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ƣƯƣƳƵƩƴƩ ƴƵƩ ƦƫƣƶƥƧƫƣ
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Ƨư. ƧƲƧƫƥƱƶƴƣ
ƣǒǊǉ. ƲǒǚǕ.
ƧƥƬƶƬƭƫƱƴ
ƴ40/63/1129189 ƣƳ.: 43
ƲƳƱƴ:
ƵǐǖǓ ƣǑǐǅƾǋǕǆǓ Ǖǐǖ Ʋǀǎǂǋǂ ƣ’
ƬƱƫƯƱƲƱƫƩƴƩ:
1. ƥǆǎǊǋƿ Ʀ/ǎǔǈ ƲǌǈǒǐǗǐǒǊǋƿǓ
& ƧǑǊǋǐǊǎǚǎǊǟǎ
ƲǂǑǂǅǊǂǍǂǎǕǐǑǐǞǌǐǖ 87
Ƶ.Ƭ. 11527 ƣƪƩƯƣ
2. Ʃ.Ʀƫ.Ƭ.ƣ. ƣ.Ƨ.
Ʀ/ǎǔǈ: ƭǆǊǕǐǖǒǄǀǂǓ
& ƶǑǐǔǕƿǒǊǏǈǓ ƧǗǂǒǍǐǄǟǎ
ƣ) ƶǑǐǅ/ǎǔǈ: ƶǑǐǔǕƿǒǊǏǈǓ ƲǆǌǂǕǟǎ
Ƥ) ƶǑǐǅ/ǎǔǈ: ƧǊǅǊǋǟǎ ƧǗǂǒǍǐǄǟǎ
ƵǍƿǍǂ: Ƨǉǎ. ƮǈǕǒ. ƴǖǎǕƽǏǆǚǎ
ƭǖǋǐǞǒǄǐǖ 10, Ƶ.Ƭ. 10551 ƣƪƩƯƣ
3. ƶǑǐǐǍƽǅǂ ƜǒǄǐǖ ƴǖǎǕƽǏǆǚǎ ƧƷƬƣ
ƲǂǕǈǔǀǚǎ 12, Ƶ.Ƭ. 10677 ƣƪƩƯƣ

ƪƧƮƣƵƣ: «ƣ) ƬǐǊǎǐǑǐǀǈǔǈ Ǖǚǎ ǅǊǂǕƽǏǆǚǎ ǕǈǓ Ǒǂǒ. 1 Ǖǐǖ ƽǒǉ. 17 ǋǂǊ Ǖǚǎ Ǒǂǒ. 1 ǋǂǊ 2
Ǖǐǖ ƽǒǉ. 36 Ǖǐǖ ǎ. 4387/2016, ǔǘǆǕǊǋƽ Ǎǆ Ǖǈ ǔǖǎǕǂǏǊǐǅǝǕǈǔǈ Ǖǚǎ
ǖǑǐǘǒǆǚǕǊǋƽ Ǒǂǒƽǌǌǈǌǂ ǂǔǗǂǌǊǔǍƾǎǚǎ ǍƾǘǒǊ 31.12.2016 ǔǆ
ǑǆǒǊǔǔǝǕǆǒǐǖǓ Ǖǐǖ ǆǎǝǓ ǆǎǕǂǘǉƾǎǕǆǓ ǗǐǒǆǀǓ ǋǞǒǊǂǓ ǂǔǗƽǌǊǔǈǓ ƿ ǔǕǐ
ƦǈǍǝǔǊǐ,
ǌǝǄǚ
ƽǔǋǈǔǈǓ
ǅǊǂǗǐǒǆǕǊǋƿǓ
ǆǑǂǄǄǆǌǍǂǕǊǋƿǓ
ǅǒǂǔǕǈǒǊǝǕǈǕǂǓ.
Ƥ) ƸǐǒƿǄǈǔǈ ǅǆǞǕǆǒǈǓ ǔǞǎǕǂǏǈǓ ǌǝǄǚ ǄƿǒǂǕǐǓ ƿ ǌǝǄǚ ǂǎǂǑǈǒǀǂǓ ǔǆ
ǂǔǗǂǌǊǔǍƾǎǐǖǓ Ǒǐǖ ǆǀǘǂǎ ǔǖǎǕǂǏǊǐǅǐǕǈǉǆǀ ǍƾǘǒǊ ǕǊǓ 12.5.2016.»

ƣ. ƴǂǓ ǋǐǊǎǐǑǐǊǐǞǍǆ ǕǊǓ ǅǊǂǕƽǏǆǊǓ ǕǈǓ Ǒǂǒ. 1 Ǖǐǖ ƽǒǉ. 17 ǋǂǊ Ǖǚǎ Ǒǂǒ. 1 ǋǂǊ 2 Ǖǐǖ
ƽǒǉ. 36 Ǖǐǖ ǎ. 4387/2016 «ƧǎǊǂǀǐ ƴǞǔǕǈǍǂ ƬǐǊǎǚǎǊǋƿǓ ƣǔǗƽǌǆǊǂǓ–ƮǆǕǂǒǒǞǉǍǊǔǈ ǂǔǗǂǌǊǔǕǊǋǐǞ–
ǔǖǎǕǂǏǊǐǅǐǕǊǋǐǞ ǔǖǔǕƿǍǂǕǐǓ. ƳǖǉǍǀǔǆǊǓ ǗǐǒǐǌǐǄǀǂǓ ǆǊǔǐǅƿǍǂǕǐǓ ǋǂǊ Ǖǖǘǆǒǟǎ ǑǂǊǄǎǀǚǎ ǋǂǊ ƽǌǌǆǓ
ǅǊǂǕƽǏǆǊǓ.»

(ƷƧƬ

85/Ǖ.ƣ’/12.5.2016),

ǋǂǉǟǓ

ǋǂǊ

Ǖǈ

ǔǘǆǕǊǋƿ

Ǎǆ

ǂǒ.

ǑǒǚǕ.

2
Ʒ.80000/Ʀ17/ǐǊǋ.46340/1034/12.9.2018(ƣƦƣ: ƹư2ƭ465ƪ1ƺ-ƶƱư) ǆǄǋǞǋǌǊǐ ǕǈǓ ƥǆǎǊǋƿǓ
ƦǊǆǞǉǖǎǔǈǓ ƬǐǊǎǚǎǊǋƿǓ ƣǔǗƽǌǊǔǈǓ Ǖǐǖ ƶƲƧƬƣƣ.
ƧǗǊǔǕǐǞǍǆ ǊǅǊǂǀǕǆǒǂ Ǖǈǎ Ǒǒǐǔǐǘƿ ǔǂǓ ǔǕǈǎ Ǒǂǒ. 2 ǕǈǓ ǆǎǝǕǈǕǂǓ 6 ǕǈǓ ǂǎǚǕƾǒǚ
ǆǄǋǖǋǌǀǐǖ, Ǒǐǖ ǂǎǂǗƾǒǆǕǂǊ ǔǕǊǓ ǑǆǒǊǑǕǟǔǆǊǓ ǂǔǗǂǌǊǔǍƾǎǚǎ ǐǊ ǐǑǐǀǐǊ, ǍǆǕƽ Ǖǈǎ ǖǑǐǃǐǌƿ
ǕǈǓ ǂǀǕǈǔǈǓ ǔǖǎǕǂǏǊǐǅǝǕǈǔǈǓ ǆǀǘǂǎ ǔǖǎǆǘǀǔǆǊ Ǖǈǎ ǂǑǂǔǘǝǌǈǔƿ ǕǐǖǓ, ǘǚǒǀǓ ǎǂ ǄǎǚǒǀǇǐǖǎ
ǝǕǊ ƾǘǐǖǎ ǆǗǂǒǍǐǄƿ ǐǊ ǒǖǉǍǀǔǆǊǓ Ǒǆǒǀ ǂǑǂǔǘǝǌǈǔǈǓ ǔǖǎǕǂǏǊǐǞǘǐǖ. ƥǊǂ ǌǝǄǐǖǓ ǘǒǈǔǕƿǓ
ǅǊǐǀǋǈǔǈǓ, ǌǐǊǑǝǎ, ǅǀǅǐǎǕǂǊ ǔǖǄǋǆǋǒǊǍƾǎǆǓ ǐǅǈǄǀǆǓ ǄǊǂ Ǖǈǎ ǂǎǕǊǍǆǕǟǑǊǔǈ ǆǊǅǊǋƽ Ǖǚǎ
ǂǊǕƿǔǆǚǎ ǔǖǎǕǂǏǊǐǅǝǕǈǔǈǓ Ǒǐǖ ǆǀǘǂǎ ǖǑǐǃǌǈǉǆǀ ǔǕǐǖǓ Ǒǒǟǈǎ ǗǐǒǆǀǓ ǋǞǒǊǂǓ
ǂǔǗƽǌǊǔǈǓ ƿ Ǖǐ ƦǈǍǝǔǊǐ Ǖǝǔǐ ǂǑǝ 13/5/2016 ƾǚǓ 31/12/2016 ǝǔǐ ǋǂǊ ǂǑǝ 1/1/2017 ƾǚǓ
12/9/2018 ǔǕǐǎ ƧƷƬƣ ƿ ǔǕǐ ƦǈǍǝǔǊǐ, ǚǓ ǂǋǐǌǐǞǉǚǓ:
1.

ƱǊ

ǂǔǗǂǌǊǔǍƾǎǐǊ

ǍǑǐǒǐǞǎ

ǎǂ

ǖǑǐǃƽǌǐǖǎ

ǔǖǍǑǌǈǒǚǍǂǕǊǋƿ

ǂǀǕǈǔǈ

ǔǖǎǕǂǏǊǐǅǝǕǈǔǈǓ, Ǎǆ ǂǎǂǅǒǐǍǊǋƿ ǊǔǘǞ ǂǑǝ Ǖǈǎ ǈǍǆǒǐǍǈǎǀǂ ǖǑǐǃǐǌƿǓ ǕǈǓ ǑǒǟǕǈǓ
ǂǀǕǈǔǈǓ, ǚǓ ǑǒǐǓ Ǖǐ ǘǒǝǎǐ ǂǔǗƽǌǊǔǈǓ ǔǕǐ ǅǆǞǕǆǒǐ Ǒǒǟǈǎ Ǘǐǒƾǂ ǋǞǒǊǂǓ ǂǔǗƽǌǊǔǈǓ
(ǆǋǕǝǓ ƦǈǍǐǔǀǐǖ). Ʃ ǔǖǍǑǌǈǒǚǍǂǕǊǋƿ ǂǀǕǈǔǈ ǉǂ ǑǒƾǑǆǊ ǎǂ ǖǑǐǃǌǈǉǆǀ ǍƾǘǒǊ 31/10/2018.
ƴǕǈǎ ǑǆǒǀǑǕǚǔǈ Ǒǐǖ ǐǊ ǂǔǗǂǌǊǔǍƾǎǐǊ ǔǖǎƾǘǊǔǂǎ ǎǂ ǆǒǄƽǇǐǎǕǂǊ ƿ ǎǂ ǂǔǋǐǞǎ
ǆǑǂǄǄǆǌǍǂǕǊǋƿ ǅǒǂǔǕǈǒǊǝǕǈǕǂ ǍǆǕƽ Ǖǈǎ ǈǍǆǒǐǍǈǎǀǂ ǖǑǐǃǐǌƿǓ ǕǈǓ ǂǒǘǊǋƿǓ ǂǀǕǈǔǈǓ
ǔǖǎǕǂǏǊǐǅǝǕǈǔǈǓ, ǔǕǐ ǑǌǂǀǔǊǐ ǕǈǓ ǘǒǈǔǕƿǓ ǅǊǐǀǋǈǔǈǓ, ǄǀǎǆǕǂǊ ǅǆǋǕǝ ǝǕǊ ǅǆǎ ǆǗǂǒǍǝǇǐǎǕǂǊ
ǐǊ ǒǖǉǍǀǔǆǊǓ Ǖǚǎ ǖǗǊǔǕǂǍƾǎǚǎ ǅǊǂǕƽǏǆǚǎ Ǒǆǒǀ ǂǑǂǔǘǝǌǈǔǈǓ ǔǖǎǕǂǏǊǐǞǘǐǖ, ǚǓ ǑǒǐǓ Ǖǈ
Ǎǆǀǚǔǈ ƿ Ǖǈǎ ǂǎǂǔǕǐǌƿ ǕǈǓ ǔǞǎǕǂǏǈǓ ǚǓ ǑǒǐǓ Ǖǐ ǘǒǐǎǊǋǝ ǅǊƽǔǕǈǍǂ ǂǑǝ Ǖǈǎ
ǈǍǆǒǐǍǈǎǀǂ ǖǑǐǃǐǌƿǓ ǕǈǓ ǂǒǘǊǋƿǓ ǂǀǕǈǔǈǓ ǍƾǘǒǊ Ǖǈǎ ǖǑǐǃǐǌƿ ǕǈǓ ǔǖǍǑǌǈǒǚǍǂǕǊǋƿǓ
ǂǀǕǈǔǈǓ ǔǖǎǕǂǏǊǐǅǝǕǈǔǈǓ ǋǂǊ ǑƽǎǕǚǓ ǍƾǘǒǊ ǋǂǊ Ǖǈǎ 31/10/2018.
2. ƱǊ ǂǔǗǂǌǊǔǍƾǎǐǊ, ǋǂǕƘǆǏǂǀǒǆǔǈ, ǍǑǐǒǐǞǎ ǎǂ ǇǈǕƿǔǐǖǎ ǎǂ ǂǎǂǋǌǈǉǆǀ ǈ ǂǒǘǊǋƿ
ǂǀǕǈǔǈ ǔǖǎǕǂǏǊǐǅǝǕǈǔǈǓ, ǖǑǐǃƽǌǌǐǎǕǂǓ ǔǘǆǕǊǋƿ ǂǀǕǈǔǈ ǍƾǘǒǊ 31/10/2018, ǘǚǒǀǓ ǎǂ
ǕǀǉǆǕǂǊ Ǒǌƾǐǎ ǇƿǕǈǍǂ ǆǗǂǒǍǐǄƿǓ Ǖǚǎ ǅǊǂǕƽǏǆǚǎ Ǒǆǒǀ ǂǑǂǔǘǝǌǈǔǈǓ ǔǖǎǕǂǏǊǐǞǘǐǖ.
ƥǊǂ Ǖǈǎ ǆǗǂǒǍǐǄƿ Ǖǚǎ ǋǐǊǎǐǑǐǊǐǞǍǆǎǚǎ ǅǊǂǕƽǏǆǚǎ ǉǂ ǅǐǉǐǞǎ ǔǖǍǑǌǈǒǚǍǂǕǊǋƾǓ
ǐǅǈǄǀǆǓ Ǎǆ ǎǆǝǕǆǒǐ ƾǄǄǒǂǗǐ.

Ƥ. ƸǐǒƿǄǈǔǈ ǅǆǞǕǆǒǈǓ ǔǞǎǕǂǏǈǓ ǌǝǄǚ ǄƿǒǂǕǐǓ ƿ ǌǝǄǚ ǂǎǂǑǈǒǀǂǓ ǔǆ
ǂǔǗǂǌǊǔǍƾǎǐǖǓ Ǒǐǖ ǆǀǘǂǎ ǔǖǎǕǂǏǊǐǅǐǕǈǉǆǀ ǔǆ ǂǖǕƾǓ ǕǊǓ ǋǂǕǈǄǐǒǀǆǓ ǍƾǘǒǊ ǕǊǓ 12.5.2016.
ƱǊ ǑǆǒǊǑǕǟǔǆǊǓ Ǖǚǎ ǍƾǘǒǊ 12/5/2016 ǔǖǎǕǂǏǊǐǞǘǚǎ ǌǝǄǚ ǄƿǒǂǕǐǓ ƿ ǂǎǂǑǈǒǀǂǓ
ǐǑǐǊǐǖǅƿǑǐǕǆ ǆǎǕǂǘǉƾǎǕǂ ǔǕǐǎ ƧƷƬƣ Ǒǒǟǈǎ Ǘǐǒƾǂ ǋǞǒǊǂǓ ǂǔǗƽǌǊǔǈǓ (Ǒǌǈǎ Ʊƥƣ) ǋǂǉǟǓ
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ǋǂǊ Ǖǐǖ ƦǈǍǐǔǀǐǖ, ǐǊ ǐǑǐǀǐǊ, ǂǔǋǐǞǎ ǉǆǍǆǌǊǚǍƾǎǐ ǅǊǋǂǀǚǍǂ ǔǆ ǅǆǞǕǆǒǈ ǔǞǎǕǂǏǈ
Ǎǆ ǂǀǕǈǔǈ Ǒǐǖ ǖǑǐǃƽǌǌǆǕǂǊ ǂǑǝ 13/5/2016 ǋǂǊ ǍǆǕƽ, ǂǎǕǊǍǆǕǚǑǀǇǐǎǕǂǊ ǚǓ ǂǋǐǌǐǞǉǚǓ:
x ǚǓ ǑǒǐǓ ǕǊǓ ǑǒǐǜǑǐǉƾǔǆǊǓ ǉǆǍǆǌǀǚǔǈǓ ǅǆǞǕǆǒǐǖ ǔǖǎǕǂǏǊǐǅǐǕǊǋǐǞ ǅǊǋǂǊǟǍǂǕǐǓ,
ǆǏǂǋǐǌǐǖǉǐǞǎ ǎǂ ǆǗǂǒǍǝǇǐǎǕǂǊ ǐǊ ǄǆǎǊǋƾǓ, ǆǊǅǊǋƾǓ ƿ ǋǂǕǂǔǕǂǕǊǋƾǓ ǅǊǂǕƽǏǆǊǓ
Ǖǚǎ Ǒǒǟǈǎ ǆǎǕǂǘǉƾǎǕǚǎ ǔǕǐǎ ƧƷƬƣ Ǘǐǒƾǚǎ.
x ǚǓ

ǑǒǐǓ

Ǖǐǎ

ǕǒǝǑǐ

ǖǑǐǌǐǄǊǔǍǐǞ

Ǖǐǖ

ǑǐǔǐǞ

ǕǈǓ

ǅǆǞǕǆǒǈǓ

ǔǞǎǕǂǏǈǓ,

ǆǗǂǒǍǝǇǐǎǕǂǊ ǐǊ ǅǊǂǕƽǏǆǊǓ Ǖǚǎ ƽǒǉǒǚǎ 7, 8 ǋǂǊ 28 Ǖǐǖ ǎ. 4387/2016, ǝǑǚǓ
ǊǔǘǞǐǖǎ.
ƧǑǊǔǈǍǂǀǎǆǕǂǊ ǝǕǊ ǝǕǂǎ ǑǌǈǒǐǞǎǕǂǊ ǐǊ ǑǒǐǜǑǐǉƾǔǆǊǓ ǄǊǂ Ǖǈ ǘǐǒƿǄǈǔǈ ǅǆǞǕǆǒǈǓ
ǔǞǎǕǂǏǈǓ Ǎǆ ǍǆǊǚǍƾǎǐ Ǒǐǔǝ (Ǒ.ǘ., Ǎǆ 4.800 ǈǍƾǒǆǓ ǂǔǗƽǌǊǔǈǓ),

ǅǆǎ ǆǗǂǒǍǝǇǆǕǂǊ ǈ

ǔǘǆǕǊǋƿ Ǎǆǀǚǔǈ, ǆǑǆǊǅƿ ǔǕǊǓ ǅǊǂǕƽǏǆǊǓ Ǒǐǖ ǆǗǂǒǍǝǇǐǎǕǂǊ ǄǊǂ Ǖǐǎ ǖǑǐǌǐǄǊǔǍǝ ǕǈǓ
ǔǞǎǕǂǏǈǓ (ƽǒǉ. 7, 8 ǋǂǊ 28 Ǖǐǖ ǎ. 4387/2016) ǖǑƽǒǘǆǊ ǒǈǕƿ ǑǒǝǃǌǆǙǈ ǄǊǂ ǕǊǓ ǑǆǒǊǑǕǟǔǆǊǓ
ǔǕǊǓ ǐǑǐǀǆǓ ǍǆǊǟǎǆǕǂǊ Ǖǐ Ǒǐǔǝ ǕǈǓ ǆǉǎǊǋƿǓ ǔǞǎǕǂǏǈǓ, ǆǎǟ ǅǆǎ ǑǒǐǃǌƾǑǆǕǂǊ Ǎǆǀǚǔǈ Ǖǐǖ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 85
12 Μαΐου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘM. 4387
Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθµιση
ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήµατος − Ρυθ−
µίσεις φορολογίας εισοδήµατος και τυχερών παιγνί−
ων και άλλες διατάξεις.

3. Το Εθνικό Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης λειτουρ−
γεί µε ενιαίους κανόνες για όλους τους ασφαλισµένους
του Ε.Φ.Κ.Α..

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1. Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, η κύ−
ρια σύνταξη εξ ιδίου δικαιώµατος, ανικανότητας και
εκ µεταβιβάσεως υπολογίζεται ως το άθροισµα δύο
τµηµάτων: της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 και της
ανταποδοτικής σύνταξης του άρθρου 8 του παρόντος.
2. Η Εθνική Σύνταξη δεν χρηµατοδοτείται από ασφα−
λιστικές εισφορές, αλλά απευθείας από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό.
3. Το ανταποδοτικό µέρος της σύνταξης υπολογίζεται
βάσει των αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν
εισφορές και του ποσοστού αναπλήρωσης, σύµφωνα µε
το άρθρο 8 του παρόντος. Το άθροισµα της εθνικής και
της ανταποδοτικής σύνταξης αποσκοπεί στην εξασφά−
λιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, όσο το δυνατό
εγγύτερα προς εκείνο που είχε ο ασφαλισµένος κατά
τη διάρκεια του εργασιακού του βίου.
4. Το ποσό της κατά τα ανωτέρω παραγράφου 1 σύ−
νταξης καταβάλλεται ανά µήνα.
5. Το κράτος έχει πλήρη εγγυητική υποχρέωση για το
σύνολο των ασφαλιστικών παροχών. Ειδικές διατάξεις
σχετικές µε την κρατική χρηµατοδότηση του συστήµα−
τος κοινωνικής ασφάλισης καταργούνται.

Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ −
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Άρθρο 1
Θεµελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήµατος
Κοινωνικής Ασφάλειας
1. Οι κοινωνικές παροχές της Πολιτείας χορηγούνται
στο πλαίσιο Ενιαίου Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλειας,
µε σκοπό την εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και
κοινωνικής προστασίας, µε όρους ισότητας, κοινωνικής
δικαιοσύνης, αναδιανοµής και αλληλεγγύης των γενεών.
Το Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας περιλαµβά−
νει το Εθνικό Σύστηµα Υγείας για τις παροχές υγείας,
το Εθνικό Σύστηµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τις
προνοιακές παροχές και το Εθνικό Σύστηµα Κοινωνι−
κής Ασφάλισης για τις ασφαλιστικές παροχές, όπως
ρυθµίζεται από το νόµο αυτόν.
2. Η κοινωνική ασφάλιση, η υγεία και η κοινωνική πρό−
νοια αποτελούν δικαίωµα όλων των Ελλήνων Πολιτών
και όσων διαµένουν µόνιµα και νόµιµα στην Ελλάδα. Το
Κράτος έχει υποχρέωση για την εξασφάλιση της βιωσι−
µότητας του Ενιαίου Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλειας
και για την απονοµή των σχετικών παροχών σε όλους
όσοι πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις.

Άρθρο 2
Εννοιολογικοί προσδιορισµοί

Άρθρο 3
Εθνικό Συµβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας
1. Συνιστάται Εθνικό Συµβούλιο Κοινωνικής Ασφάλει−
ας (Ε.ΣΥ.Κ.Α.) ως συµβουλευτικό όργανο των Υπουρ−
γείων Υγείας, Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τη χάραξη
των εθνικών πολιτικών, στο πλαίσιο του Ενιαίου Συ−
στήµατος Κοινωνικής Ασφάλειας. Όργανα του Ε.ΣΥ.Κ.Α.
είναι ο Πρόεδρος, η Ολοµέλεια και το Εκτελεστικό
Συµβούλιο.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
πλασµατικοί χρόνοι ασφάλισης, σύµφωνα µε τις δια−
τάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του ∆ηµοσίου,
όπως αυτές ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του πα−
ρόντος. Όπου για την αναγνώριση των πλασµατικών
αυτών χρόνων ασφάλισης προβλέπεται καταβολή ει−
σφοράς, η αναγνώριση γίνεται µε την καταβολή από τον
ασφαλισµένο για κάθε µήνα αναγνωριζόµενου χρόνου
ασφάλισης της εισφοράς ασφαλισµένου και εργοδότη,
στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της
αίτησης εξαγοράς. Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται επί
των συντάξιµων αποδοχών του ασφαλισµένου κατά το
µήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς και, εφόσον έχει
διακοπεί η απασχόληση, επί των αποδοχών του τελευ−
ταίου µήνα απασχόλησης αναπροσαρµοσµένων κατά
την ετήσια µεταβολή µισθών, όπως προκύπτει από τα
στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Το συνολικό
ποσό της κατά τα ανωτέρω εξαγοράς καταβάλλεται σε
τόσες µηνιαίες δόσεις, όσοι είναι οι µήνες που αναγνω−
ρίζονται. Το ποσό αυτό µπορεί να καταβληθεί εφάπαξ,
οπότε παρέχεται έκπτωση 15%.
γ. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκε στους
εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς και κλά−
δους, συµπεριλαµβανοµένου του χρόνου που αναγνω−
ρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά
του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσµετρηθεί από
προϋπηρεσία ή άλλη αιτία. ∆ιαδικασίες αναγνώρισης
χρόνων ασφάλισης, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί
µε την πλήρη εξόφληση του ποσού της εξαγοράς, συ−
νεχίζονται στον Ε.Φ.Κ.Α. µέχρι την ολοκλήρωσή τους,
βάσει των διατάξεων που ισχύουν κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος.
δ. Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης σύµφωνα µε το
άρθρο 18 του παρόντος.
2. α. Υπάλληλοι που εσφαλµένα έχουν υπαχθεί στην
ασφάλιση του ∆ηµοσίου και υπό την προϋπόθεση ότι
παραµένουν στην Υπηρεσία, συνεχίζουν την ασφάλισή
τους στον Ε.Φ.Κ.Α. µέχρι την αποχώρησή τους από την
Υπηρεσία.
β. Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί καλόπιστα στην ασφά−
λιση των εντασσόµενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων
και κλάδων, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόµιµες προϋπο−
θέσεις, συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον Ε.Φ.Κ.Α.
εφόσον διατηρούν την ιδιότητα ή απασχόληση για την
οποία υπήχθησαν στην ασφάλισή των εντασσόµενων
στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τοµέων και κλάδων. Χρόνος για
τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές
στους εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τοµείς
και κλάδους, ενώ δε συνέτρεχαν οι νόµιµες προϋπο−
θέσεις ασφάλισης λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης
στον Ε.Φ.Κ.Α. και οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές
δεν επιστρέφονται, εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση
διαγραφής.
3. Κάθε διάταξη που ορίζει διαφορετικά από τις δια−
τάξεις του παρόντος νόµου καταργείται.
Άρθρο 16
∆ικαιώµατα αντισυµβαλλοµένου
συµφώνου συµβίωσης
Με τους εγγάµους εξοµοιώνονται πλήρως οι αντισυµ−
βαλλόµενοι στο σύµφωνο συµβίωσης του Ν. 4356/2015
(Α΄ 181) ως προς κάθε κοινωνικοασφαλιστικό δικαίωµα,
παροχή, υποχρέωση ή περιορισµό, σύµφωνα µε τις δι−
ατάξεις του παρόντος νόµου ή της εν γένει κοινωνικο−
ασφαλιστικής και προνοιακής νοµοθεσίας.

2195

Άρθρο 17
Παράλληλη ασφάλιση
1. Ασφαλισµένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής
στην ασφάλιση, για τους οποίους προκύπτει βάσει γε−
νικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, υποχρεω−
τική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς ή τοµείς
ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλουν
για κάθε αναληφθείσα επαγγελµατική δραστηριότητα
τις προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυτές
καθορίζονται από τον παρόντα νόµο. Στην περίπτωση
αυτή για τη δεύτερη αναληφθείσα επαγγελµατική δρα−
στηριότητα δεν εφαρµόζεται η υποχρέωση καταβολής
ελάχιστης µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς του άρ−
θρου 39 παράγραφος 3.
2. Ασφαλισµένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής
στην κοινωνική ασφάλιση, για τους οποίους προέκυπτε,
βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων
κάθε εντασσόµενου στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, όπως ίσχυ−
αν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποχρεωτική
υπαγωγή λόγω ιδιότητας σε δύο ή περισσότερους φο−
ρείς για την ίδια απασχόληση, καταβάλλουν τις προ−
βλεπόµενες στο άρθρο 5 παράγραφο 1 του παρόντος
ασφαλιστικές εισφορές.
3. Όσα από τα πρόσωπα της παραγράφου 2 του πα−
ρόντος άρθρου, παλαιοί ασφαλισµένοι, για τους οποίους
υπολογίζονταν και καταβάλλονταν εισφορές σε δύο ή
περισσότερους φορείς, τοµείς, κλάδους ή λογαριασµούς
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να
καταβάλλουν προαιρετικά, κατόπιν υποβολής σχετικής
αίτησης, διπλές εισφορές επί των αποδοχών τους και
µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, ώστε να
συµπληρώσουν το χρόνο που απαιτείται για τη θεµελί−
ωση δικαιώµατος και δεύτερης σύνταξης ή τη συνέχιση
της ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλουν το
συνολικό ποσοστό εισφοράς εργοδότη και εργαζοµένου
ή την εισφορά των άρθρων 39 ή 40.
4. Για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους της
σύνταξης των προσώπων του παρόντος άρθρου εφαρ−
µόζεται το άρθρο 8 και η επιπλέον παροχή, για κάθε
έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά θα υπο−
λογίζεται µε ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075%
για κάθε ποσοστιαία µονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς.
Ο συντάξιµος µισθός σε αυτήν την περίπτωση θα προ−
κύπτει λαµβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισµού της
επιπλέον εισφοράς. Οι διατάξεις του άρθρου 14 εφαρ−
µόζονται αναλόγως.
5. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου, πλην της παρα−
γράφου 4, εφαρµόζονται από την 1.1.2017.
6. Το άρθρο 39 του Ν. 2084/1992 (Α΄ 165), καθώς και
κάθε άλλη διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα
του παρόντος καταργούνται.
Άρθρο 18
Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης
1. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 4, ανε−
ξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση δικαι−
ούνται από την 1.1.2017, να συνεχίσουν προαιρετικά την
ασφάλισή τους: α) εάν έχουν πραγµατοποιήσει στην
υποχρεωτική ασφάλιση τουλάχιστον πέντε (5) έτη, εκ
των οποίων τουλάχιστον ένα (1) έτος εντός της τε−
λευταίας πριν την υποβολή της αίτησης πενταετίας
και υποβάλλουν τη σχετική αίτηση µέσα σε προθεσµία
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τος χορήγησης εφάπαξ παροχής µε το καθεστώς του
Ν. 103/1975 (Α΄ 167) αποτελεί και ο χρόνος ασφάλισης
που έχει διανυθεί στην ασφάλιση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..
Η εφάπαξ παροχή, την οποία δικαιούνται οι αποχω−
ρούντες ασφαλισµένοι, υπολογίζεται µε βάση τα οριζό−
µενα στην παράγραφο 4 περίπτωση α΄ του παρόντος
άρθρου, για όλο το χρόνο υπηρεσίας τους που έχει
διανυθεί από 1.10.1975 έως 31.12.2013 και καταβάλλεται
κατ` αναλογία από το νοµικό πρόσωπο, στο οποίο ετη−
ρείτο ο λογαριασµός του Ν. 103/1975 (Α΄ 167) και στον
οποίο ήταν ασφαλισµένος ο υπάλληλος τις 31.12.2005
ή πριν την ηµεροµηνία αυτή σε περίπτωση µετάταξης/
µεταφοράς και το υπόλοιπο ποσό από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
για το χρονικό διάστηµα ασφάλισης έως 31.12.2013 σε
οποιοδήποτε ταµείο, τοµέα, κλάδο ή λογαριασµό πρό−
νοιας που εντάσσεται σε αυτό.
Για το χρονικό διάστηµα µετά από την 1.1.2014 και
εφεξής η εφάπαξ παροχή υπολογίζεται και αποδίδεται
από τον οικείο φορέα µε βάση τα οριζόµενα στην πε−
ρίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του παρόντος.
Σε περίπτωση ανεπάρκειας των σχηµατιζόµενων
Κεφαλαίων του οικείου λογαριασµού του Ν. 103/1975
(Α΄ 167) για την καταβολή του αναλογούντος ποσού
βοηθήµατος, τούτο συµπληρώνεται κατά το ποσό που
υπολείπεται από το ίδιο το Ν.Π.∆.∆. στο οποίο ετηρείτο
ο λογαριασµός και σε καµιά περίπτωση δεν βαρύνει το
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Σε περίπτωση µετατροπής, κατάργησης ή
συγχώνευσης του Ν.Π.∆.∆., η επιβάρυνση για την κάλυψη
του ανωτέρω ποσού καλύπτεται από τον προϋπολογι−
σµό του διάδοχου εργασιακού φορέα ή τον Κρατικό
Προϋπολογισµό σε περίπτωση µεταφοράς των υπαλ−
λήλων στο ∆ηµόσιο και σε καµία περίπτωση από το
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..
Σε περίπτωση ανεπάρκειας των σχηµατιζόµενων
κεφαλαίων του οικείου λογαριασµού του Ν. 103/1975
(Α΄ 167) για την καταβολή του αναλογούντος ποσού
βοηθήµατος, τούτο συµπληρώνεται κατά το ποσό που
υπολείπεται από το ίδιο το Ν.Π.∆.∆. στο οποίο ετηρείτο
ο λογαριασµός και σε καµιά περίπτωση δεν βαρύνει το
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Σε περίπτωση µετατροπής, κατάργησης ή
συγχώνευσης του Ν.Π.∆.∆., η επιβάρυνση για την κάλυψη
του ανωτέρω ποσού καλύπτεται από τον προϋπολογι−
σµό του διάδοχου εργασιακού φορέα ή τον Κρατικό
Προϋπολογισµό σε περίπτωση µεταφοράς των υπαλ−
λήλων στο ∆ηµόσιο και σε καµιά περίπτωση από το
Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..
7. Στους µη δικαιούµενους εφάπαξ παροχής από υπη−
ρεσία, εργασία ή επάγγελµα, για το οποίο ασφαλίστη−
καν σε ταµείο, τοµέα, κλάδο και λογαριασµό πρόνοιας
για χρόνο ασφάλισης τουλάχιστον τριών (3) ετών ή σε
περίπτωση θανάτου αυτών στα πρόσωπα που αναφέρο−
νται στην παράγραφο 3β, εφόσον ο θανών είχε συµπλη−
ρώσει τον παραπάνω χρόνο ασφάλισης, επιστρέφονται
οι ατοµικές τους εισφορές, ύστερα από αίτησή τους,
η οποία υποβάλλεται µετά την επέλευση του ασφαλι−
στικού κινδύνου µαζί µε τη συνταξιοδοτική απόφαση,
θετική ή απορριπτική, του φορέα κύριας ασφάλισης.
Για επιστροφή ατοµικών εισφορών που καταβλήθηκαν,
σύµφωνα µε τις διατάξεις των οικείων καταστατικών για
χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2013 το επιστρεπτέο ποσό
προκύπτει, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγρά−
φους 2 και 3 του άρθρου 9 του Ν. 2335/1995 (Α΄ 185) και
την υπουργική απόφαση Φ.80000/οικ.26625/1319/17.11.2006
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(Β΄ 1772). Για επιστροφή εισφορών χρονικών διαστηµά−
των από 1.1.2014 και εφεξής το ύψος του επιστρεπτέου
ποσού προκύπτει από τη συσσωρεµένη αξία των εισφο−
ρών στην ατοµική µερίδα.
8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου κάθε
άλλη γενική ή ειδική ή καταστατική διάταξη της νοµο−
θεσίας που προβλέπει διαφορετικά από τα οριζόµενα
στο παρόν άρθρο καταργείται. Η παρ. 3 του άρθρου
220 του Ν. 4281/2014 (Α΄ 160) καταργείται από τότε που
άρχισε να ισχύει.
9. Ειδικά, η εφάπαξ παροχή που καταβάλλεται στους
δικαιούχους των Τοµέων Πρόνοιας του Ταµείου Επικου−
ρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούµενων στα
Σώµατα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), του Ταµείου Αρωγής
Λιµενικού Σώµατος (Τ.Α.Λ.Σ.), εφεξής «Ταµεία», και τους
µετόχους των Ειδικών Λογαριασµών Αλληλοβοηθείας
Μετοχικών Ταµείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας,
εφεξής «Ειδικοί Λογαριασµοί», καταβάλλεται, σύµφωνα
µε τους όρους και προϋποθέσεις των οικείων καταστα−
τικών διατάξεων και υπολογίζεται ως εξής:
α. Για όσους υπέβαλαν σχετική αίτηση έως την
31.12.2014 υπολογίζεται, σύµφωνα µε τις οικείες κατα−
στατικές διατάξεις των Ταµείων και των Ειδικών Λο−
γαριασµών.
β. Για όσους υπέβαλαν ή υποβάλλουν σχετική αίτηση
µετά την 1.1.2015, υπολογίζεται αθροιστικά, για το µεν
χρόνο µετοχικής σχέσης έως την 31.12.2014, σύµφωνα
µε τις οικείες καταστατικές διατάξεις των Ταµείων και
των Ειδικών Λογαριασµών, για το δε χρόνο µετοχικής
σχέσης από 1.1.2015 και εφεξής, σύµφωνα µε την τεχνι−
κή βάση διανεµητικού συστήµατος προκαθορισµένων
εισφορών µε νοητή κεφαλαιοποίηση (ΝDC), κατά το
µαθηµατικό τύπο της παρ. 4γ του παρόντος.
10. Η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται κατ’ απόλυτη προ−
τεραιότητα σε όλους τους δικαιούχους που είναι άτοµα
µε αναπηρία, µε χρόνιες παθήσεις και στους γονείς
και νόµιµους κηδεµόνες που προστατεύουν άτοµα µε
αναπηρία ή σε όσους συνταξιοδοτούνται µε βάση τις
διατάξεις του Ν. 612/1977 είτε µε βάση τις διατάξεις
που παραπέµπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά, ή
µε βάση τις διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα
του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α’ της παρ. 1 των
άρθρων 1 και 26 του Π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) είτε µε βάση
τις διατάξεις που παραπέµπουν σε αυτές, όπως ισχύουν
κάθε φορά, καθώς και για όσους λαµβάνουν επίδοµα,
σύµφωνα µε το άρθρο 42 του Ν. 1140/1981, όπως ισχύει
για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις.
11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετά από γνώ−
µη του ∆.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο
θέµα που προκύπτει κατά την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου.
Άρθρο 36
Παράλληλη ασφάλιση
1. Ασφαλισµένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής
στην ασφάλιση, για τους οποίους προκύπτει βάσει γε−
νικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν
έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, υποχρεω−
τική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς, τοµείς,
κλάδους και λογαριασµούς ασφάλισης που εντάσσονται
στον Ε.Φ.Κ.Α., καταβάλλουν για κάθε αναληφθείσα επαγ−
γελµατική δραστηριότητα τις προβλεπόµενες ασφα−
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λιστικές εισφορές, όπως αυτές καθορίζονται από τον
παρόντα νόµο. Στην περίπτωση αυτή για τις πλέον της
πρώτης αναληφθείσες επαγγελµατικές δραστηριότητες
δεν εφαρµόζεται η υποχρέωση καταβολής ελάχιστης
µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς.
2. Ασφαλισµένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής
στην κοινωνική ασφάλιση, που παρέχουν εξαρτηµένη
εργασία και ταυτόχρονα αυταπασχολούνται σε δρα−
στηριότητες για τις οποίες υπάγονταν ή θα υπάγονται
βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως
ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
στην ασφάλιση ενός φορέα, τοµέα, κλάδου και λογα−
ριασµού ασφάλισης που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., κα−
ταβάλλουν υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α.: α) µηνιαία ασφαλιστική
εισφορά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 38, για
το εισόδηµα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση πα−
ροχής υπηρεσιών και β) ασφαλιστική εισφορά, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 39, για το εισόδηµα, εφόσον
υπάρχει, από άσκηση ελεύθερου επαγγέλµατος, για το
οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιµολόγια
ή αποδείξεις επαγγελµατικής δαπάνης. Στην περίπτωση
αυτή δεν εφαρµόζεται η παρ. 3 του άρθρου 39.
3. Ασφαλισµένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής
στην κοινωνική ασφάλιση, για τους οποίους προέκυπτε,
βάσει των γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων
κάθε φορέα, τοµέα, κλάδου ή λογαριασµού από τους
εντασσόµενους στον Ε.Φ.Κ.Α., όπως ίσχυαν έως την
έναρξη ισχύος του παρόντος, υποχρεωτική υπαγωγή
σε δύο ή περισσότερους φορείς, τοµείς, κλάδους ή λο−
γαριασµούς για την ίδια απασχόληση, καταβάλλουν τις
προβλεπόµενες στο άρθρο 38 ασφαλιστικές εισφορές.
4. Όσα από τα πρόσωπα της παρ. 3, παλαιοί ασφαλι−
σµένοι, για τους οποίους υπολογίζονταν και καταβάλλο−
νταν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος εισφορές σε
δύο ή περισσότερους φορείς, τοµείς, κλάδους ή λογα−
ριασµούς εξακολουθούν να καταβάλλουν προαιρετικά,
κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης τις προβλεπόµενες
εισφορές επί των αποδοχών τους και µετά την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου, ώστε να συµπληρώσουν το
χρόνο που απαιτείται για τη θεµελίωση δικαιώµατος και
δεύτερης σύνταξης ή τη συνέχιση της ασφάλισης. Στην
περίπτωση αυτή καταβάλλουν το συνολικό ποσοστό
εισφοράς εργοδότη και εργαζοµένου ή την εισφορά
των άρθρων 39 ή 40.
5. Για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους της
σύνταξης των προσώπων του παρόντος άρθρου εφαρ−
µόζεται το άρθρο 28 και η επιπλέον παροχή, για κάθε
έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, θα υπο−
λογίζεται µε ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075%
για καθεµία ποσοστιαία µονάδα (1%) επιπλέον εισφο−
ράς. Ο συντάξιµος µισθός σε αυτή την περίπτωση θα
προκύπτει λαµβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισµού
της επιπλέον εισφοράς. Οι διατάξεις του άρθρου 33
εφαρµόζονται αναλόγως.
6. Οι διατάξεις του παρόντος, πλην της παρ. 5, έχουν
εφαρµογή από 1.1.2017.
7. Καταργείται το άρθρο 39 του Ν. 2084/1992, καθώς
και κάθε άλλη διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τα
θέµατα του παρόντος.
8. Σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγειονο−
µική περίθαλψη αφενός σε εντασσόµενο στον Ε.Φ.Κ.Α.
φορέα, τοµέα, κλάδο ή λογαριασµό και αφετέρου σε
µη εντασσόµενο στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τοµέα, κλάδο ή

λογαριασµό ο ασφαλισµένος διατηρεί το δικαίωµα να
επιλέξει κατόπιν αίτησής του, την ασφάλισή του για
υγειονοµική περίθαλψη στον φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α. κα−
ταβάλλοντας την προβλεπόµενη εισφορά του φορέα
που επιλέγει.
Άρθρο 37
Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης
1. Το άρθρο 18 εφαρµόζεται αναλόγως και στους
ασφαλισµένους του ιδιωτικού τοµέα, µε την επιφύλαξη
των ακόλουθων παραγράφων.
2.α. Για την προαιρετική ασφάλιση των ασφαλισµένων
του ιδιωτικού τοµέα καταβάλλεται µηνιαία εισφορά κατ’
αναλογία των προβλεπόµενων στα άρθρα 38, 39, 40.
β. Ειδικότερα ο προαιρετικά ασφαλισµένος µισθωτός
καταβάλλει µηνιαίως για τον κλάδο κύριας ασφάλισης
και λοιπών παροχών το συνολικό ποσοστό ασφαλιστι−
κής εισφοράς εργαζόµενου − εργοδότη στο ύψος που
έχει διαµορφωθεί και ισχύει κατά το χρόνο υπαγωγής
στην προαιρετική ασφάλιση. Το ως άνω ποσοστό υπο−
λογίζεται επί του µέσου όρου των µηνιαίων αποδοχών
επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές
κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο πριν από τη διακοπή
της υποχρεωτικής ασφάλισης, αναπροσαρµοσµένων
µε την ετήσια µεταβολή µισθών όπως αυτή υπολογί−
ζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Για παροχές
ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για παροχές
σε χρήµα από τον Κλάδο Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α., ο προ−
αιρετικά ασφαλισµένος µισθωτός καταβάλλει µηνιαίως
εξ ολοκλήρου το σύνολο της εισφοράς ασφαλισµένου
και εργοδότη στο ύψος που εκάστοτε έχει διαµορφωθεί
υπολογιζόµενης αντιστοίχως επί των αποδοχών όπως
προβλέπεται για την κύρια σύνταξη.
γ. Προκειµένου περί αυτοαπασχολούµενων, το πο−
σοστό εισφοράς µε το οποίο βαρύνεται ο προαιρετικά
ασφαλισµένος είναι εκείνο που ορίζεται στην παρ. 1 του
άρθρου 39, για τους ασφαλισµένους που έχουν συµπλη−
ρώσει πέντε (5) έτη ασφάλισης. Η εισφορά προαιρετικής
ασφάλισης υπολογίζεται βάσει του µέσου όρου του
µηνιαίου εισοδήµατος επί του οποίου καταβλήθηκαν
ασφαλιστικές εισφορές, το τελευταίο δωδεκάµηνο
πριν από την διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης
αναπροσαρµοσµένου µε την ετήσια µεταβολή µισθών
όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική
Αρχή. Για παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
και για παροχές σε χρήµα από τον Κλάδο Παροχών
του Ε.Φ.Κ.Α., ο προαιρετικά ασφαλισµένος καταβάλλει
µηνιαίως εξ’ ολοκλήρου το σύνολο της εισφοράς στο
ύψος που εκάστοτε έχει διαµορφωθεί υπολογιζόµενη
αντιστοίχως επί του εισοδήµατος όπως προβλέπεται
για την κύρια σύνταξη.
δ. Προκειµένου περί ασφαλισµένων του Ο.Γ.Α., το πο−
σοστό εισφοράς µε το οποίο βαρύνεται ο προαιρετικά
ασφαλισµένος είναι εκείνο που ορίζεται στην παρ. 2 του
άρθρου 40, όπως αυτό διαµορφώνεται από 1.1.2022 και
εφεξής. Η εισφορά προαιρετικής ασφάλισης υπολογί−
ζεται βάσει του µέσου όρου του µηνιαίου εισοδήµατος
επί του οποίου καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές,
το τελευταίο δωδεκάµηνο πριν από την διακοπή της
υποχρεωτικής ασφάλισης αναπροσαρµοσµένου µε το
µεικτό περιθώριο κέρδους. Για παροχές ασθένειας σε
είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για παροχές σε χρήµα από
τον Ε.Φ.Κ.Α., ο προαιρετικά ασφαλισµένος καταβάλλει
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țĮȚĲȠȣȞȣʌȠȤȡİȦĲȚțȑȢĮıĳĮȜȚıĲȚțȑȢİȚıĳȠȡȑȢ.
ǾȕĮıȚțȒįȚĮĳȠȡȠʌȠȓȘıȘʌȠȣİʌȑȡȤİĲĮȚıĲȠʌȡȠȧıȤȪȠȞȞȠȝȠșİĲȚțȩțĮșİıĲȫȢȝİĲȚȢ
țȠȚȞȠʌȠȚȠȪȝİȞİȢįȚĮĲȐȟİȚȢ ʌĮȡĲȠȣȐȡșȡȠȣĲȠȣȞ ĮĳȠȡȐıĲȘȞțĮĲȐȡȖȘıȘ
ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ĲȠȣ Ȟ  ĲȠ ȠʌȠȓȠ ʌȡȠȑȕȜİʌİ ȩĲȚ ıĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȦȞ
Įʌȩ  țĮȚ İĳİȟȒȢ ʌȠȣ ĮıțȠȪıĮȞ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ĲȘȢ ȝȚĮȢ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȑȢ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ, Ș ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒĮıĳȐȜȚıȘȤȦȡȠȪıİıİȑȞĮȝȩȞȠĳȠȡȑĮțȪȡȚĮȢĮıĳȐȜȚıȘȢȒ
ĲȠǻȘȝȩıȚȠ
ǱȡșȡȠʌĮȡ
Ȃİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ  ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  ĲȠȣ Ȟ  ȖȚĮ ĲȠȣȢ
ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠȣȢ ĮȞİȟĮȡĲȒĲȦȢ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ȣʌĮȖȦȖȒȢ ıĲȘȞ ĮıĳȐȜȚıȘ ʌĮȜĮȚȠȓ țĮȚ ȞȑȠȚ
ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠȚ  ʌȠȣ ȝȑȤȡȚ  ʌĮȡİȓȤĮȞ İȟĮȡĲȘȝȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ
ĮȣĲȠĮʌĮıȤȠȜȠȪȞĲȠıİįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢȖȚĮĲȚȢȠʌȠȓİȢȣʌȐȖȠȞĲĮȞıĲȘȞĮıĳȐȜȚıȘİȞȩȢĳȠȡȑĮ
țȪȡȚĮȢ ĮıĳȐȜȚıȘȢ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ȩĲȚ Įʌȩ  țĮĲĮȕȐȜȠȣȞ ȣʌȑȡ ǼĭȀǹ Į ȝȘȞȚĮȓĮ
ĮıĳĮȜȚıĲȚțȒ İȚıĳȠȡȐ ȖȚĮ ĲȠ İȚıȩįȘȝĮ Įʌȩ ĲȘȞ İȟĮȡĲȘȝȑȞȘ İȡȖĮıȓĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ
ȐȡșȡȠ ĲȠȣȞțĮȚ ȕĮıĳĮȜȚıĲȚțȒ İȚıĳȠȡȐ ȖȚĮĲȠİȚıȩįȘȝĮ ĮʌȩȐıțȘıȘ
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İȜİȪșİȡȠȣ İʌĮȖȖȑȜȝĮĲȠȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ  ĲȠȣ Ȟ  ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
ĮȣĲȒįİȞȑȤİȚİĳĮȡȝȠȖȒȘʌĮȡĲȠȣȐȡșȡȠȣĲȠȣȞ
ȅȚ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠȚ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȝȑȤȡȚ .12. ĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȞ ȜȩȖȦ ʌȠȜȜĮʌȜȒȢ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ ıİ ʌİȡȚııȩĲİȡȠȣȢ ĲȠȣ İȞȩȢ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȠȪȢ ĳȠȡİȓȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȐȡșȡĮ
 ʌĮȡ  țĮȚ  ʌĮȡ  ĲȠȣ Ȟ  ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ȖȚĮ ĲȠȞ ʌĮȡȐȜȜȘȜȠ ȤȡȩȞȠ
ĮıĳȐȜȚıȘȢ ĲȠȣȢ ȝȑȤȡȚ .12. İʌȚʌȜȑȠȞ ıȣȞĲĮȟȚȠįȠĲȚțȒ ʌĮȡȠȤȒ ȖȚĮ țȐșİ ȑĲȠȢ ʌȠȣ
ȑȤİȚ țĮĲĮȕȜȘșİȓ İʌȚʌȜȑȠȞ İȚıĳȠȡȐ Ș ȠʌȠȓĮ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ ȝİ İĲȒıȚȠ ıȣȞĲİȜİıĲȒ
ĮȞĮʌȜȒȡȦıȘȢ  ȖȚĮ țȐșİ ʌȠıȠıĲȚĮȓĮ ȝȠȞȐįĮ   İʌȚʌȜȑȠȞ İȚıĳȠȡȐȢ İȞȫ Ƞ
ıȣȞĲȐȟȚȝȠȢ ȝȚıșȩȢ ıİ ĮȣĲȒȞ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȘ ȕȐıȘ
ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ĲȘȢ İʌȚʌȜȑȠȞ İȚıĳȠȡȐȢ İĳĮȡȝȠȗȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ ıȤİĲȚțȫȞ ʌȡȠȕȜȑȥİȦȞ ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣțĮȚĲȠȣȞ.
ǼʌȚıȘȝĮȓȞİĲĮȚȩĲȚĲĮĮȞȦĲȑȡȦįİȞȚıȤȪȠȣȞȖȚĮĲȠȣȢĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠȣȢĲȘȢʌĮȡ 2
ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ  İȜİȪșİȡȠȣȢ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȓİȢ țĮȚ ȝȚıșȦĲȠȪȢ ʌȠȣ ĮıĳĮȜȓȗȠȞĲĮȞ ıĲȠȞ ȓįȚȠ
ĮıĳĮȜȚıĲȚțȩĳȠȡȑĮȖȚĮĲȓȝȑȤȡȚ31.12.2016 įİȞțĮĲȑȕĮȜĮȞįȚʌȜȑȢİȚıĳȠȡȑȢĮȜȜȐȝȩȞȠ
ȝȓĮİȚıĳȠȡȐ.
īȚĮ ĲȘȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ȡȣșȝȓıİȦȞ țĮȚ țĮĲȩʌȚȞ İȡȦĲȘȝȐĲȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ
ȣʌȠȕȜȘșİȓ ıĲȘȞ ȊʌȘȡİıȓĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘ ıȣȞĲĮȟȚȠįȩĲȘıȘ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȡȠıȫʌȦȞ
įȚİȣțȡȚȞȓȗȠȣȝİĲĮİȟȒȢ
2. ȀǹȁȊȆȉȅȂǼȃǹȆȇȅȈȍȆǹ
ǱȡșȡĮʌĮȡțĮȚʌĮȡ:
Į ȅȚȝȑȤȡȚĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠȚ ʌĮȜĮȚȠȓĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠȚ ʌȠȣȝȑȤȡȚ
ȣʌȐȖȠȞĲĮȞ ȜȩȖȦ ȐıțȘıȘȢ ʌİȡȚııȠĲȑȡȦȞ ĲȘȢ ȝȚĮȢ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȫȞ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ,
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐıĲȘȞĮıĳȐȜȚıȘįȪȠ ȒʌİȡȚııȠĲȑȡȦȞʌȡȫȘȞĳȠȡȑȦȞțȪȡȚĮȢĮıĳȐȜȚıȘȢȒĲȠ
ǻȘȝȩıȚȠ țĮȚ țĮĲȑȕĮȜĮȞ įȪȠ Ȓ ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȑȢ İȚıĳȠȡȑȢ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ
Įʌȩ  ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒ ĮıĳȐȜȚıȘ ıĲȠȞ ǼĭȀǹ țĮȚ țĮĲĮȕȐȜȜȠȣȞ ȖȚĮ țȐșİ
ĮȞĮȜȘĳșİȓıĮ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ ĲȚȢ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȑȢ İȚıĳȠȡȑȢ ȠȚ
ȠʌȠȓȠȚȣʌȠȕȐȜȜȠȣȞĮȓĲȘıȘıȣȞĲĮȟȚȠįȩĲȘıȘȢĮİȓĲİĮʌȩȝȑȤȡȚıĲȠȣȢ
ʌȡȫȘȞĳȠȡİȓȢțȪȡȚĮȢĮıĳȐȜȚıȘȢȒĲȠǻȘȝȩıȚȠȕİȓĲİĮʌȩțĮȚȝİĲȐıĲȠȞǼĭȀǹ
ȕ ȅȚĮʌȩĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠȚ ȞȑȠȚĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠȚ ʌȠȣȝȑȤȡȚİȓȤĮȞ
ʌİȡȚııȩĲİȡİȢ ĲȘȢ ȝȚĮȢ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȑȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ țĮȚ  İȓȤĮȞ İʌȚȜȑȟİȚ - ʌȑȡĮȞ ĲȘȢ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȒȢĮıĳȐȜȚıȘȢĲȠȣȢıĲȠȞȑȞĮĳȠȡȑĮ- ȞĮıȣȞİȤȓıȠȣȞʌȡȠĮȚȡİĲȚțȐĲȘȞĮıĳȐȜȚıȘ
ĲȠȣȢțĮȚıĲȠįİȪĲİȡȠĳȠȡȑĮțĮĲĮȕȐȜȜȠȞĲĮȢĲȠıȪȞȠȜȠĲȦȞʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȦȞĮıĳĮȜȚıĲȚțȫȞ
İȚıĳȠȡȫȞ
ǱȡșȡȠʌĮȡ:
ȅȚĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠȚ ʌĮȜĮȚȠȓțĮȚȞȑȠȚĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠȚ ʌȠȣȝȑȤȡȚȣʌȐȖȠȞĲĮȞ
ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ıĲȘȞ ĮıĳȐȜȚıȘ İȞȩȢ ʌȡȫȘȞ ĳȠȡȑĮ țȪȡȚĮȢ ĮıĳȐȜȚıȘȢ ȜȩȖȦ ʌĮȡȠȤȒȢ
İȟĮȡĲȘȝȑȞȘȢİȡȖĮıȓĮȢțĮȚĮȣĲȠĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ ȠȚȠʌȠȓȠȚĮʌȩțĮĲĮȕȐȜȜȠȣȞıĲȠȞ
ǼĭȀǹȖȚĮțȐșİ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮĲȚȢʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢĮıĳĮȜȚıĲȚțȑȢİȚıĳȠȡȑȢ
țĮȚȣʌȠȕȐȜȜȠȣȞĮȓĲȘıȘıȣȞĲĮȟȚȠįȩĲȘıȘȢĮʌȩțĮȚȝİĲȐıĲȠȞǼĭȀǹ
3. ǹȄǿȅȆȅǿǾȈǾȋȇȅȃȅȊǹȈĭǹȁǿȈǾȈ ȐȡșʌĮȡ
ȅ ȤȡȩȞȠȢ ĮıĳȐȜȚıȘȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ įȚĮȞȣșİȓ ıĲȘȞ ĮıĳȐȜȚıȘ ĲȦȞ ʌȡȫȘȞ ĳȠȡȑȦȞ țȪȡȚĮȢ
ĮıĳȐȜȚıȘȢȒĲȠȣǻȘȝȠıȓȠȣȝȑȤȡȚİȟĮțȠȜȠȣșİȓȞĮ șİȦȡİȓĲĮȚȖȚĮĲȘȞțȡȓıȘĲȠȣ
ıȣȞĲĮȟȚȠįȠĲȚțȠȪįȚțĮȚȫȝĮĲȠȢ ȤȡȩȞȠȢĮıĳȐȜȚıȘȢ ıĲȠȣȢʌȡȫȘȞĳȠȡİȓȢțȪȡȚĮȢ ĮıĳȐȜȚıȘȢ Ȓ
ĲȠǻȘȝȩıȚȠ
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ȅȤȡȩȞȠȢĮıĳȐȜȚıȘȢĮʌȩțĮȚȝİĲȐİȓȞĮȚȤȡȩȞȠȢĮıĳȐȜȚıȘȢıĲȠȞǼĭȀǹ
ȅȚ ĮȞȦĲȑȡȦ ȤȡȩȞȠȚ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ İȓĲİ ȖȚĮ ĲȘ șİȝİȜȓȦıȘ İȞȩȢ
ıȣȞĲĮȟȚȠįȠĲȚțȠȪįȚțĮȚȫȝĮĲȠȢțĮȚȜȒȥȘȢʌȡȠıĮȪȟȘıȘȢȖȚĮĲȠȞȝȑȤȡȚȤȡȩȞȠȒȖȚĮ
șİȝİȜȓȦıȘ įȪȠ ıȣȞĲĮȟȚȠįȠĲȚțȫȞ įȚțĮȚȦȝȐĲȦȞ ȣʌȩ ĲȚȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘȢ  ĲȠȣ
ȠȡȓȠȣȘȜȚțȓĮȢțĮȚĲȠȣʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠȣȤȡȩȞȠȣĮıĳȐȜȚıȘȢ ıİțĮșȑȞĮĮʌȩĮȣĲȐ.
4. ĬǼȂǼȁǿȍȈǾȈȊȃȉǹȄǿȅǻȅȉǿȀȅȊǻǿȀǹǿȍȂǹȉȅȈ
ǻȚțĮȓȦȝĮ ȖȚĮ ĲȘ ȜȒȥȘ ıȪȞĲĮȟȘȢ șİȝİȜȚȫȞİĲĮȚ İĳȩıȠȞ Ƞ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠȢ țĮĲȐ ĲȘȞ
ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ ıȣȞĲĮȟȚȠįȩĲȘıȘȢ ʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢ ıȤİĲȚțȑȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ
ıȣȞĲĮȟȚȠįȩĲȘıȘȢ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ıİ ȑȞĮȞ Įʌȩ ĲȠȣȢ ʌȡȫȘȞ ĳȠȡİȓȢ țȪȡȚĮȢ ĮıĳȐȜȚıȘȢ Ȓ ĲȠ
ǻȘȝȩıȚȠ ȤȦȡȓȢ ȞĮ İȜȑȖȤİĲĮȚ İȐȞ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮ țĮȚ ȠȚ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ
ıȣȞĲĮȟȚȠįȩĲȘıȘȢ ĲȠȣ įİȪĲİȡȠȣ ʌȡȫȘȞ ĳȠȡȑĮ ǼȐȞ įİȞ ʌȜȘȡȠȪȞĲĮȚ ȠȚ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ
șİȝİȜȓȦıȘȢțĮȚįİȪĲİȡȠȣıȣȞĲĮȟȚȠįȠĲȚțȠȪįȚțĮȚȫȝĮĲȠȢĲȩĲİȠȤȡȩȞȠȢĲȠȣįİȪĲİȡȠȣĳȠȡȑĮ
ȝȑȤȡȚ.12.2016 ĮȟȚȠʌȠȚİȓĲĮȚȝİĲȘȤȠȡȒȖȘıȘĲȘȢʌȡȠıĮȪȟȘıȘȢĲȘȢĮȞĲĮʌȠįȠĲȚțȒȢțȪȡȚĮȢ
ıȪȞĲĮȟȘȢ
ȈȘȝİȚȫȞİĲĮȚȩĲȚȠȤȡȩȞȠȢĮıĳȐȜȚıȘȢĮʌȩțĮȚȝİĲȐİȓȞĮȚȤȡȩȞȠȢĮıĳȐȜȚıȘȢ
ıĲȠȞ ǼĭȀǹ țĮȚ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ ȖȚĮ ĲȘ ȜȒȥȘ țĮȚ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩ ĲȘȢ ĮȞĲĮʌȠįȠĲȚțȒȢ
ıȪȞĲĮȟȘȢȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢȣʌȩȥȘĲȠıȪȞȠȜȠĲȦȞıȣȞĲȐȟȚȝȦȞĮʌȠįȠȤȫȞȖȚĮĲȠįȚȐıĲȘȝĮĮȣĲȩ
ǼȐȞ ʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ıȣȞĲĮȟȚȠįȩĲȘıȘȢ țĮȚ ĲȦȞ įȪȠ ʌȡȫȘȞ ĳȠȡȑȦȞ Ș
ıȪȞĲĮȟȘșĮȣʌȠȜȠȖȚıĲİȓıȪȝĳȦȞĮȝİȩıĮʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚıĲȘȞʌĮȡĮțȐĲȦʌĮȡȐȖȡĮĳȠ
ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ 1 ȐȡșȡȠ  ʌĮȡ  : ȂȘȤĮȞȚțȩȢ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠȢ ıĲȠ ʌȡȫȘȞ ǼȉǹǹȉȈȂǼǻǼ țĮȚ ȚįȚȠțĲȒĲȘȢ ȟİȞȠįȠȤİȓȠȣ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠȢ ıĲȠȞ ʌȡȫȘȞ ȅǹǼǼ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ĲȘȞ
ĮȓĲȘıȘıȣȞĲĮȟȚȠįȩĲȘıȘȢıĲȠȞǼĭȀǹīȚĮȞĮȜȐȕİȚıȪȞĲĮȟȘʌȡȑʌİȚȞĮʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢ
ıȤİĲȚțȑȢʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢİȓĲİĲȠȣʌȡȫȘȞǼȉǹǹ- ȉȈȂǼǻǼİȓĲİĲȠȣʌȡȫȘȞȅǹǼǼǼȐȞʌȜȘȡȠȓ
ĲȚȢʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢȝȩȞȠĲȠȣǼȉǹǹ-ȉȈȂǼǻǼĲȩĲİȖȚĮĲȠȤȡȩȞȠĮıĳȐȜȚıȒȢĲȠȣıĲȠȞʌȡȫȘȞ
ȅǹǼǼ ȝȑȤȡȚ  șĮ ȤȠȡȘȖȘșİȓ ʌȡȠıĮȪȟȘıȘ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıĲȠ
ȐȡșȡȠ  İȞȫ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ ĮıĳȐȜȚıȘȢ ıĲȠȞ ǼĭȀǹ Įʌȩ  ȑȦȢ  țĮĲȐ ĲȠȞ
ȠʌȠȓȠțĮĲĮȕȐȜȜİȚĮıĳĮȜȚıĲȚțȑȢİȚıĳȠȡȑȢ ĮʌȩʌȠȜȜĮʌȜȑȢĮȚĲȓİȢșĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓȖȚĮĲȠȞ
ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩ ĲȘȢ ĮȞĲĮʌȠįȠĲȚțȒȢ ıȪȞĲĮȟȘȢ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ıȣȞĲȐȟȚȝȦȞ
ĮʌȠįȠȤȫȞȖȚĮĲȠįȚȐıĲȘȝĮĮȣĲȩ
5. ȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈȈȊȃȉǹȄǿȅǻȅȉǿȀǾȈȆǹȇȅȋǾȈ
ǱȡșȡȠʌĮȡ
Ǿ İșȞȚțȒ țĮȚ ĮȞĲĮʌȠįȠĲȚțȒ ıȪȞĲĮȟȘ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲĮ
ȐȡșȡĮțĮȚĲȠȣȞİȞȫȘʌȡȠıĮȪȟȘıȘʌȠȣȤȠȡȘȖİȓĲĮȚȖȚĮĲȠȞȤȡȩȞȠ
ĮıĳȐȜȚıȘȢ ȝȑȤȡȚ .12.2016 ıĲȠȞįİȪĲİȡȠʌȡȫȘȞĳȠȡȑĮțȪȡȚĮȢ ĮıĳȐȜȚıȘȢ ȒĲȠǻȘȝȩıȚȠ
ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıĲȠ ȐȡșȡȠ  ʌĮȡ  țĮȚ  ʌĮȡ  ĲȠȣ Ȟ
4387/2016.
ȈȣȖțİțȡȚȝȑȞĮȖȚĮĲȠȞȣʌȠȜȠȖȚıȝȩĲȘȢıȪȞĲĮȟȘȢİĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚĲĮİȟȒȢ
Į  İȐȞ Ƞ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠȢ ʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ıȣȞĲĮȟȚȠįȩĲȘıȘȢ ıİ ȑȞĮȞ Įʌȩ
ĲȠȣȢ ʌȡȫȘȞ ĳȠȡİȓȢ țȪȡȚĮȢ ĮıĳȐȜȚıȘȢ Ȓ ĲȠ ǻȘȝȩıȚȠ ıĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ ȑȤİȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜȠ Ȓ ȝȘ
ȤȡȩȞȠĮıĳȐȜȚıȘȢĲȩĲİȜĮȝȕȐȞİȚ
- İșȞȚțȒ ıȪȞĲĮȟȘ ȖȚĮ ĲȠ ȤȡȩȞȠ ĮıĳȐȜȚıȘȢ ıĲȠȞ ĳȠȡȑĮ Ȓ ĲȠ ǻȘȝȩıȚȠ ȝİĲȚȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ
ĲȠȣȠʌȠȓȠȣșİȝİȜȚȫȞİȚıȣȞĲĮȟȚȠįȠĲȚțȩįȚțĮȓȦȝĮ țĮȚȖȚĮĲȠȤȡȩȞȠĮıĳȐȜȚıȘȢĮʌȩ
ıĲȠȞǼĭȀǹ,
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- ĮȞĲĮʌȠįȠĲȚțȒ ıȪȞĲĮȟȘ ȖȚĮ ĲȠ ȤȡȩȞȠ ĮıĳȐȜȚıȘȢ ıĲȠȞ ĳȠȡȑĮ Ȓ ĲȠ ǻȘȝȩıȚȠ ȝİ ĲȚȢ
ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢĲȠȣȠʌȠȓȠȣșİȝİȜȚȫȞİȚıȣȞĲĮȟȚȠįȠĲȚțȩįȚțĮȓȦȝĮ țĮȚȖȚĮĲȠȤȡȩȞȠĮıĳȐȜȚıȘȢ
ĮʌȩțĮȚȝİĲȐıĲȠȞǼĭȀǹ,
- ʌȡȠıĮȪȟȘıȘ ıȪȞĲĮȟȘȢ Įʌȩ ĲȠȞ ʌȡȫȘȞ ĳȠȡȑĮ Ȓ ĲȠ ǻȘȝȩıȚȠ ʌȠȣ įİȞ șİȝİȜȚȫȞİȚ
ıȣȞĲĮȟȚȠįȠĲȚțȩįȚțĮȓȦȝĮȖȚĮĲȠȞʌĮȡȐȜȜȘȜȠȒȝȘȤȡȩȞȠĮıĳȐȜȚıȘȢ ȝȑȤȡȚ.12.2016,
ȕ İȐȞȠĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠȢʌȜȘȡȠȓ ĲȚȢʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢıȣȞĲĮȟȚȠįȩĲȘıȘȢțĮȚıĲȠȣȢįȪȠ
ʌȡȫȘȞĳȠȡİȓȢțȪȡȚĮȢ ĮıĳȐȜȚıȘȢ ȒĲȠǻȘȝȩıȚȠ ıĲȠȣȢȠʌȠȓȠȣȢȑȤİȚʌĮȡȐȜȜȘȜȠȒȝȘ ȤȡȩȞȠ
ĮıĳȐȜȚıȘȢĲȩĲİȝʌȠȡİȓȞĮȜȐȕİȚ
- ȝȓĮ İșȞȚțȒ ıȪȞĲĮȟȘ ĮȞĲĮʌȠįȠĲȚțȒ ıȪȞĲĮȟȘ ȖȚĮ ĲȠ ȤȡȩȞȠ ĮıĳȐȜȚıȘȢ ıĲȠȞ ȑȞĮ ʌȡȫȘȞ
ĳȠȡȑĮȒıĲȠǻȘȝȩıȚȠ ȝȑȤȡȚ țĮȚȖȚĮĲȠȤȡȩȞȠĮıĳȐȜȚıȘȢĮʌȩțĮȚȝİĲȐ
ıĲȠȞǼĭȀǹ, țĮȚʌȡȠıĮȪȟȘıȘıȪȞĲĮȟȘȢȖȚĮĲȠȤȡȩȞȠ ĮıĳȐȜȚıȘȢȝȑȤȡȚ.12.2016 ĮʌȩĲȠȞ
ȐȜȜȠʌȡȫȘȞĳȠȡȑĮȒĲȠǻȘȝȩıȚȠȒ
- ĲȠĮȞĲȓıĲȡȠĳȠȒ
- ȝȓĮ İșȞȚțȒ ıȪȞĲĮȟȘ țĮȚ įȪȠ ĮȞĲĮʌȠįȠĲȚțȑȢ ıȣȞĲȐȟİȚȢ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ
ĲȘȢʌĮȡĲȠȣȐȡșȡȠȣĲȠȣȞ .
ȈĲȠȞĮȚĲȠȪȞĲĮĲȘıȪȞĲĮȟȘȤȠȡȘȖİȓĲĮȚĲȠıȣȝĳİȡȩĲİȡȠʌȠıȩȩʌȦȢĮȣĲȩʌȡȠțȪʌĲİȚ
ȝİĲȐĲȠȣȢĮȞȦĲȑȡȦȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪȢ
ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ 2 - ĬİȝİȜȓȦıȘ ıĲȠȞ ȑȞĮ ʌȡȫȘȞ ĳȠȡȑĮ: ǿįȚȦĲȚțȩȢ ȣʌȐȜȜȘȜȠȢ țĮȚ
ȚįȚȠțĲȒĲȘȢİȝʌȠȡȚțȒȢİʌȚȤİȓȡȘıȘȢʌĮȜĮȚȩȢĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠȢ
ȋȡȩȞȠȢĮıĳȐȜȚıȘȢıĲȠʌȡȫȘȞȅǹǼǼ
- ǹʌȩȑȦȢȦȢȚįȚȠțĲȒĲȘȢİȝʌȠȡȚțȒȢİʌȚȤİȓȡȘıȘȢ
ȈȣȞȠȜȚțȩȢȤȡȩȞȠȢĮıĳȐȜȚıȘȢıĲȠȅǹǼǼȑĲȘ
ȋȡȩȞȠȢĮıĳȐȜȚıȘȢıĲȠǿȀǹ-ǼȉǹȂ
- ǹʌȩ5 ȑȦȢȦȢȝȚıșȦĲȩȢıİȚįȚȦĲȚțȒİʌȚȤİȓȡȘıȘ
ȈȣȞȠȜȚțȩȢȤȡȩȞȠȢĮıĳȐȜȚıȘȢıĲȠǿȀǹ-ǼȉǹȂȑĲȘ
ȋȡȩȞȠȢĮıĳȐȜȚıȘȢıĲȠȞǼĭȀǹ
- ǹʌȩȑȦȢȦȢȝȚıșȦĲȩȢıİȚįȚȦĲȚțȒİʌȚȤİȓȡȘıȘ țĮȚȦȢȚįȚȠțĲȒĲȘȢ
İȝʌȠȡȚțȒȢİʌȚȤİȓȡȘıȘȢ
ȅ ȤȡȩȞȠȢ ĮıĳȐȜȚıȘȢ Įʌȩ  İȓȞĮȚ ȤȡȩȞȠȢ ĮıĳȐȜȚıȘȢ ıĲȠȞ ǼĭȀǹ ȅ
ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠȢ ȝİ ĲȘ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ƞȣ ȑĲȠȣȢ ĲȘȢ ȘȜȚțȓĮȢ ĲȠȣ ȣʌȠȕȐȜİȚ ĮȓĲȘȝĮ
ıȣȞĲĮȟȚȠįȩĲȘıȘȢĲȠȑĲȠȢȖȚĮȜȒȥȘıȪȞĲĮȟȘȢȝİĲȚȢıȣȞĲĮȟȚȠįȠĲȚțȑȢʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢĲȠȣ
ʌȡȫȘȞȅǹǼǼ țĮșȫȢıĲȠ ǿȀǹ-ǼȉǹȂįİȞȑȤİȚ șİȝİȜȚȦȝȑȞȠıȣȞĲĮȟȚȠįȠĲȚțȩįȚțĮȓȦȝĮĬĮ
ȜȐȕİȚ
- İșȞȚțȒıȪȞĲĮȟȘȖȚĮĲȠȤȡȩȞȠĮıĳȐȜȚıȘȢıĲȠȞʌȡȫȘȞȅǹǼǼțĮȚıĲȠȞǼĭȀǹȦȢȚįȚȠțĲȒĲȘȢ
İȝʌȠȡȚțȒȢİʌȚȤİȓȡȘıȘȢȖȚĮȑĲȘ
- ĮȞĲĮʌȠįȠĲȚțȒıȪȞĲĮȟȘȖȚĮĲȠȤȡȩȞȠĮıĳȐȜȚıȘȢıĲȠȞʌȡȫȘȞȅǹǼǼțĮȚıĲȠȞǼĭȀǹȖȚĮ
ȑĲȘ īȚĮ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩ ĲȠȣ ĮȞĲĮʌȠįȠĲȚțȠȪ ʌȠıȠȪ ĲȘȢ ıȪȞĲĮȟȘȢ ĲȠȣ Įʌȩ  șĮ
ȜȘĳșȠȪȞȣʌȩȥȘĲȠıȪȞȠȜȠĲȦȞĮʌȠįȠȤȫȞİʌȓĲȦȞȠʌȠȓȦȞțĮĲȑȕĮȜİĮıĳĮȜȚıĲȚțȑȢİȚıĳȠȡȑȢ
ȦȢȝȚıșȦĲȩȢțĮȚȦȢĮȣĲȠĮʌĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠȢ
- ʌȡȠıĮȪȟȘıȘıȪȞĲĮȟȘȢȖȚĮĲȠȞȤȡȩȞȠĮıĳȐȜȚıȘȢıĲȠʌȡȫȘȞ ǿȀǹ-ǼȉǹȂȖȚĮ2 ȑĲȘ ȒĲȠȚ
ȝȑȤȡȚ.12.2016.
ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ 3 - ĬİȝİȜȓȦıȘțĮȚıİ įȪȠȒʌİȡȚııȩĲİȡȠȣȢʌȡȫȘȞĳȠȡİȓȢ: ǿįȚȦĲȚțȩȢ
ȣʌȐȜȜȘȜȠȢ țĮȚ ȚįȚȠțĲȒĲȘȢ İȝʌȠȡȚțȒȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ ʌĮȜĮȚȩȢ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠȢ ȑȤİȚ 
ʌĮȡȐȜȜȘȜĮȑĲȘĮıĳȐȜȚıȘȢıĲȠʌȡȫȘȞǿȀǹ-ǼȉǹȂțĮȚıĲȠȞȅǹǼǼȑȦȢțĮȚȑȞĮ
ȑĲȠȢ ĮıĳȐȜȚıȘȢ Įʌȩ  ıĲȠȞ ǼĭȀǹ ȦȢ ȝȚıșȦĲȩȢ țĮȚ ȦȢ ȚįȚȠțĲȒĲȘȢ İȝʌȠȡȚțȒȢ
İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ ȅ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠȢ ȝİ ĲȘ ıȣȝʌȜȒȡȦıȘ ĲȠȣ Ƞȣ ȑĲȠȣȢ ĲȘȢ ȘȜȚțȓĮȢ ȣʌȠȕȐȜİȚ
ĮȓĲȘȝĮıȣȞĲĮȟȚȠįȩĲȘıȘȢĲȠȑĲȠȢȖȚĮȜȒȥȘıȪȞĲĮȟȘȢ
ȅĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠȢȝʌȠȡİȓȞĮȜȐȕİȚ
- ȂȓĮİșȞȚțȒıȪȞĲĮȟȘțĮȚįȪȠĮȞĲĮʌȠįȠĲȚțȑȢıȣȞĲȐȟİȚȢȒ
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- ȝȓĮ İșȞȚțȒ ıȪȞĲĮȟȘ ȖȚĮ ĲȠ ȤȡȩȞȠ ĮıĳȐȜȚıȘȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ įȚĮȞȪıİȚ ıĲȠ ʌȡȫȘȞ ǿȀǹ-ǼȉǹȂ
țĮȚ ıĲȠȞ ǼĭȀǹ ȝȓĮ ĮȞĲĮʌȠįȠĲȚțȒ ıȪȞĲĮȟȘ ȖȚĮ ĲȠ ȤȡȩȞȠ ĮıĳȐȜȚıȘȢ ıĲȠ ʌȡȫȘȞ ǿȀǹǼȉǹȂ țĮȚ ıĲȠȞ ǼĭȀǹ ȖȚĮ  ȑĲȘ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ıȣȞĲĮȟȓȝȦȞ
ĮʌȠįȠȤȫȞ Įʌȩ ĲȠ  ȑȦȢ 31.12.2016 ĲȦȞ İȚıȠįȘȝȐĲȦȞ ĲȠȣ ȦȢ ȝȚıșȦĲȠȪ İʌȓ ĲȦȞ
ȠʌȠȓȦȞțĮĲĮȕȜȒșȘțĮȞȠȚİȚıĳȠȡȑȢțĮșȫȢțĮȚȩȜȦȞĲȦȞİȚıȠįȘȝȐĲȦȞĲȠȣĮʌȩ
(İȜİȪșİȡȠȣİʌĮȖȖİȜȝĮĲȓĮțĮȚȝȚıșȦĲȠȪ țĮȚʌȡȠıĮȪȟȘıȘȖȚĮĲȠȞȤȡȩȞȠĮıĳȐȜȚıȘȢıĲȠȞ
ʌȡȫȘȞȅǹǼǼȝȑȤȡȚ.12.2016Ȓ
- ĲȠĮȞĲȓıĲȡȠĳȠ
ȈĲȠȞĮȚĲȠȪȞĲĮĲȘıȪȞĲĮȟȘȤȠȡȘȖİȓĲĮȚĲȠıȣȝĳİȡȩĲİȡȠʌȠıȩȩʌȦȢĮȣĲȩʌȡȠțȪʌĲİȚ
ȝİĲȐĲȠȣȢĮȞȦĲȑȡȦȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪȢ.
ǱȡșȡȠʌĮȡ:
ȅĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠȢıĲȠȞȓįȚȠĳȠȡȑĮȦȢȝȚıșȦĲȩȢțĮȚȦȢĮȣĲȠĮʌĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠȢȖȚĮĲȠ
ȤȡȩȞȠĮıĳȐȜȚıȘȢʌȠȣȑȤİȚȑȦȢțĮȚİĳȩıȠȞșİȝİȜȚȫȞİȚıȣȞĲĮȟȚȠįȠĲȚțȩįȚțĮȓȦȝĮ
įȚțĮȚȠȪĲĮȚȝȓĮİșȞȚțȒıȪȞĲĮȟȘțĮȚȝȓĮĮȞĲĮʌȠįȠĲȚțȒıȪȞĲĮȟȘ
ǻİȞ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ʌȡȠıĮȪȟȘıȘ ȖȚĮĲȓ ıĲȠȞ ȓįȚȠ ĳȠȡȑĮ įİȞ ʌȡȠȕȜİʌȩĲĮȞ țĮĲĮȕȠȜȒ įȪȠ
ĮıĳĮȜȚıĲȚțȫȞİȚıĳȠȡȫȞȝȑȤȡȚĲȘȞĮȞȦĲȑȡȦȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ țĮĲĮȕȠȜȒȢ Įʌȩ  ĮıĳĮȜȚıĲȚțȫȞ İȚıĳȠȡȫȞ ȦȢ ĮȣĲȠĲİȜȫȢ
ĮʌĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠȢțĮȚȦȢȝȚıșȦĲȩȢıĲȠȞǼĭȀǹİʌȓıȘȢįİȞȤȠȡȘȖİȓĲĮȚʌȡȠıĮȪȟȘıȘĮȜȜȐȝİ
įİįȠȝȑȞȠ ȩĲȚ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ ĮıĳȐȜȚıȘȢ İȓȞĮȚ ȑȞĮȢ ȤȡȩȞȠȢ ȤȡȩȞȠȢ ǼĭȀǹ) Ș ĮȞĲĮʌȠįȠĲȚțȒ
ıȪȞĲĮȟȘ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ İʌȓ ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȦȞ ĮʌȠįȠȤȫȞ ȦȢ ȝȚıșȦĲȠȪ țĮȚ ȦȢ
ĮȣĲȠĮʌĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠȣ .
ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ 4: ǿĮĲȡȩȢ ʌĮȜĮȚȩȢ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠȢ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ȑȤİȚ ȚįȚȦĲȚțȩ ȚĮĲȡİȓȠ țĮȚ
ʌĮȡȐȜȜȘȜĮİȡȖȐȗİĲĮȚțĮȚıİȚįȚȦĲȚțȒțȜȚȞȚțȒȂȑȤȡȚțĮĲȑȕĮȜİȝȓĮĮıĳĮȜȚıĲȚțȒ
İȚıĳȠȡȐ ıĲȠ ʌȡȫȘȞ Ǽȉǹǹ-ȉȈǹȊ ǹʌȩ  țĮĲĮȕȐȜȜİȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȐ ĲȚȢ
ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞİȢ ĮıĳĮȜȚıĲȚțȑȢ İȚıĳȠȡȑȢ țĮȚ ȦȢ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĮʌĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠȢ țĮȚ ȦȢ
ȝȚıșȦĲȩȢȣʌȑȡǼĭȀǹ
ȅ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠȢ ȣʌȠȕȐȜİȚ ĮȓĲȘıȘ ıȣȞĲĮȟȚȠįȩĲȘıȘȢ ĲȘȞ  ȑȤȠȞĲĮȢ
șİȝİȜȚȫıİȚ ıȣȞĲĮȟȚȠįȠĲȚțȩ įȚțĮȓȦȝĮ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȫȘȞ ǼȉǹǹȉȈǹȊ ȅ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠȢ șĮ ȜȐȕİȚ ȝȓĮ İșȞȚțȒ ıȪȞĲĮȟȘ ȝȓĮ ĮȞĲĮʌȠįȠĲȚțȒ ıȪȞĲĮȟȘ ȖȚĮ ĲȠ
ıȣȞȠȜȚțȩȤȡȩȞȠĮıĳȐȜȚıȘȢıĲȠʌȡȫȘȞǼȉǹǹ-ȉȈǹȊțĮȚıĲȠȞǼĭȀǹ
ȀĮĲȐĲȠȞȣʌȠȜȠȖȚıȝȩĲȠȣʌȠıȠȪĲȘȢĮȞĲĮʌȠįȠĲȚțȒȢıȪȞĲĮȟȘȢșĮȜȘĳșİȓȣʌȩȥȘ ĲȠ
ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ıȣȞĲĮȟȓȝȦȞ ĮʌȠįȠȤȫȞ Įʌȩ ĲȠ  ȑȦȢ  İʌȓ ĲȦȞ ȠʌȠȓȦȞ
țĮĲĮȕȜȒșȘțĮȞ ȠȚ İȚıĳȠȡȑȢ țĮȚ ĮȣĲȫȞ ĲȠȣ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ ĮʌĮıȤȠȜȠȪȝİȞȠȣ țĮȚ ĮȣĲȫȞ ĲȠȣ
ȝȚıșȦĲȠȪ 
6. ǲȃǹȇȄǾȈȊȃȉǹȄǿȅǻȅȉǾȈǾȈ
 ǼĳȩıȠȞ ĲĮ ʌȡȩıȦʌĮ ʌȠȣ țĮĲĮȜĮȝȕȐȞİȚ Ș ʌĮȡȠȪıĮ ǼȖțȪțȜȚȠȢ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠȕȐȜİȚ
ĮȓĲȘıȘıȣȞĲĮȟȚȠįȩĲȘıȘȢıİȑȞĮȞ ĮʌȩĲȠȣȢʌȡȫȘȞĳȠȡİȓȢțȪȡȚĮȢ ĮıĳȐȜȚıȘȢ ȒĲȠǻȘȝȩıȚȠ
Įʌȩ  țĮȚ İĳİȟȒȢ șİȦȡİȓĲĮȚ ȩĲȚ ȑȤȠȣȞȣʌȠȕȐȜİȚ ıȤİĲȚțȩ ĮȓĲȘȝĮ ıȣȞĲĮȟȚȠįȩĲȘıȘȢ
țĮȚ ıĲȠȞ įİȪĲİȡȠ ʌȡȫȘȞ ĳȠȡȑĮ țȪȡȚĮȢ ĮıĳȐȜȚıȘȢ ȈȣȞİʌȫȢ ȠȚ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠȚ ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ
ıȪȞĲĮȟȘ İșȞȚțȒıȪȞĲĮȟȘĮȞĲĮʌȠįȠĲȚțȒıȪȞĲĮȟȘʌȡȠıĮȪȟȘıȘ ȖȚĮĲȠıȪȞȠȜȠĲȠȣȤȡȩȞȠȣ
ĮıĳȐȜȚıȒȢ ĲȠȣȢ ıĲȠȣȢ ʌȡȫȘȞ ĳȠȡİȓȢ țȪȡȚĮȢ ĮıĳȐȜȚıȘȢ Ȓ ĲȠ ǻȘȝȩıȚȠ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ
ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȖțȪțȜȚȠ țĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ıȣȞİȤȓȗȠȣȞ țĮȚ ȝİĲȐ ĲȘȞ
ȣʌȠȕȠȜȒĲȘȢĮȓĲȘıȘȢıȣȞĲĮȟȚȠįȩĲȘıȘȢȞĮĮʌĮıȤȠȜȠȪȞĲĮȚȑȤȠȣȞİĳĮȡȝȠȖȒȠȚȣĳȚıĲȐȝİȞİȢ
ȡȣșȝȓıİȚȢ ʌİȡȓ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ ıȣȞĲĮȟȚȠȪȤȦȞ ǼȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲȠ ǻȘȝȩıȚȠ İȟĮțȠȜȠȣșİȓ ȞĮ
ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ȜȪıȘ ȣʌĮȜȜȘȜȚțȒȢ ıȤȑıȘȢ ȖȚĮ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ ıȪȞĲĮȟȘȢ Įʌȩ ĲȠȞ ǼĭȀǹ
ȐȡșȡȠ  Ȟ   Ȃİ ȐȜȜĮ ȜȩȖȚĮ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȢ ıĲȠ ǻȘȝȩıȚȠ țĮȚ ıİ
5

ǹǻǹȌȄȁĬȍȊȅȄ
ȐȜȜȘ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘİȡȖĮıȓĮ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜİȚ ĮȓĲȘıȘ ıȣȞĲĮȟȚȠįȩĲȘıȘȢ ıĲȠȞ ǼĭȀǹ
įȚțĮȚȠȪĲĮȚȞĮȜȐȕİȚĲȘıȪȞĲĮȟȘĲȠȣȝȩȞȠȝİĲȐĲȘȜȪıȘĲȘȢȣʌĮȜȜȘȜȚțȒȢĲȠȣıȤȑıȘȢ.
ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ 5: ǻȘȝȩıȚȠȢ ȣʌȐȜȜȘȜȠȢ İȡȖȐȗİĲĮȚ ȝİĲȐ Įʌȩ ıȤİĲȚțȒ ȐįİȚĮ ĲȠȣ
ȊʌȘȡİıȚĮțȠȪ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ ıĲȠȞ ȠʌȠȓȠ ȣʌȘȡİĲİȓ țĮȚ ıİ ȚįȚȦĲȚțȒ İʌȚȤİȓȡȘıȘ ȝİ
ȝİȚȦȝȑȞȠ ȦȡȐȡȚȠ ȝİĲȐ ĲȠ ʌȑȡĮȢ ĲȘȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ ĲȠȣ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠȢ ȝȑȤȡȚ 2 ıĲȠ
ǻȘȝȩıȚȠțĮȚıĲȠʌȡȫȘȞǿȀǹ-ǼȉǹȂțĮȚĮʌȩıĲȠȞǼĭȀǹțĮȚȖȚĮĲȚȢįȪȠĮȞȦĲȑȡȦ
İȡȖĮıȓİȢ ȊʌȠȕȐȜȜİȚ ĮȓĲȘıȘ ıȣȞĲĮȟȚȠįȩĲȘıȘȢ ıĲȠȞ ǼĭȀǹ ȝİ ıȣȞĲĮȟȚȠįȠĲȚțȑȢ
ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ǻȘȝȠıȓȠȣ ĲȘȞ  ıȣȞİȤȓȗİȚ ȩȝȦȢ ĲȘȞ ĮʌĮıȤȩȜȘıȒ ĲȠȣ ȦȢ ȚįȚȦĲȚțȩȢ
ȣʌȐȜȜȘȜȠȢ ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȣĲȒ Ș ıȪȞĲĮȟȒ ĲȠȣ ȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚ ȖȚĮ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ
ĮıĳȐȜȚıȘȢıĲȠǻȘȝȩıȚȠ țĮȚıĲȠȞǼĭȀǹ ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢȣʌȩȥȘțĮȚĲȠȞʌĮȡȐȜȜȘȜȠȤȡȩȞȠʌȠȣ
ȑȤİȚ įȚĮȞȪıİȚ țĮȚ ıĲȠ ʌȡȫȘȞ ǿȀǹ-ǼȉǹȂ ȝȑȤȡȚ  ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲĮ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ
ıĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ǼȖțȪțȜȚȠ īȚĮ ĲȠȞ İȞ ȜȩȖȦ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠ Įʌȩ  ȑȤȠȣȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ȠȚ
įȚĮĲȐȟİȚȢʌİȡȓĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢıȣȞĲĮȟȚȠȪȤȦȞ
2. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ȝİ ȕȐıȘ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ʌȡȫȘȞ ĳȠȡȑȦȞ țȪȡȚĮȢ ĮıĳȐȜȚıȘȢ
ʌȡȠțȪʌĲİȚ įȚĮĳȠȡİĲȚțȒ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑȞĮȡȟȘȢ ĲȘȢ ıȣȞĲĮȟȚȠįȩĲȘıȘȢ ĲȩĲİ ĲȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȘȢ
ıȪȞĲĮȟȘȢ İșȞȚțȒ ıȪȞĲĮȟȘ ĮȞĲĮʌȠįȠĲȚțȒ ıȪȞĲĮȟȘ ʌȡȠıĮȪȟȘıȘ  ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȘȞ
ıȣȞĲȠȝȩĲİȡȘȤȡȠȞȚțȐȘȝİȡȠȝȘȞȓĮʌȠȣʌȡȠțȪʌĲİȚțĮĲ¶İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞıȤİĲȚțȫȞįȚĮĲȐȟİȦȞ
ǼȚįȚțȐ ȖȚĮ ĲĮ ʌȡȩıȦʌĮ ȖȚĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ Ș ȜȪıȘ ĲȘȢ ȣʌĮȜȜȘȜȚțȒȢ ıȤȑıȘȢ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣȞĮıȣȞĲĮȟȚȠįȠĲȘșȠȪȞȘʌȡȠȨʌȩșİıȘĮȣĲȒİȟĮțȠȜȠȣșİȓȞĮȚıȤȪİȚ
ǻİįȠȝȑȞȠȣ ȩĲȚ ȝȑȤȡȚ ıȒȝİȡĮ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȦȞ ʌȠȣ ȝİĲȐ ĲȘȞ
ȣʌȠȕȠȜȒĲȘȢĮȓĲȘıȘȢıȣȞĲĮȟȚȠįȩĲȘıȘȢİȓȤĮȞ ıȣȞİȤȓıİȚĲȘȞĮʌĮıȤȩȜȘıȘȤȦȡȓȢȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞ
ȩĲȚ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ȠȚ ȡȣșȝȓıİȚȢ ʌİȡȓ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ ıȣȞĲĮȟȚȠȪȤȠȣ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ȤȡȘıĲȒȢ
įȚȠȓțȘıȘȢ ĮȚĲȒıİȚȢ ıȣȞĲĮȟȚȠįȩĲȘıȘȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȣʌȠȕȜȘșİȓ Įʌȩ  ȑȦȢ 
ıĲȠȣȢ ʌȡȫȘȞ ĳȠȡİȓȢ țȪȡȚĮȢ ĮıĳȐȜȚıȘȢ Ȓ ĲȠ ǻȘȝȩıȚȠ (ȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢ ȣʌȩȥȘ ĲȘȞ
ȚįȚĮȚĲİȡȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ǻȘȝȠıȓȠȣ țĮȚ Įʌȩ  ȑȦȢ ĲȘ įȘȝȠıȓİȣıȘ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ıĲȠȞ
ǼĭȀǹĮȞĲȚȝİĲȦʌȓȗȠȞĲĮȚȦȢİȟȒȢ
Į Ƞ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȒ ĮȓĲȘıȘ ıȣȞĲĮȟȚȠįȩĲȘıȘȢ
ȝİ ĮȞĮįȡȠȝȚțȒ ȚıȤȪ Įʌȩ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ʌȡȫĲȘȢ ĮȓĲȘıȘȢ ıȣȞĲĮȟȚȠįȩĲȘıȘȢ
ʌȠȣ ĮĳȠȡȐ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ ĮıĳȐȜȚıȘȢ ıĲȠ įİȪĲİȡȠ ʌȡȫȘȞ ĳȠȡȑĮ țȪȡȚĮȢ ĮıĳȐȜȚıȘȢ İțĲȩȢ
ǻȘȝȠıȓȠȣ . Ǿ ıȤİĲȚțȒ ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȒ ĮȓĲȘıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȠȕȜȘșİȓ ȝȑȤȡȚ 31.10.2018
țĮȚȘıȣȞĲĮȟȚȠįȩĲȘıȘĮȡȤȓȗİȚĮʌȩĲȘȞʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘĮʌȩĲȚȢȠȚțİȓİȢįȚĮĲȐȟİȚȢȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȝİȕȐıȘĲȘȞʌȡȫĲȘȣʌȠȕȜȘșİȓıĮĮȓĲȘıȘıȣȞĲĮȟȚȠįȩĲȘıȘȢ
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ Ș İȡȖĮıȓĮ Ȓ Ș ȐıțȘıȘ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ĮȡȤȚțȒȢ ĮȓĲȘıȘȢ
ıȣȞĲĮȟȚȠįȩĲȘıȘȢ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ ȤȡȘıĲȒȢ įȚȠȓțȘıȘȢ ȠȚ ȡȣșȝȓıİȚȢ ĲȦȞ ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ
įȚĮĲȐȟİȦȞʌİȡȓĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢıȣȞĲĮȟȚȠȪȤȠȣȖȚĮ ȝİȓȦıȘȒ ĮȞĮıĲȠȜȒĲȘȢıȪȞĲĮȟȘȢȜȩȖȦ
ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ įİȞ ȑȤȠȣȞ İĳĮȡȝȠȖȒ ȖȚĮ ĲȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘȝĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ĮȡȤȚțȒȢ ĮȓĲȘıȘȢ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȘȢ ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȒȢ ĮȓĲȘıȘȢ
ıȣȞĲĮȟȚȠįȩĲȘıȘȢ țĮȚʌȐȞĲȦȢȝȑȤȡȚ.
ȕ Ƞ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠȢ țĮĲ¶ İȟĮȓȡİıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȞĮțĮȜȑıİȚ ĲȘȞ ĮȡȤȚțȒ ĮȓĲȘıȘ
ıȣȞĲĮȟȚȠįȩĲȘıȘȢ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȢ ıȤİĲȚțȒ ĮȓĲȘıȘ ȝȑȤȡȚ 31.10.2018 țĮȚ ȦȢ İț ĲȠȪĲȠȣ įİȞ
ĲȓșİĲĮȚ ȗȒĲȘȝĮ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ȡȣșȝȓıİȚȢ ĲȦȞ ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ įȚĮĲȐȟİȦȞ ʌİȡȓ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ
ıȣȞĲĮȟȚȠȪȤȠȣ.
7. ȈȊȃȊȆȅȁȅīǿȈȂȅȈǹȃǹīȃȍȇǿǽȅȂǼȃȅȊȋȇȅȃȅȊǹȈĭǹȁǿȈǾȈ
ȋȡȩȞȠȢĮıĳȐȜȚıȘȢʌȠȣȑȤİȚĮȞĮȖȞȦȡȚıĲİȓȝİİȟĮȖȠȡȐȕȐıİȚĲȦȞȠȚțİȓȦȞįȚĮĲȐȟİȦȞ
ıİȑȞĮʌȡȫȘȞĳȠȡȑĮĮıĳȐȜȚıȘȢȒĲȠǻȘȝȩıȚȠȜĮȝȕȐȞİĲĮȚȣʌȩȥȘİȓĲİ
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ǹǻǹȌȄȁĬȍȊȅȄ
Į ȖȚĮĲȠȞȣʌȠȜȠȖȚıȝȩĲȠȣĮȞĲĮʌȠįȠĲȚțȠȪʌȠıȠȪĲȘȢıȪȞĲĮȟȘȢİĳȩıȠȞȘĮȞĮȖȞȫȡȚıȘ
ȤȫȡȘıİıĲȠȞĳȠȡȑĮȠȤȡȩȞȠȢĲȠȣȠʌȠȓȠȣȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚȖȚĮĲȘȞĮȞĲĮʌȠįȠĲȚțȒıȪȞĲĮȟȘİȓĲİ
ȕ  ȖȚĮ ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩ ĲȘȢ ʌȡȠıĮȪȟȘıȘȢ İĳȩıȠȞ Ș ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘ ȑȤİȚ ȤȦȡȒıİȚ ıĲȠȞ
ĳȠȡȑĮȠȤȡȩȞȠȢĲȠȣȠʌȠȓȠȣȣʌȠȜȠȖȓȗİĲĮȚȖȚĮĲȘȞʌȡȠıĮȪȟȘıȘĲȠȣʌȠıȠȪĲȘȢıȪȞĲĮȟȘȢ
ȀĮĲȐ
ĲĮ
ȜȠȚʌȐ
ȚıȤȪİȚ
Ș
ʌİȡȓʌĲȦıȘ
Ǽ
ĲȘȢ
ȣʌ¶
ĮȡȚșȝĭȠȚț ǼȖțȣțȜȓȠȣ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȝİ ǹǻǹ
ȌȍȉȉĬȍ-ȍ
ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ 6 ǹıĳĮȜȚıȝȑȞȠȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜȠ ȤȡȩȞȠ ĮıĳȐȜȚıȘȢ ıĲȠ ʌȡȫȘȞ
ǿȀǹ-ǼȉǹȂ țĮȚ ıĲȠȞ ʌȡȫȘȞ ȅǹǼǼ țĮȚ ȑȤİȚ ĮȞĮȖȞȦȡȓıİȚ ȤȡȩȞȠ ĮıĳȐȜȚıȘȢ ıĲȠȞ ʌȡȫȘȞ
ȅǹǼǼ ȑȦȢ  ȁĮȝȕȐȞİȚ ıȪȞĲĮȟȘ Įʌȩ ĲȠȞ ǼĭȀǹ ȝİ ĲȚȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ
ıȣȞĲĮȟȚȠįȩĲȘıȘȢ ĲȠȣ ʌȡȫȘȞ ǿȀǹ-ǼȉǹȂ țĮȚ ʌȡȠıĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ ıȪȞĲĮȟȒȢ ĲȠȣ ȖȚĮ ĲȠȞ
ʌĮȡȐȜȜȘȜȠ ȤȡȩȞȠ ĮıĳȐȜȚıȘȢ ȝȑȤȡȚ  ıĲȠȞ ʌȡȫȘȞ ȅǹǼǼ ȅ ĮȞĮȖȞȦȡȚȗȩȝİȞȠȢ
ȤȡȩȞȠȢĮıĳȐȜȚıȘȢșĮʌȡȠıȝİĲȡȘșİȓıĲȠʌȠıȩĲȘȢʌȡȠıĮȪȟȘıȘȢ
8. ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣȠȚȠȚțİȓİȢįȚĮĲȐȟİȚȢȖȚĮĲȘȞĮȞĮȖȞȫȡȚıȘĲȠȣȤȡȩȞȠȣĮıĳȐȜȚıȘȢ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ ȘȜȚțȚĮțȩ ȩȡȚȠ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȟȚȠʌȠȓȘıȘ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ĮıĳȐȜȚıȘȢ İĳȩıȠȞ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ
ĮȣĲȩȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ıĲȘȞ ʌȡȠıĮȪȟȘıȘ įİȞ İȟİĲȐȗİĲĮȚ İȐȞ ȑȤİȚ ıȣȝʌȜȘȡȦșİȓ ĲȠ
ĮʌĮȚĲȠȪȝİȞȠȩȡȚȠȘȜȚțȓĮȢ
ȆĮȡȐįİȚȖȝĮ 7: ǻȚȠȚțȘĲȚțȩȢ ȣʌȐȜȜȘȜȠȢ ıĲȠȞ ȅȉǼ ȘȜȚțȓĮȢ  İĲȫȞ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠȢ
ıĲȠ ʌȡȫȘȞ ȉǹȆ-ȅȉǼ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ įȚĮșȑĲİȚ țĮȚ ȝȚĮ ȚįȚȦĲȚțȒ İʌȚȤİȓȡȘıȘ țĮȚ ĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ țĮȚ
ıĲȠȞ ʌȡȫȘȞ ȅǹǼǼ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ĮȓĲȘıȘ ıȣȞĲĮȟȚȠįȩĲȘıȘȢ ıĲȠȞ ǼĭȀǹ ȑȤȠȞĲĮȢ șİȝİȜȚȫıİȚ
ıȣȞĲĮȟȚȠįȠĲȚțȩįȚțĮȓȦȝĮȝİĲȚȢʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢĲȠȣʌȡȫȘȞȉǹȆ-ȅȉǼȁĮȝȕȐȞİȚʌȡȠıĮȪȟȘıȘ
ȖȚĮ ĲȠȞ ʌĮȡȐȜȜȘȜȠ ȤȡȩȞȠ ĮıĳȐȜȚıȘȢ ȝȑȤȡȚ  ıĲȠȞ ʌȡȫȘȞ ȅǹǼǼ ȈĲȠ ʌȡȫȘȞ
ȅǹǼǼȑȤİȚĮȞĮȖȞȦȡȓıİȚȑĲȘıĲȡĮĲȚȦĲȚțȒȢȣʌȘȡİıȓĮȢȈȪȝĳȦȞĮȩȝȦȢȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȠȣ
ȞȠȤȡȩȞȠȢıĲȡĮĲȚȦĲȚțȒȢȣʌȘȡİıȓĮȢȝʌȠȡİȓȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓȖȚĮĲȘșİȝİȜȓȦıȘ
ıȣȞĲĮȟȚȠįȠĲȚțȠȪ įȚțĮȚȫȝĮĲȠȢ İĳȩıȠȞ Ƞ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠȢ ȑȤİȚ ıȣȝʌȜȘȡȫıİȚ ĲȠ Ƞ ȑĲȠȢ ĲȘȢ
ȘȜȚțȓĮȢĲȠȣȈĲȘȞʌİȡȓʌĲȦıȘĮȣĲȒȠȤȡȩȞȠȢıĲȡĮĲȚȦĲȚțȒȢȣʌȘȡİıȓĮȢȜĮȝȕȐȞİĲĮȚȣʌȩȥȘȖȚĮ
ĲȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩ ĲȘȢ ʌȡȠıĮȪȟȘıȘȢ ʌĮȡȐ ĲȠ ȖİȖȠȞȩȢ ȩĲȚ Ƞ ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠȢ įİȞ ȑȤİȚ
ıȣȝʌȜȘȡȫıİȚĲȠȠ ȑĲȠȢĲȘȢȘȜȚțȓĮȢĲȠȣ
ǼȈȍȉǼȇǿȀǾǻǿǹȃȅȂǾ:
1. īȡĮĳİȓȠȊʌȠȣȡȖȠȪ
2. īȡĮĳİȓȠȣȊĳȣʌȠȣȡȖȠȪ
3. īȡĮĳİȓȠīİȞīȡĮȝȝĮĲȑȦȢȀǹ
4. īȡĮĳİȓȠīİȞǻȚİȣșȪȞĲȡȚĮȢȀǹ
5. ǵȜİȢĲȚȢǻȞıİȚȢĲȘȢīİȞȚțȒȢǻȞıȘȢ
ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢǹıĳȐȜȚıȘȢ
6. ǻȞıȘǻ- ȊʌȠıĲȒȡȚȟȘȢǹȞșȡǻȣȞĮȝȚțȠȪ 
ȊʌȘȡİıȚȫȞ± ȉȝȒȝĮīȡĮȝȝĮĲİȓĮȢțĮȚ
ǼȞȘȝȑȡȦıȘȢĲȠȣȆȠȜȓĲȘ± ©ǴȡȚįĮª
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ȅȊĳȣʌȠȣȡȖȩȢ
ǹȞĮıĲȐıȚȠȢȆİĲȡȩʌȠȣȜȠȢ

