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αγησμΝ φαζ ίαμμ
ΝαΝ δα βλβγ ίΝηΫχλδμ
αγέΝΠλο λαδσ β αμμΝ

Γ ΝΙΚΗΝ Ι ΤΘΤΝΗΝΠΟΤ ΩΝ
Π/ΘΜΙ ΝΚ ΙΝ /ΘΜΙ Ν ΚΠ Ι ΤΗ
/ΝΗΝΠΟΤ ΩΝ,ΝΠΡΟΓΡ ΜΜ ΣΩΝΝΚ Ι ΟΡΓ ΝΩΗΝΠέ έ
/ΝΗΝΠΟΤ ΩΝ,ΝΠΡΟΓΡ ΜΜ ΣΩΝΝΚ Ι ΟΡΓ ΝΩΗΝ έ έ
/ΝΗΝ Π ΓΓ ΛΜ ΣΙΚΗΝ ΚΠ/Η
/ΝΗΝ Ι ΙΚΗΝ ΓΩΓΗΝΚ ΙΝ ΚΠ/Η

Αθήνα,
Αρ. Πρωτ.

16-01-2018
6338/Δ2

ΑΠΟΦΑΗ

ΣαχέΝ /θ βμ
ΣέΚέΝ– Πσζβμ
Ι ο ζί αμ
Πζβλοφολί μμ

ΣβζΫφωθομ

-----

θ λΫαΝΠαπαθ λΫουΝ3ι
151 κ0ΝΜαλοτ δ
www.minedu.gov.gr
ΓέΝΠοζί βμ
πέΝΚωθ αθ Ϊ ομ
ΓέΝΜου Ϊεαμ
ΠέΝΚα δαθσμ
210-3443605
210-3442237
210-3442229
210-3442191

ΚΟΙΝέμ

 Π λδφ λ δαεΫμΝ ήθ δμΝ επή βμ
 Γλαφ έαΝξκζέΝυηβκτζπθΝΠέ έΝΤΝ
έ έΝ(ηΫ πΝ πθΝΠ λδφ λ δαευθΝ
ήθ πθΝ επή βμ)Ν

δ υγτθ δμΝΠήγηδαμΝεαδΝ ήγηδαμΝ
επή βμ
 ξκζδεΫμΝηκθΪ μΝΠέ έ,Ν έ έΝεαδΝ
Μ Α ΝΠέ έΝΤΝ έ έΝ(ηΫ πΝ πθΝ
ήθ πθΝΠέ έΝΤΝ έ έ)

ζζβθδεάΝΜαγβηα δεάΝ αδλ έα
info@hms.gr

Θ ΜΑμΝ2018μΝ«Έ κμΝΜαγβηα δευθ»
ΟΝΤΠΟΤΡΓΟ
ΠΑΙ

ΙΑ,Ν Ρ ΤΝΑ ΚΑΙΝΘΡΗΚ ΤΜΑΣΩΝ

Έξκθ αμΝυπσοβμΝ
1.

ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ θέΝ 1ηθθή1λκηΝ (Α΄Ν 1θι)Ν « κηάΝ εαδΝ ζ δ κυλΰέαΝ βμΝ πλω κίΪγηδαμΝ εαδΝ
υ λκίΪγηδαμΝ επαέ υ βμΝεαδΝΪζζ μΝ δα Ϊι δμ»έ

2.

ΣκΝΠλκ λδεσΝ δΪ αΰηαΝυπ’ΝαλδγηέΝ1βηήβί1θΝ(Α΄Νβ1ί)Νη ΝγΫηαΝ« δκλδ ησμΝΤπκυλΰυθ,Ν

Αθαπζβλω υθΝΤπκυλΰυθΝεαδΝΤφυπκυλΰυθ»
3.

ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ λίΝ κυΝ ευ δεαΝ Νκηκγ έαμΝ ΰδαΝ βθΝ ΚυίΫλθβ βΝ εαδΝ αΝ

Κυί λθβ δεΪΝσλΰαθαΝπκυΝευλυγβε Νη Ν κΝΪλγλκΝπλυ κΝ κυΝΠέ έΝθγήβίίηΝ(Α΄Νλκ)έ
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4.

ΣδμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝΠλκ λδεκτΝ δα Ϊΰηα κμΝ υπ’ΝαλδγηέΝ114ήβί14Ν(Α΄Ν1κ1)Ν«Ολΰαθδ ησμΝ

Τπκυλΰ έκυΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε υηΪ ωθ»
5.

ΣκΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ απσΝ βθΝ παλκτ αΝ απσφα βΝ

θΝ πλκεαζ έ αδΝ απΪθβΝ δμΝ ίΪλκμΝ κυΝ

ελα δεκτΝπλκςπκζκΰδ ηκτέ
Απκφα έακυη
Κβλτ



κυη Ν κΝΫ κμΝ2ί1κΝπμΝ«Έ κμΝΜαγβηα δευθ»Ν

 σξκδΝ βμΝαθαεάλυιβμΝ έθαδμ
ΝαΝ πλκίζβγ έΝ εαδΝ θαΝ αθα δχγ έΝ βΝ βηα έαΝ ωθΝ ηαγβηα δευθΝ εαδΝ κΝ λσζκμΝ κυμΝ

βΝ

βηδκυλΰέαΝεαδΝ βθΝαθΪπ υιβΝ κυΝαθγλυπδθκυΝπκζδ δ ηκτ
ΝαΝ θδ χυγ έΝ κΝ θ δαφΫλκθΝΰδαΝ αΝηαγβηα δεΪ,Ν βθΝδ κλέαΝεαδΝ βΝ δ α εαζέαΝ κυμέ
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π έΝ δαθκηά

Γλαφ έκΝΤπκυλΰκτ

Γλαφ έκΝΓ θδεκτΝΓλαηηα Ϋα

Αυ έΝ ήθ βΝΠαδ έαμ,ΝΟηκΰέ,Ν δαπκζέΝ επή βμ,ΝΞΫθωθΝεαδΝΜ δκθέΝχκζ έωθ

ήθ βΝΘλβ ε υ δεάμΝ επή βμ

ήθ βΝ δ δεάμΝΑΰωΰάμΝεαδΝ επή βμ

ήθ βΝΙ δω δεάμΝ επή βμ

ήθ βΝπκυ υθ,ΝΠλκΰλή ωθΝΤΝΟλΰΪθω βμΝΠέ έ,ΝΣηέΝΑ΄

ήθ βΝπκυ υθ,ΝΠλκΰλή ωθΝΤΝΟλΰΪθω βμΝ έ έ,ΝΣηέΝΑ΄

ήθ βΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ επή βμ,ΝΣηέΝΑ΄

ήθ βΝ δ δεάμΝΑΰωΰάμΝεαδΝ επή βμ,ΝΣηέΝΑ΄
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