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ΘΛΗΣΙΜΟμΝ ΤΥΗΝΗ΄ΝΚ Σ Ρ  



ΣΟΥΟΙ 

• ΝαΝΰθπλέ κυθΝκδΝηαγβ ΫμΝ λσπκυμΝθαΝΰυηθΪακθ αδΝ π Ϊ,Νυ Ν
θαΝί ζ δυ κυθΝ βΝ πηα δεάΝεαδΝφυ δεάΝ κυμΝεα Ϊ α βέ 

• ΝαΝΫλγκυθΝ Ν παφάΝεαδΝη Ναγζάηα αΝπκυΝ κυμΝαλΫ κυθΝεαδΝ έθαδΝ
βηκφδζά,ΝαζζΪΝεαδΝη Νζδΰσ λκΝ δα κηΫθαΝΧπδΰεΝπκΰε,Ν

ηπΪθ ηδθ κθ,Νελέε ,Ν σφ ηπκζΨΝεαδΝ αΝκπκέαΝηπκλκτθΝθαΝ
παδξ κτθΝ δμΝ ΰεα α Ϊ δμΝ κυΝ ξκζ έκυέ 

• ΝαΝεα αθκά κυθΝ βΝ τθαηβΝ κυΝαγζβ δ ηκτΝπμΝπαλΪΰκθ αΝ
εκδθπθδεκπκέβ βμΝ κυΝα σηκυΝεαδΝ ία ηκτΝεΪγ Ν έ κυμΝ

δαφκλ δεσ β αμέ 
• ΝαΝ δα αφβθέ κυθΝ βθΝΫθθκδαΝ« υΝαΰπθέα γαδ»ΝΧfair play). 

• ΝαΝ κυθΝεαδΝεΪπκδ μΝαλθβ δεΫμΝπζ υλΫμΝ κυΝαγζβ δ ηκτ,ΝπκυΝ
υ υξυμΝ δμΝηΫλ μΝηαμΝ υθαθ δκτθ αδΝσζκΝεαδΝπ λδ σ λκΝ

ΧΪελα βΝ ηπκλ υηα κπκέβ β,Νφαληαεκ δΫΰ λ β,ΝίέαΝηΫ αΝεαδΝΫιπΝ
απσΝ κυμΝαΰπθδ δεκτμΝξυλκυμ,Νπκζδ δεάΝ εη Ϊζ υ βΝαγζβ δευθΝ
ΰ ΰκθσ πθΨέΝ 



Γ ΝΙΚ ΝΟ ΗΓΙ  

• ΜπκλκτθΝθαΝ υηη Ϊ ξκυθΝηαγβ ΫμΝεαδΝ
ηαγά λδ μΝ βμΝ ΄, ΄ εαδΝΓ΄Ν Ϊιβμέ 

• ΟδΝ υθαθ ά δμΝγαΝΰέθκθ αδΝεΪγ ΝΣ Ϊλ βΝ
ΰδαΝβΝ δ αε δεΫμΝυλ μΝΧ1γμγί-15:00). 

• ΘαΝ ια εκτηα Ν πηα δεΪ,Νπθ υηα δεΪ,Ν
ουξκζκΰδεΪΝεαδΝεκδθπθδεΪέ 

• ΘαΝπλκ παγά κυη ΝθαΝηΪγκυη ΝπυμΝθαΝ
ΰυηθαασηα ΝησθκδΝηαμ,ΝαζζΪΝεαδΝπυμΝθαΝ
έηα ΝεαζκέΝφέζαγζκδΝεα αλξάθέ 



Ν ΙΚΣΙΚΟΝΠΡΟΓΡ ΜΜ  

• ΟετώβλδομΝεαδΝΝοΫηβλδομμΝ ζ έπ βΝ βμΝφυ δεάμΝεα Ϊ α βμΝη Ν
δΪφκλκυμΝ λσπκυμΝΧ λκηδεΪΝαΰπθέ ηα α,Ναγζκπαδ δΫμ,ΝευεζδεάΝ

πλκπσθβ βΨέ 
• ΔεεΫηβλδομ,ΝΙαθουΪλδομΝεαδΝΦεβλουΪλδομμΝ κΝπλαε δεσΝηΫλκμΝ

υθ ξέα αδΝβΝ εΰτηθα βΝ πθΝπαδ δυθΝηΫ αΝαπσΝ βΝΰθπλδηέαΝη Ν δΪφκλαΝ
αγζάηα α,Ν θυΝ κΝγ πλβ δεσΝπλκ παγκτθΝθαΝ κυθΝεΪπκδ μΝαλθβ δεΫμΝ
πζ υλΫμΝ κυΝαγζβ δ ηκτΝηΫ αΝαπσΝ δεσθ μ,Νίέθ κ,Νπζβλκφκλέ μΝαπσΝ κΝ
δα έε υκ,Ν αδθέ μέ 

• ΜΪλτδομΝεαδΝΑπλίζδομμΝ κΝπλαε δεσΝηΫλκμΝ δκλΰαθυθκθ αδΝ κυλθκυΪΝ
η αιτΝ πθΝπαδ δυθΝ αΝαγζάηα αΝπκυΝγΫζκυθέΝΓδαΝπαλΪ δΰηα,Νηπκλ έΝθαΝ
ΰέθ αδΝ αυ σξλκθαΝΫθαμΝαΰυθαμΝπκ κ φαέλκυΝεαδΝΫθαμΝαΰυθαμΝπδΰεΝπκΰεέΝ

ΫίαδαΝ σξκμΝηκυΝ έθαδΝσζαΝ αΝπαδ δΪΝθαΝπαέικυθΝΫθαΝ κυζΪξδ κθΝαΰυθαΝ
ΝσζαΝ αΝαγζάηα αΝπκυΝγαΝ δ αξγκτη έΝ κΝγ πλβ δεσΝηΫλκμΝ αΝπαδ δΪΝγαΝ

επκθά κυθΝ δΪφκλ μΝ λΰα έ μΝη Νγ ηα κζκΰέαΝπκυΝΫξ δΝαθαπ υξγ έΝπμΝ
σ έΝ πέ βμΝγαΝαλξέ δΝβΝπλκ κδηα έαΝΰδαΝ βΝ δκλΰΪθπ βΝηδαμΝβη λέ αμΝ

η ΝγΫηαΝ κθΝ έ ζκΝ κυΝκηέζκυέ 
• ΜΪϊομμΝ ε λκηάΝεαδΝπαλαεκζκτγβ βΝ ζδεκτΝαΰυθαΝεΪπκδκυΝ

πλπ αγζάηα κμΝΧ θ σμΝ δεάμΨ,Νεα ΪΝπλκ έηβ βΝαΰυθαΝηδελυθΝβζδεδυθ-
υπκ κηυθ,ΝπκυΝ υηη ΫξκυθΝπαδ δΪΝ κυΝκηέζκυΝΧαθΝυπΪλξκυθΨέΝ
Παλκυ έα βΝ πθΝ λΰα δυθέΝ δκλΰΪθπ βΝβη λέ αμΝΧαθΝ αΝεα αφΫλκυη ΨέΝ 



Κ ΛΗΝΥΡΟΝΙ ΝΜ ΝΠΟΛΛΗΝ ΚΗΗΝ Ν
ΧΜ ,ΝΜΤ ΛΟΝΚ ΙΝΦΤΥΗ 


