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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Αυγούστου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ2/ 122918/Δ4
Πρόγραμμα Σπουδών ειδικότητας «Τεχνικός
Εφαρμογών Πληροφορικής» για το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α’ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», και ιδίως των άρθρων 7, 9, 10, 12 και 14, όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 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».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,
όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
5. Το π.δ. 73/2015 (Α’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
6. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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7. Την αριθμ. 201408/Υ1/25-11-2016 (Β’ 3818) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
Δημήτριο Μπαξεβανάκη».
8. Την αριθμ. 36618/Γ2/30-03-2007 (Β’ 940) απόφαση της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
«Καθορισμός των κύκλων μαθημάτων, των τομέων και
ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων και της αντιστοιχίας μεταξύ τους».
9. Την αριθμ. 131149/Γ2/18-08-2014 (Β’ 2298) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αντιστοιχιών των κύκλων, τομέων και ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α’ 146) με τις ομάδες
προσανατολισμού, τους τομείς και τις ειδικότητες των
ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α’ 193)».
10. Την αριθμ. Φ20/82041/Δ4/20-05-2016 (Β’ 1489)
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του
ν. 4386/2016 (Α’ 83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους».
11. Την αριθμ. Φ9/111628/Δ4/3-7-2018 (Β’ 2726) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί «Οργάνωσης και λειτουργίας τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» των αποφοίτων
ΕΠΑ.Λ.», όπως ισχύει.
12. Την τελική έκθεση «Υλοποίηση Μαθητείας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων
και ένταξης, Μονάδα C3 (2012).
13. Την αριθμ. 47/16-11-2017 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
14. Την αριθμ. 26412/16-2-2017 (Β’ 490) απόφαση
του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πλαίσιο Ποιότητας Προγραμμάτων Σπουδών
της ΕΕΚ».
15. Την αριθμ. 136312/21-08-2017 (Β’ 2859) κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Οικονομίας και Ανάπτυξης, και Υγείας
«Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας
αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ.», όπως ισχύει.
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16. Την αριθμ. 181534 (3820/τ.Β’/31-10-2017) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Προγράμματα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό
έτος - τάξη μαθητείας» των αποφοίτων των ειδικοτήτων:
«Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών», «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων», «Γραφικών Τεχνών»,
«Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών»,
«Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού», «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων», «Βοηθός
Βρεφονηπιοκόμων», «Αισθητικής Τέχνης», «Βοηθός
Φυσικοθεραπευτή».
17. Την αριθμ. Φ.1/Γ/204/120643/Β1/17-07-2018 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων.
18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Καθορίζουμε το πρόγραμμα σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» των αποφοίτων της
ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής», ως
ακολούθως:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ - ΤΑΞΗΣ
ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ Ν. 4386/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:
«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 66 του
ν. 4386/2016, το «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας»
είναι προαιρετικό, εφαρμόζει το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) και περιλαμβάνει: α) μαθητεία με
εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και β) μαθήματα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά μαθήματα Πιστοποίησης στο Ε.Κ. ή στη σχολική μονάδα ΕΠΑ.Λ., αντίστοιχα.
Ειδικότερα, στο «Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας»
εφαρμόζεται: α) πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων
ειδικότητας επτά (7) συνολικά ωρών, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. για ένα διδακτικό έτος και β) «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο
εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» είκοσι οκτώ
(28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο τουλάχιστον σε
τέσσερις (4) ημέρες για ένα σχολικό έτος. Η συνολική
διάρκεια του προγράμματος μαθητείας είναι εννέα (9)
μήνες.
Το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών έχει σχεδιαστεί για
μαθητεία 29 εβδομάδων, ήτοι 203 ωρών συνολικά. Το
20% αυτών των ωρών, 42 ώρες, αφιερώνεται στη «Ζώνη
Ευέλικτου Προγράμματος Μαθητείας», όπου οι εκπαιδευτικοί είναι ελεύθεροι/ες να καλύψουν εξειδικευμένες
ανάγκες του τοπικού προγράμματος Μαθητείας. Συγκεκριμένα, η ενότητα με τίτλο «Ζώνη Ευέλικτου Προγράμματος Μαθητείας» εντάσσεται στο Πρόγραμμα Σπουδών
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με σκοπό να δώσει στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση του
«Μεταλυκειακού έτους-τάξης Μαθητείας» στοιχεία ευελιξίας σε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ενδιαφέροντα
των μαθητών/-τριών αλλά και στοιχεία προσαρμοστικότητας του Προγράμματος Σπουδών σε τοπικές ή άλλου
τύπου ιδιαιτερότητες.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4473/
2017, οι απόφοιτοι του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης
μαθητείας» μπορούν ετησίως να παρακολουθούν ετησίως Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης,
συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, το οποίο
οργανώνεται και πραγματοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ. και
τα Ε.Κ., με σκοπό την αρτιότερη προετοιμασία για τη
συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας επιπέδου 5 που διεξάγονται ετησίως από τον ΕΟΠΠΕΠ. Κατά την εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών
του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας, όλοι/ες οι
εμπλεκόμενοι/ες θα πρέπει να λαμβάνουν μέριμνα ότι
οι τηρούμενες εκπαιδευτικές διαδικασίες βρίσκονται σε
άμεση σύνδεση και συλλειτουργία με το πλαίσιο και τις
διαδικασίες πιστοποίησης.
1.1 Σκοπός
Το Πρόγραμμα Σπουδών του εργαστηριακού μαθήματος για το Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας της
ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» αποσκοπεί στην αναβάθμιση των γνώσεων, επαγγελματικών
δεξιοτήτων και ικανοτήτων των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ., οι
οποίες τελικώς καθιστούν ομαλότερη την μετάβαση των
εκπαιδευομένων από τη σχολική μονάδα στο χώρο εργασίας και σε ρεαλιστικές επαγγελματικές συνθήκες ώστε
να είναι ικανοί αυτόνομα ή σε συνεργασία να αξιοποιούν
σύγχρονες μεθοδολογίες, μοντέλα και εργαλεία για την
ανάλυση, σχεδίαση, υλοποίηση διαδικτυακών εφαρμογών και ιστοτόπων.
1.2 Στόχοι
Ο στόχος του Προγράμματος Σπουδών είναι, οι μαθητές να εμβαθύνουν στις γνώσεις που απέκτησαν στα
προηγούμενα 2 έτη σπουδών τους σε αντικείμενα που
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες τάσεις του επαγγελματικού τους χώρου.
Ειδικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών στοχεύει:
- Στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων
(problem solving) σε διαφορετικές συνθήκες επαγγελματικού περιβάλλοντος και περιστάσεις και ανάπτυξη της
αλγοριθμικής σκέψης (computational thinking).
- Στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης.
- Στην ενθάρρυνση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.
- Στην καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας τόσο εντός όσο και εκτός επιχείρησης (παρακίνηση, επικοινωνία).
- Στην διαμόρφωση κουλτούρας επαγγελματισμού
(δεοντολογία επαγγέλματος, ασφάλεια και υγεία στην
εργασία).
- Στην ανάληψη πρωτοβουλιών για βελτίωση των
ικανοτήτων των σπουδαστών, που σχετίζονται με την
επίλυση προβλημάτων στο χώρο εργασίας.
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1.3 Δομή-Διάρκεια
Το Πρόγραμμα Σπουδών, του οποίου η δομή είναι
αρθρωτή (modular), έχει σχεδιαστεί για την υλοποίηση
του Εργαστηριακού Προγράμματος της Ειδικότητας συνολικής διάρκειας 203 ωρών. Συνίσταται από επιμέρους
μαθησιακά πεδία/ενότητες/δεσμίδες μαθησιακών αποτελεσμάτων (learning units/modules), που καλύπτουν το
εύρος του αντικειμένου.
Βασικό χαρακτηριστικό των Προγραμμάτων Σπουδών για το Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας αποτελεί η ευελιξία και η δυνατότητα προσαρμογής του
σε τοπικές και λοιπές άλλες ειδικές συνθήκες (π.χ.
ενδιαφέροντα μαθητευομένων, προοπτικές απασχόλησης σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο). Ως εκ τούτου, 161 ώρες κατανέμονται ενδεικτικά στα δεκαεννέα
επιμέρους μαθησιακά πεδία σε αναλογία με το εύρος
τους, και 42 ώρες στη «Ζώνη Ευέλικτου Προγράμματος μαθητείας». Η ενότητα με τίτλο «Ζώνη Ευέλικτου
Προγράμματος Μαθητείας» προστίθεται με σκοπό να
δώσει στην Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση
του «Μεταλυκειακού έτους-τάξης Μαθητείας» στοιχεία ευελιξίας σε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και
ενδιαφέροντα των μαθητών/-τριών αλλά και στοιχεία
προσαρμοστικότητας του Προγράμματος Σπουδών
σε τοπικές ή άλλου τύπου ιδιαιτερότητες. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται η διάρκεια της να μην υπερβαίνει
το 20% των ωρών του συνολικού προγράμματος, ήτοι
42 ώρες (σε σύνολο 203 ωρών). Οι εκπαιδευτικοί -κατά
την κρίση τους και μετά από διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών/-τριών- καλούνται
να αξιοποιήσουν αυτές τις 42 ώρες είτε στο τέλος του
Προγράμματος είτε εμβόλιμα μεταξύ των υπολοίπων
ενοτήτων. Στο πλαίσιο της Ζώνης Ευέλικτου Προγράμματος Μαθητείας δύνανται είτε να εξειδικεύονται περαιτέρω στοιχεία των λοιπών μαθησιακών ενοτήτων
προγράμματος είτε να εισάγονται νέα στοιχεία που
σχετίζονται με την ειδικότητα. Τονίζεται ότι για την πιστοποίηση των μαθητευομένων το περιεχόμενο των
εν λόγω ωρών δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
αλλά να βασίζεται στο περιεχόμενο των υπολοίπων
(161) ωρών.
Παράμετροι όπως, η υπευθυνότητα και η τήρηση της
επαγγελματικής δεοντολογίας, η ομαδική εργασία, η
αποτελεσματική επικοινωνία, η αποτελεσματικότητα, η
λογοδοσία (accountability), η ολοκληρωμένη και συνεπής εκπόνηση ενός εργασιακού project, η κριτική σκέψη,
η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων, η ανάδειξη της
σημασίας της δια βίου εκπαίδευσης, η επίλυση προβλημάτων και η υιοθέτηση καινοτόμων προσεγγίσεων, η διασφάλιση ποιότητας, η τήρηση κανόνων και διαδικασιών
ασφάλειας και υγείας, ο σεβασμός στο περιβάλλον και
στις αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης διαχέονται οριζόντια αλλά και κάθετα στα Προγράμματα Σπουδών του
Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας. Η έμφαση δίδεται στην επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων τα οποία
είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με κριτήρια αξιολόγησης και
όχι στο γνωστικό αντικείμενο per se.
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται η κατανομή των ωρών
ανά μαθησιακή ενότητα.
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Πίνακας 1: Κατανομή ωρών Προγράμματος Σπουδών
Μαθησιακή
ενότητα

Τίτλος Μαθησιακής Ενότητας

Ώρες

1

Επαγγελματικό περιβάλλον Δεοντολογία επαγγέλματος Τεχνικές Επικοινωνίας

10

2

Ασφάλεια και υγεία στην
εργασία

2

3

Αειφόρος ανάπτυξη και
προστασία του περιβάλλοντος

2

4

Επαγγελματική σταδιοδρομία,
αρχές επαγγελματικής
δραστηριοποίησης και
ανάπτυξης

21

5

Διαδίκτυο: Αρχές ανάλυσης
και σχεδίασης διαδικτυακών
εφαρμογών

28

6

HTML και CSS

14

7

Πολυμέσα και ειδικά θέματα
προγραμματισμού στο Web

49

8

Συστήματα Διαχείρισης
Περιεχομένου (CMS)

7

9

Σχεδιασμός και Υλοποίηση
Ολοκληρωμένων Σύγχρονων
Διαδικτυακών Εφαρμογών

28

10

Ζώνη Ευέλικτου
Προγράμματος Μαθητείας

42

Σύνολο
203
Οι ώρες αυτές έχουν κατανεμηθεί ενδεικτικά σε ενότητες που έχουν προταθεί σε κάποια σειρά. Στόχευση του
παρόντος αναλυτικού προγράμματος μαθητείας εκτός
από την κάλυψη του εύρους του αντικειμένου αποτελεί
και η ευελιξία. Ως εκ τούτου, η αναφερόμενη σειρά των
ενοτήτων μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να παραβιαστεί
από τον εκπαιδευτικό λαμβάνοντας υπόψη το επαγγελματικό έργο που έχουν αναλάβει οι μαθητές.
1.4 Εκπαιδευτικές μέθοδοι και εργαλεία
Δεδομένης της σημασίας και της έμφασης στα μαθησιακά αποτελέσματα, που κατέχουν κυρίαρχο ρόλο στα
Προγράμματα Σπουδών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, η εφαρμογή του παρόντος Προγράμματος Σπουδών προτείνεται να επικεντρωθεί στη
μαθητοκεντρική προσέγγιση και τη συνεργατική μάθηση
και να συνδυάσει τις παιδαγωγικές αρχές μάθησης με τις
αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων, δεδομένου ότι οι μαθητευόμενοι/ες είναι ενήλικοι. Ως εκ τούτου, προτείνεται ο/η
εκπαιδευτικός να αξιοποιήσει μεθόδους, πρακτικές και
εργαλεία εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως: εργασία στο πεδίο
και εργαστηριακή άσκηση, βιβλιογραφική/διαδικτυακή
έρευνα και συζήτηση, παιχνίδι ρόλων, καταιγισμός ιδεών, χάρτες εννοιών, ασκήσεις επί χάρτου, αναλογίες και
μοντέλα, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητευόμενους/
ες να αυτενεργήσουν και να αποκτήσουν ή να αναδείξουν περισσότερες ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις.
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Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην ασφαλή προσέγγιση βασικών εννοιών που αφορούν στη θεματολογία
του εργαστηριακού μαθήματος μέσω εφαρμογών και παραδειγμάτων, απόκτηση ψηφιακών και πρακτικών δεξιοτήτων με το χειρισμό κατάλληλου λογισμικού, εργαλείων
και μηχανημάτων και στην αναζήτηση αξιόπιστων πηγών
πληροφόρησης και Διά Βίου Μάθησης.
1.5 Υλικά και μέσα
Εξοπλισμός εργαστηρίου Τομέα Πληροφορικής, Η/Υ,
σύνδεση με το διαδίκτυο, συναφείς ηλεκτρονικές εφαρμογές και λογισμικά, τεχνικά εγχειρίδια κατασκευαστών,
επαγγελματικά έντυπα κ.ά..
2. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΩΝ
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΠΙΠΕΔΟ 5
ΒΑΣΕΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ) ΚΑΙ
ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
«Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής»
2.1 Περιγραφή Επαγγελματικών Προσόντων των
Αποφοίτων της Ειδικότητας (Επίπεδο 5 βάσει Εθνικού
Πλαισίου Προσόντων) Σύμφωνα με τον ΕΟΠΠΕΠ, σε γενικό επίπεδο τα μαθησιακά αποτελέσματα επιπέδου 5,
σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, αναλύονται
και περιγράφονται ως εξής:
Γνώσεις: Διαθέτει ευρείες, εξειδικευμένες, αντικειμενικές και θεωρητικές γνώσεις σε ένα πεδίο εργασίας ή σπουδής και έχει επίγνωση των ορίων των γνώσεων αυτών.
Δεξιότητες: Κατέχει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εξεύρεση
δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα.
Ικανότητες: Μπορεί να διαχειρίζεται και να επιβλέπει
στο πλαίσιο συγκεκριμένης εργασίας ή διαδικασίας μάθησης, όπου μπορεί να συμβαίνουν και απρόβλεπτες
αλλαγές. Μπορεί να αναθεωρεί και να αναπτύσσει τόσο
την προσωπική του απόδοση όσο και άλλων ατόμων.
Σε πιο ειδικό επίπεδο, οι ειδικές γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες της ειδικότητας «Τεχνικός Εφαρμογών
Πληροφορικής» έχουν ως εξής:
Γνώσεις:
1. Διακρίνει τη βασική ορολογία στον τομέα της Πληροφορικής στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
2. Περιγράφει τη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής (ΣΠ) και των δικτύων υπολογιστών, διακρίνει και
αναλύει το υλικό (hardware), το λογισμικό (software) και
τις υπηρεσίες (services).
3. Κατονομάζει τις επιμέρους βασικές διατάξεις ενός
υπολογιστικού συστήματος και αναλύει τις λειτουργίες
τους, χωρίς να ανατρέξει σε εγχειρίδια.
4. Προσδιορίζει τις κατηγορίες, τα βασικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες των σημαντικότερων λειτουργικών συστημάτων (ΛΣ) (MS-DOS, Windows, Unix,
Linux, Mac OS X).
5. Διατυπώνει τις βασικές αρχές μετάδοσης δεδομένων.
6. Περιγράφει το πρότυπο αναφοράς Open Systems
Interconnection (OSI) και διακρίνει τις βασικές λειτουργίες κάθε επιπέδου.
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7. Διακρίνει τα διάφορα μοντέλα οργάνωσης βάσεων
δεδομένων (databases) και περιγράφει τα επίπεδα αρχιτεκτονικής ενός συστήματος βάσης δεδομένων.
8. Αποκωδικοποιεί τη διαδικασία εκτέλεσης ενός
προγράμματος εφαρμόζοντας τις απαραίτητες γνώσεις της αλγοριθμικής και ανάλυσης και σύνθεσης ενός
προβλήματος με χρήση διαφόρων γλωσσών προγραμματισμού.
9. Αποτυπώνει τις βασικές αρχές και θεωρίες των σύγχρονων μεθόδων σχεδίασης και ανάπτυξης λογισμικού.
10. Παρουσιάζει τις σημαντικότερες μεθόδους και τεχνικές που διέπουν τις φάσεις παραγωγής λογισμικού
υπολογιστικών συστημάτων.
11. Προσδιορίζει με σαφήνεια τους κανόνες υγιεινής
και ασφάλειας και αναφέρει τα μέτρα προστασίας για
κάθε διορθωτική ενέργεια αποκατάστασης βλάβης στο
υλικό μέρος (hardware) και το λογισμικό (software) των
υπολογιστών.
Δεξιότητες:
1. Εγκαθιστά και διαχειρίζεται κατάλληλα λογισμικό
συστήματος (system software) και λογισμικό εφαρμογών (application software) στα υπολογιστικά συστήματα
σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους.
2. Διαχειρίζεται και αξιολογεί τον εξοπλισμό σε υλικό
και λογισμικό ενός συστήματος πληροφορικής.
3. Τηρεί ενήμερο το λογισμικό των ηλεκτρονικών υπολογιστών, χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες λειτουργίες
ενημέρωσης και διαδικτυακές πηγές.
4. Συντηρεί ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το λογισμικό αυτών με βάση τα εγχειρίδια του κατασκευαστή,
χωρίς επίβλεψη.
5. Διαχειρίζεται με επάρκεια το σύστημα βάσης δεδομένων των πληροφοριακών συστημάτων και των
ανεξάρτητων Η/Υ.
6. Εκτελεί τις ενέργειες αποκατάστασης από ενδεχόμενες αστοχίες του λογισμικού, λαμβάνοντας εφεδρικά
αντίγραφα των δεδομένων και του λογισμικού, εφαρμόζοντας τις σχετικές οδηγίες.
7. Διαχειρίζεται προγραμματιστικά υλικό και λογισμικό
πολυμέσων.
8. Διαχειρίζεται ολοκληρωμένα εργαλεία ανάπτυξης
εφαρμογών λογισμικού (IDE), ώστε να δημιουργεί εφαρμογές λογισμικού.
9. Συμμετέχει στη σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων
λογισμικού ή έργων λογισμικού, υπό την επίβλεψη του
μηχανικού λογισμικού.
10. Αναπτύσσει και διαχειρίζεται διαδικτυακές εφαρμογές με χρήση κατάλληλων εργαλείων και γλωσσών
προγραμματισμού.
Ικανότητες:
1. Λαμβάνει και εκτελεί ορθά τις οδηγίες συντήρησης
των κατασκευαστών, σε επίπεδο υλικού (hardware) και
λογισμικού των Η/Υ.
2. Προτείνει την κατάλληλη μεθοδολογία ανάπτυξης
λογισμικού και τα απαραίτητα εργαλεία ανάπτυξης
εφαρμογών πληροφορικής.
3. Λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία
των πληροφοριακών συστημάτων και ανεξάρτητων υπολογιστών από ενδεχόμενες απειλές.
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4. Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους χρήστες των
υπολογιστών και τους διαχειριστές των συστημάτων
πληροφορικής ώστε να υποστηρίζει και να συντηρεί
επαρκώς τις εγκατεστημένες εφαρμογές και τον αντίστοιχο εξοπλισμό.
5. Συνεργάζεται αποτελεσματικά με τους μηχανικούς
λογισμικού για τη σχεδίαση και ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων λογισμικού.
6. Ενεργεί σύμφωνα με την πολιτική ασφάλειας των
οργανισμών και των επιχειρήσεων που εργάζεται και
τηρεί τους κανόνες που αναφέρονται.
7. Αναπτύσσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους χρήστες,
εμπνέει αίσθημα ευθύνης και ασφάλειας, σε ό,τι αφορά
το χειρισμό των ψηφιακών δεδομένων που βρίσκονται
αποθηκευμένα στους Η/Υ που υποστηρίζει.
8. Λειτουργεί σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που
αναφέρεται στη προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και στην προστασία των δικαιωμάτων
χρήσης λογισμικού και εφαρμόζει τους κανόνες δεοντολογίας.
9. Επιδιώκει τη μάθηση, την ενημέρωση και την επαγγελματική κατάρτιση σε ό,τι αφορά την άσκηση ου επαγγέλματος του και τις νέες τάσεις στον τομέα των εφαρμογών πληροφορικής.
2.2 Συναφές/ή Επαγγελματικό/ά Περίγραμμα/Περιγράμματα, πιστοποιημένα από τον ΕΟΠΠΕΠ
Με βάση τα υφιστάμενα - Πιστοποιημένα από τον
ΕΟΠΠΕΠ- Επαγγελματικά Περιγράμματα, διαπιστώνεται ότι μερικό βαθμό συνάφειας με την ειδικότητα «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής» παρουσιάζουν τα
Επαγγελματικά Περιγράμματα: «Τεχνικός Εφαρμογών
Πολυμέσων», «Τεχνικός Λειτουργικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Software)».
Συγκεκριμένα, στο περίγραμμα:
- «Τεχνικός Εφαρμογών Πολυμέσων» αναφέρεται: «Ο
Τεχνικός Εφαρμογών Πολυμέσων σχεδιάζει, αναπτύσσει και υλοποιεί εφαρμογές πολυμέσων σύμφωνα με τις
ανάγκες και τις απαιτήσεις του πελάτη. Γνωρίζει την τεχνολογία των πολυμέσων και χρησιμοποιεί τα κατάλληλα
λογισμικά εργαλεία για να επεξεργασθεί εικόνα, φωτογραφία, video, ήχο και animation. Ο Τεχνικός Εφαρμογών
Πολυμέσων έχει ως πρωταρχικό του επαγγελματικό αντικείμενο τη δημιουργία ολοκληρωμένων ενημερωτικών,
εκπαιδευτικών, διαφημιστικών και άλλων multimedia
projects σε διάφορες μορφές».
- «Τεχνικός Λειτουργικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών (Software)» αναφέρεται: «Ο Τεχνικός Λειτουργικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
(Software) αναλαμβάνει την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την άρση βλαβών στις Εφαρμογές
Πληροφορικής που υποστηρίζει».
2.3 Λοιπά συνεκτιμώμενα δεδομένα για τις σύγχρονες
εξελίξεις στην ειδικότητα «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής»
Για το παρόν Πρόγραμμα Σπουδών ελήφθησαν υπόψη
σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις στο πεδίο της Πληροφορικής και των εφαρμογών της καθώς και σύγχρονες
πρακτικές και τάσεις που επικρατούν στην αγορά.
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3. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
(ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ)
Βάσει των ανωτέρω, οι απόφοιτοι/-ες της ειδικότητας
«Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής», μετά την ολοκλήρωση του Μεταλυκειακού έτους μαθητείας, θα είναι
σε θέση να:
- Εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού.
- Αναλύουν εφαρμογές καθορίζοντας τους βασικούς
άξονες και τους στόχους αυτών.
- Διαμορφώνουν πλάνα διαχείρισης έργων ανάπτυξης
εφαρμογών.
- Σχεδιάζουν αποτελεσματικά εφαρμογές επιλέγοντας
το κατάλληλο εργαλείο υλοποίησής τους.
- Υλοποιούν εφαρμογές βάσει προκαθορισμένων προδιαγραφών.
- Σχεδιάζουν αποτελεσματικά τη γραφική διεπαφή
χρήστη εφαρμόζοντας κατάλληλους κανόνες αισθητικής και εργονομίας.
- Προγραμματίζουν και να κωδικοποιούν εφαρμογές.
- Εντοπίζουν, ερμηνεύουν και ενσωματώνουν κώδικες
γλώσσας σεναρίων σε εφαρμογές.
- Αποσφαλματοποιούν διαδικτυακές εφαρμογές με
αξιοποίηση κατάλληλων γλωσσών προγραμματισμού.
- Εφαρμόζουν τις βασικές αρχές του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού αξιοποιώντας τα βασικά χαρακτηριστικά του.
- Υλοποιούν τον προγραμματισμό Βάσεων Δεδομένων.
- Δημιουργούν μια ολοκληρωμένη εφαρμογή και να
κάνουν δοκιμές για εντοπισμό πιθανών λαθών και παραλείψεων.
Οι γενικές ικανότητες και τα χαρακτηριστικά που θα
πρέπει να διαθέτουν οι απόφοιτοι/-ες της ειδικότητας
«Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής», μετά την ολοκλήρωση του μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας θα
είναι:
- Αποτελεσματική επικοινωνία στο επαγγελματικό
περιβάλλον στη μητρική και σε δεύτερη ξένη γλώσσα.
- Συνέπεια, μεθοδικότητα και οργάνωση στην εκτέλεση των επαγγελματικών διαδικασιών.
- Επαγγελματική συμπεριφορά που διέπεται από σεβασμό στη δεοντολογία επαγγέλματος και τήρηση των
κανόνων ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας.
- Σχεδιασμός και εφαρμογή καινοτόμων προσεγγίσεων
για την επίλυση προβλημάτων/ κριτική, αναλυτική και
επιχειρηματική σκέψη.
- Εφαρμογή πρακτικών επαγγελματισμού, αποτελεσματικής συνεργασίας, ομαδικότητας.
- Γνώσεις Υπολογιστών σε προχωρημένο επίπεδο
(λειτουργικά συστήματα, περιβάλλοντα διαδικτύου, συστημάτων πελάτη-εξυπηρετητή), κινητών και έξυπνων
συσκευών κ.α.
- Κατανόηση και εφαρμογή οδηγιών , κειμένων, πινάκων, διαγραμμάτων, τεχνικών φυλλαδίων.
- Παρακολούθηση και συνεχής επαφή με την εξέλιξη
της τεχνολογίας.
- Εφευρετικότητα, δημιουργικότητα, συνέπεια και μεθοδικότητα στην εργασία του.
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Τα ειδικά μαθησιακά αποτελέσματα ομαδοποιούνται
ανά μαθησιακή ενότητα και διατυπώνονται αναλυτικά
στον Πίνακα που ακολουθεί, συμπληρωμένα από τις
αντίστοιχες ενδεικτικές δραστηριότητες και κριτήρια
αξιολόγησης (assessment criteria).
4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Τα κριτήρια αξιολόγησης (assessment criteria) έχουν
κεντρικό ρόλο στα Προγράμματα Σπουδών του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας και στις διαδικασίες
πιστοποίησης που ακολουθούν, καθώς προσδιορίζουν
σημαντικά και σχετίζονται με τον βαθμό επίτευξης των
επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων.
4.1 Πυλώνες κριτηρίων αξιολόγησης
Τα κριτήρια αξιολόγησης στηρίζονται σε και έχουν
διατυπωθεί με βάση τους ακόλουθους πυλώνες:
α) θεμελιώδεις υποστηρικτικές γνώσεις,
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β) επίγνωση και τήρηση διαδικασιών,
γ) χρήση εργαλείων και υλικών,
δ) κρίσιμες ικανότητες δια βίου εκπαίδευσης
4.2 Χαρακτηρισμός επιδόσεων μαθητευομένων με
βάση τα καθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης
Η αξιολόγηση του βαθμού επίτευξης μαθησιακών
αποτελεσμάτων βάσει συγκεκριμένων διαβαθμίσεων,
οι οποίες είναι κοινές για όλες τις μαθησιακές ενότητες
και κριτήρια και έχουν ως εξής:
1. άριστη εκτέλεση της εργασίας, χωρίς ανάγκη καθοδήγησης
2. επαρκής εκτέλεση της εργασίας με ελάχιστα ή/και
όχι σημαντικά λάθη
3. επαρκής εκτέλεση της εργασίας με αρκετά ή/και
σημαντικά λάθη
4. ανεπαρκής εκτέλεση της εργασίας

ɏɆȵɇ: 10

ȾɆȻɈȸɆȻȰ ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ
Ȱ/Ȱ
ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ
(1: ɳʌɿʍʏɻ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ, ʖʘʌʀʎ ɲʆɳɶʃɻ
ʃɲɽʉɷɼɶɻʍɻʎ
2. ɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸ ɲʍɼʅɲʆʏɲ
ʄɳɽɻ/ ʋɲʌɲʄɸʀʗɸɿʎ
3. ɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸ ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ
ʄɳɽɻ/ ʋɲʌɲʄɸʀʗɸɿʎ
4. ɲʆɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ)
- Ʌɸʌɿɶʌɳʔɸɿ ʏʌʊʋʉʐʎ ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ʅɿɲʎ …
1.1 ȴʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉɿɸʀʏɲɿ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ 1.1.1 Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʉʌɶɲʆʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʍʐʆɲʔʉʑʎ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ –
ɲʆɲɶʆʘʌʀɺʉʆʏɲʎ ʏɻ ɷʉʅɼ ʃɲɿ ʏɿʎ ɴɲʍɿʃɹʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ/ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ ʃɲɿ
ʍɻʅɸʀɲ
ɷɿɲʔʉʌʉʋʉʀɻʍɻʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɸʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ/ʉʌɶɲʆɿʍʅʙʆ ʍʐʆɲʔʉʑʎ ɴɲʍɿʃʙʆ ɲʌʅʉɷɿʉʏɼʏʘʆ ʃɳɽɸ ʉʌɶɲʆɿʃɼʎ
- ȴɿɲʖʘʌʀɺɸɿ ɴɲʍɿʃɹʎ ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎ ʃɲʏɳ
ʅʉʆɳɷɲʎ
ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ
ʉʌɶɲʆɿʃɼ ʅʉʆɳɷɲ
1.1.2 Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏʘʆ ʍʐʆɲʔʙʆ
- Ʌʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸɿ ɸʋʀʋɸɷɲ ɿɸʌɲʌʖʀɲʎ ʃɲɿ ɸʑʌʉʎ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɳʏʘʆ ʅɸ ʏɻʆ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲ
ɸʄɹɶʖʉʐ (span of control)
- Ʌʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸɿ ʏʌʊʋʉʐʎ ɲʄʄɻʄɸʋʀɷʌɲʍɻʎ/
ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸʏɲʇʑ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʙʆ
ʉʌɶɲʆɿʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ
- ȵʆʏʉʋʀɺɸɿ ʋɻɶɹʎ ɷʐʍʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʄʊɶʘ ɷʉʅɼʎ
ʃɲɿ ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ʅɿɲʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ/
ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ

ȵȻȴȻȾȰ ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
Ƀ/ɻ ɲʋʊʔʉɿʏʉʎ/-ɻ ʏɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ «Ɉɸʖʆɿʃʊʎ
ȵʔɲʌʅʉɶʙʆ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ», ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɿʏʐʖɼ
ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑ ɹʏʉʐʎ – ʏɳʇɻʎ
ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ:

ɀɲɽɻʍɿɲʃɼ ȵʆʊʏɻʏɲ 1: ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ - ȴɸʉʆʏʉʄʉɶʀɲ ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏʉʎ – Ɉɸʖʆɿʃɹʎ ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ

ȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰ: «Ɉɸʖʆɿʃʊʎ ȵʔɲʌʅʉɶʙʆ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ»

ɅɆɃȳɆȰɀɀȰ ɇɅɃɉȴɏɁ ȵɆȳȰɇɈȸɆȻȰȾɃɉ ɀȰȺȸɀȰɈɃɇ ɀȵɈȰȿɉȾȵȻȰȾɃɉ ȵɈɃɉɇ - ɈȰɂȸɇ ɀȰȺȸɈȵȻȰɇ Ɂ. 4386/2016

Τεύχος Β’ 3376/10.08.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

42351

1.2.1 Ȱʆɳʄʐʍɻ ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ ʅɲɽɻʏɸʐʉʅɹʆʘʆ
1.2.2 Ȱʆɳʄʐʍɻ ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ ɸʌɶʉɷʉʏʙʆ
1.2.3 ȵʆʏʉʋɿʍʅʊʎ ʋɻɶʙʆ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ɷɸʉʆʏʉʄʉɶʀɲʎ ʍɸ
ɸɽʆɿʃʊ ʃɲɿ ɷɿɸɽʆɹʎ ɸʋʀʋɸɷʉ ʃɲɿ
ɲʆɳʄʐʍɻ ʍʖɸʏɿʃʙʆ ʃɸɿʅɹʆʘʆ
1.2.4 Ⱦɲʏɲɶʌɲʔɼ ʃɲɿ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ
ʃɲʄʙʆ ʋʌɲʃʏɿʃʙʆ ɲʋʊ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ/ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ ʅɸ ʍʐʆɲʔɹʎ
ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎ

1.3.1 Ʌʌʉʍʉʅʉʀʘʍɻ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ʃɲɿ ɷɸʉʆʏʉʄʉɶɿʃɼʎ
ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳʎ ʋʌʉʎ ʍʐʆɲɷɹʄʔʉʐʎ ʃɲɿ
ʍʐʆɸʌɶɳʏɸʎ
1.3.2 ɀɸʄɹʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ ʋʌʉʔʉʌɿʃɼʎ
ʃɲɿ ɶʌɲʋʏɼʎ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ɲʋʊʗɸʘʆ ʃɲɿ
ɸʆʆʉɿʙʆ ʅɸ ɲʃʌʀɴɸɿɲ, ʍɲʔɼʆɸɿɲ ʃɲɿ
ʋɸɿɽʙ
1.3.3 Ʌɲɿʖʆʀɷɿ ʌʊʄʘʆ ʅɸ ʃʑʌɿʉʐʎ ɳʇʉʆɸʎ
ʏɻʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼ ɲʃʌʊɲʍɻ ʃɲɿ
ɲʆʏɲʋʊʃʌɿʍɻ ʍɸ ɸʌʘʏɼʍɸɿʎ ʃɲɿ
ɲɿʏɼʅɲʏɲ ʍʐʆɲɷɹʄʔʘʆ, ʋɸʄɲʏʙʆ,
ʋʌʉʅɻɽɸʐʏʙʆ ʃɲɿ ʄʉɿʋʙʆ ʍʐʆɸʌɶɲʏʙʆ

ȵʔɲʌʅʊɺɸɿ ʅɸ ʏʐʋɿʃʊ ʏʌʊʋʉ ʏɿʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʃɲɿ ʏʉ
ʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ ɲʍʃʙʆʏɲʎ
ʏɲ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲ ʃɲɿ ʏɻʌʙʆʏɲʎ ʏɿʎ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ʋʉʐ
ɲʋʉʌʌɹʉʐʆ ɲʋʊ ɲʐʏɼʆ ʃɲɿ ʏɻʌɸʀ ʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʉʐ
ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɳɽɸ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ

ȵʋɿʃʉɿʆʘʆɸʀ ʃɲɿ ʍʐʆɸʌɶɳɺɸʏɲɿ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɳ ʅɸ
ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɹʎ
ʉʅɳɷɸʎ
ʃʉɿʆʉʑ
ʏɻʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ/ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ
(ʍʐʆɲɷɹʄʔʉʐʎ,
ʋʌʉʁʍʏɲʅɹʆʉʐʎ,
ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑʎ
ʍʐʆɸʌɶɳʏɸʎ,
ʋʌʉʅɻɽɸʐʏɹʎ ʃɲɿ ʋɸʄɳʏɸʎ) ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʙʆʏɲʎ ʏɻʆ
ʃɲʏɳʄʄɻʄɻ ʉʌʉʄʉɶʀɲ ʃɲɿ ɸʇɻɶʙʆʏɲʎ ʅɸ ʍɲʔɼʆɸɿɲ
ʏɸʖʆɿʃɳ ɽɹʅɲʏɲ ʍʏɻʆ ȵʄʄɻʆɿʃɼ ʃɲɿ Ȱɶɶʄɿʃɼ
ɶʄʙʍʍɲ, ɲʆɲɶʆʘʌʀɺʉʆʏɲʎ ʃɲɿ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ
ʃʌʀʍɿʅɲ ɺɻʏɼʅɲʏɲ ɷɿɲʋʉʄɿʏɿʍʅɿʃɼʎ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ

1.2

1.3

Ȱʆɲɶʆʘʌʀɺɸɿ ɿɸʌɲʌʖɿʃɼ ʍʖɹʍɻ ʅɲɽɻʏɸʐʊʅɸʆʉʐ
ʅɸ ʄʉɿʋʉʑʎ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʐʎ ʃɲɿ ʍʏɸʄɹʖɻ ʏɻʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ/ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ (ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ
ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ɲʆɲʔʉʌɳʎ, ʄʉɶʉɷʉʍʀɲʎ,
ɸʐɽʐʆʙʆ)
ȵʆʏʉʋʀɺɸɿ ʅɹʍʘ ʃʌɿʏɿʃɼʎ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻʎ ʃɲɿ
ɲʇɿʉʄʉɶɸʀ ʋɻɶɹʎ ʍʏʉ ɷɿɲɷʀʃʏʐʉ ʏʘʆ ʃʌʀʍɿʅʘʆ
ɽɸʍʅɿʃʙʆ ʃɸɿʅɹʆʘʆ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ɸʌɶɲʍɿɲʃɳ
ɺɻʏɼʅɲʏɲ ʍʏʉʆ ɸʆ ʄʊɶʘ ʃʄɳɷʉ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ
ȵʔɲʌʅʊɺɸɿ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ɷɸʉʆʏʉʄʉɶʀɲ ʋʉʐ
ʐʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿ ɲʋʊ ʃʄɲɷɿʃʉʑʎ ʃɲɿ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑʎ ʔʉʌɸʀʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ɺɻʏɼʅɲʏɲ/
ʋʉʄɿʏɿʃɹʎ ʋʌʉʎ ɸʐɳʄʘʏɸʎ ʃʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ʉʅɳɷɸʎ
ʃɲɿ ɷɿɲʍʏɳʍɸɿʎ ʍɸɴɲʍʅʉʑ ʏɻʎ
ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ʏɻʎ
ʋʉʄʐʋʉʄɿʏɿʍʅɿʃʊʏɻʏɲʎ
ȴɿɲʏʐʋʙʆɸɿ ʉʌɽɳ ʃɲɿ ʅɸ ɲʃʌʀɴɸɿɲ,
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʃɲɿ ɸʋɸʇɻɶɸʀ ɴɲʍɿʃɹʎ ɹʆʆʉɿɸʎ/
ʔʌɳʍɸɿʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ʉʌʉʄʉɶʀɲʎ ʍʏʉ
ʋʄɲʀʍɿʉ ʏɻʎ ɸʆɷʉɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃɼʎ ʃɲɿ
ɸʇʘɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃɼʎ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ʍɸ ɸʄʄɻʆɿʃɳ
ʃɲɿ ɲɶɶʄɿʃɳ
ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʃɲʏɳʄʄɻʄɸʎ ʅʉʌʔɹʎ ʃɲɿ
ɸʌɶɲʄɸʀɲ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ɶɿɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɽɹʅɲʏɲ (ɶʌɲʋʏɼ, ʋʌʉʔʉʌɿʃɼ, ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ,
ʄɸʃʏɿʃɼ ʃɲɿ ɸʇʘʄɸʃʏɿʃɼ ɹʃʔʌɲʍɻ) ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ
ʊʍʘʆ ʐʋɲɶʉʌɸʑɸɿ ɻ ɷɿɲʋʉʄɿʏɿʍʅɿʃɼ
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ
Ʌʌʉʍɲʌʅʊɺɸɿ ʏʉ ʑʔʉʎ ʏɻʎ ʋʌʉʔʉʌɿʃɼʎ
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏʉʆ ʌʊʄʉ ʃɲɿ ʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ʏʉʐ ɲʋʉɷɹʃʏɻ
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1.5

1.4

1.5.2

ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɳ ʏɲ ɸʌɶɲʄɸʀɲ 1.5.1
Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ ʃɲɿ ȵʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ ɶɿɲ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑʎ ʍʃʉʋʉʑʎ

1.4.5

1.4.4

1.4.3

ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɳ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʊɺɸɿ ʏʉ 1.4.1
ʆʉʅʉɽɸʏɿʃʊ ʋʄɲʀʍɿʉ ʋʉʐ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏɻʆ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ
ʏʘʆ
ɸʐɲʀʍɽɻʏʘʆ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʙʆ
ʃɲɽʙʎ
ʃɲɿ
ʏɻʎ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ
ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ ʖʌɼʍɻʎ ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ ʃɲɿ ʏʘʆ 1.4.2
ʋʆɸʐʅɲʏɿʃʙʆ ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ ʍʏʉ ɷɿɲɷʀʃʏʐʉ

ȴɿɲʄʉɶɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʏʘʆ
ʅɹʏʌʘʆ ʏʉʐ ʆʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑ
ʋʄɲɿʍʀʉʐ ʋʉʐ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏɻʆ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʘʆ ɸʐɲʀʍɽɻʏʘʆ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʙʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ
ȴɿɲʄʉɶɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʏʘʆ
ʅɹʏʌʘʆ ʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ʍʏɻ
ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ ʋɸʌʀ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ ʖʌɼʍɻʎ
ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ
Ȱʌʖɼ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ
Ƀɿ ʆʊʅʉɿ ɿʍʖʑʉʐʆ ʃɲɿ ʍʏʉ
ȴɿɲɷʀʃʏʐʉ
ɍʌɼʍɿʅɸʎ ʍʐʆɷɹʍɸɿʎ (links) ɶɿɲ
ʆʉʅɿʃɳ ɽɹʅɲʏɲ”
ȵʔɲʌʅʉɶɹʎ ȸ/ɉ (ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ
Ⱦɸɿʅɹʆʉʐ, Ʌɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎ,
ɉʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃɳ Ɍʑʄʄɲ,
ȴɿɲɷʀʃʏʐʉ), ɸɿɷɿʃɳ ʄʉɶɿʍʅɿʃɳ
Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻ ʃɲɿ ʃʌɿʏɿʃɼ
ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ ɶɿɲ
ʏɸʖʆɿʃɳ ɽɹʅɲʏɲ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ
-

-

-

-

-

-

-

ȴɻʅɿʉʐʌɶɸʀ ɸʋɿʍʏʉʄɹʎ ɶɿɲ
ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʉʑʎ/ɸʏɲɿʌɿʃʉʑʎ ʍʃʉʋʉʑʎ ʍʏɻʆ
ɸʄʄɻʆɿʃɼ ʃɲɿ ɲɶɶʄɿʃɼ ɶʄʙʍʍɲ
ȴɻʅɿʉʐʌɶɸʀ ʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎ ɶɿɲ
ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʉʑʎ/ɸʏɲɿʌɿʃʉʑʎ ʍʃʉʋʉʑʎ ʍʏɻʆ
ɸʄʄɻʆɿʃɼ ʃɲɿ ɲɶɶʄɿʃɼ ɶʄʙʍʍɲ
ȴɻʅɿʉʐʌɶɸʀ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃɳ ʔʑʄʄɲ ɶɿɲ
ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʉʑʎ/ɸʏɲɿʌɿʃʉʑʎ ʍʃʉʋʉʑʎ ʍʏɻʆ

ɇʐʆʏɳʍʍɸɿ ʉʌɽʉɶʌɲʔɻʅɹʆɲ ʃɲɿ ʍɲʔɼ ʃɸʀʅɸʆɲ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ ʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ (ɲʋɲʆʏɼʍɸɿʎ
ʍɸ ʋɸʄɳʏɸʎ, ɲʆɲʃʉɿʆʙʍɸɿʎ ɶɿɲ ɽɹʅɲʏɲ
ɸʏɲɿʌɿʃɼʎ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ, ɲɿʏɼʅɲʏɲ ʋʌʉʎ
ʍʐʆɲɷɹʄʔʉʐʎ, ɲɿʏɼʅɲʏɲ/ɲʋʉʍʏʉʄɼ
ʋɲʌɲɶɶɸʄɿʙʆ ʋʌʉʎ ʋʌʉʅɻɽɸʐʏɹʎ ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑ
ʃɲɿ ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ, ʄʉɿʋɹʎ ɸʏɲɿʌɿʃɹʎ ɸʋɿʍʏʉʄɹʎ)
ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʃɲɿ ɸʋɸʇɻɶɸʀ ʏɻʆ ȵɽʆɿʃɼ,
ȵʐʌʘʋɲʁʃɼ ʃɲɿ ȴɿɸɽʆɼʎ Ɂʉʅʉɽɸʍʀɲ ʋʉʐ
ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ɸʐɲʀʍɽɻʏʘʆ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʙʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ
ȵʔɲʌʅʊɺɸɿ ʏɻ ɇʖɸʏɿʃɼ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ ʋɸʌʀ ʏɻʎ
ɷɿɲʃʀʆɻʍɻʎ ɸɶɶʌɳʔʘʆ ʅɸ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ ʅɹʍɲ
(ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊ ʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉ ʃʄʋ.)
Ȱʆɲɶʆʘʌʀɺɸɿ ʃɲɿ ɸʌʅɻʆɸʑɸɿ ɽɹʅɲʏɲ
ʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎ ʃɲɿ ʋʆɸʐʅɲʏɿʃɼʎ ɿɷɿʉʃʏɻʍʀɲʎ ʃɲɿ
ɽɹʅɲʏɲ ʋɸʌʀ ɲɷɸɿʙʆ ʖʌɼʍɻʎ ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ
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1.5.5

1.5.4

1.5.3

ʍʏɻʆ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲ
Ȱʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ʅɹʍʘʆ
ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ ɷɿʃʏʑʘʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɸʋʀʏɸʐʇɻ ʍʃʉʋʙʆ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ (ɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻ
ɲʆɲʃʉɿʆʙʍɸʘʆ, ʃʉɿʆʉʋʉʀɻʍɻ
ɷʌɳʍɸʘʆ)
Ȱʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ʅɹʍʘʆ
ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ ɷɿʃʏʑʘʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɸʋʀʏɸʐʇɻ ɸʅʋʉʌɿʃʙʆ ʍʃʉʋʙʆ
ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ (ɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻ
ʋʌʉʍʔʉʌʙʆ ʃɲɿ ʄʉɿʋʙʆ
ɽɸʅɳʏʘʆ ʏɿʅʉʄʉɶɿɲʃɼʎ
ʋʉʄɿʏɿʃɼʎ)
ɇʐʅʅɸʏʉʖɼ ʍɸ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʋʌʉʅɻɽɸɿʙʆ (eprocurement) ɸʀʏɸ ʘʎ ʋɸʄɳʏɻʎ
ɸʀʏɸ ʘʎ ʐʋʉʗɼʔɿʉʎ
ʋʌʉʅɻɽɸʐʏɼʎ/ ɲʆɳɷʉʖʉʎ
-

-

-

-

ɸʄʄɻʆɿʃɼ ʃɲɿ ɲɶɶʄɿʃɼ ɶʄʙʍʍɲ ʃɲɿ
ɷɿɲʅʉʌʔʙʆɸɿ ɲʋʄɳ ɶʌɲʔɼʅɲʏɲ
ȴɻʅɿʉʐʌɶɸʀ ɸʏɲɿʌɿʃʊ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊ ʍɸ ʅɹʍɲ
ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ ɷɿʃʏʑʘʍɻʎ
ȵʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɸʀ ʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉ ɸʏɲɿʌɿʃɼʎ
ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲʎ ʃɲɿ ʋʌʉʏɸʀʆɸɿ ɴɸʄʏʀʘʍɻʎ/
ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʎ ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻʆ ʋɿʉ ɸʆɸʌɶɼ ʖʌɼʍɻ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ʃɲɿ ʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ
Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɹʎ ʍʐʆɲʄʄɲɶɹʎ ɶɿɲ
ʍʖɹʍɸɿʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʅɸ ʏʉ ʃʌɳʏʉʎ (ȴ.Ƀ.ɉ.)
ʃɲɿ ʏʌɲʋɸɺɿʃʉʑʎ ʔʉʌɸʀʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ
ʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ (ʋʌʊʍɴɲʍɻ ʃɲɿ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ ȳɸʆɿʃɼʎ
ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʙʆ ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
ʏʉʐ ɉɅ.ɃȻȾ., ʍʐʆɲʄʄɲɶɹʎ ʅɹʍʘ e-banking)
ȴɿɸʆɸʌɶɸʀ ɹʌɸʐʆɲ ɲɶʉʌɳʎ ʍʏʉ ɷɿɲɷʀʃʏʐʉ ʃɲɿ
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɹʎ ʋʌʉʅɼɽɸɿɸʎ ɶɿɲ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
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ȵʔɲʌʅʊɺɸɿ ʏɿʎ ʍʐʍʏɳʍɸɿʎ ʏʘʆ ʍɻʅɳʏʘʆ ʍɼʅɲʆʍɻʎ
ʐɶɸʀɲʎ/ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʃɲɿ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʏʉʐ ʖʙʌʉʐ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ/ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ.

ȵʔɲʌʅʊɺɸɿ/ɸʋɿɷɸɿʃʆʑɸɿ ʏɿʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʋʉʐ ʋʌɹʋɸɿ
ʆɲ ɲʃʉʄʉʐɽɻɽʉʑʆ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɹʃʏɲʃʏɻʎ
ɲʆɳɶʃɻʎ/ ɲʏʐʖɼʅɲʏʉʎ ʍʏʉ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ

2.1

2.2

Ȱ/Ȱ

ȵȻȴȻȾȰ ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
Ƀ/ɻ ɲʋʊʔʉɿʏʉʎ/-ɻ ʏɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ «Ɉɸʖʆɿʃʊʎ
ȵʔɲʌʅʉɶʙʆ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ», ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɿʏʐʖɼ
ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑ ɹʏʉʐʎ – ʏɳʇɻʎ
ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ:

ɏɆȵɇ: 2

ȾɆȻɈȸɆȻȰ ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ
(1: ɳʌɿʍʏɻ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ, ʖʘʌʀʎ ɲʆɳɶʃɻ
ʃɲɽʉɷɼɶɻʍɻʎ
2. ɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸ ɲʍɼʅɲʆʏɲ
ʄɳɽɻ/ ʋɲʌɲʄɸʀʗɸɿʎ
3. ɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸ ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ
ʄɳɽɻ/ ʋɲʌɲʄɸʀʗɸɿʎ
4. ɲʆɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ)
2.1.1 Ȱʍʃɼʍɸɿʎ ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻʎ ʃɲɿ
- Ȱʆɲɶʆʘʌʀɺɸɿ ɲʐʏʊʅɲʏɲ ʃɲɿ ɸʌʅɻʆɸʑɸɿ
ʍʑʅɴʉʄɲ ʍɼʅɲʆʍɻʎ ʐɶɸʀɲʎ ʃɲɿ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
ɲʋʉʃʘɷɿʃʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏʘʆ ʍʐʅɴʊʄʘʆ
ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ
ʍɼʅɲʆʍɻʎ ʐɶɸʀɲʎ/ʐɶɿɸɿʆɼʎ ʃɲɿ
- Ȱʆʏɿɷʌɳ ɳʅɸʍɲ ʃɲɿ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ʍʏɿʎ
ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʏʘʆ ʖʙʌʘʆ ʃɲɿ
ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɸʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ʏʘʆ ʍʐʅɴʊʄʘʆ
ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ/ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʍʏɲ ɷɿɳʔʉʌɲ
- ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ɲʍʔɲʄʙʎ ʅɹʍɲ, ʐʄɿʃɳ ʃɲɿ
ɸʌɶɲʍɿɲʃɳ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏɲ.
ʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲ
- Ʌʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸɿ ʍʐʖʆʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ʋɻɶɹʎ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ ʏʘʆ ɲʄʄɲɶʙʆ ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ɲʋʊ ʃɿʆɷʑʆʉʐʎ
ʍʏʉʆ ɸʌɶɲʍɿɲʃʊ ʖʙʌʉ
2.3.1 ȵʋʀɷɸɿʇɻ ʋɲʌʉʖɼʎ ʋʌʙʏʘʆ
- Ɉɻʌɸʀ ʉʌɽɼ ʍɸɿʌɳ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ʋɲʌʉʖɼʎ
ʋʌʙʏʘʆ ɴʉɻɽɸɿʙʆ
ɴʉɻɽɸɿʙʆ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʏʐʖɼʅɲʏʉʎ
ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ʖʌɼʍɻ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ
2.3.2. ȵʆʏʉʋɿʍʅʊʎ, ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʃɲɿ
ʋɲʌʉʖɼʎ ʋʌʙʏʘʆ ɴʉɻɽɸɿʙʆ
ʅɸʄɹʏɻ/ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ
- ȵʃʏɿʅɳ ɴɲʌʑʏɻʏɲ ɸʆɷɸʖʊʅɸʆʘʆ ɲʏʐʖɻʅɳʏʘʆ
ɸʋɿʅʉʌʔʘʏɿʃʉʑ ʐʄɿʃʉʑ ʍʖɸʏɿʃʉʑ ʅɸ ʏɿʎ
ʃɲɿ ɷɿɲʖɸɿʌʀɺɸʏɲɿ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
ʋʌʙʏɸʎ ɴʉɼɽɸɿɸʎ/ʅɸʄɹʏɻ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆ
ɶɿɲ ʃʄɼʍɻ ʍɸ ɴʉɼɽɸɿɲ/ʍʐʆɷʌʉʅɼ ʏʘʆ
ʍʏʉ ɷɸɷʉʅɹʆʉ ɸʌɶɲʍɿɲʃʊ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ʃɲʏɳʄʄɻʄʘʆ ʔʉʌɹʘʆ/ ʋʌʉʍʙʋʘʆ

ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ

ɀɲɽɻʍɿɲʃɼ ȵʆʊʏɻʏɲ 2: Ȱʍʔɳʄɸɿɲ ʃɲɿ ɉɶɸʀɲ ʍʏɻʆ ȵʌɶɲʍʀɲ
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3.1

Ȱ/Ȱ

ȵʔɲʌʅʊɺɸɿ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ʍʑʅʔʘʆɸʎ ʅɸ ʏʉʐʎ
ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʉʐ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
ʍʏʉʆ
ʖʙʌʉ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺʉʆʏɲʎ
ɸʆɷɸʖʊʅɸʆʉʐʎ
ʃɿʆɷʑʆʉʐʎ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎ ʌʑʋɲʆʍɻʎ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ
ʄɲʅɴɳʆɸɿ ʅɹʏʌɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʉʔʐɶɼ ʏʉʐʎ

ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
Ƀ/ɻ ɲʋʊʔʉɿʏʉʎ/-ɻ ʏɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ «Ɉɸʖʆɿʃʊʎ
ȵʔɲʌʅʉɶʙʆ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ», ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɿʏʐʖɼ
ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑ ɹʏʉʐʎ – ʏɳʇɻʎ
ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ:

3.1.1 ȵʔɲʌʅʉɶɼ ʋʌɲʃʏɿʃʙʆ ʍʑʅʔʘʆʘʆ
ʅɸ ʏɻ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ ɶɿɲ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʉʐ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ ʍɸ ʍʐʆɲʔʉʑʎ
ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʃɲɿ
ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ
3.1.2 ɇʑʆʏɲʇɻ ɹʃɽɸʍɻʎ ɸʆʏʉʋɿʍʅʉʑ
ʃɿʆɷʑʆʘʆ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎ ʌʑʋɲʆʍɻʎ
ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ
ʄɼʗɻʎ ʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ
3.1.3 Ʌʌʊɴʄɸʗɻ ɶɿɲ ʔɿʄɿʃɼ ʋʌʉʎ ʏʉ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ ʖʌɼʍɻ ʃɲɿ ɲʋʊʌʌɿʗɻ
ʐʄɿʃʙʆ (ɲʆɲʃʑʃʄʘʍɻ)

ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ

ɏɆȵɇ: 2

ȾɆȻɈȸɆȻȰ ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ
(1: ɳʌɿʍʏɻ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ, ʖʘʌʀʎ ɲʆɳɶʃɻ
ʃɲɽʉɷɼɶɻʍɻʎ
2. ɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸ ɲʍɼʅɲʆʏɲ
ʄɳɽɻ/ ʋɲʌɲʄɸʀʗɸɿʎ
3. ɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸ ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ
ʄɳɽɻ/ ʋɲʌɲʄɸʀʗɸɿʎ
4. ɲʆɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ)
- ȵʋɿɷɸɿʃʆʑɸɿ ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ʋʉʐ ʍʐʆɳɷɸɿ ʅɸ ʏʉʐʎ ʃʙɷɿʃɸʎ ɲɸɿʔʉʌɿʃɼʎ
ɷɸʉʆʏʉʄʉɶʀɲʎ
- ȵʔɲʌʅʊɺɸɿ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ʍɸ ɸʐɽʐɶʌɳʅʅɿʍɻ ʅɸ ʏʉʐʎ
ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ
ʏʉʐ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
- ȵʔɲʌʅʊɺɸɿ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ ʋʄɳʆʉ ɲʆɲʃʑʃʄʘʍɻʎ
ʐʄɿʃʙʆ
- ȴɿɲʖɸɿʌʀɺɸʏɲɿ ʏɻʆ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲ ʅɸ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɳ ʉʌɽʊ ʏʌʊʋʉ

ɀɲɽɻʍɿɲʃɼ ɸʆʊʏɻʏɲ 3: Ȱɸɿʔʊʌʉʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻ ʃɲɿ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʉʐ Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ

ʏɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ
2.3.3 Ʌʌɲʃʏɿʃɼ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʍʏɿʎ ʋʌʙʏɸʎ
ɴʉɼɽɸɿɸʎ/Ȳɿʘʅɲʏɿʃʊ ȵʌɶɲʍʏɼʌɿʉ
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4.1 Ʌʌʉɸʏʉɿʅɳʍɸɿ ʏɻ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ʏɻʎ ɷɿʃɼʎ ʏʉʐ/ʏɻʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ɸʃʋʉʆʙʆʏɲʎ ɹʆɲ ʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉ
ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʊ ʍʖɹɷɿʉ (business plan)
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʙʆʏɲʎ ʗɻʔɿɲʃɳ ɸʌɶɲʄɸʀɲ ʃɲɿ ʋʌʊʏʐʋɲ
ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʉʌɶɳʆʘʍɻ ʃɲɿ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏɻʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ/ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ

Ȱ/Ȱ

ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
Ƀ/ɻ ɲʋʊʔʉɿʏʉʎ/-ɻ ʏɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ «Ɉɸʖʆɿʃʊʎ
ȵʔɲʌʅʉɶʙʆ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ», ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɿʏʐʖɼ
ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑ ɹʏʉʐʎ – ʏɳʇɻʎ
ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ:

4.1.3

4.1.2

4.1.1

ɏɆȵɇ: 21

ȾɆȻɈȸɆȻȰ ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ
(1: ɳʌɿʍʏɻ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ, ʖʘʌʀʎ ɲʆɳɶʃɻ
ʃɲɽʉɷɼɶɻʍɻʎ
2. ɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸ ɲʍɼʅɲʆʏɲ
ʄɳɽɻ/ ʋɲʌɲʄɸʀʗɸɿʎ
3. ɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸ ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ
ʄɳɽɻ/ ʋɲʌɲʄɸʀʗɸɿʎ
4. ɲʆɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ)
- Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀ ɲʆɳʄʐʍɻ SWOT (Strengths,
Ȱʆɳʄʐʍɻ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
Weaknesses, Opportunities, Threats):
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ʅɿɲʎ ʆɹɲʎ
ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎ ɷʐʆɳʅɸʘʆ ʃɲɿ ɲɷʐʆɲʅɿʙʆ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ/ ɸʆʏʉʋɿʍʅʊʎ
(ʋʌʉɹʌʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɸʍʘʏɸʌɿʃʊ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʙʆ ɸʐʃɲɿʌɿʙʆ
ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ/ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ), ɸʐʃɲɿʌɿʙʆ ʃɲɿ
ɀɸʄɹʏɸʎ ɲʋʉʍʏʉʄɼʎ ʃɲɿ
ɲʋɸɿʄʙʆ (ʋʌʉɹʌʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ
ʉʌɳʅɲʏʉʎ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʙʆ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ/ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ)
ʉʌɶɲʆɿʍʅʙʆ, ɴʌɲʖʐʋʌʊɽɸʍʅʘʆ
- ȴɿɲʏʐʋʙʆɸɿ ɲʋʉʍʏʉʄɼ ʃɲɿ ʊʌɲʅɲ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ʃɲɿ ʃɲɽʉʌʀɺɸɿ ʍʏʊʖʉʐʎ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʋʉʐ
ʃɲɿ ʅɸʍʉʋʌʊɽɸʍʅʘʆ ʍʏʊʖʘʆ ʃɲɿ
ɽɹʏʉʐʆ
ʏɲ ɲʃʌʘʆʑʅɿɲ “SMART/ SMARTER”
ʍʏʌɲʏɻɶɿʃʙʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋʀʏɸʐʇɼ
(ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉɿ,
ʅɸʏʌɼʍɿʅʉɿ, ɸʔɿʃʏʉʀ, ʍʖɸʏɿʃʉʀ
ʏʉʐʎ
ʃɲɿ ʌɸɲʄɿʍʏɿʃʉʀ, ʖʌʉʆɿʃɳ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅɹʆʉɿ,
Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʋɿɽɲʆʙʆ ʆʉʅɿʃʙʆ
ɲʆɲɽɸʘʌɼʍɿʅʉɿ)
ʅʉʌʔʙʆ ʍʑɶʖʌʉʆʘʆ
- ɇʖɸɷɿɳɺɸɿ ɹʆɲ ɲʋʄʊ ʉʌɶɲʆʊɶʌɲʅʅɲ ʅɿɲʎ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ɴɳʍɸɿ ɿʍʖʑʉʆʏʉʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʅɸ ʃɲʏɲɶʌɲʔɼ-ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏʘʆ
ɽɸʍʅɿʃʉʑ ʋʄɲɿʍʀʉʐ ʃɲɿ ʍʑɶʃʌɿʍɻ
ɴɲʍɿʃʙʆ ɲʌʅʉɷɿʉʏɼʏʘʆ ʃɲʏɳ ɸʋʀʋɸɷʉ
ɿɸʌɲʌʖʀɲʎ ʃɲɿ ʃɲʏɳ ʉʌɶɲʆɿʃɼ ʅʉʆɳɷɲ
ʋʄɸʉʆɸʃʏɻʅɳʏʘʆ/ʅɸɿʉʆɸʃʏɻʅɳʏʘ
Ȱʆɲɺɻʏɳ,
ʅɸʄɸʏɳ ʃɲɿ ɲʇɿʉʄʉɶɸʀ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ
ʆ ʍɸ ʍʖɹʍɻ ʅɸ ɷɸɷʉʅɹʆɲ
ʍʖɸʏɿʃɹʎ
ʅɸ
Ʌɿʍʏʉʋʉɿɼʍɸɿʎ ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɳ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏɲ

ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ

ɀɲɽɻʍɿɲʃɼ ȵʆʊʏɻʏɲ 4: ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ʍʏɲɷɿʉɷʌʉʅʀɲ, ɲʌʖɹʎ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɼʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ʃɲɿ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ
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4.2

-

-

-

-

-

-

-

Ȱʆɲɺɻʏɳ ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃɳ ɸʌɶɲʄɸʀɲ ɶɿɲ
ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɸʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʃɲɿ ɲʇɿʉʄʉɶɸʀ
ʍʐɶʃʌɿʏɿʃɳ ʊʌʉʐʎ/ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɸʎ/
ʋʄɸʉʆɸʃʏɼʅɲʏɲ
Ȱʆɲɺɻʏɳ ʅʉʌʔɹʎ ɸʋɿɷʊʏɻʍɻʎ ɶɿɲ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɸʎ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʃɲɿ ɲʇɿʉʄʉɶɸʀ ʍʐɶʃʌɿʏɿʃɳ
ʊʌʉʐʎ/ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɸʎ/
ʋʄɸʉʆɸʃʏɼʅɲʏɲ/ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎ ʋʉʐ ɽɹʏʉʐʆ
Ʌʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸɿ ʋɻɶɹʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ ɶɿɲ
ʆɸʉʔʐɸʀʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ɲʇɿʉʄʉɶɸʀ
ʍʐɶʃʌɿʏɿʃɳ
Ʌʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸɿ ʋɻɶɹʎ ɸʋɿɷʊʏɻʍɻʎ ɶɿɲ ʆɸʉʔʐɸʀʎ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ɲʇɿʉʄʉɶɸʀ ʍʐɶʃʌɿʏɿʃɳ

ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ & Ʌʌʉʁʊʆʏʘʆ
ȴɿɸʆɸʌɶɸʀ ɹʌɸʐʆɲ ɲɶʉʌɳʎ ʃɲɿ ʍʐɶʃʌʀʆɸɿ
ʅɸʏɲʇʑ ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃʙʆ ʄʉɶɿʍʅɿʃʙʆ ɶɿɲ ʏɿʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɹʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
Ȱʇɿʉʋʉɿɸʀ ɸʌɶɲʄɸʀɲ ʗɻʔɿɲʃɼʎ ʋʌʉɴʉʄɼʎ ʃɲɿ
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ȵʔɲʌʅʊɺɸɿ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ɷɿʉʀʃɻʍɻʎ ʉʄɿʃɼʎ
ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ
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4.2.3

ȵʆʏʉʋʀɺɸɿ
ʏʉʐʎ
ʃɲʏɳʄʄɻʄʉʐʎ
ʏʌʊʋʉʐʎ 4.2.1
ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ
ʅɿɲʎ
ʆɸʉʔʐʉʑʎ
ɼ
ʅɿɲʎ
ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ, ɲʔʉʑ ɹʖɸɿ ʃɲʏɲɶʌɳʗɸɿ
ʏɿʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃɹʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ʃɲɿ ɸʃʏɿʅɼʍɸɿ ʏɿʎ
ʅɸʄʄʉʆʏɿʃɹʎ ʏɲʅɸɿɲʃɹʎ ɸɿʍʌʉɹʎ ɶɿɲ ɷɸɷʉʅɹʆʉ
ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ, ʍʐɶʃʌʀʆʉʆʏɲʎ ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɹʎ
ɸʋɿʄʉɶɹʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ
4.2.2

4.1.5

4.1.4

ʃɲɿ ɷʐʆɻʏɿʃɳ ɷɿɲɽɹʍɿʅʉʐʎ
ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʉʑʎ ʋʊʌʉʐʎ
ɀɸʄɹʏɸʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆ ɷʉʅɼʎ ʃɲɿ
ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʙʆ ʏʘʆ ʏʅɻʅɳʏʘʆ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ/
ʉʌɶɲʆɿʍʅʙʆ
ɀɸʄɹʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ
ʃɲɿ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ
ɷɿɸɽʆʙʎ ɲʋʉɷɸʃʏɳ ʋʌʊʏʐʋɲ
ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ
Ʌʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʘʆ
ʃɸʔɲʄɲʀʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɹʆɲʌʇɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʃɲɿ
ʃɲʏɲɶʌɲʔɼ ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃʙʆ
ɲʆɲɶʃʙʆ ɶɿɲ ɷɸɷʉʅɹʆʉ ʖʌʉʆɿʃʊ
ɷɿɳʍʏɻʅɲ – ɸʃʏɿʅɼʍɸɿʎ
ʏɲʅɸɿɲʃʙʆ ɸɿʍʌʉʙʆ ʃɲɿ ɸʃʌʉʙʆ
ȵʆʏʉʋɿʍʅʊʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃʙʆ
ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ (ʏʌɲʋɸɺɿʃʊʎ
ɷɲʆɸɿʍʅʊʎ, ɸʋɿɷʉʏɼʍɸɿʎ, ʀɷɿɲ
ʃɸʔɳʄɲɿɲ) ʃɲɿ ʍʑɶʃʌɿʍɻ ɲʐʏʙʆ
ʍɸ ʊʌʉʐʎ ʃʊʍʏʉʐʎ ʃɸʔɲʄɲʀʘʆ
ʃɲɿ ɸʋɳʌʃɸɿɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɳʄʐʗɻ
ʏʘʆ ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃʙʆ ɲʆɲɶʃʙʆ
ȵʆʏʉʋɿʍʅʊʎ ʋɻɶʙʆ ɸʋɿɷʊʏɻʍɻʎ
ɶɿɲ ʆɹɸʎ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɹʎ
ʋʌʉʍʋɳɽɸɿɸʎ (ʋ.ʖ. ɶɿɲ
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ȿɸɿʏʉʐʌɶɸʀ ʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɼ ʏʉʐ/ʏɻʎ ɼ ʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ
ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʍʐʅʅɸʏɹʖɸɿ ʅɸ ɻɽɿʃɼ, ʃʉɿʆʘʆɿʃɼ ʃɲɿ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼ ɸʐɽʑʆɻ ɶʆʘʌʀɺʉʆʏɲʎ ʏɲ ɸʌɶʉɷʉʏɿʃɳ
ɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲ ʃɲɿ ɸʐɽʑʆɸʎ/ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ʏʉʐ

ɇʖɸɷɿɳɺɸɿ ʃɲɿ ʐʄʉʋʉɿɸʀ ɹʆɲ ʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉ ʍʖɹɷɿʉ
ʅɳʌʃɸʏɿʆɶʃ ɶɿɲ ʏɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ/ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖɸɿ
(ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɲ ʃɲɿ ʆɹɲ)

4.3

4.4

4.4.4

4.4.3

4.4.2

4.4.1

Ȱʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ɹʌɸʐʆɲʎ
ɲɶʉʌɳʎ
ȵʃʏʀʅɻʍɻ ʅɸɶɹɽʉʐʎ ɲɶʉʌɳʎ,
ʏʅɻʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ɲɶʉʌɳʎ,
ʍʏʊʖɸʐʍɻ ʃɲɿ ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻ
(positioning)
ȴɿɲʅʊʌʔʘʍɻ ɸʏɲɿʌɿʃɼʎ ʃɲɿ
ʋʌʉʁʉʆʏɿʃɼʎ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ
ʍɻʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻʎ (branding)
ȴɿɲʅʊʌʔʘʍɻ ʅɸʀɶʅɲʏʉʎ
ʅɳʌʃɸʏɿʆɶʃ (product, price,
place, promotion)

ʋʌʉʍʄɼʗɸɿʎ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʃɲɿ
ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɹʎ ɸɿʍʔʉʌɹʎ)
4.3.1 ȵʃʋʊʆɻʍɻ ʍʖɸɷʀʉʐ/ʉɷɻɶʉʑ
ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʙʆ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ
ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏɻʎ ʏɼʌɻʍɻʎ
ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɼʎ, ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼʎ,
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼʎ ʃɲɿ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ
4.3.2 Ȱʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ
ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ ʏɻʎ ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ
ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎ

-

-

-

-

-

-

ɇʖɸɷɿɳɺɸɿ ʃɲɿ ʉʌɶɲʆʙʆɸɿ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏɻʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɼʎ ʏʉʐ ɴɳʍɸɿ ʊʍʘʆ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ɲʋʊ
ʏɻʆ ʃɸʀʅɸʆɻ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɼ ʃɲɿ ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼ
ʆʉʅʉɽɸʍʀɲ (ɸʋʀɶʆʘʍɻ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃʙʆ ʃɲɿ
ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃʙʆ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ, ɸʃʏʀʅɻʍɻ ʃɲɿ
ʍʐʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʏʉʐʎ ʘʎ ʏɲʅɸɿɲʃɹʎ ɲʆɳɶʃɸʎ)
Ʌɲʌʉʐʍɿɳɺɸɿ/ ʐɿʉɽɸʏɸʀ ʃɲʄɹʎ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ
ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ ʃɲɿ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎ ɸʐɽʑʆɻʎ ɲʋʊ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ/ ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑʎ ʅɸ ʋɲʌʊʅʉɿʉ/
ʍʐʆɲʔɹʎ ʋɸɷʀʉ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎ
ȵʔɲʌʅʊɺɸɿ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʍʐɶʃʌɿʏɿʃɼʎ
ʋʌʉʏʐʋʉʋʉʀɻʍɻʎ (benchmarking) ʍɸ ʊʌʉʐʎ
ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʙʆ/ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʙʆ
ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ
Ȱʆɲɺɻʏɳ ɷɸʐʏɸʌʉɶɸʆɼ ɷɸɷʉʅɹʆɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ
ʏɿʎ ʏɳʍɸɿʎ ʏɻʎ ɲɶʉʌɳʎ, ʏɿʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ʏʘʆ
ʃɲʏɲʆɲʄʘʏʙʆ ʃɲɿ ʏɿʎ ɲɶʉʌɲʍʏɿʃɹʎ ʏʉʐʎ
ʍʐʆɼɽɸɿɸʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʃʌɿʏɿʃɳ
ɲʆɲɶʆʘʌʀɺʉʆʏɲʎ ʏɿʎ ɲɷʐʆɲʅʀɸʎ/ɸʄʄɸʀʗɸɿʎ
ʏʉʐʎ (ʍʐʆɳʔɸɿɲ, ɲʆʏɿʋʌʉʍʘʋɸʐʏɿʃʊʏɻʏɲ,
ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉʀɻʍɻ, ɲʇɿʉʋɿʍʏʀɲ ʔʉʌɹɲ ʋʉʐ
ʋɲʌɹʖɸɿ ʏɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ)
Ʌɲʌʉʐʍɿɳɺɸɿ ʍʑɶʖʌʉʆɸʎ ʏɳʍɸɿʎ ɶɿɲ ʍʐʆɲʔɸʀʎ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɹʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɻʆ
ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃʙʆ ʅʉʆʏɹʄʘʆ ʋʉʐ
ɴɲʍʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɿʎ ʗɻʔɿɲʃɹʎ ɷɸʇɿʊʏɻʏɸʎ
ȴɿɲʅʉʌʔʙʆɸɿ ʋʌʉʍʖɹɷɿɲ ɸʆʊʎ ʋʄɳʆʉʐ
ʅɳʌʃɸʏɿʆɶʃ ɶɿɲ ʅɿɲ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʍʐʆɲʔʉʑʎ
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4.5

ȴɿɲʅʉʌʔʙʆɸɿ ʃɲɿ ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɸʀ ʏʉ ɴɿʉɶʌɲʔɿʃʊ
ʏʉʐ/ʏɻʎ ʍɻʅɸʀʘʅɲ ɴɳʍɸɿ ʏɻʎ ʅʉʌʔɼʎ europass ʃɲɿ
ɳʄʄʘʆ ʋʌʉʏʑʋʘʆ, ʋʌʉɸʏʉɿʅɳɺɸɿ ʍʐʆʉɷɸʐʏɿʃɹʎ
ɸʋɿʍʏʉʄɹʎ ʃɲɿ ʍʐʅʅɸʏɹʖɸɿ ʍɸ ʋʌʉʍʃʄɼʍɸɿʎ
ʍʏɸʄɹʖʘʍɻʎ ʉʌɶɲʆɿʍʅʙʆ ʏʉʐ ɿɷɿʘʏɿʃʉʑ ʃɲɿ
ɷɻʅʊʍɿʉʐ ʏʉʅɹɲ ɲʔʉʑ ɹʖɸɿ ɲʆɲɺɻʏɼʍɸɿ ʃɲɿ
ɲʇɿʉʄʉɶɼʍɸɿ ɸʐʃɲɿʌʀɸʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ
ʍʏɲɷɿʉɷʌʉʅʀɲʎ ʃɲɿ ɸʇɹʄɿʇɻʎ

ȴɿɲʅʊʌʔʘʍɻ ʃɲɿ ʏɼʌɻʍɻ
ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ
ʋɸʄɲʏʙʆ, ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ
ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃɼʎ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
ʃɲɿ ʋɲʌɲʋʊʆʘʆ
ȵʆʏʉʋɿʍʅʊʎ ʋʌɲʃʏɿʃʙʆ
ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑ ʅɳʌʃɸʏɿʆɶʃ
(internal marketing)
ȴɿɲʅʊʌʔʘʍɻ ʋʄɳʆʉʐ
ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ ɷɻʅʉʍʀʘʆ ʍʖɹʍɸʘʆ
ɇʑʆʏɲʇɻ ʃɲɿ ɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉʀɻʍɻ
ɴɿʉɶʌɲʔɿʃʉʑ ʍɻʅɸɿʙʅɲʏʉʎ ʃɲɿ
ʍʐʆʉɷɸʐʏɿʃɼʎ ɸʋɿʍʏʉʄɼʎ ɴɳʍɸɿ
ʋʌʉʏʑʋʘʆ
ȴɿɸʌɸʑʆɻʍɻ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʙʆ
ɸʆɷɿɲʔɸʌʊʆʏʘʆ
Ȱʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ
ʋʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʉʑ (ɴʄ. ʋʑʄɻ
ȵɃɅɅȵɅ,
www.eoppep.gr/teens)
Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʋʌʉʉʋʏɿʃʙʆ
ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ ʃɲɿ ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃʙʆ
ɷɿɲɷʌʉʅʙʆ ʍʏɲɷɿʉɷʌʉʅʀɲʎ ʍɸ
ʍʐʍʖɹʏɿʍɻ ʅɸ ʏɲ ʋʌʉʍʘʋɿʃɳ
ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏɲ ʃɲɿ ʃʄʀʍɸɿʎ
ɀɸʄɹʏɻ ɸʌɸʐʆʙʆ ɶɿɲ
-

-

-

-

-

ɇʐʆʏɳʍʍɸɿ ʍʐʆʉɷɸʐʏɿʃɼ ɸʋɿʍʏʉʄɼ
ɇʐʆʏɳʍʍɸɿ ɴɿʉɶʌɲʔɿʃʊ ʍɻʅɸʀʘʅɲ ʍɸ ʅʉʌʔɼ
europass ʍɸ ɸʄʄɻʆɿʃɼ ʃɲɿ ɷɸʑʏɸʌɻ ʇɹʆɻ
ɶʄʙʍʍɲ
Ʌʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸɿ ʋɻɶɹʎ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻʎ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʙʆ ɸʐʃɲɿʌɿʙʆ ʃɲɿ ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃʙʆ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʙʆ ɷɿɲɷʌʉʅʙʆ
ȴɿɲʏʐʋʙʆɸɿ ʋɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʎ
ʋʉɿʃʀʄʘʆ ɽɸʘʌɿʙʆ ʃɲɿ ʏɸʖʆɿʃʙʆ ʋɲʌɲʃʀʆɻʍɻʎ
ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ

ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ
ȴɿɲʅʉʌʔʙʆɸɿ ʋʄɳʆʉ ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ ɷɻʅʉʍʀʘʆ
ʍʖɹʍɸʘʆ ʃɲɿ ʋʌʉɸʏʉɿʅɳɺɸɿ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏʘʆ
ʍʖɸʏɿʃʙʆ ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ
ȴɿɲʅʉʌʔʙʆɸɿ ʋʌʉʍʖɹɷɿʉ ʋʄɳʆʉʐ ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑ
ʅɳʌʃɸʏɿʆɶʃ ɶɿɲ ʅɿɲ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʍʐʆɲʔʉʑʎ
ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ ʃɲɿ ʋʌʉɸʏʉɿʅɳɺɸɿ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ
ʏʘʆ ʍʖɸʏɿʃʙʆ ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ
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4.5.4

4.5.3

4.5.2

4.5.1

4.4.7

4.4.6

4.4.5
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5.1 ȴɿɲɷʀʃʏʐʉ ʃɲɿ ʋɲɶʃʊʍʅɿʉʎ ɿʍʏʊʎ (ɷʉʅɼ ʏʉʐ
ʋɲɶʃʊʍʅɿʉʐ ɿʍʏʉʑ, ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ɷɿɲɷɿʃʏʑʉʐ)
(ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɹʎ ɐʌɸʎ: 2)
 ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʏɿʎ ɴɲʍɿʃɹʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʉʐ
ɷɿɲɷɿʃʏʑʉʐ
 Ȱʇɿʉʋʉɿɸʀ ʏʉ ȴɿɲɷʀʃʏʐʉ ʃɲɿ ɷɿɲʃʌʀʆɸɿ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ʏʉʐ
 Ʌɸʌɿɶʌɳʔɸɿ ʏɻ ɷʊʅɻʍɻ ʏʉʐ ɷɿɲɷɿʃʏʑʉʐ.
 ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʏɿʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏʉʐ Ʌɲʆɸʄʄɼʆɿʉʐ
ɇʖʉʄɿʃʉʑ ȴɿʃʏʑʉʐ ɶɿɲ ʏʉ ɻʄ. ʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉ (e-mail)
ʃɲɿ ʏɻ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ɿʍʏʉʄʉɶʀʉʐ (blog)

Ȱ/Ȱ

ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
Ƀ/ɻ ɲʋʊʔʉɿʏʉʎ/-ɻ ʏɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ «Ɉɸʖʆɿʃʊʎ
ȵʔɲʌʅʉɶʙʆ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ», ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɿʏʐʖɼ
ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑ ɹʏʉʐʎ – ʏɳʇɻʎ
ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ:





5.1.2

5.1.1

Ȱʋʊʃʏɻʍɻ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ ʍʏʉ
Ʌɲʆɸʄʄɼʆɿʉ ɇʖʉʄɿʃʊ ȴʀʃʏʐʉ.
ȵɶɶʌɲʔɼ ʅɲɽɻʏɼ ʍʏʉ Ʌɇȴ
Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ web
ʃɲɿ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʍʏʉ ʖʙʌʉ ʏʉʐ
ɸʌɶɲʍʏɻʌʀʉʐ:
WWW – ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ ʏɻʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʉʐ ʋʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ
http ɶɿɲ ɲʋʉʍʏʉʄɼ ɲʀʏɻʍɻʎ ʃɲɿ
ʏɻʎ ɲʋʊʃʌɿʍɻʎ ʅɹʍʘ ʃʙɷɿʃɲ
html ʍʏʉ ʔʐʄʄʉʅɸʏʌɻʏɼ
ɀɸʏɲʔʉʌɳ ɲʌʖɸʀʉʐ ʅɸ FTP

ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ

ɏɆȵɇ: 28

ȾɆȻɈȸɆȻȰ ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ
(1: ɳʌɿʍʏɻ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ, ʖʘʌʀʎ ɲʆɳɶʃɻ
ʃɲɽʉɷɼɶɻʍɻʎ
2. ɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸ ɲʍɼʅɲʆʏɲ
ʄɳɽɻ/ ʋɲʌɲʄɸʀʗɸɿʎ
3. ɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸ ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ
ʄɳɽɻ/ ʋɲʌɲʄɸʀʗɸɿʎ
4. ɲʆɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ)
- ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʏɻʆ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ
ʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉʐ (e-mail) ʏɻʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ/ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ
- ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʏɻʆ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ʏɻʄɸɷɿɳʍʃɸʗɻʎ
ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ/ʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑ

ɀɲɽɻʍɿɲʃɼ ȵʆʊʏɻʏɲ 5: ȴɿɲɷʀʃʏʐʉ: Ȱʌʖɹʎ ɲʆɳʄʐʍɻʎ ʃɲɿ ʍʖɸɷʀɲʍɻʎ ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃʙʆ ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ

ɲʇɿʉʄʉɶɼʍɸɿʎ ɸʌɶʉɷʉʏʙʆ/
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
ɴɳʍɸɿ ɸʌɶɲʍɿɲʃɼʎ
ɿʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻʎ ʃɲɿ ɴɲɽʅʉʑ
ʋɲʌɲʃʀʆɻʍɻʎ ʏʘʆ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ
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5.1.4
5.1.5

5.1.3





ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊ ʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉ (email) – ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ ɲʋʉʍʏʉʄɼ ʃɲɿ
ʄɼʗɻ e-mail, ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ
ɸʋɲʔʙʆ ʃʄʋ
Ɉɻʄɸɷɿɳʍʃɸʗɻ - ɲʋɸʐɽɸʀɲʎ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɲ (chat) – ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ
ʅɲɽɻʏʙʆ
ɀɻʖɲʆɹʎ ɲʆɲɺɼʏɻʍɻʎ – ʖʌɼʍɻ
ʃɲʏɳʄʄɻʄʘʆ ʃʄɸɿɷɿʙʆ
ɲʆɲɺɼʏɻʍɻʎ ɶɿɲ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ
ɽɹʅɲ ʅɸ ʖʌɼʍɻ ɸʋɿʄʉɶʙʆ ɶɿɲ
ʏɻʆ ɶʄʙʍʍɲ, ʏɻ ʅʉʌʔɼ
(ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ, ɸɿʃʊʆɲ, video ʃʄʋ)
ʃɲɿ ʏɻʆ «ɻʄɿʃʀɲ» ʏɻʎ
ɲʆɲɺɻʏʉʑʅɸʆɻʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲʎ.
ȴɻʅɿʉʐʌɶʀɲ Ȼʍʏʉʄʉɶʀʉʐ
Ɉɻʄɸɷɿɳʍʃɸʗɻ
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5.2

 Ⱦɲʏɲɶʌɳʔɸɿ ʏʉʐʎ ɷɿɲɽɹʍɿʅʉʐʎ ʋʊʌʉʐʎ (ʐʄɿʃʊ,
ʄʉɶɿʍʅɿʃʊ, ɶʆʘʍʏɿʃʊ ʐʋʊɴɲɽʌʉ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ ʏɻʎ
ʉʅɳɷɲʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ, ...)

 ȵʇɻɶɸʀ ʏɿʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɸʎ / ʌʊʄʉʐʎ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ
ʃɲɿ ɸʅʋʄɹʃʉʆʏɲɿ ʍʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʃɲɿ
ʏɿʎ ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɸʎ ʏʉʐ ʃɳɽɸ ʌʊʄʉʐ

 ȵʋɿʄɹɶɸɿ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ɷɿɳʄʉɶʉ ʏʉ ʃɸʆʏʌɿʃʊ ɽɹʅɲ ʃɲɿ
ʏɲ ʐʋʉɽɹʅɲʏɲ ʏɻʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ

 Ƀʌɶɲʆʙʆɸɿ ʃɲɿ ʍʐʅʅɸʏɹʖɸɿ ʍɸ ʉʅɳɷɸʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ
ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ.

5.2.8

5.2.7

5.2.6

5.2.5

5.2.4

Ȱʆɳʄʐʍɻ ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ (ɴɲʍɿʃʉʀ 5.2.1
ɳʇʉʆɸʎ ʃɲɿ ʍʏʊʖʉɿ ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ, ɷɿɲɽɹʍɿʅʉɿ ʋʊʌʉɿ,
ɲʆɳʄʐʍɻ ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ,
ʋʄɳʆʉ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ, 5.2.2
ʖʌʉʆʉʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊʎ, ʃʉʍʏʉʄʊɶɻʍɻ)
5.2.3
(ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɹʎ ɐʌɸʎ: 12)
Ⱦɲʏɲɿɶɿʍʅʊʎ ɿɷɸʙʆ /
brainstorming
5.2.2 Ɍɳʍɸɿʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʅɿɲʎ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ.
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɲʋʊ Ɂɻʌɻʀɷɸʎ
(Ɉɸʏʌɳɷɿʉ ʅɲɽɻʏɼ): ȵɿɷɿʃʊʏɻʏɸʎ ʉʅɳɷɲʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ
- ȵʏɲɿʌɸʀɸʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ
ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ ʋʉʄʐʅɹʍʘʆ - Ɉʉ
ʍʏɲʐʌʊʄɸʇʉ ʏɻʎ ʉʅɳɷɲʎ
ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ɲʋʊ Ɂɻʌɻʀɷɸʎ
(Ɉɸʏʌɳɷɿʉ ʅɲɽɻʏɼ): ȵɿɷɿʃʊʏɻʏɸʎ ʉʅɳɷɲʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ
- ȵʏɲɿʌɸʀɸʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ
ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ ʋʉʄʐʅɹʍʘʆ - Ɉʉ
ʍʏɲʐʌʊʄɸʇʉ ʏɻʎ ʉʅɳɷɲʎ
ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ
ɇʏɲʐʌʊʄɸʇʉ: Ɇʊʄʉɿ ʏʘʆ ʅɸʄʙʆ
ʏɻʎ ʉʅɳɷɲʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʅɿɲʎ
ʋʉʄʐʅɸʍɿʃɼʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ
Ⱦʉʐʀɺ ɶɿɲ ʏɲ ɹʆʏʐʋɲ ʋʉʐ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʅɿɲʎ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ
Ƀʅɳɷɲ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʅɿɲʎ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʋʉʄʐʅɹʍʘʆ
Ɂɻʌɻʀɷɸʎ-Ʌʉʄʐʅɹʍɲ, ɴɿɴʄʀʉ
ʃɲɽɻɶɻʏɼ, ʍɸʄ. 41-46:
Ʌɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʙʆ
ɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʉɶʀʘʆ
ɇʐʆɸʌɶɳɺɸʏɲɿ ʅɸ ʏɲ ʅɹʄɻ ʏɻʎ ʉʅɳɷɲʎ ʍʏɻ
ʍʑʆʏɲʇɻ ʏɻʎ ʏɸʄɿʃɼʎ "ʋʌʊʏɲʍɻʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ"
ʏʉʐ ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ.
-

Ȱʋʉʏɿʅɳ ʏɻʆ ʋʉʌɸʀɲ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ʃɲɿ ʋʌʉɴɲʀʆɸɿ
ʍʏɿʎ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɸʎ ɷɿʉʌɽʙʍɸɿʎ.
-

ȵʆɻʅɸʌʙʆɸʏɲɿ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎ ʋʉʐ
ɸʋɿɴɳʄʄʉʐʆ ʏɲ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲ ʖʌɼʍɻʎ ʏʘʆ
ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ.

ɇʐʆʏɳʍʍɸɿ ʏʉ ɷɿɳɶʌɲʅʅɲ
ʖʌʉʆʉʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ʃɲɿ
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆɸʀ ʅɸ ʏɲ ʅɹʄɻ ʏɻʎ ʉʅɳɷɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʘʆ ɸʋɿʅɹʌʉʐʎ ɸʌɶɲʍɿʙʆ.

-

-

Ⱦɲʏɲɶʌɳʔɸɿ ʏʉʐʎ ɷɿɲɽɹʍɿʅʉʐʎ ʃɲɿ
ɸʋɿɽʐʅɻʏʉʑʎ ʋʊʌʉʐʎ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ ɶɿɲ
ʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏɻʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ.

-

ȴɿɸʇɳɶɸɿ ʍʐʆɸʆʏɸʑʇɸɿʎ ʍʐʄʄʉɶɼʎ ʏʘʆ
ɲʋʊʗɸʘʆ ʏʘʆ ɸʆɷɿɲʔɸʌʉʅɹʆʘʆ ʅɸʄʙʆ ɶɿɲ
ʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏɻʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ.

Ȱʆɲʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏʉ ɷɿɲʃʌɿʏʊ ʌʊʄʉ ʍʏɻʆ ʉʅɳɷɲ
ʋʉʐ ʏʉʐʎ ɲʆɲʏʀɽɸʏɲɿ ʃɲɿ ɸʅʋʄɹʃʉʆʏɲɿ ɸʆɸʌɶɳ
ʍʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ.

-

-

ɇʐʅʅɸʏɹʖɸɿ ʍɸ ʉʅɳɷɲ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ
ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ.

-
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 Ʌʌʉɸʏʉɿʅɳɺɸɿ ʃɲɿ ɷɿɸʇɳɶɸɿ ʍʐʆɸʆʏɸʑʇɸɿʎ ʍʐʄʄʉɶɼʎ
ʏʘʆ ɲʋʊʗɸʘʆ ʏʘʆ ɸʆɷɿɲʔɸʌʉʅɹʆʘʆ ʅɸʄʙʆ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏɻʎ ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ
 ȵʋɿʄɹɶɸɿ ʏʉ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ɸʌɶɲʄɸʀʉ ɶɿɲ ʆɲ
ɷɻʅɿʉʐʌɶɼʍʉʐʆ ɹʆɲ ɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ
 ɇʖɸɷɿɳɺɸɿ ʅɸ ɸʋɿʏʐʖʀɲ ʏʉ ʋʄɳʆʉ ʏʘʆ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ʏʘʆ
ʅɸʄʙʆ ʏɻʎ ʉʅɳɷɲʎ.
 ɇʐʆʏɳʍʍɸɿ ɹʆɲ ɷɿɳɶʌɲʅʅɲ
ʖʌʉʆʉʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ
 Ⱦɲɽʉʌʀɺɸɿ ʏɲ ʖʌʉʆɿʃɳ ʉʌʊʍɻʅɲ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ ʏɻʎ ʉʅɳɷɲʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʘʆ
ɸʋɿʅɹʌʉʐʎ ɸʌɶɲʍɿʙʆ
 ȵʋɿʄɹɶɸɿ ʏɿʎ ʃɲʏɳʄʄɻʄɸʎ ʅɸɽʊɷʉʐʎ ʍʐʄʄʉɶɼʎ
ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ
 Ⱦɲʏɲɶʌɳʔɸɿ ʏʉ ɸʋɿɽʐʅɻʏʊ ʋʉʄʐʅɸʍɿʃʊ ʐʄɿʃʊ
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5.2.16

5.2.15

5.2.14

-

5.2.13

5.2.12

5.2.11

5.2.10

5.2.9

ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɳ:
googleforms
surveymonkeys
ɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿɲ ʏʉʐ eclass
ɌɃɆɀȰ_ɅȻɁȰȾȰɇ_ȵɍɏ_Ⱥȵȿɏ_
ɅɆȵɅȵȻ_ɀɅɃɆɏ.xls
ɲʋʊ ʏʉ Ɂɻʌɻʀɷɸʎ-Ʌʉʄʐʅɹʍɲ,
ɴɿɴʄʀʉ ʅɲɽɻʏɼ, ʍɸʄ. 77
ȵʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿɲ
http://ts.sch.gr/repo/onlinepackages/lykpolymesa/data/BooksManuals/Teacher-book.doc
Ɂɻʌɻʀɷɸʎ-Ʌʉʄʐʅɹʍɲ, ʏɸʏʌɳɷɿʉ
ʅɲɽɻʏɼ, ʍɸʄ. 41
ȶʆʏʐʋʉ ʔʊʌʅɲʎ
ʖʌʉʆʉʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ
ɍʌʉʆʉʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊʎ ʅɸ
ʖʌɼʍɻ:
ɉʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃʊ Ɍʑʄʄʉ
ȿʉɶɿʍʅɿʃʊ ɲʆʉɿʖʏʉʑ ʃʙɷɿʃɲ ɶɿɲ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ ɹʌɶʉʐ
GanttProject
MS-Project, JIRA
ȴɿɲʅʊʌʔʘʍɻ ʋʄɳʆʉʐ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ɹʌɶʉʐ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ
ʅɿɲʎ ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ
Ⱦɲʏɲɶʌɲʔɼ / ʃɲʏɲʆʉʅɼ
ɸʌɶɲʍɿʙʆ
ȶʆʏʐʋʉ ʔʊʌʅɲʎ
ʖʌʉʆʉʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ
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 Ʌʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸɿ ʏɲ ʃʌɿʏɼʌɿɲ ɸʋɿʄʉɶɼʎ ʋɻɶʙʆ
 ȵʋɿʄɹɶɸɿ ʃɲɿ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɳ ʍʏɿʎ
ɸʌɶɲʍʀɸʎ ʏʉʐʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ʋʉʄʄʙʆ ʅʉʌʔʙʆ
(ʃɸʀʅɸʆʉ, ɶʌɲʔɿʃɳ, ɸɿʃʊʆɲ, ɼʖʉʎ, animation,
ɴʀʆʏɸʉ).
 ȵʇʉɿʃɸɿʙʆɸʏɲɿ ʃɲɿ ʍɹɴɸʏɲɿ ʏʉʐʎ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎ ʋʉʐ
ɸʋɿɴɳʄʄʉʐʆ ʏɲ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲ ʖʌɼʍɻʎ ʏʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ
 Ƀʌɶɲʆʙʆɸɿ ʃɲɿ ʍʐʍʖɸʏʀɺɸɿ ʅɸʏɲʇʑ ʏʉʐʎ
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ʅɸ ʋʉʄʄʉʑʎ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʉʑʎ ʏʌʊʋʉʐʎ
 ȵʋɿʄɹɶɸɿ ʏʉ ʐʄɿʃʊ ʏʉʐʎ ɸʇɲʍʔɲʄʀɺʉʆʏɲʎ
ɸɶʃʐʌʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ɸʋɿʃɲɿʌʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ɲʋʉʔɸʑɶʉʆʏɲʎ
ʏɻ ʄʉɶʉʃʄʉʋɼ
x Ȱʆɲɺɻʏɳ, ɲʋʉʏɿʅɳ ʃɲɿ ʃɲʏɲɶʌɳʔɸɿ ʏʉ
ʃʊʍʏʉʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɳɽɸ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ ʋʉʐ
ɸʅʋʄɹʃɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏɻʎ ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼʎ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ.
x ɉʋʉʄʉɶʀɺɸɿ ʏɿʎ ɸʌɶɲʏʉʙʌɸʎ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ ɲʆɳ
ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ʏʉ ʃʊʍʏʉʎ ʏʉʐʎ
x Ⱦɲʏɲɶʌɳʔɸɿ ʏʉ ɸʋɿɽʐʅɻʏʊ ʐʄɿʃʊ ʃɲɿ ʄʉɶɿʍʅɿʃʊ ʍʑɶʃʌɿʍɻ ʅɸ ʏʉ ɷɿɲɽɹʍɿʅʉ
x Ȱʇɿʉʄʉɶɸʀ ʃɲɿ ʋʌʉɴʄɹʋɸɿ ʏʉ ʃʊʍʏʉʎ ɲʆɲʆɹʘʍɻʎ
ʃɲɿ ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻʎ ʏʉʐ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʏʉʐʎ
x Ȱʇɿʉʄʉɶɸʀ ʃɲɿ ʋʌʉɴʄɹʋɸɿ ʏʉ ʃʊʍʏʉʎ ʖʌɼʍɻʎ
ʋʌʘʏʉɶɸʆʉʑʎ ʐʄɿʃʉʑ
x Ȱʆɲɺɻʏɳ ʏʌʊʋʉʐʎ ɲʋʉʏʀʅɻʍɻʎ ʏʉʐ ʃʊʍʏʉʐʎ
ʖʌɼʍɻʎ ʏʉʐ ʋʌʘʏʉɶɸʆʉʑʎ ʐʄɿʃʉʑ
x ɇʐʆʏɳʍʍɸɿ ʏɻʆ ʏɸʄɿʃɼ "ʋʌʊʏɲʍɻ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ" ʅɸ
ɴɳʍɻ ʏɲ ɸʐʌɼʅɲʏɲ ʏɻʎ ʔɳʍɻʎ ɲʆɳʄʐʍɻʎ
ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ ʏʉʐʎ ʏɿʎ ɴɲʍɿʃɹʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ,
ʏɿʎ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ ʃɲɿ ʏʉ ʋʌʉʔʀʄ ʏʉʐ ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ

5.2.17 ȿʉɶɿʍʅɿʃʊ ɶɿɲ ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻ
ɹʌɶʉʐ
5.2.18 ȶʆʏʐʋʉ ʋʀʆɲʃɲ ȶʖʘ-ɽɹʄʘʅʋʉʌʙ
5.2.19 ɌɃɆɀȰ_ɅɆɃɈȰɇȸɇ_ȰɁȰɅɈɉɂ
ȸɇ.doc
ɲʋʊ ʏʉ Ɂɻʌɻʀɷɸʎ-Ʌʉʄʐʅɹʍɲ,
ɴɿɴʄʀʉ ʅɲɽɻʏɼ, ʍɸʄ. 29-30
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5.4

5.3

5.4.1

5.3.7

5.3.6

5.3.5

5.3.4

ɇʏʉɿʖɸʀɲ ʍʖɸɷʀɲʍɻʎ ʏɻʎ
ɲɿʍɽɻʏɿʃɼʎ ʏʘʆ ʋʉʄʐʅɹʍʘʆ
(http://ts.sch.gr/repo/onlinepackages/lykpolymesa/data/Books-

ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʅɿɲʎ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ, ʅʉʆʏɹʄɲ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ
ȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃɼ ʍʖɸɷʀɲʍɻ
ȴɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ɷɿɲɶʌɲʅʅɳʏʘʆ
ʌʉɼʎ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ
ɷɿɲɶʌɲʅʅɳʏʘʆ ɷʉʅɼʎ.
ȱʌɽʌʉ "Ƀʌɶɳʆʘʍɻ ʏʉʐ
ʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ ʍɸ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɳ
ʋʉʄʐʅɹʍɲ"
Ȳɿɴʄʀʉ ȵʔɲʌʅʉɶɹʎ ʋʉʄʐʅɹʍʘʆ,
ȳ' ȵɅȰȿ, ʃɸʔ. 3, ʋɲʌ. 3.2
"Ɉɸʖʆɿʃɼ ʍʖɸɷʀɲʍɻ"
ɌɃɆɀȰ_ȵɅȻȿɃȳɏɁ_ȰɁȰɅɈɉɂ
ȸɇ.doc ɲʋʊ ʏʉ ɁɻʌɻʀɷɸʎɅʉʄʐʅɹʍɲ, ɴɿɴʄʀʉ ʅɲɽɻʏɼ, ʍɸʄ.
78
HTML, JavaScript, Joomla,
WordPress, web 2.0 ʃ.ɲ.

ɇʖɸɷɿɳɺɸɿ ʏɻ ɶʌɲʔɿʃɼ ɷɿɸʋɲʔɼ ʖʌɼʍʏɻ
ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲʎ ʏʉʐʎ ʃɲʆʊʆɸʎ ʏɻʎ ɲɿʍɽɻʏɿʃɼʎ
ʃɲɿ ʏɻʎ ɸʌɶʉʆʉʅʀɲʎ .

ȵʋɿʄɹɶɸɿ ʏʉ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ɸʌɶɲʄɸʀʉ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ ʐʋʊ ɷɿɲʅʊʌʔʘʍɻ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ.

-

-

ɉʄʉʋʉɿɸʀ ʏʉ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊ ʏɻʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʋʉʐ
ɸʋɿʄɹʖɽɻʃɸ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ
ʋʉʐ ʏɹɽɻʃɲʆ ʍʏɻʆ ɲʆɳʄʐʍɻ.

-
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 Ȱʇɿʉʋʉɿɸʀ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎ ɲʌʖɹʎ ʃɲɿ ʐɿʉɽɸʏɸʀ ʃɲʄɹʎ

 ȴɿɲʅʉʌʔʙʆɸɿ ʏʉ ʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉ ʃɲɿ ʏɻ ɷʉʅɼ ʅɿɲʎ
ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ
ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ ʋʉʐ ʏɹɽɻʃɲʆ ʍʏɻʆ ɲʆɳʄʐʍɻ.
 ȵʋɿʄɹɶɸɿ ʏʉ ɸʀɷʉʎ ʏɻʎ ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ʏʘʆ ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ,
ʅɹʍɲ ɲʋʊ ɹʏʉɿʅɲ ɷɿɲɶʌɳʅʅɲʏɲ ʌʉɼʎ.
 ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʏʉʐʎ ɷɿɳʔʉʌʉʐʎ ʏʑʋʉʐʎ
ɲʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃʙʆ ʍʏʉʆ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʙʆ
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ.
 Ȱʆɲɺɻʏɳ ʃɲɿ ɲʆɲɶʆʘʌʀɺɸɿ ʏɿʎ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɹʎ
ɷɿɲɷʌʉʅɹʎ ʋʄʉɼɶɻʍɻʎ.
 Ʌʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸɿ ʏɻʆ ɹʆʆʉɿɲ ʏʘʆ ʐʋɸʌʍʐʆɷɹʍʅʘʆ ʃɲɿ
ɸʔɲʌʅʊɺɸɿ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɸʎ ʅɻ ɶʌɲʅʅɿʃɼʎ
ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ.
 ɇʖɸɷɿɳɺɸɿ ʃɲɿ ʐʄʉʋʉɿɸʀ ʏʉ ʃʑʌɿʉ ʍʑʍʏɻʅɲ
ʋʄʉɼɶɻʍɻʎ
 ɇʖɸɷɿɳɺɸɿ ʃɲɿ ʐʄʉʋʉɿɸʀ ɷʉʅɹʎ ʋʉʐ ʆɲ
ʐʋʉʍʏɻʌʀɺʉʐʆ ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃʊ ʍʑʍʏɻʅɲ ʋʄʉɼɶɻʍɻʎ
 ɇʖɸɷɿɳɺɸɿ ʏʉ ɷɿɳɶʌɲʅʅɲ ʌʉɼʎ ʅɿɲʎ ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼʎ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ.
ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎ ɷɿɸʋɲʔɼʎ ʖʌɼʍʏɻ (HCI) (ʖʌɼʍɻ ʏʉʐ
ʖʌʙʅɲʏʉʎ, ɸʌɶʉʆʉʅʀɲ ʍʏɻʆ ɸʅʔɳʆɿʍɻ ʃɲɿ ʏɻʆ
ʋʄʉɼɶɻʍɻ) (ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɹʎ ɐʌɸʎ: 7)

ɇʖɸɷʀɲʍɻ ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ (ɸʋɿʄʉɶɼ ʃɲɿ 5.3.1
ʉʌɶɳʆʘʍɻ
ʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ,
ʍʖɸɷɿɲʍʅʊʎ
function/object oriented, ɸʋɿʄʉɶɼ ʋʄɲʏʔʊʌʅɲʎ 5.3.2
5.3.3
ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ) (ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɹʎ ɐʌɸʎ: 7)
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ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ɶɿɲ ʆɲ ʍʖɸɷɿɳɺʉʐʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɳ ʏɻ
ɶʌɲʔɿʃɼ ɷɿɸʋɲʔɼ ʖʌɼʍʏɻ.
 ɇʖɸɷɿɳɺɸɿ ʏɻ ʅʉʌʔɼ ʅɿɲʎ ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼʎ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ, ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲʎ ʏʉʐʎ ʃɲʆʊʆɸʎ ʏɻʎ
ɲɿʍɽɻʏɿʃɼʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ɸʌɶʉʆʉʅʀɲʎ.
 ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʍʘʍʏɳ ʏʉ ʖʌʙʅɲ, ʏʉʐʎ
ʍʐʅɴʉʄɿʍʅʉʑʎ, ʏɲ ʅɸɶɹɽɻ ʃɲɿ ʏɿʎ ɽɹʍɸɿʎ ʏʘʆ
ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʘʆ ʍʏɻ ʍʖɸɷʀɲʍɻ ʏɻʎ ʅʉʌʔɼʎ ʏɻʎ
ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ.

5.4.5
5.4.6
5.4.7
5.4.8

5.4.4

5.4.3

5.4.2

Manuals/Teacher-book.doc)
ȴʉʅɹʎ ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ʏɻʎ
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲʎ
Ƀʅɲɷʉʍʐʆɸʌɶɲʏɿʃɼ ɸʌɶɲʍʀɲ ʅɸ
ʍʃʉʋʊ ʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʅɿɲʎ
ʋʌʘʏʊʏʐʋɻʎ ɷɿɸʋɲʔɼʎ ʖʌɼʍʏɻ
ɶɿɲ ɹʆɲ ɹʌɶʉ ʐɿʉɽɸʏʙʆʏɲʎ
ɴɲʍɿʃɹʎ ɲʌʖɹʎ ʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ.
Ʌʌʉʏɸʀʆɸʏɲɿ ɸʏɸʌʉɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ
ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʉʅɳɷʘʆ.
(ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɳ ɸʌɶɲʄɸʀɲ: Dia,
ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʏɹʎ ʃɸɿʅɹʆʉʐ, Google
Docs, ʄʉɶɿʍʅɿʃʊ e-portfolio,
ʄʉɶɿʍʅɿʃɳ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ
ʋʉʄʐʅɸʍɿʃʉʑ ʐʄɿʃʉʑ, ʄʉɶɿʍʅɿʃʊ
ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲʎ ʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸʘʆ).
ȸ ʖʌɼʍɻ ʏʉʐ ʖʌʙʅɲʏʉʎ ʍɸ ʅɿɲ
ɸʔɲʌʅʉɶɼ
ɍʌʙʅɲʏɲ ʃɲɿ ʍʐʆɲɿʍɽɼʅɲʏɲ
Ⱥɹʅɲʏɲ ɸʌɶʉʆʉʅʀɲʎ
Ȳɿɴʄʀʉ Ʌʉʄʐʅɹʍɲ-ȴʀʃʏʐɲ
Ɉʑʋʉɿ ʃʉʐʅʋɿʙʆ
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6.1 ( Ⱦʄɳʍɸɿʎ ʃɲɿ ʏɲʐʏʊʏɻʏɸʎ, Ȳɲʍɿʃɼ ʅʉʌʔʉʋʉʀɻʍɻ ʃɲɿ
ʍʏʐʄ CSS, ʔʊʌʅɸʎ)
 ȴɻʅɿʉʐʌɶɸʀ ʃɲɿ ʏʌʉʋʉʋʉɿɸʀ ʏʉʆ ʃʙɷɿʃɲ
ɿʍʏʉʍɸʄʀɷʘʆ
 ȵʄɹɶʖɸɿ ʏʉʆ ʃʙɷɿʃɲ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʃʌʀɴɸɿɲ
ʃɲɿ ɸɶʃʐʌʊʏɻʏɳ ʏʉʐ
 Ȱʆɲʄʑɸɿ ʏʉʆ ʃʙɷɿʃɲ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷʘʆ
 ɀʉʌʔʉʋʉɿɸʀ ʅɸ ʏɸʖʆɿʃɹʎ CSS ʏɻʆ ɸʅʔɳʆɿʍɻ
ɿʍʏʉʍɸʄʀɷʘʆ
 ȴɻʅɿʉʐʌɶɸʀ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɸʎ ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ɲʃʉʄʉʐɽʉʑʆ
ʏʉʐ ʃɲʆʊʆɸʎ ʋʌʉʍɴɲʍɿʅʊʏɻʏɲʎ ȰʅɸȰ (W3C/WAI)
 ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʏɸʖʆɿʃɹʎ ʋʉʐ ɷɿɲʍʔɲʄʀɺʉʐʆ ʏɻʆ
ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔʙʆ ʏʉʐ WEB (validators)

Ȱ/Ȱ

ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
Ƀ/ɻ ɲʋʊʔʉɿʏʉʎ/-ɻ ʏɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ «Ɉɸʖʆɿʃʊʎ
ȵʔɲʌʅʉɶʙʆ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ», ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɿʏʐʖɼ
ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑ ɹʏʉʐʎ – ʏɳʇɻʎ
ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ:

6.1.8

ȴɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ʍɸʄʀɷɲʎ
ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻʎ ʅɿɲʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ
ʏʉʐʌɿʍʏɿʃʉʑ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ,
ʅɿɲʎ ɸɿʃʉʆɿʃɼʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ȴɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ɲʋʄɼʎ ʔʊʌʅɲʎ
ʋɲʌɲɶɶɸʄʀɲʎ
ȶʄɸɶʖʉʎ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲʎ ɶɿɲ ʄɳɽɻ
ʍʏʉʆ ʃʙɷɿʃɲ CSS
ȴɻʅɿʉʐʌɶʀɲ image map ʅɸ
HTML ʃɲɿ CSS
ȶʄɸɶʖʉʎ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲʎ ɲʆ
ʃɲʄʑʋʏɸɿ ʏɲ Web Accessibilty
Guidelines (W3C,WCAG 2.0 –
LevelAA)
ȵʔɲʌʅʉɶɹʎ ɲʋʊ ʏɿʎ “ɇɻʅɸɿʙʍɸɿʎ
ɀɲɽɻʏɼ”, ʅɹʌʉʎ Ȱ’
ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɹʎ ɲʍʃɼʍɸɿʎ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷʘʆ
Khan Academy HTML-CSS
-

ȵʆʏʉʋʀɺɸɿ, ɸʌʅɻʆɸʑɸɿ ʃɲɿ ʍʐʆɷʐɳɺɸɿ ʋɻɶɲʀʉʐʎ
ʃʙɷɿʃɸʎ HTML , CSS

ȾɆȻɈȸɆȻȰ ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ
(1: ɳʌɿʍʏɻ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ, ʖʘʌʀʎ ɲʆɳɶʃɻ
ʃɲɽʉɷɼɶɻʍɻʎ
2. ɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸ ɲʍɼʅɲʆʏɲ
ʄɳɽɻ/ ʋɲʌɲʄɸʀʗɸɿʎ
3. ɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸ ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ
ʄɳɽɻ/ ʋɲʌɲʄɸʀʗɸɿʎ
4. ɲʆɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ)
- Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏʀɺɸɿ ʅɸ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʏɻʎ HTML ʃɲɿ
ʅʉʌʔʉʋʉɿɸʀ ʅɸ ʏɸʖʆɿʃɹʎ CSS ʏɻʆ ɸʅʔɳʆɿʍɻ
ɿʍʏʉʍɸʄʀɷʘʆ.

ɏɆȵɇ: 14
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6.1.7

6.1.6

6.1.5

6.1.4

6.1.3

6.1.2

6.1.1

ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ

ɀɲɽɻʍɿɲʃɼ ȵʆʊʏɻʏɲ 6: HTML ʃɲɿ CSS

42368
Τεύχος Β’ 3376/10.08.2018

6.1.9 HTML Tag Reference
6.1.10 Ʌɲʌɳɷɸɿɶʅɲ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲʎ
image map ʅɸ HTML ʃɲɿ CSS
6.1.11 W3C Validator
6.1.12 Web accessibility checker (AA)
6.1.13 ȴɻʅɿʉʐʌɶʙʆʏɲʎ Ʌʌʉʍɴɳʍɿʅɸʎ
Ȼʍʏʉʍɸʄʀɷɸʎ
6.1.14 The W3C CSS Validation Service
6.1.15 On-line ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻʎ
ʃʙɷɿʃɲ HTML, CSS, JS, PHP, SQL
ʍʏɲ ɸʄʄɻʆɿʃɳ
6.1.16 ɇɻʅɸɿʙʍɸɿʎ HTML ʍʏɲ ɸʄʄɻʆɿʃɳ
6.1.17 Ʌɲʌʘʖɻʅɹʆɸʎ ɸʏɿʃɹʏɸʎ HTML 4
6.1.18 Inline style
6.1.19 ȵʌɶɲʄɸʀɲ ʏɻʎ Mozilla - Ȱʆɳʄʐʍɻ
ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲʎ
6.1.20 Mozilla - On-line ɸʃʏɹʄɸʍɻ
ʃʙɷɿʃɲ
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 Ʌʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸɿ ʃɲɿ ɸʇʉɿʃɸɿʙʆɸʏɲɿ ʅɸ ʏʉʐʎ
ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎ ʏʉʐ ɷɿɲɷɿʃʏʑʉʐ ʊʏɲʆ
ɸʆʍʘʅɲʏʙʆʉʐʆ ʋʉʄʐʅɸʍɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʍʏʉʆ
ɿʍʏʊʏʉʋʊ ʏʉʐʎ
 ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ɸʌɶɲʄɸʀɲ ʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ
ɷɿɲʆʐʍʅɲʏɿʃʙʆ ɶʌɲʔɿʃʙʆ
 ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ɸʌɶɲʄɸʀɲ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ
ɴɸʄʏɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ɶʌɲʔɿʃʙʆ ɶɿɲ ɸʅʔɳʆɿʍɻ ʍʏʉ web
 ȵʆʍʘʅɲʏʙʆɸɿ ʅɸ ʍʑʆɸʍɻ ʋʉʄʐʅɸʍɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʍɸ
ʅɿɲ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ
 Ȱʇɿʉʄʉɶɸʀ ʏʉʆ ʏʌʊʋʉ ʖʌɼʍɻʎ ʋʉʄʐʅɸʍɿʃʙʆ
ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʍɸ ʅɿɲ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ

7.1 Ʌʉʄʐʅɹʍɲ ʃɲɿ ɸɿɷɿʃɳ ɽɹʅɲʏɲ ʍʏʉ Web
(ɸʆʍʘʅɳʏʘʍɻ ʃɲɿ ɴɸʄʏɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ʋʉʄʐʅɸʍɿʃʙʆ
ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ, ɶʄʙʍʍɸʎ ɸʋɿʍɼʅɲʆʍɻʎ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ)
(ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɹʎ ɐʌɸʎ: 10)

Ȱ/Ȱ

ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
Ƀ/ɻ ɲʋʊʔʉɿʏʉʎ/-ɻ ʏɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ «Ɉɸʖʆɿʃʊʎ
ȵʔɲʌʅʉɶʙʆ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ», ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɿʏʐʖɼ
ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑ ɹʏʉʐʎ – ʏɳʇɻʎ
ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ:

Ȱʋʊ ʏɿʎ “ɇɻʅɸɿʙʍɸɿʎ ɀɲɽɻʏɼ”:
ȵʔɲʌʅʉɶɼ 13, 15, 16
7.1.2 Ȱʋʊ ʏʉ ɴɿɴʄʀʉ
“Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʏɿʃɳ ȵʌɶɲʄɸʀɲ
ɶɿɲ ʏʉ ȴɿɲɷʀʃʏʐʉ”, ɻ ɸʆʊʏɻʏɲ
11.1
7.1.3 WebGL ʅɲɽɼʅɲʏɲ
7.1.4 SVG Editor
7.1.5 Inkscape - ȴɿɲʆʐʍʅɲʏɿʃɳ
ɶʌɲʔɿʃɳ
https://inkscape.org/
7.1.6 ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ - ɴɸʄʏɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ
ɸɿʃʊʆʘʆ online
7.1.7 Geolocation ʅɲɽɼʅɲʏɲ
7.1.8 Drag/Drop
7.1.9 Local Storage
http://www.w3schools.com/ht
ml/html5_webstorage.asp
7.1.10 ȵʆʍʘʅɳʏʘʍɻ ʖɳʌʏɻ
7.1.1

ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ

ɀɲɽɻʍɿɲʃɼ ȵʆʊʏɻʏɲ 7: Ʌʉʄʐʅɹʍɲ ʃɲɿ ɸɿɷɿʃɳ ɽɹʅɲʏɲ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ ʍʏʉ Web

-

ȵʆʍʘʅɲʏʙʆɸɿ ʏʉ ʋʉʄʐʅɸʍɿʃʊ ʐʄɿʃʊ ʍʏɻʆ
ɸʔɲʌʅʉɶɼ

ȾɆȻɈȸɆȻȰ ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ
(1: ɳʌɿʍʏɻ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ, ʖʘʌʀʎ ɲʆɳɶʃɻ
ʃɲɽʉɷɼɶɻʍɻʎ
2. ɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸ ɲʍɼʅɲʆʏɲ
ʄɳɽɻ/ ʋɲʌɲʄɸʀʗɸɿʎ
3. ɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸ ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ
ʄɳɽɻ/ ʋɲʌɲʄɸʀʗɸɿʎ
4. ɲʆɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ)
- ȵʌɸʐʆɳ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʑʌɸʍɻ ʍʖɸʏɿʃʉʑ
ʋʉʄʐʅɸʍɿʃʉʑ ʐʄɿʃʉʑ

ɏɆȵɇ: 49
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 ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʊɺɸɿ ʅɿɲ ɶʄʙʍʍɲ
ʍɸʆɲʌʀʘʆ ʍʏʉ web
 ȵʆʍʘʅɲʏʙʆɸɿ ʃʙɷɿʃɲ ɶʄʙʍʍɲʎ ʍɸʆɲʌʀʘʆ ɶɿɲ ʆɲ
ʋʌʉʍɽɹʍɸɿ ɷɿɲɷʌɲʍʏɿʃʊʏɻʏɲ ʍɸ ʅɿɲ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ
 ȴɻʅɿʉʐʌɶɸʀ ɲʋʄɹʎ ɸʔɲʌʅʉɶɹʎ ʅɸ ʏɻ ɶʄʙʍʍɲ
ʍɸʆɲʌʀʘʆ JavaScript
 ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʏɻ ɶʄʙʍʍɲ JavaScript ʍʏɻʆ
ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃʙʆ ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ

7.2 Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊʎ ɷʐʆɲʅɿʃʙʆ ɿʍʏʉʏʊʋʘʆ ʍɸ
ɶʄʙʍʍɲ ʍɸʆɲʌʀʘʆ (Javascript)
(ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɹʎ ɐʌɸʎ: 11)

7.2.11
7.2.12

7.2.10

7.2.9

7.2.8

7.2.6
7.2.7

7.2.4
7.2.5

7.2.3

7.2.2

7.2.1

7.1.12

7.1.11

https://developers.google.com/
maps/documentation/embed/
Ʌʌʉʍɲʌʅʉʍʏɿʃɼ ʍʖɸɷʀɲʍɻ
http://www.w3schools.com/ht
ml/html_responsive.asp
ɀɲɽɼʅɲʏɲ HTML5 ʍʏɲ
ɸʄʄɻʆɿʃɳ
http://www.wlearn.gr/index.ph
p/home-mathimata-html5
Ȱʋʊ ʏɿʎ “ɇɻʅɸɿʙʍɸɿʎ ɀɲɽɻʏɼ”:
ȵʔɲʌʅʉɶɼ 15, 16
Khan Academy tutorial
Javascript
Ȱʋʄʊ ɴɼʅɲ-ɴɼʅɲ ɷɿɲɷʌɲʍʏɿʃʊ
ʅɳɽɻʅɲ Javascript:
ɀɳɽɻʅɲ Javascript ʍʏʉ:
ɀɳɽɻʅɲ Javascript ʍʏɲ
ɸʄʄɻʆɿʃɳ
ɀɲɽɼʅɲʏɲ ProcessingJS:
ȴɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ɲʋʄʙʆ ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ
ʅɸ ʏɻʆ JavaScript:
Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ ʋʉʐ ɴʌʀʍʃɸɿ ʏʉ
ʅɹɶɿʍʏʉ ɲʋʊ Ɂ ɲʌɿɽʅʉʑʎ
Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ ʋʉʐ ɴʌʀʍʃɸɿ ʏʉ
ɳɽʌʉɿʍʅɲ ɲʋʊ 1+3+5+..+999
Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ ʋʉʐ ɸʅʔɲʆʀɺɸɿ ʏʉʆ
ɲʌɿɽʅʊ ʏʘʆ ɻʅɸʌʙʆ ʋʉʐ
ɲʋʉʅɹʆʉʐʆ ʅɹʖʌɿ ʏɲ
ɍʌɿʍʏʉʑɶɸʆʆɲ
Ɉɲʇɿʆʊʅɻʍɻ ʋʀʆɲʃɲ
Ȱʋʄɳ Ʌɲɿʖʆʀɷɿɲ (ʃʌɸʅɳʄɲ,
-

-

-

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏʀɺɸɿ ʅɸ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʏɻʎ ɶʄʙʍʍɲʎ
Javascript

ȵʆʍʘʅɲʏʙʆɸɿ ʃʙɷɿʃɲ ɶʄʙʍʍɲʎ ʍɸʆɲʌʀʘʆ
ʍʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ.

ȵʆʏʉʋʀɺɸɿ, ɸʌʅɻʆɸʑɸɿ ʃɲɿ ʍʐʆɷʐɳɺɸɿ ʋɻɶɲʀʉʐʎ
ʃʙɷɿʃɸʎ Javascript
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7.4

7.3

Ȱʆʏɿʃɸɿʅɸʆʉʍʏʌɲʔɼʎ Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊʎ
(ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲ ʃɲɿ ʃʄɳʍɸɿʎ, ɿɷɿʊʏɻʏɸʎ, ʅɹɽʉɷʉɿ,
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ) (ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɹʎ ɐʌɸʎ: 7)

ȵʔɲʌʅʊɺɸɿ ʏɿʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃʙʆ
ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ

Ɉɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ ɸʇʐʋɻʌɸʏɻʏɼ
(ɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻ ʅɸ Ȳɳʍɻ ȴɸɷʉʅɹʆʘʆ, PHP)
(ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɹʎ ɐʌɸʎ: 14)

ʏʌʀʄɿɺɲ)
7.2.13 ȴɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ʋʉʐ
ɸʅʔɲʆʀɺɸɿ ʏɻʆ ʏʌɹʖʉʐʍɲ ʙʌɲ
(ʅɸ ɸʆɻʅɹʌʘʍɻ ʍɸ ʃɳɽɸ
ɷɸʐʏɸʌʊʄɸʋʏʉ)
7.2.14 ȴɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ʋʉʐ
ɷɹʖɸʏɲɿ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʍɸ ʔʊʌʅɲ ʃɲɿ
ɸʄɹɶʖɸɿ ʏɲ ʋɸɷʀɲ:
ʊʆʉʅɲ (ʅɹɶɿʍʏʉ ʋʄɼɽʉʎ Ɂ
ʖɲʌɲʃʏɼʌʘʆ), ɻʄɿʃʀɲ (ɸʄɳʖɿʍʏʉ–
ʅɹɶɿʍʏʉ ʊʌɿʉ), e-mail,ʏɻʄɹʔʘʆʉ
(ʅɹɶɿʍʏʉ ʋʄɼɽʉʎ 10 ɲʌɿɽʅʙʆ)
7.3.1 Ȱʋʊ ʏɿʎ “ɇɻʅɸɿʙʍɸɿʎ ɀɲɽɻʏɼ”,
«ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎ ʃɲɿ Ȱʆɳʋʏʐʇɻ
ȴɿɲɷɿʃʏʐɲʃʙʆ ȵʔɲʌʅʉɶʙʆ»
ʃɸʔɳʄɲɿʉ 5
7.3.2 ɉʄʉʋʉʀɻʍɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ ɸʄɹɶʖʉʐ
ʅɸ Javascript ʃɲɿ JQuery ʍɸ ʅɿɲ
ʔʊʌʅɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ʉʌɽʊʏɻʏɲ ʏʘʆ
ɸɿʍɲɶʊʅɸʆʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ (ʋ.ʖ. email).
7.3.3 ɉʄʉʋʉʀɻʍɻ ɲʋʉʍʏʉʄɼʎ
ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʍʏʉʆ ɸʇʐʋɻʌɸʏɻʏɼ
(server) ʅɸ ʖʌɼʍɻ JSON ʃɲɿ
Ajax.
7.3.4 ɍɸɿʌɿʍʅʊʎ ʔʊʌʅɲʎ ʅɸ ʏɻʆ PȸP
7.4.1 Eʍʏʀɲʍɻ ʍʏʉʆ
Ȱʆʏɿʃɸɿʅɸʆʉʍʏʌɲʔɼ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊ ʃɲɿ ʍʏɲ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ʏʉʐ, ʍɸ
-

-

ɇʐʅʅɸʏɹʖɸɿ ʍʏɻʆ ʊʄɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ
ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʏʘʆ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ, ʏʉ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊ, ʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ,
ʏɻ ɷʉʃɿʅɼ, ʏɻ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ ʃɲɿ ʏɻʆ ʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻ.

ɉʄʉʋʉɿɸʀ (implement), ʏɸʃʅɻʌɿʙʆɸɿ
(documenting), ɸʄɹɶʖɸɿ (test) ʃɲɿ
ɲʋʉʍʔɲʄʅɲʏʉʋʉɿɸʀ (debug) ʏʊʋʉʐʎ ʏʉʐ
Ʌɲɶʃʊʍʅɿʉʐ Ȼʍʏʉʑ ʅɸ ʏɻʆ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ
PHP, MySQL, SQLite.
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7.5

ȴɿɲʖɸɿʌʀɺɸʏɲɿ ʅɿɲ ɴɳʍɻ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʅɸ ɸʆʏʉʄɹʎ

Ȳɳʍɸɿʎ ȴɸɷʉʅɹʆʘʆ (ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ Ȳɳʍɸʘʆ
ȴɸɷʉʅɹʆʘʆ ʅɹʍʘ ɶʄʙʍʍɲʎ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ)
(ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɹʎ ɐʌɸʎ: 7)

 Ʌʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸɿ ʃɲɿ ʃɲʏʉʆʉʅɳɺɸɿ ʏɲ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ
ʏʉʐ Ȱʆʏɿʃɸɿʅɸʆʉʍʏʌɲʔʉʑʎ Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ
 ɇʃɿɲɶʌɲʔɸʀ ʏʉʆ ʏʌʊʋʉ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʉʐ
Ȱʆʏɿʃɸɿʅɸʆʉʍʏʌɲʔʉʑʎ Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ
 ȴɻʅɿʉʐʌɶɸʀ ɲʋʄɳ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲ ʃɲɿ ʃʄɳʍɸɿʎ
 ȴɿɲʃʌʀʆɸɿ ʏɻʆ ɹʆʆʉɿɲ ʏɻʎ ʃʄɳʍɻʎ ɲʋʊ ɸʃɸʀʆɻ ʏʉʐ
ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ
 Ȱʇɿʉʄʉɶɸʀ ʏʉ ʌʊʄʉ ʏɻʎ ʃʄɻʌʉʆʉʅɿʃʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ʏʉʐ
ʋʉʄʐʅʉʌʔɿʍʅʉʑ ʍʏɻ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ
ɸʋɲʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼʍɿʅʉʐ ʃʙɷɿʃɲ.

7.5.1

7.4.4

7.4.3

7.4.2

ʍʐʆɹʖɸɿɲ ʏʘʆ ɶʆʙʍɸʘʆ ɶɿɲ ʏɲ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʏɿʃɳ
ʐʋʉɷɸʀɶʅɲʏɲ ʃɲɿ ʏɲ ɸʀɷɻ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ
Ȱʆɲʃɳʄʐʗɻ ʏʘʆ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʙʆ ʏʉʐ
ɲʆʏɿʃɸɿʅɸʆʉʍʏʌɲʔʉʑʎ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ, ʅɹʍʘ
ɹʏʉɿʅʘʆ ʋɲʌɲɷɸɿɶʅɳʏʘʆ
ȵʇɼɶɻʍɻ ʅɸ ʏɻ ʖʌɼʍɻ
ʋɲʌɲɷɸɿɶʅɳʏʘʆ ʏʉʐ ʏʌʊʋʉʐ
ʉʌɿʍʅʉʑ ʃʄɳʍɸʘʆ, ɿɷɿʉʏɼʏʘʆ
ʃɲɿ ʅɸɽʊɷʘʆ ʃɲɿ ʘʎ "ʅɲʑʌɲ
ʃʉʐʏɿɳ" ʆɲ ɸɿʍɲʖɽɸʀ ɻ ɹʆʆʉɿɲ
ʏʘʆ ʐʋʉʃʄɳʍɸʘʆ ʃɲɿ ʏɻʎ
ʃʄɻʌʉʆʉʅɿʃʊʏɻʏɲʎ
ȵʇɳʍʃɻʍɻ ʍʏɻ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ
ʃʄɳʍɸʘʆ ʃɲɿ ʍʏɻ ʖʌɼʍɻ
ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʘʆ ʅɹʍɲ ɲʋʊ
ʋɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲ ʃʉʆʏɳ ʍʏɲ
ɴɿʙʅɲʏɲ ʏʉʐʎ.
ȵɿʍɲɶʘɶɼ ʍʏɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ
Ȳɳʍɸʘʆ ȴɸɷʉʅɹʆʘʆ ʅɹʍʘ ʏɻʎ
ɶʄʙʍʍɲʎ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ
(Java ɼ Python) ʃɲɿ ʊʖɿ ʅɹʍʘ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ RDBMS ʋʉʐ
ɲʆɼʃɸɿ ʍʏʉ ʅɳɽɻʅɲ Ȳɳʍɸɿʎ
Ȱʆɲʋʏʑʍʍɸɿ ʏɻʆ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɻ ʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻ ʃɲɿ
ʏɲ ɴʉɻɽɻʏɿʃɳ ɸʌɶɲʄɸʀɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻ
ʏʘʆ ʖʌɻʍʏʙʆ

-

ɉʄʉʋʉɿɸʀ ʏʉʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊ ɴɳʍɻʎ
ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ɶɿɲ
ʏɻʆ ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻ ʏʘʆ web ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ

ȳʌɳʔɸɿ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ ɶɿɲ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ
ʖɲʅɻʄɼʎ ɹʘʎ ʅɹʏʌɿɲʎ ʋʉʄʐʋʄʉʃʊʏɻʏɲʎ.

-

-

ɉʄʉʋʉɿɸʀ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ʖɲʅɻʄɼʎ
ʋʉʄʐʋʄʉʃʊʏɻʏɲʎ ʍɸ ɶʄʙʍʍɲ
Ȱʆʏɿʃɸɿʅɸʆʉʍʏʌɲʔʉʑʎ Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ ʅɸ
ʏɻʆ ɸʋʀɴʄɸʗɻ ʏɻʎ ʉʅɳɷɲʎ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ
ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ.

-
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ȴɸɷʉʅɹʆʘʆ
ȴɿɸʌɸʑʆɻʍɻ ʏʘʆ ɴɲʍɿʃʙʆ
ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʙʆ ʅɹʍɲ ɲʋʊ ɹʏʉɿʅɲ
ʋɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲ, ʐʄʉʋʉɿɻʅɹʆɲ ʍɸ
ɶʄʙʍʍɲ Java ɼ Python ʘʎ
ʅɸʄɹʏɸʎ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ
ɉʄʉʋʉʀɻʍɻ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ
ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʎ ʃɲɿ ʍʑʆʏɲʇɻʎ
ʏʅɻʅɳʏʘʆ ʃʙɷɿʃɲ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɸʃʏɹʄɸʍɻ ɴɲʍɿʃʙʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʙʆ

8.1.2

8.1.1

Ȱʋʊ ʏɿʎ “ɇɻʅɸɿʙʍɸɿʎ ɀɲɽɻʏɼ”,
ʅɹʌʉʎ Ȳ’
Ȱʋʊ ʏɿʎ “ɇɻʅɸɿʙʍɸɿʎ ɀɲɽɻʏɼ”,
«ȵɿʍɲɶʘɶɼ ʍʏɿʎ Ȱʌʖɹʎ ʏɻʎ
ȵʋɿʍʏɼʅɻʎ ʏʘʆ ȸ/ɉ» ȳʚ Ɉɳʇɻʎ

ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ

-

ȴɻʅʉʍɿɸʑɸɿ ɿʍʏʊʏʉʋʉʐʎ ʍʏʉ web

ȾɆȻɈȸɆȻȰ ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ
(1: ɳʌɿʍʏɻ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ, ʖʘʌʀʎ ɲʆɳɶʃɻ
ʃɲɽʉɷɼɶɻʍɻʎ
2. ɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸ ɲʍɼʅɲʆʏɲ
ʄɳɽɻ/ ʋɲʌɲʄɸʀʗɸɿʎ
3. ɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸ ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ
ʄɳɽɻ/ ʋɲʌɲʄɸʀʗɸɿʎ
4. ɲʆɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ)
- ɇʖɸɷɿɳɺɸɿ ʃɲɿ ɷɻʅɿʉʐʌɶɸʀ ɿʍʏʊʏʉʋʉʐʎ ʅɸ
ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ʄʉɶɿʍʅɿʃɳ ʍʖɸɷʀɲʍɻʎ
Ȼʍʏʉʍɸʄʀɷʘʆ.

ɏɆȵɇ: 7

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 ȵɶʃɲɽɿʍʏɳ ʃɲɿ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ

8.1 (ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ, ɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻ
ɿʍʏʉʍɸʄʀɷʘʆ)

Ȱ/Ȱ

7.5.3

7.5.2

ɀɲɽɻʍɿɲʃɼ ȵʆʊʏɻʏɲ 8: ɇʐʍʏɼʅɲʏɲ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ Ʌɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ (CMS)

ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
Ƀ/ɻ ɲʋʊʔʉɿʏʉʎ/-ɻ ʏɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ «Ɉɸʖʆɿʃʊʎ
ȵʔɲʌʅʉɶʙʆ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ», ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɿʏʐʖɼ
ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑ ɹʏʉʐʎ – ʏɳʇɻʎ
ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ:

ɶʄʙʍʍɲʎ
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ɀȰȺȸɇȻȰȾȰ ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
Ƀ/ɻ ɲʋʊʔʉɿʏʉʎ/-ɻ ʏɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ «Ɉɸʖʆɿʃʊʎ
ȵʔɲʌʅʉɶʙʆ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ», ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɸʋɿʏʐʖɼ
ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑ ɹʏʉʐʎ – ʏɳʇɻʎ
ʅɲɽɻʏɸʀɲʎ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ:

9.1 ȵʔɲʌʅʉɶɹʎ ʍɸ ȳʄʙʍʍɲ Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ ʅɸ
ʖʌɼʍɻ API (ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ ɲʆɽʌʙʋʉʐ – ʐʋʉʄʉɶɿʍʏɼ,
ɶʌɲʔɿʃɼ ɷɿɸʋɲʔɼ ʖʌɼʍʏɻ - GUI)

Ȱ/Ȱ

ȵɅȰ.ȿ ʃɸʔɳʄɲɿʉ 2.
ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ XAMPP ʍɸ
Windows
8.1.4 ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ WordPress ʍʏʉ
Ʌɲʆɸʄʄɼʆɿʉ ɇʖʉʄɿʃʊ ȴʀʃʏʐʉ
8.1.5 ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ Joomla ʍʏʉ
Ʌɲʆɸʄʄɼʆɿʉ ɇʖʉʄɿʃʊ ȴʀʃʏʐʉ
8.1.6 ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ Drupal ʍʏʉ
Ʌɲʆɸʄʄɼʆɿʉ ɇʖʉʄɿʃʊ ȴʀʃʏʐʉ
8.1.7 ȶʄɸɶʖʉʎ ʉʆʊʅɲʏʉʎ ʖʙʌʉʐ
8.1.8 Cpanel demo
8.1.9 Webmin demo
8.1.10 Virtualmin demo
8.1.11 DNS Propagation Checker
8.1.3

1.4.6

Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʙʆ
ʏʌʊʋʘʆ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ

ȵɁȴȵȻȾɈȻȾȵɇ ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ

ɏɆȵɇ: 28

ȾɆȻɈȸɆȻȰ ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ
(1: ɳʌɿʍʏɻ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ, ʖʘʌʀʎ ɲʆɳɶʃɻ
ʃɲɽʉɷɼɶɻʍɻʎ
2. ɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸ ɲʍɼʅɲʆʏɲ
ʄɳɽɻ/ ʋɲʌɲʄɸʀʗɸɿʎ
3. ɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸ ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ
ʄɳɽɻ/ ʋɲʌɲʄɸʀʗɸɿʎ
4. ɲʆɸʋɲʌʃɼʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ)
- ɍʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɻ ʐʋɲʌʖʊʆʏʘʆ Application
Program Interfaces (APIs) ʃɲɿ ɴɿɴʄɿʉɽɻʃʙʆ
ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʃɲɿ ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ

ɀɲɽɻʍɿɲʃɼ ȵʆʊʏɻʏɲ 9: ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎ ʃɲɿ ɉʄʉʋʉʀɻʍɻ Ƀʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʘʆ ɇʑɶʖʌʉʆʘʆ ȴɿɲɷɿʃʏʐɲʃʙʆ ȵʔɲʌʅʉɶʙʆ









ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ ɶɿɲ ʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ɸʆʊʎ
ɿʍʏʉʏʊʋʉʐ
Ɉʌʉʋʉʋʉɿɸʀ ʏɿʎ ɴɲʍɿʃɹʎ ʌʐɽʅʀʍɸɿʎ ɸʆʊʎ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ
ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ɲʋʉɷʉʏɿʃɳ ʏʉ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ
ʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ ʃɲɿ ʆɲ ɸɶʃɲɽɿʍʏʉʑʆ ʏɲ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲ
ʋʌʊʍɽɸʏɲ (plugins)
ȵʄɹɶʖɸɿ ʏɻ ɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲ ɸʆʊʎ ʉʆʊʅɲʏʉʎ ʖʙʌʉʐ
(domain name)
ȴɻʅʉʍɿɸʑɸɿ ɿʍʏʉʏʊʋʉʐʎ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɷɻʅɿʉʐʌɶɼʍɸɿ
ʍʏʉ web
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ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎ ʃɲɿ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʍʑɶʖʌʉʆɻʎ
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ (chat) ʅɸʏɲʇʑ ɷʐʉ
ʖʌɻʍʏʙʆ
ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎ ʃɲɿ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ɸʆʊʎ
ɷɿʃʏʐɲʃʉʑ ʋɲɿʖʆɿɷɿʉʑ
ɉʄʉʋʉʀɻʍɻ ʅɹʌʉʐʎ ʅɿɲʎ ɿʍʏʉɲʌɳʖʆɻʎ ɶɿɲ ɲʆɳʍʐʌʍɻ
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲʎ ɲʋʊ ʏʉʆ
ʋɲɶʃʊʍʅɿʉ ɿʍʏʊ

9.3.2

9.3.1

ȴɿʃʏʐɲʃʊ Ʌɲɿʖʆʀɷɿ ʏʌʀʄɿɺɲ ʅɸ
ɶʌɲʔɿʃɼ ɷɿɸʋɲʔɼ
ɇʐʆɲʄʄɲɶɹʎ ʅɹʍʘ AɈɀ

Ɂɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ʉɿ ʃʄɳʍɸɿʎ Socket
ʃɲɿ ServerSocket (Java) ɼ Socket ʃɲɿ
SocketServer (Python)
ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɹʎ ȵʔɲʌʅʉɶɹʎ ʋʌʉʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻ:

9.2.3

9.2.2

9.2.1

1.4.7

ɲʆɽʌʙʋʉʐ ʅɻʖɲʆɼʎ
ȴɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆɻʎ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ, ʘʎ ɸʅʋɹɷʘʍɻ ʊʄʘʆ
ʊʍʘʆ ɲʆɲʋʏʑʖɽɻʃɲʆ ʍʏʉ
ʅɳɽɻʅɲ ɲʐʏʊ.

-

-

-

ȴʉʃɿʅɹʎ ʏʉʐ ʏɸʄɿʃʉʑ ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ ʃɲɿ

ɉʄʉʋʉʀɻʍɻ ʅɿɲʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ɲʆ ɷʀʆɸʏɲɿ ʏʉ
ɷɿɳɶʌɲʅʅɲ ʃʄɳʍɸʘʆ ʃɲɿ ʉɿ ʋɸʌɿɶʌɲʔɹʎ ʏʘʆ
ʅɸɽʊɷʘʆ.

ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎ ʃɲɿ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ
ʍʑɶʖʌʉʆɻʎ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ (chat) ʅɸʏɲʇʑ ɷʐʉ
ʖʌɻʍʏʙʆ

ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

x ȴɿɲʖʘʌʀɺɸɿ ʏʉʆ ʃʙɷɿʃɲ ʏɻʎ ɶʌɲʔɿʃɼʎ ɷɿɸʋɲʔɼʎ

9.3 ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎ ʃɲɿ ɉʄʉʋʉʀɻʍɻ Ƀʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʘʆ
ɇʑɶʖʌʉʆʘʆ ȴɿɲɷɿʃʏʐɲʃʙʆ ȵʔɲʌʅʉɶʙʆ
(ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɹʎ ɐʌɸʎ: 14)

x ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲ URLs ʃɲɿ Sockets ɶɿɲ
ʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ɷɿʃʏʐɲʃʙʆ ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ
x ȴɿɲʃʌʀʆɸɿ ʏɻ ɷɿɲʔʉʌɳ ʅɸʏɲʇʑ ʋɸʄɳʏɻ ʃɲɿ
ɸʇʐʋɻʌɸʏɻʏɼ ʍɸ ʅɿɲ ɷɿʃʏʐɲʃɼ ɸʔɲʌʅʉɶɼ
x ɇʖɸɷɿɳɺɸɿ ɸʔɲʌʅʉɶɹʎ ɴɲʍɿʍʅɹʆɸʎ ʍʏɻʆ
ɲʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃɼ ʋɸʄɳʏɻ ɸʇʐʋɻʌɸʏɻʏɼ

 Ʌɸʌɿɶʌɳʔɸɿ ʏɿʎ ɴɲʍɿʃɹʎ ɲʌʖɹʎ ʏɻʎ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
ɲʆɽʌʙʋʉʐ - ʐʋʉʄʉɶɿʍʏɼ
 ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏɲ, Application Program
Interfaces (APIs) ʃɲɿ ɴɿɴʄɿʉɽɼʃɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ
ʃɲɿ ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ.
9.2 ȴɿʃʏʐɲʃʊʎ Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊʎ (ʅʉʆʏɹʄʉ ʋɸʄɳʏɻɸʇʐʋɻʌɸʏɻʏɼ, sockets, datagrams)
(ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɹʎ ɐʌɸʎ: 7)

(ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɹʎ ɐʌɸʎ: 7)
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9.3.3

ɇʑʍʏɻʅɲ ɷɲʆɸɿʍʅʉʑ ʃɲɿ
ʃʌɲʏɼʍɸʘʆ ɴɿɴʄɿʉɽɼʃɻʎ

ɀɲɽɻʍɿɲʃɼ ȵʆʊʏɻʏɲ 10: ȷʙʆɻ ȵʐɹʄɿʃʏʉʐ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ɀɲɽɻʏɸʀɲʎ
ȵɿɷɿʃʊʏɻʏɲ «Ɉɸʖʆɿʃʊʎ ȵʔɲʌʅʉɶʙʆ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ»

ɲʋʊ ʏʉʆ ʐʋʊʄʉɿʋʉ ʃʙɷɿʃɲ ʅɹʍʘ ʏɸʖʆɿʃʙʆ
ɲʆʏɿʃɸɿʅɸʆʉʍʏʌɲʔʉʑʎ ʍʖɸɷʀɲʍɻʎ
x ɉʄʉʋʉɿɸʀ ʅɿɲ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ɲʆ ɷʀʆɸʏɲɿ ʏʉ ɷɿɳɶʌɲʅʅɲ
ʃʄɳʍɸʘʆ ʃɲɿ ʉɿ ʋɸʌɿɶʌɲʔɹʎ ʏʘʆ ʅɸɽʊɷʘʆ
x Ʌɲʌɳɶɸɿ ʏɻʆ ʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻ ʏɻʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ
x ȴʉʃɿʅɳɺɸɿ ʏʉ ʏɸʄɿʃʊ ʄʉɶɿʍʅɿʃʊ ʃɲɿ ɷɿʉʌɽʙʆɸɿ
ʋɿɽɲʆɳ ʄɳɽɻ ʃɲɿ ʋɲʌɲʄɸʀʗɸɿʎ

ɏɆȵɇ: 42

ɸʆʏʉʋɿʍʅʊʎ ʋɿɽɲʆʙʆ ʄɲɽʙʆ ʃɲɿ
ʋɲʌɲʄɸʀʗɸʘʆ.
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Άρθρο 2
ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ - ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
Το Εργαστηριακό Μάθημα Ειδικότητας του Άρθρου
1 ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς που στην αντίστοιχη
ειδικότητα της Γ’ τάξης του ΕΠΑ.Λ. έχουν τουλάχιστον
δύο εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας σε Α’ ανάθεση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα υπουργική
απόφαση καθορισμού αναθέσεων μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου, με προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς των οποίων το βασικό τους πτυχίο έχει ειδικότερη
συνάφεια με την ειδικότητα της μαθητείας, μετά από
απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του Εργαστηριακού Κέντρου.

Τεύχος Β’ 3376/10.08.2018

Από τη δημοσίευση της παρούσης παύει να ισχύει η
αριθμ. Φ2/33691/Δ4 (Β’ 836/2017) απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πρόγραμμα Σπουδών για το «Μεταλυκειακό έτος -τάξη
μαθητείας» των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός
Εφαρμογών Πληροφορικής»», όπως τροποποιήθηκε με
την αριθμ. Φ2/181534/Δ4 (Β’ 3820/2017) απόφαση.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιουλίου 2018
Ο Υφυπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

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

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

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

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

*02033761008180036*

