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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Ιουλίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ2/122922/Δ4
Πρόγραμμα Σπουδών ειδικότητας «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής» για το «Μεταλυκειακό έτος τάξη μαθητείας.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», και ιδίως των άρθρων 7, 9, 10, 12 και 14, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
5. Το π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
6. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.»
7. Την αριθμ. 201408/Υ1/25-11-2016 (Β΄ 3818) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
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στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
Δημήτριο Μπαξεβανάκη».
8. Την αριθμ. 36618/Γ2/30-03-2007 (Β΄ 940) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
«Καθορισμός των κύκλων μαθημάτων, των τομέων και
ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων και της αντιστοιχίας μεταξύ τους».
9. Την αριθμ. 131149/Γ2/18-08-2014 (Β΄ 2298) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
«Καθορισμός αντιστοιχιών των κύκλων, τομέων και ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) με τις
ομάδες προσανατολισμού, τους τομείς και τις ειδικότητες
των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193)».
10. Την αριθμ. Φ20/82041/Δ4/20-05-2016 (Β΄ 1489)
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του
ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους».
11. Την αριθμ. Φ9/111628/Δ4/3-7-2018 (Β΄2726) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί «Οργάνωσης και λειτουργίας τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους- τάξης μαθητείας» των αποφοίτων
ΕΠΑ.Λ.», όπως ισχύει.
12. Την τελική έκθεση «Υλοποίηση Μαθητείας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων
και ένταξης, Μονάδα C3 (2012).
13. Την αριθμ. 47/16-11-2017 πράξη του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
14. Την αριθμ. 26412/16-2-2017 (Β΄ 490) απόφαση
του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
«Πλαίσιο Ποιότητας Προγραμμάτων Σπουδών της ΕΕΚ».
15. Την αριθμ. 136312/21-08-2017 (Β΄ 2859) κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Οικονομίας και Ανάπτυξης, και Υγείας
«Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους -Τάξη Μαθητείας
αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ.», όπως ισχύει.
16. Την αριθμ. 181534 (3820/τ.Β΄/31-10-2017) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Προγράμματα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό
έτος - τάξη μαθητείας» των αποφοίτων των ειδικοτήτων:
«Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών», «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων», «Γραφικών Τεχνών»,
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«Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών»,
«Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού», «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων», «Βοηθός
Βρεφονηπιοκόμων», «Αισθητικής Τέχνης», «Βοηθός
Φυσικοθεραπευτή».
17. Την αριθμ. Φ.1/Γ/199/120665/Β1/17-07-2018 Εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων.
18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Καθορίζουμε το πρόγραμμα σπουδών ειδικότητας
«Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής» για το «Μεταλυκειακό
έτος - τάξη μαθητείας», ως ακολούθως:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ν. 4386/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του
ν 4386/2016, το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας»
είναι προαιρετικό, εφαρμόζει το δυϊκό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητεία) και περιλαμβάνει: α) μαθητεία με
εκπαίδευση στον χώρο εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά μαθήματα Πιστοποίησης στο Ε.Κ. ή στη σχολική μονάδα ΕΠΑ.Λ., αντίστοιχα.
Ειδικότερα, στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας»
εφαρμόζεται: α) «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων ειδικότητας» επτά (7) συνολικά ωρών, το οποίο
διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ.
για ένα διδακτικό έτος και β) «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης
στον χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο»
είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο τουλάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες για ένα σχολικό έτος. Η
συνολική διάρκεια του προγράμματος μαθητείας είναι
εννέα (9) μήνες.
Στο παρόν Πρόγραμμα Σπουδών, συνολικής διάρκειας 203 ωρών, 161 ώρες κατανέμονται ενδεικτικά σε
επιμέρους μαθησιακά πεδία/μαθησιακές ενότητες και
42 ώρες αφορούν στη «Ζώνη Ευέλικτου Προγράμματος Μαθητείας». Η ενότητα με τίτλο «Ζώνη Ευέλικτου
Προγράμματος Μαθητείας» εντάσσεται στο Πρόγραμμα
Σπουδών με σκοπό να δώσει στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας»
στοιχεία ευελιξίας σε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και
ενδιαφέροντα των μαθητευομένων αλλά και στοιχεία
προσαρμοστικότητας του Προγράμματος Σπουδών σε
τοπικές ή άλλου τύπου ιδιαιτερότητες.
Επιπροσθέτως, το περιεχόμενο των μαθησιακών ενοτήτων έχει προταθεί με κάποια σειρά. Ωστόσο, η προτεινόμενη σειρά, μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να παραβιαστεί από τον/την εκπαιδευτικό λαμβάνοντας υπόψη τις
ιδιαιτερότητες του γνωστικού αντικειμένου που προϋπο-
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θέτει την εφαρμογή κάποιων τεχνικών/πρακτικών στην
ύπαιθρο και κατά συνέπεια οι καιρικές συνθήκες μπορεί
να αποτελέσουν περιοριστικό παράγοντα στην ανάπτυξή του. Επίσης, συνεκτιμήθηκε ότι η περίοδος έναρξης
της μαθητείας σε μια περιοχή μπορεί να συμπίπτει με
περίοδο συγκομιδής κάποιας καλλιέργειας, ενώ σε μια
άλλη περιοχή με την περίοδο σποράς ή κάποιας άλλης
καλλιεργητικής φροντίδας.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4473/
2017, οι απόφοιτοι του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης
μαθητείας» μπορούν ετησίως να παρακολουθούν Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής
διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, το οποίο οργανώνεται και πραγματοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ. και τα Ε.Κ.,
με σκοπό την αρτιότερη προετοιμασία για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων
και απόκτησης Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας
επιπέδου 5 που διεξάγονται ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ.
Κατά την εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών του
«Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας», όλοι/ες οι
εμπλεκόμενοι/ες θα πρέπει να λαμβάνουν μέριμνα, ώστε
οι τηρούμενες εκπαιδευτικές διαδικασίες να βρίσκονται
σε άμεση σύνδεση και συλλειτουργία με το πλαίσιο και
τις διαδικασίες πιστοποίησης.
1.1 Σκοπός
Το Πρόγραμμα Σπουδών του εργαστηριακού μαθήματος για το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» της
ειδικότητας «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής» αποσκοπεί
στην αναβάθμιση των γνώσεων, επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ., μέσα από
την ομαλή ένταξη και συνεισφορά στο επαγγελματικό
περιβάλλον μιας γεωργικής επιχείρησης. Η μετάβαση
των μαθητευομένων από τη σχολική μονάδα στον χώρο
εργασίας και σε ρεαλιστικές επαγγελματικές συνθήκες
αναμένεται να τους δώσει τα κατάλληλα εφόδια εργασιακής εμπειρίας, ώστε στη συνέχεια να αναζητήσουν
τη βέλτιστη επαγγελματική διαδρομή στον κλάδο των
γεωργικών επιχειρήσεων ή να οργανώσουν και να κατευθύνουν με επιτυχία τη δική τους γεωργική εκμετάλλευση
εκτελώντας αυτόνομη επιχειρηματική παραγωγή γεωργικών προϊόντων. Το Πρόγραμμα Σπουδών σχεδιάστηκε
με απώτερο σκοπό να υποστηρίξει κάθε μαθητευόμενο/η στις εργασίες που ενδέχεται να του/της ανατεθούν στο
πλαίσιο μαθητείας όχι μόνο σε μια δεδομένη επιχείρηση
αλλά σε ένα σημαντικό εύρος ειδών επιχειρήσεων, όπου
δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί μετά την ολοκλήρωση
της μαθητείας. Με άλλα λόγια, το Πρόγραμμα Σπουδών
επιδιώκει να διασφαλίσει την ύπαρξη μιας κοινής βάσης,
που θα δώσει τη δυνατότητα στους/στις μαθητευόμενους/-ες να ανταποκριθούν στο εργασιακό περιβάλλον
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων/επιχειρήσεων.
1.2 Στόχοι
Το Πρόγραμμα Σπουδών της ειδικότητας «Τεχνικός
Φυτικής Παραγωγής» στοχεύει: α) στην εκμάθηση και
εφαρμογή σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και μεθόδων συνεκτιμώντας την επιτυχία της καλλιέργειας,
το κόστος της παραγωγής αλλά και την ευαισθησία των
οικοσυστημάτων στις επιτελούμενες περιβαλλοντικές
αλλαγές και β) στην εκμάθηση σύγχρονων μεθόδων για
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επιτυχή επίτευξη του «επίχειρείν στη γεωργία» όπως η
πρόσβαση στη σύγχρονη γνώση, η υλοποίηση σχεδίων
βελτίωσης και η αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
Με τη μεταφορά της πλέον σύγχρονης επιστημονικής γνώσης επιχειρείται η καταγραφή των επιδράσεων
των διαφόρων τεχνικών στη γεωργία, στην παραγωγή,
ποιότητα και διαθεσιμότητα των γεωργικών προϊόντων.
Υιοθετούνται αλλαγές που μπορούν να εξασφαλίσουν
την επάρκεια και ασφάλεια των γεωργικών προϊόντων
και επιπλέον πιθανές ανάδρομες δράσεις στις περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Στη λογική
της αειφόρου γεωργίας εντάσσονται και πρακτικές για
τη διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας του παραγωγού
και του καταναλωτή (μείωση της χρήσης αγροχημικών
κ.λπ.), την αποφυγή μείωσης της γονιμότητας των εδαφών ή διάβρωσης τους, τη διατήρηση της αρδευτικής
επάρκειας και καταλληλότητας χρήσης του νερού κ.ά.
Επιδιώκεται η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στη γεωργία και η επιλογή
μεθόδων εμπορίας και διαφήμισης των παραγόμενων
γεωργικών προϊόντων. Απώτερος στόχος είναι ο αγροτικός τομέας να αποτελέσει έναν σημαντικό πυλώνα
ανάπτυξης, με ένα επιχειρησιακά προσανατολισμένο
και ειδικά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, με εξωστρέφεια, με ποιοτική διατροφική αυτάρκεια για τη χώρα
και με σεβασμό στις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης.
Ειδικότερα το Πρόγραμμα Σπουδών στοχεύει στα
ακόλουθα:
- εξασφάλιση μιας στέρεας βάσης εξειδίκευσης, η
οποία δεν θα δεσμεύει τον/την μαθητευόμενο/-η προς
μια δεδομένη επαγγελματική κατεύθυνση αλλά θα δίνει
έμφαση σε κοινά μαθησιακά πεδία που είναι σημαντικά
ανεξαρτήτως θέσης μαθητείας και επιχείρησης.
- διαμόρφωση κουλτούρας επαγγελματισμού (δεοντολογία επαγγέλματος, ασφάλεια και υγεία στην εργασία)
και πελατοκεντρικού προσανατολισμού (μάρκετινγκ,
εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση παραπόνων).
- καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας, οι οποίες είναι κρίσιμες και μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο εντός όσο και εκτός επιχείρησης (παρακίνηση,
επικοινωνία).
- ενθάρρυνση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και δεξιοτήτων για επαγγελματικούς σκοπούς (επιχειρηματικότητα,
επικοινωνία και προβολή μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media).
- ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και ανάδειξη της σημασίας της Αειφόρου Ανάπτυξης.
- ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων
(problem solving) σε διαφορετικές συνθήκες επαγγελματικού περιβάλλοντος και περιστάσεις και ανάπτυξη
της αλγοριθμικής σκέψης (computational thinking).
1.3 Δομή-Διάρκεια
Το Πρόγραμμα Σπουδών, του οποίου η δομή είναι
αρθρωτή (modular), έχει σχεδιαστεί για την υλοποίηση
του «Εργαστηριακού Προγράμματος της Ειδικότητας»
συνολικής διάρκειας 203 ωρών. Συνίσταται από επιμέ-
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ρους μαθησιακά πεδία/μαθησιακές ενότητες/δεσμίδες
μαθησιακών αποτελεσμάτων (learning units/modules),
που καλύπτουν το εύρος του αντικειμένου. Ειδική βαρύτητα δίνεται στην ανάδειξη των δεξιοτήτων των μαθητευομένων, στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης καθώς
και στην ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση των
ικανοτήτων τους που σχετίζονται με την επίλυση προβλημάτων.
Βασικό χαρακτηριστικό των Προγραμμάτων Σπουδών
για το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας» αποτελεί
η ευελιξία και η δυνατότητα προσαρμογής σε τοπικές
και λοιπές άλλες ειδικές συνθήκες (π.χ. ενδιαφέροντα
μαθητευομένων, προοπτικές απασχόλησης σε τοπικό ή
περιφερειακό επίπεδο). Η ενότητα με τίτλο «Ζώνη Ευέλικτου Προγράμματος Μαθητείας» προστίθεται με σκοπό
να δώσει στο «Πρόγραμμα Εργαστηριακών μαθημάτων
ειδικότητας» του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης Μαθητείας» στοιχεία ευελιξίας σε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
και ενδιαφέροντα των μαθητευομένων αλλά και στοιχεία
προσαρμοστικότητας του Προγράμματος Σπουδών σε
τοπικές ή άλλου τύπου ιδιαιτερότητες. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η διάρκειά της να μην υπερβαίνει το 20%
των ωρών του συνολικού προγράμματος, ήτοι 42 ώρες
(σε σύνολο 203 ωρών). Ως εκ τούτου, 161 ώρες κατανέμονται ενδεικτικά στα έξι επιμέρους μαθησιακά πεδία
σε αναλογία με το εύρος τους και 42 ώρες στη «Ζώνη
Ευέλικτου Προγράμματος μαθητείας». Οι εκπαιδευτικοί,
κατά την κρίση τους, και μετά από διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητευομένων καλούνται να
αξιοποιήσουν τις 42 ώρες είτε στο τέλος του Προγράμματος είτε εμβόλιμα μεταξύ των υπολοίπων ενοτήτων.
Στο πλαίσιο της «Ζώνης Ευέλικτου Προγράμματος Μαθητείας» δύναται είτε να εξειδικεύονται περαιτέρω στοιχεία
των λοιπών μαθησιακών ενοτήτων του προγράμματος
είτε να εισάγονται νέα στοιχεία που σχετίζονται με την
ειδικότητα. Τονίζεται ότι, για την πιστοποίηση των μαθητευομένων, το περιεχόμενο των εν λόγω ωρών δεν
θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αλλά να βασίζεται στο
περιεχόμενο των υπολοίπων (161) ωρών. Παράμετροι
όπως, η υπευθυνότητα και η τήρηση της επαγγελματικής
δεοντολογίας, η ομαδική εργασία, η αποτελεσματική
επικοινωνία, η αποτελεσματικότητα, η ολοκληρωμένη και συνεπής εκπόνηση ενός εργασιακού project, η
κριτική σκέψη, η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων,
η ανάδειξη της σημασίας της διά βίου εκπαίδευσης, η
επίλυση προβλημάτων και η υιοθέτηση καινοτόμων προσεγγίσεων, η διασφάλιση ποιότητας, η τήρηση κανόνων
και διαδικασιών ασφάλειας και υγείας, ο σεβασμός στο
περιβάλλον και στις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης διαχέονται οριζόντια αλλά και κάθετα στα Προγράμματα
Σπουδών του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας».
Η έμφαση δίδεται στην επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης και όχι στο γνωστικό
αντικείμενο/περιεχόμενο per se.
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η κατανομή των ωρών
ανά μαθησιακή ενότητα.
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Πίνακας 1: Κατανομή ωρών Προγράμματος Σπουδών
Μαθησιακή
ενότητα

Τίτλος Μαθησιακής Ενότητας

Ώρες

1

Επαγγελματικό περιβάλλον -Δεοντολογία επαγγέλματος - Τεχνικές
Επικοινωνίας

14

2

Ασφάλεια και υγεία στην εργασία

14

3

Αειφόρος ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος

14

4

Επαγγελματική σταδιοδρομία,
αρχές επαγγελματικής δραστηριοποίησης και ανάπτυξης

21

5

Καλλιεργητικές εργασίες

77

6

Γεωργικές εγκαταστάσεις και Μηχανολογικός εξοπλισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων

21

Ευέλικτη ζώνη προγράμματος

42

Σύνολο

203

1.4 Εκπαιδευτικές μέθοδοι και εργαλεία
Δεδομένης της σημασίας και της έμφασης στα μαθησιακά αποτελέσματα, που κατέχουν κυρίαρχο ρόλο
στα Προγράμματα Σπουδών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η εφαρμογή του παρόντος
Προγράμματος Σπουδών προτείνεται να επικεντρωθεί
στη μαθητοκεντρική προσέγγιση και τη συνεργατική
μάθηση και να συνδυάσει τις παιδαγωγικές αρχές μάθησης με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, δεδομένου
ότι οι μαθητευόμενοι/-ες είναι ενήλικοι/-ες.
Ως εκ τούτου, προτείνεται ο/η εκπαιδευτικός να αξιοποιήσει μεθόδους, πρακτικές και εργαλεία εκπαίδευσης
ενηλίκων όπως: εργασία στο πεδίο και εργαστηριακή
άσκηση, βιβλιογραφική/διαδικτυακή έρευνα και συζήτηση, παιχνίδι ρόλων, καταιγισμό ιδεών, χάρτες εννοιών,
ασκήσεις επί χάρτου, αναλογίες και μοντέλα, μελέτη περίπτωσης, λύση προβλήματος, επίδειξη, εκπαιδευτική
επίσκεψη, συνέντευξη από ειδικό κ.ά. δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητευόμενους/-ες να αυτενεργήσουν και να
αποκτήσουν ή να αναδείξουν περισσότερες ικανότητες,
δεξιότητες και στάσεις. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να
δοθεί στην ασφαλή προσέγγιση βασικών εννοιών που
αφορούν στη θεματολογία του εργαστηριακού μαθήματος μέσω εφαρμογών και παραδειγμάτων, απόκτηση
ψηφιακών και πρακτικών δεξιοτήτων με τον χειρισμό
κατάλληλου λογισμικού, εργαλείων και μηχανημάτων
και στην αναζήτηση αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης
και διά βίου μάθησης.
1.5 Υλικά και μέσα
Εξοπλισμός εργαστηρίου Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων
και Περιβάλλοντος, Η/Υ, σύνδεση στο διαδίκτυο, συναφείς ηλεκτρονικές εφαρμογές γραφείου και λογισμικά,
επαγγελματικά έντυπα και τεχνικά εγχειρίδια σε έντυπη
και ηλεκτρονική μορφή κ.ά.
2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΠΙΠΕΔΟ 5 ΒΑΣΕΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟ-
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ΣΟΝΤΩΝ) ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ «ΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ»
2.1 Περιγραφή Επαγγελματικών Προσόντων (Επίπεδο
5 βάσει Εθνικού Πλαισίου Προσόντων) Σύμφωνα με τον
ΕΟΠΠΕΠ, σε γενικό επίπεδο τα μαθησιακά αποτελέσματα
επιπέδου 5, σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων,
αναλύονται και περιγράφονται ως εξής:
Γνώσεις: Διαθέτει ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας ή
σπουδής και έχει επίγνωση των ορίων των γνώσεων
αυτών.
Δεξιότητες: Κατέχει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση
δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα.
Ικανότητες: Μπορεί να διαχειρίζεται και να επιβλέπει
στο πλαίσιο συγκεκριμένης εργασίας ή διαδικασίας μάθησης, όπου μπορεί να συμβαίνουν και απρόβλεπτες
αλλαγές. Μπορεί να αναθεωρεί και να αναπτύσσει τόσο
την προσωπική του απόδοση όσο και άλλων ατόμων.
Σε πιο ειδικό επίπεδο, λαμβάνονται υπόψη οι ειδικές
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες της σχετικής/σχετικών ειδικότητας/ειδικοτήτων.
2.2 Συναφές/ή Επαγγελματικό/ά Περίγραμμα/Περιγράμματα, πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ
Με βάση τα υφιστάμενα - Πιστοποιημένα από τον
ΕΟΠΠΕΠ- Επαγγελματικά Περιγράμματα, διαπιστώνεται
ότι συναφές με την ειδικότητα είναι το επαγγελματικό
περίγραμμα «Στέλεχος Αγροτικών Επιχειρήσεων» όπως
περιγράφεται ως προς τον άξονα «Στέλεχος Αγροτικής
Επιχείρησης Φυτικής Παραγωγής».
2.3 Λοιπά συνεκτιμώμενα δεδομένα για τις σύγχρονες
εξελίξεις στην ειδικότητα «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής».
Για το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών ελήφθησαν υπόψη
σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις στο πεδίο της Φυτικής Παραγωγής καθώς και σύγχρονες πρακτικές και
τάσεις που επικρατούν στην αγορά.
3. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ)
Στη βάση της σύνθεσης των ανωτέρω, οι απόφοιτοι/ες της ειδικότητας «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής», μετά
την ολοκλήρωση του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας», προσδοκάται ότι θα είναι σε θέση να:
- επικοινωνούν αποτελεσματικά στο επαγγελματικό
περιβάλλον στη μητρική τους γλώσσα και σε ικανοποιητικό επίπεδο σε μία ξένη γλώσσα, απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοποίηση πληροφοριών από το διαδίκτυο, οδηγιών από ξενόγλωσσα φυλλάδια, επικοινωνία
με συναδέλφους.
- αξιοποιούν με ευχέρεια εργαλεία Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για την εκτέλεση επαγγελματικών εργασιών απαραίτητων στην αρχειοθέτηση,
καταχώριση, λήψη πληροφοριών και δεδομένων για την
εύρυθμη λειτουργία της γεωργικής εκμετάλλευσης/επιχείρησης και στη χρήση λογισμικών για τον εκσυγχρονισμό των εργασιών τους.
- επιδεικνύουν συνέπεια, μεθοδικότητα και οργάνωση
στην εκτέλεση των διαφόρων επαγγελματικών εργασιών.
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- χειρίζονται με υπευθυνότητα γεωργικά εργαλεία,
μηχανήματα, μηχανολογικό εξοπλισμό, καθώς και γεωργικά σκευάσματα, τηρώντας τους κανόνες υγείας και
ασφάλειας.
- διαθέτουν κρίση στον σχεδιασμό και στην εκτέλεση
διαφόρων εργασιών καθώς και στην εφαρμογή επαγγελματικών πρακτικών και γεωργικών σκευασμάτων με
γνώμονα το σεβασμό στο περιβάλλον και στις αρχές της
Αειφόρου Ανάπτυξης.
- διαθέτουν επίγνωση της ευθύνης του έργου τους για
την ασφάλεια και επάρκεια των τροφίμων, τη δημόσια
υγεία και της συνεισφοράς τους στον τομέα της αγροτικής ανάπτυξης και οικονομίας.
- επιδεικνύουν επαγγελματική συμπεριφορά που διέπεται από σεβασμό στη δεοντολογία επαγγέλματος.
- αναπτύσσουν κριτική σκέψη και ικανότητα στη λήψη
πρωτοβουλιών για την επίλυση προβλημάτων και την
επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, συνεκτιμώντας αλλαγές και εξελίξεις στην επιστήμη, τεχνολογία και αγορά.
- αναπτύσσουν επιχειρηματική σκέψη και να αξιολογούν καινοτόμες επαγγελματικές τεχνικές, για την επαρκή ανταπόκριση στις προκλήσεις που εγείρονται στο
δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβαλλοντικό, οικονομικό
και κοινωνικό επίπεδο και αφορούν στην αγροδιατροφική αλυσίδα.
- αξιοποιούν κατάλληλες δεξιότητες διαπροσωπικής
επαφής, προάγοντας την αποτελεσματική συνεργασία
και ομαδικότητα.
Όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω αποτελούν τα γενικά μαθησιακά αποτελέσματα για τους/τις μαθητευόμενους/
ες της ειδικότητας «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής». Τα
ειδικά μαθησιακά αποτελέσματα ομαδοποιούνται ανά
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μαθησιακή ενότητα και διατυπώνονται αναλυτικά στον
Πίνακα που ακολουθεί, συμπληρωμένα από τις αντίστοιχες ενδεικτικές δραστηριότητες και τα κριτήρια αξιολόγησης (assessment criteria).
4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τα κριτήρια αξιολόγησης (assessment criteria) έχουν
κεντρικό ρόλο τόσο στα Προγράμματα Σπουδών του
«Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» όσο και στις
διαδικασίες πιστοποίησης που ακολουθούν, καθώς
προσδιορίζουν σημαντικά και σχετίζονται με τον βαθμό επίτευξης των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.
4.1 Πυλώνες κριτηρίων αξιολόγησης
Τα κριτήρια αξιολόγησης στηρίζονται στους ακόλουθους πυλώνες:
α) θεμελιώδεις υποστηρικτικές γνώσεις,
β) επίγνωση και τήρηση διαδικασιών,
γ) χρήση εργαλείων και υλικών,
δ) κρίσιμες ικανότητες διά βίου εκπαίδευσης.
4.2 Χαρακτηρισμός επιδόσεων μαθητευομένων με
βάση τα καθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης.
Η αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης μαθησιακών αποτελεσμάτων γίνεται βάσει συγκεκριμένων διαβαθμίσεων,
οι οποίες είναι κοινές για όλες τις μαθησιακές ενότητες
και τα κριτήρια αξιολόγησης και έχουν ως εξής:
1: άριστη εκτέλεση της εργασίας, χωρίς ανάγκη καθοδήγησης.
2. Επαρκής εκτέλεση της εργασίας με ασήμαντα λάθη/
παραλείψεις.
3. Επαρκής εκτέλεση της εργασίας με σημαντικά λάθη/
παραλείψεις.
4. Ανεπαρκής εκτέλεση της εργασίας.

1.2

ɸʔɲʌʅʊɺɸɿ ʅɸ ʏʐʋɿʃʊ ʏʌʊʋʉ ʏɿʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʃɲɿ ʏʉ
ʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉ
ʏɻʎ
ʍʑʅɴɲʍɻʎ
ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ
ɶʆʘʌʀɺʉʆʏɲʎ ʏɲ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲ ʃɲɿ ʏɿʎ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ
ʏʉʐ/ʏɻʎ ʋʉʐ ɲʋʉʌʌɹʉʐʆ ɲʋʊ ɲʐʏɼʆ (ɷɸʉʆʏʉʄʉɶʀɲ
ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏʉʎ, ʍɸɴɲʍʅʊʎ ʏɻʎ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊʏɻʏɲʎ
ʃɲɿ ʏɻʎ ʋʉʄʐʋʉʄɿʏɿʍʅɿʃʊʏɻʏɲʎ)

ȵȻȴȻȾȰ ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
Ȱ/Ȱ
Ƀ/ɻ ɲʋʊʔʉɿʏʉʎ/-ɻ ʏɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ «Ɉɸʖʆɿʃʊʎ
Ɍʐʏɿʃɼʎ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ», ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɿʏʐʖɼ
ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ «ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑ ɹʏʉʐʎ – ʏɳʇɻʎ
ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ» ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ:
1.1 ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉɿɸʀʏɲɿ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɲʆɲɶʆʘʌʀɺʉʆʏɲʎ ʏɻ ɷʉʅɼ ʃɲɿ ʏɿʎ ɴɲʍɿʃɹʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɸʎ
ʏʐʋɿʃʙʆ
ʅʉʌʔʙʆ
ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ
ɸʃʅɸʏɲʄʄɸʑʍɸʘʆ/ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ
ʍʐʆɲʔʉʑʎ
ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ

ȾɆȻɈȸɆȻȰ ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ

ɏɆȵɇ: 14

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ
ʉʌɶɲʆʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ 1.1.1 Ʌɸʌɿɶʌɳʔɸɿ ʏʉʐʎ ʏʌʊʋʉʐʎ ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ʅɿɲʎ ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ
ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʃɲɿ ɴɲʍɿʃʙʆ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʍʐʆɲʔʉʑʎ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ –
ɲʌʅʉɷɿʉʏɼʏʘʆ ʃɳɽɸ ʉʌɶɲʆɿʃɼʎ ʅʉʆɳɷɲʎ ʍɻʅɸʀɲ ɷɿɲʔʉʌʉʋʉʀɻʍɻʎ
1.1.2 ȵʆʏʉʋʀɺɸɿ ʋɻɶɹʎ ɷʐʍʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʄʊɶʘ ɷʉʅɼʎ ʃɲɿ
ɀɸʄɹʏɻ ʉʌɶɲʆʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ʅɿɲʎ ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ
ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʉʑ
ʅɸɶɹɽʉʐʎ/ʃʉʐʄʏʉʑʌɲʎ
Ȱʆɳʄʐʍɻ ʍʑʅɴɲʍɻʎ ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ
1.2.1 ȵʆʏʉʋʀɺɸɿ ʅɹʍʘ ʃʌɿʏɿʃɼʎ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻʎ ʃɲɿ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ
ʋɻɶʙʆ ʍʏʉ ɷɿɲɷʀʃʏʐʉ ʃʌʀʍɿʅɲ ɽɸʍʅɿʃɳ ʃɸʀʅɸʆɲ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ
Ȱʆɳʄʐʍɻ
ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ
ʃɲɿ ɸʌɶɲʍɿɲʃɳ ɺɻʏɼʅɲʏɲ ʍʏʉʆ ɸʆ ʄʊɶʘ ʃʄɳɷʉ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ ʅɲɽɻʏɸʐʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ 1.2.2 ȵʔɲʌʅʊɺɸɿ ʏɻʆ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ɷɸʉʆʏʉʄʉɶʀɲ ʋʉʐ
ɸʌɶʉɷʉʏʙʆ
ʐʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿ ɲʋʊ ʃʄɲɷɿʃʉʑʎ ʃɲɿ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑʎ ʔʉʌɸʀʎ ʘʎ
ʋʌʉʎ ɺɻʏɼʅɲʏɲ/ʋʉʄɿʏɿʃɹʎ ʋʌʉʎ ɸʐɳʄʘʏɸʎ ʃʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ʉʅɳɷɸʎ
ɀɸʄɹʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ɸʆʏʉʋɿʍʅʉʑ ʋɻɶʙʆ
ʃɲɿ ɷɿɲʍʏɳʍɸɿʎ ʍɸɴɲʍʅʉʑ ʏɻʎ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ʏɻʎ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ɷɸʉʆʏʉʄʉɶʀɲʎ ʃɲɿ
ʋʉʄʐʋʉʄɿʏɿʍʅɿʃʊʏɻʏɲʎ
ʃɲʏɲɶʌɲʔɼʎ ʃɲʄʙʆ ʋʌɲʃʏɿʃʙʆ ʍɸ
ɸɽʆɿʃʊ ʃɲɿ ɷɿɸɽʆɹʎ ɸʋʀʋɸɷʉ ɲʋʊ

ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ

ɀɲɽɻʍɿɲʃɼ ȵʆʊʏɻʏɲ 1: ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ - ȴɸʉʆʏʉʄʉɶʀɲ ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏʉʎ – Ɉɸʖʆɿʃɹʎ ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ

ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰ: «ɈȵɍɁȻȾɃɇ ɌɉɈȻȾȸɇ ɅȰɆȰȳɏȳȸɇ»

ɅɆɃȳɆȰɀɀȰ ɇɅɃɉȴɏɁ ȵɆȳȰɇɈȸɆȻȰȾɃɉ ɀȰȺȸɀȰɈɃɇ ɀȵɈȰȿɉȾȵȻȰȾɃɉ ȵɈɃɉɇ _ ɈȰɂȸɇ ɀȰȺȸɈȵȻȰɇ
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1.5

1.4

1.3

ɀɸʄɹʏɻ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ
ʃʙɷɿʃɲ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳʎ ʃɲɿ
ɷɸʉʆʏʉʄʉɶʀɲʎ
ʅʀɲʎ
ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ

1.3.1 ȴɿɲʏʐʋʙʆɸɿ ʅɸ ʍɲʔɼʆɸɿɲ ʃɲɿ ɲʃʌʀɴɸɿɲ ɴɲʍɿʃɹʎ ɹʆʆʉɿɸʎ
ʔʌɳʍɸʘʆ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ʉʌʉʄʉɶʀɲʎ
1.3.2 ȵʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏʉʄʉɶɸʀ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ɸʋʉɿʃʉɷʉʅɻʏɿʃʙʆ
ɸʌɶɲʍɿɲʃʙʆ ʍʖɹʍɸʘʆ ɸʆʏʊʎ ʃɲɿ ɸʃʏʊʎ ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ

Ʌʌʉʍʉʅʉʀʘʍɻ
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
ʅɸ
ʍʐʆɲɷɹʄʔʉʐʎ ʃɲɿ ʍʐʆɸʌɶɳʏɸʎ ʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸ ɲʌʖɹʎ ʏʉʐ ʃʙɷɿʃɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ
ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳʎ ʃɲɿ ɷɸʉʆʏʉʄʉɶʀɲʎ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʏɻʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻ ʉʌʉʄʉɶʀɲ ʃɲɿ ɸʇɻɶɸʀ ɀɸʄɹʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ʋʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ʃɲɿ 1.4.1 ɇʐʆʏɳʍʍɸɿ ʉʌɽʉɶʌɲʔɻʅɹʆɲ ʃɲɿ ʍɲʔɼ ʃɸʀʅɸʆɲ
ʅɸ ʍɲʔɼʆɸɿɲ ʏɸʖʆɿʃɳ ɽɹʅɲʏɲ ʍʏɻʆ ɸʄʄɻʆɿʃɼ ʃɲɿ ɶʌɲʋʏɼʎ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ɲʋʊʗɸʘʆ ʃɲɿ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ ʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ
ɲɶɶʄɿʃɼ ɶʄʙʍʍɲ ʍɸ ʍʐʆɲɷɹʄʔʉʐʎ, ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑʎ ɸʆʆʉɿʙʆ ʅɸ ɲʃʌʀɴɸɿɲ, ʍɲʔɼʆɸɿɲ ʃɲɿ ʋɸɿɽʙ 1.4.2 ɍɸɿʌʀɺɸʏɲɿ ʅɸ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ʏʌʊʋʉ ʏɻʆ ʋʌʉʔʉʌɿʃɼ
ʍʐʆɸʌɶɳʏɸʎ ʃɲɿ ʋɸʄɳʏɸʎ ʏɻʎ
ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏʉʆ ʌʊʄʉ ʃɲɿ ʏɲ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ʏʉʐ
ɀɸʄɹʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ɸʆʏʉʋɿʍʅʉʑ ʃɲɿ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ɲʋʉɷɹʃʏɻ
ʃɲʏɲɶʌɲʔɼʎ ʏɸʖʆɿʃʙʆ ʊʌʘʆ ʏɻʎ
1.4.3 ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʏɻʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻ ʅʉʌʔɼ ʃɲɿ ɸʌɶɲʄɸʀɲ
ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʍɸ ɸɽʆɿʃʊ ʃɲɿ ɷɿɸɽʆɹʎ
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ɶɿɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ ɽɹʅɲʏɲ (ɶʌɲʋʏɼ,
ɸʋʀʋɸɷʉ
ʋʌʉʔʉʌɿʃɼ, ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ, ʄɸʃʏɿʃɼ ʃɲɿ ɸʇʘʄɸʃʏɿʃɼ ɹʃʔʌɲʍɻ)
ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʊʍʘʆ ʐʋɲɶʉʌɸʑɸɿ ɻ ɷɿɲʋʉʄɿʏɿʍʅɿʃɼ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɳ ʏɲ ɸʌɶɲʄɸʀɲ ȱʍʃɻʍɻ ʍʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ȸ/ɉ (Windows, 1.5.1 ȴɻʅɿʉʐʌɶɸʀ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɹʎ ɸʋɿʍʏʉʄɹʎ ɶɿɲ ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʉʑʎ
Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɲʎ ʃɲɿ ȵʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ ʍʏɻʆ Word, Powerpoint, Excel, Internet), ʍʃʉʋʉʑʎ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɹʎ
ʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎ
ɶɿɲ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ ʏɲ ʉʔɹʄɻ, ʏʉʐʎ ɸɿɷɿʃɳ ʄʉɶɿʍʅɿʃɳ
1.5.2
ȴɻʅɿʉʐʌɶɸʀ
ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʉʑʎ ʍʃʉʋʉʑʎ
ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʃɿʆɷʑʆʉʐʎ
ɀɸʄɹʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻʎ ʃɲɿ 1.5.3 ȴɻʅɿʉʐʌɶɸʀ ʃɲɿ ɸʋɸʇɸʌɶɳɺɸʏɲɿ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃɳ ʔʑʄʄɲ ʃɲɿ
ʃʌɿʏɿʃɼʎ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ ɶɿɲ ɷɿɲʅʉʌʔʙʆɸɿ ɲʋʄɳ ɶʌɲʔɼʅɲʏɲ ɶɿɲ ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʉʑʎ ʍʃʉʋʉʑʎ
ʏɸʖʆɿʃɳ ɽɹʅɲʏɲ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍʏɻʆ 1.5.4 ȴɻʅɿʉʐʌɶɸʀ ɸʏɲɿʌɿʃʊ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊ ʍɸ ʅɹʍɲ ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ
ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲ

ɸʋɿʃʉɿʆʘʆɸʀ
ɸʐʖɳʌɿʍʏɲ
ʃɲɿ
ʍʐʆɸʌɶɳɺɸʏɲɿ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɳ ʅɸ ʍʐʆɲɷɹʄʔʉʐʎ, ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑʎ
ʍʐʆɸʌɶɳʏɸʎ, ʋʌʉʅɻɽɸʐʏɹʎ ʃɲɿ ʋɸʄɳʏɸʎ ʏɻʎ
ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ

ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʅɸ ʍʐʆɲʔɹʎ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎ
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Ȱʇɿʉʋʉɿɸʀ
ʏɲ
ʅɹʍɲ
ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ
ɷɿʃʏʑʘʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋʀʏɸʐʇɻ ʏɻʎ
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ɸʅʋʉʌɿʃʙʆ
ʍʃʉʋʙʆ
ʏɻʎ
ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
(ɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻ
ɲʆɲʃʉɿʆʙʍɸʘʆ,
ʃʉɿʆʉʋʉʀɻʍɻ ɷʌɳʍɸʘʆ, ɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻ
ʋʌʉʍʔʉʌʙʆ ʃɲɿ ʄʉɿʋʙʆ ɽɸʅɳʏʘʆ
ʏɿʅʉʄʉɶɿɲʃɼʎ ʋʉʄɿʏɿʃɼʎ)

ɷɿʃʏʑʘʍɻʎ
1.5.5 ȵʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɸʀ ʏʉ ʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉ ɸʏɲɿʌɿʃɼʎ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲʎ ʃɲɿ
ʋʌʉʏɸʀʆɸɿ ɴɸʄʏʀʘʍɻ/ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻ ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻʆ ɸʆɸʌɶʊʏɸʌɻ
ʖʌɼʍɻ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ʃɲɿ ʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ
1.5.6 ȴɿɸʆɸʌɶɸʀ ʅɸ ʃʌɿʏɿʃʊ ʏʌʊʋʉ ɹʌɸʐʆɲ ɲɶʉʌɳʎ ʍʏʉ
ɷɿɲɷʀʃʏʐʉ ʃɲɿ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɹʎ ʋʌʉʅɼɽɸɿɸʎ ɶɿɲ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ ʏɲ ʉʔɹʄɻ,
ʏʉʐʎ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʃɿʆɷʑʆʉʐʎ
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2.3

2.2

2.1

Ȱ/Ȱ

ɀɸʄɹʏɻ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ
ɸʆʏʉʋɿʍʅʉʑ
ʃɿʆɷʑʆʘʆ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ

ȵʆʏʉʋʀɺɸɿ ʋɿɽɲʆɹʎ ɲɿʏʀɸʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ɀɸʄɹʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻʎ ʃɲɿ
ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ʄɲʅɴɳʆɸɿ ʋʌʉʄɻʋʏɿʃɳ ʃɲʏɲɶʌɲʔɼʎ
ʃɲʄʙʆ
ʋʌɲʃʏɿʃʙʆ
ʅɹʏʌɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʉʔʐɶɼ ʏʉʐʎ
ʋʌʊʄɻʗɻʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ

ȵȻȴȻȾȰ ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
Ƀ/ɻ ɲʋʊʔʉɿʏʉʎ/-ɻ ʏɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ «Ɉɸʖʆɿʃʊʎ
ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ
Ɍʐʏɿʃɼʎ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ», ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɿʏʐʖɼ
ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ «ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑ ɹʏʉʐʎ – ʏɳʇɻʎ
ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ» ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ:
ɸʔɲʌʅʊɺɸɿ ʏɿʎ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɸʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʘʆ Ȱʆɳʄʐʍɻ ʏɻʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʃɲʆʉʆɿʍʅʙʆ ʐɶɸʀɲʎ ʃɲɿ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ɲʍʔɳʄɸɿɲ ʃɲɿ ʐɶɸʀɲ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ȵʋʀɷɸɿʇɻ
ʍʐʅɴʊʄʘʆ
ʍɼʅɲʆʍɻʎ
ɸʌɶɲʍɿɲʃʉʑ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
ʅʀɲʎ
ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
(ʅʊʆɿʅɻ
ʍɼʅɲʆʍɻ, ʋɸʌɿʍʏɲʍɿɲʃɼ ʍɼʅɲʆʍɻ)
ɸʔɲʌʅʊɺɸɿ ʏɿʎ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɸʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ɲʍʔɲʄʉʑʎ ȵʋʀɷɸɿʇɻ ʅɹʍʘʆ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
ʖʌɼʍɻʎ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ, ʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
Ʌʌʉʍʉʅʉʀʘʍɻ ɸʋɿʄʉɶɼʎ ʃɲɿ ʖʌɼʍɻʎ ʏʘʆ
ʐʄɿʃʙʆ ʃɲɿ ʅɹʍʘʆ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ʃɲʏɳʄʄɻʄʘʆ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ, ʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
ʐʄɿʃʙʆ
ʃɲɿ
ʅɹʍʘʆ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʃɸʀʅɸʆɸʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ɶɿɲ
ʏɻʆ ʐɶɸʀɲ ʃɲɿ ɲʍʔɳʄɸɿɲ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ

ɀɲɽɻʍɿɲʃɼ ȵʆʊʏɻʏɲ 2: Ȱʍʔɳʄɸɿɲ ʃɲɿ ɉɶɸʀɲ ʍʏɻʆ ȵʌɶɲʍʀɲ

2.2.1 ȵʋɿʄɹɶɸɿ ʏʉʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ɲʏʉʅɿʃʊ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃʊ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ
ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
2.2.2 ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ɲʍʔɲʄʙʎ ʃɲɿ ʅɸ ʉʌɽʊ ʏʌʊʋʉ ʏʉʆ
ʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃʊ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ, ʏɲ ɸʌɶɲʄɸʀɲ, ʏɲ ʐʄɿʃɳ ʃɲɿ ʅɹʍɲ ʍʏʉ
ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʘʆ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ ʏʉʐ/ʏɻʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ
ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ʏɻʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɳʍʏʌɿɲʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ
2.2.3 ȵʄɹɶʖɸɿ ʏɻʆ ʉʌɽɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ʅɻʖɲʆɿʍʅʙʆ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ
ʃɲɿ ɸʆɻʅɸʌʙʆɸɿ ʏʉʆ/ʏɻʆ ʐʋɸʑɽʐʆʉ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ʏɻʎ ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ɶɿɲ ʏʐʖʊʆ ɲʋʉʃʄʀʍɸɿʎ
2.3.1 ȿɲʅɴɳʆɸɿ ʋʌʉʄɻʋʏɿʃɳ ʅɹʏʌɲ ʍɸ ʊʄɲ ʏɲ ʍʏɳɷɿɲ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉʀɻʍɼ
ʏʉʐ/ʏɻʎ
ʍʏɻʆ
ɶɸʘʌɶɿʃɼ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʅɸ ʍʏʊʖʉ ʏɻʆ ɲʋʉʔʐɶɼ ɼ ʅɸʀʘʍɻ ʏʘʆ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʙʆ ʃɿʆɷʑʆʘʆ
2.3.2 Ʌʌʉʏɸʀʆɸɿ ɷɿʉʌɽʘʏɿʃɹʎ ɸʆɹʌɶɸɿɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʉʏʌʉʋɼ
ɸʅʔɳʆɿʍɻʎ ɸʆʊʎ ɲʏʐʖɼʅɲʏʉʎ

2.1.1 ȵʋɿɷɸɿʃʆʑɸɿ ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳ ʍʏʉʆ ɸʌɶɲʍɿɲʃʊ ʖʙʌʉ ʋʉʐ
ʍʐʆɳɷɸɿ ʅɸ ʏʉʐʎ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʎ ʐɶɸʀɲʎ ʃɲɿ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ
2.1.2 ȴʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ
ʐʋʊʗɻ ʏɲ ʍʑʅɴʉʄɲ ʍɼʅɲʆʍɻʎ ʐɶɸʀɲʎ ʃɲɿ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ
2.1.3 Ɉɻʌɸʀ ʃɲɿ ɸʆɻʅɸʌʙʆɸɿ ʏɲ ʋʌʘʏʊʃʉʄʄɲ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ʃɲɿ
ɷɿɲʔʑʄɲʇɻʎ ʏɻʎ ʐɶɸʀɲʎ ʏʘʆ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
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2.4

ȵʋʀɷɸɿʇɻ ʉʌɽɼʎ ʖʌɼʍɻʎ ɲʏʉʅɿʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
ʋɸʌɿɶʌɳʔɸɿ ʏɿʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʋʉʐ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɀɸʄɹʏɻ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ 2.4.1 ȵʔɲʌʅʊɺɸɿ ʏɸʖʆɿʃɹʎ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ ʃɲɿ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ
ɲʃʉʄʉʐɽɻɽʉʑʆ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʏʐʖɼʅɲʏʉʎ ʍʏʉʆ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ɲʏʐʖɻʅɳʏʘʆ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ɲʏʐʖɻʅɳʏʘʆ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
2.4.2 ȵʋɿɷɸɿʃʆʑɸɿ ʏɻʆ ʉʌɽɼ ʍɸɿʌɳ ʏɻʎ ɲʃʉʄʉʐɽʀɲʎ ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ
ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ʋɲʌʉʖɼʎ ʋʌʙʏʘʆ ɴʉɻɽɸɿʙʆ
ȵʋʀɷɸɿʇɻ ʋɲʌʉʖɼʎ ʋʌʙʏʘʆ ɴʉɻɽɸɿʙʆ ʍɸ 2.4.3 ȵʃʏɿʅɳ ʏɻ ɴɲʌʑʏɻʏɲ ʏʘʆ ɲʏʐʖɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɷɿɲʖɸɿʌʀɺɸʏɲɿ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʏʐʖɼʅɲʏʉʎ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ɶɿɲ ʃʄɼʍɻ ʍɸ ɴʉɼɽɸɿɲ/ʍʐʆɷʌʉʅɼ ʏʘʆ
ʃɲʏɳʄʄɻʄʘʆ ʔʉʌɹʘʆ/ ʋʌʉʍʙʋʘʆ
ɀɸʄɹʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ
2.4.4 ȴɿɲʖɸɿʌʀɺɸʏɲɿ ʏɿʎ ʍʐʆɹʋɸɿɸʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʃɷɼʄʘʍɻ ɲʏʐʖɼʅɲʏʉʎ
ʋʐʌʃɲɶɿɳʎ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ

ȵʋʀɷɸɿʇɻ ʅɹʍʘʆ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ

ʄɼʗɻʎ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ ɶɿɲ
ʋʌʊʄɻʗɻ ɲʏʐʖɻʅɳʏʘʆ
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3.3

3.2

3.1

Ȱ/Ȱ

3.3.4 ȴɿɲʖɸɿʌʀɺɸʏɲɿ ʏɻʆ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲ ʅɸ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɳ ʉʌɽʊ
ʏʌʊʋʉ

3.1.1 ȵʋɿɷɸɿʃʆʑɸɿ ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʋʉʐ
ʍʐʆɳɷɸɿ ʅɸ ʏʉʐʎ ʃʙɷɿʃɸʎ ɲɸɿʔʉʌɿʃɼʎ ɷɸʉʆʏʉʄʉɶʀɲʎ
3.1.2 ȵʔɲʌʅʊɺɸɿ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ʍɸ ɸʐɽʐɶʌɳʅʅɿʍɻ ʅɸ ʏʉʐʎ
ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʉʐ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
3.2.1 Ȱʇɿʉʄʉɶɸʀ ʃɲɿ ɲʆɲʔɹʌɸɿ ɳʅɸʍɲ ʃɲɿ ɹɶʃɲɿʌɲ ʍʏʉʆ/ʍʏɻʆ
ʐʋɸʑɽʐʆʉ
ʏɻʎ
ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ɷʐʆɻʏɿʃʉʑʎ ʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎ ʌʑʋɲʆʍɻʎ ɲʋʊ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
3.2.2 ȿɲʅɴɳʆɸɿ ʋʌʉʄɻʋʏɿʃɳ ʅɹʏʌɲ ʍɸ ʊʄɲ ʏɲ ʍʏɳɷɿɲ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉʀɻʍɼʎ
ʏʉʐ/ʏɻʎ
ʍʏɻʆ
ɶɸʘʌɶɿʃɼ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ
ʅɸ
ʍʏʊʖʉ
ʏɻʆ
ɲʋʉʔʐɶɼ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎ ʌʑʋɲʆʍɻʎ
3.3.3 Ʌʌʉʏɸʀʆɸɿ ɷɿʉʌɽʘʏɿʃɹʎ ɸʆɹʌɶɸɿɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʉʏʌʉʋɼ
ɸʆɷɸʖʊʅɸʆɻʎ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎ ʌʑʋɲʆʍɻʎ ɲʋʊ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʏɻʎ ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
3.3.1 ȵʔɲʌʅʊɺɸɿ ʏʉʆ ʃʙɷɿʃɲ ʉʌɽɼʎ ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ ʋʌɲʃʏɿʃɼʎ ʃɲʏɳ
ʏɻʆ ɳʍʃɻʍɻ ʏʘʆ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ
3.3.2 ȵʔɲʌʅʊɺɸɿ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ɲʍʔɲʄʉʑʎ ʖʌɼʍɻʎ, ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ
ʃɲɿ ɲʋʊʌʌɿʗɻʎ ʖɻʅɿʃʙʆ ʉʐʍɿʙʆ, ʐʄɿʃʙʆ ʃɲɿ ʍʃɸʐɲʍʅɳʏʘʆ
3.3.3 ȵʔɲʌʅʊɺɸɿ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ ʋʄɳʆʉ ɲʆɲʃʑʃʄʘʍɻʎ ʐʄɿʃʙʆ
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ɀɸʄɹʏɻ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ
ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʎ
ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ
ʃɲɿ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɳ
ʔɿʄɿʃʙʆ ʋɻɶʙʆ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ʃɲɿ ʐʄɿʃʙʆ

ʍʃɸʐɲʍʅɳʏʘʆ

ʍʐʅɴɳʄʄɸɿ
ʍʏɻʆ
ɲʋʉʔʐɶɼ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎ Ȱʆɳʄʐʍɻ ʏʉʐ Ⱦʙɷɿʃɲ Ƀʌɽɼʎ ȳɸʘʌɶɿʃɼʎ
ʌʑʋɲʆʍɻʎ ɲʋʊ ʏɿʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʏɻʎ ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ Ʌʌɲʃʏɿʃɼʎ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ɀɸʄɹʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻʎ ʃɲʄʙʆ
ʋʌɲʃʏɿʃʙʆ ɶɿɲ ʔɿʄɿʃɼ ʋʌʉʎ ʏʉ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ ʖʌɼʍɻ ʖɻʅɿʃʙʆ ʉʐʍɿʙʆ ʃɲɿ

ɀɸʄɹʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻʎ ʃɲʄʙʆ
ʋʌɲʃʏɿʃʙʆ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ ʃɿʆɷʑʆʉʐ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎ ʌʑʋɲʆʍɻʎ

ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸɿ ʏʉʐʎ ɸʆɷɸʖʊʅɸʆʉʐʎ ʃɿʆɷʑʆʉʐʎ ɀɸʄɹʏɻ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ
ɸʆʏʉʋɿʍʅʉʑ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎ ʌʑʋɲʆʍɻʎ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ʃɿʆɷʑʆʘʆ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎ ʌʑʋɲʆʍɻʎ
ʄɲʅɴɳʆɸɿ ʅɹʏʌɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʉʔʐɶɼ ʏʉʐʎ
ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ʄɼʗɻʎ
ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ

ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
Ƀ/ɻ ɲʋʊʔʉɿʏʉʎ/-ɻ ʏɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ «Ɉɸʖʆɿʃʊʎ
ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ
Ɍʐʏɿʃɼʎ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ», ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɿʏʐʖɼ
ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑ ɹʏʉʐʎ – ʏɳʇɻʎ
ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ:
ɸʔɲʌʅʊɺɸɿ ʏʉʐʎ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʎ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ Ȱʆɳʄʐʍɻ ȵʄʄɻʆɿʃɼʎ ʃɲɿ ȵʆʘʍɿɲʃɼʎ
ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʉʐ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʉʐ
ʃɲɿ ʍʏɻʆ Ȱɸɿʔʊʌʉ Ȱʆɳʋʏʐʇɻ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ ʃɲɿ ʏɻʆ Ȱɸɿʔʊʌʉ
Ȱʆɳʋʏʐʇɻ

ɀɲɽɻʍɿɲʃɼ ɸʆʊʏɻʏɲ 3: Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʉʐ Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ ʃɲɿ Ȱɸɿʔʊʌʉʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻ
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4.2

4.1.1 ɇʖɸɷɿɳɺɸɿ ɹʆɲ ɲʋʄʊ ʉʌɶɲʆʊɶʌɲʅʅɲ ʅʀɲʎ ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʅɿʃʌɼʎ ʃʄʀʅɲʃɲʎ
4.1.2 Ȱʆɲʄʑɸɿ ʏɿʎ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɹʎ ʃɲɿ ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɹʎ ʏʉʐ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ/ɸʃʏʀʅɻʍɻ ʃɲɿ ʍʐʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʏʉʐʎ ʘʎ
ʏɲʅɸɿɲʃɹʎ ɲʆɳɶʃɸʎ

ȾɆȻɈȸɆȻȰ ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ

ɏɆȵɇ: 21

4.2.1 Ȱʆɲɺɻʏɳ ʏɿʎ ʃɲʏɳʄʄɻʄɸʎ ʋɻɶɹʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ ɶɿɲ
ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɸʎ
ɼ
ʆɸʉʔʐɸʀʎ
ɶɸʘʌɶɿʃɹʎ
ɸʃʅɸʏɲʄʄɸʑʍɸɿʎ/ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʅɿʃʌɼʎ ʃʄʀʅɲʃɲʎ ʃɲɿ ʍʐɶʃʌɿʏɿʃɼ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʊʌʘʆ/ ɷʐʆɲʏʉʏɼʏʘʆ/ ʋʄɸʉʆɸʃʏɻʅɳʏʘʆ
4.2.2 Ȱʆɲɺɻʏɳ ʏɿʎ ʃɲʏɳʄʄɻʄɸʎ ʅʉʌʔɹʎ ɸʋɿɷʊʏɻʍɻʎ ɶɿɲ
ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɸʎ
ɼ
ʆɸʉʔʐɸʀʎ
ɶɸʘʌɶɿʃɹʎ
ɀɸʄɹʏɻ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ
ɸʆʏʉʋɿʍʅʉʑ ɸʃʅɸʏɲʄʄɸʑʍɸɿʎ/ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʅɿʃʌɼʎ ʃʄʀʅɲʃɲʎ ʃɲɿ ʍʐɶʃʌɿʏɿʃɼ
ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃʙʆ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ (ʏʌɲʋɸɺɿʃʊʎ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ
ʊʌʘʆ/ɷʐʆɲʏʉʏɼʏʘʆ/ʋʄɸʉʆɸʃʏɻʅɳʏʘʆ/
ɷɲʆɸɿʍʅʊʎ, ɸʋɿɷʉʏɼʍɸɿʎ, ʀɷɿɲ ʃɸʔɳʄɲɿɲ)
ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʙʆ ʋʉʐ ɽɹʏʉʐʆ

ɀɸʄɹʏɻ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ
ʍʑʆʏɲʇɻʎ
ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʉʑ
ʍʖɸɷʀʉʐ
ʅɿɲʎ
ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ʍʐʆɸʃʏɿʅʙʆʏɲʎ ʃɿʆɷʑʆʉʐʎ ʃɲɿ ɸʐʃɲɿʌʀɸʎ
ɸʆʏʉʋʀɺɸɿ
ʏʉʐʎ
ʃɲʏɳʄʄɻʄʉʐʎ
ʏʌʊʋʉʐʎ ȱʍʃɻʍɻ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʉʑ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʘʆ
ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ
ʅɿɲʎ ʆɸʉʔʐʉʑʎ
ɼ ʅɿɲʎ ʃɸʔɲʄɲʀʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɹʆɲʌʇɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻʎ
ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʅɿʃʌɼʎ ʃʄʀʅɲʃɲʎ
ʃɲɿ
ʃɲʏɲɶʌɲʔɼ
ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃʙʆ
ɲʆɲɶʃʙʆ

Ȱʆɳʄʐʍɻ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ʅɿɲʎ ʆɹɲʎ ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ/
ɸʆʏʉʋɿʍʅʊʎ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʙʆ ɸʐʃɲɿʌɿʙʆ

ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
Ȱ/Ȱ
Ƀ/ɻ ɲʋʊʔʉɿʏʉʎ/-ɻ ʏɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ «Ɉɸʖʆɿʃʊʎ
ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ
Ɍʐʏɿʃɼʎ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ», ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɿʏʐʖɼ
ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ «ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑ ɹʏʉʐʎ – ʏɳʇɻʎ
ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ» ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ:
4.1 ʍʖɸɷɿɳɺɸɿ
ʃɲɿ
ʉʌɶɲʆʙʆɸɿ
ʅʀɲ
ɶɸʘʌɶɿʃɼ ɀɸʄɹʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ɷʉʅɼʎ ʃɲɿ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʅɿʃʌɼʎ ʃʄʀʅɲʃɲʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʅɻʅɳʏʘʆ ʅʀɲʎ ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ

ɀɲɽɻʍɿɲʃɼ ȵʆʊʏɻʏɲ 4: ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ʍʏɲɷɿʉɷʌʉʅʀɲ, Ȱʌʖɹʎ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɼʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ʃɲɿ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ
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4.3

ɀɸʄɹʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ɸʆʏʉʋɿʍʅʉʑ ʋɻɶʙʆ
ɸʋɿɷʊʏɻʍɻʎ ɶɿɲ ʆɹɸʎ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɹʎ
ʋʌʉʍʋɳɽɸɿɸʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀ ʏɻ ɶɸʘʌɶɿʃɼ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɼ ȱʍʃɻʍɻ ɷɿɸʌɸʑʆɻʍɻʎ ɴɲʍɿʃʙʆ ɽɸʅɳʏʘʆ 4.3.1 ȵʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏʉʄʉɶɸʀ ɶɿɲ ʏɻʆ ʐɿʉɽɹʏɻʍɻ ʃɲʄʙʆ ʋʌɲʃʏɿʃʙʆ
ʏʉʐ/ʏɻʎ ɼ ʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʍʐʅʅɸʏɹʖɸɿ ʅɸ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɼʎ,
ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼʎ
ʃɲɿ ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ ʃɲɿ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎ ɸʐɽʑʆɻʎ ɲʋʊ ɶɸʘʌɶɿʃɹʎ
ɻɽɿʃɼ, ʃʉɿʆʘʆɿʃɼ ʃɲɿ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼ ɸʐɽʑʆɻ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ
ɸʃʅɸʏɲʄʄɸʑʍɸɿʎ/ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʅɸ ʋɲʌʊʅʉɿʉ/ʍʐʆɲʔɹʎ ʋɸɷʀʉ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎ
ɶʆʘʌʀɺʉʆʏɲʎ
ʏɲ
ɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲ
ʃɲɿ
ɀɸʄɹʏɻ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ
ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʎ 4.3.2 ɇʐɶʃʌɿʏɿʃɼ ʋʌʉʏʐʋʉʋʉʀɻʍɻ (benchmarking) ʍɸ ʊʌʉʐʎ
ɸʐɽʑʆɸʎ/ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ʏʉʐ/ʏɻʎ
ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ ʏɻʎ ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʙʆ/ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʙʆ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ɸʔɳʅɿʄʄʘʆ
ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎ
ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʙʆ ɷʌɳʍɸʘʆ
4.3.3 ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸɿ ʃɲɿ ʏɻʌɸʀ ʏɲ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲ ʔʑʄʄɲ
Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻ
ʃɲʄʙʆ
ʋʌɲʃʏɿʃʙʆ
ʃɲʏɲɶʌɲʔɼʎ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʅɸʆʘʆ ɸɿʍʌʉʙʆ ʅɲɺʀ ʅɸ ʏɲ
ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ
ʃɲɿ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ ʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃɳ ɲɶʉʌɳʎ ʏʘʆ ɸɿʍʌʉʙʆ ɲʐʏʙʆ
ɸʐɽʑʆɻʎ ɲʋʊ ɶɸʘʌɶɿʃɹʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ

ʃɲɿ ʍʑɶʃʌɿʍɻ ɲʐʏʙʆ ʍɸ ʊʌʉʐʎ ʃʊʍʏʉʐʎ
ʃɸʔɲʄɲʀʘʆ ʃɲɿ ɸʋɳʌʃɸɿɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʃɳʄʐʗɻ ʏʘʆ ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃʙʆ ɲʆɲɶʃʙʆ
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ʍʐʅʅɸʏɹʖɸɿ ʍɸ ʍʐʆɸʏɲɿʌɿʍʏɿʃɹʎ ʃɲɿ ɳʄʄɸʎ
ʍʐʄʄʉɶɿʃɹʎ ʅʉʌʔɹʎ ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ
ɸʃʅɸʏɲʄʄɸʑʍɸʘʆ/ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ

4.5

ɸʅʋʉʌʀɲʎ

ʍʐʅʅɸʏɹʖɸɿ ʍʏɿʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʋʉʐ ʋɲʌɳɶɸɿ

4.4

4.4.1 ȵʔɲʌʅʊɺɸɿ ʅɸ ɸʋɳʌʃɸɿɲ ɴɲʍɿʃɹʎ ɲʌʖɹʎ ɀɳʌʃɸʏɿʆɶʃ ɶɿɲ
ʏɻʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼ ɷɿɳɽɸʍɻ ʏʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʋʉʐ ʋɲʌɳɶɸɿ
4.4.2 ɇʐʅʅɸʏɹʖɸɿ ʍʏɻʆ ʏɿʅʉʄʊɶɻʍɻ ʏʘʆ ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʘʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
4.4.3 ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʗɻʔɿɲʃɳ ɷɿɲʔɻʅɿʍʏɿʃɳ ʅɹʍɲ ʋʌʉɴʉʄɼʎ
ʏʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʋʉʐ ʋɲʌɳɶɸɿ
4.4.4 ɇʐʅʅɸʏɹʖɸɿ ʍʏɻ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ɷɿʃʏʑʘʆ ɷɿɲʆʉʅɼʎ
4.4.5 Ȱʇɿʉʋʉɿɸʀ ɸʌɶɲʄɸʀɲ ʗɻʔɿɲʃɼʎ ʋʌʉɴʉʄɼʎ ʃɲɿ
ɀɸʄɹʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ʍɻʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻʎ, ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
(branding)
ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ,
ɺɻʏɻʅɳʏʘʆ ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲʎ, logistics

ɸʇɲɶʘɶɿʃʙʆ

ʋʄɳʆʉʐ

ɀɸʄɹʏɻ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ
ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʎ
ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ɹʌɸʐʆɲʎ ɲɶʉʌɳʎ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ ɸʋʀʍʃɸʗɻ ʍɸ ɶɸʘʌɶɿʃʊ 4.5.1 ȵʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏʉʄʉɶɸʀ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʍʏʊʖʉʐʎ ʃɲɿ ʏʉʆ ʌʊʄʉ ʏʉʐ
ʍʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʊ
ɽɸʍʅʉʑ ʏʘʆ ʍʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʙʆ
4.5.2 Ȱɿʏɿʉʄʉɶɸʀ ʏʉʐʎ ʄʊɶʉʐʎ ɸʆɷɸʖʊʅɸʆɻʎ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ʏʉʐ
Ȱʆɳʄʐʍɻ ʃɲɿ ʍʐɶʃʌɿʏɿʃɼ ɲʋʉʏʀʅɻʍɻ ɿɷʀʉʐ ɼ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɼʎ ʏʉʐ/ʏɻʎ ʍɸ ʃɳʋʉɿɲ ʍʐʆɸʏɲɿʌɿʍʏɿʃɼ ɼ
ʏʌʊʋʉʐ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʍʐʆɸʏɲɿʌɿʍʏɿʃʙʆ ʍʐʄʄʉɶɿʃɼ
ʅʉʌʔɼ
ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ
ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ
ʅʉʌʔʙʆ
ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ
ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ɸʃʅɸʏɲʄʄɸʑʍɸʘʆ/ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ
4.5.3 Ʌɸʌɿɶʌɳʔɸɿ ʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ʍɸ ʃɳʋʉɿɲ

ȱʍʃɻʍɻ
ɷɿɲʅʊʌʔʘʍɻʎ
ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ ɷɻʅʉʍʀʘʆ ʍʖɹʍɸʘʆ

ȴɿɸʌɸʑʆɻʍɻ
ɷɿɲɽɹʍɿʅʘʆ
ɷɿʃʏʑʘʆ
ɷɿɲʆʉʅɼʎ ʃɲɿ ʊʌʘʆ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ

ȴɿɸʌɸʑʆɻʍɻ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ

ʏʘʆ ɀɸʄɹʏɻ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ
ɲʆɲɺɼʏɻʍɻʎ
ɷɸʐʏɸʌʉɶɸʆʙʆ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʙʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ
ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɿʎ ʏɳʍɸɿʎ ʏɻʎ ɲɶʉʌɳʎ, ʏɿʎ
ɲʆɳɶʃɸʎ ʏʘʆ ʃɲʏɲʆɲʄʘʏʙʆ ʃɲɿ ʏɿʎ
ɲɶʉʌɲʍʏɿʃɹʎ ʏʉʐʎ ʍʐʆɼɽɸɿɸʎ ʃɲɿ ʖʌɼʍɻ
ʏʉʐʎ ɴɳʍɸɿ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆ ʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆ
ɲʇɿʉʋɿʍʏʀɲʎ
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4.7

4.6

ɼ

Ȱʆɳʋʏʐʇɻ ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʉʑ ʍʖɸɷʀʉʐ ɶɿɲ
ʏɻʆ ʋɲʌɲɶʘɶɼ ɴɿʉʄʉɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ɷɿɸʌɸʐʆɳ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɀɸʄɹʏɻ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ
ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʎ
ɲʌʖɹʎ ʏɻʎ Ȱɸɿʔʉʌʀɲʎ.
ɲʆɲʆɸʙʍɿʅʘʆ ʋɻɶʙʆ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ ʃɲɿ
ʐʄɿʃʙʆ ʔɿʄɿʃʙʆ ʋʌʉʎ ʏʉ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ʍʏʉ
ʋʄɲʀʍɿʉ
ʏɻʎ
ʍʐɶʃʌɿʏɿʃɼʎ
ʋʌʉʏʐʋʉʋʉʀɻʍɻʎ

ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ ɸʋʀʍʃɸʗɻ ʍɸ ɶɸʘʌɶɿʃɼ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ
ʃɲɿʆʉʏʊʅʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ

ɀɸʄɹʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ
ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ɅɃɅ-Ʌȳȵ

ʍʖɸɷɿɳɺɸɿ
ʃɲɿ
ʉʌɶɲʆʙʆɸɿ
ʅʀɲ
ɶɸʘʌɶɿʃɼ Ȱʆɳʄʐʍɻ ʍʖɸʏɿʃɼʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʃɲɿʆʉʏʊʅʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ,
ɴɿʉʄʉɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ, ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆɻʎ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ ɸʋʀʍʃɸʗɻ ʍɸ ʉʌɶɲʆɿʍʅʊ
ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʃɲɿ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʃɲɿ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɿɷɿʉʏʐʋʀɲʎ (ɅɃɅ, Ʌȳȵ)
ɸʆɻʅɹʌʘʍɻ ɶɿɲ ʏɿʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ɸʄɹɶʖʉʐ
ʃɲɿ
ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ
ɴɿʉʄʉɶɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ

4.7.1 Ȱʆɲɺɻʏɳ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɸʎ ʍɸ ʏʉʋɿʃʊ ɸʋʀʋɸɷʉ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɸʋʀʏɸʐʇɻ ʏɻʎ Ȱɸɿʔʊʌʉʐ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ
4.7.2 ɉʋʉʍʏɻʌʀɺɸɿ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɳ ɴɿʙʍɿʅʘʆ
ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ ʃɲɿ ʋʌɲʃʏɿʃʙʆ
4.7.3 ȵʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏʉʄʉɶɸʀ ɶɿɲ ʏɻʆ ʉʌɽʉʄʉɶɿʃɼ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏʘʆ
ʔʐʍɿʃʙʆ ʋʊʌʘʆ ʍʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ, ʅɸ ʍʏʊʖʉ ʏʉʆ
ɸʄɳʖɿʍʏʉ ɲʆʏʀʃʏʐʋʉ ʍʏʉ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
4.7.4 Ʌɸɿʌɲʅɲʏʀɺɸʏɲɿ ɶɿɲ ʏɻ ɴɹʄʏɿʍʏɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏʘʆ
ʐɷɳʏɿʆʘʆ ʃɲɿ ɸʆɸʌɶɸɿɲʃʙʆ ʋʊʌʘʆ, ʏʘʆ ʍʏɸʌɸʙʆ, ʐɶʌʙʆ ʃɲɿ
ɲɸʌʀʘʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ.

ʍʐʆɸʏɲɿʌɿʍʏɿʃɼ
ʅʉʌʔɼ
ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ
ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ/ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ
4.6.1 Ȱʇɿʉʄʉɶɸʀ ʏɲ ʋʄɸʉʆɸʃʏɼʅɲʏɲ ʃɲɿ ʏɲ ʅɸɿʉʆɸʃʏɼʅɲʏɲ ʅʀɲʎ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ʃɲɿʆʉʏʊʅʘʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ,
ɴɿʉʄʉɶɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ,
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆɻʎ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʃɲɿ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɿɷɿʉʏʐʋʀɲʎ
4.6.2 Ʌɸʌɿɶʌɳʔɸɿ ʏɲ ɴɼʅɲʏɲ ʏɻʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ,
4.6.3 Ʌɸʌɿɶʌɳʔɸɿ ʏɿʎ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻʎ ɸʆʊʎ
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ʘʎ ɅɃɅ-Ʌȳȵ
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4.9

4.8

4.8.1 ȵʆɻʅɸʌʙʆɸɿ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ɶɿɲ ʏɿʎ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ʃɲɿ ʏɿʎ
ɸʐɽʑʆɸʎ ʏʉʐ
4.8.2 Ʌɲʌʉʐʍɿɳɺɸɿ ʍʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʏɿʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʏɻʎ
ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
4.8.3 ȵʃʋɲɿɷɸʑɸɿ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʍʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ɷɿɲʔʊʌʘʆ
Ȱʆɳʄʐʍɻ ɿɷɿʘʏɿʃʉʑ ʍʐʅʔʘʆɻʏɿʃʉʑ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ ʏɻʎ ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
4.8.4 Ȱʇɿʉʄʉɶɸʀ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʊʃʏɻʍɻ ɷɸʇɿʉʏɼʏʘʆ
ɸʔɲʌʅʊɺɸɿ ɲʌʖɹʎ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʎ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻ ʃɲʄʙʆ ʋʌɲʃʏɿʃʙʆ ɶɿɲ ʏɻ 4.9.1 ɇʐʅʅɸʏɹʖɸɿ ʍʏɻʆ ʉʅɳɷɲ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʎ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʋʉʐ ʋɲʌɳɶɸɿ
ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
4.9.2 Ⱦɲʏɲʖʘʌɸʀ ʍʏɲ ɹʆʏʐʋɲ ɼ/ʃɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ ɲʌʖɸʀɲ ʏʉʐ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ.
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʎ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ʏɲ ɷɸɷʉʅɹʆɲ ʏɻʎ
ɀɸʄɹʏɻ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʋɲʌɲɶʘɶɿʃɼʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʎ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ

ɇʐʆɹʆʏɸʐʇɻ ɲʋʊ ɸɿɷɿʃʊ ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʎ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ

ɸʃʋɲɿɷɸʑɸɿ ʏʉ ʅʊʆɿʅʉ ɼ ɸʋʉʖɿʃʊ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʏɻʎ ɇʏʉɿʖɸʀɲ ɸʌɶɲʏɿʃɼʎ ʃɲɿ ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼʎ
ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɼʎ ʏʉʐ/ʏɻʎ ɼ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ
ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʍʐʅʅɸʏɹʖɸɿ
Ȱʆɳʄʐʍɻ ʍʑʅɴɲʍɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
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5.2

ɸʋɿʄɹɶɸɿ ʃɲɿ ʍʖɸɷɿɳɺɸɿ ʏʉʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ
ʏʌʊʋʉ ʋʌʉɸʏʉɿʅɲʍʀɲʎ ʏʉʐ ɸɷɳʔʉʐʎ ɶɿɲ
ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ ʏɿʎ
ɲʌʖɹʎ ʏʉʐ Ⱦʙɷɿʃɲ Ƀʌɽɼʎ ȳɸʘʌɶɿʃɼʎ
Ʌʌɲʃʏɿʃɼʎ

5.1

ȱʍʃɻʍɻ ʏʘʆ ʅɲɽɻʏɸʐʉʅɹʆʘʆ
ɸɷɳʔʉʐʎ ɶɿɲ ɲʆɳʄʐʍɻ

ʍʏɻ

ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ

ȾɆȻɈȸɆȻȰ ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇȸɇ

ɏɆȵɇ: 77

ɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɲ 5.1.1 ȵʔɲʌʅʊɺɸɿ ʉʌɽɳ ʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɲʎ
ɸɷɳʔʉʐʎ ɶɿɲ ɲʆɳʄʐʍɻ (ʄɼʗɻ ɲʆʏɿʋʌʉʍʘʋɸʐʏɿʃʉʑ
ɷɸʀɶʅɲʏʉʎ, ɸʋɿʄʉɶɼ ʍɻʅɸʀʘʆ ɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɲʎ, ɸʋʉʖɼ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ ɸʋʀʍʃɸʗɻ ʍɸ ɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉ ɲʆɳʄʐʍɻʎ ɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɲʎ, ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲ-ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ ɷɸʀɶʅɲʏʉʎ,
ɸɷɳʔʉʐʎ
ʉʌɽɼ ʃɲɿ ʋʄɼʌɻʎ ʃɲʏɲɶʌɲʔɼ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ɶɿɲ ʏɲʐʏʉʋʉʀɻʍɻ
ȱʍʃɻʍɻ ʏʘʆ ʅɲɽɻʏɸʐʉʅɹʆʘʆ ʍɸ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ʋʌʉɸʏʉɿʅɲʍʀɲʎ ʏʉʐ ɷɸʀɶʅɲʏʉʎ, ɲʋʉʍʏʉʄɼ ʍʏʉ ɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉ ɶɿɲ ɲʆɳʄʐʍɻ)
5.1.2 ȵʋɿʄɹɶɸɿ ʏʉʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ʏʌʊʋʉ ʃɲʏɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏʉʐ
ʏʉʐ ɸɷɳʔʉʐʎ ɶɿɲ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ
ɸɷɳʔʉʐʎ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏɻʆ ɸʋʉʖɼ ʃɲɿ ʏɿʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ʏɻʎ
ɀɸʄɹʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ʃɲʄʙʆ ʋʌɲʃʏɿʃʙʆ ʋʌʉɸʏʉɿʅɲʍʀɲʎ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ
ɸɷɳʔʉʐʎ ɶɿɲ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ
5.1.3 ȵʋɿʄɹɶɸɿ ʏɲ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ʅɹʍɲ ʃɲʏɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏʉʐ
ɸɷɳʔʉʐʎ
5.1.4 ȵʃʏɸʄɸʀ ʏɿʎ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎ ɸʋɸʅɴɳʍɸɿʎ ʃɲʏɸʌɶɲʍʀɲʎ
ʏʉʐ ɸɷɳʔʉʐʎ ʍʐʆɸʃʏɿʅʙʆʏɲʎ ʏɻʆ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʉʐ
ɸɷɳʔʉʐʎ, ʏɿʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ʏɻʎ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ ʃɲɿ ʏɿʎ
ɸʋɿʏɸʄʉʑʅɸʆɸʎ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎ ɲʄʄɲɶɹʎ
ʍʖɸɷɿɳɺɸɿ
ʃɲɿ
ɸʔɲʌʅʊɺɸɿ
ʉʌɽɳ ȵʋʀɷɸɿʇɻ ʋʉɿʃɿʄɿʙʆ
5.2.1 ȵʋɿʄɹɶɸɿ ʏɻʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻ ʋʉɿʃɿʄʀɲ ɶɿɲ ʍʋʉʌɳ
/ʔʑʏɸʐʍɻ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ
ʍʋʉʌɳʎ/ʔʑʏɸʐʍɻʎ
ʍʐʆɸʃʏɿʅʙʆʏɲʎ
ʏʉʐʎ
ɸʋɿʅɹʌʉʐʎ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ ɸʋʀʍʃɸʗɻ ʍɸ ʍʋʉʌɸʀɲ ʃɲɿ ɸʋʀɷɸɿʇɻ ʏʘʆ 5.2.2 ȵʋɿʄɹɶɸɿ ʏɻʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻ ɸʋʉʖɼ ʍʋʉʌɳʎ /ʔʑʏɸʐʍɻʎ
ʏʌʊʋʘʆ ʃɲɿ ʅɹʍʘʆ ʍʋʉʌɳʎ
ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋʉɿʃɿʄʀɲ, ʏɿʎ ʃʄɿʅɲʏʉʄʉɶɿʃɹʎ ʍʐʆɽɼʃɸʎ
ʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ ʋʉʐ ʏɻʆ ɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆ
ʃɲɿ ʏʉʆ ʏʑʋʉ ʏʉʐ ɸɷɳʔʉʐʎ
ȱʍʃɻʍɻ ʏʘʆ ʅɲɽɻʏɸʐʉʅɹʆʘʆ ʍʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ɸʌɶɲʍɿʙʆ
5.2.3 ȵʋɿʄɹɶɸɿ ʏʉʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ʏʌʊʋʉ ʍʋʉʌɳʎ/ʔʑʏɸʐʍɻʎ
ʍʋʉʌɳʎ ʍʏʉ ɹɷɲʔʉʎ ɼ/ʃɲɿ ʍɸ ʍʋʉʌɸʀɲ
5.2.4 ȵʋɿʄɹɶɸɿ ʏɲ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ʅɹʍɲ ʍʋʉʌɳʎ/ʔʑʏɸʐʍɻʎ

Ƀ/ɻ ɲʋʊʔʉɿʏʉʎ/-ɻ ʏɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ «Ɉɸʖʆɿʃʊʎ
Ɍʐʏɿʃɼʎ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ», ʅɸʏɳ ʏɻʆ
ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ ɹʏʉʐʎ ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ ɽɲ ɸʀʆɲɿ
ɿʃɲʆʊʎ/ɼ ʆɲ:

ɀɲɽɻʍɿɲʃʊ ʋɸɷʀʉ 5: Ⱦɲʄʄɿɸʌɶɻʏɿʃɹʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ

Ȱ/Ȱ

ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
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5.4

5.3

ɸʋɿʄɹɶɸɿ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʊɺɸɿ ʏɻʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻ
ʄʀʋɲʆʍɻ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ ʏɿʎ
ɲʌʖɹʎ ʏʉʐ Ⱦʙɷɿʃɲ Ƀʌɽɼʎ ȳɸʘʌɶɿʃɼʎ
Ʌʌɲʃʏɿʃɼʎ

ɸʋɿʄʉɶɼʎ

ʃɲʏɳʄʄɻʄʉʐ

ɲʆɲɶʃʙʆ

ɸʀɷʉʐʎ

ʅɿɲʎ

ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎ ʃɲɿ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ ʃʉʅʋʉʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ

5.4.1 ȵʋɿʄɹɶɸɿ ʏʉ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ɸʀɷʉʎ ʄɿʋɳʍʅɲʏʉʎ ɲʆɳʄʉɶɲ
ʅɸ ʏɿʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʏʉʐ ɸɷɳʔʉʐʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ʏɻʎ
ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ
5.4.2 ɉʋʉʄʉɶʀɺɸɿ ʏɻʆ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɻ ʋʉʍʊʏɻʏɲ ʄɿʋɳʍʅɲʏʉʎ
ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ (ɲʆɳɶʃɸʎ ʏɻʎ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ, ʃʄɿʅɲʏɿʃɹʎ
ʍʐʆɽɼʃɸʎ, ɹɷɲʔʉʎ, ʆɸʌʊ ʃ.ʄʋ.)
5.4.3 ȵʋɿʄɹɶɸɿ ʏɻʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻ ʖʌʉʆɿʃɼ ʋɸʌʀʉɷʉ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʄʀʋɲʆʍɻʎ ɲʆɳʄʉɶʉ ʅɸ ʏʉ ɸʀɷʉʎ ʏʉʐ
ʄɿʋɳʍʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ʏɻʎ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ
5.4.4 ȵʋɿʄɹɶɸɿ ʏɻʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻ ʅɹɽʉɷʉ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʉʐ
ʄɿʋɳʍʅɲʏʉʎ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
5.4.5 Ɉɻʌɸʀ ʅɸ ʋʌʉʍʉʖɼ ʏʉʐʎ ʃɲʆʊʆɸʎ ʋʉʐ
ɲʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʍʏɻ ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲ ʏʘʆ ʄɿʋɲʍʅɳʏʘʆ
5.4.5 ȵʋɿʄɹɶɸɿ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʊɺɸɿ ɴɿʉʄʉɶɿʃɹʎ ɲʌʖɹʎ ʄʀʋɲʆʍɻʎ
5.4.6 ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʏʉʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃʊ
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ȵʋʀɷɸɿʇɻ ʄɼʗɻʎ ʏʘʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʃɲʏɳ
ʏɻ ʄʀʋɲʆʍɻ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ

ɀɸʄɹʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ
ʄɿʋɳʍʅɲʏʉʎ

ɀɸʄɹʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʉʑ
ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ ʍɸ ʄɿʋɲʆʏɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ

ȱʍʃɻʍɻ ʏʘʆ ʅɲɽɻʏɸʐʉʅɹʆʘʆ ʍʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ɸʌɶɲʍɿʙʆ
ʄʀʋɲʆʍɻʎ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ.

ȱʍʃɻʍɻ ʏʘʆ ʅɲɽɻʏɸʐʉʅɹʆʘʆ ʍʏɻʆ ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻ ɷɿɲʔʊʌʘʆ
ʏʑʋʘʆ ʄɿʋɲʍʅɳʏʘʆ

ɀɸʄɹʏɻ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ
ʃɲʏɲɶʌɲʔɼʎ
ʋɲʌɲɶʊʆʏʘʆ
ɸʋɿʏʐʖɻʅɹʆʉʐ ʔʐʏʌʙʅɲʏʉʎ
ɲʇɿʉʄʉɶɸʀ ʏʉʐʎ ʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ ɸʋʀʍʃɸʗɻ ʍɸ ɶɸʘʌɶɿʃɼ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ ʃɲɿ 5.3.1 Ʌʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸɿ ʏʉʐʎ ʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ ʋʉʐ ɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆ ʏɿʎ
ʃɲɿ ʘʌʀʅɲʆʍɻʎ ʏʘʆ ʔʐʏʙʆ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ ʏʘʆ ʍʏɲɷʀʘʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʃɲɿ ʘʌʀʅɲʆʍɻʎ ʍʐʆɽɼʃɸʎ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ ʏʘʆ ʔʐʏʙʆ
5.3.2 Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀ ɴɸʄʏɿʘʏɿʃɹʎ ɸʋɸʅɴɳʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɷɿɲʔʊʌʘʆ ʃɲʄʄɿɸʌɶɸɿʙʆ
ɲʑʇɻʍɻ ʃɲɿ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏʘʆ ʔʐʏʙʆ

ȱʍʃɻʍɻ ʏʘʆ ʅɲɽɻʏɸʐʉʅɹʆʘʆ ʍʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ɸʌɶɲʍɿʙʆ 5.2.5 Ʌʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸɿ ʏʉ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ɴɳɽʉʎ ʍʋʉʌɳʎ/
ʔʑʏɸʐʍɻʎ
ʔʑʏɸʐʍɻʎ/ʅɸʏɲʔʑʏɸʐʍɻʎ
5.2.6 ȵʄɹɶʖɸɿ ʏɲ ʍʏɳɷɿɲ ʔʐʏʌʙʅɲʏʉʎ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ ɸʋʀʍʃɸʗɻ ʍɸ ɶɸʘʌɶɿʃɼ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ ʃɲɿ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ ʏʘʆ ʍʏɲɷʀʘʆ ʔʐʏʌʙʅɲʏʉʎ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ
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5.6

5.5

ɸʋɿʄɹɶɸɿ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʊɺɸɿ (ʅɸ ʏɻʆ ʐʋʊɷɸɿʇɻ
ɸɿɷɿʃʉʑ)
ʏɻʆ
ʃɲʏɳʄʄɻʄɻ
ʅɹɽʉɷʉ
ʔʐʏʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʅɸ ɶʆʙʅʉʆɲ ʏɻʆ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏɻʎ ɲʆɽʌʙʋɿʆɻʎ ʐɶɸʀɲʎ ʃɲɿ
ʏʉʐ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ, ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ
ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ Ⱦʙɷɿʃɲ Ƀʌɽɼʎ
ȳɸʘʌɶɿʃɼʎ Ʌʌɲʃʏɿʃɼʎ

ɸʋɿʄɹɶɸɿ ʃɲɿ ʔʌʉʆʏʀɺɸɿ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʃɲɿ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ ʏʉʐ
ʃɲʏɳʄʄɻʄʉʐ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ɳʌɷɸʐʍɻʎ
ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ ʏɿʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ Ⱦʙɷɿʃɲ Ƀʌɽɼʎ ȳɸʘʌɶɿʃɼʎ
Ʌʌɲʃʏɿʃɼʎ

ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ
ʅʉʌʔʙʆ

ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ
ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ

ȵʌɶɲʍʀɸʎ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ
ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ
ʔɲʌʅɳʃʘʆ
ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʏɲ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲ ʅɹʏʌɲ ʋʌʉʔʑʄɲʇɻʎ ʃɲɿ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ

ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ ɸʋʀʍʃɸʗɻ ʍɸ
ɸʋʀɷɸɿʇɻ
ʔɲʌʅɳʃʘʆ
ʃɲɿ
ʍʃɸʐɲʍʅɳʏʘʆ

ȵʋʀɷɸɿʇɻ ʍʑʅɴʉʄʘʆ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ ʐʄɿʃʙʆ

ȵʋʀɷɸɿʇɻ ʏʘʆ ʃʐʌɿʉʏɹʌʘʆ ɲʍɽɸʆɸɿʙʆ ʏʘʆ ʔʐʏʙʆ

ɀɸʄɹʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻʎ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆ ʋɸʌɿʉɷɿʃʙʆ
ɸʌɶɲʍɿʙʆ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ ʃɲɿ ʅɿʃʌʉɸʋɿʍʃɸʐʙʆ ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ
ɲʌɷɸʐʏɿʃʉʑ ɷɿʃʏʑʉʐ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʏɲ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲ ʅɹʏʌɲ
ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʃɲɿ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ.

ȱʍʃɻʍɻ ʏʘʆ ʅɲɽɻʏɸʐʉʅɹʆʘʆ ʍʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɳʌɷɸʐʍɻʎ ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲʎ ʏɿʎ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ
ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ʏɻʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɳʍʏʌɿɲʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ ʃɲɿ ʍʏɻʆ
ɸʋɿʄʉɶɼ ʏʘʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄʘʆ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ʃɲɿ ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ

ȵʋʀɷɸɿʇɻ ʏʌʊʋʘʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʖʄʘʌɼʎ ʄʀʋɲʆʍɻʎ

5.6.1 Ȱʆɲɶʆʘʌʀɺɸɿ ʃɲɿ ʃɲʏɲʋʉʄɸʅɳ (ʑʍʏɸʌɲ ɲʋʊ
ʐʋʊɷɸɿʇɻ ɸɿɷɿʃʉʑ) ʏɿʎ ʃʐʌɿʊʏɸʌɸʎ ɲʍɽɹʆɸɿɸʎ ʏʘʆ ʔʐʏʙʆ
5.6.2 ȵʋɿʄɹɶɸɿ (ʅɸ ʏɻʆ ʐʋʊɷɸɿʇɻ ɸɿɷɿʃʉʑ) ʏʉʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ
ʏʑʋʉ ɶɸʘʌɶɿʃʉʑ ʔɲʌʅɳʃʉʐ
5.6.3 ȵʋɿʄɹɶɸɿ ʏɻʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻ ʅɹɽʉɷʉ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
5.6.4 ɉʋʉʄʉɶʀɺɸɿ ʅɸ ɲʃʌʀɴɸɿɲ ʏɻʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻ ɷʉʍʉʄʉɶʀɲ
ɶɸʘʌɶɿʃʉʑ ʔɲʌʅɳʃʉʐ
5.6.5 Ʌɲʌɲʍʃɸʐɳɺɸɿ ʏʉ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ɷɿɳʄʐʅɲ ʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸ ʏɿʎ ɲʆɲɶʌɲʔʊʅɸʆɸʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ʏʉʐ ʍʃɸʐɳʍʅɲʏʉʎ ʃɲɿ
ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʏɲ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ ʅɹʏʌɲ ʐɶɸʀɲʎ ʃɲɿ

ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ɼ/ʃɲɿ ʌʉʐʖɿʍʅʊ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʄʀʋɲʆʍɻʎ
5.4.7 ȵʆɻʅɸʌʙʆɸɿ ʏɲ ɹʆʏʐʋɲ ɼ/ʃɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ ɲʌʖɸʀɲ
ʏɻʎ ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏɻʎ ʄʀʋɲʆʍɻʎ (ʋʌʉʁʊʆʏɲ ʋʉʐ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆ, ɸʀɷʉʎ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ, ɷʉʍʉʄʉɶʀɲ
ʋʉʐ ɸʔɲʌʅʊʍʏɻʃɸ, ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɸʋɹʅɴɲʍɻʎ ʃ.ʄʋ.).
5.5.1 ȵʋɿʄɹɶɸɿ ʏʉ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ɳʌɷɸʐʍɻʎ
ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏʉ ɸʀɷʉʎ ʏʉʐ ɸɷɳʔʉʐʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʏɻʎ
ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ
5.5.2 ɉʋʉʄʉɶʀɺɸɿ ʏɻʆ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɻ ʋʉʍʊʏɻʏɲ ʆɸʌʉʑ
ɳʌɷɸʐʍɻʎ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ (ɲʆɳɶʃɸʎ ʏɻʎ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ,
ʃʄɿʅɲʏɿʃɹʎ ʍʐʆɽɼʃɸʎ, ɹɷɲʔʉʎ, ʆɸʌʊ ʃ.ʄʋ.)
5.5.3 ȵʋɿʄɹɶɸɿ ʏɻʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻ ʖʌʉʆɿʃɼ ʋɸʌʀʉɷʉ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ɳʌɷɸʐʍɻʎ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏʉ ɸʀɷʉʎ ʏʉʐ ɸɷɳʔʉʐʎ
ʃɲɿ ʏɿʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ʏɻʎ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ
5.5.4 ȿɲʅɴɳʆɸɿ ʊʄɲ ʏɲ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲ ʅɹʏʌɲ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɸʄɲʖɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ɲʋʘʄɸɿʙʆ ʆɸʌʉʑ ɳʌɷɸʐʍɻʎ
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ɲʋʉɽɻʃɸʑɸɿ ɼ/ʃɲɿ ʍʐʆʏɻʌɸʀ ʏɲ ɶɸʘʌɶɿʃɳ ȱʍʃɻʍɻ ʏʘʆ ʅɲɽɻʏɸʐʉʅɹʆʘʆ ʍʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ɸʌɶɲʍɿʙʆ 5.8.1 ȵʋɿʄɹɶɸɿ ʏʉʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ʏʌʊʋʉ ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ ʃɲɿ
ʋʌʉʁʊʆʏɲ ʋʉʐ ʋɲʌɳɶɸɿ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏʉ ɸʀɷʉʎ ʏʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʋʉʐ
ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ʋɲʌɳɶɸɿ
ȱʍʃɻʍɻ ʏʘʆ ʅɲɽɻʏɸʐʉʅɹʆʘʆ ʍʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ɸʌɶɲʍɿʙʆ 5.8.2
Ɍʌʉʆʏʀɺɸɿ ɶɿɲ ʏɿʎ ʍʘʍʏɹʎ
ʍʐʆɽɼʃɸʎ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ/ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ

5.7.4 ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʏʉʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃʊ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ɼ/ʃɲɿ ʌʉʐʖɿʍʅʊ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ
ʍʐɶʃʉʅɿɷɼʎ
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5.8

5.7

ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ
5.6.6 ȵʔɲʌʅʊɺɸɿ ʅɸ ʉʌɽʉʄʉɶɿʃʊ ʏʌʊʋʉ ʏɲ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ
ɀɸʄɹʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ʃɲʄʙʆ ʋʌɲʃʏɿʃʙʆ ɲʍʔɲʄʉʑʎ ɶɸʘʌɶɿʃɳ ʔɳʌʅɲʃɲ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʍʐʆɸʃʏɿʅʙʆʏɲʎ ʏɿʎ
ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ/ʃɲʏɲʍʏʌʉʔɼʎ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʔɲʌʅɳʃʘʆ
ʍʐʆɽɼʃɸʎ ʏʉʐ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
5.6.7 Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏʀɺɸɿ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʉʐ ɶɸʘʌɶɿʃʉʑ
Ȱʌʖɹʎ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲʎ ʍʖɸɷʀʉʐ ʔʐʏʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
ʔɲʌʅɳʃʉʐ ʏɻʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻ ʖʌʉʆɿʃɼ ʋɸʌʀʉɷʉ
5.6.8 ȵʔɲʌʅʊɺɸɿ ʏʉʐʎ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉʐʎ ʃɲʆʊʆɸʎ ʐɶɸʀɲʎ ʃɲɿ
ɀɸʄɹʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆɻʎ ʔʐʏʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʔɲʌʅɳʃʘʆ
ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʔʐʏʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʍʏɻ ɴɿʉʄʉɶɿʃɼ ɶɸʘʌɶʀɲ
ʅɸ ɶʆʙʅʉʆɲ ʏɻ ʅɸʀʘʍɻ ʍʏʉ ɸʄɳʖɿʍʏʉ ʏʘʆ ɷʐʍʅɸʆʙʆ
ɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆ ʍʏɻʆ ʐɶɸʀɲ ʏʉʐ ɲʆɽʌʙʋʉʐ ʃɲɿ ʍʏʉ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
5.6.9ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʏʉʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃʊ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ɼ/ʃɲɿ ʌʉʐʖɿʍʅʊ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ
5.6.10 ȵʄɹɶʖɸɿ ʏɲʃʏɿʃɳ ʏʉʆ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʅɸʆʉ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʔɲʌʅɳʃʘʆ
5.6.11 ȵʆɻʅɸʌʙʆɸɿ ʏɲ ɹʆʏʐʋɲ ɼ/ʃɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ ɲʌʖɸʀɲ
ʏɻʎ ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ
ʔʐʏʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
(ʋʌʉʁʊʆʏɲ
ʋʉʐ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆ, ɸʀɷʉʎ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ, ɲʍɽɹʆɸɿɲ ɼ
ɸʖɽʌʊ, ɷʉʍʉʄʉɶʀɲ ʋʉʐ ɸʔɲʌʅʊʍʏɻʃɸ ʃɲɿ ɻ
ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɸʋɹʅɴɲʍɻʎ).
ɸʋɿʄɹɶɸɿ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʊɺɸɿ ʏɻʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻ
5.7.1 ȵʋɿʄɹɶɸɿ ʏʉʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ʏʌʊʋʉ ʍʐɶʃʉʅɿɷɼʎ
ʏɸʖʆɿʃɼ ʍʐɶʃʉʅɿɷɼʎ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ȱʍʃɻʍɻ ʏʘʆ ʅɲɽɻʏɸʐʉʅɹʆʘʆ ʍʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏʉ ɸʀɷʉʎ ʏɻʎ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ
5.7.2 ȵʋɿʄɹɶɸɿ ʏɻʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻ ɸʋʉʖɼ ʍʐɶʃʉʅɿɷɼʎ
ʍʐɶʃʉʅɿɷɼʎ
ʍʐʆɸʃʏɿʅʙʆʏɲʎ ʏʉʐʎ ʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ ʋʉʐ ʏɻʆ ɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ ɸʋʀʍʃɸʗɻ ʍɸ ɶɸʘʌɶɿʃɼ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ ʃɲʏɳ (ɸʀɷʉʎ, ʋʉɿʃɿʄʀɲ, ʋɸʌɿʉʖɼ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ, ʏʌʊʋʉʎ
ʏɻʆ ʋɸʌʀʉɷʉ ʍʐɶʃʉʅɿɷɼʎ
ʍʐɶʃʉʅɿɷɼʎ)
5.7.3 ȵʋɿʄɹɶɸɿ ʏɲ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ɶɸʘʌɶɿʃɳ ʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲ ʃɲɿ
ɸʌɶɲʄɸʀɲ ʍʐɶʃʉʅɿɷɼʎ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ȵʋʀɷɸɿʇɻ ʏʌʊʋʘʆ ʔʐʏʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʖʘʌʀʎ ʔʐʏʉʔɳʌʅɲʃɲ
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6.2

ɸʋɿʄɹɶɸɿ ʃɲɿ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʅɸ ɲʍʔɳʄɸɿɲ
ʏɲ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ɶɸʘʌɶɿʃɳ ʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲ ʃɲɿ
ɸʌɶɲʄɸʀɲ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏɿʎ ʃɲʄʄɿɸʌɶɻʏɿʃɹʎ
ɸʌɶɲʍʀɸʎ
ʏɻʎ
ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ

6.1

ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ

ȾɆȻɈȸɆȻȰ ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ

ɏɆȵɇ: 21

ɀɸʄɹʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ɸʋɿʄʉɶɼʎ ʏʘʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄʘʆ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ 6.1.1 ȵʋɿʄɹɶɸɿ ʏɲ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ɶɸʘʌɶɿʃɳ ʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲ ɼ/ʃɲɿ
ɸʌɶɲʄɸʀɲ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏɿʎ ʃɲʄʄɿɸʌɶɻʏɿʃɹʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ʏɻʎ
ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ʃɲɿ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ ɸʋʀʍʃɸʗɻ ʍɸ ɲʆʏɿʋʌʉʍʘʋɸʀɲ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ 6.1.2 ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʅɸ ɲʍʔɳʄɸɿɲ ʏɲ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ɶɸʘʌɶɿʃɳ
ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ʍʏɻʆ ʉʌɽɼ ʖʌɼʍɻ ʃɲɿ ʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲ ɼ/ʃɲɿ ɸʌɶɲʄɸʀɲ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏɿʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐʎ
ʃɲʄʄɿɸʌɶɻʏɿʃɹʎ
ɸʌɶɲʍʀɸʎ
ʏɻʎ
ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ȱʍʃɻʍɻ ʏʘʆ ʅɲɽɻʏɸʐʉʅɹʆʘʆ ʍʏɻ ʖʌɼʍɻ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ
ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲʎ ʏɿʎ 6.1.3 Ȱʃʉʄʉʐɽɸʀ ʅɸ ʐʋɸʐɽʐʆʊʏɻʏɲ ʏɿʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ʉʌɽɼʎ ʃɲɿ
ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ʏɻʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɳʍʏʌɿɲʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ ɲʍʔɲʄʉʑʎ ʖʌɼʍɻʎ ʏʘʆ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ʏɻʎ
ȵʋʀɷɸɿʇɻ ɲʍʔɲʄʉʑʎ ʖʌɼʍɻʎ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʃɲʏɲʍʃɸʐɳʍʏʌɿɲʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ
ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
6.1.4 Ɇʐɽʅʀɺɸɿ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ
ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏɿʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ʏʘʆ
ȵʋʀɷɸɿʇɻ ʄɼʗɻʎ ʏʘʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʃɲʏɳ ʃɲʄʄɿɸʌɶɻʏɿʃʙʆ
ɸʌɶɲʍɿʙʆ
ʏɻʎ
ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ
ʏɻ ʖʌɼʍɻ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
6.1.5 ȴɿʉʌɽʙʆɸɿ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ
ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʊʏɲʆ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿ ɲʋʉʃʄʀʍɸɿʎ ɲʋʊ ʏɻʆ
ʉʌɽɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐʎ
6.1.6 ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʏʉʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃʊ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ɼ/ʃɲɿ ʌʉʐʖɿʍʅʊ ʃɲʏɳ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ
ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ
ʍʐʆʏɻʌɸʀ ʏɲ ɶɸʘʌɶɿʃɳ ʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲ ʃɲɿ ȱʍʃɻʍɻ ʏʘʆ ʅɲɽɻʏɸʐʉʅɹʆʘʆ ʍɸ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ 6.2.1 ȵʆʏʉʋʀɺɸɿ ʃɲɿ ɲʋʉʃɲɽɿʍʏɳ ɴʄɳɴɸʎ ʏʘʆ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ
ɸʌɶɲʄɸʀɲ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ
ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ & ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ɼ/ʃɲɿ ʏʘʆ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ʋʉʐ

Ƀ/ɻ ɲʋʊʔʉɿʏʉʎ/ɻ ʏɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ «Ɉɸʖʆɿʃʊʎ
Ɍʐʏɿʃɼʎ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ», ʅɸʏɳ ʏɻʆ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ
ʏʉʐ ɹʏʉʐʎ ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ɿʃɲʆʊʎ/ɼ ʆɲ:

Ȱ/Ȱ

ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ

ɀɲɽɻʍɿɲʃʊ ȵʆʊʏɻʏɲ 6: ȳɸʘʌɶɿʃɹʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ & ɀɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃʊʎ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ɸʃʅɸʏɲʄʄɸʑʍɸʘʆ

Τεύχος Β’ 3078/27.07.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

38949

6.3

ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ

ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ
6.2.2 Ȱʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳ ʏɲ ɶɸʘʌɶɿʃɳ ɸʌɶɲʄɸʀɲ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ
ʔɽɲʌɸʀ ɼ ɷɸʆ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ɸʋɿʍʃɸʐɲʍʏʉʑʆ
6.2.3 ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʏʉʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃʊ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ɼ/ʃɲɿ ʌʉʐʖɿʍʅʊ ʃɲʏɳ ʏɿʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ɸʆʏʉʋɿʍʅʉʑ
ʃɲɿ ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɴʄɲɴʙʆ
6.2.4 Ȱʇɿʉʄʉɶɸʀ ʏʉ ʃʊʍʏʉʎ ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏʘʆ ɴʄɲɴʙʆ,
(ɸʆɻʅɸʌʙʆɸɿ ʏʉʆ ʐʋɸʑɽʐʆʉ/ʏɻʆ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ʏɻʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ) ʃɲɿ ɸʋɿʄɹɶɸɿ ʏʉ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ʍʐʆɸʌɶɸʀʉ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ/ɸʋɿʍʃɸʐɼʎ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɴʄɲɴʙʆ ʋʉʐ
ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɸʎ ɶʆʙʍɸɿʎ
6.2.5 ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸɿ ʏɲ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲ ɹʆʏʐʋɲ ɼ/ʃɲɿ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ ɲʌʖɸʀɲ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ/ɸʋɿʍʃɸʐɼʎ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ
ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ
6.3.1 ȵʋɿʄɹɶɸɿ ʏɿʎ ʃɲʏɳʄʄɻʄɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɶɸʘʌɶɿʃɼ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ʃɲɿ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɹʎ
6.3.2 Ȱʃʉʄʉʐɽɸʀ ʅɸ ʐʋɸʐɽʐʆʊʏɻʏɲ ʏɿʎ ʋʉʄɸʉɷʉʅɿʃɹʎ
ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʘʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄʘʆ
ɶɿɲ
ʏɻʆ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ
ʏʉʐ/ʏɻʎ
ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ʃɲɿ ʃɲʏɲʍʃɸʐʙʆ
6.3.3 ȵʋɿʄɹɶɸɿ ʏʉʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ɶɿɲ ʏɻʆ ɶɸʘʌɶɿʃɼ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃʊ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ
6.3.4 Ȱʃʉʄʉʐɽɸʀ ʅɸ ʐʋɸʐɽʐʆʊʏɻʏɲ ʏɿʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ʉʌɽɼʎ ʃɲɿ
ɲʍʔɲʄʉʑʎ ʖʌɼʍɻʎ ʏʉʐ ʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʏʘʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ
ʏɻʎ
ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸ
ʏɿʎ
ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ
ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ
ʏɻʎ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɳʍʏʌɿɲʎ
ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ
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Ȳɲʍɿʃɳ
ʍʏʉɿʖɸʀɲ
ʉɿʃʉɷʉʅɿʃɼʎ
ʃɲɿ
ʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ (ʋɸʌɿʔʌɳʇɸɿʎ, ʍʏɹɶɲʍʏʌɲ ʃ.ʄʋ.)

ȵʋʀɷɸɿʇɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃʉʑ
ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ

ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ ɸʋʀʍʃɸʗɻ ʍɸ ɽɸʌʅʉʃɻʋɿɲʃɹʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ

ɸʋɿʄɹɶɸɿ ʃɲɿ ʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀ ʅɸ ɲʍʔɳʄɸɿɲ ʏɿʎ ɀɸʄɹʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ɸʋɿʄʉɶɼʎ ʏʘʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄʘʆ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ
ʃɲʏɳʄʄɻʄɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ ʏʉʐ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ (ɽɸʌʅʉʃɼʋɿɲ, ɲʋʉɽɼʃɸʎ), ʃɲʏɲʍʃɸʐʙʆ ʃɲɿ
ɶɸʘʌɶɿʃɹʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ, ʃɲʏɲʍʃɸʐɹʎ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ʃɲɿ ʏʉʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ
ȵʋʀɷɸɿʇɻ ʏʑʋʘʆ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ʃɲɿ
ʃɲʏɲʍʃɸʐʙʆ

ɀɸʄɹʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ ʏʉʐ ʃʊʍʏʉʐʎ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ

ȵʋʀɷɸɿʇɻ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʍʐʆɼɽʘʆ ɴʄɲɴʙʆ
ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ

ɀɸʄɹʏɻ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ
ɸʆʏʉʋɿʍʅʉʑ ʃɲɿ
ɸʌɶɲʍɿʙʆ
ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɴʄɲɴʙʆ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʏɲ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲ
ʅɹʏʌɲ ʋʌʉʔʑʄɲʇɻʎ ʃɲɿ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ

ʉɷɻɶʀɸʎ ʏɻʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɳʍʏʌɿɲʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ
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6.4

ʍʐʆʏɻʌɸʀ/ɸʋɿʍʃɸʐɳɺɸɿ
ɶɸʘʌɶɿʃɹʎ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʃɲɿ ʃɲʏɲʍʃɸʐɹʎ ʃɲɿ ʏʉʆ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ʏɻʎ ɶɸʘʌɶɿʃɼʎ ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ
/ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ
ʏɲ
ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲ ʅɹʏʌɲ ʋʌʉʔʑʄɲʇɻʎ ʃɲɿ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
ȵʋʀɷɸɿʇɻ ɸʆɷɸɿʃʆʐʊʅɸʆʘʆ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ/ʃɲʏɲʍʃɸʐʙʆ ʃɲɿ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ

Ʌʌʉʍʉʅʉʀʘʍɻ ɸʆʏʉʋɿʍʅʉʑ ɴʄɲɴʙʆ ʃɲɿ ɸʌɶɲʍɿʙʆ
ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ & ʃɲʏɲʍʃɸʐʙʆ
ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʏɲ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲ ʅɹʏʌɲ ʋʌʉʔʑʄɲʇɻʎ ʃɲɿ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ

6.3.5 Ɇʐɽʅʀɺɸɿ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐ ʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʏʘʆ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ
ʏɿʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɲʆɳɶʃɸʎ ʏʘʆ ʃɲʄʄɿɸʌɶɸɿʙʆ
6.3.6 ȴɿʉʌɽʙʆɸɿ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐ ʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʊʏɲʆ ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿ ɲʋʉʃʄʀʍɸɿʎ ɲʋʊ ʏɻʆ
ʉʌɽɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐ
6.3.7 ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʏʉʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃʊ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ʃɲɿ ʌʉʐʖɿʍʅʊ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏʘʆ ɸʌɶɲʍɿʙʆ
6.4.1 ȵʆʏʉʋʀɺɸɿ ʃɲɿ ʔʌʉʆʏʀɺɸɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋɿʍʃɸʐɼ ʏʘʆ
ɴʄɲɴʙʆ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ʃɲɿ ʃɲʏɲʍʃɸʐʙʆ ʏɻʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ/ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ
6.4.2 Ȱʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳ ʃɲʏɲʍʃɸʐɹʎ ɼ ʏʅɼʅɲʏɲ ʃɲʏɲʍʃɸʐʙʆ
ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʔɽɲʌɸʀ ɼ ɷɸʆ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ɸʋɿʍʃɸʐɲʍʏʉʑʆ
6.4.3 Ȱʆʏɿʃɲɽɿʍʏɳ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ɼ/ʃɲɿ ʏʅɼʅɲʏɲ ʏʉʐ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʔɽɲʌɸʀ ɼ ɷɸʆ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ
ɸʋɿʍʃɸʐɲʍʏʉʑʆ
6.4.5 ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʏʉʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃʊ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ʃɲɿ ʌʉʐʖɿʍʅʊ ʃɲʏɳ ʏɿʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ
ʃɲɿ ɸʋɿʍʃɸʐʙʆ
6.4.6 Ȱʇɿʉʄʉɶɸʀ ʏʉ ʃʊʍʏʉʎ ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏʘʆ ɴʄɲɴʙʆ
(ɸʆɻʅɸʌʙʆɸɿ ʏʉʆ ʐʋɸʑɽʐʆʉ/ʏɻʆ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ʏɻʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ) ʃɲɿ ɸʋɿʄɹɶɸɿ ʏʉ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ʍʐʆɸʌɶɸʀʉ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ/ɸʋɿʍʃɸʐɼʎ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɴʄɲɴʙʆ ʋʉʐ
ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɸʎ ɶʆʙʍɸɿʎ
6.4.8 ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸɿ ʏɲ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲ ɹʆʏʐʋɲ ɼ/ʃɲɿ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ
ɲʌʖɸʀɲ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ/ɸʋɿʍʃɸʐɼʎ
ʏʉʐ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ, ʏʘʆ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ʃɲɿ
ʃɲʏɲʍʃɸʐʙʆ
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Άρθρο 2
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ - ΤΑΞΗΣ
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Το Εργαστηριακό Μάθημα Ειδικότητας του άρθρου 1
ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς που στην αντίστοιχη ειδικότητα της Γ΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ. έχουν τουλάχιστον δύο
εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας σε Α΄ανάθεση,
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση καθορισμού αναθέσεων μαθημάτων Επαγγελματικού
Λυκείου, με προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς των
οποίων το βασικό τους πτυχίο έχει ειδικότερη συνάφεια
με την ειδικότητα της μαθητείας, μετά από απόφαση του
Συλλόγου Διδασκόντων του Εργαστηριακού Κέντρου.
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Από τη δημοσίευση της παρούσης παύει να ισχύει η
αριθμ. Φ2/33697/Δ4 (Β΄781/2017) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη
μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός
Φυτικής Παραγωγής», όπως τροποποιήθηκε με την
αριθμ. Φ2/181534/Δ4 (Β΄3820/2017) απόφαση.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιουλίου 2018
Ο Υφυπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ
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