
 

 ζέ αΝ1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο βΰέ μΝΰδαΝ βθΝ υηπζάλω βΝ κυΝ θ τπκυΝ 
γέζ: θαΰΰ ζέαΝΫθαλιβμΝήΝη αίκζυθΝ τηία βμΝΜαγβ έαμ   

 
Κ μ23.10.2018  

 
(«2018-19/(ΤΠέΠέ Θέ)/1 Μ ΘΗΣ Ι ή Π Λ/ ΓΥΝΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗ Μ Σ ΛΤΚ Ι ΚΟΤΝΈΣΟΤΝ- Σ ΞΗΝ

Μ ΘΗΣ Ι Ν ΡΜΟ ΙΟΣΗΣ ΝΤΠΟΤΡΓ ΙΟΤΝΠ Ι Ι Ν Ρ ΤΝ ΝΝΚ ΙΝΘΡΗΚ ΤΜ ΣΩΝ») 
 

δ αΰωΰάΝαθαΰΰ ζέαμΝΫθαλιβμήη αίκζυθΝαπα χσζβ βμΝωφ ζκτη θκυέ 
 βθΝ πδζκΰάΝ δ δεΪΝ Ϋθ υπα θαΰΰ ζέ μΝ υηίΪ ωθΝ Μαγβ έαμ κΝ ετλδκ η θκτ,Ν πδζΫΰ αδΝ

δ αΰωΰάέ 

 
 βθΝ ηφαθδαση θβΝκγσθβΝ υηπζβλυθκθ αδΝυπκξλ π δεΪμ 
iέΠ Ρ ΡΣ Μ   η Ν πδζκΰάΝ κυΝΠαλαλ άηα κμΝαπα ξσζβ βμ κυΝπφ ζκτη θκυ (Έ λαΝάΝΠαλΪλ βηαΝ

λΰκ σ βήΦκλΫαΝ) 
iiέΝ Ι ΟΝΚ Σ Σ  Νη Ν πδζκΰάΝ θαΰΰ ζέαΝΫθαλιβμΝ τηία βμΝηαγβ έαμ  
iiiέΝ ΦΜΝ κυΝπφ ζκτη θκυ η Ν υηπζάλπ βΝ κυΝ ΦΜΝΩ 

 
 

έΝ υηπζάλπ βΝ φσληαμΝ θ τπκυΝ γέ4 θαΰΰ ζέαΝ ΫθαλιβμΝ τηία βμΝ ηαγβ έαμέΝ Κα ΪΝ βθΝ
εα αξυλβ βΝ πθΝ κδξ έπθΝ κυ θ τπκυΝ γέ4 υηπζβλυθκθ αδΝυπκξλ π δεΪΝ αΝπαλαεΪ πΝπ έαμ 
iέΝΤΠΗΡ Ι ΝΟ μ πδζΫΰ αδΝαπσΝζέ αΝβΝΤπβλ έαΝΟ Ν βθΝαληκ δσ β α 
βμΝκπκέαμΝίλέ ε αδΝκΝξυλκμΝαπα ξσζβ βμΝ κυΝπφ ζκτη θκυ. 

               

ΠΡΟΓΡ ΜΜ ΝΜ ΘΗΣ Ι :«2018-19/(ΤΠέΠέ Θέ)/1 Μ ΘΗΣ Ι ή Π Λ/ ΓΥΝΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗ 
Μ Σ ΛΤΚ Ι ΚΟΤΝΈΣΟΤΝ- Σ ΞΗΝΜ ΘΗΣ Ι Ν ΡΜΟ ΙΟΣΗΣ ΝΤΠΟΤΡΓ ΙΟΤΝΠ Ι Ι Ν Ρ ΤΝ ΝΝ

Κ ΙΝΘΡΗΚ ΤΜ ΣΩΝ» 

                                                       



 

 ζέ αΝ2 

 

iiέΝ ΤΠΗΡ Ι Ν  Π   πδζΫΰ αδΝ απσΝ ζέ αΝ βΝ Τπβλ έαΝ  Π Ν βθΝ αληκ δσ β α βμΝ κπκέαμΝ
ίλέ ε αδΝκΝξυλκμΝαπα ξσζβ βμΝ κυΝπφ ζκτη θκυ 
iiiέΝΠΡΟΓΡ ΜΜ ΝΜ ΘΗΣ Ι  πδζΫΰ αδΝαπσΝζέ αΝ κ ξ δεσΝπλσΰλαηηαΝηαγβ έαμΝ 
 βθΝ υΰε ελδηΫθβΝ π λέπ π β πδζΫΰ αδΝ :«2018-19/(ΤΠέΠέ Θέ)/1 Μ ΘΗΣ Ι ή Π Λ/ ΓΥΝ Ν Φ ΗΝ
ΤΛΟΠΟΙΗΗ Μ Σ ΛΤΚ Ι ΚΟΤΝ ΈΣΟΤΝ - Σ ΞΗΝ Μ ΘΗΣ Ι Ν ΡΜΟ ΙΟΣΗΣ Ν ΤΠΟΤΡΓ ΙΟΤΝ
Π Ι Ι Ν Ρ ΤΝ ΝΝΚ ΙΝΘΡΗΚ ΤΜ ΣΩΝ» 
 

θσ β αΝ έΝΓ ΝΙΚ ΝΣΟΙΧ Ι Ν ΡΓΟ ΟΣΗ 
ηφαθέακθ αδ,Ν η Ν αυ σηα βΝ πλκ υηπζάλπ β,Ν αΝ κδξ έαΝ κυΝ λΰκ σ β,Ν σππμ Ϋξκυθ εα αΰλαφ έΝ κΝ

Μβ λυκΝ λΰκ κ υθΝΙΚ - Σ ΜΝ(ηΫ πΝ βμΝ δα τθ βμΝ κυΝΠ ΡΓ Ν Νη Ν κΝΟΠΝΙΚ - Σ Μ)έ 
 

θσ β αΝ έΝ ΣΟΙΧ Ι Ν Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝΝ ΡΓΟ ΟΣΗ Κέ έ έ-ΚΤΡΙ Ν Ρ ΣΗΡΙΟΣΗΣ Ν
(Π ΡΙΓΡ ΦΗ)μΝυηπζβλυθ αδΝκΝΚπ δεσμ λδγησμΝ λα βλδσ β αμΝ κυΝΦκλΫαΝσππμΝΫξ δ απκ κγ έΝ
απσΝ βθΝαλησ δαΝ έΟέΤέ (απσΝ κΝTχXIS)Νη Ν δ αΰπΰάΝησθκΝ πθΝ ΪλπθΝπλυ πθΝοβφέπθΝ κυΝπμΝΪθπΝ
Κέ έ έέ 
 

 
 

 



 

 ζέ αΝ3 

 

 
 

θσ β αΝΓέΝΣΟΙΧ Ι ΝΠ Ρ ΡΣΗΜ ΣΟΝ ΡΓΟ ΟΣΗ  
Κέ έ έμΝυηπζβλυθ αδΝκΝΚπ δεσμ λδγησμΝ λα βλδσ β αμΝ κυΝ λΰκ σ β σππμΝΫξ δΝαπκ κγ έΝαπσΝ βθΝ
αλησ δαΝ έΟέΤέ (απσΝ κΝTχXIS)Ν ΰδαΝ Ϋ λαήπαλΪλ βηα,Ν η Ν δ αΰπΰά η Ν δ αΰπΰάΝησθκΝ πθΝ ΪλπθΝ
πλυ πθΝοβφέπθΝ κυΝπμΝΪθπΝΚέ έ έέ 
Π ΡΙΦ Ρ Ι ,Ν  Π ΡΙΦ Ρ Ι Κ Ν ΝΟΣ Σ ,Ν ΜΟ,Ν ΜΟΣΙΚ Ν ή ΣΟΠΙΚ Ν ΚΟΙΝΟΣ Σ Ν μΝ
πδζΫΰκθ αδΝ απσΝ βΝ ζέ αΝ αΝ ξ δεΪΝ κδξ έαΝ ήθ βμ σπκυ ίλέ ε αδΝ κΝπαλΪλ βηα,Ν τηφπθαΝ η Ν κΝ

Νέγκηβήβί1ίΝ(ΝσηκμΝΚαζζδελΪ β) 
 
 

 
 

 

 

 

   



 

 ζέ αΝ4 

 

θσ β αΝ έΝΣΟΙΧ Ι ΝΩΦ ΛΟΤΜ ΝΟΤ 
ΠΧΝΤΜΟ,Ν ΟΝΟΜ , ΟΝΟΜ Ν Π ΣΡΟ, ΟΝΟΜ Ν Μ ΣΡΟ, ΜήΝ ΙΝ Γ ΝΝ  μΝ

υηπζβλυθκθ αδΝ αΝαθπ ΫλπΝ κδξ έα,ΝσππμΝαυ ΪΝ πλκετπ κυθΝαπσ α υθκηδεάΝ αυ σ β α,Ν δαία άλδκΝ
άΝΪζζκΝθκηδηκπκδβ δεσΝΫΰΰλαφκέ 
ΦΤΛΟ,ΝΤΠ ΚΟΟΣ Σ ,ΝΟΙΚΟΓ Ν Ι Κ ΝΚ Σ Σ  ,Ν ΡΙΘΜΟ  Σ ΚΝΧΝ, ΚΠ Ι ΤΣΙΚΟΝ

ΠΙΠ ΟμΝ πδζΫΰκθ αδΝαπσΝ ξ δεάΝζέ αέ  
Π έκΝΤπβεκσ β αμΝ ζζβθδεάΝΰδαΝΫζζβθ μΝπκζέ μ,ΝαζίαθδεάΝΰδαΝκηκΰ θ έμΝαπσ ζίαθέα,Ν κυλεδεάΝΰδαΝ
κηκΰ θ έμΝαπσΝΚπθ αθ δθκτπκζβ,ΝΊηίλκΝεαδΝΣΫθ κέ 
Π έκΝ επαδ υ δεσΝ πέπ κμΝ υηπζβλυθ αδΝίΪ δΝ κυΝ έ ζκυΝ πκυ υθΝπκυ εα Ϋξ δΝκΝπφ ζκτη θκμέ 
Στπκμμ πδζΫΰκθ αδΝαπσΝζέ αΝ κΝ έ κμΝ αυ σ β κμΝ κυΝ λΰαακηΫθκυμΝ βζα άΝ ΪθΝπλσε δ αδΝΰδαΝ ζ έκΝ

υθκηδεάμΝΣαυ σ β κμΝάΝ δαία άλδκ,ΝάΝΣαυ σ β αΝΧπλυθΝ έ έ,ΝάΝ ίαέπ βΝ ΰΰλαφάμΝπκζδ υθΝ έ έΝ
(η ΪΝαπσΝγηβθβΝ δαηκθά),ΝάΝ ζ έκΝησθδηβμΝ δαηκθάμΝπκζδ υθΝ έ έΝ(η έα),ΝάΝ δ δεσΝ ζ έκΝΣαυ σ β αμΝ
Οηκΰ θκτμ,ΝάΝΆ δαΝ δαηκθάμΝ ( δθδΫ α),ΝάΝ ίαέπ βΝ ( τπκυΝ )Νεα Ϊγ βμΝαέ β βμΝ ΰδαΝ Ϋε κ βΝΪ δαΝ
δαηκθάμ,ΝάΝ ζ έκΝ δαηκθάμΝπκζδ υθΝ λέ πθΝξπλυθΝ(ηΫζκμΝκδεκΰΫθ δαμΝΈζζβθαΝάΝπκζέ βΝ έ έ),Ν δ δεάΝ

ίαέπ βΝ θσηδηβμΝ δαηκθάμΝ (τ λαΝ απσΝ πλκ φυΰάΝ Ν δκδεβ δεΪΝ δεα άλδα),Ν άΝ Ϊ δαΝ δαηκθάμΝ η Ν
πλκςπσγ βΝΪ δαΝ λΰα έαμΝ[(απαδ έ αδΝΚ ΙΝ ΰελδ δεάΝ πσφα βΝαπσΝΓέΓέΝΠ λδφΫλ δαμΝΰδαΝπλσ ία βΝ

βθΝ αΰκλΪΝ λΰα έαμ)έΝ δ δεσ λ μΝ υπκπ λδπ υ δμμΝ ζ έκΝ πλσ φυΰαΝ Κ ΙΝ Ϊ δαΝ λΰα έαμΝ απσΝ
Π λδφΫλ δαΝ ήΝ ζ έκΝαδ ά αθ κμΝΪ υζκΝΚ ΙΝΪ δαΝ λΰα έαμΝαπσΝΠ λδφΫλ δαΝ ήΝυπσΝ θκξάΝΠλσ φυΰ μ-
αθγλππδ δεκέΝζσΰκδ Κ ΙΝΪ δαΝ λΰα έαμΝαπσΝΠ λδφΫλ δα]Ν 

λδγησμμ υηπζβλυθ αδΝ Ν κΝ αλδγησμΝ κυΝ θκηδηκπκδβ δεκτΝ ΰΰλΪφκυ,Ν ίΪ δΝ βμΝ πδζκΰάμΝ κΝ π έκΝ
«Στπκμ» 

ε κτ αΝ λχάμΝυηπζβλυθ αδΝβΝ λξάΝπκυΝ ιΫ π Ν κΝθκηδηκπκδβ δεσΝΫΰΰλαφκ 
Ηη λκηβθέαΝΈε κ βμμ υηπζβλυθ αδΝ βΝ βη λκηβθέαΝ Ϋε κ βμΝ κυΝ θκηδηκπκδβ δεκτΝ ΰΰλΪφκυ,Ν ίΪ δΝ
βμΝ πδζκΰάμΝ κΝπ έκΝ«Στπκμ» 

Ηη λκηβθέαΝ ΛάιβμΝ δ χτκμμ υηπζβλυθ αδΝ Ν βΝ βη λκηβθέαΝ ζάιβμΝ δ ξτκμΝ κυΝ θκηδηκπκδβ δεκτΝ
ΰΰλΪφκυ,ΝίΪ δΝ βμΝ πδζκΰάμΝ κΝπ έκΝ«Στπκμ» 

 
Κ Θ ΣΩΝ Ι ΜΟΝΗΝΚ ΙΝ ΡΓ Ι μ ΠΡΟΟΧ ΞΞΞΝυηπζβλυθ αδΝ(1)Ν πδζκΰάΝαθΪζκΰαΝ βθΝ
π λέπ π βμΝΪ δαΝ δαηκθάμΝβΝκπκέαΝπαλΫξ δΝ δεαέπηαΝΪη βμΝπλσ ία βμΝάΝΪ δαΝ δαηκθάμΝΰδαΝ βθΝκπκέαΝ
απαδ έ αδΝ πδπζΫκθΝΫΰελδ βΝΰδαΝπλσ ία βΝ βθΝαΰκλΪΝ λΰα έαμΝ 
AφκλΪΝΪ δαΝ δαηκθάμΝπκζδ υθΝ λέ ωθΝχωλυθΝβΝκπκέαΝπαλΫχ δΝ δεαέωηαΝΪη βμΝπλσ ία βμΝ βθΝ
αΰκλΪΝ λΰα έαμμ NαδΝάΝΌχδΝν  υηπζβλυθ αδΝ«Χ»Ν κΝαθ έ κδξκΝπ έκΝ 

ΪθΝ Ν ΙΝ Ι ΟνΝ πδζΫΰ αδΝ Ν απσΝ ζέ αΝ βΝ Ϊ δαΝ δαηκθάμΝ πκζδ υθΝ λέ πθΝ ξπλυθΝ βΝ κπκέαΝ παλΫξ δΝ
δεαέπηαΝΪη βμΝπλσ ία βμΝ βθΝαΰκλΪΝ λΰα έαμέ 
λδγησμΝ α έαμΝ δαηκθάμΝ πκζδ υθΝ λέ ωθΝ χωλυθΝ βΝ κπκέαΝ παλΫχ δΝ δεαέωηαΝ Ϊη βμΝ πλσ ία βμΝ
βθΝαΰκλΪΝ λΰα έαμμΝαθΝπλσε δ αδΝΰδαΝπκζέ βΝ λέ βμΝξυλαμΝ υηπζβλυθ αδ,ΝκΝ λδγησμΝα έαμΝ δαηκθάμΝ

βΝκπκέαΝπαλΫξ δΝ δεαέπηαΝΪη βμΝπλσ ία βμΝ βθΝαΰκλΪΝ λΰα έαμ 
Ηη λκηβθέαΝ ζάιβμΝ α έαμΝ δαηκθάμΝ πκζδ υθΝ λέ ωθΝ χωλυθΝ βΝ κπκέαΝ παλΫχ δΝ δεαέωηαΝ Ϊη βμΝ
πλσ ία βμΝ βθΝ αΰκλΪΝ λΰα έαμμ υηπζβλυθ αδΝ βΝ η λκηβθέαΝ ζάιβμΝ Ν α έαμΝ δαηκθάμΝ πκζδ υθΝ
λέ πθΝξπλυθΝβΝκπκέαΝπαλΫξ δΝ δεαέπηαΝΪη βμΝπλσ ία βμΝ βθΝαΰκλΪΝ λΰα έαμέ 
λδγησμΝ α έαμΝ δαηκθάμΝ πκζδ υθΝ λέ ωθΝ χωλυθΝ ΰδαΝ βθΝ κπκέαΝ απαδ έ αδΝ πδπζΫκθΝ Ϋΰελδ βΝ ΰδαΝ

πλσ ία βΝ βθΝ αΰκλΪΝ λΰα έαμΝ (αληκ έαμΝ υπβλ έαμ)μΝ NαδΝ άΝ ΌχδΝ ν  υηπζβλυθ αδΝ «Χ»Ν κΝ
αθ έ κδξκΝπ έκΝ 

ΪθΝ Ν ΙΝ Ι ΟνΝ πδζΫΰ αδΝ Ν απσΝ ζέ αΝ Ν βΝ Ϊ δαΝ δαηκθάμΝ πκζδ υθΝ λέ πθΝ ξπλυθΝ ΰδαΝ βθΝ κπκέαΝ
απαδ έ αδΝ πδπζΫκθΝΫΰελδ βΝΰδαΝπλσ ία βΝ βθΝαΰκλΪΝ λΰα έαμΝ(αληκ έαμΝυπβλ έαμ)έ 

λδγησμΝ α έαμΝ δαηκθάμΝ πκζδ υθΝ λέ ωθΝ χωλυθΝ ΰδαΝ βθΝ κπκέαΝ απαδ έ αδΝ πδπζΫκθΝ Ϋΰελδ βΝ ΰδαΝ
πλσ ία βΝ βθΝ αΰκλΪΝ λΰα έαμΝ (αληκ έαμΝ υπβλ έαμ)μ αθΝ πλσε δ αδΝ ΰδαΝ πκζέ βΝ λέ βμΝ ξυλαμΝ
υηπζβλυθ αδ,Ν κΝ λδγησμΝ α έαμΝ δαηκθάμΝ ΰδαΝ βθΝ κπκέαΝ απαδ έ αδΝ πδπζΫκθΝ Ϋΰελδ βΝ ΰδαΝ πλσ ία βΝ
βθΝαΰκλΪΝ λΰα έαμΝ(αληκ έαμΝυπβλ έαμ) 



 

 ζέ αΝ5 

 

Ηη λκηβθέαΝ ζάιβμΝ Ν α έαμΝ δαηκθάμΝ πκζδ υθΝ λέ ωθΝ χωλυθΝ ΰδαΝ βθΝ κπκέαΝ απαδ έ αδΝ πδπζΫκθΝ
Ϋΰελδ βΝ ΰδαΝ πλσ ία βΝ βθΝ αΰκλΪΝ λΰα έαμΝ (αληκ έαμΝ υπβλ έαμ)μΝυηπζβλυθ αδΝ βΝ η λκηβθέαΝ
ζάιβμΝ Να έαμΝ δαηκθάμΝΰδαΝ βθΝκπκέαΝαπαδ έ αδΝ πδπζΫκθΝΫΰελδ βΝΰδαΝπλσ ία βΝ βθΝαΰκλΪΝ λΰα έαμΝ
(αληκ έαμΝυπβλ έαμ) 
επαδ υ δεσΝ πέπ κμΝαφκλΪΝ κΝ επαδ υ δεσΝ πέπ κΝ κυΝπφ ζκτη θκυ εαδΝ πδζΫΰ αδΝαπσΝ ξ δεάΝζέ αΝ 

χκζάΝΜαγβ έαμμ πδζΫΰ αδΝαπσΝ ξ δεάΝζέ α 
 

 
 

 
 

θσ β αΝ έΝΣΟΙΧ Ι ΝΠΡ ΚΣΙΚΗΝ ΚΗΗΝ ΩΦ ΛΟΤΜ ΝΟΤ Μ ΘΗΣ Ι  
Μ ΡΟΜ ΝΙ Ν Ν ΡΞ ΝΠΡ ΚΣΙΚ ΝΝΤ ΧΡ Ν Ν ΡΞ Ν ΡΓ Ι Ν(εα ΪΝ βθ πλυ β βηΫλαΝ

πλαε δεάμΝΪ εβ βμ),  ΏΡ Ν Ν ΡΞ ΝΤΝΛ Ξ Ν ΡΓ Ι Ν Μ Ρ  ΡΓ Ι ,ΝΧΡ Ν
ΠΡ ΚΣΙΚ Ν Κ  , ΠΡΟΓΡ ΜΜ ΝΠΡ ΚΣΙΚ Ν Κ  ΝΜ Ν ΡΧ ΙΟ,Ν Ι ΙΚΟΣ Σ ,Ν

 



 

 ζέ αΝ6 

 

Μ Ρ Ι ΝΜ ΙΚΣ Ν ΠΟ Μ ΙΧ ,Ν Μ ΡΟΜ ΝΙ ΝΛ Ξ ΝΜ Θ Σ Ι ,ΝΤΜ  ΝΝ
Μ Θ Σ Ι ,Ν Μ ΙΧ Ι 
Ηη λκηβθέαΝ υπκίκζάμ: υηπζβλυθ αδΝαπσΝ κΝ τ βηα  
Ηη λκηβθέαΝΫθαλιβμΝπλαε δεάμΝΪ εβ βμ: υηπζβλυθ αδΝβΝβη λκηβθέαΝΫθαλιβμΝπλαε δεάμΝΪ εβ βμ 
ΏλαΝ ΫθαλιβμΝηαγβ έαμ (εα ΪΝ βθΝπλυ βΝβηΫλαΝ ΫθαλιβμΝ βμΝ πλαε δεάμΝΪ εβ βμ)μΝυηπζβλυθ αδΝ βΝ
υλαΝΫθαλιβμΝεα ΪΝ βθΝπλυ βΝβηΫλαΝΫθαλιβμΝ βμΝπλαε δεάμΝΪ εβ βμ)Ν  
Ώλ μΝΫθαλιβμΝεαδΝζάιβμΝΗηΫλ μΝΠλαε δεάμΝΪ εβ βμ: υηπζβλυθκθ αδΝκδΝυλ μΝΫθαλιβμΝεαδΝζάιβμΝ κυΝ
βη λά δκυΝπλαλέκυΝ βμΝΠλαε δεάμΝΪ εβ βμ εαγυμΝεαδΝ κδΝ βηΫλ μ,ΝπχΝκέίίΝ - 1ηέίί,Ν υ Ϋλα,ΝΣλέ β,Ν
ΠΫηπ β,ΝΠαλα ε υάέ 
ΠλσΰλαηηαΝπλαε δεάμΝΪ εβ βμΝη Ναλχ έκ:  Νπ λέπ π βΝζ δ κυλΰέαμΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝη Ν κΝ τ βηαΝ
πθΝίαλ δυθΝ ΠΙΤΝ ΠΣ Σ Ι ΰδαΝ κθΝΝπφ ζκυηΫθκυ αθαζυ δεΪΝΝ ΡΧ ΙΟΝ ΝΜΟΡΦΗΝPDF  η Ν δμΝ

βη λκηβθέ μΝεαδΝπλΪλδαΝΝπλαε δεάμΝΪ εβ βμ κυ,Ν βζα άΝΝΠΡΟΓΡ ΜΜ έ 
Ώλ μΝ λΰα έαμΝ ί κηα δαέωμμΝυηπζβλυθκθ αδΝκδΝυλ μΝ βμΝ ί κηα δαέαμΝπλαε δεάμΝΪ εβ βμΝ28 υλ μ 
[«ΠλσΰλαηηαΝ επαέ υ βμΝ κΝ ξυλκΝ λΰα έαμ»,Ν δΪλε δαμΝ έεκ δΝ κε υΝ (βκ)Ν πλυθΝ ί κηα δαέπμ,Ν
πδη λδ ηΫθκΝ Ν Ϋ λδμΝ (ζ)Ν βηΫλ μ,Ν ιαδλκυηΫθπθΝ πθΝ ί κηΪ πθΝπκυΝ π λδζαηίΪθκυθΝ πέ βη μΝαλΰέ μΝ

εαδΝ κυΝ ξλκθδεκτΝ δα άηα κμΝ πκυΝ κΝ λΰκ σ βμΝ παλαηΫθ δΝ εζ δ σμέΝ ΣκΝ «ΠλσΰλαηηαΝ επαέ υ βμΝ κθΝ
ξυλκΝ λΰα έαμΝ– Μαγβ έαΝ Ν λΰα δαεσΝξυλκ»Νπλαΰηα κπκδ έ αδΝ Νφκλ έμΝ κυΝεα ΪΝ κΝΪλγλκΝη1Ν κυΝθέΝ
1κλβή1λλίΝ (Α΄Ν1ί1)Ν βησ δκυΝ κηΫα,Ν Νφυ δεσΝ άΝ θκηδεσΝπλσ ππκΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝάΝ πδξ έλβ β,ΝπκυΝ
εαζ έ αδΝ φ ιάμΝ« λΰκ σ βμ»,Ν Ναθ δε έη θαΝαθ έ κδξαΝ πθΝ δ δεκ ά πθΝπκυΝπλκεβλτ κθ αδ]έ 

δ δεσ β αμ πδζΫΰ αδΝαπσΝ ξ δεάΝζέ α 
Ηη λά δαΝη δε άΝαπκαβηέω βμ υηπζβλυθ αδΝ κΝ τθκζκ βμΝ η δε άΝαπκαβηέπ βμ 
Ηη λκηβθέαΝ ζάιβΝ ηαγβ έαμμ υηπζβλυθ αδΝ βΝ βη λκηβθέαΝ εα ΪΝ βθΝ κπκέαΝ ζάΰ δΝ βΝ ηαγβ έαΝ κυΝ
πφ ζκυηΫθκυ 
τηία βΝΝηαγβ έαμ: υηπζβλυθ αδΝκΝαλέΝπλπ έΝεαδΝβΝβη λκηβθέαΝ βμΝ τηία βμΝηαγβ έαμ 
 

 
Πλκ κχά!!!!!!! Γδα βθ πδζκΰά Ι ΙΚΟΣΗΣΑ πλΫπ δ θα Ϋχ  πδζΫι δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, 

ΚΠΑΙ ΤΣΙΚΟ ΠΙΠ Ο, ΧΟΛΗ 

 
ΣκΝπκ κ σΝαπκαβηέπ βμΝ πθΝηαγβ υκηΫθπθΝ κυΝ«Μ αζυε δαεκτΝΈ κυμΝ- ΣΪιβΝΜαγβ έαμ»Νκλέα αδΝ κΝΝ
ί κηάθ αΝπΫθ Ν κδμΝ εα σΝ(ιηΣ)Ν πέΝ κυΝθσηδηκυ,Νθκηκγ βηΫθκυ,Νεα υ α κυΝκλέκυΝ κυΝβη λκηδ γέκυΝ κυΝ

αθ δ έε υ κυΝ λΰΪ βέ «τηφπθαΝη Ν βθΝπ λέπ π βΝγΝ βμΝυπκπαλαΰλΪφκυΝΙΑέ11Ν κυΝΪλγλκυΝπλυ κυΝ κυΝΝέΝ

  28 

     17,1βΝ€ 

ΠχμΗΝαλδγηέΝίίίήβγέ1ίέβί1κΝΤΜ ΗΝΜ ΘΗΣ Ι ΝβκυΝΗΜ ΡΗΙΟΤ Π ΛΝΞ ΝΘΗ 



 

 ζέ αΝ7 

 

ζίλγήβί1βΝ (χ’Ν βββ),Ν κΝ θσηδηαΝ θκηκγ βηΫθκΝ εα υ α κΝ βη λκηέ γδκ αθ δ έε υ κυΝ λΰΪ βΝ ΫπμΝ βηΝ υθΝ
αθΫλξ αδΝ αΝββ,κγ€,Ν πκηΫθπμΝ κΝπκ κ σΝαπκαβηέπ βμΝ κυΝηαγβ υση θκυΝ έθαδΝ1ι,1β€έΝΑθ έ κδξα,Ν κΝ
θσηδηαΝ θκηκγ βηΫθκΝ εα υ α κΝβη λκηέ γδκΝ αθ δ έε υ κυΝ λΰΪ βΝΪθπΝ πθΝβηΝ υθΝαθΫλξ αδΝ κΝ πκ σΝ
πθΝβθ,1κ€ΝεαδΝβΝαπκαβηέπ βΝΰδαΝηαγβ υση θκυμΝΪθπΝ πθΝβηΝ υθΝκλέα αδΝ αΝ1λ,θζ€έ»  

 
υηπζβλυθκθ αδΝη Ν αΝ ξ δεΪΝ κδξ έα ΟΝΤπ τγυθκμΝ λΰκ σ βμΝήΝΝσηδηκμΝ επλσ ππκμΝ 

υ Ν έΦέΜέΝΰδαΝΫζ ΰξκΝ κδξ έπθΝεαδΝαπκγάε υ βΝμΝυηπζβλυθ αδΝκΝ έΦέΜέΝ κυ θκηέηκυΝ
επλκ υπκυΝεαδΝη Ν κΝπζάε λκΝΈζ ΰξκμΝΝ υηπζβλυθκθ αδΝαυ σηα αΝ α ξ δεΪΝ κδξ έαέ 

υηπζβλυθκθ αδΝ αΝπλκ ππδεΪΝ κδξ έαΝ κυΝί ίαδκτθ κμΝ βθΝκλγσ β αΝ πθΝεα αίαζζση θπθΝη δε υθΝ
απκ κξυθΝ κυΝπφ ζκυηΫθκυ.: 
ΟΝΠΡΟΨΣέΝΠΡΟΧΠΙΚΟΤΝάΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΝάΝΛΟΓΙΣ ,ΝΟΝ ΙΧΝΝμ ΠΧΝΤΜΟ,ΝΟΝΟΜ ,Ν
Ι ΙΟΣ Σ ,Ν Ι ΤΘΤΝ ΝΚ ΣΟΙΚΙ ,Ν έΦέΜέμ 
 

 
 
ΠΡΟΟΧΗμ 
 
 πδ βηαέθ αδΝσ δΝ κΝΫθ υπκΝ γέ4 θΝαπαδ έ αδΝβΝυπκΰλαφάΝ κυ πφ ζκτη θκυΝεαδΝ θΝαπαδ έ αδ,ΝΰδαΝ
βθΝκζκεζάλπ βΝ βμΝυπκίκζάμ,ΝβΝ πδ τθαοβ υπκΰ ΰλαηηΫθκυ,ΝαπσΝ κθΝπφ ζκτη θκ,Ν κυΝ θ τπκυΝ βμΝ

αθαΰΰ ζέαμΝΫθαλιβμΝηαγβ έαμ. 
 
ΠλδθΝ βθΝκλδ δεάΝυπκίκζάΝαπαδ έ αδΝ παθΫζ ΰξκμΝ πθΝ βζπγΫθ πθ κδξ έπθΝ κηΫθκυΝσ δ,Ν τηφπθαΝ
η Ν κΝγ ηδεσΝπζαέ δκΝπκυΝαφκλΪΝ βθ βζ ε λκθδεάΝυπκίκζάμ 
βΝκλγσ β αΝεαδΝαελέί δαΝ πθΝ κδξ έπθΝπκυΝ υηπζβλυθκθ αδΝ αΝπ έαΝσζπθΝ πθ θ τππθΝαπκ ζκτθΝ
υγτθβΝ κυΝ λΰκ σ βΝάΝ κυΝ ικυ δκ κ βηΫθκυΝαπσΝαυ σθ πλκ υπκυ  

 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ Κ ΝΣΟΙΧ Ι μ 
Μ Ν βθ αλέΝπλπ έΝ γβ1ζγή 1έ11βκκήβί1κΝαπσφα βΝ βμΝΤπκυλΰκτΝ λΰα έαμ,ΝΚκδθπθδεάμΝ φΪζδ βμΝεαδΝ
ΚκδθπθδεάμΝ ζζβζ ΰΰτβμΝ ( ΄Ν βζί1)Ν  « παθαεαγκλέακθ αδΝ κδΝ σλκδΝ βζ ε λκθδεάμΝ υπκίκζάμΝ θ τππθΝ
αληκ δσ β αμΝ υηα κμΝ πδγ υλβ βμΝ λΰα έαμΝ ( Π )Ν εαδΝ Ολΰαθδ ηκτΝ πα ξκζά πμΝ λΰα δεκτΝ

υθαηδεκτΝ (Ο )»Ν Ν Ν εαδΝ η Ν βθΝ υπ’Ν αλδγέΝ πλπ έΝ κδεέΝ ζίίλίή 1έ1ζίβζ ΰετεζδκμΝ φαληκΰάμΝ βμΝ
αθαλ άγβε Ν κΝ«ΠλσΰλαηηαΝ δατΰ δα»ΝυπσΝ ΝμΝΧθκΝζθηΘ1Χ-Ν βΝπαλΫξκθ αδΝ δ υελδθά δμΝεαδΝ
κ βΰέ μΝ φαληκΰάμΝ βμ.    



 

 ζέ αΝ8 

 

α)Ν Μ αιτΝ Ν πθΝ θ τππθΝ πκυΝ π λδζαηίαθκθ αδΝ  κ ΪλγλκΝ 3,Ν κδξ έκ 3.4 βμΝ αθπ ΫλπΝ ΤπκυλΰδεάμΝ
πσφα βμΝπ λδζαηίΪθ αδΝΝ κΝ 

E3.4 «Αθαΰΰ ζέαΝ ΫθαλιβμΝ ήΝ η αίκζυθΝ τηία βμΝ ηαγβ έαμ»Ν κΝ κπκέκΝ αφκλΪΝ πλκΰλΪηηα αΝ ηαγβ έαμΝ
αληκ δσ β αμΝ ΟΑ Ν εαδΝ Τπκυλΰ έκυΝ Παδ έαμΝ Έλ υθαμΝ εαδΝ Θλβ ε υηΪ πθΝ (ΤΠΠ Θ)Ν εαδΝ σξδΝ δμΝ
πλκαθαφ λγ έ μΝ( θ δε δεΫμ)Νπ λδπ υ δμΝπλαε δεάμΝΪ εβ βμ. 
    τηφωθα  η  κ Ϊλγλκ 4 κδχ έκ 4.1, « υθα σ β α πλσ ία βμ κ αθω Ϋλω Π Ϋχκυθ ησθκ κδ 
λΰκ σ μ, κδ κπκέκδ έθαδ ΰΰ ΰλαηηΫθκδ α ηβ λυα λΰκ κ υθ κυ ΙΚΑ- ΣΑΜ, χλβ δηκπκδυθ αμ 
κθ έ δκ υθ υα ησ κθσηα κμ εαδ εω δεκτ χλά β πκυ Ϋχκυθ κ ΟΠ ΙΚΑ- ΣΑΜ»έ Γδα 

κπκδα άπκ  χ δεά αζζαΰά γα υπΪλι δ χ δεά θβηΫλω βέ 
 
 κΝΪλγλκΝζΝεαδΝ κΝυπσΝ κδχ έκΝΝ4.29,  υθα σ β α δκλγυ πθΝ ξ δεΪΝη Ν αΝ γέ1,Ν γέβ,Ν γέγΝεαδΝ

γέζ,ΝηπκλκτθΝθαΝΰέθκθ αδΝη ΝθΫαΝυπκίκζάΝ( πθΝαθ έ κδξπθΝ θ τππθΝ βμΝκλγάμΝ παθΪζβοβμ)ΝεαδΝησθκΝ
Ν υΰε ελδηΫθαΝπ έαΝ κυμΝ(ίζέΝπαλαεΪ πΝεαδΝηέ1ζ) 

«5.14μΝ  Ν π λέπ π βΝ υηπζάλπ βμΝ φαζηΫθπθΝ κδξ έπθΝ αΝ π έαΝ πθΝ γέ1,Ν γέβ,Ν γέγΝ εαδΝ γέζ,Ν κΝ
εα ΪΝ π λέπ π βΝ υπσξλ κμΝ υπκίΪζζ δΝ αη ζζβ έΝ αΝ γέ1,Ν γέβΝ εαδΝ γέγΝ εαδΝ γέζΝ (κλγάΝ παθΪζβοβ)Ν
υηπζβλπηΫθαΝη Ν αΝκλγΪΝ κδξ έα»έ 

 
 κΝ ΪλγλκΝ 5 εαδΝ α υπσΝ κδχ έα  5.12-5.13  πλκ δκλέακθ αδΝ κδ  πλκγ ηέ μ εαδΝ βη λκηβθέ μΝ
βζ ε λκθδεάμΝυπκίκζάμΝ κυΝ θ τπκυ E3.4: θαΰΰ ζέαΝΫθαλιβμΝήΝη αίκζυθΝ τηία βμΝηαγβ έαμέ 
«ΣκΝEγέζΝυπκίΪζζ αδΝ κΝαλΰσ λκΝπλδθΝαπσΝ βθΝΫθαλιβΝ βμΝηαγβ έαμέΝ Νπ λέπ π βΝ δαεκπάμΝάΝζάιβμΝ βμΝ
ηαγβ έαμ,ΝκΝ λΰκ σ βμΝυπκίΪζζ δΝ κΝ γέζΝ κΝαλΰσ λκΝ Ϋ λδμΝ(ζ)Ν λΰΪ δη μΝβηΫλ μΝαπσΝ βΝ δαεκπάΝάΝ βΝ
ζάιβ». 
 
ΓδαΝ κΝ Ϋθ υπκΝ γέζΝ θαΰΰ ζέαΝ ΫθαλιβμΝ ήΝ η αίκζυθΝ τηία βμΝ ηαγβ έαμ, έθαδ υθα άΝ βΝ
βζ ε λκθδεάΝ υπκίκζά εαδΝ η ΪΝ βθΝ παλΫζ υ βΝ ωθΝ πλκίζ πση θωθΝ πλκγ ηδυθΝ χωλέμΝ πδίκζάΝ
ευλυ ωθ. 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 ζέ αΝ9 

 

 

 
 
 

 
 

  

 



 

 ζέ αΝ10 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο βΰέ μΝΰδαΝ βθΝ υηπζάλω βΝ κυΝ θ τπκυΝ γέζ: θαΰΰ ζέαΝΫθαλιβμΝήΝη αίκζυθΝ
τηία βμΝηαγβ έαμ - δαεκπά 

( Κ :23.10.2018) 
 

«2018-19/(ΤΠέΠέ Θέ)/1 Μ ΘΗΣ Ι ή Π Λ/ ΓΥΝΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗ Μ Σ ΛΤΚ Ι ΚΟΤΝ
ΈΣΟΤΝ- Σ ΞΗΝΜ ΘΗΣ Ι Ν ΡΜΟ ΙΟΣΗΣ ΝΤΠΟΤΡΓ ΙΟΤΝΠ Ι Ι Ν Ρ ΤΝ ΝΝΚ ΙΝ

ΘΡΗΚ ΤΜ ΣΩΝ» 

δ αΰωΰάΝαθαΰΰ ζέαμΝΫθαλιβμήη αίκζυθΝαπα χσζβ βμΝωφ ζκτη θκυέ 
 βθΝ πδζκΰάΝ δ δεΪΝ Ϋθ υπα θαΰΰ ζέ μΝ υηίΪ ωθΝ Μαγβ έαμ κΝ ετλδκ η θκτ,Ν πδζΫΰ αδΝ

δ αΰωΰάέ 
 
 βθΝ ηφαθδαση θβΝκγσθβΝ υηπζβλυθκθ αδΝυπκξλ π δεΪμ 
iέΠ Ρ ΡΣ Μ ΝΝη Ν πδζκΰάΝ κυΝΠαλαλ άηα κμΝαπα ξσζβ βμΝ κυΝπφ ζκτη θκυΝ (Έ λαΝάΝΠαλΪλ βηαΝ

λΰκ σ βήΦκλΫαΝ) 
iiέΝ Ι ΟΝΚ Σ Σ  Νη Ν πδζκΰάΝΝ θαΰΰ ζέαΝΫθαλιβμΝ τηία βμΝηαγβ έαμ – δαεκπά  
iiiέΝ ΦΜΝ κυΝπφ ζκτη θκυΝη Ν υηπζάλπ βΝ κυΝ ΦΜΝΩ 
ivέΝ λδγησμΝπλπ κεσζζκυΝ λξδεάμΝ 
vέΝ η λκηβθέαΝυπκίκζάμΝ λξδεάμ 
ώΝ θαΰΰ ζέαΝΫθαλιβμΝήΝη αίκζυθΝ τηία βμΝηαγβ έαμΝ– δαεκπά, υθ Ϋ αδΝυπκχλ ω δεΪΝη Ν βθΝΝ
βζ ε λκθδεάΝ Ν υπκίκζάΝ θαΰΰ ζέαμΝ ΫθαλιβμΝ Μαγβ έαμΝ ηΫ ωΝ ωθΝ π έωθΝ « ΡΙΘΜΟΝ
ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤΝ ΡΧΙΚΗ»ΝεαδΝ«ΗΜ ΡΟΜΗΝΙ ΝΤΠΟ ΟΛΗΝ ΡΧΙΚΗ» 

 

               

ΠΡΟΓΡ ΜΜ ΝΜ ΘΗΣ Ι :«2018-19/(ΤΠέΠέ Θέ)/1 Μ ΘΗΣ Ι ή Π Λ/ ΓΥΝΝΦ ΗΝΤΛΟΠΟΙΗΗ 
Μ Σ ΛΤΚ Ι ΚΟΤΝΈΣΟΤΝ- Σ ΞΗΝΜ ΘΗΣ Ι Ν ΡΜΟ ΙΟΣΗΣ ΝΤΠΟΤΡΓ ΙΟΤΝΠ Ι Ι Ν Ρ ΤΝ ΝΝ

Κ ΙΝΘΡΗΚ ΤΜ ΣΩΝ» 

                                                       

  

 



 

 ζέ αΝ11 

 

Ηη λκηβθέαΝΝυπκίκζάμμΝυηπζβλυθ αδΝαπσΝ κΝ τ βηα  
 

 
 
 
Ηη λκηβθέαΝ δαεκπάμ πλαε δεάμΝΪ εβ βμ Μαγβ έαμ: υηπζβλυθ αδΝβΝβη λκηβθέαΝ δαεκπάμ 
πλαε δεάμΝΪ εβ βμ 
 

δ δκζκΰέαΝ δαεκπάμΝπλαε δεάμΝΪ εβ βμΝΜαγβ έαμμ  
πδζΫΰ αδΝΝαπσΝ βθΝζέ αΝ δηυθ: 

α) δαεκπά πκυ αφκλΪ βθ πλσωλβ απκχυλβ β   ά   
ί) Λάιβ πκυ αφκλΪ βθ ζάιβ βμ ηαγβ έαμέ  
 

 
 

 
 
υηπζβλυθκθ αδΝη Ν αΝ ξ δεΪΝ κδξ έα ΟΝΤπ τγυθκμΝ λΰκ σ βμΝήΝΝσηδηκμΝ επλσ ππκμΝ 

υ Ν έΦέΜέΝΰδαΝΫζ ΰξκΝ κδξ έπθΝεαδΝαπκγάε υ βΝμΝυηπζβλυθ αδΝκΝ έΦέΜέΝ κυ θκηέηκυΝ
επλκ υπκυΝεαδΝη Ν κΝπζάε λκΝΈζ ΰξκμΝΝ υηπζβλυθκθ αδΝαυ σηα αΝ α ξ δεΪΝ κδξ έαέ 

 
υηπζβλυθκθ αδΝ αΝπλκ ππδεΪΝ κδξ έαΝ κυΝί ίαδκτθ κμΝ βθ κλγσ β αΝ πθΝεα αίαζζση θπθΝη δε υθΝ
απκ κξυθΝ κυΝπφ ζκυηΫθκυέ: 

 



 

 ζέ αΝ12 

 

ΟΝΠΡΟΨΣέΝΠΡΟΧΠΙΚΟΤΝάΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΝάΝΛΟΓΙΣ ,ΝΟΝ ΙΧΝΝμΝ ΠΧΝΤΜΟ,ΝΟΝΟΜ ,Ν
Ι ΙΟΣ Σ ,Ν Ι ΤΘΤΝ ΝΚ ΣΟΙΚΙ ,Ν έΦέΜέμ 
 

 
ΠΡΟΟΧΗμ πδ βηαέθ αδΝσ δΝ κΝΫθ υπκΝ γέζΝ θΝαπαδ έ αδΝβΝυπκΰλαφάΝ κυΝπφ ζκτη θκυΝεαδΝ θΝ
απαδ έ αδ,ΝΰδαΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ βμΝυπκίκζάμ,ΝβΝ πδ τθαοβΝυπκΰ ΰλαηηΫθκυ,ΝαπσΝ κθΝπφ ζκτη θκ,Ν κυΝ
θ τπκυΝ βμΝαθαΰΰ ζέαμΝΫθαλιβμΝηαγβ έαμ. 

 
ΠΡΟΟΧΗμ ΠλδθΝ βθΝκλδ δεάΝυπκίκζάΝαπαδ έ αδΝ παθΫζ ΰξκμΝ πθΝ βζπγΫθ πθΝ κδξ έπθΝ κηΫθκυΝ
σ δ,Ν τηφπθαΝη Ν κΝγ ηδεσΝπζαέ δκΝπκυΝαφκλΪΝ βθΝβζ ε λκθδεάΝυπκίκζάμ 
 βΝκλγσ β αΝεαδΝαελέί δαΝ πθΝ κδξ έπθΝπκυΝ υηπζβλυθκθ αδΝ αΝπ έαΝσζπθΝ πθΝ θ τππθΝαπκ ζκτθΝ
υγτθβΝ κυΝ λΰκ σ βΝάΝ κυΝ ικυ δκ κ βηΫθκυΝαπσΝαυ σθΝπλκ υπκυΝ 

 

 
 

 


