμπειρογνωμοσύνης, η υποψηφιότητα προχωρά
στο δεύτερο στάδιο εξέτασης. Σε αντίθετη περίπτωση, η
Εθνική Επιτροπή, διαβιβάζει το πρακτικό με την αιτιολογημένη γνώμη της στο Τμήμα Έρευνας της Διεύθυνσης
Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας.
β) Στο δεύτερο στάδιο η Εθνική Επιτροπή προβαίνει
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σε πλήρη και λεπτομερή εξέταση της συμμόρφωσης του
υποψήφιου κέντρου με τα μέτρα των κριτηρίων και της
αντίστοιχης απαιτούμενης τεκμηρίωσης.
2. Η Εθνική Επιτροπή, σε περίπτωση που απαιτηθεί,
μπορεί να καλέσει εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, στα
πεδία στα οποία διαπιστώνει έλλειψη εμπειρογνωμοσύνης, προκειμένου να ασκεί με επάρκεια τις αρμοδιότητες
που της έχουν ανατεθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 περ. γ
του άρ. 12 του ν. 4213/2013.
3. Η Εθνική Επιτροπή ή υποεπιτροπές και ομάδες εργασίας αυτής προβαίνει σε επιτόπιες επισκέψεις προς
επαλήθευση των δηλωμένων στοιχείων. Η τυχόν προκύπτουσα δαπάνη για τις επιτόπιες επισκέψεις βαρύνει τον
Φορέα στον οποίο ανήκει το υποψήφιο κέντρο.
4. Η Εθνική Επιτροπή, αφού προβεί στην εξέταση του
φακέλου υποψηφιότητας και μετά από τις επιτόπιες
επισκέψεις, προβαίνει σε βαθμολογία κάθε μέτρου επί
του εντύπου αξιολόγησης στην αντίστοιχη στήλη, ακολουθώντας την κλίμακα βαθμολόγησης και τις σχετικές
οδηγίες και υπογράφει αρμοδίως.
5. Σε περίπτωση που το υποψήφιο κέντρο συγκεντρώσει τις ανωτέρω τεθείσες προϋποθέσεις θετικής αξιολόγησης, η Εθνική Επιτροπή εισηγείται θετικά και διαβιβάζει το πρακτικό με το έντυπο αξιολόγησης της στο Τμήμα
Έρευνας και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Στρατηγικού
Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να
εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση. Σε διαφορετική περίπτωση, η Εθνική Επιτροπή, εισηγείται αρνητικά
διαβιβάζοντας το πρακτικό με το έντυπο αξιολόγησής
της ομοίως ως ανωτέρω.
6. Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης
Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Υγείας τηρεί
ενημερωμένο μητρώο των αναγνωρισμένων κέντρων
εμπειρογνωμοσύνης και των εξειδικευμένων διαγνωστικών εργαστηρίων σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων,
και δημοσιεύει τον σχετικό κατάλογο στην ιστοσελίδα
του Υπουργείου Υγείας.
2.3. Στοιχεία υποβαλλόμενου φακέλου υποψηφιότητας αναγνώρισης και Παραρτήματα.
Ο φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει:
α) σε έντυπη μορφή:
- τη συμπληρωμένη αίτηση υποψηφιότητας (Παράρτημα Α)
- το συμπληρωμένο έντυπο αυτοαξιολόγησης (Παράρτημα Β)
- το σχετικό υλικό τεκμηρίωσης (Παράρτημα Γ), και
β) τα ανωτέρω σε ψηφιακή μορφή (CD)
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İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘ ıĲȠ ʌİįȓȠ įȡȐıȘȢ ĲȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȘȢ țĮȚ ȣȥȘȜȒȢ
ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ įȚȐȖȞȦıȘȢ țĮȚ ĳȡȠȞĲȓįĮȢ ȣȖİȓĮȢ ıİ ĮıșİȞİȓȢ ʌȠȣ ʌȐıȤȠȣȞ Įʌȩ ȞȠıȒȝĮĲĮ ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲȠȪȞ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲİȤȞȚțȫȞ țĮȚ ĲİȤȞȠȜȠȖȚțȫȞ ʌȩȡȦȞ ȖȞȫıȘȢ țĮȚ İȝʌİȚȡȓĮȢ
ȜȩȖȦ ĲȠȣ ȤĮȝȘȜȠȪ İʌȚʌȠȜĮıȝȠȪ ĲȘȢ ȞȩıȠȣ ĲȘȢ ʌȠȜȣʌȜȠțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ įȚȐȖȞȦıȘȢ Ȓ ĲȘȢ
șİȡĮʌİȓĮȢ Ȓ țĮȚ ĲȠȣ ȣȥȘȜȠȪ țȩıĲȠȣȢ țĮȚ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȒ ȞĮ ʌȡȠıĳȑȡİȚ İʌȓıȘȢ İȚįȚțȒ
ȝİĲİțʌĮȓįİȣıȘ țĮșȫȢ țĮȚ ȞĮ įȚİȟȐȖİȚ İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒ ȑȡİȣȞĮ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȐ
ʌİįȓĮ ȉȠ ȀȑȞĲȡȠ ǼȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌĮȡĲȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ȝȓĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ
țȜȚȞȚțȑȢȒȝȠȞȐįİȢțĮĲȐʌȡȠĲȓȝȘıȘĲȠȣȚįȓȠȣĳȠȡȑĮʌĮȡȠȤȒȢȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢʌİȡȓșĮȜȥȘȢĲȠȣ
ǻȘȝȠıȓȠȣ țĮȚ ȞĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞĮ įȚĮȖȞȦıĲȚțȐ İȡȖĮıĲȒȡȚĮ Ȓ ȞĮ
ıȣȞİȡȖȐȗİĲĮȚ ȝİ ĮȣĲȐ ȉȠ ʌİįȓȠ įȡȐıȘȢ ĲȠȣ ȀȑȞĲȡȠȣ ǼȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ȝȓĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ıʌȐȞȚİȢ ȞȩıȠȣȢ Ȓ țĮȚ ʌȠȜȪʌȜȠțİȢ ȞȩıȠȣȢ Ȓ ʌĮșȒıİȚȢ
ȤĮȝȘȜȠȪİʌȚʌȠȜĮıȝȠȪ
ȍȢ ǼȟİȚįȚțİȣȝȑȞĮ ǻȚĮȖȞȦıĲȚțȐ ǼȡȖĮıĲȒȡȚĮ ıʌȐȞȚȦȞ țĮȚ ʌȠȜȪʌȜȠțȦȞ ȞȠıȘȝȐĲȦȞ ȞȠȠȪȞĲĮȚ
ĲĮ įȚĮȖȞȦıĲȚțȐ İȡȖĮıĲȒȡȚĮ ĲȠȣ įȘȝȩıȚȠȣ ĲȠȝȑĮ ʌȠȣ įȚĮșȑĲȠȣȞ ĮʌȠįİįİȚȖȝȑȞȘ ȣȥȘȜȒ
İȟİȚįȓțİȣıȘ țĮȚ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘ ıĲȘȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ įȚȐȖȞȦıȘ ȝȓĮȢ Ȓ ʌİȡȚııȠĲȑȡȦȞ
ıʌĮȞȓȦȞ ȞȩıȦȞ Ȓ ʌȠȜȪʌȜȠțȦȞ ȞȩıȦȞ Ȓ ʌĮșȒıİȦȞ ȤĮȝȘȜȠȪ İʌȚʌȠȜĮıȝȠȪ ıĲȠ ʌİįȓȠ
įȡȐıȘȢĲȠȣȢȩʌȦȢȝȠȡȚĮțȒȢȖİȞİĲȚțȒȢȕȚȠȤȘȝȚțȒȢȖİȞİĲȚțȒȢțȣĲĲĮȡȠȖİȞİĲȚțȒȢțĮ
ǾĮȓĲȘıȘȤȦȡȓȗİĲĮȚıİĲȡȓĮ  ȝȑȡȘ
ǹ  ȈĲȠ ʌȡȫĲȠ ȝȑȡȠȢ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȣʌȠȥȒĳȚȠȣ țȑȞĲȡȠȣ
İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢȒĲȠȣİȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠȣįȚĮȖȞȦıĲȚțȠȪİȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ
Ǻ  ȈĲȠ įİȪĲİȡȠ ȝȑȡȠȢ țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȠ ʌİįȓȠ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ
ĲȠȣȣʌȠȥȒĳȚȠȣ
ī ȉȠ ĲȡȓĲȠ ȝȑȡȠȢ ĮʌȠĲİȜİȓ ȈȣȝĳȦȞȓĮ-ȊʌİȪșȣȞȘ ǻȒȜȦıȘ ĲȦȞ ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞȦȞ ıĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ
țĮȚĳȑȡİȚĲȚȢȣʌȠȖȡĮĳȑȢĲȦȞĮȡȝȩįȚȦȞ
ȀȐșİıȣȝʌȜȘȡȦȝȑȞȘĮȓĲȘıȘʌȡȑʌİȚȞĮıȣȞȠįİȪİĲĮȚĮʌȩȑȞĮȑȞĲȣʌȠĮȣĲȠĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢțĮȚĲĮ
ȜȠȚʌȐıĲȠȚȤİȓĮĲȠȣȣʌȠȕĮȜȜȩȝİȞȠȣĳĮțȑȜȠȣȣʌȠȥȘĳȚȩĲȘĲĮȢ
ȈǾȂǼǿȍȈǾ ȍȢ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ȞȠİȓĲĮȚ İȓĲİ ĲȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ İȓĲİ ĲȠ
ȣʌȠȥȒĳȚȠİȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠįȚĮȖȞȦıĲȚțȩİȡȖĮıĲȒȡȚȠ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮȣʌȠȕȠȜȒȢĮȓĲȘıȘȢȣʌȠȥȘĳȚȩĲȘĲĮȢ
ȊʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ĮȓĲȘıȘ ĲȠȣ ȣʌȠȥȒĳȚȠȣ Ș ȠʌȠȓĮ ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȑȞĲȣʌȠ ĮȣĲȠĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ
ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȠ ĮȡȝȠįȓȦȢ ȝĮȗȓ ȝİ ĲȘȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȘ ĲİțȝȘȡȓȦıȘ ıĲȠ ǼʌȚıĲȘȝȠȞȚțȩ
ȈȣȝȕȠȪȜȚȠȒıĲȘȞǼʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒǼʌȚĲȡȠʌȒĲȠȣĭȠȡȑĮĲȠȣȖȚĮșİĲȚțȒȖȞȦȝȠįȩĲȘıȘ
1.
ȅ ĳȐțİȜȠȢ ȣʌȠȥȘĳȚȩĲȘĲĮȢ ȝİ ĲȘ șİĲȚțȒ ȖȞȦȝȠįȩĲȘıȘ ĲȠȣ ǼʌȚıĲȘȝȠȞȚțȠȪ
ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ įȚĮȕȚȕȐȗİĲĮȚ ıĲȠ ǻȚȠȚțȘĲȚțȩ ȈȣȝȕȠȪȜȚȠ Ȓ ıĲȠ ĮȡȝȩįȚȠ ȩȡȖĮȞȠ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ĲȠȣ
ĭȠȡȑĮıĲȠȞȠʌȠȓȠĮȞȒțİȚȠȣʌȠȥȒĳȚȠȢ
2.
ȉȠ ǻȚȠȚțȘĲȚțȩ ȈȣȝȕȠȪȜȚȠ Ȓ ĲȠ ĮȡȝȩįȚȠ ȩȡȖĮȞȠ ǻȚȠȓțȘıȘȢ ĲȠȣ ĭȠȡȑĮ ıĲȠȞ ȠʌȠȓȠ
ĮȞȒțİȚȠȣʌȠȥȒĳȚȠȢİȖțȡȓȞİȚȒįİȞİȖțȡȓȞİȚĲȠıȤİĲȚțȩĮȓĲȘȝĮ
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3.
ȂİĲȐĲȘȞȑȖțȡȚıȘĲȠĮȓĲȘȝĮțĮȚȠıȤİĲȚțȩȢĳȐțİȜȠȢȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚĮʌȩĲȠǻȚȠȚțȘĲȚțȩ
ȈȣȝȕȠȪȜȚȠȒĲȠĮȡȝȩįȚȠȩȡȖĮȞȠǻȚȠȓțȘıȘȢĲȠȣĭȠȡȑĮıĲȠȞȠʌȠȓȠĮȞȒțİȚȠȣʌȠȥȒĳȚȠȢıĲȘȞ
ȠȚțİȓĮ ǻȚȠȓțȘıȘ ȊȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢ ȆİȡȚĳȑȡİȚĮȢ-ǻȊȆǼ Ȓ ıĲȠȞ İʌȠʌĲİȪȠȞĲĮ ĭȠȡȑĮ ȖȚĮ ıȤİĲȚțȒ
ȑȖțȡȚıȘ
4.
ȂİĲȐ ĲȘȞ İȟȑĲĮıȘ ĲȠȣ ĳĮțȑȜȠȣ ȣʌȠȥȘĳȚȩĲȘĲĮȢ Ș ȠȚțİȓĮ ǻȊȆǼ Ȓ Ƞ İʌȠʌĲİȪȦȞ
ĭȠȡȑĮȢįȚĮȕȚȕȐȗİȚĲȠĮȓĲȘȝĮıĲȠȉȝȒȝĮǲȡİȣȞĮȢțĮȚǹȞȐʌĲȣȟȘȢĲȘȢǻȚİȪșȣȞıȘȢȈĲȡĮĲȘȖȚțȠȪ
ȈȤİįȚĮıȝȠȪĲȠȣȊʌȠȣȡȖİȓȠȣȊȖİȓĮȢ
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ǹȈȉȅǿȋǼǿǹȉǹȊȉȅȉǾȉǹȈȊȆȅȌǾĭǿȅȊ
ǼȆȍȃȊȂǿǹ ĭȅȇǼǹ Ȉȉȅȃ ȅȆȅǿȅ ǹȃǾȀǼǿ ȉȅ ȊȆȅȌǾĭǿȅ ȀǼȃȉȇȅ
ǼȂȆǼǿȇȅīȃȍȂȅȈȊȃǾȈǼȄǼǿǻǿȀǼȊȂǼȃȅ ǻǿǹīȃȍȈȉǿȀȅ ǼȇīǹȈȉǾȇǿȅ ȈȆǹȃǿȍȃ Ȁǹǿ
ȆȅȁȊȆȁȅȀȍȃȃȅȈǾȂǹȉȍȃ
ȉǹȋȊǻȇȅȂǿȀǾǻǿǼȊĬȊȃȈǾ
ȊīǼǿȅȃȅȂǿȀǾ ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ ȈȉǾȃ ȅȆȅǿǹ ǹȃǾȀǼǿ ȅ ĭȅȇǼǹȈ ǳ ǼȆȅȆȉǼȊȍȃ
ĭȅȇǼǹȈ

 ǼȆȍȃȊȂǿǹ ȊȆȅȌǾĭǿȅȊ ȀǼȃȉȇȅȊ ǼȂȆǼǿȇȅīȃȍȂȅȈȊȃǾȈǼȄǼǿǻǿȀǼȊȂǼȃȅȊ
ǻǿǹīȃȍȈȉǿȀȅȊǼȇīǹȈȉǾȇǿȅȊȈȆǹȃǿȍȃțĮȚȆȅȁȊȆȁȅȀȍȃȃȅȈǾȂǹȉȍȃ
ȈȣȝʌȜȘȡȫıĲİ ĲȘȞ İʌȦȞȣȝȓĮ ȩʌȦȢ ĮȣĲȒ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠȞ İȞ ȚıȤȪ ȅȡȖĮȞȚıȝȩ ĲȠȣ ĭȠȡȑĮ
ĲȠȣȣʌȠȥȘĳȓȠȣ
ȃȅȂǿȂȅȈǼȀȆȇȅȈȍȆȅȈȉȅȊĭȅȇǼǹȈȉȅȃȅȆȅǿȅǹȃǾȀǼǿȅȊȆȅȌǾĭǿȅȈ
ȅȃȅȂǹ

ǼȆȍȃȊȂȅ

ȉǾȁǼĭȍȃȅH-mail:
ȈȣȝʌȜȘȡȫıĲİ ĲȠ ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ țĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ ĲȠȣ ȞȩȝȚȝȠȣ İțʌȡȠıȫʌȠȣ
ĲȠȣĭȠȡȑĮʌȠȣĮȞȒțİȚȠȣʌȠȥȒĳȚȠȢ)
 ȈȊȃȉȅȃǿȈȉǾȈ ǻǿǼȊĬȊȃȉǾȈ Ȓ ȊȆǼȊĬȊȃȅȈ ǼȆǿȈȉǾȂȅȃǿȀȅȈ ǻǿǼȊĬȊȃȉǾȈ ȉȅȊ
ȊȆȅȌǾĭǿȅȊȀǼȃȉȇȅȊȒȉȅȊǼȄǼǿǻǿȀǼȊȂǼȃȅȊǻǿǹīȃȍȈȉǿȀȅȊǼȇīǹȈȉǾȇǿȅȊ
ȅȃȅȂǹǼȆȍȃȊȂȅ
ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹǿǻǿȅȉǾȉǹ
ȉǾȁǼĭȍȃȅH-mail:
ȈȣȝʌȜȘȡȫıĲİĲȠȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠțĮȚĲĮıĲȠȚȤİȓĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢĲȠȣȈȣȞĲȠȞȚıĲȒǻȚİȣșȣȞĲȒȒ
ĲȠȣȣʌİȪșȣȞȠȣǼʌȚıĲȘȝȠȞȚțȠȪǻȚİȣșȣȞĲȒĲȠȣȣʌȠȥȘĳȓȠȣ
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ȀǼȃȉȇȅȊ

Ȓ

ȉȅȊ

ȅȃȅȂǹǼȆȍȃȊȂȅ
ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹǿǻǿȅȉǾȉǹ
ȉǾȁǼĭȍȃȅH-mail:
ǻǿȅǿȀǾȉǿȀǾȆȇǹȄǾǹȃǹĬǼȈǾȈ
ȈȣȝʌȜȘȡȫıĲİ ĲȠ ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ țĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ ĲȠȣ İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȐ
ȣʌİȪșȣȞȠȣĲȠȣȣʌȠȥȒĳȚȠȣ-ǹȞĮĳȑȡİĲİĲȠȞĮȡʌȡȦĲĲȘȢıȤİĲȚțȒȢįȚȠȚțȘĲȚțȒȢʌȡȐȟȘȢ
ǼȐȞİȓȞĮȚĲȠȓįȚȠʌȡȩıȦʌȠȝİĮȣĲȩĲȘȢʌĮȡʌȡȠȤȦȡȒıĲİıĲȘıȣȝʌȜȒȡȦıȘĲȘȢʌĮȡȕ
ȕ ǹȃǹȆȁǾȇȍȉǾȈ ǼȆǿȈȉǾȂȅȃǿȀȅȈ ȊȆǼȊĬȊȃȅȈ ȉȅȊ ȊȆȅȌǾĭǿȅȊ ȀǼȃȉȇȅȊ Ȓ
ȉȅȊ
ǼȄǼǿǻǿȀǼȊȂǼȃȅȊ
ǻǿǹīȃȍȈȉǿȀȅȊ
ǼȇīǹȈȉǾȇǿȅȊ
ȅȃȅȂǹ
ǼȆȍȃȊȂȅ
ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹǿǻǿȅȉǾȉǹ
ȉǾȁǼĭȍȃȅH-mail:
ǻǿȅǿȀǾȉǿȀǾȆȇǹȄǾǹȃǹĬǼȈǾȈ

ȈȣȝʌȜȘȡȫıĲİ ĲȠ ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ țĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ ĲȠȣ ĮȞĮʌȜȘȡȦĲȒ
İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȠȪ ȣʌİȪșȣȞȠȣ ĲȠȣ ȣʌȠȥȒĳȚȠȣ - ǹȞĮĳȑȡİĲİ ĲȠȞ Įȡ ʌȡȦĲ ĲȘȢ ıȤİĲȚțȒȢ
įȚȠȚțȘĲȚțȒȢʌȡȐȟȘȢ
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Ǻ ȆǼǻǿȅ ǼȂȆǼǿȇȅīȃȍȂȅȈȊȃǾȈ ȉȅȊ ȊȆȅȌǾĭǿȅȊ
ǼȄǼǿǻǿȀǼȊȂǼȃȅȊǻǿǹīȃȍȈȉǿȀȅȊǼȇīǹȈȉǾȇǿȅȊ
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ȀǼȃȉȇȅȊ

Ȓ

ȉȅȊ

 ǹȞĮĳȑȡİĲİ ĲȘ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ ĮıșȑȞİȚĮ İȢ  ʌȐșȘıȘ İȚȢ  ʌȠȜȪ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȘ İȢ 
ʌĮȡȑȝȕĮıȘ İȚȢ  İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ İȟȑĲĮıȘ İȚȢ  ʌȠȣ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ʌİįȓȠ
İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ țȑȞĲȡȠȣ Ȓ ĲȠȣ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠȣ įȚĮȖȞȦıĲȚțȠȪ
İȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ
ȆȡȠıįȚȠȡȓıĲİ ȑȞĮȞ țȦįȚțȩ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠȞ ȀȫįȚțĮ ȉĮȟȚȞȩȝȘıȘȢ ȃȩıȦȞ  ,&'  Ȓ 253+$
code).
ǺĮıȚțȩȆİįȓȠ
ǼȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ

ȈʌȐȞȚĮȒȆȠȜȪʌȜȠțȘǹıșȑȞİȚĮ İȢ 
ȆȐșȘıȘ İȚȢ ȒʌȠȜȪǼȟİȚįȚțİȣȝȑȞȘ
İȢ ȆĮȡȑȝȕĮıȘ İȚȢ ȒǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ
ǼȟȑĲĮıȘ İȚȢ

ȀȦįȚțȩȢICD /
ORPHAcode
İĳȩıȠȞİȓȞĮȚ
İĳȚțĲȩ

ȊʌȠ-țĮĲȘȖȠȡȓİȢȆİįȓȠȣ
ǼȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ

ȈʌȐȞȚĮȒȆȠȜȪʌȜȠțȘǹıșȑȞİȚĮ İȢ 
ȆȐșȘıȘ İȚȢ ȒʌȠȜȪǼȟİȚįȚțİȣȝȑȞȘ
İȢ ȆĮȡȑȝȕĮıȘ İȚȢ ȒǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ
ǼȟȑĲĮıȘ İȚȢ

ȀȦįȚțȩȢ 
( ICD /
ORPHAcode)

 ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ĮȞȐȖțȘ ȜİʌĲȠȝİȡȠȪȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ ıİ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ țȦįȚțȠȪȢ Ǿ ĮȞĮĳȠȡȐ ĲȦȞ
țȦįȚțȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ ȀİĳĮȜĮȓȦȞ ȅȝȐįȦȞ ȩʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ İʌȚȝȑȡȠȣȢ țȦįȚțȠȓ İȓȞĮȚ
İʌĮȡțȒȢ
ǻİȓĲİ,&' http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en
ORPHAcode http://www.orphadata.org/cgi-bin/inc/product3.inc.php
ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣĮʌĮȚĲȘșİȓʌȡȠıșȑıĲİȖȡĮȝȝȑȢ

Ȓ
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 ȆİȡȚȖȡȐȥĲİ İȞ ıȣȞĲȠȝȓĮ ĲȠ ʌİįȓȠ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ țĮȚ ĲȘ ıȣȝȕȠȜȒ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ
ıĲȘįȚȐȖȞȦıȘțĮȚıĲȘȞĳȡȠȞĲȓįĮĲȦȞĮıșİȞȫȞȝİıʌȐȞȚĮțĮȚʌȠȜȪʌȜȠțĮȞȠıȒȝĮĲĮ
ȆİȡȓȜȘȥȘĲȘȢįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢĲȠȣȣʌȠȥȒĳȚȠȣ- ȂȑȖȚıĲȠȜȑȟİȚȢ)
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ĮȆȠȚĮİȓȞĮȚĲĮİȓįȘĲȦȞȣʌȘȡİıȚȫȞʌȠȣțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȚĮʌȩĲȠȞȣʌȠȥȒĳȚȠİȞĲȩȢĲȠȣʌİįȓȠȣ
İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ ʌȠȣįȘȜȫȞİȚ;
ǼʌȚȜȑȟĲİȩıĮȚıȤȪȠȣȞ 
ȆȡȩȜȘȥȘ ʌȤȖİȞİĲȚțȩȢȑȜİȖȤȠȢ
ǼʌİȓȖȠȣıĮĭȡȠȞĲȓįĮ
ȆİȡȚʌĮĲȘĲȚțȒĭȡȠȞĲȓįĮ
ǻȚĮȖȞȦıĲȚțȑȢȊʌȘȡİıȓİȢ
ȆĮȡİȝȕĮĲȚțȑȢșİȡĮʌİȣĲȚțȑȢȣʌȘȡİıȓİȢ
ȊʌȘȡİıȓİȢĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ
ȊʌȘȡİıȓİȢȀȠȚȞȦȞȚțȒȢĭȡȠȞĲȓįĮȢ
ȊʌȘȡİıȓİȢȆĮȡȘȖȠȡȘĲȚțȒȢĭȡȠȞĲȓįĮȢ
ǱȜȜȠ
ȕ ǹȞĮĳȑȡİĲİ ıȣȞȠʌĲȚțȐ ĲȚȢ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞİȢ șİȡĮʌİȓİȢ İʌİȝȕȐıİȚȢ țĮȚ ʌĮȡİȝȕȐıİȚȢ țĮȚ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ İȟİĲȐıİȚȢ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ Ȓ ĲȠ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠ
įȚĮȖȞȦıĲȚțȩİȡȖĮıĲȒȡȚȠ
ǹʌȜȒ țĮĲĮȖȡĮĳȒĮȞĮĳȠȡȐ ĲȦȞ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȘȢ
ĮıșȑȞİȚĮȢ ıĲȠ ʌİįȓȠ ĲȘȢ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ ȝİ ȕȐıȘ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȠ ʌİįȓȠ ȂȑȖȚıĲȠȜȑȟİȚȢ
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 ǹȡȚșȝȩȢ ĮıșİȞȫȞ ȝİ ıʌȐȞȚĮ Ȓ ʌȠȜȪʌȜȠțȘ ĮıșȑȞİȚĮ  İȢ  ʌȐșȘıȘ  İȚȢ  ʌȠȣ ȤȡȒȗȠȣȞ
ʌȠȜȪ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȘȢ ʌĮȡȑȝȕĮıȘȢ  İȦȞ  ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȞȠıȘȜİȪĲȘțĮȞİȟİĲȐıĲȘțĮȞ ıĲȠ
ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ Ȓ ȣʌȠȕȜȒșȘțĮȞ ıİ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ İȟİĲȐıİȚȢ Įʌȩ ĲȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ
İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠİȡȖĮıĲȒȡȚȠțĮĲȐĲĮĲİȜİȣĲĮȓĮȑĲȘ
ȆĮȚįȚȐ *:

ǼȞȒȜȚțİȢ ȈȪȞȠȜȠ 

ȆĮȡĮțĮȜȠȪȝİȞĮȠȡȓıİĲİĲȠİȪȡȠȢȘȜȚțȓĮȢȖȚĮĲȠȣȢʌĮȚįȚĮĲȡȚțȠȪȢĮıșİȞİȓȢ:
ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘȞȠıȘȜİȓĮȢʌĮȚįȚȫȞțĮȚİȞȘȜȓțȦȞ
Į ȆĮȡĮșȑıĲİȣʌȠıĲȘȡȚțĲȚțȒȕȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮțĮȚĲİțȝȘȡȓȦıȘȖȚĮĲȠȞĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠİȜȐȤȚıĲȠ
ĮȡȚșȝȩ ʌİȡȚıĲĮĲȚțȫȞ İĲȘıȓȦȢ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ʌİįȓȠȣ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ ȝİ ȕȐıȘ
țĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚİȢ ȠįȘȖȓİȢ Ȓ ıȣıĲȐıİȚȢ İĳȩıȠȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıİ İșȞȚțȩ ıİ İȣȡȦʌĮȧțȩ Ȓ ıİ
įȚİșȞȑȢİʌȓʌİįȠ
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ȕ  ȆĮȡĮșȑıĲİ ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ Ȓ ĲȦȞ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ ʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȓȘıİ Ƞ
ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ ȆİįȓȠ ǼȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ-ȆǼ ĲȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ıʌȐȞȚĮ Ȓ ʌȠȜȪʌȜȠțȘ
ĮıșȑȞİȚĮ  İȢ  ĲȘȞ ʌȐșȘıȘ İȚȢ  ĲȘȞ ʌȠȜȪ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȘ ʌĮȡȑȝȕĮıȘ İȚȢ  Ȓ ĲȘȞ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒİȟȑĲĮıȘ ʌĮȡĮʌȠȝʌȒ ĮȞȐȑĲȠȢĲĮĲİȜİȣĲĮȓĮȑĲȘ
ȆȡȠıįȚȠȡȓıĲİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ȊʌȠ-ȀĮĲȘȖȠȡȚȫȞ ĲȠȣ ȆİįȓȠȣ ǼȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ-ȆǼ
ıȪȝĳȦȞĮȝİȩıĮȑȤȠȣȞĮȞĮĳİȡșİȓıĲȠʌİįȓȠțĮȚĲȚȢįȚĮįȚțĮıȓİȢıȪȝĳȦȞĮȝİȩıĮȑȤȠȣȞ
ĮȞĮĳİȡșİȓıĲȠʌİįȓȠȕĲȘȢʌĮȡȠȪıĮȢĮȓĲȘıȘȢ
ȈȘȝİȚȫıİȚȢĮ ʌȐșȘıȘȞȠİȓĲĮȚȘʌĮșȠȜȠȖȚțȒțĮĲȐıĲĮıȘ
ȕ ĳȠȡȑĮȢȞȠİȓĲĮȚĲȠȐĲȠȝȠȝİĮʌȠįİįİȚȖȝȑȞȘİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒįȚȐȖȞȦıȘȤȦȡȓȢİȝĳĮȞȒțȜȚȞȚțȒ
ȑțĳȡĮıȘ
ȊʌȠ-ȀĮĲȘȖȠȡȓĮȆǼ
ȈȣȖțİțȡȚȝȑȞȘʌĮșȠȜȠȖȚțȒ
țĮĲȐıĲĮıȘ

ȉİțȝȘȡȓȦıȘȑĲȠȢ
ȂȑĲȡȠ

1Ƞ ȑĲȠȢ

2Ƞ ȑĲȠȢ

3Ƞ ȑĲȠȢ

ǹȡȚșȝȩȢǹıșİȞȫȞĮȞȐȑĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢȞȑȦȞĮıșİȞȫȞĮȞȐ
ȑĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢĳȠȡȑȦȞĮȞȐȑĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢįȚĮįȚțĮıȚȫȞĮȞȐȑĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞĮȞȐ
ȑĲȠȢ
ȊʌȠ-ȀĮĲȘȖȠȡȓĮȆǼ
ȈȣȖțİțȡȚȝȑȞȘʌĮșȠȜȠȖȚțȒ
țĮĲȐıĲĮıȘ

ȉİțȝȘȡȓȦıȘȑĲȠȢ
ȂȑĲȡȠ

1Ƞ

ȑĲȠȢ

2Ƞ ȑĲȠȢ

3Ƞ ȑĲȠȢ

ǹȡȚșȝȩȢǹıșİȞȫȞĮȞȐȑĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢȞȑȦȞĮıșİȞȫȞĮȞȐ
ȑĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢĳȠȡȑȦȞĮȞȐȑĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢįȚĮįȚțĮıȚȫȞĮȞȐȑĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞĮȞȐ
ȑĲȠȢ
ȊʌȠ-ȀĮĲȘȖȠȡȓĮȆǼ
ȈȣȖțİțȡȚȝȑȞȘʌĮșȠȜȠȖȚțȒ
țĮĲȐıĲĮıȘ

ȉİțȝȘȡȓȦıȘȑĲȠȢ
ȂȑĲȡȠ

1Ƞ ȑĲȠȢ

2Ƞ ȑĲȠȢ

3Ƞ ȑĲȠȢ

ǹȡȚșȝȩȢǹıșİȞȫȞĮȞȐȑĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢȞȑȦȞĮıșİȞȫȞĮȞȐ
ȑĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢĳȠȡȑȦȞĮȞȐȑĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢįȚĮįȚțĮıȚȫȞĮȞȐȑĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞĮȞȐ
ȑĲȠȢ
ȊʌȠ-ȀĮĲȘȖȠȡȓĮȆǼ
ȈȣȖțİțȡȚȝȑȞȘʌĮșȠȜȠȖȚțȒ
țĮĲȐıĲĮıȘ

ȊʌȠ-ȀĮĲȘȖȠȡȓĮȆǼ

ȉİțȝȘȡȓȦıȘȑĲȠȢ
ȂȑĲȡȠ
ǹȡȚșȝȩȢǹıșİȞȫȞĮȞȐȑĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢȞȑȦȞĮıșİȞȫȞĮȞȐ
ȑĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢĳȠȡȑȦȞĮȞȐȑĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢįȚĮįȚțĮıȚȫȞĮȞȐȑĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞĮȞȐ
ȑĲȠȢ
ȂȑĲȡȠ

1Ƞ

ȑĲȠȢ

2Ƞ ȑĲȠȢ

3Ƞ ȑĲȠȢ

ȉİțȝȘȡȓȦıȘȑĲȠȢ

Τεύχος Β’ 2736/04.08.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȈȣȖțİțȡȚȝȑȞȘʌĮșȠȜȠȖȚțȒ
țĮĲȐıĲĮıȘ

28199

1Ƞ ȑĲȠȢ

2Ƞ ȑĲȠȢ

3Ƞ ȑĲȠȢ

ǹȡȚșȝȩȢǹıșİȞȫȞĮȞȐȑĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢȞȑȦȞĮıșİȞȫȞĮȞȐ
ȑĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢĳȠȡȑȦȞĮȞȐȑĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢįȚĮįȚțĮıȚȫȞĮȞȐȑĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞĮȞȐ
ȑĲȠȢ
ȊʌȠ-ȀĮĲȘȖȠȡȓĮȆǼ
ȈȣȖțİțȡȚȝȑȞȘʌĮșȠȜȠȖȚțȒ
țĮĲȐıĲĮıȘ

ȉİțȝȘȡȓȦıȘȑĲȠȢ
ȂȑĲȡȠ

1Ƞ ȑĲȠȢ

2Ƞ ȑĲȠȢ

3Ƞ ȑĲȠȢ

ǹȡȚșȝȩȢǹıșİȞȫȞĮȞȐȑĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢȞȑȦȞĮıșİȞȫȞĮȞȐ
ȑĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢĳȠȡȑȦȞĮȞȐȑĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢįȚĮįȚțĮıȚȫȞĮȞȐȑĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞĮȞȐ
ȑĲȠȢ
ȊʌȠ-ȀĮĲȘȖȠȡȓĮȆǼ
ȈȣȖțİțȡȚȝȑȞȘʌĮșȠȜȠȖȚțȒ
țĮĲȐıĲĮıȘ

ȉİțȝȘȡȓȦıȘȑĲȠȢ
ȂȑĲȡȠ

1Ƞ

ȑĲȠȢ

2Ƞ ȑĲȠȢ

3Ƞ ȑĲȠȢ

ǹȡȚșȝȩȢǹıșİȞȫȞĮȞȐȑĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢȞȑȦȞĮıșİȞȫȞĮȞȐ
ȑĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢĳȠȡȑȦȞĮȞȐȑĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢįȚĮįȚțĮıȚȫȞĮȞȐȑĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞĮȞȐ
ȑĲȠȢ
ȊʌȠ-ȀĮĲȘȖȠȡȓĮȆǼ
ȈȣȖțİțȡȚȝȑȞȘʌĮșȠȜȠȖȚțȒ
țĮĲȐıĲĮıȘ

ȉİțȝȘȡȓȦıȘȑĲȠȢ
ȂȑĲȡȠ

1Ƞ ȑĲȠȢ

2Ƞ ȑĲȠȢ

3Ƞ ȑĲȠȢ

ǹȡȚșȝȩȢǹıșİȞȫȞĮȞȐȑĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢȞȑȦȞĮıșİȞȫȞĮȞȐ
ȑĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢĳȠȡȑȦȞĮȞȐȑĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢįȚĮįȚțĮıȚȫȞĮȞȐȑĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞĮȞȐ
ȑĲȠȢ
ȊʌȠ-ȀĮĲȘȖȠȡȓĮȆǼ
ȈȣȖțİțȡȚȝȑȞȘʌĮșȠȜȠȖȚțȒ
țĮĲȐıĲĮıȘ

ȉİțȝȘȡȓȦıȘȑĲȠȢ
ȂȑĲȡȠ

1Ƞ

ȑĲȠȢ

2Ƞ ȑĲȠȢ

3Ƞ ȑĲȠȢ

ǹȡȚșȝȩȢǹıșİȞȫȞĮȞȐȑĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢȞȑȦȞĮıșİȞȫȞĮȞȐ
ȑĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢĳȠȡȑȦȞĮȞȐȑĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢįȚĮįȚțĮıȚȫȞĮȞȐȑĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞĮȞȐ
ȑĲȠȢ
ȊʌȠ-ȀĮĲȘȖȠȡȓĮȆǼ
ȈȣȖțİțȡȚȝȑȞȘʌĮșȠȜȠȖȚțȒ
țĮĲȐıĲĮıȘ

ȉİțȝȘȡȓȦıȘȑĲȠȢ
ȂȑĲȡȠ
ǹȡȚșȝȩȢǹıșİȞȫȞĮȞȐȑĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢȞȑȦȞĮıșİȞȫȞĮȞȐ
ȑĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢĳȠȡȑȦȞĮȞȐȑĲȠȢ

28200
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ǹȡȚșȝȩȢįȚĮįȚțĮıȚȫȞĮȞȐȑĲȠȢ
ǹȡȚșȝȩȢʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞĮȞȐ
ȑĲȠȢ
ǼȐȞĮʌĮȚĲȘșİȓʌȡȠıșȑıĲİıİȚȡȑȢ

Τεύχος Β’ 2736/04.08.2017
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28201

Į ǻİįȠȝȑȞĮțȜȚȞȚțȫȞİțȕȐıİȦȞ ĲȘȢıʌȐȞȚĮȢ -ȓȦȞ ȒʌȠȜȪʌȜȠțȘȢ -ȦȞ ĮıșȑȞİȚĮȢ -ȫȞ 
ȒʌȐșȘıȘȢ -İȦȞ ȒʌȠȜȪİȟİȚįȚțİȣȝȑȞȘȢ ȦȞ ʌĮȡȑȝȕĮıȘȢ -İȦȞ ĮȞȐȑĲȠȢĲĮĲİȜİȣĲĮȓĮ
ȑĲȘ
ȀȜȚȞȚțȒȑțȕĮıȘ

1Ƞ ǼȉȅȈ

2Ƞ ǼȉȅȈ

3Ƞ ǼȉȅȈ

 Ǿ țȜȚȞȚțȒ ȑțȕĮıȘ ȦȢ ȩȡȠȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ țĮșȠȡȓıİȚ ĲȘȞ
ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮ țĮĲȐ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ȝȚĮȢ șİȡĮʌİȓĮȢ Ȓ ʌĮȡȑȝȕĮıȘȢ ȖȚĮ ĲȘ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘĮıșȑȞİȚĮȈİȖİȞȚțȑȢȖȡĮȝȝȑȢʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚȘțȜȚȞȚțȒİʌȓįȡĮıȘ
ĲȦȞʌĮȡİȤȩȝİȞȦȞȣʌȘȡİıȚȫȞȖȚĮĲȘȞȣȖİȓĮȒĲȘȞʌȠȚȩĲȘĲĮȗȦȒȢĲȠȣĮıșİȞȒıİ
ıȤȑıȘȝİĲȘȞțĮĲȐıĲĮıȘĲȠȣĮıșİȞȒțĮĲȐĲȘȞİȓıȠįȠȖȚĮȞȠıȘȜİȓĮ

ȕ  ǻİįȠȝȑȞĮ İıȦĲİȡȚțȠȪ țĮȚ İȟȦĲİȡȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ
İȟİĲȐıİȦȞĮȞȐȑĲȠȢĲĮĲİȜİȣĲĮȓĮȑĲȘ
ǲȜİȖȤȠȢȆȠȚȩĲȘĲĮȢİȟİĲȐıİȦȞ
ǼȈȍȉǼȇǿȀȅȈ
ǼȄȍȉǼȇǿȀȅȈ

1Ƞ ǼȉȅȈ

2Ƞ ǼȉȅȈ

3Ƞ ǼȉȅȈ

ǼȐȞĮʌĮȚĲȘșİȓʌȡȠıșȑıĲİıİȚȡȑȢ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

3Ƞ ȑĲȠȢ

2Ƞ ȑĲȠȢ

1Ƞ ȑĲȠȢ

3Ƞ ȑĲȠȢ

2Ƞ ȑĲȠȢ

1Ƞ ȑĲȠȢ

3Ƞ ȑĲȠȢ

2Ƞ ȑĲȠȢ

1Ƞ ȑĲȠȢ

3Ƞ ȑĲȠȢ

2Ƞ ȑĲȠȢ

1Ƞ ȑĲȠȢ

3Ƞ ȑĲȠȢ

2Ƞ ȑĲȠȢ

1Ƞ ȑĲȠȢ

ĮȆȡȠȕİȓĲİıİȜİʌĲȠȝİȡȒțĮĲĮȖȡĮĳȒĲȦȞİʌĮȖȖİȜȝĮĲȚȫȞȣȖİȓĮȢĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣțȑȞĲȡȠȣʌȠȣĮıȤȠȜȠȪȞĲĮȚȝİĲȚȢțȡȓıȚȝİȢįȚĮįȚțĮıȓİȢİȞĲȩȢ
ĲȠȣ ȆİįȓȠȣ ǼȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ ȆǼ  țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȫȞ ĲȠȣȢ ʌȡȠıȩȞĲȦȞ ȀĮĲĮȖȡĮĳȒ ĮȡȚșȝȠȪ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ țĮȚ ĮıșİȞȫȞ
įȚĮȖȞȦıȝȑȞȦȞ țĮȚ ȣʌȩ įȚİȡİȪȞȘıȘ  ĮȞȐ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȓĮ ȣȖİȓĮȢ ĮȞȐ ȑĲȠȢ ĲĮ  ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑĲȘ ȈǾȂǼǿȍȈǾ ȈĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȩĲȚ ȑȤİȚ
įȘȜȦșİȓıĲȠțİĳȐȜĮȚȠȕĲȘȢʌĮȡȠȪıĮȢĮȓĲȘıȘȢ
ǼȀȆǹǿǻǼȊȉǿȀȅ
ǼȉǾȊȆǾȇǼȈǿǹȈ
ȈȋǼȈǾǼȇīǹȈǿǹȈ
ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ǼǿǻǿȀǾ
ǹȇǿĬȂȅȈ
ǼȆǿȆǼǻȅ
ǼȞĲȩȢĲȠȣȆǼ
ȂȩȞȚȝȘ-ǿǻǹȋǼȀȆǹǿǻǼȊȈǾ
ǻǿǹǻǿȀǹȈǿȍȃ
Ȁ
ǼʌȚțȠȣȡȚțȩȢțĮ
ȆȇȅȈȅȃȉǹ
ǹȈĬǼȃȍȃǼȉȅȈ

28202
Τεύχος Β’ 2736/04.08.2017

ǹȞĮĳȑȡİĲİǻȚȠȚțȘĲȚțȒȆȡȐȟȘȈȣȖțȡȩĲȘıȘȢȆȠȜȣİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȢȅȝȐįĮȢ
ǼȀȆǹǿǻǼȊȉǿȀȅ
ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ǼȉǾȊȆǾȇǼȈǿǹȈ
ǼǿǻǿȀǾ
ǼȆǿȆǼǻȅ
ǼȀȆǹǿǻǼȊȈǾ
ǼȞĲȩȢȆǼ
ȆȇȅȈȅȃȉǹ

3Ƞ ȑĲȠȢ

2Ƞ ȑĲȠȢ

1Ƞ ȑĲȠȢ

3Ƞ ȑĲȠȢ

2Ƞ ȑĲȠȢ

1Ƞ ȑĲȠȢ

3Ƞ ȑĲȠȢ

2Ƞ ȑĲȠȢ

1Ƞ ȑĲȠȢ

3Ƞ ȑĲȠȢ

2Ƞ ȑĲȠȢ

1Ƞ ȑĲȠȢ

3Ƞ ȑĲȠȢ

2Ƞ ȑĲȠȢ

1Ƞ ȑĲȠȢ

ǹȇǿĬȂȅȈ
ǻǿǹǻǿȀǹȈǿȍȃ
ǹȈĬǼȃȍȃǼȉȅȈ

ȈȋǼȈǾǼȇīǹȈǿǹȈ
ȂȩȞȚȝȘ-ǿǻǹȋȀ
ǼʌȚțȠȣȡȚțȩȢțĮ

ȕȆȡȠȕİȓĲİıİȜİʌĲȠȝİȡȒțĮĲĮȖȡĮĳȒĲȦȞİʌĮȖȖİȜȝĮĲȚȫȞȣȖİȓĮȢıĲȠʌȜĮȓıȚȠĲȘȢʌȠȜȣİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȢȠȝȐįĮȢ țȜȚȞȚțȒȢȒİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ ʌȠȣĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ
ȝİȕȐıȘĲȠʌİįȓȠİȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢțĮșȫȢțĮȚĲȦȞİʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȫȞĲȠȣȢʌȡȠıȩȞĲȦȞȀĮĲĮȖȡĮĳȒĮȡȚșȝȠȪįȚĮįȚțĮıȚȫȞțĮȚĮıșİȞȫȞ įȚĮȖȞȦıȝȑȞȦȞțĮȚ
ȣʌȩ įȚİȡİȪȞȘıȘ  ĮȞȐ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȓĮ ȣȖİȓĮȢ ĮȞȐ ȑĲȠȢ ĲĮ  ĲİȜİȣĲĮȓĮ ȑĲȘ ȈǾȂǼǿȍȈǾ ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ȩĲȚ ȑȤİȚ įȘȜȦșİȓ ıĲȠ țİĳȐȜĮȚȠ ȕ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢĮȓĲȘıȘȢ ǹȞĮĳȑȡİĲİĲȚȢİȚįȚțȩĲȘĲİȢĲȘȢȕĮıȚțȒȢțĮȚĲȘȢįȚİȣȡȣȝȑȞȘȢȠȝȐįĮȢ
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28203

ǼȐȞĮʌĮȚĲȘșİȓʌȡȠıșȑıĲİıİȚȡȑȢ

3Ƞ ȑĲȠȢ

2Ƞ ȑĲȠȢ

1Ƞ ȑĲȠȢ

3Ƞ ȑĲȠȢ

2Ƞ ȑĲȠȢ

1Ƞ ȑĲȠȢ

3Ƞ ȑĲȠȢ

2Ƞ ȑĲȠȢ

1Ƞ ȑĲȠȢ

3Ƞ ȑĲȠȢ

2Ƞ ȑĲȠȢ

1Ƞ ȑĲȠȢ

28204
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος Β’ 2736/04.08.2017

Τεύχος Β’ 2736/04.08.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

28205

 ȀĮĲĮȖȡȐȥĲİ ĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠ İȟȠʌȜȚıȝȩ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ
ȣʌȠȥȒĳȚȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ ĲȘȢ įȚȐȖȞȦıȘȢ ĲȘȢ ʌİȡȓșĮȜȥȘȢ  țĮȚ ĲȘȢ șİȡĮʌİȓĮȢ  ȖȚĮ ĲȘ
ıʌȐȞȚĮ Ȓ ʌȠȜȪʌȜȠțȘ ĮıșȑȞİȚĮ  İȢ  ʌȐșȘıȘ İȚȢ  Ȓ ʌȠȜȪ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȘ ʌĮȡȑȝȕĮıȘ  İȚȢ  Ȓ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒİȟȑĲĮıȘ -İȚȢ 
ǼǿǻȅȈȆǼȇǿīȇǹĭǾ ȋȍȇȅȈ
ĮȞĮĳȑȡİĲİ
ȩĲĮȞ ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǾȈ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ
ȞȠȝȠșİıȓĮ
ȐįİȚĮ
ĮʌȩǹȡȤȒ

ǼȐȞĮʌĮȚĲȘșİȓʌȡȠıșȑıĲİıİȚȡȑȢ

ȋȇȅȃȅȈ
ǹīȅȇǹȈ
ȋȇǾȈǿǻǹȃǼǿȅȊ

ȋȇȅȃȅȈ
ȉǼȁǼȊȉǹǿǹȈ
ȈȊȃȉǾȇǾȈǾȈ

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

ǵȤȚ

ǼȐȞĮʌĮȚĲȘșİȓʌȡȠıșȑıĲİıİȚȡȑȢ

ȉǿȉȁȅȈ

ȃĮȚ

ǼīȀȇǿȈǾ

ȆǾīǾ
ȋȇǾȂǹȉȅǻȅȉǾȈǾȈ

ĮıșȑȞİȚĮ İȢ ʌȐșȘıȘ İȚȢ ȒʌȠȜȪİȟİȚįȚțİȣȝȑȞȘʌĮȡȑȝȕĮıȘ İȚȢ ȒİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒİȟȑĲĮıȘ İȚȢ ?

ȁǾȄǾ
ǼȉȅȈ

ǼȃǹȇȄǾ
ǼȉȅȈ

ǼʌȚȜȑȟĲİȝİȞ

ȈǼ ǼȄǼȁǿȄǾ

ĮȅȣʌȠȥȒĳȚȠȢȘȖİȓĲĮȚȒțĮȚıȣȝȝİĲȑȤİȚıİİȡİȣȞȘĲȚțȑȢįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ İȡİȣȞȘĲȚțȐʌȡȦĲȩțȠȜȜĮțȜȚȞȚțȑȢ ȝİȜȑĲİȢțĮ ȖȚĮĲȘȞıʌȐȞȚĮȒʌȠȜȪʌȜȠțȘ
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ȆǼȇǿȅǻǿȀȅǺǿǺȁǿȅ

ǼȐȞĮʌĮȚĲȘșİȓʌȡȠıșȑıĲİıİȚȡȑȢ

ȉǿȉȁȅȈ
ǼȉȅȈ

ȈȉȅǿȋǼǿǹ

ȈȊīīȇǹĭǼǿȈ

ʌȠȜȪʌȜȠțȘĮıșȑȞİȚĮ İȢ ʌȐșȘıȘ İȚȢ ȒʌȠȜȪİȟİȚįȚțİȣȝȑȞȘʌĮȡȑȝȕĮıȘ İȚȢ ȒİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒİȟȑĲĮıȘĲĮĲİȜİȣĲĮȓĮȑĲȘ
Link

ȕǼȐȞĮʌĮȞĲȒıĮĲİ©ȃĮȚªıĲȘȞʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ʌĮȡĮ ʌĮȡĮțĮȜİȓıĲİȞĮʌĮȡĮșȑıİĲİțĮĲȐȜȠȖȠįȘȝȠıȚİȪıİȦȞȝİȖȞȦıĲȚțȩĮȞĲȚțİȓȝİȞȠĲȘȞıʌȐȞȚĮȒ
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Į  ȀĮĲĮȖȡȐĳİȚ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ ĲĮ įİįȠȝȑȞĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘ ıʌȐȞȚĮ Ȓ ʌȠȜȪʌȜȠțȘ ĮıșȑȞİȚĮ
İȢ ʌȐșȘıȘ İȚȢ ȒʌȠȜȪİȟİȚįȚțİȣȝȑȞȘʌĮȡȑȝȕĮıȘ İȚȢ ȒĲȚȢİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢİȟİĲȐıİȚȢıİ
ȝȘĲȡȫȠĮıșİȞȫȞ"
ȃĮȚıİĲȠʌȚțȩİʌȓʌİįȠȝȑıȦĲȦȞȘȜİțĲȡȠȞȚțȫȞĳĮțȑȜȦȞȣȖİȓĮȢ
ȃĮȚıİĲȠʌȚțȩİʌȓʌİįȠȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞĲĮȢȟİȤȦȡȚıĲȩıȪıĲȘȝĮțĮĲĮȖȡĮĳȒȢȕȐıȘ
įİįȠȝȑȞȦȞ
ȃĮȚıİĲȠʌȚțȩİʌȓʌİįȠțĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȢĲĮįİįȠȝȑȞĮıĲȠȞĳȐțİȜȠĲȠȣĮıșİȞȒ ȑȞĲȣʌȠȢ
ȚĮĲȡȚțȩȢĳȐțİȜȠȢ
ȃĮȚıİʌİȡȚĳİȡİȚĮțȩİʌȓʌİįȠ
ȃĮȚıİİșȞȚțȩİʌȓʌİįȠ
ȃĮȚıİįȚİșȞȑȢİʌȓʌİįȠ
ǵȤȚĮȜȜȐȑȤȠȣȞĮȞĮȜȘĳșİȓįȡȐıİȚȢȖȚĮĲȘįȘȝȚȠȣȡȖȓĮȝȓĮȢįȚİșȞȠȪȢȒİșȞȚțȒȢȕȐıȘȢ
įİįȠȝȑȞȦȞ
ȕ ȅ ȊʌȠȥȒĳȚȠȢ ȑȤİȚ ȜȐȕİȚ ıȤİĲȚțȒ ȐįİȚĮ Įʌȩ ĲȘȞ ǹȡȤȒ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ ǻİįȠȝȑȞȦȞ
ȆȡȠıȦʌȚțȠȪȋĮȡĮțĲȒȡĮ"
ȃĮȚ ĮȞĮĳȑȡĮĲİȑȖțȡȚıȘ
ǵȤȚ
ȈİįȚĮįȚțĮıȓĮȣʌȠȕȠȜȒȢĮȚĲȒȝĮĲȠȢ
ȈİįȚĮįȚțĮıȓĮȑȖțȡȚıȘȢ
16. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ȝİȡȚȝȞȐ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ ȝİĲȐȕĮıȘ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ ȝİ ıʌȐȞȚĮ Ȓ
ʌȠȜȪʌȜȠțĮ ȞȠıȒȝĮĲĮ Įʌȩ ĲȘȞ ĳȡȠȞĲȓįĮ ıĲȘȞ ʌĮȚįȚțȒ ȘȜȚțȓĮ ʌȡȠȢ ĲȘȞ ĳȡȠȞĲȓįĮ ıĲȘȞ
İĳȘȕİȓĮțĮȚȝȑȤȡȚĲȘȞİȞȘȜȚțȓȦıȘ
ȃĮȚʌȡȠȘȖİȓĲĮȚıȣȞİȞȞȩȘıȘțĮȚȠĮıșİȞȒȢȝİĲĮȕĮȓȞİȚȝİʌȜȒȡİȢȚĮĲȡȚțȩȚıĲȠȡȚțȩ
ǵȤȚȠĮıșİȞȒȢĮȞĮȗȘĲȐĲȡȩʌȠıȣȞȑȤȚıȘȢĲȘȢȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢʌİȡȓșĮȜȥȘȢ
ǻİȞıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚĮʌȩĲȠȣʌȠȥȒĳȚȠİȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠįȚĮȖȞȦıĲȚțȩİȡȖĮıĲȒȡȚȠ
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īȈȊȂĭȍȃǿǹȀǹǿȊȆȅīȇǹĭǼȈ
ǲȤȠȞĲĮȢȜȐȕİȚȣʌȩȥȘĲȠȚıȤȪȠȞșİıȝȚțȩʌȜĮȓıȚȠĲȘȞıȤİĲȚțȒʌȡȩıțȜȘıȘțĮȚĲĮʌİįȓĮĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢĮȓĲȘıȘȢ
ȅǾ ȣʌȠȖȡȐĳȦȞȠȣıĮ ȝİ ĲȘȞ ȚįȚȩĲȘĲȐ ȝȠȣ ȦȢ İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȐ ȣʌİȪșȣȞȠȢ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ
țȑȞĲȡȠȣ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ Ȓ ĲȠȣ ȣʌȠȥȒĳȚȠȣ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠȣ įȚĮȖȞȦıĲȚțȠȪ İȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ
ȕİȕĮȚȫȞȦ ȩĲȚ ȠȚ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮȓĲȘıȘ İȓȞĮȚ ȠȡșȑȢ ȩʌȦȢ
İʌȓıȘȢțĮȚĲȠıȤİĲȚțȩȣȜȚțȩĲİțȝȘȡȓȦıȘȢ
ǼʌȚʌȜȑȠȞ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıȣȞȘȝȝȑȞĮ ĲȠ ȑȞĲȣʌȠ ĮȣĲȠĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ țĮȚ ĲȠ ıȤİĲȚțȩ ȣȜȚțȩ
ĲİțȝȘȡȓȦıȘȢ ıİ ȥȘĳȚĮțȒ ȝȠȡĳȒ ȆȜĮȓıȚĮ ȠȡȖȐȞȦıȘȢ ȈȤȑįȚĮ īȡĮʌĲȑȢ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞİȢ
ǻȚĮįȚțĮıȓİȢȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢīİȞȚțȐțĮȚǼȚįȚțȐǲȞĲȣʌĮǹȡȤİȓĮ 

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹȊȆȅīȇǹĭǾȈĭȇǹīǿǻǹ
ȍȈȈȊȃȉȅȃǿȈȉǾȈǻǿǼȊĬȊȃȉǾȈǳǼȆǿȈȉǾȂȅȃǿȀȅȈǻǿǼȊĬȊȃȉǾȈȉȅȊȊȆȅȌǾĭǿȅȊ
ȀǼȃȉȇȅȊ ǼȂȆǼǿȇȅīȃȍȂȅȈȊȃǾȈ Ȓ ȉȅȊ ȊȆȅȌǾĭǿȅȊ ǼȄǼǿǻǿȀǼȊȂǼȃȅȊ
ǻǿǹīȃȍȈȉǿȀȅȊǼȇīǹȈȉǾȇǿȅȊǺǼǺǹǿȍȃȍȅȉǿȅǿȆȁǾȇȅĭȅȇǿǼȈȆȅȊȆǼȇǿǼȋȅȃȉǹǿ
ȈȉǾȃ ȆǹȇȅȊȈǹ ǹǿȉǾȈǾ Ȁǹǿ ȉǹ ȈȊȃǾȂȂǼȃǹ ǹȊȉǾȈ Ǽǿȃǹǿ ȈȍȈȉǼȈ ǼȁǹǺǹ īȃȍȈǾ
ȉȅȊ ȆǼȇǿǼȋȅȂǼȃȅȊ Ȁǹǿ ȈȊȂĭȍȃȍ īǿǹ ȉǾȃ ȊȆȅǺȅȁǾ ȉǾȈ ǹǿȉǾȈǾȈ
ȊȆȅȌǾĭǿȅȉǾȉǹȈ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ ȊȆȅīȇǹĭǾȈĭȇǹīǿǻǹ
ȍȈ ȃȅȂǿȂȅȈ ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȈ ȉȅȊ ĭȅȇǼǹ ȆȅȊ ǹȃǾȀǼǿ ȅ ȊȆȅȌǾĭǿȅȈ ǼȁǹǺǹ
īȃȍȈǾȀǹǿȈȊȂĭȍȃȍīǿǹȉǾȃȊȆȅǺȅȁǾȉǾȃȆǹȇȅȊȈǹȈǹǿȉǾȈǾȈ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹȊȆȅīȇǹĭǾȈĭȇǹīǿǻǹ
ȍȈ ǻǿȅǿȀǾȉǾȈ ȉǾȈ ȊīǼǿȅȃȅȂǿȀǾȈ ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȈ ȆȅȊ ǹȃǾȀǼǿ ȅ ĭȅȇǼǹȈ ȉȅȊ
ȊȆȅȌǾĭǿȅȊ ǼȁǹǺǹ īȃȍȈǾ Ȁǹǿ ȈȊȂĭȍȃȍ īǿǹ ȉǾȃ ȊȆȅǺȅȁǾ ȉǾȃ ȆǹȇȅȊȈǹȈ
ǹǿȉǾȈǾȈ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹȊȆȅīȇǹĭǾȈĭȇǹīǿǻǹ
ȍȈǼȆȅȆȉǼȊȍȃĭȅȇǼǹȈȉȅȊȊȆȅȌǾĭǿȅȊǼȁǹǺǹīȃȍȈǾȀǹǿȈȊȂĭȍȃȍīǿǹȉǾȃ
ȊȆȅǺȅȁǾȉǾȃȆǹȇȅȊȈǹȈǹǿȉǾȈǾȈ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹȊȆȅīȇǹĭǾȈĭȇǹīǿǻǹ
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹǺ țİĳ

ǼȃȉȊȆȅǹȊȉȅǹȄǿȅȁȅīǾȈǾȈǹȄǿȅȁȅīǾȈǾȈ
ȊȆȅȌǾĭǿȅȊȀǼȃȉȇȅȊǼȂȆǼǿȇȅīȃȍȂȅȈȊȃǾȈǳǼȄǼǿǻǿȀǼȊȂǼȃȅȊ
ǻǿǹīȃȍȈȉǿȀȅȊǼȇīǹȈȉǾȇǿȅȊ
ȈȆǹȃǿȍȃțĮȚȆȅȁȊȆȁȅȀȍȃȃȅȈǾȂǹȉȍȃ

ĲȠȣȃȅȂȅȊ
ĭǼȀǹ/28.03.2017-ȀǼĭǹȁǹǿȅǺ
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ȅǻǾīǿǼȈȋȇǾȈǾȈǼȃȉȊȆȅȊǹȊȉȅǹȄǿȅȁȅīǾȈǾȈǹȄǿȅȁȅīǾȈǾȈ
ȉȠ ʌĮȡȩȞ ȑȞĲȣʌȠ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ ȕĮșȝȠȜȠȖȘșİȓ  ĲȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ Ȓ ĲȠ
İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠįȚĮȖȞȦıĲȚțȩİȡȖĮıĲȒȡȚȠıʌȐȞȚȦȞțĮȚʌȠȜȪʌȜȠțȦȞȞȠıȘȝȐĲȦȞĮʌȩĲȘȞȅȝȐįĮ
ǹȣĲȠĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȠȣ ĭȠȡȑĮ ĲȠȣ  ĮʌȠțĮȜȠȪȝİȞȠ ȑȞĲȣʌȠ ĮȣĲȠĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ  țĮȚ Įʌȩ  ĲȘȞ
ǼșȞȚțȒ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ȖȚĮ ĲĮ ȈʌȐȞȚĮ ȃȠıȒȝĮĲĮ-ȆĮșȒıİȚȢ ĲȠȣ ȀİȈȊ ʌȠȣ ȑȤİȚ ĲȘȞ ĮȡȝȠįȚȩĲȘĲĮ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢȖȚĮĲȘȞĮȞĮȖȞȫȡȚıȘĲȦȞȣʌȠȥȘĳȓȦȞ ĮʌȠțĮȜȠȪȝİȞȠȑȞĲȣʌȠĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ 
ȉȠ ȑȞĲȣʌȠ ĮȣĲȠĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ıȣȞȠįİȪİȚ ĲȘȞ ĮȓĲȘıȘ ȣʌȠȥȘĳȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĮʌȠĲİȜİȓ
ĮȞĮʌȩıʌĮıĲȠȝȑȡȠȢĮȣĲȒȢ
ȍȢȣʌȠȥȒĳȚȠȢȒȣʌȠȥȒĳȚȠțȑȞĲȡȠȞȠİȓĲĮȚİȓĲİĲȠȣʌȠȥȒĳȚȠțȑȞĲȡȠİȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢİȓĲİ
ĲȠȣʌȠȥȒĳȚȠİȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠįȚĮȖȞȦıĲȚțȩİȡȖĮıĲȒȡȚȠ
ȈȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣȃȩȝȠȣ
 ȍȢ ȀȑȞĲȡȠ ǼȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ ıʌȐȞȚȦȞ țĮȚ ʌȠȜȪʌȜȠțȦȞ ȞȠıȘȝȐĲȦȞ ȞȠİȓĲĮȚ Ș įȘȝȩıȚĮ
ȝȠȞȐįĮ ʌĮȡȠȤȒȢ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢ ʌİȡȓșĮȜȥȘȢ ʌȠȣ țĮĲȑȤİȚ ʌȠȜȪ ȣȥȘȜȒ ĲİȤȞȠȖȞȦıȓĮ țĮȚ
İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘ ıĲȠ ʌİįȓȠ įȡȐıȘȢ ĲȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȘȢ țĮȚ ȣȥȘȜȒȢ
ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ įȚȐȖȞȦıȘȢ țĮȚ ĳȡȠȞĲȓįĮȢ ȣȖİȓĮȢ ıİ ĮıșİȞİȓȢ ʌȠȣ ʌȐıȤȠȣȞ Įʌȩ ȞȠıȒȝĮĲĮ ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲȠȪȞ ȚįȚĮȓĲİȡȘ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ĲİȤȞȚțȫȞ țĮȚ ĲİȤȞȠȜȠȖȚțȫȞ ʌȩȡȦȞ ȖȞȫıȘȢ țĮȚ İȝʌİȚȡȓĮȢ
ȜȩȖȦ ĲȠȣ ȤĮȝȘȜȠȪ İʌȚʌȠȜĮıȝȠȪ ĲȘȢ ȞȩıȠȣ ĲȘȢ ʌȠȜȣʌȜȠțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ įȚȐȖȞȦıȘȢ Ȓ ĲȘȢ
șİȡĮʌİȓĮȢ Ȓ țĮȚ ĲȠȣ ȣȥȘȜȠȪ țȩıĲȠȣȢ țĮȚ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȒ ȞĮ ʌȡȠıĳȑȡİȚ İʌȓıȘȢ İȚįȚțȒ
ȝİĲİțʌĮȓįİȣıȘ țĮșȫȢ țĮȚ ȞĮ įȚİȟȐȖİȚ İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒ ȑȡİȣȞĮ ıĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȐ
ʌİįȓĮ ȉȠ ȀȑȞĲȡȠ ǼȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌĮȡĲȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ȝȓĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ
țȜȚȞȚțȑȢȒȝȠȞȐįİȢțĮĲȐʌȡȠĲȓȝȘıȘĲȠȣȚįȓȠȣĳȠȡȑĮʌĮȡȠȤȒȢȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢʌİȡȓșĮȜȥȘȢĲȠȣ
ǻȘȝȠıȓȠȣ țĮȚ ȞĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲĮ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞĮ įȚĮȖȞȦıĲȚțȐ İȡȖĮıĲȒȡȚĮ Ȓ ȞĮ
ıȣȞİȡȖȐȗİĲĮȚ ȝİ ĮȣĲȐ ȉȠ ʌİįȓȠ įȡȐıȘȢ ĲȠȣ ȀȑȞĲȡȠȣ ǼȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ȝȓĮ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ıʌȐȞȚİȢ ȞȩıȠȣȢ Ȓ țĮȚ ʌȠȜȪʌȜȠțİȢ ȞȩıȠȣȢ Ȓ ʌĮșȒıİȚȢ
ȤĮȝȘȜȠȪİʌȚʌȠȜĮıȝȠȪ
 ȍȢǼȟİȚįȚțİȣȝȑȞĮǻȚĮȖȞȦıĲȚțȐǼȡȖĮıĲȒȡȚĮıʌȐȞȚȦȞțĮȚʌȠȜȪʌȜȠțȦȞȞȠıȘȝȐĲȦȞȞȠȠȪȞĲĮȚ
ĲĮ įȚĮȖȞȦıĲȚțȐ İȡȖĮıĲȒȡȚĮ ĲȠȣ įȘȝȩıȚȠȣ ĲȠȝȑĮ ʌȠȣ įȚĮșȑĲȠȣȞ ĮʌȠįİįİȚȖȝȑȞȘ ȣȥȘȜȒ
İȟİȚįȓțİȣıȘ țĮȚ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘ ıĲȘȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ įȚȐȖȞȦıȘ ȝȓĮȢ Ȓ ʌİȡȚııȠĲȑȡȦȞ
ıʌĮȞȓȦȞ ȞȩıȦȞ Ȓ ʌȠȜȪʌȜȠțȦȞ ȞȩıȦȞ Ȓ ʌĮșȒıİȦȞ ȤĮȝȘȜȠȪ İʌȚʌȠȜĮıȝȠȪ ıĲȠ ʌİįȓȠ
įȡȐıȘȢĲȠȣȢȩʌȦȢȝȠȡȚĮțȒȢȖİȞİĲȚțȒȢȕȚȠȤȘȝȚțȒȢȖİȞİĲȚțȒȢțȣĲĲĮȡȠȖİȞİĲȚțȒȢțĮ
ȉȠȑȞĲȣʌȠĮȣĲȠĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢĮțȠȜȠȣșȫȞĲĮȢĲĮțȡȚĲȒȡȚĮʌȠȣĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚıĲȠȞ
ȃȩȝȠȤȦȡȓȗİĲĮȚıİįȪȠ  ȝȑȡȘ
ȈĲȠʌȡȫĲȠȝȑȡȠȢțĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚĲĮīİȞȚțȐȀȡȚĲȒȡȚĮĲȦȞʌȑȞĲİșİȝĮĲȚțȫȞİȞȠĲȒĲȦȞ
ǼȞįȣȞȐȝȦıȘǹıșİȞȫȞǹıșİȞȠțİȞĲȡȚțȒʌİȡȓșĮȜȥȘțĮȚİȞȖȑȞİȚĭȡȠȞĲȓįĮ
ȅȡȖȐȞȦıȘǻȚĮȤİȓȡȚıȘțĮȚȁİȚĲȠȣȡȖȚțȒȈȣȞȑȤİȚĮ
ǿțĮȞȩĲȘĲĮǲȡİȣȞĮȢțĮȚȀĮĲȐȡĲȚıȘȢ
 ǹȞĲĮȜȜĮȖȒ ǼȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ ȈȣıĲȒȝĮĲĮ ǼȞȘȝȑȡȦıȘȢ țĮȚ ǼȡȖĮȜİȓĮ ǾȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ
ȊȖİȓĮȢ
ǼȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȀĮȜȑȢȆȡĮțĲȚțȑȢȆȠȚȩĲȘĲĮǹıĳȐȜİȚĮǹıșİȞȫȞțĮȚǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ
ȈĲȠįİȪĲİȡȠȝȑȡȠȢțĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚĲĮǼȚįȚțȐȀȡȚĲȒȡȚĮĲȦȞįȪȠșİȝĮĲȚțȫȞİȞȠĲȒĲȦȞ
ǿțĮȞȩĲȘĲĮǼʌȐȡțİȚĮǼȝʌİȚȡȓĮțĮȚǹʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮȆİȡȓșĮȜȥȘȢ
ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȚĮȞșȡȫʌȚȞȠȚįȚĮȡșȡȦĲȚțȠȓʌȩȡȠȚǼȟȠʌȜȚıȝȩȢȅȡȖȐȞȦıȘȆİȡȓșĮȜȥȘȢ
ȈĲĮ īİȞȚțȐ țĮȚ ǼȚįȚțȐ ȀȡȚĲȒȡȚĮ ĮȞĲȚıĲȠȚȤȠȪȞ ĲĮ ĲİșȑȞĲĮ ȂȑĲȡĮ țĮȚ Ș ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘ ĮȞȐ ȂȑĲȡȠ
ĲİțȝȘȡȓȦıȘȖȚĮȞĮȕȠȘșȘșİȓȘȅȝȐįĮǹȣĲȠĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢȒȘǼșȞȚțȒǼʌȚĲȡȠʌȒȖȚĮĲĮȈʌȐȞȚĮ
ȃȠıȒȝĮĲĮ-ȆĮșȒıİȚȢ ȞĮ ĲİțȝȘȡȚȫıİȚ ȩĲȚ ĲȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ʌȜȘȡȠȓ  ĲĮ ʌȡȠĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ
ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ȖȚĮ ȞĮ ĮȞĮȖȞȦȡȚıĲİȓ ȦȢ ȀȑȞĲȡȠ ǼȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ Ȓ ǼȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠ
ǻȚĮȖȞȦıĲȚțȩǼȡȖĮıĲȒȡȚȠȈʌȐȞȚȦȞțĮȚȆȠȜȪʌȜȠțȦȞȃȠıȘȝȐĲȦȞ
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ȈĲȠ ĲȑȜȠȢ ĲȠȣ ǼȞĲȪʌȠȣ Ș ǻȒȜȦıȘ ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ țĮȚ ȣʌȠȖȡȐĳİĲĮȚ ıİ İʌȓʌİįȠ ĳȠȡȑĮ ĲȠȣ
ȣʌȠȥȒĳȚȠȣțȑȞĲȡȠȣ
ȈǾȂǼǿȍȈǾȆȡȠȢįȚİȣțȩȜȣȞıȘĲȘȢȅȝȐįĮȢǹȣĲȠĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢțĮȚĲȘȢǼșȞȚțȒȢǼʌȚĲȡȠʌȒȢȖȚĮ
ĲĮ ȈʌȐȞȚĮ ȃȠıȒȝĮĲĮ-ȆĮșȒıİȚȢ ıĲȘ ıĲȒȜȘ ©ȉİțȝȘȡȓȦıȘª ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ Ș ĮʌĮȓĲȘıȘ ȝİ ĲȠ
ȀİĳȐȜĮȚȠ țĮȚ ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ țȐșİ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ ʌȤ ī ıȘȝĮȓȞİȚ ȩĲȚ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ȣʌ¶ ĮȡȚș 
ǻȚĮįȚțĮıȓĮĲȠȣȀİĳĮȜĮȓȠȣī©īȡĮʌĲȑȢȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞİȢǻȚĮįȚțĮıȓİȢª ȩʌȦȢĮȞĮĳȑȡİĲĮȚıĲȠȞ
ȈȣȖțİȞĲȡȦĲȚțȩ ȀĮĲȐȜȠȖȠ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ıȘȝİȓȦȞ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ĲİțȝȘȡȓȦıȘȢ
ȆĮȡȐȡĲȘȝĮīțİĳ 
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ǲȞĲȣʌȠ ǹȣĲȠĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ/ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ȊʌȠȥȘĳȓȠȣ ȀȑȞĲȡȠȣ ǼȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ Ȓ ǼȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠȣ
ǻȚĮȖȞȦıĲȚțȠȪ ǼȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ
ȈʌĮȞȓȦȞ țĮȚ ȆȠȜȪʌȜȠțȦȞ ȃȠıȘȝȐĲȦȞ
1. īǼȃǿȀǹ ȀȇǿȉǾȇǿǹ
1. ǼȞįȣȞȐȝȦıȘ ĮıșİȞȫȞ, ĮıșİȞȠțİȞĲȡȚțȒ ʌİȡȓșĮȜȥȘ țĮȚ İȞ ȖȑȞİȚ ĳȡȠȞĲȓįĮ ȣȖİȓĮȢ
1.1. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ȑȤİȚ țĮĲĮȡĲȓıİȚ ıĲȡĮĲȘȖȚțȑȢ ʌȠȣ įȚĮıĳĮȜȓȗȠȣȞ ȩĲȚ Ș ʌİȡȓșĮȜȥȘ ȑȤİȚ ȦȢ
İʌȓțİȞĲȡȠ ĲȠȞ ĮıșİȞȒ.
ȂǼȉȇȅ

ǺǹĬȂ
ȅȈ
0 1 2

1.1.1. Ǿ įȑıȝİȣıȘ ĲȠȣ ȣʌȠȥȒĳȚȠȣ
țȑȞĲȡȠȣ ıĲȘȞ ĮıșİȞȠțİȞĲȡȚțȒ ĳȡȠȞĲȓįĮ
ȣȖİȓĮȢ İʌȚțȠȚȞȦȞİȓĲĮȚ įȚĮȡțȫȢ țĮȚ ȡȘĲȫȢ
ıĲȠȣȢ ĮıșİȞİȓȢ/İȟİĲĮȗȩȝİȞȠȣȢ Ȓ țĮȚ ıĲȚȢ
ȠȚțȠȖȑȞİȚİȢ ĲȠȣȢ.
1.1.2.
ǼĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ
įȚĮįȚțĮıȓİȢ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ Ƞ ĮıșİȞȒȢ Ȓ țĮȚ Ș
ȠȚțȠȖȑȞİȚȐ ĲȠȣ ȞĮ ȖȞȦȡȓȗİȚ ʌȠȚȠȢ
ʌĮȡȑȤİȚ ĲȘ ĳȡȠȞĲȓįĮ ȣȖİȓĮȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠ
ȡȩȜȠ ĲȦȞ ȝİȜȫȞ ĲȘȢ ʌȠȜȣİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȢ
(țȜȚȞȚțȒȢ/İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ) ȠȝȐįĮȢ ĲȠȣ
ȣʌȠȥȒĳȚȠȣ țȑȞĲȡȠȣ.

ȉǼȀȂǾȇǿȍȈǾ

ȆǹȇǹȉǾȇǾ
ȈǼǿȈ

ǻ1 ǲȞĲȣʌȠ īİȞȚțȩ Ȓ
ĮȞȐȡĲȘıȘ ıĲȠ site

ī1 īȡĮʌĲȒ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ǻ2
ǲȞĲȣʌȠ
īİȞȚțȩ
Ȓ
ĮȞȐȡĲȘıȘ ıĲȠ site

1.1.3. ȊʌȐȡȤİȚ įȚĮșȑıȚȝȠ țĮĲȐȜȜȘȜȠ
İțʌĮȚįİȣĲȚțȩ
ȣȜȚțȩ
(ȣȜȚțȩ
ʌȜȘȡȠĳȩȡȘıȘȢ), ʌȠȣ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ
ıĲĮ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ȝȠȡĳȦĲȚțȐ İʌȓʌİįĮ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ
ȞĮ
ȕȠȘșȒıİȚ
ĲȠȣȢ
ĮıșİȞİȓȢ/İȟİĲĮȗȩȝİȞȠȣȢ ȞĮ țĮĲĮȞȠȒıȠȣȞ
ĲȚȢ įȚȐĳȠȡİȢ ʌĲȣȤȑȢ ĲȘȢ ĮıșȑȞİȚĮȢ,
țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ ȝİĲĮĳȡĮıȝȑȞȠ ȣȜȚțȩ
ȖȚĮ ĲȠȣȢ ĮȜȜȠįĮʌȠȪȢ (ʌ.Ȥ. ıĲȘȞ ĮȖȖȜȚțȒ
ȖȜȫııĮ).

Ǽ1.
ǼȚįȚțȩ
ǲȞĲȣʌȠ
ĮȞȐȡĲȘıȘ ıĲȠ site

Ȓ

1.1.4. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ʌĮȡȑȤİȚ
ıĲȠȣȢ ĮıșİȞİȓȢ/İȟİĲĮȗȩȝİȞȠȣȢ Ȓ țĮȚ ıĲȚȢ
ȠȚțȠȖȑȞİȚȑȢ ĲȠȣȢ ȖȡĮʌĲȑȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ
ȖȚĮ ĲȚȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ, ĲȘȞ ȠȡȖȐȞȦıȘ țĮȚ
ĲȠ ʌİįȓȠ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ ĲȠȣ.

Ǽ2
ǼȚįȚțȩ
ǲȞĲȣʌȠ
ĮȞȐȡĲȘıȘ ıĲȠ site

Ȓ

1.1.5. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ʌĮȡȑȤİȚ
ıĲȠȣȢ ĮıșİȞİȓȢ/İȟİĲĮȗȩȝİȞȠȣȢ Ȓ țĮȚ ıĲȚȢ
ȠȚțȠȖȑȞİȚȑȢ ĲȠȣȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ , ıȤİĲȚțȐ
ȝİ ĲĮ įȚțĮȚȫȝĮĲĮ țĮȚ ĲȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ
ĲȠȣȢ.

ǻ3
ǲȞĲȣʌȠ
īİȞȚțȩ
ĮȞȐȡĲȘıȘ ıĲȠ site

Ȓ

1.1.6. ȊʌȐȡȤİȚ ʌȠȜȚĲȚțȒ țĮȚ įȚĮįȚțĮıȓĮ
ī2 īȡĮʌĲȒ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ȖȚĮ ĲȘ ȖȞȦıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ıȣȝȕȐȞĲȦȞ
Ȓ
İʌȚʌȜȠțȫȞ
ıĲȠȣȢ
ĮıșİȞİȓȢ/İȟİĲĮȗȩȝİȞȠȣȢ Ȓ țĮȚ ıĲȚȢ
ȠȚțȠȖȑȞİȚȑȢ ĲȠȣȢ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
1.2. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ʌĮȡȑȤİȚ ıĮĳȒ țĮȚ įȚĮĳĮȞȒ İȞȘȝȑȡȦıȘ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ
țĮĲĮȖȖİȜȓĮȢ, ȣʌȠȕȠȜȒȢ ʌĮȡĮʌȩȞȦȞ țĮȚ ĲĮ įȚĮșȑıȚȝĮ ȝȑıĮ ʌȡȠıĳȣȖȒȢ țĮȚ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ, ȖȚĮ
ĲȠȣȢ ȘȝİįĮʌȠȪȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ĮȜȜȠįĮʌȠȪȢ ĮıșİȞİȓȢ.
ȂǼȉȇȅ

ǺǹĬȂ
ȅȈ
0 1 2

ȉǼȀȂǾȇǿȍȈǾ

ȆǹȇǹȉǾȇǾ
ȈǼǿȈ
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ī3 īȡĮʌĲȒ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ǻ4 ǲȞĲȣʌȠ īİȞȚțȩ Ș
ĮȞȐȡĲȘıȘ ıĲȠ site

1.2.1. ȈĲȠȣȢ ĮıșİȞİȓȢ/İȟİĲĮȗȩȝİȞȠȣȢ Ȓ
țĮȚ ıĲȚȢ ȠȚțȠȖȑȞİȚȑȢ ĲȠȣȢ įȓįȠȞĲĮȚ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ȝİ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ
įȪȞĮȞĲĮȚ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȣȞ ʌĮȡȐʌȠȞĮ,
ĮȞĮĳȠȡȑȢ
ʌĮȡĮȕȚȐıİȦȞ
ĲȦȞ
įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ ĲȠȣȢ țĮȚ ȞĮ İțșȑıȠȣȞ ĲȚȢ
ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ, ĲĮ ıȤȩȜȚĮ țĮȚ ĲȚȢ
ĮȞȘıȣȤȓİȢ ĲȠȣȢ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ
ʌĮȡİȤȩȝİȞȘ ĳȡȠȞĲȓįĮ Ȓ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ.

1.3. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȘȢ İȝʌİȚȡȓĮȢ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ țĮȚ ĲȘȞ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ İȝʌİȚȡȓĮȢ ĮȣĲȒȢ ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȦȞ ʌĮȡİȤȩȝİȞȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ.
ȂǼȉȇȅ

ǺǹĬȂ
ȅȈ
0 1 2

1.3.1. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ įȚİȟȐȖİȚ
ıȣıĲȘȝĮĲȚțȑȢ
ȝİĲȡȒıİȚȢ
ĲȘȢ
ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ İȝʌİȚȡȓĮȢ ĲȠȣ
ĮıșİȞȒ/İȟİĲĮȗȩȝİȞȠȣ
Ȓ
țĮȚ
ĲȘȢ
ȠȚțȠȖȑȞİȚȐȢ ĲȠȣ. ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȦȞ
ȝİĲȡȒıİȦȞ ȖȞȦıĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌİȡȚȠįȚțȐ
ıĲȠȣȢ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȓİȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ıĲĮ
įȚȠȚțȘĲȚțȐ ıĲİȜȑȤȘ ʌȠȣ İȝʌȜȑțȠȞĲĮȚ
ıĲȘȞ
ʌĮȡȠȤȒ
ĲȘȢ
ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢ
ĳȡȠȞĲȓįĮȢ
ȣȖİȓĮȢ,
ıĲȠȣȢ
ĮıșİȞİȓȢ/İȟİĲĮȗȩȝİȞȠȣȢ Ȓ țĮȚ ıĲȚȢ
ȠȚțȠȖȑȞİȚİȢ ĲȠȣȢ țĮșȫȢ țĮȚ ıĲȠ țȠȚȞȩ.

ȉǼȀȂǾȇǿȍȈǾ

ȆǹȇǹȉǾȇǾ
ȈǼǿȈ

ī4 īȡĮʌĲȒ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ǻ5 ǲȞĲȣʌȠ (ȀȜȚȞȚțȩ ȉȝȒȝĮ
țĮȚ ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩ ȉȝȒȝĮ)
ǻ6 ǲȞĲȣʌȠ (ȀȜȚȞȚțȩ ȉȝȒȝĮ)
Ȉȉ1 ǹȡȤİȓȠ

1.4. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ İĳĮȡȝȩȗİȚ țĮȞȩȞİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ įİįȠȝȑȞȦȞ țĮȚ
įȚĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȘȞ ʌȡȩıȕĮıȘ ıĲĮ ȚĮĲȡȚțȐ ĮȡȤİȓĮ țĮȚ ĲȚȢ țȜȚȞȚțȑȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȃȩȝȠȣ 2472/1997(ǹǯ50), ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ țĮȚ ȚıȤȪİȚ.
ȂǼȉȇȅ

ǺǹĬȂ
ȅȈ
0 1 2

1.4.1. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ įȚĮıĳĮȜȓȗİȚ
ȩĲȚ Ș ʌȡȩıȕĮıȘ ıĲĮ ȚĮĲȡȚțȐ ĮȡȤİȓĮ țĮȚ
ıĲĮ țȜȚȞȚțȐ/İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ įİįȠȝȑȞĮ,
įȚȑʌİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ țĮȚ ĲȚȢ
ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ
ĲȦȞ
ıȤİĲȚțȫȞ
İȣȡȦʌĮȧțȫȞ ȠįȘȖȚȫȞ țĮȚ ĲȠȣ ȚıȤȪȠȞĲȠȢ
İșȞȚțȠȪ șİıȝȚțȠȪ ʌȜĮȚıȓȠȣ. .

ȉǼȀȂǾȇǿȍȈǾ

ȆǹȇǹȉǾȇǾ
ȈǼǿȈ

ī5 īȡĮʌĲȒ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

1.5. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ȝİȡȚȝȞȐ ȫıĲİ Ș ıȣȞĮȓȞİıȘ ĲȠȣ ĮıșİȞȒ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘ ȤȡȒıȘ țĮȚ ĲȘȞ
ĮȞĲĮȜȜĮȖȒ įİįȠȝȑȞȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ țĮȚ ĲȦȞ įİįȠȝȑȞȦȞ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȘȞ ȣȖİȓĮ
ıȣȝȝȠȡĳȫȞİĲĮȚ ȝİ ĲȠ ȃȩȝȠ 2472/1997, ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ țĮȚ ȚıȤȪİȚ.
ȂǼȉȇȅ
1.5.1. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞĲĮȜȜĮȖȒȢ,
İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȖİȞȚțȐ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ
ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ȣȖİȓĮȢ, ȠȚ
ĮıșİȞİȓȢ/İȟİĲĮȗȩȝİȞȠȚ ȑȤȠȣȞ İȞȘȝİȡȦșİȓ
ȖȚĮ ĲĮ įȚțĮȚȫȝĮĲȐ ĲȠȣȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌİȡȓ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ
įİįȠȝȑȞȦȞ țĮȚ ȑȤİȚ ȤȠȡȘȖȘșİȓ Ș ıȤİĲȚțȒ
ıȣȞĮȓȞİıȘ ȝİĲȐ Įʌȩ ʌȜȘȡȠĳȩȡȘıȘ. ȉȠ
ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ įȚĮșȑĲİȚ țĮȚ ĮțȠȜȠȣșİȓ
ʌȠȜȚĲȚțȒ țĮȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮʌȩțĲȘıȘ ĲȘȢ ıȣȞĮȓȞİıȘȢ ȝİĲȐ Įʌȩ

ǺǹĬȂ
ȅȈ
0 1 2

ȉǼȀȂǾȇǿȍȈǾ
ī6 īȡĮʌĲȒ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ȆǹȇǹȉǾȇǾ
ȈǼǿȈ
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ʌȜȘȡȠĳȩȡȘıȘ ĲȠȣ ĮıșİȞȒ/İȟİĲĮȗȩȝİȞȠȣ
Ȓ ĲȠȣ ȞȩȝȚȝȠȣ İțʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȠȣ. Ǿ
ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȘ įȒȜȦıȘ ıȣȖțĮĲȐșİıȘȢ
ȣʌȐȡȤİȚ ıĲȠȞ ȚĮĲȡȚțȩ ĳȐțİȜȠ ĲȠȣ ĮıșİȞȒ
Ȓ ıĲȠ ĮȡȤİȓȠ ȝİ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȠȣ
ǼȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ. ȅ ĮıșİȞȒȢ ȑȤİȚ ĲȠ
įȚțĮȓȦȝĮ ȞĮ ĮȞĮțĮȜȑıİȚ ĲȘ ıȣȞĮȓȞİıȒ
ĲȠȣ ĮȞȐ ʌȐıĮ ıĲȚȖȝȒ.
1.6. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ įȚĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȘ įȚĮĳȐȞİȚĮ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ ĲȘȢ İȞȘȝȑȡȦıȘȢ ıȤİĲȚțȐ
ȝİ ĲĮ țȜȚȞȚțȐ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ, ĲȚȢ įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ ĲȦȞ įȚĮĳȠȡİĲȚțȫȞ șİȡĮʌİȚȫȞ țĮȚ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ
ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ.
ȂǼȉȇȅ

ǺǹĬȂ
ȅȈ
0 1 2

ȉǼȀȂǾȇǿȍȈǾ

1.6.1. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ İĳĮȡȝȩȗİȚ
įȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İȪțȠȜȘ ʌȡȩıȕĮıȘ
ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ/İȟİĲĮȗȩȝİȞȦȞ Ȓ țĮȚ ĲȦȞ
ȠȚțȠȖİȞİȚȫȞ
ĲȠȣȢ
ıİ
țĮĲĮȞȠȘĲȑȢ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ, ʌȠȣ ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ
ĮıșȑȞİȚĮ țĮȚ ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȒ ĲȘȢ țĮȚ ĲĮ
ıȤİĲȚțȐ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȦȞ įȚĮșȑıȚȝȦȞ
ʌĮȡİȝȕȐıİȦȞ/ İȟİĲȐıİȦȞ/șİȡĮʌİȚȫȞ ıİ
ĮȞȫȞȣȝȘ ȝȠȡĳȒ. ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȡȠȪȞĲĮȚ
Įʌȩ
ĲȠ
ȣʌȠȥȒĳȚȠ
țȑȞĲȡȠ
(ȝȘĲȡȫĮ/ĳȐțİȜȠȚ
ĮıșİȞȫȞ,
țȜȚȞȚțȠİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ).

ī7 īȡĮʌĲȒ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

1.6.2. ȀȐșİ ĮıșİȞȒȢ Ȓ țĮȚ Ș ȠȚțȠȖȑȞİȚȐ
ĲȠȣ İȞȘȝİȡȫȞİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ įȚĮșȑıȚȝİȢ
İȞĮȜȜĮțĲȚțȑȢ
ȜȪıİȚȢ
ȖȚĮ
ĲȚȢ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ
İȟİĲȐıİȚȢ
țĮȚ
ĲȚȢ
șİȡĮʌİȓİȢ, ȖȚĮ ĲȚȢ șİĲȚțȑȢ țĮȚ ĲȚȢ
ĮȡȞȘĲȚțȑȢ İʌȚʌĲȫıİȚȢ ĮȣĲȫȞ țĮșȫȢ țĮȚ
ȖȚĮ ĲȠȣȢ ʌȚșĮȞȠȪȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ
ʌȚșĮȞȑȢ ȦĳȑȜİȚİȢ ʌȠȣ İȝʌİȡȚȑȤȠȣȞ
(ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ ĲȘȢ İȞȘȝȑȡȦıȘȢ
ʌİȡȓ ʌȚșĮȞȒȢ ĮȞĲĮȜȜĮȖȒȢ țĮȚ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ
įİįȠȝȑȞȦȞ
ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ
ĲȦȞ
ȤĮȡĮțĲȒȡĮ).

ī8 īȡĮʌĲȒ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ǻ7 ǲȞĲȣʌȠ īİȞȚțȩ (ȀȜȚȞȚțȩ
ȉȝȒȝĮ țĮȚ ǼȡȖĮıĲȒȡȚȠ)
ǻ8 ǲȞĲȣʌȠ īİȞȚțȩ (ȀȜȚȞȚțȩ
ȉȝȒȝĮ)
ǻ9 ǲȞĲȣʌȠ īİȞȚțȩ(ȀȜȚȞȚțȩ
ȉȝȒȝĮ țĮȚ ǼȡȖĮıĲȒȡȚȠ)

1.6.3. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ įȚĮșȑĲİȚ
ȣȜȚțȩ ȝİ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ȖȚĮ ĲȠȣȢ
ĮıșİȞİȓȢ/İȟİĲĮȗȩȝİȞȠȣȢ
Ȓ
țĮȚ
ĲȚȢ
ȠȚțȠȖȑȞİȚȑȢ ĲȠȣȢ, ĮȞĮĳȠȡȚțȐ ȝİ ʌȡȩĲȣʌĮ
ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ țĮȚ ĲȘ
ȜȒȥȘ ʌȡȠȜȘʌĲȚțȫȞ ȝȑĲȡȦȞ ȖȚĮ ĲȘ
ȝİȓȦıȘ
ĲȠȣ
țȚȞįȪȞȠȣ
İȝĳȐȞȚıȘȢ
ĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞ ıȣȝȕȐȞĲȦȞ, ıĳĮȜȝȐĲȦȞ
țĮȚ ȜĮșȫȞ.
1.6.4. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ įȚĮıĳĮȜȓȗİȚ
ĲȘ ȖȞȦıĲȠʌȠȓȘıȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ
țĮȚ ȝȘ ĮȞĲȚțȡȠȣȩȝİȞȦȞ ıȣȝĳİȡȩȞĲȦȞ,
ʌȠȣ
ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ
ȝİ
ĲȚȢ
șİȡĮʌİȓİȢ/İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ İȟİĲȐıİȚȢ ʌȠȣ
ʌĮȡȑȤİȚ Ȓ ĲȚȢ ȑȡİȣȞİȢ ʌȠȣ įȚİȟȐȖİȚ.

Ǽ 3 ǼȚįȚțȩ ǲȞĲȣʌȠ Ȓ
ĮȞȐȡĲȘıȘ ıĲȠ site

ȆǹȇǹȉǾȇǾ
ȈǼǿȈ

ī9 īȡĮʌĲȒ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

2.ȅȡȖȐȞȦıȘ, ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ țĮȚ ȁİȚĲȠȣȡȖȚțȒ ȈȣȞȑȤİȚĮ
2.1. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ İĳĮȡȝȩȗİȚ įȚĮĳĮȞİȓȢ țĮȚ ȡȘĲȠȪȢ țĮȞȩȞİȢ țĮȚ ʌȡĮțĲȚțȑȢ ȠȡȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ
įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ.
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ȂǼȉȇȅ

ǺǹĬȂ
ȅȈ
0 1 2

Τεύχος Β’ 2736/04.08.2017

ȉǼȀȂǾȇǿȍȈǾ

2.1.1. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ įȚĮșȑĲİȚ
ʌȜĮȓıȚȠ ȠȡȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ıĲȠ
ȠʌȠȓȠ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ȡȩȜȠȚ țĮȚ
ȠȚ İȣșȪȞİȢ, ȩʌȦȢ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıİ
ıȤİĲȚțȩ
ȠȡȖĮȞȩȖȡĮȝȝĮ,
ĲȠȣ
țȜȚȞȚțȠȪ/İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȪ țĮȚ ĲȠȣ ȜȠȚʌȠȪ
ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ,
İȞĲȩȢ
ĲȠȣ
ʌİįȓȠȣ
İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ.

ǹ1 ȆȜĮȓıȚȠ ȅȡȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ
ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȊʌȠȥȒĳȚȠȣ
ȀȑȞĲȡȠȣ

2.1.2. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ İĳĮȡȝȩȗİȚ
įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ ĮĳȠȡȐ ıĲȠȞ ĲȡȩʌȠ
ȠȡȖȐȞȦıȘȢ
țĮȚ
įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ
ĲȦȞ
įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ,
İȞĲȩȢ ĲȠȣ ʌİįȓȠȣ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ
ĲȠȣ.

ī10 īȡĮʌĲȒ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

2.1.3. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ İĳĮȡȝȩȗİȚ
ĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘ
įȚĮıȣȞȠȡȚĮțȒ ʌİȡȓșĮȜȥȘ, ȩĲĮȞ Ș
ȞȠıȘȜİȓĮ/İȟȑĲĮıȒ ĲȠȣ ĮıșİȞȒ İȝʌȓʌĲİȚ
ıĲȠ ʌİįȓȠ ĲȘȢ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ ĲȠȣ.

ī11 īȡĮʌĲȒ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ǻ10 ǲȞĲȣʌȠ īİȞȚțȩ

ȆǹȇǹȉǾȇǾ
ȈǼǿȈ

2.2. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ įȚĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȘ įȚĮĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ țȩıĲȠȣȢ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑİȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌİȡȓșĮȜȥȘ
ĲȠȣ ĮıșİȞȠȪȢ.
ȂǼȉȇȅ

ǺǹĬȂ
ȅȈ
0 1 2

2.2.1. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ʌĮȡȑȤİȚ
ıĲȠȣȢ ĮıșİȞİȓȢ/İȟİĲĮȗȩȝİȞȠȣȢ Ȓ țĮȚ ıĲȚȢ
ȠȚțȠȖȑȞİȚȑȢ ĲȠȣȢ, İȪțȠȜȘ ʌȡȩıȕĮıȘ ıİ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ʌȠȣ ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȠ
țȩıĲȠȢ ĲȦȞ ʌĮȡİȤȩȝİȞȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ.

ȉǼȀȂǾȇǿȍȈǾ

ȆǹȇǹȉǾȇǾ
ȈǼǿȈ

ī12 īȡĮʌĲȒ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

2.3. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ įȚĮșȑĲİȚ ıȤȑįȚȠ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȒȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ȖȚĮ ȑȞĮ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ȤȡȠȞȚțȩ
įȚȐıĲȘȝĮ.
ȂǼȉȇǹ
ǺǹĬȂ ȉǼȀȂǾȇǿȍȈǾ
ȆǹȇǹȉǾȇǾ
ȅȈ
ȈǼǿȈ
0 1 2
2.3.1. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ įȚĮșȑĲİȚ
Ǻ1 ȈȤȑįȚȠ ȁİȚĲȠȣȡȖȚțȒȢ
ıȤȑįȚȠ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȒȢ ıȣȞȑȤİȚĮȢ ʌȠȣ
ȈȣȞȑȤİȚĮȢ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ: Į) ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ȕĮıȚțȒȢ
ȚĮĲȡȚțȒȢ ĳȡȠȞĲȓįĮȢ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ĮʌȡȩȕȜİʌĲȦȞ ĮıĲȠȤȚȫȞ Ȓ ȑȜȜİȚȥȘȢ
ʌȩȡȦȞ,
ȕ)
ĲȘȞ
ʌĮȡĮʌȠȝʌȒ
ĮıșİȞȫȞ/İȟİĲĮȗȩȝİȞȦȞ, İȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
ıİ İȞĮȜȜĮțĲȚțȠȪȢ ʌȩȡȠȣȢ, țĮȚ Ȗ) ĲȘ
įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ, ĲȘȢ
ĲİȤȞȚțȒȢ
ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ
țĮȚ
ĲȘȢ
İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ ĲȠȣ ȣʌȠȥȒĳȚȠȣ
țȑȞĲȡȠȣ.
2.4. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȠ ıȣȞĲȠȞȚıȝȩ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ ıȣȞİȡȖĮȗȩȝİȞȦȞ ȝȠȞȐįȦȞ ĲȠȣ
țȑȞĲȡȠȣ țĮȚ ĲȘȞ İȪțȠȜȘ ʌȡȩıȕĮıȘ ıİ ȐȜȜȠȣȢ ʌȩȡȠȣȢ Ȓ İȚįȚțȑȢ ȝȠȞȐįİȢ Ȓ ȣʌȘȡİıȓİȢ ĮȞĮȖțĮȓİȢ ȖȚĮ
ĲȘȞ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ.
ȂǼȉȇǹ
2.4.1. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ İĳĮȡȝȩȗİȚ

ǺǹĬȂ
ȅȈ
0 1 2

ȉǼȀȂǾȇǿȍȈǾ
ī13 īȡĮʌĲȒ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ

ȆǹȇǹȉǾȇǾ
ȈǼǿȈ
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įȚĮįȚțĮıȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țȐȜȣȥȘ İʌİȚȖȠȣıȫȞ
ĮȞĮȖțȫȞ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ/İȟİĲĮȗȩȝİȞȦȞ
ʌȑȡĮȞ
ĲȠȣ
ıȣȞȒșȠȣȢ
ȦȡĮȡȓȠȣ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ.
ǻȚĮıĳĮȜȓȗİȚ
ȩĲȚ
ȠȚ
ĮıșİȞİȓȢ/İȟİĲĮȗȩȝİȞȠȚ
ĲȠȣ
ʌİįȓȠȣ
İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ
ȝʌȠȡȠȪȞ
ȞĮ
İȚıĮȤșȠȪȞ/İȟİĲĮıĲȠȪȞ
ȤȦȡȓȢ
țĮșȣıĲȑȡȘıȘ ȖȚĮ ȞȠıȘȜİȓĮ/İȟȑĲĮıȘ ıĲȘȞ
țĮĲȐȜȜȘȜȘ įȠȝȒ, ȩĲĮȞ ĮʌĮȚĲȘșİȓ.

ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ǻ11 ǲȞĲȣʌȠ īİȞȚțȩ

2.4.2. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ įȚĮșȑĲİȚ țĮȚ
ĮțȠȜȠȣșİȓ,
ȩĲĮȞ
İȓȞĮȚ
ĮȞĮȖțĮȓȠ,
įȚĮįȚțĮıȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İȪțȠȜȘ ʌȡȩıȕĮıȘ
ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ/İȟİĲĮȗȩȝİȞȦȞ ıİ ȐȜȜĮ
țȑȞĲȡĮ Ȓ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞİȢ ȝȠȞȐįİȢ, İțĲȩȢ
ĲȦȞ įȚțȫȞ ĲȠȣ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ, ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘ įȚȐȖȞȦıȘ, șİȡĮʌİȓĮ
țĮȚ ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ĳȡȠȞĲȓįĮȢ ıĲȠȣȢ
ĮıșİȞİȓȢ.

Ȉȉ2.ǹȡȤİȓȠ
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2.5. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ȑȤİȚ ʌȡȩıȕĮıȘ ıİ ȤȫȡȠȣȢ ʌİȡȓșĮȜȥȘȢ țĮȚ ȞȠıȘȜİȓĮȢ ȣȥȘȜȫȞ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ.
ȂǼȉȇǹ
ǺǹĬȂ ȉǼȀȂǾȇǿȍȈǾ
ȆǹȇǹȉǾȇǾ
ȅȈ
ȈǼǿȈ
0 1 2
2.5.1.
Ǿ
șİȡĮʌİȓĮ/İȟȑĲĮıȘ
ĲȦȞ
ī14 īȡĮʌĲȒ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ĮıșİȞȫȞ/İȟİĲĮȗȩȝİȞȦȞ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıİ İȚįȚțȠȪȢ ȤȫȡȠȣȢ
ǻ12 ǲȞĲȣʌȠ īİȞȚțȩ
ʌȠȣ İȓȞĮȚ İȪțȠȜĮ ʌȡȠıȕȐıȚȝȠȚ, țĮșĮȡȠȓ,
Ȉȉ3 ǹȡȤİȓȠ
ȐȞİĲȠȚ țĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜĮ İȟȠʌȜȚıȝȑȞȠȚ.
Ȉȉ4.ǹȡȤİȓȠ .
2.6. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ įȚĮșȑĲİȚ ʌȡȠĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞİȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ ȝİ ĲȠȣȢ ĳȠȡİȓȢ ʌȠȣ
ʌĮȡȑȤȠȣȞ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒ ĳȡȠȞĲȓįĮ țĮȚ ʌİȡȓșĮȜȥȘ ıĲȠȣȢ ĮıșİȞİȓȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȤȠȡȒȖȘıȘ İȟȚĲȘȡȓȠȣ,
țĮșȫȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ įȚĮıȣȞȠȡȚĮțȒ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ țĮȚ ıȣȞİȡȖĮıȓĮ .
ȂǼȉȇǹ

ǺǹĬȂ
ȅȈ
0 1 2

ȉǼȀȂǾȇǿȍȈǾ

2.6.1. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ʌĮȡȑȤİȚ
ıĲȠȣȢ ȚĮĲȡȠȪȢ, ıĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ șĮ
ĮʌİȣșȣȞșİȓ Ƞ ĮıșİȞȒȢ ȝİĲȐ ĲȠ İȟȚĲȒȡȚȠ,
ıȣȝʌȜȘȡȦȝȑȞȠ İȞȘȝİȡȦĲȚțȩ ıȘȝİȓȦȝĮ (
discharge Ȓ patient summary ) Ȓ
ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ
İȟİĲȐıİȦȞ.

ī15 īȡĮʌĲȒ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ǻ13 ǲȞĲȣʌȠ īİȞȚțȩ

2.6.2.
ȉȠ
ȣʌȠȥȒĳȚȠ
țȑȞĲȡȠ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ,
țĮĲȐ
ĲȠ
įȣȞĮĲȩ,
ȉİȤȞȠȜȠȖȓİȢ
ȆȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ
țĮȚ
ǼʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ (ȉȆǼ), ȩʌȦȢ İȡȖĮȜİȓĮ
ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ
ȣȖİȓĮȢ,
ĲȘȜİȧĮĲȡȚțȒ,
İȡȖĮȜİȓĮ
ʌĮȡȠȤȒȢ
İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȦȞ
ıȣȝȕȠȣȜȫȞ Įʌȩ ĮʌȩıĲĮıȘ țĮșȫȢ țĮȚ
ȐȜȜĮ İȡȖĮȜİȓĮ ȖȚĮ ȞĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓ ĲȘȞ
ʌȠȡİȓĮ ĲȠȣ ĮıșİȞȠȪȢ/İȟİĲĮȗȩȝİȞȠȣ,
ȝİĲȐ ĲȠ İȟȚĲȒȡȚȠ/İȟȑĲĮıȘ.

ī16 īȡĮʌĲȒ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
Ȉȉ5 ǹȡȤİȓȠ

ȆǹȇǹȉǾȇǾ
ȈǼǿȈ

3. ǿțĮȞȩĲȘĲĮ ǲȡİȣȞĮȢ țĮȚ ȀĮĲȐȡĲȚıȘȢ
3.1. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ȑȤİȚ ĲȘȞ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ȞĮ ʌĮȡȑȤİȚ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȘ țĮĲȐȡĲȚıȘ, ıİ ıȣȞİȡȖĮıȓĮ ȝİ
ĮțĮįȘȝĮȧțȠȪȢ ĳȠȡİȓȢ țĮȚ ʌĮȞİʌȚıĲȘȝȚĮțȐ ȚįȡȪȝĮĲĮ.
ȂǼȉȇǹ

ǺǹĬȂ
ȅȈ

ȉǼȀȂǾȇǿȍȈǾ

ȆǹȇǹȉǾȇǾ
ȈǼǿȈ
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Τεύχος Β’ 2736/04.08.2017

0 1 2
3.1.1. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ʌĮȡȑȤİȚ
İțʌĮȓįİȣıȘ,
İȟĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȢ
ȚțĮȞȩ
ĮȡȚșȝȩ ʌİȡȚʌĲȫıİȦȞ ıİ ʌȡȠʌĲȣȤȚĮțȩ, Ȓ
ıİ ȝİĲĮʌĲȣȤȚĮțȩ Ȓ ıİ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠ
İʌȓʌİįȠ țĮșȫȢ țĮȚ țĮĲȐȡĲȚıȘ ıĲȠ ʌİįȓȠ
İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ ĲȠȣ (ĲȠ ȓįȚȠ Ȓ ıİ
ıȣȞİȡȖĮıȓĮ ȝİ ĮțĮįȘȝĮȧțȠȪȢ ĳȠȡİȓȢ țĮȚ
ʌĮȞİʌȚıĲȘȝȚĮțȐ ȚįȡȪȝĮĲĮ).

ī17 īȡĮʌĲȒ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
Ȉȉ6 ǹȡȤİȓȠ

3.1.2. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ȑȤİȚ ȑȞĮ
ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȑȞȠ ıȪȞȠȜȠ ıĲȩȤȦȞ ȖȚĮ ĲȚȢ
İțʌĮȚįİȣĲȚțȑȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ țĮșȫȢ țĮȚ
ȖȚĮ ĲȚȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ țĮĲȐȡĲȚıȘȢ.

ī18 īȡĮʌĲȒ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

3.1.3. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ĮȟȚȠȜȠȖİȓ ĲȘȞ
ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮ
ĲȦȞ
įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ
İțʌĮȓįİȣıȘȢ
țĮȚ
țĮĲȐȡĲȚıȘȢ ıİ İĲȒıȚĮ ȕȐıȘ țĮȚ ĲȘȡİȓ
ıȤİĲȚțȩ ĮȡȤİȓȠ.

ī19 īȡĮʌĲȒ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
Ȉȉ7 ǹȡȤİȓȠ

3.2. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ȑȤİȚ ĲȠ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ĮȞșȡȫʌȚȞȠ įȣȞĮȝȚțȩ țĮȚ ĲȠȣȢ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȣȢ ʌȩȡȠȣȢ
ȖȚĮ ĲȘ įȚİȟĮȖȦȖȒ ĲȦȞ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ İțʌĮȓįİȣıȘȢ țĮȚ țĮĲȐȡĲȚıȘȢ.
ȂǼȉȇǹ

ǺǹĬȂ
ȅȈ
0 1 2

3.2.1. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ įȚĮșȑĲİȚ ĲȠ
țĮĲȐȜȜȘȜȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ țĮȚ ĲȠȣȢ ʌȩȡȠȣȢ
(ĲİȤȞȚțȠȪȢ, ȠȚțȠȞȠȝȚțȠȪȢ țĮȚ ȐȜȜĮ) ȖȚĮ ĲȘ
įȚİȟĮȖȦȖȒ
ĲȦȞ
įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ
İțʌĮȓįİȣıȘȢ țĮȚ țĮĲȐȡĲȚıȘȢ

ȉǼȀȂǾȇǿȍȈǾ

ȆǹȇǹȉǾȇǾ
ȈǼǿȈ

Ȉȉ8 ǹȡȤİȓȠ

3.3. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ įȚĮșȑĲİȚ ĲȘȞ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ įȚİȟĮȖȦȖȒȢ ȑȡİȣȞĮȢ țĮȚ ĮʌȠįİįİȚȖȝȑȞȘ İȡİȣȞȘĲȚțȒ
İȝʌİȚȡȓĮ Ȓ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ıİ İȡİȣȞȘĲȚțȐ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮ ıĲȠȞ ĲȠȝȑĮ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ ĲȠȣ ıİ İșȞȚțȩ,
İȣȡȦʌĮȧțȩ Ȓ įȚİșȞȑȢ İʌȓʌİįȠ.
ȂǼȉȇǹ

ǺǹĬȂ
ȅȈ
0 1 2

ȉǼȀȂǾȇǿȍȈǾ

3.3.1. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ĲİțȝȘȡȚȫȞİȚ
ȩĲȚ įȚĮșȑĲİȚ İʌĮȡțİȓȢ ĮȞșȡȫʌȚȞȠȣȢ țĮȚ
ȣȜȚțȠȪȢ ʌȩȡȠȣȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ȣʌȠįȠȝȑȢ
ȖȚĮ
ĲȘȞ
ȣȜȠʌȠȓȘıȘ
İȡİȣȞȘĲȚțȫȞ
įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ țĮȚ țȜȚȞȚțȫȞ įȠțȚȝȫȞ.

Ȉȉ9 ǹȡȤİȓȠ

3.3.2. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ȘȖİȓĲĮȚ Ȓ
ıȣȝȝİĲȑȤİȚ
ıİ
İȡİȣȞȘĲȚțȑȢ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ țĮȚ țȜȚȞȚțȑȢ įȠțȚȝȑȢ,
ĲȩıȠ ıİ İșȞȚțȩ ȩıȠ țĮȚ ıİ įȚİșȞȑȢ
İʌȓʌİįȠ,
İȞĲȩȢ
ĲȠȣ
ʌİįȓȠȣ
İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ ĲȠȣ.
3.3.3. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ İĳĮȡȝȩȗİȚ
ȑȞĮ
ıȪȞȠȜȠ
ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ
ǻȚĮįȚțĮıȚȫȞ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ( Standard
Operating Procedures – SOPs ), ʌȠȣ
įȚȑʌȠȣȞ ĲȚȢ İȡİȣȞȘĲȚțȑȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ
țĮȚ ĲȚȢ țȜȚȞȚțȑȢ įȠțȚȝȑȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ
ȚıȤȪȠȞ șİıȝȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ.

Ȉȉ10 ǹȡȤİȓȠ

3.3.4. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ İĳĮȡȝȩȗİȚ
įȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲĮ ȘșȚțȐ țĮȚ įİȠȞĲȠȜȠȖȚțȐ
ȗȘĲȒȝĮĲĮ ʌȠȣ įȚȑʌȠȣȞ ĲȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ țĮȚ

ī21 īȡĮʌĲȒ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ī20 īȡĮʌĲȒ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
Ȉȉ 11 ǹȡȤİȓȠ

ȆǹȇǹȉǾȇǾ
ȈǼǿȈ

Τεύχος Β’ 2736/04.08.2017

ȣȜȠʌȠȓȘıȘ
ĲȦȞ
įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ țĮȚ
įȠțȚȝȫȞ.
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İȡİȣȞȘĲȚțȫȞ
ĲȦȞ țȜȚȞȚțȫȞ

3.3.5. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ įȚĮĲȘȡİȓ țĮȚ
įȚĮȤİȚȡȓȗİĲĮȚ ĲĮ ĮȡȤİȓĮ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ ĲȦȞ
İȡİȣȞȘĲȚțȫȞ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ țĮȚ ĲȦȞ
țȜȚȞȚțȫȞ įȠțȚȝȫȞ.
3.3.6. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ įȘȝȠıȚİȪİȚ
ıİ
İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȐ
ʌİȡȚȠįȚțȐ
ĲĮ
ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ
ĲȦȞ
İȡİȣȞȘĲȚțȫȞ
įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ țĮȚ ĲȦȞ țȜȚȞȚțȫȞ
įȠțȚȝȫȞ. ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ įȚĮȤȣșȠȪȞ
ıİ ȐȜȜĮ țȑȞĲȡĮ,
İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȑȢ/İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȑȢ İȞȫıİȚȢ
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚȫȞ
ȣȖİȓĮȢ
țĮȚ
İȞȫıİȚȢ/ıȣȜȜȩȖȠȣȢ ĮıșİȞȫȞ.

Ȉȉ12 ǹȡȤİȓȠ

ī22 īȡĮʌĲȒ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
Ȉȉ13 ǹȡȤİȓȠ

3.3.7. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ĮȟȚȠȜȠȖİȓ ĲȘȞ
Ȉȉ14 ǹȡȤİȓȠ
ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ İȡİȣȞȘĲȚțȫȞ
įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ țĮȚ ĲȦȞ țȜȚȞȚțȫȞ
įȠțȚȝȫȞ.
3.4. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ įȚİȞİȡȖİȓ įȚįĮțĲȚțȑȢ țĮȚ İțʌĮȚįİȣĲȚțȑȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ʌȠȣ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ ȝİ
ĲȠȞ ĲȠȝȑĮ ĲȘȢ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ, ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȦȞ ȖȞȫıİȦȞ țĮȚ ĲȘȢ ĲİȤȞȚțȒȢ
ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ ĳȠȡȑȦȞ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢ ʌİȡȓșĮȜȥȘȢ ʌȠȣ ıȣȝȝİĲȑȤȠȣȞ ıĲȘȞ ȓįȚĮ ĮȜȣıȓįĮ ʌİȡȓșĮȜȥȘȢ
İȞĲȩȢ țĮȚ İțĲȩȢ ĲȠȣ țȑȞĲȡȠȣ.
ȂǼȉȇǹ

ǺǹĬȂ
ȅȈ
0 1 2

3.4.1. ȅȚ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ
țĮȚ țĮĲȐȡĲȚıȘȢ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȓİȢ ȣȖİȓĮȢ ʌȠȣ İȝʌȜȑțȠȞĲĮȚ
ıĲȘȞ ȓįȚĮ ĮȜȣıȓįĮ ĳȡȠȞĲȓįĮȢ İȞĲȩȢ țĮȚ
İțĲȩȢ
ĲȦȞ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ
ĲȠȣ
ȣʌȠȥȒĳȚȠȣ țȑȞĲȡȠȣ.

ȉǼȀȂǾȇǿȍȈǾ

ȆǹȇǹȉǾȇǾ
ȈǼǿȈ

Ȉȉ15 ǹȡȤİȓȠ

4. ǹȞĲĮȜȜĮȖȒ ǼȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ, ȈȣıĲȒȝĮĲĮ ǼȞȘȝȑȡȦıȘȢ țĮȚ ǼȡȖĮȜİȓĮ ǾȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ ȊȖİȓĮȢ
4.1. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞĲĮȜȜȐııİȚ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘ ȝİ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȓİȢ ȣȖİȓĮȢ
ȐȜȜȦȞ ĳȠȡȑȦȞ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢ ʌİȡȓșĮȜȥȘȢ Ȓ/țĮȚ ȞĮ ĲȠȣȢ ʌĮȡȑȤİȚ ıȣȝȕȠȣȜİȣĲȚțȒ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘ.
ȂǼȉȇǹ

ǺǹĬȂȅ
Ȉ
0 1 2

ȉǼȀȂǾȇǿȍȈǾ

4.1.1. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ʌĮȡȑȤİȚ
ıȣȝȕȠȣȜİȣĲȚțȑȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ, ıĲȠ ʌİįȓȠ
İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ ĲȠȣ, ıİ ȐȜȜȠȣȢ
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȓİȢ
ȣȖİȓĮȢ
țĮȚ
ıĲȠȣȢ
ĳȡȠȞĲȚıĲȑȢ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ.

ī23 īȡĮʌĲȒ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
Ȉȉ16 ǹȡȤİȓȠ

4.1.2. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ĲȘȡİȓ ȕȐıȘ
įİįȠȝȑȞȦȞ
(ȞȠıȠțȠȝİȚĮțȩ/İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩ/
ĮʌİȚțȠȞȚıĲȚțȩ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ ıȪıĲȘȝĮ Ȓ
ȕȐıȘ įİįȠȝȑȞȦȞ Ȓ ȑȞĲȣʌȠȢ ĳȐțİȜȠȢ Ȓ
ĳȐțİȜȠȢ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ
ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ)
ȝİ
ȑȖțȣȡĮ
țĮȚ
ĮȟȚȩʌȚıĲĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ
ȖȚĮ
ĲȠȣȢ
ĮıșİȞİȓȢ/İȟİĲĮȗȩȝİȞȠȣȢ ʌȠȣ İȝʌȓʌĲȠȣȞ
ıĲȠ ʌİįȓȠ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ ĲȠȣ.

Ȉȉ17 ǹȡȤİȓȠ

ȆǹȇǹȉǾȇǾ
ȈǼǿȈ

4.2. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ įȚĮșȑĲİȚ țĮșȚİȡȦȝȑȞİȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ țĮȚ ʌȜĮȓıȚȠ ʌȠȣ įȚĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȘ
įȚĮȤİȓȡȚıȘ, ĲȘ įȚĮĳȪȜĮȟȘ țĮȚ ĲȘȞ ĮȞĲĮȜȜĮȖȒ ȚĮĲȡȚțȫȞ įİįȠȝȑȞȦȞ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ
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ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ ȝİĲȡȒıİȦȞ, ĲȦȞ įİȚțĲȫȞ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ țĮȚ ĲȦȞ ȝȘĲȡȫȦȞ ĮıșİȞȫȞ ȖȚĮ ĲȠ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ĲȠȝȑĮ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ
įİįȠȝȑȞȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ ĲȠȣ ȃ. 2472/1997, ȩʌȦȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒșȘțİ țĮȚ ȚıȤȪİȚ țĮȚ ĲȘȞ İȞ
İʌȚȖȞȫıİȚ ıȣȞĮȓȞİıȘ.
ȂǼȉȇǹ

ǺǹĬȂȅ
Ȉ
0 1 2

4.2.1. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ĮțȠȜȠȣșİȓ
țĮșȚİȡȦȝȑȞİȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ȖȚĮ ĲȘ
įȚĮȤİȓȡȚıȘ, ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ
ĮȞĲĮȜȜĮȖȒ ĲȦȞ ȚĮĲȡȚțȫȞ įİįȠȝȑȞȦȞ.
ǹȣĲȑȢ ȠȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ İȓȞĮȚ ıȪȝĳȦȞİȢ ȝİ
ĲȠ ȚıȤȪȠȞ șİıȝȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ.

ȉǼȀȂǾȇǿȍȈǾ

ȆǹȇǹȉǾȇǾ
ȈǼǿȈ

ī24 īȡĮʌĲȒ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

4.3. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌȡȠȦșİȓ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȘȢ ĲȘȜİȧĮĲȡȚțȒȢ țĮȚ ȐȜȜȦȞ İȡȖĮȜİȓȦȞ
ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ ȣȖİȓĮȢ İȞĲȩȢ țĮȚ İțĲȩȢ ĲȦȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȫȞ ĲȠȣ, İțʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȢ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ įȚĮȜİȚĲȠȣȡȖȚțȩĲȘĲĮȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȞȠȝȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ ĲȘȞ
İșȞȚțȒ țĮȚ ĲȘȞ İȞȦıȚĮțȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ.
ȂǼȉȇǹ

ǺǹĬȂȅ
Ȉ
0 1 2

4.3.1.
ȉȠ
ȣʌȠȥȒĳȚȠ
țȑȞĲȡȠ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ȣʌȠıĲȘȡȓȟİȚ ĲȘ ȤȡȒıȘ
ĲȘȢ ĲȘȜİȧĮĲȡȚțȒȢ țĮȚ ȐȜȜȦȞ İȡȖĮȜİȓȦȞ
ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ ȣȖİȓĮȢ ĲȘȡİȓ ĲȚȢ İȜȐȤȚıĲİȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ įȚĮȜİȚĲȠȣȡȖȚțȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ȩĲĮȞ
İȓȞĮȚ İĳȚțĲȩ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ ıȣȝĳȦȞȘȝȑȞĮ
ʌȡȩĲȣʌĮ țĮȚ ıȣıĲȐıİȚȢ.

ȉǼȀȂǾȇǿȍȈǾ

ȆǹȇǹȉǾȇǾ
ȈǼǿȈ

ī25 īȡĮʌĲȒ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

4.4. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠ ıȪıĲȘȝĮ İȞȘȝȑȡȦıȘȢ țĮȚ țȦįȚțȠʌȠȓȘıȘȢ,
ĲȠ ȠʌȠȓȠ İȓȞĮȚ ıȪȝĳȦȞȠ ȝİ ıȣıĲȒȝĮĲĮ ĮȞĮȖȞȦȡȚıȝȑȞĮ ıİ İșȞȚțȩ Ȓ įȚİșȞȑȢ İʌȓʌİįȠ, ȩʌȦȢ Ș
ǻȚİșȞȒȢ ȉĮȟȚȞȩȝȘıȘ ȃȩıȦȞ țĮȚ ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȑȢ ĲĮȟȚȞȠȝȒıİȚȢ, İĳȩıȠȞ İȓȞĮȚ ıțȩʌȚȝȠ.
ȂǼȉȇǹ

ǺǹĬȂȅ
Ȉ
0 1 2

ȉǼȀȂǾȇǿȍȈǾ

4.4.1.
ȉȠ
ȣʌȠȥȒĳȚȠ
țȑȞĲȡȠ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠ ıȪıĲȘȝĮ
ʌȜȘȡȠĳȩȡȘıȘȢ țĮȚ țȦįȚțȠʌȠȓȘıȘȢ ȖȚĮ
ıʌȐȞȚĮ Ȓ ȤĮȝȘȜȠȪ İʌȚʌȠȜĮıȝȠȪ
ʌȠȜȪʌȜȠțĮ ȞȠıȒȝĮĲĮ Ȓ ʌĮșȒıİȚȢ ( ICD
10 Ȓ ORPHA code). ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, ĲȠ
İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ĮțȠȜȠȣșİȓ ıȪıĲȘȝĮ ĲȚȝȫȞ
ĮȞĮĳȠȡȐȢ Ȓ įȚİșȞȒ įȚĮȖȞȦıĲȚțȐ
țȡȚĲȒȡȚĮ
ĲȦȞ
įȚİȞİȡȖȠȪȝİȞȦȞ
İȟİĲȐıİȦȞ.

ī26 īȡĮʌĲȒ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

4.4.2. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ĮțȠȜȠȣșİȓ
įȚĮįȚțĮıȓİȢ
ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ
țĮȚ
įȚĮĲȒȡȘıȘȢ
ĲȘȢ
ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ
ĲȦȞ
įİįȠȝȑȞȦȞ.

ī27 īȡĮʌĲȒ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ȆǹȇǹȉǾȇǾ
ȈǼǿȈ

5. ǼȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘ, ȀĮȜȑȢ ȆȡĮțĲȚțȑȢ, ȆȠȚȩĲȘĲĮ, ǹıĳȐȜİȚĮ ǹıșİȞȫȞ țĮȚ ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ
5.1. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ įȚĮșȑĲİȚ ıȪıĲȘȝĮ įȚĮıĳȐȜȚıȘȢ Ȓ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ
ıȤȑįȚĮ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ ĲȘȢ įȚȠȓțȘıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ.
ȂǼȉȇȅ
5.1.1. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ įȚĮșȑĲİȚ
ıȤȑįȚȠ įȚĮıĳȐȜȚıȘȢ Ȓ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȘȢ

ǺǹĬȂȅ
Ȉ
0 1 2

ȉǼȀȂǾȇǿȍȈǾ
Ǻ2 ȈȤȑįȚȠ ǻȚĮıĳȐȜȚıȘȢ Ȓ
ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȘȢ ȆȠȚȩĲȘĲĮȢ

ȆǹȇǹȉǾȇǾ
ȈǼǿȈ

Τεύχος Β’ 2736/04.08.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ,
ıĲȠ
ȠʌȠȓȠ
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
ʌİȡȚȠįȚțȒ
ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ
ĲȘȢ
ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ
ĲȦȞ
ʌĮȡİȤȩȝİȞȦȞ
ȣʌȘȡİıȚȫȞ țĮȚ ĲȘȢ ĮʌȩįȠıȒȢ ĲȠȣ ıĲȠ
ʌİįȓȠ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ ĲȠȣ. ȅȚ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ʌȠȣ ıȣȜȜȑȖİȚ ȝȑıȦ ĲȠȣ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ĮȣĲȠȪ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ
ȖȚĮ ĲȘ ȜȒȥȘ ȝȑĲȡȦȞ ıȣȞİȤȠȪȢ
ȕİȜĲȓȦıȘȢ.

Ȉȉ18 ǹȡȤİȓȠ

5.1.2. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ıȣȜȜȑȖİȚ țĮȚ
ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓ ıȣıĲȘȝĮĲȚțȐ įİȓțĲİȢ
įȚĮįȚțĮıȚȫȞ ( process indicators ) țĮȚ
įİȓțĲİȢ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ ( outcome
indicators ).

Ȉȉ19 ǹȡȤİȓȠ

5.1.3. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ įȚĮșȑĲİȚ țĮȚ
İĳĮȡȝȩȗİȚ įȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĮĳȠȡȐ,
ĲȘȞ ĲİțȝȘȡȓȦıȘ țĮȚ ĲȘ įȚİȡİȪȞȘıȘ
ĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞ ıȣȝȕȐȞĲȦȞ Ȓ İʌȚʌȜȠțȫȞ
țĮșȫȢ
țĮȚ
įȚĮįȚțĮıȓĮ
ȖȚĮ
ĲȘȞ
İțʌĮȓįİȣıȘ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ Įʌȩ ĲȘȞ
İȝʌİȚȡȓĮ ĲȑĲȠȚȦȞ ʌİȡȚıĲĮĲȚțȫȞ. ǼʌȓıȘȢ,
ĲȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ
ıȣȞİȤȫȢ
ĲȚȢ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ
ĮȣĲȑȢ
ĲȘȡȫȞĲĮȢ ıȤİĲȚțȩ ĮȡȤİȓȠ.

ī28 īȡĮʌĲȒ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ǻ14 ǲȞĲȣʌȠ īİȞȚțȩ
Ȉȉ20 ǹȡȤİȓȠ

5.1.4.
ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ĲȘȡİȓ
ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ĮʌȩįȠıȘȢ țĮȚ ĲȦȞ
ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ
ĲȠȣ
ıĲȠ
ʌİįȓȠ
İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ.

Ȉȉ21 ǹȡȤİȓȠ

5.2. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ įȚĮșȑĲİȚ ȈȤȑįȚȠ ǹıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ ǹıșİȞȫȞ.
ȂǼȉȇȅ
ǺǹĬȂȅ ȉǼȀȂǾȇǿȍȈǾ
Ȉ
0 1 2
5.2.1. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ İĳĮȡȝȩȗİȚ
Ǻ3 ȈȤȑįȚȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ǹıĳȐȜİȚĮ
ıȤȑįȚȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ
ĲȦȞ ǹıșİȞȫȞ
ʌȡȠıĮȡȝȠıȝȑȞȠ
ıĲȠ
ʌİįȓȠ
Ȉȉ22 ǹȡȤİȓȠ
İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ ĲȠȣ țĮȚ ĲȘȡİȓ
ıȤİĲȚțȐ ĮȡȤİȓĮ.
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ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿ
Ȉ

5.3.
ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ įİıȝİȪİĲĮȚ ȩĲȚ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ ĲȚȢ ȕȑȜĲȚıĲİȢ ĲİȤȞȠȜȠȖȓİȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ
ʌȡȦĲȩțȠȜȜĮ șİȡĮʌİȓĮȢ, ʌȠȣ ȕĮıȓȗȠȞĲĮȚ ıİ ĲİțȝȘȡȚȦȝȑȞİȢ ȖȞȫıİȚȢ țĮȚ ıİ ıĲȠȚȤİȓĮ.
ȂǼȉȇȅ
5.3.1. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ İĳĮȡȝȩȗİȚ
įȚĮįȚțĮıȓĮ
ȖȚĮ
ĲȘȞ
ʌİȡȚȠįȚțȒ
İʌĮȞİȟȑĲĮıȘ
țĮȚ
ĲȘȞ
ĮȞĲĮȜȜĮȖȒ
ȕȑȜĲȚıĲȦȞ ʌȡĮțĲȚțȫȞ, ĲȘȞ ĮȞĮıțȩʌȘıȘ
ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ ĲȦȞ țȜȚȞȚțȫȞ
İȜȑȖȤȦȞ (ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ
ʌȠȜȪʌȜȠțȦȞ ʌİȡȚıĲĮĲȚțȫȞ) țĮșȫȢ țĮȚ
ĲȘȞ
ĮȞĮıțȩʌȘıȘ
ĲȦȞ
ȞȑȦȞ
İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȐ
ĲİțȝȘȡȚȦȝȑȞȦȞ
șİȡĮʌİȚȫȞ
țĮȚ
șİȡĮʌİȣĲȚțȫȞ
ıȤȘȝȐĲȦȞ. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠ
įȚĮȖȞȦıĲȚțȩ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ İĳĮȡȝȩȗİȚ

ǺǹĬȂȅ
Ȉ
0 1 2

ȉǼȀȂǾȇǿȍȈǾ
ī29 īȡĮʌĲȒ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿ
Ȉ
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įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌİȡȚȠįȚțȒȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ țĮȚ
İʌĮȞİȟȑĲĮıȘȢ ĲȦȞ İĳĮȡȝȠȗȩȝİȞȦȞ
įȚĮȖȞȦıĲȚțȫȞ ȝİșȩįȦȞ.
5.4.
ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ İțʌȠȞİȓ Ȓ ıȣȝȝİĲȑȤİȚ ıĲȘȞ İțʌȩȞȘıȘ țĮȚ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ țȜȚȞȚțȑȢ
țĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚİȢ ȠįȘȖȓİȢ țĮȚ ʌȡȦĲȩțȠȜȜĮ ıĲȠȞ ĲȠȝȑĮ ĲȘȢ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ ĲȠȣ.
ȂǼȉȇȅ

ǺǹĬȂȅ
Ȉ
0 1 2

ȉǼȀȂǾȇǿȍȈǾ

5.4.1.
ȉȠ
ȣʌȠȥȒĳȚȠ
țȑȞĲȡȠ
ıȣȞİȡȖȐȗİĲĮȚ ȝİ ȐȜȜĮ ȠȝȠİȚįȒ țȑȞĲȡĮ,
ȖȚĮ ĲȘȞ İțʌȩȞȘıȘ Ȓ țĮȚ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ĲȦȞ
țĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚȦȞ ȠįȘȖȚȫȞ țȜȚȞȚțȒȢ Ȓ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ
ʌȡĮțĲȚțȒȢ,
ĮțȠȜȠȣșȫȞĲĮȢ
ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
țĮȚ
İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȐ ĲİțȝȘȡȚȦȝȑȞȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ.

ī30 īȡĮʌĲȒ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

5.4.2. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ İĳĮȡȝȩȗİȚ,
ȩĲĮȞ
İȓȞĮȚ
İĳȚțĲȩ,
țȜȚȞȚțȑȢ
Ȓ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ țĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚİȢ ȠįȘȖȓİȢ
ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ıȣȝĳȦȞȘșİȓ Ȓ İțʌȠȞȘșİȓ
Įʌȩ
İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȑȢ
İĲĮȚȡİȓİȢ,
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ ȠȝȐįȦȞ
İȡȖĮıȓĮȢ ĲȦȞ İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȫȞ İĲĮȚȡİȚȫȞ.

Ȉȉ23 ǹȡȤİȓȠ

5.4.3.
ȅȚ țĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚİȢ ȠįȘȖȓİȢ
țȜȚȞȚțȒȢ Ȓ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ ʌȡĮțĲȚțȒȢ
ĮȞĮıțȠʌȠȪȞĲĮȚ
ĲĮțĲȚțȐ
ȖȚĮ
ȞĮ
įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ ȩĲȚ ĮȞĲĮȞĮțȜȠȪȞ ĲȘ
ıȪȖȤȡȠȞȘ ȑȡİȣȞĮ țĮȚ ĲȚȢ ȕȑȜĲȚıĲİȢ
ʌȡĮțĲȚțȑȢ

ī31 īȡĮʌĲȒ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿ
Ȉ

2.ǼǿǻǿȀǹ ȀȇǿȉǾȇǿǹ
6.ǿțĮȞȩĲȘĲĮ, ǼȝʌİȚȡȓĮ țĮȚ ǹʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ȆİȡȓșĮȜȥȘȢ
6.1 ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ĲİțȝȘȡȚȫȞİȚ ĲȘȞ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ, ĲȘȞ İȝʌİȚȡȓĮ țĮȚ ĲȘ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĮȞĮȖȞȦȡȚıȝȑȞĮ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȐ țĮȚ ĲİȤȞȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ Ȓ ıȣıĲȐıİȚȢ.
ȂǼȉȇȅ
6.1.1.
ȉȠ
ȣʌȠȥȒĳȚȠ
țȑȞĲȡȠ
ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓ
ıȣıĲȘȝĮĲȚțȐ
țĮȚ
ĲİțȝȘȡȚȫȞİȚ ĲȘ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲȐ ĲȠȣ, ȩıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ıĲȠȣȢ ĮıșİȞİȓȢ/İȟİĲĮȗȩȝİȞȠȣȢ,
ıĲȠ ʌİįȓȠ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ ĲȠȣ.
6.1.2. īȚĮ ĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ
țĮȚ ĲȘȢ İȝʌİȚȡȓĮȢ ĲȠȣ, ĲȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ
țȑȞĲȡȠ,
İȟȣʌȘȡİĲİȓ
ȑȞĮȞ
İȜȐȤȚıĲȠ/țĮĲȐȜȜȘȜȠ
ĮȡȚșȝȩ
ĮıșİȞȫȞ/İȟİĲĮȗȩȝİȞȦȞ
Ȓ
țĮȚ
ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓ
İȜȐȤȚıĲȠ/țĮĲȐȜȜȘȜȠ
ĮȡȚșȝȩ
įȚĮįȚțĮıȚȫȞ/İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ
İȟİĲȐıİȦȞ,
ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȐ/ĲİȤȞȚțȐ
ʌȡȩĲȣʌĮ
Ȓ
ıȣıĲȐıİȚȢ .

ǺǹĬȂȅ
Ȉ
0 1 2

ȉǼȀȂǾȇǿȍȈǾ

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿ
Ȉ

ī32 īȡĮʌĲȒ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
Ȉȉ24 ǹȡȤİȓȠ

Ȉȉ25 ǹȡȤİȓȠ

6.2. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ʌĮȡȑȤİȚ ĲİțȝȘȡȚȦȝȑȞȘ ȠȡșȒ țȜȚȞȚțȒ ʌİȡȓșĮȜȥȘ țĮȚ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ȝİ ȕȐıȘ
ĲĮ įȚĮșȑıȚȝĮ ʌȡȩĲȣʌĮ, ĲȠȣȢ įİȓțĲİȢ țĮȚ ĲȘȞ ȣʌȐȡȤȠȣıĮ ĲİȤȞȠȖȞȦıȓĮ țĮȚ ĮʌȠįİȚțȞȪİȚ ȩĲȚ ĲĮ
ʌĮȡİȤȩȝİȞĮ șİȡĮʌİȣĲȚțȐ ıȤȒȝĮĲĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖȞȦȡȚıȝȑȞĮ Įʌȩ ĲȘ įȚİșȞȒ ȚĮĲȡȚțȒ İʌȚıĲȒȝȘ ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ
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ıĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ, ıĲȘȞ ĮȟȓĮ țĮȚ ıĲĮ țȜȚȞȚțȐ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ.
ȂǼȉȇȅ
6.2.1. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ĲİțȝȘȡȚȫȞİȚ
ȩĲȚ ȠȚ șİȡĮʌİȓİȢ țĮȚ ȠȚ ıȣȝȕȠȣȜİȣĲȚțȑȢ
ȣʌȘȡİıȓİȢ, ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ, ıȣȞȐįȠȣȞ
ȝİ ĲĮ įȚİșȞȒ ĮʌȠįİțĲȐ ʌȡȩĲȣʌĮ ȩıȠȞ
ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ, ıĲȘȞ ĮȟȓĮ țĮȚ
ıĲȘȞ ʌȚșĮȞȒ șİĲȚțȒ țȜȚȞȚțȒ ȑțȕĮıȘ.
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ, ĲȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠ
įȚĮȖȞȦıĲȚțȩ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ĲİțȝȘȡȚȫȞİȚ
ĲȘȞ İȖțȣȡȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲȘȞ ĮȟȚȠʌȚıĲȓĮ ĲȦȞ
ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ ĲȠȣ.
6.2.2. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ įȚĮșȑĲİȚ
ĲİțȝȘȡȓȦıȘ ȩĲȚ Ș ȠȡșȒ țȜȚȞȚțȒ ĳȡȠȞĲȓįĮ
țĮȚ ĲĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ Ȓ Ș ȠȡșȒ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ ʌȡĮțĲȚțȒ İȓȞĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲĮ įȚĮșȑıȚȝĮ ʌȡȩĲȣʌĮ, ĲȠȣȢ įİȓțĲİȢ
țĮȚ ĲȘȞ İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒ ȖȞȫıȘ.

ǺǹĬȂȅ
Ȉ
0 1 2
2

2

ȉǼȀȂǾȇǿȍȈǾ

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿ
Ȉ

ī33 īȡĮʌĲȒ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
Ȉȉ26 ǹȡȤİȓȠ

ī34 īȡĮʌĲȒ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

7. ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȚ ĮȞșȡȫʌȚȞȠȚ, įȚĮȡșȡȦĲȚțȠȓ ʌȩȡȠȚ, ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ, ȅȡȖȐȞȦıȘ ȆİȡȓșĮȜȥȘȢ
7.1. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ĲİțȝȘȡȚȫȞİȚ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȦȞ ĮȞșȡȫʌȚȞȦȞ ʌȩȡȦȞ.
ȂǼȉȇǹ

ǺǹĬȂȅ
Ȉ
0 1 2
0 1 2

ȉǼȀȂǾȇǿȍȈǾ

7.1.2.
ȊʌȐȡȤİȚ İʌĮȡțȒȢ ĮȡȚșȝȩȢ
ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ
ȝİ
ĲĮ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ
ʌȡȠıȩȞĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ.

0 1 2

Ȉȉ 28 ǹȡȤİȓȠ

7.1.3.ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ĲȘȡİȓ ĮȡȤİȓĮ
ȖȚĮ ĲȘȞ İțʌĮȓįİȣıȘ, ĲȘȞ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ
ĮȞȐʌĲȣȟȘ țĮȚ ĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ
įİȟȚȠĲȒĲȦȞ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ
ʌİįȓȠ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ. ǼĳĮȡȝȩȗİȚ
įȚĮįȚțĮıȓĮ ıȣıĲȘȝĮĲȚțȒȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ
ĲȘȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ, ȖȚĮ ȞĮ
įȚĮıĳĮȜȚıĲİȓ Ș İʌĮȡțȒȢ ĮʌȩįȠıȒ ĲȠȣ
ıĲĮ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞĮ țĮșȒțȠȞĲĮ.

0 1 2

ī35 īȡĮʌĲȒ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
Ȉȉ29 ǹȡȤİȓȠ

7.1.1. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ĲİțȝȘȡȚȫȞİȚ
ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ įİȟȚȩĲȘĲİȢ țĮȚ ĲĮ
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȐ
ʌȡȠıȩȞĲĮ
ȖȚĮ
ĲȠ
ʌȡȠıȦʌȚțȩ ʌȠȣ İȓȞĮȚ İʌȚĳȠȡĲȚıȝȑȞȠ ȝİ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ
țȡȓıȚȝİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ĳȡȠȞĲȓįĮȢ ĲȠȣ ĮıșİȞȒ,
İȞĲȩȢ ĲȠȣ ʌİįȓȠȣ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ.

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿ
Ȉ

Ȉȉ27 ǹȡȤİȓȠ

7.2. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ĲİțȝȘȡȚȫȞİȚ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ, ĲȘȞ ȠȡȖȐȞȦıȘ, ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ İȚįȚțȒȢ
ʌȠȜȣİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȢ ȠȝȐįĮȢ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢ ʌİȡȓșĮȜȥȘȢ.
ȂǼȉȇǹ
7.2.1. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ĲİțȝȘȡȚȫȞİȚ
ĲĮ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ
ĲȘȢ
ʌȠȜȣİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȢ
ȠȝȐįĮȢ
(țȜȚȞȚțȒȢ/İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ).

ǺǹĬȂȅ
Ȉ
0 1 2

ȉǼȀȂǾȇǿȍȈǾ
Ȉȉ30 ǹȡȤİȓȠ

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿ
Ȉ
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7.2.2. ȀȐșİ ȝȑȜȠȢ ĲȘȢ «ȕĮıȚțȒȢ»
ʌȠȜȣİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȢ
ȠȝȐįĮȢ
(țȜȚȞȚțȒȢ/İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ) ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓ ȑȞĮȞ İȜȐȤȚıĲȠ ĮȡȚșȝȩ
įȚĮįȚțĮıȚȫȞ/İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ İȟİĲȐıİȦȞ
Ȓ țĮȚ ȞĮ ʌĮȡȑȤİȚ ĳȡȠȞĲȓįĮ ıİ ȑȞĮȞ
İȜȐȤȚıĲȠ ĮȡȚșȝȩ ĮıșİȞȫȞ/İȟİĲĮȗȩȝİȞȦȞ
ĮȞȐ ȑĲȠȢ.

Ȉ31 ǹȡȤİȓȠ

7.2.3. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ȑȤİȚ ȠȡȓıİȚ
ĲȠȞ İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȐ ȣʌİȪșȣȞȠ, țĮȚ ĲȠȞ
ʌȡȩİįȡȠ
ĲȘȢ
ʌȠȜȣİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȢ
ȠȝȐįĮȢ (țȜȚȞȚțȒȢ/İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ).

Ȉȉ32 ǹȡȤİȓȠ

7.2.4.
ȊʌȐȡȤȠȣȞ ĲİțȝȘȡȚȦȝȑȞİȢ
įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȠȣ ȣʌȠıĲȘȡȓȗȠȣȞ ĲȘȞ
ȠȡȖȐȞȦıȘ țĮȚ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ
ʌȠȜȣİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȢ
ȠȝȐįĮȢ
(țȜȚȞȚțȒȢ/İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ).

ǹ2 ȆȜĮȓıȚȠ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȆȠȜȣİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȢ ȅȝȐįĮȢ

7.2.5. ǻȚİȞİȡȖȠȪȞĲĮȚ ıȣȞĮȞĲȒıİȚȢ ĲȦȞ
ȝİȜȫȞ ĲȘȢ ʌȠȜȣİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȢ ȠȝȐįĮȢ
(țȜȚȞȚțȒȢ/İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ) ıİ ĲĮțĲȚțȒ
ȕȐıȘ.

Ȉȉ33 ǹȡȤİȓȠ

7.2.6. ȈĲȠȣȢ ĮıșİȞİȓȢ/İȟİĲĮȗȩȝİȞȠȣȢ
ʌĮȡȑȤİĲĮȚ
ʌİȡȚȠįȚțȐ
țȜȚȞȚțȒ/İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ/İʌĮȞĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ Įʌȩ ĲȘȞ
ʌȠȜȣİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒ
ȠȝȐįĮ,
ĲȠ
ȤȡȠȞȠįȚȐȖȡĮȝȝĮ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ
ȝİ
ȕȐıȘ
ĲȠȞ
ĲȠȝȑĮ
ĲȘȢ
İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ, ĲĮ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ
ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ, ĲȘȞ ĮıșȑȞİȚĮ Ȓ ĲȘȞ
ʌĮșȠȜȠȖȚțȒ
țĮĲȐıĲĮıȘ
țĮȚ
ĲȘ
ıȠȕĮȡȩĲȘĲĮ ĮȣĲȒȢ.

ī36 īȡĮʌĲȒ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

7.2.7.
Ǿ ʌȠȜȣİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒ ȠȝȐįĮ
(țȜȚȞȚțȒ/İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ) ĮȟȚȠȜȠȖİȓ ĲȘȞ
ĮʌȩįȠıȒ ĲȘȢ ıİ İĲȒıȚĮ ȕȐıȘ

Ȉȉ34 ǹȡȤİȓȠ

7.3. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ĲİțȝȘȡȚȫȞİȚ ĲȘȞ ȪʌĮȡȟȘ
țȑȞĲȡȠȣ Ȓ ĲȘȞ İȪțȠȜȘ ʌȡȩıȕĮıȘ ıİ ĮȣĲȩȞ.
ȂǼȉȇǹ
ǺǹĬȂȅ
Ȉ
0 1 2
7.3.1. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ įȚĮșȑĲİȚ Ȓ
ȑȤİȚ İȪțȠȜȘ ʌȡȩıȕĮıȘ ıĲȚȢ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ
įȠȝȑȢ țĮȚ ıĲȠȞ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ İȟȠʌȜȚıȝȩ
ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȠȚȠĲȚțȒ ĳȡȠȞĲȓįĮ ȣȖİȓĮȢ ıĲȠȞ
ĮıșİȞȒ/İȟİĲĮȗȩȝİȞȠ.
7.3.2.
ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ȑȤİȚ
ʌȡȩıȕĮıȘ
ıĲȚȢ
ȣʌȘȡİıȓİȢ
İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȦȞ İȡȖĮıĲȘȡȓȦȞ ıİ ıİȚȡȐ
įȚĮȖȞȦıĲȚțȫȞ ĲİȤȞȠȜȠȖȚȫȞ, ȚțĮȞȫȞ ȞĮ
ʌĮȡȑȤȠȣȞ
ȩȜİȢ
ĲȚȢ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ
İȟİĲȐıİȚȢ
ʌȠȣ
ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘ įȚȐȖȞȦıȘ ıĲȠ ʌİįȓȠ
İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ ĲȠȣ.

ĲȠȣ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠȣ İȚįȚțȠȪ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ İȞĲȩȢ ĲȠȣ

7.3.3.
ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ȑȤİȚ
ʌȡȩıȕĮıȘ ıİ ıİȚȡȐ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ
İȟİĲȐıİȦȞ, įȚĮȖȞȦıĲȚțȫȞ ĲİȤȞȠȜȠȖȚȫȞ,

ȉǼȀȂǾȇǿȍȈǾ
ǹ1 ȆȜĮȓıȚȠ ȅȡȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ
ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȊʌȠȥȒĳȚȠȣ
ȀȑȞĲȡȠȣ
Ȉȉ35 ǹȇȋǼǿȅ
Ȉȉ36 ǹȡȤİȓȠ

ī37 īȡĮʌĲȒ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿ
Ȉ
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țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ȖȚĮ ĲȚȢ ıʌȐȞȚİȢ Ȓ ȤĮȝȘȜȠȪ
İʌȚʌȠȜĮıȝȠȪ ʌȠȜȪʌȜȠțİȢ ĮıșȑȞİȚİȢ ȝİ
ȕȐıȘ ĲȠ ʌİįȓȠ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ.
7.3.4. ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ, ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ
ʌİįȓȠ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ ĲȠȣ, ȑȤİȚ ĲȘȞ
ȚțĮȞȩĲȘĲĮ
ȞĮ
İʌİȟİȡȖȐȗİĲĮȚ,
ȞĮ
įȚĮȤİȚȡȓȗİĲĮȚ
țĮȚ ȞĮ ĮȞĲĮȜȜȐııİȚ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ țĮȚ ȕȚȠȧĮĲȡȚțȑȢ İȚțȩȞİȢ Ȓ
țȜȚȞȚțȐ
įİȓȖȝĮĲĮ
ȝİ
İȟȦĲİȡȚțȠȪȢ
ʌĮȡȩȤȠȣȢ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢ ĳȡȠȞĲȓįĮȢ.

ī38 īȡĮʌĲȒ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ ǻǿǼȃǼȇīǼǿǹȈ ǹȊȉȅǹȄǿȅȁȅīǾȈǾȈ/ǹȄǿȅȁȅīǾȈǾȈ:
Ǿ ȅȂǹǻǹ ǹȊȉȅǹȄǿȅȁȅīǾȈǾȈ Ȓ ǼĬȃǿȀǾ ǼȆǿȉȇȅȆǾ īǿǹ ȈȆǹȃǿǹ ȃȅȈǾȂǹȉǹ-ȆǹĬǾȈǼǿȈ
(ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ țĮȚ ȣʌȠȖȡĮĳȒ):

28225

28226
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ǺǹĬȂȅȁȅīǿǹ
īǼȃǿȀǹ ȀȇǿȉǾȇǿǹ
1. ǼȞįȣȞȐȝȦıȘ ĮıșİȞȫȞ, ĮıșİȞȠțİȞĲȡȚțȒ ʌİȡȓșĮȜȥȘ țĮȚ İȞ ȖȑȞİȚ ĳȡȠȞĲȓįĮ ȣȖİȓĮȢ
ȂȑȖȚıĲȘ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ 28
ȈȣȞȠȜȚțȒ
ȆȠıȠıĲȩ İțʌȜȒȡȦıȘȢ %
ȕĮșȝȠȓ
ǺĮșȝȠȜȠȖȓĮ
(țȜȐıȝĮ% ǹȡȚșȝȘĲȒȢ: ȈȣȞȠȜȚțȒ
ǺĮșȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȡĮȞȠȝĮıĲȒȢ: 28
2. ȅȡȖȐȞȦıȘ, ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ țĮȚ ȁİȚĲȠȣȡȖȚțȒ ȈȣȞȑȤİȚĮ
ȂȑȖȚıĲȘ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ 20
ȈȣȞȠȜȚțȒ
ȆȠıȠıĲȩ İțʌȜȒȡȦıȘȢ %
ȕĮșȝȠȓ
ǺĮșȝȠȜȠȖȓĮ
(țȜȐıȝĮ% ǹȡȚșȝȘĲȒȢ: ȈȣȞȠȜȚțȒ
ǺĮșȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȡĮȞȠȝĮıĲȒȢ: 20)
3. ǿțĮȞȩĲȘĲĮ ǲȡİȣȞĮȢ țĮȚ ȀĮĲȐȡĲȚıȘȢ
ȂȑȖȚıĲȘ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ 24
ȈȣȞȠȜȚțȒ
ȆȠıȠıĲȩ İțʌȜȒȡȦıȘȢ %
ȕĮșȝȠȓ
ǺĮșȝȠȜȠȖȓĮ
(țȜȐıȝĮ% ǹȡȚșȝȘĲȒȢ: ȈȣȞȠȜȚțȒ
ǺĮșȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȡĮȞȠȝĮıĲȒȢ: 24)
4. ǹȞĲĮȜȜĮȖȒ ǼȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ, ȈȣıĲȒȝĮĲĮ ǼȞȘȝȑȡȦıȘȢ țĮȚ ǼȡȖĮȜİȓĮ ǾȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ
ȊȖİȓĮȢ
ȂȑȖȚıĲȘ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ 12
ȈȣȞȠȜȚțȒ
ȆȠıȠıĲȩ İțʌȜȒȡȦıȘȢ %
ȕĮșȝȠȓ
ǺĮșȝȠȜȠȖȓĮ
(țȜȐıȝĮ% ǹȡȚșȝȘĲȒȢ: ȈȣȞȠȜȚțȒ
ǺĮșȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȡĮȞȠȝĮıĲȒȢ: 12)
5. ǼȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘ, ȀĮȜȑȢ ȆȡĮțĲȚțȑȢ, ȆȠȚȩĲȘĲĮ, ǹıĳȐȜİȚĮ ǹıșİȞȫȞ țĮȚ ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ
ȂȑȖȚıĲȘ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ 18
ȈȣȞȠȜȚțȒ
ȆȠıȠıĲȩ İțʌȜȒȡȦıȘȢ %
ȕĮșȝȠȓ
ǺĮșȝȠȜȠȖȓĮ
(țȜȐıȝĮ % ǹȡȚșȝȘĲȒȢ: ȈȣȞȠȜȚțȒ
ǺĮșȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȡĮȞȠȝĮıĲȒȢ: 18)
ǼǿǻǿȀǹ ȀȇǿȉǾȇǿǹ
6. ǿțĮȞȩĲȘĲĮ, ǼʌȐȡțİȚĮ, ǼȝʌİȚȡȓĮ țĮȚ ǹʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ȆİȡȓșĮȜȥȘȢ
ȂȑȖȚıĲȘ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ 8
ȈȣȞȠȜȚțȒ
ȆȠıȠıĲȩ İțʌȜȒȡȦıȘȢ %
ȕĮșȝȠȓ
ǺĮșȝȠȜȠȖȓĮ
(țȜȐıȝĮ %ǹȡȚșȝȘĲȒȢ: ȈȣȞȠȜȚțȒ
ǺĮșȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȡĮȞȠȝĮıĲȒȢ: 8)
7. ǹʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȚ ĮȞșȡȫʌȚȞȠȚ, įȚĮȡșȡȦĲȚțȠȓ ʌȩȡȠȚ, ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ, ȅȡȖȐȞȦıȘ ȆİȡȓșĮȜȥȘȢ
ȂȑȖȚıĲȘ ȕĮșȝȠȜȠȖȓĮ 28
ȈȣȞȠȜȚțȒ
ȆȠıȠıĲȩ İțʌȜȒȡȦıȘȢ %
ȕĮșȝȠȓ
ǺĮșȝȠȜȠȖȓĮ
(țȜȐıȝĮ %ǹȡȚșȝȘĲȒȢ: ȈȣȞȠȜȚțȒ
ǺĮșȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȡĮȞȠȝĮıĲȒȢ: 28)
ȂǼīǿȈȉǾ ǺǹĬȂȅȁȅīǿǹ
ȈȣȞȠȜȚțȒ
ȆȠıȠıĲȩ İțʌȜȒȡȦıȘȢ %
ȊȆȅȈȊȃȅȁȅȊ
ǺĮșȝȠȜȠȖȓĮ
(țȜȐıȝĮ %ǹȡȚșȝȘĲȒȢ: ȈȣȞȠȜȚțȒ
īǼȃǿȀȍȃ ȀȇǿȉǾȇǿȍȃ
ǺĮșȝȠȜȠȖȓĮ
102 ǺǹĬȂȅǿ
ȆĮȡĮȞȠȝĮıĲȒȢ: 102)
ǼȜȐȤȚıĲȠ ȆȠıȠıĲȩ
ǼțʌȜȒȡȦıȘȢ
ȂǼīǿȈȉǾ ǺǹĬȂȅȁȅīǿǹ
ȈȣȞȠȜȚțȒ
ȆȠıȠıĲȩ İțʌȜȒȡȦıȘȢ %
ȊȆȅȈȊȃȅȁȅȊ ǼǿǻǿȀȍȃ ǺĮșȝȠȜȠȖȓĮ
(țȜȐıȝĮ %ǹȡȚșȝȘĲȒȢ: ȈȣȞȠȜȚțȒ
ȀȇǿȉǾȇǿȍȃ 36 ǺǹĬȂȅǿ
ǺĮșȝȠȜȠȖȓĮ
ȆĮȡĮȞȠȝĮıĲȒȢ: 36)
ȂǼīǿȈȉǾ ǺǹĬȂȅȁȅīǿǹ
ȈȣȞȠȜȚțȒ
ȆȠıȠıĲȩ İțʌȜȒȡȦıȘȢ %
īǼȃǿȀȅȊ ȈȊȃȅȁȅȊ 138 ǺĮșȝȠȜȠȖȓĮ
(țȜȐıȝĮ %ǹȡȚșȝȘĲȒȢ: ȈȣȞȠȜȚțȒ
ǼȜȐȤȚıĲȠ ȆȠıȠıĲȩ
ǺĮșȝȠȜȠȖȓĮ
İțʌȜȒȡȦıȘȢ
ȆĮȡĮȞȠȝĮıĲȒȢ: 138)
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ǻǾȁȍȈǾ
ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚĮʌȩĲȠȞȈȣȞĲȠȞȚıĲȒĲȘȢȅȝȐįĮȢǹȣĲȩĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ-ȂǵȃȅıİİʌȓʌİįȠĭȠȡȑĮĲȠȣ
ȊʌȠȥȒĳȚȠȣȀȑȞĲȡȠȣ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹǻǿǼȃǼȇīǼǿǹȈǹȊȉȅǹȄǿȅȁȅīǾȈǾȈ
ƑȆȜȒȡȘȢȈȣȝȝȩȡĳȦıȘȝİĲĮȀȡȚĲȒȡȚĮ
ǹȆȅȉǼȁǼȈȂǹȉǹ

ƑȂİȡȚțȒȈȣȝȝȩȡĳȦıȘȝİĲĮȀȡȚĲȒȡȚĮ
ƑȂȘİʌĮȡțȒȢȈȣȝȝȩȡĳȦıȘȝİĲĮȀȡȚĲȒȡȚĮ

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

ǼȁǹǺǹīȃȍȈǾ
ȅȃȅȂǿȂȅȈǼȀȆȇȅȈȍȆȅȈȉȅȊĭȅȇǼǹȆȅȊǹȃǾȀǼǿȉȅ ȊȆȅȌǾĭǿȅȀǼȃȉȇȅȒȉȅ
ȊȆȅȌǾĭǿȅǼȄǼǿǻǿȀǼȊȂǼȃȅǻǿǹīȃȍȈȉǿȀȅǼȇīǹȈȉǾȇǿȅ

ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ-ȊȆȅīȇǹĭǾ-Ȉĭȇǹīǿǻǹ
ǼȁǹǺǹīȃȍȈǾ
ȅǼȀȆȇȅȈȍȆȅȈȉȅȊȊȆȅȌǾĭǿȅȊȀǼȃȉȇȅȊǳȉȅȊȊȆȅȌǾĭǿȅȊǼȄǼǿǻǿȀǼȊȂǼȃȅȊ
ǻǿǹīȃȍȈȉǿȀȅȊǼȇīǹȈȉǾȇǿȅȊ

ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ-ȊȆȅīȇǹĭǾ-Ȉĭȇǹīǿǻǹ
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹī țİĳ
ȈȊīȀǼȃȉȇȍȉǿȀȅȈ ȀǹȉǹȁȅīȅȈ ǼȄǼǿǻǿȀǼȊȈǾȈ ȉǼȀȂǾȇǿȍȈǾȈ ȂǼȉȇȍȃ ǹȃǹ ȀȇǿȉǾȇǿȅ
ǹȆǹǿȉǾȈǼǿȈ-ȈǾȂǼǿǹǼȁǼīȋȅȊ
ȅıȣȖțİȞĲȡȦĲȚțȩȢțĮĲȐȜȠȖȠȢĮȞĮĳȑȡİȚĲĮĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮĮʌȠįİȚțĲȚțȐıĲȠȚȤİȓĮ ĲİțȝȒȡȚĮ) ʌȠȣʌȡȑʌİȚȞĮ
įȚĮșȑĲİȚ ĲȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ Ȓ ĲȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠ įȚĮȖȞȦıĲȚțȩ
İȡȖĮıĲȒȡȚȠȖȚĮȞĮĲİțȝȘȡȚȫȞİȚĲȘıȣȝȝȩȡĳȦıȘȝİĲȚȢĮʌĮȚĲȒıİȚȢıİțȐșİȝȑĲȡȠĮȞȐțȡȚĲȒȡȚȠ
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ-ıȘȝİȓĮ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ĲİțȝȘȡȓȦıȘȢ țĮȚ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ʌȑȞĲİ
  țİĳȐȜĮȚĮ ȒĲȠȚ ǹ  ʌȜĮȓıȚĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ Ǻ  ȈȤȑįȚĮ ī  īȡĮʌĲȑȢ ȉȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞİȢ ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ
ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢǻ īİȞȚțȐǲȞĲȣʌĮǼ ǼȚįȚțȐǲȞĲȣʌĮȈȉ ĲȘȡȠȪȝİȞĮǹȡȤİȓĮǼʌȓıȘȢʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚįȪȠ
ȊʌȠįİȓȖȝĮĲĮȒĲȠȚĲȠȊʌȩįİȚȖȝĮǹ ǹțĮȚǹ ʌȠȣĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓıĲȠȀİĳȐȜĮȚȠǹ ʌȜĮȓıȚĮȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ 
țĮȚĲȠȊʌȩįİȚȖȝĮǺ ǺǺțĮȚǺ ʌȠȣĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓıĲȠȀİĳȐȜĮȚȠǺ ȈȤȑįȚĮ 
ȀǼĭǹȁǹǿȅǹȆȁǹǿȈǿȅȅȇīǹȃȍȈǾȈȀǹǿȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈ ȕȜȊʌȩįİȚȖȝĮǹ
1. ȆȜĮȓıȚȠ ȠȡȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȉȝȒȝĮĲȠȢȀȜȚȞȚțȒȢǼȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞĲȦȞıȣȞİȡȖĮȗȩȝİȞȦȞĲȝȘȝȐĲȦȞİȡȖĮıĲȘȡȓȦȞ ȕȜȊʌȩįİȚȖȝĮǹ
2. ȆȜĮȓıȚȠ ȠȡȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ʌȠȜȣİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȢ țȜȚȞȚțȒȢİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ ȠȝȐįĮȢ ȕȜ
ȊʌȩįİȚȖȝĮǹ 
ȀǼĭǹȁǹǿȅǺȈȋǼǻǿǹ ȕȜȊʌȩįİȚȖȝĮǺ
1. ȈȤȑįȚȠȁİȚĲȠȣȡȖȚțȒȢȈȣȞȑȤİȚĮȢ İʌȚȤİȚȡȘıȚĮțȒȢıȣȞȑȤİȚĮȢ ȕȜȊʌȩįİȚȖȝĮǺ 
2. ȈȤȑįȚȠȈȤȑįȚĮǻȚĮıĳȐȜȚıȘȢȒǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢĲȘȢȆȠȚȩĲȘĲĮȢ ȕȜȊʌȩįİȚȖȝĮ Ǻ2)
3. ȈȤȑįȚȠǹıĳȐȜİȚĮȢǹıșİȞȫȞ ȕȜȊʌȩįİȚȖȝĮǺ 
ȀǼĭǹȁǹǿȅīīȇǹȆȉǼȈȉȊȆȅȆȅǿǾȂǼȃǼȈǻǿǹǻǿȀǹȈǿǼȈȁǼǿȉȅȊȇīǿǹȈ
1. ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘ ȖȞȦıĲȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ȡȩȜȠȣ țĮȚ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ ĲȠȣ șİȡȐʌȠȞĲȠȢ
ǿĮĲȡȠȪ Ȓ țĮȚ ĲȠȣ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȪ ȚĮĲȡȠȪİʌȚıĲȒȝȠȞĮ țĮȚ ĲȦȞ ȝİȜȫȞ ĲȘȢ ʌȠȜȣİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȢ
țȜȚȞȚțȒȢțĮȚİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ ȠȝȐįĮȢıĲȠȞĮıșİȞȒ ȖȓȞİĲĮȚĮȞĮĳȠȡȐıĲȘȞȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒĮȞĮȖȡĮĳȒ
ĲȦȞıĲȠȚȤİȓȦȞĲȠȣșİȡȐʌȠȞĲȠȢȚĮĲȡȠȪıĲĮĳȪȜȜĮʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢĲȦȞĮıșİȞȫȞʌȤıĲĮĳȪȜȜĮ
ȞȠıȘȜİȓĮȢ ıĲĮ İȞȘȝİȡȦĲȚțȐ ıȘȝİȚȫȝĮĲĮ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ İȞĲȪʌȦȞ ʌȠȣ
ȣʌȠȖȡȐĳȠȞĲĮȚĮʌȩĲĮȝȑȜȘĲȘȢʌȠȜȣİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȢ-țȜȚȞȚțȒȢțĮȚİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ-ȠȝȐįĮȢțȜʌ).
2. ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ țĮȚ ĲȘȞ ȖȞȦıĲȠʌȠȓȘıȘ ıĲȠȣȢ ĮıșİȞİȓȢ Ȓ ıĲȠȣȢ İȟİĲĮȗȩȝİȞȠȣȢ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ  țĮȚ ıĲȚȢ ȠȚțȠȖȑȞİȚȑȢ ĲȠȣȢ ĲȦȞ ĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞ ıȣȝȕȐȞĲȦȞ ĮʌȡȩȕȜİʌĲȦȞ
İțȕȐıİȦȞțĮȚİʌȚʌȜȠțȫȞȝİıĲȩȤȠĲȘȞİȞįȣȞȐȝȦıȘĲȘȢıȤȑıȘȢİʌĮȖȖİȜȝĮĲȚȫȞȣȖİȓĮȢ-ĮıșİȞȒ
3. ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ țĮȚ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȩȞȦȞțĮĲĮȖȖİȜȚȫȞ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ țĮȚ ĲȦȞ
ȠȚțȠȖİȞİȚȫȞ ĲȠȣȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȚıȤȪȠȞ șİıȝȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ ȈĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ Ș
įȚİȡİȪȞȘıȘ ĲȦȞ ĮȞĮĳȠȡȫȞțĮĲĮȖȖİȜȚȫȞʌĮȡĮʌȩȞȦȞ țĮȚ Ș İȞȘȝȑȡȦıȘ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ Ȓ țĮȚ ĲȦȞ
ȠȚțȠȖİȞİȚȫȞĲȠȣȢȖȚĮĲȚȢİȞȑȡȖİȚİȢıĲȚȢȠʌȠȓİȢʌȡȠȑȕȘȠĳȠȡȑĮȢȒțĮȚĲȠȣʌȠȥȒĳȚȠțȑȞĲȡȠİʌȓĲȦȞ
ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȦȞțĮșȫȢțĮȚȝȑĲȡĮʌȡȩȜȘȥȘȢ
4.

ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘ ıȣıĲȘȝĮĲȚțȒ ȝȑĲȡȘıȘ ĲȘȢ ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ İȝʌİȚȡȓĮȢ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ
ȞȠıȘȜİȣȩȝİȞȠȚ țĮȚ İȟİĲĮȗȩȝİȞȠȚİȟȦĲİȡȚțȠȓ  țĮȚ ĲȦȞ ȠȚțȠȖİȞİȚȫȞ ĲȠȣȢ Ǿ ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ
ĮıșİȞȫȞİțĲȚȝȐĲĮȚȖȚĮȞĮįȚĮʌȚıĲȦșİȓȘʌȡȠıȕĮıȚȝȩĲȘĲĮȘĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮȘįȚĮșİıȚȝȩĲȘĲĮ
țĮȚȘʌȠȚȩĲȘĲĮĲȦȞʌĮȡİȤȩȝİȞȦȞȣʌȘȡİıȚȫȞȣȖİȓĮȢʌȠȣʌȡȠıĳȑȡİȚĲȠĮȞșȡȫʌȚȞȠįȣȞĮȝȚțȩĲȠȣ
ȣʌȠȥȒĳȚȠȣ țȑȞĲȡȠȣ ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȦȞ ȝİĲȡȒıİȦȞ ȖȞȦıĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ʌİȡȚȠįȚțȐ ıĲȠȣȢ
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȓİȢȣȖİȓĮȢțĮȚıĲĮįȚȠȚțȘĲȚțȐıĲİȜȑȤȘȩıȦȞİȝʌȜȑțȠȞĲĮȚıĲȘĳȡȠȞĲȓįĮȣȖİȓĮȢİȞĲȩȢĲȠȣ
ʌİįȓȠȣ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ țĮșȫȢ țĮȚ ıĲȠȣȢ ĮıșİȞİȓȢ Ȓ țĮȚ ıĲȚȢ ȠȚțȠȖȑȞİȚȑȢ ĲȠȣȢ īȚĮ ĲȠȞ
ıȤİįȚĮıȝȩ ĲȦȞ İȡȦĲȘȝĮĲȠȜȠȖȓȦȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȗȘĲȘșİȓ Ș ıȣȝȕȠȜȒ ĲȠȣ ıȣȜȜȩȖȠȣ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ țĮȚ
ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ ȕĮıȚțȫȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ʌȠȣ șĮ ĮȟȚȠȜȠȖȘșȠȪȞ ʌȤ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĳĮȖȘĲȠȪ ĳȚȜȠȟİȞȓĮ țĮȚ
țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮ ȤȡȩȞȠȢ ĮȞĮȝȠȞȒȢ ȖȚĮ İȟȑĲĮıȘ țĮȚ ȜȠȚʌȐ  ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ıȣȝʌİȡȚȜȘĳșȠȪȞ İȚįȚțȑȢ
İȡȦĲȒıİȚȢ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞİȢ ȖȚĮ ĲȠ ʌİįȓȠ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ ǼȪțȠȜĮ ʌȡȠıȕȐıȚȝĮ ıȤİĲȚțȐ
İȡȦĲȘȝĮĲȠȜȩȖȚĮ ȞȠıȘȜİȣȩȝİȞȦȞțĮȚİȟȦĲİȡȚțȫȞĮıșİȞȫȞ -ĲȒȡȘıȘıȤİĲȚțȫȞĮȡȤİȓȦȞ
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ȣʌȠȥȘĳȚȩĲȘĲĮȢ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠȣ įȚĮȖȞȦıĲȚțȠȪ İȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ
İțĲȚȝȐĲĮȚĮȟȚȠȜȠȖİȓĲĮȚȘįȚĮįȚțĮıȓĮʌȠȣĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚĲȩıȠȖȚĮĲȘȞȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘĲȦȞİȟİĲĮȗȩȝİȞȦȞ
ȩıȠțĮȚĲȦȞțȜȚȞȚțȫȞȚĮĲȡȫȞĮʌȩĲȚȢʌĮȡİȤȩȝİȞİȢȣʌȘȡİıȓİȢĲȠȣİȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ ʌĮȡȠȤȒ©ȅįȘȖȠȪª
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ȜȒȥȘȢ įİȚȖȝȐĲȦȞ ȤȡȩȞȠȢ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢ ĲȘȢ İȟȑĲĮıȘȢ ıȣȝȕȠȣȜİȣĲȚțȑȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ ĮȞĮțȠȓȞȦıȘ
ĲȚȝȫȞʌĮȞȚțȠȪțȜʌ).
5. ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ ȚĮĲȡȚțȫȞ įİįȠȝȑȞȦȞ țĮȚ
țȜȚȞȚțȫȞİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ĲȠȣ ĮıșİȞȠȪȢ țĮĲȐ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ țĮȚ ĲȘȞ
ĮȞĲĮȜȜĮȖȒ ĲȠȣȢ ȝİ ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲȠ ʌȠȚȠȢ Ȓ ʌȠȚȠȚ ıȣȜȜȑȖȠȣȞ ĲȑĲȠȚĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȚĮ İȓȞĮȚ ĲĮ
įȚțĮȚȫȝĮĲĮ ĲȠȣ ĮıșİȞȠȪȢ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ ĲȠȣ įİįȠȝȑȞȦȞ ĲȘȢ
ȚįȚȦĲȚțȩĲȘĲĮȢĲȘȢİȝʌȚıĲİȣĲȚțȩĲȘĲĮȢțĮȚıĲȠįȚțĮȓȦȝĮʌȡȩıȕĮıȒȢĲȠȣıĲĮȚĮĲȡȚțȐĲȠȣįİįȠȝȑȞĮ
ıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠȚıȤȪȠȞșİıȝȚțȩʌȜĮȓıȚȠ
6. ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȩțĲȘıȘ ĲȘȢ ıȣȞĮȓȞİıȘȢ ĲȠȣ ĮıșİȞȒ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĲĮȜȜĮȖȒ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ
ȖİȞȚțȐ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ȣȖİȓĮȢ ĮȜȜȐ țĮȚ ȖȚĮ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ
ȐȡȞȘıȘȢĮȞȐțȜȘıȘȢ ĲȘȢ ıȣȖțĮĲȐșİıȘȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȚıȤȪȠȞ șİıȝȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ ǽȘĲİȓĲĮȚ Ș
ȣʌȠȖȡĮĳȒ ĲȠȣ ĮıșİȞȒ Ȓ ĲȠȣ ȞȩȝȚȝȠȣ İțʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȠȣ ıİ İȚįȚțȐ ȑȞĲȣʌĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ įȚĮșȑĲİȚ ĲȠ
ȣʌȠȥȒĳȚȠțȑȞĲȡȠȉȠȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȑȞĲȣʌȠıȣȖțĮĲȐșİıȘȢĲȠʌȠșİĲİȓĲĮȚıĲȠȞĳȐțİȜȠĲȠȣĮıșİȞȒ
ȒıİİȚįȚțȩĳȐțİȜȠĲȦȞİȟİĲĮȗȩȝİȞȦȞʌȠȣȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚıİİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢİȟİĲȐıİȚȢ
7. ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȑȖțȣȡȦȞ țĮȚ ĮȟȚȩʌȚıĲȦȞ įİįȠȝȑȞȦȞ ĮıșİȞȫȞ ʌȤ Įʌȩ ȝȘĲȡȫĮ
ĮıșİȞȫȞ Įʌȩ țȜȚȞȚțȠİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ  ıİ ĮȞȫȞȣȝȘ ȝȠȡĳȒ ȖȚĮ ıȣȗȒĲȘıȘ ȩȝȠȚȦȞ
țĮĲĮıĲȐıİȦȞ Ȓ ȖȚĮ ĲȠȞ ȜȩȖȠ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ıİ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩ ȑȜİȖȤȠ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ ĲȘȢ
ʌȡȩȜȘȥȘȢ  ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡȑȤİĲĮȚ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȖȚĮ ıȣȗȒĲȘıȘ ȝİ ĲȠȞ șİȡȐʌȠȞĲĮ ȚĮĲȡȩ Ȓ ĲȠȞ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩ ȚĮĲȡȩİʌȚıĲȒȝȠȞĮ Ȓ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ȝȑȜȘ ĲȘȢ įȚİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȢ ȠȝȐįĮȢ
țȜȚȞȚțȒİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȠȝȐįĮ țĮȚȠĮıșİȞȒȢȒȘȠȚțȠȖȑȞİȚȐĲȠȣȞĮȑȤİȚĲȘȞİȣțĮȚȡȓĮȞĮıȤȘȝĮĲȓȗİȚ
ʌȜȒȡȘ İȚțȩȞĮ ĲȦȞ ȚĮĲȡȚțȫȞ țȠȚȞȦȞȚțȫȞ țĮȚ ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ ʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞ țĮȚ ıȣȞİʌİȚȫȞ ĲȘȢ
țĮĲȐıĲĮıȒȢ ĲȠȣ Ȓ ĲȘȢ įȣȞȘĲȚțȒȢ ĲȠȣ țĮĲȐıĲĮıȘȢ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ İȡȦĲȒıİȚȢ țĮȚ ȞĮ ʌĮȡȑȤİȚ
ĮȞĮĲȡȠĳȠįȩĲȘıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȠȡİȓĮ ĲȘȢ ȞȩıȠȣ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȚıȤȪȠȞ șİıȝȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ ȅ ȚĮĲȡȩȢ Ȓ
ȐȜȜȠȢ İʌȚıĲȒȝȠȞĮȢ ıȑȕİĲĮȚ ĲȘȞ İʌȚșȣȝȓĮ ĲȦȞ ĮĲȩȝȦȞ ĲĮ ȠʌȠȓĮ İʌȚȜȑȖȠȣȞ ȞĮ ȝȘȞ İȞȘȝİȡȦșȠȪȞ
ȒțĮȚʌȡȠĲİȓȞȠȣȞȞĮİȞȘȝİȡȦșİȓĮʌȠțȜİȚıĲȚțȐȐȜȜȠȒȐȜȜĮʌȡȩıȦʌĮʌȠȣȠȓįȚȠȢșĮȣʌȠįİȓȟİȚ
8.

ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ıȣȞĮȓȞİıȘ ĲȠȣ ĮıșİȞȒ Ȓ țĮȚ ĲȘȢ ȠȚțȠȖȑȞİȚȐȢ ĲȠȣ ȝİĲȐ Įʌȩ İȞȘȝȑȡȦıȘ ȖȚĮ ĲȚȢ
İȞĮȜȜĮțĲȚțȑȢ ȜȪıİȚȢ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȜȘĳșȠȪȞ Įʌȩ ĲȠȞ șİȡȐʌȠȞĲĮ ȚĮĲȡȩ ȖȚĮ įȚİȞȑȡȖİȚĮ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ İȟİĲȐıİȦȞ ȖȚĮ İĳĮȡȝȠȖȒ șİȡĮʌİȚȫȞ ȖȚĮ ĲȘ ȜȒȥȘ ĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȒȢ ĮȖȦȖȒȢ
ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȢĲȚȢșİĲȚțȑȢțĮȚĮȡȞȘĲȚțȑȢİʌȚʌĲȫıİȚȢĲȠȣȢʌȚșĮȞȠȪȢțȚȞįȪȞȠȣȢȒĲȚȢʌȚșĮȞȑȢȦĳȑȜİȚİȢ
ȖȚĮ ȞĮ İȞįȣȞĮȝȦșİȓ Ș ©ĳȦȞȒª ĲȠȣ ĮıșİȞȒ țĮȚ ȞĮ ȜȘĳșİȓ Ș ĮʌȩĳĮıȘ ȝİĲȐ Įʌȩ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ
ȠĳȑȜȠȣȢ-țȚȞįȪȞȠȣțĮȚȣʌȠȖȡĮĳȒĲȠȣİȞĲȪʌȠȣıȣȖțĮĲȐșİıȘȢȈĲȘȞİȞȘȝȑȡȦıȘıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ
țĮȚȘʌȚșĮȞȒĮȞĲĮȜȜĮȖȒȒİʌİȟİȡȖĮıȓĮįİįȠȝȑȞȦȞʌȡȠıȦʌȚțȠȪȤĮȡĮțĲȒȡĮʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣȒȝȘȞĮ
ıȣȖțĮĲĮĲİșİȓıȤİĲȚțȫȢ

9. ǻȚĮįȚțĮıȓĮıĲȘȞȠʌȠȓĮțĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚȩĲȚȠȚĮĲȡȩȢȒȐȜȜȠȢİʌȚıĲȒȝȠȞĮȢʌȠȣȕȡȓıțİĲĮȚȝʌȡȠıĲȐıİ
ıȪȖțȡȠȣıȘțĮșȘțȩȞĲȦȞĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗİȚĲȘıȪȖțȡȠȣıȘĮȣĲȒȝİȕȐıȘĲȘȞİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒĲȠȣȖȞȫıȘ
ĲȘ ıȪȖțȡȚıȘ ĲȦȞ ȑȞȞȠȝȦȞ ĮȖĮșȫȞ ʌȠȣ įȚĮțȣȕİȪȠȞĲĮȚ ĲȠȞ ĮʌȩȜȣĲȠ ıİȕĮıȝȩ ĲȘȢ ĮȞșȡȫʌȚȞȘȢ
ȗȦȒȢ țĮȚ ĮȟȚȠʌȡȑʌİȚĮȢ țĮȚ ĲȘ ıȣȞİȓįȘıȒ ĲȠȣ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȦȞ ĮȡȤȫȞ ȐıțȘıȘȢ ĲȘȢ ȚĮĲȡȚțȒȢ ȦȢ
ȜİȚĲȠȪȡȖȘȝĮıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠȚıȤȪȠȞșİıȝȚțȩʌȜĮȓıȚȠǹʌĮȚĲİȓĲĮȚĮʌȩȩȜȠȣȢĲȠȣȢİȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢȞĮ
ĮʌȠĳİȪȖȠȣȞ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ȝİ İʌȚįȓȦȟȘ ȓįȚȦȞ ıȣȝĳİȡȩȞĲȦȞ Ȓ ȐȜȜȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ ȦĳİȜİȚȫȞ
țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ țĮșȘțȩȞĲȦȞ ĲȠȣȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ įİȞ ıȣȞȐįȠȣȞ ȝİ ĲȘȞ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ ĲȠȣȢ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮıĲȠȞĳȠȡȑĮȒıĲȠȣʌȠȥȒĳȚȠțȑȞĲȡȠ
10. ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒ įȚȠȓțȘıȘ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ȠȡȖȐȞȦıȘ țĮȚ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ ĲȦȞ
įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ĲȠȣ ȣʌȠȥȒĳȚȠȣ țȑȞĲȡȠȣ ȈȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ ĲȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ
ĮȞĮʌĲȪııİȚȝȘȤĮȞȚıȝȠȪȢȖȚĮĲȘȞİʌȓĲİȣȟȘĲȦȞıĲȩȤȦȞĲȠȣȅİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȐȣʌİȪșȣȞȠȢțĮȚȩȜȠĲȠ
ʌȡȠıȦʌȚțȩ ĲȠȣ ȣʌȠȥȒĳȚȠȣ țȑȞĲȡȠȣ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ ĲȘȢ ʌȠȜȣİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȢ
țȜȚȞȚțȒȢİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ  ȠȝȐįĮȢ ıȣȞİȡȖȐȗİĲĮȚ ȖȚĮ ȞĮ ʌȡȠıĳȑȡİȚ ĮıĳĮȜİȓȢ țĮȚ ʌȠȚȠĲȚțȑȢ
ȣʌȘȡİıȓİȢȣȖİȓĮȢȝİİıĲȓĮıȘıĲȠȞĮıșİȞȒțĮȚıĲȘȝİȓȦıȘĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞıȣȝȕȐȞĲȦȞ
11. ǻȚĮįȚțĮıȓĮ İȞȘȝȑȡȦıȘȢ ĲȠȣ ĮıșİȞȠȪȢ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ įȚĮıȣȞȠȡȚĮțȒȢ ʌİȡȓșĮȜȥȘȢ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȚıȤȪȠȞ șİıȝȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ ȅ ĮıșİȞȒȢ Ȓ Ș ȠȚțȠȖȑȞİȚȐ ĲȠȣ İȞȘȝİȡȫȞİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘ
įȚĮįȚțĮıȓĮ ĲȠȣ ǼȅȆȊȊ ȝȑıȦ ĲȠȣ ǼșȞȚțȠȪ ȈȘȝİȓȠȣ ǼʌĮĳȒȢ ǼȈǼ  ʌȠȣ ȣʌȐȖİĲĮȚ ıĲȘ ǻȞıȘ
ǻȚİșȞȫȞ ǹıĳĮȜȚıĲȚțȫȞ ȈȤȑıİȦȞ ĲȠȣ ǼȅȆȊȊ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ʌĮȡȑȤİȚ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ıĲȠȣȢ ʌȠȜȓĲİȢ ʌȠȣ
İʌȚșȣȝȠȪȞȞĮțȐȞȠȣȞȤȡȒıȘĲȘȢȅįȘȖȓĮȢ ǼǼ ȖȚĮĲĮįȚțĮȚȫȝĮĲĮĲȦȞĮıșİȞȫȞıĲȠʌȜĮȓıȚȠ
ĲȘȢįȚĮıȣȞȠȡȚĮțȒȢʌİȡȓșĮȜȥȘȢȈĲȘįȚĮįȚțĮıȓĮİȝʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚʌĲȣȤȑȢȖȚĮĲȘȞĮʌȠĲȪʌȦıȘțĮȚĲȘȞ
ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘĲȘȢʌȠȡİȓĮȢĲȠȣĮıșİȞȠȪȢțĮĲȐĲȘįȚĮıȣȞȠȡȚĮțȒʌİȡȓșĮȜȥȘīȚĮİȟĮıĳȐȜȚıȘĲȘȢ
ıȣȞȑȤİȚĮȢĲȘȢʌİȡȓșĮȜȥȘȢȠȚĮıșİȞİȓȢȝİıʌȐȞȚȠȒʌȠȜȪʌȜȠțȠȞȩıȘȝĮȑȤȠȣȞįȚțĮȓȦȝĮıİȖȡĮʌĲȒ
Ȓ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ ȚĮĲȡȚțȒ țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȘȢ țĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ
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İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ ǼʌȚʌȜȑȠȞ Ƞ șİȡȐʌȦȞ ȚĮĲȡȩȢ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓ ĲȘȞ ʌȠȡİȓĮ ĲȠȣ
ĮıșİȞȒıİıȣȞİȡȖĮıȓĮȝİĲȠȞĮȞĲȓıĲȠȚȤȠįȚĮıȣȞȠȡȚĮțȩʌȐȡȠȤȠ
12. ǻȚĮįȚțĮıȓĮİȞȘȝȑȡȦıȘȢĲȠȣĮıșİȞȒ țĮȚĲȦȞĮȞĮıĳȐȜȚıĲȦȞ ȒĲȘȢȠȚțȠȖȑȞİȚȐȢĲȠȣȖȚĮĲȠțȩıĲȠȢ
ĲȘȢ ʌİȡȓșĮȜȥȘȢ Ȓ ĲȘȢ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ İȟİĲȐıİȦȞ  ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ ĲȘȢ
įȚĮıȣȞȠȡȚĮțȒȢʌİȡȓșĮȜȥȘȢıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠȚıȤȪȠȞșİıȝȚțȩʌȜĮȓıȚȠ
13. ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ıȣȞİȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣ ȣʌȠȥȒĳȚȠȣ țȑȞĲȡȠȣ ȝİ ȐȜȜĮ țȜȚȞȚțȐ ĲȝȒȝĮĲĮ
İȟİȚįȚțİȣȝȑȞİȢ ȝȠȞȐįİȢ İȡȖĮıĲȒȡȚĮ țĮȚ ȐȜȜĮ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ țĮȜȣĳșȠȪȞ İțĲȩȢ ȦȡĮȡȓȠȣ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ ȣʌȠȥȒĳȚȠȣ țȑȞĲȡȠȣ ȠȚ ĮȞȐȖțİȢ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ ȖȚĮ ȞȠıȘȜİȓĮ Ȓ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ
İȟȑĲĮıȘȒʌĮȡȑȝȕĮıȘȒİȟȑĲĮıȘıİĲĮțĲȚțȐİȟȦĲİȡȚțȐȚĮĲȡİȓĮȒȚĮĲȡİȓĮİʌİȚȖȩȞĲȦȞʌİȡȚıĲĮĲȚțȫȞ
ȕȐıİȚĲȠȣıȣıĲȒȝĮĲȠȢİĳȘȝİȡȚȫȞ ʌȤıȣȞİȞȞȩȘıȘșİȡȐʌȠȞĲȠȢǿĮĲȡȠȪȝİȈȣȞĲȠȞȚıĲȒǼĳȘȝİȡȓĮȢ
İĳȘȝİȡİȪȠȞĲȠȢȃȠıȠțȠȝİȓȠȣțȜʌ).
14. ǻȚĮįȚțĮıȓĮ įȚĮıĳȐȜȚıȘȢ țĮĲȐȜȜȘȜȦȞ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ ȝİ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ȈȒȝĮȞıȘ ȖȚĮ
ȐȝİıȘ ʌȡȩıȕĮıȘ ıĲȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ Ȓ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠ įȚĮȖȞȦıĲȚțȩ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ įȚĮıȪȞįİıȘ ȝİ
țĮĲȐȜȜȘȜİȢ įȠȝȑȢ ʌȤ ȂȠȞȐįĮ ǼȞĲĮĲȚțȒȢ ĬİȡĮʌİȓĮȢ ȋİȚȡȠȣȡȖİȓȠ ǼȡȖĮıĲȒȡȚĮ țĮȚ ȜȠȚʌȐ),
İȖțĮĲĮıĲȘȝȑȞȘįȚĮįȚțĮıȓĮțĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢʌȠȣʌİȡȚȑȤİȚĲȚȢȣʌİȣșȣȞȩĲȘĲİȢĲȦȞİȝʌȜİțȩȝİȞȦȞĲȠȞ
ĲȡȩʌȠĲȘıȣȤȞȩĲȘĲĮțĮȚĲĮȝȑıĮʌȠȣțĮșĮȡȓȗȠȞĲĮȚȠȚȤȫȡȠȚĲȠȣȣʌȠȥȒĳȚȠȣțȑȞĲȡȠȣțĮșȫȢțĮȚȠ
ĲȡȩʌȠȢ İȜȑȖȤȠȣ ĲȦȞ ʌĮȡİȤȩȝİȞȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢ ȍȢ ʌȡȠȢ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȘȢ
įȚĮįȚțĮıȓĮȢĲȘȢțĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢıȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚİȚįȚțȐȑȞĲȣʌĮțĮȚĲȘȡȠȪȞĲĮȚıȤİĲȚțȐĮȡȤİȓĮ
15. ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȠĲȪʌȦıȘ țĮȚ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȘȢ ʌȠȡİȓĮȢ ĲȠȣ ĮıșİȞȠȪȢ ȝİĲȐ ĲȠ
İȟȚĲȒȡȚȠ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ǼșȞȚțȠȪ ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȊȖİȓĮȢ ȋȠȡȘȖİȓĲĮȚ ıĲȠȞ ĮıșİȞȒ ıȤİĲȚțȩ İȞȘȝİȡȦĲȚțȩ
ȑȞĲȣʌȠ Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȣʌȠȥȒĳȚȠȣ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠȣ įȚĮȖȞȦıĲȚțȠȪ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȪ țȑȞĲȡȠȣ ĲȘȡİȓĲĮȚ
ȚıĲȠȡȚțȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ ĲȦȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ İȟİĲȐıİȦȞ ȫıĲİ ȞĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ Ș
ʌȠȡİȓĮĲȠȣĮıșİȞȒ
16. ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ İȣȡȑȦȢ ĳȐıȝĮĲȠȢ ©İȡȖĮȜİȓȦȞª ȕĮıȚıȝȑȞȦȞ ıĲȚȢ ȉİȤȞȠȜȠȖȓİȢ
ȆȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ țĮȚ ǼʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ ȉȆǼ  ʌȠȣ ıĲȠȤİȪȠȣȞ ıĲȘȞ țĮȜȪĲİȡȘ ʌȡȩȜȘȥȘ įȚȐȖȞȦıȘ
șİȡĮʌİȓĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ țĮȚ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ ȗȦȒȢ Ǿ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ
ȉİȤȞȠȜȠȖȚȫȞ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ țĮȚ ǼʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚȝİȪıİȚ ıĲȘȞ ĮȞĲĮȜȜĮȖȒ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ țĮȚ ȝİĲȐ ĲȠ İȟȚĲȒȡȚȠ ȩʌȦȢ țĮȚ ıĲȘ įȚĮıȣȞȠȡȚĮțȒ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒ ʌİȡȓșĮȜȥȘ ȅȚ
ĲİȤȞȠȜȠȖȓİȢ ĮȣĲȑȢ ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ ȝİĲȐįȠıȘ ȚĮĲȡȚțȫȞ įİįȠȝȑȞȦȞ țĮȚ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ
ȝȑıȦțİȚȝȑȞȠȣȒȤȠȣİȚțȩȞĮȢțĮȚȐȜȜȦȞȝȠȡĳȫȞĮʌĮȡĮȓĲȘĲȦȞ ȖȚĮĲȘȞʌȡȩȜȘȥȘĲȘįȚȐȖȞȦıȘĲȘ
șİȡĮʌİȓĮ țĮȚ ĲȘ ȝİĲȑʌİȚĲĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ Ǿ ĲȘȜİȧĮĲȡȚțȒ țĮȚ Ș ʌĮȡȠȤȒ
İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȦȞ ıȣȝȕȠȣȜȫȞ Įʌȩ ĮʌȩıĲĮıȘ  WHOH-H[SHUWLVH  ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ȑȞĮ İȣȡȪ ĳȐıȝĮ
ȣʌȘȡİıȚȫȞ ǱȜȜİȢȣʌȘȡİıȓİȢȉȆǼȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞȘȜİțĲȡȠȞȚțȑȢİʌȚıțȑȥİȚȢ  H-visit ),
ĲȘȜİįȚĮıțȑȥİȚȢ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪȢ ĳĮțȑȜȠȣȢ ȣȖİȓĮȢ İȞȘȝİȡȦĲȚțȑȢ ʌȪȜİȢ  SRUWDOV  ȖȚĮ ĲȘȞ ȣȖİȓĮ
ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒĮʌȠıĲȠȜȒĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȫȞıȣȞĲĮȖȫȞțȜʌ.
17. ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ İțʌĮȓįİȣıȘȢ țĮȚ țĮĲȐȡĲȚıȘȢ ıİ ʌȡȠʌĲȣȤȚĮțȩ ȖȚĮ
ʌĮȞİʌȚıĲȘȝȚĮțȐ ȞȠıȠțȠȝİȓĮ  Ȓ ıİ ȝİĲĮʌĲȣȤȚĮțȩ Ȓ ıİ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠ İʌȓʌİįȠ İȓĲİ Įʌȩ ĲȠ ȓįȚȠ ĲȠ
ȣʌȠȥȒĳȚȠțȑȞĲȡȠİȓĲİıİıȣȞİȡȖĮıȓĮȝİʌĮȞİʌȚıĲȒȝȚĮȐȜȜĮİȟİȚįȚțİȣȝȑȞĮțȑȞĲȡĮİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȠȪȢ
ĳȠȡİȓȢ țĮȚ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȑȢ İȞȫıİȚȢ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ʌİįȓȠȣ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ ȖȚĮ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȓİȢ
ȣȖİȓĮȢțĮȚȜȠȚʌȠȪȢİȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢĲȠȣȤȫȡȠȣĲȘȢȣȖİȓĮȢİȞĲȩȢțĮȚİțĲȩȢĲȠȣȣʌȠȥȒĳȚȠȣțȑȞĲȡȠȣ
Ǿ İțʌĮȓįİȣıȘ İȓȞĮȚ ȝȚĮ ȕĮıȚțȒ ʌĲȣȤȒ ĲȘȢ țȜȚȞȚțȒȢİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ țĮȚ ĮĳȠȡȐ ıİ
ʌȡȠʌĲȣȤȚĮțȠȪȢĳȠȚĲȘĲȑȢ ȖȚĮʌĮȞİʌȚıĲȘȝȚĮțȐȞȠıȠțȠȝİȓĮ ıİİȚįȚțİȣȩȝİȞȠȣȢĲȘȢİȚįȚțȩĲȘĲĮȢĲȠȣ
ʌİįȓȠȣ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ ĲȠȣ ȣʌȠȥȒĳȚȠȣ țȑȞĲȡȠȣ ıİ ıʌȠȣįĮıĲȑȢ ʌȠȣ ĮıțȠȪȞ ʌȡĮțĲȚțȒ
ȐıțȘıȘıĲȠȚĮĲȡȚțȩțĮȚȞȠıȘȜİȣĲȚțȩʌȡȠıȦʌȚțȩțĮȚıİȐȜȜİȢİȚįȚțȩĲȘĲİȢĲȠȣĳȠȡȑĮıĲȠȞȠʌȠȓȠ
ĮȞȒțİȚĲȠȣʌȠȥȒĳȚȠțȑȞĲȡȠțĮȚȜȠȚʌȐǾİțʌĮȓįİȣıȘİȓȞĮȚșİȦȡȘĲȚțȒțĮȚʌȡĮțĲȚțȒȝİıȣȝȝİĲȠȤȒ
İțʌĮȚįİȣĲȫȞʌȠȣȣʌȘȡİĲȠȪȞıĲȠȣʌȠȥȒĳȚȠțȑȞĲȡȠȒțĮȚȝİıȣȝȝİĲȠȤȒİțʌĮȚįİȣĲȫȞʌȠȣĮȞȒțȠȣȞ
ıİȐȜȜĮțȑȞĲȡĮȒĳȠȡİȓȢ
18. ǻȚĮįȚțĮıȓĮȖȚĮİțʌȩȞȘıȘțĮȚȣȜȠʌȠȓȘıȘİțʌĮȚįİȣĲȚțȠȪʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢĮʌȩĲȠȣʌȠȥȒĳȚȠțȑȞĲȡȠ
ıİʌȡȠʌĲȣȤȚĮțȩ ȖȚĮʌĮȞİʌȚıĲȘȝȚĮțȐȞȠıȠțȠȝİȓĮ ȒıİȝİĲĮʌĲȣȤȚĮțȩȒıİİȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠİʌȓʌİįȠ
ıĲȠ ʌİįȓȠ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ ȝİ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȑȞȠȣȢ ıĲȩȤȠȣȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ țĮȚ țĮĲȐȡĲȚıȘȢ ȖȚĮ
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȓİȢ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ȜȠȚʌȠȪȢ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢ ĲȠȣ ȤȫȡȠȣ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ İȞĲȩȢ țĮȚ İțĲȩȢ ĲȠȣ
ȣʌȠȥȒĳȚȠȣțȑȞĲȡȠȣȅȚıĲȩȤȠȚĲȘȢİțʌĮȓįİȣıȘȢȝʌȠȡİȓȞĮĮȞĮıțȠʌȠȪȞĲĮȚȞĮĲȡȠʌȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚțĮȚ
ȞĮİʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚțȐșİĳȠȡȐĮțȠȜȠȣșȫȞĲĮȢĲȚȢİȟİȜȓȟİȚȢİȞĲȩȢĲȠȣʌİįȓȠȣİȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ
țĮȚĲȣȤȩȞİȜȜİȓȥİȦȞʌȠȣʌĮȡĮĲȘȡȠȪȞĲĮȚțĮȚ İʌȚįȡȠȪȞĮȡȞȘĲȚțȐıĲȘȞĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮțĮȚıĲȘȞ
ʌȠȚȩĲȘĲĮĲȦȞʌĮȡİȤȩȝİȞȦȞȣʌȘȡİıȚȫȞȣȖİȓĮȢ
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19. ǻȚĮįȚțĮıȓĮȖȚĮĲȘıȣȝȝȩȡĳȦıȘĲȦȞįȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞİțʌĮȓįİȣıȘȢțĮȚțĮĲȐȡĲȚıȘȢĲȠȣȣʌȠȥȒĳȚȠȣ
țȑȞĲȡȠȣ ȝİ țĮșȠȡȚıȝȑȞĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ĲȘȞ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȦȞ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ ĮȣĲȫȞ
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞıȤİĲȚțȫȞĮȡȤİȓȦȞțĮȚĲȠȞİʌĮȞĮıȤİįȚĮıȝȩĲȠȣȢȆȡȩĲȣʌĮțĮșȠȡȓȗȠȣȞĲĮ
İʌȓʌİįĮ ĲȘȢ ĮʌȩįȠıȘȢ ʌȠȣ ĮȞĮȝȑȞȠȞĲĮȚ ȞĮ İʌȚĲȪȤȠȣȞ ȠȚ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ țĮȚ ĲȚȢ ȖȞȫıİȚȢ ĲȚȢ
įİȟȚȩĲȘĲİȢ țĮȚ ĲȚȢ ȚțĮȞȩĲȘĲİȢ ʌȠȣ ȤȡİȚȐȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ʌİįȓȠ ĲȘȢ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ Ǿ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ
ĲȘȢ İțʌĮȚįİȣĲȚțȒȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĲȘȢ İʌȓĲİȣȟȘȢ ĲȦȞ ıĲȩȤȦȞ ĲȠȣ
İțʌĮȚįİȣĲȚțȠȪ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ĮʌȩțĲȘıȘ ȖȞȫıİȦȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ ıȣȝȝİĲȑȤȠȞĲİȢ ıȣȞİȡȖĮıȓĮ ıİ
ʌȡĮțĲȚțȩ İʌȓʌİįȠ ıİ ʌȠȚȠ ȕĮșȝȩ ȑȤȠȣȞ ĮʌȠțĲȘșİȓ įİȟȚȩĲȘĲİȢ ʌȠȣ ȠįȘȖȠȪȞ ıİ ıȦıĲȩĲİȡİȢ
İʌȚȜȠȖȑȢ 
20. ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ȑȖțȡȚıȘȢ İȞĲȩȢ țĮȚ İțĲȩȢ ĲȠȣ ȞȠıȠțȠȝİȓȠȣ Ȓ ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ ıĲȠȞ ȠʌȠȓȠ
ĮȞȒțİȚĲȠȣʌȠȥȒĳȚȠțȑȞĲȡȠȒİȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠįȚĮȖȞȦıĲȚțȩİȡȖĮıĲȒȡȚȠțĮȚĲȠȞĲȡȩʌȠįȚİȟĮȖȦȖȒȢĲȘȢ
İȡİȣȞȘĲȚțȒȢįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢĮȞȐȜȠȖĮȝİĲȠȞıțȠʌȩĲȠȣȢ İʌȚȝȑȡȠȣȢıĲȩȤȠȣȢțĮȚĲȘȝİșȠįȠȜȠȖȓĮ
ĲȘȢ ȝİȜȑĲȘȢȑȡİȣȞĮȢ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ ȚıȤȪȠȞ șİıȝȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ ȅȚ ĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞİȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢȠȚȠįȘȖȓİȢțĮȚĲĮĲȘȡȠȪȝİȞĮĮȡȤİȓĮİįȡȐȗȠȞĲĮȚıĲȠȚıȤȪȠȞșİıȝȚțȩʌȜĮȓıȚȠ
21. ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲĮ ȘșȚțȐ țĮȚ įİȠȞĲȠȜȠȖȚțȐ ȗȘĲȒȝĮĲĮ ʌȠȣ įȚȑʌȠȣȞ ĲȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ ĲȦȞ İȡİȣȞȘĲȚțȫȞ
įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ǾșȚțȒȢ țĮȚ ǻİȠȞĲȠȜȠȖȓĮȢ İȞȘȝİȡȦȝȑȞȘ ıȣȖțĮĲȐșİıȘ
ĮıșİȞȫȞ ĮȡȤȑȢ ȚįȚȦĲȚțȩĲȘĲĮȢ țĮȚ İȝʌȚıĲİȣĲȚțȩĲȘĲĮȢ ıĲȘ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ĲȦȞ ȣʌȠțİȚȝȑȞȦȞ țĮȚ ıĲȘȞ
ĲȒȡȘıȘ țĮȚ ıĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ  ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıȪȖțȡȠȣıȘ ıȣȝĳİȡȩȞĲȦȞ įȣȞȘĲȚțȠȓ țȓȞįȣȞȠȚ
țȜʌ).
22. ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘ įȘȝȠıȓİȣıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ ĲȦȞ İȡİȣȞȘĲȚțȫȞ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ țĮȚ ĲȦȞ
țȜȚȞȚțȫȞ ȝİȜİĲȫȞ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ʌİįȓȠȣ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ ǻȚȐȤȣıȘ ĲȘȢ İȡİȣȞȘĲȚțȒȢ İȝʌİȚȡȓĮȢ ıİ
ȐȜȜĮ ȠȝȠİȚįȒ țȑȞĲȡĮ ıİ İʌȓʌİįȠ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ  ıİ İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȑȢ țĮȚ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȑȢ
İȞȫıİȚȢțĮȚȜȠȚʌȐ
23. ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘ įȚȐȤȣıȘ ĲȘȢ ȖȞȫıȘȢ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ıȣȝȕȠȣȜİȣĲȚțȒȢ ȣʌȠıĲȒȡȚȟȘȢ ıĲȠ ʌİįȓȠ
İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢıİȐȜȜȠȣȢʌĮȡȩȤȠȣȢ ȩȜȦȞĲȦȞİʌȚʌȑįȦȞĲȘȢʌİȡȓșĮȜȥȘȢ ʌȡȦĲȠȕȐșȝȚĮȢ
įİȣĲİȡȠȕȐșȝȚĮȢțĮȚȐȜȜĮ 
24. ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮĳȪȜĮȟȘ ĲȘȢ ĮțİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ĲȦȞ İȣĮȓıșȘĲȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ
įİįȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞİȟİĲĮȗȠȝȑȞȦȞ ȝİ ȑȝĳĮıȘ ıĲȘȞ ĮʌȠĳȣȖȒ İȞįİȤȩȝİȞȦȞ țȚȞįȪȞȦȞ
ĮȜȜȠȓȦıȘȢ țȜȠʌȒȢ Ȓ ĮʌȫȜİȚĮȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȚıȤȪȠȞ șİıȝȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ĮȞĲĮȜȜĮȖȒȢįİįȠȝȑȞȦȞʌȡȑʌİȚȞĮȣʌȐȡȤİȚȘıȤİĲȚțȒİȖțİțȡȚȝȑȞȘįȚĮįȚțĮıȓĮțĮȚȞĮĲİțȝȘȡȚȫȞİĲĮȚ
Įʌȩ ıȤİĲȚțȒ ĮȜȜȘȜȠȖȡĮĳȓĮ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ ȀȑȞĲȡȦȞ ĲȠȣ ʌİįȓȠȣ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ Ȓ ıȤİĲȚțȠȪ
İșȞȚțȠȪ ȒİȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȒįȚİșȞȠȪȢĳȠȡȑĮțĮȚȑȖțȡȚıȘ ʌȠȣȑȤİȚȜȘĳșİȓĮʌȩĲȘȞǹȡȤȒȆȡȠıĲĮıȓĮȢ
ǻİįȠȝȑȞȦȞ ȆȡȠıȦʌȚțȠȪ ȋĮȡĮțĲȒȡĮ ʌȤ İȖȖȡĮĳȒ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĮıșİȞȫȞ ıİ ȝȘĲȡȫȠ ĮıșİȞȫȞ ıİ
İȣȡȦʌĮȧțȩİʌȓʌİįȠ 
25. ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȚıȤȪȠȞ șİıȝȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ ȖȚĮ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ İȜȐȤȚıĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ
įȚĮȜİȚĲȠȣȡȖȚțȩĲȘĲĮȢǼĳȩıȠȞİȓȞĮȚįȣȞĮĲȩȞțĮș¶ȣʌȩįİȚȟȘțĮȚıİıȣȞİȡȖĮıȓĮȝİĲȠĮȡȝȩįȚȠĲȝȒȝĮ
ȆȜȘȡȠĳȠȡȚțȒ  ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȒțĮȚ ıȤİĲȚțȑȢ ıȣıĲȐıİȚȢ ʌȠȣ
ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ ʌȤ İĳĮȡȝȠȖȒ įȚİșȞȫȞ ʌȡȠĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ Ȓ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ
ıȣıĲȐıİȚȢȠįȘȖȓİȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢțȜʌ)
26. ǻȚĮįȚțĮıȓĮ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ ĲȦȞ ȞȩıȦȞ Įʌȩ ĲȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȜȚȞȚțȩ țȑȞĲȡȠ ȕȐıİȚ İșȞȚțȠȪ Ȓ įȚİșȞȠȪȢ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ țȦįȚțȠʌȠȓȘıȘȢ ,&' Ȓ 2USKDcode ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ĲȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠ
įȚĮȖȞȦıĲȚțȩ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ĮțȠȜȠȣșİȓ ıȪıĲȘȝĮ ĲȚȝȫȞ ĮȞĮĳȠȡȐȢ Ȓ įȚİșȞȒ įȚĮȖȞȦıĲȚțȐ țȡȚĲȒȡȚĮ ȖȚĮ
ĲȘȞȑțįȠıȘĲȦȞĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞĲȠȣ
27. ǻȚĮįȚțĮıȓĮȖȚĮĲȚȢʌȡĮțĲȚțȑȢĲȒȡȘıȘȢĮȡȤİȓȦȞțȜȚȞȚțȫȞțĮȚİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞįİįȠȝȑȞȦȞĲȠȞȑȜİȖȤȠ
ĲȘȢ ĮȟȚȠʌȚıĲȓĮȢ ĲȘȢ ĮțȡȓȕİȚĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ʌȜȘȡȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ įİįȠȝȑȞȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ țĮȚ
įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ įİįȠȝȑȞȦȞ țȜȚȞȚțȫȞİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ  īȓȞİĲĮȚ ʌȡȠıİțĲȚțȒ
țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ įİįȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠĳİȪȖȠȞĲĮȚ ıĳȐȜȝĮĲĮ ʌȤ ȝİĲĮȖȡĮĳȒȢ  țĮȚ
ĲĮĮȡȤİȓĮİȞȘȝİȡȫȞȠȞĲĮȚȝİȩĲȚȞȑĮıĲȠȚȤİȓĮʌȡȠțȪʌĲȠȣȞȖȚĮĲȘȞʌȠȡİȓĮĲȘȢȣȖİȓĮȢĲȦȞĮıșİȞȫȞ
țȜȚȞȚțȐİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ 
28. ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞ ıȣȝȕȐȞĲȦȞ ĲȦȞ ĮʌȡȩȕȜİʌĲȦȞ İțȕȐıİȦȞ țĮȚ
İʌȚʌȜȠțȫȞıĲȠȣȢĮıșİȞİȓȢȒțĮȚıĲȠȣȢİȟİĲĮȗȩȝİȞȠȣȢ ʌȤȞȠıȠțȠȝİȚĮțȑȢȜȠȚȝȫȟİȚȢıȪȝĳȦȞĮȝİ
ĲȚȢıȤİĲȚțȑȢȠįȘȖȓİȢțĮĲĮȖȡĮĳȒȢ ʌȠȣȑȤȠȣȞįȠșİȓĮʌȩĲȘȞǼʌȚĲȡȠʌȒȃȠıȠțȠȝİȚĮțȫȞȁȠȚȝȫȟİȦȞ
ıĳȐȜȝĮĲĮ țĮĲȐ ĲȚȢ ĳȐıİȚȢ ĲȘȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ İȟȑĲĮıȘȢ țĮĲĮțȜȪıİȚȢ ĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢ İȞȑȡȖİȚİȢ
ĳĮȡȝȐțȦȞ țȓĲȡȚȞȘ țȐȡĲĮ Ǽȅĭ  țĮȚ ȐȜȜĮ  ȩʌȦȢ ĮȣĲȐ ȑȤȠȣȞ țĮșȠȡȚıĲİȓ Įʌȩ ĲȘȞ țİȓȝİȞȘ
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ȞȠȝȠșİıȓĮȒțĮȚĲȠȣʌȠȥȒĳȚȠțȑȞĲȡȠȝİıțȠʌȩĲȘȞĮȞȐȜȣıȘĲȦȞȖİȞİıȚȠȣȡȖȫȞĮȚĲȚȫȞĲȘȝȐșȘıȘ
țĮȚĲȘȜȒȥȘįȚȠȡșȦĲȚțȫȞȝȑĲȡȦȞ
29. ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌİȡȚȠįȚțȒ İʌĮȞİȟȑĲĮıȘ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ ĲȠȣ țȜȚȞȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ țĮȚ ĲȘȞ
ĮȞĲĮȜȜĮȖȒ ȕȑȜĲȚıĲȦȞ ʌȡĮțĲȚțȫȞ ıĲȘ ĳȡȠȞĲȓįĮ țĮȚ ıĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ
ıȣȝĳȦȞȘșİȓ ȝİ ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲĮ įȚİșȞȒ İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȐ įİįȠȝȑȞĮ ʌȠȣ ȣʌȠıĲȘȡȓȗȠȣȞ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ 
țĮȚ ĮȞĲĮȜȜĮȖȒ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ ȝİ ȠȝȠİȚįȒ țȑȞĲȡĮ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ Ȓ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞĮ
įȚĮȖȞȦıĲȚțȐ İȡȖĮıĲȒȡȚĮ ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ıĲȚȢ İĳĮȡȝȠȗȩȝİȞİȢ țȜȚȞȚțȑȢ ʌȡĮțĲȚțȑȢ ʌȡȦĲȩțȠȜȜĮ
țĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚİȢ ȠįȘȖȓİȢ țĮȚ ȐȜȜĮ  țĮȚ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ  ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ȝİ ıĲȩȤȠ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȦȞ
ʌĮȡİȤȩȝİȞȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ȀĮĲȐ ĲȘ ıȣıĲȘȝĮĲȚțȒ ĮȞĮıțȩʌȘıȘ ĲȘȢ ʌĮȡİȤȩȝİȞȘȢ ĳȡȠȞĲȓįĮȢ ȦȢ
țĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚĮ ıȘȝİȓĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ȅ țȜȚȞȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ
ȦȢțȣțȜȚțȒįȚİȡȖĮıȓĮʌȠȣȝʌȠȡİȓȞĮĮʌĮȞĲȒıİȚıİİȡȦĲȒȝĮĲĮȩʌȦȢĲȚșĮȐȡȝȠȗİȞĮıȣȝȕĮȓȞİȚĲȚ
ıȣȝȕĮȓȞİȚ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȐ ĲȚ ĮȜȜĮȖȑȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞİȞįİȓțȞȣȞĲĮȚ ȉĮ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȠȣ țȜȚȞȚțȠȪ
İȜȑȖȤȠȣ ıȣȞȓıĲĮȞĲĮȚ ıĲȘȞ ĮʌȠĲȓȝȘıȘ ĲȘȢ țĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȘȢ ȣȖİȓĮȢ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȘȢ
ʌĮȡİȤȩȝİȞȘȢ ȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢ ʌİȡȓșĮȜȥȘȢ Ǿ ĲİțȝȘȡȓȦıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠįİȚȤșİȓ ȝȑıȦ įȘȝȠıȓİȣıȘȢ
ȝİĲȡȒıİȦȞʌȠȣĮĳȠȡȠȪȞıĲȘșȞȘĲȩĲȘĲĮıĲȘȞȠıȘȡȩĲȘĲĮıĲĮʌȠıȠıĲȐİʌȚȕȓȦıȘȢıĲȘȞĮʌȫȜİȚĮ
ĲȘȢ ĳȣıȚȠȜȠȖȚțȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ țĮȚ ıĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ȗȦȒȢ ȅȚ įȚĮțȣȝȐȞıİȚȢ ĲȦȞ įİįȠȝȑȞȦȞ
ĮȞĮȜȪȠȞĲĮȚ ıİ ĲĮțĲȐ ȤȡȠȞȚțȐ  įȚĮıĲȒȝĮĲĮ țĮȚ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚ ĮȜȜĮȖȑȢ ıĲȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ĲȘȢ
ĳȡȠȞĲȓįĮȢĲȠȣĮıșİȞȠȪȢİĳȩıȠȞĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
ȉȠȣʌȠȥȒĳȚȠİȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠįȚĮȖȞȦıĲȚțȩİȡȖĮıĲȒȡȚȠİĳĮȡȝȩȗİȚįȚĮįȚțĮıȓĮʌİȡȚȠįȚțȒȢĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ
țĮȚİʌĮȞİȟȑĲĮıȘȢĲȦȞİĳĮȡȝȠȗȩȝİȞȦȞįȚĮȖȞȦıĲȚțȫȞȝİșȩįȦȞ
30. ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ Ȓ İțʌȩȞȘıȘ țĮĲİȣșȣȞĲȘȡȓȦȞ ȠįȘȖȚȫȞ ȠȡșȒȢ țȜȚȞȚțȒȢİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ
ʌȡĮțĲȚțȒȢıİıȣȞİȡȖĮıȓĮȝİȐȜȜĮȠȝȠİȚįȒțȑȞĲȡĮİȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢȒİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȑȢİĲĮȚȡİȓİȢ
ĮțȠȜȠȣșȫȞĲĮȢ țĮȞȩȞİȢ ȠȡșȒȢ țȜȚȞȚțȒȢİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ ʌȡĮțĲȚțȒȢ ȝİșȩįȦȞ țĮȚ ĲİțȝȘȡȚȦȝȑȞİȢ
įȚĮįȚțĮıȓİȢ
31. ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĮșİȫȡȘıȘ țĮȚ ĲȘȞ ĮȞĮıțȩʌȘıȘ ĲȦȞ țĮĲİȣșȣȞĲȘȡȓȦȞ ȠįȘȖȚȫȞ ȠȡșȒȢ
țȜȚȞȚțȒȢİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ ʌȡĮțĲȚțȒȢ țĮȚ ȝİșȩįȦȞ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ĮȞĲĮȞĮțȜȠȪȞ ĲȘ ıȪȖȤȡȠȞȘ
ĲİțȝȘȡȚȦȝȑȞȘȑȡİȣȞĮțĮȚĲȚȢȕȑȜĲȚıĲİȢʌȡĮțĲȚțȑȢ
32. ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ĮȚĲȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȘȢ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ ĲȠȣ ȣʌȠȥȒĳȚȠȣ țȑȞĲȡȠȣ ȝİ ĲȘȞ İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒ
ĲİțȝȘȡȓȦıȘ ĲȠȣ İȜȐȤȚıĲȠȣ ĮȡȚșȝȠȪ ĮıșİȞȫȞİȟİĲĮȗȩȝİȞȦȞ įȚİȞİȡȖȠȪȝİȞȦȞ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ Ȓ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞİȟİĲȐıİȦȞȒțĮȚʌĮȡİȝȕȐıİȦȞȝİȕȐıȘȠįȘȖȓİȢıİİșȞȚțȩȒ ıİ İȣȡȦʌĮȧțȩ Ȓıİ
įȚİșȞȑȢİʌȓʌİįȠİĳȩıȠȞȑȤȠȣȞțĮșȠȡȚıĲİȓ
33. ǻȚĮįȚțĮıȓĮȩĲȚĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚİĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚİʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚʌȡȦĲȩțȠȜȜĮȖȚĮĲȘșİȡĮʌİȓĮȒĲȘȞ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ įȚİȡİȪȞȘıȘ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ ȝİ ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲĮ įȚİșȞȒ ĮʌȠįİțĲȐ ʌȡȩĲȣʌĮ ʌȠȣ
ȣʌȠıĲȘȡȓȗȠȣȞ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣȢ ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ıĲȘȞ ĮȟȓĮ țĮȚ ıĲȘȞ ʌȚșĮȞȒ șİĲȚțȒ
ȑțȕĮıȘ ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ĲȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠ įȚĮȖȞȦıĲȚțȩ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ĲİțȝȘȡȚȫȞİȚ ĲȘȞ
İȖțȣȡȩĲȘĲĮțĮȚĲȘȞĮȟȚȠʌȚıĲȓĮĲȦȞĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ
34. ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȩĲȚ ĲȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ĮțȠȜȠȣșİȓ ȠįȘȖȓİȢ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȚȢ ĮȡȤȑȢ ĲȘȢ ȠȡșȒȢ ȚĮĲȡȚțȒȢ
ʌȡĮțĲȚțȒȢțĮȚĲĮʌȡȩĲȣʌĮȖȚĮĲȘȞĳȡȠȞĲȓįĮĮțȠȜȠȣșȫȞĲĮȢĲȚȢțĮĲȐȜȜȘȜİȢșİȡĮʌİȣĲȚțȑȢİʌȚȜȠȖȑȢ
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ ĲȘȢ ȤȡȒıȘȢ ĲȘȢ țĮĲȐȜȜȘȜȘȢ ĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȒȢ ĮȖȦȖȒȢ  ȗȘĲȫȞĲĮȢ ĲȘȞ İȞ
İʌȚȖȞȫıİȚ ıȣȞĮȓȞİıȘ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ Ǿ ȠȡșȒ țȜȚȞȚțȒ ĳȡȠȞĲȓįĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȘ ȖȞȫıȘ ĲȘȞ
İĳĮȡȝȠȖȒțĮȚĲȘȞʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘĲȦȞțĮĲȐȜȜȘȜȦȞįİȚțĲȫȞ
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ȣʌȠȥȘĳȚȩĲȘĲĮȢ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠȣ įȚĮȖȞȦıĲȚțȠȪ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȪ țȑȞĲȡȠȣ
ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚȘȠȡșȒİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒʌȡĮțĲȚțȒİȞĲȩȢĲȠȣʌİįȓȠȣİȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ
35. ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ ĮȞȐʌĲȣȟȘ țĮȚ ĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ įİȟȚȠĲȒĲȦȞ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȘȢ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢĲȘȢȚțĮȞȩĲȘĲĮȢĲȠȣʌȡȠıȦʌȚțȠȪİȞĲȩȢĲȠȣʌİįȓȠȣİȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ
36. ǻȚĮįȚțĮıȓĮȖȚĮĲȘȞțȜȚȞȚțȒĮȟȚȠȜȩȖȘıȘİʌĮȞĮȟȚȠȜȩȖȘıȘĲȦȞĮıșİȞȫȞĮʌȩĲȘȞʌȠȜȣİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒ
ȠȝȐįĮ ȝİ ȕȐıȘ ıȪȖȤȡȠȞĮ įİįȠȝȑȞĮ țȜȚȞȚțȒȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ıİ ĲĮțĲȐ ȤȡȠȞȚțȐ įȚĮıĲȒȝĮĲĮ ȩʌȦȢ
ĮȣĲȐȑȤȠȣȞțĮșȠȡȚıĲİȓıĲȠʌȜĮȓıȚȠȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢĲȘȢ ǾțȜȚȞȚțȒĮȟȚȠȜȩȖȘıȘİȓȞĮȚȑȞĮ©İȡȖĮȜİȓȠªĲȠ
ȩʌȠȚȠĮʌȠıțȠʌİȓıĲȘıȣȖțȑȞĲȡȦıȘʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞȝİĲȘȝȠȡĳȒȜȒȥȘȢȚıĲȠȡȚțȠȪțĮȚʌĮȡĮĲȒȡȘıȘȢ
ĲȘȢ ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐȢ ĲȠȣ ȣʌȩ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ĮıșİȞȒ ȝİ ıțȠʌȩ ĲȘȞ İȡȝȘȞİȓĮ țĮȚ ĮȞİȪȡİıȘ
įȚĮȖȞȦıĲȚțȫȞʌĮȡİȝȕȐıİȦȞİȟİĲȐıİȦȞțĮȚșİȡĮʌİȣĲȚțȫȞıȤȘȝȐĲȦȞȖȚĮĲȘȞĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲİȡȘ
ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘțĮȚįȚĮȤİȓȡȚıȘĲȠȣʌİȡȚıĲĮĲȚțȠȪ
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ȣʌȠȥȘĳȚȩĲȘĲĮȢ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠȣ įȚĮȖȞȦıĲȚțȠȪ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȪ țȑȞĲȡȠȣ
İțĲȚȝȐĲĮȚĮȟȚȠȜȠȖİȓĲĮȚ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚ ȖȚĮ İȞįȠİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩ țĮȚ
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įȚİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩİȟȦĲİȡȚțȩ ȑȜİȖȤȠ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ İțĲİȜȠȪȝİȞȦȞ İȟİĲȐıİȦȞ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ʌİįȓȠȣ
İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ Ș İȖțȣȡȩĲȘĲĮ țĮȚ Ș ĮȟȚȠʌȚıĲȓĮ ĲȦȞ
ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞʌȠȣıȣȝȕȐȜȠȣȞıĲȘȞȠȡșȒįȚȐȖȞȦıȘĲȦȞʌİȡȚıĲĮĲȚțȫȞ
37. ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡĮʌȠȝʌȒ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ Ȓ įİȚȖȝȐĲȦȞ ıİ ıİȚȡȐ įȚĮȖȞȦıĲȚțȫȞ ĲİȤȞȠȜȠȖȚȫȞ
ȣʌİȡȘȤȠȖȡȐĳȘȝĮĮȟȠȞȚțȒĲȠȝȠȖȡĮĳȓĮȝĮȖȞȘĲȚțȒĲȠȝȠȖȡĮĳȓĮțĮȚȐȜȜĮ İȚįȚțȫȞįȚĮįȚțĮıȚȫȞıİ
ȩȜİȢ ĲȚȢ ĳȐıİȚȢ ĲȘȢ İȟȑĲĮıȘȢ İȞĲȩȢ țĮȚ İțĲȩȢ ȃȠıȠțȠȝİȓȠȣ ıĲȠ ʌİįȓȠ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ
ıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢțĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚİȢȠįȘȖȓİȢʌȠȣĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ
38. ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ įȚĮȤİȓȡȚıȘ țĮȚ ĮȞĲĮȜȜĮȖȒ ȕȚȠȧĮĲȡȚțȫȞ İȚțȩȞȦȞ țĮȚ ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ
įİȚȖȝȐĲȦȞțĮȚțȜȚȞȚțȠİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠȚıȤȪȠȞșİıȝȚțȩʌȜĮȓıȚȠ
ȀǼĭǹȁǹǿȅǻǼȃȉȊȆǹīǼȃǿȀǹ
1. ǲȞĲȣʌȠ ȝİ ĲȘ įȑıȝİȣıȘ ıĲȘȞ ĮıșİȞȠțİȞĲȡȚțȒ ĳȡȠȞĲȓįĮ ȣȖİȓĮȢ ȉȠ ȑȞĲȣʌȠ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ıĲȠȞ
ĮıșİȞȒİȟİĲĮȗȩȝİȞȠ Ȓ țĮȚ ıĲȠȣȢ ȠȚțİȓȠȣȢ ĲȠȣ ȝİ ĲȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ Ȓ ʌȡȚȞ ĲȘȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ
İȟȑĲĮıȘİȓĲİİȓȞĮȚĮȞĮȡĲȘȝȑȞȠıĲȘȞȚıĲȠıİȜȓįĮĲȠȣĭȠȡȑĮȒțĮȚıİİȝĳĮȞȒıȘȝİȓĮıİȤȫȡȠȣȢ
ĲȠȣȣʌȠȥȒĳȚȠȣțȑȞĲȡȠȣ
2. ǲȞĲȣʌȠȩʌȠȣıȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚȠȚʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢȖȚĮĲȠȞșİȡȐʌȠȞĲĮȚĮĲȡȩȒĲȠȞİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩ
ȚĮĲȡȩ İʌȚıĲȒȝȠȞĮțĮȚĲĮȝȑȜȘĲȘȢʌȠȜȣİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȢ țȜȚȞȚțȒȢİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ ȠȝȐįĮȢ ʌȠȣ
ʌĮȡȑȤȠȣȞ ĲȘȞ ĳȡȠȞĲȓįĮ ȣȖİȓĮȢ ĲȠ ȡȩȜȠ țĮșİȞȩȢ țĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ ĲȠȣȢ
ȈȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȚȤİȓĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ ȝİ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȓİȢ ȣȖİȓĮȢ ıİ ȦȡȘ ȕȐıȘ
ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐĲȠȑȞĲȣʌȠȝʌȠȡİȓ ȞĮİȓȞĮȚĮȞĮȡĲȘȝȑȞȠıĲȘȞ ȚıĲȠıİȜȓįĮĲȠȣĳȠȡȑĮıĲȠȞ ȠʌȠȓȠ
ĮȞȒțİȚĲȠȣʌȠȥȒĳȚȠțȑȞĲȡȠ
3. ǲȞĲȣʌȠȝİʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢȖȚĮĲĮįȚțĮȚȫȝĮĲĮțĮȚĲȚȢȣʌȠȤȡİȫıİȚȢĲȠȣȢıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠȚıȤȪȠȞ
șİıȝȚțȩʌȜĮȓıȚȠǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐȝʌȠȡİȓĲȠȑȞĲȣʌȠȞĮİȓȞĮȚĮȞĮȡĲȘȝȑȞȠıİİȝĳĮȞȒıȘȝİȓĮȤȫȡȦȞ
ȒțĮȚĮȞĮȡĲȘȝȑȞȠıĲȘȞȚıĲȠıİȜȓįĮĲȠȣĳȠȡȑĮʌȠȣĮȞȒțİȚĲȠȣʌȠȥȒĳȚȠțȑȞĲȡȠ
4. ǲȞĲȣʌȠ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ʌĮȡĮʌȩȞȦȞțĮĲĮȖȖİȜȚȫȞ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ıȪȞĲȠȝİȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ
ȖȚĮĲȘȞĮțȠȜȠȣșȠȪȝİȞȘįȚĮįȚțĮıȓĮįȚİȡİȪȞȘıȘȢĲȦȞĮȞĮĳİȡȩȝİȞȦȞțĮĲĮȖȖİȜȜȠȝȑȞȦȞǼȪțȠȜȘ
ʌȡȩıȕĮıȘ ıĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȑȞĲȣʌĮ ʌȤ īȡĮĳİȓȠ ȆȡȠıĲĮıȓĮȢ ǻȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ ȁȘʌĲȫȞ ȊʌȘȡİıȚȫȞ
ȊȖİȓĮȢȉȝȒȝĮȚıĲȠıİȜȓįĮțȜʌ).
5. ǲȞĲȣʌȠİȡȦĲȘȝĮĲȠȜȩȖȚȠ ȖȚĮĲȘȝȑĲȡȘıȘĲȘȢ ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘȢțĮȚĲȘȢ İȝʌİȚȡȓĮȢĲȦȞİȟȦĲİȡȚțȫȞ
ĮıșİȞȫȞİȟİĲĮȗȠȝȑȞȦȞ ȂʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ țĮȚ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ İȡȦĲȘȝĮĲȠȜȩȖȚȠ ȝȑıȦ
ĲȘȢȚıĲȠıİȜȓįĮȢĲȠȣĳȠȡȑĮıĲȠȠʌȠȓȠĮȞȒțİȚĲȠȣʌȠȥȒĳȚȠțȑȞĲȡȠ
6. ǲȞĲȣʌȠİȡȦĲȘȝĮĲȠȜȩȖȚȠȖȚĮĲȘȝȑĲȡȘıȘĲȘȢȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘȢțĮȚĲȘȢİȝʌİȚȡȓĮȢĲȦȞİıȦĲİȡȚțȫȞ
ĮıșİȞȫȞțĮȚĲȦȞȠȚțȠȖİȞİȚȫȞĲȠȣȢȂʌȠȡİȓȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚțĮȚȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ
İȡȦĲȘȝĮĲȠȜȩȖȚȠȝȑıȦĲȘȢȚıĲȠıİȜȓįĮȢĲȠȣĳȠȡȑĮıĲȠȠʌȠȓȠĮȞȒțİȚĲȠȣʌȠȥȒĳȚȠțȑȞĲȡȠ
ȈȘȝİȓȦıȘ ȉȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȜȚȞȚțȩ țȑȞĲȡȠ įȚĮșȑĲİȚ ĲĮ ȑȞĲȣʌĮ-İȡȦĲȘȝĮĲȠȜȩȖȚĮ ȝİ ĮĮ  țĮȚ  ȉȠ
ȣʌȠȥȒĳȚȠİȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠįȚĮȖȞȦıĲȚțȩİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩțȑȞĲȡȠįȚĮșȑĲİȚĲȠȑȞĲȣʌȠİȡȦĲȘȝĮĲȠȜȩȖȚȠȝİ
ĮĮ
7. ǲȞĲȣʌȠ ıȣȖțĮĲȐșİıȘȢ ĲȠȣ ĮıșİȞȒ Ȓ ĲȠȣ ȞȩȝȚȝȠȣ İțʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȠȣ ȖȚĮ įȚĮȖȞȦıĲȚțȒ Ȓ
șİȡĮʌİȣĲȚțȒ ʌȡȐȟȘ ȝİĲȐ Įʌȩ İȞȘȝȑȡȦıȘ ȖȚĮ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ țĮȚ ĲĮ ȠĳȑȜȘ
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ İȡİȣȞȘĲȚțȫȞ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮįȚĮȤİȓȡȚıȘțĮȚĮȞĲĮȜȜĮȖȒİȣĮȓıșȘĲȦȞʌȡȠıȦʌȚțȫȞįİįȠȝȑȞȦȞ
8. ǲȞĲȣʌȠıȣȖțĮĲȐșİıȘȢĲȠȣĮıșİȞȒȒĲȠȣȞȩȝȚȝȠȣİțʌȡȠıȫʌȠȣĲȠȣȖȚĮȤİȚȡȠȣȡȖȚțȒİʌȑȝȕĮıȘ
țĮȚ ȤȠȡȒȖȘıȘ ĮȞĮȚıșȘıȓĮȢ ȝİĲȐ Įʌȩ İȞȘȝȑȡȦıȘ ȖȚĮ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ țĮȚ ĲĮ ȠĳȑȜȘ
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ İȡİȣȞȘĲȚțȫȞ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İʌİȟİȡȖĮıȓĮįȚĮȤİȓȡȚıȘțĮȚĮȞĲĮȜȜĮȖȒİȣĮȓıșȘĲȦȞʌȡȠıȦʌȚțȫȞįİįȠȝȑȞȦȞ.
9. ǲȞĲȣʌȠ ȐȡȞȘıȘȢĮȞȐțȜȘıȘȢ ĲȘȢ ıȣȖțĮĲȐșİıȘȢ ĲȠȣ ĮıșİȞȒİȟİĲĮȗȩȝİȞȠȣ Ȓ ĲȠȣ ȞȩȝȚȝȠȣ
İțʌȡȠıȫʌȠȣĲȠȣ
ȈȘȝİȓȦıȘ ȉȠ țȜȚȞȚțȩ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ įȚĮșȑĲİȚ ĲĮ ȑȞĲȣʌĮ ıȣȖțĮĲȐșİıȘȢ ȝİ ĮĮ   țĮȚ  ȉȠ
İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠįȚĮȖȞȦıĲȚțȩİȡȖĮıĲȒȡȚȠįȚĮșȑĲİȚĲĮȑȞĲȣʌĮıȣȖțĮĲȐșİıȘȢȝİĮĮțĮȚǹȞȐȜȠȖĮȝİ
ĲȚȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ ȣʌȠȥȒĳȚȠȣ țȑȞĲȡȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠıĮȡȝȠıĲȠȪȞ ĮȞȐȜȠȖĮ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ
ʌȡȠĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞĮ ȑȞĲȣʌĮ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȊȖİȓĮȢ ǺȜ ʌȡȠĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞĮ ȑȞĲȣʌĮ ǿĮĲȡȚțȒȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ-ȊʌȠįİȓȖȝĮĲĮǿǿǿǿǿǿĮǿǿ Įǿ66)
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10. ǲȞĲȣʌȠ-ȚĮĲȡȚțȒȖȞȦȝȐĲİȣıȘĲȠȣȚĮĲȡȠȪǻȚİȣșȣȞĲȒĲȠȣȣʌȠȥȒĳȚȠȣțȑȞĲȡȠȣĲȘȢĮȞĲȓıĲȠȚȤȘȢȝİ
ĲȘȞʌȐșȘıȘİȚįȚțȩĲȘĲĮȢȈĲȘıȤİĲȚțȒȖȞȦȝȐĲİȣıȘșĮʌȡȑʌİȚȞĮʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚȝİȜİʌĲȠȝȑȡİȚĮ
ĲȠ İȓįȠȢ ĲȘȢ ʌȐșȘıȘȢ ȝİ ıȪȞĲȠȝȠ ȚıĲȠȡȚțȩ țĮȚ șĮ ĮȚĲȚȠȜȠȖİȓĲĮȚ İʌĮȡțȫȢ Ș ĮȞȐȖțȘ
ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢĲȘȢțĮĲȐıĲĮıȘȢĲȠȣĮıșİȞȠȪȢȝİĲȘȞʌȡȠĲİȚȞȩȝİȞȘșİȡĮʌİȓĮȖȚĮįȚĮıȣȞȠȡȚĮțȒ
ʌİȡȓșĮȜȥȘ ǼĳȩıȠȞ țȡȚșİȓ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ Įʌȩ ĲȠȞ țȜȚȞȚțȩ ȚĮĲȡȩ Ș ȚĮĲȡȚțȒ ȖȞȦȝȐĲİȣıȘ
ıȣȞȠįİȪİĲĮȚ Įʌȩ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȠȣ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠȣ įȚĮȖȞȦıĲȚțȠȪ
țȑȞĲȡȠȣ
11. ǲȞĲȣʌȠȩʌȠȣıȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚȝİĲĮıĲȠȚȤİȓĮİʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢıȣȞİȡȖĮȗȩȝİȞȦȞįȠȝȫȞȖȚĮĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȢİʌİȓȖȠȣıĮȢĮȞȐȖțȘȢĲȠȣĮıșİȞȒİȟİĲĮȗȩȝİȞȠȣ
12. ǲȞĲȣʌȠ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢ țĮșȘȝİȡȚȞȒ ȝȘȞȚĮȓĮ ȖİȞȚțȒ
țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮ 
13. ǲȞĲȣʌȠȖȚĮĲȘȞĮʌȠĲȪʌȦıȘțĮȚʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘĲȘȢʌȠȡİȓĮȢĲȠȣĮıșİȞȠȪȢȝİĲȐĲȘȜȒȥȘĲȠȣ
İȟȚĲȘȡȓȠȣİȞĲȩȢĲȠȣıȣıĲȒȝĮĲȠȢȣȖİȓĮȢ ȕȜȣʌȩįİȚȖȝĮțĮȚʌȡȠĲȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ
İȞĲȪʌȦȞ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȊȖİȓĮȢ - ĲȠȝȑĮȢ ȑȞĲȣʌĮ ǿĮĲȡȚțȒȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ  ǵʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚțĮȚıȤİĲȚțȩ ȑȞĲȣʌȠȠįȘȖȚȫȞıĲȠȞĮıșİȞȒȒıĲȘȞȠȚțȠȖȑȞİȚȐĲȠȣ
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȣʌȠȥȘĳȚȩĲȘĲĮȢ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠȣ įȚĮȖȞȦıĲȚțȠȪ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȪ țȑȞĲȡȠȣ įȚĮĲȓșİĲĮȚ
ȑȞĲȣʌȠȝİȠįȘȖȓİȢȝİĲȐĲȘȞİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒİȟȑĲĮıȘ
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮıȣȞȠȡȚĮțȒȢ ʌİȡȓșĮȜȥȘȢ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ İȚįȚțȩ ȑȞĲȣʌȠ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ
ĲȠȣǼȅȆȊȊ SDWLHQWVXPPDU\ 
14. ǲȞĲȣʌȠȖȚĮĲȘȞĮȞĮĳȠȡȐĲİțȝȘȡȓȦıȘįȚİȡİȪȞȘıȘĲȦȞȖİȞİıȚȠȣȡȖȫȞĮȚĲȚȫȞțĮȚȜȒȥȘȝȑĲȡȦȞ
ȑȞĮȞĲȚ ĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞ ıȣȝȕȐȞĲȦȞ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ ıĳĮȜȝȐĲȦȞ
İʌȚʌȜȠțȫȞıĲȠȣȢĮıșİȞİȓȢțĮȚȐȜȜĮ
ȀǼĭǹȁǹǿȅǼǼȃȉȊȆǹǼǿǻǿȀǹ
1. īȚĮĲȘȞĮʌȩțĲȘıȘİȞİȡȖȠȪȡȩȜȠȣĮʌȩĲȠȞĮıșİȞȒȒĲȠȞİȟİĲĮȗȩȝİȞȠ ıİİȟȦĲİȡȚțȩȚĮĲȡİȓȠȒıİ
İȡȖĮıĲȒȡȚȠ  ȤȠȡȘȖȠȪȞĲĮȚ ȑȞĲȣʌĮ ĮʌȜȐ țĮȚ țĮĲĮȞȠȘĲȐ ȝİ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıșȑȞİȚĮ țĮȚ ĲȘ
įȚĮȤİȓȡȚıȒ ĲȘȢ Ȓ ĲȘȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ İȟȑĲĮıȘ ĲȚȢ įȚȐĳȠȡİȢ ʌĲȣȤȑȢ ĲȘȢ ĲȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ĲĮ
ĮțȠȜȠȣșȠȪȝİȞĮ șİȡĮʌİȣĲȚțȐ ıȤȒȝĮĲĮ ȝİ ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲĮ ȝİȚȠȞİțĲȒȝĮĲĮ țĮȚ ıĲĮ ʌȜİȠȞİțĲȒȝĮĲĮ ĲĮ
țȜȚȞȚțȐİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ ĲȣȤȩȞ İȞĮȜȜĮțĲȚțȒ ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ țĮȚ ȐȜȜĮ ȅȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ
ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȡĲȘȝȑȞİȢ ıĲȘȞ ȚıĲȠıİȜȓįĮ ĲȠȣ ĭȠȡȑĮ ıĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ĮȞȒțİȚ ĲȠ
ȣʌȠȥȒĳȚȠțȑȞĲȡȠ țȜȚȞȚțȩĲȝȒȝĮȒİȡȖĮıĲȒȡȚȠ ǻȚĮĲȓșİĲĮȚțĮȚıȤİĲȚțȩȣȜȚțȩıĲȘȞĮȖȖȜȚțȒȖȜȫııĮ
2. ǲȞĲȣʌȠ ȝİ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ȣʌȠįȠȝȑȢ ĲȘȞ ȠȡȖȐȞȦıȘ ĲȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ ĲȠ ʌİįȓȠ
İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ țĮȚ ĲȚȢ ʌȡȠıĳİȡȩȝİȞİȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ țĮșȫȢ țĮȚ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ ʌȡȩıȕĮıȘȢ ıĲȠ
ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȡĲȘȝȑȞȠ ıĲȘȞ ȚıĲȠıİȜȓįĮ ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ ıĲȠȞ
ȠʌȠȓȠĮȞȒțİȚĲȠȣʌȠȥȒĳȚȠțȑȞĲȡȠ
3. ǲȞĲȣʌȠȝİʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢȖȚĮĲȠȣȢĮıșİȞİȓȢȒțĮȚĲȚȢȠȚțȠȖȑȞİȚȑȢĲȠȣȢȖȚĮĲȘȞİıĲȓĮıȘĲȠȣĳȠȡȑĮȒ
țĮȚ ĲȠȣ ȣʌȠȥȒĳȚȠȣ țȑȞĲȡȠȣ ıĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ ȈĲȠ ȑȞĲȣʌȠ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ȝİ ĮʌȜȐ țĮȚ
țĮĲĮȞȠȘĲȐ ȜȩȖȚĮ ȠȚ ʌȡȠĲİȡĮȚȩĲȘĲİȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ șȑıİȚ Ƞ ĳȠȡȑĮȢ Ȓ țĮȚ ĲȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ıĲȘȞ
ĮıĳȐȜİȚĮĲȦȞĮıșİȞȫȞıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞĲȦȞʌȡȠĲȪʌȦȞĮıĳĮȜİȓĮȢ ĲĮȣĲȠʌȠȓȘıȘĮıșİȞȫȞ
ıȣȖțĮĲȐșİıȘ İȞȘȝİȡȦȝȑȞȠȣ ĮıșİȞȒ ȠįȘȖȓİȢ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ
İȟİĲȐıİȦȞ țĮȚ ȜȠȚʌȐ  ʌȠȣ İĳĮȡȝȩȗİȚ țĮȚ ĲĮ ȝȑĲȡĮ ȖȚĮ ĲȘ ȝİȓȦıȘ Ȓ ĲȘȞ ʌȡȩȜȘȥȘ ĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞ
ıȣȝȕȐȞĲȦȞȜĮșȫȞ ʌȡȩȜȘȥȘ ȞȠıȠțȠȝİȚĮțȫȞ ȜȠȚȝȫȟİȦȞ ĮȞĮĳȠȡȐ ȖȚĮ ĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢ İȞȑȡȖİȚİȢ
ĳĮȡȝȐțȦȞ ıȣȞșȒțİȢ įİȚȖȝĮĲȠȜȘȥȓĮȢ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ țĮȚ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ įİȚȖȝȐĲȦȞ țĮȚ ȜȠȚʌȐ 
ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐ ȝʌȠȡİȓ ĲȠ ȑȞĲȣʌȠ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȡĲȘȝȑȞȠ ıĲȘȞ ȚıĲȠıİȜȓįĮ ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ ʌȠȣ ĮȞȒțİȚ ĲȠ
ȣʌȠȥȒĳȚȠțȑȞĲȡȠ
ȀǼĭǹȁǹǿȅȈȉȉǾȇȅȊȂǼȃǹǹȇȋǼǿǹ
1. ǹȡȤİȓȠ ĲȦȞ İȞĲȪʌȦȞ İȡȦĲȘȝĮĲȠȜȠȖȓȦȞ ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ țĮȚ İȝʌİȚȡȓĮȢ ĲȦȞ ȞȠıȘȜİȣȩȝİȞȦȞ țĮȚ
ĲȦȞ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ĮıșİȞȫȞİȟİĲĮȗȩȝİȞȦȞ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ ĲȘȢ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣȢ țĮȚ ĲȦȞ
ȜĮȝȕĮȞȩȝİȞȦȞ ȝȑĲȡȦȞ ȕİȜĲȓȦıȘȢ ĲȦȞ ʌĮȡİȤȩȝİȞȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ǹȞȐȜȠȖȘ ĮȡȤİȚȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ
ȘȜİțĲȡȠȞȚțȫȞİȡȦĲȘȝĮĲȠȜȠȖȓȦȞ
2. ǹȡȤİȓȠ ĲȦȞ İʌȓıȘȝȦȞ ȖȡĮʌĲȫȞ ıȣȞİȡȖĮıȚȫȞ țĮȚ ıȣȝĳȦȞȚȫȞ ȝİ ȐȜȜȠȣȢ ʌĮȡȩȤȠȣȢ ȣȖİȓĮȢ
țȜȚȞȚțȐ ĲȝȒȝĮĲĮ Ȓ İȡȖĮıĲȒȡȚĮ  ȖȚĮ ĲȘȞ țȐȜȣȥȘ ĲȦȞ ĮȞĮȖțȫȞ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞİȟİĲĮȗȩȝİȞȦȞ
İȞĲȩȢțĮȚİțĲȩȢȦȡĮȡȓȠȣȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢİțĲȩȢĲȦȞİȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞĲȠȣ ȣʌȠȥȒĳȚȠȣțȑȞĲȡȠȣȒĲȠȣ
İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠȣįȚĮȖȞȦıĲȚțȠȪİȡȖĮıĲȘȡȓȠȣ
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3. ǹȡȤİȓȠ ȝİ ĲĮ ȑȞĲȣʌĮ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮȢ țĮșȘȝİȡȚȞȒ ȝȘȞȚĮȓĮ ȖİȞȚțȒ
țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮ ǼʌȚʌȜȑȠȞĲȘȡȠȪȞĲĮȚİțșȑıİȚȢİʌȚșİȦȡȒıİȦȞĮʌȩıȤİĲȚțȠȪȢșİıȝȠȪȢȒĳȠȡİȓȢ
ȖȚĮĲȘȞʌȠȚȩĲȘĲĮĲȦȞʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞıȣȞșȘțȫȞıĲȠʌİįȓȠİȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ
4. ǹȡȤİȓȠ ȝİ İȖȤİȚȡȓįȚĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ įİȜĲȓĮ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢįȚĮțȡȓȕȦıȘȢ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ țĮȚ ĲȣȤȩȞ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞİȢ ȐįİȚİȢʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȚıȤȪȠȞ șİıȝȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ ȖȚĮ ȣʌȠȥȒĳȚȠ
ĲȝȒȝĮȝȠȞȐįĮȒİȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠįȚĮȖȞȦıĲȚțȩİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩțȑȞĲȡȠ 
5. ǹȡȤİȓȠ ȝİ țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ įȚĮșȑıȚȝȦȞ ȉİȤȞȠȜȠȖȚȫȞ ȆȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞ țĮȚ ǼʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ ȉȆǼ 
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞİȖȤİȚȡȚįȓȦȞȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȖȚĮĲȘȞĮıĳĮȜȒĮʌȠșȒțİȣıȘĮȞȐțĲȘıȘțĮȚ
ȝİĲȐįȠıȘİȚțȩȞȦȞ
6. ǹȡȤİȓȠ ȝİ ȖȡĮʌĲȑȢ ıȣȝĳȦȞȓİȢ ıȣȞİȡȖĮıȓĮȢ ĲȠȣ ȣʌȠȥȒĳȚȠȣ țȑȞĲȡȠȣ ȝİ ʌĮȞİʌȚıĲȒȝȚĮ ȐȜȜĮ
İȟİȚįȚțİȣȝȑȞĮ țȑȞĲȡĮ İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȠȪȢ ĳȠȡİȓȢ țĮȚ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȑȢ İȞȫıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ
ĲȦȞİțʌĮȚįİȣĲȚțȫȞįȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ
7. ǹȡȤİȓȠ ĲȦȞ țĮșȠȡȚıȝȑȞȦȞ ʌȡȠĲȪʌȦȞ İțʌĮȓįİȣıȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ĮȟȚȠȜȠȖȒıİȦȞ ĲȦȞ
įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞİțʌĮȓįİȣıȘȢțĮȚțĮĲȐȡĲȚıȘȢțĮĲȐȑĲȠȢ
8. ǹȡȤİȓȠ Į  ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒ İʌȐȡțİȚĮ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤİȚ İțʌĮȓįİȣıȘ ȕĮıȚțȒ
țĮȚ İȚįȚțȒ İțʌĮȓįİȣıȘ ʌȡȠıȩȞĲĮ ʌȚıĲȠʌȠȚȒıİȚȢ İĳȩıȠȞ ȣĳȓıĲĮȞĲĮȚ țȜʌ  țĮȚ ȕ 
ĲİȤȞȚțȠȠȚțȠȞȠȝȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȤ įĮʌȐȞİȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İțʌĮȓįİȣıȘ ĮȓșȠȣıİȢ țĮȚ İʌȠʌĲȚțȩ ȣȜȚțȩ
İțʌĮȓįİȣıȘȢ İʌȚįȠĲȠȪȝİȞĮ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮ țȜʌ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ĮʌȠįİȚțȞȪİĲĮȚ Ș ĮȟȚȩʌȚıĲȘ
ʌĮȡȠȤȒțĮȚįȚİȟĮȖȦȖȒĲȦȞįȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞİțʌĮȓįİȣıȘȢțĮȚțĮĲȐȡĲȚıȘȢ
9. ǹȡȤİȓȠ ȝİ ĲĮ ĲȣʌȚțȐ ʌȡȠıȩȞĲĮ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȕĮıȚțȒ țĮȚ İȚįȚțȒ İțʌĮȓįİȣıȘ țȜʌ  ʌȠȣ
ıȣȝȝİĲȑȤİȚıĲȚȢİȡİȣȞȘĲȚțȑȢįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢİȞĲȩȢĲȠȣʌİįȓȠȣİȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢǼʌȚʌȜȑȠȞ
ĮȡȤİȓȠȝİıĲȠȚȤİȓĮȖȚĮȚĮĲȡȠĲİȤȞȠȜȠȖȚțȩțĮȚȜȠȚʌȩİȟȠʌȜȚıȝȩ ĮȞĮĳȠȡȐıİȐįİȚİȢȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠȚıȤȪȠȞșİıȝȚțȩʌȜĮȓıȚȠĮʌȩǹȡȤȒȅȡȖĮȞȚıȝȠȪȢțĮȚȜȠȚʌȐ ʌȠȣįȚĮșȑĲİȚĲȠ
ȣʌȠȥȒĳȚȠțȑȞĲȡȠȖȚĮĲȘįȚİȞȑȡȖİȚĮİȡİȣȞȘĲȚțȫȞįȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ
ǹȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ ȣʌȩ ȑȖțȡȚıȘ țĮȚ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ İȡİȣȞȘĲȚțȒ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ Ƞ İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȐ
ȣʌİȪșȣȞȠȢĲȠȣİȡİȣȞȘĲȚțȠȪʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢȣʌȠȕȐȜİȚıȤİĲȚțȒȣʌİȪșȣȞȘįȒȜȦıȘıȪȝĳȦȞĮȝİ
ĲȠȚıȤȪȠȞșİıȝȚțȩʌȜĮȓıȚȠ
10. ǹȡȤİȓȠ ȝİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲĮ ȣȜȠʌȠȚȘșȑȞĲĮ țĮȚ ĲĮ ȣʌȩ İȟȑȜȚȟȘ İȖțİțȡȚȝȑȞĮ İȡİȣȞȘĲȚțȐ
ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮ țĮĲȐ ĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ ʌİȞĲĮİĲȓĮ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ İȡİȣȞȘĲȚțȠȪ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ İȓįȠȢ
ȑȡİȣȞĮȢ ĳȠȡȑĮȢ ȤȡȘȝĮĲȠįȩĲȘıȘȢ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ ȝİșȠįȠȜȠȖȓĮ țĮȚ ȤȡȠȞȠįȚȐȖȡĮȝȝĮ
ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ țȪȡȚȠȢ İȡİȣȞȘĲȒȢ țĮȚ ıȣȞİȡİȣȞȘĲȑȢ ıȣȞİȡȖĮıȓİȢ ȝİ ȐȜȜĮ țȑȞĲȡĮ
ʌĮȞİʌȚıĲȘȝȚĮțȐ ȚįȡȪȝĮĲĮ İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȑȢ İĲĮȚȡİȓİȢ țĮȚ ȜȠȚʌȐ ıİ İșȞȚțȩ İȣȡȦʌĮȧțȩ Ȓ ıİ
įȚİșȞȑȢ İʌȓʌİįȠ  İȞĲȩȢ ĲȠȣ ʌİįȓȠȣ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȚıȤȪȠȞ șİıȝȚțȩ
ʌȜĮȓıȚȠ
11. ǹȡȤİȓȠȝİĲȠİȡİȣȞȘĲȚțȩȣȜȚțȩ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢĲȘȢȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȘȢıȣȖțĮĲȐșİıȘȢĲȦȞ
ĮıșİȞȫȞ ʌȠȣĮĳȠȡȐıĲȘȞțȐșİȑȡİȣȞĮȟİȤȦȡȚıĲȐıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠȚıȤȪȠȞșİıȝȚțȩʌȜĮȓıȚȠ
12. ǹȡȤİȓȠ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ ĲȦȞ İȡİȣȞȘĲȚțȫȞ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ țĮȚ țȜȚȞȚțȫȞ ȝİȜİĲȫȞ ǹȞĮĳȠȡȐ ıĲȠ
ȤȡȩȞȠ įȚĮĲȒȡȘıȘȢ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ ĮȡȤİȓȦȞ ʌȤ țȪȡȚȠȢ ĳȐțİȜȠȢ ȑȡİȣȞĮȢ įİįȠȝȑȞĮ ĮıșİȞȫȞ
ȑȞĲȣʌĮ ıȣȖțĮĲȐșİıȘȢĮıșİȞȫȞțȜʌ ıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠȚıȤȪȠȞșİıȝȚțȩʌȜĮȓıȚȠ
13. ǹȡȤİȓȠĲȦȞȐȡșȡȦȞʌȠȣȑȤȠȣȞįȘȝȠıȚİȣșİȓıİİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȐʌİȡȚȠįȚțȐțĮĲȐĲĮʌȡȠȘȖȠȪȝİȞĮ
ȤȡȩȞȚĮıĲȠȞĲȠȝȑĮİȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢĲȠȣ
14. ǹȡȤİȓȠ ȝİ ĲȚȢ ĮȟȚȠȜȠȖȒıİȚȢ ĲȘȢ ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȦȞ İȡİȣȞȘĲȚțȫȞ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ țĮȚ
țȜȚȞȚțȫȞȝİȜİĲȫȞıȣȖțȡȓȞȠȞĲĮȢĲȠȣȢıĲȩȤȠȣȢĲȘȢȑȡİȣȞĮȢțĮȚĲĮĲİȜȚțȐĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ
15. ǹȡȤİȓȠ ȝİ ĲĮ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮ İțʌĮȓįİȣıȘȢ țĮȚ țĮĲȐȡĲȚıȘȢ ʌȠȣ įȚİȟȒȖĮȖİ ĲȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ
İȞĲȩȢĲȠȣʌİįȓȠȣİȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢıİİĲȒıȚĮȕȐıȘ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚĲȠșȑȝĮĲȘȢİțʌĮȓįİȣıȘȢ
ȠȚ ȘȝİȡȠȝȘȞȓİȢ įȚİȟĮȖȦȖȒȢ Ș ȠȝȐįĮ ıĲȩȤȠȢ ĲȦȞ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚȫȞ ȣȖİȓĮȢ țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ
İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞİȞĲȩȢĲȠȣʌİįȓȠȣİȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢȠĮȡȚșȝȩȢĲȦȞıȣȝȝİĲİȤȩȞĲȦȞțĮȚȐȜȜĮ 
ȈĲȠ ʌİįȓȠ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ İțĲȩȢ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲĮ İțʌĮȚįİȣĲȚțȐ
ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮȖȚĮĲȘȞʌȡȩȜȘȥȘțĮȚĲȠȞȑȜİȖȤȠĲȦȞ ȞȠıȠțȠȝİȚĮțȫȞȜȠȚȝȫȟİȦȞ ĲȘįȚĮȤİȓȡȚıȘ
ĲȦȞ ĮʌȠȕȜȒĲȦȞ ĲȘ ȝȚțȡȠȕȚĮțȒ ĮȞĲȠȤȒ ĲȘȞ ĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘ İțĲȐțĲȦȞ ĮȞĮȖțȫȞ țĮȚ ȐȜȜĮ ȦȢ
ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢĮıĳȐȜİȚĮȢĲȦȞĮıșİȞȫȞ
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16. ǹȡȤİȓȠȝİĲĮıĲȠȚȤİȓĮĲȦȞıȣȝȕȠȣȜİȣĲȚțȫȞȣʌȘȡİıȚȫȞʌȠȣʌĮȡĮıȤȑșȘțĮȞĮʌȩĲȠȣʌȠȥȒĳȚȠ
țȑȞĲȡȠ ıĲȠ ʌİįȓȠ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ ĲȠȣ ıĲȠȚȤİȓĮ ȠȝȠİȚįȫȞ ȀȑȞĲȡȦȞ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚȫȞ
ȣȖİȓĮȢĳȡȠȞĲȚıĲȫȞĮıșİȞȫȞțȜʌ).
17. ǹȡȤİȓȠ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ȑȖțȣȡĮ țĮȚ ĮȟȚȩʌȚıĲĮ įİįȠȝȑȞĮ  ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞİȟİĲĮȗȩȝİȞȦȞ ʌȠȣ
İʌȚıțȑĳșȘțĮȞ ĲȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ Ȓ ĲȦȞ İȟİĲĮȗȩȝİȞȦȞ ʌȠȣ ȣʌȠȕȜȒșȘțĮȞ ıİ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩ
ȑȜİȖȤȠ Ȓ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ ıĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ ʌĮȡĮıȤȑșȘțİ șİȡĮʌİȓĮ Įʌȩ ĲȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ
ǿįĮȞȚțȐ Ș ĲȒȡȘıȘ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ ĮȡȤİȓȠȣ ȕȐıȘ įİįȠȝȑȞȦȞ Ȓ ȞȠıȠțȠȝİȚĮțȩ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ
ıȪıĲȘȝĮ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ ıȪıĲȘȝĮ ĮʌİȚțȠȞȚıĲȚțȩ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩ ıȪıĲȘȝĮ țĮȚ
ȜȠȚʌȐ  țĮȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲĮ ȑȞĲȣʌȠ ĮȡȤİȓȠ ĳȐțİȜȠȢ ȝİ ĲȠ ȚıĲȠȡȚțȩ ĲȠȣ ĮıșİȞȒ ĮȡȤİȓȠ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ  ȃĮ ĮȞĮĳİȡșİȓ İȐȞ ĲȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ Ȓ ĲȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ
İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠ įȚĮȖȞȦıĲȚțȩ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ȒțĮȚ Ș ǻȚȠȓțȘıȘ ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ ıĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ĮȞȒțİȚ
ʌȡȠȖȡĮȝȝĮĲȓȗİȚ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȒȡȘıȘȢ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȐ ĮȡȤİȓĮ ȞȠıȠțȠȝİȚĮțȩ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩĮʌİȚțȠȞȚıĲȚțȩʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȩıȪıĲȘȝĮȒȕȐıȘįİįȠȝȑȞȦȞ 
18. ǹȡȤİȓȠ ĲȦȞ İțșȑıİȦȞ ȝİ ĲĮ İȣȡȒȝĮĲĮ țĮȚ ĲȚȢ ʌĮȡİȝȕȐıİȚȢȕİȜĲȚȫıİȚȢįȚȠȡșȦĲȚțȑȢ İȞȑȡȖİȚİȢ
ıĲȠʌȜĮȓıȚȠĲȘȢİĳĮȡȝȠȖȒȢĲȠȣıȤİįȓȠȣįȚĮıĳȐȜȚıȘȢȒįȚĮȤİȓȡȚıȘȢĲȘȢʌȠȚȩĲȘĲĮȢ
19. ǹȡȤİȓȠ ȝİ ĲȠȣȢ įİȓțĲİȢ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ țĮȚ ĲȠȣȢ įİȓțĲİȢ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȜĮȝȕĮȞȩȝİȞȦȞ
įȚȠȡșȦĲȚțȫȞȝȑĲȡȦȞțĮșȫȢțĮȚĲȦȞıȤİĲȚțȫȞȝİĲȠʌİįȓȠİȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢįȘȝȠıȚİȪıİȦȞ
ȉȠȣʌȠȥȒĳȚȠțȑȞĲȡȠ ʌȡȑʌİȚȞĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓıİȚĲȠȣȢįİȓțĲİȢʌȠȣșĮʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓȝİ ȕȐıȘĲȠ
ʌİįȓȠ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ ȅȚ įİȓțĲİȢ İȓȞĮȚ ȑȞĮȢ ĮȡȚșȝȩȢ ȑȞĮ ȝȑĲȡȠ ʌȠȣ ȕȠȘșȠȪȞ ĲȠ
ȣʌȠȥȒĳȚȠțȑȞĲȡȠȞĮțĮĲĮȞȠȒıİȚĲȠİıȦĲİȡȚțȩțĮȚĲȠİȟȦĲİȡȚțȩʌİȡȚȕȐȜȜȠȞțĮȚĲȚȢȝİĲĮȟȪĲȠȣȢ
ĮȜȜȘȜİʌȚįȡȐıİȚȢ ȞĮ ȕİȜĲȚȫıİȚ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ȠȡȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ʌȠȣ
țĮĲĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ȦȢ ĮįȣȞĮȝȓİȢ ȞĮ ʌȡȠȕİȓ ıİ ıȣȖțȡȚĲȚțȒ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ʌĮȜĮȚȫȞ țĮȚ ȞȑȦȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞȞĮʌȡȠȕȜȑȥİȚȝİȜȜȠȞĲȚțȑȢįȡȐıİȚȢțȜʌ.
ȅȚįİȓțĲİȢįȚĮįȚțĮıȚȫȞĮʌȠįȓįȠȣȞĲȠʌİȡȚİȤȩȝİȞȠĲȘȢʌĮȡĮȖȦȖȒȢțĮȚĲȘȢʌĮȡȠȤȒȢȣʌȘȡİıȚȫȞ
ȣȖİȓĮȢ įȘȜĮįȒ ıĲȠȚȤİȓĮ țȓȞȘıȘȢ țĮȚ ĮıșİȞȫȞ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ʌİįȓȠȣ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ ȝȑıȘ
įȚȐȡțİȚĮȞȠıȘȜİȓĮȢĲȦȞĮıșİȞȫȞĮȡȚșȝȩȢįȚİȞİȡȖȠȪȝİȞȦȞİȟİĲȐıİȦȞĮȡȚșȝȩȢțĮĲĮȞȐȜȦıȘȢ
ĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȫȞ ıțİȣĮıȝȐĲȦȞ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ ĮȞĲȚȕȚȠĲȚțȫȞ  ʌȠȣ ȤȠȡȘȖȒșȘțĮȞ
ıĲȠȣȢ ĮıșİȞİȓȢ ıİ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ ȤȡȠȞȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ ȜȓıĲİȢ ĮȞĮȝȠȞȒȢ ȖȚĮ İȟȑĲĮıȘ
țȜȚȞȚțȒİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒ İʌȑȝȕĮıȘ ĮȡȚșȝȩȢ ʌȡȠĮȞĮȜȣĲȚțȫȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ ıĳĮȜȝȐĲȦȞ
ȤȡȠȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ ʌȠȣ ȑȞĮ ȝȘȤȐȞȘȝĮ ȑȤİȚ Ĳİșİȓ İțĲȩȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĮȡȚșȝȩȢ ĮıșİȞȫȞ Ș
țĮĲȐıĲĮıȘĲȦȞȠʌȠȓȦȞįȚĮĳȠȡȠʌȠȚȒșȘțİȝİĲȘȤȠȡȒȖȘıȘȞȑȠȣĳĮȡȝȐțȠȣțȜʌ.
ȅȚįİȓțĲİȢĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞȒȑțȕĮıȘȢİȓȞĮȚȠȚıȣȞȑʌİȚİȢĲȦȞʌĮȡİȤȩȝİȞȦȞȣʌȘȡİıȚȫȞȣȖİȓĮȢ
ıĲȠ İʌȓʌİįȠ ȣȖİȓĮȢ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ ʌȤ įİȓțĲȘȢ șȞȘıȚȝȩĲȘĲĮȢșȞȘĲȩĲȘĲĮȢ İȓįȠȢ ȑțȕĮıȘȢ ĮȞȐ
ȞȩıȘȝĮİȓįȠȢİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞİȓįȠȢțĮȚĮȡȚșȝȩȢȞȠıȠțȠȝİȚĮțȫȞȜȠȚȝȫȟİȦȞ
İȓįȠȢ țĮȚ ĮȡȚșȝȩȢ ĮʌȠȕȜȒĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓĮ ȝȑĲȡȘıȘȢ ĲȘȢ ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ ĮȡȚșȝȩȢ
İʌĮȞİȚıĮȖȦȖȫȞ İȞĲȩȢ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ ȤȡȠȞȚțȠȪ įȚĮıĲȒȝĮĲȠȢ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ
ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮİȚıĮȖȦȖȒȢĮȡȚșȝȩȢİʌĮȞĮȜȒȥİȦȞİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞİȟİĲȐıİȦȞ țȜʌ)
īȚĮ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ ĲȦȞ įİȚțĲȫȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ țĮȚ Ș țĮĲĮȖȡĮĳȒ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ʌİįȓȠȣ
İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ Ǿ țĮĲĮȖȡĮĳȒ įȪȞĮĲĮȚ ȞĮ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȝȑıȦ ĲȠȣ
ȞȠıȠțȠȝİȚĮțȠȪİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȪĮʌİȚțȠȞȚıĲȚțȠȪ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȠȪıȣıĲȒȝĮĲȠȢȝİĲȘȞİȞȘȝȑȡȦıȘ
ȩȜȦȞ ĲȦȞ ʌİįȓȦȞ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ıĲȠȞ ĮıșİȞȒ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠȞ ȡȩȜȠ ĲĮ țĮșȒțȠȞĲĮ țĮȚ ĲȘȞ
ȣʌİȣșȣȞȩĲȘĲĮĲȦȞİȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞıĲȠȣʌȠȥȒĳȚȠțȑȞĲȡȠ ʌȤĮʌȩĲȘȞȘȝİȡȠȝȘȞȓĮİȚıȩįȠȣțĮȚ
Įʌȩ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ İȟȩįȠȣ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȟĮȤșİȓ Ș ȝȑıȘ įȚȐȡțİȚĮ ȞȠıȘȜİȓĮȢ ȖȚĮ
ȑȞĮȝȒȞĮȖȚĮȑȟȚȝȒȞİȢȖȚĮȑȞĮȤȡȩȞȠıİıȪȖțȡȚıȘȝİ ĲĮʌȡȠȘȖȠȪȝİȞĮȑĲȘțȜʌ).
20. ǹȡȤİȓȠ ĲȦȞ İȞĲȪʌȦȞ țĮĲĮȖȡĮĳȒȢ ĲȦȞ ĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞ ıȣȝȕȐȞĲȦȞ ȩʌȦȢ ĮȣĲȐ ȑȤȠȣȞ
țĮșȠȡȚıĲİȓĲȦȞİȞĲȪʌȦȞĮȞȐȜȣıȘȢĲȦȞȖİȞİıȚȠȣȡȖȫȞĮȚĲȚȫȞțĮȚĲȦȞȜĮȝȕĮȞȩȝİȞȦȞȝȑĲȡȦȞ
ȖȚĮ ĲȘ ȕİȜĲȓȦıȘ ĲȦȞ ʌĮȡİȤȩȝİȞȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ʌȤ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĮȞĲȚįȡĮıĲȘȡȓȠȣ
İıȦĲİȡȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ İȟȑĲĮıȘȢ İʌȚțĮȚȡȠʌȠȓȘıȘ ȠįȘȖȚȫȞ İȡȖĮıȓĮȢ
țĮȚıȤİĲȚțȒȢİțʌĮȓįİȣıȘȢʌȡȠıȦʌȚțȠȪțȜʌ).
21. ǹȡȤİȓȠ ĲȦȞ İțșȑıİȦȞ ĲȘȢ ĮʌȩįȠıȘȢ țĮȚ ĲȦȞ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ ĲȠȣ ȣʌȠȥȒĳȚȠȣ țȑȞĲȡȠȣ ȝİĲȐ
ĮʌȩĮȟȚȠȜȩȖȘıȘĲȦȞįİȚțĲȫȞįȚĮįȚțĮıȚȫȞțĮȚĲȦȞįİȚțĲȫȞĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ
22. ǹȡȤİȓȠĲȦȞİțșȑıİȦȞțĮȚĲȦȞʌȡĮțĲȚțȫȞĲȘȢĮȡȝȩįȚĮȢǼʌȚĲȡȠʌȒȢıĲȠʌȜĮȓıȚȠĲȘȢİĳĮȡȝȠȖȒȢ
ĲȠȣıȤİįȓȠȣȖȚĮĲȘȞĮıĳȐȜİȚĮĲȦȞĮıșİȞȫȞ
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23. ǹȡȤİȓȠ ȝİ ĲȚȢ țȜȚȞȚțȑȢ Ȓ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ țĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚİȢ ȠįȘȖȓİȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ıȣȝĳȦȞȘșİȓ Ȓ
İțʌȠȞȘșİȓ Įʌȩ İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȑȢ İĲĮȚȡİȓİȢ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ ȠȝȐįȦȞ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȦȞ
İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȫȞ İĲĮȚȡİȚȫȞ țĮȚ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȦȞ
ĮıșİȞȫȞĲȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ ĲȦȞ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ İȟİĲȐıİȦȞ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ ĲȘȢ
İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȢĲİțȝȘȡȓȦıȒȢĲȠȣȢ 
24. ǹȡȤİȓȠ ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ȣʌȠȥȒĳȚȠȣ țȑȞĲȡȠȣ  ĲȠȣ ĮȡȚșȝȠȪ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ
ĲȘȢ ıȦȡİȣȝȑȞȘȢ İȝʌİȚȡȓĮȢ ȩʌȦȢ ĮȡȚșȝȩ įȘȝȠıȚİȣȝȑȞȦȞ ȐȡșȡȦȞ ʌȡȠȢ ĲİțȝȘȡȓȦıȘ ĲȘȢ
įȡȐıȘȢțĮȚĲȘȢİȝʌİȚȡȓĮȢ ĲȠȣıĲȠʌİįȓȠİȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ
25. ǹȡȤİȓȠ ȝİ ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȠȝʌȫȞ  ʌȠȣ
İȟİĲȐıșȘțĮȞ Ȓ ȣʌȠȕȜȒșȘțĮȞ ıİ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ İȟİĲȐıİȚȢ ĲĮȟȚȞȠȝȘȝȑȞĮ ĮȞȐ ȑĲȠȢ țĮȚ ĲȦȞ
įȚĮįȚțĮıȚȫȞ įȚĮȖȞȦıĲȚțȑȢ İȟİĲȐıİȚȢ șİȡĮʌİȓİȢ ʌĮȡİȝȕȐıİȚȢ țĮȚ ȜȠȚʌȐ  ʌȠȣ
ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȒșȘțĮȞ țĮĲȐ ĲĮ ĲİȜİȣĲĮȓĮ  ȑĲȘ ȝİ ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲĮ șİȡĮʌİȣĲȚțȐ ıȤȒȝĮĲĮ ʌȠȣ
ĮțȠȜȠȣșȒșȘțĮȞ țĮȚ ıİ İȞįİȤȩȝİȞİȢ ʌĮȡĮʌȠȝʌȑȢ ĮıșİȞȫȞ Ȓ ıĲȚȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ İȟİĲȐıİȚȢ
ıĲȚȢȠʌȠȓİȢȣʌȠȕȜȒșȘțĮȞ
Ǿ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ țĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıȣıĲȘȝĮĲȚțȐ țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮȜȪʌĲİȚ ĲȠȞ İȜȐȤȚıĲȠ ĮȡȚșȝȩ
ĮıșİȞȫȞȑĲıȚȩʌȦȢȠȡȓȗİĲĮȚıİİșȞȚțȩıİİȣȡȦʌĮȧțȩȒıİįȚİșȞȑȢİʌȓʌİįȠıȪȝĳȦȞĮȝİĲĮ
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȐʌȡȩĲȣʌĮțĮȚĲȚȢıȣıĲȐıİȚȢǾȐȞĲȜȘıȘĲȦȞıĲȠȚȤİȓȦȞȖȓȞİĲĮȚĮʌȩĲȠȞĳȐțİȜȠ
ĲȠȣĮıșİȞȒ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩȒȑȞĲȣʌȠ 
26. ǹȡȤİȓȠ ȝİ ĲĮ șİȡĮʌİȣĲȚțȐİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ ʌȡȦĲȩțȠȜȜĮ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ ĲȘȢ
İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȢ ĲİțȝȘȡȓȦıȒȢ ĲȠȣȢ  ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚİĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ıĲȠȣȢ ĮıșİȞİȓȢ ʌȠȣ
ȞȠıȘȜİȪȠȞĲĮȚıĲȠȣȢ İȟİĲĮȗȩȝİȞȠȣȢ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ıİ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȑȢ İȟİĲȐıİȚȢ Įʌȩ ĲȠ
ȣʌȠȥȒĳȚȠțȑȞĲȡȠ
ǼȚįȚțȩĲİȡĮ ĲȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠ įȚĮȖȞȦıĲȚțȩ İȡȖĮıĲȒȡȚȠ ĲİțȝȘȡȚȫȞİȚ ĲȘȞ İȖțȣȡȩĲȘĲĮ
țĮȚĲȘȞĮȟȚȠʌȚıĲȓĮĲȦȞĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞĲȠȣ
27. ǹȡȤİȓȠ ȝİ țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ĲȣʌȚțȫȞ țĮȚ ȠȣıȚĮıĲȚțȫȞ ʌȡȠıȩȞĲȦȞ țĮȚ įİȟȚȠĲȒĲȦȞ ĲȠȣ
ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȩʌȦȢİȚįȚțȩĲȘĲĮİȟİȚįȓțİȣıȘĲȓĲȜȠȢȝİĲĮʌĲȣȤȚĮțȠȪȒțĮȚįȚįĮțĲȠȡȚțȠȪȤȡȩȞȠȢ
İȝʌİȚȡȓĮȢ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ʌİįȓȠȣ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ țȜʌ  ʌȠȣ ĮʌĮıȤȠȜİȓĲĮȚİȓȞĮȚ
ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠ ıĲȠ ȣʌȠȥȒĳȚȠ țȑȞĲȡȠ ȉȘȡİȓĲĮȚ ȕȚȠȖȡĮĳȚțȩ ıȘȝİȓȦȝĮ ĲȦȞ ȣʌȘȡİĲȠȪȞĲȦȞ
İȞĲȩȢĲȠȣʌİįȓȠȣİȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ
28. ǹȡȤİȓȠȝİțĮĲȐıĲĮıȘĲȠȣȣʌȘȡİĲȠȪȞĲȠȢʌȡȠıȦʌȚțȠȪȝİĲĮİȚįȚțȐĲȣʌȚțȐʌȡȠıȩȞĲĮİȞĲȩȢĲȠȣ
ʌİįȓȠȣ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ īȓȞİĲĮȚ ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲȘȞ İʌȐȡțİȚĮ ıĲİȜȑȤȦıȘȢ ȝİ ĲȠ ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠ
ʌȡȠıȦʌȚțȩȝİțȡȚĲȒȡȚĮʌȠȣțĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚȝİȕȐıȘĲȠʌİįȓȠİȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ
29. ǹȡȤİȓȠ ĲȘȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ ĲȘȢ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ ĲȘȢ įȚĮĲȒȡȘıȘȢ ĲȦȞ įİȟȚȠĲȒĲȦȞ țĮȚ
ĲȦȞ İțșȑıİȦȞ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȘȢ ȚțĮȞȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪĲĮ ĲİȜİȣĲĮȓĮ įȪȠ   ȑĲȘ.
ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚĮȡȚșȝȩįȚĮįȚțĮıȚȫȞİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞİȟİĲȐıİȦȞĮȞĮțȠȚȞȫıİȚȢțĮȚıȣȝȝİĲȠȤȑȢıİ
ıȣȞȑįȡȚĮȘȝİȡȓįİȢĲȠȣĲȠȝȑĮİȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢįȘȝȠıȚİȪıİȚȢțȜʌ) .
30. ǹȡȤİȓȠ ȝİ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞ ȝİȜȫȞ ĲȘȢ ʌȠȜȣİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȢ țȜȚȞȚțȒȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ 
ȠȝȐįĮȢ ʌȤ İȚįȚțȩĲȘĲİȢ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚȫȞ ȣȖİȓĮȢ ʌȡȠıȩȞĲĮ İțʌĮȚįİȣĲȚțȩ İʌȓʌİįȠ țȜʌ),
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ țĮĲİȣșȣȞĲȒȡȚİȢ ȠįȘȖȓİȢ Ȓ ȐȜȜĮ ĲİțȝȒȡȚĮ İȞĲȩȢ ĲȠȣ ʌİįȓȠȣ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ
ıİİșȞȚțȩıİİȣȡȦʌĮȧțȩȒıİįȚİșȞȑȢİʌȓʌİįȠ
ȅȚ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢ İȚįȚțȩĲȘĲİȢ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ ʌİįȓȠ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ İțʌȡȠıȦʌȠȪȞĲĮȚ ıĲȘȞ
ʌȠȜȣİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒ ȠȝȐįĮ ȝȑıȦ ĲȘȢ ©ȕĮıȚțȒȢª ȠȝȐįĮȢ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ
ĮʌȠȜȪĲȦȢ ȕĮıȚțȑȢ İȚįȚțȩĲȘĲİȢ țĮȚ ȝȑıȦ ĲȘȢ ©įȚİȣȡȣȝȑȞȘȢª ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ıȣȝȝİĲȑȤȠȣȞ ȐȜȜİȢ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢİȚįȚțȩĲȘĲİȢʌȑȡĮȞĲȦȞĮʌȠȜȪĲȦȢȕĮıȚțȫȞ
31. ǹȡȤİȓȠ ȝİ ĲȠȞ ȩȖțȠ ĲȘȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ ĮȡȚșȝȩȢ ĮıșİȞȫȞİȟİĲĮȗȩȝİȞȦȞ ĮȡȚșȝȩȢ
įȚĮįȚțĮıȚȫȞİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ İȟİĲȐıİȦȞ ĮȞȐ ȑĲȠȢ  ĮȞȐ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȓĮ ȣȖİȓĮȢ ĲȘȢ ©ȕĮıȚțȒȢª
ʌȠȜȣİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȢ țȜȚȞȚțȒȢİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ ȠȝȐįĮȢȖȚĮĲĮĲİȜİȣĲĮȓĮȑĲȘıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠȞ
İȜȐȤȚıĲȠ ĮȡȚșȝȩ įȚĮįȚțĮıȚȫȞİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ İȟİĲȐıİȦȞ ʌȠȣ ȑȤİȚ țĮșȠȡȚıĲİȓ ıİ İșȞȚțȩ ıİ
İȣȡȦʌĮȧțȩȒıİįȚİșȞȑȢİʌȓʌİįȠȖȚĮĲȠʌİįȓȠĲȘȢİȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ
32. ǹȡȤİȓȠ ȝİ ĲȚȢ įȚȠȚțȘĲȚțȑȢ ĮʌȠĳȐıİȚȢ ȠȡȚıȝȠȪ ĲȠȣ İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȐ ȣʌİȪșȣȞȠȣ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ
țȑȞĲȡȠȣțĮșȫȢțĮȚ ĲȠȣʌȡȠȑįȡȠȣĲȘȢʌȠȜȣİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȢ țȜȚȞȚțȒȢİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ ȠȝȐįĮȢ
33. ǹȡȤİȓȠ ȝİ ĲĮ ʌȡĮțĲȚțȐ ĲȦȞ ıȣȞĮȞĲȒıİȦȞ ĲȘȢ ʌȠȜȣİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȢ țȜȚȞȚțȒȢ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ)
ȠȝȐįĮȢ
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34. ǹȡȤİȓȠ ȝİ ĲȚȢ İțșȑıİȚȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ ĲȘȢ ĮʌȩįȠıȘȢ ĲȘȢ ʌȠȜȣİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȢ
țȜȚȞȚțȒȢİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ ȠȝȐįĮȢıİİĲȒıȚĮȕȐıȘǲȤȠȣȞĲİșİȓțȡȚĲȒȡȚĮȖȚĮĲȘȞĮʌȩįȠıȘĲȘȢ
ʌȠȜȣİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȢ  țȜȚȞȚțȒȢİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ  ȠȝȐįĮȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĮĳȫȢ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ
ȠȡȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲĮ ʌİȡȚıĲĮĲȚțȐ ĮıșİȞȫȞ ʌȠȣ İȟİĲȐıșȘțĮȞ Ȓ
ıȣȗȘĲȒșȘțĮȞ ĲȣȤȩȞ ıȘȝĮȞĲȚțȑȢ ĮıȣȝĳȦȞȓİȢ ıİ ȩĲȚ ĮĳȠȡȐ țȜȚȞȚțȐİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȐ İȣȡȒȝĮĲĮ
ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮțȜȚȞȚțȠȪİȜȑȖȤȠȣȒİȜȑȖȤȠȣʌȠȚȩĲȘĲĮȢĲȦȞİȟİĲȐıİȦȞțȜʌ).

35. ǹȡȤİȓȠȩʌȠȣȑȤȠȣȞțĮĲĮȖȡĮĳİȓȠȚĮʌĮȡĮȓĲȘĲİȢįȠȝȑȢȩʌȦȢıȣȞİȡȖĮȗȩȝİȞĮțȜȚȞȚțȐĲȝȒȝĮĲĮ
ȝȠȞȐįİȢİȡȖĮıĲȒȡȚĮȚĮĲȡİȓĮțĮȚĲĮıĲȠȚȤİȓĮİʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢĲȦȞȣʌİȣșȪȞȦȞțĮȚțĮĲȐıĲĮıȘȝİ
ĲȠȞ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠ ȚĮĲȡȠĲİȤȞȠȜȠȖȚțȩ İȟȠʌȜȚıȝȩ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ʌȠȚȠĲȚțȒȢ
ĳȡȠȞĲȓįĮȢȣȖİȓĮȢ
36. ǹȡȤİȓȠ ȝİ țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ıȣȞİȡȖĮȗȩȝİȞȦȞ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȦȞ ǼȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ ȉȝȘȝȐĲȦȞ
ıĲȠȚȤİȓĮȣʌİȣșȪȞȦȞțĮȚİʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢıİȦȡȘȕȐıȘǹȞĮȖȡĮĳȒĲȦȞțȡȚĲȘȡȓȦȞıȣȞİȡȖĮıȓĮȢ
ʌȤ ıȦȡİȣȝȑȞȘ İȝʌİȚȡȓĮ ıĲȠ ʌİįȓȠ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĮȡȚșȝȠȪ ʌİȡȚıĲĮĲȚțȫȞ
ıȣȝȝİĲȠȤȒ ıİ ıȤȒȝĮĲĮ įȚİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ İȟİĲȐıİȦȞ ıȪȖȤȡȠȞȠȢ
İȟȠʌȜȚıȝȩȢıȪȖȤȡȠȞİȢįȠȝȑȢțĮȚİȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢİȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠʌȡȠıȦʌȚțȩțȜʌ).
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ȊȆȅǻǼǿīȂǹǹ
ȈțȠʌȩȢ ʌȜĮȚıȓȠȣ ȠȡȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȀĮĲĮȖȡĮĳȒ ȠįȘȖȚȫȞ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȫȞ ȖȚĮ ȩȜȠȣȢ ĲȠȣȢ
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȓİȢ ȣȖİȓĮȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ȣʌȩȥȘ ĲȠ ȣʌȐȡȤȠȞ șİıȝȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ țĮȚ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ
ȕĮıȓȗİĲĮȚȘȜİȚĲȠȣȡȖȓĮĲȠȣțȜȚȞȚțȠȪĲȝȒȝĮĲȠȢȒĲȠȣİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȠȪĲȝȒȝĮĲȠȢȉȠʌȜĮȓıȚȠıĲȠȤİȪİȚıĲȘȞ
İȪȡȣșȝȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ȣʌȠȥȒĳȚȠȣ țȑȞĲȡȠȣ țĮȚ ĲȘȞ İȟĮıĳȐȜȚıȘ ȐȡȚıĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȜȒȡȘ
ĳȡȠȞĲȓįĮțĮȚĲȘȞĮıĳȐȜİȚĮĲȦȞĮıșİȞȫȞİȟİĲĮȗȩȝİȞȦȞĮȜȜȐțĮȚĲȦȞİȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ
ǹ ȆȜĮȓıȚȠ ȠȡȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲĮ İȞįİȚțĲȚțȐ ʌȡȠĮʌĮȚĲȠȪȝİȞĮ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ʌȚȠ țȐĲȦ
ʌȡȠıĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚȩĲĮȞȘȣʌȠȥȘĳȚȩĲȘĲĮĮĳȠȡȐıİțȜȚȞȚțȩȒıİİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȩĲȝȒȝĮ 
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒĮȞĮĳȠȡȐıİ
-

ǹʌȠıĲȠȜȒǵȡĮȝĮǹȟȓİȢ

-

ȅȡȖȐȞȦıȘțĮȚȆȡȠıȦʌȚțȩ ǻȚȠȓțȘıȘ-ǾȖİıȓĮȅȡȖĮȞȩȖȡĮȝȝĮǹȡȝȠįȚȩĲȘĲİȢțĮȚȀĮșȒțȠȞĲĮ 

-

ȊʌȘȡİıȓİȢ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȞĲĮȚ țĮȚ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ʌȤ İȡİȣȞȘĲȚțȑȢ İțʌĮȚįİȣĲȚțȑȢ  ʌȠȣ
įȚİȟȐȖȠȞĲĮȚıĲȠʌİįȓȠİȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȠıȪȞȘȢ

-

ȋȫȡȠȣȢ

-

ȉİȤȞȠȜȠȖȚțȒȣʌȠįȠȝȒ

-

ǼȟȠʌȜȚıȝȩ-ȀĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȠȣ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ʌȠȣ ȤȡȒȗİȚ ȑțįȠıȘ ȐįİȚĮȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ Įʌȩ ǹȡȤȒ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȚıȤȪȠȞ șİıȝȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ ʌȤ ǼȜȜȘȞȚțȒ ǼĲĮȚȡİȓĮ ǹĲȠȝȚțȒȢ ǼȞȑȡȖİȚĮȢ țĮȚ
ȜȠȚʌȐ 

-

ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȐȜȜȦȞįȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞİȞĲȩȢĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢ ʌȤİȟȦĲİȡȚțȐȚĮĲȡİȓĮİȟİȚįȚțİȣȝȑȞĮ
ĲȝȒȝĮĲĮĲȠȣİȡȖĮıĲȘȡȓȠȣțĮȚȜȠȚʌȐ 

-

ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȣȜȚțȩ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ țĮȚ ȝȑıĮ ʌȠȣ șĮ ĮʌĮȚĲȘșİȓ ȞĮ
ʌȡȠȝȘșİȣĲİȓȠĳȠȡȑĮȢıĲȠȞȠʌȠȓȠĮȞȒțİȚĲȠȣʌȠȥȒĳȚȠțȑȞĲȡȠ 

-

ǿțĮȞȩĲȘĲĮįȚİȟĮȖȦȖȒȢȑȡİȣȞĮȢțĮȚʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢʌȠȣȣʌȠıĲȘȡȓȗİȚĲȘȞȑȡİȣȞĮ

-

ȆȠȜȚĲȚțȑȢ ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȤ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮĳȪȜĮȟȘ ĲȘȢ ĮțİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȦȞ
ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ ȚĮĲȡȚțȫȞ įİįȠȝȑȞȦȞ ĲȘȞ țȦįȚțȠʌȠȓȘıȘ ȞȠıȘȝȐĲȦȞ ĲȚȢ ĲȚȝȑȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ ĲȦȞ
İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞİȟİĲȐıİȦȞĲȘȞĮʌȠĳȣȖȒĮȞĲȚțȡȠȣȩȝİȞȦȞıȣȝĳİȡȩȞĲȦȞțĮȚȐȜȜĮ 

-

ȆȡȦĲȩțȠȜȜĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȠįȘȖȓİȢ ȠȡșȒȢ țȜȚȞȚțȒȢİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ ʌȡĮțĲȚțȒȢ țĮȞȩȞİȢ ȣȖȚİȚȞȒȢ
țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ İȡȖĮȗȩȝİȞȦȞ țĮșĮȡȚȩĲȘĲĮ ĮʌȠȜȪȝĮȞıȘ İıĲȓĮıȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĮʌȠȕȜȒĲȦȞ
ʌȡȩȜȘȥȘ ȜȠȚȝȫȟİȦȞ ʌȡȩĲȣʌĮ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ȝȑĲȡĮ ĮĲȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
ıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ ȝİ ĮıșİȞİȓȢ țĮȚ ıȣȞȠįȠȪȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ȣȜȚțȠȪ  ĲȘȡȠȪȝİȞĮ ȑȞĲȣʌĮȕȚȕȜȓĮİʌȚıțİʌĲȒȡȚȠțĮȚȐȜȜĮ 

-

ȈȣȞİȡȖĮıȓİȢȝİȐȜȜȠȣȢĳȠȡİȓȢ

-

ȍȡȐȡȚȠʌĮȡĮȜĮȕȒȢįİȚȖȝȐĲȦȞİʌȚıțİʌĲȒȡȚȠĲȝȒȝĮĲȠȢțȜʌ.

ǹȆȜĮȓıȚȠȠȡȖȐȞȦıȘȢțĮȚȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢĲȘȢʌȠȜȣİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȢȠȝȐįĮȢ țȜȚȞȚțȒȢİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ 
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒĮȞĮĳȠȡȐıİ
-

ǹʌȩĳĮıȘ ıȣȖțȡȩĲȘıȘȢ ʌȠȜȣİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȢ  țȜȚȞȚțȒȢİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȒȢ  ȠȝȐįĮȢ ȕĮıȚțȒȢ țĮȚ
įȚİȣȡȣȝȑȞȘȢ  ȝİ ĲȘȞ ĮʌȠıĲȠȜȒ țĮȚ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȘȢ ĲȠȞ ʌȡȩİįȡȠ țĮȚ ĲȚȢ ĮȡȝȠįȚȩĲȘĲȑȢ
ĲȘȢ

-

ȂȑȜȘțĮȚʌȡȠıȩȞĲĮțĮșȫȢțĮȚĲȠİʌȓʌİįȠİȝʌİȚȡȓĮȢĲȠȣȢ

-

ȇȩȜȠȢțĮȚȣʌİȣșȣȞȩĲȘĲİȢțȐșİȝȑȜȠȣȢĲȘȢȠȝȐįĮȢ

-

ȈȣȞİįȡȚȐıİȚȢ ĲĮțĲȚțȩĲȘĲĮʌȡĮțĲȚțȐțȜʌ),

-

ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ ȠȝȐįĮȢ ʌȠȚȠȢ ıȣȖțĮȜİȓ ʌȩĲİ ʌȦȢ ĮȞĮʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ȝȑȜȘ ʌȠȣ
ĮʌȠȣıȚȐȗȠȣȞțĮȚȐȜȜĮ 

-

ȀĮĲĮȖİȖȡĮȝȝȑȞİȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ʌȡĮțĲȚțȑȢ țĮȚ ĮțȠȜȠȣșȠȪȝİȞĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ıĲȘȞ ȠȡȖȐȞȦıȘ țĮȚ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮĲȘȢȠȝȐįĮȢʌȤȖȚĮĲȘıȪȞșİıȘĲȘȢ©ȕĮıȚțȒȢªțĮȚĲȘȢ©įȚİȣȡȣȝȑȞȘȢªȠȝȐįĮȢĲȠȞ
ĲȡȩʌȠ ĲȘȢ Įʌȩ țȠȚȞȠȪ İȡȖĮıȓĮȢ ĲȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ ıȣȞĮȞĲȒıİȦȞ ĲȘȢ ȠȝȐįĮȢ ĲȘȞ ʌĮȡĮʌȠȝʌȒ
ĮıșİȞȫȞ ıĲȘȞ ȠȝȐįĮ ȝİ ȕȐıȘ țȡȚĲȒȡȚĮ ȩʌȦȢ İȓȞĮȚ Ƞ ĲȪʌȠȢ ĲȘȢ ĮıșȑȞİȚĮȢ ĲĮ țȜȚȞȚțȐ
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İȡȦĲȒȝĮĲĮ ʌȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌĮȞĲȘșȠȪȞ țĮȚ ȐȜȜĮ ĲȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ıȣȝȕȠȣȜİȣĲȚțȫȞ ȠįȘȖȚȫȞ
ĲȘȞ ĮȞĮțȠȓȞȦıȘ ĲȚȝȫȞ ©ʌĮȞȚțȠȪª įȚİȞȑȡȖİȚĮ İȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞ İȟİĲȐıİȦȞ  ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ
įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĲȦȞ ĮȜȜĮȖȫȞ ıĲȘȞ țȜȚȞȚțȒ ʌȡĮțĲȚțȒ ĲȠȞ ĲȡȩʌȠ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ ȝİ ȐȜȜȠȣȢ
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȓİȢ ȣȖİȓĮȢʌĮȡȩȤȠȣȢ ĲȘȞ İʌİȓȖȠȣıĮ İȚįȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ȠȝȐįĮȢ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ıȠȕĮȡȫȞ İʌȚʌȜȠțȫȞ ĲȘȢ șİȡĮʌİȓĮȢ țĮȚ ĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞ Ȓ ȝȘ ĮȞĮȝİȞȩȝİȞȦȞ ıȣȝȕȐȞĲȦȞ ĲȘȞ
țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ıȣıĲȐıİȦȞ ĲȘȢ ȠȝȐįĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮțȠȜȠȣșȠȪȝİȞȘ șİȡĮʌİȓĮ ĲȠȣ ĮıșİȞȒ Ȓ ĲȘ
įȚİȞȑȡȖİȚĮİȡȖĮıĲȘȡȚĮțȫȞİȟİĲȐıİȦȞțĮȚȐȜȜĮ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιουλίου 2017
Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02027360408170072*

