γέΝ θαζυ δεΫμΝ δ αε δεΫμΝ Ο βΰέ μΝ ΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ θΫπθΝ ΠλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ κυΝ
ηαγάηα κμΝ πθΝΘλβ ε υ δευθΝ κΝΛτε δκ ΧαλέΝΠλπ έΝ1θζηγ1ή βήίη-10-2016)
δ αε δεσΝΤζδεσ
ΜΫξλδΝ βθΝ Ϋε κ βΝ θΫπθΝ δ αε δευθΝ ίδίζέπθ,Ν ΰδαΝ βΝ δ υεσζυθ βΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ κθΝ ξ δα ησΝ
εαδΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ βμΝ δ α εαζέαμ,Ν κδΝ πδ λκπΫμΝ ηπ δλκΰθπησθπθΝ πκυΝ επσθβ αθΝ αΝ θΫαΝ
ΠλκΰλΪηηα αΝπκυ υθ,Ν Ν υθ λΰα έαΝη ΝκηΪ μΝ επαδ υ δευθ,Ν υΰεΫθ λπ αθΝ δ αε δεσΝυζδεσΝΰδαΝ
κθΝ ηαγβ ά,Ν βζα άΝ κΝ επαδ υ δεσΝ υζδεσΝ πκυΝ ξλ δΪα αδΝ ΰδαΝ βθΝ πλυ βΝ φαληκΰάΝ πθΝ θΫπθΝ
ΠλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθ,Ν εαγυμΝ πέ βμΝ πδπζΫκθΝ πζβλκφκλδαεσΝ εαδΝ υπκ βλδε δεσΝ υζδεσΝ ΰδαΝ κθΝ
επαδ υ δεσέΝ ΣκΝ υζδεσΝ Ϋξ δΝ οβφδαεάΝ ηκλφάΝ εαδΝ π λδζαηίΪθ δΝ ΰλαπ ΪΝ ε έη θα,Ν δεσθ μ,Ν πκζυη δεΪΝ
ε έη θαΝεέΪέΝ έθαδΝπλκ δθση θκΝεαδΝ θ δε δεσ,Ν θυΝβΝ υζζκΰάΝεαδΝκΝ ηπζκυ δ ησμΝ κυΝγαΝ υθ ξδ έΝ
εαδΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ ξκζδεκτΝΫ κυμέ
 βΝ δ τγυθ βμΝ httpμήήiepέeduέgrήindexέphpήelήΝ κΝ επαδ υ δεσμΝ γαΝ ηπκλ έΝ θαΝ ίλ δΝ αΝ ε έη θαΝ πθΝ
ΠλκΰλαηηΪ πθ,Ν κυμΝ Ο βΰκτμΝ επαδ υ δεκτ,Ν κΝ πλκ δθση θκ δ αε δεσΝ υζδεσ,Ν αθαεκδθυ δμΝ εαδΝ
δ ά δμΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰά,Νβζ ε λκθδεάΝ δ τγυθ βΝ πδεκδθπθέαμΝη Ν βθΝ πδ βηκθδεάΝΟηΪ αΝΈλΰκυΝ
ΰδαΝ βθΝ πδησλφπ βΝεαδΝυπκ άλδιβΝ βμΝ φαληκΰάμΝ πθΝθΫπθΝΠλκΰλαηηΪ πθΝπκυ υθΝεέΪέ
βέΝΝ Ο ΛΛΗΝΙΚΗΝΛΟΓΟΣ ΧΝΙ Ν(Γ θδεάμΝΠαδ έαμ)
Γ΄ΝΣ ΞΗΝΗΜ ΡΗΙΟΤΝΓ ΛΝεαδ
΄ΝΣ ΞΗΝ Π ΡΙΝΟΤΝΓ Λ
ΧμΝ δ αε δεσΝ ΰξ δλέ δκΝγαΝξλβ δηκπκδβγ έΝ κΝ θγκζσΰδκΝΚ δηΫθπθΝ βμΝΝ κ ζζβθδεάμΝΛκΰκ ξθέαμΝ βμΝ
Γ΄ΝΛυε έκυέ
ΣκΝ ηΪγβηαΝ βμΝ Ν κ ζζβθδεάμΝ Λκΰκ ξθέαμΝ πμΝ ηΪγβηαΝ Γ θδεάμΝ Παδ έαμΝ δ Ϊ ε αδΝ ηέαΝ Χ1ΨΝ υλαΝ βθΝ
ί κηΪ αΝ εαγ΄ σζβΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ Ϋ κυμΝ η Ν ζ τγ λβΝ πδζκΰάΝ ε δηΫθπθΝ απσΝ κθΝ δ Ϊ εκθ αέΝ Ν
πδζκΰάΝ βμΝ δ αε ΫαμΝ τζβμΝ γαΝ έθαδΝ έ δαΝ ΰδαΝ σζαΝ αΝ ηάηα αΝ βμΝ ΪιβμΝ κυΝ έ δκυΝ ξκζ έκυ,Ν
πλκε δηΫθκυΝθαΝ βλβγ έΝβΝ θσ β αΝ βμΝ δ α εαζέαμΝεαδΝ βμΝαιδκζσΰβ βμέΝΚα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝΫ κυμΝ
γαΝ δ αξγκτθΝκ-1ίΝε έη θαΝπκδβ δεΪΝεαδΝπ αΪ,Ναθ δπλκ ππ υ δεΪΝσζπθΝ πθΝ θκ ά πθΝπκυΝπ λδΫξκθ αδΝ
κΝκδε έκΝ ξκζδεσΝ ΰξ δλέ δκΝΧΜ απκζ ηδεάΝεαδΝτΰξλκθβΝΛκΰκ ξθέα,Ν ΄ΝΠκέβ βΝ– ΄ Π ακΰλαφέαΝ
– Γ΄Ν κεέηδκΝ – ΄Ν ΞΫθβΝ Λκΰκ ξθέαΨέΝ ΘαΝ δ αξγκτθ,Ν πέ βμ,Ν αΝ ΰλαηηα κζκΰδεΪΝ κδξ έαΝ πκυΝ
υθκ τκυθΝ αΝε έη θαΝπκυΝπλσε δ αδΝθαΝ δ αξγκτθΝαζζΪΝεαδΝ αΝΰλαηηα κζκΰδεΪΝ κδξ έαΝπκυΝ έθκθ αδΝ
βθΝ δ αΰπΰάΝ εΪγ Ν θσ β αμ. Kα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ δ αε δεκτΝ Ϋ κυμ,Ν σ κδΝ ηαγβ ΫμΝ πδγυηκτθΝ γαΝ
ηπκλκτ αθΝ θαΝ η ζ ά κυθΝ τκΝ ΧβΨΝ κΝ πκζτΝ ζκΰκ ξθδεΪΝ ίδίζέα,Ν βμΝ πδζκΰάμΝ κυμ,Ν κΝ πζαέ δκΝ βμΝ
εαζζδΫλΰ δαμΝ βμΝ φδζαθαΰθπ έαμ,Ν εαδΝ θαΝ παλκυ δΪ κυθΝ βθΝ Ϊιβ,Ν η Ν υθ κθδ ησΝ κυΝ δ Ϊ εκθ κμ,Ν
ξ δεΫμΝ λΰα έ μΝ α κηδεΫμΝ άΝ κηα δεΫμ,Ν αιδκπκδυθ αμΝ η αιτΝ ΪζζπθΝ εαδΝ ηΫ αΝ πκυΝ παλΫξκυθ κδΝ θΫ μΝ
ξθκζκΰέ μέΝ πδ βηαέθ αδΝ σ δΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝ λα βλδσ β αΝ απκ ζ έΝ ελδ άλδκΝ αιδκζσΰβ βμΝ πθΝ
ηαγβ υθ,Νπ σ κΝ αΝζκΰκ ξθδεΪΝίδίζέαΝ θΝ υηπ λδζαηίΪθκθ αδΝ βθΝτζβΝ πθΝ ι Ϊ πθέ

γέΝΛΟΓΟΣ ΧΝΙ
ΟΜ
ΝΠΡΟ Ν ΣΟΛΙΜΟΤΝ ΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝΝΠΟΤ ΩΝΝ
Γ΄ΝΣ ΞΗΝΗΜ ΡΗΙΟΤΝΓ ΛΝεαδ
΄ΝΣ ΞΗΝ Π ΡΙΝΟΤΝΓ Λ
πσΝ κΝίδίζέκΝ«Ν κ ζζβθδεάΝΛκΰκ ξθέα»Ν βμΝΓ΄Ν ΪιβμΝΓ θδεκτΝΛυε έκυΝ πθΝΚέΝ ελέίκυ,Ν έΝ ληΪκυΝ
εέΪέΝγαΝ δ αξγκτθΝ αΝαεσζκυγαμΝ
ΛΟΓΟΣ ΥΝΙΚ ΝΚ ΙΜ Ν ΝΧΠΟΙ  -Π ΟΓΡ ΦΙ Ψ
1. δκθτ δκμΝκζπησμ,Ν«ΟΝΚλβ δεσμ»
2. ζΫιαθ λκμΝΠαπα δαηΪθ βμ,Ν«Όθ δλκΝ κΝετηα»Ν
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3. Πκδάηα αΝΰδαΝ βθΝπκέβ β
- Κπθ αθ έθκμΝ ΠέΝ ΚαίΪφβμ,Ν «Μ ζαΰξκζέαΝ κυΝ ΙΪ πθκμΝ Κζ Ϊθ λκυΝ πκδβ κτ θΝ ΚκηηαΰβθάΝ ηληΝ
ηέΥέ»
- Κπθ αθ έθκμΝΠέΝΚαίΪφβμ,Ν«ΟΝ αλ έκμ»Ν
- Μέζ κμΝαξ κτλβμ,Ν«ΟΝ ζ ΰε άμ»Ν
4. « ζέ μΝ κυΝΓέΝΙπΪθθκυ»μ
- «Μ μΝ κυμΝπλκ φυΰδεκτμΝ υθκδεδ ηκτμ»Ν
- « κυΝΚ ηΪζΝ κΝ πέ δ»Ν
5. Νπκδά λδαΝΚδεάΝ βηκυζΪμ
- «βη έκΝ θαΰθπλέ πμ»Ν
βη έω βμΝ ΣαΝ ζκΰκ ξθδεΪΝ ε έη θαΝ Χπκδβ δεΪ-π αΪΨΝ πκυΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ βΝ δ αε ΫαΝ τζβΝ γαΝ
δ αξγκτθΝη Ν βΝ δλΪΝπκυΝ έθκθ αδΝπαλαπΪθπ,ΝβΝκπκέαΝεαγκλέα αδΝαπσμ
αΨΝ βΝξλκθκζκΰδεάΝ δλΪΝ πθΝε δηΫθπθ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝεα Ϊ αιάΝ κυμΝ βθΝΙ κλέαΝ βμΝΝ κ ζζβθδεάμΝ
Λκΰκ ξθέαμΝεαδΝ
ίΨΝ κΝ έ κμΝ κυμ,Νη Ν σξκΝ βθΝ θαζζαΰάΝπκέβ βμΝεαδΝπ ακΰλαφέαμ,Νυ ΝθαΝ δα βλ έ αδΝ κΝ θ δαφΫλκθΝ
πθΝηαγβ υθέ
ζέΝΙΣΟΡΙ
ΟΜ
ΝΠΡΟ Ν ΣΟΛΙΜΟΤΝΠΟΤ ΩΝΝΟΙΚΟΝΟΜΙ ΝΚ ΙΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Γ΄ΝΣ ΞΗΝΗΜ ΡΗΙΟΤΝΓ Λμ
Ν δ αε ΫαΝτζβΝ κυΝηαγάηα κμΝσππμΝκλέα αδΝη Ν βθΝη ΝαλέΝπλπ έΝ 1ζ1λθθή βήίη-09-βί1θΝΤέ ΝΧΦ ΚΝ
΄Ν βκλζΨΝ ΰδαΝ βθΝ Ι κλέαΝ ΟηΪ αμΝ Πλκ αθα κζδ ηκτΝ θγλππδ δευθΝ πκυ υθΝ βμΝ Γ΄Ν ΪιβμΝ κυΝ
Γ θδεκτΝΛυε έκυέ
΄ΝΣ ΞΗΝ Π ΡΙΝΟΤΝΓ Λμ
Ν δ αε ΫαΝτζβΝ κυΝηαγάηα κμΝσππμΝκλέα αδΝη Ν βθΝη ΝαλέΝπλπ έΝ 1ζ1λθζή βήίη-09-βί1θΝΤέ ΝΧΦ ΚΝ
΄Ν βκλγΨΝ ΰδαΝ βθΝ Ι κλέαΝ ΟηΪ αμΝ Πλκ αθα κζδ ηκτΝ θγλππδ δευθΝ πκυ υθΝ βμΝ ΄Ν ΪιβμΝ κυΝ
π λδθκτΝΓ θδεκτΝΛυε έκυέ
ηέΝΙΣΟΡΙ ΝΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝΝ ΠΙΣΗΜΩΝΝ
Γ΄ΝΣ ΞΗΝΗΜ ΡΗΙΟΤΝΓ Λ
πσΝ κΝ ίδίζέκΝ «Ι κλέαΝΚκδθπθδευθΝ πδ βηυθ»Ν πθΝ εέεέΝ Γεέίαζκυ,Ν Γλβΰκλκπκτζκυ,ΝΚκ λσΰδαθθκυΝ
εαδΝΜαθδΪ βμ
Κ φέΝ1μΝ πδ άηβΝεαδΝΚκδθωθδεΫμΝ πδ άη μ
ΠαλΪΰλαφκμμΝ1έβέμΝ Ν ιΫζδιβΝ πθΝεκδθπθδευθΝ πδ βηυθ ηΫξλδΝ κθΝ1θκ αδυθαΝ
ΤπκπαλΪΰλαφκδμΝ1έβέ1,Ν1έβέβ,Ν1έβέγ,Ν1έβέζέΝΝ
Κ φέΝγ: Θ η ζδω ΫμΝ ωθΝΚκδθωθδευθΝ πδ
ΠαλΪΰλαφκμΝγέ1έμΝΠκζδ δεάΝ πδ άηβΝ
ΤπκπαλΪΰλαφκδμΝγέ1έ1,Νγέ1έβ,Νγέ1έγ,Νγέ1έζΝ
ΠαλΪΰλαφκμΝγέβμΝΟδεκθκηδεάΝ πδ άηβΝ
ΤπκπαλΪΰλαφκδμΝγέβέβ,Νγέβέζέ
ΠαλΪΰλαφκμΝγέζέμΝΦυξκζκΰέαΝ
ΠαλΪΰλαφκμΝγέηέμΝ θγλππκζκΰέα
ΤπκπαλΪΰλαφκδμΝγέηέ1,Νγέηέζ,Νγέηέηέ

βηυθ
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Κ φέΝη: τΰχλκθβΝΚκδθωθδεάΝΟλΰΪθω βΝεαδΝυηπ λδφκλΫμ
ΠαλΪΰλαφκμμΝηέ1Ν ΝτΰξλκθβΝΚκδθπθδεάΝΠλαΰηα δεσ β α
ΤπκπαλΪΰλαφκδμΝηέ1έζΝ
ΠαλΪΰλαφκμμΝηέβΝΦαδθση θαΝεκδθπθδεκτΝεα αε ληα δ ηκτΝπκυΝαπαδ κτθΝ τθγ βΝ πδ βηκθδεά
πλκ Ϋΰΰδ β
ΠαλΪΰλαφκμμΝηέγΝΣ ξθκζκΰέαΝεαδΝΚκδθπθέα
θέΝΞ Ν ΝΓΛΩ 
 βΝΓ΄ΝΛυε έκυΝκδΝηαγβ ΫμΝ δ Ϊ εκθ αδΝάΝ βθΝ ΰΰζδεάΝάΝ βΝΓαζζδεάΝάΝ βΝΓ ληαθδεάΝ έ ΝπμΝηΪγβηαΝ
ΰ θδεάμΝπαδ έαμΝ έ ΝπμΝηΪγβηαΝ πδζκΰάμέΝ
ΚαδΝ δμΝ τκΝεα βΰκλέ μΝηαγβηΪ πθΝΧΓ θδεάμΝΠαδ έαμΝάΝ πδζκΰάμΨΝβΝ πδζκΰάΝ πθΝ δ αε δευθΝίδίζέπθΝ
ΰέθ αδΝαπσΝ κθΝ ΰε ελδηΫθκΝΚα ΪζκΰκΝ ζ υγΫλπθΝ κβγβηΪ πθΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠαδ έαμέΝΣκΝεαγΫθαΝ
απσΝ αΝίδίζέαΝαυ ΪΝ υθΪ δΝη θΝη Ν κΝ θαζυ δεσΝΠλσΰλαηηαΝπκυ υθ,ΝπκυΝ έθαδΝία δεσμΝσλκμΝΰδαΝ βθΝ
Ϋΰελδ άΝ κυμ,Ν αζζΪΝ απκ ζ έΝ δαφκλ δεάΝ πλσ α βΝ υζκπκέβ βμΝ κυΝ Π,Ν η Ν δαφκλ δεάΝ κηάΝ εαδΝ
σηβ βΝ βμΝ τζβμ,Ν δαφκλ δεάΝ παλκυ έα βΝ πθΝ ζ ε δευθΝ πλΪι πθ,Ν πθΝ ηκλφκ υθ αε δευθΝ
φαδθκηΫθπθΝεζπέΝ κθΝ ξ δα ησΝ βμΝ δ α εαζέαμΝ κυμ,ΝκδΝ επαδ υ δεκέΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαιδκπκδκτθΝ κΝ
δ αε δεσΝ ΰξ δλέ δκΝπμΝΫθαΝ « λΰαζ έκ»,Νη αιτΝΪζζπθΝ δ αε δευθΝηΫ πθΝπκυΝξλβ δηκπκδκτθ,ΝΰδαΝθαΝ
πδ τξκυθΝ κυμΝ ΰ θδεκτμΝ εαδΝ δ δεκτμΝ δ αε δεκτμΝ σξκυμΝ πκυΝ γΫ κυθΝ αΝ θαζυ δεΪΝ ΠλκΰλΪηηα αΝ
πκυ υθΝ αΝκπκέαΝαπκ ζκτθΝ κυμΝία δεκτμΝκ βΰκτμΝίΪ δΝ πθΝκπκέπθΝ ξ δΪα αδΝ κΝηΪγβηαέ
κηΫθκυ,Νπ σ κ,Νσ δΝυπΪλξ δΝδ δαέ λβΝαθκηκδκΰΫθ δαΝσ κθΝαφκλΪΝ κΝ πέπ κΝΰζπ κηΪγ δαμΝ πθΝ
ηαγβ υθΝ βμΝΓ΄ΝΛυε έκυΝπκυΝπαλαεκζκυγκτθΝ κΝηΪγβηαΝ βμΝιΫθβμΝΰζυ αμΝΧ έ ΝπμΝηΪγβηαΝΰ θδεάμΝ
παδ έαμ,Ν έ ΝπμΝηΪγβηαΝ πδζκΰάμΨ,ΝγαΝπλΫπ δ,Ν εΝ πθΝπλαΰηΪ πθ,ΝκδΝ επαδ υ δεκέΝθαΝπλκ αλησακυθΝ
βθΝτζβΝεαδΝ βΝ δ α εαζέαΝ κυμΝ κΝ πέπ κΝΰζπ κηΪγ δαμΝ πθΝ εΪ κ Νηαγβ υθΝ κυμΝαιδκπκδυθ αμΝ
κθΝ ηΫΰδ κΝ ίαγησΝ δμΝ ΰθυ δμΝ εαδΝ πδεκδθπθδαεΫμΝ ιδσ β μΝ πκυΝ απΫε β αθΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ βθΝ
πλκβΰκτη θβΝίαγηέ αΝάΝ ΪιβέΝ ΝεΪγ Νπ λέπ π β,Νεα ΪΝ βΝ δ α εαζέαή εηΪγβ βΝ βμΝιΫθβμΝΰζυ αμ,Ν
πλΫπ δΝ θαΝ έθ αδΝ Ϋηφα βΝ βθΝ πδεκδθπθδαεάΝ πλκ Ϋΰΰδ β,Ν βΝ ζ δ κυλΰδεάΝ ξλά βΝ βμΝ ΰζυ αμΝ εαδΝ
βθΝεκδθπθδεκπκζδ δ ηδεάΝ βμΝ δΪ α βέΝ

7. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙ
ΟΜ
ΝΠΡΟ Ν ΣΟΛΙΜΟΤΝ ΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝΝΠΟΤ ΩΝΝ
ΟΜ
ΝΠΡΟ Ν ΣΟΛΙΜΟΤΝΠΟΤ ΩΝΝΟΙΚΟΝΟΜΙ ΝΚ ΙΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΝ
Γ΄ΝΣ ΞΗΝΗΜ ΡΗΙΟΤΝΓ ΛΝεαδ
΄ΝΣ ΞΗΝ Π ΡΙΝΟΤΝΓ Λ
πσΝ κΝίδίζέκΝ«Κκδθπθδκζκΰέα»Ν πθΝεέεέΝΚα δηΪ β,ΝΠαπαρπΪθθκυ,ΝΓ πλΰκτζαΝεαδΝΠλΪθ αζκυμΝ
Κ φΪζαδαμΝ
Κ φέΝ1έΝ δ αΰπΰάΝ βθΝΚκδθπθδκζκΰέαΝ
Κ φέΝηέΝ επαέ υ βΝπαλΪΰκθ αμΝαθαπαλαΰπΰάμΝεαδΝαζζαΰάμΝ βμΝεκδθπθέαμ
Κ φέΝθέΝ λΰα έαΝαθ λΰέαΝεαδΝεκδθπθδεΫμΝαθδ σ β μ
Κ φέΝιέΝΜκλφΫμΝεαδΝεκδθπθδεΫμΝίΪ δμΝ βμΝ ικυ έαμ
Κ φέΝκέΝΣκΝΪ κηκ,ΝβΝεκδθπθέαΝεαδΝ αΝηΫ αΝηααδεάμΝ πδεκδθπθέαμ
Κ φέΝλέΝ πκεζέθκυ αΝ υηπ λδφκλΪμΝπαλ ηία δεσ β αΝεαδΝ ΰεζβηα δεσ β α
Κ φέΝ1ίέΝ λσ β α,Ν δαπκζδ δ ηδεΫμΝεαδΝ δαεκδθπθδαεΫμΝ ξΫ δμ
Γζπ Ϊλδκ
δίζδκΰλαφέαέ
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πσΝ κΝ«Σ λΪ δκΝ λΰα έαμΝεαδΝΈλ υθαμΝ κυΝΜαγβ ά»Νκλέακθ αδΝπμΝ δ αε ΫαΝ αΝε φΪζαδαΝπκυΝ
αθ δ κδξκτθΝ βθΝπαλαπΪθπΝ δ αε ΫαΝτζβΝ κυΝ δίζέκυΝΜαγβ άέ
8. Ν ΠΣΤΞΗΝ Φ ΡΜΟΓΩΝΝ ΝΠΡΟΓΡ ΜΜ ΣΙΣΙΚΟΝΠ ΡΙ ΛΛΟΝΝ( ΠΠ)
ΟΜ
ΝΠΡΟ Ν ΣΟΛΙΜΟΤΝΘ ΣΙΚΩΝΝΠΟΤ ΩΝ
Γ΄ΝΣ ΞΗΝΗΜ ΡΗΙΟΤΝΓ Λ
Ν δ αε ΫαΝτζβΝ κυΝηαγάηα κμΝσππμΝκλέα αδ η Ν βθΝη ΝαλέΝπλπ έΝ 1ζ1λθθή βήίη-09-βί1θΝΤέ ΝΧΦ ΚΝ
΄Ν βκλζΨΝ ΰδαΝ βθΝ θΪπ υιβΝ φαληκΰυθΝ Ν Πλκΰλαηηα δ δεσΝ Π λδίΪζζκθΝ Χ ΠΠΨΝ ΟηΪ αμΝ
Πλκ αθα κζδ ηκτΝπκυ υθΝΟδεκθκηέαμΝΤΝΠζβλκφκλδεάμΝ βμΝΓ΄Ν ΪιβμΝ κυΝΓ θδεκτΝΛυε έκυέΝ

΄ΝΣ ΞΗΝ Π ΡΙΝΟΤΝΓ Λ
Ν δ αε ΫαΝτζβΝ κυΝηαγάηα κμΝσππμΝκλέα αδΝη Ν βθΝη ΝαλέΝπλπ έΝ 1ζ1λθζή βήίη-09-βί1θΝΤέ ΝΧΦ ΚΝ
΄Ν βκλγΨΝ ΰδαΝ βθΝ θΪπ υιβΝ φαληκΰυθΝ Ν Πλκΰλαηηα δ δεσΝ Π λδίΪζζκθΝ Χ ΠΠΨΝ ΟηΪ αμΝ
Πλκ αθα κζδ ηκτΝ πκυ υθΝ ΟδεκθκηέαμΝ ΤΝ ΠζβλκφκλδεάμΝ βμΝ ΄Ν ΪιβμΝ κυΝ π λδθκτΝ Γ θδεκτΝ
Λυε έκυέ
9έΝ ΡΧ ΝΟΡΓ ΝΩΗΝΚ ΙΝ ΙΟΙΚΗΗΝ ΠΙΧ ΙΡΗ ΩΝΝΚ ΙΝΤΠΗΡ ΙΩΝ
Γ΄ΝΣ ΞΗΝΗΜ ΡΗΙΟΤΝΓ Λ
πσΝ κΝ ίδίζέκΝ « λξΫμΝ ΟλΰΪθπ βμΝ εαδΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθ»Ν πθΝ εέεέΝ ΜέΝ αι ίαθέ κυΝ εαδΝ ΠέΝ
Ρ εζ έ βμ
Κ φΪζαδκΝ1μΝΗΝ πδχ έλβ βΝ
1.1. ΗΝΫθθκδαΝ βμΝ πδχ έλβ βμ
1.1.1. δ αΰπΰά
1.1.2. ΜκλφΫμΝ πδξ δλά πθ
1έ1έβέαέΝΣκΝδ δκε β δαεσΝεαγ υμ
1έ1έβέΰέΝΟΝ κηΫαμΝ λα βλδσ β αμ
1έ1έβέ έΝ Νΰ πΰλαφδεάΝΫε α βΝ πθΝ λα βλδκ ά πθ
1.2. ΟδΝΛ δ κυλΰέ μΝ βμΝ πδχ έλβ βμ
1.2.1. δ αΰπΰά
1.2.2. ΝΠαλαΰπΰδεάΝΛ δ κυλΰέα
1.2.3. Ν ηπκλδεάΝΛ δ κυλΰέα
1.2.4. ΝΟδεκθκηδεάΝΛ δ κυλΰέα
1.2.5. Άζζ μΝΛ δ κυλΰέ μΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ
1.3. ΗΝ πδχ έλβ βΝωμΝΚκδθωθδεάΝΟλΰΪθω β
1.3.1. δ αΰπΰά
1.3.2. ΝΚκδθπθδεάΝ υγτθβΝ πθΝ πδξ δλά πθ
1.4. ΣκΝπ λδίΪζζκθΝ βμΝ πδχ έλβ βμ
1.4.1. δ αΰπΰά
1.4.2. Κα βΰκλέ μΝ κυΝ ιπ λδεκτΝΠ λδίΪζζκθ κμ
1.5. ΟδΝ πδ δυι δμΝ βμΝ πδχ έλβ βμ
1.5.1. δ αΰπΰά
1.5.2. Ν πκ ζ ηα δεσ β α
1.5.3. Ν πκ κ δεσ β α
1.5.4. ΝΠαλαΰπΰδεσ β α
1.5.5. Ν θ αΰπθδ δεσ β α
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