2. ληκ δσ β μΝχκζδευθΝυηίκτζωθΝΠαδ αΰωΰδεάμΝ υγτθβμΝ
 βθΝ κλγάΝ εαδΝ απκ ζ

ηα δεάΝ φαληκΰάΝ πθΝ λ υθβ δευθΝ λΰα δυθΝ

αΝ βη λά δαΝ εαδΝ

π λδθΪΝ Γ ΛΝ υθ λΪηκυθΝ κδΝ ξκζδεκέήΫμ τηίκυζκδΝ Παδ αΰπΰδεάμΝ υγτθβμΝ
ΰ θδεσ λπθΝ εαγβεσθ πθΝ
πδ

κυμΝ η Ν

βΝ

υθ κθδ

δεάΝ

υγτθβΝ

κυή βμ

κΝ πζαέ δκΝ πθΝ

Πλκρ

αηΫθκυήβμ

βηκθδεάμΝεαδΝΠαδ αΰπΰδεάμΝΚαγκ άΰβ βμΝ έ έΝ θαζυ δεσ λαμΝ

αέΝ

ΰελέθκυθΝ η Ν άΝ ξπλέμΝ

ξσζδαΝ εαδΝ σλκυμΝ αΝ γΫηα αΝ πκυΝ υπκίΪζζκυθΝ αΝ Γ έΛΝ

Παδ αΰπΰδεάμΝ υγτθβμΝ κυμΝεαδΝπαλΫξκυθΝεα ΪΝπ λέπ π βΝ βθΝαθαΰεαέαΝ

άλδιβΝ σ κΝεα ΪΝ βΝ

δαησλφπ βΝ πθΝγ ηΪ πθΝπκυΝγαΝυπκίζβγκτθΝπλκμΝΫΰελδ βΝαπσΝ κυμή δμ υθ λΰααση θκυμή μΝ
επαδ υ δεκτμ

κθ τζζκΰκΝ δ α εσθ πθΝ σ κΝ εαδΝ εα ΪΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ εαδΝ πκπ έαΝ βμΝ

λ υθβ δεάμΝ δα δεα έαμέ
πλκίζ πση θαΝ

κΝ

πέ βμΝ θβη λυθκυθΝ εαδΝ υαβ κτθΝ η Ν κυμή δμΝ επαδ υ δεκτμΝ ΰδαΝ αΝ

Ι ΛΙΟΝ

ΚΠ Ι

ΤΣΙΚΟΤΝ ΰδαΝ βθΝ κλγάΝ αιδκζσΰβ βΝ πθΝ λ υθβ δευθΝ

λΰα δυθέ
ίέΝ υθ Ϊ
πδ

κυθΝ

κΝ ΫζκμΝ κυΝ

λαηάθκυΝ εαδΝ απκ

βηκθδεάμΝεαδΝΠαδ αΰπΰδεάμΝΚαγκ άΰβ βμΝ έ έΝΫεγ

ΫζζκυθΝ

κθήβθ Πλκρ

Ϊη θκήβ

β ΰδαΝ αΝγΫηα α,Ν δμΝ δ δεσ β μΝπκυΝ

θ πζΪεβ αθΝ εαδΝ κθΝ σπκΝ βμΝ οβφδαεάμΝ αθΪλ β βμΝ εαδΝ αθα λκφκ κ κτθΝ επαδ υ δεκτμΝ εαδΝ
ξκζδεΫμΝ ηκθΪ μΝ αθαφκλδεΪΝ η Ν κΝ έ κμΝ πθΝ γ ηΪ πθ,Ν δμΝ
π ι λΰα έαμΝ πθΝ
Ϊη

δα δεα έ μΝ

υζζκΰάμΝ εαδΝ

κηΫθπθΝεαδΝ βΝίαγηκζκΰέα εαδ,Νευλέπμ,ΝΰδαΝ αΝπλκίζάηα αΝπκυΝξλάακυθΝ

βμΝ πδησλφπ βμέΝ Τπ θγυηέα αδΝ σ δΝ εΪγ Ν λ υθβ δεάΝ λΰα έα,Ν η ΪΝ βΝ ίαγηκζσΰβ άΝ βμΝ

κΝ ΫζκμΝ κυΝ

λαηάθκυ,ΝπλΫπ δΝθαΝαθαλ βγ έΝ

κΝ δα έε υκ,ΝΰδαΝθαΝΫξ δΝπλσ ία βΝ

Ναυ άΝβΝ

επαδ υ δεάΝεκδθσ β αέ
ΰέΝ

ιδκπκδκτθ,Ν εα ΪΝ βθΝ ελέ βΝ κυμΝ εαδΝ τηφπθαΝ η Ν δμΝ δαπδ

υπΪλξκυ

μΝ αθΪΰε μΝ ΰδαΝ θ κ ξκζδεΫμΝ πδηκλφυ

δμ,Ν κυμή δμ πδ

κτη θ μΝ

βθΝ Ϋεγ

βΝ

κπκδβηΫθκυμή μ απσΝ κθΝ

Ο Π ΚΝ πδηκλφπ Ϋμή λδ μΝΰδαΝ δμΝ λ υθβ δεΫμΝ λΰα έ μέΝ
γέΝΠλσ α βΝεαδΝΈΰελδ βΝ λ υθβ δευθΝΘ ηΪ ωθ
Μ Ν βθΝ ΫθαλιβΝ κυΝ ξκζδεκτΝ Ϋ κυμΝ κδΝ επαδ υ δεκέΝ κδηΪακυθΝ εαδΝ εα αγΫ κυθΝ α κηδεΫμΝ η Ν
ίΪ βΝ κθΝ πέθαεαΝ πκυΝ παλα έγ αδΝ

κΝ ΫζκμΝ βμΝ παλκτ βμΝ πλκ Ϊ

δμΝ γ ηΪ πθΝ ΰδαΝ δμΝ

λ υθβ δεΫμΝ λΰα έ μΝΰδαΝ βθΝ ΄ εαδΝ βΝ ΄ ΪιβΝΓ θδεκτΝΛυε έκυ εαδ ΄Ν ΪιβΝ
Λυε έκυ πκυΝ αθαφΫλκθ αδΝ
« θγλππδ

π λδθκτΝΓ θδεκτΝ

Ν εΪπκδκθΝ άΝ εΪπκδκυμΝ απσΝ κυμΝ πση θκυμΝ ετεζκυμμ αΨΝ

δεΫμΝ εαδΝ ΚκδθπθδεΫμΝ πδ

άη μ»,Ν ίΨΝ «ΣΫξθβΝ εαδΝ Πκζδ δ ησμ»,Ν ΰΨΝ «Σ ξθκζκΰέα εαδΝ

θΪπ υιβ»Ν εαδΝ ΨΝ «Π λδίΪζζκθΝ εαδΝ

δφσλκμΝ θΪπ υιβ»έΝ πδ βηαέθ αδΝ σ δΝ αΝ πλκ δθση θαΝ

γΫηα αΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ αθ απκελέθκθ αδΝ εα ΪΝ κΝ υθα σθΝ π λδ
ηαγβ υθή λδυθ εαδΝ θαΝ κυμΝ

ηπζΫεκυθΝ

Ν

δα δεα έ μΝ

σ λκΝ

δ λ τθβ βμ,Ν αιδκπκδυθ αμΝ κΝ

π λδ ξση θκ,Ν αΝ θθκδκζκΰδεΪΝ ξάηα αΝ εαδΝ δμΝ η γκ κζκΰδεΫμΝ πλκ
ηαγβηΪ πθ,Νυ
εα α

Ϊ

αΝ θ δαφΫλκθ αΝ πθΝ

ΰΰέ

δμΝ πθΝ δ α εση θπθΝ

ΝθαΝΰέθ αδΝ υεκζσ λαΝαπσΝ κυμή δμ ηαγβ Ϋμή λδ μ βΝ υ ξΫ δ βΝπλαΰηα δευθΝ

πθ πκυΝίδυθκυθΝη Ν θσ β μΝ πθΝηαγβηΪ πθΝπκυΝ δ Ϊ εκθ αδέΝ
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 δμΝπλυ μΝ υθ λδΪ

δμΝ κυΝκΝτζζκΰκμΝ δ α εσθ πθΝ υαβ Ϊ,Ν λκπκπκδ έΝεαδΝ ΰελέθ δΝ κθΝ

αθαΰεαέκΝαλδγησΝγ ηΪ πθΝηΫ αΝαπσΝ δμΝπλκ Ϊ
εαδΝ θ δαφΫλκυ

δμΝπκυΝελέθ δΝπμΝπ λδ

μ,Ν πδ δυεκθ αμ,Νη αιτΝΪζζπθ,Ν βΝγ ηα δεάΝπκδεδζέαέΝ

ΠλδθΝ βθΝΫθαλιβΝ κυΝ
γΫηα α,Νελα υθ αμΝπ
φκέ β άμΝ κυμΝ
υθα σθΝπ λδ

υ ΫλκυΝ

λαηάθκυΝπλκ έθκθ αδΝεαδΝ ΰελέθκθ αδΝ εΝθΫκυΝ δαφκλ δεΪΝ

σ κΝπΪθ κ Ν βθΝέ δαΝ δα δεα έαΝεα αθκηάμ,Νυ

Νεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝ

κΝ Λτε δκΝ κδΝ ηαγβ Ϋμή λδ μ θαΝ ΫξκυθΝ βθΝ υεαδλέαΝ θαΝ ηπζαεκτθΝ
σ λαΝ δαφκλ δεάμΝφτ βμΝεαδΝ

Ν σ κΝ κΝ

σξ υ βμΝγΫηα αέΝ

 Ν π λέπ π βΝ εα ΪΝ βθΝ κπκέαΝ κδΝ πκπ τκθ μήκυ
βΝ

σ λκΝ π ι λΰα ηΫθ μΝ

δ λ τθβ βΝ εΪπκδκυΝ γΫηα κμΝ κυΝ πλυ κυΝ

μ επαδ υ δεκέΝ δαπδ

λαηάθκυ αθα

υ κυθΝ σ δΝ εα ΪΝ

έξγβεαθΝ θΫαΝ λ υθβ δεΪΝ

λπ άηα α,Ν αφκτΝ κδΝ κηΪ μΝ κζκεζβλυ κυθΝ εαδΝ παλα υ κυθΝ βθΝ λΰα έαΝ κυΝ πλυ κυΝ
λαηάθκυ,Ν έθαδΝ φδε σΝ η ΪΝ απσΝ Ϋΰελδ βΝ κυή βμ ξκζδεκτήάμ υηίκτζκυΝ Παδ αΰπΰδεάμΝ
υγτθβμΝ κΝ γΫηαΝ θαΝ π ε αγ έΝ εαδΝ

κΝ

τ λκΝ

λΪηβθκ,Ν ΰδαΝ θαΝ δ λ υθβγκτθΝ εαδΝ αΝ θΫαΝ

λπ άηα αΝ πκυΝ γαΝ απκ ζΫ κυθΝ βΝ γ ηα δεάΝ βμΝ λΰα έαμΝ πθΝ
υ ΫλκυΝ

λαη ζυθΝ κηΪ πθΝ κυΝ

λαηάθκυέ

 Ν π λέπ π βΝ ηδελυθΝ Λυε έπθΝ άΝ τπαλιβμΝ

Ν ηδαΝ ξκζδεάΝ ηκθΪ αΝ Λυε δαευθΝ Ϊι πθΝ η Ν

ηδελσΝαλδγησΝηαγβ υθή λδυθ Χζδΰσ λκυμΝαπσΝ1θΨΝπλκ φΫλκθ αδΝπμΝ πδζκΰΫμΝ τκΝησθκΝγΫηα αΝ
εαδΝυζκπκδ έ αδΝησθκΝΫθα,Ναυ σΝπκυΝπζ δκοβφ έΝη ΝίΪ βΝ δμΝπλκ δηά
4έΝΟλδ ησμΝυθ κθδ

άή

δμΝ πθΝηαγβ υθή λδυθ.

λδαμ ωθΝ λ υθβ δευθΝ λΰα δυθ

 βθΝ έ δαΝ υθ λέαΝ κΝ τζζκΰκμΝ δ α εσθ πθΝ κλέα δΝ κθή βθ Τπκ δ υγυθ άήθ λδα ά Ϊζζκθήβ
Ϋηπ δλκήβ

επαδ υ δεσΝ πμΝ υθ κθδ

ά/

λδα

πθΝ πλαΰηα κπκδκτη θπθΝ

λ υθβ δευθΝ

λΰα δυθ,Νη ΝετλδκΝλσζκΝ κθΝπλκΰλαηηα δ ησΝξλά βμΝξυλπθ,Ν κθΝεα ΪζζβζκΝπλκΰλαηηα δ ησΝ
ΰδαΝ βΝίΫζ δ

βΝαιδκπκέβ βΝ πθΝ λΰα

ξκζδεάΝ ηκθΪ αΝ πλκμΝ
απαζζΪ

βλέπθΝπζβλκφκλδεάμΝεαδΝζκδπυθΝπσλπθΝπκυΝ δαγΫ δΝβΝ

δ υεσζυθ βΝ πθΝ

λ υθβ δευθΝ κηΪ πθέΝ Οή

υθ κθδ

λδα

αδΝ απσΝ βθΝ υπκξλΫπ βΝ αθΪζβοβμΝ ΪζζπθΝ ιπ δ αε δευθΝ εαγβεσθ πθέΝ ΓδαΝ δμΝ

πδγαθΫμΝ ε σμΝ

ξκζ έκυΝ πδ εΫο δμΝ πθΝ λ υθβ δευθΝ ηαγβ δευθΝ κηΪ πθ,Ν εα ΪΝ δμΝ υλ μΝ

ζ δ κυλΰέαμ κυΝ ξκζ έκυ,Νδ ξτκυθΝκδΝ ξ δεΫμΝη Ν δμΝυπσζκδπ μΝ πδ εΫο δμΝπλκςπκγΫ
υθ κθδ

άμή

άμή

λδα δα φαζέα δΝσ δΝ

δμέ Οή

βΝ δΪλε δαΝ πθΝ τκΝ Ϊι πθΝΧ ΄ΝεαδΝ ΄ΨΝκδΝηαγβ Ϋμή λδ μ

θΝ

γαΝ παθαζΪίκυθΝ κΝέ δκΝγΫηα
ηέΝ πδζκΰάΝΘΫηα κμΝαπσΝ κυμΝηαγβ Ϋμή λδ μ
ΟδΝ ηαγβ Ϋμή λδ μ,Ν αφκτΝ θβη λπγκτθΝ ΰδαΝ αΝ πλκ δθση θαΝ γΫηα α,Ν η Ν σπκδκΝ λσπκΝ κΝ
τζζκΰκμΝ δ α εσθ πθΝελέθ δΝπλκ φκλσ λκ,Ν βζυθκυθΝ κΝγΫηαΝ βμΝπλυ βμΝεαδΝ βμΝ

τ λβμΝ

πλκ έηβ άμΝ κυμέΝ ΚαζσΝ έθαδΝ θαΝ θγαλλυθγκτθΝ κδΝ ηαγβ Ϋμή λδ μ θαΝ βζυ κυθΝ γΫηα αΝ απσΝ κΝ
τθκζκΝ πθΝ πλκ δθση θπθΝ αθΪζκΰαΝ η Ν αΝ θ δαφΫλκθ ΪΝ κυμ,Ν υ
φαδθση θαΝ υπ λ υΰεΫθ λπ βμΝ

Ν κλδ ηΫθαΝ ησθκΝ γΫηα αέΝ Οή

Ν θαΝ απκφ υξγκτθΝ

υθ κθδ

κλδ γ έΝαπσΝ κθΝτζζκΰκΝ δ α εσθ πθΝΧίζΫπ ΝπαλαπΪθπΨΝφλκθ έα δ,Νυ

άμή

λδα πκυΝ Ϋξ δΝ

ΝκδΝηαγβ Ϋμή λδ μ πθΝ
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δαφκλ δευθΝ αζφαίβ δευθΝ ηβηΪ πθΝ θαΝ θ αξγκτθΝ
πλυ βμΝ κυμΝ πδζκΰάμΝά κΝπκζτΝ

κΝ ηάηαΝ βμΝ τ λβμΝ πδζκΰάμΝ κυμέΝ

θ δε δεΪΝ εα ΪΝ βθΝ φαληκΰάΝ πθΝ

έπλπθΝ απθυθ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ αεκζκυγβγ έΝ βΝ ιάμΝ

δα δεα έαμΝ ΪθΝ εΪπκδαΝ λΰα έαΝ υΰε θ λυ
ηαγβ υθή λδυθ,Ν σ ΝκδΝπζ κθΪακθ μήκυ
Ν λΰα έαΝ βμΝ

δΝ βθΝ πλυ βΝ πλκ έηβ βΝ π λδ

μ πλκ

τ λκΝ

λΪηβθκΝ

βθΝ πδζκΰάΝ βμΝ λΰα έαμΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ γΫζκυθΝ θαΝ α ξκζβγκτθέΝ ΪθΝ

εΪπκδκΝ γΫηαΝ υΰε θ λυ
βηδκυλΰβγκτθΝ

κ ΫλπθΝ απσΝ βίΝ

δκλέακθ αδΝη Νεζάλπ βΝεαδΝαθαεα αθΫηκθ αδΝ

τ λβμΝ πλκ έηβ άμΝ κυμέΝ υ κέήΫμ κδΝ ηαγβ Ϋμή λδ μ κΝ

ΫξκυθΝ πλκ λαδσ β αΝ
θαΝ

κΝ ηάηαΝ η Ν κΝ λ υθβ δεσΝ γΫηαΝ βμΝ

δΝ κΝ θ δαφΫλκθΝ ΧπμΝπλυ βΝ πδζκΰάΨΝ αλε υθΝηαγβ υθή λδυθ, υ

υκΝ ηάηα αΝ Χ βζα άΝ γβΝ ηαγβ Ϋμή λδ μΨ,Ν ΰδαΝ κΝ

πδζΫΰκθ αδΝ βίΝ ηαγβ Ϋμή λδ μ η Ν

βΝ

αθ δη ππέακθ αδΝ πμΝ πζ κθΪακθ μήκυ

δα δεα έαΝ

υΰε ελδηΫθκΝ γΫηαΝ

βμΝ εζάλπ βμΝ εαδΝ κδΝ υπσζκδπκδή μ

μ πκυΝ πλΫπ δΝ θαΝ αθαεα αθ ηβγκτθΝ

αΝ γΫηα αΝ βμΝ

τ λβμΝ πδζκΰάμΝ κυμέΝΣΫζκμ,Ν ΪθΝκλδ ηΫθκδή μ ηαγβ Ϋμή λδ μ πδζΫικυθΝγΫηα αΝ αΝκπκέαΝ
γαΝ εα α

έΝ

υθα σΝ θαΝ πλαΰηα κπκδβγκτθΝ ζσΰπΝ

κυΝ κλέκυΝ

κυΝ

ζΪξδ

ηαγβ υθή λδυθΝ Χ1θ αθΪΝ λΰα έαΨ,Ν εαζκτθ αδΝ θαΝ πδζΫικυθΝ η αιτΝ πθΝ γ ηΪ πθΝ
Ϋξ δΝεαζυφγ έΝκΝηΫΰδ

κμΝαλδγησμΝγΫ

ΫξκυθΝ πλκ λαδσ β αΝ ΧεαδΝ ηΪζδ
πδζκΰάΝγΫηα κμΝεα ΪΝ κΝ
θαζζαε δεΪΝ

τ λκΝ

πθέΝΚαδΝ

θΝ

κυΝ αλδγηκτΝ
αΝ κπκέαΝ

θΝ

Ναυ άΝ βθΝπ λέπ π βΝκδΝ θΝζσΰπΝηαγβ Ϋμή λδ μ

αΝ η ΰαζτ λβΝ απσΝ σ, δΝ βΝ πλκβΰκτη θβΝ εα βΰκλέαΨΝ
λΪηβθκέΝΧ

Ν

σ κ,Νκήβ υθ κθδ

άμή

βθΝ

λδα ηπκλ έΝθαΝ πδζΫι δΝ

θΪλδαΝεα αθκηάμΝπκυΝθαΝδεαθκπκδκτθΝ βθΝαλξάΝπκυΝπλκαθαφΫλγβε ,Ν βζα άΝβΝ

υθ λδπ δεάΝ πζ δκθσ β αΝ πθΝ ηαγβ υθή λδυθ θαΝ κπκγ βγ έΝ

Ν γΫηαΝ βμΝ πλυ βμΝ άΝ βμΝ

τ λβμΝ πδζκΰάμΝ βμέ
θέΝΚαγδΫλω βΝ υθβμΝ λ υθβ δευθΝ λΰα δυθΝ

κΝΩλκζσΰδκΝΠλσΰλαηηα

Πλκ έθ αδΝ κδΝ λ υθβ δεΫμΝ λΰα έαμΝ θαΝ υζκπκδκτθ αδΝ

Ν ξλκθδεΫμΝ αυθ μΝ κυΝ πλκζκΰέκυΝ

πλκΰλΪηηα κμ,Ν ηέαΝ ΰδαΝ εΪγ Ν ΪιβΝ Χέ δαΝ ηΫλα εαδΝ έ δκΝ έπλκ αθΪΝ Ϊιβ), υ
υθα σ β αΝ
α ξΫ πμΝ

κυμή

Ν θαΝ παλΫξ αδΝ βΝ

δμ ηαγβ Ϋμή λδ μ πθΝ ηβηΪ πθΝ ηδαμΝ ΪιβμΝ θαΝ πδζΫΰκυθΝ λ υθβ δεσΝ γΫηαΝ

ΝπκδκΝαζφαίβ δεσΝ ηάηα αθάεκυθέΝΈ

δ,Ν βηδκυλΰκτθ αδΝζ δ κυλΰδεΪΝ ηάηα αΝεκδθκτΝ

θ δαφΫλκθ κμΝ η Ν ηαγβ Ϋμή λδ μ πκυΝ πλκΫλξκθ αδΝ απσΝ δαφκλ δεΪΝ αζφαίβ δεΪΝ ηάηα α,Ν πκυΝ
θΝ γαΝ ι π λθκτθΝ κυμΝ βίΝ ηαγβ Ϋμή λδ μ,Ν αζζΪΝ εαδΝ
ηαγβ Ϋμή λδ μ,Ν πκυ γαΝ

ξβηα έ κυθΝ

δ λ υθά κυθΝ κΝγΫηαΝ κυμέΝΈ

λαη ζ έμΝ κηΪ μΝ

βΝ

βθΝ ΄Ν

λαΝ κΝ πκζτΝ γΫηα αΝ ΧΫθαΝ απσΝ εΪγ Ν γ ηα δεσΝ ετεζκΨέΝ

Ν π λέπ π βΝ πκυΝ κΝ αλδγησμΝ

υηπζβλυθ αδΝ η Ν αθΪγ

κΝ πζαέ δκΝ πθΝ κπκέπθΝ γαΝ

δ,Ν ΪθΝΰδαΝπαλΪ δΰηαΝΫθαΝΛτε δκΝΫξ δΝθηΝηαγβ Ϋμή λδ μ

Λυε έκυ,Ν ηπκλ έΝ θαΝ πλκ έθ δΝ ΫπμΝ Ϋ
θ έγ α,Ν

θΝ γαΝ ΫξκυθΝ ζδΰσ λκυμΝ απσΝ 1θΝ

πθΝ πλκ δθση θπθΝ γ ηΪ πθΝ

θΝ

παλε έ,Ν

Ν επαδ υ δεσΝ άΝ επαδ υ δεκτμΝ κδΝ κπκέκδή μ αθαζαηίΪθκυθΝ θαΝ

δαηκλφυ κυθΝ ξ δεάΝπλσ α βέΝ
 Ν π λέπ π βΝ πκυΝ βΝ φαληκΰάΝ πθΝ απθυθΝ έθαδΝ α τθα βΝ ΰδαΝ πλαε δεκτμΝ ζσΰκυμΝ ΧπέξέΝ
Ϋζζ δοβΝ αδγκυ υθΨ,Ν η ΪΝ βθΝ Ϋΰελδ βΝ κυή βμ ξκζδεκτ/άμ υηίκτζκυΝ Παδ αΰπΰδεάμΝ υγτθβμ,Ν
πδ λΫπ αδΝΝβΝυζκπκέβ βΝ πθΝ λ υθβ δευθΝ λΰα δυθΝ

κΝπζαέ δκΝ πθΝαζφαίβ δευθΝ ηβηΪ πθ,Ν

4

κπσ Ν κΝ αλδγησμΝ πθΝ ηαγβ υθή λδυθ

βμΝ

λ υθβ δεάμΝ κηΪ αμΝ

έθαδΝ κΝ αλδγησμΝ

πθΝ

ηαγβ υθή λδυθ κυΝ ηάηα κμέΝ
ιέΝ βησ δαΝ παλκυ έα βΝ λ υθβ δευθΝ λΰα δυθΝ εαδΝ κυΝ υθκ
απσΝΜαγβ δεΫμΝΟηΪ

μ

Ό αθΝκζκεζβλπγκτθΝκδΝ λ υθβ δεΫμΝ λΰα έ μ,Ν
παλκυ δΪακυθΝη Ν κΝ υθκ υ δεσΝ ΫξθβηαΝ
βΝ
πδ

υ δεκτΝ Σ χθάηα κμΝ

ξκζδεάΝ εκδθσ β αΝ η Ν βΝ

κΝ ΫζκμΝ κυΝ

λαηάθκυΝκδΝηαγβ Ϋμή λδ μ δμΝ

Ν δ δεάΝ ε άζπ βΝπκυΝκλΰαθυθ αδΝαπσΝ κΝ ξκζ έκΝ

υηη κξάΝ

ιπ λδευθΝ πλκ ε εζβηΫθπθΝ ΧπέξέΝ

δ δεκτμΝ

άηκθ μ,Ν φκλ έμΝ βμΝ κπδεάμΝ εκδθπθέαμ,Ν εέζπέΨ,Ν σπκυΝ κτ κΝ ελέθ αδΝ εσπδηκΝ απσΝ κθΝ

τζζκΰκΝ δ α εσθ πθέΝΜ ΪΝ βθΝπαλκυ έα βΝ κυΝ λσπκυΝ λΰα έαμΝ κυμ,Ν πθΝαπκ ζ
βμΝ εαδΝ κυΝ

ξθάηα κμ,Ν έθαδΝ υθα σθΝ θαΝ υπκίζβγκτθΝ

αΝ ηΫζβΝ βμΝ κηΪ αμΝ λπ ά

ηΪ πθΝ
δμΝ απσΝ

ηαγβ Ϋμή λδ μ,Ν επαδ υ δεκτμΝεαδΝ πδ εΫπ μέΝΚα ΪΝ βθΝβηΫλαΝπαλκυ έα βμΝ πθΝ λ υθβ δευθΝ
λΰα δυθΝηπκλ έΝθαΝΰέθ δΝεαδΝ ξ δεάΝΫεγ

βΝ

κΝ ξκζ έκ.

8. ιδκζσΰβ βΝ λ υθβ δευθΝ λΰα δυθ
Μ ΪΝεαδΝ βθΝπαλκυ έα β,ΝκδΝηαγβ δεΫμΝκηΪ μΝεΪγ Ν λ υθβ δεκτΝγΫηα κμΝυπκίΪζζκυθΝπλκμΝ
αιδκζσΰβ βΝ κθΝ κηα δεσΝ φΪε ζκΝ βμΝ
λ υθβ δεάΝ Ϋεγ

λ υθβ δεάμΝ

λΰα έαμΝ κυμ,Ν πκυΝ π λδζαηίΪθ δΝ ΧαΨΝ

βΝ ΰδαΝ κΝ γΫηαΝ πκυΝ η ζΫ β αθ,Ν δμΝ λ υθβ δεΫμΝ δα δεα έ μΝ πκυΝ αεκζκτγβ αθΝ

εαδΝ αΝ υηπ λΪ ηα αΝ βμΝ Ϋλ υθαμ,Ν ΧίΨΝ ΫθαΝ ξ δεσΝ η Ν κΝ γΫηαΝ εαδΝ αΝ υηπ λΪ ηα ΪΝ κυμΝ
ΫξθβηαΝ Χαφέ α,Ν δ

κ

ζέ α,Ν ίέθ κ,Ν πσ

λ,Ν φυζζΪ δκ,Ν εα α ε υά,Ν εέζπέΨΝ εαδΝ ΧΰΨΝ σ, δΝ ΪζζκΝ

υηπζβλπηα δεσΝ υζδεσΝ ξ δεσΝ η Ν βθΝ σζβΝ λΰα έαΝ κυμΝ ελέθκυθΝ αΝ ηΫζβΝ βμΝ λ υθβ δεάμΝ
κηΪ αμέΝ
υΰε ελδηΫθ μΝ κ βΰέ μΝ ΰδαΝ βθΝ αιδκζσΰβ βΝ παλΫξκθ αδΝ
α ο ο ία ω Ε ευ

Ε γα

οΝ ο

απσΝ δμΝ παδ αΰπΰδεΫμΝ αλξΫμΝ εαδΝ δμΝ

κΝ Ι ΛΙΟΝ ΚΠ Ι

ε ο»Ν κυΝ ζέαΝΓέΝΜα

δ αε δεΫμΝ πλαε δεΫμΝ πθΝ

ΤΣΙΚΟΤΝ «Η

αΰΰκτλα,Νσπκυ,Ν ε σμΝ
λ υθβ δευθΝ

λΰα δυθ,Ν

αθαφΫλκθ αδΝαθαζυ δεΪΝκδΝ δα δεα έ μΝεαδΝ αΝελδ άλδαΝαιδκζσΰβ βμΝ κυΝ λ υθβ δεκτΝΫλΰκυΝεΪγ Ν
ηαγβ δεάμΝκηΪ αμΝ

Νσ, δΝαφκλΪΝΧαΨΝ

βθΝ λ υθβ δεάΝ δα δεα έαΝπκυΝαεκζκτγβ

κΝ π λδ ξση θκΝ βμΝ λ υθβ δεάμΝ λΰα έαμ,Ν ΧΰΨΝ
Ϋεγ

βμΝ εαδΝ Χ ΨΝ

βΝ ΰζυ

αΝ εαδΝ βΝ κηάΝ βμΝ λ υθβ δεάμΝ

κθΝ λσπκΝ βμΝ βησ δαμΝ παλκυ έα βμΝ βμΝ κηα δεάμΝ λΰα έαμέΝ ΟδΝ κη έμΝ βμΝ

« λ υθβ δεάμΝ δα δεα έαμ»Ν εαδΝ κυΝ «π λδ ξκηΫθκυ»Ν αιδκζκΰκτθ αδΝ η Ν υθ ζ
γίΣΝκΝεαγΫθαμ,Ν θυΝκδΝ τκΝ πση θκδΝΧ«Γζυ
κΝ εαγΫθαμέΝ ΣκΝ
δαγΫ δηκΝ

ΝβΝκηΪ α,ΝΧίΨΝ

Ι ΛΙΟΝ ΣΟΤΝ

Ν Ϋθ υπβΝ εαδΝ

ΚΠ Ι

άΝ ίαλτ β αμΝ

αή κηά»ΝεαδΝ«παλκυ έα β»ΨΝη Ν υθ ζ

ΤΣΙΚΟΤΝ ΰδαΝ δμΝ

Ν οβφδαεάΝ ηκλφάΝ

λ υθβ δεΫμΝ

λΰα έ μ,Ν πκυΝ έθαδΝ

βθΝ πζα φσληαΝ κυΝ οβφδαεκτΝ

(http://digitalschool.minedu.gov.gr), αθαφΫλ αδ,Ν πέ βμ,Ν εαδΝ
αιδκζσΰβ βμΝ βμΝ α κηδεάμΝ υηίκζάμΝ εΪγ Ν ηαγβ άή λδαμ

άΝβίΣΝ
ξκζ έκυΝ

αΝ ελδ άλδαΝ εαδΝ δμΝ δα δεα έ μΝ

κΝ κηα δεσΝ ΫλΰκΝ ξπλδ

ΪΝ εαδΝ βθΝ

κΝ ηΪγβηαΝ βμΝ « λ υθβ δεάμΝ

λΰα έαμ»Ν

α κηδεάΝ κυΝίαγηκζσΰβ βέΝ
Ν ΰ θδεάΝ ίαγηκζκΰέαΝ κυΝ εΪγ Ν ηαγβ άή λδαμ
πλκετπ δΝπμΝκΝηΫ κμΝσλκμΝ βμΝαθ έ

κδξβμΝίαγηκζκΰέαμΝ κυΝ

αΝ υκΝ

λΪηβθαέΝ
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Χ

ΙΟ ΤΠΟ ΟΛΗ Ρ ΤΝΗΣΙΚΗ ΡΓ Ι 

ξέΝΈ κμμΝ…………έέέέέέέ………έΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
ΧΟΛΙΚ ΝΜΟΝ

…………………………………………………

ΟΝΣΙΣΛΟΝΣ Ν Ρ ΤΝ ΣΙΚ Ν ΡΓ Ι :
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

ΣΟΙΧ Ι ΝΤΠ ΤΘΤΝΩΝΝ ΚΠ Ι

ΤΣΙΚΩΝΝ
ΤΛΟΠΟΙ  Ν

Ι ΙΚΟΣ Σ Ν

ΟΝΟΜ Σ ΠΩΝΤΜΟ

Ι ΣΙΘ Μ Ν ΝΩΡ ΝΓΙ Ν
ΣΟΝΠΡΟΓΡ ΜΜ

(Π )

Ρ ΤΝ ΣΙΚΩΝΝ
ΡΓ ΙΩΝΝ Ν
ΠΡΟ ΓΟΤΜ Ν Ν Σ Ν
(Ν ΙήΟΧΙ)

Π Ι
A. ΚΟΠΟΝ

ΓΩΓΙΚ Ν Ι

Ρ ΤΝ ,Ν  ΦΧΝ

Χ ΣΙΚ Ν
ΠΙΜΟΡΦΩ Ν
(ΦΟΡ

Ν

ΠΙΜΟΡΦΩ )

ΙΚ Ι

Ι ΣΤΠΧΜ Ν Ν

Ρ ΤΝ ΣΙΚ Ν

ΡΧΣ Μ Σ Ν

ΧΜΫξλδΝβηίΝζΫι δμΨμ

έΝ ΤΝΟΠΣΙΚ Ν
υ ξΫ δ βΝ η Ν

ΙΣΙΟΛΟΓ  Ν ΣΟΤΝ Θ Μ ΣΟΝ Χελδ άλδαΝ πδζκΰάμΝ γΫηα κμ,Ν
δ α εση θαΝ ηαγάηα α,Ν αθαη θση θαΝ ηαγβ δαεΪΝ κφΫζβΝ εέζπέ,Ν

θ δε δεΪΝηΫξλδΝγίίΝζΫι δμΨέ
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ΓέΝ Ν
Κ ΙΝ

ΙΚΣΙΚ Ν Π ΡΙΓΡ Φ Ν Π ΓΧΝΝ Ν
Ρ ΤΝ ΣΙΚΧΝΝ

Σ  Ν

ΡΓ Λ ΙΧΝΝ ΤΛΛΟΓ Ν Κ ΙΝ

ΟΜ ΝΧΝ,Ν Μ ΘΟ ΟΤΝ
Π Ξ ΡΓ Ι Ν ΣΧΝΝ

ΟΜ ΝΧΝ ΠΟΤΝ Θ Ν ΚΟΛΟΤΘ Θ ΙΝ ΠΡΟΚ ΙΜ ΝΟΤΝ Ν Ν ΠΟΦ ΤΥΘΟΤΝΝ
Φ ΙΝΟΜ Ν Ν ΝΣΙΓΡ Φ  ΧηΫξλδΝβίίΝζΫι δμΨ

έΝ

Ν Μ ΝΟΜ Ν Ν

ΠΟΣ Λ Μ Σ Ν Κ ΙΝ ΣΡΟΠΟΙΝ Π ΡΟΤΙ  Ν ΣΧΝΝ

ΠΟΣ Λ Μ ΣΧΝΝΚ ΙΝΣΟΤΝΣ ΥΝHΜ ΣΟΝΧηΫξλδΝβίίΝζΫι δμΨ

έΝΠΟΡΟΙ – ΤΛΙΚ Ν– ΞΟΠΛΙΜΟ- ΠΙΚ Φ Ι-ΠΡΟΚΛ  ΙΝ Ι ΙΚΧΝ

 έΝ Ν

ΙΚΣΙΚ Ν Ι ΛΙΟΓΡ ΦΙ
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έ
Π Ι

ΥΟΛΙ ,Ν

ΠΡΟΣ  ΙΝ

Κ ΙΝ

ΟΡΟΙΝ

ΥΟΛΙΚΟΤή 

ΤΜ ΟΤΛΟΤΝ

ΓΧΓΙΚ Ν ΤΘΤΝ 

ΰελέγβε ΝαπσΝ κθή β ξκζδεσήά τηίκυζκΝΠαδ αΰπΰδεάμΝ υγτθβμ
……………………………………………………………………έέ
(ΤπκΰλαφάΨ
Μ ΪΝ βθΝΫΰελδ βΝαπσΝ κθή βΝξκζδεσήά τηίκυζκ,ΝΫζαί Νΰθυ βΝκήβΝ
δ υγυθ άμήθ λδαΝ κυΝΛυε έκυΝ
………………………………………………………………………
ΧΤπκΰλαφάΨ
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