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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Φεβρουαρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 85/52/21-12-2017
Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της
Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 2 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/4-8-2017, Α΄), σύμφωνα με τις οποίες «Με
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται
ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, ο
οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 6, εδ. β του ν. 4485/
2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, Α΄), σύμφωνα με τις οποίες «Τα
ΑΕΙ οφείλουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, να καταρτίσουν και
να δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς του άρθρου 45».
3. Την αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017
απόφαση Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., αναφορικά με τον ορισμό
«Αναπληρωτών Πρύτανη - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη - Αναπλήρωση Πρύτανη» (ΦΕΚ 327/08.02.2017/Β΄).
4. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης στην αρ. 4/19-12-2017
συνεδρίασή της.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ιδρύματος, αποφασίζουμε:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Οι διατάξεις του παρόντος βασίζονται στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και τη λειτουργία
της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα1. Τυχόν έκτα1. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) και των
εν ισχύ ευρισκομένων σχετικών διατάξεων και αποφάσεων.

Αρ. Φύλλου 262

κτα θέματα τα οποία δεν προβλέπονται στον παρόντα
Κανονισμό και αφορούν στη γενικότερη διαδικασία εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής ρυθμίζονται από τη
Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και
Διοίκησης κατά περίπτωση.
Οι σπουδές για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος προσφέρονται δωρεάν. Παρέχουν εξειδίκευση στα
γνωστικά και σε συγγενή πεδία του Τμήματος Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης, αποβλέπουν στη δημιουργία υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας και στη
συγκρότηση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην
πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρμογών.
Οι διδάκτορες του Τμήματος προορίζονται να στελεχώσουν το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και επιχειρηματικό
δυναμικό της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Άρθρο 2
Υποψηφιότητες
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Μ.Π. και Δ. έχουν:
• οι κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΜΣ) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμο της αλλοδαπής ή ενιαίου κι αδιάσπαστου τίτλου
σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου2,
• σε ειδικές περιπτώσεις, οι απόφοιτοι πενταετούς
φοίτησης που έχουν εκπονήσει διπλωματική εργασία
κατ’ ελάχιστον ενός εξαμήνου και έχουν να επιδείξουν
ερευνητικό έργο.
Άρθρο 3
Δικαιολογητικά
Ο κάθε υποψήφιος υποβάλλει αίτηση (Παράρτημα 1)
στη Γραμματεία του Τμήματος, στην οποία αναγράφονται: ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα
συγγραφής η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής και ο προτεινόμενος επιβλέπων της διδακτορικής
διατριβής. Η αίτηση συνοδεύεται από:
• αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
• προσχέδιο έρευνας της διδακτορικής διατριβής
• αντίγραφα των τίτλων σπουδών
• αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για
τίτλους ΑΕΙ του εξωτερικού
• αντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα που έχει παρακολουθήσει
2. Παράγραφος 1, άρθρο 46, ν. 4485/2017
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• αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, μελέτες,
εκθέσεις ερευνητικών προγραμμάτων και ό,τι άλλο
συμβάλλει στη δημιουργία μίας ολοκληρωμένης αντίληψης του επιστημονικού-ερευνητικού επιπέδου του
υποψήφιου
• Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
• Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
• Δύο φωτογραφίες
Άρθρο 4
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
4.1 Η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή
Η Συνέλευση του Τμήματος κάνει αποδεκτή την υποψηφιότητα εφόσον κρίνει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, ύστερα από θετική εισήγηση του προτεινόμενου
ως επιβλέποντα μέλους ΔΕΠ. Ορίζει για κάθε υποψήφιο
Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή επίβλεψης της διδακτορικής διατριβής3 στην οποία μπορούν να συμμετέχουν και μέλη ΔΕΠ που βρίσκονται σε άδεια.
Κάθε επιβλέπων μπορεί να επιβλέψει ταυτόχρονα έως
και δέκα (10) υποψήφιους διδάκτορες. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει η διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος η Συνέλευση δύναται
να αναθέσει την επίβλεψη σε ένα από τα άλλα δύο μέλη
της 3-μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Η 3-μελής Συμβουλευτική Επιτροπή σε συνεργασία
με τον υποψήφιο καθορίζει το θέμα της διατριβής εντός
εξήντα (60) ημερών από την αποδοχή της αίτησής του.
Μερική τροποποίηση ή αναπροσαρμογή του τίτλου επιτρέπεται με θετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Αν η Συνέλευση κρίνει ότι η αλλαγή στον τίτλο
είναι σημαντική, τότε θεωρείται νέα διατριβή και ο/η
υποψήφιος/α δεν μπορεί να την ολοκληρώσει πριν την
παρέλευση της ελάχιστης χρονικής διάρκειας (βλ. επόμενη παράγραφο) από την ημέρα που ενεκρίθη η αλλαγή.
Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας βρίσκεται σε συστηματική συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή και
την 3-μελή Συμβουλευτική Επιτροπή. Η Συνέλευση κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης της τελευταίας δύναται
να επιτρέψει στον υποψήφιο να εργασθεί για ορισμένο
χρονικό διάστημα υπό την επίβλεψη
Καθηγητή Πανεπιστημίου της αλλοδαπής. Ο/Η υποψήφιος/α έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει μέρος της έρευνάς του σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού
προκειμένου να εξοικειωθεί με το διεθνές σύστημα αξιολόγησης και τεκμηρίωσης της επιστημονικής γνώσης.
4.2 Χρονική Διάρκεια
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του
Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) ημερολογιακά
έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ενώ η μέγιστη ορίζεται σε οκτώ (8)
ημερολογιακά έτη.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες διατηρούν το δικαίωμα
αίτησης αναστολής της εκπόνησης της διδακτορικής
διατριβής τους για αιτιολογημένους προσωπικούς και
επαγγελματικούς λόγους. Το χρονικό διάστημα αναστολής δε μπορεί να είναι μεγαλύτερο των δύο (2) ετών και
δεν προσμετράται στην χρονική διάρκεια εκπόνησης.
3. σύμφωνα με το άρθρο 39, ν. 4485/2017

Τεύχος Β’ 262/01.02.2018

Η υπέρβαση της μέγιστης χρονικής διάρκειας εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής συνιστά λόγο διαγραφής από τα Μητρώα των υποψήφιων διδακτόρων του
Τμήματος με απόφαση της Συνέλευσης που κοινοποιείται υποχρεωτικά στην 3-μελή Συμβουλευτική Επιτροπή
και τον υποψήφιο.
4.3 Εκπόνηση διατριβής με συνεπίβλεψη
Το Τμήμα είναι δυνατό να συνεργάζεται, σύμφωνα
με όσα προβλέπονται στο άρθρο 43 του ν. 4485/2017,
με Τμήματα ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα του
άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων
των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και
του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών, για την εκπόνηση διατριβών με συνεπίβλεψη.
Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης της διατριβής,
χορήγησης ενιαίου ή χωριστού τίτλου κτλ., προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που
καταρτίζεται από τα συνεργαζόμενα Τμήματα/φορείς
και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και τα συλλογικά όργανα
διοίκησης των Ερευνητικών Κέντρων.
Το Τμήμα είναι δυνατό επίσης να συνεργάζεται με αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα
και ινστιτούτα της αλλοδαπής για την εκπόνηση διατριβών με συνεπίβλεψη. Τα σχετικά με τη διαδικασία εκπόνησης της διατριβής, χορήγησης ενιαίου ή χωριστού
τίτλου κτλ., προβλέπονται στο οικείο Ειδικό Πρωτόκολλο
Συνεργασίας που καταρτίζεται σύμφωνα με όσα ορίζει
η σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
4.4 Παρακολούθηση Πορείας
Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας κάθε έτος, και αφού
έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον ένα (1) πλήρες έτος από
την εγγραφή του, παρουσιάζει προφορικά ενώπιον της
3-μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής την πορεία της διδακτορικής διατριβής του. Υποβάλλει δε σχετικό υπόμνημα (Παράρτημα ΙΙ) το οποίο με σχόλια της 3-μελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής και Έκθεση Προόδου ανακοινώνεται στη Συνελευση και καταχωρείται στον ατομικό του φάκελο. Η προφορική παρουσίαση της προόδου
της διδακτορικής έρευνας γίνεται για όλους του υποψήφιους διδάκτορες σε οργανωμένη ημερίδα, η οποία είναι
ανοικτή στο κοινό. Η ημερίδα λαμβάνει χώρα μία φορά
τον χρόνο στις οικείες εγκαταστάσεις του Τμήματος κατά
την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου το μήνα Οκτώβριο.
Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να γίνει και μέσω τηλεδιάσκεψης. Η προφορική ανοιχτή παρουσίαση της προόδου
της διδακτορικής έρευνας όλων των υποψηφίων διδακτόρων δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές και ιδιαίτερα
στους νεοεισαχθέντες πρωτοετείς να έρθουν σε επαφή
με την έρευνα που υλοποιείται στο Τμήμα.
Στην περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, του γίνεται έγγραφη υπόμνηση από τον επιβλέποντα καθηγητή με κοινοποίηση
στον Πρόεδρο του Τμήματος και του δίνεται χρόνος ενός
εξαμήνου να συμμορφωθεί. Εάν και μετά την υπόμνηση, ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας αδικαιολόγητα δεν
ανταποκρίνεται, η Συνέλευση μπορεί να διαγράψει το/η
συγκεκριμένο/η υποψήφιο/α από τους καταλόγους υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος.
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Η διοικητική υποστήριξη των Διδακτορικών Σπουδών
γίνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος στην οποία και
τηρείται αρχείο με ατομική μερίδα για κάθε υποψήφιο/α
διδάκτορα, όπου καταγράφεται κάθε στοιχείο σχετικό με
τις σπουδές του/της.
4.5 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των υποψήφιων διδακτόρων
Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι
υποψήφιοι διδάκτορες διατηρούν μέχρι 8 ακαδημαϊκά
έτη από την εγγραφή τους όλα τα δικαιώματα και τις
παροχές που προβλέπονται, πρόσβασης, δανεισμού και
χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.
Οι υποψήφιοι διδάκτορες δικαιούνται των παροχών της φοιτητικής μέριμνας και της υγειονομικής και
νοσοκομειακής περίθαλψης όπως ισχύει και για τους
προπτυχιακούς φοιτητές ενώ εφαρμόζονται και σε αυτούς οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 43 του
ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124Α΄) για την χορήγηση φοιτητικών
δανείων. Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες διατηρούν δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστημιακών
βιβλιοθηκών μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την απονομή
του Διδακτορικού Διπλώματος. (προσχέδιο ΔΠΘ).
Στους υποψήφιους διδάκτορες ανατίθενται υποστηρικτικές εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος, καθώς και άλλες
υποβοηθητικές προς το Τμήμα υποχρεώσεις (π.χ. επιτηρήσεις εξετάσεων,
επικουρία μελών ΔΕΠ του Τμήματος με ωριαία αντιμισθία η οποία επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό
του Ιδρύματος4).
4.6 Περιεχόμενο
Η διδακτορική διατριβή οφείλει να είναι συνεπής με
τις συνήθεις ακαδημαϊκές πρακτικές. Εάν διαπιστωθούν
ζητήματα μη συμβατά με τους κανόνες της ακαδημαϊκής
δεοντολογίας, π.χ. λογοκλοπή ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας χάνει αυτόματα και οριστικά την ιδιότητά του και
διακόπτεται κάθε σχέση του με το Τμήμα. Η λογοκλοπή
απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση και το Τμήμα διατηρεί
το δικαίωμα να μην απονείμει τίτλο ή να αναστείλει οριστικά τίτλο που έχει απονεμηθεί, σε περίπτωση που ο/η
υποψήφιος/η ή αναγορευθής/σσα αποδειχθεί έστω και
εκ των υστέρων ότι έχει επιτελέσει λογοκλοπή.
Επιπλέον, το περιεχόμενο της διδακτορικής διατριβής
οφείλει να είναι πρωτότυπο και να αποτελεί διακριτή συμβολή στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης - έρευνας. Η διδακτορική διατριβή οφείλει να είναι ένα πλήρες
και αυτοτελές επιστημονικό έργο, το οποίο να μπορεί να
δημοσιευτεί εξ ολοκλήρου με τη μορφή βιβλίου.
4.7 Διαγραφή
Η Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή Υποψηφίου/ας Διδάκτορα του/της
οποίου/ας η πρόοδος κρίνεται ανεπαρκής. Ανεπαρκής
πρόοδος του/της υποψηφίου/ας διδάκτορα χαρακτηρί4. άρθρο 9 παρ. 3 εδάφιο ε΄ του ν. 3685/2008 που παραμένει
σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 88 περ. α΄ του ν. 4485/2017)
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ζεται εκείνη η οποία τεκμηριώνεται με δύο (2) συνεχόμενες αρνητικές Εκθέσεις Προόδου. Επίσης διαγραφή
του υποψηφίου Διδάκτορα μπορεί να γίνει και μετά από
αίτηση του/της.
Άρθρο 5
Ολοκλήρωση Διδακτορικής Διατριβής
Με το πέρας της ερευνητικής διαδικασίας η 3-μελής
Συμβουλευτική Επιτροπή συνεδριάζει και εγκρίνει την
τελική συγγραφή της διατριβής. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας συγγράφει και υποβάλει την διατριβή του προς
εξέταση και κρίση.
Αναγκαία αλλά όχι και ικανή προϋπόθεση συνιστά η
δημοσίευση τουλάχιστον δύο πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, καταχωρημένα σε έγκυρη βάση (ISI, ABS, AMS), στις όποιες
ο/η υποψήφιος/α οφείλει να είναι πρώτος συγγραφέας.
5.1 Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή
Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής
ορίζεται από τη Συνέλευση, Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή στην οποία μετέχουν τα μέλη της 3-μελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και επιπλέον τέσσερα μέλη που
προτείνονται από την 3-μελή Συμβουλευτική Επιτροπή
(παρ. 2 άρθρο 39). Εάν υπάρχουν μέλη της 3-μελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής που αφυπηρέτησαν αντικαθίστανται (παρ. 2 άρθρο 39). Τα μέλη της 7-μελούς
Εξεταστικής Επιτροπής εγκρίνονται από τη Συνέλευση
του Τμήματος και οφείλουν να έχουν ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με εκείνη στην οποία εκπονείται η
διατριβή. Τρία (3) από τα μέλη της 7-μελούς Εξεταστικής
Επιτροπής πρέπει να είναι Καθηγητές/ριες Πανεπιστημίου (1ης βαθμίδας).
Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος συγκαλεί με ειδική πρόσκληση την 7-μελή Εξεταστική Επιτροπή, σε καθορισμένο τόπο και χρόνο. Στην πρόσκληση αναφέρεται ρητά
ότι η διαδικασία παρουσίασης και υποστήριξης της διατριβής είναι δημόσια και κατά συνέπεια μπορεί να την
παρακολουθήσει κάθε ενδιαφερόμενος.
5.2 Υποστήριξη - Αξιολόγηση της Διδακτορικής Διατριβής
Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται από τον/ην
υποψήφιο/α δημόσια. Η διαδικασία προϋποθέτει τη φυσική παρουσία κατ’ ελάχιστον τεσσάρων μελών της 7-μελούς Εξεταστικής Επιτροπής ενώ τα υπόλοιπα μπορούν
να συμμετέχουν μέσω τηλεδιάσκεψης. Η παρουσίαση δε
ξεπερνά τον συνήθη χρόνο μιας ακαδημαϊκής διάλεξης,
δηλαδή 45 λεπτά της ώρας. Μετά την ολοκλήρωση της
παρουσίασης, υποβάλλονται σχετικές ερωτήσεις από τα
μέλη της 7-μελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
Η 7-μελής Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την
παρουσία τρίτων και μπορεί:
• να εγκρίνει τη διδακτορική διατριβή όπως αυτή έχει
υποβληθεί
• να ζητήσει ήσσονος ή μείζονος σημασίας τροποποιήσεις
• να αρνηθεί την έγκρισή της
Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής, απαιτείται
η θετική ψήφος πέντε (5) τουλάχιστον μελών της 7-μελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Έπεται ψηφοφορία για την
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αξιολόγηση της επίδοσης του υποψηφίου με έναν από
τους ακόλουθους χαρακτηρισμούς:
• καλώς
• λίαν καλώς
• άριστα
Για τον ανωτέρω αξιολογικό χαρακτηρισμό απαιτείται
επίσης η θετική ψήφος πέντε (5) τουλάχιστον μελών της
7-μελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
Στην περίπτωση θετικής απόφασης ανακοινώνεται
στον/ην υποψήφιο/α ότι επιτρέπεται η δημοσίευση της
διδακτορικής διατριβής.
Στην περίπτωση στην οποία απαιτούνται ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις, εγκρίνει την τροποποιημένη διατριβή
η 3-μελής Συμβουλευτική Επιτροπή. Το χρονικό διάστημα
για την υποβολή των διορθωμένων αντιτύπων της διατριβής στην 3-μελή Συμβουλευτική Επιτροπή δεν υπερβαίνει
τους τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία εξέτασης.
Στην περίπτωση στην οποία απαιτούνται μείζονος
σημασίας τροποποιήσεις, την τροποποιημένη διατριβή
εγκρίνει η 7-μελής Εξεταστική Επιτροπή. Η επικοινωνία
μεταξύ των μελών της μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικών μέσων ή τηλεδιάσκεψης. Το χρονικό διάστημα για
την υποβολή των διορθωμένων αντιτύπων της διατριβής
στην 7-μελή Εξεταστική Επιτροπή δεν υπερβαίνει τους
επτά (7) μήνες από την ημερομηνία της εξέτασης.
Σε περίπτωση διαπίστωσης βαθύτερων αδυναμιών
στη διδακτορική διατριβή, και εφόσον η 7-μελής Εξεταστική Επιτροπή κρίνει ότι το έργο που έχει υλοποιηθεί
είναι σημαντικό, είναι δυνατόν να προταθεί η επανυποβολή και επανεξέταση της διατριβής σε διάστημα όχι
μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία
της πρώτης εξέτασης. Μετά τις τροποποιήσεις κινείται εκ
νέου η διαδικασία εξέτασης της διατριβής. Σε περίπτωση
αρνητικής κρίσης και δεύτερη φορά, λήγει οριστικά η
σχέση του/ης υποψήφιου/ας διδάκτορα με το Τμήμα.
Τελικά συντάσσεται το πρακτικό υποστήριξης, κρίσης
και αξιολόγησης της διδακτορικής διατριβής από τον επιβλέποντα Καθηγητή/ρια, υπογράφεται από τα παρόντα
μέλη της 7-μελούς Εξεταστικής Επιτροπής και υποβάλλεται μέσω της Γραμματείας στη Συνέλευση του Τμήματος.
Άρθρο 6
Αναγόρευση
Η αναγόρευση του/ης υποψήφιου/ας σε διδάκτορα
γίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Σε αυτή ο
Πρύτανης ή Αναπληρωτής Πρύτανη, ή ο Κοσμήτορας
της Πολυτεχνικής Σχολής καθομολογεί και αναγορεύει
τον υποψήφιο σε Διδάκτορα του Τμήματος Μηχανικών
Παραγωγής και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Σε υποψήφιο/α
διδάκτορα που έχει λάβει έγκριση της διδακτορικής του/
της διατριβής και το σχετικό πρακτικό έχει κατατεθεί
στη Γραμματεία του Τμήματος, είναι δυνατή η χορήγηση
βεβαίωσης περάτωσης διδακτορικών σπουδών πριν από
την αναγόρευση.
Το κείμενο της καθομολόγησης είναι το ακόλουθο:
«Επειδή το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης του Πρυτάνεως επινεύοντας, εις
τούς εαυτού διδάκτορας ηξίωσε δοκιμάσαι με, αυτώ τε
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και τη Πρυτανεία δημοσία πίστιν δίδομεν τήνδε: Της μεν
επιστήμης ως οιόν τε μάλιστα εν τω βίω επιμελήσεσθαι,
καπί το τελειότερον αυτήν προαγάγειν και αγλαίσαι αεί
πειράσεσθαι, μηδέ χρήσεσθαι ταύτη επί χρηματισμώ η
κενού κλέους θήρα, αλλ εφ΄ ω αν της θείας αληθείας το
φως, προσωτέρω διαχεόμενον, αεί, πλείοσιν επαυγάζη,
παν δε ποιήσειν προθύμως, ότι αν μέλλη ες ευσέβειαν
οίσειν και κόσμον ηθών και σεμνότητα τρόπων, μηδέ της
των άλλων διδασκαλίας συν αβελτηρία κατεπιχειρήσειν
ποτέ, κενοσόφως περπερευόμενοι και τα εκείνοις δεδογμένα κατασοφιστεύειν πειρώμενοι, μηδ εθελήσειν
ταναντία, ων αυτοί γιγνώσκομεν, διδάσκειν, μηδέ καπηλεύειν την επιστήμην και το αξίωμα του των Μουσών
Θιασώτου αισχύνειν την των ηθών ακοσμία. Ταύτην ημίν
την επαγγελίαν επιτελούσι, είη ημίν τον Θεόν αρωγόν
κτήσασθαι εν τω βίω»5
Το Διδακτορικό Δίπλωμα υπογράφεται από τον Πρύτανη, τον Πρόεδρο του Τμήματος και τον Γραμματέα
του Δ.Π.Θ. και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Δ.Π.Θ.
Σε κάθε περίπτωση στο Διδακτορικό Δίπλωμα αναγράφονται τα στοιχεία που ορίζονται από το άρθρο 17 του
π.δ. 380/1999.
Άρθρο 7
Λοιπές διατάξεις
Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των μελών
των συμβουλευτικών επιτροπών, οι τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη περίληψη
αυτών αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος.
Τίτλος, ο οποίος χορηγήθηκε, είναι δυνατόν να ανακληθεί ή ακυρωθεί, αν αποδειχτεί ότι δεν συνέτρεχαν
την εποχή της απόκτησής του οι εκ του νόμου και του
παρόντος κανονισμού προϋποθέσεις κτήσης του. Η ανάκληση ή ακύρωση γίνεται από τα οικεία όργανα, που
απένειμαν τον τίτλο, με πλειονοψηφία των ¾ της Γενικής
Συνέλευσης του Τμήματος. Δευτεροβάθμια παρεμβαίνει
η Σύγκλητος, εφόσον ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
(αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού
Εσωτερικής Λειτουργίας Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης)
5. Ελεύθερη Μετάφραση
Επειδή το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της
Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ, προεξάρχοντος του Πρύτανη
(ή Αντιπρύτανη ή Κοσμήτορα), με αξίωσε να ενταχθώ στους
κόλπους των Διδακτόρων του, δίνω δημόσια υπόσχεση σ’
αυτό και στην Πρυτανεία. Όπως είναι φυσικό, θα φροντίσω περισσότερο στη ζωή μου για την Επιστήμη και θα την
προαγάγω στην τελειότερη μορφή της και θα προσπαθώ
πάντοτε να την λαμπρύνω. Και δε θα τη χρησιμοποιήσω για
χρηματικό όφελος η για να κυνηγήσω τη μάταιη δόξα, αλλά
θα ενεργώ πάντοτε υπό τον όρο να διαχέω το φως της θείας
αληθείας στους περισσότερους και να πράττω με προθυμία
καθετί το οποίο πρόκειται να καταστήσει την Επιστήμη στολίδι των ηθών. Και δεν πρόκειται να επιχειρήσω οτιδήποτε
με νωθρότητα, ούτε θα πορευτώ στη ζωή χωρίς σοφία ή ως
σοφιστής, ούτε θα θελήσω τα αντίθετα απ’ όσα γνωρίζω ότι
πρέπει να διδάσκω. Και δε θα εμπορευτώ την Επιστήμη και
ούτε θα ντροπιάσω το αξίωμα του θιασώτη των Μουσών.
Σ’ αυτή μου την υπόσχεση θέτω βοηθό το Θεό ώστε να την
εκπληρώσω στη ζωή μου.
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ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩİȜȜȘȞȠȝȐșİȚĮȢ ĮȞĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
ǺȚȠȖȡĮĳȚțȩıȘȝİȓȦȝĮ
ǹȞĲȓȖȡĮĳĮǼʌȚıĲȘȝȠȞȚțȫȞǻȘȝȠıȚİȪıİȦȞ
ȆȡȠıȤȑįȚȠǻȚįĮțĲȠȡȚțȒȢǻȚĮĲȡȚȕȒȢ
ȈȣıĲĮĲȚțȑȢİʌȚıĲȠȜȑȢ įȪȠ
ĭȦĲȠĲȣʌȓĮĲȘȢĮıĲȣȞȠȝȚțȒȢĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ
2 ĭȦĲȠȖȡĮĳȓİȢ
ǱȜȜȠ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮBBBBBBBBBBBBBBBB

ȊʌȠȖȡĮĳȒBBBBBBBBBBBBBBBBB
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹǿǿĭȪȜȜȠǹȟȚȠȜȩȖȘıȘȢĲȘȢȆȠȡİȓĮȢĲȠȣȊʌȠȥȘĳȓȠȣǻȚįȐțĲȠȡĮ

ǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅĬȇǹȀǾȈ
ȆȅȁȊȉǼȋȃǿȀǾȈȋȅȁǾ
ȉȂǾȂǹȂǾȋǹȃǿȀȍȃȆǹȇǹīȍīǾȈȀǹǿǻǿȅǿȀǾȈǾȈ

ǵȞȠȝĮȊʌȠȥȒĳȚȠȣįȚįȐțĲȠȡĮ
ǹȂ
ǾȞȓĮİȖȖȡĮĳȒȢ
ǾȞȓĮȠȡȚıȝȠȪĲȡȚȝİȜȠȪȢİʌȚĲȡȠʌȒȢ
ȉȓĲȜȠȢǻȚĮĲȡȚȕȒȢ
ǼȣȡȪĲİȡȘİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒʌİȡȚȠȤȒıĲȘȞȠʌȠȓĮİȞĲȐııİĲĮȚĲȠșȑȝĮ
ǼʌȚȕȜȑʌȦȞțĮșȘȖȘĲȒȢ
ȂȑȜȘĲȡȚȝİȜȠȪȢİʌȚĲȡȠʌȒȢ İțĲȩȢİʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ ʌĮȡȩȞĲİȢ
ǺǯȑȜȠȢ
īǯȑȜȠȢ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮʌĮȡȠȣıȓĮıȘȢȑțșİıȘȢʌȡȠȩįȠȣįȚįĮțĲȠȡȚțȒȢįȚĮĲȡȚȕȒȢ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓİȢʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȦȞʌĮȡȠȣıȚȐıİȦȞ(ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȖȡĮȝȝĮĲİȓĮ):
ǾȝİȡȠȝȘȞȓİȢțĮȚİȟİĲĮıĲȚțȑȢʌİȡȓȠįȠȚİʌȚĲȘȡȒıİȦȞĲȦȞȝĮșȘȝȐĲȦȞĲȠȣʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ
ıʌȠȣįȫȞ(ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȖȡĮȝȝĮĲİȓĮ):
ȆȡȠȕȜİʌȩȝİȞȠȢȤȡȩȞȠȢȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢĲȘȢįȚĮĲȡȚȕȒȢ
ȀĮĲȐșİıȘĲİȪȤȠȣȢȑțșİıȘȢʌȡȠȩįȠȣ(ȞĮȚ/ȩȤȚ):
ȈȤȩȜȚĮĲȠȣİʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮıȤİĲȚțȐİĲȘȞʌĮȡȠȣıȓĮıȘțĮȚĲȘȞȝȑȤȡȚĲȫȡĮʌȠȡİȓĮĲȠȣ
ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ
ǼȞįİȚțĲȚțȐĮȞĮĳȑȡȠȣȝİĲĮĮțȩȜȠȣșĮȆȡȩȠįȠȢĮʌȩĲȘȞʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘʌĮȡȠȣıȓĮıȘ
ǹȞĲĮʌȩțȡȚıȘĲȠȣȣʌȠȥȘĳȓȠȣıĲȚȢİțʌĮȚįİȣĲȚțȑȢįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢ
ȆĮȡȠȣıȓĮĲȠȣȣʌȠȥȒĳȚȠȣ ıĲȠȉȝȒȝĮȂȘȤĮȞȚțȫȞȆĮȡĮȖȦȖȒȢțĮȚǻȚȠȓțȘıȘȢțȜʌ 
ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢțĮȚıȤȩȜȚĮĲȦȞȣʌȠȜȠȓʌȦȞİȜȫȞĲȘȢĲȡȚȝİȜȠȪȢİʌȚĲȡȠʌȒȢ
ǱȜȜİȢʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ
ǼțțȡİȝȩĲȘĲİȢįȚȠȚțȘĲȚțȠȪȤĮȡĮțĲȒȡĮ ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚĮʌȩĲȘȖȡĮȝȝĮĲİȓĮ 
ȄȐȞșȘ««««««
ǾȉȡȚȝİȜȒȢȈȣȝȕȠȣȜİȣĲȚțȒǼʌȚĲȡȠʌȒǲȜĮȕİȖȞȫıȘȠȣʌȠȥȒĳȚȠȢ
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹǿǿǿīİȞȚțȑȢȅįȘȖȓİȢȖȚĮĲȘȞǼțʌȩȞȘıȘȈȪȞĲĮȟȘțĮȚȈȣȖȖȡĮĳȒĲȠȣ
ȀİȚȝȑȞȠȣĲȘȢǻȚįĮțĲȠȡȚțȒȢǻȚĮĲȡȚȕȒȢ
ǹīǼȃǿȀǼȈȅǻǾīǿǼȈǼȀȆȅȃǾȈǾȈȉǾȈǻǿǻǹȀȉȅȇǿȀǾȈǻǿǹȉȇǿǺǾȈ
ȈțȠʌȩȢțĮȚȈȘȝĮıȓĮǻȚĮĲȡȚȕȒȢ
Ǿ ǻȚįĮțĲȠȡȚțȒ ǻȚĮĲȡȚȕȒ İȓȞĮȚ ʌȡȦĲȩĲȣʌȘ İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒ İȡȖĮıȓĮ Ș ȠʌȠȓĮ ĮʌȠĲİȜİȓ
įȚĮțȡȚĲȒıȣȝȕȠȜȒıĲȘȞİʌȚıĲȒȝȘİȓĲİĮʌȠțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȢįİįȠȝȑȞĮʌȠȣıȣȝȕȐȜȜȠȣȞıĲȘ
įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ȞȑĮȢ ȖȞȫıȘȢ Ȓ ıĲȘȞ ĮȞĮıțİȣȒ ʌĮȜĮȚȩĲİȡȘȢ İȓĲİ ĮıțȫȞĲĮȢ ĮȣĲȩȞȠȝȘ
țȡȚĲȚțȒ ıțȑȥȘ ǹʌȠĲİȜİȓ ĲȠ ȣȥȘȜȩĲİȡȠ İʌȓʌİįȠ İȡİȣȞȘĲȚțȒȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ ĲȘ
ıȘȝĮȞĲȚțȩĲİȡȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ĲȩıȠ ȞĮ țȡȚșİȓ ĮȜȜȐ țĮȚ ȞĮ țĮĲİȣșȣȞșİȓ Ș İȡİȣȞȘĲȚțȒ
ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ȣʌȠȥȒĳȚȠȣ įȚįȐțĲȠȡĮ ȩıȠ țĮȚ Ș ʌȡȦĲȠĲȣʌȓĮ ĲȘȢ ıțȑȥȘȢ țĮȚ ĲȠȣ
ıȣȞȠȜȚțȠȪȑȡȖȠȣĲȠȣǱȡĮȠȕĮıȚțȩȢıĲȩȤȠȢĲȘȢİțʌȩȞȘıȒȢĲȘȢİȓȞĮȚȞĮĮʌȠįİȓȟİȚĲȚȢ
ȚțĮȞȩĲȘĲȑȢ ĲȠȣ ȣʌȠȥȒĳȚȠȣ įȚįȐțĲȠȡĮ țĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȪȠ ĮȣĲȑȢ ĮʌȩȥİȚȢ Ǿ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ĲȘȢ
įȚįĮțĲȠȡȚțȒȢ įȚĮĲȡȚȕȒȢ įȚĮıĳĮȜȓȗİĲĮȚ İ ĲȘȞ ĮțİȡĮȚȩĲȘĲĮ țĮȚ ĮȞĲȚțİȚȝİȞȚțȩĲȘĲĮ
ĮȣĲȠȪʌȠȣĲȘȞİțʌȠȞİȓțĮȚıĲȘȡȓȗİĲĮȚıİįȪȠȕĮıȚțȑȢĮȡȤȑȢĲȘȢįȘȝȚȠȣȡȖȚțȩĲȘĲĮȢțĮȚ
ĲȘȢĮȣıĲȘȡȩĲȘĲĮȢıĲȘįȚĮįȚțĮıȓĮįȚİțʌİȡĮȓȦıȒȢĲȘȢ
ǼʌȚȝȑȡȠȣȢȈĲȩȤȠȚĲȘȢǻȚĮĲȡȚȕȒȢ
ǼʌȚȝȑȡȠȣȢ ıĲȩȤȠȚ ıĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ İȓȞĮȚ įȣȞĮĲȩȞ ȞĮ ĮʌȠȕȜȑʌİȚ ȚĮ ĲȑĲȠȚĮ İȡİȣȞȘĲȚțȒ
İȡȖĮıȓĮİȓȞĮȚȠȚĮțȩȜȠȣșȠȚ
İʌȚıțȩʌȘıȘțĮȚțȡȚĲȚțȒĮȞȐȜȣıȘȒĮȞĮıțİȣȒȣĳȚıĲȐȝİȞȘȢȖȞȫıȘȢ
ʌİȡȚȖȡĮĳȒțĮȚİȡȝȘȞİȓĮțȐʌȠȚȠȣĳĮȚȞȠȝȑȞȠȣȒșȑȝĮĲȠȢ
įȘȝȚȠȣȡȖȓĮȞȑȦȞșİȦȡȘĲȚțȫȞțĮȚȝİșȠįȠȜȠȖȚțȫȞʌȡȠıİȖȖȓıİȦȞĲİȤȞȚțȫȞİȡȖĮȜİȓȦȞ
ȒȐȜȜȦȞțĮȚȞȠĲȠȝȚȫȞıĲȘįȚİȡİȣȞȠȪȝİȞȘİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒʌİȡȚȠȤȒ
Ǿ įȚįĮțĲȠȡȚțȒ įȚĮĲȡȚȕȒ ıȣȞȚıĲȐ ʌȡȦĲȩĲȣʌȘ İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒ ıȣȝȕȠȜȒ ıİ țȐʌȠȚȠ
ȖȞȦıĲȚțȩʌİįȓȠȒȑȜİȖȤȠİʌȚțȡĮĲȠȪıĮȢșİȦȡȓĮȢȒȝİșȩįȠȣȒıȣȞįȣȐȗİȚĲĮʌĮȡĮʌȐȞȦ
ȗȘĲȠȪȝİȞĮ İ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȠȣ İȞ ȜȩȖȦ İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȠȪ ʌİįȓȠȣ İʌȚțȑȞĲȡȦıȘ ıİ țȐʌȠȚĮ
İȚįȚțȒ ʌİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ʌİįȓȠȣ ĮȣĲȠȪ ȒțĮȚ ȑȡİȣȞĮ İʌȐȞȦ ıİ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ İȡȦĲȒȝĮĲĮ
İĳĮȡȝȠȖȒȒʌȡȠĲȐıİȚȢİʌȓȜȣıȘȢıȣȖțİțȡȚȝȑȞȦȞʌȡȠȕȜȘȝȐĲȦȞʌȠȣʌȡȠțȪʌĲȠȣȞĮʌȩĲȘȞ
ʌĮȡĮʌȐȞȦșİȦȡȘĲȚțȒįȚİȡİȪȞȘıȘ
ǾįȚįĮțĲȠȡȚțȒįȚĮĲȡȚȕȒİțʌȠȞİȓĲĮȚİĮʌȠțȜİȚıĲȚțȒİȣșȪȞȘĲȠȣȣʌȠȥȘĳȓȠȣįȚįȐțĲȠȡĮ
țĮȚ ıĲȠȤİȪİȚ ıĲȠ ȞĮ ĮȞĮʌĲȣȤșȠȪȞ Įʌȩ ĮȣĲȩȞ įȩțȚȝİȢ İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȑȢ ʌȡȦĲȠȕȠȣȜȓİȢ
ȣȥȘȜȒȢʌȠȚȩĲȘĲĮȢțĮȚįȚĮțȡȚĲȒȢıȣȝȕȠȜȒȢıĲȘȞİʌȚıĲȒȝȘǹʌȠĲȡȑʌİĲĮȚȘȝȘȤĮȞȚıĲȚțȒ
İĳĮȡȝȠȖȒȖȞȫıİȦȞțĮȚİȞșĮȡȡȪȞİĲĮȚȘțȡȚĲȚțȒșİȫȡȘıȘțĮȚĮȞȐȜȠȖȘʌȡȠıĮȡȝȠȖȒĲȠȣȢ
ĮʌȩʌȜİȣȡȐȢĲȠȣȣʌȠȥȘĳȓȠȣįȚįȐțĲȠȡĮ
ȀȪȡȚĮȉȒĮĲĮĲȘȢǻȚĮĲȡȚȕȒȢ
ȍȢ İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȩ ıȪȖȖȡĮȝȝĮ Ș įȚįĮțĲȠȡȚțȒ įȚĮĲȡȚȕȒ įİȞ İʌȚįȚȫțİȚ ȞĮ ĲȑȡȥİȚ țĮȚ ȞĮ
ȥȣȤĮȖȦȖȒıİȚ ĲȠȞ ĮȞĮȖȞȫıĲȘ ȠȪĲİ ȞĮ İȞĲȣʌȦıȚȐıİȚ İ ĲȠȞ ʌȜȠȪĲȠ ĲȦȞ ȖȜȦııȚțȫȞ
İțĳȡĮıĲȚțȫȞ Ȓ ıȣȞĲĮțĲȚțȫȞ ȝȑıȦȞ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ ĮȜȜȐ ȞĮ ȝİĲĮȕȚȕȐıİȚ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞİȢ ȖȞȫıİȚȢ ȚįȑİȢ Ȓ ĮʌȩȥİȚȢ țĮȚ ĲİȤȞȚțȑȢ İ ıĮĳȒȞİȚĮ ĮțȡȓȕİȚĮ ȜȠȖȚțȒ
ĮțȠȜȠȣșȓĮıȣȞȠȤȒİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒĲİțȝȘȡȓȦıȘțĮșȫȢțĮȚ ȜȚĲȩĲȘĲĮțĮȚȠȚțȠȞȠȝȓĮıĲȘ
ȖȜȦııȚțȒ ȑțĳȡĮıȘ īȚĮ ĲȠ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȚĮ įȚįĮțĲȠȡȚțȒ įȚĮĲȡȚȕȒ ȞĮ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ĲĮ İȟȒȢ ȖİȞȚțȐ ĲȝȒȝĮĲĮ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĲȠ țȪȡȚȠ ıȫȝĮ ĲȘȢ
İȡİȣȞȘĲȚțȒȢȝİȜȑĲȘȢ
x

ǼȚıĮȖȦȖȒ: ȚıĲȠȡȚțȩİʌȚȜȠȖȒȢ ĲȠȣ İȡİȣȞȘĲȚțȠȪ ʌȡȠȕȜȒȝĮĲȠȢ ĲȠʌȠșȑĲȘıȘ ĲȠȣ șȑȝĮĲȠȢ
ıĲȠȞ İȣȡȪĲİȡȠ İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȩ țȜȐįȠ ʌȡȦĲȠĲȣʌȓĮ țĮȚ ȤȡȘıȚȝȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ȑȡİȣȞĮȢ
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įȚĮĲȪʌȦıȘ ĲȠȣ ıțȠʌȠȪ ĲȘȢ țĮȚ ĲȦȞ İȡȦĲȘȝȐĲȦȞ Ȓ ȣʌȠșȑıİȦȞ  ʌȠȣ țĮȜİȓĲĮȚ ȞĮ
įȚİȡİȣȞȒıİȚ
x

ǹȞĮıțȩʌȘıȘ ĲȘȢ ȕȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮȢ: İʌȚıțȩʌȘıȘ țĮȚ įȚİȡİȪȞȘıȘ ĲȠȣ șİȦȡȘĲȚțȠȪ țĮȚ
ȝİșȠįȠȜȠȖȚțȠȪ ʌİįȓȠȣ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ İĳĮȡȝȠȖȫȞ  ıĲȠ ȠʌȠȓȠ
İȞĲȐııİĲĮȚȘįȚįĮțĲȠȡȚțȒįȚĮĲȡȚȕȒțĮșȫȢțĮȚĲȠȣȖİȦȖȡĮĳȚțȠȪʌȜĮȚıȓȠȣıȣȖțȡȩĲȘıȒȢ
ĲȘȢ

x

ȂİșȠįȠȜȠȖȓĮ ĲȡȩʌȠȢ ȠȡȖȐȞȦıȘȢ ȑȡİȣȞĮȢ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ȝİșȠįȠȜȠȖȚțȒȢ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘȢ
ʌİȡȚȖȡĮĳȒıȣȜȜȠȖȒȢțĮȚĲİȤȞȚțȫȞİʌİȟİȡȖĮıȓĮȢıĲȠȚȤİȓȦȞ

x

ǹȞȐȜȣıȘ ĲȠȣ ĬȑȝĮĲȠȢ: ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ țĮȚ ȠȡȖȐȞȦıȘ ĲȦȞ İȣȡȘȝȐĲȦȞ ĲȘȢ įȚįĮțĲȠȡȚțȒȢ
įȚĮĲȡȚȕȒȢĮȞȐȜȣıȘțĮȚİȡȝȘȞİȓĮĲȦȞĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞĲȘȢįȚįĮțĲȠȡȚțȒȢįȚĮĲȡȚȕȒȢ

x

ȈȣȝʌİȡȐıȝĮĲĮ ʌĮȡȐșİıȘ ĲİȜȚțȫȞ ıȣȝʌİȡĮıȝȐĲȦȞ ȑȞĲĮȟȘ ĲȠȣȢ ıĲȠ İȣȡȪĲİȡȠ
șİȦȡȘĲȚțȩ țĮȚ ȖİȦȖȡĮĳȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ ȩʌȦȢ ȠȡȓıĲȘțİ ıĲȘȞ ĮȡȤȒ ĲȘȢ įȚįĮțĲȠȡȚțȒȢ
įȚĮĲȡȚȕȒȢțĮȚȗȘĲȒȝĮĲĮʌȠȣʌȡȠțȪʌĲȠȣȞȖȚĮȝİȜȜȠȞĲȚțȒȑȡİȣȞĮ

Ǻ ȀǹȃȅȃǼȈ ȈȊȃȉǹȄǾȈ Ȁǹǿ ȈȊīīȇǹĭǾȈ ȉȅȊ ȀǼǿȂǼȃȅȊ ȉǾȈ
ǻǿǻǹȀȉȅȇǿȀǾȈǻǿǹȉȇǿǺǾȈ
ȂȑȖİșȠȢǻȚĮĲȡȚȕȒȢ
ȉȠ ȝȑȖİșȠȢ ĲȘȢ įȚįĮțĲȠȡȚțȒȢ įȚĮĲȡȚȕȒȢ İȞĮʌȩțİȚĲĮȚ ıĲȘȞ țȡȓıȘ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ
įȚįȐțĲȠȡĮ țĮȚ ıȤİĲȓȗİĲĮȚ İ ĲȚȢ ĮʌĮȚĲȒıİȚȢ țĮȚ ĲȚȢ ȚįȚĮȚĲİȡȩĲȘĲİȢ ĲȠȣ șȑȝĮĲȠȢ
ǹȟȚȠȜȠȖİȓĲĮȚʌİȡȚııȩĲİȡȠȘİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒʌȜȘȡȩĲȘĲĮĲȘȢİȡȖĮıȓĮȢʌĮȡȐĲȠȝȑȖİșȩȢĲȘȢ
țĮșĮȣĲȩǼȞįİȓțȞȣĲĮȚȑȞĮȝȑȖİșȠȢțİȚȝȑȞȠȣȝİĲĮȟȪțĮȚıİȜȓįȦȞȤȦȡȓȢĮȣĲȩȞĮ
ĮʌȠĲİȜİȓʌİȡȚȠȡȚıĲȚțȩțȡȚĲȒȡȚȠ
ǼȞĮȜȜĮțĲȚțȐĲȠțİȓȝİȞȠĲȘȢįȚįĮțĲȠȡȚțȒȢįȚĮĲȡȚȕȒȢʌȡȠĲİȓȞİĲĮȚȞĮȝȘȞȣʌİȡȕĮȓȞİȚĲȚȢ
 ȜȑȟİȚȢ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȩȝİȞȘȢ ĲȘȢ ȕȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮȢ ĲȦȞ ĲȣȤȩȞ ʌĮȡĮȡĲȘȝȐĲȦȞ
ĲȦȞʌȚȞȐțȦȞțĮȚįȚĮȖȡĮȝȝȐĲȦȞțȜʌ
īȜȫııĮĲȘȢǻȚĮĲȡȚȕȒȢ
ǾȖȜȫııĮĲȘȢįȚįĮțĲȠȡȚțȒȢįȚĮĲȡȚȕȒȢȝʌȠȡİȓȞĮİȓȞĮȚȘǼȜȜȘȞȚțȒȒȝİĮʌȩĳĮıȘĲȘȢīȈ
țĮĲȩʌȚȞ ĮȓĲȘıȘȢ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮʌȩțĲȘıȘ įȚįĮțĲȠȡȚțȠȪ įȚʌȜȫȝĮĲȠȢ țĮȚ
șİĲȚțȒȢ İȚıȒȖȘıȘȢ ĲȘȢ ȈȣȝȕȠȣȜİȣĲȚțȒȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ȐȜȜȘ İʌȓıȘȝȘ ȖȜȫııĮ ĲȘȢ
ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǲȞȦıȘȢ ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș ȖȜȫııĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ İȓȞĮȚ Ș
ǼȜȜȘȞȚțȒ ʌȡȑʌİȚ Ș įȚįĮțĲȠȡȚțȒ įȚĮĲȡȚȕȒ ȞĮ ʌİȡȚȑȤİȚ țĮȚ ȝȚĮ İȣȡİȓĮ ʌİȡȓȜȘȥȘ ıİ
İʌȓıȘȝȘ ȖȜȫııĮ ĲȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǲȞȦıȘȢ  ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ș ȖȜȫııĮ ʌȠȣ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚİȓȞĮȚȝȚĮİʌȓıȘȝȘȖȜȫııĮĲȘȢǼȣȡȦʌĮȧțȒȢǲȞȦıȘȢĲȩĲİȠȜȠȖȩĲȣʌȠȢ
ĲȠȣ ǻȘȝȠțȡȓĲİȚȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĬȡȐțȘȢ ĲȘȢ ȆȠȜȣĲİȤȞȚțȒȢ ȈȤȠȜȒȢ ȄȐȞșȘȢ ĲȠȣ
ȉȒĮĲȠȢȂȘȤĮȞȚțȫȞȆĮȡĮȖȦȖȒȢțĮȚǻȚȠȓțȘıȘȢȠĲȓĲȜȠȢĲȘȢǻȚįĮțĲȠȡȚțȒȢǻȚĮĲȡȚȕȒȢ
ĲȠȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣįȚįȐțĲȠȡĮĲȠȩȞȠȝĮĲȠȣ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮĲĮȠȞȩȝĮĲĮ
ĲȦȞ ȝİȜȫȞ ĲȘȢ ĲȡȚȝİȜȠȪȢ ıȣȝȕȠȣȜİȣĲȚțȒȢ țĮȚ ĲȘȢ İʌĲĮȝİȜȠȪȢ İȟİĲĮıĲȚțȒȢ İʌȚĲȡȠʌȒȢ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮĮȞĮȖȡȐĳȠȞĲĮȚțĮȚ ıĲȘȞǼȜȜȘȞȚțȒǼʌȚʌȜȑȠȞȘįȚįĮțĲȠȡȚțȒįȚĮĲȡȚȕȒʌȡȑʌİȚ
ȞĮʌİȡȚȑȤİȚțĮȚȝȚĮİȣȡİȓĮʌİȡȓȜȘȥȘıĲȘȞǼȜȜȘȞȚțȒȖȜȫııĮ
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ȆĮȡȠȣıȓĮıȘȀİȚȝȑȞȠȣ
ȈĲȘȞȠȡȚıĲȚțȒĲȘȢȝȠȡĳȒİțİȓȞȘįȘȜĮįȒʌȠȣțĮĲĮĲȓșİĲĮȚȝİĲȐĲȚȢʌȚșĮȞȑȢįȚȠȡșȫıİȚȢ
ĲȘȢ İʌĲĮȝİȜȠȪȢ İȟİĲĮıĲȚțȒȢ İʌȚĲȡȠʌȒȢ Ș įȚįĮțĲȠȡȚțȒ įȚĮĲȡȚȕȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ
ȕȚȕȜȚȠįİĲȘȝȑȞȘıİĲȩȝȠȝİȖȑșȠȣȢǹİıțȜȘȡȐİȟȫĳȣȜȜĮȈĲȘȞİʌȚĳȐȞİȚĮĲȘȢȡȐȤȘȢ
ĲȠȣĲȩȝȠȣĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚțĮĲȐıİȚȡȐțĮȚİțİĳĮȜĮȓĮȖȡȐȝȝĮĲĮĲȠȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠĲȠȣ
įȚįȐțĲȠȡĮ Ș ʌȡȩĲĮıȘ ©įȚįĮțĲȠȡȚțȒ įȚĮĲȡȚȕȒª țĮȚ Ƞ ȤȡȩȞȠȢ țĮĲȐșİıȒȢ ĲȘȢ ȆȤ
īǼȍȇīǿȅȊǺǹȈǻǿǻǹȀȉȅȇǿȀǾǻǿǹȉȇǿǺǾ
ȈİȜȓįĮȉȓĲȜȠȣǻȚĮĲȡȚȕȒȢ
ȈĲȘ ıİȜȓįĮ ĲȓĲȜȠȣ įİȪĲİȡȘ ıİȜȓįĮ ıĲȠ İıȦĲİȡȚțȩ ĲȠȣ ĲȩȝȠȣ  ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚȑȤȠȞĲĮȚ
țĮĲȐıİȚȡȐİțĲȦȞȐȞȦʌȡȠȢĲĮțȐĲȦ
 ȅ ȜȠȖȩĲȣʌȠȢ ĲȠȣ ǻȘȝȠțȡȓĲİȚȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĬȡȐțȘȢ ĲȘȢ ȆȠȜȣĲİȤȞȚțȒȢ ȈȤȠȜȒȢ
ȄȐȞșȘȢțĮȚĲȠȣȉȒĮĲȠȢȂȘȤĮȞȚțȫȞȆĮȡĮȖȦȖȒȢțĮȚǻȚȠȓțȘıȘȢ
 ȅ ĲȓĲȜȠȢ ĲȘȢ ǻȚįĮțĲȠȡȚțȒȢ ǻȚĮĲȡȚȕȒȢ ȅ ĲȓĲȜȠȢ įȓȞİĲĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ įİȞ ʌİȡȚȑȤİȚ
ȤȘȝȚțȠȪȢȒȝĮșȘȝĮĲȚțȠȪȢĲȪʌȠȣȢıȪȝȕȠȜĮȒȐȜȜȠȣȢȘıȣȝȕĮĲȚțȠȪȢȤĮȡĮțĲȒȡİȢ 
ȉȠȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠĲȠȣȣʌȠȥȘĳȓȠȣįȚįȐțĲȠȡĮ
ȉȠȩȞȠȝĮĲȠȣİʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮțĮȚĲĮȠȞȩȝĮĲĮĲȦȞȝİȜȫȞĲȘȢĲȡȚȝİȜȠȪȢıȣȝȕȠȣȜİȣĲȚțȒȢ
țĮȚĲȘȢİʌĲĮȝİȜȠȪȢİȟİĲĮıĲȚțȒȢİʌȚĲȡȠʌȒȢ
ȅȤȡȩȞȠȢțĮĲȐșİıȒȢĲȘȢ
ȂİĲȐ ĲȘ ıİȜȓįĮ ĲȓĲȜȠȣ ĮțȠȜȠȣșİȓ ıİȜȓįĮ ıĲȠ țȐĲȦ ȝȑȡȠȢ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚĲȠİȟȒȢ
Ǿ ȑȖțȡȚıȘ įȚįĮțĲȠȡȚțȒȢ įȚĮĲȡȚȕȒȢ Įʌȩ ĲȠ ȉȒĮ ȂȘȤĮȞȚțȫȞ ȆĮȡĮȖȦȖȒȢ țĮȚ
ǻȚȠȓțȘıȘȢ ĲȘȢ ȆȠȜȣĲİȤȞȚțȒȢ ȈȤȠȜȒȢ ĲȠȣ ǻȘȝȠțȡȓĲİȚȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĬȡȐțȘȢ įİȞ
ȣʌȠįȘȜȫȞİȚ ĲȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ ĲȦȞ ȖȞȦȝȫȞ ĲȠȣ ıȣȖȖȡĮĳȑĮ ȃ  ȐȡșȡȠ
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 
ǽȘĲȒȝĮĲĮ&RS\ULJKW
ǻȪȠ ȗȘĲȒȝĮĲĮ FRS\ULJKW ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȘ įȚįĮțĲȠȡȚțȒ įȚĮĲȡȚȕȒ ȆȡȫĲȠȞ ĲȠ ȚįȚĮȓĲİȡȠ
FRS\ULJKW țȐșİįȚĮĲȡȚȕȒȢțĮȚįİȪĲİȡȠȞĲȘȤȡȒıȘȣȜȚțȠȪĲȠȠʌȠȓȠʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚĮʌȩ
FRS\ULJKW ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ȝȚĮȢ įȚįĮțĲȠȡȚțȒȢ įȚĮĲȡȚȕȒȢ ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȠ ʌȡȫĲȠ ȗȒĲȘȝĮ Ƞ
ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ įȚįȐțĲȠȡĮȢ ʌĮȡĮʌȑȝʌİĲĮȚ ıĲȠ ıȤİĲȚțȩ ȞȩȝȠ ǵıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȠ įİȪĲİȡȠ
İʌȚȕȐȜȜİĲĮȚ įȓțĮȚȘ ȤȡȒıȘ ȣȜȚțȠȪ ʌȠȣ ʌȡȠıĲĮĲİȪİĲĮȚ Įʌȩ FRS\ULJKW țĮȚ Ș ȠʌȠȓĮ
ĮʌȠȕȜȑʌİȚ ıĲȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ țĮȚ ȝȩȞȠȞ ĲȘȢ įȚįĮțĲȠȡȚțȒȢ įȚĮĲȡȚȕȒȢ ȉȠ ȐĲȠȝȠ ĲȠ ȠʌȠȓȠ
İțʌȠȞİȓ ĲȘȞ įȚįĮțĲȠȡȚțȒ įȚĮĲȡȚȕȒ ĳȑȡİȚ ȠȜȩțȜȘȡȘ ĲȘȞ İȣșȪȞȘ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȠȪ ĲȘȢ
įȓțĮȚȘȢ ȤȡȒıȘȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȣȜȚțȠȪ Ș ȠʌȠȓĮ ȠȡȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ȕȐıȘ ĲȦȞ İȟȒȢ
ʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞ ĲȠȣ ıțȠʌȠȪ țĮȚ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ ĲȘȢ ȤȡȒıȘȢ İȝʌȠȡȚțȩȢ Ș țİȡįȠĳȩȡȠȢ Ȓ
İțʌĮȚįİȣĲȚțȩȢ ĲȘȢĳȪıȘȢĲȠȣȣȜȚțȠȪʌȠȣȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ ĲȒĮĲȠȣțİȚȝȑȞȠȣʌȓȞĮțİȢ
İȚțȩȞİȢ Ȓ ȤȐȡĲİȢ  ĲȠȣ ʌȠıȠıĲȠȪ țĮȚ ĲȘȢ ıȘȝĮȞĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ĲȒĮĲȠȢ ʌȠȣ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ ıİ ıȤȑıȘ İ ĲȠ ȩȜȠ țİȓȝİȞȠ ȣʌȩ FRS\ULJKW țĮȚ ĲȦȞ ʌȚșĮȞȫȞ ıȣȞİʌİȚȫȞ
ĲȘȢȤȡȒıȘȢĮȣĲȒȢıĲȘȞĮȖȠȡȐȒıĲȘȖİȞȚțȩĲİȡȘĮȟȓĮĲȠȣȣʌȩFRS\ULJKWțİȚȝȑȞȠȣ
ǻȚȐȡșȡȦıȘȀȪȡȚȦȞȉȘȐĲȦȞǻȚĮĲȡȚȕȒȢ
Ǿ įȚįĮțĲȠȡȚțȒ įȚĮĲȡȚȕȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ įȚĮȡșȡȦȝȑȞȘ țĮĲȐ ĲĮ ʌȡȩĲȣʌĮ ĲȦȞ
İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȫȞȝȠȞȠȖȡĮĳȚȫȞțĮȚȝİȜİĲȫȞȆȚȠıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚİĲȘȞ
ʌĮȡĮțȐĲȦıİȚȡȐ
x

ȆȡȩȜȠȖȠȢ- İȣȤĮȡȚıĲȓİȢ

x

ǹĳȚȑȡȦıȘ İȐȞȣʌȐȡȤİȚ

x

ȆȓȞĮțĮȢʌİȡȚİȤȠȝȑȞȦȞ
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x

ȀĮĲȐȜȠȖȠȚʌȚȞȐțȦȞįȚĮȖȡĮȝȝȐĲȦȞȤĮȡĲȫȞțĮȚȒȐȜȜȦȞİʌȠʌĲȚțȫȞȝȑıȦȞ

x

ȆİȡȓȜȘȥȘıĲĮǼȜȜȘȞȚțȐ -ıİȜȓįİȢ

x

ȆİȡȓȜȘȥȘıĲĮǹȖȖȜȚțȐ -ıİȜȓįİȢ

x

ǼȚıĮȖȦȖȒ

x

ȀȣȡȓȦȢțİȓȝİȞȠ țĮĲĮȞȠȝȒțĮĲȐțİĳȐȜĮȚĮȣʌȠțİĳȐȜĮȚĮțĮȚİįȐĳȚĮ

x

ȈȣȝʌİȡȐıȝĮĲĮ

x

ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ

x

ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲĮ İȐȞȣʌȐȡȤȠȣȞ

ȈĲȠȞ ʌȡȩȜȠȖȠ ȖȓȞİĲĮȚ ıȪȞĲȠȝȘ ĮȞĮĳȠȡȐ ıĲȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ İțʌȩȞȘıȘȢ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ
ĮʌȠįȓįȠȞĲĮȚ İȣȤĮȡȚıĲȓİȢ ʌȡȠȢ ȩȜȠȣȢ ȩıȠȣȢ ȐĲȠȝĮ Ȓ ĳȠȡİȓȢ  ıȣȞȑȕĮȜȜĮȞ İ
ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠĲİĲȡȩʌȠıĲȘȞȣȜȠʌȠȓȘıȒĲȘȢǿįȚĮȓĲİȡİȢİȣȤĮȡȚıĲȓİȢʌȡȑʌİȚȞĮĮʌȠįȓįȠȞĲĮȚ
ıĲȠȞ țȪȡȚȠ İʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ ĲȘȢ įȚĮĲȡȚȕȒȢ țĮȚ ıĲĮ ȜȠȚʌȐ ȑȜȘ ĲȘȢ ıȣȝȕȠȣȜİȣĲȚțȒȢ țĮȚ
İȟİĲĮıĲȚțȒȢ İʌȚĲȡȠʌȒȢ țĮșȫȢ țĮȚ ıİ ȐĲȠȝĮ Ȓ ĳȠȡİȓȢ ʌȠȣ ȑʌĮȚȟĮȞ țĮșȠȡȚıĲȚțȩ ȡȩȜȠ
ıĲȘįȚİȟĮȖȦȖȒĲȘȢįȚįĮțĲȠȡȚțȒȢȑȡİȣȞĮȢ
ǾʌİȡȓȜȘȥȘ ĮʌȠĲİȜİȓȚĮıĮĳȒțĮȚıȪȞĲȠȝȘʌİȡȚȖȡĮĳȒĲȠȣʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣĲȘȢȝİșȩįȠȣ
țĮȚĲȦȞıȣȝʌİȡĮıȝȐĲȦȞĲȘȢįȚįĮțĲȠȡȚțȒȢįȚĮĲȡȚȕȒȢıİȚĮȑȦȢįȪȠĲȠʌȠȜȪıİȜȓįİȢ
ȈĲȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚ ĮȞĮȜȣĲȚțȐ ȚıĲȠȡȚțȩ İʌȚȜȠȖȒȢ ĲȠȣ İȡİȣȞȘĲȚțȠȪ
ʌȡȠȕȜȒȝĮĲȠȢĲȠʌȠșȑĲȘıȘĲȠȣșȑȝĮĲȠȢıĲȠȞİȣȡȪĲİȡȠİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȩțȜȐįȠʌȡȦĲȠĲȣʌȓĮ
țĮȚ ȤȡȘıȚȝȩĲȘĲĮ ĲȘȢ ȑȡİȣȞĮȢ įȚĮĲȪʌȦıȘ ĲȠȣ ıțȠʌȠȪ ĲȘȢ țĮȚ ĲȦȞ İȡȦĲȘȝȐĲȦȞ Ȓ
ȣʌȠșȑıİȦȞ ʌȠȣțĮȜİȓĲĮȚȞĮįȚİȡİȣȞȒıİȚ
ȉȠ țȣȡȓȦȢ țİȓȝİȞȠ ȤȦȡȓȗİĲĮȚ ıİ ĮȡȚșȝȘȝȑȞĮ țİĳȐȜĮȚĮ țȐșİ ȑȞĮ Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ
ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıİ ȚĮ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ ĮȣĲȠĲİȜȒ İȞȩĲȘĲĮ țĮȚ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ȝİĲĮȟȪ
ĲȠȣȢȚĮȜȠȖȚțȒĮȜȜȘȜȠȣȤȓĮıĲȘȞȡȠȒĲȘȢİȡȖĮıȓĮȢȉĮțİĳȐȜĮȚĮʌȡȑʌİȚȞĮȤȦȡȓȗȠȞĲĮȚ
ıİ ȣʌȠțİĳȐȜĮȚĮ țĮȚ İįȐĳȚĮ ĮȡȚșȝȘȝȑȞĮ țĮĲȐ ĲȠ įİțĮįȚțȩ ıȪıĲȘȝĮ ʌȤ  , 3.1.1
țȜʌ  ȈĲĮ țİĳȐȜĮȚĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ĲȠ țȣȡȓȦȢ ĮȞĮȜȣĲȚțȩ ĲȒĮ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ȅȚ
ĮȞĮĳȠȡȑȢ ıĲȘ ȕȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞȠȞĲĮȚ ĮʌİȣșİȓĮȢ ȝȑıĮ ıĲȠ țİȓȝİȞȠ İ ĲȠ
³ıȪıĲȘȝĮ+DUYDUG´ʌȤ +DUYH\ ȒȝİĲȠıȪıĲȘȝĮĲȘȢĮʌȜȒȢĮȡȓșȝȘıȘȢ ʌȤ
[1],[3@țȜʌ İȞȫȘʌȜȒȡȘȢĮȞĮĳȠȡȐıĲȘȞțȐșİʌȘȖȒȖȓȞİĲĮȚıĲȠĲȑȜȠȢĲȘȢİȡȖĮıȓĮȢ
ıĲȘ ȕȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ ǻİȣĲİȡİȪȠȞĲĮ Ȓ ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ıȤȩȜȚĮ įȚİȣțȡȚȞȒıİȚȢ
țȜʌ ʌĮȡĮĲȓșİȞĲĮȚ İȓĲİ ıİ ĮȡȚșȝȘȝȑȞİȢ ȣʌȠıȘȝİȚȫıİȚȢ ıĲȠ țȐĲȦ ȝȑȡȠȢ ĲȘȢ ȓįȚĮȢ
ıİȜȓįĮȢ IRRWQRWHV ȒıİĮȡȚșȝȘȝȑȞİȢıȘȝİȚȫıİȚȢıĲȠĲȑȜȠȢĲȠȣțİĳĮȜĮȓȠȣ HQGQRWHV 
ȈĲĮıȣȝʌİȡȐıȝĮĲĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚıȪȞșİıȘțĮȚıȣȗȒĲȘıȘĲȦȞțȣȡȓȦȞİȣȡȘȝȐĲȦȞĲȘȢ
ȑȡİȣȞĮȢǼʌȓıȘȢİʌȚıȘȝĮȓȞȠȞĲĮȚĮȞĲȚțİȚȝİȞȚțȑȢįȣıțȠȜȓİȢʌȠȣĲȣȤȩȞʌȡȠȑțȣȥĮȞțĮĲȐ
ĲȘȞ İțʌȩȞȘıȘ ĲȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ʌȡȠĲİȓȞȠȞĲĮȚ țĮĲİȣșȪȞıİȚȢ ȖȚĮ ȝİȜȜȠȞĲȚțȒ ȑȡİȣȞĮ țĮȚ
ʌĮȡĮĲȓșİȞĲĮȚĲİȜȚțȑȢțȡȚĲȚțȑȢĮʌȩȥİȚȢțĮȚıȣȝʌİȡȐıȝĮĲĮĲȠȣıȣȖȖȡĮĳȑĮȉȠțİĳȐȜĮȚȠ
ĲȦȞ ıȣȝʌİȡĮıȝȐĲȦȞ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȚĮ ĮȣĲȠĲİȜȒȢ ȠȜȩĲȘĲĮ ȤȦȡȓȢ ʌİȡȚĲĲȑȢ
İʌĮȞĮȜȒȥİȚȢıȘȝİȓȦȞĮʌȩʌȡȠȘȖȠȪȝİȞĮțİĳȐȜĮȚĮțĮȚȞĮȤĮȡĮțĲȘȡȓȗİĲĮȚĮʌȩȠȜȚıĲȚțȒ
țĮȚıȣȞșİĲȚțȒȠʌĲȚțȒİʌȓĲȠȣıȣȞȩȜȠȣĲȘȢİȡȖĮıȓĮȢ
Ȉİ ʌĮȡĮȡĲȒȝĮĲĮ ȖİȞȚțȐ İȚıȐȖȠȞĲĮȚ įȚȐĳȠȡĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȕȠȘșȘĲȚțȒȢ Ȓ ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȒȢ
ıȘȝĮıȓĮȢ ıİ ıȤȑıȘ İ ĮȣĲȒ țĮșĮȣĲȒ ĲȘȞ įȚįĮțĲȠȡȚțȒ įȚĮĲȡȚȕȒ ʌȤ İȡȦĲȘȝĮĲȠȜȩȖȚĮ
ıĲĮĲȚıĲȚțȑȢ ıİȚȡȑȢ ʌȓȞĮțİȢ įȚĮȖȡȐȝȝĮĲĮ ȤȐȡĲİȢ țȜʌ ʌȠȣ įİȞ ȝʌȒțĮȞ ıĲȠ țȣȡȓȦȢ
țİȓȝİȞȠ ĮʌȠįİȜĲȚȦȝȑȞĮ ĮȡȤİȓĮ țȠț  Ǿ ıȪȞĲĮȟȘ țĮȚ ʌĮȡȐșİıȒ ĲȠȣȢ ȖİȞȚțȐ
ĮțȠȜȠȣșİȓȩȜİȢĲȚȢʌĮȡĮʌȐȞȦʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȑȢʌȠȣĮĳȠȡȠȪȞıĲȘȞıȪȞĲĮȟȘĲȠȣțİȚȝȑȞȠȣ
ĲȘȢįȚįĮțĲȠȡȚțȒȢįȚĮĲȡȚȕȒȢȦȢĮȞĮʌȩıʌĮıĲȠĲȒĮĮȣĲȒȢıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȩȝİȞȘȢțĮȚ
ĲȘȢĮȡȓșȝȘıȘȢȘȠʌȠȓĮıȣȞİȤȓȗİĲĮȚıĲĮʌĮȡĮȡĲȒȝĮĲĮĮʌİȣșİȓĮȢĮʌȩĲȠțȣȡȓȦȢțİȓȝİȞȠ
ĲȘȢįȚĮĲȡȚȕȒȢ
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ȅȡȖȐȞȦıȘ ǺȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮȢ. ȈĲȘ ȕȚȕȜȚȠȖȡĮĳȓĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ʌȘȖȑȢ ȕȚȕȜȓĮ
ȐȡșȡĮ ȝİȜȑĲİȢ İȚıȘȖȒıİȚȢ ıİ ıȣȞȑįȡȚĮ ıĲĮĲȚıĲȚțȐ įİȜĲȓĮ ĮȞĮȜȪıİȚȢ ıĲȘȞ ȘȝİȡȒıȚȠ
țĮȚ ʌİȡȚȠįȚțȩ ĲȪʌȠ ȞĲȠțȠȣȝȑȞĲĮ ȠȡȖĮȞȚıȝȫȞ ĮȡȤİȚĮțȩ ȣȜȚțȩ țȜʌ  ʌȠȣ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțĮȞțĮĲȐĲȘȞİțʌȩȞȘıȘĲȘȢǻȚįĮțĲȠȡȚțȒȢǻȚĮĲȡȚȕȒȢǾʌĮȡȐșİıȘȖȓȞİĲĮȚ
țĮĲȐĮȜĳĮȕȘĲȚțȒıİȚȡȐȠȞȩȝĮĲȠȢıȣȖȖȡĮĳȑĮ
ȆȚȠĮȞĮȜȣĲȚțȐʌĮȡĮĲȓșİȞĲĮȚțĮĲȐıİȚȡȐ
x

ĲȠȩȞȠĮĲȠȣıȣȖȖȡĮĳȑĮȦȞȒĲȠȣĳȠȡȑĮ

x

ȘȤȡȠȞȠȜȠȖȓĮȑțįȠıȘȢ ıİʌĮȡȑȞșİıȘ

x

ȠĲȓĲȜȠȢĲȠȣȑȡȖȠȣ

x

ȜȠȚʌȐʌȡȠıįȚȠȡȚıĲȚțȐıĲȠȚȤİȓĮ
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4158

ȂȅȇĭǾǻǿǻǹȀȉȅȇǿȀȍȃǻǿǹȉȇǿǺȍȃ- ǼȄȍĭȊȁȁȅ
ǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅĬȇǹȀǾȈ
ȆȅȁȊȉǼȋȃǿȀǾȈȋȅȁǾȄǹȃĬǾȈ
ȉȂǾȂǹȂǾȋǹȃǿȀȍȃȆǹȇǹīȍīǾȈȀǹǿǻǿȅǿȀǾȈǾȈ

ȉǿȉȁȅȈǻǿǹȉȇǿǺǾȈ
ǻǿǻǹȀȉȅȇǿȀǾǻǿǹȉȇǿǺǾ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠȣʌȠȥȒĳȚȠȣǻȚįĮțĲȠȡȚțȒȢǻȚĮĲȡȚȕȒȢ
ǿįȚȩĲȘĲĮ
ǼȆǿǺȁǼȆȍȃ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠțĮȚȚįȚȩĲȘĲĮİʌȚȕȜȑʌȠȞĲȠȢ)
ǼȄǼȉǹȈȉǿȀǾǼȆǿȉȇȅȆǾ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠȝİȜȫȞǼȟİĲĮıĲȚțȒȢǼʌȚĲȡȠʌȒȢ 

ȄǹȃĬǾ ȑĲȠȢ
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹIV ȆȡĮțĲȚțȩİʌĲĮȝİȜȠȪȢİȟİĲĮıĲȚțȒȢİʌȚĲȡȠʌȒȢ
ǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅĬȇǹȀǾȈ
ȆȅȁȊȉǼȋȃǿȀǾȈȋȅȁǾ
ȉȂǾȂǹȂǾȋǹȃǿȀȍȃȆǹȇǹīȍīǾȈȀǹǿǻǿȅǿȀǾȈǾȈ
ȆȇǹȀȉǿȀȅǼȆȉǹȂǼȁȅȊȈǼȄǼȉǹȈȉǿȀǾȈǼȆǿȉȇȅȆǾȈ
ȉȅȊȉǾȈȊȆȅȌǾĭǿȅȊǻǿǻǹȀȉȅȇǹ
«««««««««««««««««««««««««
Ǿ ǼʌĲĮȝİȜȒȢ ǼȟİĲĮıĲȚțȒ ǼʌȚĲȡȠʌȒ ʌȠȣ ȠȡȓıĲȘțİ ȝİ ĲȘȞ ȣʌ¶ ĮȡȚșȝȩȞ
««««««««««««««««« ĮʌȩĳĮıȘ ĲȘȢ ȈȣȞȑȜİȣıȘȢ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ
ȂȘȤĮȞȚțȫȞȆĮȡĮȖȦȖȒȢțĮȚǻȚȠȓțȘıȘȢȖȚĮĲȘȞțȡȓıȘĲȘȢǻȚįĮțĲȠȡȚțȒȢǻȚĮĲȡȚȕȒȢĲȠȣ
ĲȘȢ««««««««««««««««««««««««

ıȣȞȒȜșİ
ĲȘȞ
«««««««««««««««««««««««țĮȚ
ȫȡĮ«««««««ıĲ««««««««««««««««««««««««
««
ǾİʌȚĲȡȠʌȒʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıİĲȘȞĮȞȐʌĲȣȟȘĲȘȢįȚįĮțĲȠȡȚțȒȢįȚĮĲȡȚȕȒȢȝİĲȓĲȜȠ
©«««««««««««««««««««««««««««««««««««
ª
ʌȠȣʌĮȡȠȣıȓĮıİȠȘȣʌȠȥȒĳȚȠȢĮțĮȚʌȡȠȑȕȘıİİȟȑĲĮıȒĲȠȣĲȘȢĲȩıȠıİįȚȐĳȠȡĮ
ıȘȝİȓĮĲȘȢįȚĮĲȡȚȕȒȢȩıȠțĮȚıİȖİȞȚțȩĲİȡĮșȑȝĮĲĮʌȠȣȐʌĲȠȞĲĮȚĲȠȣİʌȚıĲȘȝȠȞȚțȠȪ
ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȠȣĲȠȣȂİĲȐĮʌȩıȤİĲȚțȒİȚıȒȖȘıȘĲȠȣĲȘȢİʌȚȕȜȑʌȠȞĲȠȢİʌȚȕȜȑʌȠȣıĮȢ
ȀĮșȘȖȘĲȒĲȡȚĮȢ«««««««««««««««««««««««««ĮțȠȜ
ȠȪșȘıİȥȘĳȠĳȠȡȓĮțĮĲȐĲȘȞȠʌȠȓĮĲĮȝȑȜȘĲȘȢǼʌȚĲȡȠʌȒȢĮȟȚȠȜȩȖȘıĮȞĲȠȞĲȘȞ
ȣʌȠȥȒĳȚȠĮǻȚįȐțĲȠȡĮȦȢİȟȒȢ
ǹǹ

ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ
ǺǹĬȂȅȁȅīǾȉǾ

ȆǹȇȅȊȈǿǹ

ǺǹĬȂȅȈ
ȅȁȅīȇǹĭȍȈ

ǺǹĬȂȅȈ
ȅȁȅīȇǹĭȍȈ

ǺǹĬȂȅȈ

ǾǼʌȚĲȡȠʌȒȑțȡȚȞİȩĲȚȘǻȚįĮțĲȠȡȚțȒǻȚĮĲȡȚȕȒİȓȞĮȚʌȡȦĲȩĲȣʌȘțĮȚĮʌȠĲİȜİȓ
ȠȣıȚĮıĲȚțȒıȣȝȕȠȜȒıĲȘȞʌȡȩȠįȠĲȘȢİʌȚıĲȒȝȘȢțĮȚĲȘȢĮʌȠȞȑȝİȚĲȠȕĮșȝȩ
««««««««««««««««««««««««««««««««««Ȇȡ
ȠĲİȓȞİȚįİıĲȘīȈĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢĲȘȞĮȞĮțȒȡȣȟȒ
ĲȠȣĲȘȢ«««««««««««««««««««««««««««ıİ
ǻȚįȐțĲȠȡĮĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢȂȘȤĮȞȚțȫȞȆĮȡĮȖȦȖȒȢțĮȚǻȚȠȓțȘıȘȢ
ȉĮȝȑȜȘĲȘȢǼʌĲĮȝİȜȠȪȢǼȟİĲĮıĲȚțȒȢǼʌȚĲȡȠʌȒȢ
1. «««««««««««««««««««««««««
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3. «««««««««««««««««««««««««
4. «««««««««««««««««««««««««
5. «««««««««««««««««««««««««
6. «««««««««««««««««««««««««

7. «««««««««««««««««««««««
*ĭȣıȚțȒȒȝİĲȘȜİįȚȐıțİȥȘ
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹVǹʌȠȞȠȝȒǻȚįĮțĲȠȡȚțȠȪǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢȉİȜİĲȒțĮșȠȝȠȜȩȖȘıȘȢ
Ǿ ĮȞĮȖȩȡİȣıȘ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ ıİ ǻȚįȐțĲȠȡĮ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ
««««««««««« ĲȘȢ ȈȤȠȜȒȢ««««««««ĲȠȣ ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣ
ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĬȡȐțȘȢ ȖȓȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ īİȞȚțȒ ȈȣȞȑȜİȣıȘ ıİ ȝȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ
ıȣȞİįȡȚȐıİȚȢ ĲȘȢ Ș ȘȝİȡȒıȚĮ įȚȐĲĮȟȘ ĲȘȢ ȠʌȠȓĮȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ȦȢ ȓįȚȠȞ șȑȝĮ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮĲȘȞĮȞĮȖȩȡİȣıȘțĮȚĲȘȞȠȡțȦȝȠıȓĮĲȠȣȣʌȠȥȘĳȓȠȣ

ǾĮȞĮȖȩȡİȣıȘțĮȚȠȡțȦȝȠıȓĮĲȠȣȣʌȠȥȘĳȓȠȣǻȚįȐțĲȠȡĮȖȓȞİĲĮȚʌĮȡȠȣıȓĮĲȠȣ
ȆȡȪĲĮȞȘ ĲȠȣ ǻȆĬ Ȓ ȩĲĮȞ ĮȣĲȩȢ țȦȜȪİĲĮȚ ʌĮȡȠȣıȓĮ İȞȩȢ İț ĲȦȞ
ǹȞĲȚʌȡȣĲȐȞİȦȞ

ȀĮĲȐ ĲȘȞ ĲİȜİĲȒ ĲȘȢ ĮȞĮȖȩȡİȣıȘȢ ĲȠȣ ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ ıİ ǻȚįȐțĲȠȡĮ
ĮȞĮȖȚȖȞȫıțİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ȆȡȩİįȡȠ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ĲȠ ʌȡĮțĲȚțȩ ĲȘȢ ǼʌĲĮȝİȜȠȪȢ
ǼȟİĲĮıĲȚțȒȢǼʌȚĲȡȠʌȒȢțĮȚ ıĲȘıȣȞȑȤİȚĮȠȆȡȩİįȡȠȢĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ĮȞĮȖȚȖȞȫıțİȚ
ĲĮʌĮȡĮțȐĲȦ

«ȅ/Ǿ..........(ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ)
…………………………ʌĲȣȤȚȠȪȤȠȢ
ĲȠȣ……………………………(ȉȝȒȝĮ, ȈȤȠȜȒ, ȆĮȞİʌȚıĲȒȝȚȠ) ……………………
ıȣȞȑĲĮȟİȞ
ǻȚįĮțĲȠȡȚțȒȞ
ǻȚĮĲȡȚȕȒȞ
(Ȃ.ǻ.)
Ȓ
İʌȚȖȡȐĳİĲĮȚ
……………………………………………………………………………………………………
…….., Ȓʌİȡ ĲȠȚȢ ĮȞĮȖȞȠȪıȚ țĮșȘȖȘĲĮȓȢ İȝȝİȜȫȢ ȑȤİȚȞ ȑįȠȟİȞ, ȠȪĲȠȢ (ĮȪĲȘ) įİ ĲȘȞ İʌȓ
įȚįĮțĲȠȡȓĮ įȠțȚȝĮıȓĮȞ İȣįȠțȓȝȦȢ ȣʌȑıĲȘ.
ǼȡȦĲȫȞ ȠȣȞ ĲȠ ȉȝȒȝĮ, İȚ ĲȠȪĲȠ ȚțĮȞȫȢ ĲĮ ĲİțȝȒȡȚĮ ĲȘȢ ĲȠȣ (ĲȘȢ) ȣʌȠȥȘĳȓȠȣ
İʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȢ ʌĮȚįİȓĮȢ ʌȠȚȠȪȝİȞȠȞ įȠțȚȝȐȗİȚ ĲȠȪĲȠȞ (ĲĮȪĲȘȞ) İȚȢ ĲȠȣȢ ǻȚįȐțĲȠȡĮȢ
ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ……………………..ĲȘȢ ȈȤȠȜȒȢ……………………….ĲȠȣ ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣ
ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĬȡȐțȘȢ· İȡȦĲȫȞ įİ țĮȚ ĲȠȞ ȆȡȪĲĮȞȚȞ, İȚ ĲȘ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ȕȠȣȜȒ
ȠȝȠȜȠȖİȓ. ȀĮșȠȝȠȜȩȖȘıȠȞ įȘ Ȑʌİȡ Ƞ ȞȩȝȠȢ įȘȝȠıȓĮ țĮșȠȝȠȜȠȖİȓȞ țİȜİȪİȚ ĲȠȣȢ ĲȠ
įȚįĮțĲȠȡȚțȩȞ ĮȟȓȦȝĮ ȝİĲȚȩȞĲĮȢ».
ǹțȠȜȠȪșȦȢ Ƞ ȣʌȠȥȒĳȚȠȢ șȑĲȠȞĲĮȢ ĲȘ įİȟȚȐ ʌĮȜȐȝȘ ĲȠȣ İʌȓ ĲȠȣ ȚİȡȠȪ
ǼȣĮȖȖİȜȓȠȣ ȒĲȠȣȀȠȡĮȞȓȠȣĮȞȐȜȠȖĮ įȓįİȚĲȠȞțȐĲȦșȚȞİȞȠȝȚıȝȑȞȠȩȡțȠ
«ǼʌİȚįȒʌİȡ ĲȠ ȉȝȒȝĮ………………..ĲȘȢ ĲȠȣ ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĬȡȐțȘȢ
………………ȈȤȠȜȒȢ, ĲȠȣ ȆȡȣĲȐȞİȦȢ İʌȚȞİȪıĮȞĲȠȢ, İȚȢ ĲȠȣȢ İĮȣĲȫ ǻȚįȐțĲȠȡĮȢ
ȘȟȓȦıİ įȠțȚȝȐıĮȚ ȝİ, ĮȣĲȫ țĮȚ ĲȘ ȆȡȣĲĮȞȘȓȘ įȘȝȠıȓĮ ʌȓıĲȚȞ įȓįȦȝȚ ĲȒȞįİ:
ȉȘȢ ȝİȞ İʌȚıĲȒȝȘȢ ȦȢ ȠȓȠȞ Ĳİ ȝȐȜȚıĲĮ İȞ ĲȦ ȕȓȦ İʌȚȝİȜȒıİıșĮȚ, țĮʌȓ ĲȠ
ĲİȜİȚȩĲİȡȠȞ ĮȣĲȒȞ ʌȡȠĮȖĮȖİȓȞ țĮȚ ĮȖȜĮǸıĮȚ Įİȓ ʌİȚȡȐıİıșĮȚ, ȝȘįȑ ȤȡȒıİıșĮȚ ĲĮȪĲȘ İʌȓ
ȤȡȘȝĮĲȚıȝȫ Ȓ țİȞȠȪ țȜȑȠȣȢ șȒȡĮ, ĮȜȜǯ İĳǯ ȫ ĮȞ ĲȘȢ șİȓĮȢ ĮȜȘșİȓĮȢ, ĲȠ ĳȦȢ
ʌȡȠıȦĲȑȡȦ įȚĮȤİȩȝİȞȠȞ Įİȓ ʌȜİȓȠıȚȞ İʌĮȣȖȐȗȘ, ʌĮȞ įİ ʌȠȚȒıİȚȞ ʌȡȠșȪȝȦȢ ȩ,ĲȚ ĮȞ
ȝȑȜȜȘ İȚȢ İȣıȑȕİȚĮȞ țĮȚ țȩıȝȠȞ ȘșȫȞ țĮȚ ıİȝȞȩĲȘĲĮ ĲȡȩʌȦȞ ȠȓıİȚȞ, ȝȘįȑ ĲȘȢ ĲȦȞ
ȐȜȜȦȞ įȚįĮıțĮȜȓĮȢ ıȣȞ ĮȕİȜĲȘȡȓĮ țĮĲİʌȚȤİȚȡȒıİȚȞ ʌȠĲȑ, țİȞȠĳȡȠȞȫȞ ʌİȡʌİȡİȣȩȝİȞȠȢ
(ʌİȡʌİȡİȣȠȝȑȞȘ), țĮȚ ĲĮ İțİȓȞȠȚȢ įİįȠȖȝȑȞĮ țĮĲĮıȠĳȚıĲİȪİȚȞ ʌİȚȡȫȝİȞȠȢ
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(ʌİȚȡȦȝȑȞȘ), ȝȘįǯ İșİȜȒıİȚȞ ĲĮȞĮȞĲȓĮ ȦȞ ĮȣĲȩȢ (ĮȣĲȒ) ȖȚȖȞȫıțȦ įȚįȐıțİȚȞ, ȝȘįȑ
țĮʌȘȜİȪİȚȞ ĲȘȞ İʌȚıĲȒȝȘȞ țĮȚ ĲȠ ĲȠȣ ĲȦȞ ȂȠȣıȫȞ șȚĮıȫĲȠȣ ĮȟȓȦȝĮ ĮȚıȤȪȞİȚȞ ĲȘ ĲȦȞ
ȘșȫȞ ĮțȠıȝȓĮ. ȉĮȪĲȘȞ ȝȠȚ ĲȘȞ İʌĮȖȖİȜȓĮȞ İʌȚĲİȜȠȪȞĲȚ (İʌȚĲİȜȠȪıȘ) İȓȘ ȝȠȚ ĲȠȞ ĬİȩȞ
ĮȡȦȖȩȞ țĲȒıĮıșĮȚ İȞ ĲȦ ȕȓȦ».

īȚĮ ȩıȠȣȢİȢ įİȞ İʌȚșȣȝȠȪȞ ȞĮ įȫıȠȣȞ ȩȡțȠ șȡȘıțİȣĲȚțȠȪ ĲȪʌȠȣ İʌȚĲȡȑʌİĲĮȚ
ĮʌȜȒİʌȓțȜȘıȘĲȘȢĲȚȝȒȢțĮȚĲȘȢıȣȞİȓįȘıȒȢĲȠȣȢ

ȈĲȘȞʌİȡȓʌĲȦıȘĮȣĲȒȠȘȣʌȠȥȒĳȚȠȢĮǻȚįȐțĲȠȡĮȢįȘȜȫȞİȚĲĮİȟȒȢ

«ǻȚĮȕİȕĮȚȫ İʌȓ ĲȘ ĲȚȝȒ țĮȚ ıȣȞİȚįȒıİȚ İȝȠȪ ĲĮ țȐĲȦșȚ: ǼʌİȚįȒʌİȡ ĲȠ
ȉȝȒȝĮ………………..ĲȘȢ
ĲȠȣ
ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣ
ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ
ĬȡȐțȘȢ
………………ȈȤȠȜȒȢ, ĲȠȣ ȆȡȣĲȐȞİȦȢ İʌȚȞİȪıĮȞĲȠȢ, İȚȢ ĲȠȣȢ İĮȣĲȫ ǻȚįȐțĲȠȡĮȢ
ȘȟȓȦıİ įȠțȚȝȐıĮȚ ȝİ, ĮȣĲȫ țĮȚ ĲȘ ȆȡȣĲĮȞȘȓȘ įȘȝȠıȓĮ ʌȓıĲȚȞ įȓįȦȝȚ ĲȒȞįİ:
ȉȘȢ ȝİȞ İʌȚıĲȒȝȘȢ ȦȢ ȠȓȠȞ Ĳİ ȝȐȜȚıĲĮ İȞ ĲȦ ȕȓȦ İʌȚȝİȜȒıİıșĮȚ, țĮʌȓ ĲȠ
ĲİȜİȚȩĲİȡȠȞ ĮȣĲȒȞ ʌȡȠĮȖĮȖİȓȞ țĮȚ ĮȖȜĮǸıĮȚ Įİȓ ʌİȚȡȐıİıșĮȚ, ȝȘįȑ ȤȡȒıİıșĮȚ ĲĮȪĲȘ İʌȓ
ȤȡȘȝĮĲȚıȝȫ Ȓ țİȞȠȪ țȜȑȠȣȢ șȒȡĮ, ĮȜȜǯ İĳǯ ȫ ĮȞ ĲȘȢ ĮȜȘșİȓĮȢ, ĲȠ ĳȦȢ ʌȡȠıȦĲȑȡȦ
įȚĮȤİȩȝİȞȠȞ Įİȓ ʌȜİȓȠıȚȞ İʌĮȣȖȐȗȘ, ʌĮȞ įİ ʌȠȚȒıİȚȞ ʌȡȠșȪȝȦȢ ȩ,ĲȚ ĮȞ ȝȑȜȜȘ İȚȢ
țȩıȝȠȞ ȘșȫȞ țĮȚ ıİȝȞȩĲȘĲĮ ĲȡȩʌȦȞ ȠȓıİȚȞ, ȝȘįȑ ĲȘȢ ĲȦȞ ȐȜȜȦȞ įȚįĮıțĮȜȓĮȢ ıȣȞ
ĮȕİȜĲȘȡȓĮ țĮĲİʌȚȤİȚȡȒıİȚȞ ʌȠĲȑ, țİȞȠĳȡȠȞȫȞ ʌİȡʌİȡİȣȩȝİȞȠȢ (ʌİȡʌİȡİȣȠȝȑȞȘ), țĮȚ
ĲĮ İțİȓȞȠȚȢ įİįȠȖȝȑȞĮ țĮĲĮıȠĳȚıĲİȪİȚȞ ʌİȚȡȫȝİȞȠȢ (ʌİȚȡȦȝȑȞȘ), ȝȘįǯ İșİȜȒıİȚȞ
ĲĮȞĮȞĲȓĮ ȦȞ ĮȣĲȩȢ (ĮȣĲȒ) ȖȚȖȞȫıțȦ įȚįȐıțİȚȞ, ȝȘįȑ țĮʌȘȜİȪİȚȞ ĲȘȞ İʌȚıĲȒȝȘȞ țĮȚ ĲȠ
ĲȠȣ ĲȦȞ ȂȠȣıȫȞ șȚĮıȫĲȠȣ ĮȟȓȦȝĮ ĮȚıȤȪȞİȚȞ ĲȘ ĲȦȞ ȘșȫȞ ĮțȠıȝȓĮ».

ȀĮĲȩʌȚȞȠȆȡȩİįȡȠȢĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢĮȞĮȖȚȖȞȫıțİȚĲȠİȟȒȢțİȓȝİȞȠ

«ǼʌİȚįȒʌİȡ Ƞȣ ȝȩȞȠȞ İȞ ĲĮȚȢ İȚȦșȩĲĮȚȢ įȠțȚȝĮıȓĮȚȢ ĲȘȢ ıȒȢ İʌȚıĲȒȝȘȢ ȑȜİȖȤȠȞ
ʌĮȡȑıȤİȢ ıĮĳȑıĲĮĲȠȞ, ĮȜȜȐ țĮȚ İȞ ĲȘ įȚįĮțĲȠȡȚțȒ įȚĮĲȡȚȕȒ, ȘȞ ĳȚȜȠʌȠȞȒıĮȢ
ʌȡȠıȒȞİȖțİȢ ĲȦ ȉȝȒȝĮĲȚ…………………….., ȐȟȚȠȞ (ĮȟȓĮȞ) ĲȠȣ įȚįĮțĲȠȡȚțȠȪ
ĮȟȚȫȝĮĲȠȢ ıİĮȣĲȩȞ (ıİĮȣĲȒȞ) ĮʌȑĳȘȞĮȢ țĮʌȓ ĲȠȪĲȠȚȢ ĲȠ ȝİȞ ȉȝȒȝĮ ıİ țĮĲȐ ĲĮ ȞȩȝȚȝĮ
İįȠțȓȝĮıİ, Ƞ įİ ȆȡȪĲĮȞȚȢ ĲĮȪĲȘȞ ĲȘȞ įȠțȚȝĮıȓĮȞ İʌȒȞİıİ, įȚĮ ĲĮȪĲĮ İȖȫ………
(ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ) …………………..ȀĮșȘȖȘĲȒȢ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ………………, ȞȣȞ
ȆȡȩİįȡȠȢ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ…………………………….įȚĮĲİȜȫȞ Ĳİ țĮȚ ȤȡȫȝİȞȠȢ ĲȘ
įȣȞȐȝİȚ, ȘȞ ʌĮȡȐ ĲȦȞ İȞ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȦ țĮȚ ȉȝȒȝĮĲȚ ȞȩȝȦȞ İȓȜȘĳĮ,
ıİ……………………………………………..(ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ)……………………………
……………, ȣʌȠȥȒĳȚȠȞ (ȣʌȠȥȘĳȓĮȞ) ĲȘȢ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ…………………………………
įȚįĮțĲȠȡȓĮȢ įȘȝȠıȓĮ ǻȚįȐțĲȠȡĮ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ………………………………ĲȠȣ
ǻȘȝȠțȡȚĲİȓȠȣ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ ĬȡȐțȘȢ ĮȞĮȖȠȡİȪȦ țĮȚ ʌȐıĮȢ ĲĮȢ ĲȦ ʌĮȞİʌȚıĲȘȝȚĮțȫ
ĮȟȚȫȝĮĲȚ ĲȠȪĲȦ ʌĮȡİʌȠȝȑȞĮȢ ʌȡȠȞȠȝȓĮȢ ıȠȚ įȓįȦȝȚ, ıȣȞșȚĮıȫĲȘȞ ȝİȞ țĮȚ İĲĮȓȡȠȞ ĲȘȢ
İʌȚıĲȒȝȘȢ ıİ ʌȡȠıĮȖȠȡİȪȦȞ, ĲȘȢ įİ İʌȚıĲȒȝȘȢ ĲĮȪĲȘȢ įȚĮ ʌĮȞĲȩȢ ĲȠȣ ȕȓȠȣ ĳȚȜȠĲȓȝȦȢ
ĮȞĲȑȤİıșĮȚ ʌĮȡĮȚȞȫȞ».
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ9,ȉȪʌȠȢǻȚįĮțĲȠȡȚțȠȪǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ ǻǻ ĲȠȣǻȆĬ

ǼȁȁǾȃǿȀǾǻǾȂȅȀȇǹ ȉǿǹ
ǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅĬȇǹȀǾȈ

ȈȋȅȁǾ(ȩȞȠȝĮ ȈȤȠȜȒȢ)

ȉȂǾȂǹ(ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ)
ǹȇǿĬȂȅȈǻǿȆȁȍȂǹȉȅȈ«

ȆȇȊȉǹȃǼȊȅȃȉȅȈ
ǼȃȉȍǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȍȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȍĬȇǹȀǾȈ

(ǵȞȠȝĮ ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ ǼʌȫȞȣȝȠ ĲȠȣ ȆȡȪĲĮȞȘ)
ȀǹĬǾīǾȉȅȊ(İȚįȚțȩĲȘĲĮ)

(ǵȞȠȝĮ ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ ǼʌȫȞȣȝȠ ĲȠȣ ȆȡȠȑįȡȠȣ ĲȠȣ ȉȝȒȝĮĲȠȢ)
ȀǹĬǾīǾȉǾȈ(İȚįȚțȩĲȘĲĮ)
ǼȆǿǻǼȉȅȊȆǹȇȅȃȉȅȈȉȅȊȉȂǾȂǹȉȅȈ(ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ)
ȆȇȅǼǻȇȅȈ

(ǵȞȠȝĮ ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ ǼʌȫȞȣȝȠ ĲȠȣ ǻȚįȐțĲȠȡĮ)
ǹȆȅǻȅīȂǹȉȅȈȅȂȅĬȊȂȅȊȉȅȊȉȂǾȂǹȉȅȈ(ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ)
ǼǿȈȉȅȊȈǻǿǻǹȀȉȅȇǹȈȉȅȊȉȂǾȂǹȉȅȈ(ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ)
ǼȃǼȀȇǿȃǼ
ȂǼǼȆǿǻȅȈǿȃ©ȀǹȁȍȈª
ȂǾȃȅȈǿȅȊȃǿȅȊǼǿȀȅȈȉǾȃǼǺǻȅȂǾȃ
ǼȉǼǿǼȃǹȉȍȀǹǿǻǿȈȋǿȁǿȅȈȉȍ

ȅȆȇȊȉǹȃǿȈȉȅȊǻȆĬȅȆȇȅǼǻȇȅȈ72<ȉȂǾȂǹȉȅȈ

ȅīȇǹȂȂǹȉǼȊȈȉȅȊȉȂǾȂǹȉȅȈ
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ9,, ȉȪʌȠȢȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪĮȞĮȖȩȡİȣıȘȢǻȚįȐțĲȠȡĮ

ǼȁȁǾȃǿȀǾǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ǻǾȂȅȀȇǿȉǼǿȅȆǹȃǼȆǿȈȉǾȂǿȅĬȇǹȀǾȈ

ǹȇǿĬȂȅȈȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅȊ«

ȈȋȅȁǾ (ȩȞȠȝĮ ȈȤȠȜȒȢ)
ȉȂǾȂǹ (ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ)
ȆȚıĲȠʌȠȚİȓĲĮȚȩĲȚ
ȅǾ țȪȡȚȠȢțȣȡȓĮ (ǵȞȠȝĮ ǼʌȫȞȣȝȠ ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ ĲȠȣ ǻȚįȐțĲȠȡĮ) Įʌȩ (ȩȞȠȝĮ ʌȩȜȘȢ)
ȆĲȣȤȚȠȪȤȠȢĲȠȣ(ǵȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ ȈȤȠȜȒȢ ȆĮȞİʌȚıĲȘȝȓȠȣ) ȝİĲȐ ĲȘȞȩȝȚȝȘįȠțȚȝĮıȓĮțĮȚ
ĮĳȠȪİȟİʌȜȒȡȦıİİʌȚĲȣȤȫȢȩȜİȢĲȚȢȣʌȠȤȡİȫıİȚȢĲȠȣĲȘȢȖȚĮĲȠįȚįĮțĲȠȡȚțȩįȓʌȜȦȝĮȩʌȦȢ
ȠȡȓȗİȚȠȃȩȝȠȢțȡȓșȘțİȐȟȚȠȢĮĲȠȣįȚʌȜȫȝĮĲȠȢĮȣĲȠȪȝİȕĮșȝȩ
©ǹȇǿȈȉǹª
țĮȚĮȞĮȖȠȡİȪĲȘțİǻȚįȐțĲȠȡĮȢĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢ(ȩȞȠȝĮ ȉȝȒȝĮĲȠȢ) ĲȘȞ(ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ).
ȉȠʌĮȡȩȞȑȤİȚșȑıȘĮȞĲȚȖȡȐĳȠȣǻȚįĮțĲȠȡȚțȠȪǻȚʌȜȫȝĮĲȠȢ
ȉȠ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ĮȣĲȩ ĲȠ ȠʌȠȓȠ ȗȒĲȘıİ Ƞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȘȢȩȝİȞȘ ĲȠȣĲȘȢ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ȖȚĮ
țȐșİȞȩȝȚȝȘȤȡȒıȘ

ȆȩȜȘ(ȩȞȠȝĮ ʌȩȜȘȢ) ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ(ȘȝȑȡĮ-ȝȒȞĮȢ-ȑĲȠȢ)
ȅǾīȡĮȝȝĮĲȑĮȢĲȠȣȉȝȒȝĮĲȠȢ

(ȣʌȠȖȡĮĳȒ-ıĳȡĮȖȓįĮ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 11 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρυτανεύων
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