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1. Ι ΓΧΓ ΝΣΟΤΝΠΡΟ

ΡΟΤ

ΟδΝ η αλλυγηέ δμΝ βθΝ επαέ υ βΝ ίλέ εκθ αδΝ βθΝ κηάΝ τκΝ θκβ υθΝ αισθπθέ ΟΝ
πλυ κμ ΪικθαμΝαφκλΪΝ δμΝη ΰΪζ μΝαζζαΰΫμΝ βμΝ πκξάμ,ΝπκυΝπ λδΰλΪφκθ αδ υ τθκπ α
η Ν κθΝσλκυμ εκδθπθέαΝ βμΝΰθυ βμ εαδΝοβφδαεάΝ πκξά. Πλσε δ αδΝΰδαΝη αίκζά βμΝ
ΪιβμΝ ε έθπθΝ πκυΝ εαγσλδ αθΝ βθΝ δ κλέαΝ κυΝ αθγλυπδθκυΝ ΰΫθκυμ,Ν σππμΝ ά αθΝ βΝ
θ κζδγδεάΝ παθΪ α βΝπκυΝ πδθσβ
βΝΰ πλΰέα εαδ βΝίδκηβξαθδεάΝ παθΪ α β πκυΝ
βηδκτλΰβ Ν κθΝ τΰξλκθκΝ πκζδ δ ησέΝ ΘαΝ πλΫπ δΝ θαΝ Ϋξκυη Ν υθ έ β βΝ σ δΝ Ν
η αίκζΫμΝ παλσηκδκυΝ η ΰΫγκυμΝ αθαφ λσηα Ν άη λα,Ν εαδΝ απΫθαθ δΝ ’Ν αυ σθΝ κθΝ
κλέακθ αΝ ξλ δΪα αδΝ θαΝ αθ δπαλαίζβγκτθΝ σ αΝ πλΫπ δΝ θαΝ πδξ δλά κυη , η κ
αθαη θση θκ ΫκμΝ βμΝ τΰελδ βμέΝ ΟΝ τ λκμ ΪικθαμΝ αφκλΪΝ βθΝ ξυλαΝ βΝ
υΰε ελδηΫθβΝ δΰηάέΝΠλσε δ αδΝΰδαΝηδαΝξυλαΝεαγβηαΰηΫθβ,ΝκδεκθκηδεΪ,Νπκζδ δεΪΝεαδΝ
δ κζκΰδεΪ,ΝβΝκπκέα πλκ παγ έΝθαΝίΰ δ απσΝηδαΝη ΰΪζβΝελέ β,Ν κυΝη ΰΫγκυμΝ ε έθπθΝ
βμΝπκζ ηδεάμΝ εα έαμΝ κυΝ1λ1β-1λββ,ΝάΝ κυΝ1λζί-1949. ΚαδΝηδαΝξυλαΝη ΪΝαπσΝηδαΝ
ελέ βΝ παλσηκδκυ πκζ ηδεκτΝ η ΰΫγκυμ, ξλ δΪα αδ παθ πδθσβ β,Ν παθα ξ δα ησ,
παθ εεέθβ β,ΝΫηπθ υ βΝθΫκυΝλσζκυΝεαδΝθΫπθΝ σξπθ.
ξ έα αδΝβΝελέ βΝη Ν βθΝΠαδ έανΝ κθΝίλαξτΝξλσθκ,ΝβΝπαδ έα,ΝηααέΝη Ν βθΝυΰ έα,
υπάλιαθ αΝη ΰΪζαΝγτηα αΝ βμΝελέ βμέΝ κθΝ υλτ λκΝξλσθκΝσηπμ,ΝεαδΝαθ γ πλβγ έΝβΝ
ελέ βΝ πμΝ Ϋθαμ δ κλδεσμΝ πα ησμΝ βμΝ ίέαδβμΝ εαδΝ αθαΰεα δεάμΝ πλκ αληκΰάμΝ ηδαμΝ
εκδθπθέαμΝ δμΝη έακθ μ δ κλδεΫμΝη αίκζΫμΝ– πκζδ δεΫμ,ΝκδεκθκηδεΫμ,Νδ ξτκμΝ– πκυΝ
βθΝπ λδίΪζζκυθ,Ν σ ΝβΝ επαέ υ β,ΝεαδΝ υλτ λαΝβΝπαδ έα, θΝίλέ ε αδΝ ε σμΝ κυ
φατζκυ ετεζκυΝ πθΝ αδ δυθΝ εαδΝ πθΝ απκ ζ ηΪ πθ. ΟδΝ θΫ μΝ ξθκ πδ βηκθδεΫμΝ
αζζαΰΫμ,ΝβΝαπ ζ υγΫλπ βΝ πθΝε φαζαέπθ εαδΝβΝπαΰεκ ηδκπκέβ β,Νη Ν δμΝπκζζαπζΫμΝ
αζυ δ π ΫμΝ κυμΝ υθΫπ δ μ,Ν δΫζυ αθ βθ η απκζ ηδεάΝ εκδθπθδεάΝ τηία β πκυΝ
ΰεαγέ λυ Ν κΝελΪ κμΝπλσθκδαμ,ΝαζζΪΝεαδΝ κθΝπαζδσΝεσ ηκΝ πθΝ υα δευθΝαθ δγΫ πθΝ
εαδΝ αιδθκηά πθέΝ  κθΝ εσ ηκΝ ε έθκΝ βΝ επαέ υ βΝ ά αθΝ δαξπλδ ηΫθβΝ απσΝ βθΝ
εκδθπθέα,Ν αφκλκτ Ν κλδ ηΫθ μΝ βζδεδαεΫμΝ ίαγηέ μ, βΝ θ σ β αΝ ά αθΝ ηδαΝ δαελδ άΝ
εα βΰκλέα, εΪγ Ν δΝ έξ Ν βΝγΫ βΝ κυ,ΝεαδΝυπάλξ ΝηδαΝγΫ β ΰδαΝ κθ εαγΫθα. άη λαΝσζαΝ
αυ ΪΝΫξκυθΝαζζΪι δΝεαδΝαζζΪακυθΝαθαπΪθ ξα, εαγυμΝ υθ ξυμΝθΫαΝπλκίζάηα αΝεαδΝ
ελέ δμ,Ναθα λΫπκυθΝ βθΝ πδ έπιβΝδ κλλκπδυθΝεαδΝεαθκθδεκ ά πθέ
πκηΫθπμ,Ν κΝ ΫλΰκΝ ηδαμΝ επαδ υ δεάμΝ η αλλτγηδ βμΝ ηπκλ έΝ θαΝ π λδΰλαφ έ πμΝ βΝ
ξΪλαιβΝηδαμΝεαηπτζβμΝαθΪη αΝ Ναυ κτμΝ κυμΝ υκΝΪικθ μέΝΝαΝπζβ δΪ δΝ κθΝπλυ κ
Ϊικθα βηαέθ δ θαΝ βηδκυλΰά δΝ ε έθ μΝ δμΝ υθγάε μΝ πκυ γαΝ πδ λΫοκυθΝ βθΝ
επαέ υ βΝ θα «α θέα δ»Ν κθΝ κλέακθ αΝ πθΝ αζζαΰυθ εαδΝ θαΝ ζ δ κυλΰ έΝ πμΝ δαλεάμΝ
πλκ κδηα έαΝ εαδΝ κδησ β αΝ ΰδ’ αυ Ϋμ,Ν αζζΪΝ εαδΝ θαΝ βηδκυλΰά δΝ κυμΝ σλκυμΝ
αθγ ε δεσ β αμΝαπΫθαθ δΝ Ναπλκ σεβ μ ι ζέι δμΝεαδΝεδθ τθκυμ. Ν επαέ υ β,Ν κΝ
πθ τηα βμ εαδΝκδΝίαγδΫμΝθκκ λκπέ μΝπκυΝ βΝ δΫπκυθ ΫπμΝ υλα αθαπ τξγβεαθΝ ΝηδαΝ
πλκβΰκτη θβΝ πκξά,Ν ά αθΝ πλκ αληκ ηΫθ μΝ π λδ σ λκΝ δμΝ αθΪΰε μΝ κυΝ ελΪ κυμΝ
παλΪΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝ εκδθσ β αμ,Ν ά αθΝ ηΫ αΝ κΝ ξκζ έκΝ α εαζκε θ λδεΫμ,
πλκ αληκ ηΫθ μΝ
δμΝ αθΪΰε μ πθΝ επαδ υ υθΝ παλΪΝ πθΝ επαδ υκηΫθπθ,
υπαΰκλ τ βεαθΝαπσΝ βΝζκΰδεάΝ κυΝ δαξπλδ ηκτΝ βμΝ επαέ υ βμΝαπσΝ βθΝεκδθπθέα,Ν
απσΝ βΝζκΰδεάΝ κυΝ λΰκ α έκυΝπκυΝίΰΪα δΝπαθκηκδσ υπαΝπλκρσθ α,Νη λά δηαΝησθκΝ
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ΝηέαΝεζέηαεαΝ– βθΝαλδγηβ δεάέΝ θαη θση θκΝσ δΝ κΝυπαλε σΝ ζζβθδεσΝ επαδ υ δεσΝ
τ βηαΝ τ εκζαΝαθ δζαηίΪθ αδΝαυ ΫμΝ δμΝη ΰΪζ μΝαζζαΰΫμ,Ν βθΝεκδθπθέαΝ κΝθΫκΝ
π λδίΪζζκθ,Ν α παδ δΪ εαδΝ κυμΝθΫκυμΝ βθΝπλκκπ δεάΝ πθΝ εα δυθΝπκυΝΫλξκθ αδέΝ
ζζΪΝ κΝαά βηαΝ κθΝΪικθαΝαυ σθΝ θΝ έθαδΝθαΝπ λδΰλΪοκυη Ν δμΝη αλλυγηέ δμΝπκυΝ
ξλ δΪακθ αδέΝ
τΰξλκθβΝ επαέ υ βΝ θΝ ξλ δΪα αδ ΫθαΝ ελΪ κμΝ πκυΝ « πδίΪζζ δ»
η αλλυγηέ δμέΝ ε έθκΝ πκυΝ ξλ δΪα αδΝ έθαδΝ θαΝ ΰέθκυθΝ ε έθ μΝ κδΝ κηΫμΝ πκυΝ γαΝ
εα αζτ κυθΝ δμΝπαζδΫμΝ ηπ πηΫθ μΝ υθάγ δ μ,ΝγαΝεζκθέ κυθΝ αΝαυ κθσβ αΝεαδΝ αΝ
αηπκτ,Ν υ Ν θαΝ βηδκυλΰβγ έΝ ΫθαΝ πθ τηαΝ αθκδε σ β αμΝ εαδΝ αυ κη αλλυγηέ πθέΝ
ΓδαΝθαΝ πδίδυ δΝγ ηδεΪΝβΝ επαέ υ βΝξλ δΪα αδΝθαΝΰέθ δΝβΝέ δαΝ θ λΰσΝυπκε έη θκΝ
κυΝ αυ κτΝ βμΝεαδΝ βμΝ ιΫζδιάμΝ βμΝεαδΝσξδΝπαγβ δεσμΝαπκ Ϋε βμΝΪθπγ θΝαζζαΰυθέΝΝαΝ
ίλ δΝ ηδαΝ θΫαΝ ξΫ βΝ η Ν βθΝ εκδθπθέα,Ν πΫλαθΝ ε έθβμΝ πκυΝ δΫλξ αδΝ απσΝ κΝ ελΪ κμέΝ
ΤπΪλξκυθΝ υκΝπλκίζάηα αΝ υ,ΝπκυΝξλ δΪακθ αδΝδ δαέ λβμΝπλκ κξάμέΝΣκΝΫθαΝ έθαδΝθαΝ
ηβθΝ ΰζδ λά δΝ βΝ επαέ υ βΝ απσΝ βθΝ πζάλβΝ λτγηδ βΝ βθΝ πζάλβΝ α υ κ έα,Ν βθΝ
Ϋζζ δοβΝεαθσθπθ,Ν βθΝδ δκπκέβ βΝ βμΝαπσ δ ξυλΫμΝκηΪ μΝεαδΝ πέΝηΫλκυμΝ υηφΫλκθ α.
ΣκΝΪζζκΝ έθαδΝ κΝ θ ξση θκ βΝ επαέ υ βΝθαΝ κθέ δΝεαδΝθαΝαυιά δΝ βθΝεκδθπθδεάΝ
αθδ σ β α,Ναθ έΝθαΝ βθΝη δυ δ. υ σμΝ έθαδΝη ΰΪζκμΝεαδΝυπαλε σμΝεέθ υθκμ,Νΰδα έΝσ αθΝ
δμΝ εκδθπθδεΫμΝ αθδ σ β μΝ πλκ γκτθΝ κδΝ πκζδ δ ηδεΫμΝ δαφκλΫμΝ πκυΝ
πλκΫλξκθ αδΝαπσΝ βΝ δαφκλ δεάΝπλσ ία βΝ αΝηκλφπ δεΪΝαΰαγΪ,Ν παπ δζ έ αδΝ
ίαγτ α κμΝεαδΝαθέα κμ δξα ησμ κυΝΫγθκυμ.
ΣβθΝ ζ υ αέαΝ εα έα, αθαπ τξγβε Ν ΫθαμΝ δ ξυλσμΝ γσλυίκμΝ ΰτλπΝ απσΝ ζΫι δμΝ πκυΝ
πλκίζάγβεαθΝ πμΝ παθΪε δα ΰδαΝ αΝ πλκίζάηα αΝ βμΝ επαέ υ βμέΝ « λδ έα»,Ν
«αιδκζσΰβ β»,Ν «δ δπ δεκπκέβ β», «αθ αΰπθδ δεσ β α». ΟΝ δΪζκΰκμΝ Ϋγ Ν κΝ
λυ βηαμΝ λδ έαΝ πμΝ πλκμΝ δνΝ ΣδΝ ηαμΝ θ δαφΫλ δΝ π λδ σ λκ, ε έθκμ πκυΝ Ϋξ δΝ
ληα έ δΝ πλυ κμ,Ν άΝ θαΝ ληα έ κυθ κδΝ π λδ σ λκδ,Ν εαδΝ Ν σ κΝ κΝ υθα σΝ
εαζτ λκυμ ξλσθκυμ; ιδκζσΰβ β,Ν ί ίαέπμέΝ ζζΪΝ πμΝ πλκμΝ πκδκυμΝ σξκυμνΝ Ν
αιδκζσΰβ β,Ν σ αθΝ πδ έ αδΝ πμΝ δηπλέα,Ν ηπκλ έΝ θαΝ ζ δ κυλΰά δΝ πμΝ απκ έηβ βΝ εαδΝ
αθα κξα ησμΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθ,Ν πθΝγ ηυθ,Ν βμΝ δ αε δεάμΝ πδ Ϋζ βμ; Μδζά αη Ν
ΰδαΝ αιδκζσΰβ βΝ α δαφκλυθ αμΝ ΰδαΝ δμΝ αιέ μ,Ν εαδΝ ευλέπμΝ δμΝ αιέ μΝ αζζβζ ΰΰτβμ,Ν πκυΝ
πλΫπ δΝ θαΝ εαζζδ λΰ έΝ βΝ επαέ υ β,Ν εαδΝ ΰδαΝ δ π δεκπκέβ βΝ πμΝ απκπκέβ βΝ πθΝ
υζζκΰδευθΝ υγυθυθΝΰδαΝ βθΝπαδ έαέ
Μ έπ βΝ πθΝαθδ κ ά πθΝ θΝ βηαέθ δΝδ κπΫ π β,ΝαζζΪΝ θ υθΪηπ βΝ κυ α τθαηκυέΝ
πσΝ υΝπλκετπ δΝβΝυπ λΪ πδ βΝ κυΝ βησ δκυΝξαλαε άλαΝ βμΝ επαέ υ βμέΝ βησ δαΝ
επαέ υ βΝ θΝ βηαέθ δΝελα δεάΝ επαέ υ βΝ– ΰδα έΝεαδΝ κΝελΪ κμΝξπλέμΝΫζ ΰξκΝηδαΝ
ηκλφάΝ δ δκπκέβ βμΝ πθΝ εκδθυθΝ αΰαγυθ έθαδέΝ βησ δαΝ επαέ υ βΝ βηαέθ δΝ
βηκελα δεάΝ επαέ υ β, επαέ υ βΝ βΝ βηκελα έα εαδΝ δ τλυθ βΝ βμΝπλσ ία βμΝ
εαδΝ βμΝ υηη κξάμΝ κΝεκδθσΝαΰαγσΝ βμΝησλφπ βμ. θΝθκ έ αδΝ βηκελα δεάΝξυλαΝ
ξπλέμΝ βθΝ υθα σ β αΝ πλσ ία βμΝ βΝ ησλφπ β,Ν αθ ιαλ ά πμΝ φτζκυ,Ν εκδθπθδεάμΝ
Ϊιβμ,Ν γλβ ε έαμΝ εαδΝ ΰζυ αμ,Ν φυ δεάμΝ δΪπζα βμέΝ ΜδαΝ ξυλαΝ η Ν κΝ ηδελσΝ ξ δεΪΝ
ηΫΰ γκμ βμΝ ζζΪ αμ,ΝαζζΪΝεαδ βθΝδ κλέαΝ βμ, θΝηπκλ έΝθαΝηβθΝ δαγΫ δΝηδαΝδ ξυλάΝ
βησ δαΝεαδΝ βηκελα δεάΝ επαέ υ βέΝ υ ΪΝ αΝ κδξ έαΝ έθαδΝ υθυφα ηΫθαΝη Ν βθΝ
δ δαέ λβΝδ κλδεάΝφυ δκΰθπηέαΝ βμΝξυλαμέ
ΓδαΝ θαΝ κδηα έΝ σηπμΝ ΫθαΝ επαδ υ δεσΝ τ βηαΝ θαΝ πδ ζΫ δΝ κ λσζκ κυΝ
λυηκυζεκτΝηδαμΝεκδθπθέαμΝαπσΝ βθΝελέ βΝπλκμΝ κυμΝη ΰΪζκυμΝκλέακθ μΝ πθΝδ κλδευθΝ
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αζζαΰυθ,Νξλ δΪα αδΝθαΝ εεαγαλέ δΝ κΝΫ αφκμΝ κΝκπκέκΝγαΝία έ δ, εαδΝθαΝαπαζζαΰ έΝ
απσΝ αΝξλσθδαΝίαλέ δαΝπκυΝ ηπκ έακυθΝ κθΝίβηα δ ησΝ κυέΝ υ σ βηαέθ δΝπλκ Ϋΰΰδ βΝ
κθ τ λκ θκβ σ Ϊικθα,Ν ε έθκθΝ πθΝπλκίζβηΪ πθΝ βμΝξυλαμ εαδΝ πθΝπλκίζβηΪ πθΝ
βμΝ επαέ υ βμέΝΘα πλΫπ δΝθαΝκηκζκΰά κυη η Ν δζδελέθ δα σ δΝ βθΝπαλκτ αΝφΪ β,Ν
εκθ τ λαΝπλκμΝαυ σθΝεδθάγβε ΝβΝεαηπτζβΝ πθΝπλκ Ϊ πθΝπκυΝπλκΫευοαθΝαπσΝ δμΝ
υαβ ά δμΝ κυΝ δαζσΰκυ. ΠλΪΰηα δΝ βθ επαέ υ βΝηαμ, η ΰΪζβμΝΫε α βμΝπ λδεκπΫμ
υθ ξέακυθΝθαΝ λαυηα έακυθΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ βμ, βΝκπκέα πβλ Ϊ βε Ν πέ βμΝαπσΝ βθΝ
αθ λΰέα,Ν δμΝ π λδεκπΫμΝ αΝ δ κ άηα αΝ εαδΝ κΝ ελΪ κμΝ πλσθκδαμΝ πκυΝ ΫπζβιαθΝ δμΝ
κδεκΰΫθ δ μΝ εαδ αΝ παδ δΪ κυμέΝ ζζΪΝ βθΝ επαέ υ βΝ ίΪλυθαθΝ εαδΝ ξλσθδαΝ
πλκίζάηα αΝ αΝκπκέαΝη α λΪπβεαθΝπζΫκθΝ Ναΰευζυ δμέΝ Ν επαέ υ βΝελα άγβε Ν
απσΝσζ μΝ δμΝευί λθά δμΝ Νεα Ϊ α β ξλσθδαμΝαθβζδεδσ β αμΝεαδΝ ιΪλ β βμ,Ν σ κΝ
πμΝ πλκμΝ κυμΝ κδεκθκηδεκτμΝ πσλκυμΝ σ κΝ εαδΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ εαγκ άΰβ βΝ απσΝ ΫθαΝ
υΰε θ λπ δεσΝ ηβξαθδ ησέΝ ΣαΝ πλκίζάηα αΝ πκυΝ πλκεαζ έΝ αυ άΝ βΝ ιΪλ β βΝ
πδξ δλκτθ αθΝ εΪγ Ν φκλΪΝ θαΝ γ λαπ υ κτθΝ η Ν θΫκυμΝ ζ π κη λΫ λκυμΝ εαθκθδ ηκτμΝ
πκυΝ πΪζδΝ επκλ τκθ αθΝ Ϊθπγ θ,Ν δαδπθέακθ αμΝ κθΝ έ δκΝ αελδίυμΝ φατζκΝ ετεζκΝ
υΰε θ λπ δ ηκτΝ εαδΝ ζΫΰξκυέΝ πκηΫθπμΝ βΝ ε θ λδεάΝ ηαμ
σξ υ β,Ν σππμΝ
δα υπυγβε ΝεαδΝ βθΝ θ δΪη βΝΫεγ β,Ν έθαδΝβΝ θ υθΪηπ βΝεαδΝβΝ θβζδεέπ βΝ βμΝ
επαέ υ βμΝ ΝσζαΝ αΝπ έαΝεαδΝ ΝσζκυμΝ κυμΝ υηη Ϋξκθ μέΝ υ κθκηέα,ΝαθΪζβοβΝ
βμΝ υγτθβμΝ εαδΝ ζκΰκ κ έαΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ υΰελκ κτθΝ κΝ πθ τηαΝ θβζδεέπ βμΝ εαδ
θ υθΪηπ βμ πκυΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ δαπ λθΪΝ δμΝη αλλυγηέ δμΝ απσΝ κΝ ξκζ έκΝΫπμΝ κΝ
παθ πδ άηδκ,ΝαπσΝ αΝπλκΰλΪηηα α πκυ υθΝΫπμΝ βΝ δαευίΫλθβ βΝ βμΝ επαέ υ βμέ
Πλσε δ αδΝ ΰδαΝ πλκαπαδ κτη θαΝ υ Ν θαΝ ηπκλΫ δΝ κΝ επαδ υ δεσΝ ηαμΝ τ βηαΝ θαΝ
πλκ κδηα έΝΰδαΝθαΝαθκδξ έΝ αΝθΫαΝαξαλ κΰλΪφβ αΝπ ζΪΰβΝ πθΝη ΰΪζπθΝαζζαΰυθΝ
εαδΝαθα λκπυθΝ βμΝ πκξάμΝηαμέΝ
ΟδΝ δ Ϋ μΝ εαδΝ κδΝ πλκ Ϊ δμΝ πκυΝ υθΪΰκθ αδΝ υΝ πλκάζγαθΝ απσΝ πκζζΫμΝ πέΝ ηΫλκυμΝ
υαβ ά δμΝ Ν δαφκλ δεΪΝ π έαέΝ Πλυ κθ, υπάλιαθΝ κδΝ πδ λκπΫμΝ κυΝ δαζσΰκυέΝ
Π λδ σ λ μ απσΝ1βίΝ πλκ ππδεσ β μ εαδΝαπσΝ δμΝ λ δμΝίαγηέ μΝ βμΝ επαέ υ βμΝ
αζζΪΝ εαδΝ απσΝ λ υθβ δεΪΝ εΫθ λαΝ εαδΝ πδξ δλά δμέΝ τ λκθ, υπάλιαθΝ ετεζκδΝ
υαβ ά πθ, σππμΝ αυ κέΝ πκυΝ δ ιάξγβ αθΝ Ν πσζ δμ, σππμΝ βΝ λΪηα,Ν βΝ ΚαίΪζα,Ν βΝ
ζ ιαθ λκτπκζβ,Ν κΝ λΪεζ δκ,ΝβΝ λαπ υθα,ΝεαδΝκδΝ ί κηα δαέ μ υθαθ ά δμΝη Ν
α εΪζκυμ εαδΝ α εΪζ μ βμΝ γάθαμέΝΣλέ κθ,ΝυπάλιαθΝκδΝ υηίκζΫμΝ κθΝεσηίκΝ κυΝ
ΤΠ ΠΘ,ΝκδΝκπκέ μΝΫπμΝ υλαΝι πΫλα αθΝ δμ 500 εαδΝ υθ ξέακθ αδ. ΣΫζκμΝαπσΝ βΝ δΰηάΝ
πκυΝ Ϊθκδι Ν κΝ δΪζκΰκμΝ ΰδαΝ δμΝ ξκζδεΫμΝ η αλλυγηέ δμ,Ν υπάλιαθΝ πΪλαΝ πκζζΫμΝ
παλ ηίΪ δμΝ εαδΝ υαβ ά δμΝ δμΝ ξκζδεΫμ,Ν επαδ υ δεΫμΝ εαδΝ πδ βηκθδεΫμΝ
ε βζυ δμ,ΝεαγυμΝ πέ βμΝ κθΝΫθ υπκΝεαδΝβζ ε λκθδεσΝ τπκ.
ΣδΝ πλκετπ δΝ απσΝ δμΝ υηίκζΫμ αυ ΫμνΝ  βθΝ δ αΰπΰάΝ αυ άΝ γαΝ π λδκλδ κτη Ν
αβ άηα αΝπκυΝαφκλκτθΝη έακθ μΝ κηΫμέΝ

αΝ
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1 έ

Ν ΤΝ ΜΧ ΝΚ ΙΝ ΤΣΟΝΟΜΙ ΝΣΟΤΝΥΟΛ ΙΟΤ

ΣδΝ βηαέθ δΝαυ κθκηέαΝ κυΝ ξκζ έκυνΝΣκΝαά βηαΝΫξ δΝ υκΝπζ υλΫμ,Ν βΝηδαΝγ ηδεά,Ν βθΝ
ΪζζβΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝζ δ κυλΰέαμ,ΝκδΝκπκέ μΝαυ κθσβ αΝ υθ Ϋκθ αδέΝ
μΝ κτη ΝσππμΝ δΝ θΝ έθαδΝαυ κθκηέαΝ κυΝ ξκζ έκυ,Ν π δ άΝσθ πμ υπΪλξ δΝαλε σμΝ
φσίκμΝεαδ Ϋξ δΝεαζζδ λΰβγ έ εαξυπκοέαέΝ Ναυ κθκηέα έθαδΝΫθαμΝσλκμΝπκυΝεαζτπ δΝ
ηδαΝ υλ έαΝ εζέηαεαΝ θθκδυθέ  βθΝ ζζΪ α,Ν εα ΪΝ κθΝ 1λκ αδυθαΝ αΝ ξκζ έαΝ ά αθΝ
ξλβηα κ κ κτη θαΝ απσΝ κυμΝ κπδεκτμΝ άηκυμΝ εαδΝ εκδθσ β μ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ βθΝ
υ ζ δ κυλΰέαΝ κυμ,Ν πλΪΰηαΝ πκυΝ αθΪΰεα Ν κΝ ε θ λδεσΝ ελΪ κμΝ δμΝ αλξΫμΝ κυΝ βίκυ
αδυθαΝ θαΝ αθαζΪί δΝ πζάλπμΝ βθΝ ζ δ κυλΰέαΝ εαδ αΝ Ϋικ ΪΝ κυμέΝ ε κ βΝ ξκζδεάΝ
επαέ υ β,Ν ίαγηδαέα,Ν Ϋΰδθ Ν κζκΫθαΝ εαδΝ π λδ σ λκΝ υΰε θ λπ δεά,Ν η Ν εκλτφπ βΝ
βθΝ η ηφυζδαεάΝ πκξάέΝ Ν ελδ δεάΝ πλκμ κθΝ υπ λίκζδεσΝ υΰε θ λπ δ ησΝ κυΝ
ζζβθδεκτΝ επαδ υ δεκτΝ υ άηα κμ α εάγβε ΝεαδΝ κΝε έη θκΝ κυΝΟΟ ΝΰδαΝ βθΝ
ζζβθδεάΝ επαέ υ βΝ Χβί11ΨΝ σπκυΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ κΝ σλκμΝ devolution, βζα άΝ
η αίέία β ικυ δυθέΝ  βθΝ ΫθθκδαΝ βμΝ αυ κθκηέαμΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ξπλΫ κυθΝ πκζζΫμΝ
ε κξΫμμΝ ξκζ έαΝ πκυΝ ΫξκυθΝ κδεκθκηδεάΝ αυ κθκηέα,Ν ηδ γκ κ κτθΝ εαδΝ πδζΫΰκυθΝ κΝ
πλκ ππδεσ,Ν υθ υΪακυθΝξλβηα κ κ δεΫμΝπβΰΫμΝαπσΝελΪ κμ,Ν κπδεάΝαυ κ δκέεβ β,ΝεαδΝ
ΰκθ έμέ ξκζ έαΝπκυΝξλβηα κ κ κτθ αδΝαπσΝ δμΝ κπδεΫμΝαλξΫμΝΧ άηκυμΨ,Ν ξκζ έαΝπκυΝ
υθ-ξλβηα κ κ κτθ αδΝαπσΝ κ ελΪ κμΝεαδΝ δμΝ κπδεΫμΝαλξΫμέΝΠκτΝίλδ εσηα Ν η έμΝ
άη λανΝ Ν κπδεάΝαυ κ δκέεβ βΝΧπ λδφ λ δαεάΝεαδΝεαζζδελα δεάΨΝ θΝΫξ δΝκτ Ν κυμΝ
πσλκυμΝκτ Ν βΝγ ηδεάΝ υΰελσ β βΝΰδαΝθαΝαθαζΪί δΝ ε αηΫθ μΝεαδΝπκζυ Ϊπαθ μ
ζ δ κυλΰέ μΝ σππμΝ βΝ επαδ υ δεάέΝ άη λαΝ πλΪΰηα δΝ ΫθαΝ ηΫλκμΝ πθΝ ισ πθΝ κυΝ
ξκζ έκυΝ Χ υθ άλβ βΝ ε βλέπθ,Ν γΫληαθ β,Ν εαγαλδσ β αΝ εαδΝ η αφκλΪΝ ηαγβ υθΨΝ
εαζτπ αδΝηΫ πΝ πθΝ άηπθΝΧξκζδεΫμΝ πδ λκπΫμΨ,ΝαζζΪΝη ΝπσλκυμΝπκυΝπλκΫλξκθ αδΝ
απσΝ κΝε θ λδεσΝελΪ κμέΝ πκηΫθπμΝπαλσηκδκΝαά βηαΝ θΝ έγ αδ,ΝεαδΝ θΝπλκίζΫπ αδΝ
ΰδαΝ κΝπλκίζΫοδηκΝηΫζζκθέΝΣδ ηΫθ δνΝβΝπαδ αΰπΰδεάΝαυ κθκηέαΝ κυΝ ξκζ έκυ,ΝαζζΪΝεαδΝ
βΝ τ φδΰιβΝ πθΝ ξΫ πθΝη Ν βθΝ κπδεάΝεκδθπθέαέ Ναυ κθκηέαΝ κυΝ ξκζ έκυΝ υθ Ϋ αδΝ
η Ν βθΝαθκδε σ β αΝ κυΝ ξκζ έκυΝ βθΝεκδθπθέαέΝ
ΣδΝ βηαέθ δΝπαδ αΰπΰδεάΝαυ κθκηέαΝ κυΝ ξκζ έκυνΝ δμΝ πδ λκπΫμΝ κυΝ δαζσΰκυ,ΝαζζΪΝ
εαδΝ δμΝ υαβ ά δμΝ η Ν επαδ υ δεκτμ, Ϋΰδθ Ν ε αηΫθβΝ υαά β β. ΠκδαΝ έθαδΝ βΝ
ία δεάΝδ ΫανΝ θ έΝ θσμΝα φυε δεκτΝαθαζυ δεκτΝπλκΰλΪηηα κμ, κΝκπκέκΝκλέα δΝη ΝεΪγ Ν
ζ π κηΫλ δα κΝ δΝγαΝ δ αξγ έΝεαδΝΰδαΝπσ κΝξλσθκΝΧζέξέΝπσ κμΝξλσθκμΝΰδαΝεΪγ ΝΪγζκΝ κυΝ
λαεζάΞΨ,Ν πλκ έθ αδΝ αθκδξ σΝ πλσΰλαηηαΝ πκυ υθ,Ν η Ν απζΪΝ εαδΝ αφυμΝ
δα υππηΫθκυμΝ σξκυμΝ αθΪΝ ΪιβέΝ θ έΝ ΰευεζέπθΝ πκυΝ επκλ τκθ αδΝ ε θ λδεΪΝ ΰδαΝ
εΪγ Νπλπ κίκυζέαΝπκυΝγαΝαθαζΪί δΝ κΝ ξκζ έκ,ΝβΝ υγτθβΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ ξκζ έκυΝ
γαΝ αθα έγ αδ
κΝ τζζκΰκΝ πθΝ δ α εσθ πθ,Ν κΝ κπκέκμΝ Ν υθ λΰα έαΝ η κΝ
δ υγυθ άή δ υγτθ λδαΝ γαΝ υθ λδΪα δΝ Ν γ ηκγ βηΫθκΝ ξλσθκΝ Ν κζκηΫζ δαΝ άΝ Ν
ηδελσ λ μΝκηΪ μΝ λΰα έαμΝη Ν σξκ θαΝ δ υγτθ δ,ΝθαΝ δ υγ έΝεαδΝθαΝπλκΰλαηηα έα δΝ
βΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ ξκζ έκυΝ βλδαση θκμΝ δμΝ ία δεΫμΝ επαδ υ δεΫμΝ πκζδ δεΫμΝ πκυΝ
ξ δΪακθ αδΝ απσΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ Παδ έαμέΝ Ν αυ κθκηέαΝ κυΝ ξκζ έκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ
π λΪ δΝηΫ αΝαπσΝ βθΝ θ υθΪηπ βΝ πθΝ υζζκΰδευθΝζ δ κυλΰδυθΝ βμΝεκδθσ β αμΝ πθΝ
δ α εσθ πθέΝ
λυ βηαμΝ έθαδΝΫ κδηκΝ κΝ ξκζ έκ θαΝυπκ ξ έΝ δμΝζ δ κυλΰέ μΝαυ ΫμνΝΠκδ μΝ έθαδΝκδΝ
πλκςπκγΫ δμνΝ Ν αυ κθκηέαΝ κυΝ ξκζ έκυΝ ξλ δΪα αδΝ πλκ κδηα έαΝ εαδΝ άλδιβέΝ ΨΝ
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Υλ δΪα αδΝθαΝ βηδκυλΰβγκτθΝεΫθ λαΝ άλδιβμΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝΫλΰκυΝ– Ν πέπ κΝ
δ υγτθ πθΝ επαέ υ βμΝ η Ν κΝ υθ κθδ ησΝ εαδΝ βΝ υθ λΰα έαΝ κυμΝ ε θ λδεΪΝ Ν
πέπ κΝ π λδφΫλ δαμέΝ ΣαΝ εΫθ λαΝ άλδιβμΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ ΫλΰκυΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ
υθ θυθκυθΝ δμΝ δΪφκλ μΝ δΪ παλ μΝ υπΪλξκυ μΝ υπβλ έ μΝ υπκ άλδιβμ,Ν
εαγκ άΰβ βμ,Ν υηίκυζ υ δεάμ,Ν κυμΝ ξκζδεκτμΝ υηίκτζκυμ, κυμΝ υπ υγτθκυμΝ
ξκζδευθΝ λα βλδκ ά πθ, π λδίαζζκθ δεάμΝ επαέ υ βμ, αΰπΰάμΝ υΰ έαμ,
πκζδ δ δευθΝ γ ηΪ πθ εαδΝ Ϊζζκυμ, εαγυμΝ πέ βμΝ θαΝ υηπ λδζΪίκυθΝ ουξκζσΰκυμ,
εκδθπθδεκτμΝζ δ κυλΰκτμ,Ν δ δεκτμΝπαδ αΰπΰκτμ, κδΝκπκέκδΝγαΝηπκλκτθΝθαΝ ξ δΪακυθΝ
απσΝεκδθκτΝη αιτΝ κυμΝεαδΝη Ν κΝπλκ ππδεσΝ πθΝ ξκζ έπθΝυπκ βλδε δεΫμΝ θΫλΰ δ μΝ
ΨΝΟδΝ δ υγυθ ΫμΝ πθΝ ξκζ έπθ ξλ δΪακθ αδΝ κίαλάΝπλκ κδηα έαΝ– εαδΝ υΝηπκλκτθΝ
θαΝ θ αξγκτθΝκδΝπλκ Ϊ δμΝΰδαΝη επαδ υ δεΪΝπλκΰλΪηηα αΝαπσΝ βθΝ γθδεάΝξκζάΝ
βησ δαμΝ δκέεβ βμέΝ ΓΨΝ  Ν εΪγ Ν ξκζ έκΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ λκηκζκΰβγκτθΝ δ λΰα έ μΝ
τθ αιβμΝ π λδεκτΝ εαθκθδ ηκτ,Ν κΝ κπκέκμΝ ΰδαΝ θαΝ Ϋξ δΝ
η υ δεσ β α,Ν γαΝ πλΫπ δΝ
εα ΪΝΫθαΝηΫλκμΝθαΝ έθαδΝεαδΝεαλπσμΝ βμΝ υθ λΰα έαμΝη Ν κυμΝηαγβ ΫμέΝ ΨΝ πδησλφπ βΝ
πθΝ επαδ υ δευθΝ ξ δεΪΝη Ν κΝ υηη κξδεσΝ ξ δα ησ, βΝ υθαηδεάΝ βμΝκηΪ αμ,
βθΝ πέζυ βΝ υΰελκτ πθΝεαδΝπλκίζβηΪ πθ πλκε δηΫθκυΝθαΝυπΪλικυθ πλκςπκγΫ δμΝ
ΰδαΝ κΝ ξ δα ησΝ απσΝ κΝ τζζκΰκΝ δ α εσθ πθΝ επαδ υ δεάμΝ λα βΰδεάμΝ πκυΝ γαΝ
π λδζαηίΪθ δΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ ά δκυΝπλκΰλαηηα δ ηκτ,Ν υθ κθδ ηκτ, υζκπκέβ βμ εαδΝ
π λδεάμΝζκΰκ κ έαμΝΰδαΝ κ ξκζ έκέΝ ΨΝ θααά β βΝ βμΝεζέηαεαμΝ βμΝαυ κθκηέαμέ
ΣκΝ ξκζδεσΝ έε υκΝ ξλ δΪα αδΝ αθα υΰελσ β β, υ Ν θαΝ βηδκυλΰβγκτθΝ ίδυ δη μΝ
ξκζδεΫμΝ ηκθΪ μΝ δμΝ κπκέ μΝ εαδΝ κΝ τζζκΰκμΝ πθΝ δ α εσθ πθΝ ηπκλ έΝ θαΝ
ζ δ κυλΰά δέΝΣΨΝΚΪγ ΝξλσθκΝ κΝ ξκζ έκΝπλΫπ δΝθαΝγΫ δΝ σξκυμ,Νη Ναφ βλέαΝ δμΝ
δ δαέ λ μΝ υθγάε μΝπκυΝζ δ κυλΰ έΝεαδΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ αΝκπκέαΝγΫζ δΝθαΝφ Ϊ δ,Ν
αυ άΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝεαδΝβΝίΪ βΝ βμΝαιδκζσΰβ βμΝ βμΝ λΪ βμΝ κυέ ΌζαΝαυ ΪΝγαΝ
πλΫπ δΝθαΝ έθαδΝηΫλκμΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝ δα δεα έαμΝυ Ν σ κΝκδΝ δ Ϊ εκθ μ,Νσ κΝ
εαδΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ θαΝ απκε ά κυθΝ αέ γβ βΝ εκδθσ β αμΝ εαδΝ θ λΰκτΝ υπκε δηΫθκυ,Ν ηΫ αΝ
αΝ πζαέ δαΝ ίΫίαδαΝ βμΝ γθδεάμΝ κξκγ έαμΝ ΰδαΝ βθΝ επαέ υ β. Ν ευίΫλθβ β,Ν
σππμΝΫξ δΝ σξκυμΝ αΝκδεκθκηδεΪΝαβ άηα α,ΝγαΝπλΫπ δΝ πέ βμΝθαΝαπκε ά δΝ σξκυμΝ
εαδΝstandards βθΝ επαέ υ βέΝ
1 έΝ ΝΟΙΥΣ ΝΥΟΛ Ι
 σξκμΝ βμΝ αυ κθκηέαμΝ εαδΝ βμΝ κπδεάμΝ πζαδ έπ βμΝ κυΝ ξκζ έκυΝ έθαδΝ θαΝ ηβθ κΝ
αθ δζαηίαθσηα Ν πμΝ απκζάι δμΝ Ν κπδεσΝ πέπ κΝ πθΝ θ τλπθΝ θσμΝ ε θ λδεκτΝ
ηβξαθδ ηκτ,ΝαζζΪΝπμΝεσηίκυμ βμΝ κπδεάμΝ δε τπ βμέΝΟδΝ τΰξλκθ μΝ κπδεΫμΝεκδθπθέ μΝ
θΝ έθαδΝ πζΫκθΝ κΝ φ πξσΝ π λδίΪζζκθΝ κΝ κπκέκΝ ζ δ κυλΰκτ αθΝ αΝ ξκζ έαΝ βμΝ
η απκζ ηδεάμΝ πκξάμέΝ ΚαδΝ κυμΝ άηκυμ,Ν αζζΪΝ εαδΝ βθΝ εκδθπθέαΝ πθΝ πκζδ υθΝ
υπΪλξκυθΝ άη λαΝπκζδ δ ηδεκέΝπσλκδΝπκυΝηπκλκτθΝθαΝ ηπζκυ έ κυθΝ κΝ ξκζ έκΝεαδΝθαΝ
κΝη α λΫοκυθΝ ΝεΫθ λκΝπκζδ δ ηκτέΝΜδαΝ αγηδ ηΫθβΝ πέ βμΝ ηπζκεάΝ πθΝΰκθΫπθΝ
Ν λα βλδσ β μ ηπκλκτθΝ θαΝ ηπζκυ έ κυθΝ κΝ ξκζ έκΝ η Ν πλκΰλΪηηα αΝ εαδΝ
λα βλδσ β μΝ κδΝ κπκέ μΝ γαΝ ζ δ κυλΰά κυθΝ θδ ξυ δεΪΝ πλκμΝ βΝ ηΪγβ βΝ εαδΝ βΝ
ησλφπ βΝ πθΝπαδ δυθέΝΣκΝ ξκζ έκΝ θΝηπκλ έΝθαΝ υθ ξέ δΝθαΝζ δ κυλΰ έΝ ΰαθΪ,Ν θυΝ
βΝ ΪγηβΝ κυΝπκζδ δ ηκτΝεαδΝ βμΝ υλτ λβμΝπαδ έαμΝαθ ίαέθ δΝΰτλπΝ κυέΝΠλΫπ δΝθαΝ
ηπθ τ δΝ βθΝεκδθπθέαΝθαΝ υηπαλα αγ έ εαδΝθαΝπλκ φΫλ δΝ κΝ ξκζ έκέΝΤπΪλξκυθΝ
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εέθ υθκδΝ απσΝ ΫθαΝ παλσηκδκΝ ΪθκδΰηαΝ κυ ξκζ έκυΝ κθΝ ε σμΝ ξκζ έκυ ξυλκνΝ
θαηφέίκζαΝθαέέΝΟδΝεέθ υθκδΝαυ κέΝσηπμΝ θΝαθ δη ππέακθ αδΝη Ν κΝθαΝεζ έ κυη Ν δμΝ
πσλ μ,Ν αζζΪΝ η Ν βΝ δαφΪθ δα,Ν κΝ ία ησΝ πθΝ εαθσθπθΝ εαδΝ πθΝ εαθκθδ ηυθ,Ν βθΝ
εα αΰλαφά,Ν κθΝ απκζκΰδ ησ,Ν βθΝ υηίκυζ υ δεάΝ απσΝ α εΫθ λαΝ άλδιβμΝ κυΝ
ξκζ έκυέΝ Ν ζ υγ λέαΝ εαδΝ βΝ αυ κθκηέαΝ Ϋξ δΝ α φαζυμΝ κυμΝ εδθ τθκυμΝ βμ,Ν αζζΪΝ
θ υθαηυθ δΝ αΝυπκε έη θαΝεαδΝευλέπμΝ αΝεΪθ δΝπ λδ σ λκΝυπ τγυθαέΝ
1Γ. ΠΡΟΓΡ ΜΜ Ν ΠΟΤ ΧΝμ
ΧΝ

Ι Θ Μ ΣΙΚΟΣ Σ Ν Κ ΙΝ

Τ ΛΙΚΣ Ν

ΣκΝπλσΰλαηηα πκυ υθΝκφ έζ δΝθαΝη α κπέ δ βθΝπλκ κξάΝαπσΝ βΝ δ α εαζέαΝεαδΝ
κΝπ λδ ξση θκΝ πθΝ πκυ υθΝΧ βζέΝ κΝ έΝπλΫπ δΝθαΝ δ Ϊικυη Ψ, βΝ δα δεα έαΝεαδΝ αΝ
απκ ζΫ ηα αΝ βμΝ ηΪγβ βμέΝ ΝαΝ βηδκυλΰά δΝ βζα ά ΫθαΝ π λδίΪζζκθΝ ΰδαΝ βθΝ
επαδ υ δεάΝ δα δεα έαΝ κΝ κπκέκΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ θαΝ θδυγκυθΝ αλε άΝ α φΪζ δαΝ ΰδαΝ θαΝ
η ΫξκυθΝ θ λΰΪΝ βΝ ηαγβ δαεάΝ δα δεα έαέΝ  σξκμΝ έθαδΝ κδΝ επαδ υ δεκέΝ εαδΝ κδΝ
ηαγβ ΫμΝ θαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ πδζΫΰκυθΝ ίΪ δΝ πθΝ θ δαφ λσθ πθΝ κυμΝ αΝ γΫηα αΝ η Ν αΝ
κπκέαΝ γαΝ α ξκζβγκτθΝ εαδΝ ηΫ πΝ πθΝ κπκέπθΝ γαΝ πλκ ΰΰέ κυθΝ κυμΝ ηαγβ δαεκτμΝ
σξκυμΝ κυμ. ε έθκΝ κΝκπκέκΝ κθέ βε ΝαπσΝσζκυμΝσ κυμΝπάλαθΝηΫλκμΝ κΝ δΪζκΰκ,Ν
ά αθΝ βΝ βηα έαΝ βμΝ δαγ ηα δεσ β αμ,Ν βμΝ υΫζδε βμΝ αυθβμ,Ν εαδΝ βμΝ λ υθβ δεάμΝ
ηΪγβ βμΝΧproject).
 δμΝ υθαθ ά δμΝ η Ν α εΪζκυμΝ εαδΝ α εΪζ μ κΝ ΰ θδεσΝ αέ βηαΝ ά αθΝ θαΝ απκε ά δΝ
ε θ λδεάΝ βηα έαΝβΝ υΫζδε βΝαυθβ κΝ ξκζ έκέΝΌζκδΝεαδΝσζ μΝ σθδ αθΝη ΝΫηφα βΝ βΝ
βηα έαΝ βμ ΰδαΝ κΝ θ δαφΫλκθΝ πθΝπαδ δυθΝεαδΝ βθΝυπκεέθβ βΝ Ναυ ΪΝ κυΝφδζΫλ υθκυΝ
πθ τηα κμέΝ  βθΝ υΫζδε βΝ αυθβΝ αΝ αθ δε έη θαΝ πλαΰηΪ υ βμ υθ Ϋκθ αδΝ η Ν βθΝ
ηπ δλέαΝ πθΝ παδ δυθ: αφκηκδυθκυθΝ εαζτ λαΝ σ, δΝ ηαγαέθκυθΝ εαδΝ ι δπζυθκυθΝ δμΝ
δεαθσ β ΫμΝ κυμέ Μαγβ ΫμΝ πκυΝ θΝ υηη ΫξκυθΝ υθάγπμΝ θ λΰΪ,Ν πκυΝ γ πλκτθ αδΝ
«εαεκέ»Νηαγβ Ϋμ,ΝπαέλθκυθΝ κθΝζσΰκΝεαδΝαθαπ τ κυθΝπλπ κίκυζέ μ,Ν επζά κθ αμΝ
υξθΪ κυμΝ επαδ υ δεκτμ,Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ βθΝ θ υθΪηπ άΝ κυμΝ εαδΝ βΝ α δαεάΝ
θ λΰκπκέβ άΝ κυμ εαδΝ κΝυπσζκδπκΝπλσΰλαηηαέΝΣαΝπαδ δΪΝ θΝηαγαέθκυθΝησθκΝθαΝ
ξ δλέακθ αδΝ βΝΰθυ βΝ κυμΝεαδΝθαΝ υθ λΰΪακθ αδ, αζζΪΝαθαπ τ κθ αδΝουξκεκδθπθδεΪέΝ
Ν ηΫγκ κμΝ αυ άΝ πδ λΪΝ πέ βμΝ
κυμΝ α εΪζκυμΝ η
βθΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ
υθα ζφδεσ β αμΝεαδΝ βμΝ υθ λΰα δεσ β αμέΝΜαγβ ΫμΝεαδΝ επαδ υ δεκέΝηπκλκτθΝθαΝ
υθαπκφα έακυθΝ εαδΝ θαΝ ηαγαέθκυθΝ βθΝ πλΪιβΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ βηκελα δεκτΝ
ξκζ έκυΝεαδΝ βμΝ υθ κθδ ηΫθβμΝπλσ ία βμΝ βΝΰθυ βέΝΟδΝ δαφκλ δεΫμΝπλκ ΰΰέ δμ,Ν
κδΝ λσ β μ,Ν κΝ πκζδ δ ηδεσΝ ε φΪζαδκΝ κυΝ εαγ θσμΝ φΫλκυθΝ κθΝ ηπζκυ δ ησΝ βμΝ
εκδθσ β αμέ
H EυΫζδε β αυθβ αθα δεθτ δΝ κΝ κπδεσΝ π λδίΪζζκθΝ πμΝ ία δεσΝ ξυλκΝ ηΪγβ βμΝ εαδΝ
λΪ βμέ ΣκΝ κπδεσΝπ λδίΪζζκθ,Νφυ δεσΝεαδΝ κηβηΫθκ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝηκλφάΝεαδΝβΝδ κλέαΝ
βμΝ κπδεάμΝ εκδθπθέαμΝ αθαίαγηέακθ αδΝ Ν βηαθ δεΪΝ αθ δε έη θαΝ η ζΫ βμΝ εαδΝ ηδαΝ
πζκτ δαΝπβΰάΝίδπηΪ πθΝπκυΝηπκλκτθΝθαΝζ δ κυλΰκτθΝπμΝαφκληάΝΰδαΝπλκίζβηα δ ησΝ
εαδΝκλΰΪθπ βΝ βμΝ λΪ βμΝ πθΝηαγβ υθέΝΠλσε δ αδΝΰδαΝηδαΝηκλφάΝ επαέ υ βμ πκυΝ
πλκ έ δΝ ετλκμΝ βΝ ίδπηα δεάΝ ηΪγβ β, θδ ξτ δΝ βΝ ηαγβ δεάΝ αυ κπ πκέγβ β, βθΝ
λ υθβ δεάΝ δΪγ β,Ν βΝ βηδκυλΰδεσ β αΝεαδΝ βθΝελδ δεάΝ εΫοβέ Χ σ κ,ΝβΝ υΫζδε βΝ
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αυθβ,Ν παλΪΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ πλκίζ πσ αθΝ
υπκίαγηέ βε ΝαπσΝηδαΝ δλΪΝζσΰκυμ.

κΝ ΝΫκ ξκζ έκ,Ν θ κτ κδμΝ αευλυγβε -

1. ΟδΝ κ βΰέ μΝ πκυΝ φ ΪθκυθΝ κΝ ξκζ έκέΝ ΜδαΝ εαζάΝ δ ΫαΝ φκλ υθ αδΝ η Ν
ζ π κηΫλ δ μΝεαδΝεαθκθδ ηκτμΝεαγυμΝπ λθΪ δΝαπσΝ κΝΫθαΝ πέπ κΝ κΝΪζζκ,ΝεαδΝ
κΝ ΫζκμΝ φ Ϊθ δΝ
κΝ ξκζ έκΝ αΰθυλδ β,Ν ξκζα δεά εαδΝ ζΪξδ αΝ
δαφκλ δεάΝ απσΝ δμΝ υπσζκδπ μΝ πλαε δεΫμέΝ Ν υπκπκέβ β,Ν βΝ Ϋζζ δοβΝ
κξ υηΫθβμΝ πδησλφπ βμΝ εαδΝ β πδίκζάΝ υπκξλ π δευθ γ ηΪ πθΝ βθΝ
υΫζδε βΝ αυθβΝ πθΝ
ΪλπθΝ πλυ πθΝ Ϊι πθ κ άΰβ Ν α δαεΪΝ βΝ
υλλέεθπ βΝ βμΝεαδθκ κηέαΝαυ άμΝ βμΝ δ αε δεάμΝη γσ κυέ
2. ευλυγβε Ν απσΝ βθΝ πζβγυλαΝ βμΝ τζβμΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ έθαδΝ φκλ πηΫθκΝ κΝ
ξκζ έκέΝ ΝπζβγυλαΝ βμΝτζβμΝ βηδκυλΰ έΝΫθαΝεα αδΰδ ησΝΰθυ βμ,Ναπσΰθπ βΝ
κυμΝ ηαγβ Ϋμ,Ν παθδεσΝ κυμΝ ΰκθ έμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ απαδ κτθΝ απσΝ κΝ Ϊ εαζκΝ θαΝ
πλκ αλησα αδΝαθ αΰπθδ δεΪΝ Νπ λδ σ λβΝτζβ,Νπ λδ σ λ μΝφπ κ υπέ μΝ
εζπέ
3. Ν υΫζδε βΝαυθβΝ υθγζέί αδΝ κΝπλσΰλαηηαΝεαδΝ υθάγπμΝαπκ ζ έΝηδαΝαυθβΝ
ΰδαΝθαΝη αφ λγκτθΝ ε έ εαδΝθαΝκζκεζβλπγκτθΝΪζζαΝηαγάηα αέΝ κΝ βη λδθσΝ
ξκζ έκΝζ δ κυλΰκτθΝαθ αΰπθδ δεΪΝ επαδ υ δεΪΝηκθ Ϋζαέ
4. ΟδΝ Ϊ εαζκδΝ θΝηπκλκτθΝθαΝπλκ κδηα κτθΝΰδαΝ κΝ δΝγαΝ δ ΪικυθΝ βθΝ Ϊιβ,Ν
αθΝ θΝ ΰθπλέακυθΝ ΰεαέλπμ,Ν κυζΪξδ κΝ απσ κΝ ΫζκμΝ βμΝ πλκβΰκτη θβμΝ
ξλκθδΪμ,Ν πκδαΝ ΪιβΝ γαΝ δ ΪικυθέΝ υθάγπμΝ κΝ ηαγαέθκυθΝ βθΝ έ δαΝ ηΫλαΝ πκυΝ
αθκέΰ δΝ κΝ ξκζ έκέΝ
5.  βθΝηβ εαδΝθβ ΪιβΝ κΝ βηκ δεσΝΰυηθα δκπκδ έ αδΝυπσΝ κΝίΪλκμΝ πθΝ ι Ϊ πθΝ
εαδΝ βΝ υΫζδε βΝ αυθβΝ αευλυθ αδ εαδΝ βΝ αετλπ βΝ Ν αυ ΫμΝ δμΝ τκΝ Ϊι δμΝ
υθ ξέα αδΝ δμΝλυγηέ δμ κυ θδαέκυΝκζκάη λκυΝ ξκζ έκυέ
ΣδΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΰέθ δν Ν υΫζδε βΝ αυθβΝ απκ Ϋζ Ν δμΝ υαβ ά δμΝ η Ν κυμΝ
επαδ υ δεκτμ,ΝαπσΝ βΝΜαε κθέαΝΫπμΝ βθΝ γάθαΝεαδΝ βθΝΚλά β, ία δεσΝαέ βηαΝ κΝ
κπκέκΝ θΝηπκλ έΝθαΝ υλλδεθπγ έΝ βθΝπλσ α βΝΰδαΝ« υΫζδε βΝ ί κηΪ α». α δεσΝ
αέ βηαΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ έθαδ,Ν αθ έΝ θσμΝ αθαζυ δεκτΝ πλκΰλΪηηα κμΝ κυΝ κπκέκυΝ
ζΫΰξ αδΝη Ν ξκζα δεσ β αΝβΝ άλβ β,ΝθαΝ δα υπυθκθ αδΝκδΝ σξκδ κυΝ ξκζ έκυ,Ν Ν
εΪγ Ν ηαγβ δαεσΝ αθ δε έη θκέΝ Μ Ν ίΪ βΝ αυ κτμΝ κυμΝ σξκυμΝ θαΝ ξ δΪα αδΝ βΝ
δ α εαζέα,Νη Ν βΝίκάγ δαΝ κυΝ ξκζδεκτΝ ΰξ δλδ έκυΝεαδ κΝ ξ δα ησΝproject,ΝαθΪζκΰαΝ
η Ν βΝ τθγ βΝεαδΝ αΝ θ δαφΫλκθ αΝ βμΝεΪγ Νηαγβ δεάμΝκηΪ αμΝ εαδΝ κΝπζαέ δκΝ βμΝ
επαέ υ βμΝπμΝπλκμΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝίαγηέ αέΝ ΣκΝία δεσΝαέ βηαΝπκυΝπλκίζάγβε Ν
έθαδμΝ Μ έπ βΝ εαδΝ αθα δΪλγλπ βΝ βμΝ τζβμ,Ν αζζαΰάΝ βμΝ ζκΰδεάμΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ
παλκυ δΪα αδέ
υ,Ν θ ξκηΫθπμΝ θαΝ υπΪλικυθΝ αθ δ λΪ δμΝ πθΝ δ δεκ ά πθέΝ θΝ
πλΫπ δΝθαΝΰέθκυθ υπκξπλά δμέΝΚα Ϊλΰβ βΝ πθΝίαγηυθΝεαδΝαθ δεα Ϊ α βΝ κυμΝαπσΝ
π λδΰλαφΫμΝ κυΝ πλκφέζΝ κυΝ ηαγβ άέΝ θΪΰεβΝ δαλεκτμΝ πδησλφπ βμΝ πθΝ
επαδ υ δευθέΝ Ν πδησλφπ βΝ θαΝ βηδκυλΰ έΝ ηαγβ δαεΫμΝ εκδθσ β μΝ πθΝ
επαδ υ δευθ,ΝσπκυΝ υαβ κτθΝ αΝπλκίζάηα αΝ βμΝ ΪιβμέΝ
ΜδαΝ απσΝ δμΝ ε θ λδεΫμΝ παλ ηίΪ δμ,Ν σππμΝ υπκ βλέξ βεαθΝ απσΝ επαδ υ δεκτμΝ εαδΝ
ΰκθ έμ,Ν έθαδΝ βΝ εαγδΫλπ βΝ θσμΝ πλκΰλΪηηα κμΝ θβη λπ δευθΝ υθαθ ά πθΝ ΰδαΝ
παδ αΰπΰδεΪΝγΫηα α,ΝπλσΰλαηηαΝ ηδθαλέπθΝΰδαΝ κυμΝΰκθ έμέΝ ξ δΝπαλα βλβγ έΝσ δΝ
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κδΝ ΰκθ έμΝ εΫπ κθ αδΝ κΝ τΰξλκθκΝ ξκζ έκΝ η Ν σλκυμΝ βμΝ π λα ηΫθβμΝ δεάμΝ κυμΝ
ηπ δλέαμ,ΝπλΪΰηαΝπκυΝη ΰαζυθ δΝ κΝξΪ ηαΝαθΪη αΝ βθΝπαδ αΰπΰδεάΝ κυΝ ξκζ έκυΝ
εαδΝ βθΝπαδ αΰπΰδεάΝπκυΝ φαλησακυθΝκδΝΰκθ έμΝ κΝ πέ δέΝ ιΪζζκυ,Ν θυΝ δμΝφ πξΫμΝ
ΰ δ κθδΫμΝ εαδΝ π λδκξΫμΝ κδΝ ΰκθ έμΝ θΝ ΫξκυθΝ ξλσθκΝ ΰδαΝ αΝ παδ δΪΝ κυμ,Ν κΝ αθ έγ κΝ
υηίαέθ δΝ υθάγπμΝ η Ν κυμΝ ΰκθ έμΝ πκυΝ αθάεκυθΝ αΝ τπκλαΝ λυηα αμΝ έξθκυθΝ
η ΰΪζκΝ θ δαφΫλκθΝαζζΪΝαυ σΝΫξ δΝ υξθΪΝπμΝπλσ υπκΝ κΝ ι α δκε θ λδεσΝ ξκζ έκΝεαδΝ
βθΝπζβγυλαΝ βμΝτζβμέΝυξθΪΝκδΝεαδθκτλΰδ μΝηΫγκ κδΝ βμΝπαδ αΰπΰδεάμΝπλκεαζκτθΝ βθΝ
απκΰκά υ βΝ πθΝΰκθΫπθΝπκυΝ έθαδΝπλκ αθα κζδ ηΫθκδΝ βθΝπκ σ β αΝ βμΝΰθυ βμΝεαδΝ
βΝίαγηκζκΰέαέΝΌζκδΝαυ κέΝκδΝζσΰκδΝ πδίΪζκυθΝηδαΝπλκΰλαηηα δεάΝ παθ ιΫ α βΝ βμΝ
ξΫ βμ ΰκθΫπθΝ- α εΪζπθ- ξκζ έκυΝπμΝπλκμΝ κυμΝ σξκυμ,Ν αΝηΫ αΝεαδΝ κυμΝ λσπκυμΝ
παλΫηία βμέΝΓδαΝθαΝαζζΪι δΝ κΝ ξκζ έκΝγ πλάγβε ΝεκηίδεσΝ Νσζ μΝ δμΝ υαβ ά δμΝ
σ δΝπλΫπ δΝθαΝε λ βγ έΝβΝ ηπδ κ τθβΝεαδ θαΝυπκ βλδξ έΝ υ βηα δεΪΝβΝ υθ λΰα έαΝ
ΰκθΫπθΝ ξκζ έκυέΝ
πκηΫθπμ,Ν κΝαέ βηαΝ έθαδμΝ ξκζ έκΝαθκδξ σΝ βθΝεκδθσ β α,Νη Ν βΝ υηη κξάΝ βμΝ
εκδθσ β αμέ θκδξ σΝ πλκμΝ αΝ ηΫ α,Ν η Ν βΝ υθα σ β αΝ υθ λΰα δυθΝ κΝ ξυλκΝ κυΝ
ξκζ έκυ,Ναθκδξ σΝπλκμΝ αΝΫιπ,Νη Νατιβ βΝ βμΝ υθα σ β αμΝ επαδ υ δευθΝ πδ εΫο πθΝ
Χηκυ έα,ΝξυλκδΝπκζδ δ ηδεάμΝαθαφκλΪμ,Νΰ δ κθδΪΝεζπΨέ Χ σ κΝαυ κθκηέαΝ βηαέθ δΝ
εαδΝ πλκ α έαΝ βμ αυ κθκηέαμΝ κυΝ παδ αΰπΰδεκτΝ ΫλΰκυΝ κυΝ α εΪζκυ,Ν υπ λΪ πδ άΝ
βμΝαιδκπλΫπ δΪμΝ κυ,ΝηΫ αΝ δμΝ τ εκζ μΝκδεκθκηδεΫμΝ υθγάε μΝ βμΝ πκξάμέ πέ βμ,Ν
β ηαγβ δαεάΝ δα δεα έαΝ πβλ Ϊα αδΝαπσΝ κΝξυλκΝσπκυΝ υηίαέθ δέΝ Νσ αΝ ξκζ έαΝ
υπάλξ ΝβΝ ηπ δλέαΝ βμΝ ξκζδεάμΝίδίζδκγάεβμΝ κθέ βε Νσ δΝ ε έΝγαΝπλΫπ δΝθαΝίλέ ε αδΝ
κΝ εΫθ λκ κυΝ ξκζ έκυέΝ ΟδΝ τΰξλκθ μΝ ίδίζδκγάε μΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ αυ σξλκθαΝ
υθ
ηΫθ μΝη Ν δμΝ βησ δ μΝεαδΝ βηκ δεΫμΝίδίζδκγάε μ,ΝαζζΪΝεαδΝη Ν δμΝ δα δε υαεΫμΝ
ίδίζδκγάε μέΝΤπΪλξ δΝκδεκθκηδεάΝ υ εκζέαΝθαΝαθκέικυθΝκδ εζ δ ΫμΝίδίζδκγάε μΝεαδΝ
θαΝ αθκέικυθΝ εαδθκτλΰδ μέΝ Υλ δΪα αδΝ σηπμΝ θαΝ ΰέθ δ,Ν εδΝ υΝ κΝ ξκζ έκΝ πλΫπ δΝ θαΝ
πδεαζ
έΝ βΝ υθ λκηάΝ πθΝ κπδευθΝαλξυθΝεαδΝ κυμΝπσλκυμΝ βμΝ κπδεάμΝεκδθσ β αμέΝ
Ν ευοΫζβΝ κυΝ ξκζ έκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ βΝ ίδίζδκγάεβΝ κυέΝ θαμΝ υξΪλδ κμΝ ξυλκμΝ
υθΪθ β βμ,ΝσξδΝαπκγάεβΝίδίζέπθέΝΌηδζκδΝφδζαθαΰθπ έαμΝηαγβ υθΝαζζΪΝεαδΝΰκθΫπθΝ
πκυΝ ηπκλκτθΝ θαΝ αθαζΪίκυθΝ λσζκυμΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ ξκζδεάμΝ ίδίζδκγάεβμέΝ ΟδΝ
ίδίζδκγάε μΝπλΫπ δΝθαΝΰέθκυθΝαπ σμΝ σξκμΝ πθΝ ξκζδευθΝεκδθκ ά πθέΝ
2. Ν Μ Σ
ΚΠ Ι Τ

 Ν

ΠΟΝ Σ Ν

ΤΣ ΡΟ

ΘΜΙ Ν Σ ΝΝ ΣΡΙΣΟ

ΘΜΙ Ν

τ λβ η ΰΪζβΝ κηάΝ πκυΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ πδξ δλβγ έΝ έθαδΝ ε έθβΝ πκυΝ αφκλΪΝ βΝ
η Ϊία βΝ απσΝ βΝ υ λκίΪγηδαΝ βθΝ λδ κίΪγηδαΝ επαέ υ βέΝ υΝ υπΪλξ δΝ ΫθαΝ
η έακθΝ πλσίζβηαμΝ κδΝ ι Ϊ δμ. Πυμ,Ν αθΝ σξδΝ εα α λκφδεσ, γαΝ ηπκλκτ
θαΝ
ξαλαε βλδ έ αυ σΝ κΝ τ βηα,Νσ αθΝκδΝκε υΝ κυμΝ ΫεαΝφκδ β ΫμΝ θΝ πκυ ΪακυθΝ
αυ σΝπκυΝ πδ δυεκυθ; ΓδαΝφαδθση θαΝσππμΝκδΝξαηβζΫμΝαπκ σ δμ,ΝβΝα δαφκλέαΝπμΝπλκμΝ
κΝ π λδ ξση θκΝ πθΝ πκυ υθ άΝ βΝ υπδεάΝ δ επ λαέπ άΝ κυμ,Ν βΝ εαγυ Ϋλβ βΝ βθΝ
κζκεζάλπ βΝ πθΝ πκυ υθ εαδΝβΝ ΰεα Ϊζ δοβΝ κυμΝ- πκυΝ δκΰευθ δΝ κΝπλσίζβηαΝ πθΝ
«αδπθέπθΝ φκδ β υθ»-, υγτθ αδΝ κΝ ηΫΰδ κΝ ίαγησΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ κδΝ φκδ β ΫμΝ θΝ
πκυ ΪακυθΝαυ σΝπκυΝ κυμΝ αδλδΪα δΝεαδΝκδΝέ δκδΝ πδγυηκτθΝθαΝ πκυ Ϊ κυθ,ΝαζζΪΝαυ σΝ
πκυ κυμΝ πδ Ϊ δ ΫθαΝ αθυθυηκΝ τ βηα,Ν ηδαΝ ΰλαφ δκελα έαΝ ξπλέμΝ πλσ ππκέ ΣκΝ
Ν
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εσ κμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ υ άηα κμ έθαδΝ υ αθΪζκΰαΝη ΰΪζκΝεαδΝίαλαέθ δΝ υθκζδεΪΝ
εαδΝ βΝ α δκ λκηέαΝ πθΝ θΫπθ,Ν εαδΝ βθΝ επαέ υ βΝ εαδΝ βθΝ εκδθπθέαέΝ
βηδκυλΰ έ αδΝ εΪγ Ν ξλσθκ ΫθαΝ θ σηδθκΝ η Ν βΝ ηκλφά ξδκθκ δίΪ αμ απσΝ κυμΝ
απκ υξσθ μΝ πθΝ ηβηΪ πθΝ υοβζάμΝ ίαγηκζκΰέαμ,Ν εα λαευζΪ
αΝ ηάηα αΝ
ξαηβζσ λβμΝ ίαγηκζκΰέαμ,Ν δυξθκθ αμΝ απσΝ ε έΝ σ κυμΝ αΝ έξαθΝ πλκ δηά δέ Σκ
τ βηαΝ βζα ά υθαγλκέα δ κΝ ηΫΰδ κΝ αλδγησ πθΝ φκδ β υθ Χπ λέπκυΝ αΝ λέαΝ
Ϋ αλ αΨ βθΝεα βΰκλέαΝ πθΝαπκ υξβηΫθπθ,ΝκδΝκπκέκδΝ Ϋζθκθ αδΝθαΝ πκυ Ϊ κυθΝ ε έΝ
πκυΝ θΝγΫζκυθ,Ν ε κπέακθ αμΝΪζζκυμΝπκυΝγΫζκυθ,Ν υθπγυθ αμΝ κυμΝ ε κπδ ηΫθκυμΝ
βΝ λα δΪΝ πθΝ απκ υξβηΫθπθ βΝ κπκέαΝ δα λΫξ δΝ κΝ τ βηαΝ ι Ϊ πθέΝ ΟδΝ
εκδθπθδεΫμΝ εαδΝ ουξκζκΰδεΫμΝ υθΫπ δ μΝ ΰδαΝ αΝ παδ δΪΝ εαδΝ δμΝ κδεκΰΫθ δΫμΝ κυμΝ έθαδΝ
ίαλτ α μέ βηδκυλΰ έΝ κυμΝ θΫκυμΝ αδ γάηα αΝ ά αμ,Ν απ έθπ βμ,Ν εαδΝ πδελέαμέΝ
πκΰκβ υηΫθκυμΝεαδΝγυηπηΫθκυμΝπκζέ μέ

Ν πδ λκπάΝ π ι λΰΪ βε Ν ΫθαΝ λέπ υξκΝ η αλλυγηέ πθΝ κδΝ κπκέ μΝ αθΝ
πλαΰηα κπκδβγκτθ,ΝαζζΪακυθΝ βθΝεαλ δΪΝ κυΝ υ άηα κμέ Πκδ μΝ έθαδΝαυ ΫμνΝΧ υΝγαΝ
πδξ δλβγ έΝηδαΝ εδαΰλΪφβ βέΝΣκΝε έη θκΝ βμΝ πδ λκπάμΝ βηκ δ τ αδΝ βΝ υθΫξ δαΨμ
έΝ ΝαζζαΰάΝ κυΝΛυε έκυέΝ
έ ΝαζζαΰάΝ πθΝ ι Ϊ πθ
ΓέΝ Νεδθβ δεσ β αΝ πθΝφκδ β υθΝηΫ αΝ
π υξέπθέΝ

κΝΠαθ πδ άηδκΝεαδΝβΝ υ ζδιέαΝ πθΝ

β . ΣΟΝΛΤΚ ΙΟ
έθαδΝΰ θδεάΝβΝ δαπέ π βΝσ δΝ κΝΛτε δκΝ άη λαΝ Νζ δ κυλΰ έέ Νε θ λδεάΝδ ΫαΝ κυΝ
πλκ δθση θκυΝ υ άηα κμΝ έθαδΝ ΫθαΝ θΫκΝ εαδΝ δ ξυλσ δ ΫμΝ Λτε δκ,Ν αιδσπδ κΝ
απκζυ άλδκ,Ναπκ τθ βΝαπσΝ δμΝ δ αΰπΰδεΫμΝ ι Ϊ δμΝ βθΝ λδ κίΪγηδαΝ επαέ υ βέΝ
ΓδαΝθαΝαπκε ά δΝκΝηαγβ άμΝ κΝ γθδεσΝ πκζυ άλδκΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαθ απκελδγ έΝγ δεΪΝ
Ν σζαΝ αΝ ηαγάηα αΝ πκυΝ Ϋξ δΝ παλαεκζκυγά δΝ εα ΪΝ δμΝ τκΝ ζ υ αέ μΝ Ϊι δμ,Ν η Ν
υθα σ β μΝ πδζκΰυθ εαδΝη Νδ δαέ λβΝίαλτ β αΝ βθΝ λ υθβ δεάΝ λΰα έαέ
Νπλσ α βΝπλκφαθυμΝπ λδζαηίΪθ δΝ βθ αθα δκλΰΪθπ βΝ βμΝΜΫ βμΝ επαέ υ βμ.
πλκ δθση θβΝ αζζαΰάΝ γαΝ πβλ Ϊ δΝ υθκζδεΪΝ βΝ δΪλγλπ βΝ κυΝ ΰυηθα έκυέΝ  κΝ
λα ΫμΝΰυηθΪ δκΝγαΝΰέθ δΝ υθα σΝθαΝαπζπγ έΝβΝ ΰετεζδαΝ επαέ υ β,ΝβΝ δ αΰπΰάΝ
βθΝ πδ βηκθδεάΝ εΫοβΝ εαδΝ δμΝ αθγλππδ δεΫμΝ πδ άη μ,Ν εαδΝ αΝ παδ δΪΝ θαΝ
απκε κτθΝ ΫθαΝ ΰ λκ ηΫθκΝ υηαΝ πθΝ ΰθυ πθ,Ν πθΝ ιδκ ά πθΝ εαδΝ πθΝ αιδυθΝ πκυΝ
πλΫπ δΝθαΝξαλαε βλέακυθΝ κθΝ τΰξλκθκΝπκζέ β,Ναθ ιαλ ά πμΝ πθΝεα υγτθ πθΝπκυΝ
γαΝ αεκζκυγά δΝ βθΝ υπσζκδπβΝ α δκ λκηέαΝ κυέ ΣκΝ ΠλσΰλαηηαΝ κυΝ Λυε έκυΝ γαΝ
π λδζαηίΪθ δΝζέΰ μΝκηΪ μΝηαγβηΪ πθ απσΝ δμΝκπκέ μΝκΝηαγβ άμΝγαΝ πδζΫΰ δ,Νυ ΝθαΝ
Ϋξ δΝηδαΝ φαδλδεάΝπλκ Ϋΰΰδ βΝ βΝΰθυ β,Νη Ν υθα σ β αΝ πδζκΰάμΝαΨ πδπΫ κυΝεαδΝίΨΝ
θσμΝ τ λκυΝηαγάηα κμ αθαζσΰπμΝ βμΝεα τγυθ βμΝπκυΝ πδ δυε δ. ΌζαΝ αΝηαγάηα αΝ
γαΝπλκ φΫλκθ αδΝ Ν τκΝ πέπ αμΝ κΝία δεσΝεαδΝ κΝυοβζσέ
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παδ έ αδΝ ίΫίαδαΝ β δκδεβ δεάΝ αθα υΰελσ β βΝ πθΝ ξκζδευθΝ ηκθΪ πθ,Ν πλκμΝ βθΝ
εα τγυθ βΝ βμΝ βηδκυλΰέαμ λα αιέπθΝΓυηθα έπθΝΧεα ΪΝβηΣΝη ΰαζτ λαΨ, εαδΝ βΝ
βηδκυλΰέαΝ ζδΰσ λπθΝ αζζΪΝ πκζυπζβγΫ λπθΝ Λυε έπθ,Ν η λδεΪΝ απσΝ αΝ κπκέαΝ γαΝ
πλκΫζγκυθΝαπσΝ υΰξπθ τ δμ,ΝσπκυΝγαΝεα α έ υθα σθΝθαΝ βηδκυλΰβγκτθΝ Ϊι δμΝη Ν
πδζκΰΫμΝηαγβηΪ πθέ Οδ ι Ϊ δμΝΰδαΝ κΝ πκζυ άλδκΝγαΝ δ θ λΰκτθ αδΝ θ κ ξκζδεΪΝαζζΪΝ η Ν ΰΰυά δμΝ ΰευλσ β αμΝ εαδΝ ηβξαθδ ηκτμΝ ια φΪζδ βμΝ κυΝ α δΪίζβ κυ. ΟΝ
ξ δα ησμΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝγαΝΰέθ αδ σ κΝη ΝίΪ βΝ δμΝεζέ δμ,Ν αΝ θ δαφΫλκθ αΝ
εαδΝ δμΝ ιδσ β μΝ πθΝπαδ δυθ,Νσ κΝεαδΝ υθ ε δηυθ αμΝ βθΝπκλ έαΝπκυΝ πδγυηκτθ θαΝ
αεκζκυγά κυθΝη ΪΝ κΝζτε δκΝεαδΝ δμΝ πκυ ΫμΝπκυΝγΫζκυθΝθαΝεΪθκυθέ Μ Ν κθΝ λσπκΝ
αυ σ,Ν κ Λτε δκΝ γαΝ απκε ά δΝ υπσ α β εαδΝ γαΝ αθαίαγηδ έΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυ,Ν κδΝ
ηαγβ ΫμΝγαΝ πδζΫΰκυθ υθ ε δηυθ αμ δμΝ υθα σ β μΝεαδΝ αΝ θ δαφΫλκθ ΪΝ κυμ,ΝεαδΝ
Ϋζκμ β ζαξδ κπκέβ βΝ πθΝΰθπ δευθΝαθ δε δηΫθπθ ηαμΝΰζυ υθ δΝαπσΝ βΝ τ εκζβ
δαξ έλδ βΝ πθΝ εΪ πθΝ δ δεκ ά πθΝΧΪζζπ
θΝ έθαδΝ υθα σθΝθαΝ υθ ξέ κυη ΝθαΝ
Ϋξκυη Ν ξκζ έκΝη Ν1ηίΝ δ δεσ β μΨέ ΧμΝπλκμΝ βθΝπαλαπαδ έα,Ν κΝεαδθκτλΰδκΝΛτε δκΝ
θΝ γαΝ βθΝ εα αλΰά δ,Ν αζζΪΝ γαΝ βθΝ η δυ δΝ λα δεΪέ ΣΫζκμΝ έθαδ ΫθαΝ τ βηαΝ
αθκδε σΝ ΝαζζαΰΫμμΝ κΝίαγησΝπκυΝγαΝαπκ δξγ έΝβΝξλβ δησ β ΪΝ κυ,Ν αΝπαθ πδ άηδαΝ
γαΝηπκλκτθΝθαΝ υθ λΰα κτθΝ κθΝ ξ δα ησΝ πθΝ ιδκ ά πθΝπκυΝγαΝξλ δΪακθ αδΝαπσΝ
κυμΝ πέ κικυμΝφκδ β ΫμΝ κυμέΝ
2 . ΟΙΝ Ξ Σ  Ι
Μ ΪΝαπσΝ πδ αηΫθβΝη ζΫ βΝ πθΝπλπ κΰ θυθΝ α δ δευθΝ κδξ έπθ δλΪμΝ υθ,ΝβΝ
δ δεάΝ πδ λκπάΝεα Ϋζβι Ν ΝηδαΝπλσ α βΝπκυΝία έα αδΝ βθΝαλξάΝσ δΝκδΝθΫκδ, φσ κθΝ
ΫξκυθΝκζκεζβλυ δΝ κΝΛτε δκ,ΝΫξκυθΝ κΝ δεαέπηαΝθαΝπλαΰηα κπκδά κυθ δμΝ πκυ ΫμΝ
πκυΝ πδγυηκτθέΝ πκηΫθπμΝ κθΝεαδθκτλΰδκΝ λσπκΝ δ αΰπΰάμΝ κθΝ θ δαφΫλ δ δΝγΫζκυθΝ
θαΝ πκυ Ϊ κυθΝ αΝ παδ δΪέΝ έθ δΝ πλπ αλξδεάΝ αιέαΝ ’Ν αυ σ,Ν γ πλυθ αμΝ σ δΝ αθΝ
αΰαπά κυθΝ δμΝ πκυ ΫμΝεαδΝ κΝ ηάηαΝ κυμ,ΝεαδΝβΝαπσ κ άΝ κυμΝγαΝί ζ δπγ έ,ΝεαδΝπδκΝ
ΰλάΰκλαΝ γαΝ δμΝ π λα υ κυθέΝ Ν αλξάΝ βζα άΝ κυΝ υ άηα κμΝ έθαδΝ απζάΝ εαδΝ
βηκελα δεάέΝ
δ Ϊΰ δΝ ΫθαθΝ
υθ ζ άΝ ίαλτ β αμΝ κΝ κπκέκμΝ ΰέθ αδΝ
απκφα δ δεσ λκμΝ σ κΝ π λδ σ λκΝ υλδηκδ εαδΝ απκφα δ ηΫθκδ έθαδΝ κδ θΫκδΝ θαΝ
πκυ Ϊ κυθΝ αυ σΝ πκυΝ πδγυηκτθέ Ν φαληκΰά κυΝ υΰε ελδηΫθκυΝ υθ ζ ά
εα Ϊ αιβμΝ πθΝυπκοβφέπθ, πέΝ κυΝ ΰ θδεκτΝίαγηκτΝπλσ ία βμ άΝ ΪζζπθΝελδ βλέπθΝ
πέ κ βμ,Ν ια φαζέα δΝ Ν ΙΝεαδΝΣ ΙΝφκδ β ΫμΝη Νΰ θδεάΝαζζΪΝεαδΝ δ δεά πΪλε δαέΝ
πσΝ βΝ δΰηάΝπκυΝΫξ δΝκζκεζβλπγ έΝ κΝΝΫκΝΛτε δκ,ΝκΝ υθ ζ άμΝίαλτ β αμΝηπκλ έΝ
θαΝ φαληκ έΝ πέΝ κυΝ γθδεκτΝ πκζυ βλέκυ εαδΝ Ϋ δΝ θαΝ π λΪ κυθΝ κδΝ παθ ζζάθδ μΝ
ι Ϊ δμΝ βθΝδ κλέαέΝΧ σ κΝβΝυδκγΫ β βΝ κυΝ υθ ζ ά ηπκλ έΝθαΝΰέθ δΝαπσΝ
δμΝ πση θ μΝ δ αΰπΰδεΫμΝ ι Ϊ δμ. Ν πλσ α βΝ αυ άΝ αθα λΫπ δΝ κΝ ευλδσ λκΝ
ζΪ πηαΝ πκυΝ ηφαθέα δ κΝ ζζβθδεσΝ ι α δεσΝ τ βηαΝ εαδ πδ λΫπ δΝ βθΝ σ κΝ κΝ
υθα σΝη ΰαζτ λβΝ τηπ π βΝαθΪη αΝ κΝ δΝγΫζ δΝθαΝ πκυ Ϊ δΝεαθ έμΝεαδΝ κΝ δΝ
ζδεΪΝ πκυ Ϊα δέ Μ δυθ δΝ βΝ βηα έαΝ βμΝίαγηκγβλέαμ εαδΝ πκηΫθπμΝ κΝξλσθκΝεαδΝ
βθΝΫθ α βΝπλκ κδηα έαμΝΰδαΝ αΝηαγάηα αέΝ πδ λΫπ δΝ ΫζκμΝ βθΝκηαζσ λβΝεα αθκηάΝ
πθΝ πκυ α υθΝ αΝ ηάηα αΝ πθΝΣ ΙΝεαδΝ πθΝΠαθ πδ βηέπθέ
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3. ΚΙΝ ΣΙΚΟΣ Σ Ν Σ Ν Π Ν ΠΙΣ ΜΙ Ν Κ ΙΝ
ΠΣΤΥΙΧΝ

Τ ΛΙΞΙ Ν ΣΧΝΝ

ΣκΝ λέπ υξκΝαυ υθΝ πθΝη αλλυγηέ πθΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ υηπζβλπγ έΝη Ν βΝ υθα σ β αΝ
κδΝφκδ β ΫμΝθαΝηπκλκτθΝθαΝαζζΪακυθΝ ηάηαΝεαδΝεα τγυθ βΝ πκυ υθ, η αφΫλκθ αμΝ
δμΝπδ π δεΫμΝ κυμΝηκθΪ μ,ΝεαδΝαεσηβ θαΝΫξκυθΝ βΝ υθα σ β αΝθαΝ υθ υΪακυθΝ κΝ
π υξέκΝ κυμ πλπ τκυ αΝ δ έε υ βΝαπσΝΫθαΝ ηάηαΝεαδΝ υ λ τκυ αΝαπσΝΪζζκέΝΜ Ν
βθΝΫθθκδαΝαυ άΝβΝ δ αΰπΰάΝ ΝΫθαΝ ηάηαΝ κΝΠαθ πδ άηδκΝ θΝγαΝαπκε ΪΝκλδ δεσΝ
ξαλαε άλαΝ εαδΝ κδΝ φκδ β ΫμΝ γαΝ ΫξκυθΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ αθαπλκ αθα κζέακθ αδΝ
αθαζσΰπμΝ βμΝ ιΫζδιβμΝ πθΝ θ δαφ λσθ πθΝ κυμΝεαδΝ βμΝπλδησ β ΪμΝ κυμέΝΣαΝπ υξέαΝ
γαΝπλΫπ δΝθαΝαπκε ά κυθ υ ζδιέαΝεαδΝθαΝ δαφκλκπκδκτθ αδ υ ΝθαΝπλκ αλησακθ αδΝ
δμΝ ι ζέι δμΝ βμΝ πδ άηβμΝ εαδΝ αΝ παθ πδ βηδαεΪΝ ηάηα αΝ γαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ
πλκ φΫλκυθΝ π λδ σ λαΝ κυΝ θσμ,Ν εαδΝ Ν υθ λΰα έαΝ η Ν ΪζζαΝ ηάηα α, δ δεΪΝ
πλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθέ ΜΫ αΝ αΝ πζαέ δαΝ βμΝ πδ βηκθδεάμΝ κθ κζκΰέαμΝ κΝ
φκδ β άμΝ γαΝ απκε ά δΝ ζ υγ λέαΝ κθΝ λσπκΝ η Ν κθΝ κπκέκΝ γαΝ υΰελκ ά δΝ δμΝ
ηαγά δμΝ κυΝ βθΝ λδ κίΪγηδαΝ επαέ υ βΝεαδΝ κΝπ υξέκΝ κυέΝ
ΟδΝαζζαΰΫμΝαυ ΫμΝγαΝΫξκυθΝπμΝαπκ Ϋζ ηα βθΝ θ υθΪηπ βΝ πθΝθΫπθ,ΝπμΝηαγβ υθ,Ν
πμΝυπκοβφέπθΝΰδαΝ βθΝ λδ κίΪγηδαΝ επαέ υ βΝεαδΝπμΝφκδ β υθέΝΘαΝ κυμΝπαλΪ ξκυθΝ
ζ υγ λέα,ΝαζζΪΝ πέ βμΝεαδΝγαΝ κυμΝεα α ά κυθΝπδκΝυπ τγυθκυμέΝ ζζΪΝ αυ σξλκθαΝ
γαΝ ΫξκυθΝ πέ λα βΝ εαδΝ αΝ έ δαΝ αΝ λδ κίΪγηδαΝ δ λτηα αέ ΣκΝ παλσθΝ τ βηαΝ
ια φαζέα δΝ φκδ β ΫμΝ αεσηβ εαδΝ αΝ ηάηα αΝ αΝ κπκέαΝ εαθ έμΝ θΝ αΝ αβ Ϊ,Ν κτ Ν
εΫπ αδΝθαΝ πκυ Ϊ δΝ Ναυ ΪέΝΜ Ν κΝπλκ δθση θκΝ τ βηαΝ αΝ ζΪξδ αΝαβ κτη θαΝ
ηάηα αΝ γαΝ αθαΰεα κτθΝ θαΝ πδζΫικυθΝ θαΝ ΰέθκυθΝ πδκΝ ζευ δεΪ,Ν εαγυμΝ εαδΝ
λα βΰδεΫμΝ πδίέπ βμέΝ
ΓέΝ Ν ΤΣΟΝΟΜΙ ΝΣΧΝΝΙ ΡΤΜ ΣΧΝ ΝΧΣ Σ Ν ΚΠ Ι

Τ 

Ν η αλλτγηδ βΝ πθΝ Ι λυηΪ πθΝ θυ α βμΝ επαέ υ βμΝ θΝ ηπκλ έΝ παλΪΝ θαΝ έθαδΝ
ΫλΰκΝ πθΝέ δπθΝ πθΝδ λυηΪ πθ εαδΝ βμΝ θέ ξυ βμΝ βμΝαυ κθκηέαμΝ κυμέΝ ζζΪΝυπΪλξκυθΝ
υκΝ πλκςπκγΫ δμΝ ΰδ’ αυ σμΝ Πλυ κ βΝ κδεκθκηδεάΝ αυ κθκηέαέΝ ΚαδΝ βΝ λδ κίΪγηδαΝ
επαέ υ βΝελα δΫ αδΝ Νεα Ϊ α βΝαθβζδεδσ β αμΝηΫ πΝ κυΝ λσπκυΝξλβηα κ σ β άμΝ
βμέΝ ΚαδΝ σξδΝ ησθκμΝ βΝ ιΪλ β βΝ πθΝ λδ κίΪγηδπθΝ επαδ υ δευθΝ δ λυηΪ πθΝ απσΝ κΝ
ελΪ κμΝ αΝ ηπζΫε δΝ Ν
ηκτμΝ π ζα έαμέΝ ΠδΫ δμΝ πθΝ κπδευθΝ ίκυζ υ υθΝ ΰδαΝ θαΝ
απκε ά δΝ βΝ π λδκξάΝ κυμΝ ΫθαΝ λδ κίΪγηδκΝ έ λυηα,Ν παλΪΝ κπκδκ άπκ Ν
πλκΰλαηηα δ ησΝ εαδΝ η ζΫ β,Ν σππμΝ εαδΝ παλ ηίΪ δμΝ κυΝ ε θ λδεκτΝ ελΪ κυμΝ κθΝ
πλκΰλαηηα δ ησΝ ηβηΪ πθΝ εαδΝ γΫ πθΝ αΝ παθ πδ άηδαΝ θΝ έθαδΝ κτ Ν Ϊΰθπ α,Ν
κτ Να υθάγδ αΝφαδθση θα εαδΝΫξκυθΝ υθ έθ δΝ ΝηδαΝ δα πκλΪΝ ηβηΪ πθ,ΝπκζζυθΝ
απσΝ αΝ κπκέαΝ βΝ πδίέπ βΝ ια φαζέα αδΝ απσΝ κθΝ λσπκΝ αθαΰεα δεάμΝ εα αθκηάμΝ
φκδ β υθΝ ηΫ πΝ κυΝ υπΪλξκθ κμΝ ι α δεκτΝ υ άηα κμέ Ν δ δεάΝ πδ λκπάΝ
κδεκθκηδευθΝ π ι λΰΪ βε Ν ηδαΝ πλσ α β,Ν βΝ κπκέαΝ υηπ λδζάφγβε Ν εαδΝ βθΝ
θ δΪη βΝΫεγ β ΧεαδΝ υΝ βΝ υθΫξ δαΨέΝΣκΝ τ λκ η ΰΪζκΝαά βηα έθαδΝ κΝηΫΰ γκμΝ
πθΝ λδ κίΪγηδπθΝ δ λυηΪ πθέΝ ΜπκλκτθΝ θαΝ πδίδυ κυθνΝ ΜάππμΝ βΝ υΰελσ β βΝ
η ΰΪζπθΝ π λδφ λ δαευθΝ πσζπθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ γαΝ κηκ πκθ κπκδκτθΝ
Ι,Ν Σ ΙΝ εαδΝ
λ υθβ δεΪΝ Ι λτηα α, αθαζαηίΪθκθ αμΝ υλτ λ μΝ επαδ υ δεΫμΝ ζ δ κυλΰέ μΝ βθΝ
π λδκξάΝ υγτθβμΝ κυμ, γαΝηπκλΫ δΝθαΝ ια φαζέ δΝ βΝίδπ δησ β ΪΝ κυμ εαδΝθαΝ κυμΝ
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πλκ υ δΝ δ γθάΝ πδφΪθ δαν ΟδΝ υαβ ά δμΝ πλκμΝ αυ άΝ βθΝ εα τγυθ βΝ ηΫθκυθΝ θαΝ
ΰέθκυθέΝ Χ σ κΝ βΝ πδ λκπάΝ ΰδαΝ βθΝ λδ κίΪγηδαΝ επαέ υ βΝ π ι λΰΪ βε Ν εαδΝ
εα Ϋγ
ηδαΝ πλσ α βΝ ΰδαΝ κθΝ θδαέκΝ ξυλκ,Ν Ϋλ υθαμΝ εαδΝ δ α εαζέαμ, βΝ κπκέαΝ
παλα έγ αδΝ βΝ υθΫξ δα,
Ν ηκλφάΝ π λδ σ λκΝ π ι λΰα ηΫθβΝ απσΝ σ δΝ βθ
θ δΪη βΝΫεγ βέΝ
έΝ Ν ΚΠ Ι

Τ ΝΣΟΝ ΟΡΙ ΟΝΣ ΝΣΧΝΝΜ Γ ΛΧΝ ΛΛ ΓΧΝ

1έΝΦ ΦΙ Κ ΝΣΡΟΦ
θαΝαπσΝ αΝαβ άηα αΝπκυΝ τ εκζαΝγαΝ δαφπθά δΝεαθ έμΝπμΝπλκμΝ δμΝη ΰΪζ μΝαζζαΰΫμ,Ν
έθαδΝ βΝ λκφάΝ βμΝ επαέ υ βμΝ βθΝοβφδαεάΝ πκξάέΝ Ν λκφάΝαυ ά,ΝΰδαΝθαΝ έθαδΝ
ΪιδαΝ κυΝκθσηα σμΝ βμ,ΝπλΫπ δΝθαΝηβθΝπ λδκλδ έΝαπζυμΝ βΝξλά βΝθΫπθΝηΫ πθΝεαδΝ
βθΝ πλσ γ βΝ θσμΝ ηαγάηα κμΝ πζβλκφκλδεάμ, αζζΪΝ θαΝ π λΪ δΝ υθκζδεΪΝ απσΝ βθΝ
επαέ υ β,Νΰδα έΝπλΪΰηα δΝαζζΪα δΝεαδΝαθα βηα δκ κ έΝσζαΝ αΝ υ α δεΪΝ βμέΝΠκτΝ
ίλδ εσηα Ν βθΝ ζζΪ ανΝ ΌξδΝ κΝ βη έκΝ ηβ ΫθέΝ ΠλΪΰηα δΝ ΫξκυθΝ ικ υ έΝ πΪλαΝ
πκζζΪΝ ξλάηα αΝ –ευλέπμΝ πλκ λξση θαΝ απσΝ βθΝ
Ν – ΰδαΝ πδησλφπ β πθΝ
επαδ υ δευθΝ βθΝοβφδαεάΝ επαέ υ β,ΝΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ ξκζδευθΝ λΰα βλέπθ,Ν
απκγ βλέπθΝεαδΝ λΰαζ έπθέΝΜπαέθκθ αμΝκΝ πδ εΫπ βμΝ κθΝθκβ σΝξυλκΝ βμΝοβφδαεάμΝ
επαέ υ βμΝ θΝγαΝ δΝΫθαΝ πηΪ δκΝΪ δκέΝΘαΝ δΝΫθαΝ πηΪ δκΝΰ ηΪ κΝαπσΝ πα ηΫθαΝ
άΝα ζάΝπαδξθέ δαέ πκγ άλδαΝεαδΝβζ ε λκθδεκέΝεσηίκδΝεα υ λκδΝ πθΝπλκ κεδυθΝ
εαδΝ πθΝ π θ τ πθ,Ν πλκΰλΪηηα αΝ πκυΝ Ϋζ δπ αθΝ εαδΝ θΝ υθ ξέ βεαθ,Ν ΪζζαΝ πκυΝ
δαεσπβεαθΝ ξπλέμΝ θαΝ κζκεζβλπγκτθ, πλκέΝ απσΝ παζδκτμΝ υπκζκΰδ ΫμΝ εαδΝ οβφδαεΪΝ
λΰαζ έαΝ αθαπκ ζ ηα δεΪΝ πζΫκθέΝ ΠκδκμΝ Ϋξ δΝ βθΝ υγτθβνΝ εΝ πλυ βμΝ σο πμΝ κΝ
απκ πα ηα δεσμΝξαλαε άλαμΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝεαδΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝη ΪΝ βθΝ δαεκπάΝ
βμΝ υλππαρεάμΝ ξλβηα κ σ β άμΝ κυμ,Ν αυ άΝ θΝ υθ ξέ βε Ν ηΫ αΝ δμΝ ΰθπ ΫμΝ
υθγάε μΝ απσΝ κΝ ζζβθδεσΝ ελΪ κμέΝ ΤπΪλξ δΝ σηπμΝ ΫθαΝ ΰ θδεσ λκΝ πλσίζβηαΝ
δαευίΫλθβ βμ,Ν παλαεκζκτγβ βμ,Ν
κξκγ έαμΝ εαδΝ αιδκζσΰβ βμέΝ
θΝ
θΝ
αθ δη ππδ έΝ εα ΪΝ πλκ λαδσ β α βΝ η Ϊία βΝ βμΝ επαέ υ βμΝ βθΝ οβφδαεάΝ
πδ λκπάΝγαΝ υθ ξέ δΝθαΝξπζαέθ δέ ΠαλΪζζβζαΝπλΫπ δΝθαΝεα α λπγ έ ΫθαΝλ αζδ δεσΝ
ξΫ δκ,ΝσξδΝσηπμΝξαηβζυθΝπλκ κεδυθ,ΝαζζΪΝΫθαΝ κζηβλΪΝλ αζδ δεσΝ ξΫ δκΝπμΝπλκμΝ
κυμΝ σξκυμέΝ βθΝεα τγυθ βΝαυ άΝεαδΝηΫ αΝαπσΝ κΝ δΪζκΰκ, σππμΝ δ ιάξγβΝ ΝσζβΝ
κυΝ βΝ δΪλε δαΝεαδΝη Ν βθΝ ηπζκεά σ κΝ πθΝ ηπ δλκΰθπησθπθΝαζζΪΝεαδΝαυ υθΝπκυΝ
υηη έξαθΝ ηΫ πΝ
βησ δπθΝ παλ ηίΪ πθ,Ν
ξκζέπθ, πλκ Ϊ πθΝ εζπ,Ν
πδί ίαδυθκθ αδΝ κδΝ αθπ ΫλπΝ δαπδ υ δμΝ εαδΝ θδ ξτ αδΝ βΝ αθΪΰεβΝ ΰδαΝ Ϊη μΝ
θΫλΰ δ μΝ πκυΝ γαΝ ί ζ δυ κυθΝ βθΝ παλκτ αΝ εα Ϊ α βΝ εαδΝ γαΝ κ βΰά κυθΝ ηΫ κΝ –
ηαελκπλσγ ηαΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ πθΝ απαδ κτη θπθΝ αζζαΰυθΝ εαδΝ βΝ ξ έα βΝ
π λαδ ΫλπΝ θ λΰ δυθ,Ν υ Ν βΝ οβφδαεάΝ επαέ υ βΝ θαΝ υθ ζΫ δΝ βΝ υθκζδεάΝ
αθα δΪλγλπ βΝ βμΝ βησ δαμΝ επαέ υ βμ
Πλκ έθκθ αδΝtop down θΫλΰ δ μ,ΝΪη βμΝυζκπκέβ βμ,ΝσππμΝβΝκλδ δεκπκέβ βΝ βμΝ
λα βΰδεάμΝεα τγυθ βμ ΧΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝπ λδ ξκηΫθκυ,Ν βθΝ
πδησλφπ βΝ πθΝ επαδ υ δευθ,Ν βθΝ πΫε α βΝ βμΝ υπΪλξκυ αμΝ υπκ κηάμ εαδΝ βΝ
δα φΪζδ βΝ βμΝξλά βμΝεαδΝ υθ άλβ άμΝ βμ,Ν κΝπλκ δθση θκΝηκθ ΫζκΝ δ αε δεάμΝεαδΝ
ηαγβ δαεάμΝ δ α εαζέαμ,Ν βθΝ υδκγΫ β βΝ βμΝ απκεΫθ λπ βμ,Ν βμΝ αυ θΫλΰ δαμΝ εαδΝ
ΪζζπθΝ ξαλαε βλδ δευθΝ πμΝ ευλέαλξαΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ ξκζδευθΝ ηκθΪ πθΝ Ν
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κπδεσΝξαλαε άλαΨΝεαδΝ βμΝπκζδ δεάμΝ Ϋ η υ βμ πκυΝη αφλΪα αδΝ Νθκηκγ δεΫμΝ
άήεαδΝ εαθκθδ δεκτΝ ξαλαε άλαΝ λυγηέ δμΝ εαδΝ Ν πσλκυμΝ Χ αε δεάΝ ξλβηα κ σ β β,
βησ δ μΝ π θ τ δμ, Π ΨέΝΚαθκθδ δεσΝπζαέ δκ πκυΝγαΝεαγκλέα δΝη Ν αφάθ δαΝ
κυμΝλσζκυμ,Ν κΝπζαέ δκΝυζκπκέβ βμΝ βμΝ λα βΰδεάμ,Νεαγυμ εαδΝ δμΝυπκξλ υ δμΝ πθΝ
γ ηδεΪΝ ηπζ εση θπθΝ φκλΫπθΝ Ν κζσεζβλβΝ βθΝ Ϋε α βΝ εαδΝ κθΝ ξλσθκΝ βμΝ
παλΫηία βμέ ια φΪζδ βΝ δ ξυλάμΝ βΰ έαμ (εαδΝ δ ξυλάμΝ βΰ δεάμΝ κηΪ αμ πκυΝ γαΝ
υθ κθέα δΨ εαδΝ δα φΪζδ βΝ βμΝ δαευίΫλθβ βμΝ βμΝ υθκζδεάμΝπαλΫηία βμΝη ΝσλκυμΝ
η ΰΪζκυ ΫλΰκυΝαπκ κζάμ ( mission oriented),ΝεαδΝεα ΪΝ υθΫπ δαΝ ξΫ δκΝη Ν σξκυμ,Ν
πλκ λαδσ β μΝλσζκυμ,Ν υγτθ μ,Ν τ βηαΝπαλαεκζκτγβ βμΝη ΝίΪ βΝ υηφπθβηΫθκυμΝ
έε μΝ απκ ζΫ ηα κμΝ Χπκδκ δεκτμΝ εαδΝ πκ κ δεκτμΨΝ εαδΝ πδίκζάΝ δκλγπ δευθΝ
εδθά πθΝσπκυΝαπαδ έ αδέ
ΘαΝπλΫπ δΝθαΝπλκ αθα κζδ κτη Ν Νπλαε δεΫμΝεαδΝΫιυπθ μ,Νout of the box, πλκ Ϊ δμμΝ
ΠέξέΝ κδΝ βη λδθΫμΝ ξθκζκΰδεΫμΝ ζτ δμΝ βθΝ π λδκξάΝ πθΝ ηδελυθ φκλβ υθΝ
υπκζκΰδ δευθΝ υ ε υυθ ηπκλκτθΝ θαΝ πλκ φΫλκυθΝ βηαθ δεάΝ υπκ άλδιβΝ βμΝ
εαγβη λδθάμΝ επαδ υ δεάμΝ δα δεα έαμΝ εαγυμΝ εαδΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ εζέ πθΝ εαδΝ
οβφδαευθΝ δεαθκ ά πθΝ εΪγ Ν ηαγβ άέΝ ΜέαΝ τΰχλκθβ εδθβ ά υ ε υά - αηπζΫ αΝ
ξαηβζκτΝ εσ κυμ,Ν ηπκλ έΝ άη λαΝ θαΝ ζ δ κυλΰά δΝ πμΝ λΰαζ έκΝ ηΪγβ βμΝ εαδΝ
βηδκυλΰδεάμΝ ουξαΰπΰέαμ,Ν η Ν παδ αΰπΰδεάΝ δΪ α βΝ εαδΝ θαΝ αιδκπκδβγ έΝ εαδΝ Ν
ξκζδεΫμΝ λα βλδσ β μ,Ν αζζΪΝ εαδΝ λα βλδσ β μΝ πκυΝ ΫθαΝ παδ έΝ πδγυη έΝ θαΝ
υηη Ϋξ δΝ βθΝεαγβη λδθάΝ« ε σμΝ Ϊιβμ»ΝαπάΝ κυέ ΠκζζΪΝαπσΝ αΝπαδ δΪΝ δαγΫ κυθΝ
ά βΝ αυ ΫμΝ δμΝ αηπζΫ μ εαδΝ πκηΫθπμΝ ηπκλκτθΝ θαΝ πλκηβγ υ κτθΝ απσΝ κΝ ξκζδεσΝ
έε υκΝ κΝ εα ΪζζβζκΝ πλσΰλαηηαέΝ ΓδαΝ σ αΝ θΝ δαγΫ κυθΝ ηπκλ έΝ θαΝ υπΪλι δΝ Ϊη βΝ
πλσθκδαΝξπλέμΝη ΰΪζκΝεσ κμέΝ

βέΝΟΠΣΙΚΟ ΚΟΤΣΙΚ Ν ΚΠ Ι

Τ

ΣδμΝ ζ υ αέ μΝ εα έ μ,ΝβΝλαΰ αέαΝ ιΪπζπ βΝ βμΝκπ δεκαεκυ δεάμΝπζβλκφκλέαμΝεαδΝ
πδεκδθπθέαμΝΧ βζ σλα β,Ν δα έε υκ,ΝΟΫιυπθ μΟΝ υ ε υΫμ,Νίδθ κπαδξθέ δαΝεζπέΨΝΫξ δΝ
δ Ϊΰ δΝ κΝ πκζτ- λκπδεσΝηάθυηαΝΧε έη θκΝ – δεσθαΝ – άξκμΨΝ Νσζ μΝ δμΝπζ υλΫμΝ βμΝ
εαγβη λδθάμΝαπάμέΝΌζαΝ έξθκυθΝσ δΝπλσε δ αδΝΰδαΝηδαΝΰ πη λδεΪΝαυιαθση θβΝ Ϊ βέΝ
Ν πλαΰηα δεάΝ αυ άΝ υθγάεβΝ έθαδΝ πζκτ δαΝ Ν υθα σ β μΝ εαδΝ υπκ ξΫ δμέΝ
Πλκε δηΫθκυΝ σηπμΝ εαθ έμΝ θαΝ δμΝ αιδκπκδά δ,Ν ξλ δΪα αδΝ θαΝ ΰθπλέα δΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ
κπ δεκαεκυ δεάμΝ ΰζυ αμέΝ ΥπλέμΝ αυ άθΝ βΝ ΰθυ β,Ν εδθ υθ τ δΝ θαΝ η α λαπ έΝ Ν
παγβ δεσ Ϋε β-εα αθαζπ άΝ κπ δεκαεκυ δευθΝ ηβθυηΪ πθέ ΟΝ δαξπλδ ησμΝ Ν
ε έθκυμΝπκυΝιΫλκυθΝθαΝξ δλέακθ αδΝ βθΝκπ δεκαεκυ δεάΝ πδεκδθπθέαΝεαδΝ Ν ε έθκυμΝ
πκυΝ θΝ ιΫλκυθΝ Ϋξ δΝ αιδεάΝ δΪ α βΝ εαδΝ α δαεΪΝ ΰέθ αδΝ ηδαΝ απσΝ δμΝ δ ξυλσ λ μΝ
ηκλφΫμΝεκδθπθδεκτΝαπκεζ δ ηκτέ ΪθΝ κξ τκυη Ν ΝηδαΝεκδθπθέαΝ θ υθ έ β πθΝεαδΝ
θ λΰυθΝ πκζδ υθ,Ν βηκελα δεάΝ εαδΝ εκδθπθδεΪΝ έεαδβ,Ν πλΫπ δΝ θαΝ πδ δυικυη Ν βΝ
κπ δεκαεκυ δεάΝπαδ έαΝθαΝΰέθ δΝε άηαΝ κυΝεαγ θσμ·Ν θΝπλΫπ δΝθαΝαπκ ζ έΝ αιδεσΝ
πλκθσηδκέΝΟΝεαζτ λκμΝ λσπκμΝΰδαΝθαΝ πδ υξγ έΝαυ σΝ έθαδΝηΫ πΝ βμΝ δ αΰπΰάμΝ βμΝ
κπ δεκαεκυ δεάμΝ επαέ υ βμΝ κΝ ξκζ έκέΝΠλσε δ αδΝΰδαΝεκδθπθδεάΝαθαΰεαδσ β αΝ
εαδΝ αά βηαΝ πκζδ δεσέΝ ΓδαΝ κΝ ζσΰκΝ αυ σΝ υ αη Ν ιαλξάμΝ δ δαέ λβΝ Ϋηφα βΝ κθΝ
κπ δεκαεκυ δεσΝ ΰΰλαηηα δ ησέΝ θΝπλσε δ αδΝκτ ΝΰδαΝ δ αΰπΰάΝθΫκυΝηαγάηα κμ,Ν
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κτ ΝΰδαΝαζζαΰάΝπλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθέΝΠλΫπ δΝθαΝζ δ κυλΰά δ ευλέπμΝπμΝ λσπκμΝ
πλκ Ϋΰΰδ βμ,Ν δ α εαζέαμΝεαδΝ εηΪγβ βμΝ πθΝΪζζπθΝηαγβηΪ πθ,Νεα ΪΝ λσπκΝ κηδεσ,Ν
εαδΝσξδΝαπζυμΝπμΝ δεκθκΰλΪφβ βέΝΣαΝσπκδαΝ ι δ δε υηΫθαΝηαγάηα αΝ θ Ϊ κθ αδΝ
βθΝ υλτ λβΝ αυ άΝ ζκΰδεάέ
Ν ΫξθβΝ κυΝ εδθβηα κΰλΪφκυ έθαδ ΰδαΝ βθΝ
κπ δεκαεκυ δεάΝΰζυ α σ, δΝ έθαδΝβΝζκΰκ ξθέαΝΰδαΝηδαΝΰλαπ άΝζ ε δεάΝΰζυ αέ
γέΝ Ν ΚΠ Ι

Τ ΝΣΧΝ ΚΠ Ι

ΤΣΙΚΧΝ

θΝΰέθ αδΝθαΝαθ δελτ δΝ κΝ ξκζ έκΝ κθΝκλέακθ αΝ πθΝη ΰΪζπθΝαζζαΰυθΝξπλέμΝ βθ
επαέ υ βΝ εαδΝ βΝ δαλεάΝ πδησλφπ βΝ πθΝ επαδ υ δευθέΝ πμΝ υλα,Ν κ κπέκΝ
απσε β βμΝ βμΝ δ αε δεάμΝ εαδΝ παδ αΰπΰδεάμΝ πΪλε δαμ πθΝ επαδ υ δευθΝ
δ δεκ ά πθΝ βθΝαήίΪγηδαΝεαδΝ βΝίήΪγηδαΝ έθαδ ΪθαλξκΝεαδΝαθαπκ ζ ηα δεσέ ΟδΝ
φκδ β ΫμΝεα ΪΝεαθσθαΝ επαδ τκθ αδΝΰδαΝθαΝΫξκυθΝ δ αε δεάΝ πΪλε δαΝ ΝΫθαΝΰθπ δεσΝ
αθ δε έη θκΝεαδΝ παθδσ λαΝ ΝΫθαΝ δ πδ βηκθδεσΝπ έκ,Ν κΝκπκέκΝπμΝ επαδ υ δεκέΝ
γαΝεζβγκτθΝθαΝυπβλ ά κυθέΝΣΫζκμ,Ν δμΝ πδηΫλκυμΝ ξκζΫμΝ θΝαθαπ τ
αδΝ εΝ πθΝ
πλαΰηΪ πθΝβΝεκυζ κτλαΝ βμΝ επαέ υ βμΝ κΝ ξκζ έκέ
ΓδαΝθαΝυπΪλι δΝηδαΝ υθ ε δεάΝαθ δη υπδ βΝ βμΝαλξδεάμΝ επαέ υ βμ,Νπδ κπκέβ βμ,Ν
Ϋθ αιβμΝ κΝ πΪΰΰ ζηαΝ εαδΝ πδησλφπ βμΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ βΝ πκζδ έαΝ κφ έζ δΝ θαΝ
γ ηκγ ά δΝΫθαΝ υθαηδεσΝπζαέ δκΝπλκ σθ πθΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ κΝκπκέκ ηπκλ έΝ
θαΝ ζ δ κυλΰά δ πμΝ λυγηδ δεσΝ λΰαζ έκΝ ηδαμΝ υθ ε δεάμΝ επαδ υ δεάμΝ εαδΝ
πδηκλφπ δεάμΝπκζδ δεάμέ
ΓδαΝ θαΝ απκΰ δπγ έΝ βΝ επαέ υ β,Ν β πδ λκπάΝ υθδ Ϊ βΝ βηδκυλΰέαΝ ξκζυθΝ
επαέ υ βμΝπκυΝγαΝ δΪακυθΝ βθΝπλκ κδηα έαΝη Νη απ υξδαεΪΝπλκΰλΪηηα α
σ πθΝ πδγυηκτθΝ θαΝ λΰα κτθΝ βθΝ επαέ υ βέ υ σμΝ κΝ ξ δα ησμΝ ηπκλ έΝ θαΝ
απκ ζΫ δΝ βθΝαλξά,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝηπ δΝ ΪιβΝ κΝπζάγκμΝ πθΝΧ υξθΪΝαθαιδσπδ πθΨΝ
η απ υξδαευθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ αθαπ υξγ έΝ ΪθαλξαΝ εαδ πζβγπλδ δεΪΝ αΝ
ζ υ αέαΝξλσθδαέ
λαξυπλσγ ηα,Ν εαδΝ αιδκπκδυθ αμΝ κΝ υπΪλξκθΝ θκηκγ δεσΝ πζαέ δκΝ βΝ πδ λκπάΝ
εα Ϋζβι Ν δμΝπαλαεΪ πΝπλκ Ϊ δμμ δ άμΝυπκξλ π δεάΝ δ αΰπΰδεάΝ πδησλφπ β
σ πθΝ πλπ κ- δκλέακθ αδΝ βθΝ επαέ υ βΝ η ΪΝ δμΝ ι Ϊ δμΝ κυΝ  Π. ΟδΝ
επαδ υ δεκέΝ πκυΝ γαΝ πδζ ΰκτθΝ αθαζαηίΪθκυθ,Ν πμΝ σεδηκδ,Ν επαδ υ δεσΝ ΫλΰκΝ αΝ
ξκζ έαΝεαδΝπαλΪζζβζαΝγαΝπαλαεκζκυγκτθΝ κΝπλσΰλαηηαΝ πδησλφπ βμέ  κΝ ΫζκμΝ βμΝ
δ κτμΝ πδησλφπ βμ, γαΝ παλΫξ αδΝ πδ κπκέβ β η Ν ίΪ βΝ δμΝ πλκίζ πση θ μΝ
κεδηα έ μ,Ν βΝ κπκέαΝ γαΝ πδ λΫπ δΝ κθή βθΝ επαδ υ δεσΝ θαΝ αθαζΪί δΝ πμΝ ησθδηκμ
δ αε δεσΝεαδΝπαδ αΰπΰδεσΝΫλΰκέ Πλκ έθ αδΝ κΝπαλαπΪθπΝ πδηκλφπ δεσΝπλσΰλαηηαΝ
η ΝπαλαζζαΰΫμΝθαΝ φαληκ έΝ Νσ κυμΝ δκλδ κτθΝ βθΝ λξση θβΝξλκθδΪ,Ν κηΫθκυΝ
σ δΝαυ κέΝκδΝ επαδ υ δεκέΝγαΝ δαγΫ κυθΝ ηπ δλέαΝ βμΝ ξκζδεάμΝ Ϊιβμέ
ΧμΝπλκμΝ βθΝ πδησλφπ β,ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝ δαλεάμέ α δεάΝαλξάΝπκυΝ έθαδΝsineΝquaΝ
nonΝ υθγάεβΝΰδαΝ βθΝ πδ υξέαΝ βμΝ πδησλφπ βμΝ έθαδΝβΝαηφέ λκηβΝ πδεκδθπθέαΝίΪ βμΝ
εαδΝεκλυφάμέΝ Ναπκ υξέαΝ πθΝηΫξλδΝ άη λαΝ πδηκλφπ δευθΝπλκΰλαηηΪ πθΝκφ έζ αδΝ
κθΝ ξ δα ησΝ κυμΝ απσΝ πΪθπΝ λάηβθΝ βμΝ ΰθυηβμΝ πθΝ πδηκλφκτη θπθ.
Πλκ έθκθ αδΝ τκΝηκλφΫμΝ πδησλφπ βμμΝβΝηδαΝγαΝία δ έΝ βΝ βηδκυλΰέαΝΚκδθκ ά πθΝ
ΜΪγβ βμΝεαδΝΠλαε δεάμΝεαδΝγαΝαεκζκυγβγ έΝηδαΝηδε άΝη γκ κζκΰέαΝ ιΝαπκ Ϊ πμΝ
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Χ τΰξλκθβΝεαδΝα τΰξλκθβΨΝεαδΝβΝ τ λβΝγαΝ ε υζέ
αδ κΝ πέπ κΝ βμΝ ξκζδεάμΝ
ηκθΪ αμΝάΝηδαμΝκηΪ αμΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθέΝ Ν θ κ ξκζδεάΝ πδησλφπ βΝ υθαλ Ϊ αδΝ
η Ν δμΝ δ δαέ λ μΝ αθΪΰε μ,Ν κΝ ξΫ δκΝ λΪ βμΝ εαδΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ σξκυμΝ βμΝ
ξκζδεάμΝηκθΪ αμ,ΝαζζΪΝεαδΝ δμΝ υλτ λ μΝε θ λδεΫμΝ κξ τ δμΝ βμΝ επαέ υ βμέΝΣκΝ
αβ κτη θκΝ Ναυ κτΝ κυΝ έ κυμΝ βθΝ πδησλφπ βΝ έθαδΝβΝ υηη κξάΝ κυΝ υζζσΰκυΝ πθΝ
δ α εσθ πθ,Ν βμΝ δκέεβ βμΝεαδΝ βμΝεκδθσ β αμΝ πθΝΰκθΫπθΝΰδαΝ κΝη α ξβηα δ ησΝ
βμΝ ξκζδεάμΝηκθΪ αμΝ «κλΰαθδ ησΝπκυΝηαγαέθ δ»έ
ζέ ΘΝΙΚΟΝΠΛ ΙΙΟΝ ΚΠ Ι

Τ έΝ

Ν υθαηδεάΝ κξκγ έαΝ βμΝ θΫαμΝ επαέ υ βμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ απκ υππγ έΝ Ν Ϋθα
εαζκ ξ δα ηΫθκ πζαέ δκ,Ν κΝκπκέκΝγα π λδΰλΪφ δ κΝ δΝ επαέ υ βΝγΫζκυη ,Ν κθΝ τπκΝ
κυΝπκζέ βΝπκυΝ πδ δυεκυη ΝθαΝ δαηκλφυ κυη ·ΝθαΝπλκ δκλέ κυη Ν δΝπλκ κεκτη Ν
θαΝΰθπλέα δΝεαδΝθαΝηπκλ έΝθαΝεΪθ δΝκΝηαγβ άμΝ ΝεΪγ Νίαγηέ αΝ βμΝ επαέ υ βμ,Ν κθΝ
τπκΝ πθΝ ζ δ κυλΰδυθΝ κθΝ κπκέκΝ πλκ κεκτη Ν θαΝ αθ απκελδγκτθΝ κδΝ Ϊ εαζκδ,Ν κδΝ
εαγβΰβ ΫμΝ εαδΝ αΝ δ υγυθ δεΪΝ
ζΫξβΝ βμΝ επαέ υ βμέΝ ΣκΝ πζαέ δκΝ αυ σΝ γαΝ ΰέθ δΝ
υθα σΝ θαΝ απκ δηβγ έΝ κΝ ΫλΰκΝ πθΝ επαδ υ δευθ,Ν ΰδ’ αυ σΝ εαδΝ αΝ αβ άηα αΝ
αιδκζσΰβ βμΝ γαΝ αθ δη ππδ κτθΝ κΝ πζαέ δκΝ αυ σέ Ν υδκγΫ β β,Ν πέ βμ,Ν θσμΝ
παλσηκδκυΝ πζαδ έκυ γα παλΫξ δΝ βΝ υθα σ β αΝ δαφκλκπκέβ βμΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ
ΫλΰκυΝαθΪζκΰαΝη Ν δμΝαθΪΰε μΝ πθΝηαγβ υθ,Ν βμΝ κπδεάμΝεκδθπθέαμ,Νε ζέ,Ν θυΝγαΝ έθ δΝ
βΝ υθα σ β αΝ φαληκΰάμΝ ξθδευθΝ δαφκλκπκδβηΫθβμΝ δ α εαζέαμΝεαδΝηΪγβ βμέΝ υΝ
γαΝ απκ υππγ έΝ βΝ απ ζ υγΫλπ βΝ απσΝ κ α φυε δεσΝ αθαζυ δεσΝ πλσΰλαηηαΝ εαδΝ βΝ
υθα σ β α πλπ κίκυζέαμ,Ν δαφκλκπκέβ βμΝ εαδΝ πλκ αληκΰάμ
δμΝ δ δαέ λ μΝ
υθγάε μέ ΝΫθθκδαΝ βμΝπαδ αΰπΰδεάμΝαυ κθκηέαμΝγαΝαπκε ά δ θσβηαΝησθκΝηΫ αΝ κΝ
πζαέ δκΝαυ σέ Κα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ δαζσΰκυ,Ν κΝΫλΰκΝ πθΝ πδ λκπυθ,Ν δμΝ βησ δ μΝ
υαβ ά δμΝ σππμΝ πέ βμΝ εαδΝ δμΝ πλκ Ϊ δμΝ πθΝ πκζδ υθΝ δα υπυγβεαθΝ Ν ΰ θδεΫμΝ
ΰλαηηΫμΝκδΝ Ϊ δμΝΰδαΝηδαΝ τΰξλκθβΝεαδΝ βηκελα δεάΝ επαέ υ βέ  κΝ γθδεσΝΠζαέ δκΝ
πκυ υθΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ απκ υππγκτθΝ η Ν βΝ η ΰέ βΝ ζδ σ β α,Ν αφάθ δαΝ εαδΝ
ί ληπαζδ ηκτμΝπκυΝ πδξπλδΪακυθΝ κΝζσΰκΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ ξ δα ηυθέΝ
φαληκΰά,Ν φαληκΰά,Ν φαληκΰάΞ
υθκπ δεΪμΝ βΝ αζζαΰάΝ κυΝ ξαλαε άλαΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ
επαέ υ βμ,Ν κΝ λέπ υξκΝ πθΝ η αλλυγηέ πθΝ η Ν κΝ δ ΫμΝ ζτε δκ,Ν βΝ αζζαΰάΝ βμΝ
δ αΰπΰάμΝ βθΝ λδ κίΪγηδαΝ επαέ υ β εαδΝ βΝ εδθβ δεσ β αΝ κΝ Παθ πδ άηδκ,Ν βΝ
αζζαΰάΝ κυΝκδεκθκηδεκτΝηκθ ΫζκυΝ βμΝ λδ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝπλκμΝ βθΝ θέ ξυ βΝ
βμΝ αυ κθκηέαμΝ εαδΝ βμΝ υγτθβμ,Ν ηααέΝ η Ν βθΝ αθαίαγηδ ηΫθβΝ επαέ υ βΝ πθΝ
επαδ υ δευθ,Ν βΝ δ αΰπΰάΝ βμΝ κπ δεκαεκυ δεάμΝ επαέ υ βμΝ εαδ βΝ ΰ θέε υ βΝ βμΝ
οβφδαεάμΝ λκφάμΝ βθΝ επαέ υ βΝγαΝαζζΪικυθΝ κΝ κπέκέΝ Ν επαέ υ βΝγαΝηπ δΝβΝ
έ δαΝ Ν ηδαΝ λκξδΪΝ αζζαΰυθΝ πκυΝ γαΝ βμΝ πδ λΫο δΝ σξδΝ ησθκΝ θαΝ υηία έ δΝ η Ν δμΝ
τΰξλκθ μΝ ι ζέι δμ,ΝαζζΪΝθαΝΰέθ δΝπλκπγβ δεάΝ τθαηβΝΰδαΝαυ ΫμέΝ
πκυ δΪακυθΝ ίΫίαδαΝ ελέ δηκδΝ κη έμΝ πκυΝ ξλ δΪακθ αδΝ αεσηβΝ δ λ τθβ βμΝ Ν
παΰΰ ζηα δεάΝεαδΝ ξθδεάΝ επαέ υ β,ΝκδΝαθγλππδ δεΫμΝ πκυ Ϋμ εαδΝ κΝπ λδ ξση θκΝ
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πθΝ ηαγβηΪ πθ,Ν κΝ ξυλκμΝ εαδΝ βΝ αδ γβ δεάΝ κυΝ
πδε θ λπγάεαη Ν Νσ αΝγ πλά αη Νελέ δη μΝ κηΫμέ

ξκζ έκυ,Ν εαδΝ σ μΝ Ϊζζ μέΝ

Γδα έΝ υξθΪΝ βθΝ επαέ υ βΝκδΝεαζΫμΝπλκγΫ δμΝ ιαθ ζκτθ αδΝ ΝγαυηΪ δαΝζσΰδαΝεαδΝ
Ν υξ δεΫμΝπλκ Ϊ δμέ Άζζπ ΝκδΝη ΰΪζ μΝδ Ϋ μΝ βθΝ επαέ υ βΝπκ ΫΝ θΝΫζ δοαθ
εαδΝΫθαμΝεΪπκδκμΝί ληπαζδ ησμ,ΝκηκζκΰκυηΫθπμ,Ν θΝζ έπ δΝαπσΝ αΝε έη θαΝΰδαΝ βθΝ
επαέ υ βΝέΝ ε έθκΝπκυΝξλ δΪα αδ σηπμ, ΰδαΝθαΝηβθΝαπκ ζΫ δΝκΝ δΪζκΰκμΝαυ σμΝ
ΪζζκΝΫθαΝε φΪζαδκΝ κΝίδίζέκΝ πθΝξαηΫθπθΝ υεαδλδυθΝεαδΝ πθΝη αλλυγηέ πθΝπκυΝ
θΝ Ϋΰδθαθ βθΝ επαέ υ β, έθαδΝ ε σμΝ απσΝ βθ απκφα δ δεσ β α βμΝ πκζδ δεάμΝ
βΰ έαμ, βΝ δαλεάμΝ παΰλτπθβ β απΫθαθ δΝ κθΝ εέθ υθκΝ θαΝ απκθ υλπγκτθΝ εαδΝ θαΝ
απκ υθαηπγκτθΝ κδΝ η αλλυγηέ δμΝ εα ΪΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυμέΝ υ σΝ υθΫίβΝ εαδΝ κΝ
πλσ φα κΝπαλ ζγσθέ θυΝΫξ δΝ βηδκυλΰβγ έΝΫθαμΝκλέακθ αμΝεαζυθΝδ υθ,ΝαεσηβΝεαδΝ
εαζυθΝπλαε δευθ,Ν ε έθκΝπκυΝπΪ ξ δΝ έθαδΝβΝ φαληκΰάέΝ θ ξκηΫθπμΝκδΝηβξαθδ ηκέΝ
εαδΝκδΝ δα δεα έ μΝ φαληκΰάμΝ πθΝεαζυθΝδ υθΝεαδΝ πθΝη αλλυγηέ πθΝγαΝΫπλ π ΝθαΝ
απκ ζΫ κυθ ΫθαΝι ξπλδ σΝε φΪζαδκΝ κυΝ δαζσΰκυέΝ
υξαλδ υθ αμΝ βθΝπκζδ δεάΝβΰ έαΝ κυΝΤπκυλΰ έκυ,ΝεαδΝπλκ ππδεΪΝ κθ ΤπκυλΰσΝεαδΝ
φέζκΝΝέεκΝΦέζβΝΰδαΝ βθΝ δηάΝεαδΝ βθΝ ηπδ κ τθβΝθαΝηκυΝαθαγΫ δΝ βθΝπλκ λ έαΝ κυΝ
δαζσΰκυ,Ν πδγυηυΝθαΝ υξαλδ ά πΝσ μΝεαδΝσ κυμ,ΝαπσΝ κΝυ ΫλβηαΝ κυΝπκζτ δηκυΝ
ξλσθκυΝ κυμ, υθ δ Ϋφ λαθ εαδΝ ίκάγβ αθΝ παθ κδκ λσππμ κθΝ δΪζκΰκέ υ άΝ βΝ
δΰηάΝ ΫθαΝ ηπκλυΝ θαΝ ππμΝ λΰΪ βεαΝ η Ν σζ μ ηκυΝ δμΝ υθΪη δμΝ εαδΝ ΫπλαιαΝ εα ΪΝ
υθ έ β βέ
γάθαΝβ6 Μα κυΝβί1θ
θ υθβμΝΛδΪεκμ
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2. ΤΠΟΥΡ ΧΣΙΚ

ΚΠ Ι

Τ Ν

υθκζδεά Οπ δεά
ΣΫ

λδμΝε θ λδεΫμΝ πδζκΰΫμμ

1έΝ  άλδιβΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ - επαέ υ βΝ εαδΝ πδησλφπ άΝ κυ,Ν ια φΪζδ βΝ εδθά λπθ,Ν
η αίκζάΝθκκ λκπέαμ
βέΝ άλδιβΝεαδΝη αίκζάΝ πθΝζ δ κυλΰδυθΝ κυΝ ξκζ έκυΝ- αθ δη υπδ βΝ πθΝ δκδεβ δευθΝ κυΝ
πλκίζβηΪ πθ,Ν ια φΪζδ βΝ βμΝ βηκελα δεάμΝ κυΝφυ δκΰθπηέαμ
γέΝ πκ αφάθδ βΝ πθΝαβ κτη θπθΝαπσΝεΪγ Νίαγηέ αΝ- δαησλφπ βΝ βηκελα δευθΝαυ σθκηπθΝ
πκζδ υθΝ δεαθυθΝ βθΝ υ υξέα,Ν εαζζδΫλΰ δαΝ ηδαμΝ εκυζ κτλαμΝ βηδκυλΰδεάμΝ υηη κξάμΝ Ν
εκδθσ β μΝζσΰκυ
ζέΝΜ αλλτγηδ βΝεαδΝ θέ ξυ βΝ βμΝ υθΪλγλπ βμΝ ξκζ έκυΝεαδΝεκδθπθέαμέ
β άηα α Λ δ κυλΰδεάμ Φτ βμ
1.









2.





3.




ια φΪζδ βΝ πθΝ υθ λδΪ πθΝ κυΝυζζσΰκυΝ πθΝ δ α εσθ πθΝΰδαΝ βθΝ θέ ξυ βΝ πθΝ
βηκελα δευθΝ δα δεα δυθΝ κυΝ ξκζ έκυέ
ια φΪζδ βΝ θ σμΝ κυΝπλαλέκυΝ λΰα έαμΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ πθΝπλυθΝΰδαΝ δκδεβ δεσΝ
Ϋλΰκ,Ν υθ λέα βΝ κυΝ υζζσΰκυ,Ν υθΪθ β βΝ η Ν υηίκτζκυμΝ εαδΝ ια φΪζδ βΝ βμΝ
υθαέθ βμΝπμΝπλκμΝαυ σέ
υΰε ελδη θκπκέβ βΝ πθΝ εαγβεσθ πθΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ εαδΝ κυΝ λσπκυΝ Ϊ εβ βμΝ
εαδΝ ζΫΰξκυΝ κυμέ
Μ έπ βΝ πθΝΰλαφ δκελα δευθΝ δα δεα δυθΝ Ν ξΫ βΝη Ν δμΝ λΪ δμΝ κυΝ ξκζ έκυέ
θέ ξυ βΝ πθΝ δκδεβ δευθ-ΰλαηηα δαευθΝυπκ κηυθΝ πθΝ ξκζ έπθέ
πκ αφάθδ βΝ κυΝλσζκυΝ πθΝ υηίκτζπθέ
θέ ξυ βΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ υηπ λέζβοβΝ ηαγβ υθΝ η Ν αθαπβλέαΝ εαδΝ
δ δεΫμΝπαδ αΰπΰδεΫμΝαθΪΰε μέ
ιέ π βΝ πθΝ υγυθυθΝεαδΝυπκξλ υ πθΝ πθΝ δ υγυθ υθΝαΝεαδΝίΝίαγηέ αμέ
πκ αφάθδ βΝ εαδΝ κλκγΫ β βΝ πθΝ αληκ δκ ά πθΝ πθΝ ηκθκη ζυθΝ εαδΝ πκζυη ζυθΝ
κλΰΪθπθέ
Τπκ άλδιβΝ πθΝπλπ κίκυζδυθΝαθΪζβοβμΝπλκΰλαηηΪ πθΝεαδΝαθ έ κδξβΝαθαΰθυλδ βΝ
βμΝπλκ φκλΪμΝ λΰα έαμΝ πθΝ επαδ υ δευθ,ΝεαγυμΝεαδΝαθαΰθυλδ βΝ βμΝ δκδεβ δεάμΝ
λΰα έαμΝ πθΝ επαδ υ δευθέ
Κα Ϊλΰβ βΝ πθΝπαλ ζΪ πθΝ πθΝηαγβ υθ,Ν κυΝυπκξλ π δεκτΝ εεζβ δα ηκτΝεαδΝ βμΝ
υπκξλ π δεάμΝπλκ υξάμέ
Κα κξτλπ βΝ βμΝπ λδΰλαφδεάμΝαιδκζσΰβ βμΝ πθΝηαγβ υθΝ ΝσζβΝ βθΝυπκξλ π δεάΝ
επαέ υ β,Ν
Ν τθ βΝ η Ν κυμΝ ηαγβ δαεκτμΝ
σξκυμΝ πθΝ θαζυ δευθΝ
ΠλκΰλαηηΪ πθέ
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β άηα α χκζδεάμ ΜκθΪ αμ












ΚαγδΫλπ βΝ θδαέκυΝ τπκυΝ Οζκάη λκυΝ βηκ δεκτΝ η Ν παλΪζζβζβ πλκ αληκΰάΝ δμΝ
κπδεΫμΝ υθγάε μΝΧ υ ζδιέαΨέ
δε τπ βΝ κυΝ ξκζ έκυΝ η Ν ΪζζαΝ ξκζ έαΝ εαδΝ βθΝ κπδεάΝ εκδθσ β αΝ εαδ Ν πέπ κΝ
πλκΰλΪηηα κμΝΧπλκΰλΪηηα αΝη ΝεκδθπθδεσΝάΝ κπδεσΝ θ δαφΫλκθΨέ
θέ ξυ βΝ κυΝγ ηκτΝεαδΝ πθΝ δα δεα δυθΝ βμΝηαγβ δεάμΝ επλκ υπβ βμέ
Θ ηκγΫ β βΝ φβη λέ αμΝ κυΝ ξκζ έκυΝάΝ κυΝ δε τκυΝ πθΝ ξκζ έπθΝεαδΝαθ έ κδξαΝ
βζ ε λκθδεάμΝ ζέ αμέ
ΚαγδΫλπ βΝ βμΝ ά δαμΝ γ α λδεάμΝ παλΪ α βμΝ ΧΪθκδΰηαΝ κυΝ ξκζ έκυΝ βθΝ κπδεάΝ
εκδθσ β αΨέ
δ λ τθβ βΝ πθΝ υθα κ ά πθΝ ξλά βμΝ βμΝ κηάμΝ εαδΝ πθΝ ξυλπθΝ κυΝ ξκζ έκυ Ν
υθ λΰα έαΝη Ν βθΝ κπδεάΝεκδθσ β αΝεα ΪΝ δμΝαπκΰ υηα δθΫμΝυλ μέ
υλππαρεάΝ δε τπ βΝ βμΝ ξκζδεάμΝ ηκθΪ αμΝ Χα ζφκπκέβ βΝ η Ν ξκζ έαΝ κΝ
ιπ λδεσ,Ναθ αζζαΰΫμΝ πδ εΫο πθΨέ
« Ϊπ δ β»Ν κυΝ ξκζ έκυΝΰδαΝζσΰκυμΝ υηίκζδεκτμΝεαδΝΰδαΝ βθΝ ια φΪζδ βΝ αυ σ β αμέ
θκπκέβ βΝ βμΝκλΰαθπ δεάμΝ κηάμΝ βμΝΧ υλαΝ εΪξλκθβμΨΝυπκξλ π δεάμΝ επαέ υ βμΝ
Χ Νκζκάη λβΝίΪ βΨέ
θέ ξυ βΝ βμΝαυ κθκηέαμΝεαδΝ πθΝπλπ κίκυζδυθΝ κυΝ επαδ υ δεκτέ
Άη βΝ υθ λΰα έαΝφκλΫπθΝΧ ξκζ έκ- τηίκυζκδ-εκδθσ β α- άηκδΨέ

β άηα α Γθπ δεάμ Φτ βμ














Άη κμΝ π λδκλδ ησμΝ βμΝ τζβμΝ εα ΪΝ κυζΪξδ κθΝ βίΣ-γίΣΝ Χη έπ βΝ βμΝ Ϋε α βμ,Ν
ατιβ βΝ κυΝίΪγκυμΨέ
θ δεα Ϊ α βΝ πλυθΝ ηαγάηα κμΝ η Ν υλ μΝ ΰδαΝ πλκΰλΪηηα αΝ εαδΝ ξκζδεΫμΝ
λα βλδσ β μέ
θαθΫπ βΝ πλκΰλΪηηα κμΝ εαδΝ ευλέπμΝ ίδίζέπθΝ η Ν πλκ λαδσ β αΝ Ν σ αΝ ΫξκυθΝ ά βΝ
ελδγ έΝπμΝαπαλΪ ε αέ
Μ αίκζάΝ δαΝ πθΝ υζδευθΝ εαδΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ βμΝ ηαγβ δεάμΝ Ϊ βμΝ απΫθαθ δΝ βΝ
ΰθυ βέ
Κα Ϊλΰβ βΝ πθΝ παθαζβπ δευθΝ ι Ϊ πθΝΧεαδΝ κυΝηάθαΝ ι Ϊ πθΨΝ κΝΓυηθΪ δκΝ–
αθ δεα Ϊ α άΝ κυμΝη Ν λΰα έ μΝΧεαδΝ ι Ϊ δμΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝΫ κυμΨέ
Θ ηκγΫ β βΝ πθΝκηα δευθΝ λΰα δυθΝπμΝ λσπκυΝ ιΫ α βμέ
θκπκέβ βΝ πθΝ εα υγτθ πθΝ πθΝ ηαγβηΪ πθΝ Χ θ δε δεΪμΝ Ν γΝ άΝ ζ,Ν σππμΝ [α]Ν
Γζυ μΝεαδΝΠκζδ δ ησμ,Ν[ί]ΝΜαγβηα δεΪ,Ν[ΰ]ΝΣΫξθ μ,Ν[ ]Ν δ αΰπΰάΝ βθ εκυζ κτλαΝ
πθΝΦυ δευθΝεαδΝ[ ]Ν πθΝΚκδθπθδευθΝ πδ βηυθΨέ
θ έ κδξβΝ θκπκέβ βΝ πθΝ δ δεκ ά πθΝπκυΝ δ Ϊ εκυθΝ αΝηαγάηα αέ
πδησλφπ βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝπμΝπλκμΝ βΝξλά βΝοβφδαεκτΝυζδεκτ,Ν βθΝπαλαΰπΰάΝ
επαδ υ δεκτΝυζδεκτΝεαδΝ επαδ υ δευθΝπλκΰλαηηΪ πθ,Ν βθΝαιδκπκέβ βΝ βμΝ δεσθαμΝ
εαδΝ κυΝ άξκυΝ αΝ ηαγάηα α,Ν βΝ υηη κξάΝ ηαγβ υθ η Ν αθαπβλέαΝ βθΝ Ϊιβ,Ν βΝ
υηη κξάΝπαδ δυθΝ δαφκλ δεάμΝ γθκ δεάμΝπλκΫζ υ βμΝεαδΝ δαφκλ δεκτΝπκζδ δ ηκτέ
ια φΪζδ βΝ βμΝ θδ ξυ δεάμΝ δ α εαζέαμέ
ΚαγδΫλπ βΝκζκεζβλπηΫθκυΝπλκΰλΪηηα κμΝ υΫζδε βμΝ ί κηΪ αμέ
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Θ ηκγΫ β βΝ εαδΝ αιδκπκέβ βΝ θαζζαε δευθΝ λσππθΝ υθ λΰα έαμΝ πθΝ ηαγβ υθΝ
ΧαηκδίαέαΝ δσλγπ β,Ν υθ λΰα έαΝ δαφκλ δευθΝ Ϊι πθΝ απσΝ δαφκλ δεΪΝ ξκζ έα,Ν
αθΪζβοβΝ υγυθυθΝεαδΝπλπ κίκυζδυθΝαπσΝ κυμΝηαγβ ΫμΨέ
δ τλυθ βΝ κυΝπκ κ κτΝ βμΝτζβμΝπκυΝ δαηκλφυθ αδΝαπσΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ σ κΝ
κΝ βηκ δεσΝσ κΝεαδΝ κΝΓυηθΪ δκέ
Άλ βΝ βμΝζκΰδεάμΝ βμΝ παθΪζβοβμΝ ΝετεζκυμΝ πθΝ ξκζδευθΝαθ δε δηΫθπθΝΧπέξέΝ κΝ
ηΪγβηαΝ βμΝΙ κλέαμΨΝη ΝΫηφα βΝ κΝξλκθδεσΝεαδΝ κπδεσΝπαλσθέ
ια φΪζδ βΝ βμΝ π λδεάμΝ υθκξάμΝ βμΝ τζβμΝ πκυΝ δ Ϊ ε αδΝ Ν δαφκλ δεΪΝ
αθ δε έη θαΝΧπέξέΝΛκΰκ ξθέα-Ι κλέα-Γ πΰλαφέαΨέ
βηδκυλΰέαΝπλκζσΰδπθΝ θκ ά πθΝ ΝίΪλκμΝ βμΝπκζυ δΪ πα βμΝ πθΝπλυθέ
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3. ΣΟΝΣΡΙΠΣΤΥΟΝΣ Ν ΚΠ Ι ΤΣΙΚ Ν
Μ Σ ΡΡΤΘΜΙ :
1. ΠΡΟ  Ν ΠΟΝΣ Ν ΤΣ ΡΟ ΘΜΙ ΝΣ ΝΝΣΡΙΣΟ ΘΜΙ Ν ΚΠ
2. ΣΟΝΝ ΟΝΛΤΚ ΙΟ
3. ΚΙΝ ΣΙΚΟΣ Σ ΝΣΧΝΝΦΟΙΣ ΣΧΝΝΜ  ΝΣΟΝΠ Ν ΠΙΣ ΜΙΟΝ
1.

ΝΠΡΟ

 ΝΣ ΝΝΣΡΙΣΟ
ΚΠ Ι Τ

Ι

Τ

ΘΜΙ Ν

ε π δεσ
Ν πλσ ία βΝ απσΝ βΝ υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ βΝ βθΝ Σλδ κίΪγηδα,Ν απκ ζ έΝ ηδαΝ
δα δεα έαΝη Ϊία βμΝαπσΝ βθΝ ΰετεζδαΝ επαέ υ βΝ βθΝ πδ βηκθδεά ι δ έε υ βέΝ
 κΝ ίαγησΝ σηπμ πκυΝ αΝ λέαΝ Ϋ αλ αΝ π λέπκυΝ πθΝ υθβζδεδπ υθΝ εΪγ Ν ξλκθδΪμ
ηπαέθκυθΝ βΝ δα δεα έαΝαυ ά,Ν σ Νη α λΫπ αδΝ ηδαΝ ζ κυλΰέαΝ θβζδεέπ βμΝεαδΝ
η Ϊία βμΝ απσΝ βθΝ αθάζδεβΝ βθΝ θάζδεβΝ απά,Ν αθ δεαγδ υθ αμΝ Ϊζζ μΝ παλσηκδ μΝ
ζ κυλΰέ μΝ η Ϊία βμΝ Χrite de passageΨΝ πκυΝ απκ ζκτθΝ ΫθαΝ απσΝ αΝ πδκΝ αγ λΪΝ
δαξλκθδεΪΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ δαφκλ δευθΝ εκδθπθδυθέΝ Ν παλα άλβ βΝ αυ άΝ ηαμΝ
πδ λΫπ δΝθαΝ δαΰθυ κυη Ν κΝηΫΰ γκμΝ κυΝπλκίζάηα κμ,Ν κΝκπκέκΝαφκλΪΝ βθΝ ζζβθδεάΝ
εκδθπθέαΝ υθκζδεΪΝεαδΝηαελκξλκθέπμέ
πμΝ κΝ 1λθζ,Ν σ αθΝ βΝ ηααδεάΝ επαέ υ βΝ θΝ έξ Ν αεσηβΝ αθαπ υξγ έ,Ν κδΝ υπκοάφδκδΝ
φκδ β Ϋμ,ΝηδελσΝπκ κ σΝ πθΝ υθβζδεδπ υθΝεΪγ ΝξλκθδΪμ,ΝΫ δθαθΝ ι Ϊ δμ ξπλδ ΪΝ
κΝεαγΫθαΝαπσΝ αΝζέΰαΝπαθ πδ βηδαεΪΝ ηάηα αΝ πθΝ τκΝησθκΝπαθ πδ βηέπθΝ βμΝ
πδελΪ δαμέΝ Ν εαγδΫλπ β παθ ζζα δευθΝ ι Ϊ πθΝ ΰδαΝ αΝ
Ι ίκάγβ Ν βΝ
η Ϊία βΝ πλκμΝ βΝ ηααδεάΝ επαέ υ βέ Ν ε θ λδεσ β αΝ εαδΝ βΝ ζ δ κυλΰδεσ β αΝ κυΝ
γ ηκτΝ πθΝ ι Ϊ πθΝ πΫ λ οαθΝ βθΝηαελκίδσ β ΪΝ κυ,ΝπΪθπΝαπσΝπΫθ Ν εα έ μ,Ν
εαδΝ κυΝξΪλδ αθΝ βθ υπσζβοβΝ θσμ απσΝ κυμΝπζΫκθΝα δΪίζβ κυμΝγ ηκτμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ
εκδθπθέαμέΝ Χ σ κΝ κΝ εσ κμΝ ά αθΝ εαδΝ έθαδΝ ίαλτ α κ,Ν πζά δΝ κδεκθκηδεΪΝ εαδΝ
ουξκζκΰδεΪΝ βθΝ ζζβθδεάΝκδεκΰΫθ δα,Ν κυμΝέ δκυμΝ κυμΝθΫκυμΝεαδΝ βθΝ επαέ υ άΝ κυμ,Ν
πλδθΝεαδΝη ΪΝαπσΝ δμΝ ι Ϊ δμ,Νπαλαηκλφυθ δΝ κΝ επαδ υ δεσΝ τ βηαέΝΣκΝεσ κμΝ
πθΝφλκθ δ βλέπθΝαθΫλξ αδΝ Ν1 δ έΝ€Ν β έπμΝαεσηαΝεαδΝ Νπ λέκ κΝίαγδΪμΝελέ βμΝ
ΧΝ1έίηκΝ εέ€Ν κΝβί1ί,Ν1έίηθΝ εέ€Ν κΝβί11,Ν1έίγθΝ εέ€Ν κΝβί1βΝεαδΝλλζΝ εέ€Ν κΝβί1γΨ εαδΝ
υθκζδεΪΝ πδίαλτθ δΝ εΪγ Ν κδεκΰΫθ δαΝ εα ’Ν ζΪξδ κΝ η Ν κΝ πκ σΝ γέηίίΝ υλυέΝ ΚΪγ Ν
ξλσθκ,Ν ιαδ έαμΝ πθΝ ι Ϊ πθΝ ξΪθκθ αδΝ κυζΪξδ κθΝ υκΝ ηάθ μΝ απσΝ βθΝ
υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ β,Ν βζα άΝαφαδλ έ αδΝΫθαμΝκζσεζβλκμΝξλσθκμΝ δ α εαζέαμΝ
ΝεΪγ Νπαδ έέ ε έθβΝσηπμΝβΝίαγηέ αΝπκυΝγυ δΪα αδΝευλδκζ ε δεΪΝ κθΝΜκζυξΝ πθΝ
ι Ϊ πθΝ έθαδΝ κΝ Λτε δκέΝ ΜδαΝ απσΝ δμΝ πδκΝ βηαθ δεΫμΝ ίαγηέ μΝ βμΝ επαέ υ βμ,Ν
εα α λΫφ αδΝ θ ζυμέΝ Ν ΰθυ βΝ φλκθ δ βλδκπκδ έ αδ,Ν βζα άΝ απκξυηυθ αδΝ εαδΝ
απκ υπυθ αδ απζυμΝπμΝκδ ηβ-ζΪγκμ- απαθ ά δμΝ δμΝ ι Ϊ δμ,Νΰέθ αδΝ υθυθυηβΝ βμΝ
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απκ άγδ βμέΝ υ άΝβΝπαλαησλφπ βΝΰέθ αδΝΫθαΝ έ κμΝhabitus πκυΝ υθκ τ δΝΫε κ Ν
κυμΝ θΫκυμΝ κΝ παθ πδ άηδκέΝ ιΪζζκυ,Ν βΝ πέ βΝ πθΝ ι Ϊ πθΝ η αφΫλ αδΝ κΝ
ΰυηθΪ δκ,Ν σπκυ «εζ έθκυθΝκδΝζκΰαλδα ηκέΝ βμΝηΪγβ βμ»Ν – ζέξέΝ εηΪγβ βΝΰζυ αμ,Ν
ηκυ δεάΝ άΝ Ϊζζ μΝ λα βλδσ β μ,Ν ΰδαΝ θαΝ πλκπκθβγκτθΝ αΝ παδ δΪΝ ΰδαΝ δμΝ ι Ϊ δμέΝ
εσηβΝεαδΝ κΝ βηκ δεσΝ θΝι φ τΰ δΝαπσΝαυ σΝ κΝφαδθση θκΝ βμΝ ι α δκηαθέαμΝεαδΝ
βμΝ ηΫ λβ βμΝ βμΝ πέ κ βμΝ Ν ηδαΝ θδαέαΝ εαδΝ κηκδσηκλφβΝ εζέηαεα,Ν πλαε δεά πκυΝ
δ κπ υθ δΝ δμΝ δαφκλ δεΫμΝ ηκλφΫμΝ υφυ αμΝ εαδΝ πέ κ βμέ Ν πλαΰηα δεσ β αΝ πθΝ
ι Ϊ πθΝσππμΝ δαηκλφυγβεαθΝ υΝεαδΝπ θάθ αΝεαδΝπζΫκθΝξλσθδαΝΫξ δΝ δαηκλφυ δΝ
πλκ ππδεσ β μΝεαδΝ υηπ λδφκλΫμέΝ
λδ εσηα Ν βθΝ δ κλδεΪΝ παλΪ κιβΝ γΫ βΝ θαΝ γ πλκτη Ν πδ υξΫμΝ ΫθαΝ τ βηαΝ κΝ
κπκέκΝ Ϋξ δΝ απκ δξ έΝ πκζζαπζυμΝ εα α λκφδεσέΝ ΠυμΝ δαφκλ δεΪΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ
ξαλαε βλδ έΝΫθαΝ τ βηαΝ κΝκπκέκΝκδΝκε υΝ κυμΝ ΫεαΝφκδ β ΫμΝ θΝ πκυ ΪακυθΝ
αυ σΝ πκυΝ γΫζκυθΝ εαδΝ ΫξκυθΝ εκπδΪ δνΝ ΚαδΝ πυμΝ ηπκλ έΝ θαΝ ζ δ κυλΰά δΝ βΝ
παθ πδ βηδαεάΝ επαέ υ βΝ σ αθΝ βθΝ η ΰΪζβΝ πζ δκοβφέαΝ πθΝ ηβηΪ πθΝ βμ,Ν
ζδΰσ λκδΝαπσΝΫθαμΝ κυμΝ Ϋεα,ΝΫξ δΝ πδζΫι δΝ κΝ ηάηαΝπκυΝπαλαεκζκυγ ένΝΦαδθση θαΝ
σππμΝκδΝξαηβζΫμΝαπκ σ δμ,ΝβΝα δαφκλέαΝπμΝπλκμΝ κΝπ λδ ξση θκΝ πθΝ πκυ υθΝάΝβΝ
υπδεάΝ δ επ λαέπ άΝ κυμ,ΝβΝεαγυ Ϋλβ βΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ πθΝ πκυ υθΝεαγυμΝεαδΝ
βΝ ΰεα Ϊζ δοβΝ κυμΝ - πκυΝ δκΰευθ δΝ κΝ πλσίζβηαΝ πθΝ «αδπθέπθΝ φκδ β υθ» κφ έζκθ αδΝ ΝπκζτΝη ΰΪζκΝίαγησΝ κΝΰ ΰκθσμΝσ δΝκδΝφκδ β ΫμΝ θΝ πκυ ΪακυθΝαυ σΝ
πκυΝ κυμΝ αδλδΪα δΝεαδΝκδΝέ δκδΝ πδγυηκτθΝθαΝ πκυ Ϊ κυθ,ΝαζζΪΝαυ σΝ κΝ κπκέκΝ κυμΝ
πδ Ϊ δΝ ΫθαΝ αθυθυηκΝ τ βηα,Ν ηδαΝ ΰλαφ δκελα έαΝ ξπλέμΝ πλσ ππκέΝ ΣκΝ εσ κμΝ
ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ σηπμΝ έθαδΝ υ αθΪζκΰαΝ η ΰΪζκΝ εαδΝ ίαλαέθ δΝ υθκζδεΪΝ εαδΝ βΝ
α δκ λκηέαΝ πθΝθΫπθ,ΝεαδΝ βθΝ επαέ υ βΝεαδΝ βθΝεκδθπθέαέΝ βηδκυλΰ έ αδΝεΪγ Ν
ξλσθκΝ ΫθαΝ θ σηδθκΝ η Ν βΝ ηκλφάΝ ξδκθκ δίΪ αμέΝ υ άΝ βΝ ξδκθκ δίΪ αΝ βΝ κπκέαΝ
βηδκυλΰ έ αδΝαπσΝ κυμΝαπκ υξσθ μΝ πθΝ ηβηΪ πθΝυοβζάμΝίαγηκζκΰέαμ,Νεα λαευζΪΝ
αΝ ηάηα αΝ ξαηβζσ λβμΝ ίαγηκζκΰέαμ,Ν δυξθκθ αμΝ απσΝ ε έΝ σ κυμΝ αΝ έξαθΝ
πλκ δηά δέΝ Ν ξδκθκ δίΪ αΝ δκΰευθ αδΝ η Ν θΫκυμΝ απκ υξσθ μΝ εαδΝ εα λαευζυθ αμΝ
πλκμΝ αΝ ηάηα αΝξαηβζάμΝίαγηκζκΰέαμΝ δυξθ δΝσ κυμΝ πδγυηκτθΝθαΝ πκυ Ϊ κυθΝ Ν
αυ Ϊ,Ν κπκγ υθ αμΝ υξαέπμΝΪζζκυμΝπκυΝα δαφκλκτθΝπζάλπμΝΰδαΝαυ ΪέΝ
ΠαλΪ δΰηαμ
έΝ ξκζΫμΝ υοβζάμΝ αά β βμ: ΣηάηαΝ ,Ν γάθαμΝ ΣκΝ ηάηαΝ πλσ φ λ Ν θγΝ γΫ δμέΝ ΧμΝ πλυ βΝ
πδζκΰάΝ κΝ έξαθΝ πδζΫι δΝ1λΝυπκοάφδκδ,ΝπμΝ τ λβΝγί,ΝεαδΝπμΝ λέ βΝγ1ΝΧ τθκζκΝκίΝυπκοάφδκδΨέΝ
υθκζδεΪΝσηπμΝ κΝ ηάηαΝ υΰεΫθ λπθ Ν1γθβΝπλκ δηά δμΝαπσΝ κΝηβξαθκΰλαφδεσέΝ πσΝαυ κτμΝ
πκυΝ ζδεΪΝφκέ β αθΝ κΝ ηάηα,Ν δμΝ λ δμΝπλυ μΝπλκ δηά δμΝ κυμΝ κΝ έξαθΝγΫ δΝησζδμΝκδΝ1κ,Ν
εαδΝυπσζκδπκδΝζηΝ πδ υξσθ μΝπλκάζγαθΝαπσΝ βΝξδκθκ δίΪ αΝ κυΝηβξαθκΰλαφδεκτΝΧββΝ εΝ πθΝ
κπκέπθΝ έξαθΝ βζυ δΝ κΝ ηάηαΝαπσΝιβ εαδΝπΫλαΝ πδζκΰάΨέΝ
έΝΣηάηα αΝ«ΥαηβζάμΝαά β βμ»μΝΣηάηαΝ έΝΠ λδφΫλ δαέΝΣκΝ ηάηαΝπλσ φ λ Ν1ζζΝγΫ δμέΝΧμΝ
πλυ βΝ πδζκΰάΝ κΝ έξαθΝ πδζΫι δΝβίΝυπκοάφδκδ,ΝπμΝ τ λβΝηθ,ΝεαδΝπμΝ λέ βΝηζΝΧ τθκζκΝ1γίΝ
υπκοάφδκδΨέΝυθκζδεΪΝσηπμΝ κΝ ηάηαΝ υΰεΫθ λπθ ΝζέζιίΝπλκ δηά δμΝαπσΝ κΝηβξαθκΰλαφδεσέΝ
πσΝαυ κτμΝπκυΝ ζδεΪΝφκέ β αθΝ κΝ ηάηα,Ν δμΝ λ δμΝπλυ μΝπλκ δηά δμΝ κυμΝ κΝ έξαθΝγΫ δΝ
ησθκΝ11Νφκδ β Ϋμ,ΝεαδΝαπσΝ βΝξδκθκ δίΪ αΝ κυΝηβξαθκΰλαφδεκτΝπλκάζγαθΝκδΝυπσζκδπκδΝ1γγΝ
πδ υξσθ μέΝΧ1βίΝ εΝ πθΝκπκέπθΝ έξαθΝ βζυ δΝ κΝ ηάηαΝαπσΝι β εαδΝπΫλαΝ πδζκΰάΨέΝ βζα άΝ
θΝ πκτ α αθΝ ε έΝ 1γίΝ απσΝ σ κυμΝ κΝ έξαθΝ βζυ δΝ δμΝ λ δμΝ πλυ μΝ κυμΝ πδζκΰΫμ,Ν εαδΝ
ζδεΪΝ δ άξγβ αθΝ 1βίΝ πκυΝ έξαθΝ υηπ λδζΪί δΝ κΝ ηάηαΝ ησθκΝ ΰδαΝ θαΝ υηπζβλυ κυθΝ κΝ
ηβξαθκΰλαφδεσέΝ
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ΣαΝΣηάηα αΝ«ΥαηβζάμΝ ά β βμ»Ν έθαδΝ κΝηι,ζΣΝ βζα άΝβηθΝ ηάηα αΝαπσΝ κΝ τθκζκΝ πθΝζζθΝ
ηβηΪ πθΝ βμΝ λδ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝΧβθζΝ ηάηα αΝ ΙΝεαδΝ1κβΝΣ ΙΨέΝ θΪη αΝ ’Ναυ ΪΝ
ίλέ εκθ αδΝπΪλαΝπκζζΪΝαπσΝ αΝεαζτ λαΝ ηάηα αΝ βμΝξυλαμ,ΝεαγυμΝεαδΝ ηάηα αΝη ΝυοβζκτμΝ
ίαγηκτμΝπλσ ία βμέΝ

ΣκΝ παλσθΝ τ βηα,Ν υθαγλκέα δΝ βζα άΝ κΝ ηΫΰδ κΝ αλδγησΝ πθΝ φκδ β υθΝ βθΝ
εα βΰκλέαΝ πθΝ απκ υξβηΫθπθ,Ν κδΝ κπκέκδΝ Ϋζθκθ αδΝ θαΝ πκυ Ϊ κυθΝ ε έΝ πκυΝ θΝ
γΫζκυθ,Ν ε κπέακθ αμΝ ΪζζκυμΝ πκυΝ γΫζκυθ,Ν υθπγυθ αμΝ κυμΝ ε κπδ ηΫθκυμΝ βΝ
λα δΪΝ πθΝαπκ υξβηΫθπθΝβΝκπκέαΝ δα λΫξ δΝ κΝ τ βηαΝ ι Ϊ πθέΝΟδΝεκδθπθδεΫμΝ
εαδΝ ουξκζκΰδεΫμΝ υθΫπ δ μΝ ΰδαΝ αΝ παδ δΪΝ εαδΝ δμΝ κδεκΰΫθ δΫμΝ κυμΝ έθαδΝ ίαλτ α μέΝ
βηδκυλΰ έΝ κυμΝθΫκυμΝαδ γάηα αΝά αμ,Ν απ έθπ βμ,ΝεαδΝπδελέαμέΝ πκΰκβ υηΫθκυμΝ
εαδΝ γυηπηΫθκυμΝ θΫκυμέΝ υ ΫμΝ κδΝ υθΫπ δ μΝ πθΝ ι Ϊ πθΝ θΝ ά αθΝ Ϊΰθπ μΝ Ν
πλκβΰκτη θ μΝ βΰ έ μΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ έαμέΝ ΟδΝ πλκβΰκτη θκδΝ δΪζκΰκδΝ
δ βΰάγβεαθΝαζζαΰΫμ,ΝκδΝκπκέ μΝσηπμΝ έξαθΝπμΝ υθΫπ δαΝ κΝ τ βηαΝθαΝαπκε ΪΝηδαΝ
σζκΝεαδΝπδκΝ τθγ βΝ ξθκζκΰέα,ΝαζζΪΝεαδΝηδαΝσζκΝεαδΝη ΰαζτ λβΝαπσεζδ βΝαπσΝ δμΝ
πδγυηέ μΝ πθΝπαδ δυθΝθαΝ πκυ Ϊ κυθΝαυ σΝπκυΝγΫζκυθΝέΝ
ΤπΪλξ δΝζτ βνΝΝαδΝυπΪλξ δέΝΠκδανΝΣκΝ τ βηα ι Ϊ πθΝθαΝ πδ λΫο δΝ δμΝία δεΫμΝ
αλξΫμΝπκυΝυπαΰκλ τκυθΝσ δΝεΪγ ΝθΫκμΝεαδΝθΫα,Ν φσ κθΝΫξκυθΝκζκεζβλυ δΝ κΝΛτε δκ,Ν
ΫξκυθΝ κΝ δεαέπηαΝ θαΝ πλαΰηα κπκδά δΝ δμΝ πκυ ΫμΝ πκυΝ πδγυηκτθέΝ πκηΫθπμΝ ηαμΝ
θ δαφΫλ δΝ δΝγΫζκυθΝθαΝ πκυ Ϊ κυθΝ αΝπαδ δΪ,ΝεαδΝ έθκυη Νπλπ αλξδεάΝαιέαΝ ’Ναυ σ,Ν
γ πλυθ αμΝσ δΝαθΝαΰαπά κυθΝ δμΝ πκυ ΫμΝεαδΝ κΝ ηάηαΝ κυμ,ΝεαδΝβΝαπσ κ άΝ κυμΝγαΝ
ί ζ δπγ έ,ΝεαδΝπδκΝΰλάΰκλαΝγαΝ δμΝπ λα υ κυθέΝ ΝαλξάΝ βζα άΝ κυΝ υ άηα κμΝ έθαδΝ
απζάΝ εαδΝ βηκελα δεάέΝ ξ δΝ κΝ δεαέπηαΝ εαθ έμΝ θαΝ πκυ Ϊ δΝ αυ σΝ πκυΝ γΫζ δΝ θαΝ
πκυ Ϊ δ,Ν αλε έΝ θαΝ Ϋξ δΝ κζκεζβλυ δΝ πδ υξυμΝ δμΝ πκυ ΫμΝ κυΝ εαδΝ θαΝ πζβλκέΝ δμΝ
πλκςπκγΫ δμΝ πθΝ πκυ υθΝκλδ ηΫθκυΝ τπκυΝΧπέξέΝιΫθ μΝΰζυ μΝΰδαΝ αΝι θσΰζπ αΝ
ηάηα α,Ν ξΫ δκΝΰδαΝ δμΝαλξδ ε κθδεΫμ,ΝεέκέεέΨΝέΝ
ζζΪΝΰδαΝθαΝΰέθκυθ απκ ε Ϋμ κδΝ πδγυηέ μ πθΝυπκοβφέπθΝφκδ β υθΝπλΫπ δΝθαΝΰέθκυθΝ
δαελδ ΫμΝ εαδΝ υπ τγυθ μέΝ υ σΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ ΰέθ δΝ άη λαΝ η Ν δμΝ υθα σ β μΝ θαΝ
πλκ γΫ δΝεαθ έμ,Ν δα κξδεΪ,ΝΫπμΝεαδΝιίΝ ηάηα αΝ δμΝ πδζκΰΫμΝ κυ,ΝεαδΝ ηάηα αΝπΪλαΝ
πκζτΝ δαφκλ δεΪ,Ν κΝ ΫθαΝ απσΝ κΝ ΪζζκέΝ ΟΝ πκζζαπζα δα ησμΝ πθΝ υθα κ ά πθΝ
πδζκΰυθΝ θΝεΪθ δΝ κυμΝυπκοβφέκυμΝπ λδ σ λκΝ ζ τγ λκυμ,Νΰδα έΝαθ δη ππέα δΝ δμΝ
πκυ ΫμΝ θ ζυμΝα δαφκλκπκέβ αΝεαδΝΰλαφ δκελα δεΪέ
Ν πλσ α β πκυΝ αεκζκυγ έΝ ία έα αδΝ βθΝ αλξάΝ κυΝ ία ηκτΝ βμΝ ίκτζβ βμΝ πθΝ
παδ δυθΝθαΝ πκυ Ϊ κυθΝαυ σΝπκυΝγΫζκυθέΝ Ν δ υγΫ β βΝαυ άΝία έα αδΝ ΝηδαΝαλξάΝ
αθ απκ κ δεσ β αμΝβΝκπκέαΝαπκ εκπ έΝθαΝ ια φαζέ δΝσ κΝ κΝ υθα σΝπ λδ σ λκΝ βΝ
δεαδκ τθβΝ αθΪη αΝ βΝ ίκτζβ βΝ κυΝ θσμΝ εαδΝ βΝ ίκτζβ βΝ πθΝ πκζζυθέΝ υ σΝ
βηαέθ δΝσ δΝσ κΝζδΰσ λ μΝ έθαδΝκδΝ πδζκΰΫμ, σ κΝδ ξυλσ λβΝγ πλ έ αδΝσ δΝ έθαδΝβΝ
ίκτζβ βΝ πθΝυπκοβφέπθέ υ σΝΫξ δΝπμΝ υθΫπ δα,Νη Ν βΝ δλΪΝ κυ, σ δΝκΝ υθ ζ άμΝ
πλκ λαδσ β αμΝ ΰδαΝ βθΝ πλσ ία βΝ Ν ΫθαΝ ηάηα,Ν ιαλ Ϊ αδΝ απσΝ κθΝ αλδγησΝ πθΝ
πδζκΰυθέΝΌ κΝζδΰσ λ μΝ έθαδΝκδΝ πδζκΰΫμ,Ν σ κΝδ ξυλσ λκμΝκΝ υθ ζ άμΝ πδζκΰάμέ
πκηΫθπμΝ αθΪη αΝ Ν υκΝ υπκοβφέκυμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ ΫθαΝ ηάηαΝ πμΝ πλυ βΝ πδζκΰά,Ν κΝ
υθ ζ άμΝ βμΝ πλυ βμΝ πδζκΰάμ ε έθκυΝ πκυΝ βζυθ δ ζδΰσ λ μΝ πδζκΰΫμΝ
Χ ηφαθέα αδΝ πκηΫθπμΝη Νη ΰαζτ λβΝί ίαδσ β αΝΰδαΝαυ ΫμΨ έθαδΝη ΰαζτ λκμΝαπσΝ
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ε έθκυΝ πκυΝ βζυθ δ π λδ σ λ μΝ πδζκΰΫμΝ εαδΝ πκηΫθπμΝ ηδελσ λβΝ ί ίαδσ β αΝ έΝ
εσηβΝεαδΝκΝ υθ ζ άμΝ βμΝ τ λβμΝ πδζκΰάμΝ έθαδΝδ ξυλσ λκμΝΰδαΝ ε έθκθΝπκυΝ
π λδκλέα δΝ δμΝ πδζκΰΫμΝ κυΝ Ν ζέΰαΝ υΰε ελδηΫθαΝ ηάηα α,Ν απσΝ σ δΝ κΝ υθ ζ άμΝ
πλυ βμΝ πδζκΰάμΝεΪπκδκυΝΪζζκυΝπκυΝπλκ έθ δΝπζάγκμΝ πδζκΰυθέΝΠλσε δ αδΝΰδαΝ βθΝ
πδίλΪί υ βΝ βμΝ υγτθβμΝ εαδΝ βμΝ πλδησ β αμΝ κυΝ φκδ β άέΝ ΤπΪλξκυθΝ Ϊζζπ Ν
δεζ έ μ,Ν θ σμΝπαθ πδ βηέκυ,ΝαθΝεΪπκδκμΝγ ζά δΝθαΝαζζΪι δΝεα τγυθ βΝ πκυ υθΝ
ΧίζέΝ παλαεΪ πΝ Σλέ βΝ Π υξάΨ Μ Ν κθΝ λσπκΝ αυ σΝ πλδηκ κ έ αδΝ πέ βμΝ εαδΝ βΝ
υθα σ β αΝθαΝ πκυ Ϊ δΝεαθ έμΝεκθ ΪΝ κθΝ σπκΝεα κδεέαμΝ κυέ
Πζ κθ ε άηα αμΝΟδΝφκδ β ΫμΝ πκυ ΪακυθΝη ΝπκζτΝπδκΝ θδ ξυηΫθ μΝ υθα σ β μ,ΝαπσΝ
σ δΝ κΝπαλ ζγσθ, αυ σΝπκυΝ κυμΝ αδλδΪα δΝεαδΝαυ σΝπκυΝγΫζκυθέΝ πκφ τΰ αδΝ πέ βμΝ
θαΝ ξβηα δ έ άΝαηίζτθ αδΝ κΝdomino effect θσμΝλ τηα κμΝαπκ υξβηΫθπθΝφκδ β υθΝ
πκυΝΰ ηέακυθΝ δμΝε θΫμΝγΫ δμΝ πθΝ ηβηΪ πθέΝΟδΝφκδ β ΫμΝ πέ βμΝ πδζΫΰκυθΝ κθΝ σπκ
πκτΝ γΫζκυθΝ θαΝ πκυ Ϊ κυθΝ εαδΝ απκφ τΰ αδήπ λδκλέα αδΝ κΝ φαδθση θκΝ πθΝ
η αΰλαφυθέΝ  κΝ ΰλΪφβηαΝ πκυΝ αεκζκυγ έ,Ν έ αδΝ ΫθαΝ παλΪ δΰηαΝ κυΝ υθ ζ άΝ
ίαλτ β αμΝ πλκ έηβ βμμΝ θΝ ΫθαμΝ φκδ β άμΝ πδζΫι δΝ ησθκ ΫθαΝ ηάηαΝ ΰδαΝ δ αΰπΰά,Ν
πδίλαί τ αδ η Ν κΝηΫΰδ κΝ υθ ζ άΝίαλτ β αμΝΧ1ίίΣΨΝΰδαΝ βθΝ πδζκΰάΝ κυΝεαδΝ
απκε ΪΝδ ξυλσΝπλκίΪ δ ηαΝΫθαθ δΝσζπθΝ πθΝΪζζπθέΝ θΝ πδζΫι δΝ τκΝ ηάηα αΝ σ ΝκδΝ
υθ ζ ΫμΝ δαφκλκπκδκτθ αδΝ Ν θηΣΝ ΰδαΝ βθΝ πλυ β πδζκΰάΝ κυΝ εαδΝ γηΣΝ ΰδαΝ βΝ
τ λβ,ΝαθΝ πδζΫι δΝ λέα ηάηα αΝ σ Ν πδη λέα αδΝ ΝηηΣΝΰδαΝ βθΝπλυ β πδζκΰά,Ν
γίΣΝΰδαΝ βΝ τ λβ εαδΝ1ηΣΝΰδαΝ βθΝ λέ βέΝ ΟΝ υθ ζ άμΝίαλτ β αμΝ υθ ξέα δΝθαΝ
έθ δΝφγέθκυ μΝ δηΫμΝαεσηβΝεαδΝΰδαΝ κθΝφκδ β άΝπκυΝγΫζ δΝθαΝπ λδζΪί δΝ1ίΝ πδζκΰΫμΝ
ηβηΪ πθ,Νη ΪΝ δμΝκπκέ μΝΰέθ αδΝηβ θδεσμέ
Μ ζΫ βΝΰδαΝ βθΝ φαληκΰάΝ ζ
κυΝυπκοβφέκυ

άΝίαλτ β αμΝαθΪΝ πδζκΰάΝεαδΝπζάγκμΝ πδζκΰυθΝ

ΟΝ υθ ζ άμΝίαλτ β αμΝ πθΝ πδζκΰυθΝ κυΝυπκοβφέκυΝΰδαΝ θΝ δ αΰπΰάΝ κυΝ Ν ηάηαΝ
βμΝ λδ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Νκυ δα δεΪΝ πδίλαί τ δΝη Ν δαφκλκπκδβηΫθκΝπκ κ σΝ
βΝ

β

β

β

β

δλΪΝ πδζκΰάμΝ Χ1 ,Ν β Ν γ Ν ΫπμΝ εαδΝ 1ί Ν πδζκΰάΨΝ εαδΝ κΝ πζάγκμΝ πθΝ 1ίΝ πλυ πθΝ
β

πδζκΰυθΝ πθΝ υπκοβφέπθέΝ Μ ΪΝ βθΝ 1ί Ν πδζκΰάΝ κδΝ πδζκΰΫμΝ θΝ πδίλαί τκθ αδΝ
Χηβ θδεάΝ δηάΝ κυΝ ζ άΨέΝ ΓδαΝ θαΝ ζ δ κυλΰ έΝ εαδΝ πμΝ υθ ζ άμΝ εα Ϊ αιβμΝ πθΝ
υπκοβφέπθΝΰδαΝ δ αΰπΰάΝκΝ ζ άμΝηπκλ έΝθαΝ φαληκ έΝΧπμΝπκ κ σΨΝ πέΝ υθσζκυΝ
πέξέΝ1ίίίΝηκλέπθ1Ν δαφκλκπκδβηΫθκμΝαθΪΝ δλΪΝ πδζκΰάμΝεαδΝπζάγκυμΝ πδζκΰυθέΝΣκΝ
τθκζκΝ πθΝηκλέπθΝπκυΝπλκετπ κυθΝαθΪΝ δλΪΝεαδΝ τθκζκΝ πδζκΰυθΝαγλκέα αδΝ κΝ
ΰ θδεσΝίαγησΝπλσ ία βμΝπκυΝ πέ βμΝαπκ έ αδΝη Ν βΝηκλφάΝηκλέπθ,ΝάΝ κυΝίαγηκτΝ
πλσ ία βμΝ κΝ ι ααση θκΝ κΝ δ δεσΝ ηΪγβηα,Ν άΝ κυΝ ίαγηκτΝ πλσ ία βμΝ αΝ
ι ααση θαΝηαγάηα αΝΧπζβθΝ πθΝ δ δευθΝηαγβηΪ πθΨ,ΝάΝεαδΝΪζζκυΝ υθ υα ηκτΝ κυμέΝ
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πμ πκ κ σ
επιλογή

100.0%

επιλογές

65.0%

επιλογές

35.0%

55.0%

επιλογές

45.0%

επιλογές

επιλογές

12.5%

20.0%

30.0%

20.0%

12.5%

12.5%

25.0%

35.0%

12.5%

12.5%

30.0%

40.0%

επιλογές

15.0%

30.0%
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Ν φαληκΰά κυΝ υΰε ελδηΫθκυΝ υθ ζ ά εα Ϊ αιβμΝ πθΝυπκοβφέπθΝΰδαΝ δ αΰπΰάΝ
πέΝ κυΝ ΰ θδεκτΝ ίαγηκτΝ πλσ ία βμ,Ν άΝ ΪζζπθΝ ελδ βλέπθΝ πέ κ βμ ια φαζέα δΝ αΝ
παθ πδ άηδαΝφκδ β ΫμΝη Νΰ θδεάΝαζζΪΝεαδΝ δ δεά πΪλε δα .
Ν πλσ α βΝ αυ άΝ αθα λΫπ δΝ κΝ ευλδσ λκΝ ζΪ πηαΝ πκυΝ ηφαθέα δΝ κΝ ζζβθδεσΝ
ι α δεσΝ τ βηα,Ν πδ λΫπ δΝ βθΝσ κΝ κΝ υθα σΝη ΰαζτ λβΝ τηπ π βΝαθΪη αΝ
κΝ δΝγΫζ δΝθαΝ πκυ Ϊ δΝεαθ έμΝεαδΝ κΝ δΝ ζδεΪΝ πκυ Ϊα δέ Μ δυθ δΝ βΝ βηα έαΝ
κυΝ ίαγηκτ,Ν εαδΝ πκηΫθπμΝ κΝ ξλσθκΝ εαδΝ βθΝ Ϋθ α βΝ πλκ κδηα έαμΝ ΰδαΝ αΝ
ηαγάηα αέΝ πδ λΫπ δΝ ΫζκμΝ βθ κηαζσ λβΝ εα αθκηάΝ πθΝ πκυ α υθΝ αΝ
ηάηα αΝ πθΝΣ ΙΝεαδΝ πθΝΠαθ πδ βηέπθέ
ΠλσίζβηαΝ πλυ κμΝ ΠυμΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ ια φαζδ
ίαγηκζσΰβ βν

έΝ βΝ αθ δε δη θδεσ β αΝ

βΝ

πΪθ β βμΝηΫ πΝ κυΝαθαηκλφπηΫθκυΝζυε έκυ Χ ζέΝπαλαεΪ πΨέΝ Νπδ κπκέβ βΝ κυΝ
ΰ θδεκτΝίαγηκτΝπλσ ία βμΝ κυΝαθαηκλφπηΫθκυΝζυε έκυΝ Ν υθ υα ησΝ βθΝπμΝ σ Ν
λα άΝ φαληκΰάΝ κυΝ υθ ζ άΝ ίαλτ β αμΝ πδγαθσΝ θαΝ π λδκλέ δΝ βθΝ αθΪΰεβΝ
δ αΰπΰδευθΝησθκΝ αΝ ηάηα αΝυοβζάμΝαά β βμέ
ΠλσίζβηαΝ τ λκμΝΘαΝδ ξτ κυθΝη αία δεΫμΝ δα Ϊι δμ,Νπκδ μΝ έθαδΝεαδΝπκδκΝ κΝ τλκμΝ
κυμν ΝυδκγΫ β βΝ κυΝ υθ ζ άΝηπκλ έΝθαΝΰέθ δΝαπσΝ δμΝ πση θ μΝ δ αΰπΰδεΫμΝ
ι Ϊ δμέ
Πσ ΝγαΝκζκεζβλπγ έΝ κΝθΫκΝ τ βηαΝη Ϊία βμν φ
ΝΫκυΝΛυε έκυΝεαδΝαφ ΫλκυΝη Ν κΝθαΝ πδ λΫο δ κΝπαθ πδ
ΫξκυθΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ αζζΪακυθ,Ν υπσΝ σλκυμ,Ν εα τγυθ
π υξέκΝαπσΝ υθ υα ηκτμΝ πδ βηυθ,ΝεαδΝθαΝαπκε κτθΝπλπ
δ δεσ β αέΝ

θσμΝη Ν βΝ βηδκυλΰέαΝ κυΝ
άηδκ, κυμΝφκδ β ΫμΝθαΝ
βΝ πκυ υθ,Ν θαΝ απκε κτθΝ
τκυ αΝεαδΝ υ λ τκυ αΝ

Μ Ν βθΝαζζαΰάΝ πθΝ ι Ϊ πθΝεαδΝη αλλτγηδ βΝ βΝ υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ βΝΧζΝ
ΰυηθΪ δκΝ εαδΝ β ζτε δκΨΝ εαδΝ βθΝ εαγδΫλπ βΝ βμΝ εδθβ δεσ β αμΝ κΝ Παθ πδ άηδκ,Ν
η αηκλφυθ αδΝ θ ζυμΝ κΝ ζζβθδεσΝ επαδ υ δεσΝ τ βηαέΝ
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βμΝΣΟΝΝ ΟΝΛΤΚ ΙΟ
1.

ε π δεσμ Γδα έ Ϋθα θΫκ Λτε δκν

•
ΣκΝ Λτε δκΝ άη λαΝ Ν ζ δ κυλΰ έέΝ πσΝ βθΝ ’Ν Λυε έκυΝ ΧαθΝ σξδΝ απσΝ κΝ
ΓυηθΪ δκΨ,Νευλδαλξ έΝβ γ πλέαΝ βμΝ“ξλά δηβμΝΰθυ βμ”ΝΧ υΰε ελδηΫθα,ΝηαγαέθπΝησθκΝ
σ, δΝγαΝξλ δα υΝΰδαΝ δμΝπαθ ζζα δεΫμΨΝ θυΝ βΝ ΝεαδΝ βΝΓΝΛυε έκυ,Νπ λδ σ λκΝαπσΝ
κΝηδ σΝπλσΰλαηηα,Ν κΝκπκέκΝαθαφΫλ αδΝ αΝηαγάηα αΝΰ θδεάμΝΠαδ έαμ,Ν βθΝκυ έαΝ
θΝ υζκπκδ έ αδέΝ ΤπΪλξκυθΝ ηΪζδ αΝ αλε ΪΝ ηδελΪΝ δ δπ δεΪΝ ξκζ έαΝ αΝ κπκέαΝ θΝ
αθαγΫ κυθΝ εαθΝ αΝ ηαγάηα αΝ Γ θδεάμΝ Παδ έαμ,Ν Ϋζθκθ αμΝ δαφκλ δεσΝ πλσΰλαηηαΝ
πλκμΝ Ϋΰελδ βΝ βΝ δ τγυθ β υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ απσΝ αυ σΝ πκυΝ υζκπκδκτθ
βθΝπλΪιβέ
•

ΟδΝ ηαγβ ΫμΝ γ πλκτθΝ σ δΝ ΫξκυθΝ “υπκξλΫπ β”Ν θαΝ πλαΰηα κπκδά κυθΝ
κυζΪξδ κθΝ σζ μΝ δμΝ απκυ έ μΝ πκυΝ “ δεαδκτθ αδ”Ν εαδΝ ηΪζδ α,Ν η Ν βθΝ αθκξάΝ πθΝ
εαγβΰβ υθΝ κυμέ Ν παθαζαηίαθση θβΝ δεαδκζκΰέα έθαδΝ σ δΝ κτ πμΝ άΝ ΪζζπμΝ θΝ
ΰέθ αδ “ έπκ αΝηΫ αΝ κΝ ξκζ έκ”έΝ δ δεΪ βθΝ λέ βΝΛυε έκυ,Ν έθαδΝαά βηαΝαθΝΰέθ αδΝ
ηΪγβηαΝ κΝ 1ήβίΝ πθΝ πλυθΝ ΰ θδεάμΝ παδ έαμ,Ν θυΝ απσΝ κΝ Φ ίλκυΪλδκΝ εαδΝ Ϋπ δ α,
τθβγ μΝ έθαδΝ ΝεΪγ Ν ΪιβΝθαΝυπΪλξκυθΝβ-ηΝηαγβ Ϋμέ
•
Ν ε θ λδεάΝ δ ΫαΝ κυΝ πλκ δθση θκυΝ υ άηα κμΝ έθαδΝ ΫθαΝ θΫκΝ εαδΝ δ ξυλσΝ
Λτε δκ,Ν αιδσπδ κΝ απκζυ άλδκ,Ν απκ τθ βΝ απσΝ δμΝ δ αΰπΰδεΫμΝ ι Ϊ δμΝ βθΝ
λδ κίΪγηδαΝ επαέ υ βέΝΓδαΝθαΝαπκε ά δΝκΝηαγβ άμΝ γθδεσΝαπκζυ άλδκΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ
αθ απκελδγ έΝ γ δεΪΝ Ν σζαΝ αΝ ηαγάηα αΝ πκυΝ Ϋξ δΝ παλαεκζκυγά δΝ εα ΪΝ δμΝ τκΝ
ζ υ αέ μΝ Ϊι δμ,Ν η Ν υθα σ β μΝ πδζκΰυθΝ εαδΝ η Ν δ δαέ λβΝ ίαλτ β αΝ βθΝ
λ υθβ δεάΝ λΰα έαέΝ βθΝ βηδκυλΰέαΝ κυΝαθαζυ δεκτΝπλκΰλΪηηα κμΝκδΝεαγβΰβ ΫμΝγαΝ
ΫξκυθΝ θ λΰσΝ λσζκέΝ Μπκλ έΝ κδΝ Ϊικθ μΝ κυΝ ΠλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝ θαΝ έθαδΝ
εαγκλδ ηΫθκδΝαπσΝ κΝΤπκυλΰ έκ,ΝαζζΪΝβΝυζκπκέβ βΝ κυΝπαδ αΰπΰδεκτΝπλκΰλΪηηα κμ
γαΝ ξ δΪα αδΝαπσΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμέ
βέΝΠλσ α βΝΰδαΝΫθαΝ δαφκλ δεσΝΛτε δκ
Ν πλσ α βΝ πκυΝ αεκζκυγ έΝ αθαφΫλ αδΝ βθΝ αθα δκλΰΪθπ β βμΝ υ λκίΪγηδαμ
επαέ υ βμΝ Ν ζΝ ξλσθδαΝ ΓυηθΪ δκΝ εαδΝ βΝ ξλσθδαΝ Λτε δκ,Ν εαδΝ δ δαέ λαΝ βθΝ
αθαησλφπ βΝ κυ ΠλκΰλΪηηα κμΝπκυ υθΝ κυΝΛυε έκυέΝ Νπλσ α βΝίΫίαδαΝαπαδ έΝ β
δκδεβ δεάΝ αθα υΰελσ β βΝ πθΝ ξκζδευθΝ ηκθΪ πθ,Ν πλκμΝ βθΝ εα τγυθ βΝ βμΝ
βηδκυλΰέαμ
λα αιέπθΝ Γυηθα έπθΝ Χεα ΪΝ βηΣΝ η ΰαζτ λαΨ, εαδΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ
ζδΰσ λπθΝαζζΪΝπκζυπζβγΫ λπθΝΛυε έπθ,Νη λδεΪΝαπσΝ αΝκπκέαΝγαΝπλκΫζγκυθΝαπσΝ
υΰξπθ τ δμέΝ ΣκΝ ΠλσΰλαηηαΝ κυΝ Λυε έκυΝ έθαδΝ εσπδηκΝ θαΝ π λδζαηίΪθ δΝ εαδ
ηαγάηα αΝ πδζκΰάμέ
ΣκΝΝΫκΝΛτε δκΝπλκ έθ αδΝθα έθαδ
•
τΰξλκθκμΝ θαΝ ηπζκυ έα δΝ βθΝ τζβΝ δαλευμΝ η Ν ίΪ βΝ αΝ θ δαφΫλκθ αΝ πθΝ
ηαγβ υθ,Ν αΝ γΫηα αΝ εαδΝ αΝ αθ δε έη θαΝ γαΝ παλαπΫηπκυθΝ κΝ τΰξλκθκ εσ ηκ,Ν βΝ
δ αε δεάΝεαδΝηαγβ δαεάΝ δα δεα έαΝγαΝπλκ δ δΪα δΝ κθΝ λσπκΝπκυΝζ δ κυλΰκτθΝεαδΝ
εΫφ κθ αδΝ αΝ βη λδθΪΝπαδ δΪέ
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•
υ κ ζΫμΝ εαδΝ αυ σθκηκμΝ θαΝ έθαδΝ αυ κ ζάμΝ επαδ υ δεάΝ ίαγηέ α,Ν θαΝ
εαγκλέα δΝ βΝ δ α εση θβΝ τζβΝ η Ν ίΪ βΝ κυμΝ σξκυμΝ πκυΝ π λδΰλΪφ δ κΝ γθδεσΝ
Πζαέ δκΝ ξκζδεκτΝ ΠλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝ έΝ Ν κζκεζάλπ βΝ πθΝ πκυ υθ
πδ κπκδ έ αδΝη Ν κΝ γθδεσΝ πκζυ άλδκ,Ν κΝκπκέκΝ έθαδΝεαδΝκΝησθκμΝ έ ζκμΝπκυΝ ε έ δΝ
κΝΛτε δκέ
•
ιδσπδ κμΝ κδΝ ι Ϊ δμΝ ΰδαΝ κΝ πκζυ άλδκΝ θαΝ δ θ λΰκτθ αδΝ θ κ ξκζδεΪΝ αζζΪΝη ΰΰυά δμΝ ΰευλσ β αμΝεαδΝαιδκπδ έαμέέΝΘαΝά αθΝ υθα σθΝθαΝ ι α έΝυ Ν
ΝεΪγ Νζτε δκΝ αΝγΫηα αΝθαΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝε θ λδεάΝίΪ βΝεαδΝθαΝπαλΪΰκθ αδΝη Ν
αυ σηα κΝ λσπκΝ εαδΝ αγηδ ηΫθβΝ υ εκζέα,Ν σππμΝ πλκίζΫπ αδΝ Ν πκζζΪΝ απσΝ αΝ
επαδ υ δεΪΝ υ άηα αΝ θ σμ εαδΝ ε σμΝ υλυπβμέΝ Ν πδ υξάμΝπ λαέπ βΝ πθΝ πκυ υθΝ
κΝΛτε δκΝ έθαδΝηέαΝαπσΝ δμΝπλκςπκγΫ δμ δ σ κυΝ βθΝ λδ κίΪγηδαΝ επαέ υ βέ
•

ΦδζδεσΝ πλκμΝ κθΝ ηαγβ άμΝ θαΝ έθ δΝ βΝ υθα σ β αΝ πδζκΰυθΝ ηαγβηΪ πθΝ εαδΝ
πδπΫ κυΝ ηαγάηα κμ,Ν θαΝ πδ λΫπ δΝ βΝ δαησλφπ βΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ φκέ β βμΝ η Ν
ίΪ βΝ κυμΝ σξκυμΝεαδΝ δμΝεζέ δμΝ πθΝηαγβ υθή λδυθ εαδΝθαΝπλκίζΫπ δΝ βθΝπαλαΰπΰάΝ
λΰα δυθΝ Ν γΫηα αΝ πδζκΰάμΝ κυμέΝ θαζυ δεσ λα,Ν βΝ πλσ α βΝ ΰδαΝ κΝ θΫκΝ ΰ θδεσΝ
ζτε δκ,Νγα ηπκλκτ ΝθαΝπλκίζΫπ δΝ Ϋ λδμΝκηΪ μΝηαγβηΪ πθΝαπσΝ δμΝκπκέ μ κΝεΪγ Ν
ηαγβ άμΝγαΝ δαζΫΰ δΝΫθα ηΪγβηα,ΝαπσΝεΪγ ΝκηΪ α,Ν+ΝΫθαΝ τ λκΝαπσΝ βθΝκηΪ αΝ βμΝ
δ δεσ β αμΝπκυΝπλκ δηΪ, εαδΝθαΝ δαηκλφυθ αδΝΫ δΝ κΝα κηδεσΝ κυΝπλσΰλαηηαέΝ
•
ΝαΝυπβλ έΝ βθΝεκδθπθδεάΝαπαέ β βΝΰδαΝπαλαΰπΰάΝ ΰΰλΪηηα πθΝπκζδ υθΝη
ελδ δεάΝ εΫοβ,Νθα
δΪα αδΝ βθΝ φαδλδεάΝπθ υηα δεάΝεαζζδΫλΰ δα,Ν βθΝυπκεέθβ βΝ
βμΝ δαθκβ δεάμΝπ λδΫλΰ δαμ,Ν βμΝφδζκηΪγ δαμΝεαδΝ βμΝφδζαθαΰθπ έαμ,Ν βθΝαθΪπ υιβ
ιδκ ά πθΝ εαδ σξδΝ
κθΝ ΰευεζκπαδ δ ησΝ εαδΝ
βθΝ ηβξαθδ δεάΝ η Ϊ κ βΝ
πζβλκφκλδυθΝ εαδΝ ΰθυ πθέΝ ΝαΝ πλκπγ έΝ κθ
ία ησΝ βΝ δαφκλ δεσ β α,Ν γαΝ
θγαλλτθ δΝ βθΝ εκδθπθδεάΝ αζζβζ ΰΰτβ εαδΝ θαΝ πδίλαί τ δΝ βθΝ Ϋηπλαε βΝ ε άζπ βΝ
φλκθ έ αμΝΰδαΝ κυμΝΪζζκυμ,Νδ δαέ λαΝσ κυμΝαθάεκυθΝ δμΝπδκΝ υΪζπ μΝκηΪ μέΝ
•

π ζ υγ λπ δεσΝΰδαΝ κθΝ επαδ υ δεσμΝ Ν κηάΝ κυΝζυε έκυΝεαδΝ κΝπ λδ ξση θκΝ
κυΝαλξδεκτΝπλκΰλΪηηα κμΝθαΝ πδ λΫπκυθΝ κθΝ επαδ υ δεσ,ΝΧκΝέ δκμΝάΝ Ν υθ λΰα έαΝ
η Ν ΪζζκυμΝ επαδ υ δεκτμΨΝ θαΝ αθαλ ά δΝ κΝ δεσΝ κυΝ υζδεσ,Ν θαΝ ξλβ δηκπκδά δΝ
ζζβθδεάΝεαδΝιΫθβΝίδίζδκΰλαφέαΝεαδΝΰ θδεσ λαΝθαΝεαγκ βΰά δΝ κυμΝηαγβ ΫμΝ κυΝ Ν
ηδαΝ π λδ σ λκΝ λ υθβ δεάΝ δα δεα έαΝ εα Ϊε β βμΝ βμΝ ΰθυ βμέ ΠαλσηκδαΝ
πλκ Ϋΰΰδ βΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝ πλΪιβμΝ έθαδ πΪΰδκΝ αέ βηαΝ βμΝ επαδ υ δεάμ
εκδθσ β αμέ
3.

θα δΪλγλπ βΝΓυηθα έκυ

έθαδΝπλκφαθΫμΝσ δΝηδαΝαζζαΰάΝ αθΝεαδΝαυ άΝπκυΝπλκ έθ αδΝη Ν κΝπαλσθΝγαΝ πβλ Ϊ δΝ
υθκζδεΪΝ βΝ δΪλγλπ βΝ κυΝΰυηθα έκυέΝ κΝ λα ΫμΝΰυηθΪ δκΝγαΝΰέθ δΝ υθα σΝθαΝ
απζπγ έΝ βΝ ΰετεζδαΝ επαέ υ β,Ν βΝ δ αΰπΰάΝ βθΝ πδ βηκθδεάΝ εΫοβΝ εαδΝ δμΝ
αθγλππδ δεΫμΝ πδ άη μ,Ν εαδΝ αΝ παδ δΪΝ θαΝ απκε κτθΝ ΫθαΝ ΰ λκ ηΫθκΝ υηαΝ πθΝ
ΰθυ πθ,Ν πθΝ ιδκ ά πθΝεαδΝ πθΝαιδυθΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝξαλαε βλέακυθΝ κθΝ τΰξλκθκΝ
πκζέ β,Ν αθ ιαλ ά πμΝ πθΝ εα υγτθ πθΝ πκυΝ γαΝ αεκζκυγά δΝ βθΝ υπσζκδπβΝ
α δκ λκηέαΝ κυέ
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Ν ’Νΰυηθα έκυΝγα απκ ζ έΝκλΰαθδεσΝηΫλκμΝ κυΝεαδθκτλΰδκυΝ λα Ϊιδκυ ΰυηθα έκυ,Ν
αζζΪΝ παλΪζζβζαΝ γαΝ έθαδΝ εαδ κΝ βη έκΝ σπκυΝ γαΝ κλδ δεκπκδ έ αδΝ βΝ απσφα βΝ πθΝ
ηαγβ υθΝεαδΝ πθΝηαγβ λδυθΝΰδαΝ βΝ υθΫξ δαΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝ κυμΝπκλ έαμέ
4.

Ν κηάΝ κυΝΛυε έκυ

ΟδΝηαγβ ΫμΝεαδΝκδΝηαγά λδ μΝπλκ έθ αδΝθαΝ δαηκλφυθκυθΝ κΝπλσΰλαηηαΝ κΝκπκέκΝγαΝ
παλαεκζκυγκτθΝ εα ΪΝ βΝ δ έαΝ κυΝ Λυε έκυ,Ν πδζΫΰκθ αμΝ ηαγάηα αΝ απσ Ϋ λδμΝ
κηΪ μΝ ηαγβηΪ πθέΝ ΟΝ ξ δα ησμΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ θαΝ ΰέθ αδ σ κΝ η Ν ίΪ βΝ δμΝ
εζέ δμ,Ν αΝ θ δαφΫλκθ αΝεαδΝ δμΝ ιδσ β μΝ πθΝπαδ δυθ,Νσ κΝεαδΝ υθ ε δηυθ αμΝ βθΝ
πκλ έαΝπκυΝ πδγυηκτθ θαΝαεκζκυγά κυθΝη ΪΝ κΝΛτε δκΝεαδΝ δμΝ πκυ ΫμΝπκυΝγΫζκυθΝ
θαΝεΪθκυθέ
ΓδαΝ βΝ δ υεσζυθ βΝ πθΝπαδ δυθΝ βΝ δα δεα έαΝ πδζκΰάμΝηαγβηΪ πθΝεαδΝΰ θδεσ λαΝ
βΝ δα δεα έαΝ δΪλγλπ βμΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ πλκΰλΪηηα κμΝ πκυΝ γαΝ
παλαεκζκυγά κυθ,Ν θαΝ γ πδ έΝ κΝ «εαγβΰβ άμΝ τηίκυζκμ»,Ν κΝ κπκέκμ θα
παλαεκζκυγ έΝ βθΝ πκλ έαΝ κυΝ ηαγβ άΝ εαδΝ θαΝ κθΝ βλέα δ, υ Ν θαΝ πδ τξ δΝ δμΝ
πδ δυι δμΝ κυέΝ Φυ δεΪ,Ν αΝ θΫαΝ αυ ΪΝ εαγάεκθ α,Ν σππμΝ εαδΝ κΝ θΫκμΝ λσζκμΝ κυΝ
επαδ υ δεκτΝ πμΝ εαγκ βΰβ άΝ βΝ δα δεα έαΝ βμΝ ηΪγβ βμ ΧπμΝ ηΫλκμΝ πθΝ
ιπ δ αε δευθΝ κυΝυπκξλ υ πθΨ, απαδ έΝ βθΝ πδησλφπ βΝ κυμέΝ
ΚΪγ Νηαγβ άμΝεαδΝηαγά λδαΝγα ηπκλκτ ΝθαΝπαλαεκζκυγ έΝθΝ υθκζδεΪΝηαγάηα α,Ν πθΝ
κπκέπθΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ θαΝ ι ζέ
αδΝ θδαέαΝ εαδΝ υθ ε δεΪΝ εαδΝ δμΝ υκΝ Ϊι δμΝ κυΝ
Λυε έκυΝΧβΝυπκξλ π δεΪΝεαδΝζΝ πδζκΰΫμΨέ πέ βμΝθαΝ υηη Ϋξ δΝ ΝπλσΰλαηηαΝφυ δεάμΝ
Ϊ εβ βμΝ δΪλε δαμΝγΝπλυθΝ ί κηα δαέπμ,Ν θυΝ δμΝαεα βηαρεΫμΝ κυΝυπκξλ υ δμΝθαΝ
π λδζαηίΪθ αδΝβΝ επσθβ β λΰα έαμΝεαδΝβΝ υηη κξάΝ Ν λΪ δμΝ γ ζκθ δ ηκτΝεαδΝ
εκδθπθδεάμΝ υαδ γβ έαμέΝΧΛ π κηΫλ δ μ βΝ υθΫξ δαΨέΝ
ΣκΝ ί κηα δαέκΝ πλσΰλαηηαΝ δ α εαζέαμΝ ΰδαΝ αΝ ΫιδΝ ηαγάηα αΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ Ϋξ δΝ
δΪλε δαΝβιΝυλ μΝ δμΝκπκέ μΝγαΝπλκ έγ θ αδΝκδΝγΝυλ μΝΦυ δεάμΝ ΰπΰάμΝεαδΝβΝυλ μΝ
η ζΫ βΝ δμΝκπκέ μΝκΝηαγβ άμΝ έ ΝθαΝηπκλ έΝθαΝ υθ λΰΪα αδΝη Ν κυμΝ υηηαγβ ΫμΝεαδΝ
κθΝεαγβΰβ άΝ κυΝΰδαΝ βθΝ επσθβ βΝ βμΝ λΰα έαμΝ κυέΝ
ΌππμΝ πλκαθαφΫλγβε Ν κΝ παλσθ ε έη θκ ε σμΝ απσΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ πθΝ
επαδ υ δευθΝυπκξλ υ πθΝ αΝθΝηαγάηα α, κδΝηαγβ ΫμΝεαδΝκδΝηαγά λδ μΝγαΝπλΫπ δΝ
πέ βμΝθαΝΫξκυθΝκζκεζβλυ δΝη Ν πδ υξέαΝ αΝ ιάμΝπλκΰλΪηηα αμ
1έΝΠλσΰλαηηαΝΦυ δεάμΝ ΰπΰάμέ Πλκ έθ αδΝθαΝηβθΝίαγηκζκΰ έ αδΝβΝ πέ κ άΝ κυμ
βέΝ ΠλσΰλαηηαΝ εκδθπθδεάμΝ λΰα έαμέΝ ΣΫ κδ μΝ λΪ δμΝ γαΝ έθαδ,Ν ΰδαΝ παλΪ δΰηα,Ν βΝ
πλκ φκλΪΝ λΰα έαμΝ Ν ηέα κηάΝ βμΝ κπδεάμΝ αυ κ δκέεβ βμ,Ν βΝ υηη κξάΝ Ν
επαδ υ δεΪΝπλκΰλΪηηα αΝ βμΝ δ δεάμΝαΰπΰάμ,Ν πθΝπλκ φυΰδευθΝκηΪ πθ,ΝβΝίκάγ δαΝ
Ν εα ’Ν κέεκθΝ πλκΰλΪηηα αΝ ΰδαΝ βζδεδπηΫθκυμ,Ν λαυηα έ μΝ εζπέ,Ν Ν πλκΰλΪηηα αΝ
π λδίαζζκθ δεκτΝ θ δαφΫλκθ κμΝ σππμΝ έθαδΝ βΝ αθα Ϊ π βΝ εαδΝ εαγαλδσ β αμΝ κυΝ
ξκζ έκυΝ άΝ εκδθυθΝ ξυλπθ, εαδ Ϊζζ μΝ παλσηκδ μΝ λΪ δμέΝ ΟΝ υθ κθδ ησμΝ πθΝ
πλκΰλαηηΪ πθΝαυ υθΝγαΝΰέθ αδΝαπσΝ επαδ υ δεκτμΝ κυΝ ξκζ έκυ,ΝκδΝκπκέκδΝγαΝΫξκυθΝ
βθΝ υγτθβΝ βμΝπαλαεκζκτγβ βμΝ βμΝπκλ έαμΝ πθΝηαγβ υθ,ΝαζζΪΝεαδΝ βμΝυπκ άλδιβμΝ
κυμΝσπκυΝξλ δα έέ
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γέΝ ε αηΫθκΝ κεέηδκέΝ βΝ ΝΛυε έκυΝκδΝηαγβ ΫμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝκζκεζβλυ κυθΝΫθαΝ
ε αηΫθκΝ κεέηδκΝ ΝεΪπκδκΝγΫηαΝ βμΝ πδζκΰάμ κυμ,Ν κΝκπκέκΝγαΝ κΝ π ι λΰΪακθ αδΝ
Ν σζβΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ ξλκθδΪμΝ η Ν βθΝ εαγκ άΰβ βΝ εαδΝ ίκάγ δαΝ πδηκλφπηΫθκυ
εαγβΰβ άΝ κυΝ ξκζ έκυέΝΣκΝ κεέηδκΝγαΝίαγηκζκΰ έ αδ, υηη Ϋξκθ αμΝη Ν υθ ζ άΝ
ίαλτ β αμ
κθΝ ζδεσΝ ίαγησΝ κυΝ γθδεκτΝ πκζυ βλέκυέΝ ΘαΝ δα φαζδ έΝ βΝ
αθ δε δη θδεσ β αΝ βμΝαιδκζσΰβ άμΝ κυέ
a.

εα βηαρεσΝΠλσΰλαηηα-ΟηΪ μΝΜαγβηΪ πθ

ΌζκδΝκδΝηαγβ ΫμΝεαδΝσζ μΝκδΝηαγά λδ μΝγαΝπαλαεκζκυγκτθΝυπκξλ π δεΪΝ κΝηΪγβηαΝ βμΝ
Ν Ο ΛΛ ΝΙΚ ΝΓΛΧ ΝΚ ΙΝΛΟΓΟΣ ΥΝΙ ΝΧ ζζβθδεάμΝεαδΝιΫθβμΨΝεαδΝ κ
ηΪγβηαΝ πθΝ ΓΓΛΙΚΧΝέΝ ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ κυμΝ γαΝ υηπζβλυθ αδΝ η Ν πδζκΰάΝ
ΪλπθΝ αεσηαΝ ηαγβηΪ πθ,Ν αΝ κπκέαΝ γαΝ αΝ πδζΫΰκυθΝ απσΝ ζΝ κηΪ μμΝ
Μ Θ Μ ΣΙΚ -ΠΛ ΡΟΦΟΡΙΚ ,Ν ΦΤΙΚ Ν ΠΙΣ Μ ,Ν ΝΘΡΧΠΙΣΙΚ Ν
ΠΙΣ Μ ,ΝΠΟΛΙΣΙΜΟΝΚ ΙΝΣ ΥΝ έΝ
ΟδΝ ηαγβ ΫμΝ εαδΝ κδΝ ηαγά λδ μΝ γαΝ ηπκλκτ αθΝ θαΝ εα αλ έ κυθΝ κΝ α κηδεσΝ κυμΝ
πλσΰλαηηαμΝ
έΝ πδζΫΰκθ αμΝ ΫθαΝ ηΪγβηαΝ απσΝ εΪγ Ν ηέαΝ απσΝ δμΝ Ϋ
Τπκξλ π δεΪΨ

λδμΝ κηΪ μΝ Χ+Ν αΝ βΝ ΚκδθΪΝ

έΝ πδζΫΰκθ αμΝΫθαΝηΪγβηαΝαπσΝγΝαπσΝ δμΝζΝκηΪ μ,Ν υθ ΫθαΝ τ λκΝαπσΝ βθΝκηΪ αΝ
βμΝ δ δεσ β αμΝπκυΝπλκ δηκτθΝΧ+Ν αΝβΝΚκδθΪΝΤπκξλ π δεΪΨέ
δ,Ν αεσηαΝ εαδΝ ΫθαμΝ ηαγβ άμΝ κυΝ κπκέκυΝ αΝ θ δαφΫλκθ αΝ έθαδΝ
δα ηΫθαΝ δμΝ
εζα δεΫμΝ πκυ Ϋμ,ΝγαΝυπκξλ πγ έΝθαΝπΪλ δΝΫθαΝηΪγβηαΝφυ δευθΝ πδ βηυθΝάΝΫθαΝ
ηΪγβηαΝ Μαγβηα δευθ,Ν αΝ κπκέαΝ γαΝ ζκΰέακθ αδΝ ΠΟΛΤΣΧΝ ΙΟΣΙΜ Ν η Ν αΝ
υπσζκδπαΝ κΝ γθδεσΝ κυΝ απκζυ άλδκέΝ υ σμΝ έθαδΝ εαδΝ κΝ ζσΰκμΝ πκυΝ γαΝ παλΫξκθ αδΝ
ηαγάηα αΝ σππμΝ έθαδΝ βΝ ηαγβηα δεάΝ η γκ κζκΰέαΝ ΧγαΝ
δΪα δΝ βΝ ζκΰδεά,Ν βΝ
ηαγβηα δεάΝ εΫοβ,Ν εαδΝ αΝ ηαγβηα δεΪΝ πμΝ λΰαζ έκΨ,Ν βΝ Π δλαηα δεάΝ Φυ δεά,Ν βΝ
Π λδίαζζκθ δεάΝ πδ άηβ,ΝβΝΘ πλέαΝεαδΝΜΫγκ κμΝ βμΝΙ κλέαμ,ΝβΝΙ κλέαΝ βμΝΣΫξθβμΝ
αΝκπκέαΝεαζζδ λΰκτθΝ κθΝ λσπκΝ εΫοβμΝαθ ιαλ ά πμΝ βμΝ δ δεσ β αμΝ βθΝκπκέαΝγαΝ
πλκ αθα κζδ κτθΝκδΝηαγβ ΫμέΝ
ΣαΝ ηαγάηα αΝ αυ ΪΝ γαΝ ΰέθ δΝ πλκ πΪγ δαΝ θαΝ πλκ φΫλκθ αδΝ σζαέΝ υ σΝ απαδ έΝ βΝ
υΰξυθ υ βΝΰ δ κθδευθΝζυε έπθΝ Νη ΰαζτ λ μΝηκθΪ μέ δ δεάΝηΫλδηθαΝγαΝζβφγ έΝ
φυ δεΪΝΰδαΝκλ δθΫμΝάΝθβ δπ δεΫμΝαπκηκθπηΫθ μ π λδκξΫμέΝ ε έ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝηβθΝ
λβγκτθΝκδΝηαγβ ΫμΝ βΝ υθα σ β αΝθαΝπαλαεκζκυγά κυθΝσπκδαΝ πδζκΰάΝγΫζκυθ,ΝγαΝ
φαληκ κτθΝ τΰξλκθ μΝ δα δεα έ μΝ βζ επαέ υ βμέΝ
ΌζαΝ αΝηαγάηα αΝγαΝπλκ φΫλκθ αδΝ Ν τκΝ πέπ αμΝ κΝία δεσΝεαδΝ κΝυοβζσέΝΓδαΝθαΝ
πΪλ δΝεαθ έμ γθδεσΝ πκζυ άλδκ,ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ πδζΫι δΝ κυζΪξδ κθΝ λέαΝαπσΝ αΝΫιδΝ
ηαγάηα αΝ ΝυοβζσΝ πέπ κέΝ ξ δΝ βΝ υθα σ β αΝθαΝπΪλ δΝεαδΝπ λδ σ λαΝηαγάηα αΝ
ΝυοβζσΝ πέπ κ,Ν έ ΝζσΰπΝ θ δαφΫλκθ κμΝ έ ΝΰδαΝθαΝ δ υεκζυθγ έΝ δμΝ πκυ ΫμΝ κυέ
Ν παλαεκζκτγβ βΝ αΝ ηαγάηα αΝ γαΝ αθ δ κδξβγ έΝ η Ν δ γθ έμΝ ηκθΪ μ,Ν υ Ν θαΝ
δ υεκζτθ αδΝ βΝ ευεζκφκλέαΝ πθΝ ηαγβ υθήη ζζκθ δευθΝ φκδ β υθΝ
Ν ΪζζαΝ
επαδ υ δεΪΝ υ άηα αΝ κΝ ιπ λδεσέ
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έΝΚκδθΪΝΤπκξλ π δεΪΝΜαγάηα α
ΙέΝ ΰΰζδεΪέΝ
ΣκΝηΪγβηαΝ θΝγαΝΫξ δΝεαηέαΝ ξΫ βΝη Ν βΝφλκθ δ βλδαεάΝ δ α εαζέαΝ πθΝ ΰΰζδευθΝ
πμΝιΫθβΝΰζυ αΝβΝκπκέαΝκ βΰ έΝαπκεζ δ δεΪΝ ΝεΪπκδκΝπ υξέκΝπδ κπκέβ βμ,ΝαζζΪΝ
γαΝ δΪα αδΝ βθΝπκζδ δ δεάΝ δΪ α βΝ βμΝΰζυ αμμΝζκΰκ ξθέα,Ν κεέηδκ,ΝγΫα λκ,Ν
φβη λέ μΝ εαδΝ π λδκ δεΪ,Ν γΫηα αΝ ξ δεΪΝ η Ν ΪζζαΝ ΰθπ δεΪΝ αθ δε έη θαΝ γαΝ
υηπ λδζαηίΪθκθ αδΝ κΝ αθαζυ δεσΝ πλσΰλαηηαέΝ Μ ΰΪζκΝ ηΫλκμΝ κυΝ αθαζυ δεκτΝ
πλκΰλΪηηα κμΝ γαΝ υθ Ϋ αδΝ η Ν γΫηα α Πκζδ δ ηκτ,Ν Πκζδ δευθΝ δεαδπηΪ πθ,Ν
υλππαρεάμΝΟζκεζάλπ βμ,ΝΠ λδίαζζκθ δεάμΝΠλκ α έαμΝεζπ
 κΝία δεσΝ πέπ κΝγαΝπαλΫξ αδΝ ΝΫθαΝΰζπ δεσΝ πέπ κΝ βΝ βΝ Ν ΪιβΝ κυΝθΫκυΝ
Λυε έκυΝεαδΝγαΝεα αζάΰ δΝ ΝΫθαΝ πέπ κΝΓ1Ν βΝ Ν ΪιβΝ κυΝθΫκυΝΛυε έκυέΝΜΪζδ αΝ
γαΝηπκλκτ ΝθαΝγ πδ έΝσ δΝαθ κΝίαγησμΝ κΝ γθδεσΝ πκζυ άλδκΝι π λθΪ δΝηέαΝ δηάΝ
ΧθίΣΝΰδαΝπαλΪ δΰηαΨΝκΝηαγβ άμΝθαΝπαέλθ δΝαυ κηΪ πμΝπδ κπκδβ δεσΝΰζπ κηΪγ δαμΝ
Γ1έ
θ έ κδξαΝ κΝ υοβζσΝ πέπ κΝ γαΝ αφκλΪΝ ηαγβ ΫμΝ πκυΝ ά βΝ απσΝ βΝ Ν Λυε έκυΝ ΫξκυθΝ
ζ δυ δΝη Ν κΝγΫηαΝ βμΝΰζπ κηΪγ δαμΝ πθΝ ΰΰζδευθ,Νκπσ ΝγαΝη ζ κτθΝ ΝίΪγκμΝ
γΫηα αΝπκζδ δ ηκτ,Νπκζδ δεάμΝδ κλέαμΝεζπέ
ΙΙέΝ ζζβθδεάΝΓζυ

αΝεαδΝΛκΰκ ξθέαΝ

ΣκΝ ηΪγβηαΝ γαΝ π λδζαηίΪθ δΝ τΰξλκθβΝ ζκΰκ ξθέα,Ν πκέβ β,Ν γΫα λκ,Ν κεέηδκΝ εαδ
παλαΰπΰάΝ ΰλαπ κτΝ ζσΰκυ,Ν ζζβθδεάΝ εαδΝ παΰεσ ηδαΝ –απσΝ σεδη μΝ η αφλΪ δμέΝ Ν
γ ηα κΰλαφέα γαΝ έθαδΝ τΰξλκθβΝεαδΝ υθ
ηΫθβΝεαδΝη ΝΪζζαΝΰθπ δεΪΝαθ δε έη θαΝ
σππμΝ αΝπκζδ δεΪΝ δεαδυηα α,ΝβΝδ κλέα,ΝβΝ πδ άηβ,ΝβΝκδεκζκΰέαΝεζπέΝΘΝπαλΫξ αδΝ
εαδΝαυ σΝ Ν τκΝ πέπ αέ
έΝΟηΪ μΝΜαγβηΪ πθΝ πδζκΰάμ
1βΝΟΜ

μΝΜαγβηα δεΪΝΠζβλκφκλδεάέΝ

Ν ΟηΪ αΝ π λδζαηίΪθ δΝ αΝ ηαγάηα αμΝ Μαγβηα δεΪΝ ΤοβζκτΝ πδπΫ κυ,Ν Μαγβηα δεΪΝ
ία δεκτΝ πδπΫ κυ,Ν φαληκ ηΫθ μΝ ηαγβηα δεΫμΝ ηΫγκ κδ,Ν ΠζβλκφκλδεάΝ εαδΝ
Πλκΰλαηηα δ ησμΝ ία δεκτΝ πδπΫ κυ,Ν ΠζβλκφκλδεάΝ εαδΝ Πλκΰλαηηα δ ησμΝ υοβζκτΝ
πδπΫ κυ,ΝΛκΰδεάΝεζπ
ββΝΟΜ

μΝΦυ δεΫμΝεαδΝπ λδίαζζκθ δεΫμΝ πδ

άη μέΝ

Ν ΟηΪ αΝ π λδζαηίΪθ δΝ αΝ ηαγάηα αμΝ Φυ δεά,Ν Υβη έα,Ν δκζκΰέα,Ν Π λδίαζζκθ δεάΝ
πδ άηβ,ΝΦυ δεάΝΙ κλέαέΝΣαΝ λέαΝπλυ αΝ Ν τκΝ πέπ αΝ αΝΪζζαΝησθκΝ κΝία δεσΝ
πέπ κ
γβΝΟΜ

μΝ θγλππδ δεΫμ πδ

άη μέΝ

Ν ΟηΪ αΝ π λδζαηίΪθ δΝ αΝ ηαγάηα αμΝ λξαέαΝ ζζβθδεΪΝ εαδΝ Λα δθδεΪ,Ν Ι κλέα,Ν
Ι κλδεάΝ γ πλέαΝ εαδΝ η γκ κζκΰέα,Ν Φδζκ κφέαΝ εαδΝ
γδεά,Ν ΟδεκθκηδεΪ,Ν
θγλππκΰ πΰλαφέα,ΝΠκζδ δεάΝΟδεκθκηέαΝεζπέΝ λε ΪΝαπσΝαυ ΪΝ Ν τκΝ πέπ αΝ θυΝ
εΪπκδαΝ Ϊζζα,Ν σππμΝ βθΝ Ι κλδεάΝ Θ πλέαΝ εαδΝ Μ γκ κζκΰέα, άΝ βΝ Φδζκ κφέαΝ άΝ αΝ
Λα δθδεΪΝησθκΝ κΝία δεσΝ πέπ κέ
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ζβΝΟΜ

μΝΣΫξθβΝΠκζδ δ ησμέΝ

Ν ΟηΪ αΝ π λδζαηίΪθ δΝ αΝ ηαγάηα αμΝ ξΫ δκ,Ν Ι κλέαΝ ΣΫξθβμ,Ν Κδθβηα κΰλΪφκμ,Ν
Μκυ δεά,Ν τ λβΝ ΞΫθβΝ ΰζυ α,Ν Μκυ δεκζκΰέα,Ν Φπ κΰλαφέαΝ εζπέΝ έθαδΝ πδγαθσθΝ
βθΝκηΪ αΝαυ άΝ αΝηαγάηα αΝθαΝπαλΫξκθ αδΝησθκΝ ΝΫθαΝ πέπ κέ
5.

πσε β βΝ γθδεκτΝ πκζυ βλέκυέ

ΟδΝηαγβ ΫμΝθαΝαπκε κτθΝ κΝ γθδεσΝ πκζυ άλδκΝη ΪΝαπσΝΰλαπ ΫμΝησθκΝ ι Ϊ δμΝ δμΝ
κπκέ μΝ έθκυθΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝ ’ΝΛυε έκυέ
ΝτζβΝ έθαδΝαυ άΝ βμΝ ζ υ αέαμΝ ΪιβμΝ κυΝΛυε έκυΝΧ ΝΣ Ξ Ψ,ΝαζζΪΝγ πλ έ αδΝσ δΝκΝ
ηαγβ άμΝ ΰθπλέα δΝ εαδΝ αυ ΪΝ πκυΝ δ Ϊξ βε εα ΪΝ βθΝ πλκβΰκτη θβΝ ΪιβΝ Χ Ν Σ Ξ ΨΝ
Χ βζα άΝ ΝγαΝαβ βγ έΝβΝπ λδΰλαφάΝ θσμΝφαδθκηΫθκυΝπκυΝ δ Ϊξ βε Ν βθΝ ΝΛυε έκυ,Ν
αζζΪΝ κδΝ τπκδΝ εαδΝ αΝ η ΰΫγβΝ πκυΝ δ Ϊξ βε Ν γ πλκτθ αδΝ ΰθπ ΪΝ εαδΝ ηπκλ έΝ θαΝ
ξλβ δηκπκδβγκτθΝ ΝεΪπκδαΝΪ εβ βΝ κυΝ δαΰπθέ ηα κμΝΦυ δεάμΨέΝ
ΣαΝγΫηα αΝκλέακθ αδΝ έ Νη Ν θδαέαΝ δα δεα έαΝΧζέξέΝαπσΝ κθΝκλΰαθδ ησΝ ι Ϊ πθΝυ Ν
θαΝ ΫξκυθΝ αγηδ ηΫθβΝ υ εκζέαΨ,Ν έ Ν έθαδΝ δαφκλ δεΪΝ ΰδαΝ εΪγ Ν ζτε δκ,Ν αζζΪΝ γαΝ
πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ ηέαΝ εκδθάΝ ίΪ βΝ γ ηΪ πθ,Ν γαΝ πδζΫΰκθ αδΝ υξαέαΝ η Ν ξλά βΝ
αζΰκλέγηπθΝ εαδΝ γαΝ ΫξκυθΝ πέ βμΝ αγηδ ηΫθβΝ υ εκζέα,Ν υ Ν θαΝ απκφ τΰκθ αδ
δαευηΪθ δμέΝΧσππμΝ αΝγΫηα αΝ κυΝSχT,Νύωϋ,ΝύεχTΝεζπΨέ
 κΝ ίαγησΝ κυΝ απκζυ βλέκυΝ πλκ η λΪ αδ η Ν κίαλσΝ πκ κ σΝ ΧηΫθ δΝ θαΝ
απκ αφβθδ έΨ,ΝβΝ πέ κ βΝ κΝ ε αηΫθκΝ κεέηδκΝ κΝκπκέκΝ υΰΰλΪφκυθΝκδΝηαγβ ΫμΝ
σππμΝπ λδΰλΪοαη ΝπλκβΰκυηΫθπμέΝ
υηη κξάΝ κθΝ ζδεσΝ ίαγησΝ κυΝ γθδεκτΝ πκζυ βλέκυΝ Ϋξ δ εαδΝ βΝ αιδκζσΰβ βΝ
υΰε ελδηΫθπθΝ λΰα δυθΝπκυΝεΪθ δΝκΝηαγβ άμΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝΓΝΛυε έκυΝπΪθπΝ
Ν δΪφκλαΝηαγάηα αΝεαδΝ ΝγΫηα αΝπκυΝεΪγ ΝξλσθκΝεα α έγ θ αδΝ ΝηέαΝζέ αΝαπσΝ
βθΝκπκέαΝηαγβ άμΝεαζ έ αδΝθαΝ πδζΫι δέΝ Ναιδκζσΰβ βΝ πθΝ λΰα δυθΝαυ υθΝΰέθ αδΝ
θ κ ξκζδεΪ,ΝκΝίαγησμΝΫξ δ ηδελάΝ υηη κξάΝ κθΝ ζδεσΝίαγησΝ κυΝ πκζυ βλέκυ,Ν
δΰηα κζβπ δεΪΝ Ν αΝ ξκζ έαΝγαΝεαζκτθ αδΝθαΝ έζκυθΝεΪπκδ μΝ λΰα έ μΝηαγβ υθΝ
κυμΝΰδαΝΫζ ΰξκΝπμΝπλκμΝ βθΝ ΰευλσ β αΝ βμΝίαγηκζσΰβ άμΝ κυμέΝ
ΣΫζκμ,Ν ΰδαΝ θαΝ υηη Ϊ ξ δΝ κΝ ηαγβ άμΝ βθΝ σζβΝ δα δεα έαΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ Ϋξ δΝ
αθ απκελδγ έΝ Ν ηέαΝ δλΪΝ απσΝ Ϊζζ μΝ υπκξλ υ δμΝ σππμΝ αθαφΫλαη Ν πλκβΰκυηΫθπμΝ
εζπ
Ν δα δεα έαΝ βθΝ Ν εαδΝ Ν Λυε έκυΝ έθαδΝ θδαέαέΝ θΝ υπΪλξκυθΝ ι Ϊ δμΝ βθΝ Ν
Λυε έκυ,Ν κτ Ν απκλλέο δμ,Ν κτ Ν η ι α ΫκδέΝ Ν πέ κ βΝ ελέθ αδΝ δμΝ ζδεΫμΝ
ι Ϊ δμΝεαδΝ κΝ γθδεσΝ πκζυ άλδκΝΛυε έκυΝαπκ ζ έΝ κΝεα υφζδΝΰδαΝ βθΝ λδ κίΪγηδαΝ
επαέ υ βέ
ξ δ η ΰΪζβΝ βηα έαΝθαΝη λΪ δΝκΝπλκφκλδεσμΝίαγησμΝ κθΝίαγησ,Ν κυζΪξδ κθΝεα ΪΝ
κΝ ΫθαΝ λέ κέ ΟδΝ ηαγβ ΫμΝ αθ δζαηίΪθκθ αδ σ δΝ εΪ δΝ βηαθ δεσ ΰέθκθ αδ ηΫ αΝ κΝ
ξκζ δσΝ κΝκπκέκΝηΪζδ αΝγαΝ πβλ Ϊ δΝ κΝηΫζζκθΝ κυμ,ΝκδΝ επαδ υ δεκέΝθδυγκυθΝ κΝ
φκλ έκΝ βμΝ υγτθβμΝαφκτΝβΝαιδκζσΰβ βΝπκυΝγαΝεΪθκυθΝ πβλ Ϊα δΝΪη αΝΫθαΝπαδ έ,Ν θυΝ
πκζτΝ τεκζαΝ κυμΝ γΫ δμΝ πλκΝ πθΝ υγυθυθΝ κυμΝ δσ δΝ γαΝ ίζΫπκυη Ν αηΫ πμΝ πκδκμΝ
επαδ υ δεσμΝ Ϋξ δΝ υπ λίκζδεΫμΝ απκεζέ δμΝ βθΝ αιδκζσΰβ βΝ κυΝ απσΝ κθΝ ΰλαπ σΝ
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ίαγησΝ εαδΝ αυ σΝ γαΝ απκ ζΫ δ ΫθαΝ απσΝ αΝ ελδ άλδαΝ αιδκζσΰβ βμΝ κυΝ έ δκυέΝ Ν
αιδκζσΰβ βΝ πθΝ ηαγβ υθ,Ν σππμΝ εαδΝ κΝ επαδ υ δεσΝ ΫλΰκΝ υθκζδεΪ, γαΝ
παλαεκζκυγ έ αδΝ απσΝ βθΝ κηΪ αΝ πθΝ εαγβΰβ υθΝ ηδαμΝ ΪιβμΝ βΝ κπκέαΝ γαΝ υθΫλξ αδΝ
αε δεΪΝπαλαεκζκυγυθ αμΝ βθΝπκλ έαΝεαδΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝ βμΝ ΪιβμΝ υθκζδεΪέΝ
Πδ κπκδβ δεσΝ απκφκέ β βμμΝ ΘαΝ υπΪλξ δΝ βΝ υθα σ β αΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ κδΝ κπκέκδΝ θΝ
πδγυηκτθΝ θαΝ απκε ά κυθΝ γθδεσΝ απκζυ άλδκ,Ν θαΝ παέλθκυθΝ πδ κπκδβ δεσΝ
απκφκέ β βμ,Ν κΝκπκέκΝαπζυμΝγαΝαπκ υπυθ αδΝκΝξλσθκμΝπαλαεκζκτγβ βμΝεαγυμΝεαδΝ
βΝαεα βηαρεάΝ κυμΝ πέ κ βΝεα ΪΝ κΝ δΪ βηαΝπαλαεκζκτγβ βμέΝ
θαμΝ ηαγβ άμΝ κΝ κπκέκμΝ θΝ πδγυη έΝ θαΝ πΪλ δΝ ηαγάηα αΝ κΝ υοβζσΝ πέπ κ,Ν άΝ θΝ
πδγυη έΝθαΝπαλαεκζκυγά δΝ κΝπλσΰλαηηαΝεκδθπθδεάμ λΰα έαμ,ΝάΝ θΝ πδγυη έΝθαΝ
υηη Ϊ ξ δΝ δμ ζδεΫμΝ ι Ϊ δμ,Ν γαΝ ηπκλ έΝ θαΝ πΪλ δΝ αθαζυ δεσΝ π λδΰλαφδεσΝ
πδ κπκδβ δεσΝΰδα αΝ τκΝξλσθδαΝ κυΝζυε έκυέ
6.

Πζ κθ ε άηα αΝ κυΝπλκ δθση θκυΝ υ

άηα κμ

έ
βηαθ δεάΝαθαίΪγηδ βΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝΛυε έκυέΝΣκΝΛτε δκΝγαΝαπκε ά δΝ
υπσ α βέΝ ε σμΝ απσΝ αΝ παδ δΪΝ πκυΝ γαΝ υθ ξέ κυθΝ κΝ ζζβθδεσΝ επαδ υ δεσΝ
τ βηα,Ν βΝ αθα δκλΰΪθπ βΝ κυΝ ζυε έκυΝ γαΝ ιυπβλ έΝ πέ βμΝ αΝ παδ δΪΝ πκυΝ ΰδαΝ
κπκδκ άπκ Ν ζσΰκΝ πδγυηκτθΝ θαΝ υθ ξέ κυθΝ δμΝ πκυ ΫμΝ κυμΝ Ν Ϊζζ μ ξυλ μ,Ν
πλκ φΫλκθ αμΝαθαΰθπλέ δηκυμΝ έ ζκυμέΝ
έ

υθ δαησλφπ βΝ κυ πλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝαπσΝ κυμΝηαγβ Ϋμ

Μ Ν βΝ υθα σ β αΝ πδζκΰυθΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ γαΝ απκφα έακυθΝ δΝ γΫζκυθΝ θαΝ
παλαεκζκυγά κυθΝεαδΝ ΝπκδκΝίαγησΝ υ εκζέαμέΝΘαΝ υθ ε δηκτθΝ δμΝ υθα σ β μΝεαδΝ
αΝ θ δαφΫλκθ ΪΝ κυμΝ αζζΪΝ εαδΝ κυμΝ σξκυμΝ πκυΝ γΫ κυθΝ ΰδαΝ βΝ υθΫξ δαΝ βμΝ απάμΝ
κυμ,Νη ΪΝ κΝ ξκζ έκέΝΘαΝ πδζΫΰκυθΝ κΝγΫηαΝ κυΝ ε αηΫθκυΝ κεδηέκυΝη Ν κΝκπκέκΝ
πδγυηκτθΝθαΝα ξκζβγκτθΝεαδΝγαΝ δαηκλφυθκυθΝ κΝπλσΰλαηηαΝ πθΝ λΪ πθΝπκυΝγαΝ
υζκπκδκτθΝ ε σμΝ ξκζ έκυ ΧεκδθπθδεάΝ λΰα έαΨ,ΝκδΝκπκέ μΝγαΝαπκ ζκτθΝαθαπσ πα κΝ
εκηηΪ δΝ βμ πκλ έαμΝ κυμΝ κΝζτε δκέ
Γέ

Μ α σπδ βΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝπλΪιβμΝ βθΝκυ έαΝεαδΝ κΝπ λδ ξση θκέ

Ν πδζκΰάΝΰδαΝ ζαξδ κπκέβ βΝ πθΝΰθπ δευθΝαθ δε δηΫθπθΝ βηαέθ δΝσ δΝπζΫκθΝ θΝ
αθααβ κτη Ν “ δ δεκτμ”,Ν άΝ εαζτ λαΝ υπκ δγΫη θκυμΝ δ δεκτμ,Ν ΰδαΝ θαΝ δ Ϊικυθ,Ν αζζΪΝ
παλΪΰκυη Ν ΰδαΝ αΝ ΰθπ δεΪΝ αθ δε έη θαΝ πκυΝ γαΝ δ Ϊ εκθ αδΝ κΝ εα ΪζζβζκΝ
δαγ ηα δεσΝεαδΝ δ πδ βηκθδεσΝυζδεσ,Νυ ΝθαΝ δα φαζέα αδΝσζκΝ κΝ υηαΝΰθυ πθΝ
πκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ πλκ π ζΪ κυθΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ ηαμέΝ
δ,Ν ΰδαΝ παλΪ δΰηα,Ν ηΫ αΝ απσΝ κΝ
ηΪγβηαΝ βμΝ ΰζυ αμΝ Χ ζζβθδεάμ άΝ ΰΰζδεάμΨ,Ν άΝ βμΝ ζκΰκ ξθέαμ,Ν κδΝ ηαγβ ΫμΝ γαΝ
η ζ ά κυθΝε έη θαΝΰδαΝ κΝπ λδίΪζζκθ,Ν αΝαθγλυπδθαΝ δεαδυηα α,Νδ κλδεΪΝΰ ΰκθσ αΝ
εζπέΝΜΫ αΝαπσΝ κΝηΪγβηαΝ βμΝ πδ άηβμΝγαΝη ζ ά κυθΝεαδΝγΫηα αΝ ξ δεΪΝη Ν βΝ
φδζκ κφέαΝεαδΝ βθΝδ κλέαΝ βμΝ πδ άηβμΝάΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝκδεκζκΰέα,Ν βΝ δαξ έλδ βΝ
απκίζά πθΝ άΝ βΝ δαξ έλδ βΝ βμΝ θΫλΰ δαμέΝ θ έ κδξαΝ ηΫ αΝ απσΝ κΝ ηΪγβηαΝ βμΝ
ΰΰζδεάμΝΰζυ αμΝγαΝ πλκ ΰΰέ κυθΝεαδΝγΫηα αΝ ΫξθβμΝεαδΝπκζδ δ ηκτΝεζπέΝηπκλ έΝ
αυ σΝ θαΝ απαδ έΝ π λδ σ λκΝ εσπκΝ απσΝ βΝ η λδΪΝ πθΝ δ α εσθ πθΝ άΝ εαδΝ θαΝ γΫ δΝ
γΫηα αΝ δαησλφπ βμΝ αθαζυ δεκτΝ πλκΰλΪηηα κμΝ αζζΪΝ αυ άΝ έθαδΝ εαδΝ βΝ τΰξλκθβΝ
υλππαρεάΝ Ϊ β,Ναυ σΝ υηίαέθ δΝ ΝσζαΝ αΝ πδ υξβηΫθαΝ επαδ υ δεΪΝ υ άηα αΝεαδΝ
33

ΫζκμΝ αυ σΝ πδ Ϊ δΝ αεσηαΝ εαδΝ κΝ πδζκ δεσΝ πλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ
Τπκυλΰ έκυΝπαδ έαμέΝ
ΣκΝ η έακθΝ πλσίζβηαΝ έθαδΝ βΝ δαξ έλδ βΝ πθΝ εΪ πθΝ δ δεκ ά πθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ
παλ δ φλά δΝ βθΝ επαέ υ β,ΝαζζΪΝβΝζτ βΝ Ναυ σΝ θΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝΪζζβΝαπσΝ
βθΝη επαέ υ βΝσ πθΝηπκλκτθΝεαδΝγΫζκυθΝεαδΝβΝη Ϊ αιβΝσ πθΝ θΝηπκλκτθΝάήεαδΝ
θΝγΫζκυθέΝ θΝ έθαδΝ υθα σθΝθαΝ υθ ξέ κυη ΝθαΝΫξκυη Ν ξκζ έκΝη Ν1ηίΝ δ δεσ β μΝ
εαδΝθαΝπαζ τκυη ΝθαΝηβθΝαζζΪι δΝεΪ δΝεαδΝ δα αλαξγ έΝβΝδ κλλκπέαΝ κυΝ λσηκυέ
έ

θ δη υπδ βΝ βμΝπαλαπαδ έαμέ

 Ν σζαΝ αΝ υ άηα αΝ κυΝ εσ ηκυ,Ν σπκυΝ υπΪλξ δΝ δα δεα έαΝ πδζκΰάμΝ ΰδαΝ αΝ
παθ πδ άηδα,Ν αθγ έΝ εαδΝ βΝ παλΪζζβζβΝ άλδιβΝ πθΝ ηαγβ υθέΝ ΣκΝ πλκ δθση θκΝ
τ βηαΝ θΝ δ ξυλέα αδΝ σ δΝ βθΝ εα αλΰ έ,Ν αζζΪΝ βθΝ η δυθ δΝ λα δεΪ,Ν αθΝ θΝ βθΝ
ζαξδ κπκδ έέΝ έθκθ αμΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ αΝ ξκζ έαΝ υ εκζ τ δΝ βΝ
ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ φλκθ δ βλέπθ,Ν η δυθκθ αμΝ αΝ ΰθπ δεΪΝ αθ δε έη θαΝ αυιΪθ δΝ βθΝ
Ϋθ α βΝ λΰα έαμΝ πθΝ επαδ υ δευθΝεαδΝ δμΝυλ μΝπκυΝΫξκυθΝ κθΝηαγβ άΝ αΝξΫλδαΝ κυμΝ
εαδΝ ΪλαΝ ί ζ δυθ δΝ βΝ υθα σ β αΝ κυμΝ ΰδαΝ απκ ζ ηα δεσ β αέΝ υθ Ϋκθ αμΝ βθΝ
απκ έηβ βΝ κυΝ ΫλΰκυΝ κυΝ ξκζ έκυΝ η Ν βθΝ πκλ έαΝ πθΝ ηαγβ υθ,Ν εδθβ κπκδ έΝ κυμΝ
επαδ υ δεκτμΝ εαδΝ η Ν κθΝ λσπκΝ αυ σΝ αθ δη ππέα δΝ βθΝ παλαπαδ έαΝ αφκτΝ σ δκΝ
εαζτ λβΝ έθαδΝβΝ κυζ δΪΝπκυΝΰέθ αδΝ βθΝ ΪιβΝεαδΝσ κΝεκθ τ λαΝαυ άΝίλέ ε αδΝ
βθΝαπαέ β βΝ βμΝσπκδαμΝ ιΫ α βμ,Ν σ κΝη δυθ αδΝβΝαθΪΰεβΝΰδαΝφλκθ δ άλδκέΝΣΫζκμΝ
απαΰκλ τκθ αμΝ εΪγ αΝ βθΝ απκυ έαΝ κυΝ ηαγβ άΝ απσΝ κΝ ξκζ έκΝ η αφΫλκυη Ν βθΝ
επαδ υ δεάΝ πλΪιβΝ ηΫ αΝ βθΝ ΪιβΝ εαδΝ ΪλαΝ εαδΝ πΪζδΝ αθ δη ππέακυη Ν κΝ
φλκθ δ άλδκέΝ
δ δεΪΝΰδαΝ κΝηΪγβηαΝ πθΝ ΰΰζδευθΝθαΝ κθέ κυη Νσ δΝ κΝπλκ δθση θκΝηΪγβηαΝ θΝ
Ϋξ δΝ απκζτ πμΝ εαηέαΝ ξΫ β η Ν βθΝ πλκ κδηα έαΝ πκυΝ εΪθκυθΝ αΝ παδ δΪΝ ΰδαΝ θαΝ
απκε ά κυθΝ π υξέκΝ ιΫθβμΝ ΰζυ αμέΝ Σκυθαθ έκθΝ Ϋξ δΝ θαΝ εΪθ δΝ η Ν βθΝ κυ δα δεάΝ
εηΪγβ βΝ βμΝ ΰζυ αμΝ εαδΝ σξδΝ η Ν βθΝ απσε β βΝ εΪπκδκυΝ πλκ σθ κμ,Ν ΪλαΝ αΝ
φλκθ δ άλδαΝιΫθπθΝΰζπ υθΝ θΝΫξκυθΝεαηέαΝίκάγ δαΝθαΝπλκ φΫλκυθΝ κΝηαγβ άέΝ
έ

ικλγκζκΰδ ησμΝεαδΝ βζ - επαέ υ β

ΟΝ υθκζδεσμΝαλδγησμΝπλυθΝ δ α εαζέαμΝ κΝζτε δκΝγαΝ έθαδΝγγέΝ
δΝγαΝυπΪλξ δΝηέαΝ
αλξδεάΝ κδεκθκηέαΝ ΰδαΝ δμΝ τκΝ ζ υ αέ μΝ Ϊι δμΝ κυΝ Λυε έκυέΝ πσΝ ε δΝ εαδΝ πΫλαΝ γαΝ
απαΰκλ τ αδΝ θαΝ ΰέθ δΝ ηάηαΝ Ν εΪπκδκΝ ηΪγβηαΝ αθΝ θΝ υπΪλξκυθΝ κυζΪξδ κθΝ βίΝ
ηαγβ ΫμΝΰδαΝ κΝηΪγβηαΝαυ σέΝ υ σΝ βηαέθ δΝσ δΝεΪπκδαΝηαγάηα αΝγαΝπαλΫξκθ αδΝησθκΝ
Ν κλδ ηΫθαΝ Λτε δαέΝ ΠδγαθσθΝ θαΝ πλΫπ δΝ θαΝ φ δαξ κτθΝ κηΫμΝ ΰδαΝ δμΝ τκΝ ζ υ αέ μΝ
Ϊι δμΝ κυΝΛυε έκυΝη Νπ λδ σ λαΝπαδ δΪΝΧπλΪΰηαΝπκυΝ έθαδ εαδΝπαδ αΰπΰδεΪΝ π σΨΝ
άΝαεσηαΝεΪπκδαΝηαγάηα αΝθαΝ αΝπαλαεκζκυγκτθΝκδΝηαγβ ΫμΝ Ν υΰε ελδηΫθβΝξλκθδεΪΝ
αυθβ, άΝ ΫζκμΝ κΝσζκΝ τ βηαΝθαΝζ δ κυλΰά δΝπμΝεα αζτ βμΝΰδαΝθαΝαθαπ υξγκτθΝ πέΝ
ΫζκυμΝυπκ κηΫμΝ τΰξλκθβμΝ βζ - επαέ υ βμέ
δ δεΪΝ Νπ λδπ υ δμΝαπκηαελυ ηΫθπθΝζυε έπθΝεΪπκδαΝηαγάηα αΝγαΝ δ Ϊ εκθ αδΝη Ν
βζ - επαέ υ βμΝ αΝ ξκζ έαΝγαΝ ικπζδ κτθΝη ΝηέαΝάΝ τκΝεα Ϊζζβζ μΝαέγκυ μΝη Ν
ιαδλ δεάΝυπκ κηάΝεαδΝπκζτΝεαζσΝ ικπζδ ησέΝΘαΝΫξκυθΝπκζτΝΰλάΰκλβΝ τθ βΝ κΝ
δα έε υκΝεαδΝκδΝηαγβ ΫμΝγαΝ θ Ϊ κθ αδΝεαθκθδεΪΝ ΝηέαΝαπκηαελυ ηΫθβΝ ΪιβέΝΜ Ν
ξλά βΝεα ΪζζβζκυΝζκΰδ ηδεκτΝεαδΝ ικπζδ ηκτΝκδΝηαγβ ΫμΝγαΝ υηη ΫξκυθΝεαθκθδεΪΝ
34

κΝηΪγβηα,ΝγαΝίζΫπκυθΝεαδΝγαΝαεκτθΝ κυμΝπΪθ μΝεαδΝκδΝπΪθ μΝγαΝίζΫπκυθΝεαδΝγαΝ
αεκτθΝ αυ κτμ,Ν γαΝ παέλθκυθΝ κΝ ζσΰκ, γαΝ υηη ΫξκυθΝ Ν δαΰπθέ ηα αΝ εαδΝ
παλκυ δΪ δμΝεζπέΝ
θ έ κδξβΝ π ι λΰα έαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΰέθ δΝ ΰδαΝ δ Ϋμ Σ ξθδεσΝ εαδΝ παΰΰ ζηα δεσΝ
ζτε δκ

γέΚΙΝ ΣΙΚΟΣ Σ Σ ΝΝΣΡΙΣΟ
ΚΠ Ι Τ

ΘΜΙ Ν

ε π δεσμ θαΝ βηαθ δεσΝπλσίζβηαΝ έθαδΝβΝα υθαηέαΝη αεέθβ βμΝαπσΝΣηάηαΝ ΝΣηάηαΝεαδΝ
απσΝΠαθ πδ άηδκΝ ΝΠαθ πδ άηδκΝ δμΝπ λδπ υ δμΝπκυΝκδΝφκδ β ΫμΝ θΝ έθαδΝδεαθκπκδβηΫθκδΝ
απσΝ κΝ αθ δε έη θκΝ πκυ υθΝ πκυΝ δΪζ ιαθέΝ ΣκΝ πλσίζβηαΝ βμΝ αθτπαλε βμΝ εδθβ δεσ β αμΝ
πβλ Ϊα δΝ βηαθ δεΪΝ βθΝαπσ κ βΝ πθΝφκδ β υθΝεαδΝΫξ δΝ βθΝετλδαΝ υγτθβΝΰδαΝ δμΝ εΪ μΝ
ξδζδΪ μΝ ‘ζδηθαασθ πθ’Ν φκδ β υθΝ κδΝ κπκέκδΝ πλκ παγκτθΝ θαΝ ζ δυ κυθΝ εΪ πΝ απσΝ βθΝ
κδεκΰ θ δαεάΝάΝεκδθπθδεάΝπέ βΝ πκυ ΫμΝπκυΝ θΝ κυμΝ θ δαφΫλκυθέΝ
ΝσπκδαΝεδθβ δεσ β αΝυπΪλξ δΝ άη λαΝΰέθ αδΝε θ λδεΪ,Νη ΝΤπκυλΰδεΫμΝαπκφΪ δμΝεαδΝαφκλΪΝ
ελδ άλδαΝ ΧκδεκθκηδεΪ,Ν εκδθπθδεΪΨΝ πκυΝ θΝ ΫξκυθΝ ξΫ βΝ η Ν βθΝ πδγυηέαΝ πθΝ φκδ β υθΝ ΰδαΝ
απσε β βΝ ΰθυ πθΝ Ν ΫθαΝ ΪζζκΝ αθ δε έη θκΝ απσΝ αυ σΝ πκυΝ πκυ ΪακυθΝ ΧεαδΝ θΝ κυμΝ
δεαθκπκδ έΨέΝ

ΠΡΟΣ  ΙμΝ έΝΜ Σ ΚΙΝ  ΙΝΦΟΙΣ ΣΧΝ
1. ΝαΝ βηδκυλΰβγ έΝβζ ε λκθδεάΝπζα φσληαΝη αΰλαφυθΝ κΝΤπέΝΠαδ έαμέΝΚΪγ Νφκδ β άμΝ
θαΝηπκλ έΝθαΝυπκίΪζζ δΝαέ β βΝη αφκλΪμΝ πθΝπδ π δευθΝ κυΝηκθΪ πθΝαπσΝΫθαΝΣηάηαΝ
ΝΫθαΝΪζζκ,Ν κυΝδ έκυΝάΝΪζζκυΝ ΙΝεΪγ Ν π ΫηίλδκέΝΜπκλ έΝθαΝεΪθ δΝΫπμΝηΝαδ ά δμέΝ
2.
Νεδθβ δεσ β αΝ θΝδ ξτ δΝαπσΝ βθΝπ λδφΫλ δαΝπλκμΝ βθΝ γάθαΝεαδΝ βΝΘ
αζκθέεβέΝΙ ξτ δΝ
απσΝ ηάηα αΝ βμΝ Π λδφΫλ δαμΝ πλκμΝ ΪζζαΝ Σηάηα αΝ βμΝ Π λδφΫλ δαμ,Ν απσΝ Σηάηα αΝ βμΝ
γάθαμΝ πλκμΝ ΪζζαΝ Σηάηα αΝ βμΝ γάθαμ,Ν απσΝ Σηάηα αΝ βμΝ Θ
αζκθέεβμΝ πλκμΝ ΪζζαΝ
Σηάηα αΝ βμΝ Θ αζκθέεβμΝ εαδΝ απσΝ Σηάηα αΝ βμΝ γάθαμΝ εαδΝ βμΝ Θ
αζκθέεβμΝ πλκμΝ
Σηάηα αΝ βμΝ Π λδφΫλ δαμέΝ θΝ δ ξτ δΝ πέ βμΝ απσΝ Σηάηα αΝ Σ ΙΝ πλκμΝ Παθ πδ βηδαεΪΝ
Σηάηα α,ΝαζζΪΝδ ξτ δΝαπσΝΠαθ πδ βηδαεΪΝΣηάηα αΝπλκμΝΣηάηα αΝΣ ΙέΝ
3. ΣαΝΣηάηα αΝυπκ κξάμΝ πθΝαδ ά πθΝ βζυθκυθΝεΪγ ΝξλσθκΝ κΝΤπέΝΠαδ έαμΝ αΝελδ άλδαΝ
η Ν ίΪ βΝ αΝ κπκέαΝ Ϋξκθ αδΝ η αΰλαφΫμΝ φκδ β υθέΝ ΣαΝ ελδ άλδαΝ αυ ΪΝ αφκλκτθΝ
απκεζ δ δεΪΝ βθΝ πέ κ βΝ κυμΝ Ν υΰε ελδηΫθαΝηαγάηα αΝάΝ κΝηΫ κΝσλκΝίαγηκζκΰέαμΝ
Ϋ κυμ,Ν άΝ κθΝ αλδγησΝ πθΝ ηαγβηΪ πθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ π λΪ δ,Ν άΝ υθ υα ησΝ αυ υθΝ πθΝ
ελδ βλέπθέΝ πέ βμΝ αφκλκτθΝ αΝ Σηάηα αΝ απσΝ αΝ κπκέαΝ ΰέθκθ αδΝ ε κέΝ φκδ β ΫμΝ ΰδαΝ
η αΰλαφάέΝΣαΝελδ άλδαΝΰέθκθ αδΝΰθπ ΪΝεαδΝαθαλ υθ αδΝ βθΝπζα φσληαέΝΦυ δεΪ,ΝΫθαΝ
ΣηάηαΝ ξαηβζάμΝ αά β βμΝ έθαδΝ πδγαθσθΝ θαΝ Ϋξ δΝ ζδΰσ λ μΝ απαδ ά δμΝ απσΝ ΫθαΝ ΣηάηαΝ
υοβζάμΝαά β βμέ
4. ΟδΝ αδ ά δμΝ η αφΫλκθ αδΝ αΝ Σηάηα αΝ πλκκλδ ηκτ,Ν αΝ κπκέαΝ δμΝ ΰελέθκυθΝ άΝ
απκλλέπ κυθΝη ΝίΪ βΝ αΝελδ άλδαΝπκυΝΫξκυθΝγΫ δΝεαδΝη Ναπσφα βΝυθΫζ υ βμΝΣηάηα κμΝ
εαδΝυΰεζά κυέΝ Νπ λέπ π βΝΫΰελδ βμ,ΝβΝαπσφα βΝαθαφΫλ δΝπσ μΝεαδΝπκδ μΝπδ π δεΫμΝ
ηκθΪ μΝη αφΫλκθ αδέΝ
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5.  Νπ λέπ π βΝΫΰελδ βμ,Νη αφΫλ αδΝεαδΝβΝπέ π βΝ κυΝφκδ β άΝαπσΝ κΝΫθαΝΠαθ πδ άηδκ
κΝΪζζκέ
6. ΣκΝ τ βηαΝαυ σΝΫξ δΝ κΝπζ κθΫε βηαΝσ δΝ πδ λΫπ δΝηδαΝΫ πΝπ λδκλδ ηΫθβΝεδθβ δεσ β αΝ
πκυΝ ι ηπζκεΪλ δΝ φκδ β ΫμΝ απσΝ εαεΫμΝ αλξδεΫμΝ πδζκΰΫμΝ εαδΝ δ Ϊΰ δΝ εαδΝ ΫθαΝ εαζυμΝ
θθκκτη θκΝ αθ αΰπθδ ησΝ η αιτΝ πθΝ Ι λυηΪ πθέΝ πέ βμ,Ν υθ Ϋ δΝ βΝ η αεέθβ βΝ η Ν
ατιβ βΝάΝη έπ βΝπσλπθΝεαδΝΪλαΝκλγκζκΰδεκπκδ έΝ βΝ Ϊ βΝ πθΝΙ λυηΪ πθΝπλκΫζ υ βμΝ
εαδΝπλκκλδ ηκτέΝ

ΠΡΟΣ  ΙΝ ΝμΝ Τ ΛΙΞΙ ΝΠΣΤΥΙΧΝ
Νε θ λδεάΝδ ΫαΝ έθαδΝσ δΝΫθαΝΣηάηαΝγαΝπλΫπ δΝθαΝηπκλ έΝθαΝαθ απκελέθ αδΝ δμΝαζζαΰΫμΝπκυΝ
υθ ζκτθ αδΝ κΝ ΰθπ δεσΝ κυΝ π έκΝ ά βθΝ αΰκλΪΝ λΰα έαμΝ η Ν βθΝ απαλαέ β βΝ υ ζδιέα,Ν
υ ΝθαΝπαλΫξ δΝ πέεαδλ μΝΰθυ δμΝ κυμΝφκδ β ΫμΝεαδΝ κυμΝαπκφκέ κυμΝ κυέΝ υ σΝηπκλ έΝθαΝ
ΰέθ δΝη Ν κυμΝ ιάμΝ λσπκυμμ
1. ΣκΝ ΣηάηαΝ πλκ αλησα δΝ κΝ ΠλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ κυΝ η Ν απσφα βΝ βμΝ ΓΝ εαδΝ βμΝ
υΰεζά κυΝεΪγ ΝβΝξλσθδαΝη Νεκδθκπκέβ βΝ βθΝ ΙΠΝεαδΝ κΝΤπκυλΰ έκΝΠαδ έαμΝ
2. ΣκΝΣηάηαΝ τθα αδΝ θαΝπλκ φΫλ δΝ π λδ σ λαΝ κυΝ θσμΝΠλκΰλΪηηα αΝπκυ υθ,Ν αΝ
κπκέαΝ βζυθκθ αδΝ κΝηβξαθκΰλαφδεσΝ
3. ΣκΝΣηάηαΝ τθα αδΝθαΝπλκ φΫλ δΝ Ν υθ λΰα έαΝη ΝΪζζκΝάΝΪζζαΝΣηάηα αΝ κυΝδ έκυΝάΝ
ΪζζκυΝΠαθ πδ βηέκυΝεκδθΪΝΠλκΰλΪηηα αΝπκυ υθΝΧjointΝdegreesΨ Ν πδ βηκθδεΪΝ
αθ δε έη θαΝ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ βθΝ κηάΝ πθΝ ΰθπ δευθΝ π έπθΝ πθΝ υηη ξσθ πθΝ
ΣηβηΪ πθέ
4. ΣκΝΣηάηαΝΫξ δΝ βΝ υθα σ β αΝθαΝπλκ φΫλ δΝηΫλκμΝάΝ κΝ τθκζκΝ θσμΝάΝπ λδ κ ΫλπθΝ
απσΝ αΝ ΠλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθΝ κυΝ εαδΝ βθΝ ΰΰζδεάΝ ΰζυ αέΝ ΟδΝ ΰΰ ΰλαηηΫθκδΝ
φκδ β ΫμΝ πθΝΠλκΰλαηηΪ πθ ΫξκυθΝ βΝ υθα σ β αΝθαΝ πδζΫικυθΝ αΝηαγάηα αΝ βθΝ
ζζβθδεάΝ άΝ βθΝ ΰΰζδεάΝ ΰζυ αέΝ  αΝ ΰΰζσφπθαΝ ΠλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθΝ άΝ
ηαγάηα αΝάΝκηΪ μΝηαγβηΪ πθΝΫξκυθΝ βΝ υθα σ β αΝθαΝ ΰΰλαφκτθ εα σπδθΝαδ ά πμΝ
εαδΝθαΝ αΝπαλαεκζκυγκτθΝεα αίΪζζκθ αμΝ έ αε λαΝφκδ β ΫμΝαπσΝξυλ μΝηΫζβΝ βμΝ Ν
εαδΝ λέ μΝξυλ μέΝ Ν πδ υξάμΝκζκεζάλπ βΝ βμΝφκέ β βμΝκ βΰ έΝ ί ίαέπ βΝ πκυ υθΝ
η Ν αΝαθΪζκΰαΝϋωTSΝ φσ κθΝπλσε δ αδΝΰδαΝκηΪ αΝηαγβηΪ πθΝΧπέξέΝΫθαΝ ιΪηβθκ,ΝΫθαΝ
Ϋ κμ,Ν βΝ ηαγάηα α,Ν summerΝ schoolΝ coursesΨΝ άΝ Ν Π υξέκΝ φσ κθΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ΫθαΝ
πζάλ μΝΠλσΰλαηηαΝπκυ υθέΝ
5. ΣαΝαθπ ΫλπΝΠλκΰλΪηηα αΝπκυ υθΝ αΝ ΰΰζδεΪΝ έθαδΝ υθα σθΝθαΝπλκ φΫλκθ αδΝ Ν
υθ λΰα έαΝη αιτΝΣηβηΪ πθΝ κυΝδ έκυΝάΝΪζζκυΝΠαθ πδ βηέκυΝάΝεαδΝ Ν υθ λΰα έαΝ
η Ν Σηάηα α Παθ πδ βηέπθΝ κυΝ ιπ λδεκτΝ αΝ κπκέαΝ ΫξκυθΝ βθΝ Ϋΰελδ βΝ κυΝ
Ο Σ ΠέΝ
6. ΌζαΝ αΝΠλκΰλΪηηα αΝπκυ υθΝαιδκζκΰκτθ αδΝαπσΝ βθΝ ΙΠΝεΪγ ΝγΝξλσθδαΝη ΝηδαΝ
δλΪΝαπσΝπλκεαγκλδ ηΫθαΝεαδΝ αφάΝελδ άλδαΝπκδσ β αμΝεαδΝαπκ ζ ηα δεσ β αμέΝ
7. ΣκΝεΪγ ΝΣηάηα,ΝησθκΝ κυΝάΝ Ν υθ λΰα έαΝη ΝΪζζαΝΣηάηα α,Ν τθα αδΝθαΝπλκ φΫλ δΝ
ΠλκΰλΪηηα αΝ πδεαδλκπκά βμΝΰθυ πθΝ πθΝαπκφκέ πθΝ κυΝάΝ πθΝαπκφκέ πθΝΪζζπθΝ
ΣηβηΪ πθΝ ΙΝηΫ πΝ βμΝξκζάμΝ δαΝ έκυΝΜΪγβ βμΝΧ Μ,ΝίζΫπ Ν βΝ υθΫξ δαΨέΝ
8. ΣκΝ εΪγ Ν Σηάηα,Ν ησθκΝ κυΝ άΝ Ν υθ λΰα έα η Ν ΪζζαΝ Σηάηα αΝ κυΝ δ έκυΝ άΝ ΪζζκυΝ
Παθ πδ βηέκυΝ βμΝ η απάμΝάΝ βμΝ ζζκ απάμ, τθα αδΝθαΝπλκ φΫλ δΝη απ υξδαεΪΝ
εαδΝ δ αε κλδεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθΝ Ν κη έμΝ αδξηάμΝ βμΝ πδ άηβμΝ βθΝ
ζζβθδεά,ΝάΝ βθΝ ΰΰζδεάΝΰζυ αέ
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9. ΣκΝ ΣηάηαΝ κλΰαθυθ δΝ Ν ά δαΝ ίΪ βΝ πλκΰλΪηηα αΝ αθ αζζαΰάμΝ δ α εσθ πθΝ εαδΝ
λ υθβ υθΝεαδΝαφδ λυθ δΝηΫλκμΝ πθΝ σ πθΝ κυΝαπσΝ αΝΠΜΝάΝαθααβ έΝξκλβΰέ μΝάΝ
υπκ λκφέ μΝΰδαΝ κΝ εκπσΝαυ σέ

ΠλσίζβηαμΝΣδΝγαΝ υηί έΝη Ν ε έθαΝαπσΝ αΝ ηάηα αΝ αΝκπκέαΝκδΝαλξδεΫμΝ πδζκΰΫμΝγαΝ
έθαδΝπκζτΝζδΰσ λ μΝαπσΝ δμΝπλκ φ λση θ μΝγΫ δμνΝ
πΪθ β βμΝΣαΝ ηάηα αΝαυ ΪΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαθαπ τικυθΝηδαΝ θ λΰάΝπκζδ δεάΝαά β βμ,Ν
πλκμΝ τκΝ εα υγτθ δμμΝ Ν πλυ βΝ γαΝ έθαδΝ θαΝ ί ζ δυ κυθ κΝ πλκφέζΝ κυμΝ εαδΝ αΝ
πλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθΝ κυμέΝ Ν τ λβΝ γαΝ έθαδΝ θαΝ πλκ ξπλά κυθΝ αΝ έ δαΝ Ν
λα βΰδεΫμΝ υΰξπθ τ πθέΝ Ν λέ βΝγαΝ έθαδΝθαΝαπ υγυθγκτθΝ Ν δ δεΫμΝεα βΰκλέ μΝ
πκυ α υθ,Ν ευλέπμΝ απσΝ βθΝ ξθδεάΝ εαδΝ παΰΰ ζηα δεάΝ επαέ υ βΝ εαδΝ θαΝ
αθαπ τικυθΝ λα βΰδεΫμΝ δαφκλκπκέβ βμέΝΟπκδα άπκ ΝαπσΝ δμΝ λα βΰδεΫμΝαυ ΫμΝγαΝ
αθκέι δΝ κΝ λσηκΝ αΝ παθ πδ άηδαΝ δΰΪ- δΰΪΝ θαΝ αλξέ κυθΝ θαΝ παέακυθΝ λσζκΝ Ν ηδαΝ
θ λΰσΝ υθΪθ β βΝη Ν κυμΝυπκοάφδκυμΝ κυμέΝ
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4. Ι ΙΚ Ν ΓΧΓ ΝΚ ΙΝ ΚΠ Ι

Τ

Ν πδ λκπάΝΰδαΝ βθΝ δ δεάΝ ΰπΰάΝεαδΝ επαέ υ βΝ αΝπζαέ δαΝ κυΝ γθδεκτΝεαδΝΚκδθπθδεκτΝ
δαζσΰκυΝΰδαΝ βθΝΠαδ έαΝ λΰΪ βε Νη Ν εκπσΝ βθΝαθΪ διβΝ πθΝγ ηΪ πθΝπκυΝ ηπκ έακυθΝ βθΝ
δ σ δηβΝ επαέ υ βΝ πθΝηαγβ υθΝη ΝαθαπβλέαΝάήεαδΝη Ν δ δεΫμΝ επαδ υ δεΫμΝαθΪΰε μ,Ν Νσζ μΝ
δμΝίαγηέ μΝ βμΝ επαέ υ βμΝεαδΝπαλΪζζβζαΝ βΝ δα τππ βΝία δευθΝαλξυθΝεαδΝπλκ Ϊ πθΝ
ΰδαΝ βΝ ί ζ έπ βΝ πθΝ υθγβευθΝ βμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ Ϋθ αιβμΝ κΝ εα ΪζζβζκΝ π λδίΪζζκθΝ
ηΪγβ βμΝη Ν κυμΝζδΰσ λκυμΝ υθα σθΝαπκεζ δ ηκτμέ
ΣΫγβεαθΝπμΝία δεΫμΝπαλα κξΫμΝκδΝαλξΫμΝ βμΝ δα φΪζδ βμΝέ πθΝ υεαδλδυθΝ βθΝ επαέ υ β,Ν
βμΝ κζδ δεάμΝ γ υλβ βμΝ κυΝ πζαδ έκυΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ πθΝ πλκ δθση θπθΝ υ βηδευθ
αζζαΰυθΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝπ λδζαηίΪθκυθΝ κΝπαδ έ,Ν βθΝκδεκΰΫθ δα,Ν κΝ ξκζ έκΝεαδΝσζκυμΝ κυμΝ
ηπζ εση θκυμΝγ ηκτμ,ΝαζζΪΝεαδΝ βθΝεκδθπθέαΝΰ θδεσ λαΝεαδΝ βΝ δΪΝίέκυΝπαλαεκζκτγβ βΝ
εαδΝυπκ άλδιβΝ κΝ επαδ υ δεσ,Ν λΰα δαεσΝεαδΝεκδθπθδεσΝπ λδίΪζζκθέ
θαΰθπλέα αδΝβΝτπαλιβΝ ηπκ έπθΝΰδαΝ βθΝδ σ δηβ,Ναιδκπλ πάΝεαδΝΪθ υΝ δαελέ πθΝπλσ ία βΝ
δμΝυπβλ έ μΝ επαέ υ βμ πθΝα σηπθΝη ΝαθαπβλέαΝεαδΝ δ δεΫμΝ επαδ υ δεΫμΝαθΪΰε μ,Ν Ν
ηδαΝ δλΪΝγ ηδευθ,Ν κηδευθ,Νζ δ κυλΰδευθΝεαδΝκλΰαθπ δευθΝαβ βηΪ πθέ
Ν επαδ υ δεάΝ θκηκγ έαΝ βμΝ ξυλαμΝ ηαμ,Ν σ κθΝ αφκλΪΝ βθΝ δ δεάΝ επαέ υ βΝ έθαδΝ πκζτδα πα ηΫθβΝ ζσΰπΝ πθΝ πκζζαπζυθΝ απκ πα ηα δευθΝ θκηκγ δευθΝ παλ ηίΪ πθΝ εαδΝ
απκεκηηΫθβ,ΝηβΝ θ αΰηΫθβΝεαδΝα τΰξλκθβΝη Ν βΝ υθκζδεάΝ επαδ υ δεάΝθκηκγ έα,ΝπαλΪΝ βθΝ
υδκγΫ β βΝ βμΝ εφλα ηΫθβμΝ παλα κξάμΝ σ δΝ βΝ δ δεάΝ αΰπΰάΝ εαδΝ επαέ υ βΝ απκ ζ έΝ
αθαπσ πα κΝ ηΫλκμΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ υ άηα κμέΝ πέ βμ,Ν αΝ ζ υ αέαΝ ξλσθδα,Ν Ν ηδαΝ
πλκ πΪγ δαΝ φαληκΰάμΝ πθΝία δευθΝαλξυθΝ πθΝ δ γθυθΝ υηίΪ πθΝπκυΝΫξκυθΝευλπγ έΝη Ν
θσηκυμΝ απσΝ βΝ ξυλαΝ ηαμ,Ν κΝ θκηκγΫ βμΝ Ϋξ δΝ θ Ϊι δΝ βθΝ κλκζκΰέαΝ εαδΝ βΝ φλα κζκΰέαΝ πθΝ
αλξυθΝ βμΝ θ αιδαεάμΝ επαδ υ δεάμΝπκζδ δεάμΝ Ν πέπ κΝ δαεάλυιβμΝαζζΪΝ πέΝ βμΝκυ έαμΝ
δα βλ έ αδΝ ΫθαΝ παλΪζζβζκΝ τ βηαΝ δαξπλδ δευθΝ κηυθΝ θ σμΝ εαδΝ ε σμΝ κυΝ ΰ θδεκτΝ
ξκζ έκυ,Ν ξπλέμΝ βΝ γ ηδεάΝ εα κξτλπ βΝ πδεκδθπθέαμΝ εαδΝ αζζβζ πέ λα βμΝ αυ υθΝ πθΝ
υ βηΪ πθέ
 Ν κλΰαθπ δεσΝ εαδΝ ζ δ κυλΰδεσΝ πέπ κΝ παλα βλκτθ αδΝ ζζ δηηα δεΫμΝ π λδκξΫμ,Ν Ν
αθαθ δ κδξέαΝη Ν βΝΰ θδεάΝ επαέ υ β,Ν βΝ ζΫξπ βΝ πθΝ κηυθΝη ΝησθδηκΝπλκ ππδεσ,Ν αΝ
αθαζυ δεΪΝ εαδΝ πλκζσΰδαΝ πλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθ,Ν δμΝ υπκ κηΫμΝ εαδΝ κθΝ υζδεκ ξθδεσΝ
ικπζδ ησΝ εαδΝ βθΝ επαέ υ βΝ εαδΝ ι δ έε υ βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ ΰ θδεάμΝ εαδΝ δ δεάμΝ
επαέ υ βμέΝ
ΟΝ αθα ξ δα ησμΝ βμΝ δ δεάμΝ αΰπΰάμΝ εαδΝ επαέ υ βμ έθαδΝ π λδ σ λκΝ πέεαδλκμΝ απσΝ
πκ ΫΝπλκμΝ βθΝεα τγυθ βΝ βμΝαθαίΪγηδ βμΝ βμΝπκδσ β αμΝ βμΝπαλ ξση θβμΝ επαέ υ βμΝ πθΝ
ηαγβ υθΝη ΝαθαπβλέαΝάήεαδΝ δ δεΫμΝ επαδ υ δεΫμΝαθΪΰε μ,Ν αυ σξλκθαΝη Ν βΝ δα φΪζδ βΝ βμΝ
αιδκπλ πκτμΝφκέ β βμΝ Νπ λδίΪζζκθ αΝεα ΪζζβζαΝΰδαΝ βθΝ ιυπβλΫ β βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ
αθαΰευθΝ κυμ,Ν η Ν βθΝ τπαλιβΝ πθΝ ζΪξδ πθ,Ν εα ΪΝ κΝ υθα σθ,Ν π λδκλδ ηυθ,Ν υ Ν θαΝ ηβΝ
δΰηα έα αδΝεαδΝπ λδγπλδκπκδ έ αδΝκΝηαγβ άμέ
Χ σ κ,Ν βΝ πδ υξάμΝ φαληκΰάΝ βμΝ θ αιδαεάμΝ επαέ υ βμΝ π λθΪΝ ηΫ αΝ απσΝ κΝ
η α ξβηα δ ησΝ κυΝΰ θδεκτΝ ξκζ έκυ,Νεα ΪΝ λσπκΝπκυΝθαΝεα α έΝ υΫζδε κΝεαδΝφδζσι θκ
βΝ δαφκλ δεσ β αΝ εαδΝ θαΝ τθα αδΝ θαΝ υηπ λδζΪί δΝ σζκυμΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ Ν ξπλδεσ,
εκδθπθδεσΝεαδΝζ δ κυλΰδεσΝ πέπ κΝ δα βλυθ αμΝ αυ σξλκθαΝ βΝ υθα σ β αΝαθ δ αγηδ δεάμΝ
επαδ υ δεάμΝυπκ άλδιβμΝεαδΝφλκθ έ αμΝ Νσ κυμΝ κΝξλ δΪακθ αδέ
Ν δ δεάΝαΰπΰάΝεαδΝ επαέ υ βΝ δαγΫ δΝγ ηδεκτμΝπυζυθ μΝζ δ κυλΰέαμ πκυΝ έθαδΝ κΝΣηάηαΝ
θ αιβμΝεαδΝβΝΠαλΪζζβζβΝ άλδιβΝ κΝΰ θδεσΝ ξκζ έκ,ΝκδΝξκζδεΫμΝΜκθΪ μΝ δ δεάμΝ ΰπΰάμΝ
εαδΝ επαέ υ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ αΝΚ
Τ,ΝκδΝυπβλ έ μΝ
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δΪΰθπ βμΝεαδΝυπκ άλδιβμέΝΟδΝ λ δμΝαυ κέΝπυζυθ μ,Ν κυΝΰ θδεκτΝ ξκζ έκυ,Ν πθΝΜ
ΝεαδΝ
πθΝ Κ
Τ,Ν πλΫπ δΝ αφ θσμΝ θαΝ αθαηκλφπγκτθΝ πκδκ δεΪΝ εαδΝ θαΝ θδ ξυγκτθΝ αΝ πκ κ δεΪΝ
ξαλαε βλδ δεΪΝ κυμΝ εαδΝ αφ ΫλκυΝ θαΝ αθαπ τικυθΝ η αιτΝ κυμΝ η ΰαζτ λβΝ υθκξά,Ν
υθ λΰα έαΝεαδΝαζζβζ πέ λα β,Νυ ΝθαΝηβΝζ δ κυλΰκτθΝαπκ πα ηα δεΪΝεαδΝθαΝυπβλ κτθΝ
πμΝκλΰαθπηΫθβΝ υθΫξ δαΝ βθΝ ια κηδε υηΫθβΝυπκ άλδιβΝ πθΝ επαδ υ δευθΝαθαΰευθΝ πθΝ
ηαγβ υθέ
Ν επαδ υ δεάΝυπκ άλδιβΝ πθΝηαγβ υθΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝ κλΰαθπηΫθβΝεαδΝθαΝπαλΫξ αδΝ Ν
λέαΝ πέπ αΝ εαδΝ θαΝ υπκ βλέα αδΝ απσΝ βθΝ ΟηΪ αΝ Παδ αΰπΰδεάμΝ Καγκ άΰβ βμΝ εαδΝ
Τπκ άλδιβμ πκυΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ δ δεάμΝαΰπΰάμ,Ν αΝηΫζβΝ βμΝ
ΤΝ
φσ κθΝζ δ κυλΰ έΝάήεαδΝαπσΝηΫζβΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝεαδΝ δ δεκτΝ επαδ υ δεκτΝ πθΝΚ
ΤΝ
εαδΝ κυμΝ ξκζδεκτμΝ υηίκτζκυμΝ ΰ θδεάμΝ εαδΝ δ δεάμΝ επαέ υ βμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ υθ λΰΪακθ αδ,Ν
θβη λυθκυθΝεαδΝ υθαπκφα έακυθΝη Ν κυμΝΰκθ έμΝ πθΝηαγβ υθέΝ κΝπλυ κΝ πέπ κ,ΝκΝ σξκμΝ
έθαδΝ βΝ πλσζβοβΝ εαδΝ βΝ επαδ υ δεάΝ αθ δη υπδ β πθΝ αθαΰευθΝ εαδΝ υ εκζδυθΝ πθΝ
ηαγβ υθΝ Ν πέπ κΝ ΰ θδεάμΝ ΪιβμΝ έθκθ αμΝ δ δαέ λβΝ Ϋηφα βΝ βθΝ λκπκπκέβ β,Ν βθΝ
πλκ αληκΰάΝεαδΝ βΝ δαφκλκπκέβ βΝ κυΝαθαζυ δεκτΝπλκΰλΪηηα κμΝεαδΝ βμΝ δ α εαζέαμέΝ κΝ
τ λκΝ πέπ κΝ υπκ άλδιβμΝ θ Ϊ κθ αδΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ η Ν ά βΝ δαΰθπ ηΫθ μΝ δ δεΫμΝ
επαδ υ δεΫμΝαθΪΰε μΝάήεαδΝαθαπβλέ μ, κδΝκπκέκδΝη ΝίΪ βΝ βΝΰθπηΪ υ βΝπκυΝΫξκυθΝαπσΝ αΝ
Κ
ΤΝ ηπκλκτθΝ θαΝ παλαεκζκυγά κυθΝ βΝ ΰ θδεάΝ ΪιβέΝ Ν Ϋθ αιβΝ υΝ βλέα αδΝ Ν
κυ δα δεΫμΝηκλφΫμΝ υθ λΰα έαμΝη αιτΝ πθΝ επαδ υ δευθΝΰ θδεάμΝεαδΝ δ δεάμΝαΰπΰάμ
εαδΝ υΰε ελδηΫθαΝ Ν ηκλφΫμΝ σππμΝ υηπζβλπηα δεάΝ υθ λΰα δεάΝ δ α εαζέα,Ν θαζζαε δεάΝ
υθ λΰα δεάΝ δ α εαζέα,Νκηα δεάΝ δ α εαζέα,Ν υΫζδε βΝκηα κπκέβ β,ΝπαλΪζζβζβΝ δ α εαζέαΝ
εζπέΝ  κΝ λέ κΝ πέπ κΝ επαδ υ δεάμΝ υπκ άλδιβμΝ θ Ϊ κθ αδΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ πκυΝ ξλάακυθΝ
ια κηδε υηΫθβμΝεαδΝ υ βηα δεάμΝπαλΫηία βμ εαδΝκδΝ δ αε δεκέΝ σξκδΝ έθαδΝαπκζτ πμΝ
πλκ αληκ ηΫθκδΝ δμΝα κηδεΫμΝαθΪΰε μΝ κυΝηαγβ άέ ΝπαλΫηία βΝ ξ δΪα αδΝη ΝίΪ βΝ βΝ
δΪΰθπ βΝ κυΝΚ
ΤΝεαδΝυζκπκδ έ αδΝαπσΝ κθΝ επαδ υ δεσΝ κυΝΣ Ν Ν κηάΝ ε σμΝ βμΝΰ θδεάμΝ
ΪιβμέΝ Ν παλαεκζκτγβ βΝ βμΝ πλκσ κυΝ κυΝ ηαγβ άΝ έθαδΝ υ βηα δεάΝ εαδΝ κδΝ επαδ υ δεκέΝ
ΰ θδεάμΝ εαδΝ δ δεάμΝ αΰπΰάμΝ Ν υθ λΰα έαΝ η Ν βθΝ ΟηΪ αΝ Παδ αΰπΰδεάμΝ Καγκ άΰβ βμΝ εαδΝ
Τπκ άλδιβμΝ εαδΝ κυμΝ ΰκθ έμΝ κυΝ ηαγβ ά,Ν ζαηίΪθκυθΝ βθΝ απσφα βΝ βμΝ υθΫξδ βμΝ βμΝ
παλΫηία βμΝάΝ βμΝ πδ λκφάμΝ κυΝηαγβ άΝ Νπλκβΰκτη θκΝ πέπ κΝη δπηΫθβμΝυπκ άλδιβμέ
ΓδαΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ πθΝ αθπ ΫλπΝ γ πλ έ αδΝ απαλαέ β βΝ βΝ θέ ξυ βΝ πθΝ ξκζ έπθΝ ΰ θδεάμΝ
επαέ υ βμΝη ΝησθδηκυμΝ επαδ υ δεκτμΝ ι δ δε υηΫθκυμΝ βθΝ δ δεάΝαΰπΰάΝεαδΝ επαέ υ βΝ
εαδ βΝ βηδκυλΰέαΝΣηβηΪ πθΝΈθ αιβμ Ν ξκζ έαΝπκυΝ θΝυπΪλξκυθΝεαδΝΫξκυθΝαθΪΰεβΝ βθΝ
υπκ άλδιβΝ ι δ δε υηΫθπθΝ επαδ υ δευθέΝ εσηαΝ ελέθ αδΝ αθαΰεαέαΝ βΝ γ ηκγΫ β βΝ
εαθκθδ ηκτΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ Σ Ν εαδΝ βΝ τπαλιβΝ α κηδευθΝ φαεΫζπθΝ εαδΝ εα ΪζζβζαΝ
ξ δα ηΫθπθΝ Π Ν πθΝηαγβ υθΝπκυΝξλάακυθΝ δ δεάμΝ επαδ υ δεάμΝυπκ άλδιβμέ
Ν γ ηκγΫ β βΝ ΟηΪ αμΝ δαη κζΪίβ βμ ΰδαΝ βθΝ κηαζάΝ η Ϊία βΝ πθΝ ηαγβ υθΝ η Ν
αθαπβλέαΝάήεαδΝ αΝαπσΝ κΝΫθαΝπζαέ δκΝ επαέ υ βμΝ κΝΪζζκ,ΝβΝκπκέαΝγαΝαπκ ζ έ αδΝαπσΝ
κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ δ δεάμΝάΝΰ θδεάμΝ επαέ υ βμΝ πθΝ ξκζ έπθΝαπκ κζάμΝεαδΝυπκ κξάμ,Νη Ν
Ϋλΰκ βθΝ πλκ κδηα έαΝ εαδΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ βμΝ η Ϊία βμΝ γαΝ υηίΪζζ δΝ βθΝ εαζτ λβΝ
υπκ άλδιβΝ κυΝηαγβ άΝ κΝθΫκΝπ λδίΪζζκθέΝ
Πλκ έθ αδΝ βΝ πδζκ δεάΝ ζ δ κυλΰέαΝ ΣηβηΪ πθΝ δ δεάμΝ επαέ υ βμ δκδεβ δεΪΝ
θ αΰηΫθπθΝ αΝ πζαέ δαΝ ΰ θδευθΝ ξκζ έπθ,Ν ι δ δε υηΫθπθΝ βθΝ επαέ υ βΝ ηαγβ υθΝ η Ν
υΰε ελδηΫθ μΝ αθαπβλέ μΝ άήεαδΝ δ δεΫμΝ επαδ υ δεΫμΝ αθΪΰε μ,Ν η Ν σξκΝ βθΝ αθΪ διβΝ
επαδ υ δευθΝ εαδΝ εκδθπθδευθΝ λα βλδκ ά πθΝ ΰδαΝ βθΝ πλκυγβ βΝ βμΝ Ϋθ αιβμΝ βθΝ
εκυζ κτλαΝ πθΝ υθκηβζέεπθΝ υπδεάμΝ αθΪπ υιβμ,Ν βθΝ εαζζδΫλΰ δαΝ βμΝ απκ κξάμΝ εαδΝ κυΝ
ία ηκτΝ βμΝ δαφκλ δεσ β αμΝ εαδΝ βθΝ δ σλλκπβΝ εαδΝ ίΫζ δ βΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ ΰθπ δευθ,Ν
υθαδ γβηα δευθΝ εαδΝ εκδθπθδευθΝ κηυθΝ πθΝ ηαγβ υθΝ η Ν αθαπβλέα,Ν δΪΝ βμΝ ξπλδεάμΝ εαδΝ
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εκδθπθδεάμΝ Ϋθ αιβμέΝ ΣκΝ δ αε δεσΝ πλσΰλαηηαΝ πθΝ ηαγβ υθΝ εα ΪΝ ίΪ βΝ γαΝ υζκπκδ έ αδΝ
πζαέ δκΝηδελάμΝκηΪ αμΝ Ν δ δεάΝαέγκυ αΝη Ν βθΝυπκ άλδιβΝ ι δ δε υηΫθπθΝ επαδ υ δευθΝ
εαδΝ δ δεκτΝ επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτΝεαδΝπαλΪζζβζαΝγαΝ ξ δΪακθ αδΝεαδΝγαΝυζκπκδκτθ αδΝ
πλκΰλΪηηα αΝ υθ επαέ υ βμΝ έ Ν η ηκθπηΫθπθΝ ηαγβ υθΝ έ Ν ηβηΪ πθΝ αθΪζκΰαΝ δμΝ
υθα σ β μΝεαδΝαθΪΰε μΝ πθΝηαγβ υθέ
ΟδΝ Μ
ξλάακυθΝ αθαησλφπ βμΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθ,Ν πθΝ πλκζκΰέπθΝ
πλκΰλαηηΪ πθΝ εαδΝ πθΝ δ αε δευθΝ πλαε δευθΝ πκυΝ αεκζκυγκτθΝ υ Ν θαΝ ηβθΝ απκ ζκτθΝ
ξυλκυμΝ
Ϋλβ βμΝ λ γδ ηΪ πθΝ εαδΝ ξκζ έαΝ ξαηβζυθΝ
σξπθέΝ ΣαΝ πλκΰλΪηηα αΝ
υθ επαέ υ βμΝ η Ν υ ΰααση θα,Ν σηκλαΝ εαδΝ ηβ, ξκζ έαΝ ΰ θδεάμΝ επαέ υ βμΝ πλΫπ δΝ θαΝ
ΰέθκυθΝηΫλκμΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝπλκΰλαηηα δ ηκτ, υ Ν αΝ δ δεΪΝξκζ έαΝθαΝ δα υθ γκτθΝ
η Ν βηδκυλΰδεσΝ εαδΝ απκ ζ ηα δεσΝ λσπκΝ η Ν βθΝ υλτ λβΝ επαδ υ δεάΝ εκδθσ β αΝ πλκμΝ
σφ ζκμΝαηφσ λπθΝ πθΝηαγβ δευθΝκηΪ πθέ
Κλέθ αδΝ απαλαέ β βΝ βΝ γ ηδεάΝ θαλησθδ β η Ν βΝ ΰ θδεάΝ επαέ υ β,Ν η Ν βθΝ εαγδΫλπ βΝ
θπλκυΝ δ αε δεκτΝπλκΰλΪηηα κμΝεαδΝη Ν βΝ δ τλυθ βΝ κυΝγ ηκτΝ κυΝκζκάη λκυΝ ξκζ έκυΝ Ν
σζ μΝ δμΝΜ
Νπλπ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝεαδΝπλκ έθ αδΝβΝ φαληκΰάΝ πθΝπλκίζ πκηΫθπθΝ
κΝ θέΝ βκ1ιήβίίίΝ π λέΝ θδαέαμΝ δκδεβ δεάμ κηάμ δ δεκτΝ Νβπδαΰπΰ έκυΝ εαδΝ βηκ δεκτΝ
ξκζ έκυΝΰδαΝ βθΝεαζτ λβΝυπκ άλδιβΝ πθΝηαγβ υθ,ΝηΫ πΝ βμΝ πέζυ βμΝζ δ κυλΰδευθΝεαδΝ
κλΰαθπ δευθΝαβ βηΪ πθέΝ εσηαΝβΝ αφάμΝγ ηκγΫ β βΝεαδΝεαγδΫλπ βΝ κυΝ ξ δα ηκτΝεαδΝ
υζκπκέβ βμΝ Π Ν πθΝηαγβ υθ,ΝβΝ υθ λΰα έαΝη Ν κυμΝΰκθ έμ,ΝβΝπ λδΰλαφδεάΝαιδκζσΰβ βΝ πθΝ
ηαγβ υθΝεαδΝβΝυπκ άλδιβΝ πθΝ επαδ υ δευθΝη Ν λΰαζ έαΝ επαδ υ δεάμΝ ιδκζσΰβ βμέ
ΟδΝΜ
Ν παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝεαδΝεα Ϊλ δ βμ βμΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ
ξλάακυθΝ βηαθ δευθΝ αζζαΰυθΝ η Ν εκπσΝ βΝ γ λαπ έαΝ ξλσθδπθΝ εελ ηκ ά πθΝ κυΝ γ ηδεκτΝ
πζαδ έκυΝ κυμΝ σ κθΝ αφκλΪΝ αΝ πλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθ,Ν αΝ πλκζσΰδαΝ πλκΰλΪηηα α,Ν βθΝ
κλΰΪθπ βΝ κυΝ παΰΰ ζηα δεκτΝ πλκ αθα κζδ ηκτ,Ν κθΝ εαγκλδ ησΝ πθΝ παΰΰ ζηα δευθΝ
πλκ σθ πθ,Ν βθΝ δ κ δηέαΝ πθΝ π υξέπθΝ κυμΝ εαδΝ βθΝ αθ δ κδξέαΝ πθΝ η ΰΰλαφυθ,Ν βΝ
δα τθ βΝη Ν κθΝπαλαΰπΰδεσΝδ σΝ βμΝεκδθσ β αμέΝ πδ αε δεάΝ έθαδΝβΝαθΪΰεβΝέ λυ βμΝθΫπθΝ
Μ
Ν υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ εαγυμΝ εα αΰλΪφκθ αδΝ πκζζΫμΝ ζζ έο δμέΝ Όζ μΝ κδΝ
Μ
ΝξλάακυθΝ πδεαδλκπκέβ βμΝ πθΝαθαΰευθΝ κυμΝ Ν επαδ υ δεσΝεαδΝ δ δεσΝ επαδ υ δεσΝ
πλκ ππδεσΝη Ν βθΝέ λυ βΝαθΪζκΰπθΝεαδΝαθ έ κδξπθΝκλΰαθδευθΝγΫ πθέΝ
ΣαΝΚ
Τ απκ ζκτθΝία δεσΝπυζυθαΝυπκ άλδιβμΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝΫλΰκυΝεαδΝπλΫπ δΝθαΝ
θδ ξυγ έΝκΝυπκ βλδε δεσμΝλσζκμΝ κυμΝεαδΝβΝ δα τθ άΝ κυμΝη Ν αΝ ξκζ έαέΝΓδαΝ βθΝεαζτ λβΝ
κλΰΪθπ βΝεαδΝ κδησ β ΪΝ κυμΝ έθαδΝαπαλαέ β βΝηδαΝ δλΪΝ δκδεβ δευθΝεαδΝγ ηδευθΝαζζαΰυθΝ
σππμΝκΝ ε υΰξλκθδ ησμΝ κυΝεαθκθδ ηκτΝζ δ κυλΰέαμΝ κυμ,ΝβΝ πδζκΰάΝπλκρ αηΫθπθ,ΝβΝΫθ αιάΝ
κυμΝ κΝ δκδεβ δεσΝ ηβξαθδ ησΝ πθΝ Π λδφ λ δαευθΝ δ υγτθ πθΝ επαέ υ βμΝ αθ έΝ πθΝ
Π λδφ λ δυθΝ υ κ δκέεβ βμ,Ν βΝ τθ άΝ κυμΝ βθΝ επαδ υ δεάΝ βζ ε λκθδεάΝ πζα φσληαΝ
myschool η Ν εκπσΝ βθΝΪη βΝεα αΰλαφάΝ πθΝαθαΰευθΝ κυμΝ Νυζδεκ ξθδεΫμΝυπκ κηΫμΝεαδΝ
πλκ ππδεσ,Ν βΝ βηδκυλΰέαΝ κλΰαθδευθΝ γΫ πθΝ Ν δ δεσ β μΝ πκυΝ απκυ δΪακυθΝ απσΝ κΝ
κλΰαθσΰλαηηΪ κυμΝ υ Ν θαΝ ζ δ κυλΰκτθΝ η Ν δμΝ αθαΰεαέ μΝ παδ αΰπΰδεΫμΝ κηΪ μΝ εαδΝ βΝ
πζάλπ βΝαυ υθΝη Ν επαδ υ δεσΝεαδΝ δ δεσΝ επαδ υ δεσΝπλκ ππδεσέΝ
ΟΝ λσπκμΝ δ αΰπΰάμΝ βθΝ λδ κίΪγηδαΝ επαέ υ β πθΝηαγβ υθΝη Ν δ δεΫμΝ επαδ υ δεΫμΝ
αθΪΰε μΝάήεαδΝαθαπβλέ μΝ έθαδΝαπαλαέ β κΝθαΝ παθ ι α έΝεαδΝθαΝπλκ αληκ έΝ ΝηκλφΫμΝ
ιΫ α βμΝπκυΝθαΝ Ϋίκθ αδΝ δμΝ ια κηδε υηΫθ μΝδ δαδ λσ β μΝ πθΝηαγβ υθέΝ Νΰ θδε υηΫθβΝ
φαληκΰάΝ κυΝ πλκφκλδεκτΝ λσπκυΝ ιΫ α βμΝ αΝ εΫθ λαΝ φυ δευμΝ α υθΪ πθΝ απκ ζ έΝ
παλαπκέβ βΝ πθΝαλξυθΝ βμΝγ δεάμΝ δΪελδ βμΝ αΝΪ κηαΝπκυΝξλάακυθΝ δ δεάμΝ επαδ υ δεάμΝ
αθ δη υπδ βμΝ εαδΝ αιδκζσΰβ βμέΝ Πλκ έθ αδΝ βΝ τ α βΝ πδ λκπάμΝ παθ πδ βηδαευθ,Ν
επαδ υ δευθ,Νουξκζσΰπθ,ΝουξδΪ λπθΝεαδΝθ υλκζσΰπθΝΰδαΝ βΝ δ πδ βηκθδεάΝ δ λ τθβ βΝ κυΝ
γΫηα κμΝβΝκπκέαΝαφκτΝζΪί δΝυπσοβΝ βμΝεαδΝ βΝ δ γθάΝπλαε δεάΝθαΝεα αγΫ δΝ ξ δεάΝ δ άΰβ βΝ
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κΝΤπκυλΰ έκΝΠαδ έαμΝεαδΝβΝγ ηκγΫ β βΝΰλαφ έκυΝπλκ ία δησ β αμΝεαδΝυπκ άλδιβμΝ πθΝ
φκδ β υθΝη ΝαθαπβλέαΝ Νσζ μΝ δμΝπαθ πδ βηδαεΫμΝ ξκζΫμέ
Ν επαέ υ βΝ εαδΝ βΝ πδησλφπ βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ εαδΝ κυΝ δ δεκτΝ επαδ υ δεκτΝ
πλκ ππδεκτΝπλΫπ δΝθαΝ έθ δΝδ δαέ λβΝΫηφα βΝ βθΝαθΪπ υιβΝ ιδκ ά πθΝΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ
θ αιδαεάμΝεκυζ κτλαμΝπκυΝαπκ ζ έΝ βΝ βηαθ δεσ λβΝπλκςπσγ βΝΰδαΝ βθΝκδεκ σηβ βΝ θσμΝ
θ αιδαεκτΝ ξκζ έκυ,Ν βΝ δαφκλκπκέβ βΝ βμΝ δ α εαζέαμ,Ν κυΝ επαδ υ δεκτΝ υζδεκτ,Ν κυΝ
λσπκυΝ αιδκζσΰβ βμ,Ν κυΝ επαδ υ δεκτΝ π λδίΪζζκθ κμΝ εαδΝ ΰ θδεσ λαΝ κυΝ ξκζδεκτΝ
πλκΰλΪηηα κμ,Ν κΝ ξ δα ησΝεαδΝ βθΝ φαληκΰάΝηκθ ΫζπθΝ υθ λΰα δεάμΝηΪγβ βμ,Νΰδα έΝΫξ δΝ
απκ δξγ έΝσ δΝίκβγΪ δΝ βηαθ δεΪΝ κυμΝηαγβ ΫμΝ κθΝαεα βηαρεσΝεαδΝ κθΝεκδθπθδεσΝ κηΫαΝ
εαδΝ βθΝαθΪπ υιβΝ υθ λΰα δευθΝ ιδκ ά πθΝεαδΝπλαε δευθΝ υθΫλΰ δαμΝη αιτΝ δαφκλ δευθΝ
δ δεκ ά πθΝ επαδ υ δευθΝ εαδΝ ευλέπμΝ η αιτΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ εαδΝ κυΝ δ δεκτΝ
επαδ υ δεκτΝπλκ ππδεκτ,Ναθαίαγηέακθ αμΝ κΝλσζκΝ πθΝ επαδ υ δευθΝπαλ ηίΪ πθΝ θ σμΝ
βμΝ ξκζδεάμΝ ΪιβμέΝ βηαθ δεσΝ λσζκΝ βθΝ πδ βηκθδεάΝ κδησ β αΝ εαδΝ εα Ϊλ δ βΝ πθΝ
επαδ υ δευθΝ δ δεάμΝαΰπΰάμΝπαέα δΝβΝκζδ δεάΝΰθυ βΝΰδαΝσζ μΝ δμΝηκλφΫμΝεαδΝ αΝ έ βΝ πθΝ
δ δευθΝ επαδ υ δευθΝ αθαΰευθΝ εαδΝ βΝ αθΪπ υιβΝ ιδκ ά πθΝ ξ δα ηκτΝ εαδΝ φαληκΰάμΝ
επαδ υ δευθΝπαλ ηίΪ πθέΝ
Ναπκ ζ ηα δεσ β αΝ βμΝ επαέ υ βμΝ πθΝα σηπθΝη ΝαθαπβλέαΝάήεαδΝ δ δεΫμΝ επαδ υ δεΫμΝ
αθΪΰε μΝ ελέθ αδΝ εαδΝ απσΝ βθΝ τπαλιβΝ κηυθΝ εαδΝ γ ηυθΝ ε σμΝ κυΝ υπδεκτΝ επαδ υ δεκτΝ
υ άηα κμΝσππμΝ βμΝπλσζβοβμ,Ν βμΝΫΰεαδλβμΝαθέξθ υ βμΝεαδΝπλυδηβμΝπαλΫηία βμ ΰδαΝ βθΝ
αθ δη υπδ βΝ πθΝ υ εκζδυθΝηΪγβ βμΝεαγυμΝεαδΝ βμΝ δΪΝίέκυΝυπκ άλδιβμΝαυ υθέΝΓδαΝ βθΝ
αθΪπ υιβΝ θσμΝ δε τκυΝ κηυθΝαπαδ έ αδΝβΝ δα τθ βΝ πθΝυπβλ δυθΝυΰ έαμ,Ν επαέ υ βμ,Ν
εκδθπθδεάμΝπλσθκδαμΝεαδΝ κπδεάμΝαυ κ δκέεβ βμέ
Ν αθαίΪγηδ βΝ βμΝ δ δεάμΝ αΰπΰάμΝ εαδΝ επαέ υ βμΝ υθ Ϋ αδΝ Ϊη αΝ η Ν βθΝ αθαίΪγηδ βΝ
υθκζδεΪΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ υ άηα κμΝπλκμΝ βθΝεα τγυθ βΝ βμΝαζζαΰάμΝ βμΝεκυζ κτλαμ,Ν
πθΝ αθ δζάο πθΝ εαδΝ πθΝ Ϊ πθΝ η Ν εκπσΝ βθΝ εα απκζΫηβ βΝ πθΝ λ κ τππθΝ εαδΝ πθΝ
πλκεα αζάο πθΝ πκυΝ ηπκ έακυθΝ βθΝ υδκγΫ β βΝ εαδΝ γ ηδεάΝ εα κξτλπ βΝ θ αιδαευθΝ
πλαε δευθΝπκυΝγαΝ υηίΪζζκυθΝ βθΝαπκ υθΪηπ βΝ βμΝΫθθκδαμΝ κυΝ έΰηα κμΝπκυΝ υθκ τ δΝ
κυμΝηαγβ ΫμΝεαδΝ δμΝκδεκΰΫθ δΫμΝ κυμέΝ

41

5. ΚΠ Ι

Τ Ν ΚΠ Ι

ΤΣΙΚΧΝ

λξδεάΝ επαέ υ β,Ν δ αΰπΰδεάΝεαδΝ υθ ξάμΝ πδησλφπ βΝ επαδ υ δευθ
1.
1έ1ΝΙ

λξδεάΝ επαέ υ β
κλδεσΝεαδΝ δα τππ βΝπλκίζάηα κμ

πμΝ βθΝ οάφδ βΝ κυΝ ΝέΝ ζ1κθήβί1γΝ κδΝ απσφκδ κδΝ πθΝ Φδζκ κφδευθ,Ν Θ κζκΰδευθΝ εαδΝ ξκζυθΝ
Θ δευθΝ πδ βηυθΝ έξαθΝαυ κ έεαδαΝ κΝ δεαέπηαΝθαΝ λΰα κτθΝπμΝ επαδ υ δεκέΝ βΝ ήίΪγηδαΝ
επαέ υ β,ΝξπλέμΝθαΝαπαδ έ αδΝεΪπκδκμΝ πδπζΫκθΝετεζκμΝ πκυ υθΝΧσππμΝπέξέΝαπαδ κτθ αθΝΰδαΝ
κυμΝαπκφκέ κυμΝΠκζυ ξθδευθΝξκζυθΨέ Νεα κξάΝ κυΝπ υξέκυΝαπσΝ δμΝπαλαπΪθπΝξκζΫμΝά αθΝ
κΝηκθα δεσΝ υπδεσΝπλκ σθΝΰδαΝ κΝ δκλδ ησΝ βΝ ήίΪγηδαΝ επαέ υ βΝηΫξλδΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ κυΝ
 ΠέΝ ΣκΝ εαγ υμΝ αυ σΝ δ ξτ δΝ αεσηβ,Ν πμΝ ΫθαΝ ίαγησ,Ν ΰδαΝ κΝ δκλδ ησΝ αθαπζβλπ υθΝ άΝ
πλκηδ γέπθΝ εαγβΰβ υθέ Ν Ϊλλβ βΝ παλα κξάΝ ά αθΝ σ δΝ β ΰθυ βΝ κυΝ αθ δε δηΫθκυΝ δ έε υ βμΝ
αλεκτ ΝΰδαΝ βθΝαθΪζβοβΝ επαδ υ δεκτΝΫλΰκυΝξπλέμΝθαΝ έθαδΝαπαλαέ β μΝία δεΫμΝπαδ αΰπΰδεΫμΝ
ΰθυ δμέΝ υ υξυμΝ αυ άθΝ βθΝ παλα κξάΝ ιαεκζκυγκτθΝ θαΝ υδκγ κτθΝ πκζζΪ ηΫζβΝ βμΝ
παθ πδ βηδαεάμΝεαδΝ υλτ λβμΝ επαδ υ δεάμΝεκδθσ β αμέΝ
 Ν υθΫξ δαΝ πθΝ δα Ϊι πθΝ κυΝΝέγκζκήβί1ί, κΝΝέΝζ1κθήβί1γΝεαγδΫλπ Ν βθΝαπσε β βΝ δ αε δεάμΝ
εαδΝ παδ αΰπΰδεάμΝ πΪλε δαμΝ πμΝ πλκςπσγ βΝ ΰδαΝ κΝ δεαέπηαΝ δ α εαζέαμΝ ίΪ δΝ βμΝ
παλαεκζκτγβ βμΝ θσμΝ αλδγηκτΝ ηαγβηΪ πθΝ Ν γΫηα αΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ αΰπΰάμ,Ν δ αε δεάμΝ
αθ δε δηΫθπθΝεαδΝπλαε δεάμΝΪ εβ βμέΝ λε ΪΝΣηάηα αΝεαδΝξκζΫμΝ πδ έπιαθΝθαΝπλκ αληκ κτθΝ
κΝ αέ βηαΝ κυΝ θσηκυΝ πλκξπλυθ αμΝ Ν αζζαΰΫμΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ εαδΝ δ Ϊΰκθ αμΝ ΫθαθΝ
αλδγησΝεα ’Ν πδζκΰάθΝηαγβηΪ πθ,ΝβΝπαλαεκζκτγβ βΝ πθΝκπκέπθ,Νεα ΪΝ εηάλδκ,ΝγαΝκ βΰ έΝ βθΝ
πδ κπκέβ βΝ βμΝ δ αε δεάμΝεαδΝπαδ αΰπΰδεάμΝ πΪλε δαμέΝΣαΝηαγάηα αΝαυ ΪΝ θΝαπ υγτθκθ αδ Ν
σζκυμΝ κυμΝ φκδ β Ϋμ,Ν αζζΪΝ αΝ πδζΫΰκυθΝ ησθκΝ σ κδΝ πλκ έγ θ αδΝ θαΝ πδζΫικυθΝ κΝ εαγβΰβ δεσΝ
πΪΰΰ ζηαέΝ πέ βμ,Ν κλδ ηΫθαΝ Σηάηα αΝ άΝ ξκζΫμΝ βηδκτλΰβ αθΝ δ δεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ ΰδαΝ βθΝ
απσε β βΝ βμΝΠαδ αΰπΰδεάμΝεαδΝ δ αε δεάμΝ πΪλε δαμΝΰδαΝαπκφκέ κυμΝ πθΝαθ έ κδξπθΝ ξκζυθΝ
η Ν έ αε λαέ ΣαΝπλκΰλΪηηα αΝαυ ΪΝ έθαδΝΪζζκ Ν ιαηβθδαέαΝεαδΝΪζζκ Ν ά δαέ
ΜδαΝ πδ εσπβ βΝ βμΝυπΪλξκυ αμΝεα Ϊ α βμΝ έξθ δΝσ δμ
•Ν ΣαΝ ηάηα αΝ πλκ ξκζδεάμ, βηκ δεάμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ δ δεάμΝ αΰπΰάμΝ ΫξκυθΝ βθΝ πΪλε δαΝ
θ πηα πηΫθβΝ κΝπ υξέκΝ κυμέ Χ σ κΝυπΪλξ δΝη ΰΪζβΝ δαφκλΪΝη αιτΝ πθΝκηκ δ υθΝ ηβηΪ πθΝ
βθΝπλκ κδηα έαΝ πθΝυπκοάφδπθΝ επαδ υ δευθέΝ θ υπΪλξ δΝπαθ κτΝ παλεάμΝπλαε δεάΝΪ εβ βΝ
Ν ξκζδεσΝπ λδίΪζζκθΝεαδΝυπΪλξκυθΝπ λδπ υ δμΝπκυΝζ έπ δΝβΝ ΝίΪγκμΝ επαέ υ βΝ βΝ δ αε δεάΝ
πθΝ πδηΫλκυμ ΰθπ δευθΝαθ δε δηΫθπθέ
•ΝΣκΝ κπέκΝαπσε β βμΝ βμΝ δ αε δεάμΝεαδΝπαδ αΰπΰδεάμΝ πΪλε δαμΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ δ δεκ ά πθΝ
βθΝπλπ κίΪγηδαΝεαδΝ βΝίήΪγηδαΝ έθαδΝΪθαλξκέΝ θέκ Ναπαδ έ αδ βΝπαλαεκζκτγβ βΝπκζτΝηδελκτΝ
αλδγηκτΝηαγβηΪ πθΝπαδ αΰπΰδεάμΝεαδΝουξκζκΰέαμ αΝκπκέαΝ θΝ έθαδΝ ξ δα ηΫθαΝ Ν υθΪλ β βΝ
η Ν κΝ υΰε ελδηΫθκΝ αθ δε έη θκΝ δ α εαζέαμ,Ν θυΝ υπΪλξκυθΝ ηάηα αΝ πκυΝ θΝ γ πλκτθΝ σ δΝ κδΝ
φκδ β ΫμΝ κυμΝξλάακυθΝ δ αε δεάμΝεαδΝπαδ αΰπΰδεάμΝ πΪλε δαμέ πδπζΫκθΝκδΝφκδ β ΫμΝεα ΪΝεαθσθαΝ
επαδ τκθ αδΝΰδαΝθαΝΫξκυθΝ δ αε δεάΝ πΪλε δαΝ ΝΫθαΝΰθπ δεσΝαθ δε έη θκΝεαδΝ παθδσ λαΝ ΝΫθαΝ
δ πδ βηκθδεσΝ π έκ,Ν κΝ κπκέκΝ πμΝ επαδ υ δεκέΝ γαΝ εζβγκτθΝ θαΝ υπβλ ά κυθέΝ ΣΫζκμ,Ν δμΝ
πδηΫλκυμΝ ξκζΫμΝ θΝαθαπ τ
αδΝ εΝ πθΝπλαΰηΪ πθΝβΝεκυζ κτλαΝ βμΝ επαέ υ βμΝ κΝ ξκζ έκέ
•Ν Λέΰ μΝ έθαδΝ κδΝ π λδπ υ δμΝ ηβηΪ πθΝ πκυΝ πλκ φΫλκυθΝ κυμΝ φκδ β ΫμΝ κυμΝ πδ βηκθδεάΝ
ι δ έε υ β,Νΰθυ δμΝπαδ αΰπΰδεάμΝεαδΝ δ δεάμΝ δ αε δεάμΝ κυΝΰθπ δεκτΝαθ δε δηΫθκυέΝΠλσε δ αδΝ
ευλέπμΝΰδαΝ αΝ ηάηα αΝιΫθπθΝΰζπ υθΝεαδΝφδζκζκΰδυθ,Ν αΝκπκέαΝηΫξλδΝπλσ φα αΝπλκ κέηαααθΝ
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κυμΝφκδ β ΫμΝ κυμΝευλέπμΝΰδαΝ βθΝ δ α εαζέαΝ βμΝιΫθβμΝΰζυ αμΝ βΝ υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ βΝ
εαδΝ βθΝ ζ τγ λβΝαΰκλΪΝβΝκπκέαΝπλκ Ϋφ λ Ν δ α εαζέαΝΰζπ υθΝ Ν φάίκυμΝεαδΝ θάζδε μέΝΣαΝ
ζ υ αέαΝξλσθδα,Νη Ν βθΝΫθ αιβΝ πθΝιΫθπθΝΰζπ υθΝ αΝπλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθΝ κυΝ βηκ δεκτΝ
αΝ ηάηα αΝαυ ΪΝΫξκυθΝαλξέ δΝ βθΝπλκ πΪγ δαΝαλξδεάμΝ επαέ υ βμΝεαδΝΰδαΝ βθΝ δαφκλκπκδβηΫθβΝ
δ α εαζέαΝαθΪΝβζδεδαεάΝκηΪ αΝηαγβ υθΝ–θ αλάμ,Νπαδ δεάμΝεαδΝ φβίδεάμΝβζδεέαμ,ΝεαγυμΝεαδΝ βμΝ
κηΪ αμΝ πθΝ θβζέεπθέ
υηπΫλα ηαμ Ν ζζΪ αΝ έθαδΝ έ πμΝ βΝ ζ υ αέαΝ ξυλαΝ βθΝ Ν βθΝ κπκέαΝ κΝ π υξέκΝ Ν ΫθαΝ
ΰθπ δεσΝαθ δε έη θκΝγ πλ έ αδΝδεαθσΝπλκ σθΝΰδαΝ βθΝπαλκξάΝπκδκ δεκτΝ επαδ υ δεκτΝΫλΰκυέΝ θΝ
υπΪλξ δΝηδαΝ θδαέαΝπκζδ δεάΝΰδαΝ βθΝ επαέ υ βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ σ κΝ βθΝαήίΪγηδαΝσ κΝεαδΝ βΝ
ίήίΪγηδαΝ επαέ υ βέΝ Ν γ ηκγΫ β βΝ κυΝ πδ κπκδβ δεκτΝ παδ αΰπΰδεάμΝ πΪλε δαμΝ ΰδαΝ κυμΝ
επαδ υ δεκτμΝ βμΝ ίήίΪγηδαμΝ θΝ Ϋξ δΝ αζζΪι δΝ βηαθ δεΪΝ κΝ κπέκέΝ πέ βμΝ βΝ γ ηκγΫ β βΝ κυΝ
δαΰπθδ ηκτΝ  ΠΝΧΰδαΝ βΝηκλφάΝεαδΝ κΝπ λδ ξση θκυΝ κυΝκπκέκυΝβΝ πδ λκπά Ϋξ δΝ βηαθ δεκτμΝ
θ κδα ηκτμΨΝ θ έξ Ν πέ λα βΝ βθΝ αλξδεάΝ επαέ υ βΝ πθΝ επαδ υ δευθ ΣαΝ πλκΰλΪηηα αΝ
πκυ υθΝπκυΝ δαηκλφυγβεαθΝΰδαΝθαΝαθ απκελδγκτθΝ αΝ ηάηα αΝ δμΝαπαδ ά δμΝ κυΝθΫκυΝγ ηκτΝ
έθαδΝ Νη ΰΪζκΝίαγησΝησθκΝεα ’ΝσθκηαΝ δαφκλ δεΪΝαπσΝαυ σΝπκυΝά αθΝπλδθέΝ
δ,Ν ιαεκζκυγ έΝ
θαΝ υπΪλξ δΝ βηαθ δεάΝ δαφκλκπκέβ βΝ κΝ π λδ ξση θκΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ ΰδαΝ
υπκοάφδκυμΝ επαδ υ δεκτμέΝΟδΝ δαφκλΫμΝ έθαδΝ ΝπκζζΪΝ πέπ αμΝ κυμΝ σξκυμΝεαδΝ βθΝφτ βΝ
πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθ,Ν κΝ π λδ ξση θκΝ πθΝ ηαγβηΪ πθ,Ν κυμΝ λσπκυμΝ εαδΝ αΝ ελδ άλδαΝ
αιδκζσΰβ βμΝ πθΝ επαδ υση θπθΝφκδ β υθ,Ν δμΝαπαδ ά δμΝεαδΝ βθΝξλκθδεάΝ δΪλε δαΝεαδΝ βΝφτ βΝ
βμΝπλαε δεάμΝΪ εβ βμΝ κΝ ξκζ έκ,Νε ζέΝΣΫζκμ,ΝπκζζκέΝη ζζκθ δεκέΝ επαδ υ δεκέΝαθααβ κτθΝ βθΝ
απσε β βΝ δπζυηα κμΝ παδ αΰπΰδεάμΝ πΪλε δαμΝ
Ν αηφδίσζκυΝ πκδσ β αμΝ πλκΰλΪηηα αΝ
παθ πδ βηέπθΝΪζζπθΝξπλυθΝάΝ βθΝ ζ τγ λβΝαΰκλΪέ
1.2 Παλα κξΫμΝ βμΝ πδ λκπάμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ πδησλφπ βμΝ επαδ υ δευθ
ΟδΝ υαβ ά δμΝ βμΝ πδ λκπάμΝεα ΫζβιαθΝ Νκλδ ηΫθ μΝπαλα κξΫμΝεαδΝβΝκπκδα άπκ Νπλσ α βΝ
γαΝπλΫπ δΝθαΝεδθβγ έΝη ΝίΪ βΝαυ Ϋμμ
ΧαΨΝ Ν επαέ υ βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ έθαδΝΫθαΝησθκΝ κδξ έκΝ κυΝ υ άηα κμΝεαδΝ θΝηπκλ έΝ
θαΝ αθ δη ππδ έΝ απκηκθπηΫθαέΝ έθαδΝ Ϊλλβε αΝ υθ
ηΫθβΝ η Ν κΝ έ κμΝ κυΝ η ζζκθ δεκτΝ
πκζέ βΝ πκυΝ πλκ κεΪ αδΝ θαΝ πλκ κδηΪα δΝ κΝ ξκζ έκΝ ΧίζΫπ Ν δ άΰβ βΝ πδ λκπάμΝ ΰδαΝ κΝ
Πζαέ δκΝ κυΝ γθδεκτΝξκζδεκτΝΠλκΰλΪηηα κμΨ,Νη Ν βθΝαθΪΰεβΝαθαπζαδ έπ βμΝ βμΝ ξκζδεάμΝ
εαγβη λδθσ β αμ,Νη Ν δμΝδ ξτκυ μΝ κηΫμΝεαδΝ βθΝαθΪΰεβΝ υ βηδεκτΝξαλαε άλαΝαζζαΰΫμΝ βΝ
ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ ξκζ έπθΝ ΧίζΫπ Ν δ άΰβ βΝ πδ λκπάμΝ Τπκξλ π δεάμΝ επαέ υ βμΨ, η Ν βθΝ
αθΪΰεβΝ ΰδαΝ θαζζαε δεάΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθ,Ν η Ν βθΝ απαδ κτη θβΝ
θέ ξυ βΝ βμΝ εδθβ δεσ β αμΝ βμΝ εαγβζπηΫθβμΝ πλκμΝ βθΝ αεδθβ έαΝ δκδεβ δεάμΝ ηβξαθάμΝ κυΝ
επαδ υ δεκτΝ υ άηα κμέ θΝ θΝαθ δη ππδ έΝ κΝγΫηαΝ κΝ τθκζσΝ κυ,Ν κΝσπκδκΝ ξΫ δκΝ
ΰδαΝπλκ κδηα έαΝεαδΝ ιΫζδιβΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ έθαδΝξπλέμΝθσβηαέ
ΧίΨΝ Ν αλξδεάΝ επαέ υ βΝεαδΝ βΝ πδησλφπ βΝ επαδ υ δευθΝ θΝ πλΫπ δΝ θαΝ αθ δη ππδ κτθΝ
ι ξπλδ ΪΝαζζΪΝπμΝσο δμΝ θσμΝ υθ ε δεκτΝ υθ ξκτμέ
ΧΰΨΝ Ναπσε β βΝπαδ αΰπΰδεάμΝεαδΝ δ αε δεάμΝ πΪλε δαμΝπλΫπ δΝθαΝπαλαη έθ δΝΫλΰκ
απκεζ δ δεΪΝ πθΝ ΙΝΰδα έΝβΝ επαέ υ βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ έθαδΝηΫλκμΝηδαμΝ πδ βηκθδεάμΝ
δα δεα έαμ,Ν υθυφα ηΫθβμΝη Ν βθΝΫλ υθαέ
Χ ΨΝ ΝαθΪΰεβΝαιδκπκέβ βμΝσζπθΝ πθΝπμΝ άη λαΝ πδηΫλκυμΝεαζυθΝπλαε δευθΝ σ κΝ βθΝ
αλξδεάΝ επαέ υ β σ κΝεαδΝ βθΝ πδησλφπ βΝ πθΝ επαδ υ δευθέ
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Χ ΨΝ Νπκζδ έαΝθαΝ έθαδΝαπκφα δ ηΫθβΝθαΝυδκγ ά δΝΧ φσ κθΝ υηφπθά δΨΝ δμΝπλκ Ϊ δμΝ
ξπλέμΝθαΝπλκί έΝ Ν επ υ δμΝπκυΝγαΝ δμΝαπκη δυ κυθΝη Ναπκ Ϋζ ηαΝθαΝ λκφκ κ βγ έΝβΝ
κηκδσ α βΝπκυΝξαλαε βλέα δΝ κΝ τ βηαέ
1.γέΝΠλσ α β

1έγέ1ΝΠζαέ δκΝπλκ σθ πθΝ πθΝ επαδ υ δευθΝΧΠΠ Ψ
ΓδαΝθαΝυπΪλι δΝηδαΝ υθ ε δεάΝαθ δη υπδ βΝ βμΝαλξδεάμΝ επαέ υ βμ,Νπδ κπκέβ βμ,ΝΫθ αιβμΝ κΝ
πΪΰΰ ζηαΝεαδΝ πδησλφπ βμΝ πθΝ επαδ υ δευθΝβΝπκζδ έαΝκφ έζ δΝθαΝγ ηκγ ά δΝΫθαΝ υθαηδεσΝ
πζαέ δκΝ πλκ σθ πθΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ ΧΠΠ ΨέΝ ΣκΝ ΠΠ Ν ηπκλ έΝ θαΝ ζ δ κυλΰά δ πμΝ λυγηδ δεσΝ
λΰαζ έκΝηδαμΝ υθ ε δεάμΝ επαδ υ δεάμΝεαδΝ πδηκλφπ δεάμΝπκζδ δεάμέ
Ν πδ λκπάΝ δ βΰ έ αδΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ κυΝ πδγυηβ κτΝ πλκφέζΝ κυΝ επαδ υ δεκτ,Ν εα ΪΝ ίαγηέ μΝ
επαέ υ βμ,Νεαδ,Νεα ΪΝΰθπ δεάΝπ λδκξάέΝΣκΝ πδγυηβ σΝπλκφέζΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ θΝηπκλ έΝπαλΪΝ
θαΝ υθαλγλυθ αδΝη Ν κΝ πδγυηβ σΝπλκφέζΝ κυΝηαγβ άΝεαδΝη Ν κΝ πδ δπεση θκΝπζαέ δκΝζ δ κυλΰέαμΝ
εαδΝ κθΝεκδθπθδεσΝλσζκΝ κυΝ ξκζ έκυέΝΣαΝξαλαε βλδ δεΪΝ κυΝπλκφέζΝ επαδ υ δεκτΝεαδΝηαγβ άΝ αΝ
κπκέαΝξλ δΪα αδΝθαΝ ι δ δε υ κτθΝαθαζυ δεΪ,Ν ε έθκθ αδΝ δμΝπαλαεΪ πΝπ λδκξΫμμ
-

-

κΝπ λδίΪζζκθΝ βμΝηΪγβ βμΝη α κπδαση θκΝαπσΝ βΝ δ α εαζέαΝεαδΝ κΝπ λδ ξση θκΝ βΝ
δα δεα έαΝεαδΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ βμΝηΪγβ βμ,
βθΝελδ δεάΝ εΫοβΝεαδΝ Ϊ βΝπκυΝεαζ έ αδ κΝ επαδ υ δεσμΝθαΝίκβγά δΝ κυμΝηαγβ ΫμΝ κυΝ
θαΝαθαπ τικυθ,
κθΝαθα κξα ησΝεαδΝ βθΝαιδκζσΰβ β,
βθΝυπκ άλδιβΝεαδΝ θγΪλλυθ βΝ βμΝ θ λΰκτΝ υηη κξάμΝ πθΝηαγβ υθ,
β δ υεσζυθ βΝ πκυΝ εαζ έ αδΝ κΝ επαδ υ δεσμΝ θαΝ παλΫξ δΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ υ Ν θαΝ
απκε ά κυθΝηαγβ δαεΫμΝ ηπ δλέ μΝπκυΝΫξκυθΝθσβηαΝΰδαΝαυ κτμ,
βθΝ εα αθσβ βΝ εαδΝ φαληκΰάΝ πθΝ τΰξλκθπθΝ γ πλδυθΝ εαδΝ θθκδυθΝ κυΝ ΰθπ δεκτΝ
αθ δε δηΫθκυ,Ν κθ παδ αΰπΰδεσΝη α ξβηα δ ησΝ κυΝΰθπ δεκτΝαθ δε δηΫθκυέ
βθΝ εα αθσβ βΝ κυΝ ξκζ έκυΝ κΝ τθκζσΝ κυΝ Χ εΝ ηΫλκυμΝ κυΝ επαδ υ δεκτΨ εαδΝ βθΝ
αθΪπ υιβΝ ηαγβ δαευθΝ πλπ κίκυζδυθΝ πκυΝ γαΝ ι π λθκτθΝ αΝ σλδαΝ κυΝ δ αε δεκτΝ κυΝ
αθ δε δηΫθκυέ
βθΝεα αθσβ βΝ πθΝ δαφκλυθΝΧηαγβ δαευθ,Νΰζπ δευθ,Νπκζδ δ ηδευθΨΝ πθΝηαγβ υθΝ κυΝ
εαδΝ βΝ βηδκυλΰδεάΝπαδ αΰπΰδεάΝαιδκπκέβ άΝ κυμέ

ΣκΝπλκφέζΝ κυΝ επαδ υ δεκτ ΧεαδΝεα ’Ν πΫε α βΝ κυΝηαγβ άΨπκυΝπλκ δκλέα δ κΝΠΠ ΝγαΝαπκ ζ έΝ
Χεα ΪΝ πέπ κΝ επαέ υ βμΨΝ δμΝπλκ κεέ μΝΰδαΝ δμΝπλαε δεΫμΝεαδ δμΝ λΪ δμΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ–
πλκ κεέ μΝπκυΝηπκλ έμΝΧαΨΝθαΝΫξ δΝκΝέ δκμΝκΝ επαδ υ δεσμΝΰδαΝ κθΝ αυ σΝ κυΝεαδΝαπκ ζκτθΝ βη έαΝ
αθαφκλΪμΝΰδαΝαυ καιδκζσΰβ β,ΝΧίΨΝθαΝΫξκυθΝ αΝΪ κηαΝπκυΝ κθΝίκβγκτθΝ κΝΫλΰκΝ κυ,ΝεαδΝΧΰΨΝθαΝ
ΫξκυθΝ αΝΪ κηαΝπκυΝαιδκζκΰκτθΝ κΝΫλΰκΝ κυέ
Μκζκθσ δΝ ΫθαΝ ΠΠ Ν θΝ έθαδΝ παθΪε δα,Ν κτ Ν απσΝ ησθκΝ κυΝ ηπκλ έΝ θαΝ δα φαζέ δΝ βθΝ
πκδσ β α,Ν βθΝ υθκξάΝεαδΝ υθ ε δεσ β αΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝεαδΝ λΪ πθΝ επαέ υ βμΝεαδΝ
πδησλφπ βμΝ πθΝ επαδ υ δευθ,Ν θΝπατ δΝθαΝ έθαδΝΫθαΝαθαΰεαέκΝ λΰαζ έκΝπκυ,ΝηααέΝη ΝΪζζ μΝ
γ ηδεΫμΝ παλ ηίΪ δμ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ θ υθαηυ δΝ βθΝ παΰΰ ζηα δεάΝ κυμΝ αυ σ β αΝ εαδΝ θαΝ
υπκ βλέι δΝ βθΝ δαΝ ίέκυΝ παΰΰ ζηα δεάΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ επαδ υ δευθέΝ θΝ Ϋζ δ,Ν ΫθαΝ ΠΠ Ν
ηπκλ έΝθαΝαπκ ζΫ δΝ βη έκΝαθαφκλΪμΝεαδΝίΪ βΝΰδαμ
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-

-

-

-

κθΝ ξ δα ησΝ θσμΝκλΰαθπ δεκτΝπζαδ έκυΝΰδαΝ αΝπλκΰλΪηηα αΝαλξδεάμΝ επαέ υ βμΝ
εαδΝ κθΝ πλκ δκλδ ησΝ πθΝ εκδθυθΝ ηαγβ δαευθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ βμΝ
αλξδεάμΝ επαέ υ βμ,
κθΝ ξ δα ησΝ κυΝ ηαγβ δαεκτΝ π λδ ξκηΫθκυΝ ηαγβηΪ πθΝ πκυΝ πλκ φΫλκθ αδΝ αΝ
πλκΰλΪηηα αΝ αλξδεάμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ κθΝ πλκ δκλδ ησΝ πδγυηβ άμΝ αθαζκΰέαμΝ
γ πλέαμΝεαδΝπλαε δεάμΝΪ εβ βμ,
κθΝπλκ δκλδ ησΝελδ βλέπθΝΰδαΝ βθΝ πδζκΰάΝεαδΝπλσ ία βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ κΝ
πΪΰΰ ζηα,
βθΝαπκ αφάθδ βΝ κυΝλσζκυΝ κυΝ επαδ υ δεκτ
κΝη α ξβηα δ ησΝ βΝ δ αε δεάΝεκυζ κτλαΝεαδΝπλαε δεάΝ κΝ ξκζ έκ
κθΝ ξ δα ησΝ πδηκλφπ δεάμΝ πκζδ δεάμΝ Ν ε θ λδεσΝ πέπ κΝ πκυΝ θαΝ υθ Ϋ δΝ βθΝ
αλξδεάΝ επαέ υ βΝη Ν βθΝ δαΝίέκυΝ παΰΰ ζηα δεάΝαθΪπ υιβΝ πθΝ επαδ υ δευθ,
κθΝ υθ κθδ ηΫθκΝ εαδΝ
κξ υηΫθκΝ ξ δα ησΝ πδηκλφπ δευθΝ λΪ πθΝ εαδΝ
πλκ ΰΰέ πθΝ πκυΝ θαΝ αθ απκελέθκθ αδΝ Ν δαφκλ δεΫμΝ κηΪ μΝ επαδ υ δευθΝ
αθΪζκΰαΝη Ν βθΝ ηπ δλέαΝ κυμΝεαδΝ δμΝηαγβ δαεΫμΝαθΪΰε μΝ κυμ,
κθΝ πλκ δκλδ ησΝ ελδ βλέπθΝ αιδκζσΰβ βμΝ βμΝ πκδσ β αμΝ εαδΝ απκ ζ ηα δεσ β αμΝ
πθΝ πδηκλφπ δευθΝ λΪ πθ πκυΝπλκ φΫλκθ αδΝ
βθΝαθΪΰεβΝ υαά β βμΝΰδαΝ βΝηκλδκ σ β βΝ πθΝ πδηκλφπ δευθΝπλκΰλαηηΪ πθ
κθΝ πλκ δκλδ ησΝ ελδ βλέπθΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ΰέθ αδΝ δαπέ υ βΝ πθΝ δΪφκλπθΝ
ηκλφυθΝ πδησλφπ βμ
βθΝαθαΰθυλδ βΝΪ υππθΝηκλφυθΝ πδησλφπ βμ

ΌππμΝ Ϋξ δΝ εα α δξ έΝ Ν ξυλ μΝ πκυΝ ΫξκυθΝ ξ δΪ δΝ εαδΝ αθαπ τι δΝ ΠΠ ,Ν αυ ΪΝ Χσ αθΝ έθαδΝ
ξ δα ηΫθαΝη ΝίΪ βΝ αΝδ δαέ λαΝξαλαε βλδ δεΪΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ υ βηΪ πθΝεαδΝ υθΪ κυθΝ
η Ν υλτ λ μΝ επαδ υ δεΫμΝ πκζδ δεΫμΨΝ υθ δ φΫλκυθΝ βθΝ αθαίΪγηδ βΝ βμΝ πκδσ β αμΝ βμΝ
επαέ υ βμΝΰ θδεσ λαέΝ
έθαδΝΫλΰκΝ πθΝπαθ πδ βηδαευθΝδ λυηΪ πθΝ κΝπζαέ δκΝ βμΝαυ κθκηέαμΝ κυμΝθαΝ ξ δΪ κυθΝη Ν
Ϋ κδκΝ λσπκΝ αΝ πλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθΝ κυμΝ υ Ν θαΝ αθ απκελδγκτθ,Ν ηΫ αΝ απσΝ κΝ ΠΠ ,Ν δμΝ
πλκ κεέ μΝ βμΝπκζδ έαμ εαδΝ κυΝεκδθπθδεκτΝ υθσζκυΝαζζΪΝεαδΝ πθΝέ δπθΝ πθΝ επαδ υ δευθΝαπσΝ
κΝ πΪΰΰ ζηΪΝ κυμέΝ ΠλκφαθυμΝ βΝ κλΰΪθπ βΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ κηκδσηκλφβέ Ν Ϋθ αιβΝ πθΝ
ηαγβηΪ πθΝ εαδΝ βμΝ πλαε δεάμΝ Ϊ εβ βμΝ πκυΝ κ βΰκτθΝ βθΝ παδ αΰπΰδεάΝ πλκ κδηα έαΝ πθΝ
η ζζκθ δευθΝ επαδ υ δευθΝγαΝ ε έθ αδΝ έ Ν αΝπζαέ δαΝ κυΝπλκίζ πση θκυΝξλκθδεκτΝκλέκυΝ πθΝ
πκυ υθΝ έ Ν Ν πδπζΫκθΝξλσθκέΝΧ σ κΝαυ σΝπκυΝγαΝ έθαδΝηδαΝ sine qua non υθγάεβΝγαΝ έθαδΝβΝ
πδ κπκέβ βΝ βμΝ παδ αΰπΰδεάμΝ εαδΝ δ αε δεάμΝ πΪλε δαμΝ κΝ π υξέκΝ ηΫ αΝ απσΝ κΝ παλΪλ βηαΝ
ΧsupplementΨΝπκυΝ κΝ υθκ τ δ,Ν Ϋ δΝ σππμΝ βθΝπλκ δκλέα δΝ βΝπκζδ έαέ
δΝ αθ έΝ βΝπκζδ έαΝθαΝ
παλ ηίαέθ δ,Ν δ βΰ έ αδΝπλκ Ϊ δμΝπκυΝ υθκκτθΝ βθΝεδθβ δεσ β αΝ κυΝ υ άηα κμΝεαδΝ κΝκ βΰκτθΝ
ΝαζζαΰΫμέ
θαπσε δ αδΝ βθΝπκζδ έαΝθαΝ θγαλλτθ δΝ κθΝΫθαθΝάΝ βθΝΪζζκθΝ ξ δα ησΝ πθΝπαθ πδ βηέπθΝηΫ αΝ
απσΝ ξλβηα κ σ β βΝ άΝ ΪζζαΝ εέθβ λαΝ εαγυμΝ εαδΝ θαΝ εαγκλέ δΝ δμΝ δα δεα έ μΝ πδ κπκέβ βμΝ εαδΝ
πδζκΰάμΝΰδαΝ βΝ έ κ κΝ κΝ πΪΰΰ ζηαΝπκυΝ άη λαΝΰέθ αδΝαπσΝ κθΝ δαΰπθδ ησΝ κυΝ  ΠΝάΝ κΝ
ηΫζζκθΝαπσΝηδαΝί ζ δπηΫθβΝ ε κξάΝ κυΝΧ βλδΰηΫθβΝ κΝΠΠ ΨέΝ
πδπλκ γΫ πμΝ βθΝ πδ λκπάΝ υαβ άγβε Νεα ΪΝπσ κΝκΝετεζκμΝ πθΝπλκπ υξδαευθΝ πκυ υθΝπλΫπ δΝ
θαΝ παλΫξ δΝ Ν σζκυμΝ άΝ ησθκθΝ Ν σ κυμΝ κΝ πδγυηκτθΝ δμΝ ΰθυ μΝ δεαθσ β μΝ εαδΝ ιδσ β μΝ πκυΝ
απαδ κτθ αδΝΰδαΝ βΝ δ αε δεάΝεαδΝπαδ αΰπΰδεάΝ πΪλε δαέΝ Ν πδ λκπάΝ θΝ υηφυθβ Ναπσζυ αΝεαδΝ
κΝετλδκΝ πδξ έλβηαΝσ πθΝυπκ άλδιαθΝσ δΝγαΝπλΫπ δΝ δμΝπαλΫξ δΝ ΝσζκυμΝ έθαδΝβΝαθ έ λα βΝπκυΝ
πλκίζΫπ αδΝ εΝηΫλκυμΝ πθΝφκδ β υθή λδυθέΝΧ σ κΝ φσ κθΝβΝπκζδ έα,Ν ίση θβΝ βθΝαυ κθκηέαΝ
πθΝ Ι,Ν θΝηπκλ έΝπαλΪΝθαΝεΪθ δΝησθκΝ υ Ϊ δμΝΰδαΝ κΝπυμΝ αΝπαθ πδ άηδαΝγαΝκλΰαθυ κυθΝ δμΝ
πκυ ΫμΝ κυμΝΰδαΝθαΝαθ απκελδγκτθΝ δμΝπλκ δαΰλαφΫμΝ βμ,ΝβΝ τ α βΝαυ άΝ θ ξκηΫθπμΝπαλΫζε δέ
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1έγέβΝΜ απ υξδαεΫμΝ πκυ Ϋμ
Ν πδ λκπάΝ γαΝ έξ Ν θαΝ υ ά δΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ ξκζυθΝ επαέ υ βμΝ πκυΝ γαΝ
δΪακυθΝ βθΝ
πλκ κδηα έα αυ υθΝπκυΝ πδγυηκτθΝθαΝ λΰα κτθΝ βθΝ επαέ υ βέ ΟδΝξκζΫμΝγαΝαπκ ζκτθ αδΝ
απσΝ αΝ λΫξκθ αΝΣηάηα αΝΠλκ ξκζδεάμΝεαδΝ βηκ δεάμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ κυμΝΣκη έμΝΠαδ αΰπΰδεάμΝ
Χ αΝπαθ πδ άηδαΝπκυΝυπΪλξκυθΨέΝ ΝξκζάΝγαΝ ηπζκυ δ έ,Ν φ’Νσ κθΝ πδγυηκτθΝθαΝη αεδθβγκτθ,
εαδΝη ΝηΫζβΝ ΠΝ δ αε δεάμΝ πθΝ δαφσλπθΝαθ δε δηΫθπθ,ΝΪζζπθΝ ηβηΪ πθΝβήεαδ γαΝ δαηκλφυ δ
υθΫλΰ δ μΝη Ν δμΝ κηΫμΝπκυ υπΪλξκυθΝάΝγα αθαπ υξγκτθΝ Ναυ ΪΝ αΝ ηάηα αέ ΝξκζάΝ πέ βμΝγαΝ
πλκίαέθ δΝ Ν δα- ηβηα δεΫμ,Ν δ- πδ βηκθδεΫμΝ υθ λΰα έ μέΝ ΘαΝ πλκ φΫλ δ, ε σμΝ απσΝ δμΝ
πλκπ υξδαεΫμΝ πκυ ΫμΝ κΝ πέπ κΝ βμΝ αήίΪγηδαμΝ πκυΝ πλκ φΫλκθ αδΝ ά β, η απ υξδαεΪΝ
πλκΰλΪηηα αΝη Ναθ δε έη θκΝ βΝ δ αε δεάΝεαδΝπαδ αΰπΰδεάΝ πΪλε δα,ΝπΪθ αΝ ηφκλκτη θαΝαπσΝ κΝ
ΠΠ έΝ ΝξκζάΝγαΝΫξ δΝ λ υθβ δεσΝπλκ αθα κζδ ησ,ΝσππμΝεαδΝκδΝΪζζ μΝ ξκζΫμΝεαδΝπαθ πδ βηδαεΪΝ
ηάηα α,Ν αζζδυμΝ γαΝ εδθ υθ τ δΝ θαΝ η α λαπ έΝ Ν παλαΰπΰδεάΝ κηάΝ εαδΝ θαΝ απαιδπγ έέΝ Ν ξκζάΝ
υΰε θ λυθκθ αμΝαυ ΪΝ αΝη απ υξδαεΪΝπλκΰλΪηηα αΝγαΝεαζζδ λΰ έΝ βθΝεκυζ κτλαΝ βμΝ ξκζδεάμΝ
επαέ υ βμΝπκυΝ άη λαΝαπκυ δΪα δΝ δμΝζ ΰση θ μΝ«εαγβΰβ δεΫμΝ ξκζΫμ»έ υ σμΝκΝ ξ δα ησμΝ
ηπκλ έΝθαΝαπκ ζΫ δΝ βθΝαλξά,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝηπ δΝ ΪιβΝ κΝπζάγκμΝ πθΝΧ υξθΪΝαθαιδσπδ πθΨΝ
η απ υξδαευθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ αθαπ υξγ έΝ ΪθαλξαΝ εαδΝ πζβγπλδ δεΪΝ αΝ ζ υ αέαΝ
ξλσθδαέ
ΣαΝ η απ υξδαεΪΝ αυ ΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ γαΝ αθαΰθπλέακθ αδΝ πμΝ βηαθ δεσΝ φσ δκΝ ηΫ πΝ αυιβηΫθβμΝ
ηκλδκ σ β βμΝαπσΝ βθΝπκζδ έαΝ δμΝ δα δεα έ μΝ πδζκΰάμΝ επαδ υ δευθέΝ Νη ΰΪζβΝ δαφκλΪΝ Ν
ξΫ βΝη Ν αΝΪζζαΝη απ υξδαεΪΝΧ αΝκπκέαΝγαΝαθαΰθπλέακθ αδΝ πέ βμΝη Νηδελσ λβΝηκλδκ σ β βΨΝ
γαΝ έθαδΝβΝ έα βΝ βθΝπλαε δεάΝΪ εβ βΝη ΰΪζβμΝΫε α βμέΝ
ΝξκζάΝγαΝπλκ κδηΪα δΝηΫθ κλ μΝκδΝκπκέκδΝ έθαδΝαπαλαέ β κδΝΰδαΝ βθΝπλαε δεάΝΪ εβ βΝεαδΝ βΝ
δα τθ βΝπαθ πδ βηέκυΝεαδΝ ξκζ έκυέ
ΝξκζάΝγαΝαθαπ τ δΝεαδΝγαΝπαλΫξ δΝπκδεέζβμΝφτ πμΝ πδηκλφπ δεΪΝπλκΰλΪηηα αΝη ΰαζτ λβμΝ
άΝηδελσ λβμΝ δΪλε δαμΝΧαπσΝεκθ ΪΝάΝαπσΝαπσ α βΨΝ Ν θΝ θ λΰ έαΝάΝη ζζκθ δεκτμΝ επαδ υ δεκτμΝ
κυΝ βησ δκυΝάΝ κυΝδ δπ δεκτΝ κηΫαΝεαδΝγαΝαθαπ τ δΝΰδ’ αυ σΝ κΝ εκπσΝ υθΫλΰ δ μΝη Νφκλ έμέΝΣκΝ
ΠΠ ΝγαΝαπκ ζ έΝεαδΝπΪζδΝ κθΝκλΰαθπ δεσΝεκλησΝσζπθΝ πθΝ πδηκλφπ δευθΝπλκΰλαηηΪ πθέ
βέΝ δ αΰπΰδεά πδησλφπ βΝ
2.1

Ι

κΝ πΪΰΰ ζηα

κλδεσή δα τππ βΝ κυΝπλκίζάηα κμ

Ν δ αΰπΰδεάΝ πδησλφπ βΝ βθΝ βη λδθάΝηκλφάΝ βμΝγ ηκγ άγβε Νη Ν κΝΠέ έΝζηή1λλλΝεαδΝ
Ϋε κ Νυζκπκδάγβε ΝεΪγ ΝξλσθκΝηΫξλδΝ κΝ ξκζδεσΝΫ κμΝβί1β,Νσ αθΝ αηΪ β αθ κδΝ δκλδ ηκέΝ
επαδ υ δευθ,ΝαπσΝ αΝΠ λδφ λ δαεΪΝ πδηκλφπ δεΪΝΚΫθ λαΝΧΠέ έΚέΨΝη Ν βθΝ πκπ έαΝ κυΝΠέΙέΝ
Ολέα αδΝ πμΝ υπκξλ π δεάΝ ΰδαΝ σζκυμΝ κυμΝ θ κ δκλδαση θκυμΝ επαδ υ δεκτμΝ εαδΝ σ κυμΝ
πλκ ζαηίΪθκθ αδΝπμΝαθαπζβλπ ΫμΝ βμΝαήίΪγηδαμΝεαδΝίήίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέ
ΟΝ εκπσμΝ κυΝγ ηκγ βηΫθκυΝαυ κτΝΠλκΰλΪηηα κμΝ βμΝ δ αΰπΰδεάμΝ πδησλφπ βμ έθαδΝθαΝ
δ υεκζτθ δΝ βθΝκηαζάΝΫθ αιβΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ βθΝ επαέ υ β,Νπλκ φΫλκθ ΪμΝ κυμΝ αΝ
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απαλαέ β αΝ φσ δα βΝ δ αε δεάΝη γκ κζκΰέαΝ πθΝ πδηΫλκυμΝΰθπ δευθΝαθ δε δηΫθπθ,Ν βθ
αιδκπκέβ βΝ πθΝθΫπθΝ ξθκζκΰδυθΝεαδΝ δμΝκλΰαθπ δεΫμΝ κηΫμΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ υ άηα κμέ
τηφπθαΝη Ν κΝΠέ έΝζηή1λλλ,ΝβΝ δ αΰπΰδεάΝ πδησλφπ βΝ δ ιΪΰ αδΝ Ν λ δμΝφΪ δμμΝφκέ β βΝ
τκΝ ί κηΪ πθΝπλδθΝ βθΝΫθαλιβΝ πθΝηαγβηΪ πθΝεΪγ Ν δ αε δεκτΝΫ κυμ,Ν άλδιβΝ βθΝΪ εβ βΝ
κυΝ επαδ υ δεκτΝΫλΰκυΝ κΝ ξκζ έκΝαπσΝ κθΝαλησ δκΝ ξκζδεσΝ τηίκυζκΝ Ν υθ λΰα έαΝη Ν
Ϋηπ δλκυμΝ επαδ υ δεκτμ,Νεαδ φκέ β βΝηδαμΝ ί κηΪ αμΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝΫ κυμέ ΣκΝπλσΰλαηηαΝ
ε έθ αδΝ Ν1ίίΝ κυζΪξδ κθΝ δ αε δεΫμΝυλ μέΝ
θυΝβΝπ λδΰλαφάΝ βμΝ δ αΰπΰδεάμΝ πδησλφπ βμΝαπσΝ κθΝθκηκγΫ βΝφαθ Ϊα δΝδεαθκπκδβ δεά,Ν
ιπ λδεΫμΝεαδΝ π λδεΫμΝαιδκζκΰά δμΝαπσΝ κθΝΟ Π ΠΝεαδΝαπσΝ πδ βηκθδεΫμΝ βηκ δ τ δμΝ
Χ λΰέ βμΝβίίγ,Νβί11,Ν αζηΪμΝβίίθ,ΝΚκυλκυεζάΝβί1ηΨΝΫ διαθΝσ δΝ κΝπλσΰλαηηαΝ θΝ έξ Ν αΝ
πδγυηβ ΪΝ απκ ζΫ ηα αΝ εαδΝ θΝ εα Ϊφ λ Ν θαΝ π τξ δΝ κυμΝ αλξδεκτμΝ κυΝ σξκυμέ Ν
πδησλφπ βΝαυ άΝ θΝφΪθβε ΝθαΝαπαθ ΪΝ δμΝπλαΰηα δεΫμΝαθΪΰε μΝ πθΝ επαδ υ δευθ,Ν έξ Ν
βΝηκλφάΝ δ βΰά πθΝεαδΝ θΝ βλδασ αθΝ Ν ξθδεΫμΝ πδησλφπ βμΝ θβζέεπθ,Ν θυΝη ΪΝ κΝ
ΫζκμΝ βμΝκδΝ επαδ υ δεκέΝ θΝ έξαθΝκυ δα δεά υπκ άλδιβΝκτ Ν κΝ πέπ κΝ βμΝ ξκζδεάμΝ
ηκθΪ αμΝκτ ΝαπσΝΪζζκυμΝγ ηδεκτμΝφκλ έμΝ βμΝ επαέ υ βμ,ΝσππμΝκδΝ ξκζδεκέΝ τηίκυζκδΝεαδΝ
κδΝπλκρ Ϊη θκδΝ επαέ υ βμέ
2.2

Πλσ α βΝΰδαΝ βθΝ δ αΰπΰδεάΝ πδησλφπ β

ΣβθΝ πδ λκπάΝαπα ξσζβ Ν ΝΫθαΝη ΰΪζκΝαλδγησΝ υθ λδΪ πθΝβΝΫζζ δοβΝπαδ αΰπΰδεάμΝεαδΝ
δ αε δεάμΝ πΪλε δαμΝ κΝ πέπ κΝ πθΝ πλκπ υξδαευθΝ πκυ υθέΝ Κα Ϋζβι Ν Ν ηδαΝ πλσ α βΝ
ί ζ έπ βμΝ πθΝπλκςπκγΫ πθ πκυΝγ ηκγ άγβεαθΝη Ν κθΝΝέΝζ1κθήβί1γ, βθΝαπαλαέ β βΝ
δαησλφπ βΝ θσμΝΠζαδ έκυΝΠλκ σθ πθΝ κυ επαδ υ δεκτ,Ν Νπλκ Ϊ δμΝΰδαΝ βθΝ θ ξση θβΝ
βηδκυλΰέαΝΧάΝαθα δκλΰΪθπ βΝΨ παθ πδ βηδαευθΝξκζυθΝ επαέ υ βμΝεαδΝΪζζπθΝ κηυθΝπκυΝ
γαΝπαλΫξκυθΝεαδΝη απ υξδαεΫμΝ πκυ ΫμΝ υθαφ έμΝη Ν βθΝπαδ αΰπΰδεάΝεαδΝ δ αε δεά πΪλε δα
ΧίζΫπ Ν εγ βΝ ηήγήβί1θΨέΝ ΣΫζκμΝ εα Ϋζβι Ν Ν ηδαΝ υπκξλ π δεάΝ δ άΝ δ αΰπΰδεάΝ π λέκ κΝ
Ϋθ αιβμΝΧinductionΨΝ κΝ πΪΰΰ ζηαΝ κυΝ επαδ υ δεκτ,ΝβΝκπκέαΝαπκ ζ έΝεαδΝ βθΝκυ δα δεάΝ
απσε β βΝεαδΝ δ τλυθ βΝ βμ παδ αΰπΰδεάμΝεαδΝ δ αε δεάμΝ πΪλε δΪμΝ κυμέ
ιδκπκδυθ αμΝ κΝυπΪλξκθΝθκηκγ δεσΝπζαέ δκΝβΝ πδ λκπάΝεα Ϋζβι Ν δμΝπαλαεΪ πΝπλκ Ϊ δμμ
Ν υπκξλ π δεάΝ δ αΰπΰδεάΝ πδησλφπ βΝ έθαδΝ υπκξλ π δεάΝ πμΝ απαλαέ β βΝ πλκςπσγ βΝ αΨΝ
υπκ άλδιβμΝ πθΝθ κ δκλδαση θπθΝ επαδ υ δευθΝεαδΝίΨΝεΪζυοβμΝ πθΝ θ ξση θπθΝε θυθΝ βμΝ
αλξδεάμΝ επαέ υ βμΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ Ναβ άηα αΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝ επαδ υ δεάΝπλΪιβέ
Τπκξλ π δεάΝεαδΝΰδαΝ κΝελΪ κμΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝ βθΝπαλΫξ δΝεαδΝΰδαΝ κυμΝθ κ δσλδ κυμΝπκυΝγαΝ
πλΫπ δΝθαΝ βθΝπαλαεκζκυγά κυθέ
•Ν Νυπκξλ π δεάΝ δ αΰπΰδεάΝ πδησλφπ βΝΫξ δΝ δ άΝ δΪλε δαΝεα ΪΝ βΝκπκέαΝκήβΝ επαδ υ δεσμΝ
γαΝΫξ δΝ κΝεαγ υμΝ κυΝ σεδηκυΝ επαδ υ δεκτέ ΣκΝεαγ υμΝαυ σΝπλκίζΫπ αδΝεαδΝ υλαΝη Ν
ίΪ βΝ κθΝΝέΝγκζκήβί1ί,ΝαλέΝζέΝ
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•Ν Ν δ αΰπΰάΝ κυή βμ επαδ υ δεκτΝ κΝ ξκζ έκΝ γαΝ ΰέθ αδΝ η Ν ίΪ βΝ ηδαΝ θΫαΝ δα δεα έαΝ
πδζκΰάμΝ Ν τκΝ φΪ δμμΝ Ν πλυ βΝ φΪ βΝ ΰέθ αδΝ η Ν κεδηα έαΝ ζαηίΪθκθ αμΝ (υπσοβΝ σ δΝ βΝ
υπΪλξκυ αΝ δα δεα έαΝ κυΝ  ΠΝξλ δΪα αδΝκυ δα δεΫμΝί ζ δυ δμΨέ  βΝ τ λβΝφΪ βΝκδΝ
επαδ υ δεκέΝπκυΝγαΝ πδζ ΰκτθΝαθαζαηίΪθκυθ,ΝπμΝ σεδηκδ,Ν επαδ υ δεσΝΫλΰκΝ αΝ ξκζ έαΝ
εαδΝπαλΪζζβζαΝπαλαεκζκυγκτθΝ κΝπλσΰλαηηαΝ πδησλφπ βμέ Ν λέ β φΪ βΝ κπκγ έ αδΝ κΝ
ΫζκμΝ βμΝ δ κτμΝ πδησλφπ βμ, σπκυΝ η ΝίΪ βΝ δμ πλκίζ πση θ μΝ κεδηα έ μ γαΝ παλΫξ αδΝ
πδ κπκέβ βΝγαΝ πδ λΫπ δΝ κθή βθΝ επαδ υ δεσΝθαΝαθαζΪί δΝπμΝησθδηκμΝ κΝ δ αε δεσΝεαδΝ
παδ αΰπΰδεσΝΫλΰκέΝ βθΝπ λέπ π βΝπκυΝαπκ τξ δ, γαΝ κυΝπαλΫξ αδΝηδαΝ τ λβΝ υεαδλέαέΝ δμΝ
ζΪξδ μΝαυ ΫμΝπ λδπ υ δμΝγαΝ ι Ϊα αδ εΪγ Νπ λέπ π βΝι ξπλδ ΪΝυ ΝθαΝ δ λ υθβγκτθΝ
ζτ δμΝ πλκ αθα κζδ ηκτΝ Ν δκδεβ δεΫμΝ λΰα έ μΝ βθΝ επαέ υ βέΝ Ν πδ κπκέβ βΝ γαΝ
παλΫξ αδΝαπσΝεα ΪζζβζκΝφκλΫαΝη Ν βθΝ υγτθβΝ κυΝΤπκυλΰ έκυΝΠαδ έαμέ
2.2.1  σξκδΝ βμΝ πδησλφπ βμέ
ξ έακθ αδΝ υθαηδεΪΝη Ν κΝ έ κμΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝεαδΝ κΝ έ κμΝ κυΝ ξκζ έκυΝπκυΝβΝπκζδ έαΝ
κλαηα έα αδέΝ
δΝβΝ ξ δααση θβΝ δ αΰπΰδεάΝ πδησλφπ βΝγαΝπαλαεκζκυγ έ κΝσλαηαΝ βμΝ
βηκελα δεάμΝ παδ έαμ σππμΝ εφλΪ βε Ν κΝ ε έη θκΝ « επαέ υ βΝ πμΝ Παδ έαΝ ΰδαΝ κΝ
ΜΫζζκθ,Ν βΝΝΫαΝΠαΰεσ ηδαΝέέέ αιέα» εαδΝ κΝΠζαέ δκΝΠλκ σθ πθΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝσππμΝ
πλκ δκλέα αδΝπαλαπΪθπέ
α έακθ αδΝ δμΝ δαπδ υ δμΝ πθΝαβ βηΪ πθΝπκυΝγΫ δΝ κΝ βη λδθσΝ ξκζδεσΝπζαέ δκΝεαδΝ δμΝ
αθΪΰε μΝ πθΝ επαδ υ δευθΝΫ δΝσππμΝΫξκυθΝ εφλα έΝ αΝπζαέ δαΝαιδκζσΰβ βμΝ δαφσλπθΝ
πδηκλφπ δευθΝπλκΰλαηηΪ πθΝάΝΫ δΝσππμΝγαΝαπκ υπυθκθ αδΝηΫ αΝ κΝξλσθκΝη Ν βΝίκάγ δαΝ
πθΝ ξκζδευθΝ υηίκτζπθέΝ λξάΝ βμΝ πδησλφπ βμΝ έθαδΝ βΝ υ ζδιέαΝ εαδ βΝ παλα κξάΝ σ δΝ κδΝ
αθΪΰε μΝ πθΝ επαδ υ δευθΝαζζΪακυθΝηΫ αΝ κΝξλσθκέ
ΣκΝ βη λδθσΝ ξκζ έκμΝ
-

-

-

έθαδΝ Νη ΰΪζκΝίαγησΝΰθπ δκε θ λδεσΝεαδΝ θΝπλκΪΰ δΝ βθΝκζσπζ υλβΝαθΪπ υιβΝ πθΝ
ηαγβ υθΝ
Παλα βλ έ αδΝ υξθΪ Ϋζζ δοβΝεκυζ κτλαμΝ υθ λΰα έαμΝ ΝπκζζαπζΪΝ πέπ αΝεαδΝ θΝ
αθαπ τ κθ αδ πλαε δεΫμΝ υθ λΰα έαμέ
θΝυπΪλξ δΝεκυζ κτλαΝφλκθ έ αμΝεαδΝαζζβζ ΰΰτβμέΝ
Ν επαδ υ δεάΝ δα δεα έαΝ έθαδΝ κηκΰ θκπκδβηΫθβΝ εαδΝ παλαΰθπλέα αδΝ σ δΝ βΝ ΪιβΝ
απκ ζ έ αδΝ απσΝ ηαγβ ΫμΝ η Ν δαφκλ δεΪΝ ξαλαε βλδ δεΪ,Ν δαφκλ δεΫμΝ δεαθσ β μΝ
εαδΝ ιδσ β μ,Ν δαφκλ δεκτμΝλυγηκτμΝηΪγβ βμέ Ν φαληκΰάΝ βμΝ δαφκλκπκδβηΫθβμΝ
δ α εαζέαμΝ έθαδΝ κΝη ΰΪζκΝαβ κτη θκέΝ
ΟδΝηαγβ ΫμΝ έθαδΝ Νη ΰΪζκΝίαγησΝπαγβ δεκέΝ Ϋε μέΝΟήβΝ επαδ υ δεσμΝκλΰαθυθ δΝεαδΝ
κΝηαγβ άμΝαεκζκυγ έέ
ΟήβΝ επαδ υ δεσμΝαεκζκυγ έΝ βΝ δ αε ΫαΝτζβΝεαδΝεαζ έ αδΝαπσΝη αφκλΫαμΝΰθυ πθΝ
θαΝΰέθ δΝ ξ δα άμΝηαγβ δαευθΝ λα βλδκ ά πθέΝ
ΣκΝ ξκζ έκΝ Νΰ θδεΫμΝΰλαηηΫμΝΧπαλΪΝ δμΝ ιαδλ δεΫμΝπλκ ΰΰέ δμΝαπσΝη ηκθπηΫθκυμΝ
επαδ υ δεκτμΨ θΝ ζ δ κυλΰ έΝ η Ν ίΪ βΝ βθΝ αλξάΝ βμΝ υηπ λέζβοβμέΝ ΤπΪλξ δΝ
Ϋζζ δηηαΝ βΝ δαξ έλδ βΝηαγβ υθΝη Ν δαφκλ δεάΝ γθκπκζδ δ ηδεάΝ αυ σ β αΝεαγυμΝ
εαδΝηαγβ υθΝη Ν δ δεΫμΝαθΪΰε μέΝ
ΤπΪλξ δΝΫζζ δηηαΝ βΝξλά βΝοβφδαευθ ξθκζκΰδυθέ
ΟδΝ επαδ υ δεκέΝ έθαδΝπ λδξαλαεπηΫθκδΝ κΝαθ δε έη θσΝ κυμέ
Λ έπκυθΝκδΝ υεαδλέ μΝΰδαΝαθα κξα ησέ
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υθκπ δεΪΝκδΝ σξκδΝ ε έθκθ αδΝ Ν λέαΝ πέπ αμ
ΧαΨπλκ ππδεάΝ αθΪπ υιβ–αθΪπ υιβΝ βμΝ αυ σ β αμΝ κυή βμΝ επαδ υ δεκτ,Ν θ υθΪηπ β,Ν
θέ ξυ βΝ βμΝαυ κ- ε έηβ βΝεαδΝαέ γβ βμΝ βμΝαπκ ζ ηα δεσ β αμέ
ΧίΨΝ παΰΰ ζηα δεάΝαθΪπ υιβΝ– ιδσ β μΝ Ν ξΫ βΝη Ν δμΝ δ αε δεΫμΝπλαε δεΫμ,Ν ηίΪγυθ β βμΝ
ΰθυ βμΝ κυΝαθ δε δηΫθκυΝεαδΝ ηίΪγυθ βΝ Νπαδ αΰπΰδεΪΝγΫηα αέΝ θΪπ υιβΝ βμΝδεαθσ β αμΝ
κυή βμΝ επαδ υ δεκτΝ θαΝ η α ξβηα έα δΝ βθΝ υπΪλξκυ αΝ ΰθυ βΝ Ν ξκζδεάΝ ΰθυ βΝ ΰδαΝ δμΝ
αθΪΰε μΝ βμΝ εΪ κ Ν ξκζδεάμΝ Ϊιβμέ
ΧΰΨΝεκδθπθδεάΝαθΪπ υιβ— θ πηΪ π βΝ κυή βμΝ επαδ υ δεκτΝ βθΝεκυζ κτλαΝ κυΝ ξκζ έκυ,Ν
υπκ άλδιβΝπλκε δηΫθκυΝθαΝεα α έΝ θ λΰσΝηΫζκμΝ βμΝ ξκζδεάμΝεκδθσ β αμέ
βέβέγΝΣκΝπ λδ ξση θκΝ βμΝ πδησλφπ βμΝ
ΚαηέαΝ πδησλφπ βΝσ κΝεαζκ ξ δα ηΫθβΝεαδΝθαΝ έθαδΝ θΝγαΝηπκλΫ δΝθαΝφΫλ δΝαπκ ζΫ ηα αΝ
αθΝ ξ δα έΝαθ ιΪλ β αΝαπσΝΪζζ μΝε θ λδεΫμΝ πδζκΰΫμΝεαδΝ σξκυμΝ επαδ υ δεάμΝπκζδ δεάμέ
Παλα έγ θ αδΝ βΝ υθΫξ δαΝ αΝ π έαΝ αΝ κπκέαΝ πλκ έθ αδΝ θαΝ π λδζαηίΪθ δΝ βΝ δ αΰπΰδεάΝ
πδησλφπ βΝ πθΝ επαδ υ δευθέ
ΧαΨέΝΝαΝ επαδ τκθ αδΝπλκε δηΫθκυΝθαΝ«ίζΫπκυθ»Ν ΪιβέΝ υ σΝ βηαέθ δΝσ δΝγαΝ έθαδΝπζάλπμΝ
ικδε δπηΫθκδΝ η Ν αΝ π λδ ξση θαΝ εαδΝ βΝ δ αε δεάΝ πθΝ αθ δε δηΫθπθΝ κυμ,Ν η Ν κΝ πυμΝ αυ ΪΝ
δα υθ Ϋκθ αδΝη αιτΝ κυμΝΧπέξέΝφδζκζκΰδεΪΝηαγάηα αΨ,ΝαζζΪΝεαδΝη Ν αΝΪζζαΝηαγάηα αέΝ Ν
θσ β αΝαυ άΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝδ δαέ λαΝδ ξυλάΝ βΝ υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ βέ
ΧίΨέΝΝαΝ επαδ τκθ αδΝπλκε δηΫθκυΝθαΝίζΫπκυθΝ κΝπαδ έέΝ υ σΝ βηαέθ δΝσ δΝεα αζαίαέθκυθΝ δΝ
βηαέθ δΝσ δΝι εδθΪπΝαπσΝ ε έΝπκυΝ έθαδΝ κΝεΪγ Νπαδ έΝΧΰζπ δεΪ,Νπκζδ δ ηδεΪ,Νΰθπ δαεΪΨΝη Ν
ίΪ βΝεαδΝ κΝΧαΨέΝ κΝπζαέ δκΝαυ σ,ΝβΝ ικδε έπ βΝη Νία δεΫμΝ δα Ϊ δμΝ« δ δεάμΝαΰπΰάμ»Ν έθαδΝ
απαλαέ β μέΝ
ΧΰΨέΝΝαΝ επαδ τκθ αδΝθαΝίζΫπκυθΝ κΝ ξκζ έκΝπμΝ«ε έη θκ»ΝπκυΝΫξ δΝ δαηκλφπγ έΝδ κλδεΪΝεαδΝ
θαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ παλ ηίαέθκυθήΝ πγκτθΝ Ν αζζαΰΫμΝ πκυΝ πλκπγκτθ αδΝ η Ν ίΪ βΝ κΝ ε θ λδεσΝ
ξΫ δκέΝ υ σΝ βηαέθ δΝππμΝεα αθκκτθΝσ δΝ κΝ ξκζ έκΝεκυίαζΪ δΝ βθΝέ δαΝ βθΝδ κλέαΝ σ κΝ δμΝ
κηΫμΝ αζζΪΝ εαδΝ υξθΪΝ βΝ ζκΰδεάΝ κυέΝ Ν υΰε ελδηΫθβΝ δεαθσ β αΝ αθΪΰθπ βμΝ ίκβγΪ δΝ
βηαθ δεΪΝ κΝ θαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ αθ δη ππέακυθΝ εαζτ λαΝ σ κΝ κΝ ξκζδεσΝ ξλσθκΝ εαδΝ δμΝ
πλαε δεΫμΝ κυΝΧ κΝ τθκζσΝ κυΝεαδΝσξδΝησθκΝ αΝηαγάηα αΨΝσ κΝεαδΝ κΝπυμΝαιδκπκδκτθΝ κθΝ
ιπ ξκζδεσΝξλσθκΝ πθΝπαδ δυθέΝ
Χ ΨέΝΝαΝίζΫπκυθΝ κΝ ξκζ έκΝη ΝίΪ βΝ βθΝεκδθπθέαέΝ υ σΝ βηαέθ δΝσ δΝαθαΰθπλέακυθΝ κπδεΫμΝ
δ δαδ λσ β μΝεαδΝηπκλκτθΝθαΝαθαπ τ κυθΝ λα βΰδεΫμΝΧ υθ λΰα έ μ,Νπλπ κίκυζέ μΨΝπλκμΝ
σφ ζκμΝ πθΝπαδ δυθ
ΌζαΝ αΝ παλαπΪθπΝ πλκςπκγΫ κυθΝ υθκζδεκτΝ τπκυΝ αζζαΰΫμΝ πκυΝ γαΝ πβλ ΪακυθΝ « βΝ
ΰλαηηα δεά»Ν πθΝ δ ξυκυ υθΝ πλαε δευθΝ εαδΝ κηυθΝ εαδΝ γαΝ υθκκτθΝ βθΝ εδθβ δεσ β αΝ πθΝ
επαδ υ δευθέ
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βέβέζΝ Νη γκ κζκΰέαΝπμΝπλκμΝ βΝηκλφάΝπκυΝγαΝΫξ δΝβΝ δ αΰπΰδεάΝ πδησλφπ β
Θα αεκζκυγβγ έΝΫθαΝηδε σΝ ξάηαΝ ιΝαπκ Ϊ πμΝΧ τΰξλκθβΝεαδΝα τΰξλκθβΨΝεαδΝ δαΝαυ βμΝ
δαηκλφπηΫθκΝη ΝίΪ βΝ δμΝαλξΫμΝ βμΝ επαέ υ βμΝ θβζέεπθμ
ΧαΨΝ Παλαεκζκτγβ βΝ γ ηα δευθΝ θκ ά πθΝ κδΝ κπκέ μΝ γαΝ αθ απκελέθκθ αδΝ δμΝ ΰθυ δμΝ εαδΝ
ιδσ β μΝπκυΝγαΝκλδ κτθΝΰδαΝ κυμΝθ κ δ λξση θκυμΝ επαδ υ δεκτμΝη ΝίΪ βΝ κΝπζαέ δκΝ
πλκ σθ πθέΝΘαΝυπΪλξκυθΝεκδθΫμΝγ ηα δεΫμΝπκυΝγαΝαφκλκτθΝσζκυμΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝεαδΝ
δ δεΫμΝ γ ηα δεΫμΝ αθΪζκΰαΝ η Ν κΝ ΰθπ δεσΝ αθ δε έη θκέΝ ΟδΝ γ ηα δεΫμΝ γαΝ ΫξκυθΝ σξκΝ βΝ
δα τθ βΝ γ πλέαμ-πλΪιβμΝ εαδΝ απκ ζκτθΝ κΝ υπσίαγλκΝ ΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ εκδθκ ά πθΝ
ηΪγβ βμΝεαδΝπλαε δεάμέΝ
ΧίΨΝ βηδκυλΰέαΝ Κκδθκ ά πθΝ ΜΪγβ βμΝ εαδΝ Πλαε δεάμΝ ΧΚΠΨέΝ πσΝ βθΝ αλξάΝ βμΝ ξκζδεάμΝ
ξλκθδΪμΝ βηδκυλΰκτθ αδΝΚκδθσ β μΝΜΪγβ βμΝεαδΝΠλαε δεάμΝΰδαΝ κυμΝθΫκυμΝ επαδ υ δεκτμΝ
πκυΝίλέ εκθ αδΝ Ν δαφκλ δεΪΝηΫλβΝ βμΝξυλαμέΝΟδΝξκζδεκέΝτηίκυζκδΝΧΨΝγαΝ βηδκυλΰκτθΝ
ΚΠΝ η Ν σζκυμΝ κυμΝ θΫκυμΝ επαδ υ δεκτμΝ υΰε ελδηΫθκυΝ ΰθπ δεκτΝ αθ δε δηΫθκυ πκυΝ
ίλέ εκθ αδΝ Ν ξκζ έαΝ πθΝ π λδκξυθΝ υγτθβμΝ κυμέΝ ΟδΝ ΚΠΝ πλκ έθ αδΝ θαΝ έθαδ οβφδαεΫμΝ
πλκε δηΫθκυΝβΝ πδησλφπ βΝΧεαδΝβΝ υθ λΰα έαΝη αιτΝΝεαδΝ επαδ υ δευθΝεαδΝη αιτΝ πθΝ
επαδ υ δευθΨΝθαΝ έθαδΝ υθ ξάμΝεαδΝ αγ λάΝ βΝ δΪλε δαΝ πθΝ τκΝξλσθπθΝεαδΝθαΝπλκΪΰ αδΝ
βΝ ικδε έπ β κυμ βθΝαιδκπκέβ βΝ πθΝοβφδαευθΝ ξθκζκΰδυθέΝΟδΝΝ Ν υθ λΰα έαΝη Ν κυμΝ
Τπ τγυθκυμΝΠαδ αΰπΰδεάμΝΚαγκ άΰβ βμΝΧΤΠΚΨΝγαΝ έθαδΝυπ τγυθκδΝΰδαΝ βθΝαθέξθ υ βΝ πθΝ
πδηκλφπ δευθΝαθαΰευθΝ βμΝκηΪ αμμΝ κθΝπλκ δκλδ ησΝ πθΝεκδθυθΝ πδηκλφπ δευθΝαθαΰευθΝ
εαδΝ πθΝ ια κηδε υηΫθπθΝ αθαΰευθέΝ ΟδΝ λΰα έ μΝ πθΝ ΚΠΝ γαΝ
δΪακυθΝ δμΝ εκδθΫμΝ
πδηκλφπ δεΫμΝαθΪΰε μΝ πθΝθΫπθΝ επαδ υ δευθέΝΘαΝ έθ αδΝΫηφα βΝ βθ τθ βΝγ πλέαμΝ
εαδΝπλΪιβμ,Ν βθΝαθΪπ υιβΝ επαδ υ δευθΝ θαλέπθΝεαδΝ λΪ πθ,Ν κθΝαθα κξα ησΝεαδΝ βΝ
υθ λΰα έαΝ η αιτΝ πθΝ επαδ υ δευθέΝ ΣαΝ θΪλδαΝ αυ ΪΝ γαΝ Ϋζεκθ αδΝ απσΝ δμΝ γ ηα δεΫμΝ
θσ β μΝπκυΝγαΝΫξκυθΝπαλαεκζκυγά δΝ κδΝ επαδ υ δεκέΝεαδΝγαΝ δΪακυθΝ αΝπλαΰηα δεΪΝ
πλκίζάηα αΝ βμΝεαγβη λδθάμΝ δ αε δεάμΝπλαε δεάμέΝ
ΧΰΨΝ θ κ ξκζδεάΝ πδησλφπ βέΝ Ν δ αΰπΰδεάΝ πδησλφπ βΝ θΝ θκ έ αδΝ αθ ιΪλ β βΝ απσΝ βΝ
υθ ξάΝ πδησλφπ βΝ πθΝ επαδ υ δευθέ ΘαΝ πλΫπ δΝ ΫθαΝ ηΫλκμΝ βμ πδησλφπ βμΝ πθΝ
θ κ δκλδαση θπθΝθαΝΰέθ αδΝαπσΝεκδθκτΝη Ν κυμΝυπσζκδπκυμΝ επαδ υ δεκτμέΝ κΝ βη έκΝαυ σΝ
εαδΝπΪζδΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ υθυπκζκΰδ κτθΝκδΝ υλτ λ μΝαζζαΰΫμΝπκυΝγαΝ λκηκζκΰβγκτθΝ Ν ξΫ βΝ
η Ν βθΝπαδ αΰπΰδεάΝαυ κ υθαηέαΝ βμΝ ξκζδεάμΝηκθΪ αμέ θΪζκΰαΝη Ν δμΝδ δαδ λσ β μΝ κυΝ
πζαδ έκυΝκδΝ ξκζδεΫμΝηκθΪ μΝγαΝπλκ δκλέακυθΝ δμΝ πδηκλφπ δεΫμΝ κυμΝαθΪΰε μΝεαδΝγαΝ έθκυθΝ
Ϋηφα βΝ ΝγΫηα αΝπκυΝελέθκυθΝαπαλαέ β αέΝ
βηαθ δεσμΝηπκλ έΝθαΝ έθαδΝεαδΝκΝλσζκμΝ κυΝ δ υγυθ άΝ βθΝ θ κ ξκζδεάΝ πδησλφπ βΝαφ θσμΝ
θβη λυθκθ αμΝ κυμΝθΫκυμΝ επαδ υ δεκτμΝ ΝγΫηα αΝπκυΝαφκλκτθΝ βΝ κηάΝεαδΝ βθΝζ δ κυλΰέαΝ
κυΝ ξκζ έκυΝεαδΝαφ ΫλκυΝπλκΰλαηηα έακθ αμΝ υθαθ ά δμΝη αιτΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ κυΝ
ξκζ έκυΝ Ν αε ΪΝ ξλκθδεΪΝ δα άηα αΝ ΧπκυΝ γαΝ υηη ΫξκυθΝ κδΝ θΫκδΝ επαδ υ δεκέΨΝ
πλκε δηΫθκυ θαΝ υαβ δκτθ αδΝ πλκίζάηα α,Ν θαΝ ηκδλΪακθ αδΝ αθβ υξέ μΝ εαδΝ θαΝ πλκ έθκθ αδΝ
ζτ δμέΝ ΓδαΝ κΝ εκπσΝ αυ σΝ ξλ δΪακθ αδΝ δ δεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ πδησλφπ βμή θέ ξυ βμΝ πθΝ
δ υγυθ υθέΝ
ΓδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝ βμΝη γκ κζκΰέαμΝεαδΝ κυΝυζδεκτΝγαΝαιδκπκδβγκτθΝ κδξ έαΝεαδΝβΝ ηπ δλέαΝ
πλκβΰκτη θπθΝπλκΰλαηηΪ πθΝσππμΝαυ σΝ πθΝ δα δε υαευθΝεκδθκ ά πθΝ επαδ υ δευθΝαπσΝ
κΝΚ Γ, βμΝ πδησλφπ βμ βΝ δ αε δεάΝαιδκπκέβ βΝ πθΝοβφδαευθΝηΫ πθ αΝΚ ΝαπσΝ κΝ
ΙΣΤ ΝεαδΝ κΝΙ Π,Ν κυΝΜ έακθκμΝΠλκΰλΪηηα κμΝ πδησλφπ βμΝ κυΝΠΙΝήΝΙ Π,Ν κυΝΫλΰκυΝ πθ
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δ α εαζ έπθΝ πθΝ Παδ αΰπΰδευθΝ ΣηβηΪ πθ, πθΝ λΰα βλδαευθΝ εΫθ λπθΝ Φυ δευθΝ
πδ βηυθΝΧ ΚΦ Ψ εαδΝ πθΝΚΫθ λπθΝΠ λδίαζζκθ δεάμΝ επαέ υ βμέΝ
Πλκ έθ αδΝ κΝπαλαπΪθπΝ πδηκλφπ δεσΝπλσΰλαηηαΝη ΝπαλαζζαΰΫμΝθαΝ φαληκ έΝ Νσ κυμΝ
δκλδ κτθΝ βθΝ λξση θβΝξλκθδΪ,Ν κηΫθκυΝσ δΝαυ κέΝκδΝ επαδ υ δεκέΝγαΝ δαγΫ κυθΝ ηπ δλέαΝ
βμΝ ξκζδεάμΝ Ϊιβμέ ΘαΝ ηπκλκτ Ν αυ άΝ βΝ δα δεα έαΝ θαΝ απκ ζΫ δΝ ΫθαθΝ πδζσ κΝ ΰδαΝ κΝ
ξ δα ησΝ βμΝ δ αΰπΰδεάμΝ πδησλφπ βμΝ κΝ πΪΰΰ ζηαΝ κυΝ επαδ υ δεκτέ
βέβέηΝ πδηκλφπ Ϋμ
ΌππμΝφαέθ αδΝαπσΝ αΝπαλαπΪθπ,Νία δεσΝλσζκΝ πδηκλφπ υθΝγαΝΫξκυθΝκδΝ ξκζδεκέΝ τηίκυζκδΝ
κδΝκπκέκδΝεα ΪΝ εηάλδκΝ έθαδΝπλκ κθ κτξκδΝ επαδ υ δεκέΝεαδΝβΝΰ πΰλαφδεάΝεα αθκηάΝ κυμΝ
αθΪΝ βθΝ ζζΪ αΝίκβγΪ δΝσξδΝησθκΝ βθΝ πδησλφπ βΝαζζΪΝεαδΝ βΝ υθ ξάΝ άλδιβέΝΧ σ κΝλσζκΝ
πδηκλφπ άΝγαΝΫξκυθΝεαδΝκΝπαδ αΰπΰδεσμΝεαγκ βΰβ άμ,ΝκΝ δ υγυθ άμΝ βμΝ ξκζδεάμΝηκθΪ αμ,Ν
κδΝ ηΫθ κλ μ,Ν κδΝ επαδ υ δεκέΝ η Ν αυιβηΫθβΝ ηπ δλέα,Ν κΝ πδ βηκθδεσΝ πλκ ππδεσΝ πθΝ
πκπ υση θπθΝ φκλΫπθΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ έαμΝ εαδΝ κδΝ παθ πδ βηδαεκέέΝ ΠλκίζΫπ αδΝ
αθαίαγηδ ηΫθκμΝκΝλσζκμΝ πθ ξκζδευθΝ υηίκτζπθΝκδΝκπκέκδΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝκδΝπλυ κδΝηααέΝ
η Ν κυμΝπαδ αΰπΰδεκτμΝεαγκ βΰβ ΫμΝκδΝκπκέκδΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ πδηκλφπγκτθΝη ΝαθΪζκΰκΝ λσπκΝ
εαδΝη ΝυζδεσΝπκυΝγαΝΫξ δΝαθαπ υξγ έΝΰδαΝαυ κτμέΝ υΝκδΝη ζζκθ δεΫμΝξκζΫμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ
αΝπαθ πδ βηδαεΪΝ ηάηα αΝγαΝΫξκυθΝΫθαθΝαυιβηΫθκΝλσζκέ Πλκ έθ αδΝκδΝ ξκζδεκέΝ τηίκυζκδΝ
εαδΝκδΝζκδπΫμΝεα βΰκλέ μΝ πδηκλφπ υθΝθαΝκλΰαθπγκτθΝ Ν δα δε υαεΫμΝεκδθσ β μΝηΪγβ βμΝ
πλκε δηΫθκυΝθαΝηπκλκτθΝθαΝ λΰΪακθ αδΝη Ν τΰξλκθκΝ λσπκΝεαδΝ κΝπζαέ δκΝαυ σΝθαΝηπκλκτθΝ
θαΝυπκ βλέακυθΝεαζτ λαΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝΧθΫκυμΝεαδΝπαζαδσ λκυμΨέ έθαδΝ βηαθ δεσΝ
θαΝ υαβ βγκτθΝ αΝελδ άλδαΝεαδΝκΝ λσπκμΝ πδζκΰάμΝ πθΝ ξκζδευθΝ υηίκτζπθΝυ ΝθαΝηπκλκτθΝ
θαΝαθ απκελδγκτθ δμΝαυιβηΫθ μΝαληκ δσ β μΝπκυΝπλκ έθκθ αδέΝ ιέ κυΝ βηαθ δεάΝ έθαδΝεαδΝ
β αθΪΰεβΝ πδησλφπ βμΝ πθΝ δ υγυθ υθΝ πθΝ ξκζδευθΝηκθΪ πθέ
παδ έ αδΝβΝ βηδκυλΰέαΝθΫπθΝΜβ λυπθΝ πδηκλφπ υθΝ δσ δΝαφ θσμΝβΝ τθγ βΝ πθΝπαζαδυθΝ
Ϋξ δΝαζζΪι δΝεαδΝαφ ΫλκυΝ έξαΝ δαφκλ δεάΝ σξ υ βέ
βέβέθΝ Νπδ κπκέβ β
πδ κπκέβ βΝ πθΝ δεαθκ ά πθΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ κΝ ΫζκμΝ βμΝ δ έαμΝ γαΝ υθΪ δΝ η Ν κΝ
Πζαέ δκΝ Πλκ σθ πθΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ κΝ κπκέκΝ εαγκλέα δΝ βΝ πκζδ έαέ ΣκΝ τ βηαΝ
πδ κπκέβ βμΝηπκλ έΝθαΝία έα αδΝ βθΝαθΪπ υιβΝφαεΫζκυΝΧportofolioΨ,ΝπαλκξάΝπδ π δευθΝ
ηκθΪ πθ,Ν ζδεΫμΝ κεδηα έ μΝηΫλκυμΝάΝ υθ υα ηκτΝαυ υθέΝΧ σ κΝ κΝγΫηαΝαυ σΝξλ δΪα αδΝ
π λαδ ΫλπΝ π ι λΰα έαέ
βέβέιΝΟΝφκλΫαμΝ πδησλφπ βμ
πδ λκπάΝ θΝΫξ δΝαπαθ ά δΝ Ναυ σΝ κΝγΫηαέΝβηαθ δεσμΝεαδΝγ ηδεΪΝεα κξυλπηΫθκμΝ έθαδΝ
κΝ λα βΰδεσμΝλσζκμΝ κυΝΙ Π,Ν κυΝΙΣΤ Ν Νσ δΝαφκλΪΝ βθΝ πδησλφπ βΝ δμΝθΫ μΝ ξθκζκΰέ μ,Ν
θυΝ κΝπζαέ δκΝ βμΝπαλκτ αμΝπλσ α βμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝυπκ βλδξγ έΝβΝ βηα έαΝ κυΝλσζκυΝ πθΝ
ξκζυθΝ επαέ υ βμΝ ε έΝ πκυΝυπΪλξ δΝ τΰεζδ βΝ έθαδΝ βΝ υθΫλΰ δαΝ φκλΫπθΝ η Ν υγτθβΝ κυΝ
υπκυλΰ έκυΝΠαδ έαμέ
βέβέκΝΜκλδκ σ β βμ
Ν δ αΰπΰδεάΝ δ άμΝ πδησλφπ βΝ έθαδΝυπκξλ π δεάΝεαδΝΫ δΝ θΝ έγ αδΝγΫηαΝηκλδκ σ β βμέΝ
Χ σ κΝξλ δΪα αδΝθαΝαθαΰθπλδ έΝεαδΝθαΝηκλδκ κ βγ έΝ κΝΫλΰκΝ πθΝη θ σλπθ,Ν πθΝ ξκζδευθΝ
υηίκτζπθΝεαδΝ πθΝ δ υγυθ υθΝπκυΝγαΝ ηπζαεκτθΝπμΝ πδηκλφπ ΫμέΝ
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Ν πδ λκπάΝ υαά β Ν δαΝηαελυθΝ κΝεα ΪΝπσ κΝκδΝ σεδηκδ,Ν πδηκλφπθση θκδΝ επαδ υ δεκέΝ
ηπκλκτθΝ θαΝ αθ απκελδγκτθΝ αΝ επαδ υ δεΪΝ κυμΝ εαγάεκθ αΝ εαδΝ δμΝ αθΪΰε μΝ βμΝ
πδησλφπ βμΝ ΪθΝΫξκυθΝπζάλ μΝπλΪλδκέ Γθπλέακθ αμΝ δμΝ υ εκζέ μΝπκυΝγΫ δΝβΝπ λέπ π βΝ κυΝ
η δπηΫθκυΝπλαλέκυΝΰδαΝ βθΝπλυ βΝ δ έαΝ θΝ κζηΪΝθαΝ κΝπλκ έθ δΝεαδΝυπκΰλαηηέα δΝσ δΝ ΪθΝ
βΝ πδησλφπ βΝ έθαδΝ π ΪΝ ξ δα ηΫθβΝ εαδΝ ζευ δεάΝ γαΝ έθαδΝ ίκβγβ δεάΝ κΝ ΫλΰκΝ κυΝ
επαδ υ δεκτέΝ

γέΝυθ ξδαση θβΝ πδησλφπ β
γέ1Ν δα τππ βΝ κυΝπλκίζάηα κμ
ΠαλΪΝ δμΝπλκ πΪγ δ μΝπκυΝΫξκυθΝΰέθ δΝθαΝγ ηκγ βγκτθ αυ κ τθαη μΝεαδΝ υΫζδε μΝηκλφΫμΝ
πδησλφπ βμΝ υλ έαμΝάΝπ λδκλδ ηΫθβμΝ ηίΫζ δαμ,ΝευλέπμΝαπσΝ αΝηΫ αΝ βμΝ εα έαμΝ κυΝ1λλίΝ
εαδΝ ιάμ,Ν κΝ γ ηδεσΝ πζαέ δκΝ πθΝ πδηκλφπ δευθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ ζ δ κτλΰβ Ν βθΝ
υθ λδπ δεάΝ πζ δκθσ β αΝ πθΝ π λδπ υ πθΝ ξπλέμΝ βθΝ απαδ κτη θβΝ δ λ τθβ βΝ πθΝ
παΰΰ ζηα δευθΝαθαΰευθΝ πθΝ επαδ υ δευθ,Ν θυΝκδΝηκλφΫμΝ πδησλφπ βμΝεΪγ ΝΪζζκΝπαλΪΝ
υΫζδε μΝ ά αθΝ αφκτΝ υπάλξ Ν βΝ Ϊη βΝ ιΪλ β άΝ κυμΝ απσΝ βθΝ ε θ λδεάΝ δκέεβ βΝ εαδΝ
ξαλαε βλέακθ αθΝαπσΝΫθ κθκΝΰλαφ δκελα δεσΝ υΰε θ λπ δ ησέ Γ θδεσ λα,ΝυπΪλξ δΝΫζζ δοβΝ
υθ κθδ ηκτ,Ν βη δυθκθ αδΝ πδεαζτο δμΝεαδΝ υξθΪΝκλΰαθυθκθ αδΝ πδηκλφυ δμΝ αΝπζαέ δαΝ
πλκΰλαηηΪ πθΝπκυΝΫξκυθΝΫθαθΝ υεαδλδαεσΝάΝεαδΝ δ επ λαδπ δεσΝξαλαε άλαέΝΣκΝ θ δαφΫλκθΝ
έθαδΝ σ δΝ υπΪλξ δΝ ΫθαΝ πΪΰδκΝ αέ βηαΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ ΰδαΝ πδησλφπ β, θυ υξθΪΝ
παλκυ δΪα αδΝ ηδαΝα δαφκλέαΝ εΝηΫλκυμΝ κυμέΝ έ ΝβΝ πδησλφπ βΝ θΝαπαθ ΪΝ δμΝαθΪΰε μΝ
κυμΝ έ ΝκδΝ επαδ υ δεκέΝ έθαδΝεκυλα ηΫθκδΝεαδΝ δαο υ ηΫθκδ,ΝάΝεαδΝ αΝ τκέΝΠαλΪζζβζα,Ν θΝ
Ϋξ δΝπλκπγβγ έΝηδαΝ υ βηα δεάΝεαδΝ υθ ε δεάΝπκζδ δεάΝεα ΪζζβζβμΝπλκ κδηα έαμΝ πθΝέ δπθΝ
πθΝ πδηκλφπ υθέΝ
ΣαΝ ζ υ αέαΝ ξλσθδαΝ παλα βλκτη Ν ΫθαθΝ εα αδΰδ ησΝ θΫπθΝ ηκλφυθΝ πδησλφπ βμΝ πκυΝ
ία έακθ αδΝ βθΝ ξθκζκΰέαΝεαδΝπλκπγκτθΝ βθΝ ιΝαπκ Ϊ πμΝηΪγβ βέΝΣαΝπλκΰλΪηηα αΝάΝ
θΫ μΝ αυ ΫμΝ ηκλφΫμΝ πδησλφπ βμΝ θΝ ζΫΰξκθ αδΝ απσΝ εαθΫθαθΝ φκλΫαΝ κτ Ν πμΝ πλκμΝ κΝ
π λδ ξση θκΝ κυμ,Νκτ ΝπμΝπλκμΝ βθΝπκδσ β αΝ κυμ,Ν υξθΪΝαθαπ τ κθ αδΝεαδΝυζκπκδκτθ αδΝ
απσΝ επαδ υ ΫμΝ αηφδίσζπθΝ πλκ σθ πθΝ εαδΝ
θΝ υπΪλξ δΝ εαηέα αιδκζσΰβ βΝ βμΝ
απκ ζ ηα δεσ β αμΝ πθΝ πδηκλφπ δευθΝ αυ υθΝ ξβηΪ πθΝ κτ Ν εαδΝ ηβξαθδ ησμΝ
δαπέ υ βμΝ κυμέΝ ΣαΝ πλκΰλΪηηα αΝ αυ Ϊ, πκζζΪΝ απσΝ αΝ κπκέαΝ θΝ έθαδΝ πλ Ϊθ,Ν ζετκυθΝ
αλε κτμΝ επαδ υ δεκτμΝ σ αθΝ πλκ φΫλκθ αδΝ απσΝ ΫθαΝ παθ πδ βηδαεσΝ έ λυηαέΝ ΌηπμΝ κδΝ
ί ίαδυ δμΝ υηη κξάμΝ πκυΝ ζαηίΪθκυθΝ κδΝ επαδ υ δεκέΝ θΝ ηκλδκ κ κτθ αδΝ απσΝ κΝ
Τπκυλΰ έκΝΠαδ έαμ εαδΝ θΝΫξκυθΝκυ δα δεσΝαθ έελδ ηαΝ βθΝ παΰΰ ζηα δεάΝ κυμΝ ιΫζδιβ.
Ο επαδ υ δεσμΝ θΝ πδίλαί τ αδΝΰδαΝ βθΝ υηη κξάΝ κυΝ Ν Ϋ κδ μΝ πδηκλφπ δεΫμΝ λΪ δμέΝ
ιαέλ βΝ Ναυ σΝ κΝηΪζζκθΝαπκΰκβ υ δεσΝ κπέκΝαπκ ζ έΝβΝ πδησλφπ βΝ ’Ν πδπΫ κυΝ δμΝ
ΣΠ Ν πκυ πδησλφπ π λέπκυΝ βιέηίίΝ επαδ υ δεκτμΝ εαδΝ βΝ Μ έαπθΝ πδησλφπ βΝ βΝ κπκέαΝ
πδησλφπ Νπ λέπκυΝιέηίίΝ επαδ υ δεκτμΝ κΝβί11 αζζΪΝ θΝ υθ ξέ βε .
πσΝ κΝβ012-1γΝεαδΝη ΪΝ θΝυπΪλξ δΝεαηέαΝ υλ έαμΝεζέηαεαμΝ θ κςπβλ δαεά πδησλφπ β,Ν
ε σμΝαπσΝ βθΝ πδησλφπ βΝ δμΝΣΠ Νεαδ αυ ΫμΝπκυΝπλαΰηα κπκδκτθΝκδΝ ξκζδεκέΝ τηίκυζκδΝ
κΝπζαέ δκΝ κυΝ ά δκυΝ πδηκλφπ δεκτΝετεζκυέ
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γέβΝΠλσ α β
Ν υθ ξδαση θβΝ πδησλφπ βΝαεκζκυγ έΝ βθΝέ δαΝπαλα κξάΝαπσΝ βθΝκπκέαΝ ηφκλ έ αδΝεαδΝβΝ
δ αΰπΰδεάΝ πδησλφπ β,Ν βζα άΝ σ δΝ βΝ πδ υξέαΝ βμΝ πδησλφπ βμΝ υθαλ Ϊ αδΝ απσΝ δμΝ
υπσζκδπ μΝε θ λδεΫμΝ πδζκΰΫμΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝπκζδ δεάμΝεαδΝ υθ υΪα αδΝη Ν κΝΠΠ έ
θ έ κδξαΝ η Ν βθΝ δ αΰπΰδεάΝ πδησλφπ β,Ν βΝ υθ ξδαση θβΝ γαΝ π λδζαηίΪθ δΝ αΝ Ϋ λαΝ
δαελδ ΪΝπ έαΝΫ δ σππμΝ ι δ δε τ βεαθΝπαλαπΪθπμΝΧαΨΝ ικδε έπ βΝη Ν αΝπ λδ ξση θαΝεαδΝ βΝ
δ αε δεάΝ πθΝ αθ δε δηΫθπθ,Ν ΧίΨΝ υθα σ β αΝ κήβΝ επαδ υ δεσμΝ θαΝ ι εδθΪ δΝ απσΝ ε έΝ πκυΝ
ίλέ ε αδΝ εΪγ Ν παδ έΝ Χΰθπ δαεΪ,Ν ΰζπ δεΪΝ εαδΝ πκζδ δ ηδεΪΨ,Ν ΧΰΨΝ θαΝ εα αζαίαέθ δΝ σ δΝ κΝ
ξκζ έκΝ θΝ έθαδΝαυ κφυΫμΝαζζΪΝπλκρσθΝ βμΝδ κλέαμΝ κυ,ΝεαδΝΧ ΨΝθαΝαθαΰθπλέα δΝ δμΝ κπδεΫμΝ
δ δαδ λσ β μέ
ΜδαΝία δεάΝαλξάΝπκυΝ έθαδΝ sine qua non υθγάεβΝΰδαΝ βθΝ πδ υξέαΝ βμΝ πδησλφπ βμΝ έθαδΝβΝ
αηφέ λκηβΝ πδεκδθπθέαΝ ίΪ βμΝ εαδΝ εκλυφάμέΝ Ν απκ υξέαΝ πθΝ ηΫξλδΝ άη λαΝ πδηκλφπ δευθΝ
πλκΰλαηηΪ πθΝ κφ έζ αδΝ
κθΝ ξ δα ησΝ κυμΝ απσΝ πΪθπέΝ Ν εΪγ Ν πδηκλφπ δεάΝ
λα βλδσ β αΝγαΝπλΫπ δΝθαΝία έα αδΝ ΝηδαΝεα αΰλαφάΝ πθΝαθαΰευθΝ πθΝ επαδ υ δευθΝεαδ
ξπλέμΝ βθΝ ηπζκεάΝ εαδΝ υθ δ β άΝ υηη κξάΝ κυμΝ Ν σζαΝ αΝ Ϊ δαΝ βμΝ πδησλφπ βμΝ θΝ
ηπκλ έΝθαΝυπΪλι δΝ πδγυηβ σΝαπκ Ϋζ ηαέΝΧ σ κΝ κΝαβ κτη θκΝ έθαδΝβΝξλυ άΝ κηάΝαθΪη αΝ
κθΝ ε θ λδεσΝ ξ δα ησΝ εαδΝ βθΝ απκεΫθ λπ βή κπδεσ β αΝ κυΝ υ άηα κμΝ πδησλφπ βμ,Ν
αθΪη αΝ κΝ λσζκΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ έαμ,Ν πθΝ επαδ υ δευθΝ π λδφ λ δυθΝ εαδΝ πθΝ
ξκζδευθΝηκθΪ πθέ
Πλκ έθκθ αδΝ τκΝ ηκλφΫμΝ πδησλφπ βμμΝ βΝ ηδαΝ γαΝ ία δ έΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ Κκδθκ ά πθΝ
ΜΪγβ βμΝ εαδΝ Πλαε δεάμΝ εαδΝ γαΝ αεκζκυγβγ έΝ ηδαΝ ηδε άΝ η γκ κζκΰέα ιΝ απκ Ϊ πμΝ
Χ τΰξλκθβΝεαδΝα τΰξλκθβΨΝεαδΝβΝ τ λβΝγαΝ ε υζέ
αδ κΝ πέπ κΝ βμΝ ξκζδεάμΝηκθΪ αμΝ
άΝ ηδαμΝ κηΪ αμΝ ξκζδευθΝ ηκθΪ πθέ ΟΝ λσπκμΝ βηδκυλΰέαμΝ πθΝ Κκδθκ ά πθΝ ΜΪγβ βμΝ εαδΝ
Πλαε δεάμΝ έθαδΝ αθ έ κδξκμΝ η Ν αυ σθΝ βμΝ δ αΰπΰδεάμΝ πδησλφπ βμέΝ Ν θ κ ξκζδεάΝ
πδησλφπ βΝ υθαλ Ϊ αδΝη Ν δμΝδ δαέ λ μΝαθΪΰε μ,Ν κΝ ξΫ δκΝ λΪ βμΝεαδΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ
σξκυμΝ βμΝ ξκζδεάμΝηκθΪ αμέΝΣκΝαβ κτη θκΝ Ναυ κτΝ κυΝ έ κυμΝ βθΝ πδησλφπ βΝ έθαδΝβΝ
υηη κξάΝ κυΝ υζζσΰκυΝ πθΝ δ α εσθ πθ,Ν βμΝ δκέεβ βμΝεαδΝ βμΝεκδθσ β αμΝ πθΝΰκθΫπθΝΰδαΝ
κΝη α ξβηα δ ησΝ βμΝ ξκζδεάμΝηκθΪ αμΝ ΝΫθαθΝ«κλΰαθδ ησΝπκυΝηαγαέθ δ»έΝ
θγαλλτθκθ αδΝ πκζζαπζΫμΝ ηκλφΫμΝ πδησλφπ βμέΝ υ άθ αδΝ ηδαΝ α δαεάΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ
σπκδπθΝ ηκλφυθΝ πδησλφπ βμΝ εαδΝ ηδαΝ πδζκ δεάΝ φαληκΰάΝ πλδθΝ ΰ θδε υ έΝ κΝ ξάηαΝ
υθ ξδαση θβμΝ πδησλφπ βμέ
Ν πδησλφπ βΝ γαΝ ηκλδκ κ έ αδΝ υηίΪζζκθ αμΝ
βθΝ παΰΰ ζηα δεάΝ ιΫζδιβΝ πθΝ
επαδ υ δευθέΝΧμΝ εΝ κτ κυΝγαΝπλΫπ δΝθαΝυπΪλι δΝΫθαΝ ξάηαΝΫΰελδ βμΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ
υθ ξδαση θβμΝ πδησλφπ βμΝ
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6. ΝΙ ΙΟΝΠΛ ΙΙΟΝ ΚΠ Ι

Τ ΝΚ ΙΝΈΡ ΤΝ 

Σκ ε έη θκ πκυ αεκζκυγ έ απκ ζ έ ηέα πλυ β πλκ Ϋΰΰδ β κ αά βηα κυ θδαέκυ ξυλκυ
λδ κίΪγηδαμ επαέ υ βμ-Ϋλ υθαμ εαδ εδαΰλαφ έ β ζκΰδεά πθ απαλαέ β πθ
η αλλυγηέ πθ η ίΪ β κ βη λδθσ κπέκ πθ βησ δπθ επαδ υ δευθ εαδ
λ υθβ δευθ δ λυηΪ πθ, βθ υλππαρεά ηπ δλέα εαδ α δ γθυμ εαγδ λπηΫθα ελδ άλδα
ΰδα βθ απκ έηβ β κυ Ϋλΰκυ πκυ παλΪΰ αδ α Παθ πδ άηδα, α Σ ξθκζκΰδεΪ Ι λτηα α
εαδ α λ υθβ δεΪ ΚΫθ λαέ Μέα πλυ β ηκλφά κυ ε δηΫθκυ υαβ άγβε
βθ
υπκ πδ λκπά κυ γθδεκτ εαδ Κκδθπθδεκτ δαζσΰκυ ΰδα βθ Παδ έα εαδ αθ έ κδξβ
πδ λκπά βμ πδ λκπάμ Μκλφπ δευθ ΤπκγΫ πθ βμ κυζάμέ πδηΫλκυμ βη έα πθ
πλκ Ϊ πθ ξλ δΪα αδ θα ι δ δε υγκτθ π λαδ Ϋλπ, πλδθ κ ε έη θκ αυ σ απκ ζΫ δ
Ϋθαθ υζκπκδά δηκ κ δεσ ξΪλ βέ
Σκ ε έη θκ λΰα έαμ πλκ κδηΪ βε απσ κυμ πτλκ Γ πλΰΪ κ, Κυ α Γαίλσΰζκυ εαδ
άηβ λα Μαεα υλβ, ζαηίΪθκθ αμ υπσοβ ξσζδα εαδ πλκ Ϊ δμ απσ κυμ λλέεκ
θ κτλα, βηκ γΫθβ  αηΪ β, άηκ ΣλδΪθ β, ζΫιαθ λκ Μπαζ αά, Γδυλΰκ
ΰΰ ζσπκυζκ, Γδυλΰκ δίΪλβ, ζέεβ Μαλ ακπκτζκυ, θ υθβ Μπσΰλβ, Γδυλΰκ Π λΪεκ,
Πατζκ Παθ ααά εαδ βηά λβ Φτζζκέ
Ιέ Ο θδαέκμ χυλκμ επαέ υ βμ εαδ Ϋλ υθαμ πμ π έκ φαληκΰάμ ηδαμ θΫαμ
η αλλυγηδ δεάμ πκζδ δεάμ
Ν βηδκυλΰέαΝ θδαέκυ ξυλκυ επαέ υ βμ εαδ Ϋλ υθαμ εαζ έ αδΝθαΝαθ δη ππέ δΝηδαΝ
δλΪΝξλκθέπθΝπλκίζβηΪ πθΝ κΝαεα βηαρεσ- λ υθβ δεσΝκδεκ τ βηα,Νσππμμ
 ΣβΝΰ πΰλαφδεάΝαπκησθπ βΝ πδηΫλκυμΝ λ υθβ δευθΝ ηκθΪ πθ,Ν Ν υθ υα ησΝ
η Ν εα αε ληα δ ησΝ άΝ ε αηΫθ μΝ αζζβζ πδεαζτο δμΝ πθΝ λ υθβ δευθΝ
λα βλδκ ά πθέ
 ΣβθΝ πκζυ υπέαΝ λΰα δαευθΝ ξΫ πθΝ εαδΝ δκδεβ δευθή δαξ δλδ δευθΝ
πλαε δευθΝ αΝ λ υθβ δεΪΝΚΫθ λαΝΧ ΚΨέ
 ΣαΝ ζζ έηηα αΝ πλκ ππδεκτΝ εαδΝ ελδ έηπθΝ ηααυθΝ Ν ΙΝ ΧΠαθ πδ άηδαΝ εαδΝ
Σ ΙΨΝεαδΝ Κ,Ν Ν υθ υα ησΝη Ν βΝηααδεάΝη αθΪ υ βΝθΫπθΝ πδ βησθπθΝ κΝ
ιπ λδεσέ
 ΣβΝ ξ δεΪΝ π λδκλδ ηΫθβΝ αιδκπκέβ βΝ πθΝ λ υθβ δευθΝ απκ ζ ηΪ πθΝ βΝ
ζ ΰση θβΝ «αζυ έ αΝ βμΝ εαδθκ κηέαμ»Ν Χία δεάΝ Ϋλ υθα- φαληκ ηΫθβΝ Ϋλ υθαηπκλδεάΝ εη Ϊζζ υ βΝεαδθκ σηπθΝ φαληκΰυθΨέ
 ΣβθΝπλκίζβηα δεάΝεα Ϊ α βΝ πθΝη απ υξδαευθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθέ
 ΣβΝη ΰΪζβΝ δαφκλΪΝπκυΝπαλα βλ έ αδΝ κΝ πέπ κΝ πθΝ πκυ υθ,ΝαζζΪΝεαδΝ βμΝ
λ υθβ δεάμΝ λα βλδσ β αμ,Ν αθΪη αΝ Ν Σηάηα αΝ πθΝ
ΙΝ η Ν κηκ δ άΝ
ΰθπ δεΪΝαθ δε έη θαέ
 ΣβθΝα υθαηέαΝ θ πηΪ π βμΝθΫπθΝ πδ βησθπθΝ αΝ ΙΝεαδΝ Κέ
δαπδ υθκθ αμΝ αΝ παλαπΪθπ,ΝβΝ λα βΰδεάΝΰδαΝ βΝ υΰελσ β βΝ κυΝ θδαέκυΝξυλκυΝ
επαέ υ βμΝεαδΝΫλ υθαμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαεκζκυγά δΝηδαΝεα ΪΝ Ϊ δαΝπλκ Ϋΰΰδ βΝπκυΝ
π λδζαηίΪθ δμ
αΨΝΣβθΝδ λΪλξβ βΝ πθΝπλκίζβηΪ πθΝπκυΝ βηδκυλΰκτθ αδΝαπσΝ βθΝυπκ- ζΫξπ βΝ πθΝ
Παθ πδ βηέπθΝ εαδΝ πθΝ Σ Ι,Ν βθΝ π λδκλδ ηΫθβΝ αιδκπκέβ βΝ πθΝ λ υθβ δευθΝ
υπκ κηυθΝεαδΝ βθΝυπκ-ξλβηα κ σ β βΝ βμΝΫλ υθαμέ
ίΨΝ ΣβθΝ απκ τππ βΝ πθΝ υθαφ δυθΝ αθΪη αΝ Ν δαφκλ δεΫμΝ επαδ υ δεΫμλ υθβ δεΫμΝηκθΪ μέ
ΰΨΝ ΣβθΝ ε έηβ βΝ πθΝ αθαπ υιδαευθΝ πλκκπ δευθΝ πκυΝ Ϋξ δΝ βΝ εΪγ Ν ηκθΪ α,Ν
υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝ πθΝ υθα κ ά πθΝαιδκπκέβ βμΝ πθΝθΫπθΝ πδ βησθπθέ
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ΟδΝ υθάγ δμΝ εα βΰκλδκπκδά δμΝ βμΝ Ϋλ υθαμΝ Ν «ξλά δηβ»Ν εαδΝ ηβ ΰεζπίέα δΝ κθΝ
πλκίζβηα δ ησΝ ΰδαΝ κθΝ θδαέκΝ ξυλκΝ
ΙΝ εαδΝ ΚΝ Ν ηέαΝ ξθβ άΝ δαέλ β,Ν η Ν
απκ Ϋζ ηαΝ δΪφκλκδΝ κη έμΝθαΝυπκίαγηέακθ αδ άΝθαΝαΰθκκτθ αδΝ θ ζυμΝΧσππμΝΰδαΝ
παλΪ δΰηα,ΝβΝΫλ υθαΝ δμΝ«εαγαλΫμ»Ν πδ άη μ,Ν δμΝαθγλππδ δεΫμΝεαδΝεκδθπθδεΫμΝ
πδ άη μΝεαδΝ κυμΝεαζζδ ξθδεκτμΝεζΪ κυμΨέΝ πδπλσ γ α,ΝβΝ υλππαρεάΝπκζδ δεάΝΰδαΝ
βθΝ Ϋλ υθαΝ παλαηΫθ δΝ η λκζβπ δεΪΝ πλκ αθα κζδ ηΫθβΝ Ν κηΫμΝ η ΰΪζβμΝ εαδΝ πκζτΝ
η ΰΪζβμΝ εζέηαεαμ,Ν υθκυθ αμΝ Ϋ δΝ κλδ ηΫθ μΝ ησθκΝ εα βΰκλέ μΝ ξβηΪ πθΝ εαδΝ – η Ν
αυ σθΝ κθΝ Ϋηη κΝ λσπκΝ – υηη ξσθ πθ,Ν σ κΝ Ν πέπ κΝ ελα υθ,Ν σ κΝ εαδΝ Ν
πέπ κΝδ λυηΪ πθΝεαδΝεζΪ πθέΝ ΪθΝ κΝ ε π δεσΝαυ σΝ ιαεκζκυγά δΝθαΝυδκγ έ αδΝ
Ν γθδεσΝ πέπ κ,Ν βΝ υΰελσ β βΝ κυΝ θδαέκυΝ ξυλκυΝ
ΙΝ εαδΝ ΚΝ γαΝ
δα γ έΝ
απκεζ δ δεΪΝ βθΝ πδ έπιβΝ π θ τ πθΝαπσΝ κθΝδ δπ δεσΝ κηΫαΝεαδΝ βθΝ ια φΪζδ βΝ
η ΰΪζπθΝ υλππαρευθΝ ξλβηα κ κ ά πθΝ Ν «ξλά δηκυμ»Ν κη έμ,Ν αθαπαλΪΰκθ αμΝ η Ν
κθΝ λσπκΝαυ σΝ δμΝυπΪλξκυ μΝα υηη λέ μέΝ θαΝπλαΰηα δεσΝ πέ δεκ,Ν πκηΫθπμ,Ν έθαδΝ
θαΝ ι π λα έΝ κΝ ξθβ σμΝ δαξπλδ ησμΝ αθΪη αΝ Ν «ξλά δηβ»Ν εαδΝ ηβΝ Ϋλ υθα,Ν η Ν
ΰθυηκθαΝ σ κΝ βΝ υηίκζάΝ βθΝ παλαΰπΰδεάΝ αθα υΰελσ β βΝ σ κΝ εαδΝ βθΝ
αθ δη υπδ βΝ βμΝ δπζάμΝ αθγλππδ δεάμΝ ελέ βμΝ πκυΝ αζαθέα δΝ βΝ ξυλαέΝ ΣΫζκμ,Ν βΝ
ευλέαλξβΝαθ έζβοβΝΰδαΝ βθΝεαδθκ κηέα,Ν σ κΝ κΝ πέπ κΝ βμΝ υλππαρεάμΝπκζδ δεάμ
σ κΝεαδΝ κΝ πέπ κΝ βμΝ γθδεάμΝπκζδ δεάμ,Νία έα αδΝηΫξλδΝ υλαΝ Ν«ηκθκ δΪ α κυμ»Ν
έε μΝ ΧσππμΝ αΝ δπζυηα αΝ υλ δ ξθέαμ,Ν κδΝ υθ λΰα έ μΝ η Ν πδξ δλά δμ,Ν εζπέΨ,Ν
ξπλέμΝ θαΝ υθ ε δηΪ αδΝ βΝ πδκΝ ηαελκπλσγ ηβΝ πλκκπ δεάΝ πθΝ λ υθβ δευθΝ
απκ ζ ηΪ πθΝ εαδΝ βΝ πλαΰηα δεάΝ ξΫ βΝ εσ κυμήαιέαμΝ Ν εΪγ Ν υζκπκδκτη θκΝ
πλσΰλαηηαέΝ Νί ζ δ κπκέβ βΝ πθ αεκζκυγκτη θπθΝπλαε δευθΝεαδΝβΝ δ τλυθ βΝ πθΝ
αθ δζάο πθΝ ΰδαΝ βθΝ Ϋλ υθαΝ πκυΝ βλέα αδΝ βθΝ πδ βηκθδεάΝ π λδΫλΰ δαΝ γαΝ
απκ ζκτ Ν ηέαΝ η ΰΪζβΝ εα Ϊε β βΝ εαδΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ γΫ δΝ πέΝ θΫαμΝ ίΪ πμΝ βΝ
υθ λΰα έαΝ πθΝ βησ δπθΝ ΙΝεαδΝ ΚΝη Ν κθΝδ δπ δεσΝ κηΫαέ
ΣαΝ βησ δαΝ επαδ υ δεΪΝεαδΝ λ υθβ δεΪΝδ λτηα αΝγαΝπλΫπ δΝθαΝπλκ ΫζγκυθΝ Ναυ άΝ
βΝ υθ λΰα έαΝη Ν βΝηκλφάΝ θσμΝγ ηδεΪΝγπλαεδ ηΫθκυΝ δε τκυΝΰδαΝπκζζκτμΝζσΰκυμμΝ
Πλυ κθ,ΝΰδαΝθαΝ δα βλά κυθΝ κθΝ βησ δκΝξαλαε άλαΝ κυμΝεαδΝθαΝηβθΝ έθαδΝ υΪζπ αΝ
απΫθαθ δΝ Ν δ δκ ζά υηφΫλκθ α·Ν τ λκθ,Ν ΰδαΝ θαΝ κδεκ κηβγ έΝ «δεαθσ β α»Ν πκυΝ
θ ξκηΫθπμΝγαΝπλκ ζετ δΝ βθΝυΰδάΝεαδΝεαδθκ σηκΝ πδξ δλβηα δεσ β α·ΝεαδΝ λέ κθ,Ν
ΰδαΝθαΝ υηίΪζζκυθΝ κθΝη α ξβηα δ ησΝ κυΝπαλαΰπΰδεκτΝηκθ ΫζκυΝπλκμΝσφ ζκμΝ βμΝ
ζζβθδεάμΝ εκδθπθέαμ. ΟΝ η α ξβηα δ ησμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ κδεκθκηέαμΝ έθαδΝ
απαλαέ β κμ, δσ δΝ κΝ η ΰαζτ λκΝ ηΫλκμΝ κυ κΝ παλαΰπΰδεσμΝ δ σμΝ βμΝ ξυλαμΝ
απκ ζ έ αδΝ απσΝ πδξ δλά δμΝ ηδελκτΝ η ΰΫγκυμΝ εαδΝ ξαηβζάμΝ Ϋθ α βμΝ ΰθυ βμ,Ν η Ν
απκ Ϋζ ηαΝ βθΝ υπκ κθδεάΝ αά β β,Ν αζζΪΝ εαδΝ δμΝ ξαηβζΫμΝ π θ τ δμΝ βθΝ Ϋλ υθαέ
παθαζαηίΪθκυη Ν σηπμΝ σ δΝ κδΝ απαλαέ β μΝ αθαπλκ αληκΰΫμΝ κΝ επαδ υ δεσλ υθβ δεσΝ τ βηαΝΰδαΝθαΝ ηπζαε έΝπδκΝκυ δα δεΪΝ βθΝ«αζυ έ αΝ βμΝεαδθκ κηέαμ»Ν
θ απκ ζκτθΝ κθΝ ησθκΝ σλκΝ ΰδαΝ βΝ δαησλφπ βΝ ηδαμΝ γθδεάμΝ επαδ υ δεάμΝ εαδΝ
λ υθβ δεάμΝ πκζδ δεάμ,Ν αζζΪΝ κΝ υηπζάλπηαΝ ηδαμΝ υλτ λβμΝ η αλλυγηδ δεάμΝ
πλκ πΪγ δαμΝυπσΝ υθγάε μΝκδεκθκηδεάμ,ΝεκδθπθδεάμΝεαδΝαθγλππδ δεάμΝελέ βμέ
ΙΙέ
κχ υηΫθβ εαδ παλεάμ χλβηα κ σ β β πμ σλΰαθκ γθδεάμ λα βΰδεάμ βθ
επαέ υ β εαδ βθ Ϋλ υθα 1
Ν γθδεάΝ πκζδ δεάΝ ΰδαΝ βθΝ λ υθαΝ εαδΝ βθΝ Καδθκ κηέαΝ θΝ ηπκλ έΝ θαΝ βλέα αδΝ
απκεζ δ δεΪΝ αΝπλκΰλΪηηα αΝ Π ΝπκυΝξλβηα κ κ κτθ αδΝεα ΪΝετλδκΝζσΰκΝαπσΝ
εκδθκ δεΪΝ αη έαέΝ Μ Ν
κηΫθβΝ βΝ δαξ δλδ δεάΝ υ εαηοέαΝ εαδΝ βθΝ απκεζέθκυ αΝ
σξ υ βΝ πκυΝ ΫξκυθΝ θέκ Ν αυ ΪΝ αΝ πλκΰλΪηηα α,Ν απαλαέ β βΝ πλκςπσγ βΝ ΰδαΝ θαΝ
αλγλπγ έΝηδαΝ γθδεάΝ λα βΰδεάΝ έθαδΝβΝ βηδκυλΰέαΝ θσμΝ ζζβθδεκτ Ι λτηα κμ λ υθαμ
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εαδ Καδθκ κηέαμ –πκυ,Ν Ναθ έγ βΝη Νσ, δΝ υηίαέθ δ ΝΪζζ μΝ υλππαρεΫμΝξυλ μ,Ν θΝ
υπΪλξ δΝαυ άΝ βΝ δΰηάΝ βθΝ ζζΪ αέ
α δεΫμΝπλκ λαδσ β μΝ κυΝΙ λτηα κμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝβΝεΪζυοβΝ πθΝ λ υθβ δευθΝ
αθαΰευθΝ Χηδ γκέ,Ν αθαζυ δηαΨ,Ν βΝ δε τπ βΝ πθΝ λ υθβ δευθΝ εαδΝ αεα βηαρευθΝ
ηκθΪ πθΝ Ν γθδεσΝ εαδΝ δ γθΫμΝ πέπ κ,Ν βΝ υηίκζάΝ βθΝ αιδκπκέβ βΝ ηπκλδεΪΝ
εη αζζ τ δηπθΝ εαδΝ ηβΝ απκ ζ ηΪ πθΝ εαδΝ βΝ δα τθ βΝ η Ν βθΝ υΰδά,Ν εαδθκ σηκΝ
πδξ δλβηα δεσ β αέΝ ΓδαΝ θαΝ πδ υξγκτθΝ αυ κέΝ κδΝ σξκδ,Ν κΝ λυηαΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ
ζ δ κυλΰ έΝη ΝαπζκτμΝεαθσθ μ,ΝπκυΝαπσΝ βΝηέαΝπζ υλΪΝ δα φαζέακυθΝ βΝ δαφΪθ δαΝεαδΝ
κΝ βησ δκΝ υηφΫλκθΝεαδΝαπσΝ βθΝΪζζβΝ αγ λσΝ βη έκΝπλκίζβηα δ ηκτΝ κυμΝγαΝ έθαδΝ
αΝαεα βηαρεΪΝελδ άλδα δμΝπλπ κίκυζέ μΝπκυΝγαΝπαέλθ δέΝ Ν δκέεβ άΝ κυΝγαΝπλΫπ δΝ
θαΝ έθαδΝ αθ ιΪλ β β απσΝ βθΝ εΪ κ Ν πκζδ δεάΝ βΰ έαΝ εαδΝ θαΝ ΰΰυΪ αδΝ αιδσπδ μ,Ν
α δΪίζβ μΝεαδΝ δαφαθ έμΝ δα δεα έ μΝαιδκζσΰβ βμΝ πθΝ λ υθβ δευθΝπλκ Ϊ πθέΝΜ Ν
αυ σθΝ κθΝ λσπκ,Ν σ κΝ κΝ ξλβηα κ κ δεσΝ ξάηαΝ σ κΝ εαδΝ κΝ πλκΰλαηηα δ ησμΝ πθΝ
λΪ υθΝ κυΝγαΝ έθαδΝπκζτΝπδκΝ υΫζδε αέ
ΓδαΝθαΝυζκπκδβγ έΝαυ σΝ κΝ ξΫ δκ,Νελέθ αδΝαπαλαέ β βΝβΝοάφδ βΝ δ δεκτ θσηκυ πκυΝ
γαΝπλκίζΫπ δΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ κυΝΙ λτηα κμΝεαδΝγαΝπ λδΰλΪφ δΝ κΝθκηδεσΝεαδΝ δκδεβ δεσΝ
εαγ υμΝ κυέ

ΙΙΙέ κλδασθ δα εδθβ δεσ β α η ζυθ
Π Παθ πδ βηέπθ, Σ Ι εαδ Κ πμ ηΫγκ κμ
βηδκυλΰέαμ ελδ έηπθ ηααυθ 2
ΤπσΝ υθγάε μΝελέ βμ,Ν ηφαθέακθ αδΝ λΪ δαΝ ζζ έηηα αΝ δ αε δεκτΝπλκ ππδεκτΝ αΝ
ΙέΝ πσΝ βθΝΪζζβΝπζ υλΪ,Ν Ναλε ΪΝ ΚΝκδΝ λ υθβ δεΫμΝκηΪ μΝπκυΝ θ λΰκπκδκτθ αδΝ
Νκλδ ηΫθ μΝγ ηα δεΫμΝ θΝ υθδ κτθΝελέ δηβΝηΪααέΝ υ άΝ βΝ δΰηά,ΝησθκΝΫθαΝηδελσΝ
πκ κ σΝ λ υθβ υθΝΫξκυθΝ αυ σξλκθαΝ δ αε δεΫμΝ υγτθ μΝ αΝΠαθ πδ άηδαΝΧευλέπμΝ
αΝη απ υξδαεΪΝπλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθΨέΝΓδαΝθαΝεαζυφγκτθΝσηπμΝκδΝαθΪΰε μΝ κΝ
πέπ κΝ πθΝπλκπ υξδαευθΝ πκυ υθΝεαδΝ κΝ πέπ κΝ βμΝεΪζυοβμΝελδ έηπθΝηααυθΝ αΝ
Κ, γαΝπλΫπ δΝθαΝγ ηκγ βγ έΝ έ ΝβΝ υθα σ β α η αεέθβ βμ λ υθβ υθΝ πθΝ ΚΝπλκμΝ
ΙΝ ηΫ αΝ απσΝ υΰε ελδηΫθ μΝ δα δεα έ μΝ ΧεαδΝ αθ έ λκφαΨ,Ν έ Ν βΝ δπζά δ δσ β α
Χεαγ υμΝ κλΰαθδεάμΝ εαδΝ ηαελκπλσγ ηβμΝ υθ λΰα έαμ,Ν η Ν πκζυ άΝ Ϋ η υ βΝ εαδΝ
υθα σ β αΝ αθαθΫπ βμΨΝ πλκε δηΫθκυΝ π λέΝ «α υΰυθ» πκυΝ π λδζαηίΪθκυθΝ ΫθαΝ
παθ πδ βηδαεσΝ ΣηάηαΝ εαδΝ ΫθαΝ υΰε ελδηΫθκΝ λ υθβ δεσΝ Ιθ δ κτ κΨέΝ ΟδΝ
η αεδθά δμΝ αυ ΫμΝ γαΝ ζ δ κυλΰά κυθΝ υ λΰ δεΪΝ πμΝ πλκμΝ βθΝ αθαθΫπ βΝ βμΝ
λ υθβ δεάμΝ πκζδ δεάμΝ εαδΝ γαΝ φΫλκυθΝ Ν Ϊη βΝ παφάΝ πκζζκτμΝ λ υθβ ΫμΝ η Ν
πλκπ υξδαεκτμΝ εαδΝ η απ υξδαεκτμΝ φκδ β ΫμέΝ Ν ηαελκξλσθδαΝ υθ λΰα έαΝ η Ν τκΝ
δαφκλ δεΪΝ δ λτηα αΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθ δ κδξ έΝ έ Ν Ν ΫθαΝ εαγ υμΝ παλΪζζβζβμ
Ϊ εβ βμ ευλέπθ εαγβεσθ πθ,Ν έ Ν βΝησθδηβΝη αεέθβ β,Νη ΝίΪ βΝ δα δεα έ μΝπκυΝ
γαΝπλΫπ δΝθαΝ ι δ δε υγκτθΝπ λαδ ΫλπέΝ
ΠΫλαΝ απσΝ βΝ λα βΰδεάΝ βμΝ βηα έαΝ ΰδαΝ βθΝ θέ ξυ βΝ εαδΝ βΝ ίδπ δησ β αΝ κυΝ
λ υθβ δεκτΝδ κτ,ΝβΝυ ηπ βΝαθΪη αΝ Ν ΙΝεαδΝ ΚΝαθ δη ππέα δΝ κΝπλσίζβηαΝ βμΝ
δ κ δηέαμ παθ πδ βηδαευθΝεαδΝ λ υθβ υθΝεαδΝδεαθκπκδ έΝ κΝπΪΰδκΝαέ βηαΝ«έ βΝαηκδίάΝ
ΰδαΝ έ βΝ λΰα έα» -ξπλέμΝ θαΝ ικηκδυθ δΝ ηΫζβΝ πλκ ππδεκτΝ πκυΝ ηπζΫεκθ αδΝ η Ν
δαφκλ δεσΝ λσπκΝ κΝ επαδ υ δεσ- λ υθβ δεσΝκδεκ τ βηαέ
ΣκΝγ ηδεσΝπζαέ δκΝ βμΝκλδασθ δαμΝεδθβ δεσ β αμΝάΝ βμΝ δπζάμΝδ δσ β αμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ
πλκίζΫπ δΝ εαθσθ μΝ πκυΝ δαηκλφυθκυθΝ ΫθαΝ ζευ δεσΝ π λδίΪζζκθΝ εαγυμΝ εαδΝ
υΰε ελδηΫθαΝεέθβ λα,Ν δσ δΝ κΝεαγ υμΝ βμΝ δπζάμΝαπα ξσζβ βμΝ έθαδΝ ιΝκλδ ηκτΝ
πδκΝ θ α δεσΝ εαδΝ πδκΝ απαδ β δεσΝ απσΝ κΝ δ ξτκθέΝ ΜΫ λαΝ πκυΝ γαΝ ηπκλκτ αθΝ θαΝ
ίκβγά κυθΝ πλκμΝ αυ άΝ βθΝ εα τγυθ βΝ έθαδΝ κδΝ δ υεκζτθ δμ
κυμ εαθσθ μ
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ξλβηα κ σ β βμ πθ υθ λΰα δευθ λ υθβ δευθ πλκΰλαηηΪ πθ, β αεα βηαρεά
αθαίΪγηδ β εαδΝ -αθΝ κδΝ υθγάε μΝ κΝ πδ λΫπκυθ- βΝ ξκλάΰβ βΝ πλσ γ πθ αηκδίυθ.
Μ λδεΫμΝ υΰε ελδηΫθ μΝδ Ϋ μΝ Ναυ σθΝ κθΝΪικθαΝ έθαδΝκδΝ ιάμμ
αΨΝ Νπλδηκ σ β β βμΝ υθ λΰα δεάμΝΫλ υθαμΝαθΪη αΝ αΝηΫζβΝ πθΝ ΙΝεαδΝ πθΝ ΚΝ
ηΫ πΝ κυΝ ζζβθδεκτΝΙ λτηα κμΝ λ υθαμΝεαδΝΚαδθκ κηέαμέ
ίΨΝ ΝγΫ πδ βΝπλσ υππθ, ηδε υθ η απ υξδαευθ πλκΰλαηηΪ πθ,ΝπκυΝ θδ ξτκθ αδΝαπσΝ
βθΝΠκζδ έαέ
Ν η Ϊία βΝ απσΝ κΝ δ ξτκθΝ εαγ υμΝ κΝ εαγ υμΝ βμΝ η αεέθβ βμΝ άΝ βμΝ δπζάμΝ
δ δσ β αμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝΰέθ δΝη Νδ δαέ λβΝπλκ κξά,ΝΰδαΝθαΝηβθΝεα α έΝκΝ θδαέκμΝξυλκμΝ
ληβ δεΪΝ«εζ δ σμ»Ν ΝθΫκυμΝ πδ άηκθ μέΝ πέ βμ,ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝυπΪλικυθΝλυγηέ δμΝ
πμΝπλκμΝ κθΝαλδγησΝ πθΝη αεδθκυηΫθπθ,Νυ ΝθαΝ ζΫΰξκθ αδΝκδΝλκΫμΝπλκμΝηκθΪ μΝ
δμΝκπκέ μΝπαλα βλ έ αδΝη ΰΪζβΝ υ αληκθέαΝαθΪη αΝ βΝαά β βΝεαδΝ βθΝπλκ φκλΪέΝ
θαμΝ εαθσθαμΝ ΰδαΝ θαΝ ζ ΰξγκτθΝ Ϋ κδ μΝ Ϊ δμΝ γαΝ ά αθΝ κδΝ υθκζδεΫμΝ η αεδθά δμΝ
πλκ ππδεκτΝ πλκμΝ ΫθαθΝ φκλΫαΝ θαΝ ηβθΝ ι π λθκτθΝ ΫθαΝ κλδ ηΫθκΝ πκ κ σΝ πκυΝ γαΝ
υηπζβλυθ αδΝ -σ αθΝ εαδΝ σπκυΝ αυ σΝ εαγέ α αδΝ υθα σθ- η Ν πλκ ζάο δμΝ θΫκυΝ
πλκ ππδεκτέΝ
Ό κθΝ αφκλΪΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ βμΝ κλδασθ δαμΝ εδθβ δεσ β αμ,Ν γαΝ πλΫπ δΝ εα αλξάθΝ θαΝ
αλγ έΝηέαΝθκηδεάμΝφτ βμΝ υ εκζέα,ΝεαγυμΝ αΝγ ηδεΪΝεαγ υ αΝ πθΝ ΙΝεαδΝ πθΝ ΚΝ
έθαδΝ δαφκλ δεΪέΝ Μ Ν αυ ΪΝ αΝ
κηΫθα,Ν γαΝ ά αθΝ εσπδηκΝ Ν πλυ βΝ φΪ βΝ θαΝ
υδκγ βγ έΝ κΝ εαγ υμΝ βμΝ δπζάμΝ δ δσ β αμΝ εαδΝ Ν τ λκΝ ξλσθκΝ βΝ ζ τγ λβΝ
η αεέθβ βΝπλκ ππδεκτΝη αιτΝ δαφκλ δευθΝηκθΪ πθέ
 ΝεΪγ π λέπ π β,ΝκδΝ υηπλΪι δμΝαθΪη αΝ Ν δΪφκλκυμΝφκλ έμΝ–πκυΝ δα βλκτθΝ κΝ
αεΫλαδκΝ βΝ δκδεβ δεάΝ αυ κθκηέαΝ κυμ,Ν αζζΪΝ έθαδΝ ζ δ κυλΰδεΪΝ δα υθ
ηΫθκδπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝγ ηδεΪ εα κξυλπηΫθ μ εαδΝθαΝπλκίζΫπκυθΝεέθβ λα,ΝσππμΝαθαφΫλγβε Ν
πλκβΰκυηΫθπμέΝ υ σΝ υθ πΪΰ αδμ
αΨΝ πκ τππ βΝ πθΝθΫπθΝλυγηέ πθΝ κυμΝκ βΰκτμ φαληκΰάμ Χ Π ΝεαδΝ ζζβθδεσΝ
λυηαΝ λ υθαμΝεαδΝΚαδθκ κηέαμΨέ
ίΨΝ ΜΫλδηθαΝ ΰδαΝ κΝ τοκμ εαδ δμ πλκςπκγΫ δμ κδεκθκηδευθ απκζαίυθ,Ν υ Ν θαΝ ηβθΝ
εα α λα βΰ έ αδΝ κΝ τθ αΰηαΝ εαδΝ θαΝ ηβθΝ α δεκτθ αδΝ ε έθκδΝ πκυ πλκ φΫλκυθΝ
πλσ γ κΝΫλΰκέ
ΰΨΝξ δα ησΝΰδαΝ βθΝέ λυ βΝπλσ υππθ,Νηδε υθΝη απ υξδαευθΝπλκΰλαηηΪ πθ,ΝησθκΝ
υπσΝ υΰε ελδηΫθ μ ΰ πΰλαφδεΫμ, γ ηα δεΫμ εαδ πκδκ δεΫμ πλκςπκγΫ δμ,Νυ ΝθαΝηβθΝ
παλα βλβγκτθΝ πδεαζτο δμΝεαδΝεα α πα Ϊζβ βΝπσλπθέ
IV.
υΰελσ β β δεκθδευθ Ιθ δ κτ πθ (virtual institutes) πμ ηΫγκ κμ
δε τπ βμ αεα βηαρευθ εαδ λ υθβ δευθ ηκθΪ πθ 3
Ν έ λυ βΝ δεκθδευθ Ιθ δ κτ πθ ΧvirtualΝ institutesΨ,Ν πκυΝ π λδζαηίΪθκυθΝ γ ηα δεΪΝ
υΰΰ θ έμΝ κηΪ μΝ Ν ΙΝ εαδΝ Κ,Ν αθ ιΪλ β αΝ απσΝ ΰ πΰλαφδεάΝ π λδκξά,Ν έθαδΝ ΫθαμΝ
πκζζαπζΪΝξλά δηκμΝγ ησμμΝΠλυ κθ,Ν θΝπλκςπκγΫ δΝθΫ μΝυπκ κηΫμΝεαδΝη αεδθά δμΝ
ΧαφκτΝπλκςπκγΫ δΝησθκΝ δα- δε υαεάΝ πδεκδθπθέαΨΝ ικδεκθκη έ πσλκυμ· τ λκθ,ΝβΝ
θάΝ υθ λΰα έαΝ αθΪη αΝ Ν δαφκλ δεΫμΝ λ υθβ δεΫμΝ κηΪ μΝ πκυΝ ΫξκυθΝ εκδθΪΝ
θ δαφΫλκθ αΝ θ υθαηυθ δΝ βθΝ Ϋλ υθαΝ πκυΝ δ ιΪΰ αδΝ Ν δΪφκλκυμΝ λ υθβ δεκτμΝ
«εσηίκυμ»,Ν βθΝαθαίαγηέα δ εαδΝ ικυ
λυθ δΝ βΝΰ πΰλαφδεάΝαπκησθπ β·Ν λέ κθ,ΝβΝ
υθ λΰα έαΝαυ κτΝ κυΝ τπκυΝ βηδκυλΰ έΝελέ δη μ ηΪα μ πκυΝηπκλκτθΝ Ν τ λκΝξλσθκΝ
θαΝ δ ε δεά κυθΝη Ναιδυ δμΝαθ αΰπθδ δεάΝξλβηα κ σ β βέ
ΟΝ λσζκμΝ πθΝ δεκθδευθΝ Ιθ δ κτ πθΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ έθαδΝ εα αζυ δεσμΝ βθΝ
πλκυγβ βΝ βμΝ υθ λΰα δεάμΝΫλ υθαμ,Ν ια φαζέακθ αμΝ δ πδ βηκθδεΫμ υθ λΰα έ μ Ν
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σζκΝ κΝ φΪ ηαΝ βμΝ πδ άηβμΝ εαδΝ ΧπλκμΨεαζυθ αμΝ Ν υθ ξά αζζβζ πέ λα β βθΝ
λ υθβ δεάΝ εκδθσ β αέΝ πέ βμ,Ν βΝ υηίκζάΝ κυμΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ έθαδΝ δ δαέ λαΝ
βηαθ δεάΝ Ν δΪφκλκυμΝ εζΪ κυμΝ πθΝ αθγλππδ δευθΝ εαδΝ εκδθπθδευθΝ πδ βηυθ,Ν
αζζΪΝεαδΝ κυμΝεαζζδ ξθδεκτμΝεζΪ κυμ,ΝσπκυΝ θΝυπΪλξκυθΝ κηΫμΝαθΪζκΰ μΝ πθΝ ΚέΝ
θαμΝΪζζκμΝ βηαθ δεσμΝλσζκμ κυμΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝ έθαδΝβΝ θβηΫλπ β- επαέ υ β κυ
υλτ λκυ εκδθκτ ηΫ πΝ δ δευθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ εαδΝ υηη κξάμΝ Ν βησ δ μΝ
ε βζυ δμΝΧ λΪ δμΝ κυΝ τπκυΝScience and SocietyΨέΝ παλαέ β βΝπλκςπσγ βΝΰδαΝθαΝ
πδ τξ δΝαυ σμΝκΝγ ησμΝ έθαδΝβΝπλσθκδαΝΰδαΝηδαΝ κδξ δυ βΝ δκδεβ δεάΝ κηάΝπκυΝγαΝ
λυγηέα δΝ δμΝ λα βλδσ β μΝ κυΝεΪγ ΝΙθ δ κτ κυΝΧπέξέ,ΝηδαΝκζδΰκη ζάμΝ πδ βηκθδεάΝ
πδ λκπάΨέ
ΣαΝηΫ λαΝπκυΝγαΝξλ δα γκτθΝ έθαδΝΪη αΝ φαλησ δηαΝεαδΝ θΝ υθ πΪΰκθ αδΝδ δαέ λκΝ
βηκ δκθκηδεσΝεσ κμέ ΌππμΝ κθέ βε ΝσηπμΝπαλαπΪθπ,ΝκΝ ξ δα ησμΝΰδαΝ βθΝέ λυ βΝ
δεκθδευθΝ δθ δ κτ πθΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ζΪί δΝ υπσοβΝ υΰε ελδηΫθ μΝ γ ηα δεΫμ εαδ
πκδκ δεΫμ πλκςπκγΫ δμέΝ ΠλΫπ δΝ πέ βμΝ θαΝ δ λ υθβγ έΝ πκδα λξά γαΝ αιδκζκΰ έΝ
πλκ Ϊ δμΝΰδαΝ βθΝέ λυ βΝ Ϋ κδπθΝφκλΫπθέ
V.
αθΪπ υιβ λ υθβ δευθ υπκ κηυθ εαδ β αθκδχ ά πλσ ία β πμ
πκζζαπζα δα Ϋμ βμ λ υθβ δεάμ απσ κ βμ 4
ΟδΝ λ υθβ δεΫμΝυπκ κηΫμΝ έθαδΝ δ γθυμΝκΝ« σπκμ υθΪθ β βμ» λ υθβ υθΝαπσΝ ΚΝεαδΝ
Παθ πδ άηδα,ΝεαγυμΝεαδΝη απ υξδαευθΝφκδ β υθΝη Νη α δ αε κλδεκτμΝ υθ λΰΪ μέΝ
 βθΝ ζζΪ α,Ν αΝ Παθ πδ άηδαΝ εαδΝ αΝ Σ ΙΝ δαγΫ κυθΝ ηδελάμΝ εαδΝ η αέαμΝ εζέηαεαμΝ
υπκ κηΫμΝ πκυΝ υηπζβλυθκυθΝ δμΝ αθ έ κδξ μΝ υπκ κηΫμΝ πθΝ ΚέΝ θΝ κτ κδμ,Ν Ν
κλδ ηΫθαΝ πδ βηκθδεΪΝ π έαΝ ΫξκυθΝ εα αΰλαφ έΝ ζζ έο δμΝ –δ δαέ λαΝ Ν σ, δΝ αφκλΪΝ
λα βλδσ β μΝ πκυΝ πλκςπκγΫ κυθΝ η ΰαζτ λβμΝ εζέηαεαμΝ υπκ κηΫμ,Ν κδΝ κπκέ μΝ
ξλ δΪακθ αδΝ βηαθ δεΫμΝ π θ υ δεΫμΝ απΪθ μέΝ ξ δΝ πέ βμΝ παλα βλβγ έΝ λ υθβ δεΫμΝ
υπκ κηΫμΝθαΝίλέ εκθ αδΝεΪ πΝαπσΝΫθαΝδ δσ υπκΝεαγ υμΝ«πλκ ππδεάμΝδ δκε β έαμ»,Ν
άΝθαΝ πδεαζτπ κυθΝβΝηέαΝ βθΝΪζζβ,Ναπκυ έαΝ λα βΰδεκτΝ ξ δα ηκτΝεαδΝεαθκθδ δεκτΝ
πζαδ έκυέΝΓδαΝαυ κτμΝ κυμΝζσΰκυμ,Ν έθαδΝπκζτΝ βηαθ δεσΝθαΝ δα φαζδ έΝβΝίΫζ δ β
αιδκπκέβ β πθΝυφδ Ϊη θπθΝ λ υθβ δευθΝυπκ κηυθΝηΫ πΝ βμΝ αθκδξ άμ πλσ ία βμ
βθΝ λ υθβ δεάΝεκδθσ β αΝεαδΝκΝκλγκζκΰδεσμΝ ξ δα ησμΝαθΪπ υιβμ θΫπθ υπκ κηυθ,
βθΝ εα τγυθ βΝ βμΝ υηπζβλπηα δεσ β αμΝ εαδΝ βμΝ ικδεκθσηβ βμΝ πσλπθέ
Σαυ σξλκθα,Ν υπΪλξ δΝ Ϋ αφκμΝ ΰσθδηβμΝ υθ λΰα έαμΝ ΰδαΝ βθΝ δα φΪζδ βΝ πλσ ία βμΝ
λ υθβ υθ,Ναεα βηαρευθΝφκλΫπθ,Ν ΚΝεαδΝ ζ ξυθΝ βμΝίδκηβξαθέαμΝ σ κΝ Ν γθδεσ,Ν
σ κΝ εαδΝ Ν π λδφ λ δαεσΝ εαδΝ Ν δ γθΫμΝ πέπ κέΝ ΚΪ δΝ Ϋ κδκΝ γαΝ βηδκυλΰά δΝ
πλκ δγΫη θβ αιέα ΝσλκυμΝαιδκπκέβ βμΝ κυΝαθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτΝεαδΝκζκεζάλπ βμΝ
φδζσ κιπθΝ λ υθβ δευθΝ ξ έπθέ
ΟδΝ λ υθβ δεΫμΝυπκ κηΫμΝαπκ ζκτθΝ πέ βμΝΫθαΝαπσΝ αΝ βηαθ δεσ λαΝ βλέΰηα αΝ κυΝ
υ άηα κμΝ Ϋλ υθαμΝ εαδΝ εαδθκ κηέαμέΝ παλαέ β βΝ σηπμΝ πλκςπσγ βΝ ΰδαΝ βθΝ
παλαΰπΰδεάΝ αιδκπκέβ άΝ κυμΝ έθαδΝ βΝ πλκ λαδκπκέβ β η Ν ΰθυηκθαΝ αΝ ελδ άλδαΝ πκυΝ
κλδκγ κτθ αδΝ
κΝ πζαέ δκΝ θσμΝ ηαελσπθκκυ,Ν γθδεκτΝ Ο δεκτΝ ΥΪλ βΝ Χη Ν
υθ κθδ ηΫθβ,Ν αθκδξ άΝ εαδΝ δαφαθάΝ δα δεα έα,Ν η Ν αιδκζσΰβ βΝ ία δ ηΫθβΝ αΝ
υλππαρεΪΝ πλσ υπαΝ εαδΝ λα βΰδεάΝ πλκ λαδκπκέβ βΝ βΝ κπκέαΝ αθα δεθτ δΝ βΝ
δα τθ άΝ κυμΝ η Ν δμΝ λα βΰδεΫμΝ πλκ λαδσ β μΝ βμΝ ξυλαμΨέΝ ΟδΝ π θ τ δμΝ Ν
λ υθβ δεΫμΝΤπκ κηΫμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝία έακθ αδΝ ΝηαελσπθκκΝ ξ δα ησΝεαδΝ αγ λΪΝ
γ ηΫζδαΝ πδ βηκθδευθΝ εαδΝ
λα βΰδευθΝ πλκ λαδκ ά πθΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ
δα φαζδ έΝ βΝ θέ ξυ βΝ υφδ Ϊη θπθΝ λ υθβ δευθΝ υπκ κηυθΝ γθδεάμΝ βηα έαμΝ
εαγυμ εαδΝβΝαθΪπ υιβΝθΫπθΝυπκ κηυθ,ΝσπκυΝαπαδ κτθ αδΝ βηδκυλΰυθ αμΝ ζευ δεσΝ
π λδίΪζζκθΝΰδαΝ βθΝΫλ υθαΝεαδΝ βθΝαθΪπ υιβΝυπσΝ κΝπλέ ηαΝ βμΝ δ γθκτμΝ υθ λΰα έαμΝ
εαδΝπλκυγβ βμΝ βμΝαλδ έαμέΝΟΝΟ δεσμΝΥΪλ βμΝ λ υθβ δευθΝΤπκ κηυθΝαθα δεθτ δΝ
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βΝ λα βΰδεάΝ βηα έαΝ πθΝ λ υθβ δευθΝ υπκ κηυθΝ εαδΝ γΫ δΝ δμΝ πλκςπκγΫ δμΝ ΰδαΝ
ηαελκπλσγ η μΝ π θ τ δμΝ βηαθ δεάμΝ βησ δαμΝ ξλβηα κ σ β βμΝ εαδΝ ησξζ υ βΝ
αυιβηΫθπθΝδ δπ δευθΝπσλπθέ
ΝαθΪπ υιβΝεαδΝβΝαθκδξ άΝπλσ ία βΝ Ν γθδεΫμΝυπκ κηΫμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαπκ υππγ έΝ
Ϊη αΝ κυμΝ π λδεκτμ Καθκθδ ηκτμ πθΝ ΚΝ εαδΝ πθΝ ΙέΝ θαΝ πζάλ μ Μβ λυκ
λ υθβ δευθΝΤπκ κηυθΝεαδΝΤπκ κηυθΝΚαδθκ κηέαμΝσπκυΝγαΝαπκ υπυθκθ αδΝσζαΝ αΝ
κηδεΪΝεαδΝζ δ κυλΰδεΪΝξαλαε βλδ δεΪΝ κυμ,ΝβΝ π θ υ δεάΝλκάΝεαγυμΝεαδΝκΝ λσπκμΝ
πλσ ία βμΝ εαδΝ ξλά βμ,Ν απκ ζ έΝ βηαθ δεάΝ παλΪη λκΝ πδ υξέαμΝ κυΝ σζκυΝ
ΰξ δλάηα κμέΝ πέ βμ,Νελέθ αδ βηαθ δεάΝβΝπαλΪζζβζβΝεαδΝ υηπζβλπηα δεάΝπμΝπλκμΝ
δμΝ λ υθβ δεΫμΝ υπκ κηΫμΝ τ α βΝ λΰα βλέπθ-ΜκθΪ πθ Παλκξάμ Τπβλ δυθ άΝ
ΪζζπθΝυπκ κηυθΝεαδθκ κηέαμέ
VIέ κηκΰ θκπκέβ β εαδ η ιΫζδιβ κυ δκδεβ δεκτ εαγ υ κμ πθ Κ πμ σλκμ
ΰδα β υθ ε δεσ β α εαδ βθ θ πηΪ π ά κυμ κθ θδαέκ χυλκ επαέ υ βμ 5
υθΝ πΝξλσθπ,ΝΫξκυθΝ βηδκυλΰβγ έΝη ΰΪζ μΝ δαφκλΫμΝ αΝ δκδεβ δεΪΝ ξάηα αΝ Ι- ΚΝ
εαδΝ Κ- ΚέΝ θαΝ ε βηα ηΫθκΝπαλΪ δΰηαΝα υηη λέαμΝ κΝ ξάηαΝ δκέεβ βμΝ έθαδΝ
αΝ Ιθ δ κτ αΝ βμΝ εα βηέαμΝ γβθυθ,Ν πκυΝ δΫπκθ αδ απσΝ θ ζυμΝ δαφκλ δεσΝ
εαγ υμΝαπσΝσ, δΝκδΝ λ υθβ δεκέΝφκλ έμΝπκυΝ πκπ τκθ αδΝαπσΝ βΝΓΓ Σέ
ΟδΝ δαφκλΫμΝ κΝ ξάηαΝ δκέεβ βμΝ αθΪη αΝ αΝ
ΙΝ εαδΝ αΝ ΚΝ δεαδκζκΰκτθ αδΝ
υθάγπμΝη Ν κΝ πδξ έλβηαΝσ δΝ αΝ τ λαΝ έθαδΝ« λα υηΫθα»ΝάΝ« ι δ δε υηΫθα»Ν Ν
ηδαΝ γθδεάΝ λα βΰδεάΝ Ϋλ υθαμ,Ν θυΝ αΝ πλυ αΝ έθαδΝ υΰελκ βηΫθαΝ βΝ ίΪ βΝ βμΝ
« ζ τγ λβμΝΫλ υθαμ»έΝΣκΝ πδξ έλβηαΝαυ σΝέ πμΝθαΝ έξ ΝηδαΝίΪ βΝ βΝ εα έαΝ κυΝ1λθίΝ
ΫπμΝ κΝ 1λκί,Ν αζζΪΝ έθαδΝ ζΪξδ αΝ π δ δεσΝ υπσΝ δμΝ βη λδθΫμΝ υθγάε μμΝ ΣαΝ
π λδ σ λαΝ ΚΝ έθαδΝ πζΫκθΝ πκζυγ ηα δεΪΝ εαδΝ θΝ
δΪακθ αδΝ Ν ηέαΝ ηκθα δεάΝ
« λα βΰδεά»έΝ πσΝ βθΝ ΪζζβΝ πζ υλΪ,Ν κδΝ λ υθβ δεΫμ ηκθΪ μΝ αΝ Παθ πδ άηδαΝ
δαηκλφυθκθ αδΝευλέπμΝη ΝίΪ βΝ βΝξλβηα κ σ β βΝαπσΝ υλππαρεΫμΝπβΰΫμΝεαδΝπμΝ εΝ
κτ κυΝ βηαθ δεσΝ ηΫλκμΝ βμΝ ξλβηα κ σ β άμΝ κυμΝ ξ έα αδΝ η Ν βθΝ κξ υηΫθβΝ
Ϋλ υθαέ
Μ Ν ίΪ βΝ αΝ παλαπΪθπΝ
κηΫθα,Ν ΫθαΝ πκζτΝ βηαθ δεσΝ ίάηαΝ γαΝ απκ ζκτ Ν βΝ
γ ηκγΫ β β θσμ θδαέκυ δκδεβ δεκτ εαγ υ κμ πκυΝ γαΝ υθΫίαζ Ν
κθΝ
ε υΰξλκθδ ησΝ κυΝπζαδ έκυΝ βμΝ π λδεάμΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ ΚΝεαδΝ αυ σξλκθαΝ βΝ
βηδκυλΰέαΝ θσμΝ θδαέκυΝ π λδίΪζζκθ κμΝ κθΝ ξυλκΝ βμΝ Ϋλ υθαμέΝ ΣαΝ Κ,Ν εα ’Ν
αθ δ κδξέαΝ–εαδΝσξδΝ ατ δ β- πλκμΝ κΝ δκδεβ δεσΝεαγ υμΝ πθΝ Ι,ΝγαΝηπκλκτ αθΝ
πέ βμΝ α δαεΪΝθαΝπλκ αληκ γκτθΝ ΝΫθαΝηκθ ΫζκΝ δκέεβ βμΝσπκυΝ κΝ πδ βηκθδεσΝ
πλκ ππδεσ,Ν κδΝ λΰααση θκδΝ εαδΝ κδΝ απα ξκζκτη θκδΝ η απ υξδαεκέΝ εαδΝ
η α δ αε κλδεκέΝ υπσ λκφκδΝ γαΝ ΫξκυθΝ βηαθ δεσ λκΝ λσζκέΝ α δεσΝ κδξ έκΝ πλκμΝ
αυ άΝ βθΝεα τγυθ βΝ έθαδΝβΝγ ηκγΫ β βΝ βμΝΓ θδεάμ υθΫζ υ βμ ΝεΪγ ΝφκλΫαέ
ΣαΝ Ιθ δ κτ αΝ βμΝ εα βηέαμΝ γβθυθΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ θ αξγκτθΝ Ϊη αΝ κΝ υπΪλξκθΝ
έε υκΝ ΚΝ πκυΝ πκπ τ αδΝ απσΝ βΝ ΓΓ ΣΝ εαδΝ κΝ πζαέ δκΝ ζ δ κυλΰέαμΝ κυμΝ θαΝ
θαληκθδ γ έΝ απσζυ αΝ η Ν σ αΝ πλκίζΫπκθ αδΝ απσΝ κθΝ θσηκΝ ζγ1ίήβί1ζ,Ν σππμΝ
λκπκπκδάγβε Νπλσ φα αΝη Ν κΝθσηκΝζγκθήβί1θέΝΣκΝ δκδεβ δεσΝεαγ υμΝ πθΝ ΚΝ κΝ
τθκζσΝ κυμΝ πλΫπ δΝ θαΝ λκπκπκδβγ έΝ η Ν ΪζζκΝ θσηκΝ πλκμΝ βθΝ εα τγυθ βΝ πκυΝ
π λδΰλΪφ αδΝ παλαπΪθπέΝ  κΝ έ δκΝ θκηκγΫ βηαΝ ηπκλ έΝ θαΝ υηπ λδζβφγκτθΝ εαδΝ κδΝ
πλσθκδ μΝΰδαΝ βθΝκλδασθ δαΝεδθβ δεσ β αΝ πθΝ λ υθβ υθέ
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VIIέ
παθαιδκζσΰβ β εαδ κ παθαπλκ δκλδ ησμ κυ λσζκυ πθ Α Ι βθ πκλ έα
δαησλφπ βμ κυ θδαέκυ χυλκυ
 βθΝ αλξδ ε κθδεάΝ κυΝ επαδ υ δεκτ- λ υθβ δεκτΝ κδεκ υ άηα κμΝ ΫξκυθΝ
εα αΰλαφ έΝαλε ΪΝ κηδεΪΝπλκίζάηα αμ



ΤπΪλξκυθΝ Σηάηα αΝ Ν Σ ΙΝ πκυΝ έθαδΝ υθυθυηαΝ η Ν παθ πδ βηδαεΪΝ άΝ
πκζυ ξθδεΪΝΣηάηα αΝεαδΝξκζΫμέ
 Ολδ ηΫθαΝ Σηάηα αΝ αΝ Σ ΙΝ θΝ αθαφΫλκθ αδΝ Ν εΪπκδαΝ υΰε ελδηΫθβΝ
ΰθπ δαεάΝ π λδκξά,Ν αζζΪΝ Ν η γκ κζκΰέ μΝ πκυΝ πλκ δ δΪακυθΝ βθΝ απσε β βΝ
ιδκ ά πθΝεαδΝ βθΝ παΰΰ ζηα δεάΝ επαέ υ βέ
 Μ ΰΪζκμΝ αλδγησμΝ ΣηβηΪ πθΝ ίλέ εκθ αδΝ δα εκλπδ ηΫθαΝ βθΝ πδελΪ δα,Ν
ξπλέμΝθαΝζαηίΪθ αδΝηΫλδηθαΝΰδαΝ βΝ δκδεβ δεάΝεαδΝζ δ κυλΰδεάΝ υθκξάΝ κυμέ

ξ δΝπλκ αγ έΝβΝέ λυ βΝθΫπθΝΣηβηΪ πθΝξπλέμΝθαΝπλκ δκλέα αδΝ παελδίυμΝβΝ
εκπδησ β ΪΝ κυμΝεαδΝκΝλσζκμΝ κυμΝ κΝσζκΝκδεκ τ βηαέ
 Ι δαέ λαΝ βΝ φαέλαΝ πθΝίδκρα λδευθ πδ βηυθΝαζζΪΝσξδΝησθκθ,Ν ηφαθέα αδΝ
δπζα δα ησμΝ εαδΝ λδπζα δα ησμΝ βμΝ έ δαμΝ γ ηα δεάμΝ π λδκξάμΝ ηΫ αΝ Ν ηδαΝ
ΰ πΰλαφδεάΝ πδφΪθ δαΝζέΰπθΝ λαΰπθδευθΝξδζδκηΫ λπθέ
ΟδΝ λ ίζυ δμΝπκυΝαπαλδγηκτθ αδΝπαλαπΪθπΝΫξκυθΝ βθΝδ κλδεάΝ κυμΝ ιάΰβ βέΝ Ν
πκζδ δεάΝ δ τλυθ βμΝ βμΝ
θυ α βμΝ επαέ υ βμΝ πκυΝ αεκζκυγάγβε Ν εαδΝ
ξλβηα κ κ άγβε Ν απσΝ κΝ 1λλζΝ ηΫξλδΝ εαδΝ κΝ βίίλΝ αΝ πζαέ δαΝ πθΝ πδξ δλβ δαευθΝ
υλππαρευθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ Π
ΚΝ έξ ΝπμΝαπκ Ϋζ ηαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ1θκΝθΫπθΝ
ηβηΪ πθΝ ΙΝ βθΝ ζζΪ αΝΧλίΝ αΝΠαθ πδ άηδαΝεαδ ικΝ αΝΣ ΙΨέΝΣαΝθΫαΝΣηάηα αΝ
δ λτγβεαθΝη Ν βθΝ πέεζβ βΝ θσμΝαηφέίκζβμΝ σξ υ βμΝ« γθδεκτΝ ξ έκυ»ΝπλΪΰηαΝπκυΝ
Ν πκζζΫμΝ π λδπ υ δμ κ άΰβ Ν βθΝ σιυθ βΝ πθΝ αθ δγΫ πθΝ αθΪη αΝ Ν
π λδφ λ δαεΪΝ εαδΝ ε θ λδεΪΝ Ι,Ν Ν Σηάηα αΝ υοβζάμΝ εαδΝ ξαηβζάμΝ αά β βμΝ εαδΝ Ν
ηάηα αΝΠαθ πδ βηέπθΝεαδΝΣ ΙΝ κυΝέ δκυΝΰθπ δεκτΝαθ δε δηΫθκυέΝ ιπ-αεα βηαρεΫμΝ
πλκ λαδσ β μΝ εαδΝ πδΫ δμΝ παλαΰσθ πθΝ βμΝ κπδεάμΝ αυ κ δκέεβ βμΝ κ άΰβ αθΝ βΝ
δα πκλΪΝπκζζυθΝθΫπθΝ ηβηΪ πθΝ Ν δΪφκλ μΝπσζ δμΝεαδΝεπηκπσζ δμΝ βμΝ ζζΪ αμέΝ
ΣδμΝ π λδ σ λ μΝ φκλΫμ,Ν αλπΰκέΝ Ν αυ άΝ βΝ δα δεα έαΝ ά αθΝ εαδΝ κδΝ δκδεά δμΝ πθΝ
δ λυηΪ πθ,ΝεαγυμΝεαδΝηΫζβΝ Πή ΠΝπκυΝαθΫζαίαθΝ βθΝυζκπκέβ βΝ βμΝ δ τλυθ βμέ
Ν δ τλυθ β,Ν πΫλαΝ απσΝ βθΝ ξπλέμΝ κίαλσΝ ξ δα ησΝ ξπλκ αιδεάΝ δα πκλΪΝ πθΝ
ηβηΪ πθΝπκυΝδ λτγβεαθ,Ν έξ ΝεαδΝ δμΝπαλαεΪ πΝία δεΫμΝπαλ θΫλΰ δ μμΝΧαΨΝδ λτγβεαθΝ
ηάηα αΝ η Ν ιαδλ δεΪΝ δ δε υηΫθκΝ αθ δε έη θκ,Ν ΰδαΝ θαΝ ηπκλΫ κυθΝ θαΝ
δαφκλκπκδβγκτθΝ Ν ξΫ βΝ η Ν αΝ ΪζζαΝ ηάηα αΝ κυΝ έ δκυΝ Ι λτηα κμ,Ν ΧίΨΝ
πκζζαπζα δΪ βε ΝκΝαλδγησμΝ ηβηΪ πθΝ πθΝκπκέπθΝ κΝαθ δε έη θκΝά αθΝ« βηκφδζΫμ»Ν
βθΝ αΰκλΪ λΰα έαμΝ ΧπέξέΝ ΠζβλκφκλδεάΨ,Ν ΧΰΨΝ πλκΫευοαθΝ Ι λτηα αΝ η Ν απαλΪ ε αΝ
ηδελσΝαλδγησΝ ηβηΪ πθΝΧπέξέΝΠαθ πδ άηδκΝ λ ΪμΝ ζζΪ αμΝη Ν τκΝησζδμΝ ηάηα αΝ–
υθ ξέα δΝη ΝΪζζβΝηκλφάΝη ΪΝ κΝ ξΫ δκΝ « Θ Ν »Ψ,Ν Χ ΨΝ πλκΫευοαθΝ παλαλ άηα αΝ
Ι λυηΪ πθΝη ΝΫθαΝάΝ τκΝαπκηκθπηΫθα ηάηα αέΝΣκΝΰ ΰκθσμΝαυ σΝΫίζαο Νπ λδ σ λκΝ
κθΝ πδκΝ «α τθαηκΝ ελέεκ»Ν βμΝ θυ α βμΝ επαέ υ βμ,Ν βζα άΝ αΝ Σ ΙέΝ ΛσΰπΝ πθΝ
πκζζαπζυθΝ πλκίζβηΪ πθ,Ν ξλ δΪακθ αδΝ απαλαδ ά πμΝ κλΰαθπ δεΫμΝ αθα δα Ϊι δμΝ εαδΝ
ηΫ λαΝ πκυΝ αθ δη ππέακυθΝ κθΝ εα αε ληα δ ησ,Ν δμΝ αζζβζ πδεαζτο δμΝ εαδΝ βθΝ
πκζυ υπέαΝ πθΝεαθσθπθΝ δκέεβ βμέΝΜ έακθΝγΫηαΝπλκμΝαθ δη υπδ βΝ έθαδΝεα αλξάθΝκΝ
παθαπλκ δκλδ ησμ κυ λσζκυ πθ δ λυηΪ πθ ξθκζκΰδεάμ επαέ υ βμέ
 Νσ, δΝαφκλΪΝ αΝ Ι,ΝΫθαΝ πδπλσ γ κΝπλσίζβηαΝ έθαδΝβΝα υθαηέαΝη αεέθβ βμΝ πθΝ
φκδ β υθΝ πκυΝ θΝ έθαδΝ δεαθκπκδβηΫθκδΝ απσΝ κΝ αθ δε έη θκΝ πκυ υθΝ πκυΝ πΫζ ιαθΝ
βθΝαλξάΝ πθΝ πκυ υθΝ κυμέΝΣκΝπλσίζβηαΝαυ σΝ πβλ Ϊα δΝ βηαθ δεΪΝ βθΝαπσ κ άΝ
κυμΝ εαδΝ Ϋξ δΝ πμΝ υθΫπ δαΝ θαΝ ζδηθΪακυθΝ κδΝ φκδ β ΫμΝ κδΝ κπκέκδΝ πλκ παγκτθΝ θαΝ
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ζ δυ κυθΝ εΪ πΝ απσΝ βθΝ κδεκΰ θ δαεάΝ άΝ εκδθπθδεάΝ πέ βΝ πκυ ΫμΝ πκυΝ θΝ κυμΝ
θ δαφΫλκυθέΝ ΜέαΝ η αλλυγηδ δεάΝ πλσ α βΝ γαΝ ά αθΝ θαΝ πλκίζ φ έΝ βΝ υθα σ β αΝ
“η αΰλαφάμ”Ν Ν υΰΰ θΫμΝ ηάηαΝάήΝεαδΝβΝ υθα σ β αΝαπσε β βμΝ θσμΝ έ ζκυΝ πκυ υθΝ
κυΝ τπκυΝ«joint degree»,Ν βζα άΝπ υξέκΝ δπζάμΝ ι δ έε υ βμέΝΣκ τ βηαΝαυ σΝΫξ δΝ
κΝπζ κθΫε βηαΝσ δΝ πδ λΫπ δΝηδαΝ-Ϋ πΝπ λδκλδ ηΫθβ- εδθβ δεσ β αΝπκυΝαπ ηπζΫε δΝ
κυμΝφκδ β ΫμΝαπσΝ υξσθΝζαθγα ηΫθ μΝ πδζκΰΫμΝεαδΝ δ Ϊΰ δΝεαδΝΫθαθΝεαζυμΝ θθκκτη θκΝ
αθ αΰπθδ ησΝη αιτΝ δαφκλ δευθΝΙ λυηΪ πθέ
αθ δη υπδ βΝ πθΝ λ ίζυ πθΝ πκυΝ π λδΰλΪφ βεαθΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΰέθ δΝ η Ν απσζυ αΝ
γ ηδεσ εαδΝ υθαδθ δεσ λσπκ,Νυδκγ υθ αμΝ τκΝία δεκτμΝεαθσθ μμ
αΨΝ κδΝ σπκδ μΝ αθα δαλγλυ δμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΰΰυυθ αδ α λΰα δαεΪ δεαδυηα α κυ
πλκ ππδεκτ,
ίΨΝ βΝ κηκΰ θκπκέβ βΝ εαδΝ κΝ ικλγκζκΰδ ησμ πθΝ εαθσθπθΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ΰέθ δΝ η Ν βθΝ
πλκκπ δεά βμ π λαδ Ϋλπ αθΪπ υιβμ πθΝυπαλξκυ υθΝγ ηα δευθΝεαδΝ βθΝ ια φΪζδ βΝ
βμΝ πκδσ β αμΝ εαδ,Ν Ϊλα,Ν η Ν βθΝ πδελΪ β βΝ πθΝ αεα βηαρευθΝ εαδΝ παδ αΰπΰδευθΝ
ελδ βλέπθέ
Πλκε δηΫθκυΝπ λέΝαθα δα Ϊι πθΝπκυΝαφκλκτθΝ αΝΣ Ι,Νπλκ έθ αδΝθαΝ δαηκλφπγκτθΝ
ελδ άλδαΝαιδκζσΰβ βμΝΰδαΝ βθΝπδ κπκέβ βΝ κυΝεΪγ ΝΣηάηα κμ πμΝπλκμ βθΝπκδσ β αΝ
πθΝ επαδ υ δευθΝπλκΰλαηηΪ πθ, βθΝ λ υθβ δεάΝ λα βλδσ β αΝ κυΝπλκ ππδεκτ,
κθΝαλδγησΝ κυΝπλκ ππδεκτ,Ν δμΝυπκ κηΫμ εαδΝ δμΝαθαζκΰέ μΝη ζυθΝ ΠΝπλκμΝφκδ β Ϋμέ
ΜέαΝκζδΰκη ζάμΝ πδ λκπάΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαιδκζκΰά δΝ αΝπαλαπΪθπΝ κδξ έαΝεαδΝ θ σμΝ
πλκγ ηέαμΝ πκυΝ γαΝ γΫ δΝ αΝ Σηάηα αΝ πθΝ Σ ΙΝ θαΝ δαίκυζ υγ έΝ ηααέΝ κυμΝ ΰδαΝ κΝ
θ ξση θκΝΫθ αιάμΝ κυμΝ ΝηέαΝαπσΝ δμΝ ιάμΝεα βΰκλέ μμ
αΨΝ υ ΪΝ πκτΝ έθαδΝ ά βΝ Χαεα βηαρευμΨΝ δ κ τθαηαΝ η Ν αθ έ κδξαΝ παθ πδ βηδαεΪΝ
Σηάηα α,ΝάΝεαζτπ κυθΝ πδ βηκθδεΪΝπ έαΝπκυΝ θΝγ λαπ τκθ αδΝ αΝΠαθ πδ άηδαέΝ
ίΨΝ υ ΪΝ πκυΝ θΝ πζβλκτθΝ δμΝ παλαπΪθπΝ πλκςπκγΫ δμ,Ν αζζΪΝ γαΝ ηπκλκτ αθΝ θαΝ δμΝ
εαζτοκυθΝ βΝ δΪλε δαΝηδαμΝ λδ έαμΝΧσξδΝαπαλαέ β αΝ κΝ ΫζκμΝ βμΨέ
ΰΨΝ υ ΪΝ πκυΝ γαΝ ηπκλκτ αθΝ θαΝ υθ ξέ κυθΝ θαΝ υπΪλξκυθΝ Ν Σ ΙΝ πμΝ Σηάηα αΝ πκυΝ
παλΫξκυθΝ ξθκζκΰδεάΝ επαέ υ β,Ν π λδ σ λκΝ υηία άΝ η Ν κθΝ αλξδεσΝ εκπσΝ
έ λυ βμΝ πθΝΣ Ιέ
ΨΝ υ ΪΝπκυΝζσΰπΝ κυΝ πδ βηκθδεκτΝαθ δε δηΫθκυΝπκυΝυπβλ κτθΝαθ δ κδξκτθΝεα ’Ν
κυ έαθΝ ΝΣηάηα αΝ παΰΰ ζηα δεάμΝεα Ϊλ δ βμέ
ΣαΝΣηάηα αΝπκυΝ θ Ϊ κθ αδΝ βθΝπλυ βΝεα βΰκλέαΝΧεαδΝαυ ΪΝ βμΝ τ λβμΝπκυΝγαΝ
θ αξγκτθΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ λδ έαμΝ βθΝ πλυ βΨ,Ν γαΝ ΫξκυθΝ Ϊη αΝ κΝ δεαέπηαΝ θαΝ
κλΰαθυ κυθΝ πκυ ΫμΝγκυ ετεζκυΝεαδΝθαΝ θ αξγκτθΝ ΝΫθαΝ«κησζκΰκ»Νπαθ πδ βηδαεσΝ
ΣηάηαΝάΝθαΝαπκ ζΫ κυθΝΫθαΝαυ κ ζΫμΝΣηάηαΝ ΝΫθαΝΠαθ πδ άηδκέ
ΣαΝΣηάηα αΝ βμΝ Ϋ αλ βμΝεα βΰκλέαμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝαθαπλκ αλησ κυθΝ κθΝλσζκΝ κυμ,Ν
θ α ση θαΝ κΝΰ πΰλαφδεΪΝπζβ δΫ λκΝΠαθ πδ άηδκ,Ν κΝπζαέ δκΝ ηδαμΝξκζάμΝ
παΰΰ ζηα δεάμΝ Κα Ϊλ δ βμΝ πκυΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ δ λυγ έΝ Ν εΪγ Ν παθ πδ βηδαεσΝ
λυηαέ
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ΣΫζκμ,Ν αΝΣηάηα αΝπκυΝ θΝ θ Ϊ κθ αδΝ δμΝπαλαπΪθπΝεα βΰκλέ μΝγαΝπαλαη έθκυθΝ
αΝ πζαέ δαΝ πθΝ «εζα δευθ»Ν Σ Ι,Ν αΝ κπκέαΝ σηπμΝ γαΝ πλΫπ δΝ υθκζδεΪΝ θαΝ
αθαηκλφπγκτθΝαθΪζκΰαΝη Ν κΝ κπέκΝπκυΝγαΝπλκετο δΝ Ν τλκμΝηδαμΝ λδ έαμέ
Ρυγηέ δμΝαθΪζκΰ μΝη Ναυ ΫμΝπκυΝαθαφΫλγβεαθΝπαλαπΪθπΝγαΝηπκλκτ αθΝθαΝδ ξτ κυθΝ
πλκε δηΫθκυΝ π λέΝ παθ πδ βηδαευθΝ ΣηβηΪ πθΝ πκυΝ αθ δη ππέακυθΝ πλκίζάηα αΝ
αθΪζκΰαΝη Ν ε έθαΝπκυΝεα αΰλΪφκθ αδΝ αΝΣ Ιέ

VIIIέ Σα ΠλκΰλΪηηα α Μ απ υχδαευθ πκυ υθ πμ γ ησμ αθαπαλαΰπΰάμ βμ
πδ βηκθδεάμ ηπ δλέαμ εαδ
ζΫχπ βμ πθ λ υθβ δευθ δ λυηΪ πθ

ΜέαΝαπσΝ δμΝπδκΝελέ δη μΝ δα δεα έ μΝΰδαΝ βθΝεαγδΫλπ βΝηδαμΝκυ δα δεάμΝ λ υθβ δεάμΝ
εκυζ κτλαμΝ έθαδΝ αΝΠλκΰλΪηηα αΝΜ απ υξδαευθΝπκυ υθΝΧΠέΜέέΨέ
 αΝ ζζβθδεΪΝΠαθ πδ άηδαΝεαδΝΣ ΙΝπλκ φΫλκθ αδΝ άη λαΝιγιΝΠέΜέέ,Ν εΝ πθΝκπκέπθΝ
θβκΝ ΝΣηάηα αΝ πθΝΠαθ πδ βηέπθΝΧκηΣΝ κυΝ υθσζκυΨΝεαδΝ1ίλΝ ΝΣηάηα αΝ πθΝΣ ΙΝ
Χ1ηΣΝ κυΝ υθσζκυΨέΝ ΣαΝ ΠέΜέέΝ απκ ζκτθΝ ΫθαΝ ελέ δηκΝ υ α δεσΝ βμΝ θυ α βμΝ
επαέ υ βμ,ΝεαγυμΝ υθ υΪακυθΝ βθΝυοβζάΝ ι δ έε υ βΝ Ν πδηΫλκυμΝΰθπ δεΪΝπ έαΝ
η Ν βθΝΫλ υθαΝπκυΝ δ ιΪΰ αδΝ Ναυ ΪΝαπσΝ κΝ πδ βηκθδεσΝ υθαηδεσΝ πθΝδ λυηΪ πθΝ
εαδΝ αυ σξλκθαΝηπκλκτθΝθαΝαπκ ζΫ κυθΝηδαΝπτζβΝ ιπ λΫφ δαμΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ
ηαμΝ υ άηα κμέ
θΝεαδΝβΝξυλαΝ δαγΫ δΝηδαΝ ηπ δλέαΝζ δ κυλΰέαμΝΠέΜέέΝ λδυθΝπ λέπκυΝ εα δυθ,ΝβΝ
υ βηα δεάΝ αθΪπ υιβΝ πθΝ π λδ κ ΫλπθΝ ΠλκΰλαηηΪ πθΝ Ϋΰδθ Ν αΝ ζ υ αέαΝ 1ηΝ
ξλσθδαέΝ ΣκΝ η ΰαζτ λκΝ πκ κ σΝ πθΝ ΠέΜέέΝ φαέθ αδΝ θαΝ έθαδΝ υοβζκτΝ πδπΫ κυ,Ν
ΰ ΰκθσμΝπκυΝ υηίΪζζ δΝ βθΝ δαησλφπ βΝ ι δ δε υηΫθκυΝπλκ ππδεκτΝεαδΝ βηδκυλΰ έΝ
δμΝπλκςπκγΫ δμΝαθΪπ υιβμΝία δ ηΫθβμΝ βΝΰθυ βέΝ ΝΫθαΝ βηαθ δεσ,Νσηπμ,ΝαλδγησΝ
ΠέΜέέΝΫξκυθΝπαλα βλβγ έΝ ιαδλ δεΪΝ κίαλΪΝπλκίζάηα α,Ν αΝκπκέαΝ ξ έακθ αδΝη Ν
κθΝ η ΰΪζκΝ αλδγησΝ ΠέΜέέΝ πκυΝ ζ δ κυλΰκτθΝ Ν ΫθαΝ Σηάηα,Ν η Ν κΝ σ δΝ υξθΪΝ κδΝ
δαφκλκπκδά δμΝ πμΝ πλκμΝ κΝ ΰθπ δεσΝ αθ δε έη θκΝ δαφκλ δευθΝ ΠέΜέέΝ θσμΝ
Σηάηα κμΝ έθαδΝ υ δΪελδ μ,Νη Ν κΝπ λδ ξση θκΝ πθΝηαγβηΪ πθΝθαΝ έθαδΝκυ δα δεΪΝ
πλκπ υξδαεκτΝ πδπΫ κυΝ εαδΝ η Ν πλκφαθΫμΝ Ϋζζ δηηαΝ ελέ δηπθΝ ηααυθΝ δεαθυθΝ θαΝ
βλέακυθΝ ΫθαΝ ΠέΜέέΝ  Ν κλδ ηΫθ μΝ π λδπ υ δμ,Ν βΝ θα ξσζβ βΝ η ζυθΝ
ΠΝ Ν
δαφκλ δεΪΝΠέΜέέΝ βηδκυλΰ έΝ λπ βηα δεΪΝπμΝπλκμΝ βΝ υθα σ β ΪΝ κυμΝθαΝα εκτθΝ
αυ σξλκθαΝη Ν βθΝαπαδ κτη θβΝαφκ έπ βΝεαδΝαπκ ζ ηα δεσ β αΝ δμΝ επαδ υ δεΫμΝ
κυμΝ υπκξλ υ δμΝ αΝ πλκπ υξδαεΪΝ ηαγάηα αΝ σππμΝ εαδΝ αΝ λ υθβ δεΪΝ κυμΝ
εαγάεκθ αέ
πσΝ κΝ τθκζκΝ πθΝΠέΜέέ,Ν πλ ΪθΝ έθαδΝ αΝβ1ζΝΧβλΣΨΝεαδΝη Ν έ αε λαΝ αΝηβγΝΧι1ΣΨέΝ
 αΝΣ ΙΝ κΝ τθκζκΝ πθΝΠέΜέέΝ έθαδΝη Ν έ αε λαέΝΣκΝτοκμΝ πθΝ δ Ϊε λπθΝευηαέθ αδΝ
απσΝζέΰ μΝ εα κθ Ϊ μΝ υλυΝηΫξλδΝεαδΝαλε ΪΝπΪθπΝαπσΝ 1ίέίίίΝ υλυέΝΣκΝ υθκζδεσΝ
πκ σΝ πκυΝ δ πλΪ κυθΝ σζαΝ αΝ ΠέΜέέΝ πκυΝ ΫξκυθΝ έ αε λαΝ αθΫλξ αδΝ Ν αλε ΫμΝ
εΪ μΝ εα κηητλδαΝ υλυΝ β έπμέΝ πσΝαυ Ϊ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝΪλέκΝ κυΝΝέγθκηήβίίκ,Ν
κΝ βηΣΝ έθ αδΝ ΰδαΝ εΪζυοβΝ ζ δ κυλΰδευθΝ ισ πθΝ πθΝ Ι λυηΪ πθΝ κΝ πζαέ δκΝ πθΝ
κπκέπθΝζ δ κυλΰκτθΝ αΝΠέΜέέΝΣκΝ1ίΣΝ έθαδΝπαλαελΪ β βΝ πθΝ ΛΚ έΝΣκΝυπσζκδπκΝ
θηΣΝεαζτπ δΝζ δ κυλΰδεΪΝΫικ αΝ κυΝέ δκυΝ κυΝΠέΜέέ,Ν αΝκπκέαΝπ λδζαηίΪθκθ αδΝ
εαδΝαηκδίΫμΝπλκ ππδεκτέ
ΟδΝαηκδίΫμΝπλκ ππδεκτΝπμΝπκ κ σΝ πθΝζ δ κυλΰδευθΝ ισ πθΝπαλκυ δΪακυθΝ τλκμΝ
απσΝ 1ηΣΝ ΫπμΝ 1ίίΣΝ κυΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ κυΝ ΠέΜέέΝ δ δεσ λα,Ν κδΝ αηκδίΫμΝ
δ α εσθ πθ,Ν Ν σ μΝ π λδπ υ δμΝ δαξπλέακθ αδΝ απσΝ δμΝ υπσζκδπ μΝ αηκδίΫμ,Ν
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παλκυ δΪακυθΝ τλκμΝαπσΝίΣΝΧΠέΜέέΝη Ν έ αε λαΝαζζΪΝξπλέμΝαηκδίΫμΝ δ α εσθ πθΨΝ
ΫπμΝπΪθπΝαπσΝλίΣΝ κυΝπλκςπκζκΰδ ηκτ κυΝΠέΜέέ
π δ άΝβΝ λΪ δαΝαθκηκδκΰΫθ δαΝπκυΝπαλα βλ έ αδΝ βΝ κηά,Ν κΝ πέπ κΝαζζΪΝεαδΝ
βΝ ξλά βΝ πθΝ πσλπθΝ αλε υθΝ ΠέΜέέΝ θΫξ δΝ κθΝ εέθ υθκΝ θαΝ υπκθκη τ δΝ βΝ
υθκζδεσ λβΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝγ ηκτΝ πθΝΠέΜέέΝεαδΝθαΝυπκίαγηέ δΝ βΝ δ α εαζέαΝ
πθΝπλκπ υξδαευθΝηαγβηΪ πθΝη ΝΪη μΝ υ η θ έμΝ πδπ υ δμΝ βθΝπκδσ β αΝπκζζυθΝ
υοβζκτΝ πδπΫ κυΝ ΠέΜέέ,Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ παθαεαγκλδ κτθΝ η Ν αφάθ δαΝ κδΝ
αεα βηαρεκέΝ σξκδΝ πκυΝ ιυπβλ κτθΝ αΝ ΠέΜέέΝ ΠδκΝ υΰε ελδηΫθα,Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ
παθαπλκ δκλδ κτθμ
 ΟδΝ δα δεα έ μΝ η Ν δμΝ κπκέ μΝ πδζΫΰ αδΝ ΫθαΝ υΰε ελδηΫθκΝ ΧεαδΝ υξθΪΝ
ι δ δε υηΫθκΨΝ πδ βηκθδεσΝπ έκΝΰδαΝ βθΝέ λυ βΝ θσμΝΠέΜέέ
 ΣκΝ έ κμΝ υθ λΰα έαμΝ αθΪη αΝ Ν Παθ πδ άηδα,Ν Σ ΙΝ εαδΝ ΚΝ ΰδαΝ βΝ
υΰελσ β βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝΠέΜέέ
 ΟδΝ υΰε ελδηΫθκδΝ λσπκδΝΰδαΝ βθΝαιδκπκέβ βΝη α δ αε σλπθΝ βΝ δ α εαζέαΝ
πθΝΠέΜέέ
 ΟΝ πλκ δκλδ ησμΝ κυΝ ζΪξδ κυΝ αλδγηκτΝ η ζυθΝ ΠΝ θσμΝ Σηάηα κμΝ πκυΝ
απαδ έ αδΝΰδαΝ βθΝέ λυ βΝ θσμΝαυ κ τθαηκυΝΠέΜέέ
 ΟδΝ υλ μΝ ί κηα δαέπμΝ πκυΝ γαΝ ηπκλ έΝ θαΝ αφδ λυ δΝ ΫθαΝ ηΫζκμΝ
ΠΝ Ν
δ α εαζέαΝ κΝπζαέ δκΝ κυΝΠέΜέέ,Ν πδπζΫκθ πθΝ υπδευθΝυπκξλ υ πθΝ κυΝ
ξπλέμΝθαΝπαλαεπζτκθ αδΝκδΝ δ αε δεΫμΝεαδΝ λ υθβ δεΫμΝ κυΝ λα βλδσ β μέ
 ΣαΝελδ άλδαΝη Ν αΝκπκέαΝγαΝκλέα αδΝκΝαθυ α κμΝαλδγησμΝΠέΜέέΝαθΪΝΣηάηαέ
 ΣαΝελδ άλδαΝεαδΝβΝ δα δεα έαΝαιδκζσΰβ βμέ
ΠΫλαθΝ πθΝεαγαλΪΝαεα βηαρευθΝαβ βηΪ πθ, βηδκυλΰ έ αδΝ πέ βμΝΫθαΝγΫηαΝ ξ δεΪΝ
η Ν βθΝ πλσ ία βΝ πθΝ φκδ β υθΝ πκυΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ δ κ βηα δεΪΝ ξαηβζσ λ μΝ
Ϊι δμΝ αΝΠέΜέέΝπκυΝΫξκυθΝ έ αε λα,ΝεαγυμΝεαδΝΫθαΝπλσίζβηαΝ κθ κζκΰέαμΝ Νσ, δΝ
αφκλΪΝ κΝ έ κμΝεαδΝ κΝπζάγκμΝ πθΝπλσ γ πθΝαηκδίυθΝ πθΝη ζυθΝ κυΝπλκ ππδεκτΝ
πκυΝ υηη ΫξκυθΝ Ναυ ΪΝ αΝπλκΰλΪηηα αέΝ Νζτ βΝαυ υθΝ πθΝπλκίζβηΪ πθΝ θΝ έθαδΝ
αυ κθσβ β,Ν δσ δΝαπσΝ βΝηέαΝπζ υλΪΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ δα φαζέα αδΝβΝ ζ τγ λβΝπλσ ία βΝ
πθΝφκδ β υθΝαθ ιΪλ β αΝαπσΝ βθΝ δ κ βηα δεάΝ κυμΝεα Ϊ α β,ΝαζζΪΝεαδΝβΝεΪζυοβΝ
πθΝ ζ δ κυλΰδευθΝ ισ πθΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ -πκυΝ αθαπσφ υε αΝ π λδζαηίΪθ δΝ σ κΝ
αθαζυ δηαΝ υζδεΪ,Ν σ κΝ εαδΝ η αεδθά δμΝ άΝ « υηίκζδεΫμΝ αηκδίΫμ»Ν κυΝ τπκυΝ
«honorarium».
α δεσμΝσλκμΝΰδαΝθαΝ υΰε ελδη θκπκδβγκτθΝκδΝαπαλαέ β μΝγ ηδεΫμΝαζζαΰΫμΝ έθαδΝθαΝ
πλκ δκλδ γκτθ η Ν αφάθ δαΝ αΝπαλαεΪ πμ
 ΣαΝελδ άλδαΝη Ν αΝκπκέαΝΫθαΝΣηάηαΝκλΰαθυθ δΝ πλ ΪθΝΠέΜέέ
 ΣαΝελδ άλδαΝη Ν αΝκπκέαΝΫθαΝΣηάηαΝκλΰαθυθ δΝΠέΜέΝη Ν έ αε λαέ
 ΣαΝ ελδ άλδαΝ η Ν αΝ κπκέαΝ υπκζκΰέα αδΝ κΝ εσ κμΝ θσμΝ ΠέΜέέΝ εαδΝ δΝ αυ σΝ
π λδζαηίΪθ δέ
 ΣαΝελδ άλδαΝη Ν αΝκπκέαΝκλέα αδΝαθυ α κΝσλδκΝ δ Ϊε λπθΝ αΝΠέΜέέ
 ΟΝ αλδγησμΝ πθΝ υπκ λκφδυθΝ πκυΝ γαΝ έθκθ αδΝ η Ν ΰθυηκθαΝ δ κ βηα δεΪΝ
ελδ άλδαέ
 ΣκΝ πκ κ σΝ πθΝ σ πθΝ πκυΝ δκξ τ αδΝ βΝ φκδ β δεάΝ ηΫλδηθαΝ εαδΝ δμΝ
υπκ λκφέ μέ
 ΟδΝ θΫλΰ δ μ,Ν δα δεα έ μΝάΝλυγηέ δμΝ πθΝ υζζκΰδευθΝκλΰΪθπθΝ πθΝ ΙΝπκυΝ
απαδ κτθ αδΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ αθ δη ππδ κτθΝ αΝ πλκίζάηα αΝ πκυΝ
αθαφΫλκθ αδΝεαδΝθαΝ δα φαζδ έΝβΝπκδσ β αΝεαδΝ κΝυοβζσΝαεα βηαρεσΝ πέπ κΝ
πθΝΠέΜέέ
 ΣαΝ δ δεσ λαΝγΫηα αΝπκυΝπλκετπ κυθΝπλκε δηΫθκυΝπ λέΝι θσΰζπ πθΝΠέΜέέ
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πέη λκ
 βθΝ απσπ δλαΝ υΰελσ β βμΝ κυΝ θδαέκυΝ ξυλκυ,Ν κλδ ηΫθαΝ βη έαΝ ΫξκυθΝ δ δαέ λβΝ
η γκ κζκΰδεάΝ βηα έαέΝΚα ΪΝ βΝΰθυηβΝηαμ,Ν αΝπδκΝία δεΪΝ έθαδΝ αΝ ιάμμ
 ΝαΝυδκγ βγ έΝαπσΝ βθΝαλξάΝβΝζκΰδεάΝ κυΝπδζκ δεκτ πλκΰλΪηηα κμ,Ν βζα άΝ θσμΝ
υθσζκυΝ ηΫ λπθΝ πκυΝ γαΝ κεδηα γκτθΝ ΰδαΝ ηδαΝ ξλκθδεάΝ π λέκ κ,Ν ΰδαΝ θαΝ
αιδκζκΰβγκτθΝεα σπδθΝεαδΝθαΝελδγ έΝβΝαπκ ζ ηα δεσ β ΪΝ κυμΝ βθΝπλΪιβέ
 ΝαΝ ηβθΝ ιαθ ζβγ έΝ βΝ η αλλυγηδ δεάΝ πλκ πΪγ δαΝ Ν «Ϊ υπ μ»Ν λΪ δμ,Ν
« υθ θθκά δμ»,ΝάΝλυγηέ δμΝη Να αφάΝθκηκγ δεάΝ δα τππ βέ
 ΝαΝ ια φαζδ γ έΝ βΝ ηΫΰδ βΝ υθα ά υθαέθ β βμΝ αεα βηαρεάμΝ εαδΝ βμΝ
λ υθβ δεάμΝεκδθσ β αμ,ΝαζζΪΝθαΝηβΝεα αζάι δΝβΝ δαίκτζ υ βΝΰδαΝ κθΝ θδαέκΝ
ξυλκΝΫθαμΝ« υθ δεαζδ δεκτΝ τπκυ»Ναθ αΰπθδ ησμέ
 ΝαΝ βλδξγκτθΝ αΝ πλκμΝ υζκπκέβ βΝ ηΫ λαΝ Ν αελδίά πκ κ δεΪ εαδ πκδκ δεΪ
κδξ έαΝεαδΝθαΝπλκβΰβγ έΝβΝη ζΫ βΝ βμΝ εκπδησ β ΪμΝ κυμέ

1.

2.

3.

Τπκ έΰηα αΝεαζάμΝπλαε δεάμ
 κΝ υλππαρεσΝ πέπ κ,Ν κδΝ κλΰαθδ ηκέΝ λ υθβ δεάμΝ ξλβηα κ σ β βμΝ δαελέθκθ αδΝ Ν
ελα δεκτμΝ εαδΝ ηβέΝ ΓδαΝ πκζζκτμΝ ζσΰκυμ,Ν κΝ πδκΝ πλσ φκλκΝ τ βηαΝ ΰδαΝ βθΝ ζζΪ α,Ν πκυΝ
ηα έα αδΝαπσΝπ ζα δαεΫμΝ ξΫ δμΝαθΪη αΝ δμΝ δκδεά δμΝ πθΝ Ιή ΚΝεαδΝ βΝ βησ δαΝαλξά,Ν
έθαδΝ κΝ τ λκέΝ ΣκΝ πδκΝ εαζσΝ παλΪ δΰηαΝ κλΰαθδ ηκτΝ η Ν ηκλφάΝ ΝΠΙ Ν έθαδΝ κΝ Γ ληαθδεσμΝ
Ολΰαθδ ησμΝ λ υθβ δεάμΝΥλβηα κ σ β βμΝΧϊόύνΝwww.dfg.de/enΨέΝΟΝDFG υπκ βλέα δΝσζκυμΝ
κυμΝεζΪ κυμΝ πθΝγ δευθΝεαδΝ πθΝαθγλππδ δευθΝ πδ βηυθέΝ βΝ δκέεβ άΝ κυΝ υηη ΫξκυθΝ
Παθ πδ άηδα,Ν Κ,Ν πδ βηκθδεΫμΝ θυ δμΝ εαδΝ εα βηέ μΝ πδ βηυθέΝ ΟΝ ϊόύΝ αθ ζ έΝ κΝ
η ΰαζτ λκΝπκ κ σΝ πθΝπσλπθΝ κυΝαπσΝ βθΝΟηκ πκθ δαεάΝΚυίΫλθβ βΝεαδΝ αΝΚλα έ δαΝ βμΝ
Γ ληαθέαμ,Ν αΝ κπκέαΝ επλκ ππκτθ αδΝ Ν σζ μΝ δμΝ πδ λκπΫμέΝ Σαυ σξλκθα,Ν κΝ τ βηαΝ
οβφκφκλέαμΝ εαδΝ κδΝ δα δεα δεκέΝ εαθσθ μΝ ΰΰυυθ αδΝ σ δΝ κδΝ απκφΪ δμΝ ζαηίΪθκθ αδΝ
βηκελα δεΪΝεαδΝη ΝΰθυηκθαΝ βθΝαλδ έαέ
 αΝΠαθ πδ άηδαΝεαδΝ αΝ ΚΝ κυΝ ιπ λδεκτΝ κΝεαγ υμΝ βμΝ δπζάμΝδ δσ β αμΝ έθαδΝ τθβγ μ,Ν
αζζΪΝπ λδζαηίΪθ δΝ δ δεΫμΝπλσθκδ μέΝ Νκλδ ηΫθ μΝπ λδπ υ δμ,Ν τκΝάΝπ λδ σ λ μΝηκθΪ μΝ
Χ Ι- ΚΨΝ βηδκυλΰκτθΝηέαΝθΫα γΫ β πκυΝπ λδΰλΪφ αδΝπμΝγΫ βΝη Ν δπζάΝδ δσ β α,Ν δαφβηέακυθΝ
βΝ γΫ βΝ Ν δ γθάΝ π λδκ δεΪ,Ν εαδΝ απσΝ εκδθκτΝ πδζΫΰκυθΝ κθΝ εα ΪζζβζκΝ υπκοάφδκέΝ ΆζζβΝ
δα δεα έαΝ έθαδΝ τκΝ άΝ π λδ σ λ μΝ ηκθΪ μΝ θαΝ βηδκυλΰά κυθΝ ηέαΝ γΫ βΝ ΰδαΝ ΫθαθΝ
υΰε ελδηΫθκΝ υπκοάφδκ Χ κξ υηΫθβΝ πλσ ζβοβΨ,Ν ά,Ν Ν ΪζζβΝ π λέπ π β,Ν θαΝ ε βζυ δΝ
θ δαφΫλκθΝη Ν δεάΝ κυΝπλπ κίκυζέα ΫθαΝηΫζκμΝ κυΝπλκ ππδεκτΝΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝηέαμΝ Ϋ κδαμΝ
γΫ βμέΝ Νκπκδα άπκ ΝαπσΝαυ ΪΝ αΝ θΪλδα,Ν κΝΰ θδεσΝ ξΫ δκΝΰδαΝ κθΝ δκλδ ησΝ υθκηκζκΰ έ αδΝ
απσΝ αΝ ΌλΰαθαΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ εαδΝ κυΝ ΚέΝ ΣκΝ ΣηάηαΝ άΝ κΝ Ιθ δ κτ κΝ αΝ κπκέαΝ γαΝ
αθαφΫλ αδΝ βήκΝ πδ άηκθαμΝ πκυΝ πλκ ζαηίΪθ αδΝ Ν γΫ βΝ η Ν δπζάΝ δ δσ β αΝ έθαδΝ αφυμΝ
εαγκλδ ηΫθαέΝ ΪθΝ βΝ γΫ βΝ δπζάμΝ δ δσ β αμΝ π λδζαηίΪθ δΝ δαφκλ δεΫμΝ εζέηαε μΝ ηδ γυθ,Ν κδΝ
ηδ γκέΝ ΝεΪγ ΝηκθΪ αΝαθαφΫλκθ αδΝ αφυμέΝ Νπλσ ία βΝ κυΝηΫζκυμΝ ΝπσλκυμΝεαδΝυπκ κηΫμΝ
βμΝ εΪγ Ν ηκθΪ αμΝ ΧπέξέΝ ξυλκδΝ ΰλαφ έπθ,Ν δκδεβ δεάΝ υπκ άλδιβ,Ν ξλβηα κ σ β βΝ εεέθβ βμΝ
λ υθβ ά,Νεαγκ άΰβ βΝεαδΝυπκ άλδιβΝη απ υξδαευθΝφκδ β υθΨΝεαγκλέα αδΝ πέ βμΝ ιαλξάμΝ
κΝ ξ δεσΝ υηφπθβ δεσΝεαδΝηπκλ έΝθαΝ δαφΫλ δΝαπσΝπ λέπ π βΝ Νπ λέπ π βέ
θαΝ ξαλαε βλδ δεσΝ παλΪ δΰηαΝ πδ υξβηΫθβμΝ φαληκΰάμΝ πθ δεκθδευθΝ δθ δ κτ πθΝ Ν
η ΰΪζβΝεζέηαεαΝ έθαδΝ κΝSolarΝSystemΝϋxplorationΝResearchΝVirtualΝInstituteΝΧsservi.nasa.gov).
ΝσχSχΝ βηδκτλΰβ Ν κΝSSϋRVIΝΰδαΝθαΝ δ λ υθά δΝ λπ άηα αΝία δεάμΝεαδΝ φαληκ ηΫθβμΝ
Ϋλ υθαμ,Ν θαΝ υπκ βλέι δΝ λ υθβ ΫμΝ απσΝ ΫθαΝ υλτΝ φΪ ηα δ λυηΪ πθΝ εαδΝ θαΝ δ υεκζτθ δΝ
υθ λΰα έ μΝ η Ν δ γθ έμΝ αέλκυμΝ ηΫ πΝ βμΝ δεκθδεάμΝ ξθκζκΰέαμέΝ  Ν ηδελσ λβΝ εζέηαεα,Ν
δεκθδεΪΝδθ δ κτ αΝυπΪλξκυθΝ ΝπκζζΪΝ έε υαΝ λ υθβ δεάμΝ υθ λΰα έαμΝξλβηα κ κ κτη θαΝ
απσΝ υλππαρεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ Χπέξέ,Ν Epigenome Network of Excellence (NoE)
http://www.epigenome.eu/en/4,11,0 εαδΝ κΝEuropean Virtual Institute for Research in Forensic
Genetics, www.euroforgen.euΨ,ΝαζζΪΝεαδΝ έε υαΝπκυΝ δΪακθ αδΝ βθΝ επαδ υ δεάΝπκζδ δεάέ
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4.

5.

 Ν υλππαρεσΝ πέπ κ,Ν κΝ υλππαρεσμ Ο δεσμ ΥΪλ βμ λ υθβ δευθ Τπκ κηυθ (ESFRI,
ec.europa.eu/research/infrastructures) δαηκλφυθ αδΝ εαδΝ αθαγ πλ έ αδΝ υλαΝ η Ν σξκΝ βΝ
βηδκυλΰέαΝ θσμΝ ζευ δεκτΝπ λδίΪζζκθ κμΝ βθΝ υλυπβΝΰδαΝ βθΝΫλ υθαΝεαδΝ βθΝαθΪπ υιβ,Ν
υπσΝ κΝπλέ ηαΝ βμΝ δ γθκτμΝ υθ λΰα έαμέΝ ζζβθδεΫμΝ λ υθβ δεΫμΝκηΪ μΝεαδΝφκλ έμΝΧευλέπμΝ
ΚΝαζζΪΝεαδΝ ΙΨΝ υηη ΫξκυθΝά βΝ αΝπ λδ σ λαΝΫλΰαΝπλκπαλα ε υα δεάμΝφΪ βμ,ΝαζζΪΝ
εαδΝ βθΝεα α ε υα δεάΝφΪ βΝ πθΝ λ υθβ δευθΝΤπκ κηυθΝESFRI.
ΣαΝπαλαπΪθπΝηΫ λαΝδ ξτκυθΝπ λέπκυΝ Νσζ μΝ δμΝ υλππαρεΫμΝξυλ μέ
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7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΝΣ Ν ΚΠ Ι

Τ Ν– ΣΡΙΣΟ

ΘΜΙ

 δμΝ υαβ ά δμΝ βμΝ πδ λκπάμ πλκ δκλέ βεαθΝ τκΝγΫηα αΝη έακθκμΝ βηα έαμΝ
πμΝπλκμΝ βΝξλβηα κ σ β βΝ πθΝδ λυηΪ πθΝαθυ α βμΝ επαέ υ βμΝ βθΝ ζζΪ αέΝ
ΣκΝΫθαΝαφκλΪΝ βΝηκλφάΝ πθΝπσλπθΝπΫλαθΝ βμΝ βησ δαμΝξλβηα κ σ β βμΝεαδΝ κΝ
ΪζζκΝ αφκλΪΝ βΝ ηκλφά,Ν βθΝ εα αθκηάΝ εαδΝ βΝ δαξ έλδ βΝ βμΝ βησ δαμΝ
ξλβηα κ σ β βμέΝ πσΝ βθΝ ηΫξλδΝ υλαΝ υαά β βΝ Ϋξ δΝ πλκετο δΝ ηέαΝ εα ’Ν αλξάθΝ
υηφπθέαΝ Νκλδ ηΫθα ελέ δηαΝαβ άηα α,Ν αΝκπκέαΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ δα κτθΝκδΝ
ξ δεΫμΝπκζδ δεΫμΝεαδΝθκηκγ δεΫμΝπλπ κίκυζέ μΝ βμΝευίΫλθβ βμέΝ εκζκυγ έΝηέαΝ
υθκπ δεάΝπ λδΰλαφάΝ πθΝαβ βηΪ πθΝαυ υθέ
o Μ Ν
κηΫθβΝ βθΝ αθ πΪλε δαΝ πθΝ βησ δπθΝ πσλπθΝ ΰδαΝ βθΝ αθυ α βΝ
επαέ υ β,Ν κΝ Τπκυλΰ έκΝ Παδ έαμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ αθαζΪί δΝ δμΝ
πλπ κίκυζέ μΝεαδΝθαΝπλκπγά δΝ δμΝπκζδ δεΫμΝ ε έθ μΝπκυΝγαΝ υ κυθΝ αΝ
ΙΝ βΝ υθα σ β αΝθαΝ ια φαζέ κυθΝέ δκυμΝπσλκυμΝ σ κΝαπσΝ ιπ λδεΫμΝ
σ κΝεαδΝαπσΝ π λδεΫμΝπβΰΫμέ
o ΟδΝ ιπ λδεΫμΝ πβΰΫμΝ αφκλκτθΝ εα ΪΝ ετλδκΝ ζσΰκΝ κυμΝ πσλκυμΝ πκυΝ
πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ λ υθβ δεάΝ λα βλδσ β α,Ν απσΝ παλκξάΝ υπβλ δυθΝ εαδΝ
απσΝ υθ λΰα έ μΝ πθΝ
ΙΝ η Ν φκλ έμΝ κυΝ βησ δκυΝ κηΫαΝ
Χεκδθπθδεκτμήπκζδ δ δεκτμήπαλαΰπΰδεκτμΝφκλ έμΝ Ν κπδεσ,Νπ λδφ λ δαεσΝ
εαδΝ γθδεσΝ πέπ κΨΝεαγυμΝ πέ βμΝεαδΝη Νφκλ έμΝ κυΝδ δπ δεκτΝ κηΫαΝΧαπσΝ
κθΝ ξυλκΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ εαδΝ βμΝ ίδκηβξαθέαμΨέΝ ΟδΝ υθ λΰα έ μΝ αυ ΫμΝ
πθΝ
ΙΝ απκ ζκτθΝ γ η ζδυ μΝ κδξ έκΝ βμΝ λέ βμΝ δΪ α βμΝ βμΝ
απκ κζάμΝ βμΝαθυ α βμΝ επαέ υ βμΝΧthirdΝmissionΨ,ΝβΝκπκέαΝαπκ εκπ έΝ
βθΝυπβλΫ β βΝ βμΝεκδθπθέαμΝΧεαδΝ βμΝκδεκθκηέαμΨΝεαδΝβΝκπκέαΝ εφλΪα αδΝ
πμΝ υηίκζάή υθ δ φκλΪΝ πθΝ δ λυηΪ πθΝ αθυ α βμΝ επαέ υ βμΝ βθΝ
κδεκθκηδεά,ΝεκδθπθδεάΝεαδΝ ξθκζκΰδεάΝεαδθκ κηέα,ΝαθΪπ υιβΝεαδΝπλσκ κΝ
Ν κπδεσ,Νπ λδφ λ δαεσΝεαδΝ γθδεσΝ πέπ κέ
o ΟδΝ π λδεΫμΝ πβΰΫμΝ αφκλκτθΝ εα ΪΝ ετλδκΝ ζσΰκΝ κυμΝ πσλκυμΝ πκυΝ
πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ επαδ υ δεΫμΝ λα βλδσ β μΝ ε σμΝ υπδεκτΝ
πλκΰλΪηηα κμΝ άήεαδΝ υπδεκτΝ ξλσθκυΝ πκυ υθΝ Χ λα βλδσ β μΝ δαΝ ίέκυΝ
ηΪγβ βμΝ εαδΝ εα Ϊλ δ βμ,Ν γ λδθΪΝ ξκζ έαΝ εζπέΨ,Ν κυμΝ πσλκυμΝ πκυΝ
πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ έ αε λαΝ απσΝ πλκπ υξδαεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθΝ πκυΝ
απ υγτθκθ αδΝ αηδΰυμΝ Ν ιΫθκυμΝ φκδ β ΫμΝ ε σμΝ υλππαρεάμΝ θπ βμ,Ν αΝ
Ϋ κ αΝπκυΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝ βθΝαιδκπκέβ βΝεαδΝαπκ ζ ηα δεάΝ δαξ έλδ βΝ
βμΝ π λδκυ έαμΝ πθΝ δ λυηΪ πθ,Ν αΝ Ϋ κ αΝ πκυΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ βθΝ
αιδκπκέβ βΝ πθΝαπκ ζ ηΪ πθΝεαδθκ κηέαμΝπκυΝπαλΪΰκθ αδΝαπσΝ αΝ ΙΝ
ηΫ αΝ απσΝ βθΝ πδ βηκθδεάΝ λα βλδσ β ΪΝ κυμΝ εαδΝ δμΝ ΰ θδεσ λ μΝ
εαδθκ κηδεΫμΝπλπ κίκυζέ μΝπκυΝαθαπ τ κυθέΝ Νπκζδ δεάΝ δ Ϊε λπθΝ δμΝ
η απ υξδαεΫμΝ πκυ ΫμΝ απκ ζ έΝ ΫθαΝ δ δεσ λκΝ γΫηαΝ πκυΝ απαδ έΝ
π λαδ ΫλπΝ ΝίΪγκμΝη ζΫ βΝ Νσ, δΝαφκλΪΝ δμΝπλκςπκγΫ δμΝυπσΝ δμΝκπκέ μΝ
γαΝηπκλ έΝθαΝπλκίζΫπκθ αδΝ έ αε λαΝαζζΪΝεαδΝ Νσ, δΝαφκλΪΝ βΝξλά βΝ πθΝ
πσλπθΝαπσΝ αΝ έ αε λαέ
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o  Ν σ, δΝ αφκλΪΝ βΝ βησ δαΝ ξλβηα κ σ β βΝ πθΝ
Ι,Ν αΝ ηΫξλδΝ υλαΝ
πκλέ ηα αΝ βμΝ υπκ πδ λκπάμΝ
δΪακυθΝ Ν τκΝ σλκυμ-εζ δ δΪμΝ βθΝ
απκ ζ ηα δεσ β αΝεαδΝ βθΝαυ κθκηέαέ
 ΣκΝπλυ κΝίάηαΝ βθΝεα τγυθ βΝαυ άΝ έθαδΝβΝ ζαξδ κπκέβ βΝ πθΝ
ηκλφυθΝ βμΝ βησ δαμΝ ξλβηα κ σ β βμΝ εαδΝ κΝ π λδκλδ ησμΝ βμΝ Ν
λ δμΝ ησθκΝ κη έμμΝ βθΝ πδξκλάΰβ βΝ ΰδαΝ ζ δ κυλΰδεΫμΝ απΪθ μ,Ν βΝ
ηδ γκ κ έαΝ κυΝ αε δεκτΝπλκ ππδεκτΝεαδΝ κΝπλσΰλαηηαΝ βηκ έπθΝ
π θ τ πθέΝΤπσΝ βθΝΫθθκδαΝαυ ά,ΝβΝ πδξκλάΰβ βΝΰδαΝζ δ κυλΰδεΫμΝ
απΪθ μΝγαΝ έθαδΝ θδαέαΝεαδΝγαΝξκλβΰ έ αδΝηΫ πΝ θσμΝησθκΝεπ δεκτΝ
σ πθΝ θ πηα υθκθ αμΝ σζ μΝ δμΝ πδηΫλκυμΝ πδξκλβΰά δμΝ πκυΝ
άη λαΝξκλβΰκτθ αδΝηΫ πΝξπλδ υθΝεπ δευθέΝ βθΝεα τγυθ βΝ Ν
βμΝ η ΰαζτ λβμΝ υθα άμΝ αυ κθκηέαμΝ πθΝ ΙΝ πμΝ πλκμΝ βΝ ξλά βΝ
βμΝ βησ δαμΝ ξλβηα κ σ β βμ,Ν γαΝ υαβ βγ έΝ η Ν αΝ
ΙΝ εαδΝ κΝ
θ ξση θκΝ θ πηΪ π βμΝ βθΝ θδαέαΝ ά δαΝ πδξκλάΰβ βΝ σ κΝβΝ
ξλβηα κ σ β βΝ πθΝ δ αε δευθΝ υΰΰλαηηΪ πθΝ σ κΝ εαδΝ βΝ
ηδ γκ κ έαΝ κυΝ αε δεκτΝπλκ ππδεκτέ
 ΣκΝ τ λκΝ ίάηαΝ αφκλΪΝ βθΝ πλκυγβ βΝ σζπθΝ πθΝ αθαΰεαέπθΝ
θκηκγ δευθΝλυγηέ πθΝπκυΝγαΝ υ κυθΝ αΝ ΙΝ βΝ υθα σ β αΝ βμΝ
η ΰαζτ λβμΝ υθα άμΝ υ ζδιέαμΝ εαδΝ απκ ζ ηα δεσ β αμΝ βΝ
δαξ έλδ βΝ πθΝ εΪγ Ν ηκλφάμΝ πσλπθΝ κυμέΝ ΟδΝ λυγηέ δμΝ αυ ΫμΝ γαΝ
υαβ βγκτθΝ η Ν αΝ έ δαΝ αΝ ΙΝ εαδΝ γαΝ αφκλκτθΝ η αιτΝ ΪζζπθΝ βΝ
ί ζ έπ βΝ κυΝ δ ξτκθ κμΝ γ ηδεκτΝ πζαδ έκυΝ δαξ δλδ δεάμΝ
υ ζδιέαμ,Ν βΝ υθα σ β αΝ η αφκλΪμΝ πσλπθΝ η αιτΝ δαφσλπθΝ
πλκςπκζκΰδ ηυθΝ ηΫ αΝ κΝ έ δκΝ κδεκθκηδεσΝ Ϋ κμ,Ν βΝ υθα σ β αΝ
η αφκλΪμΝ πσλπθΝ η αιτΝ δαφκλ δευθΝ κδεκθκηδευθΝ υθΝ κθΝ
έ δκΝ πλκςπκζκΰδ ησ,Ν βΝ υθα σ β αΝ πζάλκυμΝ εαδΝ αθ ηπσ δ βμΝ
αιδκπκέβ βμΝ πθΝ σπκδπθΝ απκγ ηα δευθ,Ν εαδΝ αεσηαΝ βθΝ
απκεα Ϊ α βΝ βμΝ υ ζδιέαμΝ εαδΝ βμΝ απκ ζ ηα δεσ β αμΝ πθΝ
ΛΚ Νη Ν βθΝαπαζζαΰάΝ κυμΝαπσΝΰλαφ δκελα δεΫμΝαΰευζυ δμΝπκυΝ
ΫξκυθΝαζζκδυ δΝ κθΝξαλαε άλαΝαζζΪΝεαδΝ κθΝ εκπσΝ κυμέ
 ΣκΝ λέ κΝ ίάηαΝ αφκλΪΝ βθΝ εα αθκηάΝ βμΝ θδαέαμΝ πδξκλάΰβ βΝ ΰδαΝ
ζ δ κυλΰδεΫμΝ απΪθ μΝ αΝ Ι,Ναφ θσμΝη θΝη ΝίΪ βΝΫθαΝ τ βηαΝ
αθ δε δη θδευθΝελδ βλέπθΝεαδΝ δε υθΝπκυΝγαΝ δαηκλφυθ αδΝη Ν βΝ
τηφπθβΝ ΰθυηβΝ πθΝ έ δπθΝ πθΝ
Ι,Ν αφ ΫλκυΝ Ν η Ν ίΪ βΝ δμΝ
υηφπθέ μΝ πλκΰλαηηα δεκτΝ ξ δα ηκτΝ πκυΝ γαΝ εα αλ έακθ αδΝ
η αιτΝ πκζδ έαμΝ εαδΝ δ λυηΪ πθέΝ
λαΝ Ν απσΝ βΝ υθ ε έηβ βΝ
πθΝγ δευθΝεαδΝ πθΝαλθβ δευθΝ υηπ λα ηΪ πθΝπκυΝπλκετπ κυθΝ
απσΝ βθΝ αθΪζυ βΝ πθΝ ξ δευθΝ υλππαρευθΝ παλα δΰηΪ πθ,Ν θΝ
ελέθ αδΝ εσπδηβΝάΝαθαΰεαέαΝβΝπλσίζ οβΝπλσ γ βμΝ πδξκλάΰβ βμΝ
πκυΝ γαΝ εα αθΫη αδΝ αΝ
ΙΝ η Ν ίΪ βΝ ελδ άλδαΝ εαδΝ έε μΝ
πκδσ β αμΝεαδΝ πδ υΰηΪ πθέΝ Νεα αθκηάΝ βμΝ θδαέαμΝ πδξκλάΰβ βμΝ
ΰδαΝ ζ δ κυλΰδεΫμΝ απΪθ μΝ αΝ
ΙΝ Ν κλέακθ αΝ
λα έαμΝ γαΝ
κλδ δεκπκδ έ αδΝ η ΪΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ βμΝ
υηφπθέαμΝ
πλκΰλαηηα δεκτΝ ξ δα ηκτΝ εαδΝ βθΝ υπκΰλαφάΝ βμΝ απσΝ κθΝ
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ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμΝ εαδΝ κθΝ κδε έκΝ Πλτ αθβΝ Παθ πδ βηέκυΝ άΝ
Πλσ λκΝΣ ΙέΝ
o ΟδΝ υηφπθέ μΝ πλκΰλαηηα δεκτΝ ξ δα ηκτΝ απκ ζκτθΝ βθΝ κυ έαΝ αΝ
λα άΝ αεα βηαρεΪ-αθαπ υιδαεΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ πθΝ
Ι,Ν αΝ κπκέαΝ
εαγκλέακυθΝ κυμΝ σξκυμΝ πθΝ δ λυηΪ πθΝ ΰδαΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝ ξλκθδεάΝ
π λέκ κΝ εαδΝ ηπ λδΫξκυθΝ υΰε ελδηΫθκυμΝ έε μΝ ηΫ πΝ πθΝ κπκέπθΝ έθαδΝ
υθα άΝ βΝ πκ κ δεκπκέβ βΝ εαδΝ δ λΪλξβ βΝ πθΝ σξπθΝ εαδΝ κΝ εαγκλδ ησμΝ
ξ δευθΝ ξλκθκ δαΰλαηηΪ πθέΝ ΣαΝ θΝ ζσΰπΝ
λα άΝ πλκΰλΪηηα αΝ
κφ έζκυθΝθαΝ έθαδΝ υηία ΪΝη Ν αΝηαελκπλσγ ηαΝ λα βΰδεΪΝ ξΫ δαΝ πθΝ
δ λυηΪ πθ,Ν φσ κθΝυπΪλξκυθ,ΝεαδΝθαΝεδθκτθ αδΝ θ σμΝ κυΝπζαδ έκυΝ γθδεάμΝ
λα βΰδεάμΝΰδαΝ βθΝαθυ α βΝ επαέ υ β,Ν φσ κθΝυπΪλξ δ,ΝεαδΝ θ σμΝ πθΝ
πλκίζ πση θπθΝ κλέπθΝ κυΝ ελα δεκτΝ πλκςπκζκΰδ ηκτΝ εαδΝ κυΝ
πλκΰλΪηηα κμΝ βηκ έπθΝ π θ τ πθΝΰδαΝ βθΝαθυ α βΝ επαέ υ βέ
o Κλέ δηκΝεαδΝεαγκλδ δεσΝλσζκΝ βΝ δα δεα έαΝεα Ϊλ δ βμΝεαδΝΫΰελδ βμΝ πθΝ
υηφπθδυθΝπλκΰλαηηα δεκτΝ ξ δα ηκτΝ πθΝ ΙΝαθαζαηίΪθ δΝβΝΜκθΪ αΝ
ΟδεκθκηδεκτΝ Πλκΰλαηηα δ ηκτΝ εαδΝ  λα βΰδεάμΝ ΧΜΟΠΨΝ βμΝ λξάμΝ
δα φΪζδ βμΝ Πκδσ β αμΝ Χ ΙΠΨ,Ν βΝ κπκέαΝ Ϋξ δΝ βθΝ αληκ δσ β αΝ βμΝ
υαά β βμΝ πθΝ υηφπθδυθΝ η Ν εΪγ Ν
ΙΝ ξπλδ ΪΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ
πδ υξγ έΝ ξ δεάΝ υηφπθέα,Ν βμΝυπκίκζάμΝ ξ δεάμΝ δ άΰβ βμΝπλκμΝ κθΝ
ΤπκυλΰσΝ Παδ έαμΝ ΰδαΝ βθΝ Ϋΰελδ βΝ βμΝ υηφπθέαμ,Ν εαδΝ αεσηβΝ βμΝ
παλαεκζκτγβ βμΝ βμΝπκλ έαμΝυζκπκέβ βμΝ βμΝ υηφπθέαμΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ
βμΝ λα έαμΝεαδΝαπσΝ δμΝ τκΝπζ υλΫμέ
o

ΝΜΟΠΝγαΝζ δ κυλΰ έΝ κΝπζαέ δκΝ βμΝ ΙΠΝπμΝαθ ιΪλ β βΝηκθΪ αΝεαδ,Ν
πΫλαΝαπσΝ δμΝπλκαθαφ λγ έ μΝαληκ δσ β μ,ΝγαΝΫξ δΝεαδΝ βθΝ υγτθβΝ βμΝ
ι δ δε υηΫθβμΝ πδ βηκθδεάμΝ υπκ άλδιβμΝ πλκμΝ βθΝ
ΙΠΝ εαδΝ κΝ
Τπκυλΰ έκΝ Παδ έαμΝ ΰδαΝ εΪγ Ν αά βηαΝ ξ δεσΝ η Ν αΝ κδεκθκηδεΪΝ εαδΝ κθΝ
λα βΰδεσΝ ξ δα ησΝ βμΝαθυ α βμΝ επαέ υ βμέ

o ΣΫζκμ,Ν εαδΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ δα φαζδ κτθΝ υηία ΫμΝ δα δεα έ μΝ εα ΪΝ
έ λυηα,Ν γαΝ πλκίζ φγ έΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ αθΪζκΰβμΝ ξπλδ άμΝ ΜκθΪ αμΝ
ΟδεκθκηδεκτΝ Πλκΰλαηηα δ ηκτΝ εαδΝ  λα βΰδεάμΝ ΧΜΟΠΨΝ Ν εΪγ Ν Ι,Ν
εα ΪΝ κΝπλσ υπκΝ βμΝΜκθΪ αμΝ δα φΪζδ βμΝΠκδσ β αμΝΧΜΟ ΙΠΨ,ΝβΝκπκέαΝ
αελδίυμΝ γαΝ υπκ βλέα δΝ κΝ τ βηαΝ ξλβηα κ σ β βμΝ ίΪ δΝ λα υθΝ
πλκΰλαηηα δευθΝ υηφπθδυθέ
o

πση θαΝ άηα α: H πδ λκπάΝ ΟδεκθκηδευθΝ βμΝ επαέ υ βμΝ γαΝ
υθ λΰα έΝη Ν πδ λκπάΝπκυΝΫξ δΝ υΰελκ ά δΝβΝ γθδεάΝΣλΪπ ααΝΰδαΝθαΝ
η ζ ά δΝ λΰαζ έαΝεαδΝ λσπκυμΝξλβηα κ σ β βμΝ βμΝ επαέ υ βμέ
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 δμΝ πση θ μΝ υθ λδΪ δμΝβΝ πδ λκπάΝγαΝ υαβ ά δΝ αΝκδεκθκηδεΪΝ βμΝυπκξλ π δεάμΝ
επαέ υ βμΝευλέπμΝπλκε δηΫθκυΝθαΝαπκε ά δΝηδαΝ υθκζδεάΝ δεσθαΝ πθΝ απαθυθΝεαδΝ
κυΝεσ κυμέΝ

 υΰΰλΪηηα αέΝ θαΝ αά βηαΝ πέ βμΝ πκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ ηαμΝ απα ξκζά δΝ έθαδΝ βΝ
απΪθβΝΰδαΝ αΝ υΰΰλΪηηα αέΝΣκΝπλσίζβηαΝΫξ δΝ τκΝσο δμέΝ Νπλυ βΝαφκλΪΝ δμΝ
εα αξλά δμΝ εαδΝ δμΝ υπ λ δηκζκΰά δμέΝ Ν τ λβΝ αφκλΪΝ βθΝ παλαΰπΰάΝ
επαδ υ δεκτΝ υζδεκτΝ ηΫ πΝ βμΝ θΫαμΝ ξθκζκΰέαμ,Ν απσΝ παθ πδ βηδαεΪΝ
δ λτηα αΝάΝδ δυ μΝ ε σ μέΝΘαΝπλΫπ δΝθαΝ υΰελκ βγ έΝηδαΝκηΪ αΝ λΰα έαμΝπκυΝ
γαΝ δ βΰβγ έΝΰδαΝ κΝαά βηαΝαυ σέ
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8. Φ ΦΙ Κ ΣΡΟΦ Σ ΝΝ ΚΠ Ι

Τ

ΝΦβφδαεάΝ λκφάΝ βθΝ επαέ υ β,ΝΰδαΝθαΝ έθαδΝΪιδαΝ κυΝκθσηα σμΝ βμ,ΝπλΫπ δΝθαΝ
ηβθΝ π λδκλδ έΝ απζυμΝ βΝ ξλά βΝ θΫπθΝ ηΫ πθΝ εαδΝ βθΝ πλσ γ βΝ θσμΝ ηαγάηα κμΝ
πζβλκφκλδεάμ,ΝαζζΪΝθαΝπ λΪ δΝ υθκζδεΪΝαπσΝ βθΝ επαέ υ β,Νΰδα έΝπλΪΰηα δΝαζζΪα δΝ
εαδΝαθα βηα δκ κ έΝσζαΝ αΝ υ α δεΪΝ βμέΝΠκτΝίλδ εσηα Ν βθΝ ζζΪ ανΝΌξδΝ κΝ
βη έκΝηβ ΫθέΝΠλΪΰηα δΝΫξκυθΝικ υ έΝπΪλαΝπκζζΪΝξλάηα αΝ–ευλέπμΝπλκ λξση θαΝ
απσΝ βθΝ Ν– ΰδαΝ πδησλφπ β πθΝ επαδ υ δευθΝ βθΝοβφδαεάΝ επαέ υ β,ΝΰδαΝ βΝ
βηδκυλΰέαΝ ξκζδευθΝ λΰα βλέπθ,Ν απκγ βλέπθΝ εαδΝ λΰαζ έπθέΝ Μπαέθκθ αμΝ κΝ
πδ εΫπ βμΝ κθΝθκβ σΝξυλκΝ βμΝοβφδαεάμΝ επαέ υ βμΝ θΝγαΝ δΝΫθαΝ πηΪ δκΝΪ δκέΝ
ΘαΝ δΝ ΫθαΝ πηΪ δκΝ ΰ ηΪ κΝ απσΝ πα ηΫθαΝ άΝ α ζάΝ παδξθέ δαέ πκγ άλδαΝ εαδΝ
βζ ε λκθδεκέΝεσηίκδΝεα υ λκδΝ πθΝπλκ κεδυθΝεαδΝ πθΝ π θ τ πθ,ΝπλκΰλΪηηα αΝ
πκυΝ Ϋζ δπ αθΝεαδΝ θΝ υθ ξέ βεαθ,ΝΪζζαΝπκυΝ δαεσπβεαθΝξπλέμΝθαΝκζκεζβλπγκτθ,
πλκέΝ απσΝ παζδκτμΝ υπκζκΰδ ΫμΝ εαδΝ οβφδαεΪΝ λΰαζ έαΝ αθαπκ ζ ηα δεΪΝ πζΫκθέΝ
ΠκδκμΝ Ϋξ δΝ βθΝ υγτθβνΝ εΝ πλυ βμΝ σο πμΝ κΝ απκ πα ηα δεσμΝ ξαλαε άλαμΝ πθΝ
πλκΰλαηηΪ πθΝεαδΝ κ ΰ ΰκθσμΝσ δΝη ΪΝ βθΝ δαεκπάΝ βμΝ υλππαρεάμΝξλβηα κ σ β άμΝ
κυμ,Ν αυ άΝ θΝ υθ ξέ βε Ν ηΫ αΝ δμΝ ΰθπ ΫμΝ υθγάε μΝ απσΝ κΝ ζζβθδεσΝ ελΪ κμέΝ
ΤπΪλξ δΝ σηπμΝ ΫθαΝ ΰ θδεσ λκΝ πλσίζβηαΝ δαευίΫλθβ βμ,Ν παλαεκζκτγβ βμ,Ν
κξκγ έαμ εαδΝ αιδκζσΰβ βμέΝ θΝ θΝ αθ δη ππδ έΝ εα ΪΝ πλκ λαδσ β α,Ν βΝ
η Ϊία βΝ βμΝ επαέ υ βμΝ βθΝοβφδαεάΝ πκξάΝγαΝ υθ ξέ δΝθαΝξπζαέθ δέ ΠαλΪζζβζαΝ
πλΫπ δΝθαΝεα α λπγ έΝΫθαΝλ αζδ δεσΝ ξΫ δκ,ΝσξδΝσηπμΝξαηβζυθΝπλκ κεδυθ,ΝαζζΪΝ
ΫθαΝ κζηβλΪΝλ αζδ δεσΝ ξΫ δκΝπμΝπλκμΝ κυμΝ σξκυμέ
 βθΝεα τγυθ βΝαυ άΝεαδΝηΫ αΝαπσ κΝ δΪζκΰκ, σππμΝ δ ιάξγβ ΝσζβΝ κυΝ βΝ δΪλε δαΝ
εαδΝη Ν βθΝ ηπζκεά σ κΝ πθΝ ηπ δλκΰθπησθπθ, σ κΝεαδΝαυ υθΝπκυΝ υηη έξαθΝηΫ πΝ
βησ δπθΝ παλ ηίΪ πθ,Ν ξκζέπθΝ πλκ Ϊ πθΝ εζπ,Ν πδί ίαδυθκθ αδΝ κδΝ αθπ ΫλπΝ
δαπδ υ δμΝ εαδΝ θδ ξτ αδΝ βΝ αθΪΰεβΝ ΰδαΝ Ϊη μΝ θΫλΰ δ μΝ πκυΝ γαΝ ί ζ δυ κυθΝ βθΝ
παλκτ αΝεα Ϊ α βΝεαδΝγαΝκ βΰά κυθΝηΫ κΝ– ηαελκπλσγ ηαΝ βθΝυζκπκέβ βΝ πθΝ
απαδ κτη θπθΝ αζζαΰυθΝ εαδΝ βΝ ξ έα βΝ π λαδ ΫλπΝ θ λΰ δυθ,Ν υ Ν βΝ οβφδαεάΝ
επαέ υ β θαΝ υθ ζΫ δΝ βΝ υθκζδεάΝαθα δΪλγλπ βΝ βμΝ βησ δαμΝ επαέ υ βμ
ΘαΝεδθβγκτη ΝζκδπσθΝ βθΝΪη βΝυζκπκέβ βΝ θ λΰ δυθΝπκυΝαφκλκτθΝ αΝαεσζκυγαμΝ
Ολδ δεκπκέβ βΝ βμΝ λα βΰδεάμΝ εα τγυθ βμ πκυΝ γαΝ αφκλΪΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ κυΝ
επαδ υ δεκτΝπ λδ ξκηΫθκυ,Ν βθΝ πδησλφπ βΝ πθΝ επαδ υ δευθ,Ν βθΝ πΫε α βΝ βμΝ
υπΪλξκυ αμΝυζδεκ ξθδεάμΝυπκ κηάμΝεαδΝ βΝ δα φΪζδ βΝ βμΝξλά βμΝεαδΝ υθ άλβ άμΝ
βμ,Ν κΝ ηκθ ΫζκΝ δ αε δεάμΝ εαδΝ ηαγβ δαεάμΝ δ α εαζέαμ,Ν βθΝ υδκγΫ β βΝ ία δευθ
ξαλαε βλδ δευθΝεαδΝαιδαευθΝαλξυθΝΰτλπΝαπσΝ αΝκπκέαΝγαΝαθαπ υξγκτθ βΝ ’γηδαΝεαδΝ
’γηδαΝ επαέ υ β,Ν εαγυμΝ εαδΝ βμΝ πκζδ δεάμΝ Ϋ η υ βμ πκυΝ η αφλΪα αδΝ Ν
θκηκγ δεΫμΝάήεαδΝεαθκθδ δεκτΝξαλαε άλαΝλυγηέ δμΝεαδΝ ΝπσλκυμΝΧαθγλυπδθκυμΝεαδΝ
κδεκθκηδεκτμΨέ
Καθκθδ δεσΝ πζαέ δκ πκυΝ εαγκλέα δΝ η Ν αφάθ δαΝ κυμΝ λσζκυμ,Ν κΝ πζαέ δκΝ
υζκπκέβ βμΝ βμΝ λα βΰδεάμ,Νεαγυμ εαδΝ δμΝυπκξλ υ δμΝ πθΝγ ηδεΪΝ ηπζ εση θπθΝ
φκλΫπθΝ ΝκζσεζβλβΝ βθΝΫε α βΝεαδΝ κθΝξλσθκΝ βμΝπαλΫηία βμέΝΘαΝπλκ δκλδ κτθΝ
κδΝαλησ δκδΝφκλ έμΝεαδΝγαΝεζβγκτθΝκδΝβΰ έ μΝ κυμΝεαδΝ αΝ υζζκΰδεΪΝ κυμΝσλΰαθαΝθαΝ
υθ δ φΫλκυθΝεαδΝθαΝ η υγκτθέ
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θ λΰκπκέβ βΝ κυΝ υπΪλξκθ κμΝ υ άηα κμΝ δαευίΫλθβ βμΝ κυΝ Τπκυλΰ έκυΝ
Παδ έαμΝ πκυΝ ηπζΫε αδΝ
βθΝ ’γηδαΝ εαδΝ ’γηδαΝ επαέ υ β,Ν η Ν πδγαθσΝ
παθαπλκ δκλδ ησΝλσζπθΝεαδΝαληκ δκ ά πθ,Νυ ΝθαΝΰέθ δΝπδσΝαπκ ζ ηα δεσΝεαδΝ
πλκ αθα κζδ ηΫθκΝ βθΝυπκ άλδιβΝ βμΝυζκπκέβ βμΝ κυΝ υηφπθβηΫθκυΝπζαδ έκυέΝΘαΝ
παθ ι α κτθΝ αΝ εαγάεκθ αΝ εαδΝ κΝ λσπκμΝ ζ δ κυλΰέαμ,Ν κδΝ δεαδκ κ έ μΝ κυμ,Ν κΝ
λσπκμΝ υθ κθδ ηκτ κυμέ
δα φΪζδ βΝ βμΝ δαευίΫλθβ βμΝ βμΝ υθκζδεάμΝ παλΫηία βμΝ η Ν σλκυμΝ “mission
oriented”Ν Ϋλΰκυ,Ν εαδΝ εα ΪΝ υθΫπ δαΝ αθαζυ δεσΝ ξ δα ησΝ η Ν αφ έμΝ σξκυμ,Ν
πλκ λαδσ β μΝλσζκυμ,Ν υγτθ μ,Ν τ βηαΝπαλαεκζκτγβ βμΝη ΝίΪ βΝ υηφπθβηΫθκυμΝ
έε μΝ απκ ζΫ ηα κμΝ Χπκδκ δεκτμΝ εαδΝ πκ κ δεκτμΨΝ εαδΝ πδίκζάΝ δκλγπ δευθΝ
εδθά πθΝσπκυΝαπαδ έ αδέΝ
Θ ηκγΫ β βΝΙ ξυλάμΝ ΰ έαμ ΧΝσξδΝησθκΝ κυΝ πδε φαζάμΝαζζΪΝεαδΝ βμΝκηΪ αμΝπκυΝ
γαΝ υθ κθέα δΨΝη Ναιδκελα δεΪΝελδ άλδαΝεαδΝ ε σμΝ πδζκΰυθΝη Νπκζδ δεΪΝελδ άλδα,Νη Ν
γβ έαΝ πκυΝ θαΝ ια φαζέα δΝ βΝ υθΫξ δαΝ εαδΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ κυΝ ΰξ δλάηα κμ,Ν δμΝ
αληκ δσ β μΝεαδΝ δμΝ υγτθ μΝεαγυμΝεαδΝη Ν τ βηαΝαιδκζσΰβ βμΝεαδΝαζζαΰυθΝσ αθΝ
αυ σΝαπαδ έ αδέΝ
υθ κθδ ησμΝ η Ν Ϊζζ μΝ βησ δ μΝ υπβλ έ μ πκυΝ ξ δΪακυθΝ άΝ εαδΝ υζκπκδκτθΝ
παλ ηίΪ δμΝ
Ν γθδεσΝ άΝ π λδφ λ δαεσΝ πέπ κΝ υ Ν αβ άηα αΝ πκυΝ ΫξκυθΝ
αθαΰθπλδ έΝεαδΝαφκλκτθΝεαδΝ δμΝ ξκζδεΫμΝηκθΪ μΝΧ υλυαπθδεΪΝ έε υα,Νπλκηάγ δ μΝ
ικπζδ ηκτΝεΪΨΝθαΝζαηίΪθκθ αδΝυπσοβΝεα ΪΝ πλκ λαδσ β αέΝ υ σΝγαΝ δα φαζδ έΝ
εαδΝ ηΫ αΝ απσΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυΝ Π Ν πκυΝ δαγΫ δΝ δμΝ απαλαέ β μΝ ζ δ κυλΰέ μΝ
ια φΪζδ βμΝ υθ λΰ δυθΝεα ΪΝ βθΝΫθ αιβΝ πθΝΫλΰπθέ
Υλά βΝ πθΝ κδξ έπθ πκυΝ δα βλκτθ αδΝ απσΝ πζβλκφκλδαεΪ υ άηα αΝ κυΝ
Τπκυλΰ έκυΝ Παδ έαμΝ εαδΝ απσΝ ΪζζκυμΝ γ ηδεκτμΝ φκλ έμ, η Ν πδεαδλκπκέβ βΝ σπκυΝ
ξλ δΪα αδ,Ν υ Ν θαΝ απκε βγ έΝ αφάμΝ δεσθα,Ν πκυΝ γαΝ απκ ζΫ δΝ βΝ ίΪ βΝ βμΝ
ξ έα βμΝΰδαΝεΪγ Ν ξκζδεάΝηκθΪ α,ΝΰδαΝ
● ΣβθΝ υλυαπθδεάΝεΪζυοβΝεαδΝ κθΝ δαγΫ δηκΝοβφδαεσ ικπζδ ησΝ αΝ ξκζ έα,Ν
βθΝεα Ϊ α βΝπκυΝίλέ ε αδΝεαδΝ κθΝ λσπκΝπκυΝξλβ δηκπκδ έ αδ
● κΝ πέπ κΝ πδησλφπ βμΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ ΝεΪγ Ν ξκζδεάΝηκθΪ α
● κΝ επαδ υ δεσΝ π λδ ξση θκΝ πκυΝ δαγΫ κυθΝ ΧοβφδαεΪΝ ίδίζέαΝ εαδΝ οβφδαεΫμΝ
πβΰΫμ,Ν δΝεαζτπ κυθ,ΝππμΝξλβ δηκπκδκτθ αδ,ΝαθΝ υθ υΪακθ αδΝη Ν βΝξλά βΝ κυΝ
ικπζδ ηκτ,Ν δΝ αβ άηα αΝ βηδκυλΰκτθ αδΝ
βΝ ξλά βΝ κυμΝ απσΝ κυμΝ
επαδ υ δεκτμ
● βθΝ τπαλιβ,Ν βθΝ εα Ϊ α βΝ εαδΝ κθΝ λσπκΝ ζ δ κυλΰέα πθΝ λΰα βλέπθΝ
πζβλκφκλδεάμ
● βθΝ τπαλιβ,Ν βθΝ εα Ϊ α βΝ εαδΝ κθΝ λσπκΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ ξκζδευθΝ
ίδίζδκγβευθ
●
βΝ ξΫ βΝ βμΝ ξκζδεάμΝηκθΪ αμΝη Ν βθΝ κπδεάΝεκδθσ β α
● εαγυμΝ εαδΝ ΪζζαΝ πκυΝ γαΝ αθαΰθπλδ κτθΝ πμΝ βηαθ δεΪΝ κδξ έαΝ ΰδαΝ κθΝ
ζ π κη λάΝ ξ δα ησΝ πθΝ λΪ πθ
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πδζκΰάΝ έΰηα κμΝ ξκζδευθΝ ηκθΪ πθ η Ν υΰε ελδηΫθαΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ ΰδαΝ κΝ
ξ δα ησΝεαδΝ βθΝΪη βΝυζκπκέβ βΝπ λδκλδ ηΫθβμΝεζέηαεαμΝΧ κΝξλσθκΝεαδΝ κθΝ
πλκςπκζκΰδ ησΝπκυΝγαΝ δα γ έΨ παλ ηίΪ πθ βθΝεα τγυθ βΝ βμΝ θέ ξυ βμΝ βμΝ
οβφδαεάμΝ επαέ υ βμέΝ ΣκΝ αβ κτη θκΝ έθαδΝ θαΝ πλκ δκλδ κτθΝ κδΝ λΪ δμΝ πκυΝ γαΝ
πδ λΫοκυθΝ βθΝ ξλά βΝ σζπθΝ πθΝ δαγΫ δηπθΝ πσλπθΧοβφδαεσμΝ ικπζδ ησμ,Ν
πδηκλφπηΫθκδΝ επαδ υ δεκέ,Ν οβφδαεΪΝ ίδίζέαΝ εαδΝ οβφδαεΫμΝ πβΰΫμ,έέΨΝ εαδΝ θαΝ
παλαξγκτθ αιδσπδ αΝ ηπ δλδεΪΝ κδξ έα πκυΝ γαΝ ίκβγά κυθΝ κθΝ πδκΝ ζ π κη λά
ξ δα ησ
ΠαλΪζζβζαΝΰδαΝ αΝκλδασθ δκυΝξαλαε άλαΝαβ άηα αΝπκυΝαφκλκτθΝ βθΝαθΪπ υιβΝεαδΝ
δΪγ βΝ επαδ υ δεκτΝ π λδ ξκηΫθκυΝ εαδΝ επαδ υ δεκτΝ ζκΰδ ηδεκτ,Ν Ϊη αΝ γα
ΰέθ δμ
●

●

●

●

●

●

πκΰλαφάΝ εαδΝ πδ κπκέβ βΝ πθΝ οβφδαευθΝ ΰθπ δευθΝ αθ δε δηΫθπθΝ πκυΝ
πλκκλέακθ αδΝ άΝ ξαλαε βλέακθ αδΝ πμΝ επαδ υ δεΪΝ απσ κΝ τθκζκΝ πθΝ
οβφδαευθΝαπκγ βλέπθΝεαδΝπβΰυθΝπκυ δα έγ θ αδ,Ν υηπ λδζαηίαθκηΫθπθΝεαδΝ
πθΝαθκδε υθΝηαγβηΪ πθΝπκυΝ δαγΫ κυθΝ αΝΣλδ κίΪγηδαΝΙ λτηα αΝ βμΝξυλαμΝ
ηαμΝη Ν βθ υηη κξάΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝεκδθσ β αμ.
ιδκπκέβ βΝ εαδΝ ηπζκυ δ ησμΝ κυ ζ τγ λκυΝ ζκΰδ ηδεκτΝ Ν σζ μΝ δμΝ
επαδ υ δεΫμΝ λα βλδσ β μ εαδΝ ξ δα ησμΝ λΪ πθ ΰδαΝ βθΝ θέ ξυ βΝ βμΝ
ξλά βμΝ κυΝ
πκΰλαφάΝεαδΝαιδκζσΰβ βΝ κυ πδηκλφπ δεκτΝυζδεκτΝΰδαΝ επαδ υ δεκτμΝπκυΝ
ηπκλ έΝ θαΝ παθαξλβ δηκπκδβγ έΝ η Ν η γσ κυμΝ βζ ε λκθδεάμΝ ηΪγβ βμ έ Ν πμΝ
Ϋξ δ,Ν έ Νη Νί ζ δυ δμ.
ΘΫ πδ βΝ ξ έκυΝ ΰδαΝ βΝ δαΝ ίέκυΝ πδησλφπ βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ δμΝ
Σ ξθκζκΰέ μΝ ΠζβλκφκλδεάμΝ εαδΝ
πδεκδθπθδυθΧ λσπκδΝ πδησλφπ βμ,Ν
πδ κπκέβ βΝ ιδκ ά πθ,Νεέθβ λαΨέ
θέ ξυ βΝ κυΝ γ ηκτΝ πθΝ ξκζδευθΝ ίδίζδκγβευθ πκυΝ γαΝ ζ δ κυλΰκτθΝ
υηπζβλπηα δεΪΝη Ν δμΝ βησ δ μΝίδίζδκγάε μ, εαγυμΝεαδΝ π ι λΰα έαΝ ξ έκυΝ
ΰδαΝ βθΝαθΪζβοβΝλσζπθΝ βΝ ξκζδεάΝηκθΪ αΝπκυΝ υθαλ υθ αδΝη Ν βθΝ θέ ξυ βΝ
βμΝ ξλά βμΝ οβφδαευθΝ πβΰυθΝ υπκ βλδε δευθΝ βθΝ επαδ υ δεά,Ν αζζΪΝ εαδΝ
ηαγβ δαεάΝ δα δεα έα,Ν βθΝ π λδίαζζκθ δεάΝ επαέ υ β,Ν υπκ άλδιβΝ κυΝ
κζκάη λκυΝ ξκζ έκυΝεέΪέ
π ι λΰα έαΝ ξ έκυΝ ΰδαΝ βθΝ θέ ξυ βΝ βμΝ δ α εαζέαμΝ κυΝ ηαγάηα κμΝ βμΝ
πζβλκφκλδεάμΝ
βθΝ
’γηδαΝ εαδΝ
’γηδαΝ
επαέ υ βΝ εαδΝ
βθΝ
απκ ζ ηα δεσ λβΝ αιδκπκέβ βΝ
πθΝ
λΰα βλέπθ πζβλκφκλδεάμέ
θαίΪγηδ βΝ κυΝ λσζκυΝ πθΝ εαγβΰβ υθΝ πζβλκφκλδεάμΝ αΝ ξκζ έαΝ η Ν
εαγάεκθ αΝ πκζζαπζα δα υθΝ βμΝ βηδκυλΰδεάμΝ αιδκπκέβ βμΝ πθΝ θΫπθΝ
ξθκζκΰδυθΝεαδΝηβξαθκΰλαφδεάμΝυπκ άλδιβμΝσζβμΝ βμΝ ξκζδεάμΝηκθΪ αμέ

ξ δεΪΝη Ν βθΝαθαίΪγηδ βΝεαδΝ πΫε α βΝ πθΝΣΠ Νυπκ κηυθΝ
γαΝΰέθκυθΝκδΝαεσζκυγ μΝ θΫλΰ δ μμ

αΝ ξκζ έα Ϊη αΝ

ΠαλΪζζβζαΝ η Ν βθΝ δαλεά απκΰλαφά,Ν
κΝ πζαέ δκΝ βμΝ λΪ βμΝ
http://edulabs.minedu.gov.gr/, Ν σζαΝ αΝ ξκζ έαΝ βμΝ ξυλαμΝ κυΝ υπΪλξκθ κμΝ
ικπζδ ηκτΝπζβλκφκλδεάμΝεαδΝ πδεκδθπθδυθ α λπ βηα κζσΰδαΝ δ λ τθβ βμΝ
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αθαΰευθΝγαΝαθα έικυθΝ κθΝίαγησΝ κδησ β αμΝΰδαΝ βΝξλβ δηκπκέβ βΝ πθΝΣΠ Ν
βΝηαγβ δαεάΝ δα δεα έαέΝ σξκμΝ έθαδ βΝ ια φΪζδ βΝ ζΪξδ κυΝ ικπζδ ηκτΝ
Ν εΪγ Ν ξκζ έκΝ βμΝ ξυλαμ,Ν υ Ν σζκδΝ κδΝ επαδ υ δεκέΝ θαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ
ηπζκυ έακυθ α ηαγάηα αΝ κυμΝη ΝοβφδαεσΝπ λδ ξση θκέ υθ κθδ ησμΝη Νσζ μΝ
δμΝ βησ δ μΝ υπβλ έ μΝ βμΝ ξυλαμ,Ν υ Ν κδΝ υπκζκΰδ ΫμΝ κυμ,Ν πκυΝ
αθ δεαγέ αθ αδΝ ζσΰπΝ αθαίΪγηδ βμ,Ν θαΝ παλα έ κθ αδΝ
Ν φκλΫαΝ κυΝ
υπκυλΰ έκυ,Ν κΝ κπκέκμΝ γαΝ κυμΝ πλκ κδηΪα δΝ υ Ν θαΝ αζκτθΝ αΝ ξκζ έαέ
θΪπ υιβΝ ξθδευθΝ πλκ δαΰλαφυθ,Ν υπκ βλδε δευθΝ κ βΰδυθΝ εαδΝ υπβλ δυθΝ
υπκ άλδιβμ,Ν υ Ν κΝ παζαδσμΝ ικπζδ ησμΝ θαΝ αιδκπκδβγ έΝ η Ν ζ τγ λκΝ
ζκΰδ ηδεσΝξαηβζάμΝαπαέ β βμΝ Νυπκζκΰδ δεκτμΝπσλκυμΝπκυΝθαΝ έθαδΝ υηία σΝ
η Ν τΰξλκθαΝ ζκΰδ ηδεΪέ ια φΪζδ βΝ Ν σζαΝ αΝ ξκζ έαΝ βμΝ ξυλαμΝ βθΝ
υοβζσ λβΝ υθα άΝ τθ βΝη Ν κΝ δα έε υκΝ σ κΝΰδαΝ κΝ επαδ υ δεσΝΫλΰκΝσ κΝ
εαδΝΰδαΝ δκδεβ δεΫμΝ λΰα έ μέ
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9. ΟΠΣΙΚΟ ΚΟΤΣΙΚ Ν ΚΠ Ι

Τ

ΜδαΝεκδθπθδεάΝαθαΰεαδσ β αμ
ΣδμΝ ζ υ αέ μΝ εα έ μ,ΝβΝλαΰ αέαΝ ιΪπζπ βΝ βμΝκπ δεκαεκυ δεάμΝπζβλκφκλέαμΝεαδΝ
πδεκδθπθέαμΝΧ βζ σλα β,Ν δα έε υκ,ΝΟΫιυπθ μΟΝ υ ε υΫμ,Νίδθ κπαδξθέ δαΝεζπέΨΝΫξ δΝ
δ Ϊΰ δΝ κΝ πκζτ- λκπδεσΝηάθυηαΝΧε έη θκΝ – δεσθαΝ – άξκμΨΝ Νσζ μΝ δμΝπζ υλΫμΝ βμΝ
εαγβη λδθάμΝαπάμέΝΌζαΝ έξθκυθΝσ δΝπλσε δ αδΝΰδαΝηδαΝΰ πη λδεΪΝαυιαθση θβΝ Ϊ βέ
Ν πλαΰηα δεάΝ αυ άΝ υθγάεβΝ έθαδΝ πζκτ δαΝ Ν υθα σ β μΝ εαδΝ υπκ ξΫ δμέΝ
Πλκε δηΫθκυΝ σηπμΝ εαθ έμΝ θαΝ δμΝ αιδκπκδά δ,Ν ξλ δΪα αδΝ θαΝ ΰθπλέα δΝ βΝ ξλά βΝ βμΝ
κπ δεκαεκυ δεάμΝ ΰζυ αμέΝ ΥπλέμΝ αυ άθΝ βΝ ΰθυ β,Ν εδθ υθ τ δΝ θαΝ η α λαπ έΝ Ν
παγβ δεσμΝ Ϋε βμ-εα αθαζπ άμΝ κπ δεκαεκυ δευθΝ ηβθυηΪ πθ,Ν υΪζπ κμΝ
βΝ
ξ δλαΰυΰβ βΝ εαδΝ – πδπζΫκθΝ –
Ν η δκθ ε δεάΝ γΫ βΝ βθΝ αΰκλΪΝ λΰα έαμέΝ ΟΝ
δαξπλδ ησμΝ Ν ε έθκυμΝπκυΝιΫλκυθΝθαΝξ δλέακθ αδΝ βθΝκπ δεκαεκυ δεάΝ πδεκδθπθέαΝ
εαδΝ Ν ε έθκυμΝπκυΝ θΝιΫλκυθΝΫξ δΝ αιδεάΝ δΪ α βΝεαδΝ α δαεΪΝΰέθ αδΝηδαΝαπσΝ δμΝ
δ ξυλσ λ μΝηκλφΫμΝεκδθπθδεκτΝαπκεζ δ ηκτέΝ
Νκπ δεκαεκυ δεάΝπαδ έαμ
αήΝ απκ ζ έΝ πλκςπσγ βΝ ΰδαΝ βΝ ίΫζ δ βΝ αιδκπκέβ βΝ πθΝ υθα κ ά πθΝ βμΝ
κπ δεκαεκυ δεάμΝ πδεκδθπθέαμ,Ν βθΝπλκ ππδεά,ΝεκδθπθδεάΝεαδΝ παΰΰ ζηα δεάΝαπά
ίήΝαπκ ζ έΝπλκςπσγ βΝΰδαΝ βθΝ θ υθ έ β β,Νελδ δεάΝεαδΝ θ λΰβ δεάΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝ
πκζέ β
ΰήΝ θΝπλΫπ δΝθαΝαπκ ζ έΝ αιδεσΝπλκθσηδκ
ΪθΝ κξ τκυη Ν ΝηδαΝεκδθπθέαΝ θ υθ έ
εκδθπθδεΪΝ έεαδβ,ΝπλΫπ δΝθαΝ πδ δυικυη
κυΝεαγ θσμέΝΟΝεαζτ λκμΝ λσπκμΝΰδαΝθαΝ
κπ δεκαεκυ δεάμΝ επαέ υ βμΝ
κΝ
κπ δεκαεκυ δεάμΝ επαέ υ βμΝ κΝ ξκζ
πκζδ δεσέ
 σξκδΝ βμΝ δ αΰπΰάμΝ βμΝκπ δεκαεκυ

β πθΝεαδΝ θ λΰυθΝπκζδ υθ,Ν βηκελα δεάΝεαδΝ
ΝβΝκπ δεκαεκυ δεάΝπαδ έαΝθαΝΰέθ δΝε άηαΝ
πδ υξγ έΝαυ σΝ έθαδΝηΫ πΝ βμΝ δ αΰπΰάμΝ βμΝ
ξκζ έκέΝ υθ πυμ,Ν βΝ δ αΰπΰάΝ βμΝ
έκΝ έθαδΝεκδθπθδεάΝαθαΰεαδσ β αΝεαδΝαά βηαΝ

δεάμΝ επαέ υ βμΝ

κΝ ξκζ έκμ

1/ Οπ δεκαεκυ δεσμΝ ΰΰλαηηα δ ησμΝ Χaudiovisual literacy, media literacy)μΝ ΟδΝ
ηαγβ ΫμΝθαΝΰέθκυθΝ θ υθ έ β κδ,Ν θ λΰκέΝεαδΝελδ δεκέΝξλά μΝ βμΝκπ δεκαεκυ δεάμΝ
ΰζυ αμ,ΝεαδΝσξδΝπαγβ δεκέΝεαδΝα υθ έ β κδΝ Ϋε μΝ→Ν θ λΰκέΝεαδΝδ σ δηκδΝπκζέ μΝ
βθΝεκδθπθέαΝ κυΝηΫζζκθ κμ
2/ δ γβ δεάΝ εαδΝ εαζζδ ξθδεάΝ παδ έαΝ Χaesthetic education, art education)μΝ ΟδΝ
ηαγβ ΫμΝ θαΝ ΰέθκυθΝ ηΫ κξκδΝ κυΝ πκζδ δ ηδεκτΝ πζκτ κυΝ εαδΝ βμΝ βηδκυλΰδεάμΝ
δα δεα έαμΝ βμΝεδθβηα κΰλαφδεάμΝ ΫξθβμΝΧπμΝεκηηΪ δΝ βμΝ υλτ λβμΝπκζδ δ ηδεάμΝεαδΝ
εαζζδ ξθδεάμΝπαλαΰπΰάμΝ βμΝαθγλππσ β αμΨΝ→Νεαζζδ λΰβηΫθκδΝεαδΝ υ υξδ ηΫθκδΝ
Ϊθγλππκδ
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γήΝ Σ ξθκζκΰδεσμΝ ΰΰλαηηα δ ησμΝ Χtechnological literacy, digital literacy): ΟδΝ
ηαγβ ΫμΝ θαΝ ΰέθκυθΝ σξδΝ ησθκΝ ικδε δπηΫθκδ,Ν αζζΪΝ εαδΝ βηδκυλΰδεκέΝ ξλά μΝ βμΝ
ξθκζκΰέαμΝ→Ν θ λΰκέΝεαδΝδ σ δηκδΝπκζέ μΝ βθΝεκδθπθέαΝ κυΝηΫζζκθ κμ
Πλκ

κευη θαΝΜαγβ δαεΪΝ πκ ζΫ ηα αμΝ

ΣαΝ πλκ κευη θαΝ ηαγβ δαεΪΝ απκ ζΫ ηα αΝ δαφΫλκυθΝ αθΪΝ βζδεδαεάΝ κηΪ αΝ εαδΝ
υηπ λδζαηίΪθκυθμ
-

-

Οπ δεάΝ αθ έζβοβ,Ν αθΪπ υιβΝ βμΝ δεαθσ β αμΝ πθΝ ηαγβ υθΝ θαΝ «ίζΫπκυθ»έΝ
θαΰθυλδ βΝ πθΝ κδξ έπθΝ βμΝ δεσθαμμΝ Ϊικθ μ,Ν υηη λέ μ,Ν αθ δγΫ δμ,Ν φπμ,Ν
ηκλφά,Νξλυηαέ
θ έζβοβΝ κυΝξλσθκυμΝtiming,Νλυγησμέ

-

δαξπλδ ησμΝ κυΝ πλαΰηα δεκτΝ απσΝ κΝ αθαπαλδ υη θκέΝ θαΰθυλδ βΝ βμΝ
δαη κζαίβηΫθβμΝεαδΝεα α ε υα ηΫθβμΝφτ βμΝ κυΝκπ δεκαεκυ δεκτΝε δηΫθκυέΝ
Κλδ δεάΝπλκ Ϋΰΰδ βΝ βμΝαιέαμΝ εηβλέκυέ

-

Κα αθσβ βΝ βμΝ ΫθθκδαμΝ βμΝ κπ δεάμΝ ΰπθέαμ,Ν πμΝ ευλδκζ ιέαΝ εαδΝ πμΝ κδξ έκΝ βμΝ
υπκε δη θδεσ β αμέΝ Κα αθσβ βΝ βμΝ δαφκλΪμΝ αθ δε δη θδεκτ-υπκε δη θδεκτέΝ
Κα αθσβ βΝ βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ βμΝ ατ δ βμΝ κΝ κπ δεκαεκυ δεσΝ ηάθυηαΝ εαδΝ
Χαλΰσ λαΨΝ βμΝξλά βμΝ βμΝπμΝηΫ κΝξ δλαΰυΰβ βμέ

-

υθ δ β κπκέβ βΝ βμΝ ξΫ βμΝ ηκλφάμ-π λδ ξκηΫθκυΝ
βθΝ κπ δεκαεκυ δεάΝ
ΰζυ αΝ ΰ θδεΪ,Ν εαδΝ βθΝ κπ δεκαεκυ δεάΝ αφάΰβ βΝ δ δεσ λαέΝ βηδκυλΰδεάΝ
ξλά βΝ πθΝκπ δεκαεκυ δευθΝ« λσππθ»έ

-

θαΰθυλδ βΝ πθΝεπ έεπθΝεαδΝ πθΝ πδπΫ πθΝΪλγλπ βμ βμΝ βηα έαμέΝΚα αθσβ βΝ
βμΝ δαφκλΪμΝ η αιτΝ λβ κτΝ εαδΝ ζαθγΪθκθ κμΝ ηβθτηα κμέΝ θαΰθυλδ βΝ πθΝ
ζαθγαθσθ πθΝηβθυηΪ πθΝεαδΝδ κζκΰδευθΝηβξαθδ ηυθέΝ

-

ΚαζζδΫλΰ δαΝ βμΝ πλκ ππδεάμΝ Ϋεφλα βμΝ
κπ δεκαεκυ δεάΝ βηδκυλΰέα

πθΝ ηαγβ υθΝ ηΫ αΝ απσΝ

βθΝ

α δεΫμΝ λξΫμΝ– ε π δεσμ
1/ Ν δ αΰπΰάΝ κυΝεδθβηα κΰλΪφκυΝ κΝ ξκζ έκ θΝαφκλΪΝαπζυμΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ
θσμΝ αεσηαΝ ι δ δε υηΫθκυΝ ηαγάηα κμ,Ν αζζΪΝ αλγλυθ αδΝ η Ν σζκΝ κΝ ξκζδεσΝ
πλσΰλαηηαέΝΛ δ κυλΰ έΝευλέπμΝπμΝ λσπκμΝπλκ Ϋΰΰδ βμ,Ν δ α εαζέαμΝεαδΝ εηΪγβ βμΝ
πθΝΪζζπθΝηαγβηΪ πθ,Νεα ΪΝ λσπκΝ κηδεσ,ΝεαδΝσξδΝαπζυμΝπμΝ δεκθκΰλΪφβ βέΝΣαΝ
σπκδαΝ ι δ δε υηΫθαΝηαγάηα αΝ θ Ϊ κθ αδΝ βθΝ υλτ λβΝαυ άΝζκΰδεάέ
2/ ΟΝεδθβηα κΰλΪφκμΝ έθαδΝΰζυ α εαδΝ Ϋξθβ,ΝεαδΝκδΝ υκΝπζ υλΫμΝ κυΝ έθαδΝαπαλαέ β κΝ
θαΝη ζ βγκτθΝ βθΝ ξκζδεάΝ ΪιβέΝ
ΧαΨΝ Οπ δεκαεκυ δεάΝ ΰζυ α έθαδΝ κΝ λσπκμΝ Ϋεφλα βμΝ εαδΝ πδεκδθπθέαμΝ ηΫ πΝ
εδθκτη θβμΝ δεσθαμΝ Ν υθ υα ησΝ η Ν άξκέΝ Οπ δεκαεκυ δεΪΝ ε έη θαΝ έθαδΝ κδΝ
εδθβηα κΰλαφδεΫμΝ αδθέ μ,Ν ηυγκπζα έαμΝ εαδΝ εηβλέπ βμ,Ν κδΝ βζ κπ δεΫμΝ επκηπΫμΝ
σζπθΝ πθΝ δ υθ,Ν κδΝ δ ά δμ,Ν αΝ λ πκλ Ϊα,Ν κδΝ δλΫμ,Ν κδΝ ηπκλδεΫμΝ εαδΝ πκζδ δεΫμΝ
δαφβηέ δμ,Ν αΝ reality shows,Ν αζζΪΝ εαδΝ αΝ ηκυ δεΪΝ ίδθ κεζέπ,Ν αΝ ίέθ κΝ πκυΝ
δαεδθκτθ αδΝ κΝ δα έε υκ,Ν αΝίδθ κπαδξθέ δαέΝΟδΝηαγβ ΫμΝά βΝ«εκζυηπκτθ»Ν ΝΫθαΝ
π λδίΪζζκθΝ κπ δεκαεκυ δευθΝ ε δηΫθπθέΝ ΣκΝ ξκζ έκΝ κφ έζ δΝ θαΝ κυμΝ υ δΝ αΝ
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λΰαζ έαΝ ΰδαΝ βθΝ θ υθ έ β βΝ απκεπ δεκπκέβ βΝ πθΝ βηα δυθΝ εαδΝ βθΝ ελδ δεάΝ
πλκ Ϋΰΰδ βΝ πθΝηβθυηΪ πθέ
ΧίΨ Ν ΫξθβΝ κυΝεδθβηα κΰλΪφκυ έθαδΝΰδαΝ βθΝκπ δεκαεκυ δεάΝΰζυ αΝσ, δΝ έθαδΝβΝ
ζκΰκ ξθέαΝΰδαΝηδαΝΰλαπ άΝζ ε δεάΝΰζυ αέΝ πσΝ βΝηδα,Ν έθαδΝγβ αυλσμΝΰθυ πθΝεαδΝ
λσππθ,Ν κπ δευθΝ εαδΝ αφβΰβηα δευθΝ ηκλφυθ,Ν ηθάηβμΝ εαδΝ αυ κ ά πθ,Ν δ υθΝ εαδΝ
δ κζκΰδευθΝ κηυθέΝ πσΝ βθΝΪζζβ,Ναπκ ζ έΝ κΝία δεσΝ λΰα άλδκΝπ δλαηα δ ηκτΝεαδΝ
εαδθκ κηέαμΝ
βθΝ κπ δεκαεκυ δεάΝ ΰζυ αέΝ Γδ’Ν αυ σ,Ν κΝ κπ δεκαεκυ δεσμΝ
ΰΰλαηηα δ ησμΝ θΝηπκλ έΝπαλΪΝθαΝ υθ Ϋ αδΝη Ν βθΝ ΫξθβΝ κυΝεδθβηα κΰλΪφκυέΝ
3/ Ν ξλά βΝ βμΝ κπ δεκαεκυ δεάμΝ ΰζυ αμ,Ν σππμΝ εΪγ Ν ΰζυ αμ,Ν πλκςπκγΫ δΝ βΝ
ΰθυ βΝ σ κΝαπκεπ δεκπκέβ βμ σ κΝεαδΝπαλαΰπΰάμ ηβθυηΪ πθέΝΜ ΝΪζζαΝζσΰδα,ΝκδΝ
ηαγβ ΫμΝ πλΫπ δΝ θαΝ ηΪγκυθΝ σ κΝ κπ δεκαεκυ δεάΝ «αθΪΰθπ β» σ κΝ εαδΝ
κπ δεκαεκυ δεάΝ «ΰλαφά»,Ν εαδΝ πδπζΫκθΝ θαΝ ηΪγκυθΝ θαΝ βΝ ξλβ δηκπκδκτθΝ σ κΝ πμΝ
λσπκΝ πδεκδθπθέαμ σ κΝ εαδΝ πμΝ λσπκΝ Ϋεφλα βμέΝ υθ πυμ,Ν βΝ δ α εαζέαΝ κφ έζ δΝ
πΪθ αΝθαΝ θ πηα υθ δΝ σ κΝηδαΝαθαζυ δεά-ελδ δεά δΪ α βΝσ κΝεαδΝηδαΝ υθγ δεάβηδκυλΰδεά.
ΝαΝ βη δπγ έΝ σ δΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ έθαδΝ ά βΝ σξδΝ ησθκΝ Ϋε μ,Ν ΪζζαΝ εαδΝ παλαΰπΰκέΝ
ηβθυηΪ πθΝ βθΝ κπ δεκαεκυ δεάΝ ΰζυ α,Ν ηΫ πΝ πθΝ βζ φπθδευθΝ εαδΝ ΪζζπθΝ
υ ε υυθΝ κυμ,Ν εα ΪΝ κθΝ έ δκΝ ηβΝ ΰΰλΪηηα κΝ λσπκΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδ έΝ ΫθαΝ παδ έΝ
πλκ ξκζδεάμΝβζδεέαμΝ βΝηβ λδεάΝ κυΝΰζυ αέΝΣκΝαβ κτη θκΝΰδαΝ κΝ ξκζ έκΝ έθαδΝθαΝ
κυμΝ δ Ϊι δΝ βθΝ ΰΰλΪηηα βΝξλά βΝ βμέ
4/  βθΝ κπ δεκαεκυ δεά,Ν σππμΝ Ν εΪγ Ν ΰζυ α,Ν κΝ π λδ ξση θκΝ έθαδΝ Ϊλλβε αΝ
υθ
ηΫθκΝη Ν βΝηκλφά, κΝ« δ»ΝυπΪλξ δΝησθκΝηΫ αΝαπσΝ κΝ«πυμ»έ ΟδΝηαγβ ΫμΝ
πλΫπ δΝ θαΝ δ αξγκτθΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ κπ δευθΝ εαδΝ αφβΰβηα δευθΝ επ έεπθ,Ν
πλκε δηΫθκυΝ θαΝ πλκ ΰΰέ κυθΝ κθΝ λσπκΝ Ϊλγλπ βμΝ πθΝ βηα δυθέΝ ΟδΝ αδθέ μΝ θΝ
πλκ ΰΰέακθ αδΝ απκεζ δ δεΪΝ η Ν ίΪ βΝ δμΝ γ ηα δεΫμΝ κυμ,Ν αζζΪΝ ευλέπμΝ ηΫ πΝ πθΝ
κηδευθΝεαδΝηκλφδευθΝξ δλδ ηυθΝ κυμέ
5/ Ν δ αΰπΰάΝ κυΝεδθβηα κΰλΪφκυΝ κΝ ξκζ έκΝ θΝηπκλ έΝθαΝΰέθ δΝ βη δαεΪ,ΝαζζΪΝ
πλΫπ δΝ θαΝ θ αξγ έΝ «κλδασθ δα»
κΝ υθκζδεσΝ ξ δα ησΝ κυΝ πλκζκΰέκυΝ
πλκΰλΪηηα κμΝ ΧίζέΝ βη έκΝ 1ΨέΝ Ν δ αΰπΰάΝ βμΝ δ α εαζέαμΝ κυΝ εδθβηα κΰλΪφκυΝ
αλγλυθ αδΝη Ν κθΝαθα- ξ δα ησΝ βμΝ δ α εαζέαμ:
ΧαΨΝ βμΝ ΰζυ αμΝ εαδΝ πδεκδθπθέαμμΝ Ν κπ δεκαεκυ δεάΝ ΰζυ αΝ έθαδΝ λσπκμΝ
Ϋεφλα βμΝεαδΝ πδεκδθπθέαμ,ΝεαδΝΪλαΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝ δ αξγ έΝ υηπζβλπηα δεΪΝη Ν βΝ
δ α εαζέαΝ βμΝ«φυ δεάμ»Νΰζυ αμέ
ΧίΨΝ πθΝ ξθυθΝΰ θδεΪμΝΣκΝαά βηαΝ βμΝΫθ αιβμΝ βμΝεαζζδ ξθδεάμΝ βηδκυλΰέαμΝ βΝ
δ αε δεάΝ δα δεα έαΝ γαΝ ά αθΝ εαζσΝ αΝ πλκ ΰΰδ έΝ υθκζδεΪέΝ πδπζΫκθ,Ν κΝ
εδθβηα κΰλΪφκμΝ δ δεΪΝ Ϋηθ αδΝ πκζζαπζΪΝ η Ν δμΝ Ϊζζ μΝ Ϋξθ μέΝ ΣκΝ λυ βηαΝ βμΝ
δεσθαμΝ έγ αδΝ Νσζ μΝ δμΝ δεα δεΫμΝ Ϋξθ μΝΧαπΰλαφδεά,Νφπ κΰλαφέα,ΝεσηδιΨ,ΝεαδΝηδαΝ
υθκζδεάΝ δ αε δεάΝ πλκ Ϋΰΰδ άΝ κυΝ απκ ζ έΝ πδ υξβηΫθβΝ πλαε δεάΝ δ γθυμέΝ
θ έ κδξα,ΝβΝηκυ δεάΝπμΝξ δλδ ησμΝ βμΝηκλφάμΝ Νξλσθκ,ΝαζζΪΝεαδΝ κΝγΫα λκ,ΝΫξκυθΝ
θκβηα δεΫμΝεαδΝπλαε δεΫμΝπ λδκξΫμΝ κηάμΝη Ν κθΝεδθβηα κΰλΪφκέ
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ΧΰΨΝ πθΝ θΫπθΝ ηΫ πθΝ εαδΝ ξθκζκΰδυθμΝ ΟΝ κπ δεκαεκυ δεσμΝ ΰΰλαηηα δ ησμΝ εαδΝ κΝ
ξ δλδ ησμΝ βμΝ δα-η δεσ β αμΝ υθαθ δΫ αδΝεαδΝη Ν βθΝ δ αΰπΰάΝ κΝ ξκζ έκΝ πθΝθΫπθΝ
ξθκζκΰδυθΝεαδΝηΫ πθέ
Χ Ψ πθΝΪζζπθΝηαγβηΪ πθμΝ Νκπ δεκαεκυ δεάΝ επαέ υ βΝ Ϋηθ αδΝη Ν δΪφκλκυμΝ
λσπκυμΝη Ναβ άηα αΝ πκυΝ δ Ϊ εκθ αδΝ ΝΪζζαΝ ηαγάηα αΝ κυΝ παλσθ κμΝπλκζκΰέκυΝ
πλκΰλΪηηα κμ,Ν πέξέΝ κΝ αά βηαΝ βμΝ ελδ δεάμΝ κυΝ κπ δεκαεκυ δεκτΝ εηβλέκυΝ η Ν κΝ
ηΪγβηαΝ βμΝ Ι κλέαμέΝ πδπζΫκθ,Ν κΝ κπ δεκαεκυ δεσΝ ηΫ κΝ απκ ζ έΝ απκ
δΰηΫθαΝ
απκ ζ ηα δεσΝηΫ κΝ δ α εαζέαμ πθΝΰθπ δευθΝαθ δε δηΫθπθέ
Χ Ψ ΣΫζκμ,Ν βΝ πδζκΰάΝ δ δεκτΝ ηαγάηα κμ κπ δεκαεκυ δεάμΝ πδεκδθπθέαμΝ άΝ ήΝ εαδΝ
εδθβηα κΰλΪφκυ,ΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝ θ αξγ έΝ βΝ υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ βέ
6/ ΟΝεδθβηα κΰλΪφκμ δ Ϊΰ αδΝ«εΪγ α» κΝ ξκζ έκΝαπσΝ βθΝπλκ ξκζδεάΝαΰπΰάΝ
ΫπμΝ κΝ ζτε δκ,Ν εαδΝ η ΪέΝ ΟΝ λσπκμΝ δ α εαζέαμΝ ιαλ Ϊ αδΝ απσΝ δμΝ δεαθσ β μΝ εαδΝ
αθΪΰε μΝ βμΝ εΪ κ ΝβζδεδαεάμΝκηΪ αμέΝ Ν ξ δεάΝίδίζδκΰλαφέαΝεα αΰλΪφ δΝ Ϊ δαΝ
αθΪπ υιβμΝ πθΝ ξ δευθΝδεαθκ ά πθΝΧπέξέΝπσ Ν κΝπαδ έΝ δαξπλέα δΝ βθΝ δεσθαΝαπσΝ κΝ
αθ δε έη θκ,Ν κΝ πλαΰηα δεσΝ απσΝ κΝ ο τ δεκ,Ν βθΝ ΫθθκδαΝ βμΝ ηέηβ βμ,Ν αΝ πέπ αΝ
θκάηα κμΨΝεαδΝπλκ έθ δΝαθΪζκΰβΝ δ αε δεάΝη γκ κζκΰέαέΝ
θ δε δεΪΝ αθαφΫλκυη Ν σ δΝ Ν ηδελσ λ μΝ βζδεέ μ θ έεθυ αδΝ π λδ σ λκΝ βΝ
ικδε έπ βΝ η Ν δμΝ αλξΫμΝ ξλά βμΝ κυΝ κπ δεκαεκυ δεκτΝ ηΫ κυΝ ηΫ αΝ απσΝ κΝ δαλα δεσΝ βηδκυλΰδεσΝπαδξθέ δ,Ν κΝκπκέκΝ θ Ϊ
αδΝ α δαεΪΝβΝελδ δεάΝγΫα βέΝ Ν
η ΰαζτ λ μΝ βζδεέ μ δ Ϊΰ αδΝ ηδαΝ πδκΝ υ βηα δεάΝ δ α εαζέαΝ πθΝ αλξυθΝ
κπ δεκαεκυ δεάμΝαθΪΰθπ βμ,ΝβΝαθΪζυ βΝ πθΝ δαφκλ δευθΝ πδπΫ πθΝ βηα έαμΝεαδΝ
δ κζκΰδευθΝ κηυθ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝεα α ε υάΝ αδθέαμΝεαδΝία δεΪΝ κδξ έαΝ βμΝδ κλέαμΝ
κυΝεδθβηα κΰλΪφκυΝΧ θ αΰηΫθαΝ βθΝδ κλέαΝ κυΝπκζδ δ ηκτΨέΝΣΫζκμ,ΝαμΝ βη δπγ έΝβΝ
υθα σ β αΝ δ α εαζέαμΝ πθΝ ξθδευθΝ εδθβηα κΰλαφδευθΝ παΰΰ ζηΪ πθΝ βθΝ
ζυε δαεάΝ ξθδεάΝ επαέ υ β.
επαδ υ δεΫμΝ λξΫμμ
1/ θΪπ υιβΝ βμΝελδ δεάμΝδεαθσ β αμ,Ν βμΝπλπ κίκυζέαμΝεαδΝ βμΝ βηδκυλΰδεσ β αμΝ→Ν
δαζ ε δεάΝεαδΝ δα- λα δεά δ α εαζέα
2/ ΚαζζδΫλΰ δαΝ βμΝ υθ λΰα δεσ β αμΝ→Νκηα δεάΝ λΰα έα
3/ ΟλΰΪθπ βΝ βμΝ λΰα έαμΝ Νprojects – σξδΝ ι Ϊ δμ
λξΫμΝ φαληκΰάμμ
1ήΝ ιδκπκέβ βΝ βμΝ ΰξυλδαμΝεαδΝ δ γθκτμΝ ηπ δλέαμέΝ θ λΰκπκέβ βΝ κυΝ υθαηδεκτΝ
βμΝξυλαμέ
βήΝ π υγυθσηα

Ν

κυμΝ επαδ υ δεκτμ η Ναπυ λκΝ σξκΝ κυμΝηαγβ Ϋμέ

γήΝΜ ζζκθ δεσμΝ σξκμμΝ Ν υθκζδεάΝΫθ αιβΝ βμΝκπ δεκαεκυ
κΝ ξκζδεσΝ τ βηαέ

δεάμΝ επαέ υ βμΝ

Μ Ναυ σθΝ κθΝ ζδεσΝ σξκ,Νπλκ έθ αδΝηδαΝ δλΪΝαπσΝπλυ αΝίάηα αμ
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π ΪΝΠλυ αΝ άηα αΝπλκμΝ βθΝ φαληκΰάμ
1/ Ρβ άΝ αθαΰθυλδ βΝ κυΝ δεαδυηα κμΝ κθΝ Οπ δεκαεκυ δεσΝ ΰΰλαηηα δ ησ.
 λα βΰδεάΝ πδζκΰάΝ υπκ άλδιβμΝ βμΝ πλσ ία βμΝ
κθΝ Οπ δεκαεκυ δεσΝ
ΰΰλαηηα δ ησΝ ηΫ αΝ απσΝ κΝ επαδ υ δεσΝ τ βηα,Ν εΝ ηΫλκυμΝ πθΝ Τπκυλΰ έπθΝ
Παδ έαμΝεαδΝΠκζδ δ ηκτέ
βήΝΠλσ εζβ βΝΰδαΝ βηδκυλΰέαΝ δε τκυΝ θ δαφ λκηΫθπθΝη λυθ ΰδαΝ κΝ ξ δα ησ,Ν
βθΝ φαληκΰάΝεαδΝ βθΝυπκ άλδιβΝ βμΝΫθ αιβμΝ βμΝκπ δεκαεκυ δεάμΝ επαέ υ βμΝ κΝ
επαδ υ δεσΝ τ βηα,Ν Ν γθδεσΝ εαδΝ κπδεσΝ πέπ κέΝ  Ν αυ σΝ γαΝ ά αθΝ εαζσΝ θαΝ
υηπ λδζαηίΪθκθ αδμΝ αΝ Τπκυλΰ έαΝ Παδ έαμΝ εαδΝ Πκζδ δ ηκτ,Ν κΝ ζζβθδεσΝ ΚΫθ λκΝ
Κδθβηα κΰλΪφκυ,Ν βΝ ΡΣ,Ν κΝ ΣηάηαΝ Κδθβηα κΰλΪφκυΝ κυΝ ΠΘΝ εαδΝ σζαΝ αΝ
παθ πδ βηδαεΪΝΣηάηα αΝπκυΝπλκ φΫλκυθΝκπ δεκαεκυ δεΪΝπλκΰλΪηηα αΝΧσππμΝ κΝ
ΣηάηαΝ πδεκδθπθέαμΝεαδΝΜΜ Ν κυΝ ΚΠ ,Ν κΝΣηάηαΝΣ ξθυθΝ ξκυΝεαδΝ δεσθαμΝ κυΝ
Ικθέκυ,ΝβΝ ΚΣΝεζπέΨ,Ν κΝ δ γθΫμΝΦ δίΪζΝΚδθβηα κΰλΪφκυΝΟζυηπέαμΝΰδαΝΠαδ δΪΝεαδΝ
ΝΫκυμ,Ν κΝ δ γθΫμΝΦ δίΪζΝΚδθβηα κΰλΪφκυΝΘ αζκθέεβμΝεαδΝσζαΝ αΝ δ γθά,Ν γθδεΪΝ
εαδΝ κπδεΪΝ εδθβηα κΰλαφδεΪΝ φ δίΪζΝ βμΝ ξυλαμ,Ν βΝ ζζβθδεάΝ εα βηέαΝ
Κδθβηα κΰλΪφκυΝ εαδΝ αΝ παΰΰ ζηα δεΪΝ πηα έαΝ κυΝ εδθβηα κΰλαφδεκτΝ ξυλκυ,Ν βΝ
ΣαδθδκγάεβΝ βμΝ ζζΪ κμ,Ν κΝ Μκυ έκΝ Κδθβηα κΰλΪφκυΝ εαδΝ κδΝ κπδεΫμΝ
εδθβηα κΰλαφδεΫμΝζΫ ξ μ,ΝαζζΪΝεαδΝκδΝΟΣ ΝεαδΝκδΝ κπδεκέΝπκζδ δ δεκέΝφκλ έμέ
γήΝ ιδκπκέβ βΝ κυΝυπΪλξκθ κμΝαθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτΝ βμΝξυλαμ,ΝεαγυμΝεαδΝ κυΝ
υπΪλξκθ κμΝ λ υθβ δεκτΝ εαδΝ δ αε δεκτΝ υζδεκτέ θ δε δεΪΝ αθαφΫλκυη
κΝ
πλσΰλαηηαΝ «Μ ΛΙΝ Ν – επαέ υ βΝ εαδΝ Πκζδ δ ησμ»Ν Χ1λλη-βίίζΨ,Ν κΝ «ΠΪη Ν
δθ ηΪ»ΝΧ1λλλΝπμΝ άη λαΨ,Ν βθΝ« υλππαρεάΝυθΪθ β βΝΝ αθδεάμΝΟπ δεκαεκυ δεάμΝ
βηδκυλΰέαμΝ– ωameraΝZizanio»ΝΧΦ δίΪζΝΟζυηπέαμ,Νβίί1ΝπμΝ άη λαΨ,Ν κΝ«Μ έακθΝ
ΠλσΰλαηηαΝ πδησλφπ βμΝ επαδ υ δευθ»Ν Χ Π Ν βίίι-βί1γΨ,Ν κΝ υζδεσΝ πκυΝ
πλκΫευο ΝαπσΝ κΝ«ΝΫκΝξκζ έκΝ– ΝΫκΝΠλσΰλαηηαΝπκυ υθ»ΝΧβίίλ-βί11Ψ,ΝαζζΪΝεαδΝ
δ δπ δεΫμΝ πλπ κίκυζέ μΝ σππμΝ κθΝ «ΚαλπσΝ – ΚΫθ λκΝ επαδ υ δευθΝ λΪ πθΝ εαδΝ
δαπκζδ δ ηδεάμΝ πδεκδθπθέαμ»ΝεαδΝ κΝ«The 5C Project – AltCiné Action».
ζήΝ ιδκπκέβ βΝ πθΝ υλππαρευθΝ κηυθΝ ΰδαΝ ξθκΰθπ έαΝ εαδΝ ξλβηα κ σ β βέ Ν
κπ δεκαεκυ δεάΝ επαέ υ βΝ θ Ϊ
αδΝ η Ν δΪφκλκυμΝ λσπκυμΝ κΝ λα βΰδεσΝ
πζαέ δκΝ ΰδαΝ βθΝ υλππαρεάΝ υθ λΰα έαΝ βθΝ επαέ υ βΝ εαδΝ βθΝ Κα Ϊλ δ βΝ Χ ΚΝ
βίβίΨέΝ Ν υθ δ φκλΪΝ βμΝ κΝ δαη δεσΝεαδΝοβφδαεσΝ ΰΰλαηηα δ ησΝ έθαδΝπλκφαθάμ,Ν
θυΝ υηίΪζ δΝ εαδΝ Ν ΪζζκυμΝ δ υλππαρεκτμΝ επαδ υ δεκτμΝ σξκυμ,Ν σππμΝ βΝ
υπκ άλδιβΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ εαδΝ βΝ αθΪπ υιβΝ θΫπθΝ ηΫ πθΝ δ α εαζέαμ,Ν βΝ θ λΰάΝ
πκζδ δσ β αΝ εαδΝ βΝ εκδθπθδεάΝ υθκξά,Ν εαδΝ βΝ «αθκδξ ά»Ν επαέ υ βέΝ ΚΪπκδ μΝ
παλΪη λκδΝ βμΝ δ αΰπΰάμΝ βμΝκπ δεκαεκυ δεάμΝ επαέ υ βμΝ κΝ ζζβθδεσΝ ξκζδεσΝ
τ βηαΝ γαΝ ηπκλκτ αθΝ έ πμΝ θαΝ θ αξγκτθΝ κΝ ξλβηα κ κ δεσΝ πλσΰλαηηαΝ
ERASMUS+έΝΘαΝηπκλκτ αη Ν πέ βμΝθαΝαιδκπκδά κυη Ν υηίκυζ υ δεΫμΝ κηΫμ,ΝσππμΝ
κΝpeer-counselling.
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ηήΝΚα αΰλαφάΝυπΪλξκυ αμΝυζδεκ ξθδεάμΝυπκ κηάμΝ πθΝ ξκζ έπθέΝΚαδΝαιδκπκέβ βΝ
βμΝ υζδεκ ξθδεάμΝ υπκ κηάμΝ γθδευθΝ κλΰαθδ ηυθΝ εαδΝ κπδευθΝ φκλΫπθΝ ΧίζέΝ
ΣαδθδκγάεβΝ βμΝ ζζΪ κμ,Ν λΰα άλδα,Ναέγκυ μΝ ε βζυ πθΝεαδΝΪζζκδΝξυλκδΝ πθΝ Ι,Ν
εδθβηα κΰλαφδεΫμΝζΫ ξ μ,Ν κπδεκέΝεδθβηα κΰλΪφκδΨέ
θήΝ επαέ υ βΝ πθΝ επαδ υ δευθμ
→ δ αΰπΰάΝ κλΰαθπηΫθπθΝ ηαγβηΪ πθΝ κπ δεκαεκυ δεάμΝ παδ έαμΝ
Παδ αΰπΰδεΪΝΣηάηα αΝ πθΝΠαθ πδ βηέπθ

Ν σζαΝ α

→Ν θέ ξυ βΝ πθΝηαγβηΪ πθΝ δ αε δεάμΝ κΝΣηάηαΝΚδθβηα κΰλΪφκυΝ ΠΘΝεαδΝ αΝ
ΪζζαΝπαθ πδ βηδαεΪΝΣηάηα αΝκπ δεκαεκυ δεκτΝ θ δαφΫλκθ κμΝ
→ δ αΰπΰάΝ κπ δεκαεκυ δεάμΝ επαέ υ βμΝ
δ αε δεάμΝ πθΝΪζζπθΝΣηβηΪ πθΝ

αΝ ηαγάηα αΝ παδ αΰπΰδεάμ- δ δεάμΝ

→ΝπλκΰλΪηηα αΝ πδησλφπ βμΝ πθΝ θ λΰυθΝ επαδ υ δευθΝ βθΝκπ δεκαεκυ δεάΝ
ΰζυ αΝεαδΝ βθΝαιδκπκέβ βΝ κυΝεδθβηα κΰλΪφκυΝ βΝηαγβ δαεάΝ δα δεα έα
→Ν ΰξ δλέ δα Χ υΰΰλαφάΝ άήεαδΝ η Ϊφλα βΝ απσΝ βΝ δ γθάΝ ίδίζδκΰλαφέα,Ν εαδΝ
αιδκπκέβ βΝυπΪλξκθ κμΝυζδεκτΨ
ιήΝ υθα σ β μΝΪη πθΝπαλ ηίΪ πθ:
αή θΪπ υιβΝ δ αε δευθΝ θαλέπθ ΰδαΝ υΰε ελδηΫθ μΝ γ ηα δεΫμΝ θσ β μΝ αθΪΝ
ΰθπ δεσΝαθ δε έη θκ,Νη ΝφτζζαΝ λΰα έαμΝΰδαΝ κυμΝηαγβ ΫμΝεαδΝκ βΰέ μΝ δ α εαζέαμΝ
ΰδαΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμέΝ ιδκπκέβ βΝυπΪλξκθ κμΝ ξ δεκτΝυζδεκτέ
--- Ϋθ αιβΝ βθΝ υΫζδε βΝαυθβ Χ βηκ δεσΨ,Ν δμΝίδπηα δεΫμΝ λΪ δμ ΧΰυηθΪ δκΨ,Ν δμΝ
λ υθβ δεΫμΝ λΰα έ μ Χζτε δκΨ,Ν βθΝ ξθδεάΝ επαέ υ β
ίή ιδκπκέβ βΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝξαλαε άλαΝ βμΝ ΡΣέ
ΰήΝ βηδκυλΰέαΝεζ δ άμ δα δε υαεάμΝπζα φσληαμΝη Ν πδζ ΰηΫθ μΝ αδθέ μ ΰδαΝξλά βΝ
απσΝ ηαγβ ΫμΝ εαδΝ επαδ υ δεκτμέΝ ηπζκυ δ ησμΝ πθΝ υπΪλξκθ πθΝ παδ αΰπΰδευθΝ
δα δε υαευθΝ σππθ ΧίζέΝ «Φπ σ θ λκΝ – γθδεσμΝ υ πλ υ άμΝ επαδ υ δεκτΝ
Π λδ ξκηΫθκυ»,Ν« έ ππκμΝ– χdvancedΝϋlectronicΝScenariosΝτperatingΝPlatform»Ν κυΝ
Ι ΠΨ η Νκπ δεκαεκυ δεΪΝ δ αε δεΪΝ θΪλδα.
ή Πδζκ δεσΝ πλσΰλαηηαΝ πδησλφπ βμΝ πθΝ θ λΰυθΝ επαδ υ δευθΝ
βθΝ
κπ δεκαεκυ δεάΝ ΰζυ αΝ εαδΝ βθΝ αιδκπκέβ βΝ κυΝ εδθβηα κΰλΪφκυΝ βΝ ηαγβ δαεάΝ
δα δεα έαέ
ή Πδζκ δεσΝπλσΰλαηηαΝ πδησλφπ βμ- υαδ γβ κπκέβ βμΝΰκθΫπθ.
ή Υλά βΝ κπ δεκαεκυ δευθΝ λσππθΝ δ α εαζέαμΝ
πλκ φτΰπθΝεαδΝη αθα υθέ
ξ δα ησμΝ α δαεκτΝ εαδΝ εκ
κπ δεκαεκυ δεάμΝ επαέ υ βμΝ
φαληκΰάμέΝ α δαεάΝ φαληκΰάέ

αΝ ηαγάηα αΝ Ϋθ αιβμ πθΝ

κζκΰβηΫθκυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ δ αΰπΰάμΝ βμΝ
κΝ ζζβθδεσΝ ξκζδεσΝ τ βηαέ ΠλσΰλαηηαΝ
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10.
Κ ΙΜ ΝΟΝ Ι ΙΚ Ν ΠΙΣΡΟΠ Ν ΝΘ Μ Σ Ν
ΜΟΤΙΚ ΝΠ Ι Ι ΝΣ ΝΝΠΡΧΣΟ ΘΜΙ ΝΚ ΙΝ
Σ

ΤΣ ΡΟ

ΘΜΙ Ν ΚΠ Ι

Τ

ΟδΝ Ϋξθ μΝεαδΝ δ δεσ λαΝβΝηκυ δεάΝ έθαδΝαθαπσ πα κΝεκηηΪ δΝ βμΝΰ θδεάμΝ επαέ υ βμΝαπσΝ
κΝΝβπδαΰπΰ έκΝηΫξλδΝεαδΝ βθΝ ζ υ αέαΝ ΪιβΝ κυΝΛυε έκυέΝ Νηκυ δεά,ΝσππμΝεαδΝκδΝυπσζκδπ μΝ
Ϋξθ μ,Ν υθ ζ έΝ βΝ υθαδ γβηα δεάΝ αθΪπ υιβ,Ν βθΝ εαζζδΫλΰ δαΝ βμΝ αδ γβ δεάμΝ εαδΝ βμΝ
αθ δζβπ δεάμΝ δεαθσ β αμΝ πθΝ παδ δυθ,Ν εαζζδ λΰυθ αμΝ αυ σξλκθαΝ ιδσ β μΝ σππμΝ βΝ
υθ λΰα δεσ β α,Ν κΝκηα δεσΝπθ τηα,ΝβΝαυ κπ δγαλξέα,ΝβΝαθαΰθυλδ βΝ- Ϋεφλα βΝ- δαξ έλδ βΝ
υθαδ γβηΪ πθΝεαδΝβΝ βηδκυλΰδεάΝ υθτπαλιβΝη Ν βΝ δαφκλ δεσ β αέ
 σξκμΝ βμΝ επαέ υ βμΝ έθαδΝβΝκζσπζ υλβΝαθΪπ υιβΝ κυΝθ αλκτΝα σηκυέΝΓδΥΝαυ σΝβΝηκυ δεάΝ
γαΝπλΫπ δΝθαΝ υθκ τ δΝσζαΝ αΝ Ϊ δαΝ βμΝπλπ κίΪγηδαμΝεαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμ,Ν
ΰδα έΝ πμΝ ΫξθβΝ εαδΝ πμΝ πδ άηβΝ υηίΪζζ δΝ εαγκλδ δεΪΝ βθΝ δ κλλκπβηΫθβΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ
πλκ ππδεσ β αμΝ κυΝα σηκυέ
θαζυ δεσ λαμ
•Ν ΝεαζζδΫλΰ δαΝ πθΝηκυ δευθΝ ιδκ ά πθΝεαδΝ πθΝ εφλα δευθΝηΫ πθΝ κυΝα σηκυΝεαγυμΝεαδΝ
βΝ ικδε έπ βΝη Ν βΝηκυ δεάΝεζβλκθκηδΪΝα εκτθΝ κθΝΰθπ δεσ,Ν υθαδ γβηα δεσΝεαδΝουξδεσΝ
εσ ηκΝ κυΝα σηκυέΝυθ πυμ,Ν έθαδΝαπαλαέ β κΝθαΝ υθκ τκυθΝ κΝ τθκζκΝ βμΝπαδ έαμέ
•Ν Ν ηκυ δεάΝ ζ δ κυλΰ έΝ πμΝ ηΫ κΝ πλκ ππδεάμΝ εαδΝ υζζκΰδεάμΝ Ϋεφλα βμΝ εαδΝ θ πηα υθ δΝ
εκδθπθδεΫμΝεαδΝπκζδ δ δεΫμΝαιέ μΝ σ κΝ κυΝα σηκυΝσ κΝεαδΝ κυΝ υθσζκυέ
•Ν Νηκυ δεάΝηπκλ έΝθαΝ δαφΫλ δΝ βηαθ δεΪΝαπσΝ κθ ΫθαΝπκζδ δ ησΝ κθΝΪζζκ,Νπ σ κΝηπκλ έΝ
θαΝ Ϋξ δΝ εαδΝ αλε ΫμΝ κηκδσ β μέΝ ΟΝ πζκτ κμΝ βμΝ ηκυ δεάμΝ εαδΝ κδΝ δαπκζδ δ ηδεΫμΝ υθ Ϋ δμΝ
ηΫ πΝαυ άμΝπλκ φΫλκυθΝηέαΝπκδεδζέαΝ λσππθΝ κΝΪ κηκΝθαΝυπΪλι δΝεαδΝθαΝ ι ζδξγ έΝ ΝΫθαΝ
υθ ξυμΝη αίαζζση θκΝεσ ηκέ
Ν υθΫξ δαΝ βΝ ηκυ δεάΝ επαέ υ β,Ν πμΝ πλαΰηΪ π βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ σξπθΝ Ν υλτΝ
ξλκθδεσΝπζαέ δκ,ΝγαΝ υ δΝ βΝ υθα σ β αΝ κυμΝηαγβ ΫμΝεαδΝ δμΝηαγά λδ μΝθαΝ ι λ υθά κυθΝ
ΝίΪγκμΝ δμΝηκυ δεΫμΝ κηΫμΝεαδΝ αΝ κδξ έαΝ βμΝηκυ δεάμ,ΝθαΝαθαπ τικυθΝ βθΝαθ έζβοάΝ κυμΝ
ΰτλπΝαπσ βΝηκυ δεάΝεαδΝθαΝ βηδκυλΰά κυθΝκυ δα δεάΝ Ϋ η υ βΝη Ν βθΝ ΫξθβΝ κΝ τθκζσΝ
βμέΝ
δ,ΝγαΝ έθαδΝ ΝγΫ βΝθαΝη αφΫλκυθΝ αΝκφΫζβΝ βμΝηκυ δεάμΝ επαέ υ βμΝ ΝσζκυμΝ κυμΝ
κη έμΝηΪγβ βμΝεαδΝ βηδκυλΰέαμέΝ ιΪζζκυ,ΝκΝ ζζβθδεσμΝπκζδ δ ησμΝεζβλκ κ έΝ κΝ ζζβθδεσΝ
ξκζ έκΝ βθΝ υγτθβΝ βμΝ δαλεκτμΝίδπηα δεάμΝ ξΫ βμΝ πθΝηαγβ υθήηαγβ λδυθΝη Ν βΝηκυ δεάΝ
εαδΝ δμΝ Ϋξθ μΝ κΝ τθκζσΝ κυμέ
έΝΠλπ κίΪγηδαΝεαδΝ

υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ β

1έΝΠλκ δαΰλαφΫμ
Ν δ α εαζέαΝ κυΝ ηαγάηα κμΝ βμΝ ηκυ δεάμΝ κΝ ΰ θδεσΝ ξκζ έκΝ πλκςπκγΫ δΝ βθΝ τπαλιβΝ
αέγκυ αμΝ δ δευθΝπλκ δαΰλαφυθΝεα ΪζζβζαΝ ικπζδ ηΫθβμέ
υΰε ελδηΫθαμ
•ΝβξκηκθπηΫθβΝαέγκυ αΝ κυζΪξδ κθΝθίΝ έηέ
•ΝιτζδθκΝάΝlaminate πΪ πηα
•Νπζβε λκφσλκΝσλΰαθκ
•Νελκυ ΪΝσλΰαθα
•Νβξκ τ βηα
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•Ν ήΤΝη Νsoftware Χ π ι λΰα έαμΝπαλ δ κτλαμ,Νsequencers, audio editors, office)
•Ναεκυ δεΪΝ- βξ έα
•Νprojector
βέΝ σξκδ- δ αε δεκέΝΪικθ μ- δα τθ

βΝτζβμΝη αιτΝ πθΝίαγηέ πθ

επαέ υ βμ
 σξκδΝ κυΝΜαγάηα κμΝ βμΝΜκυ δεάμΝ βΝΓ θδεάΝ επαέ υ βΝ έθαδμ
•Ν Νΰθυ βΝεαδΝβΝαθ έζβοβΝ πθΝία δευθΝ κηδευθΝ κδξ έπθΝεαδΝ θθκδυθΝ βμ
Μκυ δεάμ
•Ν Ναπσε β βΝηκυ δευθΝ ιδκ ά πθ
•Ν Νπλκ ππδεάΝΫεφλα βΝηΫ αΝαπσΝ βΝηκυ δεάΝπλΪιβ
•Ν ΝΰθπλδηέαΝη Ν δαφκλ δεκτμΝπκζδ δ ηκτμ
•Ν Ν υθαδ γβηα δεάΝαθΪπ υιβ
•Ν ΝεαζζδΫλΰ δαΝ βμΝαδ γβ δεάμ
•Ν ΝαθΪπ υιβΝ βμΝαθ δζβπ δεάμΝδεαθσ β αμ
•Ν ΝεαζζδΫλΰ δαΝκηα δεκτΝπθ τηα κμ
υ σΝηπκλ έΝθαΝ πδ υξγ έΝηΫ αΝαπσΝ κυμΝαεσζκυγκυμΝΪικθ μΝ δ α εαζέαμΝεαδΝηΪγβ βμμ
ελσα β-Μκυ δεάΝ θΪζυ β
•Ν ικδε έπ βΝη Ν αΝ κηδεΪΝ κδξ έαΝ βμΝηκυ δεάμΝεαδΝ δμΝηκυ δεΫμΝφσλη μ
•ΝΓθπλδηέαΝη Ν δΪφκλαΝ έ βΝηκυ δεάμ
Μκυ δεκζκΰέα- δ γβ δεά
•ΝΟλΰαθκΰθπ έαΝΧ ικδε έπ βΝη Ν δμΝπδκΝ δα

κηΫθ μΝκηΪ μΝκλΰΪθπθΝ βμΝ υ δεάμ

Μκυ δεάμΝεαγυμΝεαδΝη Νπαλα κ δαεΪΝσλΰαθαΨ
•ΝΙ κλέαΝεδΝ δ γβ δεάΝΧαθαφκλΪΝεαδΝ ικδε έπ βΝηΫ πΝ βμΝαελσα βμΝη Ν δμΝ δΪφκλ μΝ πκξΫμΝ
βθΝΙ κλέαΝΜκυ δεάμΨ
•ΝΓθπλδηέαΝη ΝΪζζ μΝεκυζ κτλ μΝεαδΝπαλα κ δαεΪΝ υ άηα α
ε Ϋζ βΝ- Μκυ δεάΝΠλαε δεά
•ΝΦπθβ δεΪΝ τθκζα
•ΝτθκζαΝηκυ δευθΝκλΰΪθπθ
•Ν υ κ ξ δα ησμ
•Ν δα λα δεάΝ ξΫ βΝ βμΝηκυ δεάμΝη Ν δμΝΪζζ μΝ Ϋξθ μΝΧγΫα λκ,Νξκλσμ,Ν δεα δεΪΨ
τθγ βΝ- βηδκυλΰέα
•Ντθγ βΝηκυ δεάμΝη ΝαπζάΝφσληα
•Ντθγ βΝ λαΰκυ δκτ
•Ντθγ βΝβζ ε λκθδεκτΝΫλΰκυΝη Νmidi πλπ σεκζζκ
•ΝΥλά βΝ θαζζαε δεάμΝ βη δκΰλαφέαμ
•Ν βηδκυλΰέαΝ δαγ ηα δευθΝproject
Μκυ δεάΝΣ ξθκζκΰέα
•Ν πζάΝξλά βΝπλκΰλαηηΪ πθΝ π ι λΰα έαμΝπαλ δ κτλαμ
•Ν πζάΝ ξλά βΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ ηκυ δευθΝ αεκζκυγδυθ,Ν π ι λΰα έαμ(sequencers, audio editors)

τθγ βμΝ άξκυΝ
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ΟδΝΪικθ μΝαυ κέΝηπκλκτθΝθαΝ φαληκ κτθΝ Νσζ μΝ δμΝίαγηέ μΝ βμΝ επαέ υ βμ,ΝαπσΝ βθΝ
΄ βηκ δεκτΝ ηΫξλδΝ κΝ Λτε δκ,Ν αεκζκυγυθ αμΝ βθΝ αλξάΝ βμΝ εκξζδπ άμΝ δΪ αιβμΝ βμΝ τζβμέΝ
τηφπθαΝη Ν βΝηΫγκ κΝαυ ά,Νπλκ έθ αδΝβΝ θα ξσζβ βΝ πθΝηαγβ υθΝη ΝσζκυμΝ κυμΝΪικθ μΝ
βμΝηκυ δεάμΝΫεφλα βμΝεαδΝ βηδκυλΰέαμΝαπσΝ βθΝ ’Ν βηκ δεκτΝεαδΝβΝ α δαεάΝ ηίΪθγυθ βΝ
εαδΝ παθΪζβοβΝ βμΝτζβμΝ δμΝ πση θ μΝ Ϊι δμέΝ Ν π δλκ δ άμΝαυ άΝπλκ Ϋΰΰδ βΝ βμΝτζβμΝ έθ δΝ
βΝ υθα σ β αΝ κυμΝηαγβ ΫμΝεαδΝ δμΝηαγά λδ μμ
•ΝΝαΝΫξκυθΝ φαδλδεάΝ παφάΝη Ν βΝηκυ δεάΝαπσΝθπλέμ
•ΝΝαΝ ηίαγτθκυθΝ α δαεΪΝ αΝ δΪφκλαΝπ έαΝ βμΝηκυ δεάμΝεαδΝ υθ πυμΝθα
αθαπ τικυθΝ σ κΝ βθΝαθ έζβοάΝ κυμΝσ κΝεαδΝ βΝ εΫοβΝ κυμΝπδκΝκυ δα δεΪέ
έΝ δ δεΫμΝπλκ Ϊ δμΝΰδαΝ αΝΜκυ δεΪΝξκζ έα
ΣαΝ Μκυ δεΪΝ ξκζ έαΝ απκ ζκτθΝ ΫθαθΝ απσΝ κυμΝ πδκΝ θ δαφΫλκθ μΝ εαδΝ πλπ κπκλδαεκτμΝ
γ ηκτμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ επαέ υ βμέΝΛσΰπΝ κυΝαθαζυ δεκτΝπλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝεαδΝ βμΝ
φτ βμΝ βμΝηκυ δεάμ,ΝπμΝ ΫξθβμΝεαδΝ πδ άηβμ,ΝκδΝ ηαγβ ΫμΝεαδΝκδΝ ηαγά λδ μΝ πθΝΜκυ δευθΝ
ξκζ έπθΝά βΝαπσΝ βθΝ ΄ΝΓυηθα έκυΝα εκτθ αδΝεαγβη λδθΪΝ βΝίδπηα δεάΝεαζζδΫλΰ δαΝ βμΝ
κηα δεσ β αμ,Ν βμΝ φαθ α έαμ,Ν βμΝ ελδ δεάμΝ εΫοβμ,Ν βμΝ αζζβζ ΰΰτβμ,Ν κυΝ βηκελα δεκτΝ
δαζσΰκυΝεαδΝ βμΝ βηδκυλΰδεάμΝ υθτπαλιβμΝεαδΝαπκ κξάμέ
ΚαγυμΝΫξκυθΝ υηπζβλπγ έΝ ξ σθΝγίΝξλσθδαΝαπσΝ βθΝέ λυ βΝ κυΝπλυ κυΝΜκυ δεκτΝξκζ έκυ,Ν
βΝ πδ λκπάΝ ελέθ δΝ ππμΝ έθαδΝ υλδηβΝ πδαΝ βΝ δΰηάΝ θαΝ κλΰαθπγ έΝ υαά β βΝ η αιτΝ κυΝ
Τπκυλΰ έκυΝ εαδΝ πθΝ θ δαφ λση θπθΝ φκλΫπθΝ Χ τζζκΰκδΝ δ α εσθ πθ,Ν ΰκθΫπθ,Ν ηαγβ υθηαγβ λδυθΝ εαδΝ απκφκέ πθΝ πθΝ Μκυ δευθΝ ξκζ έπθΨΝ ΰδαΝ απ δεάμΝ βηα έαμΝ αβ άηα αΝ πθΝ
Μκυ δευθΝ ξκζ έπθΝ ΧπέξέΝ τθ βΝ σξκυΝ η Ν κΝ πλκζσΰδκΝ εαδΝ κΝ αθαζυ δεσΝ πλσΰλαηηαΝ
πκυ υθ,Ν δα δεα έαΝ δ αΰπΰδευθΝ ι Ϊ πθ,Ν υθα σ β αΝ αθαΰθυλδ βμΝ πθΝ ηκυ δευθΝ
πκυ υθΝ σ πθΝ απκφκδ κτθΝ εέζπέΨ,Ν υ Ν θαΝ υθ δαηκλφπγκτθΝ κδΝ απαλαέ β μΝ ΰδαΝ βθΝ
αθαίΪγηδ βΝ κυΝγ ηκτΝαζζαΰΫμέ
Ν πδ λκπάΝαθαΰθπλέα δΝ βθΝπκζυπζκεσ β αΝ βθΝκλΰΪθπ βΝεαδΝ βΝζ
ξκζ έπθέΝ Πλσε δ αδΝ ΰδαΝ θκπκδβηΫθαΝ ΓυηθΪ δαΝ εαδΝ Λτε δαΝ η Ν
υλ μή ί κηΪ αΨ,Ν σπκυΝ ε σμΝ απσΝ αΝ ηαγάηα αΝ ΰ θδεάμΝ παδ έαμΝ δ
ηκυ δεάμΝπαδ έαμ,Να κηδεΪΝεαδΝκηα δεΪ,Νη Ν δαφκλ δεάΝεα αθκηάΝ
εαδΝΛυε έκυέΝ

δ κυλΰέαΝ πθΝΜκυ δευθΝ
δ υλυηΫθκΝ πλΪλδκΝ ΧζβΝ
Ϊ εκθ αδΝ εαδΝ ηαγάηα αΝ
ΝεΪγ Ν ΪιβΝΓυηθα έκυΝ

Πλκε δηΫθκυΝ θαΝ δα φαζδ έΝ βΝ κηαζάΝ ζ δ κυλΰέαΝ πθΝ Μκυ δευθΝ ξκζ έπθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ βΝ
απκ ζ ηα δεάΝ δ α εαζέαΝ Ναυ Ϊ,Νπλκ έθκθ αδΝκδΝαεσζκυγ μΝη αλλυγηέ δμμ
•ΝΣκΝΤπκυλΰ έκΝθαΝ δαηκλφυ δΝηέαΝδ κ ζέ αΝ δ δεΪΝΰδαΝ αΝΜκυ δεΪΝξκζ έα,ΝβΝκπκέαΝθαΝ
π λδζαηίΪθ δΝ πδεαδλκπκδβηΫθκΝ σπκδκΝ υζδεσΝ αφκλΪΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ κυμ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ
δ υεκζυθγκτθΝκδΝ δκδεά δμΝ πθΝΜκυ δευθΝξκζ έπθέ
•Ν ΚΪγ Ν ξλσθκΝ παλα βλκτθ αδΝ η ΰΪζ μΝ εαγυ λά δμΝ βθΝ κπκγΫ β βΝ κυΝ δ αε δεκτΝ
πλκ ππδεκτΝηκυ δευθΝ δ δεκ ά πθ,ΝεαγυμΝεαδΝηβΝπζάλπ βΝπκζζυθΝαπσΝαυ ΫμΝ δμΝγΫ δμέΝ θαμΝ
απσΝ κυμΝ ζσΰκυμΝ κυΝ φαδθκηΫθκυΝ αυ κτΝ έθαδΝ βΝ ηβΝ ΫΰεαδλαΝ - βζα άΝ πλδθΝ βθΝ ΫθαλιβΝ κυΝ
ξκζδεκτΝ Ϋ κυμ- ι εΪγαλβΝ δεσθαΝ πθΝ αθαΰευθΝ Ν δ αε δεσΝ πλκ ππδεσΝ ηκυ δευθΝ
δ δεκ ά πθέΝΓδ’Ναυ σμΝ
αέΝ κδΝ η ΰΰλαφΫμΝ απσΝ ηκυ δεσΝ Ν ΰ θδεσΝ ξκζ έκΝ ΧΓυηθΪ δκΝ άΝ Λτε δκΨΝ θαΝ
πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ κΝαλΰσ λκΝηΫξλδΝ δμΝβθΝΙκυθέκυΝεΪγ Ν ξκζδεκτΝΫ κυμ,Ν
ίέΝκδΝεα α αε άλδ μΝ ι Ϊ δμΝΰδαΝ βΝ ΄ΝεαδΝΓ΄ΝΓυηθα έκυΝεαδΝΰδαΝ βθΝ ΄ΝΛυε έκυΝθαΝ
πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ ηΫξλδΝ δμΝ βιΝ ΙκυθέκυέΝ ΟδΝ θ δαφ λση θκδή θ δαφ λση θ μΝ ΰδαΝ δμΝ
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εα α αε άλδ μΝ ι Ϊ δμΝ θαΝ εα αγΫ κυθΝ δμΝ ξ δεΫμΝ αδ ά δμΝ κΝ πλυ κΝ εαάη λκΝ κυΝ
Ικυθέκυ,Ν θυΝσ κδήσ μΝ πδ υΰξΪθκυθΝ δμΝ ι Ϊ δμ,ΝθαΝη ΰΰλΪφκθ αδΝ αΝΜκυ δεΪΝξκζ έαΝ
ηΫξλδΝ βθΝ ζ υ αέαΝ λΰΪ δηβΝβηΫλαΝ κυΝΙκυθέκυ,Ν
ΰέΝκδΝαδ ά δμΝΰδαΝαζζαΰάΝκλΰΪθκυΝαπσΝ βθΝ ΄Ν βΝ ΄ΝΓυηθα έκυΝθαΝεα α έγ θ αδΝ κΝ
πλυ κΝ εαάη λκΝ κυΝΙκυθέκυ,Ν
έΝ κδΝ δκδεά δμΝ πθΝ ΜέέΝ θαΝ εα αγΫ κυθΝ κΝ υπκυλΰ έκΝ αΝ ζ δ κυλΰδεΪΝ ε θΪΝ
ηκυ δεΫμΝ δ δεσ β μΝηΫξλδΝ βθΝπλυ βΝ λΰΪ δηβΝβηΫλαΝ κυΝΙκυζέκυέΝ

δμΝ

•Ν ΝαΝ φαληκ κτθΝ
λΪηβθα,Ν αθ έΝ ΰδαΝ λέηβθα,Ν εαδΝ κΝ ΓυηθΪ δκ,Ν ΰδα έΝ αΝ ΰλαπ υμΝ
ι ααση θαΝ ηαγάηα αΝ Γυηθα έκυΝ αΝ Μκυ δεΪΝ ξκζ έαΝ έθαδΝ π λδ σ λαΝ απσΝ σ, δΝ αΝ
ΰ θδεΪΝ ξκζ έα,Νκπσ Ναφ θσμΝκδΝηαγβ ΫμΝεαδΝκδΝηαγά λδ μΝίδυθκυθΝη ΰΪζβΝ ι α δεάΝπέ βΝ
’Ν ΫθαΝ ά βΝ υπ λφκλ πηΫθκΝ βη λά δκΝ πλσΰλαηηαΝ εδΝ αφ ΫλκυΝ πλκεαζ έ αδΝ δκδεβ δεάΝ
δα πκλΪΝ εαδΝ απκ δκλΰΪθπ βΝ κυΝ ξκζ έκυΝ Χπ λδ σ λ μΝ υθ λδΪ δμ,Ν εα Ϊγ βΝ εαδΝ
εα αξυλδ βΝίαγηκζκΰέαμΝεέζπέΨ
•ΝΟδΝ δκδεβ δεΫμΝαπαδ ά δμΝ αΝΜκυ δεΪΝξκζ έα,Νδ δαέ λαΝ αΝη ΰαζτ λαΝαπσΝαυ Ϊ,Ν έθαδΝ
λΪ δ μέΝ Ν η έπ βΝ
ΪλπθΝ πλυθΝ απσΝ κΝ υπκξλ π δεσΝ πλσΰλαηηαΝ πθΝ υπκ δ υγυθ υθΝ
έθαδΝ ηβ αηδθάΝ ηπλκ ΪΝ κθΝσΰεκΝ κυζ δΪμΝ πκυΝ κφ έζκυθΝθαΝ δαξ δλδ κτθέΝ Ν εα Ϊ α βΝ
πδ δθυθ αδΝαπσΝ βθΝΫζζ δοβΝΰλαηηα ΫαΝ αΝπ λδ σ λαΝαπσΝ αΝΜκυ δεΪΝξκζ έαέΝΓδαΝ κυμΝ
ζσΰκυμΝαυ κτμ,Νξλ δΪα αδΝθαΝπλκίζ φγ έΝεζδηαεκτη θβΝη έπ βΝπλαλέκυΝ πθΝυπκ δ υγυθ υθ,Ν
αθΪζκΰαΝη Ν κθΝαλδγησΝ ηβηΪ πθΝ κυΝΜκυ δεκτΝξκζ έκυέ,ΝεαδΝ δκλδ ησμΝησθδηκυήησθδηβμΝ
ΰλαηηα ΫαΝ πζάλκυμΝ απα ξσζβ βμέΝ Πλκ έθκυη Ν αΝ παλαπΪθπΝ θαΝ λυγηδ κτθΝ Ϊη αΝ
θκηκγ δεΪ,Νυ ΝθαΝδ ξτ κυθΝαπσΝ βΝ ξκζδεάΝξλκθδΪΝβί1θ-2017.

ΓέΝ επαέ υ βΝ επαδ υ δευθ
πκζτ πμΝαπαλαέ β βΝΰδαΝ βθΝπαλκξάΝ δ α εαζέαμΝυοβζκτΝ πδπΫ κυΝαπσΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ
κυμΝηαγβ Ϋμ,Ν έθαδΝβΝ δαλεάμΝ πδησλφπ βΝεαδΝ δαΝίέκυΝ επαέ υ βΝ πθΝ επαδ υ δευθέΝΟδΝ
τΰξλκθ μΝαθΪΰε μΝηδαμΝ ξκζδεάμΝ ΪιβμΝ έθαδΝπκδεέζ μΝεαδΝπκζυ πέπ μΝεαδΝκΝ επαδ υ δεσμΝ
υξθΪΝ εαζ έ αδΝ θαΝ αθ απ ιΫζγ δΝ Ν τ εκζ μΝ εα α Ϊ δμΝ πκυΝ ι π λθκτθΝ αΝ σλδαΝ πθΝ
πκυ υθΝάΝεαδΝ βμΝ δ δεσ β αμΝ κυέΝ Ν πδησλφπ βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝπλΫπ δΝθαΝΰέθ αδΝαπσΝ
δ δεκτμΝπδ κπκδβηΫθκυμΝ επαδ υ Ϋμ,ΝπκυΝΫξκυθΝ δαελδγ έΝκΝεαγΫθαμΝ βθΝ δ δεσ β ΪΝ κυΝεαδΝ
ΫξκυθΝ ΰθυ βΝ εαδΝ ηπ δλέαΝ απσΝ βθΝ πλαΰηα δεάΝ εα Ϊ α βΝ πκυΝ πδελα έΝ αΝ ζζβθδεΪΝ
ξκζ έα,Ν Ϋ δΝ υ Ν βΝ ΰθυ βΝ πκυΝ παλΫξ αδΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ θαΝ έθαδΝ κυ δα δεάΝ εαδΝ
φαλησ δηβέΝ Νγ ηδεάΝ υθ λΰα έαΝη Ν αΝαεα βηαρεΪΝδ λτηα αΝ βμΝξυλαμΝ έθαδΝεαγκλδ δεάμΝ
βηα έαμΝ ΰδαΝ βθΝ ια φΪζδ βΝ θσμΝ υοβζκτΝ πδ βηκθδεκτΝ πδπΫ κυΝ πδησλφπ βμέΝ Ν
επαέ υ βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝγ πλκτη Νσ δΝ έθαδΝαπαλαέ β κΝθαΝ έθαδΝυπκξλ π δεάΝεαδΝθαΝ
ΰέθ αδΝεΪγ Ν ξκζδεσΝΫ κμΝ ΝηκλφάΝ ηδθαλέπθΝΰδαΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ κυζΪξδ κθ 1ίΝβη λυθέΝ
 κΝ
δΪ βηαΝ αυ σΝ κδΝ
επαδ υ δεκέΝ γαΝ εαζτπ κυθΝ
κΝ πλΪλδσΝ
κυμΝ
πδηκλφκτη θκδή πδηκλφκτη θ μΝ
αΝ πλκ δθση θαΝ αθ δε έη θαέΝ Ι αθδεΫμΝ π λέκ κδΝ
πδησλφπ βμΝ πθΝ επαδ υ δευθΝγ πλκτθ αδΝκδΝπ λέκ κδΝ1-1ίΝ π ηίλέκυΝεαγυμΝεαδΝ1η-30
ΙκυθέκυέΝ  βθΝ αθαίΪγηδ βΝ βμΝ ηκυ δεάμΝ παδ έαμΝ βηαθ δεσΝ λσζκΝ γαΝ παέι δΝ βΝ δαλεάμΝ
πδησλφπ βΝ εαδΝ επαέ υ βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ ηκυ δεάμΝ κυμΝ ιάμΝ πδ βηκθδεκτμΝ εαδΝ
εαζζδ ξθδεκτμΝ κη έμμ
•ΝΠαδ αΰπΰδεά- δ αε δεάμΝΟδΝ επαδ υ δεκέΝ έθαδΝαθαΰεαέκΝθαΝ πδηκλφπγκτθΝ κθΝ λσπκΝ
δαησλφπ βμΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ σξπθΝη ΝίΪ βΝ κΝαθαζυ δεσΝπλσΰλαηηα,Ν σ κΝ κθΝ ά δκΝ
πλκΰλαηηα δ ησΝ πθΝ ηαγβηΪ πθΝ κυμΝ αζζΪΝ εαδΝ κΝ εΪγ Ν ηΪγβηαΝ ι ξπλδ Ϊ,Ν ΰδαΝ θαΝ
αεκζκυγά δΝ βΝ υθΫξ δαΝκΝ π σμΝ ξ δα ησμΝ πθΝ δ αε δευθΝ θκ ά πθΝεαδΝ βμΝ δ αε ΫαμΝ
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τζβμΝ ηΫ αΝ απσΝ κλΰαθπηΫθαΝ ξΫ δαΝ ηαγάηα κμέΝ Ν εηΪγβ βΝ βμΝ π άμΝ ξθδεάμΝ ΰδαΝ βθΝ
αυ καιδκζσΰβ βΝ κυή βμΝ επαδ υ δεκτΝ έθαδΝ δ δαέ λαΝ βηαθ δεάΝ ΰδαΝ βΝ ηαελκπλσγ ηαΝ
πδ υξάΝ κλΰΪθπ βΝ βμΝ δ αε δεάμΝ δα δεα έαμέΝ Γ θδεΪ,Ν βΝ πδησλφπ βΝ πΪθπΝ Ν γΫηα αΝ
Παδ αΰπΰδεάμΝεαδ δ αε δεάμΝΜ γκ κζκΰέαμΝ έθαδΝαπαλαέ β βέ
•Ν ΦυξκζκΰέαΝ - ΦυξκπαγκζκΰέαμΝ Πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ηπκλΫ δΝ ΫθαμήηέαΝ επαδ υ δεσμΝ θαΝ
απκ υ δΝ βθΝ ΪιβΝ κυή βμΝη Ν κθΝεαζτ λκΝ υθα σΝ λσπκ,Ν έθαδΝαπαλαέ β κΝ ε σμΝαπσΝ βθΝ
εαζάΝ εα Ϊλ δ βΝ πΪθπΝ κΝ αθ δε έη θκΝ πκυΝ δ Ϊ ε δΝ θαΝ Ϋξ δΝ ΰθυ δμΝ ΰδαΝ κΝ πυμΝ ηπκλ έΝ θαΝ
πδεκδθπθ έΝεαζτ λαΝη Ν κυμΝηαγβ Ϋμήηαγά λδ μΝεαδΝθαΝ δαξ δλέα αδΝ κΝαθγλυπδθκΝ υθαηδεσΝ
βμΝ ΪιβμΝ κυή βμέΝΥλ δΪα αδΝ πέ βμΝθαΝΰθπλέα δΝ ξθδεΫμΝ βηδκυλΰέαμΝκηα δεκτΝπθ τηα κμ,Ν
εαγυμΝεαδΝ ξθδεΫμΝ δαξ έλδ βμΝελέ πθ,Ν θ Ϊ πθΝεαδΝεαεάμΝ υηπ λδφκλΪμέ
•ΝΚαζζδΫλΰ δαΝφπθάμΝεαδΝ δ τγυθ βΝηκυ δευθΝ υθσζπθμΝΟή Ν επαδ υ δεσμΝεαδΝ δ δεσ λαΝ
κΝεαγβΰβ άμήβΝεαγβΰά λδαΝΜκυ δεάμΝ κυζ τ δΝευλέπμΝη Ν βΝφπθά,Ν βθΝκπκέαΝξλ δΪα αδΝθαΝ
ξλβ δηκπκδ έΝ π ΪέΝ Ν π άΝξλά βΝ βμΝφπθάμΝπλκφυζΪ δΝαπσΝ δμΝ πδπ υ δμΝ βμΝ δαλεκτμΝ
εα απσθβ βμ,Ν αζζΪΝ εαδΝ ίκβγΪ δΝ κθή βθΝ επαδ υ δεσΝ θαΝ έθ δΝ εΪγ Ν φκλΪΝ κΝ π σΝ
παλΪ δΰηαΝ αΝπαδ δΪΝΰδαΝ κΝπυμΝπλΫπ δΝθαΝ λαΰκυ κτθέΝ Νξκλπ έαΝ έθαδΝία δεάΝπαλΪη λκμΝ
κυΝηαγάηα κμΝ βμΝΜκυ δεάμΝεαδΝαπαλαέ β κμΝγ ησμΝ βμΝ ξκζδεάμΝαπάμέΝΟδΝ ι δ δε υηΫθ μΝ
ΰθυ δμΝ ΰδαΝ κΝ π σΝ ά δηκΝ βμΝ ξκζδεάμΝ ξκλπ έαμ,Ν βΝ π άΝ εδθβ δκζκΰέαΝ κυΝ
εαγβΰβ άή βμΝεαγβΰά λδαμ-ηαΫ λκυΝεαδΝβΝ δαλεάμΝαθαθΫπ βΝ κυΝλ π λ κλέκυΝ βμΝξκλπ έαμΝ
η ΝεαδθκτλδκΝυζδεσΝεα ΪζζβζκΝΰδαΝ ξκζδεάΝξλά βΝ έθαδΝαπαλαέ β αΝΫ δΝυ ΝβΝξκλπ έαΝθαΝ
έθαδΝ ηδαΝ απθ αθάΝ εαδΝ αΰαπβηΫθβΝ λα βλδσ β αΝ πθΝ ηαγβ υθΝ κυΝ ξκζ έκυέΝ ΣαΝ ά δαΝ
ηδθΪλδαΝπκυΝαφκλκτθΝ π άΝ κπκγΫ β βΝεαδΝξλά βΝ βμΝφπθάμ,ΝεαγυμΝεαδΝ αΝ ι δ δε υηΫθαΝ
ηδθΪλδαΝ πκυΝ αφκλκτθΝ ξθδεΫμΝ δ τγυθ βμΝ ξκλπ έαμΝ εαδ ΰθυ δμΝ λ π λ κλέκυ,Ν γαΝ
ίκβγά κυθΝ δ δαέ λαΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ εαδΝ βθΝ πλπ κίΪγηδαΝ εαδΝ βΝ υ λκίΪγηδαΝ
επαέ υ βέ
•Ντΰξλκθ μΝΜκυ δεκπαδ αΰπΰδεΫμΝπλκ ΰΰέ δμΝεαδΝ δ αε δεΫμΝ ξθδεΫμμΝΟδΝ δ αε δεΫμΝ
ξθδεΫμΝ κθΝ κηΫαΝ βμΝΜκυ δεάμΝΠαδ αΰπΰδεάμΝ Νσζβ βΝ δΪλε δαΝ κυΝβίκυΝαδέΝ ι ζέξγβεαθΝ
εαδΝ ηπζκυ έ βεαθΝη Ν σξκΝ βθΝαπκ ζ ηα δεσ λβΝ πέ υιβΝ πθΝ δ αε δευθΝ σξπθέΝΟδΝ
δ αε δεΫμΝαυ ΫμΝ ξθδεΫμΝ θυΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝ υΝεαδΝξλσθδαΝ αΝ ξκζ έαΝιΫθπθΝξπλυθΝη Ν
γ αηα δεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝΧOrff - υ λέαΝεαδΝΓ ληαθέα,ΝKodaly - Ουΰΰαλέα,ΝMartenot - ΫζΰδκΝ
εαδΝΓαζζέα,ΝGordon - έΠέ έΨ,Ν θΝξλβ δηκπκδκτθ αδΝαεσηβΝ βθΝ ζζΪ αέΝ Ν πδησλφπ βΝ πθΝ
επαδ υ δευθΝηκυ δεάμΝπΪθπΝ δμΝ υΰε ελδηΫθ μΝ ξθδεΫμΝ δ α εαζέαμΝηπκλ έΝθαΝί ζ δυ δΝ
βηαθ δεΪΝ κυμΝ λσπκυμΝ δ α εαζέαμ ηκυ δεάμΝΰλαφάμΝεαδΝαθΪΰθπ βμ,Ν κθΝ λσπκΝκλΰΪθπ βμΝ
πθΝ ηκυ δευθΝ αελκΪ πθΝ εαδΝ πΪθπΝ απ’Ν σζαΝ θαΝ υ δΝ υγβ βΝ βΝ βηδκυλΰδεσ β αΝ εαδΝ
αυ κΫεφλα βΝ πθΝ παδ δυθΝ ηΫ αΝ απσΝ θκλξβ λπ δεκτμΝ π δλαηα δ ηκτμΝ εαδΝ ξθδεΫμΝ
αυ κ ξ δα ηκτέ
•ΝΥλά βΝ υεκζσπαδε πθΝηκυ δευθΝκλΰΪθπθμΝ Ν δ α εαζέαΝ πθΝηκυ δευθΝπαλαηΫ λπθΝ έθαδΝ
απαλαέ β κΝθαΝΰέθ αδΝαθ δζβπ άΝεαδΝπμΝίδπηα δεάΝβξβ δεάΝ δα δεα έαέΝ υ σΝ πδ υΰξΪθ αδΝ
η Ν βΝ ξλά βΝ βμΝ φπθάμΝ εαδΝ βΝ ξλά βΝ υεκζσπαδε πθΝ ηκυ δευθΝ κλΰΪθπθΝ πκυΝ αΝ παδ δΪΝ
ηαγαέθκυθΝθαΝξ δλέακθ αδΝηΫ αΝ βΝ ξκζδεάΝ ΪιβέΝΣαΝσλΰαθαΝαυ ΪΝ έθαδΝ υθάγπμΝκλδ ηΫθαΝ
ελκυ Ϊ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κΝ φζΪκυ κΝ η Ν λΪηφκμΝ Χblockfloete, recorderΨέΝ ΟδΝ
π λδ σ λκδήπ λδ σ λ μΝ επαδ υ δεκέΝ ηκυ δεάμΝ έθαδΝ αυ κ έ αε κδήΝ αυ κ έ αε μΝ βΝ
ξλά βΝαυ υθΝ πθΝκλΰΪθπθΝη Ναπκ Ϋζ ηαΝθαΝηβθΝ αΝξλβ δηκπκδκτθ,ΝεαδΝεα ΪΝ υθΫπ δαΝθαΝ
ηβθΝ αΝ δ Ϊ εκυθ,Νη Ν κθΝ θ
δΰηΫθκΝ λσπκέΝυθαθ Ϊη Ν υξθΪΝπαδ δΪΝπκυΝξλβ δηκπκδκτθΝη Ν
φαζηΫθκΝ λσπκΝ δμΝ ηπαΰεΫ μΝ αΝ ιυζσφπθαΝ εαδΝ αΝ η αζζσφπθαΝ άΝ πδίαλτθκυθΝ κυμΝ
εαλπκτμΝεαδΝ αΝ Ϊε υζαΝ πθΝξ λδυθΝαπσΝεαεάΝ ξθδεάΝ βθΝελκτ βΝ πθΝη ηίλαθσφπθπθέΝ Ν
πδησλφπ βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ ηκυ δεάμΝ βΝ ξλά βΝ αυ υθΝ πθΝ κλΰΪθπθΝ απσΝ δ δεκτμΝ
ε ζ ΫμΝελκυ υθΝεαδΝπθ υ υθΝκλΰΪθπθΝγαΝά αθΝδ δαέ λαΝξλά δηβέ
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•Ν επαέ υ βΝ βΝξλά βΝ τΰξλκθπθΝ ξθκζκΰδυθμΝ κτη Ν βθΝ πκξάΝ βμΝη ΰΪζβμΝΪθγβ βμΝ
βμΝπζβλκφκλδεάμ,ΝβΝκπκέαΝΫξ δΝ δ δ τ δΝ ΝσζκυμΝ κυμΝεζΪ κυμΝ βμΝ πδ άηβμΝαζζΪΝεαδΝ βμΝ
εαγβη λδθάμΝ ηαμΝ απάμέΝ Ν ΰθυ βΝ ξλά βμΝ τΰξλκθπθΝ ξθκζκΰδυθΝ ηπκλ έΝ θαΝ αθαίαγηέ δΝ
κυ δα δεΪΝ κΝηΪγβηαΝ βμΝηκυ δεάμΝεαδΝθαΝίκβγά δΝ κθή βθΝ επαδ υ δεσΝθαΝ υ δΝΫηπθ υ βΝ
εαδΝσλαηαΝ κυμΝηαγβ ΫμΝ κυή βμέΝΟΝξ δλδ ησμΝπλκΰλαηηΪ πθΝΰλαφάμΝεαδΝβξβ δεάμΝαπσ κ βμΝ
ηκυ δεκτΝε δηΫθκυ,ΝβΝΰθυ βΝξλά βμΝπλκΰλαηηΪ πθΝβξκΰλΪφβ βμΝεαδΝ π ι λΰα έαμΝ κυΝάξκυ,Ν
βΝ ξλά βΝ κπ δεκαεκυ δευθΝ ηΫ πθΝ εαδΝ βζ ε λκθδεάμΝ πζα φσληαμΝ επαέ υ βμΝ κ ηΪγβηαΝ
βμΝηκυ δεάμ,Ν έθαδΝαπαλαέ β βΝΰδαΝΫθαΝηΪγβηαΝη Ν τΰξλκθ μΝπλκ δαΰλαφΫμέ
έΝ ζΫξπ βΝεαδΝ λα βλδκπκέβ βΝ πθΝΰλαφ έπθΝπκζδ δ

δευθΝγ ηΪ πθ

Πκζτ δηκδΝαλπΰκέΝ βθΝπλκυγβ βΝεαδΝυζκπκέβ βΝ πθΝπαλαπΪθπΝ σξπθΝηπκλκτθΝθαΝ έθαδΝκδΝ
υπ τγυθκδήυπ τγυθ μΝ πθ ΰλαφ έπθΝπκζδ δ δευθΝγ ηΪ πθΝ πθΝ δ υγτθ πθΝΠλπ κίΪγηδαμΝ
εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέΝ ΣκΝ ΰ ΰκθσμΝ αυ σΝ εαγδ ΪΝ βηαθ δεάΝ βΝ ζΫξπ βΝ πθΝ
ΰλαφ έπθΝαπσΝεα ΪζζβζαΝεα αλ δ ηΫθκυμήεα αλ δ ηΫθ μΝ επαδ υ δεκτμέ
έΝ πδ λκπάΝ φαληκΰάμΝεαδΝαιδκζσΰβ βμ
ΓδαΝ θα υζκπκδβγκτθΝ κδΝ παλαπΪθπΝ πλκ Ϊ δμΝ γ πλκτη Ν απ δεάμΝ βηα έαμΝ βΝ τ α βΝ ηδαμΝ
δαλεκτμΝ πδ λκπάμΝη Νκλέακθ αΝ εα έαμ,ΝβΝκπκέαΝγΥΝαθαζΪί δΝ βθΝ φαληκΰάΝεαδΝαιδκζσΰβ βΝ
πθΝπλκ Ϊ πθΝαυ υθέ
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11.

Ν

ΘΜΙ ΝΣ ΝΞ ΝΟΓΛΧ Ν
ΚΠ Ι

Τ 

θαΰθπλέακθ αμΝβΝπκζδ έαΝ βθΝαθΪΰεβΝί ζ έπ βμΝ πθΝ υθγβευθΝι θσΰζπ βμΝ επαέ υ βμΝ
κΝ ξκζ έκ,Ν κΝ Ιθ δ κτ κΝ επαδ υ δεάμΝ Πκζδ δεάμΝ ΧΙ ΠΨΝ γ ηκγΫ β Ν πδ βηκθδεάΝ
πδ λκπάΝΞΫθπθΝΓζπ υθΝπλκε δηΫθκυ,Ν θ σμΝ θσμΝΫ κυμ,ΝθαΝ επκθά δΝΫθαΝ υθκζδεσΝ ξΫ δκΝ
αθαίΪγηδ βμΝ βμΝ ι θσΰζπ βμΝ επαέ υ βμέΝ Ν πδ λκπάΝ απκ ζ έ αδΝ απσΝ ηΫζβΝ ΠΝ η Ν
δ δεσ β αΝ βθΝ δ αε δεάΝ πθΝ ιΫθπθΝ ΰζπ υθ,Ν ξκζδεκτμΝ υηίκτζκυμ,Ν επαδ υ δεκτμΝ
ιΫθπθΝΰζπ υθΝεαδΝ υηίκτζκυμΝ δ δεσ β αμΝ κυΝΙ ΠέΝ
Ν πδ αε δεάΝαθΪΰεβΝαθαίΪγηδ βμΝ βμΝι θσΰζπ βμΝ επαέ υ βμΝ κΝ ξκζ έκΝ πδ βηαέθ αδΝ
απσΝ κυμΝ ξκζδεκτμΝ υηίκτζκυμΝ βμΝ δ δεσ β αμ,Ν δμΝ θυ δμΝ πθΝεαγβΰβ υθΝιΫθπθΝΰζπ υθΝ
πκυΝυπβλ κτθΝ άη λαΝ βΝ βησ δαΝ επαέ υ βΝεαδΝ βθΝεκδθπθέαΝ πθΝπκζδ υθέΝ πκ υπυθ αδΝ
πέ βμΝ ΝΫλ υθ μΝπκυΝΫξκυθΝ δ θ λΰβγ έΝ βθΝ ζ υ αέαΝπ θ α έαΝ βθΝ ζζΪ αΝπκυΝ έξθκυθΝ
σ δ,Ν θυΝβΝ υθ λδπ δεάΝπζ δκοβφέαΝ πθΝ ζζάθπθΝγ πλ έΝππμΝσ κδΝξ δλέακθ αδΝαπκ ζ ηα δεΪΝ
τκΝ ιΫθ μΝ ΰζυ μΝ έθαδΝ πλκθκηδκτξκδΝ π δ άΝ γαΝ ΫξκυθΝ π λδ σ λ μΝ επαδ υ δεΫμΝ εαδΝ
παΰΰ ζηα δεΫμΝ πδζκΰΫμΝ εαδΝ ΰλάΰκλβΝ απκλλσφβ βΝ βθΝ αΰκλΪΝ λΰα έαμ,Ν κΝ ξκζ έκΝ κδΝ
ηαγβ ΫμΝ θΝ απκε κτθΝΰζπ κηΪγ δαΝ η Ν απκ Ϋζ ηαΝ κδΝ ΰκθ έμΝθαΝ ΫζθκυθΝ αΝπαδ δΪΝ κυμΝ
ε σμΝ ξκζ έκυΝ ΰδαΝ θαΝ ηΪγκυθΝ εαδΝ θαΝ πδ κπκδά κυθΝ κΝ πέπ κΝ βμΝ ΰθυ βμΝ κυμέΝ
υΰε ελδηΫθα,Ν η Ν ίΪ βΝ αΝ κδξ έαΝ βμΝ γθδεάμΝ  α δ δεάμΝ Τπβλ έαμ,Ν βΝ απΪθβΝ βμΝ
κδεκΰΫθ δαμΝ ΰδαΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ βμΝ πλπ κίΪγηδαμΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ έθαδΝ
π λέπκυΝθίίΝ εα κηητλδαΝ υλυΝ κΝξλσθκΝΰδαΝ αΝ έ αε λαΝ ΝεΫθ λαΝιΫθπθΝΰζπ υθΝεαδΝ βθΝ
αΰκλΪΝι θσΰζπ πθΝίδίζέπθέΝ θΝ Ναυ ΪΝ αΝΫικ αΝ υθυπκζκΰδ έΝεαδΝ κΝεσ κμΝ ιΫ α λπθΝ
ΰδαΝπδ κπκέβ βΝΰζπ κηΪγ δαμ,ΝβΝκδεκΰ θ δαεάΝ απΪθβΝαυιΪθ αδΝ βηαθ δεΪΝεαγυμΝ κΝπκ σΝ
αυ σΝαθΫλξ αδΝ αΝ1ηέίίίέίίίΝ υλυΝ β έπμέΝ
ΣκΝ πδκΝ πΪθπΝ πλσίζβηαΝ παέλθ δΝ αεσηβΝ πδκΝ κίαλΫμΝ δα Ϊ δμΝ αθΝ υπκζκΰδ έΝ σ δΝ
εα αίΪζζ αδΝ β έπμΝ ΰδαΝ δμΝ ιΫθ μΝ ΰζυ μΝ ΫθαΝ αθ έ κδξκΝ πκ σΝ απσΝ κθΝ ελα δεσΝ
πλκςπκζκΰδ ησΝ ΰδαΝ βθΝ βησ δαΝ επαέ υ βέΝ παδ κτθ αδΝ εα κηητλδαΝ υλυΝ ΰδαΝ θαΝ
εαζυφγκτθΝ κδΝ ηδ γκέΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ ιΫθπθΝ ΰζπ υθ,Ν βΝ υΰΰλαφά,Ν παλαΰπΰάΝ εαδΝ
αθαπαλαΰπΰάΝι θσΰζπ πθΝίδίζέπθ, αζζΪΝεαδΝβΝαΰκλΪΝίδίζέπθΝαπσΝ κΝ ζ τγ λκΝ ηπσλδκ,Ν αΝ
κπκέαΝ κδξέακυθΝπκζζΪΝ εα κηητλδαΝ υλυΝ κΝξλσθκέΝΌηπμ,ΝπαλΪΝ αΝξλάηα αΝπκυΝικ τκθ αδΝ
ΰδαΝ βθΝι θσΰζπ βΝ επαέ υ β,Νπ λέπκυΝ1έίίίέίίίΝηαγβ ΫμΝεΪγ ΝξλσθκΝπβΰαέθκυθΝ ΝεΫθ λαΝ
ιΫθπθΝ ΰζπ υθΝ ΰδαΝ θαΝ ηΪγκυθ βθΝ πλυ βΝ εαδΝ βΝ τ λβΝ ιΫθβΝ ΰζυ α,Ν θυΝ κδΝ πδκΝ
υεα Ϊ α κδΝΰκθ έμΝικ τκυθΝεαδΝΰδαΝδ δαέ λαΝηαγάηα αέΝ
 αΝεΫθ λαΝιΫθπθΝΰζπ υθΝβΝ δ α εαζέαΝΫξ δΝευλέπμΝξλβ δεσΝξαλαε άλαέΝ α δεσμΝ σξκμΝ
βμΝ δ α εαζέαμΝ θΝ έθαδΝ βΝ επαέ υ βΝ εαδΝ δαπαδ αΰυΰβ βΝ κυΝ ηαγβ άΝ ηΫ πΝ βμΝ ιΫθβμΝ
ΰζυ αμ,ΝαζζΪΝβΝΰζπ δεάΝεα Ϊλ δ βΝη Ν σξκΝ βθΝπδ κπκέβ βΝΰζπ κηΪγ δαμέΝ βζα ά,Ν
θυΝ κΝ ξκζ έκΝ κΝ ηΪγβηαΝ βμΝ ιΫθβμΝ ΰζυ αμΝ έθαδΝ άΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ αθ δε έη θκΝ εαδΝ
παλΪζζβζαΝ ηΫ κθΝ αθΪπ υιβμΝ ΰθυ πθ,Ν αθΪπ υιβμΝ δαπκζδ δ ηδεάμΝ υθ έ β βμΝ εαδΝ
πδεκδθπθδαευθΝ δεαθκ ά πθ,Ν κΝ εΫθ λκΝ ιΫθπθΝ ΰζπ υθΝ κΝ ηΪγβηαΝ Ϋξ δΝ πλπ έ πμΝ
φλκθ δ βλδαεσΝ ξαλαε άλαμΝ θαΝ πλκ κδηΪ δΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ ΰδαΝ εΪπκδ μΝ Χ υθάγπμΝ ιΫθ μΨΝ
ι Ϊ δμΝΰζπ κηΪγ δαμέΝ Ναπαέ β βΝαυ άΝ έγ αδΝαπσΝ κυμΝέ δκυμΝ κυμΝΰκθ έμέΝ
Μ Ναφκληά κυμΝπδκΝπΪθπΝπλκίζβηα δ ηκτμΝκλέ βε ΝβΝ πδ βηκθδεάΝ πδ λκπάΝ κυΝΙ ΠΝη Ν
εκπσΝ βΝ δαησλφπ βΝηδαμΝκζκεζβλπηΫθβμΝπκζδ δεάμΝΰδαΝ βθΝι θσΰζπ βΝ επαέ υ βΝ βθΝ
ζζΪ αΝεαδΝυπκίΪζ δμΝ
1. Πλσ α βΝ ξ δεΪΝη Ν κΝ πδγυηβ σΝ πέπ κΝΰζπ κηΪγ δαμΝεα ΪΝίαγηέ αΝ επαέ υ βμ,Ν
ζαηίΪθκθ αμΝ υπσοβΝ αΝ ζζβθδεΪΝ
κηΫθα,Ν υλππαρεΫμΝ η ζΫ μΝ εαδΝ κ βΰέ μΝ βμΝ
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υλππαρεάμΝ πδ λκπάμΝ εαδΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ ΤπκυλΰυθΝ βμΝ έ έ,Ν εαγυμΝ εαδΝ δμΝ
υθγάε μΝηΪγβ βμ- δ α εαζέαμΝ θ σμΝεαδΝ ε σμΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ ξκζ έκυέ
Πλσ α βΝΰδαΝ βθΝυδκγΫ β βΝ κυΝΠλκΰλΪηηα κμΝ εηΪγβ βμΝ ΰΰζδεάμΝ βθΝΠλυδηβΝ
Παδ δεάΝ ζδεέαΝΰδαΝ βΝ δ α εαζέαΝ βμΝιΫθβμΝΰζυ αμΝ βθΝ ’ΝεαδΝ ’Ν βηκ δεκτ,Ν κΝ
κπκέκΝΠλσΰλαηηαΝ βλέα αδΝ δμΝαλξΫμΝ κυΝπκζυΰλαηηα δ ηκτΝεαδΝ δ Ϊΰ δΝ α δαεΪΝ
ηδαΝ τΰξλκθβΝ ΰζπ κ-παδ αΰπΰδεάΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ η Ν ηαγβ δαεσΝ υζδεσΝ πκυΝ έθαδΝ
εα ΪζζβζκΝ ΰδαΝ κυμΝ ηδελκτμΝ ηαγβ ΫμΝ εαδΝ ηαγά λδ μΝ πκυΝ πλκ κδηΪακθ αδΝ απσΝ κΝ
ζζβθδεσΝ ξκζ έκΝ κυΝ άη λαΝ ΰδαΝ θαΝ αθ απκελδγκτθΝ δμΝ αθΪΰε μΝ κυΝ ατλδκέΝ ΟδΝ
παδ αΰπΰδεΫμΝ πλαε δεΫμΝ δμΝ κπκέ μΝ πλκπγ έΝ κΝ απκίζΫπκυθΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ βθΝ
αθΪπ υιβΝ βμΝ εκδθπθδεσ β αμΝ πθΝ ηδελυθΝ ηαγβ υθΝ εαδΝ βθΝ αφτπθδ βΝ βμΝ
βηδκυλΰδεάμΝΫεφλα άμΝ κυμΝηΫ πΝ βμΝ ΰΰζδεάμΝΰζυ αμΝεαγυμΝεαδΝ βθΝαθΪπ υιβΝ
κυΝ ία ηκτΝΰδαΝ κθΝ αυ σΝεαδΝ κθΝΆζζκΝεαδΝ θΝ Ϋζ δ βθΝαΰΪπβΝΰδαΝ βΝΰζυ αΝ–
έ Ν έθαδΝβΝιΫθβΝεαδΝ έ ΝβΝηβ λδεάΝ κυΝΰζυ αέ
Πλσ α βΝΰδαΝ βθΝυδκγΫ β βΝεαδΝ κυμΝ λσπκυμΝαιδκπκέβ βμΝ κυΝ θδαέκυΝΠλκΰλΪηηα κμΝ
πκυ υθΝ πθΝΞΫθπθΝΓζπ υθΝΧ Π-ΞΓΨ,Ν κΝκπκέκΝΫξ δΝά βΝ επκθβγ έΝΰδαΝ βΝία δεάΝ
επαέ υ βΝ–αεκζκυγυθ αμΝ βθΝζκΰδεάΝ κυΝΚκδθκτ υλππαρεκτ Πζαδ έκυ θαφκλΪμ
ΰδα δμ ΞΫθ μ Γζυ μμ δ α εαζέα, ΜΪγβ β, ιδκζσΰβ βΝΧυηίκτζδκΝ βμΝ υλυπβμ,Ν
βίί1ΨΝ εαδΝ βθΝ ιΪίαγηβΝ εζέηαεαΝ ΰζπ κηΪγ δαμΝ πκυΝ κΝ  Ν κλέα δέΝ ΣκΝ Π-ΞΓΝ
αφκλΪΝ δμΝ ΰζυ μΝ ε έθ μΝ πκυΝ π λδζαηίΪθκθ αδΝ άη λαΝ κΝ ξκζδεσΝ πλσΰλαηηαΝ
πκυ υθΝ εαδΝ ε έθ μΝ πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ π λδζβφγκτθ κΝ ηΫζζκθ,Ν πμΝ υπκξλ π δεΫμΝ άΝ
πδζκΰάμ,Ναθ ιαλ ά πμΝ πθΝπλυθΝπκυΝπλκίζΫπκθ αδΝΰδαΝ βΝ δ α εαζέαΝ βμΝεΪγ ΝηδαμΝ
ιΝ αυ υθέΝ Τπκ βλέα αδΝαπσΝ βζ ε λκθδεάΝ υπκ κηάΝ πκυΝ πδ λΫπ δΝ θαΝ πλκ έγ θ αδΝ
κδξ έαΝ πκυΝ υθ Ϋκθ αδΝ η Ν βθΝ ζ ιδεκΰλαηηα δεάΝ εφκλΪΝ πθΝ
δε υθΝ
πδεκδθπθδαεάμΝ πΪλε δαμΝεα ΪΝ πέπ κΝΰζπ κηΪγ δαμ,ΝξπλέμΝθαΝ δαφκλκπκδ έ αδΝκΝ
εκλησμΝ κυΝ Π-ΞΓέ
Πλσ α βΝ ξ δεΪΝ η Ν κΝ πζαέ δκΝ ΰδαΝ βθΝ επσθβ βΝ κυΝ αθ έ κδξκυΝ Π-ΞΓΝ ΰδαΝ κΝ
Λτε δκΝ εαγυμΝ πέ βμΝ ΰδαΝ βθΝ επσθβ βΝ ξκζδευθΝ ΰξ δλδ έπθΝ ΰδαΝ αΝ ΰΰζδεΪ,Ν
ΓαζζδεΪ,Ν Γ ληαθδεΪΝ Χ αΝ κπκέαΝ κδΝ ηαγβ Ϋμή λδ μΝ υλαΝ αΰκλΪακυθΝ απσΝ βθΝ ζ τγ λβΝ
αΰκλΪ,Νικ τκθ αμΝυπΫλκΰεαΝπκ ΪΨΝεαδΝΰδαΝ βθΝαιδκπκέβ βΝοβφδαεκτΝυζδεκτέ
Πλσ α βΝΰδαΝ κθΝ λσπκΝ θ κ ξκζδεάμΝ ιΫ α βμΝ πθΝηαγβηΪ πθΝιΫθπθΝΰζπ υθΝεαδΝ
δ δεσ λαΝ βθΝαθ δεα Ϊ α βΝ κυΝπ παζαδπηΫθκυΝΠέ έΝΰδαΝ δμΝ ι Ϊ δμΝ βμΝιΫθβμΝ
ΰζυ αμέ
Πλσ α βΝΰδαΝ κΝπκδ μΝΰζυ μΝ δ Ϊ εκθ αδήηαγαέθκθ αδΝ κΝ ξκζ έκΝΧεαδΝ δ δεσ λαΝ
ΰδαΝ βθΝ υηπ λέζβοβ,Ν ε σμΝ βμΝΓαζζδεάμΝεαδΝΓ ληαθδεάμΝπμΝ ΝιΫθβμΝΰζυ αμ,Ν βμΝ
Ι παθδεάμΝεαδΝ βμΝΙ αζδεάμΝπμΝΰζυ
μΝπκυΝπλκ φΫλκθ αδΝ κΝπζαέ δκΝ κυΝξκζδεκτΝ
ΠλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθ,Ν η Ν βθΝ πλκςπσγ βΝ σ δΝ ηπκλκτθΝ θαΝ ια φαζδ κτθΝ κδΝ
εα ΪζζβζκδΝπσλκδΨ,ΝεαγυμΝεαδΝ υθαεσζκυγβΝπλσ α βΝ ξ δεΪΝη Ν κΝπσ ΝεαδΝΰδαΝπσ μΝ
υλ μΝθαΝ δ Ϊ εκθ αδέΝ
Πλσ α βΝΰδαΝ δμΝΰθυ δμήδεαθσ β μΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝΫξ δΝαπκε ά δΝκήβΝ επαδ υ δεσμΝ
βμΝ ιΫθβμΝ ΰζυ αμΝ Χαιδκπκδυθ αμΝ κΝ υλππαρεσΝ Πκλ φσζδκΝ επαδ υ δευθΝ ΞΫθπθΝ
Γζπ υθΨΝ –π λδΰλαφβ ΫμΝ πκυΝ γαΝ ξλβ δη τκυθΝ ΰδαΝ βθΝ αυ καιδκζσΰβ βΝ κυΝ
επαδ υ δεκτΝ εαγυμΝ εαδΝ κΝ π έκΝ κΝ κπκέκΝ ηπκλ έΝ θαΝ ξ δ έΝ ΫθαΝ πλσΰλαηηαΝ
πδησλφπ βμέ
Πλσ α βΝπ λέΝ βμΝπδ κπκέβ βμΝ βμΝΰζπ κηΪγ δαμΝπκυΝαπκε κτθΝκδΝηαγβ Ϋμή λδ μΝ
κΝ ξκζ έκ,Ν Ϋξκθ αμΝ βΝ υθα σ β αΝ θαΝ πλκ κδηΪακθ αδΝ εαδΝ θαΝ υηη ΫξκυθΝ δμΝ
γθδεΫμΝ ι Ϊ δμΝ ιΫθπθΝ ΰζπ υθΝ ΰδαΝ κΝ Κλα δεσΝ Πδ κπκδβ δεσΝ Γζπ κηΪγ δαμΝ
ΧΚΠΓΨΝ ΰδα δμΝ κπκέ μΝ βθΝ υγτθβΝ Ϋξ δΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ Παδ έαμ,Ν λ υθαμΝ εαδΝ
Θλβ ε υηΪ πθέ
87

9. Πλσ α βΝΰδαΝ βθΝ πδησλφπ βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝιΫθπθΝΰζπ υθΝ βθΝαιδκπκέβ βΝ
πθΝΣΠ ΝΰδαΝ βΝ δ α εαζέαΝεαδΝ εηΪγβ βΝ βμΝιΫθβμΝΰζυ αμ,Ν τηφπθαΝη Ν αΝθΫαΝ
πλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθέ
10. Πλσ α β ΰδαΝ βθΝ ιΝαπκ Ϊ πμΝυπκίκβγκτη θβΝ δ α εαζέαΝ πθΝιΫθπθΝΰζπ υθΝη Ν
εκπσΝαφ θσμΝ βθΝ ιυπβλΫ β βΝηαγβ υθΝ Ναπκηαελυ ηΫθ μΝπ λδκξΫμΝ βμΝξυλαμΝεαδΝ
αφ ΫλκυΝ βθΝ ικδεκθσηβ βΝαθγλυπδθπθΝπσλπθέΝ
ΓδαΝ βθΝ απκ ζ ηα δεάΝ αθαίΪγηδ βΝ βμΝ δ α εαζέαμΝ πθΝ ιΫθπθΝ ΰζπ υθΝ κΝ βησ δκΝ
ξκζ έκΝπλαΰηα κπκδ έ αδΝβΝαπκ τππ βΝ βμΝυφδ Ϊη θβμΝεα Ϊ α βμΝεαδΝ πθΝπλκίζβηΪ πθΝ
πκυΝαθ δη ππέα δΝ άη λαΝκΝ κηΫαμΝαυ σμΝεαδΝβΝ δαησλφπ βΝηδαμΝ υθκζδεάμΝπλσ α βμ,Ν Ν
πδ βηκθδεάΝεαδΝλ αζδ δεάΝ αυ σξλκθαΝίΪ β,ΝπκυΝγαΝζαηίΪθ δΝυπσοβΝεαδΝγαΝ υθ ε δηΪΝ αΝ
κηΫθαΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ εκδθπθέαμ,Ν δμΝ υθγάε μΝ ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ ξκζ έπθΝ βμΝ ξυλαμ,Ν δμΝ
τΰξλκθ μΝαπαδ ά δμΝΰδαΝΰζπ κηΪγ δα,Ν δμΝπλκ Ϊ δμΝ πθΝαλησ δπθΝφκλΫπθΝεαδΝδ λυηΪ πθ,Ν
πδ βηκθδευθΝκλΰαθυ πθ,Νπαλαΰσθ πθΝεαδΝ ζ ξυθΝ βμΝ επαέ υ βμ εαγυμΝεαδΝ δμΝεαζΫμΝ
πλαε δεΫμΝαπσΝΪζζ μΝξυλ μέΝ
Υλκθκ δΪΰλαηηαΝυζκπκέβ βμΝ πθΝπλκ Ϊ πθμ
2016-2017






ΤδκγΫ β βΝ κυΝ ΠλκΰλΪηηα κμΝ εηΪγβ βμΝ ΰΰζδεάμΝ βθΝ ΠλυδηβΝ Παδ δεάΝ ζδεέαΝ
ΧΠ ΠΨ,Ν κΝκπκέκΝΫξ δΝά βΝ επκθβγ έ,ΝΰδαΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ βμΝιΫθβμΝΰζυ αμΝ βθΝ ’Ν
ΤΝ ’Ν βηκ δεκτΝσζπθΝ πθΝ ξκζ έπθέ
ΤδκγΫ β βΝ κυΝ θδαέκυΝΠλκΰλΪηηα κμΝπκυ υθΝ πθΝΞΫθπθΝΓζπ υθΝΧ Π-ΞΓΨ,Ν κΝ
κπκέκΝ Ϋξ δΝ ά βΝ επκθβγ έΝ ΰδαΝ βθΝ υπκξλ π δεάΝ επαέ υ βΝ – αεκζκυγυθ αμΝ βθΝ
ζκΰδεάΝ κυΝΚκδθκτΝ υλππαρεκτΝΠζαδ έκυΝ θαφκλΪμΝΰδαΝ δμΝΞΫθ μΝΓζυ μέ
ΝΫκΝΠέ έΝεαδΝαθαζυ δεΫμΝκ βΰέ μΝπκυΝγαΝ ι δ δε τκυθΝ τΰξλκθκΝ λσπκΝ θ κ ξκζδεάμΝ
ιΫ α βμΝ πθΝηαγβηΪ πθΝιΫθπθΝΰζπ υθΝ βΝ ήγηδαΝ επαέ υ βέ
Καγκλδ ησΝ πθΝ πδγυηβ υθΝ πδπΫ πθΝ ΰζπ κηΪγ δαμΝ εα ΪΝ ίαγηέ αΝ επαέ υ βμ,Ν
ζαηίΪθκθ αμΝ υπσοβΝ αΝ ζζβθδεΪΝ
κηΫθα,Ν υλππαρεΫμΝ η ζΫ μΝ εαδΝ κ βΰέ μΝ βμΝ
υλππαρεάμΝ πδ λκπάμΝ εαδΝ κυΝ υηίκυζέκυΝ ΤπκυλΰυθΝ βμΝ έ έ,Ν εαγυμΝ εαδΝ δμΝ
υθγάε μΝηΪγβ βμ- δ α εαζέαμΝ θ σμΝεαδΝ ε σμΝ κυΝ ζζβθδεκτΝ ξκζ έκυέΝ

2016-2018









επσθβ βΝ κυΝ αθ έ κδξκυΝ η Ν κΝ Π-ΞΓΝ ΰδαΝ κΝ Λτε δκ,Ν παλαΰπΰάΝ ξκζδευθΝ
ΰξ δλδ έπθΝεαδΝ επσθβ βΝοβφδαεκτΝυζδεκτΝΰδαΝ αΝ ΰΰζδεΪ,ΝΓαζζδεΪ,ΝΓ ληαθδεΪ
ΟζκεζβλπηΫθκΝ ξΫ δκΝ ΰδαΝ βθΝ δ α εαζέαΝ πθΝ ιΫθπθΝ ΰζπ υθΝ κΝ πζαέ δκΝ κυΝ
ξκζδεκτΝπλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝΧυλ μΝ δ α εαζέαμ,Ν βθΝαζζβζκυξέαΝ πθΝΰζπ υθ,Ν
ε ζέΨ
τθ βΝ βμΝι θσΰζπ βμΝ επαέ υ βμΝη Ν κΝΚλα δεσΝΠδ κπκδβ δεσΝΓζπ κηΪγ δαμΝ
ΧΚΠΓΨ
Πζαέ δκΝΠλκ σθ πθΝ πθΝ επαδ υ δευθΝΞΫθπθΝΓζπ υθΝη Ν δαελδ κτμΝπ λδΰλαφβ ΫμΝ
πθΝδεαθκ ά πθΝπκυΝπλΫπ δΝθαΝΫξ δΝαπκε ά δΝκΝ επαδ υ δεσμΝ βμΝιΫθβμΝΰζυ αμΝπκυΝ
γαΝαιδκπκδκτθ αδΝεαδΝΰδαΝ βθΝαυ καιδκζσΰβ άΝ κυμΝ
πδησλφπ βΝ επαδ υ δευθΝ ιΫθπθΝ ΰζπ υθΝ βθΝ αιδκπκέβ βΝ πθΝ ΣΠ Ν ΰδαΝ βΝ
δ α εαζέαΝεαδΝ εηΪγβ βΝ βμΝιΫθβμΝΰζυ αμέ
ξΫ δκΝΰδαΝ βθΝ πδησλφπ βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ πθΝιΫθπθΝΰζπ υθΝ βθΝαιδκπκέβ βΝ
πθΝΣΠ ΝΰδαΝ βΝ δ α εαζέαΝεαδΝ εηΪγβ βΝ βμΝιΫθβμΝΰζυ αμ,Ν τηφπθαΝη Ν αΝθΫαΝ
πλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθέ
ξΫ δκΝΰδαΝ βθΝ ιΝαπκ Ϊ πμΝυπκίκβγκτη θβΝ δ α εαζέαΝ πθΝιΫθπθΝΰζπ υθέΝ
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ΤΝ ΚΣΙΚΟΝ ΚΠ Ι

12.

ΤΣΙΚΟ Υ

ΥΟΛΙΚ Ν ΚΠ Ι

Τ



ΙΟ ΓΙ ΝΣ ΝΝ

Νπαλκτ αΝ δ άΰβ βΝαφκλΪΝ κθΝ ξ δα ησΝ θσμΝ θδαέκυΝπζαδ έκυΝπλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝ
ΰδαΝ κΝ ξκζ έκΝ–ΫθαΝπζΪθκΝπκυΝθαΝεα αΰλΪφ δΝη Ν αφ έμΝσλκυμΝ κυμΝ σξκυμΝ βμΝ επαέ υ βμΝ
εαδΝ δαπαδ αΰυΰβ βμΝ πθΝ ηαγβ υθΝ απσΝ βθΝ πλκ ξκζδεάΝ βζδεέαΝ ηΫξλδΝ κΝ Ϊ δκΝ βμΝ
απκφκέ β βμΝ κυμέΝ βζα ά,Ν πλκ έθ αδΝ θαΝ επκθβγ έΝ ΫθαΝ « γθδεσΝ ξκζδεσΝ ΠλσΰλαηηαΝ
πκυ υθ»ΝΧ ΠΨ,Ν υθ ε δεσΝεαδΝ θδαέκΝΰδαΝ βθΝ επαέ υ βΝαπσΝ κΝΝβπδαΰπΰ έκΝηΫξλδΝεαδΝ
κΝΛτε δκ,Ν βΝίΪ βΝ θσμΝκλΪηα κμΝΰδαΝ κΝ έ κμΝ βμΝ ξκζδεάμΝ επαέ υ βμΝπκυΝ πδγυη έΝβΝ
εκδθπθέαΝ θαΝ πλκ φΫλ δΝ κΝ ξκζ έκΝ κθΝ σπκΝ ηαμ,Ν κυμΝ σξκυμΝ πκυΝ έθαδΝ εσπδηκΝ θαΝ
επζβλυθ δΝ επαδ τκθ αμΝ εαδΝ δαπαδ αΰπΰυθ αμΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝπμΝ ΰΰλΪηηα κυμΝ πκζέ μΝ
κυΝ ηΫζζκθ κμέΝ βη δυθ αδΝ σ δΝ βΝ ζζΪ αΝ έθαδΝ άη λαΝ απσΝ δμΝ ζΪξδ μΝ αθ π υΰηΫθ μΝ
εκδθπθέ μΝπκυΝ θΝΫξκυθΝεα αλ έ δΝΫθαΝ θδαέκΝεαδΝ υθ ε δεσΝξκζδεσΝΠλσΰλαηηαΝπκυ υθ,Ν
σππμΝ εΪπκδκμΝ ηπκλ έΝ θαΝ δαπδ υ δΝ πδ ε π ση θκμΝ βΝ δα δε υαεάΝ πτζβΝ κυΝ δ γθκτμΝ
Γλαφ έκυΝ επαέ υ βμΝΧInternationalΝψureauΝofΝϋducationΨΝ βμΝUσϋSωτΝσπκυΝηπκλ έΝθαΝ
αθ ζά δΝ πζβλκφκλέ μΝΰδαΝ αΝ ξκζδεΪΝπλκΰλΪηηα αΝ1ίίΝεαδΝπζΫκθΝξπλυθΝαθΪΝ κθΝεσ ηκΝ
(http://www.ibe.unesco.org/node/9941).
 κθΝ σπκΝηαμ,Νηκζκθσ δΝΫξκυθΝΰέθ δΝπκδεέζ μΝπλκ Ϊ δμΝΰδαΝ βθΝπκδκ δεάΝη αλλτγηδ βΝ κυΝ
επαδ υ δεκτΝ υ άηα κμ,Ν κδΝ πλκ Ϊ δμΝ αυ ΫμΝ θΝ ΫξκυθΝ πκ ΫΝ βλδξ έΝ δμΝ απσο δμΝ βμΝ
εκδθπθέαμΝ πθΝ πκζδ υθΝ εαδΝ πθΝ σζπθΝ πθΝ ηπζ εκηΫθπθΝ
βθΝ επαέ υ βΝ – πθΝ
επαδ υ δευθ,Ν ηαγβ υθΝ εαδΝ ΰκθΫπθέΝ  βλέακθ αδΝ υθάγπμΝ δμΝ απσο δμ δαφκλ δευθΝ
πκζδ δευθΝ εκηηΪ πθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ απκεζέθκυ μΝ δ κζκΰδεΫμΝ αθαφκλΫμΝ εαδΝ ληβθ τκυθΝ
πκδεδζκ λσππμΝ βθΝπ λέπζκεβΝ δα τθ βΝη αιτΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝεαδΝΪζζπθΝ υ βηΪ πθΝ
–κδεκθκηδευθ,Ν εκδθπθδευθ,Ν πκζδ δ δευθ– αζζΪΝ εαδΝ κΝ πκδκμΝ έθαδΝ κΝ λσζκμΝ βμΝ ξκζδεάμΝ
επαέ υ βμ·ΝαθΝΰδαΝπαλΪ δΰηαΝκΝαπυ λκμΝ εκπσμΝ έθαδΝβΝαθαπαλαΰπΰάΝάΝβΝεα απκζΫηβ βΝ
αθδ κ ά πθΝαθΪη αΝ ΝεκδθπθδεΫμΝ Ϊι δμ,Νπκζδ δ ηδεΫμΝκηΪ μ,Νπζβγυ ηκτμΝ Ν δαφκλ δεΫμΝ
ΰ πΰλαφδεΫμΝπ λδκξΫμ,ΝβΝθκηδηκπκέβ βΝκλδ ηΫθπθΝ αυ κ ά πθΝεαδΝαπκθκηδηκπκέβ βΝεΪπκδπθΝ
ΪζζπθέΝΟδΝαπσο δμΝ πθΝπκζδ δευθΝεκηηΪ πθΝ δαφΫλκυθΝ πέ βμΝπμΝπλκμΝ κΝπκδκμΝ δεαδκτ αδΝάΝ
θκηδηκπκδ έ αδΝ θαΝ Ϋξ δΝ ζσΰκΝ ΰδαΝ κθΝ λσζκΝ κυΝ ξκζ έκυΝ ΰδαΝ βΝ απκ κζάΝ βμΝ ξκζδεάμΝ
επαέ υ βμ,Ν π δ άΝ εαδΝ κΝ ξ δα ησμΝ θσμΝ ξκζδεκτΝ πλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝ θΝ έθαδΝ
πκζδ δεΪΝεαδΝδ κζκΰδεΪΝκυ Ϋ λκμΝαφκτΝηπκλ έΝθαΝπλκίζΫπ δΝάΝθαΝαπκεζ έ δΝ βθΝ υηη κξάΝ
κθΝ ξ δα ησΝ πθΝαπσο πθΝ πθΝ ηπζ εκηΫθπθΝ βθΝ επαέ υ βέ
πέ βμΝ κθΝ σπκΝηαμ,ΝΫξκυθΝ επκθβγ έΝπκδεέζαΝπλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθΝ κυΝεΪγ Νΰθπ δεκτΝ
αθ δε δηΫθκυ ΧπέξέΝ ΰζπ δευθΝ πκυ υθ,Ν φυ δεάμ,Ν ίδκζκΰέαμ,Ν ε ζέΨΝ εαδΝ αθαζυ δεΪΝ
πλκΰλΪηηα αΝΰδαΝ βθΝεα ΪΝετεζκυμΝ επαέ υ βΝ κΝεΪγ Νΰθπ δεσΝαθ δε έη θκΝΧ βζα άΝ κΝ
syllabusΝ κυΝηαγάηα κμΝπέξέΝ βμΝΰζυ αμΝάΝ βμΝζκΰκ ξθέαμΝ βμΝ ’Ν ΪιβμΝ κυΝΰυηθα έκυΝάΝ κυΝ
ζυε έκυΨέΝ ΣαΝ πλκΰλΪηηα αΝ πθΝ ΰθπ δευθΝ αθ δε δηΫθπθΝ ξ δΪακθ αδΝ εαδΝ επκθκτθ αδΝ
η ηκθπηΫθαΝ εαδΝ ΰδαΝ εΪγ Ν ετεζκΝ ΧΝβπδαΰπΰ έκ,Ν βηκ δεσ,Ν ΓυηθΪ δκ,Ν Λτε δκΨΝ εαδΝ θΝ
αιδκζκΰκτθ αδΝπλδθΝαθ δεα α αγκτθΝη Ν αΝ πση θαέΝ πζΪ,Νγ πλκτθ αδΝυπ τγυθαΝαυ ΪΝεαδΝ κΝ
υθαεσζκυγκΝ επαδ υ δεσΝ υζδεσΝ απσΝ εΪγ Ν κηΪ αΝ πκυΝ αθαζαηίΪθ δΝ θαΝ αΝ αζζΪι δΝ ΰδαΝ βθΝ
εαεκ αδηκθέαΝ βμΝ επαέ υ βμέΝ πκ Ϋζ ηαΝ κυΝαπκ πα ηα δεκτΝ ξ δα ηκτΝ έθαδΝβΝΫζζ δοβΝ
βμΝ υθκξάμΝ ι ζδε δεΪΝ δα υππηΫθπθΝ σξπθΝεαδΝπ λδ ΫμΝ παθαζάο δμέΝ θΝυπΪλξ δΝ βζα άΝ
ΫθαΝ θδαέκ,Ν πκθ υζπ σΝ ξκζδεσΝπλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝΧΫθαΝ γθδεσΝcurriculumΨΝ κΝκπκέκΝθαΝ
αλγλυθκθ αδΝ κδΝ ία δεΫμΝ πδ δυι δμΝ βμΝ επαέ υ βμΝ κΝ ξκζ έκΝ υθκζδεΪέΝ ΟδΝ πδ δυι δμΝ
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δαφΫλκυθΝαπσΝ βΝηδαΝίαγηέ αΝάΝετεζκΝ επαέ υ βμΝ βθΝΪζζβΝεαδΝ βθΝπλαΰηα δεσ β αΝ θΝ
υθ Ϋκθ αδΝ η αιτΝ κυμΝ κδΝ πδ δυι δμΝ βμΝ πλκ ξκζδεάμ,Ν βμΝ ία δεάμ-υπκξλ π δεάμΝ εαδΝ βμΝ
τ λβμΝ ξκζδεάμΝ επαέ υ βμΝ Ν ΫθαΝ υθ ε δεσ,Ν πκθ υζπ ΪΝ αλγλπηΫθκΝ επαδ υ δεσΝ
πζΪθκ,ΝκδΝ πδ δυι δμΝ κυΝκπκέκυΝθαΝηπκλκτθΝθαΝαιδκζκΰβγκτθέ
θΝΫξ δΝπκ ΫΝ επκθβγ έΝ–η ΪΝαπσΝ υηη κξδεάΝΫλ υθαΝεαδΝη ζΫ β– ΫθαΝ θδαέκΝ Π,Ν κΝ
κπκέκΝ θαΝ δα υπυθ αδΝ η Ν αφάθ δαΝ δΝ αθαηΫθ αδΝ θαΝ ηπκλ έΝ θαΝ εΪθ δΝ κΝ ηαγβ άμΝ
κζκεζβλυθκθ αμΝ αΝ δΪφκλαΝ Ϊ δαΝ βμΝ επαέ υ άμΝ Ϋ δΝ υ Ν αυ κέΝ κδΝ π λδΰλαφβ ΫμΝ θαΝ
απκ ζΫ κυθΝεαδΝ αΝελδ άλδαΝαιδκζσΰβ βμΝ βμΝπκδσ β αμΝ βμΝπαλ ξση θβμΝ επαέ υ βμ,Νη Ν
ίΪ βΝεαδΝ δμΝεκδθπθδεκ-κδεκθκηδεΫμΝ υθγάε μΝπαλκξάμΝ βμέΝΣκτ κΝΫξ δΝ αθΝαπκ Ϋζ ηαΝθαΝ
αιδκζκΰκτθ αδΝ Ϊ κηαΝ εαδΝ κηΫμΝ η Ν ελδ άλδαΝ ΪζζαΝ απσΝ αυ Ϊ,Ν αΝ κπκέαΝ εαγκλέακθ αδΝ ίΪ δΝ
υπκε δη θδευθΝ ελδ βλέπθΝ εαδΝ εα αζάΰκυθΝ υξθΪΝ Ν Ϊ κξ μΝ άΝ εαδΝ Ϊ δε μΝ απκ δηά δμΝ πθΝ
επαδ υ δευθΝεαδΝ πθΝηαγβ υθέΝ
Σσ κΝ κΝ ξ δα ησμΝ βμΝ η ζΫ βμΝ κυΝ πλκ δθση θκυΝ ΠΝ σ κΝ εαδΝ βΝ επσθβ άΝ κυΝ
πλκίζΫπ αδΝθαΝηπκλ έΝθαΝκζκεζβλπγ έΝ ΝιίΝπ λέπκυΝηάθ μΝαπσΝκηΪ αΝ δ δευθΝ κυΝξυλκυΝ
βμΝαυ κ ζκτμΝ πδ άηβμΝ κυ curriculumΝdesign,ΝπκυΝ υθ πΪΰ αδΝη αιτΝΪζζπθΝγ πλβ δεκτμΝ
πλκίζβηα δ ηκτμΝ ξ δεΪΝ η Ν βθΝ ΰετεζδαΝ ΰθυ β,Ν δμΝ δεαθσ β μΝ εαδΝ αΝ άγβΝ πκυΝ γαΝ
απκε ά κυθΝκδΝ επαδ υση θκδΝπμΝ υζζκΰδεΪΝυπκε έη θαέΝ Ν γθδεά-εκδθπθδεάΝΫλ υθα πκυΝγαΝ
πλΫπ δΝθαΝαεκζκυγά δΝ έθαδΝ εσπδηκΝθαΝζΪί δΝυπσοβΝ δμΝεκδθπθδεκ-κδεκθκηδεΫμΝ υθγάε μΝ κυΝ
σπκυ,Ν αΝ βη λδθΪΝ κηΫθαΝ βμΝ υλππαρεάμΝεαδΝπαΰεσ ηδαμΝεκδθσ β αμΝεαδΝ δμΝΰ θδεσ λ μΝ
πδ δυι δμΝ βμΝπκζδ έαμΝεαδΝ αΝ γθδεΪΝ ξκζδεΪΝπλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθΝΪζζπθΝξπλυθΝ θ σμΝεαδΝ
ε σμΝ υλυπβμέΝ
θαΝ ξκζδεσΝ πλσΰλαηηαΝ πκυ υθΝ υθάγπμΝ αλγλυθ αδΝ η Ν ηδαΝ δλΪΝ ΰ θδευθΝ βζυ πθΝ άΝ
π λδΰλαφβ υθΝ πθΝ θ λΰ δυθΝπκυΝαθαηΫθ αδΝθαΝηπκλ έΝθαΝ πδ ζΫ δΝκΝηαγβ άμΝ Ν δΪφκλαΝ
βηαθ δεΪΝ Ϊ δαΝ βμΝ επαέ υ βμΝ κυ,ΝΫξκθ αμΝπλκ δκλέ δΝ βθΝαλξάΝεαδΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ
πθΝ πδ δυι πθέΝ θΝπ λδζαηίΪθ δΝ κΝ δΝαελδίυμΝγαΝ δ αξ έΝεαδΝπυμέΝΟδΝ βζυ δμΝζ δ κυλΰκτθΝ
πμΝ έε μΝαθαφκλΪμΝΰδαμΝΧαΨΝ κΝ πέπ κ ΰλαηηα δ ηκτΝπκυΝγαΝΫξ δΝαθαπ τι δΝκήβΝηαγβ άμή λδαΝ
ΝεΪγ Νγ ηα δεάΝπ λδκξά,ΝεαδΝΧίΨΝ αΝξαλαε βλδ δεΪΝπκυΝγαΝΫξ δΝαπκε ά δ ΝεΪγ Ν Ϊ δκΝ
επαέ υ βμΝ ΧπμΝ ηαγβ άμΝ εαδΝ πμΝ πκζέ βμΨέΝ ΟΝ ξ δα ησμΝ αυ σμΝ πδ λΫπ δΝ αλε άΝ ΧαθΝ εαδΝ
ζ ΰξση θβΨΝ επαδ υ δεάΝ ζ υγ λέαΝΰδαΝ δαφκλκπκδβηΫθβΝηΪγβ βΝαζζΪΝεαδΝΰδαΝηδαΝαιδσπδ βΝ
εαδΝΫΰευλβΝαπκ έηβ βΝ βμΝπκδσ β αμΝ βμΝ επαέ υ βμέ
ΝζκΰδεάΝπκυΝ δΫπ δΝ αΝ ξκζδεΪΝπλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθΝπκυΝ δαηκλφυθκθ αδΝη Νπ λδΰλαφβ ΫμΝ
θ λΰ δυθΝπκυΝγαΝπλΫπ δΝθαΝηπκλ έΝθαΝεΪθ δΝκΝηαγβ άμΝΧεα ΪΝ πέπ κΝ πκυ υθΝαθ ιαλ ά πμΝ
γ ηα δεκτΝξυλκυΝεαδΝΰθπ δεκτΝαθ δε δηΫθκυΝαζζΪΝεαδΝ Ν ξΫ βΝη Ναυ σθΨ,Ν έθαδΝηδαΝζκΰδεάΝ
π λέΝ δα λα δεσ β αμΝ εαδΝ π θΫλΰ δαμΝ κυΝ ηαγβ άΝ βΝ ΰθυ βΝ βθΝ κπκέαΝ υθ δαηκλφυθ δέΝ
υθάγπμΝ π λδζαηίΪθ δΝ δλΪΝ βζυ πθΝ πμΝ πλκμΝ αΝ ΫλΰαΝ πκυΝ απκφα έα αδΝ ππμΝ πλΫπ δΝ θαΝ
ηπκλ έΝ πδ ζΫ δΝ κΝ ηαγβ άμΝ ΰδαΝ θαΝ ί ίαδπγ έΝ ΧάΝ θαΝ απκ έι δΨΝ σ δΝ Ϋξ δΝ κΝ πέπ κΝ
ΰλαηηα δ ηκτΝ Ν εΪγ Ν γ ηα δεάΝ π λδκξάΝ πκυΝ κλέα δΝ κΝ ξκζδεσΝ πλσΰλαηηαΝ άΝ σ δΝ Ϋξ δΝ
απκε ά δΝ αΝξαλαε βλδ δεΪΝ κυΝπκζέ βΝπκυΝ πδ δυε δΝθαΝ δαηκλφυ δΝ κΝ ξκζ έκέ
ΣκΝ Ϋθαυ ηαΝ ΰδαΝ κΝ ΠΝ γαΝ έθαδΝ βΝ υπκξλΫπ βΝ βμΝ πκζδ έαμΝ θαΝ επαδ τ δΝ άη λαΝ κυμΝ
ηαγβ ΫμΝεαδΝηαγά λδ μΝΰδαΝθαΝΰέθκυθΝκδΝ ΰΰλΪηηα κδΝπκζέ μΝ κυΝβ1κυ αδυθα,ΝθαΝυπβλ ά κυθΝ
η Ν υζζκΰδεάΝ υθ έ β βΝ βθΝεκδθπθέαΝ βθΝκπκέαΝακυθ,Ν υηίΪζζκθ αμΝ βθΝίδπ δησ β αΝ κυΝ
πζαθά β,ΝεαδΝθαΝπλκ αλησακθ αδΝ δμΝ υθ ξάμΝαζζαΰΫμΝπκυΝ υθ ζκτθ αδμΝαζζαΰΫμΝ βΝηκλφάΝ
βμΝ κδεκθκηέαμΝ η Ν βθΝ «παΰεκ ηδκπκέβ β»Ν κυΝ ΧκδεκθκηδεκτΨΝ ε φαζαέκυ·Ν αζζαΰΫμΝ κυμΝ
λσπκυμΝη αφκλΪμ,Ν πθΝπζβλκφκλδυθ,Ν πθΝαθγλυππθΝεαδΝαΰαγυθΝη Ν δμΝΰθπ ΫμΝ υθΫπ δ μΝ
βμΝ « δ γθκπκέβ βμ»·Ν αζζαΰΫμΝ βθΝ πκζδ δ ηδεάΝ τθγ βΝ πθΝ εκδθπθδυθΝ πκυΝ κ βΰκτθΝ Ν
αυιαθση θβΝπκζδ δ ηδεάΝεαδΝΰζπ δεάΝπκδεδζσ β α·ΝαζζαΰΫμΝ κΝ πδεκδθπθδαεσΝ κπέκΝΧ αΝ
ηΫ αΝ πδεκδθπθέαμΝπκυΝ έθαδΝπδαΝ δαγΫ δηαΝεαδΝ αΝ πέπ αΝπκζυ λκπδεάμΝ πδεκδθπθέαμΝ βΝ
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βησ δαΝεαδΝδ δπ δεάΝαπάΝ πθΝπκζδ υθ·ΝαζζαΰΫμΝγ ηδεΫμΝ βθΝ επαέ υ βΝπμΝπλκμΝ κΝηΫζζκθΝ
κυΝ ξκζ έκυΝεαδΝ βθΝ ξκζδεάΝ ΪιβΝ κυΝηΫζζκθ κμέ
ΣκΝ ΠΝ γαΝ βλέα αδΝ πέ βμΝ βΝ ΰ θδεάΝ παλα κξάΝ σ δΝ Ν ηδαΝ τΰξλκθβ,Ν βηκελα δεάΝ
εκδθπθέαΝ κΝ ξκζ έκΝΫξ δΝ βθΝυπκξλΫπ βΝθαΝπλκ φΫλ δΝ πλ ΪθΝέ μΝ υεαδλέ μΝ βθΝ επαέ υ βΝ
σζπθΝ πθΝ ηαγβ υθΝ εαδΝ ηαγβ λδυθ,Ν αθ ιαλ ά πμΝ φτζκυ,Ν φυζάμ,Ν ξλυηα κμ,Ν γθκ δεάμΝ άΝ
πκζδ δ ηδεάμΝ εα αΰπΰάμ,Ν εκδθπθδεάμΝ πλκΫζ υ βμ,Ν γλβ ε έαμ,Ν ηβ λδεάμΝ ΰζυ αμΝ εαδΝ δ δευθΝ
ηαγβ δαευθΝαθαΰευθ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ ι ζδξγκτθΝπμΝπκζέ μμΝ
βηκελα δεκέ,Ν βζέΝπμΝ αάηκθ μ,Ν θ λΰκέΝεαδΝυπ τγυθκδΝ υηηΫ κξκδΝ βμΝ βησ δαμΝαπάμΝεαδΝ
πθΝ δα δεα δυθΝζάοβμΝαπκφΪ πθ,ΝπκυΝ Ϋίκθ αδΝ δμΝαιέ μΝ σ κΝ βμΝ δεάμΝ κυμΝσ κΝεαδΝ
ΪζζπθΝεκδθπθδυθΝεαδΝαζζβζ πδ λκτθΝ βΝ βησ δαΝ φαέλαΝεαδΝ Ν δαφκλ δεΪΝπκζδ δεΪΝεαδΝ
πκζδ δ ηδεΪΝ π λδίΪζζκθ α,Ν υπβλ υθ αμΝ δμΝ αλξΫμΝ βμΝ βηκελα έαμΝ εαδΝ κυΝ δεαέκυΝ εαδΝ
υπ λα πέακθ αμΝ βθΝ ζ υγ λέαΝεαδΝ βθΝδ σ β α
• πκυΝ Ϋίκθ αδΝεαδΝπλκ α τκυθΝ κΝφυ δεσΝπ λδίΪζζκθ
• η Ν ία ησΝ βΝ δαφκλ δεσ β αΝεαδ,Νΰ θδεσ λα,Ν αΝαθγλυπδθαΝ δεαδυηα αΝ
• η Ναέ γβ βΝ ία ηκτΝεαδΝ υγτθβμΝαπΫθαθ δΝ βθΝ κπδεάΝεκδθσ β αΝεαδΝ βθΝεκυζ κτλαΝ βμ,Ν
βΝξυλαΝεαδΝ κΝζασΝ βμ,Ν βθΝ υλππαρεάΝεαδΝ βθΝπαΰεσ ηδαΝεκδθσ β αΝ
• πκυΝ Ϋίκθ αδΝαζζΪΝεαδΝ έθαδΝ ΝγΫ βΝθαΝελέθκυθΝεαδΝθαΝαιδκπκδά κυθΝ πδζζ ε δεΪΝ αΝυζδεΪΝ
εαδΝπθ υηα δεΪΝ πδ τΰηα αΝ κυΝπκζδ δ ηκτ
• η Νελδ δεάΝ εΫοβΝΰδαΝ βθΝ πέζυ βΝαβ βηΪ πθΝεαδΝελδ δεάΝ βζέΝ βηδκυλΰδεάΝεαδΝβγδεάΝ Ϊ βΝ
απΫθαθ δΝ βθΝθΫαΝΰθυ β
• πκυΝΫξκυθΝαθαπ τι δΝ δμΝβγδεΫμΝαιέ μΝ κυμ,Ν αΝαδ γβ δεΪΝ κυμΝελδ άλδα,Ν δμΝΰθπ δεΫμΝεαδΝ
υθαδ γβηα δεΫμΝ κυμΝζ δ κυλΰέ μ,Ν δμΝ πδεκδθπθδαεΫμΝεαδΝ εφλα δεΫμΝ κυμΝδεαθσ β μΝεαδΝ
βΝ κξα δεάΝφαθ α έαΝ κυμ
Μ Ν ίΪ βΝ βθΝ εκδθπθδεάΝ πδ αΰάΝ θαΝ ίκβγΪΝ κΝ ξκζ έκΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ θαΝ αθαπ υξγκτθΝ Ν
πλκ ππδεσ β μΝ η Ν ξαλαε βλδ δεΪΝ σππμΝ αΝ παλαεΪ π,Ν κΝ ΠΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ π λδζαηίΪθ δΝ
π λδΰλαφβ ΫμΝπκυΝθαΝ πδ λΫπ δΝ βθΝαιδκζσΰβ βΝξαλαε βλδ δευθΝσππμΝ αΝπαλαεΪ π,Ν αΝκπκέαΝγαΝ
απκ ζκτθΝεαδΝαυ ΪΝ«η λά δηα»Ναπκ ζΫ ηα αΝ βμΝηαγβ δαεάμΝ δα δεα έαμμ
•








αε λαδσ β αΝξαλαε άλα,Ναυ κπ πκέγβ βΝεαδΝαυ κ ία ησ
αθ ιαλ β έα,Ναυ κΫζ ΰξκΝεαδΝυπ υγυθσ β α
πδθκβ δεσ β αΝεαδΝ φ υλ δεσΝπθ τηαΝ
λ υθβ δεάΝ δΪγ βΝεαδΝφδζκηΪγ δα
δεαθσ β μΝΰδαΝαυ σθκηβΝηΪγβ β,Ναυ κησλφπ βΝεαδΝ υθ ξάΝ ιΫζδιβ
ικδε έπ βΝη Ν κΝ υηα,Νη Νΰθυ δμΝεαδΝ ηπ πηΫθ μΝπλαε δεΫμΝ ξ δεΪΝη Ν βθΝαΰπΰάΝ
υΰ έαμΝεαδΝ βΝφυ δεάΝΪ εβ β

υθα σ β μΝπλκ δεσθδ βμΝ θαζζαε δευθΝ πδζκΰυθ

υθ λΰα δεσΝπθ τηαΝΰδαΝ βθΝ πέ υιβΝα κηδευθΝεαδΝ υζζκΰδευθΝ σξπθΝεαδΝ βθΝ πέζυ βΝ
υΰελκτ πθ

πέΰθπ βΝ πθΝπλκεζά πθΝεαδΝ λα βΰδεάΝπλκ αληκ δεσ β αΝ
 δεαθσ β μΝΰδαΝαζζβζΫΰΰυαΝεκδθπθδεάΝ υηπ λδφκλΪΝεαδΝ υζζκΰδεάΝ λΪ βΝπκυΝ ηπθΫ αδΝ
απσΝ αΝ βησ δαΝαΰαγΪΝ
 δεαθσ β μΝξλά βμΝεαδΝαιδκπκέβ βμΝ πθΝΣΠ ΝΰδαΝ υΰε ελδηΫθκυμΝ εκπκτμ
Υαλαε βλδ δεΪΝσππμΝ αΝπλκαθαφ λση θαΝπλκ έθ αδΝθαΝαπκ ζκτθΝαθαπσ πα κΝεκηηΪ δΝ κυΝ
Π ,ΝσπκυΝγαΝ δα υπυθ αδΝ αφυμΝσ δΝ κΝ ξκζ έκΝπκυΝφαέθ αδΝθαΝκλαηα έα αδΝ βΝ ζζβθδεάΝ
εκδθπθέαΝ έθαδΝΫθαμΝξυλκμΝπκυΝ βλέα αδΝ ΝαλξΫμΝ ηπδ κ τθβμ,Νεαζζδ λΰ έΝ βθΝυπ υγυθσ β αΝ
σζπθΝ πθΝ ηπζ εκηΫθπθΝ βθΝ επαδ υ δεάΝ δα δεα έα,Ν θγαλλτθ δΝ δμΝ δα δεα έ μΝ υζζκΰδεάμΝ
λΰα έαμΝεαδΝ βηδκυλΰέαμ,ΝΫξ δΝ βθΝυπκξλΫπ βΝθαΝίκβγά δΝ κθΝεΪγ Νηαγβ άΝθαΝηΪγ δΝπυμΝθαΝ
ηαγαέθ δΝ εαδΝ θαΝ λ υθΪ,Ν θαΝ ξ δλέα αδΝ απκ ζ ηα δεΪΝ βΝ ηβ λδεάΝ κυΝ ΰζυ α,Ν θαΝ απκε ά δΝ
δαπκζδ δ ηδεάΝ θβη λσ β αΝεαδΝ θ υθαέ γβ β,ΝθαΝηπκλ έΝθαΝ πδεκδθπθ έΝδεαθκπκδβ δεΪΝ ΝηέαΝ
ιΫθβΝΰζυ αΝεαγυμΝεαδΝθαΝ δαγΫ δ βΝία δεάΝδεαθσ β αΝξλά βμΝεαδΝηδαμΝ τ λβμΝιΫθβμΝΰζυ αμέ
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ΠδκΝεΪ πΝαεκζκυγκτθΝπαλα έΰηα α πλπ κ υπκπκδβηΫθπθΝ βζυ πθΝΰδαΝ κθΝ κΝηαγβ ά,Ν κθΝ
επαδ υ δεσΝ εαδΝ βθΝ πλκρ αηΫθβΝ δκδεβ δεάΝ εαδΝ παδ αΰπΰδεάΝ αλξάΝ κυΝ τΰξλκθκυ,Ν
βηκελα δεκτΝ ξκζ έκυΝ Χ κθΝ δ υγυθ άΝ κυΝ ξκζ έκυ,Ν κθΝ δ υγυθ άΝ επαέ υ βμ,Ν κθΝ
ξκζδεσΝτηίκυζκΝΠαδ αΰπΰδεάΝ υγτθβμΝεαδΝ κθΝξκζδεσΝτηίκυζκΝ δ δεσ β αμΨέΝ
ΟδΝ βζυ δμΝαυ ΫμΝεαδΝκδΝπ λδΰλαφβ Ϋμ απκ ζκτθΝΧεα ΪΝ πέπ κΝ επαέ υ βμΨΝ δμΝπλκ κεέ μΝ
ΰδαΝ δμΝπλαε δεΫμΝεαδΝ υηπ λδφκλΪΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ–πλκ κεέ μΝπκυΝηπκλ έμΝΧαΨΝθαΝΫξ δΝκΝ
έ δκμΝκΝ επαδ υ δεσμΝΰδαΝ κθΝ αυ σΝ κυΝεαδΝαπκ ζκτθΝ βη έαΝαθαφκλΪμΝΰδαΝαυ καιδκζσΰβ β,Ν
ΧίΨΝθαΝΫξκυθΝΪ κηαΝπκυΝ κθΝίκβγκτθΝ κΝΫλΰκΝ κυ,ΝΧΰΨΝΪ κηαΝπκυΝαιδκζκΰκτθΝ κΝΫλΰκΝ κυ,ΝΧ ΨΝ
θαΝ έθαδΝ βη έαΝ αθαφκλΪμΝ ΰδαΝ αΝ πλκΰλΪηηα αΝ αλξδεάμΝ εα Ϊλ δ βμΝ εαδΝ επαέ υ βμΝ
επαδ υ δευθ,ΝΧ ΨΝ βη έαΝαθαφκλΪμΝΰδαΝπλκΰλΪηηα αΝ πδησλφπ βμ,ΝΧ ΨΝ βη έαΝαθαφκλΪμΝ
ΰδαΝπλκΰλΪηηα αΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ ιΫζδιβμέ
ΟδΝ βζυ δμΝπκυΝαεκζκυγκτθΝΫξκυθΝΫθαθΝγ ηα δεσΝπλκ δκλδ ησ,ΝκΝκπκέκμΝ έθαδΝΫθαμΝαπσΝ κυμΝ
πκζζκτμΝ λσπκυμΝη Ν κθΝκπκέκθΝηπκλκτθΝθαΝκλΰαθπγκτθΝκδΝαλγλπ ΫμΝ θσμΝ Πέ
Π λδίΪζζκθΝηΪγβ βμμΝΜ α κπέακθ αμΝ βθΝπλκ κξάΝαπσΝ βΝ δ α εαζέαΝεαδΝ κΝπ λδ ξση θκΝ
πθΝ πκυ υθΝ Χ βζέΝ κΝ έΝ πλΫπ δΝ θαΝ δ Ϊικυη ΨΝ βΝ δα δεα έαΝ εαδΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ βμ
ηΪγβ βμ,Ν βηδκυλΰκτη Ν ΫθαΝ π λδίΪζζκθΝ ΰδαΝ βθΝ επαδ υ δεάΝ δα δεα έα,Ν βμΝ κπκέαμΝ κδΝ
ηκλφπ δεκέΝ σξκδΝεαδΝκδΝπλκ κεέ μΝ έθαδΝαπκζτ πμΝ αφ έμΝ–ΫθαΝ βηκελα δεσΝπ λδίΪζζκθΝ
κΝ κπκέκΝ κδΝ ηαγβ ΫμΝ θδυγκυθΝ αλε άΝ α φΪζ δαΝ ΰδαΝ θαΝ η ΫξκυθΝ θ λΰΪΝ βΝ ηαγβ δαεάΝ
δα δεα έαέ
Υαλαε βλδ δεΪΝ κυΝ επαδ υ δεκτ:
βηδκυλΰ έΝ υθγάε μΝηΪγβ βμΝυ ΝκδΝ ηαγβ ΫμΝθαΝη ΫξκυθΝ θ λΰΪΝπμΝΪ κηαΝήΝηΫζβΝ
κηΪ πθ
2) Πλκ φΫλ δΝ εέθβ λαΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ εαδΝ ηαγά λδ μΝ θαΝ ηΪγκυθΝ Ν ΫθαΝ υπκ βλδε δεσΝ
π λδίΪζζκθΝ σπκυΝ υπΪλξ δΝ αηκδίαέκμΝ ία ησμ,Ν η αιτΝ δ Ϊ εκθ κμ- δ α εση θκυΝ εαδΝ
η αιτΝ δ α εκηΫθπθΨ
3) πδίλαί τ δΝ βΝ δαπκζδ δ ηδεάΝ πέΰθπ βΝ εαδΝ εαζζδ λΰ έ
ία ησΝ απΫθαθ δΝ βΝ
δαφκλ δεσ β α
4) θγαλλτθ δΝ κυμΝηαγβ ΫμΝπλκμΝηδαΝπκλ έαΝαυ σθκηβμΝηΪγβ βμΝεαδΝαυ κ επαέ υ βμ
5) πδ δυε δΝθαΝαθ απκελδγ έΝ δμΝ δαφκλ δεΫμΝηαγβ δαεΫμΝαθΪΰε μΝ πθΝηαγβ υθΝ κυ
6) δαξ δλέα αδΝ βθΝ ΪιβΝίΪ δΝ πθΝεαθσθπθΝπκυΝΰθπλέακυθΝεαδΝη κυμΝκπκέκυμΝ υηφπθκτθΝ
κδΝηαγβ ΫμΝ
7) πδίλαί τ δΝγ δεΫμΝεαδΝαπκ κεδηΪα δΝαλθβ δεΫμΝ υηπ λδφκλΫμήπλαε δεΫμΝ πθΝηαγβ υθ
8)
πκ δεθτ δΝ η Ν βθΝ Ϊ βΝ εαδΝ δμΝ πλαε δεΫμΝ κυΝ σ δΝ αΝ ζΪγβΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ εαδΝ
βηδκυλΰδεΪΝ θυΝ έΰκυλαΝ έθαδΝΫθαΝφυ δεσΝηΫλκμΝ βμΝηΪγβ βμΝΧεαδΝ βμΝ δ α εαζέαμΨ
9) υθ Ϋ δΝ βΝίδπηα δεάΝ ηπ δλέαΝη Ν δμΝ ΰε φαζδεΫμΝΰθυ δμΝπκυΝαπκε κτθΝκδΝηαγβ ΫμΝεαδΝ
ΰ θδεΪΝ πδ δυε δΝθαΝεα αε κτθΝ βΝθΫαΝΰθυ βΝεαδΝ ηπ δλδεΪ,Νγ πλυθ αμΝππμΝβΝίδπηα δεάΝ
ηπ δλέαΝαπκ ζ έΝ βηαθ δεσΝεκηηΪ δΝ βμΝ δα δεα έαμΝ βμΝηΪγβ βμ
10) ξ δΪα δΝ κΝηΪγβηΪΝ κυΝη Ν λσπκΝπκυΝθαΝηπκλκτθΝκδΝηαγβ ΫμΝθαΝΫξκυθΝ θ λΰσΝλσζκΝ βΝ
δα δεα έαΝ βμΝηΪγβ βμ
Υαλαε βλδ δεΪΝ κυΝηαγβ ά:
1)

1)
2)
3)
4)
5)

πκ Ϋξ αδΝ βθΝ υγτθβΝΰδαΝ βθΝπλκ ππδεάΝ κυΝπκλ έαΝ βΝηΪγβ βΝεαδΝ βθΝΰθυ βΝπκυΝ
απκε ΪήΝεα α ε υΪα δ
υηη Ϋξ δΝ θ λΰΪΝ βΝ δα δεα έαΝ βμΝηΪγβ βμΝεαδΝ βθΝεα α ε υάΝ βμΝΰθυ βμΝ
υθ λΰΪα αδΝ πκδεκ κηβ δεΪΝη Ν υηηαγβ ΫμΝ κυΝ θ σμΝεαδΝ ε σμΝ βμΝ Ϊιβμ
έξθ δΝ ηπδ κ τθβΝ κθΝ επαδ υ δεσ,Ν κθΝ υηηαγβ άΝεαδΝ κθΝέ δκΝ κυΝ κθΝ αυ σ
δαεδθ υθ τ δΝ κΝθαΝεΪθ δΝζΪγκμΝπλκε δηΫθκυΝθαΝ υηίΪζ δΝ βΝ δα δεα έαΝ υθκδεκ σηβ βμΝ
βμΝΰθυ βμΝ
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θΪπ υιβΝ ελδ δεάμΝ εΫοβμΝ εαδΝ Ϊ βμΝ – επαδ υ δεσμΝ εαδΝ ηαγβ άμΝ εαζζδ λΰκτθΝ δμΝ
δεαθσ β μΝ ελδ δεάμΝ εΫοβμΝ εαγυμΝ π ι λΰΪακθ αδΝ ζκΰδεΪ,Ν αθαζτκυθ,Ν κλΰαθυθκυθΝ δμΝ
πζβλκφκλέ μ,ΝζτθκυθΝγ πλβ δεΪΝεαδΝπλαε δεΪΝπλκίζάηα α,ΝίΰΪακυθΝζκΰδεΪΝ υηπ λΪ ηα αΝ
ίΪ δΝ σζπθΝ πθΝ πζβλκφκλδυθΝ πκυΝ δαγΫ κυθ,Ν κλΰαθυθκθ αμΝ εαδΝ αθα Ϊ κθ αμΝ δμΝ
πζβλκφκλέ μ,Ν δ Ϋ μ,Ν ε ζέΝ πέ βμ,Ν ηαγαέθκυθΝ ηΫ αΝ απσΝ δμΝ εαγβη λδθΫμΝ λα βλδσ β μΝ πκυΝ
ΰέθκθ αδΝ αθ δε έη θκΝ υαά β βμΝ θαΝ εα αζαίαέθκυθΝ βθΝ υπκε δη θδεάΝ δΪ α βΝ γΫ πθ,Ν
απσο πθΝεαδΝπζβλκφκλδυθέΝ
Υαλαε βλδ δεΪΝ κυΝ επαδ υ δεκτ:
κβγΪΝ κυμΝηαγβ ΫμΝ κυΝθαΝηΪγκυθΝπυμΝθαΝηαγαέθ δΝεαδΝ θΝ κυμΝκλέα δΝ δΝαελδίυμΝ
πλΫπ δΝθαΝηΪγκυθΝΧαφκτΝ δαφκλ δεΪΝΪ κηαΝ
2) θγαλλτθ δΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ θαΝ κλΰαθυ κυθ,Ν θαΝ αθαζτ κυθΝ εαδΝ θαΝ αιδκζκΰά κυθΝ βθΝ
εΫοβΝ κυμΝ Ν δΪφκλαΝγΫηα αΝ
3) ΤπκίΪζ δΝ κυμΝηαγβ ΫμΝ δ λ υθβ δεΫμΝ λπ ά δμ,Ν δμΝκπκέ μΝ θΝΫξ δΝά βΝηδαΝεαδΝ
ηκθα δεάΝ π άΝ απΪθ β β,Ν εαδΝ σξδΝ λπ ά δμΝ πκυΝ απκ εκπκτθΝ κΝ Ϋζ ΰξκΝ
απκ βγδ ηΫθβμΝπζβλκφκλέαμΝ
4) υαβ ΪΝδ Ϋ μ,Νπλκίζάηα α,Ναπσο δμ,Νε ζέΝη ΝΫθαθΝκλΰαθπηΫθκΝ λσπκ,ΝσπκυΝκδΝεαθσθ μΝ
έθαδΝαπσζυ αΝ αφ έμΝ εΝ πθΝπλκ ΫλπθΝ
5) κβγΪΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ θαΝ πδε θ λπγκτθΝ βθΝ κυ έαΝ κυΝ αβ άηα κμ,Ν αφκτΝ αυ άΝ
πλκ δκλδ έ
6) επαδ τ δΝ κυμΝηαγβ ΫμΝ κΝθαΝ λκυθΝη ΝίΪ βΝ ξΫ δκΝπκυΝαπσΝεκδθκτΝκλΰαθυθ αδ
7) επαδ τ δΝ κυμΝηαγβ ΫμΝθαΝαιδκπκδκτθΝαπκ ζ ηα δεΫμΝ λα βΰδεΫμΝΰδαΝ βθΝ πέζυ βΝ
πλκίζβηΪ πθ
8) θγαλλτθ δΝ βΝ βηδκυλΰδεάΝΧ υθΨ λΰα έα
9) Παλαεδθ έΝ κυμΝηαγβ ΫμΝθαΝ βηδκυλΰά κυθΝθΫ μΝδ Ϋ μ
10) Πλκπγ έΝ βθΝεαδθκ κηέαΝεαδΝ δμΝθΫ μΝπλκ ΰΰέ δμ
Υαλαε βλδ δεΪΝ κυΝηαγβ άΝΧ αΝκπκέαΝαθαηΫθ αδΝθαΝΫξ δΝεαδΝκΝ επαδ υ δεσμΨ:
1)

1)  βλέα αδΝ βΝζκΰδεάΝ κυΝΰδαΝθαΝεα αθκά δΝ βθΝπζβλκφκλέα,Ναπαδ έΝαπκ δε δεΪΝ
κδξ έαΝεαδΝαθααβ ΪΝ βθΝ ι τλ βΝ βμΝεαζτ λβμΝ υθα άμΝ ιάΰβ βμΝ
2) υΰέα δΝ κθΝλσζκΝεα
βηΫθπθΝαπσο πθ,Νεδθά λπθΝεαδΝπλκεα αζάο πθ
3) Κα αζαίαέθ δΝεαδΝαπκ Ϋξ αδΝσ αθΝηδαΝ θΫλΰ δαΝ βλέξ βε Ν ΝηδαΝ υθαδ γβηα δεάΝ
παλσληβ βΝ Ν ΰπδ δεΪΝεέθβ λα,Νε ζέ
4)
ιδκζκΰ έΝ τζκΰαΝ υηπ λΪ ηα α,Ν ι Ϊα δΝ αθκδε ΫμΝ πλκκπ δεΫμΝ εαδΝ θαζζαε δεΫμΝ
ληβθ έ μ,Ν απκ Ϋξ αδ θΫ μΝ ιβΰά δμ,Ν ηκθ Ϋζα,Ν άΝ παλα έΰηα αΝ αθΝ έθαδΝ πκυΝ
αδλδΪακυθΝ ΝηδαΝπ λέ α βΝεαδΝ έθαδΝ δα γ δηΫθκμΝθαΝ ξ έΝθΫ μΝπλκ λαδσ β μΝ
εαδΝθαΝ παθααιδκζκΰά δΝεΪ δΝ
5) ι Ϊ δΝ εΪ δΝ υ βηα δεΪΝ εαδΝ δ ικ δεΪ,Ν η Ν αθκδε σΝ ηυαζσ,Ν εαδΝ αθ δ Ϋε αδΝ βΝ
ξ δλαΰυΰβ β – ΰ θδεΪΝ ι Ϊα δΝεΪ δΝη γκ δεΪΝπλδθΝπΪλ δΝ βθΝαπσφα άΝ κυ
6)
θαΰθπλέα δΝ βΝ ξ δεσ β αΝάΝήΝεαδΝ κΝπζ κθΫε βηα πθΝ θαζζαε δευθΝυπκγΫ πθΝεαδΝ
πλκκπ δευθ, παλα Ϋξ αδ βθΝΫε α βΝεαδΝ κΝίΪλκμΝ βμΝαπσ διβμέ
ιδκζσΰβ βΝ εαδΝ αθα κξα ησμμΝ επαδ υ δεσμΝ εαδΝ ηαγβ άμΝ απσΝ εκδθκτΝ υΰε θ λυθκυθΝ
πζβλκφκλέ μ,Νΰθυ δμΝεαδΝ ηπ δλέ μΝ λέ πθΝ Ναβ άηα αΝπκυΝαφκλκτθΝηδαΝγ ηα δεάΝπ λδκξάΝεαδΝ
αθα κξΪακθ αδΝ ηΫ πΝ υ βηα δευθΝ δα δεα δυθΝ πκυΝ απκ ζκτθΝ βηαθ δεσΝ εκηηΪ δΝ βμΝ
παδ αΰπΰδεάμΝπλαε δεάμέΝ
Υαλαε βλδ δεΪΝ κυΝ επαδ υ δεκτμ
1) Υλβ δηκπκδ έΝπκδεέζ μΝη γσ κυμΝυ Ν υ βηα δεΪΝθαΝ υΰε θ λυθ δΝ κδξ έαΝΰδαΝ δμΝ
ΰθυ δμ,Νδεαθσ β μΝεαδΝ ιδσ β μΝπκυΝΫξκυθΝαθαπ τι δΝκδΝηαγβ Ϋμ
2) Μ Ν ίΪ βΝ αΝ κδξ έαΝ πκυΝ πλκετπ κυθΝ –απσΝ δμΝ λΰα έ μΝ πθΝ ηαγβ υθΝ κυ,Ν βΝ
υηη κξάΝ κυμΝ κΝ ηΪγβηα,Ν βΝ υθ λΰα έαΝ η Ν κυμΝ υθα ΫζφκυμΝ κυ– θαΝ
πλκίζβηα έα αδΝΰδαΝ κΝππμΝηπκλ έΝθαΝί ζ δυ δΝαεσηβΝπ λδ σ λκΝ βΝ δ α εαζέαΝ
κυ
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θαγ πλ έΝ δμΝπαδ αΰπΰδεΫμΝπλαε δεΫμΝ κυ,ΝίΪ δΝ πθΝηαγβ δαευθΝαπκ ζ ηΪ πθΝ
πθΝηαγβ υθΝ
4)
θαεαζτπ δΝ δΝΰθυ δμ,Ναθ δζάο δμΝεαδΝ δΝΫθθκδ μΝΫξκυθΝ δαηκλφυ δΝκδΝηαγβ ΫμΝ κυΝ
ξ δεΪΝ η Ν ΫθαθΝ γ ηα δεσΝ ξυλκήΰθπ δεσΝ αθ δε έη θκΝ υ Ν θαΝ ιΫλ δΝ ππμΝ θαΝ
αθ δη ππέ δΝπαλαθκά δμ,Ν ζζ έο δμ,Νζαθγα ηΫθ μΝαθ δζάο δμ
5) ΜκδλΪα αδΝη Ν κυμΝηαγβ ΫμΝ κυΝ αΝελδ άλδαΝαιδκζσΰβ βμΝπκυΝξλβ δηκπκδ έΝεαδΝ κυμΝ
εκδθκπκδ έΝ δμΝ ξΪλ μΝ αιδκζσΰβ βμΝ πκυΝ ξλβ δηκπκδ έΝ ΰδαΝ θαΝ εα α ά δΝ αφ έμΝ δμΝ
πλκ κεέ μΝπκυΝΫξ δΝπμΝπλκμΝ βθΝ«Ϊλδ β»Ν πέ κ βΝ
6) κβγΪΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ κυμΝ θαΝ φαλησακυθΝ κδΝ έ δκδΝ δμΝ ξΪλ μΝ αιδκζσΰβ βμΝ ΰδαΝ θαΝ
αιδκζκΰά κυθΝκδΝέ δκδΝ δμΝ πδ σ δμΝ κυμΝΧαυ καιδκζσΰβ βΨΝεαδΝ πθΝ υηηαγβ υθΝ κυμΝ
Χ λκαιδκζσΰβ βΨ
7) ΠαλΫξ δΝ αε δεάΝ εαδΝ ΫΰεαδλβΝ αθα λκφκ σ β βΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ ΧεαδΝ κυμΝ ΰκθ έμΨΝ πμΝ
πλκμΝ δμΝ υθα σ β μΝεαδΝα υθαηέ μΝ πθΝηαγβ υθΝ κυ
8)
ιδκπκδ έΝ βΝ ηΫγκ κΝ βμΝ αυ καιδκζσΰβ βμΝ εαδΝ ί ζ έπ βμΝ λΰα δυθΝ η ΪΝ απσΝ
αθα λκφκ σ β βΝπλδθΝαπσΝαπκ κγ έΝίαγησμ
9) βηδκυλΰ έΝ υθγάε μΝ ΰδαΝ βθΝ βγδεΪΝ κλγάΝ εαδΝ έεαδαΝ απκ έηβ βΝ βμΝ λΰα έαμΝ πθΝ
ηαγβ υθΝ – υθγάε μΝ δμΝ κπκέ μΝ βΝ λΰα έαΝ κυμΝ ε δηΪ αδΝ εαδΝ ξλβ δηκπκδ έ αδΝ πμΝ
λΰαζ έκΝηΪγβ βμ
10) Υλβ δηκπκδ έΝ ξθδεΫμΝαθα κξα ηκτΝεαδΝαυ καιδκζσΰβ βμΝΰδαΝθαΝπλκ αλησ δΝ δμΝ
δ αε δεΫμΝ κυΝπλαε δεΫμ
Υαλαε βλδ δεΪΝ κυΝηαγβ άμ
3)

1)
2)

3)
4)
5)

θαΰθπλέα δΝ δΝ έθαδΝπκδκ δεΪΝδεαθκπκδβ δεσΝ βθΝ λΰα έαΝπκυΝ πδ Ϋζ ,Ν δΝξλ δΪα αδΝ
ί ζ έπ βΝεαδΝαθααβ ΪΝ κυμΝεαζτ λκυμΝ λσπκυμΝΰδαΝ βΝί ζ έπ άΝ βμ
ιδκπκδ έΝ αΝ λΰαζ έαΝπκυ κυΝ έθκθ αδΝεαδΝαθααβ ΪΝεαδΝΪζζαΝπλκε δηΫθκυΝθαΝηπκλ έΝ
θαΝ παλαεκζκυγ έΝ απκ ζ ηα δεΪΝ βθΝ πλσκ κΝ πλκμΝ βθΝ πέ υιβΝ πθΝ σξπθΝ βμΝ
ηΪγβ βμ
θαπ τ δΝάΝήΝεαδΝξλβ δηκπκδ έΝ αΝελδ άλδαΝαιδκζσΰβ βμΝεαδΝ ξΪλ μΝίαγηκζσΰβ βμΝ
υ ΝθαΝαιδκζκΰ έΝεαδΝίαγηκζκΰ έΝ δμ δεΫμΝ κυΝ λΰα έ μΝεαδΝ πθΝ υηηαγβ υθΝ κυ
ιδκπκδ έΝ δμΝπαλα βλά δμΝ κυΝ α εΪζκυήεαγβΰβ άΝ κυΝεαδΝ πθΝ υηηαγβ υθΝ κυΝΰδαΝ
θαΝί ζ δυ δΝ βθΝ λΰα έαΝ κυ
θα κξΪα αδΝ η ΝίΪ βΝ κΝ δΝ εα αφΫλθ δΝ εαδΝ δΝσξδΝεαδΝπλκ παγ έΝ ησθκμΝεαδΝη Ν βΝ
ίκάγ δαΝΪζζπθΝθαΝεα αφΫλ δΝπ λδ σ λαΝπλκμΝ βθΝεα τγυθ βΝπκυΝκΝέ δκμΝ πδγυη έΝ

δ αε δεάΝ υθΫπ δαΝ εαδΝ υηη κξάΝ πθΝ ηαγβ υθ – κΝ επαδ υ δεσμΝ υπκ βλέα δΝ εαδΝ
θγαλλτθ δΝ βθΝ θ λΰσΝ υηη κξάΝ κυΝηαγβ άΝ βΝηΪγβ βΝπκυΝία έα αδΝ βθΝΫλ υθαΝβΝκπκέαΝ
απαδ έΝ βηδκυλΰδεάΝεαδΝελδ δεάΝ εΫοβέ
Υαλαε βλδ δεΪΝ κυΝ επαδ υ δεκτ:
1)
2)

3)
4)
5)

6)

κβγΪΝ κΝηαγβ άΝθαΝαθ απκελδγ έΝ Νπλκ δαΰλαφΫμΝ ξ δεΪΝη Ν κΝ δΝπλΫπ δΝθαΝηπκλ έΝ
θαΝεΪθ δΝ
Καγκ βΰ έΝ δμΝ πκζτπζκε μΝ δα δεα έ μ,Ν Ϋθθκδ μΝ εαδΝ αλξΫμΝ πκυΝ π λδΫξκθ αδΝ βθΝ
εα Ϊ α βΝεαδΝ αΝ γθδεΪΝπλσ υπαΝπκυΝξλβ δηκπκδκτθΝ δαφκλκπκδβηΫθ μΝ λα βΰδεΫμΝ
πκυΝεΪθκυθΝ δ α εαζέαΝπλκ δ άΝ ΝσζκυμΝ κυμΝηαγβ Ϋμ
Πλκ αλησα δΝ κΝ ηΪγβηαΝ η Ν λσπκΝ πκυΝ θαΝ ίκβγΪΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ θαΝ αθαπ τικυθΝ
λα βΰδεΫμΝ πέζυ βμΝπλκίζβηΪ πθ
δκλΰαθυθ δΝαπκ ζ ηα δεΫμΝ υαβ ά δμΝ βθΝ ΪιβΝεαδΝαθαγΫ δΝ λα βλδσ β μΝπκυΝ
απαδ κτθΝαπσΝ κΝηαγβ άΝθαΝ ε φ έΝ βηδκυλΰδεΪ
ΠαλΫξ δΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ κυΝ εέθβ λαΝ εαδΝ υεαδλέ μΝ θαΝ ηΪγκυθΝ πλΪΰηα αΝ εαδΝ θαΝ
ηπζαεκτθΝ Ν λα βλδσ β μΝπκυΝγαΝ υθ Ϋ κυθΝεα σπδθΝη Ν αΝγΫηα αΝ βμΝ ξκζδεάμΝ
Ϊιβμ
έθ δΝεέθβ λαΝ κυμΝηαγβ ΫμΝθαΝα ξκζβγκτθΝη Νπλκίζάηα αΝπκυΝαφκλκτθΝ βΝαπάΝ κυμΝ
εαδΝ υθ Ϋκθ αδΝ η Ν δμΝ γ ηα δεΫμΝ κυΝ ηαγάηα κμΝ εαδΝ κυμΝ πλκ έθ δΝ πκδεδζέαΝ
πλκ ΰΰέ πθΝΰδαΝ βθΝ πέζυ άΝ κυμ
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7) Υλβ δηκπκδ έΝπκδεδζέαΝηαγβ δαευθΝπσλπθΝ βΝ δ α εαζέαΝ κυΝυ ΝθαΝαυιά δΝ δμΝ
πδζκΰΫμΝηΪγβ βμέ
8) δ υεκζτθ δΝ κθΝ δΪζκΰκΝ θ σμΝ εαδΝ ε σμΝ ηαγάηα κμΝ εαδΝ κθΝ κλΰαθπηΫθκΝ ζσΰκαθ έζκΰκΝίΪ δΝεαθσθπθ
9) κβγΪΝ θαΝ η α λΫο δΝ κΝ ηαγβ άμΝ δμΝ λ υθβ δεΫμΝ κυΝ πλκ πΪγ δ μΝ Ν ηπ δλέ μΝ
ηΪγβ βμΝ
10) υαβ ΪΝη Ν κυμΝηαγβ ΫμΝ κυΝη Ν σξκΝ κθΝ παθαπλκ δκλδ ησΝ πθΝηαγβ δαευθΝ κυΝ
σξπθΝεαδΝελδ βλέπθΝπκδσ β αμΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝ δα δεα έαμ
Υαλαε βλδ δεΪΝ κυΝηαγβ ά:
1) υηη Ϋξ δΝ βθΝ Ϊλγλπ βΝ ηαγβ δαευθΝ σξπθΝ εαδΝ ελδ βλέπθΝ πκδσ β αμΝ βμΝ
επαδ υ δεάμΝ δα δεα έαμ
2) δαίΪα δΝ υθ υΪα δΝπζβλκφκλέ μΝαπσΝπκδεέζαΝεαδΝ δαφκλ δεκτΝ τπκυΝε έη θαΝΰδαΝθαΝ
δαηκλφυ δΝΪπκοβΝΰδαΝΫθαΝγΫηαΝ
3) φαλησα δΝ αΝαπκ ζΫ ηα αΝ πθΝ θ λΰ δυθΝαθααά β βμΝ
Μαγβ δαεάΝ ηπ δλέαΝ – κΝ επαδ υ δεσμΝ δ υεκζτθ δΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ θαΝ απκε ά κυθΝ
ηαγβ δαεΫμΝ ηπ δλέ μΝπκυΝΫξκυθΝθσβηαΝΰδαΝαυ κτμΝ
Υαλαε βλδ δεΪΝ κυΝ επαδ υ δεκτ:
1) Πλκ φΫλ δΝ υεαδλέ μΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ θαΝ υηη ΫξκυθΝ Ν λα βλδσ β μΝ πκυΝ ΫξκυθΝ
ξΫ βΝη Ν αΝίδυηα ΪΝ κυμΝεαδΝ θΝΫξκυθΝηδαΝεαδΝηκθα δεάΝαπΪθ β β
2) υθ Ϋ δΝ δμΝθΫ μΝΫθθκδ μΝεαδΝπζβλκφκλέ μΝη Ν δμΝ ηπ δλέ μΝεαδΝαθ δζάο δμΝ πθΝηαγβ υθ
3) Υλβ δηκπκδ έΝ πκζζαπζΫμΝ αθαπαλα Ϊ δμ,Ν παλα έΰηα αΝ εαδΝ π ιβΰά δμΝ ΰδαΝ θαΝ
παλκυ δΪ δΝ βΝ δεάΝ κυΝΰθυ βΝεαδΝαβ ΪΝ κΝέ δκΝεαδΝαπσΝ κυμΝηαγβ ΫμΝ κυ
4) θ πηα υθ δΝ αΝ ηπ δλδεΪΝ κηΫθαΝπκυΝΫξκυθΝκδΝηαγβ ΫμΝ κυΝεαδΝ αΝ θ δαφΫλκθ ΪμΝ
κυμΝ κΝηΪγβηα
5) πδζΫΰ δΝεαδΝξλβ δηκπκδ έΝπκδεέζαΝηΫ αΝπκυΝυπκ βλέακυθΝ βΝηΪγβ βΝ πθΝηαγβ υθΝκδΝ
κπκέκδΝ δαγΫ κυθΝπκζζαπζΫμΝθκβηκ τθ μέ
6) υθ λΰΪα αδΝη ΝΪζζκυμΝ επαδ υ δεκτμΝΰδαΝθαΝ υθ Ϋ κυθΝ αΝαβ άηα αΝπκυΝη ζ κτθΝ
κδΝηαγβ ΫμΝ αΝ δΪφκλαΝΰθπ δεΪΝαθ δε έη θαΝήΝγ ηα δεΫμΝπ λδκξΫμ
7) υθ Ϋ δΝ κΝηΪγβηαΝη Ν αΝ λΫξκθ αΝΰ ΰκθσ αΝ βμΝεκδθσ β αμΝεαδΝ βμΝεκδθπθέαμ
Υαλαε βλδ δεΪΝ κυΝηαγβ ά:
1) ΘΫ δΝ λπ άηα αΝπκυΝΫξκυθΝθσβηαΝΰδαΝεαδΝαπαθ ΪΝ Ν λπ ά δμΝη Ν κθΝ δεσΝ κυΝ λσπκΝ
.
2) Υλβ δηκπκδ έΝεα ΪζζβζαΝ λΰαζ έαΝεαδΝ ξθδεΫμΝΰδαΝ βΝ υζζκΰά,Ν βθΝαθΪζυ βΝεαδΝ βθΝ
ληβθ έαΝπζβλκφκλδυθΝη πκ κ δεΪΝεαδΝπκδκ δεΪΝ κδξ έαέ
3) Π λδΰλΪφ δ,Ν ιβΰ έ,Ν πλκίζΫπ δ,Ν υηπ λαέθ δ,Ν ε ζέΝ αιδκπκδυθ αμΝ κδξ έαΝ απσΝ
δαφκλ δεΫμΝπβΰΫμ
4) υθ λΰΪα αδΝΰδαΝθαΝαθ δη ππέ δΝπκζτπζκεαΝαυγ θ δεΪΝπλκίζάηα αΝπκυΝαπαδ κτθΝ
εαδθκ ση μΝπλκ ΰΰέ δμΝΰδαΝ βθΝ πέζυ άΝ κυμ
5) Παλκυ δΪα δΝ δμΝΰθυ δμΝ κυΝ υθ Ϋκθ ΪμΝ μΝη Νεα α Ϊ δμΝ κθΝπλαΰηα δεσΝεσ ηκ
6) πδεκδθπθ έΝ δμΝ ΰθυ δμΝ κυΝ η Ν δαφκλ δεκτμΝ λσπκυμ,Ν αθΪζκΰαΝ η Ν βθΝ εκδθπθδεάΝ
π λέ α βΝ
Ν ΰθυ βΝ κυΝ π λδ ξκηΫθκυΝ κυΝ ΰθπ δεκτΝ ξυλκυΝ - εα αθσβ βΝ εαδΝ φαληκΰάΝ πθΝ
τΰξλκθπθΝγ πλδυθΝεαδΝ θθκδυθΝ κυΝΰθπ δεκτΝαθ δε δηΫθκυ,ΝεαγυμΝεαδΝ πθΝεα ΪζζβζπθΝΰδαΝ
κΝαθ δε έη θκΝη γσ πθΝεαδΝπλαε δευθΝ δ α εαζέαμΝεαδΝ εηΪγβ βμέΝ
ε σμΝ απσΝ αΝ εκδθΪΝ ξαλαε βλδ δεΪ,Ν κδΝ επαδ υ δεκέΝ εαδΝ κδΝ ηαγβ Ϋμή λδ μΝ αθαηΫθ αδΝ θαΝ
ΫξκυθΝ αθαπ τι δΝ άΝ θαΝ έθαδΝ δα γ δηΫθκδΝ θαΝ αθαπ τικυθΝ ήΝ θαΝ αθαπ τ κυθΝ υΰε ελδηΫθαΝ
ξαλαε βλδ δεΪΝυ ΝβΝ δα δεα έαΝ βμΝ επαέ υ βμΝθαΝΫξ δΝ πμΝαπκ Ϋζ ηαΝυοβζσΝ πέπ κΝ
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ΰλαηηα δ ηκτΝεαδΝ βθΝ βηκελα δεάΝπαδ έαΝ Ν υΰε ελδηΫθ μΝγ ηα δεΫμΝπ λδκξΫμέΝ εκζκυγ έΝ
παλΪ δΰηαΝκλΰΪθπ βμΝ β Ν ΰετεζδαμΝτζβμμΝ
Γλαηηα δ ηκέΝΧάΝ ΰΰλαηηα δ ηκέΨΝεα ΪΝΧΰθπ δεΫμΨΝπ λδκξΫμ











ζζβθδεάΝΰζυ αΝΧπκζυ λκπδεσμΝΰλαηηα δ ησμΨ
ΞΫθ μΝΰζυ μΝΧ δαΰζπ δεσμήπκζυ λπκδεσμΝΰλαηηα δ ησμΨ
Μαγβηα δεΫμΝ πδ άη μ
Θλβ ε δκζκΰέαΝεαδΝφδζκ κφέα
Φυ δεΫμΝ πδ άη μΝ
Ι κλδεΫμΝεαδΝεκδθπθδεΫμΝ πδ άη μ
ΟδεκθκηδεΫμΝεαδΝπκζδ δεΫμΝ πδ άη μΝ
Λκΰκ ξθέα,Ν Ϋξθ μΝεαδΝπκζδ δ ησμ
Σ ξθκζκΰέα
ΝΫ μΝ ξθκζκΰέ μΝ

1. Πλαε δεΫμΝαπάμΝ
 Θλβ ε υ δεάΝαΰπΰά
 Φυ δεάΝαΰπΰά

ΰπΰάΝΰδαΝυΰδ δθάΝαπάΝεαδΝ δα λκφάΝ

ΰπΰάΝΰδαΝ βθΝδ σ β αΝ πθΝφτζπθΝεαδΝαθ δη υπδ βΝΫηφυζπθΝπλαε δευθΝ

ΰπΰάΝΰδαΝ βθΝίδπ δησ β αΝ κυΝπζαθά β

δα άλβ βΝ βμΝίδκπκδεδζσ β αμ
 υθΫπ δ μΝεζδηα δεάμΝαζζαΰάμΝ
 Μ έπ βΝ πθΝεδθ τθπθΝεα α λκφυθ
 Μ έπ βΝ βμΝφ υξ δαμ

δφσλπθΝ λσππθΝαπάμ
 ΣβθΝ δλάθβΝεαδΝ βθΝ θγλυπδθβΝ φΪζ δα
 υθ έ β βΝξλβ δησ β αμΝ κυΝθ λκτ
 υηίκζάΝ βΝίδυ δηβΝα δεκπκέβ β

πδξ δλβηα δεσ β α- βηδκυλΰδεσ β αΝ[entrepreneurship]
 ΠλσζβοβΝεαδΝεα απκζΫηβ βΝ βμΝ δαφκλ δεσ β αμ,Ν πθΝ δαελέ πθ,Ν βμΝίέαμΝεαδΝ
κυΝλα δ ηκτ

γδεάΝξλά βΝ πθΝΣΠ Ν
ΠΝεαδΝ υ βηδεσ β α παλ ηίΪ πθΝΰδαΝη αλλυγηέ δμΝ βθΝ επαέ υ β
Νζ δ κυλΰέαΝ θσμΝ ΠΝπαλΫξ δΝ βΝ υθα σ β αΝαυ κθσηβ βμΝ κυΝ ξκζ έκυ,Νη Ν βθΝΫθθκδαΝ βμΝ
δαφκλκπκέβ βμΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝΫλΰκυΝ-αθΪζκΰαΝη Ν δμΝαθΪΰε μΝ πθΝηαγβ υθ,Ν βμΝ κπδεάμΝ
εκδθπθέαμ,Νε ζέ- θυΝ έθ δΝ βΝ υθα σ β αΝ φαληκΰάμΝ ξθδευθΝ δαφκλκπκδβηΫθβμΝ δ α εαζέαμΝ
εαδΝηΪγβ βμέΝ υ ΫμΝκδΝ υθα σ β μΝπαλΫξκθ αδΝ π δ άΝβΝσπκδαΝ δαφκλκπκέβ βΝάΝπαλΫηία βΝ
ΰέθ αδΝ Ν πέπ κΝ ΰ θδεσ,Ν κπδεσΝ άΝ α κηδεσΝ Χεκδθσ β αμ,Ν ξκζ έκυ,Ν Ϊιβμ,Ν ε ζέΨΝ ηπκλ έΝ
υ βηα δεΪΝθαΝαπκ δηΪ αδ ίΪ δΝ πθΝαθ δε δη θδευθΝ δε υθΝΧελδ βλέπθΨΝεαδΝθαΝ ιΪΰκθ αδΝ
η λά δηαΝ υηπ λΪ ηα αέ
ΠλκςπκγΫ δμΝΰδαΝ κΝ Π
Ν δα τππ βΝ θσμΝεκδθκτΝ γθδεκτΝκλΪη κμΝΰδαΝ βθΝ ξκζδεάΝ επαέ υ βΝ
Ν δα τππ βΝπ λδΰλαφβ υθήελδ βλέπθΝΰδαΝ βθΝ επαέ υ βΝ κυΝ ΰΰλΪηηα κυΝπκζέ βΝεαδΝ βθΝ
δαπαδ αΰυΰβ βΝ κυΝ βηκελα δεκτ,Ν θ λΰκτΝπκζέ βΝ
Ν υθΫλΰ δαΝη Ν αΝΫλΰαΝ επαέ υ βμΝεαδΝ πδησλφπ βμΝ πθΝ επαδ υ δευθ
Ν υθαέθ βΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝεκδθσ β αμΝεαδΝ βμΝεκδθπθέαμΝ πθΝπκζδ υθΝευλέπμ πμΝπλκμΝ
βθΝζ π κη λάΝπ λδΰλαφάΝ κυΝπλκφέζΝήΝ πθΝξαλαε βλδ δευθΝ κυΝηαγβ ά,Ν κυΝ επαδ υ δεκτ,Ν
πθΝ ζ ξυθΝ επαέ υ βμ
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ΣΫζκμ,Ν πλκςπσγ βΝ ΰδαΝ βθΝ απκ έηβ βΝ κυΝ παλαΰση θκυΝ επαδ υ δεκτΝ ΫλΰκυΝ έθαδΝ θαΝ
κλδ κτθΝκδΝκλΰαθδ ηκέΝπκυΝγαΝζ δ κυλΰκτθΝπμΝ
o Παλα βλβ άλδαΝΰδαΝ βθΝεα αΰλαφάΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝΫλΰκυ
o ΜκθΪ μή κηΫμΝ πκυΝ υζζΫΰκυθΝ εαδΝ ληβθ τκυθΝ
κηΫθαΝ πκυΝ υΰε θ λυθκθ αδΝ
ΧίΪ δΝπλκ δαΰλαφυθΨΝ
o ΜκθΪ μή κηΫμΝ πκυΝ «πδ κπκδκτθ»Ν βθΝ πκδσ β αΝ κυΝ παλαΰση θκυΝ ΫλΰκυΝ άΝ
δαπδ τκυθΝ βθΝαιδκπδ έαΝεαδΝ ΰευλσ β αΝΪζζπθΝ κηυθ
o
λησ δκδΝ ΰδαΝ βΝ δα τππ βή δ άΰβ βΝ πλκ Ϊ πθΝ ξ δεΪΝ η Ν απαλαέ β μΝ αζζαΰΫμήΝ
η αίκζΫμέ
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13.

Τ ΝΚ ΙΝ

Κ Σ ΡΣΙ
Κ έη θκΝπλκ Ϊ πθΝΰδαΝ υαά β βΝεαδΝπλκίζβηα δ ησ
Ν παΰΰ ζηα δεάΝ επαέ υ βΝεαδΝΚα Ϊλ δ βΝΧ ΚΨΝ δμΝ τΰξλκθ μΝεκδθπθέ μΝ
εαζ έ αδΝ θαΝ δα λαηα έ δΝ ΫθαθΝ πκζυ δΪ α κΝ εαδΝ δ δαέ λαΝ βηαθ δεσΝ λσζκέΝ ΝαΝ
πλκ κδηΪ δΝη Νεα ΪζζβζκΝ λσπκΝΫθαΝη ΰΪζκΝ ηάηαΝ βμΝθΫαμΝΰ θδΪμΝΰδαΝ βθΝΪ εβ βΝ
υΰε ελδηΫθκυΝ παΰΰΫζηα κμ, ια φαζέακθ αμΝ αυ σξλκθαΝ κΝηκλφπ δεσΝ υπσίαγλκΝ
πκυΝ έθαδΝαθαΰεαέκΝΰδαΝ βθΝαπκ ζ ηα δεάΝ υηη κξάΝ κυμΝ αΝεκδθπθδεΪΝ λυη θαέΝ
Τπβλ υθ αμΝ αυ σΝ κΝ σξκΝ βΝ ΚΝ υηίΪζζ δΝ Ϊη αΝ εαδΝ κυ δα δεΪΝ αφ θσμΝ βθΝ
παΰΰ ζηα δεάΝ εαδΝ εκδθπθδεάΝ Ϋθ αιβΝ σ πθΝ θΫπθΝ βθΝ πδζΫΰκυθΝ εαδΝ αφ ΫλκυΝ βΝ
υθκζδεάΝαθΪπ υιβΝ βμΝξυλαμέΝ
ΓδαΝ κυμΝ ζσΰκυμΝ αυ κτμΝ αΝ αβ άηα αΝ βμΝ ΚΝ πλΫπ δΝ θαΝ ίλέ εκθ αδΝ κθΝ
πυλάθαΝ εΪγ Ν πλκ πΪγ δαμΝ πκυΝ κξ τ δΝ βΝ η αλλτγηδ βΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ
υ άηα κμέ Ν αθαίΪγηδ βΝ βμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ Κα Ϊλ δ βμΝ γαΝ
πλΫπ δΝθαΝ υθδ ΪΝηδαΝαπσΝ δμΝία δεΫμΝπκζδ δεΫμΝπλκ λαδσ β μΝ βμΝπκζδ έαμέ
ΟδΝαζζαΰΫμΝ βθΝ ΚΝπλΫπ δΝθαΝία έακθ αδμ

βθΝαθαΰθυλδ βΝεαδΝ θέ ξυ βΝ κυΝεκδθπθδεκτΝλσζκυΝ βμΝ Κ,Νη Ν κθΝ
π λδκλδ ησΝ βμΝ πέ λα βμΝ πθΝεκδθπθδευθΝαθδ κ ά πθ,

βθΝ αθΪΰεβΝ υθ ξκτμΝ θαλησθδ βμΝ βμΝ
ΚΝ η Ν δμΝ απαδ ά δμΝ βμΝ
ζζβθδεάμΝεκδθπθέαμΝεαδΝκδεκθκηέαμ,

βθΝ αθΪΰεβΝ παλκξάμΝ πκδκ δεάμΝ επαέ υ βμΝ εαγυμΝ εαδΝ α φαζυθΝ
παΰΰ ζηα δευθΝ δ ισ πθΝ κυμΝηαγβ ΫμΝεαδΝ δμΝηαγά λδ μΝ βμΝ Κ,

βθΝ ηπΫ π βΝ λΰα δαεάμΝ α φΪζ δαμΝ εαδΝ βΝ δαησλφπ βΝ θσμΝ
λ αζδ δεκτΝκλΪηα κμΝΰδαΝ κυμή δμΝ επαδ υ δεκτμέΝ
Ν βη λδθάΝεα Ϊ

α β

ΣαΝπκζζΪΝεαδΝ τθγ αΝπλκίζάηα αΝπκυΝαθ δη ππέα δΝ άη λαΝβΝ ΚΝ θΝ βμΝ
πδ λΫπκυθΝθαΝ πδ ζΫ δΝ κΝλσζκΝ βμΝεαδΝθαΝδεαθκπκδά δΝ δμΝπλκ κεέ μΝ πθΝθΫπθΝ
πκυΝ βθΝ πδζΫΰκυθέΝΓδΥΝαυ σθΝαελδίυμΝ κΝζσΰκΝ κΝπκ κ σΝ πθΝθΫπθΝπκυΝ ΰΰλΪφκθ αδΝ
κυμΝπκδεέζκυμΝ κη έμΝ βμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝεαδΝεα Ϊλ δ βμΝαεκζκυγ έΝ αΝ
ζ υ αέαΝ ξλσθδαΝ π π δεάΝ Ϊ βέΝΧ σ κ,ΝκδΝ υθα σ β μΝ αθΪπ υιάμΝ βμ,ΝαεσηαΝ εαδΝ
δμΝ αελαέ μΝ υθγάε μΝ βμΝ ελέ βμΝ πκυΝ ηα έα δΝ βθΝ ζζβθδεάΝ εκδθπθέα,Ν έθαδΝ
βηαθ δεΫμέΝ έθαδΝαθαΰεαέα,Ν υθ πυμ,ΝηδαΝλδαδεάΝαζζαΰάΝ βΝ κηάΝεαδΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ
βμ,Ν κΝ πζαέ δκΝ βμΝ υλτ λβμΝ η αλλτγηδ βμΝ πκυΝ ξλ δΪα αδΝ κΝ επαδ υ δεσΝ
τ βηαΝ βμΝ ξυλαμέΝ φ βλέαΝ ηδαμΝ Ϋ κδαμΝ πλκ πΪγ δαμΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ βΝ αελδίάμΝ
απκ έηβ βΝ πθΝγ δευθΝεαδΝ πθΝαλθβ δευθΝ κδξ έπθΝπκυΝξαλαε βλέακυθΝ βθΝ Κέ
 α γ δεΪ ξαλαε βλδ δεΪ βμ Κ υηπ λδζαηίΪθ αδ εα αλξΪμ κ ΰ ΰκθσμ,
σ δ, παλΪ δμ παγκΰΫθ δ μ πκυ βθ ξαλαε βλέακυθ εαδ κυμ αθ παλε έμ πσλκυμ, υζδεκτμ
εαδ Ϋηουξκυμ, κ δ αε δεσ πλκ ππδεσ βμ εα αίΪζζ δ λΰυ β πλκ πΪγ δα
πλκε δηΫθκυ β
Κ θα αθ απκελδγ έ
κθ πκζυ δΪ α κ εκδθπθδεσ βμ λσζκέ
υΰελα υθ αμ
υπδεΫμ επαδ υ δεΫμ κηΫμ εαδ επαδ τκθ αμ Ϋθα η ΰΪζκ ηΫλκμ
κυ ηαγβ δεκτ υθαηδεκτ, β
Κ υηίΪζζ δ -υπσ πλκςπκγΫ δμ- β η έπ β βμ
ξκζδεάμ δαλλκάμέ Σαυ σξλκθα, κ Ϋλΰκ βμ υπκ βλέα αδ απσ επαδ υ δεκτμ η
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υοβζκτ πδπΫ κυ πδ βηκθδεά ι δ έε υ β, πζκτ δα «ηα κλδεά» Ϋξθβ εαδ αιδσζκΰβ
παΰΰ ζηα δεά ηπ δλέα, πκυ δαγΫ κυθ,
β υθ λδπ δεά κυμ πζ δκθσ β α,
παδ αΰπΰδεά εα Ϊλ δ β εαδ έθαδ δ δαέ λα υαδ γβ κπκδβηΫθκδ
α εκδθπθδεΪ
πλκίζάηα α πθ ηαγβ υθήηαγβ λδυθ κυμέ πέ βμ β
Κ δαγΫ δ εαγσζκυ
αη ζβ Ϋ μ υζδεκ ξθδεΫμ εαδ λΰα βλδαεΫμ υπκ κηΫμ εΪπκδ μ απσ δμ κπκέ μ ηπκλκτθ
εαδ πλΫπ δ θα ε υξλκθδ κτθέ
 αΝαλθβ δεΪΝξαλαε βλδ δεΪΝ βμΝ ΚΝγαΝεα α Ϊ αη μΝΧαΨΝ βΝ δκδεβ δεάΝεαδΝ
κλΰαθπ δεάΝ πκζυ δΪ πα βΝ πθΝ φκλΫπθΝ βμ,Ν ΧίΨΝ κθ εα αε ληα δ ησ πθ
παΰΰ ζηα δευθ εα υγτθ πθ εαδ δ δεκ ά πθ πκυ παλΫξκθ αδ, ΧΰΨ βθ πλυδηβ
Ϋθαλιβ βμ παΰΰ ζηα δεάμ πδζκΰάμ εαδ ι δ έε υ βμ πθ θΫπθ, Χ Ψ βθ
α υηία σ β α,
αλε Ϋμ π λδπ υ δμ, πθ πλκΰλαηηΪ πθ πκυ υθ η
α
παΰΰ ζηα δεΪ π λδΰλΪηηα α, Χ Ψ κ ι π λα ηΫθκ απσ δμ ξθκζκΰδεΫμ ι ζέι δμ
δ αε δεσ εαδ λΰα βλδαεσ υζδεσ πκυ ξλβ δηκπκδ έ αδ
αλε Ϋμ π λδπ υ δμ, Χ Ψ
δμ κίαλΫμ ζζ έο δμ
βθ πδησλφπ β κυ δ αε δεκτ πλκ ππδεκτ, ΧαΨ δμ
π λδκλδ ηΫθ μ υθα σ β μ παφάμ πθ ηαγβ υθ εαδ ηαγβ λδυθ βμ Κ η κθ εσ ηκ
βμ λΰα έαμ ΧβΨ βθ απαιέπ β
βηαθ δεσ ίαγησ πθ παΰΰ ζηα δευθ ξκζ έπθ εαδ
ΰ θδεσ λα βμ Κ, εαδ ΧγΨ δμ κίαλΫμ α υθαηέ μ κ υθκζδεσ ξ δα ησ βμ Κ,
υθΪλ β β εαδ η δμ αθΪΰε μ εαδ δμ υθα σ β μ αθΪπ υιβμ βμ κδεκθκηέαμέ
ΟδΝ επαδ υ δεΫμΝπκζδ δεΫμΝπκυΝα εάγβεαθΝ βθΝ ζ υ αέαΝβί έαΝ κθΝ κηΫαΝ
βμΝ Κ,ΝπαλΪΝ δμΝ δαεβλτι δμΝ βμΝπκζδ έαμΝσ δΝαυ ΫμΝ σξ υαθΝ βθΝαθαίΪγηδ άΝ βμ,Ν
σξδΝ ησθκΝ θΝ αθ απκελέγβεαθΝ δμΝ επαδ υ δεΫμΝ εαδΝ εκδθπθδεΫμΝ αθΪΰε μΝ αζζΪ,Ν
αθ έγ α,ΝσιυθαθΝπλκςπΪλξκθ αΝπλκίζάηα αΝεαδΝ βηδκτλΰβ αθΝεαδΝθΫαΝ Νσ, δΝαφκλΪΝ
βθΝ επαδ υ δεάΝζ δ κυλΰέα,Ν δμΝ παΰΰ ζηα δεΫμΝ δ ισ κυμΝ πθΝαπκφκέ πθΝ βμ,ΝσππμΝ
εαδΝ κΝ δ αε δεσΝ πλκ ππδεσέΝ ελαέκΝ παλΪ δΰηαΝ υπάλι Ν βΝ εα Ϊλΰβ βΝ ηδαμΝ δλΪμΝ
βηαθ δευθΝ δ δεκ ά πθΝ βμΝ ΚΝ κΝβί1γΝξπλέμ εηβλέπ βΝεαδΝξπλέμΝ υθ ε έηβ βΝ
πθΝ υθ π δυθΝπκυΝ έξ Ν βθΝ ζζβθδεάΝ επαέ υ βΝεαδΝΰ θδεσ λαΝ βθΝεκδθπθέαέ
Ν κλΰαθπ δεάΝ εαδΝ δκδεβ δεάΝ πκζυ δΪ πα βΝ βμΝ ΚΝ απκ έξ βε Ν κίαλσΝ
ηπσ δκΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ βμέΝ θ έγ αΝβΝκζδ δεάΝπλκ Ϋΰΰδ ά βμ,ΝβΝαπζκπκέβ βΝεαδΝ
κΝπ λδκλδ ησμΝ βμΝπκζυ δΪ πα βμ πθΝφκλΫπθΝ βμΝ ΚΝεαδΝβΝΫθ αιάΝ κυμΝ ΝΫθαΝ
θδαέκΝ τ βηαΝ επαέ υ βμΝεαδΝεα Ϊλ δ βμΝγαΝαπκ ζΫ δΝηδαΝ βηαθ δεάΝ κηάέ
Πλκ Ϊ δμΝΰδαΝηδαΝλδαδεάΝαζζαΰά
ΝΟηΪ αΝ λΰα έαμΝΰδαΝ βθΝ Κ,ΝαφκτΝΫζαί ΝυπσοβΝ βμΝ σ κΝ βθΝυφδ Ϊη θβΝ
εα Ϊ α βΝ βθΝ
ΚΝ Χπλκίζάηα αΝ εαδΝ υθα σ β μΨΝ δαησλφπ Ν ΫθαΝ ξΫ δκΝ
πλκ Ϊ πθΝη Ν σξκΝ βθΝκυ δα δεάΝαθαίΪγηδ βΝ βμΝ ΚέΝ
ΜδαΝία δεάΝαλξάΝπκυΝαεκζκτγβ Νη Ν υθΫπ δαΝβΝΟηΪ αΝ λΰα έαμΝυπάλι ΝβΝ
ηηκθάΝ Ν ηδαΝ κζδ δεάΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ βμΝ Κ,Ν η Ν βθΝ αιδκπκέβ βΝ εαδθκ κηδευθΝ
λΰαζ έπθΝεαδΝ τΰξλκθπθΝη γσ πθΝαθΪζυ βμ,Ν Ναθ έγ βΝη Ν βΝ υθάγβΝπλαε δεάΝ πθΝ
απκ πα ηα δευθΝαζζαΰυθΝ Ν πδηΫλκυμΝαβ άηα α,ΝπκυΝ κΝπαλ ζγσθΝαπκ έξ βεαθΝ
α ζΫ φκλ μέ
υ σ κΝ ξΫ δκΝ πλκ Ϊ πθΝ πλκ έθ δΝ βΝ ΟηΪ αΝ λΰα έαμΝ πλκμΝ δαίκτζ υ βΝ
βθΝ επαδ υ δεάΝεκδθσ β αΝεαδΝ κυμΝαλησ δκυμΝεκδθπθδεκτμΝφκλ έμέ
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α δεκέΝΪικθ μΝ πθΝπλκ Ϊ πθΝ
παθα ξ δα ησμΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ βμΝ Κ
έθαδΝ π έΰκυ αΝ βΝ αθΪΰεβΝ θσμΝ υθκζδεκτΝ παθαθα ξ δα ηκτΝ πθΝ
πλκΰλαηηΪ πθΝ βμΝ ΚΝ η Ν ίΪ βΝ δμΝ τΰξλκθ μΝ αθΪΰε μ, Ν σζβΝ βθΝ εζέηαεαΝ βμΝ
επαέ υ βμΝ εαδΝ εα Ϊλ δ βμέΝ  βΝ δα δεα έαΝ αυ άΝ απαδ έ αδΝ εα αλξΪμΝ θαΝ
υθ ε δηβγ έΝβΝυφδ Ϊη θβΝεα Ϊ α βΝ βμΝ ΚΝ Νσ, δΝαφκλΪΝ αΝπλκίζάηα αΝεαδΝ δμΝ
υθα σ β ΫμΝ βμ,Νδ έπμΝ Νσ, δΝαφκλΪΝ κΝγ ηδεσΝπζαέ δκ, κΝαθγλυπδθκΝ υθαηδεσΝεαδΝ
δμΝ δα δγΫη θ μΝυπκ κηΫμΝΧ υθα ΪΝεαδΝα τθα αΝ βη έαΨέΝ πέ βμΝπλΫπ δΝθαΝζβφγκτθΝ
υπσοβΝία δεΫμΝπαλΪη λκδΝ κυΝ δ γθκτμΝεαδΝ κυΝ υλππαρεκτΝπζαδ έκυ,Ν κΝίαγησΝπκυΝ
πβλ ΪακυθΝ βΝ ΰβΰ θάΝ αθΪπ υιβΝ εαδΝ κδεκθκηέα,Ν θυΝ ία δεσΝ παλΪΰκθ αΝ κυΝ σζκυΝ
ξ δα ηκτΝ απκ ζκτθΝ αΝ δ δαέ λαΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ εαδΝ κδΝ πλκκπ δεΫμΝ βμΝ
παλαΰπΰδεάμΝ αθΪπ υιβμΝ βμΝ ξυλαμΝ Χ Ν γθδεά,Ν π λδφ λ δαεάΝ εαδΝ κπδεάΝ εζέηαεαΨ,Ν
σππμΝεαδΝκδΝυφδ Ϊη θ μΝεα ΪΝπ λέπ π βΝ υθα σ β μΝξλβηα κ σ β βμέΝΣΫζκμ,ΝπλΫπ δΝ
θαΝ υθ ε δηυθ αδΝεαδΝκδΝ τΰξλκθ μ πδ βηκθδεΫμ ήΝπαδ αΰπΰδεΫμΝ ι ζέι δμ,Ν δμΝκπκέ μΝ
κφ έζ δ θαΝπαλαεκζκυγ έΝκπκδα άπκ ΝαζζαΰάΝ κθΝ υαέ γβ κΝξυλκΝ βμΝ επαέ υ βμέ

ΓδαΝ βθΝαθαίΪγηδ βΝ κυ λΰα δαεκτΝλσζκυΝ βμΝ Κ,Ν κθέα αδΝδ δαέ λαΝβΝ
αθΪΰεβΝ βμΝ θαλησθδ βμΝ πθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝ εαδΝ πθΝ παλ ξση θπθΝ
δ δεκ ά πθ η Ν δμΝ πλαΰηα δεΫμΝ αθΪΰε μΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ κδεκθκηέαμ,Ν σππμΝ αυ ΫμΝ
εα αΰλΪφκθ αδΝ υθκζδεΪΝ Ν γθδεσΝ πέπ κΝ αζζΪΝ εαδΝ π λδφ λ δαεΪ, η Ν πκδκ δεΪΝ
ελδ άλδαΝ εαδΝ εαδθκ κηδεΫμΝ η γσ κυμ,Ν υ Ν θαΝ πλκετο δΝ κυ δα δεάΝ υηίκζάΝ βθΝ
παλαΰπΰδεάΝαθα υΰελσ β βΝ βμΝξυλαμΝεαδΝ βΝ βηδκυλΰέα γΫ πθΝ λΰα έαμέ
Μ Ν αυ ΪΝ αΝ
κηΫθα,Ν φαέθ αδΝ ππμΝ πλκετπ δΝ βΝ αθΪΰεβΝ αΝ πλκΰλΪηηα αΝ
πκυ υθΝθαΝκ βΰκτθΝ βΝ δ τλυθ βΝ πθΝ παΰΰ ζηα δευθΝ δ ισ πθ πθΝαπκφκέ πθ
βθΝ ζζβθδεάΝ κδεκθκηέαΝ εαδΝ βθΝ παλαΰπΰάΝ ξπλέμΝ θαΝ απκεζ έκυθΝ αθ έ κδξ μΝ
δ ισ κυμΝ Ν υλππαρεάΝεαδΝ δ γθάΝεζέηαεαέ
έθαδΝ ΰ ΰκθσμΝ ππμΝ βΝ ζζΪ αΝ Ϋξ δΝ εΪπκδαΝ ξαλαε βλδ δεΪΝ πκυΝ εα ΪΝ εαθσθαΝ
απκ ζκτθΝ ηπσ δαΝ βθΝ π λαδ ΫλπΝ αθΪπ υιάΝ βμ,Ν σππμΝ ξαηβζάΝ ξθκζκΰδεάΝ
κδησ β αΝ εαδΝ ηπ δλδ ησ,Ν ξαηβζσΝ πέπ κΝ κλΰΪθπ βμΝ εαδΝ ηδελσΝ ηΫΰ γκμΝ
πδξ δλά πθ,Ν Ϋζζ δοβΝ πδηΫλκυμΝ εζΪ πθΝ η Ν υοβζάΝ αθ αΰπθδ δεσ β α,Ν αυιβηΫθβΝ
υηη κξάΝ υπβλ δυθΝ κΝ έ έΠέ,Ν ξαηβζσΝ πέπ κΝ εα Ϊλ δ βμΝ κυΝ λΰα δεκτΝ
υθαηδεκτ,Ν ηδελάΝ υηη κξάΝ αΝ πλκΰλΪηηα αΝ δΪΝ ίέκυΝ ηΪγβ βμ,Ν αυιβηΫθ μΝ
ιδσ β μΝ Οηα κλδεάμΟ ξπλέμΝ εα αΰλαφάΝ εαδΝ αιδκπκέβ β,Ν αζζΪΝ εαδΝ πκζζΫμΝ
υ πλσ δ μΝ κλ δθΫμΝ εαδΝ θβ δπ δεΫμΝ π λδκξΫμΝ Χθβ δπ δεσ β αΨέΝ ΣαΝ κδξ έαΝ αυ ΪΝ
πλΫπ δΝ πέ βμΝθαΝ υθ ε δηυθ αδΝ κΝ ξ δα ησΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ βμΝ Κ,ΝξπλέμΝθαΝ
εζαηίΪθκθ αδ,ΝίΫίαδα,ΝπμΝ αγ λΪΝεαδΝαη Ϊίζβ αΝ κηΫθα,ΝαζζΪΝ κΝπζαέ δκΝηδαμΝ
υθαηδεάμΝπκυΝαπκίζΫπ δΝ κθΝπ λδκλδ ησΝεαδΝ βθΝυπΫλία άΝ κυμ,Ν κΝπζαέ δκΝ κυΝ
φδε κτέΝ

πσΝπαδ αΰπΰδεάΝΪπκοβ,Ν αΝπλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθΝπλΫπ δΝθαΝ ξ δΪακθ αδΝ
η ΪΝ απσΝ πλκ ε δεάΝ η ζΫ βΝ πθΝ εκπυθΝ εαδΝ πθΝ σξπθ εΪγ Ν επαδ υ δεάμΝ
ίαγηέ αμΝ αζζΪΝ εαδΝ βμΝ αλξδεάμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ Ϋθ αιβμέΝ πέ βμ,Ν πλΫπ δΝ θαΝ
θαληκθέακθ αδΝη Ν δμΝ ξθκζκΰδεΫμΝ ι ζέι δμΝεαδΝθαΝπ λδκλέακθ αδΝ βθΝ απαλαέ β βΝ
δ αε ΫαΝ τζβέΝ θαΰεαέκΝ έθαδ,Ν αεσηα,Ν θαΝ ξ δΪακθ αδΝ η Ν ίΪ βΝ αΝ παΰΰ ζηα δεΪΝ
π λδΰλΪηηα α,ΝσππμΝαυ ΪΝπ λδΰλΪφκθ αδΝ αΝηαγβ δαεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝ πθΝ πδπΫ πθΝ
ζΝ εαδΝ ηΝ κυΝ γθδεκτΝ Πζαδ έκυΝ Πλκ σθ πθΝ εαδΝ αΝ ία δεΪΝ αυγ θ δεΪ παΰΰ ζηα δεΪΝ
ΫλΰαέΝ  κΝ πζαέ δσΝ κυμΝ πλΫπ δΝ θαΝ πλκίζΫπ αδΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ κζδΰσπλβμΝ Ο υΫζδε βμΝ
αυθβμΟ,Ν υ Ν θαΝ εαζτπ κθ αδΝ κπδεΫμΝ αθΪΰε μΝ εαδΝ ηπ δλέ μέΝ ΣΫζκμ,Ν απαδ έ αδΝ θαΝ
δα φαζδ έΝ βΝ υ βηα δεάΝ τθ βΝ βμΝ ΚΝ η Ν βθΝ εκδθπθέαΝ εαδΝ κθΝ εσ ηκΝ βμΝ
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λΰα έαμΝ η Ν σξκΝ βΝ ίδπηα δεάΝ πλκ κδηα έαΝ πθΝ ηαγβ υθή- λδυθΝ εαδΝ πθΝ
εα αλ δαση θπθΝπμΝπκζδ υθΝεαδΝπμΝ λΰααση θπθΝΰδαΝ βθΝΪ εβ βΝ κυΝ παΰΰΫζηα σμΝ
κυμΝ ΝΫθαΝα φαζΫμΝεαδΝ ζ ΰξση θκΝπαδ αΰπΰδεΪΝ λΰα δαεσΝπ λδίΪζζκθέΝ

ΣΫζκμ,Ν πλκ έθ αδΝ βΝ έ λυ βΝ θσμΝ Παλα βλβ βλέκυ η Ν αληκ δσ β αΝ βΝ
υ βηα δεάΝ παλαεκζκτγβ β βμΝ πλκσ κυΝ πθΝ η αλλυγηέ πθΝ πκυΝ έγ θ αδΝ Ν
φαληκΰάΝ βθΝ ΚέΝ Μ Ν αυ σΝ κΝ λσπκΝ γαΝ θβη λυθκθ αδΝ κδΝ αλησ δ μΝ υπβλ έ μ,Ν
υ Ν θαΝ η λδηθκτθΝ ΫΰεαδλαΝ εαδΝ κλγΪΝ ΰδαΝ βθΝ αθ δη υπδ βΝ πθΝ υθαφυθΝ
πλκίζβηΪ πθέ
υθκζδεΪ, αΝ πλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθΝ πλΫπ δΝ θαΝ υηίΪζζκυθΝ
Ν ηδαΝ
πκζυ δΪ α βΝ αθΪπ υιβΝ βμΝ πλκ ππδεσ β αμΝ πθΝ θΫπθ, υ Ν θαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ
υηη ΫξκυθΝελδ δεΪΝεαδΝ βηδκυλΰδεΪΝ αΝεκδθπθδεΪΝ λυη θα,ΝθαΝΫξκυθΝ ηπδ κ τθβΝ
κθΝ αυ σΝ κυμ,ΝθαΝηπκλκτθΝθαΝ θ Ϊ κθ αδΝ παλευμΝεαδΝαιδκπλ πυμ κΝ πΪΰΰ ζηα,Ν
θαΝ δ ε δεκτθΝ αΝ δεαδυηα ΪΝ κυμ,ΝθαΝ έθαδΝδεαθκέΝθαΝπαλαεκζκυγκτθΝ δμΝ ι ζέι δμ βμΝ
ξθκζκΰέαμΝεαδΝΰ θδεΪΝθαΝ θ Ϊ κθ αδΝπμΝκζκεζβλπηΫθκδΝ βηκελα δεκέ πκζέ μΝ βθΝ
εκδθπθέαέΝ ΓδαΝ βθΝ πέ υιβΝ αυ κτΝ κυΝ σξκυΝ έθαδΝ απαλαέ β κΝ θαΝ θδ ξυγ έΝ βΝ
παδ αΰπΰδεάΝ δΪ α βΝ κυΝ ξκζ έκυΝ κΝπζαέ δκΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθέ
θαίΪγηδ βΝ κυΝεκδθπθδεκτΝλσζκυΝ βμΝ ΚΝ
ΜδαΝ δλΪΝ απσΝ επαδ υ δεκτμΝ εαδΝ εκδθπθδεκτμΝ παλΪΰκθ μΝ υθΫίαζαθΝ βΝ
βηδκυλΰέαΝηδαμΝαλθβ δεάμΝ δεσθαμΝΰδαΝ βθΝ ΚΝ βθΝ ζζβθδεάΝεκδθπθέα,Νη Ν κίαλΫμΝ
επαδ υ δεΫμΝεαδΝ υλτ λ μΝεκδθπθδεΫμΝ πδπ υ δμέΝΠλκετπ δΝ υθ πυμΝβΝαθΪΰεβΝ βμΝ
αθαίΪγηδ βμΝ βμΝ δεσθαμ εαδΝ κυΝλσζκυΝ βμΝη Ν υΰε ελδηΫθαΝηΫ λαΝεαδΝπκζδ δεΫμέΝ
ΜδαΝ Ϋ ηβΝηΫ λπθΝαφκλΪΝ βθΝαθαίΪγηδ βΝ πθΝπαλ ξση θπθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθ,Ν
σππμΝ ά βΝ αθαφΫλγβε έΝ ΣαΝ ηΫ λαΝ αυ ΪΝ πλΫπ δΝ θαΝ υθκ υ κτθΝ η Ν βθΝ πλσθκδαΝ ΰδα
α δαεάΝαθαίΪγηδ βΝεαδΝα δκ σ β βΝ πθΝ κηυθΝηαγβ έαμ,ΝΪλ βΝ πθΝφλαΰηυθΝπκυΝ
ηπκ έακυθΝ βθΝ «εΪγ β»Ν εαδΝ «κλδασθ δα»Ν εδθβ δεσ β αΝ η αιτΝ εαδΝ θ σμΝ πθΝ
δαφσλπθΝ πδπΫ πθΝ Κ, εαγυμΝεαδ πλκ δκλδ ησΝ πθΝαθ έ κδξπθΝεα ΪΝ δ δεσ β αΝ
παΰΰ ζηα δευθΝ δεαδπηΪ πθέ
ΣΫζκμ,ΝηδαΝ δλΪΝηΫ λπθΝπλΫπ δΝθαΝ κξ τ δΝ βθΝυπκ άλδιβΝεαδΝ θγΪλλυθ βΝ
πθΝ ηαγβ υθΝ εαδΝ ηαγβ λδυθ,Ν δ έπμΝ ε έθπθΝ πκυΝ κεδηΪακθ αδΝ π λδ σ λκΝ Ν
υθγάε μΝελέ βμ,Νυ ΝθαΝαηίζτθκθ αδΝκδΝαθδ σ β μΝπκυΝαθαπαλΪΰκθ αδΝ κΝπζαέ δκΝ
κυΝ επαδ υ δεκτΝ υ άηα κμ. υ σΝ η αφλΪα αδΝ Ν ηΫ λαΝ αθ δ αγηδ δεάμΝ
επαέ υ βμ υπΫλΝ πθΝ πδκΝ α τθαηπθΝ εκδθπθδευθΝ κηΪ πθ,Ν πκυΝ ηπκλκτθΝ θαΝ
πλαΰηα κπκδβγκτθΝ εαδΝ η Ν βΝ ηκλφάΝ υΰε ελδηΫθπθΝ γ ηδευθΝ παλ ηίΪ πθ,Ν σππμΝ
έθαδΝ κδΝ Ο υθ μΝ επαδ υ δεάμΝ Πλκ λαδσ β αμΟέΝ Ν
ΚΝ γαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ
ξαλαε βλδ έΝ κΝ τθκζσΝ βμΝπμΝ υθβΝ επαδ υ δεάμΝΠλκ λαδσ β αμ,ΝπλΪΰηαΝπκυΝ
γαΝ άηαδθ Ν βθΝ φαληκΰάΝηδαμΝκζκεζβλπηΫθβμΝπκζδ δεάμΝΰδαΝ βθΝυπκ άλδιβ πθΝ
ηαγβ υθΝεαδΝηαγβ λδυθΝ βμΝ ΚΝ η Ν Ϋ η μΝ επαδ υ δευθΝεαδΝ εκδθπθδευθΝηΫ λπθΝ
ΧπλκΰλΪηηα αΝ θδ ξυ δεάμΝ δ α εαζέαμΝ εαδΝ Ϊζζ μΝ αθ δ αγηδ δεΫμ λΪ δμ,Ν
υπκ άλδιβΝ βμΝκδεκΰΫθ δαμ,Ν κηΫμΝουξκεκδθπθδεάμ υπκ άλδιβμΝεα ΪΝπλκ λαδσ β αΝ
βθΝ ΚΝεέκέεέΨέ
Μ Ν βθΝ φαληκΰάΝ ηΫ λπθΝ σππμΝ α πλκαθαφ λγΫθ α,Ν βΝ ευλέαλξβΝ άη λαΝ
αθ έζβοβΝΰδαΝ βθΝ ΚΝπμΝΟ πδζκΰάΝαθΪΰεβμΟ,ΝγαΝ ηπκλκτ ΝθαΝη α λαφ έΝ ΝηδαΝ
υθ δ β άΝ εαδΝ γ δεάΝ πδζκΰά ΰδαΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ εαδΝ ηαγά λδ μΝ εαδΝ κυμΝ
εα αλ δαση θκυμέ Σαυ σξλκθα,Ν γαΝ δ υλυθσ αθΝ βΝ υθα σ β αΝ παθΫθ αιβμΝ εαδΝ
παθ επαέ υ βμΝ απκφκέ πθΝ βμΝ ΚΝ η Ν σξκΝ βθΝ ατιβ βΝ πθΝ παΰΰ ζηα δευθΝ
δ ισ πθΝ κυμ,Ν βθΝ αθαίΪγηδ βΝ πθΝ πλκ σθ πθΝ κυμΝ εαδΝ βΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ
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απκ ζ ηα δεσ β ΪμΝ κυμ,Νη Ν υθΫπ δα,Νη αιτΝΪζζπθ,ΝεαδΝ βΝη έπ βΝ κυΝπκ κ κτΝ
πθΝ θΫπθΝ πκυΝ ίλέ εκθ αδΝ ε σμΝ επαέ υ βμ,Ν ε σμΝ λΰα έαμΝ εαδΝ ε σμΝ εα Ϊλ δ βμΝ
ΧσϋϋΣ’sΨέΝ
Ι δαέ λβΝ φλκθ έ αΝ πλΫπ δΝ θαΝ ζβφγ έ,Ν αεσηα,Ν ΰδαΝ βθ αθ δη υπδ βΝ πθΝ
πλκίζβηΪ πθΝ κυΝ δ αε δεκτΝπλκ ππδεκτΝ βμΝ ΚΝεαδΝ βΝί ζ έπ βΝ πθΝσλπθΝ
εαδΝ υθγβευθΝ Ϊ εβ βμΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ ΫλΰκυέΝ ΓδαΝ κΝ ζσΰκΝ αυ σΝ
π λδζαηίΪθκθ αδΝ ηΫ λαΝ πκυΝ απκίζΫπκυθΝ βθΝ κυ δα δεάΝ ί ζ έπ βΝ βμΝ αλξδεάμΝ
επαέ υ βμΝαζζΪΝεαδΝ βμΝ θ κςπβλ δαεάμΝεα Ϊλ δ βμΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ τηφπθαΝ
η Ν δμΝ λΫξκυ μΝ ι ζέι δμΝ πθΝ παΰΰ ζηΪ πθ,Ν κΝ ία ησΝ βμΝ παδ αΰπΰδεάμΝ
ζ υγ λέαμΝ πθΝ επαδ υ δευθ,Ν βΝί ζ έπ βΝ κυΝλσζκυΝ κυΝ υζζσΰκυΝ δ α εσθ πθΝήΝ
δ α εκυ υθ εέζπέ
Πλκ δθση θ μ η αλλυγηέ δμ β υ λκίΪγηδα παΰΰ ζηα δεά επαέ υ β
εαδ βθ Αλχδεά παΰΰ ζηα δεά Κα Ϊλ δ β

•

•

Απσ κ βί1η-1θ εαδ κ δΪ βηα βμ πση θβμ π θ α έαμ γα πδχ δλβγκτθ κδ
αεσζκυγ μ η αλλυγηέ δμμ
 κΝπζαέ δκΝ βμΝ α δαεάμΝεαγδΫλπ βμΝ βμΝ1ζξλκθβμΝυπκξλ π δεάμΝ επαέ υ βμ,Ν Ν
υ λκίΪγηδκΝ πέπ κΝ επαέ υ βμΝγαΝζ δ κυλΰκτθΝ τκΝ τπκδΝΛυε έκυ,Ν κΝΓ θδεσ εαδΝ
κΝ παΰΰ ζηα δεσ. ΟδΝπλκ δθση θ μΝαζζαΰΫμΝ βΝ κηάΝ κυΝ παΰΰ ζηα δεκτΝΛυε έκυΝ
ίλέ εκθ αδΝ βθΝέ δαΝεα τγυθ βΝη Ν κθΝκλαηα δεσΝ σξκΝ βμΝ θκπκέβ βμΝ πθΝ κηυθΝ
ΰ θδεάμΝεαδΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝ ΝΫθαΝ θδαέκΝΛτε δκΝγ πλέαμΝεαδΝπλΪιβμ,Ν
πκυΝ γαΝ αιδκπκδ έΝ αΝ γ δεΪΝ κδξ έαΝ πκυΝ πλκΫευοαθΝ απσΝ βθΝ ηπ δλέαΝ βμΝ
φαληκΰάμΝπαζαδσ λαΝ κυΝ θδαέκυΝΠκζυεζα δεκτΝΛυε έκυΝΧ ΠΛΨέ
Ν κηάΝπκυΝπλκ έθ αδΝΰδαΝ κΝΛτε δκΝ βμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝ έθαδΝβΝ ιάμμ
- ΄Ν Ϊιβμ θδαέκΝπλσΰλαηηαΝηαγβηΪ πθΝΰδαΝσζκυμή- μΝ κυμΝηαγβ Ϋμή- λδ μ
- ΄Ν Ϊιβ: δαξπλδ ησμΝ Νία δεκτμΝ υλτ λκυμΝ κη έμΝ παΰΰ ζηΪ πθΝ- υπβλ δυθέΝ
- Γ΄Ν Ϊιβμ δαξπλδ ησμΝ Ν παΰΰ ζηα δεΫμΝ δ δεσ β μέΝ
- Πλκαδλ δεσΝ «ζκ Ϋ κμ»Ν δ έε υ βμΝ - ηαγβ έαμ ΰδαΝ κυμΝ απσφκδ κυμΝ κυΝ
παΰΰ ζηα δεκτΝ Λυε έκυ,Ν υπσΝ βθΝ αδΰέ αΝ κυΝ ΤΠΠ ΘέΝ  Ν αυ σΝ γαΝ υθ υΪακθ αδΝ
γ πλβ δεΪΝ εαδΝ λΰα βλδαεΪΝ ηαγάηα αΝ κΝ ξκζ έκ,Ν ηαγβ έαΝ άΝ πλαε δεάΝ Ϊ εβ βΝ
Χ αΝ πλυ αΝ Ϊ δαΝ φαληκΰάμΝ εαδΝ ηΫξλδΝ βθΝ πζάλβΝ ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ ηαγβ έαμΝ γαΝ
ι α κτθΝ θαζζαε δεΫμΝ υθα σ β μ,Ν σππμΝ βΝ πλαε δεάΝ Ϊ εβ β,Ν Ν πδζ ΰηΫθ μΝ
λΰα βλδαεΫμΝυπκ κηΫμ εαδΝ βησ δκυμΝάΝδ δπ δεκτμΝφκλ έμΝεαδΝ πδξ δλά δμΨέΝ
- υ σΝ κΝ ξάηαΝΧ ΄Ν ΪιβΝ- θδαέα,Ν ΄Ν ΪιβΝ- κηΫαμ,ΝΓ΄Ν ΪιβΝ- δ δεσ β α,Ν«ζκ»ΝΫ κμΝδ έε υ β-ηαγβ έαΨΝ ιυπβλ έΝ π λδ σ λκΝ βθΝ απκφυΰάΝ βμΝ πλυδηβμΝ δ έε υ βμΝ
πθΝ ηαγβ υθΝ ήΝ ηαγβ λδυθΝ ίκβγυθ αμΝ κυμΝ θαΝ πδζΫικυθΝ η Ν η ΰαζτ λβΝ πλδησ β αΝ
δ δεσ β αΝ εαδΝ πΪΰΰ ζηαέΝ υηίΪζζ δΝ βθΝ παλκξάΝ Ϋλ πθΝ ΰ θδευθΝ ΰθυ πθ,Ν
απαλαέ β πθΝ ΰδαΝ βΝ δαησλφπ βΝ βμΝ πλκ ππδεσ β αμΝ πθΝ θΫπθ,Ν υηία υθΝ η Ν βθΝ
βζδεέαΝ βμΝ φβί έαμέΝυηίΪζζ δ,Ν πέ βμ,Ν βθΝπαλκξάΝ ξθκζκΰδευθΝ- παΰΰ ζηα δευθΝ
ΰθυ πθΝ κυΝ αθ έ κδξκυΝ κηΫαΝ πκυΝ γαΝ απκ ζκτθΝ βΝ ίΪ βΝ πΪθπΝ βθΝ κπκέαΝ γαΝ
«ξ δ έ»ΝβΝ δ δεσ β αΝ κΝ ζ υ αέκΝΫ κμΝαζζΪΝεαδΝβΝ δ έε υ βΝηΫ πΝ βμΝηαγβ έαμΝ
ΰδαΝ κυμΝ απκφκέ κυμέΝ βηδκυλΰ έ αδ,Ν Ϋ δ, ΫθαΝ θδαέκΝ ηκθ ΫζκΝ παΰΰ ζηα δεκτΝ
ξκζ έκυ ξπλέμΝ δαελέ δμΝ αθΪη αΝ δμΝ πδζκΰΫμΝ πθΝ ηαγβ υθή- λδυθ,Ν κΝ κπκέκΝ
παλΫξ δΝ π λδ σ λ μΝ δ ισ κυμ εαδΝ παΰΰ ζηα δεκτμΝ παθαπλκ δκλδ ηκτμΝ κυμΝ
απκφκέ κυμΝ κυέ
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Κα Ϊλΰβ βΝ πθΝξκζυθΝ παΰΰ ζηα δεάμΝΚα Ϊλ δ βμΝ- θ πηΪ π βΝ δ δεκ ά πθΝ
Χσ πθΝ θΝυπΪλξκυθΨΝ αΝΙ ΚΝΰδαΝ θάζδε μέ
δα άλβ βΝΰδαΝηδαΝη έαΝ πθΝ Π  πκυΝαθάεκυθΝ βθΝ υγτθβΝΪζζπθΝΤπκυλΰ έπθΝ
ε σμΝ ΤΠΠ ΘΝ κΝ βη λδθσΝ κυμΝ status,Ν ηΫξλδΝ βΝ υθκζδεάΝ αιδκζσΰβ βΝ κυΝ
υ άηα κμΝ βμΝ ΚέΝ βζέΝ δα άλβ βΝ πθΝ Π Ν ηαγβ έαμΝ κυΝ Ο
Ν εέζπέΝ ΰδαΝ
απκφκέ κυμΝ ΄ Π ΛΝ άΝ ΄Ν Γ ΛέΝ πέ βμΝ παλΫξ αδΝ βΝ υθα σ β αΝ υθΫξδ βμΝ πθΝ
πκυ υθΝ πθΝαπκφκέ πθ κυμΝη Ν βθΝ ΰΰλαφάΝ κυμΝ βΝ ΄ Π ΛΝ κυΝΤΠΠ ΘΝη Ν
υθα σ β αΝ απαζζαΰάμΝ απσΝ ηαγάηα αΝ δ δεσ β αμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ δ αξγ έΝ Χαθ έ κδξβΝ
λτγηδ βΝ η Ν ε έθβΝ πθΝ απκφκέ πθΝ Λυε έκυ,Ν πκυΝ απαζζΪ κθ αδΝ απσΝ ΰ θδεΪΝ
ηαγάηα αΨέ
 κΝ ΫζκμΝ βμΝ π θ α έαμΝ γαΝ ΰέθ δΝ αιδκζσΰβ βΝ εαδΝ παθα ξ δα ησμΝ σζκυΝ κυΝ
υ άηα κμΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ Κα Ϊλ δ βμ,Ν η Ν σξκΝ βθ,Ν εα ΪΝ κΝ
υθα σθ,Ν θκπκέβ βΝ βμΝ υπκζκΰέαμΝ κυμέΝ
Πλσ ία βΝ βθΝΣλδ κίΪγηδαΝ επαέ υ βμ ΠαλΫξ αδΝ υθα σ β αΝπλσ ία βμΝ βθΝ
Σλδ κίΪγηδαΝ επαέ υ βΝη Ν δ δεΫμΝ ι Ϊ δμΝεαδΝ δ δεσΝπκ κ σΝγΫ πθΝαθΪζκΰκΝ κυΝ
ηαγβ δεκτΝ υθαηδεκτΝ πθΝ παΰΰ ζηα δευθΝΛυε έπθέ
π λδθΪΝ παΰΰ ζηα δεΪΝ Λτε δαμΝ ΘαΝ υπΪλξ δΝ δ δεάΝ ηΫλδηθαΝ ΰδαΝ κυμΝ λσπκυμΝ
άλδιβμΝ πθΝηαγβ υθΝεαδΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ δ αε δευθΝπλκ ΰΰέ πθΝ βΝίΪ β πθΝ
αλξυθΝ βμΝ επαέ υ βμΝ θβζέεπθέ
ΠλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθμΝΓδαΝ βθΝ πδ υξάΝ φαληκΰάΝ βμΝη αλλτγηδ βμΝαπαδ έ αδΝβΝ
α δαεάΝαζζαΰάΝ πθΝΠλκΰλαηηΪ πθΝπκυ υθΝεαδΝ πθΝΧλκζκΰέπθΝΠλκΰλαηηΪ πθ.
 βθΝπλυ βΝ φαληκΰάΝ κυΝ ξ έκυΝγαΝία δ κτη Ν αΝυπΪλξκθ α πλκΰλΪηηα αΝεαδΝ
ίδίζέαΝη Ν δμΝαθαΰεαέ μΝ α δαεΫμΝπλκ αληκΰΫμΝ κυμέ
ΟλΰΪθπ βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝ«ζκυ»ΝΫ κυμΝΧ δ έε υ βμ- ΣΪιβμΝΜαγβ έαμΨμ
ΣκΝΫ κμΝαυ σ,ΝπκυΝγαΝ έθαδΝπλκαδλ δεσ,ΝγαΝπ λδζαηίΪθ δμ
- Μαγάηα αΝΧΘ πλέαΝεαδΝ λΰα άλδκΨΝ κΝ ξκζ έκΝΧ Π Λ- ΚΨέ
- ProjectμΝ Θ πλέαΝ +Ν λΰα δαεάΝ ηπ δλέαΝ η Ν αυιβηΫθκΝ κΝ λσζκΝ κυΝ ξκζ έκυΝ βΝ
ηαγβ έαΝεαδΝπαλΫηία βΝ κυΝ ξκζ έκυΝ βθΝ λΰα έαέ
- Μαγβ έαΝά Πλαε δεάΝΪ εβ βΝΧκλΰΪθπ β,Ν Ν τθ βΝη Ν βθΝαΰκλΪΝ λΰα έαμ,Ν κΝ
βησ δκΝ εαδΝ κθΝ δ δπ δεσΝ κηΫαΨέΝ ξ δα ησμΝ αθΪζκΰαΝ η Ν δμΝ υθα σ β μΝ εαδΝ κθΝ
παΰΰ ζηα δεσΝ κηΫαέ
ΟΝ πλκΰλαηηα δ ησμ βμΝ ζ δ κυλΰέαμΝ εαδΝ κΝ π λδ ξση θκΝ πθΝ αθαζυ δευθΝ
πλκΰλαηηΪ πθΝ κυΝ Ϋ κυμΝ δ έε υ βμΝ έθαδΝ υγτθβΝ κυΝ ΤΠΠ ΘΝ εαδΝ πθΝ
πκπ υση θπθΝφκλΫπθΝΧΙ ΠΝεαδΝ ΟΠΠ ΠΨέΝ Ν υθ λΰα έαΝη Ν κθΝΟ
Νΰέθ αδΝβΝ
δκδεβ δεάΝ δαξ έλδ β κυΝ γ ηκτΝ βμΝ ηαγβ έαμέΝ Ν παλαεκζκτγβ βΝ βμΝ κλγάμΝ
υζκπκέβ βμΝ βμΝ επαέ υ βμΝ κΝξυλκΝ λΰα έαμΝγαΝπλαΰηα κπκδ έ αδΝη Ν αΝΚΠ Ν κυΝ
Ο
Νη Ν βΝ υηη κξάΝεαδΝ επαδ υ δευθΝ πθΝ Π Λέ Νηαγβ έαΝγαΝ δΫπ αδΝαπσΝ
υΰε ελδηΫθκυμΝ εαθσθ μΝ εαδΝ υηίΪ δμΝ υπκξλ π δεΫμΝ ΰδαΝ δμΝ υπβλ έ μΝ εαδΝ δμΝ
πδξ δλά δμΝ βησ δκυΝ εαδΝ δ δπ δεκτΝ κηΫαΝ εαδΝ κδΝ ηαγβ υση θκδΝ γαΝ ΫξκυθΝ σζαΝ αΝ
λΰα δαεΪΝ εαδΝ επαδ υ δεΪΝ δεαδυηα αΝπκυΝγαΝεα αΰλΪφκθ αδΝ Ν αυ Ϋμ,Ν η ΝπζάλβΝ
α φαζδ δεάΝ εΪζυοβΝ εαδΝ αηκδίάΝ κΝ ιηΣΝ κυΝ εα υ α κυΝ ηδ γκτέΝ Ν φαληκΰάΝ βμΝ
ηαγβ έαμΝγαΝπαλαεκζκυγ έ αδΝαπσΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ πθ Π Λ- Κ.
Υπλκ αιδεάΝΚα αθκηάΝΣκηΫπθΝεαδΝ δ δεκ ά πθΝ βμΝ Κ
Υπλκ αιδεάΝκλΰΪθπ βΝ κηΫπθΝεαδΝ δ δεκ ά πθΝ βμΝ ΚΝπκυΝζ δ κυλΰκτθΝ άη λαΝη Ν
ίΪ βΝ βΝαά β βΝ πθΝ δ δεκ ά πθ,Ν κυμΝ« θΝ υθΪη δ»Νηαγβ ΫμΝεαδΝεα αλ δαση θκυμ,Ν δμΝ
εα ΪΝ σπκυμΝαθΪΰε μΝεαδΝ βθΝε δλδαεάΝεαδΝ λΰα βλδαεάΝυπκ κηάέΝ δ δεάΝη ζΫ βΝΰδαΝ
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βΝξπλκ αιδεάΝεα αθκηάΝεαδΝκλΰΪθπ βΝ δ δεκ ά πθΝ κΝ«ζκ»ΝΧπλκαδλ δεσΨΝΫ κμΝ πθΝ
Π ΛΝεαδΝ κυΝυπκξλ π δεκτΝ ιαηάθκυΝηαγβ έαμΝ πθΝΙ Κέ
λΰα βλδαεΪΝ εΫθ λα: δα βλκτθ αδΝ αΝ λΰα βλδαεΪΝ εΫθ λαΝ εαδΝ απκ ζκτθΝ κΝ
υθ δεσΝδ σΝ Π ΛΝ- Ι ΚέΝ θαγ πλ έ αδΝκΝεαθκθδ ησμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυμΝη Ν σξκΝ
θαΝΰέθ δΝπδκΝαπκ ζ ηα δεσμέ
ΓδαΝ αΝΙ Κμ
ΣαΝΙ ΚΝπλκ φΫλκυθΝαλξδεάΝ παΰΰ ζηα δεάΝεα Ϊλ δ βΝ κυμΝ θάζδε μΝπκυΝΫξκυθΝ
κζκεζβλυ δΝ βΝ υ λκίΪγηδαΝ ΰ θδεάΝ άΝ παΰΰ ζηα δεάΝ επαέ υ β,Ν εαγυμΝ εαδΝ Ν
σ κυμΝ πδξ δλκτθΝ ηδαΝ θΫαΝ αλξάΝ κθΝ παΰΰ ζηα δεσΝ κυμΝ ίέκέΝ Ν κλΰΪθπ βΝ εαδΝ
ζ δ κυλΰέαΝ δ δεκ ά πθΝ αΝ Ι ΚΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ τηφπθαΝη Ν δμΝ κπδεΫμΝαθΪΰε μΝ
εαδΝ δ δαδ λσ β μ,Ν ζαηίΪθκθ αμΝ υπσοβΝ εαδΝ δμΝ αθ έ κδξ μΝ δ δεσ β μΝ πκυΝ
ζ δ κυλΰκτθΝ αΝ Π ΛΝ εαγυμΝ εαδΝ βΝ ξπλκ αιδεάΝ εα αθκηάΝ πθΝ κηυθ,Ν υ Ν θαΝ
δα φαζέακθ αδΝ βΝ υηπζβλπηα δεσ β αΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ σζπθΝ πθΝ κηυθΝ βμΝ
Κ εαδΝ βΝ παλκξάΝ π λδ κ ΫλπθΝ υθα κ ά πθΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝ εαδΝ
εα Ϊλ δ βμΝ Ν κπδεσΝ πέπ κέΝ ΚκηίδεσΝ βη έκΝ απκ ζ έΝ βΝ δαησλφπ βΝ Ο βΰυθΝ
πκυ υθέΝΘαΝπλκξπλά δΝκΝ παθα ξ δα ησμ κυΝ ιαηάθκυΝ βμΝπλαε δεάμΝΪ εβ βμΝ
άΝ εαδΝ ηαγβ έαμ,Ν θυΝ παλΪζζβζαΝ γαΝ πδξ δλβγ έΝ βΝ αθαησλφπ βΝ κυΝ εαθκθδ ηκτΝ
ζ δ κυλΰέαμΝ πθΝΙ ΚΝ βθΝεα τγυθ βΝ κυΝ ικλγκζκΰδ ηκτΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυμέ
ΟδΝαζζαΰΫμΝι εδθκτθΝ α δαεΪΝαπσΝ κΝ ξκζδεσΝΫ κμ 2016-17:
Π ΛμΝ θδαέκΝπλσΰλαηηαΝ ΄Ν ΪιβμΝεαδΝεαγκλδ ησμΝ κηΫπθΝεαδΝπλκΰλαηηΪ πθΝ βΝ
΄Ν Ϊιβ,Ν αιδκπκδυθ αμΝ αΝυπΪλξκθ αΝ εαδΝ αΝ πλκβΰκτη θαΝπλκΰλΪηηα αΝ εαδΝίδίζέαέΝ
βζα ά,Ν κΝ ξκζδεσΝ Ϋ κμΝ βί1θ-1ιΝ βΝ ΄Ν εαδΝ βΝ ΄Ν ΪιβΝ γαΝ ΫξκυθΝ θΫαΝ κηάΝ εαδΝ
πλσΰλαηηα,Ν θυΝ βΝ Γ΄Ν γαΝ αεκζκυγ έΝ βΝ κηάΝ κυΝ υπΪλξκθ κμΝ υ άηα κμ,Ν υ Ν θαΝ
κγ έΝ βΝ υθα σ β αΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ εαδΝ δμΝ ηαγά λδ μΝ πκυΝ φκδ κτθΝ βΝ ΄Ν ΪιβΝ θαΝ
κζκεζβλυ κυθΝ δμΝ πκυ ΫμΝ κυμέ
ΠλκΰλΪηηα αΝ ηαγβ έαμΝ απκφκέ πθΝ πλκβΰκυηΫθπθΝ υθΝ Π ΛΝ Ν π λδκλδ ηΫθκΝ
αλδγησΝ δ δεκ ά πθΝεαδΝπ λδκξυθέ
Μ ζΫ βΝΰδαΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ δ δεκ ά πθΝ αΝΙ ΚΝ
Υλκθκ δΪΰλαηηαμΝ θ σμΝ κυΝΜαλ έκυΝ κυΝβί1θΝγαΝ γκτθΝ Ν δαίκτζ υ βΝκδΝΰ θδεκέΝ
Ϊικθ μΝ πθΝαζζαΰυθΝΰδαΝ βθΝ Κ,ΝσππμΝεαδΝκδΝΪη μΝη αία δεΫμΝλυγηέ δμΝΰδαΝ βθΝ
πση θβΝ ξκζδεάΝξλκθδΪέΝ
βησ δαΝ δαίκτζ υ βΝεαδΝ κξ υηΫθκμΝ δΪζκΰκμμΝπλκίζΫπκθ αδ η υθ δεαζδ δεΫμΝ
κλΰαθυ δμΝ επαδ υ δευθ,Ν εκδθπθδεκτμΝ φκλ έμ,Ν δθ δ κτ αΝ πδ βηκθδεΫμΝ θυ δμ,
πδη ζβ άλδα,Ν υζζσΰκυμΝ δ α εσθ πθή- εκυ υθΝ πθΝ Π Λ,ΝΤπκυλΰ έα,ΝCEDEFOP
εέζπέ
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14.

ΚΡΙ ΝΚ Ι ΦΤΥΟΛΟΓΙΚ Ν Ι Σ  ΙΝΣΟΤΝ
ΥΟΛΙΚΟΤΝΥΧΡΟΤΝ
Πλκ Ϊ δμΝΪη βμΝ φαληκΰάμ

ΝηΫξλδΝ υλαΝη ζΫ βΝ βμΝγ ηα δεάμΝ βμΝΤπκ πδ λκπάμΝκ βΰ έΝ βΝ υ βηα κπκέβ βΝ
πθΝαθαζτ πθΝεαδΝπλκ Ϊ πθΝ ΝπΫθ ΝΪικθ μμΝ
1έΝ Ν εκυζ κτλαΝ κυΝ εα αθαζπ δεκτΝ θαλεδ δ ηκτΝ εαδΝ βΝ η ΪζζαιβΝ κυΝ
ξκζδεκτΝξυλκυΝ Νπα αλΫζαΝθαλεδ δ ηκτέΝυηπ υηα αΝεαδΝαθ έ κ αέ
βέΝΚλέ βΝεαδΝ πέ λα άΝ βμΝ κΝ ξκζ έκΝεαδΝ βΝ υηπ λδφκλΪΝ πθΝηαγβ υθέΝΠκδ μΝ έθαδΝ
κδ πδπ υ δμΝΧυπΪλξκυ μΝεαδΝπδγαθΫμΨΝ βθΝουξκζκΰέαΝεαδΝ υηπ λδφκλΪΝ πθΝηαγβ υθΝεαδΝ
υλτ λαΝ βθΝ επαέ υ βΝ απσΝ βθΝ ελέ βνΝ ΠκδΫμΝ πλκ Ϊ δμΝ πλκετπ κυθΝ απσΝ ΪζζαΝ
παλα έΰηα αΝ επαδ υ δευθΝπαλα δΰηΪ πθΝξπλυθΝ Νελέ βΝΧΠκλ κΰαζέα,ΝΙλζαθ έα,ΝΙ παθέαΝ
εζπΨν
γέΝ υ αθ ιέα,Ν πδγ δεσ β α,ΝbullyingΝ κθΝ ξκζδεσΝξυλκέ
ζέΝ πδπ υ δμΝ απσΝ αΝ η αθα υ δεΪΝ λ τηα αΝ εαδΝ πλκίζάηα αΝ πκυΝ
αθ δη ππέακυθ αΝ παδ δΪ πθΝ η αθα υθΝ εαδΝ κδΝ κδεκΰΫθ δΫμΝ κυμΝ Ν ξΫ βΝ η Ν κΝ
ξκζ έκέ
ηέΝ ΝηΪξβΝΰδαΝ κΝΦαθ α δαεσΝ βμΝΠαδ έαμέΝ θΪπ υιβΝηδαμΝ βηκελα δεάμΝεκυζ κτλαμΝ
η ΝίΪ βΝ βθΝεκδθάΝαΰΪπβΝΰδαΝ βΝΰθυ β,Ν κθΝαηκδίαέκΝ ία ησΝεαδΝΫζζκΰκυμΝεαθσθ μέΝ
Μ αιτΝ πθΝ πΫθ Ν αυ υθΝ δα Ϊ πθΝ υφέ α αδΝ δ ξυλάΝ υ ξΫ δ βΝ εαδΝ
αζζβζ πέ λα βέΝυθ πυμ,ΝκΝη γκ κζκΰδεσμΝ δαξπλδ ησμΝΰδαΝ δμΝαθΪΰε μΝ βμΝΫλ υθαμΝεαδΝ βμΝ
Ϋεγ βμΝ θΝ βηαέθ δΝσ δΝβΝ υθκζδεάΝγ υλβ βΝεαδΝπαλΫηία βΝηπκλ έΝθαΝπλαΰηα κπκδβγ έΝη Ν
σλκυμΝ εα αε ληα δ ηκτΝ κυΝ π έκυέΝ Ν θ δεθυση θβΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ έθαδΝ λα βΰδεά,Ν
κδεκ υ βηδεάΝ εαδΝ κζδ δεά,Ν η Ν αιδκπκέβ βΝ σζπθΝ πθΝ δαγΫ δηπθΝ πσλπθΝ κΝ πζαέ δκΝ θσμΝ
θδαέκυ,Ν υθ ε δεκτΝ ξ δα ηκτέ
εκζκυγκτθΝ υΰε ελδηΫθ μΝπλκ Ϊ δμ,ΝκδΝκπκέ μΝΫξκυθΝ αΝ ιάμΝξαλαε βλδ δεΪμ

•Ν ξκυθΝ λα βΰδεάΝ σξ υ βΝεαδΝκλδ ηΫθ μΝαπσΝαυ ΫμΝγαΝηπκλκτ αθΝθαΝαπκ ζΫ κυθΝ
κηδεΪΝ κδξ έαΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝ δα δεα έαμΝ Νη κηαελκπλσγ ηβΝπλκκπ δεά

•Ν ξκυθΝηδελσΝεαδΝκππ

άπκ Νπλκ δ σΝκδεκθκηδεσΝεσ κμ
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•Ν ΟδΝ πλκςπκγΫ δμΝ πδ υξκτμΝ φαληκΰάμΝ κυμΝ θΝ ΫξκυθΝ η ΰΪζ μΝ υζδεΫμ,Ν κηδεΫμΝ άΝ
ξλκθδεΫμΝαπαδ ά δμΝεαδΝηπκλκτθΝθαΝαθαπ τ κθ αδΝπαλΪζζβζαΝη Ν βθΝπκλ έαΝυζκπκέβ βμΝ βμΝ
υΰε ελδηΫθβμΝ θΫλΰ δαμ

•Ν δ δεΪΝ βΝ επαέ υ βΝ πθΝ επαδ υ δευθ,Ν πκυΝ βΝ Ϊ βΝ κυμΝ γαΝ ελέθ δΝ Ν η ΰΪζκ
ίαγησΝ κΝαπκ Ϋζ ηαΝ βμΝ θΫλΰ δαμ,Νηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝαλξδεΪΝ ιαδλ δεΪΝίλαξτξλκθβΝεαδΝθαΝ
υηπζβλυθ αδΝ βθΝπκλ έαΝη Ν λσπκΝίδπηα δεσΝία δ ηΫθκΝ βθΝαπσΝεκδθκτΝ π ι λΰα έαΝεαδΝ
αιδκπκέβ βΝ βμΝ ηπ δλέαμΝ

ιάμμ

ΟδΝπλκ Ϊ δμΝαυ Ϋμ,ΝκδΝκπκέ μΝγαΝηπκλκτ αθΝζκδπσθΝθαΝ φαληκ κτθΝΪη α,Ν έθαδΝκδΝ

Ιέ γθδεσ υηίκτζδκΝΰδαΝ βΝξκζδεάΝΦυξκζκΰέα

Θ ηκγ έ αδΝ εαδΝ υΰελκ έ αδΝ γθδεσΝ υηίκτζδκΝ ΰδαΝ βΝ ξκζδεάΝ ΦυξκζκΰέαΝ
Χ ΦΨ,Ν κΝπζαέ δκΝ κυΝΙ Πέ

εκπσμΝ κυΝ ΦΝ έθαδΝβΝ ε έηβ βΝεαδΝεΪζυοβΝ πθΝαθαΰευθΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Ν
δμΝ ουξκζκΰδεΫμΝ δα Ϊ δμΝ βμΝ ξκζδεάμΝ εκδθσ β αμΝ εαδΝ ηπ δλέαμέ ξ δΝ ζ δ κυλΰέαΝ
πκπ δεά,Ν πδ ζδεάΝεαδΝ πδξ δλβ δαεάΝ κΝ τθκζκΝπ έκΝ πθΝουξκζκΰδευθΝ δα Ϊ πθΝ κυΝ
ξκζδεκτΝξυλκυ,Ν ξ δΪακθ αμΝεαδΝ πδξ δλυθ αμΝ σ κΝ Ν λα βΰδεσ-ηαελκπλσγ ηκΝσ κΝεαδΝ
Ν αε δεσ- υΰευλδαεσΝ πέπ κέΝ ΟδΝ ξ δα ηκέ,Ν κδΝ δ βΰά δμΝ εαδΝ κδΝ παλ ηίΪ δμΝ κυΝ
απκίζΫπκυθΝ Ν υΰε ελδηΫθαΝουξκζκΰδεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝ κθΝ ξκζδεσΝξυλκέ

υΰελκ έ αδΝ πμΝ υΫζδε κΝ κζδΰκη ζΫμΝ σλΰαθκΝ η Ν η-ιΝ ηΫζβέΝ Πζαδ δυθ αδΝ εα ΪΝ δμΝ
αθΪΰε μΝη Ν ιπ λδεκτμΝ υθ λΰΪ μέ

Υλβηα κ σ β βΝ κυΝ ΫλΰκυΝ κυΝ ΦμΝ πσΝ κθΝ πλκςπκζκΰδ ησΝ κυΝ Ι Π,Ν ΪζζκυμΝ
πσλκυμΝ βμΝΠκζδ έαμ,ΝπσλκυμΝαπσΝΪζζ μΝπβΰΫμΝΧπέξέΝ ,Νδ λτηα αΝεζπέΨέ

ΙΙέΝυθΪθ β βΝ τθγ βμ
Θ ηκπκδ έ αδΝ Ν εΪγ Ν ξκζδεάΝ ηκθΪ αΝ ηδαΝ δα δεα έαΝ ΰδαΝ βθΝ απσΝ εκδθκτΝ
π ι λΰα έαΝ πθΝγ ηΪ πθ πκυΝαπα ξκζκτθΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝπμΝπλκμΝ βΝ ξκζδεάΝηκθΪ α,Ν
εαδΝσζπμΝδ δαδ ΫλπμΝ πθΝγ ηΪ πθΝπκυΝ δαεδθκτθΝ θ Ϊ δμ,Ν υθαδ γβηα δεΫμΝεαδΝπλκ ππδεΫμΝ
π λδπζκεΫμΝΫπμΝεαδΝ υΰελκτ δμΝη αιτΝ κυΝπλκ ππδεκτΝ κυΝ ξκζ έκυμΝ βζα ά,Ναθ δ Ϊ δμ
βθΝ τλυγηβΝζ δ κυλΰέαΝεαδΝ βθΝκηαζάΝ ιΫζδιβΝ βμΝ ξκζδεάμΝεκδθσ β αμέΝ
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Νγ ηδ ηΫθβΝ δα δεα έαΝαυ άΝκθκηΪα αδΝ υθΪθ β βΝ τθγ βμέΝΠλαΰηα κπκδ έ αδΝ
η ΝεαθκθδεσΝλυγησΝ κΝπζαέ δκΝ βμΝ ξκζδεάμΝζ δ κυλΰέαμΝΧαθΪΝ ί κηΪ αΝέ πμ,Ν βθΝαλξά,Νη Ν
κλέακθ αΝ βθΝ εαθκθδεάΝ Ϋθ αιάΝ βμΝ βθΝ εαγβη λδθάΝ ζ δ κυλΰέαΨέΝ ΚαδΝ απκ ζ έΝ κθΝ ξυλκΝ
υθ αΰηΫθβμΝ εαδΝ ζ τγ λβμΝ αθ αζζαΰάμΝ απσο πθ,Ν πέζυ βμΝ πλκίζβηΪ πθΝ εαδΝ θ Ϊ πθ,Ν
δαφκλυθΝ εαδΝ υΰελκτ πθ,Ν εαδΝ κηκΰ θκπκέβ βμΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ Ν ηδαΝ υθ ε δεάΝ εκδθάΝ
Ϊ βΝαπΫθαθ δΝ αΝγΫηα αΝ κυΝ ξκζδεκτΝξυλκυΝία δ ηΫθβΝ βθΝαηκδίαέαΝ ηπδ κ τθβέΝ

εκπσμΝ βμΝ υθΪθ β βμΝ τθγ βμΝ έθαδΝκΝ θ κπδ ησμ,ΝβΝ αφάμΝπ λδΰλαφάΝεαδΝβΝΰσθδηβΝ
πλκ Ϋΰΰδ βΝγ ηΪ πθΝπκυΝαπκ εκπκτθΝ βΝί ζ δ κπκέβ βΝ βμΝζ δ κυλΰέαμΝεαδΝ βθΝυπΫλία βΝ
πθΝ υ ζ δ κυλΰδυθΝ κυΝ υΰε ελδηΫθκυΝ ξκζδεκτΝ υ άηα κμ,ΝηΫ πΝ π ι λΰα έαμΝεαδΝ πθΝ
υπκε δη θδευθΝπ υξυθΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝ δα δεα έαμέ

Ν θΝ ζσΰπΝ υθΪθ β βΝ τθγ βμΝ θΝ αθ δπλκ ππ τ δΝ ΟδηΪθ αΝ η αίέία βμΟΝ
δζβηηΫθπθΝ δ λαλξδευθΝ πδζκΰυθ,Ν κτ Ν απζΪΝ ξθκελα δεά- ξθδεάΝ Ο δα δεα έαΝ πέζυ βμΝ
πλκίζβηΪ πθΟέΝ υθδ ΪΝ ξυλκΝ σπκυΝ βΝ πλκ ππδεάΝ Ϋ η υ β,Ν κΝ πλκ ππδεσμΝ ζσΰκμΝ εαδΝ βΝ
αέ γβ βΝ κυΝ εκδθκτΝ εαγάεκθ κμΝ δαηκλφυθ δΝ
ηκτμΝ ηπδ κ τθβμ,Ν αζζβζ ΰΰτβμΝ εαδΝ
υθαδ γβηα δεκτΝ υθ κθδ ηκτΝ η αιτΝ πθΝ επαδ υ δευθέΝ  κΝ πθ τηαΝ αυ σ,Ν πδ λΫπ δΝ βθΝ
π ι λΰα έαΝ πθΝ γ ηΪ πθΝ η Ν Ϋ κδκΝ λσπκ,Ν πκυΝ θαΝ εαγέ α αδΝ φδε άΝ βΝ ίΫζ δ βΝ υθα άΝ
υθΪθ β βΝ αθΪη αΝ βθΝ υπκε δη θδεσ β αΝ πκυΝ ξαλαε βλέα δΝ κΝ δ κπκδσΝ αθ δε έη θκΝ βμΝ
παδ έαμΝ Χπαδ έ- -ηαγβ έαΨΝ εαδΝ βθΝ υπκε δη θδεσ β αΝ πκυΝ αθαζαηίΪθ δΝ κΝ ΫλΰκΝ βμΝ
παδ έαμΝΧ επαδ υ δεκέΨΝ κθΝ υΰε ελδηΫθκΝ ξκζδεσΝξυλκέΝ

υθαθ ά δμΝ τθγ βμΝ γαΝ ηπκλκτ αθΝ θαΝ ζ δ κυλΰκτθΝ εαδΝ Ν υλτ λαΝ πζαέ δα,Ν
θ Ϊ κθ αμΝ Ν αθ έ κδξβΝ πλκκπ δεάΝ σ κΝ κυμΝ έ δκυμΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ σ κΝ εαδΝ Ϊζζ μΝ
υπκε δη θδεσ β μΝ πκυΝ η ΫξκυθΝ βθΝ επαδ υ δεάΝ εαδΝ υλτ λαΝ παδ αΰπΰδεάΝ δα δεα έα,Ν
σππμΝκδΝΰκθ έμ,ΝκδΝ κπδεΫμΝεκδθπθέ μΝεζπέ

ΙΙΙέ υηίσζαδκΝΣδηάμ

Θ πέα αδΝ πμΝ Οπλκαδλ δεΪΝ υπκξλ π δεσΟΝ ΧσππμΝ βΝ οάφκμΝ δμΝ εζκΰΫμέέέΨΝ κΝ
αεσζκυγκΝυηίσζαδκΝΣδηάμμΝΚα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝ κυΝ ξκζδεκτΝΫ κυμ,ΝκδΝΰκθ έμΝάΝεβ ησθ μΝΰδαΝ
παδ δΪΝ ΥΝΫπμΝΓΥΝ βηκ δεκτΝεαδ,Ν βΝ υθΫξ δα,Ν αΝέ δαΝ αΝπαδ δΪΝΧΟΣυλαΝπκυΝη ΰΪζπ μέέέΟΨΝ
εαζκτθ αδΝθαΝυπκΰλΪοκυθΝΫθαΝ υηίσζαδκΝ αθΝ κΝαεσζκυγκμ

Ο έθπΝ κθΝζσΰκΝ βμΝ δηάμΝηκυΝεαδΝυπσ ξκηαδΝσ δΝγαΝ ΫίκηαδΝ κΝ ξκζ έκ,Ν κυμΝ
α εΪζκυμΝεαδΝ κυμΝ υηηαγβ ΫμΝηκυ,ΝγαΝφΫλκηαδΝδππκ δεΪ ΝΝσζκυμΝεαδΝ δ δαέ λαΝ κυμΝπδκΝ
α τθαηκυμ,ΝεαδΝ θΝγαΝ πδ γυΝπκ ΫΝ Να τθαηκ,ΝαζζΪΝγαΝ κθΝυπ λα πέ π απσΝ πδγΫ δμέΝΘαΝ
γ πλυΝ π άΝ ησθκΝ βθΝ ΪηδζζαΝ ΰδαΝ βΝ δΪελδ βΝ βΝ ηΪγβ β,Ν κθΝ αγζβ δ ησ,Ν βθΝ εαζάΝ
υηπ λδφκλΪΝεαδΝ αΝεαζΪΝΫλΰαέΝ θΝ γαΝ εΪθπΝ πκ ΫΝ κθΝ ΪζζκθΝ σ, δΝ θΝ γΫζπΝ θαΝ εΪθκυθΝ Ν
ηΫθαέΝΚαδΝγαΝγ πλυΝθ λκπάΝεΪγ ΝπαλΪία βΝαυ άμΝ βμΝυπσ ξ βμΝπκυΝ ζ τγ λαΝ έθπΝ άη λαέΟ
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ΣκΝ θΝζσΰπΝυηίσζαδκΝεαγδ ΪΝ κΝπαδ έΝυπκε έη θκΝζσΰκυΝΝ̶Ν κυΝζσΰκυΝ κυέΝΚαδΝηπκλ έΝ
θΥΝ απκ ζΫ δΝ ΰσθδηβΝ εκδθάΝ πζα φσληαΝ ΰδαΝ θαληκθδ ηΫθβΝ κυζ δΪΝ δαπαδ αΰυΰβ βμΝ εαδΝ
πκζδ δ ηκτΝ σ κΝ απσΝ κυμΝ παδ αΰπΰκτμΝ σ κΝ εαδΝ απσΝ βθΝ κδεκΰΫθ δα,Ν κθΝ βησ δκΝ ζσΰκ,Ν αΝ
ΜΜ Νεζπέ

θαζζαε δεΪ,Ναθ έΝπλκ ππδεάμΝυπκΰλαφάμ,ΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝΰέθ αδΝ υθΪθ β βΝαθΪΝ
ΪιβΝ πθΝΰκθΫπθΝ βθΝαλξάΝ βμΝ ξκζδεάμΝξλκθδΪμ,ΝσπκυΝκΝ επαδ υ δεσμΝ κΝ δαίΪα δΝεαδΝ κυμΝ
η τ δΝεαδ,Ν βΝ υθΫξ δα,Ν κυμΝ κΝηκδλΪα δέ

IVέΝΠαδ αΰπΰδεσμΝΚυ δεαμΝ βηκελα δεκτΝ θγλππδ ηκτ

έΝ υαδ γβ κπκέβ β,Ν θβηΫλπ βΝεαδΝ θ υθΪηπ βΝΰκθΫπθ

Ξ εδθυθ αμΝ η Ν σ κΝ κΝ υθα σθΝ πδκΝ πλυδη μΝ παλ ηίΪ δμ,Ν κδΝ υπκοάφδκδΝ εαδΝ κδΝ θΫκδΝ
ΰκθ έμΝ θβη λυθκθ αδΝεαδΝεαγκ βΰκτθ αδΝαπσΝ δ δεκτμ,ΝκδΝκπκέκδΝde facto Ϋλξκθ αδΝ Ν παφάΝ
ηααέΝ κυμΝΧπέξέΝηαδ υ άλ μ,Νηαέ μ,Νπαδ έα λκδ,Ν δαηκλφπ ΫμΝΰθυηβμέέέΨ,Να κηδεΪΝάΝ ΝκηΪ μΝ
(Ο ξκζάΝ ΰκθΫπθΟΝ εζπέΨ,Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ηπ υ κυθΝ κλδ ηΫθ μΝ απζΫμΝ αζζΪΝ εαγκλδ δεΫμΝ
αλξΫμ,Ν δμΝκπκέ μΝγαΝ δ ΪικυθΝ αΝπαδ δΪέΝΣδμΝέ δ μΝαλξΫμΝεαζζδ λΰκτθΝ κυμΝΰκθ έμ,Ν ΝσζβΝ βΝ
ξκζδεάΝ δα λκηά,Νη Νπλσ φκλκυμΝ λσπκυμ,ΝκδΝ επαδ υ δεκέ,ΝκδΝ δ δεκέΝουξδεάμΝυΰ έαμΝεζπέΝ
ΟδΝ αλξΫμΝ αυ ΫμΝ υθδ κτθΝ ΫθαθΝ Παδ αΰπΰδεσ Κυ δεαΝ βηκελα δεκτΝ θγλππδ ηκτ εαδΝ
πλκ κδηΪακυθΝ αΝ παδ δΪΝ σξδΝ ησθκΝ ΰδαΝ βΝ ξκζδεάΝ κυμΝ απά,Ν αζζΪΝ εαδΝ ΰδαΝ βθΝ υλτ λβΝ
εκδθπθδεάΝ κυμΝζ δ κυλΰέαΝπμΝ βηκελα δεκέΝπκζέ μέΝ έθαδΝκδΝ ιάμμ

1έΝΣκΝπαδ έΝεαγ θσμΝ έθαδΝηκθα δεσΝεαδΝι ξπλδ σΝΰδαΝ κθΝέ δκέΝΧ σ κ,Ν έθαδΝΫθαΝπαδ έΝ
αθγλυππθΝ σππμΝ εΪγ Ν παδ έΝ αθγλυππθμΝ δαφκλ δεσΝ αζζΪΝ έ κΝ η Ν αΝ Ϊζζα,Ν εαδΝ σξδΝ
πλδΰεέπδ αΝάΝία δζσπκυζκέ

βέΝ κΝ ξκζ έκΝΧκΝσλκμΝπ λδζαηίΪθ δΝεαδΝ βθΝπλκ ξκζδεάΝαΰπΰάΨΝπβΰαέθκυη Ν π δ άΝ
κΝ ξκζ έκΝ έθαδΝ αθ τ λκΝ πέ δΝηαμέΝ ε έΝ υθαθ Ϊη ΝπκζζΪΝΪζζαΝπαδ δΪΝεαδΝηαγαέθκυη Ν
θαΝακτη ΝηααέΝεαδΝθαΝεΪθκυη ΝπλΪΰηα αΝηααέΝπκυΝ έθαδΝ υξΪλδ αΝεαδΝξλά δηαΝΰδαΝσζκυμΝεαδΝ
θΝ θκξζκτθΝεαθΫθαθέ

3.  κΝ ξκζ έκΝ θΝ πΪη Ν ΰδαΝ πέ διβ,Ν αζζΪΝ ΰδαΝ ΰθυ βΝ εαδΝ ξαλαε άλαέΝ ΓδαΝ θαΝ
ηΪγκυη ΝπλΪΰηα αΝεαδΝ λσπκυμΝεαδΝθαΝΰέθκυη ΝΪθγλππκδΝεαζκέΝεδΝαΰαπβ κέέΝΓδαΝθαΝΰέθ δΝεΪγ Ν
παδ έΝΫθαμΝι ξπλδ σμΝΪθγλππκμΝΰδαΝ κυμΝΪζζκυμ.

108

4. " έθαδΝθ λκπάΝεαδΝΰ ζκέκΝθαΝεΪθ δμΝ πέ διβ σ δΝΫξ δμΝξλάηα αΝεαδΝπλΪΰηα α,Νσ αθΝ
ΪζζαΝπαδ ΪεδαΝ λκτθ αδΝεαδΝυπκφΫλκυθέΝΚαδΝ έθαδΝ δηάΝεαδΝπλαέκΝθαΝθκδΪα αδΝΰδαΝ κθΝΪζζκθΝ
εαδΝθαΝ κθΝίκβγΪμΝσππμΝηπκλ έμέΟ

5. ΣκΝ ξκζ έκΝ έθαδΝ κΝ τ λκΝ πέ δΝηαμέΝΣκΝαΰαπΪη ΝεαδΝ κΝφλκθ έακυη ΝαπσΝεΪγ Ν
ΪπκοβΝΧίζέ κΝπλκαθαφ λγΫθΝυηίσζαδκΝΣδηάμΨέ

έΝ θ έ

κδξβΝ επαέ υ βΝ πθΝ επαδ υ δευθ

 βθΝ επαέ υ βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ ΧαλξδεάΝ εαδΝ υθ ξδαση θβΨΝ κδΝ επαδ υ δεκέΝ
ηαγαέθκυθΝ βΝ πκυ αδσ β αΝ πθΝ πμΝ ΪθπΝ αλξυθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ πυμΝ θαΝ υθ λΰΪακθ αδΝ η Ν κΝ
ξκζ έκ,Ν βθΝκδεκΰΫθ δα,Ν αΝπαδ δΪΝεαδΝ βθΝ κπδεάΝεκδθπθέαΝΰδαΝθαΝεαζζδ λΰά κυθΝαυ ΫμΝ δμΝ
αλξΫμΝεαδΝ δμΝαθ έ κδξ μΝθκκ λκπέ μΝ κΝπ λδίΪζζκθΝ βμΝ ξκζδεάμΝεκδθσ β αμέ

ΓέΝΤπ τγυθκμΝφκλΫαμμΝ Φ

Ν υγτθβΝυζκπκέβ βμΝαυ άμΝ βμΝπλπ κίκυζέαμΝαθα έγ αδΝ κΝ ΦέΝ Ν υΰε ελδηΫθβΝ
θΫλΰ δαΝ δεκθκΰλαφ έΝ παλα δΰηα δεΪΝ βθΝ δ κπκδυμΝ ουξκζκΰδεάΝ σξ υ βΝ πθΝ θ λΰ δυθΝ
κυΝ Φέ

έθαδΝ εσπδηκΝ βΝ ΫθαλιβΝ αυ άμΝ βμΝ ε λα έαμΝ θαΝ ΰέθ δΝ η Ν κθΝ πδκΝ πέ βηκΝ εαδΝ
πδεκδθπθδαεΪΝι ξπλδ σΝ λσπκέΝΓδαΝπαλΪ δΰηα,Νη Ν θΫλΰ δ μΝσππμΝ δΪΰΰ ζηαΝ κυΝΤπκυλΰκτΝ
Παδ έαμ,Ν κυΝ Πλπγυπκυλΰκτ,Ν κυΝ ΠλκΫ λκυΝ βμΝ βηκελα έαμ,Ν εαδ,Ν δΝ υθα σθ,Ν βμΝ
θ δπκζέ υ βμ,ΝΰδαΝΫθαΝγΫηαΝπκυΝ δαηκλφυθ δΝπθ τηαΝ γθδεάμΝ τηπθκδαμΝεαδΝπΪΰδαμΝεκδθάμΝ
λα βΰδεάμέΝΠλσ γ βΝ θΫλΰ δα,ΝβΝπλκ ππδεάΝαπ τγυθ β,Νη Ν βΝηκλφάΝ πδ κζάμ,Ν ΝσζκυμΝ
ε έθκυμΝ κδΝ κπκέκδΝ η Ν κθΝ ζσΰκΝ κυμΝ γαΝ εαζζδ λΰά κυθΝ αθ έ κδξ μΝ εκδθπθδεΫμΝ Ϊ δμΝ εαδΝ
θκκ λκπέ μέΝΚζπέ

VέΝ θέ ξυ βΝ ΝεαζΫμΝπλαε δεΫμ

1έΝ γδεάΝυπκ άλδιβΝ

δμΝεαζΫμΝπλαε δεΫμ

Θ πέακθ αδ,Ν τηφπθαΝη Ν δμΝδ δαδ λσ β μΝεΪγ Ν ξκζδεκτΝξυλκυ,ΝβγδεΫμΝαθ αηκδίΫμΝ
ΰδαΝ Ϊ δμΝ εαδΝ πλΪι δμΝ Χπαδ δυθΝ εαδΝ παδ αΰπΰυθΨΝ πκυΝ δεκθκΰλαφκτθΝ παλα δΰηα δεΪΝ βθΝ
άλβ βΝ κυΝΠαδ αΰπΰδεκτΝΚυ δεαΝ βηκελα δεκτΝ θγλππδ ηκτμΝΛ ε δεσμΝΫπαδθκμΝ βθΝ ΪιβΝ
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άΝ κΝ ξκζ έκ,Ναθαΰθυλδ βΝαπσΝεαδΝπλκίκζάΝ βθΝ κπδεάΝεκδθπθέα,Ν υλτ λβΝπλκίκζά,Ν ά δαΝ
γθδεΪΝίλαί έαΝΧσππμΝ βμΝ εα βηέαμέέέΨέΝ

 βθΝ επαέ υ βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ ΧαλξδεάΝ εαδΝ υθ ξδαση θβΨΝ κδΝ επαδ υ δεκέΝ
ηαγαέθκυθΝ βΝ πκυ αδσ β αΝαυ υθΝ πθΝβγδευθΝαθ αηκδίυθ,ΝθαΝ ε δηκτθΝ βΝζ δ κυλΰέαΝ κυμΝ
Χα κηδεάΝ εαδΝ υζζκΰδεάΨΝ εαδΝ θαΝ πδαβ κτθΝ εαδΝ κδΝ έ δκδΝ Ϋ κδ μΝ αθ αηκδίΫμέΝ θα κξα ησμ,Ν
αυ κΰθπ έαΝεαδΝ υ υθ δ β έα,ΝπΫλαθΝ βμΝίδκπκλδ δεάμΝ εκπδησ β αμΝεαδΝησθκ,Ν έθαδΝαλ ΫμΝ
απσζυ αΝαθαΰεαέ μΝΰδαΝεΪγ Νπαδ αΰπΰσέ

βέΝ θ δη υπδ βΝπαλαίΪ πθ

Ν πδίλΪί υ β,Νπζαδ έπ βΝεαδΝυπκ άλδιβΝ πθΝεαζυθΝπλαε δευθΝ υθκ τκθ αδΝαπσΝ
Ϊη βΝ εαδΝ Ν ίΪγκμΝ αθ δη υπδ βΝ πθΝ παλαίΪ πθΝ αυ κτΝ κυΝ ευ δεαΝ υηπ λδφκλΪμΝ η Ν
πλΪι δμΝ πκυΝ θκξζκτθ,Ν ίζΪπ κυθΝ άΝ πζβΰυθκυθΝ κυμΝ ΪζζκυμΝ άΝ βΝ ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ ξκζδεάμΝ
εκδθσ β αμ,Ν σ κΝπμΝπλκμΝ βθΝ επαδ υ δεάΝ δα δεα έαΝσ κΝεαδΝπμΝπλκμΝ βθΝαθγλυπδθβΝ ξΫ βΝ
κθΝ ξκζδεσΝξυλκέ

3. λησ δαΝσλΰαθαΝ

α δεΪΝ σλΰαθαΝ αλησ δαΝ ΰδαΝ βθΝ ηπΫ π βΝ εαδΝ πκπ έαΝ βμΝ άλβ βμΝ κυΝ
Παδ αΰπΰδεκτΝΚυ δεαΝ βηκελα δεκτΝ θγλππδ ηκτΝαπκ ζκτθμΝ

- κθΝ ξκζδεσΝξυλκΝβΝυθΪθ β βΝτθγ βμΝΧίζέΝπαλαπΪθπ,Ν βη έκΝΙΙΨ
- κΝ πέπ κΝ κυΝΝκηκτΝάΝ βμΝΠ λδφΫλ δαμ, κΝΝκηαλξδαεσΝάΝ
Π λδφ λ δαεσΝ υηίκτζδκΝ επαδ υ δευθΝγ ηΪ πθΝΧίζέΝπαλαεΪ π,Ν
βη έκΝΙΥΨ
- Ν γθδεσΝ πέπ κ,Ν κΝ Φ

ζέΝΠαλΫηία βΝ

δμΝεκδθπθδεΫμΝ

Ϊ δμ

ΠΫλαΝ απσΝ πλκ ππδεΫμΝ άΝ υζζκΰδεΫμΝ πλπ κίκυζέ μΝ απσΝ βθΝ έ δαΝ βθΝ εκδθπθέα,Ν βΝ
Πκζδ έαΝ ηπκλ έΝ θαΝ πΫηί δΝ βΝ δαησλφπ βΝ κυΝ παδ δεκτΝ εαδΝ ξκζδεκτΝ Φαθ α δαεκτΝ η Ν
πκζζκτμΝ λσπκυμμΝ θβη λυθκθ αμΝεαδΝ υαδ γβ κπκδυθ αμΝ βθΝεκδθπθέαέΝ θ λΰκπκδυθ αμΝεαδΝ
υπκ βλέακθ αμΝ ξ δεΫμΝπλπ κίκυζέ μΝ πθΝ κπδευθΝεκδθπθδυθέΝ β υθ αμΝαπσΝ αΝΜΜ ΝεαδΝ
κυμΝ δαηκλφπ ΫμΝ ΰθυηβμΝ αθ έ κδξβΝ υηπ λδφκλΪέΝ πδίΪζζκθ αμΝ τζκΰκυμΝ π λδκλδ ηκτμΝ
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δμΝ δαφβηέ δμΝεαδΝΰ θδεΪΝ
ΰκθ έμέΝΚέ έσέ

αΝηβθτηα αΝ πθΝΜΜ ΝπκυΝαπ υγτθκθ αδΝ

VIέΝ θ δη υπδ βΝ βμΝελέ βμΝ

αΝπαδ δΪΝάΝ

κυμΝ

κθΝ ξκζδεσΝξυλκ

Ν ελέ βΝ αθ δπλκ ππ τ δΝ λαυηα δεάΝ ηπ δλέαΝ η Ν ξλκδΪΝ υζζκΰδεάμΝ εα α λκφάμέΝ
ΠΫλαΝαπσΝ αΝηΫ λαΝυζδεάμΝυπκ άλδιβμΝ πθΝκδεκΰ θ δυθΝεαδΝ κυΝ ξκζ έκυ,Ν έθαδΝαπαλαέ β κΝ
βΝ επαέ υ βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ θαΝ υηπ λδζΪί δΝ κθΝ ικπζδ ησΝ κυμΝ η Ν εα ΪζζβζαΝ
παδ αΰπΰδεΪΝεαδΝουξκζκΰδεΪΝ λΰαζ έα,Νυ ΝθαΝηπκλκτθΝθαΝυπκ βλέικυθΝ αΝπαδ δΪέΝεκπσμΝ
βμΝ υπκ άλδιβμΝ αυ άμΝ έθαδΝ θαΝ αθ δη ππδ γκτθΝ κδΝ παλκτ μΝ λαυηα δεΫμΝ πδπ υ δμΝ βμΝ
ελέ βμ,ΝθαΝπλκζβφγκτθΝκδΝαπυ λ μΝουξκεκδθπθδεΫμΝ πδπ υ δμΝ κυΝ λατηα κμΝεαδ,ΝπΪθπΝαπΥΝ
σζα,Ν βΝ ηπ δλέαΝ βμΝ κεδηα έαμΝ θαΝ απκ ζΫ δΝ υθγάεβΝ ουξκζκΰδεάμΝ αθαίΪγηδ βμΝ εαδΝ
θ υθΪηπ βμΝΰδαΝ αΝπαδ δΪ,Ν δμΝκδεκΰΫθ δ μ,Ν κυμΝ επαδ υ δεκτμΝεαδΝ κΝ ξκζ έκέ

ΣκΝ π λδ ξση θκΝ αυ άμΝ βμΝ πδησλφπ βμΝ εαδΝ επαέ υ βμΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ
αθαζτ αδΝ Νε έη θαΝ σ κΝ βμΝπαλκτ βμΝσ κΝεαδΝΪζζπθΝυπκ πδ λκπυθέΝ

ΟΝ πλαε δεσμΝ ξ δα ησμ εαδΝ βΝ υζκπκέβ βΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ ηέαΝ απσΝ δμΝ πλυ μΝ
πλκ λαδσ β μΝ κυΝ Φέ

VIIέΝ υ αθ ιέα,Ν πδγ δεσ β α,ΝbullyingΝ κθΝ ξκζδεσΝξυλκ

ΚαδΝ υ,Ναπκφα δ δεάΝ έθαδΝβΝ βηα έαΝπκυΝΫξ δΝβΝ επαέ υ βΝ πθΝ επαδ υ δευθ
εαδΝ κΝ ικπζδ ησμΝ κυμΝ η Ν εα ΪζζβζβΝ ξθκΰθπ έαΝ εαδΝ η Ν πλσ φκλαΝ λΰαζ έαΝ παλΫηία άμΝ
κυμ,Ν σ κΝαπσΝ κΝά βΝυπΪλξκθΝκπζκ Ϊ δκΝσ κΝεαδΝη Νδ δαέ λβΝαιδκπκέβ βΝ πθΝσπζπθΝ κυΝ
φ πξκτέΝ

Σα σπζαΝ κυΝ φ πξκτΝ έθαδΝ απζΪΝ παδ αΰπΰδεΪΝ λΰαζ έαΝ ΧηΫ αΝ εαδΝ δα δεα έ μΨΝ η Ν
πλαε δεΪΝηβ θδεσΝεσ κμ,ΝπκυΝηπκλκτθΝθαΝ αΝαιδκπκδά κυθΝκδΝ επαδ υ δεκέΝη Ν ζΪξδ βΝεαδΝ
ιέ κυΝα άηαθ κυΝεσ κυμΝ πδησλφπ βέ
ΣκΝ π λδ ξση θκΝ αυ άμΝ βμΝ πδησλφπ βμΝ εαδΝ επαέ υ βμΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ
αθαζτ αδΝ Νε έη θαΝ σ κΝ βμΝπαλκτ βμΝσ κΝεαδΝΪζζπθΝυπκ πδ λκπυθέΝ

ΟΝ πλαε δεσμΝ ξ δα ησμ εαδΝ βΝ υζκπκέβ βΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ ηέαΝ απσΝ δμΝ πλυ μΝ
πλκ λαδσ β μΝ κυΝ Φέ
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VIIIέΝ επαέ υ βΝεαδΝη αθα

υ δεΪΝλ τηα α

Ν αθ δη υπδ βΝ πθΝ γ ηΪ πθΝ πκυΝ υθαλ υθ αδΝ η Ν βθΝ επαέ υ βΝ πθΝ παδ δυθΝ
η αθα υθ,ΝπκυΝά βΝΫξκυθΝ Νη ΰαζτ λκΝάΝηδελσ λκΝίαγησΝ θ πηα πγ έΝ βθΝ ζζβθδεάΝ
πλαΰηα δεσ β α,Ν ΰΰλΪφ αδΝ Ν ξ δα ηκτμΝ εαδΝ παλ ηίΪ δμΝ ηαελΪμΝ πθκάμέΝ ΟΝ ξ δεσμΝ
πλκίζβηα δ ησμΝ ε έγ αδΝ Νε έη θαΝ σ κΝ βμΝπαλκτ βμΝσ κΝεαδΝΪζζπθΝυπκ πδ λκπυθΝξπλέμΝ
θαΝΫξ δΝεα ΥΝαλξάθΝ βΝ δΪ α βΝ κυΝ π έΰκθ κμέΝ

Χ σ κ,Ν ηέαΝ π υξάΝ κυΝ πλκίζάηα κμΝ βμΝ επαέ υ βμΝ πκυΝ υθαλ Ϊ αδΝ η Ν δμΝ
η αθα υ δεΫμΝλκΫμΝπλκμΝ βΝξυλαΝηαμΝαπαδ έΝΪη βΝαθ δη υπδ βΝεαδΝΰδΥΝαυ σΝπλΫπ δΝθαΝ
π λδζαηίΪθ αδΝ αΝΪη αΝηΫ λαΝεΪγ Νπκζδ δεάμΝπκυΝη λδηθΪΝΰδαΝ κΝγΫηαέΝΠλσε δ αδΝΰδαΝ βθΝ
επαέ υ βΝ πθΝπαδ δυθΝπλκ φτΰπθέ

 ΝίΪγκμΝξλσθκυΝκδΝπλσ φυΰ μΝπκυΝ δ Ϋλ υ αθΝεαδΝεα ΪΝεαθσθαΝ ΰεζπίέ βεαθΝ βθΝ
ζζΪ αΝ άΝ γαΝ η αεδθβγκτθΝ
Ϊζζ μΝ ξυλ μΝ άΝ γαΝ κυθΝ βθΝ εα Ϊ α άΝ κυμΝ θαΝ υΰεζέθ δ,Ν
απυ λαΝ ΝεαδΝθαΝ ικηκδυθ αδΝη Ν βθΝεα Ϊ α βΝ πθΝη αθα υθ,ΝπμΝπλκμΝ δμΝ επαδ υ δεΫμΝ
αθΪΰε μΝ πθΝ παδ δυθέΝ Χ σ κ,Ν υλα,Ν ξπλέμΝ εαγυ Ϋλβ β,Ν έθαδΝ αθαΰεαέκΝ αΝ παδ δΪΝ
πλσ φυΰ μΝθαΝηβθΝαπκεκπκτθΝαπσΝ βΝ ξκζδεάΝ ηπ δλέαΝεαδΝαθαφκλΪ,Ν κΝηΫ λκΝπκυΝ κΝ
ξκζ έκΝαθ δπλκ ππ τ δΝκυ δυ βΝπλκ δκλδ ησΝ βμΝπαδ δεάμΝβζδεέαμέ

ΥΝαυ άΝ βθΝπλκκπ δεά,Νπλκ έθκθ αδΝεαδΝκδΝαεσζκυγ μΝΪη

μΝ θΫλΰ δ μμ

1. ΈθαΝ ξκζ έκΝ ΝεΪγ Ν βη έκ
•Ν Ν ξκζδεάΝ ηπ δλέαΝ αθ δπλκ ππ τ δΝ η έακθαΝ λυγηδ άΝ εαδΝ κλΰαθπ άΝ βμΝ
ουξκεκδθπθδεάμΝ υΰελσ β βμΝεαδΝζ δ κυλΰέαμΝ βμΝπαδ δεάμΝβζδεέαμέΝ υ κθσβ α,Νζκδπσθ,Ν Ν
εΪγ Ν σπκΝ αγ λάμ-εαθκθδεάμΝ δαηκθάμΝ πλκ φτΰπθ υπΪλξ δΝ πλσθκδαΝ ΰδαΝ Ϋθ αιβΝ πθΝ
παδ δυθΝ κΝ ξκζ έκ ΧαπσΝ βΝθΫαΝ ξκζδεάΝπ λέκ κ,Ν ΪθΝβ ξλκθδεάΝ δΰηάΝ υθΪ δ,ΝσππμΝπέξέΝ
άη λαΨέΝ  Ν π λέπ π βΝ ηααδεάμΝ δ λκάμΝ πλκ φτΰπθΝ η Ν αγ λσΝ σπκΝ δαηκθάμ,Ν ηΫξλδΝ βθΝ
εαθκθδεάΝ Ϋθ αιβΝ πθΝ παδ δυθΝ κΝ ξκζδεσΝ τ βηα,Ν βηδκυλΰ έ αδΝ εΝ πθΝ θσθ πθΝ ε έΝ
ξκζ έκέΝ υ σΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ η αφλΪα αδΝ Ν εαθκθδεάΝ ξκζδεάΝ λα βλδσ β α,Ν Ϋ πΝ εαδΝ
υπκ υπυ βΝ βθΝ αλξά,Ν η Ν βΝ ηΫΰδ βΝ υθα άΝ αιδκπκέβ βΝ εαδΝ πθΝ αθγλυπδθπθΝ πσλπθΝ πκυΝ
δαγΫ κυθΝ κδΝ έ δ μΝ κδΝ εκδθσ β μΝ πθΝ πλκ φτΰπθΝ Χ επαδ υ δεκέ,Ν αγζβ Ϋμ,Ν εαζζδ Ϋξθ μ,Ν
πλκ ππδεσΝ εαγαλδσ β αμ,Ν εέΪέΨέΝ επαέ υ β,Ν πδησλφπ βΝ εαδΝ πκπ έαΝ σζπθΝ σ πθΝ γαΝ
ζ ξυ κυθΝ αυ σΝ κΝ ξκζ έκΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ παλΫξ αδΝ η Ν πλπ κίκυζέαΝ εαδΝ πκπ έαΝ βμΝ
Πκζδ έαμ,Ναιδκπκδυθ αμΝεαδΝσζκυμΝ κυμΝ δαγΫ δηκυμΝπσλκυμΝ βμΝ κπδεάμΝεκδθπθέαμ,Ν βμΝ έ έ,Ν
δ λυηΪ πθΝεαδΝφκλΫπθ,Νφυ δευθΝπλκ υππθ,Νεέζπέ
•Ν  σπκυμΝ πλκ πλδθάμ- υΰευλδαεάμΝ δαηκθάμ,Ν υξθΪΝ ζΪξδ αΝ άΝ εαγσζκυΝ
κλΰαθπηΫθβμ,Ν η Ν Ϋθ κθβΝ βθΝ αέ γβ βΝ βμΝ πλκ πλδθσ β αμ,Ν βΝ α υθαηέαΝ υΰελσ β βμΝ
εαθκθδεάμΝ ξκζδεάμΝ λα βλδσ β αμΝ ηπκλ έ,Ν θΝ ηΫλ δΝ κυζΪξδ κθ,Ν θαΝ αθ δ αγηδ γ έΝ η Ν
βη δαεΫμΝ πμΝ πλκμΝ βΝ δΪλε δα,Ν αζζΪΝ αε δεΫμΝ πμΝ πλκμΝ κΝ λυγησ,Ν επαδ υ δεΫμΝ
λα βλδσ β μ πκυΝγαΝελα ά κυθΝαπθ αθάΝ αΝπαδ δΪΝεαδΝ δμΝεκδθσ β ΫμΝ κυμΝ βθΝαέ γβ βΝ
βμΝκλΰαθδεάμΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ ξκζ έκυΝΰδαΝ αΝπαδ δΪέΝΟδΝ λα βλδσ β μΝαυ ΫμΝκθκηΪακθ αδΝ
«ΜδελσΝξκζ έκ» εαδΝκλΰαθυθκθ αδΝσπκ εαδΝσππμΝαυ σΝ έθαδΝ υθα σΝΧπέξέ,ΝηδαΝφκλΪΝεΪγ Ν
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τκΝηΫλ μΝΰδαΝ τκΝυλ μ,ΝεέζπέΨέΝΙ κ υθαηκτθΝη Νδ δσ υπ μΝ« πδ σπδ μΝηκλφπ δεΫμΝ πδ εΫο δμ»Ν
πθΝπαδ δυθΝ ΝξυλκυμΝη Νπαδ αΰπΰδεσΝ θ δαφΫλκθέΝΣκΝ θΝζσΰπΝπαλΪ κικΝδ κ υθαη έΝη Ν κΝ
ιάμΝυπσ δΰηαΝΜδελκτΝξκζ έκυ:
ΜδαΝ κηΪ αΝ εα ΪζζβζαΝ επαδ υηΫθπθΝ εαδΝ ικπζδ ηΫθπθΝ δ δευθΝ Χ επαδ υ δευθ,Ν
ουξκζσΰπθ,ΝεέΪέΨΝ πδ εΫπ αδΝπλκΰλαηηα δ ηΫθαΝ κθΝ Ϊ Νεα αυζδ ησΝάΝπλσξ δλκΝκδεδ ησ,Ν
σπκΝπλσξ δλβμΝ δαηκθάμ,Νεέ έσέΝ ε έΝπλκίΪζζ δΝ ΝκηΪ μΝπαδ δυθ,ΝπκυΝ θΝι π λθκτθΝ αΝγηΝ
Ϊ κηαΝΧηΫΰ γκμΝ ξκζδεάμΝ ΪιβμΝ Ν τ εκζ μΝ υθγάε μΨ,ΝυζδεσΝπκυΝδ κ υθαη έΝη Ν βθΝ ηπ δλέαΝ
πέ ε οβμΝ Ν ηκυ έκ,Ν σπκ,Ν ξυλκ,Ν δθ ηΪ,Ν εέ έσέΝ ΣκΝ π λδ ξση θκΝ βμΝ πλκίκζάμΝ ηπκλ έΝ θαΝ
έθαδμΝ Παδξθέ δα,Ν αγζβ δ ησμ,Ν παφάΝ η Ν αΝ αυα,Ν πδ άηβ,Ν ξθκζκΰέα,Ν αθγλυπδθ μΝ ξΫ δμ,Ν
εέζπέΝ πέ βμ,ΝγαΝηπκλκτ αθΝθαΝπλκίΪζζκθ αδΝ αδθέ μΝαπσΝ κΝ τηπαθΝ βμΝπαδ δεάμΝηυγκζκΰέαμΝ
πκυΝ θ υθαηυθκυθΝ βθΝπλσ φυΰαΝπαδ δεάΝουξάΝΧσππμΝ«ΟΝία δζδΪμΝ πθΝζδκθ αλδυθ»,ΝεέΪέΨέΝ
εκζκυγ έΝ υαά β β,Ν δαθκηάΝ θαεΝεαδΝπαδξθέ δέ
ΚαθκθδεΪ,Ν Ν κπκδ άπκ
υθγάε μΝ ηπκλ έΝ θαΝ ίλ γ έΝ κυζΪξδ κθΝ ΫθαμΝ φκλβ σμΝ
υπκζκΰδ άμΝσπκυΝθαΝπλκίζβγ έΝ Ϋ κδκΝυζδεσέΝ βθΝπ λέπ π β,Νπ σ κ,ΝπκυΝ θΝυπΪλξ δΝαυ άΝ
βΝ υθα σ β α,Ν υπΪλξ δΝ πΪθ αΝ βΝ θαζζαε δεάΝ πλκ φυΰάΝ αΝ σπζαΝ κυΝ φ πξκτΝ Χξαλ έΝ εαδΝ
ηκζτίδ,Ν ξΫ δκΝεαδήάΝδ κλέαΝη ΝαφκληάΝ υΰε ελδηΫθκΝγΫηα,Ν υαά β βΨέ
ΚαδΝ Ναυ άΝ βθΝπ λέπ π β,Νΰέθ αδΝπλκ πΪγ δαΝΰδαΝ βΝηΫΰδ βΝ υθα άΝαιδκπκέβ βΝεαδΝ πθΝ
αθγλυπδθπθΝ πσλπθΝ πκυΝ δαγΫ κυθΝ κδΝ έ δ μΝ κδΝ εκδθσ β μΝ πθΝ πλκ φτΰπθΝ Χ επαδ υ δεκέ,Ν
αγζβ Ϋμ,Νεαζζδ Ϋξθ μ,Νπλκ ππδεσΝεαγαλδσ β αμ,ΝεέΪ.).

βέΝΈθαΝΫηπδ

κΝπλσ ππκΝαθαφκλΪμΝΰδαΝεΪγ Νπαδ έ

ΜδαΝ δ δαέ λβΝ πλσθκδα,Ν πκυΝ ηπκλ έΝ θ’Ν απκ δξγ έΝ Χαυ άΝ άΝ βΝ Ϋζζ δοάΝ βμΨΝ
απκφα δ δεάμΝ βηα έαμ,ΝπβΰΪα δΝ απσΝ βθΝδ δαδ λσ β αΝ βμΝ ηπ δλέαμΝεαδΝ βμΝεα Ϊ α βμΝ
« υζζκΰδεάΝ εα α λκφάΝ Ν υθγάε μΝ ίέαδκυΝ ηααδεκτΝ επα λδ ηκτ»έΝ υΰε ελδηΫθαμΝ  κΝ
πζαέ δκΝηδαμΝ Ϋ κδαμΝεα Ϊ α βμ,Νεα αλλΫκυθΝσζ μΝκδΝ αγ λΫμ,Ναυ κθσβ μ,Νζ δ κυλΰδεΫμΝεαδΝ
απκ κ δεΫμΝαθαφκλΫμ,Ν Ϊ δμΝεαδΝ λα βΰδεΫμΝΰδαΝ βθΝαθ δη υπδ βΝηδαμΝαθ δικσ β αμΝεαδΝ
κυΝ υθκ κτΝ λ μ,Ν η Ν δμΝ κπκέ μΝ ικπζέα δΝ Ϊ κηα,Ν υζζκΰδεσ β μΝ εαδΝ εκδθσ β μΝ κΝ
πκζδ δ ησμ,ΝκδΝθκκ λκπέ μ,ΝκδΝγ ηκέΝεαδΝκδΝηβξαθδ ηκέΝυπκ άλδιβμΝ κυΝεκδθπθδεκτΝ ηκτΝ
βΝ υΰε ελδηΫθβΝδ κλδεκ-εκδθπθδεάΝεαδΝπκζδ δ ηδεάΝπλαΰηα δεσ β αέΝΞΪφθκυ,ΝΫθαΝπζάγκμΝ
αθγλυππθΝαδ γΪθ αδΝσ δΝίλέ ε αδΝσξδΝησθκΝ κΝΰ πΰλαφδεσ,ΝεκδθπθδεσΝεαδΝπκζδ δ ηδεσΝ
«αζζκτ»,ΝαζζΪΝεαδΝ ΝΫθαΝουξκ υθαδ γβηα δεσΝεαδΝουξκ δαθκβ δεσΝ«πκυγ θΪ».
υ άΝ βΝ λαυηα δεσ α βΝ υθΪθ β βΝ η Ν κΝ α δαθσβ κ Χ κΝ ουξαθαζυ δεσΝ
Πλαΰηα δεσΨΝ πλκεαζ έΝ Ϋθ κθκΝ Ϊΰξκμ,Ν ουξκ δαθκβ δεάΝ απκλλτγηδ βΝ εαδΝ Ϋεπ π βΝ πθΝ
ηβξαθδ ηυθΝ πδίέπ βμ,Ν θκβηα κ σ β βμ,Ν πλκ αληκΰάμΝ εαδΝ ιΫζδιβμΝ Χπλκ ππδεάμΝ εαδΝ
υζζκΰδεάμΨέΝΧ σ κ,Ν ’Ναυ άθΝδ δαέ λαΝ βΝίδκ δεάΝεαδΝυπαλιδαεάΝ υθγάεβΝΧκιτ α βΝαθΪΰεβΝ
ισ κυΝαπσΝ υζζκΰδεάΝεα α λκφάΝεαδΝαθΪεαηοβμΝ ε σμΝ κυΝκδε έκυΝπ λδίΪζζκθ κμΝίέκυΨ,Ν
έθαδΝαπσζυ αΝαθαΰεαέκΝ κΝυπκε έη θκΝθαΝαδ γΪθ αδΝσ δΝκΝεσ ηκμΝ υθ ξέα δΝθαΝυπΪλξ δΝ
εαδΝΫξ δΝπλσ ππκ,ΝζσΰκΝεαδΝ υθαέ γβηαΝ δαγΫ δηαΝΰδαΝσπκδκθΝυφέ α αδΝ βΝ κεδηα έα.
υ άΝ βΝ αέ γβ βΝ ηπκλ έΝ θαΝ εαζζδ λΰβγ έΝ εαδΝ θαΝ λκφκ κ έ αδΝ η Ν πκζζκτμΝ έ πμΝ
λσπκυμέΝΧ σ κ,Ν Νσ, δΝαφκλΪΝ κυμΝπλσ φυΰ μΝπκυΝ έθαδΝ ΰεζπίδ ηΫθκδΝ βθΝ ζζΪ α,ΝΫθαΝ
ία δεσΝ κηΫθκΝ έθαδΝ κΝ ιάμμΝ δμΝ θΝζσΰπΝ υθγάε μ,ΝεΪγ Νπαδ έΝξλ δΪα αδΝΫθαΝΫηπδ κΝ
πλσ ππκΝαθαφκλΪμέΝ Νζ δ κυλΰέαΝαυ κτΝ κυΝπλκ υπκυΝ έθαδΝ λδπζάμ
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•ΝΠλυ κθ,ΝπαλΫξ δΝ κΝπαδ έΝ βΝαπ δεάΝί ίαδσ β αΝσ δΝ«
κθΝΪΰλδκΝεσ ηκ».

θΝ έηαδΝησθκΝηκυΝ ’Ναυ σθΝ

•Ν τ λκθ,Ν παλΫξ δΝ κΝ αθαΰεαέκΝ ουξκ υθαδ γβηα δεσΝ πζαέ δκΝ η Ν αθγλυπδθκΝ
πλσ ππκ πκυΝηπκλ έΝθαΝυπκ Ϋξ αδ,ΝθαΝπ λδΫξ δΝεαδΝθαΝίκβγΪΝ κΝπαδ έΝθαΝαθαΰθπλέ δ,ΝθαΝ
δα υπυ δΝ εαδΝ θαΝ π ι λΰα έΝ αΝ λαυηα δεΪΝ κυΝ ίδυηα αΝ εα ΪΝ λσπκΝ ουξδεΪΝ
πκδεκ κηβ δεσ,Ν σ κΝ Νπλκ ππδεσΝσ κΝεαδΝ Ν υζζκΰδεσΝ πέπ κμΝΝαΝ πδ ζΫ δΝ κΝπΫθγκμΝ
πθΝ αππζ δυθ,Ν θαΝ η κυ δυ δΝ αΝ «Ϊΰλδα»Ν ίδυηα αΝ εαδΝ υθαδ γάηα α,Ν θαΝ παθ π θ τ δΝ
ουξδεΪΝ κθΝεσ ηκΝη Ν κυμΝπαλσθ μΝσλκυμ,ΝθαΝ δα υ δΝεαδΝθαΝαθαίαγηέ δΝ βθΝαυ κ ε έηβ άΝ
κυΝ εαδΝ βθΝ ηπδ κ τθβΝ κυΝ κθΝ αυ σΝ κυ,Ν κθΝ ΪζζκθΝ εαδΝ κθΝ εσ ηκΝ εέ έσέΝ βζα ά,Ν θαΝ
υθ ξέ δΝθΥΝαΰαπΪΝ κθΝ αυ σΝ κυ,Ν κθΝΪζζκθΝεαδΝ κθΝεσ ηκΝεαδΝθαΝηβθΝπαλαδ βγ έΝαπσΝ βθΝ
πλκ πΪγ δαΝ ΰδαΝ πλκ ππδεάΝ εαδΝ υζζκΰδεάΝ αθΪεαηοβΝ εαδΝ ιΫζδιβΝ πκυΝ γαΝ υπ λί έΝ
πκδεκ κηβ δεΪΝ κΝ λατηαΝ βμΝεα α λκφάμέ
•ΝΣλέ κ,Ν παλΫξ δΝ κΝεα απκθκτη θκΝπαδ έΝΫθαΝπζαέ δκΝπκυΝ ζ δ κυλΰ έΝη ΝσλκυμΝ
« υθβμΝ πδε έη θβμΝ θΪπ υιβμ» εα ΪΝ Vygotsky,Ν παλΫξκθ ΪμΝ κυΝ Χ κυζΪξδ κθΨΝ ΫθαθΝ
θάζδεκΝ πκυΝ θαΝ ηπκλ έΝ θαΝ ζ δ κυλΰά δΝ πμΝ «Ιεαθσ λκμΝ υθ λΰσμ-υθκηδζβ άμ» (More
KnowledgeableΝ τtherΨέΝ υ σμΝ κΝ Καζτ λκμΝ Γθυ βμΝ έθαδΝ αθαΰεαέκμΝ ΰδαΝ κΝ παδ έΝ σ κΝ πμΝ
πλκμΝ βΝΰ θδεσ λβΝουξκπθ υηα δεάΝ κυΝπκλ έα,Νσ κΝεαδΝπμΝπλκμΝ κΝπδκΝελέ δηκΝουξδεσΝΫλΰκ
πκυΝεαζ έ αδΝθαΝ πδ ζΫ δΝ κΝπαδ έΝ βθΝΪελπμΝαθ έικβΝ υθγάεβΝ βμΝπλκ φυΰδΪμέΝ βζα ά,ΝθαΝ
ξπλΫ δΝκΝθκυμΝ κυΝ κθΝθΫκΝεσ ηκΝσπκυΝεαζ έ αδΝθαΝαά δμΝΝ’Ναπκξαδλ ά δΝσ, δΝξΪγβε ,Ν
θαΝαθαπαλα ά δΝ παλευμΝλ αζδ δεΪΝ κΝθΫκΝπ λδίΪζζκθΝίέκυ,ΝθαΝθκβηα κ κ ά δΝ κθΝθΫκΝ
εσ ηκΝεαδΝ κθΝ αυ σΝ κυΝηΫ αΝ ’Ναυ σθ,ΝεαδΝθαΝεΪθ δΝπλΪιβΝ βΝγΫζβ άΝ κυΝΰδαΝαπάΝεαδΝ ιΫζδιβΝ
κθΝθΫκΝεσ ηκΝ κυέΝ
ΣκΝ θΝ ζσΰπΝ Ϋηπδ κΝ πλσ ππκΝ αθαφκλΪμΝ απσΝ κθΝ εσ ηκΝ πθΝ η ΰΪζπθΝ ηπκλ έΝ θαΝ
υπΪλξ δΝ ά βΝ κΝ κδε έκΝ π λδίΪζζκθΝ ΧκδεκΰΫθ δα,Ν υΰΰ θ έμ,Ν υθ κπέ μ,Ν εέζπέΨέΝ Χ σ κ,Ν Ν
αλε ΫμΝπ λδπ υ δμ,ΝΫθαΝ Ϋ κδκΝπλσ ππκΝπλΫπ δΝθαΝπλκ φ λγ έΝ κΝπαδ έΝαπσΝ βθΝΠκζδ έα,Ν
βθΝ κπδεάΝ εκδθπθέα,Ν άΝ ηΫ πΝ γ ζκθ δευθΝ άΝ αζζβζΫΰΰυπθΝ ξ δλκθκηδυθέΝ ΣκΝ ηΫ λκΝ αυ σΝ
εαγέ α αδΝ αεσηβΝπδκΝ αθαΰεαέκΝ δμΝπ λδπ υ δμΝ πθΝα υθσ υ πθΝπαδ δυθΝπκυΝ υθδ κτθΝ
ΫθαΝ βηαθ δεσΝπκ κ σΝ πθΝαθάζδεπθΝπλκ φτΰπθΝπκυΝφγΪθκυθΝ κυμΝ ζ υ αέκυμΝηάθ μΝ βθΝ
ζζΪ αέΝ  Ν σζ μΝ δμΝ π λδπ υ δμ,Ν αυ ΪΝ αΝ Ϋηπδ αΝ πλσ ππαΝ αθαφκλΪμΝ γαΝ ξλ δα κτθΝ
πζαδ έπ βΝεαδΝυπκ άλδιβ,Ν θ ξκηΫθπμΝεαδΝ πδησλφπ βΝεαδΝ πκπ έαΝΧη ΝσλκυμΝ δ αε δεάμΝ
υθκ έαμΝ εαδΝ αθα κξα ηκτΨ,Ν υ Ν θαΝ αθ π ιΫζγκυθΝ κΝ ουξκπδ δεσΝ ΫλΰκΝ κυμΝ η Ν δμΝ
πκδεέζ μΝεαδΝη αίαζζση θ μΝαπαδ ά δμέ

λησ δκΝσλΰαθκΝΰδαΝ κθΝ ξ δα ησΝεαδΝ βθΝυζκπκέβ βΝαυ υθΝ πθΝ θ λΰ δυθΝ έθαδΝ κΝ
Φ,Ναπκ έ κθ ΪμΝ κυμΝ κθΝτοδ κΝίαγησΝπλκ λαδσ β αμέ

θαΰεαέαΝ πδ άηαθ βμΝΓδαΝ βθΝπζβλΫ λβΝ δ λ τθβ βΝεαδΝη ζΫ βΝ πθΝπαλαπΪθπΝ
αβ βηΪ πθ,Ν εαγυμΝ εαδΝ ΰδαΝ ηέαΝ υθκζδεσ λβΝ πλαΰηΪ υ βΝ πθΝ πλκίζβηΪ πθΝ πθΝ
η αθα υθή λδυθΝ κΝ ζζβθδεσΝ επαδ υ δεσΝ τ βηα,Ν ελέθ αδΝ αθαΰεαέαΝ βΝ αθ αζζαΰάΝ
απσο πθΝεαδΝ υθ λΰα έαΝ βμΝυπκ πδ λκπάμΝαυ άμΝη ΝΪζζ μΝυπκ πδ λκπΫμΝ βμΝ πδ λκπάμΝ κυΝ
γθδεκτΝ εαδΝ ΚκδθπθδεκτΝ δαζσΰκυΝ ΰδαΝ βθΝ Παδ έαΝ εαδΝ η Ν βθΝ αθ έ κδξβΝ πδ λκπάΝ κυΝ
Τπκυλΰ έκυΝ Παδ έαμ,Ν εαγυμΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ ΫθαΝ αά βηαΝ πκυΝ αφκλΪΝ σζ μΝ δμΝ ίαγηέ μΝ βμΝ
επαέ υ βμΝεαδΝ βθΝεκδθπθέα,Ν θΝΰΫθ δ,ΝεαδΝ θΝ τθα αδΝθαΝαθ δη ππδ έΝπαλΪΝηΫ αΝαπσΝηέαΝ
υθκζδεσ λβΝκπ δεάέ
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ΙΥέΝ ΝηΪξβΝΰδαΝ κΝΦαθ α δαεσΝ βμΝΠαδ έαμέΝ θΪπ υιβΝηδαμΝ βηκελα δεάμΝεκυζ κτλαμΝ
η ΝίΪ βΝ βθΝεκδθάΝαΰΪπβΝΰδαΝ βΝΰθυ β,Ν κθΝαηκδίαέκΝ ία ησΝεαδΝΫζζκΰκυμΝεαθσθ μέΝ

Ν αθα υΰελσ β βΝ βμΝ Παδ έαμΝ εκπ τ δΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ ηδαμΝ βηκελα δεάμΝ
εκυζ κτλαμΝ η Ν ίΪ βΝ βθΝ εκδθάΝ αΰΪπβΝ ΰδαΝ βΝ ΰθυ β,Ν κθΝ αηκδίαέκΝ ία ησΝ εαδΝ ΫζζκΰκυμΝ
εαθσθ μέΝ υ άΝβΝπλκ πΪγ δαΝπλκςπκγΫ δΝεαδΝηδαΝηΪξβΝΰδαΝ κΝΦαθ α δαεσΝ βμΝΠαδ έαμέΝ κδ,Ν
υ βηα δεάΝ κυζ δΪΝΰδαΝθα εδθβ κπκδβγ έΝεαδΝθαΝε λ βγ έΝ κΝΦαθ α δαεσΝπαδ δυθ,ΝΰκθΫπθ,Ν
παδ αΰπΰυθ,Ν επαδ υ δευθ,Ν πκζδ δεκ- δκδεβ δευθΝ παλαΰσθ πθ,Ν εκδθπθέαμ,Ν πκζδ δ ηκτΝ εαδΝ
θκκ λκπδυθέΝ
ΝβΝαθαΰεαέαΝπαλα αηΫθβΝπλκ πΪγ δαΝαθα υΰελσ β βμΝθαΝυπκ βλδξγ έΝ
θ λΰβ δεΪΝ σξδΝ ησθκΝ απσΝ πδηΫλκυμ υηφΫλκθ α,Ν υπκζκΰδ ηκτμΝ εαδΝ εκπδησ β μΝ Χ θέκ Ν
δ δκ ζ έμΝεαδΝ δμΝίΪλκμΝ κυΝΌζκυΨέΝΟτ ΝησθκΝαπσΝ βΝζκΰδεάΝαθΪζυ βΝεαδΝ ε έηβ βΝ κηΫθπθΝ
εαδΝαβ κυηΫθπθέΝ ζζΪΝεαδΝαπσΝ βΝφαθ α έαΝεαδΝ κΝ υθαέ γβηαΝσζπθΝσ πθΝΫξκυθΝζσΰκΝεαδΝη Ν
βΝ Ϊ βΝ κυμ Ν̶ η Ν βΝ υηη κξάΝεαδΝ κθΝ θγκυ δα ησΝ κυμΝάΝη Ν δμΝαθ δ Ϊ δμΝ κυμ,Ν βθΝ
παγβ δεσ β αΝεαδΝ βθΝα δαφκλέαΝ κυμΝΝ̶Ν γαΝ πβλ Ϊ κυθΝ βθΝΫεία βΝ κυΝσζκυΝ ΰξ δλάηα κμέΝ
ε σμΝαπσΝ κΝ ξΫ δκΝεαδΝ κυμΝπσλκυμ,ΝβΝ πδ δπεση θβΝαθα υΰελσ β βΝαπαδ έΝθαΝεαζζδ λΰβγ έΝ
ΫθαΝαζβγδθσ,Νίαγτ,ΝίδπηΫθκΝπΪγκμΝΰδαΝ βθΝΠαδ έα,ΝπΪγκμΝΰδαΝΠαδ έαέΝΣκυ Ϋ δθ,ΝηδαΝίαγδΪΝ
εαδΝ δαλεάμΝουξδεάΝ πΫθ υ βΝ κυΝΫλΰκυΝπκυΝ πδ ζ έ αδ,ΝεαγυμΝεαδΝβΝαέ γβ βΝσ δΝβΝ ηπ δλέαΝ
αυ κτΝ κυΝΫλΰκυΝεαδΝ αΝεαζΪΝ κυΝαπκ ζΫ ηα αΝπαλΫξκυθΝ παλεάΝβγδεάΝαθ αηκδίάΝεαδΝουξδεάΝ
δεαθκπκέβ βΝ αΝ ηπζ εση θαΝηΫλβΝΝ̶ΝπΫλαθΝ πθΝΪζζπθΝυζδευθ,ΝεκδθπθδευθΝεαδΝπκζδ δ ηδευθΝ
αθ αηκδίυθέΝ

ΟΝετλδκμΝ σπκμΝσπκυΝγαΝεαζζδ λΰβγ έΝαυ άΝβΝαλ άΝ έθαδΝκΝθκυμΝεαδΝβΝεαλ δΪΝ ε έθπθΝ
πκυΝγ ηδεάΝζ δ κυλΰέαΝ κυμΝ έθαδΝθαΝ δα βλκτθΝαπθ αθσ,ΝθαΝη α έ κυθΝαπσΝΰ θδΪΝ Νΰ θδΪΝ
εαδΝθαΝ δαξΫκυθΝ βθΝεκδθπθέαΝΫθαΝ Ϋ κδκΝπΪγκμΝΰδαΝπαδ έαμΝκδΝ Ϊ εαζκδΝεαδΝκδΝπαδ αΰπΰκέΝ
εΪγ Νίαγηέ αμέΝΓδΥΝαυ σΝ εαδΝβΝία δεάΝδ ΫαΝπκυΝ δα λΫξ δΝ σζ μΝ δμΝγ πλά δμΝεαδΝπλκ Ϊ δμΝ
έθαδΝβΝ ιάμμΝ

Ν πκυ αδσ λβΝπλκςπσγ βΝεαδΝβΝΰκθδησ λβΝηΫγκ κμΝυ
ηΪξβΝΰδαΝ κΝΦαθ α δαεσΝ βμΝΠαδ έαμΝπαλΪΝ κυμΝ
ιπ λδεκτμΝ
βΝ επαέ υ βΝ πθΝ επαδ υ δευθέ

ΝθαΝ
ε λ βγ έΝ βΝ
π λδκλδ ηκτμΝ έθαδ

ΣκΝπλυ κΝπλΪΰηαΝπκυΝξλ δΪα αδΝ υθ πυμΝ έθαδΝβΝ υΰελσ β βΝ κυΝΦαθ α δαεκτΝ βμΝ
Παδ έαμΝη Ν λσπκΝπκυΝθαΝ υηίΪζ δ βθΝαθΪπ υιβΝηδαμΝ βηκελα δεάμΝεκυζ κτλαμέΝ υ σΝ θΝ
ηπκλ έΝθαΝΰέθ δΝ εΝ κυΝηβ θσμέ
ΣαΝπλκίζάηα αΝαυ ΪΝ θΝηπκλκτθΝθαΝζυγκτθΝη ΝηδαμέΝΘΫζκυθΝξλσθκΝεαδ,ΝπμΝ εΝ κτ κυ,Ν
ξ δα ησΝεαδΝ θΫλΰ δ μΝηαελΪμΝπθκάμέ ΜπκλκτθΝσηπμΝθαΝΰέθκυθΝαπσΝ υλαΝκλδ ηΫθαΝίάηα αέΝ
υ ΪΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ Ν λ δμΝ εα υγτθ δμμΝ ΣβθΝ απκεΫθ λπ βΝ αληκ δκ ά πθΝ υπΫλΝ βμΝ
ξκζδεάμΝεκδθσ β αμ,Ν βθΝ θ υθΪηπ βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝεαδΝ βΝί ζ έπ βΝ πθΝ ξΫ πθΝη Ν
βθΝεκδθπθέαέ
Κα υγτθ δμΝ εαδΝ ηΫ λαΝ η Ν αυ άΝ βΝ
παλκτ βμΝσ κΝεαδΝΪζζπθΝυπκ πδ λκπυθέΝ

σξ υ βΝ ε έγ θ αδΝ

Ν ε έη θαΝ σ κΝ βμΝ
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ΟΝπλαε δεσμΝ ξ δα ησμ εαδΝβΝυζκπκέβ βΝαυ άμΝ βμΝ λα βΰδεάμΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝηέαΝ
απσΝ δμΝ υ βηα δεΫμΝ λα βλδσ β μΝ κυΝ ΦέΝ Χ σ κ,Ν ΰδαΝ θαΝ ΰέθκυθΝ σζαΝ αυ ΪΝ
πλαΰηα δεσ β αΝεαδΝθαΝηβθΝΫξκυη ΝπΪζδΝαπκφΪ δμΝξπλέμΝαθ έελδ ηα,ΝΫθαΝΪη κΝηΫ λκ ηπκλ έΝ
θαΝ έθαδΝ κΝ ιάμμ

Νη αίέία βΝαληκ δκ ά πθΝαπσΝ βθΝε θ λδεάΝ δκέεβ βΝ δμΝ ξκζδεΫμΝηκθΪ μΝ έθαδΝ
πδγυηβ άΝ αζζΪΝ βΝ ηπ δλέαΝ Ϋξ δΝ έι δΝ σ δΝ αυ άΝ θΝ ΰέθ αδΝ τεκζαΝ εαδΝ σππμΝ γαΝ Ϋπλ π έΝ
θ έγ αΝ κ βΰ έΝ Ν α λΪθ δ μΝ Ν κπδεσΝ πέπ κΝ η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ παζδθ λκηκτη Ν εαδΝ θαΝ
ιαθαΰυλθΪη Ν βθΝαθ έγ βΝεα τγυθ β,Ν ΝσζαΝ αΝπλκαθαφ λγΫθ αΝ πέπ αέΝΓδαΝ κΝζσΰκΝαυ σΝ
γαΝηπκλκτ ΝθαΝγ ηκγ βγ έΝΫθαΝσλΰαθκΝ Ν πέπ κΝθκηκτΝάΝπ λδφΫλ δαμ,Ν υθ δγΫη θκΝαπσΝ
δμΝ κπδεΫμΝ επαδ υ δεΫμΝ αλξΫμΝ
ζ ξπηΫθ μΝ πδγαθσθΝ απσΝ 1-βΝ παδ αΰπΰκτμΝ η Ν δ δεΪΝ
πλκ σθ αέΝ Ν ππθυηέαΝ κυΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝ έθαδΝΝκηαλξδαεσΝάΝΠ λδφ λ δαεσΝ υηίκτζδκΝ
επαδ υ δευθΝγ ηΪ πθέΝΣκΝ θΝζσΰπΝσλΰαθκΝγαΝα ξκζ έ αδΝαπκεζ δ δεΪΝη Ν κΝαθ δε έη θκΝ
αυ σΝ εαδΝ γαΝ παέλθ δΝ απκφΪ δμΝ παδ αΰπΰδεκτΝ ξαλαε άλα,Ν γαΝ θ λΰ έΝ πμΝ δΪη κμΝ η Ν δμΝ
ε θ λδεΫμΝ επαδ υ δεΫμΝαλξΫμΝεαδΝγαΝζκΰκ κ έΝ σ κΝ ’Ναυ ΫμΝσ κΝεαδΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμΝ
βμΝπ λδκξάμέΝ κΝσλΰαθκΝγαΝηπκλκτ αθΝθαΝ υηη ΫξκυθΝεαδΝαπσΝΫθαμΝαδλ σμΝ επλσ ππκμΝ
πθΝΰκθΫπθΝεαδΝ πθΝ επαδ υ δευθέ

ΥέΝ έαυζκδΝ παφάμΝη αιτΝ ξκζ έκυ,ΝκδεκΰΫθ δαμ
εαδΝ κπδεάμΝεκδθπθέαμ

1έΝ Ν υ βηα δεάΝ πδεκδθπθέαΝ πθΝ α εΪζπθΝ η Ν κυμΝ ΰκθ έμ εΪγ Ν παδ δκτΝ θΝ
ίκβγΪ δΝ ησθκΝ κΝ παδ έΝ άΝ κυμΝ ΰκθ έμΝ κυέΝ κβγΪ δΝ εαδΝ κθΝ έ δκΝ κθΝ Ϊ εαζκΝ άΝ βΝ α εΪζαΝ
Χευλδκζ ε δεΪ,Ν κυμΝ ι εκυλΪα δΨ,Ν εαγυμΝ ηκδλΪα αδΝ κΝ παδ αΰπΰδεσΝ ΫλΰκΝ πκυΝ αφκλΪΝ εΪγ Ν
παδ έΝη ΝΪζζκυμ,ΝκδΝκπκέκδΝΫξκυθΝη ΰΪζβΝδεαθσ β αΝπζαδ έπ βμΝ κυΝπαδ δκτΝ κυμΝ ’Ναυ άΝ βθΝ
πκλ έαέΝ
2. πζΫμΝ πλΪι δμΝ Ϋηπλαε βμΝ αζζβζ ΰΰτβμ ΧπέξέΝ υΰεΫθ λπ βΝ ξλβηΪ πθΝ ΰδαΝ αΝ
σθ δαΝ θσμΝπαδ δκτΨΝεαδΝ άλδιβμΝ κΝ ξκζ έκ ΧπέξέΝίΪοδησΝ κυΨΝη Ν βΝ υηη κξάΝπαδ δυθ,Ν
ΰκθΫπθ,Ν επαδ υ δευθΝ εαδΝ η ζυθΝ βμΝ κπδεάμΝ εκδθπθέαμΝ θδ ξτκυθΝ πκζζαπζα δα δεΪΝ απσΝ
εΪ πΝπλκμΝ αΝπΪθπΝ βθΝεκυζ κτλαΝαζζβζ ΰΰτβμΝεαδΝ βΝ βηκελα δεάΝθκκ λκπέαΝ κΝ ξκζ έκέΝ
γέΝ ΓδαΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμ,Ν βΝ ΫθθκδαΝ κυΝ λΰα δαεκτΝ ξλσθκυ εαζσΝ έθαδΝ θαΝ
π λδζαηίΪθ δΝ σ κΝ κΝ δ αε δεσΝΫλΰκ,Νσ κΝεαδΝ βθΝ θ λΰσΝ υηη κξάΝ βΝαπάΝ βμΝ ξκζδεάμΝ
εκδθσ β αμΝεαγυμΝεαδΝ βθΝ πδεκδθπθέαΝη Ν βθΝ κπδεάΝεκδθπθέαέ

Πλσ γ

•

μΝ θ ξση θ μΝ θΫλΰ δ μ

Ν δαπκζδ δ ηδεάΝ επαέ υ βΝ πλΫπ δΝ θαΝ π λδζαηίΪθ αδΝ υπκξλ π δεΪΝ εαδΝ αΝ
πλκΰλΪηηα αΝ πκυΝ κ βΰκτθΝ
βθΝ απσε β βΝ Πδ κπκδβ δεκτΝ Παδ αΰπΰδεάμΝ
πΪλε δαμ.
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•

Π λδκλδ ησμΝ πθΝ λΰα δυθΝ κΝ πέ δΝ εαδΝ αθΝ έθαδ υθα σθΝ απαΰσλ υ βΝ πθΝ
φπ κ υπδυθέΝ Μ Ν εΪπκδκΝ λσπκΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝυπκξλ πγκτθΝ κδΝ επαδ υ δεκέΝ θαΝ ηβΝ
ίκηίαλ έακυθΝ η Ν λΰα έ μΝ κΝ πέ δΝ αΝ παδ δΪΝ εαδΝ δ δεσ λαΝ η Ν δμΝΰθπ ΫμΝξπλέμΝ
θσβηαΝ φπ κ υπέ μΝ ΰδαΝ ηπΫ π βΝ κυΝ ηαγάηα κμέΝ υ σΝ παλΪΝ κΝ σ δΝ Ϋξ δΝ γ πλβγ έ
αθ δπαδ αΰπΰδεσΝ υθ ξέα αδΝ υ βηα δεσ λαΝαπσΝπαζδΪέΝΣαΝπαδ δΪΝΫ δΝαπσΝ βΝηέαΝ
γαΝ ηαγαέθκυθΝ εαζΪΝ αυ ΪΝ αΝ ζέΰαΝ πκυΝ πλΫπ δΝ εαδΝ απσΝ βθΝ Ϊζζβ Ϋξκθ αμΝ ξλσθκΝ θαΝ
παέικυθΝάΝθαΝαά κυθΝάλ ηαΝηΫ αΝ κΝ πέ δΝ κυμΝη ΰαζυθκυθΝφυ δκζκΰδεσ λα,Ν έθαδΝ
πδκΝ άλ ηαΝη Ναπκ Ϋζ ηαΝθαΝζ δ κυλΰκτθΝεαζτ λαΝεαδΝ κΝεκδθπθδεσΝπζαέ δκΝ κυΝ
ξκζ έκυέΝ

•

ΘαΝ ηπκλκτ Ν θαΝ έθαδΝ δ δαέ λαΝ γ δεάΝ βΝ υλτ λβΝ υθα άΝ ουξκ υθαδ γβηα δεάΝ
πΫθ υ β κυΝ πδ ζκτη θκυ,Ν αφΫ α αΝεκδθπφ ζκτμΝΫλΰκυέΝ βζα ά,Ν επαδ υ δεκέΝ
εαδΝηαγβ ΫμΝΧαζζΪΝεαδΝσζκδΝκδΝ ηπζ εση θκδΝ ΥΝαυ σΝ κΝΫλΰκΨΝθαΝηΪγκυθΝθαΝαΰαπκτθΝ
κΝ ξκζ έκΝ κυμ,ΝθαΝ π θ τκυθΝουξδεΪΝ ’Ναυ σΝεαδΝθαΝ κΝ εΫφ κθ αδΝ αθΝεΪ δΝπκυΝ κυμΝ
αφκλΪΝσζκυμΝαπσΝεκδθκτ,ΝαζζΪΝεαδΝ κθΝεαγΫθαΝ κυμΝπλκ ππδεΪ,Ν αθΝεκηηΪ δΝ βμΝαπάμΝ
κυμ,Νπλκ ππδεάμΝεαδΝ υζζκΰδεάμέΝ
ΜδαΝ υηίκζδεάΝ ξ δλκθκηέα,Ν η Ν η ΰΪζκΝ π σ κΝ π λδεσΝ υθαηδεσ,Ν έθαδΝ βΝ
ΰ θέε υ βΝ βμΝ αυ κπκέβ βμΝεΪγ Ν ξκζ έκυΝη ΝΫθαΝσθκηα ΧπέξέΝΡάΰαμΝΦ λαέκμΨ,Ναθ έΝ
κυΝ ευλέαλξκυΝ άη λαΝ υ άηα κμΝ αυ κπκέβ βμΝ πθΝ ξκζδευθΝ ηκθΪ πθΝ η Ν ΫθαθΝ
αλδγησέΝ

λΪ δμΝφδζαθαΰθπ έαμΝη Νπλσ εζβ βΝ υΰΰλαφΫπθΝ αΝ ξκζ έαΝεζπέ

•
•

………………………έ

τθκοβ
πυ λκΝαβ κτη θκΝσζπθΝαυ υθΝ πθΝΪη πθΝάΝαπυ λπθΝ θ λΰ δυθΝεαδΝγ ηΫζδκΝηδαμΝ
βηκελα δεάμΝ εκυζ κτλαμΝ κΝ ξκζ έκΝ έθαδΝ βΝ εαζζδΫλΰ δαΝ βμΝ ηπδ κ τθβμ η αιτΝ
επαδ υ δευθ,Νηαγβ υθ,Νκδεκΰ θ δυθ,Νπκζδ έαμ,Νεκδθπθέαμ…ΝΣκΝεκδθσΝαΰαγσΝπλκςπκγΫ δΝ
εκδθάΝ πΫθ υ βΝ εαδΝ ηΫλδηθαΝ ΰδΥΝ αυ σΝ Ν εζέηαΝ υθΫλΰ δαμΝ εαδΝ αζζβζ ΰΰτβμέΝ ΥΝ αυ σΝ
απκίζΫπ δΝεαδΝ κΝσζκΝ ξΫ δκΝΰδαΝ βθΝαθαεα Ϊε β βΝεαδΝαθαίΪγηδ βΝ κυΝΦαθ α δαεκτΝ βμΝ
Παδ έαμ εαδΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβΝηδαμΝ βηκελα δεάμΝεκυζ κτλαμΝη ΝίΪ βΝ βθΝεκδθάΝαΰΪπβΝ
ΰδαΝ βΝΰθυ β,Ν κθΝαηκδίαέκΝ ία ησΝεαδΝΫζζκΰκυμΝεαθσθ μέ
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15.

ΠΡΟΣ  Ι ΣΟΝΝ Λ ΚΣΡΟΝΙΚΟΝΚΟΜ ΟΝ
ΣΟΤΝ Ι ΛΟΓΟΤΝ

Τπκξλ π δεάΝ επαέ υ β



















υ κθκηέαΝ ξκζδεάμΝ ΜκθΪ αμΝ πκυΝ γαΝ πδ λΫπ δΝ
βθΝ εκδθσ β αΝ θαΝ
δαηκλφυ δΝ βθΝ λα βΰδεάΝ βμΝ αθΪζκΰαΝ η Ν δμΝ υθγάε μέΝ υ κλλτγηδ βΝ
ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ ξκζ έκυΝ – κΝ Τπκυλΰ έκΝ Παδ έαμΝ θαΝ γΫ δΝ κυμΝ ΰ θδεκτμΝ
σλκυμΝεαδΝεαθσθ μέ
τθ βΝ ξκζ έκυΝ – κπδεάμΝ εκδθπθέαμέΝ δ τλυθ βΝ απθυθΝ επαδ υ δεάμΝ
πλκ λαδσ β αμΝ η Ν σξκΝ βθΝ υπκ άλδιβΝ πθΝ η δκθ ε κτθ πθΝ π λδκξυθέΝ  Ν
αυ ΫμΝθαΝυπΪλξ δΝηΫλδηθαΝΰδαΝεκδθπθδεΪΝευζδε έα,Ν ξκζδεΪΝ υ έ δα,ΝεΪζυοβΝ
ζ δ κυλΰδευθΝ απαθυθ,Νεέθβ λαΝΰδαΝ επαδ υ δεκτμΝεζπέΝ
θκδξ σΝ
επαδ υ
γΫηα αΝ η
ίΪ δΝ ξ

ΠλσΰλαηηαΝ πκυ υθ,Ν η
αφυμΝ δα υππηΫθκυμΝ
σξκυμέΝ
δεκέΝ εαδΝ ηαγβ ΫμΝ θαΝ πδζΫΰκυθΝ ίΪ δΝ πθΝ θ δαφ λσθ πθΝ κυμΝ αΝ
Ν αΝ κπκέαΝ γαΝ πλκ ΰΰέ κυθΝ κυμΝ ηαγβ δαεκτμΝ σξκυμΝ ΧηΪγβ βΝ
δα ηκτΨέ

δ αΰπΰάΝ«αυθβμΝηαγβηΪ πθ» πκυΝθαΝαφκλκτθΝ βθΝ κπδεάΝδ κλέαΝεαδΝ δμΝ
δ δεΫμΝκδεκθκηδεΫμΝεαδΝεκδθπθδεΫμΝ υθγάε μΝεαδΝ λα βλδσ β μΝ βμΝπ λδκξάμΝ
ΧεαγδΫλπ βΝ δ δεκτΝ ηαγάηα κμ,Ν πξΝ «κ σπκμΝ ηαμ»ΨέΝ θαπλκ αληκΰάΝ
δ αε δεκτΝπλαλέκυΝεαδΝ υ ζδιέαΝ κΝπλσΰλαηηαέΝ
ΝΫαΝΰθπ δεΪΝαθ δε έη θα ΧΜΫ αΝ πδεκδθπθέαμ,Νηβ λδεΫμΝΰζυ μΝ έΰζπ
ηαγβ υθ,Ν βηδκυλΰδεάΝΰλαφά,Ν θ κ ξκζδεσΝάΝ βηκ δεσΝφ δίΪζΝεζπΨΝ

πθΝ

θαίΪγηδ βΝ κυΝλσζκυΝ βμΝΣΫξθβμΝ βθΝ επαδ υ δεάΝ δα δεα έαέ
Μ έπ βΝ αλδγηκτΝ ηαγβηΪ πθΝ εαδΝ σΰεκυΝ δ αε ΫαμΝ τζβμέΝ θαπλκ αληκΰάΝ
αθαζυ δευθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ πλκμΝ βθΝ α δφκλέαέΝΜ έπ βΝ ξλσθκυΝ η ζΫ βμΝ κΝ
πέ δέΝ
δα άλβ βΝ εαδΝ δ τλυθ βΝ υΫζδε βμΝ αυθβμΝ
δε τπθΝ ξκζ έπθέΝ

Ν υθ υα ησΝ η Ν βΝ βηδκυλΰέαΝ

παθ ιΫ α βΝ κυΝλσζκυΝ πθΝ ξκζδευθΝ υηίκτζπθέΝ
ΚαγδΫλπ βΝπκζυ τθαηκυΝθβπδαΰπΰ έκυέ
Κα Ϊλΰβ βΝ κυΝ ηκθα δεκτΝ ΰξ δλδ έκυΝ εαδΝ πδζκΰάΝ ΰξ δλδ έκυΝ απσΝ ζέ αέΝ
ιδκζσΰβ βΝ κυΝ ΰξ δλδ έκυΝ απσΝ κΝ τζζκΰκΝ δ α εσθ πθέ- κΝ πλσΰλαηηαΝ
πκυ υθΝθαΝαθα έγ αδΝ δμΝ πδ βηκθδεΫμΝ θυ δμΝ βμΝξυλαμέΝ
Γ θέε υ βΝ κυΝ γ ηκτΝ πθΝ κζκάη λπθΝ ξκζ έπθΝ – πΫε α βΝ πμΝ δμΝ 1ιέίίΝ άΝ
1ιέγίΝΰδαΝ κυμΝ λΰααση θκυμΝΰκθ έμέΝ ηπζκυ δ ησμΝη Ν θδ ξυ δεάΝ δ α εαζέαΝ
εζπΝεαδΝ υθ λΰα έαΝ α εΪζπθΝπλπρθκτΝεαδΝκζκβηΫλκυέ
ιδκπκέβ βΝ επαδ υ δεκτΝξλσθκυΝ ΝΪ υπαΝπ λδίΪζζκθ αΝηΪγβ βμ ΧΜκυ έα,Ν
ίδίζδκγάε μ,Ναλξ έαΝεέαέΨέΝ
Κέθβ λαΝ ΰδαΝ γ ζκθ δεάΝ λΰα έαΝ απσΝ κυμΝ ΰκθ έμέΝ θ υθΪηπ βΝ ξΫ βμΝ
επαδ υ δευθ-ΓκθΫπθ-Μαγβ υθΝηΫ αΝαπσΝ ξκζΫμΝΰκθΫπθέΝ
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Λ δ κυλΰέαΝ ξκζδεκτΝ
λΰα βλέπθΝ ΫξθβμέΝ

υπκΰλαφ έκυ,Ν εδθβηα κΰλΪφκυ,Ν

υθ αδλδ ηκτ,Ν

ΝαΝυζκπκδκτθ αδΝ κΝπζαέ δκΝ βηκ δεκτΝ δαη λέ ηα κμΝ αΝηαγάηα αΝ αΝκπκέαΝ
απκ ζκτθΝαθ δε έη θκΝ πδζκΰάμΝεαδΝΰδαΝ αΝκπκέαΝβΝαιδκζσΰβ βΝ βμΝαπσ κ βμΝ
θΝ θ Ϊ
αδΝ κΝ « θ κ ξκζδεσΝ τ βηαΝ αιδκζσΰβ βμ»Ν άΝ αιδκζκΰκτθ αδΝ
ιπ λδεΪ,έΝ ΣΫ κδαΝ έθαδΝ αΝ ηαγάηα αΝ εέθβ βμΝ Χαγζβ δεΪ,Ν ξκλσμΨ,Ν ΫξθβμΝ
Χηκυ δεά,Ν δεα δεΪ,ΝγΫα λκΨ,ΝβΝαΝεαδΝβΝίΝιΫθβΝΰζυ αΝπκυΝαιδκζκΰ έ αδΝαπσΝ
κΝ γθδεσΝ τ βηαΝΰζπ κηΪγ δαμ,ΝκδΝ ήΤέ
πΫε α βΝ εαδΝ αθαίΪγηδ βΝ εαζζδ ξθδευθΝ ξκζ έπθ,Ν ηκυ δευθΝ ξκζ έπθ,Ν
δ δευθΝ ξκζ έπθΝ εαδΝ βηδκυλΰέαΝ κδεκ- ξκζ έπθέΝ θέ ξυ βΝ πθΝ δεα δευθΝ
ηαγβηΪ πθΝ ΝσζαΝ αΝ ξκζ έαΝεαδΝ ε υΰξλκθδ ησμΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝυζδεκτέ
1έΝ δαξπλδ ησμΝ πθΝΰ θδευθΝ σξπθΝ βμΝπαδ έαμΝ– υγτθβΝ κυΝελΪ κυμ– εαδΝ
βμΝ αεκζκυγκυηΫθβμΝ δα δεα έαμΝ υζκπκέβ άμΝ κυμΝ – υγτθβΝ ξκζ έκυ,Ν
α εΪζπθΝεαδΝΰκθΫπθΝΧαυ κ δαξ έλδ βΨέΝ-- βέΝ υθα σ β αΝ πδζκΰάμΝ ξκζ έκυΝ
απσΝ κυμΝ ΰκθ έμέΝ -- γέΝ ΣκΝ αθαζυ δεσΝ πλσΰλαηηαΝ ηαγβηΪ πθΝ θαΝ έθαδΝ
υηίκυζ υ δεσΝ εαδΝ θαΝ υπΪλξ δΝ υ ζδιέαΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυέΝ -- 4. θαμΝ
Ϊ εαζκμΝΰδαΝσζ μΝ δμΝ Ϊι δμΝ κυΝ βηκ δεκτέ
θΪπ υιβΝ λα βΰδευθΝηΪγβ βμΝεαδ ηΫ αΝαπσΝ βθΝ πδεκδθπθέαΝ πθΝ α εΪζπθΝ
βμΝεΪγ Ν ξκζδεάμΝηκθΪ αμ,Ν βθΝαιδκζσΰβ άΝ κυμΝεαδΝ βθΝυδκγΫ β βΝ πθΝπδκΝ
π υξβηΫθπθέΝ
ζζαΰΫμΝ
βθΝ πλπ κίΪγηδαΝ εαδΝ υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ βΝ σππμΝ 1ΨΝ
εα Ϊλΰβ βΝ πθΝ θ κ ξκζδευθΝ ΰλαπ υθΝ ι Ϊ πθ,Ν βΨΝ υδκγΫ β βΝ
δαΰθπ δευθΝαιδκζκΰά πθΝη Ν υγτθβΝ κυΝ Ο Ν ΝΣλέ βΝεαδΝ ε βΝ ΪιβΝ κυΝ
βηκ δεκτ,Ν η Ν υπκξλ π δεάΝ θδ ξυ δεάΝ δ α εαζέαΝ πθΝ υ λκτθ πθ,Ν γΨΝ
απκζυ άλδαΝ Γυηθα έκυΝ εαδΝ Λυε έκυΝ η ΪΝ απσΝ παθ ζζα δεΫμΝ ι Ϊ δμΝ
πδ κπκέβ βμΝ η Ν γΫηα αΝ απσΝ λΪπ ααΝ Θ ηΪ πθΝ εαδΝ ζΨΝ βΝ η έπ βΝ πθΝ
δ δεκ ά πθΝ πθΝ επαδ υ δευθ,ΝσππμΝεαδΝ υΰξυθ υ βΝπαλσηκδπθΝηαγβηΪ πθέΝ
Υπλδ ησμΝ κυΝπλαλέκυΝ ΝαυθβΝηαγβηΪ πθΝεαδΝαυθβΝ λα βλδκ ά πθΝ
ΛκΰδεάΝ βμΝ δαγ ηα δεσ β αμΝεαδΝ βμΝ υθΫξ δαμ,Ν σ κΝαθΪη αΝ αΝ πδηΫλκυμΝ
ηαγάηα αΝ Χκλδασθ δκμΝ ΪικθαμΨ,Ν σ κΝ εαδΝ αθΪη αΝ δμΝ Ϊι δμΝ εαδΝ δμΝ κηΫμΝ
επαέ υ βμΝΧεΪγ κμΝΪικθαμΨέ
ι’ΝκζκεζάλκυΝαθΪζβοβΝ βμΝ επαέ υ βμΝ πθΝη δκθκ ά πθΝαπσΝ κΝελΪ κμέ
Νκηδηκπκέβ βΝ βμΝ ιπ ξκζδεάμΝηΪγβ βμΝΧunschoolingΨέ
δαλεάμΝ επαέ υ βΝ εαδΝ θβηΫλπ βΝ πθΝ επαδ υ δευθΝ ΰδαΝ αβ άηα αΝ πκυΝ
αφκλκτθΝ κθΝ ικυαζδεσΝ πλκ αθα κζδ ησΝ εαδΝ βθΝ αυ σ β αΝ φτζκυΝ βηδκυλΰέαΝ αθ ιΪλ β κυΝ φκλΫαΝ ΰδαΝ βθΝ πδησλφπ βΝ Ν γΫηα αΝ λα δ ηκτ,Ν
ίέαμΝεαδΝ δαφκλ δεσ β αμέ
Κα αΰλαφάΝ π λδ α δευθΝ θ κ ξκζδεάμ ίέαμΝ εαδΝ απκ λκπάΝ εαδΝ εα α κζάΝ
αθΪζκΰπθΝ π λδ α δευθΝ η Ν ίΪ βΝ κθΝ ικυαζδεσΝ πλκ αθα κζδ ησΝ εαδΝ βθΝ
αυ σ β αΝφτζκυέΝξ δεάΝαιδκπκέβ βΝ κυΝΠαλα βλβ βλέκυΝΠλσζβοβμΝΰδαΝ βΝ
ξκζδεάΝ έαΝεαδΝ κθΝ εφκίδ ησέ
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ΌπκυΝ ελέθ αδΝ απαλαέ β κ,Ν κΝ πλσΰλαηηαΝ Ο θδ ξυ δεάΝ δ α εαζέαΟΝ γαΝ
υηπ λδζαηίΪθ δΝηαγάηα αΝ εηΪγβ βμΝ ζζβθδεάμΝεαδΝηβ λδεάμΝΰζυ αμΝεαδΝ
ΰ θδεσ λαΝπλκΰλΪηηα αΝπκζδ δ ηκτΝεαδΝεκδθπθδεάμΝΫθ αιβμ
ΟδΝ ξκζδεΫμΝΰδκλ ΫμΝθαΝπ λδκλέακθ αδΝ δμΝ τκΝ ζ υ αέ μΝ δ αε δεΫμΝυλ μΝ βμΝ
βηΫλαμέ
Μ Ϊία βΝ βμΝ υπκξλ π δεάμΝ επαέ υ βμΝ
ηαγβ άμΝθαΝΫξ δΝ κΝ Ϊηπζ Ν κυέ

βθΝ οβφδαεάΝ πκξάΝ – εΪγ Ν

Π λδκλδ ησμΝ πθΝπλυθΝαηδΰκτμΝ δ α εαζέαμΝΧ ΝγίΝ βθΝ ί κηΪ αΨΝ
θαθΫπ βΝ πθΝ αθαζυ δευθΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ η Ν παλκξάΝ
ζ υγ λέαμΝεαδΝλσζκυΝ κυμΝ δ Ϊ εκθ μέ

βηαθ δεσ λβμΝ

Γ πΰλαφδεάΝ εαδΝ εκδθπθδεάΝ δα πκλΪΝ πθΝ π δλαηα δευθΝ ξκζ έπθΝ εαδΝ
ιπ λΫφ δα,Νυ ΝβΝ ηπ δλέαΝ κυμΝθαΝ δαξΫ αδΝεαδΝθαΝ κεδηΪα αδΝ ΝσζαΝ αΝ
ξκζ έαέΝ
Πκζτπζ υλβΝ άλδιβΝκζδΰκγΫ δπθΝ ξκζ έπθέ

δκδεβ δεά ζ δ κυλΰέαμ
o τ α βΝ θσμΝυπ λεκηηα δεκτΝ γθδεκτΝΟλΰΪθκυΝΧυηίκτζδκΝΥΪλαιβμΝ
γθδεάμΝ επαδ υ δεάμΝ Πκζδ δεάμΨΝ υπ τγυθκυΝ ΰδαΝ κθΝ ξ δα ησΝ εαδΝ
βθΝυζκπκέβ βΝ πθΝπκζδ δευθ,Ν βθΝ πκπ έαΝφκλΫπθΝεαδΝ βΝ δαξ έλδ βΝ
πλκίζβηΪ πθΝ - ΘΫ πδ βΝ υπ λεκηηα δεκτΝ Γλαηηα ΫαΝ π θ α κτμΝ
γβ έαμΝ κΝΤπκυλΰ έκΝΠαδ έαμ,ΝκΝκπκέκμΝγαΝ πδζΫΰ αδΝαπσΝ βΝ κυζάΝ
πθΝ ζζάθπθΝ - πδ βηκθδεσΝ υηίκτζδκΝ βΝ γΫ βΝ Πλκρ Ϊη θκυΝ
πδ βηκθδεάμΝεαδΝΠαδ αΰπΰδεάμΝΚαγκ άΰβ βμέ
o

πκεΫθ λπ βΝεαδΝαυ κθκηέαΝ κυΝ ξκζ έκυέ

o Μ έπ βΝΰλαφ δκελα έαμέ
o ΘΫ πδ βΝ Καθκθδ ηκτΝ π λδεάΝ Λ δ κυλΰέαμΝ κυΝ ξκζ έκυΝ πκυΝ γαΝ
οβφέα αδΝαπσΝ κΝ τζζκΰκΝ δ α εσθ πθΝεαδΝγαΝ έθαδΝπλκ αληκ ηΫθκμΝ
δμΝαθΪΰε μΝ βμΝεΪγ Ν ξκζδεάμΝηκθΪ αμέ
o

βηδκυλΰέαΝ πδ βηκθδευθΝ ΟηΪ πθΝ πδηκλφπ υθΝ δμΝ π λδφΫλ δ μ,Ν
υπ τγυθπθΝΰδαΝ βΝΰθπ δεάΝ- παδ αΰπΰδεάΝαθα λκφκ σ β βέ

o

δκδεβ δεάΝ

ζΫξπ βΝΰδαΝ βθΝυπκ άλδιβΝ πθΝ ξκζ έπθέΝ

o

πκεΫθ λπ βΝ ικυ δυθΝ Ν κπδεσήπ λδφ λ δαεσΝ πέπ κέ

o Κα Ϊλΰβ βΝπ λδφ λ δαευθΝ δ υγτθ πθΝ επαέ υ βμέ
o ΟΝ δ υγυθ άμΝ ξκζδεάμΝ ηκθΪ αμΝ αθα δεθτ αδΝ απσΝ κθΝ τζζκΰκΝ
δ α εσθ πθ
o

ιδκζσΰβ βΝηβΝ δηπλβ δεά,Ν κΝπζαέ δκΝ κυΝαθα κξα ηκτ,Νη ΝίΪ βΝ
επαδ υ δεκτμΝ σξκυμΝ πκυΝ ΫξκυθΝ γ έΝ βθΝ αλξάΝ βμΝ ξλκθδΪμέΝ Ν
αιδκζσΰβ βΝ θαΝ έθαδΝ αηφέ λκηβΝ εαδΝ θαΝ ηπζΫε δΝ η Ν πκ κ σΝ εαδΝ
αγηδ ηΫθαΝσζαΝ αΝηΫζβΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝεκδθσ β αμέΝ πέ βμΝαφκλΪΝ
σξδΝ ησθκΝ κυμΝ α εΪζκυμ,Ν αζζΪΝ εαδΝ κυμΝ ξκζδεκτμΝ υηίκτζκυμΝ εαδΝ
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κυμΝγ ηκτμΝπκυΝ έθαδΝ πδφκλ δ ηΫθκδΝθαΝπαλΪΰκυθΝεαδΝθαΝ δ βΰκτθ αδΝ
επαδ υ δεΫμΝπκζδ δεΫμΝεαδΝεαδθκ κηέ μέ
o

ιδκπκέβ βΝ κυΝ αθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτΝ πκυΝ υπΪλξ δΝ ά βΝ βθΝ
επαέ υ βΝ η Ν πζάλ μΝ ι έπζπηαΝ πθΝ δεαθκ ά πθΝ εαδΝ πθΝ
απκε βηΫθπθΝ ΰθυ πθΝ εαδΝ π έλαμΝ πθΝ επαδ υ δευθέΝ ΝαΝ ηβθΝ
γυ δΪα αδΝ κΝ σφ ζκμΝ βμΝ επαδ υ δεάμΝ πλΪιβμΝ ΰδαΝ ξΪλβΝ πθΝ
εκδθπθδευθΝελδ βλέπθέ

πδησλφπ β











ΝαΝ επαδ τκθ αδΝ κδΝ η ζζκθ δεκέΝ επαδ υ δεκέΝ βΝ δαλεάΝ αθααά β βΝ
απαθ ά πθΝ αΝ πλκίζάηα αΝ βμΝ δ α εαζέαμΝ εαδΝ βμΝ ηΪγβ βμΝ – θαΝ
πλκ κδηΪακθ αδΝπμΝ λ υθβ ΫμΝ βμΝ ΪιβμΝεαδΝδεαθκέΝ υθ λΰΪ μΝη αιτΝ κυμέΝ
ΟδΝ αζζαΰΫμΝ αυ ΫμΝ πλκςπκγΫ κυθΝ αθ έ κδξβΝ αθαπλκ αληκΰάΝ αΝ ηαγάηα αΝ
πθΝ ηβηΪ πθΝπκυΝπλκ κδηΪακυθΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμέΝ
πδησλφπ βΝ επαδ υ δευθΝ Ν αε ΪΝξλκθδεΪΝ δα άηα αΝ δμΝθΫ μ Ϊ δμΝ βμΝ
Παδ αΰπΰδεάμ,Ν επαδ υ δεάμΝ Φυξκζκΰέαμ,Ν Μ γκ κζκΰέαμ,Ν η Ν Ϋηφα βΝ κΝ
ίδπηα δεσΝξαλαε άλαΝ βμΝ πδησλφπ βμέΝ
ΝαΝ βηδκυλΰβγκτθΝηβ λυαΝπδ κπκδβηΫθπθΝφκλΫπθΝ πδησλφπ βμΝη Ναπσ κ βΝ
πδ π δευθΝηκθΪ πθΝεα ΪΝ αΝπλσ υπαΝ κυΝ Κ
ΝαΝ βηδκυλΰβγ έΝπ λδφ λ δαεάΝ πδ βηκθδεάΝηκθΪ αΝ πδηκλφπ υθέ
ΝαΝ ΰέθ αδΝ υπκξλ π δεάΝ πδησλφπ βΝ πθΝ δ υγυθ υθΝ ξκζ έπθΝ Ν γΫηα αΝ
δκέεβ βμ,Ν δαξ έλδ βμΝ αθγλυπδθκυΝ υθαηδεκτ,Ν αλξΫμΝ βμΝ επαέ υ βμΝ
θβζέεπθέ
ΝαΝ δκλΰαθυθκθ αδΝ θ κ ξκζδεΪΝ ηδθΪλδαΝ εαδΝ θαΝ παλΫξ αδΝ βΝ υθα σ β αΝ
κυμΝ θΝ θ λΰ έαΝ επαδ υ δεκτμΝ θαΝ παλαεκζκυγκτθΝ ηαγάηα αΝ
αΝ
υφδ Ϊη θαΝ ηάηα αΝ πθΝ παθ πδ βηέπθΝ πμΝ πδ εΫπ μέΝ θ ξκηΫθπμΝ θαΝ
πλαΰηα κπκδκτθ αδΝ πδηκλφπ δεΪΝ
ηδθΪλδαΝ
ΪλπθΝ ί κηΪ πθΝ βΝ
δΪλε δαΝ κυΝΙκυζέκυΝΰδαΝ κυμΝθ κ δσλδ κυμέ
βηδκυλΰέαΝ ΚΫθ λπθΝ  άλδιβμΝ επαδ υ δεκτΝ λΰκυΝ ΧΚέέ έ έΨ,Ν πκυΝ γαΝ
ζ δ κυλΰκτθΝ πμΝ πκζυεΫθ λαΝ λΰα έαμ,Ν υηη κξάμ,Ν Ϋεφλα βμ,Ν λΪ βμΝ εαδΝ
υπκ άλδιβμΝ πθΝ επαδ υ δευθέΝΣ ζδεσμΝ σξκμΝγαΝ έθαδΝεΪγ ΝΫ λαΝΝκηκτΝθαΝ
απκε ά δΝ κΝ δεσΝ βμΝ Κέέ έ έΝ ΣκΝ η ΰΪζκΝ πζ κθΫε βηαΝ έθαδΝ σ δΝ υπΪλξκυθΝ
σζαΝ αΝ
ζΫξβ,Ν κδΝ γ ηκέΝ εαδΝ αΝ Σηάηα αΝ πκυΝ Ϊη αΝ γαΝ πζαδ δυ κυθΝ αΝ
Κέέ έ έΝ εαδΝ δμΝ π λδ σ λ μΝ π λδπ υ δμΝ υπΪλξκυθΝ εαδΝ κδΝ υπκ κηΫμ,Ν κδΝ
κπκέ μΝξλ δΪακθ αδΝαπζΪΝθκδεκετλ ηα

γθδεσΝΠζαέ δκΝ επαέ υ βμ


δαησλφπ βΝ γθδεκτΝ Πζαδ έκυΝ Πκδσ β αμΝ ΰδαΝ βθ Πλκ ξκζδεάΝ
επαέ υ βΝ πκυΝ γαΝ υηίΪζζ δΝ βθΝ ατιβ βΝ βμΝ πλκ ία δησ β αμΝ πθΝ
λΪξλκθπθΝ βθΝΠλκ ξκζδεάΝ επαέ υ βέ
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Πλκ αθα κζδ ησμΝ βμΝ επαέ υ βμΝ πλκμΝ βθΝ απσε β βΝ ηδαμΝ ι ζδε δεάμΝ
εκυζ κτλαμ,Ν βζα άΝ ηδαμΝ ησλφπ βμΝ βΝ κπκέαΝ θαΝ υθκ έΝ βθΝ πλαΰηα δεάΝ
κδεκζκΰδεάΝεαδΝεκδθπθδεάΝ υθ έ β βέ
ΟδΝ επαδ υ δεκέ θαΝηαγαέθκυθΝ αΝπαδ δΪ,Ν κυμΝηαγβ ΫμΝεαδΝ κυμΝφκδ β ΫμΝ
πυμΝθαΝ εΫφ κθ αδΝεδΝσξδΝ δΝθαΝ εΫφ κθ αδέΝΝαΝη α έ αδΝβΝ τθαηβΝ βμΝ
ΰθυ βμΝεαδΝ βμΝεα αθσβ βμέ
Οζδ δεάΝ πλκ Ϋΰΰδ β,Ν
δαγ ηα δεσ β α,Ν αθαεαζυπ δεά ηΪγβ β,Ν
π δλαηα δ ησμΝεαδΝ πέζυ βΝπλκίζβηΪ πθ,Ν ζ υγ λέαΝ πδζκΰυθΝεαδΝΫηφα βΝ
βθΝ Ϋεφλα β,Ν βθΝ αυ κθκηέα,Ν δμΝ βηκελα δεΫμΝ δα δεα έ μ,Ν βΝ
βηδκυλΰδεσ β α,Ναφκυΰελα ησμΝ πθΝπαδ δυθ,Ν υηη κξάΝ δμΝαπκφΪ δμ,Ν
η Ν σξκΝ βΝ βηδκυλΰέαΝηδαμΝπλαΰηα δεάμΝεκδθσ β αμΝηΪγβ βμέ
βηκελα δεΪΝξκζ έαΝΰδαΝσζ μΝ δμΝβζδεέ μΝ– Μκθ
κλδαθΪΝ ξκζ έαΝεαδΝ
ξκζ έαΝWaldorf ΰδαΝσζ μΝ δμΝβζδεέ μέΝ θ αιβΝ βμΝπαδ αΰπΰδεάμΝΦλ θΫΝΰδαΝ
ΫθαΝ βησ δκΝ ξκζ έκΝ ζ τγ λκ,Ν βηκελα δεσ,Ναθκδε σΝεαδΝ υθ λΰα δεσ,Νη Ν
Ϋηφα βΝ δμΝ ιδσ β μΝ Ϋεφλα βμ,Ν πδεκδθπθέαμΝ εαδΝ υθ λΰα έαμΝ κΝ
ξκζ έκέΝ θαΝ ξκζ έκΝαθκδε σΝ βΝεκδθσ β αΝεαδΝη Ν βΝ υθΫλΰ δαΝπκζζυθΝ
θβζέεπθέΝ ΘαΝ πλΫπ δΝ θαΝ ι εδθΪ δΝ απσΝ βθΝ πλκ ξκζδεάΝ αΰπΰάΝ εαδΝ θαΝ
εα αζάΰ δΝ κΝΠαθ πδ άηδκέ
θΪπ υιβΝ θσμΝθΫκυΝ υ άηα κμΝπαδ έαμΝσπκυΝγαΝ έθ αδΝη ΰΪζβΝ βηα έαΝ
εαδΝ ηπδ κ τθβΝ βθΝ λΪ βΝ κυΝ έ δκυΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ Χεαζτ λβΝ
αεα βηαρεάΝ εαδΝ παδ αΰπΰδεάΝ εα Ϊλ δ β,Ν πδησλφπ βΝ εαδΝ ζ υγ λέαΝ κΝ
ξ δα ησΝεαδΝ κΝπ λδ ξση θκΝ βμΝ δ α εαζέαμΨέΝ
δ αΰπΰάΝ βμΝλβ κλδεάμΝπαδ έαμΝεαδΝ δ α εαζέαΝ βμΝ πδξ δλβηα κζκΰέαμΝ
έ Ν πμΝ αυ σθκηκΝ ηΪγβηαΝ έ Ν πμΝ ηΫγκ κμΝ Ν σζαΝ αΝ ηαγάηα αΝ –
υ βηα δεάΝ δ α εαζέαΝ βμΝΦδζκ κφέαμέΝ
θέ ξυ βΝ πθΝ ηαγβηΪ πθΝ ΣΫξθβμΝ εαδΝ Ϋθ αιβΝ θΫπθΝ [ΘΫα λκΝ Κδθβηα κΰλΪφκμ / ΠκζυηΫ α ΧΟπ δεκαεκυ δεά Ϋεφλα βΨ, Υκλσμ,Ν
βηδκυλΰδεά θΪΰθπ β-Γλαφά]Ν κΝ πλσΰλαηηαΝ σζπθΝ πθΝ ίαγηέ πθΝ
επαέ υ βμέ
δ αΰπΰάΝηαγάηα κμΝη Νία δεσΝλσζκΝ βθΝπλκίκζάΝ βμΝηκθα δεσ β αμΝ κυΝ
εΪγ Νπαδ δκτ,ΝαζζΪΝεαδΝ βθΝαπκ κξάΝ βμΝ δαφκλ δεσ β αμέ
φαέλ βΝ πκυ δυ κυμ,Ν πδεαζυπ ση θβμ,Ν παλπξβηΫθβμΝ τζβμΝ εαδΝ
φαληκΰάΝπλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝυπσΝ βΝηκλφάΝπαδ αΰπΰδευθΝ σξπθέΝ
ΟλΰΪθπ βΝβη λβ έκυΝπλκΰλΪηηα κμΝ Ν έπλαέΝ
δαπκζδ δ ηδεΫμΝ πλκ ΰΰέ δμΝ
βθΝ επαέ υ βΝ ΰδαΝ Ϊηίζυθ βΝ πθΝ
εκδθπθδευθΝαθδ κ ά πθέ
δαφκλκπκδβηΫθβΝ δ α εαζέαΝεαδΝ δαγ ηα δεσ β αέ
ηφα βΝ βθΝ δ δεάΝ αΰπΰάΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ θ αξγκτθΝ κδΝ « τ εκζκδ»Ν
ηαγβ ΫμΝεαδΝθαΝαλγκτθΝκδΝαθδ σ β μέ
ΝΫ μΝ Σ ξθκζκΰέ μΝ σξδΝ πμΝ αυ κ εκπσμ,Ν αζζΪΝ πμΝ ηΫ κΝ εαζτ λβμΝ εαδΝ
βηδκυλΰδεσ λβμΝπλκ Ϋΰΰδ βμΝ βμΝ δ α εση θβμΝτζβμέ
122







Π λδΰλαφδεάΝαιδκζσΰβ βΝ πθΝηαγβ υθέ
τθ βΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝ Νσζ μΝ δμΝ επαδ υ δεΫμΝίαγηέ μΝ
η ΝΫθαΝθΫκΝηκθ ΫζκΝαθΪπ υιβμέ
Κα Ϊλΰβ βΝ πθΝ ι Ϊ πθΝ κΝΓυηθΪ δκΝεαδΝσπκυΝΰέθκθ αδΝΧΛτε δκΝεζπΨΝ
θαΝΰέθκθ αδΝη Ναθκδε σΝίδίζέκΝ– εαζζδΫλΰ δαΝελδ δεάμΝ εΫοβμέ
θέ ξυ βΝ κυΝ εκδθπθδεκτ εαδΝ κυμΝ αθγλππδ δεκτΝ λσζκυΝ κυΝ ξκζ έκυέΝ
ΚαζζδΫλΰ δαΝαζζβζ ΰΰτβμ,Νφδζέαμ,Ναζζβζκίκάγ δαμΝεζπ
ΚαγδΫλπ βΝευ δεαΝβγδεάμΝ κθ κζκΰέαμΝ βθΝ επαέ υ βΝΧ υθ παεσζκυγκΝ
βΝ θέ ξυ βΝ κυΝεκδθπθδεκτΝετλκυμΝ κυΝ επαδ υ δεκτΨέ

Σ ξθδεάΝ επαέ υ β


ε υΰξλκθδ ησμΝ βμΝ ξθδεάμΝ επαέ υ βμέ

•Ν ΤδκγΫ β βΝ δ κτμΝ Λυε έκυΝ η Ν τκΝ εα υγτθ δμμΝ ΰ θδεάμΝ παδ έαμΝ εαδΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ
επαέ υ βμέΝ
•ΝΣαΝΣ ΙΝεα αλΰκτθ αδ,ΝεαγυμΝβΝ κηάΝ θ Ϊ
αδΝ ι’ΝκζκεζάλκυΝ δμΝ κηΫμΝ πθΝ ΙΝεαδΝ πθΝ
παΰΰ ζηα δευθΝξκζυθέΝΣκΝ παΰΰ ζηα δεσΝΛτε δκΝπαλαηΫθ δΝκΝηκθα δεσμΝ τπκμΝ ξκζ έκυΝ
βΝ υ λκίΪγηδαΝ παΰΰ ζηα δεάΝ επαέ υ β,Ν έ πμΝ η Ν βθΝ ιαέλ βΝ πθΝ Π Ν πθΝ
υπκυλΰ έπθέΝ
•Ν Ν παΰΰ ζηα δεάΝ επαέ υ βΝη Ν υθα σ β αΝ δαΝίέκυΝηΪγβ βμέΝ
•ΝΟδΝπκυ ΫμΝ υθ Ϋκθ αδΝη Ν βθΝ κπδεάΝεκδθπθέαΝεαδΝ βθΝΣκπδεάΝ υ κ δκέεβ β,ΝκηκέπμΝεαδΝ
κθΝ ξ δα ησΝΰδαΝ δμΝ πδηκλφυ δμΝεαδΝ βΝ δΪΝίέκυΝηΪγβ βΝΧΰυηθα δαεΪΝΓΡ  Π,ΝΓΡ ΤΨέΝ
•Ν Νπλαε δεά Ϊ εβ βΝ θδ ξτ αδΝεαδΝ π ε έθκθ αδΝκδΝ λΰα βλδαεΫμΝυλ μέΝΟδΝ ι Ϊ δμΝ πθΝ
ξθδευθΝ ξκζυθΝΫξκυθΝΫθαΝ δ υλυηΫθκΝπλαε δεσΝηΫλκμέΝ
•ΝΠλαε δεάΝΪ εβ βΝηαγβ υθΝΣ ξθδευθΝΛυε έπθΝ ΝΚαδθκ ση μΝ
πλαε δεάμΝΪ εβ βμΝ ΝΫεγ βΝεαδΝίλΪί υ βΝ πθΝεαζτ λπθέΝ

αδλ έ μέΝ πκ τππ βΝ βμΝ

•Ν ε κ βΝ παΰΰ ζηα δευθΝ δεαδπηΪ πθΝ ΰδαΝ σ μΝ δ δεσ β μΝ πθΝ Π ΛΝ θΝ υπΪλξκυθΝ άΝ
ξλ δΪακθ αδΝ πδεαδλκπκέβ βέΝΣκΝαπκζυ άλδκΝθαΝΫξ δΝ δαφκλκπκδκτη θαΝ δεαδυηα αΝ λΰα έαμΝ
αθΪζκΰαΝη Ν κθΝίαγησέΝ
•Ν θ δ κέξδ βΝσζπθΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ
υ άηα κμΝϋωVϋTέΝ

ΣΝη Ν υΰε ελδηΫθ μΝ επαδ υ δεΫμΝηκθΪ μΝ κυΝ

•Ν τ βηαΝ δαλεκτμΝ απκ έηβ βμΝ πθΝ αθαΰευθΝ ΚΝ βμΝ αΰκλΪμΝ λΰα έαμΝ εαδΝ δαλεκτμΝ
αθαθΫπ βμΝ πθΝπαλ ξση θπθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝη Ναθ δ κέξδ βΝ ΝηκθΪ μΝϋωVϋTέΝ
•ΝΆλ βΝ βμΝ λΫίζπ βμΝ βμΝκλδασθ δαμΝ–η ΝίΪ βΝ κΝίαγησ– αθ έΝ βμΝκλγάμΝεα αεσλυφβμΝ–η Ν
ίΪ βΝ κθΝαθ δζβπ δεσΝ τπκΝεαδΝ κΝηαγβ δαεσΝπλκφέζΝ πθΝηαγβ υθ– εα αθκηάμΝ κυΝηαγβ δεκτΝ
πζβγυ ηκτΝη αιτΝΰ θδεάμΝεαδΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμέΝ
•Ν Ν δ α εαζέαΝεαδΝβΝηΪγβ βΝία έα αδΝπ λδ σ λκΝ βθΝ παΰπΰδεάΝεαδΝαθαζκΰδεάΝηΫγκ κΝ
δ α εαζέαμΝεαδΝηΪγβ βμ,Νη ΝΫηφα βΝ αΝηαγβ δαεΪΝαπκ ζΫ ηα αΝεαδΝ κθΝΫζ ΰξκΝ πέ υιβμΝ
πθΝ σξπθέΝ
•ΝΣαΝηαγάηα αΝπκυΝπ λδζαηίΪθκυθΝγ πλβ δεσΝΧηδελσ λκΨΝεαδΝ λΰα βλδαεσΝΧη ΰαζτ λκΨΝ
ηΫλκμΝ πλΫπ δΝ θαΝ γ πλκτθ αδΝ πμΝ θδαέκΝ ηΪγβηα,Ν κΝ κπκέκΝ εα ΪΝ εαθσθαΝ γαΝ δ Ϊ ε δΝ κΝ έ δκμΝ
εαγβΰβ άμέΝ
•ΝΣαΝΠ δλαηα δεΪΝ Π ΛΝ θΝ έθαδΝαυ σθκηα,ΝαζζΪΝ κηβηΫθαΝ ΝΠ δλαηα δεΪΝυΰελκ άηα αΝ
παΰΰ ζηα δεάμΝ επαέ υ βμΝη ΝΠ δλαηα δεΪΝ Π ΛΝεαδΝΠ δλαηα δεΪΝ ΚέΝ
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•Ν θ αιβΝ πθΝ ΰ θδευθΝ ζυε έπθΝ
λΰα βλδαευθΝαθαΰευθΝ κυμέΝ

Ν

λΰα βλδαεΪΝ ΚΫθ λαΝ ΰδαΝ βθΝ ιυπβλΫ β βΝ πθΝ

•Ν παθαζ δ κυλΰέαΝ κυΝ γ ηκτΝ πθΝ υπ υγτθπθΝ επαδ υ δευθΝ γ ηΪ πθΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ
επαέ υ βμέΝ
•ΝΠδ κπκέβ βΝ πθΝ ΰεα α Ϊ πθΝαπσΝαθ ιΪλ β κΝφκλΫαέ

 Κα Ϊλΰβ βΝ πθΝΙ Κέ
 πΫε α βΝ κυΝγ ηκτΝ βμΝυηίκυζ υ δεάμΝΤΝ κυΝ παΰΰ ζηα δεκτΝΠλκ αθα κζδ ηκτέ

















Ι-Σ Ι
δ τλυθ βΝ βμΝ υθα σ β αμΝεα Ϊλ δ βμΝ δαελδ υθΝ δα ηβηα δευθΝ πκυ υθΝαζζΪΝ
εαδΝ ι θσΰζπ πθΝ πλκπ υξδαευθΝ άΝ η απ υξδαευθΝ ηβηΪ πθΝ Ν υθ λΰα έαΝ η Ν
ιΫθαΝ Ιέ
ΤδκγΫ β βΝ ια κηδε υηΫθπθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ πκυ υθΝαπσΝ κυμΝφκδ β ΫμΝη ΝίΪ βΝ
δμΝπλκ ππδεΫμΝ κυμΝαθΪΰε μΝΧπέξέΝη Ν πδζκΰάΝηαγβηΪ πθΨΝ
δκδεβ δεάΝαθα υΰελσ β βΝ πθΝΠαθ πδ βηέπθΝεα ΪΝ αΝ δ γθάΝηκθ ΫζαΝ
Κα Ϊλΰβ βΝ πθΝΣ Ι,ΝβΝαπκλλσφβ άΝ κυμΝαπσΝ αΝ Ι,ΝβΝ βηδκυλΰέαΝεα π ΫλπθΝ
ξκζυθΝ δαφσλπθΝ πδπΫ πθΝ υπσΝ βθΝ κηπλΫζαΝ πθΝ Ι,Ν σζαΝ Ν θδαέαΝ ΙΝ αθΪΝ
π λδφΫλ δα,Ν άΝ εζα δεΪΝ Ν γάθαΝ ΤΝ Θ αζκθέεβΝ άΝ γΫ πδ βΝ παΰΰ ζηα δευθΝ
ξκζυθΝ λδ κτμΝ φκδ ά πμΝ αθπ ΫλαμΝ ίαγηέ α
πκυ υθΝ η αιτΝ βμΝ
υ λκίΪγηδαμΝ εαδΝ παθ πδ βηδαεάμΝ επαέ υ βμ,Ν βΝ κπκέαΝ θαΝ έθαδΝ Ν
θάΝ
τθ βΝη Ν δμΝπαλαΰπΰδεΫμΝ λα βλδσ β μ,ΝΰδαΝθαΝ βηδκυλΰά δΝδεαθΪΝη αέαΝ
ζΫξβΝεαδΝ ξθδεκτμΝ ΝσζκυμΝ κυμΝ κη έμέΝ
υΰξπθ τ δμΝΠαθ πδ βηέπθΝ
τ α βΝφκλΫα γθδεάμΝΜκυ δεάμΝ
ΣκΝελΪ κμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝεκ κζκΰά δΝ δμΝ πκυ ΫμΝεαδΝθαΝ υ δΝ βθΝ υθα σ β αΝ
θαΝ πκυ Ϊ κυθΝ πλ ΪθΝ αΝ
ΙΝ σ κδΝ σ κδΝ ελέθκθ αδΝ αθαΰεαέκδΝ ΰδαΝ βθΝ
η ζζκθ δεάΝεκδθπθέαέΝ
ΝαΝ η δπγκτθΝ λαηα δεΪΝ εαδΝ θαΝ υΰξπθ υγκτθήεα αλΰβγκτθΝ πκζζΪΝ ηάηα αΝ
ηβ θδεάμΝ αά β βμΝ εαδΝ σξδΝ ησθκέΝ ΟδΝ δ αε ΫκδΝ θαΝ η δπγκτθΝ αΝ πέπ αΝ κυΝ
αλδγηκτΝπκυΝπλκ έθκυθΝκδΝ ξκζΫμέΝΠλκ έθ αδ,Ν πέ βμ,ΝθαΝυπΪλι δΝηδαΝ τ λβΝ
εα αθκηάΝ πθΝ δ αε ΫπθΝυ ΝυπκοάφδκδΝπκυΝΰδαΝ δΪφκλκυμΝζσΰκυμΝΫη δθαΝΫιπΝ
απσΝ αΝ παθ πδ άηδαΝ θαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ δ ε δεά κυθΝ γΫ δμΝ η Ν ξαηβζσ λ μΝ
απαδ ά δμΝπκυΝ θΝεαζτφγβεαθέΝ
ΡδαδεάΝ αθαησλφπ βΝ βμΝ δα δεα έαμΝ αθαΰθυλδ βμΝ έ ζπθΝ πκυ υθΝ απσΝ κθΝ
Ο Σ ΠέΝ
πέ βμΝ Ϋξ δΝ εα α γ έΝ δλΪΝ πλκ Ϊ πθΝ ΰδαΝ υΰε ελδηΫθαΝ ηάηα αΝ αθυ α βμΝ
επαέ υ βμΝΧΜκυ δεάμΝ πδ άηβμΝεαδΝΣΫξθβμ,ΝξκζάΝ δκέεβ βμΝεαδΝΟδεκθκηέαμ,Ν
δκέεβ βμΝ Σκυλδ δευθΝ πδξ δλά πθ,Ν Παδ αΰπΰδεκτΝ Σηάηα κμΝ Σ ξθκζκΰδεάμΝ
επαέ υ βμΨέΝ
ΚαγδΫλπ βΝ φκδ β δευθΝ αθ έπθΝ ΰδαΝ δμΝ αθΪΰε μΝ Ϋΰα βμΝ εαδΝ έ δ βμΝ πθΝ
φκδ β υθέ
 άλδιβΝεαδΝ θέ ξυ βΝΜκυ δευθΝΙ λυηΪ πθΝΣλδ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμέ
124





ΓδαΝ βΝθΫαΝ κηάΝ πκυ υθΝεαδΝΰδαΝ βθΝ πέζυ βΝγ ηΪ πθΝ πθΝ έ έΙΝΣ ξθκζκΰδεκτΝ
ΣκηΫαΝ πλκ έθ αδΝ θδαέαΝ κηάΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ θυ α βμΝ επαέ υ βμ,Ν η Ν
η έπ βΝ κυΝ αλδγηκτΝ πθΝ Ι λυηΪ πθ,Ν τκΝ δαελδ κτμΝ Σκη έμΝ ΧΣ ξθκζκΰδευθΝ
πδ βηυθΝ ΤΝ Θ πλβ δευθΝ ή θγλππδ δευθΝ πδ βηυθΨΝ Ν εΪγ Ν λυηα,Ν
εα Ϊλΰβ βΝ πθΝ υπ λ ι δ δε υηΫθπθΝ ΣηβηΪ πθΝ εαδΝ πλκυγβ βΝ τκΝ δ υθΝ
η απ υξδαευθΝ πκυ υθ,Ν η Ν
έα βΝ βθΝ παΰΰ ζηα δεάΝ ι δ έε υ βΝ εαδΝ βΝ
δ αε κλδεάΝ δα λδίάΝΤΝΫλ υθα,Ναθ έ κδξαέΝ
θαθΫπ βΝεαδΝ ε υΰξλκθδ ησμΝζ δ κυλΰέαμΝ πθΝ λα δπ δευθΝεαδΝα υθκηδευθΝ
ξκζυθέΝ

δ δεάΝ ΰπΰά









Π λδ

σ λ μΝ κηΫμΝη α υ λκίΪγηδαμΝάΝ δαΝίέκυΝ επαέ υ βμΝΰδαΝ Μ

ηφα βΝ βθΝ Ϋθ αιβΝ πθΝ Μ Ν κΝ εαθκθδεσΝ ξκζ έκ,Ν θ ξκηΫθπμΝ εαδΝ
πζαέ δκΝ πθΝέ πθΝ υεαδλδυθΝπλσ ία βμέΝ

κΝ

ΟΝξαλαε βλδ ησμΝ Μ ΝθαΝ έθαδΝαιδσπδ κμΝεαδΝθαΝ δαξπλδ έΝαπσΝ αΝ« τ εκζαΝ
παδ δΪ»Ν αΝκπκέαΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ θ αξγκτθΝ κΝεαθκθδεσΝ ξκζ έκέΝ
υ βηα δεΫμΝεαδΝαιδσπδ

μΝ πκυ ΫμΝ βθΝ δ δεάΝαΰπΰάΝΰδαΝ κυμΝ επαδ υ δεκτμέΝ

επαδ υ δεσμΝ παλΪζζβζβμΝ
αθΪΰεβέΝ

άλδιβμΝ υθ ξυμΝ έπζαΝ

αΝ παδ δΪΝ πκυΝ κυμΝ ΫξκυθΝ

ΦβφδαεάΝ επαέ υ βΝ








θδαέαΝ οβφδαεάΝ δα τθ βΝ πθΝ ζ δ κυλΰδυθΝ ΰδαΝ κΝ τθκζκΝ κυΝ επαδ υ δεκτΝ
υ άηα κμΝ η Ν ξθκζκΰέ μΝ πκυΝ γαΝ ιυπβλ κτθΝ πκζζαπζκτμΝ κη έμ,Ν απσΝ βθΝ
ηΪγβ βΝπμΝ βθΝηβξαθκλΰΪθπ β,Ναιδκζσΰβ βΝεαδΝ πδεκδθπθέαΝη Ν κυμΝΰκθ έμΝαζζΪΝ
εαδΝ πθΝ ξκζ έπθΝη αιτΝ κυέΝ
δαησλφπ βΝ υθ ε δεκτΝ ηαγάηα κμΝ οβφδαεάμΝ επαέ υ βμΝ πκυΝ γαΝ δα λΫξ δΝ
εα αεσλυφαΝ Πλπ κίΪγηδαΝ εαδΝ
υ λκίΪγηδαΝ επαέ υ βΝ η Ν θδαέκΝ εαδΝ
τΰξλκθκΝ ξ δα ησΝ αΝπλσ υπαΝ βμΝ δ γθκτμΝπλαε δεάμΝεαδΝ αΝπλσ υπαΝ κυΝβ1Ν
κυΝαδυθαέΝ επαέ υ βΝεαδΝ ΰΰλαηηα δ ησμΝ αΝΜΫ αοεediaΝϋducationΝΤΝεediaΝ
Literacy
βηδκυλΰέαΝΚΫθ λπθΝΠζβλκφκλδεάμ,Νξλβηα κ κ κτη θπθΝαπσΝ δμΝπ λδφΫλ δ μέΝΣαΝ
πλκΰλΪηηα αΝ επαέ υ βμΝ γαΝ επκθά δΝ βΝ πδ λκπάΝ ΠζβλκφκλδεάμΝ κυΝ
υηίκυζέκυΝΥΪλαιβμΝ γθδεάμΝ επαδ υ δεάμΝΠκζδ δεάμέΝ
θ αιβΝ βμΝ ξκζδεάμΝ οβφδαεάμΝ επαέ υ βμΝ δμΝ αθΪΰε μΝ βμΝ ΠαλαΰπΰάμΝ εαδΝ
πζάλβμΝαθ δεα Ϊ α βΝ κυΝεζ δ κτΝζκΰδ ηδεκτΝη ΝΛκΰδ ηδεσΝ θκδξ κτΝΚυ δεαΝ
δ αΰπΰάΝ βμΝ αΰπΰάμΝ αΝ ΜΜ Ν η Ν Ϋηφα βΝ βθΝ παλαΰπΰάΝ πλκρσθ πθΝ άξκυΝ
ΧηΫ πΝ κυΝ“ϋuropeanΝSchoolΝRadio”ΨέΝ

125

ΣκΝ ζζβθδεσΝ ξκζ έκΝ βθΝοβφδαεάΝ πκξάΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ δαγΫ δΝ τκΝ κδξ έαμΝΣκΝΫθαΝ
έθαδΝθαΝηπκυθΝκδΝοβφδαεΫμΝ ξθκζκΰέ μΝ κΝ ξκζ έκΝεαδΝ βθΝ επαέ υ βΝεαδΝ κΝΪζζκΝ
έθαδΝθαΝ δ Ϊ ε αδΝεαδΝβΝπζβλκφκλδεάΝ αθΝηΪγβηαΝι ξπλδ σέ





ΟδΝθΫ μΝΣ ξθκζκΰέ μΝΧ δα έε υκΝεαδΝ ήΤΨΝπλΫπ δΝθαΝΰέθκυθΝαθαπσ πα κΝεκηηΪ δΝ
βμΝ ηαγβ δαεάμΝ δα δεα έαμΝ εαδΝ θαΝ θ πηα πγκτθΝ βθΝ εαγβη λδθάΝ ξκζδεάΝ
πλαε δεάέΝ ΟΝ λσζκμΝ κυΝ εαγβΰβ άΝ πλΫπ δΝ θαΝ έθαδΝ εαγκ βΰβ δεσμ,Ν ηΫ αΝ απσΝ
τΰξλκθ μΝη γσ κυμΝ δ α εαζέαμέΝ
Θ ηκγΫ β βΝ αθΪΝ θκησΝ ΚΫθ λπθΝ Τπκ άλδιβμΝ επαδ υ δεάμΝ Καδθκ κηέαμΝ
ΧΚΤΠ ΚΨέΝ
ΟδΝΰ θδεκέΝ σξκδΝ κυΝηαγάηα κμΝπζβλκφκλδαεκτΝΰλαηηα δ ηκτΝ κΝ ξκζ έκΝγαΝ
πλΫπ δΝθαΝ έθαδΝβΝαθΪπ υιβΝΰθπ δευθΝ ιδκ ά πθ,ΝβΝ θέ ξυ βΝ πθΝηαγβ δαευθΝ
δεαθκ ά πθΝ πθΝ ηαγβ υθΝ Χ δ λ τθβ β,Ν ελδ δεάΝ εΫοβ,Ν ηκθ ζκπκέβ βΝ ζτ πθ,Ν
υθγ δεάΝ δεαθσ β α,Ν
βηδκυλΰδεσ β α,Ν δεαθσ β μΝ πδεκδθπθέαμΝ εαδΝ
υθ λΰα έαμΨ,Ν βΝ απσε β βΝ
ιδκ ά πθΝ υ Ν κδΝ ηαγβ ΫμΝ θαΝ παέλθκυθΝ
υθ δ β κπκδβηΫθ μΝ εαδΝ βγδεΪΝ κλγΫμΝ απκφΪ δμΝ ξ δεΪΝ η Ν κθΝ λσζκ,Ν δμΝ
πδπ υ δμΝεαδΝ βΝξλά βΝ πθΝΣΠ Ν βθΝκδεκθκηέα,Ν κΝπ λδίΪζζκθΝεαδΝ βθΝεκδθπθέα
ΰδαΝ ΫθαΝ ίδυ δηκΝ ηΫζζκθΝ εαδΝ βΝ πλκ κδηα έαΝ κυμΝ ΰδαΝ βΝ υηη κξάΝ κυμΝ βΝ
τΰξλκθβΝεκδθπθέαΝ βμΝΰθυ βμΝΧknowledgeΝsocietyΨΝεαδΝσξδΝβΝ ικδε έπ άΝ κυμΝη Ν
κυμΝ υπκζκΰδ ΫμΝ εαδΝ η Ν υΰε ελδηΫθαΝ ζκΰδ ηδεΪΝ κτ ,Ν πκζτΝ π λδ σ λκ,Ν βΝ
εα Ϊλ δ άΝ κυμΝ Ν φάη λ μΝ ξθκζκΰδεΫμΝ ιδσ β μέ

Οπ δεκαεκυ





δεάΝ επαέ υ β

δ αΰπΰάΝ βμΝαΰπΰάμΝ αΝΜΜ Νη ΝΫηφα βΝ βθΝπαλαΰπΰάΝπλκρσθ πθΝάξκυ,Νη Ν
υπκ βλδε δεΪΝε έη θαΝεαδΝ δεσθα,ΝηΫ πΝ κυΝ“ϋuropeanΝSchoolΝRadio,Ν κΝπλυ κΝ
ηαγβ δεσΝ δα δε υαεσΝλα δσφπθκ”έ
δ αΰπΰάΝ κυΝπζβλκφκλδεκτΝ ΰΰλαηηα δ ηκτΝ κΝ βηκ δεσΝ ξκζ έκέΝ κΝπζαέ δκΝ
κυΝ γθδεκτΝ δαζσΰκυΝΰδαΝ βθΝΠαδ έαΝπλκ έθ αδΝβΝΫθ αιβΝ πθΝΣ ξθυθΝ[ΘΫα λκΝ
- Κδθβηα κΰλΪφκμΝήΝΠκζυηΫ αΝΧΟπ δεκαεκυ δεάΝΫεφλα βΨ,ΝΥκλσμ,Ν βηδκυλΰδεάΝ
θΪΰθπ β-Γλαφά]Ν κΝ ξκζδεσΝ πλσΰλαηηαΝ Ν σζ μΝ δμΝ ίαγηέ μΝ επαέ υ βμ,Ν
βζα άΝ βθΝ Πλκ ξκζδεάΝ αΰπΰά,Ν κΝ βηκ δεσ,Ν κΝ ΓυηθΪ δκΝ εαδΝ κΝ Λτε δκέΝ
υλτ λκμΝ σξκμΝ βμΝ πλσ α άμΝ έθαδΝ θαΝ βηδκυλΰβγ έΝ Ϋθα ξκζ έκΝ πκυΝ γαΝ
πλκπγ έΝ βΝ βηδκυλΰδεσ β α,Ν βΝ υθ λΰα έα,Ν βΝ δαγ ηα δεσ β αΝ εαδΝ βΝ
δ πδ βηκθδεσ β αΝ αθαπ τ κθ αμΝ βθΝ πλκ ππδεσ β αΝ κυΝ εΪγ Ν ηαγβ άΝ
ι ξπλδ Ϊέ
δ αΰπΰάΝ βμΝκπ δεκαεκυ δεάμΝ επαέ υ βμΝεαδΝ κυΝεδθβηα κΰλΪφκυΝ Νσζ μΝ δμΝ
ίαγηέ μΝ βμΝ επαέ υ βμ,Ν «κλδασθ δα»Ν κΝ υθκζδεσΝ ξ δα ησΝ κυΝπλκζκΰέκυΝ
πλκΰλΪηηα κμΝεαδΝ«εΪγ α»ΝαπσΝ βθΝπλκ ξκζδεάΝαΰπΰάΝΫπμΝ κ ζτε δκέ

Μκυ δεάΝ επαέ υ β



δα τθ βΝσζπθΝ πθΝίαγηέ πθΝ βμΝηκυ δεάμΝ επαέ υ βμέ
ε υΰξλκθδ ησμΝεαδΝ θέ ξυ βΝΜκυ δευθΝΙ λυηΪ πθΝΣλδ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ
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Πδ κπκέβ βΝ δπζπηΪ πθΝ απσΝ Χ έαΝ εαδΝ εα Ϊ αιβΝ
Πλκ σθ πθΝ– δ αΰπΰάΝαπκφκέ πθΝ αΝ ΙέΝ
λυ βΝ θυ α βμΝΚλα δεάμΝΜκυ δεάμΝ εα βηέαμΝ



Ξ θσΰζπ


κΝ

γθδεσΝ Πζαέ δκΝ

βΝ επαέ υ βΝ

τθ βΝΚλα δεκτΝΠδ κπκδβ δεκτΝΓζπ κηΪγ δαμΝη Ν βθΝ βησ δαΝ επαέ υ βΝ–
αθΪζκΰβΝαθαησλφπ βΝ πθΝ ΰξ δλδ έπθέΝ
υθα σ β αΝηαγβ υθΝθαΝπαλΪΰκυθΝ βΝιΫθβΝΰζυ αέΝ
βηδκυλΰέαΝ«εα τγυθ βμΝιΫθπθΝΰζπ υθ»Ν κΝΓ θδεσΝΛτε δκ




θδαέκΝΛτε δκΝεαδΝπλσ ία βΝ

βθΝαθυ α βΝ επαέ υ β

•Ν  α δαεσμΝ δαξπλδ ησμΝ κυΝΛυε έκυΝαπσΝ δμΝ δα δεα έ μΝ δ αΰπΰάμΝ

επαέ υ βέ

•Ν δ

βθΝαθυ α βΝ

έμΝετεζκδΝ πκυ υθΝ ΝΓυηθΪ δκΝεαδΝΛτε δκέ

•Ν γθδεσΝ πκζυ άλδκ ΰδαΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ απκφκέ πθΝ θδαέκυΝ ζυε έκυΝ
επαέ υ βΝεαδΝΰδαΝ κθΝ δκλδ ησΝ κυμΝ Ν βησ δ μΝγΫ δμέ

βθΝ αθυ α βΝ

•Ν Ν ζ υ αέαΝ ΪιβΝ κυΝζυε έκυΝαυ κθκη έ αδΝεαδΝζ δ κυλΰ έΝπμΝπλκπαλα ε υα δεσΝ
Ϋ κμΝ ΰδαΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ βθΝ αθυ α βΝ επαέ υ βέΝ Ν αθυ α βΝ επαέ υ βΝ έθαδΝ
λέξλκθβέ
•Ν ζ τγ λβΝ πλσ ία βΝ βθΝ αθυ α βΝ επαέ υ βΝ άΝ θαζζαε δεΪ,Ν εαγδΫλπ βΝ
ι Ϊ πθΝ απσΝ αΝ έ δαΝ αΝ Παθ πδ άηδα,Ν πδγαθσ α αΝ
Ν κλδ ηΫθ μ,Ν ησθκ,Ν
π λδπ υ δμή ι Ϊ δμΝεα σπδθΝπαλαεκζκτγβ βμΝ δα δε υαευθΝηαγβηΪ πθΝ δΪλε δαμΝ
3-ζΝ ί κηΪ πθέ

 πδζκΰάΝ πθΝ εαζτ λπθΝ φκδ β υθΝ Ν ξκζΫμΝ υοβζάμΝ αά β βμέΝ Μ έπ βΝ πκ κ κτΝ
δ αε ΫπθΝεαδΝεαγκλδ ησμΝ κυΝπζάγκυμΝ κυμΝαπσΝ αΝ επαδ υ δεΪΝδ λτηα αέ
 Ολδ ησμΝπκ κ κτΝ δ αΰπΰάμΝη ΝίΪ βΝ κθΝαλδγησΝ πθΝυπκοβφέπθΝπκυΝ βζυθκυθΝ
πλυ βΝ άΝ τ λβΝ πλκ έηβ βΝ βθΝ αθ έ κδξβΝ ξκζάΝ άΝ η Ν ίΪ βΝ βθΝ πζβγυ ηδαεάΝ
αθαζκΰέαΝ πθΝ τκΝ τππθΝζυε έκυΝΧΰ θδεσΝΤΝ παΰΰ ζηα δεσΨέ
•ΝΝαΝ κγ έΝ υθα σ β αΝ κυμΝηαγβ ΫμΝ πθΝ Π ΛΝΰδαΝ δ αΰπΰάΝ Νσζ μΝ δμΝ ξκζΫμΝ βμΝ
λδ κίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝεαδΝσξδΝησθκΝ αΝΣ Ι
•ΝΣκΝ πέπ κΝΰθυ βμΝ πθΝιΫθπθΝΰζπ υθΝθαΝ έθαδΝπλκαπαδ κτη θκΝΰδαΝ βθΝΫε κ βΝ
απκζυ βλέκυ,ΝεαδΝΰδαΝ βθΝ δ αΰπΰάΝ κΝΰυηθΪ δκΝάΝζτε δκέ
•ΝΘΫ πδ βΝκλκφάμΝαλδγηκτΝφκδ β υθΝίΪ δΝεκδθπθδευθΝαθαΰευθΝεαδΝ πδ σ πθΝ πθΝ
υπκοβφέπθέ

 πδ κ κτη θβΝ1βΝ πδζκΰάΝ κΝηβξαθκΰλαφδεσΝΰδαΝ βθΝπλκυγβ βΝ βμΝ«πλαΰηα δεάμΝ
πδζκΰάμ»Ν κυΝυπκοβφέκυέ
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16.

TABULA GRATULATORIA

λξδεάΝ πδ λκπάΝ γθδεκτΝεαδΝΚκδθπθδεκτΝ δαζσΰκυΝΰδαΝ βθΝΠαδ έα
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

θ υθβμΝΛδΪεκμ
ΥΪλβμΝ γαθα δΪ βμ
γβθΪΝ γαθα έκυ
Κυ αμΝΓαίλσΰζκυ
πτλκμΝΓ πλΰΪ κμ
α δζδεά θ λδθκτ
ΓδυλΰκμΝΠ λΪεκμΝ
ΘΪζ δαΝ λαΰυθα
ΝέεκμΝΘ κ κεΪμ
ΝέεκμΝΘ κξαλΪεβμ
 ατλκμΝΚα αθΫίαμ
δκθτ βμΝΚζΪ βμ
ΘΫηβμΝΚκ δφΪεβμ
Γ λΪ δηκμΝΚκυαΫζβμ
Ϊ δαΝΛΫεεα
ΘπηΪμΝΜαζκτ αμ
Κυ αμ ΜΪλεκυ
ΓδυλΰκμΝΜδακτζβμ

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Κυ αμΝΜκυ ακτλβμ
ΝέεκμΝΜπ ζαίέζαμ
ΜδξΪζβμΝΜπλα Ϊεκμ
ΓδΪθθβμΝΠαθ άμ
Παυ αθέαμΝΠαπαΰ πλΰέκυ
 ΫφαθκμΝΠαλα ε υσπκυζκμ
 ΫφαθκμΝΠ ηαασΰζκυ
Μέζ κμΝΠ ξζδίΪθκμ
ΚζάηβμΝΠυλκυθΪεβμ
Να Ϊ αΝΡπηαθκτ
ΝέεκμΝδ Ϋλβμ
ΓδΪθθβμΝ αυλαεΪεβμ
ΛσζαΝΣσ δκυ,Ν
Ν ε ΪλδκμΝΣ αΰζδυ βμ
Κπθ αθ έθκμ Σ κυεαζΪμ
Υλά κμΝΥα αβδπ άφ
βηά λβμΝΦτζζκμ

Τπκ πδ λκπΫμΝεαδΝΟηΪ μΝ λΰα έαμ
1.

ΨΝΣκΝσλαηαΝ βμΝ βηκελα δεάμΝ
επαέ υ βμΝεαδΝ ΨΝΣκΝ γθδεσΝ
ξκζδεσΝΠλσΰλαηηαΝπκυ υθ

α δζδεάΝΧΜπΫ βΨΝ

θ λδθκτ

ΥΪλβμ γαθα δΪ βμ
γβθΪ γαθα έκυ
ΘπηΪμ Μαζκτ αμ
ΓδΪθθβμΝ αυλαεΪεβμ
ΘΪζ δα λαΰυθα
θ υθβμ ΛδΪεκμ
Γ πλΰέα Φ λη ζά

Ν ε ΪλδκμΝΣ αΰεζδυ βμ
ΥαλΪζαηπκμΝ γαθα δΪ βμ
Γ υλΰδκμΝ γαθα σπκυζκμ
ΡΫαΝ αζθ Ϋθ
ΝΪ δαΝ αεκπκτζκυΝ
ΜαλέαΝ βηκπκτζκυ
ΘΪζ δαΝ λαΰυθα
αΰΰΫζβμΝΚαζαηπΪεαμ
κφέαΝΚαζκΰλέ β
βηά λβμΝΚκυ κΰδΪθθβμ
δλάθβΝΚυλδαεέ β
θ υθβμΝΛδΪεκμ
Ϋ πκδθαΝΜκυαΪεβ
θ έαΝΜπαζ Ϊ

2. Τπκξλ π δεάΝ επαέ υ βΝ

ΙπΪθθαΝΜπζκτ β
Υλά κμΝΠδζΪζβμ

Γ λΪ δηκμΝΚκυαΫζβμ

α έζβμΝΣ Ϊφκμ

ΚζάηβμΝΠυλκυθΪεβμ

α έζβμΝΣ ζφΫμ

Μέζ κμΝΠ ξζδίΪθκμ

υ λα έαΝκφκτ
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ΰΪγβΝ αγκπκτζκυ
Ϊ δαΝΛΫεεα

Σα δΪθα-ΜαλέαΝπαθΫζζβ
Κα λέθαΝΣλέηηβ
ΛέαΝΥαζεδΪ

6.

ΠΫ λκμΝΥαλαίδ έ βμ
βηά λβμΝΦτζζκμ

3. Γ θδεσΝΛτε δκΝεαδΝπλσ ία βΝ
Ι
ΥΪλβμΝ γαθα δΪ βμ
α δζδεάΝΧΜπΫ βΨΝ

θ λδθκτ

ΝέεκμΝΘ κ κεΪμ
πελΪ βμΝΚκυΰΫαμ
θ υθβμΝΛδΪεκμ
ΠατζκμΝΜΪλαθ κμ
Κυ αμΝΜΪλεκυ
Υλά κμΝΜβζδυθβμ

αΝ

ΘΪζ δαΝ λαΰυθαΝ
ζ ιΪθ λαΝ θ λκτ κυ
ΝΫζζβΝ εκτθβ
κφέαΝ υΰβ έ κυ
α δζδεάΝ θ λδθκτ
ΥαλΪζαηπκμΝ αΰκτλαμ
ΚέαΝΚαλαίΪ
βηά λβμΝΚκυ κΰδΪθθβμ
θ υθβμΝΛδΪεκμ
ΠκζυιΫθβΝΜπέ α
ΙπΪθθαΝΜπζκτ β
ΓδΪθθβμΝΡκυ Ϊεβμ
ΰΪγβ  αγκπκτζκυ
Ν ε ΪλδκμΝΣ αΰζδυ βμ
βηά λβμΝΦτζζκμ

ΝέεκμΝΠα αβμ
7.
4. Σ ξθδεάΝ επαέ υ β
α έζβμΝ αΰ δζΫζβμ
ΘαθΪ βμΝΚκθ αιάμΝ
ΘΫηβμΝΚκ δφΪεβμ
ΓδυλΰκμΝΜδακτζβμ
Γ υλΰδκμΝΠαθαΰδΪλβμΝ
Γ πλΰέαΝΦαλΪθ κυ
ΠατζκμΝΥαλαηάμ

λξδεάΝ επαέ υ βΝεαδΝ πδησλφπ β

θδαέκμΝξυλκμ

γβθΪΝ γαθα έκυ
Κυ αμΝΓαίλσΰζκυ
πτλκμΝΓ πλΰΪ κμ
Παθαΰδυ αΝ δκθυ κπκτζκυΝ
ΝέεκμΝΘ κ κεΪμ
 ατλκμΝΚα αθΫίαμ
δκθτ βμΝΚζΪ βμ
Ϊ δαΝΛΫεεα
θ υθβμΝΛδΪεκμ
ΘπηΪμΝΜαζκτ αμ

5.

δ δεΫμΝεκδθπθδεΫμΝκηΪ μ

Παθαΰδυ βμΝΚα δαθσμ
Ϋθ α Λαηπλκπκτζκυ
θ υθβμΝΛδΪεκμ
 αυλκτζαΝΠκζυξλκθκπκτζκυ
βηά λβμΝ θαΰθπ σπκυζκμ
ΰΰ ζδεάΝΓ θΪ
ΜαλέαΝ ζα κπκτζκυ
θα α έαΝ ζΪξκυ
Θ κ υλαΝ
Ϋλβ

Κυ αμΝΜΪλεκυ
ΓδυλΰκμΝΜδακτζβμ
ΝέεκμΝΜπ ζαίέζαμ
ΜδξΪζβμΝΜπλα Ϊεκμ
 Ϋφαθκμ Π ηαασΰζκυ
ΓδυλΰκμΝΠ λΪεκμ
θα α έαΝΡπηαθκτ
ΓδΪθθβμΝ αυλαεΪεβμ
Ν ε ΪλδκμΝΣ αΰεζδυ βμ
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Κπθ αθ έθκμΝΣ κυεαζΪμ
Υλά κμΝΥα αβδπ άφ
βηά λβμΝΦτζζκμ
8. ΦβφδαεάΝ επαέ υ β
Ν ε ΪλδκμΝΣ αΰζδυ βμ
 ατλκμΝΚα αθΫίαμ
Ϊφθβ-ΚυλδαεάΝΜΪθ β
βηά λδκμΝΚκυάμΝ
ΝδεσζακμΝΜά λκυΝ
α έζβμΝ αΰ δζΫζβμΝ
ΓδυλΰκμΝΚαζαηαλΪμΝ
Ϋ πκδθαΝΜκυαΪεβΝ
ΚυλδΪεκμΝΡ ΰεκτεκμΝ
τβΝαξέθβΝ
Θ σ πλκμΝΚαλκτθκμΝ
ΥαλΪζαηπκμΝ αΰκτλαμΝ
ΓδΪθθβμΝΚπ ΪθβμΝ
 ατλκμΝΚα αθΫίαμΝ
ΆθθαΝΜαλέαΝδξΪθβΝ
θ υθβμΝΛδΪεκμ
ΦέζδππκμΝΣ δηπσΰζκυ
ΜδξΪζβμΝφαεΪεβμ
ΝδεσζακμΝΓλαηηΫθκμ
9. ΟδεκθκηδεΪΝ βμΝ επαέ υ βμ
ΘΫηβμΝΚκ δφΪεβμ
ΓδυλΰκμΝ κυ κτλβμ
δκθτ βμΝΚζΪ βμ
ΝέεκμΝΘ κξαλΪεβμ
γβθΪΝΝΫζζα
Παθαΰδυ βμΝΘ κξΪλβμ

11.

πδ λκπάΝιΫθπθΝΰζπ

α δζδεάΝΧΜπΫ βΨΝ

υθΝΧΙ ΠΨ

θ λδθκτ

δεα λέθβΝΧΡδθΫ αΨΝΚδΰδ δκ́ΰζκυ
ΰΰ ζδεά́Ν ζ ικπκτζκυ
θ υθβμΝ

θ κτλβμ

ΪφθβΝ β́ θηάδ̈ λ
ζ ιέαΝΓδαθθαεκπκτζκυ
υ κεέαΝΧΚέαΨΝΚαλαίΪ́
 ΫζδκμΝΜαλεαθ πθΪεβμ
ΜΫζδ

αΝΥα αβρπΪθθκυ

ΜαλέαΝΝδ́εα
θ λκθέεβΝΥαλδ πθέ κυ
Ρ ίΫεεαΝΥλκυ αζΪ
12. Μ απ υξδαεΪ
Κυ αμΝΓαίλσΰζκυ
Υλτ αΝΣααΰεαλκυζΪεβ
έαΝ θαΰθπ κπκτζκυ
θ υθβμΝΛδΪεκμ
ΝέεκμΝΘ κ κεΪμ
λλέεκμΝ θ κτλαμ
Κπθ αθ έθκμΝΝδεκζσπκυζκμ
Ϊ αΝΛα Ϊ
θα α έαΝΠκζέ κυ
θ υθβμΝΚυπΪλκμ
α έζβμΝΚαλ Ϊ βμ
Υλυ κτζαΝ θ πθέκυ
13. Οπ δεκαεκυ

δεάΝ επαέ υ β

θ υθβμΝΛδΪεκμ
Θ κξαλκτζαΝΜαΰκυζΪ

θ κυαθΫ αΝ ΰΰ ζέ β
ΝέεκμΝ ζΫ λαμΝΧ λ δθσμΨ

πδ λκπάΝΰδαΝ βΝΓ θδεάΝ
Μκυ δεάΝΠαδ έαΝ βθΝ
επαέ υ β
Λκ́ζαΝάΘ κ υλαΝΣκ́ δκυ,Ν
λδφύζβΝ αηδαθκύ,Ν
́φβΝΡά κυΝ
Γ πλΰδ́αΝΣ ́θ α
 αυλκύζαΝΣ ζ́ δκυ
10.

ΡΫαΝ αζθ Ϋθ
αΰΰΫζβμΝΚαζαηπΪεαμ
Ϋ πκδθαΝΜκυαΪεβ
14. Κλέ β,Νη αθΪ υ βΝεαδΝ δ δεΫμΝ
εκδθπθδεΫμΝκηΪ μ
ΜαλέαΝ θαΰθπ αλΪ
ζΫθβΝ θ λΫκυ
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Παθ ζάμΝΚυπλδαθσμ
Ϊ δαΝΛΫεεα
λΰυλυΝΜκυθ Ϊεβ

ΝέεκμΝδ Ϋλβμ
ζΫθβΝκυεκτλκΰζκυ
ΠατζκμΝΥαλαηάμ

Ολΰαθπ δεάΝεαδΝΤπκ βλδε δεάΝκηΪ αΝ δαζσΰκυ
Υλυ κτζαΝ θ πθέκυ

Ϊ πΝΜαλεΪεβΝ

Κυ αμΝ ζ ιέκυ

δηδζέαΝαζίΪθκυ

ΘΫηβμΝΚκ δφΪεβμ

ΝδεσζαμΝΣ αφ αλέ βμΝ

ΓδΪθθβμΝΜπ λθδ Ϊεβμ

ΙπΪθθαΝΜπζκτ β

Λά αΝ κΰδα ασΰζκυ

Καέ βΝΥα αβ

Υλδ έθαΝΦπεΪ

Άΰΰ ζκμΝΚαλαΰδΪθθβ

φΪθκυ

Κα λέθαΝΜπαλαεΪεκυ
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