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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1561
17 Αυγούστου 2007

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 85038/Γ2
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οικονομικών
και Διοικητικών Υπηρεσιών της Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το νόμο 3475/2006 (ΦΕΚ 146, Τεύχος Α΄) «Οργάνωση
και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2. Την εισήγηση του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Τεχνι−
κής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου, όπως αυτή διατυπώθηκε με την υπ’ αριθμ.
13/16.4.2007 Συνεδρίασή του.
3. Την υπ’ αριθμ. Γ2/ 36620/30.3.2007 υπουργική από−
φαση με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα της B’ και Γ΄ Τάξης
Ημερησίων ΕΠΑ.Λ.».
4. Την εισήγηση του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Τεχνι−
κής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου, όπως αυτή διατυπώθηκε με την υπ’αριθμ.
18/7.6.2007 Συνεδρίασή του, σχετικά με τα Ωρολόγια
Προγράμματα Σπουδών Β΄, Γ΄και Δ΄ Τάξης Εσπερινών
ΕΠΑ.Λ.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29α του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ
137 Α), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/
1992 (ΦΕΚ 154 Α΄) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1

παράγρ. 2α του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α) και το γεγονός
ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις
βάρους του κρατικού προϋπολογισμού.
6. Την αναγκαιότητα καθορισμού Αναλυτικών Προ−
γραμμάτων Σπουδών για την Β’ Τάξη ΕΠΑ.Λ, αποφα−
σίζουμε:
Τον καθορισμό του Προγράμματος Σπουδών των μα−
θημάτων του Τομέα Οικονομικών και Διοικητικών Υπη−
ρεσιών της Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ.
1. ΜΑΘΗΜΑ : «ΑΡΧΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ»
Σκοπός του μαθήματος είναι:
• Να μάθουν οι μαθητές τις βασικές αρχές της σύγ−
χρονης λογιστικής και να αποκτήσουν λογιστική σκέψη
που θα τους προετοιμάσει για την ένταξή τους στην
αγορά εργασίας ή για τη συνέχιση ανώτερων ή ανώ−
τατων σπουδών στη Λογιστική.
Ειδικότερα οι μαθητές, με τις γνώσεις που θα απο−
κτήσουν, πρέπει να είναι σε θέση:
α) Να προσδιορίζουν με ακρίβεια την περιουσιακή
κατάσταση μιας επιχείρησης.
β) Να παρακολουθούν τις μεταβολές των περιουσι−
ακών στοιχείων της επιχείρησης.
γ) Να προσδιορίζουν τα οικονομικά αποτελέσματα
από τη δράση της επιχείρησης.
δ) Να έχουν τη δυνατότητα να ασκούν ελέγχους στη
διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων.
ε) Να συγκεντρώνουν πληροφορίες και στατιστικά
δεδομένα που αφορούν στη μελέτη της εξέλιξης των
οικονομικών μεγεθών της επιχείρησης.
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ƲǆǒǊǆǘǝǍǆǎǐ
1. ƧǊǔǂǄǚǄƿ – ƤǂǔǊǋƾǓ
ƾǎǎǐǊǆǓ.
1.1 ƣǎƽǄǋǆǓ – ǂǄǂǉƽ.
ƱǊǋǐǎǐǍǊǋǐǀ
ƱǒǄǂǎǊǔǍǐǀ.
- ƜǎǎǐǊǂ ǕǈǓ ǂǎƽǄǋǈǓ
ǋǂǊ Ǖǚǎ ǂǄǂǉǟǎ.
ƦǊƽǋǒǊǔǈ Ǖǚǎ ǂǄǂǉǟǎ
ǔǆ ǆǌǆǞǉǆǒǂ ǋǂǊ
ǐǊǋǐǎǐǍǊǋƽ.
- ƱǊ ƱǊǋǐǎǐǍǊǋǐǀ
ƱǒǄǂǎǊǔǍǐǀ ǋǂǊ Ǖǂ
Ǎƾǔǂ Ǒǐǖ
ǘǒǈǔǊǍǐǑǐǊǐǞǎ. ƱǊ
ǑǂǒǂǄǚǄǊǋǐǀ
ǔǖǎǕǆǌǆǔǕƾǓ.
- ƤǂǔǊǋƾǓ ǅǊǂǋǒǀǔǆǊǓ
Ǖǚǎ ǐǊǋǐǎǐǍǊǋǟǎ
Ǎǐǎƽǅǚǎ ǂǑǝ Ǖǈǎ
ƽǑǐǙǈ ǕǈǓ ǌǐǄǊǔǕǊǋƿǓ.
1.2 ƱǊ ǆǑǊǘǆǊǒƿǔǆǊǓ
- ƜǎǎǐǊǂ ǋǂǊ ǃǂǔǊǋƽ
ǘǂǒǂǋǕǈǒǊǔǕǊǋƽ.
- ƦǊǂǋǒǀǔǆǊǓ Ǖǚǎ
ǆǑǊǘǆǊǒƿǔǆǚǎ.

1.3 Ʃ ǑǆǒǊǐǖǔǀǂ ǕǈǓ
ǆǑǊǘǆǀǒǈǔǈǓ.
- ƲǆǒǊǄǒǂǗƿ ǋǂǊ ƾǎǎǐǊǂ
ǕǈǓ ǑǆǒǊǐǖǔǀǂǓ.
- ƦǊǂǋǒǀǔǆǊǓ ǕǈǓ
ǑǆǒǊǐǖǔǀǂǓ.

ƧǋǑǂǊǅǆǖǕǊǋǐǀ ǔǕǝǘǐǊ
ƱǊ ǍǂǉǈǕƾǓ ǂǎǂǍƾǎǆǕǂǊ :

ƱǅǈǄǀǆǓ/ƦǒǂǔǕǈǒǊǝǕǈǕǆǓ

-

Ưǂ ǋǂǕǂǎǐƿǔǐǖǎ Ǖǐ
ǑǆǒǊǃƽǌǌǐǎ ǔǕǐ ǐǑǐǀǐ
ǅǒǐǖǎ ǐǊ ƱǊǋǐǎǐǍǊǋǐǀ
ƱǒǄǂǎǊǔǍǐǀ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ
Ǎƾǔǂ ǅǒƽǔǈǓ Ǖǚǎ
ƱǊǋǐǎǐǍǊǋǟǎ
ƱǒǄǂǎǊǔǍǟǎ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǊǓ
ǅǊǂǋǒǀǔǆǊǓ Ǖǚǎ
ǐǊǋǐǎǐǍǊǋǟǎ Ǎǐǎƽǅǚǎ
Ǒǐǖ ǆǎǅǊǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǈ
ǌǐǄǊǔǕǊǋƿ.

-

ƧǗǂǒǍǐǄƾǓ ǔǘǆǕǊǋƾǓ Ǎǆ
ǕǊǓ ǅǊǂǋǒǀǔǆǊǓ Ǖǚǎ
ƱǊǋǐǎǐǍǊǋǟǎ
ƱǒǄǂǎǊǔǍǟǎ.

Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ
ǃǂǔǊǋƽ
ǘǂǒǂǋǕǈǒǊǔǕǊǋƽ ǕǈǓ
ǆǑǊǘǆǀǒǈǔǈǓ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǊǓ
ǅǊǂǋǒǀǔǆǊǓ Ǖǚǎ
ǆǑǊǘǆǊǒƿǔǆǚǎ.
Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ Ǖǈǎ
ƾǎǎǐǊǂ ǕǈǓ ǑǆǒǊǐǖǔǀǂǓ
ǍǊǂǓ ǆǑǊǘǆǀǒǈǔǈǓ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǊǓ
ǅǊǂǋǒǀǔǆǊǓ Ǖǚǎ
ǑǆǒǊǐǖǔǊǂǋǟǎ
ǔǕǐǊǘǆǀǚǎ.
Ưǂ ǋǂǕǂǕƽǔǔǐǖǎ Ǖǂ
ǑǆǒǊǐǖǔǊǂǋƽ ǔǕǐǊǘǆǀǂ
ǍǊǂǓ ǆǑǊǘǆǀǒǈǔǈǓ ǔǕǈǎ
ǋǂǕǈǄǐǒǀǂ Ǒǐǖ
ǂǎƿǋǐǖǎ .
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǊǓ
ǅǊǂǋǒǀǔǆǊǓ ǋǂǊ ǕǊǓ
ǖǑǐǅǊǂǋǒǀǔǆǊǓ Ǖǐǖ
ƧǎǆǒǄǈǕǊǋǐǞ ǋǂǊ Ǖǐǖ

-

ƧǗǂǒǍǐǄƾǓ ǔǕǊǓ
ǅǊǂǋǒǀǔǆǊǓ Ǖǚǎ
ǆǑǊǘǆǊǒƿǔǆǚǎ.

-

ƧǗǂǒǍǐǄƾǓ – ƣǔǋƿǔǆǊǓ

-

ƣǒǋǆǕƾǓ ƧǗǂǒǍǐǄƾǓ –
ƣǔǋƿǔǆǊǓ

-

-

-

-

-

-

-

1.4 ƦǊǂǋǒǀǔǆǊǓ Ǖǐǖ
ƧǎǆǒǄǈǕǊǋǐǞ ǋǂǊ Ǖǐǖ
ƲǂǉǈǕǊǋǐǞ.
- ƦǊǂǋǒǀǔǆǊǓ Ǖǐǖ

-
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-

ƧǎǆǒǄǈǕǊǋǐǞ.
ƦǊǂǋǒǀǔǆǊǓ Ǖǐǖ
ƲǂǉǈǕǊǋǐǞ.

ƲǆǒǊǆǘǝǍǆǎǐ
1.5 Ʃ ǆǑǊǔǕƿǍǈ ǕǈǓ
ƭǐǄǊǔǕǊǋƿǓ.
- ƜǎǎǐǊǂ ǕǈǓ
ƭǐǄǊǔǕǊǋƿǓ.
- ƴǋǐǑǐǀ ǕǈǓ
ƭǐǄǊǔǕǊǋƿǓ.
- ƧǏƾǌǊǏǈ ǕǈǓ
ƭǐǄǊǔǕǊǋƿǓ.
- ƦǊǂǋǒǀǔǆǊǓ ǕǈǓ
ƭǐǄǊǔǕǊǋƿǓ.
- Ʃ ǔǘƾǔǈ ǕǈǓ
ƭǐǄǊǔǕǊǋƿǓ Ǎǆ ǕǊǓ
ƽǌǌǆǓ ǆǑǊǔǕƿǍǆǓ.
- Ʊ ǒǝǌǐǓ Ǖǐǖ ƭǐǄǊǔǕƿ.

ƲǆǒǊǆǘǝǍǆǎǐ

-
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ƲǂǉǈǕǊǋǐǞ.
Ưǂ ǑǒǐǔǅǊǐǒǀǇǐǖǎ Ǖǈǎ
ǑǆǒǊǐǖǔǀǂ ǍǊǂǓ
ǆǑǊǘǆǀǒǈǔǈǓ
ǋǂǕǂǕƽǔǔǐǎǕǂǓ Ǖǂ
ǑǆǒǊǐǖǔǊǂǋƽ ǔǕǐǊǘǆǀǂ
ǔǞǍǗǚǎǂ Ǎǆ ǕǊǓ
ǅǊǂǋǒǀǔǆǊǓ ǋǂǊ
ǖǑǐǅǊǂǋǒǀǔǆǊǓ Ǖǐǖ
ƧǎǆǒǄǈǕǊǋǐǞ ǋǂǊ Ǖǐǖ
ƲǂǉǈǕǊǋǐǞ.

ƧǋǑǂǊǅǆǖǕǊǋǐǀ ǔǕǝǘǐǊ
ƱǊ ǍǂǉǈǕƾǓ ǂǎǂǍƾǎǆǕǂǊ :

ƱǅǈǄǀǆǓ/ƦǒǂǔǕǈǒǊǝǕǈǕǆǓ

-

-

-

-

Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ Ǖǈǎ
ƾǎǎǐǊǂ ǕǈǓ ƭǐǄǊǔǕǊǋƿǓ
ǋǂǊ ǎǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ
ǕǐǖǓ ǔǋǐǑǐǞǓ ǕǈǓ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǈǎ
ǆǏƾǌǊǏǈ ǕǈǓ
ƭǐǄǊǔǕǊǋƿǓ, ǕǊǓ
ǅǊǂǋǒǀǔǆǊǓ ǕǈǓ ǋǂǉǟǓ
ǋǂǊ ǕǊǓ ǔǘƾǔǆǊǓ ǕǈǓ Ǎǆ
ǕǊǓ ƽǌǌǆǓ ǆǑǊǔǕƿǍǆǓ.
Ưǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ Ǖǐ
ǒǝǌǐ Ǖǐǖ ƭǐǄǊǔǕƿ
ǔǕǈǎ ǆǑǊǘǆǀǒǈǔǈ.

ƧǋǑǂǊǅǆǖǕǊǋǐǀ ǔǕǝǘǐǊ
ƱǊ ǍǂǉǈǕƾǓ ǂǎǂǍƾǎǆǕǂǊ :

2. ƧǍǗƽǎǊǔǈ ǕǈǓ
ǑǆǒǊǐǖǔǀǂǓ ƿ
ǐǊǋǐǎǐǍǊǋƿǓ ǋǂǕƽǔǕǂǔǈǓ ǕǈǓ ǆǑǊǘǆǀǒǈǔǈǓ.
2.1 ƥǆǎǊǋƽ
- Ʃ ǆǍǗƽǎǊǔǈ ǕǈǓ
ǑǆǒǊǐǖǔǊǂǋƿǓ
ǔǖǄǋǒǝǕǈǔǈǓ ǕǈǓ
ǆǑǊǘǆǀǒǈǔǈǓ.

Ưǂ ǆǏǈǄǐǞǎ ǄǊǂ
ǑǐǊǐǖǓ ǌǝǄǐǖǓ ǄǀǎǆǕǂǊ
ǂǑǐǄǒǂǗƿ Ǖǚǎ
ǑǆǒǊǐǖǔǊǂǋǟǎ
ǔǕǐǊǘǆǀǚǎ ǕǈǓ
ǆǑǊǘǆǀǒǈǔǈǓ.

-

Ʋǂǒǐǖǔǀǂǔǈ
ǐǒǄǂǎǐǄǒƽǍǍǂǕǐǓ
ǆǑǊǘǆǀǒǈǔǈǓ ǔǕǐ ǐǑǐǀǐ
ǂǑǆǊǋǐǎǀǇǆǕǂǊ ǋǂǊ Ǖǐ
ǕǍƿǍǂ Ǖǐǖ
ƭǐǄǊǔǕǈǒǀǐǖ.
ƧǑǀǔǋǆǙǈ ǔǆ ǔǞǄǘǒǐǎǐ
ǌǐǄǊǔǕƿǒǊǐ ǍǆǄƽǌǈǓ
ǆǑǊǘǆǀǒǈǔǈǓ. Ʊ
ǅǊǅƽǔǋǚǎ ǉǂ ǑǒƾǑǆǊ
ǎǂ ƾǘǆǊ ǑǒǐǆǕǐǊǍƽǔǆǊ
ǕǐǖǓ ǍǂǉǈǕƾǓ ǄǊǂ Ǖǐ ǕǊ
ǉǂ ǑǂǒǂǕǈǒƿǔǐǖǎ
ǋǂǕƽ Ǖǈǎ ǆǑǀǔǋǆǙǈ.
ƵǊǓ ǑǂǒǂǕǈǒƿǔǆǊǓ ǕǐǖǓ
ǎǂ ǕǊǓ ǋǂǕǂǄǒƽǙǐǖǎ
ǔǆ ǍǊǂ ǔǞǎǕǐǍǈ
ǂǎǂǗǐǒƽ ǋǂǊ ǎǂ ǄǀǎǆǊ
ǔǖǇƿǕǈǔǈ ǔǕǈǎ ǕƽǏǈ.

ƱǅǈǄǀǆǓ/ƦǒǂǔǕǈǒǊǝǕǈǕǆǓ

- Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ
ǑǂǒǂǅǆǀǄǍǂǕǂ ǂǑǝ Ǖǈ
ǔǞǄǘǒǐǎǈ ǆǑǊǘǆǊǒǈǍǂǕǊǋƿ
ǑǒǂǄǍǂǕǊǋǝǕǈǕǂ.
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2.2 ƣǑǐǄǒǂǗƿ
- ƜǎǎǐǊǂ
- Ƨǀǅǈ
- ƬǂǕǂǘǟǒǈǔǈ ǕǈǓ
ǂǑǐǄǒǂǗƿǓ.

-

-

-

-

2.3 ƫǔǐǌǐǄǊǔǍǝǓ
- ƜǎǎǐǊǂ
- ƶǑǝǅǆǊǄǍǂ
- ƮǐǒǗƾǓ

-

-

ƲǆǒǊǆǘǝǍǆǎǐ

Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ Ǖǈǎ
ƾǎǎǐǊǂ ǕǈǓ
ǂǑǐǄǒǂǗƿǓ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ ǆǀǅǈ
ǕǈǓ ǂǑǐǄǒǂǗƿǓ.
Ưǂ ǆǏǈǄǐǞǎ ǕǊ
ǔǈǍǂǀǎǆǊ ǅǊǂǘǆǊǒǊǔǕǊǋƿ
ǋǒǀǔǈ.
Ưǂ ǆǍǑǆǅǟǔǐǖǎ ǕǊǓ
ǅǊǂǋǒǀǔǆǊǓ Ǖǚǎ
ǑǆǒǊǐǖǔǊǂǋǟǎ
ǔǕǐǊǘǆǀǚǎ.
Ưǂ ǋǂǕǂǘǚǒǐǞǎ ǔǕǐ
ǃǊǃǌǀǐ «ƣǑǐǄǒǂǗǟǎ
ǋǂǊ ƫǔǐǌǐǄǊǔǍǟǎ» Ǖǂ
ǅǆǅǐǍƾǎǂ ǕǈǓ
ǂǑǐǄǒǂǗƿǓ.
Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ Ǖǈǎ
ƾǎǎǐǊǂ Ǖǐǖ
ǊǔǐǌǐǄǊǔǍǐǞ.
Ưǂ ǔǖǎǕƽǔǔǐǖǎ
ǊǔǐǌǐǄǊǔǍǝ.
Ưǂ ǅǊǂǋǒǀǎǐǖǎ ǕǊǓ
ǍǐǒǗƾǓ Ǖǐǖ
ǊǔǐǌǐǄǊǔǍǐǞ.

ƧǋǑǂǊǅǆǖǕǊǋǐǀ ǔǕǝǘǐǊ
ƱǊ ǍǂǉǈǕƾǓ ǂǎǂǍƾǎǆǕǂǊ :

3. ƱǊ ǍǆǕǂǃǐǌƾǓ Ǖǚǎ
ǑǆǒǊǐǖǔǊǂǋǟǎ ǔǕǐǊǘǆǀǚǎ
ǕǈǓ ǆǑǊǘǆǀǒǈǔǈǓ ǋǂǊ ǈ
ǑǂǒǂǋǐǌǐǞǉǈǔƿ ǕǐǖǓ.
3.1 ƮǆǕǂǃǐǌƾǓ ǕǈǓ
ǑǆǒǊǐǖǔǀǂǓ. ƦǊǂǅǐǘǊǋǐǀ
ǊǔǐǌǐǄǊǔǍǐǀ.
- ƮǆǕǂǃǐǌƾǓ ǕǈǓ
ǑǆǒǊǐǖǔǀǂǓ. ƣǑǌǐǀ ǋǂǊ
ǔǞǎǉǆǕǐǊ
ǍǆǕǂǔǘǈǍǂǕǊǔǍǐǀ.
- ƲǂǒǂǋǐǌǐǞǉǈǔǈ Ǖǚǎ
ǍǆǕǂǃǐǌǟǎ ǕǈǓ
ǑǆǒǊǐǖǔǀǂǓ Ǎǆ
ǅǊǂǅǐǘǊǋǐǞǓ
ǊǔǐǌǐǄǊǔǍǐǞǓ.
-

Ưǂ ǆǏǈǄǐǞǎ ǕǊ ǆǀǎǂǊ
ǌǐǄǊǔǕǊǋƽ ǄǆǄǐǎǝǕǂ, ǕǊ
ǆǀǎǂǊ ǍǆǕǂǔǘǈǍǂǕǊǔǍǐǀ
ǋǂǊ ǑǐǊǐǊ ǆǀǎǂǊ ǐǊ
ǑǊǉǂǎǐǀ ǂǑǌǐǀ
ǍǆǕǂǔǘǈǍǂǕǊǔǍǐǀ.
Ưǂ ǆǑǊǔǈǍǂǀǎǐǖǎ ǕǐǖǓ
ǍǆǕǂǔǘǈǍǂǕǊǔǍǐǞǓ
Ǒǐǖ ǆǑƾǒǘǐǎǕǂǊ ǂǑǝ
ǅǊƽǗǐǒǂ ǌǐǄǊǔǕǊǋƽ
ǄǆǄǐǎǝǕǂ.
Ưǂ ǍǑǐǒǐǞǎ ǎǂ

ƧǗǂǒǍǐǄƾǓ – ƣǔǋƿǔǆǊǓ
ǔǕǈǎ ǋǂǕǂǘǟǒǈǔǈ
ǑǆǒǊǐǖǔǊǂǋǟǎ
ǔǕǐǊǘǆǀǚǎ ǔǕǐ ǃǊǃǌǀǐ
«ƣǑǐǄǒǂǗǟǎ ǋǂǊ
ƫǔǐǌǐǄǊǔǍǟǎ».

ƣǒǋǆǕƾǓ ƧǗǂǒǍǐǄƾǓ –
ƣǔǋƿǔǆǊǓ

ƱǅǈǄǀǆǓ/ƦǒǂǔǕǈǒǊǝǕǈǕǆǓ

-

-

Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǐǊ
ǍǂǉǈǕƾǓ ǌǐǄǊǔǕǊǋƽ
ǄǆǄǐǎǝǕǂ ǄǊǂ ǋƽǉǆ
ǑǊǉǂǎǝ ǂǑǌǝ
ǍǆǕǂǔǘǈǍǂǕǊǔǍǝ.
Ưǂ ǌǞǔǐǖǎ ǐǊ ǍǂǉǈǕƾǓ
ǂǒǋǆǕƾǓ ǂǔǋƿǔǆǊǓ ǔǕǈǎ
ǕƽǏǈ ǋǂǊ ǔǕǐ ǔǑǀǕǊ Ǎǆ
ǅǊǂǅǐǘǊǋǐǞǓ
ǊǔǐǌǐǄǊǔǍǐǞǓ.
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3.2 ƱǊ ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǀ
- ƥǆǎǊǋƽ
- ƥǒǂǗǊǋƿ ǑǂǒƽǔǕǂǔǈ
Ǖǐǖ ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǞ.
- ƵǆǘǎǊǋǐǀ ǝǒǐǊ ǕƿǒǈǔǈǓ
Ǖǚǎ ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǟǎ.
- ƤǂǔǊǋƾǓ ǋǂǕǈǄǐǒǀǆǓ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǟǎ.
- Ƹǒƾǚǔǈ ǋǂǊ ǑǀǔǕǚǔǈ
Ǖǚǎ ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǟǎ.
- ƴǘƾǔǈ ǊǔǐǌǐǄǊǔǍǐǞ
ǋǂǊ ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǟǎ.

-

-

3.3 ƭǆǊǕǐǖǒǄǀǂ Ǖǚǎ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǟǎ
- ƬǂǎǝǎǆǓ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ
Ǖǚǎ ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǟǎ.
- ƣǎƽǌǖǔǈ ǌǐǄǊǔǕǊǋǟǎ
ǄǆǄǐǎǝǕǚǎ.
- ƲǂǒƽǅǆǊǄǍǂ ǕƿǒǈǔǈǓ
Ǖǚǎ ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǟǎ.
- ƮǆǕǂǗǐǒƽ ǆǎǝǓ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǞ ǔǆ
ƽǌǌǐǎ.

-

-

ǑǂǒǂǋǐǌǐǖǉǐǞǎ ǕǊǓ
ǍǆǕǂǃǐǌƾǓ ǕǈǓ
ǑǆǒǊǐǖǔǀǂǓ Ǎǆ
ǅǊǂǅǐǘǊǋǐǞǓ
ǊǔǐǌǐǄǊǔǍǐǞǓ ǋǂǊ ǎǂ
ǆǀǎǂǊ ǔǆ ǉƾǔǈ ǎǂ
ǑǒǐǔǅǊǐǒǀǇǐǖǎ Ǖǐ
ǂǑǐǕƾǌǆǔǍǂ Ǒǐǖ
ǑǒǐǋǞǑǕǆǊ ǔǆ ƾǎǂ
ǘǒǐǎǊǋǝ ǅǊƽǔǕǈǍǂ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǊ ǆǀǎǂǊ ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǝǓ, ǕǊ
ǔǕǐǊǘǆǀǂ
ǑǆǒǊǌǂǍǃƽǎǆǊ, ǑǐǊǆǓ
ǆǀǎǂǊ ǐǊ ǔǖǎǈǉǊǔǍƾǎǆǓ
ǍǐǒǗƾǓ ǄǒǂǗǊǋƿǓ Ǖǐǖ
ǑǂǒǐǖǔǀǂǔǈǓ, ǕǐǖǓ
ǕǆǘǎǊǋǐǞǓ ǝǒǐǖǓ
ǕƿǒǈǔǈǓ Ǖǚǎ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǟǎ, ǕǊǓ
ǃǂǔǊǋƾǓ ǕǐǖǓ
ǋǂǕǈǄǐǒǀǆǓ, ǋǂǊ ǑǝǕǆ
ǘǒǆǟǎǐǎǕǂǊ ǋǂǊ
ǑǊǔǕǟǎǐǎǕǂǊ ǐǊ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǀ.
Ưǂ ǂǎǂǌǞǐǖǎ Ǖǈ
ǔǘƾǔǈ Ǖǐǖ ǊǔǐǌǐǄǊǔǍǐǞ
Ǎǆ ǕǐǖǓ ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǞǓ
ǋǂǊ ǎǂ ǆǀǎǂǊ ǔǆ ǉƾǔǈ
ǎǂ ǂǎǐǀǄǐǖǎ ǕǐǖǓ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǞǓ ǂǑǝ Ǖǐǎ
ǊǔǐǌǐǄǊǔǍǝ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǐǖǓ
ǋǂǎǝǎǆǓ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ
Ǖǚǎ ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǟǎ.
Ưǂ ǂǎǂǌǞǐǖǎ ǋƽǉǆ
ǌǐǄǊǔǕǊǋǝ ǄǆǄǐǎǝǓ,
ǑǒǊǎ ǋǂǕǂǘǚǒǈǉǆǀ
ǔǕǐǖǓ ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǞǓ,
ǟǔǕǆ ǎǂ
ǑǒǐǔǅǊǐǒǀǇǐǖǎ ǕǐǖǓ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǞǓ Ǒǐǖ ǉǂ
ǘǒǆǚǉǐǞǎ ǋǂǊ ǕǐǖǓ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǞǓ Ǒǐǖ ǉǂ
ǑǊǔǕǚǉǐǞǎ Ǎǆ Ǖǂ
ǂǎǕǀǔǕǐǊǘǂ Ǒǐǔƽ ǕǐǖǓ.
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ƲǐǌǌƾǓ ǂǔǋƿǔǆǊǓ ǔǕǈ
ǕƽǏǈ ǋǂǊ ǔǕǐ ǔǑǀǕǊ
ǂǎǐǀǄǍǂǕǐǓ ǋǂǊ
ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǟǎ ǋǂǊ
ǑǒǐǔǅǊǐǒǊǔǍǐǞ Ǖǐǖ
ǖǑǐǌǐǀǑǐǖ ǕǐǖǓ.

ƲǐǌǌƾǓ ƧǗǂǒǍǐǄƾǓ –
ǂǔǋƿǔǆǊǓ :
(ƣǎǐǀǄǍǂǕǐǓ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǟǎ ǂǑǝ Ǖǐǎ
ǊǔǐǌǐǄǊǔǍǝ,
ǋǂǕǂǘǟǒǈǔǈǓ Ǖǚǎ
ǌǐǄǊǔǕǊǋǟǎ ǄǆǄǐǎǝǕǚǎ
ǍǊǂǓ ǑǆǒǊǝǅǐǖ,
ǔǞǎǕǂǏǈǓ ǊǔǐǌǐǄǊǔǍǐǞ
ǔǕǐ ǕƾǌǐǓ ǕǈǓ ǑǆǒǊǝǅǐǖ
ǂǑǝ Ǖǂ ǖǑǝǌǐǊǑǂ Ǖǚǎ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǟǎ,
ǑǒǐǔǅǊǐǒǊǔǍǐǞ Ǖǐǖ
ǂǑǐǕǆǌƾǔǍǂǕǐǓ Ǒǐǖ
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-

ƲǆǒǊǆǘǝǍǆǎǐ

ƧǋǑǂǊǅǆǖǕǊǋǐǀ ǔǕǝǘǐǊ
ƱǊ ǍǂǉǈǕƾǓ ǂǎǂǍƾǎǆǕǂǊ :

4.
ƦǊǑǌǐǄǒǂǗǊǋƿ
ƿ
ǅǊǄǒǂǗǊǋƿ
ǍƾǉǐǅǐǓ
ǆǄǄǒǂǗǟǎ.
4.1 ƱǊ ǃǂǔǊǋƾǓ ǂǒǘƾǓ ǕǈǓ
ǅǊǑǌǐǄǒǂǗǊǋƿǓ Ǎǆǉǝǅǐǖ.

4.2 ƩǍǆǒǐǌǝǄǊǐ
- ƸǂǒǂǋǕǈǒǊǔǕǊǋƽ
- ƲǆǒǊǄǒǂǗƿ ǋǂǊ ǕǒǝǑǐǓ
ǕƿǒǈǔǈǓ
- ƧǗǂǒǍǐǄƿ

-

4.3 ƥǆǎǊǋǝ ǋǂǉǐǌǊǋǝ
- ƥǆǎǊǋƽ
- ƵǒǝǑǐǓ ǕƿǒǈǔǈǓ
- ƧǗǂǒǍǐǄƿ

Ưǂ ǍǑǐǒǐǞǎ ǎǂ
ǍǆǕǂǗƾǒǐǖǎ ƾǎǂ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǝ ǔǆ ƽǌǌǐǎ.

-

-

Ưǂ ǍǑǐǒǐǞǎ ǎǂ
ǆǎǕǐǑǀǔǐǖǎ Ǖǂ
ǘǂǒǂǋǕǈǒǊǔǕǊǋƽ ǕǈǓ
ǅǊǑǌǐǄǒǂǗǊǋƿǓ
Ǎǆǉǝǅǐǖ.

ǑǒǐƾǋǖǙǆ ǔǕǈǎ
Ǒǆǒǀǐǅǐ ǂǖǕƿ ǋǂǊ
ǍǆǕǂǗǐǒƽǓ ǆǎǝǓ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǞ ǔǆ
ƽǌǌǐǎ).

ƱǅǈǄǀǆǓ/ƦǒǂǔǕǈǒǊǝǕǈǕǆǓ

-

ƣǒǋǆǕƾǓ ǆǗǂǒǍǐǄƾǓ

Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǊ ǆǀǎǂǊ - ƲǐǌǌƾǓ ǆǗǂǒǍǐǄƾǓ –
ǈǍǆǒǐǌǝǄǊǐ, ǑǐǊǂ ǆǀǎǂǊ
ǂǔǋƿǔǆǊǓ (ƴǖǎǊǔǕƽǕǂǊ
Ǖǂ ǂǑǂǒǂǀǕǈǕǂ
ǈ ǅǊǅǂǔǋǂǌǀǂ ǂǖǕƿǓ
ǔǕǐǊǘǆǀǂ ǋƽǉǆ
ǕǈǓ ǆǎǝǕǈǕǂǓ
ǈǍǆǒǐǌǐǄǊǂǋǐǞ
ǔǖǄǘǒǝǎǚǓ Ǎǆ ǕǊǓ ǅǞǐ
ƽǒǉǒǐǖ ǋǂǊ ǑǚǓ
ǆǑǝǍǆǎǆǓ)
ǆǗǂǒǍǝǇǆǕǂǊ ǈ
ǅǊǑǌǐǄǒǂǗǊǋƿ
ǍƾǉǐǅǐǓ.
Ưǂ ǋǂǕǂǘǚǒǐǞǎ Ǖǂ
ǌǐǄǊǔǕǊǋƽ ǄǆǄǐǎǝǕǂ
ǔǕǐ ǈǍǆǒǐǌǝǄǊǐ ǋǂǊ ǎǂ
ǆǀǎǂǊ ǔǆ ǉƾǔǈ ǎǂ
ǆǌƾǄǘǐǖǎ ǕǊǓ
ǔǖǍǗǚǎǀǆǓ ǔ’ ǂǖǕǝ Ǒǐǖ
ǂǑǐǒǒƾǐǖǎ ǂǑǝ Ǖǈǎ
ǆǗǂǒǍǐǄƿ ǕǈǓ
ǅǊǑǌǐǄǒǂǗǊǋƿǓ
Ǎǆǉǝǅǐǖ ǆǄǄǒǂǗǟǎ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǊ ǆǀǎǂǊ - ƲǐǌǌƾǓ ƧǗǂǒǍǐǄƾǓ –
ƥǆǎǊǋǝ ƬǂǉǐǌǊǋǝ, ǑǐǊǂ ƣǔǋƿǔǆǊǓ
ǆǀǎǂǊ Ǖǂ
ǘǂǒǂǋǕǈǒǊǔǕǊǋƽ Ǖǐǖ
ǋǂǊ ǑǐǊǂ ǆǀǎǂǊ ǈ ǑǊǐ
ǔǖǎǈǉǊǔǍƾǎǈ
ǄǒǂǍǍǐǄǒƽǗǈǔǈ Ǖǚǎ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǟǎ Ǖǐǖ.
Ưǂ ǍǆǕǂǗƾǒǐǖǎ ǕǊǓ
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4.4 ƫǔǐǇǞǄǊǐ ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǟǎ ǄǆǎǊǋǐǞ ǋǂǉǐǌǊǋǐǞ
- ƥǆǎǊǋƽ
- ƧǗǂǒǍǐǄƿ

-

-

ƲǆǒǊǆǘǝǍǆǎǐ

ǍǆǕǂǃǐǌƾǓ Ǖǚǎ
ǑǆǒǊǐǖǔǊǂǋǟǎ
ǔǕǐǊǘǆǀǚǎ ǂǑǝ Ǖǐ
ƩǍǆǒǐǌǝǄǊǐ ǔǕǐǖǓ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǞǓ Ǖǐǖ
ǄǆǎǊǋǐǞ ǋǂǉǐǌǊǋǐǞ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǊ ǆǀǎǂǊ - ƲǐǌǌƾǓ ƧǗǂǒǍǐǄƾǓ –
ǊǔǐǇǞǄǊǐ ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǟǎ ƣǔǋƿǔǆǊǓ
ǄǆǎǊǋǐǞ ǋǂǉǐǌǊǋǐǞ,
ǑǐǊǂ ǆǀǎǂǊ ǈ ǍǐǒǗƿ
Ǖǐǖ, ǔǆ ǕǊ ǘǒǈǔǊǍǆǞǐǖǎ
Ǖǂ ǊǔǐǇǞǄǊǂ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǟǎ ǋǂǊ ǑǐǊǂ
ǌƾǄǐǎǕǂǊ ǊǔǐǇǞǄǊǂ
ǑǆǒǊǝǅǐǖ ǋǂǊ ǊǔǐǇǞǄǊǂ
ǂǎǂǋǆǗǂǌǂǊǚǕǊǋƽ.
Ưǂ ǔǖǎǕƽǔǔǐǖǎ
ǊǔǐǇǞǄǊǂ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǟǎ ǄǆǎǊǋǐǞ
ǋǂǉǐǌǊǋǐǞ.
Ưǂ ǆǑǂǌǈǉǆǞǐǖǎ ǕǊǓ
ǂǑǂǒǂǀǕǈǕǆǓ
ǂǒǊǉǍǈǕǊǋƾǓ
ǔǖǍǗǚǎǀǆǓ ǔǕǂ
ǊǔǐǇǞǄǊǂ ǋǂǊ ǔǕǐ
ǈǍǆǒǐǌǝǄǊǐ.

ƧǋǑǂǊǅǆǖǕǊǋǐǀ ǔǕǝǘǐǊ
ƱǊ ǍǂǉǈǕƾǓ ǂǎǂǍƾǎǆǕǂǊ :

5.
ƬǂǕƽǕǂǏǈ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǟǎ ǔǆ ǄǆǎǊǋƾǓ
ǐǍƽǅǆǓ – ǍǆǄǂǌǞǕǆǒǈ
ǂǎƽǌǖǔǈ ǕǈǓ ǋǂǉǂǒƿǓ ǑǆǒǊǐǖǔǀǂǓ.
5.1 ƥǆǎǊǋƽ
5.2 ƭǐǄǂǒǊǂǔǍǐǀ
ǆǎǆǒǄǈǕǊǋǐǞ.
ƴǞǎǕǐǍǈ ǂǎǂǗǐǒƽ ǔǕǐǖǓ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǞǓ ǑƽǄǊǚǎ ǋǂǊ
ǋǖǋǌǐǗǐǒǐǞǎǕǚǎ
ǑǆǒǊǐǖǔǊǂǋǟǎ ǔǕǐǊǘǆǀǚǎ.
5.3 ƭǐǄǂǒǊǂǔǍǐǀ
ǑǒǂǄǍǂǕǊǋǐǞ ǑǂǉǈǕǊǋǐǞ.
ƴǞǎǕǐǍǈ ǂǎǂǗǐǒƽ ǔǕǐǖǓ
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Ưǂ ǂǑǂǒǊǉǍǐǞǎ ǕǊǓ
ǄǆǎǊǋƾǓ ǐǍƽǅǆǓ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǟǎ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǞǓ Ǖǐǖ
ǆǎǆǒǄǈǕǊǋǐǞ.

Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǞǓ Ǖǐǖ
ǑǒǂǄǍǂǕǊǋǐǞ

ƱǅǈǄǀǆǓ/ƦǒǂǔǕǈǒǊǝǕǈǕǆǓ
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ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǞǓ Ǖǐǖ
ǑǒǂǄǍǂǕǊǋǐǞ ǑǂǉǈǕǊǋǐǞ.
5.4 ƭǐǄǂǒǊǂǔǍǐǀ ǋǂǉǂǒƿǓ ǑǆǒǊǐǖǔǀǂǓ
- ƣǎƽǄǋǈ ǅǊƽǔǑǂǔǈǓ
ǔǕǈ ǅǊƽǒǋǆǊǂ ǕǈǓ
ǘǒƿǔǈǓ Ǖǐǖ ǍǐǎǂǅǊǋǐǞ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǞ
«ƬǆǗƽǌǂǊǐ» ǔǆ
ǑǆǒǊǔǔǝǕǆǒǐǖǓ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǞǓ
(ƧǏǝǅǚǎ, Ƨǔǝǅǚǎ,
ǆǋǕƽǋǕǚǎ ǋǆǒǅǟǎ ǋǂǊ
ǇǈǍǊǟǎ, ǂǕǐǍǊǋǝ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǝ
ǆǑǊǘǆǊǒǈǍǂǕǀǂ).
- ƭǆǊǕǐǖǒǄǀǂ Ǖǚǎ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǟǎ ǋǂǉǂǒƿǓ
ǑǆǒǊǐǖǔǀǂǓ ǔǕǐ ǕƾǌǐǓ
ǕǈǓ ǘǒƿǔǈǓ.
-

ƲǆǒǊǆǘǝǍǆǎǐ
6. ƱǊ ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǀ ǂǑǝ
ǐǒǄǂǎǚǕǊǋƿ ƽǑǐǙǈ ǋǂǊ ǈ
ǅǊƽǋǒǊǔƿ ǕǐǖǓ ǋǂǕƽ
ǍƾǄǆǉǐǓ.
6.1. ƣǎƽǄǋǈ ƦǊƽǋǒǊǔǈǓ

6.2. ƭǐǄǂǒǊǂǔǍǐǀ ǄǆǎǊǋǐǀ ƿ ǑǆǒǊǌǈǑǕǊǋǐǀ, ǆǊǅǊǋǐǀ ƿ
ǂǎǂǌǖǕǊǋǐǀ.

ǑǂǉǈǕǊǋǐǞ.
Ưǂ ǋǂǕǂǎǐƿǔǐǖǎ Ǖǈǎ
ǂǎǂǄǋǂǊǝǕǈǕǂ
ǅǊƽǔǑǂǔǈǓ, ǋǂǕƽ Ǖǈ
ǅǊƽǒǋǆǊǂ ǕǈǓ ǘǒƿǔǈǓ,
Ǖǐǖ ǍǐǎǂǅǊǋǐǞ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǞ
«ƬǆǗƽǌǂǊǐ».
Ưǂ ǍǑǐǒǐǞǎ ǎǂ
ǌǆǊǕǐǖǒǄǐǞǎ ǕǐǖǓ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǞǓ
ǋǂǉǂǒƿǓ ǑǆǒǊǐǖǔǀǂǓ
ǔǕǐǖǓ ǐǑǐǀǐǖǓ
ǅǊǂǔǑƽǕǂǊ ǐ
ǍǐǎǂǅǊǋǝǓ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǝǓ
«ƬǆǗƽǌǂǊǐ» ǔǕǈ
ǅǊƽǒǋǆǊǂ ǋǂǊ ǔǕǐ ǕƾǌǐǓ
ǕǈǓ ǘǒƿǔǈǓ.
Ưǂ ǅǊǆǋǑǆǒǂǊǟǎǐǖǎ
ƾǎǂ ǐǌǐǋǌǈǒǚǍƾǎǐ
ǋǞǋǌǚǍǂ ǌǐǄǊǔǕǊǋǟǎ
ǆǒǄǂǔǊǟǎ.

ƧǋǑǂǊǅǆǖǕǊǋǐǀ ǔǕǝǘǐǊ
ƱǊ ǍǂǉǈǕƾǓ ǂǎǂǍƾǎǆǕǂǊ :

-

ƲǐǌǌƾǓ ƧǗǂǒǍǐǄƾǓ –
ƣǔǋƿǔǆǊǓ ǔǆ
ǐǌǐǋǌǈǒǚǍƾǎǐ
ǌǐǄǊǔǕǊǋǝ ǋǞǋǌǚǍǂ :
ƚǎǐǊǄǍǂ ǃǊǃǌǀǚǎ
ǘǒƿǔǈǓ.
ƲǂǒǂǋǐǌǐǞǉǈǔǈ
ǌǐǄǊǔǕǊǋǟǎ ǄǆǄǐǎǝǕǚǎ
ǔǕǈ ǅǊƽǒǋǆǊǂ ǕǈǓ
ǘǒƿǔǈǓ.
ƧǒǄǂǔǀǆǓ ǕƾǌǐǖǓ
ǘǒƿǔǈǓ (ǔǖǄǋƾǎǕǒǚǔǈ
Ǖǚǎ ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǟǎ
ǆǏǝǅǚǎ, ǆǔǝǅǚǎ,
ǆǋǕƽǋǕǚǎ ǋǆǒǅǟǎ ǋǂǊ
ǇǈǍǊǟǎ ǔǕǐ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǝ
«ƣǑǐǕǆǌƾǔǍǂǕǂ
ǘǒƿǔǈǓ» ǄǊǂ Ǖǐǎ
ǑǒǐǔǅǊǐǒǊǔǍǝ Ǖǐǖ
ǂǑǐǕǆǌƾǔǍǂǕǐǓ
ǘǒƿǔǈǓ, ǍǆǕǂǗǐǒƽ Ǖǐǖ
ǂǑǐǕǆǌƾǔǍǂǕǐǓ,
ǔǞǎǕǂǏǈ ǊǔǐǌǐǄǊǔǍǐǞ
ǕƾǌǐǖǓ ǘǒƿǔǈǓ,
ǋǌǆǀǔǊǍǐ ǃǊǃǌǀǚǎ
ǘǒƿǔǈǓ).
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Ưǂ ǋǂǕǂǎǐƿǔǐǖǎ Ǖǈǎ
ǂǎƽǄǋǈ ǅǊƽǋǒǊǔǈǓ Ǖǚǎ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǟǎ.

Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ ǕǐǖǓ
ǄǆǎǊǋǐǞǓ ƿ
ǑǆǒǊǌǈǑǕǊǋǐǞǓ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǞǓ ǋǂǊ ǕǐǖǓ
ǆǊǅǊǋǐǞǓ ƿ

Ʋǂǒǐǖǔǀǂǔǈ ǂǑǝ Ǖǐǎ
ǋǂǉǈǄǈǕƿ
ǅǊǂǄǒǂǍǍƽǕǚǎ Ǎǆ ǕǊǓ
ǅǊǂǋǒǀǔǆǊǓ ǅǊǂǗǝǒǚǎ
ǑǆǒǊǐǖǔǊǂǋǟǎ
ǔǕǐǊǘǆǀǚǎ.
ƧǗǂǒǍǐǄƾǓ ǔǕǂ
ǅǊǂǄǒƽǍǍǂǕǂ ǕǈǓ
ǑǒǐǈǄǐǞǍǆǎǈǓ
ǆǎǝǕǈǕǂǓ.
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6.3 ƲǒǚǕǐǃƽǉǍǊǐǊ,
ǅǆǖǕǆǒǐǃƽǉǍǊǐǊ,
ǕǒǊǕǐǃƽǉǍǊǐǊ ǋǕǌ
ƭǐǄǂǒǊǂǔǍǐǀ.

-

6.4. Ʊ ǌǐǄǊǔǕǊǋǝǓ ǘǆǊǒǊǔǍǝǓ Ǖǚǎ ǄǆǎǊǋǟǎ ǋǂǊ Ǖǚǎ
ǆǊǅǊǋǟǎ ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǟǎ.

6.5 ƬǂǕǂǔǕƽǔǆǊǓ
ǔǖǍǗǚǎǀǂǓ ƿ ǊǔǐǇǞǄǊǂ Ǖǚǎ
ǂǎǂǌǖǕǊǋǟǎ ǋǂǉǐǌǊǋǟǎ.

ǂǎǂǌǖǕǊǋǐǞǓ.
Ưǂ ǅǊǂǋǒǀǎǐǖǎ ǕǐǖǓ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǞǓ ǔǆ
ǑǒǚǕǐǃƽǉǍǊǐǖǓ,
ǅǆǖǕǆǒǐǃƽǉǍǊǐǖǓ,
ǕǒǊǕǐǃƽǉǍǊǐǖǓ ǋǕǌ.
Ưǂ ǘǆǊǒǀǇǐǎǕǂǊ
ǌǐǄǊǔǕǊǋƽ ǕǐǖǓ
ǄǆǎǊǋǐǞǓ ǋǂǊ ǕǐǖǓ
ǆǊǅǊǋǐǞǓ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǞǓ.

7. ƦǊƽǋǒǊǔǈ Ǖǚǎ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǟǎ ǂǎƽǌǐǄǂ Ǎǆ
Ǖǈ ǗǞǔǈ ƿ Ǖǐ ǑǆǒǊǆǘǝǍǆǎǝ
ǕǐǖǓ.
7.1 ƥǆǎǊǋƽ

-

ƧǗǂǒǍǐǄƾǓ ǔǕǂ
ǅǊǂǄǒƽǍǍǂǕǂ ǕǈǓ
ǆǎǝǕǈǕǂǓ. 6.1

-

ƣǒǋǆǕƾǓ ƧǗǂǒǍǐǄƾǓ ƣǔǋƿǔǆǊǓ (ƴǖǎǊǔǕƽǕǂǊ
ǈ ǅǊǅǂǔǋǂǌǀǂ ǂǖǕƿǓ ǕǈǓ
ǆǎǝǕǈǕǂǓ ǔǖǄǘǒǝǎǚǓ Ǎǆ
Ǖǈǎ ǆǑǝǍǆǎǈ).

Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǊ ǆǀǎǂǊ ǊǔǐǇǞǄǊǂ ǂǎǂǌǖǕǊǋǐǞ
ǋǂǉǐǌǊǋǐǞ, ǑǐǊǂ ǆǀǎǂǊ
ǈ ǍǐǒǗƿ ǕǐǖǓ ǋǂǉǟǓ
ǋǂǊ Ǖǐ ǕǊ ǆǑǂǌǈǉǆǞǐǖǍǆ
Ǎǆ ǂǖǕƽ.
ƧǋǑǂǊǅǆǖǕǊǋǐǀ ǔǕǝǘǐǊ
ƱǊ ǍǂǉǈǕƾǓ ǂǎǂǍƾǎǆǕǂǊ :

ƲǆǒǊǆǘǝǍǆǎǐ
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ƣǒǋǆǕƾǓ ƧǗǂǒǍǐǄƾǓ –
ƣǔǋƿǔǆǊǓ

ƱǅǈǄǀǆǓ/ƦǒǂǔǕǈǒǊǝǕǈǕǆǓ

Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǊǓ
ǅǊǂǋǒǀǔǆǊǓ Ǖǚǎ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǟǎ ǂǎƽǌǐǄǂ
Ǎǆ Ǖǈ ǗǞǔǈ ǕǐǖǓ.

7.2 ƭǐǄǂǒǊǂǔǍǐǀ ǂǏǊǟǎ.
ƭǐǄǂǒǊǂǔǍǐǀ ǂǏǊǟǎ
ǑǂǄǀǚǎ ǑǆǒǊǐǖǔǊǂǋǟǎ
ǔǕǐǊǘǆǀǚǎ,
ǋǖǋǌǐǗǐǒǐǞǎǕǚǎ
(ƣǑǐǉƾǍǂǕǂ ǖǌǊǋǟǎ
ǂǏǊǟǎ). ƭǐǄǊǔǕǊǋǝǓ
ƸǆǊǒǊǔǍǝǓ
7.3 ƭǐǄǂǒǊǂǔǍǐǀ
ǑǒǐǔǟǑǚǎ ƿ ǑǒǐǔǚǑǊǋǐǀ.
ƜǎǎǐǊǂ, ǅǊǂǋǒǀǔǆǊǓ,
ǑǆǒǊǆǘǝǍǆǎǐ.

-

Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǐǖǓ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǞǓ ǂǏǊǟǎ
ǋǂǊ ǎǂ ǕǐǖǓ ǘǆǊǒǀǇǐǎǕǂǊ
ǌǐǄǊǔǕǊǋƽ.

ƣǒǋǆǕƾǓ ƧǗǂǒǍǐǄƾǓ –
ƣǔǋƿǔǆǊǓ

-

ƣǒǋǆǕƾǓ ƧǗǂǒǍǐǄƾǓ –
ƣǔǋƿǔǆǊǓ

7.4 ƭǐǄǂǒǊǂǔǍǐǀ ǆǏǝǅǚǎ
ƜǎǎǐǊǂ, ǅǊǂǋǒǀǔǆǊǓ,
ǑǆǒǊǆǘǝǍǆǎǐ ƭǐǄǊǔǕǊǋǝǓ

-

Ưǂ ǆǏǈǄǐǞǎ ǑǐǊǐǊ ǆǀǎǂǊ ǐǊ ǑǒǐǔǚǑǊǋǐǀ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǀ, ǔǆ ǕǊ
ǋǂǕǈǄǐǒǀǆǓ
ǅǊǂǋǒǀǎǐǎǕǂǊ.
Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ ǕǊ ǆǀǎǂǊ
ƾǏǐǅǂ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǐǖǓ
-

-

ƴǖǔǘƾǕǊǔǈ Ǎǆ Ǖǈǎ
ǆǎǝǕǈǕǂ 5.4.
ƧǗǂǒǍǐǄƾǓ - ƣǔǋƿǔǆǊǓ
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ƸǆǊǒǊǔǍǝǓ Ǖǚǎ ǂǍǐǊǃǟǎ
ǑǒǐǔǚǑǊǋǐǞ.
-

7.5. ƭǐǄǂǒǊǂǔǍǐǀ Ƨǔǝǅǚǎ. ƜǎǎǐǊǂ, ǅǊǂǋǒǀǔǆǊǓ,
ǑǆǒǊǆǘǝǍǆǎǐ.
-

7.6. ƣǎǕǀǉǆǕǐǊ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǀ.
ƜǎǎǐǊǂ ǋǂǊ
ǘǂǒǂǋǕǈǒǊǔǕǊǋƽ.
7.7. ƣǑǐǔǃƾǔǆǊǓ Ǖǚǎ
ǑƽǄǊǚǎ ǑǆǒǊǐǖǔǊǂǋǟǎ
ǔǕǐǊǘǆǀǚǎ.
ƜǎǎǐǊǂ ǋǂǊ ǔǈǍǂǔǀǂ.
ƮƾǉǐǅǐǊ ǖǑǐǌǐǄǊǔǍǐǞ Ǖǚǎ
ǂǑǐǔǃƾǔǆǚǎ.
Ʃ ǌǐǄǊǔǕǊǋƿ Ǖǚǎ
ǂǑǐǔǃƾǔǆǚǎ Ǖǚǎ ǑƽǄǊǚǎ
ǑǆǒǊǐǖǔǊǂǋǟǎ ǔǕǐǊǘǆǀǚǎ.

7.8 ƭǐǄǂǒǊǂǔǍǐǀ
ǆǋǍǆǕǂǌǌǆǞǔǆǚǎ ǋǂǊ
ǂǑǐǕǆǌǆǔǍƽǕǚǎ ǘǒƿǔǈǓ.
ƱǊ ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǀ
ǆǋǍǆǕǂǌǌǆǞǔǆǚǎ. ƬǝǔǕǐǓ
ǑǚǌǈǍƾǎǚǎ. ƧǑǊǘǆǊǒƿǔǆǊǓ
Ǎǆ ǍǊǂ ǆǋǍǆǕƽǌǌǆǖǔǈ.
ƧǑǊǘǆǊǒƿǔǆǊǓ Ǎǆ
ǑǆǒǊǔǔǝǕǆǒǐǖǓ ǋǌƽǅǐǖǓ
ǆǋǍǆǕƽǌǌǆǖǔǈǓ. ƷǞǌǌǐ
ǆǑǊǍǆǒǊǔǍǐǞ ƾǍǍǆǔǚǎ
ǆǏǝǅǚǎ.
Ʊ ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǝǓ
«ƣǑǐǕǆǌƾǔǍǂǕǂ ǘǒƿǔǈǓ»

-

-

-

ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǞǓ ǆǏǝǅǚǎ
ǋǂǉǟǓ ǋǂǊ ǕǊǓ
ǅǊǂǋǒǀǔǆǊǓ ǕǐǖǓ.
Ưǂ ǘǆǊǒǀǇǐǎǕǂǊ
ǌǐǄǊǔǕǊǋƽ ǕǊǓ ǂǍǐǊǃƾǓ
ǑǒǐǔǚǑǊǋǐǞ.
Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ ǕǊ ǆǀǎǂǊ
ƾǔǐǅǂ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǐǖǓ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǞǓ ǆǔǝǅǚǎ
ǋǂǉǟǓ ǋǂǊ ǕǊǓ
ǅǊǂǋǒǀǔǆǊǓ ǕǐǖǓ.
Ưǂ ǆǏǈǄǐǞǎ ǕǊ ǆǀǎǂǊ ǐǊ
ǂǎǕǀǉǆǕǐǊ ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǀ
ǋǂǊ ǎǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ
ǘǂǒǂǋǕǈǒǊǔǕǊǋƽ ǕǐǖǓ.
Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ ǕǊ ǆǀǎǂǊ
ǂǑǐǔǃƾǔǆǊǓ ǑƽǄǊǚǎ
ǑǆǒǊǐǖǔǊǂǋǟǎ
ǔǕǐǊǘǆǀǚǎ, ǎǂ ǆǏǈǄǐǞǎ
Ǖǈ ǔǈǍǂǔǀǂ ǕǐǖǓ ǋǂǉǟǓ
ǋǂǊ ǕǊǓ ǍǆǉǝǅǐǖǓ
ǖǑǐǌǐǄǊǔǍǐǞ ǕǐǖǓ.
Ưǂ ǘǆǊǒǀǇǐǎǕǂǊ
ǌǐǄǊǔǕǊǋƽ ǕǊǓ
ǂǑǐǔǃƾǔǆǊǓ Ǖǚǎ ǑƽǄǊǚǎ
ǑǆǒǊǐǖǔǊǂǋǟǎ
ǔǕǐǊǘǆǀǚǎ.
Ưǂ ǆǏǈǄǐǞǎ ǕǊ ǆǀǎǂǊ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǀ
ǆǋǍǆǕƽǌǌǆǖǔǈǓ, ǕǊ
ǋǝǔǕǐǓ ǑǚǌǈǍƾǎǚǎ ǕǊ
ǆǀǎǂǊ ǋǂǉǂǒǝ ǋǂǊ ǕǊ
ǍǆǊǋǕǝ ǂǑǐǕƾǌǆǔǍǂ
ǆǋǍǆǕƽǌǌǆǖǔǈǓ ǋǂǊ ǕǊ
ǆǀǎǂǊ ǐ ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǝǓ
«ǂǑǐǕǆǌƾǔǍǂǕǂ
ǘǒƿǔǈǓ».
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǊ ǆǀǎǂǊ
Ǖǐ ǗǞǌǌǐ ǆǑǊǍǆǒǊǔǍǐǞ
ƾǍǍǆǔǚǎ ǆǏǝǅǚǎ ǋǂǊ ǔǆ
ǕǊ ǂǖǕǝ ǘǒǈǔǊǍǆǞǆǊ.
Ưǂ ǑǒǐǔǅǊǐǒǀǇǐǖǎ Ǖǐ
ǋǝǔǕǐǓ ǑǚǌǈǍƾǎǚǎ ǋǂǊ
ǎǂ ǔǖǎǕƽǔǔǐǖǎ Ǖǐ
ǗǞǌǌǐ ǆǑǊǍǆǒǊǔǍǐǞ

ǔǕǊǓ ǂǍǐǊǃƾǓ
ǑǒǐǔǚǑǊǋǐǞ.

-

ƴǖǔǘƾǕǊǔǈ Ǎǆ Ǖǈǎ
ǆǎǝǕǈǕǂ 5.4 ǋǂǊ 6.4.

-

ƣǒǋǆǕƾǓ ƧǗǂǒǍǐǄƾǓ –
ƣǔǋƿǔǆǊǓ

-

-

Ƨǅǟ ǔǖǎǊǔǕƽǕǂǊ ǎǂ
Ǆǀǎǐǖǎ ǆǑǂǎǂǌǈǑǕǊǋƾǓ
ǂǔǋƿǔǆǊǓ, ǔǕǊǓ ǐǑǐǀǆǓ ǐǊ
ǍǂǉǈǕƾǓ ǉǂ ǑǒƾǑǆǊ ǎǂ
ǆǗǂǒǍǝǔǐǖǎ ǕǊǓ
ǄǎǟǔǆǊǓ Ǒǐǖ ƾǘǐǖǎ
ǑǒǐǈǄǈǉǆǀ ǔǆ ǂǖǕǝ Ǖǐ
ǋǆǗƽǌǂǊǐ.
ƴǘǈǍǂǕǊǋƿ
Ǒǂǒǐǖǔǀǂǔǈ ǂǑǝ Ǖǐǎ
ǋǂǉǈǄǈǕƿ Ǖǚǎ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǟǎ
ǆǋǍǆǕƽǌǌǆǖǔǈǓ.
ƣǒǋǆǕƾǓ ƧǗǂǒǍǐǄƾǓ –
ƣǔǋƿǔǆǊǓ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

-

7.9 ƣǍǊǄǆǀǓ ǋǂǊ ǍǆǊǋǕǐǀ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǀ.
ƜǎǎǐǊǆǓ.
ƧǋǋǂǉƽǒǊǔǈ ǍǆǊǋǕǟǎ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǟǎ.

7.10 ƦǊƽǍǆǔǐǊ ƿ
ƧǎǅǊƽǍǆǔǐǊ ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǀ.

-

-

-

7.11 ƭǐǄǂǒǊǂǔǍǐǀ
ǑǒǐǃǌƾǙǆǚǎ ǄǊǂ
ǋǊǎǅǞǎǐǖǓ ǋǂǊ ƾǏǐǅǂ.
ƲǒǐǃǌƾǙǆǊǓ ǄǊǂ ǋǊǎǅǞǎǐǖǓ
ǆǋǍǆǕƽǌǌǆǖǔǈǓ ǋǂǊ
ǑǒǐǃǌƾǙǆǊǓ ǄǊǂ ƾǋǕǂǋǕǐǖǓ
ǋǊǎǅǞǎǐǖǓ.
7.12 ƮǆǕǂǃǂǕǊǋǐǀ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǀ.
ƜǎǎǐǊǂ, ǅǊǂǋǒǀǔǆǊǓ,
ǆǗǂǒǍǐǄƾǓ.
-

7.13 ƭǐǄǂǒǊǂǔǍǐǀ ƵƽǏǈǓ
ƜǎǎǐǊǂ, ǑǆǒǊǆǘǝǍǆǎǐ,
ǆǗǂǒǍǐǄƿ (Ǎǆ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǞǓ ǕƽǏǈǓ Ǒǐǖ
ǑǂǒǂǋǐǌǐǖǉǐǞǎ Ǐƾǎǂ
ǑǆǒǊǐǖǔǊǂǋƽ ǔǕǐǊǘǆǀǂ Ǒǐǖ
ǃǒǀǔǋǐǎǕǂǊ ǔǕǈǎ
ǆǑǊǘǆǀǒǈǔǈ).

-

-
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ƾǍǍǆǔǚǎ ǆǏǝǅǚǎ.
Ưǂ ǑǒǐǔǅǊǐǒǀǇǐǖǎ Ǖǂ
ǂǑǐǕǆǌƾǔǍǂǕǂ
ǆǋǍǆǕƽǌǌǆǖǔǈǓ ǋǂǉǂǒƽ
ǋǂǊ ǍǆǊǋǕƽ, Ǖǐ ǔǖǎǐǌǊǋǝ
ǂǑǐǕƾǌǆǔǍǂ ǋǂǊ ǎǂ
ǍǆǕǂǗƾǒǐǖǎ ƿ ǎǂ
ǅǊǂǎƾǍǐǖǎ ǂǖǕǝ.
Ưǂ ǆǏǈǄǐǞǎ ǑǐǊǐǊ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǀ
ǐǎǐǍƽǇǐǎǕǂǊ ǂǍǊǄǆǀǓ
ǋǂǊ ǑǐǊǐǊ ǍǆǊǋǕǐǀ.
Ưǂ ǂǑǐǕǖǑǟǎǐǖǎ
ǌǐǄǊǔǕǊǋƽ Ǖǈǎ
ǆǋǋǂǉƽǒǊǔǈ Ǖǚǎ
ǍǆǊǋǕǟǎ ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǟǎ.
Ưǂ ǆǏǈǄǐǞǎ ǕǊ ǆǀǎǂǊ
ǆǎǅǊƽǍǆǔǐǊ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǀ ǋǂǊ ǑǚǓ
ǌǆǊǕǐǖǒǄǐǞǎ.
Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ ǕǊ ǆǀǎǂǊ
ǑǒǐǃǌƾǙǆǊǓ ǄǊǂ
ǋǊǎǅǞǎǐǖǓ ǋǂǊ ƾǏǐǅǂ
ǋǂǊ ǎǂ ǆǏǈǄǐǞǎ ǑǚǓ
ǌǆǊǕǐǖǒǄǐǞǎ ǐǊ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǀ
ǑǒǐǃǌƾǙǆǚǎ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǐǖǓ
ǍǆǕǂǃǂǕǊǋǐǞǓ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǞǓ ǋǂǊ ǕǊǓ
ǅǊǂǋǒǀǔǆǊǓ ǕǐǖǓ.
Ưǂ ǘǆǊǒǀǇǐǎǕǂǊ
ǌǐǄǊǔǕǊǋƽ ǕǐǖǓ
ǍǆǕǂǃǂǕǊǋǐǞǓ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǞǓ.
Ưǂ ǆǏǈǄǐǞǎ ǕǊ ǆǀǎǂǊ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǀ ǕƽǏǈǓ ǋǂǊ
ǑǐǊǂ ǆǀǎǂǊ Ǖǂ
ǘǂǒǂǋǕǈǒǊǔǕǊǋƽ ǕǐǖǓ.
Ưǂ ǘǆǊǒǀǇǐǎǕǂǊ
ǌǐǄǊǔǕǊǋƽ ǕǐǖǓ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǞǓ ǕƽǏǈǓ.

ƣǒǋǆǕƾǓ ƧǗǂǒǍǐǄƾǓ –
ƣǔǋƿǔǆǊǓ

ƣǒǋǆǕƾǓ ƧǗǂǒǍǐǄƾǓ –
ƣǔǋƿǔǆǊǓ

ƧǗǂǒǍǐǄƾǓ – ƣǔǋƿǔǆǊǓ
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ƧǋǑǂǊǅǆǖǕǊǋǐǀ ǔǕǝǘǐǊ
ƱǊ ǍǂǉǈǕƾǓ ǂǎǂǍƾǎǆǕǂǊ :

ƱǅǈǄǀǆǓ/ƦǒǂǔǕǈǒǊǝǕǈǕǆǓ

-

Ưǂ ǆǏǈǄǐǞǎ ǕǊ ǆǀǎǂǊ Ǖǂ
ǅǊǋǂǊǐǌǐǄǈǕǊǋƽ
ƾǄǄǒǂǗǂ ƿ
ǑǂǒǂǔǕǂǕǊǋƽ ǔǕǐǊǘǆǀǂ
ǋǂǊ ǔǆ ǑǐǊǆǓ
ǋǂǕǈǄǐǒǀǆǓ
ǅǊǂǋǒǀǎǐǎǕǂǊ.

-

8.2 Ƶǂ ǌǐǄǊǔǕǊǋƽ ǃǊǃǌǀǂ.

-

Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ
ǋǞǒǊǂ ǃǊǃǌǀǂ Ǒǐǖ
ǕǈǒǐǞǎ ǐǊ ǆǑǊǘǆǊǒƿǔǆǊǓ
ǋǂǉǟǓ ǋǂǊ ǕǊ
ǑǒǐǃǌƾǑǆǊ ǐ Ƭ.Ƥ.ƴ. ǄǊǂ
Ǖǈ ǘǒǈǔǊǍǐǑǐǀǈǔƿ
ǕǐǖǓ.

8.3 ƭǐǄǊǔǕǊǋƽ ǔǗƽǌǍǂǕǂ.
ƱǌǊǋǝǓ ǋǂǊ ǍǆǒǊǋǝǓ
ǂǎǕǊǌǐǄǊǔǍǝǓ.

-

Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǑǚǓ
ǂǎǕǊǍǆǕǚǑǀǇǐǎǕǂǊ
ǑǊǉǂǎƽ ǌǐǄǊǔǕǊǋƽ
ǔǗƽǌǍǂǕǂ ǋǂǊ ǑǚǓ
ǍǑǐǒǐǞǎ ǎǂ
ǅǊǐǒǉǚǉǐǞǎ ǌǐǄǊǔǕǊǋƽ.

ƲǆǒǊǆǘǝǍǆǎǐ
8. ƭǐǄǊǔǕǊǋƽ ǃǊǃǌǀǂ ǋǂǊ
ǔǕǐǊǘǆǀǂ - ƭǐǄǊǔǕǊǋƽ
ǔǗƽǌǍǂǕǂ.
8.1 ƦǊǋǂǊǐǌǐǄǈǕǊǋƽ
ƾǄǄǒǂǗǂ ƿ ǑǂǒǂǔǕǂǕǊǋƽ
ǔǕǐǊǘǆǀǂ.

ƲǆǒǊǆǘǝǍǆǎǐ
9. ƫǔǐǌǐǄǊǔǍǝǓ ǕƾǌǐǖǓ
ǘǒƿǔǈǓ.
9.1 ƥǆǎǊǋƽ

9.2 ƲǒǐǔǂǒǍǐǄƿ Ǖǚǎ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǟǎ ǔǕǈǎ
ǂǑǐǄǒǂǗƿ.

ƧǋǑǂǊǅǆǖǕǊǋǐǀ ǔǕǝǘǐǊ
ƱǊ ǍǂǉǈǕƾǓ ǂǎǂǍƾǎǆǕǂǊ :

-

-

Ưǂ ǆǏǈǄǐǞǎ Ǖǈǎ
ǂǖǕǐǕƾǌǆǊǂ ǋƽǉǆ
ǘǒƿǔǈǓ ǚǓ ǑǒǐǓ Ǖǂ
ƾǔǐǅǂ ǋǂǊ Ǖǂ ƾǏǐǅǂ..
Ưǂ ǆǏǈǄǐǞǎ ǕǐǖǓ
ǌǝǄǐǖǓ ǄǊǂ ǕǐǖǓ
ǐǑǐǀǐǖǓ ǅǆǎ
ǂǎǕǂǑǐǋǒǀǎǐǎǕǂǊ Ǖǂ
ǅǆǅǐǍƾǎǂ Ǖǚǎ
ǌǐǄǊǔǕǊǋǟǎ ǃǊǃǌǀǚǎ
ǔǕǈǎ ǑǒǂǄǍǂǕǊǋƿ
ǐǊǋǐǎǐǍǊǋƿ

Ʋǂǒǐǖǔǀǂǔǈ
ǑǂǒǂǔǕǂǕǊǋǟǎ
ǔǕǐǊǘǆǀǚǎ.

ƧǗǂǒǍǐǄƾǓ – ƣǔǋƿǔǆǊǓ

ƱǅǈǄǀǆǓ/ƦǒǂǔǕǈǒǊǝǕǈǕǆǓ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

9.3 Ʃ ǌǐǄǊǔǕǊǋƿ ǆǒǄǂǔǀǂ
ǔǕǐ ǕƾǌǐǓ ǕǈǓ
ǅǊǂǘǆǊǒǊǔǕǊǋƿǓ ǘǒƿǔǈǓ.
Ʃ ǔǆǊǒƽ Ǖǚǎ ǌǐǄǊǔǕǊǋǟǎ
ǆǒǄǂǔǊǟǎ ǔǕǐ ǕƾǌǐǓ ǕǈǓ
ǅǊǂǘǆǊǒǊǔǕǊǋƿǓ ǘǒƿǔǈǓ.
ƣǎƽǌǖǔǈ Ǖǚǎ ǌǐǄǊǔǕǊǋǟǎ
ǆǒǄǂǔǊǟǎ Ǒǐǖ ǄǀǎǐǎǕǂǊ
ǔǕǐ ǕƾǌǐǓ ǕǈǓ ǘǒƿǔǈǓ.
ƲǆǒǊǆǘǝǍǆǎǐ
10.
ƧǌǌǈǎǊǋǝ
ƭǐǄǊǔǕǊǋǝ
(Ƨ.ƥ.ƭ.ƴ.).
10.1 ƥǆǎǊǋƽ

-

ǋǂǕƽǔǕǂǔǈ ǕǈǓ
ǆǑǊǘǆǀǒǈǔǈǓ.
Ưǂ ǍǑǐǒǐǞǎ ǎǂ
ǅǊǆǎǆǒǄƿǔǐǖǎ ǕǊǓ
ǌǐǄǊǔǕǊǋƾǓ ǆǒǄǂǔǀǆǓ
ǕƾǌǐǖǓ ǘǒƿǔǈǓ.

ƧǋǑǂǊǅǆǖǕǊǋǐǀ ǔǕǝǘǐǊ
ƱǊ ǍǂǉǈǕƾǓ ǂǎǂǍƾǎǆǕǂǊ :

-
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ƣǒǋǆǕƾǓ ƧǗǂǒǍǐǄƾǓ ƣǔǋƿǔǆǊǓ.
ƧǑǀǔǋǆǙǈ ǔǆ ǔǞǄǘǒǐǎǐ
ǌǐǄǊǔǕƿǒǊǐ
ǆǑǊǘǆǀǒǈǔǈǓ ǔǕǐ ǐǑǐǀǐ
ǐǊ ǍǂǉǈǕƾǓ ǉǂ
ǆǑǂǌǈǉǆǞǔǐǖǎ Ǖǂ ǝǔǂ
ǅǊǅƽǘǉǈǋǂǎ ǔǕǈ
ǅǊƽǒǋǆǊǂ ǕǈǓ ǘǒǐǎǊƽǓ.

ƱǅǈǄǀǆǓ/ƦǒǂǔǕǈǒǊǝǕǈǕǆǓ

ƥǆǎǊǋǝ
ƴǘƾǅǊǐ

10.2 ƴǋǐǑǐǀ Ǖǐǖ
ƧǌǌǈǎǊǋǐǞ ƥǆǎǊǋǐǞ
ƭǐǄǊǔǕǊǋǐǞ ƴǘǆǅǀǐǖ.
ƴǞǎǕǐǍǈ ǂǎǂǗǐǒƽ.
10.3 ƦǊƽǒǉǒǚǔǈ Ǖǐǖ
Ƨ.ƥ.ƭ.ƴ.
- ƣǒǘƾǓ Ǖǐǖ Ƨ.ƥ.ƭ.ƴ.
- ƵǂǏǊǎǝǍǈǔǈ Ǖǚǎ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǟǎ Ǖǐǖ
Ƨ.ƥ.ƭ.ƴ.
- Ʃ ǋǚǅǊǋǐǑǐǀǈǔǈ Ǖǚǎ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǟǎ.
- ƱǊ ǋǆǎǐǀ ǋǚǅǊǋǐǀ
ǂǒǊǉǍǐǀ Ǖǐǖ Ƨ.ƥ.ƭ.ƴ.
- ƭǐǄǂǒǊǂǔǍǐǀ Ƨ.ƥ.ƭ.ƴ.
ǖǑǐǘǒǆǚǕǊǋǐǀ, ǑǒǐǂǊǒǆǕǊǋǐǀ.

-

Ưǂ ǆǏǈǄǐǞǎ ǔǆ ǕǊ
ǂǑǐǃǌƾǑǆǊ ǈ ǌǐǄǊǔǕǊǋƿ
ǕǖǑǐǑǐǀǈǔǈ ǋǂǊ
ǔǘǆǅǀǂǔǈ.

-

Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǐǖǓ
ǔǋǐǑǐǞǓ Ǖǐǖ Ƨ.ƥ.ƭ.ƴ.

-

Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǊǓ
ǂǒǘƾǓ Ǒǐǖ ǅǊƾǑǐǖǎ Ǖǐ
Ƨ.ƥ.ƭ.ƴ.
Ưǂ ǑǂǒǐǖǔǊƽǇǐǖǎ Ǖǈǎ
ǕǂǏǊǎǝǍǈǔǈ Ǖǚǎ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǟǎ Ǖǐǖ
Ƨ.ƥ.ƭ.ƴ. ǔǕǊǓ 10
ǐǍƽǅǆǓ, ǋǂǊ Ǖǈǎ
ǋǚǅǊǋǐǑǐǀǈǔǈ ǂǖǕǟǎ.
Ưǂ ǆǏǈǄǐǞǎ Ǖǈ
ǘǒǈǔǊǍǝǕǈǕǂ Ǖǚǎ
ǋǆǎǟǎ ǋǚǅǊǋǟǎ
ǂǒǊǉǍǟǎ Ǖǐǖ Ƨ.ƥ.ƭ.ƴ.
Ưǂ ǂǑǂǒǊǉǍǐǞǎ ǕǐǖǓ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǞǓ Ǒǐǖ,
ǔǞǍǗǚǎǂ Ǎǆ Ǖǐ
Ƨ.ƥ.ƭ.ƴ., ǕǈǒǐǞǎǕǂǊ
ǖǑǐǘǒǆǚǕǊǋƽ ǋǂǊ
ǂǖǕǐǞǓ Ǒǐǖ ǕǈǒǐǞǎǕǂǊ
ǑǒǐǂǊǒǆǕǊǋƽ.

-

-

-

-

-

-

Ʋǂǒǐǖǔǀǂǔǈ ǂǑǝ Ǖǐǎ
ǋǂǉǈǄǈǕƿ Ǖǐǖ
ǅǊǂǄǒƽǍǍǂǕǐǓ Ǎǆ ǕǐǖǓ
ǑǒǚǕǐǃƽǉǍǊǐǖǓ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǞǓ Ǖǐǖ
Ƨ.ƥ.ƭ.ƴ
ƴǘǈǍǂǕǊǋƿ ǂǑǆǊǋǝǎǊǔǈ
ǌǐǄǂǒǊǂǔǍǐǞ
ǔǞǍǗǚǎǂ Ǎǆ Ǖǐ
Ƨ.ƥ.ƭ.ƴ.
ƧǗǂǒǍǐǄƾǓ
ǂǑǐǕǞǑǚǔǈǓ
ǌǐǄǊǔǕǊǋǟǎ ǄǆǄǐǎǝǕǚǎ
ǔǞǍǗǚǎǂ Ǎǆ Ǖǐ
Ƨ.ƥ.ƭ.ƴ.
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-

Ưǂ ǂǑǐǕǖǑǟǎǐǖǎ
ǌǐǄǊǔǕǊǋƽ ǄǆǄǐǎǝǕǂ
ǔǞǍǗǚǎǂ Ǎǆ Ǖǐ
Ƨ.ƥ.ƭ.ƴ.

2. ΜΑΘΗΜΑ : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ »
ƴǋǐǑǝǓ Ǖǐǖ ǍǂǉƿǍǂǕǐǓ
ƴǋǐǑǝǓ Ǖǐǖ ǍǂǉƿǍǂǕǐǓ ǆǀǎǂǊ:
1. Ưǂ ǂǑǐǋǕƿǔǐǖǎ ǐǊ ǍǂǉǈǕƾǓ ǔǗǂǊǒǊǋƿ Ǆǎǟǔǈ ǝǌǚǎ Ǖǚǎ ǆǒǄǂǔǊǟǎ ǕǈǓ
ǄǒǂǍǍǂǕǆǀǂǓ.
2. Ưǂ ǃǐǈǉǈǉǐǞǎ ǐǊ ǍǂǉǈǕƾǓ ǔǕǈǎ ǂǎƽǑǕǖǏǈ Ǖǚǎ ǅǊǂǎǐǈǕǊǋǟǎ ǕǐǖǓ ǊǋǂǎǐǕƿǕǚǎ
ǋǂǊ ǔǕǈǎ ǋǂǌǌǊƾǒǄǆǊǂ Ǖǚǎ ǂǑǂǒǂǀǕǈǕǚǎ ǅǆǏǊǐǕƿǕǚǎ ǟǔǕǆ ǎǂ ǍǑǐǒǐǞǎ ǆǞǋǐǌǂ
ǎǂ ǂǎǕǂǑǐǋǒǊǉǐǞǎ ǔǕǊǓ ǅǊǂǒǋǟǓ ǍǆǕǂǃǂǌǌǝǍǆǎǆǓ ǋǐǊǎǚǎǊǋǐǐǊǋǐǎǐǍǊǋƾǓ
ǔǖǎǉƿǋǆǓ ǕǈǓ ǔǞǄǘǒǐǎǈǓ ǆǑǊǘǆǀǒǈǔǈǓ.
3. Ưǂ ǂǑǐǋǕƿǔǐǖǎ ǐǊ ǍǂǉǈǕƾǓ ƽǒǕǊǂ ǉǆǚǒǈǕǊǋƿ ǋǂǕƽǒǕǊǔǈ ǋǂǊ ǎǂ ǆǏǂǔǗǂǌǀǔǐǖǎ
ǆǑǂǒǋƿ ǑǒǂǋǕǊǋƿ ǆǏƽǔǋǈǔǈ, ǟǔǕǆ ǎǂ ǍǑǐǒǐǞǎ ǎǂ ǆǗǂǒǍǝǇǐǖǎ Ǖǂ ǅǊǅǂǘǉƾǎǕǂ
ǚǓ ǖǑƽǌǌǈǌǐǊ ƦǊǐǊǋǈǕǊǋǟǎ ƶǑǈǒǆǔǊǟǎ ǂǌǌƽ ǋǂǊ ǎǂ ǅǊǆǋǑǆǒǂǊǟǎǐǖǎ ǕǊǓ
ǑǒǐǔǚǑǊǋƾǓ ǕǐǖǓ ǖǑǐǉƾǔǆǊǓ ǚǓ ǔǖǎǆǊǅǈǕǐǀ ǑǐǌǀǕǆǓ Ǒǐǖ ǔǖǎǂǌǌƽǔǔǐǎǕǂǊ Ǎǆ
ǂǖǕƾǓ.
4. Ưǂ ǅǊǂǍǐǒǗǚǉǐǞǎ ƽǕǐǍǂ ǆǖƾǌǊǋǕǂ ǋǂǊ ǂǑǐǕǆǌǆǔǍǂǕǊǋƽ Ǒǐǖ ǉǂ ǔǖǍǃƽǌǌǐǖǎ
ǅǒǂǔǕǊǋƽ ǔǕǈǎ ǑǐǊǐǕǊǋƿ ǂǎǂǃƽǉǍǊǔǈ Ǖǚǎ ǆǒǄǂǔǊǟǎ Ǖǐǖ ǄǒǂǗǆǀǐǖ.
ƣǎǂǌǖǕǊǋǝ ƲǒǝǄǒǂǍǍǂ ƴǑǐǖǅǟǎ
ƧƬƲƣƫƦƧƶƵƫƬƱƫ ƴƵƱƸƱƫ

ƲƧƳƫƧƸƱƮƧƯƣ

ƱƦƩƥƫƧƴ
ƦƳƣƴƵƩƳƫƱƵƩƵƧƴ

ƱǊ ǍǂǉǈǕƾǓ ǑǒƾǑǆǊ ǎǂ ǆǀǎǂǊ ǔǆ ǉƾǔǈ:
1. ƣƳƸƧƫƱ
1.1 ƜǎǎǐǊǂ ǋǂǊ ǘǒǈǔǊǍǝǕǈǕǂ
ǂǒǘǆǀǐǖ, ǘǂǒǂǋǕǈǒǊǔǕǊǋƽ
ǆǎǝǓ ǋǂǌƽ ǐǒǄǂǎǚǍƾǎǐǖ
ǂǒǘǆǀǐǖ.

1.2 ƜǎǎǐǊǆǓ ǋǂǊ ǍƾǉǐǅǐǊ
ǕǂǏǊǎǝǍǈǔǈǓ ǋǂǊ



Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ Ǖǈǎ ƾǎǎǐǊǂ
«ǂǒǘǆǀǐ», ǎǂ ǑǒǐǔǅǊǐǒǀǇǐǖǎ Ǖǈ
ǔǈǍǂǔǀǂ Ǖǐǖ ǋǂǊ ǎǂ
ǂǎǂǄǎǚǒǀǇǐǖǎ Ǖǂ
ǘǂǒǂǋǕǈǒǊǔǕǊǋƽ ǆǎǝǓ ǋǂǌƽ
ǐǒǄǂǎǚǍƾǎǐǖ ǂǒǘǆǀǐǖ.



Ưǂ ǅǊǂǋǒǀǎǐǖǎ ǕǊǓ ƾǎǎǐǊǆǓ ǕǈǓ





ƧǑǀǔǋǆǙǈ ǔǆ ǆǑǊǘǆǀǒǈǔǈ ƿ
ǐǒǄǂǎǊǔǍǝ ǄǊǂ ǎǂ ǄǀǎǆǊ
Ǒǂǒǐǖǔǀǂǔǈ
ǂǎǕǊǑǒǐǔǚǑǆǖǕǊǋǟǎ
ǂǒǘǆǀǚǎ ǋǂǊ ǎǂ
ǆǎǕǐǑǊǔǕǐǞǎ Ǖǂ
ǘǂǒǂǋǕǈǒǊǔǕǊǋƽ Ǖǚǎ ǋǂǌƽ
ǐǒǄǂǎǚǍƾǎǚǎ ǂǒǘǆǀǚǎ.
Ưǂ ǅǈǍǊǐǖǒǄǈǉǐǞǎ
ǂǒǘǆǀǂ Ǎǆ ǃƽǔǈ ǕǊǓ ǂǒǘƾǓ
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ǕǂǏǊǉƾǕǈǔǈǓ ǂǒǘǆǀǚǎ.
1.3 ƴǖǔǕƿǍǂǕǂ ǂǒǘǆǊǐǉƾǕǈǔǈǓ
- ƴǖǄǋǆǎǕǒǚǕǊǋǝ
ǔǞǔǕǈǍǂ
- ƣǑǐǋǆǎǕǒǚǕǊǋǝ
ǔǞǔǕǈǍǂ
- ƧǋǋǂǉƽǒǊǔǈ ǂǒǘǆǀǚǎ
- ƮǊǋǒǐǗǚǕǐǄǒƽǗǈǔǈ
ƲǌǆǐǎǆǋǕƿǍǂǕǂ
ƮǆǊǐǎǆǋǕƿǍǂǕǂ

2. ƧƲƫƬƱƫƯƺƯƫƣ
2.1 ƜǎǎǐǊǂ, ǑǆǒǊǆǘǝǍǆǎǐ ǋǂǊ
ǒǝǌǐǓ ǕǈǓ ǆǑǊǋǐǊǎǚǎǀǂǓ
ǔǕǈ ǔǞǄǘǒǐǎǈ ǆǑǊǘǆǀǒǈǔǈǄǒǂǗǆǀǐ.





ǕǂǏǊǎǝǍǈǔǈǓ ǋǂǊ ǕǂǏǊǉƾǕǈǔǈǓ
ǋǂǊ ǎǂ Ǎƽǉǐǖǎ ǕǊǓ ǍǆǉǝǅǐǖǓ
ǆǗǂǒǍǐǄƿǓ ǕǐǖǓ.
Ưǂ ǂǎǂǌǞǐǖǎ Ǖǂ ǔǖǔǕƿǍǂǕǂ
ǂǒǘǆǊǐǉƾǕǈǔǈǓ (ǔǖǄǋǆǎǕǒǚǕǊǋǝ,
ǂǑǐǋǆǎǕǒǚǕǊǋǝ), ǎǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ
Ǎǆ ǂǋǒǀǃǆǊǂ ǕǊǓ ǍǆǉǝǅǐǖǓ
ǆǗǂǒǍǐǄƿǓ ǕǐǖǓ ǋǂǊ ǕǐǖǓ
ǕǒǝǑǐǖǓ ǆǋǋǂǉƽǒǊǔƿǓ ǕǐǖǓ.
Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ Ǖǈǎ ƾǎǎǐǊǂ ǕǈǓ
ǍǊǋǒǐǗǚǕǐǄǒƽǗǈǔǈǓ ǋǂǊ ǎǂ
ǂǎǂǄǎǚǒǀǇǐǖǎ Ǖǂ
ǑǌǆǐǎǆǋǕƿǍǂǕǂ ǋǂǊ Ǖǂ
ǍǆǊǐǎǆǋǕƿǍǂǕƽ ǕǈǓ.






Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ Ǖǈǎ ƾǎǎǐǊǂ ǕǈǓ
ǆǑǊǋǐǊǎǚǎǀǂǓ ǋǂǊ ǎǂ
ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ Ǖǐ ǒǝǌǐ ǕǈǓ ǔǕǈ
ǔǞǄǘǒǐǎǈ ǆǑǊǘǆǀǒǈǔǈ-ǄǒǂǗǆǀǐ.

2.2 ƦǊǂǋǒǀǔǆǊǓ ǕǈǓ
ǆǑǊǋǐǊǎǚǎǀǂǓ. Ʈƾǔǂ ǋǂǊ
ǆǀǅǈ ǆǑǊǋǐǊǎǚǎǀǂǓ
(ǑǒǐǗǐǒǊǋƿ, ǄǒǂǑǕƿ,
ǈǌǆǋǕǒǐǎǊǋƿ).



Ưǂ ǂǎǂǄǎǚǒǀǇǐǖǎ Ǖǂ Ǎƾǔǂ
ǅǊǆǏǂǄǚǄƿǓ ǕǈǓ ǆǑǊǋǐǊǎǚǎǀǂǓ,
ǎǂ ǅǊǂǋǒǀǎǐǖǎ Ǖǂ ǆǀǅǈ ǕǈǓ ǋǂǊ
ǎǂ Ǖǂ ǕǂǏǊǎǐǍǐǞǎ Ǎǆ ǃƽǔǈ ǕǊǓ
ǅǊǂǗǐǒƾǓ ǕǐǖǓ.

2.3 ƳǞǉǍǊǔǈ ǔǖǎǂǎǕƿǔǆǚǎ
(ǒǂǎǕǆǃǐǞ) ǋǂǊ
ǑǒǐǆǕǐǊǍǂǔǀǂ ǔǖǔǋƾǙǆǚǎ,
ǔǖǎǆǅǒǊƽǔǆǚǎ,
ǔǆǍǊǎǂǒǀǚǎ ǋǂǊ ǕǂǏǊǅǊǟǎ.



2.4 ƵǒǝǑǐǊ ǔǖǍǑǆǒǊǗǐǒƽǓ ǑǒǐǓ
ǕǐǖǓ ǑǒǐǛǔǕǂǍƾǎǐǖǓ,
ǔǖǎǂǅƾǌǗǐǖǓ ǋǂǊ
ǆǑǊǔǋƾǑǕǆǓ.



3. ƣƭƭƩƭƱƥƳƣƷƫƣ
3.1 ƱǒǊǔǍǝǓ ǋǂǊ ǔǈǍǂǔǀǂ ǕǈǓ





Ưǂ ǍǑǐǒǐǞǎ ǎǂ ǒǖǉǍǀǇǐǖǎ, ǎǂ
ǑǒǐǆǕǐǊǍƽǇǐǖǎ ǋǂǊ ǎǂ
ǐǒǄǂǎǟǎǐǖǎ ǕǊǓ ǔǖǎǂǎǕƿǔǆǊǓ,
ǔǖǎǆǎǕǆǞǏǆǊǓ, ǔǖǔǋƾǙǆǊǓ,
ǔǖǎǆǅǒǊƽǔǆǊǓ, ǕǂǏǀǅǊǂ ǋǕǌ., Ǖǐǖ
ǑǒǐǛǔǕǂǍƾǎǐǖ.
Ưǂ ǆǑǊǌƾǄǐǖǎ ǕǐǖǓ
ǋǂǕƽǌǌǈǌǐǖǓ ǕǒǝǑǐǖǓ
ǔǖǍǑǆǒǊǗǒǐƽǓ ǕǐǖǓ, ǑǒǐǓ ǕǐǖǓ
ǑǒǐǛǔǕǂǍƾǎǐǖǓ, ǔǖǎǂǅƾǌǗǐǖǓ
ǋǂǊ ǆǑǊǔǋƾǑǕǆǓ, ǂǎƽǌǐǄǂ Ǎǆ Ǖǈǎ
ǑǆǒǀǔǕǂǔǈ.

Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ Ǖǈǎ ƾǎǎǐǊǂ ǕǈǓ









22573

ǋǂǊ ǕǊǓ ǍǆǉǝǅǐǖǓ
ǕǂǏǊǎǝǍǈǔǈǓ ǋǂǊ
ǕǂǏǊǉƾǕǈǔǈǓ.
Ʈǆ ǃƽǔǈ Ǖǂ
ǅǈǍǊǐǖǒǄǈǉƾǎǕǂ ǂǒǘǆǀǂ
ǎǂ Ǆǀǎǐǖǎ ǂǔǋƿǔǆǊǓ
ǆǗǂǒǍǐǄƿǓ Ǒƽǎǚ ǔǕǂ
ǔǖǔǕƿǍǂǕǂ ǂǒǘǆǊǐǉƾǕǈǔǈǓ
ǋǂǊ ǎǂ ǆǑǊǌƾǏǐǖǎ ǐǊ
ǍǂǉǈǕƾǓ Ǖǐ
ǋǂǕǂǌǌǈǌǝǕǆǒǐ ǔǞǔǕǈǍǂ
ǄǊǂ Ǖǈ ǔǖǄǋǆǋǒǊǍƾǎǈ
ǆǑǊǘǆǀǒǈǔǈ.
Ưǂ ǄǀǎǆǊ Ǒǂǒǐǖǔǀǂǔǈ
ǍǊǋǒǐǗǚǕǐǄǒǂǗǊǋǐǞ ǗǊǌǍ
ǋǂǊ ǆǑǀǔǋǆǙǈ ǔǆ ƵǒƽǑǆǇǆǓ
ƿ ƱǒǄǂǎǊǔǍǐǞǓ ǄǊǂ
ǆǎǈǍƾǒǚǔǈ.
ƣǎƽǌǖǔǈ ǕǈǓ ƾǎǎǐǊǂǓ, Ǖǐǖ
ǑǆǒǊǆǘǐǍƾǎǐǖ ǋǂǊ Ǖǐǖ
ǒǝǌǐǖ ǕǈǓ ǆǑǊǋǐǊǎǚǎǀǂǓ
ǟǔǕǆ ǐǊ ǍǂǉǈǕƾǓ ǎǂ
ǔǖǎǆǊǅǈǕǐǑǐǊƿǔǐǖǎ Ǖǈ
ǔǈǍǂǔǀǂ ǕǈǓ ǔǕǈ
ǔǞǄǘǒǐǎǈ ǆǑǊǘǆǀǒǈǔǈ ǋǂǊ
ǔǕǈǎ ǋǐǊǎǚǎǀǂ
ǄǆǎǊǋǝǕǆǒǂ.
Ʋǂǒǐǖǔǀǂǔǈ
ǑǒǂǄǍǂǕǊǋǟǎ Ǎƾǔǚǎ
ǆǑǊǋǐǊǎǚǎǀǂǓ (ǆǊǋǝǎǚǎ,
ǅǊǂǗǂǎǆǊǟǎ ǋǕǌ.) ǋǂǊ
ǔǖǇƿǕǈǔǈ Ǒƽǎǚ ǔǕǂ Ǎƾǔǂ
ǋǂǊ ǔǕǂ ǆǀǅǈ
ǆǑǊǋǐǊǎǚǎǀǂǓ.
ƧǑǆǏǆǒǄǂǔǀǂ ǕǈǓ
ǅǊǅǂǋǕǊǋƿǓ ǆǎǝǕǈǕǂǓ Ǎǆ
ǅǊƽǌǐǄǐ, Ǎǆ ǂǔǋƿǔǆǊǓ
ǆǍǑƾǅǚǔǈǓ ǋǂǊ
ǆǗǂǒǍǐǄƾǓ.
ƴǖǇƿǕǈǔǈ ǔǕǈǎ ǕƽǏǈ Ǒƽǎǚ
ǔǆ ǕǒǝǑǐǖǓ ǔǖǍǑǆǒǊǗǐǒƽǓ
ǋǂǊ Ǒǂǒǐǖǔǀǂǔǈ ǂǑǝ ǕǐǖǓ
ǍǂǉǈǕƾǓ ǑǒǐǕǞǑǚǎ
ǔǖǍǑǆǒǊǗǐǒƽǓ ǑǒǐǓ ǕǐǖǓ
ǑǒǐǛǔǕǂǍƾǎǐǖǓ,
ǔǖǎǂǅƾǌǗǐǖǓ ǋǂǊ
ǆǑǊǔǋƾǑǕǆǓ.
Ưǂ ǄǀǎǆǊ Ǒǂǒǐǖǔǀǂǔǈ
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ǂǌǌǈǌǐǄǒǂǗǀǂǓ.
- ƦǊǂǋǒǀǔǆǊǓ ǕǈǓ
ǂǌǌǈǌǐǄǒǂǗǀǂǓ
- Ƶǐ ǂǑǝǒǒǈǕǐ ǋǂǊ ǈ
ǅǊǂǃƽǉǍǊǔǈ ǕǈǓ ǂǌǌǈǌǐǄǒǂǗǀǂǓ.
3.2 ƴǕƽǅǊǂ ǆǊǔǆǒǘǝǍǆǎǈǓ
ǂǌǌǈǌǐǄǒǂǗǀǂǓ, ǔǕƽǅǊǂ
ǆǏǆǒǘǝǍǆǎǈǓ
ǂǌǌǈǌǐǄǒǂǗǀǂǓ.
3.3 ƲǒǚǕǝǋǐǌǌǐ.










3.4 Ƶǂ ǑǌƿǋǕǒǂ Ǖǐǖ Ʃ/ƶ.
- Ʃ ǅǊƽǕǂǏǈ Ǖǐǖ
ǑǌǈǋǕǒǐǌǐǄǀǐǖ
- ƴǆǊǒƾǓ ǑǌƿǋǕǒǚǎ
- ƣǔǋƿǔǆǊǓ ǂǋǒǊǃǆǀǂǓ:
ǔǕǈ ǃǂǔǊǋƿ ǔǆǊǒƽ
ǔǕǈǎ ǆǑƽǎǚ ǔǆǊǒƽ
ǔǕǈǎ ǋƽǕǚ ǔǆǊǒƽ.



3.5 ƣǔǋƿǔǆǊǓ ǕǂǘǖǄǒǂǗǀǂǓ.





ǂǌǌǈǌǐǄǒǂǗǀǂǓ ǋǂǊ ǎǂ
ǂǎǂǄǎǚǒǀǇǐǖǎ Ǖǈ ǔǈǍǂǔǀǂ ǕǈǓ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǊǓ ǅǊǂǋǒǀǔǆǊǓ
ǕǈǓ ǂǌǌǈǌǐǄǒǂǗǀǂǓ ǋǂǊ ǎǂ
ǅǊǂǗǖǌƽǔǔǐǖǎ Ǖǐ ǂǑǝǒǒǈǕǐ.
Ưǂ ǅǊǂǋǒǀǎǐǖǎ Ǖǂ ǔǕƽǅǊǂ ǕǈǓ
ǆǊǔǆǒǘǝǍǆǎǈǓ ǋǂǊ ǆǏǆǒǘǝǍǆǎǈǓ
ǂǌǌǈǌǐǄǒǂǗǀǂǓ.
Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ Ǖǈǎ ƾǎǎǐǊǂ.
Ưǂ ǂǎǂǄǎǚǒǀǇǐǖǎ Ǖǈ ǔǈǍǂǔǀǂ
Ǖǐǖ ǑǒǚǕǐǋǝǌǌǐǖ.
Ưǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ Ǖǈ ǅǊǂǅǊǋǂǔǀǂ
ǑǒǚǕǐǋǝǌǌǈǔǈǓ ǆǄǄǒƽǗǚǎ.
Ưǂ ǑǒǂǄǍǂǕǐǑǐǊǐǞǎ
ǑǒǚǕǐǋǝǌǌǈǔǈ ǆǄǄǒƽǗǚǎ.
Ưǂ ǆǏǐǊǋǆǊǚǉǐǞǎ ǐǊ ǍǂǉǈǕƾǓ Ǎǆ
Ǖǂ ǑǌƿǋǕǒǂ Ǖǐǖ Ʃ/ƶ ǋǂǊ ǎǂ
ǂǎǂǄǎǚǒǀǇǐǖǎ Ǖǈ ǘǒǈǔǊǍǝǕǈǕƽ
ǕǐǖǓ.
Ưǂ ǂǔǋǈǉǐǞǎ ǐǊ ǍǂǉǈǕƾǓ ǔǕǈ
ǘǒƿǔǈ Ǖǚǎ ǑǌƿǋǕǒǚǎ Ǖǐǖ Ʃ/ƶ
ǋǂǊ Ǎǆ ǂǔǋƿǔǆǊǓ ǂǋǒǊǃǆǀǂǓ ǎǂ
ǂǑǐǋǕƿǔǐǖǎ Ǖǈǎ ǂǑǂǒǂǀǕǈǕǈ
ǆǖǘƾǒǆǊǂ.
Ưǂ ǂǑǐǋǕƿǔǐǖǎ ǐǊ ǍǂǉǈǕƾǓ
ǂǋǒǀǃǆǊǂ ǋǂǊ ǕǂǘǞǕǈǕǂ ǟǔǕǆ ǎǂ
ǅǊǆǋǑǆǒǂǊǟǎǐǖǎ ƽǎǆǕǂ ǝǌǆǓ ǕǊǓ
ǆǒǄǂǔǀǆǓ ǄǒǂǗǆǀǐǖ Ǒǐǖ
ǅǊǆǎǆǒǄǐǞǎǕǂǊ Ǎƾǔǚ Ʃ/ƶ.

ǅǊǂǗǝǒǚǎ ǆǄǄǒƽǗǚǎ ǋǂǊ
ǐǊ ǍǂǉǈǕƾǓ ǎǂ Ǖǂ
ǋǂǕǂǕƽǏǐǖǎ ǂǎƽǌǐǄǂ Ǎǆ
Ǖǈǎ Ǒǒǐƾǌǆǖǔǈ ǋǂǊ Ǖǐ
ǑǆǒǊǆǘǝǍǆǎǝ ǕǐǖǓ ǋǂǊ ǎǂ
Ǖǂ ǅǊǂǃǂǉǍǀǔǐǖǎ.
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ƣǔǋƿǔǆǊǓ ǅǊǂǘǚǒǊǔǍǐǞ
Ǖǚǎ ǆǄǄǒƽǗǚǎ ǔǆ
ǆǊǔǆǒǘǝǍǆǎǂ ǋǂǊ
ǆǏǆǒǘǝǍǆǎǂ.
Ưǂ ǍǐǊǒǂǔǕǐǞǎ ǗǞǌǌǂ
ǑǒǚǕǐǋǝǌǌǐǖ ǋǂǊ ǎǂ
Ǆǀǎǐǖǎ ǂǔǋƿǔǆǊǓ
ǑǒǚǕǐǋǝǌǌǈǔǈǓ
ǆǄǄǒƽǗǚǎ ǔǆ ǑǒǂǄǍǂǕǊǋƾǓ
ǔǖǎǉƿǋǆǓ.

Ƨǋǋǀǎǈǔǈ Ǎǆ Ǖǐ Word
(Office ’97).
ƣǎƽǌǖǔǈ Ǖǚǎ ǆǎǕǐǌǟǎ
Ǖǐǖ Word ǋǂǊ Ǖǚǎ
ǃǂǔǊǋǟǎ
ǘǂǒǂǋǕǈǒǊǔǕǊǋǟǎ ǕǈǓ
ǆǑǆǏǆǒǄǂǔǀǂǓ ǋǆǊǍƾǎǐǖ.
ƦǈǍǊǐǖǒǄǀǂ, ƽǎǐǊǄǍǂ
ǆǄǄǒƽǗǐǖ ǋǂǊ ǂǔǋƿǔǆǊǓ
ǂǋǒǊǃǆǀǂǓ ǕǈǓ ǃǂǔǊǋƿǓ
ǔǆǊǒƽǓ ǋǂǉǟǓ ǋǂǊ ǕǈǓ
ǆǑƽǎǚ ǋǂǊ ǋƽǕǚ ǔǆǊǒƽǓ Ǎǆ
ǆǑǆǏǆǒǄǂǔǀǂ ǋǆǊǍƾǎǐǖ.
ƥǒǂǍǍǂǕǐǔǆǊǒƾǓ,
ǔǖǌǌǂǃǊǔǍǝǓ ǋǆǊǍƾǎǐǖ,
ǐǒǉǐǄǒǂǗǊǋǝǓ ƾǌǆǄǘǐǓ.
ƮǆǕǂǋǀǎǈǔǈ ǔǈǍǆǀǚǎ
ǑǂǒǆǍǃǐǌƿǓ.
ƧǊǔǂǄǚǄƿ ǋǂǊ ǅǊǂǄǒǂǗƿ
ǘǂǒǂǋǕƿǒǚǎ.
ƮǆǕǂǋǀǎǈǔǈ ǋǂǊ
ǂǎǕǊǄǒǂǗƿ ǋǆǊǍƾǎǚǎ.
ƲǒǐǆǕǐǊǍǂǔǀǂ ǄǊǂ
ǆǋǕǞǑǚǔǈ.
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ΦΕΚ 1561

3. ΜΑΘΗΜΑ : «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ »

Α.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους μαθητές με τις βασικές γνώσεις
των μαθηματικών που απαιτούνται στις τραπεζικές και γενικά στις οικονομικές και
εμπορικές συναλλαγές, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ένταξή τους
στην αγορά εργασίας ή τη συνέχιση των οικονομικών τους σπουδών σε ανώτερο
επίπεδο.
Οι συγκεκριμένοι στόχοι του μαθήματος είναι:
x
x
x
x
x

Να κατανοήσουν το ρόλο και τη σπουδαιότητα του χρήματος και να
συνδέσουν την οικονομική σκέψη με την οικονομική πρακτική.
Να γνωρίσουν τις βασικές μεθόδους της Πρακτικής Αριθμητικής, τις
οποίες συναντάμε στην καθημερινή πρακτική.
Να αναφέρουν και να αναλύουν τις σύγχρονες μορφές καταθέσεων.
Να επιλύουν προβλήματα απλού τόκου, προεξόφλησης και
αντικατάστασης συναλλαγματικών.
Να επιλύουν προβλήματα ανατοκισμού με χρήση ειδικών πινάκων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ −
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ
ΕΝΝΟΙΕΣ

1.1

Διάκριση των
Μαθηματικών.

Να διακρίνουν τις κατηγορίες
των μαθηματικών.

Να συζητηθούν οι διάφοροι
κλάδοι των εφαρμοσμένων
μαθηματικών.

1.2

Έννοια Οικονομικών
Μαθηματικών.

Να κατανοήσουν το πεδίο
εφαρμογής των οικονομικών
μαθηματικών στο περιβάλλον
των οικονομικών μονάδων, να
διακρίνουν τους κλάδους και τα
προβλήματα με τα οποία
ασχολείται ο κάθε κλάδος.

Να γίνει αναφορά στα
διάφορα οικονομικά μεγέθη,
στις ποσοτικές μεταβολές
των μεγεθών αυτών και την
τεχνική επίλυσης των
προβλημάτων που
δημιουργούνται στις
καθημερινές συναλλαγές.

1.3

Έννοια του χρήματος
Ρόλος και

Να ορίζουν την έννοια του
χρήματος, να κατανοήσουν τη

Να αναφερθούν
παραδείγματα καθημερινής
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σπουδαιότητα του
χρήματος στην
Οικονομία.

σπουδαιότητά του στην
οικονομία και να συνδέουν την
οικονομική σκέψη με τη
μαθηματική πρακτική.

ζωής (αποταμίευσης,
ατομικής αξιοποίησης
χρημάτων, επενδύσεων,
τραπεζικών εργασιών).

2.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ

2.1

Είδη ποσών: ποσά
ανάλογα, ποσά
αντίστροφα.

Να ορίζουν πότε δύο ποσά
είναι ανάλογα και πότε
αντίστροφα.

Να συνταχτούν πίνακες
ποσών και να εξηγηθεί η
αντιστοιχία των ποσών.

2.2

Απλή Μέθοδος των
Τριών.

Να διακρίνουν τα επιμέρους
ποσά, τους τρεις αριθμούς που
δίδονται και να υπολογίζουν
την τιμή του αγνώστου.

Ασκήσεις-παραδείγματα με
ποσά ανάλογα και ποσά
αντίστροφα.

2.3

Σύνθετη Μέθοδος
των Τριών.

Να αναλύουν ένα πρόβλημα
σύνθετης μεθόδου των τριών σε
προβλήματα απλής μεθόδου να
συγκρίνουν τα επιμέρους ποσά
και να υπολογίζουν την τιμή
του αγνώστου.

Να παρουσιασθούν
παραδείγματα, ώστε οι
μαθητές να εξοικειωθούν με
την ανάλυση προβλημάτων
απλής και σύνθετης μεθόδου
των τριών κ.ά.

2.4

Ποσοστά
− Βασικές έννοιες
και ορισμοί.

Να αναφέρουν τις καθημερινές
συναλλαγές στις οποίες
χρησιμοποιούν για βάση το 100
ή το 1.000.

− Εύρεση του
ποσοστού.

Να κατατάσσουν τα δεδομένα,
να υπολογίζουν το ποσό, με
βάση το 100 ή το 1.000.

− Εύρεση του
ποσοστού επί τοις %
ή επί τοις ‰.

Να κατατάσσουν τα ομοειδή
ποσά στην ίδια στήλη και να
υπολογίζουν το αρχικό ποσό,
βάσει του οποίου υπολογίζεται
το ποσοστό.

Ασκήσεις − Παραδείγματα.

Να κατατάσσουν τα δεδομένα
και να υπολογίζουν το λόγο του
κέρδους ή της έκπτωσης κτλ.
με βάση το 100 ή το 1.000,
προς το αρχικό ποσό.
3.

ΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΕ
ΜΕΡΗ ΑΝΑΛΟΓΑ

3.1

Αριθμοί: ανάλογοι
προς τους άλλους,
αντίστροφοι και
αντιστρόφως
ανάλογοι.

Να ορίζουν πότε δύο ή
περισσότεροι αριθμοί λέγονται
ανάλογοι προς τους άλλους,
αντίστροφοι και αντιστρόφως
ανάλογοι.

Παραδείγματα − Συζήτηση.
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3.2

Μερισμός του
αριθμού Μ σε μέρη
ανάλογα.

Να διατυπώνουν τον κανόνα
μερισμού ενός αριθμού σε μέρη
ανάλογα προς άλλους αριθμούς
και να τον εφαρμόζουν
χρησιμοποιώντας τις ιδιότητες
των αναλογιών.

Εφαρμογές − Παραδείγματα.

3.3

Μερισμός σε μέρη
ανάλογα ακεραίων
αριθμών.

Να επιλύουν προβλήματα
μερισμού ενός αριθμού σε μέρη
ανάλογα ακεραίων αριθμών με
πρακτικό τρόπο.

Να λυθούν σχετικά
προβλήματα, π.χ. εύρεση
μεριδίων εργατών.

3.4

Προβλήματα
εταιρείας

Να ορίζουν την έννοια της
εταιρείας και να αναφέρουν τις
βασικές κατηγορίες.

Να λυθούν ασκήσεις
διανομής κερδών ή
αναλογίας ζημιών στους
εταίρους για κάθε
περίπτωση.

− Βασικές έννοιες

− Μερισμός κέρδους
ή ζημιάς, ανάλογα
προς τα κεφάλαια
συμμετοχής.
− Μερισμός κέρδους
ή ζημιάς, ανάλογα
προς τους χρόνους
συμμετοχής.

Να υπολογίζουν το κέρδος ή τη
ζημιά που αναλογεί σε κάθε
εταίρο, ανάλογα με το
κεφαλαίο συμμετοχής του.
Να υπολογίζουν το κέρδος ή τη
ζημιά που αναλογεί σε κάθε
εταίρο, ανάλογα με το χρόνο
συμμετοχής του κεφαλαίου του
στην εταιρεία.

4.

ΑΠΛΟΣ ΤΟΚΟΣ

4.1

Έννοια του απλού
τόκου βραχυπρόθεσμες και
μακροπρόθεσμες
οικονομικές πράξεις.

Να ορίζουν την έννοια
του απλού τόκου, να
εξηγούν τι ονομάζονται
οικονομικές πράξεις και
να διακρίνουν ποιες είναι
βραχυπρόθεσμες και
ποιες μακροπρόθεσμες.

Να συζητηθούν
βραχυπρόθεσμες και
μακροπρόθεσμες
οικονομικές πράξεις.

4.2

Έννοια κεφαλαίου,
χρόνου, τόκου και
επιτοκίου.

Να κατανοήσουν τις έννοιες του
κεφαλαίου, χρόνου, τόκου και
επιτοκίου και να διατυπώνουν
τους σχετικούς ορισμούς.

Να κατανοήσουν οι μαθητές
ποιο χρηματικό ποσό
αποτελεί κεφάλαιο.

4.3

Υπολογισμός του
απλού τόκου, όταν ο
χρόνος εκφράζεται
σε έτη, εξάμηνα,
μήνες, ημέρες.

Να αναφέρουν τα τέσσερα ποσά
που λαμβάνονται υπόψη στα
προβλήματα του τόκου και τα
σύμβολα τους.
Να εφαρμόζουν με άνεση τους
τύπους υπολογισμού του τόκου,
όταν ο χρόνος δίνεται σε έτη,
εξάμηνα, μήνες και ημέρες

Πολλά προβλήματα με
ασκήσεις. Να δοθεί
ιδιαίτερη έμφαση στον
υπολογισμό των
τοκοφόρων ημερών για το
εμπορικό πολιτικό και
μικτό έτος.
Το επιτόκιο τοκισμού να
δίνεται στον αντίστοιχο
χρόνο (ετήσιο, εξάμηνο,
κτλ.).
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4.4

Υπολογισμός του
απλού τόκου με τους
τοκαρίθμους και
τους σταθερούς
διαιρέτες.

Να υπολογίζουν με ευκολία τον
απλό τόκο, εφαρμόζοντας τη
μέθοδο των σταθερών
διαιρετών.

Να συνταχθεί και να
ερμηνευτεί πίνακας
σταθερών διαιρετών.
Παραδείγματα - Ασκήσεις.

4.5.

Υπολογισμός
συνολικού τόκου
πολλών κεφαλαίων.

Να εφαρμόζουν τον τύπο
υπολογισμού του τόκου πολλών
κεφαλαίων με σύντομο τρόπο.

Ασκήσεις − Παραδείγματα.

4.6.

Εύρεση του χρόνου
και του επιτοκίου
στον απλό τόκο.

Να υπολογίζουν το χρόνο
τοκισμού ενός ποσού και το
ύψος του επιτοκίου,
εφαρμόζοντας τους βασικούς
τύπους του απλού τόκου.

Εφαρμογές.

4.7

Εύρεση του αρχικού
κεφαλαίου, όταν
είναι γνωστό το
τελικό κεφάλαιο.

Να εφαρμόζουν τον τύπο
υπολογισμού του αρχικού
κεφαλαίου, όταν δίνεται το
τελικό κεφάλαιο και ο χρόνος
σε έτη, μήνες και ημέρες.

Ασκήσεις

Να αναφέρουν τα είδη των
καταθέσεων και να αναλύουν το
κάθε είδος, σχετικά με την
απόδοση των τόκων.

Να γίνει συζήτηση με
χρησιμοποίηση τραπεζικών
παραστατικών.

Να ορίζουν την έννοια των
πιστωτικών εγγράφων, να
αναφέρουν τους βασικούς
τύπους και να αναλύουν τα
τυπικά και ουσιαστικά στοιχεία.

Να δοθούν σε φωτοτυπία και
να συμπληρωθούν τα
στοιχεία συναλλαγματικής
και γραμματίου.

Να ορίζουν την έννοια της
προεξόφλησης, να διακρίνουν
το εξωτερικό από το εσωτερικό
προεξόφλημα και να το
υπολογίζουν πάνω στην
ονομαστική και την παρούσα
αξία της συναλλαγματικής.

Ασκήσεις.

4.8 Είδη καταθέσεων.

− Καταθέσεις
ταμιευτηρίου
− Καταθέσεις
όψεως.
− Καταθέσεις
ταμιευτηρίου με
προειδοποίηση.
− Καταθέσεις
προθεσμίας.
− Καταθέσεις σε
κοινό λογαριασμό.
− Καταθέσεις σε
συνάλλαγμα.
− Τρεχούμενοι
λογαριασμοί
καταθέσεων.
5.

ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ

5.1

Βασικές
οικονομικοεμπορικές
έννοιες και ορισμοί

5.2

Προεξόφληση χωρίς
έξοδα.
− Υπολογισμός του
προεξοφλήματος,
όταν είναι γνωστή η
ονομαστική αξία
(εξωτερικό και
εσωτερικό
προεξόφλημα).

Στο τέλος της ενότητας να
γίνει ομαδοποίηση των
τύπων της προεξόφλησης.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
− Υπολογισμός του
προεξοφλήματος,
όταν είναι γνωστή η
παρούσα αξία
(εξωτερικό και
εσωτερικό
προεξόφλημα).
5.3

Εύρεση του χρόνου
και του επιτοκίου
στην προεξόφληση.

5.4. Προεξόφληση με
έξοδα
- Εύρεση της
παρούσας αξίας,
όταν είναι γνωστή η
ονομαστική αξία της
συναλλαγματικής.

5.5. Πινάκιο
προεξοφλήσεων

Να υπολογίζουν το χρόνο της
προεξόφλησης, καθώς και το
επιτόκιο, χρησιμοποιώντας τον
κατάλληλο τύπο.

Παραδείγματα - Ασκήσεις

Να αναφέρουν και να
υπολογίζουν τα ποσά που
κρατάει η τράπεζα στην
προεξόφληση και να
εφαρμόζουν τον τύπο
υπολογισμού της παρούσας
αξίας, όταν είναι γνωστή η
ονομαστική αξία.

Ασκήσεις

Να περιγράφουν το πινάκιο και
να εξηγούν το σκοπό της
έκδοσής του.

Να γίνει εφαρμογή με
έντυπο που θα δοθεί στους
μαθητές και να δοθούν
επεξηγήσεις σχετικά με τη
σύνταξή του.

Να γίνει υπολογισμός του
κάθε εξόδου ξεχωριστά.

22579

22580

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Β΄ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

x
x

x

Να αποκτήσουν οι μαθητές ένα βασικό θεωρητικό υπόβαθρο της
στατιστικής επιστήμης.
Να κατανοήσουν τη χρησιμότητα της στατιστικής επιστήμης στην
επιχειρηματική πράξη και στη γενικότερη οικονομική δραστηριότητα των
σύγχρονων οικονομιών.
Να μάθουν οι μαθητές να υπολογίζουν, χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, τα
βασικότερα στατιστικά μέτρα (δείκτες), χρήσιμα στην επιχειρηματική πράξη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ι.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ −
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. Γενικά
2. Αντικείμενο και
σκοπός της
στατιστικής.
3. Η στατιστική των
επιχειρήσεων.
4. Πληθυσμοί Μεταβλητές
5. Περιγραφική
στατιστική Έννοια και
περιεχόμενο
6. Επαγωγική στατιστική
Έννοια και
περιεχόμενο

- Να ορίζουν το περιεχόμενο
και το σκοπό της
στατιστικής, ειδικότερα της
στατιστικής των
επιχειρήσεων
- Να διατυπώνουν τις
βασικές διακρίσεις της
στατιστικής, τις βασικές
έννοιες αυτής και να
χρησιμοποιούν σωστά τη
σχετική ορολογία

-Να δειχτεί με απλά
παραδείγματα ο σκοπός και
το περιεχόμενο της
στατιστικής
-Να οριστούν έννοιες όπως
•

πληθυσμός-δείγμα

•

μεταβλητές ποιοτικές

•

μεταβλητές ποσοτικές

• μεταβλητές συνεχείς
• μεταβλητές ασυνεχείς.
Επίσης να παρουσιαστεί η
διάκριση της στατιστικής σε
περιγραφική και επαγωγική
Στατιστική.

II. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1. Η σύγχρονη διοικητική
των επιχειρήσεων
(management) −
Γενικά

− Να διατυπώνουν με ευκολία τα
βασικά χαρακτηριστικά του
σύγχρονου επιστημονικού
τρόπου διοίκησης
επιχειρήσεων.
− Να περιγραφούν και να
ορίζουν τη συμμετοχή της
στατιστικής στις σύγχρονες
έ

− Με επισκέψεις στα
γραφεία στατιστικής
μεγάλων επιχειρήσεων ή
οργανισμών ή στην
Ε.Σ.Υ.Ε.
− Με απλά παραδείγματα
από τα σημερινά
επιχειρηματικά δρώμενα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
χ ρημ
ρ μ
επιχειρηματικές
να δοθεί στους μαθητές
δραστηριότητες.
το περιεχόμενο
− Να διακρίνουν το ρόλο που
σύγχρονων
παίζει η στατιστική στον
δραστηριοτήτων όπως:
ελληνικό και στον ευρωπαϊκό
x
management
οικονομικό χώρο.
x
marketing
x
Λήψη επιχ/κων
αποφάσεων
x
ποιότητα
διαχείρισης και
αποτελεσματική
διοίκηση
x
η
διοικητικοοικονομική
διάσταση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε
σχέση με τη στατιστική.
III. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
1. Γενικά
2. Συλλογή στατιστικών
δεδομένων.

− Να διατυπώνουν τις βασικές
μεθόδους συλλογής των '
στατιστικών δεδομένων

3. Ταξινόμηση και
παρουσίαση
στατιστικών
δεδομένων.

− Να διατυπώνουν τους τρόπους
ταξινόμησης και παρουσίασης
των στατιστικών δεδομένων
που έχουν συλλεχθεί.

4. Έννοια και κατηγορίες
στατιστικών πινάκων.
5. Πίνακες κατανομής
συχνοτήτων.
6. Στατιστικά
διαγράμματα.
7. Η χρησιμοποίηση από
τις επιχειρήσεις
στατιστικών πινάκων
και διαγραμμάτων.

− Να συντάσσουν τους κύριους
τύπους στατιστικών πινάκων,
να σχεδιάζουν τα
σημαντικότερα στατιστικά
διαγράμματα
− Να διακρίνουν τον κίνδυνο
πλάνης από λανθασμένες ή
ελλιπώς παρουσιαζόμενες
γραφικές παραστάσεις
στατιστικών δεδομένων

Μέσα από απλά
παραδείγματα να
περιγράψουν την απογραφή
και τη δειγματοληψία και
τους τρόπους παρουσίασης
των στατιστικών δεδομένων.
− Να ασκηθούν οι μαθητές
στην κατασκευή
στατιστικών πινάκων:
x απλής
εισόδου
x διπλής
εισόδου
x κατανομής
συχνοτήτων.
− Να ασκηθούν οι μαθητές
στην κατασκευή
διαγραμμάτων όπως:
Ραβδογράμματα
Ιστογράμματα
Χρονοδιαγράμματα
Κυκλογράμματα
Ειδογράμματα
Χαρτογράμματα
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IV ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
1. Έννοια και σημασία
των μέτρων θέσης.
2. Μέσος αριθμητικός.
3. Υπολογισμός του μέσου
αριθμητικού από
αταξινόμητα δεδομένα .
4. Υπολογισμός του μέσου
αριθμητικού από
ταξινομημένα δεδομένα.
5. Ιδιότητες του μέσου
αριθμητικού.
6. Διάμεσος
7. Υπολογισμός διάμεσου
από αταξινόμητα
δεδομένα.
8. Υπολογισμός διάμεσου
από ταξινομημένα
δεδομένα,
9. Τεταρτημόρια Δεκατεταρτημόρια.
10. Η σπουδαιότητα των
μέτρων θέσης στην
επιχειρηματική δράση.
11. Εφαρμογές στις επιχ/σεις.

− Να ορίζουν τις έννοιες των
μέτρων θέσης.
− Να εξηγούν τον τρόπο
υπολογισμού τους από
ταξινομημένα και αταξινόμητα
δεδομένα.
− Να υπολογίζουν τα μέτρα
θέσης σε απλές
επιχειρηματικές εφαρμογές.
− Να εξηγούν τη χρησιμότητα
τους στην επιχειρηματική
δράση.

Με απλό τρόπο και με χρήση
παραδειγμάτων να
περιγράφουν:
•

το μέσο αριθμητικό

•

τη διάμεσο

•

τα τεταρτημόρια

Χωρίς αποδείξεις να
διατυπώνουν τις βασικές
ιδιότητες του μέσου και να
περιγράφουν τα βασικά
χαρακτηριστικά που
παρουσιάζει η χρήση κάθε
στατιστικού μέτρου θέσης.
− Να εφαρμοσθεί μόνο ο
άμεσος τρόπος
υπολογισμού από
ταξινομημένα δεδομένα
− Να γίνουν
επιχειρηματικές
εφαρμογές με υπολογισμό
των μέτρων θέσης.

V ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΠΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.

Έννοια και σημασία
των μέτρων
διασποράς.
Εύρος μεταβολής
Μέση απόκλιση
τετραγώνου.
Διακύμανση και
τυπική απόκλιση.
Υπολογισμός
διακύμανσης από
αταξινόμητα δεδομένα
Υπολογισμός
διακύμανσης από
ταξινομημένα
δεδομένα
Ιδιότητες
διακύμανσης.
Συντελεστής
μεταβλητότητας.
Η σπουδαιότητα
των μέτρων διασποράς
για τις επιχειρήσεις.
Εφαρμογές στις
επιχειρήσεις

− Να ορίζουν την έννοια των
μέτρων διασποράς
− Να υπολογίζουν αριθμητικά τα
μέτρα διασποράς από
ταξινομημένα και αταξινόμητα
δεδομένα.
− Να εφαρμόζουν τα μέτρα
διασποράς σε απλές
περιπτώσεις επιχ/κής δράσης
μαζί με τα μέτρα θέσης.

Με τη βοήθεια απλών
παραδειγμάτων να
περιγραφούν:
x
x
x
x

το εύρος μεταβολής.
η μέση απόκλιση
τετραγώνου
η διακύμανση και η
τυπική απόκλιση
ο συντελεστής
μεταβλητότητας

Χωρίς απόδειξη να
διατυπωθούν οι βασικές
ιδιότητες της και να
περιγραφούν τα βασικά
χαρακτηριστικά των μέτρων
διασποράς.
Εφαρμογή μόνο του άμεσου
τρόπου υπολογισμού της σ
(από ταξινομημένα
δεδομένα). Επιχειρηματικές
εφαρμογές με χρήση των
μέτρων θέσης και
διασποράς.
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4. ΜΑΘΗΜΑ : «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ »
ƴǋǐǑǝǓ Ǖǐǖ ǍǂǉƿǍǂǕǐǓ
ƴǋǐǑǝǓ Ǖǐǖ ǍǂǉƿǍǂǕǐǓ «ƴǕǐǊǘǆǀǂ ƣǔǕǊǋǐǞ ƦǊǋǂǀǐǖ» ǆǀǎǂǊ ǎǂ ǂǎǂǑǕǞǏǆǊ ǔǕǐǖǓ
ǍǂǉǈǕƾǓ ƾǎǂ ǅǐǍǈǍƾǎǐ ǔǞǎǐǌǐ Ǆǎǟǔǆǚǎ Ǒǐǖ ǉǂ ǕǐǖǓ ǆǑǊǕǒƾǑǆǊ ǎǂ ǂǎǕǊǌǂǍǃƽǎǐǎǕǂǊ
ǆǋ Ǖǚǎ ǑǒǐǕƾǒǚǎ ǕǊ Ǒǒǐǔǅǐǋƽ ǂǑǝ Ǖǈ ǔǖǍǑǆǒǊǗǐǒƽ ǕǐǖǓ Ǖǐ ǅǀǋǂǊǐ, ǟǔǕǆ ǎǂ ǆǀǎǂǊ ǔǆ
ǉƾǔǈ ǎǂ ǅǊǂǍǐǒǗǟǎǐǖǎ ǕǊǓ ǔǘƾǔǆǊǓ ǕǐǖǓ ǘǚǒǀǓ Ǖǐǎ ǋǀǎǅǖǎǐ ǎǂ ǖǑǐǔǕǐǞǎ
ǂǊǗǎǊǅǊǂǔǕǊǋƽ ǕǊǓ ǅǖǔƽǒǆǔǕǆǓ ǔǖǎƾǑǆǊǆǓ ǕǈǓ ǑǂǒƽǃǂǔǈǓ ǋƽǑǐǊǐǖ ǎǝǍǐǖ.
ƴǋǐǑǝǓ Ǖǐǖ ǍǂǉƿǍǂǕǐǓ «ƴǕǐǊǘǆǀǂ ƧǒǄǂǕǊǋǐǞ ƦǊǋǂǀǐǖ» ǆǀǎǂǊ ǎǂ ǂǎǂǑǕǞǏǆǊ ǔǕǐǖǓ
ǍǂǉǈǕƾǓ ƾǎǂ ǔǞǄǘǒǐǎǐ ǆǎǎǐǊǐǌǐǄǊǋǝ ǖǑǝǃǂǉǒǐ Ǆǎǟǔǆǚǎ Ǖǐ ǐǑǐǀǐ ǉǂ ǕǐǖǓ ǆǑǊǕǒƾǑǆǊ
ǎǂ ǋǂǕǂǎǐǐǞǎ ǕǐǖǓ ǋǂǎǝǎǆǓ Ǒǐǖ ƾǘǐǖǎ ǔǘƾǔǈ Ǎǆ Ǖǈǎ ǑǒǐǔǚǑǊǋǝǕǈǕǂ ǋǂǊ Ǖǈǎ
ǂǏǊǐǑǒƾǑǆǊǂ Ǖǐǖ ǆǒǄǂǇǝǍǆǎǐǖ ǂǎǉǒǟǑǐǖ ǋǂǊ Ǖǈǎ ǋǐǊǎǚǎǊǋƿ ǊǔǐǒǒǐǑǀǂ Ǖǚǎ
ǔǖǎǕǆǌǆǔǕǟǎ ǕǈǓ ǑǂǒǂǄǚǄǊǋƿǓ ǅǊǂǅǊǋǂǔǀǂǓ.
ƣǎǂǌǖǕǊǋǝ ƲǒǝǄǒǂǍǍǂ ƴǑǐǖǅǟǎ

ƧǋǑǂǊǅǆǖǕǊǋǐǀ ƴǕǝǘǐǊ
ƱǊ ǍǂǉǈǕƾǓ ǑǒƾǑǆǊ ǎǂ ǆǀǎǂǊ ǔǆ ǉƾǔǈ:

ƲǆǒǊǆǘǝǍǆǎǐ

ƦǊǅǂǋǕǊǋƾǓ ƱǅǈǄǀǆǓ
- ƦǒǂǔǕǈǒǊǝǕǈǕǆǓ

ƮƧƳƱƴ ƲƳƺƵƱ:
ƣƴƵƫƬƱ ƦƫƬƣƫƱ
ƬƧƷƣƭƣƫƱ ƣƘ: ƣƳƸƧƴ
ƦƫƬƣƫƱƶ
ƦƫƬƣƫƱ-ƩƪƫƬƩ-ƧƪƫƮƱƵƶƲƫƣ
ƲƩƥƧƴ ƦƫƬƣƫƱƶ
ƬƣƯƱƯƧƴ ƦƫƬƣƫƱƶ
1.
ƦǊǂǋǒǀǔǆǊǓ
2.
ƧǒǍǈǎǆǀǂ
ǅǊǋǂǀǐǖ




ǋǂǎǝǎǚǎ

ƬƧƷƣƭƣƫƱ ƤƘ: ƵƱ ƦƫƬƣƫƺƮƣ






ƫ. ƧƯƯƱƫƣ Ƭƣƫ ƦƫƣƬƳƫƴƧƫƴ 
ƵƱƶ ƦƫƬƣƫƺƮƣƵƱƴ
ƫƫ. ƣưƫƺƴƩ-ƣƥƺƥƩ-ƧƯƴƵƣƴƩ



ƫƫƫ.ƲƣƳƣƥƳƣƷƩ Ƭƣƫ ƣƲƱƴƤƧ- 
ƴƵƫƬƩ ƲƳƱƪƧƴƮƫƣ
ƫV.ƬƵƩƴƩ-ƣƭƭƱƫƺƴƩƣƲƺƭƧƫƣ ƦƫƬƣƫƺƮƣƵƱƴ



V. ƣƴƬƩƴƩ ƦƫƬƣƫƺƮƣƵƱƴ


Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ ǕǊǓ ƾǎǎǐǊǆǓ Ǖǐǖ
ǅǊǋǂǀǐǖ, ǕǈǓ ǈǉǊǋƿǓ ǋǂǊ ǕǈǓ
ǆǉǊǍǐǕǖǑǀǂǓ ǋǂǊ Ǖǂ ǘǂǒǂǋǕǈǒǊǔǕǊǋƽ
Ǖǚǎ ǆǎǎǐǊǟǎ ǂǖǕǟǎ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǊǓ ǑǈǄƾǓ Ǖǐǖ
ǅǊǋǂǀǐǖ.
Ưǂ
ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ
ǕǊǓ
ǑǊǐ
ǔǈǍǂǎǕǊǋƾǓ ǅǊǂǋǒǀǔǆǊǓ.
Ưǂ
ǂǑǂǒǊǉǍǐǞǎ
ǋǂǊ
ǎǂ
ǂǎǂǑǕǞǔǔǐǖǎ Ǖǂ ǆǀǅǈ ǆǒǍǈǎǆǀǂǓ Ǖǚǎ
ǋǂǎǝǎǚǎ ǅǊǋǂǀǐǖ.
Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ Ǖǈǎ ƾǎǎǐǊǂ Ǖǐǖ
ǅǊǋǂǊǟǍǂǕǐǓ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǋǂǊ ǎǂ ǆǏǈǄǐǞǎ
ǕǊǓ
ǅǊƽǗǐǒǆǓ
ǅǊǂǋǒǀǔǆǊǓ
Ǖǚǎ
ǅǊǋǂǊǚǍƽǕǚǎ.
Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ ǕǊǓ ƾǎǎǐǊǆǓ ǂǏǀǚǔǈǓ
– ǂǄǚǄƿǓ – ƾǎǔǕǂǔǈǓ.
Ưǂ
ǐǒǀǇǐǖǎ
Ǖǈǎ
ƾǎǎǐǊǂ
ǑǂǒǂǄǒǂǗƿǓ ǋǂǊ ǎǂ ǆǏǈǄǐǞǎ ǑǝǕǆ
ǂǒǘǀǇǆǊ, ǑǝǕǆ ǂǎǂǔǕƾǌǌǆǕǂǊ ǋǂǊ ǑǝǕǆ
ǅǊǂǋǝǑǕǆǕǂǊ.
Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ ǕǊǓ ƾǎǎǐǊǆǓ ǋǕƿǔǈǓ,
ǂǌǌǐǀǚǔǈǓ ǋǂǊ ǂǑǟǌǆǊǂǓ Ǖǐǖ
ǅǊǋǂǊǟǍǂǕǐǓ ǋǂǊ ǎǂ ǆǏǈǄǐǞǎ ǕǊǓ
ƾǎǎǐǊǆǓ Ǎǆ ǑǂǒǂǅǆǀǄǍǂǕǂ.
Ưǂ ǆǏǈǄǐǞǎ ǑǟǓ ǂǔǋǆǀǕǂǊ ǋǂǊ
ǑǟǓ ǑǒǐǔǕǂǕǆǞǆǕǂǊ Ǖǐ ǅǊǋǂǀǚǍǂ ǋǂǊ
ǎǂ ǂǎǂǌǞǐǖǎ ǕǊǓ ƾǎǎǐǊǆǓ ǕǈǓ ǋǂǌƿǓ
ǑǀǔǕǈǓ, Ǖǚǎ ǘǒǈǔǕǟǎ ǈǉǟǎ Ǖǐǖ
ǐǊǋǐǎǐǍǊǋǐǞ
ǋǂǊ
ǋǐǊǎǚǎǊǋǐǞ
ǔǋǐǑǐǞ.

ƣǔǋƿǔǆǊǓ

ƲǒǂǋǕǊǋƽ ǉƾǍǂǕǂ ǂǔǋƿǔǆǊǓ
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ǔǋǐǑǐǞ.

ƬƧƷƣƭƣƫƱ ƥƘ: ƶƲƱƬƧƫƮƧƯƣ
ƵƺƯ ƧƯƯƱƮƺƯ ƴƸƧƴƧƺƯ

ƫ.

Ƶƣ ƷƶƴƫƬƣ ƲƳƱƴƺƲƣ

ƫƫ. ƯƱƮƫƬƣ ƲƳƱƴƺƲƣ

ƫƫƫ. ƴƺƮƣƵƧƫƱ


ƫV. ƫƦƳƶƮƣ
V. EƲƫƵƳƱƲƩ ƧƳƣƯƺƯ



VI. ƣƴƵƫƬƩ ƧƵƣƫƳƫƣ

ƬƧƷƣƭƣƫƱ
ƦƘ:
ƦƫƬƣƫƱƲƳƣưƫƧƴ
ƫ. ƧƯƯƱƫƣ
ƫƫ.
ƧƫƦƩ ƦƫƬƣƫƱƲƳƣưƫƺƯ
ƫƫƫ.ƲƳƱƼƲƱƪƧƴƧƫƴ
ƬƣƵƣƳƵƫƴƩƴ
ƦƫƬƣƫƱƲƳƣưƫƣƴ

ƧƳƮƩƯƧƫƣ
ƦƫƬƣƫƱƲƳƣ-ưƫƺƯ



ƧƥƬƶƳƩƴ


ƫV. Ʃ ƴƶƮƤƣƴƩ

V.




ƵƺƯ


VI.
ƣƯƫƴƸƶƳƧƴ
ƦƫƬƣƫƱƲƳƣưƫƧƴ

ƬƧƷƣƭƣƫƱ ƧƘ: ƣƫƳƧƴƩ Ƭƣƫ
ƲƳƱƪƧƴƮƫƣ





ƫ. ƣƫƳƧƴƧƫƴ
ƫƫ. ƲƳƱƪƧƴƮƫƣ



Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ ǕǊǓ ƾǎǎǐǊǆǓ ǗǖǔǊǋǟǎ
ǋǂǊ ǎǐǍǊǋǟǎ ǑǒǐǔǟǑǚǎ ǋǂǊ ǎǂ
ǆǏǈǄǐǞǎ ǑǝǕǆ ǂǒǘǀǇǆǊ ǋǂǊ ǑǝǕǆ ǑǂǞǆǊ
ǎǂ ǖǑƽǒǘǆǊ Ǖǐ ǗǖǔǊǋǝ ǑǒǝǔǚǑǐ.
Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ ǕǊǓ ƾǎǎǐǊǆǓ Ǖǚǎ
ƯƲƦƦ ǋǂǊ ƯƲƫƦ.
Ưǂ ǆǏǈǄǐǞǎ Ǖǈǎ ƾǎǎǐǊǂ Ǖǐǖ
ǔǚǍǂǕǆǀǐǖ ǋǂǊ ǎǂ ǂǑǂǒǊǉǍǐǞǎ ǋǂǊ
ǎǂ ǂǎǂǑǕǞǔǔǐǖǎ ǕǊǓ ǑǒǐǜǑǐǉƾǔǆǊǓ
Ǒǐǖ ǂǑǂǊǕǐǞǎǕǂǊ ǄǊǂ Ǖǈ ǔǞǔǕǂǔǈ
Ǖǐǖ ǔǚǍǂǕǆǀǐǖ.
Ưǂ
ǐǒǀǇǐǖǎ
ǕǊǓ
ƾǎǎǐǊǆǓ
ǊǅǒǞǍǂǕǐǓ, ǆǑǊǕǒǐǑƿǓ ǆǒƽǎǚǎ ǋǂǊ
ǂǔǕǊǋƿǓ ǆǕǂǊǒǀǂǓ ǋǂǊ ǎǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ
Ǎǆ ǑǐǊǐ ǕǒǝǑǐ ǔǖǔǕƿǎǐǎǕǂǊ Ǖǐ
ǀǅǒǖǍǂ ǋǂǊ ǈ ǆǑǊǕǒǐǑƿ ǆǒƽǎǚǎ.
Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ Ǖǈǎ ƾǎǎǐǊǂ ǋǂǊ Ǖǂ
ǆǀǅǈ Ǖǚǎ ǅǊǋǂǊǐǑǒǂǏǊǟǎ.
Ưǂ
ǂǑǂǒǊǉǍǐǞǎ
ǋǂǊ
ǎǂ
ǂǎǂǑǕǞǔǔǐǖǎ ǕǊǓ ǑǒǐǜǑǐǉƾǔǆǊǓ Ǒǐǖ
ǑǒƾǑǆǊ ǎǂ ǔǖǎǕǒƾǘǐǖǎ ǄǊǂ ǎǂ
ǋǂǕǂǒǕǊǔǉǆǀ
ƾǄǋǂǊǒǂ
ǍǊǂ
ǅǊǋǂǊǐǑǒǂǏǀǂ.
Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ Ǖǈǎ ƾǎǎǐǊǂ ǕǈǓ
ǔǞǍǃǂǔǈǓ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǐǎ ǕǒǝǑǐ Ǎǆ Ǖǐǎ
ǐǑǐǀǐ ǋǂǕǂǒǕǀǇǆǕǂǊ ǋǂǊ ǎǂ ǆǏǈǄǐǞǎ
Ǖǈǎ ǑǆǒǀǑǕǚǔǈ ǔǞǍǗǚǎǂ Ǎǆ Ǖǈǎ
ǐǑǐǀǂ ǘǒǆǊƽǇǆǕǂǊ ǎǂ ǑǒǐǈǄǈǉǐǞǎ
ǅǊǂǑǒǂǄǍǂǕǆǞǔǆǊǓ ǋǂǊ ǆǎǅǆǘǐǍƾǎǚǓ
ǋǂǊ ǔǞǎǂǙǈ ǑǒǐǔǖǍǗǟǎǐǖ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǐǎ ǕǒǝǑǐ
ǋǂǕƽǒǕǊǔǈǓ
ǕǈǓ
ǐǒǊǔǕǊǋƿǓ
ǔǞǍǃǂǔǈǓ.
Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ Ǖǈǎ ƾǎǎǐǊǂ Ǖǚǎ
ǂǎǀǔǘǖǒǚǎ ǅǊǋǂǊǐǑǒǂǏǊǟǎ ǋǂǊ ǎǂ
ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǈ ǅǊƽǋǒǊǔƿ ǕǐǖǓ.

Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ ǋǂǊ ǎǂ ǆǏǈǄǐǞǎ Ǖǈǎ
ƾǎǎǐǊǂ ǕǈǓ ǂǀǒǆǔǈǓ, Ǎǆ ǑǂǒƽǅǆǊǄǍǂ
ǋǂǊ ǎǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ ǆǀǅǈ Ǖǚǎ
ǂǊǒƾǔǆǚǎ.
Ưǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ Ǖǐǎ ǕǒǝǑǐ
ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ ǕǈǓ ǂǀǒǆǔǈǓ.

ƲǒǂǋǕǊǋƽ ǉƾǍǂǕǂ –
ƣǔǋƿǔǆǊǓ

ƲǒǂǋǕǊǋƽ ǉƾǍǂǕǂ –
ƣǔǋƿǔǆǊǓ

ƣǔǋƿǔǆǊǓ
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ƤƘ ƮƧƳƱƴ:
ƴƵƱƫƸƧƫƣ ƧƳƥƣƵƫƬƱƶ
ƦƫƬƣƫƱƶ
ƬƧƷƣƭƣƫƱ ƣƘ: Ʃ ƴƶƮƤƣƴƩ
ƧƳƥƣƴƫƣƴ


ƲǆǒǊǆǘǝǍǆǎǐ

Ƶǂ Ǎƾǒǈ ǕǈǓ ǔǞǍǃǂǔǈǓ


ƶǑǐǘǒǆǟǔǆǊǓ Ǖǚǎ Ǎǆǒǟǎ
ǕǈǓ ǔǞǍǃǂǔǈǓ ǆǒǄǂǔǀǂǓ

Ʊ ǑǒǐǔǚǑǊǋǝǓ ǘǂǒǂǋǕƿǒǂǓ
ǕǈǓ ǔǘƾǔǈǓ ǆǒǄǂǔǀǂǓ

ƦǊƽǋǒǊǔǈ ǕǈǓ ǔǞǍǃǂǔǈǓ

ǆǒǄǂǔǀǂǓ ǂǑǝ ƽǌǌǆǓ ƾǎǎǐǍǆǓ
ǔǖǍǃƽǔǆǊǓ

ƬƧƷƣƭƣƫƱ ƤƘ: Ʃ ƴƶƯƣƹƩ
ƵƩƴ ƴƶƮƤƣƴƩƴ ƧƳƥƣƴƫƣƴ


ƥǆǎǊǋƽ


ƲǒǝǔǌǈǙǈ ǍǊǔǉǚǕǟǎ



ƴǞǎǂǙǈ ǔǖǍǃƽǔǆǚǓ
ǂǌǌǐǅǂǑǟǎ – ǐǍǐǄǆǎǟǎ



ƲǒǝǔǌǈǙǈ ǆǒǄǂǇǐǍƾǎǚǎ
ǖǑǈǋǝǚǎ ǋǒǂǕǟǎ Ǎǆǌǟǎ Ǖǚǎ
ƧǖǒǚǑǂǛǋǟǎ ƬǐǊǎǐǕƿǕǚǎ

ƬƧƷƣƭƣƫƱ ƥƘ: ƸƳƱƯƫƬƣ ƱƳƫƣ
ƧƳƥƣƴƫƣƴ

ƸǒǝǎǐǓ
ǖǑǈǒǆǔǀǂǓ
ǍǊǔǉǚǕǟǎ

ƯǝǍǊǍǐ ǚǒƽǒǊǐ

ƶǑƾǒǃǂǔǈ Ǖǚǎ ǂǎǚǕƽǕǚǎ
ǘǒǐǎǊǋǟǎ ǐǒǀǚǎ ǆǒǄǂǔǀǂǓ

ƪǆǟǒǈǔǈ ǑǊǎƽǋǚǎ ǚǒǟǎ
ǆǒǄǂǔǀǂǓ

ƴǖǌǌǐǄǊǋƿ
ǒǞǉǍǊǔǈ
ǘǒǐǎǊǋǟǎ ǐǒǀǚǎ ǆǒǄǂǔǀǂǓ

ƮǆǒǊǋƿ ǂǑǂǔǘǝǌǈǔǈ

ƲǒǝǔǉǆǕǆǓ
ǐǍƽǅǆǓ
ǆǒǄǂǔǀǂǓ

ƦǊǆǖǉƾǕǈǔǈ
ǘǒǝǎǐǖ
ǆǒǄǂǔǀǂǓ

ơǒǆǓ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ
ǋǂǕǂǔǕǈǍƽǕǚǎ ǋǂǊ ǆǒǄǂǔǀǂǓ
ǑǒǐǔǚǑǊǋǐǞ

ƣǒǄǀǆǓ

ƚǅǆǊǆǓ ǆǒǄǂǇǐǍƾǎǚǎ

ƧǕƿǔǊǂ
ƽǅǆǊǂ
Ǖǚǎ
ǍǊǔǉǚǕǟǎ

ƭǐǊǑƾǓ ƽǅǆǊǆǓ












Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ Ǖǈǎ ƾǎǎǐǊǂ ǕǈǓ
ǔǞǍǃǂǔǈǓ ǆǒǄǂǔǀǂǓ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ Ǎƾǒǈ ǕǈǓ
ǔǞǍǃǂǔǈǓ
ǆǒǄǂǔǀǂǓ
ǋǂǊ
ǎǂ
ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ ǕǊǓ ǖǑǐǘǒǆǟǔǆǊǓ ǕǐǖǓ,
ǔǆ ǝ,ǕǊ ǂǗǐǒƽ Ǖǐǎ ǆǒǄǐǅǝǕǈ ǋǂǊ Ǖǐǎ
ǆǒǄǂǇǝǍǆǎǐ.
Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ ǕǊǓ ƾǎǎǐǊǆǓ Ǖǚǎ
ƽǌǌǚǎ ƾǎǎǐǍǚǎ ǔǖǍǃƽǔǆǚǎ ǋǂǊ ǎǂ

ƦǊƽǗǐǒǆǓ ǂǔǋƿǔǆǊǓ

ǕǊǓ ǅǊǂǋǒǀǎǐǖǎ ǂǑǝ Ǖǈ ǔǞǍǃǂǔǈ
ǆǒǄǂǔǀǂǓ.

Ưǂ ǄǎǚǒǀǇǐǖǎ, ǎǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ
ǋǂǊ ǎǂ ǂǎǂǑǕǞǔǔǐǖǎ ǝǌǆǓ ǆǋǆǀǎǆǓ ǕǊǓ
ǑǒǐǜǑǐǉƾǔǆǊǓ
Ǒǐǖ
ǆǀǎǂǊ
ǂǑǂǒǂǀǕǈǕǆǓ ǄǊǂ Ǖǈǎ ƾǄǋǖǒǈ
ǔǞǎǂǙǈ ǔǞǍǃǂǔǈǓ ǆǒǄǂǔǀǂǓ.
Ưǂ
ǄǎǚǒǀǇǐǖǎ
ǕǐǖǓ
ǑǆǒǊǐǒǊǔǍǐǞǓ Ǒǐǖ ǖǑƽǒǘǐǖǎ ǔǕǈǎ
ǆǒǄǂǔǀǂ Ǖǚǎ ǂǌǌǐǅǂǑǟǎ.
Ưǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ Ǖǈ ǅǊǂǅǊǋǂǔǀǂ
ǔǞǍǗǚǎǂ Ǎǆ Ǖǈǎ ǐǑǐǀǂ ǄǀǎǆǕǂǊ ǈ
ǑǒǝǔǌǈǙǈ ǆǒǄǂǇǐǍƾǎǚǎ ǖǑǈǋǝǚǎ
ǋǒǂǕǟǎ Ǎǆǌǟǎ Ǖǚǎ ƧǖǒǚǑǂǛǋǟǎ
ƬǐǊǎǐǕƿǕǚǎ.

Ưǂ ǄǎǚǒǀǇǐǖǎ Ǖǂ ǘǒǐǎǊǋƽ ǝǒǊǂ
ǆǒǄǂǔǀǂǓ ǋǂǊ ǕǊǓ ǑǈǄƾǓ Ǒǐǖ ǐǒǀǇǆǕǂǊ
ǈ ǅǊƽǒǋǆǊǂ ǕǈǓ ǑǂǒǐǘƿǓ ǆǒǄǂǔǀǂǓ
ǂǑǝ Ǖǐǎ ǆǒǄǂǇǝǍǆǎǐ.
Ưǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ Ǖǈ ǅǊǂǅǊǋǂǔǀǂ
Ǒǐǖ ǆǀǎǂǊ ǂǑǂǒǂǀǕǈǕǈ ǂǑǝ Ǖǈǎ
Ǒǌǆǖǒƽ Ǖǐǖ ǆǒǄǐǅǝǕǈ, ǄǊǂ Ǖǈ
ǉǆǟǒǈǔǈ ǑǊǎƽǋǚǎ ǚǒǟǎ ǆǒǄǂǔǀǂǓ.
Ưǂ ǄǎǚǒǀǇǐǖǎ ǑǟǓ ǆǗǂǒǍǝǇǆǕǂǊ
ǈ ǍǆǒǊǋƿ ǂǑǂǔǘǝǌǈǔǈ.
Ưǂ
ǄǎǚǒǀǇǐǖǎ
ǕǊǓ
ǟǒǆǓ
ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ ǋǂǕǂǔǕǈǍƽǕǚǎ ǋǂǊ
ǆǒǄǂǔǀǂǓ Ǖǐǖ ǑǒǐǔǚǑǊǋǐǞ, ǕǊǓ
ǂǒǄǀǆǓ ǋǂǊ ǕǊǓ ǑǒǐǜǑǐǉƾǔǆǊǓ ǄǊǂ Ǖǈǎ
ǞǑǂǒǏǈ Ǖǐǖ ǅǊǋǂǊǟǍǂǕǐǓ ǕǈǓ ƽǅǆǊǂǓ,
ǝǑǚǓ ǆǑǀǔǈǓ Ǖǂ ǔǘǆǕǊǋƽ ǄǊǂ ǕǊǓ
ǅǊƽǗǐǒǆǓ ƽǅǆǊǆǓ Ǒǐǖ ǖǑƽǒǘǐǖǎ.

ƮǊǋǒƾǓ ǍǆǌƾǕǆǓ
ǑǆǒǊǑǕǟǔǆǚǎ –
ƲǒǂǋǕǊǋƽ ǉƾǍǂǕǂ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ƬƧƷƣƭƣƫƱ ƦƘ: Ʃ ƣƮƱƫƤƩ
ƵƩƴ ƧƳƥƣƴƫƣƴ

ƥǆǎǊǋƽ


Ƨǀǅǈ ǂǑǐǅǐǘǟǎ
ǂ. ǕǂǋǕǊǋƾǓ ǂǑǐǅǐǘƾǓ
ǃ. ǆǑǊǅǝǍǂǕǂ

Ǆ. ǖǑǆǒǚǒǀǆǓ
ǅ. ǖǑǆǒǆǒǄǂǔǀǂ
ǆ. ǂǑǐǅǐǘƾǓ ƽǅǆǊǂǓ
ǔǕ. ǂǑǐǇǈǍǀǚǔǈ ǆǋǕǝǓ ƾǅǒǂǓ

ƬǒǂǕƿǔǆǊǓ

Ưǂ ǅǊǂǕǖǑǟǎǐǖǎ ǋǂǊ ǎǂ ǆǏǈǄǐǞǎ
Ǖǐǎ ǕǒǝǑǐ ǔǞǍǗǚǎǂ Ǎǆ Ǖǐǎ ǐǑǐǀǐ
ǂǍǆǀǃǆǕǂǊ ǈ ǆǒǄǂǔǀǂ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǊǓ ǅǊƽǗǐǒǆǓ
ǍǐǒǗƾǓ ǑǒǝǔǉǆǕǚǎ ǂǑǐǅǐǘǟǎ ǋǂǊ

ƲǒǂǋǕǊǋƽ ǉƾǍǂǕǂ

Ǖǐǎ ǕǒǝǑǐ Ǒǐǖ ǋǂǕǂǃƽǌǌǐǎǕǂǊ ǂǑǝ
Ǖǐǎ ǆǒǄǂǇǝǍǆǎǐ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουλίου 2007
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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