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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 141417/Δ2
Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 11 εδαφ. ε και του
άρθρου 5 παρ. 11 εδαφ. γ του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του
άρθρου 7 παρ 1, 2 του Ν. 2525/1997 (Α΄ 188) “Ενιαίο
Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και
άλλες διατάξεις”.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α υποπ. ββ
του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
και λοιπές διατάξεις».
3. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 73/2015 (Α΄ 116)
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
5. Την με αριθμ. 23/30-06-2016 πράξη του Δ.Σ. του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνον
Το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες
στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο ορίζεται ως εξής:
ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ
ΓΛΩΣΣΕΣ (ΕΠΣ-ΞΓ)
ΑΠΟ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΩΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες
(ΕΠΣ-ΞΓ) αφορά τις γλώσσες που περιλαμβάνονται στα
ισχύοντα ωρολόγια προγράμματα και συγκεκριμένα

Αρ. Φύλλου 2871

την Αγγλική ως πρώτη ξένη γλώσσα, η οποία είναι
υποχρεωτική σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού και του
Γυμνασίου, καθώς επίσης τη Γαλλική και τη Γερμανική ως
δεύτερες ξένες γλώσσες, οι οποίες προσφέρονται κατ’
επιλογήν από την Ε’ Δημοτικού. Το ΕΠΣ-ΞΓ αφορά επίσης
και άλλες γλώσσες που περιλαμβάνονται στο Γυμνάσιο,
π.χ. η Ιταλική, και γλώσσες που μπορεί να περιληφθούν
στο μέλλον, ως υποχρεωτικές ή επιλογής, ανεξαρτήτως
των ωρών που προβλέπονται για τη διδασκαλία της καθεμίας εξ αυτών.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΣ-ΞΓ
Το ΕΠΣ-ΞΓ αποτελεί εργαλείο για τη διδασκαλία και
μάθηση κοινωνικά προσδιορισμένης χρήσης της ξένης
γλώσσας με σκοπό την ανάπτυξη ικανοτήτων κατανόησης και παραγωγής νοημάτων όπως αυτά δηλώνονται
στο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο παραγωγής τους, σε
γραπτά και προφορικά κείμενα διαφορετικών ειδών λόγου. Προδιαγράφει τους προσδοκώμενους στόχους και
οργανώνει τη γλωσσική ύλη κατά επίπεδο γλωσσομάθειας, με βάση την εξάβαθμη κλίμακα του Συμβουλίου της
Ευρώπης. Στόχος είναι οι μαθητές/τριες να αναπτύσσουν
επικοινωνιακή ικανότητα, γλωσσική επίγνωση, διαπολιτισμική συνείδηση και διαμεσολαβητική ικανότητα και
παράλληλα να προετοιμάζονται για εξετάσεις βάσει των
οποίων θα μπορούν να αποκτήσουν Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.
Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΣ-ΞΓ
Το ΕΠΣ-ΞΓ είναι πρόγραμμα σπουδών (curriculum),
όχι αναλυτικό πρόγραμμα (syllabus) και είναι κοινό για
όλες τις ξένες γλώσσες του σχολείου και ενιαίο για το
Δημοτικό και Γυμνάσιο. Προσδιορίζει τους γενικούς και
επιμέρους δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας από το
επίπεδο Α1 (στοιχειώδης γνώση) μέχρι το επίπεδο Β2
(καλή γνώση της γλώσσας). Το επίπεδο Β (Β1 και Β2 που
αντιστοιχεί σε έναν «ανεξάρτητο χρήστη της γλώσσας»)
είναι το επίπεδο γλωσσομάθειας που είναι επιθυμητό να
έχουν αποκτήσει όλοι/ες οι μαθητές/τριες στην πρώτη
ξένη γλώσσα, ολοκληρώνοντας την υποχρεωτική τους
εκπαίδευση. Επιθυμητό επίσης είναι να έχουν αποκτήσει το επίπεδο Α («βασικός χρήστης της γλώσσας») στη
δεύτερη ξένη γλώσσα.
Οι δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας του ΕΠΣ-ΞΓ είναι
συστοιχισμένοι με τους δείκτες του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (Συμβούλιο της
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Ευρώπης, 2001) αλλά έχουν προκύψει από ερευνητικά
δεδομένα γλωσσικής χρήσης που έχουν παραχθεί από
υποψηφίους στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), με το οποίο το ΕΠΣ-ΞΓ συνάδει, στο πλαίσιο σύνδεσης της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο σχολείο με την πιστοποίησή της. Η περιγραφή
των δεικτών συνίσταται σε αναλυτικές δηλώσεις σχετικά
με τις δράσεις ή ενέργειες που αναμένεται να είναι σε
θέση να κάνουν οι μαθητές/τριες σε κάθε επίπεδο, προκειμένου να θεωρούνται επαρκείς χρήστες της γλώσσας
στο εν λόγω επίπεδο. Η κάθε δήλωση είναι ένας «περιγραφικός» δείκτης (περιγραφητής) της επικοινωνιακής
επάρκειας των μαθητών/τριών.
Οι δείκτες που περιλαμβάνονται στο ΕΠΣ-ΞΓ έχουν
προδιαγραφεί και σταθμιστεί βάσει αναλυτικών διαβαθμισμένων περιγραφών των γλωσσικών ικανοτήτων στις
γλώσσες του σχολικού προγράμματος (αγγλικά, γαλλικά,
γερμανικά).
Οι περιγραφές αυτές προκύπτουν από ποικίλες πηγές
(προηγούμενα προγράμματα σπουδών, διδακτικά/σχολικά εγχειρίδια, εγχειρίδια περιγραφής του γλωσσικού
προφίλ του μαθητή/χρήστη των ξένων γλωσσών, προδιαγραφές εξετάσεων γλωσσομάθειας) και συμπληρώνονται από εμπειρικά δεδομένα και αποτελέσματα μελετών
που εστιάζουν στον Έλληνα χρήστη της ξένης γλώσσας.
Οι δράσεις ή ενέργειες που περιγράφονται είναι συνεπείς με τις προδιαγραφές του ΚΠΓ, αλλά διαφέρουν από
τους συγκεκριμένους δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας
του ΚΠΓ, αφού οι τελευταίοι εξυπηρετούν διαφορετικό σκοπό. Οι περιγραφητές του ΚΠΓ προσδιορίζουν τη
χρήση της γλώσσας που αναμένεται από τον υποψήφιο
τη στιγμή των εξετάσεων, σύμφωνα με τις ενότητες των
εξετάσεων και τις κατηγορίες δοκιμασιών του οργάνου
μέτρησης, αναλόγως του επιπέδου γλωσσομάθειας στο
οποίο ο υποψήφιος επιθυμεί να πιστοποιηθεί. Αντίθετα,
οι περιγραφητές του ΕΠΣ-ΞΓ ορίζουν σε ποιες δράσεις ή
ενέργειες θα πρέπει να εκπαιδευτούν οι μαθητές/τριες
κατά επίπεδο. Ορίζουν επίσης σε ποιο βαθμό πρέπει να
μπορούν να επιτελούν τις επικοινωνιακές αυτές δράσεις,
δηλαδή ποια γλωσσικά μέσα θα πρέπει να μπορούν να
χρησιμοποιούν –ανάλογα με το επίπεδό τους– προκειμένου να επικοινωνούν με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο σε ποικίλα κοινωνικά περιβάλλοντα.
Οι δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας του ΕΠΣ-ΞΓ σε
κάθε επίπεδο είναι σε απόλυτο συσχετισμό με τις ενότητες του ΚΠΓ, οι οποίες εξετάζουν τα εξής:
• Ενότητα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική
επίγνωση
• Ενότητα 2: Παραγωγή γραπτού λόγου και γραπτή
διαμεσολάβηση
• Ενότητα 3: Κατανόηση προφορικού λόγου
• Ενότητα 4: Παραγωγή προφορικού λόγου και προφορική διαμεσολάβηση.
Οι δράσεις/ενέργειες του ΕΠΣ-ΞΓ που περιγράφονται
αμέσως παρακάτω αφορούν, ειδικότερα, τις εξής επικοινωνιακές δραστηριότητες:
• Κατανόηση γραπτού λόγου
• Παραγωγή γραπτού λόγου και γραπτή διάδραση
• Γραπτή διαμεσολάβηση
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• Κατανόηση προφορικού λόγου
• Παραγωγή προφορικού λόγου και προφορική διάδραση
• Προφορική διαμεσολάβηση
Επειδή σημαντικό κομμάτι της επικοινωνίας των νέων
σήμερα γίνεται με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και η
καθημερινή τους πραγματικότητα τούς επιτρέπει να έρχονται σε επαφή με περισσότερα κείμενα σε οθόνη παρά
σε χαρτί, επιχειρεί να συνδέσει την επικοινωνιακή επάρκεια στην ξένη γλώσσα με τον ψηφιακό εγγραμματισμό
των μαθητών/τριών. Επιχειρεί δηλαδή να συμπεριλάβει
στο σύστημα διαβάθμισης των επιπέδων γνώσης της ξένης γλώσσας περιγραφητές που έχουν σχέση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην επικοινωνία, κάτι για το
οποίο δεν υπάρχει προηγούμενο στη διεθνή πρακτική.
Με βάση τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι το ΕΠΣ-ΞΓ
ακολουθεί τη λογική ότι ένα πρόγραμμα σπουδών είναι
σκόπιμο να προδιαγράφει τα στοιχεία του γνωστικού
αντικειμένου που πρέπει να διδαχτούν και όχι το πότε
ακριβώς ή το πώς θα πρέπει διδαχτούν, αφού ο επιμερισμός της ύλης, οι μέθοδοι, οι τεχνικές διδασκαλίας κ.τλ.
καθορίζονται από παράγοντες που έχουν άμεση σχέση
με το μαθητικό δυναμικό τους και τα διαφορετικά περιβάλλοντα μάθησης.
Από τα επίπεδα γλωσσομάθειας της εξάβαθμης κλίμακας αυτά τα οποία προβλέπονται για την υποχρεωτική
εκπαίδευση είναι τα εξής: Α1, Α2, Β1 και Β2. Τα αναμενόμενα επίπεδα γλωσσομάθειας βάσει των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο
είναι τα ακόλουθα στην κάθε βαθμίδα της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης:
Α΄ ξένη γλώσσα

Β΄ ξένη γλώσσα

Δημοτικό

Δημοτικό

Γ΄ τάξη

A1-

Δ΄ τάξη

A1

Ε΄ τάξη

A1+

Ε΄ τάξη

Α1-

Στ΄ τάξη

A2-

Στ΄ τάξη

Α1-

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α’ τάξη

Επίπεδο
Α2-/B1-

Α’ τάξη

Επίπεδο Α1-

Β’ τάξη

Επίπεδο
Β1-/Β1+

Β’ τάξη

Επίπεδο Α1

Γ’ τάξη

Επίπεδο
Β1+/Β2-

Γ’ τάξη

Επίπεδο Α1+

Ι. Περιληπτικοί δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας Ακολουθούν οι περιληπτικές περιγραφές των επικοινωνιακών ενεργειών ή δράσεων τις οποίες θα πρέπει να είναι
σε θέση να φέρουν σε πέρας οι μαθητές/τριες κάθε επιπέδου, ώστε να θεωρούνται επαρκείς χρήστες της ξένης
γλώσσας (γλώσσας-στόχου) στο εν λόγω επίπεδο.
Συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες στα επίπεδα Α1 και Α2
θα πρέπει να μπορούν:
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• να κατανοούν και να παράγουν προτάσεις με
απλή δομή, με λέξεις ευρείας χρήσης και τυποποιημένες εκφράσεις, προκειμένου να ανταποκριθούν σε ανάγκες της καθημερινής ζωής
• να χαιρετούν, να συστήνονται, να δίνουν ή
να ζητούν πληροφορίες για τον εαυτό τους, να
ευχαριστούν, να κατονομάζουν αντικείμενα, να
περιγράφουν έναν χώρο, ένα άτομο κ.τλ.
• να κάνουν διάλογο (σε προσομοίωση) με
ομιλητές που γνωρίζουν καλά τη γλώσσα-στόχο, προκειμένου να εξυπηρετήσουν βασικές
ανάγκες επικοινωνίας υπό την προϋπόθεση ότι
ο συνομιλητής τους μιλάει αργά και είναι πρόθυμος να βοηθήσει την επικοινωνία
• να αποδίδουν στην ελληνική ένα μήνυμα διατυπωμένο στην ξένη γλώσσα

Α2

• να κατανοούν και να παράγουν σύντομα και
πολύ απλά δομημένα κείμενα που αφορούν σε
δραστηριότητες καθημερινής ρουτίνας
• να περιγράφουν καθημερινές τους συνήθειες ή να δίνουν πληροφορίες για στοιχεία του
άμεσου περιβάλλοντός τους (π.χ. για τον χώρο
διαβίωσης ή εργασίας τους, για την οικογένειά
τους κ.τλ.)
• να επικοινωνούν (σε προσομοίωση) με ομιλητές που γνωρίζουν καλά τη γλώσσα-στόχο,
ανταλλάσσοντας πληροφορίες για ζητήματα
προσωπικού ενδιαφέροντος ή άμεσης ανάγκης
• να διατυπώνουν γραπτά ή προφορικά μια
πληροφορία στην ξένη γλώσσα με ερέθισμα
φράση ή σύντομο κείμενο στην ελληνική. Οι
μαθητές/τριες στα επίπεδα B1 και B2 θα πρέπει
να μπορούν:

Β1

• να κατανοούν και να παράγουν απλά δομημένα και σαφή κείμενα για ζητήματα που σχετίζονται με τομείς προσωπικού ενδιαφέροντος,
όπως εργασία, εκπαίδευση, αναψυχή
• να αφηγούνται γεγονότα, να περιγράφουν
εμπειρίες ή προσωπικά τους σχέδια και να εξηγούν τις απόψεις τους
• να συμμετέχουν σε συνήθεις διαλόγους διαπροσωπικής επικοινωνίας χρησιμοποιώντας
(σε προσομοίωση) την ξένη γλώσσα σε περιστάσεις όπως ταξίδια στο εξωτερικό, επαφές με
ξένους επισκέπτες στη χώρα τους, σε χώρους
εργασίας ή αναψυχής
• να παράγουν σύντομα και απλά δομημένα,
γραπτά και προφορικά, μηνύματα στην ξένη
γλώσσα, βασισμένα σε προφορικά μηνύματα
ή απλά γραπτά κείμενα στην ελληνική, ή και
αντίστροφα

Β2
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• να κατανοούν τις βασικές ιδέες ή πληροφορίες σχετικά σύνθετων κειμένων, τα οποία μπορεί
να περιλαμβάνουν αφηρημένες έννοιες σχετικές με ποικίλους τομείς της κοινωνικής εμπειρίας ή και τεχνικές πληροφορίες (π.χ. οδηγίες
χρήσης μιας ηλεκτρικής συσκευής)
• να παράγουν λεπτομερή, σαφώς δομημένα
και συνεκτικά κείμενα σχετικά με ικανό εύρος
θεμάτων, αναπτύσσοντας κατάλληλη επιχειρηματολογία, προκειμένου να εξηγήσουν ή να
υποστηρίξουν τις θέσεις τους ή σχολιάζοντας
τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της θέσης
ενός άλλου
• να συμμετέχουν (σε προσομοίωση) σε συζητήσεις χρησιμοποιώντας τη γλώσσα-στόχο με
σαφήνεια, με αμεσότητα και ευχέρεια για ζητήματα που αφορούν τους νέους και τους ενήλικες πολίτες της δικής τους ή μιας ξένης χώρας
• να επιλέγουν πληροφορίες σχετικές με τον
επικοινωνιακό τους στόχο από ένα ή περισσότερα κείμενα γραπτού ή προφορικού λόγου
στην ελληνική, ώστε να παραγάγουν ένα σχετικά σύνθετο κείμενο στην ξένη γλώσσα, ή και
αντίστροφα.

ΙΙ. Αναλυτικοί δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας
Αναλυτικά, η επικοινωνιακή γλωσσική επάρκεια των
μαθητών/τριών, κατά επίπεδο γλωσσομάθειας και κατά
επικοινωνιακή δραστηριότητα σύμφωνα με την οποία
οργανώνονται επιμέρους επικοινωνιακές δράσεις/ενέργειες, ορίζεται από το ΕΠΣ-ΞΓ ως εξής:
Επίπεδο Α1
Κατανόηση γραπτού λόγου
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να κατανοούν το βασικό νόημα ενός σύντομου, πολύ
απλά δομημένου πληροφοριακού ή περιγραφικού κειμένου αυθεντικού λόγου (π.χ. ανακοίνωσης, πινακίδας,
καταλόγου, αφίσας, σημειώματος, ηλεκτρονικού μηνύματος), το οποίο αναφέρεται σε τυπικές καταστάσεις ή
ανάγκες της καθημερινής ζωής
2. να εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε καταλόγους ή σύντομα κείμενα με περιορισμένο λεξιλόγιο,
απλές γραμματικές δομές και τυποποιημένα προτασιακά
σχήματα
3. να απαντούν στα ελληνικά σε ερωτήσεις που αφορούν συγκεκριμένα νοήματα του ξενόγλωσσου κειμένου
4. να κατανοούν απλές προτάσεις οδηγιών (π.χ. κατασκευής αντικειμένου) ή κατευθύνσεων (π.χ. μετάβασης από σημείο Χ σε σημείο Υ με τα πόδια ή με μέσο
μεταφοράς) και απλά διατυπωμένα σχόλια σχετικά με
φωτογραφίες που βρίσκει κανείς σε ιστότοπους μέσων
κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook), σε αποθετήρια
φωτογραφιών (π.χ. Picasa) κ.τλ.
5. να αναγνωρίζουν οικεία ονόματα (χωρών, πόλεων,
γνωστών προσώπων κ.τλ.) και απλούς προσδιορισμούς
χρόνου (επιρρήματα όπως «χθες», «σήμερα», «αύριο»,
ημερομηνίες, ώρες), τόπου (τοποθεσίες, διευθύνσεις)
και ποσότητας (αριθμούς, τιμές)
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6. να κατανοούν τη σημασία κοινών διεθνοποιημένων
λέξεων ή φράσεων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες (π.χ. email, fax, tv, service κ.τλ.)
7. να αναγνωρίζουν το περιβάλλον χρήσης απλών,
τυποποιημένων εκφράσεων (π.χ. ότι την πινακίδα «Μην
πατάτε το γρασίδι» τη βρίσκουμε σε κάποιο πάρκο)
8. να κατανοούν τη σημασία μεμονωμένων λέξεων ή
φράσεων με βάση τα άμεσα γλωσσικά συμφραζόμενα
ή το ευρύτερο επικοινωνιακό περιβάλλον όπου αυτές
εμφανίζονται
9. να έχουν επίγνωση απλών γλωσσικών στοιχείων
σύνδεσης των προτάσεων (παρατακτικών συνδέσμων,
επιρρημάτων)
10. να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με πρόσωπα,
αντικείμενα, τοποθεσίες από ένα ή περισσότερα σύντομα πληροφοριακά κείμενα και να τις ταξινομούν.
Παραγωγή γραπτού λόγου και γραπτή διάδραση
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να συντάσσουν απλές προτάσεις δίνοντας πληροφορίες για τον εαυτό τους, την οικογένεια, τους φίλους ή
γνωστούς ή το άμεσο περιβάλλον τους (π.χ. πού μένουν,
με τι ασχολούνται κ.τλ.) ή να συμπληρώνουν (π.χ. σε έντυπο ξενοδοχείου, σε έντυπο για αγορά κάποιου προϊόντος,
σε αίτηση κ.τλ.) προσωπικά τους στοιχεία, όπως όνομα,
ηλικία, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, διεύθυνση
2. να συντάσσουν σύντομα κείμενα διαπροσωπικής
επικοινωνίας (π.χ. φιλική επιστολή, κάρτα, σημείωμα,
ηλεκτρονικό μήνυμα), στέλνοντας χαιρετισμούς (π.χ. από
διακοπές), δίνοντας ή ζητώντας πληροφορίες
3. να περιγράφουν καθημερινές τους συνήθειες, οικείους τους ανθρώπους ή και άγνωστα πρόσωπα (υπαρκτά
ή φανταστικά), χρησιμοποιώντας περιορισμένο εύρος
λέξεων και γραμματικών δομών
4. να διατυπώνουν σύντομα σχόλια σε φωτογραφίες
π.χ. σε ιστότοπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης
5. να συμπληρώνουν τις απαντήσεις τους σε ένα ερωτηματολόγιο, κουίζ ή σταυρόλεξο ή να ολοκληρώνουν
ένα σύντομο πληροφοριακό κείμενο (π.χ. κείμενο φυλλαδίου οδηγιών), μέρος του οποίου τους δίνεται
6. να διατυπώνουν μια στοιχειώδη αφήγηση, συνδέοντας τις φράσεις και προτάσεις με απλούς συνδέσμους ή
επιρρήματα (π.χ. «και», «αλλά», «ή», «μετά» κ.τλ.).
7. να συνθέτουν ένα σύντομο κείμενο τυπικής διαπροσωπικής επικοινωνίας (π.χ. επιστολή, κάρτα, σημείωμα,
ηλεκτρονικό μήνυμα), αξιοποιώντας πληροφορίες από
διαφορετικές πηγές (κείμενα, οπτικό υλικό κ.τλ.).
Γραπτή διαμεσολάβηση
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να αποδίδουν σε ένα ξενόγλωσσο κείμενο λέξεις ή
φράσεις που ακούν ή διαβάζουν σε ένα ελληνόγλωσσο
κείμενο (διαφορετικού τύπου από το ξενόγλωσσο)
2. να απαντούν γραπτά στην ξένη γλώσσα σε ερωτήματα σχετικά με πληροφορίες που περιλαμβάνει γραπτό
ή προφορικό ελληνόγλωσσο κείμενο (π.χ. συνέντευξη
γνωστού προσώπου)
3. να χρησιμοποιούν στοιχεία από ένα ελληνόγλωσσο
κείμενο που ακούν ή διαβάζουν (ανακοίνωση αναχωρήσεων-αφίξεων, πινακίδα, αφίσα, χάρτη κ.τλ.) σε ένα
σημείωμα, ηλεκτρονικό μήνυμα κ.τλ. στην ξένη γλώσσα
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4. να απαντούν σε απλά ερωτήματα στην ξένη γλώσσα
χρησιμοποιώντας τυποποιημένες εκφράσεις και απλό
λεξιλόγιο σχετικά με γραπτές ή προφορικές οδηγίες διατυπωμένες στα ελληνικά.
Κατανόηση προφορικού λόγου
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να απαντούν σε απλά ερωτήματα στην ξένη γλώσσα
(ή σε πιο σύνθετα ερωτήματα στην ελληνική) σχετικά
με το περιεχόμενο σύντομης εκφοράς λόγου (καθαρά
ηχογραφημένης), όπως ερωταποκρίσεων, οδηγιών (π.χ.
δασκάλου, γυμναστή, γιατρού κ.τλ.), είδησης κ.τλ.
2. να κατανοούν πολύ βασικές, τυποποιημένες εκφράσεις που χρησιμοποιούνται σε καθημερινές συνθήκες
διαπροσωπικής επικοινωνίας (π.χ. χαιρετισμούς, συστάσεις κ.τλ.)\
3. να κατανοούν συγκεκριμένες πληροφορίες (π.χ. προσωπικά στοιχεία του ομιλητή ή πληροφορίες σχετικές με
το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον του), διατυπωμένες
με απλό λεξιλόγιο και τυποποιημένες προτασιακές δομές
4. να ακούν και να τοποθετούν στη σωστή σειρά απλές
προτάσεις οδηγιών (π.χ. κατασκευής αντικειμένου) ή κατευθύνσεων (π.χ. μετάβασης από σημείο Χ σε σημείο Υ
με τα πόδια ή με μέσο μεταφοράς)
5. να κατανοούν τη σημασία κοινών διεθνοποιημένων
λέξεων ή φράσεων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες (π.χ. e-mail, fax, tv, service κ.τλ.).
6. να αναγνωρίζουν οικεία ονόματα που ακούν και
απλούς προσδιορισμούς χρόνου, τόπου και ποσότητας,
όταν συλλαβίζονται, και να γράφουν σωστά ένα μήνυμα
που υπαγορεύεται
7. να ταξινομούν γενικές ή ειδικές πληροφορίες που
περιέχονται σε ένα ή περισσότερα απλά κείμενα (π.χ. να
κατηγοριοποιούν τα φρούτα και τα ζώα, τα χαρακτηριστικά ενός αγοριού και ενός κοριτσιού κ.τλ.).
Παραγωγή προφορικού λόγου και προφορική διάδραση
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να απαντούν και να θέτουν απλές ερωτήσεις που
αφορούν σε άμεσες ανάγκες καθημερινής επικοινωνίας
(π.χ. να δίνουν ή να ζητούν προσωπικές πληροφορίες
ή πληροφορίες σχετικά με το άμεσο περιβάλλον, την
οικογένεια κ.τλ.)
2. να διατυπώνουν μια στοιχειώδη αφήγηση, συνδέοντας τις φράσεις και προτάσεις με απλούς συνδέσμους
ή επιρρήματα (π.χ. «και», «αλλά», «ή», «μετά» κ.τλ.)
3. να χειρίζονται σωστά την έννοια του χρόνου (χρονικά επιρρήματα, ημερομηνίες, ώρες κ.τλ.), του τόπου και
της ποσότητας (αριθμούς, τιμές)
4. να περιγράφουν άτομα, αντικείμενα, τοποθεσίες,
χρησιμοποιώντας λεξιλόγιο υψηλής συχνότητας και
πολύ απλά προτασιακά σχήματα
5. να χρησιμοποιούν καθημερινές εκφράσεις ευγενικού χαιρετισμού, συστάσεων και αποχαιρετισμού («γεια
σας, πώς είστε, τι κάνετε σήμερα», «παρακαλώ, μπορείς
μήπως…», «ευχαριστώ για όλα», «λυπάμαι πολύ» κ.τλ.).
6. να ζητούν βοήθεια ή διευκρινίσεις σε συγκεκριμένες,
καθημερινές περιστάσεις επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας πολύ απλές προτάσεις
7. να ικανοποιούν πολύ βασικές ανάγκες καθημερινής επικοινωνίας, με την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής
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τους είναι πρόθυμος να επαναλάβει ή να αναδιατυπώσει
τις φράσεις του, μιλώντας αργά και καθαρά προκειμένου
να βοηθήσει την επικοινωνία.
Προφορική διαμεσολάβηση
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να αποδίδουν σε ένα ξενόγλωσσο κείμενο λέξεις ή
φράσεις που ακούν σε διάλογο ή μονόλογο στα ελληνικά
2. με αφορμή γραπτό ή προφορικό κείμενο στην ελληνική (π.χ. αγγελία, διαφήμιση), να απαντούν στην ξένη
γλώσσα σε προφορικό ερώτημα που αφορά στη μορφή
του κειμένου, το περιβάλλον στο οποίο θα το συναντούσε κανείς κ.τλ.
3. να χρησιμοποιούν στοιχεία από ένα ελληνόγλωσσο
κείμενο που ακούν ή διαβάζουν (ανακοίνωση αναχωρήσεων-αφίξεων, πινακίδα, αφίσα, χάρτη κ.τλ.) σε ένα
ξενόγλωσσο μήνυμα
4. με αφορμή γραπτές ή προφορικές οδηγίες διατυπωμένες στα ελληνικά, να απαντούν σε απλά ερωτήματα στην ξένη γλώσσα χρησιμοποιώντας τυποποιημένες
εκφράσεις και απλό λεξιλόγιο.
Επίπεδο Α2
Κατανόηση γραπτού λόγου
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να κατανοούν το περιεχόμενο ενός σύντομου κειμένου (π.χ. επιστολής, ανακοίνωσης, αγγελίας, καταλόγου,
προσωπικού ιστολογίου κ.τλ.), το οποίο αναφέρεται σε
συνθήκες καθημερινής ρουτίνας και μπορεί να συνοδεύεται από εικόνες, πίνακες ή απλά διαγράμματα
2. να εντοπίζουν σε σύντομο πληροφοριακό κείμενο
(π.χ. διαφήμιση, ωρολόγιο πρόγραμμα, πίνακα δρομολογίων, κανονισμό ασφαλείας κ.τλ.) εύκολα προβλέψιμες
πληροφορίες (πιθανά σε μορφή λίστας) σχετικές με τον
τόπο, τον χρόνο ή την ποσότητα
3. να αναγνωρίζουν το είδος ενός κειμένου (ότι πρόκειται π.χ. για προσωπική επιστολή, σημείωμα, ωρολόγιο
πρόγραμμα, αγγελία, ανακοίνωση σε δημόσιο χώρο κ.τλ.)
και στοιχεία του περιβάλλοντος χρήσης του, τον συντάκτη,
τον αποδέκτη, τον επικοινωνιακό σκοπό που εξυπηρετεί
4. να συνάγουν τη στάση του συντάκτη ενός κειμένου
ερμηνεύοντας απλά γλωσσικά στοιχεία, π.χ. τη χρήση
των επιθέτων
5. να έχουν βασική επίγνωση του αντωνυμικού συστήματος και του κλιτικού παραδείγματος πολύ συχνών
ρημάτων
6. να έχουν βασική επίγνωση των μορφολογικών χαρακτηριστικών ουσιαστικών και επιθέτων (γένος, πτώση, αριθμός) και της γραμματικής συμφωνίας σε απλές
ονοματικές φράσεις
7. να κατανοούν τη συνοπτική περιγραφή ενός βίντεο
που εμφανίζεται στο διαδίκτυο (π.χ. στο youtube)
8. να κατανοούν το αποτέλεσμα μιας απλής αναζήτησης σε μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο (π.χ. google).
Παραγωγή γραπτού λόγου και γραπτή διάδραση
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να δίνουν ή να ζητούν πληροφορίες σχετικά με οικείο θέμα (π.χ. το περιεχόμενο ενός βιβλίου, μιας ταινίας
κ.τλ.) και να διατυπώνουν ή να ζητούν γνώμη (π.χ. είναι
ένα ενδιαφέρον βιβλίο/μια πολύ αστεία ταινία), χωρίς
ωστόσο αναλυτική εξήγηση ή αιτιολόγηση
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2. να παρουσιάζουν σε ορισμένη επικοινωνιακή περίσταση και σε ορισμένους αποδέκτες ιδέες ή προτάσεις
για την επίλυση ενός απλού προβλήματος ή να εκφράζουν παράπονα ή δυσαρέσκεια σχετικά με την ύπαρξη
συγκεκριμένου προβλήματος
3. να γράφουν σύντομα βιογραφικά σημειώματα ή
σύντομες βιογραφίες για πραγματικά ή φανταστικά
πρόσωπα
4. να αφηγούνται μια σύντομη ιστορία χρησιμοποιώντας σωστά τους χρόνους των ρημάτων για να δηλώσουν τη χρονική ακολουθία των γεγονότων
5. να αποδίδουν το γενικό νόημα ενός ή περισσοτέρων
σύντομων κειμένων ή να συνοψίζουν τα κύρια σημεία
του/τους, αξιοποιώντας γλωσσικά στοιχεία (λεξικά και
γραμματικά) που χρησιμοποιούνται σε αυτό/αυτά.
Γραπτή διαμεσολάβηση
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να απαντούν στην ξένη γλώσσα σε ερωτήματα που
αφορούν στο γενικό ή τα επιμέρους νοήματα ενός απλού
γραπτού κειμένου στα ελληνικά
2. να διαβάζουν ένα απλό κείμενο στα ελληνικά και
να απαντούν γραπτά στην ξένη γλώσσα σε ερωτήματα
σχετικά με το επικοινωνιακό του περιβάλλον (προέλευση, σκοπό, αποδέκτη κ.τλ.)
3. να χρησιμοποιούν κείμενα στα ελληνικά (π.χ. κατάλογο εστιατορίου, αφίσα βιβλίου κ.τλ.) που αφορούν σε
περιστάσεις της καθημερινής ζωής για να παραγάγουν
ένα αντίστοιχο γραπτό κείμενο στην ξένη γλώσσα με
ανάλογες πληροφορίες
4. να δίνουν στην ξένη γλώσσα περιφραστικούς ορισμούς εννοιών που τους δίνονται στα ελληνικά.
Κατανόηση προφορικού λόγου
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να κατανοούν το βασικό νόημα σύντομων πληροφοριακών ή περιγραφικών κειμένων (αγγελιών, ανακοινώσεων, καθαρά ηχογραφημένων τηλεφωνικών μηνυμάτων) που αφορούν σε δραστηριότητες καθημερινής
ρουτίνας, σε ζητήματα προσωπικά ή οικογενειακά, ή σε
πλευρές του άμεσου περιβάλλοντος του ομιλητή (π.χ.
τοπική γεωγραφία, αγορές, χόμπι κ.τλ.)
2. να κατανοούν τα βασικά σημεία αποσπασμάτων
από τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά προγράμματα σχετικά με
θέματα της επικαιρότητας, εφόσον ο λόγος είναι απλός
και καθαρός
3. να απαντούν σε απλά ερωτήματα σχετικά με το μήνυμα που διατυπώνει ένα βίντεο (που παρακολουθούν
π.χ. στο διαδίκτυο)
4. να κατανοούν απλές οδηγίες κατασκευής αντικειμένων ή οδηγίες χρήσης οικιακών συσκευών ή οδηγίες
κατευθύνσεων (π.χ. πώς να πάει κανείς από το σημείο
Χ στο Υ)
5. να συνάγουν τη στάση του ομιλητή βάσει απλών
γλωσσικών καθώς και εξωγλωσσικών στοιχείων, όπως
του επιτονισμού
6. να αναγνωρίζουν το είδος ενός κειμένου και επιμέρους στοιχεία του περιβάλλοντος χρήσης του, τον
συντάκτη, τον αποδέκτη, τον επικοινωνιακό σκοπό που
εξυπηρετεί.
Παραγωγή προφορικού λόγου και προφορική διάδραση
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Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να ανταλλάσσουν πληροφορίες ή απόψεις με τους
συνομιλητές τους αναφορικά με δραστηριότητες καθημερινής ρουτίνας (ταξίδια, φαγητό, ψώνια, διασκέδαση,
μέσα μεταφοράς, τηλεόραση, σχολείο κ.τλ.) σε σύντομες
και προβλέψιμες κοινωνικές συνδιαλλαγές
2. να περιγράφουν καθημερινές τους συνήθειες (πού
συχνάζουν, τι αγοράζουν στο σούπερ μάρκετ κ.τλ.), οικείους ανθρώπους ή και άγνωστα πρόσωπα (υπαρκτά
ή φανταστικά), χρησιμοποιώντας περιορισμένο ρεπερτόριο λέξεων και γραμματικών δομών
3. να προτείνουν στον/στους συνομιλητή/ές τους
λύσεις σχετικά με κάποιο πολύ απλό πρόβλημα, ακόμα
και αν δεν έχουν την ευχέρεια να εμπλακούν σε εκτενή
συζήτηση σχετικά με αυτές
4. να αποδίδουν το γενικό νόημα ενός ή περισσοτέρων
κειμένων αξιοποιώντας τα λεξικογραμματικά στοιχεία
που χρησιμοποιούνται σε αυτό/ αυτά.
Προφορική διαμεσολάβηση
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να απαντούν στην ξένη γλώσσα σε ερωτήματα που
αφορούν στο γενικό ή τα επιμέρους νοήματα ενός απλού
προφορικού κειμένου στα ελληνικά
2. να ακούν σύντομους διαλόγους ή άλλου τύπου προφορικά κείμενα στην ελληνική και να απαντούν στην
ξένη γλώσσα σε ερωτήματα που αφορούν στο επικοινωνιακό τους πλαίσιο (π.χ. ποιος είναι ο ομιλητής και
ποιος ο ακροατής, ο τόπος και ο χρόνος της συνομιλίας
ή ομιλίας κ.τλ.)
3. να εξηγούν στην ξένη γλώσσα ελληνικές λέξεις ή
(εκ)φράσεις όπως αυτές χρησιμοποιούνται σε ελληνόγλωσσο κείμενο
4. να δίνουν στην ξένη γλώσσα περιφραστικούς ορισμούς εννοιών που τους δίνονται στα ελληνικά.
Επίπεδο Β1
Κατανόηση γραπτού λόγου
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να κατανοούν ένα απλά δομημένο κείμενο (άρθρο
εφημερίδας, συνέντευξη, κείμενο τουριστικού οδηγού
ή πληροφοριακού φυλλαδίου, εκλαϊκευμένο κείμενο
τύπου, επιστολή, απόσπασμα διηγήματος ή μυθιστορήματος) το οποίο αναφέρεται σε θέματα καθημερινής
ζωής (οικογένεια, χόμπι, ενδιαφέροντα, εργασία, ταξίδια,
τρέχοντα γεγονότα ή εκδηλώσεις) και να αντιλαμβάνονται τη γενική ιδέα, το θέμα που πραγματεύεται και τη
βασική οργάνωση των νοημάτων του
2. να εντοπίζουν πληροφορίες που περιέχονται σε
απλά γραφήματα ή σε πίνακες που συνοδεύουν κείμενα
με οικεία θέματα (π.χ. εκλαϊκευμένα κείμενα τύπου) ή σε
άλλα πολυτροπικά κείμενα (π.χ. χάρτες με υπερσυνδέσμους σε ενδιαφέρουσες τοποθεσίες)
3. να κατανοούν απλές περιγραφές γεγονότων, συναισθημάτων ή εμπειριών
4. να κατανοούν τα συμπεράσματα που ακολουθούν
την έκθεση των νοημάτων σε ένα απλό άρθρο
5. να κατανοούν απλές οδηγίες χρήσης οικιακών συσκευών
6. να συμπληρώνουν λέξεις ή φράσεις που λείπουν από
ένα κείμενο με βάση τα άμεσα συμφραζόμενα
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7. να συνδέουν κατακερματισμένες φράσεις ή μέρη
ενός κατακερματισμένου κειμένου, λαμβάνοντας υπόψη
εκείνα τα γλωσσικά στοιχεία που υπηρετούν τη συνοχή
και τη συνεκτικότητά του, δηλαδή συνδέσμους (αλλά,
επειδή, όταν κ.τλ.), επιρρηματικές φράσεις (πρώτα απ’
όλα, αρχικά, στη συνέχεια, επιπλέον) ή ρηματικούς τύπους (τελειώνοντας, συνοψίζοντας) κ.τλ.
8. να συνδέουν διαφορετικά κείμενα ή τον τίτλο ενός
κειμένου με τον υπότιτλο ή τον υπότιτλο με το αρχικό
τμήμα ενός κειμένου, λαμβάνοντας υπόψη νοηματικούς
ή και γραμματικούς δείκτες
9. να τοποθετούν στη σωστή σειρά μέρη ενός κειμένου
τα οποία εμφανίζονται ανακατεμένα, αναγνωρίζοντας
την αλληλουχία των νοημάτων και λαμβάνοντας υπόψη γλωσσικά στοιχεία που διασφαλίζουν τη συνοχή του
κειμένου
10. να πλοηγούνται σε έναν ιστότοπο και να κατανοούν
τη δομή και το περιεχόμενό του.
Παραγωγή γραπτού λόγου και γραπτή διάδραση\
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να αφηγούνται μια ιστορία, να περιγράφουν γεγονότα, εμπειρίες, συναισθήματα, μελλοντικούς στόχους
και προγραμματισμένα σχέδια, να εκθέτουν καθημερινά προβλήματα συντάσσοντας ένα σύντομο κείμενο με
απλή δομή (π.χ. προσωπική επιστολή, μήνυμα σε φιλικό
πρόσωπο κ.τλ.)
2. να δίνουν αναλυτικές πληροφορίες για τον εαυτό
τους (π.χ. πληροφορίες σχετικά με σπουδές, εργασιακή
εμπειρία) σε μορφή σύντομου βιογραφικού σημειώματος
3. να ανταλλάσσουν πληροφορίες για καθημερινά κοινωνικά θέματα, να προτείνουν ή να σχολιάζουν πιθανές
λύσεις για ένα πρόβλημα και να διατυπώνουν συμπεράσματα
4. να προσθέτουν απλά σχόλια σε υποτιθέμενες αναρτήσεις ιστολογίου ή σε αναρτήσεις σε ιστότοπους μέσων
κοινωνικής δικτύωσης
5. να αξιοποιούν έντυπα ή ηλεκτρονικά λεξικά και θησαυρούς προκειμένου να αφηγηθούν γραπτά μια προσωπική εμπειρία, χρησιμοποιώντας κατάλληλα λεξικά
μέσα
6. να διατυπώνουν και να εξηγούν με συντομία την
άποψή τους ή να ανταλλάσσουν απόψεις για θέματα που
τους ενδιαφέρουν (π.χ. για το περιεχόμενο μιας ταινίας
ή ενός βιβλίου)
7. να παράγουν συνεκτικά κείμενα με λογικές συνδέσεις και νοηματική συνάφεια των επιμέρους προτάσεων
και να αξιοποιούν σωστά τους κατάλληλους γλωσσικούς
δείκτες συνοχής, όπως τις αναφορικές προτάσεις, αντωνυμίες, ελλειπτικές δομές
8. να συνθέτουν ή να συνοψίζουν πληροφορίες από
ποικίλες πηγές συντάσσοντας ένα νέο, ορθά δομημένο,
συνεκτικό κείμενο.
Γραπτή διαμεσολάβηση
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να μεταφέρουν γραπτά στην ξένη γλώσσα τη βασική
ιδέα ή τα βασικά νοήματα ελληνόγλωσσου κειμένου 2.
να συμπεριλαμβάνουν σε κείμενο που συντάσσουν στην
ξένη γλώσσα πληροφορίες από ένα ή περισσότερα ελληνόγλωσσα κείμενα, προσαρμόζοντας τις πληροφορίες
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σε νέο επικοινωνιακό περιβάλλον 3. να απαντούν στην
ξένη γλώσσα σε ερωτήματα σχετικά με τον σκοπό για
τον οποίο έχει γραφτεί ένα ελληνόγλωσσο κείμενο, τον/
τους αποδέκτη/ες του, τη στάση του συντάκτη σχετικά
με το θέμα του κειμένου κ.τλ.\4. να συνοψίζουν ή να συνθέτουν τα κύρια σημεία ενός ή περισσοτέρων ελληνόγλωσσων κειμένων που αφορούν σε οικεία θέματα (προσωπικά, επαγγελματικά, κοινωνικά) στην ξένη γλώσσα.
Κατανόηση προφορικού λόγου
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να κατανοούν σύντομους διαλόγους μεταξύ φυσικών ομιλητών της γλώσσας-στόχου σχετικά με ζητήματα της καθημερινής ζωής (επαγγελματικά, κοινωνικά
κ.τλ.), όταν ο λόγος είναι απλός και χωρίς ιδιαιτερότητες
προφοράς
2. να κατανοούν το βασικό θέμα αλλά και ειδικές πληροφορίες σε σύντομα αποσπάσματα από τηλεοπτικά ή
ραδιοφωνικά προγράμματα που αναφέρονται σε θέματα
της επικαιρότητας
3. να κατανοούν το γενικό νόημα και επιμέρους πληροφορίες μιας ομιλίας με εκλαϊκευμένο λόγο που αναφέρεται σε οικείο σε αυτούς θέμα
4. να κατανοούν απλές οδηγίες εγχειριδίων χρήσης
οικιακών ή άλλων συσκευών.
Παραγωγή προφορικού λόγου και προφορική διάδραση
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να συζητούν (με έναν ή περισσότερους συνομιλητές)
για οικεία ζητήματα της καθημερινής ζωής (προσωπικά,
επαγγελματικά, κοινωνικά)
2. να περιγράφουν γεγονότα ή καταστάσεις με βάση
ορισμένο οπτικό ερέθισμα ή να αφηγούνται μια ιστορία
διατυπώνοντας υποθέσεις σχετικά με αυτή
3. να περιγράφουν εμπειρίες, συναισθήματα, μελλοντικούς στόχους και προγραμματισμένα σχέδια, παράγοντας σύντομα, συνεκτικά προφορικά κείμενα
4. να προτείνουν λύσεις για την αντιμετώπιση ενός
προβλήματος, εξηγώντας τις με συντομία, ή να εκφράζουν παράπονα ή δυσαρέσκεια σχετικά με την ύπαρξη
συγκεκριμένου προβλήματος
5. να διατυπώνουν την άποψή τους ή την αντίθεσή
τους με την άποψη που έχει ήδη διατυπώσει ο συνομιλητής τους
6. να συνοψίζουν ή να συνθέτουν τα κύρια σημεία ενός
ή περισσοτέρων κειμένων που αφορούν σε οικεία θέματα (προσωπικά, επαγγελματικά, κοινωνικά).
Προφορική διαμεσολάβηση
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να μεταφέρουν προφορικά στην ξένη γλώσσα τη
βασική ιδέα ενός προφορικού ή γραπτού ελληνόγλωσσου κειμένου, διακρίνοντάς την παράλληλα από τις δευτερεύουσες πληροφορίες του κειμένου
2. να συμπεριλαμβάνουν σε προφορικό κείμενο που
παράγουν στην ξένη γλώσσα πληροφορίες από ένα ή περισσότερα ελληνόγλωσσα γραπτά κείμενα, προσαρμόζοντας τις πληροφορίες σε νέο επικοινωνιακό περιβάλλον
3. να διατυπώνουν στην ξένη γλώσσα με απλό τρόπο ένα σύνθετο μήνυμα που ακούν ή διαβάζουν στα
ελληνικά
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4. να ανταλλάσσουν με τον/τους συνομιλητή/ές τους
πληροφορίες που αντλούν από ελληνόγλωσσα κείμενα.
Επίπεδο Β2
Κατανόηση γραπτού λόγου
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να κατανοούν το περιεχόμενο ενός κειμένου δημόσιου λόγου (π.χ. άρθρου εφημερίδας/ηλεκτρονικού
τύπου, γραπτής αναφοράς) στο οποίο διατυπώνονται
θέσεις ή απόψεις σχετικές με ποικίλους τομείς κοινωνικής εμπειρίας και να εντοπίζουν σε αυτό επιμέρους
πληροφορίες
2. να αντιλαμβάνονται τον επικοινωνιακό σκοπό ενός
σχετικά σύνθετου κειμένου καθώς και πώς η διάταξη
των νοημάτων και των πληροφοριών εξυπηρετεί τον
σκοπό αυτό
3. να κατανοούν κείμενα με ικανό εύρος λεξιλογίου
σχετικού με θέματα γενικού ενδιαφέροντος, στα οποία
μπορεί να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες αλλά και
αφηρημένες έννοιες
4. να συνάγουν τη σημασία λέξεων ή ιδιωματικών εκφράσεων με βάση τα άμεσα συμφραζόμενα ή το ευρύτερο επικοινωνιακό πλαίσιο όπου αυτές εμφανίζονται
5. να συνάγουν στοιχεία σχετικά με την κοινωνική ή
άλλη ιδιότητα του συντάκτη ή του αποδέκτη ενός κειμένου ή τη μεταξύ τους σχέση
6. να εντοπίζουν επιμέρους πληροφορίες σε ένα κείμενο, διατυπωμένες ρητά ή υπαινικτικά
7. να κατανοούν γραπτές οδηγίες ή εντολές που μπορεί
να περιέχουν ειδικές/τεχνικές πληροφορίες
8. να έχουν επίγνωση των γραμματικών μέσων σύνδεσης των προτάσεων (παρατακτική, υποτακτική σύνδεση) και της νοηματικής αλληλουχίας των μερών ενός
κειμένου
9. να αντικαθιστούν λέξεις του κειμένου με συνώνυμες
ή να παραφράζουν μέρη του κειμένου αξιοποιώντας τα
άμεσα συμφραζόμενα
10. να κρατούν γραπτές σημειώσεις στην ελληνική από
κείμενο που διάβασαν ή άκουσαν στην ξένη γλώσσα.
Παραγωγή γραπτού λόγου και γραπτή διάδραση
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να παράγουν ορθά δομημένα, συνεκτικά κείμενα (π.χ.
επιστολές, άρθρα κ.τλ.) χρησιμοποιώντας ικανό εύρος
λεξιλογίου σχετικού με θέματα κοινού ενδιαφέροντος
2. να εκθέτουν με λεπτομέρεια και σαφήνεια, να
σχολιάζουν ή να συζητούν διαφορετικές πλευρές ενός
ζητήματος (π.χ. θετικά και αρνητικά σημεία) χρησιμοποιώντας ποικιλία γραμματικών δομών και συνώνυμων
λέξεων προκειμένου να αποφεύγουν επαναλήψεις
3. να παρουσιάζουν ένα βιβλίο, μια ταινία ή θεατρική
παράσταση, διατυπώνοντας ή ανταλλάσοντας απόψεις
και αιτιολογώντας τις με κατάλληλα επιχειρήματα
4. να συντάσσουν μια έκθεση ή γραπτή αναφορά, παρουσιάζοντας με σαφήνεια τα κύρια και δευτερεύοντα
στοιχεία του θέματος στο οποίο αφορά και διατυπώνοντας συμπεράσματα
5. να παρουσιάζουν ιδέες ή προτάσεις για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος, αναφέροντας και εξηγώντας
τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα καθεμιάς από τις
προτεινόμενες λύσεις
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6. να περιγράφουν γεγονότα και ειδήσεις, συνθέτοντας
πληροφορίες από διαφορετικές πηγές
7. να υποβάλλουν γραπτά αιτήματα ή παράπονα σε
επίσημο ύφος (σε επιστολή, ηλεκτρονικό μήνυμα, επαγγελματικό σημείωμα κ.τλ.) και να ζητούν ή να παρέχουν
οι ίδιοι πληροφορίες, διευκρινίσεις ή εξηγήσεις σχετικά
με προσωπικό, επαγγελματικό ή κοινωνικό ζήτημα
8. να παρουσιάζουν περιληπτικά τα πιο σημαντικά σημεία ενός κειμένου, προσαρμόζοντας το κείμενο που
παραγάγουν σε συγκεκριμένες συνθήκες επικοινωνίας
ή επικοινωνιακό περιβάλλον
9. να συντάσσουν κείμενο σχετικά με ορισμένο κοινωνικό ή προσωπικό ζήτημα προκειμένου να το αναρτήσουν σε ιστολόγιο ή ιστότοπο μέσου κοινωνικής δικτύωσης.
Γραπτή διαμεσολάβηση
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να συνθέτουν ξενόγλωσσο γραπτό κείμενο που να
συνοψίζει ή να απλοποιεί ή να προσαρμόζει στην περίσταση πληροφορίες από ελληνόφωνο κείμενο
2. να συνθέτουν γραπτό κείμενο στην ξένη γλώσσα
που να επεκτείνει το περιεχόμενο ενός ελληνόφωνου
κειμένου
3. να κάνουν περίληψη στην ξένη γλώσσα ενός σύντομου και απλού, ελληνόφωνου γραπτού κειμένου,
μεταφέροντας στον γραπτό λόγο ομαδοποιημένες τις
πληροφορίες που εμφανίζονται να έχουν κάποια σύνδεση μεταξύ τους
4. να μεταφέρουν στον γραπτό λόγο πληροφορίες που
παρουσιάζονται με τη μορφή οπτικού ερεθίσματος (π.χ.
σχεδιάγραμμα, πίνακας, εικόνα κ.τλ.) και να τις δομούν
σε ένα συνεκτικό κείμενο
5. να διατυπώνουν στην ξένη γλώσσα με διαφορετικό
τρόπο ή διαφορετικό ύφος ένα προφορικό ή γραπτό
μήνυμα στην ελληνική, χρησιμοποιώντας απλές γραμματικές δομές και πλούσιο λεξιλόγιο.
Κατανόηση προφορικού λόγου
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να κατανοούν τα σημαντικότερα σημεία προφορικών κειμένων (π.χ. ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών, ταινιών κ.τλ.) που αφορούν σε θέματα ευρύτερου
ενδιαφέροντος και να εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε αυτά, εφόσον χρησιμοποιείται η επίσημη
μορφή της γλώσσας-στόχου χωρίς διαλεκτικές ιδιαιτερότητες
2. να κατανοούν τη δομή μιας εκτενούς ομιλίας, ενός
διαλόγου ή μιας συζήτησης, όπου συμμετέχουν και
αναπτύσσουν επιχειρήματα ομιλητές που έχουν άριστη
γνώση της γλώσσας-στόχου και οι οποίοι τη χρησιμοποιούν είτε ως μητρική είτε ως ξένη
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3. να συνάγουν στοιχεία σχετικά με την κοινωνική ή
άλλη ιδιότητα του/των ομιλητή/ών σε ένα προφορικό
κείμενο ή σχετικά με τη μεταξύ τους σχέση
4. να κατανοούν κείμενα απλού ακαδημαϊκού λόγου
(π.χ. διαλέξεις, συζητήσεις επιστημονικού περιεχομένου
κ.τλ.) στα οποία μπορεί να γίνεται αναφορά σε αφηρημένες ή θεωρητικές έννοιες ή και σε τεχνικούς όρους.
Παραγωγή προφορικού λόγου και προφορική διάδραση
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να περιγράφουν γεγονότα, καταστάσεις ή εμπειρίες,
εκθέτοντας με σαφήνεια και λεπτομέρεια διαφορετικές
πλευρές τους
2. να παίρνουν ενεργό μέρος σε συζητήσεις αναφορικά
με θέματα κοινού ενδιαφέροντος, να διατυπώνουν τις
απόψεις τους, να τις εξηγούν και να επιχειρηματολογούν
για να τις υποστηρίξουν ή να σχολιάζουν τις απόψεις των
συνομιλητών τους
3. να παρουσιάζουν ένα βιβλίο ή ένα λογοτεχνικό, κινηματογραφικό ή άλλο έργο ή ένα γεγονός, συνθέτοντας
πληροφορίες από διαφορετικές πηγές και αναφέροντας
την προσωπική τους εμπειρία, αν έχουν
4. να συζητούν με άνεση και αμεσότητα σχετικά με
θέματα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος, σχολιάζοντας διαφορετικές οπτικές τους και δίνοντας παραδείγματα για να διασαφηνίσουν έννοιες αφηρημένες ή
θεωρητικές
5. να χρησιμοποιούν κατάλληλες στρατηγικές επικοινωνίας προκειμένου να εισάγουν το θέμα μιας συζήτησης, να ζητήσουν και να πάρουν τον λόγο ή να ολοκληρώσουν ομαλά μια συζήτηση.
Προφορική διαμεσολάβηση
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να παραφράζουν συγκεκριμένες πληροφορίες που
εμφανίζονται σε ελληνόγλωσσα κείμενα για να τις εντάξουν σε κείμενο στην ξένη γλώσσα, με τρόπο κατάλληλο
για το νέο τους επικοινωνιακό περιβάλλον
2. να εντάσσουν με τρόπο κατάλληλο ιδέες και νοήματα ενός ελληνόγλωσσου κειμένου σε ένα ξενόγλωσσο
κείμενο διαφορετικού τύπου, ύφους κ.τλ.
3. να ανταλλάσσουν με τον/τους συνομιλητή/ές τους
πληροφορίες που αντλούν από σύνθετα ελληνόγλωσσα
κείμενα
4. να συνοψίζουν προφορικά στην ξένη γλώσσα τα
βασικά σημεία ενός ή περισσοτέρων ελληνόγλωσσων
κειμένων που διαβάζουν.
ΙΙΙ. Γλωσσικά μέσα: λειτουργικά και δομικά στοιχεία
Τα γλωσσικά μέσα, δηλαδή τα λειτουργικά και δομικά
στοιχεία, ανά επίπεδο γλωσσομάθειας, που παρατίθενται
στη συνέχεια σε αναλυτικό πίνακα, τεκμηριώνουν τους
περιγραφητές επικοινωνιακής επάρκειας.
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ɅȵɆȻȳɆȰɌȸ ȵɅȻɅȵȴɃɉ ȰɁȰɌɃɆȰɇ A1
ȴʀʆʘͬɺɻʏʙ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ

Ɉʉ ȱʌɽʌʉ

Ɉɲʐʏʉʋʉɿʙͬʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺʘ
Ⱥɹʄʘ ɲʐʏʊ͘
ȵʀʆɲɿ ɲʐʏʊ͘
Ɂɲɿ͕ ʏʉ ʅʋʄɸ ʋʉʐʃɳʅɿʍʉ͕ ɸʃɸʀ͘

- ȳɹʆʉʎ͕ Ȱʌɿɽʅʊʎ
- ȵʀɷɻ ɳʌɽʌʘʆ ;ʉʌɿʍʏɿʃʊ͕
ɲʊʌɿʍʏʉ͕ ʃ͘ɳ͘Ϳ

Ɉʉ Ƀʐʍɿɲʍʏɿʃʊ

ȷɻʏʙ ʅɿɲ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ
- ȳɿɲ ɹʆɲ ʋʌʊʍʘʋʉ:
Ʌʉɿʉʎ ɸʀʆɲɿ ɲʐʏʊʎ͖
- ȳɿɲ ɹʆɲ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ:

Ɉʉ ȵʋʀɽɸʏʉ
- ȳɹʆʉʎ͕ ɲʌɿɽʅʊʎ͕ ʃɲʏɲʄɼʇɸɿʎ
- ȵʀɷɻ ɸʋɿɽɹʏʘʆ
- ȴɸɿʃʏɿʃɳ ɸʋʀɽɸʏɲ
- Ⱦʏɻʏɿʃɳ ɸʋʀɽɸʏɲ

ȸ Ȱʆʏʘʆʐʅʀɲ
- Ʌʌʉʍʘʋɿʃɹʎ ɲʆʏʘʆʐʅʀɸʎ
- ȴɸɿʃʏɿʃɹʎ ɲʆʏʘʆʐʅʀɸʎ
;ʉʌɿʍʅɹʆʉɿ ʏʑʋʉɿͿ
- Ⱦʏɻʏɿʃɹʎ ɲʆʏʘʆʐʅʀɸʎ ;ʉʌɿʍʅɹʆʉɿ
ʏʑʋʉɿͿ

Ɉʉ ȵʋʀʌʌɻʅɲ
- ɍʌʉʆɿʃʊ
- Ɉʉʋɿʃʊ
- Ɉʌʉʋɿʃʊ
- Ʌʉʍʉʏɿʃʊ

ȸ ʋʌʊɽɸʍɻ

ȳɸʆɿʃɳ
ɳʏʉʅʉ͕ ɳʆɽʌʘʋʉʎ
ɶɸʆʆɻʅɹʆʉʎ͕ ɺʘʆʏɲʆʊʎ͕ ʋɲʌʙʆ͕
ɲʋʙʆ
ɸʀʅɲɿ͕ ɹʖʘ͕ ʐʋɳʌʖʘ͕ ɶɸʆʆɿɹʅɲɿ

-

ɀɹʌɻ ʏʉʐ ʍʙʅɲʏʉʎ
ʍʙʅɲ͕ ʅɳʏɿ͕ ʃɲʌɷɿɳ͕ ɲʐʏʀ͕
ʅɲʄʄɿɳ͕ ʋʊɷɿ͕ ɷɳʖʏʐʄʉ
Ɍʐʍɿʃɳ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ
ɴɳʌʉʎ͕ ʑʗʉʎ͕
ʗɻʄʊʎ͕ ʃʉʆʏʊʎ͕ ʅɸʄɲʖʌɿʆʊʎ͕
ʇɲʆɽʊʎ͕ ʃʉʃʃɿʆʉʅɳʄʄɻʎ
ɺʐɶʀɺʘ͕ ɹʖʘ ʅɹɶɸɽʉʎ

-

-

Ɍʑʄʉ
ɳʆɷʌɲʎ͕ ɶʐʆɲʀʃɲ͕ ɲɶʊʌɿ͕
ʃʉʌʀʏʍɿ͕ ʋɲɿɷʀ

-

ȸʄɿʃʀɲ
ɻʄɿʃʀɲ͕ ʅʘʌʊ͕ ʋɲɿɷʀ͕ ɸʆɼʄɿʃɲʎ͕
ʖʌʊʆʉʎ͕ ʅɼʆɲʎ͕ ʅɹʌɲ
ʆɹʉʎ͕ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʉʎ͕ ɶɹʌʉʎ͕
ʅɸɶɳʄʉʎ͕ ʅɿʃʌʊʎ

-

Ⱥɹʍɻ ʃɲɿ ʃʀʆɻʍɻ ʏʉʐ ʍʙʅɲʏʉʎ
ʍɻʃʙʆʉʅɲɿ͕ ʃɳɽʉʅɲɿ͕ ʇɲʋʄʙʆʘ

-

1

ȴɿɲʔɻʅɿʍʏɿʃɳ ʍʋʉʏ ;ȾɅ )
Ȱʄʄɻʄʉɶʌɲʔʀɲ ʉɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɼ ɼ ʔɿʄɿʃɼ͕ ʅɸ
ɶʌɲʔɿʃʊ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ ʋʉʐ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ
ɷɿɲɴɲʍʏɸʀ ɸʑʃʉʄɲ ;Ⱦȳ͕ ɅȳͿ
ɇɻʅɸɿʙʅɲʏɲ͕ ʅɸ ɶʌɲʔɿʃʊ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ ʋʉʐ
ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɷɿɲɴɲʍʏɸʀ ɸʑʃʉʄɲͿ͕ ʅɻʆʑʅɲʏɲ
SMS͕ ɻʄ͘ ʅɻʆʑʅɲʏɲ ;Ⱦȳ͕ ɅȳͿ
ȴɻʅʊʍɿɸʎ ʏɲʅʋɹʄɸʎ ʅɸ ʉɷɻɶʀɸʎ ɶɿɲ
ʉɷɻɶʉʑʎ ɼ ʏʉʐʌʀʍʏɸʎ ;ȾȳͿ
ɍɳʌʏɸʎ͕ ʉʆʊʅɲʏɲ ɷʌʊʅʘʆ͕ ʍʏɲɽʅʙʆ ;ȾȳͿ
Ƀʆʉʅɲʍʀɸʎ ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ͕ ɷɻʅʊʍɿʘʆ
ʃʏɻʌʀʘʆ ;ȾȳͿ
Ȱʆɲʅʆɻʍʏɿʃɹʎ ʍʏɼʄɸʎ ;ȾȳͿ
ȵʃʔʙʆɻʍɻ ɳʍʃɻʍɻʎͬɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
;ʊʋʘʎ ɶʄʘʍʍɿʃɹʎ
ɲʍʃɼʍɸɿʎͬɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎͿ ;ȾȳͿ
ɇʐʆʏɲɶɹʎ ;ʔɲɶɻʏɳ͕ ɶʄʐʃɳ͕ ʃʉʃʏɹɿʄͿ͕
ʃɲʆʊʆɸʎ ʋɲɿʖʆɿɷɿʉʑ ;ȾȳͿ
Ȱʋʄɹʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ʖʌɼʍɻʎ ʅɿɲʎ ʍʐʍʃɸʐɼʎ ;ȾȳͿ
ȵʏɿʃɹʏɸʎ͕ ʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆɲ ͬ ʍʐʍʏɲʏɿʃɳ͕
ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʄɼʇɻʎ͕ ʃʉʐʋʊʆɿɲ ʔɲʌʅɳʃʘʆ
;ȾȳͿ
ɇʖʉʄɿʃʊʎ ɹʄɸɶʖʉʎ ʋʌʉʊɷʉʐ ;ȾȳͿ
ȴɿɲɴɲʏɼʌɿʉ͕ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɶɹʆʆɻʍɻʎ ;ȾȳͿ
ȳʌɲʅʅɲʏʊʍɻʅɲ͕ ʏɲʖʐɷʌʉʅɿʃʉʀ ʔɳʃɸʄʉɿ
;ȾȳͿ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʀ͕ ʏɲʅɸɿɲʃɹʎ ɲʋʉɷɸʀʇɸɿʎ ;ȾȳͿ
ȵɿʍɿʏɼʌɿɲ ʅɸʏɲʔʉʌɿʃʙʆ ʅɹʍʘʆ ;ȾȳͿ
ȵʐʌʘʋɲʁʃʊ WŽƌƚĨŽůŝŽ ;ȾȳͿ
Ɉʑʋʉʎ ;ʃɲɽɻʅɸʌɿʆʊʎ͕ ɸɴɷʉʅɲɷɿɲʀʉʎ͕

Ƀɿ ʍʐʆʏʉʅʉɶʌɲʔʀɸʎ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ɷɻʄʙʆʉʐʆ ʏɲ ɸʇɼʎ͗ Ⱦȳ ʃɲʏɲʆʊɻʍɻ ɶʌɲʋʏʉʑ ʄʊɶʉʐ͕ ȾɅ ʃɲʏɲʆʊɻʍɻ ʋʌʉʔʉʌɿʃʉʑ ʄʊɶʉʐ͕ Ʌȳ ʋɲʌɲɶʘɶɼ ɶʌɲʋʏʉʑ ʄʊɶʉʐ͕ ɅɅ
ʋɲʌɲɶʘɶɼ ʋʌʉʔʉʌɿʃʉʑ ʄʊɶʉʐ͘
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1

- ȳɹʆʉʎ͕ ɲʌɿɽʅʊʎ͕ ʃɲʏɲʄɼʇɸɿʎ
- Ȱʋʄɳ ʋʌʉɽɼʅɲʏɲ ʃɲɿ
ɸʋɿɽɼʅɲʏɲ

-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȴʀʆʘ ʅɿɲ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ
- ɇʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉʆ ʖʌʊʆʉ:
Ȱʑʌɿʉ.
ɀɸʏɳ ʏɿʎ ɷɿɲʃʉʋɹʎ͘
- ɇʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉʆ ʏʊʋʉ:
ȵɷʙ͘
ȵʃɸʀ͘
ȴʀʋʄɲ ɲʋʊ ʏʉ ʔʉʑʌʆʉ͘
ȵʀʆɲɿ ʃʉʆʏɳͬʅɲʃʌɿɳ
- ɇʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉʆ ʏʌʊʋʉ:
Ȱʌɶɳ͊
ȳʌɼɶʉʌɲ͊
ɀɸ ɹʆɲ ʃʄɸɿɷʀ͘
ɇʋʌʙʇʏɸ ɷʐʆɲʏɳ͊
- ɇʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻ ʋʉʍʊʏɻʏɲ:
Ʌʉʄʑ͘
ȵʀʆɲɿ ʅɸɶɳʄʉ͊
- ɇʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ɲɿʏʀɲ:
ȵʋɸɿɷɼ ʋɸɿʆɳʘ͘

Ɉʉ ȱʏʉʅʉ͗ Ɍʐʍɿʃɼ
ʐʋʊʍʏɲʍɻ

Τεύχος Β’ 2871/09.09.2016

ȳȿɏɇɇȻȾȰ ɀȵɇȰ͗ ȿȵȻɈɃɉɆȳȻȾȰ Θ ȴɃɀȻȾȰ ɇɈɃȻɍȵȻȰ ȰɁȰ ȵɅȻɅȵȴɃ ȳȿɏɇɇɃɀȰȺȵȻȰɇ
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Ȱʔɻɶʉʑʅɲɿ
ɀɸ ɲʋʄɼ ʋʌʊʏɲʍɻ ɼ ɲʃʉʄʉʐɽʀɲ ɲʋʄʙʆ
ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ͗
ɂʐʋʆɳʘ ʍʏɿʎ ϳ͕ ʋʄɹʆʉʅɲɿ͕ ʋɲʀʌʆʘ ʋʌʘɿʆʊ ʃɲɿ
ʋɻɶɲʀʆʘ ʍʏʉ ʍʖʉʄɸʀʉ ʅʉʐ͘

ȴɿʉʌɽʙʆʘ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ
- ɀɸ ɲʌʆɻʏɿʃɼ ʔʌɳʍɻ
Ʉʖɿ͕ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ɲʐʏʊ͘

- Ȳʉɻɽɻʏɿʃɳ Ɇɼʅɲʏɲ ɸʀʅɲɿ ʃɲɿ
ɹʖʘ
- Ȳɲʍɿʃɳ ʉʅɲʄɳ ʌɼʅɲʏɲ
- Ƀʌɿʍʏɿʃɼ
- ȵʆɸʌɶɻʏɿʃɼ ʔʘʆɼ
- ȵʆɸʍʏʙʏɲʎ
Ⱦʄʀʍɻ͕ ʋʌʊʍʘʋɲ͕ ʃɲʏɲʄɼʇɸɿʎ
ɍʌɼʍɻͬɇɻʅɲʍʀɲ
- Ʌɲʌɲʏɲʏɿʃʊʎ
Ⱦʄʀʍɻ͕ ʋʌʊʍʘʋɲ͕ ʃɲʏɲʄɼʇɸɿʎ
ɍʌɼʍɻͬɇɻʅɲʍʀɲ
- Ʌʌʉʍʏɲʃʏɿʃɼ
ʉ
2 ʋʌʊʍʘʋʉ
ɍʌɼʍɻͬɇɻʅɲʍʀɲ
- ɍʌɼʍɻͬɇɻʅɲʍʀɲ ʏʘʆ ɸɶʃʄʀʍɸʘʆ
ʍɸ ɲʋʄɹʎ ɸʃʔʌɳʍɸɿʎ ɸʐɶɹʆɸɿɲʎ
- Ɇɻʅɲʏɿʃʉʀ ʏʑʋʉɿ ;ɲʋʄɹʎ ʖʌɼʍɸɿʎ
ɲʋɲʌɸʅʔɳʏʉʐͿ

ȸ Ƀʆʉʅɲʏɿʃɼ Ɍʌɳʍɻ
- Ʌʌʉʍɷɿʉʌɿʍʏɿʃɳ ;ɳʌɽʌɲ͕
ɲʌɿɽʅɻʏɿʃɳ͕ ɸʌʘʏɻʅɲʏɿʃɳ
ɸʋʀɽɸʏɲ͕ ʃʏɻʏɿʃɳ ɸʋʀɽɸʏɲ͕
ɷɸɿʃʏɿʃɳ ɸʋʀɽɸʏɲͿ
- ȵʋʀɽɸʏʉ н ʉʐʍɿɲʍʏɿʃʊ
Ƀʆʉʅɲʏɿʃʉʀ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʉʀ

ȵʆɹʌɶɸɿɸʎ ʅɸ ʏɲ ʖɹʌɿɲ
ʋɲʀʌʆʘ͕ ɴɳɺʘ͕ ʃʌɲʏʙ͕ ɲʆʉʀɶʘ͕
ʃʄɸʀʆʘ͕ ʗɳʖʆʘ

Ɉʉ ȱʏʉʅʉ͗ Ȱʆʏɿʄɻʋʏɿʃɼ ʃɲɿ
ʗʐʖɿʃɼ ɷɿɳʍʏɲʍɻ
Ȱɿʍɽɼʍɸɿʎ
Ʉʌɲʍɻ͗ ɴʄɹʋʘ͕ ʃʉɿʏɳɺʘ
Ȱʃʉɼ͗ ɽʊʌʐɴʉʎ͕ ɲʃʉʑʘ͕ ɲʃʉʑʘ
ʋʌʉʍɸʃʏɿʃɳ
Ȱʔɼ͗ ʖɹʌɿ͕ ɷɳʃʏʐʄʉ͕ ɷɹʌʅɲ͕
ɲɶɶʀɺʘ
ȳɸʑʍɻ͗ ɶɸʑʍɻ͕ ɷʉʃɿʅɳɺʘ͕ ʅʉʐ
ɲʌɹʍɸɿ͕ ʃɲʄʊ͕ ɳʍʖɻʅʉ͕ ɲʄʅʐʌʊ͕
ɶʄʐʃʊ
Ʉʍʔʌɻʍɻ͗ ʅʐʌʘɷɿɳ͕ ɳʌʘʅɲ͕
ʅʐʌʀɺʘ͕ ʅʐʌʀɺɸɿ ʘʌɲʀɲ
ʊʅʉʌʔʉʎ͕ ɳʍʖɻʅʉʎ
ɍɲʌɲʃʏɼʌɲʎ ʃɲɿ ʍʐʆɲɿʍɽɼʅɲʏɲ
ɲɶɳʋɻ͕ ʃʉʐʌɳɶɿʉ
ɲɶɲʋʙ
ʍʐʅʋɲɽɻʏɿʃʊʎ͕ ɸʐɶɸʆɿʃʊʎ͕
ɲʋʄʊʎ͕ ʖɲʌʉʑʅɸʆʉʎ͕
ʍʏɸʆʉʖʘʌɻʅɹʆʉʎ͕ ɹʇʐʋʆʉʎ͕
ʖɲɺʊʎ
Ʌʌʉʏɿʅɼʍɸɿʎ ʃɲɿ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏɲ
;ɴʄ͘ ȵʄɸʑɽɸʌʉʎ ʖʌʊʆʉʎ͕
ʗʐʖɲɶʘɶʀɲ͕ ʖʊʅʋɿ͕ ɲɽʄɻʏɿʍʅʊʎͿ

ȸ Ɇɻʅɲʏɿʃɼ Ɍʌɳʍɻ
- Ʌʌʉʍʘʋɿʃʊ ʌɼʅɲ ʃɲɿ ɲʋʄɳ
ʍʐʅʋʄɻʌʙʅɲʏɲ
- Ȱʋʄɳ ɲʋʌʊʍʘʋɲ ʌɼʅɲʏɲ

ɇʏʉɿʖɸʀɲ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ ʹ
Ʌʌʉʍʘʋɿʃɹʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ
Ʉʆʉʅɲ
ʊʆʉʅɲ͕ ɸʋʙʆʐʅʉ͕ ɶʌɳʅʅɲʏɲ ʏɻʎ

-

ʅɻʆɿɲʀʉʎͿ ʅɸ ʃɸʀʅɸʆɲ
ɸʋɿʃɲɿʌʊʏɻʏɲʎͬɸʆɻʅɹʌʘʍɻʎ ;ȾȳͿ
Ʌɸʌɿɸʖʊʅɸʆɲ ɸʔɻʅɸʌʀɷɲʎ͕ ʋɸʌɿʉɷɿʃʉʑ
;ȾȳͿ
Ɉʀʏʄʉɿ ɸɿɷɼʍɸʘʆ ʋʉʐ ʐʋʉɷɻʄʙʆʉʐʆ
ʍɲʔʙʎ ʏʉ ʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʊ ʏʉʐʎ ;ȾȳͿ
Ʌʀʆɲʃɸʎ ʅɸ ʍʏɲʏɿʍʏɿʃɳ ɷɸɷʉʅɹʆɲ ;ȾȳͿ
ȿɸɺɳʆʏɸʎ ʖɲʌʏʙʆ ;ȾȳͿ
ɇʖɹɷɿɲ͕ ʍʃʀʏʍɲ ;ȾȳͿ
ɇɻʅɸɿʘʅɲʏɳʌɿɲ ;ȾȳͿ
ɏʌʉʍʃʊʋɿʉ ;ʃʐʌʀʘʎ ʏʉʐ ʃɲɽɻʅɸʌɿʆʉʑ
ʏʑʋʉʐ͕ ʋʌʉʎ ɶɸʆɿʃɼ ɼ ʅɸʌɿʃɼ ʃɲʏɲʆʊɻʍɻͿ
;ȾȳͿ
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Ȳɸɴɲɿʙʆʘͬɷɻʄʙʆʘ
ɀɸ ʃɲʏɲʔɲʏɿʃɼ ʋʌʊʏɲʍɻ͗
Ȳʌɹʖɸɿ͘

Ɉʉ Ɇɼʅɲ

ʊʌɽɿʉʎ͕ ʃɲɽɿʍʏʊʎ͕ ʇɲʋʄʘʅɹʆʉʎ
ʋɻɶɲʀʆʘ͕ ɹʌʖʉʅɲɿ͕ ʋʌʉʖʘʌʙ͕
ʏʌɹʖʘ
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Ʌɸʌɿɶʌɳʔʘ ʃɳʋʉɿʉʆ ɼ ʃɳʏɿ
ɀɸ ɲʋʄɼ ʋʌʊʏɲʍɻ ɼ ɲʃʉʄʉʐɽʀɲ ɲʋʄʙʆ
ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ͗
Ƀ ʉʐʌɲʆʊʎ ɸʀʆɲɿ ʅʋʄɸ͘
ɉʋɳʌʖʉʐʆ ʃɲʌɹʃʄɸʎ ʃɲɿ ʏʌɲʋɹɺɿɲ͘
ȵʀʆɲɿ ϮϬ ɸʏʙʆ͘
ȵʀʆɲɿ ʗɻʄʊʎ ʃɲɿ ɹʖɸɿ ʅɲʃʌɿɳ ʅɲʄʄɿɳ͘

ȳɿɲ ʏɻ ɷɼʄʘʍɻ͗
- ɍʌʊʆʉʐ
- Ɉʊʋʉʐ
- Ɉʌʊʋʉʐ
- Ʌʉʍʉʑ
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Ɉɿ ɸʀʆɲɿ ɲʐʏʊ͖
- ȳɿɲ ʏʉʆ ʖʌʊʆʉ:
Ʌʊʏɸ ɹʌʖɸʍɲɿ͖
- ȳɿɲ ʏʉʆ ʏʊʋʉ:
Ʌʉʑ ɸʀʆɲɿ ʏɲ ɶʐɲʄɿɳ ʅʉʐ͖
- ȳɿɲ ʏʉʆ ʏʌʊʋʉ:
Ʌʙʎ ʏʉ ʃɳʆʉʐʅɸ ɲʐʏʊ͖
- ȳɿɲ ʏɻʆ ʋʉʍʊʏɻʏɲ:
Ʌʊʍʉ ʃʉʍʏʀɺɸɿ͖
- ȳɿɲ ʏɻʆ ɲɿʏʀɲ:
ȳɿɲʏʀ ʔɸʑɶɸɿʎ͖
- ȷɻʏʙʆʏɲʎ ɸʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻ ɼ ɷɿɳʗɸʐʍɻ:
ȵʀʆɲɿ ɸʃɸʀ͕ ʊʖɿ͖
ȵʀʍʏɸ ʉ ʃʉʎ ɍ͕ ʍʘʍʏɳ͖
Ʌɸʎ͕ ʍʉʐ ɲʌɹʍɸɿ ɲʐʏʊ͖
ȵʀʆɲɿ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆ͕ ɹʏʍɿ͖

http://edu.klimaka.gr
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ɉʋɸʆɽʐʅʀɺʘ ʃɳʏɿ ʍɸ ʃɳʋʉɿʉʆ
Ɍʏɳʆʘ ʏɻʆ Ʌɹʅʋʏɻ͕ ʏʉ ɽʐʅɳʍɲɿ͖ Ɍɸʑɶʉʐʅɸ
ɲʑʌɿʉ͕ ɸʆʏɳʇɸɿ͖

ȵʃʔʌɳɺʘͬɺɻʏʙ ɲʋʊʗɸɿʎ ʃɲɿ ʃʌʀʍɸɿʎ
ȵʃʔʌɳɺʘ ʏɻʆ ɳʋʉʗɻ ʅʉʐ
Ɂʉʅʀɺʘ ʊʏɿ ʉ ȳɿɳʆʆɻʎ ɹʖɸɿ ɷʀʃɿʉ͘ Ʌɿʍʏɸʑʘ ʊʏɿ
ɸʀʆɲɿ ɷʑʍʃʉʄʉ͘

ȵʃʔʌɳɺʘ ʍʐʅʔʘʆʀɲ
- ɹʋɸɿʏɲ ɲʋʊ ʅɿɲ ɹʃʔʌɲʍɻ ɽɸʏɿʃɼ ɼ ɲʌʆɻʏɿʃɼ͗
Ɂɲɿ͕ ʋʉʄʑ ʘʌɲʀɲ ʋʊʄɻ͘
Ɂɲɿ͕ ɸʀʆɲɿ ɲʄɼɽɸɿɲ͕ ɷɸʆ ʃɳʆɸɿ ʃʌʑʉ͘
Ƀʃ͕ ʍʑʅʔʘʆʉɿ͊
- ʅɸ ɸʋɿʔʐʄɳʇɸɿʎ͗
ȼʍʘʎ͘
ȵʀʆɲɿ ʋɿɽɲʆʊ͘
Ȱʆ ɽɹʄɸɿʎ
- ʅɸ ɲʆɸʋʀʍɻʅʉ ʏʌʊʋʉ:
Ȱʅɹ͊

Ʌɲʌɲʏɲʃʏɿʃɼ ʍʑʆɷɸʍɻ
ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ
- Ʌʌʉʏɳʍɸɿʎ ʋʉʐ ʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿ ʅɸ
ʍʐʅʋʄɸʃʏɿʃʉʑʎ ʍʐʆɷɹʍʅʉʐʎ
- Ʌʌʉʏɳʍɸɿʎ ʋʉʐ ʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿ ʅɸ
ɲʆʏɿɽɸʏɿʃʉʑʎ ʍʐʆɷɹʍʅʉʐʎ
- Ʌʌʉʏɳʍɸɿʎ ʋʉʐ ʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿ ʅɸ
ɷɿɲɺɸʐʃʏɿʃʉʑʎ ʍʐʆɷɹʍʅʉʐʎ
- Ȱʍʑʆɷɸʏʉ ʍʖɼʅɲ
- ȵʄʄɸɿʋʏɿʃɹʎ ʋʌʉʏɳʍɸɿʎ ;ɍʌɼʍɻ
ʍɸ ʏʀʏʄʉʐʎͿ

ɉʋʉʏɲʃʏɿʃɼ ʍʑʆɷɸʍɻ
ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ
- ɍʌʉʆɿʃɹʎ ʋʌʉʏɳʍɸɿʎ
- Ȱɿʏɿʉʄʉɶɿʃɹʎ ʋʌʉʏɳʍɸɿʎ

ɲʄʔɲɴɼʏʉʐ͕ ʉʆʉʅɳɺʉʅɲɿ
ɈʀʏʄʉɿͬɃʆʉʅɲʍʀɸʎ
Ⱦʑʌɿʉʎ͕ Ⱦʐʌʀɲ͕ ȴɸʍʋʉɿʆʀʎ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ͕ ʉɷʊʎ͕ ʄɸʘʔʊʌʉʎ͕
ɲʌɿɽʅʊʎ͕ ʊʌʉʔʉʎ͕ ʏɲʖʐɷʌʉʅɿʃʊʎ
ʃʙɷɿʃɲʎ͕ ʉʆʉʅɲʍʀɸʎ ʖʘʌʙʆ͕
ɲʌɿɽʅʉʀ͕ ɺʘ͕ ʅɹʆʘ͕ ʃɲʏʉɿʃʙ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʃɲɿ ʏʊʋʉʎ
ɶɹʆʆɻʍɻʎ
ɶɸʆʆɿɹʅɲɿ͕ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɶɹʆʆɻʍɻʎ͕ ʏʊʋʉʎ ɶɹʆʆɻʍɻʎ͕
ʖʌʊʆʉʎ͕ ʅɼʆɲʎ͕ ʅɹʌɲ͕ ɶɸʆɹɽʄɿɲ
Ƀɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʉɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ͕ ʋɲɿɷʀ͕
ɶɿʉʎ͕ ʃʊʌɻ͕ ɲɷɸʌʔʊʎ͕ ɲɷɸʌʔɼ͕
ʅʋɲʅʋɳʎ͕ ʅɲʅɳ͕ ɲʆʑʋɲʆʏʌʉʎ͕
ʋɲʆʏʌɸʅɹʆʉʎ͕ ɷɿɲɺɸʐɶʅɹʆʉʎ
ȵɽʆɿʃʊʏɻʏɲ
ɸɽʆɿʃʊʏɻʏɲ͕ ʃɲʏɲɶʘɶɼ͕
Ƀʆʉʅɲʍʀɸʎ ɸɽʆɿʃʉʏɼʏʘʆ
ȶɶɶʌɲʔɲ
ʏɲʐʏʊʏɻʏɲ͕ ɷɿɲɴɲʏɼʌɿʉ͕
ɷʀʋʄʘʅɲ͕ Ƀʌɿʍʅɹʆɸʎ ʉʆʉʅɲʍʀɸʎ
ɷɿʋʄʘʅɳʏʘʆ

ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ
Ʌʌʉʍʖʉʄɿʃɼ ɲɶʘɶɼ
ʅʘʌʊ͕ ɶɳʄɲ͕ ʋɲɿɷɿʃʊʎ ʍʏɲɽʅʊʎ͕
ʋɲʀɺʘ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɳ ʃɹʆʏʌɲ ʃɲɿ
ɿɷʌʑʅɲʏɲ
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ȵʃʔʌɳɺʘ ɷɿɲʔʘʆʀɲ
- ɹʋɸɿʏɲ ɲʋʊ ʅɿɲ ɹʃʔʌɲʍɻ ɽɸʏɿʃɼ ɼ ɲʌʆɻʏɿʃɼ:
Ʉʖɿ͘
ȴɿɲʔʘʆʙ͘
ȵʀʆɲɿ ʄɳɽʉʎ͘
ȴɸʆ ɸʀʆɲɿ ɲʄɼɽɸɿɲ͘
- ʅɸ ɼʋɿʉ ʏʌʊʋʉͬʅɸʏʌɿɲʍʅɹʆɲ:
ȴɸʆ ʆʉʅʀɺʘ͘
ȿɸʎ͖
Ɂʉʅʀɺɸɿʎ͖

- ɇʐʅʔʘʆʀɲ Ɇɼʅɲʏʉʎɉʋʉʃɸɿʅɹʆʉʐ
- ȵʌʘʏɻʅɲʏɿʃɹʎ ʋʌʉʏɳʍɸɿʎ
ȵʌʘʏɻʅɲʏɿʃɹʎ ʄɹʇɸɿʎ ;ʋʉʑ͕ ʋʊʏɸ͕
ʏʀ͕ ʋʉɿʊʎ͕ ʋʙʎ͕ ɶɿɲʏʀ͕ ʋʊʍʉͿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȷɻʏʙ ʏɻʆ ɳʋʉʗɻ ʃɳʋʉɿʉʐ
Ɉɿ ʆʉʅʀɺɸɿʎ͖

ȸ ɲʋʄɼ Ʌʌʊʏɲʍɻ
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ȵʋɿɴɸɴɲɿʙʆʘ͕ ɷɿɲʗɸʑɷʘ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻ
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ
Ɂɲɿ͕ ɸʀʆɲɿ ɲʄɼɽɸɿɲ͘
Ʉʖɿ͕ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ɲʄɼɽɸɿɲ͘
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Ʌɲʀʌʆʘ ɽɹʍɻ ʐʋɹʌ͕ ɸʃʔʌɳɺʘ ɸʋɿɷʉʃɿʅɲʍʀɲ
ȵʀʅɲɿ ʍʑʅʔʘʆʉʎ͘
ɇʑʅʔʘʆʉɿ͊
ȵʀʅɲɿ ʐʋɹʌ ɲʐʏɼʎ ʏɻʎ ɿɷɹɲʎ͘

ȴɿɲʅɲʌʏʑʌʉʅɲɿ
Ȱ͕ ʊʖɿ͊
ȵʃʔʌɳɺʘ ɶʆʙʍɻ ɶɿɲ ʃɳʏɿ
Ɍɸʑɶʉʐʅɸ ɲʑʌɿʉ͕ ʇɹʌʘ͘
ȵʃʔʌɳɺʘ ɳɶʆʉɿɲ ɶɿɲ ʃɳʏɿ
ȴɸʆ ɶʆʘʌʀɺʘ ɲʐʏɼ ʏɻ ɶɸɿʏʉʆɿɳ͘
ȴɸʆ ʇɹʌʘ͘
ȵʃʔʌɳɺʘ ʏʉ ɶɸɶʉʆʊʎ ʊʏɿ ɽʐʅɳʅɲɿ ʃɳʏɿ Ȱ ʆɲɿ͕
ɽʐʅɳʅɲɿ͕ ɸʀʆɲɿ ʏʉ ɇɳɴɴɲʏʉ͘

ȵʃʔʌɳɺʘ ɲɴɸɴɲɿʊʏɻʏɲͬɲʅʔɿɴʉʄʀɲ
ȴɸʆ ɸʀʅɲɿ ʍʀɶʉʐʌʉʎ͘
ȴɸʆ ʏʉ ʆʉʅʀɺʘ͘
ȴɸʆ ʏʉ ʋɿʍʏɸʑʘ͘
ȵʃʔʌɳɺʘ ʋɿɽɲʆʊʏɻʏɲ

ȵʌɶɲʍʀɲ
ȵʋɲɶɶɹʄʅɲʏɲ ʃɲɿ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ɽɹʍɻ
ɸʋɳɶɶɸʄʅɲ͕ ɷʉʐʄɸɿɳ͕ ɸʌɶɲʍʀɲ͕
ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏɲ ;ʃɲɽɻɶɻʏɼʎ͕
ɶɿɲʏʌʊʎ͕ ɷɻʅʉʍɿʉɶʌɳʔʉʎ͕͙Ϳ͕
ɸʌɶɳɺʉʅɲɿ͕ ɷʉʐʄɸʑʘ
Ɉʊʋʉʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ɶʌɲʔɸʀʉ͕ ɸʌɶʉʍʏɳʍɿʉ͕ ɸʏɲɿʌʀɲ

ȵʄɸʑɽɸʌʉʎ ʖʌʊʆʉʎ
Ɏʐʖɲɶʘɶʀɲ͕ ʖʊʅʋɿ,
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ɷɿɲʃʉʋɹʎ͕ ʏɲʇʀɷɿ͕ ʋɲɿʖʆʀɷɿ͕
ɲʆɳɶʆʘʍɻ͕ ʌɲɷɿʊʔʘʆʉ͕
ʏɻʄɸʊʌɲʍɻ͕ ɽɹɲʏʌʉ͕
ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɳʔʉʎ͕ ʍʐʆɲʐʄʀɲ͕
ʅʉʐʍɿʃɼ͕ ɹʌɶʉ͕ ɷɿɲʔɼʅɿʍɻ͕
ɲɽʄɻʏɿʍʅʊʎ͕ ʋʉɷʊʍʔɲɿʌʉ͕
ʅʋɳʍʃɸʏ͕ ʏɹʆɿʎ͕
ʅʉʐ ɲʌɹʍɸɿ͙͕ ɷɿɲɴɳɺʘ͕
ʏɲʇɿɷɸʑʘ͕ ʖʉʌɸʑʘ͕ ʏʌɲɶʉʐɷɳʘ͕
ɺʘɶʌɲʔʀɺʘͬʍʖɸɷɿɳɺʘ͕
ʋɸʌʋɲʏɳʘ͕ ʃɳʆʘ ɴʊʄʏɲ͕ ʃɳʆʘ
ʋʉɷɼʄɲʏʉ͕ ʋɲʀɺʘͬʃɳʆʘ н
ʅʉʐʍɿʃʊ ʊʌɶɲʆʉ͕ ʋɲʀɺʘͬʃɳʆʘ н
ɳɽʄɻʅɲ
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ȵʃʔʌɳɺʘ ɴɸɴɲɿʊʏɻʏɲ
ȵʀʅɲɿ ʍʀɶʉʐʌʉʎ͘
ȵʀʅɲɿ ɴɹɴɲɿʉʎ ɶɿɲ ʏɻ ʆʀʃɻ͘

ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊ ʐʄɿʃʊ ʃɲɿ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ
ʖɲʌʏʀ͕ ʍɸʄʀɷɲ͕ ʅʉʄʑɴɿ͕ ʍʏʐʄʊ
ʅɳɽɻʅɲ͕ ɳʍʃɻʍɻ͕
ʏɸʍʏ͕ ɴɲɽʅʊʎ
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Ʌɲʀʌʆʘ ɽɹʍɻ ʃɲʏɳ͕ ɸʃʔʌɳɺʘ ɲʋʉɷʉʃɿʅɲʍʀɲ
ȴɸʆ ʍʐʅʔʘʆʙ
ȴɸʆ ɸʀʆɲɿ ʍʘʍʏʊ͘
ȵʀʆɲɿ ʄɳɽʉʎ͘
Ʉʖɿ͘

ʍʖʉʄɸʀʉ͕ ʋɲʆɸʋɿʍʏɼʅɿʉ
ʃɹʆʏʌʉ ɸɶɶʌɲʔɼʎ
ʏɳʇɻ͕ ʃʏɼʌɿʉ͕ ɲʀɽʉʐʍɲ
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- ʅɸ ɲʋʊʄʐʏʉ ʏʌʊʋʉ:
ɀɲ ʊʖɿ͊
Ⱦɲɽʊʄʉʐ͊
ȵʀʆɲɿ ʄɳɽʉʎ͊

http://edu.klimaka.gr
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ȵʃʔʌɳɺʘ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ
ɀʋʉʌʙ ʆɲ ɶʌɳʗʘ ʏɻ ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ͘
ɂɹʌʘ ʆɲ ɶʌɳʗʘ ʏʉ ʊʆʉʅɳ ʅʉʐ͘
ȵʃʔʌɳɺʘ ʏɻʆ ɸʋɿɽʐʅʀɲ ʆɲ ʃɳʆʘ ʃɳʏɿ
Ⱥɹʄʘ ʆɲ ʔɳʘ͘
Ⱥɲ ɼɽɸʄɲ ʆɲ ɸʋɿʍʏʌɹʗʘ ʍʋʀʏɿ͘
ȵʃʔʌɳɺʘ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ
Ʌʌɹʋɸɿ ʆɲ ʔʑɶʘ͘
Ʌʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʋɿʍʏʌɹʗʘ ʆʘʌʀʎ͘

ȵʃʔʌɳɺʘ ʅɿɲ ɻɽɿʃʊ ɼ ʃʉɿʆʘʆɿʃʊ ʃɲʆʊʆɲͬʆʊʌʅɲ
ȴɸʆ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋɸʏɳʅɸ ʖɲʌʏɿɳ ʃɳʏʘ͘ ȴɸʆ ɸʀʆɲɿ
ʍʘʍʏʊ ɲʐʏʊ͘
ȴɸʆ ʅʋʉʌɸʀʎ ʆɲ ʏʉ ʃɳʆɸɿʎ ɲʐʏʊ͘
Ⱦɲʏɻɶʉʌʙ ʃɳʋʉɿʉʆ ɶɿɲ ʃɳʏɿ
Ȱʐʏʊʎ ʔʏɲʀɸɿ͘
ȵʀʆɲɿ ʄɳɽʉʎ ʏʉʐ͘
Ƀʅʉʄʉɶʙ ʃɳʏɿ
ȵɶʙ ɸʀʅɲɿ͘
ȵʅɸʀʎ ʔʏɲʀʅɸ͘
ȷɻʏʙ ʍʐɶɶʆʙʅɻ
ɇʐɶɶʆʙʅɻ͊
ɇʐɶʖʘʌɹʍʏɸ ʅɸ͊
ȿʐʋɳʅɲɿ͊

Ɍʑʍɻ ;ɴʄ͘ ɶɸʘɶʌɲʔɿʃʊ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆͿ

ȵʆɻʅɹʌʘʍɻ ʃɲɿ ʅɹʍɲ
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
ɸʔɻʅɸʌʀɷɲ͕ ʏɻʄɸʊʌɲʍɻ͕ ʃɲʆɳʄɿ͕
ʋɸʌɿʉɷɿʃʊ͕ ɷɿɲɷʀʃʏʐʉ͕
ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɳʔʉʎ͕ ɹʌɶʉ͕
ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ͕ ɴɿɴʄʀʉ͕
ʔʘʏʉɶʌɲʔʀɲ
ɷɿɲɴɳɺʘ͕ ɲʃʉʑʘ͕ ɴʄɹʋʘ͕
ʃʉɿʏɳɺʘ͕

Ⱦɲʏʉɿʃʀɲ
ȳɸʆɿʃɳ
ʍʋʀʏɿ͕ ɷɿɲʅɹʌɿʍʅɲ͕ ʃɲʏʉɿʃʀɲ͕
ɷʘʅɳʏɿʉ͕ ʋʊʌʏɲ͕ ʋɲʌɳɽʐʌʉ͕
ɲʆɸʄʃʐʍʏɼʌɲʎ͕ ʃʉʐɺʀʆɲ͕ ʅʋɳʆɿʉ͕
ʏʉʐɲʄɹʏɲ͕ ʃɼʋʉʎ͕ ʅɿʃʌʊ͕
ʅɸɶɳʄʉ͕ ʃɲɿʆʉʑʌɿʉ͕ ʋɲʄɿʊ
ȶʋɿʋʄɲ ʃɲɿ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ
ʏʌɲʋɹɺɿ͕ ʃɲʌɹʃʄɲ͕ ʃʌɸɴɳʏɿ
ʆɸʌʊ͕ ʌɸʑʅɲ͕ ɽɹʌʅɲʆʍɻ͕
ʃʉʐɺʀʆɲ͕ ʗʐɶɸʀʉ͕ ʏɻʄɸʊʌɲʍɻ͕
ʐʋʉʄʉɶɿʍʏɼʎ͕ ʍʐʍʃɸʐɹʎ
ɲʆɲʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ;CD player, DVD
player)
Ȱɶʉʌɳ ʃɲɿ ɸʆʉɿʃʀɲʍɻ
ɸʆʉʀʃɿʉ͕ ɸʆʉɿʃɿɲʍʏɼʎ͕
ɿɷɿʉʃʏɼʏɻʎ͕ ɶɸʀʏʉʆɲʎ͕ ʃɲʏʉɿʃʙ͕
ʅɹʆʘ͕ ʆʉɿʃɿɳɺʘ

30333

ȷɻʏʙ ʏɻʆ ɸʋɿɷʉʃɿʅɲʍʀɲͬɲʋʉɷʉʃɿʅɲʍʀɲ
ʃɳʋʉɿʉʐ
ɇʐʅʔʘʆɸʀʎ͖ ȴɿɲʔʘʆɸʀʎ͖

Ȱɽʄɼʅɲʏɲ
ɶɼʋɸɷʉ͕ ʋɿʍʀʆɲ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȵʃʔʌɳɺʘ ɲʋɲɶʊʌɸʐʍɻ
ȴɸʆ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʏʉ ʃɳʆɸɿʎ ɲʐʏʊ͘

Ʌɲɿʖʆʀɷɿɲ
ʋɲɿʖʆʀɷɿ͕ ʋɲʀɺʘ͕ ʃɸʌɷʀɺʘ͕ ʖɳʆʘ
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ȼʍʘʎ͘

http://edu.klimaka.gr
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ȵʃʔʌɳɺʘ ʖɲʌɳ͕ ɸʐʖɲʌʀʍʏɻʍɻ͕ ɸʐʏʐʖʀɲ
ȵʀʅɲɿ ʖɲʌʉʑʅɸʆʉʎ͘
ȵʀʆɲɿ ʔʉɴɸʌʊ͊
ȵʃʔʌɳɺʘ ʄʑʋɻ͕ ɷʐʍʏʐʖʀɲ
ȵʀʅɲɿ ʄʐʋɻʅɹʆʉʎ͘
ȵʀʅɲɿ ɷʐʍʏʐʖɿʍʅɹʆʉʎ͘
ȴɸʆ ɸʀʅɲɿ ʃɲɽʊʄʉʐ ʃɲʄɳ͘

Ʌɲʌɻɶʉʌʙ͕ ɸʆɽɲʌʌʑʆʘ
Ⱥɲ ʋɳʆɸ ʊʄɲ ʃɲʄɳ͘
ȵʃʔʌɳɺʘ ʏɻ ʍʐʅʋɳɽɸɿɳ ʅʉʐ
ɇɸ ʃɲʏɲʄɲɴɲʀʆʘ͘
Ⱦɲɻʅɹʆɸ͙
ȵʃʔʌɳɺʘ ɸʄʋʀɷɲ
ȵʄʋʀɺʘ ʊʏɿ͙
ȵʃʔʌɳɺʘ ɲʋʉɶʉɼʏɸʐʍɻ
Ⱦʌʀʅɲ͊

ȵʃʔʌɳɺʘ ɽɸʏɿʃɼ ɸʃʏʀʅɻʍɻ ɶɿɲ ʃɳʏɿ ɼ ɶɿɲ
ʃɳʋʉɿʉʆ
Ȱ͕ ʘʌɲʀɲ͊
Ʌʉʄʑ ʃɲʄʊ͊
Ɍʉɴɸʌʊ͊
ɀʉʐ ɲʌɹʍɸɿ ʋʉʄʑ ʏʉ ʅʋʄɸ͘

Ȼɷɿʘʏɿʃɳ ʅɹʍɲ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ
ɲʐʏʉʃʀʆɻʏʉ͕
ʅɻʖɲʆɼͬʅʉʏʉʍɿʃʄɹʏɲ͕
ʋʉɷɼʄɲʏʉ͕ ɴɸʆɺʀʆɻ͕
ʅɻʖɲʆɼͬʅʉʏɹʌ͕
ʋɳʌʃɿʆɶʃͬɶʃɲʌɳɺ͕ ʍʐʆɸʌɶɸʀʉ͕
ʔɲʆɳʌɿ͕ ʃʀʆɷʐʆʉʎ͕ ɷʀʋʄʘʅɲ
ʉɷɼɶɻʍɻʎ͕ ɲʍʔɳʄɸɿɲ͕ ʔɲʆɳʌɿ͕
ʍɼʅɲ
Ƀɷɼɶɻʍɻ
ʉɷʊʎ͕ ɷʌʊʅʉʎ͕ ʍʏɲʐʌʉɷʌʊʅɿ͕
ɶɹʔʐʌɲ͕ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲ͕ ʋɲʀʌʆʘ͕
ʍʏʌʀɴʘ͕ ʋɳʘ͕ ʍʐʆɸʖʀɺʘ
Ɉʉʐʌɿʍʅʊʎ
ʏʉʐʌɿʍʅʊʎ͕ ʏɲʇʀɷɿ͕ ɲʍʏʐʆʉʅʀɲ͕
ʏɸʄʘʆɸʀʉ͕ ʍʑʆʉʌɲ͕ ɷɿɲɴɲʏɼʌɿʉ͕
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ȵʃʔʌɳɺʘ ʍʘʅɲʏɿʃʊ ʋʊʆʉ
Ʌʉʆɳʘ͘
Ʌʉʆɳɸɿ ʏʉ ʃɸʔɳʄɿ ʅʉʐ͘

ɀɹʍɲ ʅɲɺɿʃɼʎ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ
ʏʌɹʆʉ͕ ʅɸʏʌʊ͕ ʄɸʘʔʉʌɸʀʉ͕ ʏʌɲʅ͕
ʏɲʇʀ͕ ɲɸʌʉʋʄɳʆʉ͕ ʃɲʌɳɴɿ͕ ɽɹʍɻ͕
ʍʏɲɽʅʊʎ͕ ʍʏɳʍɻ͕ ɲʋʉɴɳɽʌɲ͕
ɶʌɲʅʅɼ͕ ɲɸʌʉɷʌʊʅɿʉ͕ ʋʊʌʏɲ
ɸʋɿɴʀɴɲʍɻʎ͕ ɸʋɿʃʑʌʘʍɻ͕
ʃɲɽʐʍʏɹʌɻʍɻ͕ ɸɿʍɿʏɼʌɿʉ ʅɸʏ͛
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼʎ͕ ɸɿʍɿʏɼʌɿʉ͕
ʃʌɳʏɻʍɻ͕ ɴɲʄʀʏʍɲ͕ ɲʋʉʍʃɸʐɹʎ͕
ʏʍɳʆʏɲ͕ ʐʋʉɷʉʖɼ͕ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ͕
ɲɶʉʌɳɺʘ͕ ʃʄɸʀʆʘͬʃɳʆʘ
ʃʌɳʏɻʍɻ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ɇʘʏɳʘ ʃɳʋʉɿʉʆ ɲʆ ɸʀʆɲɿ ʃɲʄɳ
ȴɸʆ ɸʀʍɲɿ ʃɲʄɳ͖
Ɉɿ ʍʐʅɴɲʀʆɸɿ͖

ȳɸʆɿʃɳ
ʏɲʇʀɷɿ͕ ʋʏɼʍɻ͕ ɲʆɲʖʙʌɻʍɻ͕
ɳʔɿʇɻ͕ ɲʄʄɻʄʉɶʌɲʔʀɲ͕
ʏɲʇɿɷɿʙʏɻʎ͕ ɸʋɿɴɳʏɻʎ͕
ʔɸʑɶʘ͕ ʔʏɳʆʘ͕ ɲʄʄɳɺʘ͕
ʋɸʌɿʅɹʆʘ͕ ʏɲʇɿɷɸʑʘ

30334

Ɉɲʇʀɷɿɲ͕ ʅɸʏɲʃɿʆɼʍɸɿʎ
ȵʃʔʌɳɺʘ ʋʌʉʏɿʅɼʍɸɿʎ͕ ɸʋɿɽʐʅʀɸʎ ʃɲɿ
ʍʐʆɲɿʍɽɼʅɲʏɲ

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
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ȵʃʔʌɳɺʘ ʋʌʉʏʀʅɻʍɻ
Ʌʌʉʏɿʅʙ ʏʉ ʅɲʑʌʉ ʋɲʆʏɸʄʊʆɿ
ɀʉʐ ɲʌɹʍɸɿ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉ ɲʐʏʊ ʏʉ ʏʌɲɶʉʑɷɿ͘
ȵʃʔʌɳɺʘ ɿʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ
ɏʌɲʀɲ͊
ȵʀʅɲɿ ɿʃɲʆʉʋʉɿɻʅɹʆʉʎ ʅɸ ʏʉʐʎ ɴɲɽʅʉʑʎ ʅʉʐ͘

Ɇʘʏɳʘ ɶɿɲ ʏɻʆ ɿʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ ɼ ʏɻ ɷʐʍɲʌɹʍʃɸɿɲ
ʃɳʋʉɿʉʐ
ɇʉʐ ɲʌɹʍɸɿ͖
Ɉɿ ɷɸʆ ʍʉʐ ɲʌɹʍɸɿ͖
ɉʋɳʌʖɸɿ ʃɳʋʉɿʉ ʋʌʊɴʄɻʅɲ͖
ȵʃʔʌɳɺʘ ɽʐʅʊ͕ ʉʌɶɼ ɼ ʃɲʃɼ ɷɿɳɽɸʍɻ
Ȱʌʃɸʏɳ͊
Ȱ͕ ɲʐʏʊ͕ ʊʖɿ͊
Ȱʆʏɿɷʌʙ ʍʏɻʆ ʉʌɶɼ ɼ ʏɻʆ ʃɲʃɼ ɷɿɳɽɸʍɻ
ʃɳʋʉɿʉʐ
ȸʌɹʅɻʍɸ͊
ɇʏɲʅɳʏɲ͊
ȵʃʔʌɳɺʘ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆ ɶɿɲ ʃɳʏɿ
ȵʆɷɿɲʔɹʌʉʆ͊
ɀʉʐ ɲʌɹʍɸɿ ʆɲ ɸʋɿʍʃɹʋʏʉʅɲɿ ɲʐʏʊ ʏʉ ʅɹʌʉʎ͘

ȵʍʏɿɲʏʊʌɿʉ
ʃɲʔɸʏɹʌɿɲ͕ ɸʍʏɿɲʏʊʌɿʉ͕ ʏʌɲʋɹɺɿ͕
ʋʌʘɿʆʊ͕ ʅɸʍɻʅɸʌɿɲʆʊ͕ ɴʌɲɷɿʆʊ͕
ʃɲʏɳʄʉɶʉʎ͕ ʅɸʆʉʑ͕ ʋɿɳʏʉ͕ ʋɿɳʏʉ
ɻʅɹʌɲʎ͕ ʉʌɸʃʏɿʃʊ͕ ʃʐʌʀʘʎ
ʋɿɳʏʉ͕ ɸʋɿɷʊʌʋɿʉ͕ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ͕
ʋɲʀʌʆʘ͕ ʏʌʙʘ͕ ʋʀʆʘ͕
ʅɲɶɸɿʌɸʑʘ͕ ʋʄɻʌʙʆʘ

ȴɿɲʏʌʉʔɼ
ȳɸʆɿʃɳ
ʔɲɶɻʏʊ͕ ʋɸɿʆɳʘ͕ ɷɿʗɳʘ͕ ʏʌʙʘ͕
ʋʀʆʘ
Ɏʘʅʀ
ʗʘʅʀ͕ ʅʋɲɶʃɹʏɲ͕ ʔʌɲʏɺʊʄɲ
ʗʘʅʀ͕ ʔɹʏɲͬʃʉʅʅɳʏɿ ʗʘʅɿʉʑ
Ⱦʌɹɲʎ
ʃʉʏʊʋʉʐʄʉ͕ ʅʉʍʖɳʌɿ͕ ɲʌʆʀ͕
ʖʉɿʌɿʆʊ͕͙
Ɏɳʌɿ
Ɏɳʌɿ
ȴɻʅɻʏʌɿɲʃɳ͕ ɺʐʅɲʌɿʃɳ
ʌʑɺɿ͕ ʅɲʃɲʌʊʆɿɲ͕ ɷɻʅɻʏʌɿɲʃɳ͕
ɺʐʅɲʌɿʃɳ

30335

ȵʃʔʌɳɺʘ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆ ɶɿɲ ʃɳʏɿ ʋʉʐ ʄɹɸɿ
ʃɳʋʉɿʉʎ

Ⱦɳʅʋɿʆɶʃ
ʃɳʅʋɿʆɶʃ͕ ʍʃɻʆɼ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȵʃʔʌɳɺʘ ɷʐʍɲʌɹʍʃɸɿɲͬʋɲʌɳʋʉʆʉ ȴɸʆ ʅʉʐ
ɲʌɹʍɸɿ͘
ȴɸʆ ɸʀʆɲɿ ɸʆʏɳʇɸɿ͘

ȴɿɲʅʉʆɼ͕ ɸʍʏʀɲʍɻ
ʇɸʆʉɷʉʖɸʀʉ͕ ʇɸʆʙʆɲʎ͕ ʋɲʆʍɿʊʆ͕
ʐʋʉɷʉʖɼͬʌɸʍɸʗɿʊʆ͕ ɷʘʅɳʏɿʉ͕
ʃʄɸɿɷʀ͕ ʋʌʘɿʆʊ͕ ʃʄɸʀʆʘͬʃɳʆʘ
ʃʌɳʏɻʍɻ͕ ʆʉɿʃɿɳɺʘ͕ ʋʄɼʌɻʎ͕
ɷɿɲɽɹʍɿʅʉ
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ɴʀɺɲ͕ ʍʐʆɳʄʄɲɶʅɲ
ȵʃʔʌɳɺʘ ɲʌʆɻʏɿʃɼ ɸʃʏʀʅɻʍɼ ɶɿɲ ʃɳʏɿ ɼ ɶɿɲ
ʃɳʋʉɿʉʆ
Ȱʋɸʖɽɳʆʉʅɲɿ ʏɻʆ ɸʇʉʖɼ͘
ȴɸʆ ʅʉʐ ɲʌɹʍɸɿ ɻ ʍɲʄɳʏɲ

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ȵʃʔʌɳɺʘ ɹʃʋʄɻʇɻ
Ȱ͊
Ɉɿ͖
Ʌʙʎ͖ ȴɸʆ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏʊʆ͊
ȵʃʔʌɳɺʘ ɲɷɿɲʔʉʌʀɲ
ȵ͕ ʃɲɿ͖
Ⱦɲɿ ʄʉɿʋʊʆ͖
ȴɸʆ ʅɸ ʆʉɿɳɺɸɿ͘

ȳɲʄɲʃʏʉʃʉʅɿʃɳ
ɶɳʄɲ͕ ɴʉʑʏʐʌʉ͕ ɶɿɲʉʑʌʏɿ͕ ʏʐʌʀ
Ɍʌʉʑʏɲ
ʔʌʉʑʏʉ͕ ʋʉʌʏʉʃɳʄɿ͕ ʅɼʄʉ͕
ʅʋɲʆɳʆɲ͙
ȵʋɿɷʊʌʋɿʉ
ɸʋɿɷʊʌʋɿʉ͕ ɶʄʐʃʊ͕ ʋɲɶʘʏʊ
Ʌʉʏɳ
ʋʉʏʊ͕ ʆɸʌʊ͕ ʖʐʅʊʎ͕ ʃʌɲʍʀ͕
ʅʋʑʌɲ͕ ʃɲʔɹ͕ ʏʍɳɿ

ȴʀʆʘ ɸʆʏʉʄɼ ɼ ʉɷɻɶʀɲ
Ȳɶɸʀʏɸ͊
Ʌʌɹʋɸɿ ʆɲ ʍʏʌʀʗɸʏɸ ɷɸʇɿɳ ʍʏʉ ʔɲʆɳʌɿ͘
Ʌʌɹʋɸɿ ʆɲ ʍʏɲʅɲʏɼʍɸʏɸ ʏʙʌɲ͘
ɀɻʆ ʇɸʖɳʍɸɿʎ ʆɲ ʃʄɸʀʍɸɿʎ ʏɻʆ ʋʊʌʏɲ͘
ȷɻʏʙ ɴʉɼɽɸɿɲ
Ȳʉɼɽɻʍɸ ʅɸ͊
ɀʋʉʌɸʀʎ ʆɲ ʅɸ ɴʉɻɽɼʍɸɿʎ ʍɸ ʋɲʌɲʃɲʄʙ͖
Ⱥɲ ʅʋʉʌʉʑʍɸʎ ʆɲ ʃʌɲʏɼʍɸɿʎ ʏɻʆ ʏʍɳʆʏɲ ʅʉʐ͖

ȴɹʖʉʅɲɿ ʖʘʌʀʎ ɷɿʍʏɲɶʅʊ ʆɲ ʃɳʆʘ ʃɳʏɿ
Ɂɲɿ͕ ʍʑʅʔʘʆʉɿ.
Ȳɸɴɲʀʘʎ͘
ȴɹʖʉʅɲɿ ʅɸ ɸʋɿʔʑʄɲʇɻ ʆɲ ʃɳʆʘ ʃɳʏɿ ȳɿɲʏʀ ʊʖɿ͘

ȴɿɳʔʉʌɲ
ɲʄɳʏɿ͕ ʋɿʋɹʌɿ͕ ɺɳʖɲʌɻ͕ ʋɿɳʏʉ͕
ʔʄɿʏɺɳʆɿ͕ ʋʉʏɼʌɿ͕ ʋɿʌʉʑʆɿ͕
ʃʉʐʏɳʄɿ͕ ʅɲʖɲʀʌɿ͕ ʖɲʌʏʉʋɸʏʍɹʏɲ

Ȱɶʉʌɹʎ ʃɲɿ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȳɸʆɿʃɳ
Ɉʊʋʉʎͬʅɹʌɻ͗ ɲɶʉʌɳ͕ ʍʉʑʋɸʌʅɳʌʃɸʏ͕ ʅɲɶɲɺʀ͕ ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ
ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎ͗ ʏɲʅɸʀʉ
Ʌʌʉʍʘʋɿʃʊ͗ ʋʘʄɻʏɼʎ͕ ʋɸʄɳʏɻʎ
Ʌʄɻʌʘʅɹʎ͗ ʏɿʅɼ͕ ʃɳʌʏɲ͕
ʅɸʏʌɻʏɳ͕ ʌɹʍʏɲ͕ ʋʄɻʌʙʆʘ͕
ɲɶʉʌɳɺʘ͕ ʃʉʍʏʀɺɸɿ͕ ɲʃʌɿɴʊ͕
ʔʏɻʆʊ
ȴɿɲʏʌʉʔɼ
ʔʉʑʌʆʉʎ͕ ʖɲʍɳʋɿʃʉ͕ ʅɲʆɳɴɿʃʉ
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Ʌɲʌɲɶɶɹʄʆʘ
ȴʑʉ ʋʉʌʏʉʃɲʄɳɷɸʎ ʋɲʌɲʃɲʄʙ͘
Ⱥɲ ʋɳʌʘ ʅɿɲ ʋʀʏʍɲ͘͘
Ⱥɲ ɼɽɸʄɲ ɹʆɲ ʋʉʏɼʌɿ ʆɸʌʊ͘

Ɍɲɶɻʏɳ
ʋɿɳʏʉ͕ ʍʉʑʋɲ͕ ʍɲʄɳʏɲ͕ ɲʐɶʊ͕
ʃʌɹɲʎ͕ ʗɳʌɿ͕ ɸʋɿɷʊʌʋɿʉ͕
ɸʏʉɿʅɳɺʘ͕ ʋɲʌɲɶɶɹʄʆʘ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȵʐʖɲʌɿʍʏʙ ʃɳʋʉɿʉʆ ͬ ɶɿɲ ʃɳʏɿ ȵʐʖɲʌɿʍʏʙ ʋʉʄʑ͘

ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʙ ʅɸ ɲʔʉʌʅɼ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎͬɸʆɹʌɶɸɿɸʎ

30336

Ȱʄɼɽɸɿɲ͖
ȵʆɷɿɲʔɹʌʉʆ͊
Ȱ͕ ʅɳʄɿʍʏɲ͊

http://edu.klimaka.gr

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ȴɹʖʉʅɲɿ ɷɿʍʏɲʃʏɿʃɳ ʆɲ ʃɳʆʘ ʃɳʏɿ
Ⱥɲ ɼɽɸʄɲ ɲʄʄɳ͙
ȴɸʆ ʇɹʌʘ͘
Ⱥɲ ɷʉʑʅɸ͘
Ȱʌʆʉʑʅɲɿ ʆɲ ʃɳʆʘ ʃɳʏɿ
Ʉʖɿ͘
ȿʐʋɳʅɲɿ͘
ȴɸʆ ʅʋʉʌʙ͘

Ʌʌʉʏɸʀʆʘ ʍɸ ʃɳʋʉɿʉʆ ʆɲ ʃɳʆʉʐʅɸ ʃɳʏɿ ʅɲɺʀ
Ȳɶɲʀʆʉʐʅɸ͖
Ⱥɲ ʅʋʉʌʉʑʍɲʅɸ ʆɲ ʋɳʅɸ ʍɿʆɸʅɳ͘
Ⱥɹʄɸɿʎ ʆɲ ɹʌɽɸɿʎ ʍɿʆɸʅɳ͖
Ȱʆ ɽɹʄɸɿʎ͕ ʔɸʑɶʉʐʅɸ ʏɻ ȴɸʐʏɹʌɲ͘͘
Ʌʌʉʏɸʀʆʘ ʍɸ ʃɳʋʉɿʉʆ ʆɲ ʃɳʆʘ ʃɳʏɿ ʍʏɻ ɽɹʍɻ
ʏʉʐͬɶɿɲ ʆɲ ʏʉʆ ɴʉɻɽɼʍʘ
ɀʋʉʌʙ ʆɲ ʍɸ ɴʉɻɽɼʍʘ͖
Ʌʌʉʏɸʀʆʘ ʍɸ ʃɳʋʉɿʉʆ ʆɲ ʏʉʐ
ɷʙʍʘͬʋʌʉʍʔɹʌʘͬɷɲʆɸʀʍʘ ʃɳʏɿ
Ⱥɹʄɸʏɸ ʄʀɶʉ ʆɸʌʊ͖

ȵʀɷɻ ʐɶɿɸɿʆɼʎ͕ ʃɲʄʄʐʆʏɿʃɳ
ʅʋɳʆɿʉ͕ ʆʏʉʐʎ͕ ʋɸʏʍɹʏɲ͕
ʍɲʋʉʑʆɿ͕ ʉɷʉʆʏʊʃʌɸʅɲ͕
ʉɷʉʆʏʊɴʉʐʌʏʍɲ͕ ʃʌɹʅɲ͕
ʇʐʌɲʔɳʃɿ͕ WC͕ ʏʉʐɲʄɹʏɸʎ͕
ʍɲʅʋʉʐɳʆ͕ ʖʏɹʆɲ͕ ɴʉʑʌʏʍɲ
ʖʏɸʆʀʍʅɲʏʉʎ͕ ʖɲʌʏʀ͕ ʋʄɹʆʉʅɲɿ͕
ʖʏɸʆʀɺʉʅɲɿ͕ ɴʉʐʌʏʍʀɺʘ
Ɍɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃɳ͕ ɿɲʏʌɿʃɳ
ʔɲʌʅɲʃɸʀʉ͕ ʍʐʆʏɲɶɼ͕ ʔɳʌʅɲʃʉ͕
ʃʉʐʏʀ͕ ʉʌɿʍʅɹʆʉɿ ʏʑʋʉɿ
ʔɲʌʅɳʃʘʆ ;ʍɿʌʊʋɿ͕ ʖɳʋɿ͕
ɲʆʏɿɴɿʉʏɿʃʊ͕ ɲʍʋɿʌʀʆɻͿ͕ ʋɲʀʌʆʘ͕
ʃɲʏɲʋʀʆʘ
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Ʌʌʉʏɸʀʆʘ ʍɸ ʃɳʋʉɿʉʆ ʆɲ ʃɳʆɸɿ ʃɳʏɿ
Ɍʑɶɸ͕ ɲʆ ɽɹʄɸɿʎ͘
Ⱥɹʄɸʏɸ ʆɲ ɹʌɽɸʏɸ ɲʑʌɿʉ͖
ȴɸʆ ɽɹʄɸʏɸ ʆɲ ʇɲʆɳʌɽɸʏɸ ɲʑʌɿʉ͖

ȶʆɷʐʍɻ͕ ʐʋʊɷɻʍɻ
ȵʀɷʉʎ͗ ʌʉʑʖʉ͕ ʋʉʐʃɳʅɿʍʉ͕
ʋɲʆʏɸʄʊʆɿ͕ ʏʍɳʆʏɲ͕ ɶʐɲʄɿɳ͕
ʌʉʄʊɿ͕ ʉʅʋʌɹʄɲ͕ ʋɲʋʉʑʏʍɿ͕
ɲɶʉʌɳɺʘ͕ ɷʉʃɿʅɳɺʘ͕ ʋɲʀʌʆʘ͕
ʗɳʖʆʘ͕ ʋɲɿɷɿʃʊ͕ ɲʆɷʌɿʃʊ͕
ɶʐʆɲɿʃɸʀʉ
ɉʄɿʃʊ͗ ʅɲʄʄʀ͕ ɴɲʅɴɳʃɿ͕ ɷɹʌʅɲ͕
ʅɳʄʄɿʆʉ͕ ɴɲʅɴɲʃɸʌʊ͕ ɷɸʌʅɳʏɿʆʉ
ɀɹɶɸɽʉʎ͗ ʅɹɶɸɽʉʎͬʆʉʑʅɸʌʉ
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Ȱʆ ʏʉ ɽɹʄɸɿʎ͘
Ɂɲɿ͕ ɲʄʄɳ͙

http://edu.klimaka.gr

ȴɻʅʊʍɿɸʎ ʃɲɿ ɿɷɿʘʏɿʃɹʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ

ȴɹʖʉʅɲɿ ʅɸ ɸʋɿʔʑʄɲʇɻ ʅɿɲ ʋʌʊʏɲʍɻ Ɂɲɿ͕
ɲʄʄɳ͙
ȳɿɲʏʀ ʊʖɿ͙

Ɉɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɸʎ
ʏɻʄɹʔʘʆʉ͕ ʃɿʆɻʏʊ͕
ʆʉʑʅɸʌʉͬɲʌɿɽʅʊʎ͕ ɻʄ͘ ʅɼʆʐʅɲ͕

30337

ȴɹʖʉʅɲɿ ʖʘʌʀʎ ɷɿʍʏɲɶʅʊ ʅɿɲ ʋʌʊʏɲʍɻ
ȵʐʖɲʌʀʍʏʘʎ͘
ɇʑʅʔʘʆʉɿ͊

Ɉɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉ
ʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉ͕ ɶʌɳʅʅɲ͕ ʔɳʃɸʄʉʎ͕
ʃɳʌʏɲ͕ ɷɹʅɲ͕ ɶʌɲʅʅɲʏʊʍɻʅʉ͕
ʏɲʖʐɷʌʉʅɿʃʊ ʃʉʐʏʀ͕ ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ͕
ʍʏɹʄʆʘ͕ ʄɲʅɴɳʆʘ͕ ɲʋɲʆʏɳʘ
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ȴɹʖʉʅɲɿ ɷɿʍʏɲʃʏɿʃɳ ʅɿɲ ʋʌʊʏɲʍɻ
ȴɸʆ ʇɹʌʘ͙
Ⱥɲ ɷʉʑʅɸ͘
ȼʍʘʎ͘
Ȱʌʆʉʑʅɲɿ ʅɿɲ ʋʌʊʏɲʍɻ
Ʉʖɿ͕ ɸʐʖɲʌɿʍʏʙ͘
ȿʐʋɳʅɲɿ͘
ɇʐʅɴʉʐʄɸʑʘ
ȴɿɳɴɲʍɸ ɲʐʏʊ͕ ɸʀʆɲɿ ʘʌɲʀʉ͘
ɀʋʉʌɸʀʎ ʆɲ ʋɲʎ ɷɿɲʃʉʋɹʎ͕ ʊʖɿ͖

ȵʆɽɲʌʌʑʆʘ
Ⱦʉʐʌɳɶɿʉ͊
ȱʆʏɸ͕ ʋɼɷɲ͊

Ɉʌɳʋɸɺɲ
ʏʌɳʋɸɺɲ͕ ʏɲʅɸʀʉͬɶʃɿʍɹ͕
ɸʋɿʏɲɶɼͬʏʍɸʃ͕ ʃɳʌʏɲ͕
ʖɲʌʏʉʆʊʅɿʍʅɲ͕ ʅɻʖɳʆɻʅɲ
ɲʐʏʊʅɲʏʘʆ ʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ
Ȱʍʏʐʆʉʅʀɲ
ɲʍʏʐʆʉʅʀɲ͕ ɲʍʔɳʄɸɿɲ
Ʌʌʙʏɸʎ ɴʉɼɽɸɿɸʎ
ɲʏʑʖɻʅɲ͕ ʔʘʏɿɳ͕ ɴʉɼɽɸɿɲ͕
ʋʐʌʉʍɴɹʍʏɻʎ
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃɹʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ɶʌɲʔɸʀʉ͕ ʐʋɻʌɸʍʀɲ͕ ʋʌɸʍɴɸʀɲ͕
ɹʆʏʐʋʉ

ɉɶɸʀɲ ʃɲɿ ʐɶɿɸɿʆɼ

ȷɻʏʙ ɳɷɸɿɲ
ɀʋʉʌʙ ʆɲ ʅʋʘ ʋɲʌɲʃɲʄʙ͖
Ⱥɲ ɼɽɸʄɲ ʆɲ ɴɶʘ ɹʇʘ͘

ɉɶɿɸɿʆɼ ʏʉʐ ʍʙʅɲʏʉʎ
ʏʉʐɲʄɹʏɲ͕ ʅʋɳʆɿʉ͕ ʆʏʉʐʎ͕
ʋʄɹʆʉʅɲɿ͕ ʃɳʆʘ ʆʏʉʐʎ,
ʖʏɸʆʀɺʉʅɲɿ͕ ɴʉʐʌʏʍʀɺʘ ʏɲ
ɷʊʆʏɿɲ͕ ʃɲɽɲʌʊʎ͕ ɴʌʙʅɿʃʉʎ

ȴʀʆʘ ʏɻʆ ɳɷɸɿɳ ʅʉʐ
ȵʆʏɳʇɸɿ͘
Ȳɹɴɲɿɲ͊
ɇʑʅʔʘʆʉɿ͘
ɏʌɲʀɲ͕ ʍʑʅʔʘʆʉɿ ʄʉɿʋʊʆ͊

Ȱʍɽɹʆɸɿɸʎ ʃɲɿ ʏʌɲʐʅɲʏɿʍʅʉʀ
ɲʌʌʙʍʏɿɲ͕ ɲʏʑʖɻʅɲ͕ ʋʉʆɳʘͬɸɿ
͙͕ ɹʖʘ͙͕ ɳʌʌʘʍʏʉʎ

Ȱʋɲɶʉʌɸʑʘ
Ȱʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿ ɻ ɸʀʍʉɷʉʎ͘

Ȱʍʔɳʄɿʍɻ
Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɼ ɲʍʔɳʄɿʍɻ͕ ʍʐʆʏɲɶɼ
Ⱦɹʆʏʌɲ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼʎ
ʋɸʌʀɽɲʄʗɻʎ
ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉ͕ ʃʄɿʆɿʃɼ͕ ɸɶʖɸʀʌɻʍɻ͕
ʃʌɸɴɳʏɿ͕ ɷʘʅɳʏɿʉ͕ ʉʌɿʍʅɹʆɸʎ
ɿɲʏʌɿʃɹʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ;ɸʋɸʀɶʉʆʏɲ
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Ȱʌʆʉʑʅɲɿ
Ʉʖɿ͘
Ȱɷʑʆɲʏʉʆ͘
ȴɸʆ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏʊʆ͘
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ȵʋɿʍɻʅɲʀʆʘ ʍɸ ʃɳʋʉɿʉʆ ʆɲ ʋʌʉʍɹʇɸɿ ʃɳʏɿ
Ʌʌʉʍʉʖɼ ʍʏʉ ʍʃɲʄʀ͊

ɻʄ͘ ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ͕ ʏɻʄɸʔʘʆʙ͕
ɸʃʏʐʋʙʆʘ

30338

Ȱʆ ɽɹʄɸɿʎ͙

http://edu.klimaka.gr
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ʋɸʌɿʍʏɲʏɿʃɳ͕ ʋʌʙʏɸʎ
ɴʉɼɽɸɿɸʎ͕͙Ϳ͕ ɸʋɸʀɶʉʆ

Ȱʋɸɿʄʙ
ȵɳʆ ʍʐʆɸʖʀʍɸɿʎ͕ ʃɲʄʙ ʏɻʆ ɲʍʏʐʆʉʅʀɲ͘
Ɍɸʑɶɸʏɸ ɼ ʔʘʆɳɺʘ ʏʉʆ ʔʑʄɲʃɲ͘
Ʌʌʊʍɸʖɸ͊

Ȼɲʏʌɿʃɳ ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏɲ͕ ɿɲʏʌɿʃɹʎ
ʋʌɳʇɸɿʎ
ɶɿɲʏʌʊʎ͕ ʖɸɿʌʉʐʌɶʊʎ͕
ʉɷʉʆʏʀɲʏʌʉʎ͕ ɸʋʀʍʃɸʗɻ͕
ɸʇɹʏɲʍɻ͕ ɲʃʏɿʆʉɶʌɲʔʀɲ͕
ɲʆɳʄʐʍɻ

ɉʋʊʍʖʉʅɲɿ
ɇʏʉ ʐʋʊʍʖʉʅɲɿ͕ ɲʑʌɿʉ ɹʌʖʉʅɲɿ͘ ɉʋʊʍʖʉʅɲɿ ʆɲ ʏʉ
ɷɿʉʌɽʙʍʘ͘
Ⱦɳʆʘ ʋɲʌɲʏɼʌɻʍɻ
ȴɸʆ ɸʀʆɲɿ ʍʘʍʏʊ ʆɲ ʅɿʄɳʎ ɹʏʍɿ͘

ȷɻʏʙ ʍʐɶɶʆʙʅɻ
ɇʐɶɶʆʙʅɻ͊
ɇʐɶʖʘʌɹʍʏɸ ʅɸ͊
ȿʐʋɳʅɲɿ ɶɿɲ ͙ʋʉʐ͙
ȷɻʏʙ ʏɻʆ ʋʌʉʍʉʖɼ
Ʌɲʌɲʃɲʄʙ͊
ɀɸ ʍʐɶʖʘʌɸʀʏɸ͊
Ⱦʑʌɿɸ͙ ͬ Ⱦʐʌʀɲ͙ ʍɲʎ ʋɲʌɲʃɲʄʙ͊
ɍɲɿʌɸʏʙ
ȳɸɿɲ͘ ͬ Ⱦɲʄɻʅɹʌɲ ͬ
Ʌʙʎ ʋɳɸɿ͖
Ɉɿ ʃɳʆɸʏɸ͖
ɇʏʉ ɸʋɲʆɿɷɸʀʆ͊
Ɉɲ ʄɹʅɸ ɲʑʌɿʉ͘
Ȱʋɲʆʏʙ ʍɸ ʖɲɿʌɸʏɿʍʅʊ
ȳɸɿɲ͘ ͬ Ⱦɲʄɻʅɹʌɲ͘
Ⱦɲʄɳ ɸʐʖɲʌɿʍʏʙ͕ ɸʍɸʀʎ͖

Ƀɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɹʎ ʍʖɹʍɸɿʎ
ʉɿʃʉɶɹʆɸɿɲ͕ ɶʉʆɸʀʎ͕ ʋɲʏɹʌɲʎ͕
ʅɻʏɹʌɲ͕ ɲɷɸʌʔʊʎ͕ ɲɷɸʌʔɼ͕ ɶɿʉʎ͕
ʃʊʌɻ͕ ʋɲɿɷʀ͕ ʋɲʋʋʉʑʎ͕ ɶɿɲɶɿɳ͕
ɺɸʐɶɳʌɿ͕ ʍʑɺʐɶʉʎ͕ ʔʀʄʉʎ͕
ʍʑʆʏʌʉʔʉʎ͕ ɶɹʆʆɻʍɻ͕ ɶɳʅʉʎ͕
ʋɲʆʏʌɸʑʉʅɲɿ͕ ɺʘ ʅɸ͙
Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ʍʖɹʍɸɿʎ
ʔʀʄʉʎ͕ ʍʐʆɳɷɸʄʔʉʎ͕ ɶɿʉʌʏɼ͕
ɷʙʌʉ͕ ʊʅɿʄʉʎͬʍʑʄʄʉɶʉʎ͕ ɴʄɹʋʘ͕
ʍʐʆɲʆʏʙ͕ ɶʆʘʌʀɺʘ͕ ʋʌʉʍʃɲʄʙ͕
ɸʋɿʍʃɹʋʏʉʅɲɿ
Ɉʌʊʋʉɿ ʋʌʉʍʔʙʆɻʍɻʎ
Ⱦʑʌɿɸ͕ Ⱦʐʌʀɲ͕ ɲɶɲʋɻʏɹ͕
ɲɶɲʋɻʅɹʆɸ͕ ʔʀʄɸ͕͙

ȳʄʙʍʍɲ
ȳɸʆɿʃɳ
ȳʄʙʍʍɲ͕ ɼʖʉʎ͕ ɶʌɲʅʅɲʏɿʃɼ͕
ʉʐʍɿɲʍʏɿʃʊ͕ ɸʋʀɽɸʏʉ͕ ʌɼʅɲ͕
ʄɹʇɻ͕ ʔʌɳʍɻ͕ ʍʐʄʄɲɴɼ͕ ɶʌɳʅʅɲ͕
ʏɸʄɸʀɲ͕ ʃʊʅʅɲ͕ ʏʊʆʉʎ͕ ʃʄʀʍɻ͕
ʖʌʊʆʉʎ͕ ɸʆɸʍʏʙʏɲʎ͕ ɸʆɿʃʊʎ͕
ʋʄɻɽʐʆʏɿʃʊʎ͕ ɲʌʍɸʆɿʃʊ͕ ɽɻʄʐʃʊ͕
ɴɿɴʄʀʉ͕ ʄɸʇɿʃʊ͕ ʉʆʉʅɲʍʀɸʎ
ɶʄʘʍʍʙʆ ;ɲɶɶʄɿʃɳ͕ ɶɲʄʄɿʃɳ͕

30339

Ʌɲʌʉʐʍɿɳɺʘ ʃɳʋʉɿʉʆ

ȴɿɲʋʌʉʍʘʋɿʃɹʎ ʍʖɹʍɸɿʎ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʙ ɲʃʄʉʐɽʙʆʏɲʎ ʃʉɿʆʘʆɿʃɹʎ
ʍʐʅɴɳʍɸɿʎ

Τεύχος Β’ 2871/09.09.2016

ȴɸʆ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʅɿʄɳʅɸ ʍʏʉ ʃɿʆɻʏʊ͘
ɀɻʆ ʃʄɸʀʆɸʏɸ͊

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Ȱʐʏʉʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʅɲɿ
ȵɶʙ ɸʀʅɲɿ ʉ Ɂʀʃʉʎ͘
Ƀʆʉʅɳɺʉʅɲɿ ɀɲʌʀɲ͘ ɀɲʌʀɲ Ʌɲʋɲɷʉʋʉʑʄʉʐ͘
ȵʀʅɲɿ ʉ ʆɹʉʎ ʍʐʅʅɲɽɻʏɼʎ ʍɲʎ
Ȱʋɲʆʏʙ ʍɸ ʅɿɲ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻͬʍʑʍʏɲʍɻ ɍɳʌɻʃɲ͊
ɍɳʌɻʃɲ ɶɿɲ ʏɻ ɶʆʘʌɿʅʀɲ

ɶɸʌʅɲʆɿʃɳ͕ ɿʍʋɲʆɿʃɳ͕ ɿʏɲʄɿʃɳ͕
͙Ϳ͕
ʄɹʘ͕ ʃɲʏɲʄɲɴɲʀʆʘ͕ ʅɲɽɲʀʆʘ͕
ɶʌɲʋʏʊʎ͕ ʋʌʉʔʉʌɿʃʊʎ͕ ʅɻʏʌɿʃɼ͕
ʇɹʆɻ
ȳʄʘʍʍɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʍʐɺɼʏɻʍɻ͕ ɸʌʙʏɻʍɻ͕ ɲʋɳʆʏɻʍɻ͕
ɶʌɳʔʘ͕ ɲʃʉʑʘ͕ ɷɿɲɴɳɺʘ͕
ʋʌʉʔɹʌʘ͕ ʍʐʄʄɲɴʀɺʘ͕ ʅɿʄɳʘ͕
ɸʋɲʆɲʄɲʅɴɳʆʘ͕ ɸʇɿʍʏʉʌʙ͕
ɲʋɲʆʏɳʘ

ɇʐɶʖɲʀʌʘ ʃɳʋʉɿʉʆ
ɀʋʌɳɴʉ͊
ɇʐɶʖɲʌɻʏɼʌɿɲ͊

ȳɸʘɶʌɲʔʀɲ
ɶɻ͕ ʉɿʃʉʄʉɶʀɲ͕ ʃʊʍʅʉʎ͕ ʖʙʌɲ͕
ʆɻʍʀ͕ ʋʉʏɲʅʊʎ͕ ʄʀʅʆɻ͕ ɴʉʐʆʊ͕
ʉʆʉʅɲʍʀɸʎ ʖʘʌʙʆ

ȵʑʖʉʅɲɿ ʃɳʏɿ ʍɸ ʃɳʋʉɿʉʆ
Ⱦɲʄɼ ʊʌɸʇɻ͊
Ⱦɲʄʊ ʏɲʇʀɷɿ͊
Ⱦɲʄʊ ʍɲɴɴɲʏʉʃʑʌɿɲʃʉ͊ ͬ Ⱦɲʄɹʎ ɷɿɲʃʉʋɹʎ͊ ͬ Ⱦɲʄɼ
ʏʑʖɻ͊ ͬ ɍʌʊʆɿɲ ʋʉʄʄɳ͊

Ⱦʄʀʅɲ
ɸʋʉʖɼ͕ ɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲ͕ ʃɲɿʌʊʎ͕
ɼʄɿʉʎ͕ ʍʑʆʆɸʔʉ͕ ɲɹʌɲʎ͕ ɴʌʉʖɼ͕
ʖɿʊʆɿ͕ ʃɲʏɲɿɶʀɷɲ͕ ʉʅʀʖʄɻ͕ ʃɲʄʊʎ͕
ɳʍʖɻʅʉʎ͕ ɺɸʍʏʊʎ͕ ʃʌʑʉʎ

Ȱʋɲʆʏʙ ʍʏʉ ʏɻʄɹʔʘʆʉ
Ɂɲɿ͊
ȵʅʋʌʊʎ͊
Ʌɲʌɲʃɲʄʙ͊

Ʌʊʄɻ͕ ɸʋɲʌʖʀɲ͕ ɲʍʏʐʔɿʄʀɲ
ʋʊʄɻ͕ ʖʘʌɿʊ͕ ʃɹʆʏʌʉ͕ ʋʌʉɳʍʏɿʉ͕
ɶɸɿʏʉʆɿɳ͕ ɷʌʊʅʉʎ͕ ʄɸʘʔʊʌʉʎ͕
ʋʄɲʏɸʀɲ͕ ʋɳʌʃʉ͕ ʍʖʉʄɸʀʉ͕
ɸʃʃʄɻʍʀɲ͕ ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉ͕
ɸʌɶʉʍʏɳʍɿʉ͕ ʅɲɶɲɺʀ͕ ɲɶʉʌɳ͕
ɸʅʋʉʌɿʃʊ ʃɹʆʏʌʉ͕ ʋʉʄʐʃɲʏʉɿʃʀɲ͕
ʃʏʀʌɿʉ͕ ɷɻʅɲʌʖɸʀʉ͕
ʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉ͕ ͙ɸʇʉʖɼ͕ ɷɳʍʉʎ͕
ʃɳʅʋʉʎ

ȷɻʏɳʘ ʆɲ ʅɳɽʘ ʋʉɿʉʎ ɸʀʆɲɿ ʍʏʉ ʏɻʄɹʔʘʆʉ
Ʌʉɿʉʎ ʏʉʆ ɺɻʏɸʀ ʋɲʌɲʃɲʄʙ͖
Ʌʉɿʉʎ ɸʀʆɲɿ ʍʏʉ ʏɻʄɹʔʘʆʉ͖
ȷɻʏɳʘ ʆɲ ɲʆɲʅɸʀʆʉʐʆ ʍʏʉ ʏɻʄɹʔʘʆʉ ɀɿɲ
ʍʏɿɶʅɼͬɹʆɲ ʄɸʋʏʊ ʋɲʌɲʃɲʄʙ͊

Ʌɲʆʀɷɲ
ɺʙʉ͕ ʍʃʑʄʉʎ͕ ɶɳʏɲ͕ ʗɳʌɿ͕
ʋʉʐʄʀ͕ ɲɶɸʄɳɷɲ͕ ɳʄʉɶʉ͕ ʅʑɶɲ͕
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ȳɸʘɶʌɲʔʀɲ ʃɲɿ ʔʑʍɻ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ɉʋʉɷɹʖʉʅɲɿ ʃɳʋʉɿʉʆ
Ⱦɲʄʘʍʊʌɿʍɸʎ
Ʌɹʌɲʍɸ ʋɲʌɲʃɲʄʙ͊

ȷɻʏɳʘ ʆɲ ʅɿʄɼʍʘ ʅɸ ʃɳʋʉɿʉʆ ʍʏʉ ʏɻʄɹʔʘʆʉ
Ⱥɲ ɼɽɸʄɲ ʆɲ ʅɿʄɼʍʘ ʍʏʉʆͬʍʏɻʆ ͙͕ ʋɲʌɲʃɲʄʙ͊

30340

Ȱʋʊ ɸɷʙ ʉ ʔʀʄʉʎ ʅʉʐ ʉ͙
ȵʀʆɲɿ ɻ ȵʄɹʆɻ͕ ɻ ɲɷɸʌʔɼ ʅʉʐ͘

http://edu.klimaka.gr

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Ȱʌʖʀɺʘͬɲʆʉʀɶʘ ʅɿɲ ɸʋɿʍʏʉʄɼ ɼ ɹʆɲ ʅɼʆʐʅɲ
Ȱɶɲʋɻʏɹͬɼ ͙
Ɉɸʄɸɿʙʆʘͬʃʄɸʀʆʘ ʅɿɲ ɸʋɿʍʏʉʄɼ
Ɍɿʄɿʃɳ͘
ɇɸ ʔɿʄʙ͘
ɀɸ ɸʃʏʀʅɻʍɻ͘
ɀɸ ɸɶʃɳʌɷɿʉʐʎ ʖɲɿʌɸʏɿʍʅʉʑʎ͘
ȵʐʖɲʌɿʍʏʙ
ȵʐʖɲʌɿʍʏʙ͘

Ƀʌɶɲʆʙʆʘ ʏʉʆ ʄʊɶʉ ʅʉʐ ɼ ʏɻʆ
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ
Ȱʌʖʀɺʘ ʅɿɲ ɿʍʏʉʌʀɲ ɼ ɲʔɼɶɻʍɻ
ȿʉɿʋʊʆ͙
ɂɹʌɸɿʎ ʊʏɿ͙
ȵɿʍɳɶʘ ʅɿɲ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ
ȵʀɷɸʎ͖ Ƀ ʃɲɿʆʉʑʌɿʉʎ ʃɲɽɻɶɻʏɼʎ ɸʀʆɲɿ͙
ȵɿʍɳɶʘ ɹʆɲ ʆɹʉ ɽɹʅɲ ʍʐɺɼʏɻʍɻʎ ȿʉɿʋʊʆ͕ ʏɿ
ɶʀʆɸʏɲɿ ʅɸ ʏʉ͙
Ⱦɲɿ ʅɸ ʏʉ ɷʙʌʉ ʏʉʐ ȳɿʙʌɶʉʐ͕ ʏɿ ʃɳʆʉʐʅɸ͖
Ȱʆɲʋʏʑʍʍʘ ɹʆɲ ɽɹʅɲ ʍʐɺɼʏɻʍɻʎ (ɴʄ͘
ʋɸʌɿɶʌɳʔʘ͕ ɷɿɻɶʉʑʅɲɿͿ
ɇʐɶʃʌʀʆʘ
Ƀ ʖʉʌʊʎ ɸʀʆɲɿ ʊʋʘʎ͘͘͘

Ʌʉʄɿʏɿʃɼ ʃɲɿ ʃʉɿʆʘʆʀɲ
ȳɸʆɿʃɳ
ʃʉɿʆʘʆʀɲ͕ ʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻ͕
ʍɻʅɲʆʏɿʃʊ͕ ʍʉɴɲʌʊ͕ ʃʉɿʆʘʆɿʃʊ͕
ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊ͕ ʋʉʄɿʏɿʃʊ
Ʌʉʄɿʏɿʃɼ ɺʘɼ ʃɲɿ ʋʉʄʀʏɻʎ
ʃʌɳʏʉʎ͕ ɷɻʅʉʃʌɲʏʀɲ͕ ɸʃʄʉɶɹʎ͕
ʗɼʔʉʎ͕ ʃʊʅʅɲ͕ ɲʌɿʍʏɸʌɳ͕
ɷɸʇɿɳ͕ ʃɹʆʏʌʉ͕ ʃʐɴɹʌʆɻʍɻ͕
ʆʊʅʉʎ͕ ʋʉʄʀʏɻʎ͕ ʐʋʉʐʌɶʊʎ͕
ɴʉʐʄɸʐʏɼʎ͕ ɸʄɸʐɽɸʌʀɲ͕
ɿʍʊʏɻʏɲ͕ ɲɷɸʄʔʉʍʑʆɻ͕ ɸɿʌɼʆɻ͕
ɷɿʃɲɿʉʍʑʆɻ͕ ɷɿʃɲʀʘʅɲ͕
ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ͕ ʗɻʔʀɺʘ͕
ɲʋʉʔɲʍʀɺʘ

ȵʋɿʍʏɼʅɻ ʃɲɿ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲ
ɿɷɹɲ͕ ɸʋɿʍʏɼʅɻ͕ ɶʆʙʍɻ͕
ʋɿʍʏɸʑʘ͕ ʇɹʌʘ͕ ɶʆʘʌʀɺʘ͕
ʅɲɽɲʀʆʘ͕ ʍʃɹʔʏʉʅɲɿ͕ ɸʇɻɶʙ͕
ʃɲʏɲʆʉʙ͕ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʊʎ

Ƀɿʃʉʆʉʅʀɲ ʃɲɿ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ
ʉɿʃʉʆʉʅʀɲ͕ ʏɿʅɼ͕ ʋɲʌɲɶʘɶɼ͕
ɲʆɸʌɶʀɲ͕ ɲʋɸʌɶʀɲ͕ ɸʅʋʊʌɿʉ͕
ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ͕ ɶɸʘʌɶʀɲ͕
ʋʄʉʑʍɿʉʎ͕ ʔʏʘʖʊʎ

30341

ɉʋʉɶʌɲʅʅʀɺʘ͕ ɷʀʆʘ ɹʅʔɲʍɻ
Ⱦɲɿ ʍɻʅɸɿʘʏɹʉʆ͕ ɹʖɸɿ ɷʀʃɿʉ͘

ɍʄʘʌʀɷɲ
ɷɹʆʏʌʉ͕ ʔʐʏʊ͕ ʄʉʐʄʉʑɷɿ͕
ʅʋʉʐʃɹʏʉ͕ ʃɼʋʉʎ͕ ʉʌɿʍʅɹʆɸʎ
ʉʆʉʅɲʍʀɸʎ ʔʐʏʙʆ
ʏʌɿɲʆʏɳʔʐʄʄʉ͕ ʏʉʐʄʀʋɲ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ȱʋɲʆʏʙ ʍɸ ɸʐʖɲʌɿʍʏʀɸʎ
Ʌɲʌɲʃɲʄʙ͘
Ɉʀʋʉʏɸ͘ ͬ ȴɸʆ ʃɳʆɸɿ ʏʀʋʉʏɸ͘

ʃʉʐʆʉʑʋɿ͕ ɸʄɹʔɲʆʏɲʎ͕
ʄɿʉʆʏɳʌɿ͕ ʔʐʄɳʘ

Τεύχος Β’ 2871/09.09.2016

ɀɻʆ ʃʄɸʀʍɸʏɸ͊

http://edu.klimaka.gr

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

30342

ȵʀʆɲɿ ϭ͘ϬϬ ʅɸʏɳ ʏɲ ʅɸʍɳʆʐʖʏɲ͕ ʍɻʅɸʀʘʍɸ͘

http://edu.klimaka.gr

ȴʀʆʘ ɹʆɲ ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ
ȳɿɲ ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ͙
ɀɸʏɲʔɹʌʘ ʏɲ ʄʊɶɿɲ ʃɳʋʉɿʉʐ
ȿɹɸɿ ͨɸʀʆɲɿ ʋʉʄʑ ʘʌɲʀʉͩɿ͙
ȵʀʋɸ ͨɸʀʆɲɿ ʋʉʄʑ ʘʌɲʀʉͩ
Ȱʐʏʊ-ɷɿʉʌɽʙʆʉʅɲɿ͕ ɲʆɲɷɿɲʏʐʋʙʆʘ
ȵ͕ ʊʖɿ͙ͬ ͙ɸ͕ ɽɹʄʘ ʆɲ ʋʘ͙ ͬ ͙ɸ͕ ʍʐɶɶʆʙʅɻ͙

ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿʙ ʅɿɲ ʋɲʌɳʔʌɲʍɻ ɶɿɲ ʅɿɲ ʄɹʇɻ ʋʉʐ
ɷɸʆ ɶʆʘʌʀɺʘ
ȴɻʄɲɷɼ ɲʐʏʊ ʋʉʐ͙
ȷɻʏʙ ɴʉɼɽɸɿɲ ɶɿɲ ʅɿɲ ʄɹʇɻͬʅɿɲ ʔʌɳʍɻ ʋʉʐ ɷɸʆ
ɶʆʘʌʀɺʘ
Ʌʙʎ ɽɲ ʋʉʑʅɸ͙͖
Ɉɿ ʍɻʅɲʀʆɸɿ ͙͖
ȶʆɲ͙ ʏɿ ɸʀʆɲɿ͖
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Ȱʆɲɺɻʏʙ ʅɿɲ ʄɹʇɻ ɼ ʅɿɲ ʔʌɳʍɻ
Ⱥɹʄʘ ɲʐʏʊ ʏʉ ʋʌɳɶʅɲ ʋʉʐ ɲʆʉʀɶɸɿ ʏɲ
ʅʋʉʐʃɳʄɿɲ͘

Ɉɸʄɸɿʙʆʘͬʃʄɸʀʆʘ ʅɿɲ ɿʍʏʉʌʀɲͬʅɿɲ ɲʔɼɶɻʍɻ
Ɉɹʄʉʎ͙
Ȱʐʏʊ ɼʏɲʆ͙

Ȱʌʖʀɺʘͬɲʆʉʀɶʘ ʅɿɲ ʍʐɺɼʏɻʍɻ ȿʉɿʋʊʆ͙
ȳɿɲ ʋɸʎ ʅʉʐ͙
Ʌɲʀʌʆʘ ʏʉʆ ʄʊɶʉ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʅɿɲ
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Ȱʆʉʀɶʘ ʃɲɿ ʃʄɸʀʆʘ ɹʆɲ ɶʌɳʅʅɲͬɹʆɲ ʅɼʆʐʅɲ
Ȱɶɲʋɻʏɹ͙
Ɍɿʄɿʃɳ͘
ɀɸ ɸʃʏʀʅɻʍɻ

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ȷɻʏʙ ʏʉʆ ʄʊɶʉ
Ʌɲʌɲʃɲʄʙ͙
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ȵʋɿɴɸɴɲɿʙʆʘ ʊʏɿ ʃɲʏɳʄɲɴɲ ʏɿ ɽɹʄɸɿ ʆɲ ʋɸɿ ʉ
ʍʐʆʉʅɿʄɻʏɼʎ ʅʉʐ
- ɇɻʅɸɿʙʆʉʆʏɲʎ ʊʏɿ ɷɸʆ ʃɲʏɳʄɲɴɲ
ɇʐɶɶʆʙʅɻ͖
Ʌʙʎ͖ ͬ Ɉɿ͖
ȴɸʆ ʃɲʏɲʄɲɴɲʀʆʘ͙
- ȷɻʏʙʆʏɲʎ ʆɲ ɸʋɲʆɲʄɳɴɸɿ
Ʌʙʎ ʏʉ ɸʀʋɸʎ͖
ɀʋʉʌɸʀʏɸ ʆɲ ɸʋɲʆɲʄɳɴɸʏɸ ʍɲʎ ʋɲʌɲʃɲʄʙ͖
ɅʊʏɸͬɅʉʑͬɅʉɿʉʎͬɅʊʍʉ͙ ɸʀʋɲʏɸ͖
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ȵʇɲʍʔɲʄʀɺʘͬȵʋɿɴɸɴɲɿʙʆʘ ʊʏɿ ʍʐʆʉʅɿʄɻʏɼʎ
ʅʉʐ ʃɲʏɳʄɲɴɸ ʏɿ ɽɹʄʘ ʆɲ ʋʘ
- Ɇʘʏʙʆʏɲʎ ʏʉʆ ʍʐʆʉʅɿʄɻʏɼ ʅʉʐ ɸɳʆ
ʃɲʏɲʄɲɴɲʀʆɸɿͬ ɸɳʆ ʅɸ ʋɲʌɲʃʉʄʉʐɽɸʀ
Ⱦɲʏɳʄɲɴɸʎ͖
ȵʀʆɲɿ ʃɲʏɲʆʉɻʏʊ͖
ȵʆʏɳʇɸɿ͖
- Ʌʌʉʍɷɿʉʌʀɺʉʆʏɲʎ ʏɻ ʍɻʅɲʍʀɲ ʅɿɲ ʄɹʇɻʎ ɼ
ʅɿɲʎ ɹʃʔʌɲʍɻʎ Ȱʐʏʊ ʍɻʅɲʀʆɸɿ͙
ȵʀʆɲɿ ʊʏɲʆ͙
ȵʀʆɲɿ ɶɿɲ ʆɲ͙
- ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿʙʆʏɲʎ ʅɿɲ ʋɲʌɳʔʌɲʍɻ
ȴɸʆ ʏɲ ʃɲʏɲʔɹʌʆʘ ʍɻʅɲʀʆɸɿ͙ ɸʀʆɲɿ ʋʉʄʑ
ɷʑʍʃʉʄʉ
- ȵʋɸʇɻɶʙʆʏɲʎ
Ⱥɹʄʘ ʆɲ ʋʘ ʊʏɿ͙
- ɀɸʏɲʔʌɳɺʉʆʏɲʎ ʅɿɲ ʄɹʇɻ͕ ʅɿɲ ɹʃʔʌɲʍɻ
ʋɲɶʘʏʊ ʍɻʅɲʀʆɸɿ ͙ʍʏɲ
ɲɶɶʄɿʃɳͬɶɲʄʄɿʃɳͬɶɸʌʅɲʆɿʃɳͬɿʏɲʄɿʃɳͬɿʍʋɲʆɿʃɳ͙
- ɇʐʄʄɲɴʀɺʉʆʏɲʎ ʅɿɲ ʄɹʇɻ
Ʌ-Ȱ-ȳ-ɏ-Ɉ-Ƀ ͬ ʋɲ-ɶʘ-ʏʉ

Τεύχος Β’ 2871/09.09.2016

ʍʐɺɼʏɻʍɻʎ
ȵɶʙ͙
Ȱʃʉʑʍʏɸ͙

http://edu.klimaka.gr
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- ȷɻʏʙʆʏɲʎ ʆɲ ʍʐʄʄɲɴʀʍɸɿ
Ʌʙʎ ɶʌɳʔɸʏɲɿ͖
- ȷɻʏʙʆʏɲʎ ʆɲ ʅɿʄɳɸɿ ʋɿʉ ɲʌɶɳ ȿʀɶʉ ʋɿɲ ɲʌɶɳ
ʍɲʎ ʋɲʌɲʃɲʄʙͬ͘ Ȱʌɶɳ͊
- ȷɻʏʙʆʏɲʎ ɹʆɲʆ ʉʌɿʍʅʊͬʅɿɲ ʋɲʌɳʔʌɲʍɻ
Ɉɿ ʋɳɸɿ ʆɲ ʋɸɿ͙͖
Ɉɿ ɸʀʆɲɿ͙͖
- ȷɻʏʙʆʏɲʎ ʆɲ ɸʋɿɴɸɴɲɿʙʍɸɿ ȵʀʋɲʏɸ ͙ʍʏɿʎ ϴ͖
- ȵʋɲʆɲʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ɲʐʏʊ ʋʉʐ ʃɲʏɳʄɲɴɲ
ȴɻʄɲɷɼ ɷɸʆ ɽɲ ɹʌɽɸɿ.

http://edu.klimaka.gr
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ȵʀʆɲɿ ɻ ɀɲʌʀɲ͘
Ƀʌʀʍʏɸ͕ ʏʉ ɴɿɴʄʀʉ͘

ȴʀʆʘ ʅɿɲ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ

- ɍʌɼʍɻ ɼ ʋɲʌɳʄɸɿʗɻ ʉʌɿʍʏɿʃʉʑ
ɳʌɽʌʉʐ ʅɸ ʉʆʊʅɲʏɲ ʋʊʄɸʘʆ ʃɲɿ
ʃʌɲʏʙʆ
- ɍʌɼʍɻ ɼ ʋɲʌɳʄɸɿʗɻ ɳʌɽʌʉʐ
ʊʏɲʆ ɲʃʉʄʉʐɽɸʀ ɲʆʏʘʆʐʅʀɲ ɼ
ɸʋʀɽɸʏʉ
- ɍʌɼʍɻ ɼ ʋɲʌɳʄɸɿʗɻ ɳʌɽʌʉʐ ʅɸ
ɸʃʔʌɳʍɸɿʎ ʋʉʐ ɷɻʄʙʆʉʐʆ ʖʌʊʆʉ
- ɍʌɼʍɻ ɼ ʋɲʌɳʄɸɿʗɻ ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ ʅɸ ʃʏɻʏɿʃɳ ɸʋʀɽɸʏɲ ʃɲɿ
ʉʆʊʅɲʏɲ ʍʐɶɶɸʆɸʀɲʎ
- ɍʌɼʍɻ ɼ ʋɲʌɳʄɸɿʗɻ ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ ɶɿɲ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɸʎ͘
- ɍʌɼʍɻ ɼ ʋɲʌɳʄɸɿʗɻ ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ ʅɸ ɳʄʄɸʎ ʄɹʇɸɿʎ ;ʋ͘ʖ͘
ʄɹʇɸɿʎ ʋʉʐ ɷɻʄʙʆʉʐʆ ʐʄɿʃʊͿ

Ɉʉ Ƀʐʍɿɲʍʏɿʃʊ
- ɀʉʌʔʉʄʉɶʀɲ ;ɶɹʆʉʎ͕ ɲʌɿɽʅʊʎ͕
ʃɲʏɲʄɼʇɸɿʎͿ ɲʆʘʅɳʄʘʆ
ʉʐʍɿɲʍʏɿʃʙʆ ɸʐʌɸʀɲʎ ʖʌɼʍɻʎ
- ɀʉʌʔʉʄʉɶʀɲ ;ɶɹʆʉʎ͕ ɲʌɿɽʅʊʎ͕
ʃɲʏɲʄɼʇɸɿʎͿ ʉʐʍɿɲʍʏɿʃʙʆ ʋʉʐ
ɷɻʄʙʆʉʐʆ ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏɲ

ȷɻʏʙ ʅɿɲ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ
Ɉʉ ȵʋʀɽɸʏʉ
- ȳɹʆʉʎ͕ ɲʌɿɽʅʊʎ͕ ʃɲʏɲʄɼʇɸɿʎ
- Ȳɲɽʅʉʀ ʏʉʐ ɸʋɿɽɹʏʉʐ͗
ɇʐɶʃʌɿʏɿʃʊʎ
Ȱʋʊʄʐʏʉʎ ʐʋɸʌɽɸʏɿʃʊʎ
- Ⱦʏɻʏɿʃɳ ɸʋʀɽɸʏɲ
- ȴɸɿʃʏɿʃɳ ɸʋʀɽɸʏɲ
- ȵʌʘʏɻʅɲʏɿʃɳ ɸʋʀɽɸʏɲ
- Ȱʊʌɿʍʏɲ ɸʋʀɽɸʏɲ
- Ȱʋʊʄʐʏɲ ɲʌɿɽʅɻʏɿʃɳ ɸʋʀɽɸʏɲ
- Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃɳ ʃʉɿʆɳ

Ⱥɹʍɻ ʃɲɿ ʃʀʆɻʍɻ ʏʉʐ ʍʙʅɲʏʉʎ

ʍɻʃʙʆʉʅɲɿ
ɷɿɲʍʖʀɺʘ
ʋɸʌʋɲʏɳʘ
ʏʌɹʖʘ
ʍʏɲʅɲʏɳʘ
ȵʆɹʌɶɸɿɸʎ ʅɸ ʏɲ ʖɹʌɿɲ
ɲʆɳɴʘ
ʉɷɻɶʙ
ʔɹʌʆʘ

Ɉʉ ȱʏʉʅʉ͗ Ȱʆʏɿʄɻʋʏɿʃɼ Θ
ʗʐʖɿʃɼ ɷɿɳʍʏɲʍɻ
Ȱɿʍɽɼʍɸɿʎ
ʋɿʃʌʊ
ʍʃʉʏɳɷɿ
ɳʍʖɻʅʉ
ʔʘʏɸɿʆʊ
ʖʌʘʅɲʏɿʍʏʊ
ɶʄʐʃʊ
ʔʌɹʍʃʉ
ɍɲʌɲʃʏɼʌɲʎ ʃɲɿ ʍʐʆɲɿʍɽɼʅɲʏɲ
ɽʐʅʘʅɹʆʉʎ
ɼʌɸʅʉʎ
ɸʐʖɲʌɿʍʏɻʅɹʆʉʎ
ʆɸʐʌɿʃʊʎ
ɲɶʃɲʄɿɳ
ɲɶʃɲʄɿɳɺʘ
ʔɿʄʙ
ʆʉʍʏɲʄɶʀɲ
ʔʊɴʉʎ
ȵʃʔʌɲʍʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
Ɇʘʏʙ

Ȱʋʄɳ ɷɿɲʔɻʅɿʍʏɿʃɳ ʃɸʀʅɸʆɲ ;ȾȳͿ
Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ;ʋʖ ɽɸɳʏʌʉʐͿ ;ȾȳͿ
ȶʆɽɸʏɲ ;ȾȳͿ
Ⱦɲʏɳʄʉɶʉɿ ɸʍʏɿɲʏʉʌʀʉʐ ;ȾȳͿ
ɏʌɳʌɿɲ ;ʔʐʄʄɳɷɿɲͿ ;ȾȳͿ
Ⱦɲʌʏɹʄɸʎ ʅɸ ɲʆɲʃʉɿʆʙʍɸɿʎ ;ȾȳͿ
ɇʑʆʏʉʅɲ ɳʌɽʌɲ ɸʋɿʃɲɿʌʊʏɻʏɲʎ ;ȾȳͿ
ȶʆʏʐʋɲ ʉɷɻɶɿʙʆͬɸɿɷʉʋʉɿɼʍɸʘʆ ɶɿɲ
ʃʀʆɷʐʆʉ ;ȾȳͿ
- Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʀ ;ȾȳͿ
- Ƀɷɻɶʀɸʎ ʖʌɼʍɻʎ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ;ȾȳͿ
- Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃɳ ʔʐʄʄɳɷɿɲ ʋʖ͕ ʅɸ ʏɿʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʇɸʆʉɷʉʖɸʀʘʆ ;ȾȳͿ
- ɇʑʆʏʉʅɲ ʃɲɿ ɲʋʄɳ ɳʌɽʌɲ ɸʔɻʅɸʌʀɷʘʆ
ʋʉʐ ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʐʆ ɶɸɶʉʆʊʏɲ ;ȾȳͿ
- ɇʑʆʏʉʅɸʎ ʃɲɿ ɲʋʄɹʎ ɲʆɲʃʉɿʆʙʍɸɿʎ
- Ȱʋʄɳ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃɳ ʅɻʆʑʅɲʏɲ ;ȾɅͿ
- Ȱʋʄɹʎ ʅɲɶɸɿʌɿʃɹʎ ʍʐʆʏɲɶɹʎ ;ȾɅͿ
- Ⱦɲɽɻʅɸʌɿʆɹʎ ʉɷɻɶʀɸʎ͕ ʋʖ͘ ɍʌɼʍɻʎ ʏʘʆ
ʅɹʍʘʆ ʅɲɺɿʃɼʎ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ;ȾɅͿ
- ȵɿɷɼʍɸɿʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ʏɻʄɸʊʌɲʍɻ ;ȾɅͿ
- Ȱʋʄɹʎ ʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎ ʐʋʉʍʏɻʌɿɺʊʅɸʆɸʎ
ɲʋʊ ɸɿʃʊʆɸʎ ʃɲɿ ɷɿɲɶʌɳʅʅɲʏɲ ;ȾɅͿ
- Ȱʋʄɹʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʅɿɲʎ
ʏʉʐʌɿʍʏɿʃɼʎ ʇɸʆɳɶɻʍɻʎ ;ȾɅͿ
- Ɍʌɳʍɸɿʎ ʃɲɿ ɸʃʔʌɳʍɸɿʎ ɲʋʄɹʎ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ʅɸ
ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ͕ ɶɿɲ ʏʉʆ ʉʅɿʄɻʏɼ͕ ʋʌɳɶʅɲʏɲ
;ɳʅɸʍɸʎ ɲʆɳɶʃɸʎͿ ;ȾɅͿ
- Ȱʋʄɹʎ ʔɲʆʏɲʍʏɿʃɹʎ ɴɿʉɶʌɲʔʀɸʎ ʃɲɿ ɲʋʄɳ
ʋʉɿɼʅɲʏɲ ;ɅȳͿ
- Ȱʆɲʃʉɿʆʙʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏʉʆ ʋʀʆɲʃɲ
ɲʆɲʃʉɿʆʙʍɸʘʆ ;ɅȳͿ
- ɇʑʆʏʉʅɸʎ ɷɿɻɶɼʍɸɿʎ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ʅɸ
ʋʌʉʍʘʋɿʃɳ ɽɹʅɲʏɲ ;ɅȳͿ
- ɇʑʆʏʉʅɸʎ ɲʆɲʃʉɿʆʙʍɸɿʎ ʋʌʉɴʄɹʗɿʅʉʐ
ʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉʐ ;ɅɅͿ
- Ʌɸʌɿɶʌɲʔɹʎͬɷɿɻɶɼʍɸɿʎ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ
ʋʌʉʍʘʋɿʃɳ ɽɹʅɲʏɲͬʉɿʃɸʀɲ ;ɅɅͿ
-
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- ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ɹʆɲ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉͬɹʆɲ ʋʌʊʍʘʋʉ
ɇɸ ʋʉɿʊʆ ɲʆɼʃɸɿ ɲʐʏʊ ʏʉ ɴɿɴʄʀʉ͖
Ɉɿ ʍʃɹʔʏɸʍɲɿ͖
- ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉʆ ʖʌʊʆʉ
Ʌʊʏɸ ɷɿɳɴɲʍɸʎ ɲʐʏʊ ʏʉ ɴɿɴʄʀʉ͖
Ɉɿ ʙʌɲ ɽɲ ɴʌɸɽʉʑʅɸ͖
- ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉʆ ʏʊʋʉ
Ʌʉʑ ʋɼɶɸʎ ʖɽɸʎ͖
- ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉʆ ʏʌʊʋʉ
Ʌʙʎ ʅʋʉʌʙ ʆɲ ʏʉ ʃɳʆʘ;
- ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ʋʉʍʊʏɻʏɲ
Ʌʊʍʉʐʎ ʃɲʔɹɷɸʎ ɹʖɸɿʎ ʋɿɸɿ͖

Ɉʉ ȱʏʉʅʉ͗ Ɍʐʍɿʃɼ ʐʋʊʍʏɲʍɻ
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- ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉʆ ʖʌʊʆʉ
;Ʌʊʏɸ ɲʆɲʖʘʌɸʀʎ͖Ϳ ɀʊʄɿʎ ʏɸʄɸɿʙʍɸɿ ʏʉ
ʍɸʅɿʆɳʌɿʉ͘
- ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉʆ ʏʊʋʉ
ʋʖ ;ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ʏʉ ʍʖʉʄɸʀʉ͖Ϳ Ȱʋɹʆɲʆʏɿ ɲʋʊ ʏʉ
ʔɲʌʅɲʃɸʀʉ
- ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉʆ ʏʌʊʋʉ
ʋʖ ;ʋʘʎ ʃʄɸʀʆɸɿ ɻ ʋʊʌʏɲ͖Ϳ ɀɸ ɲʐʏʊ ɸɷʙ ʏʉ
ʃʄɸɿɷʀ͘
- ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ʋʉʍʊʏɻʏɲ
;Ʌʊʍʉ ɺʐɶʀɺɸɿ͖Ϳ ȴɿɲʃʊʍɿɲ ɶʌɲʅʅɳʌɿɲ
- ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ɲɿʏʀɲ
;ȳɿɲʏʀ ʔɸʑɶɸɿʎ ɲʐʏɼ ʏɻʆ ɸɴɷʉʅɳɷɲ͖Ϳ ȳɿɲʏʀ ʋʌɹʋɸɿ
ʆɲ ɶʐʌʀʍʘ ʍʏʉ ʍʖʉʄɸʀʉ
- ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲ
(Ⱦʉʀʏɲ͕ ɸʀʆɲɿ ɻ ȱʆʆɲ͊)
;Ʌʉɿɲʆʉʑ ɸʀʆɲɿ ɲʐʏʊ ʏʉ ɴɿɴʄʀʉ͖Ϳ ȵʀʆɲɿ ʏʉ ɷɿʃʊ
ʅʉʐ͊

Ɉʉ ȱʌɽʌʉ
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ɅȵɆȻȳɆȰɌȸ ȵɅȻɅȵȴɃɉ ȰɁȰɌɃɆȰɇ A2
ȴʀʆʘͬȷɻʏʙ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ
ɈɲʐʏʉʋʉɿʙͬɅʌʉʍɷɿʉʌʀɺʘ
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Ʌɸʌɿɶʌɳʔʘ ʃɳʋʉɿʉʆ ɼ ʃɳʏɿ
ȹʏɲʆ ʗɻʄʊʎ ʃɲɿ ɸʀʖɸ ʇɲʆɽɳ ʅɲʄʄɿɳ͘

Ȱʔɻɶʉʑʅɲɿ

Ȳɸɴɲɿʙʆʘͬȴɻʄʙʆʘ
ɀɸ ʋʌʊʏɲʍɻ
Ȳʌɹʖɸɿ

ȴɿʉʌɽʙʆʘ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ
Ʉʖɿ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ɿʏɲʄʊʎ͕ ɸʀʆɲɿ ɲʅɸʌɿʃɲʆʊʎ͘

ȵʃʔʌɳɺʘͬɺɻʏʙ ɲʋʊʗɸɿʎ ʃɲɿ ʃʌʀʍɸɿʎ
ȵʃʔʌɳɺʘ ʏɻʆ ɳʋʉʗɼ ʅʉʐ
Ⱦɲʏɳ ʏɻ ɶʆʙʅɻ ʅʉʐ͕ ɻ ȿʉʐʂɺɲ ɸʀʆɲɿ ɹʇʐʋʆɻ
ʃʉʋɹʄɲ

ȵʃʔʌɳɺʘ ɷɿɲʔʘʆʀɲ
- ʍɸ ʅʀɲ ɽɸʏɿʃɼ ɷɼʄʘʍɻ
;ȵʀʆɲɿ ʅɿɲ ɴɲʌɸʏɼ ʏɲɿʆʀɲͿ ȴɸʆ ʍʐʅʔʘʆʙ͕ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɶʆʙʅɻ ʅʉʐ ɸʀʆɲɿ ɷɿɲʍʃɸɷɲʍʏɿʃɼ͘
Ʌɲʀʌʆʘ ɽɹʍɻ ʐʋɹʌ͕ ɸʃʔʌɳɺʘ ɸʋɿɷʉʃɿʅɲʍʀɲ
ȵʀʆɲɿ ʃɲʄɼ ɿɷɹɲ͘

- ȵʅʔɲʏɿʃɹʎ ;ɷʐʆɲʏʊʎ ʏʑʋʉʎͿ
ʋʌʉʍʘʋɿʃɹʎ ɲʆʏʘʆʐʅʀɸʎ ʍɸ
ɽɹʍɻ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ ;ɸʅʋʌʊɽɸʏɸʎͿ
- ɀɻ ɸʅʔɲʏɿʃɹʎ ;ɲɷʑʆɲʅʉʎ
ʏʑʋʉʎͿ ʋʌʉʍʘʋɿʃɹʎ ɲʆʏʘʆʐʅʀɸʎ
ʍɸ ɽɹʍɻ ɳʅɸʍʉʐ ɼ ɹʅʅɸʍʉʐ
ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ ;ʃʐʌʀʘʎ ϭΣ ʃɲɿ ϮΣ
ɸʆɿʃʉʑ ʃɲɿ ʋʄɻɽʐʆʏɿʃʉʑͿ

ȴɿɲʆʉɻʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋɿʍʏɸʑʘ
ʍʃɹʔʏʉʅɲɿ
ɽʐʅɳʅɲɿ
ʔɲʀʆɸʏɲɿ
Ȼɷɹɸʎ
Ʌʌʊɴʄɻʅɲ

ɇʏʉɿʖɸʀɲ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ ʹ
Ʌʌʉʍʘʋɿʃɹʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ

- ʏʌʊʋʉʐ
- ʏʊʋʉʐ
- ʖʌʊʆʉʐ
- ʋʉʍʊʏɻʏɲʎ
- ɸʋɿʌʌɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɷɻʄʙʆʉʐʆ
ʏʌʉʋɿʃʊʏɻʏɲ
- ʋʌʉʏɲʍɿɲʃɳ ɸʋɿʌʌɼʅɲʏɲ

- Ⱦɲʏɲɶʘɶɼ
Ⱦɲʏɳɶʉʅɲɿ ɲʋʊ͙
- Ƀɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʖʘʌɿʍʅɹʆʉʎ
ɸʄɸʑɽɸʌʉʎ
ɷɿɲɺɸʐɶʅɹʆʉʎ
ʖɼʌʉʎ
- ȵʌɶɲʍʀɲ
ɸʋɳɶɶɸʄʅɲ
- ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ
Ɍʉɿʏʙ
ʍʖʉʄɼ
- Ƀɿʃʉɶɹʆɸɿɲ ʃɲɿ ɴɲɽʅʉʀ
ʍʐɶɶɸʆɸʀɲʎ
Ⱦʉʐʆɿɳɷʉʎ͕ ɶɲʅʋʌʊʎ͕ ʆʑʔɻ͘
- ɍɲʌɲʃʏɼʌɲʎ ʃɲɿ ɸʇʘʏɸʌɿʃɼ
ɸʅʔɳʆɿʍɻ
ɸʐʖɳʌɿʍʏʉʎ͕ ʍʉɴɲʌʊʎ͕
ɲʆʏɿʋɲɽɻʏɿʃʊʎ͕ ʃʉʆʏʊʎ͕
ʖʉʆʏʌʊʎ͘

ȸ ʋʌʊɽɸʍɻ

ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ

Ƀʌɿʍʅɹʆʉɿ ;ɸʐʌɸʀɲʎ ʖʌɼʍɻʎͿ
ʏʑʋʉɿ
- Ⱦʏɻʏɿʃʙʆ ɲʆʏʘʆʐʅɿʙʆ
- Ȱʐʏʉʋɲɽʙʆ ɲʆʏʘʆʐʅɿʙʆ
- ȴɸɿʃʏɿʃʙʆ ɲʆʏʘʆʐʅɿʙʆ
- Ȱʊʌɿʍʏʘʆ ɲʆʏʘʆʐʅɿʙʆ
- Ȱʆɲʔʉʌɿʃʙʆ ɲʆʏʘʆʐʅɿʙʆ ;ʅɸ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʐʋʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ɼ
ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐͿ

Ɉʉ ȵʋʀʌʌɻʅɲ

- Ȱʋʄɹʎ ʃɲɿ ɹʆɲʌɽʌɸʎ ʋʌʉɽɹʍɸɿʎ
ɶɿɲ ʏɻ ɷɼʄʘʍɻ͗
ʃʏɼʍɻʎ
ʋʉʍʊʏɻʏɲʎ
ʍʏɳʍɻʎ ʃɲɿ ʃʀʆɻʍɻʎ ʍɸ ʏʊʋʉ

ɇʖʉʄɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʌʘʏʙ
ɸʌɶɲʍʀɲ
ʍʐɺɼʏɻʍɻ
ʍʘʍʏʊ

Τεύχος Β’ 2871/09.09.2016

ȵʃʔʌɳɺʘ ʍʐʅʔʘʆʀɲ ʖʘʌʀʎ ɸʋɿʔʐʄɳʇɸɿʎ
Ɂɲɿ͕ ɸʀʆɲɿ ɲʄɼɽɸɿɲ͘

- Ʌʌʉʍʘʋɿʃɹʎ ɲʆʏʘʆʐʅʀɸʎ ʍɸ
ɽɹʍɻ ʐʋʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ;ϲ ʋʌʊʍʘʋɲͿ
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ɀɸ ɲʃʉʄʉʐɽʀɲ ɲʋʄʙʆ ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ͘
ɍɽɸʎ ʋɼɶɲ ʍʏʉ ʍʖʉʄɸʀʉ ʃɲɿ ʅɸʏɳ ʋɼɶɲ ʍʏɻ
ɴɿɴʄɿʉɽɼʃɻ͘

ȸ Ȱʆʏʘʆʐʅʀɲ
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- ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ɲɿʏʀɲ
ȳɿɲʏʀ ɴɶɲʀʆɸɿʎ͖
- ɺɻʏʙʆʏɲʎ ʏɲʐʏʉʋʉʀɻʍɻ
Ʌʉɿʉ ʋʉʐʃɳʅɿʍʉ ʋʌʉʏɿʅɳʎ͖
ȳɿɲ ʋʉɿʉʆ ɲɶʊʌɲʍɸʎ ɲʐʏʊ ʏʉ ɷʙʌʉ͖
- ɺɻʏʙʆʏɲʎ ɸʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻ ɼ ɷɿɳʗɸʐʍɻ
ȵʆʏɳʇɸɿ͖
ȵʀʆɲɿ ɲʐʏʊ;

http://edu.klimaka.gr
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ȵʃʔʌɳɺʘ ɳɶʆʉɿɲ ɶɿɲ ʃɳʏɿ
ȴɸʆ ʏʉʆ ɶʆʘʌʀɺʘ ɲʐʏʊʆ ʏʉʆ ɳʆɽʌʘʋʉ͘
ȵʃʔʌɳɺʘ ɴɸɴɲɿʊʏɻʏɲ
Ɂɲɿ͘ ȵʀʅɲɿ ʍʀɶʉʐʌʉʎ͘
ȵʃʔʌɳɺʘ ɲɴɸɴɲɿʊʏɻʏɲ
ȴɸʆ ɸʀʅɲɿ ʍʀɶʉʐʌʉʎ͘
ȵʃʔʌɳɺʘ ɷʐʍʋɿʍʏʀɲ
Ȱʄɼɽɸɿɲ;

ȵʃʔʌɳɺʘ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲͬɲɷʐʆɲʅʀɲ
ɇɼʅɸʌɲ ɷɸʆ ʅʋʉʌʙ ʆɲ ʅɲɶɸɿʌɹʗʘ.
ȵʃʔʌɳɺʘ ɸʋɿɽʐʅʀɲ
Ⱥɲ ɼɽɸʄɲ ʆɲ ʋɳʘ ʍʏɻ ɽɳʄɲʍʍɲ͘
ȶʖʘ ʊʌɸʇɻ ɶɿɲ ɹʆɲ ʋɲɶʘʏʊ͘
ȵʃʔʌɳɺʘ ʋʌʊɽɸʍɻ
Ɉɻʆ ɸʋʊʅɸʆɻ ɸɴɷʉʅɳɷɲ ɽɲ ʋɳʘ ʍʏɻ Ɇʙʅɻ.
ȷɻʏʙ ʍʐɶɶʆʙʅɻ
ɇʐɶɶʆʙʅɻ͕ ʄʐʋɳʅɲɿ͘
ȴɹʖʉʅɲɿ ʏɻ ʍʐɶɶʆʙʅɻ
ȴɸʆ ʐʋɳʌʖɸɿ ʋʌʊɴʄɻʅɲ͘

ȵʃʔʌɳɺʘ ʋʌʉʏɿʅɼʍɸɿʎ͕ ɸʋɿɽʐʅʀɸʎ Θ
ʍʐʆɲɿʍɽɼʅɲʏɲ

- Ȳɲʍɿʃɳ ʉʅɲʄɳ ʌɼʅɲʏɲ͕
ʉʌɿʍʅɹʆɲ ɲʆʙʅɲʄɲ͕ ɲʐʏʉʋɲɽɼ
ʃɲɿ ɲʄʄɻʄʉʋɲɽɼ
- Ⱦʄʀʍɻ͕ ʋʌʊʍʘʋɲ͕ ʃɲʏɲʄɼʇɸɿʎ͗
- Ƀʌɿʍʏɿʃɼ
- ȵʆɸʌɶɻʏɿʃɼ ʔʘʆɼ
- ȵʆɸʍʏʙʏɲʎ
- Ʌɲʌɲʏɲʏɿʃʊʎ
- Ʌɲʌɲʃɸʀʅɸʆʉʎ͕ Ȱʊʌɿʍʏʉʎ
- ɀɹʄʄʉʆʏɲʎ
- ɍʌɼʍɻͬʍɻʅɲʍʀɲ ʏʘʆ ʖʌʊʆʘʆ
ʍʏɻʆ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ ɶɸɶʉʆʊʏʘʆ ʃɲɿ
ɲʏʊʅʘʆ
- Ʌʌʉʍʏɲʃʏɿʃɼ ʍɸ ʊʄɲ ʏɲ
ʋʌʊʍʘʋɲ ;ʃɲʏɲʔɲʏɿʃʊʎ ʃɲɿ
ɲʌʆɻʏɿʃʊʎ ʏʑʋʉʎͿ
- Ȱʋʄɳ ɲʋʌʊʍʘʋɲ ʌɼʅɲʏɲ
- Ɇɻʅɲʏɿʃʉʀ Ɉʑʋʉɿ ;ɲʋʄɹʎ
ʖʌɼʍɸɿʎͿ ɲʋɲʌɸʅʔɳʏʉʐ͕ ʅɸʏʉʖɼʎ
ʋɲʌɲʃɸɿʅɹʆʉʐ͕ ;ɶɸʌʉʐʆɷʀʉʐͿ

ȸ ɲʋʄɼ Ʌʌʊʏɲʍɻ
- Ʌʌʉʏɳʍɸɿʎ ɸʋɿɽʐʅʀɲʎ͗ ʖʌɼʍɻ
ʏɻʎ ʋʌʉʍʏɲʃʏɿʃɼʎ

Ʌɲʌɲʏɲʃʏɿʃɼ ʍʑʆɷɸʍɻ
ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ
- Ʌʌʉʏɳʍɸɿʎ ʋʉʐ ʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿ ʅɸ
ɲʆʏɿɽɸʏɿʃʉʑʎ ʍʐʆɷɹʍʅʉʐʎ
- Ʌʌʉʏɳʍɸɿʎ ʋʉʐ ʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿ ʅɸ

ɀɲɽɼʅɲʏɲ ʃɲɿ ʍʖʉʄɹʎ
ʔʉɿʏʙ
ɀɸʌɿʃɹʎ ɲʋʊ ʏɿʎ ʋɿʉ
ɷɿɲɷɸɷʉʅɹʆɸʎ ʍʖʉʄɹʎ͗
ʉɿʃʉʆʉʅʀɲ
ʔɿʄʉʍʉʔɿʃɼ
ɿɲʏʌɿʃɼ
ȴʉʅɹʎ ʃɲɿ ʖʙʌʉɿ ʏʉʐ ʍʖʉʄɸʀʉʐ
ɲʀɽʉʐʍɲ
ɴɿɴʄɿʉɽɼʃɻ
ʄɹʍʖɻ
ɇʖʉʄɿʃʊʎ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ
ɽʌɲʆʀʉ
ʄɸʇɿʃʊ
ʔʑʄʄʉ
ʋʀʆɲʃɲʎ
ʍɸʄʀɷɲ

ȵʌɶɲʍʀɲ
ȵʋɲɶɶɹʄʅɲʏɲ ʃɲɿ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ
ɽɹʍɻ
Ƀʆʉʅɲʍʀɸʎ ʏʘʆ ʋɿʉ
ɷɿɲɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʙʆ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ
Ƀɿ ɴɲʍɿʃɹʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɹʎ
ɽɹʍɸɿʎ ;ɷɿɸʐɽʐʆʏɼʎ͕ ɸʌɶɳʏɻʎ ʃʏʄͿ
Ɉʊʋʉʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ɸʌɶʉʍʏɳʍɿʉ
ɸʏɲɿʌʀɲ
ɲɶʌʊʃʏɻʅɲ
ȵʑʌɸʍɻ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
ʗɳʖʆʘ
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ȵʃʔʌɳɺʘ ɲʌɹʍʃɸɿɲ͕ ɸʐʏʐʖʀɲ͕ ʖɲʌɳ
Ɉɿ ʘʌɲʀʉ͊

Ɉʉ Ɇɼʅɲ

ʐʋɲɶʊʌɸʐʍɻ
ɷɿɳʄʉɶʉʎ
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ȵʃʔʌɳɺʘ ʋɿɽɲʆʊʏɻʏɲ
Ʌɿɽɲʆʊʆ ʆɲ ɹʄɽɸɿ ɲʑʌɿʉ͘

ʏʌʊʋʉʐ
ʖʌʊʆʉʐ
ʅɹʍʉʐ ɼ ʍʐʆʉɷɸʀɲʎ
- Ȼɷɿʘʅɲʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʋʌʉɽɹʍɸʘʆ
ʍɸ ʏʑʋʉʐʎ ɸʐʌɸʀɲʎ ʖʌɼʍɻʎ
- ȵʐʌɸʀɲʎ ʖʌɼʍɻʎ ɸʅʋʌʊɽɸʏʉɿ
ʏʑʋʉɿ ʃɲɿ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʉʀ
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ȵʃʔʌɳɺʘ ɶʆʙʍɻ ɶɿɲ ʃɳʏɿ
Ɉʉ ɶʆʘʌʀɺʘ ɲʐʏʊ ʏʉ ʋɲɿɷʀ͘

http://edu.klimaka.gr
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Ɇʘʏʙ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻ ʍʐʆɲɿʍɽɻʅɲʏɿʃɼ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʉʐ ʍʐʆʉʅɿʄɻʏɼ ʅʉʐ ;ʖɲʌɳͬʄʑʋɻͿ
Ʌʙʎ ʋɲʎ͖
ȵʀʍɲɿ ʖɲʌʉʑʅɸʆʉʎͬʄʐʋɻʅɹʆʉʎ͖
ȴɸʆͿ ɸʀʍɲɿ ʃɲʄɳ͖
Ʌɲʌɻɶʉʌʙ͕ ɸʆɽɲʌʌʑʆʘ
ɀɻʆ ɲʆɻʍʐʖɸʀʎ͊
ȵʃʔʌɳɺʘ ɲʋʉɶʉɼʏɸʐʍɻ
Ɉɿ ʃʌʀʅɲ͊

ȵʃʔʌɳɺʘ ʍʘʅɲʏɿʃʊ ʋʊʆʉ
ɀɸ ʋʉʆɳɸɿ ʏʉ ʃɸʔɳʄɿ ʅʉʐ͘
Ȳɼʖʘ͘
ȵʃʔʌɳɺʘ ɽɸʏɿʃɼ ɸʃʏʀʅɻʍɻ ɶɿɲ ʃɳʋʉɿʉʆͬʃɳʏɿ
ɀʉʐ ɲʌɹʍɸɿ ʆɲ ʖʉʌɸʑʘ.
ȵʃʔʌɳɺʘ ɲʌʆɻʏɿʃɼ ɸʃʏʀʅɻʍɻ ɶɿɲ ʃɳʋʉɿʉʆͬʃɳʏɿ
ȴɸʆ ʅʉʐ ɲʌɹʍɸɿ ɻ ʏɻʄɸʊʌɲʍɻ͘
ȵʀʆɲɿ ɳʍʖɻʅʉ.
ȵʃʔʌɳɺʘ ʋʌʉʏʀʅɻʍɻ
Ȱʐʏʊ ʏʉ ʔʊʌɸʅɲ ɸʀʆɲɿ ʋɿʉ ʘʌɲʀʉ.

Ɇʘʏʙ ʃɳʋʉɿʉʆ ɲʆ ɸʀʆɲɿ ɿʃɲʆʉʋʉɿɻʅɹʆʉʎ
ȴɸ ʍʉʐ ɲʌɹʍɸɿ͖
ȵʃʔʌɳɺʘ ɽʐʅʊ͕ ʉʌɶɼ ɼ ʃɲʃɼ ɷɿɳɽɸʍɻ
ȵʀʅɲɿ ɸʇʉʌɶɿʍʅɹʆʉʎ͘

- Ɏʐʖɲɶʘɶʀɲ͕ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʇɸʃʉʐʌɳɺʉʅɲɿ͕ ɸʃɷʌʉʅɼ͕
ʋɸʌʀʋɲʏʉʎ
- Ʌɲɿʖʆʀɷɿɲ
ɍɲʌʏɿɳ͕ ʅʋɳʄɲ͕ ʋɲɿʖʆʀɷɿ͕ ʋɲʀɺʘ͘
- Ⱦɳʋʆɿʍʅɲ
Ȱʆɲʋʏɼʌɲʎ͕ ʋʉʑʌʉ͕ ʏʍɿɶɳʌʉ͘
- ɍʊʅʋɿ ʃɲɿ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏɲ
Ⱦɳʆʘ ʋʉɷɼʄɲʏʉ͕ ʋɻɶɲʀʆʘ
ɶʐʅʆɲʍʏɼʌɿʉ͕ ʍʏɻʆ ʋɿʍʀʆɲ͕
ɺʘɶʌɲʔʀɺʘ͕ ʍʖɸɷɿɳɺʘ͘
- Ȱɽʄɼʅɲʏɲ ʃɲɿ ʔʐʍɿʃɼ ɳʍʃɻʍɻ
Ʌʉɷʊʍʔɲɿʌʉ͕ ʅʋɳʍʃɸʏ͕ ʏʌɹʇɿʅʉ͕
ʃʉʄʑʅʋɿ͕ ʉʅɳɷɲ ʍʏɳɷɿʉ͕ ɲɶʙʆɲʎ
- Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃɳ ʃɲɿ ʋʉʄɿʏɿʍʏɿʃɳ
ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏɲ
Ȳɿɴʄɿʉɽɼʃɻ
ɿʍʏʉʌɿʃʊ ʃɹʆʏʌʉ
ʅʆɻʅɸʀʉ
ɹʃɽɸʍɻ
ʃʏɼʌɿʉ
Ȱʌʖɲʀʉͬʍʑɶʖʌʉʆʉ͕ ɺʘɶʌɲʔɿʍʅɹʆʉ
- ȴɿɲʍʃɹɷɲʍɻ
ɸʃɷʉʏɼʌɿʉ ɸɿʍɿʏɻʌʀʘʆ
ʍʐʆɲʐʄʀɲ
ʆʐʖʏɸʌɿʆʊ ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ
ɷɿɲʍʃɸɷɲʍʏɿʃʊʎ

Ⱦɲʏʉɿʃʀɲ
- Ⱦɲʏʉɿʃʀɲ ʃɲɿ ɷʘʅɳʏɿɲ
Ɉʌɲʋɸɺɲʌʀɲ͕ ʍɲʄʊʆɿ͕ ɲʍɲʆʍɹʌ͕
ʏʉʀʖʉʎ͕ ʋɳʏʘʅɲ͘
- ȶʋɿʋʄɲ
- Ƀɿʃɿɲʃʊʎ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ
Ⱦʉʐɺʀʆɲ͕ ʋʄʐʆʏɼʌɿʉ ʋɿɳʏʘʆ͙
- Ȱʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲ ʏʉʐ ʍʋɿʏɿʉʑ

Τεύχος Β’ 2871/09.09.2016

ȵʃʔʌɳɺʘ ɿʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ
ȵʀʅɲɿ ʋʉʄʑ ɿʃɲʆʉʋʉɿɻʅɹʆʉʎ͘
Ʌɳʌɲ ʋʉʄʑ ʃɲʄɳ͘

- ɍʌʉʆɿʃɹʎ ʋʌʉʏɳʍɸɿʎ ʅɸ
ʖʌʉʆɿʃʉʑʎ ʍʐʆɷɹʍʅʉʐʎ
- ɉʋʉɽɸʏɿʃɹʎ ʋʌʉʏɳʍɸɿʎ ʅɸ ʏɻ
ʖʌɼʍɻ ʏʘʆ ʐʋʉɽɸʏɿʃʙʆ
ʍʐʆɷɹʍʅʘʆ ʍɸ ʍʏɸʌɸʉʏʐʋɿʃɹʎ
ʋʌʉʏɳʍɸɿʎ ʍʏɻʆ ʉʌɿʍʏɿʃɼ
ɸʆɸʍʏʙʏɲ.
- Ȱʆɲʔʉʌɿʃɹʎ ʋʌʉʏɳʍɸɿʎ ʍɸ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ ʃɲɿ
ʐʋʉʃɸɿʅɹʆʉʐ
- Ȱʋʄɹʎ ʏɸʄɿʃɹʎ ʋʌʉʏɳʍɸɿʎ

ȵʄɸʑɽɸʌʉʎ ʖʌʊʆʉʎ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȵʃʔʌɳɺʘ ʔʊɴʉ͕ ɳɶʖʉʎ
Ɍʉɴɳʅɲɿ ʏʉʐʎ ʃɸʌɲʐʆʉʑʎ͊

ɉʋʉʏɲʃʏɿʃɼ ʍʑʆɷɸʍɻ
ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ

ɴʌʀʍʃʘ

30348

ʍʐʅʋʄɸʃʏɿʃʉʑʎ ʍʐʆɷɹʍʅʉʐʎ
ȵʃʔʌɳɺʘ ʄʑʋɻ͕ ʆʉʍʏɲʄɶʀɲ
ɀʉʐ ʄɸʀʋɸɿͬʆʉʍʏɲʄɶʙ ʏʉ ʍʋʀʏɿ ʅʉʐ͘

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ȵʃʔʌɳɺʘ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆ ɶɿɲ ʃɳʏɿ ʋʉʐ ʄɹɸɿ
ʃɳʋʉɿʉʎ
Ȱ͕ ʆɲɿ͖ Ȱʄɼɽɸɿɲ;
ȵʃʔʌɳɺʘ ɹʃʋʄɻʇɻ
Ɉɿ ɹʃʋʄɻʇɻ͊ ȵʀʍɲɿ ʍʀɶʉʐʌʉʎ;
ȵʃʔʌɳɺʘ ʏɻ ɹʄʄɸɿʗɻ ɹʃʋʄɻʇɻʎ
Ȱ ʆɲɿ͕ ʏʉ ʇɹʌʘ͘

ȵʃʔʌɳɺʘ ɸʐɶʆʘʅʉʍʑʆɻ͕ ɸʐʖɲʌɿʍʏʙ
Ʌʉʄʄɳ ɸʐʖɲʌɿʍʏʙ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɳʌʏɲ ʍʉʐ͊

ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʙ ʅɸ ɲʔʉʌʅɼ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎͬɸʆɹʌɶɸɿɸʎ
ȷɻʏɳʘ ɲʋʊ ʃɳʋʉɿʉʆ ʆɲ ʃɳʆɸɿ ʃɳʏɿ
- ɷʀʆʉʆʏɲʎ ʅɿɲ ɷɿɲʏɲɶɼ ɼ ʅɿɲ ʉɷɻɶʀɲ
ȴɿɳɴɲʍɸ ɸɷʙ͘
- ʅɸ ɸʐɶɸʆɿʃʊͬɷɿɲʃʌɿʏɿʃʊ ʏʌʊʋʉ
ɀʋʉʌɸʀʎ ʆɲ ʃʄɸʀʍɸɿʎ ʏʉ ʋɲʌɳɽʐʌʉ͖
Ȱʋɲʆʏʙ ʍɸ ɹʆɲ ɲʀʏɻʅɲ
- ɲʋʉɷɸʖʊʅɸʆʉʎ ʖʘʌʀʎ ɸʋɿʔʐʄɳʇɸɿʎ
Ȳɹɴɲɿɲ͘
Ƀʃ͘
ȵʆʏɳʇɸɿ͊
- ɲʋʉɷɸʖʊʅɸʆʉʎ ʅɸ ɸʋɿʔʐʄɳʇɸɿʎ
Ɂɲɿ ɲʄʄɳ ʏʙʌɲ ɷɸʆ ʅʋʉʌʙ
- ɲʌʆʉʑʅɸʆʉʎ
ȿʐʋɳʅɲɿ ɲʄʄɳ ɷɸʆ ʅʋʉʌʙ͘

- ɀɹʌɻ ʃɲɿ ɷɻʅʊʍɿɲ ʅɹʍɲ
ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ
ʍʐʆɷʌʉʅɼ
ɳʔɿʇɻ
ɲʄʄɳɺʘ
ʅɸʏʌʊ
ʋʄʉʀʉ
- Ȼɷɿʘʏɿʃɳ ʅɹʍɲ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ
ɲʐʏʉʃʀʆɻʏʉ
ɴɳʌʃɲ
ʉɷɻɶʙ
ʅɻʖɲʆɳʃɿ
- Ⱦʀʆɻʍɻ ʃɲɿ ʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻ
ɷɿɲʍʖʀɺʘ
ɲʐʏʉʃɿʆɻʏʊɷʌʉʅʉʎ
ɸʐɽɸʀɲ
ʍʏʌʀɴʘ
- ȴɿɲʅʉʆɼ ʃɲɿ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ɷʘʅɳʏɿʉ ʃɲɿ ʋʌʘɿʆʊ
ʃɳʅʋɿʆɶʃ
ʃʌʉʐɲɺɿɹʌɲ
ɻʅɿɷɿɲʏʌʉʔɼ
- ȶɶɶʌɲʔɲ
ʏɲʐʏʊʏɻʏɲ
ʐʋʉɶʌɲʔɼ
ʐʋʉɶʌɳʔʘ
ɷʀʋʄʘʅɲ

ȴɿɲʏʌʉʔɼ

30349

Ʌʌʉʏɸʀʆʘ ʍɸ ʃɳʋʉɿʉʆ ʆɲ ʃɳʆʉʐʅɸ ʃɳʏɿ ʅɲɺʀ
Ȱʆ ɽɹʄɸɿʎ ʅʋʉʌʉʑʅɸ ʆɲ ʋɳʅɸ ʍʏʉ ʍɿʆɸʅɳ ʅɲɺʀ͘

Ɉɲʇʀɷɿɲ͕ ʅɸʏɲʃɿʆɼʍɸɿʎ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȵʃʔʌɳɺʘ ɲɷɿɲʔʉʌʀɲ
Ɉʉ ʀɷɿʉ ʃɳʆɸɿ͘ ȴɸʆ ɹʖɸɿ ʍɻʅɲʍʀɲ͘

Ʌɿɳʏɲ͕ ʏɲʗʀ͕ ʍɸʆʏʊʆɿɲ͕
ʅɲʇɿʄɳʌɿ͕ ʏʌɲʋɸɺʉʅɳʆʏɻʄʉ
- ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ
Ɂɸʌʊ͕ ʏɻʄɹʔʘʆʉ͕ ʌɸʑʅɲ͕
ɽɹʌʅɲʆʍɻ͙
- Ƀɿʃɿɲʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʃʉɿʅɳʅɲɿ͕ ʇʐʋʆɳʘ͕ ʅɲɶɸɿʌɸʑʘ͕
ʋʄɹʆʘ ʃɲɽɲʌʀɺʘ͕ ʍɿɷɸʌʙʆʘ

Τεύχος Β’ 2871/09.09.2016

ȵʃʔʌɳɺʘ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆ ɶɿɲ ʃɳʏɿ
Ȱʐʏʊ ʏʉ ɴɿɴʄʀʉ ɸʀʆɲɿ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆ.

http://edu.klimaka.gr
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Ʌʌʉʍʔɹʌʘ ʃɳʏɿ ʍɸ ʃɳʋʉɿʉʆ
ɀʋʉʌʙ ʆɲ ʍʉʐ ʋʌʉʍʔɹʌʘ ɹʆɲ ʃɲʔɹ͖
ȶʖɸɿʎ ʊʌɸʇɻ ɶɿɲ ɹʆɲ ʃɲʔɹ͖
ȿʀɶʉ ɲʃʊʅɲ ʃʌɲʍʀ͖

Ȱɶʉʌɹʎ ʃɲɿ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

ȴʀʆʘ ʏɻʆ ɳɷɸɿɳ ʅʉʐ
ʖʘʌʀʎ ɸʋɿʔʐʄɳʇɸɿʎ
ȵʆʏɳʇɸɿ͕ ɷɸʆ ʐʋɳʌʖɸɿ ʋʌʊɴʄɻʅɲ.

- ȳɸʆɿʃɳ
Ƀʆʉʅɲʍʀɸʎ ʃʉɿʆʙʆ ʅɲɶɲɺɿʙʆ
ɲɶʉʌɳɺʘ
ɲʃʌɿɴʊ
ʃʊʍʏʉʎ
ɷʘʌɸɳʆ
- ȶʆɷʐʍɻ͕ ʐʋʊɷʐʍɻ
- Ʌʄɻʌʘʅɹʎ
ɲʃʌɿɴʊ
ʃʊʍʏʉʎ
ʇʉɷɸʑʘ

Ȱʌʆʉʑʅɲɿ
ȿʐʋɳʅɲɿ ɲʄʄɳ ɸʀʆɲɿ ɲɷʑʆɲʏʉ͘

ȴɻʅʊʍɿɸʎ ʃɲɿ ɿɷɿʘʏɿʃɹʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ

ȷɻʏʙ ɳɷɸɿɲ
ɀʋʉʌʙ ʆɲ ʔʑɶʘ ʏʙʌɲ͖

ȷɻʏʙ ʏɻʆ ʋʌʉʍʉʖɼ
ɇʐɶɶʆʙʅɻ͕ ɳʃʉʐ͊

ɉɶɸʀɲ ʃɲɿ ʐɶɿɸɿʆɼ

ɍɲɿʌɸʏʙ
ɍɲʀʌɸʏɸ͘
Ȱʆʏʀʉ͊

-ɉɶɿɸɿʆɼ ʏʉʐ ʍʙʅɲʏʉʎ
ʅʉʐʍʏɳʃɿɲ
ʅʉʑʍɿ
ʍʏʊʅɲ
ʖɹʌɿ

Τεύχος Β’ 2871/09.09.2016

ȷɻʏʙ ʍʐɶɶʆʙʅɻ
ɇʐɶɶʆʙʅɻ͘
ȿʐʋɳʅɲɿ͘

- ȵʋɿʍʃɸʐɹʎ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʉʐ
ʌɸɺɸʌɴʉʐɳʌ
ʅɻʖɲʆɿʃʊʎ
ʍʋɳʘ
- ȴɿɳʔʉʌɸʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ʏɸʖʆɿʃʊʎ

ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʙ ɲʃʉʄʉʐɽʙʆʏɲʎ ʃʉɿʆʘʆɿʃɹʎ
ʍʐʅɴɳʍɸɿʎ
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Ȱʋɲʆʏʙ ʍɸ ʅɿɲ ʋʌʊʏɲʍɻ
- ɲʋʉɷɸʖʊʅɸʆʉʎ
ȵʆʏɳʇɸɿ͕ ʃɲʄɼ ɿɷɹɲ͊
- ɲʋʉɷɸʖʊʅɸʆʉʎ ʅɸ ɸʋɿʔʐʄɳʇɸɿʎ
ȵʆʏɳʇɸɿ͕ ɲʄʄɳ ɲʎ ʃɲʄɹʍʉʐʅɸ ʃɲɿ ʏʉ ɀɳʌɿʉ͘
- ɲʌʆʉʑʅɸʆʉʎ
ȿʐʋɳʅɲɿ͕ ɲʄʄɳ ɷɸʆ ʅʋʉʌʙ.

- Ɉʑʋʉɿ ʋʉʏʙʆ ʃɲɿ ʏʌʉʔʀʅʘʆ
ȴɿɳʔʉʌɲ ʉʆʊʅɲʏɲ ʋʉʏʙʆ ʃɲɿ
ʏʌʉʔʀʅʘʆ
- Ɉʌʙɶʉʆʏɲʎ ʃɲɿ ʋʀʆʉʆʏɲʎ ɹʇʘ
ʋɲʌɲɶɶɹʄʆʘ
ʔɿʄʉɷʙʌɻʅɲ
ʏʌʙʘ ʃʉʄɲʏʍɿʊ
ʋɲʀʌʆʘ ɲʋɸʌɿʏʀʔ
ʉʌɸʃʏɿʃʊ
ʍʐʆʉɷɸʐʏɿʃʊ
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Ʌʌʉʏɸʀʆʘ ʍɸ ʃɳʋʉɿʉʆ ʆɲ ʏʉʆ ɴʉɻɽɼʍʘ
ɀʋʉʌʙ ʆɲ ʍɸ ɴʉɻɽɼʍʘ͖
Ȱʆ ɽɹʄɸɿʎ ʅʋʉʌʙ ʆɲ ʋʄʑʆʘ ʏɲ ʋɿɳʏɲ͘
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Ȱʐʏʉʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʅɲɿ
ȳɸɿɲ͕ ɸʀʅɲɿ ʉ ͙
ɉʋʉɷɹʖʉʅɲɿ ʃɳʋʉɿʉʆ
Ⱦɲʄʙʎ ɼʌɽɸʎ͊
Ʌɹʌɲʍɸͬʋɸʌɳʍʏɸ ʋɲʌɲʃɲʄʙ͊
ɇʐɶʖɲʀʌʘ
ɇʐɶʖɲʌɻʏɼʌɿɲ͊
ɀʋʌɳɴʉ͊

Ȱʋʉʖɲɿʌɸʏʙ
Ⱥɲ ʏɲ ʋʉʑʅɸ͊
Ȱʋɲʆʏʙ ʍʏʉ ʏɻʄɹʔʘʆʉ
ȵʅʋʌʊʎ!
ȷɻʏʙ ʆɲ ʅɿʄɼʍʘ ʅɸ ʃɳʋʉɿʉʆ ʍʏʉ ʏɻʄɹʔʘʆʉ
ɀʋʉʌʙ ʆɲ ʅɿʄɼʍʘ ʅɸ ʏʉʆ ɍ͕ ʋɲʌɲʃɲʄʙ;
Ƀʄʉʃʄɻʌʙʆʘ ʅɿɲ ʍʐʆʉʅɿʄʀɲ ʍʏʉ ʏɻʄɹʔʘʆʉ
ɇʐɶɶʆʙʅɻ͕ ɹʃɲʆɲ ʄɳɽʉʎ͘
Ⱥɲ ʏɲ ʋʉʑʅɸ͘
ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʙ ʅɹʍʘ ɲʄʄɻʄʉɶʌɲʔʀɲʎ
Ɉɸʄɸɿʙʆʘ͕ ʃʄɸʀʆʘ ʅɿɲ ɸʋɿʍʏʉʄɼ
ɍɲɿʌɸʏɿʍʅʉʑʎ͘
Ɍɿʄɿɳ͘

Ƀʌɶɲʆʙʆʘ ʏʉʆ ʄʊɶʉ ʅʉʐ ɼ ʏɻʆ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ
ȵɿʍɳɶʘ ʅɿɲ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ
ɂɹʌɸɿʎ ʊʏɿ͙͖

ȴɿɲʋʌʉʍʘʋɿʃɹʎ ʍʖɹʍɸɿʎ
- Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɼ ɺʘɼ͕ ʍʐʆɳʋʏʘ
ʍʖɹʍɸɿʎ ʅɸ ɳʄʄʉʐʎ
ɇʐʆʉɷɸʑʘ͕ ɶʆʘʌʀɺʘ͕
ʍʐʆɲʆʏɿɹʅɲɿ͕ ʋʌʉʍʃɲʄʙ͕
ʋʌʉʍʔɹʌʘ
- ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ
ʅɼʆʐʅɲ
ʄɲʅɴɳʆʘ
ʏɻʄɸʔʙʆɻʅɲ

ȳɸʘɶʌɲʔʀɲ ʃɲɿ ʔʑʍɻ
- Ɍʐʍɿʃʊ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ɷɳʍʉʎ
ʉʌʉʍɸɿʌɳ
ʋʉʏɳʅɿ
ʆɻʍʀ
- Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆ ʏʉʐ ɲʆɽʌʙʋʉʐ
ɿʍʏʉʌɿʃʊ ʃɹʆʏʌʉ
ʅʆɻʅɸʀʉ
ʃʏɼʌɿʉ
ʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲ
- ɍʄʘʌʀɷɲ ʃɲɿ ʋɲʆʀɷɲ
ʖʄʊɻ
ʄɿɴɳɷɿ
- ȷʙɲ ʋʉʐ ʍʐʆɲʆʏʙʆʏɲɿ ʍʐʖʆɳ
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Ȱʆɲʋʏʑʍʍʘ ɹʆɲ ɽɹʅɲ
-Ȱʋɲʌɿɽʅʙʆʏɲʎ

Ȱʍɽɹʆɸɿɸʎ ʃɲɿ ʏʌɲʐʅɲʏɿʍʅʉʀ
- Ƀʆʉʅɲʍʀɸʎ ʃʉɿʆʙʆ ɲʍɽɸʆɸɿʙʆ
- Ȼɲʏʌɿʃɹʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
Ɂʉʍʉʃʊʅʉʎͬɲ
Ʌʌʙʏɸʎ ɴʉɼɽɸɿɸʎ
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ȵʑʖʉʅɲɿ ʃɳʏɿ ʍɸ ʃɳʋʉɿʉʆ
Ⱦɲʄɼ ʊʌɸʇɻ͕ ʃɲʄɼ ʏʑʖɻ͕ ʃɲʄɼ ɷɿɲʍʃɹɷɲʍɻ

ʍʙʅɲ
ɷʊʆʏɿ
ʍʃʉʐʋʀɺʘͬ-ʉʅɲɿ
ʉɷʉʆʏʊʋɲʍʏɲ
ʋʄɹʆʉʅɲɿ
ʖʏɹʆɲ

Τεύχος Β’ 2871/09.09.2016

Ʌɲʌʉʐʍɿɳɺʘ ʃɳʋʉɿʉʆ
Ȱʋʊ ͚ɷʘ ʉ ɶɿʊʎ ʅʉʐ͊
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Ȱʐʏʊ-ɷɿʉʌɽʙʆʉʅɲɿ͕ ɲʆɲɷɿɲʏʐʋʙʆʘ
Ⱥɲ ɼɽɸʄɲ ɷɿɲʃʊʍɿɲ ɶʌɲʅʅɳʌɿɲ ʏʐʌʀ͕ ʊʖɿ
ʍʐɶɶʆʙʅɻ͕ ʊʖɿ ɷɿɲʃʊʍɿɲ͕ ʏʌɿɲʃʊʍɿɲ͘
Ȱʆɲɺɻʏʙ ʅɿɲ ʄɹʇɻ ɼ ʅɿɲ ʔʌɳʍɻ
ȶʖʘ ɹʆɲʆ͙ ʋʙʎ ʄɹɶɸʏɲɿ ʉ ʍʑɺʐɶʉʎ ʏɻʎ ɲɷɸʄʔɼʎ
ʅʉʐ͖

ȷɻʏʙ ɴʉɼɽɸɿɲ ɶɿɲ ʅɿɲ ʄɹʇɻ ɼ ʅɿɲ ʔʌɳʍɻ ʋʉʐ
ɷɸʆ ɶʆʘʌʀɺʘ
ȴɸʆ ʇɹʌʘ ʋʘʎ ʄɹɶɸʏɲɿ͙͕ ʍʏɲ ;ɿʏɲʄɿʃɳͿ ʋʙʎ ʄɹʅɸ
͙͖

Ȳɸɴɲɿʙʆʉʅɲɿ ʊʏɿ ɹʖʘ ʃɲʏɲʄɳɴɸɿ ʃɲʄɳ ʏʉ
ʍʐʆʉʅɿʄɻʏɼ ʅʉʐ
- ʄɹɶʉʆʏɳʎ ʏʉʐ ʏʉ
Ɉɿ ɸʀʋɸʎͬɸʀʋɲʏɸ͖ Ƀʌʀʍʏɸ͖ ȴɸʆ ʃɲʏɳʄɲɴɲ͘
- ɺɻʏʙʆʏɲʎ ʏʉʐ ɸʋɲʆɳʄɻʗɻ
ɇʐɶɶʆʙʅɻ͕ ʏɿ ɸʀʋɸʎ͖
- ɺɻʏʙʆʏɲʎ ɹʆɲʆ ʉʌɿʍʅʊ͕ ʅɿɲ ʋɲʌɳʔʌɲʍɻ

- Ⱦʉɿʆʘʆɿʃʊ-ʋʉʄɿʏɿʃɹʎ ɷʉʅɹʎ
ʍʑʆʉʌɲ
ʖʘʌʀɺʘ
ʏɸʄʘʆɸʀʉ
ɶɳʅʉʎ
ʋɲʆʏʌɸʑʉʅɲɿ
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Ȳɸɴɲɿʙʆʉʅɲɿ ʊʏɿ ʉ ʍʐʆʉʅɿʄɻʏɼʎ ɹʖɸɿ
ʃɲʏɲʄɳɴɸɿ
- ʌʘʏʙʆʏɲʎ ɲʆ ʃɲʏɲʄɲɴɲʀʆɸɿ ɼ ʋɲʌɲʃʉʄʉʐɽɸʀ
Ⱦɲʏɲʄɲɴɲʀʆɸɿʎ͖ Ⱦɲʏɳʄɲɴɸʎ͖
- ʉʌʀɺʉʆʏɲʎ ʅɿɲ ʄɹʇɻ ɼ ʅɿɲ ʔʌɳʍɻ
ȸ ɲɷɸʄʔɼ ʏʉʐ ʋɲʏɹʌɲ ʅʉʐ ɸʀʆɲɿ ɽɸʀɲ ʅʉʐ͘
- ʅɸʏɲʔʌɳɺʉʆʏɲʎ ʅɿɲ ʄɹʇɻ
Ɉʉ ɍ ʍɻʅɲʀʆɸɿ͙͘

Ʌʉʄɿʏɿʃɼ ʃɲɿ ʃʉɿʆʘʆʀɲ
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ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿʙ ʅɿɲ ʋɲʌɳʔʌɲʍɻ ɶɿɲ ʅɿɲ ʄɹʇɻ
ʋʉʐ ɷɸʆ ɶʆʘʌʀɺʘ
ȵʀʆɲɿ ɲʐʏʊ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʅɸ ɶɿɲ ʆɲ
ɲʆʉʀʇʉʐʅɸ ʏɲ ʅʋʉʐʃɳʄɿɲ͖

- Ⱦɲɿʌʊʎ
ʃɸʌɲʐʆʊʎ
ʋɳɶʉʎ
ɴɲɽʅʊʎ
ʉʅʀʖʄɻ
ʖɿʊʆɿ
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Ʌʌʙʏɲ͙ ʅɸʏɳ͙
- Ʌɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲʎ
Ȳʄɹʋɸ Ʌɸʌɿɶʌɳʔʘ͘
- Ȱʔɻɶʉʑʅɸʆʉʎ
Ȳʄɹʋɸ Ȱʔɻɶʉʑʅɲɿ͘
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ɇʐɶɶʆʙʅɻ, ʏɿ ʍɻʅɲʀʆɸɿ ͙;
- ɺɻʏʙʆʏɲʎ ɸʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻ
ɇʐɶɶʆʙʅɻ ɸʀʋɸʎ ͨɷʙɷɸʃɲ Ȱʋʌɿʄʀʉʐ͖ͩ
- Ʌɲʌɲʖʘʌʙʆʏɲʎ ʏʉ ʄʊɶʉ
ȴɸʆ ʇɹʌʘ͘

http://edu.klimaka.gr
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Ɉʉ ȱʌɽʌʉ

ɈɲʐʏʉʋʉɿʙͬɅʌʉʍɷɿʉʌʀɺʘ
Ƀ ʍʐʆɳɷɸʄʔʉʎ ʉ ʉʋʉʀʉʎ͙
ȵʀʆɲɿ ʉ ʍʐʆɳɷɸʄʔʉʎ ʋʉʐ͙

- Ɉʉ ʉʌɿʍʏɿʃʊ ɳʌɽʌʉ
ɍʌɼʍɻ ͬ ɇɻʅɲʍʀɲ
ɇʐʆʏɲʃʏɿʃɼ ʃɲʏɲʆʉʅɼ
- Ɉʉ ɲʊʌɿʍʏʉ ɳʌɽʌʉ
ɍʌɼʍɻͬ ɇɻʅɲʍʀɲ
ɇʐʆʏɲʃʏɿʃɼ ʃɲʏɲʆʉʅɼ
- ȱʄʄɲ ɸʀɷɻ ɳʌɽʌʘʆ
ɇʐʆʏɲʃʏɿʃɼ ʃɲʏɲʆʉʅɼ
- Ȱʋʉʐʍʀɲ ɳʌɽʌʉʐ

Ɉʉ Ƀʐʍɿɲʍʏɿʃʊ

Ɍʐʍɿʃɳ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ
Ȳʄɹʅʅɲ ͕ ʍʏɳʍɻ
Ⱥɹʍɻ ʃɲɿ ʃʀʆɻʍɻ ʏʉʐ ʍʙʅɲʏʉʎ
Ⱦɳʆʘ ʋɸʌʀʋɲʏʉ
Ƀ ʃʑʃʄʉʎ ʏɻʎ ɺʘɼʎ ʃɲɿ ɻ
ɲʆɲʋɲʌɲɶʘɶɼ
ȷʘɼ ͬ ɽɳʆɲʏʉʎ
ɀɹʆʘ ɹɶʃʐʉʎ
Ʌɲʀʌʆʘ ʏʉ ʖɳʋɿ

Ɉʉ ȱʏʉʅʉ͗ Ȱʆʏɿʄɻʋʏɿʃɼ ʃɲɿ
ʗʐʖɿʃɼ ɷɿɳʍʏɲʍɻ
Ȱɿʍɽɼʍɸɿʎ
Ɂɿʙɽʘ ͬ ɲɿʍɽɳʆʉʅɲɿ
ɍɲʌɲʃʏɼʌɲʎ ʃɲɿ ʍʐʆɲɿʍɽɼʅɲʏɲ
Ȱɿʍɿʉɷʉʇʀɲ ͬɲʋɲɿʍɿʉɷʉʇʀɲ
ȵʍʘʍʏʌɸʔɼʎ ͬ ʐʋɸʌʊʋʏɻʎ
Ȳɲʌɿɹʅɲɿ
ɍɲʀʌʉʅɲɿ
ȵʌʘʏɸʑʉʅɲɿ
Ɉʌʊʋʉɿ ʃɲɿ ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳ
ȶʖʘ ʃɲʄʉʑʎ ͬ ʃɲʃʉʑʎ ʏʌʊʋʉʐʎ
Ʌʌʉʍʘʋɿʃɹʎ ɲʇʀɸʎ
ȵɿʄɿʃʌɿʆɼʎ
ɇʐʆʏɻʌɻʏɿʃʊʎ
Ɉʑʖɻ

- Ȱɿʆʀɶʅɲʏɲ Ⱦȳ
- Ȱʆɹʃɷʉʏɲ ;ɲʋʄɳ ʃɲɿ ʍʑʆʏʉʅɲͿ͕ ʍʖɸʏɿʃɳ
ʅɸ ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɹʎ ʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ȾȳͬɅȳͬȾɅͬɅɅ
- ȴɿɲʔɻʅʀʍɸɿʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʉʑ
ʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ Ⱦȳ
- Ȳɿʉɶʌɲʔʀɸʎ ʅɹʏʌɿɲʎ ɹʃʏɲʍɻʎ Ⱦȳ ͬ Ʌȳ
- ȳʌɳʅʅɲ ʍʏʉʆ ɷɿɸʐɽʐʆʏɼ ;ɸʔɻʅɸʌʀɷɲʎͿ
Ⱦȳ
- ȵʋʀʍɻʅɸʎ ɸʋɿʍʏʉʄɹʎ ʅɸ ʏʐʋʉʋʉɿɻʅɹʆɻ
ɷʉʅɼ ;ʋ͘ʖ͕͘ ʋʌʉʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲ͕ ʉʌɶɲʆɿʍʅʊ͕
ɲɿʏɼʍɸɿʎ͕ ɸʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻ ʃʌɳʏɻʍɻʎ͕ ʃʏʄ͘Ϳ
Ⱦȳ
- Ȱʋʄɹʎ ɸʋʀʍɻʅɸʎ ɸʋɿʍʏʉʄɹʎ Ʌȳ
- ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ ʅɻʆʑʅɲʏɲ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ
ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ ʅɹʏʌɿɲʎ ɹʃʏɲʍɻʎ ;ɸʅʋɸɿʌʀɸʎ͕
ʍʐʆɲɿʍɽɼʅɲʏɲ͕ ɲʆɹʃɷʉʏɲ͕ ʍʐʅɴɳʆʏɲ͙Ϳ
Ⱦȳ ͬ Ʌȳ
- Ⱦɲʏɳʄʉɶʉɿ ;ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ͕ ɸʃɽɹʍɸʘʆ͙Ϳ Ⱦȳ
- Ȱʋʄʉʋʉɿɻʅɹʆɲ ʋɲʌɲʅʑɽɿɲ ʅɹʏʌɿɲʎ
ɹʃʏɲʍɻʎ Ⱦȳ
- ȵʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿɲ ʅɸ ɲʋɲʆʏɼʍɸɿʎ ʃʄɸɿʍʏʉʑ
ʃɲɿ ɲʆʉɿʖʏʉʑ ʏʑʋʉʐ ;ɹʌɸʐʆɸʎ ʃʉɿʆɼʎ
ɶʆʙʅɻʎ͕ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ͕ ɲʋʉʏʀʅɻʍɻ ʃ͘ɳͿ Ⱦȳ
ͬ Ʌȳ
- Ʌʌʉʍʘʋɿʃʊ ɻʅɸʌʉʄʊɶɿʉ Ʌȳ
- ɇʐʆɸʆʏɸʑʇɸɿʎ Ⱦȳ
- Ɉɲʇɿɷɿʘʏɿʃʉʀ ʉɷɻɶʉʀ Ⱦȳ
- Ƀɷɻɶʀɸʎ ʖʌɼʍɻʎ ɷɿɲʔʊʌʘʆ ʍʐʍʃɸʐʙʆ
Ⱦȳ
- ɇʑʆʏʉʅɸʎ ɲʆɲʔʉʌɹʎ ʍɸ ʏʐʋɿʃɼ ʅʉʌʔɼ
ʋɳʆʘ ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ
ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ ;ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ɶɿɲ
ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɳ ɺɻʏɼʅɲʏɲ͕ ɲɿʏɿʉʄʊɶɻʍɻ
ʃɳʋʉɿʘʆ ɸʆɸʌɶɸɿʙʆ ʃ͘ɳ͘Ϳ Ⱦȳ ͬ Ʌȳ
- Ƀɷɻɶʀɸʎ ;ʍɸ ɸʏɿʃɹʏɸʎ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆͿ Ⱦȳ
- ɇʑʆʏʉʅɲ ʅɻʆʑʅɲʏɲ ʍɸ ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɳ ʔʊʌɲ
ʋɳʆʘ ʍɸ ɶʆʘʍʏɳ ɽɹʅɲʏɲ Ⱦȳ ͬ Ʌȳ
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- Ⱦʑʌɿɲ ʉʆʊʅɲʏɲ
Ȱʆɽʌʘʋʘʆʑʅɿɲ
Ɉʉʋʘʆʑʅɿɲ
Ɉʀʏʄʉɿ ɹʌɶʘʆ
- Ⱦʉɿʆɳ ʉʆʊʅɲʏɲ
Ƀʐʍɿɲʍʏɿʃɳ ʋʉʐ ɷɻʄʙʆʉʐʆ
ɸʋɿʅɸʌɿʍʅʊ
- Ɉʉ ɶɹʆʉʎ ʏʉʐ ʉʐʍɿɲʍʏɿʃʉʑ
ȴɿɲʔʉʌʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐ ɶɹʆʉʐʎ ʏʘʆ
ʉʆʉʅɳʏʘʆ
ȷɻʏʙ ʅɿɲ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ
Ȱʍɻʅɳɷɸʐʏʉɿ ʏʑʋʉɿ ;ɸʋʀʃʉɿʆɲ
ɂɹʌɸɿʎ ɲʆ ͬ ʋʉʑ ͬ ʋʙʎ ͖
ʉʐʍɿɲʍʏɿʃɳͿ
ɀʋʉʌɸʀʎ ͬ ɽɲ ʅʋʉʌʉʑʍɸʎ ʆɲ ʅʉʐ ʋɸɿʎ ɲʆͬ ʋʉʑͬ ʋʙʎ Ƀʐʍɿɲʍʏɿʃɳ ʋʉʐ ɲʄʄɳɺʉʆʏɲʎ
- ȳɿɲ ɹʆɲ ʋʌʊʍʘʋʉ
ɶɹʆʉʎ ɲʄʄɳɺʉʐʆ ʍɻʅɲʍʀɲ
Ʌʉɿʉʆ ɽɲ ɷɸɿʎ͖
Ȱʅɸʏɳɴʄɻʏɲ ʉʐʍɿɲʍʏɿʃɳ ;ʏʉ ɶɹʆʉʎ
ɀɸ ʋʉɿʉʆ ɼʍʉʐʆ͖͙
ɷɿɲʔʉʌʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʖɳʌɻ ʍʏʉ
-ȳɿɲ ɹʆɲ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ
ɳʌɽʌʉͿ
ɀɸ ʋʉɿʉ͙͖ ͬ ɀɸ ʏɿ͙͖͙
- Ƀ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏʉʐ ʉʐʍɿɲʍʏɿʃʉʑ
- ȳɿɲ ʏʉʆ ʏʊʋʉ
Ƀʐʍɿɲʍʏɿʃɳ ʋʉʐ ɲʋɲʆʏʉʑʆ ʅʊʆʉ
Ȱʋʊ ʋʉʑ ͬ ɀɹʍʘ͙
ʍʏʉʆ ɸʆɿʃʊ
- ȳɿɲ ʏʉʆ ʖʌʊʆʉ
Ƀʐʍɿɲʍʏɿʃɳ ʋʉʐ ɲʋɲʆʏʉʑʆ ʅʊʆʉ
Ȱʋʊ ʋʊʏɸ ͬ ɀɹʖʌɿ ʋʊʏɸ͖
ʍʏʉʆ ʋʄɻɽʐʆʏɿʃʊ
- ȳɿɲ ʏʉʆ ʏʌʊʋʉ
Ʌʙʎ ʍʉʐ ʔɲʀʆɸʏɲɿ͖
Ɉʉ ȵʋʀɽɸʏʉ
- ȳɿɲ ɶɸɶʉʆʊʏɲ
- ȵʀɷɻ ɸʋɿɽɹʏʘʆ
Ɉɿ ʍʐʆɹɴɻ͖
ȴɸɿʃʏɿʃɳ͕ ʃʏɻʏɿʃɳ͕ ʋʉʍʉʏɿʃɳ

ɀɹʌɻ ʏʉʐ ʍʙʅɲʏʉʎ
ɀʐʎ
Ȱʍʏʌɳɶɲʄʉʎ
Ⱦɲʌʋʊʎ
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ȴʀʆʘ ʅɿɲ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ
- ȳɿɲ ʏʉʆ ʏʊʋʉ
Ȳʌʀʍʃɸʏɲɿ ʍʏʉ ʏɹʄʉʎ ʏʉʐ ɷɿɲɷʌʊʅʉʐ͘
- ȳɿɲ ʏʉ ʖʌʊʆʉ
ȴʐʉ ʅɹʌɸʎ ʅɸʏɳ ͬ ʍɸ ʅɿɲ ɸɴɷʉʅɳɷɲ
Ⱥɲ ʋɳʘ ʍʋʀʏɿ ʊʏɲʆ ʏɸʄɸɿʙʍʘ
- ȳɿɲ ʏʉʆ ʏʌʊʋʉ
Ʉʋʘʎ ʋɳʆʏɲ͘
Ʉʋʘʎ ɽɹʄɸɿʎ͘
- ȳɿɲ ʏɻʆ ʋʉʍʊʏɻʏɲ
Ʌʄɼʌʘʍɲ ʋɸʆɼʆʏɲ ɸʐʌʙ͘
- ȳɿɲ ʏʉ ʍʃʉʋʊ
Ɉʉʐ ʏɻʄɸʔʙʆɻʍɸ ɶɿɲ ʆɲ ʏʉʆ ʍʐʆɲʆʏɼʍɸɿ͘
- ȳɿɲ ʏɻʆ ɲɿʏʀɲ
ȶʔʐɶɸ ɶɿɲʏʀ ʃʉʐʌɳʍʏɻʃɸ͘
ȶʔʐɶɸ ɸʇɲɿʏʀɲʎ ʏʉʐ͘

Ɉʉ ȱʏʉʅʉ͗ Ɍʐʍɿʃɼ ʐʋʊʍʏɲʍɻ
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ɅȵɆȻȳɆȰɌȸ ȵɅȻɅȵȴɃɉ ȰɁȰɌɃɆȰɇ Ȳϭ
ȴʀʆʘͬɺɻʏʙ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿɸʎ

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Ȱʔɻɶʉʑʅɲɿ
Ʌɼʌɲʅɸ ʏʉ ʋʄʉʀʉ ɶɿɲ ʏʉ ʆɻʍʀ͘
ɂɸʃɿʆɼʍɲʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʃʉʋɹʎ ʅɲʎ ʍʏɿʎ ɲʌʖɹʎ ʏʉʐ
Ȱʐɶʉʑʍʏʉʐ͕ ʊʏɲʆ ɻ ʋʊʄɻ ɸʀʖɸ ɲɷɸɿɳʍɸɿ͘

ȸ Ȱʆʏʘʆʐʅʀɲ

ɇʏʉɿʖɸʀɲ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ ʹ
Ʌʌʉʍʘʋɿʃɹʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ
ȳɸʆɿʃɳ
-Ʉʆʉʅɲ
-ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
ɀɹʆʘ ʍʏʉ ʃɹʆʏʌʉ ͬ ʍʏɲ
ʋɸʌʀʖʘʌɲ
-Ȱʌɿɽʅʊʎ ʏɻʄɸʔʙʆʉʐ
-Ɉʊʋʉʎ ʃɲɿ ɻʅɸʌ͘ ɶɹʆʆɻʍɻʎ
-ȵɽʆɿʃʊʏɻʏɲ
-ȸʄɿʃʀɲ
Ɂɸʉɶɹʆʆɻʏʉʎ ͬ ɶɹʌʉʆʏɲʎ
-Ɍʑʄʉ
Ȱʌʍɸʆɿʃʊ ͬ ɽɻʄʐʃʊ
Ƀʅʉʔʐʄʊʔɿʄʉʎ
ȵʏɸʌʉʔʐʄʊʔɿʄʉʎ
-Ƀɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
Ʌʉʄɿʏɿʃʊʎ ͬ ɽʌɻʍʃɸʐʏɿʃʊʎ ɶɳʅʉʎ
ȷɸʑɶʉʎ ʋʉʐ ʍʐɶʃɲʏʉɿʃɸʀ
-ȵʋɳɶɶɸʄʅɲ
Ʌɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ
ȳʌɲʔɸɿʉʃʌɲʏʀɲ
Ʌʌʉʍʘʋɿʃɳ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲ
Ʌʌʉʍʘʋɿʃʊ ɻʅɸʌʉʄʊɶɿʉ
Ⱦʉʍʅɼʅɲʏɲ

ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɳ ʃɹʆʏʌɲ ʃɲɿ
ɿɷʌʑʅɲʏɲ
ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ
Ȱʀɽʉʐʍɲ ʋʉʄʐʅɹʍʘʆ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊ ʍʑʍʏɻʅɲ
ɀɳɽɻʅɲ
ɉʋʉʏʌʉʔʀɲ

- ɇɻʅɸɿʙʅɲʏɲ ʃɲɿ ʅɻʆʑʅɲʏɲ͕ ʅɸ ɲʋʄɹʎ
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ Ⱦȳ ͬ Ʌȳ
- ȵʋʀʃɲɿʌɲ ʆɹɲ ;ɸʔɻʅɸʌʀɷɸʎ͕ ʋɸʌɿʉɷɿʃɳͿ
Ⱦȳ
- Ʌʉʄʑ ɲʋʄɳ ʋʉɿɼʅɲʏɲ Ⱦȳ
- ȵʆɻʅɸʌʘʏɿʃʊ ʔʐʄʄɳɷɿʉ ʔɲʌʅɳʃʘʆ Ⱦȳ
- Ȱʋʄɹʎ ʍʐʆʏɲɶɹʎ ʅɲɶɸɿʌɿʃɼʎ Ⱦȳ
- Ȱʋʄɳ Ⱦʊʅɿʃʎ ʋɳʆʘ ʍɸ ɶʆʘʍʏɳ ɽɹʅɲʏɲ
Ⱦȳ
- ɇʑʆʏʉʅɸʎ ʍʖʉʄɿʃɹʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ;ɸʃɽɹʍɸɿʎͿ
Ʌȳ
ȴɿɲʔɻʅʀʍɸɿʎ ʍʏʉ ʌɲɷɿʊʔʘʆʉ ʃɲɿ ʍʏɻʆ
ʏɻʄɸʊʌɲʍɻ ;ɲʋʄɹʎ͕ ʖʘʌʀʎ ʐʋɲɿʆɿɶʅʉʑʎ
ʋʉʄɿʏɿʍʅɿʃʉʑ ʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐͿ ȾɅ
- ȴɿɲʔɻʅʀʍɸɿʎ ʃɲɿ ɲʆɲʃʉɿʆʙʍɸɿʎ ɲʋʊ
ʅɸɶɲʔʘʆɿʃɼ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ;ʍɸ
ɲɸʌʉɷʌʊʅɿɲ͕ ʍʏɲɽʅʉʑʎ͕ ɸʅʋʉʌɿʃɳ
ʃɹʆʏʌɲ͙Ϳ ȾɅ
- ɀɸʏɸʘʌʉʄʉɶɿʃɳ ɷɸʄʏʀɲ ȾɅ
- ɇʐɺɻʏɼʍɸɿʎ ɷɿɲ ɺʙʍɻʎ ʋɳʆʘ ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ ɼ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ
ʏɻʆ ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɼ ɺʘɼ ;ʋʌʉʍʘʋɿʃɹʎ
ɸʅʋɸɿʌʀɸʎ͕ ʍʐʆɲɿʍɽɼʅɲʏɲ͕ ɲʋʊʗɸɿʎ͕ ʃ͘ɳͿ
ȾɅ ͬ ɅɅ
- ɇʐɺɻʏɼʍɸɿʎ ʋɿʉ ɸʋʀʍɻʅʉʐ ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ
;ɷɿɳʔʉʌɸʎ ɲʋʄɹʎ ʍʐʆɲʄʄɲɶɹʎ͕ ʊʋʘʎ͕
ɲɿʏɼʍɸɿʎ͕ ʋɲʌɳʋʉʆɲ ͬ ʍɸ ɸʅʋʉʌɿʃɳ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ͕ ʇɸʆʉɷʉʖɸʀɲ͕ ʏʉʐʌɿʍʏɿʃɳ
ʋʌɲʃʏʉʌɸʀɲ͙Ϳ ȾɅ ͬ ɅɅ
- Ɉɻʄɸʔʘʆɿʃɹʎ ʍʐʆɷɿɲʄɹʇɸɿʎ ;ʍʑʆʏʉʅɸʎ ʃɲɿ
ɲʆɸʋʀʍɻʅɸʎͿ ʋɳʆʘ ʍɸ ʋʌʉɴʄɹʗɿʅɲ
ɽɹʅɲʏɲ ȾɅ ͬ ɅɅ
- Ɉɻʄɸʔʘʆɿʃɹʎ ʍʐʆɷɿɲʄɹʇɸɿʎ ʋɿʉ ɸʋʀʍɻʅʉʐ
ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ ;ɶɿɲ ʆɲ ʃɳʆɸɿ ʃɳʋʉɿɲ
ʃʌɳʏɻʍɻ͕ ɶɿɲ ʆɲ ʃʄɸʀʍɸɿ ʌɲʆʏɸɴʉʑ͕ ɶɿɲ ʆɲ
ɺɻʏɼʍɸɿ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ͙Ϳ ȾɅ ͬ ɅɅ
- Ƀʅɿʄʀɸʎ ʃɲɿ ɷɿɲʄɹʇɸɿʎ ɷʉʅɻʅɹʆɸʎ ʅɸ
ʍɲʔɼʆɸɿɲ ʃɲɿ ʋɳʆʘ ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ ʏɻʎ
ʃɲɽɻʅɸʌɿʆʊʏɻʏɲʎ ;ɸʌɶɲʍʀɲ͕ ɸʄɸʑɽɸʌʉʎ
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- Ʌʌʉʍʘʋɿʃɹʎ ɲʆʏʘʆʐʅʀɸʎ
- Ƀɿ ɲʆʏʘʆʐʅʀɸʎ ʍɸ ɽɹʍɻ
ʐʋʉʃɸɿʅɹʆʉʐ
Ʌɲʌʉʐʍʀɲ ͬ Ȱʋʉʐʍʀɲ
ȵʋɿɴɸɴɲɿʙʆʘ͕ ɷɿɲʗɸʑɷʘ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻ
- Ƀɿ ɲʍɽɸʆɸʀʎ ʏʑʋʉɿ ʏɻʎ
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ
ɲʆʏʘʆʐʅʀɲʎ ʍɸ ɽɹʍɻ ɳʅɸʍʉʐ
Ⱦɲɿ ɴɹɴɲɿɲ͕ ͙
ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ
ȴɸʆ ɸʀʆɲɿ ɹʏʍɿ͘ Ȱʆʏʀɽɸʏɲ͕ ͙
Ʌɲʌʉʐʍʀɲ ͬ Ȱʋʉʐʍʀɲ
Ⱥɹʍɻ
ȷɻʏʙ ɸʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻ
- Ƀɿ ɲʍɽɸʆɸʀʎ ʏʑʋʉɿ ʏɻʎ
ɀʋʉʌɸʀʎͬȺɲ ʅʋʉʌʉʑʍɸʎ ʆɲ ʅʉʐ ʋɸɿʎ ɲʆ ʏʉ ɹʖʘ ɶʌɳ ɲʆʏʘʆʐʅʀɲʎ ʍɸ ɽɹʍɻ ɹʅʅɸʍʉʐ
ʍʘʍʏɳ͖
ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ
ɍʌɼʍɻ ͬ ɇɻʅɲʍʀɲ
Ȱʅʔɿʍɴɻʏʙ ʏɻʆ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ
Ⱥɹʍɻ
ȵʀʍɲɿ ʍʀɶʉʐʌʉʎ ʊʏɿ͖
- ɇʐʆɷʐɲʍʅʊʎ ɲʍɽɸʆʙʆ ʏʑʋʘʆ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʙʆ ɲʆʏʘʆʐʅɿʙʆ
ȵʃʔʌɳɺʘͬɺɻʏʙ ɲʋʊʗɸɿʎ ʃɲɿ ʃʌʀʍɸɿʎ
- Ȼʍʖʐʌʉʀ ʏʑʋʉɿ ʏʘʆ ɲʆʏʘʆʐʅɿʙʆ
ȵʃʔʌɳɺʘ ʏɻʆ ɳʋʉʗɼ ʅʉʐ
ʅɸ ʋʌʉɽɹʍɸɿʎ
Ⱦɲʏɳ ʏɻ ɶʆʙʅɻ ʅʉʐ͙
ȵʇɲɿʌɹʍɸɿʎ
- ȴɸɿʃʏɿʃɹʎ ɲʆʏʘʆʐʅʀɸʎ
ȷɻʏʙ ʏɻʆ ɳʋʉʗɻ ʃɳʋʉɿʉʐ
- Ⱦʏɻʏɿʃɹʎ ɲʆʏʘʆʐʅʀɸʎ
Ɉɿ ɶʆʙʅɻ ɹʖɸɿʎ ɶɿɲ ʏʉʆ ɍ͖
- Ȱʐʏʉʋɲɽɸʀʎ ɲʆʏʘʆʐʅʀɸʎ
Ⱦɲʏɳ ʏɻ ɶʆʙʅɻ ʍʉʐ͙͖
- Ȱʆɲʔʉʌɿʃɹʎ ɲʆʏʘʆʐʅʀɸʎ
- ȵʌʘʏɻʅɲʏɿʃɹʎ ɲʆʏʘʆʐʅʀɸʎ
Ȱʇɿʉʄʉɶʙ
ȸ ʏɲɿʆʀɲ ɼʏɲʆ ʃɲʏɲʋʄɻʃʏɿʃɼ
Ɉʉ ȵʋʀʌʌɻʅɲ

ȵʀʅɲɿ ʏʐʖɸʌʊʎ
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ȴɿʉʌɽʙʆʘ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ
-Ȱʋɲʆʏʙʆʏɲʎ ʍɸ ʅʀɲ ʃɲʏɳʔɲʍɻ
-Ȱʋɲʆʏʙʆʏɲʎ ʍɸ ʅʀɲ ɳʌʆɻʍɻ
ȸ Ȳɲʌʃɸʄʙʆɻ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʍʏɻʆ Ⱦɲʏɲʄʉʆʀɲ
Ⱦɲɿ ɴɹɴɲɿɲ ɸʀʆɲɿ ʍʏɻʆ Ⱦɲʏɲʄʉʆʀɲ͊

- Ɉʉ ɶɹʆʉʎ ʏʘʆ ɸʋɿɽɹʏʘʆ
- Ƀ ɲʌɿɽʅʊʎ ʏʘʆ ɸʋɿɽɹʏʘʆ
(- ȸ ʃʄʀʍɻ ʏʘʆ ɸʋɿɽɹʏʘʆ)
- ȸ ɽɹʍɻ ʏʉʐ ɸʋɿɽɹʏʉʐ
Ʌʌɿʆ ʏʉ ʉʐʍɿɲʍʏɿʃʊ
- ȸ ɸʋɿɽɸʏɿʃɼ ʔʌɳʍɻ
- Ƀɿ ɴɲɽʅʉʀ ʏʉʐ ɸʋɿɽɹʏʉʐ
ɇʐɶʃʌɿʏɿʃʊʎ ɴɲɽʅʊʎ
ɉʋɸʌɽɸʏɿʃʊʎ ɴɲɽʅʊʎ
Ȱʋʊʄʐʏʉʎ ʃɲɿ ʍʖɸʏɿʃʊʎ
- Ƀʐʍɿɲʍʏɿʃʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐ ɸʋɿɽɹʏʉʐ
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Ʌɸʌɿɶʌɳʔʘ ʃɳʋʉɿʉʆ ɼ ʃɳʏɿ
ȵʀʆɲɿ ʅɸʄɲʖʌɿʆʊʎ͕ ɹʖɸɿ ʃɲʍʏɲʆɳ ʍʃʉʑʌɲ ʅɲʄʄɿɳ
ʃɲɿ ʋʌɳʍɿʆɲ ʅɳʏɿɲ͘
ȵʀʆɲɿ ɸʐɶɸʆɿʃʊʎ ʃɲɿ ʋɳʆʏɲ ʋʌʊɽʐʅʉʎ ʆɲ ɴʉɻɽɼʍɸɿ͘
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ȷɻʏʙ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ
Ʌʙʎ ʍʉʐ ʔɲʀʆɸʏɲɿ ʏʉ͙
ȵʃʔʌɳɺʘ ɲʌɹʍʃɸɿɲͬɲʋɲʌɹʍʃɸɿɲ
ȵʀʆɲɿ ʃɲʄʊ ͬ ʃɲʃʊ͙
ȵʃʔʌɳɺʘ ʍʐʅʔʘʆʀɲ
ȶʖɸɿʎ ɷʀʃɿʉ͘
ȵʃʔʌɳɺʘ ɷɿɲʔʘʆʀɲ
ȴɸ ʍʐʅʔʘʆʙ͘

Ɇʘʏʙ ʃɳʋʉɿʉʆ ɲʆ ʍʐʅʔʘʆɸʀ
Ɂʉʅʀɺɸɿʎ ͬ Ⱥɸʘʌɸʀʎ ͬ Ʌɿʍʏɸʑɸɿʎ ʊʏɿ͙
Ⱦɲʄʙ ʃɳʋʉɿʉʆ ʆɲ ʍʐʅʔʘʆɼʍɸɿ
͙͕͘ ɷɸ ʍʐʅʔʘʆɸʀʎ͖
ȴɸʀʖʆʘ ʍʃɸʋʏɿʃɿʍʅʊ
ȵʇɲʌʏɳʏɲɿ͙
ȿɸʎ;
Ʌɲʌʉʐʍɿɳɺʘ ɹʆɲ ɲʆʏɸʋɿʖɸʀʌɻʅɲ
ȶʖɸɿʎ ɷʀʃɿʉ͕ ʋɲʌʊʄʉ ʋʉʐ͙

ȵʃʔʌɳɺʘ ɲɴɸɴɲɿʊʏɻʏɲͬɲʅʔɿɴʉʄʀɲ
ȴɸʆ ɸʀʅɲɿ ʍʀɶʉʐʌʉʎ ɶɿɲ͙͘
ȵʃʔʌɳɺʘ ʋɿɽɲʆʊʏɻʏɲ
ȼʍʘʎ͘
ɀʋʉʌɸʀ͘

ȵʃʅɳɽɻʍɻ ʃɲɿ ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲ
ɀɲɽɲʀʆʘ ͬ Ȱʋʉʅʆɻʅʉʆɸʑʘ
ȴɿɷɳʍʃʘ
ȵʇɸʏɳʍɸɿʎ ʃɲɿ ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ
Ȳɲɽʅʉʀ
Ʌɸʌʆɳʘ ͬ ʃʊɴʉʅɲɿ
Ʌɲʀʌʆʘ ʃɲʄʊ ͬ ʃɲʃʊ ɴɲɽʅʊ
ɇʋʉʐɷɹʎ ʃɲɿ ʏʀʏʄʉɿ
Ɉʀʏʄʉʎ ʍʋʉʐɷʙʆ
Ʌʏʐʖɿʉʑʖʉʎ
ȸ ɶʄʙʍʍɲ ʏɻʎ ʏɳʇɻʎ
Ⱦɳʆʘ ʋɸʌʀʄɻʗɻ
Ɏɳʖʆʘ ʍʏʉ ʄɸʇɿʃʊ
Ⱦʌɲʏɳʘ ʍɻʅɸɿʙʍɸɿʎ

Ɉʉ Ɇɼʅɲ
- Ƀɿ ʖʌʊʆʉɿ
- ȵʆɸʍʏʙʏɲʎ
ɀʉʌʔʉʄʉɶʀɲ
Ȱʆʙʅɲʄɲ ʌɼʅɲʏɲ
ɍʌɼʍɻ ͬ ɇɻʅɲʍʀɲ
- Ʌɲʌɲʏɲʏɿʃʊʎ
ɍʌɼʍɻ ͬ ɇɻʅɲʍʀɲ
ɇʏʉʆ ʋʄɳɶɿʉ ʄʊɶʉ
- Ʌɲʌɲʃɸʀʅɸʆʉʎ
ɀʉʌʔʉʄʉɶʀɲ
ɍʌɼʍɻͬɇɻʅɲʍʀɲ
- Ȱʊʌɿʍʏʉʎ
ɀʉʌʔʉʄʉɶʀɲ
Ȱʆʙʅɲʄɲ ʌɼʅɲʏɲ
ɍʌɼʍɻ ͬ ɇɻʅɲʍʀɲ
- ɀɹʄʄʉʆʏɲʎ
ɀʉʌʔʉʄʉɶʀɲ
Ȱʆʙʅɲʄɲ ʌɼʅɲʏɲ
ɍʌɼʍɻ ͬ ɇɻʅɲʍʀɲ

ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊ ʐʄɿʃʊ ʃɲɿ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ
ȵɶʃʐʃʄʉʋɲʀɷɸɿɲ
Ȱʆɲʃʐʃʄʘʅɹʆʉ ʖɲʌʏʀ
ɍɲʌʏʀ ɸʃʏʑʋʘʍɻʎ

ʖʌʊʆʉʎ͙Ϳ ȾɅ
- ɇʑʆʏʉʅɸʎ ʉʅɿʄʀɸʎ ʍɸ ʃʉɿʆʘʆɿʃɹʎ
ʍʐɶʃɸʆʏʌʙʍɸɿʎ ʃɲɿ ɲʆɸʋʀʍɻʅʉʐʎ
ɸʉʌʏɲʍʅʉʑʎ ;ʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎ͕
ɸʐʖɲʌɿʍʏʀɸʎ͙Ϳ ɅɅ
- ɇʐʆɸʆʏɸʑʇɸɿʎ ;ɿɲʏʌɿʃɹʎ͕ ɲʃɲɷɻʅɲʁʃɹʎ͙Ϳ
- Ȱʋʄɹʎ ʌɲɷɿʉʔʘʆɿʃɹʎ ɸɿɷɼʍɸɿʎ ʋɳʆʘ ʍɸ
ʉɿʃɸʀɲ ɽɹʅɲʏɲ ȾɅ
- ɀɻʆʑʅɲʏɲ ʍʏʉʆ ɲʐʏʊʅɲʏʉ ʏɻʄɸʔʘʆɻʏɼ
ɶɿɲ ʉɿʃɸʀɲ ɽɹʅɲʏɲ ȾɅ
- Ȱʋʄɹʎ ɸɿɷɼʍɸɿʎ ʋʉʐ ʅɸʏɲɷʀɷʉʆʏɲɿ ɲʋʊ
ʏɻʆ ʏɻʄɸʊʌɲʍɻ ɼ ʏʉ ʌɲɷɿʊʔʘʆʉ
;ɶɸɶʉʆʊʏɲ͕ ɲʏʐʖɼʅɲʏɲ͙Ϳ ȾɅ
- Ɉɲɿʆʀɸʎ ɷʌɳʍɻʎ ȾɅ
- ɇʑʆʏʉʅɸʎ ɷɻʅʊʍɿɸʎ ʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎ ʋɳʆʘ
ʍɸ ɶʆʘʍʏɳ ɽɹʅɲʏɲ ȾɅ ͬ ɅɅ
- ɇʑʆʏʉʅɸʎ ɷɻʅʊʍɿɸʎ ʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎ ʋɳʆʘ
ʍɸ ɶʆʘʍʏɳ ɽɹʅɲʏɲ ɼ ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ ɅɅ

ȵʌɶɲʍʀɲ
ȵʋɲɶɶɹʄʅɲʏɲ ʃɲɿ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ɽɹʍɻ
Ɉʌɲʋɸɺɿʃʊʎ ʐʋɳʄʄɻʄʉʎ
ȵʄɸʑɽɸʌʉ ɸʋɳɶɶɸʄʅɲ
Ɉʊʋʉʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ͕ ɸʌɶɲʄɸʀɲ ʃɲɿ
ʌʉʑʖɲ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
Ɉʅɼʅɲ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ
ȵʌɶɲʍʏɼʌɿʉ
ɇʖɹɷɿɲ
Ⱦʌɳʆʉʎ ͬ ʅʋʊʏɸʎ
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ȵʃʔʌɳɺʘ ɴɸɴɲɿʊʏɻʏɲ
ȵʀʅɲɿ ʍʀɶʉʐʌʉʎ ɶɿɲ͙

Ⱦɳʆʘ ɸɶɶʌɲʔɼ
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Ʌɲʀʌʆʘ ɽɹʍɻ ;ʐʋɹʌ ɼ ʃɲʏɳͿ
;ȴɸʆͿ ȵʀʅɲɿ ʐʋɹʌ͙
;ȴɸʆͿ ɇʐʅʔʘʆʙ ʅɸ͙

- ɇʖɻʅɲʏɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ɸʋɿʌʌɼʅɲʏʉʎ
ɲʋʊ ʏʉ ɸʋʀɽɸʏʉ
- ȵʋɿʌʌɼʅɲʏɲ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻ
ʍɻʅɲʍʀɲ ʏʉʐʎ
- ɍʌʉʆɿʃɳ
- Ʌʉʍʉʏɿʃɳ
- Ɉʌʉʋɿʃɳ
- Ʌʌʉʏɲʍɿɲʃɳ ɸʋɿʌʌɼʅɲʏɲ
- ȵʋɿʌʌɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɷɻʄʙʆʉʐʆ
ʏʌʉʋɿʃʊʏɻʏɲ
- ɇʐʆɷɸʏɿʃɳ ɸʋɿʌʌɼʅɲʏɲ
- ȵʋɿʌʌɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɷɻʄʙʆʉʐʆ
ɸʍʏʀɲʍɻ
- ȵʋɿʌʌɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɷɻʄʙʆʉʐʆ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ
- Ȱʆɲʔʉʌɿʃɳ ʃɲɿ ɸʌʘʏɻʅɲʏɿʃɳ
ɸʋɿʌʌɼʅɲʏɲ
- ȵʋɿʌʌɻʅɲʏɿʃɹʎ ʔʌɳʍɸɿʎ
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ȵʃʔʌɳɺʘ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ
Ⱦɳʏɿ ʇɹʌʘ ɲʋʊ͙
Ɇʘʏʙ ʃɳʋʉɿʉʆ ɲʆ ɽʐʅɳʏɲɿ ʃɳʏɿ
Ⱥʐʅɳʍɲɿ ʏʉ ͙ ͬ ɲʆ ͬʋʊʏɸ ͬ ʋʊʍʉͬʋʉʑ͙͖
ȵʃʔʌɳɺʘ ʏʉ ɶɸɶʉʆʊʎ ʊʏɿ ɽʐʅɳʅɲɿ ʃɳʏɿ
Ⱥʐʅɳʅɲɿ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉͬ ʏʉ͙͘
ȵʃʔʌɳɺʘ ʊʏɿ ɷɸ ɽʐʅɳʅɲɿ
ȴɸ ɽʐʅɳʅɲɿ ɶɿɲ ʏʉͬ ʏʉ͙

ȵʃʔʌɳɺʘ ʋʌʉʏɿʅɼʍɸɿʎ͕ ɸʋɿɽʐʅʀɸʎ ʃɲɿ
ʍʐʆɲɿʍɽɼʅɲʏɲ
ȵʃʔʌɳɺʘ ʋʌʉʏɿʅɼʍɸɿʎ ʃɲɿ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏɲ
ɀʉʐ ɲʌɹʍɸɿ ʆɲ͙

- ȱʃʄɿʏʉɿ ʏʑʋʉɿ ʏʉʐ ʌɼʅɲʏʉʎ
- Ȱʋɲʌɸʅʔɲʏɿʃʉʀ ʏʑʋʉɿ
- ɀʉʌʔʉʄʉɶʀɲ
Ɉʉ ʐʋʉʃɸʀʅɸʆʉ ʏʘʆ
ɲʋɲʌɸʅʔɳʏʘʆ
Ⱥɹʍɻ ʏʘʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃʙʆ
ɲʆʏʘʆʐʅɿʙʆ
ɍʌɼʍɻ ͬ ɇɻʅɲʍʀɲ
- ɀɸʏʉʖɼ
ɍʌɼʍɻ ͬ ɇɻʅɲʍʀɲ
- ȳɸʌʉʑʆɷɿʉ
ɀʉʌʔʉʄʉɶʀɲ
Ⱥɹʍɻ ʏʘʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃʙʆ
ɲʆʏʘʆʐʅɿʙʆ

ȵʑʌɸʍɻ ɸʌɶɲʍʀɲʎ
Ʌʌʉʍʔʉʌɳ ʃɲɿ ɺɼʏɻʍɻ
ɀɿʃʌɼ ɲɶɶɸʄʀɲ
Ȳɿʉɶʌɲʔɿʃʊ ʍɻʅɸʀʘʅɲ
ɉʋʉɶʌɳʔʘ ʍʑʅɴɲʍɻ
Ȱʋʉʄʑʘ
ȵʌɶɲʍɿɲʃɳ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲ ʃɲɿ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ
ɇʑʅɴɲʍɻ
ɀɿʍɽʊʎ
ȵʄɲʍʏɿʃʊ ʘʌɳʌɿʉ
Ʌʌʉɲɶʘɶɼ
Ⱦɳʆʘ ɲʋɸʌɶʀɲ
Ʌɲʀʌʆʘ ʍʑʆʏɲʇɻ
ɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ɸʆʊʎ
ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʉʐ
ɸʌɶɲʏɿʃʊʎ
ʉʌɶɲʆʘʏɿʃʊʎ
ʏɸʅʋɹʄɻʎ

ȵʄɸʑɽɸʌʉʎ ʖʌʊʆʉʎ
Ɏʐʖɲɶʘɶʀɲ͕ ʖʊʅʋɿ,
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
Ȱʆɳʋɲʐʍɻ
Ⱦɻʋʉʐʌɿʃɼ
ȵɽɸʄʉʆʏɿʍʅʊʎ
Ⱦɳʆʘ ʍʐʄʄʉɶɼ ʆʉʅɿʍʅɳʏʘʆ
ȿʑʆʘ ʍʏɲʐʌʊʄɸʇɲ
Ⱥɸɳʅɲʏɲ ʃɲɿ ɸʃɽɹʍɸɿʎ
Ⱥɸɲʏɼʎ ͬ ʃʉɿʆʊ ͬ ʍʃɻʆɼ
ɇʏɹʃʉʅɲɿ ʍʏɻʆ ʉʐʌɳ
Ȱɽʄɼʅɲʏɲ
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Ɇʘʏʙ ɶɿɲ ʋʌʉʏɿʅɼʍɸɿʎ ʃɲɿ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏɲ

- ȸ ʔʘʆɼ
ȵʆɸʌɶɻʏɿʃɼ͕ ʋɲɽɻʏɿʃɼ
ȴɿɲʔʉʌɹʎ ʖʌɼʍɻʎ ʃɲɿ ʍɻʅɲʍʀɲʎ

ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ
Ʌɲʌʉʐʍɿɳɺʘ ʅɿɲ ɹʃɽɸʍɻ
ȵʇʐʋɻʌɸʏʙ ʏʉʐʎ ʋɸʄɳʏɸʎ
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ȸ ɹʃʔʌɲʍɻ ʏɻʎ ʋɿɽɲʆʊʏɻʏɲʎ ɼ ʏɻʎ
ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲʎ
Ⱦɲʄʙ ʃɳʋʉɿʉʆ ʆɲ ɷɿɲʏʐʋʙʍɸɿ ʅɿɲ ʐʋʊɽɸʍɻ
- ɉʋɸʌʍʐʆʏɹʄɿʃʉʎ
Ɏɳʖʆʘ ʏʉʆ ɀɳʌɿʉ [=ɲɷɸʄʔʊʎ ʏʉʐ ɍʉʐʄɿɳʆ
ɀʉʌʔʉʄʉɶʀɲ
Ⱥɲ ʇɹʌɸɿ ɳʌɲɶɸ ʉ ɍʉʐʄɿɳʆ ʆɲ ʅɲʎ ʋɸɿ ʋʉʑ ɸʀʆɲɿ ʉ ɍʌɼʍɻ ͬ ɇɻʅɲʍʀɲ
ɲɷɸʄʔʊʎ ʏʉʐ͖
- Ƀɿ ɸɶʃʄʀʍɸɿʎ
ȵʃʔʌɳɺʘ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ ʃɲɿ ɲʆɲɶʃɲɿʊʏɻʏɲ
-Ƀʌɿʍʏɿʃɼ
ȵʀʆɲɿ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉ ͬ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ ;ʆɲͿ͙
ɀʉʌʔʉʄʉɶʀɲ
ɍʌɼʍɻ ͬ ɇɻʅɲʍʀɲ
Ɇʘʏʙ ɲʆ ʃɳʋʉɿʉʎ ɶʆʘʌʀɺɸɿ ʃɳʏɿ
- ɉʋʉʏɲʃʏɿʃɼ
ɂɹʌɸɿʎ ͬ ȳʆʘʌʀɺɸɿʎ ʃɳʏɿ ɶɿɲ ͙
- ɀʉʌʔʉʄʉɶʀɲ
- ȸ ɹʃʔʌɲʍɻ ʏɻʎ ʋɿɽɲʆʊʏɻʏɲʎ ɼ ʏɻʎ
ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲʎ
ȵʃʔʌɳɺʘ ɶʆʙʍɻ ɶɿɲ ʃɳʏɿ
- Ʌʌʉʍʏɲʃʏɿʃɼ
Ɉʉ ʇɹʌʘ ͬ Ɉʉ ɼʇɸʌɲ
ɀʉʌʔʉʄʉɶʀɲ
ȵʃʔʌɳɺʘ ɳɶʆʉɿɲ
Ⱥɹʍɻ ʏʘʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃʙʆ
ȴɸʆ ʏʉ ʇɹʌʘ ͬ ȴɸʆ ʏʉ ɼʇɸʌɲ
ɲʆʏʘʆʐʅɿʙʆ
Ȱʌʆɻʏɿʃɼ ʋʌʉʍʏɲʃʏɿʃɼ
Ɇʘʏʙ ɶɿɲ ʏɻʆ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ ʃɳʋʉɿʉʐ
ɍʌɼʍɻ ͬ ɇɻʅɲʍʀɲ
ɂɹʌɸɿʎ ɲʋʊ͙͖
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Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ɍʌɼʍɻ ͬ ɇɻʅɲʍʀɲ

ȸ Ƀʆʉʅɲʏɿʃɼ ʔʌɳʍɻ
ȵʃʔʌɳɺʘ ʋʌʉʏʀʅɻʍɻ
Ʌʌʉʏɿʅʙ ʏʉ͙ͬʆɲ͙͘
ȵʃʔʌɳɺʘ ɲʋʉʍʏʌʉʔɼ
ȴɸʆ ɲʆʏɹʖʘ ʏʉ͙ͬʆɲ͙͘
ȵʃʔʌɳɺʘ ɲɷɿɲʔʉʌʀɲ ɼ ɹʄʄɸɿʗɻ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ
ȴɸʆ ʅɸ ʋɸɿʌɳɺɸɿ ʏʉ͙ͬʆɲ͙͘
Ɇʘʏʙ ʃɳʋʉɿʉʆ ʏɿ ɸʋɿɽʐʅɸʀ
ȶʖɸɿʎ ʊʌɸʇɻͬɷɿɳɽɸʍɻ͙͖

Ɇʘʏʙ ɶɿɲ ʏɲ ʍʖɹɷɿɲ ʃɲɿ ʏɿʎ ʋʌʉɽɹʍɸɿʎ ʃɳʋʉɿʉʐ
ɇʃʉʋɸʑɸɿʎ ʆɲ͙;
ȵʃʔʌɳɺʘ ʍʖɹɷɿɲ ʃɲɿ ʋʌʉɽɹʍɸɿʎ
ɇʃʉʋɸʑʘ ʆɲ͙
ȵʃʔʌɳɺʘ ʍʖɹɷɿɲ ʃɲɿ ʋʌʉɽɹʍɸɿʎ ʋʉʐ
ʅɲʏɲɿʙɽɻʃɲʆ
ɉʋʉʄʊɶɿɺɲ ʆɲ͙͕ ɲʄʄɳ ʏɸʄɿʃɳ ʖʌɸɿɳʍʏɻʃɸ ʆɲ͙
Ɇʘʏʙ ɶɿɲ ʏɻʆ ʗʐʖɿʃɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʃɳʋʉɿʉʐ
Ɉɿ ʍʉʐ ʍʐʅɴɲʀʆɸɿ͖

ȵʃʔʌɳɺʘ ʄʑʋɻ͕ ɷʐʍʏʐʖʀɲ
ȿʐʋɳʅɲɿ ʋʉʐͬ ɶɿɲ
ȵʃʔʌɳɺʘ ɸʐʖɲʌʀʍʏɻʍɻ ;ɶɿɲ ʗʐʖɲɶʘɶʀɲͿ

- Ƀ ʋʐʌɼʆɲʎ
- ɇʐʅʋʄɻʌʙʅɲʏɲ ʃɲɿ
ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʉʀ
ȵʋɿʌʌɼʅɲʏɲ
Ʌʌʉɽɸʏɿʃɹʎ ʔʌɳʍɸɿʎ

ȸ Ɇɻʅɲʏɿʃɼ Ɍʌɳʍɻ
- Ƀ ʋʐʌɼʆɲʎ
Ɇɻʅɲʏɿʃɹʎ ɸʃʔʌɳʍɸɿʎ
Ȱʋʌʊʍʘʋɸʎ ɸʃʔʌɳʍɸɿʎ
- ɇʐʅʋʄɻʌʙʅɲʏɲ:
Ⱦɲʏɻɶʉʌʉʑʅɸʆʉ
ȱʅɸʍʉ Ȱʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ
ȶʅʅɸʍʉ Ȱʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ
- Ʌʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʉʀ:
ȵʅʋʌʊɽɸʏʉʎ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎ
ȴɸʐʏɸʌɸʑʉʐʍɸʎ ʋʌʉʏɳʍɸɿʎ

ȵʆɻʅɹʌʘʍɻ ʃɲɿ ʅɹʍɲ
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
ȵʆɻʅɹʌʘʍɻ ʃɲɿ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ
ɀɹʍɲ ɸʆɻʅɹʌʘʍɻʎ
ȵʀɷɻʍɻ ͬ ʍʖʊʄɿʉ
ȵʆɻʅɸʌʙʆʘ ͬ ɸʆɻʅɸʌʙʆʉʅɲɿ
ȳʌɲʋʏɼ ɲʄʄɻʄʉɶʌɲʔʀɲ
ȳʌɲʅʅɲʏʉʃɿɴʙʏɿʉ
Ȱʋʉʍʏʉʄɹɲʎ ͬ ʋɲʌɲʄɼʋʏɻʎ
ɉʍʏɸʌʊɶʌɲʔʉ
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ
Ȱʐʏʊʅɲʏʉʎ ʏɻʄɸʔʘʆɻʏɼʎ
Ⱦɲʏɸɿʄɻʅʅɹʆɻ ɶʌɲʅʅɼ

Ɉʑʋʉʎ
ȴɻʅʉʍɿʉɶʌɲʔʀɲ
ȸ Ȱʋʄɼ Ʌʌʊʏɲʍɻ
Ʌʌɲʃʏʉʌɸʀʉ ɸɿɷɼʍɸʘʆ
- ɇʐʅʔʘʆʀɲ ʌɼʅɲʏʉʎ-ʐʋʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ȶʆɽɸʏʉ
- ɇɸɿʌɳ ʏʘʆ ʊʌʘʆ ʏɻʎ ʋʌʊʏɲʍɻʎ
ȴɻʅʉʍɿɸʑʘ
ȵʀɷɻʍɻ ͬ ʌɸʋʉʌʏɳɺ ͬ ʍʐʆɹʆʏɸʐʇɻ
Ʌɲʌɲʏɲʃʏɿʃɼ ʍʑʆɷɸʍɻ
ͬ ɳʌɽʌʉ

ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ
- ɀɸ ʍʐʅʋʄɸʃʏɿʃʉʑʎ ʍʐʆɷɹʍʅʉʐʎ
- ɀɸ ɷɿɲɺɸʐʃʏɿʃʉʑʎ ʍʐʆɷɹʍʅʉʐʎ

Ɉɻʄɸʊʌɲʍɻ ʃɲɿ ʌɲɷɿʊʔʘʆʉ
Ɉɻʄɸʉʋʏɿʃʊʎ ʍʏɲɽʅʊʎ
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ȵʃʔʌɳɺʘ ʖɲʌɳ ʃɲɿ ɿʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ
ɉʋɹʌʉʖʉ͊
Ɍɲʆʏɲʍʏɿʃʊ͊

ȸ ȵʋɿɽɸʏɿʃɼ Ɍʌɳʍɻ

Ʌɲɿʖʆʀɷɿɲ
ɀɳʌʃɸʎ ͬ ɺɳʌɿ ͬ
ȴɿɲɶʘʆɿʍʅʊʎ
Ⱦʉʆʍʊʄɲ
ȵʋɿʏʌɲʋɹɺɿɲ ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ
Ɉʌɳʋʉʐʄɲ
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ȵʃʔʌɳɺʘ ɸʋɿɽʐʅʀɲ
Ⱥɹʄʘ ʆɲ͙

- Ƀ ʋʐʌɼʆɲʎ
- ɇʐʅʋʄɻʌʙʅɲʏɲ ʃɲɿ
ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʉʀ
ȵʋɿɽɸʏɿʃʉʀ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʉʀ
Ʌɲʌɲɽɹʍɸɿʎ
Ʌʌʉɽɸʏɿʃɹʎ ʔʌɳʍɸɿʎ
- ɇʐʅʔʘʆʀɲ ʏɻʎ ɃɌ ʅɸ ʏʉ ʌɼʅɲ
- ȸ ʃʄɻʏɿʃɼ ʋʌʉʍʔʙʆɻʍɻ

ȴɿɲɿʏɻʏɼʎ ͬ ʋʌʉʋʉʆɻʏɼʎ
Ƀʅɳɷɲ ʋʉɷʉʍʔɲʀʌʉʐ ͬ ʅʋɳʍʃɸʏ
ɀʋɲʄɳʃɿ ʏʉʐ ʏɹʆɿʎ ͬ ʏʉʐ ɶʃʉʄʔ
ȳɳʆʏɿɲ ʏʉʐ ʅʋʉʇ
Ⱦɸʌɷʀɺʘ ͬ ʖɳʆʘ ͬ ɹʌʖʉʅɲɿ
ɿʍʉʋɲʄʀɲ
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ɇʉʐ ɲʌɹʍɸɿ ʆɲ͙͖
Ɉɿ ɸʀʆɲɿ ɲʐʏʊ ʋʉʐ ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉ ʍʉʐ ɲʌɹʍɸɿ͖

http://edu.klimaka.gr
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- ɀɸ ɲʆʏɿɽɸʏɿʃʉʑʎ ʍʐʆɷɹʍʅʉʐʎ

ȵʃʔʌɳɺʘ ʋʄɼʇɻ
Ɉɿ ɴɲʌɸʏʊ͊

ɉʋʉʏɲʃʏɿʃɼ ʍʑʆɷɸʍɻ
ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ

ȵʃʔʌɳɺʘ ʅʋʉʑʖʏɿʍʅɲ
ȶʖʘ ɴɲʌɸɽɸʀ ʏʉ͙ͬʆɲ͙͘
ȵʃʔʌɳɺʘ ɽʐʅʊ ʃɲɿ ɲɶɲʆɳʃʏɻʍɻ
ȵʀʅɲɿ ɹʇɲʄʄʉʎ͘͘
ȵʃʔʌɳɺʘ ʔʊɴʉ͕ ɳɶʖʉʎ ʃɲɿ ɲʆɻʍʐʖʀɲ
Ȱʆɻʍʐʖʙ͙

ȵʃʔʌɳɺʘ ɸʆʍʐʆɲʀʍɽɻʍɻ
Ɉʉ ʃɲʏɲʄɲɴɲʀʆʘ ɲʋʉʄʑʏʘʎ͘
ȵʃʔʌɳɺʘ ɲʆɲʃʉʑʔɿʍɻ
Ȱɿʍɽɳʆʉʅɲɿ ʃɲʄʑʏɸʌɲ
ȵʃʔʌɳɺʘ ɸʄʋʀɷɲ
ɀɲʃɳʌɿ н ɉʋʉʏɲʃʏɿʃɼ ɸʆɸʍʏʙʏɲ
ȵʃʔʌɳɺʘ ʃɲʌʏɸʌɿʃʊʏɻʏɲ
ȶʏʍɿ ɸʀʆɲɿ ɻ ɺʘɼ͊
ȵʃʔʌɳɺʘ ʅɸʏɲʅɹʄɸɿɲ
Ɉɿ ʃʌʀʅɲ͊
ȵʃʔʌɳɺʘ ʆʏʌʉʋɼ
Ɂʏʌɹʋʉʅɲɿ ʋʉʐ͙
ȵʃʔʌɳɺʘ ɹʃʋʄɻʇɻ
ɀʉʐ ʋʌʉʃɲʄɸʀ ʃɲʏɳʋʄɻʇɻ н ɃɌͬȰʋɲʌ

Ⱦɲʏʉɿʃʀɲ
ȵʆɹʌɶɸɿɸʎ ʋʉʐ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ
ʏɻʆ ʃɲʏʉɿʃʀɲ
- Ƀɿʃʉɷʉʅɼ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɳɺʘ ɹʆɲ ʍʋʀʏɿ ͬ ɹʆɲ
ʃʏʀʌɿʉ
- Ȱɶʉʌɳ ʃɲɿ ɸʆʉɿʃʀɲʍɻ
ɇʋɿʏʉʆʉɿʃʉʃʑʌɻʎ
Ʌʄɻʌʙʆʘ ɸʆʉʀʃɿʉ ͬ ʏʉ ʏɻʄɹʔʘʆʉ
- ɀɸʏɲʃʊʅɿʍɻ
ɀɸʏɲʔʉʌɿʃɼ ɸʏɲɿʌɸʀɲ
ɀɸʏɲʃʉʅʀɺʘ
Ɉʑʋʉʎ ʃɲʏʉɿʃʀɲʎ
ɀʉʆʉʃɲʏʉɿʃʀɲ
Ʌʉʄʐʃɲʏʉɿʃʀɲ
- ȱʏʉʅɲ
Ⱥʐʌʘʌʊʎ
Ȼɷɿʉʃʏɼʏɻʎ
- ɇʐʆɽɼʃɸʎ
Ɍʘʏɸɿʆʊ ɷɿɲʅɹʌɿʍʅɲ
Ƀɿʃɿɲʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
- Ⱦɲɽɲʌɿʍʅʊʎ
ɇʔʉʐɶɶɲʌʀɺʘ ͬ ʋʄɹʆʘ ʏɲ ʋɿɳʏɲ

30359

ȵʃʔʌɳɺʘ ɽɲʐʅɲʍʅʊ ʃɲɿ ʐʋɸʌɻʔɳʆɸɿɲ

ȴɿɲɷʀʃʏʐʉ
Ʉʆʉʅɲ ʖʌɼʍʏɻ ͬ ʃʘɷɿʃʊʎ
Ȱʆɸɴɳɺʘ ʅɿɲ ʔʘʏʉɶʌɲʔʀɲ ͬ ɹʆɲ
ʃɸʀʅɸʆʉ
Ⱦɲʏɸɴɳɺʘ ɹʆɲ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ͬ
ʅʉʐʍɿʃɼ
ɇʐʆɷɹʉʅɲɿ
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ȵʃʔʌɳɺʘ ɸʃʆɸʐʌɿʍʅʊ
ɀɸ ɸʃʆɸʐʌʀɺɸɿ͙

- ȴɸʐʏɸʌɸʑʉʐʍɸʎ ʉʆʉʅɲʏɿʃɹʎ
ʋʌʉʏɳʍɸɿʎ
- ȴɸʐʏɸʌɸʑʉʐʍɸʎ ɸʋɿʌʌɻʅɲʏɿʃɹʎ
ʋʌʉʏɳʍɸɿʎ
- ɍʌʉʆɿʃɹʎ:
Ɉʉ ʋʌʉʏɸʌʊʖʌʉʆʉ
Ɉʉ ʐʍʏɸʌʊʖʌʉʆʉ
Ɉʉ ʍʑɶʖʌʉʆʉ
Ɉʉ ʖʌʉʆɿʃʊ ʊʌɿʉ
- Ȱɿʏɿʉʄʉɶɿʃɹʎ͗
ɇʑʆɷɸʍʅʉɿ
ȵɶʃʄʀʍɸɿʎ
- Ɉɸʄɿʃɹʎ
- ɉʋʉɽɸʏɿʃɹʎ
- ɇʐʅʋɸʌɲʍʅɲʏɿʃɹʎ
- ȵʆɲʆʏɿʘʅɲʏɿʃɹʎ
- ɇʑʆɷɸʍʅʉɿ
ȵɶʃʄʀʍɸɿʎ
- ȴɸʐʏɸʌɸʑʉʐʍɸʎ ɲʆɲʔʉʌɿʃɹʎ
ȵʀɷɻ ɲʆɲʔʉʌɿʃʙʆ ;ʍɸ ʍʖɹʍɻ ʅɸ
ʏɻ ʄɹʇɻ ɲʆɲʔʉʌɳʎͿ
Ɉʊʋʉʐ ;ɷɼʄʘʍɻ ʋʌʉʉʌɿʍʅʉʑͿ
Ɉʌʊʋʉʐ
ɇʐɶʃʌɿʏɿʃɹʎ ;ɿʍʊʏɻʏɲʎ͕ ʐʋɸʌʉʖɼʎ͕
ʐʍʏɹʌɻʍɻʎ͕ ʋʉʍʊʏɻʏɲʎͿ
Ȱʆɲʔʉʌɿʃɹʎ ʋɸʌɿʉʌɿʍʏɿʃɹʎ
- ɇɸɿʌɳ ʏʘʆ ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ʊʌ
ʅɹʍɲ ʍʏɿʎ ʋʌʉʏɳʍɸɿʎ

Ⱦʌɲʏɿʃʊ ͬ ɿɷɿʘʏɿʃʊ ʃɲʆɳʄɿ
Ɉɻʄɸʉʋʏɿʃɼ ʍɸɿʌɳ
Ɂʏʉʃɿʅɲʆʏɹʌ
Ɉɻʄɸʍʃʉʐʋʀɷɿɲ
Ɉɲɿʆʀɲ ʅɸ ʐʋʊʏɿʏʄʉʐʎ
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Ʌɸʌɳʍɲʅɸ ʋʉʄʑ ʘʌɲʀɲ ʏɿʎ ʋʌʉɳʄʄɸʎ
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ȵʃʔʌɳɺʘ ʍʐʅʋɳɽɸɿɲͬɲʆʏɿʋɳɽɸɿɲ
Ƀ ɍ ʅʉʐ ɸʀʆɲɿ ʍʐʅʋɲɽɼʎͬɲʆʏɿʋɲɽɼʎ
ȵʃʔʌɳɺʘ ʔʐʍɿʃɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɼ ʋʊʆʉ
ȴɿʗɳʘ͘
Ʌɸɿʆɳʘ͘
Ʌʉʆɳʘ͙

ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʙ ʅɸ ɲʔʉʌʅɼ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎͬɸʆɹʌɶɸɿɸʎ

ȷɻʏʙ ʅʀɲ ʖɳʌɻ
-ɀɸ ʅɸʏʌɿɲʍʏɿʃɹʎ ɸʃʔʌɳʍɸɿʎ
ɀʋʉʌɸʀʎ ʆɲ ʅʉʐ ʃɳʆɸɿʎ ʅɿɲ ʖɳʌɻ͖
-ɀɸ ʃɲʄʐʅʅɹʆʉ ʏʌʊʋʉ
ȶʖʘ ʆɲ ʋɳʘ ʍɸ ɹʆɲ ɶɳʅʉ ʏʉ ɇɳɴɴɲʏʉ ʃɲɿ ɷɸʆ
ʇɹʌʘ ʏɿ ʆɲ ʃɳʆʘ ʅɸ ʏʉ ʍʃʑʄʉ͘

ȷɻʏʙ ɴʉɼɽɸɿɲ
-ɀɸ ɳʅɸʍʉ ʏʌʊʋʉ
Ȳʉɼɽɻʍɹ ʅɸ͊ ͬ Ȳʉɻɽɼʍʏɸ ʅɸ͊
-ɀɸ ʅɸʏʌɿɲʍʏɿʃɹʎ ɸʃʔʌɳʍɸɿʎ
Ȳʉɼɽɻʍɹ ʅɸ͕ ʍɸ ʋɲʌɲʃɲʄʙ͘
-ɀɸ ʃɲʄʐʅʅɹʆʉ ʏʌʊʋʉ

Ɉɲʇʀɷɿɲ͕ ʅɸʏɲʃɿʆɼʍɸɿʎ
Ɉɲʇʀɷɿɲ
- Ȱʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲ ʃɲɿ ɹɶɶʌɲʔɲ ʋʉʐ
ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ʏɲ ʏɲʇʀɷɿɲ
Ȳʀɺɲ
Ȱʋʉʍʃɸʐɹʎ ͬ ɉʋɹʌɴɲʌʉ
Ȱʃʐʌʙʆʘ ͬ ɲʄʄɳɺʘ ʏʉ ɸɿʍɿʏɼʌɿʉ
- ȵʀɷɻ ʏɲʇɿɷɿʙʆ
Ⱦʌʉʐɲɺɿɹʌɲ ͬ ʍɲʔɳʌɿ
Ɉɲʇʀɷɿɲ ɶɿɲ ɷʉʐʄɸɿɳ ͬ ɶɿɲ
ʍʋʉʐɷɹʎ
Ɉɲʇɿɷɸʑʘ ʅɸ ɶʃʌʉʐʋ
Ⱦɳʆʘ ʏʉʐʌɿʍʅʊ
- ȸ ʋɲʌɲʄʀɲ
ȱʅʅʉʎ ͬ ʉʅʋʌɹʄɲ
Ⱦɳʆʘ ɻʄɿʉɽɸʌɲʋɸʀɲ
- Ɉʉ ɴʉʐʆʊ
Ʌɸɺʉʋʉʌʀɲ
Ȱʆɲʌʌʀʖɻʍɻ
ȴɿɲʅʉʆɼ
Ʌɲʆʍɿʊʆ ͬ ʍʃɻʆɼ
ɉʋʉɷʉʖɼ
ɉʋʆʊʍɲʃʉʎ
ɀɹʍɲ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ
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ȷɻʏʙ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲ
-ɀɸ ɳʅɸʍʉ ʏʌʊʋʉ
ȴʙʍɸ ʅʉʐ ͬ Ɍɹʌɸ ʅʉʐ͙
-ɀɸ ʅɸʏʌɿɲʍʏɿʃɹʎ ɸʃʔʌɳʍɸɿʎ
ɀʉʐ ɴɳɺɸʏɸ ʅɿʍʊ ʃɿʄʊ ʔʌɳʉʐʄɸʎ͕ ʍɲʎ ʋɲʌɲʃɲʄʙ͖
-ɀɸ ɹʅʅɸʍʉ ʏʌʊʋʉ
ȶʖʘ ʆɲ ʋɳʘ ʍɸ ɹʆɲ ɶɳʅʉ ʏʉ ɇɳɴɴɲʏʉ͕ ʅɲ ʉ
ʍʃʑʄʉʎ ɷɸʆ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʅɸʀʆɸɿ ʅʊʆʉʎ͘

ȶʋɿʋʄɲ ʃɲɿ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ
Ⱦʉʅʉɷʀʆʉ
ɍɲʄʀ ͬ ʃʉʐʌʏʀʆɲ
Ȱʔʀʍɲ ͬ ʃɲɽʌɹʔʏɻʎ
- ȸʄɸʃʏʌɿʃɳ ɸʀɷɻ
Ɏʐɶɸʀʉ ͬ ʃɲʏɲʗʑʃʏɻʎ
Ȱʆɳɴʘ ͬ ʍɴɼʆʘ ͬ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏʀɺʘ
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ȴʀʆʘ ɸʆʏʉʄɼ ɼ ʉɷɻɶʀɲ
-ɀɸ ɳʅɸʍʉ ʏʌʊʋʉ
ɀɻ ɶʐʌʀʍɸɿʎ ɲʌɶɳ
-ɀɸ ʅɸʏʌɿɲʍʏɿʃɹʎ ɸʃʔʌɳʍɸɿʎ
ɍɲʅɼʄʘʍɸ ʄʀɶʉ ʏʉʆ ɼʖʉ͕ ʍɸ ʋɲʌɲʃɲʄʙ͘

Ʌɸʌʆɳʘ ʏɻʆ ɻʄɸʃʏʌɿʃɼ ʍʃʉʑʋɲ
- ȴɿɲʃʊʍʅɻʍɻ
ɀʉʆʏɹʌʆʉ ͬ ʃʄɲʍɿʃʊ ʍʏɿʄ
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ȶʖʘ ɸʆʏʐʋʘʍɿɲʍʏɸʀ ʅɸ͙

http://edu.klimaka.gr
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Ȱʋɲʆʏʙ ʍɸ ʅʀɲ ɷɿɲʏɲɶɼ͕ ɲʀʏɻʅɲ ɼ ʋɲʌɳʃʄɻʍɻ
ɲʋʉɷɸʖʊʅɸʆʉʎ
-ʖʘʌʀʎ ɸʋɿʔʐʄɳʇɸɿʎ
ɇʑʅʔʘʆʉɿ
-ʅɸ ɸʋɿʔʐʄɳʇɸɿʎ
ȱʆʏɸ͕ ʃɲʄɳ͙
Ȱʋɲʆʏʙ ʍɸ ʅʀɲ ɷɿɲʏɲɶɼ͕ ɲʀʏɻʅɲ ɼ ʋɲʌɳʃʄɻʍɻ
ɲʋʉʔɸʑɶʉʆʏɲʎ ʏɻ ɷɹʍʅɸʐʍɻ
ȴɸʆ ʅʋʉʌʙ ʆɲ ʍʉʐ ʏʉ ʐʋʉʍʖɸɽʙ

ȷɻʏʙ ɳɷɸɿɲ
ȵʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʆɲ͙͖͘
ȴʀʆʘ ɳɷɸɿɲ
-ɍʘʌʀʎ ɲʆʏɿʌʌɼʍɸɿʎ
Ȱʍʔɲʄʙʎ
-ɀɸ ɲʆʏɿʌʌɼʍɸɿʎ
Ⱦɲʄɳ͕ ʊʅʘʎ͙
Ȱʌʆʉʑʅɲɿ ʏɻʆ ɳɷɸɿɲ
ȿʐʋɳʅɲɿ͕ ɷɸ ɶʀʆɸʏɲɿ
Ȱʋɲɶʉʌɸʑʘ
Ȱʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿ ʏʉ͙ͬʆɲ͙͘
Ȱʋʉʌʌʀʋʏʘ ʅʀɲ ɲʋɲɶʊʌɸʐʍɻ
ɀʉʐ ɸʀʆɲɿ ɲɷɿɳʔʉʌʉ ɲʆ ɲʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿ

ȴɿɲʏʌʉʔɼ
ȴɿɲɿʏʉʄʉɶʀɲ
ɉɶɿɸɿʆɼ ɷɿɲʏʌʉʔɼ

30361

Ʌʌʉʏɸʀʆʘ ʃɲɿ ʐʋʉɷɸɿʃʆʑʘ
Ⱥɲ ɼɽɸʄɸʎ ʆɲ͙͖

Ƀɷɼɶɻʍɻ
Ⱦʙɷɿʃɲʎ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ
Ⱦʐʃʄʉʔʉʌʀɲ
Ɉʌʉʖɲʀɲ
ɇʐʅɴɳʆʏɲ ʋʉʐ ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿ ʅɸ
ʏɻʆ ʉɷɼɶɻʍɻ
Ȱʐʏʉʃɿʆɻʏɿʍʏɿʃʊ ɷʐʍʏʑʖɻʅɲ
ȵʋɿʍʃɸʐɼ ʃɲɿ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ
Ȳɸʆɺɿʆɳɷɿʃʉ
Ȱʅʊʄʐɴɷɻ ͬ ʍʉʑʋɸʌ
Ȱʍʔɳʄɸɿɲ
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɲʍʔɳʄɿʍɻ
ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʉʐ
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Ȱʋɲʆʏʙ ʍɸ ʅʀɲ ɷɿɲʏɲɶɼ͕ ɲʀʏɻʅɲ ɼ ʋɲʌɳʃʄɻʍɻ
ɲʌʆʉʑʅɸʆʉʎ ɸʐɶɸʆɿʃɳ
Ⱥɲ ʏʉ ɼɽɸʄɲ ʋʉʄʑ͕ ɲʄʄɳ͙
-Ȱʌʆʉʑʅɸʆʉʎ ʃɲʏɻɶʉʌɻʅɲʏɿʃɳ
ȴɸ ʍʃʉʋɸʑʘ ʆɲ͙͘

- ȴʀʃʏʐʉ ʅɸʏɲʔʉʌʙʆ
Ȱʐʏʉʃɿʆɻʏʊɷʌʉʅʉʎ ͬ ʍɼʌɲɶɶɲ
ȴɿɳɴɲʍɻ ʋɸɺʙʆ
ɀʋʉʏɿʄɿɳʌɿʍʅɲ
- ɀɹʍɲ ʅɲɺɿʃɼʎ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ
Ʌʄʘʏɳ ʅɹʍɲ
ȿɹʅɴʉʎ ͬ ʃɲʆʊ
Ɂɲʑʏɻʎ ͬ ʃɲʋɸʏɳʆɿʉʎ
ȵʆɲɹʌɿɲ ʅɹʍɲ
ȵʄɿʃʊʋʏɸʌʉ ͬ ɲʄɸʇʀʋʏʘʏʉ
ʋʄɲɶɿɳʎ
Ȱʀɽʉʐʍɲ ɸʋɿɴʀɴɲʍɻʎ
Ȱʋʉɶɸɿʙʆʉʅɲɿ ͬ Ʌʌʉʍɶɸɿʙʆʉʅɲɿ
ȵʆɷɿɳʅɸʍʉʎ ʍʏɲɽʅʊʎ
ɍɸʌʍɲʀɲ ʅɹʍɲ
ȵʋɿɴɳʏɻʎ
Ɉʌɲʅ
Ⱦɳɽɿʍʅɲ
ɀɸʏɸʋɿɴʀɴɲʍɻ
- Ȼɷɿʘʏɿʃɳ ʅɹʍɲ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ
ʅʉʏʉʍɿʃʄɹʏɲ ͬ ʔʉʌʏɻɶʊ
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ȶʖʘ ʆɲ ɶʌɳʗʘ ɹʆɲ ɶʌɳʅʅɲ ɶɿɲ ɲʑʌɿʉ͕ ɲʄʄɳ ɸʀʆɲɿ
ʋʉʄʑ ɲʌɶɳ͘
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ȷɻʏʙ ɸʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻ ɶɿɲ ʅɿɲ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻ
ʋʌʊʏɲʍɻ
ɂɹʌɸɿʎ ɲʆ ɽɲ ʅʋʉʌɹʍɸɿʎ͙͖
ȴɹʖʉʅɲɿ ʅʀɲ ʋʌʊʏɲʍɻ͕ ʋʌʉʍʔʉʌɳ ɼ
ʋʌʊʍʃʄɻʍɻ
-ʖʘʌʀʎ ɸʋɿʔʐʄɳʇɸɿʎ
Ʌʉʄʑ ʃɲʄɼ ɿɷɹɲ
-ʅɸ ɸʋɿʔʐʄɳʇɸɿʎ
Ⱦɲʄɳ͕ ɲʆ ɸʋɿʅɹʆɸɿʎ͙

Ⱥɸʌʅʀɷɸʎ ͬ ɴɿʏɲʅʀʆɸʎ ͬ ʔʐʏɿʃɹʎ
ʀʆɸʎ ͬ ʋʌʘʏɸʂʆɸʎ
Ʌʉʏɳ
Ȱʔɸʗɼʅɲʏɲ
ɀɸɽɳʘ
Ɍɲɶɻʏɳ
Ⱥɲʄɲʍʍɿʆɳ
ɀʋɲʖɲʌɿʃɳ
Ȱʄʄɲʆʏɿʃɳ

ɇʐʅɴʉʐʄɸʑʘ
Ⱥɲ ɹʋʌɸʋɸ ʆɲ ʋɲʎ͙͘
Ʌɼɶɲɿʆɸ͙͘

Ʌɿɳʏɲ
Ɏɲʌʊʍʉʐʋɲ ͬ ɶʃɲʍʋɳʏʍʉ
Ⱦʌʉʃɹʏɸʎ

Ʌʌʉɸɿɷʉʋʉɿʙ
Ʌʌʊʍɸʖɸ͊

ɇʃɸʑɻ ʃʉʐɺʀʆɲʎ ʃɲɿ ʍɸʌɴʀʏʍɿɲ
ɀɲʖɲɿʌʉʋʀʌʉʐʆɲ
Ɉɻɶɳʆɿ
Ɉʌɲʋɸɺʉʅɳʆʏɿʄʉ
Ȳɳɺʘ ʏʉ ʏʌɲʋɹɺɿ
Ʌʄɹʆʘ ʏɲ ʋɿɳʏɲ

Ʌʌʉʍʔɹʌʉʅɲɿ ɶɿɲ ʆɲ ʃɳʆʘ ʃɳʏɿ
Ⱥɹʄɸɿʎ ʆɲ͙͖͘

ȵʍʏɿɲʏʊʌɿʉ
Ʌɲʌɲɷʉʍɿɲʃʊ ʔɲɶɻʏʊ
ɀɸʌʀɷɲ

Ȱɶʉʌɹʎ ʃɲɿ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ȵʆɽɲʌʌʑʆʘ
ȴɸʆ ʋɸɿʌɳɺɸɿ

ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʙ ɲʃʉʄʉʐɽʙʆʏɲʎ ʃʉɿʆʘʆɿʃɹʎ
ʍʐʅɴɳʍɸɿʎ
ɍɲɿʌɸʏʙ

ȳɸʆɿʃɳ
ȶʇʉɷʉʎ ʃɿʆɷʑʆʉʐ
Ʌʌʉʍʔʉʌɹʎ ͬ ɸʃʋʏʙʍɸɿʎ
Ȱɶʉʌɳɺʘ ʅɹʍʘ ȼʆʏɸʌʆɸʏ
ȶʆɷʐʍɻ͕ ʐʋʊɷɻʍɻ
ȵʍʙʌʉʐʖɲ
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Ⱦɲɽɻʍʐʖɳɺʘ ʃɲɿ ʋɲʌɻɶʉʌʙ
ɀɻʆ ɲʆɻʍʐʖɸʀʎ
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Ȱʋʉʌʌʀʋʏʘ ʅʀɲ ʋʌʊʏɲʍɻ ɼ ʋʌʊʍʃʄɻʍɻ
Ʉʖɿ͕ ɸʐʖɲʌɿʍʏʙ ʋʉʄʑ͙

ɇʐʆʏɲɶɹʎ
ɉʄɿʃɳ ͬ ʏʌʊʋʉʎ ʋɲʌɲʍʃɸʐɼʎ
Ɉɻɶɲʆʀɺʘ ͬ ɴʌɳɺʘ ͬ ʗɼʆʘ
Ⱦɲʌʐʃɸʑʘ

ɉʋʊʍʖʉʅɲɿ ʃɲɿ ɷɸʍʅɸʑʉʅɲɿ
ɇʉʐ ʐʋʊʍʖʉʅɲɿ ʊʏɿ͙

30362

Ʌʌʉʍʔɹʌʘ ʃɲɿ ʋʌʉʍʃɲʄʙ
Ⱥɹʄɸɿʎ ʏʉ͙ͬʆɲ͙͖͘
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Ȱʋɲʆʏʙ ʍɸ ɹʆɲʆ ʖɲɿʌɸʏɿʍʅʊ
Ⱦɲʄɳ͕ ɸʐʖɲʌɿʍʏʙ͕ ʃɿ ɸʍʑ͖
Ȱʋɸʐɽʑʆʉʅɲɿ ʍɸ ʃɳʋʉɿʉʆ
ɀɸ ʍʐɶʖʘʌɸʀʏɸ

Ȱʋɲʆʏʙ ʍɸ ʅʀɲ ʍʑʍʏɲʍɻ
ɍɲʀʌʉʅɲɿ ʋʉʐ ʍɸ ͬ ʍɲʎ ɶʆʘʌʀɺʘ
Ɇʘʏʙ ɶɿɲ ʏʉ ɲʆ ʐʋɳʌʖɸɿ ɲʆɳɶʃɻ ʆɲ ʍʐʍʏɼʍʘ
ʃɳʋʉɿʉʆ
ȳʆʘʌʀɺɸɿʎ ʏʉʆ ɍ͖
ȷɻʏʙ ʆɲ ʅɸ ʍʐʍʏɼʍʉʐʆ
ȳʆʙʌɿʍɹ ʅɸ ʍʏɻʆ ɍ
Ⱦɲʄʘʍʉʌʀɺʘ ʃɳʋʉɿʉʆ
Ʌɹʌʆɲ͕ ʍɲʆ ʍʏʉ ʍʋʀʏɿ ʍʉʐ
Ȱʋɲʆʏʙ ʍʏʉ ʃɲʄʘʍʊʌɿʍʅɲ
Ʌʉʄʑ ʖɲʀʌʉʅɲɿ ʋʉʐ ɸʀʅɲɿ ʅɲɺʀ ʍɲʎ
ȷɻʏʙ ʍʐɶɶʆʙʅɻ
ȿʐʋɳʅɲɿ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɳ
Ȱʋɲʆʏʙ ʍʏɻ ʍʐɶɶʆʙʅɻ
ȴɸʆ ʋɸɿʌɳɺɸɿ

Ʌʄɻʌʘʅɹʎ
Ɏɿʄɳ ͬ Ɇɹʍʏɲ
ȵʋɿʏʊʃɿʉ
Ʌɸʌʆɳʘ ɲʋʊ ʏʉ ʏɲʅɸʀʉ

ȴɻʅʊʍɿɸʎ ʃɲɿ ɿɷɿʘʏɿʃɹʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
Ɉɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉ
Ɉɲʖʐɷʌʊʅʉʎ
ȳʌɲʅʅɲʏʉʃɿɴʙʏɿʉ
ɀɸʏɲʔʉʌɹʎ
Ȱʐʏʉʃɿʆɻʏʊɷʌʉʅʉʎ ͬ ʍɼʌɲɶɶɲ
ȴɿɳɴɲʍɻ ʋɸɺʙʆ
ɀʋʉʏɿʄɿɳʌɿʍʅɲ
ɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ ͬ ɲʆʉʀɶʘ ʹ ʃʄɸʀʆʘ
Ⱦɲʏɲɽɹʏʘ ʖʌɼʅɲʏɲ
ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʐɶɸʀɲʎ
Ⱦʄɿʆɿʃɼ
ȵʋɸʀɶʉʆʏɲ ʋɸʌɿʍʏɲʏɿʃɳ
ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ
ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ
Ȱʀɽʉʐʍɲ ʋʉʄʐʅɹʍʘʆ
ɉʋʉʏʌʉʔʀɲ
Ⱦɳʆʘ ɸɶɶʌɲʔɼ
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ȿɹʘ ɸʐʖɲʌɿʍʏʙ

ȴɿɲʏʌʉʔɼ
Ⱦɲʌʊʏʍɿ
Ⱦɲʏɸʗʐɶʅɹʆɲ ͬ ɶɲʄɲʃʏʉʃʉʅɿʃɳ
ȿɻɶʅɹʆʉ
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ɇʐʍʏɼʆʘ ʃɳʋʉɿʉʆ
-Ȱʆɸʋʀʍɻʅɸʎ ʍʐʍʏɳʍɸɿʎ
ȶʄɲ ʆɲ ʍʉʐ ʍʐʍʏɼʍʘ ʏʉʆ ɍ
-ȵʋʀʍɻʅɸʎ ʍʐʍʏɳʍɸɿʎ
Ⱥɲ ɼɽɸʄɲ ʆɲ ʍɲʎ ʍʐʍʏɼʍʘ ʏʉʆ ʃ͘ ɍ

Ȱɽʄɻʏɿʃɳ ɸʀɷɻ
ɲʇɸʍʉʐɳʌ
ȼʍɿɲ ʋɲʋʉʑʏʍɿɲ ͬ ʏɲʃʉʑʆɿɲ
Ⱦɲʌʊ ͬ ʌɿɶɹ
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Ʌʙʎ ʏɲ ʋɲʎ͖
-ȳʌɲʋʏʊʎ ʄʊɶʉʎ
Ȱɶɲʋɻʏɹ Ⱦʑʌɿɸ
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Ȱʋɲʆʏʙ ʍɸ ʃɳʋʉɿʉʆ ʋʉʐ ʅʉʐ ʄɹɸɿ ɸʐʖɲʌɿʍʏʙ
ȵɶʙ ɸʐʖɲʌɿʍʏʙ
ɇʐʄʄʐʋʉʑʅɲɿ
Ɉɲ ʍʐʄʄʐʋɻʏɼʌɿɳ ʅʉʐ
Ⱦɳʆʘ ʅʀɲ ʋʌʊʋʉʍɻ
ɇʏɻʆ ʐɶɸɿɳ ʍʉʐͬ ʍɲʎ͊

ȴɿɲʏʐʋʙʆʘ ʅʀɲ ɸʐʖɼ
Ɂɲ ʋɸʌɳʍɸɿʎ ʃɲʄɳ
-ȵʑʖʉʅɲɿ ʍɸ ʃɳʋʉɿʉʆ ʃɲʄɼ ʏʑʖɻ
Ⱦɲʄɼ ɸʋɿʏʐʖʀɲ ʍʏɿʎ ɸʇɸʏɳʍɸɿʎ ʍʉʐ
-Ʉʏɲʆ ʃɳʋʉɿʉʎ ʋɳɸɿ ʏɲʇʀɷɿ
Ⱦɲʄʊ ʏɲʇʀɷɿ
Ɂɲ ʋɸʌɳʍɸɿʎ ʃɲʄɳ
-Ʉʏɲʆ ʃɳʋʉɿʉʎ ɸʀʆɲɿ ɳʌʌʘʍʏʉʎ
Ʌɸʌɲʍʏɿʃɳ ʍʉʐ

ɇʏɹʄʆʘ ʃɲɿ ʅɸʏɲʔɹʌʘ ʖɲɿʌɸʏɿʍʅʉʑʎ
ɍɲɿʌɸʏʀʍʅɲʏɲ ʍʏʉʆ͙
Ȱʋʉʖɲɿʌɸʏʙ
Ɉɲ ʄɹʅɸ

Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
Ɏʐʖʉʄʊɶʉʎ ͬ ȵɽɸʄʉʆʏɼʎ ɀȾɃ
Ȳʉɻɽʙ ͬ ʍʐʅʅɸʏɹʖʘ
ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʌʉʅɻɽɸɿʙʆ
ȴɻʅʊʍɿɸʎ ʏʉʐɲʄɹʏɸʎ
Ɍʘʏɸɿʆʉʀ ʍɻʅɲʏʉɷʊʏɸʎ
ɉɶɸʀɲ ʃɲɿ ʐɶɿɸɿʆɼ
Ȱʍɽɹʆɸɿɸʎ ʃɲɿ ʏʌɲʐʅɲʏɿʍʅʉʀ
Ȱʍʔɳʄɿʍɻ ;ɷɻʅʊʍɿɲ ͬ ɿɷɿʘʏɿʃɼͿ
Ȱʌʌʘʍʏɲʀʆʘ
Ɍʌʉʆʏʀɺʘ ɹʆɲʆ ɲʍɽɸʆɼ
ɹɶʃɲʐʅɲ ͕ ʉʐʄɼ
Ʌɹʔʏʘ ͬ ɍʏʐʋɳʘ ͬ Ⱦɲʀɶʉʅɲɿ
ɇʐʅʋʏʙʅɲʏɲ
ȵʀʅɲɿ ɸʇɲʆʏʄɻʅɹʆʉʎ ͬ ʃʌʐʘʅɹʆʉʎ
/ ɺɲʄɿʍʅɹʆʉʎ
Ⱦɹʆʏʌɲ ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼʎ
ʋɸʌʀɽɲʄʗɻʎ
Ⱦʄɿʆɿʃɼ ͬ ʃɹʆʏʌʉ ʐɶɸʀɲʎ
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Ȱʋɲʆʏʙ ʊʏɲʆ ʃɳʋʉɿʉʎ ʅɸ ʍʐɶʖɲʀʌɸɿ ʃɲɿ ʅʉʐ ɷʀʆɸɿ
ɸʐʖɼ
Ⱦɲʄʊ Ʌɳʍʖɲ
ȵʋʀʍɻʎ

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʃɲɿ
ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ
Ɍʌʉʐʌʊʎ
Ⱦʄɹʔʏɻʎ ͬ ɷʉʄʉʔʊʆʉʎ
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ɇʐɶʖɲʀʌʘ
ɀʋʌɳɴʉ
-ɇɸ ɶɸʆɹɽʄɿɲ
Ɂɲ ʏɲ ɸʃɲʏʉʍʏʀʍɸɿʎ
-ɇɸ ɶɿʉʌʏɹʎ ʃɲɿ ɸʉʌʏɲʍʅʉʑʎ
Ⱦɲʄʊ Ʌɳʍʖɲ
Ⱦɲʄɳ ɍʌɿʍʏʉʑɶɸʆʆɲ

ɀɲɽɲʀʆʘ ͬ Ȱʋʉʅʆɻʅʉʆɸʑʘ
ȴɿɷɳʍʃʘ
Ȳɲɽʅʉʀ
Ʌɸʌʆɳʘ ͬ ʃʊɴʉʅɲɿ
Ɉʀʏʄʉʎ ʍʋʉʐɷʙʆ
Ʌʏʐʖɿʉʑʖʉʎ
Ⱦɳʆʘ ʋɸʌʀʄɻʗɻ
Ɏɳʖʆʘ ʍʏʉ ʄɸʇɿʃʊ
Ⱦʌɲʏɳʘ ʍɻʅɸɿʙʍɸɿʎ
ȵɶʃʐʃʄʉʋɲʀɷɸɿɲ
Ȱʆɲʃʐʃʄʘʅɹʆʉ ʖɲʌʏʀ
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ȵʐʖɲʌɿʍʏʙ ɶɿɲ ʊʄɲ
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Ȱʌʖʀɺʘ ʏɻʆ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎ ɷɿɲ ɺʙʍɻʎ
ɇʐɶɶʆʙʅɻ

Ȼɲʏʌɿʃɳ ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏɲ͕ ɿɲʏʌɿʃɹʎ
ʋʌɳʇɸɿʎ
ȳɿɲʏʌʊʎ
Ƀɷʉʆʏʀɲʏʌʉʎ ͬ ʉʔɽɲʄʅʀɲʏʌʉʎ ͬ
ɶʐʆɲɿʃʉʄʊɶʉʎ ͬ ʖɸɿʌʉʐʌɶʊʎ
Ȱʆɳʄʐʍɻ ɲʀʅɲʏʉʎ
Ⱥɸʌɲʋɸʀɸʎ ʃɲɿ ʔɳʌʅɲʃɲ
Ƀɿʆʊʋʆɸʐʅɲ ͬ
ʉʇʐɺɸʆɹͬɽɸʌʅʊʅɸʏʌʉ
Ȱʆʏɿɴɿʉʏɿʃʊ ͬ ɸʅɴʊʄɿʉ ͬ ʍʏɲɶʊʆɸʎ

ɍɲɿʌɸʏʙ ʃɲɿ ɲʋɲʆʏʙ ʍɸ ɹʆɲʆ ʖɲɿʌɸʏɿʍʅʊ
Ʌʙʎ ʏɲ ʋɲʎ͖
Ⱦɲʄɳ͕ ɸʐʖɲʌɿʍʏʙ͕ ɸʍʑ͖

ɉɶɿɸɿʆɼ ʏʉʐ ʍʙʅɲʏʉʎ
Ƀɷʉʆʏʊɴʉʐʌʏʍɲ ͬ ʖʏɹʆɲ
ɂʐʌɿʍʏɿʃɼ ʅɻʖɲʆɼ

Ɇʘʏʙ ɶɿɲ ʃɳʋʉɿʉʆ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎ ɷɿɲ ɺʙʍɻʎ Θ ɲʋʊ ʏʉ ʏɻʄɹʔʘʆʉ
Ⱥɲ ʅʋʉʌʉʑʍɲ ʆɲ ʅɿʄɼʍʘ ʅɸ ʏʉʆ ɍ͕ ʋɲʌɲʃɲʄʙ͖

Ȱɿʍɽɻʏɿʃɼ
Ⱦʌɲɶɿʊʆ
Ȳɳʔʘ ʏɲ ʅɳʏɿɲ ʅʉʐ
Ⱦʉʐʌɸʑʘ ʏɲ ʅɲʄʄɿɳ ʅʉʐ

Ȱʋɲʆʏʙ
- ȷɻʏʙʆʏɲʎ ʆɲ ʋɸʌɿʅɹʆɸɿ
ɲʋʊ ʏʉ ʏɻʄɹʔʘʆʉ
Ʌɸʌɿʅɹʆɸʏɸ ɹʆɲ ʄɸʋʏʊ͕ ʋɲʌɲʃɲʄʙ͖
-ȳɿɲ ʆɲ ɷɸʀʇʘ ʊʏɿ ʄɸʀʋɸɿ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎ ɷɿɲ ɺʙʍɻʎ Θ ɲʋʊ ʏʉ ʏɻʄɹʔʘʆʉ
Ȱʐʏɼ ʏɻ ʍʏɿɶʅɼ ɲʋʉʐʍɿɳɺɸɿ
-ȳɿɲ ʆɲ ɷɸʀʇʘ ʊʏɿ ɹʖɸɿ ɶʀʆɸɿ ʄɳɽʉʎ
ɲʋʊ ʏʉ ʏɻʄɹʔʘʆʉ
ȶʖɸʏɸ ʃɳʆɸɿ ʄɳɽʉʎ
-ȳɿɲ ʆɲ ʌʘʏɼʍʘ ɲʆ ɽɹʄɸɿ ʆɲ ɲʔɼʍɸɿ ɹʆɲ
ʅɼʆʐʅɲ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎ ɷɿɲ ɺʙʍɻʎ Θ ɲʋʊ ʏʉ ʏɻʄɹʔʘʆʉ
Ɉʉʐ ʋʘ ʊʏɿ ʋɼʌɲʏɸ͖
Ɇʘʏʙ ɲʆ ʅʋʉʌʙ ʆɲ ɲʔɼʍʘ ɹʆɲ ʅɼʆʐʅɲ
ɀʋʉʌʙ ʆɲ ɲʔɼʍʘ ɹʆɲ ʅɼʆʐʅɲ͖

Ƀɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɹʎ ʍʖɹʍɸɿʎ
ȳɳʅʉʎ ʅɸʏɲʇʑ ʉʅʉʔʐʄʊʔɿʄʘʆ ͬ
ȵʏɸʌʉʔʐʄʊʔɿʄʘʆ
Ȱʆʑʋɲʆʏʌɻ ʅɻʏɹʌɲ
ɉɿʉɽɸʏʙ ɹʆɲ ʋɲɿɷʀ
Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ʍʖɹʍɸɿʎ
ɇʐʆɳɷɸʄʔʉʎ
Ʌɲɿɷɿʃʊʎ ʔʀʄʉʎ
ȶʖʘ ʃɲʄɹʎ ͬ ʃɲʃɹʎ ʍʖɹʍɸɿʎ
ȵʉʌʏɲʍʅʉʀ ʃɲɿ ʉɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɹʎ͕
ʃʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ʃɲɿ ɽʌɻʍʃɸʐʏɿʃɹʎ
ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ
ȿɲʁʃɼ ͬ ʋɲʌɲɷʉʍɿɲʃɼ ɶɿʉʌʏɼ
Ɉɲʇʀɷɿ ʏʉʐ ʅɹʄɿʏʉʎ
ɇʏɳʍɸɿʎ ʃɲɿ ʏʌʊʋʉɿ
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Ɇʘʏʙ ʆɲ ʅɳɽʘ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʘʆ
ʋʌɲɶʅɳʏʘʆ
Ʌʙʎ ʋɳɸɿ ʏʉ͙͖͘

ȴɿɲʋʌʉʍʘʋɿʃɹʎ ʍʖɹʍɸɿʎ
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Ȱʆʏɿɷʌʙ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎ ɷɿɲ ɺʙʍɻʎ Θ ɲʋʊ ʏʉ ʏɻʄɹʔʘʆʉ
Ʌɸʎ ʅʉʐ͕ ȱʆʆɲ
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Ƀʌɶɲʆʙʆʘ ʏʉʆ ʄʊɶʉ ʅʉʐ ɼ ʏɻʆ
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ
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ȴɸʀʖʆʘ ʊʏɿ ʋɲʌɲʃʉʄʉʐɽʙ ʏɻ ɷɿɼɶɻʍɻ ʅɸ
ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎ ɷɿɲ ɺʙʍɻʎ Θ ɲʋʊ ʏʉ ʏɻʄɹʔʘʆʉ
Ȱʄɼɽɸɿɲ͖

ɇʑʅʋɲʆ ʃɲɿ ɷɿɳʍʏɻʅɲ
ɏʌʉʍʃʊʋɿʉ
Ȱʏʅʊʍʔɲɿʌɲ
Ȱʍʏʌʉʆɲʑʏɻʎͬʋʑʌɲʐʄʉʎͬ
ɷʉʌʐʔʊʌʉʎ
ȳɸʘɶʌɲʔʀɲ
- Ɍʐʍɿʃɼ͕ ɲʆɽʌʙʋɿʆɻ ʃɲɿ
ʋʉʄɿʏɿʃɼ ȳɸʘɶʌɲʔʀɲ
Ʌɸʌɿʉʖɼ ͬ ʖʙʌʉʎ
ȵʋɲʌʖʀɲ ͬ ɲʐʏʊʆʉʅɻ ʃʉɿʆʊʏɻʏɲ
ȸʅɿʍʔɲʀʌɿʉ
Ɂʊʏɿʉʎ ͬ ɴʊʌɸɿʉʎ ʋʊʄʉʎ
ɀɸʏɲʆɳʍʏɻʎ
ȴɿɸɽʆɼʎ ͬ ɸɽʆɿʃʊʎ ͬ ʏʉʋɿʃʊʎ
- Ɉʉʋʀɲ
Ɉʉʋʀʉ ͬ ɽɹɲ
ȹʋɸɿʌʉʎ ͬ ʖɸʌʍʊʆɻʍʉʎ ͬ ʃʉɿʄɳɷɲ
ͬ ʄʀʅʆɻ ͬ ɺʉʑɶʃʄɲ
ȹʋɸɿʌʉɿ
ɏʃɸɲʆʉʀ
Ȱʍʏɿʃʊʎ ʃɲɿ ɲɶʌʉʏɿʃʊʎ ʖʙʌʉʎ
- Ʌʊʄɻ
Ʌɸʌʀʖʘʌɲ
Ȱʍʏʐʆʉʅɿʃʊ ʏʅɼʅɲ ͬ
ʋʐʌʉʍɴɸʍʏɿʃɼ
Ȼʍʏʉʌɿʃʊ ʃɹʆʏʌʉ
- Ɋʋɲɿɽʌʉʎ
Ʌɸʌɿɴʊʄɿ ͬ ȿɿɴɳɷɿ
Ⱦɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ
Ȱʌɷɸʑʘ
Ⱦʄʀʅɲ ʃɲɿ ʃɲɿʌʊʎ
ȵʋʉʖɼ ;ʏʉʐ ʖʌʊʆʉʐͿ
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ȵɿʍɳɶʘ ɹʆɲ ɽɹʅɲ ʃɲɿ ɲʆʏɿɷʌʙ
- ȵɿʍɳɶʘ ɹʆɲ ɽɹʅɲ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎ ɷɿɲ ɺʙʍɻʎ Θ ɲʋʊ ʏʉ ʏɻʄɹʔʘʆʉ
ɂɹʌɸɿʎ ʏɿ ɹɶɿʆɸ ɸʖʏɹʎ͖
- Ȱʆʏɿɷʌʙ
-ȳɿɲ ʆɲ ɺɻʏɼʍʘ ʆɲ ɲʌʖʀʍɸɿ ɻ ɷɿɼɶɻʍɻ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎ ɷɿɲ ɺʙʍɻʎ Θ ɲʋʊ ʏʉ ʏɻʄɹʔʘʆʉ
Ʉʖɿ͕ ʏɿ ɹɶɿʆɸ͖
-ȳɿɲ ʆɲ ɸʅʋʉɷʀʍʘ ʆɲ ɲʌʖʀʍɸɿ ɻ ɷɿɼɶɻʍɻ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎ ɷɿɲ ɺʙʍɻʎ Θ ɲʋʊ ʏʉ ʏɻʄɹʔʘʆʉ
Ɂɲɿ͕ ʆɲɿ͕ ʇɹʌʘ͘

ȳɸʘɶʌɲʔʀɲ ʃɲɿ ʔʑʍɻ
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ȷɻʏʙ ʆɲ ɲʌʖʀʍɸɿ ʃɳʋʉɿʉʎ ʆɲ ɷɿɻɶɸʀʏɲɿ ʅɿɲ
ɿʍʏʉʌʀɲ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎ ɷɿɲ ɺʙʍɻʎ Θ ɲʋʊ ʏʉ ʏɻʄɹʔʘʆʉ
ȴɸ ʅʉʐ ʄɸʎ͕ ʏɿ ɹɶɿʆɸ ʏɿʎ ʋʌʉɳʄʄɸʎ͙͖
- Ȱʆʏɿɷʌʙ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎ ɷɿɲ ɺʙʍɻʎ Θ ɲʋʊ ʏʉ ʏɻʄɹʔʘʆʉ
ɏʌɲʀɲ͘ Ʌɼɶɲʅɸ ʍʏɻ ɇɸɴʀʄʄɻ͙

ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳʎ
ɇʐʅʋɸʌɿʔɹʌʉʅɲɿ ʃɲʄɳ ͬ ɳʍʖɻʅɲ
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Ȱʋɲʆʏʙ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʘʆ ʋʌɲɶʅɳʏʘʆ
-ȳɿɲ ʆɲ ɷɸʀʇʘ ʊʏɿ ʊʄɲ ʋɳʆɸ ʃɲʄɳ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎ ɷɿɲ ɺʙʍɻʎ Θ ɲʋʊ ʏʉ ʏɻʄɹʔʘʆʉ
Ʌʉʄʑ ʃɲʄɳ͘ ȵʍʑ͖
-ȳɿɲ ʆɲ ɷɸʀʇʘ ʊʏɿ ɷɸʆ ʋɳɸɿ ʃɲʄɳ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎ ɷɿɲ ɺʙʍɻʎ Θ ɲʋʊ ʏʉ ʏɻʄɹʔʘʆʉ
Ȱʎ ʏɲ ʄɹʅɸ ʃɲʄɳ͘ ȵʍʑ͖
-ȳɿɲ ʆɲ ɷɸʀʇʘ ʊʏɿ ʏɲ ʋʌɳɶʅɲʏɲ ʋɳʆɸ ʃɲʄʑʏɸʌɲ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎ ɷɿɲ ɺʙʍɻʎ Θ ɲʋʊ ʏʉ ʏɻʄɹʔʘʆʉ
Ⱦɲʄʑʏɸʌɲ͕ ɸʐʖɲʌɿʍʏʙ͘ ȵʍʑ͖
-ȳɿɲ ʆɲ ɲʌʖʀʍʘ ʅɿɲ ʍʐʆʉʅɿʄʀɲ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎ ɷɿɲ ɺʙʍɻʎ Θ ɲʋʊ ʏʉ ʏɻʄɹʔʘʆʉ
Ʌʉʄʑ ʃɲʄɳ͕ ɸʐʖɲʌɿʍʏʙ͗ ɲʑʌɿʉ ʋɳʘ ɷɿɲʃʉʋɹʎ

http://edu.klimaka.gr
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ȵɿʍɳɶʘ ɹʆɲ ɶɸɶʉʆʊʎ
[ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎ ɷɿɲ ɺʙʍɻʎ Θ ɲʋʊ ʏʉ ʏɻʄɹʔʘʆʉ
Ⱦɲɿ ʇɲʔʆɿʃɳ͙
Ƀʌɶɲʆʙʆʘ ʏɻʆ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ
Ȱʋ͛ ʏɻ ʅɿɲ͕ ʆʉʅʀɺʘ ʊʏɿ ɻ ɿɷɹɲ ʏʉʐ Ⱦɳʌʄʉʎ ɸʀʆɲɿ
ʋʉʄʑ ʃɲʄɼ͕ ɲʋ͛ ʏɻʆ ɳʄʄɻ͙

Ȱʆɲɷɿɲʏʐʋʙʆʘ ʃɳʏɿ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ɸɿʋʘɽɸʀ
ɀɸ ʄʀɶɲ ʄʊɶɿɲ͕ ʋɹʌɲʍɲ ʐʋɹʌʉʖɲ͘
ɉʋʉɶʌɲʅʅʀɺʘ ɹʆɲ ʍʏʉɿʖɸʀʉ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎ ɷɿɲ ɺʙʍɻʎ Θ ɲʋʊ ʏʉ ʏɻʄɹʔʘʆʉ͕
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ ʅɻʆʑʅɲʏɲ͕ ɸʋɿʍʏʉʄɹʎ ʃɲɿ ɷɻʅʊʍɿɸʎ
ʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎ
Ʌɳʆʘ ɲʋ͛ ʊʄɲ͕ ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ͙
ȵɿʍɳɶʘ ʏɲ ʄʊɶɿɲ ɳʄʄʘʆ
Ƀ ȿʉʐʀʎ ɸʀʋɸ͗ ͨɅʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲɶʉʌɳʍʘ ɹʆɲ
ʃɲɿʆʉʑʌɿʉ ʋɲʄʏʊͩ
Ʌɲʌɲɽɹʏʘ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎ ɷɿɲ ɺʙʍɻʎ͕ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ ʅɻʆʑʅɲʏɲ͕
ɸʋɿʍʏʉʄɹʎ͕ ɷɻʅʊʍɿɸʎ ʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎ͕ ʍʖʉʄɿʃɹʎ ʃɲɿ
ɲʃɲɷɻʅɲʁʃɹʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ
ȸ ɀɳʌʏɲ ʏʉʆ ʌʙʏɻʍɸ ʋʉʑ ɸʀʆɲɿ ʏʉ ʍɿʆɸʅɳ

ɍʄʘʌʀɷɲ
ɍʉʌʏɳʌɿ ͬ ɶʌɲʍʀɷɿ
Ⱦʉʌʅʊʎ ͬ ʔʑʄʄɲ ͬ ʃʄɲɷʀ ͬ ʌʀɺɲ
Ƀʋʘʌʉʔʊʌʉ ɷɹʆʏʌʉ
Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɳ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ
ʃɲɿ ʔʐʍɿʃɹʎ ʃɲʏɲʍʏʌʉʔɹʎ
ɀʊʄʐʆʍɻ
ɇɸɿʍʅʊʎ
Ƀɿʃʉʄʉɶʀɲ ͬ ʉɿʃʉʄʊɶʉʎ
Ȱʆɲʃʑʃʄʘʍɻ
Ⱦʄɿʅɲʏɿʃɼ ɲʄʄɲɶɼ
ɀʉʌʔɹʎ ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɼʎ ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ
Ɉʌʑʋɲ ʏʉʐ ʊɺʉʆʏʉʎ
ɇɹɴʉʅɲɿ ʏʉ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ

Ʌʉʄɿʏɿʃɼ ʃɲɿ ʃʉɿʆʘʆʀɲ
Ⱦʉɿʆʘʆʀɲ
- Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɼ ɺʘɼ
Ʌʉʄʀʏɻʎ ͬ ʃʉɿʆʊʏɻʏɲ ͬ ʉʌɶɳʆʘʍɻ
Ȼʍʏʉʌʀɲ ;ɲʌʖɲʀɲ ͬ ʅɸʍɲɿʘʆɿʃɼ ͬ
ʋɲɶʃʊʍʅɿɲ ͬʍʑɶʖʌʉʆɻͿ
ȴɿʃɲɿʙʅɲʏɲ ͬ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ
Ⱦʌʀʍɻ ͬ ʋʌʊʉɷʉʎ
ȴɻʅʊʍɿʉ ͬ ɿɷɿʘʏɿʃʊ
- Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɼ ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳ
Ȱʌʘɶɼ
ɇɹɴʉʅɲɿ
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ȴɿɲʃʊʋʏʘ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎ ɷɿɲ ɺʙʍɻʎ Θ ɲʋʊ ʏʉ ʏɻʄɹʔʘʆʉ ʃɲɿ
ɷɻʅʊʍɿɸʎ ʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎ

Ʌɲʆʀɷɲ
Ⱥɻʄɲʍʏɿʃɳ ͬ ɹʆʏʉʅɲ ͬ ɸʌʋɸʏɳ
Ⱦɲʏʉɿʃʀɷɿɲ
ȷʙɲ ʏɻʎ ʔɳʌʅɲʎ
Ⱦʉʐʆɹʄɿ ͬ ʃʊʏɲ ͬ ʃʊʃʉʌɲʎ
ȱɶʌɿɲ ɺʙɲ
ȿɿʉʆʏɳʌɿ ͬ ʏʀɶʌɻʎ ͬ ʃʌʉʃʊɷɸɿʄʉʎ
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ɇʐʆɷɹʘ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
ȿɲʏʌɸʑʘ ʏʉ ʍɿʆɸʅɳ͕ ʃʐʌʀʘʎ ʏɿʎ ʏɲɿʆʀɸʎ ɷʌɳʍɻʎ͘

ɍɲʄɳɺɿ
Ɉʐʔʙʆɲʎ

Τεύχος Β’ 2871/09.09.2016

ȵʄɹɶʖʘ ʃɲʏɳ ʋʊʍʉ ʉ ʍʐʆʉʅɿʄɻʏɼʎ ʅʉʐ ʅɸ
ʋʌʉʍɹʖɸɿ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎ ɷɿɲ ɺʙʍɻʎ Θ ɲʋʊ ʏʉ ʏɻʄɹʔʘʆʉ
ɀɸ ɲʃʉʑʎ͖

http://edu.klimaka.gr
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ȴɸʀʖʆʘ ʊʏɿ ʉ ʍʐʆʉʅɿʄɻʏɼʎ ʅʉʐ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ
ʍʐʆɸʖʀʍɸɿ ʆɲ ʅɿʄɳɸɿ
[ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎ ɷɿɲ ɺʙʍɻʎ Θ ɲʋʊ ʏʉ ʏɻʄɹʔʘʆʉ ʃɲɿ
ɷɻʅʊʍɿɸʎ ʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎ]
ɇʐʆɹʖɿʍɸ ;ʍɸ ʋɲʌɲʃɲʄʙͿ
ȷɻʏʙ ɲʋʊ ʃɳʋʉɿʉʆ ʆɲ ʍʘʋɳʍɸɿ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎ ɷɿɲ ɺʙʍɻʎ Θ ɲʋʊ ʏʉ ʏɻʄɹʔʘʆʉ
ɇʙʋɲ͊

ȴɸʀʖʆʘ ʊʏɿ ɽɹʄʘ ʆɲ ʍʐʆɸʖʀʍʘ ʆɲ ʅɿʄɳʘ
[ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎ ɷɿɲ ɺʙʍɻʎ Θ ɲʋʊ ʏʉ ʏɻʄɹʔʘʆʉ ʃɲɿ
ɷɻʅʊʍɿɸʎ ʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎ]
ɇɸ ʋɲʌɲʃɲʄʙ͕ ɳʔɻʍɹ ʅɸ ʆɲ ʏɸʄɸɿʙʍʘ
Ⱦʄɸʀʆʘ ʏɻ ɷɿɼɶɻʍɻ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎ ɷɿɲ ɺʙʍɻʎ͕ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ ʅɻʆʑʅɲʏɲ͕
ɸʋɿʍʏʉʄɹʎ ʃɲɿ ɷɻʅʊʍɿɸʎ ʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎ
Ⱦɲʏɲʄɼɶʉʆʏɲʎ͙
ȵɿʍɳɶʘ ɹʆɲ ʃɲɿʆʉʑʌɿʉ ɽɹʅɲ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎ ɷɿɲ ɺʙʍɻʎ͕ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ ʅɻʆʑʅɲʏɲ͕
ɸʋɿʍʏʉʄɹʎ ʃɲɿ ɷɻʅʊʍɿɸʎ ʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎ
Ʉʍʉ ɶɿɲ͙

ȴɹʖʉʅɲɿ ʏʉ ʃʄɸʀʍɿʅʉ ʏɻʎ ʍʐɺɼʏɻʍɻʎ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎ ɷɿɲ ɺʙʍɻʎ Θ ɲʋʊ ʏʉ ʏɻʄɹʔʘʆʉ
ȵʆʏɳʇɸɿ͕ ʏɲ ʄɹʅɸ͘

ɇʏʌɲʏʊʎ
ɇʏʌɲʏɻɶʊʎ ͬ ʍʏʌɲʏɿʙʏɻʎ
ȵʅʔʑʄɿʉʎ ʋʊʄɸʅʉʎ ͬ ʋʊʄɸʅʉʎ
ɲʆɸʇɲʌʏɻʍʀɲʎ

ȵʋɿʍʏɼʅɻ ʃɲɿ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲ
ȳɸʆɿʃɳ ɽɹʅɲʏɲ
ɀɸʄɹʏɻ ͬ ɲʆɳʄʐʍɻ ͬ ʅɹɽʉɷʉʎ
ȵʔɸʑʌɸʍɻ ͬ Ȱʆɲʃɳʄʐʗɻ
Ʌɸʀʌɲʅɲ
Ȳɿʉʄʉɶʀɲ
ȳɸʆɸʏɿʃɼ
Ƀɿʃʉʄʉɶʀɲ
ɀɲɽɻʅɲʏɿʃɳ
Ⱦʑʃʄʉʎ ͬ ʏʌʀɶʘʆʉ
Ʌʌʉʍɽɹʏʘͬɲʔɲɿʌʙͬ
ʋʉʄʄɲʋʄɲʍɿɳɺʘ ͬ ɷɿɲɿʌʙ
Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼ ʃɲɿ ʆɹɸʎ

Τεύχος Β’ 2871/09.09.2016

Ʌʌʉʏɸʀʆʘ ʆɲ ʃʄɸʀʍɸɿ ɻ ʍʐɺɼʏɻʍɻ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎ ɷɿɲ ɺʙʍɻʎ Θ ɲʋʊ ʏʉ ʏɻʄɹʔʘʆʉ
ɇʐɶɶʆʙʅɻ͕ ɲʄʄɳ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʔʑɶʘ

Ɂʊʅʉʎ ʃɲɿ ɷɿʃɲɿʉʍʑʆɻ
ɇʑʆʏɲɶʅɲ ͬ ʆʊʅʉʎ
Ɉʌʉʅʉʃʌɲʏʀɲ ͬ ʏʌʉʅʉʃʌɲʏɿʃɼ
ɸʆɹʌɶɸɿɲ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȴʀʆʘ ʏʉ ʄʊɶʉ
[ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎ ɷɿɲ ɺʙʍɻʎ Θ ɲʋʊ ʏʉ ʏɻʄɹʔʘʆʉ ʃɲɿ
ɷɻʅʊʍɿɸʎ ʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎ]
Ʌɲʌɲʃɲʄʙ͙

Ʌʉʄɿʏɿʃɼ ʃɲɿ ʃʐɴɹʌʆɻʍɻ
- Ʌʉʄɿʏɿʃʉʀ ɽɸʍʅʉʀ ʃɲɿ
ʃʐɴɸʌʆɻʏɿʃɳ ʊʌɶɲʆɲ
ȶɽʆʉʎ ͬ Ⱦʌɳʏʉʎ ͬ ȵʋɲʌʖʀɲ
ɉʋʉʐʌɶʊʎ
;ȵʍʘʏɸʌɿʃʙʆͬȱʅʐʆɲʎ͙Ϳ ͬ
Ȱʌʖɻɶʊʎ Ⱦʌɳʏʉʐʎ ͬ ɷɼʅɲʌʖʉʎ
Ȳʉʐʄɼ ͬ ȳɸʌʉʐʍʀɲ
ȵʐʌʘʋɲʁʃɼ ȶʆʘʍɻ
Ʌʌɹʍɴɻʎ ͬ Ʌʌʊʇɸʆʉʎ
Ⱦʊʅʅɲ
;ɲʌɿʍʏɸʌɳʎͬɷɸʇɿɳʎͬʃɹʆʏʌʉʐͿ
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ɀɿɲ ʍʏɿɶʅɼ͕ ʅʋʉʌʙ ʆɲ ʋʘ ʃɳʏɿ͖
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Ȱʋʉʖɲɿʌɸʏʙ ʃɲɿ ɲʋɲʆʏʙ ʍɸ ɲʋʉʖɲɿʌɸʏɿʍʅʊ
Ɉɲ ʄɹʅɸ ɲʑʌɿʉ͘

ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ
Ʌʄɻʃʏʌʉʄʊɶɿʉ ͬ ʉɽʊʆɻ ͬ ʋʉʆʏʀʃɿ
ȼʆʏɸʌʆɸʏ ʃɲʔɹ
ȵʃʏʐʋʘʏɼʎ
Ȱʆʏɿɶʌɲʔɼ ͬ ɸʋɿʃʊʄʄɻʍɻ
Ɍʐʍɿʃɼ ʃɲɿ ʖɻʅɸʀɲ
ȵʆɹʌɶɸɿɲ ͬ ɻʄɸʃʏʌɿʍʅʊʎ
Ƀʌɶɲʆɿʃʊʎ ͬ ɲʆʊʌɶɲʆʉʎ
ɇʏɸʌɸɳͬʐɶʌɼͬɲɹʌɿɲ ʅʉʌʔɼ

Τεύχος Β’ 2871/09.09.2016

Ȱʋʉʌʌʀʋʏʘ ʏʉ ʃʄɸʀʍɿʅʉ ʏɻʎ ʍʐɺɼʏɻʍɻʎ
ɸɿʍɳɶʉʆʏɲʎ ɹʆɲ ʆɹʉ ɽɹʅɲ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎ ɷɿɲ ɺʙʍɻʎ Θ ɲʋʊ ʏʉ ʏɻʄɹʔʘʆʉ
Ʌɸʌʀʅɸʆɸ͕ ɽɹʄɸɿʎ ʏʉ ɴɿɴʄʀʉ͖

http://edu.klimaka.gr

Ƀɿʃʉʆʉʅʀɲ ʃɲɿ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ

ȵɿʍʊɷɻʅɲ
Ʌʄɻʌʙʆʘ ʔʊʌʉʐʎ
ȵʅʋʊʌɿʉ
- ȵʅʋʉʌɿʃɹʎ ʍʐʆɲʄʄɲɶɹʎ
Ʌʙʄɻʍɻ ͬ ɲɶʉʌɳ
ȵɿʍɲɶʘɶɹʎ ͬ ȵʇɲɶʘɶɹʎ
Ʌʄɻʌʙʆʘ ʅɸʏʌɻʏɳͬ ʅɸ ɸʋɿʏɲɶɼ
- ȵʇʘʏɸʌɿʃʊ ɸʅʋʊʌɿʉ
ȵɿʍɳɶʘ ͬ ȵʇɳɶʘ
- ȴɿɲʔɼʅɿʍɻ͕ ʅɳʌʃɸʏɿʆɶʃ
Ȱʔʀʍɲ ͬ ʅʋʌʉʍʉʑʌɲ ͬ ʃɲʏɳʄʉɶʉʎ
ȴɿɲʔɻʅɿʍʏɿʃʊʎ
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ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ
- ȵʀɷɻ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʃɲɿ
ʉʌɶɳʆʘʍɻ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲͬ ʋɲʌɲɶʘɶɼ ͬ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ
Ⱥɹʍɻ ɸʌɶɲʍʀɲʎ͕ ɲʋɸʌɶʀɲ
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Ƀɿʃʉʆʉʅʀɲ
ɉʋʉɽɼʃɻ
Ʌʄʉʑʏʉʎ ͬ Ɍʏʙʖɸɿɲ
ɍʙʌɸʎ ʏʉʐ Ɉʌʀʏʉʐ Ⱦʊʍʅʉʐ ͬ
Ȱʆɲʋʏʐʍʍʊʅɸʆɸʎ
- ɍʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃɼ ɲɶʉʌɳ
ȱʆʉɷʉʎ ɸʋɿʏʉʃʀʘʆ
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Ȳɿʉʅɻʖɲʆʀɲ ʃɲɿ ɸʆɹʌɶɸɿɲ
- Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɹʎ͕ ɴɲʌɿɳ ʃɲɿ
ɸʄɲʔʌɿɳ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ
ȳɸʘʌɶʀɲ ͬ ʃʏɻʆʉʏʌʉʔʀɲ ͬ ɲʄɿɸʀɲ
ͬ ɸʅʋʊʌɿʉ
Ʌʌʙʏɻ ʑʄɻ ͬ ɸʆɹʌɶɸɿɲ
Ȱʄɿɸʀɲ
Ɏɲʌɳʎ
Ɏɲʌʉʃɳɿʃʉ
Ⱥɲʄɲʍʍɿʆɳ

Ɉɹʖʆɻ ʃɲɿ ʋʉʄɿʏɿʍʅʊʎ

ɀʉʐʍɿʃɼ ʃɲɿ ʖʉʌʊʎ
ɍʉʌʊʎ ͬ ʖʉʌɸʐʏɼʎ ͬ ʅʋɲʄɹʏʉ
Ƀʌʖɼʍʏʌɲ
ɇʏʀʖʉɿ
ɇʐʆɽɹʏɻʎ ͬ ɷɿɸʐɽʐʆʏɼʎ
ʉʌʖɼʍʏʌɲʎ

ȿʉɶʉʏɸʖʆʀɲ
Ʌʉɿɻʏɼʎ ͬ ʅʐɽɿʍʏʉʌɿʉɶʌɳʔʉʎ ͬ
ʅɸʏɲʔʌɲʍʏɼʎ
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Ȱʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃɼ͕ ɶʄʐʋʏɿʃɼ ʃɲɿ
ɺʘɶʌɲʔɿʃɼ
ɇʖɸɷɿɲʍʏɼʎ ͬ ɶʄʑʋʏɻʎ
ȷʘɶʌɲʔʀɺʘ ɹʆɲ ʏʉʋʀʉͬɹʆɲ
ʋʉʌʏʌɹʏʉ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɳɺʘ ɹʆɲ ʐɷʌɲɶʘɶɸʀʉ
ͬɹʆɲ ʏɸʀʖʉʎ ͬ ɹʆɲ ʏɺɲʅʀ ͬ ʅʀɲ
ʍʐʆɲɶʘɶɼ
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Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃʉʀ ʃʄɳɷʉɿ ʃɲɿ
ɶʆʘʌʀʍʅɲʏɲ
Ɍɲʆʏɲʍʀɲ
ȶʌɶʉ ʏɹʖʆɻʎ ͬ ȳʃɲʄɸʌʀ
Ȱʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃɼ
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Ɍʘʏʉɶʌɲʔʀɲ
Ɏɻʔɿɲʃɼ ʅɻʖɲʆɼ
Ɍʄɲʎ ͬ ɺʉʐʅ
Ȳɶɳɺʘ ʔʘʏʉɶʌɲʔʀɲ

Ⱥʌɻʍʃɸʀɲ ʃɲɿ ʔɿʄʉʍʉʔʀɲ
Ⱥʌɻʍʃɸʀɲ
Ƀ Ʌɳʋɲʎ
Ʌɿʍʏʊʎ ͬ ɳɽɸʉʎ
Ȼɸʌɹɲʎ
ȵʃʃʄɻʍʀɲ ;ʃɲɽʉʄɿʃɼͬ
ɲɶɶʄɿʃɲʆɿʃɼͿ
Ȳʀɴʄʉʎ ͬ Ⱦʉʌɳʆɿ ͬ Ɉʊʌɲ
ɍʌɿʍʏɿɲʆʊʎ ͬ ʃɲɽʉʄɿʃʊʎ ͬ
ɷɿɲʅɲʌʏʐʌʊʅɸʆʉʎ ͬ ʉʌɽʊɷʉʇʉʎͿ
Ɍɿʄʉʍʉʔʀɲ
ʍʏʉʖɳɺʉʅɲɿ
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Ⱦɿʆɻʅɲʏʉɶʌɳʔʉʎ ʃɲɿ ɽɹɲʏʌʉ
ȸʅɹʌɲ ʏʉʐ ɽɸɲʏɼ
Ⱦʘʅʘɷʀɲ ͬ ɷʌɳʅɲ
Ʌʌʘʏɲɶʘʆɿʍʏɼʎ
Ɉɲɿʆʀɲ ;ɲʍʏʐʆʉʅɿʃɼ ͬ
ʋɸʌɿʋɹʏɸɿɲʎ ͬ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɼʎ
ʔɲʆʏɲʍʀɲʎͬ
ʏʌʊʅʉʐ ͬ
ʃɿʆʉʑʅɸʆʘʆ ʍʖɸɷʀʘʆͿ
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ɀʐɽɿʍʏʊʌɻʅɲ ;ɲʍʏʐʆʉʅɿʃʊ ͬ
ɸʌʘʏɿʃʊ ͬ ɿʍʏʉʌɿʃʊ ͬ
ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɼʎ ʔɲʆʏɲʍʀɲʎͿ
Ȱʔɻɶʉʑʅɲɿ ʅɿɲ ɿʍʏʉʌʀɲ
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ɅȵɆȻȳɆȰɌȸ ȵɅȻɅȵȴɃɉ ȰɁȰɌɃɆȰɇ ȲϮ
ȴʀʆʘͬɺɻʏʙ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ

Ɉʉ ȱʌɽʌʉ

Ʌɲʌʉʐʍɿɳɺʘ ʘʎ ʋʌʉʔɲʆɹʎ͕ ʉʔɽɲʄʅʉʔɲʆɹʎ
ȵʀʆɲɿ ʅɳʄʄʉʆ ɳʌʌʘʍʏʉʎ͘

- ȵʀɷɻ ɳʌɽʌʘʆ
ɇʐʆʏɲʃʏɿʃɼ ʃɲʏɲʆʉʅɼ
- Ȱʋʉʐʍʀɲ ɳʌɽʌʉʐ

Ʌɲʌʉʐʍɿɳɺʘ ʘʎ ʋɿɽɲʆʊ
ȵʆɷɸʖʉʅɹʆʘʎ ɷɸʆ ɽɲ ɹʌɽɸɿ͘
Ʌɲʌʉʐʍɿɳɺʘ ʘʎ ɲɴɹɴɲɿʉ
ȵʀʆɲɿ ɳɶʆʘʍʏʉ ɸɳʆ ɽɲ ʋɳʌɸɿ ʏɻ ɽɹʍɻ͘

ȳɸʆɿʃɸʑʘ
ȵɷʙ ʋʀʆʉʐʆ ʋʉʄʑ͘
ȵʔɿʍʏʙ ʏɻʆ ʋʌʉʍʉʖɼ ʍɸ ʃɳʏɿ
ȳʆʘʌʀɺɸʏɸ ʊʏɿ ɲʑʌɿʉ ʏɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ɸʀʆɲɿ
ʃʄɸɿʍʏɳ͘

- Ⱦʑʌɿɲ ʉʆʊʅɲʏɲ
- Ⱦʉɿʆɳ ʉʆʊʅɲʏɲ
- ȳɹʆʉʎ͕ ɲʌɿɽʅʊʎ͕ ʃɲʏɲʄɼʇɸɿʎ
;ɸʅɴɳɽʐʆʍɻͿ

Ɉʉ ȵʋʀɽɸʏʉ
- Ɉʉ ɶɹʆʉʎ͕ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ͕
ʃɲʏɲʄɼʇɸɿʎ
- ȸ ɽɹʍɻ ʏʉʐ ɸʋɿɽɹʏʉʐ
- Ƀɿ ɴɲɽʅʉʀ ʏʉʐ ɸʋɿɽɹʏʉʐ

Ɉʉ ȵʋʀʌʌɻʅɲ

ɉʋɸʆɽʐʅʀɺʘ ʃɳʏɿ
Ⱦɲɿ ʅɻʆ ʇɸʖɳʍɸʏɸ ʆɲ ʅʉʐ ʍʏɸʀʄɸʏɸ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊ
ʅɼʆʐʅɲ͘

- Ⱥɹʍɻ ɸʋɿʌʌɼʅɲʏʉʎ
- ɇʑʆɽɸʏɸʎ ɸʋɿʌʌɻʅɲʏɿʃɹʎ
ʔʌɳʍɸɿʎ ʅɸ ʖʌʉʆɿʃɳ͕ ʏʉʋɿʃɳ͕
ʏʌʉʋɿʃɳ͕ ɲɿʏɿʉʄʉɶɿʃɳ
ɸʋɿʌʌɼʅɲʏɲ͘

Ȱʋʉɷʀɷʘ ɸʃʔʌɳʍɸɿʎ
ɀʉʐ ɸʀʋɲʆ ʆɲ ʍɲʎ ʌʘʏɼʍʘ͘

ȸ Ʌʌʊɽɸʍɻ

ȴɿɲɴɸɴɲɿʙʆʘ

ɍʌɼʍɻ ʋʌʉɽɹʍɸʘʆ ɶɿɲ ʏɻ
ɷɼʄʘʍɻ:
- ʖʌʊʆʉʐ
- ʏʊʋʉʐ
- ʏʌʊʋʉʐ
- ɲɿʏʀɲʎ

ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ
- ɇʖʉʄɸʀʉ ʃɲɿ ʍʋʉʐɷɹʎ
ȵɶɶʌɲʔɼ͕ ʃɲʍɸʏʀʆɲ͕ ʋɹʆɲ
- ɀɲɽɼʅɲʏɲ
ɇɻʅɸɿʙʆʘ

ȵʌɶɲʍʀɲ
- ɀɿʍɽʊʎ͕ ɲʍʔɳʄɸɿɸʎ͕
ʃʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ʋɲʌʉʖɹʎ
ȳʉʆɿʃɼ ɳɷɸɿɲ
- ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ
ʃɲɿ ʃɲʌɿɹʌɲ
ɀɲɽɻʏɸʐʊʅɸʆʉʎ͕ ɲʆɳʄɻʗɻ ʆɹʘʆ
ʃɲɽɻʃʊʆʏʘʆ͕ ʋɲʌɲʀʏɻʍɻ͕
ɲʋʊʄʐʍɻ
- ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊʎ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏɼʎ
ȿʉɶɿʍʅɿʃʊ

ȵʄɸʑɽɸʌʉʎ ʖʌʊʆʉʎ
- Ȱʋɲʍʖʉʄɼʍɸɿʎ ɸʄɸʑɽɸʌʉʐ

Ȱʔɼɶɻʍɻ ;ɅɅ͕ Ʌȳ͕ ȾɅ͕ ȾȳͿ
ɇʖʊʄɿʉ ;ɅɅ͕ Ʌȳ͕ ȾɅ͕ ȾȳͿ
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ʋɸɿʌɳʅɲʏʉʎ ;ɅɅ͕ Ʌȳ͕ ȾɅ͕ ȾȳͿ
ȳʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ;ɅɅ͕ ȾɅ͕ ȾȳͿ
Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ;ɅɅ͕ ȾɅ͕ ȾȳͿ
Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɲ ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ ;ɅɅ͕ ȾɅ͕ ȾȳͿ
Ʌʌʉʍʔʉʌɳ ;ɅɅ͕ ȾɅ͕ ȾȳͿ
Ⱦɲʆʊʆɲʎ ʋɲɿʖʆɿɷɿʉʑ ;ɅɅ͕ ȾɅ͕ ȾȳͿ
ȵʋɸʌʙʏɻʍɻ ;ɅɅ͕ ȾɅ͕ ȾȳͿ
Ʌɲʌɲʅʑɽɿ ;ɅɅ͕ ȾɅ͕ ȾȳͿ
Ƀʅɿʄʀɲ ;ɅɅ͕ Ʌȴ͕ ȾɅͿ
ȵɿʍɼɶɻʍɻ ;ɅɅ͕ ȾɅͿ
ȴɿɳʄɸʇɻ͕ ʋɲʌɳɷʉʍɻ ;ɅɅ͕ ȾɅͿ
Ȱʍʏʐʆʉʅɿʃʊ ʅʐɽɿʍʏʊʌɻʅɲ ;ɅɅ͕ ȾȳͿ
ɇʑʆʏʉʅʉ ʋɸɺʉɶʌɳʔɻʅɲ ;ɅɅ͕ ȾȳͿ
Ȱʆɹʃɷʉʏʉ ;ɅɅ͕ ȾȳͿ
Ȱʆɲʃʉʀʆʘʍɻ ;ɅɅ͕ ȾɅͿ
ȴɿɲʋʌɲɶʅɳʏɸʐʍɻ ;ɅɅ͕ ȾɅͿ
ȵʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏʉʄʉɶʀɲ ;Ʌȳ͕ ȾȳͿ
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ ɶʌɲʔɼʅɲʏʉʎ ;Ʌȳ͕ ɅȳͿ
ɇɸʅɿʆɲʌɿɲʃɼ ɸʌɶɲʍʀɲ ;Ʌȳ͕ ȾȳͿ
ȵʋɿʍʏʉʄɼ ɲʆɲɶʆʙʍʏɻ ;Ʌȳ͕ ɅȴͿ
Ʌʌʉʍʘʋɿʃʊ ɻʅɸʌʉʄʊɶɿʉ ;Ʌȳ͕ ȾȳͿ
ȵʋɿʍʏʉʄɼ ;ʋʌʉʍʘʋɿʃɼͿ ;Ʌȳ͕ ȾȳͿ
ɇʐʆʏɲɶɼ ʔɲɶɻʏʉʑ ;ȾɅ͕ ȾȳͿ
Ⱦʌɿʏɿʃɼ ;Ⱦȳ͕ ȾɅͿ
ȶʆɲʌʇɻͬʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻʎ ;ɅɅͿ
Ⱥɸɲʏʌɿʃʊ ɷʌʙʅɸʆʉ ;ʍʃɸʏʎͿ ;ɅɅͿ
ȵɿɷʉʋʉʀɻʍɻ ;ȾɅ͕ ȾȳͿ
ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃʊ ɹʆʏʐʋʉ ;ȾɅ͕ ȾȳͿ
Ȳɿʉɶʌɲʔʀɲ ;ȾɅ͕ ȾȳͿ
Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ɲɽʄɻʏɿʃʉʑ ɶɸɶʉʆʊʏʉʎ ;ȾɅ͕ ȾȳͿ
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ɀɿʄɳʘ ʐʋʉɽɸʏɿʃɳ
ȵɳʆ ɷɸʆ ɶʀʆɸɿ ʏʉ ʅɳɽɻʅɲ͕ ɸʆɻʅɸʌʙʍʏɸ ʅɸ
ʋɲʌɲʃɲʄʙ͘

- ȶɶɶʌɲʔɲ
Ȱʍʏʐʆʉʅɿʃɼ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲ
- ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ ʃɲɿ ʋɸʌɿʉʖɼ
Ɂʉʅʊʎ͕ ʉʅʉʍʋʉʆɷɿɲʃʊ ʃʌɲʏʀɷɿʉ
- Ƀɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
Ȳɶɲʀʆʘ ;ʅɸ ʃɳʋʉɿʉʆͿ͕ ɸʀʅɲɿ ʅɲɺʀ
;ʅɸ ʃɳʋʉɿʉʆͿ
- ɉʋɻʃʉʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ɸɽʆɿʃʊʏɻʏɲ
ɉʋɻʃʉʊʏɻʏɲ

-
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Ʌɲʌʉʐʍɿɳɺʘ ʘʎ ɲʋʀɽɲʆʉ
ȵʀʆɲɿ ɲʋʀɽɲʆʉ ʆɲ ʋɳʌɸɿ ʏɻ ɽɹʍɻ͘

Ɉʉ Ƀʐʍɿɲʍʏɿʃʊ

ɇʏʉɿʖɸʀɲ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ Ʌʌʉʍʘʋɿʃɹʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ
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ȷɻʏʙ ʅɿɲ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ
Ʌʊʏɸ ɹʔʐɶɸ͖
Ȳɸɴɲɿʙʆʉʅɲɿ ɶɿɲ ʃɳʏɿ
ȵʀʆɲɿ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉ ɶɿɲ ʏɻʆ Ʌɲʌɲʍʃɸʐɼ͕
ɹʏʍɿ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ͖
Ȱʌʆʉʑʅɲɿ
;ȵʀʋɲ ʃɳʏɿ ʄɳɽʉʎ͖Ϳ ʹ Ʉʖɿ͕ ʍɸ ʃɲʅʀɲ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ͘

ȴɿʉʌɽʙʆʘ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ
;ȸ ʉʅɿʄʀɲ ɹɶɿʆɸ ʏɻʆ ȴɸʐʏɹʌɲ͘Ϳ ʹ Ⱦɳʆɸʏɸ ʄɳɽʉʎ͕
ɹɶɿʆɸ ʏɻʆ Ɉʌʀʏɻ͘
ȷɻʏʙ ɷɿɸʐʃʌʀʆɿʍɻ
ȳɿɲʏʀ ɷɸʆ ɹʌʖɸʍɲɿ ʅɲɺʀ ʅɲʎ͖

ȵʃʔʌɳɺʘͬɺɻʏʙ ʃʌʀʍɸɿʎ ʃɲɿ ɲʋʊʗɸɿʎ
ȵʃʔʌɳɺʘ ɶʆʙʍɻ
Ɉʙʌɲ ʏʉ ɽʐʅɼɽɻʃɲ͘ ɇɲʎ ɹʍʏɸɿʄɲ ʏɻʆ ɸʋɿʍʏʉʄɼ
ʏɻʆ ʋɸʌɲʍʅɹʆɻ ɸɴɷʉʅɳɷɲ͘
ȵʃʔʌɳɺʘ ɴɸɴɲɿʊʏɻʏɲ
Ɉɲ ʃʄɸɿɷɿɳ ʏɲ ʇɹʖɲʍɲ ʍʀɶʉʐʌɲ ʍʏɻʆ ʏɳʇɻ͘
ȵʃʔʌɳɺʘ ʋɸʋʉʀɽɻʍɻ
Ɂʉʅʀɺʘ ʊʏɿ ɹʔʐɶɸ ɼɷɻ͘

Ɉʉ Ɇɼʅɲ
- ɍʌʊʆʉɿ ʏʉʐ ʌɼʅɲʏʉʎ ;ʃʄʀʍɻ͕
ʋʌʊʍʘʋɲ͕ ʃɲʏɲʄɼʇɸɿʎͿ
- ȵɶʃʄʀʍɸɿʎ͗ Ƀʌɿʍʏɿʃɼ͕
ɉʋʉʏɲʃʏɿʃɼ͕ Ʌʌʉʍʏɲʃʏɿʃɼ
- Ɍʘʆɼ ;ɸʆɸʌɶɻʏɿʃɼ͕ ʋɲɽɻʏɿʃɼͿ
- Ɇɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɷɻʄʙʆʉʐʆ
ʏʌʉʋɿʃʊʏɻʏɲ
- Ȱʐʏʉʋɲɽɼ ʌɼʅɲʏɲ
- Ȱʄʄɻʄʉʋɲɽɼ ʌɼʅɲʏɲ

Ʌɲʌɲʏɲʃʏɿʃɼ ʍʑʆɷɸʍɻ
ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ
- ɀɸ ʍʐʅʋʄɸʃʏɿʃʉʑʎ ʍʐʆɷɹʍʅʉʐʎ
- ɀɸ ɷɿɲɺɸʐʃʏɿʃʉʑʎ ʍʐʆɷɹʍʅʉʐʎ
- ɀɸ ɲʆʏɿɽɸʏɿʃʉʑʎ ʍʐʆɷɹʍʅʉʐʎ

ɉʋʉʏɲʃʏɿʃɼ ʍʑʆɷɸʍɻ
ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ
- ȴɸʐʏɸʌɸʑʉʐʍɸʎ ʉʆʉʅɲʏɿʃɹʎ
ʋʌʉʏɳʍɸɿʎ ʍɸ ɽɹʍɻ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ
- ȴɸʐʏɸʌɸʑʉʐʍɸʎ ɸʋɿʌʌɻʅɲʏɿʃɹʎ
ʋʌʉʏɳʍɸɿʎ
Ȱɿʏɿʉʄʉɶɿʃɹʎ͕ ʏɸʄɿʃɹʎ͕
ʐʋʉɽɸʏɿʃɹʎ͕ ʍʐʅʋɸʌɲʍʅɲʏɿʃɹʎ͕
ɸʆɲʆʏɿʘʅɲʏɿʃɹʎ ʋʌʉʏɳʍɸɿʎ͗
ɇʑʆɷɸʍʅʉɿ Θ ȵɶʃʄʀʍɸɿʎ
- ȴɸʐʏɸʌɸʑʉʐʍɸʎ ɲʆɲʔʉʌɿʃɹʎ
ȵʀɷɻ ɲʆɲʔʉʌɿʃʙʆ ;ʍɸ ʍʖɹʍɻ ʅɸ
ʏɻ ʄɹʇɻ ɲʆɲʔʉʌɳʎͿ

ʖʌʊʆʉʐ͕ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏɲ͕ ʖʊʅʋɿ
ɀɲɽɲʀʆʘ ʅʋɲʄɹʏʉ͕ ʃɳʆʘ ʍʃɿ͕
ʋɸʌɿʉɷɿʃʊ

Ⱦɲʏʉɿʃʀɲ
ȳɸʆɿʃɳ
- ɀɹʌɻ ʏʉʐ ɷʘʅɲʏʀʉʐ
ɍɸʌʉʑʄɿ ʋʊʌʏɲʎ
ȶʋɿʋʄɲ ʃɲɿ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ
Ⱦɲɽɿʍʏɿʃʊ ʃɲɿ ʏʌɲʋɸɺɲʌʀɲ
Ɉʌɲʋɸɺʉʅɳʆʏɻʄʉ
Ⱦʉʐɺʀʆɲ
Ɍʉʑʌʆʉʎ
Ƀɿʃɿɲʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
- Ⱦɲɽɲʌɿʍʅʊʎ ʋɲʏʙʅɲʏʉʎ
ɇʃʉʐʋʀɺʘ
- Ȱʆʉʀɶʘͬʃʄɸɿɷʙʆʘ
ɂɸʃʄɸɿɷʙʆʘ
Ȱɶʉʌɳ ʃɲɿ ɸʆʉɿʃʀɲʍɻ
- ɇʐʅɴʊʄɲɿʉ ɸʆʉɿʃʀɲʍɻʎ͕ ʊʌʉɿ͕
ʃʊʍʏʉʎ
- Ɉʌɹʖʉʆʏɲ ɹʇʉɷɲ ɶɿɲ ʏʉ ʍʋʀʏɿ

Ɉɲʇʀɷɿɲ͕ ʅɸʏɲʃɿʆɼʍɸɿʎ
- ȴɻʅʊʍɿɲ ʅɹʍɲ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ
Ɇɳɶɸʎ͕ ɲʀɽʉʐʍɲ ɲʆɲʅʉʆɼʎ
- Ⱦʐʃʄʉʔʉʌʀɲ ʅɸ ɿɷɿʘʏɿʃɳ ʅɹʍɲ
ȴʌʊʅʉɿ
Ɉʉʑʆɸʄ
- Ɇʑɽʅɿʍɻ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ

-

ȴɿɲʔɼʅɿʍɻ ;ȾɅ͕ ȾȳͿ
Ȱʌʆɻʏɿʃɼ ɲʋɳʆʏɻʍɻ ;ȾɅ͕ ȾȳͿ
Ȱʀʏɻʍɻ ;ȾɅ͕ ȾȳͿ
Ƀɷɻɶʀɲ ʏʉʐ ʃɲɽɻɶɻʏɼ ;ȾɅ͕ ȾȳͿ
Ƀɷɻɶʀɲ ʍɸ ɷɿɷɲʃʏɿʃʊ ʐʄɿʃʊ ;ȾɅ͕ ȾȳͿ
Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ ;ʏɻʄɸʉʋʏɿʃʊ͕ ɸʃɷɼʄʘʍɻʎͿ ;ȾɅ͕
ȾȳͿ
ȱʍʃɻʍɻ ʍɸ ɷɿɷɲʃʏɿʃʊ ʐʄɿʃʊ ;ȾɅ͕ ȾȳͿ
Ɍʐʄʄɳɷɿʉ ;HandoutͿ ;ɅȳͿ
Ȱɶɶɸʄʀɲ ;ɅȳͿ
Ȱɶɶɸʄʀɲ ʋʙʄɻʍɻʎ ;ʋʌʉʍʘʋɿʃɼͿ ;ɅȳͿ
Ɂʏʉʃɿʅɲʆʏɹʌ ;ȾɅͿ
Ɇɲɷɿʉʔʘʆɿʃʊ ɹʌɶʉ ;ȾɅͿ
ɀɸʏɳɷʉʍɻ ;ȾɅͿ
Ʌɲʌɳɷʉʍɻ ;ȾɅͿ
Ʌʌʊɶʆʘʍɻ ʏʉʐ ʃɲɿʌʉʑ ;ȾɅͿ
Ȱʋɲɶɶɸʄʀɲ ;ȾɅͿ
ȴɸʄʏʀʉ ʏɿʅʙʆ ʏʉʐ ʖʌɻʅɲʏɿʍʏɻʌʀʉʐ ;ȾɅͿ
ȵɿɷɼʍɸɿʎ ;ȾɅͿ
Ȱʆɲʃʉʀʆʘʍɻ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ;ȾɅͿ
ȵʋɿʃɸʔɲʄʀɷɲ ;ȾɅͿ
ɇʄʊɶʃɲʆ ;ȾɅͿ
Ɉʐʖɸʌʊ ʋɲɿʖʆʀɷɿ ;ȾɅͿ
ɏʌʉʍʃʊʋɿʉ ;ȾɅͿ
ȵʍʙʃʄɸɿʍʏɸʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ʖʌɼʍɻʎ
ɸʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ ;ȾȳͿ
ȵʏɿʃɹʏɲ ;ȾȳͿ
ȶʆʏʐʋʉ ;ȾȳͿ
ȵʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ ;ȾȳͿ
ɇɻʅɸʀʘʍɻ ;ȾȳͿ
Ʌɿʆɲʃʀɷɲ ;ȾȳͿ
Ɉɸʍʏ ;ȾȳͿ
Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ɸʌɶʉɷʊʏɻ ;ȾȳͿ
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ȴʀʆʘ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ ʘʎ ɲʋɳʆʏɻʍɻ
;Ɂɲ ɹʌɽʘ ʏɻʆ ȴɸʐʏɹʌɲ ɼ ʏɻʆ Ɉʌʀʏɻ͖Ϳ ʹ ȶʄɲ
ʃɲʄʑʏɸʌɲ ʏɻʆ ȴɸʐʏɹʌɲ͘

- ʐʋʊɽɸʍɻʎ
- ɸʆɲʆʏʀʘʍɻʎ
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Ʌʌɲɶʅɲʏɿʃɳ ʍʐʆɹɴɻ͘
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ȵʃʔʌɳɺʘ ʐʋʉɽɹʍɸɿʎ
ɀɳʄʄʉʆ ɶʀʆɸʏɲɿ ʃɿ ɹʏʍɿ͘
ȵʃʔʌɳɺʘ ɲʅʔɿɴʉʄʀɲ
Ȱʅʔɿɴɳʄʄʘ ɸɳʆ ɽɲ ʏɲ ɴɶɳʄɸɿ ʋɹʌɲ͘
ȵʃʔʌɳɺʘ ɳɶʆʉɿɲ
ȴɸʆ ɶʆʘʌʀɺʘ ʋʙʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀ͘
ȵʃʔʌɳɺʘ ʏɻʆ ɳʋʉʗɼ ʅʉʐ͘
Ⱥɸʘʌʙ ʍɻʅɲʆʏɿʃɼ ʏɻʆ ɲʋʊʔɲʍɻ͘

ȵʃʔʌɳɺʘ ɽɸʏɿʃɼ ɸʃʏʀʅɻʍɻ
;ȵʀɷɸʎ ʏɻʆ ʏɲɿʆʀɲ͖Ϳ͘ ȵʀʆɲɿ ʃɲʏɲʋʄɻʃʏɿʃɼ͊
ȵʃʔʌɳɺʘ ɸʋɿɷʉʃɿʅɲʍʀɲ
;ȷɸɿ ɸɷʙ ʃɲɿ ʄʀɶʉ ʃɲɿʌʊ ʍʏʉ Ȳɸʌʉʄʀʆʉ͘Ϳ Ȱʄʄɳ ʏɲ
ɶɸʌʅɲʆɿʃɳ ʏɻʎ ɸʀʆɲɿ ɲʌʃɸʏɳ ʃɲʄɳ͘

Ʌʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲ
- ɇʐʆɽɼʃɸʎ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ
Ⱦʄɼʍɻ ɶɿɲ ʋɲʌɲʆʉʅʀɲ
-ȴɿɲʅʉʆɼ͕ ɸʍʏʀɲʍɻ
ȴɿɲʆʐʃʏɸʌɸʑʘ͕ ʃɲʏɲʍʃɻʆʙʆʘ
- ɂɸʆʉɷʉʖɸʀʉ͗ ʃɳʆʘ ʃʌɳʏɻʍɻ
Ȱʔɼʆʘ ʅɼʆʐʅɲ
- ɍʙʌʉɿ ʃɲɿ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ
ʇɸʆʉɷʉʖɸʀʉʐ
ɀʋɲʌ ʏʉʐ ʇɸʆʉɷʉʖɸʀʉʐ͕ ʋɿʍʀʆɲ

ȴɿɲʏʌʉʔɼ
- Ɍɲɶɻʏʊ͕ ʌʉʔɼʅɲʏɲ͕ ɶɸʑʅɲʏɲ
Ɉɲʖʐʔɲɶɸʀʉ
- ȵʀɷɻ ɷɿɲʏʌʉʔɼʎ͕ ʏʌʊʔɿʅɲ͕
ʌʉʔɼʅɲʏɲ
ȳɿɲʉʑʌʏɿ͕ ʃʉʏʊʋʉʐʄʉ
- ɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʉʀ ɶɿɲ ʏʌʊʔɿʅɲ
ʃɲɿ ʌʉʔɼʅɲʏɲ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʄɼʇɻʎ

Ȱɶʉʌɹʎ ʃɲɿ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

ȵʃʔʌɳɺʘ ɲʌʆɻʏɿʃɼ ɸʃʏʀʅɻʍɻ
ȸ ɸʌɶɲʍʀɲ ɽɲ ʅʋʉʌʉʑʍɸ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʃɲʄʑʏɸʌɻ͘

ȴɻʅʊʍɿɸʎ ʃɲɿ ɿɷɿʘʏɿʃɹʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ

Ȱʆɲɶʆʘʌʀɺʘ ʅɸ ɸʐʖɲʌɿʍʏʀɸʎ
ɇɸ ɸʐʖɲʌɿʍʏʙ ɿɷɿɲɿʏɹʌʘʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʍʐʅɴʉʐʄɼ ʍʉʐ͘

- ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ͕ ɷɿʉʀʃɻʍɻ͕ ɷɻʅʊʍɿɸʎ

-

ȵʆɻʅɸʌʘʏɿʃʊ ɹʆʏʐʋʉ ;ʔɸʁɶɴʉʄɳʆͿ ;ȾȳͿ
ɇʐʆʉɷɸʐʏɿʃʊ ʃɸʀʅɸʆʉ ɴɿɴʄʀʉʐ ʍʏʉ ɸʇʙʔʐʄʄʊ
ʏʉʐ ;ȾȳͿ
ɇʑʆʏʉʅɻ ɴɿʉɶʌɲʔʀɲ ;ȾȳͿ
ɇɻʅɸɿʙʍɸɿʎ ;ȾȳͿ
Ɍʐʄʄɳɷɿʉ-ʋʌʉʍʋɹʃʏʉʐʎ ;ȾȳͿ
Ɉɲʇɿɷɿʘʏɿʃʊʎ ʉɷɻɶʊʎ ;ȾȳͿ
ȴɿɳʏɲʇɻ ;ȾȳͿ
ɇʐʅɴʊʄɲɿʉ ;ȾȳͿ
ɍʌʉʆʉʄʉɶɿʃʊʎ ʋʀʆɲʃɲʎ ;ȾȳͿ
ȵʀɷɻʍɻ ʍɸ ɸʔɻʅɸʌʀɷɲ ;ȾȳͿ
Ɂʊʅʉʎ ;ȾȳͿ
Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ;ȾȳͿ
Ȱʀʏɻʍɻ ɶɿɲ ʋʌʊʍʄɻʗɻ ;ȾȳͿ
Ȱʋʊʄʐʍɻ-ʋɲʌɲʀʏɻʍɻ ;ȾȳͿ
Ȱʆɲʅʆɻʍʏɿʃɼ ʃɳʌʏɲ ;ȾȳͿ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ ;ȾȳͿ
Ⱦʊʅɿʃʎ ;ȾȳͿ
Ʌʉʀɻʅɲ ;ȾȳͿ
ɀʐɽɿʍʏʊʌɻʅɲ ;ȾȳͿ
ɇɳʏɿʌɲ ;ȾȳͿ
Ʌɲʌʉɿʅʀɲ ;ȾȳͿ
Ƀʌɿʍʅʊʎ ;ȾȳͿ
Ʌʀʆɲʃɲʎ ɷʌʉʅʉʄʉɶʀʘʆ ;ȾȳͿ
ȳʌɲʅʅɲʏɿʃʊʎ ʃɲʆʊʆɲʎ ;ȾȳͿ
Ⱦɸʀʅɸʆʉ ɷɿɷɲʃʏɿʃʉʑ ɸɶʖɸɿʌɿɷʀʉʐ ;ȾȳͿ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ʃɳʌʏɲ ;ȾȳͿ
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Ʌɲʌʉʐʍɿɳɺʘ ʘʎ ɲʍɼʅɲʆʏʉ͕ ʍʐɶʖʘʌʙ
Ȱʎ ʏʉ ʇɸʖɳʍʉʐʅɸ͘

- Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʃɲɿ ʗʙʆɿɲ
Ⱦʌɸʉʋʘʄɸʀʉ
- Ɉɿʅɹʎ ʃɲɿ ʖʌɼʅɲʏɲ
ȳʌɲʅʅɳʏɿʉ
ʃɲʏɳɽɸʍɻʎͬɸʀʍʋʌɲʇɻʎ
- ȶʆɷʐʍɻ͕ ɲʇɸʍʉʐɳʌ
ɀʋʄɹɿɺɸʌ͕ ʍʃʉʑʔʉʎ͕ ʃʉʅʗʊʎ

-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ʌɲʀʌʆʘ ɽɹʍɻ ʐʋɹʌͬʃɲʏɳ
ɇʐʅʔʘʆʙ ʅɸ ʏɻ ɀɲʌʀɲ͘
ȵʀʅɲɿ ɲʆʏʀɽɸʏʉʎ ʅɸ ʏʉ ʍʖʊʄɿʉ ʏʉʐ ȳɿɳʆʆɻ͘

- ɇɸɿʌɳ ʏʘʆ ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ
ʊʌʘʆ ʅɹʍɲ ʍʏɿʎ ʋʌʉʏɳʍɸɿʎ
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Ⱦɲʏɻɶʉʌʙ
ɀɲ ʋʙʎ ʅʋʊʌɸʍɸʎ ʆɲ ʏʉ ʇɸʖɳʍɸɿʎ͖
Ȱɿʏɿʉʄʉɶʙ͕ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶʙ
ȵʋʀʏɻɷɸʎ ɷɸʆ ɸʀʋɲ ʏʀʋʉʏɲ͘

ȷɻʏʙ ʍʐɶɶʆʙʅɻ
ɇʐɶɶʆʙʅɻ͕ ɷɸʆ ʏʉ ɸʆʆʉʉʑʍɲ ɹʏʍɿ͘
ȷɻʏʙ ɶʆʙʅɻ
Ⱥɸʘʌɸʀʏɸ ʍʘʍʏʊ ʏʉʆ ʏʌʊʋʉ ʋʉʐ ɸʌɶɲɺʊʅɲʍʏɸ͖
ȷɻʏʙ ʅʀɲ ɸʃʏʀʅɻʍɻͬʃʌʀʍɻ
Ʌɸɿʌɳɺɸɿ ɸɳʆ ɹʌɽʘ ɲʌɶʊʏɸʌɲ͖
ȷɻʏɳʘ ʍʐɶʃɲʏɳɽɸʍɻ
;ɇʏɹʄʆʘ ʏɻʆ ɸʋɿʍʏʉʄɼ ʏʙʌɲ͘Ϳ ɇʐʅʔʘʆɸʀʏɸ͖
ɇʐʅʔʘʆʙ͕ ɸʋɿɷʉʃɿʅɳɺʘ
;Ⱦʐʃʄʉʔʉʌʉʑʆ ʋʉʄʄɳ ɲʐʏʉʃʀʆɻʏɲ͘Ϳ ʹ ɇʐʅʔʘʆʙ
ɲʋʉʄʑʏʘʎ͘
Ȱʆʏɿʄɹɶʘ
;Ƀɿ ɲɽʄɻʏɹʎ ʃɳʆʉʐʆ ʋʉʄʄɼ ʋʌʉʋʊʆɻʍɻͿ͘ ʹ
Ȱʆʏɿɽɹʏʘʎ͕ ʋʉʄʄɼ ʄʀɶɻ͘

ɉɶɸʀɲ ʃɲɿ ʐɶɿɸɿʆɼ
- Ʌɸʌɿʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐ ʍʙʅɲʏʉʎ ʃɲɿ
ʐɶɿɸɿʆɼ
ʆɸʍɸʍɹʌ͕ ʖɲʌʏʉʅɳʆʏɿʄʉ͕
ʃɲɽɲʌɿʍʏɼʌɿʉ͕ ɷʀʆʘ ʍʏʉ
ʃɲɽɲʌɿʍʏɼʌɿʉ
- ɉɶɸʀɲ ʃɲɿ ɲʍɽɹʆɸɿɲ
ɍɳʆʘ ʏɿʎ ɲɿʍɽɼʍɸɿʎ ʅʉʐ͕ ʅɸʏʌɳʘ
ɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲ͕ ʃʌʐʉʄʉɶʙ
- Ȼɲʏʌɿʃɼ ʃɲɿ ʋɸʌʀɽɲʄʗɻ
ȵʃʋʌʉʍʙʋɻʍɻ ʄʊɶʘ ɳɷɸɿɲʎ
- Ȱʍʔɳʄɿʍɻ
ɿɲʏʌʉʔɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃɼʎ
ʋɸʌʀɽɲʄʗɻʎ
Ɉɲʅɸʀʉ ʐɶɸʀɲʎ, ɲʍʔɲʄɿʍʏɼʌɿʉ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ƀʅʉʄʉɶʙ͕ ʋɲʌɲɷɹʖʉʅɲɿ
;Ƀ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ ɹʖɸɿ ʃɳʋʉɿʉ ʄɳɽʉʎͿ͘ ʹ ɇʐɶɶʆʙʅɻ
ɸʀʆɲɿ ɷɿʃʊ ʅʉʐ ʄɳɽʉʎ͘

ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
Ȱʀʏɻʍɻ͕ ʃɳʆʘ ɷɼʄʘʍɻ͕ ɺɻʏʙ
ʋʉʄɿʏɿʃʊ ɳʍʐʄʉ
- Ɉʌɳʋɸɺɲ ʃɲɿ ɷɿɲʃʀʆɻʍɻ
ʖʌɻʅɳʏʘʆ
ɀɻʖɳʆɻʅɲ ɲʐʏʊʅɲʏɻʎ
ʍʐʆɲʄʄɲɶɼʎ͕ ʖʌɻʅɲʏɿʍʏɼʌɿʉ
- Ȱʍʏʐʆʉʅʀɲ
Ʉʌɿʉ ʏɲʖʑʏɻʏɲʎ, ɷʉʄʉʔʉʆʙ
Ʌɲʌʉʖɼ ɷɿɲʔʊʌʘʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɀɲʌɲɶʃʊʎ͕ ʃɲɽɲʌɿʍʏɼʌɿʉ͕
ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ ɸʆʉɿʃʀɲʍɻʎ
ɲʋʉʃʌɿɳʏɿʃʘʆ ʍʏʉʄʙʆ

Τεύχος Β’ 2871/09.09.2016

ȵʃʔʌɳɺʘ ɲʋʉɷʉʃɿʅɲʍʀɲ
;Ⱦɳɽɸ ʅɹʌɲ ʏɲ ʀɷɿɲ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ͘Ϳ ȴɸʆ ʅʋʉʌʉʑʅɸ
ʆɲ ʍʐʆɸʖʀʍʉʐʅɸ ɹʏʍɿ͘

http://edu.klimaka.gr

ȴɿɲʋʌʉʍʘʋɿʃɹʎ ʍʖɹʍɸɿʎ
- Ʌʌʉʍʘʋɿʃɼ ʍʖɹʍɻ
ɇʖɹʍɻ͕ ɲʌʌɲɴʘʆɿɳɺʉʅɲɿ͕

30375

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

http://edu.klimaka.gr

30376

ɸɶʃɲʏɲʄɸʀʋʘ
Ʌɲʌɲɷɹʖʉʅɲɿ
ȶʖɸʏɸ ɷʀʃɿʉ ʏɸʄɿʃɳ͘
ȶʖʘ ɲʆʏʀʌʌɻʍɻ
Ȱʆɲʌʘʏɿɹʅɲɿ ɸɳʆ ɸʀʆɲɿ ʍʘʍʏʊ͘
Ȱʆɲʃɲʄʙ
Ɂʊʅɿɺɲ ʊʏɿ ɸʀʆɲɿ ʊʄʉɿ ɹʆʏɿʅʉɿ ɸɷʙ͘

Ʌʉʄɿʏɿʃɼ ʃɲɿ ʃʉɿʆʘʆʀɲ
- Ⱦʉɿʆʘʆʀɲ
Ʌʄʉʑʏʉʎ
- Ʌʉʄɿʏɿʃɼ͕ ʃʌɳʏʉʎ
Ʌʉʄʀʏɻʎ
- ȴʀʃɲɿʉ
Ȱɽʙʘʍɻ

ȵʃʔʌɳɺʘ ʋʌʉʏɿʅɼʍɸɿʎ͕ ɸʋɿɽʐʅʀɸʎ ʃɲɿ
ʍʐʆɲɿʍɽɼʅɲʏɲ

ȵʃʔʌɳɺʘ ɲɷɿɲʔʉʌʀɲ
;Ɉɿ ɷʙʌʉ ɽɹʄɸɿʎ ʍʏɲ ɶɸʆɹɽʄɿɳ ʍʉʐ͖Ϳ ʹ ȴɸʆ ɹʖʘ
ʃɲʅʀɲ ɿɷɿɲʀʏɸʌɻ ɸʋɿɽʐʅʀɲ͘
Ɇʘʏɳʘ ɶɿɲ ʋʌʉʏɿʅɼʍɸɿʎ
Ɉɿ ʍɲʎ ɲʌɹʍɸɿ ʃʐʌʀʘʎ ʍʏɻ ɷʉʐʄɸɿɳ ʍɲʎ͖

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȵʃʔʌɳɺʘ ɸʋɿɽʐʅʀɲ
Ⱥɲ ʅʉʐ ɳʌɸʍɸ ʆɲ ɴɶɲʀʆʘ ʋɿʉ ʍʐʖʆɳ͘

ȵʃʔʌɳɺʘ ʍʐʅʋɳɽɸɿɲ
Ɉʉʆ ʍʐʅʋɲɽʙ ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ͘
ȵʃʔʌɳɺʘ ɲʆʏɿʋɳɽɸɿɲ
Ȱʆʏɿʋɲɽʙ ɲʆɽʌʙʋʉʐʎ ʋʉʐ ʃɳʆʉʐʆ ʔɲʍɲʌʀɲ͘

ȵʃʔʌɳɺʘ ɿʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ

Τεύχος Β’ 2871/09.09.2016

ȵʃʔʌɳɺʘ ɸʆɽʉʐʍɿɲʍʅʊ
ȸ ʖɽɸʍɿʆɼ ʍʐʆɲʐʄʀɲ͘ ɉʋɹʌʉʖɻ͊

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ȵʃʔʌɳɺʘ ɹʃʋʄɻʇɻ
;ȸ ɀʋɳɶɸʌʆ ɀʉʆɳʖʉʐ ʖɳʆɸɿ ɸʆʏʊʎ ɹɷʌɲʎ͘Ϳ Ȱʐʏʊ
ɸʀʆɲɿ ɲʋʀʍʏɸʐʏʉ͊

Τεύχος Β’ 2871/09.09.2016

ȵʀʆɲɿ ɲʃʌɿɴʙʎ ɲʐʏʊ ʋʉʐ ʖʌɸɿɳɺʉʅɲɿ͘

http://edu.klimaka.gr

ȵʃʔʌɳɺʘ ɲʆɲʃʉʑʔɿʍɻ
;Ȼʍʉʔɳʌɿʍɲʆ ʏʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀʉ ʄɸʋʏʊ ʏʉʐ ʋɲɿʖʆɿɷɿʉʑ͘Ϳ
ȹʏɲʆ ʏʐʖɸʌʉʀ͊
ȵʃʔʌɳɺʘ ɲʋʉɶʉɼʏɸʐʍɻ
ȿʐʋɳʅɲɿ ʋʉʐ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʍɲʎ ɲʌʆɻɽʙ͘

ȵʃʔʌɳɺʘ ɲʏɲʌɲʇʀɲ
;ȵʀʆɲɿ ɷɹʃɲ ɼ ʙʌɲ͘Ϳ ʹ ȵ͕ ʃɲɿ͖
ȵʃʔʌɳɺʘ ɲɷɿɲʔʉʌʀɲ
ɀʋʉʌɸʀʎ ʆɲ ʅɸʀʆɸɿʎ ʊʍʉ ɽɹʄɸɿʎ͘
ȵʃʔʌɳɺʘ ɲʋɸʄʋɿʍʀɲ
;Ȱʎ ʍʏɲʅɲʏɼʍʉʐʅɸ͘Ϳ ȴɸʆ ɹʖɸɿ ʆʊɻʅɲ͘

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȵʃʔʌɳɺʘ ɹʃʋʄɻʇɻ
;ȹʅʉʐʆ ʏʌɸɿʎ ɸɴɷʉʅɳɷɸʎ ɳʌʌʘʍʏɻ͘Ϳ ʹ Ʌʘ ʋʘ͊

ȵʃʔʌɳɺʘ ɲʅɻʖɲʆʀɲ
ȴɸʆ ʇɹʌʘ ʋʙʎ ʆɲ ʍʐʆɸʖʀʍʘ͘

ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʙ ʅɸ ɲʔʉʌʅɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎͬ
ɸʆɹʌɶɸɿɸʎ
Ʌʌʉʏʌɹʋʘ
Ⱥɲ ʅʋʉʌʉʑʍɲʏɸ ʆɲ ɲʆʉʀʇɸʏɸ ʏɻʆ ʋʊʌʏɲ͖

30377

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
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30378

Ʌɲʌɲʃɲʄʙ
Ⱥɲ ʅʋʉʌʉʑʍɲʏɸ ʆɲ ʅɸ ʋɳʌɸʏɸ ʅɸ ʏʉ ɲʐʏʉʃʀʆɻʏʉ͖
ȷɻʏʙ ɴʉɼɽɸɿɲ
ɀɸ ɴʉɻɽɳʎ ʍɸ ʋɲʌɲʃɲʄʙ ʆɲ ʏɲ ʔʘʏʉʏʐʋɼʍʘ͖
ȵʃʔʌɳɺʘ ɸʋɿɽʐʅʀɸʎ
Ⱥɲ ɼɽɸʄɲ ʆɲ ɹʌɽʘ ʃɿ ɸɶʙ͘
Ʌɲʌɲɶɶɹʄʆʘ ;ʍɸ ɸʍʏɿɲʏʊʌɿʉͿ
Ɍɹʌʏɸ ʅʉʐ͕ ʍɲʎ ʋɲʌɲʃɲʄʙ͕ ɹʆɲ ɲʆɲʗʐʃʏɿʃʊ͘

ȴɿɲʏɳɺʘ
Ȱʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿ ʆɲ ʍʐʆʉʅɿʄɸʀʏɸ ʅɸ ʏʉʆ ʉɷɻɶʊ͘
ȴʀʆʘ ʉɷɻɶʀɸʎ
Ʌɸʌɿʍʏʌɹʗʏɸ ɲʐʏʊ ʏʉ ʃʉʐʅʋʀ.
Ʌɿɹɺʘ
ȴʙʍɸ ʅʉʐ ʏʉ ʏɻʄɹʔʘʆʉ ʏʙʌɲ͊

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȴʀʆʘ ɸʆʏʉʄɼ
Ⱥ ɲ ɼɽɸʄɲ ʆɲ ɷʙʍʘ ʏʉʆ ɸʃʏʐʋʘʏɼ ɶɿɲ ɸʋɿʍʃɸʐɼ͘

Ȱʋɸɿʄʙ
Ƀʄʉʃʄɻʌʙʍʏɸ ʏɻʆ ɸʋɿʍʏʉʄɼ͕ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳ ɽɲ
ɲʆɲɶʃɲʍʏʙ ʆɲ͙

Ʌʌʉʏɸʀʆʘ
Ⱥɲ ɽɹʄɲʏɸ ʆɲ ɹʌɽɸʏɸ ʅɲɺʀ ʅɲʎ͖

Τεύχος Β’ 2871/09.09.2016

ȵʆɽɲʌʌʑʆʘ
ɀɲ ʋɳʌʏɸ ʄʀɶʉ ɲʃʊʅɲ͘

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ȴʀʆʘ ɳɷɸɿɲ
ȴɸʆ ʅɸ ɸʆʉʖʄɸʀ ɸɳʆ ʋɳʌɸʏɸ ʏɻʄɹʔʘʆʉ͘

Τεύχος Β’ 2871/09.09.2016

ɇʐʅɴʉʐʄɸʑʘ
ɇʏɻ ɽɹʍɻ ʍɲʎ ɽɲ ɲɶʊʌɲɺɲ ɳʄʄʉ ʋʉʆʏʀʃɿ ɶɿɲ ʏʉʆ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʏɼ͘

http://edu.klimaka.gr

Ȱʋɲʄʄɳʍʍʘ
ȶʖɸʏɸ ʊʍʉ ʖʌʊʆʉ ɽɹʄɸʏɸ ʍʏɻ ɷɿɳɽɸʍɼ ʍɲʎ͘

Ȱʌʆʉʑʅɲɿ ʆɲ ɲʋɲʄʄɳʇʘ
Ɂɲɿ͕ ɸʀʆɲɿ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉ ʆɲ ɶʀʆɸɿ͕ ɷɿʊʏɿ ɲʑʌɿʉ
ʃɲʏɲʔɽɳʆʉʐʆ ʉɿ ɸʋɿʍʃɹʋʏɸʎ ɲʋʊ ʏʉ Ʌɲʌʀʍɿ͘
ȷɻʏɳʘ ɳɷɸɿɲ
Ⱥɲ ʅʋʉʌʉʑʍɲ ʆɲ ɲʔɼʍʘ ɸɷʙ ʏɿʎ ɸʋɿʍʃɸʐɹʎ ʅʉʐ͖
ȷɻʏɳʘ ɲʋɲʄʄɲɶɼ
Ʌʌɹʋɸɿ ʆɲ ɶʀʆɸɿ ʉʋʘʍɷɼʋʉʏɸ ʍɼʅɸʌɲ͖

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ȱʌʆʉʑʅɲɿ ɳɷɸɿɲ
;ɀʋʉʌʙ ʆɲ ɹʌɽʘ ʅɲɺʀ ʍɲʎ͖Ϳ ʹ Ȱʋʉʃʄɸʀɸʏɲɿ͕ ɷɸʆ
ɶʀʆɸʏɲɿ͘

ȷɻʏɳʘ ʋʌʉʏɳʍɸɿʎ
Ɉɿ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʃɳʆɸɿ ʉ ɸʋɿʍʃɹʋʏɻʎ ʍʏɻ ȷʐʌʀʖɻ͖
ȷɻʏɳʘ ʍʐʅɴʉʐʄɼ
Ɂɲ ʋɳʘ ʃɲʄʑʏɸʌɲ ʏʉ ɴʌɳɷʐ͖
ȷɻʏɳʘ ʉɷɻɶʀɲ
Ʌʙʎ ʅʋʉʌʙ ʆɲ ʋɳʘ ʍʏʉ ʃɹʆʏʌʉ ʏɻʎ ʋʊʄɻʎ͖

30379

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

http://edu.klimaka.gr

30380

Ɇʘʏɳʘ ɶɿɲ ɸʋɿɽʐʅʀɸʎ
Ʌʊʏɸ ɽɲ ɽɹʄɲʏɸ ʆɲ ɹʌɽɸʏɸ͖
Ʌʌʉʍʔɹʌʘ ʃɳʏɿ
Ⱥɲ ɽɹʄɲʏɸ ʃɳʏɿ ʆɲ ʋɿɸʀʏɸ͖
Ʌʌʉʍʔɹʌʉʅɲɿ ɶɿɲ ʃɳʏɿ
Ⱥɲ ʅʋʉʌʉʑʍɲ ʆɲ ʏʉ ʃɳʆʘ ʃɿ ɸɶʙ͘

Ʌʌʉʍʃɲʄʙ
Ⱥɲ ɼɽɸʄɲ ʆɲ ʍɲʎ ʃɲʄɹʍʘ ʍʏʉ ʋɳʌʏɿ ʋʉʐ ɽɲ
ʃɳʆʘ͘
ɉʋʊʍʖʉʅɲɿ
Ȱʑʌɿʉ ɽɲ ɹʖʘ ʏʉ ɴɿɴʄʀʉ ʅɲɺʀ ʅʉʐ͘ Ɉʉ ʐʋʊʍʖʉʅɲɿ͘
ɇʐʆɲɿʆʙ
;Ʌɲʀɺɸʏɸ ʅɲɺʀ ʅɲʎ͖Ϳ ʹ Ɂɲɿ͕ ɸʐʖɲʌʀʍʏʘʎ͘

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ʌʌʉʍʔɹʌʘ ɴʉɼɽɸɿɲ
ɀʋʉʌʙ ʆɲ ʍɲʎ ɴʉɻɽɼʍʘ ʆɲ ɸʋɿʍʃɸʐɳʍɸʏɸ ʏʉʆ
ɸʃʏʐʋʘʏɼ͖

ɇʐʅʔʘʆʙ
;ȵɷʙ ʍʏʉ ɶʌɲʔɸʀʉ͖Ϳ ʹ ɇʑʅʔʘʆʉɿ͊

Ȱʌʆʉʑʅɲɿ
;Ʌɼɶɲɿʆɸ ʅɸ ʏɲ ʋʊɷɿɲ͊Ϳ ʹ ȵʋʉʐɷɸʆʀ͊

Τεύχος Β’ 2871/09.09.2016

Ȱʋʉɷɹʖʉʅɲɿ ʅʀɲ ʋʌʉʍʔʉʌɳ
;Ⱥɲ ʔɳʏɸ ʅɲɺʀ ʅɲʎ͖Ϳ ʹ ȴɸʆ ʅʋʉʌʙ ʆɲ ʋʘ ʊʖɿ͘

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ȴɿʍʏɳɺʘ
Ɂɲ ɷʉʑʅɸ ɸɳʆ ɹʖʘ ʖʌʊʆʉ͘

Τεύχος Β’ 2871/09.09.2016

Ȱʌʆʉʑʅɲɿ ʅʀɲ ʋʌʊʏɲʍɻ
Ʉʖɿ ɸʐʖɲʌɿʍʏʙ͕ ɷɸʆ ʖʌɸɿɳɺɸʏɲɿ ʆɲ ɴʉɻɽɼʍɸʏɸ͘

http://edu.klimaka.gr

ȵʃʔʌɳɺʘ ʋʌʊɽɸʍɻ
ɇʃʉʋɸʑʘ ʆɲ ʋɳʘ ʍʏʉʆ Ⱦɲʆɲɷɳ͘
ȵʃʔʌɳɺʘ ɲʋʉʔɲʍɿʍʏɿʃʊʏɻʏɲ
Ȱʋʉʔɳʍɿʍɲ ʆɲ ʋɲʆʏʌɸʐʏʙ͘

ȵʃʔʌɳɺʘ ɹʄʄɸɿʗɻ ʋʌʊɽɸʍɻʎ
ȳɿɲ ɲʑʌɿʉ ɷɸʆ ɹʖʘ ʍʖɹɷɿɲ͘
ȵʃʔʌɳɺʘ ɸʋɿɽʐʅʀɲ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
Ɉʙʌɲ ɽɲ ɸʀʖɲ ʊʌɸʇɻ ɶɿɲ ɹʆɲ ʋɲɶʘʏʊ͘
ȵʃʔʌɳɺʘ ʋʌʉʏʀʅɻʍɻ
Ⱥɲ ʋʌʉʏɿʅʉʑʍɲ ʆɲ ɸʋɿʍʏʌɹʗʉʐʅɸ ʍʏʉ ʍʋʀʏɿ͘

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȵʃʔʌɳɺʘ ɲʆɲʋʉʔɲʍɿʍʏɿʃʊʏɻʏɲ
Ɂɲ ɷʉʑʅɸ ʏɿ ɽɲ ʃɳʆʘ ʏʉ ʃɲʄʉʃɲʀʌɿ͘

ȵʃʔʌɳɺʘ ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲ͕ ɸʐɽʑʆɻ
ȴɸʆ ɶʆʘʌʀɺʘ ʃɲʄɳ ʏʉ ʃɲɿʆʉʑʌɶɿʉ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ͘
ȵʃʔʌɳɺʘ ʋʌʉɽʐʅʀɲ
Ɉɸʄɸɿʙʆʘ ʍɸ ʄʀɶʉ͘
Ʌɲʌʉʐʍɿɳɺʘ ʃɳʏɿ ʘʎ ɸʔɿʃʏʊ
;Ɏɻʄɳ ʏʉ ʃɸʔɳʄɿ ʃʑʌɿɸ ɀʋɹʌɶʃɸʌ͘Ϳ Ⱥɲ ʏɲ
ʃɲʏɲʔɹʌʉʐʅɸ͘

30381

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
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30382

Ʌɲʌʉʐʍɿɳɺʘ ʃɳʏɿ ʘʎ ʅɻ ɸʔɿʃʏʊ
ȳɿɲ ʏɻʆ ʙʌɲ ɷɸʆ ɴʄɹʋʘ ʄʑʍɻ ʍʏʉ ʋʌʊɴʄɻʅɲ͘
ȵʃʔʌɳɺʘ ʃʙʄʐʅɲ
ȴʐʍʏʐʖʙʎ ɷɸʆ ʅʋʉʌʙ ʆɲ ɹʌɽʘ͘ ɀɸ ɹʖɸɿ ʃɲʄɹʍɸɿ
ɻ ʉɿʃʉɶɹʆɸɿɲ ɀɳɶɸʌ͘
ȵʃʔʌɳɺʘ ɲʆɿʃɲʆʊʏɻʏɲ
ȴɸʆ ɸʀʅɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ ɸʋɿɷɿʉʌɽʙʍʘ ɲʐʏʊ ʏʉ
ʋʌɳɶʅɲ͘

ɉʋʉɷɸɿʃʆʑʘ ʃɳʏɿ ʋʉʐ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ
Ɍʐʍɿʃɳ ʃɲɿ ʅʋʉʌɸʀʏɸ ʆɲ ʉɷɻɶɼʍɸʏɸ ʏʉ
ʐʋɻʌɸʍɿɲʃʊ ʊʖɻʅɲ͘
ȵʆɻʅɸʌʙʆʉʅɲɿ ɶɿɲ ʋʌʉɽɹʍɸɿʎ
ȶʖɸʏɸ ɼɷɻ ʍʖɹɷɿɲ ɶɿɲ ɲʑʌɿʉ ʏʉ ɴʌɳɷʐ͖
Ɇʘʏɳʘ ɶɿɲ ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲ
ȵʀʍʏɸ ɸʍɸʀʎ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɸɷʙ͖

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ɉʋʉɷɸɿʃʆʑʘ ʃɳʏɿ ʋʉʐ ɲʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿ
ɀɻʆ ʏʉ ʐʋʉɶʌɳʗɸʏɸ ʍɸ ʃɲʅʀɲ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ͊

ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʙ ɲʃʉʄʉʐɽʙʆʏɲʎ ʃʉɿʆʘʆɿʃɹʎ
ʍʐʅɴɳʍɸɿʎ

Ȱʆʏɿɷʌʙ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ʊʏɲʆ ʅɸ ʍʐʍʏɼʆʉʐʆ ʍɸ
ʃɳʋʉɿʉʆ

Τεύχος Β’ 2871/09.09.2016

ɇʐʍʏɼʆʘ ʃɳʋʉɿʉʆ
Ⱦʑʌɿɸ ɇʆɳɿʆʏɸʌ͕ ʆɲ ʍɲʎ ʍʐʍʏɼʍʘ͗ Ƀ ʃʑʌɿʉʎ
ɀʀʄʄɸʌ͘

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

Ȱʋɸʐɽʑʆʉʅɲɿ ʍɸ ʃɳʋʉɿʉʆ
Ɂɲ ʍʉʐ ʋʘ͕ ɷɿʃʊ ʍʉʐ ɸʀʆɲɿ ɲʐʏʊ͖

Τεύχος Β’ 2871/09.09.2016

;ȱʋʋɸʄʏͿ͘ ʹ ɍɲʀʌʉʅɲɿ ʋʉʐ ʍɲʎ ɶʆʘʌʀɺʘ͕ ʃʑʌɿɸ
ȱʋʋɸʄʏ͘

http://edu.klimaka.gr

ɀɿʄɳʘ ʍʏʉ ʏɻʄɹʔʘʆʉ ʊʏɲʆ ʃɲʄʙ ʃɳʋʉɿʉʆ
ȵʀʅɲɿ ɻ ɇʉʑɺɿ͕ ɶɸɿɲ ʍʉʐ Ʌɹʏɸʌ͊
Ȱʋɲʆʏʙ ʍʏʉ ʏɻʄɹʔʘʆʉ ʊʏɲʆ ʅɸ ʃɲʄʉʑʆ
Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑ ʃɲʏɲʄʊɶʉʐ͕ ʏɿ
ɸʋɿɽʐʅɸʀʏɸ͖

ȷɻʏʙ ʍʐɶɶʆʙʅɻ
Ⱥɹʄʘ ʆɲ ɺɻʏɼʍʘ ʍʐɶɶʆʙʅɻ ɶɿɲ ɲʐʏʊ͘
Ȱʆʏɿɷʌʙ ʍɸ ʍʐɶɶʆʙʅɻ
Ʌɲʌɲʃɲʄʙ͕ ʏʀʋʉʏɲ͊

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ɇʏɹʄʆʘ ʖɲɿʌɸʏʀʍʅɲʏɲ
;ȴʙʍɸ ʖɲɿʌɸʏʀʍʅɲʏɲ ʍʏɻ ɀɳʌɽɲ͘Ϳ ʹ Ɂɲɿ͕ ɽɲ ʏɻʎ
ʏɲ ʅɸʏɲʔɹʌʘ͘

ȵʐʖɲʌɿʍʏʙ
ɇɲʎ ɸʐʖɲʌɿʍʏʙ ʋʉʄʑ͘
Ȱʆʏɿɷʌʙ ʍɸ ɸʐʖɲʌɿʍʏʀɸʎ
ȵʐʖɲʌʀʍʏɻʍɼ ʅʉʐ͊
Ⱦɳʆʘ ʃʉʅʋʄɿʅɹʆʏɲ
ȶɶɿʆɸ ʋʉʄʑ ʊʅʉʌʔʉ͘ ɇʐɶʖɲʌɻʏɼʌɿɲ͊
Ȱʆʏɿɷʌʙ ʍɸ ʃʉʅʋʄɿʅɹʆʏɲ

30383

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
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30384

;Ɉʉ ʔʊʌɸʅɲ ɸʀʆɲɿ ʋʉʄʑ ʊʅʉʌʔʉ͘Ϳ ʹ Ɂɲɿ͕ ʍʉʐ
ɲʌɹʍɸɿ͖ ɍɲʀʌʉʅɲɿ͘
ɇʐʄʄʐʋʉʑʅɲɿ
Ⱥɲ ɼɽɸʄɲ ʆɲ ɸʃʔʌɳʍʘ ʏɲ ɽɸʌʅɳ ʅʉʐ
ʍʐʄʄʐʋɻʏɼʌɿɲ͘
ȵʃʔʌɳɺʘ ɸʐʖɹʎ
Ⱦɲʄɹʎ ɷɿɲʃʉʋɹʎ ʃɲɿ ʃɲʄɼ ʇɸʃʉʑʌɲʍɻ͘
Ȱʆʏɿɷʌʙ ʍɸ ɸʐʖɹʎ
Ⱦɲʄɼ ʊʌɸʇɻ͊ ʹ ȵʐʖɲʌɿʍʏʙ͕ ɸʋʀʍɻʎ͘

ȷɻʏɳʘ ʏʉʆ ʄʊɶʉ
Ɂɲ ʍɲʎ ʃɳʆʘ ʅʀɲ ɸʌʙʏɻʍɻ͖ ȴɸʆ ʏʉ ɽɸʘʌɸʀʏɸ ʃɿ
ɸʍɸʀʎ ɲʃʌɿɴʊ͖
ȴɿɲʃʊʋʏʘ ʃɳʋʉɿʉʆ
Ʌʌɲɶʅɲʏɿʃɳ; Ʌɿʍʏɸʑɸʏɸ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɳ, ʊʏɿ͙͍
ȴɻʄʙʆʘ ɸʋɿɽʐʅʀɲ ʆɲ ɷɿɲʏɻʌɼʍʘ ʏʉʆ ʄʊɶʉ
Ⱥɲ ʅɿʄɼʍɸɿʎ ʍɸ ʄʀɶʉ͕ ʅʋʉʌʙ ʆɲ ʏɸʄɸɿʙʍʘ ʏɻʆ
ʋʌʊʏɲʍɼ ʅʉʐ͖

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ƀʌɶɲʆʙʆʘ ʏʉʆ ʄʊɶʉ ʅʉʐ ɼ ʏɻʆ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ

ȷɻʏɳʘ ʏɻʆ ʋʌʉʍʉʖɼ ʏʉʐ ɲʃʌʉɲʏɼ
ɂɹʌɸʏɸ͕ ɹʖʉʐʅɸ ʋʉʄʄʉʑʎ ɳʆɸʌɶʉʐʎ ʃɲɿ ʋʉʄʄʉʀ
ɲʆʏɿʅɸʏʘʋʀɺʉʐʆ ɷʐʍʃʉʄʀɸʎ͙

Ⱦɲʄʙ ʃɳʋʉɿʉʆ ʆɲ ʋɳʌɸɿ ʏʉʆ ʄʊɶʉ

Τεύχος Β’ 2871/09.09.2016

ȴʀʆʘ ʏʉʆ ʄʊɶʉ
Ʌɸʎ ɸʍʑ ʋʌʙʏɲ ɶɿɲ ʏɿʎ ɷɿɲʃʉʋɹʎ ʍɲʎ͘

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

ȴɸʀʖʆʘ ʊʏɿ ɲʃʉʑʘ ʋʌʉʍɸʃʏɿʃɳ
;ȴɸʆ ɼʏɲʆ ɳʍʖɻʅʉ͙Ϳ ʹ Ȱʋʉʄʑʏʘʎ͘ ;Ȱʆ ʃɲɿ ɷɸʆ ʏʉ
ʋɸʌʀʅɸʆɸ ʃɲʆɸʀʎ͘Ϳ

Τεύχος Β’ 2871/09.09.2016

Ⱦʐʌʀɲ Ɍʉʆʏɳʆɲ͕ Ɉɿ ɽɲ ʄɹɶɲʏɸ ɸʍɸʀʎ ɶɿɲ ɲʐʏʊ ʏʉ
ɽɹʅɲ͖

http://edu.klimaka.gr

Ⱦɲʄʙ ʃɳʋʉɿʉʆ ʆɲ ʍʘʋɳʍɸɿ
ɇʏɲʅɲʏɼʍʏɸ ʋɲʌɲʃɲʄʙ ʆɲ ʅɿʄɳʏɸ͘
Ʌɲʌɲʃɲʄʙ ɶɿɲ ɸʋɲʆɳʄɻʗɻ
ɇʐɶɶʆʙʅɻ͕ ɲʄʄɳ ɷɸʆ ʍɸ ʃɲʏɲʄɲɴɲʀʆʘ͘

Ʌɲʌɲʃɲʄʙ ɶɿɲ ɶʄʘʍʍɿʃɼ ɸʋɸʇɼɶɻʍɻ
ɀʋʉʌɸʀʏɸ ʆɲ ʅʉʐ ɸʇɻɶɼʍɸʏɸ ʏɿ ɸʀʆɲɿ ɻ ɷɿɳɴɲʍɻ
ʋɸɺʙʆ͖
ȷɻʏɳʘ ɸʋɸʇɼɶɻʍɻ͕ ʍʖʉʄɿɲʍʅʊ
;Ƀ ʏʑʋʉʎ ɸʀʆɲɿ ɸʆʏɸʄʙʎ ɸʃʏʊʎ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎ͘Ϳ
ʹ ȵʃʏʊʎ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎ͖ Ɉɿ ɽɹʄɸʏɸ ʆɲ ʋɸʀʏɸ ʅɸ
ɲʐʏʊ͖

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȴɻʄʙʆʘ ʅɻ ʃɲʏɲʆʊɻʍɻ
;ȴɸʆ ʅɿʄɳʘ ʃɲʄɳ ȳɸʌʅɲʆɿʃɼ͘Ϳ Ⱥɲ ʅʋʉʌʉʑʍɲʏɸ ʆɲ
ʅɿʄɳʏɸ ʄʀɶʉ ʋɿʉ ɲʌɶɳ ʋɲʌɲʃɲʄʙ͖

ȵʄɹɶʖʘ ɸɳʆ ʉ ʍʐʆʉʅɿʄɻʏɼʎ ʅʉʐ ʅɸ ɲʃʉʑɸɿ
;ȵʅʋʌʊʎ͕ ɸʅʋʌʊʎ͕ ɷɸʆ ɲʃʉʑʘ ʏʀʋʉʏɲ͘Ϳ ɀɸ ɲʃʉʑʎ͖
ȵʄɹɶʖʘ ɸɳʆ ɸʀʆɲɿ ʃɲʏɲʆʉɻʏʊ ʏʉ ʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉ
ʏʘʆ ʄɸɶʊʅɸʆʙʆ ʅʉʐ
;ɀɸ ʃʉɿʏɳʎ ʅɸ ɸʌʘʏɻʅɲʏɿʃʊ͘Ϳ Ⱦɲʏɲʄɲɴɲʀʆɸɿʎ ʏɿ
ɽɹʄʘ ʆɲ ʋʘ͖

30385

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ

30386

ȵʋɸʇɻɶʙ, ʍʖʉʄɿɳɺʘ ʅʀɲ ɹʃʔʌɲʍɻ
Ʌʙʎ ɼʏɲʆ ʏʉ ʋɲɿʖʆʀɷɿ͍ ʹ Ʉʖɿ ʃɲʄʊ͘ Ɉʉ Ȱʅɴʉʑʌɶʉ
ɼʏɲʆ ʃɲʄʑʏɸʌʉ͕ ɼ ʅɳʄʄʉʆ͕ ʄɿɶʊʏɸʌʉ ʃɲʃʊ ɲʋʊ ʏɻʆ
ɀʋɳɶɸʌʆ͘

http://edu.klimaka.gr

ȵɿʍɳɶʘ ɹʃʔʌɲʍɻ
Ɉʉ ɽɹʅɲ ɸʀʆɲɿ ʏʉ ɸʇɼʎ͗ Ȱʐʏʊʎ ʋɼʌɸ ʏɲ ʖʌɼʅɲʏɲ
ʃɲɿ ɲʐʏɼ͙
ȴɿʍʏɳɺʘ, ʗɳʖʆʘ ʄɹʇɸɿʎ
Ⱦɲɿ ʅɸʏɳ ʔɽɳʍɲʅɸ͙͕͘ ʍʏɻʆ ɸɸɸ͕ ʍɸ ɲʐʏɼ ʏɻʆ
ʋʊʄɻ͕ ɷɸʆ ʅʉʐ ɹʌʖɸʏɲɿ ʏʉ ʊʆʉʅɳ ʏɻʎ͕ ɼʅɲʍʏɲʆ
ʄʉɿʋʊʆ ɸʃɸʀ ʃɲɿ͙

ȴɿʉʌɽʙʆʘ ʏʉʆ ɸɲʐʏʊ ʅʉʐ
ȹʏɲʆ ɷʐʍɲʌɸʍʏɻʅɹʆʉʎ͘ Ʉʖɿ͕ ɼɽɸʄɲ ʆɲ ʋʘ͕ ɼʏɲʆ
ʅɳʄʄʉʆ ɸʇʉʌɶɿʍʅɹʆʉʎ͘
Ʌɲʌɲʔʌɳɺʘ
ȵʆʆʉʙ ɲʐʏʉʑʎ͕ ʋʉʐ ʋɻɶɲʀʆʉʐʆ ʍɸ ɲʐʏʊ ʏʉ
ʍʖʉʄɸʀʉ͘

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȷɻʏʙ ɴʉɼɽɸɿɲ ɹʃʔʌɲʍɻʎ
;ɇʏɲ ʗʙʆɿɲͿ ɇʐɶɶʆʙʅɻ͕ ʋʙʎ ʄɹɶɸʏɲɿ ɲʐʏʊ ɸʃɸʀ͍

Ȱʋɲʌɿɽʅʙ
Ʌʌʉʍʃɲʄʉʑʅɸ ʏʊʍʉ ɸʍɹʆɲ ʊʍʉ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ɶʉʆɸʀʎ
ʍʉʐ ʍʏʉ ʍʋʀʏɿ ʅɲʎ͘

Ȱʄʄɳɺʘ ɽɹʅɲ
Ʌɲʌɸʅʋɿʋʏʊʆʏʘʎ͕ ʏɻʆ ɸʋʊʅɸʆɻ ɸɴɷʉʅɳɷɲ ɽɲ
ʄɸʀʋʘ͘
Ƀʄʉʃʄɻʌʙʆʘ ɹʃʔʌɲʍɻ
ȶʏʍɿ ʄʉɿʋʊʆ ʉʄʉʃʄɻʌʙʍɲʅɸ ʅɿɲ ʖɲʌɳ ʏɻʆ
ɷʉʐʄɸɿɳ ʅɲʎ ɶɿɲ ʍɼʅɸʌɲ͘
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ȴʀʆʘ ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ
Ɉɲ ɲʌʙʅɲʏɲ ɶɿɲ ʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ʅɸʌɿʃɹʎ
ʖʙʌɸʎ ʋʉʄʑ ʔɽɻʆɳ͘

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
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http://edu.klimaka.gr

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2016-2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
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