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「
υlLVασ10υ ,FεvlK06 Kαl EπαγγελματtKo6ノ υヽKεloυ ΣKoπ 6λoυ

εKcppdζ oυllC τη  δtαμαpmptα   μαG γlα  TllV  ttδ tKη  απ69ασll  χαμηλ」nS

ItOp10δ 6τησηs τωV Σχoλε〔①v llα s στη Xめ pα ΣKOπ 6λOυ . ΣυγKεKptμεvα , τα

Σχoλεiα τ■s ΣKtd00υ Kαt τηG XめραS ΣKOπ 6λOυ lloptoδoτ■Oη KαV με 10 μoptα
,

εvめ τo「υμvdσlo Fλめσσcxs ΣKo716λ Oυ με ll μ6ptα .

′
Iδ lα lLOp10δ 6τηση με τα σχOλε〔α τη⊆ ΣKt600tp μαs αδtKεt, Kα Oめ6 τo K60ε

σχoλεlo  μαs  civcxt  τo  πλ6ov  δυσπp6σtτo  6λωv  τc13v  συγKptτ tKd

πpoαvα cPεp6μεVωv,国 i めρα 7Elo KOVτ

`σ

τηv Aλ 6、
～

η6o(η Xめ ρcx ΣKoπ 6λoυ

ε

"α

t α耳量堕⊆釣αVτl凶匡△λOWttΣ Oυ σLμl璽狙型πOστασJ・ Mε τ0 1δlo πλolo

「
λめσocx 395め ρεc KCXt B6λ oc―Xめρcx ΣKoπ

`λ

oυ 4ぅ 5めρεc!

「
λめσσα Kαt B6λ oc―ΣKldOoc.I― I ΣKta006 6χ ct επ〔ση⊆αεpoδp6μlo.Toυ c πρめτoυ c

6γεδ6v απoKλ81σ LL06 μα⊂στη Xめρα λ6γ clD τωV εこαtρετtKa αραtめv δρoFLoλ oγtωv

(LLε τO πλolo).E7tiσηs,η Xめρα ΣICOπ6λoυ δεv 6χct Kα 06λoυ δρoLLOλ6γtα απ6
Kαt二堅工 △■ O Kω vσταVτtVO Φ Otめτlユニ απ6 τov O《 めβplo ωG τOV IⅥd10・

Eπ〔σηs,  τCX

ΣK07t6λ Oυ . △ηλαδl τo χαpαKTη ptσ
LLεVO CIDs δυσπp6σπ o τoυ Vησ106(「λめσσα)

6χct πεptσ66τεpε⊆ δυvατ6τητε⊆ συγK01VωV〔αs Kαl πρOσβασtl16τηταs απ6 τo

απOχαpαKτηptσμεVO ωS hσ πp6σ tto τOυ Vησ10υ (Xめ pα ΣKoπ 6λoυ).noto ε

"α

l

λotπ ov πlo δυσπp6σ tτo απO τCX δ60;

To πλolo cPOdVεt σχετtKa 86KOλ α ωs τη 
「

λぬσσα τoυs δ6σKoλ oυ s ILnVε ⊆

(No6μβptOs¨Mapτ lo⊆),cvめ γtα τη Xめ pα υπapFt
cπεtδn πρ6Kε tταLIt`≧I丞基≧ュOλ山 .AK6μ α K1 6τ αv τo πλ010 πpoσεγγ〔ξεl τηV

VnσO, αγICtD006oλ ε〔 στov Aγvめvτα Kα 1 6χ1 6τo απρOσπ6λ CXστo λtlLaVl τηG

Xめραs, με απOτ6λεσμα τηV ταλαtπωptα τωv ταζtδtωτ6V, πoυ πp`πct vα

lt8τα98p006v oδ tKめ s σTll Xめ pα・ AK6LLCX Kα t llε μ6t01α LLπ Oo6ρ ,ol ταこlδ 16τεc

ταλαlπ cIDρ 06Vτα1 6ταv τo 7Eλ010 περva απ6 τov 66ρεlo Kd8o「 oυρo6vt πptv τη
Xめpα . K`π otcs 9op6S μdλtστcx υπdpχct δpoμoλ6γlo πoυ αVαχωpct απ6 τη
ΣIc6πελo,8ζじ71η pετ8〔 τηV Aλ6wnσ O Kα t(Kavovτα⊆ τOV γυ po τoυ vησ106 στηV

επtστp091 απ6 τηv Aλ6wnσ O)CpOavεt στo B6λO σ8 6め pεs!

/



Tll「λめσσα Kαt ελdγlστεC υπηρε01εC πOυ δtcxρ Kω C LtCtωVOVταt,CVω τO γεtLLω Vα

εγεt γαραKτηρtστlKtt γω ploυ με π8ρtOptσ LtCVε⊂ευKOλ tεC γtα τoυC δtα LL6VOVτ 8⊂ .

H μελ6τη τoυ χαρτη τη⊆ πεp10χηG Kαt η αυτOヽF〔α απoδεtKV190υV 6τl τα

παpα 7EαVa)επlχεtpη ματd llαs στηptζOVταt σε πpCXγματlKd δεδOμ6vα Kα1 6χt σε

υπεpβOλ6s.

Eπ17Eλ60V, τα σχOλε〔α μα⊆ στελεχ(ovovτ CXt Kυ p〔ω s CXπ 6 αvαπληρωτ

`⊆

 lCαt η

τω ptvη απocPα ση τOυ απOχαpαKτηptolt06 τηs Xめ pcxs clDS δυσπp6σ lTη s πεploχlls

Oα απoτελ6σct αvτtKtVη τoO υπコpετησηC.E96σ ov ol αVα 7tλ」1lpωτ6s Oα δηλめσoυv

d'メしα σχoλctα, τα δtKa μα6 oα πεptμεvoυv τO No6μβptO n △εK611β p10 Vα

στελεχωOo6v με πρOσωptvo6G εKπαtδευτtK06s, l18 6,τ t αυτ6 συvε7rdγεταt γtα

τηV ευpυ Q塾ュλCtτOυργlα Kαl πOLOτコ匹α
=輿

3 εKπα〔δευσコs.ΣTnV πpαγματtlCOτητCX,

6λα τα vl10ta τωv BopεiflDv Σπopdδ clDv ctvα l δυσπp661Tα  Kαt η δtπλl
μoptoδ 6τηση こπpεπε Vα tσpCt γtα 6λα αvεξαtp6τωs τα vησtd Kαt γtα 6λoυs
τOυG εK7Eα tδευτlKo6s, αVα 7tλ」ηpωτ69 KCXt μOViltOυ s, αλλa lLC ICλtμdKωση τηG

μoploδ 6τησηs.

Kcxλo6με λotπ6v τoυs αplL6δ loυG 9opεis λnΨηc cxπ o9dσεωV εKπαlδευτtKη s
πoλtτtKals Vα  επαVεζετdσOυV τηv α7E69α ση ICα t Vα OptσOυv γtα τα σγOλ8iα τηc

X(6pαc ΣKOπこλOυ  τoυλ

`γ

lστov  ll  μ6plα, 笙Op Oα  ttLttλασLttζΩヱταl,

δtcx9opετlK6 0α εtvαt avlση η ltεταχεtplση lccxτd τtS Kp〔σεts μετCX06σ cclDv,

απOσπdσεωV, βελτtめσεCIDv Jしπ. γlα τOυ⊆ υπηρετ06VτCs σε τ6σo δυσπp6σtτ ε⊆

πεptoχ6s 6πω s η δlKl μαG. Eυελπtστo61LC 6τη δiKα tη Kptση σαs Kcxt στηV
τpoπ oπollση τηG απ69ασηs.
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