Κ ΝΟΝΙΜΟ
ΣΟΤΝ Ι ΣΜΗΜ ΣΙΚΟΤΝΠΡΟΓΡ ΜΜ ΣΟ
Μ Σ ΠΣΤΧΙ ΚΩΝΝΠΟΤ ΩΝ
“ Φ ΡΜΟΜ Ν ΝΜ ΘΗΜ ΣΙΚ ”
“APPLIED MATHEMAICS”

(Φ ΚΝΣ τχκμΝ Ν1γ1ηήί1-07-2015)
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015
δ αΰωΰά
ΗΝ πδ άηβΝ πθΝ φαληκ ηΫθπθΝ Μαγβηα δευθΝ απκ ζ έΝ κθΝ αελκΰπθδαέκΝ ζέγκ σζπθΝ ξ σθΝ πθΝ
πδ βηυθΝ παλκυ δΪακθ αμΝ δαξλκθδεΪΝ αζηα υ βΝ αθΪπ υιβ υηίΪζζκθ αμΝ Ϋ δΝ

βθΝ ιΫζδιβΝ βμΝ

ξθκζκΰέαμΝεαδΝ βμΝΰθυ βμέΝΠαλσζα αυ ΪΝ βθΝ υλτ λβΝπ λδκξάΝ βμΝ θα κζδεάμΝΜαε κθέαμΝεαδΝ βμΝ
ΘλΪεβμ,Ν

θΝ ζ δ κυλΰ έΝ ΠλσΰλαηηαΝ Μ απ υξδαευθΝ άΝ Πλκπ υξδαευθΝ πκυ υθΝ

α φαληκ ηΫθαΝ

Μαγβηα δεΪΝάΝ δμΝΜαγβηα δεΫμΝ πδ άη μΝΰ θδεσ λαέΝ
ΓδαΝ κθΝπαλαπΪθπΝζσΰκΝπαλΪΝ δμΝαθ έικ μΝ υθγάε μΝπκυΝ πδελα κτθΝ βθΝπαλκτ αΝξλκθδεάΝ δΰηάΝ
εαδΝ θυΝ φαέθ αδΝ σ δΝ σζαΝ εα αλλΫκυθ,Ν εαγβΰβ ΫμΝ βμΝ Πκζυ ξθδεάμΝ ξκζάμΝ κυΝ έΠέΘέ,Ν Ϋθπ αθΝ δμΝ
ΰθυ δμΝ κυμ,Ν βθΝ ηπ δλέαΝ εαδΝ κΝ η λΪεδΝ κυμΝ εαδΝ έ λυ αθ

κΝ Ν

δα ηβηα δεσΝ ΠλσΰλαηηαΝ

Μ απ υξδαευθ πκυ υθΝ ( έΠέΜέ)έΝ η Ν έ ζκΝ Ο Φ ΡΜΟΜ Ν Ν Μ ΘΗΜ ΣΙΚ ΟΝ Ν Ν κΝ κπκέκΝ
πδξ δλ έΝ θαΝ εαζτο δΝ κΝ παλαπΪθπΝ ε θσΝ πκυΝ υπΪλξ δΝ Ν

βθΝ υλτ λβΝ π λδκξάΝ βμΝ Ν

θα κζδεάμΝ

Μαε κθέαμΝεαδΝ βμΝΘλΪεβμέ
θαΰθπλέακθ αμΝ βθΝ αθΪΰεβΝ ΰδαΝ βθΝ επαέ υ βΝ κυΝ πλκ ππδεκτΝ κΝ κπκέκΝ γαΝ φΫλ δΝ δμΝ πΫλαμΝ
αυ ΫμΝ

δμΝ ζ δ κυλΰέ μ,Ν

αΝ

ηάηα αΝ Πκζδ δευθΝ ΜβξαθδευθΝ (ΠέΜέ) ( υθ λέαΝ θήί1-04-2015),

Ηζ ε λκζσΰπθΝ ΜβξαθδευθΝ εαδΝ ΜβξαθδευθΝ Ηζ ε λκθδευθΝ Τπκζκΰδ υθΝ (ΗέΜέΝ ΤΝ ΜέΤέ) ( υθ λέαΝ
4/03-03-2015) εαδΝ ΜβξαθδευθΝ Π λδίΪζζκθ κμΝ (ΜέΠέ) ( υθ λέαΝ κήβζ-05-2015) κυΝ βηκελέ δκυΝ
Παθ πδ βηέκυΝ ΘλΪεβμΝ ΫξκυθΝ κλΰαθυ δΝ

δα ηβηα δεσΝ ΠλσΰλαηηαΝ Μ απ υξδαευθΝ πκυ υθΝ

( έΠέΜέέ)Ν κΝΰθπ δεσΝαθ δε έη θκΝ πθ « φαληκ ηΫθπθΝΜαγβηα δευθ» (Applied Mathematics)έΝΣκΝ
ΰ θδεσΝ υθ κθδ ησΝ κυΝ έΠέΜέέΝ Ϋξ δΝ κΝ ΣηάηαΝ ΠέΜέΝ κυΝ βηκελέ δκυΝ Παθ πδ βηέκυΝ ΘλΪεβμΝ

Ν

υθ λΰα έαΝη Ν βθΝ δ δεάΝ δα ηβηα δεάΝ πδ λκπάΝ( έ έ έ),ΝβΝκπκέαΝαπαλ έα αδΝαπσΝ επλκ υπκυμΝ πθΝ
λδυθΝ υηη

ξσθ πθΝ ηβηΪ πθέ
ΆλγλκΝ1
Γ θδεάΝ δΪ αιβ

1έΝ ΟΝ παλυθΝ

π λδεσμΝ εαθκθδ ησμΝ λυγηέα δΝ δμΝ ζ π κηΫλ δ μΝ φαληκΰάμΝ κυΝ

δα ηβηα δεκτΝ

ΠλκΰλΪηηα κμΝΜ απ υξδαευθΝπκυ υθΝ( έΠέΜέέ)Νη Ν έ ζκΝ « Φ ΡΜΟΜ Ν ΝΜ ΘΗΜ ΣΙΚ »
πκυΝκλΰαθυθ αδΝεαδΝζ δ κυλΰ έΝαπσΝ αΝ ηάηα αμ
(α)ΝΠκζδ δευθΝΜβξαθδευθΝ– ΠΘ,Ν(ΠΜ)
(ί)ΝΗζ ε λκζσΰπθΝΜβξαθδευθΝεαδΝΜβξαθδευθΝΤπκζκΰδ υθΝ– ΠΘ,Ν(ΗΜΤΜΤ)
(ΰ)ΝΜβξαθδευθΝΠ λδίαζζκθ κμΝ– ΠΘ,Ν(ΜΠ)
2.

λησ δαΝ ΰδαΝ βθΝ παλαεκζκτγβ β,Ν υθ κθδ ησΝ εαδΝ φαληκΰάΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ έθαδΝ βΝ δ δεάΝ

δα ηβηα δεάΝ

πδ λκπάΝ (

ΣηβηΪ πθ,Νεα ΪΝ αΝκλδαση θαΝ

),Ν βΝ κπκέαΝ

υΰελκ έ αδΝ απσΝ επλκ υπκυμΝ πθΝ

υηη

ξσθ πθΝ

κΝαλΝ1βΝ παλΝ1ΰΝ κυΝ ΝέΝβίκγήλβέΝ θαζυ δεσ λαΝβΝΓέέ έέΝεΪγ θκμΝ

απσΝ αΝ λέαΝ υηη Ϋξκθ αΝΣηάηα αΝκλέα δΝαπσΝ λέαΝ(γ)ΝηΫζβΝ βμΝ

βθΝ

Ν κυΝ ηάηα κμΝ Πκζδ δευθΝ

Μβξαθδευθ,Ν τκΝ(β)ΝηΫζβΝαπσΝ κΝ ηάηαΝΗζ ε λκζσΰπθΝΜβξαθδευθΝεαδΝΜβξαθδευθΝΤπκζκΰδ υθΝεαδΝ
τκΝ(β)ΝηΫζβΝαπσΝ κΝ ηάηαΝΜβξαθδευθΝΠ λδίΪζζκθ κμΝπκυ,Νεα ΪΝ υθΫπ δα,Ναπκ ζ έ αδΝ υθκζδεΪΝαπσΝ
π ΪΝ (ι)Ν ηΫζβ η Ν πλκ λ υσθ αΝ κθΝ εΪ κ Ν Πλσ λκΝ κυΝ πδ π τ κθ κμΝ Σηάηα κμΝ Πκζδ δευθΝ
ΜβξαθδευθέΝ

3έΝΗΝκλΰαθπ δεάΝ κηάΝ κυΝ έΠέΜέέ:
ΣκΝΣηάηαΝΠκζδ δευθΝΜβξαθδευθΝ κυΝ ΠΘΝαθαζαηίΪθ δΝ βΝ δκδεβ δεάΝυπκ άλδιβΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ
η ΝΫηφα βΝ δμΝαεσζκυγ μΝ λΪ δμμ
1.

δα δεα έαΝπλκεάλυιβμΝγΫ πθΝη απ υξδαευθ φκδ β υθΝ(ΜΦ)έ

2. υΰεΫθ λπ βΝαδ ά πθΝεαδΝ δεαδκζκΰβ δευθΝυπκοβφέπθΝΜΦέ
3.

ΰΰλαφΫμΝ(η ΪΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ βμΝ δα δεα έαμΝ πδζκΰάμ)Ν πθΝΜΦΝεαδΝ πδεαδλκπκέβ βΝ
αλξάΝεΪγ Ν δ αε δεάμΝπ λδσ κυέ

4. τθ αιβΝεα αζσΰκυΝ ΰΰλαφκηΫθπθΝΜΦΝαθΪΝ ιΪηβθκΝεαδΝαθΪΝηΪγβηαέ

βθΝ

5. Σάλβ βΝ αλξ έκυΝ ΰδαΝ εΪγ Ν ΰΰ ΰλαηηΫθκΝ ΜΦΝ εαδΝ θβηΫλπ άΝ κυΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ πθΝ
πκυ υθέ
6. Έε κ βΝ ζ έπθΝίαγηκζκΰέαμΝ πθΝΜΦέ
7.

βηκ δκπκέβ βΝ πθΝπλκΰλαηηΪ πθΝ πθΝ δαζΫι πθΝεαδΝ πθΝ ι Ϊ πθέ

8. Έε κ βΝ πΪ βμΝ φτ πμΝ πδ κπκδβ δευθΝ εαδΝ ί ίαδυ πθ,Ν πκυΝ ξκλβΰκτθ αδΝ εα σπδθΝ αδ ά πμΝ
πθΝ θ δαφ λκηΫθπθΝεαδΝυπκΰλΪφκθ αδΝαπσΝ κΝΓλαηηα ΫαΝ κυΝΣηάηα κμέΝ
9.

δα δεα έ μΝξκλάΰβ βμΝυπκ λκφδυθέ

10.  άλδιβΝ πθΝΓέέΝ βμΝ δ δεάμΝ δα ηβηα δεάμΝ πδ λκπάμΝ(

)έ

11. ΠαλκξάΝ θβη λπ δευθΝπζβλκφκλδυθΝεαδΝ κδξ έπθΝΰδαΝ κΝΠέΜέέ
12. δα δεα έ μΝαπκθκηάμΝ έ ζπθΝεαδΝαθαΰσλ υ βΝΜ

έ

ΆλγλκΝβ
θ δε έη θκΝ - εκπσμ
εκπσμΝ κυΝ δ πδ βηκθδεκτΝ αυ κτΝ πλκΰλΪηηα κμΝ έθαδΝ βΝ ι δ έε υ βΝ εαδΝ βΝ πδ βηκθδεάΝ εα Ϊλ δ βΝ
απκφκέ πθΝ Πκζυ ξθδευθΝ ξκζυθΝ εαδΝ Παθ πδ βηδαευθΝ Ι λυηΪ πθ Θ δεάμΝ εαδ Σ ξθκζκΰδεάμ,Ν
εα τγυθ βμΝη Νηαγβηα δεΫμΝΰθυ δμΝεαδΝ ιδσ β μΝ,Νυ
αθ δη υπδ βΝ πδ βηκθδευθΝ εαδΝ

ΝβΝ τθγ άΝ κυμΝθαΝκ βΰ έΝ βθΝαπκ ζ ηα δεάΝ

ξθκζκΰδευθΝ πλκίζβηΪ πθ,Ν αυιΪθκθ αμΝ βθΝ παλαΰπΰδεσ β αΝ εαδΝ

εαζτπ κθ αμΝ παλευμΝ δμΝ αυιαθση θ μΝ αθΪΰε μΝ κυΝ βησ δκυΝ εαδΝ Ι δπ δεκτΝ κηΫαΝ βμΝ ξυλαμΝ εαδΝ βμΝ
υλππαρεάμΝΈθπ βμέΝ πδπζΫκθΝ κΝΠΜΝγαΝ υηίΪζζ δΝ βθμΝ
1.

βηδκυλΰέαΝ ι δ δε υηΫθκυΝ πδ βηκθδεκτΝ υθαηδεκτΝ αΝΰθπ δεΪΝαθ δε έη θαΝ κυΝΠΜέΝ

2. ΠλκαΰπΰάΝ βμΝ πδ βηκθδεάμΝ Ϋλ υθαμΝ

κΝ αθ δε έη θκΝ κυΝ ΠΜ,Ν τηφπθαΝ η Ν κυμΝ δ γθ έμΝ

εαθσθ μΝεαδΝ δμΝ δ γθ έμΝπλκ δαΰλαφΫμέ
έθαδΝ υθσβ κΝ σ δΝ

κΝ πζαέ δκΝ κυΝ έΠέΜέέΝ βηδκυλΰ έ αδΝ βΝ υπκξλΫπ βΝ

ζ δ κυλΰέαμΝ κυΝ θαΝ πλυ αθ τ δΝ κΝ ελδ άλδκΝ βμΝ πκδσ β αμΝ

Ν σζκυμΝ κυμΝ υθ ζ

ΫμΝ

Ν εΪγ Ν ηκλφάΝ λα βλδσ β αμέΝ υθ πυμ,Ν βΝ

πκδσ β αΝ εαδΝ βΝ υθ ξάμΝ ί ζ έπ άΝ βμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ δαελέθκυθΝ αΝ πλκΰλΪηηα αΝ πκυ υθ,Ν βζα άΝ αΝ
ηαγάηα αΝεαδΝ κθΝ λσπκΝ δ α εαζέαμΝ κυμ,Ν δμΝ ξΫ δμΝ πθΝ δ α εσθ πθΝη Ν κυμΝη απ υξδαεκτμΝφκδ β Ϋμ,Ν
δμΝ ξΫ δμΝη Ν αΝΪζζαΝΣηάηα αΝεαδΝ δμΝυπβλ έ μΝ πθΝ υθ λΰαακηΫπθΝΠαθ πδ βηέπθ,Ν βθΝΰλαηηα δαεάΝ
υπκ άλδιβΝ εαδΝ δμΝ ξΫ δμΝ υθ λΰα έαμΝ ΰδαΝ Ϋλ υθαΝ εαδΝ Ϊζζ μΝ ε βζυ δμΝ η Ν δ δπ δεΫμΝ πδξ δλά δμΝ αζζΪΝ
εαδΝκλΰαθδ ηκτμΝ κυΝ υλτ λκυΝ βησ δκυΝ κηΫαέ

ΆλγλκΝγ

Μ
ΣκΝ ΠΜΝ κ βΰ έΝ

απ υχδαεκέΝΣέ ζκδ

βθΝ απκθκηάΝ Μ απ υξδαεκτΝ δπζυηα κμΝ δ έε υ βμΝ (Μ

)Ν

βθΝ « φαληκ ηΫθαΝ

Μαγβηα δεΪ»Ν(«χppliedΝεathematics»)έΝ
 κΝ παλΪλ βηαΝ παλα έγ θ αδΝ αθ έΰλαφαΝ κυΝ Πδ κπκδβ δεκτΝ Μ απ υξδαεκτΝ δπζυηα κμΝ δ έε υ βμ,Ν
Μ απ υξδαεκτΝ δπζυηα κμΝ δ έε υ βμΝεαδΝΠδ κπκδβ δεκτΝ θαζυ δεάμΝ αγηκζκΰέαμΝπκυΝξκλβΰκτθ αδέΝ

ΆλγλκΝ4
Κα βΰκλέ μΝΠ υχδκτχωθ
 κΝ ΠΜΝ ΰέθκθ αδΝ

ε κέΝ δπζπηα κτξκδΝ ΜβξαθδεκέΝ σζπθΝ πθΝ ηβηΪ πθΝ πθΝ Πκζυ ξθδευθΝ ξκζυθΝ

δ λυηΪ πθΝ βμΝβη απάμΝάΝαθαΰθπλδ ηΫθπθΝκηκ αΰυθΝδ λυηΪ πθΝ βμΝαζζκ απάμΝεαδΝπ υξδκτξκδΝ υθαφυθΝ
ΣηβηΪ πθΝγ δεάμΝάΝκδεκθκηδεάμΝεα τγυθ βμΝΠαθ πδ βηέπθΝ βμΝβη απάμ άΝαθαΰθπλδ ηΫθπθΝκηκ αΰυθΝ
δ λυηΪ πθΝ βμΝ αζζκ απάμΝ εαγυμΝ εαδΝ π υξδκτξκδΝ υθαφυθΝ ΣηβηΪ πθΝ Σ ΙΝ γ δεάμΝ άΝ κδεκθκηδεάμΝ
εα τγυθ βμέΝΌ κδΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝΠαθ πδ άηδαΝ κυΝ ιπ λδεκτ,ΝπλΫπ δΝθαΝπλκ εκηέακυθΝ πδευλπηΫθκΝ
αθ έΰλαφκΝ δπζυηα κμ-Π υξέκυΝεαδΝί ίαέπ βΝδ κ δηέαμΝαπσΝ κΝ ΙΚ Σ ή Ο Σ ΠέΝ

ΗΝ πδζκΰάΝ πθΝ δ αε ΫπθΝ
κλέακθ αδΝ

κΝ ΠΜΝ ΰέθ αδΝ απσΝ βθΝ

Ν η Ν υθ ε έηβ βΝ πθΝ ελδ βλέπθΝ πκυΝ

κΝ ΪλγλκΝ 1β,Ν παλέβ(α)Ν κυΝ ΝέβίκγήλβέΝ ΟδΝ ζ π κηΫλ δ μΝ αιδκζσΰβ βμΝ πθΝ φαεΫζπθΝ πθΝ

υπκοβφέπθΝπαλκυ δΪακθ αδΝ κΝΪλγλκΝ1γΝ κυΝπαλσθ κμΝεαθκθδ ηκτέ
ΆλγλκΝη
ΧλκθδεάΝ δΪλε δα-

θα

κζάΝφκέ β βμ

ΗΝξλκθδεάΝ δΪλε δαΝΰδαΝ βθΝαπκθκηάΝ κυΝ Μ απ υξδαεκτΝ δπζυηα κμΝ δ έε υ βμΝ (Μ
λέαΝ (γ)Ν ιΪηβθαέΝ ΣκΝ λέ κΝ ιΪηβθκΝ αφδ λυθ αδΝ
ηΫΰδ κμΝ ξλσθκμΝ φκέ β βμΝ ΰδαΝ βθΝ απσε β βΝ Μ

)Νκλέα αδΝ

Ν

βθΝ επσθβ βΝ βμΝ η απ υξδαεάμΝ λΰα έαμ. ΟΝ
Ν έθαδΝ γΝ αεα βηαρεΪΝ Ϋ βΝ απσΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ

ΰΰλαφάμΝ (ηβΝ υηπ λδζαηίαθκηΫθκυΝ κυΝ ξλσθκυΝ εα ΪΝ κθΝ κπκέκθΝ κΝ η απ υξδαεσμΝ φκδ β άμΝ Ϋξ δ,Ν
πδγαθσθ,Ναθα

έζ δΝ βΝφκέ β άΝ κυΝη ΪΝαπσΝΫΰελδ βΝ βμΝΓ )έΝ

θα κζάΝΦκέ β βμ
1έΝ ΚΪγ Ν ΜΦΝ Ϋξ δΝ δεαέπηαΝ θαΝ αβ ά δ,Ν η Ν αέ β άΝ κυ,Ν Ϊ δαΝ αθα κζάμΝ βμΝ παλαεκζκτγβ βμΝ πθΝ
ηαγβηΪ πθΝ άΝ βμΝ επσθβ βμΝ βμΝ η απ υξδαεάμΝ κυΝ λΰα έαμέΝ ΗΝ Ϊ δαΝ ξκλβΰ έ αδΝ η Ν απσφα βΝ βμΝ
Γ ,Ν έθ αδΝησθκθΝηέαΝφκλΪΝεαδΝ θΝηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝη ΰαζτ λβμΝ δΪλε δαμΝ πθΝ τκΝαεα βηαρευθΝ
ιαηάθπθΝ κτ Ν ηδελσ λβΝ κυΝ θσμΝ ιαηάθκυέΝ Ά δαΝ αθα κζάμΝ φκέ β βμΝ π λδ
αεα βηαρεΪΝ ιΪηβθαΝηπκλ έΝ θαΝξκλβΰβγ έΝ ησθκθΝ

Νφκδ β ΫμΝ πκυΝ επζβλυθκυθΝ βΝ

σ λκΝ απσΝ τκΝ
λα δπ δεάΝ κυμΝ

γβ έα,Ν

Ν π λδπ υ δμΝ ΰευηκ τθβμ,Ν αθα λκφάμΝ παδ δυθΝ ηΫξλδΝ βμΝ υηπζάλπ βμΝ κυΝ πλυ κυΝ Ϋ κυμΝ

κυμΝάΝπαλα

αηΫθβμΝα γΫθ δαμ,ΝπκυΝπδ κπκδκτθ αδΝαπσΝ βησ δκΝφκλΫαέΝ

βέΝ Φκδ β άμΝ πκυΝ γαΝ παθαζΪί δΝ βΝ φκέ β άΝ κυΝ έθαδΝ υπκξλ πηΫθκμΝ θαΝ παλαεκζκυγά δΝ σζαΝ αΝ
ηαγάηα α,Ν λΰα άλδα,Ν

ηδθΪλδα,Νπλαε δεΫμΝα εά δμΝεέζπέ,Ν αΝκπκέαΝ θΝ έξ Ναιδκζκΰβγ έΝ πδ υξυμΝ

πλδθΝ απσΝ βθΝ αθα κζάΝ βμΝ φκέ β άμΝ κυΝ

τηφπθαΝ η Ν αΝ δ ξτκθ αΝ εα ΪΝ κΝ θΫκΝ ιΪηβθκΝ

παλαεκζκτγβ βμέΝΟΝη απ υξδαεσμΝφκδ β άμΝπκυΝπαέλθ δΝΪ δαΝαθα κζάμΝφκέ β βμ,Νσ αθΝ παθαζΪί δΝ
βΝ φκέ β άΝ κυ,Ν ιαεκζκυγ έΝ θαΝ υπΪΰ αδΝ

κΝ εαγ

υμΝ φκέ β βμΝ κυΝ ξλσθκυΝ ΰΰλαφάμΝ κυΝ πμΝ

η απ υξδαεκτΝφκδ β άέΝ
γέΝ ΟδΝ η απ υξδαεκέΝ φκδ β ΫμΝ πκυΝ παλαεκζκυγκτθΝ κΝ η απ υξδαεσΝ θυΝ ίλέ εκθ αδΝ

Ν επαδ υ δεάΝ

Ϊ δαΝ θΝ δεαδκτθ αδΝΪ δαμΝαθα κζάμΝ βμΝφκέ β άμΝ κυμέΝ
ζέΝ Κα ΪΝ βθΝ παθ ΰΰλαφάΝ πθΝ φκδ β υθΝ γαΝ αεκζκυγκτθΝ κΝ πλσΰλαηηαΝ βμΝ πση θβμΝ αεα βηαρεάμΝ
ξλκθδΪμ,Ν

ΝσπκδαΝπσζβΝαυ σΝπλκ φ λγ έέΝ Νπ λέπ π βΝπκυΝ κΝΠΜΝ ΝγαΝζ δ κυλΰά δΝ βθΝ πση θβΝ

αεα βηαρεάΝ ξλκθδΪΝ άΝ γαΝ πΪο δΝ θαΝ πλκ φΫλ αδΝ

θΝ γαΝ πδ λαφκτθΝ αΝ έ αε λαέΝ  Ν π λέπ π βΝ

η αίκζάμΝ πθΝ δ Ϊε λπθ,ΝκδΝφκδ β ΫμΝπκυΝ παθ ΰλΪφκθ αδΝγαΝ υθ ξέ κυθΝη Ν κΝτοκμΝ πθΝ δ Ϊε λπθΝ
πκυΝέ ξυαθΝεα ΪΝ κΝ ιΪηβθκΝ δ αΰπΰάμΝ κυμΝ κΝΠΜΝπκυΝπΪλγβε ΝβΝαπσφα βΝαθα κζάμέ

ΆλγλκΝθ
ΠλσΰλαηηαΝπκυ υθ
ΣκΝ ΠΜΝπ λδζαηίΪθ δΝ αΝπαλαεΪ πΝηαγάηα αμΝ
Μ ΘΗΜ Σ Ν
φαληκ ηΫθβΝ
υθαλ β δαεάΝ θΪζυ βΝ
(Τπκξλ π δεσ)
αφάμΝΛκΰδεάΝεαδΝ
φαληκΰΫμΝ
(Τπκξλ π δεσ)
δ δεΪΝΚ φΪζαδαΝ
δαφκλδευθΝ ιδ υ πθΝ
εαδΝ ιδ υ πθΝ δαφκλυθΝ
(Τπκξλ π δεσ)
δ δεΪΝΚ φΪζαδαΝ
ΓλαηηδεάμΝΆζΰ ίλαμΝ
(Τπκξλ π δεσ)
Μκθ ζκπκέβ βΝεαδΝ
θΪζυ βΝυ βηΪ πθΝ
( πδζκΰάμ)

ECTS

Ξ ΜΗΝΟ

7,5

Χ ΙΜ ΡΙΝΟ

7,5
7,5
7,5
7,5

 κξα δεάΝ θΪζυ βΝ
Χλκθκ δλυθΝ( πδζκΰάμ)

7,5

πδ βηκθδεκέΝ
Τπκζκΰδ ηκέΝ( πδζκΰάμ)

7,5

Π π λα ηΫθαΝ κδξ έαΝ
( πδζκΰάμ)

7,5

Σ ξθβ άΝΝκβηκ τθβΝ
( πδζκΰάμ)

7,5

Θ πλέαΝΓλΪφπθΝ
( πδζκΰάμ)

7,5

ΤΝΟΛΟΝ
Μ ΘΗΜ ΣΩΝΝ(θΝ
υπκξλ π δεΪΝεαδΝβΝ
πδζκΰάμ)Ν

60

δπζπηα δεάΝ
η απ υξδαεάΝ
λΰα έα
ΤΝΟΛΟΝΝ

30
90

ΡΙΝΟ

Χ ΙΜ ΡΙΝΟ

ΡΙΝΟ
Χ ΙΜ ΡΙΝΟ
ΡΙΝΟ
Χ ΙΜ ΡΙΝΟ
ΡΙΝΟ
Χ ΙΜ ΡΙΝΟ
ΡΙΝΟ

Τπ τγυθκδΝ δ Ϊ εκθ μ
έΠαπα σπκυζκμ- ΓέΝΠαπα ξκδθσπκυζκμΝ
- ΧέξκδθΪμ
έΠαπα σπκυζκμ- ΓέΝΠαπα ξκδθσπκυζκμΝ
- ΧέξκδθΪμ
ΓέΝΠαπα ξκδθσπκυζκμΝ- ΧέΝξκδθΪμΝ- έΝ
Παπα σπκυζκμ
ΧέΝξκδθΪμΝ- ΓέΝΠαπα ξκδθσπκυζκμΝ- έΝ
Παπα σπκυζκμ
έΝΠλπ κπαπΪμ
έΝΡάΰαμ
ΓέΝΓλαίΪθβμ
έΝΜπαζσπκυζκμ
ΙέΝΜπκτ αζβμ
έΝπΪλ αζβμ

ΆλγλκΝι
λδγησμΝ
1έΝ ΟΝ αλδγησμΝ δ αε ΫπθΝ

δ αε Ϋωθ

κΝ πλσΰλαηηαΝ πκυΝ πλκίζΫπ αδΝ

κλέα αδΝ εα ’Ν αθυ α κΝ σλδκΝ

κΝ Φ ΚΝ Σ τξκμΝ Ν 1γ1ηήί1-07-2015

Ν λδΪθ αΝ (γί)Ν αθΪΝ Ϋ κμέΝ  Ν π λέπ π βΝ δ κίαγηέαμΝ η Ν κθΝ

πδζ ΰση θκΝ υπκοάφδκ,Ν ΰέθκθ αδΝ

ζ υ αέκΝ

ε κέΝ ηΫξλδΝ ΫεαΝ (1ί)Ν δ σίαγηκδΝ υπκοάφδκδέΝ ΪθΝ κδΝ δ σίαγηκδΝ

υπκοάφδκδΝυπ λίαέθκυθΝ κυμΝ Ϋεα,Ν δ θ λΰ έ αδΝεζάλπ βέΝ
ΆλγλκΝκ
δα δεα έαΝΤπκίκζάμΝ

δ ά

ωθΝεαδΝ

πκ κχάμΝυηη

κχάμΝ

κΝ ΠΜ

1έΝ ΗΝ δα δεα έαΝ πδζκΰάμΝ θ λΰκπκδ έ αδΝ εα ΪΝ ηάθαΝ Οε υίλδκ η Ν βησ δαΝ αθαεκέθπ βΝ ηΫ πΝ κυΝ
βη λά δκυΝ τπκυΝάΝΪζζπθΝ θ τππθΝ(πέξέΝ ζ έκΝΣέ έ έ)έΝΗΝπλκεάλυιβΝγΫ πθΝΜΦΝγαΝαθαφΫλ αδΝ δμΝ
απαδ κτη θ μΝ πλκςπκγΫ δμΝ εαδΝ πλκ σθ αΝ πθΝ υπκοβφέπθ,Ν αΝ απαδ κτη θαΝ δεαδκζκΰβ δεΪ,Ν δμΝ
βηαθ δεΫμΝ βη λκηβθέ μΝ εζπέ.

θβη λυθκθ αδΝ πέ βμΝ σζαΝ αΝ Σηάηα αΝ πθΝ Πκζυ ξθδευθΝ ξκζυθΝ

εαγυμΝ εαδΝ αΝ Σηάηα αΝ γ δεάμΝ σζπθΝ πθΝ έ έΙέΝ βμΝ ξυλαμέΝ ΠλκμΝ αΝ Σηάηα αΝ αυ ΪΝ απκ Ϋζζ αδΝ
ξ δεσΝΫθ υπκΝ(η Ν υθβηηΫθβΝ βθΝαθαεκέθπ βΝπλκεάλυιβμΝγΫ πθΝΜΦΝ κυΝπαλσθ κμΝΪλγλκυ)έ
βέΝ ΟδΝ θ δαφ λση θκδΝ γαΝ πλΫπ δ θαΝ υπκίΪζζκυθΝ αδ ά δμΝ υηη κξάμΝ ηΫξλδΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ πκυΝ
αθαεκδθυθ αδΝ

βθΝΠΡΟΚΗΡΤΞΗ εΪγ ΝΫ κμΝ

βΝΓλαηηα έαΝ κυΝΣηάηα κμΝΠκζδ δευθΝΜβξαθδευθ.

ΟδΝαδ ά δμΝξλβ δηκπκδκτθΝαπαλαέ β αΝ κΝΫθ υπκΝ- υπσ δΰηαΝ κυΝΠαλαλ άηα κμΝπκυΝ υηπζβλυθ αδΝ
η ΝίΪ βΝ δμΝ ξ δεΫμΝκ βΰέ μ.
γέΝ ΗΝ αλξδεάΝ ιΫ α βΝ πθΝ φαεΫζζπθΝ πθΝ υπκοβφέπθΝ ΰέθ αδΝ απσΝ κΝ Γλαφ έκΝ κυΝ πδ βηκθδεκτΝ
Τπ υγτθκυΝ κυΝ έΠέΜέέΝ

Ν υθ λΰα έαΝη Ν βθΝΓλαηηα έαΝ κυΝΣηάηα κμΝΠκζδ δευθΝΜβξαθδευθΝεαδΝ

αφκλΪΝ βθΝ πζβλσ β αΝ κυΝ φαεΫζζκυ,Ν βθΝ ηπλσγ ηβΝ υπκίκζάΝ κυ εαδΝ βθΝ πΪλε δαΝ
κυζΪξδ κθΝ ηδαμΝ ιΫθβμΝ ΰζυ
αθαφΫλκθ αδΝ ζ π κη λυμΝ

βθΝ ΰθυ βΝ

αμ,Ν ευλέπμΝ βμΝ ΰΰζδεάμέΝ ΣαΝ απκ δε δεΪΝ ΰθυ βμΝ βμΝ ιΫθβμΝ ΰζυ

αμΝ

κΝ παλΪλ βηαέΝ ΟδΝ υπκοάφδκδΝ θβη λυθκθ αδΝ ΰδαΝ υξσθΝ ζζ έο δμΝ κυΝ

φαεΫζζκυΝ κυμΝ εαδ,Ν αθΝ ξλ δΪα αδ,Ν δ κπκδκτθ αδΝ θαΝ πλκ ΫζγκυθΝ

βθΝ ιΫ α βΝ βμΝ ιΫθβμΝ ΰζυ

αμΝ βΝ

κπκέαΝπλκΰλαηηα έα αδΝαπσΝ κΝΓλαφ έκΝ κυΝ έΤέ
ζέΝ Μ Ν απσφα βΝ βμΝ

Ν κδΝ υπ τγυθκδΝ πθΝ εα υγτθ πθΝ παλαζαηίΪθκυθΝ απσΝ βθΝ Γλαηηα έαΝ

Πκζδ δευθΝΜβξαθδευθΝ κυμΝφαεΫζκυμΝπκυΝαθαζαηίΪθκυθΝθαΝ ι Ϊ κυθΝ αΝπλκ σθ αΝ πθΝυπκοβφέπθΝ
εαδΝ θαΝ δ βΰβγκτθΝ ξ δεΪΝ

βθΝ

Ν κυΝ έΠέΜέέέΝ ΗΝ αιδκζσΰβ βΝ πθΝ φαεΫζζπθΝ ΰέθ αδΝ η Ν βθΝ

υηπζάλπ βΝ δ δεκτΝ θ τπκυΝ κΝκπκέκΝ υθ ε δηυθ αδΝ αΝ ιάμΝελδ άλδα:
1.
2.

Πκδσ β αΝεαδΝ πέ κ βΝ δμΝπλκπ υξδαεΫμΝ πκυ Ϋμέ
λδγησμΝεαδΝ πέ κ βΝηαγβηΪ πθΝ υθαφυθΝη Ν κΝ ΠΜέ

3.

υθΪφ δαΝεαδΝπκδσ β αΝ δπζπηα δεάμΝ λΰα έαμέ

4.

Πκδσ β αΝεαδΝ πέ κ βΝ ΝΜ απ υξδαεΫμΝπκυ Ϋμέ

5.

Παλκυ έαΝ Ν υθΫ λδαΝ υθαφάΝη Ν κΝ ΠΜέ

6.

βηκ δ τ δμΝ ΝΫΰελδ αΝπ λδκ δεΪέ

7.

λδγησμΝ υθΝεαδΝπκδσ β αΝ παΰΰ ζηα δεάμΝ ηπ δλέαμέ

8.

υ α δεΫμΝ πδ κζΫμ.

9.

αφάθ δαΝ σξπθΝεαδΝζσΰπθΝ υηη κξάμΝ κΝ ΠΜέ

10.

υλτ β αΝΰθυ πθΝδ δαέ λαΝ βθΝ ξθκζκΰέαΝεαδΝπζβλκφκλδεάέ

11.

Ολΰαθπ δεσ β αΝεαδΝβΰ δεάΝδεαθσ β αΝεαδΝαθ ιαλ β έαΝΫλΰκυέ

ηέΝΗΝΰ θδεσ λβΝ ε έηβ βΝ πθΝπλκ σθ πθΝ κυΝυπκοβφέκυΝΰέθ αδΝη ΪΝαπσΝπλκ ππδεάΝ υθΫθ υιβΝη Ν
βΝπαλκυ έαΝ κυζΪξδ κθΝ λδυθΝη ζυθΝ βμΝ

έΝΝΝΗΝ υθΫθ υιβΝ πθΝυπκοβφέπθΝκλέα αδΝ κΝαλΰσ λκΝ

ηΫξλδΝ κΝηάθαΝΟε πίλδκ εΪ κυΝΫ κυμέ
θέΝ ηΫ πμΝη ΪΝεαζ έ αδΝΓ θδεάΝυθΫζ υ βΝ βμΝ

Ν

βθΝκπκέαΝ ΰελέθ αδΝπέθαεαμΝ πδ υξσθ πθΝεαδΝ

πέθαεαμΝ πδζαξσθ πθέΝΣκΝαλΰσ λκΝηΫξλδΝ ΫζκμΝΟε πίλέκυΝκζκεζβλυθ αδΝκΝαλξδεσμΝετεζκμΝ ΰΰλαφυθΝ
πθΝ ΜΦέΝ 

π λέπ π βΝ Ϊλθβ βμΝ υηη κξάμΝ δ κπκδ έ αδΝ κΝ αηΫ κμΝ πση θκμΝ

πδζαξσθ πθέΝ φσ κθΝ υπΪλξκυθΝ πΪθπΝ απσΝ πΫθ Ν (η)Ν αλθά δμΝ υηη κξάμΝ
υΰεαζ έ αδΝ εΝ θΫκυΝ βΝ

βΝ

Ν εΪπκδαΝ εα τγυθ βΝ

Ν ΰδαΝ θαΝ ι Ϊ δΝ βθΝ πδγαθάΝ αθαεα αθκηάΝ πθΝ ε θυθΝ γΫ πθΝ

εα υγτθ δμ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝ δα βλβγ έΝ

δλΪΝ πθΝ
Ν Ϊζζ μΝ

Νσζ μΝ δμΝεα υγτθ δμΝβΝπκδσ β αΝ πθΝΜΦΝπκυΝγαΝΰέθκυθΝ

ε κέέΝΣκΝαλΰσ λκΝηΫξλδΝ βθΝπλυ βΝ ί κηΪ αΝ κυΝΝκ ηίλέκυ
ιέΝ κΝ έΠέΜέέΝηπκλ έΝθαΝΰέθκθ αδΝ ε κέΝεαδΝ ζ δσφκδ κδΝφκδ β ΫμΝυπσΝ βθΝπλκςπσγ βΝσ δΝηΫξλδΝ βθΝ
πλυ βΝ

υ ΫλαΝ κυΝ Νκ ηίλέκυ,Ν κπσ

αλξέακυθΝ κδΝ παλα σ δμΝ πθΝ ηαγβηΪ πθ,Ν γαΝ ΫξκυθΝ εα αγΫ δΝ

ί ίαέπ βΝ κυΝ Σηάηα κμΝ πλκΫζ υ άμΝ κυμΝσ δΝΫξκυθΝπ λα υ δΝ πδ υξυμΝσζαΝ α ηαγάηα αΝεαδΝΫξκυθΝ
επκθά δΝ βθΝ δπζπηα δεάΝ κυμΝ λΰα έαΝ εαδΝ απκηΫθ δΝ ησθκΝ βΝ υπδεάΝ δα δεα έαΝ βμΝ κλεπηκ έαμΝ
κυμέΝ  Ν δαφκλ δεάΝ π λέπ π βΝ βΝ γΫ βΝ κυμΝ εα αζαηίΪθκυθΝ υπκοάφδκδΝ απσΝ κθΝ εα ΪζκΰκΝ
πδζαξσθ πθέ
ΆλγλκΝλ
δΪλε δα,ΝΦτ βΝεαδΝ δ α εαζέαΝΜαγβηΪ ωθ
ΚΪγ Ν ιαηβθδαέκΝ ηΪγβηαΝ αθ δ κδξ έΝ
ίκηΪ αΝ εαδΝ

Ν

εα λ έμΝ (1γ)Ν ί κηΪ μΝ η Ν λ δμΝ δ αε δεΫμΝ υλ μΝ αθΪΝ

Ν λ δμΝ δ αε δεΫμΝ ηκθΪ μέΝ ΟδΝ λδΪθ αΝ θθΫαΝ (γλ)Ν υλ μΝ δ α εαζέαμΝ κυΝ ηαγάηα κμΝ

πλκΰλαηηα έακθ αδΝ

Ν θ α δεΫμΝ θσ β μΝυ

λΰααση θκυμΝεαδΝ δαηΫθκθ μΝ ΝΪζζ μΝπσζ δμέ

ΝθαΝ δ υεκζτθ αδΝβΝπαλαεκζκτγβ βΝ κυΝ έΠέΜέέΝαπσΝ

ΗΝΜ απ υξδαεάΝ λΰα έαΝ(Μ )Ναθ δ κδξ έΝ

Ν λδΪθ α (30) ECTS εαδΝηπκλ έΝθαΝαλξέ δΝ επκθ έ αδΝ

εα ΪΝ κΝ τ λκΝ( αλδθσ)Ν ιΪηβθκ,ΝπαλΪζζβζαΝη Ν βΝ δ α εαζέαΝηαγβηΪ πθ.
ΗΝ ιΫ α βΝεαδΝίαγηκζσΰβ βΝ βμΝΜ απ υξδαεάμΝ λΰα έαμΝΰέθ αδΝη ΪΝ βθΝ πδ υξάΝκζκεζάλπ βΝσζπθΝ
πθΝηαγβηΪ πθ,ΝαπσΝ πδ λκπάΝπκυΝπ λδζαηίΪθ δΝ κθΝ πδίζΫπκθ αΝεαγβΰβ άΝεαδΝκλέα αδΝαπσΝ βθΝ

,Ν

βΝ κπκέαΝ γ πέα δΝ θδαέαΝ ελδ άλδαΝ αιδκζσΰβ βμέΝ ΗΝ ηκλφκπκέβ βΝ κυΝ ε δηΫθκυΝ βμΝ Μ Ν ΰέθ αδΝ
τηφπθαη Ν δμΝκ βΰέ μΝ Ν δ δεσΝφυζζΪ δκΝπκυΝ ΰελέθ δΝβΝ

έ

δ α εαζέαΝηαγβηΪ πθ
1έΝΚΪγ Νη απ υξδαεσΝηΪγβηαΝγαΝ δ Ϊ ε αδΝαπσΝΫθα άΝπ λδ

σ λαΝηΫζβ έ έΠέΝ πθΝ υηη Ϋξκθ πθΝ

ηβηΪ πθέΝΣαΝη απ υξδαεΪΝηαγάηα αΝΫξκυθΝ βθΝηκλφάΝ δαζΫι πθΝάΝ

ηδθαλέπθΝεαδΝπ λδζαηίΪθκυθΝ

α εά δμ,ΝγΫηα α,Ν λΰα έ μΝπ έκυ,Νπαλκυ δΪ δμΝεαδΝ υαβ ά δμέ
βέΝΣκΝΫλΰκΝ πθΝ δ α εσθ πθΝηπκλ έΝθαΝ πδεκυλ έ αδΝαπσΝ δ δεκτμΝπλκ ε εζβηΫθκυμΝκηδζβ ΫμΝΝπκυΝ έθαδΝ
εΪ κξκδΝη απ υξδαεκτΝ έ ζκυΝ πκυ υθΝ(Master άΝ δ αε κλδεκτ)Ν(πέξέΝ δ ιαΰπΰάΝ ηδθαλέπθ,ΝαθΪγ βΝ
εαδΝ πέίζ οβΝγ ηΪ πθ,Νεέαέ)έ
γέΝ ΗΝ αθΪγ βΝ δ α εαζέαμΝ εΪγ Ν ηαγάηα κμΝ πλαΰηα κπκδ έ αδΝ απσΝ βθΝ

,Ν τηφπθαΝ η Ν αΝ

πλκίζ πση θαΝαπσΝ βθΝε έη θβΝθκηκγ έαΝ(ΪλγλκΝ1β,ΝπαλέΝγΰΝ κυΝN.2083/92).
ζέΝ

θΝ έθαδΝ υθα σΝ ηΫζκμΝ έ έΠέΝ θαΝ πδίζΫπ δΝ πΫλαθΝ πθΝ λδυθΝ Μ απ υξδαευθΝ δα λδίυθΝ

Ν εΪγ Ν

λΫξκυ αΝ π λέκ κΝ κυΝ ΠλκΰλΪηηα κμΝ Μ απ υξδαευθΝ πκυ υθέΝ ΤπΫλία βΝ κυΝ αλδγηκτΝ αυ κτΝ έθαδΝ
πδ λ π ά,Ν τ

λαΝ απσΝ αδ δκζκΰβηΫθβΝ δ άΰβ βΝ κυΝ θ δαφ λση θκυΝ ηΫζκυμΝ

ΠΝ εαδΝ απσφα βΝ βμΝ

έΝ
ηέΝ ΣαΝ ηαγάηα αΝ δ ιΪΰπθ αδΝ

Ν

εαπ θγάη λ μ θσ β μΝ δΪλε δαμΝ ζί-ηίΝ πλυθΝ δ α εαζέαμ η Ν

θ δΪη αΝ δα άηα αΝ ΰδαΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ υπκξλ π δευθΝ γ ηΪ πθ,Ν α εά πθΝ εαδΝ ΪζζπθΝ λΰα δυθΝ
πκυΝαθαγΫ κυθΝκδΝ δ Ϊ εκθ μέ
6έΝΗΝαιδκζσΰβ βΝ βμΝ πέ κ βμΝ πθΝΜΦΝεαγκλέα αδΝαπσΝ κΝ δ Ϊ εκθ α,Ν θυΝβΝ υξσθΝ ζδεάΝ ιΫ α βΝ
ηπκλ έΝθαΝ κγ έΝηέαΝησθκΝφκλΪ,ΝαηΫ πμΝη ΪΝ βΝζάιβΝ βμΝαθ έ κδξβμΝ δ αε δεάμΝπ λδσ κυέΝΗΝ πέ κ βΝ
ΜΦΝ ΝΫθαΝκπκδκ άπκ Νη απ υξδαεσΝηΪγβηαΝγ πλ έ αδΝ παλεάμ,ΝαθΝΫξ δΝ πδ τξ δ ίαγησΝ κυζΪξδ κθΝ
πΫθ Ν(η).
λέΝ ΗΝ ίαγηκζκΰέαΝ βμΝ

ζδεάμΝ πέ κ βμΝ πθΝ ΜΦΝ εΪγ Ν δ αε δεάμΝ π λδσ κυΝ απκ Ϋζζ αδΝ

Γλαηηα έαΝ κυΝ ΠΜΝηΫ αΝ

βΝ

ΝξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ ΫεαΝ(1ί)Ν κΝπκζτΝ λΰΪ δηπθΝβη λυθΝαπσΝ βΝζάιβΝ

βμΝαθ έ κδξβμΝ ι α δεάμΝπ λδσ κυέΝΟδΝ δ αε δεΫμΝεαδΝ ι α δεΫμΝπ λέκ κδΝεαγκλέακθ αδΝεΪγ ΝφκλΪΝ
βθΝαλξάΝ κυΝ εα βηαρεκτΝΈ κυμ,Νη Ν βθΝΫΰελδ βΝ κυΝ εα βηαρεκτΝΗη λκζκΰέκυΝαπσΝ βθΝ
1ίέΝ ΟΝ Ϋζ ΰξκμΝ εαδΝ βΝ αιδκζσΰβ βΝ πθΝ ηαγβηΪ πθΝ κυΝ ΠέΜέέΝ ΰέθ αδΝ σ κΝ
λπ βηα κζσΰδαΝ πκυΝ υηπζβλυθκυθΝ εαδΝ παλα έ κυθΝ

βθΝ

έ

π λδεΪ,Ν απσΝ

Ν κδΝ δ Ϊ εκθ μΝ εαδΝ κδΝ ΜΦ,Ν σ κΝ εαδΝ

ιπ λδεΪ,ΝαπσΝ δ γθκτμΝετλκυμΝαιδκζκΰβ ΫμΝ πκυΝπλκ έθκθ αδΝαπσΝ βθΝ
δμΝυΰεζά κυμΝ πθΝ υηη

ΝεαδΝ πλκ εαζκτθ αδΝαπσΝ

ξσθ πθΝπαθ πδ βηδαευθΝδ λυηΪ πθέ
ΆλγλκΝ1ί

αγηκζκΰέα,Ν ι

Ϊ

δμΝεαδΝΠλκςπκγΫ

δμΝ

πκθκηάμΝΣέ ζκυ

1έΝ ΟΝ λσπκμΝ ιΫ α βμΝ εαγκλέα αδΝ απσΝ κθΝ δ Ϊ εκθ αέΝ ε σμΝ απσΝ βθΝ υθα σ β αΝ ηδαμΝ

ζδεάμΝ

ΰλαπ άμΝ ιΫ α βμ,ΝβΝαιδκζσΰβ βΝ βμΝ πέ κ βμΝ πθΝΜΦΝηπκλ έΝθαΝΰέθ αδΝη Ν θαζζαε δεκτμΝ λσπκυμΝη Ν
λΰα έ μΝ πκυΝ γαΝ έ κθ αδΝ Ϋΰεαδλα,Ν γαΝ απαδ κτθΝ ζκΰδεσΝ ξλσθκΝ ΰδαΝ θαΝ κζκεζβλπγκτθΝ εαδΝ γαΝ
ίαγηκζκΰκτθ αδΝ απσΝ κυμΝ δ Ϊ εκθ μέΝ Κα ΪΝ π λέπ π βΝ ηπκλ έΝ θαΝ απαδ έ αδΝ παλκυ έα βΝ πθΝ
λΰα δυθΝ

βθΝ ΪιβΝ η Ν ιΫ α βΝ απσΝ κθΝ δ Ϊ εκθ αέΝ ΟΝ αλδγησμΝ πθΝ λΰα δυθΝ άΝ γ ηΪ πθ εαδΝ κΝ

πκ κ σΝ ίαλτ β αμΝ

βΝ δαησλφπ βΝ κυΝ

ζδεκτΝ ίαγηκτΝ ηπκλ έΝ θαΝ η αίΪζζ αδΝ ΫπμΝ εαδΝ 1ίίΣΝ

αθΪζκΰαΝη Ν βΝ υ εκζέαΝεαδΝ υθγ σ β ΪΝ κυμέ
βέΝ Γλαπ άΝ ιΫ α βΝ ηπκλ έΝ θαΝ κγ έΝ ησθκΝ ηέαΝ φκλΪΝ αηΫ πμΝ η ΪΝ βΝ ζάιβΝ βμΝ αθ έ κδξβμΝ δ αε δεάμΝ
π λδσ κυ,Ν ε σμΝ απσΝ αΝ ηαγάηα αΝ κηκΰ θκπκέβ βμΝ πκυΝ ι Ϊακθ αδΝ πλδθΝ βθΝ ΫθαλιβΝ πθΝ ηαγβηΪ πθΝ
εκληκτΝ εαδΝ ΰδαΝ

τ λβΝ φκλΪΝ

βΝ δΪλε δαΝ βμΝ ι α δεάμΝ π λδσ κυΝ κυΝ Φ ίλκυαλέκυέΝ ΓδαΝ βΝ

δα φΪζδ βΝ κυΝ α δΪίζβ κυΝ πθΝ ι Ϊ πθΝ κδΝ δ Ϊ εκθ μΝ η Ν βθΝ υπκ άλδιβΝ κυΝ Γλαφ έκυΝ κυΝ
έΠέΜέέΝ γαΝ ζαηίΪθκυθΝ εΪγ Ν θ δεθυση θκΝ απσΝ βθΝ υθάγβΝ πλαε δεάΝ ηΫ λκ,Ν σππμΝ πδ άλβ βΝ βμΝ
αέγκυ αμ,Νπδ κπκέβ βΝ βμΝ αυ σ β αμΝ πθΝ ι ααση θπθ,Ν άλβ βΝ πθΝσλπθΝ δ ιαΰπΰάμΝ βμΝ ιΫ α βμΝ
εζπέ
γέΝ ΗΝ ίαγηκζκΰέαΝ Ϋξ δΝ εζέηαεαΝ απσΝ ηβ ΫθΝ (ί)Ν ΫπμΝ ΫεαΝ (1ί)Ν εαδΝ βΝ πέ κ βΝ γ πλ έ αδΝ παλεάμ,Ν αθΝ
πδ υΰξΪθ αδΝίαγησμΝ κυζΪξδ κθΝπΫθ

(5)ΝΰδαΝεΪγ ΝηΪγβηαέΝΟΝ δ Ϊ επθΝηπκλ έΝθαΝ

κΝίαγησΝ Ν δα άηα αΝηδ άμΝαεΫλαδαμΝηκθΪ αμέΝΓδαΝ πέ κ βΝηδελσ λβΝ κυΝπΫθ

λκΰΰυζκπκδ έΝ

(5)Ν κΝίαγηκζσΰδκΝ

ξλβ δηκπκδ έ αδΝκΝξαλαε βλδ ησμΝΜ ΠΝ(ηβΝ παλεάμ)έΝ
4έΝ  Ν σ κυμΝ φκδ β ΫμΝ απκ τξκυθΝ

βθΝ απσε β βΝ κυΝ η απ υξδαεκτΝ έ ζκυ,Ν ξκλβΰ έ αδΝ ί ίαέπ βΝ

παλαεκζκτγβ βμΝεαδΝ πδ υξκτμΝ ιΫ α βμΝηαγβηΪ πθέ
ΆλγλκΝ11
Π λέκ κδΝ δ α εαζέαμΝεαδΝ ι

Ϊ

ωθ

1έΝ ΗΝ Ϋθαλιβ πθΝ θκ ά πθΝ δ α εαζέαμΝ πθΝ ηαγβηΪ πθΝ ξ δη λδθκτΝ ιαηάθκυΝ κλέα αδΝ απσΝ βθΝ 30βΝ
Νκ ηίλέκυΝ εΪ κυΝ αεα βηαρεκτΝ Ϋ κυμΝ ηΫξλδΝ βθΝ 1ζβΝ Μαλ έκυ κυΝ δ έκυΝ αεα βηαρεκτΝ Ϋ κυμ,Ν κΝ
αλΰσ λκέΝΗΝΫθαλιβ πθΝ θκ ά πθΝ δ α εαζέαμΝ πθΝηαγβηΪ πθΝ αλδθκτΝ ιαηάθκυΝκλέα αδΝαπσΝ βθΝ18β
Μαλ έκυΝ εΪ κυΝαεα βηαρεκτΝΫ κυμΝηΫξλδΝεαδΝ βθΝ27β Μαέκυ,Ν κΝαλΰσ λκέΝ

βέΝΗΝ

Νκλέα δΝεΪγ ΝφκλΪΝ κΝΩλκζσΰδκΝΠλσΰλαηηαΝΜαγβηΪ πθ,Νυπκξλ π δεΪΝ κυζΪξδ κθΝΫθαΝηάθαΝ

πλδθΝ απσΝ βθΝ ΫθαλιβΝ πθΝ ηαγβηΪ πθέΝ ΟδΝ ι α δεΫμΝ π λέκ κδΝ πθΝ τκΝ ιαηάθπθΝ εαγκλέακθ αδΝ

αΝ

δα άηα αΝ Ν υθ θθσβ βΝη Ν κυμΝΜΦΝ κΝΜΪλ δκΝεαδΝ κθΝΙκτθδκΝ εΪ κυΝαεα βηαρεκτΝΫ κυμ.
γέΝ ΗΝ παλκυ έα βΝ εαδΝ ιΫ α βΝ πθΝ Μ απ υξδαευθΝ
υθθ θσβ βΝ η Ν βθΝ ι α δεάΝ πδ λκπάΝ υ
εα αζσΰκυμΝ απκφκδ κτθ πθΝ πκυΝ

θ Ϊ

δα λδίυθΝ πλκΰλαηηα έα αδΝ ΫΰεαδλαΝ

Ν κήβΝ ΜΦΝ θαΝ Ϋξ δΝ βΝ υθα σ β αΝ Ϋθ αιβμΝ

δΝ βΝ Γλαηηα έαΝ Πκζδ δευθΝ Μβξαθδευθ

κΝ

Ν
κυμΝ

ΫζκμΝ

Φ ίλκυαλέκυ,ΝΙκυθέκυΝεαδΝ π ηίλέκυΝεΪγ Ναεα βηαρεκτΝΫ κυμέΝ
ζέΝΟΝΰ θδεσμΝίαγησμΝαπκφκέ β βμΝ κυΝ Μέ έ έΝπλκετπ δΝπμΝκΝ

αγηδ ηΫθκμΝ αλδγηβ δεσμΝ ηΫ κμΝσλκμΝ

πθΝ ίαγηυθΝ πθΝ η απ υξδαευθΝ ηαγβηΪ πθΝ εαδΝ βμΝ η απ υξδαεάμΝ δα λδίάμ,Ν σπκυΝ βΝ

ζ υ αέαΝ

γ πλ έ αδΝσ δΝαθ δ κδξ έΝ ΝλΝ δ αε δεΫμΝηκθΪ μ,Ν βζα άΝ αγησμΝΜέ έ έΝοΝ
(8 x αΝ+Νβ x ί)ή1ί
ΌπκυΝαΝκΝηΫ κμΝσλκμΝκΝίαγησμΝ πθΝηαγβηΪ πθΝεαδΝίΝκΝίαγησμΝ βμΝ δπζπηα δεάμ
ΆλγλκΝ1β
Πλκ ωπδεσ
1έΝ ΟδΝ δ Ϊ εκθ μΝ κυΝ ΠΜΝ πλκΫλξκθ αδΝ εα ΪΝ ετλδκΝ ζσΰκΝ απσΝ αΝ υφδ Ϊη θαΝ ηΫζβΝ
υθ λΰαακηΫθπθΝΣηβηΪ πθΝπκυΝπλκ φΫλκυθΝΫλΰκΝεαδΝ
ηΫζβΝ

ΠΝ πθΝ

αΝΠΠέΝ δ δεσ λα,ΝγαΝ υηη Ϋξκυθ λέα (3)

ΠΝ κυΝ Σηάηα κμΝ Πκζδ δευθΝ Μβξαθδευθ,Ν τκΝ (β)Ν ηΫζβΝ κυΝ Σηάηα κμΝ Ηζ ε λκζσΰπθΝ

ΜβξαθδευθΝ εαδΝ 2 (2) ηΫζβΝ

ΠΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ΜβξαθδευθΝ Π λδίΪζζκθ κμ εαγυμΝ εαδΝ ι δ δε υηΫθκδΝ

δ Ϊ εκθ μ,Ν τηφπθαΝη Ν βθΝ παλέΝγα,Ν ΪλγλκΝ1βΝ κυΝ ΝέβίκγήλβέΝΜαγάηα αΝηπκλκτθΝ θαΝ αθα έγ θ αδΝ
εαδΝ

Ν ηΫζβΝ

ΠΝ ΪζζπθΝ ΣηβηΪ πθ,Ν

Ν κησ δηκυμΝ Καγβΰβ Ϋμ,Ν πδ εΫπ μΝ Καγβΰβ Ϋμ,Ν δ δεκτμΝ

πδ άηκθ μ,Ν λ υθβ ΫμΝ αθαΰθπλδ ηΫθπθΝ λ υθβ δευθΝ δ λυηΪ πθΝ πκυΝ έθαδΝ εΪ κξκδΝ δ αε κλδεκτΝ
δπζυηα κμΝ εαδΝ ΫξκυθΝ παλεάΝ πδ βηκθδεά,Ν λ υθβ δεάΝ άΝ υΰΰλαφδεάΝ λα βλδσ β αΝ εαγυμΝ εαδΝ
πδ άηκθ μΝ αθαΰθπλδ ηΫθκυΝ ετλκυμ,Ν εΪ κξκδΝ
ι δ δε υηΫθ μΝ ΰθυ δμΝ άΝ βηαθ δεάΝ ηπ δλέαΝ

δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμ,Ν κδΝ κπκέκδΝ

δαγΫ κυθΝ

κΝ ΰθπ δεσΝ αθ δε έη θκΝ κυΝ ΠΜέΝ ΗΝ δ ιαΰπΰάΝ

ηδθαλέπθΝ εαδΝ θ α δευθΝ ηαγβηΪ πθΝ δ δεκτΝ θ δαφΫλκθ κμΝ γαΝ ΰέθ αδΝ απσΝ πλκ ε εζβηΫθκυμΝ
πδ άηκθ μΝαθαΰθπλδ ηΫθκυΝετλκυμέΝ
γέΝ ΗΝ δ α εαζέαΝ πθΝ ηαγβηΪ πθ εαδΝ πθΝ α εά πθΝ κυΝ ΠΜΝ αθα έγ αδΝ η Ν απσφα βΝ βμΝ

έΝ ΟΝ

υπ τγυθκμΝΰδαΝ βΝ δ α εαζέαΝηαγάηα κμΝ κΝ έΠέΜέέΝ έθαδΝυπκξλ πηΫθκμμ
α)ΝΝαΝ βλ έΝπδ ΪΝεαδΝ παελδίυμΝ κΝπλσΰλαηηαΝεαδΝ κΝπλΪλδκΝ πθΝπαλα σ πθΝ κυΝηαγάηα κμέ
ί)ΝΝαΝεαγκλέα δΝ κΝπ λδ ξση θκΝ κυΝη απ υξδαεκτΝηαγάηα κμΝη Ν λσπκ,ΝπκυΝαυ σΝθαΝ έθαδΝΫΰευλκΝεαδΝ
τηφπθκΝη Ν δμΝ λΫξκυ μΝ ι ζέι δμ,ΝσππμΝαυ σΝπλκετπ δΝαπσΝ βΝξλά βΝ δ γθυμΝεαγδ λπηΫθπθΝεαδΝ
υΰξλσθπθ,Νη απ υξδαεκτΝεαδΝσξδΝπλκπ υξδαεκτΝ πδπΫ κυ,Ν υΰΰλαηηΪ πθΝεαδΝ πδ βηκθδευθΝΪλγλπθΝ

απσΝ β δ γθάΝίδίζδκΰλαφέα,Ν αΝπζαέ δαΝ βμΝτζβμΝ κυΝηαγάηα κμέΝ( ΝεαηδΪΝπ λέπ π βΝπλκπ υξδαεκτΝ
πδπΫ κυΝ υΰΰλΪηηα αΝ θΝυπκεαγδ κτθΝ αΝ θ δεθυση θαΝη απ υξδαεκτΝ πδπΫ κυέΝ)
ΰ)ΝΝαΝφλκθ έα δΝΰδαΝ βΝ υ ξΫ δ βΝ κυΝγ πλβ δεκτΝηΫλκυμΝ βμΝ δ α εαζέαμΝη Ν βθΝυοβζκτ πδπΫ κυΝ
πλαε δεά,ΝσππμΝαυ άΝ φαλησα αδΝ Ν τΰξλκθ μΝ πδξ δλά δμΝεαδΝκλΰαθδ ηκτμέΝΗΝπλκ πΪγ δαΝαυ άΝ
θδ ξτ αδΝη Ν βΝξλά βΝη ζΫ βμΝπ λδπ υ πθ,Νη Ναιδκπκέβ βΝπλκ ε εζβηΫθπθΝκηδζβ υθΝ
αθαΰθπλδ ηΫθπθΝΰδαΝ βθΝπ έλαΝεαδΝ δ δεΫμΝΰθυ δμΝ κυμΝάΝη Ν υθ υα ησΝ πθΝ τκέΝ ΝεαηδΪΝσηπμΝ
π λέπ π βΝκΝ δ Ϊ επθΝ θΝ πδ λΫπ αδΝθαΝυπκεαγδ ΪΝ βθΝ υγτθβΝΰδαΝ βθΝπλκ κδηα έαΝ πθΝ δευθΝ κυΝ
παλα σ πθΝη Νπλκ ε εζβηΫθκυμΝκηδζβ ΫμΝάΝ λΰα έ μΝίδίζδκγάεβμέ
)ΝΝαΝη λδηθΪΝυ

ΝθαΝυπΪλξκυθΝ δα δεα έ μ,ΝπκυΝγαΝ πδ λΫπκυθΝ βθΝαπλσ εκπ βΝ πδεκδθπθέαΝ πθΝ

φκδ β υθΝηααέΝ κυΝΰδαΝγΫηα αΝπκυΝΪπ κθ αδΝ πθΝ πκυ υθΝ κυμΝεαδΝ κυΝ υΰε ελδηΫθκυΝηαγάηα κμέ
)ΝΟδΝ δ Ϊ εκθ μΝυπκξλ κτθ αδ,Νεα ΪΝ βθΝΫθαλιβΝ κυΝ ιαηάθκυ,ΝθαΝυπκίΪζζκυθΝπλκμΝ δαθκηάΝ βΝ
Γλαηηα έαΝ κυΝ έΠέΜέέΝ κΝαθαζυ δεσΝπλσΰλαηηαΝ(syllabus),ΝπκυΝγα εαζτπ δΝ ’Ν ί κηα δαέαΝίΪ βΝ
βθΝτζβΝΰδαΝεΪγ Ν θσ β αΝ κυΝηαγάηα κμ,Νη ζΫ μΝπ λδπ υ πθ,ΝεαδΝ βΝ ξ δεάΝ τΰξλκθβΝίδίζδκΰλαφέαΝ
εαδΝαλγλκΰλαφέαέ
)ΝΟδΝ πδίζΫπκθ μΝεαγβΰβ ΫμΝ πθΝ δπζπηα δευθΝ λΰα δυθΝυπκξλ κτθ αδΝθαΝυπκίΪζζκυθΝ βΝ
Γλαηηα έαΝ πθΝ έΠέΜέέΝ κΝβη λκζσΰδκΝπλκσ κυΝεαδΝ βθ δ δεάΝΫεγ βΝη Ν βθΝαιδκζσΰβ βΝεαδΝ βΝ
ίαγηκζκΰέαΝ βμΝ λΰα έαμΝΰδαΝΫΰελδ βΝ βθΝ πδ λκπάΝ κυΝ έΠέΜέέ
α)ΝΝαΝ Ϋίκθ αδΝεαδΝθαΝ βλκτθΝ δμΝαπκφΪ δμΝ πθΝκλΰΪθπθΝ( έ έ έΝ κυΝ έΠέΜέέΝεαδΝυΰεζά κυ)ΝεαγυμΝ
εαδΝ βθΝαεα βηαρεάΝ κθ κζκΰέαΝ(πέξέΝηβΝξλβ δηκπκδυθ αμΝη απ υξδαεκτμΝφκδ β ΫμΝΰδαΝδ έκυμΝ
εκπκτμ)έ
ΆλγλκΝ1γ
Τπκχλ υ

δμΝεαδΝ δεαδυηα αΝΜ

απ υχδαευθΝΦκδ β υθ

1έΝ ΟδΝ η απ υξδαεκέΝ φκδ β ΫμΝ (ΜΦ)Ν ΰΰλΪφκθ αδΝ υπκξλ π δεΪΝ

κΝ έΠέΜέέΝ ΰδαΝ κΝ πλυ κΝ ιΪηβθκΝ

πκυ υθΝ εαδΝ αθαθ υθκυθΝ βθΝ ΰΰλαφάΝ κυμΝ ΰδαΝ αΝ πση θα ιΪηβθα

πκυ υθ,Ν τηφπθαΝ η Ν αΝ

πλκίζ πση θαΝ κΝΪλγλκΝ1ζΝ κυΝπαλσθ κμέ
βέΝ ΟδΝ ΜέΦέΝ θ Ϋξ αδΝ θαΝ εζβγκτθ,Ν φσ κθΝ πδγυηκτθ,Ν θαΝ

υηη ΫξκυθΝ εαδΝ

δμΝ αεσζκυγ μΝ

λα βλδσ β μΝη ΝάΝξπλέμΝαηκδίάέΝ
α)Νυηη κξάΝ Ν λ υθβ δεΪΝπλκΰλΪηηα αΝεαδΝ ε Ϋζ βΝ υΰε ελδηΫθκυΝ λ υθβ δεκτΝΫλΰκυέ
ί)Ν υθ λκηάΝ

βΝ δ α εαζέαΝ Πλκπ υξδαευθΝ ΜαγβηΪ πθΝ (πέξέΝ υηη κξάΝ

βΝ τθγ β,Ν

π ι λΰα έαΝεαδΝ πέζυ βΝα εά πθήπαλα δΰηΪ πθ,Ν

Ν λΰα βλδαεΫμΝα εά δμΝεαδΝ πδ έι δμ,Ν

βθΝ παλκξάΝ π ιβΰά πθ,Ν δ υελδθά πθΝ εζπέΝ

κυμΝ πλκπ υξδαεκτμΝ φκδ β ΫμΝ ΰδαΝ βθΝ

επσθβ βΝγ ηΪ πθ,Ν βθΝπαλαεκζκτγβ βΝ πθΝηαγβηΪ πθΝεαδΝ πθΝα εά πθΝεζπέ)

ΰ)Ν υθ λκηάΝ

δμΝ ι Ϊ δμ Πλκπ υξδαευθΝ ΜαγβηΪ πθΝ (πέξέΝ υηη κξάΝ

δμΝ πδ βλά δμΝ πθΝ

ι Ϊ πθ,Ν δσλγπ βΝγ ηΪ πθΝ πθΝ ι Ϊ πθΝεέαέ)
)Ν υηη κξάΝ

Ν ΰ θδεσ λ μΝ επαδ υ δεΫμΝ δα δεα έ μ,Ν σππμΝ εηΪγβ βΝ πλκΰλαηηΪ πθΝ

ζκΰδ ηδεκτ,Νπαλαεκζκτγβ βΝ ηδθαλέπθ,Ν υθ λέπθ,Ν δαζΫι πθ,ΝκλΰΪθπ βΝεαδΝ πδεαδλκπκέβ βΝ
δ κ ζέ πθΝΰδαΝ κΝ έΠέΜέέΝεζπέ
)ΝΈθ αιβΝεαδΝαπα ξσζβ βΝ Νκπκδκ άπκ ΝΪζζκΝγΫηα,ΝπκυΝ θΝαθαφΫλ αδΝ αΝαθπ ΫλπΝεαδΝ κΝ
κπκέκθΝ ηπκλ έΝ υζσΰπμΝ θαΝ γ πλβγ έΝ σ δΝ θ Ϊ

αδΝ

βΝ ΰ θδεσ λβΝ η απ υξδαεάΝ κυμΝ

επαέ υ βέ
ζέΝ ΗΝ υηη κξάΝ πθΝ ΜέΦέΝ

αΝ αθπ ΫλπΝ εαγάεκθ αΝ πλΫπ δΝ θαΝ Ϋξ δΝ βθΝ Ϋΰελδ βΝ κυΝ πδίζΫπκθ αΝ

υηίκτζκυ,Ν κΝ κπκέκμΝ παλαεκζκυγ έΝ εαδΝ αιδκζκΰ έΝ βθΝ απσ κ βΝ κυΝ ΜέΦέΝ ΓδαΝ βθΝ Ϊ εβ βΝ άΝ σξδΝ πθΝ
εαγβεσθ πθΝαυ υθ,ΝκΝΜέΦέΝκφ έζ δΝθαΝ υθ ε δηΪΝ δμΝυπκ έι δμΝ κυΝ πδίζΫπκθ αέΝ
5. ΟδΝ εΪ κξκδΝ Μέ έ έΝ γαΝ ηπκλκτθΝ θαΝ πδεκυλκτθΝ αΝ ηΫζβΝ έ έΠέΝ

κΝ δ αε δεσΝ κυμΝ ΫλΰκΝ

Ν

πλκπ υξδαεσΝ πέπ κέ
6έΝ ΟδΝ ΜέΦέΝ ΫξκυθΝ βθΝ υθα σ β α,Ν πδεαζκτη θκδΝ κίαλκτμΝ ζσΰκυμ,Ν θαΝ αβ ά κυθΝ βθΝ δαεκπάΝ πθΝ
Μ απ υξδαευθΝ πκυ υθΝ ΰδαΝ ξλκθδεΪΝ δα άηα αΝ πκυΝ αγλκδαση θαΝ
ιΪηβθαέΝΗΝΫΰελδ βΝάΝηβΝ βμΝ δαεκπάμΝαπκφα έα αδΝαπσΝ βθΝ

θΝ υπ λίαέθκυθΝ αΝ τκΝ (β)Ν

έ

7έΝΟδΝΜέΦέΝκφ έζκυθΝθαΝ Ϋίκθ αδΝεαδΝθαΝ βλκτθΝ δμΝαπκφΪ δμΝ πθΝκλΰΪθπθΝ( έ έ έΝ κυΝ έΠέΜέέΝεαδΝ
υΰεζά κυ)ΝεαγυμΝεαδΝ βθΝαεα βηαρεάΝ κθ κζκΰέαέΝΗΝηβΝ άλβ βΝσζπθΝ πθΝπαλαπΪθπ,ΝξπλέμΝ κίαλάΝ
εαδΝ

εηβλδπηΫθβΝ δεαδκζκΰέα,Ν απκ ζ έΝ ίΪ βΝ απκλλδπ δεκτΝ ίαγηκτΝ άΝ απκεζ δ ηκτΝ απσΝ κΝ

πλσΰλαηηαέ
ΆλγλκΝ14
λχδεάΝ ΰΰλαφάΝεαδΝ

θαθΫω βΝ ΰΰλαφάμ

1έΝΚα ΪΝ βθΝαλξδεάΝ ΰΰλαφάΝ κυ,ΝκΝΜέΦέΝ υηπζβλυθ δΝ κΝ

ζ έκΝ ΰΰλαφάμΝΜ απ υξδαεκτΝΦκδ β ά,Ν

τηφπθαΝη Ν κΝυπσ δΰηαΝ κυΝΠαλαλ άηα κμ,Ν κΝκπκέκΝυπκίΪζζ δΝ βΝΓλαηηα έαΝ κυΝΣηάηα κμΝεαδΝ
κΝ κπκέκΝ βζυθ δΝ αφυμΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ ηαγβηΪ πθΝ πκυΝ απκ ζκτθΝ υπκξλΫπ άΝ κυΝ εα ΪΝ κΝ πλυ κΝ
(ξ δη λδθσ)Ν ιΪηβθκΝ πκυ υθ.
βέΝ Μ Ν κΝ πΫλαμΝ κυΝ πλυ κυΝ ιαηάθκυΝ κΝ ΜέΦέΝ υπκξλ κτ αδΝ

Ν αθαθΫπ βΝ βμΝ ΰΰλαφάμΝ κυΝ ΰδαΝ κΝ

τ λκΝ( αλδθσ)Ν ιΪηβθκΝ πκυ υθέΝΚα ΪΝ βθΝαθαθΫπ βΝ βμΝ ΰΰλαφάμΝ κυ,ΝκΝΜέΦέΝ υηπζβλυθ δΝεαδΝ
εα αγΫ δΝ κΝ

ζ έκΝ θαθΫπ βμΝ ΰΰλαφάμΝΜ απ υξδαεκτΝΦκδ β ά. ΣκΝ

υθυπκΰλΪφ αδΝ απσ

κθΝ

πδίζΫπκθ αΝ τηίκυζκΝ Καγβΰβ άΝ εαδΝ

ζ έκΝΠλκσ κυΝυπκξλ π δεΪΝ
υθκοέα δΝ κΝ

τθκζκΝ πθΝ

υπκξλ υ πθΝ κυΝ ΜΦΝ ΰδαΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝ (ηαγάηα α,Ν η απ υξδαεάμΝ
δα λδίά,Ν

ηδθΪλδαΝεζπ),Ν θυΝ ηπ λδΫξ δΝεαδΝ ξσζδαΝΰδαΝ βθΝηΫξλδΝ υλαΝπλσκ κΝ κυΝΜΦΝ(ίαγηκζκΰέαΝ

ΝκζκεζβλπγΫθ αΝηαγάηα α,Ν δ δεΫμΝ υθγάε μ,Να υξάΝπ λδ α δεΪΝεζπ).

γέΝ ΗΝ ηβΝ πλαΰηα κπκέβ βΝ βμΝ αλξδεάμΝ ΰΰλαφάμΝ άΝ βμΝ αθαθΫπ βμΝ βμΝ ΰΰλαφάμΝ θ σμΝ πθΝ δγ ηΫθπθΝ
βη λκζκΰδαευθΝπλκγ ηδυθΝ βμΝΓλαηηα έαμΝ κυΝΣηάηα κμΝδ κ υθαη έ,Ναθ έ κδξα,Νη Ν βθΝ εΝηΫλκυμΝ
κυΝΜΦΝηβΝαπκ κξάΝ βμΝ δ αΰπΰάμΝ κυΝ κΝΠέΜέέΝάΝη Ν δαεκπάΝ πθΝη απ υξδαευθΝ κυΝ πκυ υθέ
ζέΝ θ δεα Ϊ α βΝ άΝ δαΰλαφάΝ ηαγάηα κμΝ πδ λΫπ αδΝ εα ΪΝ κΝ πλυ κΝ Ϋ αλ κΝ πθΝ δαζΫι πθΝ κυΝ
ηαγάηα κμέΝ

θ δεα Ϊ α βΝ κυΝ πδίζΫπκθ αΝ υηίκτζκυΝ απσΝ κΝ ΜέΦέΝ πδ λΫπ αδΝ ησθκΝ η

βΝ

τηφπθβΝ ΰθυηβΝ κυΝ πδ βηκθδεκτΝ Τπ υγτθκυΝ κυΝ ΠέΜέέΝ ηΫξλδΝ βθΝ ζάιβΝ κυΝ πλυ κυΝ ιαηάθκυέΝ
θ δεα Ϊ α βΝ κυΝ πδίζΫπκθ αΝ Μ απ υξδαεάμΝ

δα λδίάμΝ άΝ παλαέ β βΝ ηΫζκυμΝ

ΠΝ απσΝ βθΝ

πέίζ οβΝ Μ απ υξδαεάμΝ δα λδίάμΝ πδ λΫπ αδΝ ησθκΝ ηΫξλδΝ κΝ ηΫ κΝ κυΝ ιαηάθκυΝ εα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ
κυΝκπκέκυΝ επκθ έ αδΝβΝ δα λδίάέΝ
5 . ΗΝξκλάΰβ βΝ πθΝ έ ζπθΝ(Μέ έ έ)Ναπκφα έα αδΝαπσΝ βθΝ

Ν κΝ τ λκΝ εαπ θγάη λκΝη ΪΝ βθΝ

πλκίζ πση θβΝ ι α δεάΝ π λέκ κΝ Φ ίλκυαλέκυ,Ν ΙκυθέκυΝ εαδΝ  π ηίλέκυέΝ ΗΝ απκθκηάΝ πθΝ Μέ έ έΝ
ζαηίΪθ δΝξυλαΝ βθΝέ δαΝβηΫλαΝη Ν βΝ ζ άΝκλεπηκ έαμΝ πθΝΠλκπ υξδαευθΝΦκδ β υθΝ κυΝΣηάηα κμ.
ΆλγλκΝ1ηΝ
ιδκζσΰβ βΝΜαγβηΪ ωθΝεαδΝ δ α εσθ ωθ
Μ ΪΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ θσμΝ ηαγάηα κμ,Ν κδΝ η απ υξδαεκέΝ φκδ β ΫμΝ αιδκζκΰκτθΝ αυ σΝ η Ν ίΪ βΝ
λπ βηα κζσΰδκΝπκυΝ υηπζβλυθκυθέΝΣκΝ ξ δεσΝΫθ υπκΝεαζτπ δΝ κΝηΪγβηαΝπμΝπλκμΝ κΝπ λδ ξση θκ,Ν
κθΝ λσπκΝ δ α εαζέαμ,Ν κΝ ίαγησΝ υ ξΫ δ άμΝ κυΝ η Ν βθΝ πλΪιβΝ εαδΝ δμΝ αλξΫμΝ εαδΝ βΝ φδζκ κφέαΝ κυΝ
η απ υξδαεκτΝπλκΰλΪηηα κμέ
ΗΝαιδκζσΰβ βΝ κυΝ δ Ϊ εκθ αΝαπσΝ κυμΝη απ υξδαεκτμΝφκδ β ΫμΝΰέθ αδΝη Νελδ άλδαΝ δμΝΰθυ δμΝεαδΝ
βθΝ δεαθσ β αΝ η Ϊ κ άμΝ κυμΝ

κυμΝ φκδ β Ϋμ,Ν βθΝ πλκ κδηα έαΝ κυ,Ν βΝ ξλβ δηκπκέβ βΝ βμΝ πζΫκθΝ

τΰξλκθβμΝ δ γθυμΝ εαγδ λπηΫθβμΝ -ΰδαΝ υοβζκτΝ πδπΫ κυΝ η απ υξδαεΫμΝ πκυ ΫμΝ ίδίζδκΰλαφέαμ,Ν βθΝ
πλκγυηέαΝ κυΝθαΝαπαθ ΪΝ Ν λπ ά δμ,Ν βθΝΫΰεαδλβΝίαγηκζσΰβ β εαδΝ πδ λκφάΝ λΰα δυθΝεαδΝΰλαπ υθΝ
ι Ϊ πθ,Ν εαδΝ βθΝ άλβ βΝ πθΝ πλυθΝ δ α εαζέαμΝ κυΝ ηαγάηα κμ,Ν βθΝ δγ δησ β ΪΝ κυΝ ΰδαΝ
π ιβΰά δμ,Νεζπέ
ΗΝαιδκζσΰβ βΝ πθΝ δ α εσθ πθΝαπσΝ κυμΝη απ υξδαεκτμΝφκδ β ΫμΝΰέθ αδΝη Ν υγτθβΝ βμΝΓλαηηα έαμΝ
κυΝ έΠέΜέέΝ βθΝ πλκ ζ υ αέαΝ βηΫλαΝ πθΝ παλα σ πθ εαδΝ αΝ υηπζβλπηΫθαΝ αθπθτηπμΝ Ϋθ υπαΝ
φλαΰέακθ αδΝ

Ν δ δεσΝ φΪε ζκέΝ ΗΝ αθΪζυ βΝ πθΝ θ τππθΝ αιδκζσΰβ βμΝ η Ν δμΝ παλα βλά δμΝ πθΝ

η απ υξδαευθΝ φκδ β υθΝ εαδΝ κδΝ υΰελδ δεκέΝ πέθαε μΝ
Γλαηηα έαμέΝ ΟδΝ πέθαε μΝ πκυΝ κδηΪακθ αδΝ παλα έ κθ αδΝ

κδηΪακθ αδΝ εαδΝ αυ κέΝ η Ν βθΝ υγτθβΝ βμΝ
βθΝ

Ν ΰδαΝ θαΝ η ζ ά δΝ δμΝ απαθ ά δμΝ

πθΝ θ τππθΝ αιδκζσΰβ βμέΝ ΓδαΝ δμΝ π λδπ υ δμΝ η Ν κίαλΪΝ παλΪπκθαΝ φκδ β υθ,Ν βΝ
υπκξλΫπ βΝ θαΝ ζΪί δΝ αΝ θ

Ν Ϋξ δΝ βθΝ

δΰηΫθαΝ ηΫ λαΝ ( τ α β,Ν παλαελΪ β βΝ ηΫλκυμΝ άΝ κζσεζβλβμΝ βμΝ

απκαβηέπ βμ,Ν αφαέλ βΝ κυΝ δεαδυηα κμΝ δ α εαζέαμ)Ν ΰδαΝ βΝ γ λαπ έαΝ πθΝ πλκίζβηΪ πθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ

δαπδ πγ έέΝ Μ ΪΝ βθΝ υπκίκζάΝ βμΝ εα α Ϊ πμΝ ίαγηκζκΰέαμΝ ΰδαΝ κΝηΪγβηα,Ν παλα έ

αδΝ εαδΝ

κθΝ

δ Ϊ εκθ αΝκΝπέθαεαμΝ βμΝαιδκζσΰβ βμΝη Ν δμΝ υξσθΝπαλα βλά δμΝεαδΝ κθΝ υΰελδ δεσΝπέθαεαέ
ΓδαΝ δμΝ π λδπ υ δμΝ
πλκίζάηα αΝ

δμΝ κπκέ μΝ υθ ξέα αδΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ ηαγάηα κμΝ η Ν λσπκΝ πκυΝ βηδκυλΰ έΝ

βθΝ τλυγηβΝζ δ κυλΰέαΝ κυΝ πλκΰλΪηηα κμΝ πκυ υθΝβΝ

αθ δεα Ϊ α βΝ κυΝ δ Ϊ εκθ αΝ αθ ιαλ ά πμΝ αθΝ αυ σμΝ έθαδΝ ηΫζκμΝ

Νηπκλ έΝ θαΝ απκφα έ δΝ βθΝ
ΠΝ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ άΝ

ιπ λδεσμΝ υθ λΰΪ βμέ
ΣκθΝ Φ ίλκυΪλδκΝ εαδΝ Οε υίλδκΝ εΪ κυΝ Ϋ κυμΝ εαδΝ πλδθΝ βθΝ ΫθαλιβΝ κυΝ εΪ κ Ν ιαηάθκυΝ βΝ δ δεάΝ
δα ηβηα δεάΝ πδ λκπάΝ υΰεαζ έ αδΝ
πλκΰλΪηηα κμ,Ν

Ν δ δεάΝ υθ λέα βΝ η Ν γΫηαΝ βθΝ αιδκζσΰβ βΝ υζκπκέβ βμΝ κυΝ

βθΝ κπκέαΝ γαΝ ι Ϊακθ αδΝ εαδΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ πθΝ θ τππθΝ

ιδκζσΰβ βμΝ πκυΝ

υηπζβλυθκυθΝκδΝη απ υξδαεκέΝφκδ β Ϋμέ
ΆλγλκΝ1θΝ
δ αε κλδεάΝ δα λδίά
α)Ν ΟδΝ ΜέΦέΝ κυΝ έΠέΜέέ,Ν η ΪΝ βθΝ απσε β βΝ κυΝ Μέ έ έΝ άΝ βθΝ πδ υξάΝ κζκεζάλπ βΝ σζπθΝ πθΝ
η απ υξδαευθΝ ηαγβηΪ πθ,Ν ηπκλκτθΝ θαΝ υπκίΪζκυθΝ ξ δεάΝ αέ β βΝ ΰδαΝ γΫ βΝ υπκοάφδκυΝ δ Ϊε κλαΝ
(Τέ έ)Ν

βθΝ έ έ έΝπλκ

δκλέακθ αμΝεαδΝ κΝΣηάηαΝ πδζκΰάμΝ κυμέΝ εκζκυγ έΝ δ άΰβ βΝ βμΝ έ έ έΝ βΝ

Γέέ έέΝ κυΝΣηάηα κμΝΰδαΝ βθΝ πδζκΰάΝΤέ έέΝ φσ κθΝΰέθ δΝ ε ά,Ναεκζκυγ έΝκΝκλδ ησμ έ έ,Ν πδζκΰάΝ
γΫηα κμΝ έ έ,ΝΫΰελδ βΝαπσΝαθ έ κδξκΝΣκηΫαΝεαδΝ βΝΓέέ έέ,ΝεαδΝΫθαλιβΝ επσθβ βμΝ βμΝ έ έέ
ί)ΝΓδαΝεΪγ ΝΤέ έΝβΝΓέέ έέΝ κυΝΣηάηα κμΝκλέα δΝ λδη ζάΝυηίκυζ υ δεάΝ πδ λκπάΝαπσΝηΫζβΝ έ έΠέ,Ν
ΫθαΝ απσΝ αΝ κπκέαΝ κλέα αδΝ πμΝ πδίζΫππθΝ εαδΝ αθάε δΝ

βθ ίαγηέ αΝ κυΝ Καγβΰβ ά,Ν θαπζβλπ άΝ

Καγβΰβ άΝ άΝ πέεκυλκυΝ Καγβΰβ άΝ κυΝ Σηάηα κμέΝ πσΝ αΝ ΪζζαΝ τκΝ ηΫζβΝ κΝ ΫθαΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ
ΛΫε κλαμΝ κυΝκδε έκυΝΣηάηα κμ,Ν φσ κθΝ έθαδΝησθδηκμΝάΝΫξ δΝ υηπζβλυ δΝ κυζΪξδ κθΝ λδ άΝγβ έα,Ν
άΝ λ υθβ άμΝαθαΰθπλδ ηΫθκυΝ λ υθβ δεκτΝΚΫθ λκυΝάΝΙ λτηα κμΝεα ΪΝ αΝπλκίζ πση θαΝ βθΝπαλέΝγαΝ
κυΝΪλγλκυΝ1βΝ κυΝΝέβίκγήλβέ
ΰ)Ν ΗΝ ΓέέΝ ΣκηΫαΝ άΝ βΝ Γέέ έέΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ηπκλκτθΝ θαΝ υ ά κυθΝ βθΝ ηβΝ υπΫλία βΝ ΪθπΝ κλέκυΝ
αλδγηκτΝ

έ έΝ πκυΝ πδίζΫπκθ αδΝ αυ σξλκθαΝ απσΝ ηΫζκμΝ

έ έΠέ,Ν η ΪΝ απσ,Ν εα ΪΝ π λέπ π β,Ν

αδ δκζκΰβηΫθβΝαλησ δαΝ δ άΰβ β,Ν(πέξέΝΫιδΝ(θ)Ν έ έ)έ
)ΝΣκΝγΫηαΝ βμΝ δα λδίάμΝκλέα αδΝαπσΝ βΝΓέέ έέ,Νη ΪΝαπσΝ δ άΰβ βΝ βμΝέ έΝ
Τέ έ,Ν εαδΝ εκδθκπκδ έ αδΝ

Ν υθ λΰα έαΝη Ν κθΝ

κθΝ ΣκηΫαέΝ Κα ΪΝ βΝ δα δεα έαΝ κλδ ηκτΝ κυΝ γΫηα κμΝ υθδ Ϊ αδΝ κΝ Τέ έΝ θαΝ

υπκίΪζζ δΝ βΝέ έΝπλσ α β,ΝβΝκπκέαΝθαΝπ λδζαηίΪθ δΝεαδΝ αΝπαλαεΪ πμ
i.

τθ κηβΝ αθα εσπβ βΝ βμΝ πδκΝ πλσ φα βμΝ ίδίζδκΰλαφέαμ,Ν απσΝ βθΝ κπκέαΝ θαΝ αθα δεθτ αδΝ βΝ

αθΪΰεβΝπλσ γ βμΝΫλ υθαμΝ βθΝπλκ δθση θβΝγ ηα δεάΝπ λδκξάέ
ii.

ΣβΝ

θσ λβΝ πδ βηκθδεάΝπ λδκξάΝ βθ κπκέαΝγαΝ κξ τ δΝβΝ δα λδίάΝεαδΝ κΝγΫηαΝ βμέ

iii.

ΣδμΝη γσ κυμΝαθΪζυ βμ,ΝΫλ υθαμΝπκυΝεα ’ΝαλξΪμΝελέθκθ αδΝ σεδη μΝεαδΝ παλε έμέ

iv.

Χλκθκ δΪΰλαηηαΝ λΰα έαμέ

)ΝΗΝ υθκζδεάΝ δΪλε δαΝ απσΝ βθΝ ΰΰλαφάΝ κυΝ Τέ έΝηΫξλδΝ εαδΝ βθΝ επσθβ β,Ν υΰΰλαφάΝεαδΝξκλάΰβ βΝ
κυ

δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμΝ

θΝ ηπκλ έΝ θαΝ έθαδΝ ηδελσ λβΝ απσΝ λέαΝ πζάλβΝ αεα βηαρεΪΝ Ϋ βΝ (ΫιδΝ

αεα βηαρεΪΝ ιΪηβθα),Ν εΝ πθΝ κπκέπθΝ τκΝ κυζΪξδ κθΝ Ϋ βΝ δα έγ θ αδΝ υπκξλ π δεΪΝ ΰδαΝ βθΝ ευλέπμΝ
έ έΝη ΪΝ βΝζάοβΝ κυΝΜέ έ έΝΰδαΝ κΝ έΠέΜέέέ
)Ν Μ ΪΝ βθΝ αθΪγ βΝ βμΝ έ έΝ εαδΝ κθΝ εαγκλδ ησΝ κυΝ γΫηα κμ,Ν κΝ Τέ έΝ Ϋξ δΝ κΝ δεαέπηαΝ θαΝ
ξλβ δηκπκδ έ,Ν

Ν υθ θθσβ βΝη Ν κθΝ πδίζΫπκθ α,Ν βθΝυζδεκ ξθδεάΝυπκ κηάΝ κυΝΣκηΫα,Ν αΝσλδαΝ πθΝ

υφδ αηΫθπθΝ υθα κ ά πθΝεαδΝεαθσθπθΝπκυΝΫξ δΝεαγδ λυ δΝκΝΣκηΫαμΝεαδΝβΝπλαε δεάΝ κυΝΣηάηα κμέ
α)ΝΗΝέ έΝεΪγ ΝΤέ έΝη Νπλπ κίκυζέαΝεαδΝ υγτθβΝ κυΝ πδίζΫπκθ αΝ υθ λδΪα δΝη Ν υηη κξάΝ κυΝΤέ έ,Ν
πκυΝ υπκίΪζζ δΝ ΫΰεαδλαΝ εαδΝ ξ δεσΝ υπσηθβηα,Ν κυζΪξδ κθΝ ηέαΝ φκλΪΝ αθΪΝ ιΪηβθκ,Ν η Ν εκπσΝ βθΝ
θβηΫλπ άΝ βμ,Ν κθΝΫζ ΰξκΝεαδΝ κΝ υθ κθδ ησΝ βμΝ λΰα έαμέΝ βλδαση θβΝ δμΝπαλαπΪθπΝ υθ λδΪ δμ,Ν
βΝ έ έΝ υπκίΪζζ δΝ ξ δεάΝ Ϋεγ βΝ πλκσ κυΝ
κΝ ΫζκμΝ εΪγ Ν Ϋ κυμ,Ν εαδΝ

βΝ Γέέ έέΝ κυΝ Σηάηα κμΝ εαδΝ εκδθκπκέβ βΝ

ζδεάΝ Ϋεγ β,Ν η Ν αφάΝ

κθΝ ΣκηΫα,Ν

εηβλέπ βΝ πθΝ πλπ σ υππθΝ βη έπθΝ πκυΝ

παλΪΰκυθΝ βθΝ πδ άηβ,Νη ΪΝ βθΝυπκίκζάΝ κυΝ ζδεκτΝε δηΫθκυΝ βμΝ έ έΝαπσΝ κθΝΤέ έέ
β)ΝΗΝ ζδεάΝελέ βΝ βμΝ δα λδίάμΝΰέθ αδΝαπσΝ π αη ζάΝ ι α δεάΝ πδ λκπά,ΝβΝκπκέαΝαπαλ έα αδΝαπσΝ
αΝ λέαΝηΫζβΝ βμΝυηίκυζ υ δεάμΝ πδ λκπάμΝ( φσ κθΝ έθαδΝσζαΝηΫζβΝ έ έΠέ)ΝεαδΝΪζζαΝηΫζβΝ έ έΠέΝπκυΝ
ΫξκυθΝ υΰΰ θάΝ πλκμΝ κΝ αθ δε έη θκΝ βμΝ δα λδίάμΝ πδ βηκθδεάΝ δ δεσ β αΝ εαδΝ ηπκλκτθΝ εΪπκδαΝ απσΝ
αυ ΪΝ θαΝ αθάεκυθΝ
πδ λκπάμΝαθάεκυθΝ

Ν ΪζζκΝ ΣηάηαΝ κυΝ έ δκυΝ άΝ ΪζζκυΝ έ έΙέέΝ ΣκυζΪξδ κθΝ λέαΝ απσΝ αΝ ηΫζβΝ βμΝ
βΝίαγηέ αΝ κυΝΚαγβΰβ άέΝΗΝ υΰελσ β βΝ βμΝ ι α δεάμΝ πδ λκπάμΝΰέθ αδΝαπσΝ

βΝ Γέέ έέΝ κυΝ Σηάηα κμ,Ν η ΪΝ απσΝ πλσ α βΝ βμΝ υηίκυζ υ δεάμΝ πδ λκπάμέΝ Πλκςπσγ βΝ ΰδαΝ βθΝ
υπκίκζάΝ βμΝ Ϋεγ βμΝ βμΝ ι α δεάμΝ πδ λκπάμΝ απκ ζ έΝ βΝ απκ κξάΝ ηέαμΝ κυζΪξδ κθΝ βηκ έ υ βμΝ
απσΝ βΝ δα λδίά,Ν ΝΫΰελδ κΝ δ γθΫμΝ πδ βηκθδεσΝπ λδκ δεσΝη Νελδ Ϋμέ
γ)ΝΗΝπλκφκλδεάΝαθΪπ υιβΝεαδΝυπκ άλδιβΝ βμΝ δα λδίάμΝαπσΝ κθΝυπκοάφδκΝΰέθ αδΝ βησ δα,Ν θυπδκθΝ
βμΝ ι α δεάμΝ πδ λκπάμέΝ ΟΝ πδίζΫππθΝ βΝ δα λδίάΝ έθαδΝ υπ τγυθκμΝ ΰδαΝ βθΝ ΫΰεαδλβΝ ΰθπ κπκέβ βΝ
κθΝΣκηΫαΝεαδΝ κΝΣηάηαΝ κυΝ σπκυΝεαδΝξλσθκυΝυπκ άλδιβμΝ βμΝ δα λδίάμέ
δ)ΝΜ ΪΝ βθΝΫΰελδ βΝ βμΝ δ αε κλδεάμΝ δα λδίάμΝεαδΝ βθΝεα Ϊγ βΝ π ΪΝ(ι)Ναθ δΰλΪφπθΝεαδΝ ί κηάθ αΝ
(ιί)Ν π λδζάο πθΝ ( αΝ ζζβθδεΪΝ εαδΝ ΰΰζδεΪ)Ν

βΝ Γλαηηα έαΝ κυΝ Σηάηα κμ,Ν σπκυΝ βλ έ αδΝ αλξ έκΝ

δ αε κλδευθΝ δα λδίυθ,Ν εα α έγ θ αδΝ η Ν υγτθβΝ κυΝ πδίζΫπκθ αΝ εαδΝ αθΪΝ τκΝ αθ έΰλαφαΝ
Κ θ λδεάΝ

δίζδκγάεβΝ κυΝ Ι λτηα κμΝ εαδΝ

θ δαφ λση θκμΝθαΝ αθ δ

έέΝ

βθΝ

βΝ ίδίζδκγάεβΝ κυΝ ΣκηΫα,Ν αΝ κπκέαΝ ηπκλ έΝ εΪγ Ν

δα)ΝΟΝΠλσ λκμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ υπκξλ κτ αδΝ θ σμΝηβθσμΝ απσΝ βθΝΫΰελδ βΝ βμΝ έ έΝθαΝ υΰεαζΫ δΝ

Ν

δ δεάΝ υθ λέα βΝ βΝΓέέ έέ,Νπαλκυ έαΝηΫζκυμΝ πθΝΠλυ αθδευθΝ λξυθΝεαδΝΪζζπθΝπλκ ε εζβηΫθπθ,Ν
ΰδαΝ βθΝαθαΰσλ υ βΝεαδΝκλεπηκ έαΝ κυΝθΫκυΝ δ Ϊε κλαέ
 Ν π λέπ π βΝ έ λυ βμΝ η απ υξδαεάμΝ ξκζάμΝ θαΝ έθ αδΝ βΝ υθα σ β αΝ εα σπδθΝ αδ ά υμΝ κυμΝ εαδΝ
γ δεάμΝελέ βμΝ κυμΝαπσΝ πδ λκπάΝθαΝπλκξπλά κυθΝ βθΝαπσε β βΝ δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμέ

ΆλγλκΝ1ι
ΠσλκδΝ ΠΜ- δαχ έλδ βΝ

σ ωθΝ– Έικ αΝ

ΠέθαεαμΝ1έΝΝ απΪθ μΝαθΪΝΚα βΰκλέαΝ
Ο
ΞΟ
ΜΟΙ Ν Ι ΚΟΝΣΩΝ
ΞΩΣ ΡΙΚ ΝΤΠΗΡ Ι Ν
Ι ΤΘΤΝΣΗ
Λ ΙΣΟΤΡΓΙΚ
Μ Σ ΚΙΝΗ Ι
ΤΝΟΛΟΝ ΞΟ ΩΝ

ζηίίί€
1κίίί€
λίίί€
1βίί€
3ίίί€
5ίίί€
γθβίί€

ΣαΝΈ κ αΝεα ΪΝ βθΝέ δαΝπ λέκ κΝγαΝπλκΫλξκθ αδΝαπσΝ βθΝεα αίκζάΝ ΫζκυμΝ ΰΰλαφάμΝαπσΝ κυμΝΜΦΝΰδαΝ
αΝ λέαΝπλυ αΝ ιΪηβθαΝ πθΝ πκυ υθΝ κυμέΝΓδαΝ βθΝ π λέκ κ 2015-2016 κΝπκ σΝ κυΝ ΫζκυμΝ ΰΰλαφάμΝ
εαγκλέ βε Ν ΝΝ€ηίί κΝ ιΪηβθκέ
ΣκΝ ΫζκμΝ ΰΰλαφάμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝεα αίΪζζ αδΝ Ν λαπ αδεσΝζκΰαλδα ησΝ κυΝ δ δεκτΝΛκΰαλδα ηκτΝ κυΝ
ΠΘΝ εαδΝ κΝ απκ δε δεσΝ ΫΰΰλαφκΝ πζβλπηάμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ φ Ϊθ δΝ αξυ λκηδεΪ,Ν η Ν φαιΝ άΝ πλκ ππδεάΝ
παλΪ κ βΝ

βΝ Γλαηηα έαΝ κυΝ Σηάηα κμΝ ΠκζέΝ ΜβξέΝ ηΫξλδΝ βθΝ κζκεζάλπ βΝ κυΝ πλυ κυΝ ετεζκυΝ

ΰΰλαφυθέΝΗΝηβΝαπΪθ β βΝαπσΝ πδζ ΰΫθ αΝυπκοάφδκΝηΫ αΝ

βθΝπαλαπΪθπΝπλκγ ηέαΝδ κ υθαη έΝ η Ν

Ϊλθβ βΝαπκ κξάμέΝ φσ κθΝυπΪλικυθΝαλθά δμΝβΝΓλαηηα έαΝ θβη λυθ δΝ κυμΝαηΫ πμΝ πση θκυμΝ

βΝ

δλΪΝαιδoζσΰβ βμΝαπσΝ κΝ ξ δεσΝεα ΪζκΰκΝ πδ υξέαμέ
ΟδΝυπκοάφδκδΝπκυΝπλκ Ϋλξκθ αδΝΰδαΝπλκ ππδεάΝ υθΫθ υιβΝ θβη λυθκθ αδΝη Ν δ δεσΝΫθ υπκΝΰδαΝ κυμΝ
σλκυμΝ υηη κξάμΝ

κΝ ΠέΜέέΝ (δ δαέ λαΝ σ κθΝ αφκλΪΝ βθΝ υπκξλ π δεάΝ παλαεκζκτγβ βΝ εαδΝ βθΝ

υπκξλΫπ βΝεα αίκζάΝ ΫζκυμΝ ΰΰλαφάμ)Νεαδ,Ν φσ κθΝαπκ Ϋξκθ αδΝ κυμΝσλκυμΝαυ κτμ,ΝυπκΰλΪφκυθΝεαδΝ
εα αγΫ κυθΝ κΝΫθ υπκΝ βΝΓλαηηα έαΝ κυΝ έΤέΝ κυΝΠέΜέέ

ΣβΝζκΰδ δεάΝπαλαεκζκτγβ βΝσζπθΝ πθΝεκθ υζέπθΝεαδΝ ισ πθΝαθαζαηίΪθ δΝβΝ πδ λκπάΝ λ υθυθΝ κυΝ
Παθ πδ βηέκυ,ΝβΝκπκέαΝπαλαελα έΝπκ κ σΝ πέΝ κυΝ υθσζκυΝ πθΝ

σ πθΝ τηφπθαΝη Ν αΝκλδαση θαΝ

απσΝ κΝθσηκέΝΣαΝαπαδ κτη θαΝΫθ υπαΝΰδαΝ βΝ δΪγ βΝ πθΝκδεκθκηδευθΝπσλπθΝΰδαΝ βθΝαπκαβηέπ βΝ πθΝ
δ α εσθ πθΝ(σπκυΝπλκίζΫπ αδ),ΝΰδαΝαΰκλΪΝυζδεκτ,Ν ικπζδ ηκτΝ λΰα βλέπθΝεαδΝΰλαφ έπθ,Νίδίζέπθ,Ν
π λδκ δεΫμΝαηκδίΫμΝΫε αε κυΝπλκ ππδεκτΝΰλαηηα έαμΝεέζπέΝυπκΰλΪφκθ αδΝυπκξλ π δεΪΝαπσΝ κθΝ έΤέΝ
κυΝ έΠέΜέέΝεαδΝΪζζκυμΝυπ υγτθκυμΝεα ΪΝπ λέπ π βέ
 Ν π λέπ π βΝ έ λυ βμΝ η απ υξδαεάμΝ ξκζάμΝ θαΝ έθ αδΝ βΝ υθα σ β αΝ εα σπδθΝ αδ ά υμΝ κυμΝ εαδΝ
γ δεάμΝελέ βμΝ κυμΝαπσΝ πδ λκπάΝθαΝπλκξπλά κυθΝ βθΝαπσε β βΝ δ αε κλδεκτΝ δπζυηα κμέ

