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Πλκμμ 
 
1) πκε θ λπηΫθ μΝ δκδεά δμΝ 

ήθ δμΝ δκέεβ βμ 
β)Ν άηκυμΝεαδΝΠ λδφΫλ δ μΝ βμΝ
Χυλαμ 
 
 

Θ Μ μΝ υλππαρεσΝ ΠλσΰλαηηαΝ ΰδαΝ βθΝ θ αΰπθδ δεσ β αΝ πθΝ
πδχ δλά πθΝεαδΝ δμΝΜδελκη αέ μΝ πδχ δλά δμΝ(COSME, 2014-2020): 

Πλσ εζβ βΝ υπκίκζάμΝ πλκ Ϊ πθΝ ΰδαΝ βθΝ ατιβ βΝ πθΝ υθ λΰδυθΝ
η αιτΝΣκυλδ ηκτΝεαδΝ βηδκυλΰδευθΝ δκηβχαθδυθ 
 
 
1έΝΓ θδεΪ 
 
ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ ωτSεϋΝ απκ εκπ έΝ βθΝ θέ ξυ βΝ βμΝ αθ αΰπθδ δεσ β αμΝ
εαδΝ βμΝ ίδπ δησ β αμΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ βμΝ ,Ν βθΝ θγΪλλυθ βΝ κυΝ
πδξ δλβηα δεκτΝ πθ τηα κμΝ εαδΝ βθΝ πλκαΰπΰάΝ βμΝ βηδκυλΰέαμΝ εαδΝ

αθΪπ υιβμΝΜΜ έΝΣκΝ θΝζσΰπΝπλσΰλαηηαΝαπ υγτθ αδΝ Ν πδξ δλβηα έ μΝπκυΝ
θ δαφΫλκθ αδΝ ΰδαΝ ξλβηα κ σ β βΝ βμΝ αδλ έαμΝ κυμ,Ν Ν πκζέ μΝ πκυΝ
θ δαφΫλκθ αδΝ θαΝ δ λτ κυθΝ άΝ θαΝ αθαπ τικυθΝ ηδαΝ πδξ έλβ β,Ν αζζΪΝ εαδΝ  

ελα δεΫμΝ αλξΫμΝ πκυΝ δαηκλφυθκυθΝ άΝ φαλησακυθΝ ξ δεΫμΝ πκζδ δεΫμέΝ ΣκΝ
πλσΰλαηηαΝ απκ ζ έΝ βΝ υθΫξ δαΝ κυΝ ΠλκΰλΪηηα κμΝ Πζαέ δκΝ ΰδαΝ βθΝ

θ αΰπθδ δεσ β αΝεαδΝ βθΝΚαδθκ κηέαΝ(ωIP)ΝεαδΝ δα φαζέα δΝ βΝ υθΫξ δαΝ πθΝ
πλπ κίκυζδυθΝεαδΝ λΪ πθΝπκυΝΫξκυθΝυδκγ βγ έΝεΪ πΝαπσΝ κΝπλσΰλαηηαΝ

πδξ δλβηα δεσ β αΝεαδΝεαδθκ κηέαΝ(ϋIP),ΝσππμΝ κΝϋnterpriseΝϋuropeΝσetworkέ 
ΣκΝπλσΰλαηηαΝ κξ τ δΝ αΝ ιάμ: 

 δ υεσζυθ βΝ βμΝπλσ ία βμΝ πθΝΜΜ Ν βΝξλβηα κ σ β βέ 
 βηδκυλΰέαΝ θσμΝ π λδίΪζζκθ κμΝ υθκρεκτΝ ΰδαΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ εαδΝ βθΝ

αθΪπ υιβΝ πθΝΜΜ έ 
 θγΪλλυθ βΝ πδξ δλβηα δεάμΝεκυζ κτλαμΝ βθΝ υλυπβέ 
 θ υθΪηπ βΝ βμΝ ίδυ δηβμΝ αθ αΰπθδ δεσ β αμΝ πθΝ υλππαρευθΝ

πδξ δλά πθέ 
 Τπκ άλδιβΝ βμΝ δ γθκπκέβ βμΝ πθΝΜΜ ΝεαδΝί ζ έπ βΝ βμΝπλσ ία βμΝ

κυμΝ δμΝαΰκλΫμέ 

Ε ην ή

mailto:a.karvounis@ypes.gr
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ΣκΝ πλσΰλαηηαΝ ωτSεϋΝ γαΝυπκ βλέα δ,Ν γαΝ υηπζβλυθ δΝ εαδΝ γαΝ υθ κθέα δΝ
λΪ δμΝ πθΝελα υθΝη ζυθέΝΣκΝπλσΰλαηηαΝγαΝαΰΰέι δΝδ δαέ λαΝπλκίζάηα αΝ
δαελα δεκτΝ ξαλαε άλαΝ αΝ κπκέα,  ζσΰπΝ πθΝ κδεκθκηδυθΝ εζέηαεαμΝ άΝ πμΝ

απκ Ϋζ ηαΝ βμΝ πέ διβμΝ κυμ,Ν ηπκλκτθΝ θαΝ αθ δη ππδ κτθΝ πδκΝ
απκ ζ ηα δεΪΝ Ν υλππαρεσΝ πέπ κ,Νσππμμ 

 ΗΝαθ δη υπδ βΝ κυΝεα αε ληα δ ηκτΝ βμΝαΰκλΪμΝ βθΝ θδαέαΝαΰκλΪέ 
 ΗΝ δ υεσζυθ βΝ βμΝυδκγΫ β βμΝίΫζ δ πθΝπλαε δευθΝ ΝσζαΝ αΝελΪ βΝ

ηΫζβέ 

ΟδΝετλδ μΝ λΪ δμΝ κΝπζαέ δκΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμ αφκλκτθΝ αΝ ιάμ: 

 Σβθ πλσ ία βΝ πθΝ ΜΜ Ν βΝ ξλβηα κ σ β β,Ν ηΫ πΝ ι δ δε υηΫθπθΝ
ξλβηα κ κ δευθΝ λΰαζ έπθέΝ ΣαΝ ξλβηα κ κ δεΪΝ λΰαζ έαΝ κξ τκυθΝ

αδλ έ μΝ Ν δαφκλ δεΫμΝφΪ δμΝ κυΝετεζκυΝαπάμΝ κυμμΝ βΝ βηδκυλΰέα,Ν
πΫε α βΝ εαδΝ η αίέία βΝ πδξ έλβ βμέΝ ΜδαΝ δ υεσζυθ βΝ η κξδεκτΝ

ε φαζαέκυΝΰδαΝ βθΝαθΪπ υιβ,ΝγαΝπαλΫξ δΝ πδξ δλβηα δεΪΝε φΪζαδαΝ Ν
πδξ δλά δμ,Νδ έπμΝεα ΪΝ βΝφΪ βΝαθΪπ υιβμΝ κυμέ 

 ΣκΝ ϋnterpriseΝ ϋuropeΝ σetworkμΝ έε υκΝ ΚΫθ λπθΝ ιυπβλΫ β βμΝ
πδξ δλά πθέΝ ΣκΝ έε υκΝ αυ σΝ έθαδΝ ΫθαΝ «one-stopΝ shop»Ν ΰδαΝ δμΝ
πδξ δλβηα δεΫμΝαθΪΰε μΝ πθΝΜΜ Ν βθΝ ΝεαδΝπΫλαΝαπσΝαυ άθέ 

 Σβθ πδξ δλβηα δεσ β αέΝΗΝυπκ άλδιβΝγαΝ έθ αδ,ΝΰδαΝ βθΝ θγΪλλυθ βΝ
πθΝ γθδευθΝ δε τπθ,Ν βθΝαθ αζζαΰάΝκλγυθΝπλαε δευθΝεαδΝ θ κπδ ησΝ
υθα κ ά πθΝΰδαΝ πΫε α βΝ πθΝ πδξ δλβηα δευθΝ λα βλδκ ά πθέ 

 ΣβΝ ί ζ έπ βΝ κυΝ πζαδ έκυΝ πθΝ υθγβευθΝ ΰδαΝ βθΝ αθ αΰπθδ δεσ β αΝ
πθΝ πδξ δλά πθΝεαδΝπκζδ δεάμΝαθΪπ υιβμΝ κυμέΝ θαζυ δεάΝ λΰα έαΝγαΝ

πλΫπ δΝθαΝαθαζβφγ έΝΰδαΝ βΝ δ υεσζυθ βΝ βμΝ εηβλδπηΫθβμΝξΪλαιβμΝ
πκζδ δεάμΝ πθΝ γθδευθΝεαδΝπ λδφ λ δαευθΝφκλΫπθΝξΪλαιβμΝπκζδ δεάμέ 

 ΣβΝ δ γθκπκέβ βΝ πθΝΜΜ έ 

ΣκΝπλσΰλαηηαΝωτSεϋΝγαΝπαλΪ ξ δΝ δμΝΜΜ Νυπκ άλδιβΝΰδαΝ δ υεσζυθ βΝ
βμΝ πΫε α βμΝ πδξ δλά πθΝ βθΝ θδαέαΝαΰκλΪΝ βμΝ ΝεαδΝ δμΝαΰκλΫμΝ ε σμΝ
βμΝ έΝ  δ γθ έμΝ πδξ δλβηα δεΫμΝ υθ λΰα έ μΝ γαΝ θδ ξυγκτθ,Ν δ έπμ,Ν ΰδαΝ

η έπ βΝ πθΝ δαφκλυθΝ κΝεαθκθδ δεσΝεαδΝ πδξ δλβηα δεσΝπ λδίΪζζκθ,Νη αιτΝ
βμΝ ΝεαδΝ πθΝευλδσ λπθΝ ηπκλδευθΝ αέλπθΝ βμέ 

 
βέΝ σχκμΝ βμΝπλσ εζβ βμ 
 
ΣκΝ γΫηαΝ βμΝ παλκτ αμΝ πλσ εζβ βμΝ ηπέπ δΝ εΪ πΝ απσΝ βΝ « δαελα δεάΝ
πκζδ δ δεάΝ άΝ ίδκηβξαθδεάΝ εζβλκθκηδΪΝ πκυΝ ξ έα αδΝ η Ν αΝ κυλδ δεΪΝ
πλκρσθ αΟέΝ ΗΝ πλκ λαδσ β αΝ έθαδΝ βθΝ ΟαθΪπ υιβΝ κυΝ πλκρσθ κμΝ ΟΝ εαδΝ  αΝ
Ο Ϊ δαΝ βμΝ δΪξυ βμΟέ ΓδαΝ αυ σΝ κΝ Ϊ δκΝ βμΝ κεδηάμ,Ν βΝ πλσ εζβ βΝ έθαδΝ
αθκδξ άΝ Ν λέαΝ πλκρσθ αΝ πκυΝ ΫξκυθΝ πδζ ξγ έΝ ίΪ δΝ πθΝ κδεκθκηδευθΝ
υθα κ ά πθΝ εαδΝ βμΝ δεαθσ β ΪμΝ κυμΝ θαΝ δαφκλκπκδά κυθΝ βθΝ υλππαρεάΝ

πλκ φκλΪΝεα ΪΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝξαηβζάμΝήΝηΫ βμΝ  πκξδεσ β αμΝ ΝΫθαΝ υλτΝ
φΪ ηαΝελα υθΝη ζυθμ 
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  αλυηα α,  
  κεκζΪ μ,  
  εκ ηάηα αέ 

θΝπλκε δηΫθπ,Ν σξκδΝ βμΝπλσ εζβ βμΝ έθαδΝκδΝ ιάμμ 
 

 δ υεσζυθ βΝαθ αζζαΰυθΝεαζυθΝπλαε δευθ,ΝβΝαθΪπ υιβΝ δε τπθΝεαδΝ
πζα φσληαμΝ υαά β βμΝ η αιτΝ πθΝ αλησ δπθΝ ΰδαΝ βΝ ζάοβΝ πθΝ
απκφΪ πθΝ εαδΝ κυΝ δ δπ δεκτΝ κηΫαΝ αΝ π έαΝ κυΝ πκζδ δ δεκτΝ εαδΝ
ίδκηβξαθδεκτΝ κυλδ ηκτέ 

 δ υεσζυθ βΝεαδΝ θγΪλλυθ βΝ ΙΣΝεαδΝ θ πηΪ π βΝ πθΝ πδξ δλά πθΝ
κυΝ πκζδ δ δεκτΝ κυλδ ηκτΝ δμΝ π λδφ λ δαεΫμΝ αθαπ υιδαεΫμΝ

λα βΰδεΫμέ 
 θέ ξυ βΝ πθΝ δκδεβ δευθΝ δεαθκ ά πθΝ πθΝ φκλΫπθΝ κυΝ βησ δκυΝ άΝ

δ δπ δεκτΝ κηΫαΝ πκυΝ έθαδΝ αλησ δκδΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪπ υιβΝ γ ηα δευθΝ
κυλδ δευθΝπλκρσθ πθέ 

 
γέΝ πδζΫιδη μΝ λΪ δμ 
 
ΟδΝ πδζΫιδηκδΝ φκλ έμΝ έθαδΝ ζ τγ λκδΝ θαΝ πλκ έθκυθΝ λΪ δμΝ σππμΝ βΝ Ϋλ υθαΝ
αΰκλΪμΝ ΰδαΝ βθΝ αθΪ διβΝ θσμΝ εκδθκτΝ γΫηα κμΝ πκυΝ ξ έα αδΝ η Ν βθΝ
υλππαρεάΝ πκζδ δ δεάΝ άΝ ίδκηβξαθδεάΝ εζβλκθκηδΪ˙Ν βΝ ξαλ κΰλΪφβ βΝ πθΝ

πλκκλδ ηυθΝεαδΝ κυλδ δευθΝεαδΝπκζδ δ δευθΝυπβλ δυθΝπκυΝ υθ Ϋκθ αδΝη Ν
κΝ υΰε ελδηΫθκΝ γΫηα˙Ν βΝ απκ τππ βΝ πθΝ πλσ γ πθΝ αέλπθ,Ν ετλδπθ 
θ δαφ λση θπθΝ φκλΫπθΝ εαδΝ ξκλβΰυθΝ εέαέ ΣκΝ πλκ κευη θκΝ απκ Ϋζ ηαΝ
έθαδΝβΝαθΪπ υιβΝάΝβΝπλκυγβ βΝ θσμΝ υλππαρεκτΝ λσηκυΝπκυΝ δαπ λθΪΝηΝ

ελΪ β-ηΫζβΝ εαδΝ αθα δεθτ δΝ αΝ βηαθ δεσ λαΝ ίάηα αΝ βμΝ αιδαεάμΝ αζυ έ αμΝ
κυΝπαλαΰπΰκτέΝ 

 
4έΝ πδζΫιδηκδΝφκλ έμ 
 
ΗΝ πλσ εζβ βΝ απκίζΫπ δΝ βθΝ πδζκΰάΝ υηπλΪι πθΝ πκυΝ γαΝ απκ ζκτθ αδΝ
απσΝ 5 αθ ιΪλ β μΝ θκηδεΫμΝ κθ σ β μΝ βηκ έκυΝ άΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυ πκυΝ
λα βλδκπκδκτθ αδΝ κθΝ κυλδ ησ,Ν κυμΝ βηδκυλΰδεκτμΝ εζΪ κυμΝ άΝ Ν

κπκδκ άπκ Ν π έκΝ εαζτπ δΝ βΝ παλκτ αΝ πλσ εζβ β ( γθδεΫμΝ άΝ
κπδεΫμήπ λδφ λ δαεΫμΝ αλξΫμ εαδΝ έε υΪΝ κυμΝ άΝ θυ δμΝ Ν δ γθΫμ,Ν γθδεσ,Ν

π λδφ λ δαεσΝεαδΝ κπδεσΝ πέπ κ,Ν επαδ υ δεΪΝδ λτηα α,Ν αιδ δπ δεΪΝΰλαφ έα,Ν
ηδελκη αέ μΝ πδξ δλά δμ,ΝΜΚΟ,Ν βησ δκδΝεαδΝδ δπ δεκέΝπΪλκξκδΝ επαέ υ βμΝ
εαδΝ εα Ϊλ δ βμ,Ν ηπκλδεΪΝ εαδΝ ίδκηβξαθδεΪΝ πδη ζβ άλδα)Ν απσΝ κυζΪξδ κθΝ 5 
δαφκλ δεΫμΝ υηη Ϋξκυ μΝξυλ μέ 

 
ηέΝΠλκςπκζκΰδ ησμ 

ΟΝ πλκςπκζκΰδ ησμΝ βμΝ παλκτ αμΝ πλσ εζβ βμΝ αθΫλξ αδΝ υθκζδεΪΝ αΝ
40ίέίίίΝ υλυ εαδΝ κΝηΫΰδ κΝπκ σΝ πδ σ β βμΝ έθαδΝ40ίέίίίΝ υλυήΫλΰκέΝΗΝ
εκδθκ δεάΝ υθ λκηάΝ φγΪθ δΝ κΝ λίΣΝ πθΝ πδζΫιδηπθΝ απαθυθέΝ θαηΫθ αδΝ
σ δΝΝγαΝ πδ κ βγ έΝηέαΝ(1)Νπλσ α βέ 

 



ΕΞ.ΝΕΠΕΙΓΟΝ- 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΝΝ16/9/2014 

 

 4 

 

6έΝΠλκγ ηέαΝεαδΝ λσπκμΝυπκίκζάμΝπλκ Ϊ πθ 

ΟδΝ πλκ Ϊ δμΝ πλΫπ δΝ θαΝ υπκίζβγκτθΝ ησθκθΝ βζ ε λκθδεΪ ηΫξλδΝ δμΝ 16 
 π ηίλέκυΝ 2014,Ν αεκζκυγυθ αμΝ βΝ δα δεα έαΝ πκυΝ π λδΰλΪφ αδΝ κθΝ
εΪ πγδ τθ ηκμ http://ec.europa.eu/easme/cosme_en.htm. 

ιέΝΠ λδ σ λ μΝΠζβλκφκλέ μ 
 
ΣκΝπζάλ μΝε έη θκΝ βμΝπλσ εζβ βμΝυπκίκζάμΝπλκ Ϊ πθ,Ν κΝΫθ υπκΝ βμΝ
αέ β βμΝ εαγυμΝ εαδΝ π λδ σ λ μΝ πζβλκφκλέ μΝ ξ δεΪΝ η Ν κΝ αθπ ΫλπΝ
πλσΰλαηηαΝηπκλ έ ΝθαΝαθααβ ά Ν βθΝδ κ ζέ αΝ κυΝπλκΰλΪηηα κμμΝ 
 

http://ec.europa.eu/easme/entedu_en.htm 
 

πέ βμ,ΝκδΝ θ δαφ λση θκδΝηπκλκτθΝθαΝαπ υγτθκυθΝ αΝ λπ άηα ΪΝ κυμΝ βθΝ ιάμΝ
βζ ε λκθδεάΝ δ τγυθ βμ 
 

EASME-COSME-ERASMUS-CALL2014@ec.europa.eu 

 

εαγυμΝεαδΝ κΝ γθδεσΝβη έκΝ παφάμΝ  κυΝπλκΰλΪηηα κμΝ( γθδεσΝΚΫθ λκΝ
Σ εηβλέπ βμ- ϋnterpriseΝϋuropeΝσetwork,ΝυπσοδθΝεαμΝΓ πλΰέαμΝΣαΫθκυ,Ν βζέμΝ
210 7273965, e-mail: tzenou@ekt.gr). 

Π λαδ Ϋλπ,Ν αμΝ υπ θγυηέακυη Ν σ δΝ ΰδαΝ βΝ υηη κξάΝ αμΝ κΝ αθπ ΫλπΝ
πλσΰλαηηα,Ν φσ κθΝπλκςπκ έγ αδΝΰδαΝ βθΝυζκπκέβ άΝ κυΝ αδλδεάΝ ξΫ βΝη Ν
αθ έ κδξκυμΝ κλΰαθδ ηκτμΝ βμΝ αζζκ απάμ,Ν πλΫπ δΝ θαΝ βλκτθ αδΝ κδΝ
πλκςπκγΫ δμ κυΝΪλγλκυΝβ1λΝπαλέγΝ κυΝθέγζθγήβίίθΝ(ΰδαΝ κυμΝ άηκυμ)ΝεαδΝ
δμΝ σηκδ μΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ βίγΝ παλέ1 κυΝ θέγκηβήβί1ίΝ (ΰδαΝ δμΝ

π λδφΫλ δ μ)έ 
 

ΠαλαηΫθκυη Ν βΝ δΪγ άΝ αμΝΰδαΝπ λαδ ΫλπΝπζβλκφκλέ μΝεαδΝ δ υελδθέ δμέ 
 

. 
                                             H Ι ΤΘΤΝΣΡΙ  

                                              εέαέαέ 
  ΗΝΣΜΗΜ Σ ΡΧΗ 

 
 
 

               ΣΗΝΜΠ ΙΟΤ 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 
1) γθδεσΝΚΫθ λκΝΣ εηβλέπ βμ 

γθδεσΝβη έκΝ παφάμΝΰδαΝ 
κΝ υλππαρεσΝΠλσΰλαηηαΝCOSME 

Enterprise Europe Network 

mailto:easme-cosme-erasmus-call2014@ec.europa.eu
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α έΝΚπθ αθ έθκυΝζκ,ΝΣέΚέ11θγηΝ γάθα 
(ΤπσοδθΝεαμ Γ πλΰέαμ ΣαΫθκυ) 
2)Ν Ο Ν ΜΦΙΚΣΤΟΝΙ  

τλπθκμΝβλ,ΝΣέΚέΝ1ίηηκΝ γάθα 
3)Ν Ο Ν ΤΞ ΙΝΗΝΠΟΛΗ 
έΝΠΫ λκυζαΝγ,ΝΣΚΝ1γγζ1ΝΆθπΝΛδσ δα 
4) Π Ν βμΝΧυλαμ 
5)ΝΚέ έ έ έ 

εα βηέαμΝθηΝεαδΝΓ θα έκυΝκ,ΝΣέΚΝ1ίθικΝ γάθα 
6)Ν έΝέΠέ έ 
Μ κΰ έπθΝ1η,ΝΣέΚΝ11ηβθΝ γάθα 
7) Παθ πδ άηδα-Σ Ι 
8)Ν πδη ζβ άλδαΝ βμΝΧυλαμ 
9) ζζβθδεάΝ αδλ έαΝΣκπδεάμΝΝΝ 

θΪπ υιβμΝΤΝ υ κ δκέεβ βμΝ( Σ ΝΝΝ έ),  
ΜυζζΫλκυΝιγ-77, ΣέΚΝ1ίζΝγθΝ ΘΗΝ  
10)Ν θ δπλκ ππ έαΝ βμΝ υλππαρεάμΝ πδ λκπάμΝ βθΝ ζζΪ α 

α έκφέαμΝβ,ΝΣέΚΝ1ίθιζΝ γάθαΝ 
(α)Ν θαπζβλπ άΝ πδε φαζάμΝ βμΝ θ δπλκ ππ έαμΝ βμΝ υλππαρεάμΝ

πδ λκπάμΝ βθΝ ζζΪ α,ΝεέΝΆέΝΠ λκυζΪεβΝ 
(ί)Ν πδε φαζάμ υθ κθδ ηκτΝ δε τπθΝ υλππαρεάμΝΠζβλκφσλβ βμΝϋuropeΝ
ϊirect,ΝεαΝΚέΝσεκζβΝ 
11) Γλαφ έκΝ υλππαρεκτΝΚκδθκίκυζέκυΝ βθΝ ζζΪ α 
Λ πφέΝ ηαζέαμΝκ,ΝΣέΚΝ1ίηηιΝ γάθα 
(α)ΝΠλκρ Ϊη θκΝεαδΝ πδε φαζάμΝ κυΝΓλαφ έκυ,ΝεέΝΛέΝ θ πθαεσπκυζκ 
(ί)Ν θαπζβλπ άΝ πδε φαζάμΝ κυΝΓλαφ έκυ,ΝεέΝ έΝΚαρζά 
 

π λδεάΝ δαθκηάμ 
1. Γλαφ έκΝεέΝΤπκυλΰκτΝΝ 
2. Γλαφ έκΝεέΝ θαπζβλπ άΝΤπκυλΰκτ 
3. Γλαφ έκΝεέΝΤφυπκυλΰκτ 
4. Γλαφ έκΝεέΝΓ θδεκτΝΓλαηηα Ϋα 
5. Γλαφ έκΝεέΝΓ θδεκτΝ δ υγυθ άΝΟδεκθκηδευθΝΤπβλ δυθ 
6. ήθ βΝΜβξαθκλΰΪθπ βμΝεαδΝΗέ έέΝ(η Ν βθΝπαλΪεζβ βΝθαΝαθαλ βγ έΝ

κΝ site κυΝ Τπκυλΰ έκυ,Ν βΝ δα λκηάμΝ To Τπκυλΰ έκ-Πκζδ δεΫμΝ εαδΝ
λΪ δμ- δ γθάΝεαδΝ υλππαρεΪΝΘΫηα αΝΟΣ -ΠλκΰλΪηηα αΝΤΝυθ λΰα έ μ- 
θβη λυ δμ- θαεκδθυ δμ) 

7. ήθ βΝ ΟδεκθκηδεάμΝ εαδΝ θαπ υιδαεάμΝ Πκζδ δεάμΝ ΣκπδεάμΝ
υ κ δκέεβ βμ 

 ΣηάηαΝ θαπ υιδαευθΝΠλκΰλαηηΪ πθ 


