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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2446
13 Νοεμβρίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ2/177558/Δ4
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Σχο−
λικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Εργασιακό
περιβάλλον, Ασφάλεια και Υγιεινή» όλων των Ομά−
δων Προσανατολισμού της Α΄ τάξης Ημερήσιων και
Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.4186/2013 (Α΄ 193)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και λοιπές διατάξεις», όπως είχε τροποποιηθεί με την
παρ. 19 του άρθρου 45 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 118) και με
την παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν. 4310/2014 (Α΄ 258) και
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 4327/2015 (Α΄ 50)
«Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια
και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις».
2. Την παρ. 2, εδάφιο ι του άρθρου 43 του Ν. 4186/2013
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με την παρ. 16 του άρθρου 45 του Ν. 4264/2014
(Α΄ 118) «Άσκηση Εμπορικών Δραστηριοτήτων εκτός κα−
ταστήματος και άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 2 παρ. 3 περ. α υποπ. ββ του Ν. 3966/2011
(ΦΕΚ 118 Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραμα−
τικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολι−
τικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογι−
στών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
5. Το Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
6. Την υπ’ αριθμ. Φ2/88070/Δ4/04−06−2015 (Β΄ 1053)
Υπουργική απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθη−
μάτων Γενικής Παιδείας της Α΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
και των Β΄, Γ΄ τάξεων Ημερησίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ τά−
ξεων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ανά Ειδικότητα Τομέα Ομάδας
Προσανατολισμού».

7. Την υπ’ αριθμ. 31/26−05−2015 πράξη του Δ.Σ. του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του
μαθήματος «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολι−
σμός, Εργασιακό περιβάλλον, Ασφάλεια και Υγιεινή»,
όλων των Ομάδων Προσανατολισμού της Α΄ τάξης Ημε−
ρήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ως ακολούθως:
ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑ−
ΤΟΛΙΣΜΟΣ −ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ − ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ
ΥΓΙΕΙΝΗ
1. Σκοπός της Διδασκαλίας του Μαθήματος:
Η διδασκαλία του μαθήματος «Σχολικός Επαγγελμα−
τικός Προσανατολισμός, Εργασιακό
περιβάλλον, Ασφάλεια και Υγιεινή» έχει ως σκοπούς:
α) την απόκτηση γνώσεων και την καλλιέργεια δε−
ξιοτήτων από τους μαθητές/μαθήτριες, για την ορθή
επιλογή του Τομέα και της ειδικότητας που επιθυμούν
να ακολουθήσουν και στη συνέχεια του μελλοντικού
επαγγέλματός τους.
β) την εξοικείωση των μαθητών/μαθητριών με τον
επαγγελματικό χώρο στον οποίο δυνητικά θα ασκή−
σουν το επάγγελμα τους, μέσα από την πληροφόρηση
για τομείς απασχόλησης, επαγγελματικές υποχρεώσεις
και ειδικές γνώσεις που απαιτεί η κάθε ειδικότητα κα−
θώς επίσης και τις επαγγελματικές προοπτικές που
διαγράφονται υπό το πρίσμα μιας δια βίου ανάπτυξης
της σταδιοδρομίας τους.
γ) την κατανόηση των βασικών εννοιών της επαγ−
γελματικής ασφάλειας και υγείας, την εμπέδωση της
αξίας της πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και των
επαγγελματικών ασθενειών καθώς και την καλλιέργεια
μιας υπεύθυνης στάσης ζωής, που όχι μόνο θα μειώνει,
κατά το δυνατό, την πιθανότητα ατυχήματος ή επαγ−
γελματικής ασθένειας, αλλά και θα συμβάλει ενεργά
στην ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου.
Γενικότερα, το μάθημα καλείται να προετοιμάσει τον/
την μαθητή/τρια για την ομαλή μετάβαση του/της στην
αγορά εργασίας, αλλά και την ενεργό ένταξη του/της
στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή.
2. Διδακτικοί Στόχοι του Μαθήματος:
Στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές / μαθήτριες
πρέπει να είναι σε θέση:
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• Να εντοπίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, τα
οποία παίζουν καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση των
εκπαιδευτικών και επαγγελματικών τους επιλογών αλλά
και του ευρύτερου σχεδίου ζωής τους
• Να διαχειρίζονται την έγκυρη πληροφορία σε θέ−
ματα που αφορούν στην επαγγελματική τους σταδιο−
δρομία
• Να πάρουν αποφάσεις που αφορούν στη σταδιο−
δρομία τους και ειδικότερα να βοηθηθούν στην επιλογή
ειδικότητας
• Να γνωρίζουν τις προοπτικές που προδιαγράφονται
για την επαγγελματική αποκατάσταση τους στη σύγ−
χρονη αγορά εργασίας.
• Να γνωρίζουν τα κυριότερα επαγγέλματα που ανή−
κουν στους τομείς της Ομάδας Προσανατολισμού
• Να γνωρίζουν τις επαγγελματικές τους υποχρεώ−
σεις και τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται για κάθε
ειδικότητα.
• Να εξοικειωθούν με το Εργασιακό Περιβάλλον των
τομέων της Ομάδας Προσανατολισμού (με επισκέψεις
στον εργασιακό χώρο).
• Να γνωρίζουν το νομοθετικό πλαίσιο και να διαμορ−
φώσουν επαγγελματική ηθική και δεοντολογία.

• Να γνωρίζουν τα μέτρα πρόληψης για προστασία
του περιβάλλοντος (για την αποφυγή περιβαλλοντικών
προβλημάτων).
• Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της επαγγελμα−
τικής ασφάλειας και υγείας.
• Να εξοικειωθούν με την αξία της πρόληψης των
εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθε−
νειών.
• Να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στον
εργασιακό χώρο για την αποφυγή προβλημάτων υγείας
και ατυχημάτων.
Οι διδάσκοντες οφείλουν να επιδείξουν ευελιξία στον
χρονικό προγραμματισμό του μαθήματος, ώστε να το
προσαρμόσουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις
εκάστοτε εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές συνθήκες
και συγκυρίες. Οπωσδήποτε πρέπει να φροντίσουν να
καλυφθεί η θεματολογία του τρίτου μέρους.
3. Μέσα και Όργανα Εργαλεία − εκπαιδευτικό Υλικό:
Για τη διδασκαλία του μαθήματος είναι απαραίτητα:
Το βιβλίο του μαθήματος, συσκευή video προβολέα και
Η/Υ με σύνδεση σε΄Ιντερνετ για την παρουσίαση (Power
Point) εκπαιδευτικών CD και ιστοσελίδων.
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ϰ͘ɐʌɸʎɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎʃɳɽɸʅɹʌʉʐʎ͗
ɀȵɆɃɇȰʚ͗ȵɿʍɲɶʘɶɼ- ȵʆʊʏɻʏɸʎͨɇȵɅ͙͙͙ͩϵɸɴɷ͘ǆϮсϭϴʙʌɸʎ
ɀȵɆɃɇȲʚ͗ȵʆʊʏɻʏɸʎͨɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆȵʌɶɲʍʀɲʎͩ͘͘ϵɸɴɷ͘ǆϮсϭϴʙʌɸʎ
ɀȵɆɃɇȳʚ͗ȵʆʊʏɻʏɸʎͨȰʍʔɳʄɸɿɲʃɲɿɉɶɸʀɲͩ͘͘͘͘͘͘ϵɸɴɷ͘ǆϮсϭϴʙʌɸʎ
ϱ͘ȴɿɷɲʃʏɿʃʉʀɇʏʊʖʉɿ- Ʌɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉ- ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎȴɿɷɲʃʏɿʃɹʎȵʆɹʌɶɸɿɸʎ
ɀȵɆɃɇA͛͗ɇɍɃȿȻȾɃɇȵɅȰȳȳȵȿɀȰɈȻȾɃɇɅɆɃɇȰɁȰɈɃȿȻɇɀɃɇ
ȾȵɌȰȿȰȻɃϭʉ ͗ȳʆʘʌʀɺʘʏʉʆɸɲʐʏʊʅʉʐ
ɐʌɸʎȴɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ͗ϱʙʌɸʎ͙͙͙͘͘
ȴȻȴȰȾɈȻȾɃȻɇɈɃɍɃȻ
ɅȵɆȻȵɍɃɀȵɁȰ
ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇɁɲɸʀʆɲɿʍɸɽɹʍɻʉɿʅɲɽɻʏɹʎ͗
ȵɿʍɲɶʘɶɼ͗ ȳɸʆɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲ- ȴȻȴȰȾɈȻȾȵɇȵɁȵɆȳȵȻȵɇ
Ɂɲɷʀʆʉʐʆʏʉʆʉʌɿʍʅʊʏɻʎɹʆʆʉɿɲʎ ʍɻ ʏʉʐ ʍʃʉʋʉʑ ʃɲɿ ʏʉʐ
ȵɿʍɼɶɻʍɻ
ʏʉʐɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ
Ⱦɲʏɲɿɶɿʍʅʊʎɿɷɸʙʆ
ʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ ʏʉʐ ʅɲɽɼʅɲɁɲɲʆɲʔɹʌʉʐʆʏɿʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʏʉʎ
ȰʏʉʅɿʃʊɌʑʄʄʉȱʍʃɻʍɻʎ
ʅɸ ʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ʏʉʐʎ ɲʌɹʍɸɿ ʆɲ 1.1 ɀɸ ʏɿ ʅʉʐ ɲʌɹʍɸɿ ʆɲ
ȵʌɶɲʍʀɲ
ʍʏʉ
ʍʋʀʏɿ͗
ɲʍʖʉʄʉʑʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ɲʍʖʉʄʉʑʅɲɿɈɲ
ɇʐʅʋʄɼʌʘʍɻ
ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏɳʅɲʎ͘
ʃɲɽɻʅɸʌɿʆʊʏɻʏɳʏʉʐʎ
ȵʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉʐ
1.1.1.
Ɉɿ
ɸʀʆɲɿ
ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆ
Ɂɲ ʍʐʆɷɹʉʐʆ ʏɿʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʙʆ
ʃɲɿʋʘʎʃɲʄʄɿɸʌɶɸʀʏɲɿ
ʅɸ ʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ʏʉʐʎ ɲʌɹʍɸɿ ʆɲ
ȵʆɷɿɲʔɸʌʊʆʏʘʆ ʅɹʍɲ ɲʋʊ
1.1.2. ȵʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏɲ
ʃɲɿ
ɲʍʖʉʄʉʑʆʏɲɿ
ʅɸ
ʋɿɽɲʆɳ
ʏɻʆ ʋʑʄɻ ɸʔɼɴʘʆ ʏʉʐ
ɸʋɿʄʉɶɼɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏʉʎ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏɲ
ȵɃɅɅȵɅ
Ɂɲ ɷʀʆʉʐʆ ʏʉʆ ʉʌɿʍʅʊ ʏɻʎ 1.2 ɇɸ ʏɿ ʏɲ ʃɲʏɲʔɹʌʆʘ
ȵɿʍɼɶɻʍɻ
ʃɲʄɳ- Ƀɿɿʃɲʆʊʏɻʏɹʎʅɲʎ͘
ɹʆʆʉɿɲʎʏɻʎɿʃɲʆʊʏɻʏɲʎ
Ȱʐʏʉɴɿʉɶʌɲʔɿʃɼ ɳʍʃɻʍɻ ʍɸ
1.2.1
ȸ
ɹʆʆʉɿɲ
ʏɻʎ
Ɂɲɲʆɲʔɹʌʉʐʆʏɿʎɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎʋʉʐ
ɺɸʐɶɳʌɿɲ
ɿʃɲʆʊʏɻʏɲʎɈɲ
ɸʀɷɻ
ʏʘʆ
ʉɿ ʀɷɿʉɿ  ɹʖʉʐʆ  ʃɲʄʄɿɸʌɶɼʍɸɿ ʏɻ
ɿʃɲʆʉʏɼʏʘʆ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʖʌʉʆɿʃɼʍʏɿɶʅɼ
1.2.2 Ȼʃɲʆʊʏɻʏɸʎ ʃɲɿ ʏʌʊʋʉɿ
Ɂɲ ɲʆɲʔɹʌʉʐʆ ʏʉʐʎ ʏʌʊʋʉʐʎ
ɲʆɳʋʏʐʇɼʎʏʉʐʎ
ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɳʎʏʘʆɿʃɲʆʉʏɼʏʘʆʏʉʐʎ
Ɂɲ ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʐʆ  ʏɻʆ ɹʆʆʉɿɲ ʏʘʆ 1.3 Ɉɿ ɽɸʘʌʙ ʍɻʅɲʆʏɿʃʊ͘
ȾɲʏɲɿɶɿʍʅʊʎȻɷɸʙʆ
1.3.1
Ƀɿɲʇʀɸʎʅɲʎ͘
ɲʇɿʙʆ
ȵʌɶɲʍʀɲ͗
ɇʐʅʋʄɼʌʘʍɻ
1.3.2
ȵʀɷɻ
ɲʇɿʙʆɃɿ
ȵʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉʐ
Ɂɲɲʆɲʔɹʌʉʐʆʏɲɸʀɷɻɲʇɿʙʆ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɹʎȰʇʀɸʎ
ȵʌɶɲʍɿɲʃʙʆ Ȱʇɿʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ
Ɂɲ ʍʐʆɷɹʉʐʆ ʏɿʎ ɶɸʆɿʃɹʎ ɲʇʀɸʎ ʅɸ
ʋʑʄɻɸʔɼɴʘʆʏʉʐȵɃɅɅȵɅ
ʏɿʎɸʌɶɲʍɿɲʃɹʎ
Ɂɲ ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʐʆ ʏɻʆ ɹʆʆʉɿɲ ʃɲɿ 1.4 Ʌʉɿʉʎͬʋʉɿɲ ʏɸʄɿʃɳ ɸʀʅɲɿȵɿʍɼɶɻʍɻ
ȸʋʌʉʍʘʋɿʃʊʏɻʏɳʅɲʎ͘
ʆɲ
ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺʉʐʆ
ʏʉʐʎ
ȱʍʃɻʍɻ
ʍɸ
ɺɸʐɶɳʌɿɲ͗
1.4.1
ȸ
ɹʆʆʉɿɲ
ʃɲɿ
ʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ ʋʉʐ ʍʐʆʏɸʄʉʑʆ ʍʏɻ
ʖɲʌʏʉɶʌɳʔɻʍɻ
ʏɻʎ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ
ʏɻʎ
ɷɿɲʅʊʌʔʘʍɼʏɻʎʋʌʉʍʘʋɿʃʊʏɻʏɲʎ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʊʏɻʏɲʎ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʊʏɻʏɲʎ
Ɂɲ ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʐʆ ʋʘʎ ʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿ 1.4.2 ȸ
Ʌɲʀʇɿʅʉ ʌʊʄʘʆ ʅɸ ɴɳʍɻ
ɹʃʔʌɲʍɻ
ʏɻʎ
ʏɲ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ- ʋʌʉʍʘʋɿʃʊʏɻʏɲʎ ʅɹʍɲ ɲʋʊ
ɷɸɷʉʅɹʆɲʍɸʆɳʌɿɲ
ʏɻʏɲʎ ʅɸ ʋɿɽɲʆʉʑʎ ʏʌʊʋʉʐʎ ʏɻʆʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳ
ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳʎ
Ɂɲ ɸʆʏʉʋʀɺʉʐʆ ʏɲ
ʃʑʌɿɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ʏɻʎ ɷɿʃɼʎ ʏʉʐ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʊʏɻʏɲʎ
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ȾȵɌȰȿȰȻɃϮʉ ͗ȸʄɼʗɻȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆʃɲɿȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʙʆȰʋʉʔɳʍɸʘʆ
ɐʌɸʎȴɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ͗ϰʙʌɸʎ͙͙͙͘͘
2.1
ȸ
ɹʆʆʉɿɲ
ʏʘʆ
Ɂɲɸʀʆɲɿʍɸɽɹʍɻʉɿʅɲɽɻʏɹʎ͗
ȱʍʃɻʍɻ ʍɸ ʐʋʉʉʅɳɷɸʎ͘ Ɂɲ ɷʀʆʉʐʆ ʏʉ ʉʌɿʍʅʊ ʏɻʎ ɹʆʆʉɿɲʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ
ʃɲɿ
ɀɸʄɹʏɸʎʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ
ʏɻʎɲʋʊʔɲʍɻʎ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʙʆ
Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʅɸ ʏɻ ʖʌɼʍɻ
Ɂɲ ɲʆɲʔɹʌʉʐʆ ʏɿʎ  ʋɿɽɲʆɹʎ ɲʋʉʔɳʍɸʘʆ͗
ȴɿɲʔɲʆɸɿʙʆ
ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏɻʎ 2.1.1
ȸ ɹʆʆʉɿɲ ʏʘʆ
ɇʐʅʋʄɼʌʘʍɻʔʑʄʉʐflipchart
ɲʋʊʔɲʍɻʎ
ɲʋʉʔɳʍɸʘʆʃɲɿʏɲɸʀɷɻʏʉʐʎ
ʍɸ ʐʋʉʉʅɳɷɸʎ ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɲ
Ɂɲ
ɲʆɲʔɹʌʉʐʆ
ʏɲ
ɸʀɷɻ 2.1.2 ȸ ʍɻʅɲʆʏɿʃʊʏɻʏɲ ʏʘʆ
ʃʌɿʏɼʌɿɲɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ
ɲʋʉʔɳʍɸʘʆ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ
ʃɲɿ
Ɂɲʍʐʆɷɹʉʐʆ ʏɲɸʀɷɻɲʋʉʔɳʍɸʘʆ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʙʆ ɲʋʉʔɳʍɸʘʆ
ʍʏɻ ʍʏɲɷɿʉɷʌʉʅʀɲ ʏʉʐ
ʅɸʏɻʍʏɲɷɿʉɷʌʉʅʀɲʏʉʐɲʏʊʅʉʐ
Ɂɲ ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʐʆ ʏɲ ʃʌɿʏɼʌɿɲ ɲʏʊʅʉʐ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ
ʏʘʆ
ʉʌɽʙʆ 2.1.3 Ⱦʌɿʏɼʌɿɲ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ
ʏʘʆ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ ʃɲɿ
ɲʋʉʔɳʍɸʘʆ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʙʆɲʋʉʔɳʍɸʘʆ
Ɂɲɸʀʆɲɿʍɸɽɹʍɻʉɿʅɲɽɻʏɹʎ͗
2.2.
Ʌɲʌɳɶʉʆʏɸʎ
ʋʉʐ
Ⱦɲʏɲɿɶɿʍʅʊʎ ɿɷɸʙʆ ʅɸ ʏɻ
Ɂɲ ɲʆɲʔɹʌʉʐʆ  ʏʉʐʎ ʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ ɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆ
ʏɻ
ʄɼʗɻ
ʖʌɼʍɻʋʀʆɲʃɲ
ʋʉʐɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆʏɿʎɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɹʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ
ʃɲɿ
ɍɿʉʆʉʍʏɿɴɳɷɲʍɸʐʋʉʉʅɳɷɸʎ
ʃɲɿɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɹʎɲʋʉʔɳʍɸɿʎ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʙʆɲʋʉʔɳʍɸʘʆ
Ȱʏʉʅɿʃʊ ʔʑʄʄʉ ɳʍʃɻʍɻʎ͘ Ɂɲ
ɿɸʌɲʌʖʉʑʆ

ʏʉʐʎ 2.2.1
Ɉɲ
ɲʏʉʅɿʃɳ
ɇʐʅʋʄɼʌʘʍɻ ʋʀʆɲʃɲ ʅɸ
ʋʌʉɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆʉʐʎ ʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ
ʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎʋʉʐɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆ
ɲʆɳʄʉɶɲʅɸ ʏʉʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʏʉʐͬɻʎ 2.2.2 Ɉʉ ʍʏɸʆʊ ʃʉɿʆʘʆɿʃʊ
ʏɿʎ
ɲʋʉʔɳʍɸɿʎ
ʏʉʐͬɻʎ
ʍʑʍʏɻʅɲɿɸʌɳʌʖɻʍɻʎ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐͬɻʎ
2.2.3
Ɉʉ
ɸʐʌʑʏɸʌʉ
ʅɲɽɻʏɼͬʏʌɿɲʎ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
;ʃʉɿʆʘʆɿʃʊ͕
ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊ͕
ɶɸʘɶʌɲʔɿʃʊ͕
ʋʉʄɿʏɿʍʅɿʃʊ͕ɸʌɶɲʍɿɲʃʊͿ
Ɉʌʊʋʉɿ
ʄɼʗɻʎ
Ɂɲ
ɲʆɲɶʆʘʌʀɺʉʐʆ
ʏʉʐʎ 2.3
ȵʌɶɲʍʀɲ
ʍʏʉ
ʍʋʀʏɿ͗
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ
ʃɲɿ
ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʉʑʎ ʏʌʊʋʉʐʎ ʄɼʗɻʎ
ɇʐʅʋʄɼʌʘʍɻ
ɲʋʊʔɲʍɻʎ ʃɲɿ ʆɲ ʏʉʐʎ ʍʐʆɷɹʉʐʆ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʙʆɲʋʉʔɳʍɸʘʆ
ȵʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉʐ
ʅɸ͗
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʙʆ
ɲ͘ʅɸʏɻɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɼʋʌʉʍʘʋɿʃʊʏɻʏɲ
Ȱʋʉʔɳʍɸʘʆ ʅɹʍɲ ɲʋʊ ʏɻʆ
ʏʉʐɲʏʊʅʉʐ
ʋʑʄɻɸʔɼɴʘʆʏʉʐȵɃɅɅȵɅ
ɴ͘ʏʉɸʀɷʉʎʏɻʎɲʋʊʔɲʍɻʎʃɲɿ
ɶ͘ ʏʉ ɴɲɽʅʊ ʍɻʅɲʆʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ
ɲʋʊʔɲʍɻʎ
ɇʏɳɷɿɲ
ʄɼʗɻʎ
Ɂɲ ɲʆɲʔɹʌʉʐʆ  ʏɲ ɴɼʅɲʏɲ ʋʉʐ 2.4
Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ɷɿɲʔɲʆɸɿʙʆ ʅɸ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ
ʃɲɿ
ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʃʉʄʉʐɽɻɽʉʑʆ ɶɿɲ ʏɻ
ʏɲʍʏɳɷɿɲ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʙʆɲʋʉʔɳʍɸʘʆ
ʄɼʗɻʅɿɲʎɲʋʊʔɲʍɻʎ
Ȱʏʉʅɿʃʊ Ɍʑʄʄʉ ɳʍʃɻʍɻʎ
Ɂɲ ʍʐʆɷɹʉʐʆ ʃɳɽɸ ɴɼʅɲ ʄɼʗɻʎ
ʋʌʉʍʉʅʉʀʘʍɻʎ ʅɸ ɲʆɲʔʉʌɳ
ɲʋʊʔɲʍɻʎ
ʅɸ
ʍɸɿʌɳ
ʏɻ ʄɼʗɻ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆͬɸʆɸʌɶɸɿʙʆ
ɲʋʊʔɲʍɻʎ
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ȾȵɌȰȿȰȻɃϯʉ ͗Ⱦʉʅɴɿʃɹʎȴɸʇɿʊʏɻʏɸʎɶɿɲʅɿɲɷɿɲɴʀʉʐ
ɅʌʉʍʘʋɿʃɼʃɲɿȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼȰʆɳʋʏʐʇɻ
ɐʌɸʎȴɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ͗ϰʙʌɸʎ
Ɂɲɸʀʆɲɿʍɸɽɹʍɻʉɿʅɲɽɻʏɹʎ͗
3.1
ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʙ
ʃɲɿ
Ɂɲ ɲʆɲʔɹʌʉʐʆ  ʏɲ ɸʀɷɻ ɸʋʉɿʃʉɷʉʅɻʏɿʃɳ
ʍʐʆɸʌɶɳɺʉʅɲɿ͗
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
Ɂɲ ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʐʆ ʏʉʐʎ  ɴɲʍɿʃʉʑʎ 3.1.1 ȿɸʃʏɿʃɼ ʃɲɿ ʅɻ ʄɸʃʏɿʃɼ
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ
ʃɲʆʊʆɸʎɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
3.1.2 Ȱʃʉʑʘʅɸʋʌʉʍʉʖɼ
Ɂɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʍʏɻʖʌɼʍɻʏʘʆ 3.1.3 Ⱥɹʏʘ ɷɿɸʐʃʌɿʆɿʍʏɿʃɹʎ
ɴɲʍɿʃʙʆʃɲʆʊʆʘʆɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
ɸʌʘʏɼʍɸɿʎ
Ƀʌʀɺʘ
ʍʏʊʖʉʐʎɁɲ ʍʐʆɷɹʉʐʆ ʏɻʆ ɸʋʉɿʃʉɷʉʅɻʏɿʃɼ 3.1.4
ɲʆɲʄɲʅɴɳʆʘ
ɹʌɶʉ
ʃɲɿ
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ ʅɸ ʏɻ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲ
ʍʐʆʏɸʄʙ
ʍʏʉ
ɹʌɶʉ
ʏɻʎ
ʍʏʉʆɸʌɶɲʍɿɲʃʊʖʙʌʉ
ʉʅɳɷɲʎ
Ȱʆʏɿʅɸʏʘʋʀɺʘ
ʏɿʎ
Ɂɲ ɲʆɲʔɹʌʉʐʆ  ʏɲ ɷʉʅɿʃɳ 3.2
ʍʐɶʃʌʉʑʍɸɿʎ
ʃɲɿ
ʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʏɻʎʍʑɶʃʌʉʐʍɻʎ
ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ
Ɂɲ ɲʆɲɶʆʘʌʀɺʉʐʆ  ʏɲ ʍʏɳɷɿɲ
3.2.1
ȸ
ɹʆʆʉɿɲ
ʏɻʎ
ʃʄɿʅɳʃʘʍɼʎʏɻʎʍʑɶʃʌʉʐʍɻʎ
ʍʑɶʃʌʉʐʍɻʎ ʍʏʉ ɸʌɶɲʍɿɲʃʊ
Ɂɲ ɲʆɲʔɹʌʉʐʆ ʏʉʐʎ  ʏʌʊʋʉʐʎ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼʎ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɼʎ ʏɻʎ 3.2.2
Ⱦʄɿʅɳʃʘʍɻ
ʅɿɲʎ
ʍʑɶʃʌʉʐʍɻʎ
ʍʑɶʃʌʉʐʍɻʎ
ɇʐʅʋɸʌɿʔʉʌɹʎ
Ɂɲ ɲʆɲʔɹʌʉʐʆ ʏɲ ʍʏɳɷɿɲ 3.2.3
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʍʐɶʃʌʉʑʍɸʘʆ
ɸʋʀʄʐʍɻʎʋʌʉɴʄɼʅɲʏʉʎ
3.2.4
ȸ
ɸʋʀʄʐʍɻ
Ɂɲ
ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ
ʏʌʊʋʉʐʎ
ʋʌʉɴʄɼʅɲʏʉʎ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼʎɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʅɿɲʎ 3.2.5 Ɉɲ ʍʏɳɷɿɲ ɸʋʀʄʐʍɻʎ
ʍʑɶʃʌʉʐʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋʀʄʐʍɻ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏʉʎ
ʋʌʉɴʄɼʅɲʏʉʎ
Ɂɲ ɲʆɲʔɹʌʉʐʆ ʏɿʎ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ 3.3 Ȱʆɲʄɲʅɴɳʆʘʏɻʆɸʐɽʑʆɻ
ʃɲɿɻɶʉʑʅɲɿ
ɶɿɲʏɻʆɲʆɳʄɻʗɻʋʌʘʏʉɴʉʐʄʀɲʎ
Ȱʆɳʄɻʗɻ
Ɂɲ ʍʐɶʃʌʀʆʉʐʆ ʏɻʆ ɲʆɳʄɻʗɻ 3.3.1
ʋʌʘʏʉɴʉʐʄʀɲʎ
ʋʌʘʏʉɴʉʐʄʀɲʎ ʅɸ ʏɻʆ ɲʆɳʄɻʗɻ
3.3.2
Ȱʆɳʄɻʗɻ
ɸʐɽʑʆɻʎʃɲɿʆɲʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺʉʐʆʏɿʎ ʍʐʆʏʉʆɿʍʏɿʃʉʑ ɼ ɻɶɸʏɿʃʉʑ
ʊʋʉɿɸʎɷɿɲʔʉʌɹʎ
ʌʊʄʉʐ
Ɂɲɲʆɲʔɹʌʉʐʆʏɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ
ɸʆʊʎɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʉʑʍʐʆʏʉʆɿʍʏɼ
ɼͬʃɲɿɻɶɹʏɻ
Ɂɲ ʍʐʆɷɹʉʐʆ ʏɲ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ
ɸʆʊʎɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʉʑʍʐʆʏʉʆɿʍʏɼ
ɼͬʃɲɿɻɶɹʏɻʅɸʏɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ
ʏɻʎʋʌʉʍʘʋɿʃʊʏɻʏɳʎʏʉʐ
Ȱʋʉɷɹʖʉʅɲɿ
ʏɻ
Ɂɲ ʉʌʀɺʉʐʆ ʏɻʆ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊʏɻʏɲ 3.4
ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊʏɻʏɲ
ʃɲɿ
ʍʏʉʆɸʌɶɲʍɿɲʃʊʖʙʌʉ
ʅɲɽɲʀʆʘ
Ɂɲ ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺʉʐʆ ʏɲ ɽɸʏɿʃɳ
3.4.1
ȸ
ɹʆʆʉɿɲ
ʏɻʎ
ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʋʉʐ ɲʋʉʌʌɹʉʐʆ ɲʋʊ ʏɻʆ
ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊʏɻʏɲʎ
ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊʏɲʏɲ ʍʏɿʎ ʍʑɶʖʌʉʆɸʎ 3.4.2
ȴɿɲʍʏɳʍɸɿʎ
ʏɻʎ
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-ɍɿʉʆʉʍʏʉɿɴɳɷɲ ʅɸ ʏɻ ʖʌɼʍɻ
ʋʀʆɲʃɲ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɳʃʌɿʍɻ ʏʘʆ
ɸʆʆʉɿʙʆ
-Ʌɲɿʖʆʀɷɿ
ʌʊʄʘʆ
ʍʏɻʆ
ʉʄʉʅɹʄɸɿɲ ɴɳʍɸɿ ɷʉʍʅɹʆʉʐ
ʍɸʆɲʌʀʉʐ
-ɇʐʅʋʄɼʌʘʍɻ
ʍʑʆʏʉʅʉʐ
ɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʉɶʀʉʐ
ɲʐʏʉɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ
-Ⱦɲʏɲɿɶɿʍʅʊʎ ɿɷɸʙʆ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɹʆʆʉɿɲ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʏʌʊʋʉʐʎ
ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ
ɍʌɼʍɻ
ɷɿɲʔɲʆɸɿʙʆ
ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻʎ
ɀɸʄɹʏɸʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆ ʍɸ
ʐʋʉʉʅɳɷɸʎ
ɍʌɼʍɻ
ɷɿɲʔɲʆɸɿʙʆ
ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻʎ
ɇʐʅʋʄɼʌʘʍɻ
ʍʑʆʏʉʅʉʐ
ɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʉɶʀʉʐ
ɲʐʏʉɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ

ȵɿʍɼɶɻʍɻ
ȱʍʃɻʍɻ ʍɸ ʐʋʉʉʅɳɷɸʎ ʅɸ
ʐʋʉɽɸʏɿʃɳʍɸʆɳʌɿɲ
Ⱦɲʏɲɿɶɿʍʅʊʎɿɷɸʙʆ
ɇʐʅʋʄɼʌʘʍɻ
ɷʉʅɻʅɹʆʉʐ
ʋʀʆɲʃɲ ʋʉʐ ɲʆɲɷɸɿʃʆʑɸɿ
ʉʅʉɿʊʏɻʏɸʎ- ɷɿɲʔʉʌɹʎ
Ⱦɲʏɲɿɶɿʍʅʊʎ ɿɷɸʙʆ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɹʆʆʉɿɲ
-ɍɿʉʆʉʍʏʉɿɴɳɷɲɶɿɲʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ
-ɇʑʆʏʉʅʉ
ȵʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ
ɲʐʏʉɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ
Ⱦɲʏɲɿɶɿʍʅʊʎɿɷɸʙʆ
Ʌɲɿʖʆʀɷɿ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏʉʄʉɶʀɲʎ
ʐʋɸʌ
ʃɲɿ
ʃɲʏɳ
ʏɻʎ
ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊʏɻʏɲʎ
ʍʏʉ
ɸʌɶɲʍɿɲʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
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ɸʌɶɲʍɿɲʃɹʎ
ʃɲɿ
ʃʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊʏɻʏɲʎ
ʍʏʉ
ɸʌɶɲʍɿɲʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ʍʐʆɽɼʃɸʎ
ȴɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊʏɻʏɲɁɲ
ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʐʆ
ʏɿʎ 3.4.3
Ȼʍʉʏɿʅʀɲ ʃɲɿ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲ ʍʏʉ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɹʎ

ʍʏɳʍɸɿʎʍʑɶʖʌʉʆʉ
ɸʌɶɲʍɿɲʃʊ
ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɹʎ ʋʉʐ ɷɸʀʖʆʉʐʆ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ɽɸʏɿʃʊʏɻʏɲ͕ ɲʋʉɷʉʖɼ ʃɲɿ ɷɿɳɽɸʍɻ
ɶɿɲ ɿʍʊʏɿʅɻ ɲʆʏɲʄʄɲɶɼ ʃɲɿ
ʅɳɽɻʍɻ
ȾȵɌȰȿȰȻɃϰʉ ͗ȸɀɸʏɳɴɲʍɻʍʏɻʆȰɶʉʌɳȵʌɶɲʍʀɲʎ
ɐʌɸʎȴɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ͗ϱʙʌɸʎ
Ɂɲ ɲʆɲʔɹʌʉʐʆ ʏʉʐʎ ʏʉʅɸʀʎ ʋʉʐ 4.1 Ȱʋʊʏɻʆȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʍʏɻʆ
Ȱʋɲʍʖʊʄɻʍɻ
ʅʋʉʌɸʀʆɲɲʔʉʌɳɻʅɸʏɳɴɲʍɻ
ȸ
ɹʆʆʉɿɲ
ʏɻʎ
Ɂɲ ɲʆɲʔɹʌʉʐʆ  ʏʉʐʎ  ʏʌʊʋʉʐʎ 4.1.1
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼʎ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏɻʎ ʅɸʏɳɴɲʍɻʎ
4.1.2
Ɉʌʊʋʉɿ
ʅɸʏɳɴɲʍɻʎ
Ɂɲ ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺʉʐʆ  ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲ- ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼʎ
ʏɿʃʉʑʎ ʏʌʊʋʉʐʎ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏɻʎ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏɻʎʅɸʏɳɴɲʍɻʎ
ʅɸʏɳɴɲʍɻʎ
Ɂɲ ɲʆɲʔɹʌʉʐʆ ʃɲɿ ʆɲ ɿɸʌɲʌʖʉʑʆ
ʏɿʎ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɹʎ ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʎ ʏɻʎ
ɲɶʉʌɳʎɸʌɶɲʍʀɲʎɴɳʍɻʃʌɿʏɻʌʀʘʆ
Ɂɲʉʌɶɲʆʙʆʉʐʆʏʉɲʏʉʅɿʃʊʍʖɹɷɿʉ
ɷʌɳʍɻʎ
Ɂɲ ʍʐʆʏɳʍʍʉʐʆ  ʏʉ ɴɿʉɶʌɲʔɿʃʊ
ʏʉʐʎʍɻʅɸʀʘʅɲ
Ɂɲʋʌʉʍɲʌʅʊɺʉʐʆʏɻʍʑʆʏɲʇɻʏʉʐ
ɴɿʉɶʌɲʔɿʃʉʑ ʏʉʐʎ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏʉ
ʍʏʊʖʉʏɻʎɲʋʉʍʏʉʄɼʏʉʐ
Ɂɲɷɿɲʃʌʀʆʉʐʆʏɻɷɿɲʔʉʌɳʅɸʏɲʇʑ
ʏʉʐʍʃʉʋʉʑʃɲɿʏʉʐʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ
ʏɻʎ ʍʐʆʉɷɸʐʏɿʃɼʎ ʃɲɿ ʏɻʎ
ʍʐʍʏɲʏɿʃɼʎɸʋɿʍʏʉʄɼʎ

Ɂɲ ɲʆɲʔɹʌʉʐʆ ʏɲ ɷʉʅɿʃɳ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʏɻʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲʎ
Ɂɲɲʆɲʔɹʌʉʐʆʏɿʎʋɻɶɹʎɹɶʃʐʌɻʎ
ʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎ
Ɂɲ ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʐʆ  ʏɿʎ  ʏɸʖʆɿʃɹʎ
ʃʌɿʏɿʃɼʎ
ɲʆɳɶʆʘʍɻʎ
ʏɻʎ
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲʎ
Ɂɲ  ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʐʆ  ʏʉʆ ʍʃʉʋʊ ʏɻʎ
ʍʐʆɹʆʏɸʐʇɻʎ
ɸʋɿʄʉɶɼʎ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ

-ɇʑʆʏʉʅʉ
ɷʉʅɻʅɹʆʉ
ɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ
ɲʐʏʉɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ

ȵɿʍɼɶɻʍɻ
ɀɸʄɹʏɻʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ
ȵʌɶɲʍʀɲʍɸɺɸʐɶɳʌɿɲ
ɇʐʅʋʄɼʌʘʍɻ
ɲʏʉʅɿʃʉʑ
ʔʑʄʄʉʐɳʍʃɻʍɻʎ
ɀɸʄɹʏɻʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ
ȴɿɲʅʊʌʔʘʍɻʍɸʆɲʌʀʉʐ

4.2 Ɉɸʖʆɿʃɹʎʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʎʏɻʎ
ɲɶʉʌɳʎɸʌɶɲʍʀɲʎ͗
4.2.1 Ȱʏʉʅɿʃʊʍʖɹɷɿʉɷʌɳʍɻʎ
4.2.2 Ȳɿʉɶʌɲʔɿʃʊʍɻʅɸʀʘʅɲ͕
4.2.3 ɇʐʆʉɷɸʐʏɿʃɼ ɸʋɿʍʏʉʄɼ
ʍʐʍʏɲʏɿʃɼɸʋɿʍʏʉʄɼ

ɍʌɼʍɻ
ɷɿɲʔɲʆɸɿʙʆ
ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻʎ
ɇʐʅʋʄɼʌʘʍɻ
ɷʉʅɻʅɹʆɻʎ
ɲʏʉʅɿʃɼʎɳʍʃɻʍɻʎ
Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ
ʋʌʊʏʐʋʘʆ
ʉɷɻɶɿʙʆ
Ȱʏʉʅɿʃɼɳʍʃɻʍɻɶɿɲʍʑʆʏɲʇɻ
ɴɿʉɶʌɲʔɿʃʉʑ
Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ
ʋʌʊʏʐʋʘʆ
ɸʋɿʍʏʉʄʙʆ
ɇʐʅʋʄɼʌʘʍɻ
ɷʉʅɻʅɹʆɻʎ
ɳʍʃɻʍɻʎʅɸʄɹʏɻ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ɶɿɲ ɸʆʏʉʋɿʍʅʊ
ɷɿɲʔʉʌʙʆ
ȵʌɶɲʍʀɲ ʍɸ ɺɸʐɶɳʌɿɲ ɶɿɲ
ʍʑʆʏɲʇɻɸʋɿʍʏʉʄʙʆ

ϰ͘ϯ Ʌʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻ ʃɲɿ
ɇʐʆɹʆʏɸʐʇɻ
4.3.1
Ɉɸʖʆɿʃɹʎ
ɲʐʏʉʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎ
ʃɲɿ
ɷɿʃʏʑʘʍɻʎ
4.3.2 ȸʍʐʆɹʆʏɸʐʇɻɸʋɿʄʉɶɼʎ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ

ɍʌɼʍɻ
ɷɿɲʔɲʆɸɿʙʆ
ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻʎ
Ȱʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ʐʄɿʃʉʑ ɲɶɶɸʄɿʙʆ
ʃɲɿ ʋʌʉʃɻʌʑʇɸʘʆ ɲʋʊ ʏʉʆ
ɻʅɸʌɼʍɿʉ
ɹʆʏʐʋʉ
ʃɲɿ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊ ʏʑʋʉ- ʉʅɲɷɿʃɼ
ɳʍʃɻʍɻ
Ʌɲʀʇɿʅʉ ʌʊʄʉʐ͗ ȸ ʋʌʙʏɻ
ɸʋɲʔɼ
ȵʌɶɲʍʀɲ ʍɸ ʐʋʉʉʅɳɷɸʎ ʅɸ
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Ɂɲ ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʐʆ  ʏʉ ʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉ
ʅɿɲʎ
ʍʐʆɹʆʏɸʐʇɻʎ
ɸʋɿʄʉɶɼʎ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ
Ɂɲ ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ʏɿʎ ɲʌʖɹʎ ɽɸʏɿʃɼʎ
ʃɲɿ
ʌɸɲʄɿʍʏɿʃɼʎ
ɲʐʏʊʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻʎ
Ɂɲɸʀʆɲɿʍɸɽɹʍɻʉɿʅɲɽɻʏɹʎ͗
Ɂɲ ɲʆɲʔɹʌʉʐʆ  ʏʉʐʎ ʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ
ʋʉʐ
ʍʐʆʏɸʄʉʑʆ
ʍʏɻʆ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʋʌʉʍɲʌʅʉɶɼ
Ɂɲ ɿɸʌɲʌʖʉʑʆ  ʏʉʐʎ ʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ
ʋʉʐ
ʍʐʆʏɸʄʉʑʆ
ʍʏɻʆ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʋʌʉʍɲʌʅʉɶɼ
Ɂɲ ɲʆɲʔɹʌʉʐʆ  ʏʉʐʎ  ʍʏʊʖʉʐʎ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɸʋɿʏʐʖʀɲʎ
Ɂɲ ɷɿɲʃʌʀʆʉʐʆ  ʏʉʐʎ ʍʏʊʖʉʐʎ
ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏɿʎ ɲʏʉʅɿʃɹʎ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɹʎɲʇʀɸʎ
Ɂɲ ɲʆɲʔɹʌʉʐʆ ʏʉʐʎ  ʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ
ʋʉʐ
ɷɿɲʅʉʌʔʙʆʉʐʆ
ʆɹɸʎ
ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ɶɿɲ ɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻ ʃɲɿ
ɸʋɲʆɲʋʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʊ
Ɂɲ ɲʆɲʔɹʌʉʐʆ ʏʉʐʎ ʏʌʊʋʉʐʎ
ͬʅɹʍɲ
ʃɲɿ
ɷɿɲɷʌʉʅɹʎ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɲʆɳʋʏʐʇɻʎ
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ɽɹʅɲ͗Ƀʌɶɳʆʘʍɻɲʌʖɸʀʉʐʅɸ
ʔʉʌɸʀʎʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎ
ɍʌɼʍɻ
ɷɿɲʔɲʆɸɿʙʆ
ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻʎ
Ʌɲɿʖʆʀɷɿ ʋʌʉʍʉʅʉʀʘʍɻʎ͗ ȸ
ʋʌʙʏɻʅʉʐʍʐʆɹʆʏɸʐʇɻ
ϰ͘ϰȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼȵʇɹʄɿʇɻ
4.4.1
ȸ
ɹʆʆʉɿɲ
ʏɻʎ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ
ʋʌʉʍɲʌʅʉɶɼʎɿʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻʎ- ɸʋɿʏʐʖʀɲʎ
4.4.2 ȸ ɹʆʆʉɿɲ ʏɻʎ ɷɿɲ ɴʀʉʐ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɲʆɳʋʏʐʇɻʎ

ȾɲʏɲɿɶɿʍʅʊʎȻɷɸʙʆ
ɍʌɼʍɻ
ɷɿɲʔɲʆɸɿʙʆ
ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻʎ
ɇʐʅʋʄɼʌʘʍɻ
ɲʏʉʅɿʃʙʆ
ɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʉɶʀʘʆ
Ʌʌʊʍʃʄɻʍɻ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʙʆ
ʍʏɻʆ ʏɳʇɻ ɶɿɲ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ
ʆɹʘʆͬɷʐʆɲʅɿʃʙʆ
ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʘʆ
ʍɸ
ʋɲʌɲɷʉʍɿɲʃɳɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏɲ
ȱʍʃɻʍɻ ʍɸ ɺɸʐɶɳʌɿɲ ʅɸ
ʐʋʉɽɸʏɿʃʊʍɸʆɳʌɿʉ
ȵʌɶɲʍʀɸʎ ʍɸ ʐʋʉʉʅɳɷɸʎ ʘʎ
ʅɸʄɹʏɸʎ ʋɸɷʀʉʐ ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ
ʍʐʆɸʖɿɺʊʅɸʆɻʎ ɸʋɿʅʊʌʔʘʍɻʎ
ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ɲʄʄɳ ʃɲɿ ʏɿʎ
ʍʑɶʖʌʉʆɸʎ ʏɳʍɸɿʎ ʍʏɻʆ
ɲɶʉʌɳ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ʋʉʐ
ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ɸʇɹʄɿʇɻ
ʏɻʎʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ͘
ɀȵɆɃɇȲ͛͗ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁȵɆȳȰɇȻȰɇ ɈɏɁȵȻȴȻȾɃɈȸɈɏɁɈȸɇɃɀȰȴȰɇɅɆɃɇȰɁȰɈɃȿȻɇɀɃɉ
ȾȵɌȰȿȰȻɃϭʉ ͗ȳɸʆɿʃɼɅɲʌʉʐʍʀɲʍɻʏʘʆɈʉʅɹʘʆʃɲɿȵɿɷɿʃʉʏɼʏʘʆ ʏɻʎɃʅɳɷɲʎɅʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʉʑ
ɐʌɸʎȴɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ͗ 4 ʙʌɸʎ
Ɂɲɸʀʆɲɿʍɸɽɹʍɻʉɿʅɲɽɻʏɹʎ͗
1.1. Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ
ʏʘʆ -Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ
ʏʉʐ
ʏɻʎ
Ƀʅɳɷɲʎ ʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ ʅɸ ʋʌʉɴʉʄɼ
Ɂɲ ɲʆɲʔɹʌʉʐʆ ʏɲ ʃʐʌɿʊʏɸʌʉʐʎ ʏʉʅɹʘʆ
ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏɲ ʋʉʐ ɲʆɼʃʉʐʆ ʍʏʉʐʎ Ʌʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʉʑ
Power Point
1.2.
Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ
ʏʘʆ
ʏʉʅɸʀʎ
ʏɻʎ
Ƀʅɳɷɲʎ
-ɅʌʉɴʉʄɼɴʀʆʏɸʉɼD-ROM
ȵɿɷɿʃʉʏɼʏʘʆ
ʃɲɿ
ʏʘʆ
-Ȳɿɴʄɿʉɶʌɲʔɿʃɼɸʌɶɲʍʀɲ:
Ʌʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʉʑ
ʃʐʌɿʊʏɸʌʘʆɸʋɲɶɶɸʄʅɳʏʘʆ
i.
ͨɅɸʌɿɶʌɲʔɼ ʅɿɲʎ ʍʑɶʖʌʉʆɻʎ
Ɂɲ ɶʆʘʌʀɺʉʐʆ ʏɻʆ ɸʋʀɷʌɲʍɻ ʏɻʎ 1.3. Ɉʉʋɲʌʊʆʃɲɿʏʉʅɹʄʄʉʆ
Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼʎ ʃɲɿ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎ ʏʘʆ ɸʋɲɶɶɸʄʅɳʏʘʆ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʏʉʐ ɸʄʄɻʆɿʃʉʑ
ʖʙʌʉʐ ʋʉʐ ɲʆɼʃɸɿ ʍʏɲ
ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʍʏʉʐʎ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʐʎ ɃʅɳɷɲʎɅʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʉʑ
ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏɲ ʏɻʎ Ƀʅɳɷɲʎ
1.4. ȵʋʀɷʌɲʍɻ
ʏɻʎ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑʎʃʄɳɷʉʐʎ
Ʌʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʉʑͩ
ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʃɲɿ
-ɇʐʄʄʉɶɼ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ
ʏɻʎ
ʉɿʃʉʆʉʅʀɲʎ
ʍʏɻʆ
ʏɿʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʏʉʐ ʏʉʅɹɲ
ʋɲʌɲɶʘɶɼ
ʆɹʘʆ
ʃɲɿ
ʃɲɿ
ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ
ʏʘʆ
ɴɸʄʏɿʘʅɹʆʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ͘
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ͕
ɲʋʊ
ʏʉ
1.5. ɇʐɶʃʌɿʏɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɶɿɲ
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʊ
ɸʋɿʅɸʄɻʏɼʌɿʉ͕
ʏɻʆ ɸʇɹʄɿʇɻ ʏʘʆ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆ
ʍʏɲʏɿʍʏɿʃɼʐʋɻʌɸʍʀɲ͕ʃʄʋ͘
ʃʄɳɷʘʆʍʏɻʆȵʄʄɳɷɲʃɲɿʏɻʆ
-Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ
ʏʘʆ
ȵʐʌʘʋɲʁʃɼȶʆʘʍɻ͘
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ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ
ʍʏɻʆ
ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲʏʉʐʍʖʉʄɸʀʉʐ͘
ii. ͨȸ  ʍʑɶʖʌʉʆɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ
ʍɼʅɸʌɲ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ʃɲɿ ʏɻʆ
ȵ͘ȵͩ͘
iii. ɇʐʄʄʉɶɼ ʃɲɿ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ
ʍʏɲʏɿʍʏɿʃʙʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ɲʋʊ ʏɲ
ɶʌɲʔɸʀɲ ʏɻʎ ȵ͘ȵ͘ ɼ ʅɹʍʘ
ɷɿɲɷɿʃʏʑʉʐ͘
ʉ
ȾȵɌȰȿȰȻɃϮ : Ⱦʄɳɷʉɿɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎʹ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɹʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ɐʌɸʎȴɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ͗ϲʙʌɸʎ
Ɂɲɸʀʆɲɿʍɸɽɹʍɻʉɿʅɲɽɻʏɹʎ͗
2.1. Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ
ʏʐʋɿʃʙʆ
Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ
ʏʉʐ
Ɂɲ ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʐʆ ʏʉʐʎ ʖʙʌʉʐʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʏʘʆ Ɉʉʅɹʘʆ
ʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ  ʅɸ ʋʌʉɴʉʄɼ
Ƀʅɳɷɲʎ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ- ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʏɻʎ
Power Point
ʋʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʉʑ
ɴʉɻɽɻʏɿʃʉʑʎʖʙʌʉʐʎ
Ʌʌʉɴʉʄɼ
ɴʀʆʏɸʉ
ɼ
2.2. Ȱʆɳʄʐʍɻ
ʏɻʎ
Ɂɲ ɲʆɲʔɹʌʉʐʆ ʏɲ ɶʆʘʍʏɿʃɳ
Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ-ROM
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʘʆ ʏʅɻʅɳʏʘʆ
ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲ ɲʆɳ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲ - ɲʆʏɿʋʌʉʍʘʋɸʐʏɿʃʙʆ
Ȱʆɳɶʆʘʍɻ ʍʖɸʏɿʃʙʆ ɳʌɽʌʘʆ
ȵɿɷɿʃɹʎɶʆʙʍɸɿʎ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ
ɲʋʊ Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃɳ ɼ Ⱦʄɲɷɿʃɳ
ʏʘʆ
Ɂɲ ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʐʆ ʏɿʎ ʃʑʌɿɸʎ 2.3. Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ
Ʌɸʌɿʉɷɿʃɳ͘
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɶʆʘʍʏɿʃʙʆ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʘʆ ɲʆɳ
ȵʋʀʍʃɸʗɻ ʍɸ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɸʎ
ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲȵɿɷɿʃɹʎɶʆʙʍɸɿʎɲʆɳɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʏʉʐʏʉʅɹɲ
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɹʎ ʅʉʆɳɷɸʎ ɼ ʍɸ
ɷɸʇɿʊʏɻʏɸʎ
ʃɲɽɸʏʉʋʉɿɻʅɹʆɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ
2.4. Ⱦʑʌɿɸʎ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɹʎ
ɼʍɸɲʏʉʅɿʃɼɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ɲʆɳ
ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʏʉʐʏʉʅɹɲ
Ʌɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎ ʏʘʆ ʅɲɽɻʏʙʆ
Ϯ͘ϱ
Ʌʌʉʍʊʆʏɲ
ʃɲɿ
ʍʏɻʆ ʏɳʇɻ ʏʘʆ ʊʍʘʆ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ
ɲʋʉʃʊʅɿʍɲʆ
ɲʋʊ
ʏɿʎ
ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ɷɿɲʄɹʇɸɿʎ
ʏʘʆ
ɸɿɷɿʃʙʆ
;Ʌʌʉʔʉʌɿʃɳɼʅɸɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ
ʋʊʍʏɸʌɼʍʃʀʏʍʘʆͿ͘
ʉ
ȾȵɌȰȿȰȻɃϯ : Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆʃɲɿɍʙʌʉʎȵʌɶɲʍʀɲʎ
ɐʌɸʎȴɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ͗ϰʙʌɸʎ
ʏʉʐ
3.1. Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ʃɲɿ -Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ
Ɂɲɸʀʆɲɿʍɸɽɹʍɻʉɿʅɲɽɻʏɹʎ͗
ȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻ
ʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ  ʅɸ ʋʌʉɴʉʄɼ
Ɂɲɲʆɲʔɹʌʉʐʆʏɲʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɳ
3.2.
Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɳ
Power Point
ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲʋʉʐʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆɲʋʊ
ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ
ɲʋʊ
ʏɻʆ -Ʌʌʉɴʉʄɼ ɴʀʆʏɸʉ ɼ -ROM
ʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʃɲɿ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ;ʋ͘ʖ͘
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɳ
ʅɿɲʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʏʘʆ Ɉʉʅɹʘʆ ʏɻʎ ͬɴɿʉʅɻʖɲʆɿʙʆ ʋʉʐ ɲʆɼʃʉʐʆ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲͿ
Ƀʅɳɷɲʎʋʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʉʑ
ʍʏʉʐʎ Ɉʉʅɸʀʎ ʏɻʎ Ƀʅɳɷɲʎ -Ȱʆɳɶʆʘʍɻ ʍʖɸʏɿʃʙʆ ɳʌɽʌʘʆ
Ɂɲ ɲʆɲʔɹʌʉʐʆ ʏɲ ʅɹʏʌɲ ʋʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʉʑ
ɲʋʊ Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃɳ ɼ Ⱦʄɲɷɿʃɳ
3.3. ɀɹʏʌɲ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏʉʐ Ʌɸʌɿʉɷɿʃɳ͘
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʏʉʐʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
-ɇʐɺɼʏɻʍɻʅɸɽɹʅɲ͗
Ɂɲ ʏɻʌʉʑʆ ʏɲ ʅɹʏʌɲ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
3.4. Ƀɿʃʉʄʉɶɿʃɳ ʋʌʉʁʊʆʏɲ ϭͨ͘ɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆΘȵʋɿʖͬʍɻͩ
ʏʉʐ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ ʍʏʉ ʖʙʌʉ
ʃɲɿɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
Ϯͨ͘Ƀɿʃʉʄʉɶɿʃɳ ʋʌʉʁʊʆʏɲ ʃɲɿ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆͩ
Ɂɲɲʆɲʔɹʌʉʐʆʏɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ
-ȵʋʀʍʃɸʗɻ ʍɸ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼ
ʏʘʆʉɿʃʉʄʉɶɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ʅʉʆɳɷɲ
ʅɸ
ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʏʉʐʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
ȾȵɌȰȿȰȻɃϰʉ : ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɹʎʍʖɹʍɸɿʎʃɲɿɁʉʅʉɽɸʍʀɲ
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ɐʌɸʎȴɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ͗ ϰʙʌɸʎ
Ɂɲɸʀʆɲɿʍɸɽɹʍɻʉɿʅɲɽɻʏɹʎ͗
Ɂɲ ɿɸʌɲʌʖʉʑʆ ʏɿʎ ʋʌʉʍʘʋɿʃɹʎ
ʏʉʐʎɲʇʀɸʎ
Ɂɲ ɸʃʏɿʅɼʍʉʐʆ ʏɻ ʍɻʅɲʍʀɲ ʏʘʆ
ɷɿɲʋʌʉʍʘʋɿʃʙʆʍʖɹʍɸʘʆ͘
Ɂɲ ɲʋʉʃʏɼʍʉʐʆ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ
ɻɽɿʃɼʃɲɿɷɸʉʆʏʉʄʉɶʀɲ͘
Ɂɲ ɲʋʉʃʏɼʍʉʐʆ ɸʖɸʅʑɽɸɿɲ ʍɸ
ɽɹʅɲʏɲ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ
ɲʆʏɲɶʘʆɿʍʅʉʑ͘
Ɂɲ ɲʋʉʃʏɼʍʉʐʆ ɷɸʇɿʊʏɻʏɸʎ ʍʏɻʆ
ɲʆɳʋʏʐʇɻ
ɷɿɲʋʌʉʍʘʋɿʃʙʆ
ʍʖɹʍɸʘʆ͕
ʐʋɸʑɽʐʆɻ
ʍʏɳʍɻ
ɲʋɹʆɲʆʏɿ ʍʏʉʆ ʋɸʄɳʏɻ͕ ʏʉʆ
ɸʌɶʉɷʊʏɻʃɲɿʏʉʐʎʍʐʆɲɷɹʄʔʉʐʎ͘
Ɂɲ ʍʐʆɸɿɷɻʏʉʋʉɿɼʍʉʐʆ ʏɲ ʆɹɲ
ɸʌɶɲʍɿɲʃɳ
ɷɸɷʉʅɹʆɲ
ʍʏɿʎ
ʍʑɶʖʌʉʆɸʎʃʉɿʆʘʆʀɸʎ͘
Ɂɲɲʆɲʔɹʌʉʐʆʏɲɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲʃɲɿ
ʏʉʐʎ
ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎ
ʋʉʐ
ʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆ ɲʋʊ ʏɲ ɷɿʋʄʙʅɲʏɲ
ɸʐʌɸʍɿʏɸʖʆʀɲʎ͘

4.1. ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ȸɽɿʃɼ
ʃɲɿɷɿɲʋʌʉʍʘʋɿʃɹʎʍʖɹʍɸɿʎ
4.2. Ⱦʙɷɿʃɲʎ  ȵʋɲɶɶͬʏɿʃɼʎ
ɇʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳʎ͘
ϰ͘Ϯ͘ϭȵʄɸʑɽɸʌʉʎȵʋɲɶɶͬʏʀɲʎ
ϰ͘Ϯ͘Ϯɀɿʍɽʘʏʊʎ- ȵʌɶʉɷʊʏɻʎ
ϰ͘Ϯ͘ϯ ȵʐɽʑʆɻ ʋʌʉʎ ʏʉʆ
ʋɸʄɳʏɻ
ϰ͘Ϯ͘ϰ ȵʐɽʑʆɻ ʋʌʉʎ ʏʉʆ
ɸʌɶʉɷʊʏɻ
ϰ͘Ϯ͘ϱ ȵʐɽʑʆɻ ʋʌʉʎ ʏʉʐʎ
ʍʐʆɲɷɹʄʔʉʐʎ
4.3. ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ
Ɂʉʅʉɽɸʍʀɲ
ϰ͘ϯ͘ϭɇʐʅɴɳʍɸɿʎɸʌɶɲʍʀɲʎ
ϰ͘ϯ͘Ϯ ȵʌɶɲʍɿɲʃɳ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲ
ʃɲɿʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ
ϰ͘ϰȴɿʋʄʙʅɲʏɲɸʐʌɸʍɿʏɸʖʆʀɲʎ͘
ϰ͘ϱ
Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃʊʎ
ɲʆʏɲɶʘʆɿʍʅʊʎ͘
ϰ͘ϲ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃʉʀ ʔʉʌɸʀʎ ʋʉʐ
ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ
ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏɲ
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Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ
ʏʉʐ
ʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ  ʅɸ ʋʌʉɴʉʄɼ
Power Point
Ʌʌʉɴʉʄɼ
ɴʀʆʏɸʉ
ɼ
ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ-ROM
Ȱʆɳɶʆʘʍɻ ʍʖɸʏɿʃʙʆ ɳʌɽʌʘʆ
ɲʋʊ Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃɳ ɼ Ⱦʄɲɷɿʃɳ
ʋɸʌɿʉɷɿʃɳ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍɸ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʆʉʅʉɽɸʍʀɲ͘
Ʌʌʊʍʃʄɻʍɻ
ɸɿɷɿʃʙʆ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʙʆ
ɼ
ɸʃʋʌʉʍʙʋʘʆ
ʃʉɿʆʘʆɿʃʙʆ
ʔʉʌɹʘʆ
Ʌɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎ ʏʘʆ ʅɲɽɻʏʙʆ
ʍʏɻʆ ʏɳʇɻ ʏʘʆ ʊʍʘʆ
ɲʋʉʃʊʅɿʍɲʆ
ɲʋʊ
ʏɿʎ
ɷɿɲʄɹʇɸɿʎ
ʏʘʆ
ɸɿɷɿʃʙʆ
;Ʌʌʉʔʉʌɿʃɳɼʅɸɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ
ʋʊʍʏɸʌɼʍʃʀʏʍʘʆͿ͘

ɀȵɆɃɇȳ͛͗ȰɇɌȰȿȵȻȰȾȰȻɉȳȻȵȻɁȸɇɈɃɍɏɆɃȵɆȳȰɇȻȰɇ
ȾȵɌȰȿȰȻɃϭʉ: ȵɿʍɲɶʘɶɼʍʏɲɽɹʅɲʏɲɲʍʔɳʄɸɿɲʎʃɲɿʐɶɸʀɲʎʍʏɻʆɸʌɶɲʍʀɲ
ɐʌɸʎ ȴɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ: Ϯʙʌɸʎ
Ɂɲɸʀʆɲɿʍɸɽɹʍɻʉɿʅɲɽɻʏɹʎ͗ 1.1 ȵɿʍɲɶʘɶɼ ʍʏɻʆ ɹʆʆʉɿɲ ʏɻʎ
Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʅɸ WŽǁĞƌ ƉŽŝŶƚ
Ɂɲʉʌʀɺʉʐʆʏɿʎɹʆʆʉɿɸʎʏɻʎ ɲʍʔɳʄɸɿɲ ʃɲɿ ʐɶɸʀɲʎ ʍʏɻʆ ɸʌɶɲʍʀɲ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʙʆʏɲʎ
ɲʌʃɸʏɳ
;ȰɉȵͿ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ
ʋʌɲʃʏɿʃɳ ʋɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲ ɶɿɲ
ɲʍʔɳʄɸɿɲʎʃɲɿʐɶɸʀɲʎ͕ʏʉʐ 1.2 ȸ ɹʆʆʉɿɲ ʏʉʐ ɸʌɶɲʏɿʃʉʑ
ɷɿɸʐʃʊʄʐʆʍɻ
ʏɻʎ
ɲʏʐʖɼʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ
ɸʌɶɲʏɿʃʉʑ
ɲʏʐʖɼʅɲʏʉʎ
ʃɲʏɲʆʊɻʍɻʎʏʘʆɸʆʆʉɿʙʆ
ɲʍɽɹʆɸɿɲʎ ;ʉʌɿʍʅʊʎ͕ ɲʆɲɶɶɸʄʀɲ͕
ʃɲɿ ʏɻʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ɷɿɸʌɸʑʆɻʍɻ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʎ ɲʆʏʀʃʏʐʋʉʎ
Ʌʌʉɴʉʄɼ
ʏɲɿʆɿʙʆ
ʃɲɿ
ɲʍɽɹʆɸɿɲʎ͘
ʔʘʏʉɶʌɲʔɿʙʆ
ɲʋʊ
ʃɲɿɇʏɲʏɿʍʏɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲͿ
Ɂɲ
ɷɿɲʖʘʌʀɺʉʐʆ
ʏɲ 1.3 ȵɽʆɿʃʉʀ͕ ɸʐʌʘʋɲʁʃʉʀ ʃɲɿ ɷɿɸɽʆɸʀʎ
ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʉʑʎ
ʖʙʌʉʐʎ
ɸʌɶɲʏɿʃɳ ɲʏʐʖɼʅɲʏɲ ʃɲɿ ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʀȰɉȵʃɲɿʉɿʋʉʄɿʏɿʃɹʎʏʉʐʎ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ɲʍɽɹʆɸɿɸʎ ɲʋʊ ʏɲ ʄʉɿʋɳ 1.4 Ʌɻɶɹʎʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎɶɿɲɽɹʅɲʏɲ
Ʌʌʉɴʉʄɼ
ʏɲɿʆɿʙʆ
ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ
ʃɲɿ
ʐɶɸʀɲʎ
ʏʘʆ
ɲʏʐʖɼʅɲʏɲ ;ʋ͘ʖ͘ ʏʌʉʖɲʀɲͿ
;ʃɿʆʉʐʅɹʆʘʆʍʖɸɷʀʘʆͿʅɸʏʉʆ
ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ
ʃɲɿʏɿʎʃʉɿʆɹʎʆʊʍʉʐʎ͘
ɼʌʘɲEĂƉŽʏʉʐȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑ
Ɂɲ ɶʆʘʌʀɺʉʐʆ ʏʉʆ ʏʌʊʋʉ
ɃʌɶɲʆɿʍʅʉʑɶɿɲʏɻʆȰɉȵ;hɷɿɲʅʊʌʔʘʍɻʎ
ʏʘʆ
K^,Ϳ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏɻʆ
ʋʉʄɿʏɿʃʙʆ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʃɲɿ
ʍʐɺɻʏʉʑʅɸʆɻ ɸʆʊʏɻʏɲ ;ʋ͘ʖ͘
ʐɶɸʀɲʎʍʏʉȵʐʌʘʋɲʁʃʊʃɲɿ
ʖɻʅɿʃʉʀʃʀʆɷʐʆʉɿͿ
ʍʏʉɷɿɸɽʆɹʎʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ɀɸʄɹʏɻ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ͗
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Ɂɲ  ɶʆʘʌʀɺʉʐʆ ʏɿʎ ʋɻɶɹʎ
ʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɲʍʔɳʄɸɿɲ ʃɲɿ ʐɶɸʀɲ ɲʋʊ
ʊʄʉʏʉʆʃʊʍʅʉ

ȾȵɌȰȿȰȻɃϮʉ: ȸɹʆʆʉɿɲʏʉʐɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ
ɐʌɸʎȴɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ: ϲʙʌɸʎ
Ɂɲɸʀʆɲɿʍɸɽɹʍɻʉɿʅɲɽɻʏɹʎ͗ 2.1 Ʌɻɶɹʎ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ʃɲɿ ʃʀʆɷʐʆʉʎ
Ɂɲ ɲʆɲʔɹʌʉʐʆ ʃɲɿ ʆɲ ʍʏɻʆ ɸʌɶɲʍʀɲ ;ʃɲʏɻɶʉʌɿʉʋʉʀɻʍɻ
ʃɿʆɷʑʆʘʆ͕
ɷɿɲʖʘʌʀɺʉʐʆ ʏɿʎ ɹʆʆʉɿɸʎ ʋɲʌɲɶʊʆʏʘʆ
ʏʉʐ ɸʌɶɲʍɿɲʃʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʏʘʆ ʃɿʆɷʑʆʘʆ͕ ɻ
ʍɻʅɲʍʀɲ ʏɻʎ ʋʌʊʄɻʗɻʎ͕ ɶɸʆɿʃɹʎ
ʃɲɿʏɻʎʋɻɶɼʎʃɿʆɷʑʆʉʐ
Ɂɲ ɲʆɲɶʆʘʌʀɺʉʐʆ ʏʉʐʎ ɲʌʖɹʎ ʏɻʎ ʋʌʊʄɻʗɻʎ͕ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ
ʃɿʆɷʑʆʉʐʎ
ʍɸ
ɹʆɲʆ ʏʘʆʃɿʆɷʑʆʘʆͿ͗
ɸʌɶɲʍɿɲʃʊ ʖʙʌʉ ʃɲɿ ʆɲ 2.1.1 ɍɻʅɿʃʉʀ ʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ ;ʖɻʅɿʃɹʎ
ʏʉʐʎ ʃɲʏɲʏɳʍʍʉʐʆ ʍɸ ʉʐʍʀɸʎ ʃɲɿ ʅɸʀɶʅɲʏɲ͕ ɲʅʀɲʆʏʉʎ͕
ʍʃʊʆɻ͕ ɲʆɲɽʐʅɿɳʍɸɿʎ͕ʃɲʋʆʉʀ͕ɲɹʌɿɲ͕
ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ͘
ʐɶʌɳ ʃɲɿ ɲʏʅʉʀ͕ ʅɹʏɲʄʄɲ͕ ʊʌɿɲ
Ɂɲ ɲʆɲɶʆʘʌʀɺʉʐʆ ʏɿʎ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɹʃɽɸʍɻʎͿ
ʉʅɳɷɸʎ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ʋʉʐ 2.1.2 Ɍʐʍɿʃʉʀ
ʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ
ʖʌɼɺʉʐʆ
ɿɷɿɲʀʏɸʌɻʎ ;ʔʘʏɿʍʅʊʎ͕ ɲɸʌɿʍʅʊʎ͕ ʅɿʃʌʉʃʄʀʅɲ͕
ɷʉʆɼʍɸɿʎͬʃʌɲɷɲʍʅʉʀ͕
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
ʏɻʎ ɽʊʌʐɴʉʎ͕
ɿʉʆʏʀɺʉʐʍɲ
ʃɲɿ
ʅɻ ɿʉʆʏʀɺʉʐʍɲ
ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʃɲɿ ʐɶɸʀɲʎ
ɲʃʏɿʆʉɴʉʄʀɲ͕ ʊʌɿɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ
ʏʉʐʎ͘
ɹʃɽɸʍɻʎͿ
Ɂɲ
ɷɿɲʃʌʀʆʉʐʆ
ʏɻʆ
2.1.3 Ȳɿʉʄʉɶɿʃʉʀ
ʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ
ɿɷɿɲʀʏɸʌɻ ɴɲʌʑʏɻʏɲ ʏɻʎ ;ʅɿʃʌʉʉʌɶɲʆɿʍʅʉʀ͕
ʋʌʉʄɻʋʏɿʃɼʎ ɷʌɳʍɻʎ  ʍɸ ʃʐʏʏɲʌʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɸʎ ʃʄʋ͕ ʊʌɿɲ
ʍʖɹʍɻʅɸʏɻʆɸʋɸʅɴɲʏɿʃɼ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɹʃɽɸʍɻʎͿ
Ɂɲ ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ʍʏɻʆ 2.1.4 ȵʌɶʉʆʉʅʀɲ ;ɽɹʍɻ ʃɲʏɳ ʏɻʆ
ʋʌɳʇɻ ʏɿʎ ɶɸʆɿʃɹʎ ɲʌʖɹʎ ɸʌɶɲʍʀɲ͕ ɸʌɶɲʍʀɲ ʍɸ ʉɽʊʆɸʎ ȸͬɉ͕
ɷɿɸʐɽɸʏɼʍɸɿʎ ʖʙʌʘʆ ɸʌɶɲʍʀɲʎ͕
ʋʌʊʄɻʗɻʎʏʘʆʃɿʆɷʑʆʘʆ͘
ɲʆʑʗʘʍɻ͕ ʅɸʏɲʔʉʌɳ͕ ɷɿɲʃʀʆɻʍɻ ʃɲɿ
Ɂɲ
ʋʌʉʏɸʀʆʉʐʆ ʍʏʉʀɴɲʇɻʔʉʌʏʀʘʆͿ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ
ʅɹʏʌɲ 2.1.5 Ɏʐʖʉʃʉɿʆʘʆɿʃʉʀ ʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ
ʋʌʊʄɻʗɻʎ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ;ɳɶʖʉʎ͕ ɸʃʔʉɴɿʍʅʊʎ͕ ʍʑʆɷʌʉʅʉ
ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ʃɲɿ ďƵƌŶŽƵƚ͕ ʋɲʌɸʆʊʖʄɻʍɻ͕ ɴʀɲ͕ ɸʐɸʇʀɲ
ɸʌɶɲʍʀɲ͕
ʍʐʅʔɿʄʀʘʍɻ
ɶɿɲʃɳɽɸɸɿɷɿʃɼʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ʍʏɻʆ
ʉɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɼʎ
ʃɲɿ
ɸʌɶɲʍɿɲʃɼʎ
ɺʘɼʎ͕
ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ
ʐɶɿɸɿʆʊʎ ʏʌʊʋʉʎ ɺʘɼʎ-ɷɿɲʏʌʉʔɼ͕
ɳɽʄɻʍɻͿ
2.1.6 Ƀʌɶɳʆʘʍɻ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ;ʖʌʊʆʉʎ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ͕
ɴɳʌɷɿɸʎ͕
ʆʐʖʏɸʌɿʆɼ
ɸʌɶɲʍʀɲ͕ʅʉʆʊʏʉʆɻɸʌɶɲʍʀɲͿ
2.1.7 Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʏʘʆʆɹʘʆ͕ɸɶʃʑʘʆ͕
ʄɸʖʙʆʘʆ
ʃɲɿ
ɶɲʄʉʐʖʉʐʍʙʆ

ȵʃʏʀʅɻʍɻ ʏʉʐ ʍʐʆʉʄɿʃʉʑ
ʃʊʍʏʉʐʎ ɸʆʊʎ ɸʌɶɲʏɿʃʉʑ
ɲʏʐʖɼʅɲʏʉʎ ;ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʊ͕
ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃʉʑ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ͕
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ʋɸʌʀɽɲʄʗɻʎ
ʃʄʋͿ
Ʌʌʉɴʉʄɼ
ʍʖɸʏɿʃʙʆ
ɿʍʏʉʍɸʄʀɷʘʆŽŶůŝŶĞ

Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ
ʏʉʐ
ʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ ʅɸ WŽǁĞƌ
ƉŽŝŶƚ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʙʆʏɲʎ
ɲʌʃɸʏɳ
ʋʌɲʃʏɿʃɳ
ʋɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲ
ɶɿɲ
ɷɿɸʐʃʊʄʐʆʍɻ
ʏɻʎ
ʃɲʏɲʆʊɻʍɻʎʏʘʆɸʆʆʉɿʙʆ
Ʌʌʉɴʉʄɼ
ʏɲɿʆɿʙʆ
ʃɲɿ
ʔʘʏʉɶʌɲʔɿʙʆ
ɲʋʊ
ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʉʑʎ
ʖʙʌʉʐʎ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ
Ʌʌʉɴʉʄɼ
ʏɲɿʆɿʙʆ
;ʃɿʆʉʐʅɹʆʘʆʍʖɸɷʀʘʆͿʅɸʏʉʆ
ɼʌʘɲEĂƉŽʏʉʐȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑ
ɃʌɶɲʆɿʍʅʉʑɶɿɲʏɻʆȰɉȵ;hK^,Ϳ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏɻʆ
ʍʐɺɻʏʉʑʅɸʆɻ ɸʆʊʏɻʏɲ ;ʋ͘ʖ͘
ʖɻʅɿʃʉʀʃʀʆɷʐʆʉɿͿ
Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʍɸ ȸͬɉ ʏɻʎ
ʅɸɽʊɷʉʐ
ɸʃʋʊʆɻʍɻʎ
ɸʃʏʀʅɻʍɻʎ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ʅɹʍʘ
ʏʉʐ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɸʌɶɲʄɸʀʉʐ
KŝZʋ͘ʖ͘ɶɿɲɹʆɲʍʖʉʄɸʀʉʃɲɿ
ɶɿɲʅɿɲɸʏɲɿʌɸʀɲĐĂƚĞƌŝŶŐ͘
Ȱʆɳɽɸʍɻ
ʉʅɲɷɿʃʙʆ
ɸʌɶɲʍɿʙʆ ;ƉƌŽũĞĐƚƐͿ ʋ͘ʖ͘
ɸʆʏʉʋɿʍʅʊʎ ʃɿʆɷʑʆʘʆ ʍɸ
ʖʙʌʉɸʌɶɲʍʀɲʎ
ȵʋʀʍʃɸʗɻ ɸʅʋɸɿʌʉɶʆʙʅʉʆɲ
ͬɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏʀɲ ʏɻʎ Ȱɉȵ ʃɲɿ
ʍʐɺɼʏɻʍɻʅɸʏʉʐʎʅɲɽɻʏɹʎ͘
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ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ
2.1.8 Ⱦʀʆɷʐʆʉɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ʏɸʖʆɿʃʊ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ;ʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲ͕ʍʐʍʃɸʐɹʎͿ
2.1.9 ȵʌɶɲʍʀɸʎʍɸʑʗʉʎ;ɿʃʌɿʙʅɲʏɲ͕
ʔʉʌɻʏɹʎʃʄʀʅɲʃɸʎͿ
2.1.10 Ⱦʀʆɷʐʆʉɿ ɲʋʊ ʏʉ ɻʄɸʃʏʌɿʃʊ
ʌɸʑʅɲ
ȾȵɌȰȿȰȻɃϯʉ: Ɉʉʍʑʍʏɻʅɲɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎɲʍʔɳʄɸɿɲʎʃɲɿʐɶɸʀɲʎʍɸʅɿɲɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ
ɐʌɸʎȴɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ͗ ϲʙʌɸʎ
Ɂɲɸʀʆɲɿʍɸɽɹʍɻʉɿʅɲɽɻʏɹʎ͗ 3.1 ȸ ɲʌʖɼ ʏɻʎ ɸʐɽʑʆɻʎ ʏʉʐ
Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ
ʏʉʐ
Ɂɲɶʆʘʌʀɺʉʐʆʏɿʎɸʐɽʑʆɸʎ ɸʌɶʉɷʊʏɻ͕ ʋʉɿʆɿʃɹʎ ʃɲɿ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɹʎ
ʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ ʅɸ Power
ʃɲɿ ʏɿʎ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ʏʉʐ ʃʐʌʙʍɸɿʎ
point
ɸʌɶʉɷʊʏɻ
ʅɿɲʎ 3.2 Ƀɿ ɶɸʆɿʃɹʎ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ʏʘʆ
Ʌʌʉɴʉʄɼ
ʏɲɿʆɿʙʆ
ʃɲɿ
ɸʌɶʉɷʉʏʙʆ ʹ ɀɸʄɹʏɻ ɸʃʏʀʅɻʍɻʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ʔʘʏʉɶʌɲʔɿʙʆ
ɲʋʊ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ
ʃɿʆɷʑʆʉʐ
ʃɲɿ
Ɂɲ
ɶʆʘʌʀɺʉʐʆ
ʏɿʎ Ʌɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲ
ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʉʑʎ
ʖʙʌʉʐʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɸʎ ʏʉʐ Ɉɸʖʆɿʃʉʑ 3.3 Ƀɿ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ
ʃɲɿ
ʏɲ
Ȱʍʔɲʄɸʀɲʎ
ʃɲɿ
ʏʉʐ ʃɲɽɼʃʉʆʏɲ ʏʉʐ ʏɸʖʆɿʃʉʑ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ
Ʌʌʉɴʉʄɼ
ʏɲɿʆɿʙʆ
ȳɿɲʏʌʉʑȵʌɶɲʍʀɲʎʅɹʍɲʍɸ ;ɈȰͿʃɲɿʏʉʐɶɿɲʏʌʉʑɸʌɶɲʍʀɲʎ;ȳȵͿ
;ʃɿʆʉʐʅɹʆʘʆʍʖɸɷʀʘʆͿʅɸʏʉʆ
ʅɿɲ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ 3.4 Ɉʉɷɿʃɲʀʘʅɲʏɻʎʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎʏʘʆ
ɼʌʘɲNapo ʏʉʐȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑ
ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ
;ɸʃʋʌʊʍʘʋʉɿ
ʘʎ ʋʌʉʎ ʏʉʐʎ ɳʄʄʉʐʎ
ɃʌɶɲʆɿʍʅʉʑɶɿɲʏɻʆȰɉȵ;EUɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ͕
ɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲ
ʃɲɿ
ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʐʎ͘
OSHAͿʃɲɿʍʐɺɼʏɻʍɻʘʎʋʌʉʎ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎͿ
Ɂɲ
ɷɿɲʃʌʀʆʉʐʆ
ʏɻʆ 3.5 ȸ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ ɸʋʀɴʄɸʗɻʎ ʏɻʎ
ʏʉʅɼʆʐʅɲʏɻʎʏɲɿʆʀɲʎ
ʍɻʅɲʍʀɲ
ʏɻʎ ʐɶɸʀɲʎ ʏʘʆ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ
Ʌɲɿʖʆʀɷɿɲ ʌʊʄʘʆ ʅɸ ɴɳʍɻ
ɸʃʋʌʉʍʙʋɻʍɻʎ
ʏʘʆ ʋʌʉɲɶʘɶɼʎ ʏɻʎ ʐɶɸʀɲʎ ʏʉʐʎ
ʌɸɲʄɿʍʏɿʃɳ ʍɸʆɳʌɿɲ ;ʋ͘ʖ͘
ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʏɻʎ ;ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ɿɲʏʌɿʃʙʆ ɸʇɸʏɳʍɸʘʆ͕
ʅɲɽɻʏɼʎ-ɸʌɶʉɷʊʏɻʎ͕
ɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ ɶɿɲ ʏɲ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲʃɲɿʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎͿ
ʅɲɽɻʏɼʎ-ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʎ͕
3.6 ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ʃɲɿ ɸʆɻʅɹʌʘʍɻ ʏʘʆ
ɽɹʅɲʏɲ Ȱʍʔɳʄɸɿɲʎ ʃɲɿ
ʅɲɽɻʏɼʎ-ɈȰ͕
ʅɲɽɻʏɼʎ-ȳȵ͕
ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ
ʹ
ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ
ɉɶɸʀɲʎȵʌɶɲʍʀɲʎ
ʅɲɽɻʏɼʎ-ɸʃʋʌʊʍʘʋʉʎ
ʃʉʐʄʏʉʑʌɲʎʋʌʊʄɻʗɻʎ͘
Ɂɲ
ɶʆʘʌʀɺʉʐʆ
ʏɿʎ 3.7 ȵʄɳʖɿʍʏɸʎ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ ʏʘʆ
ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʍɸʆɳʌɿʉ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ͕
ʍɼʅɲʆʍɻ
ɸʄɳʖɿʍʏɸʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʏɻʎ ʖʙʌʘʆ
ɸʌɶɲʏɿʃʉʑ ɲʏʐʖɼʅɲʏʉʎ ʍʏɻʆ
ʃɲɿ
ʐɶɸʀɲʎ͕
ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻͿ͘
ʋʐʌʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲ͕
ɸʌɶɲʍʀɲ
ʍɸ
ʖʙʌʉʐʎɸʌɶɲʍʀɲʎ
Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʍɸ ȸͬɉ ʏɻʎ
ʃʄɸɿʍʏʉʑʎʖʙʌʉʐʎ
Eɲ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆ ʅɿɲ
ʅɸɽʊɷʉʐ
ɸʃʋʊʆɻʍɻʎ
3.8 ɀɹʍɲ ɲʏʉʅɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
ɲʋʄɼ ʅɸʄɹʏɻ ɸʃʏʀʅɻʍɻʎ ;ɶɸʆɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲͿ
ɸʃʏʀʅɻʍɻʎ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ʅɹʍʘ
ʃɿʆɷʑʆʉʐ
ʏʉʐ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɸʌɶɲʄɸʀʉʐ
3.9 Ʌʌʙʏɸʎɴʉɼɽɸɿɸʎ
3.10 ɀɸʄɹʏɻ Ʌɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ;Case
OiRA ʋ͘ʖ͘ɶɿɲɹʆɲʍʖʉʄɸʀʉʃɲɿ
studyͿ͗ȵɿɷɿʃɼɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼɸʔɲʌʅʉɶɼ
ɶɿɲʅɿɲɸʏɲɿʌɸʀɲcatering.
ʅɸʄɹʏɻʎ ɸʃʏʀʅɻʍɻʎ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ʹ
Ȱʆɳɽɸʍɻ
ʉʅɲɷɿʃʙʆ
ɷɿɲɷʌɲʍʏɿʃʊɸʌɶɲʄɸʀʉKŝZ
ɸʌɶɲʍɿʙʆ ;projectsͿ ʋ͘ʖ͘
ɲͿʉʌɶɳʆʘʍɻ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ Ȱɉȵ ʍɸ ʅɿɲ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ͕ ɴͿ ɸʃʋʊʆɻʍɻ
ɸʃʏʀʅɻʍɻʎ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ɶɿɲ ʅɿɲ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ͕
ɶͿʉʌɶɳʆʘʍɻ
ʅɿɲʎ ʃɲʅʋɳʆɿɲʎ ɸʆɻʅɹʌʘʍɻʎ
ʃɲɿ ɸʐɲɿʍɽɻʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ɶɿɲ
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ʏʉʐʎ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʐʎ ʅɿɲʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
-ȵʋʀʍʃɸʗɻ ɸʅʋɸɿʌʉɶʆʙʅʉʆɲ
ͬɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏʀɲ ʏɻʎ Ȱɉȵ ʃɲɿ
ʍʐɺɼʏɻʍɻʅɸʏʉʐʎʅɲɽɻʏɹʎ͘
ȾȵɌȰȿȰȻɃϰʉ:: ȵɿɷɿʃɳɽɹʅɲʏɲɲʍʔɳʄɸɿɲʎʃɲɿʐɶɸʀɲʎɶɿɲʏɿʎɸʋɿʅɹʌʉʐʎɃʅɳɷɸʎɅʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʉʑʃɲɿ
Ɉʉʅɸʀʎ͘
ɐʌɸʎȴɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ͗ ϰʙʌɸʎ
Ɂɲɸʀʆɲɿʍɸɽɹʍɻʉɿʅɲɽɻʏɹʎ͗ Ƀʅɳɷɲ Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆ ȵʔɲʌʅʉɶʙʆ Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ
ʏʉʐ
Ɂɲ ɲʆɲɶʆʘʌʀɺʉʐʆ ʏʉʐʎ Ɉʉʅɹɲʎɀɻʖɲʆʉʄʉɶʀɲʎ
ʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ ʅɸ WŽǁĞƌ
ɸɿɷɿʃʉʑʎ ʃɿʆɷʑʆʉʐʎ ʍɸ 4.1 Ⱦʀʆɷʐʆʉɿ
ɲʋʊ
ʖʌɼʍɻ
ƉŽŝŶƚ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʙʆʏɲʎ
ʍʖɹʍɻ ʅɸ ʏɻʆ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ
ɲʌʃɸʏɳ
ʋʌɲʃʏɿʃɳ
4.1.1
Ʌʌʉʄɻʋʏɿʃɼ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ͕
ʏʉʐʎ͘
ʋɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲ
ɶɿɲ
Ɂɲ ʋʌʉʏɸʀʆʉʐʆ ɸɿɷɿʃɳ ɸʋɿʍʃɸʐɹʎ
ɷɿɸʐʃʊʄʐʆʍɻ
ʏɻʎ
4.1.2 Ȱʍʔɳʄɸɿɲ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ʖɸɿʌʊʎ
ʅɹʏʌɲ ʋʌʊʄɻʗɻʎ ɶɿɲ ʏʉʐʎ
ʃɲʏɲʆʊɻʍɻʎʏʘʆɸʆʆʉɿʙʆ
ʃɲɿ ʔʉʌɻʏɳ ɸʌɶɲʄɸʀɲ ;ʃʉʋʏɿʃɳ͕
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐʎ
Ʌʌʉɴʉʄɼ
ʏɲɿʆɿʙʆ
ʃɲɿ
ɻʄɸʃʏʌʉʍʐɶʃʉʄʄɼʍɸʘʆʃʄʋͿ
ʃɿʆɷʑʆʉʐʎ͘
ʔʘʏʉɶʌɲʔɿʙʆ
ɲʋʊ
4.1.3 Ȱʍʔɳʄɸɿɲ
ʅɻʖɲʆʙʆ
Ɂɲ
ɸʃʋʉʆʉʑʆ
ʅɿɲ ʃɲʏɸʌɶɲʍʀɲʎʅɸʏɳʄʄʘʆ
ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʉʑʎ
ʖʙʌʉʐʎ
ʇʐʄʉʐʌɶɿʃʙʆ
ʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆɻ
ʅɸʄɹʏɻ 4.1.4 Ȱʍʔɳʄɸɿɲ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ
ɸʃʏʀʅɻʍɻʎ
Ʌʌʉɴʉʄɼ
ʏɲɿʆɿʙʆ
4.1.5 Ȱʍʔɳʄɸɿɲ
ʅɻʖɲʆʙʆ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑʃɿʆɷʑʆʉʐ͘
;ʃɿʆʉʐʅɹʆʘʆʍʖɸɷʀʘʆͿʅɸʏʉʆ
ʅɻʖɲʆʉʐʌɶɸʀʘʆ͕ʋʌɸʍʙʆ
Ɂɲ ɷɿɲʃʌʀʆʉʐʆ ʏɻʆ ɲʇʀɲ 4.1.6 Ȱʆʐʗʘʏɿʃɳ ʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲ ɼʌʘɲEĂƉŽʏʉʐȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑ
ʏɻʎ ɸʆɻʅɹʌʘʍɻʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ɀɻʖɲʆɼʅɲʏɲ ɹʌɶʘʆ-Ʌɸʌʉʆʉʔʊʌɲ
ɃʌɶɲʆɿʍʅʉʑɶɿɲʏɻʆȰɉȵ;hʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ʉʖɼʅɲʏɲ
K^,Ϳ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏɻʆ
ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʙʆ
ɸʅʋʄɸʃʉʅɹʆʘʆ ʍɸ ʅɿɲ 4.2 Ȱʍʔɳʄɸɿɲ
ʍʐɺɻʏʉʑʅɸʆɻ ɸʆʊʏɻʏɲ ;ʋ͘ʖ͘
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ
ɶɿɲ
ʏɻʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ
ʃʀʆɷʐʆʉɿ ɲʋʊ ʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲ
4.3 Ȱʍʔɳʄɸɿɲɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆɲɸʌʀʘʆ
ɸʅʋɹɷʘʍɻ ʏʘʆ ɽɸʅɳʏʘʆ
ʃʉʋɼʎͿ
4.4 ȵɿɷɿʃɳ
ʅɹʍɲ
ɲʏʉʅɿʃɼʎ
ɲʍʔɳʄɸɿɲʎʃɲɿʐɶɸʀɲʎ͘
Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʍɸ ȸͬɉ ʏɻʎ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
ʅɸɽʊɷʉʐ
ɸʃʋʊʆɻʍɻʎ
Ƀʅɳɷɲ Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆ ȵʔɲʌʅʉɶʙʆ ɸʃʏʀʅɻʍɻʎ
ʃɿʆɷʑʆʉʐ
ʅɹʍʘ
Ɉʉʅɹɲʎ
ȸʄɸʃʏʌʉʄʉɶʀɲʎ͕
ʏʉʐ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɸʌɶɲʄɸʀʉʐ
ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎʃɲɿȰʐʏʉʅɲʏɿʍʅʉʑ
KŝZ
ʋ͘ʖ͘
ɶɿɲ
ɹʆɲ
4.5 Ȱʍʔɳʄɸɿɲ
ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʙʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ
ʇʐʄʉʐʌɶɸʀʉ͘
4.6 ȵɿɷɿʃɳ
ʅɹʍɲ
ɲʏʉʅɿʃɼʎ
Ȱʆɳɽɸʍɻ
ʉʅɲɷɿʃʙʆ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
ɸʌɶɲʍɿʙʆ ;ƉƌŽũĞĐƚƐͿ ʋ͘ʖ͘
Ƀʅɳɷɲ Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆ ȵʔɲʌʅʉɶʙʆ ɲͿɸʃʋʊʆɻʍɻ
ɸʃʏʀʅɻʍɻʎ
Ɉʉʅɹɲʎȴʉʅɿʃʙʆȶʌɶʘʆ
ʃɿʆɷʑʆʉʐ ɶɿɲ ʅɿɲ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ
4.7 Ɉɸʖʆɿʃɳ ɹʌɶɲ - ȸʅɸʌʉʄʊɶɿʉ
ʍʖɸʏɿʃɼ ʅɸ ʏɻʆ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻ
ʅɹʏʌʘʆ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ- Ɍɳʃɸʄʉʎ ʃɲɿ
ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲ͕
ɴͿʉʌɶɳʆʘʍɻ
ɇʖɹɷɿʉɲʍʔɳʄɸɿɲʎʃɲɿʐɶɸʀɲʎ- ȵʃʏʘʆ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ Ȱɉȵ
ʋʌʉʏɹʌʘʆɶʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻ
ʍɸ
ʅɿɲ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ͕
4.8 ȵʃʍʃɲʔɹʎȾɲʏɸɷɲʔʀʍɸɿʎȴɿɲʃʀʆɻʍɻ
ʐʄɿʃʙʆ-ȴɿɳɷʌʉʅʉɿ
ɶͿʉʌɶɳʆʘʍɻ
ʃɲʅʋɳʆɿɲʎ
ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ
ɸʆɻʅɹʌʘʍɻʎ ʅɹʍɲ ʍɸ ʅɿɲ
4.9 ȵʌɶɲʍʀɸʎ ʍɸ ʑʗʉʎ-ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ
ɲʋʊ ʋʏʙʍɸɿʎ-Ȱʍʔɳʄɸɿɲ ɿʃʌɿʘʅɳʏʘʆ
ȵʋʀʍʃɸʗɻ ɸʅʋɸɿʌʉɶʆʙʅʉʆɲ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ʃɲɿʔʉʌɻʏʙʆʃʄɿʅɳʃʘʆ
4.10 ȵʌɶɲʍʀɲʍɸʃʄɸɿʍʏʉʑʎʖʙʌʉʐʎ
4.11 ɍɸɿʌʘʆɲʃʏɿʃɼ
ɷɿɲʃʀʆɻʍɻ
ʔʉʌʏʀʘʆ
4.12 ɇɼʅɲʆʍɻɸʌɶʉʏɲʇʀʘʆ
4.13 Ȱʆʐʗʘʏɿʃɳ ʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲ ɀɻʖɲʆɼʅɲʏɲ
ɹʌɶʘʆ-Ʌɸʌʉʆʉʔʊʌɲ
ʉʖɼʅɲʏɲ
4.14 ȵɿɷɿʃɳ
ʅɹʍɲ
ɲʏʉʅɿʃɼʎ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
Ƀʅɳɷɲ Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆ ȵʔɲʌʅʉɶʙʆ ɈʉʅɹɲʎɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎʃɲɿɌʐʍɿʃʙʆ
Ʌʊʌʘʆ
4.15 Ʌʌʊʄɻʗɻ ʏʌɲʐʅɲʏɿʍʅʙʆ ɲʋʊ
ɲɿʖʅɻʌɳ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲ ʹɴɿʉʄʉɶɿʃʉʀ
ʃʀʆɷʐʆʉɿ
4.16 ȵɿɷɿʃɳ
ʅɹʍɲ
ɲʏʉʅɿʃɼʎ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
Ƀʅɳɷɲ ȳɸʘʋʉʆʀɲʎ Ɉɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ
Ɉʌʉʔʀʅʘʆ ʃɲɿ ȴɿɲʏʌʉʔɼʎ - Ɉʉʅɹɲʎ
ȳɸʘʋʉʆʀɲʎ Ɉɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ Ɉʌʉʔʀʅʘʆ
ʃɲɿȴɿɲʏʌʉʔɼʎ
4.17 ȳɸʘʌɶɿʃɳ
ʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲ
;ʖɸɿʌɿʍʅʊʎ͕ʍʐʆʏɼʌɻʍɻͿ
4.18 ɍʙʌʉɿ
ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
4.19 ȵʌɶɲʍʀɲ ʍɸ ɽɸʌʅʉʃɼʋɿʉ͕ ʍɸ
ɿʖɽʐʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɸʎ
4.20 ȵɿɷɿʃʉʀʖɻʅɿʃʉʀʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ
Ƀʅɳɷɲ Ɂɲʐʏɿʄɿɲʃʙʆ ɸʋɲɶɶɸʄʅɳʏʘʆ
- Ɉʉʅɹɲʎɀɻʖɲʆɿʃʙʆ
4.21 Ʌʌʉʄɻʋʏɿʃɼ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ͕
ɸʋɿʍʃɸʐɹʎ
4.22 Ȱʍʔɳʄɸɿɲ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ʖɸɿʌʊʎ
ʃɲɿ ʔʉʌɻʏɳ ɸʌɶɲʄɸʀɲ ;ʃʉʋʏɿʃɳ͕
ɻʄɸʃʏʌʉʍʐɶʃʉʄʄɼʍɸʘʆʃʄʋͿ
4.23 Ȱʍʔɳʄɸɿɲʅɻʖɲʆʙʆ
4.24 Ȱʍʔɳʄɸɿɲ
ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʙʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ
4.25 Ȱʍʔɳʄɸɿɲ
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆ
ɲɸʌʀʘʆ
4.26 ȵɿɷɿʃɳ
ʅɹʍɲ
ɲʏʉʅɿʃɼʎ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
Ƀʅɳɷɲ
ɉɶɸʀɲʎ-Ʌʌʊʆʉɿɲʎ
ʃɲɿ
Ȱɿʍɽɻʏɿʃɼʎ Ⱦʉʅʅʘʏɿʃɼʎ - Ɉʉʅɹɲʎ
ɉɶɸʀɲʎɅʌʊʆʉɿɲʎ
4.27 Ʌʌʊʄɻʗɻ ʏʌɲʐʅɲʏɿʍʅʙʆ ɲʋʊ
ɲɿʖʅɻʌɳ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲ ʹɴɿʉʄʉɶɿʃʉʀ
ʃʀʆɷʐʆʉɿ
4.28 ɍɸɿʌʘʆɲʃʏɿʃɼ
ɷɿɲʃʀʆɻʍɻ
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ͬɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏʀɲ ʏɻʎ Ȱɉȵ ʃɲɿ
ʍʐɺɼʏɻʍɻʅɸʏʉʐʎʅɲɽɻʏɹʎ͘
ȵʋʀʍʃɸʗɻ ʏʘʆ ʅɲɽɻʏʙʆ ʍɸ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ
ʖʙʌʉ
ʍʐʆɲʔɼ ʅɸ ʏɻʆ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲ
ʏʉʐʎ ʃɲɿ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʏʘʆ
ʃɿʆɷʑʆʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ
ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ
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ʔʉʌʏʀʘʆ
4.29 Ʌʉʄʑʘʌɻ
ɸʌɶɲʍʀɲ
ʍɸ
ʃʉʐʌɲʍʏɿʃɹʎ ʍʏɳʍɸɿʎ ʍʙʅɲʏʉʎ ʹ
ɀʐʉʍʃɸʄɸʏɿʃɳʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ
4.30 ȵɿɷɿʃɳ
ʅɹʍɲ
ɲʏʉʅɿʃɼʎ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
4.31 Ⱦʀʆɷʐʆʉɿ
ɲʋʊ
ɸɿɷɿʃʉʑʎ
ʖɻʅɿʃʉʑʎʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ;ʋ͘ʖ͘ʔɳʌʅɲʃɲ͕
ɲʋʉʄʐʅɲʆʏɿʃɳͿ
4.32 Ⱦʀʆɷʐʆʉɿ ɲʋʊ ɿʉʆʏʀɺʉʐʍɸʎ
ɲʃʏɿʆʉɴʉʄʀɸʎ;ʋ͘ʖ͘ʏʉʅʉɶʌɳʔʉɿͿ
4.33 Ȳʀɲ ʍʏɻʆ ɸʌɶɲʍʀɲ ʃɲɿ ɸʌɶɲʍʀɲ
ʍɸɴɳʌɷɿɸʎ
Ƀʅɳɷɲ
ɉɶɸʀɲʎ-Ʌʌʊʆʉɿɲʎ
ʃɲɿ
Ȱɿʍɽɻʏɿʃɼʎ Ⱦʉʅʅʘʏɿʃɼʎ - Ɉʉʅɹɲʎ
Ȱɿʍɽɻʏɿʃɼʎ-Ⱦʉʅʅʘʏɿʃɼʎ
4.34 Ⱦʀʆɷʐʆʉɿ
ɲʋʊ
ɸɿɷɿʃʉʑʎ
ʖɻʅɿʃʉʑʎ ʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ ;ʋ͘ʖ͘ ɴɲʔɹʎ͕
ɷɿɲʄʑʏɸʎͿ
4.35 Ʌʉʄʑʘʌɻ
ɸʌɶɲʍʀɲ
ʍɸ
ʃʉʐʌɲʍʏɿʃɹʎ ʍʏɳʍɸɿʎ ʍʙʅɲʏʉʎʹ
ɀʐʉʍʃɸʄɸʏɿʃɳʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ
4.36 ȵɿɷɿʃɳ
ʅɹʍɲ
ɲʏʉʅɿʃɼʎ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
Ƀʅɳɷɲ ȳʌɲʔɿʃʙʆ Ɉɸʖʆʙʆ ʃɲɿ
Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃʙʆ ȵʔɲʌʅʉɶʙʆ-Ɉʉʅɹɲʎ
ɸʔɲʌʅʉʍʅɹʆʘʆʏɸʖʆʙʆ
4.37 Ⱦʀʆɷʐʆʉɿ
ɲʋʊ
ɸɿɷɿʃʉʑʎ
ʖɻʅɿʃʉʑʎ ʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ ;ʋ͘ʖ͘ ʖʌʙʅɲʏɲ͕
ɷɿɲʄʑʏɸʎͿ
4.38 Ȱʍʔɳʄɸɿɲ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ʖɸɿʌʊʎ
ʃɲɿ ʔʉʌɻʏʙʆ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ;ʋ͘ʖ͘
ʃʉʋʏɿʃɳͿ
4.39 Ʌʉʄʑʘʌɻ
ɸʌɶɲʍʀɲ
ʍɸ
ʃʉʐʌɲʍʏɿʃɹʎ ʍʏɳʍɸɿʎ ʍʙʅɲʏʉʎʹ
ɀʐʉʍʃɸʄɸʏɿʃɳʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ
4.40 ȵɿɷɿʃɳ
ʅɹʍɲ
ɲʏʉʅɿʃɼʎ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
4.41 Ȱʍʔɳʄɸɿɲ
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆ
ɲɸʌʀʘʆ
Ƀʅɳɷɲ ȳʌɲʔɿʃʙʆ Ɉɸʖʆʙʆ ʃɲɿ
Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃʙʆ ȵʔɲʌʅʉɶʙʆ-Ɉʉʅɹɲʎ
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʉʑʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ
4.42 Ʌʉʄʑʘʌɻ
ɸʌɶɲʍʀɲ
ʍɸ
ʃʉʐʌɲʍʏɿʃɹʎ ʍʏɳʍɸɿʎ ʍʙʅɲʏʉʎɀʐʉʍʃɸʄɸʏɿʃɳʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ
4.43 Ȱʍʔɳʄɸɿɲ
ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ
ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ͕ ʖɸɿʌʊʎ ʃɲɿ ʔʉʌɻʏʙʆ
ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ;ʋ͘ʖ͘ʃʉʋʏɿʃɳͿ
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4.44 Ȱʍʔɳʄɸɿɲ
ɸɿɷɿʃʙʆ
ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ;ʋʖ͘ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ
ʐʔɲʍʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʇʑʄʉ͕ ʅɸʏɲʋʉʀɻʍɻʎ
ɸʆɷʐʅɳʏʘʆʃɲɿɸʋʀʋʄʉʐʃʏʄͿ
4.45 ȵɿɷɿʃɳ
ʅɹʍɲ
ɲʏʉʅɿʃɼʎ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ

ȵɿɷɿʃɳɶɿɲʏɻʆɃʅɳɷɲɅʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʉʑȳɸʘʋʉʆʀɲʎ͕ɈɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎɈʌʉʔʀʅʘʆʃɲɿ
ȴɿɲʏʌʉʔɼʎ
Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆȵʌɶɲʍʀɲʎʹ Ȱʍʔɳʄɸɿɲʃɲɿɉɶɿɸɿʆɼ

ȳȵɁȻȾɃɇɇȾɃɅɃɇ:
Ɂɲ ʔɹʌɸɿ ʏʉʐʎ ʅɲɽɻʏɹʎ ʍɸ ɸʋɲʔɼ ʅɸ  ʏɻ ʔʐʍɿʉɶʆʘʅʀɲ ʃɲɿ ʏʉ ʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉ ʏʉʐ ʏʉʅɹɲ
ȳɸʘʋʉʆʀɲʎ-Ɉʌʉʔʀʅʘʆ ʃɲɿ Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ ʙʍʏɸ ʆɲ ɶʆʘʌʀʍʉʐʆ ʏɲ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ͕ ʏɿʎ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɹʎ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɸʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ʋʌʉʉʋʏɿʃɹʎ ʋʉʐ ʋʌʉʍʔɹʌɸɿ ʍʏʉʆ ȵʄʄɲɷɿʃʊ ʖʙʌʉ ʍʏʉ
ʋʄɲʀʍɿʉʏɻʎȵʆɿɲʀɲʎȵʐʌʘʋɲʁʃɼʎȰɶʉʌɳʎ͘
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Ɂɲɶʆʘʌʀʍʉʐʆʏʉʐʎʖʙʌʉʐʎɸʌɶɲʍʀɲʎ͘
Ɂɲɲʆɲɶʆʘʌʀʍʉʐʆʏɲɷɿɳʔʉʌɲ
ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏɲʃɲɿɸʇɸɿɷɿʃɸʑʍɸɿʎʋʉʐ
ɸʅʋʄɹʃʉʆʏɲɿʍʏʉʖʙʌʉʏɻʎȳɸʘʋʉʆʀɲʎɈʌʉʔʀʅʘʆʃɲɿɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ͘

ȵȻɇȰȳɏȳȸ
ȵɅȻɀȵɆɃɉɇɇɈɃɍɃȻ
Ɂɲɶʆʘʌʀʍɸɿʏɻʆɲʆɲɶʃɲɿʊʏɻʏɲʏʉʐ
ʏʉʅɹɲʅɹʍʘʏʘʆʋɲʌɲɶʉʅɹʆʘʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆʃɲɿʐʋɻʌɸʍɿʙʆ͘
Ɂɲɷɿɲʃʌʀʆɸɿʏɲʋʌʉʁʊʆʏɲʅɸʏɻ
ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʍɻʅɲʍʀɲɶɿɲʏɻ
ʖʙʌɲʅɲʎ͘

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼʏʘʆɷɿɲʔʊʌʘʆ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɳʏʘʆʍʖɸʏɿʃɳ͗
-ʅɸʏɻʆʋɲʌɲɶʘɶɼ͕ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʅɸʏɲʋʉʀɻʍɻ͕ɸʅʋʉʌʀɲɲɶʌʉʏɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ͘
-ʅɸʏɻʅɸʄɹʏɻʃɲɿʐʄʉʋʉʀɻʍɻɹʌɶʘʆ
ɲʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃɼʎʏʉʋʀʉʐ-ʃɻʋʉʏɸʖʆʀɲʎ͘
-ʅɸʏɻɴɿʉʄʉɶɿʃɼɶɸʘʌɶʀɲʃɲɿʏʉʆ
ɲɶʌʉʏʉʏʉʐʌɿʍʅʊ͘

ɅȵɆȻȵɍɃɀȵɁɃ
ȴɿɳʌɽʌʘʍɻʏʉʐʏʉʅɹɲ
Ʌɲʌɲɶʊʅɸʆɲʋʌʉʁʊʆʏɲʔʐʏɿʃɼʎʃɲɿ
ɺʘɿʃɼʎʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎ͘ɀɸʏɲʋʉɿɻʅɹʆɲ
ʋʌʉʁʊʆʏɲ͕ɸʅʋʉʌʀɲʃɲɿɷɿɳɽɸʍɻ͘
ɅʌʉʁʊʆʏɲɴɿʉʄʉɶɿʃɼʎɶɸʘʌɶʀɲʎȰɶʌʉʏʉʏʉʐʌɿʍʅʊʎ͘Ȱʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃɼ
ʏʉʋʀʉʐ-ʃɻʋʉʏɸʖʆʀɲ͘
Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲ;ɸʀɷɻ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆʃɲɿʐʋɻʌɸʍɿʙʆ͕
ʋɲʌɲɶʊʅɸʆɸʎʋʉʍʊʏɻʏɸʎ͕ɸɿʍɲɶʘɶɹʎ
ʃɲɿɸʇɲɶʘɶɹʎ͕ʋʌʉʉʋʏɿʃɹʎʍʏɲ
ʋʄɲʀʍɿɲʏɻʎʋɲɶʃʉʍʅɿʉʋʉʀɻʍɻʎʏʘʆ
ɲɶʉʌʙʆͿ͘
-ȴɿɳʄɸʇɻ͕ʍʐɺɼʏɻʍɻ
-ȵʋɿɷɿɲʍʃʊʋɿʉ
-Slides
-ȴɿɲʄɹʇɸɿʎɲʋʊɸɿɷɿʃʉʑʎ
ɷɿɲʔʊʌʘʆɸʋɲɶɶɸʄʅɳʏʘʆʏʉʐ
ʏʉʅɹɲ͘
-ȵʋɿʍʃɹʗɸɿʎʍɸɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎʏʉʐ
ʏʉʅɹɲ͘

-Ȱʆɳɽɸʍɻʍɸʉʅɳɷɸʎ
ʅɲɽɻʏʙʆɸʌɶɲʍɿʙʆ
ʋʉʐɽɲɲʔʉʌʉʑʆʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʏʘʆ
ɷɿɲʔʊʌʘʆʃɲʏɻɶʉʌɿʙʆ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɳʏʘʆ͘

ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ
ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸ
-Ƀʅɲɷɿʃɹʎɸʌɶɲʍʀɸʎ
ȴɿɳʄɸʇɻ͕ʍʐɺɼʏɻʍɻ
ɶɿɲʏɻʍʐʄʄʉɶɼʏʘʆ
Slides
ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ
ȵʋɿɷɿɲʍʃʊʋɿʉ
Ɍʘʏʉɶʌɲʔʀɸʎ
Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻʍʏʉɿʖɸʀʘʆɶɿɲʏɻʆ
ȵʄʄɻʆɿʃɼȰɶʌʉʏɿʃɼʋɲʌɲɶʘɶɼʃɲɿ
ʏɻʆȵʄʄɻʆɿʃɼȲɿʉʅɻʖɲʆʀɲ
Ɉʌʉʔʀʅʘʆ͕ɲʋʊʐʋɻʌɸʍʀɸʎ;ʋʖ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȳɸʘʌɶʀɲʎ͕ȵɃɈͿ͕ʏʉ
/ŶƚĞƌŶĞƚʃ͘ʄ͘ʋ͘
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Ɂɲɲʆɲɶʆʘʌʀɺɸɿʏɿʎɷʐʆɲʏʊʏɻʏɸʎʃɲɿʏɿʎ
ʋʌʉʉʋʏɿʃɹʎʏʘʆɸʋɲɶɶɸʄʅɳʏʘʆʏʉʐ
ʏʉʅɹɲ͘

ȵɅȻɀȵɆɃɉɇɇɈɃɍɃȻ
Ɂɲɲʆɲɶʆʘʌʀɺɸɿʏɿʎɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎʏʘʆ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɳʏʘʆʏʉʐʏʉʅɹɲ͘

ɅȵɆȻȵɍɃɀȵɁɃ
-ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɹʎʃɲɿɳʄʄɸʎɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ
;ɸʅʋɸɿʌʀɲ͕ɳɷɸɿɸʎ͕ɸʇɸʏɳʍɸɿʎ͕
ɿɷɿɲʀʏɸʌɸʎɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎ͕ʍʐʆɸʖɼ
ʃɲʏɳʌʏɿʍɻͿ͘
-ɇʐʆɽɼʃɸʎɸʌɶɲʍʀɲʎ͘
-Ȼɷɿɲɿʏɸʌʊʏɻʏɸʎʍʏɻʆɳʍʃɻʍɻʏʉʐ
ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏʉʎ͘
-ɀɹɶɸɽʉʎɸʇɸɿɷʀʃɸʐʎɻʎ͘
-Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃʊʋʄɲʀʍɿʉ͘
-Ȱʆɲɶʃɲʀɲʃɸʔɳʄɲɿɲʹ
ɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊʎ͘
-Ȱʋɲʍʖʊʄɻʍɻ;ɷɻʅʊʍɿʉɿʃɲɿ
ɿɷɿʘʏɿʃʉʀʔʉʌɸʀʎ- ʋʌʉʍʘʋɿʃɼ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻͿ͘
-ɇʖɹʍɸɿʎɸʌɶɲʍʀɲʎ
-Ȱʆʏɲɶʘʆɿʍʅʊʎ͘
-ȵʋʀɷʌɲʍɻʏɻʎɈɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼʎʃɲɿ
Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎɲʆɳʋʏʐʇɻʎʍʏɻʆɸʇɹʄɿʇɻ
ʏʉʐʏʉʅɹɲ͘
-ȵʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ-ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲʋʉʐ
ɸʆɿʍʖʑʉʐʆʏɿʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʏʉʐ
ʏʉʅɹɲ͘
-ȴɿɳʄɸʇɻ͕ʍʐɺɼʏɻʍɻ
-Slides
-Ɍʘʏʉɶʌɲʔʀɸʎ
-ȴɿɲʄɹʇɸɿʎɲʋʊɸɿɷɿʃʉʑʎ͘
-Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻʋɻɶʙʆ
ʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎ;ʋʖinternet).

ȵʋɿʄʉɶɼ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɳʏʘʆʃɲʏɳ
ʋʌʉʏʀʅɻʍɻʃɲɿ
ɲɿʏɿʉʄʊɶɻʍɼʏʉʐʎ͘

ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ
ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸ
ɇʐɺɼʏɻʍɻɸʋʀʏʘʆ
-ȴɿɳʄɸʇɻ͕ʍʐɺɼʏɻʍɻ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆʏʉʐ
-Slides
ɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʉɶʀʉʐ
-Ɍʘʏʉɶʌɲʔʀɸʎ
-ȵʋɿʍʃɹʗɸɿʎ ʍɸ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʏʉʐ
ʏʉʅɹɲ ʅɸ ʋʌʉɸʏʉɿʅɲʍʅɹʆʉ
ɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ͘
-ɇʐʆɹʆʏɸʐʇɻʅɸʋʌʉɸʏʉɿʅɲʍʅɹʆʉ
ɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ͕ɲʋʊ
ɲʋɲʍʖʉʄʉʑʅɸʆʉʍɸʍʖɸʏɿʃʊʅɸ
ʏʉʆʏʉʅɹɲɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊʖʙʌʉ͘
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ȳɸʆɿʃʊɇʑʆʉʄʉɏʌʙʆ͗ϯϬ

ȵɅȻɀȵɆɃɉɇɇɈɃɍɃȻ
Ɂɲɸʃʏɿʅɳʏɻʆɲʆɳɶʃɻɶɿɲʏɼʌɻʍɻʏʘʆ
ʃɲʆʊʆʘʆʐɶɿɸɿʆɼʎʃɲɿɲʍʔɳʄɸɿɲʎʍʏʉʆ
ʖʙʌʉɸʌɶɲʍʀɲʎ͘

ɅȵɆȻȵɍɃɀȵɁɃ
-Ȱʆɳɶʃɻʏɼʌɻʍɻʎʃɲʆʊʆʘʆ
ɲʍʔɲʄɸʀɲʎʃɲɿʐɶɿɸɿʆɼʎʍʏʉʐʎ
ʖʙʌʉʐʎɸʌɶɲʍʀɲʎ͘
-ɇʘʍʏɼʖɸɿʌɿʍʅʊʎɶɸʘʌɶɿʃʙʆ
ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆʃɲɿʄʉɿʋʙʆ
ʍʐʍʃɸʐʙʆ-ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ͘
-ɇʘʍʏɼɸʔɲʌʅʉɶɼɶɸʘʌɶɿʃʙʆ
ʔɲʌʅɳʃʘʆʃɲɿʋʌʉʍɽɹʏʘʆʉʐʍɿʙʆ͘
ɀɹʏʌɲʋʌʉʔʑʄɲʇɻʎʃɲɿ
ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ͘
-Ȱʆɳɶʃɻʏɼʌɻʍɻʎʃɲʆʊʆʘʆ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ͘
-Ȱʆɳɶʃɻɲʏʉʅɿʃɼʎʐɶɿɸɿʆɼʎʃɲɿ
ʉʌɽʉʑʖɸɿʌɿʍʅʉʑʋʌʉʁʊʆʏʘʆʋʌʉʎ
ʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻ͘

ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ
-ȴɿɳʄɸʇɻ͕ʍʐɺɼʏɻʍɻ
-Slides
-Ɍʘʏʉɶʌɲʔʀɸʎ
-Ʌʌʉɴʉʄɼvideo
-ȵʋʀɷɸɿʇɻɸʏɿʃɸʏʙʆʍʐʍʃɸʐɲʍɿʙʆ
ɷɿɲʔʊʌʘʆɶɸʘʌɶɿʃʙʆʔɲʌʅɳʃʘʆ͘
-ȵʋʀɷɸɿʇɻʖɸɿʌɿʍʅʉʑʍʐʍʃɸʐʙʆ͕
ɸʌɶɲʄɸʀʘʆʃɲɿʉʌɶɳʆʘʆ͘

ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸ
-Ȱʆɲɶʆʙʌɿʍɻʍɸɿʌɳʎ
ɸʋɿʃɿʆɷʐʆʊʏɻʏɲʎ
ɷɿɲʔʊʌʘʆɶɸʘʌɶɿʃʙʆ
ʔɲʌʅɳʃʘʆ͘
5
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
6. Διδακτική Μεθοδολογία
Το μάθημα ««Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατο−
λισμός, Εργασιακό περιβάλλον, Ασφάλεια και Υγιεινή»,
είναι μάθημα που προσφέρεται για ουσιαστικό διάλογο
(όχι επιμέρους μονολόγους), για διερευνητική και ανα−
καλυπτική μάθηση.
Τα θέματα πρέπει να προσεγγίζονται με συμμετοχικές
και βιωματικές μεθοδολογίες που προωθούν την ανα−
καλυπτική μάθηση και καλλιεργούν ικανότητες, δεξιό−
τητες και στάσεις, όπως αυτές που αναφέρονται στους
στόχους και στις δραστηριότητες του Α.Π.Σ.
Ειδικότερα, οι μέθοδοι και οι τεχνικές που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν στο εν λόγω μάθημα είναι οι εξής:
α) Η μαθητοκεντρική εξατομικευμένη και διαφορο−
ποιημένη διδασκαλία με στόχο την ενεργοποίηση και
συμμετοχή του μαθητή, ώστε ο μαθητής να μάθει να
μαθαίνει,
β) Η διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση, με
στόχο τη συνολική αντίληψη του αντικειμένου και της
πραγματικότητας,
γ) Η μελέτη πηγών με στόχο την ενεργοποίηση του
μαθητή και την ιστορική και συγκριτική προσέγγιση
της γνώσης,
δ) Η οργάνωση επισκέψεων σε χώρους εργασίας για
να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τον κόσμο των επι−
χειρήσεων, ώστε να ενημερωθούν και να κατανοήσουν
την οργάνωση και τη λειτουργία τους.
ε) Η πρόσκληση στο σχολείο ειδικών (στελεχών επι−
χειρήσεων, επιστημόνων, επιχειρηματιών κτλ.) για ενη−
μέρωση, ώστε να διευκολυνθεί το άνοιγμα του σχολείου
στην κοινωνία,
στ) Η μελέτη περίπτωσης. Οι μαθητές αναλαμβάνουν
να μελετήσουν προβλήματα της πραγματικής ζωής και
να παρουσιάσουν προτάσεις και λύσεις γι’ αυτά.
ζ) Η εκπόνηση συνθετικών εργασιών (project). Οι ομά−
δες συγκροτούνται από δύο ή περισσότερα μέλη
(ο αριθμός των μελών εξαρτάται από το είδος εργα−
σίας) και είναι σκόπιμο να έχουν μεικτή σύνθεση από
άποψη γνώσεων, φύλου κτλ. Στις εργασίες αυτές, οι
μαθητές έχουν τη δυνατότητα να συνεργασθούν και
να αναζητήσουν πληροφορίες από διάφορες πηγές, να
συζητήσουν και να προτείνουν λύσεις, και εν τέλει να
συνθέσουν την εργασία τους και να την παρουσιάσουν
στην τάξη ή στο σχολείο,
η) Η χρήση των παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας
(αφήγηση, ερωτήσεις − απαντήσεις, διάλογος, χρήση
σχολικού εγχειριδίου και βοηθημάτων, εργασίες μα−
θητών κτλ.).
Ειδικότερα:
− Η διάλεξη. Η διάλεξη χρησιμοποιείται συνήθως
όταν το αντικείμενο διδασκαλίας περιέχει πολλές
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πληροφορίες και όταν ο αριθμός των μαθητών στην
τάξη είναι μεγάλος. Η διάλεξη θα πρέπει να περιλαμ−
βάνει τα εξής: την εισαγωγή, το κυρίως θέμα και το
συμπέρασμα.
− Οι ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυξάνουν τη συμμετοχή
των εκπαιδευόμενων. Χρησιμοποιούνται συνήθως για να
ελεγχθεί η κατανόηση, να παρακινηθεί η κριτική σκέψη
και η δημιουργικότητα, να συναχθούν συμπεράσματα,
να βελτιωθεί η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων ή να
ενεργοποιηθεί η ερευνητική δραστηριότητα. Μπορεί να
είναι ανοιχτού ή κλειστού τύπου, ανάλογα με το στόχο
και το περιεχόμενο της διδασκαλίας.
− Ο διάλογος. Επισημαίνεται ότι διάλογος δεν είναι
οποιαδήποτε συζήτηση, αλλά απαιτεί μια δομημένη δι−
αδικασία εστιασμένη στους στόχους του αντικειμένου
διδασκαλίας, γι’ αυτό και χρειάζεται προετοιμασία εκ
μέρους του καθηγητή. Ο διάλογος γίνεται με βάση τον
ορθό λόγο και με επιχειρήματα, τόσο για την υπεράσπι−
ση μιας άποψης ή πράξης, όσο και ως μέσο επίλυσης
των διαφορών και των συγκρούσεων. Και βέβαια ενώ
οι επιμέρους μονόλογοι είναι εύκολοι, ο διάλογος είναι
δύσκολος γιατί απαιτεί κανόνες,
θ) Η διαφοροποιημένη διδασκαλία, κατά την οποία
δίνεται έμφαση:
• στην αξιοποίηση των προηγούμενων γνώσεων και
εμπειριών των μαθητών,
• στην καλλιέργεια κινήτρων για ενεργοποίηση της
συμμετοχής,
• στην καλλιέργεια κλίματος αναγνώρισης και απο−
δοχής,
• στην καλλιέργεια επικοινωνίας και κοινωνικών αλ−
ληλεπιδράσεων,
• στη συμμετοχή των μαθητών στη διαχείριση της
μάθησής τους.
• στη διαμόρφωση ελκυστικών περιβαλλόντων μά−
θησης και τη σύνδεση τους με τα περιβάλλοντα ζωής.
ι) η συμμετοχή σε σχολικά δίκτυα αλλά και η δη−
μιουργία σχολικού δικτύου με θέματα κοινωνικά, οι−
κονομικά, πολιτικά. Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω
προσεγγίσεις δεν είναι περιοριστικές. Κάθε εκπαιδευ−
τικός, σε κάθε διδακτική ώρα, μπορεί να εφαρμόσει
όποιες μεθόδους και τεχνικές κρίνει προσφορότερες,
αρκεί να αφήσει τη φαντασία του ελεύθερη, έχοντας
ως οδηγό τους στόχους του μαθήματος και την πρό−
οδο των μαθητών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02024461311150020*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

