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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1522
17 Αυγούστου 2007

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 85052/Γ2
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Τομέα Οχημάτων
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 Οχημάτων της Β΄Τάξης ΕΠΑ.Λ.
1. ΜΑΘΗΜΑ: «ΜΗΧΑΝΙΚΗ−ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ»
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα επιδιώκει να δώσει στους μαθητές τη δυ−
νατότητα:
α) Να κατανοήσουν τις σπουδαιότερες έννοιες, νό−
μους και θεωρήματα της Μηχανικής και της Αντοχής
των Υλικών.
β) Να κατανοήσουν την πρακτική σημασία τους μέσα
από παραδείγματα εφαρμογών τους
γ) Να γνωρίσουν τις μονάδες μέτρησης των κυριότε−
ρων μεγεθών και να εξοικειωθούν στη χρήση τους
δ) Να βρίσκουν τιμές βασικών μεγεθών της Μηχανικής
και της Αντοχής των Υλικών σε πολύ απλές περιπτώσεις
κατασκευών
ε) Να αποκτήσουν την υποδομή για περαιτέρω εμβά−
θυνση και επέκταση των γνώσεων σε θέματα που θα
συναντήσουν κατά την μελλοντική άσκηση του επαγ−
γέλματός τους (δια βίου εκπαίδευση).
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Διδακτικοί στόχοι
(Οι μαθητές –τριες:)

Διδακτικές Ενότητες
Α. ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Εισαγωγή.
1.1 Σκοποί της Μηχανικής
1.2 Συνοπτική αναφορά στις βασικές
έννοιες
2. Δυνάμεις
2.1 Πώς αντιλαμβανόμαστε τη λέξη
δύναμη. Λίγη ετυμολογία.
Παραδείγματα δυνάμεων από τη φύση
και τη σύγχρονη καθημερινότητα.
Αποτελέσματα της δράσης τους.
2.2 Ταξινόμηση παραδειγμάτων, είδη
δυνάμεων [(α) την προέλευση-βαρυτικές,
ηλεκτρικομαγνητικές, ατομικές, μυϊκές,
μεταβολής ορμής (β) ως προς το
αποτέλεσμα-επιβράδυνσης,
επιτάχυνσης, παραμόρφωσης]. Ορισμός.
2.3 Χαρακτηριστικά των δυνάμεων με
παραδείγματα. Οι δυνάμεις είναι
διανύσματα.
Πως τις μετράμε (πρακτικά). Μονάδες
μέτρησης. Πως τις σχεδιάζουμε,
συμβολικά. Κλίμακες σχεδίασης.
Εξάσκηση στη σχεδίαση των δυνάμεων
υπό κλίμακα.
Παραδείγματα ομοεπίπεδων,
συγγραμμικών, συντρεχουσών και
τυχουσών, δυνάμεων. Ορισμοί.
2.4 Συνισταμένη (δύο δυνάμεων) και
συνιστώσες (μιας) δύναμης,
παραδείγματα από τη καθημερινότητα.
Ορισμοί.
Υπολογισμός της συνισταμένης και των
συνιστωσών δύο δυνάμεων με γραφική
μέθοδο (παραλληλογράμμου).
Παρουσίαση του τρόπου κατασκευής του
παραλληλογράμμου των δυνάμεων.
Εφαρμογές από τους μαθητές.
2.5 Στοιχεία τριγωνομετρίας. Τα βασικά
τριγωνομετρικά μεγέθη.
2.6 Υπολογισμός της συνισταμένης δύο
δυνάμεων και των ορθών συνιστωσών
μιας δύναμης με την αναλυτική μέθοδο.
Παραδείγματα (μερικά ίδια με εκείνα της
γραφικής μεθόδου). Εφαρμογές.
3. Ροπή
3.1 Περιπτώσεις που εμφανίζονται ή
χρησιμοποιούνται ροπές δυνάμεων στην

x

x
x
x
x
x
x

Να κατανοήσουν τη χρησιμότητα
του μαθήματος.
x Να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες
της Αντοχής των Υλικών.
Να κατανοήσουν την έννοια της
δύναμης.
Να περιγράφουν τα αποτελέσματα
της δράσης των δυνάμεων.
Να ταξινομούν τις δυνάμεις ως προς
την προέλευση και τα αποτελέσματά
τους.
Να διακρίνουν τις δυνάμεις ανάλογα
με την προέλευση και τα
αποτελέσματά τους.
Να αναφέρουν τα χαρακτηριστικά των
δυνάμεων.
Να σχεδιάζουν δυνάμεις υπό κλίμακα.

x Να αναγνωρίζουν σε απλά
παραδείγματα και μηχανολογικές
εφαρμογές ομοεπίπεδες,
συγγραμμικές, συντρέχουσες και
τυχούσες δυνάμεις.
x Να ορίζουν πότε οι δυνάμεις είναι
ομοεπίπεδες, συγγραμμικές,
συντρέχουσες και τυχούσες.
x Να αναφέρουν τις μονάδες μέτρησης
των δυνάμεων και τις μεταξύ τους
σχέσεις.

x Να συνθέτουν γραφικά δύο δυνάμεις.
x Να αναλύουν μία συνισταμένη σε δύο
x

συνιστώσες δυνάμεις γραφικά.
Να περιγράφουν τις έννοιες και τις
διαφορές μεταξύ συνισταμένης και
συνιστωσών δυνάμεων.

x

Να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τα
απλά τριγωνομετρικά μεγέθη.

x

Να υπολογίζουν τη συνισταμένη δύο
δυνάμεων και τις ορθές συνιστώσες
μιας δύναμης αναλυτικά.
x

Να ορίζουν την έννοια της
ροπής.
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καθημερινή ζωή (μοχλοί, πεντάλ
ποδηλάτου). Με βάση τα παραδείγματα
των προηγούμενων περιπτώσεων
προσδιορισμός της έννοιας της ροπής.
Αποτέλεσμα της δράσης της ροπής.
3.2 Η ροπή είναι διανυσματικό μέγεθος.
Ορισμός. Μονάδες μέτρησης.
3.3 Παραδείγματα εφαρμογών.
Εφαρμογές από τους μαθητές.

x

x

x
x

4 Δράση αντίδραση – σχεδίαση
δυνάμεων σε φορείς
4.1 «Όπου υπάρχει η δράση υπάρχει και
η αντίδραση». Συζήτηση μέσα από
παραδείγματα του αξιώματος αυτού της
Μηχανικής. Έμφαση στα σημεία
εφαρμογής των δύο δυνάμεων.
4.2 Σχεδίαση δυνάμεων δράσης ή
αντίδρασης σε σώματα που
αλληλοεπιδρούν. Παραδείγματα από
μηχανολογικές εφαρμογές (πχ. άξονας
με τροχαλία).

5. Σύνθεση, ανάλυση και ισορροπία
δυνάμεων
5.1 Συνισταμένη περισσότερων των δύο
συνεπίπεδων συντρεχουσών δυνάμεων,
με παραδείγματα. Υπολογισμός
συνισταμένης συντρεχουσών, γραφικά
(μέθοδος δυναμοπολυγώνου) και
συνθήκη ισορροπίας τους.
Παραδείγματα. Εφαρμογές από τους
μαθητές.

x
x
x
x
x

x
x

Να αναφέρουν παραδείγματα
από την καθημερινότητα και
απλές μηχανολογικές εφαρμογές
εφαρμογής της έννοιας της
ροπής.
Να αναγνωρίζουν τα
αποτελέσματα της ανάπτυξης
μιας ροπής σε απλές
μηχανολογικές εφαρμογές.
Να αναφέρουν τις μονάδες
μέτρησης της ροπής και τις
μεταξύ τους. σχέσεις.
Να υπολογίζουν τη ροπή
δύναμης, ή των στοιχείων που
την προσδιορίζουν, σε απλές
εφαρμογές.
Να ορίζουν την έννοια της
δράσης – αντίδρασης.
Να αναγνωρίζουν τα
αποτελέσματά των δυνάμεων
δράσης-αντίδρασης.
Να αναφέρουν παραδείγματα
από την καθημερινότητα και
απλές μηχανολογικές εφαρμογές.
Να βρίσκουν και να διακρίνουν τα
σημεία εφαρμογής τους.
Να σχεδιάζουν τις δυνάμεις
δράσης και αντίδρασης σε απλές
μηχανολογικές εφαρμογές.
Να συνθέτουν περισσότερες από
δύο συντρέχουσες δυνάμεις
γραφικά .
Να αναφέρουν και να αναλύουν
τη συνθήκη ισορροπίας
συντρεχουσών δυνάμεων.

5.2 Συνθήκη ισορροπίας σωμάτων υπό
την επίδραση τριών συνεπίπεδων
δυνάμεων, γραφικά. Παραδείγματα.
Εφαρμογές από τoυς μαθητές.

x

Να ελέγχουν την ισορροπία
τριών συνεπίπεδων δυνάμεων
γραφικά.

5.3 Εύρεση συνισταμένης παράλληλων
δυνάμεων γραφικά.

x

Να υπολογίζουν τη συνισταμένη
παράλληλων δυνάμεων γραφικά.

x

Να υπολογίζουν τη συνισταμένη
τριών συνεπίπεδων μη
συντρεχουσών μη παράλληλων
δυνάμεων γραφικά

5.4 Συνισταμένη περισσότερων (τριών το
πολύ στα παραδείγματα) συνεπίπεδων
μη συντρεχουσών μη παράλληλων
δυνάμεων γραφικά. Παραδείγματα.
Εφαρμογές από τους μαθητές.
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6. Κέντρο βάρους, ευστάθεια
6.1 Τι είναι το κέντρο βάρους και η
σημασία του στις τεχνικές εφαρμογές.
Παραδείγματα κέντρου βάρους σωμάτων
με απλό γεωμετρικό σχήμα.
6.2 Τι είναι το κεντροειδές. Παραδείγματα
Κεντροειδές απλών γραμμών και
επιφανειών.

x
x
x
x

6.3 Είδη ισορροπίας και ευστάθεια μέσα
από παραδείγματα. Η σημασία τους στις
τεχνικές εφαρμογές.

x
x
x
x

7. Τριβή
7.1 Δυνάμεις τριβής γενικά (π.χ.
επιβραδυνόμενη κίνηση σωμάτων σε
ρευστά, ακινησία σώματος σε κεκλιμένο
επίπεδο). Που οφείλεται η τριβή.
Αποτελέσματα δυνάμεων τριβής στην
καθημερινότητα και στις τεχνικές
εφαρμογές.
7.2 Στατική τριβή, κινηματική τριβή και
τριβή ολίσθησης.
Παράγοντες που επηρεάζουν το μέγεθος
των δυνάμεων τριβής (π.χ. η φύση των
επιφανειών, η κάθετη δύναμη).
Παραδείγματα.

7.3 Μαθηματική
Εφαρμογές.

έκφραση

(Τ=Fκ*η).

x
x
x
x
x

x
x

x
7.4 Τρόποι μείωσης ή αύξησης της
τριβής.

x
x
x

Να ορίζουν τις έννοιες του
κέντρου βάρους και της
ευστάθειας.
Να γνωρίζουν τη χρησιμότητα
του προσδιορισμού του ΚΒ στις
κατασκευές.
Να προσδιορίζουν το ΚΒ απλών
γεωμετρικών στερεών.
Να ευρίσκουν το κεντροειδές
γραμμών και επιφανειών απλών
γεωμετρικών σχημάτων.
Να ορίζουν την έννοια του
κεντροειδούς.
Να εξηγούν και να διακρίνουν τα
είδη ισορροπίας και να εξηγούν
την έννοια της ευστάθειας.
Να αναγνωρίζουν το είδος
ισορροπίας σε απλές εφαρμογές.
Να χαρακτηρίζουν από πλευράς
ευστάθειας απλές περιπτώσεις
εφαρμογών .
Να ορίζουν την έννοια της τριβής.
Να αιτιολογούν τη συμπεριφορά
στην κίνηση των σωμάτων που
οφείλεται στην τριβή.
Να αναφέρουν τα αποτελέσματα
της τριβής σε απλές καθημερινές
εφαρμογές.
Να αναφέρουν τεχνικές
εφαρμογές με θετική συμβολή
της τριβής.
Να ορίζουν και να διακρίνουν τη
διαφορά μεταξύ στατικής,
κινηματικής και τριβής
ολίσθησης.
Να περιγράφουν τους
παράγοντες που επηρεάζουν το
μέγεθος των δυνάμεων τριβής.
Να αναφέρουν το μαθηματικό
τύπο υπολογισμού της τριβής και
τη σημασία των συμβόλων του
τύπου.
Να υπολογίζουν την τριβή σε
απλές εφαρμογές.
Να αναφέρουν τους τρόπους
μείωσης της τριβής.
Να ορίζουν την έννοια του
συντελεστή τριβής και πως αυτός
μεταβάλλεται.
Να αναγνωρίζουν τα
αποτελέσματα της τριβής σε
απλές μηχανολογικές
κατασκευές.
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7.5 Η τριβή κύλισης. Η σημασία της
τριβής κύλισης. Παραδείγματα.
Κατανόηση του φαινομένου της τριβής
κύλισης. Παράγοντες που την
επηρεάζουν.

7.6 Σύγκριση των αντιστάσεων που
προέρχονται από τις τριβές κύλισης και
ολίσθησης.
8. Ενέργεια, Έργο, Ισχύς, Συντελεστής
Απόδοσης Μηχανής
8.1 Έργο – Ενέργεια. Παραδείγματα.
Ορισμοί. Μονάδες μέτρησης.

x

x
x

x

8.2 Ισχύς. Παραδείγματα. Ορισμός.
Μονάδες μέτρησης.

x

8.3 Συντελεστής απόδοσης μηχανής.
Παραδείγματα. Ορισμός. Μονάδες
μέτρησης.

x

x
x

9. Είδη κίνησης
(Μέσα από παραδείγματα, ποια είναι τα
είδη κίνησης, χαρακτηριστικά, ορισμοί,
μονάδες μέτρησης).
9.1 Ευθύγραμμη
9.2 Κυκλική
9.3 Περιοδική
10. Μετάδοση περιστροφικής κίνησης
10.1 Σχέσεις μετάδοσης σε μεταφορά
περιστροφικής κίνησης.
10.2 Ιμαντοκίνηση. Οδοντοκίνηση.
Αλυσοκίνηση. Εφαρμογές τους στις
μηχανολογικές κατασκευές.
.
Β. ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
1. Εισαγωγή.
Χρησιμότητα της Αντοχής των Υλικών.
Συνοπτική αναφορά στις βασικές έννοιες
2. Βασικές έννοιες Αντοχής Υλικών

x
x

x
x
x
x
x

Να περιγράφουν το φαινόμενο
της τριβής κύλισης. Να
αναφέρουν παραδείγματα και
τους παράγοντες από τους
οποίους αυτή εξαρτάται.
Να αναγνωρίζουν και να
αιτιολογούν τις διαφορές μεταξύ
τριβής ολίσθησης και κύλισης.
Να αναφέρουν παραδείγματα
εφαρμογής της τριβής κύλισης
και ολίσθησης σε απλές
μηχανολογικές κατασκευές.
Να ορίζουν τις έννοιες της
ενέργειας, του έργου και της
ισχύος.
Να αναφέρουν τις μονάδες
μέτρησής τους και τις μεταξύ
τους σχέσεις.
Να μετατρέπουν τα μεγέθη της
ενέργειας, της ισχύος και του
έργου στις διάφορες μονάδες
τους.
Να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ
έργου και ενέργειας και ισχύος.
Να αναφέρουν παραδείγματα
από την καθημερινότητα και τις
απλές τεχνικές εφαρμογές, από
τα οποία να προκύπτει η
σημασία της ενέργειας, του έργου
και της ισχύος.
Να ορίζουν και να αναγνωρίζουν
τα είδη των κινήσεων.
Να αναφέρουν παραδείγματα
ειδών κίνησης σε απλές
εφαρμογές της καθημερινότητας
και σε απλές τεχνικές εφαρμογές.
Να ορίζουν την έννοια της
σχέσης μετάδοσης σε απλές
μηχανολογικές κατασκευές.
Να περιγράφουν τα είδη
μετάδοσης της περιστροφικής
κίνησης.
Να κατανοούν τη μεταβολή της
μεταφερόμενης ροπής.
Να κατανοήσουν τη χρησιμότητα
του μαθήματος.
Να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες
της Αντοχής των Υλικών.
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(Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμειςΦορτία- Τάση- ΚαταπόνησηΠαραμόρφωση)
2.1 Εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις
των σωμάτων. Τι εννοούμε με τον όρο
φορτίο στην αντοχή υλικών. Είδη
φορτίων (μόνιμα, κινητά, συγκεντρωμένα,
κατανεμημένα, εναλλασσόμενα κλπ).

x

x
2.2 Η έννοια της τάσης. Παραδείγματα.
Η έννοια της διατομής.
Η διαφορά της τάσης από τις δυνάμεις
και τα φορτία..
Ορθή και διατμητική τάση.
Παραδείγματα. Ορισμοί. Μαθηματικές
εκφράσεις. Μονάδες μέτρησης.
Εφαρμογές από τους μαθητές.

x
x
x
x

x
x
x
2.3 Οι έννοιες της καταπόνησης και της
παραμόρφωσης.
Οι σπουδαιότερες καταπονήσεις
(εφελκυσμός, θλίψη, τμήση, κάμψη,
διάτμηση, στρέψη), συνοπτικά.
Παραδείγματα (συρματόσχοινο, αλυσίδα,
κοχλιοσύνδεση, ήλωση, άξονας, γέφυρα,
γερανογέφυρα κλπ).

x

x
x

x
x
3 Εφελκυσμός και θλίψη
3.1 Γενικά, εφελκυσμός και θλίψη
Παραδείγματα. Ορισμοί.
3.2 Επιμήκυνση. Παραμόρφωση
(ανηγμένη επιμήκυνση). Μέτρο
ελαστικότητας.
3.3 Πείραμα εφελκυσμού- νόμος του

x
x

Να αναγνωρίζουν τις επιδράσεις
που επιφέρει η εφαρμογή
εξωτερικών και η ανάπτυξη
εσωτερικών δυνάμεων σε ένα
σώμα.
Να ορίζουν την έννοια του
φορτίου και τη σημασία του σε
απλές μηχανολογικές
κατασκευές.
Να περιγράφουν τα είδη των
φορτίων.
Να ορίζουν την έννοια της τάσης.
Να αναγνωρίζουν τη σημασία της
διατομής σε απλές
μηχανολογικές κατασκευές.
Να αναγνωρίζουν και να
περιγράφουν τις διαφορές της
τάσης από τις δυνάμεις και τα
φορτία.
Να ορίζουν την έννοια της ορθής
και της διατμητικής τάσης.
Να αναφέρουν τις μαθηματικές
εκφράσεις τους.
Να αναφέρουν της μονάδες
μέτρησής τους και τις μεταξύ
τους σχέσεις.
Να αναφέρουν παραδείγματα
από την καθημερινότητα και
απλές μηχανολογικές εφαρμογές.
Να ορίζουν τις έννοιες της
καταπόνησης και της
παραμόρφωσης.
Να εξηγούν τη σχέση μεταξύ
καταπόνησης (αιτίου) και
παραμόρφωσης
(αποτελέσματος).
Να γνωρίζουν τα είδη των απλών
καταπονήσεων.
Να αναφέρουν τους τρόπους
καταπόνησης των σωμάτων.
Να ορίζουν την περίπτωση
φορτίσεων εφελκυσμού και
θλίψης.
Να αναφέρουν παραδείγματα
φορτίσεων εφελκυσμού και
θλίψης.
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Hooke).Τάσεις και παραμορφώσεις.
Διάγραμμα τάσεων και
παραμορφώσεων. Όρια αναλογίας,
ελαστικότητας, διαρροής, θραύσης.
Ελαστική και πλαστική περιοχή
παραμορφώσεων.
3.3 Επιτρεπόμενη τάση και συντελεστής
ασφαλείας. Διαστασιολόγηση, έλεγχος
τάσεων και ικανότητα φόρτισης. Η
σημασία τους στις κατασκευές.
Σχετικοί μαθηματικοί τύποι.
Παραδείγματα Εφαρμογές από τους
μαθητές.

x
x

x

x

x

x
x

x

4. Φορείς-φορτίσεις-στηρίξειςισοστατικοί φορείς
4.1 Φορείς {ράβδος, δοκός (αμφιέριστη,
μονοπροέχουσα, αμφιπροέχουσα,
πρόβολος, αμφίπακτη κλπ), δίσκος,
πλάκα, κέλυφος}. Περιγραφή.
Παραδείγματα από μηχανολογικές
εφαρμογές, σχηματική σχεδίαση.
4.2 Φορτίσεις (συγκεντρωμένα φορτία,
κατανεμημένα, σταθερά, κινητά, στατικά,
δυναμικά, κρουστικά) Περιγραφή.
Παραδείγματα από μηχανολογικές
εφαρμογές, σχηματική σχεδίαση.
4.3 Στηρίξεις (πάκτωση, άρθρωση,
κύλιση). Περιγραφή. Βαθμοί ελευθερίας.
Αντιδράσεις στήριξης. Παραδείγματα από
μηχανολογικές εφαρμογές, σχηματική
σχεδίαση.
4.4 Ισοστατικά ορισμένοι φορείς.

x
x

x

x

Να περιγράφουν την εξέλιξη ενός
πειράματος εφελκυσμού.
Να περιγράφουν τη φυσική
σημασία των εννοιών της
επιμήκυνσης, της
παραμόρφωσης (ανηγμένη
επιμήκυνση) και του μέτρου
ελαστικότητας.
Να περιγράφουν τη σχέση των
μεγεθών που αναφέρονται στο
νόμο του Hooke και να
γνωρίζουν την περιοχή ισχύος
του.
Να διαβάζουν, να ερμηνεύουν
και να συγκρίνουν διαγράμματα
τάσεων και παραμορφώσεων
διαφόρων υλικών
Να περιγράφουν τη φυσική
σημασία των εννοιών του ορίου
αναλογίας, ελαστικότητας,
διαρροής και θραύσης.
Να εξηγούν τις έννοιες της
επιτρεπόμενης τάσης και του
συντελεστής ασφαλείας
Να υπολογίζουν τάσεις,
διαστάσεις φορέων, ικανότητα
φόρτισης και συντελεστές
ασφάλειας σε απλές περιπτώσεις
φορτίσεων.
Να συνυπολογίζουν τον
οικονομικό παράγοντα επιπλέον
εκείνου της ασφάλειας κατά την
επίλυση προβλημάτων φόρτισης

Να αναφέρουν και να διακρίνουν
τα είδη των φορέων των
φορτίσεων και των στηρίξεων.
Να αναφέρουν παραδείγματα
από την καθημερινότητα και τις
απλές μηχανολογικές εφαρμογές
για τα είδη φορέων και
στηρίξεων.
Να γνωρίζουν και να σχεδιάζουν
τις δυνάμεις που αναπτύσσονται
στα διάφορα είδη φορέων,
φορτίσεων.
Να γνωρίζουν και να σχεδιάζουν
τις αντιδράσεις που
αναπτύσσονται στα διάφορα είδη
στηρίξεων.
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Παραδείγματα. Ορισμός.

5. Διάτμηση, κάμψη, στρέψη,
λυγισμός
5.1 Διάτμηση
Η φόρτιση στη διάτμηση. Παραδείγματα
διάτμησης.
Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται
η αντοχή ενός φορέα σε διάτμηση.
Παραδείγματα μηχανολογικών
εφαρμογών στις οποίες εμφανίζονται
διατμητικές τάσεις.

5.2 Κάμψη
Η μορφή του φορέα και η φόρτιση του σε
κάμψη. Παραδείγματα κάμψης.
Παραδείγματα μηχανολογικών
εφαρμογών στις οποίες εμφανίζονται
φορτίσεις κάμψης.

x

Να εξηγούν την απλή περίπτωση
του ισοστατικού φορέα τη σχέση
εσωτερικών-εξωτερικών
δυνάμεων και την εξασφάλιση
της ισορροπίας.

x

Να περιγράφουν τη φόρτιση που
προκαλεί διάτμηση.
Να αναφέρουν τους παράγοντες
από τους οποίους εξαρτάται η
αντοχή ενός σώματος σε
διάτμηση.
Να αναφέρουν παραδείγματα
εφαρμογών στις οποίες
εμφανίζονται διατμητικές τάσεις

x

x

x
x
x
x

5.3 Στρέψη
Η φόρτιση στη στρέψη. Παραδείγματα.
Κέντρο στροφής.
Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται
η αντοχή ενός φορέα σε στρέψη.
Παραδείγματα μηχανολογικών
εφαρμογών στις οποίες εμφανίζονται
φορτίσεις στρέψης.
5.4 Λυγισμός
Η μορφή του φορέα και η φόρτιση στο
λυγισμό. Παραδείγματα.
Κρίσιμο φορτίο λυγισμού.
Περιπτώσεις λυγισμού ανάλογα με τον
τρόπο στήριξης των άκρων του φορέα.
Παραδείγματα μηχανολογικών
εφαρμογών στις οποίες εμφανίζονται
φορτία λυγισμού.

x
x
x

x
x
x
x

Να περιγράφουν τα
χαρακτηριστικά του φορέα που
μπορεί να υποστεί κάμψη.
Να περιγράφουν τη φόρτιση που
προκαλεί κάμψη.
Να κατατάσσουν από πλευράς
αντοχής σε κάμψη, τα διάφορα
είδη τυπικών διατομών.
Να αναφέρουν παραδείγματα
εφαρμογών στις οποίες
εμφανίζονται καμπτικές
φορτίσεις.

Να περιγράφουν τη φόρτιση που
προκαλεί στέψη.
Να αναφέρουν τους παράγοντες
από τους οποίους εξαρτάται η
αντοχή ενός σώματος σε στρέψη.
Να αναφέρουν παραδείγματα
εφαρμογών στις οποίες
εμφανίζονται φορτίσεις στρέψης.
Να περιγράφουν τα
χαρακτηριστικά του φορέα που
μπορεί να υποστεί λυγισμό.
Να περιγράφουν τη φόρτιση που
προκαλεί λυγισμό.
Να ορίζουν το κρίσιμο φορτίο
λυγισμού.
Να αναφέρουν τις περιπτώσεις
λυγισμού ανάλογα με τον τρόπο
στήριξης των άκρων του φορέα.
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x

Να αναφέρουν παραδείγματα
εφαρμογών στις οποίες
εμφανίζονται φορτίσεις λυγισμού.

2. ΜΑΘΗΜΑ : «ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Ι »
ƧƬƲƣƫƦƧƶƵƫƬƱƫ ƴƬƱƲƱƫ ƵƱƶ ƮƣƪƩƮƣƵƱƴ
ƬǞǒǊǐǊ ǔǋǐǑǐǀ Ǖǐǖ ǍǂǉƿǍǂǕǐǓ ǄǊǂ ǕǐǖǓ ǍǂǉǈǕƾǓ ǆǀǎǂǊ:
1) ǎǂ ǆǏǐǊǋǆǊǚǉǐǞǎ Ǎǆ ǕǊǓ ǔǕǐǊǘǆǊǟǅǆǊǓ/ǃǂǔǊǋƾǓ ǗǖǔǊǋƾǓ ƾǎǎǐǊǆǓ Ǒǐǖ ǂǗǐǒǐǞǎ Ǖǈ
ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ Ǖǚǎ ƮƧƬ,
2) ǎǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ ǕǊǓ ǘǂǒǂǋǕǈǒǊǔǕǊǋƾǓ ǊǅǊǝǕǈǕǆǓ Ǖǚǎ ǖǄǒǟǎ ǋǂǖǔǀǍǚǎ Ǒǐǖ
ǘǒǈǔǊǍǐǑǐǊǐǞǎǕǂǊ ǔǕǊǓ ƮƧƬ ǋǂǊ ǎǂ ǆǏǈǄǐǞǎ Ǖǈ ǔǈǍǂǔǀǂ ǕǐǖǓ ǄǊǂ Ǖǈ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ ǕǐǖǓ,
3) ǎǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ Ǖǂ ǑǒǐǛǝǎǕǂ ǕǈǓ ǋǂǞǔǈǓ ǋǂǊ
4) ǎǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ Ǖǂ Ǎƾǒǈ ǋǂǊ ǎǂ ǆǏǈǄǐǞǎ Ǖǈ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ Ǖǚǎ ǕǆǕǒƽǘǒǐǎǚǎ ǋǂǊ
ǅǀǘǒǐǎǚǎ ǃǆǎǇǊǎǐǍǈǘǂǎǟǎ ǋǂǊ ǑǆǕǒǆǌǂǊǐǍǈǘǂǎǟǎ.
ƲƳƱƥƳƣƮƮƣ ƴƲƱƶƦƺƯ ƪƧƺƳƫƣƴ
ƦƫƦƣƬƵƫƬƣ ƣƯƵƫƬƧƫƮƧƯƣ

ƦƫƦƣƬƵƫƬƱƫ ƴƵƱƸƱƫ
ƱǊ ǍǂǉǈǕƾǓ ǑǒƾǑǆǊ

1. ƫǔǕǐǒǊǋƿ ǂǎǂǅǒǐǍƿ - ƧǊǔǂǄǚǄƿ
1.1 ƫǔǕǐǒǊǋƽ - ǔǖǄǋǒǊǕǊǋƽ ǔǕǐǊǘǆǀǂ
ǘǒƿǔǈǓ,

ǕǊǍǟǎ

ǊǔǘǞǐǓ,

x

Ưǂ ǆǎǆǒǄǐǑǐǊǈǉǆǀ Ǖǐ ǆǎǅǊǂǗƾǒǐǎ ǕǐǖǓ ǄǊǂ
Ǖǈǎ ǕǆǘǎǐǌǐǄǊǋƿ ǆǏƾǌǊǏǈ - Ǒǐǒǆǀǂ Ǖǚǎ
ǋǊǎǈǕƿǒǚǎ ǂǌǌƽ ǋǂǊ Ǖǈ ǔǘƾǔǈ - ǆǑǀǅǒǂǔǈ
Ǖǐǖ ǂǖǕǐǋǊǎƿǕǐǖ ǔǕǈ Ǉǚƿ Ǖǐǖ ǂǎǉǒǟǑǐǖ.

x
x

Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ ǕǊǓ ǃǂǔǊǋƾǓ ƾǎǎǐǊǆǓ ǋǂǊ ǍǆǄƾǉǈ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǊǓ ǍǐǎƽǅǆǓ ǍƾǕǒǈǔǈǓ Ǖǚǎ
ǍǆǄǆǉǟǎ ǂǖǕǟǎ ǋǂǊ ǎǂ ǑǒǂǄǍǂǕǐǑǐǊǐǞǎ
ǍǆǕǂǕǒǐǑƾǓ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǑǂǒǂǅǆǀǄǍǂǕǂ ǂǑǝ Ǖǈǎ
ǋǂǉǈǍǆǒǊǎǝǕǈǕǂ ǋǂǊ Ǖǈǎ ǕǆǘǎǐǌǐǄǀǂ Ǒǐǖ
ǆǍǑǆǒǊƾǘǐǖǎ Ǖǈǎ ƾǎǎǐǊǂ ǕǈǓ ǍǆǕƽǅǐǔǈǓ
ǉǆǒǍǝǕǈǕǂǓ Ǎǆ ǅǊƽǗǐǒǐǖǓ ǕǒǝǑǐǖǓ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǐǖǓ ǕǒǝǑǐǖǓ ǍǆǕƽǅǐǔǈǓ

ǃƽǒǐǖǓ,

ǔǕǒǐǗǟǎ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ, ǋǂǕǂǎƽǌǚǔǈǓ
ǋ.Ǖ.ǌ.

ǋǊǎǈǕƿǒǚǎ

Ǒǐǖ

ǘǒǈǔǊǍǐǑǐǊƿǉǈǋǂǎ ǔǕǂ ǂǖǕǐǋǀǎǈǕǂ.

2. ƷǖǔǊǋƾǓ ƾǎǎǐǊǆǓ - ƬǊǎǈǕƿǒǊǆǓ ǍǈǘǂǎƾǓ
2.1 ƦǞǎǂǍǈ - Ǒǀǆǔǈ - ǒǐǑƿ - ƾǒǄǐ ǆǎƾǒǄǆǊǂ - ǊǔǘǞǓ - ǉǆǒǍǐǋǒǂǔǀǂ ǉǆǒǍǝǕǈǕǂ.
2.2 ƵƾǌǆǊǂ ǂƾǒǊǂ. ƲǖǋǎǝǕǈǕǂ - ǆǊǅǊǋǝ

x

ǃƽǒǐǓ - ǆǊǅǊǋǝǓ ǝǄǋǐǓ ǔǕǆǒǆǟǎ,
ǖǄǒǟǎ ǋǂǊ ǂǆǒǀǚǎ.

x
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2.3 ƮǆǕǂǃǐǌƾǓ ǋǂǕƽǔǕǂǔǈǓ Ǖǚǎ ǂǆǒǀǚǎ.
ƱǊ ǎǝǍǐǊ Ǖǚǎ Ǖǆǌǆǀǚǎ ǂǆǒǀǚǎ.
2.4 ƮǆǕƽǅǐǔǈ ǉǆǒǍǝǕǈǕǂǓ - ǍǆǕǂǕǒǐǑƾǓ
ǆǎƾǒǄǆǊǂǓ

-

ƣƘ

ǋǂǊ

ǉǆǒǍǝǕǈǕǂǓ.
Ưǂ ǂǎǂǄǎǚǒǀǇǐǖǎ Ǖǈǎ ǆǑǀǅǒǂǔǈ ǕǈǓ
ǉǆǒǍǝǕǈǕǂǓ ǔǕǂ ǔǟǍǂǕǂ.
Ưǂ ǅǊǂǕǖǑǟǎǐǖǎ ǕǐǖǓ ǎǝǍǐǖǓ ǕǈǓ
ǉǆǒǍǐǅǖǎǂǍǊǋƿǓ.
Ưǂ ǆǏǈǄǐǞǎ Ǎǆ ǂǑǌƽ ǌǝǄǊǂ ǕǐǖǓ ǎǝǍǐǖǓ
ǕǈǓ ǉǆǒǍǐǅǖǎǂǍǊǋƿǓ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǑǂǒǂǅǆǀǄǍǂǕǂ Ǒǐǖ
ǅǆǀǘǎǐǖǎ Ǖǐ ǔǖǔǘǆǕǊǔǍǝ Ǖǚǎ ǗǖǔǊǋǟǎ
ǂǖǕǟǎ ǆǎǎǐǊǟǎ ǋǂǊ ǍǆǄǆǉǟǎ Ǎǆ Ǖǈ
ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ Ǖǚǎ ƮƧƬ.
Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ ǋǂǊ ǎǂ ǋǂǕǂǕƽǔǔǐǖǎ ǋǂǕƽ ǆǀǅǈ
ǕǊǓ ǋǊǎǈǕƿǒǊǆǓ ǍǈǘǂǎƾǓ.
Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ Ǖǈǎ ƾǎǎǐǊǂ Ǖǐǖ ǃǂǉǍǐǞ
ǂǑǝǅǐǔǈǓ.

x

ƤƘ

ǉǆǒǍǐǅǖǎǂǍǊǋǐǀ ǎǝǍǐǊ.
2.5 ƱǒǊǔǍǝǓ ǋǊǎǈǕƿǒǊǂǓ ǍǈǘǂǎƿǓ ǋǂǕƽǕǂǏǈ Ǎǈǘǂǎǟǎ.
2.6 ƤǂǉǍǝǓ ǂǑǝǅǐǔǈǓ ǋǊǎǈǕƿǒǊǚǎ
Ǎǈǘǂǎǟǎ.

x
x
x

x
x

3. ƬǂǞǔǊǍǂ ǋǂǊ ǋǂǞǔǈ
3.1 ƥǆǎǊǋƽ.
3.2 ƵǂǏǊǎǝǍǈǔǈ Ǖǚǎ ǋǂǖǔǀǍǚǎ.
3.3 Ƶǐ ǂǋǂǕƾǒǄǂǔǕǐ (ǂǒǄǝ) ǑǆǕǒƾǌǂǊǐ ǋǂǊ
Ǖǂ ǑǂǒƽǄǚǄƽ Ǖǐǖ.
3.4 ƤǆǎǇǀǎǈ. ƲǆǕǒƾǌǂǊǐ Diesel.
ƸǂǒǂǋǕǈǒǊǔǕǊǋƾǓ ǊǅǊǝǕǈǕƾǓ ǕǐǖǓ, Ǒǐǖ
ǔǘǆǕǀǇǐǎǕǂǊ Ǎǆ Ǖǈ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ Ǖǚǎ
ǉǆǒǍǊǋǟǎ Ǎǈǘǂǎǟǎ. Ʃ ǔǈǍǂǔǀǂ ǕǈǓ
ǑǀǆǔǈǓ ǋǂǊ ǕǈǓ ǉǆǒǍǐǋǒǂǔǀǂǓ ǕǐǖǓ ǔǕǈ
ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ Ǖǚǎ ǉǆǒǍǊǋǟǎ Ǎǈǘǂǎǟǎ.
3.5 ƧǏǊǔǟǔǆǊǓ ǋǂǞǔǈǓ.
3.6 ƪǆǒǍǂǎǕǊǋƿ ǊǋǂǎǝǕǈǕǂ - ǋǂǖǔǊǄǝǎǐǓ
ǂƾǒǂǓ - ǑǆǒǀǔǔǆǊǂ ǂƾǒǂ - ǋǂǖǔǂƾǒǊǂ.

x
x

x
x
x
x

x

x

x
x

4. ƬǞǋǌǐǓ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ Ǖǚǎ Ʈ.Ƨ.Ƭ.
4.1 ƜǎǎǐǊǆǓ ǕǈǓ ǔǖǍǑǀǆǔǈǓ ǋǂǊ ǕǈǓ
ǆǋǕǝǎǚǔǈǓ.
4.2 ƤǂǔǊǋǝǓ ǋǊǎǈǍǂǕǊǋǝǓ ǍǈǘǂǎǊǔǍǝǓ
ǆǍǃǝǌǐǖ - ǅǊǚǔǕƿǒǂ - ǔǕǒǐǗƽǌǐǖ.
4.3 ƱǒǊǔǍǝǓ Ǖǐǖ «ǘǒǝǎǐǖ» (stroke).

x
x
x

Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ Ǖǈǎ ƾǎǎǐǊǂ Ǖǐǖ ǋǂǖǔǀǍǐǖ.
Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ Ǖǈǎ ƾǎǎǐǊǂ ǕǈǓ ǋǂǞǔǈǓ ǋǂǊ Ǖǈ
ǔǈǍǂǔǀǂ ǕǈǓ ǔǕǈ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ Ǖǚǎ ǉǆǒǍǊǋǟǎ
Ǎǈǘǂǎǟǎ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ ǆǀǅǈ Ǖǚǎ ǋǂǖǔǀǍǚǎ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ ǑǂǒƽǄǚǄǂ Ǖǐǖ ǂǒǄǐǞ
ǑǆǕǒǆǌǂǀǐǖ.
Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ Ǖǂ ǘǂǒǂǋǕǈǒǊǔǕǊǋƽ ǕǈǓ
ǃǆǎǇǀǎǈǓ ǋǂǊ Ǖǐǖ ǑǆǕǒǆǌǂǀǐǖ diesel.
Ưǂ ǆǏǈǄǐǞǎ Ǖǈ ǔǈǍǂǔǀǂ Ǖǚǎ
ǘǂǒǂǋǕǈǒǊǔǕǊǋǟǎ ǕǈǓ ǃǆǎǇǀǎǈǓ ǋǂǊ Ǖǐǖ
ǑǆǕǒǆǌǂǀǐǖ diesel ǔǕǈ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ Ǖǚǎ
ǉǆǒǍǊǋǟǎ Ǎǈǘǂǎǟǎ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǊǓ ǄǆǎǊǋƾǓ ǘǈǍǊǋƾǓ
ǂǎǕǊǅǒƽǔǆǊǓ Ǒǐǖ ǔǖǎǕǆǌǐǞǎǕǂǊ ǋǂǕƽ Ǖǈǎ
ǋǂǞǔǈ.
Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ Ǖǈǎ ƾǎǎǐǊǂ ǕǈǓ ǉǆǒǍǂǎǕǊǋƿǓ
ǊǋǂǎǝǕǈǕǂǓ ǋǂǖǔǀǍǐǖ ǋǂǊ ǎǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ
Ǖǈ ǔǈǍǂǔǀǂ ǕǈǓ ǔǕǈ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ Ǖǚǎ
ǉǆǒǍǊǋǟǎ Ǎǈǘǂǎǟǎ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǊǓ ǍǐǎƽǅǆǓ ǍƾǕǒǈǔƿǓ ǕǈǓ.
Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ Ǖǈǎ ƾǎǎǐǊǂ Ǖǐǖ ǋǂǖǔǊǄǝǎǐǖ
ǂƾǒǂ, ǕǈǓ ǑǆǒǀǔǔǆǊǂǓ Ǖǐǖ ǂƾǒǂ ǋǂǊ Ǖǚǎ
ǋǂǖǔǂǆǒǀǚǎ ǋǂǊ ǎǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ Ǖǈ
ǔǈǍǂǔǀǂ ǕǐǖǓ ǔǕǈ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ Ǖǚǎ
ǉǆǒǍǊǋǟǎ Ǎǈǘǂǎǟǎ.

Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ ǕǊǓ ƾǎǎǐǊǆǓ ǕǈǓ ǔǖǍǑǀǆǔǈǓ
ǋǂǊ ǕǈǓ ǆǋǕǝǎǚǔǈǓ.
Ưǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ Ǖǐ ǃǂǔǊǋǝ ǍǈǘǂǎǊǔǍǝ
ǆǍǃǝǌǐǖ - ǅǊǚǔǕƿǒǂ - ǔǕǒǐǗƽǌǐǖ.
Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ Ǖǈǎ ƾǎǎǐǊǂ Ǖǐǖ «ǘǒǝǎǐǖ».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
4.4 ƱǊ 5 ǅǊǆǒǄǂǔǀǆǓ Ǒǐǖ
ǑǒǂǄǍǂǕǐǑǐǊǐǞǎǕǂǊ ǔǕǐǎ ǋǞǋǌǐ
ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ Ǖǚǎ Ʈ.Ƨ.Ƭ. (ǆǊǔǂǄǚǄƿ,
ǔǖǍǑǀǆǔǈ, ǋǂǞǔǈ, ǆǋǕǝǎǚǔǈ ǋǂǊ
ǆǏǂǄǚǄƿ).

5. ƤǆǎǇǊǎǐǍǈǘǂǎƾǓ (4ǘǒǐǎǆǓ - 2ǘǒǐǎǆǓ)
5.1
ƪǆǚǒǈǕǊǋǝǓ ǋǂǊ ǑǒǂǄǍǂǕǊǋǝǓ
ǋǞǋǌǐǓ
ǋǂǊ

ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ

ǅǀǘǒǐǎǈǓ

x

Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǊǓ 5 ǅǊǆǒǄǂǔǀǆǓ Ǒǐǖ
ǑǒǂǄǍǂǕǐǑǐǊǐǞǎǕǂǊ ǔǕǐǎ ǋǞǋǌǐ
ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ Ǖǚǎ Ʈ.Ƨ.Ƭ.

x

Ưǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ Ǖǈ ǉǆǚǒǈǕǊǋƿ ǋǂǊ
ǑǒǂǄǍǂǕǊǋƿ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ Ǖǚǎ
ǃǆǎǇǊǎǐǍǈǘǂǎǟǎ.
Ưǂ ǆǏǈǄǐǞǎ ǋǂǊ ǎǂ ǂǊǕǊǐǌǐǄǐǞǎ Ǎǆ ǂǑǌƽ
ǌǝǄǊǂ ǕǊǓ ǅǊǂǗǐǒƾǓ ǍǆǕǂǏǞ ǉǆǚǒǈǕǊǋƿǓ
ǋǂǊ ǑǒǂǄǍǂǕǊǋƿǓ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ.
Ưǂ ǂǎǂǄǎǚǒǀǇǐǖǎ ǋǂǊ ǎǂ ǆǏǈǄǐǞǎ Ǖǂ
ǅǊǂǄǒƽǍǍǂǕǂ ǉǆǚǒǈǕǊǋƿǓ ǋǂǊ
ǑǒǂǄǍǂǕǊǋƿǓ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ Ǖǚǎ
ǃǆǎǇǊǎǐǍǈǘǂǎǟǎ.
Ưǂ ǔǖǄǋǒǀǎǐǖǎ ǕǊǓ ǕǆǕǒƽǘǒǐǎǆǓ ǋǂǊ ǕǊǓ
ǅǀǘǒǐǎǆǓ ǃǆǎǇǊǎǐǍǈǘǂǎƾǓ.
Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ Ǖǈǎ ƾǎǎǐǊǂ ǕǈǓ ǔǖǍǑǀǆǔǈǓ
ǋǂǊ ǎǂ ǆǏǈǄǐǞǎ Ǖǈ ǔǈǍǂǔǀǂ ǕǈǓ ǔǕǈ
ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ Ǖǐǖ ǋǊǎǈǕƿǒǂ.
Ưǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ ǋǂǊ ǎǂ ǆǏǈǄǐǞǎ Ǖǐ
ǌǆǊǕǐǖǒǄǊǋǝ ǔǋǐǑǝ ǋƽǉǆ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ ǅǊƽǕǂǏǈǓ ǋǂǉǟǓ ǋǂǊ Ǖǐǎ ǊǅǊǂǀǕǆǒǐ
ǌǆǊǕǐǖǒǄǊǋǝ ǔǋǐǑǝ ǋƽǉǆ ǍƾǒǐǖǓ ǆǏǂǒǕƿǍǂǕǐǓ ǋǂǊ Ǖǐǎ ǕǒǝǑǐ Ǎǆ Ǖǐǎ ǐǑǐǀǐ
Ǖǐǎ ǆǑǊǕǆǌǆǀ.
Ưǂ ǂǎǂǄǎǚǒǀǇǐǖǎ Ǖǂ Ǎƾǒǈ - ǆǏǂǒǕƿǍǂǕǂ
ǂǑǝ Ǖǂ ǐǑǐǀǂ ǂǑǐǕǆǌǆǀǕǂǊ ǈ Ǎǈǘǂǎƿ ƿ Ǖǐ
ǔǞǔǕǈǍǂ ǔǆ ǗǖǔǊǋƿ ǋǂǕƽǔǕǂǔǈ, ǔǘƾǅǊǐ ƿ
ǋƽǉǆ ǆǀǅǐǖǓ ǂǑǆǊǋǝǎǊǔǈ, ǂǑǐǍǐǎǚǍƾǎǂ ƿ
ǔǖǎǂǒǍǐǌǐǄǈǍƾǎǂ.
Ưǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ Ǖǂ Ǎƾǒǈ - ǆǏǂǒǕƿǍǂǕǂ
ǝǌǚǎ Ǖǚǎ ǔǖǔǕǈǍƽǕǚǎ Ǖǐǖ ǋǊǎǈǕƿǒǂ.

ǕǆǕǒƽǘǒǐǎǈǓ

ǃǆǎǇǊǎǐǍǈǘǂǎƿǓ.

x

ƦǊǂǄǒƽǍǍǂǕǂ P-V. ƴǑǆǊǒǐǆǊǅƿ ǋǂǊ
ǋǖǋǌǊǋƽ ǅǊǂǄǒƽǍǍǂǕǂ. ƴǞǄǋǒǊǔǈ
ǕǆǕǒƽǘǒǐǎǈǓ

ǋǂǊ

x

ǅǀǘǒǐǎǈǓ

ǑǆǕǒǆǌǂǊǐǍǈǘǂǎƿǓ.
5.2 ƬǖǌǊǎǅǒǐǋǆǗǂǌƿ. ƴǋǐǑǝǓ - Ǎƾǒǈ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ.
5.3

x

ƬǐǒǍǝǓ.

ƴǋǐǑǝǓ

-

Ǎƾǒǈ

-

ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ. ƬǞǌǊǎǅǒǐǓ - ǘǊǕǟǎǊǐ ƾǍǃǐǌǐ

-

x

ǆǌǂǕƿǒǊǂ

ǅǊǚǔǕƿǒǂǓ

-

ƽǏǐǎǂǓ.

-

ǑǆǀǒǐǓ

ǔǕǒǐǗǂǌǐǗǝǒǐǓ

ƴǖǎƿǉǆǊǓ

ǋǖǌǀǎǅǒǚǎ.

x

-

ǅǊǂǕƽǏǆǊǓ

ƬǖǃǊǔǍǝǓ

-

ǔǘƾǔǈ

x

ǔǖǍǑǀǆǔǈǓ - Ǒǀǆǔǈ ǔǖǍǑǀǆǔǈǓ.
5.4

ƴǞǔǕǈǍǂ ǕǒǐǗǐǅǐǔǀǂǓ ǋǂǖǔǀǍǐǖ
ǍǀǄǍǂǕǐǓ

ǋǂǊ

ǂǑǂǄǚǄƿǓ

ǋǂǖǔǂǆǒǀǚǎ.

ƴǋǐǑǝǓ

ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ.

ƦǆǏǂǍǆǎƿ

-

Ǖǚǎ

Ǎƾǒǈ

-

ǋǂǖǔǀǍǐǖ,

ǔǚǌǈǎǟǔǆǊǓ ǋǂǖǔǀǍǐǖ, ǆǏǂǆǒǊǚǕƾǓ,
ǂǎǕǌǀǂ

ǋǂǊ

ǗǀǌǕǒǂ

ǋǂǖǔǀǍǐǖ,

ǗǀǌǕǒǐ ǂƾǒǂ, ǑǐǌǌǂǑǌƾǓ ǆǊǔǂǄǚǄƿǓ
ǋǂǊ

ǆǏǂǄǚǄƿǓ,

ǆǏƽǕǍǊǔǈ,

ǔǊǄǂǔǕƿǒǂǓ.
5.5 ƴǞǔǕǈǍǂ ǅǊǂǎǐǍƿǓ. ƴǋǐǑǝǓ - Ǎƾǒǈ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ. ƧǋǋǆǎǕǒǐǗǝǒǐǓ ƽǏǐǎǂǓ
- ǃǂǌǃǀǅǆǓ - ǍǈǘǂǎǊǔǍǐǀ ǍǆǕƽǅǐǔǈǓ
ǋǀǎǈǔǈǓ ǔǕǊǓ ǃǂǌǃǀǅǆǓ ǋǂǊ ǔǕǐǎ

x

22165

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

22166

ǆǋǋǆǎǕǒǐǗǝǒǐ.
5.6 ƴǞǔǕǈǍǂ ǌǀǑǂǎǔǈǓ. ƴǋǐǑǝǓ - Ǎƾǒǈ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ. ƧǌǂǊǐǌǆǋƽǎǈ - ǂǎǕǌǀǂ ǗǀǌǕǒǂ - ǃǂǌǃǀǅǂ ǂǔǗǂǌǆǀǂǓ ǔǚǌǈǎǟǔǆǊǓ - ǆǎǅǆǊǋǕǊǋƿ ǌǖǘǎǀǂ ǔǈǍǆǀǂ

ǌǀǑǂǎǔǈǓ

-

ǕǖǑǐǑǐǀǈǔǈ

ǌǊǑǂǎǕǊǋǟǎ.
5.7 ƴǞǔǕǈǍǂ ǙǞǏǈǓ. ƴǋǐǑǝǓ - Ǎƾǒǈ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ. ƹǖǋǕǊǋƽ ǖǄǒƽ - ǔǈǍǆǀǂ
ǙǞǏǈǓ - ǂǎǕǌǀǂ - ǉǆǒǍǐǔǕƽǕǈǓ ǅǐǘǆǀǐ ǅǊǂǔǕǐǌƿǓ - ǂǎǆǍǊǔǕƿǒǂǓ ǃǂǌǃǀǅǂ ǂǎǆǍǊǔǕƿǒǂ.

6. ƲǆǕǒǆǌǂǊǐǍǈǘǂǎƾǓ (4ǘǒǐǎǆǓ - 2ǘǒǐǎǆǓ)
6.1
ƪǆǚǒǈǕǊǋǝǓ ǋǂǊ ǑǒǂǄǍǂǕǊǋǝǓ
ǋǞǋǌǐǓ
ǋǂǊ

ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ

ǅǀǘǒǐǎǈǓ

x

ǕǆǕǒƽǘǒǐǎǈǓ

ǑǆǕǒǆǌǂǊǐǍǈǘǂǎƿǓ.

x

ƦǊǂǄǒƽǍǍǂǕǂ P-V. ƴǑǆǊǒǐǆǊǅƿ ǋǂǊ
ǋǖǋǌǊǋƽ ǅǊǂǄǒƽǍǍǂǕǂ. ƴǞǄǋǒǊǔǈ
ǕǆǕǒƽǘǒǐǎǈǓ

ǋǂǊ

x

ǅǀǘǒǐǎǈǓ

ǑǆǕǒǆǌǂǊǐǍǈǘǂǎƿǓ.
6.2

ƴǞǄǋǒǊǔǈ ǑǆǕǒǆǌǂǊǐǍǈǘǂǎǟǎ ǋǂǊ
ǃǆǎǇǊǎǐǍǈǘǂǎǟǎ.

x
x

6.3 ƴǖǍǃǂǕǊǋǝ ǔǞǔǕǈǍǂ ǕǒǐǗǐǅǐǔǀǂǓ.
ƵǞǑǐǊ ƾǄǘǖǔǈǓ ǋǂǖǔǀǍǐǖ. ƴǘƾǔǈ
ǔǖǍǑǀǆǔǈǓ. ƣǖǕǂǎƽǗǌǆǏǈ. ƷǀǌǕǒǂ
ǋǂǖǔǀǍǐǖ.

ƣǎǕǌǀǂ

ǕǒǐǗǐǅǐǔǀǂǓ

(ǘǂǍǈǌƿǓ

ǑǀǆǔǈǓ)

ǋǂǊ

x

x

ǂǎǕǌǀǂ

ƾǄǘǖǔǈǓ (ǖǙǈǌƿǓ ǑǀǆǔǈǓ) ǋǂǖǔǀǍǐǖ.
ƮǈǘǂǎǊǔǍǐǀ ǒǞǉǍǊǔǈǓ ǔǕǒǐǗǟǎ ǋǂǊ
ǑǒǐǑǐǒǆǀǂǓ

ƾǄǘǖǔǈǓ

ǑǆǕǒǆǌǂǀǐǖ.

x

ƮǑǆǋ. ƴǖǔǕƿǍǂǕǂ ǆǋǋǀǎǈǔǈǓ.
6.4

Ʃ

ǔƽǒǚǔǈ

ǑǆǕǒǆǌǂǊǐǍǈǘǂǎǟǎ.

Ǖǚǎ

2ǘǒǐǎǚǎ
x

Ưǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ Ǖǈ ǉǆǚǒǈǕǊǋƿ ǋǂǊ
ǑǒǂǄǍǂǕǊǋƿ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ Ǖǚǎ
ǑǆǕǒǆǌǂǊǐǍǈǘǂǎǟǎ.
Ưǂ ǆǏǈǄǐǞǎ ǋǂǊ ǎǂ ǂǊǕǊǐǌǐǄǐǞǎ Ǎǆ ǂǑǌƽ
ǌǝǄǊǂ ǕǊǓ ǅǊǂǗǐǒƾǓ ǍǆǕǂǏǞ ǉǆǚǒǈǕǊǋƿǓ
ǋǂǊ ǑǒǂǄǍǂǕǊǋƿǓ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ.
Ưǂ ǂǎǂǄǎǚǒǀǇǐǖǎ ǋǂǊ ǎǂ ǆǏǈǄǐǞǎ Ǖǂ
ǅǊǂǄǒƽǍǍǂǕǂ ǉǆǚǒǈǕǊǋƿǓ ǋǂǊ
ǑǒǂǄǍǂǕǊǋƿǓ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ Ǖǚǎ
ǑǆǕǒǆǌǂǊǐǍǈǘǂǎǟǎ.
Ưǂ ǔǖǄǋǒǀǎǐǖǎ ǕǊǓ ǕǆǕǒƽǘǒǐǎǆǓ ǋǂǊ ǕǊǓ
ǅǀǘǒǐǎǆǓ ǑǆǕǒǆǌǂǊǐǍǈǘǂǎƾǓ.
Ưǂ ǔǖǄǋǒǀǎǐǖǎ ǕǊǓ ǃǆǎǇǊǎǐǍǈǘǂǎƾǓ ǋǂǊ
ǕǊǓ ǑǆǕǒǆǌǂǊǐǍǈǘǂǎƾǓ.
Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ Ǖǈǎ ƾǎǎǐǊǂ ǕǈǓ ǔǘƾǔǈǓ
ǔǖǍǑǀǆǔǈǓ ǋǂǊ ǎǂ ǆǏǈǄǐǞǎ Ǖǈ ǔǈǍǂǔǀǂ
ǕǈǓ ǔǕǈ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ Ǖǐǖ ǋǊǎǈǕƿǒǂ.
Ưǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ ǋǂǊ ǎǂ ǆǏǈǄǐǞǎ Ǖǐ
ǌǆǊǕǐǖǒǄǊǋǝ ǔǋǐǑǝ ǋƽǉǆ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ ǅǊƽǕǂǏǈǓ ǋǂǉǟǓ ǋǂǊ Ǖǐǎ ǊǅǊǂǀǕǆǒǐ
ǌǆǊǕǐǖǒǄǊǋǝ ǔǋǐǑǝ ǋƽǉǆ ǍƾǒǐǖǓ ǆǏǂǒǕƿǍǂǕǐǓ ǋǂǊ Ǖǐǎ ǕǒǝǑǐ Ǎǆ Ǖǐǎ ǐǑǐǀǐ
Ǖǐǎ ǆǑǊǕǆǌǆǀ.
Ưǂ ǂǎǂǄǎǚǒǀǇǐǖǎ Ǖǂ Ǎƾǒǈ - ǆǏǂǒǕƿǍǂǕǂ
ǂǑǝ Ǖǂ ǐǑǐǀǂ ǂǑǐǕǆǌǆǀǕǂǊ ǈ Ǎǈǘǂǎƿ ƿ Ǖǐ
ǔǞǔǕǈǍǂ ǔǆ ǗǖǔǊǋƿ ǋǂǕƽǔǕǂǔǈ, ǔǘƾǅǊǐ ƿ
ǋƽǉǆ ǆǀǅǐǖǓ ǂǑǆǊǋǝǎǊǔǈ, ǂǑǐǍǐǎǚǍƾǎǂ ƿ
ǔǖǎǂǒǍǐǌǐǄǈǍƾǎǂ.
Ưǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ Ǖǂ Ǎƾǒǈ - ǆǏǂǒǕƿǍǂǕǂ
Ǖǚǎ ǔǖǔǕǈǍƽǕǚǎ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ƲƳƱƥƳƣƮƮƣ ƴƲƱƶƦƺƯ ƧƳƥƣƴƵƩƳƫƱƶ
ƦƫƦƣƬƵƫƬƣ ƣƯƵƫƬƧƫƮƧƯƣ
1. ƥǆǎǊǋƾǓ ǅǆǏǊǝǕǈǕǆǓ
ƚǔǋǈǔǈ 1.1 ƬǀǎǅǖǎǐǊ ǔǕǐ ǆǒǄǂǔǕƿǒǊǐ.
ƥǆǎǊǋƽ / ǆǊǅǊǋƽ ǍƾǕǒǂ ǂǔǗǂǌǆǀǂǓ.
ƣǔǗƽǌǆǊǂ
ǔǕǐ
ǔǖǎǆǒǄǆǀǐ
(ǆǒǄǂǇǝǍǆǎǐǊ,
ǆǑǊǔǋƾǑǕǆǓ,
ǂǖǕǐǋǀǎǈǕǂ, ǆǏǐǑǌǊǔǍǝǓ).
ƚǔǋǈǔǈ
1.2
ƤǂǔǊǋƽ
ǆǒǄǂǌǆǀǂ
ǍǈǘǂǎǊǋǐǞ
ǂǖǕǐǋǊǎƿǕǚǎ.
ƣǎǂǄǎǟǒǊǔǈ, ǆǑǊǌǐǄƿ, ǂǔǗǂǌƿǓ ǋǂǊ
ǂǑǐǕǆǌǆǔǍǂǕǊǋƿ
ǘǒƿǔǈ
ǕǐǖǓ,
ǔǖǎǕƿǒǈǔǈ ǋǂǊ ǗǞǌǂǏƿ ǕǐǖǓ.
ƚǔǋǈǔǈ 1.3 ƣǎǂǄǎǟǒǊǔǈ Ǖǚǎ ǃǂǔǊǋǟǎ
ǍǈǘǂǎǈǍƽǕǚǎ ǋǂǊ ǔǖǔǋǆǖǟǎ Ǖǐǖ
ǆǒǄǂǔǕǈǒǀǐǖ.
ƚǔǋǈǔǈ 1.4 ƧǎƾǒǄǆǊǆǓ ǄǊǂ Ǖǈ ǔǚǔǕƿ
ǂǑǐǔǖǎǂǒǍǐǌǝǄǈǔǈǔǖǎǂǒǍǐǌǝǄǈǔǈ
ƽǄǎǚǔǕǚǎ
ǍǈǘǂǎǊǔǍǟǎ Ǖǐǖ ǂǖǕǐǋǊǎƿǕǐǖ.
ƚǔǋǈǔǈ 1.5 ƬǒǊǕƿǒǊǂ ǄǊǂ Ǖǈǎ ǆǑǊǔǋǆǖƿ
ƿ ǂǎǕǊǋǂǕƽǔǕǂǔǈ ǆǏǂǒǕƿǍǂǕǐǓ ƿ
ǍǈǘǂǎǊǔǍǐǞ.
ƚǔǋǈǔǈ 1.6 Ƹǒƿǔǈ ƾǎǕǖǑǚǎ ǋǂǊ
ǈǌǆǋǕǒǐǎǊǋǟǎ Ǎƾǔǚǎ ƽǎǕǌǈǔǈǓ
ǑǌǈǒǐǗǐǒǊǟǎ, ǔǘǆǕǊǋǟǎ Ǎǆ ǐǅǈǄǀǆǓ
ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ,
ǔǖǎǕƿǒǈǔǈǓ
ǋǂǊ
ǆǑǊǔǋǆǖƿǓ.
ƚǔǋǈǔǈ 1.7 ƧǏǂǄǚǄƿ ǔǑǂǔǍƾǎǚǎ
ǃǊǅǟǎ.
ƚǔǋǈǔǈ 1.8 ƜǌǆǄǘǐǓ ǔǕƽǉǍǈǓ ǖǄǒǟǎ
ǂǖǕǐǋǊǎƿǕǐǖ ǋǂǊ ǂǑǐǋǂǕƽǔǕǂǔƿ ǕǈǓ
ǔǞǍǗǚǎǂ Ǎǆ Ǖǂ ǑǒǐǃǌǆǑǝǍǆǎǂ ǂǑǝ
Ǖǐǎ ǋǂǕǂǔǋǆǖǂǔǕƿ (ǌǊǑǂǎǕǊǋǐǞ,
Ǘǒƾǎǚǎ, ǙǖǋǕǊǋǐǞ ǖǄǒǐǞ,
ǍǑǂǕǂǒǀǂǓ).
ƚǔǋǈǔǈ 1.9 ƜǌǆǄǘǐǓ ǑǀǆǔǈǓ ǆǌǂǔǕǊǋǟǎ
ǂǖǕǐǋǊǎƿǕǐǖ ǋǂǊ ǂǑǐǋǂǕƽǔǕǂǔƿ ǕǈǓ
ǔǕǂ ǑǒǐǃǌǆǑǝǍǆǎǂ ǆǑǀǑǆǅǂ.
ƣǆǒǐǔǖǍǑǊǆǔǕƾǓ ǋǂǊ ǊǅǊǝǕǈǕǆǓ Ǖǐǖ
ǔǖǍǑǊǆǔǍƾǎǐǖ ǂƾǒǂ ǄǊǂ ǕǊǓ ǆǒǄǂǔǀǆǓ
Ǖǐǖ ǔǖǎǆǒǄǆǀǐǖ.
ƚǔǋǈǔǈ 1.10 ƥǆǎǊǋǝǓ ǆǏǚǕǆǒǊǋǝǓ ǐǑǕǊǋǝǓ
ƾǌǆǄǘǐǓ ǋǂǊ ƾǌǆǄǘǐǓ ǋǂǌƿǓ
ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ ǍǈǘǂǎǊǔǍǟǎ ǋǂǉǈǍǆǒǊǎƿǓ
ǘǒƿǔǈǓ ǂǑǝ Ǖǐǎ ǐǅǈǄǝ (ƾǌǆǄǘǐǓ

ƦƫƦƣƬƵƫƬƱƫ ƴƵƱƸƱƫ
ƱǊ ǍǂǉǈǕƾǓ ǑǒƾǑǆǊ
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x

x
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x

Ưǂ ǂǎǂǄǎǚǒǀǇǐǖǎ ǕǊǓ ǑǈǄƾǓ ǋǊǎǅǞǎǚǎ
ǋǂǕƽ Ǖǈǎ ƽǔǋǈǔǈ Ǖǚǎ
ǆǒǄǂǔǊǟǎ/ǋǂǉǈǋǝǎǕǚǎ ǕǐǖǓ ǋǂǊ ǎǂ
ǌǂǍǃƽǎǐǖǎ Ǖǂ ǋǂǕƽǌǌǈǌǂ ǍƾǕǒǂ ǄǊǂ Ǖǈǎ
ǂǑǐǗǖǄƿ ǂǕǖǘǈǍƽǕǚǎ.
Ưǂ Ǒǂǀǒǎǐǖǎ Ǖǂ ǋǂǕƽǌǌǈǌǂ ǍƾǕǒǂ ǋǂǊ
ǎǂ ǘǒǈǔǊǍǐǑǐǊǐǞǎ Ǖǂ ǋǂǕƽǌǌǈǌǂ Ǎƾǔǂ
ǟǔǕǆ ǎǂ ǑǒǐǔǕǂǕǆǞǐǖǎ ǕǐǖǓ ǀǅǊǐǖǓ, ǕǐǖǓ
ǔǖǎǂǅƾǌǗǐǖǓ ǕǐǖǓ ǋǂǊ ǕǐǖǓ ǆǑǊǔǋƾǑǕǆǓ
ǂǑǝ ǂǕǖǘƿǍǂǕǂ.
Ưǂ Ǒǂǀǒǎǐǖǎ Ǖǂ ǋǂǕƽǌǌǈǌǂ ǍƾǕǒǂ ǋǂǊ
ǎǂ ǘǒǈǔǊǍǐǑǐǊǐǞǎ Ǖǂ ǋǂǕƽǌǌǈǌǂ Ǎƾǔǂ
ǟǔǕǆ ǎǂ ǑǒǐǔǕǂǕǆǞǐǖǎ ǂǑǝ ǇǈǍǊƾǓ ǋǂǊ
ǋǂǕǂǔǕǒǐǗƾǓ Ǖǂ ǂǖǕǐǋǀǎǈǕǂ Ǖǚǎ
ǑǆǌǂǕǟǎ ǋǂǊ Ǖǐǎ ǆǏǐǑǌǊǔǍǝ Ǖǐǖ
ǔǖǎǆǒǄǆǀǐǖ.
Ưǂ Ǆǎǚǒǀǔǐǖǎ ǋǂǊ ǎǂ ǆǏǐǊǋǆǊǚǉǐǞǎ Ǎǆ
Ǖǐ ǘǟǒǐ ǋǂǊ Ǖǐǎ ǆǏǐǑǌǊǔǍǝ Ǖǐǖ
ǆǒǄǂǔǕǈǒǀǐǖ.
Ưǂ ǂǎǂǄǎǚǒǀǇǐǖǎ, ǎǂ ǆǑǊǌƾǄǐǖǎ ǋǂǊ ǎǂ
ǘǒǈǔǊǍǐǑǐǊǐǞǎ ǂǑǐǕǆǌǆǔǍǂǕǊǋƽ ǋǂǊ Ǎǆ
ǂǔǗƽǌǆǊǂ Ǖǂ ǆǒǄǂǌǆǀǂ ǕǈǓ ǆǊǅǊǋǝǕǈǕƽǓ
ǕǐǖǓ.
Ưǂ ǂǑǐǗǂǔǀǇǐǖǎ Ǎǆ ǂǎǕǊǋǆǊǍǆǎǊǋƽ
ǋǒǊǕƿǒǊǂ Ǖǈǎ ǂǎǕǊǋǂǕƽǔǕǂǔǈ ƿ Ǖǈǎ
ǆǑǊǔǋǆǖƿ ǆǎǝǓ ǆǏǂǒǕƿǍǂǕǐǓ ƿ
ǍǈǘǂǎǊǔǍǐǞ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ ǃƿǍǂǕǂ Ǒǐǖ ǉǂ
ǂǋǐǌǐǖǉǐǞǎ ǄǊǂ Ǖǈ ǔǖǎǂǒǍǐǌǝǄǈǔǈǂǑǐǔǖǎǂǒǍǐǌǝǄǈǔǈ ƽǄǎǚǔǕǚǎ
ǍǈǘǂǎǊǔǍǟǎ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǊǓ ƾǎǕǖǑǆǓ ǋǂǊ
ǈǌǆǋǕǒǐǎǊǋƾǓ ǑǈǄƾǓ ǑǌǈǒǐǗǝǒǈǔƿǓ ǕǐǖǓ.
Ưǂ ǂǎǕǌǐǞǎ ǂǑǝ ƾǎǕǖǑǐ ƿ Ǎǆ
ǈǌǆǋǕǒǐǎǊǋǝ ǕǒǝǑǐ ǕǊǓ
ǂǑǂǒǂǀǕǈǕǆǓ/ǘǒƿǔǊǍǆǓ ǑǌǈǒǐǗǐǒǀǆǓ ǄǊǂ
Ǖǈǎ ƽǔǋǈǔǈ Ǖǚǎ ǋǂǉǈǋǝǎǕǚǎ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǐǖǓ ǕǒǝǑǐǖǓ ǆǏǂǄǚǄƿǓ
Ǖǚǎ ǔǑǂǔǍƾǎǚǎ ǃǊǅǟǎ ǔǆ ǆǏǂǒǕƿǍǂǕǂ
ǂǖǕǐǋǊǎƿǕǐǖ.
Ưǂ ǆǑǊǌƾǄǐǖǎ Ǖǈǎ ǋǂǕƽǌǌǈǌǈ Ǎƾǉǐǅǐ
ǋǂǊ Ǖǂ ǋǂǕƽǌǌǈǌǂ ǆǒǄǂǌǆǀǂ ǔǆ ǋƽǉǆ
ǕƾǕǐǊǂ ǆǒǄǂǔǀǂ.

22167
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22168

ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ ǘǆǊǒǊǔǕǈǒǀǚǎ, ǑǆǎǕƽǌ,
ǗǟǕǚǎ ǋ.ǌ.Ǒ.)
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Ưǂ ǂǗǂǊǒǐǞǎ ǔǑǂǔǍƾǎǆǓ ǃǀǅǆǓ ǂǑǝ
ǆǏǂǒǕƿǍǂǕǂ ǂǖǕǐǋǊǎƿǕǐǖ.
Ưǂ ǆǌƾǄǘǐǖǎ Ǖǈ ǔǕƽǉǍǈ Ǖǚǎ ǖǄǒǟǎ ǆǎǝǓ
ǂǖǕǐǋǊǎƿǕǐǖ ǋǂǊ ǎǂ ǂǑǐǗǂǀǎǐǎǕǂǊ ǆƽǎ
ǂǑǂǊǕǆǀǕǂǊ ǂǑǐǋǂǕƽǔǕǂǔƿ ǕǈǓ.
Ưǂ ǃǒǀǔǋǐǖǎ ǕǊǓ ǑǒǐǅǊǂǄǒǂǗƾǓ Ǖǚǎ
ǖǄǒǟǎ Ǒǐǖ ǉǂ ǘǒǈǔǊǍǐǑǐǊƿǔǐǖǎ ǄǊǂ ǎǂ
ǂǑǐǋǂǕǂǔǕƿǔǐǖǎ Ǖǈ ǔǕƽǉǍǈ ǕǐǖǓ ǔǕǂ
ǑǒǐǃǌǆǑǝǍǆǎǂ ǝǒǊǂ.
Ưǂ ǂǑǐǋǂǉǊǔǕǐǞǎ Ǖǈ ǔǕƽǉǍǈ Ǖǚǎ ǖǄǒǟǎ
ǆǎǝǓ ǂǖǕǐǋǊǎƿǕǐǖ.
Ưǂ ǆǌƾǄǘǐǖǎ Ǖǈǎ Ǒǀǆǔǈ Ǖǚǎ ǆǌǂǔǕǊǋǟǎ
ǂǖǕǐǋǊǎƿǕǐǖ ǋǂǊ ǎǂ ǂǑǐǗǂǀǎǐǎǕǂǊ ǆƽǎ
ǂǑǂǊǕǆǀǕǂǊ ǂǑǐǋǂǕƽǔǕǂǔƿ ǕǈǓ.
Ưǂ ǆǌƾǄǘǐǖǎ Ǖǈǎ ǑǐǊǝǕǈǕǂ Ǖǐǖ
ǔǖǍǑǊǆǔǍƾǎǐǖ ǂƾǒǂ Ǒǐǖ ǉǂ
ǘǒǈǔǊǍǐǑǐǊƿǔǐǖǎ.
Ưǂ ǂǑǐǋǂǉǊǔǕǐǞǎ Ǖǈǎ Ǒǀǆǔǈ ǔǕǂ
ǑǒǐǃǌǆǑǝǍǆǎǂ ǝǒǊǂ.

2. ƬǊǎǈǕƿǒǂǓ
x
ƚǔǋǈǔǈ 2.1 ƧǑǀǅǆǊǏǈ Ǖǚǎ Ǎǆǒǟǎ ǋǂǊ ǕǈǓ
ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ Ǖǚǎ Ʈ.Ƨ.Ƭ. ǋǂǊ Ǖǚǎ
ǔǖǔǕǈǍƽǕǚǎ ǕǐǖǓ ǔǆ ǐǍǐǊǟǍǂǕǂ,
ǕǐǍƾǓ, ǑǐǌǖǍǆǔǊǂǋƽ ǑǒǐǄǒƽǍǍǂǕǂ
Ʃ/ƶ ǋ.ǌ.Ǒ.
ƚǔǋǈǔǈ 2.2 ƣǗǂǀǒǆǔǈ, ƾǌǆǄǘǐǓ ǋǂǊ
ǆǑǂǎǂǕǐǑǐǉƾǕǈǔǈ ǆǌǂǊǐǌǆǋƽǎǈǓ.
ƚǔǋǈǔǈ 2.3 ƣǗǂǀǒǆǔǈ, ƾǌǆǄǘǐǓ ǋǂǊ
ǆǑǂǎǂǕǐǑǐǉƾǕǈǔǈ ǔǖǔǕǂǕǊǋǟǎ Ǎǆǒǟǎ
ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ ǆǊǔǂǄǚǄƿǓ ǂƾǒǂ ǋǂǊ
ǂǑǂǄǚǄƿǓ ǋǂǖǔǂǆǒǀǚǎ (ǗǀǌǕǒǐ ǂƾǒǂ,
ǑǂǑƽǓ, ǑǐǌǌǂǑǌƾǓ, ǆǏƽǕǍǊǔǈ,
ǔǊǄǂǔǕƿǒǂǓ).
ƚǔǋǈǔǈ 2.4 ƣǗǂǀǒǆǔǈ, ƾǌǆǄǘǐǓ ǋǂǊ
ǆǑǂǎǂǕǐǑǐǉƾǕǈǔǈ ǋǖǌǊǎǅǒǐǋǆǗǂǌƿǓ.
ƚǔǋǈǔǈ 2.5 ƣǗǂǀǒǆǔǈ, ƾǌǆǄǘǐǓ ǋǂǊ
ǆǑǂǎǂǕǐǑǐǉƾǕǈǔǈ ǍǈǘǂǎǊǔǍǐǞ
ǑǂǒǂǄǚǄƿǓ ǋǂǊ ǍǆǕǂǕǒǐǑƿǓ ǕǈǓ
ǋǀǎǈǔǈǓ (ǅǊǚǔǕƿǒǚǎ, ǆǍǃǝǌǚǎ ǋǂǊ
Ǒǆǀǒǚǎ ǆǍǃǝǌǚǎ.
ƚǔǋǈǔǈ 2.6 ƣǗǂǀǒǆǔǈ, ƾǌǆǄǘǐǓ ǋǂǊ
ǆǑǂǎǂǕǐǑǐǉƾǕǈǔǈ ǔǕǒǐǗǂǌǐǗǝǒǐǖ
ƽǏǐǎǂ.
ƚǔǋǈǔǈ 2.7 ƣǗǂǀǒǆǔǈ, ƾǌǆǄǘǐǓ ǋǂǊ
ǆǑǂǎǂǕǐǑǐǉƾǕǈǔǈ ǔǗǐǎǅǞǌǐǖ.
ƚǔǋǈǔǈ 2.8 ƣǗǂǀǒǆǔǈ, ƾǌǆǄǘǐǓ ǋǂǊ
ǆǑǂǎǂǕǐǑǐǉƾǕǈǔǈ ǆǋǋǆǎǕǒǐǗǝǒǐǖ
ƽǏǐǎǂ.
ƚǔǋǈǔǈ 2.9 ƣǗǂǀǒǆǔǈ, ƾǌǆǄǘǐǓ ǋǂǊ
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Ưǂ ǂǎǂǄǎǚǒǀǇǐǖǎ ǝǌǂ Ǖǂ ǔǖǔǕǂǕǊǋƽ
Ǎƾǒǈ Ǖǚǎ ǃǂǔǊǋǟǎ ǔǖǔǕǈǍƽǕǚǎ Ǖǐǖ
ǋǊǎǈǕƿǒǂ ǆǎǝǓ ǂǖǕǐǋǊǎƿǕǐǖ.
Ưǂ ǂǎǕǌǐǞǎ ǕǊǓ ǂǑǂǒǂǀǕǈǕǆǓ
ǑǌǈǒǐǗǐǒǀǆǓ ǄǊǂ ǕǊǓ ǆǒǄǂǔǀǆǓ ǂǗǂǀǒǆǔǈǓ,
ǒǞǉǍǊǔǈǓ, ǆǌƾǄǘǐǖ ǋǂǊ
ǆǑǂǎǂǕǐǑǐǉƾǕǈǔǈǓ ǆǏǂǒǕǈǍƽǕǚǎ ǋǂǊ
ǍǈǘǂǎǊǔǍǟǎ Ǖǐǖ ǋǊǎǈǕƿǒǂ.
Ưǂ ǆǋǕǆǌǐǞǎ Ǎǆ ǂǔǗƽǌǆǊǂ ǋǂǊ
ǂǑǐǕǆǌǆǔǍǂǕǊǋǝǕǈǕǂ, ǆǑǊǌƾǄǐǎǕǂǓ ǋǂǊ
ǘǒǈǔǊǍǐǑǐǊǟǎǕǂǓ Ǖǂ ǋǂǕǂǌǌǈǌǝǕǆǒǂ
ǋƽǉǆ Ǘǐǒƽ ǆǒǄǂǌǆǀǂ ǋǂǊ Ǎƾǔǂ, ǝǌǆǓ ǕǊǓ
ǆǒǄǂǔǀǆǓ ǂǗǂǀǒǆǔǈǓ, ǆǌƾǄǘǐǖ ǋǂǊ
ǆǑǂǎǂǕǐǑǐǉƾǕǈǔǈǓ ǝǌǚǎ Ǖǚǎ
ǆǏǂǒǕǈǍƽǕǚǎ ǋǂǊ ǍǈǘǂǎǊǔǍǟǎ Ǖǐǖ
ǋǊǎǈǕƿǒǂ ǔǞǍǗǚǎǂ Ǎǆ ǕǊǓ ǐǅǈǄǀǆǓ Ǖǐǖ
ǋǂǕǂǔǋǆǖǂǔǕƿ.
Ưǂ ǆǋǕǆǌǐǞǎ ǂǑǐǕǆǌǆǔǍǂǕǊǋƽ ǋǂǊ Ǎǆ
ǂǔǗƽǌǆǊǂ ǆǒǄǂǔǀǆǓ ǑǆǒǊǐǅǊǋƿǓ
ǔǖǎǕƿǒǈǔǈǓ ǋǂǊ ǒǞǉǍǊǔǈǓ, ǝǑǐǖ ǂǖǕƾǓ
ǂǑǂǊǕǐǞǎǕǂǊ.
Ưǂ ǒǖǉǍǀǇǐǖǎ Ǖǐ ǅǊƽǋǆǎǐ Ǖǚǎ
ǃǂǌǃǀǅǚǎ Ǖǚǎ 4ǘǒǐǎǚǎ
ǃǆǎǇǊǎǐǍǈǘǂǎǟǎ, ǂǋǐǌǐǖǉǟǎǕǂǓ ǕǊǓ
ǐǅǈǄǀǆǓ ǋǂǊ ǑǒǐǅǊǂǄǒǂǗƾǓ Ǖǐǖ
ǋǂǕǂǔǋǆǖǂǔǕƿ.
Ưǂ ǍǆǕǒǐǞǎ Ǖǈ ǔǖǍǑǀǆǔǈ Ǖǚǎ
ǋǊǎǈǕƿǒǚǎ.
Ưǂ ǘǒǐǎǀǇǐǖǎ ǆǔǚǕǆǒǊǋƽ ǕǆǕǒƽǘǒǐǎǐ
ǋǊǎǈǕƿǒǂ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ǆǑǂǎǂǕǐǑǐǉƾǕǈǔǈ ǔǖǄǋǒǐǕƿǍǂǕǐǓ
ǑǌǈǋǕǒǐǗǐǒƾǂ.
ƚǔǋǈǔǈ 2.10 ƣǗǂǀǒǆǔǈ, ƾǌǆǄǘǐǓ ǋǂǊ
ǆǑǂǎǂǕǐǑǐǉƾǕǈǔǈ ǃǂǌǃǀǅǚǎ
ǆǊǔǂǄǚǄƿǓ ǋǂǊ ǆǏǂǄǚǄƿǓ.
ƚǔǋǈǔǈ 2.11 ƳǞǉǍǊǔǈ ǅǊƽǋǆǎǐǖ ǃǂǌǃǀǅǚǎ.
ƚǔǋǈǔǈ 2.12 ƧǔǚǕǆǒǊǋǝǓ ǘǒǐǎǊǔǍǝǓ
4ǘǒǐǎǚǎ ǃǆǎǇǊǎǐǋǊǎǈǕƿǒǚǎ.
ƚǔǋǈǔǈ 2.13 ƣǗǂǀǒǆǔǈ, ƾǌǆǄǘǐǓ ǋǂǊ
ǆǑǂǎǂǕǐǑǐǉƾǕǈǔǈ ǔǖǔǕǂǕǊǋǟǎ Ǎǆǒǟǎ
ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ ǌǀǑǂǎǔǈǓ (ǗǀǌǕǒǐ,
ǂǎǕǌǀǂ, ǒǖǉǍǊǔǕƿǓ ǑǀǆǔǈǓ).
ƚǔǋǈǔǈ 2.14 ƣǗǂǀǒǆǔǈ, ƾǌǆǄǘǐǓ ǋǂǊ
ǆǑǂǎǂǕǐǑǐǉƾǕǈǔǈ ǔǖǔǕǂǕǊǋǟǎ Ǎǆǒǟǎ
ǖǄǒǝǙǖǋǕǐǖ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ ǙǞǏǈǓ
(ǔǚǌǈǎǟǔǆǊǓ, ǂǎǕǌǀǂ, ǙǖǄǆǀǐ,
ǉǆǒǍǐǔǕƽǕǈǓ, ǂǎǆǍǊǔǕƿǒǂǓ, ǃǂǌǃǀǅǂ
ǂǎǆǍǊǔǕƿǒǂ, ǅǐǘǆǀǐ ǅǊǂǔǕǐǌƿǓ,
ǆǏǂƾǒǚǔǈ).
ƚǔǋǈǔǈ 2.15 ƮƾǕǒǈǔǈ ǕǈǓ ǔǖǍǑǀǆǔǈǓ
ǋǊǎǈǕƿǒǂ.
ƚǔǋǈǔǈ 2.16 ƳǞǉǍǊǔǈ ǔǕǒǐǗǟǎ ǋǊǎǈǕƿǒǂ
ǔǕǈǎ ƽǗǐǒǕǈ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ Ǖǐǖ
(ǒǆǌǂǎǕǀ).
ƚǔǋǈǔǈ 2.17 ƣǗǂǀǒǆǔǈ ǋǂǊ
ǆǑǂǎǂǕǐǑǐǉƾǕǈǔǈ ǋǊǎǈǕƿǒǂ
ǂǖǕǐǋǊǎƿǕǐǖ.
ƚǔǋǈǔǈ 2.18 ƣǎǂǄǎǟǒǊǔǈ Ǎǆǒǟǎ
ǔǖǍǃǂǕǊǋǐǞ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ ǕǒǐǗǐǅǐǔǀǂǓ
ǑǆǕǒǆǌǂǊǐǋǊǎǈǕƿǒǂ.

x

x

Ưǂ ǕǈǒǐǞǎ ǕǐǖǓ ǎǝǍǐǖǓ Ǒǐǖ
ǔǘǆǕǀǇǐǎǕǂǊ Ǎǆ ǕǊǓ ǑǈǄƾǓ ǒǞǑǂǎǔǈǓ Ǒǐǖ
ǂǑǐǒǒƾǐǖǎ ǂǑǝ Ǖǈǎ ƽǔǋǈǔǈ Ǖǚǎ
ǋǂǉǈǋǝǎǕǚǎ ǕǐǖǓ.
Ưǂ ǆǋǕǆǌǐǞǎ ǕǊǓ ǆǒǄǂǔǀǆǓ
ǂǎǕǊǋǂǕƽǔǕǂǔǈǓ Ǖǐǖ ǖǄǒǐǞ ǋǂǊ
ǆǏǂƾǒǚǔǈǓ Ǖǐǖ ǋǖǋǌǟǍǂǕǐǓ ǙǞǏǈǓ.

3. ΜΑΘΗΜΑ : «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Ι»
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Κύριοι σκοποί του μαθήματος για τους μαθητές είναι:
1) να περιγράφουν τα είδη, τα μέρη και τη λειτουργία των συστημάτων του
αυτοκινήτου,
2) να περιγράφουν τις αρχές λειτουργίας των πιο πάνω συστημάτων,
3) να εξηγούν τη συμμετοχή του κάθε συστήματος στη λειτουργία του
αυτοκινήτου και
4) να εξηγούν τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση.

22169

22170
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΩΡΙΑΣ
ƦƫƦƣƬƵƫƬƣ ƣƯƵƫƬƧƫƮƧƯƣ
1. ƣǍƽǏǚǍǂ
1.1 ƴǋǐǑǝǓ.
ƬǂǕǈǄǐǒǀǆǓ ǐǘǈǍƽǕǚǎ.
Ƨǀǅǈ ǂǍǂǏǚǍƽǕǚǎ.
ƲǌǂǀǔǊǂ.
ƣǖǕǐǗǆǒǝǍǆǎǐ ǂǍƽǏǚǍǂ.
ƩǍǊǂǖǕǐǗǆǒǝǍǆǎǐ ǂǍƽǏǚǍǂ.
ƸǂǒǂǄǍƾǎǐǓ ǂǒǊǉǍǝǓ ǑǌǂǊǔǀǐǖ.

ƦƫƦƣƬƵƫƬƱƫ ƴƵƱƸƱƫ
ƱǊ ǍǂǉǈǕƾǓ ǑǒƾǑǆǊ
x
x
x

x

2. ƴǞǔǕǈǍǂ ǍǆǕƽǅǐǔǈǓ ǕǈǓ ǋǀǎǈǔǈǓ
2.1 ƲǒǐǐǒǊǔǍǝǓ Ǖǐǖ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ ǍǆǕƽǅǐǔǈǓ
ǕǈǓ ǋǀǎǈǔǈǓ. ƣǑǂǊǕǐǞǍǆǎǆǓ
ǊǅǊǝǕǈǕǆǓ/ǑǒǐǅǊǂǄǒǂǗƾǓ.
2.2 Ƨǀǅǈ ǔǖǔǕǈǍƽǕǚǎ
ƲǌǆǐǎǆǋǕƿǍǂǕǂ ǋǂǊ ǍǆǊǐǎǆǋǕƿǍǂǕǂ
ǍǆǕǂǏǞ Ǖǚǎ ǅǊǂǗǝǒǚǎ ǔǖǔǕǈǍƽǕǚǎ.
2.3 Ʊ ǔǖǍǑǌƾǋǕǈǓ
ƴǋǐǑǝǓ ǋǂǊ ǕǞǑǐǊ ǔǖǍǑǌǆǋǕǟǎ.
ƲǌǆǐǎǆǋǕƿǍǂǕǂ ǋǂǊ ǍǆǊǐǎǆǋǕƿǍǂǕǂ
ǋƽǉǆ ǆǀǅǐǖǓ. ƫǅǊǝǕǈǕǆǓ.
ƴǖǍǑǌƾǋǕǈǓ Ǎǆ ǅǊƽǗǒǂǄǍǂ - ǅǀǔǋǐǓ
ǕǒǊǃƿǓ - Ǒǌƽǋǂ ǑǀǆǔǈǓ - ǚǔǕǊǋǝǓ
ǕǒǊǃƾǂǓ.
ƶǄǒǐǀ ǑǐǌǞǅǊǔǋǐǊ ǔǖǍǑǌƾǋǕǆǓ.
ƵǒǝǑǐǊ ǍǆǕǂǗǐǒƽǓ ǕǈǓ ǅǞǎǂǍǈǓ
ǂǑǐǔǞǍǑǌǆǏǈǓ ǂǑǝ Ǖǐ ǑǆǎǕƽǌ Ǖǐǖ
ǔǖǍǑǌƾǋǕǈ.
2.4 Ƶǐ ǋǊǃǟǕǊǐ ǕǂǘǖǕƿǕǚǎ
ƮǈǘǂǎǊǋƽ ǋǊǃǟǕǊǂ ǕǂǘǖǕƿǕǚǎ.
ƴǋǐǑǝǓ - ǊǅǊǝǕǈǕǆǓ - ǆǀǅǈ ǋǊǃǚǕǀǚǎ.
Ʈƾǒǈ - ǆǏǂǒǕƿǍǂǕǂ - ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ
ǂǑǌǟǎ ǋǊǃǚǕǀǚǎ. ƴǘƾǔǈ ǍǆǕƽǅǐǔǈǓ ǋǂǊ
ǒǐǑƿ ǔǕǒƾǙǈǓ ǅǞǐ ǄǒǂǎǂǇǊǟǎ ǔǆ
ǆǍǑǌǐǋƿ. ƣǎǂǔǕǒǐǗƿ ǕǈǓ
ǑǆǒǊǔǕǒǐǗƿǓ.
ƵǒǝǑǐǊ ǆǍǑǌǐǋƿǓ ǋǂǊ ǔǖǄǘǒǐǎǊǔǍǐǞ
Ǖǚǎ ǄǒǂǎǂǇǊǟǎ.
ƮǈǘǂǎǊǔǍǝǓ ǂǌǌǂǄƿǓ ǕǂǘǖǕƿǕǚǎ.
ƤǐǈǉǈǕǊǋƽ ǋǊǃǟǕǊǂ ǕǂǘǖǕƿǕǚǎ. Ʈƾǒǈ –
ǆǏǂǒǕƿǍǂǕǂ - ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ ǃǐǈǉǈǕǊǋǟǎ
ǋǊǃǚǕǀǚǎ.
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Ưǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ Ǖǐ ǔǋǐǑǝ Ǖǐǖ
ǂǍǂǏǟǍǂǕǐǓ ǆǎǝǓ ǂǖǕǐǋǊǎƿǕǐǖ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ ǆǀǅǈ Ǖǚǎ
ǂǍǂǏǚǍƽǕǚǎ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ
ǑǌǆǐǎǆǋǕƿǍǂǕǂ ǋǂǊ ǍǆǊǐǎǆǋǕƿǍǂǕǂ
ǋƽǉǆ ǆǀǅǐǖǓ ǂǍǂǏǟǍǂǕǐǓ.
Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ ǕǊǓ ƾǎǎǐǊǆǓ: ǑǌǂǀǔǊǐ,
ǂǖǕǐǗǆǒǝǍǆǎǐ ǋǂǊ
ǈǍǊǂǖǕǐǗǆǒǝǍǆǎǐ ǂǍƽǏǚǍǂ ǋǂǊ ǎǂ
ǅǊǂǕǖǑǟǎǐǖǎ ǕǊǓ ǍǆǕǂǏǞ ǕǐǖǓ
ǅǊǂǗǐǒƾǓ.

Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǐ ǔǋǐǑǝ Ǖǐǖ
ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǊǓ ǊǅǊǝǕǈǕǆǓ Ǖǐǖ
ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ ǆǀǅǈ Ǖǚǎ
ǔǖǔǕǈǍƽǕǚǎ ǍǆǕƽǅǐǔǈǓ ǋǀǎǈǔǈǓ.
Ưǂ ǔǖǄǋǒǀǎǐǖǎ ǍǆǕǂǏǞ ǕǐǖǓ Ǖǂ
ǆǀǅǈ ǍǆǕƽǅǐǔǈǓ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǐ ǔǋǐǑǝ Ǖǐǖ
ǔǖǍǑǌƾǋǕǈ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǊǓ ǊǅǊǝǕǈǕǆǓ Ǖǐǖ
ǔǖǍǑǌƾǋǕǈ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ ǆǀǅǈ Ǖǚǎ
ǔǖǍǑǌǆǋǕǟǎ ǋǂǊ ǎǂ Ǖǂ ǔǖǄǋǒǀǎǐǖǎ
ǍǆǕǂǏǞ ǕǐǖǓ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ Ǎƾǒǈ Ǖǚǎ
ǔǖǍǑǌǆǋǕǟǎ ǋǂǊ ǎǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ
Ǖǈ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ ǕǐǖǓ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǐǖǓ ǕǒǝǑǐǖǓ
ǍǆǕǂǗǐǒƽǓ ǕǈǓ ǅǞǎǂǍǈǓ
ǂǑǐǔǞǍǑǌǆǏǈǓ ǋǂǊ ǎǂ ǕǐǖǓ
ǔǖǄǋǒǀǎǐǖǎ ǍǆǕǂǏǞ ǕǐǖǓ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǐ ǔǋǐǑǝ Ǖǐǖ
ǋǊǃǚǕǀǐǖ ǕǂǘǖǕƿǕǚǎ.
Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ Ǖǈǎ ƾǎǎǐǊǂ ǕǈǓ
ǔǘƾǔǈǓ ǍǆǕƽǅǐǔǈǓ ǋǂǊ Ǖǈ ǒǐǑƿǓ
ǔǕǒƾǙǈǓ ǅǞǐ ǄǒǂǎǂǇǊǟǎ ǔǆ
ǆǍǑǌǐǋƿ ǋǂǊ ǎǂ ǆǏǈǄǐǞǎ Ǖǈ ǍǆǕǂǏǞ
ǕǐǖǓ ǔǘƾǔǈ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ ǆǀǅǈ Ǖǚǎ
ǋǊǃǚǕǀǚǎ ǋǂǊ ǎǂ Ǖǂ ǔǖǄǋǒǀǎǐǖǎ
ǍǆǕǂǏǞ ǕǐǖǓ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ Ǎƾǒǈ ǂǑǌǐǞ
ǋǊǃǚǕǀǐǖ ǂǖǕǐǋǊǎƿǕǐǖ Ǎǆ Ǒǀǔǚ
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2.5 ƦǊǂǗǐǒǊǋǝ
ƴǋǐǑǝǓ ǋǂǊ ǆǀǅǈ ǅǊǂǗǐǒǊǋǟǎ.
Ʈƾǒǈ ǋǂǊ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ ǅǊǂǗǐǒǊǋǐǞ
ǂǖǕǐǋǊǎƿǕǐǖ Ǎǆ Ǒǀǔǚ ǋǀǎǈǔǈ.
2.6 ƬǊǃǟǕǊǐ ǋǂǊ ǅǊǂǗǐǒǊǋǝ ǔǆ
ǂǖǕǐǋǀǎǈǕǐ Ǎǆ ǍǑǒǐǔǕǊǎƿ ǋǀǎǈǔǈ.

2.7 ƚǏǐǎǆǓ ǍǆǕƽǅǐǔǈǓ ǋǀǎǈǔǈǓ. ƴǋǐǑǝǓ.
ƣǒǉǒǚǕǐǀ ǔǞǎǅǆǔǍǐǊ ǍǑǒǐǔǕǊǎƿǓ
ǋǂǊ Ǒǀǔǚ ǋǀǎǈǔǈǓ. ƣǋǒǂǀǆǓ
ǍǆǕǂǅǝǔǆǊǓ ǋǂǊ ǋǊǎǈǕƿǒǊǐǊ ƽǏǐǎǆǓ.

x
x

x

x

x

ǋǀǎǈǔǈ ǋǂǊ ǎǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ Ǖǈ
ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ Ǖǐǖ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǐǖǓ ǕǒǝǑǐǖǓ
ǆǍǑǌǐǋƿǓ ǋǂǊ ǔǖǄǘǒǐǎǊǔǍǐǞ Ǖǚǎ
ǄǒǂǎǂǇǊǟǎ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ Ǎƾǒǈ Ǖǐǖ
ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ ǂǌǌǂǄƿǓ Ǖǚǎ
ǕǂǘǖǕƿǕǚǎ ǋǂǊ ǎǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ Ǖǈ
ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ ǕǐǖǓ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǐ ǔǋǐǑǝ, Ǖǂ
Ǎƾǒǈ ǋǂǊ Ǖǈ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ Ǖǐǖ
ǃǐǈǉǈǕǊǋǐǞ ǋǊǃǚǕǀǐǖ.

Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǐ ǔǋǐǑǝ ǋǂǊ Ǖǂ
ǆǀǅǈ Ǖǚǎ ǅǊǂǗǐǒǊǋǟǎ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ Ǎƾǒǈ
ǅǊǂǗǐǒǊǋǐǞ ǍǑǒǐǔǕǊǎƿǓ ǋǀǎǈǔǈǓ
ǋǂǊ ǎǂ ǆǏǈǄǐǞǎ Ǖǈ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ Ǖǐǖ.
Ưǂ ǆǏǈǄǐǞǎ Ǖǈ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ
ǋǊǃǚǕǀǐǖ ǕǂǘǖǕƿǕǚǎ ǋǂǊ
ǅǊǂǗǐǒǊǋǐǞ ǂǖǕǐǋǊǎƿǕǐǖ Ǎǆ
ǍǑǒǐǔǕǊǎƿ ǋǀǎǈǔǈ ǋǂǊ ǎǂ
ǂǊǕǊǐǌǐǄǐǞǎ Ǖǈ ǍǐǒǗƿ Ǖǐǖ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǐ ǔǋǐǑǝ ǋǂǊ Ǖǂ
ǆǀǅǈ Ǖǚǎ ǂǏǝǎǚǎ ǍǆǕƽǅǐǔǈǓ
ǍǑǒǐǔǕǊǎƿǓ ǋǂǊ Ǒǀǔǚ ǋǀǎǈǔǈǓ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ ǆǀǅǈ, ǎǂ
ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ Ǖǂ Ǎƾǒǈ ǋǂǊ ǎǂ
ǆǏǈǄǐǞǎ Ǖǈ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ Ǖǚǎ
ǂǒǉǒǚǕǟǎ ǔǖǎǅƾǔǍǚǎ ǍǆǕƽǅǐǔǈǓ
ǋǀǎǈǔǈǓ.
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3. ƴǞǔǕǈǍǂ ǅǊǆǞǉǖǎǔǈǓ
3.1 ƴǋǐǑǝǓ ǋǂǊ ǊǅǊǝǕǈǕǆǓ Ǖǐǖ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ
Ƨǀǅǈ ǔǖǔǕǈǍƽǕǚǎ ǅǊǆǞǉǖǎǔǈǓ.
ƮǈǘǂǎǊǔǍǐǀ ǅǊǆǞǉǖǎǔǈǓ:
-Ǎǆ ǐǅǐǎǕǚǕǝ ǋǂǎǝǎǂ (ǋǒǆǍǂǄǊƾǒǂ)
-Ǎǆ ǑǖǏǀǅǂ.
ƬǊǎǈǍǂǕǊǋƿ ǂǌǖǔǀǅǂ - ǂǒǉǒǚǕǐǀ
ǍǈǘǂǎǊǔǍǐǀ ǔǖǔǕǈǍƽǕǚǎ.

x
x

x

x

3.2 ƥǆǚǍǆǕǒǀǂ ǅǊǆǞǉǖǎǔǈǓ. ƴǋǐǑǝǓ.
ƥǚǎǀǂ ƬƽǔǕǆǒ (CASTER).
ƥǚǎǀǂ ƬƽǍǑǆǒ (CAMBER).
Ƭǌǀǔǈ Ǖǐǖ Ǒǆǀǒǐǖ Ǖǐǖ ǂǋǒǂǏǐǎǀǐǖ.
ƴǞǄǋǌǊǔǈ - ǂǑǝǋǌǊǔǈ Ǖǚǎ Ǖǒǐǘǟǎ.
ƲǆǒǊǆǘǝǍǆǎǈ Ǆǚǎǀǂ.
ƣǋǕǀǎǂ ǔǞǄǋǌǊǔǈǓ.
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x
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4. ƴǞǔǕǈǍǂ ǂǎƽǒǕǈǔǈǓ
4.1 ƴǋǐǑǝǓ ǋǂǊ ǊǅǊǝǕǈǕǆǓ Ǖǐǖ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ
ǂǎƽǒǕǈǔǈǓ.
ƤǂǔǊǋƽ ǆǀǅǈ ǔǖǔǕǈǍƽǕǚǎ ǂǎƽǒǕǈǔǈǓ.
ƬǞǒǊǂ Ǎƾǒǈ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ ǂǎƽǒǕǈǔǈǓ.
4.2 ƧǌǂǕƿǒǊǂ. Ƨǀǅǈ ǆǌǂǕǈǒǀǚǎ.
ƩǍǊǆǌǌǆǊǑǕǊǋƽ ǆǌǂǕƿǒǊǂ (ǗǞǌǌǂ
ǔǐǞǔǕǂǓ) ǃǂǔǊǋƽ ǘǂǒǂǋǕǈǒǊǔǕǊǋƽ ǋǂǊ
ǕǒǝǑǐǊ ǔǞǎǅǆǔǈǓ Ǎǆ Ǖǐ ǑǌǂǀǔǊǐ.
ƴǑǆǊǒǐǆǊǅƿ (ǆǌǊǋǐǆǊǅƿ) ǆǌǂǕƿǒǊǂ ǋǂǊ
ǃǂǔǊǋƽ ǘǂǒǂǋǕǈǒǊǔǕǊǋƽ - ǊǅǊǝǕǈǕǆǓ.
ƳƽǃǅǐǊ ǔǕǒƾǙǈǓ.

x
x

x

x

x

4.3 ƣǑǐǔǃǆǔǕƿǒǆǓ ǕǂǌǂǎǕǟǔǆǚǎ
(ǂǍǐǒǕǊǔƾǒ).
ƴǋǐǑǝǓ - Ƨǀǅǈ.
x

Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǐ ǔǋǐǑǝ ǋǂǊ ǕǊǓ
ǊǅǊǝǕǈǕǆǓ Ǖǐǖ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ ǅǊǆǞǉǖǎǔǈǓ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ ǆǀǅǈ Ǖǚǎ
ǔǖǔǕǈǍƽǕǚǎ ǅǊǆǞǉǖǎǔǈǓ ǋǂǊ ǎǂ Ǖǂ
ǔǖǄǋǒǀǎǐǖǎ ǍǆǕǂǏǞ ǕǐǖǓ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ Ǎƾǒǈ ǋǂǊ ǎǂ ǆǏǈǄǐǞǎ
Ǖǐǎ ǕǒǝǑǐ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ Ǖǐǖ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ
ǅǊǆǞǉǖǎǔǈǓ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǐǖǓ ǍǈǘǂǎǊǔǍǐǞǓ
ǅǊǆǞǉǖǎǔǈǓ ǋǂǊ ǎǂ ǕǐǖǓ ǔǖǄǋǒǀǎǐǖǎ
ǍǆǕǂǏǞ ǕǐǖǓ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ Ǎƾǒǈ ǕǈǓ
ǋǊǎǈǍǂǕǊǋƿǓ ǂǌǖǔǀǅǂǓ Ǖǐǖ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ
ǅǊǆǞǉǖǎǔǈǓ ǋǂǊ ǎǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ Ǖǈ
ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ ǕǈǓ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǋǂǊ ǎǂ ǆǏǈǄǐǞǎ Ǖǈǎ
ǂǎǂǄǋǂǊǝǕǈǕǂ ǕǈǓ ǄǆǚǍǆǕǒǀǂǓ Ǖǐǖ
ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ ǅǊǆǞǉǖǎǔǈǓ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǋǂǊ ǎǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ Ǖǂ
ǆǀǅǈ Ǖǚǎ ǄǚǎǊǟǎ - ǍǆǄǆǉǟǎ ǕǈǓ
ǄǆǚǍǆǕǒǀǂǓ Ǖǐǖ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ.
Ưǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ Ǖǐǎ ǕǒǝǑǐ
ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ ǕǐǖǓ ǋǂǉǟǓ ǋǂǊ Ǖǈǎ ǆǑǀǅǒǂǔƿ
ǕǐǖǓ ǔǕǈǎ ǐǅǊǋƿ ǔǖǍǑǆǒǊǗǐǒƽ Ǖǐǖ
ǂǖǕǐǋǊǎƿǕǐǖ.
Ưǂ ǆǏǈǄǐǞǎ Ǖǈ ǔǋǐǑǊǍǝǕǈǕǂ ǋƽǉǆ
ǄǚǎǀǂǓ - ǍǆǄƾǉǐǖǓ ǕǈǓ ǄǆǚǍǆǕǒǀǂǓ Ǖǐǖ
ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ.
Ưǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ ǕǊǓ ǆǑǊǑǕǟǔǆǊǓ ǂǑǝ
ǌǂǎǉǂǔǍƾǎǆǓ ǒǖǉǍǀǔǆǊǓ ǔǕǈ ǄǆǚǍǆǕǒǀǂ
Ǖǐǖ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ.

Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǐ ǔǋǐǑǝ ǋǂǊ ǕǊǓ
ǊǅǊǝǕǈǕǆǓ Ǖǐǖ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ ǆǀǅǈ ǋǂǊ Ǖǂ
ǋǞǒǊǂ Ǎƾǒǈ Ǖǚǎ ǔǖǔǕǈǍƽǕǚǎ
ǂǎƽǒǕǈǔǈǓ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ ǆǀǅǈ Ǖǚǎ
ǆǌǂǕǈǒǀǚǎ ǂǎƽǒǕǈǔǈǓ ǋǂǊ ǎǂ Ǖǂ
ǔǖǄǋǒǀǎǐǖǎ ǍǆǕǂǏǞ ǕǐǖǓ.
Ưǂ ǆǏǈǄǐǞǎ Ǖǐǎ ǕǒǝǑǐ
ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ Ǖǚǎ ǆǌǂǕǈǒǀǚǎ
ǂǎƽǒǕǈǔǈǓ.
Ưǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ Ǖǐ ǔǋǐǑǝ ǋǂǊ
ǎǂ ǆǏǈǄǐǞǎ Ǖǐǎ ǕǒǝǑǐ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ
ǍǊǂǓ ǒƽǃǅǐǖ ǔǕǒƾǙǈǓ.

Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ ǆǀǅǈ Ǖǚǎ
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4.4 ƧǌǂǔǕǊǋƽ Ǎƾǒǈ ǂǎƽǒǕǈǔǈǓ ǋǂǊ
ǔǊǎǆǍǑǌǝǋ (silent block).
4.5 ƹǂǌǀǅǊǂ ǂǑǌƽ ǋǂǊ ǅǊǑǌƽ.
ƴǗǂǊǒǊǋǐǀ ǔǞǎǅǆǔǍǐǊ ƿ ǍǑǂǌƽǋǊǂ.
4.6 ƣǎǆǏƽǒǕǈǕǂ ǔǖǔǕƿǍǂǕǂ ǂǎƽǒǕǈǔǈǓ
ƣǎǆǏƽǒǕǈǕǈ ǂǎƽǒǕǈǔǈ ǔǕǐǖǓ
ǆǍǑǒǝǔǉǊǐǖǓ ǕǒǐǘǐǞǓ. ƥǝǎǂǕǐ Ʈǂǋ
Ʒƾǒǔǐǎ.
ƣǎǆǏƽǒǕǈǕǈ ǂǎƽǒǕǈǔǈ ǔǕǐǖǓ Ǒǀǔǚ
ǕǒǐǘǐǞǓ.

x

x

x

x

x

5. Ƶǒǐǘǐǀ - ƧǌǂǔǕǊǋƽ
5.1 Ƶǒǐǘǐǀ.
ƴǖǄǋǒǝǕǈǍǂ ǕǒǐǘǐǞ. ƫǅǊǝǕǈǕǆǓ.
Ƨǀǅǈ - ǅǊǔǋǐǆǊǅǆǀǓ Ǖǒǐǘǐǀ - ǂǋǕǊǎǚǕǐǀ
Ǖǒǐǘǐǀ.
Ƶǒǐǘǐǀ ǂǑǝ ǋǒƽǍǂǕǂ ǆǌǂǗǒǟǎ
ǍǆǕƽǌǌǚǎ.
ƵǞǑǐǊ ǔǟǕǒǚǎ (ǇǂǎǕǟǎ).
ƴǕƿǒǊǏǈ ǕǒǐǘǐǞ - ǕǒǝǑǐǊ.

x

x
x

x
5.2 ƧǑǀǔǚǕǒǂ (ǆǌǂǔǕǊǋƽ Ǖǒǐǘǟǎ).
ƵǞǑǐǊ - ƫǅǊǝǕǈǕǆǓ ǆǌǂǔǕǊǋǟǎ.
ƬǞǒǊǂ Ǎƾǒǈ ǆǌǂǔǕǊǋǟǎ. ƵǞǑǐǊ
ǑǆǌǍƽǕǚǎ. ƲǒǐǗǀǌ ǆǌǂǔǕǊǋǟǎ. Ʋǀǆǔǈ
ǆǌǂǔǕǊǋǟǎ. ƧǏǂǒǕƿǍǂǕǂ ǃǂǌǃǀǅǚǎ.
ƴǖǍǃǐǌǊǔǍǐǀ ǆǌǂǔǕǊǋǟǎ.

x
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x
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ǂǍǐǒǕǊǔƾǒ ǋǂǊ ǎǂ Ǖǂ ǔǖǄǋǒǀǎǐǖǎ
ǍǆǕǂǏǞ ǕǐǖǓ.
Ưǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ Ǖǐ ǔǋǐǑǝ ǋǂǊ
ǎǂ ǆǏǈǄǐǞǎ Ǖǐǎ ǕǒǝǑǐ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ
Ǖǚǎ ǂǍǐǒǕǊǔƾǒ.
Ưǂ ǆǏǈǄǐǞǎ Ǖǐ ǒǝǌǐ: Ǖǚǎ
ǆǌǂǔǕǊǋǟǎ Ǎǆǒǟǎ ǋǂǊ Ǖǚǎ
ǔǊǎǆǍǑǌǝǋ, Ǖǚǎ ǂǑǌǟǎ ǙǂǌǊǅǊǟǎ,
Ǖǚǎ ǔǗǂǊǒǊǋǟǎ ǔǖǎǅƾǔǍǚǎ ǋǂǊ Ǖǚǎ
ǅǊǑǌǟǎ ǙǂǌǊǅǊǟǎ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ
ǑǌǆǐǎǆǋǕƿǍǂǕǂ Ǖǚǎ ǂǎǆǏƽǒǕǈǕǚǎ
ǂǎǂǒǕƿǔǆǚǎ ǋǂǊ ǎǂ ǆǏǈǄǐǞǎ Ǖǈǎ
ǂǎǂǄǋǂǊǝǕǈǕƽ ǕǐǖǓ.
Ưǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ Ǖǂ Ǎƾǒǈ ǋǂǊ Ǖǈ
ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ ǆǎǝǓ ǄǝǎǂǕǐǖ Ʈǂǋ
Ʒƾǒǔǐǎ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ ǆǀǅǈ Ǖǚǎ
ǂǎǆǏƽǒǕǈǕǚǎ ǂǎǂǒǕƿǔǆǚǎ ǔǕǐǖǓ
Ǒǀǔǚ ǕǒǐǘǐǞǓ ǋǂǊ ǎǂ Ǖǂ
ǔǖǄǋǒǀǎǐǖǎ ǍǆǕǂǏǞ ǕǐǖǓ.

Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ Ǎƾǒǈ ǆǏǂǒǕƿǍǂǕǂ ǂǑǝ Ǖǂ ǐǑǐǀǂ
ǂǑǐǕǆǌǆǀǕǂǊ Ǖǐ ǔǖǄǋǒǝǕǈǍǂ Ǖǐǖ
ǕǒǐǘǐǞ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǊǓ ǊǅǊǝǕǈǕǆǓ Ǖǐǖ
ǕǒǐǘǐǞ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ ǆǀǅǈ Ǖǚǎ
Ǖǒǐǘǟǎ ǋǂǊ ǎǂ Ǖǂ ǔǖǄǋǒǀǎǐǖǎ
ǍǆǕǂǏǞ ǕǐǖǓ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǐǖǓ ǕǞǑǐǖǓ Ǖǚǎ
ǇǂǎǕǟǎ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǐǖǓ ǕǒǝǑǐǖǓ
ǔǕƿǒǊǏǈǓ Ǖǚǎ Ǖǒǐǘǟǎ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ ǆǀǅǈ ǋǂǊ ǕǊǓ
ǊǅǊǝǕǈǕǆǓ Ǖǚǎ ǆǌǂǔǕǊǋǟǎ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ Ǎƾǒǈ Ǖǐǖ
ǆǌǂǔǕǊǋǐǞ ǋǂǊ ǎǂ ǆǏǈǄǐǞǎ Ǖǈ
ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ ǕǐǖǓ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǐǖǓ ǕǞǑǐǖǓ Ǖǚǎ
ǑǆǌǍƽǕǚǎ ǋǂǊ ǎǂ ǆǏǈǄǐǞǎ Ǖǈǎ
ǂǎǂǄǋǂǊǝǕǈǕƽ ǕǐǖǓ.
Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ Ǖǈǎ ƾǎǎǐǊǂ Ǖǐǖ
ǑǒǐǗǀǌ ǆǎǝǓ ǆǌǂǔǕǊǋǐǞ ǋǂǊ ǎǂ
ǆǏǈǄǐǞǎ Ǖǈ ǔǈǍǂǔǀǂ Ǖǐǖ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǊǓ ǆǑǊǑǕǟǔǆǊǓ
ǂǑǝ ǂǎǕǊǋǂǎǐǎǊǋƿ Ǒǀǆǔǈ ǔǕǂ
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6. ƴǞǔǕǈǍǂ ǑƾǅǈǔǈǓ
6.1 ƴǋǐǑǝǓ ǋǂǊ ǊǅǊǝǕǈǕǆǓ Ǖǐǖ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ
ǑƾǅǈǔǈǓ.
6.2 ƧǎƾǒǄǆǊǂ ǑƾǅǈǔǈǓ.
6.3 ƲǂǒƽǄǐǎǕǆǓ Ǒǐǖ ǆǑǈǒǆƽǇǐǖǎ Ǖǈǎ
ǆǑǊǃǒƽǅǖǎǔǈ.
6.4 Ƨǀǅǈ ǔǖǔǕǈǍƽǕǚǎ ǑƾǅǈǔǈǓ.
6.4.1 ƮǈǘǂǎǊǋƽ Ǘǒƾǎǂ (ǘǆǊǒǝǗǒǆǎǐ).
6.4.2 ƶǅǒǂǖǌǊǋƽ Ǘǒƾǎǂ.
ƣǎǕǌǀǂ Ǘǒƾǎǚǎ - ǔǚǌǈǎǟǔǆǊǓ ǋǖǌǊǎǅǒƽǋǊǂ.
ƦǊǔǋǝǗǒǆǎǂ - ǕǂǍǑǐǞǒǂ.
Ƥǂǌǃǀǅǂ ǋǂǕǂǎǐǍƿǓ ǑǀǆǔǈǓ ǖǄǒǟǎ
Ǘǒƾǎǚǎ (ǋǂǕǂǎǆǍǈǕƿǓ).
ƦǊǂǕƽǏǆǊǓ ǖǅǒǂǖǌǊǋǟǎ ǔǖǔǕǈǍƽǕǚǎ
ǑƾǅǈǔǈǓ.
ƶǄǒƽ Ǘǒƾǎǚǎ.
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7. ƚǌǌǐǊ ǕǞǑǐǊ ǐǘǈǍƽǕǚǎ
ƷǐǒǕǈǄƽ ǐǘƿǍǂǕǂ.
ƳǖǍǐǖǌǋǐǞǍǆǎǂ ǐǘƿǍǂǕǂ.
ƩǍǊǒǖǍǐǖǌǋǐǞǍǆǎǂ ǐǘƿǍǂǕǂ.
ƴǞǎǅǆǔǈ ǒǖǍǐǖǌǋǐǞ ǈǍǊǒǖǍǐǖǌǋǐǞǍǆǎǐǖ ǐǘƿǍǂǕǐǓ.
ƴǞǎǅǆǔǈ ǒǖǍǐǖǌǋǐǞ ǒǖǍǐǖǌǋǐǞǍǆǎǐǖ.

x

x

ǆǌǂǔǕǊǋƽ.
Ưǂ ǆǏǈǄǐǞǎ ǕǐǖǓ ǔǖǍǃǐǌǊǔǍǐǞǓ
Ǖǚǎ ǆǌǂǔǕǊǋǟǎ.

Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǐ ǔǋǐǑǝ ǋǂǊ ǕǊǓ
ǊǅǊǝǕǈǕǆǓ Ǖǐǖ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ ǑƾǅǈǔǈǓ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǐǖǓ ǑǂǒƽǄǐǎǕǆǓ
Ǒǐǖ ǆǑǈǒǆƽǇǐǖǎ Ǖǈǎ ǆǑǊǃǒƽǅǖǎǔǈ
Ǖǐǖ ǂǖǕǐǋǊǎƿǕǐǖ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ ǆǀǅǈ Ǖǚǎ
ǔǖǔǕǈǍƽǕǚǎ ǑƾǅǈǔǈǓ ǋǂǊ ǎǂ Ǖǂ
ǔǖǄǋǒǀǎǐǖǎ ǍǆǕǂǏǞ ǕǐǖǓ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ Ǎƾǒǈ Ǖǐǖ
ǘǆǊǒǝǗǒǆǎǐǖ ǋǂǊ ǎǂ ǆǏǈǄǐǞǎ Ǖǈ
ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ Ǖǐǖ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ Ǎƾǒǈ
ǖǅǒǂǖǌǊǋǐǞ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ ǑƾǅǈǔǈǓ
ǋǂǊ ǎǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ Ǖǈ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ
Ǖǐǖ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǊǓ ǅǊǂǕƽǏǆǊǓ Ǖǚǎ
ǖǅǒǂǖǌǊǋǟǎ Ǘǒƾǎǚǎ ǋǂǊ ǎǂ ǕǊǓ
ǔǖǄǋǒǀǎǐǖǎ ǍǆǕǂǏǞ ǕǐǖǓ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǊǓ ǊǅǊǝǕǈǕǆǓ Ǖǚǎ
ǖǄǒǟǎ Ǖǚǎ Ǘǒƾǎǚǎ ǋǂǊ ǎǂ ǆǏǈǄǐǞǎ
Ǖǈ ǘǒǈǔǊǍǝǕǈǕƽ ǕǐǖǓ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǈ ǔǋǐǑǊǍǝǕǈǕǂ
Ǖǚǎ ǃǐǈǉǈǕǊǋǟǎ ǔǖǔǕǈǍƽǕǚǎ
ǑƾǅǈǔǈǓ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ ǆǀǅǈ Ǖǚǎ
ǔǆǒǃǝǗǒǆǎǚǎ ǋǂǊ ǎǂ ǆǏǈǄǐǞǎ Ǖǈ
ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ ǕǐǖǓ.

Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǋǂǊ ǎǂ
ǂǎǂǄǎǚǒǀǇǐǖǎ ǕǐǖǓ ǅǊƽǗǐǒǐǖǓ
ǕǞǑǐǖǓ ǐǘǈǍƽǕǚǎ.
Ưǂ ǆǏǈǄǐǞǎ Ǖǐǎ ǕǒǝǑǐ
ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ Ǖǚǎ ǍǈǘǂǎǊǔǍǟǎ
ǔǞǎǅǆǔǈǓ Ǖǚǎ ǐǘǈǍƽǕǚǎ.
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ƲƳƱƥƳƣƮƮƣ ƴƲƱƶƦƺƯ ƧƳƥƣƴƵƩƳƫƱƶ
ƦƫƦƣƬƵƫƬƣ ƣƯƵƫƬƧƫƮƧƯƣ

ƦƫƦƣƬƵƫƬƱƫ ƴƵƱƸƱƫ

1. ƣǍƽǏǚǍǂ
ƱǊ ǍǂǉǈǕƾǓ ǑǒƾǑǆǊ
ƚǔǋǈǔǈ 1.1 ƧǑǀǅǆǊǏǈ Ǖǚǎ Ǎǆǒǟǎ ǋǂǊ ǕǈǓ
ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ Ǖǐǖ ǂǍǂǏǟǍǂǕǐǓ Ǖǐǖ x
Ưǂ ǂǎǂǄǎǚǒǀǇǐǖǎ Ǖǂ ǔǖǔǕƿǍǂǕǂ Ǖǐǖ
ǂǖǕǐǋǊǎƿǕǐǖ ǔǆ ǐǍǐǊǟǍǂǕǂ, ǕǐǍƾǓ,
ǂǖǕǐǋǊǎƿǕǐǖ.
ǑǐǌǖǍǆǔǊǂǋƽ ǑǒǐǄǒƽǍǍǂǕǂ Ʃ/ƶ x
Ưǂ ǂǎǂǄǎǚǒǀǇǐǖǎ Ǖǂ ǔǈǍǆǀǂ ǔǕƿǒǊǏǈǓ
ǋ.Ǖ.ǌ.
Ǖǐǖ ǂǖǕǐǋǊǎƿǕǐǖ ǑǒǐǋǆǊǍƾǎǐǖ ǎǂ
ƚǔǋǈǔǈ 1.2 ƣǎǞǙǚǔǈ Ǖǐǖ ǂǖǕǐǋǊǎƿǕǐǖ Ǎǆ
ǂǎǖǙǚǉǆǀ.
ǄǒǞǌǐ.
x
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǋǂǊ ǎǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ ǕǐǖǓ
ƚǔǋǈǔǈ 1.3 ƣǎǞǙǚǔǈ Ǖǐǖ ǂǖǕǐǋǊǎƿǕǐǖ Ǎǆ
ǕǒǝǑǐǖǓ ǔǕƿǒǊǏǈǓ ǋǂǊ ǂǎǞǙǚǔǈǓ Ǖǐǖ
ǂǎǖǙǚǕǊǋǝ.
ǂǖǕǐǋǊǎƿǕǐǖ.
x
Ưǂ ǂǎǖǙǟǎǐǖǎ Ǎǆ ǂǔǗƽǌǆǊǂ Ǖǐ
ǂǖǕǐǋǀǎǈǕǐ Ǎǆ ǄǒǞǌǐ ǋǂǊ Ǎǆ ǂǎǖǙǚǕǊǋǝ
ǍǈǘƽǎǈǍǂ.
ƚǔǋǈǔǈ 1.4 ƜǌǆǄǘǐǓ ǋǂǊ ǍƾǕǒǈǔǈ ǑǌǂǊǔǀǐǖ
x
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǋǂǊ ǎǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ ǕǐǖǓ
ǋǂǊ ǂǍǂǏǟǍǂǕǐǓ.
ǃǂǔǊǋǐǞǓ ǕǒǝǑǐǖǓ ǆǌƾǄǘǐǖ ǋǂǊ
ǆǖǉǖǄǒƽǍǍǊǔǈǓ ǆǎǝǓ ǂǖǕǐǗǆǒǝǍǆǎǐǖ
ǂǍǂǏǟǍǂǕǐǓ.
x
Ưǂ ǆǌƾǄǘǐǖǎ ǋǂǊ ǎǂ ǍǆǕǒǐǞǎ Ǖǐ ǑǌǂǀǔǊǐ
ǋǂǊ Ǖǐ ǂǍƽǏǚǍǂ ǆǎǝǓ ǂǖǕǐǋǊǎƿǕǐǖ.

2. ƴǞǔǕǈǍǂ ǍǆǕƽǅǐǔǈǓ ǕǈǓ ǋǀǎǈǔǈǓ
ƚǔǋǈǔǈ 2.1 ƧǑǀǅǆǊǏǈ Ǖǚǎ Ǎǆǒǟǎ ǋǂǊ ǕǈǓ
ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ Ǖǐǖ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ ǍǆǕƽǅǐǔǈǓ
ǔǆ ǐǍǐǊǟǍǂǕǂ, ǕǐǍƾǓ, ǑǐǌǖǍǆǔǊǂǋƽ
ǑǒǝǄǒǂǍǍǂ Ʃ/ƶ ǋ.Ǖ.ǌ.
ƚǔǋǈǔǈ 2.2 ƣǗǂǀǒǆǔǈ - ƾǌǆǄǘǐǓ ǆǑǂǎǂǕǐǑǐǉƾǕǈǔǈ ǔǖǄǋǒǐǕƿǍǂǕǐǓ
ǋǊǃǚǕǀǐǖ ǕǂǘǖǕƿǕǚǎ - ǔǖǍǑǌƾǋǕǈ.
ƤǌƽǃǆǓ - ǗǉǐǒƾǓ.
ƚǔǋǈǔǈ 2.2 ƣǗǂǀǒǆǔǈ - ƾǌǆǄǘǐǓ ǆǑǂǎǂǕǐǑǐǉƾǕǈǔǈ ǏǈǒǐǞ ǍǐǎǝǅǊǔǋǐǖ
ǔǖǍǑǌƾǋǕǈ. ƤǌƽǃǆǓ - ǗǉǐǒƾǓ.
ƚǔǋǈǔǈ 2.3 ƳǞǉǍǊǔǈ ǆǌǆǞǉǆǒǈǓ ǅǊǂǅǒǐǍƿǓ
ǑǆǎǕƽǌ ǔǖǍǑǌƾǋǕǈ. ƤǌƽǃǆǓ - ǗǉǐǒƾǓ.
ƚǔǋǈǔǈ 2.4 ƣǗǂǀǒǆǔǈ - ƾǌǆǄǘǐǓ ǆǑǂǎǂǕǐǑǐǉƾǕǈǔǈ ǍǈǘǂǎǊǋǐǞ ǋǊǃǚǕǀǐǖ
ǕǂǘǖǕƿǕǚǎ. ƤǌƽǃǆǓ - ǗǉǐǒƾǓ.
ƚǔǋǈǔǈ 2.5 ƣǗǂǀǒǆǔǈ - ƾǌǆǄǘǐǓ ǆǑǂǎǂǕǐǑǐǉƾǕǈǔǈ ǅǊǂǗǐǒǊǋǐǞ. ƤǌƽǃǆǓ ǗǉǐǒƾǓ.
ƚǔǋǈǔǈ 2.6 ƣǗǂǀǒǆǔǈ - ƾǌǆǄǘǐǓ ǆǑǂǎǂǕǐǑǐǉƾǕǈǔǈ ǔǖǎǅƾǔǍǐǖ ǔǕǂǉǆǒƿǓ
ǕǂǘǞǕǈǕǂǓ (ǍǑǊǌǊǐǗǝǒǐǖ).
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Ưǂ ǂǎǂǄǎǚǒǀǇǐǖǎ Ǖǂ Ǎƾǒǈ Ǖǐǖ
ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ ǍǆǕƽǅǐǔǈǓ.
Ưǂ ǂǎǂǄǎǚǒǀǇǐǖǎ Ǖǂ Ǎƾǒǈ - ǆǏǂǒǕƿǍǂǕǂ
ǆǎǝǓ ǔǖǍǑǌƾǋǕǈ.
Ưǂ ǂǎǂǄǎǚǒǀǇǐǖǎ Ǖǂ Ǎƾǒǈ - ǆǏǂǒǕƿǍǂǕǂ
Ǖǐǖ ǋǊǃǚǕǀǐǖ ǕǂǘǖǕƿǕǚǎ.
Ưǂ ǂǎǂǄǎǚǒǀǇǐǖǎ Ǖǂ Ǎƾǒǈ-ǆǏǂǒǕƿǍǂǕǂ
Ǖǐǖ ǅǊǂǗǐǒǊǋǐǞ.
Ưǂ ǆǑǊǌƾǄǐǖǎ Ǖǂ ǋǂǕƽǌǌǈǌǂ Ǎƾǔǂ ǄǊǂ Ǖǈǎ
ǂǑǐǔǖǎǂǒǍǐǌǝǄǈǔƿ ǕǐǖǓ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǋǂǊ ǎǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ ǕǊǓ
ǑǊǉǂǎƾǓ ǃǌƽǃǆǓ ǋǂǊ ǗǉǐǒƾǓ Ǖǐǖ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ,
ǋǂǊ Ǖǚǎ ǆǑǀ ǍƾǒǐǖǓ ǆǏǂǒǕǈǍƽǕǚǎ Ǖǐǖ.
Ưǂ ǂǑǐǋǕƿǔǐǖǎ ǕǊǓ ǅǆǏǊǝǕǈǕǆǓ ǂǗǂǀǒǆǔǈǓ
ǋǂǊ ǆǑǂǎǂǕǐǑǐǉƾǕǈǔǈǓ - ǆǌƾǄǘǐǖ ǋǂǊ
ǒǞǉǍǊǔǈǓ Ǖǚǎ Ǎǆǒǟǎ Ǖǐǖ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ
ǍǆǕƽǅǐǔǈǓ ǕǈǓ ǋǀǎǈǔǈǓ ǔǞǍǗǚǎǂ Ǎǆ ǕǊǓ
ǐǅǈǄǀǆǓ Ǖǐǖ ǋǂǕǂǔǋǆǖǂǔǕƿ.
Ưǂ ǂǎǂǄǎǚǒǀǇǐǖǎ Ǖǂ Ǎƾǒǈ Ǖǚǎ ǂǏǝǎǚǎ
ǍǆǕƽǅǐǔǈǓ ǋǀǎǈǔǈǓ.
Ưǂ ǂǗǂǊǒǐǞǎ ǋǂǊ ǎǂ ǆǌƾǄǘǐǖǎ ƾǎǂǎ
ǔǞǎǅǆǔǍǐ ǔǕǂǉǆǒƿǓ ǕǂǘǞǕǈǕǂǓ.
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3. ƴǞǔǕǈǍǂ ǅǊǆǞǉǖǎǔǈǓ
ƚǔǋǈǔǈ 3.1 ƧǑǀǅǆǊǏǈ Ǖǚǎ Ǎǆǒǟǎ ǋǂǊ ǕǈǓ
ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ Ǖǐǖ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ ǅǊǆǞǉǖǎǔǈǓ
ǔǆ ǐǍǐǊǟǍǂǕǂ, ǕǐǍƾǓ, ǑǐǌǖǍǆǔǊǂǋƽ
ǑǒǝǄǒǂǍǍǂ Ʃ/ƶ ǋ.Ǖ.ǌ.
ƚǔǋǈǔǈ 3.2 ƣǗǂǀǒǆǔǈ - ƾǌǆǄǘǐǓ ǆǑǂǎǂǕǐǑǐǉƾǕǈǔǈ ǋǒǆǍǂǄǊƾǒǂǓ. ƤǌƽǃǆǓ ǗǉǐǒƾǓ.
ƚǔǋǈǔǈ 3.3 ƜǌǆǄǘǐǓ ǄǆǚǍǆǕǒǀǂǓ Ǖǐǖ
ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ ǅǊǆǞǉǖǎǔǈǓ. ƦǊǂǅǊǋǂǔǀǂ
ǆǖǉǖǄǒƽǍǍǊǔǈǓ.
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4. ƴǞǔǕǈǍǂ ǂǎƽǒǕǈǔǈǓ
ƚǔǋǈǔǈ 4.1 ƧǑǀǅǆǊǏǈ Ǖǚǎ Ǎǆǒǟǎ ǋǂǊ ǕǈǓ
ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ Ǖǐǖ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ ǂǎƽǒǕǈǔǈǓ
ǔǆ ǐǍǐǊǟǍǂǕǂ, ǕǐǍƾǓ, ǑǐǌǖǍǆǔǊǂǋƽ
ǑǒǝǄǒǂǍǍǂ Ʃ/ƶ ǋ.Ǖ.ǌ. ƤǌƽǃǆǓ - ǗǉǐǒƾǓ
Ǖǐǖ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ.
ƚǔǋǈǔǈ 4.2 ƣǗǂǀǒǆǔǈ - ƾǌǆǄǘǐǓ ǆǑǂǎǂǕǐǑǐǉƾǕǈǔǈ ǄǝǎǂǕǐǖ Ʈǂǋ Ʒƾǒǔǐǎ.
ƧǑǀǅǆǊǏǈ ǂǎǕǊǋǂǕƽǔǕǂǔǈǓ ǂǍǐǒǕǊǔƾǒ.
ƚǔǋǈǔǈ 4.3 ƜǌǆǄǘǐǓ ǂǍǐǒǕǊǔƾǒ.
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5. Ƶǒǐǘǐǀ - ƧǌǂǔǕǊǋƽ
ƚǔǋǈǔǈ 4.1 ƧǑǀǅǆǊǏǈ Ǖǚǎ Ǎǆǒǟǎ ǋǂǊ ǕǈǓ
ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ Ǖǚǎ Ǖǒǐǘǟǎ ǋǂǊ Ǖǚǎ
ǆǌǂǔǕǊǋǟǎ ǕǐǖǓ ǔǆ ǐǍǐǊǟǍǂǕǂ, ǕǐǍƾǓ,
ǑǐǌǖǍǆǔǊǂǋƽ ǑǒǝǄǒǂǍǍǂ Ʃ/ƶ ǋ.Ǖ.ǌ.
ƤǌƽǃǆǓ - ǗǉǐǒƾǓ Ǖǐǖ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ.
ƚǔǋǈǔǈ 4.2 ƣǗǂǀǒǆǔǈ - ǇǖǄǐǔǕƽǉǍǊǔǈ ǆǑǂǎǂǕǐǑǐǉƾǕǈǔǈ ǕǒǐǘǐǞ.
ƚǔǋǈǔǈ 4.3 ƜǌǆǄǘǐǓ ǆǌǂǔǕǊǋǐǞ.
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Ưǂ ǂǎǂǄǎǚǒǀǇǐǖǎ Ǖǂ Ǎƾǒǈ Ǖǐǖ
ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ ǅǊǆǞǉǖǎǔǈǓ.
Ưǂ ǆǌƾǄǘǐǖǎ Ǖǂ ǂǑǐǕǆǌƾǔǍǂǕǂ Ǖǐǖ
ǕǆǕǒƽǑǌǆǖǒǐǖ Ǖǐǖ ƚǋǆǒǍǂǎ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǋǂǊ ǎǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ ǕǊǓ
ǑǊǉǂǎƾǓ ǃǌƽǃǆǓ ǋǂǊ ǗǉǐǒƾǓ Ǖǐǖ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ,
ǋǂǊ Ǖǚǎ ǆǑǀ ǍƾǒǐǖǓ ǆǏǂǒǕǈǍƽǕǚǎ Ǖǐǖ.
Ưǂ ǆǑǊǌƾǄǐǖǎ Ǖǂ ǋǂǕƽǌǌǈǌǂ Ǎƾǔǂ ǄǊǂ Ǖǈǎ
ǂǑǐǔǖǎǂǒǍǐǌǝǄǈǔǈ ǕǈǓ ǋǒǆǍǂǄǊƾǒǂǓ.
Ưǂ ǂǗǂǊǒǐǞǎ, ǎǂ ǆǌƾǄǘǐǖǎ ǋǂǊ ǎǂ
ǆǑǂǎǂǕǐǑǐǉǆǕǐǞǎ Ǖǈǎ ǋǒǆǍǂǄǊƾǒǂ.
Ưǂ ǂǑǐǋǕƿǔǐǖǎ ǕǊǓ ǅǆǏǊǝǕǈǕǆǓ ǂǗǂǀǒǆǔǈǓ
ǋǂǊ ǆǑǂǎǂǕǐǑǐǉƾǕǈǔǈǓ - ǆǌƾǄǘǐǖ ǋǂǊ
ǒǞǉǍǊǔǈǓ Ǖǚǎ Ǎǆǒǟǎ Ǖǐǖ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ
ǍǆǕƽǅǐǔǈǓ ǕǈǓ ǋǀǎǈǔǈǓ ǔǞǍǗǚǎǂ Ǎǆ ǕǊǓ
ǐǅǈǄǀǆǓ Ǖǐǖ ǋǂǕǂǔǋǆǖǂǔǕƿ.

Ưǂ ǂǎǂǄǎǚǒǀǇǐǖǎ Ǖǂ Ǎƾǒǈ - ǆǏǂǒǕƿǍǂǕǂ
Ǖǐǖ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ ǂǎƽǒǕǈǔǈǓ.
Ưǂ ǑǒǐǔǅǊǐǒǀǇǐǖǎ Ǖǈ ǉƾǔǈ Ǖǐǖ ǍƾǒǐǖǓ ǆǏǂǒǕƿǍǂǕǐǓ ǔǕǈ ǅǊƽǕǂǏǈ.
Ưǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ Ǖǐǎ ǕǒǝǑǐ ǋǂǊ Ǖǂ Ǎƾǔǂ
ǂǗǂǀǒǆǔǈǓ Ǖǐǖ ǄǝǎǂǕǐǖ Ʈǂǋ Ʒƾǒǔǐǎ.
Ưǂ ǆǌƾǄǘǐǖǎ ƾǎǂ ǂǍǐǒǕǊǔƾǒ ǋǂǊ ǎǂ
ǂǑǐǗǂǀǎǐǎǕǂǊ ǆƽǎ ǘǒǆǊƽǇǆǕǂǊ
ǂǎǕǊǋǂǕƽǔǕǂǔǈ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǋǂǊ ǎǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ ǕǊǓ
ǑǊǉǂǎƾǓ ǃǌƽǃǆǓ Ǖǐǖ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ ǂǎƽǒǕǈǔǈǓ,
ǋǂǊ Ǖǚǎ ǆǑǀ ǍƾǒǐǖǓ ǆǏǂǒǕǈǍƽǕǚǎ ǕǈǓ.

Ưǂ ǆǑǊǌƾǄǐǖǎ Ǖǂ ǋǂǕƽǌǌǈǌǂ Ǎƾǔǂ ǄǊǂ Ǖǈǎ
ǂǗǂǀǒǆǔǈ Ǖǚǎ ǔǖǄǋǆǋǒǊǍƾǎǚǎ Ǎǆǒǟǎ.
Ưǂ ǂǗǂǊǒǐǞǎ ǋǂǊ ǎǂ ǆǌƾǄǘǐǖǎ Ǎǆ
ǔǖǔǋǆǖƿ ǇǖǄǐǔǕƽǉǍǊǔǈǓ ƾǎǂǎ Ǖǒǐǘǝ.
Ưǂ ǂǎǂǄǎǚǒǀǇǐǖǎ Ǖǂ ǔǈǍƽǅǊǂ ǗǉǐǒƽǓ
ǆǎǝǓ ǆǌǂǔǕǊǋǐǞ ǋǂǊ ǎǂ ǂǑǐǗǂǀǎǐǎǕǂǊ ǄǊǂ
Ǖǈǎ ǂǎǕǊǋǂǕƽǔǕǂǔƿ Ǖǐǖ.
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5 ƴǞǔǕǈǍǂ ǑƾǅǈǔǈǓ
ƚǔǋǈǔǈ 5.1 ƧǑǀǅǆǊǏǈ Ǖǚǎ Ǎǆǒǟǎ ǋǂǊ ǕǈǓ
ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ Ǖǐǖ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ ǑƾǅǈǔǈǓ ǔǆ
ǐǍǐǊǟǍǂǕǂ, ǕǐǍƾǓ, ǑǐǌǖǍǆǔǊǂǋƽ
ǑǒǝǄǒǂǍǍǂ Ʃ/ƶ ǋ.ǌ.Ǒ. ƤǌƽǃǆǓ - ǗǉǐǒƾǓ
Ǖǐǖ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ.
ƚǔǋǈǔǈ 5.2 ƳǞǉǍǊǔǈ ǘǆǊǒǝǗǒǆǎǐǖ.
ƚǔǋǈǔǈ 5.3 ƣǗǂǀǒǆǔǈ - ƾǌǆǄǘǐǓ ǆǑǂǎǂǕǐǑǐǉƾǕǈǔǈ - ǒǞǉǍǊǔǈ ǕǂǍǑǐǞǒǐǖ.
ƤǌƽǃǆǓ - ǗǉǐǒƾǓ.
ƚǔǋǈǔǈ 5.4 ƣǗǂǀǒǆǔǈ - ƾǌǆǄǘǐǓ ǆǑǂǎǂǕǐǑǐǉƾǕǈǔǈ - ǅǊǔǋǝǗǒǆǎǐǖ. ƤǌƽǃǆǓ
- ǗǉǐǒƾǓ. ƣǎǕǊǋǂǕƽǔǕǂǔǈ ǕǂǋǂǋǊǟǎ.
ƚǔǋǈǔǈ 5.5 ƜǌǆǄǘǐǓ ǖǄǒǟǎ Ǘǒƾǎǚǎ.
ƦǊǂǅǊǋǂǔǀǂ ǆǏǂƾǒǚǔǈǓ ǅǊǋǕǞǐǖ.
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Ưǂ ǂǎǂǄǎǚǒǀǇǐǖǎ Ǖǂ Ǎƾǒǈ - ǆǏǂǒǕƿǍǂǕǂ
Ǖǐǖ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ ǑƾǅǈǔǈǓ.
Ưǂ ǂǑǐǋǕƿǔǐǖǎ ǕǊǓ ǅǆǏǊǝǕǈǕǆǓ
ǂǗǂǀǒǆǔǈǓ ǋǂǊ ǆǑǂǎǂǕǐǑǐǉƾǕǈǔǈǓ ǂǑǐǔǖǎǂǒǍǐǌǝǄǈǔǈǓ, ǆǌƾǄǘǐǖ, ǆǑǊǔǋǆǖƿǓ ǒǞǉǍǊǔǈǓ ǋǂǊ ǔǖǎǕƿǒǈǔǈǓ Ǖǐǖ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ
ǋǂǊ Ǖǚǎ ǆǑǀ ǍƾǒǐǖǓ ǆǏǂǒǕǈǍƽǕǚǎ Ǖǐǖ,
ǘǒǈǔǊǍǐǑǐǊǟǎǕǂǓ Ǖǂ ǔǚǔǕƽ ǆǒǄǂǌǆǀǂ - Ǎƾǔǂ
ǋǂǊ ǂǋǐǌǐǖǉǟǎǕǂǓ Ǖǈ ǔǚǔǕƿ ǍǆǉǐǅǐǌǐǄǀǂ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǋǂǊ ǎǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ ǕǊǓ
ǑǊǉǂǎƾǓ ǃǌƽǃǆǓ Ǖǐǖ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ, ǋǂǊ Ǖǚǎ ǆǑǀ
ǍƾǒǐǖǓ ǆǏǂǒǕǈǍƽǕǚǎ Ǖǐǖ.
Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǋǂǊ ǎǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ ǕǐǖǓ
ǕǒǝǑǐǖǓ ǆǌƾǄǘǐǖ, ǆǑǊǔǋǆǖƿǓ ǒǞǉǍǊǔǈǓ ǋǂǊ
ǔǖǎǕƿǒǈǔǈǓ Ǖǐǖ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ, ǋǂǊ Ǖǚǎ ǆǑǀ
ǍƾǒǐǖǓ ǆǏǂǒǕǈǍƽǕǚǎ Ǖǐǖ.

4. ΜΑΘΗΜΑ : «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ»
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Κύριοι σκοποί του μαθήματος για τους μαθητές είναι:
1) να περιγράφουν τις βασικές έννοιες του ηλεκτρικού ρεύματος,
2) να ελέγχουν την κατάσταση απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων,
3) να εξηγούν τη σκοπό, τα μέρη και τη λειτουργία των συστημάτων που
ανήκουν στο ΗΣΑ και
4) να εφαρμόζουν τους κανόνες ασφαλείας όταν εργάζονται στο Ηλεκτρικό
Σύστημα του Αυτοκινήτου.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ƦƫƦƣƬƵƫƬƣ ƣƯƵƫƬƧƫƮƧƯƣ
1. ƤǂǔǊǋƾǓ ƾǎǎǐǊǆǓ Ǖǐǖ ǈǌǆǋǕǒǊǔǍǐǞ
1.1 ƩǌǆǋǕǒǊǋǝ ǒǆǞǍǂ. ƣǄǚǄǐǀ ǋǂǊ ǍǐǎǚǕƾǓ.
1.2 ƩǌǆǋǕǒǊǋǝ ǋǞǋǌǚǍǂ.
1.3 ƮǆǄƾǉǈ ǈǌǆǋǕǒǊǋǐǞ ǒǆǞǍǂǕǐǓ. Ƶƽǔǈ ǋǂǊ
ƦǖǎǂǍǊǋǝ. ƩǌǆǋǕǒǊǋƿ ǂǎǕǀǔǕǂǔǈ.
ƜǎǕǂǔǈ ǒǆǞǍǂǕǐǓ.
1.4 ƟǒǄǂǎǂ ǍƾǕǒǈǔǈǓ ǒǆǞǍǂǕǐǓ,
ǂǎǕǀǔǕǂǔǈǓ ǋǂǊ ǕƽǔǈǓ.
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ƦƫƦƣƬƵƫƬƱƫ ƴƵƱƸƱƫ
ƱǊ ǍǂǉǈǕƾǓ ǑǒƾǑǆǊ
x Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ ǕǊǓ ƾǎǎǐǊǆǓ: Ǖǐǖ ǈǌǆǋǕǒǊǋǐǞ
ǒǆǞǍǂǕǐǓ, Ǖǚǎ ǂǄǚǄǟǎ ǋǂǊ Ǖǚǎ
ǍǐǎǚǕǟǎ.
x Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ Ǎƾǒǈ ǆǎǝǓ ǂǑǌǐǞ
ǈǌǆǋǕǒǊǋǐǞ ǋǖǋǌǟǍǂǕǐǓ ǋǂǊ ǎǂ
ǆǏǈǄǐǞǎ Ǖǈ ǘǒǈǔǊǍǝǕǈǕƽ ǕǐǖǓ.
x Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǊǓ ǍǐǎƽǅǆǓ ǍƾǕǒǈǔǈǓ
Ǖǚǎ ǃǂǔǊǋǟǎ ǍǆǄǆǉǟǎ Ǖǐǖ ǈǌǆǋǕǒǊǋǐǞ
ǒǆǞǍǂǕǐǓ.
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1.5 ƯǝǍǐǓ Ǖǐǖ ƺǍ.
1.6 ƬǖǋǌǟǍǂǕǂ ǔǆǊǒƽǓ, Ǒǂǒƽǌǌǈǌǂ ǋǂǊ
ǍǆǊǋǕƽ. ƤǒǂǘǖǋǞǋǌǚǍǂ - ƦǊǂǋǐǑƿ
ǋǖǋǌǟǍǂǕǐǓ.
1.7 ƩǌǆǋǕǒǊǋƿ ǊǔǘǞǓ.
1.8 ƴǖǎǆǘƾǓ ǋǂǊ ǆǎǂǌǌǂǔǔǝǍǆǎǐ ǒǆǞǍǂ.
ƴǖǘǎǝǕǈǕǂ ǆǎǂǌǌǂǔǔǝǍǆǎǐǖ ǒǆǞǍǂǕǐǓ.
1.9 Ʋǈǎǀǂ ǋǂǊ ǑǖǋǎǚǕƾǓ.
1.10 ƮǂǄǎƿǕǆǓ ǋǂǊ ǍǂǄǎǈǕǊǋƽ Ǒǆǅǀǂ. Ʊ
ǈǌǆǋǕǒǐǍǂǄǎƿǕǈǓ ǋǂǊ ǐǊ ǆǗǂǒǍǐǄƾǓ
Ǖǐǖ.
ƴǘƾǔǈ ǂǄǚǄǟǎ, ǒǆǖǍƽǕǚǎ ǋǂǊ Ǒǆǅǀǚǎ.
ƧǒǄǂǔǕƿǒǊǐ
ƚǔǋǈǔǈ 1.1 ƲǆǒǊǄǒǂǗƿ, ǐǒǄƽǎǚǔǈ ǋǂǊ
ǆǏǐǑǌǊǔǍǝǓ Ǖǐǖ ǆǒǄǂǔǕǈǒǀǐǖ. ƤǂǔǊǋƽ
ǆǒǄǂǌǆǀǂ.
ƚǔǋǈǔǈ 1.2 ƮƾǕǒǂ ǂǔǗƽǌǆǊǂǓ ǔǕǐ
ǆǒǄǂǔǕƿǒǊǐ ǋǂǊ Ǖǐ ǔǖǎǆǒǄǆǀǐ.
ƚǔǋǈǔǈ 1.3 ƣǎǂǄǎǟǒǊǔǈ ǆǏǂǒǕǈǍƽǕǚǎ
ǂǑǌǟǎ ǈǌǆǋǕǒǊǋǟǎ ǋǖǋǌǚǍƽǕǚǎ.
ƚǔǋǈǔǈ 1.4 ƮƾǕǒǈǔǈ Ǖǚǎ ǃǂǔǊǋǟǎ
ǈǌǆǋǕǒǊǋǟǎ ǍǆǄǆǉǟǎ ǔǆ ǂǑǌƽ
ǋǖǋǌǟǍǂǕǂ. ƧǑǂǌƿǉǆǖǔǈ Ǖǐǖ ǎǝǍǐǖ
Ǖǐǖ ƺǍ. ƤǒǂǘǖǋǞǋǌǚǍǂ - ǅǊǂǋǐǑƿ
ǋǖǋǌǟǍǂǕǐǓ.
ƚǔǋǈǔǈ 1.5 ƴǖǎǅǆǔǍǐǌǐǄǀǂ ǂǎǕǊǔǕƽǔǆǚǎǋǂǕǂǎǂǌǚǕǟǎ ǔǆ ǔǆǊǒƽ, Ǒǂǒƽǌǌǈǌǂ ǋǂǊ
ǍǆǊǋǕƽ.

2. ƩǌǆǋǕǒǊǋǝ ǔǞǔǕǈǍǂ ǂǖǕǐǋǊǎƿǕǐǖ
2.1 ƥǆǎǊǋƿ ǂǎǂǗǐǒƽ ǔǕǂ Ǎƾǒǈ Ǖǐǖ
ǈǌǆǋǕǒǊǋǐǞ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ. ƴǋǐǑǝǓ ǋƽǉǆ
ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ.

x Ưǂ ǅǊǂǕǖǑǟǎǐǖǎ Ǖǐ ǎǝǍǐ Ǖǐǖ ƺǍ.
x Ưǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ Ǖǂ ǋǖǋǌǟǍǂǕǂ: ǔǆǊǒƽǓ,
Ǒǂǒƽǌǌǈǌǂ ǋǂǊ ǍǆǊǋǕƽ.
x Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ ǕǊǓ ƾǎǎǐǊǆǓ:
ǃǒǂǘǖǋǖǋǌǟǍǂǕǐǓ ǋǂǊ ǅǊǂǋǐǑƿǓ ǆǎǝǓ
ǈǌǆǋǕǒǊǋǐǞ ǋǖǋǌǟǍǂǕǐǓ ǋǂǊ ǎǂ
ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ Ǖǂ ǔǖǍǑǕǟǍǂǕǂ Ǒǐǖ
ǑǂǒǐǖǔǊƽǇǐǖǎ ǂǖǕƾǓ ǐǊ ǃǌƽǃǆǓ.
x Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ Ǖǈǎ ƾǎǎǐǊǂ ǕǈǓ ǊǔǘǞǐǓ Ǖǐǖ
ǈǌǆǋǕǒǊǋǐǞ ǒǆǞǍǂǕǐǓ.
x Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ ǕǊǓ ƾǎǎǐǊǆǓ Ǖǐǖ ǔǖǎǆǘǐǞǓ ǋǂǊ
Ǖǐǖ ǆǎǂǌǌǂǔǔǝǍǆǎǐǖ ǒǆǞǍǂǕǐǓ ǋǂǊ ǎǂ
ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ ǑǌǆǐǎǆǋǕƿǍǂǕǂ ǋƽǉǆ
ǆǀǅǐǖǓ, ǋǂǉǟǓ ǋǂǊ Ǖǂ Ǒǆǅǀǂ ǆǗǂǒǍǐǄƿǓ
ǕǐǖǓ.
x Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ ǕǊǓ ƾǎǎǐǊǆǓ Ǖǐǖ ǍǂǄǎƿǕǈ, Ǖǐǖ
ǍǂǄǎǈǕǊǋǐǞ Ǒǆǅǀǐǖ ǋǂǊ Ǖǐǖ
ǈǌǆǋǕǒǐǍǂǄǎƿǕǈ.
x Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǆǗǂǒǍǐǄƾǓ Ǖǐǖ
ǈǌǆǋǕǒǐǍǂǄǎǈǕǊǔǍǐǞ ǔǕǐ ǂǖǕǐǋǀǎǈǕǐ.

x Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǋǂǊ ǎǂ ǕǈǒǐǞǎ ǕǐǖǓ
ǋǂǎǝǎǆǓ ǂǔǗƽǌǆǊǂǓ, ǆǒǄǂǇǝǍǆǎǐǊ ǔǆ
ǈǌǆǋǕǒǊǋƽ ǋǖǋǌǟǍǂǕǂ ǂǖǕǐǋǊǎƿǕǐǖ.
x Ưǂ ǍǆǕǒǐǞǎ Ǖǂ Ǖǒǀǂ ǃǂǔǊǋƽ ǈǌǆǋǕǒǊǋƽ
ǍǆǄƾǉǈ ǔǆ ǂǑǌƽ ǈǌǆǋǕǒǊǋƽ ǋǖǋǌǟǍǂǕǂ,
Ǎǆ ǂǔǗƽǌǆǊǂ ǄǊǂ ǕǐǖǓ ǀǅǊǐǖǓ, ǄǊǂ Ǖǂ
ǝǒǄǂǎǂ ǋǂǊ ǄǊǂ Ǖǂ ǋǖǋǌǟǍǂǕǂ.
x Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǔǆ ǑǐǊǆǓ ǂǊǕǀǆǓ ǍǑǐǒǆǀ ǎǂ
ǐǗǆǀǌǆǕǂǊ Ǎǀǂ ǂǑǝǋǌǊǔǈ ǂǑǝ Ǖǂ
ǑǒǐǃǌǆǑǝǍǆǎǂ Ǖǐǖ ǍǆǄƾǉǐǖǓ ǕǈǓ ǕƽǔǈǓ
ƿ ǕǈǓ ǂǎǕǀǔǕǂǔǈǓ ǔǆ ƾǎǂ ǈǌǆǋǕǒǊǋǝ
ǋǞǋǌǚǍǂ.
x Ưǂ ǂǎǂǄǎǚǒǀǇǐǖǎ ǂǑǝ ƾǎǂ ǂǑǌǝ
ǈǌǆǋǕǒǊǋǝ ǅǊƽǄǒǂǍǍǂ, ǆƽǎ Ǖǂ
ǆǏǂǒǕƿǍǂǕǂ Ǖǐǖ ǋǖǋǌǟǍǂǕǐǓ ǆǀǎǂǊ
ǔǖǎǅǆǅǆǍƾǎǂ Ǒǂǒƽǌǌǈǌǂ ƿ ǔǆ ǔǆǊǒƽ.
x Ưǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ ǕǊǓ ǂǎǂǍǆǎǝǍǆǎǆǓ
ǍǆǕǂǃǐǌƾǓ ǔǆ ƾǎǂ ǋǞǋǌǚǍǂ ǝǕǂǎ
ǔǖǎǅƾǐǖǎ ǔǆ ǂǖǕǝ ƾǎǂ ǎƾǐ ǆǏƽǒǕǈǍǂ ǔǆ
ǔǆǊǒƽ ƿ Ǒǂǒƽǌǌǈǌǂ.
x Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǊǓ ǂǊǕǀǆǓ ǅǊǂǋǐǑƿǓ ǕǈǓ
ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ Ǖǚǎ ǈǌǆǋǕǒǊǋǟǎ
ǋǖǋǌǚǍƽǕǚǎ, ǌǝǄǚ ǃǌƽǃǈǓ.

x Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ Ǎƾǒǈ Ǖǐǖ ǈǌǆǋǕǒǊǋǐǞ
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2.2 ƧǏǂǒǕƿǍǂǕǂ ǈǌǆǋǕǒǊǋǟǎ ǋǖǋǌǚǍƽǕǚǎ
ǂǖǕǐǋǊǎƿǕǐǖ: ǆǏǂǒǕƿǍǂǕǂ ǑǒǐǔǕǂǔǀǂǓ,
ǂǄǚǄǐǀ, ǋǂǌǚǅǊǟǔǆǊǓ, ǂǋǒǐǅƾǋǕǆǓ ǋǂǊ
ǔǖǎǅǆǕƿǒǆǓ, ǅǊǂǋǝǑǕǆǓ, ǒǆǌǂǀ,
ǒǐǐǔǕƽǕǆǓ, ǑǐǕǆǎǔǊǝǍǆǕǒǂ.
ƴǖǍǃǐǌǊǔǍǐǀ Ǖǚǎ ǆǏǂǒǕǈǍƽǕǚǎ ǔǆ ǂǑǌƽ
ǈǌǆǋǕǒǊǋƽ ǅǊǂǄǒƽǍǍǂǕǂ Ǖǐǖ
ǂǖǕǐǋǊǎƿǕǐǖ.
ƧǒǄǂǔǕƿǒǊǐ
ƚǔǋǈǔǈ 2.1 ƧǑǀǅǆǊǏǈ ǋǂǊ ǂǎǂǄǎǟǒǊǔǈ Ǖǚǎ
ǆǏǂǒǕǈǍƽǕǚǎ Ǒǐǖ ǅǊǅƽǘǉǈǋǂǎ.
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ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ ǆǎǝǓ ǂǖǕǐǋǊǎƿǕǐǖ ǋǂǊ ǎǂ
ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ Ǖǐ ǔǋǐǑǝ ǕǐǖǓ.
x Ưǂ ǐǒǀǇǐǖǎ ǕǊǓ ƾǎǎǐǊǆǓ ǝǌǚǎ Ǖǚǎ
ǆǏǂǒǕǈǍƽǕǚǎ ǈǌǆǋǕǒǊǋǟǎ ǋǖǋǌǚǍƽǕǚǎ
ǂǖǕǐǋǊǎƿǕǐǖ Ǒǐǖ ǅǊǅƽǘǉǈǋǂǎ.

x Ưǂ ǂǎǂǄǎǚǒǀǇǐǖǎ ǋǂǊ ǎǂ ǆǌƾǄǘǐǖǎ Ǖǂ
ǆǏǂǒǕƿǍǂǕǂ Ǒǐǖ ǅǊǅƽǘǉǈǋǂǎ.

ƚǔǋǈǔǈ 2.2 ƜǌǆǄǘǐǊ Ǖǚǎ ǆǏǂǒǕǈǍƽǕǚǎ Ǒǐǖ
ǅǊǅƽǘǉǈǋǂǎ.

3. ƴǞǔǕǈǍǂ ǑǂǒǂǄǚǄƿǓ ǋǂǊ ǂǑǐǉƿǋǆǖǔǈǓ
ǈǌǆǋǕǒǊǋƿǓ ǆǎƾǒǄǆǊǂǓ
3.1 ƴǋǐǑǝǓ.
3.2 ƥǆǎǎƿǕǒǊǆǓ ǔǖǎǆǘǐǞǓ ǒǆǞǍǂǕǐǓ.
3.3 ƥǆǎǎƿǕǒǊǆǓ ǆǎǂǌǌǂǔǔǝǍǆǎǐǖ ǒǆǞǍǂǕǐǓ
(alternator).
3.4 ƮǆǕǂǕǒǐǑƿ ǔǖǎǆǘǐǞǓ ǒǆǞǍǂǕǐǓ ǔǆ
ǆǎǂǌǌǂǔǔǝǍǆǎǐ.
3.5 ƳǖǉǍǊǔǕƾǓ ǕƽǔǈǓ.
3.6 ƮǑǂǕǂǒǀǂ.

x Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǐ ǔǋǐǑǝ Ǖǐǖ
ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ.
x Ưǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ Ǖǂ Ǎƾǒǈ ǋǂǊ Ǖǈ
ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ Ǖǚǎ ǄǆǎǎǈǕǒǊǟǎ ǔǖǎǆǘǐǞǓ
ǒǆǞǍǂǕǐǓ
x Ưǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ Ǖǂ Ǎƾǒǈ ǋǂǊ Ǖǈ
ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ Ǖǚǎ ǄǆǎǎǈǕǒǊǟǎ
ǆǎǂǌǌǂǔǔǝǍǆǎǐǖ ǒǆǞǍǂǕǐǓ.
x Ưǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ Ǖǐǎ ǕǒǝǑǐ ǍǆǕǂǕǒǐǑƿǓ
Ǖǐǖ ǔǖǎǆǘǐǞǓ ǒǆǞǍǂǕǐǓ ǔǆ
ǆǎǂǌǌǂǔǔǝǍǆǎǐ.
x Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǐǖǓ ǒǖǉǍǊǔǕƾǓ ǕƽǔǈǓ ǋǂǊ
ǎǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ Ǖǈ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ ǕǐǖǓ.
x Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ ǆǀǅǈ ǋǂǊ Ǖǂ Ǎƾǒǈ ǍǊǂǓ
ǍǑǂǕǂǒǀǂǓ ǋǂǊ ǎǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ Ǖǈ
ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ ǋǂǊ Ǖǂ ǘǂǒǂǋǕǈǒǊǔǕǊǋƽ ǕǈǓ.

ƧǒǄǂǔǕƿǒǊǐ
ƚǔǋǈǔǈ 3.1 ƣǗǂǀǒǆǔǈ ǋǂǊ
ǆǑǂǎǂǕǐǑǐǉƾǕǈǔǈ ǄǆǎǎǈǕǒǊǟǎ.
ƚǔǋǈǔǈ 3.2 ƧǑǀǅǆǊǏǈ ǌǖǔǊǂǒǍǐǌǝǄǈǔǈǓ
ǄǆǎǎǈǕǒǊǟǎ. ƣǎǂǄǎǟǒǊǔǈ Ǎǆǒǟǎ ǐǎǐǍǂǕǐǌǐǄǀǂ.
ƚǔǋǈǔǈ 3.3 ƜǌǆǄǘǐǊ ǄǆǎǎǈǕǒǊǟǎ.
ƚǔǋǈǔǈ 3.4 ƜǌǆǄǘǐǊ ǍǑǂǕǂǒǀǂǓ.

x Ưǂ ǂǎǂǄǎǚǒǀǇǐǖǎ, ǎǂ ǂǗǂǊǒǐǞǎ ǋǂǊ ǎǂ
ǆǌƾǄǘǐǖǎ Ǖǂ Ǎƾǒǈ Ǖǐǖ ǋǖǋǌǟǍǂǕǐǓ
ǑǂǒǂǄǚǄƿǓ ǋǂǊ ǂǑǐǉƿǋǆǖǔǈǓ
ǈǌǆǋǕǒǊǋǐǞ ǒǆǞǍǂǕǐǓ.
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4. ƴǞǔǕǈǍǂ ǆǋǋǀǎǈǔǈǓ ǋǊǎǈǕƿǒǂ
4.1 ƴǋǐǑǝǓ Ǖǐǖ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ.
4.2 ƧǋǋǊǎǈǕƿǓ (ǍǀǇǂ): ǔǋǐǑǝǓ, ǆǀǅǈ, Ǎƾǒǈ ǋǂǊ
ǂǒǘƾǓ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ.
ƧǒǄǂǔǕƿǒǊǐ
ƚǔǋǈǔǈ 4.1 ƣǗǂǀǒǆǔǈ ǋǂǊ
ǆǑǂǎǂǕǐǑǐǉƾǕǈǔǈ ǆǋǋǊǎǈǕƿ.
ƚǔǋǈǔǈ 4.2 ƧǑǀǅǆǊǏǈ ǌǖǔǊǂǒǍǐǌǝǄǈǔǈǓ
ǆǋǋǊǎǈǕƿ.
ƚǔǋǈǔǈ 4.3 ƜǌǆǄǘǐǊ ǆǋǋǊǎǈǕƿ.

x Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ ǕǐǖǓ ǔǋǐǑǐǞǓ Ǖǐǖ
ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ ǆǋǋǀǎǈǔǈǓ.
x Ưǂ ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ Ǖǐ ǔǋǐǑǝ, Ǖǂ ǆǀǅǈ ǋǂǊ
ǕǊǓ ǂǒǘƾǓ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ Ǖǚǎ ǆǋǋǊǎǈǕǟǎ.

x Ưǂ ǂǗǂǊǒǐǞǎ ǋǂǊ ǎǂ ǆǌƾǄǘǐǖǎ Ǖǂ Ǎƾǒǈ
Ǖǐǖ ǋǖǋǌǟǍǂǕǐǓ ǑǂǒǂǄǚǄƿǓ ǋǂǊ
ǂǑǐǉƿǋǆǖǔǈǓ ǈǌǆǋǕǒǊǋǐǞ ǒǆǞǍǂǕǐǓ.
x Ưǂ ǍǆǕǒǐǞǎ Ǖǐ ǒǆǞǍǂ ǆǋǋǀǎǈǔǈǓ.

ƚǔǋǈǔǈ 4.4 ƮƾǕǒǈǔǈ Ǖǐǖ ǒǆǞǍǂǕǐǓ
ǆǋǋǀǎǈǔǈǓ.

5. ƴǞǔǕǈǍǂ ǂǎƽǗǌǆǏǈǓ ǃǆǎǇǊǎǐǋǊǎǈǕƿǒǂ
5.1 ƴǋǐǑǝǓ, Ǎƾǒǈ, ǔǆǊǒƽ ǂǎƽǗǌǆǏǈǓ.
5.2 ƴǖǍǃǂǕǊǋǝ ǆǑǂǄǚǄǊǋǝ ǔǞǔǕǈǍǂ
ǂǎƽǗǌǆǏǈǓ. Ʈƾǒǈ ǋǂǊ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ.
5.3 ƩǌǆǋǕǒǐǎǊǋƾǓ ǂǎǂǗǌƾǏǆǊǓ: ǆǀǅǈ, Ǎƾǒǈ
ǋǂǊ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ ǕǐǖǓ (ǄǆǎǊǋƽ).

x Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǐ ǔǋǐǑǝ Ǖǐǖ
ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ ǂǎƽǗǌǆǏǈǓ.
x Ưǂ ǂǎǂǗƾǒǐǖǎ Ǖǂ Ǎƾǒǈ ǋǂǊ ǎǂ
ǑǆǒǊǄǒƽǗǐǖǎ Ǖǈ ǌǆǊǕǐǖǒǄǀǂ ǆǎǝǓ
ǔǖǍǃǂǕǊǋǐǞ ǆǑǂǄǚǄǊǋǐǞ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ
ǂǎƽǗǌǆǏǈǓ.

ƧǒǄǂǔǕƿǒǊǐ
ƚǔǋǈǔǈ 5.1 ƧǑǀǅǆǊǏǈ ǋǂǊ ǂǎǂǄǎǟǒǊǔǈ
Ǎǆǒǟǎ Ǖǐǖ ǔǖǍǃǂǕǊǋǐǞ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ.
ƚǔǋǈǔǈ 5.2 ƜǌǆǄǘǐǊ Ǎǆǒǟǎ ǔǖǍǃǂǕǊǋǐǞ
ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ ǂǎƽǗǌǆǏǈǓ.
ƚǔǋǈǔǈ 5.3 ƧǑǀǅǆǊǏǈ Ǎǆǒǟǎ ǈǌǆǋǕǒǐǎǊǋǟǎ
ǂǎǂǗǌƾǏǆǚǎ ǋǂǊ ƾǌǆǄǘǐǀ ǕǐǖǓ.

x Ưǂ ǂǎǂǄǎǚǒǀǇǐǖǎ Ǖǂ Ǎƾǒǈ ǆǎǝǓ
ǔǖǍǃǂǕǊǋǐǞ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ ǂǎƽǗǌǆǏǈǓ.
x Ưǂ ǆǌƾǄǘǐǖǎ Ǖǂ Ǎƾǒǈ ǆǎǝǓ ǔǖǍǃǂǕǊǋǐǞ
ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ ǂǎƽǗǌǆǏǈǓ.
x Ưǂ ǂǎǂǄǎǚǒǀǇǐǖǎ ǆƽǎ ƾǎǂǓ ǋǊǎǈǕƿǒǂǓ
ƾǘǆǊ ǔǖǍǃǂǕǊǋǝ ƿ ǈǌǆǋǕǒǐǎǊǋǝ ǔǞǔǕǈǍǂ
ǂǎƽǗǌǆǏǈǓ.
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ƧǒǄǂǔǕƿǒǊǐ
ƣǔǋƿǔǆǊǓ ǂǎǂǄǎǟǒǊǔǈǓ ǋǂǊ ǆǌƾǄǘǐǖ ǂǑǌǟǎ
ǋǖǋǌǚǍƽǕǚǎ ǋǂǊ ǆǏǂǒǕǈǍƽǕǚǎ Ǖǐǖ
ǈǌǆǋǕǒǊǋǐǞ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ ǂǖǕǐǋǊǎƿǕǐǖ,
ǝǑǚǓ:
x ƬǝǒǎǂǓ.
x ƶǂǌǐǋǂǉǂǒǊǔǕƿǒǚǎ.
x ƴǖǔǕƿǍǂǕǐǓ ǑǌǖǔǀǍǂǕǐǓ ǕǇǂǍǊǟǎ.
x ƪǆǒǍǂǊǎǝǍǆǎǚǎ ǕǇǂǍǊǟǎ.
x ƩǌǆǋǕǒǊǋǐǞ ǂǎǆǍǊǔǕƿǒǂ.
x ƩǌǆǋǕǒǊǋǟǎ ǑǂǒǂǉǞǒǚǎ.
x ƬǖǋǌǚǍƽǕǚǎ ǗǚǕǊǔǍǐǞ.

x Ưǂ ǂǎǂǄǎǚǒǀǇǐǖǎ Ǖǂ Ǎƾǒǈ ǋǂǊ ǎǂ
ǆǌƾǄǘǐǖǎ Ǖǂ ǋǖǋǌǟǍǂǕǂ Ǖǐǖ
ǂǖǕǐǋǊǎƿǕǐǖ Ǒǐǖ ǅǊǅƽǘǉǈǋǂǎ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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