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Ν ΡΣΗΣ

ΛΛΗΝΙΚΗΝ ΗΜΟΚΡ ΣΙ

αγησμΝ φαζ έαμμ
σαΝ δα βλβγ έΝηΫχλδμ
Bαγη. Πλκ λέμΝ Ξέ Π ΙΓΟΝ

ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΝΝΠ Ι Ι ,
Ρ ΤΝ Ν Κ Ι ΘΡΗΚ ΤΜ ΣΩΝ
---Γ ΝΙΚΗΝ ήΝΗΝΠΟΤ ΩΝ
ΠήΘΜΙ ΝΚ ΙΝ ήΘΜΙ Ν ΚΠ Ι ΤΗ
Ι ΤΘΤΝΗ ΠΟΤ ΩΝ,ΝΠΡΟΓΡ ΜΜ ΣΩΝΝΚ ΙΝ
ΟΡΓ ΝΩΗ ήΘΜΙ Ν ΚΠ Ι ΤΗ
ΣΜΗΜ Σ Ν ΄ΝΚ ΙΝΓ΄Ν
Γ΄
----
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1. Π λδφ λ δαεΫμΝ δ υγτθ δμ Πέ . εαδ
έ έΝ βμΝχυλαμέΝΈ λ μΝ κυμέ
βέΝΓλαφ
έαΝχκζδευθΝυηίκτζωθΝ έ έ
ΠΡΟμ
(ηΫ ωΝ ωθΝΠ λδφ λ δαευθΝ
δ υγτθ ωθ Πέ ΝεαδΝ έ έ)
3. δ υγτθ δμΝ έ έΝ βμΝχυλαμέΝ
Έ λ μΝ κυμέ
4. ΓυηθΪ δαΝ βμΝχυλαμέ
(ηΫ ωΝ ωθΝ ήθ ωθΝ έ έΝ βμΝχυλαμ)

ΣαχέΝ ήθ βμΝ θ λΫαΝΠαπαθ λΫκυΝγι
ΣέΚέΝ– ΠσζβμΝ1η1ΝκίΝΜαλκτ δ
Ι κ ζέ αμΝwww.minedu.gov.gr
Πζβλκφκλέ μμΝΝ έΝΠα χαζέ κυ
ΆέΝ ΪλζαΝ
ΣβζΫφωθκ:210-34.43.422
210-34.43.272
Fax:
210-34.43.390

ΘΫηαμΝ« ΰΰλαφΫμΝαζζκ απυθΝηαγβ υθ εαδΝΣΪι δμΝΤπκ κχάμ»
χ δεΪΝ η Ν βθΝ ΰΰλαφάΝ αζζκ απυθΝ ηαγβ υθΝ (η αθα
εέζέπέ)Ν

χκζδεΫμΝηκθΪ μΝ

υθ,Ν αδ κτθ ωθΝ δ γθκτμΝ πλκ

α έαμΝ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ βμΝχυλαμ, αμΝ θβη λυθκυη σ δΝδ χτ δ

βΝ η Ν αλέπλέΝ 1ίκζηιή βήίζ-07-2016

ΰετεζδκμ η Ν γΫηαΝ « ΰετεζδκμΝ

αζζκ απυθΝ ηαγβ υθΝ η Ν ζζδπάΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ

Ν χκζδεΫμΝ ηκθΪ μΝ

χ δεΪΝ η Ν βθΝ ΰΰλαφάΝ

υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝ

βμΝχυλαμ».
δ δεσ λα,

Ν π λέπ ω βΝ πλκ Ϋζ υ βμΝ η ΰΪζκυΝ αλδγηκτΝ αζζκ απυθΝ ηαγβ υθΝ ΰδαΝ ΰΰλαφάΝ

δμΝ χκζδεΫμΝηκθΪ μΝ έ .,

κηΫθκυΝσ δΝβΝ υθα σ β αΝ

Ϋΰα βμΝεΪγ Ν χκζ έκυΝ έθαδΝ υΰε ελδηΫθβΝ

εαδΝκΝαλδγησμΝ ωθΝηαγβ υθΝαθΪΝ ηάηαΝ έθαδΝεαγκλδ ηΫθκμ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ δα φαζδ

έΝβΝ τλυγηβΝ

ζ δ κυλΰέαΝ ωθΝ χκζ έωθ,ΝκδΝ δ υγυθ ΫμΝ ωθΝ χκζδευθΝηκθΪ ωθ,ΝαφκτΝπαλαζΪίκυθΝ δμΝυπκίζβγ έ
αδ ά

μΝ

δμΝαπσΝ κυμΝΰκθ έμήεβ ησθ μΝάΝ κυμΝέ δκυμ ηαγβ Ϋμ,Ν φσ κθΝ έθαδΝ θάζδε μ,ΝθαΝ δμΝ δαίδίΪ κυθΝ

δμΝ κδε έ μΝ δ υγτθ
δ χτκυ

δμΝ επαέ υ βμΝ εαδ κδΝ δ υγυθ ΫμΝ επαέ υ βμ θαΝ κλέακυθ,Ν η Ν ίΪ βΝ δμΝ

μΝ δα Ϊι δμ,Ν βΝ χκζδεάΝηκθΪ αΝ

βθΝκπκέαΝ τθα αδΝθαΝ ΰΰλαφ έΝκΝηαγβ άμέ

πέ βμ,Νδ χτ δΝβΝυπ’ΝαλδγηέΝΦ1ίήβίήΓ1ήιίκήίι-09-1λλλΝ( ΄Ν1ικλ)ΝΤέ έΝη ΝγΫηαΝ« δαπκζδ δ ηδεάΝ
επαέ υ βΝ– Ί λυ βΝεαδΝζ δ κυλΰέαΝΣΪι ωθΝΤπκ κχάμΝεαδΝΦλκθ δ

βλδαευθΝΣηβηΪ ωθ χ έΝ λδγηέΝ

ΦβήγικήΓ1ή11βζήκέ1βέλζΝ (Φ ΚΝ λγίή1ζέ1βλζή έ ΄)»,Ν η Ν βθΝ κπκέαΝ τθαθ αδΝ θαΝ δ λτκθ αδΝ ΣΪι δμΝ
Τπκ κχάμ ΙΝ άΝ ΙΙ ΰδαΝ κυμΝ ηαγβ ΫμΝ πκυΝ
πλκε δηΫθκυΝθαΝ θ αχγκτθΝκηαζΪΝ

θΝ ΫχκυθΝ βθΝ απαδ κτη θβΝ ΰθυ βΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ ΰζυ

κ ζζβθδεσΝ επαδ υ δεσΝ τ

βηαέ

αμ,Ν
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 αΝ χκζ έαΝ πκυΝ γαΝ δ λυγκτθΝ ΣΪι δμΝ Τπκ κχάμΝ Ι,Ν κΝ ί κηα δαέκΝ ωλκζσΰδκΝ πλσΰλαηηαΝ
δαηκλφυθ αδΝ έθκθ αμΝπλκ λαδσ β αΝ

αΝ ζζβθδεΪ,ΝΜαγβηα δεΪ,ΝΞΫθβΝΓζυ

αΝεαδΝΠζβλκφκλδεάέ

Παλαεαζκτθ αδΝ κδΝ δ υγυθ ΫμΝ ωθΝ χκζδευθΝ ηκθΪ ωθΝ θα η λδηθά κυθΝ ΰδαΝ βθ έ λυ βΝ ΣΪι ωθΝ
Τπκ κχάμΝ ΙΝ υπκίΪζζκθ αμΝ

εηβλδωηΫθ μΝ πλκ Ϊ

2017) εαδΝ υηπζβλωηα δεΪΝ χ δεΪΝ
κδε έ μΝ δ υγτθ

δμ ηΫχλδΝ κΝ ΫζκμΝ κυΝ δ αε δεκτΝ Ϋ κυμΝ (2016-

κδχ έαΝ η ΪΝ βθΝ ΫθαλιβΝ κυΝ χκζδεκτΝ Ϋ κυμΝ βί1ι-βί1κΝ

δμΝ έ έ

ΟΝΤΠΟΤΡΓΟ

ΚΩΝΣ ΝΣΙΝΟΝΝΓ

ω λδεάΝ δαθκηάμ
1. Γλαφ έκΝεέΝΤπκυλΰκτ
2. Γλαφ έκΝεέΝ θαπζβλω άΝΓ θέΝΓλαηηα Ϋα
3έΝΓ θέΝ δ τγυθ βΝπκυ υθΝΠέ έΝεαδΝ έ έ
4. ήθ βΝπκυ υθ,ΝΠλκΰλαηηΪ ωθ εαδΝΟλΰΪθω βμΝ έ έ,Ν
Σηάηα αΝ ΄Νεαδ Γ΄ΝΝ

ΡΟΓΛΟΤ

δμΝ

