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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Μαρτίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 19111/192
Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιοδικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα
Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου
Οχημάτων (ΚΤΕΟ).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Των άρθρων 15 και 86 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2696/1999
(Α΄ 57), όπως ισχύει.
β) Των άρθρων 18 και 19 του ν. 3446/2006 (Α΄ 49) «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των
οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και
άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
γ) Του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 «Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των οδικών οχημάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 55), όπως ισχύει.
δ) Του άρθρου 37 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268), όπως
ισχύει.
ε) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας» (Α΄ 98).
στ) Του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
ζ) Του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

Αρ. Φύλλου 1003

η) Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
θ) Της αριθμ. οικ. 20871/2017 (ΥΟΔΔ΄ 153) απόφασης
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και
Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» όπως ισχύει.
ι) Της κοινής υπουργικής απόφασης οικ.49372/
3352/2017 (Β΄ 2726) «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους σε
συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/EK και κατάργηση
της οδηγίας 2009/40/ΕΚ».
2. Την ανάγκη καθορισμού για τον περιοδικό, τον έκτακτο και τον εκούσιο τεχνικό έλεγχο των οχημάτων:
α) Του τρόπου και της διαδικασίας διενέργειάς τους
από τα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου
Οχημάτων (ΚΤΕΟ) της χώρας,
β) των αναλυτικών σημείων ελέγχου,
γ) του αποδεικτικού στοιχείου που πιστοποιεί τη διενέργεια του ελέγχου,
δ) των όρων και προϋποθέσεων, υπό τους οποίους το
όχημα επιτρέπεται να κυκλοφορεί έως ότου υποβληθεί
επιτυχώς σε νέο τεχνικό έλεγχο στην περίπτωση που
διαπιστωθεί ότι παρουσιάζει ελαττώματα όσον αφορά
στα καθορισμένα σημεία ελέγχου,
ε) του ευλόγου χρονικού πλαισίου εντός του οποίου
πρόκειται να πραγματοποιηθεί τεχνικός έλεγχος,
στ) του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου επιτρέπεται η χρήση ενός οχήματος με σοβαρές ελλείψεις
προτού απαιτηθεί να υποβληθεί σε επανέλεγχο,
ζ) των περιπτώσεων είτε απαγόρευσης της χρησιμοποίησης στο δημόσιο οδικό δίκτυο οχήματος με επικίνδυνες ελλείψεις είτε περιορισμένης κυκλοφορίας του
μέχρι να επισκευαστούν οι ελλείψεις και να εκδοθεί νέο
Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου,
η) κάθε άλλου σχετικού θέματος.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 1
Πρόσκληση για τη διενέργεια περιοδικού
τεχνικού ελέγχου
1. Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος αφορά στα οχήματα
που βρίσκονται σε κανονική κυκλοφορία. Για τα οχήματα
σε καθεστώς ακινησίας, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου
2 της παρούσας.
2. Για την εφαρμογή του περιοδικού τεχνικού ελέγχου
κατηγοριών οχημάτων των περ. (α) έως (ε), της παρ.1,
του άρθρου 3, της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ.
οικ.49372/3352/2017 (Β΄ 2726) «Περιοδικός τεχνικός
έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/
EK και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ», ήτοι για
οχήματα κατηγορίας M1, M2 και M3, Ν1, Ν2 και Ν3, Ο3
και Ο4, η πρόσκληση μεθοδεύεται με πρόγραμμα που
καταρτίζεται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και ανακοινώνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
σύμφωνα με τη νομοθετημένη στη χώρα μας συχνότητα
περιοδικού ελέγχου.
3. Για την εφαρμογή του περιοδικού τεχνικού ελέγχου κατηγοριών οχημάτων της περ. (στ), της παρ.1, του
άρθρου 3, της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφαση,
ήτοι για οχήματα κατηγορίας L3e ανεξαρτήτως κυβισμού
κινητήρα και από 1ης Ιανουαρίου 2022, για δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα κατηγοριών L4e, L5e και L7e με κυβισμό
κινητήρα άνω των 125 cm3, με απόφαση του Περιφερειάρχη ή του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, καταρτίζεται
πρόγραμμα πρόσκλησης για τεχνικό έλεγχο των κυκλοφορούντων στην Περιφερειακή Ενότητα οχημάτων, με
κριτήρια τον αριθμό των εγγεγραμμένων οχημάτων,
την παλαιότητα τους, την υπάρχουσα υποδομή και τη
δυναμικότητα των λειτουργούντων Δημόσιων και Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) της
Περιφερειακής Ενότητας.
4. Η συχνότητα ελέγχου των οχημάτων των ανωτέρω
παρ. 2 και 3 περιγράφεται στο άρθρο 6 «Ημερομηνία και
συχνότητα τεχνικού ελέγχου», της κοινής υπουργικής
απόφασης αριθμ. οικ.49372/3352/2017 (Β΄ 2726).
5. Για την εφαρμογή του περιοδικού τεχνικού ελέγχου
οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, οι
κάτοχοι οχημάτων των ανωτέρω παρ. 2 και 3, οφείλουν
να τα προσκομίσουν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό ΚΤΕΟ για να
υποβληθούν σε τεχνικό έλεγχο.
6. Εξαιρούνται της ανωτέρω προσκλήσεως για περιοδικό τεχνικό έλεγχο - πλην των οχημάτων μεταφοράς
επικινδύνων εμπορευμάτων (ADR) - τα οχήματα των
κατηγοριών των ανωτέρω παρ. 2 και 3, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε μικρά νησιά [παρ. 17
του άρθρου 4 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ.
οικ.49372/3352/2017 (Β΄ 2726)], υπό την προϋπόθεση
ότι δεν λειτουργούν σ’ αυτά ΚΤΕΟ ή Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΜΤΕΟ). Σ’ αυτή την περίπτωση, η εξαίρεση ισχύει για τις κατηγορίες οχημάτων που
δεν μπορούν να ελεγχθούν από τα ΚΤΕΟ ή τις ΚΜΤΕΟ, τα
οποία δεν διαθέτουν τις αντίστοιχες γραμμές ελέγχου.
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Η εξαίρεση αυτή παύει να ισχύει όταν τα εν λόγω οχήματα κυκλοφορούν σε περιοχές της χώρας στις οποίες
εφαρμόζεται ο τεχνικός έλεγχος σε ΚΤΕΟ ή σε ΚΜΤΕΟ.
7. Κάτοχοι οχημάτων τα οποία κυκλοφορούν αποκλειστικά σε περιοχές της χώρας όπου δεν εφαρμόζεται ο
περιοδικός τεχνικός έλεγχος, λόγω της μη λειτουργίας
ΚΤΕΟ ή ΚΜΤΕΟ, με έδρα ή διεύθυνση κατοικίας τους σε
περιοχή που εφαρμόζεται ο τεχνικός έλεγχος, δύνανται
να αποφύγουν τις περί εκπροθέσμου συνέπειες του νόμου, εφόσον εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας με έδρα ή
διεύθυνση κατοικίας τους την περιοχή αυτή. Η ιδιότητα
του μόνιμου κατοίκου αποδεικνύεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις ισχύουσες κάθε φορά κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 2
Δικαιολογητικά για τη διενέργεια περιοδικού
τεχνικού ελέγχου
Για τη διενέργεια του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου
(αρχικού ή επανελέγχου) για κάθε όχημα, προσκομίζονται και επιδεικνύονται στο ΚΤΕΟ τα εξής στοιχεία:
1. Η άδεια κυκλοφορίας οχήματος που είναι ταξινομημένο στη χώρα μας και εφοδιασμένο με άδεια και πινακίδα(-ες) κυκλοφορίας ή σε περίπτωση κατάθεσής της ή
παρακράτησής της ή αφαίρεσής της από Δημόσια Αρχή,
φωτοαντίγραφο αυτής με την παρατήρηση «Ισχύει μόνο
για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος από ΚΤΕΟ» και με
σφραγίδα της υπηρεσίας. Ειδικά για τα επιβατηγά οχήματα και μοτοσικλέτες μπορεί να προσκομίζεται άδεια κυκλοφορίας με την παρατήρηση «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ»
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσας.
Είναι δυνατή η προσκόμιση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί από τον προϊστάμενο
της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης,
ενάριθμου αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή μοτοσικλέτας που βρίσκεται σε κατάσταση ακινησίας, σύμφωνα με
τις διατάξεις του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) «Μέτρα στήριξης
και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο
εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».
Αντίστοιχα είναι δυνατή η προσκόμιση των στοιχείων
(άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας) για δοκιμαστική κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών που
χορηγούνται για τον σκοπό αυτό.
2. Για ανάριθμο μεταχειρισμένο όχημα (πριν από την
ταξινόμησή του για έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας
στη χώρα μας) ο τίτλος κυριότητας του οχήματος ήτοι:
α) Το πιστοποιητικό ταξινόμησης Τελωνείου για μεταχειρισμένα εισαγωγής οχήματα και πρωτότυπη άδεια
κυκλοφορίας της χώρας εισαγωγής τους ή επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο αυτής, ή
β) Το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ) ή τα Τελωνεία,
προκειμένου για εκποιούμενα από τους φορείς αυτούς
οχήματα, ή
γ) Το πιστοποιητικό στρατιωτικής αρχής για οχήματα
που εκποιούνται από τον Ελληνικό Στρατό.
δ) Είναι δυνατή και η προσκόμιση προσωρινής άδειας
κυκλοφορίας για ανάριθμα αυτοκίνητα ή μοτοσικλέτες,
εφόσον έχει χορηγηθεί τέτοια από τον προϊστάμενο της
αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης όπως
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προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4254/2014 (Α΄ 85)
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες
διατάξεις».
Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο για την ολοκλήρωση του ελέγχου, υποβάλλεται και έντυπος κατάλογος
του εργοστασίου κατασκευής.
3. Το παραστατικό ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο
από το νόμο τέλος για τη διενέργειά του (για Δημόσια
ΚΤΕΟ) ή η απόδειξη ή το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών
(για Ιδιωτικά ΚΤΕΟ).
Εφόσον το όχημα προσκομίζεται εκπρόθεσμα για τεχνικό έλεγχο, επιδεικνύεται επιπλέον και το αποδεικτικό
στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο από το νόμο
πρόσθετο ειδικό τέλος για τη διενέργεια εκπρόθεσμου
ελέγχου (για Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ).
Σε περίπτωση που τα προαναφερόμενα τέλη καταβάλλονται με ηλεκτρονικά παράβολα, πριν την έναρξη του
τεχνικού ελέγχου του οχήματος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δέσμευση του παραβόλου.
4. Το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) του προηγούμενου
τεχνικού ελέγχου εφόσον το όχημα έχει τη σχετική υποχρέωση. Στην περίπτωση που δεν προσκομίζεται το ΔΤΕ,
τότε τα στοιχεία του προηγούμενου ελέγχου αντλούνται
από το Μηχανογραφικό Σύστημα (Μ.Σ.) του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠ.Υ.ΜΕ.).
5. Η αστυνομική ταυτότητα του προσκομίζοντος το
όχημα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που εναλλακτικά μπορεί να γίνει αποδεκτό για την ταυτοπροσωπία,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όπως διαβατήριο,
άδεια οδήγησης, άδεια παραμονής κ.λπ.
6. Επίσης είναι απαιτητά επιπλέον από τα προαναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους και τα εξής
δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
α) Για τα ΕΙΧ και ΦΙΧ ≤ 3,5 t:
αα) Το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης (αν υπάρχει
κοτσαδόρος),
ββ) Έγκριση τύπου συστήματος μετωπικής προστασίας (BULL BARS), όπου απαιτείται
β) Για τα ΕΔΧ: βεβαίωση ηλεκτρονικού αναγνώσιμου
σήματος (ΗΑΣ)
γ) Για τα ΦΙΧ > 3,5 t και τα ΦΔΧ:
αα) Η βεβαίωση ταχογράφου
ββ) Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας ή βεβαίωση
απαλλαγής περιοριστή ταχύτητας (αν απαιτείται)
γγ) Βεβαίωση για την οπίσθια υδραυλική πόρτα (αν
υφίσταται) ή η αναγραφή των στοιχείων αυτής
στην άδεια κυκλοφορίας (η βεβαίωση αυτή έχει
εφαρμογή και για τα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα κατηγορίας Ο3 και Ο4)
δ) Για οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR):
αα) Η βεβαίωση ταχογράφου
ββ) Το πρακτικό δοκιμών ADR από φορέα ελέγχου
της χώρας μας ή για εξοπλισμό υπό πίεση από
κοινοποιημένο φορέα. Στην περίπτωση εισαγόμενου οχήματος ισχύον πιστοποιητικό ADR φορέα άλλης χώρας. Αν αυτό έχει λήξει απαιτείται
προσκόμιση έγκρισης οχήματος (ΓΕΜΟ) σύμφωνα
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με την υπουργική απόφαση 76389/3344/2000 ( Β΄
254/2001) και πρακτικό δοκιμών αρχικού ελέγχου
από πανεπιστήμιο
γγ) Το πιστοποιητικό έγκρισης ADR από ΚΤΕΟ
δδ) Η βεβαίωση αντιπροσωπίας για τον επιβραδυντή
(εφόσον απαιτείται)
εε) Ειδικά για τα βυτιοφόρα οχήματα διανομής πετρελαίου θέρμανσης απαιτείται το πιστοποιητικό
σωληνώσεων που έχει εκδώσει μηχανολόγος μηχανικός με σχεδιάγραμμα, έγχρωμες φωτογραφίες
και δήλωση συμμόρφωσης (κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).
Τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου (6δ),
καθώς και τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία
προσκομίζονται στο ΚΤΕΟ ανά τύπο οχήματος ADR και
ανά περίπτωση διενεργούμενου ελέγχου καθορίζονται/
εξειδικεύονται σε κατευθυντήριες οδηγίες της αρμόδιας
Διεύθυνσης του ΥΠ.Υ.ΜΕ.
ε) Για οχήματα που διενεργούν διεθνείς μεταφορές
ευπαθών τροφίμων (ATP): Το πιστοποιητικό ATP αναγνωρισμένων φορέων
στ) Για οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων
υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ): Μελέτη / Έκθεση πραγματογνώμονα ADR (εκδίδεται άπαξ) και Έκθεση εμπειρογνώμονα ATP (ανανεούμενη ανά τριετία), σύμφωνα
με την υ.α. Α1/27683/2320/2008 (Β΄ 948)
ζ) Για οχήματα με αφαιρούμενα αμαξώματα υπηρεσιακό σημείωμα μεταφερόμενων αμαξωμάτων
η) Για τα λεωφορεία:
αα) Η βεβαίωση ταχογράφου (εφόσον απαιτείται)
ββ) Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας ή βεβαίωση
απαλλαγής περιοριστή ταχύτητας (αν απαιτείται)
θ) Για τα γερανοφόρα:
αα) Η βεβαίωση ταχογράφου
ββ) Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (για υπόχρεα
οχήματα) ή βεβαίωση απαλλαγής περιοριστή ταχύτητας (αν απαιτείται)
γγ) Οι πιστοποιήσεις για τον ανυψωτικό μηχανισμό, οι
οποίες πρέπει να είναι σφραγισμένες από την υπηρεσία ταξινόμησης του οχήματος και να είναι σε ισχύ
[οι πιστοποιήσεις αυτές απαιτούνται μόνο για τα
γερανοφόρα που ταξινομούνται μετά τις 17-7-2008
όπως ορίζεται στην υ.α. Β1/37499/3103/2008 (Β΄
1405)].
ι) Για οχήματα τα οποία φέρουν επικολλημένες μεμβράνες στους υαλοπίνακες, βεβαίωση τοποθέτησης
μεμβράνης σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση
αριθμ. 29039/2123/07/2008 (Β΄ 1069).
ια) Για αποχαρακτηρισμένο όχημα επιδεικνύεται φωτοαντίγραφο της τελευταίας άδειας κυκλοφορίας που
υπάρχει στο φάκελο του οχήματος με την παρατήρηση:
«Ισχύει μόνο για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος από
ΚΤΕΟ», το βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας όπου υφίσταται και η πράξη αποχαρακτηρισμού απ’
όπου και λαμβάνονται τα στοιχεία που απαιτούνται κατά
τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος.
7. Στα ΚΤΕΟ κατά τους ελέγχους που περιγράφονται
στην παρούσα απόφαση εκτός των δικαιολογητικών που
επιδεικνύονται, πρέπει να υποβάλλονται και αντίγραφα
των εξής δικαιολογητικών:
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α) Η αίτηση του ενδιαφερόμενου μόνο στην περίπτωση που ζητείται η διενέργεια ελέγχου σε χρόνο συντομότερο του προβλεπόμενου, δηλαδή τρείς (3) εβδομάδες
πριν από την ημερομηνία υποχρέωσης διενέργειας του
ελέγχου.
β) Το ΔΤΕ του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου μόνο
στις εξής περιπτώσεις:
αα) όταν η εισαγωγή των στοιχείων προηγούμενου
ελέγχου γίνεται από τον υπάλληλο στην περίπτωση αιτιολογημένης μη επικοινωνίας με το Μ.Σ. του
ΥΠ.Υ.ΜΕ.
ββ) όταν το ΔΤΕ που προσκομίζει ο πολίτης δεν συμφωνεί με αυτό του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου που αντλήθηκε από το Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. Στην
περίπτωση δε αυτή το ΚΤΕΟ ενημερώνει και τις
αρμόδιες αρχές.
γ) Το πιστοποιητικό ταξινόμησης Τελωνείου, η ξένη
άδεια κυκλοφορίας, το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου
άλλου κράτους μέλους της ΕΕ για την αναγνώρισή του,
το πιστοποιητικό που εκδίδει ο ΟΔΔΥ ή τα Τελωνεία για
εκποιούμενα από τους φορείς αυτούς οχήματα, ο έντυπος κατάλογος του εργοστασίου κατασκευής όπου από
τις διατάξεις επιβάλλεται.
δ) Τα έγγραφα δημοσίων φορέων για την τεκμηρίωση
ότι το όχημα δεν θεωρήθηκε εκπρόθεσμο όταν εμπίπτει
στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας (π.χ. ακινησία οχήματος,
εντεταλμένη υπηρεσία κατόχου, νοσηλεία, παρακράτηση στοιχείων κυκλοφορίας, απώλεια ή κλοπή).
ε) Η σύμβαση που συνάπτει το ΙΚΤΕΟ με φυσικό ή νομικό πρόσωπο για τη παροχή εκπτώσεων στην περίπτωση
ελέγχου πολλών οχημάτων ή η δήλωση για τον ίδιο λόγο
που υποβάλλεται στο Δημόσιο ΚΤΕΟ, το φωτοαντίγραφο
ισχύοντος δελτίου ανεργίας (για Δημόσια και Ιδιωτικά
ΚΤΕΟ).
στ) Η βεβαίωση ταχογράφου.
ζ) Η βεβαίωση για την ηλεκτρονική ετικέτα ΕΔΧ.
η) Η βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών
και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας ότι δεν
συντρέχουν λόγοι απαγόρευσης της κυκλοφορίας του
οχήματος.
θ) Η άδεια κυκλοφορίας όταν σημειώνεται σοβαρή
έλλειψη στο σημείο ελέγχου 10101 του Πίνακα του Παραρτήματος I «Καθίσματα: Αριθμός που δεν συμφωνεί
με τη νομοθεσία».
ι) Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται βάσει ισχυουσών διατάξεων τα οποία είναι χρήσιμα σε μελλοντικούς
τεχνικούς ελέγχους, όπως για παράδειγμα οι βεβαιώσεις
εγκατάστασης συστήματος LPG ή CNG, ABS, δικαιολογητικά που αφορούν οχήματα ADR, άδεια κυκλοφορίας
σχολικών λεωφορείων, πιστοποιήσεις ανυψωτικού μηχανισμού για τα γερανοφόρα, κ.λπ.
8. Πλην των παραπάνω δικαιολογητικών που υποχρεωτικά πρέπει να διατηρούν τα ΚΤΕΟ εφόσον επιθυμούν
μπορούν να διατηρούν και όποιο δικαιολογητικό θεωρούν ως απαραίτητο για την διασφάλιση του τεχνικού
ελέγχου (από διοικητικής άποψης) και στα πλαίσια του
προτύπου που εφαρμόζεται ακόμη και αν για το δικαιολογητικό αυτό προβλέπεται μόνο η επίδειξή του.
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9. Εφ’ όσον τα παραπάνω απαιτούμενα για τον έλεγχο
δικαιολογητικά δεν επιδεικνύονται ή δεν προσκομίζονται, ο τεχνικός έλεγχος δεν διενεργείται.
Άρθρο 3
Πιστοποίηση διενέργειας του περιοδικού
τεχνικού ελέγχου σε όχημα
1. Μετά την ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο 4 της
παρούσας:
α) Εκδίδεται για το όχημα ΔΤΕ, που υπογράφεται από
τον αρμόδιο ελεγκτή του ΚΤΕΟ και σφραγίζεται με την
σφραγίδα του ΚΤΕΟ. Υπογράφεται επίσης και από τον
προσκομίζοντα το όχημα για έλεγχο, γεγονός το οποίο
δεσμεύει τον ιδιοκτήτη του οχήματος. Ειδικότερα:
αα) Στην περίπτωση τεχνικού ελέγχου συρμού οχημάτων (έλκον όχημα και ρυμουλκούμενο) και των αρθρωτών οχημάτων (τράκτορας ή ελκυστήρας και
ημιρυμουλκούμενο) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας,
εκδίδεται ένα (1) ΔΤΕ για κάθε όχημα.
ββ) Αντίγραφο του ΔΤΕ φυλάσσεται στο αρχείο του
ΚΤΕΟ από το οποίο εκδόθηκε.
γγ) Το έντυπο του ΔΤΕ έχει τη μορφή και τις προδιαγραφές που προβλέπονται, κατά περίπτωση, στο
Παράρτημα III (για τα Δημόσια ΚΤΕΟ) και στο Παράρτημα IV (για τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ) της παρούσας.
δδ) Στην περίπτωση που το πλήθος των ελλείψεων δεν
επιτρέπει την εκτύπωση του συνόλου τους στον
προβλεπόμενο χώρο του ΔΤΕ, οι υπολειπόμενες
ελλείψεις εκτυπώνονται σε δεύτερο φύλλο (όχι σε
δεύτερο ΔΤΕ). Στο δεύτερο αυτό φύλλο πρέπει να
τυπώνονται από το Μηχανογραφικό Σύστημα του
ΚΤΕΟ, τουλάχιστον ο αριθμός κυκλοφορίας του
οχήματος, ο αριθμός πλαισίου, η ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου, το αποτέλεσμα του ελέγχου,
ο κωδικός και η επωνυμία του ΚΤΕΟ και ο αριθμός
του ΔΤΕ. Το δεύτερο φύλλο φέρει την υπογραφή
του ελεγκτή και την σφραγίδα του ΚΤΕΟ.
β) Οι ελλείψεις εκτυπώνονται στο ΔΤΕ με την ακόλουθη
σειρά: Επικίνδυνες – Σοβαρές – Δευτερεύουσες.
γ) Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς του εντύπου του
ισχύοντος ΔΤΕ, αυτό επανεκτυπώνεται από το ΚΤΕΟ που
το έχει εκδώσει, κατόπιν αίτησής του, κατά την τρέχουσα
ημερομηνία, ιδιοκτήτη του οχήματος. Η επανεκτύπωση
γίνεται επί νέου εντύπου, απαγορευόμενης της έκδοσης
επικυρωμένου φωτοαντιγράφου από το αντίγραφο που
φυλάσσεται στο ΚΤΕΟ έκδοσης. Το επανεκτυπωμένο ΔΤΕ,
υπογράφεται μόνο από τον υπάλληλο του ΚΤΕΟ που είχε
εκδώσει το αρχικό ΔΤΕ και, σε περίπτωση απουσίας του,
από τον προϊστάμενο του ΚΤΕΟ ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και σφραγίζεται με την σφραγίδα του ΚΤΕΟ.
Στο χώρο των παρατηρήσεων αναγράφεται η παρατήρηση: «Επανεκτύπωση ταυτάριθμου ΔΤΕ, λόγω απώλειας
ή φθοράς».
Με την ίδια ως άνω διαδικασία είναι δυνατή η επανεκτύπωση όλων των παλαιότερων ΔΤΕ ενός οχήματος,
από το ΚΤΕΟ που τα έχει εκδώσει, κατόπιν αίτησης του,
κατά την τρέχουσα ημερομηνία, ιδιοκτήτη του οχήματος.
Στο χώρο των παρατηρήσεων αναγράφεται η παρατήρηση: «Επανεκτύπωση ταυτάριθμου ΔΤΕ».
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Στην περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη (-ων) δεν χορηγούνται στον κατά την τρέχουσα ημερομηνία, ιδιοκτήτη
του οχήματος, αντίγραφα των παλαιότερων ΔΤΕ, αλλά
βεβαίωση με τα στοιχεία των τεχνικών ελέγχων που έχει
διενεργήσει το ΚΤΕΟ, χωρίς τα προσωπικά δεδομένα ιδιοκτητών και προσκομιζόντων το όχημα.
Σε περίπτωση κατά την οποία δεν δύναται να ανευρεθεί ΔΤΕ λόγω οριστικής παύσης λειτουργίας του ΚΤΕΟ
που το εξέδωσε, τότε η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας στην αρμοδιότητα
της οποίας υπαγόταν το ΚΤΕΟ, εκδίδει βεβαίωση με τα
στοιχεία του τεχνικού ελέγχου που περιέχονται στο ΔΤΕ.
δ) Επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας
του οχήματος Ενδεικτικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ).
Το ΕΣΤΕ αποτελεί μόνο ένα μέσο μακροσκοπικού ελέγχου από τα αρμόδια όργανα ότι το όχημα υποβλήθηκε
στον κατά το νόμο έλεγχο, κατά τον οποίο δεν διαπιστώθηκαν σε αυτό σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας. Το ΕΣΤΕ
δεν συνιστά αποδεικτικό στοιχείο για τη διενέργεια του
ελέγχου αυτού.
Στο ΕΣΤΕ αναγράφεται το έτος και προσδιορίζεται ο
μήνας κατά τον οποίο πρέπει το όχημα να προσκομιστεί
για τον επόμενο περιοδικό έλεγχο. Επικολλάται, μετά το
τέλος του ελέγχου, από τον αρμόδιο ελεγκτή του ΚΤΕΟ ή
όπου προβλέπεται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, κατά
τρόπο ώστε ο μήνας κατά τον οποίο πρέπει να προσέλθει
το όχημα για τον επόμενο έλεγχο να βρίσκεται στο άνω
μέρος αυτού. Το προηγούμενο ΕΣΤΕ του οχήματος, εφ’
όσον υπάρχει, αφαιρείται από τον ελεγκτή του ΚΤΕΟ,
πριν την έναρξη του ελέγχου.
Το ΕΣΤΕ κατασκευάζεται από υλικό που καταστρέφεται σε περίπτωση που αποκολληθεί και η μορφή και
οι προδιαγραφές του ορίζονται στο Παράρτημα V της
παρούσας.
2. Σε περίπτωση επίσημων αργιών του Δημοσίου συμπεριλαμβανομένων των τοπικών εορτών ή Σαββάτου,
οι προσδιοριζόμενες στην παρούσα απόφαση προθεσμίες ελέγχου μετατίθενται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη
ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 242 του Αστικού Κώδικα.
Άρθρο 4
Διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου Κριτήρια για την καταλληλότητα του οχήματος
1. Κατά τον τεχνικό έλεγχο εξετάζονται όλα τα σημεία
που ορίζονται στον Πίνακα του Παραρτήματος I (για
οχήματα κατηγοριών M1, M2 και M3, Ν1, Ν2 και Ν3, Ο3 και
Ο4) και στον Πίνακα του Παραρτήματος II (για οχήματα
κατηγορίας L3e ανεξαρτήτου κυβισμού κινητήρα, L4e,
L5e και L7e με κυβισμό κινητήρα άνω των 125 cm³). Οι διαπιστούμενες ελλείψεις διαβαθμίζονται σε δευτερεύουσες (Δ.Ε.), σοβαρές (Σ.Ε.) και επικίνδυνες (Ε.Ε.), σύμφωνα
με τους προαναφερόμενους Πίνακες, σημειώνονται στο
εκδιδόμενο ΔΤΕ και ενημερώνεται γι’ αυτές ο προσκομίζων το όχημα.
2. Κατά τη διενέργεια κάθε τεχνικού ελέγχου, καθορίζεται και σημειώνεται στο εκδιδόμενο ΔΤΕ, ο χρόνος του
επόμενου περιοδικού ελέγχου ή επαναληπτικού ελέγχου
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(επανελέγχου), με εξαίρεση την περίπτωση διαπίστωσης
επικίνδυνων ελλείψεων, όπου δεν καθορίζεται χρόνος
επανελέγχου.
Ισχύον ΔΤΕ είναι αυτό που δεν έχει λήξει χρονικά η
ισχύς του, συμπεριλαμβανομένης μίας (1) εβδομάδας
μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία ισχύος, και στο
οποίο δεν σημειώνονται ελλείψεις ή σημειώνονται μόνο
δευτερεύουσες ελλείψεις. ΔΤΕ με σοβαρές ελλείψεις
ισχύει μόνο για τριάντα (30) ημέρες.
3. Τεχνικός έλεγχος κατά τον οποίο δεν διαπιστώνονται
ελλείψεις:
α) Χορηγείται στο όχημα καταλληλότητα διάρκειας
δύο (2) ετών (για οχήματα των κατηγοριών: M1, N1, L3e
ανεξαρτήτως κυβισμού κινητήρα, L4e, L5e και L7e με
κυβισμό κινητήρα άνω των 125 cm³) ή ετήσιας (για οχήματα της κατηγορίας M1 που χρησιμοποιούνται ως ταξί
ή ασθενοφόρα και οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2,
N3, O3 και O4). Ο επόμενος περιοδικός τεχνικός έλεγχος,
πρέπει να διενεργηθεί στο χρονικό διάστημα από τρεις
(3) εβδομάδες πριν έως και μία (1) εβδομάδα μετά την
ημερομηνία λήξης της καταλληλότητας που αναγράφεται στο ΔΤΕ. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη,
τότε το όχημα θεωρείται εκπρόθεσμο και υπόκειται στην
καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν.1350/1983 (Α΄ 55), όπως ισχύει.
Τα χορηγούμενα ΔΤΕ από τα ΚΤΕΟ έχουν ισχύ για ένα
(1) ή δύο (2) έτη αντίστοιχα με την κατηγορία του οχήματος. Η ημερομηνία λήξης του ΔΤΕ δύναται να είναι
μικρότερη του προαναφερόμενου χρονικού ορίου, εφόσον προβλέπεται από διατάξεις ο περιορισμός κυκλοφορίας του οχήματος. Εφόσον από διατάξεις παραχωρείται
επιπλέον δικαίωμα χρήσης και κυκλοφορίας στο όχημα,
διενεργείται αρχικός τεχνικός έλεγχος και χορηγείται νέο
ΔΤΕ.
β) Επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας
του οχήματος το ΕΣΤΕ.
4. Τεχνικός έλεγχος κατά τον οποίο διαπιστώνονται
δευτερεύουσες ελλείψεις:
α) Κάθε δευτερεύουσα έλλειψη, σημειώνεται στο εκδιδόμενο ΔΤΕ από το ΚΤΕΟ και ενημερώνεται γι’ αυτήν
ο προσκομίζων το όχημα. Δευτερεύουσα έλλειψη είναι
εκείνη που δεν υποχρεώνει τον ιδιοκτήτη του οχήματος
να το επαναφέρει για επανέλεγχο σε ΚΤΕΟ, επιβάλλει
όμως την υποχρέωση του ιδιοκτήτη για αποκατάστασή
της.
β) Χορηγείται στο όχημα καταλληλότητα διάρκειας
δύο (2) ετών (για οχήματα των κατηγοριών: M1, N1, L3e
ανεξαρτήτως κυβισμού κινητήρα, L4e, L5e και L7e με
κυβισμό κινητήρα άνω των 125 cm³) ή ετήσιας (για οχήματα της κατηγορίας M1 που χρησιμοποιούνται ως ταξί
ή ασθενοφόρα, οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2,
N3, O3 και O4). Ο επόμενος περιοδικός τεχνικός έλεγχος,
πρέπει να διενεργηθεί στο χρονικό διάστημα από τρείς
(3) εβδομάδες πριν έως και μία (1) εβδομάδα μετά την
ημερομηνία λήξης της καταλληλότητας που αναγράφεται στο ΔΤΕ. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη,
τότε το όχημα θεωρείται εκπρόθεσμο και υπόκειται στην
καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν.1350/1983 (Α΄ 55), όπως ισχύει.
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γ) Επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας
του οχήματος το ΕΣΤΕ.
5. Τεχνικός έλεγχος κατά τον οποίο διαπιστώνονται
σοβαρές ελλείψεις.
α) Σοβαρές ελλείψεις είναι εκείνες που υποχρεώνουν
τον ιδιοκτήτη του οχήματος να τις αποκαταστήσει και
να επαναφέρει το όχημα για επανέλεγχο στο ΚΤΕΟ εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών. Η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία διενέργειας επανελέγχου αναγράφεται
στο εκδιδόμενο ΔΤΕ.
β) Δεν χορηγείται στο όχημα καταλληλότητα.
γ) Δεν επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος το ΕΣΤΕ.
Στην περίπτωση τεχνικού ελέγχου αρθρωτών ή συνδυασμού οχημάτων (συρμών) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας
κατά την οποία στο ένα εκ των οχημάτων δεν διαπιστώνονται ελλείψεις ή διαπιστώνονται δευτερεύουσες ελλείψεις ενώ στο άλλο όχημα επισημαίνονται σοβαρές ελλείψεις, στα δελτία και των δύο οχημάτων αναγράφεται
ως αποτέλεσμα ελέγχου «Σοβαρές ελλείψεις» και δίνεται
προθεσμία για επανέλεγχο τριάντα (30) ημέρες. Στο ΔΤΕ
του οχήματος που από τον τεχνικό έλεγχο δεν διαπιστώνονται σοβαρές ελλείψεις, σημειώνεται σοβαρή έλλειψη
στο σημείο 1404 «Ελλείψεις που προκύπτουν από την
εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας» του Παραρτήματος I της παρούσας και στην περιγραφή της έλλειψης
αναγράφεται «Λόγω ύπαρξης σοβαρών ελλείψεων στο
συνδεδεμένο όχημα».
δ) Σε περίπτωση που ένα όχημα προσέλθει για επανέλεγχο μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας των
τριάντα (30) ημερών και μέχρι εξήντα (60) ημέρες, από
την ημερομηνία που διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις,
τότε ο έλεγχος θεωρείται εκπρόθεσμος επανέλεγχος και
καταβάλλεται το αντίστοιχο πρόσθετο ειδικό τέλος που
προβλέπεται από το ν. 1350/1983 (Α΄ 55) όπως ισχύει.
Σε αυτή την περίπτωση επίσης, δεν έχει ισχύ το χρονικό περιθώριο των τριών (3) εβδομάδων πριν ή μίας (1)
εβδομάδας μετά, που αναγράφεται στην παρ.3 του παρόντος άρθρου.
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Αν κατά τη διενέργεια επανελέγχου που λαμβάνει
χώρα εντός του χρονικού διαστήματος των εξήντα (60)
ημερών από την ημερομηνία αρχικού ελέγχου κατά τον
οποίο είχαν διαπιστωθεί σοβαρές ελλείψεις, διαπιστώνονται εκ νέου σοβαρές ελλείψεις, εκδίδεται ΔΤΕ που ισχύει
για τριάντα (30) ημέρες, ανεξαρτήτως εάν στο διάστημα
αυτό συμπληρώνονται οι εξήντα (60) ημέρες από τον
αρχικό έλεγχο.
ε) Σε περίπτωση που ένα όχημα προσέλθει για επανέλεγχο και έχουν παρέλθει εξήντα (60) ημέρες από την
ημερομηνία αρχικού ελέγχου, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις, ανεξαρτήτως διενέργειας ή μη
ενδιάμεσου ελέγχου, τότε διενεργείται, πλήρης αρχικός
έλεγχος και καταβάλλεται το αντίστοιχο τέλος κανονικού
πλήρους ελέγχου ή το αντίτιμο πλήρους αρχικού ελέγχου
για Ιδιωτικά ΚΤΕΟ και επιπλέον το πρόσθετο ειδικό τέλος
εκπροθέσμου που προβλέπεται από το ν. 1350/1983 (Α΄
55) όπως ισχύει, μόνο εφόσον προσκομίζεται για έλεγχο
μετά την ημερομηνία λήξης του ΔΤΕ. Το χρονικό διάστημα για το οποίο το όχημα λογίζεται εκπρόθεσμο ξεκινά
να υπολογίζεται από την 60η ημέρα από την ημερομηνία
διενέργειας του αρχικού ελέγχου.
Αν δεν έχουν αποκατασταθεί οι σοβαρές ελλείψεις που
είχαν σημειωθεί κατά τον αρχικό έλεγχο τότε σημειώνεται επικίνδυνη έλλειψη στο σημείο ελέγχου 1404 του
Πίνακα του Παραρτήματος I της παρούσας και 1402 του
Πίνακα του Παραρτήματος II αντίστοιχα και εφαρμόζεται
η διαδικασία της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.
στ) Αν κατά τον τεχνικό έλεγχο οχήματος διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις στα σημεία:
0. «ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» και 1100 – 1200 «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΥΚΛΟΥ» των πινάκων των Παραρτημάτων I και II της παρούσας αντίστοιχα που απαιτείται ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών
και Επικοινωνιών με το παρακάτω σχετικό έγγραφο του
δημοσίου ΚΤΕΟ, στον επανέλεγχο ο κάτοχός του πρέπει
να προσκομίσει πρωτότυπη βεβαίωση της Υπηρεσίας
αυτής, ότι δεν συντρέχουν λόγοι απαγόρευσης της κυκλοφορίας του οχήματος, προκειμένου να αποκατασταθούν οι σοβαρές ελλείψεις.
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ǹȇĬȇȅ 1
ȆȇȅȈ: ǻ/ȃȈǾ ȂǼȉǹĭȅȇȍȃ & ǼȆǿȀȅǿȃȍȃǿȍȃ
ȈțȠʌȩȢ

ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ ǼȃȅȉǾȉǹ.....................
ȀȦįȚțȩȢ ȀȉǼȅ/ǼʌȦȞȣȝȓĮ.................................................
(ȉȩʌȠȢ..............................), ıȒȝİȡĮ ĲȘȞ (ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ.............),
țĮĲȩʌȚȞ ĲȠȣ ĲİȤȞȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ ʌȠȣ įȚİȞİȡȖȒșȘțİ ıĲȠ ȩȤȘȝĮ ȝİ ĮȡȚșȝȩ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
..............., įȚĮʌȚıĲȫșȘțĮȞ ıİ ĮȣĲȩ ıȠȕĮȡȑȢ İȜȜİȓȥİȚȢ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ ĲĮȣĲȠʌȠȓȘıȒ ĲȠȣ
[ʌȜĮȓıȚȠ – ʌȚȞĮțȓįĮ (-İȢ) țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ].
ȀĮĲȩʌȚȞ ĲȠȪĲȠȣ ʌĮȡĮțĮȜȠȪȝİ ȩʌȦȢ İȟİĲȐıİĲİ ĲȘȞ ȞȠȝȚȝȩĲȘĲĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ įİȞ ıȣȞĲȡȑȤȠȣȞ ȜȩȖȠȚ ĮʌĮȖȩȡİȣıȘȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ
ʌĮȡĮțĮȜȠȪȝİ ȩʌȦȢ ȤȠȡȘȖȒıİĲİ ıĲȠȞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠ ıȤİĲȚțȒ ȕİȕĮȓȦıȘ.
ȅ ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ ĲȠȣ ȀȉǼȅ
(ȈĳȡĮȖȓįĮ ĲȠȣ ȀȉǼȅ)
ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ ȕİȕĮȓȦıȘȢ țȡĮĲİȓĲĮȚ ıĲȠ ĮȡȤİȓȠ ĲȠȣ ȀȉǼȅ.
ȉĮ ǿįȚȦĲȚțȐ ȀȉǼȅ İĳĮȡȝȩȗȠȣȞ ĮțȡȚȕȫȢ ĲȘȞ ĮȞȦĲȑȡȦ įȚĮįȚțĮıȓĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞĲĮȢ ĲȠ ĮȞȦĲȑȡȦ
ȣʌȩįİȚȖȝĮ ȤȦȡȓȢ ĲȠ İșȞȩıȘȝȠ țĮȚ ĲȚȢ ĮȞĮȖȡĮĳȑȢ «ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ» țĮȚ
«ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ ǼȃȅȉǾȉǹ…».
6. ȉİȤȞȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ țĮĲȐ ĲȠȞ ȠʌȠȓȠ įȚĮʌȚıĲȫȞȠȞĲĮȚ İʌȚțȓȞįȣȞİȢ İȜȜİȓȥİȚȢ
Į) ǼʌȚțȓȞįȣȞİȢ İȜȜİȓȥİȚȢ İȓȞĮȚ İțİȓȞİȢ ʌȠȣ İʌȚȕȐȜȜȠȣȞ ĮʌĮȖȩȡİȣıȘ ĲȘȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ, ȝȑȤȡȚ
ĲȘȞ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ İȜȜİȓȥİȦȞ ʌȠȣ įȚĮʌȚıĲȫșȘțĮȞ țĮȚ ĲȠȞ İĳȠįȚĮıȝȩ ĲȠȣ ȝİ ȞȑȠ ǻȉǼ ȪıĲİȡĮ Įʌȩ
İʌȚĲȣȤȒ İʌĮȞȑȜİȖȤȠ Įʌȩ ȀȉǼȅ.
ȕ) ǻİȞ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ıĲȠ ȩȤȘȝĮ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ țĮȚ įİȞ İʌȚțȠȜȜȐĲĮȚ ıĲȘȞ ȠʌȓıșȚĮ ʌȚȞĮțȓįĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĲȠȣ
ȠȤȒȝĮĲȠȢ ĲȠ ǼȈȉǼ.
Ȗ) Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮʌȓıĲȦıȘȢ İʌȚțȓȞįȣȞȦȞ İȜȜİȓȥİȦȞ ʌȠȣ țĮșȚıĲȠȪȞ ĲȠ ȩȤȘȝĮ İʌȚțȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠįȚțȒ
ĮıĳȐȜİȚĮ, ĲȠ ȩȤȘȝĮ ĮțȚȞȘĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ, įȘȜĮįȒ ĲȠȣ ĮĳĮȚȡİȓĲĮȚ İʌȓ ĲȩʌȠȣ Ș ȐįİȚĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ țĮȚ Ș/ȠȚ
ʌȚȞĮțȓįĮ(-İȢ) țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ. Ǿ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ȑȤİȚ ĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ȩĲȚ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș
țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ, Ƞ įİ țȐĲȠȤȠȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĲȠ ȝİĲĮțȚȞȒıİȚ ȝİ ȝȑıĮ ĮıĳĮȜȒ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠįȚțȒ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ȝȩȞȠȞ ȝȑȤȡȚ ĲȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ İʌȚıțİȣȒȢ Ȓ ȝİĲȐ ĲȘȞ İʌȚıțİȣȒ ĲȠȣ, ıİ ȀȉǼȅ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ
ȖȓȞİȚ Ƞ İʌĮȞȑȜİȖȤȠȢ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȦȞ İʌȚțȓȞįȣȞȦȞ İȜȜİȓȥİȦȞ.
ȉĮ ǻȘȝȩıȚĮ ȀȉǼȅ ȤȠȡȘȖȠȪȞ ıĲȠȞ ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞĲĮ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ȑȖȖȡĮĳȠ, ȣʌȩįİȚȖȝĮ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ȑȤİȚ ȦȢ
İȟȒȢ:
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾ ǼȃȅȉǾȉǹ.....................
ȀȦįȚțȩȢ ȀȉǼȅ/ǼʌȦȞȣȝȓĮ.................................................
(ȉȩʌȠȢ..............................), ıȒȝİȡĮ ĲȘȞ (ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ.............),
țĮĲȩʌȚȞ ĲȠȣ ĲİȤȞȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ ʌȠȣ įȚİȞİȡȖȒșȘțİ ıĲȠ ȩȤȘȝĮ ȝİ ĮȡȚșȝȩ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
..............., įȚĮʌȚıĲȫșȘțİ ȩĲȚ ĮȣĲȩ țĮșȓıĲĮĲĮȚ İʌȚțȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠįȚțȒ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ
ȜȩȖȦ İʌȚțȓȞįȣȞȦȞ İȜȜİȓȥİȦȞ ĲİȤȞȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ / įȚȠȚțȘĲȚțȠȪ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ
(įȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȩĲȚ įİȞ ȚıȤȪİȚ).
ȀĮĲȩʌȚȞ ĲȠȪĲȠȣ ĮĳĮȚȡȑșȘțĮȞ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ [Ș ȐįİȚĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ țĮȚ Ș/ȠȚ
ʌȚȞĮțȓįĮ(-İȢ) țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ] țĮȚ țȡĮĲȠȪȞĲĮȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ Įʌȩ ĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ȝĮȢ.
ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ, șĮ İʌȚıĲȡĮĳȠȪȞ, ĮĳȠȪ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ Įʌȩ İʌĮȞȑȜİȖȤȠ ȩĲȚ
ĮʌȠțĮĲĮıĲȐșȘțĮȞ ȠȚ İʌȚțȓȞįȣȞİȢ İȜȜİȓȥİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȠ ıȣȞȘȝȝȑȞȠ įİȜĲȓȠ
ĲİȤȞȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ (ǻȉǼ) ȝİ ĮȡȚșȝȩ...............
Ǿ ĮĳĮȓȡİıȘ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ȑȤİȚ ĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ȩĲȚ ĮʌĮȖȠȡİȪİĲĮȚ Ș
țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ, Ƞ įİ țȐĲȠȤȩȢ ĲȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĲȠ ȝİĲĮțȚȞȒıİȚ* ȝİ ȝȑıĮ
ĮıĳĮȜȒ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠįȚțȒ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ȝȩȞȠ ȝȑȤȡȚ ĲȠ ıȣȞİȡȖİȓȠ İʌȚıțİȣȒȢ Ȓ ȝİĲȐ ĲȘȞ
İʌȚıțİȣȒ ĲȠȣ, ıİ ȀȉǼȅ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ȖȓȞİȚ Ƞ İʌĮȞȑȜİȖȤȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚĮʌȓıĲȦıȘ
ĮʌȠțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȦȞ İʌȚțȓȞįȣȞȦȞ İȜȜİȓȥİȦȞ.
ȅ ȆȡȠȧıĲȐȝİȞȠȢ ĲȠȣ ȀȉǼȅ
(ȈĳȡĮȖȓįĮ ĲȠȣ ȀȉǼȅ)
*ȉȠ ʌĮȡȩȞ ȑȖȖȡĮĳȠ įİȞ İʌȑȤİȚ șȑıȘ ȐįİȚĮȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ

ȉĮ ǿįȚȦĲȚțȐ ȀȉǼȅ İĳĮȡȝȩȗȠȣȞ ĲȘȞ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȘ ıĲȘȞ țȠȚȞȒ ȣʌȠȣȡȖȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ ĲȘȢ ʌĮȡ. 3ȕ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ
18 ĲȠȣ Ȟ. 3446/2006 (ǹǯ 49) įȚĮįȚțĮıȓĮ.
7. ǵȤȘȝĮ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ȠȚ İȜȜİȓȥİȚȢ İȝʌȓʌĲȠȣȞ ıİ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ Įʌȩ ȝȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ ȠȝȐįİȢ İȜȜİȓȥİȦȞ țĮĲĮĲȐııİĲĮȚ
ıĲȘȞ ȠȝȐįĮ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȘȞ ȑȜȜİȚȥȘ ȝİ ĲȠȞ ȣȥȘȜȩĲİȡȠ ȕĮșȝȩ ıȠȕĮȡȩĲȘĲĮȢ. ǵȤȘȝĮ ıĲȠ ȠʌȠȓȠ
įȚĮʌȚıĲȫȞȠȞĲĮȚ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ İȜȜİȓȥİȚȢ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȦȞ ȓįȚȦȞ ʌİįȓȦȞ İȜȑȖȤȠȣ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȐ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ
ıĲȘȞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘ ıĲĮ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲĮ I țĮȚ II ȑțĲĮıȘ ĲȠȣ ĲİȤȞȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ, ȝʌȠȡİȓ ȞĮ țĮĲĮĲȐııİĲĮȚ ıĲȘȞ
ȠȝȐįĮ ʌȠȣ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȘȞ İʌȩȝİȞȠȣ ıȠȕĮȡȩĲİȡȠȣ ȕĮșȝȠȪ ȑȜȜİȚȥȘ, İĳȩıȠȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠįİȚȤșİȓ ȩĲȚ ĲȠ
ıȣȞįȣĮıȝȑȞȠ ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ İȜȜİȓȥİȦȞ ıȣȞİʌȐȖİĲĮȚ ȣȥȘȜȩĲİȡȠ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠįȚțȒ ĮıĳȐȜİȚĮ.
8. ȀĮĲȐ ĲȠȞ İʌĮȞȑȜİȖȤȠ ĲȠ ȩȤȘȝĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ ȝȩȞȠ ıĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ıȘȝİȓĮ:
Į) ȉĮ ıȘȝİȓĮ ĲȘȢ ıȠȕĮȡȒȢ Ȓ İʌȚțȓȞįȣȞȘȢ ȑȜȜİȚȥȘȢ ʌȠȣ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȠ ǻȉǼ ĲȠȣ ʌȜȒȡȠȣȢ ĲİȤȞȚțȠȪ
İȜȑȖȤȠȣ.
ȕ) ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ ĲĮȣĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.
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γ) Τα σημεία που έχουν άμεση σχέση με τη σημειωθείσα αρχική έλλειψη [π.χ. για επανέλεγχο λόγω μη ύπαρξης
συστήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ΣΑΠ), επανελέγχεται επιπλέον όλο το σύστημα πέδησης].
δ) Για κάθε επανέλεγχο εκτός των άλλων διενεργείται
και ο έλεγχος εκπομπής καυσαερίων.
ε) Τυχόν εμφανείς νέες ελλείψεις ιδιαίτερα σε αυτές
που έχουν άμεση επίπτωση στην οδική ασφάλεια.
9. Οι εξαιρέσεις της υποχρέωσης καταβολής πρόσθετου ειδικού τέλους εκπροθέσμου τεχνικού ελέγχου, αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας.
Άρθρο 5
Απαλλαγή από την καταβολή πρόσθετου ειδικού
τέλους για λόγους ανωτέρας βίας
1. Εξαιρούνται της υποχρέωσης καταβολής πρόσθετου
ειδικού τέλους, οι ιδιοκτήτες οχημάτων που προσκομίζουν αυτά εκπρόθεσμα λόγω ανωτέρας βίας, όπως
περιγράφεται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Εάν προκύπτει με αποδεικτικά στοιχεία αρμόδιας
υπηρεσίας ότι κατά το χρονικό διάστημα που υπήρχε
υποχρέωση να προσκομιστεί το όχημα για τεχνικό έλεγχο, είχαν αφαιρεθεί ή κατατεθεί τα στοιχεία κυκλοφορίας
[άδεια και πινακίδα (-ες) κυκλοφορίας].
αα) Στην περίπτωση που το όχημα (ΕΙΧ και μοτοσικλέτες) βρισκόταν σε ακινησία κατά το χρονικό διάστημα που είχε υποχρέωση να προσκομιστεί για
τεχνικό έλεγχο και οι πινακίδες κυκλοφορίας έχουν
καταστραφεί από την φορολογική αρχή (ΔΟΥ), ως
ημερομηνία άρσης της ακινησίας θεωρείται η ημερομηνία χορήγησης νέων στοιχείων κυκλοφορίας
από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας ύστερα
από υποβολή σχετικής βεβαίωσης της ΔΟΥ.
ββ) Για τα λοιπά οχήματα, η ακινησία των οποίων γίνεται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας ο
έλεγχος στο ΚΤΕΟ διενεργείται πριν την άρση της
ακινησίας. Κατά τον έλεγχο των οχημάτων αυτών
σε ΚΤΕΟ δεν σημειώνεται έλλειψη στους κωδικούς
0.1.a και 1203 των Παραρτημάτων I και II της παρούσας αντίστοιχα.
β) Εάν προκύπτει με αποδεικτικά στοιχεία αρμόδιας
αρχής ότι κατά το χρονικό διάστημα που υπήρχε υποχρέωση να προσκομισθεί το όχημα για τεχνικό έλεγχο,
αυτό ήταν κλεμμένο.
Εφόσον το όχημα ανευρεθεί ο λόγος ανωτέρας βίας
θα παύσει να ισχύει από την ημερομηνία απόδοσής του
στον ιδιοκτήτη. Αν διαπιστωθεί ότι έχει παραποιηθεί ή
λείπει (-ουν) η πινακίδα (-ες) κυκλοφορίας ο λόγος ανωτέρας βίας θα παύσει να ισχύει από την ημερομηνία χορήγησης νέας άδειας κυκλοφορίας και πινακίδας (-ων)
κυκλοφορίας.
γ) Εάν προκύπτει από έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας
ότι κατά το χρονικό διάστημα που υπήρχε υποχρέωση να
προσκομισθεί το όχημα για τεχνικό έλεγχο, ο ιδιοκτήτης
του είναι δημόσιος λειτουργός ο οποίος υπηρετεί προσωρινά και όχι για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2)
ετών σε εντεταλμένη υπηρεσία εκτός της Περιφερειακής
Ενότητας της έδρας του οχήματος.
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δ) Εάν προκύπτει από πιστοποιητικό νοσηλευτικού
ιδρύματος ή κλινικής ότι κατά το χρονικό διάστημα που
υπήρχε υποχρέωση προσκόμισης οχήματος για τεχνικό έλεγχο, ο ιδιοκτήτης του είχε νοσηλευθεί. Ο λόγος
ανωτέρας βίας θα παύσει να ισχύει από την ημερομηνία
εξόδου από αυτό. Το παραπάνω διάστημα δύναται να
παραταθεί εάν από ανάλογη βεβαίωση προκύπτει, η κατ’
οίκον νοσηλεία.
ε) Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ή οχήματος
ευρισκομένου προς επισκευή σε συνεργείο προκειμένου
ο ενδιαφερόμενος να τύχει απαλλαγής από την καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους για λόγους ανωτέρας
βίας, πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία «θέσης σε
ακινησία» του οχήματος (περίπτωση α).
στ) Εάν προκύπτει με αποδεικτικά στοιχεία τελωνειακής ή άλλης αρμόδιας ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής
ότι κατά το χρονικό διάστημα που υπήρχε υποχρέωση
να προσκομιστεί το όχημα για τεχνικό έλεγχο, αυτό βρισκόταν εκτός της χώρας μας.
ζ) Εάν προκύπτει με αποδεικτικά στοιχεία στρατιωτικής υπηρεσίας ότι κατά το χρονικό διάστημα που υπήρχε υποχρέωση να προσκομιστεί το όχημα για τεχνικό
έλεγχο, ο ιδιοκτήτης του υπηρετούσε την στρατιωτική
του θητεία.
η) Εάν προκύπτει με αποδεικτικά στοιχεία δημόσιας
αρχής ότι κατά το χρονικό διάστημα που υπήρχε υποχρέωση να προσκομιστεί το όχημα για τεχνικό έλεγχο, ο ιδιοκτήτης του εξέτιε ποινή σε σωφρονιστικό κατάστημα.
2. Η κατά τα ανωτέρω εξαίρεση της υποχρέωσης καταβολής πρόσθετου ειδικού τέλους, ισχύει μόνο στην
περίπτωση που ο ιδιοκτήτης προσκομίσει το όχημα για
τεχνικό έλεγχο εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών
ημερών από την ημερομηνία που έπαυσαν να ισχύουν
οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο λόγοι
ανωτέρας βίας.
Εάν εντός των δεκαπέντε (15) αυτών ημερών προκύψει εκ νέου λόγος ανωτέρας βίας για τον ιδιοκτήτη του
οχήματος, τότε αυτός εξακολουθεί να εξαιρείται της υποχρέωσης καταβολής του πρόσθετου ειδικού τέλους για
τον εκπρόθεσμο τεχνικό έλεγχο, υπό την προϋπόθεση
ότι θα προσκομίσει το όχημά του για έλεγχο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία που έπαυσαν
να ισχύουν οι νεότεροι λόγοι ανωτέρας βίας.
3. Η κατά τα ανωτέρω εξαίρεση της υποχρέωσης καταβολής πρόσθετου ειδικού τέλους ισχύει και στην περίπτωση που οι λόγοι ανωτέρας βίας συντρέχουν εντός
του χρονικού διαστήματος της μίας εβδομάδας μετά την
αναγραφόμενη ημερομηνία ισχύος στο ΔΤΕ, στο οποίο
δεν σημειώνονται σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, και
εφόσον το όχημα προσκομιστεί για τεχνικό έλεγχο εντός
δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που έπαυσαν να ισχύουν οι λόγοι ανωτέρας βίας.
Αντίστοιχη απαλλαγή ισχύει εφόσον οι λόγοι ανωτέρας
βίας συντρέχουν εντός της μίας εβδομάδας μετά την
ημερομηνία της νομοθετημένης υποχρέωσης για περιοδικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος για πρώτη φορά.
Εάν κατά το χρονικό διάστημα που υπάρχει υποχρέωση να προσκομισθεί ένα όχημα για τεχνικό έλεγχο προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας και ακολούθως το όχημα
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προσκομιστεί για έλεγχο μετά τις δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία που έπαυσαν
να ισχύουν οι λόγοι αυτοί, τότε το όχημα λογίζεται εκπρόθεσμο για το χρονικό διάστημα από τη λήξη του ως
άνω δεκαπενθημέρου έως την ημερομηνία διενέργειας
του τεχνικού ελέγχου.
Για τα οχήματα τα οποία έχουν ήδη καταστεί εκπρόθεσμα πριν την έναρξη των λόγων ανωτέρας βίας δεν
έχει εφαρμογή η προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών που προβλέπεται στην παράγραφο
2. Παρόλα αυτά, το χρονικό διάστημα για το οποίο τα
εν λόγω οχήματα λογίζονται εκπρόθεσμα υπολογίζεται
από την αρχική ημερομηνία που είχαν υποχρέωση για
τεχνικό έλεγχο (συνυπολογιζόμενης της μίας εβδομάδας
μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία ισχύος στο ΔΤΕ, σε
περίπτωση που σε αυτό δεν σημειώνονται σοβαρές ή
επικίνδυνες ελλείψεις) έως την ημερομηνία που τελικά
προσκομίζονται για έλεγχο, μη συνυπολογιζόμενου του
διαστήματος που διήρκεσαν οι λόγοι ανωτέρας βίας.
4. Η ανωτέρω απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του πρόσθετου ειδικού τέλους δεν ισχύει εφόσον
το όχημα κυκλοφορεί στη χώρα μας κατά το χρονικό
διάστημα που συντρέχουν για τον ιδιοκτήτη του οι λόγοι
ανωτέρας βίας, με εξαίρεση την περίπτωση (γ) της παρ. 1
κατά την οποία το όχημα κυκλοφορεί στην περιοχή που
υπηρετεί προσωρινά ο ιδιοκτήτης του σε εντεταλμένη
υπηρεσία και στην περιοχή αυτή δεν λειτουργεί ΚΤΕΟ
ή ΚΜΤΕΟ.
5. Η μη υποχρέωση καταβολής πρόσθετου ειδικού
τέλους σύμφωνα με τη παρούσα απόφαση δεν απαλλάσσει τον κάτοχο του οχήματος από την υποχρέωση για
τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 1350/1983
(Α΄55) όπως ισχύει.
Άρθρο 6
Διενέργεια Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου
μεταχειρισμένων οχημάτων πριν την
έκδοση άδειας κυκλοφορίας για πρώτη φορά
στη χώρα μας
1. Για την ταξινόμηση μεταχειρισμένου οχήματος, για
πρώτη φορά στη χώρα μας, αναγνωρίζεται το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες
ελλείψεις που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ
σύμφωνα με το Παράρτημα I της οδηγίας 2014/45/ΕΕ και
συμφωνεί με την συχνότητα των περιοδικών τεχνικών
ελέγχων που έχει θεσπίσει η χώρα μας.
α) Η ανωτέρω αναγνώριση του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου γίνεται σε ΚΤΕΟ της χώρας μας με την
έκδοση ΔΤΕ, στο οποίο:
αα) αναγράφεται η ένδειξη που εμφανίζεται στον μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων,
ββ) γίνεται μεταφορά των δευτερευουσών ελλείψεων (του Παραρτήματος I της οδηγίας 2014/45/
ΕΕ), από το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου άλλου
κράτους μέλους της ΕΕ, εκτός και αν αυτές έχουν
αποκατασταθεί,
γγ) αναγράφεται ημερομηνία επόμενου τεχνικού ελέγχου σύμφωνα με τη νομοθετημένη στην χώρα μας
για την κατηγορία του οχήματος συχνότητα, με
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ημερομηνία αναφοράς την ημερομηνία έκδοσης
του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου της χώρας
προέλευσης του οχήματος και
δδ) αναγράφεται στο χώρο των παρατηρήσεων: “Εκδόθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. …………….
πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου της ………………
(αναγράφεται η χώρα έκδοσης)”.
Κωδικοί ελλείψεων που σημειώνονται σε πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου βάσει εθνικής νομοθεσίας άλλου
κράτους μέλους της ΕΕ δεν μεταφέρονται στο ΔΤΕ.
Σε κάθε περίπτωση διενεργείται έλεγχος ταυτοποίησης του οχήματος.
Αντίγραφο του ανωτέρω πιστοποιητικού τεχνικού
ελέγχου που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος της
ΕΕ διατηρείται στο αρχείο του ΚΤΕΟ.
β) Η ανωτέρω διαδικασία δεν ισχύει για τις περιπτώσεις οχημάτων για την ταξινόμηση των οποίων πέραν
του περιοδικού τεχνικού ελέγχου απαιτείται και ειδικός
έλεγχος διασκευής βάσει ισχυουσών διατάξεων εθνικής
νομοθεσίας (για παράδειγμα διασκευασμένα οχήματα
που χρησιμοποιούν για την κίνησή τους LPG ή GNG, εκπαιδευτικών οχημάτων κ.λπ.).
γ) Ειδικά για τα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων
εμπορευμάτων (ADR), κατά τον έλεγχο στο ΚΤΕΟ για
την αναγνώριση του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου
άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, οι ημερομηνίες λήξης του
ΔΤΕ και του Πιστοποιητικού ADR που εκδίδει το ΚΤΕΟ
περιορίζονται αναλόγως με την ισχύ τους ώστε να συμπίπτουν χρονικά.
δ) Για τη διαδικασία αναγνώρισης του πιστοποιητικού
τεχνικού ελέγχου και την έκδοση ΔΤΕ, καταβάλλεται στο
Δημόσιο ΚΤΕΟ το τέλος που προβλέπεται στην αριθμ.
8913/1089/2013 (Β΄ 501) κοινή υπουργική απόφαση
όπως ισχύει. Τα ΙΚΤΕΟ διαμορφώνουν την τιμολόγηση
της ανωτέρω υπηρεσίας ελεύθερα.
ε) Κατά την ταξινόμηση απαιτείται η υποβολή στην
αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της
Περιφερειακής Ενότητας, μαζί με τα άλλα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και φωτοαντίγραφο ΔΤΕ από ΚΤΕΟ,
εφόσον σ’ αυτό δεν έχουν σημειωθεί σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις. Το ΔΤΕ θα κατατίθεται μόνο εάν το
όχημα υποχρεούται να έχει εφοδιασθεί με αυτό βάσει
της νομοθετημένης συχνότητας ελέγχου στη χώρα μας.
2. Στην περίπτωση που μεταχειρισμένο προς ταξινόμηση όχημα δεν είναι εφοδιασμένο με πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος της
ΕΕ ή στο πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου έχουν σημειωθεί σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις (του Παραρτήματος
I της οδηγίας 2014/45/ΕΕ) ή αυτό δεν συμφωνεί με τη
συχνότητα των περιοδικών τεχνικών ελέγχων που έχει
θεσπιστεί στη χώρα μας, για το προς ταξινόμηση όχημα, διενεργείται περιοδικός τεχνικός έλεγχος σύμφωνα
με τα σημεία ελέγχου που ορίζονται στους Πίνακες των
Παραρτημάτων I και II της παρούσας. Πλήρης τεχνικός
έλεγχος διενεργείται επίσης και στην περίπτωση διαπίστωσης εμφανών σοβαρών ή επικίνδυνων ελλείψεων.
Σε κάθε περίπτωση, είτε αναγνώρισης πιστοποιητικού
τεχνικού ελέγχου κράτους μέλους της ΕΕ από ΚΤΕΟ της
χώρας μας, είτε μετά τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού
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ελέγχου και εφόσον αυτός είναι επιτυχής, το ΚΤΕΟ χορηγεί στον ενδιαφερόμενο και το ΕΣΤΕ.
3. Για όσα οχήματα προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις η υποβολή, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών
για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας και πρακτικού
επιθεώρησης, τα κάτωθι σημεία ελέγχου:
α. 5.2.3.a: Ελαστικά
β. 7.9: Ταχογράφος
γ. 10600: Σήμανση
δ. 1304: Αμάξωμα: Ανεπίτρεπτες τροποποιήσεις ή αλλαγές
ε. 1401: Χρωματισμός
στ. 1402.1: και 6.1.6: Κοτσαδόρος
ζ. 7.2: Πυροσβεστήρας
η. 1303: Μη επιτρεπόμενες επισκευές ή διασκευές
θ. 6.2.6.b: Αριθμός καθισμάτων
δεν ελέγχονται κατά τον τεχνικό έλεγχο σε ΚΤΕΟ, παρά
μόνο κατά την επιθεώρηση για την ταξινόμηση κάθε
οχήματος.
4. Μετά την ανωτέρω διαδικασία και αφού εκδοθεί νέα
άδεια και πινακίδα(-ες) κυκλοφορίας, η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, επικολλά το ΕΣΤΕ στην
οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος.
5. Στο ΔΤΕ που εκδίδεται μετά την αναγνώριση πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου που έχει εκδοθεί από
άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή μετά την ολοκλήρωση του
τεχνικού ελέγχου που διενεργείται σε μεταχειρισμένα
επιβατηγά αυτοκίνητα πριν την ταξινόμησή τους, συμπληρώνεται το πεδίο «ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ», με
βάση την ένδειξη του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων
του οχήματος. Εφόσον η ένδειξη αυτή είναι μικρότερη
από αυτήν που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Ταξινόμησης του Τελωνείου, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
α) Στον χώρο των παρατηρήσεων αναγράφεται: «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – Αναγραφόμενα χλμ. στο Πιστοποιητικό Ταξινόμησης …………. Τρέχουσα ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων
…………». Η παρατήρηση αυτή μεταφέρεται (με τις ίδιες
χιλιομετρικές ενδείξεις) και σε ΔΤΕ που εκδίδεται κατόπιν
διενέργειας επανελέγχου του οχήματος όταν δεν προσκομίζεται νέο Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Τελωνείου με
αριθμό χιλιομέτρων που συμφωνεί με αυτόν του μετρητή
διανυθέντων χιλιομέτρων.
β) Στην οπίσθια όψη όλων των αντιγράφων του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης, σημειώνεται με σχετική υπογραφή και σφραγίδα, η ένδειξη του μετρητή διανυθέντων
χιλιομέτρων του οχήματος και η παρατήρηση ότι απαγορεύεται η ταξινόμηση του οχήματος.
γ) Το ΚΤΕΟ ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης.
δ) Οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν
προβαίνουν στην ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών αυτοκινήτων, εφόσον διαπιστώνεται ότι στο ΔΤΕ
και στο Πιστοποιητικό Ταξινόμησης του Τελωνείου έχουν
σημειωθεί οι παραπάνω παρατηρήσεις.
ε) Η διαγραφή της παρατήρησης στο ΔΤΕ γίνεται μόνο
εφόσον ο αριθμός χιλιομέτρων στο προσκομιζόμενο
νέο πιστοποιητικό ταξινόμησης συμφωνεί με αυτόν του
μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων.
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Άρθρο 7
Τεχνικός έλεγχος ενάριθμων οχημάτων
κατά την μεταβίβαση
1. Κατά τη μεταβίβαση ενάριθμων οχημάτων προσκομίζεται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, μαζί με τα άλλα
προβλεπόμενα δικαιολογητικά και το ΔΤΕ από ΚΤΕΟ
χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις.
2. Το ΔΤΕ προσκομίζεται εφόσον το όχημα υποχρεούται να έχει εφοδιασθεί με αυτό βάσει της νομοθετημένης συχνότητας ελέγχου. Εάν δεν προσκομίζεται ΔΤΕ ή
προσκομίζεται ΔΤΕ με σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις,
κατά τη μεταβίβαση επιβατηγού ΙΧ ή μοτοσυκλέτας, τότε
παρέχεται η δυνατότητα στις Υπηρεσίες Μεταφορών και
Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας να εκδίδουν
άδειες «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ» λόγω μεταβίβασης. Οι
πινακίδες κυκλοφορίας θα κατατίθενται στις Υπηρεσίες
Μεταφορών και Επικοινωνιών και θα επαναχορηγούνται
μαζί με έντυπο νέας άδειας κυκλοφορίας χωρίς την παρατήρηση «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ», με την προσκόμιση
ΔΤΕ χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις.
3. Φωτοαντίγραφο του ΔΤΕ περιλαμβάνεται μαζί με
την άδεια κυκλοφορίας, στο σχηματιζόμενο φάκελο του
αυτοκινήτου.
Άρθρο 8
Γενικές διατάξεις
1. Ο κάτοχος του οχήματος οφείλει να το προσκομίζει για τεχνικό έλεγχο καθαρό, ώστε να διευκολύνεται
ο έλεγχος των εξαρτημάτων του. Στην περίπτωση που
κατά τη κρίση του ΚΤΕΟ δεν πληρείται η προϋπόθεση
αυτή, το ΚΤΕΟ έχει δικαίωμα να αρνηθεί τον έλεγχο.
2. Ο προσκομίζων το όχημα οφείλει να γνωρίζει όλα
εκείνα τα στοιχεία για το όχημα που κρίνονται απαραίτητα για τον τεχνικό έλεγχο (θέση αριθμού πλαισίου και
τύπου κινητήρα κ.λπ.).
3. Για τον έλεγχο ταυτοποίησης του οχήματος τα σχετικά συγκριτικά στοιχεία λαμβάνονται μόνο από την άδεια
κυκλοφορίας ή το δημόσιο έγγραφο που προβλέπεται
ότι την αντικαθιστά για τον τεχνικό έλεγχο.
4. Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος δεν απαλλάσσει τον
οδηγό και τον κάτοχο του οχήματος από την υποχρέωση
που έχουν να συντηρούν και να διατηρούν το όχημα σε
καλή κατάσταση.
5. Σε περίπτωση αλλαγής του αριθμού κυκλοφορίας
για οποιονδήποτε λόγο, η υποχρέωση του οχήματος για
περιοδικό τεχνικό έλεγχο ακολουθεί τον παλαιό αριθμό
κυκλοφορίας, με σχετική αναγραφή στην νέα άδεια κυκλοφορίας που εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών
και Επικοινωνιών.
6. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Γενικός Γραμματέας
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με απόφασή του, δύναται να παρατείνει την ημερομηνία ελέγχου των οχημάτων που είχαν προγραμματισθεί για τεχνικό έλεγχο,
καθώς και των οχημάτων που έληγε το ΔΤΕ, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3534/2007 (Α΄ 40).
7. Διατηρούνται στο αρχείο του ΚΤΕΟ, σε έντυπη μορφή για πέντε (5) χρόνια και αμέσως μετά καταστρέφονται
και σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι την οριστική διαγραφή
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του οχήματος από το ηλεκτρονικό μητρώο των αδειών
κυκλοφορίας οχημάτων, τα εξής:
α. Τα δικαιολογητικά των παρ.7 και 8 του άρθρου 2.
β. Το αντίγραφο του ΔΤΕ της παρ.1 του άρθρου 3.
γ. Το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου της παρ.1 του
άρθρου 6.
δ. Το ΠΕΤΕ του άρθρου 11.
ε. Η βεβαίωση της παρ.6 και τα παραστατικά της παρ.9
του άρθρου 12.
Η διατήρηση των δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική
μορφή γίνεται με σάρωσή τους (χωρίς την υπογραφή
του προσκομίζοντος για την περίπτωση ΔΤΕ) και αποθήκευση στον SERVER του ΚΤΕΟ.
Άρθρο 9
Καθορισμός ελάχιστου χρόνου διενέργειας
περιοδικών τεχνικών ελέγχων των διαφόρων
κατηγοριών οχημάτων
1. Ως ελάχιστος χρόνος διενέργειας περιοδικών τεχνικών ελέγχων (όχι των επανελέγχων) των διαφόρων
κατηγοριών οχημάτων νοείται ο χρόνος διενέργειας
πλήρους περιοδικού τεχνικού ελέγχου, είτε για πρώτη
φορά είτε μετά τη λήξη του ΔΤΕ.
2. Η ώρα έναρξης και λήξης του τεχνικού αυτού ελέγχου καταγράφεται από το Μηχανογραφικό Σύστημα του
ΚΤΕΟ σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές αποφάσεις
καθορισμού των τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος μηχανογράφησης των ΚΤΕΟ.
3. Ακολουθεί πίνακας με τους ελάχιστους χρόνους διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου ανά κατηγορία
οχήματος.
ΠΙΝΑΚΑΣ
Ελάχιστος χρόνος διενέργειας περιοδικών
τεχνικών ελέγχων των διαφόρων κατηγοριών
οχημάτων
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Δίκυκλη μοτοσυκλέτα
Επιβατηγό ΙΧ
Επιβατηγό ΕΔΧ
Φορτηγό με ΜΑΜΦΟ ≤ 3,5 t
Φορτηγό με ΜΑΜΦΟ > 3,5 t
2-αξονικό
Φορτηγό 3-αξονικό
Φορτηγό 4-αξονικό
Λεωφορείο ≤ 10 μέτρων
Λεωφορείο > 10 μέτρα πλην
αρθρωτών
Λεωφορείο αρθρωτό
Συρμός 3-αξονικός
Συρμός 4-αξονικός
Συρμός 5-αξονικός
Συρμός 6-αξονικός
Ρυμ/νο-ημιρυμ/νο 2-αξονικό
Ρυμ/νο-ημιρυμ/νο 3-αξονικό

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ(1)
(ΣΕ ΛΕΠΤΑ ΤΗΣ ΩΡΑΣ)
12
20(4)
20(4)
20(4)
30(2) (3) (4)
35(2) (3) (4)
40(2) (3) (4)
35(4)
50(4)
60(4)
45(2) (3) (4)
50(2) (3) (4)
55(2) (3) (4)
60(2) (3) (4)
20(2) (3)
25(2) (3)
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(1)

Οι χρόνοι αυτοί μειώνονται κατά πέντε λεπτά της ώρας
(5 min), στην περίπτωση που η μέτρηση των εκπομπών
καυσαερίων διενεργείται στην πύλη εισόδου του ΚΤΕΟ.
(2)
Οι χρόνοι αυτοί προσαυξάνονται κατά δέκα λεπτά της ώρας
(10 min) προκειμένου για οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων
εμπορευμάτων, τα οποία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
μέρος 9 της Συμφωνίας ADR, προβλέπεται να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό έγκρισης.
(3)
Οι χρόνοι αυτοί προσαυξάνονται κατά πέντε λεπτά της
ώρας (5 min) προκειμένου για οχήματα μεταφοράς ευπαθών τροφίμων, τα οποία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη
Συμφωνία ΑΤΡ, προβλέπεται να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό ΑΤΡ.
(4)
Οι χρόνοι αυτοί προσαυξάνονται κατά πέντε λεπτά της
ώρας (5 min) προκειμένου για οχήματα που χρησιμοποιούν για την κίνησή τους LPG, CNG ή είναι διπλού καυσίμου
(dual fuel).
Οχήματα με αριθμό αξόνων που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω
κατηγορίες οχημάτων και οχήματα υπέρβαρα ή υπερδιάστατα, ελέγχονται βάσει του ελαχίστου χρόνου της κατηγορίας
τους με τη δυσμενέστερη προσέγγιση (π.χ. Ρυμουλκούμενο
μονοαξονικό 20 min, Συρμός 7-αξονικός 60 min).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 10
Διενέργεια Έκτακτου Τεχνικού Ελέγχου
1. Ο έκτακτος τεχνικός έλεγχος των οχημάτων της παρ.
3 του άρθρου 86 του ΚΟΚ, διενεργείται σε ΚΤΕΟ ή σε
Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΜΤΕΟ),
με την προσκόμιση συνοδευτικού εγγράφου από την
Τροχαία ή άλλη αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία.
2. Σε περίπτωση που όχημα εφοδιασμένο με ΔΤΕ προσκομίζεται σε ΚΤΕΟ ή σε ΚΜΤΕΟ για τον ως άνω έκτακτο
τεχνικό έλεγχο εφαρμόζονται τα εξής:
α) Ο τεχνικός έλεγχος διενεργείται χωρίς την καταβολή
του προβλεπόμενου τέλους ή την καταβολή αντιτίμου
στην περίπτωση ΙΚΤΕΟ που προβλέπεται στην παρ. 3
του άρθρου 2 της παρούσας.
β) Εάν δεν διαπιστωθούν ελλείψεις ή διαπιστωθούν
δευτερεύουσες ελλείψεις ή οι ίδιες σοβαρές ελλείψεις
που αναγράφονται στο ΔΤΕ, τότε αυτό διατηρείται σε
ισχύ. Εκδίδεται ΔΤΕ για εσωτερική χρήση του ΚΤΕΟ ή της
ΚΜΤΕΟ, στο οποίο σημειώνονται τα αποτελέσματα του
τεχνικού ελέγχου και αρχειοθετείται.
γ) Εάν διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις διαφορετικές
από τις τυχόν αναγραφόμενες στο ΔΤΕ, τότε:
αα) ακυρώνεται το ΔΤΕ,
ββ) αποκολλάται το ΕΣΤΕ, εφόσον υπάρχει και
γγ) εκδίδεται νέο ΔΤΕ, με εφαρμογή των διατάξεων
των άρθρων 2, 3 και 4 της παρούσας.
δ) Εάν διαπιστωθούν επικίνδυνες ελλείψεις, τότε:
αα) αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας σύμφωνα
με την διαδικασία του άρθρου 4 της παρούσας,
ββ) ακυρώνεται το ΔΤΕ,
γγ) αποκολλάται το ΕΣΤΕ, εφόσον υπάρχει,
δδ) εκδίδεται νέο ΔΤΕ με εφαρμογή των διατάξεων των
άρθρων 2, 3 και 4 της παρούσας και
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εε) χορηγείται το έγγραφο του υποδείγματος της παρ.
6 του άρθρου 4 της παρούσας ή ακολουθείται για
τα ΙΚΤΕΟ η διαδικασία της κοινής απόφασης της
παρ. 3β του άρθρου 18 του ν. 3446/2006 (Α΄ 49).
3. Σε περίπτωση που όχημα χωρίς υποχρέωση για
περιοδικό τεχνικό έλεγχο (όπως πριν την ημερομηνία
αρχικού περιοδικού τεχνικού ελέγχου βάσει της νομοθετημένης συχνότητας ελέγχου στη χώρα μας ή σε περίπτωση οχήματος που εμπίπτει στην εξαίρεση της παρ. 2δ
του άρθρου 3 της 49372/3352/2017 κοινής υπουργικής
απόφασης και κυκλοφορεί σε περιοχή που υφίσταται ο
περιοδικός τεχνικός έλεγχος) παραπέμπεται σε ΚΤΕΟ ή
σε ΚΜΤΕΟ για έκτακτο τεχνικό έλεγχο, εφαρμόζονται
τα εξής:
α) Διενεργείται τεχνικός έλεγχος χωρίς την καταβολή
του προβλεπόμενου τέλους ή την καταβολή αντιτίμου
στην περίπτωση ΙΚΤΕΟ που προβλέπεται στην παρ. 3
του άρθρου 2 της παρούσας.
β) Εάν δεν διαπιστωθούν ελλείψεις ή διαπιστωθούν
δευτερεύουσες ελλείψεις, εκδίδεται ΔΤΕ στο οποίο σημειώνονται τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου και
αντίγραφό του χορηγείται στον ενδιαφερόμενο.
Ειδικά για την περίπτωση οχήματος που εμπίπτει στην
εξαίρεση της παρ. 2δ του άρθρου 3 της 49372/3352/2017
κοινής υπουργικής απόφασης, εκδίδεται ΔΤΕ χωρίς ημερομηνία επόμενου ελέγχου. Στο χώρο των παρατηρήσεων του ΔΤΕ αναγράφεται: «Όχημα που εμπίπτει στην
εξαίρεση της παρ. 2δ του άρθρου 3 της 49372/3352/2017
κοινής υπουργικής απόφασης και κυκλοφορεί σε περιοχή που υφίσταται περιοδικός τεχνικός έλεγχος». Το
προαναφερόμενο ΔΤΕ χορηγείται στον προσκομίζοντα
το όχημα προς έλεγχο και έχει χρονική ισχύ ίδια με αυτή
του ΔΤΕ που εκδίδεται από ΚΤΕΟ σε κανονικό περιοδικό
τεχνικό έλεγχο ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος
και μέχρι την ημερομηνία στην οποία το όχημα καθίσταται υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο.
γ) Εάν διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις, τότε εκδίδεται
ΔΤΕ με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2, 3 και
4 της παρούσας.
Αν οι σοβαρές ελλείψεις αφορούν τα σημεία 0. «ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» και 1100 – 1200 «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΥΚΛΟΥ» των πινάκων των Παραρτημάτων I και II της παρούσας αντίστοιχα, ακολουθείται η
διαδικασία της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 5 του
άρθρου 4 της παρούσας.
Εφόσον από τον επανέλεγχο του οχήματος διαπιστωθεί η αποκατάσταση των ελλείψεων, εκδίδεται ΔΤΕ χωρίς
ημερομηνία επόμενου ελέγχου.
Δεν επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα του οχήματος
το ΕΣΤΕ.
Ειδικά για την περίπτωση οχήματος που εμπίπτει στην
εξαίρεση της παρ. 2δ του άρθρου 3 της 49372/3352/2017
κοινής υπουργικής απόφασης, μετά από επιτυχή επανέλεγχο, στο χώρο των παρατηρήσεων του ΔΤΕ αναγράφεται: «Όχημα που εμπίπτει στην εξαίρεση της παρ. 2δ
του άρθρου 3 της 49372/3352/2017 κοινής υπουργικής
απόφασης και κυκλοφορεί σε περιοχή που υφίσταται
περιοδικός τεχνικός έλεγχος».
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Το προαναφερόμενο ΔΤΕ χορηγείται από το ΚΤΕΟ στον
προσκομίζοντα το όχημα προς έλεγχο και έχει χρονική
ισχύ ίδια με αυτή του ΔΤΕ που εκδίδεται από ΚΤΕΟ σε
κανονικό περιοδικό τεχνικό έλεγχο ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και μέχρι την ημερομηνία στην
οποία το όχημα καθίσταται υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο.
δ) Εάν διαπιστωθούν επικίνδυνες ελλείψεις, τότε:
αα) αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας σύμφωνα
με την διαδικασία του άρθρου 4 της παρούσας,
ββ) εκδίδεται ΔΤΕ με εφαρμογή των διατάξεων των
άρθρων 2, 3 και 4 της παρούσας και
γγ) χορηγείται το έγγραφο του υποδείγματος της παρ.
6 του άρθρου 4 της παρούσας ή ακολουθείται για
τα ΙΚΤΕΟ η διαδικασία της κοινής απόφασης της
παρ. 3β του άρθρου 18 του ν. 3446/2006 (Α΄ 49).
Εφόσον από τον επανέλεγχο του οχήματος διαπιστωθεί η αποκατάσταση των επικίνδυνων ελλείψεων, εκδίδεται ΔΤΕ χωρίς ημερομηνία επόμενου ελέγχου.
Δεν επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα του οχήματος
το ΕΣΤΕ.
Ειδικά για την περίπτωση οχήματος που εμπίπτει στην
εξαίρεση της παρ. 2δ του άρθρου 3 της 49372/3352/2017
κοινής υπουργικής απόφασης, μετά από επιτυχή επανέλεγχο, στο χώρο των παρατηρήσεων του ΔΤΕ αναγράφεται: «Όχημα που εμπίπτει στην εξαίρεση της παρ. 2δ
του άρθρου 3 της 49372/3352/2017 κοινής υπουργικής
απόφασης και κυκλοφορεί σε περιοχή που υφίσταται
περιοδικός τεχνικός έλεγχος».
Το προαναφερόμενο ΔΤΕ χορηγείται από το ΚΤΕΟ στον
προσκομίζοντα το όχημα προς έλεγχο και έχει χρονική
ισχύ ίδια με αυτή του ΔΤΕ που εκδίδεται από ΚΤΕΟ σε
κανονικό περιοδικό τεχνικό έλεγχο ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και μέχρι την ημερομηνία στην
οποία το όχημα καθίσταται υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο.
4. Αν ο κάτοχος του οχήματος δεν φέρει μαζί του την
άδεια κυκλοφορίας, τότε ο έκτακτος τεχνικός έλεγχος
διενεργείται με βάση τα στοιχεία που αντλούνται από τη
βάση του «Αρχείου Αδειών Κυκλοφορίας» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
5. Σε περίπτωση που ένα όχημα χωρίς ΔΤΕ, ενώ είχε
την υποχρέωση, προσκομίζεται σε ΚΤΕΟ για τον ως άνω
έκτακτο τεχνικό έλεγχο διενεργείται πλήρης περιοδικός
τεχνικός έλεγχος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος, εκδίδεται ΔΤΕ και το
όχημα θεωρείται εκπρόθεσμο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Άρθρο 11
A. Εκούσιος τεχνικός έλεγχος οχημάτων
ταξινομημένων στη χώρα μας
1. Ο εκούσιος τεχνικός έλεγχος οχημάτων ταξινομημένων στη χώρα μας διενεργείται σε ένα ή περισσότερα
από τα συστήματα του οχήματος, με εφαρμογή των σημείων ελέγχου και των κριτηρίων καταλληλόλητας των
πινάκων των Παραρτημάτων I ή II της παρούσας. Σε κάθε
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περίπτωση διενεργείται έλεγχος και στα σημεία 0. «ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» και 1100 – 1200 «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΥΚΛΟΥ» αντίστοιχα.
2. Εκούσιος τεχνικός έλεγχος δεν διενεργείται σε όχημα
που είχε την υποχρέωση υποβολής σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο και δεν είναι εφοδιασμένο με ΔΤΕ. Στην περίπτωση αυτή το όχημα υποβάλλεται σε πλήρη περιοδικό
τεχνικό έλεγχο.
3. Πριν από την έναρξη του εκούσιου τεχνικού ελέγχου
για κάθε όχημα, ο κάτοχος του οχήματος ή ο νόμιμος
εκπρόσωπός του:
α) Υποβάλλει αίτηση στην οποία αναφέρει ότι επιθυμεί
τη διενέργεια εκούσιου τεχνικού ελέγχου στο όχημά του
σε ένα ή περισσότερα συστήματά του ή στο σύνολο των
συστημάτων.
β) Επιδεικνύει τα εξής στοιχεία:
αα) Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
ββ) Το ΔΤΕ, εφόσον το όχημα είχε τη σχετική υποχρέωση.
γγ) Το αποδεικτικό στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο από το νόμο τέλος για τη διενέργειά
του (Δημόσια ΚΤΕΟ) ή την απόδειξη ή το τιμολόγιο
παροχής υπηρεσιών (Ιδιωτικά ΚΤΕΟ).
4. Μετά την ολοκλήρωση του εκούσιου τεχνικού ελέγχου:
α) Εκδίδεται Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου
(ΠΕΤΕ) από Δημόσιο ΚΤΕΟ σύμφωνα με το υπόδειγμα
του Παραρτήματος VI και από Ιδιωτικό ΚΤΕΟ χωρίς το
εθνόσημο και την αναγραφή «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»,
στο οποίο:
αα) Συμπληρώνονται τα στοιχεία του οχήματος, του
ιδιοκτήτη του ή του νόμιμου εκπροσώπου του και
η ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου.
ββ) Ως αποτέλεσμα ελέγχου αναγράφεται κατά περίπτωση η φράση «χωρίς ελλείψεις» ή «Δευτερεύουσες ελλείψεις».
γγ) Ως είδος ελέγχου αναγράφεται «Εκούσιος τεχνικός
έλεγχος».
δδ) Αναγράφονται οι τυχόν ελλείψεις που διαπιστώθηκαν.
εε) Δεν συμπληρώνεται ημερομηνία επόμενου ελέγχου.
στστ) Στο χώρο των παρατηρήσεων αναγράφεται η
φράση «Εκούσιος τεχνικός έλεγχος. Το παρόν
δεν επέχει θέση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου».
Το ΠΕΤΕ υπογράφεται και σφραγίζεται από τον ελεγκτή
του ΚΤΕΟ. Υπογράφεται επίσης και από το πρόσωπο που
προσκόμισε το όχημα για έλεγχο. Αντίγραφό του φυλάσσεται στο ΚΤΕΟ από το οποίο εκδόθηκε.
β) Δεν επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος το ΕΣΤΕ.
5. Σε περίπτωση διαπίστωσης:
α) Δευτερευουσών ελλείψεων δεν απαιτείται η διενέργεια επανελέγχου, αλλά μόνο η υποχρέωση σχετικής
ενημέρωσης του ιδιοκτήτη του οχήματος ή του νόμιμου
εκπροσώπου του από το ΚΤΕΟ.
β) Σοβαρών ελλείψεων όταν προσκομίζεται ΔΤΕ αυτό
ακυρώνεται και εκδίδεται νέο ΔΤΕ (και όχι ΠΕΤΕ), στο
οποίο σημειώνονται τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγ-
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χου και αναγράφεται η υποχρέωση για επανέλεγχο του
οχήματος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, με την καταβολή
του προβλεπόμενου τέλους επανελέγχου περιοδικού
τεχνικού ελέγχου.
Αν οι σοβαρές ελλείψεις αφορούν τα σημεία 0. «ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» και 1100 – 1200 «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΥΚΛΟΥ» των πινάκων των Παραρτημάτων I και II της παρούσας αντίστοιχα ακολουθείται η
διαδικασία της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 5 του
άρθρου 4 της παρούσας. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, τότε το όχημα θεωρείται εκπρόθεσμο και
πλέον του ανωτέρω τέλους, υπόκειται στην καταβολή
πρόσθετου ειδικού τέλους του ν. 1350/1983 (Α΄55) όπως
ισχύει.
Εφόσον από τον επανέλεγχο του οχήματος διαπιστωθεί η αποκατάσταση των ελλείψεων, εκδίδεται ΔΤΕ με
ημερομηνία επόμενου ελέγχου την ημερομηνία που
αναγραφόταν στο ακυρωμένο ΔΤΕ. Το ΕΣΤΕ που έχει
επικολληθεί στην οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας διατηρείται ως έχει.
γ) Σοβαρών ελλείψεων όταν δεν προσκομίζεται ΔΤΕ
(οχήματα μη υπόχρεα για τεχνικό έλεγχο) εκδίδεται ΔΤΕ
(και όχι ΠΕΤΕ), στο οποίο σημειώνονται τα αποτελέσματα
του τεχνικού ελέγχου και αναγράφεται η υποχρέωση για
επανέλεγχο του οχήματος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες,
με την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους επανελέγχου περιοδικού τεχνικού ελέγχου.
Αν οι σοβαρές ελλείψεις αφορούν τα σημεία 0. «ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» και 1100 – 1200 «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΥΚΛΟΥ» των πινάκων των Παραρτημάτων I και II της παρούσας αντίστοιχα ακολουθείται η
διαδικασία της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 5 του
άρθρου 4 της παρούσας. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, τότε το όχημα θεωρείται εκπρόθεσμο και
πλέον του ανωτέρω τέλους, υπόκειται στην καταβολή
πρόσθετου ειδικού τέλους του ν. 1350/1983 (Α΄55) όπως
ισχύει.
Εφόσον από τον επανέλεγχο του οχήματος διαπιστωθεί η αποκατάσταση των ελλείψεων, εκδίδεται ΔΤΕ χωρίς
ημερομηνία επόμενου ελέγχου που έχει χρονική ισχύ
ίδια με αυτή του ΔΤΕ που εκδίδεται από ΚΤΕΟ σε κανονικό περιοδικό τεχνικό έλεγχο, ανάλογα με την κατηγορία
του οχήματος και μέχρι την ημερομηνία στην οποία το
όχημα καθίσταται υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο.
Δεν επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας
το ΕΣΤΕ.
δ) Επικίνδυνων ελλείψεων το όχημα ακινητοποιείται,
δηλαδή του αφαιρείται η άδεια και η/οι πινακίδα κυκλοφορίας(-ες), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της
παρούσας μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων που
διαπιστώθηκαν και εκδίδεται ΔΤΕ στο οποίο σημειώνονται τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου.
Επιπρόσθετα ακυρώνεται το ΔΤΕ περιοδικού τεχνικού
ελέγχου, με το οποίο τυχόν είναι εφοδιασμένο το όχημα
και αποκολλάται από την οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας
το ΕΣΤΕ.
Κατά τον επανέλεγχο το όχημα ελέγχεται στα σημεία
των επικίνδυνων ελλείψεων. Αν έχει ακυρωθεί ΔΤΕ και
εφόσον στον επανέλεγχο διαπιστωθεί ότι οι επικίνδυνες
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ελλείψεις αποκαταστάθηκαν, εκδίδεται ΔΤΕ, στο οποίο
σημειώνεται ως ημερομηνία επόμενου ελέγχου η ημερομηνία που αναγραφόταν στο ακυρωμένο ΔΤΕ και επικολλάται στο όχημα το ΕΣΤΕ.
Στην περίπτωση που όχημα δεν είναι εφοδιασμένο
με ΔΤΕ περιοδικού τεχνικού ελέγχου τότε εκδίδεται ΔΤΕ
χωρίς ημερομηνία επόμενου ελέγχου που έχει χρονική
ισχύ ίδια με αυτή του ΔΤΕ που εκδίδεται από ΚΤΕΟ σε
κανονικό περιοδικό τεχνικό έλεγχο ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και μέχρι την ημερομηνία στην
οποία το όχημα καθίσταται υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο. Δεν επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα
κυκλοφορίας το ΕΣΤΕ.
6. Πέραν των οριζόμενων στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, ο κάτοχος οχήματος ή
ο νόμιμος εκπρόσωπός του, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί
με αίτησή του προς το ΚΤΕΟ:
α) Να ζητήσει τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου, σε χρόνο συντομότερο του προβλεπόμενου στις
περιπτώσεις (α) και (β) της παρ.1 του άρθρου 6 της υπ’
αριθμ. οικ. 49372/3352/2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2726):
αα) για τη διενέργεια στο όχημα περιοδικού τεχνικού
ελέγχου για πρώτη φορά.
ββ) για τη διενέργεια στο όχημα περιοδικού τεχνικού
ελέγχου βάσει του κατεχόμενου ΔΤΕ.
Στις περιπτώσεις αυτές εκδίδεται ΔΤΕ και το όχημα
ακολουθεί την προβλεπόμενη περιοδικότητα ελέγχου,
ήτοι σημειώνεται ημερομηνία επόμενου ελέγχου και επικολλάται στο όχημα το ΕΣΤΕ, εφόσον κριθεί κατάλληλο.
β) Να ζητήσει τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου για την περίπτωση οχήματος που εμπίπτει στην εξαίρεση της παρ. 2δ του άρθρου 3 της 49372/3352/2017
κοινής υπουργικής απόφασης. Σε αυτή την περίπτωση
μετά την διενέργεια του τεχνικού ελέγχου χορηγείται
από το ΚΤΕΟ ΔΤΕ χωρίς ημερομηνία επόμενου ελέγχου
το οποίο έχει χρονική ισχύ ίδια με αυτή του ΔΤΕ που εκδίδεται από ΚΤΕΟ σε κανονικό περιοδικό τεχνικό έλεγχο,
ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και μέχρι την
ημερομηνία στην οποία το όχημα καθίσταται υπόχρεο
για περιοδικό τεχνικό έλεγχο με την παρατήρηση «Όχημα που εμπίπτει στην εξαίρεση της παρ. 2δ του άρθρου
3 της 49372/3352/2017 κοινής υπουργικής απόφασης
και κυκλοφορεί σε περιοχή που υφίσταται περιοδικός
τεχνικός έλεγχος».
B. Εκούσιος τεχνικός έλεγχος οχημάτων
ταξινομημένων σε άλλα Κράτη Μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Τρίτες Χώρες
1. Ο εκούσιος τεχνικός έλεγχος οχημάτων ταξινομημένων σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
σε τρίτες χώρες διενεργείται σε ένα ή περισσότερα από
τα συστήματα του οχήματος, με εφαρμογή των σημείων
ελέγχου και των κριτηρίων καταλληλόλητας των πινάκων
των Παραρτημάτων I ή II της παρούσας αντίστοιχα. Σε
κάθε περίπτωση διενεργείται έλεγχος και στα σημεία 0.
«ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» και 1100 – 1200 «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΥΚΛΟΥ».
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Ο εκούσιος τεχνικός έλεγχος δεν διενεργείται σε οχήματα εφοδιασμένα με προσωρινή άδεια και πινακίδες
τελωνείου. Επίσης δεν διενεργείται σε οχήματα που πρόκειται να ταξινομηθούν σε άλλη χώρα.
2. Πριν από την έναρξη του εκούσιου τεχνικού ελέγχου
για κάθε όχημα, ο κάτοχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του:
α) Υποβάλλει αίτηση στην οποία αναφέρει ότι επιθυμεί
τη διενέργεια εκούσιου τεχνικού ελέγχου στο όχημά του
σε ένα ή περισσότερα συστήματά του ή στο σύνολο των
συστημάτων του.
β) Επιδεικνύει τα εξής στοιχεία:
αα) Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
ββ) Το αποδεικτικό στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο από το νόμο τέλος για τη διενέργειά
του (Δημόσια ΚΤΕΟ) ή την απόδειξη - τιμολόγιο
παροχής υπηρεσιών (Ιδιωτικά ΚΤΕΟ).
3. Σε περίπτωση διαπίστωσης:
α) Δευτερευουσών ή σοβαρών ελλείψεων δεν απαιτείται η διενέργεια επανελέγχου, αλλά μόνο η υποχρέωση
σχετικής ενημέρωσης του ιδιοκτήτη του οχήματος ή του
νόμιμου εκπροσώπου του από το ΚΤΕΟ.
β) Σοβαρών ελλείψεων, που αφορούν τα σημεία ελέγχου 0. «ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» και 1100 – 1200
«ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΥΚΛΟΥ» των πινάκων
των Παραρτημάτων I ή II της παρούσας αντίστοιχα, ενημερώνεται η πρεσβεία ή η προξενική αρχή του κράτους
ταξινόμησης του οχήματος που εδρεύει στη χώρα μας.
γ) Επικίνδυνων ελλείψεων το όχημα ακινητοποιείται,
δηλαδή του αφαιρείται η άδεια και η/οι πινακίδα(-ες)
κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4
της παρούσας, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν. Κατά τον επανέλεγχο το όχημα
ελέγχεται στα σημεία των επικίνδυνων ελλείψεων που
αναγράφονται στο Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου
(ΠΕΤΕ) του αρχικού εκούσιου τεχνικού ελέγχου.
4. Μετά την ολοκλήρωση του εκούσιου τεχνικού ελέγχου:
α) Εκδίδεται Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου
(ΠΕΤΕ) από Δημόσιο ΚΤΕΟ σύμφωνα με το υπόδειγμα
του Παραρτήματος VI και από Ιδιωτικό ΚΤΕΟ χωρίς το
εθνόσημο και την αναγραφή «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ»,
στο οποίο:
αα) Συμπληρώνονται τα στοιχεία του οχήματος, του
ιδιοκτήτη του ή του νόμιμου εκπροσώπου του και
η ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου.
ββ) Ως αποτέλεσμα ελέγχου αναγράφεται κατά περίπτωση η φράση «χωρίς ελλείψεις», «Δευτερεύουσες ελλείψεις», «Σοβαρές ελλείψεις» ή «Επικίνδυνες
ελλείψεις».
γγ) Ως είδος ελέγχου αναγράφεται «Εκούσιος τεχνικός
έλεγχος».
δδ) Αναγράφονται οι τυχόν ελλείψεις που διαπιστώθηκαν.
εε) Δεν συμπληρώνεται ημερομηνία επόμενου ελέγχου.
στστ) Στο χώρο των παρατηρήσεων αναγράφεται η
φράση «Εκούσιος τεχνικός έλεγχος. Το παρόν
δεν επέχει θέση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου».
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Το ΠΕΤΕ υπογράφεται και σφραγίζεται από τον ελεγκτή
του ΚΤΕΟ. Υπογράφεται επίσης και από το πρόσωπο που
προσκόμισε το όχημα για έλεγχο. Αντίγραφό του φυλάσσεται στο ΚΤΕΟ από το οποίο εκδόθηκε.
β) Δεν επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος το ΕΣΤΕ.
Γ. Έντυπο Πρακτικού
Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (ΠΕΤΕ)
Το έντυπο του Πρακτικού Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου
(ΠΕΤΕ) έχει τη μορφή του προβλεπόμενου στο Παράρτημα VI της παρούσας:
1. Το ΠΕΤΕ που εκδίδεται από Ιδιωτικό ΚΤΕΟ έχει την
ίδια μορφή με αυτό του Δημοσίου ΚΤΕΟ, χωρίς το εθνόσημο και την αναγραφή «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».
2. Προαιρετικά είναι επιτρεπτή η χρήση και δεύτερου
φύλλου με το αντίγραφό του (σύνολο 4 σελίδες), για
την καταγραφή πρόσθετων τεχνικών πληροφοριών και
στοιχείων (επεξηγηματικών των ελλείψεων), που προκύπτουν από τη διενέργεια του εκούσιου τεχνικού ελέγχου.
3. Η αρίθμηση του ΠΕΤΕ είναι διαφορετική από αυτή
των ΔΤΕ. Ο αριθμός αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο
μέρος είναι ο κωδικός του ΚΤΕΟ και το δε δεύτερο είναι
ο αύξων αριθμός (ανά ΚΤΕΟ).
4. Η γραμμογράφηση, τα πεδία και όλα τα αναγραφόμενα στοιχεία του ΠΕΤΕ, είτε είναι προτυπωμένα είτε
εκτυπώνονται κατά την έκδοσή του, ταυτόχρονα με την
εκτύπωση των αποτελεσμάτων του ελέγχου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΜΕΤΡΗΤΗ
ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ
Άρθρο 12
Διόρθωση ένδειξης μετρητή
διανυθέντων χιλιομέτρων
1. Σε κάθε έλεγχο οχήματος σε ΚΤΕΟ ελέγχεται η ένδειξη του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων που εμφανίζεται στον μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων. Όπου
προκύπτει ότι ο αριθμός χιλιομέτρων είναι μικρότερος
από τον αριθμό χιλιομέτρων που είχε σημειωθεί σε προγενέστερους ελέγχους (εμφανής παραποίηση μετρητή
διανυθέντων χιλιομέτρων), σημειώνεται σοβαρή έλλειψη
στους κωδικούς 7.11.a και 4405.1 των πινάκων των Παραρτημάτων I και II της παρούσας αντίστοιχα.
Στην περίπτωση αυτή, το ΚΤΕΟ αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών ενημερωτικό σημείωμα
συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο του ΔΤΕ, προκειμένου να εφαρμοστούν τα οριζόμενα στην παρ.6 του
άρθρου 9 και στην παρ.2 του άρθρου 17 της αριθμ. πρωτ.
οικ. 49372/3352/2017 (Β΄ 2726) κοινής υπουργικής απόφασης που αφορούν τις ποινικές κυρώσεις. Οποιαδήποτε ενέργεια προκύπτει από την ανωτέρω Υπηρεσία
κοινοποιείται στη Δ/νση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36)
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.
2. Η αποκατάσταση της έλλειψης πραγματοποιείται
με διόρθωση της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων
χιλιομέτρων με προσθήκη τεκμαρτών χιλιομέτρων, που
υπολογίζονται ανά μήνα σε:
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α) πεντακόσια (500) χιλιόμετρα για τις μοτοσικλέτες,
β) χίλια (1.000) χιλιόμετρα για τα επιβατηγά Ι.Χ. οχήματα,
γ) τρείς χιλιάδες (3.000) χιλιόμετρα για φορτηγά και
λεωφορεία οχήματα και
δ) πέντε χιλιάδες (5.000) χιλιόμετρα για τα επιβατηγά
Δ.Χ. οχήματα.
Ο τεκμαρτός αριθμός χιλιομέτρων καλύπτει όλο τον
μήνα, εντός του οποίου πραγματοποιείται ή είχε πραγματοποιηθεί ο τεχνικός έλεγχος.
Η διορθωμένη ένδειξη που πρέπει να φαίνεται στον
μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων προκύπτει όταν, στην
ένδειξη του μετρητή που αναγράφεται στο ΔΤΕ που εκδόθηκε από το ΚΤΕΟ κατά τον αμέσως προηγούμενο
έλεγχο (πριν την παραποίηση) προστεθούν:
α) τα τεκμαρτά χιλιόμετρα του διαστήματος που μεσολάβησε μεταξύ των δύο ελέγχων (πριν και μετά την
παραποίηση) και
β) το σύνολο των χιλιομέτρων που έχει καταγράψει ο
μετρητής από τον έλεγχο μετά την παραποίηση μέχρι
τον τελευταίο χρονικά έλεγχο που αυτή διαπιστώθηκε.
3. To KTEO χορηγεί στον προσκομίζοντα το όχημα βεβαίωση (όχι χειρόγραφη) σύμφωνα με το Παράρτημα
VII της παρούσας, η οποία υπογράφεται από τον διενεργήσαντα τον έλεγχο του οχήματος ελεγκτή και από
τον Τεχνικό Δ/ντή του ΚΤΕΟ, στην οποία καταγράφεται:
α) η αλληλουχία των χιλιομέτρων που έχουν διανυθεί
και καταγραφεί σε κάθε έλεγχο.
β) ο υπολογισμός των τεκμαρτών χιλιομέτρων, με
βάση τα οριζόμενα στην ανωτέρω παρ. 2.
γ) το άθροισμα των διανυθέντων και των τεκμαρτών
χιλιομέτρων, τιμή στην οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί η διόρθωση της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων
χιλιομέτρων από τον εξουσιοδοτημένο τεχνίτη της επόμενης παραγράφου.
4. Η ανωτέρω διόρθωση της ένδειξης του μετρητή
διανυθέντων χιλιομέτρων διενεργείται από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη οργάνων του ν. 1575/1985 (Α΄ 207), σε συνεργείο του π.δ. 78/1988 (Α΄ 34) τοποθέτησης, επισκευών
και ρυθμίσεων ταχογράφων, ταξιμέτρων και διαφόρων
άλλων συναφών οργάνων αυτοκινήτων.
Μετά τη διόρθωση της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, η προσκομισθείσα βεβαίωση σφραγίζεται και υπογράφεται από τον τεχνίτη οργάνων που
πραγματοποίησε την διόρθωση.
Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης, όπως συμπληρώθηκε από τον εξουσιοδοτημένο τεχνίτη, φυλάσσεται στο
συνεργείο που πραγματοποιήθηκε η διόρθωση της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων.
5. Στη συνέχεια το όχημα υποβάλλεται σε επανέλεγχο
σε ΚΤΕΟ, προκειμένου να διαπιστωθεί η αποκατάσταση
της σοβαρής έλλειψης που αφορά την παραποίηση του
μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων. Αν δεν επιδειχθεί η
ανωτέρω βεβαίωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.
3 και 4, δεν διενεργείται ο επανέλεγχος του οχήματος και
ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος.
6. Εφ’ όσον ο επανέλεγχος είναι επιτυχής, στο εκδιδόμενο ΔΤΕ και στον χώρο των παρατηρήσεων αναγράφεται η παρατήρηση: «Διόρθωση ένδειξης μετρητή

Τεύχος Β’ 1003/26.03.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

διανυθέντων χιλιομέτρων σύμφωνα με το άρθρο 12 της
υπουργικής απόφασης με αριθ. …../…/….».
Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης, όπως συμπληρώθηκε από τον εξουσιοδοτημένο τεχνίτη, φυλάσσεται στο
ΚΤΕΟ.
7. Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε ανακολουθίας των ενδείξεων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, είτε σε σχέση με την ένδειξη του αμέσως προηγούμενου ελέγχου είτε με παλαιότερου, εκτυπώνονται
αυτόματα από το Μηχανογραφικό Σύστημα του ΚΤΕΟ
στο ΔΤΕ, όλες οι ενδείξεις του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (Αριθμός ΔΤΕ - Ημερομηνία - Ένδειξη μετρητή
διανυθέντων χιλιομέτρων) από το ιστορικό του τεχνικού
ελέγχου του οχήματος, καθώς και η προαναφερόμενη
παρατήρηση για τη διόρθωση χιλιομέτρων.
8. Στην περίπτωση οχημάτων που φέρουν μετρητή
διανυθέντων μιλίων ο υπολογισμός της προηγούμενης
παραγράφου γίνεται με την προσθήκη τεκμαρτών μιλίων
ανά κατηγορία οχήματος ως εξής:
α) 310,7 μίλια για τις μοτοσικλέτες,
β) 621,4 μίλια για τα επιβατηγά Ι.Χ. οχήματα,
γ) 1864,2 μίλια για φορτηγά και λεωφορεία οχήματα
και
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δ) 3107 μίλια για τα επιβατηγά Δ.Χ. οχήματα.
(όπου 1 χιλιόμετρο = 0,6214 μίλια)
9. Στην περίπτωση που κατά τον τεχνικό έλεγχο οχήματος διαπιστωθεί ότι έχει γίνει μηδενισμός και επανεκκίνηση της καταγραφής του αριθμού των χιλιομέτρων (ή
των μιλίων) ή αντικατάσταση του μετρητή διανυθέντων
χιλιομέτρων με άλλον, δεν σημειώνεται σοβαρή έλλειψη
και στον χώρο των παρατηρήσεων του ΔΤΕ αναγράφεται: «Επανεκκίνηση καταγραφής χιλιομέτρων (μιλίων)»
ή «Αντικατάσταση μετρητή χιλιομέτρων (μιλίων)» αντίστοιχα. Η ανωτέρω παρατήρηση επαναλαμβάνεται σε
κάθε μεταγενέστερο έλεγχο.
Η αντικατάσταση μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων
αποδεικνύεται μόνο με την προσκόμιση νόμιμων παραστατικών ήτοι απόδειξη, ή τιμολόγιο αγοράς και τοποθέτησής του.
Αντίγραφα των ανωτέρω παραστατικών διατηρούνται
στο αρχείο του ΚΤΕΟ.
Ο έλεγχος πιθανής παραποίησης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (μιλίων) εξακολουθεί να ισχύει.
Άρθρο 13
Προσαρτώνται τα Παραρτήματα I, II, III, IV, V, VI και VII
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ I
ȆǿȃǹȀǹȈ ȈǾȂǼǿȍȃ ȆȇȅȈ ǼȁǼīȋȅ Ȁǹǿ ǻǿǹǺǹĬȂǿȈǾȈ ȉȍȃ ǼȁȁǼǿȌǼȍȃ
ȀȦįȚțȩȢ
ȈȘȝİȓȠȣ
ǼȜȑȖȤȠȣ
0
0.1
0.1.a

ȈȘȝİȓĮ ʌȡȠȢ ȑȜİȖȤȠ
ȉǹȊȉȅȆȅǿǾȈǾ ȅȋǾȂǹȉȅȈ
ȆȚȞĮțȓįİȢ ĮȡȚșȝȠȪ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
ȆȚȞĮțȓįİȢ ȜİȓʌȠȣȞ Ȓ İȓȞĮȚ ĲȩıȠ İʌȚıĳĮȜȫȢ ıĲİȡİȦȝȑȞİȢ
ʌȠȣ ʌȚșĮȞȩĲĮĲĮ șĮ ʌȑıȠȣȞ

ǻȚĮȕȐșȝȚıȘ ĲȦȞ İȜȜİȓȥİȦȞ
[ȩʌȠȣ (ȋ) țĮĲȐ ĲȘȞ țȡȓıȘ
ĲȠȣ İȜİȖțĲȒ]
ǻ.Ǽ
Ȉ.Ǽ
Ǽ.Ǽ

ȋ

0.1.b

(ǼĳȩıȠȞ ȠȚ ʌȚȞĮțȓįİȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ țȡĮĲȠȪȞĲĮȚ Įʌȩ
ĮȡȝȩįȚĮ ĮȡȤȒ įİȞ ıȘȝİȚȫȞİĲĮȚ ȑȜȜİȚȥȘ)
Ǿ İʌȚȖȡĮĳȒ ȜİȓʌİȚ Ȓ įİȞ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖȞȫıȚȝȘ

ȋ
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0.1.c
0.2
0.2.a
0.2.b
0.2.c
1
1.1
1.1.1
1.1.1.a
1.1.1.b
1.1.2
1.1.2.a
1.1.2.b

1.1.2.c

1.1.3
1.1.3.a

1.1.3.b

1.1.3.c
1.1.3.d
1.1.3.e

1.1.4
1.1.4.a
1.1.4.b
1.1.5
1.1.5.a
1.1.5.b
1.1.5.c
1.1.5.d
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ǻİȞ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ ıĲĮ ȑȖȖȡĮĳĮ Ȓ ıĲĮ ȝȘĲȡȫĮ
ǹȡȚșȝȩȢ ĲĮȣĲȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ /ʌȜĮȚıȓȠȣ
/ĮȪȟȦȞ ĮȡȚșȝȩȢ
ȁİȓʌİȚ Ȓ ĮįȪȞĮĲȠȞ ȞĮ İȟİȣȡİșİȓ
ǼȜȜȚʌȒȢ, įȣıĮȞȐȖȞȦıĲȠȢ, İȝĳĮȞȫȢ ʌȜĮıĲȩȢ Ȓ įİȞ
ıȣȝĳȦȞİȓ ȝİ ĲĮ ȑȖȖȡĮĳĮ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ
ǻȣıĮȞȐȖȞȦıĲĮ ȑȖȖȡĮĳĮ ȠȤȒȝĮĲȠȢ Ȓ ĲȣʌȚțȑȢ ĮȞĮțȡȓȕİȚİȢ
ȈȊȈȉǾȂǹ ȆǼǻǾȈǾȈ
ȂȘȤĮȞȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ (ȠȤȒȝĮĲĮ ȩȜȦȞ
ĲȦȞ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ)
ȈĲȡİĳȩȝİȞȠȢ ȐȟȠȞĮȢ ʌȠįȠȝȠȤȜȠȪ (ʌİȞĲȐȜ) țȪȡȚȠȣ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȘȢ
ȈĲȡİĳȩȝİȞȠȢ ȐȟȠȞĮȢ ʌȠȜȪ ıĳȚțĲȩȢ
ȊʌİȡȕȠȜȚțȒ ĳșȠȡȐ Ȓ ĲȗȩȖȠȢ
ȀĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ įȚĮįȡȠȝȒ ĲȠȣ ʌȠįȠȝȠȤȜȠȪ (ʌİȞĲȐȜ)
țȣȡȓȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȘȢ
ȊʌİȡȕȠȜȚțȒ Ȓ ĮȞİʌĮȡțȒȢ İȜİȪșİȡȘ įȚĮįȡȠȝȒ
Ǿ ʌȑįȘıȘ įİ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ ıȦıĲȐ ȝİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȪıȘ ĲȘȢ
İʌİȞȑȡȖİȚĮȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ
ǹȞ İʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ
ȉȠ ĮȞĲȚȠȜȚıșȘĲȚțȩ țȐȜȣȝȝĮ ĲȠȣ ʌȠįȠȝȠȤȜȠȪ ʌȑįȘıȘȢ
įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ, İȓȞĮȚ ȤĮȜĮȡȩ Ȓ ȑȤİȚ ȣʌȠıĲİȓ ȜİȓĮȞıȘ ȜȩȖȦ
ĳșȠȡȐȢ
ǹȞĲȜȓĮ țİȞȠȪ Ȓ ĮİȡȠıȣȝʌȚİıĲȒȢ țĮȚ įȠȤİȓĮ
(ĮİȡȠĳȣȜȐțȚĮ)
ǹȞİʌĮȡțȒȢ ʌȓİıȘ/ȣʌȠʌȓİıȘ ȖȚĮ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ:
4 İʌĮȞĮȜĮȝȕĮȞȩȝİȞİȢ ʌİįȒıİȚȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ
ĲȘȢ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȒȢ įȚȐĲĮȟȘȢ (Ȓ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȑȞįİȚȟȘ
İʌȚțȓȞįȣȞȘȢ ĲȚȝȒȢ ıĲȠ ȝĮȞȩȝİĲȡȠ)
2 İʌĮȞĮȜĮȝȕĮȞȩȝİȞİȢ ʌİįȒıİȚȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ
ĲȘȢ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȒȢ įȚȐĲĮȟȘȢ (Ȓ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȑȞįİȚȟȘ
İʌȚțȓȞįȣȞȘȢ ĲȚȝȒȢ ıĲȠ ȝĮȞȩȝİĲȡȠ)
ȅ ȤȡȩȞȠȢ ʌȠȣ ʌĮȡȑȡȤİĲĮȚ ȝȑȤȡȚȢ ȩĲȠȣ Ș ʌȓİıȘ/ȣʌȠʌȓİıȘ
İȓȞĮȚ
ĮȞȑȜșİȚ ıİ ĲȚȝȒ ĮıĳĮȜȠȪȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ȣʌİȡȕȠȜȚțȩȢ, ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ǻİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ Ș ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ ȕĮȜȕȓįĮ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ
țȣțȜȦȝȐĲȦȞ Ȓ Ș ĮȞĮțȠȣĳȚıĲȚțȒ ȕĮȜȕȓįĮ ʌȓİıȘȢ
ǻȚĮȡȡȠȒ ĮȑȡĮ ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜİȓ ıȘȝĮȞĲȚțȒ ʌĲȫıȘ ʌȓİıȘȢ Ȓ
ĮȚıșȘĲȑȢ įȚĮȡȡȠȑȢ ĮȑȡĮ
ǼȟȦĲİȡȚțȒ ȕȜȐȕȘ ʌȠȣ ʌȚșĮȞȫȢ İʌȘȡİȐȗİȚ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȘȢ.
ȅȚ İʌȚįȩıİȚȢ ĲȘȢ ʌȑįȘȢ ȑțĲĮțĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ
(įİȣĲİȡİȪȠȣıĮȢ) įİȞ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ
ǻȚȐĲĮȟȘ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ ȤĮȝȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ- ȝĮȞȩȝİĲȡȠ
ȀĮțȒ Ȓ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ȝĮȞȠȝȑĲȡȠȣ Ȓ ĲȘȢ
įȚȐĲĮȟȘȢ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ ȤĮȝȘȜȒȢ ʌȓİıȘȢ
ȂȘ ĮȞĮȖȞȦȡȓıȚȝȘ ȤĮȝȘȜȒ ʌȓİıȘ
ȋİȚȡȠțȓȞȘĲȘ ȕĮȜȕȓįĮ İȜȑȖȤȠȣ ĲȘȢ ʌȑįȘıȘȢ
ȇȦȖȝȑȢ, ȕȜȐȕİȢ Ȓ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ ĳșȠȡȐ ĲȠȣ ȤİȚȡȚıĲȘȡȓȠȣ
ǼʌȚıĳĮȜȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ȤİȚȡȚıĲȘȡȓȠȣ Ȓ ĲȘȢ ȓįȚĮȢ ĲȘȢ
ȕĮȜȕȓįĮȢ
ȋĮȜĮȡȑȢ ıȣȞįȑıİȚȢ Ȓ įȚĮȡȡȠȑȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ
ȂȘ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
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ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘȢ ʌȑįȘȢ ıĲȐșȝİȣıȘȢ,
ȝȠȤȜȩȢ ȤİȚȡȚıȝȠȪ, İʌȓıȤİıĲȡȠ(țĮıĲȐȞȚĮ) ĲȘȢ ʌȑįȘȢ
ıĲȐșȝİȣıȘȢ, ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ ʌȑįȘ ıĲȐșȝİȣıȘȢ
Ǿ țĮıĲȐȞȚĮ įİȞ ıȣȖțȡĮĲİȓ ȠȡșȫȢ.
ĭșȠȡȐ ıĲȠȞ ȐȟȠȞĮ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ ĲȠȣ ȝȠȤȜȠȪ Ȓ ĲȠȣ
ȝȘȤĮȞȚıȝȠȪ
ĲȘȢ
țĮıĲȐȞȚĮȢ
ĲȠȣ
ȝȠȤȜȠȪ.
ȊʌİȡȕȠȜȚțȒ ĳșȠȡȐ.
ȊʌİȡȕȠȜȚțȒ įȚĮįȡȠȝȒ ĲȠȣ ȝȠȤȜȠȪ ȤİȚȡȚıȝȠȪ ȜȩȖȦ țĮțȒȢ
ȡȪșȝȚıȘȢ.
ȅ ȝȘȤĮȞȚıȝȩȢ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘȢ ȜİȓʌİȚ, ȑȤİȚ ȕȜȐȕȘ Ȓ İȓȞĮȚ
İțĲȩȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ.
ǼȜȜȚʌȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ, Ƞ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȩȢ įİȓțĲȘȢ įİȓȤȞİȚ
įȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ.
ǺĮȜȕȓįİȢ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȘȢ (ʌȠįȠȕĮȜȕȓįİȢ,
ȕĮȜȕȓįİȢ ĮʌȠıȣȝʌȓİıȘȢ, ȡȣșȝȚıĲȑȢ ʌȓİıȘȢ)
ǺȜȐȕȘ ȕĮȜȕȓįĮȢ Ȓ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ įȚĮȡȡȠȒ ĮȑȡĮ.
ǹȞ İʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ
ȊʌİȡȕȠȜȚțȒ İțȡȠȒ ȜĮįȚȠȪ Įʌȩ ĲȠȞ ĮİȡȠıȣȝʌȚİıĲȒ
ǺĮȜȕȓįĮ İʌȚıĳĮȜȒȢ Ȓ ĮȞİʌĮȡțȫȢ ıĲİȡİȦȝȑȞȘ
ǼțȡȠȒ Ȓ įȚĮȡȡȠȒ ȣįȡĮȣȜȚțȠȪ ȣȖȡȠȪ.
ǹȞ İʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ
ȈȪȞįİıȝȠȚ
(ȡĮțȩȡ)
ȖȚĮ
ıȪıĲȘȝĮ
ʌȑįȘıȘȢ
ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȠȣ (ȘȜİțĲȡȚțȒ Ȓ ʌȞİȣȝĮĲȚțȒ ıȪȞįİıȘ)
ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ıĲȡȩĳȚȖȖĮ įȚĮțȠʌȒȢ Ȓ ȕĮȜȕȓįĮ
ĮȣĲȩȝĮĲȠȣ țȜİȚıȓȝĮĲȠȢ.
ǹȞ İʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ
ǼʌȚıĳĮȜȒȢ Ȓ ĮȞİʌĮȡțȫȢ ıĲİȡİȦȝȑȞȘ ıĲȡȩĳȚȖȖĮ
įȚĮțȠʌȒȢ Ȓ ȕĮȜȕȓįĮ.
ǹȞ İʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ
ȊʌİȡȕȠȜȚțȑȢ įȚĮȡȡȠȑȢ.
ǹȞ İʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ
ǻİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ıȦıĲȐ.
ȂȘ ȠȡșȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ʌȑįȘȢ
ǻȠȤİȓȠ ĮʌȠĲĮȝȓİȣıȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ/ĮİȡȠĳȣȜȐțȚȠ
ǼȜĮĳȡȐ ȕȜȐȕȘ Ȓ İȜĮĳȡȐ įȚȐȕȡȦıȘ įȠȤİȓȠȣ.
ȈȠȕĮȡȒ ȕȜȐȕȘ įȠȤİȓȠȣ, įȚȐȕȡȦıȘ Ȓ įȚĮȡȡȠȑȢ
ǼʌȘȡİȐȗİĲĮȚ
Ș
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
ĲȠȣ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ.
ǻİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ ĮʌȠıĲȡȐȖȖȚıȘȢ
ǼʌȚıĳĮȜȒȢ Ȓ ĮȞİʌĮȡțȒȢ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȠȣ įȠȤİȓȠȣ
ȈȪıĲȘȝĮ
ȣʌȠȕȠȒșȘıȘȢ
ĲȘȢ
ʌȑįȘıȘȢ
(ıİȡȕȠȝȘȤĮȞȚıȝȠȓ), țİȞĲȡȚțȩȢ țȪȜȚȞįȡȠȢ (ȖȚĮ
ȣįȡĮȣȜȚțȐ ıȣıĲȒȝĮĲĮ)
ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ Ȓ ĮȞĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ
ıİȡȕȠȝȘȤĮȞȚıȝȠȪ.
ǹȞ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ
ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȩȢ țİȞĲȡȚțȩȢ țȪȜȚȞįȡȠȢ, ĮȜȜȐ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ
ĮțȩȝȘ Ș ʌȑįȘ.
ǺȜȐȕȘ Ȓ įȚĮȡȡȠȒ țİȞĲȡȚțȠȪ țȣȜȓȞįȡȠȣ
ǼʌȚıĳĮȜȒȢ țİȞĲȡȚțȩȢ țȪȜȚȞįȡȠȢ, ĮȜȜȐ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ĮțȩȝȘ
Ș ʌȑįȘ.
ǼʌȚıĳĮȜȒȢ țİȞĲȡȚțȩȢ țȪȜȚȞįȡȠȢ
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ǹȞİʌĮȡțȒȢ ʌȠıȩĲȘĲĮ ȣȖȡȠȪ ʌȑįȘıȘȢ țȐĲȦ ĲȘȢ İȜȐȤȚıĲȘȢ
ȑȞįİȚȟȘȢ.
ȆȠıȩĲȘĲĮ ȣȖȡȠȪ ıȘȝĮȞĲȚțȐ țȐĲȦ ĲȘȢ İȜȐȤȚıĲȘȢ
ȑȞįİȚȟȘȢ.
ȂȘ ȠȡĮĲȩ ȣȖȡȩ ʌȑįȘıȘȢ
ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ țȐȜȣȝȝĮ ıĲȠ įȠȤİȓȠ ĲȠȣ țİȞĲȡȚțȠȪ
țȣȜȓȞįȡȠȣ.
Ǿ İȞįİȚțĲȚțȒ ȜȣȤȞȓĮ ȣȖȡȠȪ ʌȑįȘıȘȢ ʌĮȡĮȝȑȞİȚ ıȣȞİȤȫȢ
ĮȞĮȝȝȑȞȘ Ȓ İȓȞĮȚ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ.
ǻİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ȐȡĲȚĮ Ș įȚȐĲĮȟȘ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ ȖȚĮ
ʌĲȫıȘ ĲȘȢ ıĲȐșȝȘȢ ĲȠȣ ȣȖȡȠȪ ʌȑįȘıȘȢ.
ǱțĮȝʌĲȠȚ ıȦȜȒȞİȢ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȘȢ
ȈȘȝĮȞĲȚțȩȢ țȓȞįȣȞȠȢ ȕȜȐȕȘȢ Ȓ șȡĮȪıȘȢ.
ǻȚĮȡȡȠȑȢ Įʌȩ ıȦȜȒȞİȢ Ȓ ıȣȞįȑıİȚȢ(ȖȚĮ ıȣıĲȒȝĮĲĮ
ʌȑįȘıȘȢ
ȝİ
ʌİʌȚİıȝȑȞȠ
ĮȑȡĮ).
ǻȚĮȡȡȠȑȢ Įʌȩ ıȦȜȒȞİȢ Ȓ ıȣȞįȑıİȚȢ (ȖȚĮ ȣįȡĮȣȜȚțȐ
ıȣıĲȒȝĮĲĮ ʌȑįȘıȘȢ).
ǺȜȐȕİȢ Ȓ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ įȚȐȕȡȦıȘ ıȦȜȒȞȦȞ.
ǻȣıȝİȞȒȢ İʌȚȡȡȠȒ ıĲȘȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ ʌȑįȘıȘȢ İȟĮȚĲȓĮȢ
İȝʌȜȠțȒȢ Ȓ ȐȝİıȠȣ țȚȞįȪȞȠȣ įȚĮȡȡȠȒȢ.
ǼıĳĮȜȝȑȞȘ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
ıȦȜȒȞȦȞ.
ȀȓȞįȣȞȠȢ ȕȜȐȕȘȢ.
ǼȪțĮȝʌĲȠȚ ıȦȜȒȞİȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȘȢ
ȈȘȝĮȞĲȚțȩȢ țȓȞįȣȞȠȢ ȕȜȐȕȘȢ Ȓ șȡĮȪıȘȢ.
ǺȜȐȕȘ ĲȦȞ İȪțĮȝʌĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ, ȝİ ıȘȝİȓĮ ĲȡȚȕȒȢ, ȝİ
ıȣıĲȡȠĳȒ
Ȓ
ĮȞİʌĮȡțȑȢ
ȝȒțȠȢ.
ǺȜȐȕȘ ĲȦȞ İȪțĮȝʌĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ, ȝİ ıȘȝİȓĮ ĲȡȚȕȒȢ.
ǻȚĮȡȡȠȑȢ Įʌȩ ıȦȜȒȞİȢ Ȓ ıȣȞįȑıİȚȢ(ȖȚĮ ıȣıĲȒȝĮĲĮ
ʌȑįȘıȘȢ
ȝİ
ʌİʌȚİıȝȑȞȠ
ĮȑȡĮ).
ǻȚĮȡȡȠȑȢ Įʌȩ ıȦȜȒȞİȢ Ȓ ıȣȞįȑıİȚȢ (ȖȚĮ ȣįȡĮȣȜȚțȐ
ıȣıĲȒȝĮĲĮ ʌȑįȘıȘȢ).
ȊʌİȡȕȠȜȚțȒ įȚȩȖțȦıȘ ĲȦȞ ıȦȜȒȞȦȞ ȩĲĮȞ ĲȓșİȞĲĮȚ ȣʌȩ
ʌȓİıȘ.
ǺȜȐȕȘ ʌİȡȚȕȜȒȝĮĲȠȢ.
ȆȠȡȫįİȚȢ İȪțĮȝʌĲȠȚ ıȦȜȒȞİȢ.
ȆĮȡİȝȕȪıȝĮĲĮ ĳȡȑȞȦȞ
ǼʌİȞįȪıİȚȢ Ȓ ĲĮțȐțȚĮ ȣʌİȡȕȠȜȚțȐ ĳșĮȡȝȑȞĮ
(ȑȤİȚ ĳĲȐıİȚ ıĲȘȞ ȑȞįİȚȟȘ İȜȐȤȚıĲȠ).
ǼʌİȞįȪıİȚȢ Ȓ ĲĮțȐțȚĮ ȣʌİȡȕȠȜȚțȐ ĳșĮȡȝȑȞĮ (İȜȐȤȚıĲȘ
ȑȞįİȚȟȘ ȝȘ ȠȡĮĲȒ).
ȁİȡȦȝȑȞİȢ İʌİȞįȪıİȚȢ Ȓ ĲĮțȐțȚĮ (ȜȐįȚĮ, ȖȡȐıȠ țȜʌ.)
ȂȘ ȠȡșȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ʌȑįȘȢ
ȁİȓʌȠȣȞ İʌİȞįȪıİȚȢ Ȓ ĲĮțȐțȚĮ Ȓ İȓȞĮȚ ȜȐșȠȢ
ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞĮ
ȉȪȝʌĮȞĮ (ĲĮȝʌȠȪȡĮ), įȚıțȩĳȡİȞĮ
ȉȪȝʌĮȞȠ
(ĲĮȝʌȠȪȡȠ)
Ȓ
įȓıțȠȢ
ĳșĮȡȝȑȞĮ.
ȉȪȝʌĮȞȠ (ĲĮȝʌȠȪȡȠ) Ȓ įȓıțȠȢ ȣʌİȡȕȠȜȚțȐ ĳșĮȡȝȑȞȠ Ȓ
ȤĮȡĮȖȝȑȞȠ Ȓ ȡȘȖȝĮĲȦȝȑȞȠ, İʌȚıĳĮȜȑȢ Ȓ ıʌĮıȝȑȞȠ.
ȉȪȝʌĮȞĮ Ȓ įȓıțȠȚ ȜİȡȦȝȑȞȠȚ (ȜȐįȚĮ, ȖȡȐııȠ țȜʌ.)
ȂȘ ȠȡșȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ʌȑįȘȢ.
ȁİȓʌİȚ ĲȪȝʌĮȞȠ Ȓ įȓıțȠȢ.
ǼʌȚıĳĮȜȒȢ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȘȢ ʌȜȐțĮȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ.
ȀĮȜȫįȚĮ (ıȣȡȝĮĲȩıȤȠȚȞĮ), ȡȐȕįȠȚ, ȝȠȤȜȠȓ, ıȣȞįȑıİȚȢ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȘȢ
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ȈȣȡȝĮĲȩıȤȠȚȞĮ
ĳșĮȡȝȑȞĮ
Ȓ
ȝʌȜİȖȝȑȞĮ.
ȂȘ ȠȡșȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ʌȑįȘȢ.
ȊʌİȡȕȠȜȚțȒ ĳșȠȡȐ Ȓ įȚȐȕȡȦıȘ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ.
ȂȘ ȠȡșȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ʌȑįȘȢ
ǼʌȚıĳĮȜȑȢ ıȣȡȝĮĲȩıȤȠȚȞȠ, ȡȐȕįȠȢ Ȓ ıȪȞįİıȘ
ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȩȢ ȠįȘȖȩȢ ıȣȡȝĮĲȩıȤȠȚȞȦȞ
ȆİȡȚȠȡȚıȝȑȞȘ İȜİȣșİȡȓĮ țȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ʌȑįȘıȘȢ
ǹĳȪıȚțȘ ȝİĲĮĲȩʌȚıȘ ĲȦȞ ȝȠȤȜȫȞ/ıȣȞįȑıİȦȞ, İȟĮȚĲȓĮȢ
țĮțȒȢ ȡȪșȝȚıȘȢ Ȓ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒȢ ĳșȠȡȐȢ.
ȀȪȜȚȞįȡȠȚ ʌȑįȘıȘȢ (ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ıȣıĲȒȝĮĲĮ
ʌȑįȘıȘȢ ȝİ İȜĮĲȒȡȚĮ țĮȚ ȠȚ ȣįȡĮȣȜȚțȠȓ țȪȜȚȞįȡȠȚ)
ȀȪȜȚȞįȡȠȚ
ʌȑįȘıȘȢ
ȝİ
ȡȦȖȝȑȢ
Ȓ
ȕȜȐȕİȢ.
ȂȘ ȠȡșȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ʌȑįȘȢ.
ǻȚĮȡȡȠȑȢ Įʌȩ țȪȜȚȞįȡȠ ʌȑįȘıȘȢ.
ȂȘ ȠȡșȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ʌȑįȘȢ.
ǼʌȚıĳĮȜȒȢ Ȓ ĮȞİʌĮȡțȫȢ ıĲİȡİȦȝȑȞȠȢ țȪȜȚȞįȡȠȢ
ʌȑįȘıȘȢ.
ȂȘ ȠȡșȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ʌȑįȘȢ.
ȊʌİȡȕȠȜȚțȐ
įȚĮȕȡȦȝȑȞȠȢ
țȪȜȚȞįȡȠȢ
ʌȑįȘıȘȢ.
ȆȚșĮȞȩȞ ȞĮ ȡĮȖȓıİȚ.
ǹȞİʌĮȡțȒȢ Ȓ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ įȚĮįȡȠȝȒ ĲȠȣ İȝȕȩȜȠȣ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ Ȓ ĲȘȢ ȝİȝȕȡȐȞȘȢ.
ȂȘ ȠȡșȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ʌȑįȘȢ (ĮȞİʌĮȡțȒȢ İȜİȪșİȡȘ
ȝİĲĮĲȩʌȚıȘ).
ĭșĮȡȝȑȞȠ ĲȠ țȐȜȣȝȝĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ĲȘ ıțȩȞȘ.
ȁİȓʌİȚ Ȓ İȓȞĮȚ țĮĲİıĲȡĮȝȝȑȞȠ ĲȠ țȐȜȣȝȝĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
Įʌȩ ĲȘ ıțȩȞȘ.
ǼʌȚįȩıİȚȢ țĮȚ ĮʌȩįȠıȘ țȣȡȓȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȘȢ
ǼʌȚįȩıİȚȢ țȣȡȓȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȘȢ
ǹȞİʌĮȡțȒȢ įȪȞĮȝȘ ʌȑįȘıȘȢ ıİ ȑȞĮȞ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȣȢ
ĲȡȠȤȠȪȢ.
ǲȜȜİȚȥȘ ʌȑįȘıȘȢ ıİ ȑȞĮȞ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȣȢ ĲȡȠȤȠȪȢ.
Ǿ įȪȞĮȝȘ ʌȑįȘıȘȢ ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȠȤȩ İȓȞĮȚ
ȝȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ ĲȠ 70% ĲȘȢ ȝȑȖȚıĲȘȢ įȪȞĮȝȘȢ ʌȠȣ
țĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıİ ȐȜȜȠ ĲȡȠȤȩ ĲȠȣ ȚįȓȠȣ ȐȟȠȞĮ. ȈĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȠțȚȝȒȢ ıİ Ƞįȩ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȠȣ
ȠȤȒȝĮĲȠȢ
Įʌȩ
ĲȘȞ
İȣșȪȖȡĮȝȝȘ
ȖȡĮȝȝȒ.
Ǿ įȪȞĮȝȘ ʌȑįȘıȘȢ ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȠȤȩ İȓȞĮȚ
ȝȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ ĲȠ 50% ĲȘȢ ȝȑȖȚıĲȘȢ įȪȞĮȝȘȢ ʌȠȣ
țĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıİ ȐȜȜȠ ĲȡȠȤȩ ĲȠȣ ȚįȓȠȣ ȐȟȠȞĮ ıĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚİȣșȣȞĲȒȡȚȦȞ ĮȟȩȞȦȞ.
ȂȘ ȕĮșȝȚĮȓĮ ȝİĲĮȕȠȜȒ ĲȘȢ įȪȞĮȝȘȢ ʌȑįȘıȘȢ (ĮʌȩĲȠȝȘ
İȝʌȜȠțȒ).
ȊʌİȡȕȠȜȚțȒ ȣıĲȑȡȘıȘ ıĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ʌȑįȘıȘȢ ıİ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȠȤȩ.
ȊʌȑȡȝİĲȡȘ įȚĮțȪȝĮȞıȘ ĲȘȢ įȪȞĮȝȘȢ ʌȑįȘıȘȢ țĮĲȐ ĲȘ
įȚȐȡțİȚĮ ʌȜȒȡȠȣȢ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ ĲȡȠȤȠȪ (ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ ĲȠȣ
20%).
ǹʌȩįȠıȘ țȣȡȓȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȘȢ. ǻİȞ
İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ Ș ĮțȩȜȠȣșȘ İȜȐȤȚıĲȘ
ĲȚȝȒ:
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11536

1.2.2.1

1.2.2.2

1.3

1.3.1
1.3.1.a

1.3.1.b

1.3.2

1.4
1.4.1

ȅȤȒȝĮĲĮ ʌȠȣ ĲĮȟȚȞȠȝȒșȘțĮȞ ȖȚĮ ʌȡȫĲȘ ĳȠȡȐ ȝİĲȐ
ĲȘȞ 1/1/2012:
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮȢ M1< 58%
ȀĮĲȘȖȠȡȚȫȞ Ȃ2 țĮȚ Ȃ3<50%
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ȃ1<50%
ȀĮĲȘȖȠȡȚȫȞ ȃ2 țĮȚ ȃ3<50%
ȀĮĲȘȖȠȡȚȫȞ ȅ2, ȅ3 țĮȚ ȅ4:
- ȖȚĮ ȘȝȚȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞĮ: <45%
- ȖȚĮ ȘȝȚȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞĮ ȝİ ȑȖțȡȚıȘ ĲȪʌȠȣ ʌȡȚȞ ĲȘȞ
1/1/2012: <43%
- ȖȚĮ ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞĮ ȝİ ȡȐȕįȠ ȑȜȟȘȢ<50 %
īȚĮ ʌȠıȠıĲȩ <50% ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ĲȚȝȫȞ
ȅȤȒȝĮĲĮ ʌȠȣ ĲĮȟȚȞȠȝȒșȘțĮȞ ȖȚĮ ʌȡȫĲȘ ĳȠȡȐ ʌȡȚȞ
ĲȘȞ 1/1/2012:
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮȢ M1, Ȃ2 țĮȚ Ȃ3<50%
- īȚĮ ȠȤȒȝĮĲĮ ȤȦȡȓȢ ABS Ȓ ȝİ ȑȖțȡȚıȘ ĲȪʌȠȣ ʌȡȚȞ
1/10/1991: <48%
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ȃ1<45%
ȀĮĲȘȖȠȡȚȫȞ ȃ2 țĮȚ ȃ3<43%
- īȚĮ ȠȤȒȝĮĲĮ ȝİ ĲĮȟȚȞȩȝȘıȘ ȝİĲȐ ĲȠ 1988: <45%
ȀĮĲȘȖȠȡȚȫȞ ȅ2, ȅ3 țĮȚ ȅ4<40%
- īȚĮ ȠȤȒȝĮĲĮ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ĲĮȟȚȞȠȝȘșİȓ ȝİĲȐ ĲȠ 1988:
<43%
īȚĮ ʌȠıȠıĲȩ <50% ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ĲȚȝȫȞ
ǼʌȚįȩıİȚȢ țĮȚ ĮʌȩįȠıȘ ĲȘȢ ʌȑįȘȢ ȑțĲĮțĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ
(įİȣĲİȡİȪȠȣıĮȢ, İĳȩıȠȞ ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıİ ȟİȤȦȡȚıĲȩ
ıȪıĲȘȝĮ)
ǼʌȚįȩıİȚȢ ĲȘȢ ʌȑįȘȢ ȑțĲĮțĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ
ǹȞİʌĮȡțȒȢ įȪȞĮȝȘ ʌȑįȘıȘȢ ıİ ȑȞĮȞ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȣȢ
ĲȡȠȤȠȪȢ.
ǲȜȜİȚȥȘ ʌȑįȘıȘȢ ıİ ȑȞĮȞ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȣȢ ĲȡȠȤȠȪȢ.
Ǿ įȪȞĮȝȘ ʌȑįȘıȘȢ ıİ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ĲȡȠȤȩ İȓȞĮȚ
ȝȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ ĲȠ 70 % ĲȘȢ ȝȑȖȚıĲȘȢ įȪȞĮȝȘȢ ʌȠȣ
țĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıİ ȐȜȜȠ ĲȡȠȤȩ ĲȠȣ ȚįȓȠȣ ȐȟȠȞĮ. ȈĲȘȞ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȠțȚȝȒȢ ıĲȘ Ƞįȩ, ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȠȣ
ȠȤȒȝĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ İȣșİȓĮ ȖȡĮȝȝȒ
Ǿ įȪȞĮȝȘ ʌȑįȘıȘȢ ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȠȤȩ İȓȞĮȚ
ȝȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ ĲȠ 50 % ĲȘȢ ȝȑȖȚıĲȘȢ įȪȞĮȝȘȢ ʌȠȣ
țĮĲĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıİ ȐȜȜȠ ĲȡȠȤȩ ĲȠȣ ȚįȓȠȣ ȐȟȠȞĮ ıĲȘ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚİȣșȣȞĲȘȡȓȦȞ ĮȟȩȞȦȞ.
ǹʌȩįȠıȘ ĲȘȢ ʌȑįȘȢ ȑțĲĮțĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ
Ǿ įȪȞĮȝȘ ʌȑįȘıȘȢ < 50 % ĲȘȢ İʌȓįȠıȘȢ ĲȠȣ țȪȡȚȠȣ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȘȢ ʌȠȣ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ıȘȝİȓȠ 1.2.2 ıİ
ıȤȑıȘ ȝİ ĲȘ ȝȑȖȚıĲȘ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȘ ȝȐȗĮ
ǼʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ʌȠıȠıĲȩ < 50 % ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ įȪȞĮȝȘȢ
ʌȑįȘıȘȢ.
ǼʌȚįȩıİȚȢ țĮȚ ĮʌȩįȠıȘ ĲȘȢ ʌȑįȘȢ ıĲȐșȝİȣıȘȢ
ǼʌȚįȩıİȚȢ ĲȘȢ ʌȑįȘȢ ıĲȐșȝİȣıȘȢ. Ǿ ʌȑįȘ įİȞ İʌİȞİȡȖİȓ
ıİ ȝȓĮ ʌȜİȣȡȐ (ʌȠıȠıĲȩ ʌȑįȘıȘȢ 0%) Ȓ, ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
įȠțȚȝȒȢ ıİ Ƞįȩ, ĲȠ ȩȤȘȝĮ ʌĮȡİțțȜȓȞİȚ ȣʌȑȡȝİĲȡĮ Įʌȩ
İȣșİȓĮ ʌȠȡİȓĮ
ǼʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ȜȚȖȩĲİȡȠ ĲȠȣ 50% ĲȘȢ įȪȞĮȝȘȢ ʌȑįȘıȘȢ.
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ǹʌȩįȠıȘ ĲȘȢ ʌȑįȘȢ ıĲȐșȝİȣıȘȢ < 16% ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĲȘ
ȝȑȖȚıĲȘ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȘ ȝȐȗĮ Ȓ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȦȞ
ȝȘȤĮȞȠțȓȞȘĲȦȞ ȠȤȘȝȐĲȦȞ < 12% ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĲȘ ȝȑȖȚıĲȘ
İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȘ ıȣȞįȣĮıȝȑȞȘ ȝȐȗĮ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ,
ĮȞĮȜȩȖȦȢ ʌȠȚĮ ĲȚȝȒ İȓȞĮȚ Ș ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ

2.1.1.c

ǼʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ʌȠıȠıĲȩ < 50% ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ĲȚȝȫȞ.
ǹʌȩįȠıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȘȢ įȚĮȡțİȓĮȢ
Ǿ ĮʌȩįȠıȘ ĲȘȢ ʌȑįȘıȘȢ įİȞ ȝİĲĮȕȐȜȜİĲĮȚ ʌȡȠȠįİȣĲȚțȐ
(įİȞ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ıİ ıȣıĲȒȝĮĲĮ ʌȑįȘıȘȢ ȝİ ĮȞȐıȤİıȘ
ĲȦȞ țĮȣıĮİȡȓȦȞ).
ȉȠ ıȪıĲȘȝĮ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ.
ȈȪıĲȘȝĮ ĮȞĲȚİȝʌȜȠțȒȢ ĲȦȞ ĲȡȠȤȫȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȑįȘıȘ
(ABS)
ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ.
ȈĲȘ įȚȐĲĮȟȘ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ İȝĳĮȓȞİĲĮȚ țĮțȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ.
ȁİȓʌȠȣȞ Ȓ ȑȤȠȣȞ ȕȜȐȕİȢ ȠȚ ĮȚıșȘĲȒȡİȢ ıĲȡȠĳȫȞ ĲȡȠȤȠȪ.
ǺȜȐȕİȢ ıĲȘȞ țĮȜȦįȓȦıȘ.
ȁİȓʌȠȣȞ Ȓ ȑȤȠȣȞ ȕȜȐȕȘ ȐȜȜĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ.
ȉȠ ıȪıĲȘȝĮ įİȓȤȞİȚ ȕȜȐȕȘ ȝȑıȦ ĲȘȢ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ
įȚİʌĮĳȒȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.
ȈȪıĲȘȝĮ ʌȑįȘıȘȢ ȝİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ țĮĲĮȞȠȝȒ ĲȘȢ
įȪȞĮȝȘȢ ʌȑįȘıȘȢ (EBS)
ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ.
ȈĲȘ įȚȐĲĮȟȘ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ İȝĳĮȓȞİĲĮȚ țĮțȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ.
ȉȠ ıȪıĲȘȝĮ įİȓȤȞİȚ ȕȜȐȕȘ ȝȑıȦ ĲȘȢ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ
įȚİʌĮĳȒȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.
ȊȖȡȩ ĳȡȑȞȦȞ
ǹțȐșĮȡĲȠ
Ȓ
ȚȗȘȝĮĲȫįİȢ
ȣȖȡȩ
ĳȡȑȞȦȞ.
ǱȝİıȠȢ țȓȞįȣȞȠȢ ĮıĲȠȤȓĮȢ.
ȈȊȈȉǾȂǹ ǻǿǼȊĬȊȃȈǾȈ
ȂȘȤĮȞȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ
ȀĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ įȚİȪșȣȞıȘȢ
ǻȣıȤȑȡİȚĮ ȤİȚȡȚıȝȠȪ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ įȚİȪșȣȞıȘȢ.
ȈĲȡİȕȜȦȝȑȞȘ ȐĲȡĮțĲȠȢ ĲȠȣ ĮĲȑȡȝȠȞȠȢ țȠȤȜȓĮ Ȓ
ĳșĮȡȝȑȞİȢ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ.
ȂȘ ȠȡșȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ.
ȊʌȑȡȝİĲȡȘ ĳșȠȡȐ ĲȘȢ ĮĲȡȐțĲȠȣ ĲȠȣ ĮĲȑȡȝȠȞȠȢ țȠȤȜȓĮ.

2.1.1.d

ȂȘ ȠȡșȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ.
ȊʌȑȡȝİĲȡȠȢ ĲȗȩȖȠȢ ĲȘȢ ĮĲȡȐțĲȠȣ ĲȠȣ ĮĲȑȡȝȠȞȠȢ țȠȤȜȓĮ.

1.5
1.5.a

1.5.b
1.6
1.6.a
1.6.b
1.6.c
1.6.d
1.6.e
1.6.f
1.7
1.7.a
1.7.b
1.7.c
1.8

2
2.1
2.1.1
2.1.1.a
2.1.1.b

2.1.1.e
2.1.2
2.1.2.a

2.1.2.b
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ȂȘ ȠȡșȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ.
ǻȚĮȡȡȠȑȢ.
ȈȤȘȝĮĲȚıȝȩȢ ıĲĮȖȠȞȚįȓȦȞ
ȈĲİȡȑȦıȘ ĲȠȣ țȚȕȦĲȓȠȣ (ʌȣȟȓįĮ) ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
įȚİȪșȣȞıȘȢ
Ǿ ʌȣȟȓįĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ įȚİȪșȣȞıȘȢ įİȞ İȓȞĮȚ ıȦıĲȐ
ıĲİȡİȦȝȑȞȘ.
ȈĲİȡİȫıİȚȢ İʌȚțȓȞįȣȞĮ ȤĮȜĮȡȑȢ Ȓ ȠȡĮĲȒ ıȤİĲȚțȒ
ȝİĲĮĲȩʌȚıȘ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ/ĮȝĮȟȫȝĮĲȠȢ.
ǲȤȠȣȞ įȚİȣȡȣȞșİȓ ȠȚ ȠʌȑȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ.

ȋ

ȋ
ȋ
ȋ
ȋ
ȋ
ȋ
ȋ
ȋ
ȋ

ȋ
ȋ
ȋ
ȋ
ǻ.Ǽ

Ȉ.Ǽ

ȋ
Ǽ.Ǽ

ȋ
ȋ
ȋ
ȋ
ȋ
ȋ
ȋ
ȋ
ȋ
ȋ
ȋ
ȋ
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2.1.2.c

2.1.2.d

2.1.3
2.1.3.a
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ǼʌȘȡİȐȗȠȞĲĮȚ ıȠȕĮȡȐ ȠȚ ıĲİȡİȫıİȚȢ.
ȁİȓʌȠȣȞ Ȓ İȓȞĮȚ ȡĮȖȚıȝȑȞȠȚ ȠȚ țȠȤȜȓİȢ ıĲİȡȑȦıȘȢ.

ȋ
ȋ

ǼʌȘȡİȐȗȠȞĲĮȚ ıȠȕĮȡȐ ȠȚ ıĲİȡİȫıİȚȢ.
ȇĮȖȚıȝȑȞȘ ʌȣȟȓįĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ įȚİȪșȣȞıȘȢ.
ǲȤİȚ İʌȘȡİĮıĲİȓ Ș ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ Ȓ Ș ıĲİȡȑȦıȘ ĲȘȢ
ʌȣȟȓįĮȢ
ȀĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ ıȣȞįȑıİȦȞ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
įȚİȪșȣȞıȘȢ
ȈȤİĲȚțȒ ȝİĲĮĲȩʌȚıȘ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ İʌȚįȚȠȡșȦșİȓ.

ȋ
ȋ
ȋ
ȋ

2.1.3.b

ȊʌȑȡȝİĲȡȘ ȝİĲĮĲȩʌȚıȘ (ĲȗȩȖȠȢ) Ȓ ʌȚșĮȞȒ ĮʌȠıȪȞįİıȘ
ȊʌȑȡȝİĲȡȘ ĳșȠȡȐ ĲȦȞ ĮȡșȡȫıİȦȞ.

ȋ

2.1.3.c

ȆȠȜȪ ıȠȕĮȡȩȢ țȓȞįȣȞȠȢ ĮʌȠıȪȞįİıȘȢ
ȇȦȖȝȑȢ Ȓ ʌĮȡĮȝȩȡĳȦıȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ İȟĮȡĲȒȝĮĲȠȢ.

ȋ

2.1.3.d
2.1.3.e
2.1.3.f

2.1.3.g

2.1.4
2.1.4.a
2.1.4.b
2.1.5
2.1.5.a
2.1.5.b

2.1.5.c

2.1.5.d
2.1.5.e

2.1.5.f
2.1.5.g

ȋ
ȋ

ǼʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ.
ǹʌȠȣıȓĮ įȚĮĲȐȟİȦȞ ĮıĳȐȜȚıȘȢ.
ǹʌİȣșȣȖȡȐȝȝȚıȘ ĲȦȞ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ (ʌ.Ȥ. ȡȐȕįȦȞ Ȓ
ȕȡĮȤȓȠȞĮ ıȪȞįİıȘȢ ĲȦȞ ʌİȡȚıĲȡİĳȩȝİȞȦȞ ĲȡȠȤȫȞ).
ȂȘ ĮıĳĮȜȒȢ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ.
ǼʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ.
ȀĮĲİıĲȡĮȝȝȑȞȠ Ȓ ĳșĮȡȝȑȞȠ ĲȠ țȐȜȣȝȝĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
Įʌȩ ĲȘ ıțȩȞȘ.
ȁİȓʌİȚ Ȓ İȓȞĮȚ ʌȠȜȪ ĳșĮȡȝȑȞȠ ĲȠ țȐȜȣȝȝĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
Įʌȩ ĲȘ ıțȩȞȘ.
ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȦȞ ȡȐȕįȦȞ ıȪȞįİıȘȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
įȚİȪșȣȞıȘȢ
ȅȚ țȚȞȠȪȝİȞİȢ ȡȐȕįȠȚ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ įȚİȪșȣȞıȘȢ
ȑȡȤȠȞĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ ȝİ ıĲĮșİȡȐ ĲȝȒȝĮĲĮ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ.
ǻİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ Ȓ ȜİȓʌȠȣȞ ȠȚ ĮȞĮıĲȠȜİȓȢ (ıĲȠʌ) ıĲȠ
ıȪıĲȘȝĮ įȚİȪșȣȞıȘȢ.
ȊʌȠȕȠȘșȠȪȝİȞȘ įȚİȪșȣȞıȘ (ıİȡȕȠȝȘȤĮȞȚıȝȩȢ)
ǻȚĮȡȡȠȒ ȣȖȡȠȪ Ȓ ȝȘ ȠȡșȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ.
ǹȞİʌĮȡțȒȢ ʌȠıȩĲȘĲĮ ȣȖȡȠȪ ʌȑįȘıȘȢ (țȐĲȦ ĲȘȢ
İȜȐȤȚıĲȘȢ ȑȞįİȚȟȘȢ)
ǹȞİʌĮȡțȑȢ įȠȤİȓȠ.
ȅ ȝȘȤĮȞȚıȝȩȢ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ.
ǻİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ įȚİȪșȣȞıȘȢ.
ȈʌĮıȝȑȞȠȢ Ȓ İʌȚıĳĮȜȒȢ ȝȘȤĮȞȚıȝȩȢ.
ǻİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ įȚİȪșȣȞıȘȢ.
ǹʌİȣșȣȖȡȐȝȝȚıȘ Ȓ ĲȡȚȕȒ ȝİĲĮȟȪ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ.
ǻİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ įȚİȪșȣȞıȘȢ.
ȂȘ ĮıĳĮȜȒȢ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ.
ǻİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ įȚİȪșȣȞıȘȢ.
ǺȜȐȕİȢ, ȣʌȑȡȝİĲȡȘ ĳșȠȡȐ țĮȜȦįȓȦȞ/İȪțĮȝʌĲȦȞ
ıȦȜȒȞȦȞ.

ȋ
ȋ
ȋ
ȋ
ȋ
ȋ
ȋ
ȋ
ȋ
ȋ
ȋ
ȋ
ȋ
ȋ
ȋ
ȋ
ȋ
ȋ
ȋ
ȋ
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2.2
2.2.1
2.2.1.a

2.2.1.b

2.2.1.c

2.3

2.4

2.5
2.5.a
2.5.b

2.5.c
2.6
2.6.a

2.6.b

2.6.c
2.6.d
3
3.1

3.2
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ǻİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ įȚİȪșȣȞıȘȢ.
ȉȚȝȩȞȚ, țȠȜȩȞĮ įȚİȪșȣȞıȘȢ
ȀĮĲȐıĲĮıȘ ĲȚȝȠȞȚȠȪ įȚİȪșȣȞıȘȢ
ȈȤİĲȚțȒ ȝİĲĮĲȩʌȚıȘ ȝİĲĮȟȪ ĲȚȝȠȞȚȠȪ țĮȚ țȠȜȩȞĮȢ İȓȞĮȚ
ȑȞįİȚȟȘ ȤĮȜĮȡȩĲȘĲĮȢ (ȜĮıțȐȡȚıȝĮ).
ȆȠȜȪ ıȠȕĮȡȩȢ țȓȞįȣȞȠȢ ĮʌȠıȪȞįİıȘȢ.
ȁİȓʌİȚ įȚȐĲĮȟȘ ĮȞȐıȤİıȘȢ ıĲȘȞ ʌȜȒȝȞȘ ĲȠȣ ĲȚȝȠȞȚȠȪ.

ȋ
ȋ
ȋ
ȋ

ȆȠȜȪ ıȠȕĮȡȩȢ țȓȞįȣȞȠȢ ĮʌȠıȪȞįİıȘȢ.
ĬȡĮȪıȘ Ȓ ȤĮȜȐȡȦıȘ ĲȘȢ ʌȜȒȝȞȘȢ, ĲȘȢ ıĲİĳȐȞȘȢ Ȓ ĲȦȞ
ĮțĲȓȞȦȞ ĲȠȣ ĲȚȝȠȞȚȠȪ.
ȆȠȜȪ ıȠȕĮȡȩȢ țȓȞįȣȞȠȢ ĮʌȠıȪȞįİıȘȢ.
ȆĮȓȟȚȝȠ (ĲȗȩȖȠȢ) ĲȚȝȠȞȚȠȪ
ȊʌȑȡȝİĲȡȠȢ ĲȗȩȖȠȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȠįȒȖȘıȘȢ (ȖȚĮ
ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ, Ș ȝİĲĮĲȩʌȚıȘ İȞȩȢ ıȘȝİȓȠȣ ĲȘȢ ıĲİĳȐȞȘȢ
ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ țĮĲȐ ĲȠ ȑȞĮ ʌȑȝʌĲȠ ĲȘ įȚȐȝİĲȡȠ ĲȠȣ ĲȚȝȠȞȚȠȪ
Ȓ įİȞ ĲȘȡİȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ).
ǼʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș ĮıĳȐȜİȚĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ įȚİȪșȣȞıȘȢ.
ǼȣșȣȖȡȐȝȝȚıȘ įȚİȣșȣȞĲȘȡȓȦȞ ĲȡȠȤȫȞ
Ǿ İȣșȣȖȡȐȝȝȚıȘ įİȞ ĮȞĲĮʌȠțȡȓȞİĲĮȚ ıĲĮ įİįȠȝȑȞĮ ĲȠȣ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ Ȓ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ (ȂİĲĮȟȪ
3 m/km țĮȚ 10 m/km).
ǼʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș İȣșȪȖȡĮȝȝȘ ʌȠȡİȓĮǜ ǻȚĮțȣȕİȪİĲĮȚ Ș
țĮĲİȣșȣȞĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ʌȠȡİȓĮȢ (ȂİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ 10
m/km)
ǻȚİȣșȣȞȩȝİȞȠȢ ȐȟȠȞĮȢ ĲȠȣ ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȠȣ
ǼȜĮĳȡȐ ȕȜȐȕȘ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ.
ȀĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ ȝİ ȕĮȡȚȐ ȕȜȐȕȘ Ȓ ȡĮȖȚıȝȑȞȠ.
ȊʌȑȡȝİĲȡȠȢ ĲȗȩȖȠȢ.
ǼʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș İȣșȪȖȡĮȝȝȘ ʌȠȡİȓĮǜ ǻȚĮțȣȕİȪİĲĮȚ Ș
țĮĲİȣșȣȞĲȚțȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ʌȠȡİȓĮȢ
ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ.
ǲȤȠȣȞ İʌȘȡİĮıĲİȓ ıȠȕĮȡȐ ȠȚ ıĲİȡİȫıİȚȢ.
ǾȜİțĲȡȚțȐ ȣʌȠȕȠȘșȠȪȝİȞȘ įȚİȪșȣȞıȘ (EPS)
ȁȣȤȞȓĮ ȑȞįİȚȟȘȢ įȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ (Malfunction Indicator
Lamp, MIL) ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ įİȓȤȞİȚ țȐșİ ĮıĲȠȤȓĮ ĲȠȣ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ.
ǹıȣȝȕĮĲȩĲȘĲĮ ȝİĲĮȟȪ ĲȘȢ ȖȦȞȓĮȢ ıĲȡȠĳȒȢ ĲȠȣ ĲȚȝȠȞȚȠȪ
țĮȚ ĲȘȢ ȖȦȞȓĮȢ ĲȦȞ ĲȡȠȤȫȞ.
ǼʌȘȡİȐȗİĲĮȚ ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ įȚİȪșȣȞıȘȢ.
ȅ ıİȡȕȠȝȘȤĮȞȚıȝȩȢ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ.
ȉȠ ıȪıĲȘȝĮ įİȓȤȞİȚ ȕȜȐȕȘ ȝȑıȦ ĲȘȢ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ
įȚİʌĮĳȒȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ
ȅȇǹȉȅȉǾȉǹ
ȅʌĲȚțȩ ʌİįȓȠ
ȆĮȡİȝʌȩįȚıȘ ĲȠȣ ȠʌĲȚțȠȪ ʌİįȓȠȣ ʌȠȣ İʌȘȡİȐȗİȚ
ȠȣıȚȦįȫȢ ĲȘȞ İȝʌȡȩıșȚĮ țĮȚ ĲȘȞ ʌȜİȣȡȚțȒ ȠȡĮĲȩĲȘĲĮ
(İțĲȩȢ
ĲȘȢ
İʌȚĳĮȞİȓĮȢ
țĮșĮȡȚıȝȠȪ
ĲȦȞ
ȣĮȜȠțĮșĮȡȚıĲȒȡȦȞ)
ǺȜȐȕȘ İȞĲȩȢ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ țĮșĮȡȚıȝȠȪ ĲȦȞ
ȣĮȜȠțĮșĮȡȚıĲȒȡȦȞ Ȓ ȝȘ ȠȡĮĲȐ ĲĮ İȟȦĲİȡȚțȐ țȐĲȠʌĲȡĮ.
ȀĮĲȐıĲĮıȘ ȣĮȜȠʌȚȞȐțȦȞ
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3.2.a

3.2.b

3.2.c

3.3
3.3.a

3.3.b

3.3.c
3.4
3.4.a
3.4.b

3.5

3.6
4
4.1
4.1.1
4.1.1.a

4.1.1.b

4.1.1.c

ȇĮȖȚıȝȑȞȠȢ Ȓ ĮʌȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȑȞȠȢ ȣĮȜȠʌȓȞĮțĮȢ Ȓ
įȚĮĳĮȞȑȢ ĳȪȜȜȠ (İȐȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ). (İțĲȩȢ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ
țĮșĮȡȚıȝȠȪ ĲȦȞ ȣĮȜȠțĮșĮȡȚıĲȒȡȦȞ).
ǺȜȐȕȘ İȞĲȩȢ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ țĮșĮȡȚıȝȠȪ ĲȦȞ
ȣĮȜȠțĮșĮȡȚıĲȒȡȦȞ Ȓ ȝȘ ȠȡĮĲȐ ĲĮ İȟȦĲİȡȚțȐ țȐĲȠʌĲȡĮ.
ȊĮȜȠʌȓȞĮțĮȢ Ȓ įȚĮĳĮȞȑȢ ĳȪȜȜȠ (ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ
ĮȞĮțȜĮıĲȚțȫȞ Ȓ ȤȡȦȝĮĲȚıȝȑȞȦȞ ȝİȝȕȡĮȞȫȞ) įİȞ ʌȜȘȡȠȓ
ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ (İțĲȩȢ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ
țĮșĮȡȚıȝȠȪ ĲȦȞ ȣĮȜȠțĮșĮȡȚıĲȒȡȦȞ).
ǺȜȐȕȘ İȞĲȩȢ ĲȘȢ İʌȚĳĮȞİȓĮȢ țĮșĮȡȚıȝȠȪ ĲȦȞ
ȣĮȜȠțĮșĮȡȚıĲȒȡȦȞ Ȓ ȝȘ ȠȡĮĲȐ ĲĮ İȟȦĲİȡȚțȐ țȐĲȠʌĲȡĮ.
ǹʌĮȡȐįİțĲȘ Ș țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȠȣ ȣĮȜȠʌȓȞĮțĮ Ȓ ĲȠȣ
įȚĮĳĮȞȠȪȢ ĳȪȜȜȠȣ.
ȆȠȜȪ țĮțȒ ȠȡĮĲȩĲȘĲĮ Įʌȩ ĲȘȞ İıȦĲİȡȚțȒ İʌȚĳȐȞİȚĮ
țĮșĮȡȚıȝȠȪ ĲȦȞ ȣĮȜȠțĮșĮȡȚıĲȒȡȦȞ.
ȀȐĲȠʌĲȡĮ ȠįȒȖȘıȘȢ Ȓ ȠʌȚıșȠıțȠʌȚțȑȢ ıȣıțİȣȑȢ
ȀȐĲȠʌĲȡȠ ȠįȒȖȘıȘȢ Ȓ ȠʌȚıșȠıțȠʌȚțȒ ıȣıțİȣȒ ȜİȓʌİȚ Ȓ
įİȞ İȓȞĮȚ ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ȁȚȖȩĲİȡİȢ Įʌȩ įȪȠ ȠʌȚıșȠıțȠʌȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ.
ǼȜĮĳȡȐ ȕȜȐȕȘ ĲȠȣ țĮĲȩʌĲȡȠȣ Ȓ ĲȘȢ ȠʌȚıșȠıțȠʌȚțȒȢ
ıȣıțİȣȒȢ Ȓ ĮȞĮıĳĮȜȒȢ ıĲİȡȑȦıȘ.
ǼțĲȩȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ, ȝİ ȕĮȡȚȐ ȕȜȐȕȘ, ȤĮȜĮȡȐ ıĲİȡİȦȝȑȞȠ
Ȓ İʌȚıĳĮȜȑȢ țȐĲȠʌĲȡȠ ȠįȒȖȘıȘȢ Ȓ ȠʌȚıșȠıțȠʌȚțȒ
ıȣıțİȣȒ.
ǻİȞ țĮȜȪʌĲİĲĮȚ ĲȠ ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȠʌĲȚțȩ ʌİįȓȠ.
ȊĮȜȠțĮșĮȡȚıĲȒȡİȢ
ȅȚ ȣĮȜȠțĮșĮȡȚıĲȒȡİȢ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ, ȜİȓʌȠȣȞ Ȓ įİȞ
ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȐ ȜȐıĲȚȤĮ ĲȦȞ ȣĮȜȠțĮșĮȡȚıĲȒȡȦȞ.
ȉĮ ȜȐıĲȚȤĮ ĲȦȞ ȣĮȜȠțĮșĮȡȚıĲȒȡȦȞ ȜİȓʌȠȣȞ Ȓ İȓȞĮȚ
İȝĳĮȞȫȢ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȐ.
ȆȓįĮțİȢ țĮșĮȡȚıȝȠȪ (ʌȜȣıĲȚțȑȢ ıȣıțİȣȑȢ)
ȆȓįĮțİȢ țĮșĮȡȚıȝȠȪ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ
(ȤȦȡȓȢ ȣȖȡȩ țĮșĮȡȚıȝȠȪ ĮȜȜȐ ȝİ ĲȘȞ ĮȞĲȜȓĮ ıİ
ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ Ȓ ȝȘ İȣșȣȖȡĮȝȝȚıȝȑȞȠȢ Ƞ İțĲȠȟİȣĲȒȡĮȢ
ȞİȡȠȪ).
ȆȓįĮțİȢ țĮșĮȡȚıȝȠȪ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ.
ȈȪıĲȘȝĮ ĮʌȠșȐȝȕȦıȘȢ
ȈȪıĲȘȝĮ İțĲȩȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ Ȓ İȝĳĮȞȫȢ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȩ.
ĭǹȃȅǿ, ǹȃǹȀȁǹȈȉǾȇǼȈ Ȁǹǿ
ǾȁǼȀȉȇȅȁȅīǿȀȅȈ ǼȄȅȆȁǿȈȂȅȈ
ĭĮȞȠȓ įȚĮıĲĮȪȡȦıȘȢ țĮȚ ʌȠȡİȓĮȢ
ȀĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
ĭȦȢ/ʌȘȖȒ ĳȦĲȩȢ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȩ Ȓ ȜİȓʌİȚ (ʌȠȜȜĮʌȜȐ
ĳȫĲĮ/ʌȘȖȑȢ ĳȦĲȩȢǜ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ LED, ȑȦȢ 1/3 įİȞ
ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ).
ǲȞĮ ĳȦȢ/ȝȓĮ ʌȘȖȒ ĳȦĲȩȢǜ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ LED ʌȠȜȪ țĮțȒ
ȠȡĮĲȩĲȘĲĮ.
ǼȜĮĳȡȐ
İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȩ
ıȪıĲȘȝĮ
ʌȡȠȕȠȜȒȢ
(ĮȞĮțȜĮıĲȒȡĮȢ țĮȚ ĳĮțȩȢ).
ȆȠȜȪ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȩ Ȓ ȜİȓʌİȚ ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ ʌȡȠȕȠȜȒȢ
(ĮȞĮțȜĮıĲȒȡĮȢ țĮȚ ĳĮțȩȢ).
ĭĮȞȩȢ įİȞ İȓȞĮȚ ĮıĳĮȜȫȢ ıĲİȡİȦȝȑȞȠȢ.
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ǼȣșȣȖȡȐȝȝȚıȘ
Ǿ ıțȩʌİȣıȘ ĲȠȣ ĳĮȞȠȪ įİȞ ȕȡȓıțİĲĮȚ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ
ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ȒĲȠȚ:
-īȚĮ h  1,2 m: Ǿ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȢ țȜȓıȘ ĮʌȠțȠʌȒȢ ĲȘȢ
įȑıȝȘȢ įȚĮıĲĮȪȡȦıȘȢ įİȞ ȕȡȓıțİĲĮȚ ȝİĲĮȟȪ -1 % țĮȚ -3
%
-īȚĮ h > 1,2 m: Ǿ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȢ țȜȓıȘ ĮʌȠțȠʌȒȢ ĲȘȢ
įȑıȝȘȢ įȚĮıĲĮȪȡȦıȘȢ įİȞ ȕȡȓıțİĲĮȚ
ȝİĲĮȟȪ -1,5 % țĮȚ -3,5 %
-ȅȡȚȗȩȞĲȚĮ ıțȩʌİȣıȘ ĳĮȞȠȪ > - 2%
-ȅʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮʌȩțȜȚıȘ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣ ĳȦĲȠȝȑĲȡȠȣ (ȩĲĮȞ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ȩȡȚĮ
įİȞ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡȠıĮȡȝȠıĲȠȪȞ ıİ ĮȣĲȩ)
(ǵʌȠȣ h= ȪȥȠȢ ĳĮȞȠȪ Įʌȩ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ)
ȉȠ ıȪıĲȘȝĮ įİȓȤȞİȚ ȕȜȐȕȘ ȝȑıȦ ĲȘȢ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ
įȚİʌĮĳȒȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.
ǻȚĮțȩʌĲȘȢ
ȅ įȚĮțȩʌĲȘȢ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
(ĮȡȚșȝȩȢ ĳĮȞȫȞ ʌȠȣ ĳȦĲȓȗȠȣȞ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ).
ȊʌȑȡȕĮıȘ ĲȘȢ ȝȑȖȚıĲȘȢ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȘȢ ĳȦĲİȚȞȩĲȘĲĮȢ
İȝʌȡȩȢ.
ǻȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ȤİȚȡȚıĲȘȡȓȠȣ.
ȉȠ ıȪıĲȘȝĮ įİȓȤȞİȚ ȕȜȐȕȘ ȝȑıȦ ĲȘȢ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ
įȚİʌĮĳȒȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.
ȈȣȝȝȩȡĳȦıȘ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȅ ȜĮȝʌĲȒȡĮȢ, ĲȠ İțʌİȝʌȩȝİȞȠ ȤȡȫȝĮ, Ș șȑıȘ Ȓ Ș
ıȒȝĮȞıȘ įİȞ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ĭĮȞȠȓ įȚĮıĲĮȪȡȦıȘȢ: ĭȦĲİȚȞȒ ȑȞĲĮıȘ > 90 000 cd
Ȓ < 3750 cd
ĭĮȞȠȓ ʌȠȡİȓĮȢ: ĭȦĲİȚȞȒ ȑȞĲĮıȘ > 150 000 cd
Ȓ < 20 000 cd
ȆȡȠȧȩȞĲĮ İʌȓ ĲȠȣ ĳĮțȠȪ Ȓ ĲȘȢ ʌȘȖȒȢ ĳȦĲȩȢ ʌȠȣ İȝĳĮȞȫȢ
ȝİȚȫȞȠȣȞ ĲȘ ĳȦĲİȚȞȩĲȘĲĮ Ȓ ȝİĲĮȕȐȜȜȠȣȞ ĲȠ
İțʌİȝʌȩȝİȞȠ ȤȡȫȝĮ.
ǹıȣȝȕĮĲȩĲȘĲĮ ȝİĲĮȟȪ ʌȘȖȒȢ ĳȦĲȩȢ țĮȚ ĳĮȞȠȪ
ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ʌȠȣ ȡȣșȝȓȗȠȣȞ ĲȘȞ ȠȡȚȗȠȞĲȓȦıȘ (ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȑȢ
Ǿ įȚȐĲĮȟȘ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ.
ǻİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȢ Ƞ ȤİȚȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ȤİȚȡȠțȓȞȘĲȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ
Įʌȩ ĲȘ șȑıȘ ĲȠȣ ȠįȘȖȠȪ.
ȉȠ ıȪıĲȘȝĮ įİȓȤȞİȚ ȕȜȐȕȘ ȝȑıȦ ĲȘȢ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ
įȚİʌĮĳȒȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.
ǻȚȐĲĮȟȘ țĮșĮȡȚıȝȠȪ ĲȦȞ ĳȫĲȦȞ (ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ)
Ǿ įȚȐĲĮȟȘ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ.
īȚĮ ȜĮȝʌĲȒȡİȢ İțțȑȞȦıȘȢ ĮİȡȓȠȣ.
ǼȝʌȡȩıșȚȠȚ țĮȚ ȠʌȓıșȚȠȚ ĳĮȞȠȓ șȑıȘȢ, ĳĮȞȠȓ
ʌȜİȣȡȚțȒȢ ıȒȝĮȞıȘȢ, ĳĮȞȠȓ ȩȖțȠȣ țĮșȫȢ țĮȚ ĳȫĲĮ
ʌȠȡİȓĮȢ ȘȝȑȡĮȢ
ȀĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
ȆȘȖȒ ĳȦĲȩȢ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ
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4.2.1.b
4.2.1.c
4.2.2
4.2.2.a

4.2.2.b
4.2.3
4.2.3.a

4.2.3.b

4.3
4.3.1
4.3.1.a

4.3.1.b

4.3.1.c
4.3.2
4.3.2.a

4.3.2.b
4.3.2.c
4.3.2.d
4.3.3

4.4
4.4.1
4.4.1.a

ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȩȢ ĳĮțȩȢ.
ȅ ĳĮȞȩȢ įİȞ İȓȞĮȚ ĮıĳĮȜȫȢ ıĲİȡİȦȝȑȞȠȢ.
ȆȠȜȪ ıȠȕĮȡȩȢ țȓȞįȣȞȠȢ ʌĲȫıȘȢ.
ǻȚĮțȩʌĲȘȢ
ȅ įȚĮțȩʌĲȘȢ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ȅȚ ȠʌȓıșȚȠȚ ĳĮȞȠȓ șȑıȘȢ țĮȚ ȠȚ ĳĮȞȠȓ ʌȜİȣȡȚțȒȢ
ıȒȝĮȞıȘȢ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ıȕȒȞȠȣȞ ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ ĮȞĮȝȝȑȞȠȚ ȠȚ
ĳĮȞȠȓ įȚĮıĲĮȪȡȦıȘȢ țĮȚ ʌȠȡİȓĮȢ.
ǻȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ȤİȚȡȚıĲȘȡȓȠȣ.
ȈȣȝȝȩȡĳȦıȘ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȅ ȜĮȝʌĲȒȡĮȢ, ĲȠ İțʌİȝʌȩȝİȞȠ ȤȡȫȝĮ, Ș șȑıȘ, Ș
ĳȦĲİȚȞȩĲȘĲĮ Ȓ Ș ıȒȝĮȞıȘ įİȞ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ȀȩțțȚȞȠ ĳȦȢ İȝʌȡȩȢ Ȓ Ȝİȣțȩ ʌȓıȦǜ ʌȠȜȪ ȝİȚȦȝȑȞȘ Ș
ȑȞĲĮıȘ ĲȠȣ ĳȦĲȩȢ.
ȆȡȠȧȩȞĲĮ İʌȓ ĲȠȣ ĳĮțȠȪ Ȓ ĲȘȢ ʌȘȖȒȢ ĳȦĲȩȢ ʌȠȣ İȝĳĮȞȫȢ
ȝİȚȫȞȠȣȞ ĲȘ ĳȦĲİȚȞȩĲȘĲĮ Ȓ ȝİĲĮȕȐȜȜȠȣȞ ĲȠ
İțʌİȝʌȩȝİȞȠ ĳȦȢ.
ȀȩțțȚȞȠ ĳȦȢ İȝʌȡȩȢ Ȓ Ȝİȣțȩ ʌȓıȦǜ ʌȠȜȪ ȝİȚȦȝȑȞȘ Ș
ȑȞĲĮıȘ ĲȠȣ ĳȦĲȩȢ.
ĭĮȞȠȓ ʌȑįȘıȘȢ
ȀĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
ȆȘȖȒ ĳȦĲȩȢ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ (ʌȠȜȜĮʌȜȒ ʌȘȖȒ ĳȦĲȚıȝȠȪ·
ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ LED, ȑȦȢ 1/3 įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ).
ȂȓĮ ʌȘȖȒ ĳȦĲȩȢǜ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ LED ȝİ ȜȚȖȩĲİȡĮ ĲȦȞ
2/3 ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ).
ȀĮȝȓĮ ʌȘȖȒ ĳȦĲȩȢ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ.
ǼȜĮĳȡȐ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȩȢ ĳĮțȩȢ (ȤȦȡȓȢ İʌȓįȡĮıȘ ıĲȠ
İțʌİȝʌȩȝİȞȠ ĳȦȢ).
ȆȠȜȪ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȠȓ ĳĮțȠȓ (ȝİ İʌȓįȡĮıȘ ıĲȠ
İțʌİȝʌȩȝİȞȠ ĳȦȢ)
ĭĮȞȩȢ įİȞ İȓȞĮȚ ĮıĳĮȜȫȢ ıĲİȡİȦȝȑȞȠȢ.
ȆȠȜȪ ıȠȕĮȡȩȢ țȓȞįȣȞȠȢ ʌĲȫıȘȢ.
ǻȚĮțȩʌĲȘȢ
ȅ įȚĮțȩʌĲȘȢ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ȀĮșȣıĲİȡȘȝȑȞȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ.
ȀĮȝȓĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ.
ǻȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ȤİȚȡȚıĲȘȡȓȠȣ.
ȉȠ ıȪıĲȘȝĮ įİȓȤȞİȚ ȕȜȐȕȘ ȝȑıȦ ĲȘȢ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ
įȚİʌĮĳȒȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.
ȅȚ ĳĮȞȠȓ ʌȑįȘıȘȢ ȑțĲĮțĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ Ȓ
įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ıȦıĲȐ.
ȈȣȝȝȩȡĳȦıȘ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȅ ȜĮȝʌĲȒȡĮȢ, ĲȠ İțʌİȝʌȩȝİȞȠ ȤȡȫȝĮ, Ș șȑıȘ, Ș
ĳȦĲİȚȞȩĲȘĲĮ Ȓ Ș ıȒȝĮȞıȘ įİȞ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ȁİȣțȩ ĳȦȢ ʌȓıȦǜ ʌȠȜȪ ȝİȚȦȝȑȞȘ Ș ȑȞĲĮıȘ ĲȠȣ ĳȦĲȩȢ.
ĭȦĲİȚȞȠȓ įİȓțĲİȢ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ țĮȚ ĳĮȞȠȓ
ȑțĲĮțĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ (alarm)
ȀĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
ȆȘȖȒ ĳȦĲȩȢ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ (ʌȠȜȜĮʌȜȒ ʌȘȖȒ ĳȦĲȚıȝȠȪޞ
ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ LED, ȑȦȢ 1/3 įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ).
ȂȓĮ ʌȘȖȒ ĳȦĲȩȢǜ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ LED ȝİ ȜȚȖȩĲİȡĮ ĲȦȞ
2/3 ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ).
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ǼȜĮĳȡȐ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȠȓ ĳĮțȠȓ. (ȤȦȡȓȢ İʌȓįȡĮıȘ ıĲȠ
İțʌİȝʌȩȝİȞȠ ĳȦȢ).
ȆȠȜȪ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȠȓ ĳĮțȠȓ (ȝİ İʌȓįȡĮıȘ ıĲȠ
İțʌİȝʌȩȝİȞȠ ĳȦȢ)
ĭĮȞȩȢ įİȞ İȓȞĮȚ ĮıĳĮȜȫȢ ıĲİȡİȦȝȑȞȠȢ.
ȆȠȜȪ ıȠȕĮȡȩȢ țȓȞįȣȞȠȢ ʌĲȫıȘȢ.
ǻȚĮțȩʌĲȘȢ
ȅ įȚĮțȩʌĲȘȢ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ȀĮȝȓĮ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ.
ȈȣȝȝȩȡĳȦıȘ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȅ ȜĮȝʌĲȒȡĮȢ, ĲȠ İțʌİȝʌȩȝİȞȠ ȤȡȫȝĮ, Ș șȑıȘ, Ș
ĳȦĲİȚȞȩĲȘĲĮ Ȓ Ș ıȒȝĮȞıȘ įİȞ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ȈȣȤȞȩĲȘĲĮ ĮȞĮȜĮȝʌȒȢ
Ǿ ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĮȞĮȜĮȝʌȒȢ įİȞ ʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
(ĮʌȩțȜȚıȘ ĲȘȢ ıȣȤȞȩĲȘĲĮȢ ȐȞȦ ĲȠȣ 25 %).
ǼȝʌȡȩıșȚȠȚ țĮȚ ȠʌȓıșȚȠȚ ĳĮȞȠȓ ȠȝȓȤȜȘȢ
ȀĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
ȆȘȖȒ ĳȦĲȩȢ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ (ʌȠȜȜĮʌȜȒ ʌȘȖȒ ĳȦĲȚıȝȠȪ ıİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ LED, ȑȦȢ 1/3 įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ).
ȂȓĮ ʌȘȖȒ ĳȦĲȩȢǜ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ LED ȝİ ȜȚȖȩĲİȡĮ ĲȦȞ
2/3 ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ).
ǼȜĮĳȡȐ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȠȓ ĳĮțȠȓ. (ȤȦȡȓȢ İʌȓįȡĮıȘ ıĲȠ
İțʌİȝʌȩȝİȞȠ ĳȦȢ).
ȆȠȜȪ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȠȓ ĳĮțȠȓ (ȝİ İʌȓįȡĮıȘ ıĲȠ
İțʌİȝʌȩȝİȞȠ ĳȦȢ).
ĭĮȞȩȢ įİȞ İȓȞĮȚ ĮıĳĮȜȫȢ ıĲİȡİȦȝȑȞȠȢ.
ȆȠȜȪ ıȠȕĮȡȩȢ țȓȞįȣȞȠȢ ʌĲȫıȘȢ ĲȠȣ Ȓ ȞĮ İȓȞĮȚ
İțĲȣĳȜȦĲȚțȩȢ ȖȚĮ ĲȘȞ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ.
ǼȣșȣȖȡȐȝȝȚıȘ
ȅ İȝʌȡȩıșȚȠȢ ĳĮȞȩȢ ȠȝȓȤȜȘȢ İȓȞĮȚ İțĲȩȢ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮȢ
İȣșȣȖȡȐȝȝȚıȘȢ ȩĲĮȞ Ƞ ĳȦĲȚıȝȩȢ ȑȤİȚ ʌȠȜȪ ȤĮȝȘȜȒ
ȖȡĮȝȝȒ ĮʌȠțȠʌȒȢ
Ǿ ȖȡĮȝȝȒ ĮʌȠțȠʌȒȢ İȓȞĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĮȣĲȒ ĲȦȞ ĳĮȞȫȞ
įȚĮıĲĮȪȡȦıȘȢ.
ǻȚĮțȩʌĲȘȢ
ȅ įȚĮțȩʌĲȘȢ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ǻİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ.
ȈȣȝȝȩȡĳȦıȘ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȅ ȜĮȝʌĲȒȡĮȢ, ĲȠ İțʌİȝʌȩȝİȞȠ ȤȡȫȝĮ, Ș șȑıȘ, Ș
ĳȦĲİȚȞȩĲȘĲĮ Ȓ Ș ıȒȝĮȞıȘ įİȞ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȉȠ ıȪıĲȘȝĮ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ĭĮȞȠȓ ȠʌȚıșȠʌȠȡİȓĮȢ
ȀĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
ȆȘȖȒ ĳȦĲȩȢ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ.
ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȩȢ ĳĮțȩȢ
ĭĮȞȩȢ įİȞ İȓȞĮȚ ĮıĳĮȜȫȢ ıĲİȡİȦȝȑȞȠȢ.
ȆȠȜȪ ıȠȕĮȡȩȢ țȓȞįȣȞȠȢ ʌĲȫıȘȢ.
ȈȣȝȝȩȡĳȦıȘ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȅ ȜĮȝʌĲȒȡĮȢ, ĲȠ İțʌİȝʌȩȝİȞȠ ȤȡȫȝĮ, Ș șȑıȘ, Ș
ĳȦĲİȚȞȩĲȘĲĮ Ȓ Ș ıȒȝĮȞıȘ įİȞ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȉȠ ıȪıĲȘȝĮ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȉȡȩʌȠȢ șȑıȘȢ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
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4.7
4.7.1
4.7.1.a
4.7.1.b
4.7.1.c
4.7.2
4.8
4.8.1
4.8.1.a
4.8.1.b

ȅ ĲȡȩʌȠȢ șȑıȘȢ ıİ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ įİȞ İȓȞĮȚ ıȪȝĳȦȞȠȢ ȝİ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ȅȚ ĳĮȞȠȓ ȠʌȚıșȠʌȠȡİȓĮȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞȐȕȠȣȞ ȤȦȡȓȢ ĲȘȞ
ıȤȑıȘ ȝİĲȐįȠıȘȢ ıĲȘ șȑıȘ ‘’ȩʌȚıșİȞ’’.
ĭĮȞȩȢ ĲȘȢ ȠʌȓıșȚĮȢ ʌȚȞĮțȓįĮȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
ȀĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
ĭĮȞȩȢ İțʌȑȝʌİȚ ʌȡȠȢ ĲĮ ʌȓıȦ ĮʌİȣșİȓĮȢ ĳȦȢ Ȓ Ȝİȣțȩ
ĳȦȢ.
ȆȘȖȒ ĳȦĲȩȢ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ (ȆȠȜȜĮʌȜȒ ʌȘȖȒ ĳȦĲȩȢ).
ȆȘȖȒ ĳȦĲȩȢ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ (ȂȓĮ ʌȘȖȒ ĳȦĲȩȢ).
ĭĮȞȩȢ įİȞ İȓȞĮȚ ĮıĳĮȜȫȢ ıĲİȡİȦȝȑȞȠȢ.
ȆȠȜȪ ıȠȕĮȡȩȢ țȓȞįȣȞȠȢ ʌĲȫıȘȢ.
ȈȣȝȝȩȡĳȦıȘ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȉȠ ıȪıĲȘȝĮ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ǹȞĲĮȞĮțȜĮıĲȒȡİȢ,
ıȘȝȐȞıİȚȢ
İȣįȚĮțȡȚĲȩĲȘĲĮȢ
(ȠʌȚıșĮȞȐțȜĮıȘȢ) țĮȚ ȠʌȓıșȚİȢ ʌȚȞĮțȓįİȢ ıȒȝĮȞıȘȢ
ȀĮĲȐıĲĮıȘ
ȈȪıĲȘȝĮ ĮȞĲĮȞȐțȜĮıȘȢ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȩ Ȓ ȝİ ȕȜȐȕȘ.
ȀĮțȒ ĮȞĲĮȞȐțȜĮıȘ.
ǹȞĲĮȞĮțȜĮıĲȒȡĮȢ ȝȘ ĮıĳĮȜȫȢ ıĲİȡİȦȝȑȞȠȢ.

Τεύχος Β’ 1003/26.03.2019

ȋ
ȋ

ȋ
ȋ
ȋ
ȋ
ȋ
ȋ

ȋ
ȋ
ȋ
ȋ

4.8.2

4.9
4.9.1

4.9.2
4.10
4.10.a

4.10.b
4.10.c

4.11
4.11.a

4.11.b

ȆȚșĮȞȩĲȘĲĮ ʌĲȫıȘȢ.
ȈȣȝȝȩȡĳȦıȘ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
Ǿ įȚȐĲĮȟȘ, ĲȠ ĮȞĲĮȞĮțȜȫȝİȞȠ ȤȡȫȝĮ Ȓ Ș șȑıȘ įİȞ
ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ȁİȓʌİȚ Ȓ ĮȞĲĮȞĮțȜȐĲĮȚ țȩțțȚȞȠ ȤȡȫȝĮ İȝʌȡȩȢ Ȓ Ȝİȣțȩ
ʌȓıȦ.
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȑȢ İȞįİȚțĲȚțȑȢ ȜȣȤȞȓİȢ ȖȚĮ ĲȠȞ İȟȠʌȜȚıȝȩ
ĳȦĲȚıȝȠȪ
ȀĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
ǻİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ.
ǻİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ȖȚĮ ĲȠȞ țȪȡȚȠ ĳĮȞȩ įȚĮıĲĮȪȡȦıȘȢ Ȓ ĲȠȞ
ȠʌȓıșȚȠ ĳĮȞȩ ȠȝȓȤȜȘȢ.
ȈȣȝȝȩȡĳȦıȘ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ǻİȞ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ǾȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȑȢ ıȣȞįȑıİȚȢ ȝİĲĮȟȪ ȡȣȝȠȣȜțȠȪ țĮȚ
ȡȣȝȠȣȜțȠȣȝȑȞȠȣ Ȓ ȘȝȚ-ȡȣȝȠȣȜțȠȣȝȑȞȠȣ
ǻİȞ İȓȞĮȚ ĮıĳĮȜȫȢ ıĲİȡİȦȝȑȞĮ ĲĮ ıĲĮșİȡȐ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ.
ȋĮȜĮȡȒ ıȪȞįİıȘ.
ǺȜȐȕȘ Ȓ ĳșȠȡȐ ĲȘȢ ȝȩȞȦıȘȢ.
ȆȚșĮȞȒ Ș ʌȡȩțȜȘıȘ ȕȡĮȤȣțȣțȜȫȝĮĲȠȢ.
ǻİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ȐȡĲȚĮ ȠȚ ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȑȢ ıȣȞįȑıİȚȢ ĲȠȣ
ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȠȣ Ȓ ĲȠȣ ȡȣȝȠȣȜțȠȪ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.
ǻİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ĲĮ ĳȫĲĮ ʌȑįȘıȘȢ ĲȠȣ ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȠȣ
ǾȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȒ țĮȜȦįȓȦıȘ
ȀĮȜȦįȓȦıȘ İʌȚıĳĮȜȒȢ Ȓ ĮȞİʌĮȡțȫȢ ıĲİȡİȦȝȑȞȘ.
ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ıȪȞįİıȘ, İʌĮĳȒ ȝİ ĮȚȤȝȘȡȐ ȐțȡĮ, ʌȚșĮȞȒ
ĮʌȠıȪȞįİıȘ.
ȆȚșĮȞȒ İʌĮĳȒ ȝİ șİȡȝȐ ȝȑȡȘ, ʌİȡȚıĲȡİĳȩȝİȞĮ ȝȑȡȘ Ȓ ȝİ
ĲȠ ȑįĮĳȠȢ, ĮʌȠıȪȞįİıȘ ıȣȞįȑıİȦȞ (ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ
ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ ʌȑįȘıȘȢ Ȓ įȚİȪșȣȞıȘȢ).
ǼȜĮĳȡȐ ĳșĮȡȝȑȞȘ țĮȜȦįȓȦıȘ.
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ȆȠȜȪ ĳșĮȡȝȑȞȘ țĮȜȦįȓȦıȘ.

4.11.c

4.12
4.12.a

4.12.b

4.12.c

ǼȟĮȚȡİĲȚțȐ ĳșĮȡȝȑȞȘ țĮȜȦįȓȦıȘ (ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ
ȖȚĮ ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ ʌȑįȘıȘȢ Ȓ įȚİȪșȣȞıȘȢ).
ǺȜȐȕȘ Ȓ ĳșȠȡȐ ĲȘȢ ȝȩȞȦıȘȢ.
ȆȚșĮȞȒ Ș ʌȡȩțȜȘıȘ ȕȡĮȤȣțȣțȜȫȝĮĲȠȢ.
ǱȝİıȠȢ țȓȞįȣȞȠȢ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ, įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ıʌȚȞșȒȡȦȞ.
ȂȘ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȠȓ ĳĮȞȠȓ țĮȚ ĮȞĲĮȞĮțȜĮıĲȒȡİȢ
ĭĮȞȩȢ Ȓ ĮȞĲĮȞĮțȜĮıĲȒȡĮȢ įİȞ İȓȞĮȚ ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠȢ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ǼțʌȠȝʌȒ/ĮȞĲĮȞȐțȜĮıȘ țȩțțȚȞȠȣ ĳȦĲȩȢ İȝʌȡȩȢ Ȓ
ȜİȣțȠȪ ʌȓıȦ.
ĭĮȞȩȢ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ǹȡȚșȝȩȢ ĳĮȞȫȞ įȚĮıĲĮȪȡȦıȘȢ Ȓ ʌȠȡİȓĮȢ ʌȠȣ
ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ țĮȚ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲȘȞ İʌȚĲȡİʌĲȒ
ȑȞĲĮıȘ ĳȦĲȚıȝȠȪ ǼțʌȠȝʌȒ țȩțțȚȞȠȣ ĳȦĲȩȢ İȝʌȡȩȢ Ȓ
ȜİȣțȠȪ ʌȓıȦ.
ĭĮȞȩȢ/ĮȞĮțȜĮıĲȒȡĮȢ įİȞ İȓȞĮȚ ĮıĳĮȜȫȢ ıĲİȡİȦȝȑȞȠȢ.
ȆȠȜȪ ıȠȕĮȡȩȢ țȓȞįȣȞȠȢ ʌĲȫıȘȢ.
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ȋ
ȋ
ȋ
ȋ
ȋ
ȋ
ȋ
ȋ
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4.13
4.13.a

4.13.b
4.13.c
4.13.d
4.13.e
5
5.1
5.1.1
5.1.1.a
5.1.1.b

5.1.1.c

5.1.2
5.1.2.a
5.1.2.b

5.1.2.c

5.1.2.d

ȈȣııȦȡİȣĲȒȢ (-İȢ) (ȝʌĮĲĮȡȓĮ)
ǼʌȚıĳĮȜȒȢ ıĲİȡȑȦıȘ.
ȂȘ
ȠȡșȒ
ıȪȞįİıȘ:
ʌȚșĮȞȒ
Ș
ʌȡȩțȜȘıȘ
ȕȡĮȤȣțȣțȜȫȝĮĲȠȢ.
ǻȚĮȡȡȠȑȢ.
ǻȚĮȡȡȠȒ İʌȚțȓȞįȣȞȦȞ ȠȣıȚȫȞ.
ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȩȢ įȚĮțȩʌĲȘȢ (İȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ).
ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ
ĮıĳȐȜİȚĮ
įȚĮțȠʌȒȢ
ȘȜİțĲȡȚțȠȪ
țȣțȜȫȝĮĲȠȢ (İȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ).
ǹțĮĲȐȜȜȘȜȠȢ İȟĮİȡȚıȝȩȢ (İȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ).
ǹȄȅȃǼȈ, ȉȇȅȋȅǿ, ǼȁǹȈȉǿȀǹ Ȁǹǿ ǹȃǹȇȉǾȈǾ
ǱȟȠȞİȢ (ȐȟȠȞİȢ-ĮțȡĮȟȩȞȚĮ-ȡȠȣȜİȝȐȞ)
ǱȟȠȞİȢ
ȈʌĮıȝȑȞȠȢ Ȓ ʌĮȡĮȝȠȡĳȦȝȑȞȠȢ ȐȟȠȞĮȢ.
ǹȞİʌĮȡțȒȢ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȠȣ ȐȟȠȞĮ ıĲȠ ȩȤȘȝĮ.
ǼʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ, ȝȘ ȠȡșȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ:
ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ ȝİĲĮĲȩʌȚıȘ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĲȚȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ.
ȂȘ ĮıĳĮȜȒȢ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ.
ǼʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ, ȝȘ ȠȡșȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ,
ĮȞİʌĮȡțȒȢ İȜİȪșİȡȘ ĮʌȩıĲĮıȘ Įʌȩ ȐȜȜĮ ȝȑȡȘ ĲȠȣ
ȠȤȒȝĮĲȠȢ Ȓ Įʌȩ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ.
ǹțȡĮȟȩȞȚĮ
ȈʌĮıȝȑȞȠ ĮțȡĮȟȩȞȚȠ.
ȊʌȑȡȝİĲȡȘ ĳșȠȡȐ ĲȠȣ ʌİȓȡȠȣ Ȓ/țĮȚ ĲȦȞ įĮțĲȣȜȓȦȞ ĲȦȞ
İįȡȐȞȦȞ ĮțȡĮȟȠȞȓȠȣ.
ȆȚșĮȞȒ ȤĮȜȐȡȦıȘǜ ȝİȓȦıȘ ĲȘȢ țĮĲİȣșȣȞĲȚțȒȢ
İȣıĲȐșİȚĮȢ.
ȊʌȑȡȝİĲȡȘ ȝİĲĮĲȩʌȚıȘ ȝİĲĮȟȪ ĮțȡĮȟȠȞȓȠȣ țĮȚ ĲȘȢ
įȠțȠȪ ĲȠȣ ȐȟȠȞĮ.
ȆȚșĮȞȒ ȤĮȜȐȡȦıȘǜ ȝİȓȦıȘ ĲȘȢ țĮĲİȣșȣȞĲȚțȒȢ
İȣıĲȐșİȚĮȢ
ȅ ʌİȓȡȠȢ ĮțȡĮȟȠȞȓȠȣ İȓȞĮȚ ȤĮȜĮȡȦȝȑȞȠȢ ıĲȠȞ ȐȟȠȞĮ.
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5.1.3
5.1.3.a

5.1.3.b
5.2
5.2.1
5.2.1.a

5.2.1.b

5.2.2
5.2.2.a
5.2.2.b

5.2.2.c

5.2.2.d

5.2.3
5.2.3.a

5.2.3.b
5.2.3.c
5.2.3.d
5.2.3.e

5.2.3.f

5.2.3.g
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ȆȚșĮȞȒ ȤĮȜȐȡȦıȘǜ ȝİȓȦıȘ ĲȘȢ țĮĲİȣșȣȞĲȚțȒȢ
İȣıĲȐșİȚĮȢ.
ǲȞıĳĮȚȡȠȚ ĲȡȚȕİȓȢ (ȡȠȣȜİȝȐȞ) ĲȡȠȤȫȞ
ȊʌȑȡȝİĲȡȠȢ ĲȗȩȖȠȢ ĲȠȣ ȑȞıĳĮȚȡȠȣ ĲȡȚȕȑĮ (ȡȠȣȜİȝȐȞ)
ĲȡȠȤȠȪ.
ȂİȓȦıȘ ĲȘȢ țĮĲİȣșȣȞĲȚțȒȢ İȣıĲȐșİȚĮȢǜ țȓȞįȣȞȠȢ
țĮĲĮıĲȡȠĳȒȢ ĲȠȣ.
ȆȠȜȪ ıĳȚțĲȐ ȡȠȣȜİȝȐȞ, ȑȤȠȣȞ «țȠȜȜȒıİȚ».
ȀȓȞįȣȞȠȢ ȣʌİȡșȑȡȝĮȞıȘȢǜ țȓȞįȣȞȠȢ țĮĲĮıĲȡȠĳȒȢ ĲȠȣ.
ȉȡȠȤȠȓ țĮȚ İȜĮıĲȚțȐ
ȆȜȒȝȞȘ ĲȡȠȤȠȪ
ȆİȡȚțȩȤȜȚĮ (ʌĮȟȚȝȐįȚĮ) Ȓ țȠȤȜȓİȢ (ȝʌȠȣȜȩȞȚĮ) ĲȡȠȤȫȞ
ȜİȓʌȠȣȞ Ȓ ȑȤȠȣȞ ȤĮȜĮȡȫıİȚ.
ȈĲİȡȑȦıȘ ĮȞȪʌĮȡțĲȘ Ȓ ĲȩıȠ ȤĮȜĮȡȒ ȫıĲİ İʌȘȡİȐȗİȚ
ʌȠȜȪ ıȠȕĮȡȐ ĲȘȞ ȠįȚțȒ ĮıĳȐȜİȚĮ.
ĭșȠȡȐ Ȓ ȕȜȐȕȘ ĲȘȢ ʌȜȒȝȞȘȢ.
ĭșȠȡȐ Ȓ ȕȜȐȕȘ ĲȘȢ ʌȜȒȝȞȘȢ ʌȠȣ țĮșȚıĲȐ İʌȚıĳĮȜȒ ĲȘ
ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ ĲȡȠȤȫȞ.
ȉȡȠȤȠȓ
ĬȡĮȪıȘ Ȓ İȜȐĲĲȦȝĮ ıĲȚȢ ıȣȖțȠȜȜȒıİȚȢ.
ȉĮ įĮȤĲȣȜȓįȚĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĲȦȞ İȜĮıĲȚțȫȞ įİȞ ȑȤȠȞ
ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ıȦıĲȐ.
ȆȚșĮȞȩĲȘĲĮ ĮʌȠıȪȞįİıȘȢ.
ȉȡȠȤȩȢ ıȠȕĮȡȐ ʌĮȡĮȝȠȡĳȦȝȑȞȠȢ Ȓ ĳșĮȡȝȑȞȠȢ.
ǼʌȚıĳĮȜȒȢ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȘȢ ʌȜȒȝȞȘȢǜ İʌȚıĳĮȜȒȢ ıĲİȡȑȦıȘ
ĲȠȣ İȜĮıĲȚțȠȪ.
ȉȠ ȝȑȖİșȠȢ, Ș țĮĲĮıțİȣȒ, Ș ıȣȝȕĮĲȩĲȘĲĮ Ȓ ĲȠ İȓįȠȢ ĲȠȣ
ĲȡȠȤȠȪ įİȞ ʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ İʌȘȡİȐȗİȚ ĲȘȞ ȠįȚțȒ
ĮıĳȐȜİȚĮ.
ǼȜĮıĲȚțȐ
ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ, Ș ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĳȩȡĲȚıȘȢ, ĲȠ ıȒȝĮ ȑȖțȡȚıȘȢ,
Ȓ Ș țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ ĲȠȣ İȜĮıĲȚțȠȪ įİȞ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȘȞ ȠįȚțȒ ĮıĳȐȜİȚĮ.
Ǿ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĳȩȡĲȚıȘȢ Ȓ Ș țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ İȓȞĮȚ
ĮȞİʌĮȡțȒȢ ȖȚĮ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ İȜĮıĲȚțȠȪ, ĲȠ İȜĮıĲȚțȩ
ĮȖȖȓȗİȚ ȐȜȜĮ ıĲĮșİȡȐ ȝȑȡȘ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ țĮșȚıĲȫȞĲĮȢ
İʌȚıĳĮȜȒ ĲȘȞ ȠįȒȖȘıȘ.
ǻȚĮĳȠȡİĲȚțȫȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ İȜĮıĲȚțȐ ıĲȠȞ ȓįȚȠ ȐȟȠȞĮ Ȓ
ıİ įȓįȣȝȠȣȢ ĲȡȠȤȠȪȢ.
ǼȜĮıĲȚțȐ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒȢ įȠȝȒȢ (ĮțĲȚȞȦĲȒȢ/įȚĮȖȫȞȚĮȢ)
ıĲȠȞ ȓįȚȠ ȐȟȠȞĮ.
ȈȠȕĮȡȒ ȕȜȐȕȘ Ȓ ĲȠȝȑȢ ıİ İȜĮıĲȚțȩ.
ȅȡĮĲȐ Ȓ ĳșĮȡȝȑȞĮ ȜȚȞȐ.
ȅ įİȓțĲȘȢ ĳșȠȡȐȢ ĲȦȞ ĮȣȜĮțȫıİȦȞ ʌȑȜȝĮĲȠȢ İȜĮıĲȚțȠȪ
İȓȞĮȚ ȠȡĮĲȩȢ
ȉȠ ȕȐșȠȢ ĲȦȞ ĮȣȜĮțȫıİȦȞ ʌȑȜȝĮĲȠȢ İȜĮıĲȚțȠȪ įİȞ
ʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ȉȠ İȜĮıĲȚțȩ ĲȡȓȕİĲĮȚ ıİ ȐȜȜĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ȝȑȡȘ
(İȪțĮȝʌĲȠȚ ȜĮıʌȦĲȒȡİȢ)
ǼȜĮıĲȚțȩ ĲȡȓȕİĲĮȚ ıİ ȐȜȜĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ȝȑȡȘ (įİȞ
İʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș ĮıĳĮȜȒȢ ȠįȒȖȘıȘ)
ǼȜĮıĲȚțȐ ȝİ İʌĮȞĮȤĮȡĮȖȝȑȞİȢ ĮȣȜĮțȫıİȚȢ ĲĮ ȠʌȠȓĮ įİȞ
ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
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ĭșĮȡȝȑȞȘ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȒ İʌȓıĲȡȦıȘ ĲȦȞ ȜȚȞȫȞ
ȉȠ ıȪıĲȘȝĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ ĲȘȢ ʌȓİıȘȢ ĲȦȞ İȜĮıĲȚțȫȞ
įȣıȜİȚĲȠȣȡȖİȓ Ȓ İȓȞĮȚ İȝĳĮȞȑȢ ȩĲȚ ĲȠ İȜĮıĲȚțȩ įİȞ İȓȞĮȚ
İʌĮȡțȫȢ ĳȠȣıțȦȝȑȞȠ.
ǼȝĳĮȞȫȢ İțĲȩȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ.
ȈȪıĲȘȝĮ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ
ǼȜĮĲȒȡȚĮ țĮȚ ıĲĮșİȡȠʌȠȚȘĲȑȢ
ǼʌȚıĳĮȜȒȢ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ İȜĮĲȘȡȓȦȞ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ Ȓ ıİ
ȐȟȠȞĮ.
ȅȡĮĲȒ ıȤİĲȚțȒ ȝİĲĮĲȩʌȚıȘ. ȈȠȕĮȡȒ ȤĮȜȐȡȦıȘ ĲȦȞ
ıĲİȡİȫıİȦȞ.
ǺȜȐȕȘ Ȓ șȡĮȪıȘ ȝȑȡȠȣȢ İȜĮĲȘȡȓȠȣ.
ȆȠȜȪ ıȠȕĮȡȒ ĳșȠȡȐ ĲȠȣ țȪȡȚȠȣ İȜȐıȝĮĲȠȢ İȜĮĲȘȡȓȠȣ Ȓ
ĲȦȞ ʌȡȩıșİĲȦȞ İȜĮĲȘȡȓȦȞ.
ǼȜĮĲȒȡȚȠ ȜİȓʌİȚ.
ȆȠȜȪ ıȠȕĮȡȒ ĳșȠȡȐ ĲȠȣ țȪȡȚȠȣ İȜȐıȝĮĲȠȢ İȜĮĲȘȡȓȠȣ Ȓ
ĲȦȞ ʌȡȩıșİĲȦȞ İȜĮĲȘȡȓȦȞ.
ȂȘ ĮıĳĮȜȒȢ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ.
ǹȞİʌĮȡțȒȢ İȜİȪșİȡȘ ĮʌȩıĲĮıȘ Įʌȩ ȐȜȜĮ ȝȑȡȘ ĲȠȣ
ȠȤȒȝĮĲȠȢǜ ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ İȜĮĲȘȡȓȦȞ İȓȞĮȚ İțĲȩȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ
ǹʌȠıȕİıĲȒȡİȢ țȡĮįĮıȝȫȞ (ĮȝȠȡĲȚıȑȡ)
ǼʌȚıĳĮȜȒȢ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ ĮʌȠıȕİıĲȒȡȦȞ țȡĮįĮıȝȫȞ
ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ Ȓ ıİ ȐȟȠȞĮ.
ȅȚ ĮʌȠıȕİıĲȒȡİȢ țȡĮįĮıȝȫȞ İȓȞĮȚ İʌȚıĳĮȜİȓȢ.
ǺȜȐȕȘ ĮʌȠıȕİıĲȒȡȦȞ țȡĮįĮıȝȫȞ, ʌȠȣ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ
ıȘȝȐįȚĮ ıȠȕĮȡȒȢ įȚĮȡȡȠȒȢ Ȓ țĮțȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ.
ǲȜİȖȤȠȢ ĮʌȩįȠıȘȢ ĮʌȩıȕİıȘȢ țȡĮįĮıȝȫȞ (ȠȤȒȝĮĲĮ
Ȃ1 țĮȚ ȃ1)
ȈȘȝĮȞĲȚțȒ įȚĮĳȠȡȐ (> 30%) ȝİĲĮȟȪ ĮȡȚıĲİȡȒȢ țĮȚ įİȟȚȐȢ
ʌȜİȣȡȐȢ ıİ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ȐȟȠȞĮ
ǻİȞ İʌȚĲȣȖȤȐȞȠȞĲĮȚ įİįȠȝȑȞİȢ İȜȐȤȚıĲİȢ ĲȚȝȑȢ (ĮʌȩįȠıȘ
 20% ıİ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ ĲȡȠȤȩ)
ȈȦȜȒȞİȢ ȡȠʌȒȢ, ıĲȡİʌĲȚțȠȓ ȡȐȕįȠȚ, ĮȞĮȡĲȒıİȚȢ
wishbone (ȥĮȜȓįȚĮ) țĮȚ ȕȡĮȤȓȠȞİȢ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ
ǼʌȚıĳĮȜȒȢ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȫȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ
ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ Ȓ ıİ ȐȟȠȞĮ.
ȆȚșĮȞȒ ȤĮȜȐȡȦıȘǜ ȝİȓȦıȘ ĲȘȢ țĮĲİȣșȣȞĲȚțȒȢ
İȣıĲȐșİȚĮȢ.
ǺȜȐȕȘ Ȓ ȣʌȑȡȝİĲȡȘ įȚȐȕȡȦıȘ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȠȪ
ıĲȠȚȤİȓȠȣ.
ǼȜȜȚʌȒȢ İȣıĲȐșİȚĮ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ Ȓ
șȡĮȪıȘ ĲȠȣ.
ȂȘ ĮıĳĮȜȒȢ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ.
ǹȞİʌĮȡțȒȢ İȜİȪșİȡȘ ĮʌȩıĲĮıȘ Įʌȩ ȐȜȜĮ ȝȑȡȘ ĲȠȣ
ȠȤȒȝĮĲȠȢǜ ĲȠ ıȪıĲȘȝĮ İȓȞĮȚ İțĲȩȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ.
ȈȪȞįİıȝȠȚ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ
ȊʌȑȡȝİĲȡȘ ĳșȠȡȐ ĲȠȣ ʌİȓȡȠȣ Ȓ/țĮȚ ĲȦȞ įĮțĲȣȜȓȦȞ ĲȦȞ
İįȡȐȞȦȞ Ȓ ĲȦȞ ıȣȞįȑıȝȦȞ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ.
ȆȚșĮȞȒ ȤĮȜȐȡȦıȘǜ ȝİȓȦıȘ ĲȘȢ țĮĲİȣșȣȞĲȚțȒȢ
İȣıĲȐșİȚĮȢ.
ȉȠ țȐȜȣȝȝĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ĲȘ ıțȩȞȘ ȑȤİȚ ıȠȕĮȡȒ
ĳșȠȡȐ.
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ȁİȓʌİȚ Ȓ İȓȞĮȚ ıʌĮıȝȑȞȠ ĲȠ țȐȜȣȝȝĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ĲȘ
ıțȩȞȘ.
ǹİȡĮȞȐȡĲȘıȘ
ȈȪıĲȘȝĮ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ
ǺȜȐȕȘ, ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ĳșȠȡȐ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȠȪ
ıĲȠȚȤİȓȠȣ ȝİ ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ șĮ ȝʌȠȡȠȪıİ ȞĮ İʌȘȡİȐıİȚ
įȣıȝİȞȫȢ ĲȘ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ.
ȆȠȜȪ țĮțȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ.
ǾȤȘĲȚțȒ įȚĮȡȡȠȒ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ.
ȆȁǹǿȈǿȅ Ȁǹǿ ǼȄǹȇȉǾȂǹȉǹ ȈȉǼȇǼȍȂǼȃǹ
Ȉȉȅ ȆȁǹǿȈǿȅ
ȆȜĮȓıȚȠ țĮȚ İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ ʌȜĮȚıȓȠȣ
īİȞȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ
ǼȜĮĳȡȐ șȡĮȪıȘ Ȓ ʌĮȡĮȝȩȡĳȦıȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ȝȘțȓįĮȢ
Ȓ įȚĮįȠțȓįĮȢ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ.
ȈȠȕĮȡȒ șȡĮȪıȘ Ȓ ʌĮȡĮȝȩȡĳȦıȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ȝȘțȓįĮȢ
Ȓ įȚĮįȠțȓįĮȢ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ.
ǼʌȚıĳĮȜİȓȢ İȞȚıȤȣĲȚțȑȢ ʌȜȐțİȢ Ȓ ıĲİȡİȫıİȚȢ.
ȅȚ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ıĲİȡİȫıİȚȢ İȓȞĮȚ ȤĮȜĮȡȑȢ- ĮȞİʌĮȡțȒȢ
ĮȞĲȠȤȒ ĲȦȞ ȝİȡȫȞ
ȊʌȑȡȝİĲȡȘ įȚȐȕȡȦıȘ ʌȠȣ İʌȘȡİȐȗİȚ ĲȘȞ ĮțĮȝȥȓĮ ĲȠȣ
ıȣȞĮȡȝȠȜȠȖȘȝȑȞȠȣ ıȣȖțȡȠĲȒȝĮĲȠȢ.
ǹȞİʌĮȡțȒȢ ĮȞĲȠȤȒ ĲȦȞ ȝİȡȫȞ
ǼȟȐĲȝȚıȘ țĮȚ ıȚȖĮıĲȒȡĮȢ (ıȚȜĮȞıȚȑ)
ȈȪıĲȘȝĮ İȟȐĲȝȚıȘȢ İʌȚıĳĮȜȑȢ Ȓ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ įȚĮȡȡȠȑȢ.
ȀĮʌȞȠȓ İȚıȑȡȤȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ șȐȜĮȝȠ ȠįȘȖȠȪ Ȓ ıĲȠ
įȚĮȝȑȡȚıȝĮ İʌȚȕĮĲȫȞ.
ȀȓȞįȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣȖİȓĮ ĲȦȞ İʌȚȕĮȚȞȩȞĲȦȞ
ǻİȟĮȝİȞȑȢ
țĮȚ
ıȦȜȘȞȫıİȚȢ
țĮȣıȓȝȠȣ
(ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ įİȟĮȝİȞȒȢ țĮȚ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ
țĮȣıȓȝȠȣ șȑȡȝĮȞıȘȢ)
ǼʌȚıĳĮȜȒȢ įİȟĮȝİȞȒ Ȓ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ, ȝİ ȚįȚĮȓĲİȡȠ țȓȞįȣȞȠ
ʌȣȡțĮȖȚȐȢ
ǻȚĮȡȡȠȒ țĮȣıȓȝȠȣ Ȓ ȜİȓʌİȚ Ȓ įİȞ İȓȞĮȚ ıĲİȖĮȞȩ ĲȠ ʌȫȝĮ
ʌȜȒȡȦıȘȢ įİȟĮȝİȞȒȢ (ĲȐʌĮ).
ȀȓȞįȣȞȠȢ ʌȣȡțĮȖȚȐȢǜ ȣʌȑȡȝİĲȡȘ ĮʌȫȜİȚĮ İʌȚțȓȞįȣȞȦȞ
ȣȜȚțȫȞ.
ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ ȝİ ıȘȝİȓĮ ĲȡȚȕȒȢ.
ǺȜȐȕȘ ıȦȜȘȞȫıİȦȞ.
ǻİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ıȦıĲȐ Ș ȕĮȜȕȓįĮ įȚĮțȠʌȒȢ țĮȣıȓȝȠȣ (İȐȞ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ).
ȀȓȞįȣȞȠȢ ʌȣȡțĮȖȚȐȢ ȜȩȖȦ:
—įȚĮȡȡȠȒȢ țĮȣıȓȝȠȣǜ
—ĮțĮĲȐȜȜȘȜȘȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ ĲȘȢ įİȟĮȝİȞȒȢ țĮȣıȓȝȠȣ Ȓ
ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ İȟȐĲȝȚıȘȢǜ
—țĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ įȚĮȝİȡȓıȝĮĲȠȢ ĲȠȣ țȚȞȘĲȒȡĮ.
ȆȡȠĳȣȜĮțĲȒȡİȢ, įȚĮĲȐȟİȚȢ ʌȜİȣȡȚțȒȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ țĮȚ
ȠʌȓıșȚİȢ
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ
ȑȞĮȞĲȚ
İȞıĳȒȞȦıȘȢ
ȋĮȜĮȡȩĲȘĲĮ Ȓ ȕȜȐȕȘ ʌȚșĮȞȩȞ ȞĮ ʌȡȠȟİȞȒıİȚ
ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȩ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İʌĮĳȒȢ.
ȆȚșĮȞȩȞ ʌĲȫıȘ ȝİȡȫȞǜ ıȠȕĮȡȒ įȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ.
Ǿ įȚȐĲĮȟȘ İȝĳĮȞȫȢ įİȞ ʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
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ȊʌȠįȠȤȒ İĳİįȡȚțȠȪ ĲȡȠȤȠȪ (İĳȩıȠȞ ȣʌȐȡȤİȚ)
Ǿ ȣʌȠįȠȤȒ įİȞ İȓȞĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ.
ȈʌĮıȝȑȞȘ Ȓ İʌȚıĳĮȜȒȢ ȣʌȠįȠȤȒ.
ȂȘ ĮıĳĮȜȒȢ ıĲİȡȑȦıȘ İĳİįȡȚțȠȪ ĲȡȠȤȠȪ
ȆȠȜȪ ıȠȕĮȡȩȢ țȓȞįȣȞȠȢ ʌĲȫıȘȢ.
ǻȚȐĲĮȟȘ ȝȘȤĮȞȚțȒȢ ȗİȪȟȘȢ țĮȚ ȡȣȝȠȪȜțȘıȘȢ
ĭșĮȡȝȑȞȠ, ȝİ ȕȜȐȕȘ, İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȩ Ȓ ȡĮȖȚıȝȑȞȠ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ (ȩĲĮȞ įİȞ İȓȞĮȚ ıİ ȤȡȒıȘ).
ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȩ Ȓ ȡĮȖȚıȝȑȞȠ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȩ ıĲȠȚȤİȓȠ
(ȩĲĮȞ İȓȞĮȚ ıİ ȤȡȒıȘ).
ȊʌȑȡȝİĲȡȘ ĳșȠȡȐ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȠȪ ıĲȠȚȤİȓȠȣ.
ȀȐĲȦ Įʌȩ ĲȠ ȩȡȚȠ ĳșȠȡȐȢ.
ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ
ȀȐʌȠȚĮ ıĲİȡȑȦıȘ ȤĮȜĮȡȒ ȝİ ʌȠȜȪ ıȠȕĮȡȩ țȓȞįȣȞȠ
ʌĲȫıȘȢ.
ȁİȓʌİȚ Ȓ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ıȦıĲȐ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ įȚȐĲĮȟȘ
ĮıĳĮȜİȓĮȢ.
ǻİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ĲȣȤȩȞ įİȓțĲȘȢ ȗİȪȟȘȢ.
ǹʌȠțȡȪʌĲİĲĮȚ Ș ʌȚȞĮțȓįĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ Ȓ ĲȣȤȩȞ ĳĮȞȩȢ
(ȩĲĮȞ įİȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ).
ȂȘ ĮȞĮȖȞȫıȚȝȘ Ș ʌȚȞĮțȓįĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ (ȩĲĮȞ įİȞ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ).
ǼʌȚıĳĮȜȒȢ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ (ȕȠȘșȘĲȚțȐ ȝȑȡȘ).
ǼʌȚıĳĮȜȒȢ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ (țȪȡȚĮ ȝȑȡȘ).
ȆȠȜȪ ĮıșİȞȒȢ ȗİȪȟȘ.
ȂİĲȐįȠıȘ ĲȘȢ țȓȞȘıȘȢ
ȋĮȜĮȡȠȓ Ȓ ȜİȓʌȠȣȞ ȠȚ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȠȓ țȠȤȜȓİȢ.
ȋĮȜĮȡȠȓ Ȓ ȜİȓʌȠȣȞ ȠȚ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȠȓ țȠȤȜȓİȢ ıİ ȕĮșȝȩ
ʌȠȣ įȘȝȚȠȣȡȖİȓĲĮȚ ıȠȕĮȡȩȢ țȓȞįȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠįȚțȒ
ĮıĳȐȜİȚĮ.
ȊʌȑȡȝİĲȡȘ ĳșȠȡȐ ĲȦȞ ȡȠȣȜİȝȐȞ ĲȠȣ ȐȟȠȞĮ ȝİĲȐįȠıȘȢ
ĲȘȢ țȓȞȘıȘȢ.
ȆȠȜȪ ıȠȕĮȡȩȢ țȓȞįȣȞȠȢ ȤĮȜȐȡȦıȘȢ Ȓ ȡĮȖȓıȝĮĲȠȢ
ȊʌȑȡȝİĲȡȘ ĳșȠȡȐ ĲȦȞ ıȣȞįȑıȝȦȞ ĲȪʌȠȣ Cardan Ȓ ĲȦȞ
ĮȜȣıȓįȦȞ/ȚȝȐȞĲȦȞ ȝİĲȐįȠıȘȢ țȓȞȘıȘȢ.
ȆȠȜȪ ıȠȕĮȡȩȢ țȓȞįȣȞȠȢ ȤĮȜȐȡȦıȘȢ Ȓ ȡĮȖȓıȝĮĲȠȢ.
ĭșĮȡȝȑȞȠȚ İȜĮıĲȚțȠȓ ıȪȞįİıȝȠȚ.
ȆȠȜȪ ıȠȕĮȡȩȢ țȓȞįȣȞȠȢ ȤĮȜȐȡȦıȘȢ Ȓ ȡĮȖȓıȝĮĲȠȢ.
ǺȜȐȕȘ Ȓ țȐȝȥȘ ĲȠȣ ȐȟȠȞĮ ȝİĲȐįȠıȘȢ ĲȘȢ țȓȞȘıȘȢ.
ȆİȡȓȕȜȘȝĮ ȡȠȣȜİȝȐȞ ȑȤİȚ ıʌȐıİȚ Ȓ İȓȞĮȚ İʌȚıĳĮȜȑȢ.
ȆȠȜȪ ıȠȕĮȡȩȢ țȓȞįȣȞȠȢ ȤĮȜȐȡȦıȘȢ Ȓ ȡĮȖȓıȝĮĲȠȢ.
ȈȠȕĮȡȒ ĳșȠȡȐ ĲȠȣ țĮȜȪȝȝĮĲȠȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ĲȘ
ıțȩȞȘ.
ȁİȓʌİȚ Ȓ İȓȞĮȚ țĮĲİıĲȡĮȝȝȑȞȠ ĲȠ țȐȜȣȝȝĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ
Įʌȩ ĲȘ ıțȩȞȘ.
ȆĮȡȐȞȠȝȘ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ıȣȖțȡȠĲȒȝĮĲȠȢ țȓȞȘıȘȢ ĲȠȣ
ȠȤȒȝĮĲȠȢ.
ǼįȡȐıİȚȢ țȚȞȘĲȒȡĮ
ǼįȡȐıİȚȢ ĳșĮȡȝȑȞİȢ, ȝİ İȝĳĮȞİȓȢ țĮȚ ıȠȕĮȡȩĲĮĲİȢ
ȕȜȐȕİȢ.
ȋĮȜĮȡȑȢ Ȓ ȡĮȖȚıȝȑȞİȢ İįȡȐıİȚȢ.
ǹʌȩįȠıȘ țȚȞȘĲȒȡĮ
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ȉȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȘ ȝȠȞȐįĮ İȜȑȖȤȠȣ ʌȠȣ İʌȘȡİȐȗİȚ ĲȘȞ
ĮıĳȐȜİȚĮ Ȓ/țĮȚ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ.
ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ țȚȞȘĲȒȡĮ ʌȠȣ İʌȘȡİȐȗİȚ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ
Ȓ/țĮȚ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ.
ĬȐȜĮȝȠȢ (țĮȝʌȓȞĮ) ȠįȘȖȠȪ țĮȚ ĮȝȐȟȦȝĮ
ȀĮĲȐıĲĮıȘ
ȋĮȜĮȡȐ ıĲİȡİȦȝȑȞȠ Ȓ ĳșĮȡȝȑȞȠ ĳȐĲȞȦȝĮ Ȓ ĲȝȒȝĮ, ʌȠȣ
ʌȚșĮȞȩȞ ȞĮ ʌȡȠȟİȞȒıİȚ ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȩ.
ȆȚșĮȞȩĲȘĲĮ ʌĲȫıȘȢ.
ǼʌȚıĳĮȜȒȢ țȠȜȩȞĮ ĮȝĮȟȫȝĮĲȠȢ.
ǼȜȜȚʌȒȢ İȣıĲȐșİȚĮ
ǻȣȞĮĲȒ Ș İȚıȤȫȡȘıȘ țĮȣıĮİȡȓȦȞ Ȓ țĮʌȞȫȞ Įʌȩ ĲȠȞ
țȚȞȘĲȒȡĮ.
ȀȓȞįȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣȖİȓĮ ĲȦȞ İʌȚȕĮȚȞȩȞĲȦȞ.
ǼʌȚıĳĮȜȒȢ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ.
ǹȞİʌĮȡțȒȢ İȜİȪșİȡȘ ĮʌȩıĲĮıȘ Įʌȩ ĲĮ ıĲȡİĳȩȝİȞĮ Ȓ
țȚȞȘĲȐ ȝȑȡȘ țĮȚ Įʌȩ ĲȘ İʌȚĳȐȞİȚĮ ĲȠȣ İįȐĳȠȣȢ.
ȈĲİȡȑȦıȘ
ǼʌȚıĳĮȜȑȢ ĮȝȐȟȦȝĮ Ȓ șȐȜĮȝȠȢ ȠįȘȖȠȪ
ǼʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ.
ǹȝȐȟȦȝĮ/șȐȜĮȝȠȢ ʌȠȣ ʌȡȠĳĮȞȫȢ įİȞ İĳĮȡȝȩȗİȚ ıĲȠ
ʌȜĮȓıȚȠ.
Ǿ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȠȣ ĮȝĮȟȫȝĮĲȠȢ/ĲȠȣ șĮȜȐȝȠȣ ȠįȒȖȘıȘȢ
ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ Ȓ ıĲȚȢ įȚĮįȠțȓįİȢ İȓȞĮȚ İʌȚıĳĮȜȒȢ Ȓ ȜİȓʌİȚ,
țĮȚ İȐȞ İȓȞĮȚ ıȣȝȝİĲȡȚțȒ.
Ǿ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȠȣ ĮȝĮȟȫȝĮĲȠȢ Ȓ ĲȠȣ șĮȜȐȝȠȣ ȠįȒȖȘıȘȢ
ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ Ȓ ıĲȚȢ įȚĮįȠțȓįİȢ İȓȞĮȚ İʌȚıĳĮȜȒȢ ıİ ȕĮșȝȩ
ʌȠȣ ʌȡȠțĮȜİȓĲĮȚ ʌȠȜȪ ȝİȖȐȜȠȢ țȓȞįȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠįȚțȒ
ĮıĳȐȜİȚĮ.
ȊʌȑȡȝİĲȡȘ įȚȐȕȡȦıȘ ĲȦȞ ıȘȝİȓȦȞ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȠȣ
ĮȣĲȠĳİȡȩȝİȞȠȣ ĮȝĮȟȫȝĮĲȠȢ.
ǼʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ.
ȆȩȡĲİȢ țĮȚ ȝȐȞįĮȜĮ
ȆȩȡĲĮ įİȞ ĮȞȠȓȖİȚ Ȓ įİȞ țȜİȓȞİȚ țĮȞȠȞȚțȐ.
ȆȩȡĲĮ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞȠȓȟİȚ ĮțȠȣıȓȦȢ Ȓ įİȞ ʌĮȡĮȝȑȞİȚ
țȜİȚıĲȒ (ıȣȡȩȝİȞİȢ ʌȩȡĲİȢ).
ȆȩȡĲĮ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞȠȓȟİȚ ĮțȠȣıȓȦȢ Ȓ įİȞ ʌĮȡĮȝȑȞİȚ
țȜİȚıĲȒ (ıĲȡİĳȩȝİȞİȢ ʌȩȡĲİȢ).
ȆȩȡĲĮ, ȝİȞĲİıȑįİȢ, ȝȐȞįĮȜĮ Ȓ țȠȜȩȞĮ ĮȝĮȟȫȝĮĲȠȢ İȓȞĮȚ
ĳșĮȡȝȑȞĮ.
ȆȩȡĲĮ, ȝİȞĲİıȑįİȢ, ȝȐȞįĮȜĮ, țȠȜȩȞĮ ĮȝĮȟȫȝĮĲȠȢ
ȜİȓʌȠȣȞ Ȓ İȓȞĮȚ ȤĮȜĮȡȐ.
ǻȐʌİįȠ
ǻȐʌİįȠ İʌȚıĳĮȜȑȢ Ȓ țĮĲİıĲȡĮȝȝȑȞȠ.
ǹȞİʌĮȡțȒȢ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ.
ȀȐșȚıȝĮ ȠįȘȖȠȪ
ȀȐșȚıȝĮ ȝİ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ įȠȝȒ.
ȋĮȜĮȡȩ țȐșȚıȝĮ.
ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢ ȡȪșȝȚıȘȢ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ıȦıĲȐ.
ȉȠ țȐșȚıȝĮ ȝİĲĮțȚȞİȓĲĮȚ Ȓ įİȞ ıĲİȡİȫȞİĲĮȚ Ș ʌȜȐĲȘ.
ǱȜȜĮ țĮșȓıȝĮĲĮ
ȀĮșȓıȝĮĲĮ ıİ ȣʌȠȕĮșȝȚıȝȑȞȘ țĮĲȐıĲĮıȘ Ȓ İʌȚıĳĮȜȒ
(ȕȠȘșȘĲȚțȐ ȝȑȡȘ).
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ȀĮșȓıȝĮĲĮ ıİ ȣʌȠȕĮșȝȚıȝȑȞȘ țĮĲȐıĲĮıȘ Ȓ İʌȚıĳĮȜȒ
(țȪȡȚĮ ȝȑȡȘ).
Ǿ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȦȞ țĮșȚıȝȐĲȦȞ įİȞ ʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ǹȡȚșȝȩȢ țĮșȚıȝȐĲȦȞ ȐȞȦ ĲȠȣ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȠȣǜ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȝȘ ıȪȝĳȦȞȘ ȝİ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ
ȋİȚȡȚıĲȒȡȚĮ ȠįȒȖȘıȘȢ
ǻİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ıȦıĲȐ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ȤİȚȡȚıĲȒȡȚȠ İȓȞĮȚ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳĮȜȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.
ǼʌȚıĳĮȜȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ.
ǺĮșȝȓįİȢ (ıțĮȜȠʌȐĲȚĮ) țĮȝʌȓȞĮȢ
ǼʌȚıĳĮȜȒȢ ȕĮșȝȓįĮ Ȓ ĮȞĮȕȠȜȑĮȢ.
ǹȞİʌĮȡțȒȢ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮȢ
ǺĮșȝȓįĮ Ȓ ĮȞĮȕȠȜȑĮȢ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ʌȠȣ ʌȚșĮȞȩȞ ȞĮ
ʌȡȠȟİȞȒıİȚ ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȩ.
ȁȠȚʌȐ İıȦĲİȡȚțȐ țĮȚ İȟȦĲİȡȚțȐ İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ țĮȚ
İȟȠʌȜȚıȝȩȢ
ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ȜȠȚʌȫȞ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ Ȓ
İȟȠʌȜȚıȝȠȪ.
ȁȠȚʌȐ İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ Ȓ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ įİȞ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ǼȞįİȤȩȝİȞȠȢ ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȩȢ Įʌȩ ĲĮ ıĲİȡİȦȝȑȞĮ ȝȑȡȘǜ ȝȘ
ĮıĳĮȜȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ.
ǻȚĮȡȡȠȑȢ Įʌȩ İȟȠʌȜȚıȝȩ ȣįȡĮȣȜȚțȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ.
ȂİȖȐȜȘ ĮʌȫȜİȚĮ İʌȚțȓȞįȣȞȦȞ ȣȜȚțȫȞ.
ȁĮıʌȦĲȒȡİȢ, ıȣıĲȒȝĮĲĮ țĮĲȐ ĲȘȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ
ıĲĮȖȠȞȚįȓȦȞ
ȁİȓʌȠȣȞ, ȤĮȜĮȡȠȓ Ȓ ıȠȕĮȡȐ įȚĮȕȡȦȝȑȞȠȚ.
ǼȞįİȤȩȝİȞȠȢ ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȩȢǜ ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ ʌĲȫıȘȢ.
ǹȞİʌĮȡțȒȢ İȜİȪșİȡȘ ĮʌȩıĲĮıȘ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȡȠȤȩ/İȜĮıĲȚțȩ
(ȝİ įȚȐĲĮȟȘ țĮĲȐ ĲȘȢ İțĲȩȟİȣıȘȢ ıĲĮȖȠȞȚįȓȦȞ).
ǹȞİʌĮȡțȒȢ İȜİȪșİȡȘ ĮʌȩıĲĮıȘ Įʌȩ ĲȠȞ ĲȡȠȤȩ/İȜĮıĲȚțȩ
(ȝİ ȜĮıʌȦĲȒȡİȢ).
ǻİȞ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ǹȞİʌĮȡțȒȢ țȐȜȣȥȘ ĲȠȣ ʌȑȜȝĮĲȠȢ ĲȠȣ İȜĮıĲȚțȠȪ.
ȋİȚȡȠȜĮȕȑȢ țĮȚ ȣʌȠʌȩįȚĮ
ȁİȓʌȠȣȞ, ȤĮȜĮȡȐ Ȓ ıȠȕĮȡȐ įȚĮȕȡȦȝȑȞĮ.
ǻİȞ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȁȅǿȆȅȈ ǼȄȅȆȁǿȈȂȅȈ
ǽȫȞİȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ/ʌȩȡʌİȢ ȗȦȞȫȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ țĮȚ
ıȣıĲȒȝĮĲĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ
ǹıĳȐȜİȚĮ ıĲİȡȑȦıȘȢ ĲȦȞ ȗȦȞȫȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ/ʌȠȡʌȫȞ
ȀĮĲİıĲȡĮȝȝȑȞȠ ıȘȝİȓȠ ĮȖțȪȡȦıȘȢ.
ǼʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ.
ȋĮȜĮȡȒ ĮȖțȪȡȦıȘ.
ȀĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ȗȦȞȫȞ ĮıĳĮȜİȓĮȢ/ʌȠȡʌȫȞ
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ ȗȫȞȘ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȜİȓʌİȚ Ȓ įİȞ ȑȤİȚ
ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ.
ǺȜȐȕȘ ȗȫȞȘȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ.
ȈțȓıȚȝȠ Ȓ ȑȞįİȚȟȘ ȣʌİȡȕȠȜȚțȠȪ ĲİȞĲȫȝĮĲȠȢ.
ǽȫȞȘ ĮıĳĮȜİȓĮȢ įİȞ ʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȆȩȡʌȘ ȗȫȞȘȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȑȤİȚ ȕȜȐȕȘ Ȓ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ
ıȦıĲȐ.
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7.1.2.e
7.1.3
7.1.3.a
7.1.3.b
7.1.4
7.1.4.a
7.1.4.b
7.1.5
7.1.5.a
7.1.5.b
7.1.5.c
7.1.6
7.1.6.a
7.1.6.b
7.2
7.2.a
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7.4.b
7.5
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7.7
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7.7.c

7.8
7.8.a
7.8.b
7.8.c

ȈȣıʌİȚȡȦĲȒȡĮȢ ȗȫȞȘȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȑȤİȚ ȕȜȐȕȘ Ȓ įİȞ
ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ıȦıĲȐ.
ȆİȡȚȠȡȚıĲȒȢ ĲȐȞȣıȘȢ ȗȫȞȘȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ
ȆİȡȚȠȡȚıĲȒȢ ĲȐȞȣıȘȢ ȗȫȞȘȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İȝĳĮȞȫȢ ȜİȓʌİȚ Ȓ
įİȞ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ ȖȚĮ ĲȠ ȩȤȘȝĮ.
ȉȠ ıȪıĲȘȝĮ įİȓȤȞİȚ ȕȜȐȕȘ ȝȑıȦ ĲȘȢ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ
įȚİʌĮĳȒȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.
ȆȡȠİȞĲĮĲȒȡİȢ ȗȫȞȘȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ
ȆȡȠİȞĲĮĲȒȡĮȢ İȝĳĮȞȫȢ ȜİȓʌİȚ Ȓ įİȞ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ
ȖȚĮ ĲȠ ȩȤȘȝĮ.
ȉȠ ıȪıĲȘȝĮ įİȓȤȞİȚ ȕȜȐȕȘ ȝȑıȦ ĲȘȢ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ
įȚİʌĮĳȒȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.
ǹİȡȩıĮțȠȢ
ǼȝĳĮȞȫȢ ȜİȓʌİȚ ĮİȡȩıĮțȠȢ Ȓ įİȞ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ ȖȚĮ
ĲȠ ȩȤȘȝĮ.
ȉȠ ıȪıĲȘȝĮ įİȓȤȞİȚ ȕȜȐȕȘ ȝȑıȦ ĲȘȢ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ
įȚİʌĮĳȒȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.
ȀĮĲĮĳĮȞȫȢ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ Ƞ ĮİȡȩıĮțȠȢ.
ȈȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȐ ıȣıĲȒȝĮĲĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ (SRS)
H ȜȣȤȞȓĮ ȑȞįİȚȟȘȢ įȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ (MIL) ĲȠȣ SRS įİȓȤȞİȚ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ İȓįȠȢ ĮıĲȠȤȓĮȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ.
ȉȠ ıȪıĲȘȝĮ įİȓȤȞİȚ ȕȜȐȕȘ ȝȑıȦ ĲȘȢ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ
įȚİʌĮĳȒȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.
ȆȣȡȠıȕİıĲȒȡĮȢ
ȁİȓʌİȚ.
ǻİȞ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ǼȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ (ʌ.Ȥ. ĲĮȟȓ, ȜİȦĳȠȡİȓĮ, ʌȠȪȜȝĮȞ ț.Ȝʌ.)
ȀȜİȚįĮȡȚȑȢ țĮȚ ĮȞĲȚțȜİʌĲȚțȩ
ǻȚȐĲĮȟȘ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ȫıĲİ ȞĮ ĮʌȠĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ ȠįȒȖȘıȘ
ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.
ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȐ.
ǹțȠȪıȚȠ țȜİȓįȦȝĮ Ȓ İȝʌȜȠțȒ.
ȆȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĲȡȓȖȦȞȠ (İȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ)
ȁİȓʌİȚ Ȓ İȓȞĮȚ İȜȜȚʌȑȢ.
ǻİȞ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ȀȠȣĲȓ ʌȡȫĲȦȞ ȕȠȘșİȚȫȞ (İȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ)
ȁİȓʌİȚ, İȓȞĮȚ İȜȜȚʌȑȢ Ȓ įİȞ ʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ȈĳȒȞİȢ (ĲȐțȠȚ) ȖȚĮ ĲȡȠȤȠȪȢ (İȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ)
ȁİȓʌȠȣȞ Ȓ įİȞ İȓȞĮȚ ıİ țĮȜȒ țĮĲȐıĲĮıȘ, ȑȤȠȣȞ ĮȞİʌĮȡțȒ
ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ Ȓ ĮȞİʌĮȡțİȓȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ.
ȈȣıțİȣȑȢ ĮțȠȣıĲȚțȒȢ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ
ǻİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ıȦıĲȐ.
ǻİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ țĮșȩȜȠȣ.
ǼʌȚıĳĮȜȑȢ ȤİȚȡȚıĲȒȡȚȠ.
ǻİȞ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ȅ İțʌİȝʌȩȝİȞȠȢ ȒȤȠȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İțȜȘĳșİȓ ȦȢ İʌȓıȘȝȘ
ıİȚȡȒȞĮ
ȉĮȤȪȝİĲȡȠ
ǻİȞ ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ȁİȓʌİȚ (İȐȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ).
ǼʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ.
ǻİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ țĮșȩȜȠȣ
ǻİȞ ĳȦĲȓȗİĲĮȚ İʌĮȡțȫȢ.
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ǻİȞ ĳȦĲȓȗİĲĮȚ țĮșȩȜȠȣ.
ȉĮȤȠȖȡȐĳȠȢ (İȐȞ ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ/ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ)
ǻİȞ ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ǻİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ.
ȈĳȡĮȖȓįİȢ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȑȢ Ȓ ȜİȓʌȠȣȞ.
Ǿ ʌȚȞĮțȓįĮ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ȜİȓʌİȚ, įİȞ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖȞȫıȚȝȘ Ȓ
įİȞ ȚıȤȪİȚ ʌȜȑȠȞ.
ȀĮĲĮĳĮȞȒȢ ʌĮȡĮʌȠȓȘıȘ Ȓ ʌĮȡȑȝȕĮıȘ.
ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ İȜĮıĲȚțȫȞ įİȞ İȓȞĮȚ ıȣȝȕĮĲȑȢ ȝİ ĲȚȢ
ʌĮȡĮȝȑĲȡȠȣȢ ȕĮșȝȠȞȩȝȘıȘȢ.
ǻȚȐĲĮȟȘ ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪ (țȩĳĲȘȢ) ĲȘȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ (İȐȞ
ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ/ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ)
ǻİȞ ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ȀĮĲĮĳĮȞȫȢ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ.
ǼıĳĮȜȝȑȞȘ ʌȡȠțĮșȠȡȚıȝȑȞȘ ĲĮȤȪĲȘĲĮ (İȐȞ İȜȑȖȤİĲĮȚ)
ȈĳȡĮȖȓįİȢ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȑȢ Ȓ ȜİȓʌȠȣȞ.
Ǿ ʌȚȞĮțȓįĮ ȜİȓʌİȚ Ȓ İȓȞĮȚ įȣıĮȞȐȖȞȦıĲȘ.
ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȦȞ İȜĮıĲȚțȫȞ įİȞ İȓȞĮȚ ıȣȝȕĮĲȑȢ ȝİ ĲȚȢ
ʌĮȡĮȝȑĲȡȠȣȢ ȕĮșȝȠȞȩȝȘıȘȢ.
ȂİĲȡȘĲȒȢ ȤȚȜȚȠȝİĲȡȚțȫȞ ĮʌȠıĲȐıİȦȞ
ǼȝĳĮȞȒȢ ʌĮȡĮʌȠȓȘıȘ (ĮʌȐĲȘ) ȖȚĮ ĲȘ ȝİȓȦıȘ Ȓ ĲȘȞ ȥİȣįȒ
țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȘȢ ĮʌȩıĲĮıȘȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ įȚĮȞȪıİȚ ĲȠ ȩȤȘȝĮ.
ǼȝĳĮȞȫȢ İțĲȩȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ.
ǾȜİțĲȡȠȞȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ İȣıĲȐșİȚĮȢ (ESC), İȐȞ ȑȤİȚ
ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ/ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
ȁİȓʌȠȣȞ Ȓ ȑȤȠȣȞ ȕȜȐȕİȢ ȠȚ ĮȚıșȘĲȒȡİȢ ıĲȡȠĳȫȞ ĲȡȠȤȠȪ.
ǺȜȐȕİȢ ıĲȘȞ țĮȜȦįȓȦıȘ.
ȁİȓʌȠȣȞ Ȓ ȑȤȠȣȞ ȕȜȐȕȘ ȐȜȜĮ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ.
ȅ įȚĮțȩʌĲȘȢ ȑȤİȚ ȕȜȐȕȘ Ȓ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ıȦıĲȐ.
H ȜȣȤȞȓĮ ȑȞįİȚȟȘȢ įȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ (MIL) ĲȠȣ ESC įİȓȤȞİȚ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ İȓįȠȢ ĮıĲȠȤȓĮȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ.
ȉȠ ıȪıĲȘȝĮ įİȓȤȞİȚ ȕȜȐȕȘ ȝȑıȦ ĲȘȢ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ
įȚİʌĮĳȒȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ
ȅȋȁǾȈǼǿȈ
ĬȩȡȣȕȠȢ
ȈȪıĲȘȝĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ĲȠȞ șȩȡȣȕȠ
Ǿ ıĲȐșȝȘ șȠȡȪȕȠȣ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲĮ İʌȓʌİįĮ ʌȠȣ
İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȂȑȡȠȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ Įʌȩ ĲȠȞ șȩȡȣȕȠ ʌȠȣ
İȓȞĮȚ ȤĮȜĮȡȩ, ȑȤİȚ ȕȜȐȕȘ, İȓȞĮȚ İıĳĮȜȝȑȞĮ
ıȣȞĮȡȝȠȜȠȖȘȝȑȞȠ, ȜİȓʌİȚ Ȓ țĮĲĮĳĮȞȫȢ İȓȞĮȚ
ĲȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠ ȝİ ĲȡȩʌȠ ʌȠȣ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ İʌȘȡİȐıİȚ
įȣıȝİȞȫȢ ĲȘ ıĲȐșȝȘ șȠȡȪȕȠȣ.
ȆȠȜȪ ıȠȕĮȡȩȢ țȓȞįȣȞȠȢ ʌĲȫıȘȢ.
ǼțʌȠȝʌȑȢ țĮȣıĮİȡȓȦȞ
ǼțʌȠȝʌȑȢ țȚȞȘĲȒȡȦȞ İʌȚȕĮȜȜȩȝİȞȘȢ ĮȞȐĳȜİȟȘȢ
ȈȪıĲȘȝĮ İȜȑȖȤȠȣ İțʌȠȝʌȫȞ țĮȣıĮİȡȓȦȞ
ȉȠ ıȪıĲȘȝĮ İȜȑȖȤȠȣ ĲȦȞ İțʌȠȝʌȫȞ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓ Ƞ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ ĮʌȠȣıȚȐȗİȚ Ȓ ȑȤİȚ ĲȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓ Ȓ İȓȞĮȚ
țĮĲĮĳĮȞȫȢ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȩ.
ǻȚĮȡȡȠȑȢ ʌȠȣ İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ ıȘȝĮȞĲȚțȐ ĲȚȢ
ȝİĲȡȒıİȚȢ ĲȦȞ İțʌȠȝʌȫȞ.
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8.2.1.2
8.2.1.2.a
8.2.1.2.bi

8.2.1.2.bii

8.2.1.2.c

8.2.1.2.d
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.a

8.2.2.1.b
8.2.2.2

8.2.2.2.a
8.2.2.2.b

8.3

8.4
8.4.1

ǼțʌȠȝʌȑȢ țĮȣıĮİȡȓȦȞ
ȅȚ İțʌȠȝʌȑȢ țĮȣıĮİȡȓȦȞ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ ĲĮ İʌȓʌİįĮ ʌȠȣ
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİȚ Ƞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ
īȚĮ ȠȤȒȝĮĲĮ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȠȚ İțʌȠȝʌȑȢ įİȞ ȡȣșȝȓȗȠȞĲĮȚ
Įʌȩ ʌȡȠȘȖȝȑȞȠ ıȪıĲȘȝĮ İȜȑȖȤȠȣ, İțʌȠȝʌȑȢ CO: >4,5%
Ȓ >3,5% ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ʌȡȫĲȘȢ
ĲĮȟȚȞȩȝȘıȘȢ Ȓ șȑıȘȢ ıİ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ
ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
īȚĮ ȠȤȒȝĮĲĮ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȠȚ İțʌȠȝʌȑȢ ȡȣșȝȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ
ʌȡȠȘȖȝȑȞȠ
ıȪıĲȘȝĮ
İȜȑȖȤȠȣ
İțʌȠȝʌȑȢ
CO:
-ȝİ ĲȠȞ țȚȞȘĲȒȡĮ ıİ ıĲȡȠĳȑȢ ȕȡĮįȣʌȠȡȓĮȢ >0,5 % Ȓ
>0,3%
-ıİ ȣȥȘȜȑȢ ıĲȡȠĳȑȢ >0,3% Ȓ >0,2%
ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ʌȡȫĲȘȢ ĲĮȟȚȞȩȝȘıȘȢ Ȓ
șȑıȘȢ ıİ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȅȤȒȝĮĲĮ ȝİ ʌȡȠȘȖȝȑȞȠ ıȪıĲȘȝĮ İȜȑȖȤȠȣ ĲȦȞ İțʌȠȝʌȫȞ:
ȈȣȞĲİȜİıĲȒȢ ȜȐȝįĮ İțĲȩȢ ĲȠȣ İȪȡȠȣȢ ĲȦȞ ĲȚȝȫȞ
țȜȓȝĮțĮȢ ĲȚȝȫȞ 1 ± 0,03 Ȓ įİȞ ıȣȝĳȦȞİȓ ȝİ ĲȚȢ
ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ.
Ǿ ĮȞȐȖȞȦıȘ ĲȘȢ įȚȐĲĮȟȘȢ OBD įİȓȤȞİȚ ıȘȝĮȞĲȚțȒ
įȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
ǼțʌȠȝʌȑȢ țȚȞȘĲȒȡȦȞ ȝİ ıȣȝʌȓİıȘ
ȈȪıĲȘȝĮ İȜȑȖȤȠȣ ĲȦȞ İțʌȠȝʌȫȞ țĮȣıĮİȡȓȦȞ
ȉȠ ıȪıĲȘȝĮ İȜȑȖȤȠȣ ĲȦȞ İțʌȠȝʌȫȞ ʌȠȣ ĲȠʌȠșİĲİȓ Ƞ
țĮĲĮıțİȣĮıĲȒȢ ĮʌȠȣıȚȐȗİȚ Ȓ İȓȞĮȚ țĮĲĮĳĮȞȫȢ
İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȩ.
ǻȚĮȡȡȠȑȢ ʌȠȣ İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ ıȘȝĮȞĲȚțȐ ĲȚȢ
ȝİĲȡȒıİȚȢ ĲȦȞ İțʌȠȝʌȫȞ
ĬȠȜİȡȩĲȘĲĮ (ǼȟĮȚȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ȠȤȒȝĮĲĮ ʌȠȣ
ĲĮȟȚȞȠȝȒșȘțĮȞ Ȓ ĲȑșȘțĮȞ ıİ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ȖȚĮ ʌȡȫĲȘ
ĳȠȡȐ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ 1Ș ǿĮȞȠȣĮȡȓȠȣ 1980)
Ǿ șȠȜİȡȩĲȘĲĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ İʌȓʌİįȠ ʌȠȣ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ
ıĲȘȞ ʌȚȞĮțȓįĮ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ İʌȓ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.
ǼȐȞ įİȞ İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚȝİȢ ȠȚ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ ʌȠȣ
ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȚȞĮțȓįĮ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ:
ȖȚĮ ĮĲȝȠıĳĮȚȡȚțȠȪȢ țȚȞȘĲȒȡİȢ: Ȁ > 2,5 m-1
-ȖȚĮ țȚȞȘĲȒȡİȢ ȝİ ȣʌİȡʌȜȒȡȦıȘ: Ȁ > 3,0 m-1
-ȖȚĮ ȠȤȒȝĮĲĮ Euro 4 & Euro IV Ȓ Euro 5 & Euro V Ȓ ȝİ
ĲĮȟȚȞȩȝȘıȘ Ȓ ʌȡȫĲȘ țȣțȜȠĳȠȡȓĮ ȝİĲȐ ĲȘȞ 1/7/2008: Ȁ >
1,5 m-1
-ȖȚĮ ȠȤȒȝĮĲĮ Euro 6 & Euro VI: Ȁ > 0,7 m-1
ȀĮĲĮıĲȠȜȒ ȘȜİțĲȡȠȝĮȖȞȘĲȚțȫȞ ʌĮȡİȝȕȠȜȫȞ
ȀĮĲĮıĲȠȜȒ ĲȦȞ ȡĮįȚȠʌĮȡĮıȓĲȦȞ. ǻİȞ ĲȘȡİȓĲĮȚ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ įȚȐĲĮȟȘ ĲȦȞ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ.
ǱȜȜĮ ȗȘĲȒȝĮĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
ǻȚĮȡȡȠȑȢ ȣȖȡȫȞ
ȅʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȣʌȑȡȝİĲȡȘ įȚĮȡȡȠȒ ȣȖȡȫȞ, İțĲȩȢ Įʌȩ ĲȠ
Ȟİȡȩ, ʌȠȣ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ȕȜȐȥİȚ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ Ȓ ȞĮ
įȘȝȚȠȣȡȖȒıİȚ țȓȞįȣȞȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ ȐȜȜȦȞ ȤȡȘıĲȫȞ
ĲȠȣ ȠįȚțȠȪ įȚțĲȪȠȣ.
ȈĲĮșİȡȩȢ ıȤȘȝĮĲȚıȝȩȢ ıĲĮȖȠȞȚįȓȦȞ ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜİȓ ʌȠȜȪ
ıȠȕĮȡȩ țȓȞįȣȞȠ
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ȈȊȂȆȁǾȇȍȂǹȉǿȀȅǿ ǼȁǼīȋȅǿ ȅȋǾȂǹȉȍȃ
ȉȍȃ ȀǹȉǾīȅȇǿȍȃ Ȃ2, Ȃ3 ȀǹȉǹȁȁǾȁȍȃ īǿǹ
ȂǼȉǹĭȅȇǹ ǼȆǿǺǹȉȍȃ
ȆȩȡĲİȢ
ȆȩȡĲİȢ İȚıȩįȠȣ țĮȚ İȟȩįȠȣ
ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ.
ȊʌȠȕĮșȝȚıȝȑȞȘ țĮĲȐıĲĮıȘ.
ȆȚșĮȞȩĲȘĲĮ ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȠȪ.
ǹĲİȜȒȢ ȤİȚȡȚıȝȩȢ ȑțĲĮțĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ.
ǹĲİȜȒȢ ĲȘȜİȤİȚȡȚıȝȩȢ ʌȠȡĲȫȞ țĮȚ ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȫȞ
įȚĮĲȐȟİȦȞ.
ǻİȞ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ǹȞİʌĮȡțȑȢ ʌȜȐĲȠȢ ʌȩȡĲĮȢ
ǲȟȠįȠȚ țȚȞįȪȞȠȣ
ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ.
ǻȣıĮȞȐȖȞȦıĲİȢ ȠȚ ıȘȝȐȞıİȚȢ ĲȦȞ İȟȩįȦȞ țȚȞįȪȞȠȣ.
ǻİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıȘȝȐȞıİȚȢ ĲȦȞ İȟȩįȦȞ țȚȞįȪȞȠȣ.
ȁİȓʌİȚ ıĳȣȡȓ șȡĮȪıȘȢ ȣĮȜȠʌȚȞȐțȦȞ.
ǻİȞ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ǹȞİʌĮȡțȑȢ ʌȜȐĲȠȢ Ȓ İȝʌȩįȚĮ ıĲȘȞ ʌȡȩıȕĮıȘ.
ȈȪıĲȘȝĮ ĮʌȠșȐȝȕȦıȘȢ țĮȚ ĮʌȠʌȐȖȦıȘȢ
ǻİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ıȦıĲȐ.
ǼʌȚıĳĮȜȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.
ǼțʌȠȝʌȒ ĲȠȟȚțȫȞ ĮİȡȓȦȞ Ȓ țĮȣıĮİȡȓȦȞ ıĲȠȞ șȐȜĮȝȠ
ȠįȘȖȠȪ Ȓ ıĲȠ įȚĮȝȑȡȚıȝĮ İʌȚȕĮĲȫȞ.
ȀȓȞįȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣȖİȓĮ ĲȦȞ İʌȚȕĮȚȞȩȞĲȦȞ.
ǹĲİȜȒȢ ĮʌȠʌȐȖȦıȘ (İȐȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ).
ȈȪıĲȘȝĮ İȟĮİȡȚıȝȠȪ țĮȚ șȑȡȝĮȞıȘȢ
ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ.
ȀȓȞįȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣȖİȓĮ ĲȦȞ İʌȚȕĮȚȞȩȞĲȦȞ.
ǼțʌȠȝʌȒ ĲȠȟȚțȫȞ ĮİȡȓȦȞ Ȓ țĮȣıĮİȡȓȦȞ ıĲȠȞ șȐȜĮȝȠ
ȠįȘȖȠȪ Ȓ ıĲȠ įȚĮȝȑȡȚıȝĮ İʌȚȕĮĲȫȞ.
ȀȓȞįȣȞȠȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣȖİȓĮ ĲȦȞ İʌȚȕĮȚȞȩȞĲȦȞ.
ȀĮșȓıȝĮĲĮ
ȀĮșȓıȝĮĲĮ İʌȚȕĮĲȫȞ (ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ
țĮșȚıȝȐĲȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ıȣȞȠįİȓĮȢ)
ȆĲȣııȩȝİȞĮ țĮșȓıȝĮĲĮ (İȐȞ İʌȚĲȡȑʌȠȞĲĮȚ) įİȞ
ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ĮȣĲȠȝȐĲȦȢ.
ǼȝʌȠįȓȗȠȣȞ ĲȘȞ ȑȟȠįȠ țȚȞįȪȞȠȣ.
ȀȐșȚıȝĮ ȠįȘȖȠȪ (ʌȡȩıșİĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ)
ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȑȢ İȚįȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ, ȩʌȦȢ ĮȞĲȘȜȚĮțȒ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ.
ǼȝʌȠįȓȗİĲĮȚ ĲȠ ȠʌĲȚțȩ ʌİįȓȠ
Ǿ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȠȣ ȠįȘȖȠȪ İȓȞĮȚ İʌȚıĳĮȜȒȢ Ȓ įİȞ ʌȜȘȡȠȓ
ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ȆȚșĮȞȩĲȘĲĮ ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȠȪ.
ǻȚĮĲȐȟİȚȢ İıȦĲİȡȚțȠȪ ĳȦĲȚıȝȠȪ țĮȚ ıȒȝĮȞıȘȢ
ȠįİȪıİȦȞ
ǻȚȐĲĮȟȘ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ Ȓ įİȞ ʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ǻİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ țĮșȩȜȠȣ.
ǻȚȐįȡȠȝȠȚ, ȤȫȡȠȚ ȠȡșȓȦȞ
ǼʌȚıĳĮȜȑȢ įȐʌİįȠ.
ǼʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ.
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11556
9.6.b
9.6.c
9.7
9.7.a

9.7.b
9.7.c
9.8

9.9
9.9.a
9.9.b
9.10
9.10.1

9.10.2

9.11
9.11.1
9.11.1.a
9.11.1.b
9.11.1.c
9.11.1.d

9.11.1.e
9.11.2
9.11.2.a
9.11.2.b
9.11.2.c
9.11.2.d
9.11.3

9.12
9.12.1
9.12.1.a

ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȠȓ ȤİȚȡȠȜȚıșȒȡİȢ Ȓ ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ.
ǼʌȚıĳĮȜİȓȢ Ȓ ĮįȪȞĮĲȠȞ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ.
ǻİȞ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ǹȞİʌĮȡțȑȢ ʌȜȐĲȠȢ Ȓ ȤȫȡȠȢ.
ȈțȐȜİȢ țĮȚ ȕĮșȝȓįİȢ
ȊʌȠȕĮșȝȚıȝȑȞȘ țĮĲȐıĲĮıȘ.
ȀĮĲİıĲȡĮȝȝȑȞİȢ.
ǼʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ.
ȆĲȣııȩȝİȞİȢ ȕĮșȝȓįİȢ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ıȦıĲȐ.
ǻİȞ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ǹȞİʌĮȡțȑȢ ʌȜȐĲȠȢ Ȓ ȣʌȑȡȝİĲȡȠ ȪȥȠȢ.
ȈȪıĲȘȝĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ İʌȚȕĮĲȫȞ
ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȩ ıȪıĲȘȝĮ.
ǻİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ țĮșȩȜȠȣ.
ȆȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȑȢ ʌȚȞĮțȓįİȢ
ȁİȓʌȠȣȞ, İȓȞĮȚ İıĳĮȜȝȑȞİȢ Ȓ İȓȞĮȚ įȣıĮȞȐȖȞȦıĲİȢ.
ǻİȞ ʌȜȘȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ǼıĳĮȜȝȑȞİȢ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ.
ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘ ȝİĲĮĳȠȡȐ ʌĮȚįȚȫȞ
ȆȩȡĲİȢ
ȅȚ ʌȩȡĲİȢ įİȞ ʌȡȠıĲĮĲİȪȠȞĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĮȣĲȒ ĲȘȞ ȝİĲĮĳȠȡȐ.
ȈȒȝĮȞıȘ țĮȚ İȚįȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ
ȈȒȝĮȞıȘ Ȓ İȚįȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ȜİȓʌİȚ Ȓ įİȞ ʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ǹʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘ ȝİĲĮĳȠȡȐ ĮĲȩȝȦȞ
ȝİȚȦȝȑȞȘȢ țȚȞȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ.
ȆȩȡĲİȢ, ȡȐȝʌİȢ țĮȚ ĮȞĮȕĮĲȩȡȚĮ
ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ.
ǼʌȚıĳĮȜȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ.
ȊʌȠȕĮșȝȚıȝȑȞȘ țĮĲȐıĲĮıȘ.
ǼʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ/ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȠȪ
ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȩ(Ȑ) ȤİȚȡȚıĲȒȡȚȠ(Į).
ǼʌȚıĳĮȜȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ.
ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ(ȑȢ)
ʌȡȠİȚįȠʌȠȚȘĲȚțȒ(ȑȢ)/įȚȐĲĮȟȘ(įȚĮĲȐȟİȚȢ).
ǻİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ țĮșȩȜȠȣ.
ǻİȞ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ȈȪıĲȘȝĮ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ĮȞĮʌȘȡȚțȠȪ ĮȝĮȟȚįȓȠȣ
ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ.
ǼʌȚıĳĮȜȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ.
ȊʌȠȕĮșȝȚıȝȑȞȘ țĮĲȐıĲĮıȘ.
ǼʌȘȡİȐȗİĲĮȚ Ș ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ/ʌȚșĮȞȩĲȘĲĮ ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȠȪ
ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȩ(Ȑ) ȤİȚȡȚıĲȒȡȚȠ(Į).
ǼʌȚıĳĮȜȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ.
ǻİȞ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ȈȒȝĮȞıȘ țĮȚ İȚįȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ
ȈȒȝĮȞıȘ Ȓ İȚįȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ȜİȓʌİȚ Ȓ įİȞ ʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ȁȠȚʌȩȢ İȚįȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ
ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ʌȡȠİĲȠȚȝĮıȓĮȢ ĳĮȖȘĲȠȪ
Ǿ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ įİȞ ʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
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ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘ țĮĲİıĲȡĮȝȝȑȞȘ ıİ ȕĮșȝȩ ʌȠȣ șĮ ȒĲĮȞ
İʌȚțȓȞįȣȞȘ Ș ȤȡȒıȘ ĲȘȢ.
ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ȣȖȚİȚȞȒȢ
Ǿ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ įİȞ ʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ȆȚșĮȞȩĲȘĲĮ ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȠȪ.
ȁȠȚʌȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ (ʌ.Ȥ. ȠʌĲȚțȠĮțȠȣıĲȚțȐ ıȣıĲȒȝĮĲĮ)
ǻİȞ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ.
ǼʌȚıĳĮȜȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.
ȆȚȞĮțȓįİȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
ȆȚȞĮțȓįİȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ: ȉİȝĮȤȚıȝȑȞİȢ Ȓ ıĲȡİȕȜȦȝȑȞİȢ
ǼʌȚıțİȣȑȢ – ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İȞȘȝȑȡȦıȘ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ǻȘȝȩıȚĮȢ
ȊʌȘȡİıȓĮȢ
ǻİ ıȣȝĳȦȞİȓ Ș ĮʌȩıĲĮıȘ / ĮʌȠıĲȐıİȚȢ ĮȟȩȞȦȞ ȝİ ĲȘȞ
ȐįİȚĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
ǹȜȜĮȖȒ ĮȟȩȞȦȞ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ȑȤİȚ İȞȘȝİȡȦșİȓ Ș ĮȡȝȩįȚĮ
ȣʌȘȡİıȓĮ ĲĮȟȚȞȩȝȘıȘȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ
ȂȘ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞİȢ İʌȚıțİȣȑȢ Ȓ įȚĮıțİȣȑȢ
ǹȝȐȟȦȝĮ: ǹȞİʌȓĲȡİʌĲİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ ĮȜȜĮȖȑȢ
ĬȐȜĮȝȠȢ (țĮȝʌȓȞĮ): ǹȞİʌȓĲȡİʌĲİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ Ȓ
ĮȜȜĮȖȑȢ
ǼʌȚțȓȞįȣȞȘ Ȓ ȝȘ İȖțİțȡȚȝȑȞȘ İʌȚıțİȣȒ ʌȜĮȚıȓȠȣ Ȓ ĲȦȞ
ĳİȡȩȞĲȦȞ ĲȝȘȝȐĲȦȞ ĲȠȣ
ǹȡȚșȝȩȢ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ țȚȞȘĲȒȡĮ (ĲȪʌȠȢ): ȜİȓʌİȚ Ȓ İȓȞĮȚ
ʌĮȡĮʌȠȚȘȝȑȞȠȢ Ȓ įİȞ ıȣȝĳȦȞİȓ ȝİ ĲȘȞ ȐįİȚĮ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
ǹȡȚșȝȩȢ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ țȚȞȘĲȒȡĮ (ĲȪʌȠȢ): ǻİȞ İȓȞĮȚ
įȣȞĮĲȩȢ Ƞ ȑȜİȖȤȩȢ ĲȠȣ
ȅȤȒȝĮĲĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ȣȖȡĮȑȡȚȠ (LPG) ȦȢ
țĮȪıȚȝȠ – ȅȤȒȝĮĲĮ įȪȠ țĮȣıȓȝȦȞ (bi-fuel) Ȓ ȠȤȒȝĮĲĮ
įȚʌȜȠȪ țĮȣıȓȝȠȣ (dual-fuel): Ǿ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ
ȣȖȡĮİȡȚȠțȓȞȘıȘȢ įİȞ ȑȤİȚ ȜȐȕİȚ ȑȖțȡȚıȘ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ
ȊʌȘȡİıȓĮ (ĲȠ ȣȖȡĮȑȡȚȠ įİȞ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȦȢ țĮȪıȚȝȠ ıĲȘȞ
ȐįİȚĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĲȠȣ ĮȣĲȠțȚȞȒĲȠȣ)
Ǿ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ țȓȞȘıȘȢ ȝİ ĳȣıȚțȩ ĮȑȡȚȠ/Ȓ ȝİ įȚʌȜȩ
țĮȪıȚȝȠ įİȞ ȑȤİȚ ȜȐȕİȚ ȑȖțȡȚıȘ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ
ȣʌȘȡİıȓĮ (ĲȠ ĳ.Į. įİȞ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ȦȢ țĮȪıȚȝȠ ıĲȘȞ ȐįİȚĮ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ)
ǹʌİȖțĮĲȐıĲĮıȘ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ CNG ȤȦȡȓȢ İȞȘȝȑȡȦıȘ
ʌȡȠȢ ȐįİȚĮȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĲȠȣ
ȅȤȒȝĮĲĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ȣȖȡĮȑȡȚȠ (LPG) ȦȢ
țĮȪıȚȝȠ – ȅȤȒȝĮĲĮ įȪȠ țĮȣıȓȝȦȞ (bi-fuel) Ȓ ȠȤȒȝĮĲĮ
įȚʌȜȠȪ
țĮȣıȓȝȠȣ
(dual-fuel):
ǹʌİȖțĮĲȐıĲĮıȘ
ȣȖȡĮİȡȚȠțȓȞȘıȘȢ ȤȦȡȓȢ İȞȘȝȑȡȦıȘ ʌȡȠȢ ȐįİȚĮȢ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĲȠȣ
ǹʌİȖțĮĲȐıĲĮıȘ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ įȚʌȜȠȪ țĮȣıȓȝȠȣ ȤȦȡȓȢ
İȞȘȝȑȡȦıȘ ʌȡȠȢ ȐįİȚĮȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĲȠȣ
ǼȚįȚțȑȢ ȞȠȝȠșİĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
ȋȡȦȝĮĲȚıȝȩȢ: ǻİȞ ıȣȝĳȦȞİȓ ȝİ ĲȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ Ȓ ĲȘȞ
ȐįİȚĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
ȉȠ ȩȤȘȝĮ ĳȑȡİȚ įȚȐĲĮȟȘ ȗİȪȟȘȢ (țȠĲıĮįȩȡȠ) İȞȫ įİȞ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȠȣ
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ȁİȓʌİȚ Ƞ İȚįȚțȩȢ ĮȡȚșȝȩȢ Ǽ.ǻ.ȋ.
ǼȜȜİȓȥİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȘȢ
ȚıȤȪȠȣıĮȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ
ȈȪıĲȘȝĮ ʌȑįȘıȘȢ
ȆȑȞıĮ (įĮȖțȐȞĮ) įȚıțȩĳȡİȞȠȣ: ȈʌĮıȓȝĮĲĮ Ȓ ȡȦȖȝȑȢ,
įȚĮȡȡȠȑȢ, İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ,
İțĲİĲĮȝȑȞȘ
įȚȐȕȡȦıȘ
ȈȪıĲȘȝĮ ǻȚİȪșȣȞıȘȢ
ǹȞĲȚțĮȞȠȞȚțȩ ȝȑȖİșȠȢ ʌȘįĮȜȓȠȣ (ȩʌȠȣ ĮȣĲȩ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
ʌȡȠıįȚȠȡȚıĲİȓ)
ȀȚȕȫĲȚȠ įȚİȪșȣȞıȘȢ (ĮĲȑȡȝȠȞĮȢ – țȡİȝĮȖȚȑȡĮ): ȉĮ
ĲİȡȝĮĲȚțȐ įİȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ Ȓ įİȞ İʌȚįȡȠȪȞ
ȀȚȕȫĲȚȠ įȚİȪșȣȞıȘȢ (ĮĲȑȡȝȠȞĮȢ – țȡİȝĮȖȚȑȡĮ): ȉĮ
ĲİȡȝĮĲȚțȐ įȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ȩȡȚĮ įİȟȚȐ –
ĮȡȚıĲİȡȐ
ȆȜĮȓıȚȠ – ȣʌİȡțĮĲĮıțİȣȒ – ĮȝȐȟȦȝĮ - șȐȜĮȝȠȢ
(țĮȝʌȓȞĮ) – İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ
ǹȚȤȝȘȡȑȢ ʌȡȠİȟȠȤȑȢ (İȟȦĲİȡȚțȑȢ Ȓ İıȦĲİȡȚțȑȢ) ʌȠȣ
ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ ĮĲȪȤȘȝĮ
ȆȜĮȓıȚȠ: ȂȚțȡȑȢ ĳșȠȡȑȢ ʌȜĮȚıȓȠȣ țĮȚ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ ĲȠȣ
ıİ ıȘȝİȓĮ ʌȠȣ įİȞ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ĲȘ ĳȑȡȠȣıĮ țĮĲĮıțİȣȒ
ȊʌİȡțĮĲĮıțİȣȒ: ȆİȡȚȠȡȚıȝȑȞİȢ ĳșȠȡȑȢ Ȓ ȠȟİȚįȫıİȚȢ Ȓ
įȚȐĳȠȡİȢ İȜȜİȓȥİȚȢ ıĲȠ ʌȐĲȦȝĮ Ȓ ĲĮ ĲȠȚȤȫȝĮĲĮ
ǹȝȐȟȦȝĮ: ȆİȡȚȠȡȚıȝȑȞİȢ ĳșȠȡȑȢ Ȓ ȠȟİȚįȫıİȚȢ
ĬȐȜĮȝȠȢ (țĮȝʌȓȞĮ): ȆİȡȚȠȡȚıȝȑȞİȢ ĳșȠȡȑȢ Ȓ ȠȟİȚįȫıİȚȢ
ȆȡȩıșİĲİȢ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ țĮĲĮıțİȣȑȢ (ȝʌȐȡİȢ) ȝȘ
İȖțİțȡȚȝȑȞİȢ
ǼĳİįȡȚțȩȢ ĲȡȠȤȩȢ (ȡİȗȑȡȕĮ): ȁİȓʌİȚ (ıİ ȠȤȒȝĮĲĮ ʌȠȣ
İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ)
ǼĳİįȡȚțȩȢ ĲȡȠȤȩȢ (ȡİȗȑȡȕĮ): ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ Ȓ
ĮțĮĲȐȜȜȘȜȘ
ǱȟȠȞİȢ, ĲȡȠȤȠȓ, İȜĮıĲȚțȐ, ĮȞȐȡĲȘıȘ
ǼȜĮĳȡȑȢ ĲȠʌȚțȑȢ ĳșȠȡȑȢ
ȂȘ ȠȝȠȚȩȝȠȡĳȘ ĳșȠȡȐ ĲȠȣ ʌȑȜȝĮĲȠȢ
ǹȞȐȡĲȘıȘ: ǻȚĮȕȡȫıİȚȢ
ǼȜĮĲȒȡȚĮ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ: ǼȜĮĳȡȑȢ ĳșȠȡȑȢ
ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ – ȈȒȝĮȞıȘ
ȉİȤȞȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ ıȤȠȜȚțȫȞ ȜİȦĳȠȡİȓȦȞ ȖȚĮ ȗȫȞİȢ țĮȚ
țĮșȓıȝĮĲĮ
ȀĮșȓıȝĮĲĮ: ǹȡȚșȝȩȢ ʌȠȣ įİȞ ıȣȝĳȦȞİȓ ȝİ ĲȘ
ȞȠȝȠșİıȓĮ Ȓ ĲȘȞ ȐįİȚĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
ǹȡȚșȝȩȢ
țĮșȒȝİȞȦȞ
ȝȘ
ȝȠȞȠıȒȝĮȞĲĮ
țĮșȠȡȚıȝȑȞȠȢ(ȝȩȞȠ ȞȘʌȓȦȞ – ȝȩȞȠ ȝĮșȘĲȑȢ ǹǯ ȕȐșȝȚĮȢ
Ȓ Ǻǯ ȕȐșȝȚĮȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ)
ǹȡȚșȝȩȢ
țĮșȒȝİȞȦȞ
ȝȘ
ȝȠȞȠıȒȝĮȞĲĮ
țĮșȠȡȚıȝȑȞȠȢ(ȝȩȞȠ ȞȘʌȓȦȞ – ȝȩȞȠ ȝĮșȘĲȑȢ ǹǯ ȕȐșȝȚĮȢ
Ȓ & Ǻǯ ȕȐșȝȚĮȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ)
ȀĮșȓıȝĮĲĮ : ǹȞĮıĳĮȜȒȢ ıĲİȡȑȦıȘ ʌȡȠȢ įȚȐĳȠȡİȢ șȑıİȚȢ
ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȡȣșȝȚıĲȠȪȞ
ȀĮșȓıȝĮĲĮ: ǼȟĮȡĲȒȝĮĲĮ Ȓ İʌȑȞįȣıȘ țĮșȚıȝȐĲȦȞ
ȤĮȜĮȡȦȝȑȞĮ Ȓ ĳșĮȡȝȑȞĮ-İȖțȣȝȠȞȠȪȞ țȓȞįȣȞȠ
ĲȡĮȣȝĮĲȚıȝȠȪ
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ǼʌȚțȓȞįȣȞİȢ ʌȡȠİȟȠȤȑȢ ıĲȠ țȐșȚıȝĮ (İȜȐıȝĮĲĮ,
ıȦȜȒȞİȢ, țȠȤȜȓİȢ, ıȪıĲȘȝĮ ĮȖțȪȡȦıȘȢ ȗȫȞȘȢ)
Ǿ İʌȑȞįȣıȘ ʌȡȠȢ ʌȜȐĲȘȢ Ȓ ʌȡȠȢ ȑįȡĮȢ țȐșİ țĮșȓıȝĮĲȠȢ (ȋ)
İȓȞĮȚ ĳșĮȡȝȑȞȘ, ıȤȚıȝȑȞȘ Ȓ ȑȤİȚ ȐȜȜȠ İȜȐĲĲȦȝĮ
ȆȜȐĲȘ țĮȚ ȑįȡĮ țȐșİ țĮșȓıȝĮĲȠȢ ȝȘ țĮȜȣȝȝȑȞĮ ȝİ
ĲĮʌİĲıĮȡȓĮ / ȪĳĮıȝĮ /țĮĲȐȜȜȘȜȠ ĮʌȠȡȡȠĳȘĲȚțȩ ȣȜȚțȩ
ȂȘ țĮȜȣȝȝȑȞȠ ĲȠ ʌȓıȦ ȝȑȡȠȢ ĲȠȣ țĮșȓıȝĮĲȠȢ ȝİ
ĮĳȡȫįİȢ ȣȜȚțȩ İʌĮȡțȠȪȢ ʌȐȤȠȣȢ țĮȚ ʌȣțȞȩĲȘĲĮȢ
ǽȫȞİȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ
ǽȫȞİȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ: ȉȠ ȩȤȘȝĮ įİȞ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠ ȝİ
ĲȠȞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠ ĮȡȚșȝȩ
ǻİȞ İȓȞĮȚ ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞİȢ ĮĲȠȝȚțȑȢ ȗȫȞİȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ıİ
țȐșİ șȑıȘ (ȞȘʌȓȠȣ, ȝĮșȘĲȒ, ıȣȞȠįȘȖȠȪ Ȓ ȠįȘȖȠȪ)
ǽȫȞİȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ: ǻİȞ İȓȞĮȚ İȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ
ȆȡȠȢ ȠȚ ȗȫȞİȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ įİȞ ĳȑȡȠȣȞ ĲȘȞ (ĮȞĮȖȞȫıȚȝȘ)
ıȒȝĮȞıȘ – ȠįȘȖȓĮ 77/541/ǼȅȀ ʌȡȠȢ ȚıȤȪİȚ
ȂȘ ʌȚıĲȠʌȠȚȘȝȑȞİȢ ȗȫȞİȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȝİ ıȣıʌİȚȡȦĲȒȡĮ
ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ įȪȠ ıȘȝİȓȦȞ Ȓ ĲȡȚȫȞ ıȘȝİȓȦȞ ȩʌȠȣ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
ǿȝȐȞĲĮȢ: țȠȥȓȝĮĲĮ, ȟİĳĲȓıȝĮĲĮ, țȩȝʌȠȚ, İʌȚįȚȠȡșȫıİȚȢ
ȚįȓȦȢ ʌȜȘıȓȠȞ ĮȖțȪȡȦıȘȢ ʌȩȡʌȘȢ/ȕȡȩȤȦȞ ĮȜȜĮȖȒȢ
țĮĲİȪșȣȞıȘȢ
ǽȫȞİȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ: ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ
ȅȚ ȗȫȞİȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ įȪȠ ıȘȝİȓȦȞ İȓȞĮȚ ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞİȢ
įȚĮȖȫȞȚĮ
ȅ ıȣıʌİȚȡȦĲȒȡĮȢ (İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ) įİȞ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ
ĲȘȞ ĮȞİȝʌȩįȚıĲȘ & ʌȜȒȡȘ İțĲȪȜȚȟȘ ĲȠȣ ȚȝȐȞĲĮ
ȅ ıȣıʌİȚȡȦĲȒȡĮȢ (İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ) įİȞ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ
İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ ȝȘȤĮȞȚıȝȠȪ İȝʌȜȠțȒȢ ıİ ĮʌȩĲȠȝȘ ȑȜȟȘ
ĲȠȣ ȚȝȐȞĲĮ
ȅ ıȣıʌİȚȡȦĲȒȡĮȢ ʌȡȠȢ ȗȫȞȘȢ (İĳȩıȠȞ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ) įİȞ
İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȘȞ ʌİȡȚȑȜȚȟȘ ĲȠȣ ȚȝȐȞĲĮ ȩĲĮȞ ʌȡȠȢ İȓȞĮȚ
ȤĮȜĮȡȩȢ
ȅ ȝȘȤĮȞȚıȝȩȢ ĮıĳȐȜȚıȘȢ ʌȡȠȢ ʌȩȡʌȘȢ ȑȤİȚ ȕȜȐȕȘ țĮȚ
įİȞ ĮıĳĮȜȓȗİȚ Ȓ / țĮȚ ĮʌĮıĳĮȜȓȗİȚ ıȦıĲȐ
Ǿ ʌȩȡʌȘ įİȞ ȑȤİȚ ĲȠʌȠșİĲȘșİȓ ıȦıĲȐ ıĲȠȞ ıțİȜİĲȩ ĲȠȣ
țĮșȓıȝĮĲȠȢ
Ǿ ʌȩȡʌȘ ʌȡȠȢ ȗȫȞȘȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ įİȞ İȓȞĮȚ İȪțȠȜĮ
ʌȡȠıȕȐıȚȝȘ
ȅȚ ȗȫȞİȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ İʌĮĳȒ ȝİ İʌȚțȓȞįȣȞĮ
ȖȚĮ ĳșȠȡȐ ȝȑȡȘ ĲȠȣ țĮșȓıȝĮĲȠȢ
ǽȫȞİȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ: ǼȜĮĲĲȫȝĮĲĮ ıĲȘȞ țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ
ĮȖțȣȡȫıİȦȞ
ĭșȠȡȐ, įȚȐȕȡȦıȘ, ȡȐȖȚıȝĮ, ıʌȐıȚȝȠ ĲȦȞ ıȘȝİȓȦȞ
ĮȖțȪȡȦıȘȢ ʌȡȠȢ ȗȫȞȘȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ Ȓ țĮȚ ʌȡȠȢ ʌȩȡʌȘȢ
ȋĮȜĮȡȦȝȑȞȘ ĮȖțȪȡȦıȘ ʌȡȠȢ ȗȫȞȘȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȩȝİȞȘȢ țĮȚ ʌȡȠȢ ʌȩȡʌȘȢ
ȅȚ İȪțĮȝʌĲȠȚ ȝȓıȤȠȚ (ȡȐȕįȠȚ) ĲȦȞ ʌȠȡʌȫȞ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ
įȚĮȕȡȫıİȚȢ, ĮȜȜȠȚȫıİȚȢ Ȓ ʌȡȠȢ ĳșȠȡȑȢ
ȂİĲȐ Įʌȩ ȑȜȟȘ ĲȠȣ țȐșİ ĲȝȒȝĮĲȠȢ ĲȠȣ ȚȝȐȞĲĮ ʌȡȠȢ
ȗȫȞȘȢ įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ ȩĲȚ įİȞ İȓȞĮȚ ĮıĳĮȜȫȢ ıĲİȡİȦȝȑȞĮ
ǹȖțȣȡȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ ȑȞĮȞ țȠȤȜȓĮ ĲĮ ȐțȡĮ įȪȠ Ȓ
ʌİȡȚııȩĲİȡȦȞ ȗȦȞȫȞ
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ȆİȡȚȠȡȚıĲȒȢ ĲȐȞȣıȘȢ İȝĳĮȞȫȢ ȜİȓʌİȚ Ȓ įİȞ İȓȞĮȚ
țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ ȖȚĮ ĲȠ ȩȤȘȝĮ(İĳȩıȠȞ Ș ȗȫȞȘ ĮıĳĮȜİȓĮȢ
İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıȝȑȞȘ)
ȆȡȠİȞĲĮĲȒȡĮȢ İȝĳĮȞȫȢ ȜİȓʌİȚ Ȓ įİȞ İȓȞĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȠȢ
ȖȚĮ ĲȠ ȩȤȘȝĮ (İĳȩıȠȞ Ș ȗȫȞȘ ĮıĳĮȜİȓĮȢ İȓȞĮȚ
İĳȠįȚĮıȝȑȞȘ)
ȈȒȝĮȞıȘ
ȆȚȞĮțȓįĮ ȝȑȖȚıĲȘȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ: ȁİȓʌİȚ (ıİ ȠȤȒȝĮĲĮ ʌȠȣ
İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ)
ǼȜȜİȓȥİȚȢ ʌȡȠȢ ʌȚȞĮțȓįĮȢ ȝȑȖȚıĲȘȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ
ȋ
ȆȚȞĮțȓįİȢ ȕĮȡȑȦȢ Ȓ ȝİȖȐȜȠȣ ȝȒțȠȣȢ ȠȤȒȝĮĲȠȢ: ȁİȓʌȠȣȞ
Ȓ įİȞ İȓȞĮȚ İȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ
ȆȚȞĮțȓįİȢ ȕĮȡȑȦȢ Ȓ ȝİȖȐȜȠȣ ȝȒțȠȣȢ ȠȤȒȝĮĲȠȢ: ǻİȞ İȓȞĮȚ
ıȦıĲȐ ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞİȢ Ȓ įİȞ ȑȤȠȣȞ ĲȠ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠ (ȋ)
ıȤȒȝĮ Ȓ įȚĮıĲȐıİȚȢ
ȆȡȠȢ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȑȢ ʌȚȞĮțȓįİȢ Ȓ ıȘȝȐȞıİȚȢ
(ȋ)
ȅȡĮĲȩĲȘĲĮ
ǹȞİȝȠșȫȡĮțĮȢ Ȓ ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ: ǻİȞ İȓȞĮȚ ıȪȝĳȦȞȠȚ ȝİ ĲȘ
ȞȠȝȠșİıȓĮ
ǹȞİȝȠșȫȡĮțĮȢ: ȁİȓʌȠȣȞ ĲĮ ĮȜİȟȒȜȚĮ țĮȚ įȚȐĳȠȡİȢ
ȋ
ȐȜȜİȢ İȜȜİȓȥİȚȢ
ȀȚȞȘĲȒȡĮȢ – ĲȡȠĳȠįȠıȓĮ – İȟȐĲȝȚıȘ
ȀȚȞȘĲȒȡĮȢ
ȀȚȞȘĲȒȡĮȢ: ĮʌȫȜİȚĮ ȜĮįȚȠȪ, ȝȘ ıȣȞİȤȒȢ įȚĮȡȡȠȒ
ȋ
ȀȚȞȘĲȒȡĮȢ: ĮʌȫȜİȚĮ ȜĮįȚȠȪ, ıȣȞİȤȒȢ įȚĮȡȡȠȒ
ȀȚȞȘĲȒȡĮȢ: ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ıĲȒȡȚȟȘ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ
ȀȚȞȘĲȒȡĮȢ: ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ
ȈȪıĲȘȝĮ ȝİĲȐįȠıȘȢ țȓȞȘıȘȢ
ȈȪıĲȘȝĮ ȝİĲȐįȠıȘȢ țȓȞȘıȘȢ: ĮʌȫȜİȚĮ ȜȚʌĮȞĲȚțȠȪ, ȝȘ
ıȣȞİȤȒȢ įȚĮȡȡȠȒ
ȈȪıĲȘȝĮ ȝİĲȐįȠıȘȢ țȓȞȘıȘȢ: ĮʌȫȜİȚĮ ȜȚʌĮȞĲȚțȠȪ,
ıȣȞİȤȒȢ įȚĮȡȡȠȒ
ȈȪıĲȘȝĮ ȝİĲȐįȠıȘȢ țȓȞȘıȘȢ: ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ıĲȒȡȚȟȘ ıĲȠ
ʌȜĮȓıȚȠ
ȈȪıĲȘȝĮ ȝİĲȐįȠıȘȢ țȓȞȘıȘȢ: ȊʌİȡȕȠȜȚțȑȢ ĮȞȠȤȑȢ ıĲĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȡȠȢ ȝİĲȐįȠıȘȢ țȓȞȘıȘȢ
ȈȣȝʌȜȑțĲȘȢ: ȊʌİȡȕȠȜȚțȒ ȠȜȓıșȘıȘ ĲȠȣ įȓıțȠȣ
(ʌĮĲȚȞȐȡȚıȝĮ) Ȓ ȣʌİȡȕȠȜȚțȑȢ įȚĮȡȡȠȑȢ
ǻİȟĮȝİȞȑȢ țĮȚ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ țĮȣıȓȝȠȣ
ǻİȟĮȝİȞȑȢ țĮȚ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ țĮȣıȓȝȠȣ: ȅȟİȚįȫıİȚȢ Ȓ
įȚĮȕȡȫıİȚȢ Ȓ ʌĮȡĮȝȠȡĳȫıİȚȢ
ǻİȟĮȝİȞȑȢ țĮȚ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ țĮȣıȓȝȠȣ: ȀĮțȒ ıĲİȡȑȦıȘ
ȅȤȒȝĮĲĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ȣȖȡĮȑȡȚȠ (LPG) ȦȢ
țĮȪıȚȝȠ – ȅȤȒȝĮĲĮ įȪȠ țĮȣıȓȝȦȞ (bi-fuel) Ȓ
ȠȤȒȝĮĲĮ įȚʌȜȠȪ țĮȣıȓȝȠȣ (dual-fuel)
ȊʌİȪșȣȞȘ ǻȒȜȦıȘ (ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȘ İȟİȪȡİıȘȢ
ʌȡȠȢ ĮȡȤȚțȒȢ) ĮȡȝȩįȚȠȣ ĲİȤȞȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ʌȡȠȢ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ: ȁİȓʌİȚ Ȓ įİȞ ȑȤİȚ İțįȠșİȓ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲȘȞ ȚıȤȪȠȣıĮ ĮʌȩĳĮıȘ Ȓ ȑȤİȚ ȜȒȟİȚ Ș ȚıȤȪȢ ʌȡȠȢ
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ȊʌİȪșȣȞȘ ǻȒȜȦıȘ (ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȘ İȟİȪȡİıȘȢ ĲȘȢ
ĮȡȤȚțȒȢ) ĮȡȝȩįȚȠȣ ĲİȤȞȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ: ȁİȓʌİȚ
ȊʌİȪșȣȞȘ ǻȒȜȦıȘ (ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȘ İȟİȪȡİıȘȢ ĲȘȢ
ĮȡȤȚțȒȢ) ĮȡȝȩįȚȠȣ ĲİȤȞȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ: ǲȤİȚ ȜȒȟİȚ Ș ȚıȤȪȢ ʌȡȠȢ
ȊʌİȪșȣȞȘ ǻȒȜȦıȘ (ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȘ İȟİȪȡİıȘȢ ĲȘȢ
ĮȡȤȚțȒȢ) ĮȡȝȩįȚȠȣ ĲİȤȞȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ĲȘȢ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ: ȂȘ ıȪȝĳȦȞȘ ȝİ ʌȡȠȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ
Ǿ įİȟĮȝİȞȒ țĮȚ ĲĮ ȜȠȚʌȐ İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞĮ İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ
įİȞ ıȣȝĳȦȞȠȪȞ ȝİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ȣʌİȪșȣȞȘ
įȒȜȦıȘ ĮȡȝȩįȚȠȣ ĲİȤȞȚțȠȪ
Ǿ įİȟĮȝİȞȒ įİȞ ıȣȝĳȦȞİȓ ȝİ ĲȘȞ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ
ĲİȤȞȚțȠȪ ʌȠȣ ȒȜİȖȟİ ĲȘȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ
ǼȟĮȡĲȒȝĮĲĮ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ įİȞ ıȣȝĳȦȞȠȪȞ ȝİ ĲȘȞ
ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ ĲİȤȞȚțȠȪ ʌȠȣ ȒȜİȖȟİ ĲȘȞ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘ
ǻİȟĮȝİȞȒ: ȆĮȡȑȜİȣıȘ ĲȠȣ ȞȠȝȠșİĲȘȝȑȞȠȣ ȠȡȓȠȣ ȘȜȚțȓĮȢ
ǻȚĮȡȡȠȒ țĮȣıȓȝȠȣ Įʌȩ ĲȘ įİȟĮȝİȞȒ, ʌȡȠȢ
ıȦȜȘȞȫıİȚȢ țĮȣıȓȝȠȣ țĮȚ ĲĮ ȜȠȚʌȐ İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ ĲȘȢ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ
ǻȚĮȡȡȠȒ țĮȣıȓȝȠȣ Įʌȩ ĲȘ įİȟĮȝİȞȒ
ǻȚĮȡȡȠȒ țĮȣıȓȝȠȣ Įʌȩ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ
ǻȚĮȡȡȠȒ țĮȣıȓȝȠȣ Įʌȩ ĲĮ ȜȠȚʌȐ İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ ʌȡȠȢ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ
ǻİȟĮȝİȞȒ: ȁĮȞșĮıȝȑȞȘ Ȓ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ıĲȒȡȚȟȘ ıĲȠ
ʌȜĮȓıȚȠ Ȓ ıĲȠ ĮȝȐȟȦȝĮ Ȓ ȜȐșȠȢ İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȘ
ǻİȟĮȝİȞȒ: ȁĮȞșĮıȝȑȞȘ ıĲȒȡȚȟȘ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ Ȓ ıĲȠ
ĮȝȐȟȦȝĮ
ǻİȟĮȝİȞȒ: ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ıĲȒȡȚȟȘ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ Ȓ ıĲȠ
ĮȝȐȟȦȝĮ
ǻİȟĮȝİȞȒ İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȘ ʌȓıȦ Įʌȩ țȐșȚıȝĮ: ǻİȞ
ȣʌȐȡȤİȚ įȚȐțİȞȠ 100mm țĮĲȐ ȝȒțȠȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ
ǻİȟĮȝİȞȒ: ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ Ȓ İȓȞĮȚ ĳșĮȡȝȑȞȠ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ
ȣȜȚțȩ (ĲıȩȤĮ, įȑȡȝĮ Ȓ ʌȜĮıĲȚțȩ) ȝİĲĮȟȪ ʌȡȠȢ įİȟĮȝİȞȒȢ
țĮȚ ĲȦȞ İȚįȚțȫȞ ȚȝȐȞĲȦȞ ʌȡȠȢ, ȩʌȠȣ ĮȣĲȠȓ ĮʌĮȚĲȠȪȞĲĮȚ
ȀȣȜȚȞįȡȚțȒ įİȟĮȝİȞȒ țĮȣıȓȝȠȣ İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȘ țĮĲȐ
ȝȒțȠȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ: ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ İȖțȐȡıȚĮ ıȪȞįİıȘ ıĲȠ
İȝʌȡȩıșȚȠ ȝȑȡȠȢ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ ʌȠȣ ȞĮ ĮʌȠĲȡȑʌİȚ ĲȘȞ
ȠȜȓıșȘıȒ ʌȡȠȢ
ȀȣȜȚȞįȡȚțȒ įİȟĮȝİȞȒ țĮȣıȓȝȠȣ İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȘ țĮĲȐ
ȝȒțȠȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ: ǼȖțȐȡıȚĮ ıȪȞįİıȘ ıĲȠ İȝʌȡȩıșȚȠ
ȝȑȡȠȢ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ ȝİ įȚĮıĲȐıİȚȢ ʌȠȣ İʌȚĲȡȑʌȠȣȞ ĲȘȞ
ȠȜȓıșȘıȘ (<30mm ȪȥȠȢ țĮȚ Ș țȠȡȣĳȒ ʌȡȠȢ <30mm
ȥȘȜȩĲİȡȘ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȣșȝȑȞĮ ʌȡȠȢ įİȟĮȝİȞȒȢ)
ȀȣȜȚȞįȡȚțȒ įİȟĮȝİȞȒ țĮȣıȓȝȠȣ İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȘ țĮĲȐ
ȝȒțȠȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ: ȅ ȐȟȠȞĮȢ ʌȡȠȢ įİȟĮȝİȞȒȢ
ıȤȘȝĮĲȓȗİȚ ȖȦȞȓĮ >30° ȝİ ĲȠ İʌȓʌİįȠ ĲȠȣ įȚĮȝȒțȠȣȢ
ȐȟȠȞĮ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ
ȉȘȜİȤİȚȡȚȗȩȝİȞȘ ȕĮȜȕȓįĮ ʌĮȡȠȤȒȢ ȝİ ȡȣșȝȚıĲȒ: ȂȘ
ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȘ ĮʌİȣșİȓĮȢ ʌȐȞȦ ıĲȘ įİȟĮȝİȞȒ ȤȦȡȓȢ
ʌĮȡİȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ʌȡȠıĮȡĲȒȝĮĲĮ
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ǻİȟĮȝİȞȒ:
ȅȟİȚįȫıİȚȢ
Ȓ
įȚĮȕȡȫıİȚȢ
Ȓ
ʌĮȡĮȝȠȡĳȫıİȚȢ
ǻİȟĮȝİȞȒ: ȅȟİȚįȫıİȚȢ Ȓ įȚĮȕȡȫıİȚȢ
ǻİȟĮȝİȞȒ: ȆĮȡĮȝȠȡĳȫıİȚȢ
ǹİȡȠıĲİȖȑȢ țȐȜȣȝȝĮ ʌȡȠȢ įİȟĮȝİȞȒȢ: ǲȜȜİȚȥȘ Ȓ
İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ
ǹİȡȠıĲİȖȑȢ țȐȜȣȝȝĮ ʌȡȠȢ įİȟĮȝİȞȒȢ: ȁİȓʌİȚ
ǹİȡȠıĲİȖȑȢ țȐȜȣȝȝĮ ʌȡȠȢ įİȟĮȝİȞȒȢ: ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ
țĮĲȐıĲĮıȘ
ǹİȡȠıĲİȖȑȢ țȐȜȣȝȝĮ ʌȡȠȢ įİȟĮȝİȞȒȢ: ǲȜȜİȚȥȘ Ȓ
İıĳĮȜȝȑȞȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ Ȓ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ
ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȦȞ ıȣȞįȑıİȦȞ
ǹİȡȠıĲİȖȑȢ țȐȜȣȝȝĮ ʌȡȠȢ įİȟĮȝİȞȒȢ: ǲȜȜİȚȥȘ ĲȦȞ
ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȦȞ ıȣȞįȑıİȦȞ
ǹİȡȠıĲİȖȑȢ țȐȜȣȝȝĮ ʌȡȠȢ įİȟĮȝİȞȒȢ: ǼıĳĮȜȝȑȞȘ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȦȞ ıȣȞįȑıİȦȞ
ǹİȡȠıĲİȖȑȢ țȐȜȣȝȝĮ ʌȡȠȢ įİȟĮȝİȞȒȢ: ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ
țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȦȞ ıȣȞįȑıİȦȞ
ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ
țĮȣıȓȝȠȣ
(ȐțĮȝʌĲİȢ-İȪțĮȝʌĲİȢ):
ǹțĮĲȐȜȜȘȜȠ ȣȜȚțȩ Ȓ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ Ȓ
ȜĮȞșĮıȝȑȞȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ
țĮȣıȓȝȠȣ
(ȐțĮȝʌĲİȢ-İȪțĮȝʌĲİȢ):
ǹțĮĲȐȜȜȘȜȠ ȣȜȚțȩ
ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ
țĮȣıȓȝȠȣ
(ȐțĮȝʌĲİȢ-İȪțĮȝʌĲİȢ):
ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ
ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ
țĮȣıȓȝȠȣ
(ȐțĮȝʌĲİȢ-İȪțĮȝʌĲİȢ):
ȁĮȞșĮıȝȑȞȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ
țĮȣıȓȝȠȣ
(ȐțĮȝʌĲİȢ-İȪțĮȝʌĲİȢ):
ȅȟİȚįȫıİȚȢ Ȓ įȚĮȕȡȫıİȚȢ Ȓ ʌĮȡĮȝȠȡĳȫıİȚȢ
ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ
țĮȣıȓȝȠȣ
(ȐțĮȝʌĲİȢ-İȪțĮȝʌĲİȢ):
ȅȟİȚįȫıİȚȢ Ȓ įȚĮȕȡȫıİȚȢ
ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ
țĮȣıȓȝȠȣ
(ȐțĮȝʌĲİȢ-İȪțĮȝʌĲİȢ):
ȆĮȡĮȝȠȡĳȫıİȚȢ
ȈȣȞįȑıİȚȢ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ: ȁĮȞșĮıȝȑȞȠȢ
ĲȡȩʌȠȢ ıȪȞįİıȘȢ Ȓ ȪʌĮȡȟȘ ıȣȞįȑıİȦȞ ıİ ȝȘ
İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ Ȓ ıİ ıȘȝİȓĮ ȝȘ
ʌȡȠıʌİȜȐıȚȝĮ ȖȚĮ İʌȚșİȫȡȘıȘ
ȈȣȞįȑıİȚȢ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ȝİ ȜĮȞșĮıȝȑȞȠ
ĲȡȩʌȠ
ȈȣȞįȑıİȚȢ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ıİ ȝȘ
İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ
ȈȣȞįȑıİȚȢ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ıİ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ
țĮĲȐıĲĮıȘ
ȈȒȝĮȞıȘ İʌȓ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ȖȚĮ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ȠȤȘȝȐĲȦȞ Ȃ 2
Ȓ Ȃ3: ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ
ȈȒȝĮȞıȘ Ȓ/țĮȚ İȖȤİȚȡȓįȚȠ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĲİȜȚțȠȪ ȤȡȒıĲȘ
(ȖȚĮ ıȣıĲȒȝĮĲĮ ȝİĲĮıțİȣȒȢ ȣȖȡĮİȡȓȠȣ İȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȝİ
ĲȠȞ țĮȞȠȞȚıȝȩ 115 ȅǼǼ/ȅǾǼ): ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ
ǻİȟĮȝİȞȒ: ȇȦȖȝȑȢ, țȠȥȓȝĮĲĮ, ȖȡĮĲıȠȣȞȚȑȢ, ıȤȚıȝȑȢ,
ĮʌȩȟȣıȘ ȣȜȚțȠȪ
ǲȜİȖȤȠȢ įȚĮȡȡȠȫȞ ĮȞȑĳȚțĲȠȢ ȜȩȖȦ ȝȘ ʌȜȒȡȦıȘȢ ʌȡȠȢ
įİȟĮȝİȞȒȢ ȝİ ȣȖȡĮȑȡȚȠ
ȉȘȜİȤİȚȡȚȗȩȝİȞȘ ȕĮȜȕȓįĮ įȚĮțȠʌȒȢ ʌĮȡȠȤȒȢ: ǻİȞ
ȣʌȐȡȤİȚ
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11563

ȂȠȞȐįĮ ʌȜȒȡȦıȘȢ: ȂȘ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȘ țĮĲȐ ʌȡȠȢ
ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ Ȓ ȝȘ ʌȡȠıĲĮĲİȣȝȑȞȘ Įʌȩ İȚıȤȫȡȘıȘ
ȡȪʌȦȞ țĮȚ ȞİȡȠȪ Ȓ ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȘ İıȦĲİȡȚțȐ ĲȠȣ
ȠȤȒȝĮĲȠȢ
ȂȠȞȐįĮ ʌȜȒȡȦıȘȢ: ȂȘ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȘ țĮĲȐ ʌȡȠȢ
ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ
ȂȠȞȐįĮ ʌȜȒȡȦıȘȢ: ȂȘ ʌȡȠıĲĮĲİȣȝȑȞȘ Įʌȩ İȚıȤȫȡȘıȘ
ȡȪʌȦȞ țĮȚ ȞİȡȠȪ
ȂȠȞȐįĮ ʌȜȒȡȦıȘȢ: ȉȠʌȠșİĲȘȝȑȞȘ İıȦĲİȡȚțȐ ĲȠȣ
ȠȤȒȝĮĲȠȢ (ȩĲĮȞ Ș įİȟĮȝİȞȒ İȓȞĮȚ ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȘ İȞĲȩȢ
įȚĮȝİȡȓıȝĮĲȠȢ İʌȚȕĮĲȫȞ Ȓ ıĲȠ ȤȫȡȠ ĮʌȠıțİȣȫȞ)
ȅȤȒȝĮĲĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ĳȣıȚțȩ ĮȑȡȚȠ (CNG) ȦȢ
țĮȪıȚȝȠ-ȅȤȒȝĮĲĮ
įȚʌȜȠȪ
țĮȣıȓȝȠȣ
ʌȠȣ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ CNG
ǻİȟĮȝİȞȒ: ȆĮȡȑȜİȣıȘ ʌȡȠȢ įȚȐȡțİȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ
ȊʌİȪșȣȞȘ ǻȒȜȦıȘ ĮȡȝȩįȚȠȣ ĲİȤȞȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ
ʌȡȠȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ: ȁİȓʌİȚ Ȓ įİȞ ȑȤİȚ İțįȠșİȓ ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĮʌȩĳĮıȘ Ȓ ȑȤİȚ ȜȒȟİȚ Ș ȚıȤȪȢ ʌȡȠȢ
ȈȒȝĮȞıȘ İʌȓ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ (ȩʌȠȣ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ) : ǻİȞ
ȣʌȐȡȤİȚ Ș ıȒȝĮȞıȘ ĲȠȣ țĮȞȠȞȚıȝȠȪ 110
ȈȒȝĮȞıȘ İʌȓ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ (ȩʌȠȣ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ): ǻİȞ
ȣʌȐȡȤİȚ Ș ıȒȝĮȞıȘ ĲȠȣ țĮȞȠȞȚıȝȠȪ 115
ǼȖȤİȚȡȓįȚȠ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ĲİȜȚțȠȪ ȤȡȒıĲȘ : ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ
Ǿ įİȟĮȝİȞȒ țĮȚ ĲĮ ȜȠȚʌȐ İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞĮ İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ įİȞ
ıȣȝĳȦȞȠȪȞ ȝİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ
ĮȡȝȩįȚȠȣ ĲİȤȞȚțȠȪ ȖȚĮ ĲȠȞ ȑȜİȖȤȠ ʌȡȠȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ
ǻȚĮȡȡȠȒ țĮȣıȓȝȠȣ Įʌȩ ĲȘ įİȟĮȝİȞȒ
ǻȚĮȡȡȠȒ țĮȣıȓȝȠȣ Įʌȩ ʌȡȠȢ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ țĮȣıȓȝȠȣ
ǻȚĮȡȡȠȒ țĮȣıȓȝȠȣ Įʌȩ ĲĮ ȜȠȚʌȐ İȟĮȡĲȒȝĮĲĮ ʌȡȠȢ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ
ǲȜİȖȤȠȢ įȚĮȡȡȠȫȞ ĮȞȑĳȚțĲȠȢ ȜȩȖȦ ȝȘ ʌȜȒȡȦıȘȢ ʌȡȠȢ
įİȟĮȝİȞȒȢ ȝİ țĮȪıȚȝȠ.
ǻİȟĮȝİȞȒ: ȁĮȞșĮıȝȑȞȘ Ȓ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ıĲȒȡȚȟȘ ıĲȠ
ʌȜĮȓıȚȠ Ȓ ĲȠ ĮȝȐȟȦȝĮ
ǻİȟĮȝİȞȒ: ȅȟİȚįȫıİȚȢ Ȓ įȚĮȕȡȫıİȚȢ Ȓ ʌĮȡĮȝȠȡĳȫıİȚȢ
ǻİȟĮȝİȞȒ : ȇȦȖȝȑȢ, țȠȥȓȝĮĲĮ, ȖȡĮĲıȠȣȞȚȑȢ, ıȤȚıȝȑȢ,
ĮʌȩȟȣıȘ ȣȜȚțȠȪ
ǹİȡȠıĲİȖȑȢ țȐȜȣȝȝĮ ʌȡȠȢ įİȟĮȝİȞȒȢ: ǲȜȜİȚȥȘ Ȓ
İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ
ǹİȡȠıĲİȖȑȢ țȐȜȣȝȝĮ ʌȡȠȢ įİȟĮȝİȞȒȢ: ǲȜȜİȚȥȘ Ȓ
İıĳĮȜȝȑȞȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ Ȓ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ
ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȦȞ ıȣȞįȑıİȦȞ
ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ
țĮȣıȓȝȠȣ
(ȐțĮȝʌĲİȢ-İȪțĮȝʌĲİȢ):
ǹțĮĲȐȜȜȘȜȠ ȣȜȚțȩ Ȓ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ Ȓ
ȜĮȞșĮıȝȑȞȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
ȈȦȜȘȞȫıİȚȢ
țĮȣıȓȝȠȣ
(ȐțĮȝʌĲİȢ-İȪțĮȝʌĲİȢ):
ȅȟİȚįȫıİȚȢ Ȓ įȚĮȕȡȫıİȚȢ Ȓ ʌĮȡĮȝȠȡĳȫıİȚȢ
ȈȣȞįȑıİȚȢ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ: ȁĮȞșĮıȝȑȞȠȢ
ĲȡȩʌȠȢ ıȪȞįİıȘȢ Ȓ ȪʌĮȡȟȘ ıȣȞįȑıİȦȞ ıİ ȝȘ
İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ
ȈȣȞįȑıİȚȢ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ: ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ
țĮĲȐıĲĮıȘ
ȇȪʌĮȞıȘ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
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ǼțʌȠȝʌȑȢ HC ȣȥȘȜȩĲİȡȠȢ Įʌȩ ĲĮ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞĮ ȩȡȚĮ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘ ȃȠȝȠșİıȓĮ
ȅȤȒȝĮĲĮ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ İʌȚȕĮĲȫȞ įȘȝȩıȚĮȢ ȤȡȒıȘȢ
(ĮıĲȚțȐ – ȘȝȚĮıĲȚțȐ – ȣʌİȡĮıĲȚțȐ – ĲȠȣȡȚıĲȚțȐ
ȁİȦĳȠȡİȓĮ & Ǽǻȋ)
ǾȜȚțȓĮ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ǻȘȝȩıȚĮȢ ȋȡȒıȘȢ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ ĲȘȞ
ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘ Įʌȩ ĲȘ ȃȠȝȠșİıȓĮ
ȀȜȚȝĮĲȚıȝȩȢ (ȥȪȟȘ): ȁİȓʌİȚ Ȓ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ ıİ ȠȤȒȝĮĲĮ 
ʌȠȣ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȩȢ

ĭȦĲİȚȞȒ ʌȚȞĮțȓįĮ «ĲĮȟȓ» Ȓ «İȜİȪșİȡȠ»: ȁİȓʌİȚ Ȓ įİȞ
İȓȞĮȚ ĮȞĮȖȞȫıȚȝȘ Ȓ įİȞ İȓȞĮȚ ıȦıĲȐ ıȣȞįİįİȝȑȞȘ
ĭȦĲİȚȞȒ ʌȚȞĮțȓįĮ «ĲĮȟȓ» Ȓ «İȜİȪșİȡȠ»: ȅ ȤȡȦȝĮĲȚıȝȩȢ
Ȓ Ș șȑıȘ ʌȡȠȢ įİȞ İȓȞĮȚ Ƞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠȢ Įʌȩ ĲȘ
ȃȠȝȠșİıȓĮ
ǻ.Ǽ.
ȅȋǾȂǹȉǹ ȂǼȉǹĭȅȇǹȈ ǼȆǿȀǿȃǻȊȃȍȃ
ǼȂȆȅȇǼȊȂǹȉȍȃ țĮĲȘȖȠȡȚȫȞ Ǽȋ/ǿǿ, Ǽȋ/ǿǿǿ, FL,
AT țĮȚ MEMUs
ȆȡĮțĲȚțȩ įȠțȚȝȫȞ ĳȠȡȑĮ İȜȑȖȤȠȣ ADR
ǲȜȜİȚȥȘ ȚıȤȪȠȞĲȠȢ ʌȡĮțĲȚțȠȪ įȠțȚȝȫȞ ȝİ İʌȚĲȣȤȒ
ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲĮ Įʌȩ İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠ ĳȠȡȑĮ İȜȑȖȤȠȣ
ADR
ǻİȟĮȝİȞȒ
ǻİȟĮȝİȞȒ: įİȞ ıȣȝĳȦȞİȓ ȝİ ĮȡȚșȝȩ ȑȖțȡȚıȘȢ/ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ
ʌȠȣ ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȠ ʌȡĮțĲȚțȩ įȠțȚȝȫȞ
ǻİȟĮȝİȞȒ: o ĮȡȚșȝȩȢ įȚĮȝİȡȚıȝȐĲȦȞ įİȞ ıȣȝĳȦȞİȓ ȝİ
ĲȠȞ ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞȠ ıĲȠ ʌȡĮțĲȚțȩ įȠțȚȝȫȞ
ǻİȟĮȝİȞȒ: ĲĮ ĮȞȠȓȖȝĮĲĮ įİȞ ıȣȝĳȦȞȠȪȞ ȝİ ĲĮ
ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞĮ ıĲȠ ʌȡĮțĲȚțȩ įȠțȚȝȫȞ (ȕȐıİȚ țȦįȚțȠȪ
įİȟĮȝİȞȒȢ)
ǻİȟĮȝİȞȒ: ȠȚ ȕĮȜȕȓįİȢ/ıȣıțİȣȑȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ įİȞ
ıȣȝĳȦȞȠȪȞ ȝİ ʌȡȠȢ ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞİȢ ıĲȠ ʌȡĮțĲȚțȩ
įȠțȚȝȫȞ (ȕȐıİȚ țȦįȚțȠȪ įİȟĮȝİȞȒȢ)
ǻİȟĮȝİȞȒ ȠȤȒȝĮĲȠȢ įȚĮȞȠȝȒȢ ʌİĲȡİȜĮȓȠȣ șȑȡȝĮȞıȘȢ:
įİȞ ĳȑȡİȚ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ Įȡș.106 ȀĮȞȩȞȦȞ
ǻǿ.Ǽ.Ȇ.Ȇ.Ȋ.
ȈȒȝĮȞıȘ įİȟĮȝİȞȒȢ: ȜİȓʌİȚ
ȈȒȝĮȞıȘ įİȟĮȝİȞȒȢ: İȜȜȚʌȒ ıĲȠȚȤİȓĮ ıȒȝĮȞıȘȢ
ȈȒȝĮȞıȘ įİȟĮȝİȞȒȢ: ȝȘ ıȣȝȝȠȡĳȫıİȚȢ ȦȢ ʌȡȠȢ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ, įȚĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ ȣȜȚțȩ țĮĲĮıțİȣȒȢ
ǾȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȩȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ (ĲİȤȞȚțȑȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȝȒȝĮĲȠȢ 9.2.2. ADR, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ
țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ)
ȂȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȜȦįȓȦıȘȢ (9.2.2.2)
ȂȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĮıĳȐȜİȚİȢ țĮȚ
įȚĮțȩʌĲİȢ țȣțȜȫȝĮĲȠȢ (9.2.2.3)
ȂȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȣııȦȡİȣĲȫȞ (9.2.2.4)
ȂȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȠȞ ĳȦĲȚıȝȩ
(9.2.2.5)
ȂȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȘȜİțĲȡȚțȫȞ ıȣȞįȑıİȦȞ
ȝİĲĮȟȪ ȝȘȤĮȞȠțȓȞȘĲȦȞ ȠȤȘȝȐĲȦȞ țĮȚ ȡȣȝȠȣȜțȠȪȝİȞȦȞ
(9.2.2.6)
ȂȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȐıȘȢ ȘȜİțĲȡȚțȠȪ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ (9.2.2.7)
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ȂȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țİȞĲȡȚțȠȪ įȚĮțȩʌĲȘ
ıȣııȦȡİȣĲȒ (9.2.2.8)
ȂȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȝȠȞȓȝȦȞ İȞİȡȖȫȞ
țȣțȜȦȝȐĲȦȞ (9.2.2.9)
ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ ʌȑįȘıȘȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ
(ĲİȤȞȚțȑȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ Ĳȝ. 9.2.3. ADR, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ
ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ)
ȂȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ABS (9.2.3.1)
ȂȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ıȣȞİȤȠȪȢ
ʌȑįȘıȘȢ (9.2.3.1)
ȆȡȩȜȘȥȘ țȚȞįȪȞȦȞ Įʌȩ ĳȦĲȚȐ (ĲİȤȞȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ
Ĳȝ. 9.2.4 ADR, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ĲȠȣ
ȠȤȒȝĮĲȠȢ)
ȂȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ įİȟĮȝİȞȫȞ țĮȣıȓȝȦȞ
(9.2.4.3)
ȂȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țȚȞȘĲȒȡĮ (9.2.4.4)
ȂȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ İȟȐĲȝȚıȘȢ
(9.2.4.5)
ȂȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ șİȡȝȚțȒȢ ĮıʌȓįĮȢ
ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ İʌȚȕȡĮįȣȞĲȒ – ȤȫȡȠȣ ĳȩȡĲȦıȘȢ (9.2.4.6)
ȂȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ șİȡȝĮȞĲȚțȫȞ ıȣıțİȣȫȞ
țĮȪıȘȢ (9.2.4.7)
ȈȣıțİȣȒ
ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪ
ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ
(ĲİȤȞȚțȑȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ Ĳȝ. 9.2.5. ADR, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ
ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ)
ȂȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȣıțİȣȒȢ ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪ
ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ (9.2.5)
ȈȣıțİȣȒ ıȪȞįİıȘȢ ȡȣȝȠȣȜțȠȣȝȑȞȦȞ (ĲİȤȞȚțȑȢ
ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ Ĳȝ. 9.2.6. ADR, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ țĮĲȘȖȠȡȓĮ
ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ)
ȂȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ıȣıțİȣȒȢ ıȪȞįİıȘȢ
ȡȣȝȠȣȜțȠȣȝȑȞȦȞ (9.2.6)
ȆȡȩıșİĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȂȑȡȠȣȢ 9 ADR
ȆȡȩıșİĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țİĳ. 9.3 ADR ȝȩȞȠ ȖȚĮ
ȠȤȒȝĮĲĮ EXII Ȓ EXIII ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ȖȚĮ
ȝİĲĮĳȠȡȐ İțȡȘțĲȚțȫȞ ıİ țȩȜĮ
ȂȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ĮʌĮȚĲȒıİȦȞ ĬİȡȝĮȞĲȚțȫȞ ıȣıțİȣȫȞ
țĮȪıȘȢ (9.3.2)
ȂȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ʌȡȠȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ıȤİįȚĮıȝȩ,
țĮĲĮıțİȣȒ, İȟȠʌȜȚıȝȩ ȠȤȘȝȐĲȦȞ Ǽȋ/ǿǿ (9.3.3)
ȂȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ʌȡȠȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ıȤİįȚĮıȝȩ,
țĮĲĮıțİȣȒ, İȟȠʌȜȚıȝȩ ȠȤȘȝȐĲȦȞ Ǽȋ/ǿǿǿ (9.3.4)
ȂȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ʌȡȠȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ țȚȞȘĲȒȡĮ
ȠȤȘȝȐĲȦȞ (9.3.5)
ȂȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ʌȡȠȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȤȫȡȠȣ ĳȩȡĲȦıȘȢ
țĮȚ İȟȦĲİȡȚțȫȞ ʌȘȖȫȞ șȑȡȝĮȞıȘȢ (9.3.6)
ȂȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ʌȡȠȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȠȪ
İȟȠʌȜȚıȝȠȪ (9.3.7)
ȆȡȩıșİĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țİĳ. 9.7 ADR ȖȚĮ ȕȣĲȚȠĳȩȡĮ
ȠȤȒȝĮĲĮ, ȠȤȒȝĮĲĮ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ıȣıĲȠȚȤȓĮȢ įȠȤİȓȦȞ,
ȠȤȒȝĮĲĮ ȖȚĮ ȝİĲĮĳȠȡȐ İʌȚțȓȞįȣȞȦȞ İȝʌȠȡİȣȝȐĲȦȞ ıİ
ĮʌȠıʌȫȝİȞİȢ įİȟĮȝİȞȑȢ ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȐȞȦ ĲȠȣ 1m3
Ȓ ıİ İȝʌȠȡİȣȝĮĲȠțȚȕȫĲȚĮ-įİȟĮȝİȞȑȢ, ĳȠȡȘĲȑȢ
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įİȟĮȝİȞȑȢ Ȓ ıİ MEGCs ȤȦȡȘĲȚțȩĲȘĲĮȢ ȐȞȦ ĲȦȞ 3m3
(ȠȤȒȝĮĲĮ Ǽȋ/ǿǿǿ, FL țĮȚ ǹȉ)
ȂȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖİȓȦıȘȢ ȠȤȘȝȐĲȦȞ FL
(9.7.4)
ȂȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘ ıĲĮșİȡȩĲȘĲĮ
ĲȦȞ ȕȣĲȚȠĳȩȡȦȞ (9.7.5)
ȂȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȓıșȚĮ
ʌȡȠıĲĮıȓĮ ȠȤȘȝȐĲȦȞ (9.7.6)
ȂȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ șİȡȝĮȞĲȚțȫȞ ıȣıțİȣȫȞ
țĮȪıȘȢ (9.7.7)
ȂȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ȘȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȠȪ
İȟȠʌȜȚıȝȠȪ ȠȤȘȝȐĲȦȞ FL (9.7.8)
ȂȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮȣĲȩȝĮĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ʌȣȡȩıȕİıȘȢ ȠȤȘȝȐĲȦȞ EX/III (9.7.9.1)
ȂȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĮȞĲȚʌȣȡȚțȫȞ
įȚĮĳȡĮȖȝȐĲȦȞ ȠȤȘȝȐĲȦȞ EX/III (9.7.9.2)
ȆȡȩıșİĲİȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ ĲȠȣ țİĳ. 9.8 ADR ȖȚĮ
ȠȤȒȝĮĲĮ MEMUs
ȂȘ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘ ȝİ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țİĳ. 9.8 ȖȚĮ MEMUs
ȅȋǾȂǹȉǹ ǻǿǼĬȃȍȃ ȂǼȉǹĭȅȇȍȃ ǼȊȆǹĬȍȃ ǻ.Ǽ.
ȉȇȅĭǿȂȍȃ (ǹȉȇ)
ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ATP
(ʌĮȡ. 3, ʌȡȠȢ/ĲȠȢ 1, ʌĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ 1 ȈȣȝĳȦȞȓĮȢ
ǹȉȇ)
ǲȜȜİȚȥȘ ȚıȤȪȠȞĲȠȢ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ǹȉȇ
Įʌȩ ĮȡȝȩįȚĮ ĮȡȤȒ ʌȡȠȢ ȤȫȡĮȢ ʌȡȠȢ
ȅ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ (ıİȚȡȚĮțȩȢ ĮȡȚșȝȩȢ) įİȞ ıȣȝĳȦȞİȓ ȝİ ĲȠȞ
ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞȠ ıĲȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ATP
Ǿ șİȡȝȚțȒ ıȣıțİȣȒ (ıİȚȡȚĮțȩȢ ĮȡȚșȝȩȢ Ȓ ĲȪʌȠȢ ʌȡȠȢ
ıȣıțİȣȒȢ) įİȞ ıȣȝĳȦȞİȓ ȝİ ĲȘȞ ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞȘ ıĲȠ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ATP
ȆȚȞĮțȓįĮ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ İȟȠʌȜȚıȝȠȪ
țĮȚ įȚĮțȡȚĲȚțȐ ıȒȝĮĲĮ ǹȉȇ (ʌĮȡ. 3 țĮȚ 4, ʌȡȠȢ/ĲȠȢ
1, ʌĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ 1 ȈȣȝĳȦȞȓĮȢ ǹȉȇ)
ȆȚȞĮțȓįĮ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ǹȉȇ: ȜİȓʌİȚ
ȆȚȞĮțȓįĮ ʌȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ıȣȝȝȩȡĳȦıȘȢ ǹȉȇ: ıȠȕĮȡȑȢ
İȜȜİȓȥİȚȢ/ĮıȣȝĳȦȞȓİȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĲȠ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ǹȉȇ
ǻȚĮțȡȚĲȚțȐ ıȒȝĮĲĮ ǹȉȇ: ȜİȓʌȠȣȞ
ȋ
ǻȚĮțȡȚĲȚțȐ ıȒȝĮĲĮ ǹȉȇ: İȜȜİȓȥİȚȢ/ĮıȣȝĳȦȞȓİȢ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĲȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ǹȉȇ
ȋ
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ II
ȆǿȃǹȀǹȈ ȈǾȂǼǿȍȃ ȆȇȅȈ ǼȁǼīȋȅ Ȁǹǿ ǻǿǹǺǹĬȂǿȈǾȈ ȉȍȃ ǼȁȁǼǿȌǼȍȃ ȂȅȉȅȈȊȀȁǼȉȍȃ

ȀȦįȚțȩȢ
ıȘȝİȓȠȣ
İȜȑȖȤȠȣ

ȈȘȝİȓĮ ʌȡȠȢ ȑȜİȖȤȠ

1000

ǹȃǹīȃȍȇǿȈǾ
ȉǹȊȉȅȉǾȉǹȈ
ǻǿȀȊȀȁȅȊ
ǼȆǿȈȀǼȊǼȈ & ǹȃȉǿȀǹȉǹȈȉǹȈǼǿȈ -ǼǿǻǿȀǼȈ
ȃȅȂȅĬǼȉǿȀǼȈ ǹȆǹǿȉǾȈǼǿȈ

1100

ǹȡȚșȝȩȢ ʌȜĮȚıȓȠȣ

1101

ǹȡȚșȝȩȢ ʌȜĮȚıȓȠȣ: ȁİȓʌİȚ Ȓ İȓȞĮȚ İȜȜȚʌȒȢ Ȓ įİȞ İȓȞĮȚ
ĮȞĮȖȞȫıȚȝȠȢ Ȓ İȓȞĮȚ ʌĮȡĮʌȠȚȘȝȑȞȠȢ Ȓ įİȞ ıȣȝĳȦȞİȓ ȝİ ĲȘȞ
ȐįİȚĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ țĮȚ Ș ʌİȡȓʌĲȦıȘ įİȞ İȝʌȓʌĲİȚ ıĲȠ ıȘȝİȓȠ
İȜȑȖȤȠȣ 1102

[ȩʌȠȣ (ȋ) țĮĲȐ ĲȘȞ țȡȓıȘ ĲȠȣ
İȜİȖțĲȒ]

(ǼȞȘȝİȡȫȞİĲĮȚ Ș ĮȡȝȩįȚĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ
ǼʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ ĲȘȢ ȆİȡȚĳİȡİȚĮțȒȢ ǼȞȩĲȘĲĮȢ.)
1102

ǻȚĮȕȐșȝȚıȘ ĲȦȞ İȜȜİȓȥİȦȞ

ǹȡȚșȝȩȢ ʌȜĮȚıȓȠȣ:
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ.

ǻ.Ǽ

Ȉ.Ǽ

ȋ

țĮȚ

ȁĮȞșĮıȝȑȞȘ ĮȞĮȖȡĮĳȒ ıĲȘ ȐįİȚĮ

ȋ

(ǼĳȩıȠȞ ĮȣĲȒ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĮȡȝȩįȚĮ ȊʌȘȡİıȓĮ
ȂİĲĮĳȠȡȫȞ țĮȚ ǼʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ ĲȘȢ ȆİȡȚĳİȡİȚĮțȒȢ ǼȞȩĲȘĲĮȢ)
1200

ȆȚȞĮțȓįĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ

1201

ȆȚȞĮțȓįĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ: ȆĮȡĮʌȠȚȘȝȑȞȘ ȦȢ ʌȡȠȢ
ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞĮ ıĲȠȚȤİȓĮ (ȖȡȐȝȝĮĲĮ Ȓ țĮȚ ĮȡȚșȝȠȪȢ)

ĲĮ

(ǼȞȘȝİȡȫȞİĲĮȚ Ș ĮȡȝȩįȚĮ ȊʌȘȡİıȓĮ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ
ǼʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ ĲȘȢ ȆİȡȚĳİȡİȚĮțȒȢ ǼȞȩĲȘĲĮȢ.)

țĮȚ

ȋ

1202

ȆȚȞĮțȓįĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ: ȚįȚȠțĮĲĮıțİȣȒ ȝİ ĲĮ ȓįȚĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ
ȐįİȚĮȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ

ȋ

1203

ȆȚȞĮțȓįĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ: ȁİȓʌİȚ

ȋ

(ǼĳȩıȠȞ Ș ʌȚȞĮțȓįĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ țȡĮĲİȓĲĮȚ Įʌȩ ĮȡȝȩįȚĮ ĮȡȤȒ
įİȞ ıȘȝİȚȫȞİĲĮȚ ȑȜȜİȚȥȘ)
1204

ȆȚȞĮțȓįĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ: ȅȜȠıȤİȡȫȢ ĲİȝĮȤȚıȝȑȞȘ

1205

ȆȚȞĮțȓįĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ: ȂİȡȚțȐ ĲİȝĮȤȚıȝȑȞȘ

1206

ȆȚȞĮțȓįĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ: ȈȘȝĮȞĲȚțȐ ıĲȡİȕȜȦȝȑȞȘ

ȋ
ȋ
ȋ

Ǽ.Ǽ
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ȆȚȞĮțȓįĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ: ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ șȑıȘ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ
Ȓ Ș șȑıȘ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ įİȞ İȓȞĮȚ ıȪȝĳȦȞȘ ȝİ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĲȪʌȠȣ
Ȓ ȐȜȜİȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ

ȋ

(Ȁİĳ. II ʌĮȡ. 2 ĲȘȢ ȉǹ 19800/82 țĮȚ ȠįȘȖȓĮ 93/94)
1208

ȆȚȞĮțȓįĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ: ǻİȞ İȓȞĮȚ ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȘ ıĲȘȞ
ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘ șȑıȘ.

ȋ

1209

ȆȚȞĮțȓįĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ: ȂȘ İȣțȡȚȞȫȢ ȠȡĮĲȒ ȖȚĮ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİ
ȜȩȖȠ

ȋ

1210

ȆȚȞĮțȓįĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ: ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ȝȘ ĮȞĲĮȞĮțȜĮıĲȚțȠȪ
ȣȜȚțȠȪ

ȋ

1211

ȆȚȞĮțȓįĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ: ȀĮțȒ ıĲİȡȑȦıȘ Ȓ ȐȜȜİȢ İȜȜİȓȥİȚȢ

ȋ

1300

ǼʌȚıțİȣȑȢ - įȚĮıțİȣȑȢ - ĮȞĲȚțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ȖȚĮ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ İȞȘȝȑȡȦıȘ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ

1303

ǹȡȚșȝȩȢ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ țȚȞȘĲȒȡĮ (ĲȪʌȠȢ): ȁİȓʌİȚ Ȓ İȓȞĮȚ
ʌĮȡĮʌȠȚȘȝȑȞȠȢ Ȓ įİȞ ıȣȝĳȦȞİȓ ȝİ ĲȘȞ ȐįİȚĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ

1304

ǹȡȚșȝȩȢ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘȢ țȚȞȘĲȒȡĮ (ĲȪʌȠȢ):ǻİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȢ Ƞ
ȑȜİȖȤȠȢ ĲȠȣ

1305

ǹȜȜĮȖȒ ĮʌȩıĲĮıȘȢ ĮȟȩȞȦȞ (įİȞ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȠȚ
ĮȜȜĮȖȑȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ Įʌȩ ȡȪșȝȚıȘ ĮȜȣıȓįĮȢ ȝİĲȐįȠıȘȢ
țȓȞȘıȘȢ Ȓ ȝİȓȦıȘ ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ĲȘȢ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ)

ȋ

ȋ
ȋ

(ĲİțȝȘȡȓȦıȘ ȕȐıİȚ ȐįİȚĮȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ Ȓ ȑȖțȡȚıȘȢ ĲȠȣ ĲȪʌȠȞ Ȓ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ)
1306

ȂȘ İȖțİțȡȚȝȑȞȘ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ʌȜĮȚıȓȠȣ ȝȠĲȠıȚțȜȑĲĮȢ

ȋ

(ȐȡșȡȠ 2 ĲȠȞ ȀİĳĮȜĮȓȠȣ V ĲȘȢ ȣ.Į. Ȉȉ-20270/1973 ȩʌȦȢ ȑȤİȚ
ĲȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓ țĮȚ ȚıȤȪİȚ)
1400

ǼȚįȚțȑȢ ȞȠȝȠșİĲȚțȑȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ

1401

ȋȡȦȝĮĲȚıȝȩȢ: ǻİȞ ıȣȝĳȦȞİȓ ȝİ ĲȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ Ȓ ĲȘȞ ȐįİȚĮ
țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ

1402

ǼȜȜİȓȥİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲȠȣȞ Įʌȩ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȘȢ ȚıȤȪȠȣıĮȢ
ȞȠȝȠșİıȓĮȢ

2000

ȈȊȈȉǾȂǹ ȆǼǻǾȈǾȈ
ȂȘȤĮȞȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ

2100

ȋİȚȡȠȝȠȤȜȩȢ (ȝĮȞȑĲĮ) - ʌȠįȠȝȠȤȜȩȢ (ʌİȞĲȐȜ)

ȋ
ȋ

ȋ
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2101

ȋİȚȡȠȝȠȤȜȩȢ (ȝĮȞȑĲĮ) - ʌȠįȠȝȠȤȜȩȢ (ʌİȞĲȐȜ) : ȂȘ ıȦıĲȒ
İʌĮȞĮĳȠȡȐ ȝİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȪıȘ ĲȘȢ İʌİȞȑȡȖİȚĮȢ

ȋ

2102

ȋİȚȡȠȝȠȤȜȩȢ (ȝĮȞȑĲĮ) - ʌȠįȠȝȠȤȜȩȢ (ʌİȞĲȐȜ): ȊʌİȡȕȠȜȚțȒ
İȜİȪșİȡȘ įȚĮįȡȠȝȒ

ȋ

2103

ȋİȚȡȠȝȠȤȜȩȢ (ȝĮȞȑĲĮ) - ʌȠįȠȝȠȤȜȩȢ (ʌİȞĲȐȜ) : ǹȞİʌĮȡțȒȢ
İȜİȪșİȡȘ įȚĮįȡȠȝȒ

ȋ

2104

ȋİȚȡȠȝȠȤȜȩȢ (ȝĮȞȑĲĮ) : ȇĮȖȚıȝȑȞȠȢ Ȓ ıʌĮıȝȑȞȠȢ İȝʌȩįȚȠ ıĲȠ
ȤİȚȡȚıȝȩ

ȋ

(ȋ)

2105

ȋİȚȡȠȝȠȤȜȩȢ (ȝĮȞȑĲĮ) : ȇĮȖȚıȝȑȞȠȢ Ȓ ıʌĮıȝȑȞȠȢ ıĲȘȞ ȐțȡȘ

2106

ȆȠįȠȝȠȤȜȩȢ (ʌİȞĲȐȜ) : ȇĮȖȚıȝȑȞȠȢ Ȓ ıʌĮıȝȑȞȠȢ

ȋ

(ȋ)

2107

ȋİȚȡȠȝȠȤȜȩȢ (ȝĮȞȑĲĮ) - ʌȠįȠȝȠȤȜȩȢ (ʌİȞĲȐȜ): ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ
ıĲİȡȑȦıȘ

ȋ

(ȋ)

2200

ȉȪȝʌĮȞĮ (ĲĮȝʌȠȪȡĮ) - įȓıțȠȚ

2201

ǻȓıțȠȚ: ȊʌİȡȕȠȜȚțȒ ĳșȠȡȐ, ȤĮȡĮȖȑȢ, ȡȦȖȝȑȢ, įȚĮȕȡȫıİȚȢ,
șȡĮȪıİȚȢ Ȓ ȐȜȜĮ İȜĮĲĲȫȝĮĲĮ ʌȠȣ ȝİȚȫȞȠȣȞ ĲȘȞ ĮıĳȐȜİȚĮ

ȋ

(ȋ)

2202

ȉĮȝʌȠȪȡĮ Ȓ įȓıțȠȚ: ȁİȡȦȝȑȞȠȚ Įʌȩ ȜȐįȚĮ, ȖȡȐıȠ ț.Ȝʌ.

ȋ

2203

ȉĮȝʌȠȪȡĮ Ȓ įȓıțȠȚ: ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ

ȋ

(ȋ)

ȋ

(ȋ)

ȋ

(ıİ ĮȣĲȠİȣșȣȖȡĮȝȝȚȗȩȝİȞȠȣȢ įȓıțȠȣȢ (floating discs) Ș Įʌȩ
țĮĲĮıțİȣȒȢ ʌȜİȣıĲȩĲȘĲĮ įİȞ ȜȠȖȓȗİĲĮȚ ȦȢ İȜȐĲĲȦȝĮ)
2204

ǼʌİȞįȪıİȚȢ ıİ ıȚĮȖȩȞİȢ ĲĮȝʌȠȪȡȦȞ Ȓ ĲĮțȐțȚĮ įȚıțȠĳȡȑȞȦȞ:
ȊʌİȡȕȠȜȚțȒ ĳșȠȡȐ

2300

ȂȘȤĮȞȚțȩ ıȪıĲȘȝĮ ʌȑįȘıȘȢ

2301

ȀĮȜȫįȚĮ (ıȣȡȝĮĲȩıȤȠȚȞĮ) - ȇȐȕįȠȚ (ȞĲȓȗİȢ) ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ʌȑįȘıȘȢ: ǲȜȜİȚȥȘ Ȓ șȡĮȪıȘ

2302

ȀĮȜȫįȚĮ (ıȣȡȝĮĲȩıȤȠȚȞĮ) ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȘȢ: ȂȘ ĮıĳĮȜȒȢ
ıȪȞįİıȘ, İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ, ȜȣȖȚıȝȩȢ, ĳșȠȡȑȢ Ȓ
įȚȐȕȡȦıȘ

ȋ

2303

ǹȡșȡȫıİȚȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȘȢ: ȊʌİȡȕȠȜȚțȒ ĳșȠȡȐ Ȓ
ĮȞȠȤȑȢ

ȋ

ȋ

(ȋ)

11570
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2400

ȊįȡĮȣȜȚțȩ ıȪıĲȘȝĮ ʌȑįȘıȘȢ

2401

ȀȪȡȚȠȢ țȪȜȚȞįȡȠȢ (ĮȞĲȜȓĮ) ĲȘȢ ʌȑįȘıȘȢ: ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ
țĮĲȐıĲĮıȘ (șȡĮȪıİȚȢ - ĳșȠȡȑȢ - įȚĮȕȡȫıİȚȢ - įȚĮȡȡȠȑȢ)

ȋ

(ȋ)

2402

ȀȪȡȚȠȢ țȪȜȚȞįȡȠȢ (ĮȞĲȜȓĮ) ĲȘȢ ʌȑįȘıȘȢ: ȀĮțȒ ıĲİȡȑȦıȘ

ȋ

(ȋ)

2403

ǻȠȤİȓȠ ȣȖȡȫȞ ĮȞĲȜȓĮȢ ʌȑįȘıȘȢ: ȀĮțȒ ıĲİȡȑȦıȘ - ĳșȠȡȑȢ

ȋ

(ȋ)

2404

ǻȠȤİȓȠ ȣȖȡȫȞ ĮȞĲȜȓĮȢ ʌȑįȘıȘȢ: ȁİȓʌİȚ ĲȠ țȐȜȣȝȝĮ

ȋ

2405

ǻȠȤİȓȠ ȣȖȡȫȞ ĮȞĲȜȓĮȢ ʌȑįȘıȘȢ: ȤĮȝȘȜȒ ıĲȐșȝȘ ȣȖȡȫȞ (țȐĲȦ
ĲȠȣ İȜȐȤȚıĲȠȣ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȠȣ ȠȡȓȠȣ) ǻİȞ İȓȞĮȚ ȠȡĮĲȒ Ș ıĲȐșȝȘ
ĲȦȞ ȣȖȡȫȞ

ȋ

2406

ǻȠȤİȓȠ ȣȖȡȫȞ ĮȞĲȜȓĮȢ ʌȑįȘıȘȢ: ǹțĮĲȐȜȜȘȜȠ ȖȚĮ ĲȘȞ
İʌȚșİȫȡȘıȘ ĲȘȢ ıĲȐșȝȘȢ ĲȦȞ ȣȖȡȫȞ (ĮįȚĮĳĮȞȑȢ ȤȦȡȓȢ șȣȡȓįĮ
İʌȚșİȫȡȘıȘȢ)

2407

ǱțĮȝʌĲİȢ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȘȢ: ȀȓȞįȣȞȠȢ
șȡĮȪıȘȢ Ȓ ĮʌȠıȪȞįİıȘȢ

ȋ

2408

ǱțĮȝʌĲİȢ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȘȢ: ǻȚĮȡȡȠȑȢ Įʌȩ ĲȚȢ
ıȦȜȘȞȫıİȚȢ Ȓ ĲȚȢ ıȣȞįȑıİȚȢ (ȡĮțȩȡ)

ȋ

2409

ǱțĮȝʌĲİȢ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȘȢ: ǻȚĮȕȡȦȝȑȞİȢ Ȓ
ʌĮȡĮȝȠȡĳȦȝȑȞİȢ

ȋ

(ȋ)

2410

ǱțĮȝʌĲİȢ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȘȢ: ǼıĳĮȜȝȑȞȘ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ Ȓ ıȪȞįİıȘ

ȋ

(ȋ)

2411

ǼȪțĮȝʌĲİȢ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȘȢ: ȀȓȞįȣȞȠȢ
șȡĮȪıȘȢ Ȓ ĮʌȠıȪȞįİıȘȢ

2412

ǼȪțĮȝʌĲİȢ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȘȢ: ĭșȠȡȐ, ıȘȝİȓĮ
ĲȡȚȕȒȢ ȝİ țȚȞȠȪȝİȞĮ Ȓ ıĲĮșİȡȐ ȝȑȡȘ, ĮȞİʌĮȡțȑȢ ȝȒțȠȢ,
ıȣıĲȡȠĳȒ

2413

ǼȪțĮȝʌĲİȢ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȘȢ: ǻȚĮȡȡȠȑȢ Įʌȩ
ĲȚȢ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ Ȓ ĲȚȢ ıȣȞįȑıİȚȢ (ȡĮțȩȡ)

2414

ǼȪțĮȝʌĲİȢ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȘȢ: ȊʌİȡȕȠȜȚțȒ
įȚȩȖțȦıȘ ȩĲĮȞ ĲȓșİȞĲĮȚ ȣʌȩ ʌȓİıȘ

ȋ

2415

ǼȪțĮȝʌĲİȢ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȘȢ: ǼȝĳȐȞȚıȘ
ʌȩȡȦȞ

ȋ

2416

ǼȪțĮȝʌĲİȢ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȘȢ: ǼȝĳȐȞȚıȘ
ıȘȝİȓȦȞ ĲȒȟȘȢ ȜȩȖȦ ȑțșİıȘȢ ıİ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ șİȡȝȩĲȘĲĮ

ȋ

(ȋ)

ȋ

ȋ

ȋ

ȋ

(ȋ)
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2417

ǼȪțĮȝʌĲİȢ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȘȢ: ǼʌĮĳȒ ȝİ
șİȡȝĮȚȞȩȝİȞİȢ İʌȚĳȐȞİȚİȢ

2418

ȆȑȞıĮ (įĮȖțȐȞĮ) įȚıțȩĳȡİȞȠȣ: ȈțĮıȓȝĮĲĮ Ȓ ȡȦȖȝȑȢ

2419

ȆȑȞıĮ (įĮȖțȐȞĮ) įȚıțȩĳȡİȞȠȣ: ǻȚĮȡȡȠȑȢ

ȋ

(ȋ)

2420

ȆȑȞıĮ (įĮȖțȐȞĮ) įȚıțȩĳȡİȞȠȣ: ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ

ȋ

(ȋ)

2421

ȆȑȞıĮ (įĮȖțȐȞĮ) įȚıțȩĳȡİȞȠȣ: ǼțĲİĲĮȝȑȞȘ įȚȐȕȡȦıȘ

ȋ

2600

ǼʌȚįȩıİȚȢ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȘȢ

2601

ǻİȞ ĮȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȚ įȣȞȐȝİȚȢ ʌȑįȘıȘȢ ıĲȠȞ ȑȞĮȞ Ȓ țĮȚ ıĲȠȣȢ
įȪȠ ĲȡȠȤȠȪȢ

2602

ȀĮșȣıĲȑȡȘıȘ ĮȞĲĮʌȩțȡȚıȘȢ ĲȘȢ ʌȑįȘıȘȢ ıİ țȐʌȠȚȠ ĲȡȠȤȩ
ȝİĲȐ Įʌȩ İʌİȞȑȡȖİȚĮ İʌȓ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ȤİȚȡȚıȝȠȪ

ȋ

2603

ǻȚĮțȪȝĮȞıȘ ĲȦȞ įȣȞȐȝİȦȞ ʌȑįȘıȘȢ ıİ ȑȞĮ ĲȡȠȤȩ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ
ĲȠȣ 20%

ȋ

ȋ

ȋ

ȋ

[ȜȩȖȦ ʌĮȡĮȝȩȡĳȦıȘȢ ĲȦȞ įȓıțȦȞ Ȓ İȜȜİȚȥȠİȚįȠȪȢ ȝȠȡĳȒȢ
(ȠȕȐȜ) ĲȦȞ ĲĮȝʌȠȪȡȦȞ]
2604

ǻȚĮțȪȝĮȞıȘ ĲȦȞ įȣȞȐȝİȦȞ ʌȑįȘıȘȢ ıİ ȑȞĮ ĲȡȠȤȩ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ
ĲȠȣ 10% țĮȚ ȝȑȤȡȚ 20%

ȋ

[ȜȩȖȦ ʌĮȡĮȝȩȡĳȦıȘȢ ĲȦȞ įȓıțȦȞ Ȓ İȜȜİȚȥȠİȚįȠȪȢ ȝȠȡĳȒȢ
(ȠȕȐȜ) ĲȦȞ ĲĮȝʌȠȪȡȦȞ]
2605

ǹȞȐʌĲȣȟȘ ıȘȝĮȞĲȚțȫȞ įȣȞȐȝİȦȞ ʌȑįȘıȘȢ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ
İʌİȞȑȡȖİȚĮ İʌȓ ĲȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ȤİȚȡȚıȝȠȪ

ȋ

(ȋ)

2606

ȅȚ įȣȞȐȝİȚȢ ʌȑįȘıȘȢ įİȞ įȚĮțȩʌĲȠȞĲĮȚ ıȦıĲȐ ȝİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȪıȘ
ĲȘȢ İʌİȞȑȡȖİȚĮȢ ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ

ȋ

(ȋ)

2700

ǹʌȩįȠıȘ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȘȢ (ʌȑįȘ ʌȠȡİȓĮȢ)

ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ ĲȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ ĮʌȩįȠıȘȢ ʌȑįȘıȘȢ ĲȠȣ įȚțȪțȜȠȣ
Ȃİ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșİȓ, ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ Ș ıȣȞȠȜȚțȒ ĮʌȩįȠıȘ ʌȑįȘıȘȢ ĲȠȣ įȚțȪțȜȠȣ ʌȠȣ İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ
ȝİ ĲȘȞ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ ĲȦȞ ȠȡȖȐȞȦȞ ȤİȚȡȚıȝȠȪ ĲȘȢ ʌȑįȘıȘȢ țĮȚ ĲȦȞ įȪȠ ĲȡȠȤȫȞ, İȟĮȡĲȫȝİȞȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ
ʌȡȠıțȠȝȚȗȩȝİȞȘ ȝȐȗĮ ĲȠȣ įȚțȪțȜȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ĮȞĮȕȐĲȘ (İȜİȖțĲȒ) :
ȈF
ǹ= ______________________________ ȋ 100
ȆȂ x g
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ǵʌȠȣ:
ǹ = ǹʌȩįȠıȘ ʌȑįȘıȘȢ (%)
ȈF= ǱșȡȠȚıȝĮ ĲȦȞ įȣȞȐȝİȦȞ ʌȑįȘıȘȢ (ȃ), ʌȠȣ ĮȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȚ
Įʌȩ ĲĮ įȪȠ ıȣıĲȒȝĮĲĮ ʌȑįȘıȘȢ ĲȠȣ įȚțȪțȜȠȣ țĮȚ ıĲȠȣȢ įȪȠ ĲȡȠȤȠȪȢ ĲȠȣ
ȆȂ= ȆȡȠıțȠȝȚȗȩȝİȞȘ ȂȐȗĮ įȚțȪțȜȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ĮȞĮȕȐĲȘ (ȐșȡȠȚıȝĮ ıİ kg)
g= İʌȚĲȐȤȣȞıȘ ĲȘȢ ȕĮȡȪĲȘĲĮȢ (9.80665 m/s2)
ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ ĲȘȢ ĮʌȩįȠıȘȢ ʌȑįȘıȘȢ ĲȠȣ ȠʌȓıșȚȠȣ ĲȡȠȤȠȪ ĲȠȣ įȚțȪțȜȠȣ
Ȃİ ĲȠȞ ĲȪʌȠ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșİȓ, ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ Ș ĮʌȩįȠıȘ ʌȑįȘıȘȢ ĲȠȣ ȠʌȓıșȚȠȣ ĲȡȠȤȠȪ ĲȠȣ įȚțȪțȜȠȣ ʌȠȣ
İʌȚĲȣȖȤȐȞİĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ İȞȩȢ Ȓ țĮȚ ĲȦȞ įȪȠ ȠȡȖȐȞȦȞ ȤİȚȡȚıȝȠȪ ĲȘȢ ʌȑįȘıȘȢ ʌȠȣ
İʌİȞİȡȖȠȪȞ ıĲȠȞ ȠʌȓıșȚȠ ĲȡȠȤȩ, İȟĮȡĲȫȝİȞȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȡȠıțȠȝȚȗȩȝİȞȘ ȝȐȗĮ ĲȠȣ įȚțȪțȜȠȣ țĮȚ
ĮȞĮȕȐĲȘ(İȜİȖțĲȒ) :
ȈF
ǹ= ______________________________ ȋ 100
ȆȂ x g
ǵʌȠȣ:
ǹ=
ǹʌȩįȠıȘ ʌȑįȘıȘȢ (%)
ȈF=
ǱșȡȠȚıȝĮ ĲȦȞ įȣȞȐȝİȦȞ ʌȑįȘıȘȢ (ȃ), ʌȠȣ ĮȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȑȞĮ Ȓ ĲĮ įȪȠ ıȣıĲȒȝĮĲĮ
ʌȑįȘıȘȢ ĲȠȣ įȚțȪțȜȠȣ ʌȠȣ İʌİȞİȡȖȠȪȞ ıĲȠȞ ȠʌȓıșȚȠ ĲȡȠȤȩ ĲȠȣ
ȆȂ= ȆȡȠıțȠȝȚȗȩȝİȞȘ ȂȐȗĮ įȚțȪțȜȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ĮȞĮȕȐĲȘ (ȐșȡȠȚıȝĮ ıİ kg)
g=
İʌȚĲȐȤȣȞıȘ ĲȘȢ ȕĮȡȪĲȘĲĮȢ (9.80665 m/s2)
ǻȚȐĲĮȟȘ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ʌȑįȘıȘȢ:
ȉĮ ȩȡȖĮȞĮ ȤİȚȡȚıȝȠȪ ĲȘȢ ʌȑįȘıȘȢ ĲȠȣ įȚțȪțȜȠȣ {ȤİȚȡȠȝȠȤȜȩȢ (ȝĮȞȑĲĮ) Ș ʌȠįȠȝȠȤȜȩȢ (ʌİȞĲȐȜ] ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
İʌİȞİȡȖȠȪȞ ıĲȘȞ ʌȑįȘ İȓĲİ ĲȠȣ İȞȩȢ ȝȩȞȠ ĲȡȠȤȠȪ İȓĲİ ıĲȚȢ ʌȑįİȢ țĮȚ ĲȦȞ įȣȠ ĲȡȠȤȫȞ ĲȠȣ įȚțȪțȜȠȣ ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ
ǻȚĮĲȐȟİȚȢ
ʌȑįȘıȘȢ

ıȣıĲȘȝȐĲȦȞ ȈȤȒȝĮ ȈȪıĲȘȝĮ I

ȈȪıĲȘȝĮ 2

( ȝĮȞȑĲĮ 1)

ȂĮȞȑĲĮ 2 (Ș ʌİȞĲȐȜ)

Ǽȝʌȡ.
ȉȡȠȤȩȢ

ȅʌȚıș
ĲȡȠȤȠȢ

ȅȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ IC
Ș ĮʌȜȠȪ ıȣȞįȣĮıȝȑȞȠȣ

Ǽȝʌȡ.
ȉȡȠȤȩȢ

Ǽȝʌȡ.
ȉȡȠȤȩȢ

ȅʌȚıș ĲȡȠȤȩȢ

ȈȣȞįȣĮıȝȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ

Ǽȝʌȡ. ĲȡȠȤȩȢ ȅʌȚıș
ĲȡȠȤȩȢ

Ǽȝʌȡ.
ĲȡȠȤȩȢ

ȅʌȚıș ĲȡȠȤȩȢ

ȀȜĮıȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ

II

CC

2701

Ǿ ıȣȞȠȜȚțȒ ĮʌȩįȠıȘ ʌȑįȘıȘȢ ĲȠȣ įȚțȪțȜȠȣ (țĮȚ ȠȚ įȪȠ ʌȑįİȢ
ȝĮȗȓ) < 50%

2702

Ǿ ıȣȞȠȜȚțȒ ĮʌȩįȠıȘ ʌȑįȘıȘȢ ĲȠȣ įȚțȪțȜȠȣ (țĮȚ ȠȚ įȪȠ ʌȑįİȢ
ȝĮȗȓ) < 25%

ȋ
ȋ
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2703

Ǿ ĮʌȩįȠıȘ ʌȑįȘıȘȢ ĲȠȣ ȠʌȓıșȚȠȣ ĲȡȠȤȠȪ ĲȠȣ įȚțȪțȜȠȣ < 25%
ĲȘȢ ȠȜȚțȒȢ ȝȐȗĮȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ

2704

Ǿ ĮʌȩįȠıȘ ʌȑįȘıȘȢ ĲȠȣ ȠʌȓıșȚȠȣ ĲȡȠȤȠȪ ĲȠȣ įȚțȪțȜȠȣ

11573

ȋ

< 12,5% ĲȘȢ ȠȜȚțȒȢ ȝȐȗĮȢ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ
2800

ȋ

ǹʌȩįȠıȘ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȘȢ (ʌȑįȘ ıĲȐșȝİȣıȘȢ)
ȊʌȠȤȡİȦĲȚțȒ ıĲĮ įȓțȣțȜĮ ȝİ įȓįȣȝȠ ĲȡȠȤȩ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ
İĳȠįȚĮıȝȑȞĮ ȝİ ĮȞĮįȚʌȜȠȪȝİȞȠ ıĲȒȡȚȖȝĮ (ıĲȐȞĲ) (ȝİ ȕȐıȘ ĲȠȞ
ȠȡȚıȝȩ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 2 ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ 2002/24)

2801

ȁȩȖȠȢ ʌȑįȘıȘȢ ʌȑįȘȢ ıĲȐșȝİȣıȘȢ İȟĮȡĲȫȝİȞȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ
ʌȡȠıțȠȝȚȗȩȝİȞȘ ȝȐȗĮ ĲȠȣ įȚțȪțȜȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ĮȞĮȕȐĲȘ (İȜİȖțĲȒ)
ǹʌȩįȠıȘ ʌȑįȘıȘȢ ȝȚțȡȩĲİȡȘ Įʌȩ 12%, ȣʌȠȜȠȖȚȗȩȝİȞȘ ȦȢ
ĮȞȦĲȑȡȦ İȞȩĲȘĲĮ 2700

ȋ

2900

ȆȑįȘıȘ ȝİ ıȪıĲȘȝĮ ĮȞĲȚİȝʌȜȠțȒȢ (ABS)

2901

ȀĮțȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ĲȠȣ İȞįİȚțĲȚțȠȪ ıȒȝĮĲȠȢ ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ĮȞĲȚİȝʌȜȠțȒȢ (ABS)

ȋ

2902

ȉȠ İȞįİȚțĲȚțȩ ıȒȝĮ įİȓȤȞİȚ (įȘȜȫȞİȚ) İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ĮȞĲȚİȝʌȜȠțȒȢ (ABS)

ȋ

3000

ȈȊȈȉǾȂǹ ǻǿǼȊĬȊȃȈǾȈ
ȉǿȂȅȃǿ - ȋǼǿȇȅȁǹǺǼȈ - ȆǿȇȅȊȃǿǹ

3001

ǹʌȩțȜȚıȘ ĲȠȣ ĲȚȝȠȞȚȠȪ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĲȠȞ İȝʌȡȩıșȚȠ ĲȡȠȤȩ

ȋ

(Ǿ ȡȐȕįȠȢ ĲȠȞ ĲȚȝȠȞȚȠȪ Ȓ Ș İȣșİȓĮ ʌȠȣ İȞȫȞİȚ ĲȚȢ ȕȐıİȚȢ ĲȦȞ
ʌȚȡȠȣȞȚȫȞ ıĲȘȞ ʌȜȐțĮ ĲȠȣ ĲȚȝȠȞȚȠȪ įİȞ İȓȞĮȚ țȐșİĲȘ ıĲȠ İʌȓʌİįȠ
ĲȠȣ İȝʌȡȩıșȚȠȣ ĲȡȠȤȠȪ)
3002

ȅȚ ĲȡȠȤȠȓ ĲȠȣ įȚțȪțȜȠȣ įİȞ ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȓįȚȠ įȚĮȝȒțİȢ
İʌȓʌİįȠ İȓȞĮȚ ȩȝȦȢ ʌĮȡȐȜȜȘȜȠȚ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ

ȋ

(ȅʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȝĳȚȕȠȜȓĮȢ ȑȜİȖȤȠȢ ȝİ ĲȘ
ȕȠȒșİȚĮ ȡȐȕįȦȞ Ȓ ȞȘȝȐĲȦȞ ȖȚĮ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ȣʌȑȡȕĮıȘȢ ȠȡȚĮțȫȞ
ĲȚȝȫȞ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȞ įȚțȪțȜȠȣ)
3003

ȅȚ ĲȡȠȤȠȓ ĲȠȣ įȚțȪțȜȠȣ ıȤȘȝĮĲȓȗȠȣȞ ȖȦȞȓĮ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣȢ.

ȋ

(ȋ)

(ȅʌĲȚțȩȢ ȑȜİȖȤȠȢ țĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȝĳȚȕȠȜȓĮȢ ȑȜİȖȤȠȢ ȝİ ĲȘ
ȕȠȒșİȚĮ ȡȐȕįȦȞ Ȓ ȞȘȝȐĲȦȞ ȖȚĮ įȚĮʌȓıĲȦıȘ ȣʌȑȡȕĮıȘȢ ȠȡȚĮțȫȞ
ĲȚȝȫȞ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ ĲȠȣ įȚțȪțȜȠȣ )
3004

ȉȚȝȩȞȚ: ȂȘ ıȣȖȤȡȠȞȚıȝȑȞȘ ıĲȡȠĳȒ (ȪʌĮȡȟȘ ıȘȝĮȞĲȚțȒȢ
ĮȞȠȤȒȢ) ȝİ ĲȠȞ ĲȡȠȤȩ

ȋ

(ȋ)

3005

ȉȚȝȩȞȚ: ǹȞĲȓıĲĮıȘ ıĲȘȞ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒ

ȋ

(ȋ)
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3006

ȇȐȕįȠȢ ĲȚȝȠȞȚȠȪ: ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ, ʌĮȡĮȝȠȡĳȫıİȚȢ
ıĲȡİȕȜȫıİȚȢ.

3007

ǲįȡĮȞĮ ĲȚȝȠȞȚȠȪ: ǹȟȠȞȚțȒ ĮȞȠȤȒ

3008

ǲįȡĮȞĮ ĲȚȝȠȞȚȠȪ: ǹțĲȚȞȚțȒ ĮȞȠȤȒ

3009

ȋİȚȡȠȜĮȕȑȢ ĲȚȝȠȞȚȠȪ: ǲȜȜİȚȥȘ

3010

ȋİȚȡȠȜĮȕȑȢ ĲȚȝȠȞȚȠȪ: ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ Ȓ ıĲİȡȑȦıȘ

3011

ȆİȡȚıĲȡİĳȩȝİȞȘ ȤİȚȡȠȜĮȕȒ ĲȠȣ İʌȚĲĮȤȣȞĲȒȡĮ (ȖțĮȗȚȠȪ):
ȊʌİȡȕȠȜȚțȒ ĮȞȠȤȒ - ȑȜȜİȚȥȘ İʌĮȞĮĳȠȡȐȢ - įȣıțȠȜȓĮ ıĲȘȞ
ʌİȡȚıĲȡȠĳȒ

ȋ

3012

ȆȚȡȠȪȞȚĮ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ įȚİȪșȣȞıȘȢ: ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ,
ʌĮȡĮȝȩȡĳȦıȘ-ıĲȡȑȕȜȦıȘ, țĮțȒ ıĲİȡȑȦıȘ, ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ
ĮȞȠȤȒ

ȋ

(ȋ)

3013

ȉĮ țĮȜȫįȚĮ (ıȣȡȝĮĲȩıȤȠȚȞĮ) ĲȠȣ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ʌȑįȘıȘȢ țĮȚ ĲȠȣ
țȚȞȘĲȒȡĮ ʌȠȣ ıȣȞįȑȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ȤİȚȡȠȜĮȕȑȢ ĲȠȣ ĲȚȝȠȞȚȠȪ țĮĲȐ
ĲȘȞ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒ ĲȠȣ ĲȚȝȠȞȚȠȪ İĳİȜțȪȠȞĲĮȚ ȣʌİȡȕȠȜȚțȐ Ȓ
İȝʌȜȑțȠȞĲĮȚ (ȝĮȖțȫȞȠȣȞ) ıİ ʌȡȠİȟȠȤȑȢ

ȋ

(ȋ)

ȋ

(ȋ)

(ȋ)

ȋ

(ȋ)

(ȋ)

ȋ

(ȋ)

ȋ
ȋ

(ȋ)

4000

ȆȁǹǿȈǿȅ- ǼȄǹȇȉǾȂǹȉǹ- ǼȄȅȆȁǿȈȂȅȈ

4001

ǹȚȤȝȘȡȑȢ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ ĮĲȪȤȘȝĮ

ȋ

(ȋ)

4002

ǹȞİʌĮȡțȑȢ įȚȐțİȞȠ Ȓ İʌĮĳȒ ȝİĲĮȟȪ ȡȐȕįȠȣ ĲȚȝȠȞȚȠȪ țĮȚ
įİȟĮȝİȞȒȢ țĮȣıȓȝȠȣ

ȋ

(ȋ)

4003

ǹȞİʌĮȡțȑȢ įȚȐțİȞȠ Ȓ İʌĮĳȒ ȝİĲĮȟȪ ĲȡȠȤȫȞ țĮȚ ıĲĮșİȡȫȞ
ȝİȡȫȞ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ

ȋ

(ȋ)

4004

ǹȞİʌĮȡțȑȢ įȚȐțİȞȠ Ȓ İʌĮĳȒ ȝİĲĮȟȪ ȐȜȜȦȞ țȚȞȘĲȫȞ ȝİȡȫȞ ĲȠȣ
ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ įȚİȪșȣȞıȘȢ Ȓ ĲȘȢ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ țĮȚ ıĲĮșİȡȫȞ ȝİȡȫȞ
ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ

ȋ

(ȋ)

4100

ȆȜĮȓıȚȠ (ıțİȜİĲȩȢ)

4101

ȆȜĮȓıȚȠ : ĬȡĮȪıİȚȢ- ȇȦȖȝȑȢ

ȋ

(ȋ)

4102

ȆȜĮȓıȚȠ: ȈȠȕĮȡȑȢ ĳșȠȡȑȢ ĲȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ țĮȚ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ ĲȠȣ
Įʌȩ įȚĮȕȡȫıİȚȢ țĮȚ ȠȟİȚįȫıİȚȢ

ȋ

(ȋ)

4103

ȆȜĮȓıȚȠ : ȀȠȝȝȑȞȠȚ Ȓ ȤĮȜĮȡȦȝȑȞȠȚ țȠȤȜȓİȢ Ȓ ȘȜȫıİȚȢ Ȓ ȐȜȜİȢ
ıȣȞįȑıİȚȢ

ȋ

(ȋ)

4200

ȊʌİȡțĮĲĮıțİȣȒ (țȜȦȕȩȢ) (İĳȩıȠȞ ȣʌȐȡȤİȚ)

4201

ȊʌİȡțĮĲĮıțİȣȒ : ǹȞĮıĳĮȜȒȢ ıĲİȡȑȦıȘ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ

ȋ

(ȋ)
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4202

ȊʌİȡțĮĲĮıțİȣȒ : ȈȠȕĮȡȑȢ ĳșȠȡȑȢ Ȓ ȠȟİȚįȫıİȚȢ ıĲȠ ʌȐĲȦȝĮ Ȓ
ĲĮ ĲȠȚȤȫȝĮĲĮ

4203

ȊʌİȡțĮĲĮıțİȣȒ : ȆİȡȚȠȡȚıȝȑȞİȢ ĳșȠȡȑȢ Ȓ ȠȟİȚįȫıİȚȢ Ȓ
įȚȐĳȠȡİȢ İȜȜİȓȥİȚȢ ıĲȠ ʌȐĲȦȝĮ Ȓ ĲĮ ĲȠȚȤȫȝĮĲĮ

4204

ȊʌİȡțĮĲĮıțİȣȒ : ǶʌĮȡȟȘ țȜȦȕȠȪ ĮıĳĮȜİȓĮȢ ȤȦȡȓȢ ȞĮ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ

4300

ǼȄǹȇȉǾȂǹȉǹ

4301

ǹȞĮįȚʌȜȠȪȝİȞȠ ıĲȒȡȚȖȝĮ (ıĲȐȞĲ): ǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ
ȑȞĮ (ʌȜİȣȡȚțȩ Ȓ țİȞĲȡȚțȩ)

11575

ȋ

(ȋ)

ȋ
ȋ

ȋ

ȉȠ ıȘȝİȓȠ İȜȑȖȤȠȣ įİȞ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ ıİ įȓįȣȝȠ ĲȡȠȤȩ (ȝİ ȕȐıȘ
ĲȠȞ ȠȡȚıȝȩ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 2 ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ 2002/24) ĲĮ ȠʌȠȓĮ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıȝȑȞĮ ȝİ ʌȑįȘ ıĲȐșȝİȣıȘȢ Ș ȠʌȠȓĮ ȞĮ
İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȘȞ İȜȐȤȚıĲȘ ĮʌȩįȠıȘ ʌȠȣ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȠ ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ
ıȘȝİȓȠ ĲȠȣ țİĳĮȜĮȓȠȣ 2000 ȆǼǻǾȈǾ
4302

ǹȞĮįȚʌȜȠȪȝİȞȠ ıĲȒȡȚȖȝĮ (ıĲȐȞĲ): ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ıĲȒȡȚȟȘ ıĲȠ
ıțİȜİĲȩ

4303

ǹȞĮįȚʌȜȠȪȝİȞȠ ıĲȒȡȚȖȝĮ (ıĲȐȞĲ): ǻİȞ ıȣȖțȡĮĲİȓĲĮȚ ıĲȘ șȑıȘ
ĮȞĮįȓʌȜȦıȘȢ (țĮĲȐ ĲȘȞ ʌȠȡİȓĮ)

4304

ǹȞĮįȚʌȜȠȪȝİȞȠ ʌȜİȣȡȚțȩ ıĲȒȡȚȖȝĮ (ıĲȐȞĲ): ǻİȞ ʌĮȡȑȤİȚ
ĮıĳĮȜȒ ıĲȒȡȚȟȘ ĲȠȣ įȚțȪțȜȠȣ (İȟİĲȐȗİĲĮȚ ȖȚĮ ȩȜİȢ ĲȚȢ șȑıİȚȢ
ıĲȡȠĳȒȢ ĲȠȣ ĲȚȝȠȞȚȠȪ)

(ȋ)

ȋ

4305

ǹȞĮįȚʌȜȠȪȝİȞȠ ıĲȒȡȚȖȝĮ (ıĲȐȞĲ): ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ

(ȋ)

ȋ

4306

ǹȞĮįȚʌȜȠȪȝİȞȠ ıĲȒȡȚȖȝĮ (ıĲȐȞĲ): ǻİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ Ƞ įȚĮțȩʌĲȘȢ
įȚĮțȠʌȒȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ĲȠȣ țȚȞȘĲȒȡĮ ȩĲĮȞ ĲȠ ıĲȒȡȚȖȝĮ İȓȞĮȚ
İțĲİĲĮȝȑȞȠ (ĮȞȠȚțĲȩ)

(ȋ)

ȋ
ȋ

ȋ

ǼĳȩıȠȞ ĲȠ ıĲĮȞĲ įȚĮșȑĲİȚ įȚĮțȩʌĲȘ
4307

ǹȞĮįȚʌȜȠȪȝİȞȠ ıĲȒȡȚȖȝĮ (ıĲȐȞĲ): ǻİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ Ș İȞįİȚțĲȚțȒ
ȜȣȤȞȓĮ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ ȩĲȚ ĲȠ ıĲȒȡȚȖȝĮ İȓȞĮȚ İțĲİĲĮȝȑȞȠ
(ĮȞȠȚțĲȩ)

ȋ

ǼĳȩıȠȞ ĲȠ ıĲĮȞĲ įȚĮșȑĲİȚ įȚĮțȩʌĲȘ țĮȚ Ƞ ʌȓȞĮțĮȢ ȠȡȖȐȞȦȞ ĲȘ
ıȤİĲȚțȒ ȜȣȤȞȓĮ
4308

ȊʌȠʌȩįȚĮ (ȝĮȡıʌȚȑ): ȁİȓʌȠȣȞ, ĲȠ ȑȞĮ Ȓ țĮȚ ĲĮ įȪȠ ıĲȘ șȑıȘ
ĲȠȣ ȠįȘȖȠȪ

4309

ȊʌȠʌȩįȚĮ (ȝĮȡıʌȚȑ): ȁİȓʌȠȣȞ, ĲȠ ȑȞĮ Ȓ țĮȚ ĲĮ įȪȠ ıĲȘ șȑıȘ
ĲȠȣ ıȣȞȠįȘȖȠȪ.
(Ȉİ įȓțȣțȜĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ İȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȞĮ ȝİĲĮĳȑȡȠȣȞ ıȣȞİʌȚȕȐĲȘ Ȓ
İĳȩıȠȞ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıȣȞİʌȚȕȐĲȘȢ)

ȋ
ȋ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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4310

ȊʌȠʌȩįȚĮ (ȝĮȡıʌȚȑ): ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ Ȓ țĮĲȐıĲĮıȘ

(ȋ)

ȋ

4311

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ ĳĲİȡȐ ĲȡȠȤȫȞ: ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ

(ȋ)

ȋ

4312

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȐ ĳĲİȡȐ ĲȡȠȤȫȞ: ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ȝİ
țȓȞįȣȞȠ ʌĲȫıȘȢ

4313

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȑȢ ʌȠįȚȑȢ: ǼȓȞĮȚ ıʌĮıȝȑȞİȢ Ȓ ȜİȓʌȠȣȞ

4400

ǼȄȅȆȁǿȈȂȅȈ

4401

ȀĮșȓıȝĮĲĮ : ȁİȓʌȠȣȞ Ȓ ĮȞĮıĳĮȜȒȢ ıĲİȡȑȦıȘ ıĲȠ ıțİȜİĲȩ

4402

ȀĮșȓıȝĮĲĮ : ǼʌȑȞįȣıȘ ĲȦȞ țĮșȚıȝȐĲȦȞ ĳșĮȡȝȑȞȘ

4403

ǻȚĮĲȐȟİȚȢ ıȣȖțȡȐĲȘıȘȢ ıȣȞİʌȚȕȐĲȘ: ȁİȓʌȠȣȞ Ȓ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ
țĮĲȐıĲĮıȘ

ȋ
ȋ

(ȋ)

ȋ
ȋ
ȋ

Ȉİ įȓțȣțȜĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ İȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȞĮ ȝİĲĮĳȑȡȠȣȞ ıȣȞİʌȚȕȐĲȘ ȝİ
ȕȐıȘ ĲȘȞ ȠįȘȖȓĮ 92/61/ǼȀ Ȓ ȝİĲĮȖİȞȑıĲİȡȘ
4404

ǾȤȘĲȚțȩ ȩȡȖĮȞȠ (țȩȡȞĮ): ȁİȓʌİȚ Ȓ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ Ȓ ʌĮȡȐȖİȚ ȝȘ
İʌȚĲȡİʌĲȩ ȒȤȠ

ȋ

4405

ȂİĲȡȘĲȒȢ ȤȚȜȚȠȝİĲȡȚțȫȞ ĮʌȠıĲȐıİȦȞ: ȁİȓʌİȚ Ȓ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ

ȋ

4405.1

ǼȝĳĮȞȒȢ ʌĮȡĮʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ȝİĲȡȘĲȒ ȤȚȜȚȠȝİĲȡȚțȫȞ ĮʌȠıĲȐıİȦȞ
(ĮʌȐĲȘ) ȖȚĮ ĲȘ ȝİȓȦıȘ Ȓ ĲȘȞ ȥİȣįȒ țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȘȢ ĮʌȩıĲĮıȘȢ
ʌȠȣ ȑȤİȚ įȚĮȞȪıİȚ ĲȠ ȩȤȘȝĮ.

ȋ

4406

ȉĮȤȪȝİĲȡȠ: ǻİȞ įȚĮșȑĲİȚ ĳȦĲȚıȝȩ Ȓ ĮȣĲȩȢ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ

4407

Ǿ ĮȞĲȚțȜİʌĲȚțȒ įȚȐĲĮȟȘ, İĳ' ȩıȠȞ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȡȠțĮȜİȓ İȝʌȜȠțȒ
ıĲȠ ıȪıĲȘȝĮ įȚİȪșȣȞıȘȢ

ȋ

4408

ǽȫȞİȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ: ȉȠ ȩȤȘȝĮ įİȞ İȓȞĮȚ İĳȠįȚĮıȝȑȞȠ İȞȫ
ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Įʌȩ țĮĲĮıțİȣȒȢ (ǻȓțȣțȜȠ ȝİ țȜȦȕȩ)

ȋ

4409

ǽȫȞİȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ: ǻİȞ İȓȞĮȚ İȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ (ǻȓțȣțȜȠ ȝİ
țȜȦȕȩ)

ȋ

4410

ǽȫȞİȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ: ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ (ǻȓțȣțȜȠ ȝİ
țȜȦȕȩ)

(ȋ)

ȋ

4411

ǽȫȞİȢ ĮıĳĮȜİȓĮȢ: ǼȜĮĲĲȫȝĮĲĮ
ĮȖțȣȡȫıİȦȞ (ǻȓțȣțȜȠ ȝİ țȜȦȕȩ)

(ȋ)

Ȥ

5000

ȅȇǹȉȅȉǾȉǹ

5100

ȅȡĮĲȩĲȘĲĮ - ȀĮĲȐıĲĮıȘ ĮȞİȝȠșȫȡĮțĮ Ȓ ȣĮȜȠʌȚȞȐțȦȞ

5101

ǼȝʌȩįȚĮ ıĲȘȞ ȠȡĮĲȩĲȘĲĮ

(ȋ)

ȋ

ıĲȘȞ

țĮĲȐıĲĮıȘ

ȋ

ĲȦȞ

(ȋ)
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5102

ǹȞİȝȠșȫȡĮțĮȢ Ȓ ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ: ǼȓȞĮȚ ıʌĮıȝȑȞȠȚ

5103

ǹȞİȝȠșȫȡĮțĮȢ
Ȓ
ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ:
ȡȦȖȝȑȢ (ȡĮȖȓıȝĮĲĮ), țĲȣʌȒȝĮĲĮ

5104

ǹȞİȝȠșȫȡĮțĮȢ
Ȓ
ȣĮȜȠʌȓȞĮțİȢ:
ȡȦȖȝȑȢ (ȡĮȖȓıȝĮĲĮ), țĲȣʌȒȝĮĲĮ

5105

ǹȞİȝȠșȫȡĮțĮȢ: ȁİȓʌȠȣȞ ĲĮ ĮȜİȟȒȜȚĮ, ȐȜȜİȢ İȜȜİȓȥİȚȢ

ȋ

5106

ǹȞİȝȠșȫȡĮțĮȢ : ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ Ȓ ȤĮȜĮȡȒ ıĲİȡȑȦıȘ

ȋ

5200

ȀĮșȡȑĳĲİȢ

5201

ȀĮșȡȑʌĲİȢ: ȁİȓʌȠȣȞ

ȋ

5202

ȀĮșȡȑʌĲİȢ: ȀĮțȩ ȠʌĲȚțȩ ʌİįȓȠ

ȋ

5203

ȀĮșȡȑʌĲİȢ: ǼȜĮĲĲȫȝĮĲĮ ĲȠȣ țȡȣıĲȐȜȜȠȣ ʌȠȣ įȣıȤİȡĮȓȞİȚ ĲȘȞ
ȠȡĮĲȩĲȘĲĮ

ȋ

5204

ȀĮșȡȑĳĲİȢ: ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ Ȓ ıĲİȡȑȦıȘ ȝİ țȓȞįȣȞȠ
ʌĲȫıȘȢ

5300

ȊĮȜȠțĮșĮȡȚıĲȒȡİȢ
țĮȚ
ȞİȡȠȪ (ǻȓțȣțȜȠ ȝİ țȜȦȕȩ)

5301

ȊĮȜȠțĮșĮȡȚıĲȒȡİȢ Ȓ ʌȓįĮțİȢ ȞİȡȠȪ: ȁİȓʌȠȣȞ Ȓ įİȞ
ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ

ȋ

5302

ȊĮȜȠțĮșĮȡȚıĲȒȡİȢ: ǹȞİʌĮȡțȒȢ İʌȚĳȐȞİȚĮ ʌȠȣ țĮșĮȡȓȗİĲĮȚ
Įʌȩ ĲȠȣȢ ȣĮȜȠțĮșĮȡȚıĲȒȡİȢ

ȋ

5303

ȊĮȜȠțĮșĮȡȚıĲȒȡİȢ: ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ĲȦȞ ȝȐțĲȡȦȞ

ȋ

5304

ȆȓįĮțİȢ ȞİȡȠȪ: ȀĮțȒ ȡȪșȝȚıȘ

ȋ

6000

ǹȄȅȃǼȈ - ȉȇȅȋȅǿ - ǼȁǹȈȉǿȀǹ -ǹȃǹȇȉǾȈǾ

6100

ǱȟȠȞİȢ

6101

ǱȟȠȞİȢ: ȅȡĮĲȑȢ șȡĮȪıİȚȢ, ȡȦȖȝȑȢ, țȐȝȥİȚȢ, ʌĮȡĮȝȠȡĳȫıİȚȢ,
ıȠȕĮȡȑȢ įȚĮȕȡȫıİȚȢ

ȋ

(ȋ)

6102

ǱȟȠȞİȢ: ǹțĮĲȐȜȜȘȜİȢ Ȓ ʌĮȡĮȝȠȡĳȦȝȑȞİȢ ıȣȞįȑıİȚȢ

ȋ

(ȋ)

6103

ǱȟȠȞİȢ ȠȤȒȝĮĲȠȢ: ȈȣȞįȑıİȚȢ ȝİ ȣʌİȡȕȠȜȚțȒ ĮȞȠȤȒ

ȋ

(ȋ)

6200

ȉȡȠȤȠȓ

6201

ȉȡȠȤȠȓ: ĬȡĮȪıİȚȢ, ȡȦȖȝȑȢ, ıȠȕĮȡȑȢ ʌĮȡĮȝȠȡĳȫıİȚȢ

ȋ

(ȋ)

ʌȓįĮțİȢ

ȋ
ȈȘȝĮȞĲȚțȑȢ

ȆİȡȚȠȡȚıȝȑȞİȢ

ȋ
ȋ

ȋ

(ȋ)

(ĮțȡȠĳȪıȚĮ)
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6202

ȉȡȠȤȠȓ: ǼȜĮĳȡȑȢ ĲȠʌȚțȑȢ ĳșȠȡȑȢ

6203

ȉȡȠȤȠȓ: ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ĮıĳȐȜȚıȘ ıĲĮ ʌȚȡȠȪȞȚĮ Ȓ ĲĮ ȥĮȜȓįȚĮ
[ȀȠȤȜȓİȢ (ȝʌȠȣȜȩȞȚĮ) - ʌİȡȚțȩȤȜȚĮ ȜİȓʌȠȣȞ Ȓ İȓȞĮȚ ıʌĮıȝȑȞĮ Ȓ
İȓȞĮȚ ȜĮıțĮȡȚıȝȑȞĮ]

6204

ȉȡȠȤȠȓ: ǲįȡĮȞĮ (ȡȠȣȜİȝȐȞ) ȝİ ȝİȖȐȜİȢ ĮȞȠȤȑȢ (ĲȗȩȖȠȣȢ)

(ȋ)

ȋ

6205

ȉȡȠȤȠȓ: ǲįȡĮȞĮ (ȡȠȣȜİȝȐȞ) ȝİ ȝİȖȐȜȘ ĲȡĮȤȪĲȘĲĮ

(ȋ)

ȋ

6206

ȉȡȠȤȠȓ: ǲįȡĮȞĮ (ȡȠȣȜİȝȐȞ)
ʌİȡȚıĲȡȠĳȒ)

(ȋ)

ȋ

6207

ȉȡȠȤȠȓ: ȁİȓʌȠȣȞ ĮțĲȓȞİȢ

ȋ

(ȋ)

6208

ȉȡȠȤȠȓ: İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ ĮțĲȚȞȫȞ

ȋ

(ȋ)

6300

ǼȜĮıĲȚțȐ

6301

ǼȜĮıĲȚțȐ:
ǼȟȠȖțȫȝĮĲĮ,
ʌĮȡĮȝȠȡĳȫıİȚȢ,
ıțȚıȓȝĮĲĮ,
ĮʌȠțȠȜȜȒıİȚȢ ȣȜȚțȠȪ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȜİȣȡȑȢ Ȓ ĲȠ ʌȑȜȝĮ, İȞįİȓȟİȚȢ
ȡȒȟȘȢ ĲȠȣ ıțİȜİĲȠȪ (įȚĮȤȦȡȚıȝȩȢ İȞȚıȤȣĲȚțȫȞ ʌȜİȖȝȐĲȦȞ,
įȚĮȤȦȡȚıȝȩ Ȓ șȡĮȪıȘ ȞȘȝȐĲȦȞ) șȡȣȝȝĮĲȚıȝȩȢ ʌȑȜȝĮĲȠȢ

ȋ

(ȋ)

6302

ǼȜĮıĲȚțȐ: ȈȘȝİȓĮ ȖȒȡĮȞıȘȢ (ıțĮıȓȝĮĲĮ - ȡȦȖȝȑȢĮʌȠȤȡȦȝĮĲȚıȝȩȢ-ʌȠȡȫįȘȢ İȝĳȐȞȚıȘ- İȝĳĮȞȒȢ ıțȜȒȡȣȞıȘ)

ȋ

(ȋ)

6303

ǼȜĮıĲȚțȐ: ǼȜĮĳȡȑȢ ĲȠʌȚțȑȢ ĳșȠȡȑȢ Ȓ ȐȜȜİȢ İȜȜİȓȥİȚȢ

6304

ǼȜĮıĲȚțȐ: ǺȐșȠȢ ĮȣȜĮțȫıİȦȞ ʌȑȜȝĮĲȠȢ
İȜȐȤȚıĲȠȣ İʌȚĲȡİʌȩȝİȞȠȣ

6305

ǼȜĮıĲȚțȐ: ȂȘ ıȣȝȝİĲȡȚțȒ ĳșȠȡȐ ĲȠȣ ʌȑȜȝĮĲȠȢ

6306

ǼȜĮıĲȚțȐ: ȅȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ/Ȓ ĲĮ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ (įİȓțĲİȢ
ĳȠȡĲȓȠȣ-ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ ț.Ȝʌ) įİȞ İȓȞĮȚ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ȖȚĮ ĲȠ
ȩȤȘȝĮ

ȋ

6307

ǼȜĮıĲȚțȐ: ǻİȞ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ȠȚ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȠȣ, Ƞ įİȓțĲȘȢ
ĳȠȡĲȓȠȣ, Ƞ įİȓțĲȘȢ ĲĮȤȪĲȘĲĮȢ țĮȚ Ƞ ĲȪʌȠȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ (įȠȝȒȢ)
ĲȠȣ ıțİȜİĲȠȪ

ȋ

6308

ǼȜĮıĲȚțȐ: ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ ȝȘ ıȪȝĳȦȞȘ ȝİ ĲȚȢ ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞİȢ ıĲĮ
ʌȜĮȧȞȐ ĲȠȚȤȫȝĮĲĮ ȠįȘȖȓİȢ ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ (İȞįİȚțĲȚțȐ
ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ Ș ĳȠȡȐ ʌİȡȚıĲȡȠĳȒȢ, Ș İȟİȚįȓțİȣıȘ ȖȚĮ İȜĮıĲȚțȩ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ ȝȩȞȠ ıĲȠȞ İȝʌȡȩıșȚȠ Ȓ ȝȩȞȠ ıĲȠȞ ȠʌȓıșȚȠ ĲȡȠȤȩ
Ȓ ȑȞįİȚȟȘ NHS (NOT FOR HIGHWAYUSE) Ȓ ȑȞįİȚȟȘ ȖȚĮ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ȝȩȞȠ ıİ ȝȠĲȠʌȠįȒȜĮĲĮ)

6309

ıĳȚțĲȐ

ȋ

(İȝʌȩįȚĮ

ȝȚțȡȩĲİȡȠ

ıĲȘȞ

ȋ

(ȋ)

ȋ
ĲȠȣ

ǼȜĮıĲȚțȐ: ȉȠʌȠșȑĲȘıȘ İȜĮıĲȚțȫȞ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒȢ įȠȝȒȢ ıĲȠȣȢ
ȐȟȠȞİȢ ĲȠȣ įȚțȪțȜȠȣ

ȋ
ȋ

(ȋ)

ȋ

ȋ
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11579

6310

ǼȜĮıĲȚțȐ: ĭșȠȡȑȢ ıĲȠ ıȘȝİȓȠ İʌĮĳȒȢ ĲȠȣ İȜĮıĲȚțȠȪ ȝİ ĲȠ
ıȫĲȡȠ (ȗȐȞĲĮ) ʌȠȣ įȘȜȫȞȠȣȞ ĮıȣȝȕĮĲȩĲĮĲĮ ĲȡȠȤȠȪİȜĮıĲȚțȠȪ

6400

ǹȞȐȡĲȘıȘ - īİȞȚțȐ

6401

ǹȞȐȡĲȘıȘ: ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȦȞ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ ĲȘȢ
ĮȞȐȡĲȘıȘȢ ıĲȠ ıțİȜİĲȩ ĲȠȣ įȚțȪțȜȠȣ Ȓ ıĲȠȣȢ ȐȟȠȞİȢ

ȋ

(ȋ)

6402

ǹȞȐȡĲȘıȘ: ȆĮȡĮȝȠȡĳȫıİȚȢ - șȡĮȪıİȚȢ - țĲȣʌȒȝĮĲĮ ĲȦȞ
İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ ĲȘȢ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ

ȋ

(ȋ)

6403

ǹȞȐȡĲȘıȘ: ǻȚĮȕȡȫıİȚȢ ĲȦȞ İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ ĲȘȢ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ

6404

ǹȞȐȡĲȘıȘ: ȀȓȞįȣȞȠȢ ȜȪıȘȢ ıȣȞįȑıȝȠȣ

6405

ǹȞȐȡĲȘıȘ: ȊʌİȡȕȠȜȚțȒ ĳșȠȡȐ Ȓ ĮȞȠȤȒ (ĲȗȩȖȠȢ) ĲȦȞ
İȟĮȡĲȘȝȐĲȦȞ ĲȘȢ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ

6500

ǹȞȐȡĲȘıȘ - ǼȜĮĲȒȡȚĮ

6501

ǼȜĮĲȒȡȚĮ
ĮȞȐȡĲȘıȘȢ:
ʌĮȡĮȝȠȡĳȫıİȚȢ

6502

ǼȜĮĲȒȡȚĮ ĮȞȐȡĲȘıȘȢ: ǼȜĮĳȡȑȢ ĳșȠȡȑȢ

6600

ǹȞȐȡĲȘıȘ - ǹʌȠıȕİıĲȒȡİȢ țȡĮįĮıȝȫȞ (ĮȝȠȡĲȚıȑȡ)

6601

ǹʌȠıȕİıĲȒȡİȢ
țĮșȩȜȠȣ

6602

ǹʌȠıȕİıĲȒȡİȢ țȡĮįĮıȝȫȞ (ĮȝȠȡĲȚıȑȡ): ǹʌȫȜİȚĮ ȜĮįȚȠȪ
ıȣȞİȤȒȢ įȚĮȡȡȠȒ

6603

ǹʌȠıȕİıĲȒȡİȢ țȡĮįĮıȝȫȞ (ĮȝȠȡĲȚıȑȡ): ǹʌȫȜİȚĮ ȜĮįȚȠȪ ȝȘ
ıȣȞİȤȒȢ įȚĮȡȡȠȒ

6604

ǹʌȠıȕİıĲȒȡİȢ țȡĮįĮıȝȫȞ (ĮȝȠȡĲȚıȑȡ):
ıĲİȡȑȦıȘ ıĲȠȞ ȐȟȠȞĮ Ȓ ĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ

ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ

ȋ

(ȋ)

6605

ǹʌȠıȕİıĲȒȡİȢ țȡĮįĮıȝȫȞ (ĮȝȠȡĲȚıȑȡ): ȆĮȡĮȝȠȡĳȫıİȚȢ șȡĮȪıİȚȢ - țĲȣʌȒȝĮĲĮ

ȋ

(ȋ)

7000

ĭȍȉǹ- ǹȃȉǹȃǹȀȁǹȈȉǾȇǼȈ ǾȁǼȀȉȇȅȁȅīǿȀȅȈ
ǼȄȅȆȁǿȈȂȅȈ

7100

ĭȫĲĮ ʌȠȡİȓĮȢ

7101

ĭȫĲĮ ʌȠȡİȓĮȢ: ǹȡȚșȝȩȢ Ȓ șȑıȘ ȩȤȚ ıȪȝĳȦȞȘ ȝİ ĲȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ

ȋ

7102

ĭȫĲĮ ʌȠȡİȓĮȢ: ȋȡȫȝĮ İțʌİȝʌȩȝİȞȠȣ ĳȦĲȩȢ ȩȤȚ ıȪȝĳȦȞȠ ȝİ
ĲȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ

ȋ

7103

ĭȫĲĮ ʌȠȡİȓĮȢ: ǻİȞ ȁİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ȩȜȠȚ ȠȚ ȜĮȝʌĲȒȡİȢ *

ȋ

țȡĮįĮıȝȫȞ

ĬȡĮȪıİȚȢ

ȋ

ȋ

(ȋ)
ȋ

–

(ĮȝȠȡĲȚıȑȡ):

ȋ

ȣʌİȡȕȠȜȚțȑȢ

(ȋ)

ȋ
ȋ

ǻİȞ

İʌȚįȡȠȪȞ

ȋ
ȋ
ȋ
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ĭȫĲĮ ʌȠȡİȓĮȢ: ȋĮȝȘȜȒ ĳȦĲİȚȞȩĲȘĲĮ
ĭȦĲİȚȞȒ ȑȞĲĮıȘ < 20 000 cd

7105

ȋ

ĭȫĲĮ ʌȠȡİȓĮȢ: ȊȥȘȜȒ ĳȦĲİȚȞȩĲȘĲĮ
ĭȦĲİȚȞȒ ȑȞĲĮıȘ > 150 000 cd

7106

ȋ

Ǿ ıțȩʌİȣıȘ ĲȠȣ ĳĮȞȠȪ įİȞ ȕȡȓıțİĲĮȚ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ ʌȠȣ
țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ȒĲȠȚ:
-īȚĮ h  1,2 m: Ǿ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȢ țȜȓıȘ ĮʌȠțȠʌȒȢ ĲȘȢ ĳȦĲİȚȞȒȢ
įȑıȝȘȢ įİȞ ȕȡȓıțİĲĮȚ ȝİĲĮȟȪ -1 % țĮȚ -3 %

ȋ

-īȚĮ h > 1,2 m: Ǿ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȢ țȜȓıȘ ĮʌȠțȠʌȒȢ ĲȘȢ ĳȦĲİȚȞȒȢ
įȑıȝȘȢ įİȞ ȕȡȓıțİĲĮȚ ȝİĲĮȟȪ -1,5 % țĮȚ -3,5 %
(ǵʌȠȣ h= ȪȥȠȢ ĳĮȞȠȪ Įʌȩ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ)
7110

ĭȫĲĮ ʌȠȡİȓĮȢ: ǻİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ Ș İȞįİȚțĲȚțȒ ȜȣȤȞȓĮ ıĲȠȞ ʌȓȞĮțĮ
ȠȡȖȐȞȦȞ

ȋ

7111

ĭȫĲĮ ʌȠȡİȓĮȢ: ȉȠ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ țȡȪıĲĮȜȜȠ ȜİȓʌİȚ Ȓ İȓȞĮȚ
ıʌĮıȝȑȞȠ

(ȋ)

7112

ĭȫĲĮ ʌȠȡİȓĮȢ: ǼȞĮȜȜĮȖȒ ȝİ ĲĮ ĳȫĲĮ įȚĮıĲĮȪȡȦıȘȢ ȩȤȚ
ıȪȝĳȦȞȘ ȝİ ĲȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ Ȓ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
įȚĮțȠʌĲȫȞ

7113

ĭȫĲĮ ʌȠȡİȓĮȢ: ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȠȣ ĳĮȞȠȪ

(ȋ)

ȋ

7114

ĭȫĲĮ ʌȠȡİȓĮȢ: ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȠȣ ȜĮȝʌĲȒȡĮ

(ȋ)

ȋ

7200

ĭȫĲĮ įȚĮıĲĮȪȡȦıȘȢ

7201

ĭȫĲĮ įȚĮıĲĮȪȡȦıȘȢ: ǹȡȚșȝȩȢ Ȓ șȑıȘ ȩȤȚ ıȪȝĳȦȞȘ ȝİ ĲȘ
ȞȠȝȠșİıȓĮ

ȋ

7202

ĭȫĲĮ įȚĮıĲĮȪȡȦıȘȢ: ȋȡȫȝĮ İțʌİȝʌȩȝİȞȠȣ ĳȦĲȩȢ ȩȤȚ
ıȪȝĳȦȞȠ ȝİ ĲȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ

ȋ

7203

ĭȫĲĮ įȚĮıĲĮȪȡȦıȘȢ: ǻİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ȩȜȠȚ ȠȚ ȜĮȝʌĲȒȡİȢ *

ȋ

7204

Ǿ ıțȩʌİȣıȘ ĲȠȣ ĳĮȞȠȪ įİȞ ȕȡȓıțİĲĮȚ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȠȡȓȦȞ ʌȠȣ
țĮșȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ, ȒĲȠȚ:

ȋ
ȋ

-īȚĮ h  1,2 m: Ǿ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȢ țȜȓıȘ ĮʌȠțȠʌȒȢ ĲȘȢ ĳȦĲİȚȞȒȢ
įȑıȝȘȢ įİȞ ȕȡȓıțİĲĮȚ ȝİĲĮȟȪ -1 % țĮȚ -3 %
ȋ

-īȚĮ h > 1,2 m: Ǿ țĮĲĮțȩȡȣĳȠȢ țȜȓıȘ ĮʌȠțȠʌȒȢ ĲȘȢ ĳȦĲİȚȞȒȢ
įȑıȝȘȢ įİȞ ȕȡȓıțİĲĮȚ ȝİĲĮȟȪ -1,5 % țĮȚ -3,5 %
(ǵʌȠȣ h= ȪȥȠȢ ĳĮȞȠȪ Įʌȩ ĲȠ ȑįĮĳȠȢ)
7207

ĭȫĲĮ įȚĮıĲĮȪȡȦıȘȢ: ĲȠ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ țȡȪıĲĮȜȜȠ ȜİȓʌİȚ Ȓ
İȓȞĮȚ ıʌĮıȝȑȞȠ

(ȋ)

ȋ
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7208

ĭȫĲĮ įȚĮıĲĮȪȡȦıȘȢ: ǼȞĮȜȜĮȖȒ ȝİ ĲĮ ĳȫĲĮ ʌȠȡİȓĮȢ ȩȤȚ
ıȪȝĳȦȞȘ ȝİ ĲȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ Ȓ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ
įȚĮțȠʌĲȫȞ

ȋ

7209

ĭȫĲĮ įȚĮıĲĮȪȡȦıȘȢ: ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȠȣ ĳĮȞȠȪ

(ȋ)

ȋ

7210

ĭȫĲĮ įȚĮıĲĮȪȡȦıȘȢ: ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȠȣ ȜĮȝʌĲȒȡĮ.

(ȋ)

ȋ

7300

ĭȫĲĮ șȑıȘȢ

7301

ĭȫĲĮ șȑıȘȢ: ǹȡȚșȝȩȢ Ȓ șȑıȘ ȩȤȚ ıȪȝĳȦȞȘ ȝİ ĲȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ

ȋ

7302

ĭȫĲĮ șȑıȘȢ: ȋȡȫȝĮ İțʌİȝʌȩȝİȞȠȣ ĳȦĲȩȢ ȩȤȚ ıȪȝĳȦȞȠ ȝİ ĲȘ
ȞȠȝȠșİıȓĮ

ȋ

7303

ĭȫĲĮ șȑıȘȢ: ǻİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ȩȜĮ ĲĮ ȠʌȓıșȚĮ ĳȫĲĮ *

ȋ

7304

ĭȫĲĮ șȑıȘȢ: ǻİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ȩȜĮ ĲĮ İȝʌȡȩıșȚĮ ĳȫĲĮ *

ȋ

7305

ĭȫĲĮ șȑıȘȢ: ȂȘ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ ȠʌĲȚțȒ ĮʌȩįȠıȘ

ȋ

7306

ĭȫĲĮ șȑıȘȢ: ȉȠ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ țȡȪıĲĮȜȜȠ ȜİȓʌİȚ Ȓ İȓȞĮȚ
ıʌĮıȝȑȞȠ

(ȋ)

ȋ

7307

ĭȫĲĮ șȑıȘȢ: ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ ĲȠȣ ĳĮȞȠȪ

(ȋ)

ȋ

7308

ĭȫĲĮ șȑıȘȢ: ǱȜȜİȢ İȜȜİȓȥİȚȢ

7400

ĭȫĲĮ ʌȑįȘıȘȢ

7401

ĭȫĲĮ ʌȑįȘıȘȢ: ǹȡȚșȝȩȢ Ȓ șȑıȘ ȩȤȚ ıȪȝĳȦȞȘ ȝİ ĲȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ

ȋ

7402

ĭȫĲĮ ʌȑįȘıȘȢ: ȋȡȫȝĮ İțʌİȝʌȩȝİȞȠȣ ĳȦĲȩȢ ȩȤȚ ıȪȝĳȦȞȠ ȝİ
ĲȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ

ȋ

7403

ĭȫĲĮ ʌȑįȘıȘȢ: ǻİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ȩȜĮ *

ȋ

7404

ĭȫĲĮ ʌȑįȘıȘȢ: ȂȘ ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ ȠʌĲȚțȒ ĮʌȩįȠıȘ

7405

ĭȫĲĮ ʌȑįȘıȘȢ: ǱȜȜİȢ İȜȜİȓȥİȚȢ

7406

ĭȫĲĮ ʌȑįȘıȘȢ : ȉȠ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ țȡȪıĲĮȜȜȠ ȜİȓʌİȚ Ȓ İȓȞĮȚ
ıʌĮıȝȑȞȠ

(ȋ)

ȋ

7407

ĭȫĲĮ ʌȑįȘıȘȢ : ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ

(ȋ)

ȋ

7500

ĭȫĲĮ įİȚțĲȫȞ ĮȜȜĮȖȒȢ
ȑțĲĮțĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ (alarm)

7501

ĭȫĲĮ įİȚțĲȫȞ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ (ĳȜĮȢ): ǹȡȚșȝȩȢ Ȓ șȑıȘ
ȩȤȚ ıȪȝĳȦȞȘ ȝİ ĲȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ

ȋ

7502

ĭȫĲĮ įİȚțĲȫȞ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ (ĳȜĮȢ):
İțʌİȝʌȩȝİȞȠȣ ĳȦĲȩȢ ȩȤȚ ıȪȝĳȦȞȠ ȝİ ĲȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ

ȋ

ȋ

țĮĲİȪșȣȞıȘȢ

(ȋ)

ȋ

ȋ

(ĳȜĮȢ) - ĳȫĲĮ

ȋȡȫȝĮ
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7503

ĭȫĲĮ įİȚțĲȫȞ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ (ĳȜĮȢ): ȁĮȞșĮıȝȑȞȘ
ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĮȞĮȜĮȝʌȫȞ

ȋ

7504

ĭȫĲĮ įİȚțĲȫȞ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ (ĳȜĮȢ): ǻİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ
ȩȜĮ *

ȋ

7505

ĭȫĲĮ įİȚțĲȫȞ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ
(ĳȜĮȢ): Ǿ
ıȣȤȞȩĲȘĲĮ ĮȞĮȜĮȝʌȒȢ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ ȫıĲİ įȓįİĲĮȚ Ș ȠʌĲȚțȒ
ĮȓıșȘıȘ ıĲĮșİȡȠȪ Ȓ ıȕȘıȝȑȞȠȣ ĳȦĲȩȢ

ȋ

7506

ĭȫĲĮ įİȚțĲȫȞ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ
ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȒ ȠʌĲȚțȒ ĮʌȩįȠıȘ

(ĳȜĮȢ):

ȂȘ

(ȋ)

ȋ

7507

ĭȫĲĮ įİȚțĲȫȞ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ (ĳȜĮȢ):
ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ țȡȪıĲĮȜȜȠ ȜİȓʌİȚ Ȓ İȓȞĮȚ ıʌĮıȝȑȞȠ

ȉȠ

(ȋ)

ȋ

7508

ĭȫĲĮ įİȚțĲȫȞ ĮȜȜĮȖȒȢ țĮĲİȪșȣȞıȘȢ (ĳȜĮȢ): ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ
ıĲİȡȑȦıȘ

(ȋ)

ȋ

7509

ĭȫĲĮ ȑțĲĮțĲȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ (alarm): ǻİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ *

ȋ

(ȋ)

7600

ǼȝʌȡȩıșȚĮ Ȓ ȠʌȓıșȚĮ ĳȫĲĮ ȠȝȓȤȜȘȢ (İĳȩıȠȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ)

7601

ǼȝʌȡȩıșȚĮ Ȓ ȠʌȓıșȚĮ ĳȫĲĮ ȠȝȓȤȜȘȢ: ǹȡȚșȝȩȢ Ȓ șȑıȘ ȩȤȚ
ıȪȝĳȦȞȘ ȝİ ĲȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ

ȋ

7602

ǼȝʌȡȩıșȚĮ Ȓ ȠʌȓıșȚĮ ĳȫĲĮ ȠȝȓȤȜȘȢ: ȋȡȫȝĮ İțʌİȝʌȩȝİȞȠȣ
ĳȦĲȩȢ ȩȤȚ ıȪȝĳȦȞȠ ȝİ ȞȠȝȠșİıȓĮ

ȋ

7603

ȅʌȓıșȚĮ ĳȫĲĮ ȠȝȓȤȜȘȢ: ǻİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ țĮȞȑȞĮ ȠʌȓıșȚȠ ĳȦȢ *

ȋ

7604

ǼȝʌȡȩıșȚĮ ĳȫĲĮ ȠȝȓȤȜȘȢ: ǻİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ țĮȞȑȞĮ İȝʌȡȩıșȚȠ
ĳȦȢ *

ȋ

7605

ǼȝʌȡȩıșȚĮ Ȓ ȠʌȓıșȚĮ ĳȫĲĮ ȠȝȓȤȜȘȢ: ĲȠ ʌȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ
țȡȪıĲĮȜȜȠ ȜİȓʌİȚ Ȓ İȓȞĮȚ ıʌĮıȝȑȞȠ

(ȋ)

7606

ǼȝʌȡȩıșȚĮ Ȓ ȠʌȓıșȚĮ ĳȫĲĮ ȠȝȓȤȜȘȢ: ǼıĳĮȜȝȑȞȘ
ıȣȞįİıȝȠȜȠȖȓĮ (İȞĮȜȜĮȖȒ ȩȤȚ ıȪȝĳȦȞȘ ȝİ ĲȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ)

7607

ǼȝʌȡȩıșȚĮ Ȓ ȠʌȓıșȚĮ ĳȫĲĮ ȠȝȓȤȜȘȢ: ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ

7700

ĭȫĲĮ ȠʌȓıșȚĮȢ ʌȚȞĮțȓįĮȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ

7701

ȁİȓʌȠȣȞ Ȓ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ȩȜĮ* Ȓ įİȞ İȓȞĮȚ ıȦıĲȐ
ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞĮ

7702

ĭȫĲĮ ȠʌȓıșȚĮȢ ʌȚȞĮțȓįĮȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ: ǻİȞ ĳȦĲȓȗȠȣȞ
ȚțĮȞȠʌȠȚȘĲȚțȐ ĲȘȞ ʌȚȞĮțȓįĮ

ȋ

7703

ĭȫĲĮ ȠʌȓıșȚĮȢ ʌȚȞĮțȓįĮȢ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ: ǱȜȜİȢ İȜȜİȓȥİȚȢ

ȋ

7800

ǹȞĲĮȞĮțȜĮıĲȒȡİȢ

7802

ǹȞĲĮȞĮțȜĮıĲȒȡİȢ: ǹȡȚșȝȩȢ ȩȤȚ ıȪȝĳȦȞȠȢ ȝİ ĲȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ

ȋ

7803

ǹȞĲĮȞĮțȜĮıĲȒȡİȢ: ĬȑıȘ Ȓ ıȤȒȝĮ ȩȤȚ ıȪȝĳȦȞȘ ȝİ ĲȘ
ȞȠȝȠșİıȓĮ

ȋ

ȋ
ȋ

(ȋ)

ȋ

ȋ
(ȋ)
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7804

ǹȞĲĮȞĮțȜĮıĲȒȡİȢ: ȋȡȦȝĮĲȚıȝȩȢ ȩȤȚ ıȪȝĳȦȞȠȢ ȝİ ĲȘ
ȞȠȝȠșİıȓĮ

7805

ǹȞĲĮȞĮțȜĮıĲȒȡİȢ: ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ Ȓ ıĲİȡȑȦıȘ

7900

ǾȜİțĲȡȠȜȠȖȚțȩȢ ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ

7901

11583
ȋ
ȋ

(ȋ)

ǾȜİțĲȡȚțȑȢ țĮȜȦįȚȫıİȚȢ: ȀĮĲİıĲȡĮȝȝȑȞȘ Ȓ ĮȜȜȠȚȦȝȑȞȘ
ȝȩȞȦıȘ

ȋ

(ȋ)

7902

ǾȜİțĲȡȚțȑȢ țĮȜȦįȚȫıİȚȢ: ȀĮțȒ ıĲİȡȑȦıȘ

ȋ

(ȋ)

7903

ȈȣııȦȡİȣĲȒȢ (ȝʌĮĲĮȡȓĮ) : ȀĮțȒ ıĲİȡȑȦıȘ

ȋ

7904

ȈȣııȦȡİȣĲȒȢ (ȝʌĮĲĮȡȓĮ) : ǻȚĮȡȡȠȑȢ

ȋ

7905

ȈȣııȦȡİȣĲȒȢ (ȝʌĮĲĮȡȓĮ) : ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȩȢ įȚĮțȩʌĲȘȢ (İĳȩıȠȞ
ȣʌȐȡȤİȚ)

ȋ

*

ȁĮȝʌĲȒȡİȢ ʌȠȜȜĮʌȜȫȞ ĳȦĲİȚȞȫȞ ʌȘȖȫȞ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȩĲȚ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞ ȩĲĮȞ įİȞ ȜİȚĲȠȣȡȖİȓ
ʌȠıȠıĲȩ ĳȦĲİȚȞȫȞ ʌȘȖȫȞ ȝİȖĮȜȪĲİȡȠ Įʌȩ ĲȠ 50% ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȦȞ ʌȘȖȫȞ

8000

ȀǿȃǾȉǾȇǹȈ -ȈȊȈȉǾȂǹ ȂǼȉǹǻȅȈǾȈ ȀǿȃǾȈǾȈȉȇȅĭȅǻȅȈǿǹ-ǼȄǹȉȂǿȈǾ

8100

ȀȚȞȘĲȒȡĮȢ

8101

ȀȚȞȘĲȒȡĮȢ: ǹʌȫȜİȚĮ ȜĮįȚȠȪ, ȝȘ ıȣȞİȤȒȢ įȚĮȡȡȠȒ

8102

ȀȚȞȘĲȒȡĮȢ: ǹʌȫȜİȚĮ ȜĮįȚȠȪ, ıȣȞİȤȒȢ įȚĮȡȡȠȒ

ȋ

8103

ȀȚȞȘĲȒȡĮȢ: ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ıĲȒȡȚȟȘ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ (ıțİȜİĲȩȢ)

ȋ

8104

ȀȚȞȘĲȒȡĮȢ:
ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ

8200

ȈȪıĲȘȝĮ ȝİĲȐįȠıȘȢ țȓȞȘıȘȢ (ĮȜȣıȓįĮ-ȖȡĮȞȐȗȚĮ)

8201

ȆȡȠıĲĮĲİȣĲȚțȩ țȐȜȣȝȝĮ: ȁİȓʌİȚ Ȓ İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ țĮĲȐıĲĮıȘ Ȓ
ıĲİȡȑȦıȘ

ȋ

8202

ǹȜȣıȓįĮ ȝİĲȐįȠıȘȢ țȓȞȘıȘȢ: ȀĮĲİıĲȡĮȝȝȑȞȠȚ țȪȜȚȞįȡȠȚ

ȋ

(ȋ)

8203

ǹȜȣıȓįĮ ȝİĲȐįȠıȘȢ țȓȞȘıȘȢ: ȋĮȜĮȡȠȓ ʌİȓȡȠȚ

ȋ

(ȋ)

8204

ǹȜȣıȓįĮ ȝİĲȐįȠıȘȢ țȓȞȘıȘȢ: ȈĲİȖȞȠȓ Ȓ ıțȠȣȡȚĮıȝȑȞȠȚ țȡȓțȠȚ

ȋ

(ȋ)

8205

ǹȜȣıȓįĮ ȝİĲȐįȠıȘȢ țȓȞȘıȘȢ: ȆĮȡĮȝȠȡĳȦȝȑȞȠȚ Ȓ țȠȜȜȘȝȑȞȠȚ
țȡȓțȠȚ

ȋ

(ȋ)

8206

ǹȜȣıȓįĮ ȝİĲȐįȠıȘȢ
Ȓ ȤĮȜĮȡȒ)

ȋ

(ȋ)

țȓȞȘıȘȢ:

țĮĲȐıĲĮıȘ

ȊʌİȡȕȠȜȚțȐ

ȋ

ȘȜİțĲȡȚțȒȢ

ĲİȞĲȦȝȑȞȘ

(ȋ)

ȋ

(ȋ)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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8207

īȡĮȞȐȗȚĮ ȝİĲȐįȠıȘȢ țȓȞȘıȘȢ: ȊʌİȡȕȠȜȚțȐ ĳșĮȡȝȑȞĮ įȩȞĲȚĮ

ȋ

(ȋ)

8208

īȡĮȞȐȗȚĮ ȝİĲȐįȠıȘȢ țȓȞȘıȘȢ: ȈʌĮıȝȑȞĮ Ȓ țĮĲİıĲȡĮȝȝȑȞĮ
įȩȞĲȚĮ

ȋ

(ȋ)

8209

īȡĮȞȐȗȚĮ ȝİĲȐįȠıȘȢ țȓȞȘıȘȢ: ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ

ȋ

(ȋ)

8300

ȈȪıĲȘȝĮ ȝİĲȐįȠıȘȢ țȓȞȘıȘȢ (ǿȝȐȞĲĮȢ- ĲȡȠȤĮȜȓİȢ)

8301

ǿȝȐȞĲĮȢ ȝİĲȐįȠıȘȢ țȓȞȘıȘȢ: ȊʌİȡȕȠȜȚțȐ ĳșĮȡȝȑȞȠȢ

ȋ

(ȋ)

8302

ǿȝȐȞĲĮȢ ȝİĲȐįȠıȘȢ țȓȞȘıȘȢ: ȊʌİȡȕȠȜȚțȐ ȤĮȜĮȡȩȢ

ȋ

(ȋ)

8303

ȉȡȠȤĮȜȓİȢ ȝİĲȐįȠıȘȢ țȓȞȘıȘȢ: ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ıĲİȡȑȦıȘ

ȋ

(ȋ)

8304

ȉȡȠȤĮȜȓİȢ ȝİĲȐįȠıȘȢ țȓȞȘıȘȢ: ȈʌĮıȝȑȞȘ Ȓ țĮĲİıĲȡĮȝȝȑȞȘ
ĲȡȠȤĮȜȓĮ

ȋ

(ȋ)

8400

ȈȪıĲȘȝĮ ȝİĲȐįȠıȘȢ țȓȞȘıȘȢ (ȐȟȠȞĮȢ)

8401

ǱȟȠȞĮȢ ȝİĲȐįȠıȘȢ țȓȞȘıȘȢ: ĮʌȫȜİȚĮ ȜȚʌĮȞĲȚțȠȪ, įȚĮȡȡȠȒ

ȋ

(ȋ)

8402

ǱȟȠȞĮȢ ȝİĲȐįȠıȘȢ țȓȞȘıȘȢ: ȊʌİȡȕȠȜȚțȑȢ ĮȞȠȤȑȢ ıĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ
ĲȘȢ ȝİĲȐįȠıȘȢ țȓȞȘıȘȢ

ȋ

(ȋ)

8403

ǱȟȠȞĮȢ ȝİĲȐįȠıȘȢ țȓȞȘıȘȢ: ǼȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȒ ıĲȒȡȚȟȘ ıĲȠ
ʌȜĮȓıȚȠ

(ȋ)

ȋ

8500

ȈȪıĲȘȝĮ ȝİĲȐįȠıȘȢ țȓȞȘıȘȢ (ıȣȝʌȜȑțĲȘȢ)

8501

ȈȣȝʌȜȑțĲȘȢ: ȊʌİȡȕȠȜȚțȒ ȠȜȓıșȘıȘ ĲȠȣ įȓıțȠȣ (ʌĮĲȚȞȐȡȚıȝĮ)
Ȓ ȣʌİȡȕȠȜȚțȑȢ įȚĮȡȡȠȑȢ

8600

ǻİȟĮȝİȞȒ țĮȚ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ țĮȣıȓȝȠȣ

8601

ǻİȟĮȝİȞȑȢ țĮȚ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ
įȚĮȕȡȫıİȚȢ Ȓ ʌĮȡĮȝȠȡĳȫıİȚȢ

8602

țĮȣıȓȝȠȣ:

ȅȟİȚįȫıİȚȢ

ȋ

Ȓ

ȋ

(ȋ)

ǻİȟĮȝİȞȑȢ țĮȚ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ țĮȣıȓȝȠȣ: ȀĮțȒ ıĲİȡȑȦıȘ

ȋ

(ȋ)

8603

ǻİȟĮȝİȞȑȢ țĮȚ ıȦȜȘȞȫıİȚȢ țĮȣıȓȝȠȣ: ǻȚĮȡȡȠȒ țĮȣıȓȝȠȣ

ȋ

(ȋ)

8700

ǼȟȐĲȝȚıȘ

8701

ǼȟȐĲȝȚıȘ: ȁİȓʌİȚ Ƞ ıȚȖĮıĲȒȡĮȢ

8702

ǼȟȐĲȝȚıȘ: ȂȘ ıĲİȖĮȞȒ İȟȐĲȝȚıȘ ȝİ įȚĮȡȡȠȑȢ

ȋ
(ȋ)

ȋ
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8703

ǼȟȐĲȝȚıȘ: ȀĮĲȐıĲĮıȘ (ȀĲȣʌȘȝȑȞȘ Ȓ įȚĮȕȡȦȝȑȞȘ Ȓ țĮțȒ
ıĲİȡȑȦıȘ, ț.Ȝʌ.)

8704

ǼȟȐĲȝȚıȘ: ǻİȞ İȓȞĮȚ İȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ ĲȪʌȠȣ

11585

(ȋ)

ȋ
ȋ

Ǿ ȑȞĮȡȟȘ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȠȣ ıȘȝİȓȠȣ İȜȑȖȤȠȣ șĮ țĮșȠȡȚıĲİȓ ȝİ
İȖțȪțȜȚȠ ĲȠȣ īİȞȚțȠȪ īȡĮȝȝĮĲȑĮ ĲȠȣ ȊȆȊȂǼ
9000

ȇȊȆǹȃȈǾ ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃȉȅȈ

9101

ǼțʌİȝʌȩȝİȞȠȢ șȩȡȣȕȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ İȟȐĲȝȚıȘ ĲȠȣ įȚțȪțȜȠȣ, ȝİ
ȝȑĲȡȘıȘ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ «İȞ ıĲȐıİȚ» ȝȑșȠįȠ ȣȥȘȜȩĲİȡȠȢ ĲȘȢ
ĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞȘȢ ıĲȐșȝȘȢ șȠȡȪȕȠȣ ıĲȘȞ ȐįİȚĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĲȠȣ
įȚțȪțȜȠȣ

9101.Į

> 3 țĮȚ  6 dB (A)

9101.ȕ

> 6 dB (A)

ȋ
ȋ

ǼȐȞ Ș ıĲȐșȝȘ șȠȡȪȕȠȣ ȝİ ĲȘȞ «İȞ ıĲȐıİȚ» ȝȑșȠįȠ įİȞ
ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ıĲȘȞ ȐįİȚĮ țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ ĲȠȣ įȚțȪțȜȠȣ ĮȣĲȒ
ȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ: Įʌȩ ĲȠ ʌȚȞĮțȓįȚȠ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ
İĳȩıȠȞ İȓȞĮȚ ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠ İʌȓ ĲȠȣ įȚțȪțȜȠȣ Ȓ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ
ĲȪʌȠȣ ĲȠȣ įȚțȪțȜȠȣ
9102

ȈĲȐșȝȘ șȠȡȪȕȠȣ, ȝİ ȝȑĲȡȘıȘ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ «İȞ ıĲȐıİȚ»
ȝȑșȠįȠ, ȣȥȘȜȩĲİȡȘ ĲȦȞ 105 dB (A)(ȖȚĮ ĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ʌȠȣ Ș
ıĲȐșȝȘ șȠȡȪȕȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚıĲİȓ ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȠ ıȘȝİȓȠ İȜȑȖȤȠȣ 9101), Ȓ ȩʌȠȚĮȢ
ȝİȖĮȜȪĲİȡȘȢ ĲȚȝȒȢ ȕİȕĮȚȫȞİȚ Ș İʌȓıȘȝȘ ĮȞĲȚʌȡȠıȦʌİȓĮ ʌȠȣ
İțʌȡȠıȦʌİȓ ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ ĲȠ İȡȖȠıĲȐıȚȠ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ
ȠȤȒȝĮĲȠȢ

ȋ

9103

ȅ ĲȠʌȠșİĲȘȝȑȞȠȢ Įʌȩ ĲȠȞ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ İȜȑȖȤȠȣ
ĲȦȞ İțʌȠȝʌȫȞ țĮȣıĮİȡȓȦȞ ȜİȓʌİȚ Ȓ İȓȞĮȚ İȝĳĮȞȫȢ
İȜĮĲĲȦȝĮĲȚțȩȢ

ȋ

9104

ǼțʌȠȝʌȑȢ țĮȣıĮİȡȓȦȞ Įʌȩ ĲȘȞ İȟȐĲȝȚıȘ ȣȥȘȜȩĲİȡİȢ Įʌȩ ĲĮ
İʌȚĲȡİʌȩȝİȞĮ ȩȡȚĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘ ȃȠȝȠșİıȓĮ

ȋ

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿǿI
ǺĮıȚțȑȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ǻİȜĲȓȠȣ ȉİȤȞȚțȠȪ ǼȜȑȖȤȠȣ (ǻȉǼ) ǻȘȝȠıȓȦȞ ȀȉǼȅ
1. ǻȚĮıĲȐıİȚȢ: To ȑȞĲȣʌȠ ĲȠȣ ǻȉǼ İȓȞĮȚ įȚĮıĲȐıİȦȞ ǹ4 ȝİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȪȟȘıȘȢ ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ȝȑȤȡȚ 304,8
ȤȚȜȚȠıĲȩȝİĲȡĮ (mm) (12 ȓȞĲıİȢ) ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȘȤĮȞȠȖȡĮĳȚțȠȪ İȞĲȪʌȠȣ.
2. ǹȡȚșȝȩȢ ĳȪȜȜȦȞ: To ȑȞĲȣʌȠ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȦĲȩĲȣʌȠ ĳȪȜȜȠ ʌȠȣ ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ ıĲȠȞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠ
țĮȚ ĲȠ ĮȞĲȓȖȡĮĳȩ ĲȠȣ ʌȠȣ ĮȡȤİȚȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȠ ȀȉǼȅ (ıȪȞȠȜȠ 2 ĳȪȜȜĮ).ȆȡȩıșİĲȠ ĳȪȜȜȠ ȝİ ĲȠ ĮȞĲȓȖȡĮĳȩ
ĲȠȣ (ıȪȞȠȜȠ 4 ĳȪȜȜĮ) ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ țĮĲȐ ĲȠȞ ĲİȤȞȚțȩ ȑȜİȖȤȠ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȝİȖȐȜȠȢ
ĮȡȚșȝȩȢ İȜȜİȓȥİȦȞ țĮȚ Ƞ įȚĮșȑıȚȝȠȢ ȤȫȡȠȢ ıĲȠ ǻȉǼ įİȞ İʌĮȡțİȓ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȤȫȡȘıȒ ĲȠȣȢ. ȉȠ ʌȡȩıșİĲȠ
ĳȪȜȜȠ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ȝȩȞȠ ĲȠȣ ıĮȞ ǻȉǼ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ ȝİĲȐ ĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ
țĮĲĮȖİȖȡĮȝȝȑȞȘ ȑȜȜİȚȥȘ ıĲȠȞ ȣʌȠʌȓȞĮțĮ ǻ3, ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ, ĲȓșİĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ıȘȝİȓȦıȘ
ȩĲȚ Ș țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ İȜȜİȓȥİȦȞ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ıİ ʌȡȩıșİĲȠ ĳȪȜȜȠ.
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3. ȆȠȚȩĲȘĲĮ ȤĮȡĲȚȠȪ ĲȠȣ İȞĲȪʌȠȣ: TȠ ʌȡȦĲȩĲȣʌȠ ĳȪȜȜȠ ĲȠȣ İȞĲȪʌȠȣ ĲȠȣ ǻȉǼ İȓȞĮȚ:
Į) ȋȡȫȝĮĲȠȢ ȜİȣțȠȪ, İȜİȪșİȡȠ ȠʌĲȚțȫȞ ȜİȣțĮȞĲȚțȫȞ (without optical brighteners), ȞĮ ȝȘȞ ĮȞĲĮȞĮțȜȐ ĲȠ
ȣʌİȡȚȫįİȢ ĳȦȢ [ultraviolet (uv) light].
ȕ) ǼȣĮȚıșȘĲȠʌȠȚȘȝȑȞȠ ȑȞĮȞĲȚ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȤȘȝȚțȫȞ țĮȚ İȟĮȜİȚʌĲȚțȫȞ ȠȣıȚȫȞ, ȫıĲİ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȠȡĮĲȩ
ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌȩʌİȚȡĮȢ ıȕȘıȓȝĮĲȠȢ Ȓ ʌĮȡĮȤȐȡĮȟȘȢ, ȝİ ȝȘȤĮȞȚțȩ Ȓ ȤȘȝȚțȩ ĲȡȩʌȠ (ȠȟȑĮ,
ĮȜțĮȜȚțȐ, įȚĮȜȪĲİȢ).
īȚĮ ĲȠ ĮȞĲȓȖȡĮĳȩ ĲȠȣ țĮȚ ĲȠ ʌȡȩıșİĲȠ ĳȪȜȜȠ Ș İȜȐȤȚıĲȘ ĮʌĮȓĲȘıȘ İȓȞĮȚ ĲȠ ȤȡȫȝĮ ĲȠȣȢ ȞĮ İȓȞĮȚ Ȝİȣțȩ.
4. ȆİįȓĮ – İțĲȪʌȦıȘ - ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ʌȡȦĲȩĲȣʌȠȣ ĳȪȜȜȠȣ ĲȠȣ İȞĲȪʌȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ĮȞĲȚȖȡȐĳȠȣ ĲȠȣ:
ȉȠ ʌȡȦĲȩĲȣʌȠ ĳȪȜȜȠ ĲȠȣ İȞĲȪʌȠȣ ĲȠȣ ǻȉǼ țĮȚ ĲȠ ĮȞĲȓȖȡĮĳȩ ĲȠȣ ĳȑȡȠȣȞ ĲĮ ʌİįȓĮ, ĲȘȞ İțĲȪʌȦıȘ țĮȚ ĲĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȪșȦȢ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ:
Į) ȆİȡȓȖȡĮȝȝĮ ȝİ ıȣȞİȤȒ ȖȡĮȝȝȒ țĮȚ ʌȡȠĲȚȝȫȝİȞȠ ʌȜȐĲȠȢ 19 İțĮĲȠıĲȩȝİĲȡĮ (cm) țĮȚ ȪȥȠȢ 27
İțĮĲȠıĲȩȝİĲȡĮ (cm).
ȕ) ȉİĲȡȐıĲȘȜȘ ʌȜĮȚıȚȦȝȑȞȘ İʌȚțİĳĮȜȓįĮ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Įʌȩ ĮȡȚıĲİȡȐ ʌȡȠȢ ĲĮ įİȟȚȐ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ:
ĮĮ) ȉȠ įȚİșȞȑȢ įȚĮțȡȚĲȚțȩ ıȒȝĮ ĲȘȢ ȤȫȡĮȢ ȝĮȢ (GR).
ȕȕ) O ĲȓĲȜȠȢ ĲȠȣ İȞĲȪʌȠȣ ıĲȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ țĮȚ ĮȖȖȜȚțȒ ȖȜȫııĮ «ǻǼȁȉǿȅ ȉǼȋȃǿȀȅȊ ǼȁǼīȋȅȊ
ȅȋǾȂǹȉȅȈ -TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE»
ȖȖ) ȅ țȦįȚțȩȢ ĮȡȚșȝȩȢ ĲȠȣ ȀȉǼȅ.
įį) ǼʌĲĮȥȒĳȚȠȢ ĮȪȟȦȞ ĮȡȚșȝȩȢ ǻİȜĲȓȠȣ (ĮȞȐ ȀȉǼȅ)
ǹțȠȜȠȣșİȓ įȓıĲȘȜȠȢ ȆȓȞĮțĮȢ ȝİ ʌȡȠĲȚȝȫȝİȞȠ ʌȜȐĲȠȢ ıĲȘȜȫȞ 7,5 țĮȚ 11,5 İțĮĲȠıĲȩȝİĲȡĮ (cm).
ǹȇǿȈȉǼȇǾ ȈȉǾȁǾ
ȈĲȘȞ ĮȡȚıĲİȡȒ ıĲȒȜȘ țĮȚ Įʌȩ ʌȐȞȦ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ İȞıȦȝĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ĲȑııİȡȚȢ (4) ȣʌȠʌȓȞĮțİȢ:
Į) ȊʌȠʌȓȞĮțĮȢ ǹ1: ǻİȞ ĳȑȡİȚ ĲȓĲȜȠ. ȈĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ıİȚȡȐ ĲȓșİĲĮȚ ĲȠ İșȞȩıȘȝȠ țĮȚ Ƞ ĲȓĲȜȠȢ «ǼȁȁǾȃǿȀǾ
ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ» țĮȚ ıİ İʌȩȝİȞİȢ ıİȚȡȑȢ Ƞ ȣʌȘȡİıȚĮțȩȢ ĲȓĲȜȠȢ ĲȠȣ ȀȉǼȅ.
ĮĮ) ǼȚıȐȖİĲĮȚ Ƞ İȞȦıȚĮțȩȢ țȦįȚțȩȢ 3. ………………..(ȉȩʌȠȢ İȜȑȖȤȠȣ), İȐȞ Ƞ ĲȩʌȠȢ İȜȑȖȤȠȣ įİȞ
įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ İȞȦıȚĮțȩ țȦįȚțȩ 9
ȕȕ) ǼȚıȐȖİĲĮȚ Ƞ İȞȦıȚĮțȩȢ țȦįȚțȩȢ 9. ………………..( ȅȞȠȝĮıȓĮ ĲȠȣ țȑȞĲȡȠȣ ĲİȤȞȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ)
ȕ) ȊʌȠʌȓȞĮțĮȢ ǹ2: ĭȑȡİȚ ĲȠȞ ĲȓĲȜȠ «ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼȁǼīȋȅȊ» țĮȚ ȑȤİȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ʌİįȓĮ:
ĮĮ) ǼȚıȐȖİĲĮȚ Ƞ İȞȦıȚĮțȩȢ țȦįȚțȩȢ 7. ǹȆȅȉǼȁǼȈȂǹ ǼȁǼīȋȅȊ (INSPECTION RESULT):
ȕȕ) ǼǿǻȅȈ ǼȁǼīȋȅȊ
ȖȖ) ǼȚıȐȖİĲĮȚ Ƞ İȞȦıȚĮțȩȢ țȦįȚțȩȢ 3. ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ/ȍȇǹ ǼȁǼīȋȅȊ (ȦȢ ȫȡĮ İȜȑȖȤȠȣ ȞȠİȓĲĮȚ Ș ȫȡĮ
ȑțįȠıȘȢ İțĲȪʌȦıȘȢ ĲȠȣ ǻȉǼ)
įį) ǼȚıȐȖİĲĮȚ Ƞ İȞȦıȚĮțȩȢ țȦįȚțȩȢ 8. ǿȈȋȊǼǿ ȂǼȋȇǿ (VALID UNTIL)
İİ) ǹȇǿĬȂȅȈ ȆȇȅǾīȅȊȂǼȃȅȊ ǻȉǼ/ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ıĲ ıĲ) ǼȚıȐȖİĲĮȚ Ƞ İȞȦıȚĮțȩȢ țȦįȚțȩȢ 9. ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ ǼȁǼīȀȉǾ -ȀȍǻǿȀȅȈ
ȗȗ) ȊȆȅīȇǹĭǾ ǼȁǼīȀȉǾ - Ȉĭȇǹīǿǻǹ ǼȁǼīȀȉǾ/ȀȉǼȅ
Ȗ) ȊʌȠʌȓȞĮțĮȢ ǹ3: ĭȑȡİȚ ĲȠȞ ĲȓĲȜȠ «ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ», İȓȞĮȚ țİȞȩȢ țĮȚ İȚıȐȖİĲĮȚ Ƞ İȞȦıȚĮțȩȢ țȦįȚțȩȢ
10. ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȦȞ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İʌȚȕȐȜȜȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ, ĲȦȞ İʌİȟȘȖȒıİȦȞ ĲȦȞ İȜȜİȓȥİȦȞ ʌȠȣ ıȘȝİȚȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȣʌȠʌȓȞĮțĮ ǻ3 ĲȘȢ įȚʌȜĮȞȒȢ ıĲȒȜȘȢ
ț.Ȝʌ.
į) ȊʌȠʌȓȞĮțĮȢ ǹ4: ĭȑȡİȚ ĲȠȞ ĲȓĲȜȠ «ȆȇȅȈȀȅȂǿǽȍȃ ȉȅ ȅȋǾȂǹ» țĮȚ ȑȤİȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ʌİįȓĮ:
ĮĮ) ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ
ȕȕ) ȉǹȊȉȅȆȅǿǾȈǾ (İȓįȠȢ țĮȚ ĮȡȚșȝȩȢ İʌȚįİȚțȞȣȩȝİȞȠȣ ʌĮȡĮıĲĮĲȚțȠȪ ʌȠȣ ĲĮȣĲȠʌȠȚİȓ ĲȠȞ
ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞĲĮ (įȘȝȩıȚȠ ȑȖȖȡĮĳȠ ȝİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮȚ ĲȘ ĳȦĲȠȖȡĮĳȓĮ ĲȠȣ, ȩʌȦȢ įİȜĲȓȠ ĮıĲȣȞȠȝȚțȒȢ
ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ, ȐįİȚĮ ȠįȒȖȘıȘȢ, įȚĮȕĮĲȒȡȚȠ ț.Ȝʌ.)
ȖȖ) ȉȘ ĳȡȐıȘ «ǲȜĮȕĮ ȖȞȫıȘ ĲȦȞ İȜȜİȓȥİȦȞ țĮȚ ĲȘȢ ȣʌȠȤȡȑȦıȒȢ ȝȠȣ ȞĮ ĲȚȢ ĮʌȠțĮĲĮıĲȒıȦ ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲȚȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ».
įį) ȊʌȠȖȡĮĳȒ
İİ) Ǿȝİȡ. İțĲȪʌȦıȘȢ/İʌĮȞİțĲȪʌȦıȘȢ
ıĲ ıĲ) ȉȠȞ ʌȡȠĲȣʌȦȝȑȞȠ ĮȪȟȠȞĲĮ ĮȡȚșȝȩ ʌȠȣ Ƞ ʌȡȠȝȘșİȣĲȒȢ șȑĲİȚ ıĲȠ ǻȉǼ, ȩʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ
ʌĮȡĮțȐĲȦ.
ǻǼȄǿǹ ȈȉǾȁǾ
ȈĲȘ įİȟȚȐ ıĲȒȜȘ țĮȚ Įʌȩ ȐȞȦ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ İȞıȦȝĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ĲȡİȚȢ (3) ȣʌȠʌȓȞĮțİȢ:
Į) ȊʌȠʌȓȞĮțĮȢ ǻ1: ǻİȞ ĳȑȡİȚ ĲȓĲȜȠ țĮȚ ȑȤİȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ʌİįȓĮ:
ĮĮ) ǼȇīȅȈȉǹȈǿȅ ȀǹȉǹȈȀǼȊǾȈ
ȕȕ) ǼȚıȐȖİĲĮȚ Ƞ İȞȦıȚĮțȩȢ țȦįȚțȩȢ 2. ǹȇǿĬȂȅȈ ȀȊȀȁȅĭȅȇǿǹȈ
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ȖȖ) ǼȇīȅȈȉǹȈǿǹȀȅȈ ȉȊȆȅȈ
įį) ǼȚıȐȖİĲĮȚ Ƞ İȞȦıȚĮțȩȢ țȦįȚțȩȢ 1. ǹȇǿĬȂȅȈ ȆȁǹǿȈǿȅȊ (VIN)
İİ) ǼȚıȐȖİĲĮȚ Ƞ İȞȦıȚĮțȩȢ țȦįȚțȩȢ 5.ȀǹȉǾīȅȇǿǹ ȅȋǾȂǹȉȅȈ
ıĲ ıĲ) ǿǻǿȅȀȉǾȉǾȈ ȅȋǾȂǹȉȅȈ
ȗȗ) ǼȚıȐȖİĲĮȚ Ƞ İȞȦıȚĮțȩȢ țȦįȚțȩȢ 4.ǼȃǻǼǿȄǾ ȋǿȁǿȅȂǼȉȇǾȉǾ (km)
ȘȘ) ȀǹȊȈǿȂȅ
ȕ) ȊʌȠʌȓȞĮțĮȢ ǻ2: ĭȑȡİȚ ĲȠȞ ĲȓĲȜȠ «ȂǼȉȇǾȈǼǿȈ ǼȁǼīȋȅȊ», țĮȚ ĲĮ ʌİįȓĮ ʌȠȣ ĮʌİȚțȠȞȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ
ȣʌȩįİȚȖȝĮ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșİȓ.
Ȗ) ȊʌȠʌȓȞĮțĮȢ ǻ3: ĭȑȡİȚ ĲȠȞ ĲȓĲȜȠ «ǼȁȁǼǿȌǼǿȈ ȆȅȊ ȈǾȂǼǿȍĬǾȀǹȃ», İȓȞĮȚ țİȞȩȢ țĮȚ İȚıȐȖİĲĮȚ Ƞ
İȞȦıȚĮțȩȢ țȦįȚțȩȢ 6. ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȠȣ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıȝȠȪ, ĲȠȣ țȦįȚțȠȪ țĮȚ ĲȘȢ
ʌİȡȚȖȡĮĳȒȢ ĲȦȞ įȚĮʌȚıĲȠȪȝİȞȦȞ İȜȜİȓȥİȦȞ ıĲȠ İȜİȖȤȩȝİȞȠ ȩȤȘȝĮ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȐ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ. īȚĮ İʌİȟȘȖȘȝĮĲȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ, ȝİ ȖȡĮȝȝĮĲȠıİȚȡȐ ȝȚțȡȠȪ ȝİȖȑșȠȣȢ, ıĲȠ ȐȞȦ ȝȑȡȠȢ
ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ «ȋ1 Ȁȍǻ2 ȆǼȇǿīȇǹĭǾ ǼȁȁǼǿȌǾȈ» țĮȚ ıĲȠ țȐĲȦ «1ȋ: ȋĮȡĮțĲȘȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ǲȜȜİȚȥȘȢ
(ǻ: ǻİȣĲİȡİȪȠȣıĮ, Ȉ: ȈȠȕĮȡȒ, Ǽ: ǼʌȚțȓȞįȣȞȘ) țĮȚ «2 Ȁȍǻ: ȀȦįȚțȩȢ ȑȜȜİȚȥȘȢ».
5. īȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȘȢ įȚĮțȓȞȘıȘȢ ĲȦȞ ǻȉǼ, țĮșȓıĲĮĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ, Ș
ĮȞĮȖȡĮĳȒ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ ĲȠȣ ǻȉǼ, ıĲȠ țȐĲȦ ĮȡȚıĲİȡȩ ȝȑȡȠȢ ĲȠȣ ǻȉǼ, İȞĲȩȢ ĲȠȣ ȣʌȠʌȓȞĮțĮ ǹ4 ĲȘȢ
ĮȡȚıĲİȡȒȢ ıĲȒȜȘȢ, İȞȩȢ ʌȡȠĲȣʌȦȝȑȞȠȣ ĮȪȟȠȞĲĮ ĮȡȚșȝȠȪ. ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ ĮȣĲȩȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș
ĮȞĮȖȡĮĳȒ ȖȡĮȝȝȐĲȦȞ, ʌȠȣ ĲĮȣĲȠʌȠȚȠȪȞ, İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, İȓĲİ ĲȠȞ ȓįȚȠ ĲȠȞ ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ ĲȠȣ ǻȉǼ İȓĲİ ĲȠ ȀȉǼȅ
ȖȚĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ĮȣĲȩ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ.
6. ȉȠ ʌȡȦĲȩĲȣʌȠ ĳȪȜȜȠ ıĲȘȞ ȠʌȓıșȚĮ ȩȥȘ ĲȠȣ ĳȑȡİȚ ʌȡȠİțĲȣʌȦȝȑȞȠ İȞȘȝİȡȦĲȚțȩ țİȓȝİȞȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ʌȠȜȓĲİȢ,
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ İȖțȪțȜȚȠ ʌȠȣ İțįȓįİȚ ĲȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ țĮȚ
ĮȞĮĳȠȡȐ ıȪȝĳȦȞȘ ȝİ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ țİȓȝİȞȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ
įİįȠȝȑȞȦȞ.
7. ȈĲȠ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ İȓȞĮȚ ʌȡȠĲȣʌȦȝȑȞȘ Ș ȜȑȟȘ «ǹȃȉǿīȇǹĭȅ» ȝİ ȖȡĮȝȝĮĲȠıİȚȡȐ ARIAL BLACK Bold
ȝİȖȑșȠȣȢ 24.
8. ȆİįȓĮ – İțĲȪʌȦıȘ - ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ʌȡȩıșİĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ ĲȠȣ İȞĲȪʌȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ĮȞĲȚȖȡȐĳȠȣ ĲȠȣ:
ȉȠ ʌȡȩıșİĲȠ ĳȪȜȜȠ ĲȠȣ ǻȉǼ țĮȚ ĲȠ ĮȞĲȓȖȡĮĳȩ ĲȠȣ ĳȑȡȠȣȞ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȪșȦȢ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ:
Į) ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ İʌȚțİĳĮȜȓįĮȢ ȝİ ĲȘȞ ʌȡȩıșİĲȘ ȑȞįİȚȟȘ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ĲȠ ʌȡȩıșİĲȠ ĳȪȜȜȠ.
ȕ) ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ȣʌȠʌȚȞȐțȦȞ ǹ1, ǹ2 ȤȦȡȓȢ ĲȠȞ ĲȓĲȜȠ ĲȠȣ țĮȚ ȝȩȞȠ ĲĮ ʌİįȓĮ
«ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ
ǼȁǼīȀȉǾ-Ȁȍǻ.
țĮȚ
«ȊȆȅīȇǹĭǾ
ǼȁǼīȀȉǾ-Ȉĭȇǹīǿǻǹ
ǼȁǼīȀȉǾ/ȀȉǼȅ» țĮȚ ǻ3 ȝİ ĲȓĲȜȠ «ȈȊȃǼȋǼǿǹ ǼȁȁǼǿȌǼȍȃ ȆȅȊ ȈǾȂǼǿȍĬǾȀǹȃ»
9. ǼʌȓʌİįĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ:
ȉȠ ʌȡȦĲȩĲȣʌȠ ĳȪȜȜȠ ĲȠȣ İȞĲȪʌȠȣ ȑȤİȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ İʌȓʌİįĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ:
Į) ǹȩȡĮĲİȢ İțĲȣʌȫıİȚȢ:
ĮĮ) ǹȩȡĮĲȘ ıĲȠ ȖȣȝȞȩ ȠĳșĮȜȝȩ İțĲȪʌȦıȘ ȝİ İȚįȚțȒ ȝİȜȐȞȘ ȤȡȫȝĮĲȠȢ țȩțțȚȞȠȣ, ȠȡĮĲȒ ıĲȠ ȣʌİȡȚȫįİȢ
ĳȦȢ ĲȠȣ ĲȓĲȜȠȣ “ǻǼȁȉǿȅ ȉǼȋȃǿȀȅȊ ǼȁǼīȋȅȊ ǻǾȂȅȈǿȅȊ ȀȉǼȅ» ȝİ
ȖȡĮȝȝĮĲȠıİȚȡȐ ARIAL BLACK Bold ȝİȖȑșȠȣȢ 22. Ǿ İțĲȪʌȦıȘ ĮȣĲȒ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țİȞȒ ȜȦȡȓįĮ ʌȠȣ
İțĲİȓȞİĲĮȚ ıİ ȩȜȠ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ țȐĲȦ ȖȡĮȝȝȒȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ĲȠȣ ǻȉǼ țĮȚ țȐĲȦ Įʌ’ ĮȣĲȒȞ
(İțĲȩȢ ʌİȡȚȖȡȐȝȝĮĲȠȢ). ȈĲȘ ȜȦȡȓįĮ ĮȣĲȒ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ țĮȝȝȓĮ İțĲȪʌȦıȘ, țĮĲȐ ĲȠ ȤȡȩȞȠ
ȑțįȠıȘȢ ĲȠȣ ǻȉǼ.
ȕȕ) ȈĲȠȞ ȣʌȠʌȓȞĮțĮ ǻ3 İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ, ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĳȦĲȠĲȣʌȓĮȢ ĲȠȣ ǻȉǼ, ȝİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ĲȡȩʌȠ Ș
ȜȑȟȘ «VOID» Ȓ «COPY» ʌȠȣ įİ ĳĮȓȞİĲĮȚ ȝİ ȖȣȝȞȩ ȠĳșĮȜȝȩ.
ȕ) ȂȚțȡȠİțĲȪʌȦıȘ (ȠȡĮĲȒ ȝȩȞȠ ȝİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȝİȖİșȣȞĲȚțȠȪ ĳĮțȠȪ)
Ǿ țȐĲȦ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȖȡĮȝȝȒ ĲȠȣ ʌİȡȚȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ĲȠȣ ǻȉǼ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȠİțĲȪʌȦıȘ ĲȠȣ ĲȓĲȜȠȣ ĲȠȣ İȞĲȪʌȠȣ
«ǻǼȁȉǿȅȉǼȋȃǿȀȅȊǼȁǼīȋȅȊ», İʌĮȞĮȜĮȝȕĮȞȩȝİȞĮ.
Ȗ) ȅȡĮĲȑȢ įȚȐ ȖȣȝȞȠȪ ȠĳșĮȜȝȠȪ İțĲȣʌȫıİȚȢ:
ĮĮ) ȅʌĲȚțȫȢ ȝİĲĮȕȜȘĲȒ ȝİȜȐȞȘ (Optically Variable Ink) țȩțțȚȞȠ-ʌȡȐıȚȞȠ Ȓ ʌȡȐıȚȞȠ-ȝʌȜİ Ȓ ȤȡȣıȩʌȡȐıȚȞȠ: ǼțĲȪʌȦıȘ ĲȠȣ įȚİșȞȠȪȢ įȚĮțȡȚĲȚțȠȪ ıȒȝĮĲȠȢ ĲȘȢ ȤȫȡĮȢ ȝĮȢ (GR). Ȓ İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ
ȕȕ) ǿȡȚįȓȗȠȣıĮ ȜȦȡȓįĮ, ıİ țİȞȒ ȜȦȡȓįĮ ʌȠȣ İțĲİȓȞİĲĮȚ ıİ ȩȜȠ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣ ȣʌȠʌȓȞĮțĮ ǻ1, ıĲȠ țȐĲȦ
ȝȑȡȠȢ ĲȠȣ. ȈĲȘ ȜȦȡȓįĮ ĮȣĲȒ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ țĮȝȓĮ İțĲȪʌȦıȘ, țĮĲȐ ĲȠ ȤȡȩȞȠ ȑțįȠıȘȢ ĲȠȣ
ǻȉǼ Ȓ İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ
ȖȖ) ǻȚİȚıįȣĲȚțȒ ȝİȜȐȞȘ (penetrating ink): ǼțĲȪʌȦıȘ ĲȠȣ ʌȡȠĲȣʌȦȝȑȞȠȣ ĮȪȟȠȞĲĮ ĮȡȚșȝȠȪ ĲȠȣ ǻȉǼ țĮȚ
ĲȦȞ ȖȡĮȝȝȐĲȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ (ʌĮȡ. 4.4) ȝİ ȝİȜȐȞȘ ĮıĳĮȜİȓĮȢ Ș ȠʌȠȓĮ, İȚıȤȦȡİȓ (įȚİȚıįȪİȚ) ıİ
ȕȐșȠȢ ıĲȠ ȤĮȡĲȓ ĮıĳĮȜİȓĮȢ, ȫıĲİ ĲĮ ȖȡȐȝȝĮĲĮ țĮȚ Ƞ ĮȡȚșȝȩȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ȠȡĮĲȐ țĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȓıȦ ȩȥȘ
ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ.
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10. ǹțȠȜȠȣșİȓ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ȣʌȩįİȚȖȝĮ ĲȘȢ İȝʌȡȩıșȚĮȢ ȩȥȘȢ ĲȠȣ ʌȡȦĲȩĲȣʌȠȣ ĳȪȜȜȠȣ ǻȉǼ, ȝİ ĲĮ ʌİįȓĮ, ĲȘȞ
İțĲȪʌȦıȘ țĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȡȠĲȣʌȦȝȑȞĮ, ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȠȣ ǻȉǼ. ȉĮ ȜȠȚʌȐ
ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞİȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȝȘȞ İȓȞĮȚ ʌȡȠİțĲȣʌȦȝȑȞĮ.
11. ȉȠ ĮʌȩșİȝĮ ĲȦȞ ǻȉǼ ʌȠȣ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ įȘȝȠıȓİȣıȘȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ, ȝʌȠȡİȓ
ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ȑȦȢ İȟĮȞĲȜȒıİȫȢ ĲȠȣ, ȝİ İțĲȪʌȦıȘ ĲȦȞ İȞȦıȚĮțȫȞ țȦįȚțȫȞ ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ II ĲȘȢ
ț.ȣ.Į. ȠȚț.49372/3352/2017 (Ǻǯ 2726), ȝȑıȦ ĲȘȢ ȝȘȤĮȞȠȖȡĮĳȚțȒȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȠȣ ȀȉǼȅ.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ ǿV
ǺĮıȚțȑȢ ȆȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ǻİȜĲȓȠȣ ȉİȤȞȚțȠȪ ǼȜȑȖȤȠȣ (ǻȉǼ) ǿįȚȦĲȚțȫȞ ȀȉǼȅ
1. ǻȚĮıĲȐıİȚȢ: To ȑȞĲȣʌȠ ĲȠȣ ǻȉǼ İȓȞĮȚ įȚĮıĲȐıİȦȞ ǹ4 ȝİ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĮȪȟȘıȘȢ ĲȠȣ ȪȥȠȣȢ ȝȑȤȡȚ 304,8
ȤȚȜȚȠıĲȩȝİĲȡĮ (mm) (12 ȓȞĲıİȢ) ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝȘȤĮȞȠȖȡĮĳȚțȠȪ İȞĲȪʌȠȣ.
2. ǹȡȚșȝȩȢ ĳȪȜȜȦȞ: To ȑȞĲȣʌȠ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ʌȡȦĲȩĲȣʌȠ ĳȪȜȜȠ ʌȠȣ ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ ıĲȠȞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠ
țĮȚ ĲȠ ĮȞĲȓȖȡĮĳȩ ĲȠȣ ʌȠȣ ĮȡȤİȚȠșİĲİȓĲĮȚ ıĲȠ ǿȀȉǼȅ (ıȪȞȠȜȠ 2 ĳȪȜȜĮ). ȆȡȩıșİĲȠ ĳȪȜȜȠ ȝİ ĲȠ ĮȞĲȓȖȡĮĳȩ
ĲȠȣ (ıȪȞȠȜȠ 4 ĳȪȜȜĮ) ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ țĮĲȐ ĲȠȞ ĲİȤȞȚțȩ ȑȜİȖȤȠ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ ȝİȖȐȜȠȢ
ĮȡȚșȝȩȢ İȜȜİȓȥİȦȞ țĮȚ Ƞ įȚĮșȑıȚȝȠȢ ȤȫȡȠȢ ıĲȠ ǻȉǼ įİȞ İʌĮȡțİȓ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȤȫȡȘıȒ ĲȠȣȢ. ȉȠ ʌȡȩıșİĲȠ
ĳȪȜȜȠ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ȝȩȞȠ ĲȠȣ ıĮȞ ǻȉǼ. ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ ȝİĲȐ ĲȘȞ ĲİȜİȣĲĮȓĮ
țĮĲĮȖİȖȡĮȝȝȑȞȘ ȑȜȜİȚȥȘ ıĲȠȞ ȣʌȠʌȓȞĮțĮ ǻ3, ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ ʌĮȡĮțȐĲȦ, ĲȓșİĲĮȚ țĮĲȐȜȜȘȜȘ ıȘȝİȓȦıȘ
ȩĲȚ Ș țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ İȜȜİȓȥİȦȞ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ıİ ʌȡȩıșİĲȠ ĳȪȜȜȠ.
3. ȆȠȚȩĲȘĲĮ ȤĮȡĲȚȠȪ ĲȠȣ İȞĲȪʌȠȣ:
TȠ ʌȡȦĲȩĲȣʌȠ ĳȪȜȜȠ ĲȠȣ İȞĲȪʌȠȣ ĲȠȣ ǻȉǼ İȓȞĮȚ:
Į) ȋȡȫȝĮĲȠȢ ȜİȣțȠȪ, İȜİȪșİȡȠ ȠʌĲȚțȫȞ ȜİȣțĮȞĲȚțȫȞ (without optical brighteners), ȞĮ ȝȘȞ ĮȞĲĮȞĮțȜȐ ĲȠ
ȣʌİȡȚȫįİȢ ĳȦȢ [ultraviolet (uv) light].
ȕ) ǼȣĮȚıșȘĲȠʌȠȚȘȝȑȞȠ ȑȞĮȞĲȚ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ȤȘȝȚțȫȞ țĮȚ İȟĮȜİȚʌĲȚțȫȞ ȠȣıȚȫȞ, ȫıĲİ ȞĮ ȣʌȐȡȤİȚ ȠȡĮĲȩ
ĮʌȠĲȑȜİıȝĮ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮʌȩʌİȚȡĮȢ ıȕȘıȓȝĮĲȠȢ Ȓ ʌĮȡĮȤȐȡĮȟȘȢ, ȝİ ȝȘȤĮȞȚțȩ Ȓ ȤȘȝȚțȩ ĲȡȩʌȠ (ȠȟȑĮ,
ĮȜțĮȜȚțȐ, įȚĮȜȪĲİȢ).
īȚĮ ĲȠ ĮȞĲȓȖȡĮĳȩ ĲȠȣ țĮȚ ĲȠ ʌȡȩıșİĲȠ ĳȪȜȜȠ Ș İȜȐȤȚıĲȘ ĮʌĮȓĲȘıȘ İȓȞĮȚ ĲȠ ȤȡȫȝĮ ĲȠȣȢ ȞĮ İȓȞĮȚ Ȝİȣțȩ.
4. ȆİįȓĮ – İțĲȪʌȦıȘ - ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ʌȡȦĲȩĲȣʌȠȣ ĳȪȜȜȠȣ ĲȠȣ İȞĲȪʌȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ĮȞĲȚȖȡȐĳȠȣ ĲȠȣ:
ȉȠ ʌȡȦĲȩĲȣʌȠ ĳȪȜȜȠ ĲȠȣ İȞĲȪʌȠȣ ĲȠȣ ǻȉǼ țĮȚ ĲȠ ĮȞĲȓȖȡĮĳȩ ĲȠȣ ĳȑȡȠȣȞ ĲĮ ʌİįȓĮ, ĲȘȞ İțĲȪʌȦıȘ țĮȚ ĲĮ
ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȪșȦȢ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ:
Į) ȆİȡȓȖȡĮȝȝĮ ȝİ ıȣȞİȤȒ ȖȡĮȝȝȒ țĮȚ ʌȡȠĲȚȝȫȝİȞȠ ʌȜȐĲȠȢ 19 İțĮĲȠıĲȩȝİĲȡĮ (cm) țĮȚ ȪȥȠȢ 27
İțĮĲȠıĲȩȝİĲȡĮ (cm).
ȕ) ȉİĲȡȐıĲȘȜȘ ʌȜĮȚıȚȦȝȑȞȘ İʌȚțİĳĮȜȓįĮ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Įʌȩ ĮȡȚıĲİȡȐ ʌȡȠȢ ĲĮ įİȟȚȐ ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ:
ĮĮ) ȉȠ įȚİșȞȑȢ įȚĮțȡȚĲȚțȩ ıȒȝĮ ĲȘȢ ȤȫȡĮȢ ȝĮȢ (GR).
ȕȕ) O ĲȓĲȜȠȢ ĲȠȣ İȞĲȪʌȠȣ ıĲȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ țĮȚ ĮȖȖȜȚțȒ ȖȜȫııĮ «ǻǼȁȉǿȅ ȉǼȋȃǿȀȅȊ ǼȁǼīȋȅȊ
ȅȋǾȂǹȉȅȈ -TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE»
ȖȖ) ȅ țȦįȚțȩȢ ĮȡȚșȝȩȢ ĲȠȣ ǿȀȉǼȅ, ȒĲȠȚ ĲȡȚȥȒĳȚȠȢ ĮȡȚșȝȩȢ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘȢ ĲȠȣ ǿȀȉǼȅ ʌȠȣ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ
Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ǻȚİȪșȣȞıȘ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ
įį) ǼʌĲĮȥȒĳȚȠȢ ĮȪȟȦȞ ĮȡȚșȝȩȢ ǻİȜĲȓȠȣ (ĮȞȐ ǿȀȉǼȅ)
ǹțȠȜȠȣșİȓ įȓıĲȘȜȠȢ ȆȓȞĮțĮȢ ȝİ ʌȡȠĲȚȝȫȝİȞȠ ʌȜȐĲȠȢ ıĲȘȜȫȞ 7,5 țĮȚ 11,5 İțĮĲȠıĲȩȝİĲȡĮ (cm).
ǹȇǿȈȉǼȇǾ ȈȉǾȁǾ
ȈĲȘȞ ĮȡȚıĲİȡȒ ıĲȒȜȘ țĮȚ Įʌȩ ʌȐȞȦ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ İȞıȦȝĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ĲȑııİȡȚȢ (4) ȣʌȠʌȓȞĮțİȢ:
Į) ȊʌȠʌȓȞĮțĮȢ ǹ1:
ĮĮ) ǼȚıȐȖİĲĮȚ Ƞ İȞȦıȚĮțȩȢ țȦįȚțȩȢ 3. ………………..(ȉȩʌȠȢ İȜȑȖȤȠȣ), İȐȞ Ƞ ĲȩʌȠȢ İȜȑȖȤȠȣ įİȞ
įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ İȞȦıȚĮțȩ țȦįȚțȩ 9
ȕȕ) ǼȚıȐȖİĲĮȚ Ƞ İȞȦıȚĮțȩȢ țȦįȚțȩȢ 9. ………………..(ȅȞȠȝĮıȓĮ ĲȠȣ țȑȞĲȡȠȣ ĲİȤȞȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ) țĮȚ
ĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚ ĲĮ ȜȠȚʌȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ǿȀȉǼȅ (ȉǹȋ. ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ, ǹĭȂ, ǻ.ȅ.Ȋ., ȈȉȅǿȋǼǿǹ
ǼȆǿȀȅǿȃȍȃǿǹȈ Ȁǹǿ ȁȅǿȆǹ ȈȉȅǿȋǼǿǹ).
ȕ) ȊʌȠʌȓȞĮțĮȢ ǹ2: ĭȑȡİȚ ĲȠȞ ĲȓĲȜȠ «ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǼȁǼīȋȅȊ» țĮȚ ȑȤİȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ʌİįȓĮ:
ĮĮ) ǼȚıȐȖİĲĮȚ Ƞ İȞȦıȚĮțȩȢ țȦįȚțȩȢ 7. ǹȆȅȉǼȁǼȈȂǹ ǼȁǼīȋȅȊ (INSPECTION RESULT):
ȕȕ) ǼǿǻȅȈ ǼȁǼīȋȅȊ
ȖȖ) ǼȚıȐȖİĲĮȚ Ƞ İȞȦıȚĮțȩȢ țȦįȚțȩȢ 3. ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ/ȍȇǹ ǼȁǼīȋȅȊ (ȦȢ ȫȡĮ İȜȑȖȤȠȣ ȞȠİȓĲĮȚ Ș ȫȡĮ
ȑțįȠıȘȢ İțĲȪʌȦıȘȢ ĲȠȣ ǻȉǼ)
įį) ǼȚıȐȖİĲĮȚ Ƞ İȞȦıȚĮțȩȢ țȦįȚțȩȢ 8. ǿȈȋȊǼǿ ȂǼȋȇǿ (VALID UNTIL)
İİ) ǹȇǿĬȂȅȈ ȆȇȅǾīȅȊȂǼȃȅȊ ǻȉǼ/ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ıĲ ıĲ) ǼȚıȐȖİĲĮȚ Ƞ İȞȦıȚĮțȩȢ țȦįȚțȩȢ 9. ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ ǼȁǼīȀȉǾ -ȀȍǻǿȀȅȈ
ȗȗ) ȊȆȅīȇǹĭǾ ǼȁǼīȀȉǾ - Ȉĭȇǹīǿǻǹ ǼȁǼīȀȉǾ/ȀȉǼȅ
Ȗ) ȊʌȠʌȓȞĮțĮȢ ǹ3: ĭȑȡİȚ ĲȠȞ ĲȓĲȜȠ «ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ», İȓȞĮȚ țİȞȩȢ țĮȚ İȚıȐȖİĲĮȚ Ƞ İȞȦıȚĮțȩȢ țȦįȚțȩȢ
10. ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĮȖȡĮĳȒ ĲȦȞ ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȦȞ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ İʌȚȕȐȜȜȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ, ĲȦȞ İʌİȟȘȖȒıİȦȞ ĲȦȞ İȜȜİȓȥİȦȞ ʌȠȣ ıȘȝİȚȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȣʌȠʌȓȞĮțĮ ǻ3 ĲȘȢ įȚʌȜĮȞȒȢ ıĲȒȜȘȢ
ț.Ȝʌ.
į) ȊʌȠʌȓȞĮțĮȢ ǹ4: ĭȑȡİȚ ĲȠȞ ĲȓĲȜȠ «ȆȇȅȈȀȅȂǿǽȍȃ ȉȅ ȅȋǾȂǹ» țĮȚ ȑȤİȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ʌİįȓĮ:
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ĮĮ) ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ
ȕȕ) ȉǹȊȉȅȆȅǿǾȈǾ (İȓįȠȢ țĮȚ ĮȡȚșȝȩȢ İʌȚįİȚțȞȣȩȝİȞȠȣ ʌĮȡĮıĲĮĲȚțȠȪ ʌȠȣ ĲĮȣĲȠʌȠȚİȓ ĲȠȞ
ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞĲĮ (įȘȝȩıȚȠ ȑȖȖȡĮĳȠ ȝİ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ țĮȚ ĲȘ ĳȦĲȠȖȡĮĳȓĮ ĲȠȣ, ȩʌȦȢ įİȜĲȓȠ ĮıĲȣȞȠȝȚțȒȢ
ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ, ȐįİȚĮ ȠįȒȖȘıȘȢ, įȚĮȕĮĲȒȡȚȠ ț.Ȝʌ.)
ȖȖ) ȉȘ ĳȡȐıȘ «ǲȜĮȕĮ ȖȞȫıȘ ĲȦȞ İȜȜİȓȥİȦȞ țĮȚ ĲȘȢ ȣʌȠȤȡȑȦıȒȢ ȝȠȣ ȞĮ ĲȚȢ ĮʌȠțĮĲĮıĲȒıȦ ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲȚȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ».
įį) ȊʌȠȖȡĮĳȒ
İİ) Ǿȝİȡ. İțĲȪʌȦıȘȢ/İʌĮȞİțĲȪʌȦıȘȢ
ıĲ ıĲ) ȉȠȞ ʌȡȠĲȣʌȦȝȑȞȠ ĮȪȟȠȞĲĮ ĮȡȚșȝȩ ʌȠȣ Ƞ ʌȡȠȝȘșİȣĲȒȢ șȑĲİȚ ıĲȠ ǻȉǼ, ȩʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐĳİĲĮȚ
ʌĮȡĮțȐĲȦ.
ǻǼȄǿǹ ȈȉǾȁǾ
ȈĲȘ įİȟȚȐ ıĲȒȜȘ țĮȚ Įʌȩ ȐȞȦ ʌȡȠȢ ĲĮ țȐĲȦ İȞıȦȝĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ĲȡİȚȢ (3) ȣʌȠʌȓȞĮțİȢ:
Į) ȊʌȠʌȓȞĮțĮȢ ǻ1: ǻİȞ ĳȑȡİȚ ĲȓĲȜȠ țĮȚ ȑȤİȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ʌİįȓĮ:
ĮĮ) ǼȇīȅȈȉǹȈǿȅ ȀǹȉǹȈȀǼȊǾȈ
ȕȕ) ǼȚıȐȖİĲĮȚ Ƞ İȞȦıȚĮțȩȢ țȦįȚțȩȢ 2. ǹȇǿĬȂȅȈ ȀȊȀȁȅĭȅȇǿǹȈ
ȖȖ) ǼȇīȅȈȉǹȈǿǹȀȅȈ ȉȊȆȅȈ
įį) ǼȚıȐȖİĲĮȚ Ƞ İȞȦıȚĮțȩȢ țȦįȚțȩȢ 1. ǹȇǿĬȂȅȈ ȆȁǹǿȈǿȅȊ (VIN)
İİ) ǼȚıȐȖİĲĮȚ Ƞ İȞȦıȚĮțȩȢ țȦįȚțȩȢ 5.ȀǹȉǾīȅȇǿǹ ȅȋǾȂǹȉȅȈ
ıĲ ıĲ) ǿǻǿȅȀȉǾȉǾȈ ȅȋǾȂǹȉȅȈ
ȗȗ) ǼȚıȐȖİĲĮȚ Ƞ İȞȦıȚĮțȩȢ țȦįȚțȩȢ 4.ǼȃǻǼǿȄǾ ȋǿȁǿȅȂǼȉȇǾȉǾ (km)
ȘȘ) ȀǹȊȈǿȂȅ
ȕ) ȊʌȠʌȓȞĮțĮȢ ǻ2: ĭȑȡİȚ ĲȠȞ ĲȓĲȜȠ «ȂǼȉȇǾȈǼǿȈ ǼȁǼīȋȅȊ», țĮȚ ĲĮ ʌİįȓĮ ʌȠȣ ĮʌİȚțȠȞȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ
ȣʌȩįİȚȖȝĮ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșİȓ.
Ȗ) ȊʌȠʌȓȞĮțĮȢ ǻ3: ĭȑȡİȚ ĲȠȞ ĲȓĲȜȠ «ǼȁȁǼǿȌǼǿȈ ȆȅȊ ȈǾȂǼǿȍĬǾȀǹȃ», İȓȞĮȚ țİȞȩȢ țĮȚ İȚıȐȖİĲĮȚ Ƞ
İȞȦıȚĮțȩȢ țȦįȚțȩȢ 6. ʌȠȣ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȖȡĮĳȒ ĲȠȣ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıȝȠȪ, ĲȠȣ țȦįȚțȠȪ țĮȚ ĲȘȢ
ʌİȡȚȖȡĮĳȒȢ ĲȦȞ įȚĮʌȚıĲȠȪȝİȞȦȞ İȜȜİȓȥİȦȞ ıĲȠ İȜİȖȤȩȝİȞȠ ȩȤȘȝĮ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȐ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ. īȚĮ İʌİȟȘȖȘȝĮĲȚțȠȪȢ ȜȩȖȠȣȢ, ȝİ ȖȡĮȝȝĮĲȠıİȚȡȐ ȝȚțȡȠȪ ȝİȖȑșȠȣȢ, ıĲȠ ȐȞȦ ȝȑȡȠȢ
ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ «ȋ1 Ȁȍǻ2 ȆǼȇǿīȇǹĭǾ ǼȁȁǼǿȌǾȈ» țĮȚ ıĲȠ țȐĲȦ «1ȋ: ȋĮȡĮțĲȘȡȚıȝȩȢ ĲȘȢ ǲȜȜİȚȥȘȢ
(ǻ: ǻİȣĲİȡİȪȠȣıĮ, Ȉ: ȈȠȕĮȡȒ, Ǽ: ǼʌȚțȓȞįȣȞȘ) țĮȚ «2 Ȁȍǻ: ȀȦįȚțȩȢ ȑȜȜİȚȥȘȢ».
5. īȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ʌȠȣ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ ĲȘȢ įȚĮțȓȞȘıȘȢ ĲȦȞ ǻȉǼ, țĮșȓıĲĮĲĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ ȝİ İȣșȪȞȘ
ĲȠȣ ǿȀȉǼȅ, Ș ĮȞĮȖȡĮĳȒ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ ĲȠȣ ǻȉǼ, ıĲȠ țȐĲȦ ĮȡȚıĲİȡȩ ȝȑȡȠȢ ĲȠȣ ǻȉǼ, İȞĲȩȢ ĲȠȣ
ȣʌȠʌȓȞĮțĮ ǹ4 ĲȘȢ ĮȡȚıĲİȡȒȢ ıĲȒȜȘȢ, İȞȩȢ ʌȡȠĲȣʌȦȝȑȞȠȣ ĮȪȟȠȞĲĮ ĮȡȚșȝȠȪ. ȆȡȚȞ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ ĮȣĲȩȞ
İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ Ș ĮȞĮȖȡĮĳȒ ȖȡĮȝȝȐĲȦȞ, ʌȠȣ ĲĮȣĲȠʌȠȚȠȪȞ, İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ, İȓĲİ ĲȠȞ ȓįȚȠ ĲȠȞ ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ ĲȠȣ ǻȉǼ
İȓĲİ ĲȠ ǿȀȉǼȅ ȖȚĮ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ĮȣĲȩ ʌȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ.
ȉȠ ǿȀȉǼȅ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ İȟĮıĳĮȜȓȗİȚ ĲȘȞ ʌȡȩıȕĮıȘ ıĲȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ ĮʌȠșȒțİȣıȘȢ ĲȦȞ ǻȉǼ ĲȦȞ İʌȠʌĲȚțȫȞ
ȠȡȖȐȞȦȞ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ, ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 3, ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 38, ĲȠȣ Ȟ.2963/01 (ǹǯ 268) țĮȚ ȞĮ șȑĲİȚ ıĲȘ įȚȐșİıȒ ĲȠȣȢ ȩʌȠĲİ ĲȠȣ ȗȘĲȘșȠȪȞ:
Į) ȉĮ ıȤİĲȚțȐ ʌĮȡĮıĲĮĲȚțȐ țȐșİ ʌĮȡĮȖȖİȜȓĮȢ ǻȉǼ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıĲȠȞ ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ ĲȠȣ, ĲȠ ʌİįȓȠ
ĮȡȓșȝȘıȘȢ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ ʌȡȠĲȣʌȦȝȑȞȦȞ ĮȡȚșȝȫȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ șĮ ȣȜȠʌȠȚȘșİȓ Ș
ʌĮȡĮȖȖİȜȓĮ ĲȠȣ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ.
ȕ) ȀĮĲȐ ĲȠ ıĲȐįȚȠ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȖİȜȓĮȢ ĲȠȣ, ĲȠȣȢ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȢ ʌȡȠĲȣʌȦȝȑȞȠȣȢ ĮȡȚșȝȠȪȢ ĲȦȞ
ǻȉǼ ĲĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıİȚ.
Ȗ) ȉĮ ĮȞĮȖțĮȓĮ ĮʌȠįİȚțĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȩȜȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ țĮȚ įȚĮțȓȞȘıȘȢ ĲȦȞ ǻȉǼ ʌȠȣ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ, Įʌȩ ĲȠ ıĲȐįȚȠ İțĲȪʌȦıȘȢ ĲȠȣ ĮȡȚșȝȠȪ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ įȚĮțȓȞȘıȘȢ ĲȦȞ ǻȉǼ.
ȀȐșİ İȟȐȝȘȞȠ, ĲȠ ǿȀȉǼȅ ȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ıĲȘ ĮȡȝȩįȚĮ ǻȚİȪșȣȞıȘ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȊʌȠįȠȝȫȞ
țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ ʌȡȠȢ ȑȜİȖȤȠ, ȑțșİıȘ ıȣȞȠįİȣȩȝİȞȘ Įʌȩ ȩȜĮ ĲĮ ĮȞĮȖțĮȓĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ȞĮ ĮʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ ĲȘ
ıȦıĲȒ ʌȡȠȝȒșİȚĮ țĮȚ įȚȐșİıȘ ĲȦȞ ǻȉǼ.
6. ȉȠ ʌȡȦĲȩĲȣʌȠ ĳȪȜȜȠ ıĲȘȞ ȠʌȓıșȚĮ ȩȥȘ ĲȠȣ ĳȑȡİȚ:
Į) ȆȡȠİțĲȣʌȦȝȑȞȠ İȞȘȝİȡȦĲȚțȩ țİȓȝİȞȠ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ʌȠȜȓĲİȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ İȖțȪțȜȚȠ ʌȠȣ İțįȓįİȚ ĲȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ
ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ, ıĲȠ ȠʌȠȓȠ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ țĮȚ ĮȞĮĳȠȡȐ ıȪȝĳȦȞȘ ȝİ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ
țİȓȝİȞȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ ĲȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ įİįȠȝȑȞȦȞ.
ȕ) ȉȣȤȩȞ ʌȡȩıșİĲȠ ʌȡȠİțĲȣʌȦȝȑȞȠ țİȓȝİȞȠ ĲȠȣ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠȣ ǿȀȉǼȅ.
7. ȈĲȠ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ İȓȞĮȚ ʌȡȠĲȣʌȦȝȑȞȘ Ș ȜȑȟȘ «ǹȃȉǿīȇǹĭȅ» ȝİ ȖȡĮȝȝĮĲȠıİȚȡȐ ARIAL BLACK Bold
ȝİȖȑșȠȣȢ 24.
8. ȆİįȓĮ – İțĲȪʌȦıȘ - ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ʌȡȩıșİĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ ĲȠȣ İȞĲȪʌȠȣ țĮȚ ĲȠȣ ĮȞĲȚȖȡȐĳȠȣ ĲȠȣ:
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ȉȠ ʌȡȩıșİĲȠ ĳȪȜȜȠ ĲȠȣ ǻȉǼ țĮȚ ĲȠ ĮȞĲȓȖȡĮĳȩ ĲȠȣ ĳȑȡȠȣȞ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȪșȦȢ ʌİȡȚȖȡȐĳȠȞĲĮȚ:
Į) ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢ İʌȚțİĳĮȜȓįĮȢ ȝİ ĲȘȞ ʌȡȩıșİĲȘ ȑȞįİȚȟȘ ȩĲȚ İȓȞĮȚ ĲȠ ʌȡȩıșİĲȠ ĳȪȜȜȠ.
ȕ) ȉĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ȣʌȠʌȚȞȐțȦȞ ǹ1, ǹ2 ȤȦȡȓȢ ĲȠȞ ĲȓĲȜȠ ĲȠȣ țĮȚ ȝȩȞȠ ĲĮ ʌİįȓĮ
«ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ
ǼȁǼīȀȉǾ-Ȁȍǻ.
țĮȚ
«ȊȆȅīȇǹĭǾ
ǼȁǼīȀȉǾ-Ȉĭȇǹīǿǻǹ
ǼȁǼīȀȉǾ/ȀȉǼȅ» țĮȚ ǻ3 ȝİ ĲȓĲȜȠ «ȈȊȃǼȋǼǿǹ ǼȁȁǼǿȌǼȍȃ ȆȅȊ ȈǾȂǼǿȍĬǾȀǹȃ».
9. ǼʌȓʌİįĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ:
ȉȠ ʌȡȦĲȩĲȣʌȠ ĳȪȜȜȠ ĲȠȣ İȞĲȪʌȠȣ ȑȤİȚ ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ İʌȓʌİįĮ ĮıĳĮȜİȓĮȢ:
Į) ǹȩȡĮĲİȢ İțĲȣʌȫıİȚȢ:
ĮĮ) ǹȩȡĮĲȘ ıĲȠ ȖȣȝȞȩ ȠĳșĮȜȝȩ İțĲȪʌȦıȘ ȝİ İȚįȚțȒ ȝİȜȐȞȘ ȤȡȫȝĮĲȠȢ țȩțțȚȞȠȣ, ȠȡĮĲȒ ıĲȠ ȣʌİȡȚȫįİȢ
ĳȦȢ ĲȠȣ ĲȓĲȜȠȣ “ǻǼȁȉǿȅ ȉǼȋȃǿȀȅȊ ǼȁǼīȋȅȊ ǿǻǿȍȉǿȀȅȊ ȀȉǼȅ» ȝİ
ȖȡĮȝȝĮĲȠıİȚȡȐ ARIAL BLACK Bold ȝİȖȑșȠȣȢ 22. Ǿ İțĲȪʌȦıȘ ĮȣĲȒ ȖȓȞİĲĮȚ ıİ țİȞȒ ȜȦȡȓįĮ ʌȠȣ
İțĲİȓȞİĲĮȚ ıİ ȩȜȠ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȘȢ țȐĲȦ ȖȡĮȝȝȒȢ ĲȠȣ ʌİȡȚȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ĲȠȣ ǻȉǼ țĮȚ țȐĲȦ Įʌ’ ĮȣĲȒȞ
(İțĲȩȢ ʌİȡȚȖȡȐȝȝĮĲȠȢ). ȈĲȘ ȜȦȡȓįĮ ĮȣĲȒ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ țĮȝȝȓĮ İțĲȪʌȦıȘ, țĮĲȐ ĲȠ ȤȡȩȞȠ
ȑțįȠıȘȢ ĲȠȣ ǻȉǼ.
ȕȕ) ȈĲȠȞ ȣʌȠʌȓȞĮțĮ ǻ3 İȝĳĮȞȓȗİĲĮȚ, ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĳȦĲȠĲȣʌȓĮȢ ĲȠȣ ǻȉǼ, ȝİ țĮĲȐȜȜȘȜȠ ĲȡȩʌȠ Ș
ȜȑȟȘ «VOID» Ȓ «COPY» ʌȠȣ įİ ĳĮȓȞİĲĮȚ ȝİ ȖȣȝȞȩ ȠĳșĮȜȝȩ.
ȕ) ȂȚțȡȠİțĲȪʌȦıȘ (ȠȡĮĲȒ ȝȩȞȠ ȝİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ȝİȖİșȣȞĲȚțȠȪ ĳĮțȠȪ)
Ǿ țȐĲȦ ȠȡȚȗȩȞĲȚĮ ȖȡĮȝȝȒ ĲȠȣ ʌİȡȚȖȡȐȝȝĮĲȠȢ ĲȠȣ ǻȉǼ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȠİțĲȪʌȦıȘ ĲȠȣ ĲȓĲȜȠȣ ĲȠȣ İȞĲȪʌȠȣ
«ǻǼȁȉǿȅȉǼȋȃǿȀȅȊǼȁǼīȋȅȊ», İʌĮȞĮȜĮȝȕĮȞȩȝİȞĮ.
Ȗ) ȅȡĮĲȑȢ įȚȐ ȖȣȝȞȠȪ ȠĳșĮȜȝȠȪ İțĲȣʌȫıİȚȢ:
ĮĮ) ȅʌĲȚțȫȢ ȝİĲĮȕȜȘĲȒ ȝİȜȐȞȘ (Optically Variable Ink) țȩțțȚȞȠ-ʌȡȐıȚȞȠ Ȓ ʌȡȐıȚȞȠ-ȝʌȜİ Ȓ ȤȡȣıȩʌȡȐıȚȞȠ: ǼțĲȪʌȦıȘ ĲȠȣ įȚİșȞȠȪȢ įȚĮțȡȚĲȚțȠȪ ıȒȝĮĲȠȢ ĲȘȢ ȤȫȡĮȢ ȝĮȢ (GR). Ȓ İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ
ȕȕ) ǿȡȚįȓȗȠȣıĮ ȜȦȡȓįĮ, ıİ țİȞȒ ȜȦȡȓįĮ ʌȠȣ İțĲİȓȞİĲĮȚ ıİ ȩȜȠ ĲȠ ʌȜȐĲȠȢ ĲȠȣ ȣʌȠʌȓȞĮțĮ ǻ1, ıĲȠ țȐĲȦ
ȝȑȡȠȢ ĲȠȣ. ȈĲȘ ȜȦȡȓįĮ ĮȣĲȒ įİȞ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ țĮȝȓĮ İțĲȪʌȦıȘ, țĮĲȐ ĲȠ ȤȡȩȞȠ ȑțįȠıȘȢ ĲȠȣ
ǻȉǼ Ȓ İȞĮȜȜĮțĲȚțȐ
ȖȖ) ǻȚİȚıįȣĲȚțȒ ȝİȜȐȞȘ (penetrating ink): ǼțĲȪʌȦıȘ ĲȠȣ ʌȡȠĲȣʌȦȝȑȞȠȣ ĮȪȟȠȞĲĮ ĮȡȚșȝȠȪ ĲȠȣ ǻȉǼ țĮȚ
ĲȦȞ ȖȡĮȝȝȐĲȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠȘȖȠȪȞĲĮȚ ȝİ ȝİȜȐȞȘ ĮıĳĮȜİȓĮȢ Ș ȠʌȠȓĮ, İȚıȤȦȡİȓ (įȚİȚıįȪİȚ) ıİ ȕȐșȠȢ ıĲȠ
ȤĮȡĲȓ ĮıĳĮȜİȓĮȢ, ȫıĲİ ĲĮ ȖȡȐȝȝĮĲĮ țĮȚ Ƞ ĮȡȚșȝȩȢ ȞĮ İȓȞĮȚ ȠȡĮĲȐ țĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ ʌȓıȦ ȩȥȘ ĲȠȣ ĳȪȜȜȠȣ.
10. ǹțȠȜȠȣșİȓ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ȣʌȩįİȚȖȝĮ ĲȘȢ İȝʌȡȩıșȚĮȢ ȩȥȘȢ ĲȠȣ ʌȡȦĲȩĲȣʌȠȣ ĳȪȜȜȠȣ ǻȉǼ, ȝİ ĲĮ ʌİįȓĮ, ĲȘȞ
İțĲȪʌȦıȘ țĮȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȡȠĲȣʌȦȝȑȞĮ, ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȠȣ ǻȉǼ. ȉĮ ȜȠȚʌȐ
ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞİȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ ȞĮ ȝȘȞ İȓȞĮȚ ʌȡȠİțĲȣʌȦȝȑȞĮ.
11. ȉȠ ĮʌȩșİȝĮ ĲȦȞ ǻȉǼ ʌȠȣ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ țĮĲȐ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ įȘȝȠıȓİȣıȘȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ, ȝʌȠȡİȓ
ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ȑȦȢ İȟĮȞĲȜȒıİȫȢ ĲȠȣ, ȝİ İțĲȪʌȦıȘ ĲȦȞ İȞȦıȚĮțȫȞ țȦįȚțȫȞ ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ II ĲȘȢ
ț.ȣ.Į. ȠȚț.49372/3352/2017 (Ǻǯ 2726), ȝȑıȦ ĲȘȢ ȝȘȤĮȞȠȖȡĮĳȚțȒȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȠȣ ǿȀȉǼȅ.
12. ȉȠ ȣʌȩįİȚȖȝĮ ĲȠȣ ǻȉǼ İȖțȡȓȞİĲĮȚ ȖȚĮ ʌȡȫĲȘ ĳȠȡȐ Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ȣʌȘȡİıȓĮ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ țĮȚ
ǼʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ țĮȚ ȑțĲȠĲİ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȒȢ ĲȠȣ.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ V
ǺĮıȚțȑȢ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢ ǼȞįİȚțĲȚțȠȪ ȈȒȝĮĲȠȢ ȉİȤȞȚțȠȪ ǼȜȑȖȤȠȣ (ǼȈȉǼ)
1. ǻȚĮıĲȐıİȚȢ: ǻȚȐȝİĲȡȠȢ 35 mm, ȪȥȠȢ ȥȘĳȓȦȞ ĲȦȞ ȝȘȞȫȞ 4 mm, ȪȥȠȢ ȥȘĳȓȦȞ ĲȠȣ ȑĲȠȣȢ 5 mm, ȝȒțȠȢ
ȖȡĮȝȝȫȞ İțĮĲȑȡȦșİȞ ĲȦȞ ĮȡȚșȝȫȞ ĲȦȞ ȝȘȞȫȞ Įʌȩ 1-12,3 mm, ʌȐȤȠȢ ȖȡĮȝȝȫȞ 0,7 mm.
2. Ǿ ĳȠȡȐ ĮȡȓșȝȘıȘȢ İȓȞĮȚ ĮȞĲȓıĲȡȠĳȘ ĲȘȢ ĳȠȡȐȢ ĲȦȞ įİȚțĲȫȞ ĲȠȣ ȡȠȜȠȖȚȠȪ.
3. ǼțĲȪʌȦıȘ ıİ Ȝİȣțȩ ȤĮȡĲȓ ȝİ ĲȘ ȝȑșȠįȠ ĲȘȢ ȝİĲĮȟȠĲȣʌȓĮȢ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ.
4. Ǿ țĮĲĮıțİȣȒ İȓȞĮȚ ĲȑĲȠȚĮ ȫıĲİ ĲĮ ǼȈȉǼ ȞĮ țĮĲĮıĲȡȑĳȠȞĲĮȚ ȩĲĮȞ ȖȓȞİȚ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ ĮʌȠțȩȜȜȘıȒȢ ĲȠȣȢ Įʌȩ
ĲȘȞ ʌȚȞĮțȓįĮ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ.
5. ȉĮ ǼȈȉǼ İȓȞĮȚ ʌȡȠȤĮȡĮȖȝȑȞĮ.
6. ȉĮ ǼȈȉǼ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țĮĲĮıĲȡȑĳȠȞĲĮȚ țĮĲȐ ĲȠȞ ĮʌȠȤȦȡȚıȝȩ ĲȠȣȢ Įʌȩ ĲȠ ȤĮȡĲȓ ĲȘȢ ȕȐıȘȢ ĲȠȣȢ.
7. ǼȐȞ ĲĮ ǼȈȉǼ İȓȞĮȚ ıİ țĮȡĲȑȜİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȤĮȡĮȖȝȑȞȘ Ș ʌİȡȓȝİĲȡȩȢ ĲȠȣȢ, ȫıĲİ ĲȠ ǼȈȉǼ ȞĮ
ĮʌȠȤȦȡȓȗİĲĮȚ İȪțȠȜĮ Įʌȩ ĲȘȞ țĮȡĲȑȜĮ ȝİ ĲȠ ȤĮȡĲȓ ĲȘȢ ȕȐıȘȢ ĲȠȣ.
8. ȉĮ ǼȈȉǼ İȓȞĮȚ ĮįȚȐȕȡȠȤĮ țĮȚ ĲĮ ȤȡȫȝĮĲȐ ĲȠȣȢ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȟİȕȐĳȠȣȞ, ȞĮ ȝȘȞ ʌȡȠİȟȑȤȠȣȞ Įʌȩ ĲĮ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ʌİȡȚȖȡȐȝȝĮĲĮ țĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮșĮȡȐ.
9. ȅ ȤȡȦȝĮĲȚıȝȩȢ ĲȠȣ ȣʌȩȕĮșȡȠȣ (ĳȩȞĲȠȣ) ĲȠȣ ǼȈȉǼ ĮțȠȜȠȣșİȓ ĲȠȞ țȐĲȦșȚ ʌȓȞĮțĮ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȠ ȑĲȠȢ ȜȒȟȘȢ
ĲȘȢ ȚıȤȪȠȢ ĲȠȣ:
ȋȡȫȝĮ
ȀȦįȚțȩȢ ȤȡȫȝĮĲȠȢ
ǲĲȠȢ ȜȒȟȘȢ
2019
ȆȠȡĲȠțĮȜȓ
RAL 2000
2020
ȂʌȜȑ
RAL 5015
2021
ȀȓĲȡȚȞȠ
RAL 1012
2022
ȀĮĳȑ
RAL 8004
2023
ȇȩȗ
RAL 3015
2024
ȆȡȐıȚȞȠ
RAL 6018
Ǿ ĮțȠȜȠȣșȓĮ ĲȦȞ ȤȡȦȝȐĲȦȞ İʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ʌİȡȚȠįȚțȐ ĮȞȐ İȟĮİĲȓĮ.
10. ǹțȠȜȠȣșİȓ ıĲȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ȣʌȩįİȚȖȝĮ țĮȞȠȞȚțȠȪ ȝİȖȑșȠȣȢ ĲȠȣ ǼȈȉǼ ȖȚĮ ĲĮ ȑĲȘ 2019 țĮȚ 2020.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ VII
ȊʌȩįİȚȖȝĮ ȕİȕĮȓȦıȘȢ įȚȩȡșȦıȘȢ ȑȞįİȚȟȘȢ ȝİĲȡȘĲȒ įȚĮȞȣșȑȞĲȦȞ ȤȚȜȚȠȝȑĲȡȦȞ
ǺǼǺǹǿȍȈǾ
ȉȠ ȀȉǼȅ …………………………. ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȕİȕĮȚȫȞİȚ ĲĮ İȟȒȢ :
ȀĮĲȐ ĲȠȞ ĲİȤȞȚțȩ ȑȜİȖȤȠ ʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȒșȘțİ ıȒȝİȡĮ ../../…., ĲȠȣ ȣʌ’ ĮȡȚșȝ. țȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
…………………….. ȠȤȒȝĮĲȠȢ, įȚĮʌȚıĲȫșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ĮȡȤİȓȠ ĲȠȣ ȠȤȒȝĮĲȠȢ ʌȠȣ ĲȘȡİȓĲĮȚ ıİ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ ȕȐıȘ
ıĲȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȊʌȠįȠȝȫȞ țĮȚ ȂİĲĮĳȠȡȫȞ, ȩĲȚ ıĲȠȞ ĲİȤȞȚțȩ ȑȜİȖȤȠ ʌȠȣ įȚİȞİȡȖȒșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ȀȉǼȅ
………………………… ĲȘȞ ../../…. Ș ȑȞįİȚȟȘ ĲȠȣ ȝİĲȡȘĲȒ įȚĮȞȣșȑȞĲȦȞ ȤȚȜȚȠȝȑĲȡȦȞ ȒĲĮȞ ĮȞĮțȩȜȠȣșȘ
(ȝȚțȡȩĲİȡȘ) ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĮȣĲȒ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠȣ ĲİȤȞȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ.
īȚĮ ĲȠȞ ȜȩȖȠ ĮȣĲȩ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚȠȡșȦșİȓ Ș ʌĮȡȠȪıĮ ȑȞįİȚȟȘ ĲȠȣ ȝİĲȡȘĲȒ įȚĮȞȣșȑȞĲȦȞ ȤȚȜȚȠȝȑĲȡȦȞ Įʌȩ
İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠ ĲİȤȞȓĲȘ ȠȡȖȐȞȦȞ ĲȠȣ Ȟ. 1575/1985 (ǹǯ 207), ıİ ıȣȞİȡȖİȓȠ ĲȠȣ ʌ.į 78/1988 (ǹǯ 34)
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ, İʌȚıțİȣȫȞ țĮȚ ȡȣșȝȓıİȦȞ ĲĮȤȠȖȡȐĳȦȞ, ĲĮȟȚȝȑĲȡȦȞ țĮȚ įȚĮĳȩȡȦȞ ȐȜȜȦȞ ıȣȞĮĳȫȞ ȠȡȖȐȞȦȞ
ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ įȚĮȜĮȝȕĮȞȩȝİȞĮ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 12 ĲȘȢ ȣ.Į. …….., ȝİ ĲȘȞ ʌȡȠıșȒțȘ ĲİțȝĮȡĲȠȪ
ĮȡȚșȝȠȪ ȤȚȜȚȠȝȑĲȡȦȞ (…. ȤȚȜȚȩȝİĲȡĮ ĮȞȐ ȝȒȞĮ) țĮȚ ȝİ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ȤȚȜȚȠȝȑĲȡȦȞ ʌȠȣ ȑȤİȚ țĮĲĮȖȡȐȥİȚ Ƞ
ȝİĲȡȘĲȒȢ įȚĮȞȣșȑȞĲȦȞ ȤȚȜȚȠȝȑĲȡȦȞ ȝİĲĮȟȪ ĲȦȞ įȪȠ İȜȑȖȤȦȞ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȞ ĮțȩȜȠȣșȠ ʌȓȞĮțĮ :
ǲȞįİȚȟȘ ȝİĲȡȘĲȒ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ İȜȑȖȤȠȣ:
įȚĮȞȣșȑȞĲȦȞ ȤȚȜȚȠȝȑĲȡȦȞ
(ʌȡȚȞ ĲȘȞ ʌĮȡĮʌȠȓȘıȘ)
(km)
……………………
……………………
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
İʌȩȝİȞȠȣ
İȜȑȖȤȠȣ, ȩʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲİȚ
ĮȞĮțȠȜȠȣșȓĮ
ȜȩȖȦ
ʌĮȡĮʌȠȓȘıȘȢ

ǲȞįİȚȟȘ ȝİĲȡȘĲȒ
įȚĮȞȣșȑȞĲȦȞ ȤȚȜȚȠȝȑĲȡȦȞ
(km)

………………………
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ İʌȩȝİȞȠȣ
İȜȑȖȤȠȣ

………………… km
……………………..
ǲȞįİȚȟȘ ȝİĲȡȘĲȒ
įȚĮȞȣșȑȞĲȦȞ ȤȚȜȚȠȝȑĲȡȦȞ
(km)

ǻȚĮĳȠȡȐ ȤȚȜȚȠȝȑĲȡȦȞ Įʌȩ
ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠ ȑȜİȖȤȠ
……………….. km

……………………..

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ĲȠȣ İȜȑȖȤȠȣ
ȩʌȠȣ
įȚĮʌȚıĲȫȞİĲĮȚ
Ș
ʌĮȡĮʌȠȓȘıȘ

ȆȡȠıĲȓșİĲĮȚ ĲİțȝĮȡĲȩȢ
ĮȡȚșȝȩȢ ȤȚȜȚȠȝȑĲȡȦȞ Įʌȩ
ĲȠȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠ ȑȜİȖȤȠ

……………………..
ǲȞįİȚȟȘ ȝİĲȡȘĲȒ
įȚĮȞȣșȑȞĲȦȞ ȤȚȜȚȠȝȑĲȡȦȞ
(km)

ǻȚĮĳȠȡȐ ȤȚȜȚȠȝȑĲȡȦȞ Įʌȩ
ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠ ȑȜİȖȤȠ
……………….. km

ȈȊȃȅȁȅ
ȋǿȁǿȅȂǼȉȇȍȃ
(ĲİțȝĮȡĲȠȪ ĮȡȚșȝȠȪ țĮȚ
……………………..
……………………..
įȚĮȞȣșȑȞĲȦȞ ʌȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĳĮȓȞȠȞĲĮȚ ıĲȠȞ ȝİĲȡȘĲȒ
įȚĮȞȣșȑȞĲȦȞ ȤȚȜȚȠȝȑĲȡȦȞ
ȝİĲȐ ĲȘȞ įȚȩȡșȦıȘ)
……………………….
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İʌȚįİȚȤșİȓ ıĲȠȞ ĲİȤȞȚțȩ ȠȡȖȐȞȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ įȚȩȡșȦıȘ ĲȘȢ ȑȞįİȚȟȘȢ ĲȠȣ
ȝİĲȡȘĲȒ įȚĮȞȣșȑȞĲȦȞ ȤȚȜȚȠȝȑĲȡȦȞ.
ȆȡȑʌİȚ ȞĮ ĳȣȜȐııİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ țȐĲȠȤȠ/ʌȡȠıțȠȝȓȗȠȞĲĮ ĲȠ ȩȤȘȝĮ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İʌȚįİȚțȞȪİĲĮȚ ıĲȠ ȀȉǼȅ țĮĲȐ
ĲȠȞ İʌĮȞȑȜİȖȤȠ.
ȅ İȜİȖțĲȒȢ
(ȣʌȠȖȡĮĳȒ)

ȅ ȉǼȋȃǿȀȅȈ ǻǿǼȊĬȊȃȉǾȈ ȉȅȊ ȀȉǼȅ
(ıĳȡĮȖȓįĮ + ȣʌȠȖȡĮĳȒ)
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Άρθρο 14
Καταργούμενες διατάξεις
1. Με την ισχύ της παρούσας καταργούνται οι κάτωθι
υπουργικές αποφάσεις:
α) 44800/123/1985 (Β΄ 781) «Τρόπος, διαδικασία και
πιστοποίηση διενέργειας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου οχημάτων»,
β) 17948/625/1986 (Β΄ 394) «Τροποποίηση της αριθμ.
44800/123/1985 απόφασης του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών»,
γ) 31806/86 (Β΄ 565) «Τεχνικός έλεγχος μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων πριν από την ταξινόμησή
τους για έκδοση άδειας για κυκλοφορία τους στην Ελλάδα για πρώτη φορά»,
δ) 62562/635/1987 (Β΄ 187) «Τεχνικός έλεγχος μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων πριν από την ταξινόμησή τους για έκδοση άδειας κυκλοφορίας τους στην
Ελλάδα για πρώτη φορά»,
ε) η παρ. 5 του άρθρου 5 της 79400/2490/1989 (Β΄ 496)
«Ελαστικά οχημάτων»,
στ)12078/1343/2004 (Β΄ 435) «Τροποποίηση των
υπουργικών αποφάσεων 44800/123/85 “Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων”, όπως ισχύει και 71703/8028/03
“Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ”»,
ζ) 71703/8028/2003 (Β΄ 1824) «Τρόπος, διαδικασία και
πιστοποίηση του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων από
τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ»,
η) 8603/847/2005 (Β΄ 219) «Τροποποίηση της υπ’
αριθμ. 71703/8028/2003 υπουργικής απόφασης “Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση του τεχνικού ελέγχου
των οχημάτων από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ”»,
θ) 72009/7816/2005 (Β΄ 1780) «Τροποποίηση της υπ’
αριθμ. 71703/8028/2003 υπουργικής απόφασης “Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση του τεχνικού ελέγχου
των οχημάτων από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ”»,
ι) 27044/2913/2004 (Β΄ 676) «Τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων 44800/123/1985 “Τρόπος, διαδικασία
και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού
Ελέγχου Οχημάτων”, και 71703/8028/2003 “Τρόπος,
διαδικασία και πιστοποίηση του τεχνικού ελέγχου των
οχημάτων από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ”, όπως τροποποιήθηκε
με την υπουργική απόφαση 12078/1343/2004»,
ια) 33586/4277/2010 (Β΄ 1099) «Τροποποίηση των
υπουργικών αποφάσεων 44800/123/1985 “Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού
Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων” και 71703/8028/03 “Τρό-
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πος, διαδικασία και πιστοποίηση του τεχνικού ελέγχου
των οχημάτων από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ”»,
ιβ) 20398/2177/2012 (Β΄ 1469) «Τροποποίηση των
υπουργικών αποφάσεων 44800/123/1985 “Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού
Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων” και Φ.23/24327/2887/2009
“Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου δικύκλων μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών”» πλην των άρθρων 12 και 13
αυτής,
ιγ) Φ23/24327/2887/2009 (Β΄ 945) «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου δικύκλων μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών» όπως έχει διορθωθεί με το ΦΕΚ 2410/Β΄/4-12-2009,
πλην των άρθρων 12 και 13 αυτής,
ιδ) 96086/3200/1993 (Β΄ 778) «Περίπτωση που απαλλάσσεται από την καταβολή προσαυξημένου ειδικού
τέλους, λόγω εκπρόθεσμης προσκόμισης οχήματος που
διενεργεί διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές για τεχνικό έλεγχο»,
ιε) 58144/614/1992 (Β΄ 138) «Περιπτώσεις που απαλλάσσονται από την καταβολή προσαυξημένου ειδικού
τέλους, λόγω εκπρόθεσμης προσκόμισης οχήματος για
τεχνικό έλεγχο»,
ιστ) Φ1/55671/6474/2006 (Β΄ 1661) «Καθορισμός του
τρόπου και της διαδικασίας διενέργειας στα ΚΤΕΟ του
εκούσιου τεχνικού ελέγχου οχημάτων»,
ιζ) Α-οικ. 68631/5717/2007 (Β΄ 4/2008) «Προσκόμιση
ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου, για τα ενάριθμα
επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, κατά τη διαδικασία μεταβίβασης αυτών»,
ιη) Α 36348/3425/2013 (Β΄ 2224) «Προσκόμιση ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου για τις ενάριθμες μοτοσικλέτες, κατά τη διαδικασία μεταβίβασης αυτών και
έκδοση άδειας “ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ”».
2. Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της
παρούσας.
Άρθρο 15
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσής
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 6 Μαρτίου 2019
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
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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 - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r 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, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και 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.

r 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 και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου 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 - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02010032603190084*

