Π ΡΙ ΧΟΜ Ν
δ αΰπΰδεΫμΝπαλα βλά δμΝπ λέΝ εκπδησ β αμ Καθκθδ ηκτΝΧκλάΰβ βμ δΰέ αμ -------------- 3
Κλδ άλδαΝ ιδκζσΰβ βμΝ βμΝ έ β βμΝΧκλάΰβ βμ δΰέ αμ ------------------------------------------ 4
Κλδ άλδαΝ πδζ ιδησ β αμΝ λΪ βμ ------------------------------------------------------------------ 4
ΜβΝε λ κ εκπδεσμΝξαλαε άλαμΝ βμΝ λΪ βμ ------------------------------------------------- 4
υθΪφ δαΝ βμΝ λΪ βμΝη Ν κυμΝ εκπκτμΝεαδΝ βθΝαπκ κζάΝ βμΝΓ θδεάμΝ δ τγυθ βμ
πκυ υθΝ ήίΪγηδαμΝεαδΝ ήίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ ------------------------------------------------- 4
Πλκ δγΫη θβΝαιέαΝ βμΝ λΪ βμΝΰδαΝ βθ ήίΪγηδαΝεαδΝ ήίΪγηδα επαέ υ β ---------- 5
υηφπθέαΝ βμΝ λΪ βμΝη Ν κΝπ λδ ξση θκΝ βμΝ γθδεάμΝθκηκγ έαμΝεαδΝ πθΝυθγβευθΝ
άΝ κυΝΧΪλ βΝ πθΝΘ η ζδπ υθΝ δεαδπηΪ πθΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμ--------------------------5
ΜβΝεκηηα δεσμΝπκζδ δεσμΝξαλαε άλαμΝ βμΝ λΪ βμ-----------------------------------------5
Κλδ άλδαΝ πδζ ιδησ β αμΝφκλΫα ------------------------------------------------------------------- 6
δεαδκζκΰβ δεΪΝυπκίκζάμΝαδ άηα κμΝξκλάΰβ βμΝαδΰέ αμ ------------------------------------- 6
ΌλκδΝξκλάΰβ βμ αδΰέ αμΝ- Τπκξλ υ δμΝφκλΫαΝΰδαΝ βΝ λΪ βΝ κυΝκπκέκυΝξκλβΰ έ αδ βΝαδΰέ α
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8
δα δεα έαΝ ιΫ α βμΝαέ β βμΝξκλάΰβ βμ αδΰέ αμ -------------------------------------------------- 10
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δ αΰπΰδεΫμΝπαλα βλά δμΝπ λέΝ εκπδησ β αμΝ
Καθκθδ ηκτΝΧκλάΰβ βμΝ δΰέ αμ
ΟΝαυιαθση θκμΝαλδγησμΝαδ ά πθ, η Ν εκπσΝ βθΝξκλάΰβ β αδΰέ αμΝαπσΝ β Γ θδεάΝ δ τγυθ β
πκυ υθΝ ήίΪγηδαμΝ εαδΝ ήίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ, εαγδ Ϊ αθαΰεαέαΝ εαδΝ εσπδηβΝ βΝ γΫ πδ βΝ
ελδ βλέπθΝαιδκζσΰβ βμ εαδΝπλκςπκγΫ πθ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝξκλβΰ έ αδΝ κΝπζαέ δκΝεαθσθπθΝεαδΝ
η Ν αθ δε δη θδεΪΝ ελδ άλδα, η Ν ΰθυηκθαΝ βΝ δα φΪζδ βΝ βμΝ δαφΪθ δαμΝ

βΝ δα δεα έαΝ εαδ βμΝ

αιδκπδ έαμΝ κυΝ φκλΫα, αζζΪΝ εαδΝ βθΝ πλκίκζάΝ εαδΝ βθΝ πατιβ βΝ κυΝ ετλκυμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυ
Παδ έαμ, Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ ηΫ πΝ βμΝ υπκ άλδιβμΝ βηαθ δευθΝ πλπ κίκυζδυθΝ ΰδαΝ
βθΝ επαέ υ βέ
ΗΝ Γ θδεά δ τγυθ β πκυ υθΝ ήίΪγηδαμΝεαδΝ ήίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ τθα αδΝθαΝ ξκλβΰ έΝ
βθΝ αδΰέ αΝ βμΝ

Ν πδζ ΰηΫθ μΝ λΪ δμΝ πκυΝ ξ δΪακθ αδΝ εαδΝ υζκπκδκτθ αδΝ απσΝ φκλ έμΝ η Ν

αθ δε έη θαΝ πκυΝ η Ν αφάθ δα ηπέπ κυθΝ
σξπθΝ βμΝ ΰδα

βθ

δμΝ αληκ δσ β ΫμΝ βμΝ εαδΝ Ϊπ κθ αδΝ πθΝ ΰ θδεσ λπθΝ

θέ ξυ βΝ πλπ κίκυζδυθΝ πκυΝ αφκλκτθΝ

βθ

ήίΪγηδα εαδΝ

ήίΪγηδα

επαέ υ β.
Μ Ν κθΝ σλκΝ «αδΰέ αΝ βμ Γ θδεάμ

δ τγυθ βμΝ πκυ υθΝ

ήίΪγηδαμΝ εαδΝ

ήίΪγηδαμΝ

επαέ υ βμ»Ν θκ έ αδΝ βΝ παλαξυλβ βΝ βγδεάμΝ υπκ άλδιβμΝ κυΝ πέ βηκυΝ αλησ δκυΝ ΰδαΝ γΫηα αΝ
ήίΪγηδαμΝ εαδΝ

ήίΪγηδαμΝ

επαέ υ βμΝ ελα δεκτΝ φκλΫαΝ βμΝ ξυλαμΝ

Ν

λΪ δμΝ πκυΝ

δκλΰαθυθκθ αδΝεαδΝυζκπκδκτθ αδ, τηφπθαΝη Ν δμΝπλκςπκγΫ δμΝεαδΝ πδ αΰΫμΝ κυΝπαλσθ κμ εαδΝ
θΝ υθ πΪΰ αδΝκδεκθκηδεάΝάΝυζδεάΝυπκξλΫπ βΝΰδαΝ β Γ θδεά δ τγυθ β πκυ υθΝ ήίΪγηδαμΝ
εαδΝ ήίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ κΝΤπκυλΰ έκΝΠαδ έαμ, Έλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ.
Μ Ν κθΝ σλκΝ « λΪ β»,Ν ΰδαΝ δμΝ αθΪΰε μΝ κυΝ παλσθ κμ,Ν θκ έ αδΝ ηδαΝ υλ έαΝ

δλΪΝ

λα βλδκ ά πθ,Ν πλπ κίκυζδυθ,Ν δκλΰαθυ πθ,Ν ε βζυ πθ άήεαδΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ ( υθΫ λδα,Ν
υαβ ά δμ,Ν

ηδθΪλδα,Ν ίλαί έα,Ν δαΰπθδ ηκέ,Νφ

δίΪζΝ εέ έζέ). Ι δαέ λβΝπλκ κξάΝ έθ αδΝ

λΪ δμΝ πκυΝ πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ απσΝ θΫκυμή μ,Ν ευλέπμΝ ηαγβ Ϋμή λδ μ
ήίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν άήεαδΝ απ υγτθκθ αδΝ

βμΝ

δμΝ

ήίΪγηδαμΝ εαδΝ

Ν θΫκυμή μ,Ν ευλέπμΝ ηαγβ Ϋμή λδ μ βμΝ ήίΪγηδαμΝ

εαδΝ ήίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ.
ΠαλαεΪ πΝπαλα έγ θ αδ:
1.

α

ι ή ια α ιο ό σ ς αι ήσ

Α/βάθ ιας αι /βάθ ιας
ή

άσ ς αι β

ι

ι ό

2. Οι ό οι ο ή σ ς αι ί ας οι
3. Η ια ι ασία

ο ή σ ς αι ί ας α ό

αί

σ ς, οι ο οί ς

ι ή

ά ο αι σ

ι ύθ σ

ύο φάσ ις: α)

ι

ο
ι ό

ώ
α

α φο έα.
ο

ώσ ις ο φο έα ο

έ ασ ς ο αι ή α ος αι έ

ισ ς ή α ό

α βά ι
ι

ς

αι ί α).

ς ο ή σ ς αι ί ας.
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Κλδ άλδαΝ ιδκζσΰβ βμΝ βμΝ έ β βμΝΧκλάΰβ βμΝ δΰέ αμ
Κλδ άλδαΝ πδζ ιδησ β αμΝ λΪ βμ
ΜβΝε λ κ εκπδεσμΝχαλαε άλαμΝ βμΝ λΪ βμ
ΟΝ βησ δκμΝ ξαλαε άλαμΝ βμΝ Γ θδεάμ
επαέ υ βμΝ πδίΪζζ δΝ βΝξκλάΰβ βΝαδΰέ αμΝ
βΝ ξκλάΰβ βΝ αδΰέ αμΝ

δ τγυθ βμΝ πκυ υθ

ήίΪγηδαμΝ εαδΝ

ήίΪγηδαμΝ

Ν λΪ δμΝηβΝε λ κ εκπδεκτ ξαλαε άλα,Ν βζα άΝ

θΝ πλΫπ δΝ θαΝ απκ εκπ έΝ άΝ θαΝ εα αζάΰ δΝ

βΝ βηδκυλΰέαΝ κδεκθκηδεκτΝ

εΫλ κυμΝΰδαΝ κυμΝ δεαδκτξκυμ.
ΗΝξκλάΰβ βΝαδΰέ αμ υθΪ δΝεα αλξάθΝη Ν λΪ δμΝπκυΝ δκλΰαθυθκυθ φκλ έμΝξπλέμΝ ηπκλδεσΝ
άΝε λ κ εκπδεσ ξαλαε άλαΝ(κλΰαθυ δμΝθΫπθ,Νδ δαέ λαΝηαγβ υθΝ βμΝ ήίΪγηδαμΝεαδΝ ήίΪγηδαμΝ
επαέ υ βμ,Ν πηα έα,Ν τζζκΰκδ,Ν ΜΚ ,Νδ λτηα α,Νπαλαλ άηα αΝ δ γθυθΝκλΰαθδ ηυθΝε ζ.),
κηΫθκυΝσ δ ζσΰπΝ βμΝθκηδεάμΝηκλφάμ κυμ, βΝ λΪ βΝ κυμ ιΝκλδ ηκτ έθαδΝηβΝε λ κ εκπδεάέΝ
Ω σ κ,ΝαελδίυμΝ π δ άΝπλπ τκθ ελδ άλδκΝΰδαΝ βθΝξκλάΰβ βΝαδΰέ αμΝαπκ ζ έΝβΝ λΪ β,ΝεαδΝσξδΝ
κΝ φκλΫαμΝ εαγαυ σμ, έθαδΝ υθα σθΝ θαΝ ξκλβΰβγ έΝ αδΰέ αΝ εαδΝ υπΫλΝ λΪ πθΝ ηβΝ ε λ κ εκπδεκτ
πΪθ αΝ ξαλαε άλα,Ν πκυΝ αθαπ τ

κυθΝ άΝ δκλΰαθυθκυθΝ θκηδεΪΝ πλσ ππαΝ ε λ κ εκπδεκτΝ

ξαλαε άλαΝ πκυΝ πδ ζκτθΝ απκεζ δ δεΪΝ ηπκλδεκτμΝ εκπκτμ,Ν σππμΝ αυ κέΝ πλκετπ κυθΝ απσΝ κΝ
εα α α δεσΝ κυμΝ(π.ξ. ηπκλδεΫμΝ αδλέ μ)έΝ βθΝπ λέπ π βΝαυ ά,ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ εηβλδυθ αδΝ
παλευμΝεαδΝη Ν αφάθ δαΝκΝηβΝε λ κ εκπδεσμΝξαλαε άλαμΝ βμΝ λΪ βμέ
υθΪφ δαΝ βμ λΪ βμ η Ν κυμΝ εκπκτμΝεαδΝ βθΝαπκ

κζάΝ βμΝΓ θδεάμ δ τγυθ βμΝ

πκυ υθΝ ήίΪγηδαμΝεαδΝ ήίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ
ΗΝυπκοάφδαΝπλκμΝξκλάΰβ βΝαδΰέ αμΝ λΪ β,Ν ε σμΝαπσΝ κθΝηβΝε λ κ εκπδεσΝ βμΝξαλαε άλα,
πλΫπ δΝ θαΝ υθΪ δΝ η Ν κΝ λσζκΝ εαδ βθΝ απκ κζάΝ βμ Γ θδεάμ
εαδΝ

ήίΪγηδαμΝ

επαέ υ βμ εαδΝ θαΝ πλκΪΰ δ

βθ

δ τγυθ βμ πκυ υθΝ ήίΪγηδαμΝ

ήίΪγηδαΝ εαδΝ

πλκίΪζζκθ αμΝ κΝπ λδ ξση θκΝεαδ δμΝ λα βλδσ β ΫμΝ βμΝ

ήίΪγηδα

επαέ υ βΝ

κυμΝθΫκυμή μ εαδΝ βθ εκδθπθέαΝ πθΝ

πκζδ υθέ
 Ν π λέπ π βΝ πκυΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ πδ βηκθδεάΝ λΪ β
ξκλάΰβ βΝ αδΰέ αμΝ βΝ

υθα σ β αΝ

αθ δε δη θδεσ β αμΝ εαδΝ πδ βηκθδεάμΝ

δα φΪζδ βμΝ

υθδ ΪΝ πέ βμΝ ελδ άλδκΝ ΰδαΝ βΝ

βμΝ εα ΪΝ

κΝ

υθα σΝ η ΰαζτ λβμΝ

εηβλέπ βμΝ (ζέξέΝ υηη κξάΝ Ϋΰελδ πθΝ η ζυθ

πδ βηκθδεάμΝεκδθσ β αμΝπμΝηΫζβΝ κυΝφκλΫαΝάΝ

βμΝ

βθΝυζκπκέβ βΝ βμΝ λΪ βμΝάΝ βμΝ ε άζπ βμΝ

εέαέ)έ  Ν π λέπ π βΝ πκυΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ φδζαθγλππδεάΝ λΪ β,Ν απκ ζ έΝ ΰθυηκθα βΝ υζκπκέβ β
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λΪ βμ υοβζάμΝ πκδσ β αμΝ εαδΝ κΝ υΰε θ λπγΫθ

κΝ πζαέ δκΝ αυ άμ ξλβηα δεσΝ πκ σΝ θαΝ

δα φαζέα αδΝ σ δΝ γαΝ δα γ έΝ ΰδαΝ κθΝ κλδ γΫθ αΝ απσΝ κυμΝ δκλΰαθπ ΫμΝ εκπσέΝ H Γ θδεάΝ
δ τγυθ βΝ πκυ υθΝ ήίΪγηδαμΝ εαδΝ ήίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ, σ αθ ελέθ δΝ εσπδηκ, τθα αδΝ θαΝ
αβ ΪΝ βΝΰθπηκ σ β βΝ κυΝΙέ έΠέέ
Πλκ

δγΫη θβΝαιέαΝ βμΝ λΪ βμΝΰδαΝ βθΝ ήίΪγηδαΝεαδΝ ήίΪγηδαΝίαγηέ αΝ επαέ υ βμ

 βθΝαέ β βΝξκλάΰβ βμΝαδΰέ αμ πλΫπ δΝθαΝ
βμΝ λΪ βμΝ ΰδαΝ κυμή δμΝ θΫκυμή μ,

υΰε ελδηΫθαΝ βμΝ

α

αφ

α βΝπλκ δγΫη θβΝαιέαΝ

ήίΪγηδαμΝ εαδΝ

ήίΪγηδαμΝ

αγηέ αμΝ

επαέ υ βμ, εαδΝαεκζκτγπμΝΰδαΝ βθΝεκδθπθέαΝ πθΝπκζδ υθ, εαδΝκΝζσΰκμΝΰδαΝ κθΝκπκέκΝ ε δηΪ αδΝ
απσΝ κυμΝ δκλΰαθπ ΫμΝ σ δΝ ξλάα δΝ βμΝ πέ βηβμΝ αθαΰθυλδ βμΝ εαδΝ υπκ άλδιβμΝ κυΝ ελΪ κυμέΝ
 κδξ έα, σππμΝ έθαδΝκΝ εαδθκ σηκμΝξαλαε άλαμΝ βμΝ λΪ βμΝ εαδΝβΝ υηη κξά η ΰΪζκυΝαλδγηκτΝ
ηπζ εκηΫθπθΝ

βθΝ ήίΪγηδα εαδΝ ήίΪγηδα επαέ υ β έ Ν

βΝ δκλΰΪθπ βΝ βμΝ λΪ βμΝ έ Ν

πμΝ ππφ ζκτη θπθ ιΝαυ άμ,Ν υθ ε δηυθ αδΝγ δεΪέ υθκζδεΪΝεαδΝη ΝεΪγ Ν λσπκΝ

βθΝαέ β βΝ

γαΝπλΫπ δΝθαΝ εηβλδυθ αδΝβΝυοβζάΝπκδσ β αΝ βμΝ λΪ βμ εαδΝκδΝγ δεΫμΝ υθΫπ δΫμΝ βμΝπΫλαΝαπσΝ
κΝπ έκΝ κυΝ δκλΰαθπ ά

κΝ υλτ λκΝεκδθπθδεσΝπ λδίΪζζκθέ

υηφπθέαΝ βμΝ λΪ βμΝη Ν κΝπ λδ χση θκΝ βμΝ γθδεάμ θκηκγ έαμΝεαδΝ πθΝυθγβευθΝάΝ
κυΝΧΪλ βΝ πθΝΘ η ζδπ υθΝ δεαδπηΪ πθΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμ
Ο δκλΰαθπ άμΝ βμΝ λΪ βμΝά βΝέ δαΝβΝ λΪ βΝπλΫπ δΝθαΝηβΝγέΰ δΝία δεΫμΝ βηκελα δεΫμΝαιέ μ,Ν
αλξΫμΝ εαδΝ δεαδυηα αΝ πκυΝ κλέακθ αδ

κΝ τθ αΰηαΝ εαδΝ βθΝ γθδεάΝ θκηκγ έαΝ εαγυμΝ εαδΝ

δμΝ

υθγάε μΝάΝ κθΝΧΪλ βΝ πθΝΘ η ζδπ υθΝ δεαδπηΪ πθΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμέ
ΜβΝεκηηα δεσμΝπκζδ δεσμΝχαλαε άλαμ βμΝ λΪ βμ
ΗΝ λΪ βΝ πλΫπ δΝ θαΝ ηβ

υθδ ΪΝ ΰ ΰκθσμΝ εκηηα δεκτΝ πκζδ δεκτΝ ξαλαε άλαΝ άΝ θαΝ ηβθΝ

π λδζαηίΪθ δΝ υθάγ δμΝάΝ π λδεΫμΝ λα βλδσ β μΝ υθ δεαζδ δευθΝκλΰαθυ πθΝάΝπκζδ δευθΝ
εκηηΪ πθέ
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Κλδ άλδαΝ πδζ ιδησ β αμΝφκλΫα
1. ΟΝ αδ υθΝ φκλΫαμΝ πλΫπ δΝ θαΝ δαγΫ δΝ παλε έμΝ εαδΝ εα Ϊζζβζ μΝ δεαθσ β μ,
ηπ δλέαΝεαδΝεέθβ λα,Νυ

ξθκΰθπ έα

ΝθαΝφΫλ δΝ πδ υξυμΝ ΝπΫλαμΝ βθΝπλκ δθση θβΝ λα βλδσ β αέ

2. ΟΝ αδ υθΝ φκλΫαμΝ πλΫπ δΝ θαΝ δαγΫ δΝ παλε έμΝ πσλκυμΝ ξλβηα κ σ β βμ άήεαδ θαΝ Ϋξ δΝ
ια φαζέ δΝξκλβΰέ μ

Ν έ κμ, πκυΝεαγδ κτθΝίδυ δηβΝ βΝ λΪ βΝεαγ’ΝσζβΝ βΝ δΪλε δΪ βμέ

3. τΝ αδ υθΝ φκλΫαμΝ πλΫπ δΝ θαΝ ηβθΝ Ϋξ δΝ εελ ησ β αΝ υπκίκζάμΝ απκζκΰδ ηκτΝ λΪ βμΝ (Ϋεγ βΝ
π πλαΰηΫθπθ)Ν άΝ κδεκθκηδεκτΝ απκζκΰδ ηκτΝ απσΝ παζαδσ λβΝ πδξκλάΰβ βΝ άΝ ξλβηα κ σ β βΝ άΝ
εΪγ Ν έ κυμΝ κδεκθκηδεάΝ θέ ξυ βΝ πκυΝ Ϋξ δΝ ζΪί δΝ απσΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ Παδ έαμ, Έλ υθαμΝ εαδΝ
Θλβ ε υηΪ πθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ θαΝ ηβθΝ εελ η έΝ πδ λκφάΝ πκ κτΝ πκυΝ υξσθΝ εα αζκΰέ βε έΝ  Ν
π λέπ π βΝ υπκίζβγΫθ κμΝ απσΝ κθΝ φκλΫαΝ απκζκΰδ ηκτΝ λΪ βμΝ εαδΝ κδεκθκηδεκτΝ απκζκΰδ ηκτ,Ν
πλΫπ δΝαυ σμΝθαΝηβθΝΫξ δΝαπκλλδφγ έΝαπσΝ βθΝυπβλ έα.

δεαδκζκΰβ δεΪ υπκίκζάμΝαδ άηα κμ χκλάΰβ βμΝαδΰέ αμ
1. ΟΝαδ υθΝφκλΫαμ εα αγΫ δ αέ β βΝχκλάΰβ βμ αδΰέ αμ πλκμΝ β Γ θδεάΝ δ τγυθ β πκυ υθΝ
ήίΪγηδαμΝεαδΝ ήίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ, υηπζβλυθκθ αμΝ κΝ δ δεσΝΫθ υπκ πκυΝαθαλ Ϊ αδΝπλκμΝ
κθΝ εκπσΝ αυ σΝ

βθΝ δ κ ζέ α κυΝ Τπκυλΰ έκυ Παδ έαμ, Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθ.

(www.minedu.gov.gr),Ν

βθΝ αξυ λκηδεάΝ δ τγυθ βμ Τπκυλΰ έκΝ Παδ έαμ, Έλ υθαμΝ εαδΝ

Θλβ ε υηΪ πθ,ΝΓ θδεάΝ δ τγυθ βΝπκυ υθΝΠλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,

θ λΫαΝΠαπαθ λΫκυΝγι,ΝΣέΚέ1η1κί,ΝΜαλκτ δ.
2. ΗΝαέ β βΝ ΰδαΝ βθΝ ξκλάΰβ βΝαδΰέ αμΝ εα α έγ αδΝ
εαδΝ

ήίΪγηδαμΝ

επαέ υ βμΝ

κυζΪχδ

κθΝ

βΝ Γ θδεά δ τγυθ β πκυ υθΝ ήίΪγηδαμΝ

τκΝ ηάθ μ

πλδθ

απσΝ

βθΝ βη λκηβθέαΝ

πλαΰηα κπκέβ βμΝ βμΝ λΪ βμΝΰδαΝ βθΝκπκέαΝαδ έ αδΝ βθ αδΰέ αέΝ
3.  βθΝ αέ β βΝ ΰδαΝ ξκλάΰβ βΝ βμΝ αδΰέ αμΝ π λδζαηίΪθ αδΝ πζάλβμΝ π λδΰλαφάΝ βμΝ λΪ βμΝ ( πθ
εκπυθ,

κυ ξαλαε άλα,

βμ η γσ κυ αιδκζσΰβ βμ,

υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πδί ίαδπηΫθπθΝ βη λκηβθδυθ,Ν

κυΝ αθαζυ δεκτΝ πλκΰλΪηηα κμ,
κδξ έπθ

ξ δεΪΝ η Ν πδγαθκτμΝ άΝ

πδί ίαδπηΫθκυμΝ αέλκυμΝεαδήάΝπλκ Ϊ μ εέ έζέ), υθβηηΫθκΝΫθ υπκΝαιδκζσΰβ βμΝ βμΝ λΪ βμΝ
(εα ΪζζβζαΝ κηβηΫθκΝ λπ βηα κζσΰδκ,Ν απ υγυθση θκΝ πλκμΝ κυμΝ υηη Ϋξκθ μΝ

βΝ λΪ βΝ

άήεαδΝΪζζκΝΫθ υπκΝυζδεσΝη ΝίΪ βΝ βΝηΫγκ κΝαιδκζσΰβ βμ), εαδΝεΪγ ΝΪζζβΝξλά δηβΝπζβλκφκλέα.
4. ΜααέΝ η Ν βθΝ αέ β βΝ υθυπκίΪζζ αδ,Ν φσ κθΝ υπΪλξ δ, αθ έΰλαφκΝ κυΝ εα α α δεκτΝ άΝ βμΝ
δ λυ δεάμΝ πλΪιβμΝ κυΝ φκλΫα (η Ν

σξκΝ κθΝ Ϋζ ΰξκΝ κυΝ εκπκτΝ πκυΝ πδ ζ έ),

Ν π λέπ π βΝ

υζζσΰκυ,Ν αθ έΰλαφκΝ άΝ απσ πα ηαΝ εα α α δεκτΝ ΰδαΝ ΟησλλυγηβΝ (Οέ έ)Ν εαδΝ

λσλλυγηβΝ

Σ
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Π λδκλδ ηΫθβμΝ υγτθβμΝ
(Φέ έΚέ)ΝΰδαΝ θυθυηβΝ

αδλ έαΝ ( έΠέ έ)Ν εαγυμΝ εαδΝ ΦτζζκΝ φβη λέ αμΝ βμΝ ΚυίΫλθβ βμΝ
αδλ έαΝ( έ έ)έΝ

5. υθυπκίΪζζ αδ, πέ βμ, υπ τγυθβΝ άζπ βΝ κυΝ ΪλγλκυΝ κΝ παλέΝ ηΝ κυΝ Νέ1ηλλή1λκλΝ (Φ ΚΝ
ιηή έΝ ’) κυΝθκηέηκυΝ επλκ υπκυΝ κυΝαδ κτθ κμΝφκλΫα,Ν

βθΝκπκέαΝα)Νπ λδΰλΪφ αδΝκΝ λσπκμΝ

ξλβηα κ σ β βμΝ βμΝ λΪ βμ εαδ αθαΰλΪφ αδΝ η Ν αφάθ δαΝ βΝ τπαλιβΝ ξκλβΰυθΝ (άΝ υπκοβφέπθΝ
ξκλβΰυθ,Ν

βθΝ π λέπ π βΝ ηβΝ κλδ δεκπκέβ βμΝ βμΝ ξλβηα κ σ β βμ) εαδΝ ί)Ν ί ίαδυθ αδΝ βΝ ηβΝ

τπαλιβΝ εελ ησ β αμΝ υπκίκζάμΝ απκζκΰδ ηκτΝ λΪ βμΝ (Ϋεγ βΝ π πλαΰηΫθπθ)Ν άΝ κδεκθκηδεκτΝ
απκζκΰδ ηκτΝ απσΝ παζαδσ λβΝ πδξκλάΰβ βΝ άΝ ξλβηα κ σ β βΝ άΝ εΪγ Ν έ κυμΝ κδεκθκηδεάΝ
θέ ξυ βΝπκυΝΫξ δΝζΪί δΝαπσΝ κΝΤπκυλΰ έκΝΠαδ έαμ,ΝΈλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝ
ηβΝ εελ ησ β αΝ πδ λκφάμΝπκ κτΝπκυΝ υξσθΝεα αζκΰέ βε έ

Σ
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ΝΌλκδΝχκλάΰβ βμΝαδΰέ αμΝ-ΝΤπκχλ υ δμΝφκλΫαΝΰδαΝ βΝ λΪ β κυΝ
κπκέκυΝχκλβΰ έ αδΝβΝαδΰέ α
ΗΝ απσφα βΝ ξκλάΰβ βμΝ αδΰέ αμΝ απσΝ β Γ θδεά

δ τγυθ β πκυ υθΝ

ήίΪγηδαμΝ εαδΝ

ήίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ υθ πΪΰ αδΝ κυμΝ ιάμΝ σλκυμΝ εαδΝ υπκξλ υ δμ ΰδαΝ κθΝ αδ κτθ αΝ
φκλΫα,Ν δμΝκπκέ μΝπλκαπκ Ϋξ αδΝ γγ

φω , ά β, η Ν βθΝυπκίκζάΝ βμΝαέ β άμΝ κυ:

1. ΟΝαδ υθΝφκλΫαμΝκλέα δΝεαδΝΰθπ κπκδ έ,Νά βΝη Ν βθΝαέ β άΝ κυ,Ν υΰε ελδηΫθκΝπλσ ππκΝ
πδεκδθπθέαμΝ ΰδαΝ εΪγ Ν απαλαέ β βΝ υθ θθσβ βΝ η Ν β Γ θδεά

δ τγυθ β πκυ υθΝ

ήίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ. ΗΝ φλΪ βΝ «ΤπσΝ βθΝ

δΰέ αΝ βμ Γ θδεάμΝ

ήίΪγηδαμΝ εαδΝ

δ τγυθ βμΝπκυ υθΝ ήίΪγηδαμΝεαδΝ ήίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ» ηααέΝη Ν κθ ζκΰσ υπκΝ
βμΝ Γ θδεάμ

δ τγυθ βμΝ πκυ υθΝ

ήίΪγηδαμΝ εαδΝ

ήίΪγηδαμΝ

επαέ υ βμ,

πλκίΪζζ αδΝη Ν υγτθβΝ κυΝ δκλΰαθπ άΝφκλΫα,ΝεΪ πΝαπσΝ κθΝ έ ζκΝ βμΝ ε άζπ βμΝεαδΝ
Ν

αφΫμΝ εαδΝ δαελδ σΝ δ δεσΝ πζαέ δκ,Ν

Ν σζαΝ αΝ Ϋθ υπαΝ (πέξέΝ ΰδΰαθ καφέ μ,Ν

πλκΰλΪηηα α,Ν λέπ υξαΝφυζζΪ δα,Νπλκ εζά δμ,ΝπλκΰλΪηηα αΝε ζ),Ν Ν δαφβηέ δμΝεΪγ Ν
έ κυμΝπκυΝπλκκλέακθ αδΝΰδαΝλα δκφπθδεά,Ν βζ κπ δεάΝάΝη Νκπκδκ άπκ ΝΪζζκΝοβφδαεσΝ
άΝ αθαζκΰδεσΝ ηΫ κΝ άΝ φκλΫαΝ άξκυΝ εαδΝ δεσθαμΝ η Ϊ κ βΝ εαδΝ αθαπαλαΰπΰάΝ (πξΝ
δ κ ζέ μ,Ν social media, blogs,Ν εΪγ Ν ηκλφάμΝ ΜέΜέ έΝ ε ζέ),Ν εαδΝ ΰ θδεσ λαΝ

Ν εΪγ Ν

ηΫ κΝ πλκίκζάμΝ πκυΝ γαΝ ξλβ δηκπκδά δΝ κΝ αδ υθΝ φκλΫαμΝ ΰδαΝ βΝ βηκ δκπκέβ βΝ εαδΝ
αθΪ διβΝ βμΝ λΪ βμέΝ Ο ζκΰσ υπκμ βμΝ Γ θδεάμ

δ τγυθ βμΝ πκυ υθΝ ήίΪγηδαμΝ εαδΝ

ήίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝαπκ Ϋζζ αδΝβζ ε λκθδεΪΝ
απσΝ κΝ αλησ δκΝ ΣηάηαΝ βμ Γ θδεάμ

κθΝαδ κτθ αΝφκλΫαΝαπκεζ δ

δεΪ

δ τγυθ βμΝ πκυ υθΝ ήίΪγηδαμΝ εαδΝ ήίΪγηδαμΝ

επαέ υ βμ,Ν Ϊθ υΝ κυΝ κπκέκυΝ κΝ φκλΫαμΝ

τθα αδΝ θαΝ εΪθ δΝ ξλά βΝ βμΝ ξκλβΰβγ έ αμΝ

αδΰέ αμέΝ
2. ΓδαΝ βΝ δαπέ π βΝ άλβ βμΝ κυΝαθπ ΫλπΝυπ΄αλδγη. 1 σλκυ,ΝκΝαδ υθΝφκλΫαμΝαπκ Ϋζζ δΝ
κθΝυπΪζζβζκΝ βμΝΓ θδεάμ δ τγυθ βμΝπκυ υθΝ ήίΪγηδαμΝεαδΝ ήίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ
πκυΝ ξ δλέα αδ βθ αέ β β,Ν βζ ε λκθδεσΝ ηάθυηαΝ (e-mail)Ν η Ν
λσπκυΝ πλκίκζάμΝ βμΝ λΪ βμ,Ν π ο ο
π

π

α απα αγωγ

πα αχ
ου υ

έΰηα αΝ κυΝ υθκζδεκτΝ

ο υ
ο

αφ

( ου

χ

),Ν η Ν εκπσΝ βθΝ

ο
ζδεάΝ

Ϋΰελδ βέ
3. ΟΝ αδ υθΝ φκλΫαμΝ

η τ αδΝ θαΝ πλκίαέθ δΝ

πλαΰηα κπκδ έ αδΝ υπσΝ βθΝ αδΰέ αΝ βμΝ Γ θδεάμ

Ν λβ άΝ αθαφκλΪΝ σ δΝ βΝ
δ τγυθ βμΝ πκυ υθΝ

λΪ βΝ

ήίΪγηδαμΝ εαδΝ

ήίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ ΝεΪγ Ν βησ δαΝπλκίκζάΝ βμΝ λΪ βμ.
Σ
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4. ΟΝαδ υθΝφκλΫαμΝ

η τ αδΝθαΝπλκίαέθ δΝ

Νλβ ά εαδ βησ δαΝαθαεκέθπ βΝσ δΝβΝ λΪ βΝ

πλαΰηα κπκδ έ αδΝ υπσΝ βθΝ αδΰέ αΝ βμΝ Γ θδεάμ

δ τγυθ βμΝ πκυ υθΝ

ήίΪγηδαμΝ εαδΝ

ήίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝεαδΝζάιβΝ βμΝ λΪ βμΝ βθΝκπκέαΝξκλβΰάγβε βΝ
αδΰέ α.
5. ΟΝαδ υθΝφκλΫαμΝ

η τ αδΝθαΝ δαγΫ δΝ δ δεσΝξυλκΝ( αθ , π λέπ λκ εέ έζέ),Ν κθΝξυλκΝ

υζκπκέβ βμΝ βμΝ λΪ βμ,
Γ θδεάμ

κθΝ κπκέκΝ γαΝ τθα αδΝ θαΝ παλΫξ αδ θβη λπ δεσΝ υζδεσ βμ

δ τγυθ βμΝ πκυ υθΝ ήίΪγηδαμΝ εαδΝ ήίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν φσ κθΝ ελέθ αδΝ

αυ σΝ εσπδηκ,Ν κΝκπκέκΝγαΝπλκηβγ τ αδΝαπσΝ β Γ θδεά δ τγυθ β πκυ υθΝ ήίΪγηδαμΝ
εαδΝ ήίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝξπλέμΝεσ κμέΝ πκυ έαΝ Ϋ κδκυΝξυλκυ,ΝκΝφκλΫαμΝ
θαΝ δαθ έη δΝ κΝ θΝ ζσΰπΝ υζδεσΝ

κυμΝ υηη Ϋξκθ μΝ

η τ αδΝ

βθΝ λΪ β,Ν ηααέΝ η Ν Ν πλκπγβ δεσΝΝ

υζδεσΝπκυΝαφκλΪΝ βΝ λΪ β η Νφυ δεΪΝάΝ ξθδεΪΝηΫ α.

Σ
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Ν δα δεα έαΝ ιΫ α βμΝαέ β βμΝχκλάΰβ βμΝαδΰέ αμ
1. Μ ΪΝ βθΝυπκίκζάΝ βμ,Νβ αέ β βΝξκλάΰβ βμ αδΰέ αμ,Ν δαίδίΪα αδ
πκυ υθΝ ήίΪγηδαμΝεαδΝ ήίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ εαδΝ

β Γ θδεά δ τγυθ β

βθΝαλησ δα δ τγυθ β,ΝαθΪζκΰαΝ

η Ν κΝγ ηα δεσΝαθ δε έη θκΝ βμΝ λΪ βμΝΰδαΝ βθΝκπκέαΝαδ έ αδΝβΝαδΰέ α.
2. ΟΝ Πλκρ Ϊη θκμΝ βμΝ αληκ έαμ

δ τγυθ βμ κλέα δΝ κθΝ υπΪζζβζκΝ πκυΝ γαΝ ξ δλδ γ έΝ βθΝ

αέ β βέΝ ΟΝ κλδ γ έμΝ υπΪζζβζκμ ι Ϊα δΝ αθΝ βΝ αέ β βΝ Ϋξ δΝ υηπζβλπγ έΝ κλγυμ,Ν αθΝ Ϋξ δΝ
εα α γ έΝ ηπλκγΫ ηπμ,Ν αθΝ ΫξκυθΝ υθυπκίζβγ έΝ αΝ πλκαπαδ κτη θαΝ δεαδκζκΰβ δεΪ,Ν
εαδ, Ϋζκμ, βθΝ αιδκζκΰ έΝ

Ν πλυ κΝ ίαγησ. ΠλκμΝ κθΝ εκπσΝ αυ σΝ εα αίΪζζ δΝ εΪγ Ν

υθα άΝ ηΫλδηθαΝ ( πω
π

π

οφο

φω
,

γχο

ο

π ο ω α
α

ο α ο

ου φο α

α φο α γ α

α

.),

πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ξβηα έ δ φαδλδεάΝ δεσθαΝ ΰδαΝ βΝ λΪ βΝ εαδΝ κθΝ αδ κτθ αΝ βθΝ αδΰέ αΝ
φκλΫαέΝ θΝ υθ ξ έα,Ν εαδΝ ίΪ δΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ δ βΰ έ αδΝ αδ δκζκΰβηΫθα

κθή βθ

Πλκρ Ϊη θσΝ κυΝ β ξκλάΰβ βΝάΝαπσλλδοβΝ κυΝαδ άηα κμΝαδΰέ αμέ
3. ΗΝ ζδεάΝ ελέ βΝ εαδΝ απσφα βΝ π λέΝ ξκλάΰβ βμΝ άΝ ηβΝ αδΰέ αμΝ θαπσε δ αδΝ
υξΫλ δαΝ

κυή βμΝ Γ θδεκτΝ Γλαηηα ΫαΝ

βΝ δαελδ δεάΝ

κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ έαμΝ Έλ υθαμΝ εαδΝ

Θλβ ε υηΪ πθ,Νη ΪΝαπσΝ ξ δεάΝ δ άΰβ βΝ βμΝαληκ έαμΝ δ τγυθ βμ,ΝεαδΝ

υηφπθέα

η Ν κΝ πζαέ δκΝ πθΝ εΪ κ Ν πκζδ δευθΝ πλκ λαδκ ά πθΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ έαμΝ
Έλ υθαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ πθ.
4. ΗΝΓ θδεάΝ δ τγυθ β πκυ υθΝ ήίΪγηδαμΝεαδΝ ήίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ δα βλ έΝπΪθ κ Ν
κΝ δεαέπηαΝ δ άΰβ βμΝ Ϊλ βμΝ βμΝαδΰέ αμ,Νη Ν θ σ λβΝ απσφα βΝ κυ/ βμ Πλκρ αηΫθκυΝ
βμ,

φσ κθΝ ελέθ δΝ σ δΝ

θΝ βλκτθ αδΝ κδΝ πλκαθαφ λγΫθ μΝ σλκδΝ ξκλάΰβ άμΝ βμΝ άΝ

αθαετπ κυθΝ εΝ πθΝυ Ϋλπθ παλα υπέ μΝ Ν ξΫ βΝη Ν κΝαλξδεσΝαέ βηα.
5. ΚαηέαΝαδΰέ αΝ

ξκλβΰ έ αδΝαθα λκηδεΪΝΰδαΝ λΪ δμΝπκυΝΫξκυθΝά βΝζΪί δΝξυλαέΝΜπκλ έΝ

θαΝξκλβΰ έ αδΝαδΰέ αΝΰδαΝ λΪ βΝπκυΝΫξ δΝά βΝι εδθά δ,ΝησθκΝ φσ κθΝκΝαδ υθΝηπκλ έΝθαΝ
εηβλδυ δΝ βθΝαθΪΰεβΝ εεέθβ βμΝ βμΝ λΪ βμΝπλδθΝαπσΝ βΝξκλάΰβ βΝ βμΝαδΰέ αμέΝ δμΝ
π λδπ υ δμΝ αυ Ϋμ,Ν κδΝ πδζΫιδη μΝ λΪ δμΝ πλκμΝ παλκξάΝ αδΰέ αμΝ

θΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ΫξκυθΝ

πλαΰηα κπκδβγ έΝπλδθΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝυπκίκζάμΝ βμΝαέ β βμΝΰδαΝξκλάΰβ βΝαδΰέ αμέΝ
 Ν εΪγ Ν π λέπ π βΝ βΝ εεέθβ βΝ βμΝ λΪ βμΝ πλδθΝ απσΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ ξκλάΰβ βμΝ βμΝ
αδΰέ αμΝ ΰέθ αδΝ η Ν πζάλβΝ εαδΝ απκεζ δ δεάΝ υγτθβΝ κυΝ φκλΫαΝ εαδΝ
π λδ

θΝ εαγδ ΪΝ

σ λκΝπδγαθάΝ βθΝΫΰελδ βΝξκλάΰβ βμΝαδΰέ αμέΝ
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6.  Νπ λέπ π βΝαπσφα βμΝΫΰελδ βμΝξκλάΰβ βμΝαδΰέ αμ,Ν κΝαλησ δκΝΣηάηαΝεαδΝκΝκλδ γ έμΝ
υπΪζζβζκμΝ βμ Γ θδεάμΝ δ τγυθ βμ πκυ υθΝ ήίΪγηδαμΝ εαδΝ ήίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ.
πκυ ιΫ α Ν κΝ αέ βηαΝ

Ν πλυ κΝ ίαγησ,Ν Ν κλέα αδΝ πμΝ τθ

ηκμΝ πδεκδθπθέαμΝ εαδΝ

πκπ έαμΝ βμΝ λΪ βμΝ ΰδαΝ βθΝ κπκέαΝ ξκλβΰάγβε Ν βΝ αδΰέ α,Ν εαδΝ α ε έΝ Ϋζ ΰξκΝ πέΝ κυΝ
πλκΰλΪηηα κμΝ εαδΝ πθΝ υξσθΝ υηη

ξσθ πθΝ φκλΫπθέΝ δ δεσ λα,Ν αθαζαηίΪθ δΝ θαΝ

ζΫΰξ δΝ πδ αηΫθαΝαθΝκΝαδ υθΝ βθΝαδΰέ αΝφκλΫαμΝ βλ έΝ κυμΝσλκυμΝεαδΝ δμΝυπκξλ υ δμΝ
πκυΝ υθ πΪΰ αδΝβΝξκλάΰβ άΝ βμΝεαδΝ θβη λυθ δΝαληκ έπμΝεαδΝξπλέμΝεαγυ Ϋλβ βΝΰδαΝ
βθΝ ιΫζδιβΝ βμΝ υπσΝ ξκλάΰβ βΝ αδΰέ αμΝ λΪ βμΝ εαγυμΝ εαδΝ ΰδαΝ υξσθΝ παλ εεζέ δμΝ άΝ
παλα υπέ μέΝΜ λδηθΪ, πέ βμ, ΰδαΝ βθΝαθΪλ β βΝ βμΝαθαεκέθπ βμΝ βμΝξκλάΰβ βμΝαδΰέ αμΝ
κΝ

ξ δεσΝ

ηάηαΝ

βμΝ δ κ ζέ αμ

κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ έαμΝ Έλ υθαμΝ εαδΝ

Θλβ ε υηΪ πθέΝεαγυμΝεαδΝΰδαΝ βθΝ πδεαδλκπκέβ βΝ πθΝπζβλκφκλδυθΝπκυΝ υθαλ υθ αδΝ
η Ναυ άθ,ΝσππμΝζέξέΝΪλ βΝξκλβΰβγ έ αμ αδΰέ αμΝαπσ κΝΤπκυλΰ έκΝΠαδ έαμΝΈλ υθαμΝεαδΝ
Θλβ ε υηΪ πθ.
7. Μ ΪΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ βμΝ λΪ βμΝυπκίΪζζ αδΝ κ αλησ δκΝ ηάηαΝ βμΝΓ θδεάμΝ δ τγυθ βμ
πκυ υθΝ

ήίΪγηδαμΝ εαδΝ ήίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ

απο ογ

ο

κΝ

αλΰσ λκΝ θ σμΝ τκΝ(β)ΝηβθυθΝαπσΝ βθΝβη λκηβθέαΝκζκεζάλπ άμΝ βμ.

Σ

α 11 απ 11

