ΠΝΝΡΝΝΟΝΝΚΝΝΗΝΝΡΝΝΤΝΝΞΝΝΗ
11οΝΠΡΧΣ ΘΛΗΜ ΝΧ2016 - 2017)

ΣοΝ ..Ν ουΝΟΜΙΛΟΤΝΚΡ ΜΠΛΝΘ  ΛΟΝΙΚΗ
προεβρτ

ο

δΝ οΝ11

ω ρδεσΝ ουΝπρω άγζβηα

γδαΝ βθΝπ ρίο οΝ2016 - 2017
1. ΟΡΓ ΝΧΣΙΚΗΝ ΠΙΣΡΟΠΗ: ΓδυλΰκμΝ Χα αβαθα

α έκυ – ΛΫθαΝ

δ α εΪζκυ – ΘλΪ κμΝΜυλ έθβμ
2. ΦΟΡΟΝΠΡΧΣ ΘΛΗΜ ΣΟ: ΛΫθαΝ δ α εΪζκυ
3.

ΟΗΘΟΝ ΦΟΡΟΤ: ΝέεκμΝΚαλαηπΫ βμ

4.

Π Ξ ΡΓ Ι Ν ΠΟΣ Λ Μ ΣΧΝμΝ αξαλέαμΝ ΚκζκευγΪμΝ –

ΘλΪ κμΝΜυλ έθβμ

5. ΤΣΗΜ Ν

Ι Ξ ΓΧΓΗμΝ σζκδΝ κδΝ παέε μΝ γαΝ αΰπθδ

η αιτΝ κυμΝ η Ν τ

κτθΝ

βηαΝ round robin (αΰυθ μΝ σζκδΝ η Ν σζκυμ)

Ν

ΫθαΝΰτλκέ
6. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΝ RATINGS: σζαΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ γαΝ ζβφγκτθΝ
υπσοβΝ

κθΝ υπκζκΰδ ησΝ

π λδπ υ

δμΝ βμΝπαλαΰλΪφκυΝιέ

7.

πθΝ ratings.

ιαδλκτθ αδΝ εΪπκδ μΝ

ΓΚ Σ Λ ΙΦΗΝ ΠΡΧΣ ΘΛΗΜ ΣΟ: Παέε μ,Ν κδΝ κπκέκδΝ ΰδαΝ

κπκδκθ άπκ Ν ζσΰκΝ

θΝ γαΝ κζκεζβλυ κυθΝ αΝ ¾Ν κυζΪξδ

πλπ αγζάηα κμ,Ν γαΝ ηβ θδ

κτθΝ ( εκλΝ ίΝ – 1ηί)Ν ΰδαΝ σζκυμΝ κυμΝ

θδεβφσλκυμ αΰυθ μΝπκυΝγαΝΫξκυθΝ υ

δ,ΝξπλέμΝθαΝε λ έ κυθΝάΝθαΝ

ξΪ κυθΝratings απσΝαυ κτμΝ κυμΝαΰυθ μ.
αΰυθπθΝ πκυΝ γαΝ ΫξκυθΝ ξΪ
αθΪζκΰ μΝη αίκζΫμΝ

κθΝ κυΝ

θ δγΫ πμ,Ν αΝ εκλΝ πθΝ

δ,Ν γαΝ δ ξτκυθΝ εαθκθδεΪΝ εαδΝ η Ν δμΝ

αΝratings.

8. ΣΟΠΟΝ Ι Ξ ΓΧΓΗμΝσζκδΝκδΝαΰυθ μΝ δ ιΪΰκθ αδΝαπκεζ δ
βθΝαέγκυ αΝ κυΝΟηέζκυΝελαηπζΝΘ
ΰεα α

Ϊ

αζκθέεβμ,Ν

δεΪΝ

κΝδ σΰ δκΝ πθΝ

πθΝ κυΝ« έΜέΟέΝΓ Λ ΞΙ »Ν( α έΝΌζΰαμΝβκη)έ

9. ΥΡΟΝΟΝ

Ι Ξ ΓΧΓΗ: βηΫλ μΝ εαδΝ υλ μΝ δ ιαΰπΰάμΝ πθΝ

πέ βηπθΝαΰπθδ

δευθΝκλέακθ αδΝκδΝ ιάμμ

Σλέ βΝ1λμί0 – 24:00
ΠΫηπ βΝ1λμί0 – 24:00
ΚυλδαεάΝ18:00 – 22:00
 Νπ λέπ π βΝδ δαέ λκυΝεπζτηα κμΝηπκλ έΝθαΝ δ ιαξγ έΝ πέ βηκμΝ
αΰυθαμΝ εαδΝ

Ν δαφκλ δεάΝ βηΫλαΝ άΝ υλα,Ν ησθκθΝ σηπμΝ εα σπδθΝ

υθ θθσβ βμΝ η αιτΝ

πθΝ παδε υθΝ εαδΝ

κυΝ

φσλκυΝ

κυΝ

Πλπ αγζάηα κμΝ εαδΝ υπσΝ βθΝ πλκςπσγ

βΝ σ δΝ γαΝ υπΪλξ δΝ

δαγΫ δηκμΝΫφκλκμΝΰδαΝ κθΝαΰυθαέ
ΓΧΝ Ν

10.

Μ Σ Γ Ν Σ ΡΧΝΝ

ΓΧΝΙΣΙΚΧΝμΝ

ΰδαΝ

δ υεσζυθ βΝ πθΝ παδε υθΝ πδ λΫπ αδΝ θαΝ πλαΰηα κπκδβγκτθΝ
αΰυθ μΝ η αΰ θΫ
Ϋ

λδμ (πέξέΝ Ϋ

λπθΝ αΰπθδ
πΝ σ δ

δευθ,Ν σξδΝ σηπμΝ πΪθπΝ απσΝ

τηφπθαΝ η Ν κΝ πλσΰλαηηαΝ

2016 δ ιΪΰ αδΝεαθκθδεΪΝβΝηβ αΰπθδ

δμΝ 1ί-11-

δεάΝ– πδ λΫπ αδΝ ε έθβΝ βθΝ

βηΫλαΝθαΝ δ ιαξγκτθΝαΰυθ μΝεαδΝ βμΝθβμ άΝεαδΝ βμΝιβμ άΝεαδΝ βμΝκβμ
άΝ αεσηβΝ εαδΝ βμΝ 9βμ αΰπθδ
έθκυθΝ πλκ λαδσ β α
τ

δεάμ)έ ΟδΝ παέε μΝ υπκξλ κτθ αδΝ θαΝ

βΝ δ ιαΰπΰάΝ κυΝ αΰυθαΝ βμΝ βηΫλαμΝ εαδΝ

λαΝθαΝεαθκθέακυθΝαΰυθαΝη αΰ θΫ

Πλκ κξάμΝ
αΰπθδ
11.

λπθΝαΰπθδ

δευθέ

θΝ πδ λΫπ αδΝ βΝ δ ιαΰπΰάΝ αΰυθπθΝ η αΰ θΫ

δευθΝεα ΪΝ δμΝζΝ ζ υ αέ μΝαΰπθδ

λπθΝ

δεΫμέ

ΗΛΧ ΙΝ ΤΜΜ ΣΟΥΗμΝ κΝ αλΰσ λκΝ ηΫξλδΝ Σλέ βΝ β5-10-

201θΝ εαδΝ υλαΝ β1μίί,Ν έ Ν η Ν e-mail,Ν έ Ν βζ φπθδευμ,Ν έ Ν
πλκφκλδεΪΝαυ κπλκ υππμΝ πέΝ σπκυέ
12. ΚΛΗΡΧΗμΝ γαΝ δ ιαξγ έΝ η Ν κΝ ζί δεσΝ
manager»Ν

τ

βηαΝ «swiss

βθΝαέγκυ αΝ κυΝΟέέΘέΝ βθΝΣλέ βΝβ5-10-2016 εαδ υλαΝ

21:15. ΟΝ ΈφκλκμΝ Πλπ αγζάηα κμΝ η ΪΝ

βθΝ εζάλπ βΝ γαΝ

εα αλ έ

δΝ αθαζυ δεσΝ εαδΝ αελδίΫμΝ πλσΰλαηηαΝ εαδΝ γαΝ κΝ

e-mail

Ν σζκυμΝ κυμΝ παέε μέΝ πδπζΫκθ,Ν κΝ πλσΰλαηηαΝ αυ σΝ γαΝ

αθαλ βγ έΝεαδΝ
13.

βθΝδ

κ

έζ δΝ η Ν

ζέ αΝ κυΝΟέέΘέΝ(www.scrabblethes.gr).

ΙΚ ΙΧΜ Ν ΤΜΜ ΣΟΥΗμΝ

βθΝ εζάλπ βΝ ηπκλκτθΝ θαΝ

υηη Ϊ ξκυθΝσζαΝ αΝκδεκθκηδευμΝ αε κπκδβηΫθαΝηΫζβΝ κυΝΟέέΘέ

14.

Ν ΡΞΗΝ ΠΡΧΣ ΘΛΗΜ ΣΟμΝ βΝ 1β αΰπθδ

δεάΝ κλέα αδΝ ΰδαΝ

βθΝΣλέ βΝ1-11-2016.
15. ΛΗΞΗΝ ΠΡΧΣ ΘΛΗΜ ΣΟ: εα αζβε δεάΝ βηΫλαΝ δ ιαΰπΰάμΝ
αΰυθπθΝκλέα αδΝβΝΜ ΰΪζβΝΣλέ βΝ11-4-2017.
16.

ΝΗΜ ΡΧΗΝ– Π Ρ ΚΟΛΟΤΘΗΗμΝκδΝπαέε μΝγαΝηπκλκτθΝ

θαΝ παλαεκζκυγκτθΝ αΝ απκ ζΫ ηα αΝ σζπθΝ πθΝ αΰυθπθΝ εαδΝ θαΝ
θβη λυθκθ αδΝ ΰδαΝ κΝ πλσΰλαηηα,Ν βΝ ίαγηκζκΰέα,Ν αΝ

αδ

δεΪ,Ν

κυμΝ αΰυθ μΝ βηΫλαμ,Ν κυμΝ φσλκυμΝ αΰυθπθ εζπέΝ ηΫ αΝ απσΝ βθΝ
δ

κ

ζέ αΝ κυΝΟέέΘέΝ(www.scrabblethes.gr).

17. ΣΗΛ ΦΧΝ Ν Π ΙΚΣΧΝμΝ κΝ ΈφκλκμΝ Πλπ αγζάηα κμΝ η ΪΝ βθΝ
εζάλπ βΝγαΝ

έζ δΝ

ΝσζκυμΝ κυμΝ υηη Ϋξκθ μΝΫθαΝe-mail η Ν αΝ

εδθβ ΪΝ βζΫφπθαΝσζπθΝ πθΝαθ δπΪζπθέ
18.

Ν

ΟΛ Ν ΓΧΝΧΝΝμ ΫθαμΝπαέε βμΝηπκλ έΝθαΝαθαίΪζ δΝ κθΝ

αΰυθαΝ κυΝ ησθκθΝ φσ κθΝ δ κπκδά
κυζΪξδ

κθΝ πλδθΝ

βθΝ ΫθαλιάΝ

δΝ κθΝ αθ έπαζσΝ κυ,Ν βΝ υλ μΝ

κυέΝ

δαφκλ δεΪΝ ηβ θέα αδέΝ

πδπζΫκθΝΫξ δΝ βθΝυπκξλΫπ βΝ(κΝαδ υθΝ βθΝαθαίκζά),ΝθαΝΫζγ δΝ
υθ θθσβ βΝη Ν κθΝαθ έπαζκ,ΝθαΝπλκ
εαδΝ υλαΝ
ΰθπ κπκδά

δ ιαΰπΰάμΝ
δΝ

δκλέ

δΝ βθΝθΫαΝβη λκηβθέαΝ

κυΝ αθαίζβγΫθ αΝ αΰυθαΝ εαδΝ θαΝ

κθ Έφκλκ

Ν
βΝ

κυΝ Πλπ αγζάηα κμέΝ υθ πυμΝ κΝ

ΈφκλκμΝ κυΝ Πλπ αγζάηα κμΝ δεαδκτ αδΝ πΪθ αΝ θαΝ ΰθπλέα δΝ κθΝ
υπαέ δκΝ βμΝ αθαίκζάμέΝ ΟδΝ αθαίζβγΫθ μΝ αΰυθ μΝ πλΫπ δΝ θαΝ
δ ιΪΰκθ αδΝ θ σμΝ πθΝ πκηΫθπθΝγίΝβη λυθέ

19. ΟΡΟΙΝ

Ι Ξ ΓΧΓΗΝ

ΓΧΝΧΝμΝ κδΝ εαθκθδ ηκέΝ εαδΝ κδΝ σλκδΝ

δ ιαΰπΰάμΝ δ ξτκυθΝ σππμΝ αθαφΫλκθ αδΝ

βθΝ δ

κ

ζέ αΝ κυΝ

ΟέέΘέΝ(www.scrabblethes.gr).
20.

ΟΡΟΙΝ

ΠΟ ΟΥΗΝ Λ Ξ ΧΝ:

αθαφΫλκθ αδΝ
21.

βθΝδ

κ

κηκέπμΝ δ ξτκυθΝ σππμΝ

ζέ αΝ κυΝΟέέΘέΝ(www.scrabblethes.gr).

ΝΣ  Ι:  Ν ηέαΝ Ϋθ α βΝ κΝ παέε βμΝ

αηφδ ίβ ά

δΝ ηέαΝ άΝ εαδΝ π λδ

κλγκΰλαφέαΝ κυμέΝ ΪθΝ Ϋ

τθα αδΝ θαΝ

σ λ μΝ ζΫι δμ,Ν σ κθΝ αφκλΪΝ βθΝ

πΝ εαδΝ ηέα απσΝ δμΝ αηφδ ίβ κτη θ μΝ

ζΫι δμΝ ηέαμΝ Ϋθ α βμΝ ελδγ έΝ απσΝ βθΝ φκλέαΝ ηβΝ απκ ε ά,Ν σ Ν βΝ
Ϋθ α βΝαυ άΝγ πλ έ αδΝΫΰευλβ,Ν θυΝβΝεέθβ βΝγ πλ έ αδΝΪευλβέΝΟΝ
παέε βμΝπκυΝ κπκγΫ β
ξΪθ δΝ βΝ
θ Ϊ

Ν δμΝζΫι δμΝπαέλθ δΝπέ πΝ αΝΰλΪηηα ΪΝ κυ,Ν

δλΪΝ κυΝ εαδΝπαέα δΝ κΝ αθ έπαζσμΝ κυέ  Ν Ϋ κδαμΝ ηκλφάμΝ

δμΝ

θ υπΪλξκυθΝ πδπ υ

δμΝΰδαΝ κθΝ θδ

Ϊη θκ,ΝαεσηβΝεαδΝ

βθΝπ λέπ π βΝπκυΝεΪπκδαΝαπσΝ δμΝαηφδ ίβ κτη θ μΝζΫι δμΝ έθαδΝ
απκ ε άέΝ

ΪθΝ σηπμΝ σζ μΝ κδΝ αηφδ ίβ κτη θ μΝ ζΫι δμΝ ηέαμΝ

Ϋθ α βμΝελδγκτθΝαπκ ε Ϋμ,Ν σ ΝβΝεέθβ βΝγ πλ έ αδΝΫΰευλβΝεαδΝβΝ
Ϋθ α βΝΪευλβέΝ’Ναυ άθΝ βθΝπ λέπ π βΝπλκίζΫπκθ αδΝπκδθΫμΝΰδαΝ
κθΝ θδ

Ϊη θκΝ πμΝ ιάμμΝ ΟδΝ γΝ πλυ μΝ ζΪγκμΝ (Ϊευλ μ)Ν θ Ϊ

έθαδΝ ζ τγ λ μΝ(ξπλέμΝπκδθάΝΰδαΝ κθΝ θδ

δμΝ

Ϊη θκ)έΝ πσΝ βθΝ Ϋ αλ βΝ

ζΪγκμΝ(Ϊευλβ)Ν Ϋθ α βΝεαδΝ η Ϊ,Ν βΝπκδθάΝ ΰδαΝ κθΝ θδ

Ϊη θκΝ έθαδΝ

η έκθΝ 1ίΝ πσθ κδΝ ΰδαΝ εΪγ Ν αηφδ ίβ κτη θβΝ ζΫιβΝ πκυΝ ελέγβε Ν
απκ ε άέΝ θθκ έ αδΝ σ δΝ

θΝ υπΪλξ δΝ π λδκλδ ησμΝ ΰδαΝ θ Ϊ

δμΝ

πκυΝελέθκθ αδΝΫΰευλ μέ
22. ΠΡΟΣ Ρ ΙΟΣΗΣ Ν ΧΠΡΧΣΗΝ ΚΙΝΗΗΨμΝ πλυ κμΝ

Ν εΪγ Ν

αΰυθαΝ παέα δΝ κΝ παέε βμΝ κυΝ κπκέκυΝ κΝ σθκηαΝ ηφαθέα αδΝ πλυ κΝ
(αλδ

λΪ)Ν

κθΝπέθαεαΝ βμΝεζάλπ βμέ

23. ΟΡΙΜΟΝ ΧΡ Ν ΓΧΝΧΝμΝ κΝ παέε βμΝ πκυΝ παέα δΝ πλυ κμΝ
(αυ σμΝπκυΝ ηφαθέα αδΝαλδ
βθΝυπκξλΫπ β θαΝεαζΫ

λΪΝ

κθΝπέθαεαΝ βμΝεζάλπ βμ)ΝΫξ δΝ

δΝ βζ φπθδευμΝ κθΝαθ έπαζσΝ κυ,ΝΰδαΝθαΝ

υθ θθκβγκτθΝεαδΝθαΝεαγκλέ κυθΝηέαΝεκδθΪΝαπκ ε άΝυλαΝαΰυθαέΝ
ΪθΝζσΰπΝεπζτηα κμΝκπκδκυ άπκ Ν εΝ πθΝ τκΝάΝαηφκ ΫλπθΝ πθΝ
αθ δπΪζπθΝ πλκετο δΝ αθΪΰεβΝ αθαίκζάμΝ κυ αΰυθα,Ν σ Ν κΝ έ δκμΝ
παέε βμΝ (αυ σμΝ πκυΝ παέα δΝ πλυ κμΝ εαδΝ ηφαθέα αδΝ αλδ
βθΝ υπκξλΫπ βΝ θαΝ

θβη λυ

δΝ

ΰεαέλπμΝ

λΪ)Ν Ϋξ δΝ

κθΝ ΈφκλκΝ

κυΝ

Πλπ αγζάηα κμέ
24. Κ Σ ΣΜΗΗΝ ΓΧΝΙΣΙΚΧΝμΝφΫ κμΝπλκίζΫπκθ αδΝαυιβηΫθ μΝ
υηη κξΫμ,Νκπσ ΝπλκμΝαπκφυΰάθΝ υθπ

δ ηκτ,Ν

κ πλσΰλαηηα

πκυΝ γαΝ εα αλ δ γ έΝ αηΫ πμΝ η ΪΝ βθΝ εζάλπ β,Ν κδΝ αΰυθ μΝ βμΝ
εαγ ηδΪμ αΰπθδ

δεάμΝ βηΫλαμΝ γαΝ εα αθ ηβγκτθΝ δ κη λυμΝ

Ν τκΝ

δα κξδεΫμΝβηΫλ μΝζ δ κυλΰέαμΝ κυΝκηέζκυΝ(πέξέΝ Σλέ βΝΤΝΠΫηπ βΝάΝ
ΠΫηπ βΝ ΤΝ ΚυλδαεάΝ άΝ ΚυλδαεάΝ ΤΝ Σλέ β)έΝ ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ πθΝ
αΰυθπθΝ

θΝ έθαδΝ απσζυ αΝ

η υ δεσ,Ν υπσΝ βθΝ ΫθθκδαΝ κυΝ σ δΝ κδΝ

παέε μΝ ηπκλκτθΝ θαΝ πδζΫΰκυθΝ θαΝ παέακυθΝ κυμΝ αΰυθ μΝ κυμΝ

Ν

δαφκλ δεάΝ βηΫλαέΝ ΠέξέΝ Ϋ

πΝ σ δΝ τηφπθαΝ η Ν κΝ πλσΰλαηηαΝ κδΝ

ηδ κέΝ αΰυθ μΝ βμΝ ηβμ αΰπθδ

δεάμΝ κλέακθ αδΝ βθΝ Σλέ βΝ ββ-11-2016

εαδΝκδΝΪζζκδΝηδ κέ βθΝΠΫηπ βΝβζ-11-βί1θέΝΜπκλκτη ΝθαΝπαέικυη Ν
κθΝαΰυθαΝηαμΝκπκδα άπκ ΝαπσΝ δμΝ τκΝαυ ΫμΝβηΫλ μΝάΝαεσηβΝεαδΝ
βθΝΚυλδαεάΝβι-11-βί1θΝάΝεαδΝπλκΰ θΫ
εα α
25.

λα,ΝυπσΝ κθΝσλκΝσ δΝ

θΝ

λα βΰκτθ αδΝκδΝπαλΪΰλαφκδΝλ,Ν1ί,Ν1κΝ βμΝπαλκτ βμέ
ΦΟΡΟΙΝ ΓΧΝΧΝμΝκΝΈφκλκμΝΠλπ αγζάηα κμΝγαΝεα αλ έ

η ΪΝ βθΝ εζάλπ βΝ αθαζυ δεάΝ ζέ
αΰυθπθΝ ΰδαΝ εΪγ Ν αΰπθδ

δΝ

αΝ η Ν σζκυμΝ κυμΝ φσλκυμΝ

δεάΝ βηΫλαΝ κυΝ πλπ αγζάηα κμέΝ ΣδμΝ

βηΫλ μΝ

δ ιαΰπΰάμΝ πθΝ αΰυθπθΝ γαΝ κλέακθ αδΝ θαΝ

εαγάεκθ αΝ φκλέαμ Ϋ

ε ζκτθΝ

λδμΝ ΫφκλκδέΝ ΟδΝ τκΝ ιΝ αυ υθΝ ΰδαΝ βθ

απκΰ υηα δθά αυθβΝ 1λμίίΝ – β1μγίΝ (Σλέ βΝ ΤΝ ΠΫηπ β)Ν άΝ 1κμίίΝ –
βίμίίΝ(Κυλδαεά)έΝΟδΝΪζζκδΝ τκΝΰδαΝ βΝίλα δθά αυθβΝβ1μγίΝ– 24:00
(Σλέ βΝ ΤΝ ΠΫηπ β)Ν άΝ βίμίίΝ – ββμίίΝ (Κυλδαεά)έΝ ΟδΝ ΫφκλκδΝ πθΝ
αΰυθπθΝ

θΝ πδ λΫπ αδΝ θαΝ παέακυθΝ

Ν πέ βηκυμΝ αΰυθ μΝ βθΝ

υλαΝ πθΝ εαγβεσθ πθΝ κυμέΝ ΪθΝ εΪπκδκμΝ ΫφκλκμΝ Ϋξ δΝ ευζυηα,
κφ έζ δΝ αφ θσμΝ θαΝ πλκί έΝ

Ν

υθ θθσβ βΝ η Ν ΪζζκθΝ ΫφκλκΝ

δαφκλ δεάμΝ ξλκθδεάμΝ αυθβμΝ άΝ αεσηβΝ εαδΝ
αΰπθδ

δεάμΝ βηΫλαμ,Ν κτ πμΝ υ

πλκίκτθΝ

Ν θαΝ

δαφκλ δεάμΝ

υηφπθά κυθΝ εαδΝ θαΝ

Ν αηκδίαέαΝ αζζαΰάΝ εαδΝ αφ ΫλκυΝ θαΝ θβη λυ

δΝ

αυ σξλκθαΝ εαδΝ κθΝ ΈφκλκΝ Πλπ αγζάηα κμέΝ ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ πθΝ
φσλπθΝ έθαδΝ

η υ δεσΝ εαδΝ β παλκυ έαΝ κυμΝ έθαδΝ υπκξλ π δεά.

 Νπ λέπ π βΝαπκυ έαμΝ κυμΝκΝΈφκλκμΝΠλπ αγζάηα κμΝ δα βλ έΝ
κΝ δεαέπηαΝθαΝαθαίΪζζ δΝ βθΝαΰπθδ

δεάΝζσΰπΝα υθαηέαμΝκηαζάμΝ

δ ιαΰπΰάμΝ βμέ
26. ΤΣΗΜ Ν

ΘΜΟΛΟΓΗΗμΝσζκδΝκδΝπαέε μΝίαγηκζκΰκτθ αδΝ

η Ν1ΝίαγησΝ

Νπ λέπ π βΝθέεβμ

ίΝίαγηκτμΝ

Νπ λέπ π βΝά αμΝΤ

ί,ηΝίαγηκτμΝ

Νπ λέπ π βΝδ κπαζέαμέ

27. ΚΡΙΣΗΡΙ Ν ΙΟ
(

ΘΜΙ μΝ ΰδαΝ δμΝ π λδπ υ

βθΝ ζδεάΝίαγηκζκΰέα)Ν τκ,Ν λδυθΝάΝεαδΝπ λδ

ελδ άλδαΝκλέακθ αδΝεα ΪΝ

δλΪμ

α)ΝκδΝη αιτΝ κυμΝαΰυθ μ
ί) βΝ υθκζδεά δαφκλΪΝπσθ πθΝ(Ϊθκδΰηα)Νεαδ
ΰ) κδΝ υθκζδεκέΝπσθ κδΝπκυΝπΫ υξαθέ

δμΝ δ κίαγηέαμΝ

κ ΫλπθΝπαδε υθ,Ν

Πλκ κξάΞΝ

δ υελέθδ βΝ

λαπζάμΝ δ κίαγηέαμμΝ Ϋ πΝ σ δΝ

βθΝ

εκλυφάΝ βμΝ ζδεάμΝίαγηκζκΰέαμΝδ κίαγηκτθΝζΝπαέε μΝ( ,Ν ,ΝΓ,Ν )Ν
πέξέΝη ΝβηΝίαγηκτμέΝΜ ΪΝ βθΝ φαληκΰάΝ κυΝ(α)Νελδ βλέκυΝκδΝ ΝεαδΝ
ΫξκυθΝβ-1Νθέε μ,Ν θυΝκδΝΓΝεαδΝ ΝΫξκυθΝ1-2. ΣκΝ πση θκΝελδ άλδκΝ
θ έθαδΝ κΝ πκδκμΝ θέεβ

Ν

κθΝ αΰυθαΝ « - »,Ν αζζΪΝ βΝ υθκζδεάΝ

δαφκλΪΝπσθ πθέ
28.

Ρ

Τ ΙμΝγαΝίλαί υγκτθΝκδΝΫιδΝπλυ κδΝ βμΝίαγηκζκΰέαμΝ

η Ν δηβ δεΫμΝ δαελέ

δμέ

ΣΟΝΝ ..ΝΣΟΤΝΟ..Θ.

