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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
24 Μαΐου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 6000
Έγκριση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο «Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών» του
Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης σύμφωνα με το ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114 Α').
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(382η/18-01-2018 τακτική συνεδρίαση)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239/τ. Α'/1973)
περί καθορισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη
ιδρυθέντος Πανεπιστημίου, του ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310
τ. Α'/1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του
ν.δ. 87/1973 (ΦΕΚ 159 τ. Α'/173) «περί ιδρύσεως Πανεπιστημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ..., του ν. 259/1976
(ΦΕΚ 25 τ. Α'/1976) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και Κρήτης
κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/1983,
(ΦΕΚ 48/15.04.1983, τ. Α') - Αυτοδύναμη λειτουργία του
Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης.
2. Το π.δ. 96/2013 (ΦΕΚ 133/τ.Α'/05.06.2013) για την
«Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων -Μετονομασία
Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει με το π.δ. 128/2013 (ΦΕΚ 195/τ.Α'/17.09.2013),
και τις εκδοθείσες μετ' αυτού διαπιστωτικές πράξεις
του Πρύτανη, 10.953/31.07.2013, 10.954/31.07.2013
και 10.955/31.07.2013 (ΦΕΚ 1959/τ.Β'/12.08.2013). Το
ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α/15.02.2017) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις»,
άρθρο 27 «Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης», παράγραφος 4.
3. Το ΦΕΚ τ.ΥΟΔΔ 82/18-02-2016 και την 31460/Ζ1/
23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) διαπιστωτική πράξη
της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων όπου διαπιστώνεται ότι ο Καθηγητής
Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας, του Τμήματος Ιατρικής της
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Σχολής Επιστημών Υγείας του Π.Κ., έχει εκλεγεί Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης με πλήρη θητεία, από
23/02/2016.
4. Την 17070/01-12-2017 (ΑΔΑ: 9ΙΖΔ469Β7Γ-ΟΞΛ)
Πράξη Συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Κρήτης, στις 01-12-2017 σε εφαρμογή των διατάξεων
του Νόμου 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α'/04-08-2017) για το
ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α') «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως:
6. Τις διατάξεις του Άρθρου 13 «Σύγκλητος» παρ. 2, εδ.
ιε, Ιζ, ιη, του ΚΕΦ. Δ' «ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥΣ» του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α') «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του Άρθρου 31 «Όργανα διοίκησης των
Π.Μ.Σ. και των Διδακτορικών Σπουδών» του ΚΕΦ. ΣΤ'
«Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114 Α') «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», καθώς και
8. Τις διατάξεις του Άρθρ. 45 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις» του ΚΕΦ. ΣΤ' «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» του ως άνω νόμου.
9. Τις διατάξεις του Άρθρου 85 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ'» Μέρος Δεύτερο, του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α') «Οργάνωση και λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα
και άλλες διατάξεις».
10. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α' 195/
06.09.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
11. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α'/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων-Παράρτημα διπλώματος», και
ιδίως του άρθρου 13, του οποίου η παρ. 3 προστέθηκε
με το άρθρο 13 παρ. 3 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ τ.Α' 130)
και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του
ν. 3794/2009 (ΦΕΚ τ.Α' 156/04-09-2009), του άρθρου 14
και του άρθρου 15 καθώς και την εκδοθείσα Φ5/89656/
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Β3/2007 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ τ.Β’/
1466/13-08-2007).
12. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
τ.Α'/112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»,
όπως αντικαταστάθηκε, συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 4210/2013 (ΦΕΚ τ.Α'/254/2013), του άρθρου 197 του
ν. 4281/2014 (ΦΕΚ τ.Α'/160/2014), του άρθρου 31 του π.δ.
28/2015 (ΦΕΚ 34 Α'/2015) περί "κωδικοποίησης διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία,
του άρθρου 375 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α'/147/2016)
καθώς και την εκδοθείσα ΥΠΟΙΚΔ6 1127865/ΕΞ2010/
30-09-2010 απόφαση.
13. Την 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 4334/Β'/12-12-2017) υπουργική απόφαση που αφορά τον «Τρόπο κατάρτισης του
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και την έκθεση βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών» και τις εγκυκλίους εφαρμογής 163204/Ζ1/
29-09-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α'114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-λοιπά θέματα
ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-0Ρ2 και ιδίως το εδ. 3, 164530/Ζ1/
03-10-2017 «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα
όσον αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α'114), 203446/Ζ1/22-11-2017
«Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α'114), 227378/Ζ1/22.12.2017 «Εφαρμογή
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α'114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».
14. Τη συγκρότηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε εφαρμογή του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α') με ΑΔΑ: 6ΔΑΒ469Β7Γ-34Ι.
15. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 382η/
18-01-2018 με την οποία εγκρίνεται η επανίδρυση του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών» του Τμήματος
Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης σε
εφαρμογή του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α') και σύμφωνα
με την εισήγηση της με ημερομηνία 12-12-2017 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, όπως αυτή διαβιβάζεται διά της Επιτροπής
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος (συνεδρίαση
αριθμ. 1/16.01.2018).
16. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του
Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου
Κρήτης (συνεδρίαση με ημερομηνία 12-12-2017) σχετικά
με την κατάρτιση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών» του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης
και το απόσπασμα πρακτικών της αριθμ. 1/16.01.2018
συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Κρήτης που αφορά στον Κανονισμό
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυ-
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χιακών Σπουδών με τίτλο: «Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών» του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη εις βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
«Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών» του Τμήματος
Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης,
όπως αυτός κατατέθηκε και έχει ως ακολούθως:
1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
στην Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών
στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
Οι μεταπτυχιακές σπουδές οργανώνονται σύμφωνα
με το ν. 4485/2017 ΦΕΚ Α' 114/2017 και διέπονται από
την ισχύουσα νομοθεσία και από τις ρυθμίσεις του παρόντος Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών. Συνίστανται
στην παρακολούθηση μαθημάτων και σεμιναρίων, στη
συμμετοχή στις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τμήματος, σε εξετάσεις και σε διεξαγωγή
ολοκληρωμένης, πρωτότυπης ερευνητικής εργασίας. Το
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) απονέμει:
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών».
Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην
«Επιστήμη και Μηχανική Υπολογιστών» οργανώνεται
γύρω από τις παρακάτω θεματικές περιοχές:
• (Α) Αρχιτεκτονική Μικροηλεκτρονικών Συστημάτων
• (Β) Δίκτυα Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνίες
• (Γ) Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα
• (Δ) Πληροφοριακά Συστήματα και Αλληλεπίδραση
Ανθρώπου-Υπολογιστή
• (Ε) Υπολογιστική και Γνωσιακή Όραση, και Ρομποτική
• (Ζ) Αλγοριθμική και Ανάλυση Συστημάτων
• (Η) Βιοϊατρική Πληροφορική και Τεχνολογία
• (Θ) Τεχνολογία Πολυμέσων
Στόχος του ΜΔΕ είναι η εμβάθυνση σε μία ή δύο θεματικές περιοχές της Επιστήμης και Μηχανικής Υπολογιστών, ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου τίτλου να
έχουν αυξημένες δυνατότητες συνεισφοράς σε βιομηχανική έρευνα και σχεδιασμό προϊόντων.
2. Όργανα ΠΜΣ
Αρμόδια για θέματα που προκύπτουν στο ΠΜΣ είναι
η Συνέλευση του Τμήματος. Η Συνέλευση ορίζει τη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) Μεταπτυχιακών Σπουδών η
οποία συγκροτείται από πέντε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
τα οποία εκλέγονται από τη Συνέλευση με διετή θητεία.
Της Συντονιστικής Επιτροπής προεδρεύει ο Διευθυντής
Μεταπτυχιακών Σπουδών του προγράμματος ο οποίος
είναι μέλος της Σ.Ε. και ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή
του, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος με διετή θητεία. Η Συντονιστική Επιτροπή είναι αρμόδια για
την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας
του προγράμματος, επεξεργάζεται θέματα σχετικά με το
ΠΜΣ και εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο
Διευθυντής του ΠΜΣ είναι υπεύθυνος για το συντονισμό
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και την ομαλή λειτουργία του ΠΜΣ σε ότι αφορά στο
ακαδημαϊκό αλλά και στο διοικητικό μέρος, προεδρεύει
και συντονίζει τη Συντονιστική Επιτροπή, διαβιβάζει και
εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος τις αποφάσεις
της Συντονιστικής Επιτροπής και εισηγείται στα αρμόδια
όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην
αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος.
3. Εισαγωγή Φοιτητών
Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) δέχεται αιτήσεις από κατόχους πτυχίων και διπλωμάτων
ή τελειόφοιτους συναφών με την Επιστήμη των Υπολογιστών τμημάτων από Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, TEI) ή από αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής. Ο αριθμός
εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ' ανώτατο όριο στους
εβδομήντα (70) φοιτητές ετησίως.
3.1 Διαδικασία υποβολής αίτησης
Η αίτηση συμπληρώνεται σε ειδική σειρά εντύπων που
διατίθενται από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος και από την ιστοσελίδα του Τμήματος. Τα
δικαιολογητικά που πρέπει να συνυποβάλλονται με την
αίτηση για να θεωρηθεί πλήρης και να περάσει στο στάδιο της αξιολόγησης είναι:
(1) Πιστοποιητικά αναλυτικής βαθμολογίας σπουδών.
(2) Επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων.
(3) Αντίγραφα τίτλων αγγλικής γλώσσας ή άλλα πιστοποιητικά.
(4) Αντίγραφα εργασιών ή εκτενής περιγραφή τους.
(5) Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου.
(6) Έκθεση προσωπικών στόχων και εργασιακών ενδιαφερόντων
(7) Τουλάχιστον τρεις συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να γράφονται σε ειδικό έντυπο,
που συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση και να αποστέλλονται απ' ευθείας από τους συντάκτες ταχυδρομικά ή
ηλεκτρονικά στο Τμήμα. Οι συστατικές επιστολές είναι
εμπιστευτικές και δεν γνωστοποιούνται από το Τμήμα
Επιστήμης Υπολογιστών στους υποψηφίους σε καμία
περίπτωση, είτε πριν είτε μετά την ενδεχόμενη εισδοχή
τους.
(8) Εάν ο τίτλος πρώτου κύκλου σπουδών προέρχεται
από ίδρυμα της αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από
το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
(9) Οποιαδήποτε επικουρικά στοιχεία που κρίνουν οι
υποψήφιοι ότι θα βοηθήσουν στην πληρέστερη αξιολόγηση της αίτησής τους.
(10) Αν η αίτηση γίνει δεκτή, απαραίτητη προϋπόθεση
εγγραφής στο ΠΜΣ είναι η προσκόμιση επικυρωμένων
αντιγράφων των πτυχίων ή πιστοποιητικών αναγνώρισης σπουδών και όλων των υπόλοιπων δικαιολογητικών.
3.2 Προθεσμίες
Το Τμήμα έχει δύο περιόδους αποδοχής μεταπτυχιακών φοιτητών, μια κατά το χειμερινό εξάμηνο για έναρξη των σπουδών το επόμενο εαρινό εξάμηνο και μια το
εαρινό εξάμηνο για έναρξη των σπουδών το επόμενο
χειμερινό εξάμηνο. Οι αιτήσεις για το ΠΜΣ από όλους
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τους υποψηφίους πρέπει να υποβάλλονται στις προθεσμίες για την κάθε περίοδο, ως εξής:
Περίοδος αίτησης

Χειμερινό εξάμηνο Εαρινό εξάμηνο

Κατάθεση αίτησης

31 Οκτωβρίου

Ανακοίνωση αποτε- 15 Δεκεμβρίου
λεσμάτων
Έναρξη σπουδών

Επόμενο
εξάμηνο

31 Μαρτίου
31 Μαΐου

εαρινό Επόμενο φθινοπωρινό εξάμηνο

3.3 Τρόπος Υποβολής Αιτήσεων
Η υποβολή των αιτήσεων, συστατικών, και σχετικών
εγγράφων γίνεται ταχυδρομικά ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου στη διεύθυνση:
admissions@csd.uoc.gr
Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν απ' ευθείας από τον συντάκτη. Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να απευθύνεστε στην γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών,
στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.
3.4 Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων
Η εξέταση των αιτήσεων γίνεται από επιτροπή που
ορίζεται κάθε χρόνο από τη Συνέλευση του Τμήματος
και αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Τα κριτήρια επιλογής που συνεκτιμώνται είναι ο βαθμός πτυχίου,
η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το
γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, το ΑΕΙ στο οποίο σπούδασε, οποιεσδήποτε σημαντικές επιδόσεις στις προπτυχιακές σπουδές, συγκεκριμένες σημαντικές εργασίες στο
προπτυχιακό επίπεδο, η επίδοση σε τυχόν διπλωματική εργασία, συστατικές επιστολές, γνώση της Αγγλικής
γλώσσας, προσωπικοί στόχοι για εξειδίκευση ή έρευνα,
και όποια άλλα στοιχεία παρουσιάσει ο υποψήφιος στην
αίτησή του.
3.5 Παροχή ίσων ευκαιριών
Το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών αποσκοπεί στην παροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Το
Τμήμα φροντίζει για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών στην
εισαγωγή και ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών
χωρίς διακρίσεις βάσει φύλου, χρώματος, εθνικότητας,
θρησκείας, ή προσωπικής κατάστασης, σύμφωνα με την
ελληνική νομοθεσία.
3.6 Υποτροφίες
Το Τμήμα επισημαίνει ότι σημαντικός αριθμός φοιτητών που γίνονται δεκτοί υποστηρίζονται οικονομικά
κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Χαρακτηριστικά,
σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας το
Τμήμα προσφέρει μεγάλο αριθμό υποτροφιών κάθε χρόνο σε μεταπτυχιακούς φοιτητές στα πλαίσια ερευνητικών
εργασιών. Επίσης το Τμήμα επιδιώκει να επιβραβεύει
οικονομικά κάθε εξάμηνο μεταπτυχιακούς φοιτητές που
διακρίνονται για τις ακαδημαϊκές επιδόσεις τους και το
επικουρικό διδακτικό τους έργο.
4. Ακαδημαϊκός Σύμβουλος
και Επόπτης Μεταπτυχιακής Εργασίας
Σε κάθε υποψήφιο που γίνεται δεκτός στο ΠΜΣ ανατίθεται από το Τμήμα με την πρώτη εγγραφή ένας ακαδημαϊκός σύμβουλος, που είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος.
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Ο ρόλος του ακαδημαϊκού συμβούλου είναι να βοηθήσει
τον υποψήφιο στην προσαρμογή του στο ΠΜΣ, στην
επιλογή μαθημάτων και σε οποιοδήποτε ακαδημαϊκό
θέμα προκύψει κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών
του σπουδών. Ο ρόλος του ακαδημαϊκού συμβούλου
μεταφέρεται τελικά στον Επόπτη της εργασίας. Ο φοιτητής πρέπει να επιλέξει τον Επόπτη της εργασίας του
μέχρι το τέλος του δευτέρου (2ου) εξαμήνου του ΠΜΣ,
διαφορετικά δεν μπορεί να εγγραφεί στο επόμενο (3ο)
εξάμηνο. Ο Επόπτης ορίζεται από τη Συνέλευση του
Τμήματος η οποία αποφασίζει λαμβάνοντας υπόψη (α)
τις προβλέψεις του νόμου σχετικά με τον επόπτη της
Μεταπτυχιακής Εργασίας (β) την αίτηση του φοιτητή
προς τη Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος και
(γ) τις ανάγκες και τις δυνατότητες του Τμήματος στην
κατεύθυνση της διασφάλισης τη< ποιότητας του ΠΜΣ..
5. Γλώσσα διδασκαλίας
και εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας
Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνεται στην
αγγλική ή στην ελληνική γλώσσα η οποία καθορίζεται
από τον εκάστοτε διδάσκοντα. Γλώσσα εκπόνησης και
συγγραφής της μεταπτυχιακής εργασίας μπορεί να είναι
η αγγλική ή η ελληνική.
6. Φυσική Παρουσία
Κάθε εξάμηνο οι φοιτητές δηλώνουν στη γραμματεία
αν θα εγγραφούν ή αν θα ζητήσουν αναστολή σπουδών
για το ερχόμενο εξάμηνο, με βάση τις προθεσμίες. Οι φοιτητές που εγγράφονται, εντάσσονται στις εκπαιδευτικές
και ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος. Η τακτική
φυσική παρουσία και συμμετοχή των υποψηφίων στις
δραστηριότητες που ορίζει ο κανονισμός αυτός είναι υποχρεωτική. Εγγεγραμμένοι φοιτητές, επιτρέπεται να έχουν
μειωμένη φυσική παρουσία κατά τη διάρκεια του εξαμήνου μόνο στα πλαίσια δραστηριοτήτων των σπουδών τους
(π.χ. internships ή επισκέψεις σε συνεργαζόμενα ιδρύματα), με τη σύμφωνη γνώμη του Ακαδημαϊκού τους Συμβούλου και μετά από έγκριση της Συνέλευσης Τμήματος.
7. Απαιτήσεις απόκτησης Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών
Κάθε υποψήφιος πρέπει να διαλέξει μια θεματική περιοχή στην οποία θα εκπονήσει τη μεταπτυχιακή του
εργασία. Οι σπουδές στο ΠΜΣ απαιτούν την επιτυχή
εκπλήρωση από τους υποψηφίους μιας σειράς υποχρεώσεων, σχετικές με βασικές γνώσεις, μεταπτυχιακά
μαθήματα, επικουρικό ερευνητικό έργο, επικουρικό διδακτικό έργο, και άλλες δραστηριότητες. Οι απαιτήσεις
για την απόκτηση ΜΔΕ είναι:
(1) Εκπλήρωση της απαίτησης βασικών γνώσεων.
(2) Συμπλήρωση 120 ECTS, ως εξής:
• Συμπλήρωση 42 ECTS από επιτυχή παρακολούθηση ή αναγνώριση μαθημάτων. Από τις πιστωτικές μονάδες τουλάχιστον οι 12 ECTS πρέπει να προέρχονται
από μαθήματα της θεματικής περιοχής. Σε περίπτωση
δεύτερης θεματικής περιοχής θα πρέπει ο υποψήφιος να
συγκεντρώσει επιπλέον 12 ECTS από τη δεύτερη περιοχή. Κατά τα δύο (2) πρώτα εξάμηνα του ΜΔΕ συνίσταται
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ο υποψήφιος να έχει ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις
του σε μαθήματα.
• Συμπλήρωση τουλάχιστον 18 ECTS από Ειδικές θεματικές Δραστηριότητες.
• Συμπλήρωση 15 ECTS από βιβλιογραφική έρευνα της
περιοχής εκπόνησης του ΜΔΕ.
• Συμπλήρωση 15 ECTS από την αποτίμηση της ερευνητικής κατεύθυνσης και της πρότασης διατριβής
• Συμπλήρωση 30 ECTS από την εκπόνηση και συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας, όπως αναφέρεται στη
συνέχεια.
(3) Εκπλήρωση της απαίτησης χρονικής διάρκειας
φοίτησης στο ΠΜΣ.
Αν ο υποψήφιος δεν ικανοποιήσει κάποιες από τις
παραπάνω απαιτήσεις, δεν χορηγείται το ΜΔΕ και διαγράφεται από το ΠΜΣ.
7.1 Απαίτηση Βασικών Γνώσεων
Κάθε υποψήφιος πρέπει να εκπληρώσει τις εξής απαιτήσεις βασικών γνώσεων με βάση τη θεματική περιοχή
που επιλέγει στο ΠΜΣ:
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

20368

Α Β

Γ Δ Ε Ζ Η Θ

ΗΥ-150

*

*

* *

* * *

*

ΗΥ-240

*

*

* *

* * *

*

ΗΥ-225

*

ΗΥ-280

*

ΗΥ-335

*

ΗΥ-345

*

HY-360

*

*

*

*

*

*

* *

* * *

*

HY-209 (Αγγλικά IV) *

*

* *

* * *

*

HY-380

Η εκπλήρωση βασικών γνώσεων μπορεί να γίνει είτε
με αντιστοίχιση και αναγνώριση μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος που παρακολούθησε με τα
παραπάνω μαθήματα του Τμήματος, είτε με παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση των μαθημάτων αυτών.
Οι φοιτητές που επιλέγουν δύο θεματικές περιοχές για το
Δ.Μ.Σ. θα πρέπει να καλύψουν τις απαιτήσεις και των δύο
περιοχών σε βασικές γνώσεις. Επίσης απαιτείται καλή
γνώση της αγγλικής γλώσσας.
7.2 Μαθήματα
Τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα κάθε εξάμηνο παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος:
http://www.csd.uoc.gr. Το βάρος των μεταπτυχιακών
μαθημάτων εκφράζεται σε μονάδες του European Credit
Transfer System (ECTS).
To ακαδημαϊκό έτος έχει διάρκεια μαθημάτων 13 εβδομάδων για κάθε εξάμηνο. Οι ημερομηνίες έναρξης και
λήξης του κάθε εξαμήνου καθορίζονται στο ακαδημαϊκό
ημερολόγιο του Πανεπιστημίου Κρήτης και ανακοινώνονται πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. Όλες
οι υποχρεώσεις των μαθημάτων, όπως η εκτέλεση και
η παράδοση ασκήσεων και εργασιών, πρέπει να έχουν
ολοκληρωθεί πλήρως εντός της διάρκειας του κάθε εξαμήνου με βάση το ακαδημαϊκό ημερολόγιο.
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Ένα τυπικό μεταπτυχιακό μάθημα έχει 13 εβδομάδες διδασκαλίας, αντιστοιχεί σε 6 ECTS και σε 6 ώρες διδασκαλίας
την εβδομάδα ανάλογα και με το συνολικό φόρτο του μαθήματος. Η ανάθεση διδασκαλίας μεταπτυχιακών μαθημάτων κάθε ακαδ. έτους γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από εισήγηση του Διευθυντή του
ΠΜΣ και της Συντονιστικής Επιτροπής. Αναπληρώσεις ωρών διδασκαλίας γίνονται με απόφαση του διδάσκοντα και
σε περίπτωση μεγάλου διαστήματος διακοπής μαθημάτων, λόγω ειδικών συνθηκών, η αναπλήρωση αποφασίζεται
από τη Συνέλευση του Τμήματος.
Η αξιολόγηση των μαθημάτων και των διδασκόντων από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος γίνεται
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αξιολόγησης της MO.ΔΙ.Π του Πανεπιστημίου Κρήτης σε τακτές προθεσμίες
λίγο πριν την λήξη του ακαδ. εξαμήνου.
Στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, μέσα σε τακτή προθεσμία, κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής εγγράφεται
στο Τμήμα. Κατά την εγγραφή δηλώνει τα μαθήματα που θα παρακολουθήσει και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις, όπως
επικουρικό διδακτικό έργο ή έρευνα, που θα αναλάβει το εξάμηνο αυτό στα πλαίσια του ΠΜΣ, με τη σύμφωνη γνώμη
του Ακαδημαϊκού Συμβούλου ή του Επόπτη του. Ο συνολικός εξαμηνιαίος φόρτος εργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 42 ECTS. Αργότερα στη διάρκεια του εξαμήνου, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την Γραμματεία
Μεταπτυχιακών Σπουδών και με τη σύμφωνη γνώμη του Ακαδημαϊκού Συμβούλου ή Επόπτη, έχει τη δυνατότητα να
παραιτηθεί από μαθήματα στα οποία εγγράφηκε. Κατά την εγγραφή υπάρχει η δυνατότητα να ζητήσει ο φοιτητής
αναστολή σπουδών για το ερχόμενο εξάμηνο. Οι αιτήσεις για αναστολή σπουδών πρέπει να αιτιολογούνται,, και
εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
Τα μεταπτυχιακά μαθήματα μπορούν να γίνονται είτε στην αγγλική είτε στην ελληνική γλώσσα. Το περιεχόμενο
και ο τρόπος εξέτασης του κάθε μαθήματος καθορίζεται από τον εκάστοτε διδάσκοντα, με τη σύμφωνη γνώμη της
Συντονιστικής Επιτροπής και την έγκριση της Συνέλευσης. Η βαθμολογία επίδοσης γίνεται σε διαβαθμίσεις του 0.5
στην κλίμακα από 0 έως 10. Οι μέσοι όροι βαθμολογίας υπολογίζονται με συντελεστές βάρους ανάλογους προς τις
πιστωτικές μονάδες των αντίστοιχων μαθημάτων. Η επίδοση του φοιτητή στα μαθήματα θεωρείται επαρκής εάν
αυτός επιτυγχάνει βαθμό τουλάχιστον έξι (6) σε κάθε μάθημα, και μέσο όρο τουλάχιστον επτά και μισό (7.5). Βαθμοί
κάτω των ικανοποιητικών απαιτήσεων παραμένουν στα εσωτερικά αρχεία του Τμήματος, αλλά δεν υπολογίζονται
στους μέσους όρους, ούτε τα μαθήματα αυτά προσμετρούνται για την εκπλήρωση απαιτήσεων του ΠΜΣ.
Παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος των μεταπτυχιακών μαθημάτων του ΠΜΣ:
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS ΘΕΜΑΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΗΥ-523

Εργαστηριακή Σχεδίαση Ψηφιακών Κυκλωμάτων με Εργαλεία Ηλεκτρονικού 6
Αυτοματισμού

Α

ΗΥ-527

Αρχιτεκτονική Παράλληλων Υπολογιστών

6

Α, Γ

HY-529

Προγραμματισμός Πολυπύρηνων Αρχιτεκτονικών

6

Α, Γ

HY-531

Θέματα Θεωρίας Πληροφοριών

6

Β

HY-533

Ασφάλεια, Ιδιωτικότητα και Νοημοσύνη στο Διαδίκτυο

6

Β

HY-534

Αρχιτεκτονική Μεταγωγέων Πακέτων

6

Α, Β

HY-539

Προχωρημένα Θέματα σε Ασύρματα Δίκτυα και Κινητά Υπολογιστικά Συστήματα 6

Β,Γ

HY-540

Προχωρημένα Θέματα Ανάπτυξης Γλωσσών Προγραμματισμού

6

Δ.Ζ

HY-541

Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων

6

Β,Θ

HY-543

Συστήματα λογισμικού και Τεχνολογίες για εφαρμογές Μεγάλου Όγκου Δεδο- 6
μένων

Γ,Δ

HY-546

Τύποι και Γλώσσες Προγραμματισμού

6

Γ,Δ,Ζ

HY-553

Διαδραστικά Γραφικά Υπολογιστών

6

Δ,Ε,Θ

HY-557

Ασφαλή Συστήματα

6

Γ, Β

HY-558

Τεχνολογίες και Συστήματα για το Διαδίκτυο

6

Β,Γ,Δ

HY-561

Διαχείριση Δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό

6

Δ

HY-562

Προχωρημένα Θέματα Βάσεων Δεδομένων

6

Δ

HY-565

Συστήματα Διαχείρισης Διεργασιών

6

Δ,Θ, Η

HY-567

Αναπαράσταση Γνώσης και Συλλογιστική

6

Δ,Θ

HY-569

Συμπόρευση Ανθρώπου-Υπολογιστή

6

Δ,Η,Θ
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HY-570

Στατιστική Επεξεργασία Σημάτων

6

Β,Ε,Θ

HY-572

Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου

6

Θ, Β

HY-573

Μέθοδοι Βελτιστοποίησης

6

Ε,Ζ

HY-575

Εργαστήριο Ρομποτικής Πλοήγησης

6

Ε

HY-577

Μηχανική Μάθηση

6

Δ,Ε,Ζ,Η

HY-578

Επεξεργασία Φωνής

6

Β,Θ

HY-580

Θέματα Σχεδίασης Αλγορίθμων

6

Ζ

HY-583

Αλγόριθμοι Γράφων

6

Ζ

HY-586

Κατανεμημένος Υπολογισμός

6

Γ,Ζ

HY-587

Νευρωνικά Δίκτυα και Μάθηση Ιεραρχικών Αναπαραστάσεων

6

ζ

HY-590.21 Ανάλυση και Μοντελοποίηση Δικτύων του Εγκεφάλου

6

Β, Η

HY-590.45 Σύγχρονα Θέματα Κλιμακώσιμων Συστημάτων Αποθήκευσης

6

Γ

HY-592

Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπηρεσιών

6

Δ

HY-593

Ψηφιακή Οικονομία

6

Δ

HY-639

Προχωρημένα. Θέματα Ανάλυσης Επιδόσεων Συστημάτων και Δικτύων

6

Β, Ζ

HY-672

Προχωρημένα Θέματα Υπολογιστικής Όρασης

6

Ε

HY-675

Σύγχρονα Θέματα Υπολογιστικής Αντίληψης και Δράσης Ρομποτικών Συστη- 6
μάτων

Ε

HY-693

Εισαγωγή στη Θεωρία Παιγνίων

Β,Ζ

6

Ενδεικτικά το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Β. ΕΞΑΜΗΝΟ
ECTS

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

18

Μεταπτυχιακά Μαθήματα

ΗΥ508 Τεχνική Συγγραφή στα αγγλικά

4

Θεματικές Δραστηριότητες

Θεματικές Δραστηριότητες

8

ΣΥΝΟΛΟ

30

6
ΣΥΝΟΛΟ

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ

24

30
Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ

ECTS

ΗΥ-697 Βιβλιογραφική Έρευνα

15

ΗΥ-698 Αποτίμηση Ερευνητικής Κατεύθυνσης
και Εκπόνηση Ερευνητικού Σχεδίου

15

ΣΥΝΟΛΟ

30

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS

ΗΥ-699 Εκπόνηση και Συγγραφή
Μεταπτυχιακής Εργασίας

30

ΣΥΝΟΛΟ

30

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Το ΠΜΣ δίνει τη δυνατότητα το ΜΔΕ να γίνει σε δύο θεματικές περιοχές,
αν αυτό επιθυμεί ο υποψήφιος, οπότε και οι απαιτήσεις μαθημάτων πρέπει να καλύπτουν και τις δύο περιοχές.
7.3 Επικουρικό εκπαιδευτικό έργο
Οι επικουρίες εκπαιδευτικού έργου περιλαμβάνουν όλα τα επί μέρους καθήκοντα (συνήθως επίβλεψη εργαστηρίων, περιστασιακά φροντιστήρια, κ.ο.κ.) που ανατίθενται από το Τμήμα στα πλαίσια της διεξαγωγής μαθημάτων,
εξετάσεων, και όλων των εκπαιδευτικών διαδικασιών. Οι επικουρίες εκπαιδευτικού έργου είναι υποχρεωτικές σε
όλα τα εξάμηνα του ΠΜΣ κατά τα οποία ο φοιτητής είναι εγγεγραμμένος στο ΠΜΣ. Οι κυρώσεις σε περιπτώσεις
πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων της Επικουρίας αποφασίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
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7.4 Άλλες Δραστηριότητες
Εκτός από τα μεταπτυχιακά μαθήματα, οι φοιτητές του ΠΜΣ ως μέρος των σπουδών τους συμμετέχουν στις
παρακάτω δραστηριότητες και εκπληρώνουν τις αντίστοιχες υποχρεώσεις:
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Κωδικός

Όνομα Μαθήματος

ΗΥ-700

Συμμετοχή

ECTS

Σεμιναριακά Μαθήματα

Προαιρετικά

3

ΗΥ-508

Τεχνική Συγγραφή στα Αγγλικά

Υποχρεωτικά

4

ΗΥ-600

Σεμινάριο διεξαγωγής έρευνας

Προαιρετικό

3

ΗΥ-690.1
ΗΥ-690.2
ΗΥ-690.3
ΗΥ-690.4

3
Άσκηση και Απόκτηση Θεματικής Εμπειρίας

Προαιρετικά

ΗΥ-695

Εποπτευόμενη Μελέτη και Αναφορά

Προαιρετικά

3

ΗΥ-697

Βιβλιογραφική Έρευνα

Υποχρεωτικά

15

HY-698

Αποτίμηση Ερευνητικής Κατεύθυνσης και Εκπόνηση Ερευνητικού
Σχεδίου

Υποχρεωτικά

15

HY-699

Εκπόνηση και Συγγραφή Μεταπτυχιακής Εργασίας

Υποχρεωτικά

30

3
3
3

Σεμιναριακά μαθήματα (ΗΥ-700) δίνονται στο Τμήμα
κατά περίπτωση και αποτελούν μια ευκαιρία για τους
μεταπτυχιακούς φοιτητές να έρθουν σε επαφή με τις
τελευταίες εξελίξεις σε διάφορες περιοχές.
7.5 Εκπόνηση, εξέταση και κατάθεση μεταπτυχιακής
εργασίας
Εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας στην κύρια θεματική περιοχή. Η μεταπτυχιακή εργασία μπορεί να είναι
ερευνητικού ή αναπτυξιακού περιεχομένου. Η μεταπτυχιακή εργασία εκπονείται κάτω από την επίβλεψη και καθοδήγηση του Επόπτη. Η άμεση επίβλεψη και καθοδήγηση
της εργασίας μπορεί να ανατεθεί και σε τρίτο πρόσωπο,
κάτοχο διδακτορικού διπλώματος, μη μέλους ΔΕΠ του
Τμήματος, αλλά ο Επόπτης εξακολουθεί να έχει την ευθύνη της πορείας εξέλιξης της εργασίας. Η μεταπτυχιακή εργασία πρέπει να συνοδεύεται από περίληψη στην
γλώσσα συγγραφής (300-500 λέξεις) και εκτενή περίληψη
στην άλλη γλώσσα (ενδεικτικά, γύρω στις 1500 λέξεις).
Η διαδικασία εξέτασης της μεταπτυχιακής εργασίας
είναι η εξής:
- Ο υποψήφιος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος φοιτητής του ΠΜΣ κατά το εξάμηνο στο οποίο παρουσιάζει την
μεταπτυχιακή του εργασία, παραδίδει το τελικό κείμενο,
και ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του για το ΠΜΣ.
- Η μεταπτυχιακή εργασία εξετάζεται από Εξεταστική
Επιτροπή. Η Εξεταστική Επιτροπή ορίζεται το αργότερο
30 ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης με πρωτοβουλία του υποψηφίου και σε συνεννόηση με τον Επόπτη.
Η επιτροπή εξέτασης αποτελείται από 3 μέλη ή 4 αν ο
επιβλέπων είναι διαφορετικό από τον Επόπτη, ως εξής:
τον Επόπτη, τον επιβλέποντα εάν είναι άλλος από τον
Επόπτη, και ένα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος σε συναφή
περιοχή. Τα υπόλοιπα ένα ή δύο μέλη μπορεί να είναι
είτε μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή άλλου ΑΕΙ της Ελλάδας ή
της αλλοδαπής, είτε ερευνητές αναγνωρισμένου ερευνητικού ιδρύματος της Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Η συ-

γκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής εγκρίνεται από τη
Συνέλευση του Τμήματος η οποία ορίζει ένα μέλος της
Εξεταστικής Επιτροπής, διαφορετικό από τον Επόπτη και
τον πιθανό επιβλέποντα, ως συντονιστή του τυπικού της
διαδικασίας εξέτασης.
- Ο υποψήφιος παραδίδει το κείμενο της εργασίας στα
μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής το αργότερο 15 ημέρες
πριν από την ημερομηνία της εξέτασης.
- Η εξέταση της μεταπτυχιακής εργασίας στο Τμήμα
Επιστήμης Υπολογιστών αποτελεί εξέταση και του περιεχομένου και της παρουσίασης της εργασίας. Η Επιτροπή
αποφασίζει ανεξάρτητα για την επιτυχία ή όχι της εξέτασης σχετικά με (α) την παρουσίαση της εργασίας και (β)
το περιεχόμενο της εργασίας. Ο υποψήφιος πρέπει να
επιτύχει και στις δύο κατηγορίες για να θεωρηθεί επιτυχής η εξέτασή του. Η εξέταση της εργασίας του ΜΔΕ είναι
προφορική και ανοιχτή και ακολουθεί την εξής διαδικασία, την τήρηση του οποίου επιβλέπει ο συντονιστής:
- Ο συντονιστής της επιτροπής εκκινεί τη διαδικασία
συστήνοντας τον υποψήφιο.
- Ο υποψήφιος παρουσιάζει την εργασία του για 30-40
λεπτά.
- Ακολουθούν ερωτήσεις από μέλη της Εξεταστικής
Επιτροπής σε έναν ή περισσότερους γύρους.
- Ακολουθούν ερωτήσεις από το κοινό.
- Το κοινό αφήνει την αίθουσα και ο υποψήφιος δέχεται
ερωτήσεις από την Εξεταστική Επιτροπή απουσία του
κοινού.
- Ο υποψήφιος αφήνει την αίθουσα και η Εξεταστική
Επιτροπή συνεδριάζει και αποφασίζει το βαθμό της μεταπτυχιακής εργασίας. Η Επιτροπή κρίνει ανεξάρτητα
την παρουσίαση και το περιεχόμενο της εργασίας και
καταλήγει σε δύο βαθμούς. Η κλίμακα της βαθμολογίας
είναι: Άριστα (Α), Πολύ Καλά (Β), Καλά (Γ), Επαρκώς (Δ),
Ανεπαρκώς (Ε). Αν είτε η παρουσίαση είτε το περιεχόμενο
της εργασίας κριθούν ανεπαρκή, η εξέταση θεωρείται
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ανεπιτυχής. Η Εξεταστική Επιτροπή συμπληρώνει τους
βαθμούς στη σχετική φόρμα. Την φόρμα αυτή υπογράφει και αποστέλλει ο συντονιστής στην Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών.
- Η Εξεταστική Επιτροπή ανακοινώνει το αποτέλεσμα
στον υποψήφιο.
- Αν η εξέταση είναι επιτυχής, τα μέλη της Επιτροπής
δίνουν τυχόν σχόλια για το περιεχόμενο της εργασίας
στον υποψήφιο. Ο υποψήφιος πρέπει να λάβει υπόψη
του τα σχόλια της Επιτροπής στη διαμόρφωση του τελικού κειμένου. Ανάλογα με τη μορφή και την έκταση
των τροποποιήσεων/βελτιώσεων, τα μέλη της επιτροπής μπορούν να ζητήσουν να ξαναδούν το κείμενο της
διατριβής ή να εξουσιοδοτήσουν τον Επόπτη να δώσει
την τελική έγκριση.
- Τα μέλη της Εξεταστική Επιτροπής εγκρίνουν το τελικό κείμενο και υπογράφουν τη φόρμα που το συνοδεύει.
Τέλος, ο υποψήφιος καταθέτει δύο υπογεγραμμένα
αντίγραφα της εργασίας, ένα στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος και ένα στη Βιβλιοθήκη
του Πανεπιστημίου. Σε περίπτωση που η εργασία έχει
υποστηριχθεί οικονομικά από κάποια υποτροφία θα πρέπει να κατατεθεί και τρίτο αντίγραφο στην Γραμματεία
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος για παράδοση
στον οργανισμό που χορηγεί την υποτροφία. Επίσης,
καταθέτει στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος σε ηλεκτρονική μορφή το τελικό κείμενο της
εργασίας. Οι μεταπτυχιακές εργασίες καταχωρούνται
στη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης
και αναρτώνται στον ιστότοπο του Τμήματος.
7.6 Χρονική διάρκεια φοίτησης
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα κατά τα οποία ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος στο ΠΜΣ. Η διάρκεια μπορεί να παραταθεί
με έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος κατά ένα (1)
ή δύο (2) εξάμηνα. Ανάμεσα στα εξάμηνα αυτά μπορεί
να μεσολαβούν άλλες δραστηριότητες, όπως πρακτική
άσκηση στη βιομηχανία ή σε άλλα πανεπιστήμια και
ερευνητικά κέντρα, με διακοπή σπουδών συνολικής
διάρκειας μέχρι δύο (2) εξάμηνα, μετά από έγκριση της
Συνέλευσης. Σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια του ΠΜΣ για
την απόκτηση ΔΜΣ, συμπεριλαμβανομένης της όποιας
παράτασης, δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι (6) εξάμηνα
συν την ειδική εγγραφή ενός μηνός, από την ημερομηνία της πρώτης εγγραφής. Με την πάροδο αυτού του
διαστήματος γίνεται αυτόματα διαγραφή από το ΠΜΣ. Η
τελευταία εγγραφή στο ΠΜΣ μπορεί να έχει τη μορφή ειδικής εγγραφής ενός μηνός που απαλλάσσει τον φοιτητή
από υποχρεώσεις επικουρίας. Οποιαδήποτε αίτηση για
διακοπή σπουδών για κάποιο εξάμηνο πρέπει να γίνεται
τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την πρώτη ημέρα έναρξης
του εξαμήνου, όπως αυτή ορίζεται από το ακαδημαϊκό
ημερολόγιο του Πανεπιστημίου.
8. Αναγνώριση μαθημάτων
Οι μονάδες ECTS που απαιτούνται για το ΜΔΕ προέρχονται κυρίως από μεταπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος, στα οποία ο/η υποψήφιος/α εγγράφηκε και τα
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οποία ολοκλήρωσε επιτυχώς όντας εγγεγραμμένος στο
ΠΜΣ. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα ύστερα από αίτηση
του ενδιαφερόμενου φοιτητή και εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, το Τμήμα
να αναγνωρίσει (καθορίζοντας και το ισοδύναμο βάρος
σε ECTS) ορισμένα μεταπτυχιακά ή προχωρημένα προπτυχιακά μαθήματα που παρακολούθησε σε ΑΕΙ κατά
τη διάρκεια των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών του
σπουδών για εκπλήρωση απαιτήσεων του ΠΜΣ.
Για τις αναγνωρίσεις αυτές βασικός κανόνας είναι ότι
δεν επιτρέπεται η διπλή χρήση μαθήματος, δηλαδή η
χρησιμοποίηση του ίδιου μαθήματος για εκπλήρωση
απαιτήσεων περισσότερων του ενός (προπτυχιακών ή
μεταπτυχιακών) τίτλων. Πιο συγκεκριμένα για να μπορεί
ένα μάθημα να αναγνωριστεί, θα πρέπει να είναι επιπλέον των απαιτήσεων για τη χορήγηση του (προπτυχιακού
ή μεταπτυχιακού) τίτλου στα πλαίσια του οποίου έγινε η
παρακολούθηση του μαθήματος. Επιπλέον, ισχύουν οι
παρακάτω περιορισμοί:
1. Το πολύ 24 ECTS μπορούν να αναγνωρισθούν, οι
οποίες μπορούν να προέρχονται από μεταπτυχιακά ή
προχωρημένα προπτυχιακά μαθήματα. Από τις 12 ECTS
της κάθε περιοχής ειδίκευσης, οι 6 ECTS μπορούν να
καλυφθούν από αναγνωρίσεις και οι υπόλοιπες πρέπει
να είναι από μαθήματα της περιοχής τα οποία ο υποψήφιος θα παρακολουθήσει επιτυχώς κατά την διάρκεια
του ΠΜΣ.
2. Οι αιτήσεις για αναγνώριση μαθημάτων όλων των
κατηγοριών πρέπει να γίνονται στο πρώτο εξάμηνο φοίτησης του ΠΜΣ.
9. Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης
Στα πλαίσια του ΠΜΣ λειτουργεί το Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (ΠΣΕ) που αποσκοπεί στην
επιμόρφωση σε συγκεκριμένα θέματα της Επιστήμης
Υπολογιστών χωρίς ωστόσο να οδηγεί στην απόκτηση
μεταπτυχιακού τίτλου. Η συμμετοχή στο ΠΣΕ τεκμηριώνεται με πιστοποιητικό παρακολούθησης για εκείνα τα
μαθήματα, στα οποία ο φοιτητής σημείωσε ικανοποιητική επίδοση. Το ΠΣΕ δέχεται αιτήσεις από κατόχους
πτυχίων και διπλωμάτων ή τελειόφοιτους τμημάτων από
Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, TEI) ή από αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα
της αλλοδαπής. Η διάρκεια του είναι το πολύ τέσσερα (4)
συνεχόμενα εξάμηνα. Οι φοιτητές του ΠΣΕ μπορούν να
εγγραφούν το πολύ σε συνολικά πέντε (5) μαθήματα. Τα
μαθήματα αυτά μπορούν να προσμετρηθούν για την εκπλήρωση των απαιτήσεων για απόκτηση μεταπτυχιακού
τίτλου, σε περίπτωση μεταγενέστερης εισαγωγής στο
ΠΜΣ. Η παρακολούθηση μαθημάτων για συνεχιζόμενη
εκπαίδευση διέπεται από τις διατάξεις του κανονισμού
μεταπτυχιακών σπουδών.
10. Συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας
και Έρευνας
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης
διεξάγεται σε αρμονική συνεργασία με το Ινστιτούτο
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Πληροφορικής (ΙΠ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ITE). Η συνεργασία περιλαμβάνει τα εξής:
(1) Ερευνητές και επιστήμονες του ΙΠ του ITE συνεισφέρουν στη διδασκαλία μεταπτυχιακών μαθημάτων.
(2) Ερευνητές του ΙΠ του ITE συμμετέχουν στην καθοδήγηση μεταπτυχιακών εργασιών, μετά από σχετική
απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, της Συνέλευσης
του Τμήματος, και έγκριση του ΙΠ-ΙΤΕ.
(3) Μετά από αίτηση του Επόπτη ή της Συντονιστικής
Επιτροπής, και μετά από άδεια του ΙΠ, μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υλικοτεχνική
και εργαστηριακή υποδομή του ΙΠ, όπου και μπορούν να
πραγματοποιούν μέρος ή και το σύνολο της ερευνητικής
τους εργασίας.
(4) Το Τμήμα και το ΙΠ μπορούν να προσκαλέσουν
από κοινού καθηγητές και ερευνητές από άλλα ΑΕΙ ή
Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, για
να δώσουν σεμινάρια, σειρές διαλέξεων, ή και ολοκληρωμένα μαθήματα, και για να συνεργαστούν ερευνητικά
με ερευνητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος
και του ΙΠ.
(5) Το ΙΠ του ITE παρέχει αριθμό υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και ενισχύει οικονομικά τις συνεργασίες μεταπτυχιακών φοιτητών με άλλα ΑΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της Ελλάδας ή του Εξωτερικού.
11. Πνευματικά Δικαιώματα
Κατά τη διάρκεια μεταπτυχιακής εκπαίδευσης φοιτητών στο πλαίσιο συμβάσεων χορήγησης υποτροφιών ή
πρακτικής άσκησης (internships), το Τμήμα και οι σπουδαστές οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη και να σέβονται
αμοιβαία τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους που
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απορρέουν από τις σχετικές συμβάσεις, όσον αφορά
τους όρους διαχείρισης, χρήσης, πρόσβασης, δημοσιοποίησης, διάχυσης, ιδιοκτησίας και αξιοποίησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία υφίστανται ή
δημιουργούνται κατά την διάρκεια των μεταπτυχιακών
σπουδών ή της πρακτικής άσκησης.
12. Κανόνες Δεοντολογίας
Οι φοιτητές του ΠΜΣ πρέπει να τηρούν τον Κώδικα
Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου. Επίσης, θεωρείται
αντιδεοντολογική οποιαδήποτε ενασχόληση των μεταπτυχιακών φοιτητών με δραστηριότητες που δημιουργούν σύγκρουση συμφερόντων με τα καθήκοντα που
ανατίθενται από το Τμήμα, όπως για παράδειγμα η παροχή εκπαιδευτικού έργου σε φοιτητές του Πανεπιστημίου
Κρήτης έναντι αμοιβής από τον εκπαιδευόμενο. Κάθε
αντιδεοντολογική συμπεριφορά των μεταπτυχιακών
φοιτητών εξετάζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος
που καθορίζει και τις ανάλογες κυρώσεις.
13. Τελετουργικό αποφοίτησης και τύπος
απονεμόμενου διπλώματος (ΔΜΣ)
Η τελετή απονομής του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών γίνεται στις προγραμματισμένες τελετές απονομής Πτυχίων, ΔΜΣ και Διδακτορικών Διπλωμάτων του
Τμήματος τρεις φορές το έτος (την τρίτη εβδομάδα του
Νοεμβρίου, την τρίτη εβδομάδα του Μαρτίου και την
τρίτη εβδομάδα του Ιουλίου). Το Δ.Μ.Σ. συνοδεύεται από
το Παράρτημα Διπλώματος ο τύπος του οποίου είναι
κοινός για όλα τα ΠΜΣ του Πανεπιστημίου Κρήτης και
έχει επικυρωθεί από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος. Ο τύπος του Μεταπτυχιακού Διπλώματος είναι ο παρακάτω:
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ϭϰ Ʌɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉɀɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʙʆɀɲɽɻʅɳʏʘʆ
ɅɲʌɲʃɳʏʘʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿʏɲʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃɳʅɲɽɼʅɲʏɲʋʉʐʋʌʉʍʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏʉɅʌʊɶʌɲʅʅɲɀɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʙʆɇʋʉʐɷʙʆ͘
Ʌʌʊʃɸɿʏɲɿɶɿɲʅɲɽɼʅɲʏɲʅɸʃɲʆʉʆɿʃɹʎɸɴɷʉʅɲɷɿɲʀɸʎʋɲʌɲɷʊʍɸɿʎ͕ɲʍʃɼʍɸɿʎ͕ɸʌɶɲʍʀɸʎ͕ʋʌʊʖɸɿʌɸʎʃɲɿʏɸʄɿʃɹʎɸʇɸʏɳʍɸɿʎ͕ʃɲɿ
ɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ͘Ɉʉʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉʏʘʆʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʙʆʅɲɽɻʅɳʏʘʆʋʉɿʃʀʄɸɿɲʋʊʖʌʊʆʉʍɸʖʌʊʆʉ͕ɲʆɳʄʉɶɲʅɸʏɲɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏɲ
ʏʘʆɸʃɳʍʏʉʏɸɷɿɷɲʍʃʊʆʏʘʆʃɲɿɷɿɷɲʍʃʉʅɹʆʘʆ͘ȸʋɸʌɿɶʌɲʔɼɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿʍʏɻʆʋɿʉʋʌʊʍʔɲʏɻɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲ͘
HY-ϱϮϯ

ΗȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɼɇʖɸɷʀɲʍɻɎɻʔɿɲʃʙʆȾʐʃʄʘʅɳʏʘʆʅɸȵʌɶɲʄɸʀɲȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑȰʐʏʉʅɲʏɿʍʅʉʑΗ

Ⱥɸʅɲʏɿʃɼ
Ʌɸʌɿʉʖɼ

Ȱ

Ʌʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ͗

ȸɉ-ϮϮϬ͕ȸɉ-ϮϮϱ

d^͗

6

tĞďƉĂŐĞ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƐĚ͘ƵŽĐ͘Őƌͬ^ͬŝŶĚĞǆ͘ũƐƉ͍ĐŽŶƚĞŶƚсƉŐͺĐŽƵƌƐĞƐͺĐĂƚĂůŽŐΘŽƉĞŶŵĞŶƵсĚĞŵŽĐĐϰΘůĂŶŐсŐƌΘ
ĐŽƵƌƐĞсϮϰϬ

Τεύχος Β’ 1867/24.05.2018

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ͗

HY-ϱϮϳ
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Ƀɿɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳɲʐʏʉʅɲʏʉʋʉɿɻʅɹʆɸʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎʍʖɸɷʀɲʍɻʎ;ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĚĞƐŝŐŶĂƵƚŽŵĂƚŝŽŶ- ĨůŽǁƐͿ
ʗɻʔɿɲʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʏɲ ʍʐʆɲʔɼ ɸʌɶɲʄɸʀɲ ʍʖɸɷʀɲʍɻʎ ʅɸ ʏɻ ɴʉɼɽɸɿɲ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏɼ ;ĐŽŵƉƵƚĞƌ
aided design -  ƚŽŽůƐͿ͘ ȳʄʙʍʍɸʎ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼʎ ʐʄɿʃʉʑ ;sĞƌŝůŽŐ͕ s,>Ϳ͗ ɸʋɲʆɳʄɻʗɻ ʃɲɿ ɸʅɴɳɽʐʆʍɻ͘
ɀʉʆʏɹʄɲ ɸʋɿʋɹɷʉʐ ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳʎ ʃɲɿ ʅʉʆʏɹʄɲ ɸʋɿʋɹɷʉʐ ɷʉʅɼʎ͘ Ʌʌʉʍʉʅʉʀʘʍɻ͗ ɲʄɶʊʌɿɽʅʉɿ ʃɲɿ
ɸʌɶɲʄɸʀɲ͘ Ȱʆɳʄʐʍɻ ʖʌʉʆɿʍʅʉʑ͘ ȵʋɲʄɼɽɸʐʍɻ ʍʖɸɷʀɲʍɻʎ͗ ɸʀʍʉɷʉɿ ɷʉʃɿʅɼʎ͕ ɸʋɲʄɼɽɸʐʍɻ ɸʇʊɷʘʆ͕
ʏɲʐʏʊʖʌʉʆɻʋʌʉʍʉʅʉʀʘʍɻʋʉʄʄɲʋʄʙʆʅʉʆʏɹʄʘʆʍɸɷɿɳʔʉʌɲɸʋʀʋɸɷɲɲʔɲʀʌɸʍɻʎ͘ȶʄɸɶʖʉʎʗɻʔɿɲʃʙʆ
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʍʖɸɷʀɲʍɻ ɶɿɲ ɸʄɸɶʇɿʅʊʏɻʏɲ͘ ɇʐʆɽɹʍɿʅɸʎ ʋɸʌɿɶʌɲʔɹʎ ʃɲɿ ɲʐʏʊʅɲʏɻ ʍʑʆɽɸʍɻ ʐʄɿʃʉʑ
;ʋ͘ʖ͘ ^ǇŶŽƉƐǇƐͿ͘ Ɉʉʋʉɽɹʏɻʍɻ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʃɲɿ ɷʌʉʅʉʄʊɶɻʍɻ ʍʐʆɷɹʍɸʘʆ͗ ɸʌɶɲʄɸʀɲ ʃɲɿ ʏɸʖʆɿʃɹʎ͘
ȵʋɲʆɲʄɻʋʏɿʃɼɴɸʄʏʀʘʍɻʍʖɸɷʀɲʍɻʎ;ďĂĐŬ-ĂŶŶŽƚĂƚŝŽŶ͕K͕>s^Ϳ͘Ʌɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲʍɸʏɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ&W'
ʃɲɿ^/͘ɍʌɼʍɻɹʏʉɿʅʘʆʋʐʌɼʆʘʆ;/WĐŽƌĞƐͿ͕ʍʐʍʏɼʅɲʏɲʋɳʆʘʍɸɹʆɲĐŚŝƉ;^ŽͿ͘ȵʌɶɲʍʏɼʌɿʉʋʄɼʌʉʐʎ
;ʍʐʆɸʌɶɲʏɿʃɼʎͿ ʍʖɸɷʀɲʍɻʎ ʃɲɿ ɸʋɲʄɼɽɸʐʍɻʎ ʗɻʔɿɲʃʉʑ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʅɹʏʌɿɲʎ ʋʉʄʐʋʄʉʃʊʏɻʏɲʎ͕ ʅɸ
ʖʌɼʍɻʏʘʆɷɿɷɲʍʃʉʅɹʆʘʆɸʌɶɲʄɸʀʘʆʃɲɿ ɶɿɲʋʉʄʄɲʋʄɹʎʏɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎʍʏʊʖʉʐ;&W'ʃɲɿ^/Ϳ͘
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Ⱥɸʅɲʏɿʃɼ
Ʌɸʌɿʉʖɼ

Ȱ͕ȳ

Ʌʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ͗

ȸɉ-ϯϰϱ͕ȸɉ-ϰϮϱ

d^͗

6

tĞďƉĂŐĞ͗
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Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ͗

Ɉʉ ʅɳɽɻʅɲ ɲʐʏʊ ʃɲʄʑʋʏɸɿ ʏʉʆ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊ͕ ʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ͕ ʃɲɿ ʏɻʆ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʋɲʌɳʄʄɻʄʘʆ
ɲʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃʙʆ͘ Ɉɲ ɽɹʅɲʏɲ ʋʉʐ ʃɲʄʑʋʏʉʆʏɲɿ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆ͗ ɀʉʆʏɹʄɲ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ ʃʉɿʆɼʎ
ʅʆɼʅɻʎʃɲɿʅɸʏɲʔʉʌɳʎʅɻʆʐʅɳʏʘʆ͕ɲʄʄɻʄɸʋɿɷʌɳʍɸɿʎɲʆɳʅɸʍɲʍɸʋɲʌɳʄʄɻʄɲʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲʃɲɿʍʏɿʎ
ɲʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃɹʎ͕ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊʎ ʃɲɿ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʃʉɿʆɼʎ ʅʆɼʅɻʎ ʃɲɿ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ʅɻʆʐʅɳʏʘʆ
ʅɿʃʌɼʎ ʃɲɿ ʅɸɶɳʄɻʎ ʃʄʀʅɲʃɲʎ͕ ɽɹʅɲʏɲ ʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ ʃɲʌʏʙʆ ɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎ ʃɲɿ ɷɿʃʏʑʘʆ ɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎ
ʅɸɶɳʄɻʎʃʄʀʅɲʃɲʎ͕ʍʐʍʏɳɷɸʎʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ͕ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻɲʋʊɷʉʍɻʎ͘

HY-ϱϮϵ

ΗɅʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊʎɅʉʄʐʋʑʌɻʆʘʆȰʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃʙʆΗ

Ⱥɸʅɲʏɿʃɼ
Ʌɸʌɿʉʖɼ

ȳ͕Ȱ

Ʌʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ͗

ȸɉ-ϯϰϱ͕ȸɉ-ϰϮϱ

d^͗

6

tĞďƉĂŐĞ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƐĚ͘ƵŽĐ͘ŐƌͬΕŚǇϱϮϵ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ͗

ɇʏʊʖʉʎ ʏʉʐ ʅɲɽɼʅɲʏʉʎ ɸʀʆɲɿ ɻ ɸɿʍɲɶʘɶɼ ʃɲɿ ɸʇʉɿʃɸʀʘʍɻ ʏʉʐ ʔʉɿʏɻʏɼ ʅɸ ɶʄʙʍʍɸʎ͕ ɴɿɴʄɿʉɽɼʃɸʎ͕
ʅɸɽʊɷʉʐʎ ʃɲɿ ʏɸʖʆɿʃɹʎ ʋɲʌɳʄʄɻʄʉʐ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ ʍɸ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɴɲʍɿʍʅɹʆɲ ʍɸ ʋʉʄʐʋʑʌɻʆʉʐʎ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʏɹʎ͘ ɀɸʄɸʏʙʆʏɲɿ ʏʊʍʉ ɻ ɷɿɸʋɲʔɼ ʏʘʆ ʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɹʆʏʘʆ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ʅɸ ʏʉʆ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʏɼ͕ʊʍʉʃɲɿɻʐʄʉʋʉʀɻʍɼʏʉʐʎʍɸʋʌɲɶʅɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲ͘
Ɉʉ ʅɳɽɻʅɲ ɷʀʆɸɿ ɹʅʔɲʍɻ ʍɸ ʆɹɸʎ ʅɸɽʊɷʉʐʎ ʋɲʌɳʄʄɻʄʉʐ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ ʋʉʐ ɲʋʉʍʃʉʋʉʑʆ ʍʏɻ
ɴɸʄʏʀʘʍɻ ʏɻʎ ɸʋʀɷʉʍɻʎ ʏʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʍʏɻ ɴɸʄʏʀʘʍɻ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʘɶɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʏɼ͕ɸʍʏɿɳɺɸɿɷɸʍʏɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʏɻʎʉʌɶɳʆʘʍɻʎʋʉʄʐʋʑʌɻʆʘʆɲʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃʙʆʋʉʐ
ɷɿɲʔɹʌʉʐʆ ʉʐʍɿɲʍʏɿʃɳ ɲʋʊ ʏɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ʍʐʅɴɲʏɿʃʙʆ ʋɲʌɳʄʄɻʄʘʆ ɲʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃʙʆ
ʃʉɿʆɼʎɼʃɲʏɲʆɸʅɻʅɹʆɻʎʅʆɼʅɻʎ͘
Ƀɿʔʉɿʏɻʏɹʎʃɲʏɲʆʉʉʑʆ ʏɿʎɹʆʆʉɿɸʎʏʉʐʃɲʏɲʅɸʌɿʍʅʉʑʃɲɿɷʌʉʅʉʄʊɶɻʍɻʎɸʌɶɲʍɿʙʆʅɸʏɲʇʑʋʐʌɼʆʘʆ͕
ʏɻʎ ʐʋʉʃʌʐʋʏʊʅɸʆɻʎ ʃɲɿ ʌɻʏɼʎ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ʅɸʏɲʇʑ ʋʐʌɼʆʘʆ͕ ʏɻʎ ʏʉʋɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ʍʏɲ
ɷɸɷʉʅɹʆɲ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʉʐ ʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʉʑ͕ ʊʋʘʎ ɲʐʏɹʎ ɲʆɲɽɸʘʌʉʑʆʏɲɿ ʃɲɿ ʋʌʉʍɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉʐʎ
ʆɹʉʐʎ ʋʉʄʐʋʑʌɻʆʉʐʎ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʏɹʎ ʅɸ ʉʅʉɿʉɶɸʆɸʀʎ ʃɲɿ ɸʏɸʌʉɶɸʆɸʀʎ ʋʐʌɼʆɸʎ ;'WhƐ͕ Ğůů͕ ʃʄʋ͘Ϳ͘
ȵʋɿʋʄɹʉʆ͕ ʉɿ ʔʉɿʏɻʏɹʎ ɸʇʉɿʃɸɿʙʆʉʆʏɲɿ ʏʊʍʉ ʅɸ ʏʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎ ʊʍʉ ʃɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ
ʆɹʘʆ ʅɸɽʊɷʘʆ ʋɲʌɳʄʄɻʄʉʐ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ͕ ʊʋʘʎ ɶɿɲ ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ ʉ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊʎ ʅɸ
ʍʐʆɲʄʄɲɶɹʎ;ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐͿ͕ʉʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊʎʅɸʌʉɹʎɷɸɷʉʅɹʆʘʆ;ƐƚƌĞĂŵƐͿʃɲɿʉʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊʎ
ʅɸʌɻʏɼɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏɻʎɿɸʌɲʌʖʀɲʎʅʆɼʅɻʎ͘
Ɉʉ ʅɳɽɻʅɲ ʃɳʆɸɿ ɸʋɿʍʃʊʋɻʍɻ ʏʘʆ ʍʑɶʖʌʉʆʘʆ ʋʉʄʐʋʑʌɻʆʘʆ ɲʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃʙʆ ʃɲɿ ʃɲʏɻɶʉʌɿʉʋʉʀɻʍɼ
ʏʉʐʎ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɻʆ ɲʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃɼ ʃɲɿ ʉʅʉɿʉɶɹʆɸɿɲ ʏʘʆ ʋʐʌɼʆʘʆ͕ ʏɻʆ ɿɸʌɲʌʖʀɲ ʅʆɼʅɻʎ ʃɲɿ ʏʉʐʎ
ʅɻʖɲʆɿʍʅʉʑʎ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ʃɲɿ ʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʉʑ ʋʉʐ ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ͘ Ȱʃʉʄʉʐɽɸʀ ʅɸʄɹʏɻ ʅʉʆʏɹʄʘʆ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑɶɿɲʉʅʉɿʉɶɸʆɸʀʎɲʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃɹʎʃʉɿʆɼʎ;KƉĞŶDW͕/ŶƚĞů^dD͕/ŶƚĞůdͿ͕ɸʏɸʌʉɶɸʆɸʀʎ
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ɲʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃɹʎ ;^ĞƋƵŽŝĂ͕ ^ƚĂƌ^Ɛ͕ ZĂƉŝĚDŝŶĚ͕ hͿ ʃɲɿ ʅʉʆʏɹʄɲ ɲʆɸʇɳʌʏɻʏɲ ɲʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃɼʎ
;DĂƉZĞĚƵĐĞ͕ DĞƌŐĞͿ͘ Ɉɹʄʉʎ͕ ʅɸʄɸʏʙʆʏɲɿ ʅɹɽʉɷʉɿ ʅɸʏɳʔʌɲʍɻʎ ʋɻɶɲʀʉʐ ʃʙɷɿʃɲ ʃɲɿ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏʘʆ
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʖʌʊʆʉʐɸʃʏɹʄɸʍɻʎʏʘʆɳʆʘʅʉʆʏɹʄʘʆʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ͘

HY-ϱϯϭ

"ȺɹʅɲʏɲȺɸʘʌʀɲʎ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ "

Ⱥɸʅɲʏɿʃɼ
Ʌɸʌɿʉʖɼ

Ȳ

Ʌʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ͗

ȴɸʆʐʋɳʌʖʉʐʆʋʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲɶɿɲɲʐʏʊʏʉʅɳɽɻʅɲ

d^͗

6

tĞďƉĂŐĞ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƐĚ͘ƵŽĐ͘Őƌͬ^ͬŝŶĚĞǆ͘ũƐƉ͍ĐŽŶƚĞŶƚсƉŐͺĐŽƵƌƐĞƐͺĐĂƚĂůŽŐΘŽƉĞŶŵĞŶƵсĚĞŵŽĐĐϰΘůĂŶŐсŐƌΘ
ĐŽƵƌƐĞсϭϯϰ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ͗

ϭ͘
Ϯ͘
ϯ͘
ϰ͘
ϱ͘
ϲ͘
ϳ͘
ϴ͘
ϵ͘

HY-ϱϯϯ

ŶƚƌŽƉǇ͕ZĞůĂƚŝǀĞŶƚƌŽƉǇ͕ĂŶĚDƵƚƵĂů/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƐǇŵƉƚŽƚŝĐƋƵŝƉĂƌƚŝƚŝŽŶWƌŽƉĞƌƚǇ
ĂƚĂŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶ
ŚĂŶŶĞůĂƉĂĐŝƚǇ
ŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂůŶƚƌŽƉǇ
'ĂƵƐƐŝĂŶŚĂŶŶĞů
ZĂƚĞŝƐƚŽƌƚŝŽŶdŚĞŽƌǇ
hŶŝǀĞƌƐĂů^ŽƵƌĐĞŽĚŝŶŐ
EĞƚǁŽƌŬ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶdŚĞŽƌǇ
x 'ĂƵƐƐŝĂŶDƵůƚŝƉůĞ-hƐĞƌŚĂŶŶĞůƐ
x DƵůƚŝƉůĞ-ĐĐĞƐƐŚĂŶŶĞů
x ŶĐŽĚŝŶŐŽĨŽƌƌĞůĂƚĞĚ^ŽƵƌĐĞƐ
x ƌŽĂĚĐĂƐƚŚĂŶŶĞů
x ZĞůĂǇŚĂŶŶĞů
x ^ŽƵƌĐĞŽĚŝŶŐǁŝƚŚ^ŝĚĞ/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ϭϬ͘EĞƚǁŽƌŬŽĚŝŶŐdŚĞŽƌǇ
ϭϭ͘^ĐĂůŝŶŐůĂǁƐĨŽƌǁŝƌĞůĞƐƐŶĞƚǁŽƌŬƐ

ΗȰʍʔɳʄɸɿɲ͕ȻɷɿʘʏɿʃʊʏɻʏɲʃɲɿɁʉɻʅʉʍʑʆɻʍʏʉȴɿɲɷʀʃʏʐʉΗ

Ⱥɸʅɲʏɿʃɼ
Ʌɸʌɿʉʖɼ

Ȳ

Ʌʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ͗

ȸɉ-ϯϯϱ

d^͗

6

tĞďƉĂŐĞ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƐĚ͘ƵŽĐ͘ŐƌͬΕŚǇϱϯϯ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ͗

Ɉʉȸɉ-ϱϯϯɸʀʆɲɿɹʆɲʍɸʅɿʆɲʌɿɲʃʊʅɳɽɻʅɲʍʏʉʖʙʌʉʏʘʆȴɿʃʏʑʘʆɉʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ͕ʋʉʐɽɲɸʋɿʃɸʆʏʌʘɽɸʀ
ʍɸɽɹʅɲʏɲȰʍʔɳʄɸɿɲʎ͕Ȼɷɿʘʏɿʃʊʏɻʏɲʎ͕ʃɲɿɁʉɻʅʉʍʑʆɻʎʍʏʉȴɿɲɷʀʃʏʐʉ͘ɇʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ͕ɽɲʃɲʄʐʔɽʉʑʆ
ɽɹʅɲʏɲ Ȱʍʔɳʄɸɿɲʎ ʋʉʐ ɲʆʏɿʅɸʏʘʋʀɺʉʐʆ ʉɿ Ʌɳʌʉʖʉɿ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ ȴɿɲɷɿʃʏʑʉʐ͕ ʉɿ ʏɳʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʏɹʏʉɿʘʆʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆʅɸʖʌɼʍɻʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ^ŽĨƚǁĂƌĞĞĨŝŶĞĚEĞƚǁŽƌŬŝŶŐ;^EͿʋʉʐ
ʃɳʆʉʐʆ ʏɲ ȴʀʃʏʐɲ ɉʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ ʋɿʉ ȶʇʐʋʆɲ ʃɲɿ ʏɹʄʉʎ͕ ʉɿ ʏɳʍɸɿʎ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ʅɸ ʏɻʆ ȴɿɲʔɳʆɸɿɲ ʏʘʆ
ɷɸɷʉʅɹʆʘʆʏʘʆʖʌɻʍʏʙʆʏʉʐȴɿɲɷɿʃʏʑʉʐ͘ȵʋʀʍɻʎ͕ɽɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀɻʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲĚĞƐŝŐŶƚŚŝŶŬŝŶŐ͕
ɻʉʋʉʀɲʉʌʀɺɸɿʅɿɲʍɸɿʌɳɴɻʅɳʏʘʆɶɿɲʏɻʆʍʐʍʏɻʅɲʏɿʃɼɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʅɿɲʎʋʌʊʃʄɻʍɻʎʍʖɸʏɿʃɼʎʅɸʏɻʆ
ɴɿɴʄɿʉɶʌɲʔʀɲʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎʃɲɿɹʖɸɿʘʎʍʏʊʖʉʆɲʋʌʉɳɶɸɿʏɻʆʃɲɿʆʉʏʉʅʀɲ͘ɇɸʃɳɽɸ ʉʅɳɷɲʔʉɿʏɻʏʙʆ
ɽɲ ɲʆɲʏɸɽɸʀ ɹʆɲʎ ʅɹʆʏʉʌɲʎ͘ Ɉɹʄʉʎ͕ ʍʏʊʖʉʎ ʏʉʐ ʅɲɽɼʅɲʏʉʎ ɸʀʆɲɿ ʉɿ ʔʉɿʏɻʏɹʎ ʅɹʖʌɿ ʏʉ ʏɹʄʉʎ ʏʉʐ
ɸʇɲʅɼʆʉʐʆɲɸʀʆɲɿʍɸɽɹʍɻʆɲʍʐʆɸʌɶɳɺʉʆʏɲɿʍɸʉʅɳɷɸʎʃɲɿʆɲɸʋɿʃʉɿʆʘʆʉʑʆɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɳ͕ʏʊʍʉ
ɶʌɲʋʏɳ͕ʊʍʉʃɲɿʋʌʉʔʉʌɿʃɳ͘ȳɿɲʏʉʍʃʉʋʊɲʐʏʊ͕ɽɲɶʀʆʉʐʆϯ-ϰɷɿɲʄɹʇɸɿʎʋɳʆʘʍʏɲɽɹʅɲʏɲ͗
ϭͿ
ϮͿ
ϯͿ

Ʌʙʎʆɲʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʃɲʆɸʀʎɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɳʏɻʆɹʌɸʐʆɳʏʉʐ͍
Ʌʘʎʆɲɶʌɳʗɸɿʃɲʆɸʀʎɹʆɲɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʊɳʌɽʌʉ͍Ⱦɲɿ
Ʌʘʎʆɲɸʌɶɲʍʏɸʀʃɲʆɸʀʎɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɳʍɸʅɿɲʉʅɳɷɲ͍
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HY-ϱϯϰ

20377

ΗȰʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃɼɀɸʏɲɶʘɶɹʘʆɅɲʃɹʏʘʆΗ

Ⱥɸʅɲʏɿʃɼ
Ʌɸʌɿʉʖɼ

Ȳ͕Ȱ

Ʌʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ͗

HY-ϮϮϱ͕,z-ϯϯϱ

d^͗

6

tĞďƉĂŐĞ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƐĚ͘ƵŽĐ͘ŐƌͬΕŚǇϱϯϰ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ͗

ɇʑʆɷɸʍʅʉɿ ʃɲɿ ɻ ʋɲʌʉʖɼ ʏʉʐʎ͗ ʍɻʅɸʀʉ-ʋʌʉʎ-ʍɻʅɸʀʉ ɲʆʏʀ ʃʉɿʆʊʖʌɻʍʏɻʎ ɲʌʏɻʌʀɲʎ͕ ʍɸɿʌɿɲʃʉʀ͕
ʋɲʌɳʄʄɻʄʉɿ͘
x

x

x
x

x

x

x

x
x

HY-ϱϯϵ

ɀɸʏɲɶʘɶɼ ʃʐʃʄʘʅɳʏʘʆ͗ ʋʉʄʑʋʄɸʇɻ ɷɿɲʀʌɸʍɻʎ ʖʌʊʆʉʐ͕ ʅɸʏɲɶʘɶɼ ʖʌʊʆʉʐͬʖʙʌʉʐ͕ ʋʉʄʐʋʄɹʃʏɸʎ
ʋʌʉʍɽɼʃɻʎ-ɲʔɲʀʌɸʍɻʎ͕ɲʆʏʀʍʏʌʉʔɻʋʉʄʑʋʄɸʇɻ͕ʋʉʄʐɸʋʀʋɸɷɲɷʀʃʏʐɲ͕ʅɻ-ʅʋʄʉʃɳʌɿʍʅɲʃɲɽɲʌɳɼ
ʅɸɲʆɲɷɿɳʏɲʇɻ͘
ȶʆʆʉɿɸʎ ʅɸʏɲɶʘɶɼʎ ʋɲʃɹʏʘʆ͗ ʃʉɿʆɼ ɲʆʏʀ ɷɿɲʅʉɿʌɲʍʅɹʆɻʎ ʋɲʌʉʖɼ͕ ʍʏɲʏɿʍʏɿʃɼ ʋʉʄʑʋʄɸʇɻ͕
ɲʆʏɲɶʘʆɿʍʅʊʎ ɸʇʊɷʉʐ͕ ɸʆʏɲʅʀɸʐʍɻ͕ ɸʍʘʏɸʌɿʃʊ ʅʋʄʉʃɳʌɿʍʅɲ͕ ʉʐʌɹʎ͕ ʅʋʄʉʃɳʌɿʍʅɲ ʍɸ ʉʐʌɳ
(,K>Ϳ͕ʖʌʉʆʉɷʌʉʅʉʄʊɶɻʍɻ͕ɹʄɸɶʖʉʎʌʉɼʎ͕ʃʊʗɿʅʉɷʌʊʅʉʐɲʆʏʀɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ-ʃɲɿ-ʋʌʉʙɽɻʍɻʎ͘
ȳɸʆɸɹʎʅɸʏɲɶʘɶɹʘʆ͘
Ȱʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃɹʎ ɸʆʏɲʅɿɸʐʏʙʆ͗ ʔɲʌɷɸɿɹʎ ʅʆɼʅɸʎ͕ ɷɿɲʔʐʄʄʘʅɹʆɸʎ ʅʆɼʅɸʎ͕ ʅʆɼʅɸʎ ʅɸ ʉʅʉʖɸɿʌʀɲ͕
ʋʉʄʄɲʋʄɹʎ ʉʐʌɹʎ ʍɸ ʃʉɿʆʊ ɸʆʏɲʅɿɸʐʏɼ͕ ʉʐʌɹʎ ɶɿɳ multicast͘ Ɉɸʅɲʖɿʍʅʊʎ ʃɲɿ ɲʆɲʍʐɶʃʊʄʄɻʍɻ͗
ʋɲʌʉʖɼʃʐʏʏɳʌʘʆ͕ʉʐʌɹʎ͕ɲʋʊʌʌɿʗɻʋɲʃɹʏʘʆ͘
Ȱʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃɹʎ ʉʐʌʙʆ͗ ʉʐʌɹʎ ɸʇʊɷʘʆ ɼ ʍɻʅɸʀʘʆ ɷɿɲʍʏɲʑʌʘʍɻʎ͕ ŬŶŽĐŬ-out͕ ʃʉɿʆʊʖʌɻʍʏʉʎ
ɸʆʏɲʅɿɸʐʏɼʎ͕ ʉʐʌɹʎ ɸɿʍʊɷʘʆ͕ ʉʐʌɹʎ ɸɿʃʉʆɿʃɳ ɸʇʊɷʘʆ͕ ɸʍʘʏɸʌɿʃɼ ɸʋɿʏɳʖʐʆʍɻ ;/KYͿ͕ ɸʋɿɷʊʍɸɿʎ͕
ʖʌʉʆʉɷʌʉʅʉʄʊɶɻʍɻĐƌŽƐƐďĂƌ ʅɸʉʐʌɹʎɸɿʃʉʆɿʃɳɸʇʊɷʘʆ͘
Ȱʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃɹʎ ɷɿʃʏʑʘʆ ʅɸʏɲɶʘɶɼʎ͗ ĐƌŽƐƐďĂƌ͕ ʋʉʄʐɸʋʀʋɸɷɲ ɷʀʃʏʐɲ͕ ʐʋɸʌʃʑɴʉʎ͕ ďĂŶǇĂŶ͕ Benes͕
ůŽƐ͕ ʋɲʖɹɲ ɷɹʆɷʌɲ͕ ʋʌʉʍɲʌʅʉʍʏɿʃɼ ɷʌʉʅʉʄʊɶɻʍɻ͕ ɲʆɲɷɿɳʏɲʇɻ ʋɲʃɹʏʘʆ͕ ɷʀʃʏʐɲ ʅɸ ɼ ʖʘʌʀʎ
ɸʆʏɲʅɿɸʐʏɹʎ͘
ȶʄɸɶʖʉʎ ʌʉɼʎ͗ ʍʏɲʏɿʃʊʎͬɷʐʆɲʅɿʃʊʎ͕ ʅɸͬɳʆɸʐ ɲʋʘʄɸɿʙʆ͕ ʌɻʏʊʎͬʐʋʉʆʉʉʑʅɸʆʉʎ͕ ɳʃʌɻ-ʅɸɳʃʌɻͬʃʉʅɳʏɿ-ʃʉʅɳʏɿ͕ ʌʐɽʅʊʎͬʋɿʍʏʙʍɸɿʎ͕ ɲɷɿɳʃʌɿʏʉʎͬɲʆɳ-ʌʉɼ͕ ɷʌʉʅʉʄʊɶɻʍɻ wormhole͕ Y&͕
ɷʀʃʏʐɲʅɸʏɲɶʘɶɼʎʅɸɸʍʘʏɸʌɿʃɼʉʋɿʍɽʉʋʀɸʍɻ͘
ɍʌʉʆʉɷʌʉʅʉʄʊɶɻʍɻ ɶɿɳ ʋʉɿʊʏɻʏɲ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ͗ ʏɲʖɸʀɲ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʋʌʉʏɸʌɲɿʉʏɼʏʘʆ͕ ʃʐʃʄɿʃɼʎ
ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ͕ʃɲɿʃʐʃʄɿʃɼʎʅɸʍʐʆʏɸʄɸʍʏɹʎɴɳʌʉʐʎ͘
Ȳɿɴʄɿʉɶʌɲʔɿʃɼ ʅɸʄɹʏɻ ʐʄɿʃʉʑ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻʎ ʍɸ ʋʀʆɲʃɸʎ ɷʌʉʅʉʄʊɶɻʍɻʎ ʃɲɿ ʃɲʏɻɶʉʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎ
ʌʉʙʆ͘

ΗɅʌʉʖʘʌɻʅɹʆɲȺɹʅɲʏɲʍɸȰʍʑʌʅɲʏɲȴʀʃʏʐɲʃɲɿȾɿʆɻʏɳɉʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃɳɇʐʍʏɼʅɲʏɲΗ

Ⱥɸʅɲʏɿʃɼ
Ʌɸʌɿʉʖɼ

Ȳ͕ȳ

Ʌʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ͗

HY-ϯϯϱ͕,z-ϯϰϱ

d^͗

6

tĞďƉĂŐĞ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƐĚ͘ƵŽĐ͘ŐƌͬΕŚǇϱϯϵ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ͗

Ɉʉʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʊʅɳɽɻʅɲȸɉ-ϱϯϵɲʍʖʉʄɸʀʏɲɿʅɸʏɻɸʃʏɸʆɼʅɸʄɹʏɻʏʘʆɸʆʆʉɿʙʆʃɲɿʏʘʆʏɸʖʆɿʃʙʆʋʉʐ
ɸʅʋʄɹʃʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɿʎ ʍʑɶʖʌʉʆɸʎ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɹʎ ʋʌʉʃʄɼʍɸɿʎ ʏʘʆ ɲʍʑʌʅɲʏʘʆ ɷɿʃʏʑʘʆ ʃɲɿ ʃɿʆɻʏʙʆ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ͘ Ƀɿ ʍʋʉʐɷɲʍʏɹʎ ɽɲ ʋɸɿʌɲʅɲʏɿʍʏʉʑʆ ʅɸ ʏɻ ʆɹɲ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲ͕ ʆɹɸʎ
ʋʌʘʏʊʏʐʋɸʎ ɸʔɲʌʅʉɶɹʎ ʃɲɿ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʃɲɿ ɽɲ ɲʍʖʉʄɻɽʉʑʆ ɸʆɸʌɶɳ ʅɸ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɳ ɽɹʅɲʏɲ ͘ Ⱥɲ
ʍʐɺɻʏɻɽɸʀ ɻ ʍʖɸɷʀɲʍɻ ʃɲɿ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ͕ ʃɲɿ ɻ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏʘʆ ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ ʃɿʆɻʏʙʆ
ɷɿʃʏʑʘʆ͘
Ɉɲ ɽɹʅɲʏɲ ʋʉʐ ɽɲ ʍʐɺɻʏɻɽʉʑʆ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏʉʐ ʅɲɽɼʅɲʏʉʎ ɽɲ ʋɸʌɿʄɳɴʉʐʆ͗ ɸɿʍɲɶʘɶɼ ʍʏɻʆ
ɲʍʑʌʅɲʏɻ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲ͕ /ϴϬϮ͘ϭϭ͕ ŵŽďŝůĞ ŶĞƚǁŽƌŬŝŶŐ͕ ɲʍʑʌʅɲʏɲ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ ʃɲɿ
ɷɿɳɷʉʍɻʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ͕ ɲʍʑʌʅɲʏɲ ɷʀʃʏʐɲ ɲɿʍɽɻʏɼʌʘʆ (sensor ŶĞƚǁŽƌŬƐͿ͕ ʃɿʆɻʏɳ peer-to-peer
ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ͕ location-ďĂƐĞĚ ɸʔɲʌʅʉɶɹʎ͕ ʋʌʘʏʊʃʉʄʄɲ ɷʌʉʅʉʄʊɶɻʍɻʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼʎ
ɷɿɲʖɸʀʌɻʍɻʎʋʊʌʘʆ;ʋʖʅʋɲʏɲʌʀɲʎ͕ďĂŶĚǁŝĚƚŚͿʍɸʃɿʆɻʏɳɷʀʃʏʐɲ͕ʍʐʍʏɼʅɲʏɲɸʑʌɸʍɻʎɽɸʍɻʎ;locationsensing systemsͿ͕ʃɲɿɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻɲʋʊɷʉʍɻʎɲʍʑʌʅɲʏʘʆɷɿʃʏʑʘʆʃɲɿʏʘʆʋʌʘʏʉʃʊʄʄʘʆʏʉʐʎ͘
ɇʏʊʖʉɿʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎɸʀʆɲɿɻ͗
ϭ͘
Ϯ͘

Ⱦɲʏɲʆʊɻʍɻʍɸɴɳɽʉʎʏʘʆʋɲʌɲʋɳʆʘɽɸʅɲʏɿʃʙʆʋɸʌɿʉʖʙʆ
ȴɿɸʇɲɶʘɶɼ ɹʌɸʐʆɲʎ ʃɲɿ ʍʐʍʏɻʅɲʏɿʃɼ ɸʆɲʍʖʊʄɻʍɻ ʅɸ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɳ ɽɹʅɲʏɲ ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

20378

ϯ͘
ϰ͘
ϱ͘

HY-ϱϰϬ

Τεύχος Β’ 1867/24.05.2018

ʃʐʌʀʘʎ͗
x ɀɸʏʌɼʍɸɿʎ͕ ɲʆɳʄʐʍɻ͕ ʃɲɿ ʅʉʆʏɸʄʉʋʉʀɻʍɻ ʋɳʆʘ ʍɸ ɲʍʑʌʅɲʏɲ ɷʀʃʏʐɲ ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻʆ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʏɻʎɲʋʊɷʉʍɻʎʏʉʐʎʃɲɿʏʘʆʋʌʘʏʉʃʊʄʄʘʆʋʉʐʏɲʐʋʉʍʏɻʌʀɺʉʐʆ͘
x ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎ ʃɲɿ ʅɸʄɹʏɻ ʋʌʘʏʉʃʊʄʄʘʆ ɶɿɲ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɸʌɻ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ʋʊʌʘʆ͕ ʋɲʌʉʖɼ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʅɸ ʖʌʉʆɿʃʉʑʎ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎ ;real-time ƐĞƌǀŝĐesͿ ʍɸ ɲʍʑʌʅɲʏɲ ɷʀʃʏʐɲ͕ ɸʑʌɸʍɻʎ
ɽɸʍɻʎ͕ɷɿɳɷʉʍɻʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲʎʍɸʃɿʆɻʏɳɷʀʃʏʐɲ͘
ɍʌɼʍɻ͕ ʋɸɿʌɲʅɲʏɿʍʅʊʎ͕ ʃɲɿ ɸʇʉɿʃɸʀʘʍɻ ʅɸ ʏɻʆ ʆɹɲ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲ ʅɸ ʏɻʆ ɸʃʋʊʆɻʍɻ ʃɲɿʆʉʏʊʅʘʆ
ɸʌɶɲʍɿʙʆ͘
ȴɿɸʌɸʑʆɻʍɻ ʆɹʘʆɿɷɸʙʆʃɲɿɸʔɲʌʅʉɶʙʆʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʏʘʆɲʍʑʌʅɲʏʘʆɷɿʃʏʑʘʆʅɸʏɻʆɲʆɳɽɸʍɻ
ɸʌɶɲʍɿʙʆʃɲɽΖʊʄɻʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏʉʐɸʇɲʅɼʆʉʐ͘
Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʃɲɿʃʌɿʏɿʃɼʋʌʊʍʔɲʏʘʆɸʌɸʐʆɻʏɿʃʙʆɷɻʅʉʍɿɸʑʍɸʘʆ͘

ΗɅʌʉʖʘʌɻʅɹʆɲɽɹʅɲʏɲȰʆɳʋʏʐʇɻʎȳʄʘʍʍʙʆɅʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑΗ

Ⱥɸʅɲʏɿʃɼ
Ʌɸʌɿʉʖɼ

ȴ͕ȷ

Ʌʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ͗

HY-ϯϰϬ

d^͗

6

tĞďƉĂŐĞ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬĐƐĚ͘ƵŽĐ͘ŐƌͬΕŚǇϱϰϬͬ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ͗

Ƀ ʃʑʌɿʉʎ ʍʏʊʖʉʎ ʏʉʐ ʅɲɽɼʅɲʏʉʎ ɸʀʆɲɿ ɻ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʃɲɿ ʅɸʄɹʏɻ ɸɿɷɿʃʙʆ ʋʌʉʖʘʌɻʅɹʆʘʆ ʃɲɿ
ʅʉʆʏɹʌʆʘʆɽɸʅɳʏʘʆ͗;ɲͿʍʖɸɷʀɲʍɻʎʃɲɿʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎɶʄʘʍʍʙʆʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑʃɲɿʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʘʆ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʊʆʏʘʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʅɸ ɹʅʔɲʍɻ ʍɸ ɷʐʆɲʅɿʃɹʎ ɶʄʙʍʍɸʎ ;ĚǇŶĂŵŝĐ ůĂŶŐƵĂŐĞƐͿ ʃɲɿ ɶʄʙʍʍɸʎ
ɸɿɷɿʃʉʑ ʋɸɷʀʉʐ ;ĚŽŵĂŝŶ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ůĂŶŐƵĂŐĞƐͿ͕ ʃɲɿ ;ɴͿ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ ʅɸ ɹʅʔɲʍɻ ʍɸ
ʅɸʏɲʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊ ;ŵĞƚĂƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐͿ͕ ɶɸʆɿʃʊ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊ ;ŐĞŶĞƌŝĐ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐͿ͕
ʋʌʉʖʘʌɻʅɹʆɲ ʍʖɸɷɿɲʍʏɿʃɳ ʋʌʊʏʐʋɲ ;ĚĞƐŝŐŶ ƉĂƚƚĞƌŶƐͿ ʃɲɿ ɲʐʏʉʋʌʉʍɲʌʅʉɶɼ ;ƐĞůĨ ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶͿ͘ ɇɸ
ɶʄʙʍʍɸʎ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ ɹʅʔɲʍɻ ɽɲ ɷʉɽɸʀ ʍʏɲ ɸʇɼʎ ɽɹʅɲʏɲ͗ ϭ͘ ůĂƐƐĞƐ ĂŶĚ /ŶŚĞƌŝƚĂŶĐĞ - classďĂƐĞĚͬŽďũĞĐƚ-ďĂƐĞĚŝŶŚĞƌŝƚĂŶĐĞ͕ƚǇƉĞĚͬƵŶƚǇƉĞĚŝŶŚĞƌŝƚĂŶĐĞ͕ ŵŝǆŝŶŝŶŚĞƌŝƚĂŶĐĞ͕ĐůĂƐƐĞƐͬƉƌŽƚŽƚǇƉĞƐ͕
ŽďũĞĐƚƉƌŽƚŽĐŽůƐ͕ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶͬĚĞƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕ŐĂƌďĂŐĞĐŽůůĞĐƚŝŽŶ͕ĨŝŶĂůŝǌĞƌƐ͘Ϯ͘>ĂŶŐƵĂŐĞƐŝŶĂůĂŶŐƵĂŐĞƐǇŶƚĂǆ ƉĂƚƚĞƌŶƐ͕ ŐƌĂŵŵĂƌ ĞŵƵůĂƚŝŽŶ͕ ƌĂƉŝĚ ĚĞƐŝŐŶ͕ ƐĞŵĂŶƚŝĐƐ ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘ ϯ͘ /ŶƚĞŐƌĂƚĞĚ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ĞŶǀŝƌonments - ĐŝƌĐƵůĂƌ ĞǆƚĞŶƐŝďŝůŝƚǇ͕ ƌĞŵŽƚĞ ĚĞƉůŽǇŵĞŶƚ͕ ŵƵůƚŝƉůĞ ůĂŶŐƵĂŐĞƐ͕ ƐŽƵƌĐĞ
ůĞǀĞů ĚĞďƵŐŐĞƌ͕ ĐŽĚĞ ǀŝƐƵĂůŝǌĞƌƐ͘ ϰ͘ sŝƌƚƵĂů ŵĂĐŚŝŶĞƐ - ůŽŽŬƵƉ ĐĂĐŚŝŶŐ͕ ŐĂƌďĂŐĞ ĐŽůůĞĐƚŝŽŶ͕ ĚĞďƵŐŐĞƌ
ůŝŶŬĂŐĞ͕ ŝŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ƐĞƚ ĚĞƐŝŐŶ͕ ũƵƐƚ-in-ƚŝŵĞ ĐŽŵƉŝůĂƚŝŽŶ͕ ĐŽŶĐƵƌƌĞŶĐǇ ƐƵƉƉŽƌƚ͘ɇɸ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲ
ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ ɹʅʔɲʍɻ ɽɲ ɷʉɽɸʀ ʍʏɲ ɸʇɼʎ ɽɹʅɲʏɲ͗ϭ͘DĞƚĂƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ- meta-ƉƌŽŐƌĂŵƐ͕ĐŽŵƉŝůĞ-time
meta-ƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ ;dDWͿ͕ ƐƚĂŐĞĚ ůĂŶŐƵĂŐĞƐ ĂŶĚ ƌƵŶƚŝŵĞ ĐŽĚĞ ŐĞŶĞƌĂƚŝŽŶ͕ ƋƵĂƐŝ ƋƵŽƚĞƐ ĂŶĚ ŵĞƚĂůĞǀĞů ƐŚŝĨƚŝŶŐ͘ Ϯ͘ 'ĞŶĞƌŝĐ ƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ - generic algŽƌŝƚŚŵƐ͕ ƚǇƉĞ ƉĂƌĂŵĞƚĞƌŝǌĂƚŝŽŶ͕ ĐŽŶĐĞƉƚƐ ĂŶĚ
ĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ͕ ĐŽŶĐĞƉƚ ůŝĨƚŝŶŐ͕ ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ ƚǇƉĞƐ͕ ƌĞƚƌŽĂĐƚŝǀĞ ŵŽĚĞůŝŶŐ͘ ϯ͘ ĞƐŝŐŶ ƉĂƚƚĞƌŶƐ - ůĂǌǇ
ŝŶŝƚŝĂůŝǌĂƚŝŽŶ͕ ŽďũĞĐƚ ƌĞĐǇĐůĞƌ͕ ƚĞŵƉůĂƚĞ ŵĞƚŚŽĚ͕ ƐƚƵĚǇŝŶŐ ƉĂƚƚĞƌŶƐ ĨŽƌ ŵŝƐƐŝŶŐ ůĂŶŐƵĂŐĞ ĨĞĂƚƵƌĞƐ ůŝŬĞ
^ƚĂƚĞ͕ ĞĐŽƌĂƚŽƌ͕ sŝƐŝƚŽƌ ĂŶĚ /ƚĞƌĂƚŽƌ͘ ϰ͘ ^ĞůĨ ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ - ĂƵƚŽŶŽŵŝĐ ƐǇƐƚĞŵƐ͕ ƐĞůĨ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕
ĂĚĂƉƚŝǀĞƐǇƐƚĞŵƐ͕ƐĞůĨƌĞĂƐŽŶŝŶŐ͕ĂĚĂƉƚŝǀĞĚǇŶĂŵŝĐĂƐƐĞŵďůǇ͘

HY-ϱϰϭ

ΗȰʍʑʌʅɲʏɲȴʀʃʏʐɲȰɿʍɽɻʏɼʌʘʆΗ

Ⱥɸʅɲʏɿʃɼ
Ʌɸʌɿʉʖɼ

Ȳ͕Ⱥ

Ʌʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ͗

ȸɉ-ϯϯϱ͕,z-Ϯϭϱ

d^͗

6

Web ƉĂŐĞ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƐĚ͘ƵŽĐ͘ŐƌͬΕŚǇϱϰϭ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ͗

dʉ ʅɳɽɻʅɲ ɸʋɿʃɸʆʏʌʙʆɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ʅɸʄɹʏɻ ʏɻʎ ɽɸʘʌʀɲʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ɲʄɶʉʌʀɽʅʘʆ ʋʉʐ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ
ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʃɲɿ ɲʆɳʋʏʐʇɻ Ȱʍʑʌʅɲʏʘʆ ȴɿʃʏʑʘʆ Ȱɿʍɽɻʏɼʌʘʆ ;ȰȴȰͿ͘ ɇʏʊʖʉʎ ʏʉʐ ʅɲɽɼʅɲʏʉʎ ɸʀʆɲɿ ɻ
ɸʇʉɿʃɸʀʘʍɻʏʘʆʔʉɿʏɻʏʙʆʅɸɽɹʅɲʏɲʍʖɸʏɿʃɳʅɸ͗ʍʐʆɷɸʍɿʅʊʏɻʏɲͬʃɲʄʐʗɿʅʊʏɻʏɲͬɹʄɸɶʖʉʏʉʋʉʄʉɶʀɲʎ͕
ɸʆɸʌɶɸɿɲʃɳ ɲʋʉɷʉʏɿʃɹʎ ʏɸʖʆɿʃɹʎ ɷɿɲɷɿʃʏʑʘʍɻʎ͕ ʍʐʄʄʉɶɼ ʃɲɿ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ɲʋʊ ȰȴȰ͘
ɇʃʉʋʊʎʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎɸʀʆɲɿɻɽɸʘʌɻʏɿʃɼʃɲɿʋʌɲʃʏɿʃɼʃɲʏɳʌʏɿʍɻʏʘʆʔʉɿʏɻʏʙʆʍʏʉʆʍʖɸɷɿɲʍʅʊʃɲɿ
ʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʋʉʄʐɷɿɳʍʏɲʏʘʆ ȰȴȰ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɻ ɲʋʊʃʏɻʍɻ ɸʅʋɸɿʌʀɲʎ ʋɳʆʘ ʍʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ
ʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʘʆ ʄʑʍɸʘʆ͘ ȸ ʃɲʏɲʆʊɻʍɻ ʏɻʎ ɽɸʘʌɻʏɿʃɼ ɴɳʍɻʎ ɽɲ ʐʋʉɴʉɻɽɻɽɸʀ ɲʋʊ ʏɻʆ ʅɸʄɹʏɻ
ɸɷʌɲɿʘʅɹʆʘʆ ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ ʃɲɿ ʄʑʍɸʘʆ ʃɲɿ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ɲʐʏʙʆ ʅɹʍʘ ʏɻʎ ɸʃʋʊʆɻʍɻʎ ɸʌɶɲʍɿʙʆ
;ƉƌŽũĞĐƚƐͿ͘ Ƀɿ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ɲʐʏɹʎ ɽɲ ʍʏʉʖɸʑʉʐʆ ʍʏɻʆ ɸʇʉɿʃɸʀʘʍɻ ʅɸ ʏɻʆ ʃɲʏɲʆʊɻʍɻ ʃɲɿ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ
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ʏɸʖʆɿʃʙʆʃɸɿʅɹʆʘʆʍʖɸʏɿʃɹʎʅɸɽɸʘʌɻʏɿʃɹʎʃɲɿʋʌɲʃʏɿʃɹʎȰȴȰʍɸɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɹʎ͕ʋɸʌɿɴɲʆʏʉʄʄʉɶɿʃɹʎʃɲɿ
ɴɿʉʁɲʏʌɿʃɹʎ
ɸʔɲʌʅʉɶɹʎ͕
ɲʄʄɳ
ʃɲɿ
ʍɸ
ɸʔɲʌʅʉɶɹʎ
ʋʉʄʐʅɹʍʘʆ͘
Ɋʄɻ͗ȴʀʃʏʐɲ Ʌʌʉʍʘʋɿʃɼʎ ʃɲɿ ɇʘʅɲʏɿʃɼʎ ȵʅɴɹʄɸɿɲʎ͗Ȱʌʖɹʎ ʃɲɿ ɲʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃɹʎ ȴɿɲɷɿʃʏʑʘʍɻʎ͕/&dZW>
ΘƵ/WƐƚĂŶĚĂƌĚ͕ƌŝƚŝĐĂůdƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶWŽǁĞƌĂŶĚƐǇŵƉƚŽƚŝĐŽŶŶĞĐƚŝǀŝƚǇ͕^ĞŶƐŝŶŐŽǀĞƌĂŐĞŝŶŽŶǀĞǆ
ͬ ŶŽŶ-ŽŶǀĞǆ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ͕ ĞƚĞƌŵŝŶŝƐƚŝĐ ĂŶĚ WƌŽďĂďŝůŝƐƚŝĐ ^ĞŶƐŽƌ ĞƉůŽǇŵĞŶƚ͕ ^ǇŶĐŚƌŽŶŝǌĂƚŝŽŶ ͬ
&^W͕ ŝŽ-ŝŶƐƉŝƌĞĚ ŶĞƚǁŽƌŬŝŶŐ ŵĞƚŚŽĚƐ ĨŽƌ ĚĞŶƐĞ ƐĞŶƐŽƌ ŶĞƚǁŽƌŬƐ ;ƌĞĂĐƚŝŽŶ-ĚŝĨĨƵƐŝŽŶ D͕ WK ĂŶĚ
ĨŝƌĞĨůǇ ƐǇŶĐŚƌŽŶŝǌĂƚŝŽŶ͕ /ŵŵƵŶĞ ƐǇƐƚĞŵ ďĂƐĞĚ EZ^Ϳ͘ Ⱦɲʏɲʆɸʅɻʅɹʆʉɿ ɲʄɶʊʌɿɽʅʉɿ ʍʐʄʄʉɶɼʎ͕
ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ ʃɲɿ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ͗ ŽŶƐĞŶƐƵƐ ĂŶĚ 'ŽƐƐŝƉ ĂůŐŽƌŝƚŚŵƐ͕ ŝƐƚƌŝďƵƚĞĚ ĂƚĂ
ŽŵƉƌĞƐƐŝŽŶ͕ EĞƚǁŽƌŬ ŽĚŝŶŐ ^ĐŚĞŵĞƐ͘ ɀʉʆʏɸʄʉʋʉʀɻʍɻ ʃɲɿ ʅɳɽɻʍɻ ʖʘʌʉʖʌʉʆɿʃʙʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ͗
ŽŵƉƌĞƐƐĞĚ ^ĞŶƐŝŶŐ͕ ^ƉĂƌƐĞ ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐ͕ >Žǁ ZĂŶŬ DĂƚƌŝǆ ŽŵƉůĞƚŝŽŶ͘ ɇʐʍʏɼʅɲʏɲ ɸʆʏʉʋɿʍʅʉʑ
ɽɹʍɻʎ͗ĚĞĂĚ-ƌĞĐŬŽŶŝŶŐ͕ƉĂƐƐŝǀĞ͕ŵƵůƚŝŵŽĚĂů͘Ȱʌʖɹʎ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ ȰȴȰ ʅɸ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆ
ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ Ʌʌɲɶʅɲʏɿʃʉʑ ɍʌʊʆʉʐ͗ ƚŝŶǇK^ ͬ ŶĞƐ͕ ƉƌŽƚŽƚŚƌĞĂĚƐ ͬ ŽŶƚŝŬŝ K^͕ KǀĞƌ-the-airƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ;ĞůƵŐĞͿ

HY-ϱϰϯ

ΗɇʐʍʏɼʅɲʏɲȿʉɶɿʍʅɿʃʉʑʃɲɿɈɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎɶɿɲɸʔɲʌʅʉɶɹʎɀɸɶɳʄʉʐɃɶʃʉʐȴɸɷʉʅɹʆʘʆΗ

Ⱥɸʅɲʏɿʃɼ
Ʌɸʌɿʉʖɼ

ȳ͕ȴ

Ʌʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ͗

ȸɉ-ϯϲϬ͕ȸɉ-ϮϱϮ͕ɼɳɷɸɿɲɲʋʊʏʉʆɷɿɷɳʍʃʉʆʏɲ

d^͗

6

tĞďƉĂŐĞ͗

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĞůĞĂƌŶ͘ƵŽĐ͘ŐƌͬĐŽƵƌƐĞͬŝŶĨŽ͘ƉŚƉ͍ŝĚсϴϵϲ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ͗

ȵɿʍɲɶʘɶɼʍʏɿʎʏɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎɲɿʖʅɼʎʋʉʐɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʆɸʏɻʆɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʅɸɶɳʄʉʐʊɶʃʉʐɷɸɷʉʅɹʆʘʆ;ŝŐ
ĂƚĂͿ ʍɸ ʍʐʍʏɳɷɸʎ ʃʉɿʆʙʆ ʃʐʌʀʘʎ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ ;ĐůƵƐƚĞƌƐ ŽĨ ĐŽŵŵŽĚŝƚǇ ĐŽŵƉƵƚĞƌƐͿ͘ , ʏɳʇɻ
ʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸɿ ʏɿʎ ɴɲʍɿʃɹʎ ɲʌʖɹʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɲʐʏʙʆ ʏʘʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ͕ ʊʋʘʎ ɸʋʀʍɻʎ ʃɲɿ ʏʉʆ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊʃɲɿʏɻʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɼʏʉʐʎʍʏɻʆʋʌɳʇɻɶɿɲʏɻʆɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻɲʆɲɶʃʙʆ ʍʖɸʏɿʃʙʆʅɸ
ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻ;ƐƚŽƌĂŐĞͿ͕ ɲʆɳʃʏɻʍɻ ;ƌĞƚƌŝĞǀĂůͿ͕ ʋɲʌʏʀɷɲ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍɿʙʆ ;ďĂƚĐŚ ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐͿ͕ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ
ɶʌɳʔʘʆ ;ŐƌĂƉŚ ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐͿ͕ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʉʑ ʖʌʊʆʉʐ ;ƐƚƌĞĂŵŝŶŐͿ ʃɲɿ ɴɲɽɿɳʎ ɸʃʅɳɽɻʆʍɻʎ
;ĚĞĞƉůĞĂƌŶŝŶŐͿ

HY-ϱϰϲ

" ɈʑʋʉɿʃɲɿȳʄʙʍʍɸʎɅʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ"

Ⱥɸʅɲʏɿʃɼ
Ʌɸʌɿʉʖɼ

ȳ͕ȴ͕ȷ

Ʌʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ͗

ȸɉ-Ϯϱϱ͕ȸɉ-ϮϴϬ

d^͗

6

tĞďƉĂŐĞ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƐĚ͘ƵŽĐ͘Őƌͬ^ͬŝŶĚĞǆ͘ũƐƉ͍ĐŽŶƚĞŶƚсƉŐͺĐŽƵƌƐĞƐͺĐĂƚĂůŽŐΘŽƉĞŶŵĞŶƵсĚĞŵŽĐĐϰΘůĂŶŐсŐƌΘ
ĐŽƵƌƐĞсϮϯϰ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ͗

Ȱʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏʉʐ ʅɲɽɼʅɲʏʉʎ ȸɉϱϰϲ ɸʀʆɲɿ ʏɲ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʏʑʋʘʆ͕ ʏʉ ʋʙʎ ɲʐʏɳ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍʏʉ
ʍʖɸɷɿɲʍʅʊʃɲɿʏɻʆʐʄʉʋʉʀɻʍɻɶʄʘʍʍʙʆʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ͕ɲʄʄɳʃɲɿʋʙʎʉɿʀɷɿɸʎɽɸʘʌɻʏɿʃɹʎɹʆʆʉɿɸʎ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍʏɻ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ɲʐʏʊʅɲʏʘʆ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ ;ĐŽŵƉŝůĞƌ
ŽƉƚŝŵŝǌĞƌƐ͕ ĚĞďƵŐŐĞƌƐ͕ǀĞƌŝĨŝĞƌƐ͕ĂŶĂůǇǌĞƌƐ͕ŵŽĚĞůĐŚĞĐŬĞƌƐ͕ʃʄʋͿ

HY-ϱϱϯ

" ȴɿɲɷʌɲʍʏɿʃɳȳʌɲʔɿʃɳɉʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ"

Ⱥɸʅɲʏɿʃɼ
Ʌɸʌɿʉʖɼ

ȴ͕ȵ͕Ⱥ

Ʌʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ͗

ȸɉ-ϯϱϴɼɳɷɸɿɲʏʉʐɷɿɷɳʍʃʉʆʏɲ

d^͗

6

tĞďƉĂŐĞ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƐĚ͘ƵŽĐ͘Őƌͬ^ͬŝŶĚĞǆ͘ũƐƉ͍ĐŽŶƚĞŶƚсƉŐͺĐŽƵƌƐĞƐͺĐĂƚĂůŽŐΘŽƉĞŶŵĞŶƵсĚĞŵŽĐĐϰΘůĂŶŐсŐƌΘ
ĐŽƵƌƐĞсϭϰϬ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ͗

Ƀ ʍʏʊʖʉʎ ɲʐʏʉʑ ʏʉʐ ʋʌʉʖʘʌɻʅɹʆʉʐ ʅɲɽɼʅɲʏʉʎ ʍʏɲ ȴɿɲɷʌɲʍʏɿʃɳ ȳʌɲʔɿʃɳ ɉʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ͕ ɸʀʆɲɿ ʆɲ
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ɸʇɸʌɸʐʆɼʍɸɿ ʏʉʐʎ ɲʄɶʊʌɿɽʅʉʐʎ ʃɲɿ ʅɸɽʊɷʉʐʎ ʋʉʐ ɸʋɿʏʌɹʋʉʐʆ ʅʉʆʏɹʌʆɸʎ ɸʔɲʌʅʉɶɹʎ ɷɿɲɷʌɲʍʏɿʃʙʆ
ɶʌɲʔɿʃʙʆ͗ʊʏɲʆɷɻʄɲɷɼʏʌɿʍɷɿɳʍʏɲʏɸʎɸɿʃʊʆɸʎɷɻʅɿʉʐʌɶɻʅɹʆɸʎʍɸʐʋʉʄʉɶɿʍʏɼʋʌʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿʋʉʄʄɹʎ
ʔʉʌɹʎʏʉɷɸʐʏɸʌʊʄɸʋʏʉʃɲɿʐʄʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʅɸʏɻʆʖʌɼʍɻɸʋɿʏɳʖʐʆʍɻʎŚĂƌĚǁĂƌĞ͘Ɉʉʅɳɽɻʅɲɸʍʏɿɳɺɸʏɲɿ
ʍɸʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊɶʌɲʔɿʃʙʆɸʋɿʏɲʖʐʆʏʙʆɲʄʄɳʃɲɿʍʏɿʎʋɿʉʋʌʊʍʔɲʏɸʎʏɸʖʆɿʃɹʎɶɿɲʅʉʆʏɸʄʉʋʉʀɻʍɻ͕
ɲʋʊɷʉʍɻ ʃɲɿ ʃʀʆɻʍɻ ɷɿɲɷʌɲʍʏɿʃʙʆ ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ ʏʘʆ ȳʌɲʔɿʃʙʆ ɉʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ ʊʋʘʎ ʅɻʖɲʆɹʎ
ʏʌɿʍɷɿɳʍʏɲʏʘʆʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆʃɲɿʏʌɿʍɷɿɳʍʏɲʏɸʎʋʌʉʍɻʅɸɿʙʍɸɿʎʍɸʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊʖʌʊʆʉ͘

HY-ϱϱϳ

ΗȰʍʔɲʄɼɇʐʍʏɼʅɲʏɲΗ

Ⱥɸʅɲʏɿʃɼ
Ʌɸʌɿʉʖɼ

ȳ͕Ȳ

Ʌʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ͗

HY-ϯϯϱ͕,z-ϯϰϱ

d^͗

6

tĞďƉĂŐĞ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƐĚ͘ƵŽĐ͘ŐƌͬΕŚǇϱϱϳ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ͗

Ƀ ʍʃʉʋʊʎ ʏʉʐ ʅɲɽɼʅɲʏʉʎ ɸʀʆɲɿ ɻ ɸɿʍɲɶʘɶɼ ʏʘʆ ʔʉɿʏɻʏʙʆ ʍɸ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɳ ɽɹʅɲʏɲ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɷɿʃʏʑʘʆ͘ Ɉʉ ʅɳɽɻʅɲ ɽɲ ɲʃʉʄʉʐɽɸʀ ʅʉʌʔɼ ʍɸʅɿʆɲʌʀʉʐ ʍʏʉ ʉʋʉʀʉ ʉɿ ʔʉɿʏɻʏɹʎ ɽɲ
ɹʖʉʐʆʆɲʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʐʆɷɻʅʉʍɿɸʑʍɸɿʎɲʋʊʍʐʆɹɷʌɿɲʃɲɿʋɸʌɿʉɷɿʃɳ͘ȵʋɿʋʄɹʉʆ͕ʅɹʌʉʎʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎ
ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʅɿʃʌɼ ɴɿɴʄɿʉɶʌɲʔɿʃɼ ɹʌɸʐʆɲ ʍʏʉ ɽɹʅɲ ʏɻʎ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻʎ͘ ȸ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ɽɲ ɲʃʉʄʉʐɽɸʀʏɲɿ
ɲʋʊʍɸɿʌɳɸʌʘʏɼʍɸʘʆʃɲɿʍʐɺɼʏɻʍɻ͕ʍʏɻʆʉʋʉʀɲɽɲɶʀʆɸʏɲɿɲʆɳʄʐʍɻʏʉʐʋʌʉɴʄɼʅɲʏʉʎ͕ɸʇɹʏɲʍɻʏɻʎ
ʋʄɻʌʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎ ʄʑʍɻʎ͕ ʃɲɿ ʆɹɲ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿ͘ Ƀɿ ɷɿɲʄɹʇɸɿʎ ɽɲ
ʍʐʆɷʐɳɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ʅɿʃʌʊ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʏɿʃʊ ʃʉʅʅɳʏɿ ʃɲɿ ʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎ ʏʘʆ ʄʑʍɸʘʆ ʍʏɻ ʏɳʇɻ͘ Ɉʉ
ʅɳɽɻʅɲɲʋɸʐɽʑʆɸʏɲɿʍɸʋʌʉʖʘʌɻʅɹʆʉʐʎʋʌʉʋʏʐʖɿɲʃʉʑʎʃɲɿʃɲɿʆʉʑʌɶɿʉʐʎʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʉʑʎʔʉɿʏɻʏɹʎ͘
ɀɿɲɲʌʖɿʃɼʄʀʍʏɲɽɸʅɳʏʘʆɽɲʋɸʌɿɹʖɸɿ͗
ϭ͘

Ϯ͘

ϯ͘
ϰ͘

HY-ϱϱϴ

ɀʉʆʏɹʄɲ ɹʄɸɶʖʉʐ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ͗ Ɉʉ ʏʅɼʅɲ ɲʐʏʊ ɹʖɸɿ ʍʃʉʋʊ ʏɻʆ ɹʃɽɸʍɻ ʏʘʆ ʔʉɿʏɻʏʙʆ ʍɸ ʋɿʉ
ʋʌɲʃʏɿʃɳ ɽɹʅɲʏɲ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ͘ ɇʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ ʋʙʎ ʅʉʆʏɹʌʆɲ
ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɸʄɹɶʖʉʐʆ ʏɻ ʋʌʊʍɴɲʍɻ ʍʏʉʐʎ ɷɿɲʔʊʌʉʐʎ ʋʊʌʉʐʎ ʏʉʐʎ͘ Ⱥɹʅɲʏɲ ɽɲ
ʃɲʄʑʋʏʉʐʆ͗ ʄʀʍʏɸʎ ɹʄɸɶʖʉʐ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ͕ ʋʀʆɲʃɲʎ ɸʄɹɶʖʉʐ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ͕ ʍʏʌɲʏɿʘʏɿʃɳ ʅʉʆʏɹʄɲ
ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ͘
Ȱʍʔɳʄɸɿɲɷɿʃʏʑʘʆ͗ɀɸʏɳʏɻʆʅɸʄɹʏɻɲʍʔɳʄɸɿɲʎʐʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃʙʆʃʊʅɴʘʆ͕ʏʉʅɳɽɻʅɲʏɲʋɸʌɳʍɸɿ
ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ɷɿʃʏʑʘʆ͘ Ⱥɲ ʅɸʄɸʏɼʍʉʐʅɸ ɽɹʅɲʏɲ͗ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻ ɿʙʆ͕ ʃɲʏɲʆɸʅɻʅɹʆʉ Ž^͕
ŵĂůǁĂƌĞ͕ƉŚŝƐŚŝŶŐ͕ďŽƚŶĞƚƐ͕ƐƉĂŵ͘
ȵʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ ʃʙɷɿʃɲ͗ Ȱʐʏʊ ʏʉ ʃʉʅʅɳʏɿ ɽɲ ʅɸʄɸʏɼʍɸɿ ʅɸʌɿʃɹʎ ʋʉʄʑ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎ͕ ɲʄʄɳ
ɷɻʅʉʔɿʄɸʀʎ͕ʏɸʖʆɿʃɹʎɸʋɿɽɹʏʘʆ͕ʊʋʘʎ͗ĐŽĚĞŝŶũĞĐƚŝŽŶ͕ƌĂĐĞĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͕ŚŝũĂĐŬŝŶŐ͘
ȱʅʐʆɸʎ͗ Ȳɿɴʄɿʉɶʌɲʔɿʃɼ ɸʋɿʍʃʊʋɻʍɻ ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ ɳʅʐʆɲʎ ʊʋʘʎ ɶɿɲ ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ͕ ɸɿʃʉʆɿʃɳ
ʋʌʉʍʘʋɿʃɳ ɷʀʃʏʐɲ ;sWEͿ͕ /ŶƚƌƵƐŝŽŶ ĞƚĞĐƚŝŽŶ͕ ,ŽŶĞǇƉŽƚƐ͕ ^ĂŶĚďŽǆŝŶŐ͕ &ŝƌĞǁĂůůƐ͕ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ
ʃɲɿɸʇʉʐɷɸʏɹʌʘʍɻɿʙʆ͕ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻŽ^͘

ΗɈɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎʃɲɿɇʐʍʏɼʅɲʏɲɶɿɲʏʉȴɿɲɷʀʃʏʐʉΗ

Ⱥɸʅɲʏɿʃɼ
Ʌɸʌɿʉʖɼ

Ȳ͕ȳ͕ȴ

Ʌʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ͗

HY-ϯϰϱ

d^͗

6

tĞďƉĂŐĞ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƐĚ͘ƵŽĐ͘ŐƌͬΕŚǇϱϱϴͬ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ͗

Ƀʍʏʊʖʉʎʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎɸʀʆɲɿʆɲʋɸʌɿɶʌɳʗɸɿʏɿʎʍɻʅɲʆʏɿʃʊʏɸʌɸʎʏɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎʏʉʐɷɿɲɷɿʃʏʑʉʐʃɲɿʆɲ
ɲʆɲʄʑʍɸɿ ʏɻʆ ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɻ ʉʋʉʀɲ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɴɸʄʏɿʙʍɸɿ ʏɻʆ ɲʋʊɷʉʍɼ ʏʉʐʎ͘ Ⱥɲ
ʅɸʄɸʏɻɽʉʑʆ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ ʊʋʘʎ ĐĂĐŚŝŶŐ͕ƉƌĞĨĞƚĐŚŝŶŐ͕ƐĞƌǀĞƌƐ͕ƉƌŽǆŝĞƐ͕ƐĞĂƌĐŚĞŶŐŝŶĞƐ͕ʃɲɿ ĐůŝĞŶƚƐ͘Ȱʔʉʑ
ɶʀʆʉʐʆ ʃɲʏɲʆʉɻʏɹʎ ʉɿ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ ɽɲ ʅɸʄɸʏɼʍʉʐʅɸ ʅɸʏɲɴʉʄɹʎ ʋʉʐ ʖʌɸɿɳɺʉʆʏɲɿ ʏɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɳ
ʍʐʍʏɼʅɲʏɲʃɲɿʏɲƌƵŶ-ƚŝŵĞʍʐʍʏɼʅɲʏɲɶɿɲʆɲɴɸʄʏɿʙʍʉʐʆʏɻʆɲʋʊɷʉʍɻʏʘʆʋɲʌɲʋɳʆʘʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ͘
Ƀɿʔʉɿʏɻʏɹʎɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲʃɳʆʉʐʆɶʌɲʋʏɹʎɲʍʃɼʍɸɿʎ͕ƉƌŽũĞĐƚ͕ʃɲɿʅʀɲʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ͘
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HY-ϱϲϭ
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ΗȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻȴɸɷʉʅɹʆʘʆʍʏʉʆɅɲɶʃʊʍʅɿʉȻʍʏʊΗ
ȴ

Ʌɸʌɿʉʖɼ
Ʌʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ͗

HY-ϰϲϬ

d^͗

6

tĞďƉĂŐĞ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƐĚ͘ƵŽĐ͘ŐƌͬΕŚǇϱϲϭͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ͗

ɇʃʉʋʊʎ ʏʉʐ ʅɲɽɼʅɲʏʉʎ ɸʀʆɲɿ ʆɲ ʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿ ʍʏʉʐʎ ʔʉɿʏɻʏɹʎ ʋʌʉʖʘʌɻʅɹʆɲ ɽɹʅɲʏɲ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ
ɷɸɷʉʅɹʆʘʆʍʏʉʆȻʍʏʊʅɸɹʅʔɲʍɻʍʏɻʍɻʅɲʍɿʉʄʉɶʀɲʏʘʆɷɸɷʉʅɹʆʘʆ͘ɃɇɻʅɲʍɿʉʄʉɶɿʃʊʎȻʍʏʊʎɸʀʆɲɿʅɿɲ
ɸʇɸʄɿʍʍʊʅɸʆɻɸʋɹʃʏɲʍɻʏʉʐɅɲɶʃʊʍʅɿʉʐȻʍʏʉʑʊʋʉʐʏʉʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉʅʋʉʌɸʀʆɲɸʃʔʌɲʍʏɸʀʊʖɿʅʊʆʉʍɸ
ʔʐʍɿʃɼ ɶʄʙʍʍɲ ;ʊʋʘʎ ʍʏʉʆ ʃʄɲʍʍɿʃʊ Ȼʍʏʊ ȵɶɶʌɳʔʘʆͿ ɲʄʄɳ ʃɲɿ ʍɸ ʏʐʋɿʃɹʎ ɶʄʙʍʍɸʎ ;Z&͕ Z&
^ĐŚĞŵĂ͕ Kt>Ϳ ʋʉʐ ɸʋɿʏʌɹʋʉʐʆ ʏɻʆ ʃɲʄʑʏɸʌɻ ɸʑʌɸʍɻ͕ ɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻ͕ ɷɿɲʅʉɿʌɲʍʅʊ ʃɲɿ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲʎ͘ ȳɿɲ ʏɻʆ ɸʋʀʏɸʐʇɻ ʏʉʐ ʉʌɳʅɲʏʉʎʏʉʐ ɇɻʅɲʍɿʉʄʉɶɿʃʉʑ Ȼʍʏʉʑʏɲ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ʖʌʊʆɿɲ ɹʖʉʐʆ
ʉʌɿʍʏɸʀɷɿɳʔʉʌɸʎɶʄʙʍʍɸʎʃɲɿʏɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ;ʋʉʄʄɹʎɲʋʊɲʐʏɹʎʋʌʊʏʐʋɲʏʉʐtϯͿʋʉʐʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆ
ɶʄʙʍʍɸʎɲʆɲʋɲʌɳʍʏɲʍɻʎɶʆʙʍɻʎ;Z&͕Z&^ĐŚĞŵĂ͕Kt>Ϳ͕ʅʉʌʔʊʏʐʋʉʐʎɶɿɲɲʆʏɲʄʄɲɶɼɷɸɷʉʅɹʆʘʆ
ʃɲɿ ɶʆʙʍɻʎ͕ ɶʄʙʍʍɸʎ ɸʋɸʌʘʏɼʍɸʘʆ ;^WZY>Ϳ͕ ɶʄʙʍʍɸʎ ʃɲʆʊʆʘʆ ʃɲɿ ʅɻʖɲʆɹʎ ʍʐʆɸʋɲɶʘɶɼʎ͕
ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎɶɿɲʃɲʏɲʍʃɸʐɼɲʆʏɿʍʏʉɿʖʀʍɸʘʆ͕ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎɶɿɲʏɻʆɸʇʊʌʐʇɻʉʆʏʉʏɼʏʘʆʃɲɿʍʖɹʍɸʘʆɲʋʊ
ɹɶɶʌɲʔɲ͘ ɇʐʆɳʅɲ ɻ ʏɳʍɻ ɶɿɲ ɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻ ʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ ʍʏɻ ʅʉʌʔɼ ʏʘʆ ȴɿɲʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʘʆ
ȴɸɷʉʅɹʆʘʆ;>ŝŶŬĞĚĂƚĂͿɸɷʌɳɺɸʏɲɿʍɸɲʐʏɹʎʏɿʎʏɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ͘Ɉʉʅɳɽɻʅɲɽɲɸʋɿʏʌɹʗɸɿʏʉʐʎʖʌɼʍʏɸʎ
ʆɲʃɲʏɲʆʉɼʍʉʐʆ ʏʉʊʌɲʅɲ͕ʆɲɸʇʉɿʃɸɿʘɽʉʑʆʅɸʏɿʎʍʖɸʏɿʃɹʎʏɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ͕ʃɲɿʆɲɹʌɽʉʐʆʍɸɸʋɲʔɼʅɸ
ʍʑɶʖʌʉʆɲ ʍʐʆɲʔɼ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɳ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ͘ ȵʋɿʋʄɹʉʆ ʉɿ ʔʉɿʏɻʏɹʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɹʖʉʐʆ ɲʋʉʃʏɼʍɸɿ
ɷɿɳʔʉʌɸʎɷɸʇɿʊʏɻʏɸʎ͕ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲʋʌɹʋɸɿʆɲʅʋʉʌʉʑʆʆɲʉʌʀɺʉʐʆʃɲɿʆɲɷʉʃɿʅɳɺʉʐʆʉʆʏʉʄʉɶʀɸʎ͕ʆɲ
ɷɿɲʏʐʋʙʆʉʐʆ ɸʋɸʌʘʏɼʍɸɿʎ ʍɸ ^WZY>͕ ʆɲ ʉʌʀɺʉʐʆ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɼʍɸɿʎ ʍʖɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʉʆʏʉʏɼʏʘʆ͕ ʃɲɿ ʆɲ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆɸʌɶɲʄɸʀɲɶɿɲɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʍɻʅɲʍɿʉʄʉɶɿʃʙʆɷɸɷʉʅɹʆʘʆ͘

HY-ϱϲϮ

ΗɅʌʉʖʘʌɻʅɹʆɲȺɹʅɲʏɲȲɳʍɸʘʆȴɸɷʉʅɹʆʘʆΗ

Ⱥɸʅɲʏɿʃɼ
Ʌɸʌɿʉʖɼ

ȴ

Ʌʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ͗

HY-ϯϲϬ

d^͗

6

tĞďƉĂŐĞ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƐĚ͘ƵŽĐ͘ŐƌͬΕŚǇϱϲϮ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ͗

ɈʉʅɳɽɻʅɲʋʌɲɶʅɲʏɸʑɸʏɲɿɽɹʅɲʏɲʊʋʘʎȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʃɲɿȲɸʄʏɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻȵʋɸʌʘʏɼʍɸʘʆʍɸɇʖɸʍɿɲʃɹʎ
Ȳɳʍɸɿʎȴɸɷʉʅɹʆʘʆ͕ȾɲʏɲʆɸʅɻʅɹʆɲɇʐʍʏɼʅɲʏɲȲɳʍɸʘʆȴɸɷʉʅɹʆʘʆ͕ɃʆʏʉʃɸʆʏʌɿʃɹʎȲɳʍɸɿʎȴɸɷʉʅɹʆʘʆ͕
ʃɲɽʙʎʃɲɿʆɸʙʏɸʌɲɽɹʅɲʏɲʊʋʘʎȵʆʉʋʉʀɻʍɻȲɳʍɸʘʆȴɸɷʉʅɹʆʘʆʃɲɿȾɿʆɻʏɹʎȲɳʍɸɿʎȴɸɷʉʅɹʆʘʆ

HY-ϱϲϱ

ΗɇʐʍʏɼʅɲʏɲȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎȴɿɸʌɶɲʍɿʙʆΗ

Ⱥɸʅɲʏɿʃɼ
Ʌɸʌɿʉʖɼ

ȴ͕Ⱥ͕ȸ

Ʌʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ͗

HY-ϯϲϬ

d^͗

6

Web ƉĂŐĞ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƐĚ͘ƵŽĐ͘ŐƌͬΕŚǇϱϲϱͬ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ͗

Ɉʉ ʅɳɽɻʅɲ ʋʌɲɶʅɲʏɸʑɸʏɲɿ ʏɻʆ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲ ʏʘʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʌʉɼʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ɻ ʉʋʉʀɲ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʏɻ
ɴɲʍɿʃɼ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʅɸɶɳʄɻʎ ʃʄʀʅɲʃɲʎ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʙʆ
ɷɿɸʌɶɲʍɿʙʆ͘ Ȱʌʖʀɺʉʆʏɲʎ ɲʋʊ ɲʔɻʌɻʅɹʆɸʎ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʙʆ ɷɿɸʌɶɲʍɿʙʆ͕ ʏʉ ʅɳɽɻʅɲ ɽɲ
ɸʇɸʏɳʍɸɿ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɸʎ ʅʉʆʏɸʄʉʋʉʀɻʍɻʎ͕ ʍʖɸɷʀɲʍɻʎ͕ ɲʆɳʄʐʍɻʎ ʃɲɿ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʏʘʆ ɷɿɸʌɶɲʍɿʙʆ͘ ɇʏɻ
ʍʐʆɹʖɸɿɲ ʏʉ ʅɳɽɻʅɲ ɽɲ ɲʍʖʉʄɻɽɸʀ ʅɸ ʏɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏʘʆ ʐʄʉʋʉɿɻʅɹʆʘʆ ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʙʆ ɷɿɸʌɶɲʍɿʙʆ
ʅɸ ʖʌɼʍɻ ʏɻʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ ʏʘʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʌʉɼʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ͘ Ⱥɲ ɸʇɸʏɲʍʏɸʀ ɻ ʉʌɶɳʆʘʍɻ ʃɲɿ
ɲʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃɼ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʌʉɼʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɻ ʖʌɼʍɻ ʏʉʐʎ ʐʋʊ ʏʉ ʔʘʎ ʆɹʘʆ ʏɳʍɸʘʆ ʍʏɿʎ
ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɹʎʋɸʌɿʉʖɹʎʏʘʆɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ;ĞͬǁĞď-ƐĞƌǀŝĐĞƐͿʃɲɿʏʘʆɸʐʌɹʘʎʃɲʏɲʆɲʅɻʅɹʆʘʆ
ʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʋɳʆʘɲʋʊʏʉʆʋɲɶʃʊʍʅɿʉɿʍʏʊ;ǁĞď-ďĂƐĞĚŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵƐͿ͘

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

20382

HY-ϱϲϳ

Τεύχος Β’ 1867/24.05.2018

"Ȱʆɲʋɲʌɳʍʏɲʍɻȳʆʙʍɻʎʃɲɿɇʐʄʄʉɶɿʍʏɿʃɼ
"

Ⱥɸʅɲʏɿʃɼ
Ʌɸʌɿʉʖɼ

ȴ͕Ⱥ

Ʌʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ͗

ȸɉ-ϯϴϬ͕ȸɉ-ϯϴϳ

d^͗

6

tĞďƉĂŐĞ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƐĚ͘ƵŽĐ͘Őƌͬ^ͬŝŶĚĞǆ͘ũƐƉ͍ĐŽŶƚĞŶƚсƉŐͺĐŽƵƌƐĞƐͺĐĂƚĂůŽŐΘŽƉĞŶŵĞŶƵсĚĞŵŽĐĐϰΘůĂŶŐсŐƌΘ
ĐŽƵƌƐĞсϭϱϬ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ͗

Ɉʉʅɳɽɻʅɲʍʏʉʖɸʑɸɿʍʏɻɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʏʉʐɽɸʘʌɻʏɿʃʉʑʐʋʉɴɳɽʌʉʐʏɻʎɲʆɲʋɲʌɳʍʏɲʍɻʎɶʆʙʍɻʎʃɲɿʏɻ
ɽɸʅɸʄʀʘʍɻ ʅɸɽʊɷʘʆ ɲʐʏʉʅɲʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉʐ ʄʉɶɿʍʅʉʑ͘ ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʏɻ ʄʉɶɿʃɼ ʘʎ ʏɻ ɴɳʍɻ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɲʆɳʋʏʐʇɻʅɸɽʊɷʘʆɲʆɲʋɲʌɳʍʏɲʍɻʎʃɲɿʄʉɶɿʍʅʉʑʃɲɿʃɲʄʑʋʏɸɿɹʆɲʍʖɸʏɿʃɳɸʐʌʑʔɳʍʅɲɲʋʊʏɸʖʆɿʃɹʎ
ɶɿɲ ʅʉʆʊʏʉʆʉ ʃɲɿ ʅɻ-ʅʉʆʊʏʉʆʉ ʄʉɶɿʍʅʊ͕ ʖɸɿʌɿʍʅʊ ɶʆʙʍɻʎ͕ ʋɸʋʉɿɽɼʍɸʘʆ͕ ɲɴɸɴɲɿʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ʏɻ
ʍʑʆɷɸʍɻ ɶʆʙʍɻʎ ʃɲɿ ɷʌɳʍɻʎ͘ ȵʋʀʍɻʎ͕ ʉɿ ʔʉɿʏɻʏɹʎ ʏʉʐ ʅɲɽɼʅɲʏʉʎ ɽɲ ɸʇʉɿʃɸɿʘɽʉʑʆ ʅɸ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʏʉʐ
ʄʉɶɿʃʉʑ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ ;ɶʄʙʍʍɲ WƌŽůŽŐͿ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʆɸʊʏɸʌʘʆ ʋʌʉʍɸɶɶʀʍɸʘʆ ʊʋʘʎ ʉ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊʎʅɸʍʑʆʉʄɲɲʋɲʆʏɼʍɸʘʆ;ŶƐǁĞƌ^ĞƚWƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐͿ͘

HY-ϱϲϵ

ΗɇʐʅʋʊʌɸʐʍɻȰʆɽʌʙʋʉʐ– ɉʋʉʄʉɶɿʍʏɼΗ

Ⱥɸʅɲʏɿʃɼ
Ʌɸʌɿʉʖɼ

ȴ͕ȸ͕Ⱥ

Ʌʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ͗

ȸɉ-ϯϲϰ (ȸɉ-ϯϱϵ͕ȸɉ-ϰϲϵͿ

d^͗

6

tĞďƉĂŐĞ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƐĚ͘ƵŽĐ͘Őƌͬ^ͬŝŶĚĞǆ͘ũƐƉ͍ĐŽŶƚĞŶƚсƉŐͺĐŽƵƌƐĞƐͺĐĂƚĂůŽŐΘŽƉĞŶŵĞŶƵсĚĞŵŽĐĐϰΘůĂŶŐсŐƌΘ
ĐŽƵƌƐĞсϮϯϲ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ͗

ȵɿʍɲɶʘɶɼ ʍʏɻʆ Ȱʄʄɻʄɸʋʀɷʌɲʍɻ ʍɸ ȵʐʔʐɼ Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏɲ͘ Ʌʄɲʀʍɿʉ ɍʌɼʍɻʎ ʍɸ ȵʐʔʐɼ Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏɲ͘
ȶʅʅɸʍɻȰʄʄɻʄɸʋʀɷʌɲʍɻ͘Ȱʄʄɻʄɸʋʀɷʌɲʍɻʍɸɷɻʅʊʍɿʉʐʎʖʙʌʉʐʎ͘ɇʑɶʖʌʉʆɸʎʏɸʖʆɿʃɹʎɲʄʄɻʄɸʋʀɷʌɲʍɻʎ͗
ɲʄʄɻʄɸʋʀɷʌɲʍɻ ʅɹʍʘ ɲʔɼʎ͕ ʖɸɿʌʉʆʉʅɿʙʆ͕ ɴʄɹʅʅɲʏʉʎ͕ ʃɿʆɼʍɸʘʆ ʏʉʐ ʃɸʔɲʄɿʉʑ ɼͬʃɲɿ ʏʉʐ ʍʙʅɲʏʉʎ͕
ʉʅɿʄʀɲʎ͕ɸɶʃɸʔɲʄɿʃɹʎɷɿɸʋɲʔɹʎ;ďƌĂŝŶŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐͿ͘ȺɹʅɲʏɲʗʐʖŽ-ʔʐʍɿʃʉʅɸʏʌɿʃɼʎʃɲɿʍʐʆɲɿʍɽɻʅɳʏʘʆ
ʍʏɻʆȰʄʄɻʄɸʋʀɷʌɲʍɻ͘ȵʐʔʐɼȰʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲʃɲɿʏʉȴɿɲɷʀʃʏʐʉʏʘʆɅʌɲɶʅɳʏʘʆ͘ɉʋʉɴʉɻɽʉʑʅɸʆɻɲʋʊʏʉ
ɈɸʖʆʉʄʉɶɿʃʊɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆȴɿɲɴʀʘʍɻ͘ȰʄʄɻʄɸʋʀɷʌɲʍɻʍɸɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏɲȶʇʐʋʆʘʆɅʊʄɸʘʆͨ͘ɇʐʆɹʌɶɸɿɲ͕ͩ
ͨɇʐʅɴʀʘʍɻͩ ʃɲɿ ͨɇʐʅʋʊʌɸʐʍɻͩ ʏʉʐ Ȱʆɽʌʙʋʉʐ ʅɸ ʏʉ ʃɲʏɲʆɸʅɻʅɹʆʉ ʃɲɿ ɸʆ ʋʉʄʄʉʀʎ ͨɲʊʌɲʏʉͩ
ɉʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃʊ Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆ͘ ȸɽɿʃɳ ɺɻʏɼʅɲʏɲ͕ Ȼɷɿʘʏɿʃʊʏɻʏɲ ʃɲɿ Ȱʍʔɳʄɸɿɲ ʍʏɻʆ Ȱʄʄɻʄɸʋʀɷʌɲʍɻ ʍɸ
ȵʐʔʐɼɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏɲ͘ɈʉʅɹʄʄʉʆʏɻʎȰʄʄɻʄɸʋʀɷʌɲʍɻʎȰʆɽʌʙʋʉʐ-ɉʋʉʄʉɶɿʍʏɼ͘

HY-ϱϳϬ

ΗɇʏɲʏɿʍʏɿʃɼȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲɇɻʅɳʏʘʆΗ

Ⱥɸʅɲʏɿʃɼ
Ʌɸʌɿʉʖɼ

Ȳ͕ȵ͕Ⱥ

Ʌʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ͗

HY-ϯϳϬ͕,z-Ϯϭϳ

d^͗

6

tĞďƉĂŐĞ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƐĚ͘ƵŽĐ͘ŐƌͬΕŚǇϱϳϬ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ͗

ɇʏɻʆ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʍɻʅɳʏʘʆ ʔʘʆɼʎ͕ ʅʉʐʍɿʃɼʎ ʃɲɿ ɸɿʃʊʆʘʆ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍʐʖʆʊʏɲʏɲ ʍʏʉʖɲʍʏɿʃɳ
ʅʉʆʏɹʄɲ͘ Ɉʊʍʉ ɶɿɲ ʏɿʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ɲʆɳʄʐʍɻʎ ʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ͕ ʍʐʅʋʀɸʍɻʎ ɼ ɲʃʊʅɲ ʃɲɿ ʍʑʆɽɸʍɻʎ ʏʘʆ
ʍɻʅɳʏʘʆɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿʅɹɽʉɷʉɿʃɲɿɲʄɶʊʌɿɽʅʉɿʍʏɲʏɿʍʏɿʃɼʎɲʆɳʄʐʍɻʎ͘ɇʏʉʅɳɽɻʅɲɲʐʏʊʃɲʄʑʋʏʉʆʏɲɿ
ʉɿ ɸʐʌʑʏɸʌɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʅɸʆʉɿ ʍʖɸʏɿʃʉʀ ɲʄɶʊʌɿɽʅʉɿ ɶɿɲ ʔɲʍʅɲʏɿʃɼ ɲʆɳʄʐʍɻ͕ ʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎ ʃɲɿ
ɸʃʏʀʅɻʍɻ ʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆ ʅʉʆʏɹʄʘʆ͘ Ɉʉ ʅɳɽɻʅɲ ɲʐʏʊ ʃɲʄʑʋʏɸɿ ʏɲʐʏʊʖʌʉʆɲ ɲʆɳɶʃɸʎ ɳʄʄʘʆ
ʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸʘʆ ɼ ɸɿɷɿʃɸʑʍɸʘʆ ʏʉʐ ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʉʑ ʋʌʉɶʌɳʅʅʏʉʎ͗ Ɉɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɸʎ ʃɲɿ ɉʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃɼ
Ʉʌɲʍɻ ʃɲʄʑʋʏʉʆʏɲʎ ɽɹʅɲʏɲ ʊʋʘʎ Ɉʐʖɲʀɲ ʍɼʅɲʏɲ͕ ɇʏɲʏɿʍʏɿʃɼ ɸʃʏʀʅɻʍɻ ʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆ͕ Ɍɲʍʅɲʏɿʃɼ
ɲʆɳʄʐʍɻ͕ Ɍʀʄʏʌʉ tŝĞŶĞƌ͕ ȳʌɲʅʅɿʃɼ ʋʌʊɴʄɸʗɻ͕ Ɍʀʄʏʌʉ <ĂůŵĂŶ͕ Ȱʄɶʊʌɿɽʅʉʎ ʍʏʉʖɲʍʏɿʃɼʎ ʃʄʀʍɻʎ
;>D^Ϳ͕ ɀɹɽʉɷʉʎ ɸʄɲʖʀʍʏʘʆ ʏɸʏʌɲɶʙʆʘʆ͕ ɀɹɽʉɷʉɿ ɿɷɿʉɷɿɲʆʐʍʅɳʏʘʆ͕ Ȱʆɲɷʌʉʅɿʃʉʀ ɲʄɶʊʌɿɽʅʉɿ
ɸʄɲʖʀʍʏʘʆʏɸʏʌɲɶʙʆʘʆ͕Ʌɲʌɲʅɸʏʌɿʃʉʀɲʄɶʊʌɿɽʅʉɿʔɲʍʅɲʏɿʃɼʎɲʆɳʄʐʍɻʎ͘

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1867/24.05.2018

HY-ϱϳϮ

20383

ΗɎɻʔɿɲʃɼȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲȹʖʉʐΗ

Ⱥɸʅɲʏɿʃɼ
Ʌɸʌɿʉʖɼ

Ȳ͕ȵ͕Ⱥ

Ʌʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ͗

ȸɉ-ϯϳϬ͕ȸɉ-Ϯϭϳ

d^͗

6

tĞďƉĂŐĞ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƐĚ͘ƵŽĐ͘Őƌͬ^ͬŝŶĚĞǆ͘ũƐƉ͍ĐŽŶƚĞŶƚсƉŐͺĐŽƵƌƐĞƐͺĐĂƚĂůŽŐΘŽƉĞŶŵĞŶƵсĚĞŵŽĐĐϰΘůĂŶŐсŐƌΘ
ĐŽƵƌƐĞсϭϱϯ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ͗

Ȱʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉʃɲɿʍʃʉʋʊʎʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎ͗Ɂɲɷʙʍɸɿʍʏʉʐʎʔʉɿʏɻʏɹʎɶʆʙʍɸɿʎʍʖɸʏɿʃɹʎʅɸʏɻʆʗɻʔɿɲʃɼ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ɻʖɻʏɿʃʙʆ ʍɻʅɳʏʘʆ͕ ʃʐʌʀʘʎ ʊʍʉʆ ɲʔʉʌɳ ʏɻʆ ʃʘɷɿʃʉʋʉʀɻʍɻ ʃɲɿ ʍʐʅʋʀɸʍɼ ʏʉʐʎ͘ Ⱥɲ
ɷʉɽʉʑʆ ʊʅʘʎ ʃɲɿ ɷɿɲʄɹʇɸɿʎ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ɳʄʄɲ ʅʉʆʏɹʌʆɲ ɽɹʅɲʏɲ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ɼʖʉʐ͘Ɉʉ ʅɳɽɻʅɲ ɲʐʏʊ
ɽɲɷʙʍɸɿʍʏʉʐʎʔʉɿʏɻʏɹʎʏɻɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ͗

HY-ϱϳϯ

ϭ͘

Ɂɲ ɸʋɲʆɲʄɳɴʉʐʆ ʏɿʎ ɶʆʙʍɸɿʎ ʏʉʐʎ ʍɸ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʍɻʅɳʏʘʆ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏʉ ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ ʏʘʆ
ɻʖɻʏɿʃʙʆʍɻʅɳʏʘʆʋʉʐɴʉɻɽɳɸɿʍʏɻʆʃɲʄʑʏɸʌɻʃɲʏɲʆʊɻʍɻʏʘʆɸʆʆʉɿʙʆʃɲɽʙʎʍʐʆɷʐɳɺɸʏɲɿʅɸ
ʋʌɲʃʏɿʃɹʎɸʔɲʌʅʉɶɹʎʃɲɿɲʃʉʐʍʏɿʃɳʋɸɿʌɳʅɲʏɲ͘

Ϯ͘

Ɂɲ ʃɲʏɲʄɳɴʉʐʆ ʏɿʎ ɴɲʍɿʃɹʎ ɹʆʆʉɿɸʎ ʃɴɲʆʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʃʘɷɿʃʉʋʉʀɻʍɻʎ ʍɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʆɲ ʏɿʎ
ɸʔɲʌʅʊʍʉʐʆʍɸɻʖɻʏɿʃɳʍɼʅɲʏɲ͘

ϯ͘

Ɂɲʅɳɽʉʐʆʏɲɷɿɳʔʉʌɲʅɲɽɻʅɲʏɿʃɳʅʉʆʏɹʄɲɲʆɲʋɲʌɳʍʏɲʍɻʎɻʖɻʏɿʃʙʆʍɻʅɳʏʘʆ͘

ϰ͘

Ɂɲ ʅɳɽʉʐʆ ʏɿʎ ɴɲʍɿʃɹʎ ɹʆʆʉɿɸʎ ʏɻʎ ʗʐʖʉ-ɲʃʉʐʍʏɿʃɼʎ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍɸ ʍʑɶʖʌʉʆʉʐʎ
ɲʄɶʉʌʀɽʅʉʐʎʍʐʅʋʀɸʍɻʎʍɻʅɳʏʘʆɼʖʉʐ͘

ϱ͘

Ɂɲ ʅɳɽʉʐʆ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɿʎ ʅɸɽʊɷʉʐʎ ʏɲʐʏʊʖʌʉʆɻʎ ɲʆɳʄʐʍɻʎ ʍɻʅɳʏʘʆ ʍʏɲ ʋɸɷʀɲ ʖʌʊʆʉʐʍʐʖʆʊʏɻʏɲʎ͘

ϲ͘

Ɂɲʅɳɽʉʐʆʏɿʎɴɲʍɿʃɹʎɲʌʖɹʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʘʆʍʑɶʖʌʉʆʘʆʋʌʉʏʑʋʘʆʍʐʅʋʀɸʍɻʎɼʖʉʐ͘

ΗɀɹɽʉɷʉɿȲɸʄʏɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎΗ

Ⱥɸʅɲʏɿʃɼ
Ʌɸʌɿʉʖɼ

ȵ͕ȷ

Ʌʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ͗

ȸɉ-ϭϭϬ͕HY-ϭϭϵɼɀ-ϭϬϱ͕HY-ϯϴϬ;ȸɉ-Ϯϭϳ͕ȸɉ-ϰϳϭͿ

d^͗

6

tĞďƉĂŐĞ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƐĚ͘ƵŽĐ͘Őƌͬ^ͬŝŶĚĞǆ͘ũƐƉ͍ĐŽŶƚĞŶƚсƉŐͺĐŽƵƌƐĞƐͺĐĂƚĂůŽŐΘŽƉĞŶŵĞŶƵсĚĞŵŽĐĐϰΘůĂŶŐсŐƌΘ
ĐŽƵƌƐĞсϭϱϮ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ͗

Ƀɿɲʄɶʊʌɿɽʅʉɿɴɸʄʏɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎɲʋʉʏɸʄʉʑʆɹʆɲʋʉʄʑɿʍʖʐʌʊʃɲɿɸʐɹʄɿʃʏʉʅɲɽɻʅɲʏɿʃʊɸʌɶɲʄɸʀʉ͕ʋʉʐ
ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀ ɶɿɲ ʏɻʆ ʅʉʆʏɸʄʉʋʉʀɻʍɻ ʅɿɲʎ ʋʉʄʑ ʅɸɶɳʄɻʎ ɶʃɳʅɲʎ ʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ͘ ȳɿɲ
ɲʐʏʊʆɲʃʌɿɴʙʎʏʉʄʊɶʉ͕ʉɿɲʄɶʊʌɿɽʅʉɿɲʐʏʉʀɴʌʀʍʃʉʐʆʍɼʅɸʌɲɸʔɲʌʅʉɶɼʍɸʋɳʌɲʋʉʄʄʉʑʎʃʄɳɷʉʐʎ
ʏɻʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ɲʄʄɳ ʃɲɿ ɶɸʆɿʃʊʏɸʌɲ ʏʘʆ ɸʔɲʌʅʉʍʅɹʆʘʆ ʅɲɽɻʅɲʏɿʃʙʆ͘ Ɉʉ ʅɳɽɻʅɲ ɲʐʏʊ ɽɲ
ɸʇɸʏɳʍɸɿ ʅɿɲ ʍɸɿʌɳ ɲʋʊ ʍʑɶʖʌʉʆɸʎ ʏɸʖʆɿʃɹʎ ɲʐʏʉʑ ʏʉʐ ɸʀɷʉʐʎ͕ ʃɲʄʑɴʉʆʏɲʎ ɸʐʌɸʀɲ ɶʃɳʅɲ ɽɸʅɳʏʘʆ
ʏʊʍʉ ɷɿɲʃʌɿʏɼʎ ɴɸʄʏɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ;ĚŝƐĐƌĞƚĞ ŽƉƚŝŵŝǌĂƚŝŽŶͿ ʊʍʉ ʃɲɿ ʃʐʌʏɼʎ ɴɸʄʏɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ;ĐŽŶǀĞǆ
ƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐͿ͘ɇʏʊʖʉʎʃɲɿʍʏɿʎϮʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎɽɲɸʀʆɲɿʆɲʋɲʌʉʐʍɿɲʍʏɸʀʅɿɲʍʑɶʖʌʉʆɻɽɸʙʌɻʍɻʏʘʆ
ɴɲʍɿʃʙʆɲʌʖʙʆ ʃɲɿɿɷɸʙʆʋɳʆʘʍʏɿʎʉʋʉʀɸʎʍʏɻʌʀɺʉʆʏɲɿʉɿʍʖɸʏɿʃʉʀɲʄɶʊʌɿɽʅʉɿɴɸʄʏɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ͕ɸʆʙ
ɸʋʀʍɻʎɽɲɸʇɸʏɲʍʏʉʑʆʍʑɶʖʌʉʆɸʎʃɲɿɸʆɷɿɲʔɹʌʉʐʍɸʎɸʔɲʌʅʉɶɹʎɲʋʊɷɿɳʔʉʌʉʐʎʏʉʅɸʀʎ͕ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ
ʆɲɶʀʆɸɿʃɲʏɲʆʉɻʏʊʋʘʎɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿʉɿɲʄɶʊʌɿɽʅʉɿɲʐʏʉʀʍʏɻʋʌɳʇɻ͘ȶʅʔɲʍɻɽɲɷʉɽɸʀɸʋʀʍɻʎʍʏʉ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃʊʃʊʍʏʉʎʏʘʆʍʖɸʏɿʃʙʆɲʄɶʉʌʀɽʅʘʆ͕ɷɸɷʉʅɹʆʉʐʊʏɿʏɲʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲʋʉʐʍʐʆɲʆʏʙʆʏɲɿʍʏɻ
ʋʌɳʇɻɸʀʆɲɿʃɲʏɳʃɲʆʊʆɲɲʌʃɸʏɳʅɸɶɳʄɻʎʃʄʀʅɲʃɲʎ͘

HY-ϱϳϱ

ΗȵʌɶɲʍʏɼʌɿʉɆʉʅʋʉʏɿʃɼʎɅʄʉɼɶɻʍɻʎΗ

Ⱥɸʅɲʏɿʃɼ
Ʌɸʌɿʉʖɼ

ȵ

Ʌʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ͗

ȸɉ-ϰϳϱ

d^͗

6

tĞďƉĂŐĞ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƐĚ͘ƵŽĐ͘Őƌͬ^ͬŝŶĚĞǆ͘ũƐƉ͍ĐŽŶƚĞŶƚсƉŐͺĐŽƵƌƐĞƐͺĐĂƚĂůŽŐΘŽƉĞŶŵĞŶƵсĚĞŵŽĐĐϰΘůĂŶŐсŐƌΘ
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Τεύχος Β’ 1867/24.05.2018

ĐŽƵƌƐĞсϭϱϰ
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ͗

HY-ϱϳϳ

Ɉʉȸɉ-ϱϳϱɹʋɸʏɲɿʏʉʐȸɉ-ϰϳϱɹʖʉʆʏɲʎʘʎʍʏʊʖʉʏɻʆʋʌɲʃʏɿʃɼɳʍʃɻʍɻʍɸɽɹʅɲʏɲʋʉʐʅɸʄɸʏɼɽɻʃɲʆʍʏʉ
ȸɉ-ϰϳϱ͘ɏʎɸʃʏʉʑʏʉʐ͕ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʏɻʆɲʆɳʋʏʐʇɻ͕ʋɸɿʌɲʅɲʏɿʍʅʊʃɲɿɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʅɸɽʊɷʘʆɲʆɳʄʐʍɻʎ
ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ɲʋʊ ɲɿʍɽɻʏɼʌɸʎ͕ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ ʃʀʆɻʍɻʎ ʌʉʅʋʊʏ͕ ɸʄɹɶʖʉʐ ʌʉʅʋʊʏ͕ ʃɲɿ ɶɸʆɿʃʊʏɸʌɲ
ɽɸʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʏɻ ʋʄʉɼɶɻʍɻ ʌʉʅʋʉʏɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ͘ ȳɿɲ ʏɻʆ ɸʋʀʏɸʐʇɻ ʏʘʆ ʍʏʊʖʘʆ ʏʉʐ
ʅɲɽɼʅɲʏʉʎʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɳʌʉʅʋʉʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲ͘

ΗɀɻʖɲʆɿʃɼɀɳɽɻʍɻΗ

Ⱥɸʅɲʏɿʃɼ
Ʌɸʌɿʉʖɼ

ȴ͕ȵ͕ȷ͕ȸ

Ʌʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ͗

HY-ϭϱϬ͕,z-Ϯϭϳ͕,z-ϯϴϬ

d^͗

6

tĞďƉĂŐĞ͗

ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĞůĞĂƌŶ͘ƵŽĐ͘Őƌͬ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ͗

ɇʃʉʋʊʎʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎɸʀʆɲɿɻɸʐʌɸʀɲʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻʏʉʐɶʆʘʍʏɿʃʉʑʋɸɷʀʉʐʏɻʎʅɻʖɲʆɿʃɼʎʅɳɽɻʍɻʎ͕ʏɻʎ
ɽɸʘʌʀɲʎ͕ʏʘʆɴɲʍɿʃʙʆɲʌʖʙʆʃɲɿʏʘʆʅɸɽʊɷʘʆʏɻʎ͕ɲʄʄɳʃɲɿɻɸʇʉɿʃɸʀʘʍɻʅɸʏɻʆʋʌɲʃʏɿʃɼɸʔɲʌʅʉɶɼ
ʏɻʎ ʍɸ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɳ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ͘ ȸ ɽɸʅɲʏʉʄʉɶʀɲ ʋʉʐ ʃɲʄʑʋʏɸɿ ʏʉ ʅɳɽɻʅɲ ɸʍʏɿɳɺɸɿ ʍʏɻʆ
ʃɲɽʉɷɻɶʉʑʅɸʆɻ ʅɳɽɻʍɻ ɶɿɲ ʃɲʏɻɶʉʌɿʉʋʉʀɻʍɻ ʃɲɿ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ;ϭͿ ȵʋɲʆɳʄɻʗɻ ɴɲʍɿʃɼʎ ɽɸʘʌʀɲʎ
ʋɿɽɲʆʉʏɼʏʘʆ͘ ɇʏɲʏɿʍʏɿʃʊʎ ɹʄɸɶʖʉʎ ʐʋʉɽɹʍɸʘʆ͘ ;ϮͿ Ⱦɲɽʉɷɻɶʉʑʅɸʆɻ ɀɳɽɻʍɻ ʃɲɿ ɀɳɽɻʍɻ ɀɹʍʘ
Ʌɲʌɲɷɸɿɶʅɳʏʘʆ͗ ʏʉ ɶɸʆɿʃʊʋʄɲʀʍɿʉ͕ ʖʙʌʉʎ ʐʋʉɽɹʍɸʘʆ͕ ɲʄɶʊʌɿɽʅʉɿ ɸʃʅɳɽɻʍɻʎ ʋʌʉɴʄɸʋʏɿʃʙʆ
ʃɲɿɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʙʆ ʅʉʆʏɹʄʘʆ ʃɲɿ ʅʉʆʏɹʄʘʆ ʃɲʏɻɶʉʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ;ȴɹʆʏʌɲ ɲʋʉʔɳʍɸʘʆ͕Ɉʐʖɲʀɲ ȴɳʍɻ͕
Ɉɸʖʆɻʏɳ Ɂɸʐʌʘʆɿʃɳ ȴʀʃʏʐɲ͕ ɀɻʖɲʆɹʎ ȴɿɲʆʐʍʅɳʏʘʆɉʋʉʍʏɼʌɿʇɻʎ͕ EĂŝǀĞ ĂǇĞƐ͕ ʆ-Ⱦʉʆʏɿʆʊʏɸʌʉɿ
ȳɸʀʏʉʆɸʎͿ ;ϯͿ ɀɸʏʌɿʃɹʎ ʏɻʎ ʋʌʉɴʄɸʋʏɿʃɼʎ ɲʋʊɷʉʍɻʎ ʃɲɿ ƌĞĂ hŶĚĞƌ ƚŚĞ ZĞĐĞŝǀĞƌʚƐ KƉĞƌĂƚŝŶŐ
ŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐƵƌǀĞ͘;ϰͿȵʃʏʀʅɻʍɻʏɻʎʋʌʉɴʄɸʋʏɿʃɼʎɿʃɲʆʊʏɻʏɲʎʃɲɿɲʃʌʀɴɸɿɲʎ͕ɽɸʘʌʀɲʃɲɿɲʄɶʊʌɿɽʅʉɿ
ɸʋɿʄʉɶɼʎ ʅʉʆʏɹʄʘʆ͕ ŽǀĞƌĨŝƚƚŝŶŐ ʃɲɿ ʋʌɲʃʏɿʃɼ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎʅɻʖɲʆɿʃɼʎ ʅɳɽɻʍɻʎ͘ ;ϰͿ ʄɶʊʌɿɽʅʉɿ
ɸʋɿʄʉɶɼʎʅɸʏɲɴʄɻʏʙʆ;ϱͿɀʋɸʒʍɿɲʆɳȴʀʃʏʐɲʃɲɿɸʃʅɳɽɻʍɻɲɿʏɿɲʃʙʆʍʖɹʍɸʘʆʃɲɿɷʉʅʙʆ

HY-ϱϳϴ

ΗȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲɌʘʆɼʎΗ

Ⱥɸʅɲʏɿʃɼ
Ʌɸʌɿʉʖɼ

Ȳ͕Ⱥ

Ʌʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ͗

ȸɉ-ϯϳϬ

d^͗

6

tĞďƉĂŐĞ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƐĚ͘ƵŽĐ͘ŐƌͬΕŚǇϱϳϴ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ͗

x ɎɻʔɿɲʃɼȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲɇɼʅɲʏʉʎʍʏɻʆȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲɌʘʆɼʎ
x ɅɲʌɲɶʘɶɼʃɲɿɈɲʇɿʆʊʅɻʍɻɇɻʅɳʏʘʆɌʘʆɼʎ
x ȰʃʉʐʍʏɿʃɼʏɻʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎɌʘʆɼʎ
x ȳʌɲʅʅɿʃɼɅʌʊɴʄɸʗɻ͗ɲʆɳʄʐʍɻ͕ʍʑʆɽɸʍɻ͕ʃɲɿʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʔʘʆɼʎ
x ȸʅɿʏʉʆʉɸɿɷɼɀʉʆʏɹʄɲ͗ɲʆɳʄʐʍɻ͕ʍʑʆɽɸʍɻ͕ʃɲɿʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʔʘʆɼʎ
x ɀɸʏɲʍʖɻʅɲʏɿʍʅʉʀɌʘʆɼʎ
x ȾʘɷɿʃʉʋʉʀɻʍɻɌʘʆɼʎ
x ȲɸʄʏʀʘʍɻɌʘʆɼʎ
x ȰʑʇɻʍɻȾɲʏɲʄɻʋʏʊʏɻʏɲʎɌʘʆɼʎʋɲʌʉʐʍʀɲɽʉʌʑɴʉʐ
x ȰʆɲɶʆʙʌɿʍɻɃʅɿʄɻʏɼ
x ɇʑʆɽɸʍɻɌʘʆɼʎ
ɈʉʅɳɽɻʅɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀɸʃʏɸʆʙʎʏʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆDd> ʍɸʅɻʆɿɲʀɲɴɳʍɻʅɹʍʘʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʏɿʃʙʆ
ɲʍʃɼʍɸʘʆ͘

Τεύχος Β’ 1867/24.05.2018

HY-ϱϴϬ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

20385

ΗȺɹʅɲʏɲɇʖɸɷʀɲʍɻʎȰʄɶʉʌʀɽʅʘʆΗ

Ⱥɸʅɲʏɿʃɼ
Ʌɸʌɿʉʖɼ

ȷ

Ʌʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ͗

HY-ϮϰϬ͕,z-ϮϴϬ͕,z-ϯϴϬ

d^͗

6

tĞďƉĂŐĞ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƐĚ͘ƵŽĐ͘Őƌͬ^ͬŝŶĚĞǆ͘ũƐƉ͍ĐŽŶƚĞŶƚсƉŐͺĐŽƵƌƐĞƐͺĐĂƚĂůŽŐΘŽƉĞŶŵĞŶƵсĚĞŵŽĐĐϰΘůĂŶŐсŐƌΘ
ĐŽƵƌƐĞсϭϱϴ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ͗

ȳʌɲʅʅɿʃʊʎɅʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊʎ͗ʉʌɿʍʅʊʎ͕ʅɹɽʉɷʉʎ^ŝŵƉůĞǆ͕ɷʐʁʃʊʏɻʏɲ͕ʍʖɹʍɸɿʎʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎ͕
ʄɸʇɿʃʉɶʌɲʔɿʃʊʎ ʃɲʆʊʆɲʎ͕ ɶɸʘʅɸʏʌɿʃɼ ɸʌʅɻʆɸʀɲ͕ ʅɻ ʋʉʄʐʘʆʐʅɿʃʊʏɻʏɲ͕ ɲʄɶʊʌɿɽʅʉʎ ʋʌʘʏɸʑʉʆʏʉʎɷʐʁʃʉʑ͘ Ʌʉʄʐʘʆʐʅɿʃʉʀ Ȱʄɶʊʌɿɽʅʉɿ ɶʌɲʅʅɿʃʉʑ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ͘ ȷɻʏɼʅɲʏɲ ɲʃɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ ʄʑʍɸʘʆ͘
Ȱʄɶʉʌɿɽʅɿʃɼ Ⱥɸʘʌʀɲ ȳʌɳʔʘʆ͗ Ȳɲʍɿʃʉʀ Ȱʄɶʊʌɿɽʅʉɿ͕ Ⱦɸʆʏʌɿʃɳ ȳʌɲʔʉɽɸʘʌɻʏɿʃɳ Ʌʌʉɴʄɼʅɲʏɲ
;ȵʄɳʖɿʍʏɸʎ ȴɿɲɷʌʉʅɹʎ͕ ɇʐʆɷɸʏɿʃɳ ȴɹʆɷʌɲ͕ ɀɹɶɿʍʏɸʎ Ȱʆʏɿʍʏʉɿʖʀʍɸɿʎ͕ ɀɹɶɿʍʏɻ Ɇʉɼ͕ ɍʌʘʅɲʏɿʍʅʉʀ ʃɲɿ
ɇʏɲɽɸʌɳ ɇʑʆʉʄɲͿ͘ Ⱦʄɲʍʍɿʃɳ Ⱥɸʘʌɼʅɲʏɲ ʃɲʄʉʑ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʉʑ͕ ɶʌɲʅʅɿʃʉʀ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʉʀ
ʍʐʆɷʐɲʍʏɿʃʙʆ ʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ͘ Ⱥɸʘʌʀɲ Ʌʉʄʐʋʄʉʃʊʏɻʏɲʎ͗ ȸ ɹʆʆʉɿɲ ʏʉʐ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏʉʎ͕ ʏɻʎ ɲʆɲɶʘɶɼʎ͕
ʏɻʎʃʄɳʍɻʎʋʉʄʐʋʄʉʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿʏʘʆʋʄɼʌʘʆʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ͘W-ʋʄɼʌɻEW-ʋʄɼʌɻʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ͘

HY-ϱϴϯ

ΗȰʄɶʊʌɿɽʅʉɿȳʌɳʔʘʆ”

Ⱥɸʅɲʏɿʃɼ
Ʌɸʌɿʉʖɼ

ȷ

Ʌʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ͗

HY-ϮϰϬ͕,z-ϯϴϬ

d^͗

6

tĞďƉĂŐĞ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƐĚ͘ƵŽĐ͘ŐƌͬΕŚǇϱϴϯ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ͗

Ȱʋʊʏɿʎɸʔɲʌʅʉɶɹʎʍʏʉʐʎɶʌɳʔʉʐʎ͘Ȱʆɲʍʃʊʋɻʍɻɽɸʅɸʄɿʘɷʙʆɲʄɶʉʌʀɽʅʘʆɶɿɲɶʌɳʔʉʐʎ͘Ȱʄɶʊʌɿɽʅʉɿ
ɴɸʄʏɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ɶɿɲ ɶʌɳʔʉʐʎ͗ ʌʉɼ͕ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖʀʍɸɿʎ͕ ʍʐʆɷɸʍɿʅʊʏɻʏɲ͕ ɷʌʉʅʉʄʊɶɻʍɻ͕ ɷɿɲɷʌʉʅɹʎ ƵůĞƌ͕
ɷɿɲɷʌʉʅɹʎ ,ĂŵŝůƚŽŶ͕ ʃɳ͘ ȵʋʀʋɸɷʉɿ ɶʌɳʔʉɿ͗ ɷʐʁʃʉʀ ɶʌɳʔʉɿ͕ ɸʋʀʋɸɷʉɿ ʋʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʉʀ͕ ɸʋʀʋɸɷɸʎ
ɲʆɲʋɲʌɲʍʏɳʍɸɿʎ͕ ɶʌɳʔʉɿ ʉʌɲʏʊʏɻʏɲʎ͘ Ƀʋʏɿʃʉʋʉʀɻʍɻ ɶʌɳʔʘʆ͗ ɶʌɳʔʉɿ ʃɲɿ ɻ ʍʖɸɷʀɲʍɼ ʏʉʐʎ͕
ʋɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲ ʍʖɸɷʀɲʍɻʎ ɶʌɳʔʘʆ͕ ɷɿɲʀʌɸɿ ʃɲɿ ɴɲʍʀʄɸʐɸ ʏɸʖʆɿʃɹʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʍʖɸɷʀɲʍɻ ɷɹʆɷʌʘʆ ʃɲɿ
ʍɸɿʌɿɲʃʙʆ-ʋɲʌɳʄʄɻʄʘʆ ɶʌɳʔʘʆ͘ Ɇʉɼ ʃɲɿ ʉʌɽʉɶʘʆɿʃɼ ʍʖɸɷʀɲʍɻ͕ ʌʉɼ ʃɲɿ ɲʆɸʌʖʊʅɸʆɻ ɸʋɿʋɸɷʊʏɻʏɲ͕
ɲʐʇɻʏɿʃɹʎʃɲʏɲʍʃɸʐɹʎ͕ʅɻɸʋʀʋɸɷʉɿʋʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʉʀ͕ʍʏʌʘʅɲʏɿʃɼʍʖɸɷʀɲʍɻɷɿɸʐɽʐʆʊʅɸʆʘʆɶʌɳʔʘʆ͕
ɷʐʆɲʅʉʃɸʆʏʌɿʃɹʎ ʅɹɽʉɷʉɿ͕ ʃʐʃʄɿʃɹʎ ʍʖɸɷɿɳʍɸɿʎ ɶʌɳʔʘʆ͕ ʃɳʏʘ ʔʌɳɶʅɲʏɲ͕ ɲʐʏʊʅɲʏɻ ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻ
ɸʏɿʃɸʏʙʆ͕ʃɲɿɷɿɳʔʉʌɲɳʄʄɲɽɹʅɲʏɲ͘

HY-ϱϴϲ

ΗȾɲʏɲʆɸʅɻʅɹʆʉʎɉʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ”

Ⱥɸʅɲʏɿʃɼ
Ʌɸʌɿʉʖɼ

ȳ͕ȷ

Ʌʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ͗

HY-ϯϴϬ

d^͗

6

tĞďƉĂŐĞ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƐĚ͘ƵŽĐ͘ŐƌͬΕŚǇϱϴϲͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ͗

Ɉʉ ʅɳɽɻʅɲ ɸʍʏɿɳɺɸɿ ʍʏɻ ʍʖɸɷʀɲʍɻ ʃɲɿ ɲʆɳʄʐʍɻ ʃɲʏɲʆɸʅɻʅɹʆʘʆ ɲʄɶʉʌʀɽʅʘʆ͘ Ʌɿʉ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ͕
ɸʋɿʃɸʆʏʌʙʆɸʏɲɿ ʍʏɲ ɴɲʍɿʃʊʏɸʌɲ ʅʉʆʏɹʄɲ ʃɲʏɲʆɸʅɻʅɹʆʉʐ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ ;ʅɸ ɹʅʔɲʍɻ ʍɸ ɸʃɸʀʆɲ ʋʉʐ
ɸʃʔʌɳɺʉʐʆ ʃɲʄʑʏɸʌɲ ʏɿʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ʏʘʆ ʅʉʆʏɹʌʆʘʆ ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ Ϳ ʃɲɿ ʅɸʄɸʏɳ ʏɿʎ ʃʑʌɿɸʎ ʏɸʖʆɿʃɹʎ
ʍʖɸɷʀɲʍɻʎ ʃɲɿ ɲʆɳʄʐʍɻʎ ʏɹʏʉɿʘʆ ɲʄɶʉʌʀɽʅʘʆ ʃɲɿ ɷɿɲʅʉɿʌɲɺʊʅɸʆʘʆ ɷʉʅʙʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ͘ ɀɸɶɳʄɻ
ɹʅʔɲʍɻ ɷʀʆɸʏɲɿ ʍɸ ɽɸʅɸʄɿʙɷɸɿʎ ʏɸʖʆɿʃɹʎ ɲʋʊɷɸɿʇɻʎ ʋɳʆʘ ʃɲɿ ʃɳʏʘ ʔʌɲɶʅɳʏʘʆ ʍʏʉʆ ʃɲʏɲʆɸʅɻʅɹʆʉ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ͘ɀɸɶɳʄʉ ʅɹʌʉʎ ʏʉʐ ʅɲɽɼʅɲʏʉʎ ɸʍʏɿɳɺɸɿ ɸʋʀʍɻʎ ʍʏɻ ʅɸʄɹʏɻ ʅɻʖɲʆɿʍʅʙʆ ʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʉʑ
ɷɿɸʌɶɲʍɿʙʆ ʃɲɿ ʅɸʄɸʏɳʏɲɿ ʅɸɶɳʄɻ ʍʐʄʄʉɶɼ ɲʋʊ ʏɸʖʆɿʃɹʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋʀʏɸʐʇɼ ʏʉʐ͘Ƀ ʃʑʌɿʉʎ ʍʃʉʋʊʎ ʏʉʐ
ʅɲɽɼʅɲʏʉʎɸʀʆɲɿʆɲɸʇʉʋʄʀʍɸɿʏʉʐʎʔʉɿʏɻʏɹʎʅɸʊʄɸʎʏɿʎɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎɷɸʇɿʊʏɻʏɸʎʋʉʐʋʌɹʋɸɿʆɲɹʖʉʐʆ
ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ɷɿɸʃʋɸʌɲɿʙʍʉʐʆ ʅɿɲ ʋʄɼʌɻ ʃɲɿ ɲʐʍʏɻʌɼ ɽɸʘʌɻʏɿʃɼ ʅɸʄɹʏɻ ɸʆʊʎ
ʅʉʆʏɹʌʆʉʐʃɲʏɲʆɸʅɻʅɹʆʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ͘

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

20386

Τεύχος Β’ 1867/24.05.2018

ΗɁɸʐʌʘʆɿʃɳȴʀʃʏʐɲʃɲɿɀɳɽɻʍɻȻɸʌɲʌʖɿʃʙʆ Ȱʆɲʋɲʌɲʍʏɳʍɸʘʆ͟

HY-ϱϴϳ
Ⱥɸʅɲʏɿʃɼ
Ʌɸʌɿʉʖɼ

ȷ

Ʌʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ͗

HY-Ϯϭϳ͕,z-ϭϭϵɼɀ-ϭϬϱ

d^͗

6

tĞďƉĂŐĞ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƐĚ͘ƵŽĐ͘Őƌͬ^ͬŝŶĚĞǆ͘ũƐƉ͍ĐŽŶƚĞŶƚсƉŐͺĐŽƵƌƐĞƐͺĐĂƚĂůŽŐΘŽƉĞŶŵĞŶƵсĚĞŵŽĐĐϰΘůĂŶŐсŐƌΘ
ĐŽƵƌƐĞсϭϲϭ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ͗

ȸ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲʎ ɷɸʃɲɸʏʀɲʎ ɲʆɹɷɸɿʇɸ ʋʉʄʄɳ ʆɹɲ ɽɹʅɲʏɲ͕ ʆɹɸʎ
ʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸɿʎ ʃɲɿ ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ɸʋɿʏʐʖɸʀʎ ɸʔɲʌʅʉɶɹʎ ʋʌʉɸʃʏɳʍɸʘʆ ʏɻʎ ɽɸʅɲʏɿʃɼʎ Ɂɸʐʌʘʆɿʃʙʆ ȴɿʃʏʑʘʆ
ʋʌʉʎ ʏɻ ʅɳɽɻʍɻ ɲʆɲʋɲʌɲʍʏɳʍɸʘʆ ʏʘʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ;ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ>ĞĂƌŶŝŶŐ͕ ĞĞƉ>ĞĂƌŶŝŶŐͿ͘ Ƀɿ
ɲʆɲʋɲʌɲʍʏɳʍɸɿʎɲʐʏʉʑʏʉʐɸʀɷʉʐʎɲʋʉʏɸʄʉʑʆʏɲɿɲʋʊʋʉʄʄɳʍʏʌʙʅɲʏɲʅɻɶʌɲʅʅɿʃʙʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʙʆ
;ʋʉʄʐʍʏʌʘʅɲʏɿʃɹʎ ɲʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃɹʎͿ ʃɲɿ ɸɷʌɳɺʉʆʏɲɿ ʍʏɲ ʃʄɲʍɿʃɳ ʏɸʖʆɻʏɳ ʆɸʐʌʘʆɿʃɳ ɷʀʃʏʐɲ͘ Ɉɲ
ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ʖʌʊʆɿɲ ɹʖɸɿ ʃɲʏɲʍʏɸʀ ʔɲʆɸʌʊ ʊʏɿ ɻ ʅɳɽɻʍɻ ʏɹʏʉɿʘʆ ʋʉʄʐʍʏʌʘʅɲʏɿʃʙʆ ɲʆɲʋɲʌɲʍʏɳʍɸʘʆ
ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʍʐʅɴɳʄʄɸɿ ʍɸ ʍɻʅɲʆʏɿʃɼ ɴɸʄʏʀʘʍɻ ʏʘʆ ɸʋɿɷʊʍɸʘʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɲʆʏʀʄɻʗɻʎ͘ ɇʃʉʋʊʎ ʏʉʐ
ʅɲɽɼʅɲʏʉʎ ɲʐʏʉʑ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʆɲ ʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿ ʅɿɲ ʍʑɶʖʌʉʆɻ ɸɿʍɲɶʘɶɼ ʍʏɲ ʏɸʖʆɻʏɳ ʆɸʐʌʘʆɿʃɳ ɷʀʃʏʐɲ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʙʆ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʍʏɻ ɸʃʅɳɽɻʍɻ ɿɸʌɲʌʖɿʃʙʆ ɲʆɲʋɲʌɲʍʏɳʍɸʘʆ ɶɿɲ ʊʍɸʎ ɷʉʅɹʎ ɷɿʃʏʑʘʆ ɸʀʆɲɿ
ɸʔɿʃʏɼ͘ Ɉʉ ʅɳɽɻʅɲ ɽɲ ɸʋɿʃɸʆʏʌʙʆɸʏɲɿ ʍʏɿʎ ɲʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃɹʎ͕ ʏɻ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ɲʄɶʉʌʀɽʅʉʐʎ͕
ɸʆʙɽɲʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʊʅɹʌʉʎʅɸɸʋɿɴʄɸʋʊʅɸʆɸʎɸʌɶɲʍʀɸʎ͘

ΗȰʆɳʄʐʍɻʃɲɿɀʉʆʏɸʄʉʋʉʀɻʍɻȴɿʃʏʑʘʆʏʉʐȵɶʃɸʔɳʄʉʐ͟

HY-ϱϵϬ͘Ϯϭ
Ⱥɸʅɲʏɿʃɼ
Ʌɸʌɿʉʖɼ

Ȳ͕ȸ

Ʌʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ͗

ȸɉ-Ϯϭϳ͕ȸɉ-Ϯϭϱ͕ȸɉ-ϮϰϬ

d^͗

6

tĞďƉĂŐĞ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƐĚ͘ƵŽĐ͘Őƌͬ^ͬŝŶĚĞǆ͘ũƐƉ͍ĐŽŶƚĞŶƚсƉŐͺĐŽƵƌƐĞƐͺĐĂƚĂůŽŐΘŽƉĞŶŵĞŶƵсĚĞŵŽĐĐϰΘůĂŶŐсŐƌΘ
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Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ͗

Ƀ ʍʏʊʖʉʎ ʏʉʐ ʅɲɽɼʅɲʏʉʎ ɸʀʆɲɿ ʆɲ ɸɿʍɲɶɳɶɸɿ ʏʉʐʎ ʅɲɽɻʏɹʎ ʍʏɻ ɴɲʍɿʃɼ ɴɿʉʄʉɶʀɲ ʏʉʐ ʆɸʉʔʄʉɿʉʑ ʏʉʐ
ɸɶʃɸʔɳʄʉʐ ʃɲɿ ʆɲ ʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɼ ɷɿʃʏʐɲʃɼ ɲʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃɼ ʏʉʐ͘ ȳɿɲ ʏɻʆ ʃɲʄʑʏɸʌɻ
ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʃɲɿ ʃɲʏɲʆʊɻʍɻ ʏʘʆ ɴɲʍɿʃʙʆ ɽɸʅɳʏʘʆ͕ ʏʉ ʅɳɽɻʅɲ ɽɲ ɸʋɿʃɸʆʏʌʘɽɸʀ ʍʏʉʆ ʋʌʘʏɸʑʉʆʏɲ
ʉʋʏɿʃʊ ʔʄʉɿʊ ʏʉʐ ʋʉʆʏɿʃɿʉʑ͘ ɇʏʉ ʋʌʙʏʉ ʅɹʌʉʎ ʏʉʐ ʅɲɽɼʅɲʏʉʎ ɽɲ ɶʀʆɸɿ ɲʆɲʍʃʉʋɼʍɻ ʏʘʆ ɴɲʍɿʃʙʆ
ɲʌʖʙʆ ʏɻʎ ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ʏʉʐ ɸɶʃɸʔɳʄʉʐ͕ ʏɻʎ ʆɸʐʌʉʔʐʍɿʉʄʉɶʀɲʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ɴɿʉʔʐʍɿʃɼʎ ʏʘʆ ɷɿɸɶɸʌʏɿʃʙʆ
ʃʐʏʏɳʌʘʆ͕ʏɻʎʍʐʆɲʋʏɿʃɼʎʅɸʏɳɷʉʍɻʎ͕ʏɻʎɲʆɲʏʉʅʀɲʎʏʉʐɷɿʃʏʑʉʐʃɲɿʏɻʎʔʐʍɿʉʄʉɶʀɲʎ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʏʘʆ
ʃɲʆʉʆɿʃʙʆ ʃʐʃʄʘʅɳʏʘʆ ʍʏʉ ʆɸʉʔʄʉɿʊ ʏʉʐ ʋʉʆʏɿʃʉʑ͘ ɇʏɻ ʍʐʆɹʖɸɿɲ ɽɲ ɸʋɿʃɸʆʏʌʘɽɸʀ ʍʏʉʐʎ ʋʉʄʐʆɸʐʌʘʆɿʃʉʑʎʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʎ͘Ɉʉɷɸʑʏɸʌʉʅɹʌʉʎɽɲʋɲʌʉʐʍɿɲʍʏʉʑʆɹʆʆʉɿɸʎʃɲɿʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɸʎɲʋʊʏɻ
ɽɸʘʌʀɲ ɶʌɳʔʘʆ ʃɲɿ ʏɻ ʍʏɲʏɿʍʏɿʃɼ ɲʆɳʄʐʍɻ͕ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆɳʄʐʍɻ ʃɲɿ ʅʉʆʏɸʄʉʋʉʀʍɻ ʏʘʆ ɷɿʃʏʑʘʆ ʏʉʐ
ɸɶʃɸʔɳʄʉʐ͘ɇʏʉʏʌʀʏʉʅɹʌʉʎʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎ͕ɽɲʍʐɺɻʏɻɽʉʑʆʋɸɿʌɲʅɲʏɿʃɹʎʅɹɽʉɷʉɿɶɿɲʏɻʆɸʋʉʋʏɸʀɲ
ʃɲɿ ʍʐʄʄʉɶɼ ʅɸʏʌɼʍɸʘʆ͕ ɶɿɲ ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʙʆʏɲʎ Ϯ ƉŚŽƚŽ ŝŵĂŐŝŶŐ͕ ŽƉƚŽŐĞŶĞƚŝĐƐ͕ ƉĂƚŚ
ĐůĂŵƉŝŶŐŝŶǀŝǀŽ͕ŝŶǀŝƚƌŽ͘ȶʆɲʍɻʅɲʆʏɿʃʊʅɹʌʉʎʏʉʐ ʅɲɽɼʅɲʏʉʎɽɲɸʀʆɲɿʉʍʖɸɷɿɲʍʅʊʎ͕ɻʍʐɺɼʏɻʍɻ͕ʃɲɿ
ɻʐʄʉʋʉʀɻʍɻƉƌŽũĞĐƚƐ͘ɈɻʆʏɸʄɸʐʏɲʀɲɸɴɷʉʅɳɷɲʉɿʔʉɿʏɻʏɹʎɽɲʋɲʌʉʐʍɿɳʍʉʐʆʏʉƉƌŽũĞĐƚʏʉʐʎ͘
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Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ͗

Ȱʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ͗ ȸ ɸʃʌɻʃʏɿʃɼ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏɻʎ ʍʐʍʍʙʌɸʐʍɻʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ʃʄɿʅɲʃʙʍɿʅʘʆ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʏɲ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ʖʌʊʆɿɲ ɹʖɸɿ ɷɻʅɿʉʐʌɶɼʍɸɿ ʅɿɲ ʖʘʌɿʎ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉ ɲʆɳɶʃɻ ɶɿɲ ʊʄʉ ʃɲɿ
ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎɷɸɷʉʅɹʆʘʆ͕ʋʌʊɴʄɻʅɲʍʏʉʉʋʉɿʉʏʉʋɲʌɲɷʉʍɿɲʃʊʅʉʆʏɹʄʉ
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ʏʘʆɳʅɸʍɲʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʘʆ;ĚŝƌĞĐƚĂƚƚĂĐŚĞĚͿʅɲɶʆɻʏɿʃʙʆɷʀʍʃʘʆɲɷʐʆɲʏɸʀʆɲʋʌʉʍʔɹʌɸɿʄʑʍɻ͘ɇʏʊʖʉʎ
ʏʉʐ ʅɲɽɼʅɲʏʉʎ ɸʀʆɲɿ ɻ ɸɿʍɲɶʘɶɼ ʍʏɲ Ⱦʄɿʅɲʃʙʍɿʅɲ ɇʐʍʏɼʅɲʏɲ Ȱʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ ;ƐĐĂůĂďůĞ ƐƚŽƌĂŐĞ
ƐǇƐƚĞŵƐͿ͕ʅɿɲʃɲʏɻɶʉʌʀɲʃɲʏɲʆɸʅɻʅɹʆʘʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʍʖɸɷɿɲʍʅɹʆʘʆɶɿɲʏɻʆʃʄɿʅɲʃʉʑʅɸʆɻ͕ɲʍʔɲʄɼ
ʃɲɿɲɷɿɲʏɳʌɲʖʏɻʋʌʉʍʋɹʄɲʍɻɲʋʉɽɻʃɸʐʏɿʃʙʆʖʙʌʘʆ;ʋ͘ʖ͕͘ʅɲɶʆɻʏɿʃʙʆɷʀʍʃʘʆʃɲɿʏɲɿʆɿʙʆͿʅɸɶɳʄɻʎ
ʃʄʀʅɲʃɲʎ ʋɳʆʘ ɲʋʉ ɲʋʉɽɻʃɸʐʏɿʃɳ ɷʀʃʏʐɲ ʐʗɻʄʙʆ ʏɲʖʐʏɼʏʘʆ ;ƐƚŽƌĂŐĞ ĂƌĞĂ ŶĞƚǁŽƌŬƐͿ͘ Ɉʉ ʅɳɽɻʅɲ
ɷɿɲʋʌɲɶʅɲʏɸʑɸʏɲɿ ʐʋɳʌʖʉʐʍɸʎ ʏɸʖʆɿʃɹʎ ʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ ɲʄʄɳ ʃɲɿ ʏɲ ʏʌɹʖʉʆʏɲ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɳ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ
ʏɲʉʋʉʀɲʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿʍʏʉʆʍʖɸɷɿɲʍʅʊʃɲɿʏɻʆʐʄʉʋʉʀɻʍɻɲʐʏʙʆʏʘʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʍɼʅɸʌɲʃɲɿʏɿʎ
ɷʐʆɲʏɹʎ ʄʑʍɸɿʎ ʏʉʐʎ͘ Ɉʉ ʃʑʌɿʉ ʅɹʌʉʎ ʏʉʐ ʅɲɽɼʅɲʏʉʎ ɸʅɴɲɽʑʆɸɿ ʍʏɻ ʅɸʄɹʏɻ ʏʘʆ ʃʄɿʅɲʃʙʍɿʅʘʆ
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ͕ ɷʀʆʉʆʏɲʎ ɹʅʔɲʍɻ ʍʏɿʎ ɲʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃɹʎ ʏʉʐʎ͕ ʏɿʎ ɲʌʖɹʎ ʍʖɸɷʀɲʍɻʎ ɶɿɲ
ʃʄɿʅɲʃʉʑʅɸʆɻ ʐʗɻʄɼ ɲʋʊɷʉʍɻ͕ ɲʍʔɳʄɸɿɲ͕ ʃɲɿ ʋʌʉʍʋɸʄɲʍɿʅʊʏɻʏɲ͕ ʏɻʆ ɷɿɲʖɸʀʌɻʍɻ ʃɲɿ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ
ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏʉʐ ʃʑʃʄʉʐ ɺʘɼʎ ʏʉʐʎ͕ ʏɻʆ ɴɸʄʏɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐ ʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ ɶɿɲ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎɸʔɲʌʅʉɶɹʎ͕ʏʉʐʎʏʌʊʋʉʐʎʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʏʉʐʍʐʆʉʄɿʃʉʑʃʊʍʏʉʐʎʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿ
ʍʏʉ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊ ɷʐʆɲʅɿʃʉʑ ;ĐĂƉĂĐŝƚǇ ƉůĂŶŶŝŶŐͿ ʃɲɿ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ ʃɲɿ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ƐƚŽƌĂŐĞ ŽƵƚƐŽƵƌĐŝŶŐ͘ Ɉʉ ʅɳɽɻʅɲ ɸʀʆɲɿ ɶɿɲ ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʉʑʎ ʃɲɿ ɶɿɲ ʋʌʉʖʘʌɻʅɹʆʉʐʎ
ʋʌʉʋʏʐʖɿɲʃʉʑʎ ʔʉɿʏɻʏɹʎʃɲɿɲʋɲɿʏɸʀʏɻʆɸʃʏɹʄɸʍɻɸʌɸʐʆɻʏɿʃʉʑƉƌŽũĞĐƚʍɸʉʅɳɷɸʎʏʘʆɷʑʉɲʏʊʅʘʆʏʉ
ʉʋʉʀʉ ɽɲ ɷɿɲʄɹʇʉʐʆ ʉɿ ʔʉɿʏɻʏɹʎ ʅɸ ʏɻʆ ɴʉɼɽɸɿɲ ʏʉʐ ɷɿɷɲʃʏɿʃʉʑ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʃɲɿ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɽɲ
ʋɲʌʉʐʍɿɳʍʉʐʆ ʍʏʉ ʏɹʄʉʎ ʏʉʐ ɸʇɲʅɼʆʉʐ͘ ɇʏɿʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ɷʑʉ ɸʇɸʏɳʍɸɿʎ ;ŵŝĚƚĞƌŵ͕
ĨŝŶĂůͿ͕ ɷʑʉ ɶʌɲʋʏɹʎ ɲʍʃɼʍɸɿʎ ;ŚŽŵĞǁŽƌŬ ĂƐƐŝŐŶŵĞŶƚƐͿ͕ ʃɲɿ ʅɿɲ ʍʑʆʏʉʅɻ ɶʌɲʋʏɼ ɲʆɲʔʉʌɳ ;ƉĂƉĞƌ
ƌĞǀŝĞǁͿɶɿɲʏʉʃɳɽɸɳʌɽʌʉʋʉʐɷɿɲɴɳɺʉʐʅɸʃɲɿʍʐɺɻʏɳʅɸ͘
Ɋʄɻ͗ Ȱʆɲʍʃʊʋɻʍɻ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ ;ƐƚŽƌĂŐĞ ƐǇƐƚĞŵƐͿ ʃɲɿ ɲʌʖɸɿʉɽɹʏɻʍɻʎ ;ĨŝůĞ ƐǇƐƚĞŵƐͿ͕ ʅɸ
ɹʅʔɲʍɻ ʍʏɻʆ ʃɲʏɲʆʊɻʍɻ ʅʉʆʏɹʌʆʘʆ ʏɸʖʆɿʃʙʆ͕ ʊʋʘʎ Z/͕ ũŽƵƌŶĂůŝŶŐ͕ ůŽŐŐŝŶŐ͕ ʃʄʋ͘ɿʍɲɶʘɶɼ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʃʊʋɻʍɻ ʃɲʏɲʆɸʅɻʅɹʆʘʆ ;ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚͿ ʃɲɿ ʋɲʌɳʄʄɻʄʘʆ ;ƉĂƌĂůůĞůͿ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ ʃɲɿ
ɲʌʖɸɿʉɽɹʏɻʍɻʎȵɿʍɲɶʘɶɼ ʍʏɲ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʐʗɻʄɼʎ ɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎ ;ŚŝŐŚ ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇͿȵɿʍɲɶʘɶɼ ʍʏɲ
ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ;ďĂĐŬƵƉ͕ ƌĞƉůŝĐĂƚŝŽŶ͕ ǀĞƌƐŝŽŶŝŶŐ͕ ʃʄʋͿɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎ ʃɲɿ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ
ɸʄɸɶʃʏʙʆ ʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃɼʎ ʃʄʀʅɲʃɲʎ ;ĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞ-ůĞǀĞů ƐƚŽƌĂŐĞ ĐŽŶƚƌŽůůĞƌƐͿɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎ
ʃɲɿʐʄʉʋʉʀɻʍɻʃʄɿʅɲʃʘʏʙʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎʖɲʅɻʄʉʑʃʊʍʏʉʐʎɇʐʍʏɼʅɲʏɲʍʖɸɷɿɲʍʅɹʆɲɶɿɲ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎɸʔɲʌʅʉɶɹʎ;ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ-ƐƉĞĐŝĨŝĐͿʊʋʘʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉʐ;Ğ-mail
ƐĞƌǀŝĐĞƐͿ͕ʅɻʖɲʆɹʎɲʆɲɺɼʏɻʍɻʎ;ƐĞĂƌĐŚĞŶŐŝŶĞƐ͕ʊʋʘʎ'ŽŽŐůĞ͕zĂŚŽŽͿ͕ʃ͘ʏ͘ʄ͘ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻ;ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚͿ
ʃɲɿʍʖɸɷɿɲʍʅʊʎ;ĐĂƉĂĐŝƚǇƉůĂŶŶŝŶŐͿɷɿʃʏʐɲʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʉʐʃʑʃʄʉʐɺʘɼʎ
ɲʋʉɽɻʃɸʐʅɹʆʘʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ;ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶͬĚĂƚĂͬƐƚŽƌĂŐĞ ůŝĨĞĐǇĐůĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚͿȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻ
ɲʌʖɸɿʉɽɸʏɻʅɹʆʘʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ;ĂƌĐŚŝǀĂů ƐǇƐƚĞŵ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚͿȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎͬɲʌʖɸɿʉɽɹʏɻʍɻʎʐʋʉʍʐʆɽɼʃɸʎɷɿɲʃɸʃʉʅʅɹʆɻʎɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ^ƚŽƌĂŐĞŽƵƚƐŽƵƌĐŝŶŐ

HY-ϱϵϮ

Ηȵɿʍɲɶʘɶɼʍʏɲȴʀʃʏʐɲɉʋɻʌɸʍɿʙʆ͟

ȺɸʅɲʏɿʃɼɅɸʌɿʉʖɼ

ȴ

Ʌʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ͗

HY-ϯϱϵɼɳɷɸɿɲʏʉʐɷɿɷɳʍʃʉʆʏɲ

ECTS͗

6

Web page͗

http͗ͬͬwww͘csd͘uoc͘grͬ^ͬŝŶĚĞǆ͘ũƐƉ͍contentсpgͺcoursesͺcatalogΘopenmenuсĚĞŵŽĐĐϰΘlan
gсgrΘcourseсϮϮϱ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ͗

ɇʏʉ ȸɉ-ϱϵϮ ʇɸʃɿʆɳʅɸ ʅɸ ɸʋɿʍʃʊʋɻʍɻ ʏʘʆ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ ;ʐʋʉɽɹʏʉʅɸ ʊʏɿ ʉɿ ʔʉɿʏɻʏɹʎ ɹʖʉʐʆ ɼɷɻ
ɶʆʙʍɸɿʎɶɿɲʏɿʎʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎɲʋʊɲʐʏɹʎ͕ʃɲɿɸʋʉʅɹʆʘʎɷɸʆɲʔɿɸʌʙʆɸʏɲɿʋʉʄʑʎʖʌʊʆʉʎʍɸʃɳɽɸ
ʅɿɲɲʋʊɲʐʏɹʎͿʋʉʐɸʆɷɿɲʔɹʌʉʐʆʏʉɻ-ɸʋɿʖɸɿʌɸʀʆʅɸɹʅʔɲʍɻʍɸ͗
x
x
x
x

x
x
x

:ĂǀĂ͕ĂƉƉůĞƚƐɶɿɲɻ-ɸʅʋʊʌɿʉ
ɀɻʖɲʆɹʎɲʆɲɺɼʏɻʍɻʎ
ȾʌʐʋʏʉɶʌɲʔʀɲʃɲɿɉʋʉɷʉʅɹʎȴɻʅʊʍɿʘʆȾʄɸɿɷɿʙʆ;W</Ϳ
Ȱʍʔɳʄɸɿɲ ȴɿʃʏʑʘʆ͗ Ⱥɹʅɲʏɲ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷʘʆ͘ &ŝƌĞǁĂůůƐ ĂŶĚ ƉƌŽǆǇ ƐĞƌǀĞƌƐ͘
ƵƚŚĞŶƚŝĐĂƚŝŽŶ ŵĞƚŚŽĚƐ͘ ŝŽŵĞƚƌŝĐ ƐǇƐƚĞŵƐ ĂŶĚ ƚŚĞŝƌ ƌŝƐŬƐ͗ &ĂůƐĞ ĂĐĐĞƉƚĂŶĐĞƐ͕ ĨŽƌŐĞƌǇ͕
ƌĞƉůĂǇ ĂƚƚĂĐŬƐ͘ ĞŶŝĂů ŽĨ ƐĞƌǀŝĐĞ ;K^Ϳ ĂƚƚĂĐŬƐ ĂŶĚ ĐŽƵŶƚĞƌŵĞĂƐƵƌĞƐ͘ sŝƌƵƐĞƐ ĂŶĚ ǁŽƌŵƐ͘
/ŶƚƌƵƐŝŽŶĚĞƚĞĐƚŝŽŶ͘
Ɂɹɲ ʃɲɿ ɸʇɸʄɿʍʍʊʅɸʆɲ ʋʌʊʏʐʋɲ ɶɿɲ ^ĞƌǀŝĐĞ Oriented ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƐ (^KͿ͕ ɲʋʊ tϯ ʃɲɿ
KD'͕ʃʄʋ͘
ɇʐʍʏɼʅɲʏɲɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆʋʄɻʌʘʅʙʆ
DĂƐƐ WĞƌƐŽŶĂůŝǌĂƚŝŽŶ ĂŶĚ ĂƚĂ DŝŶŝŶŐ͗ Ȱʐʏʉʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ʍʖɹʍɸʘʆ ʅɸ ʏʉʐʎ ʋɸʄɳʏɸʎ͘
ɍʌɼʍɻɷɸɷʉʅɹʆʘʆɶɿɲʏɻʆɸʇɲʏʉʅɿʀʃɸʐʍɻʏʘʆɲʄʄɻʄɸʋɿɷʌɳʍɸʘʆʅɸʏʉʆȻʍʏʊ͘ŽŽŬŝĞƐʃɲɿʉɿ
ʃʀʆɷʐʆʉɿ ʏʉʐʎ͗ ŽƵďůĞůŝĐŬ͘ ȿɼʗɻ ʃɲɿ ʖʌɼʍɻ ʋʌʉʍʘʋɿʃʙʆ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ͘ Ɍʀʄʏʌɲ
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲʎ ɴɲʍɿɺʊʅɸʆɲ ʍɸ ʃɲʆʊʆɸʎ͕ ŝŵƉůŝĐŝƚ ƉƌŽĨŝůŝŶŐ͕ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝǀĞ ĨŝůƚĞƌŝŶŐ͘ ɇʏʊʖʉɿ ʃɲɿ
ʏɸʖʆɿʃɹʎɸʇʊʌʐʇɻʎɷɸɷʉʅɹʆʘʆ͘Ɉɲʇɿʆʊʅɻʍɻ͕ʉʅɲɷʉʋʉʀɻʍɻ͕ɲʆɳʄʐʍɻʍʐʆɷɹʍʅʘʆ͘

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

20388

x

x
x

Τεύχος Β’ 1867/24.05.2018

WZ/sz d,EK>K'z ;Ɉɸʖʆʉʄʉɶʀɲ ȻɷɿʘʏɿʃʊʏɻʏɲʎͿ͗ Ȼɷɿʘʏɿʃʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ʉɿ ɲʋɸɿʄɹʎ ʏɻʎ͘
Ȱʆʘʆʐʅʀɲ͘ȴɿɲʅɸʍʉʄɳɴɻʍɻ͕ʗɻʔɿɲʃɳʗɸʐɷʙʆʐʅɲ͘Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃɹʎʄʑʍɸɿʎʍʏʉʋʌʊɴʄɻʅɲʏɻʎ
ɿɷɿʘʏɿʃʊʏɻʏɲʎ͗WϯW͕W>͘
Ɉɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ȵʅʋɿʍʏʉʍʑʆɻʎ͕ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʐʋʊʄɻʗɻʎ ʃɲɿ ʍʐʍʏɳʍɸʘʆ ;dƌƵƐƚ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͕ƌĞƉƵƚĂƚŝŽŶĂŶĚƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐǇƐƚĞŵƐͿ
'Ed^ E >dZKE/ E'Kd/d/KE ;Ʌʌɳʃʏʉʌɸʎ ʃɲɿ ɻ-ɷɿɲʋʌɲɶʅɲʏɸʑʍɸɿʎͿ͗ ɍʌɼʍɻ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ ɶɿɲ ɷɿɲʅɸʍʉʄɳɴɻʍɻ ʃɲɿ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲ͘ ȶʇʐʋʆʉɿ ʋʌɳʃʏʉʌɸʎ͘ ɀʉʆʏɹʄɲ͕
ʃɲʆʊʆɸʎʃɲɿʍʏʌɲʏɻɶɿʃɹʎɷɻʅʉʋʌɲʍɿʙʆ͘

Ʌɲʌɳʄʄɻʄɲ ɽɲ ʅɸʄɸʏɻɽʉʑʆ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ ďƵƐŝŶĞƐƐ ĐĂƐĞƐ ʃɲɿ ɸʌɶɲʄɸʀɲ ɶɿɲ ʏɻ ʅɸʄɹʏɻ ʏʉʐʎ͘ Ƀɿ
ʔʉɿʏɻʏɹʎɽɲɸʌɶɲʍɽʉʑʆɲʆɳʉʅɳɷɸʎʍɸďƵƐŝŶĞƐƐĐĂƐĞƐ͘

HY-ϱ9ϯ

ΗɎɻʔɿɲʃɼɃɿʃʉʆʉʅʀɲ͟

Ⱥɸʅɲʏɿʃɼ
Ʌɸʌɿʉʖɼ

ȴ

Ʌʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ͗

ȴɸʆʐʋɳʌʖʉʐʆ

d^͗

6

tĞďƉĂŐĞ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƐĚ͘ƵŽĐ͘Őƌͬ^ͬŝŶĚĞǆ͘ũƐƉ͍ĐŽŶƚĞŶƚсƉŐͺĐŽƵƌƐĞƐͺĐĂƚĂůŽŐΘŽƉĞŶŵĞŶƵсĚĞŵŽĐĐϰΘůĂŶŐсŐƌΘ
ĐŽƵƌƐĞсϮϮϲ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ͗

dŽ ,z-ϱϵϯ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʍʐʆɹʖɸɿɲ ʏʉʐ ȸɉ-ϱϵϮ͘ ȸ ɹʅʔɲʍɻ ɸʀʆɲɿ ʏʙʌɲ ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳ ʃɲɿ
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼʎ ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ͕ ɲʄʄɳ ʋɳʆʏɲ ʅɸ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ ʋʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʊ͕ ɲʐʏʊʆ ʏɻʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ
ɲʐʏɼʎʏɻʎɶʆʙʍɻʎʍɸʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʉʑʅɸʏɲʍʖɻʅɲʏɿʍʅʉʑʅɸʏɻʖʌɼʍɻʏʘʆ
ɈɅȵ͘
x

Ⱥɹʅɲʏɲ Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ ʃɲɿ Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼʎ Ƀʌɶɳʆʘʍɻʎ͗ ʋʌʉʍʔʉʌɳ ʃɲɿ ɺɼʏɻʍɻ͕ ƵƚŝůŝƚǇ ĂŶĚ ǁĞůĨĂƌĞ
ĨƵŶĐƚŝŽŶƐ͕ ɲɶʉʌɹʎ ʃɲɿ ʋɲɿɶʆɿʉɽɸʘʌɻʏɿʃɹʎ ɷɿɲʏʐʋʙʍɸɿʎ ʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ ɲʆʏɲɶʘʆɿʍʅʉʑ͕ WĂƌĞƚŽ
ŽƉƚŝŵĂůŝƚǇĂŶĚƚŚĞEĂƐŚĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵ͕ʍʐʍʏɼʅɲʏɲʋʌɲʃʏʊʌʘʆɶɿɲʏɻɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʋʊʌʘʆ͕ɸɿʍɲɶʘɶɼ
ʍʏɻɽɸʘʌʀɲɸʏɲɿʌɸɿʙʆ͕ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳʏʘʆɷɿʃʏʐɲʃʙʆɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆʏʉʅɹʘʆ͘
Ȱʄʐʍʀɷɸʎ ʃɲɿ ɷʀʃʏʐɲ ʋʌʉʍʔʉʌɳʎ ʃɲɿ ɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏʉʐʎ͕ ɲʇɿɲʃɳ ɷʀʃʏʐɲ͕ ʃʉɿʆʘʆɿʃɳ ɷʀʃʏʐɲ ʃɲɿ ɻ
ʍʖɹʍɻʏʉʐʎʅɸʏɿʎɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɹʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ͕ɲʆɽʌʙʋɿʆʉɿʋʊʌʉɿʃɲɿɻɲʆɳʋʏʐʇɻʏʉʐʎ͘
ɇʐʍʍʙʌɸʐʍɻ;ŐŐƌĞŐĂƚŝŽŶͿʃɲɿĚŝƐĂŐŐƌĞŐĂƚŝŽŶʍʏʉʐʎɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʉʑʎʏʉʅɸʀʎ– ʉʌʊʄʉʎʏʘʆɈɅȵ
ʍʏɻʏʐʋʉʋʉʀɻʍɻʃɲɿŽƵƚƐŽƵƌĐŝŶŐɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʙʆʄɸɿʏʉʐʌɶɿʙʆʊʋʘʎ͗ʅɿʍɽʉɷʉʍʀɲ͕ɻ-ʋʌʉʅɼɽɸɿɸʎ͕
&ŝŶĂŶĐĞΘĐĐŽƵŶƚŝŶŐ͕ZD͕ɲʆɽʌʙʋɿʆʉɿʋʊʌʉɿ;,ZͿ͕ƐĞƌǀŝĐĞĐĞŶƚƌĞƐĂŶĚŚĞůƉĚĞƐŬƐ͕ZWƐǇƐƚĞŵƐ͘
Ɉʐʋʉʋʉʀɻʍɻ ʃɲɿ ʅʉʆʏɸʄʉʋʉʀɻʍɻ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʙʆ ʍʏʊʖʘʆ͕ ŬĞǇ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐ ;<W/ƐͿ͘
ȵɿʍɲɶʘɶɼʍɸɲʆʏɲɶʘʆɿʍʏɿʃɹʎʍʏʌɲʏɻɶɿʃɹʎ͘

x
x

x

HY-ϲϯϵ

ΗɅʌʉʖʘʌɻʅɹʆɲȺɹʅɲʏɲȰʆɳʄʐʍɻʎȵʋɿɷʊʍɸʆɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆʃɲɿȴɿʃʏʑʘʆ͟

ȺɸʅɲʏɿʃɼɅɸʌɿʉʖɼ

Ȳ͕ȷ

Ʌʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ͗

HY-Ϯϭϳ͕,z-Ϯϭϱ͕,z-ϯϯϱ

d^͗

6

tĞďƉĂŐĞ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƐĚ͘ƵŽĐ͘Őƌͬ^ͬŝŶĚĞǆ͘ũƐƉ͍ĐŽŶƚĞŶƚсƉŐͺĐŽƵƌƐĞƐͺĐĂƚĂůŽŐΘŽƉĞŶŵĞŶƵсĚĞŵŽĐĐϰΘůĂŶŐс
ŐƌΘĐŽƵƌƐĞсϭϲϴ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ͗

ɇʃʉʋʊʎʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎɸʀʆɲɿɻɸʇʉɿʃɸʀʘʍɻʏʉʐʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʉʑʔʉɿʏɻʏɼȵʋɿʍʏɼʅɻʎɉʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆʅɸ
ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʃɲɿ ʏɸʖʆɿʃɹʎ ɶɿɲ ɲʆɳʄʐʍɻ ɸʋɿɷʊʍɸʘʎ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɷɿʃʏʑʘʆ͘ ɇʏʉ ϭʉ ʅɹʌʉʎ ʏʉʐ
ʅɲɽɼʅɲʏʉʎ ɷɿɷɳʍʃʉʆʏɲɿ ʋɲʌɲɷʉʍɿɲʃɳ ɽɹʅɲʏɲ Ⱥɸʘʌʀɲʎ Ȱʆɲʅʉʆɼʎ͕ ʊʋʘʎ ɀɲʌʃʉɴɿɲʆɹʎ Ȱʄʐʍʀɷɸʎ
ɷɿɲʃʌɿʏʉʑ ʃɲɿ ʍʐʆɸʖʉʑʎ ʖʌʊʆʉʐ͕ ɍʌʉʆɿʃɳ ɲʆʏɸʍʏʌɲʅʅɹʆɻ ɲʄʐʍʀɷɲ͕ ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ɲʆɲʆɸʙʍɸʘʆ͕
ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ɶɸʆʆɼʍɸʘʆ-ɽɲʆɳʏʘʆ͕ ɲʆɲʅʉʆɻʏɿʃɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɀͬɀͬΎ͕ 'ͬDͬŵ ʃɲɿ Dͬ'ͬϭ͕
ɲʆɲʅʉʆɻʏɿʃɳ ɷʀʃʏʐɲ ;ɲʆʉɿʃʏɳ ʃɲɿ ʃʄɸɿʍʏɳ ɷʀʃʏʐɲ :ĂĐŬƐŽŶ͕ ʃʏʄͿ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʉɶɹʎ ɲʐʏʙʆ ʍɸ
ʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃɳɷʀʃʏʐɲʃɲɿʐʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲ͘ɇʏʉϮʉɀɹʌʉʎʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎɷɿɷɳʍʃʉʆʏɲɿ
ʍʑɶʖʌʉʆɲ ɽɹʅɲʏɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʌɹʖʉʆʏɲ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɳ ɺɻʏɼʅɲʏɲ͕ ʊʋʘʎ ʅʉʆʏɹʄɲ ʋɻɶʙʆ ɸʃʌɻʃʏɿʃɼʎ
ʃʀʆɻʍɻʎɶɿɲʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃɳɷʀʃʏʐɲʐʗɻʄʙʆɸʋɿɷʊʍɸʘʆ͕ɲʆɳʄʐʍɻɸʋɿɷʊʍɸʘʎɶɿɲʍʑʆɷɸʍʅʉȰɈɀ
ʅɸɸʆʏɲʅɿɸʐʏɼ;ɲʍʐʅʋʏʘʏɿʃɹʎʅɹɽʉɷʉɿ͕ɿʍʉɷʑʆɲʅʉɸʑʌʉʎɺʙʆɻʎʋɻɶɼʎʃʏʄ͘Ϳ͕ɲʆɲʅʉʆɻʏɿʃɼɲʆɳʄʐʍɻ
ʍɸ ʅɸʏɲɶʘɶɹɲ ȰɈɀ ɶɿɲ ɷɿɳʔʉʌɸʎ ʏɸʖʆɿʃɹʎ ɸʆʏɲʅʀɸʐʍɻʎ͕ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ ɷʌʉʅʉʄʊɶɻʍɻʎ͕ ʃɲʏɲʆʉʅɼʎ
ʋʊʌʘʆʃʏʄ͘
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ΗɅʌʉʖʘʌɻʅɹʆɲȺɹʅɲʏɲɉʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃɼʎɄʌɲʍɻʎ͟

HY-ϲϳϮ
ȺɸʅɲʏɿʃɼɅɸʌɿʉʖɼ

ȵ

Ʌʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ͗

ɇɸʍʐʆɸʆʆʊɻʍɻʅɸʏʉɷɿɷɲʍʃʉʆʏɲ

d^͗

6

tĞďƉĂŐĞ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƐĚ͘ƵŽĐ͘ŐƌͬΕŚǇϲϳϮ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ͗

ɇʏʊʖʉʎʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎɸʀʆɲɿɻʍɸɴɳɽʉʎʅɸʄɹʏɻɸʋɿʄɸɶʅɹʆʘʆɽɸʅɳʏʘʆʍʏʉʖʙʌʉʏɻʎɉʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃɼʎ
Ʉʌɲʍɻʎ͘ Ɉʉ ȸɉϲϳϮ ɲʋʉʍʃʉʋɸʀ ʍʏʉ ʆɲ ɷʙʍɸɿ͕ ʍɸ ʊʍʉʐʎ ʏʉ ʋɲʌɲʃʉʄʉʐɽɼʍʉʐʆ͕ ɸʔʊɷɿɲ ɶɿɲ ʏɻ
ɷɿɸʇɲɶʘɶɼ ɹʌɸʐʆɲʎ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʃʋʊʆɻʍɻ ʅɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃɼʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʍʏʉ ʖʙʌʉ ʏɻʎ ɉʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃɼʎ
Ʉʌɲʍɻʎ͘ȸɸʋɿʄʉɶɼʏʘʆɽɸʅɲʏɿʃʙʆʋɸʌɿʉʖʙʆɶʀʆɸʏɲɿʃɳɽɸʔʉʌɳʅɸɴɳʍɻʏɿʎʍʑɶʖʌʉʆɸʎʏɳʍɸɿʎʍʏɻ
ɷɿɸɽʆɼ ɴɿɴʄɿʉɶʌɲʔʀɲ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɲ ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɳ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏɲ ʏʉʐ ɷɿɷɳʍʃʉʆʏʉʎ ʃɲɿ ʏʘʆ
ʔʉɿʏɻʏʙʆ͘Ƀɿɶɸʆɿʃɹʎʋɸʌɿʉʖɹʎʍʏɲʋʄɲʀʍɿɲʏʘʆʉʋʉʀʘʆɶʀʆɸʏɲɿɻɸʋɿʄʉɶɼʏʘʆɸʋɿʅɹʌʉʐʎɽɸʅɲʏɿʃʙʆ
ʋɸʌɿʉʖʙʆ ʏʉʐ ʅɲɽɼʅɲʏʉʎ ɸʀʆɲɿ͗ ʋʌʊʍʄɻʗɻ ɸɿʃʊʆʘʆ ʃɲɿ ʉʋʏɿʃʉʀ ɲɿʍɽɻʏɼʌɸʎ͕ ʖɲʅɻʄʉʑ ɸʋɿʋɹɷʉʐ
ɲʄɶʊʌɿɽʅʉɿ ʊʌɲʍɻʎ͕ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ɸɿʃʊʆʘʆ͕ ʏʅɻʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ɸɿʃʊʆʘʆ ʃɲɿ ʉʅɲɷʉʋʉʀɻʍɻ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʙʆ͕ ʖʌʙʅɲ ʃɲɿ ʐʔɼ ɸɿʃʊʆʘʆ͕ ɲʆʏʀʄɻʗɻ ʃʀʆɻʍɻʎ ʃɲɿ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʘʆ͕
ɶɸʘʅɸʏʌʀɲɲʋʊʋʉʄʄɲʋʄɹʎʊʗɸɿʎ͕ϯȴɲʆɲʃɲʏɲʍʃɸʐɼ͕ɲʆɲʋɲʌɲʍʏɳʍɸɿʎʍʖɼʅɲʏʉʎʃɲɿʅʉʆʏɸʄʉʋʉʀɻʍɻ
ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʘʆ͕ ɲʆʏɿʍʏʉʀʖɿʍɻ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʙʆ͕ ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʘʆ͕ ɲʆɳʃʄɻʍɻ ɸɿʃʊʆʘʆ ʅɸ
ɴɳʍɻ ʏʉ ʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʊ ʏʉʐʎ͕ ʍʏɲʏɿʍʏɿʃɳ ʅʉʆʏɹʄɲ ʃɲɿ ʅɻʖɲʆɿʍʅʉʀ ʉʋʏɿʃɼʎ ʅɳɽɻʍɻʎ͕ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ
ɸʆɸʌɶʉʑʎ ʃɲɿ ʌʉʅʋʉʏɿʃɼʎ ʊʌɲʍɻʎ͕ ɲʆʀʖʆɸʐʍɻ ʃɲɿ ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻ ʋʌʉʍʙʋʘʆ͕ ʖɸɿʌʉʆʉʅɿʙʆ ʃɲɿ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ͕ɶʆʘʍɿɲʃɼʃɲɿɴɿʉʄʉɶɿʃɳɸʅʋʆɸʐʍʅɹʆɻʊʌɲʍɻ͘

HY-ϲϳϱ

ΗɇʑɶʖʌʉʆɲȺɹʅɲʏɲɉʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃɼʎȰʆʏʀʄɻʗɻʎʃɲɿȴʌɳʍɻʎɆʉʅʋʉʏɿʃʙʆɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ͟

Ⱥɸʅɲʏɿʃɼ
Ʌɸʌɿʉʖɼ

ȵ

Ʌʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ͗

ɇɸʍʐʆɸʆʆʊɻʍɻʅɸʏʉʆɷɿɷɳʍʃʉʆʏɲ

d^͗

6

tĞďƉĂŐĞ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƐĚ͘ƵŽĐ͘Őƌͬ^ͬŝŶĚĞǆ͘ũƐƉ͍ĐŽŶƚĞŶƚсƉŐͺĐŽƵƌƐĞƐͺĐĂƚĂůŽŐΘŽƉĞŶŵĞŶƵсĚĞŵŽĐĐϰΘůĂŶŐсŐƌΘ
ĐŽƵƌƐĞсϭϳϮ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ͗

ȵʋɿʄɸɶʅɹʆɲ ɽɹʅɲʏɲ ɲʋʊ ʏɻ ʍʑɶʖʌʉʆɻ ɷɿɸɽʆɼ ɴɿɴʄɿʉɶʌɲʔʀɲ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ʏʘʆ
ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʙʆ ʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸʘʆ ʏʉʐ ʋɸɷʀʉʐ ʏɻʎ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃɼʎ ɲʆʏʀʄɻʗɻʎ ʃɲɿ ɷʌɳʍɻʎ ʌʉʅʋʉʏɿʃʙʆ
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ͘ ȶʅʔɲʍɻ ʍʏɻ ʖʌɼʍɻ ɲɿʍɽɻʏɻʌɿɲʃɼʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʏɲʆʊɻʍɻ ʏʉʐ ʃʊʍʅʉʐ ɲʋʊ
ʃɿʆɻʏɳ ʌʉʅʋʊʏ͕ ʍʏʉ ʍʐʆɷʐɲʍʅʊ ;ĨƵƐŝŽŶͿ ʋʉʄʄɲʋʄʙʆ ɲɿʍɽɻʏɻʌɿɲʃʙʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ͕ ʍɸ ʅɸɽʊɷʉʐʎ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ ɲɿʍɽɻʏɻʌɿɲʃʙʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɲʅʊʌʔʘʍɻ ɲʐʏʊʆʉʅʘʆ ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌʙʆ ʌʉʅʋʊʏ
ʃɲɿ ʍɸ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃɹʎ ɲʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃɹʎ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ʃɲʏɳʄʄɻʄɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ ʏʘʆ ʋɲʌɲʋɳʆʘ
ʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ͘ Ɉʉ ʅɳɽɻʅɲ ʋʌʉʉʌʀɺɸʏɲɿ ɶɿɲ ʔʉɿʏɻʏɹʎ ʅɸ ɿɷɿɲʀʏɸʌʉ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆ ɶɿɲ ʏʉ ʋɸɷʀʉ ʏɻʎ
ʌʉʅʋʉʏɿʃɼʎʃɲɿʏʘʆɸʐʔʐʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ͕ʃɲɿɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲɶɿɲʏɻʆɲʆɳʋʏʐʇɻʌʉʅʋʉʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
ɿʃɲʆʙʆ ʆɲ ʃɲʏɲʆʉɼʍʉʐʆ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʉʐ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʊʎ ʏʉʐʎ ʃɲɿ ʆɲ ɷɿɲʅʉʌʔʙʍʉʐʆ ɲʐʏʊʆʉʅɻ
ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳʅɸɴɳʍɻɲʐʏɼʏɻʆʃɲʏɲʆʊɻʍɻ͘

HY-ϲϵϯ

ΗȵɿʍɲɶʘɶɼʍʏɻȺɸʘʌʀɲɅɲɿɶʆʀʘʆ͟

Ⱥɸʅɲʏɿʃɼ
Ʌɸʌɿʉʖɼ

Ȳ͕ȷ

Ʌʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ͗

ȴɸʆʐʋɳʌʖʉʐʆ

d^͗

6

tĞďƉĂŐĞ͗

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƐĚ͘ƵŽĐ͘Őƌͬ^ͬŝŶĚĞǆ͘ũƐƉ͍ĐŽŶƚĞŶƚсƉŐͺĐŽƵƌƐĞƐͺĐĂƚĂůŽŐΘŽƉĞŶŵĞŶƵсĚĞŵŽĐĐϰΘůĂŶŐсŐƌΘ
ĐŽƵƌƐĞсϭϳϯ

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ͗

Ɉʉ ʅɳɽɻʅɲ ɸʀʆɲɿ ʅɿɲ ɸɿʍɲɶʘɶɼ ʍʏɻʆ ɽɸʘʌʀɲ ʋɲɿɶʆʀʘʆ͕ ɲʋʊ ʏɿʎ ʋɿʉ ɴɲʍɿʃɹʎ ɹʆʆʉɿɸʎ ʍɸ ʋɿʉ
ʋʌʉʖʘʌɻʅɹʆɸʎ ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ʍʏɻʆ ʅʉʆʏɸʄʉʋʉʀɻʍɻ ʃɲɿ ʍʏɻʆ ɸʋʀʄʐʍɻ
ʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ʍʏɿʎ ɲʍʑʌʅɲʏɸʎ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɸʎ͕ ʍʏɻʆ ɸʋɿʍʏɼʅɻ ʏʘʆ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆʃɲɿʍʏɲʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳ͘Ȼɷɿɲʀʏɸʌɲ͕ɽɲʅɸʄɸʏɼʍʉʐʅɸɹʆʆʉɿɸʎʊʋʘʎʏɻʆʍʏʌɲʏɻɶɿʃɼʍʃɹʗɻ͕ʏɻʆ
ʉʌɽʉʄʉɶɿʃɼ ʄɼʗɻ ɲʋʉʔɳʍɸʘʆ͕ ʏɲ ʃɹʌɷɻ͕ ʏɿʎ ʍʐʆɲʌʏɼʍɸɿʎ ʘʔɸʄɿʅʊʏɻʏɲʎ͕ ʏɿʎ ʋʌʉʏɿʅɼʍɸɿʎ͕ ʏɿʎ
ɲɶʆɹʎͬʅɿʃʏɹʎ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɹʎ͕ ʏɿʎ ʃʐʌʀɲʌʖɸʎ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɹʎ͕ ʏɿʎ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɹʎ ʃɲʄʑʏɸʌɻʎ ɲʋʊʃʌɿʍɻʎ͕ ʏɲ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

20390

Τεύχος Β’ 1867/24.05.2018

ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ ʃɲʆʉʆɿʃɼʎ ʅʉʌʔɼʎ͕ ʏɿʎ ɹʆʆʉɿɸʎ ɸʋʀʄʐʍɻʎ ;;ʋʌʉʍɸɶɶɿʍʏɿʃɳͿ ʍɻʅɸʀɲ ɿʍʉʌʌʉʋʀɲʎ ʃɲʏɳ EĂƐŚ͕
ŽƌƌĞůĂƚĞĚ ʍɻʅɸʀɲ ɿʍʉʌʌʉʋʀɲʎͿ͕ ʋɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ;ʍʐʅʅɸʏʌɿʃɳ ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ ɷʑʉ ʋɲɿʃʏʙʆ͕
ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ ʅɻɷɸʆɿʃʉʑ ɲɽʌʉʀʍʅɲʏʉʎͿ͕ ʅʉʆʏɸʄʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʅɻɷɸʆɿʃʉʑ ɲɽʌʉʀʍʅɲʏʉʎ ʅɹʍʘ
ɶʌɲʅʅɿʃʉʑ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʏʉ DŝŶŝŵĂǆ ɽɸʙʌɻʅɲ͘ ȵʋʀʍɻʎ͕ ɽɲ ʍʐɺɻʏɼʍʉʐʅɸ ɲʄɶʊʌɿɽʅʉʐʎ ɶɿɲ
ʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏʘʆɸʆʆʉɿʙʆɸʋʀʄʐʍɻʎ;ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎɲɶʆʙʆʍɻʅɸʀʘʆɿʍʉʌʌʉʋʀɲʎʃɲʏɳEĂƐŚ͕>ĞŵŬĞ,ŽǁƐŽŶɲʄɶʊʌɿɽʅʉʎ͕ɲʄɶʊʌɿɽʅʉɿɶɿɲʋʌʉʍɸɶɶɿʍʏɿʃɳʍɻʅɸʀɲɿʍʉʌʌʉʋʀɲʎʃɲʏɳEĂƐŚ͕ŽƌƌĞůĂƚĞĚʍɻʅɸʀɲ
ɿʍʉʌʌʉʋʀɲʎ ʅɹʍʘ ɶʌɲʅʅɿʃʉʑ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑͿ͕ ɸʃʏɸʏɲʅɹʆɲ ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ ʃɲɿ ďĂĐŬǁĂƌĚ ŝŶĚƵĐƚŝŽŶ͕
ɸʋɲʆɲʄɲʅɴɲʆʊʅɸʆɲ ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ͕ ʅɹʏʌɻʍɻ ɲʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ ɸʆʆʉɿʙʆ ɸʋʀʄʐʍɻʎ ;WƌŝĐĞ ŽĨ ŶĂƌĐŚǇ͕
WƌŝĐĞ ŽĨ ^ƚĂďŝůŝƚǇͿ͕ ɸɶʘɿʍʏɿʃɼ ɷʌʉʅʉʄʊɶɻʍɻ ;ɲʏʉʅɿʃɳͬʅɻ ɲʏʉʅɿʃɳ ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ͕ tĂƌĚƌŽƉ ʍɻʅɸʀʉ
ɿʍʉʌʌʉʋʀɲʎ͕ ƌĂĞƐƐ ƉĂƌĂĚŽǆͿ͕ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊʎ ʅɻʖɲʆɿʍʅʙʆ ;ɷɻʅʉʋʌɲʍʀɸʎ ʋʌʙʏɻʎ ʏɿʅɼʎ͕ ɷɻʅʉʋʌɲʍʀɸʎ
ɷɸʑʏɸʌɻʎ ʏɿʅɼʎͿ͕ ɽɸʘʌʀɲ ɲʆʏɿʍʏʉʀʖɻʍɻʎ ;'ĂůĞ-^ŚĂƉůĞǇ ɲʄɶʊʌɿɽʅʉʎͿ͘ Ɉɹʄʉʎ͕ ɽɲ ʍʐɺɻʏɼʍʉʐʅɸ
ɸʔɲʌʅʉɶɹʎʏɻʎɽɸʘʌʀɲʎʋɲɿɶʆʀʘʆʍɸʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆʃɲɿɲʍʑʌʅɲʏɻʎɷɿʃʏʑʘʍɻʎ͘

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ρέθυμνο, 11 Μαΐου 2018
Ο Πρύτανης
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1867/24.05.2018

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π.
διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση,
με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι:
www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συνδρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02018672405180028*

