Κζντρο Ελευκζρων πουδϊν

Κανονιςμόσ
πουδαςτϊν

O Kανονιςμόσ πουδών ςυντάχκθκε με ςτόχο να αποτελζςει το
πλαίςιο ςυμφωνίασ για τθν εποικοδομθτικι ςυνεργαςία του e- Kζντρου
Aκλθτικοφ Ρεπορτάη και των ςπουδαςτών.
H γνϊςθ και θ αποδοχι του κανονιςμοφ ςυμβάλλει ςτθν κατανόθςθ των
δικαιωμάτων και των υποχρεϊςεων των ςπουδαςτϊν κακϊσ και ςτθν
πρόλθψθ των αμφιςβθτιςεων που μπορεί να αποτρζψουν τθν άριςτθ
ςυνεργαςία μεταξφ αυτϊν και του e- Kζντρου. Επίςθσ εξαςφαλίηει τθν ομαλι
λειτουργία τθσ επιμορφωτικισ διαδικαςίασ, ϊςτε να επιτευχκεί το καλφτερο
δυνατό αποτζλεςμα όςον αφορά τθν ποιότθτα αποτελεςματικότθτα τθσ
κατάρτιςθσ., τθν αποδοτικότθτα και τθν
Kάκε κζμα που προκφπτει ςτθν πορεία τθσ διαδικαςίασ αυτισ, το οποίο δεν
κακορίηεται από τον παρόντα κανονιςμό, ρυκμίηεται από τθ Διεφκυνςθ του
e-Kζντρου και κοινοποιείται ζγκαιρα ςτουσ εκπαιδευόμενουσ.
ΚΕΝΣΡΟ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΡΕΠΟΡΣΑΖ
Σο ΚΑΡ είναι ζνα ςφγχρονο ιδιωτικό εργαςτιριο ςπουδϊν που λειτουργεί ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του Νόμου, ωσ Εργαςτιριο Ελευκζρων πουδϊν. υνδζεται άμεςα με το Τπουργείο
Παιδείασ και ελζγχεται από αυτό.

ΔΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΣΟΤ ΚΑΡ
Σο Κζντρο Ακλθτικοφ Ρεπορτάη είναι Ανϊνυμθ Εταιρεία, διοικείται και εκπροςωπείται με το νόμο
και το καταςτατικό από το εκάςτοτε Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ εταιρείασ και τον κατά νόμο
υπεφκυνο.
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΔΟΜΗ
1.ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
2. ΚΑΣΑ ΝΟΜΟ ΤΠΕΤΘΤΝΟ
3. ΔΙΕΤΘΤΝΘ
4. ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΟΡΓΑΝΩΘ ΚΑΙ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ (ΕΟΕΕΔ)
5. ΣΕΛΕΧΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ
το κεντρικό κτιριο του ΚΑΡ όπου λειτουργεί Γραμματεία, τα τελζχθ Γραμματείασ ζχουν τθν ευκφνθ
τθσ διεκπεραίωςθσ όλων των εργαςιϊν τθσ: μθχανογράφθςθ, τιρθςθ αρχείων εν γζνει, διακίνθςθ
απουςιολογίων, καταγραφι απουςιϊν, καταγραφι και διακίνθςθ βακμολογιϊν, τιρθςθ ωρολογίου
προγράμματοσ, αλλθλογραφία – επικοινωνία, παροχι πλθροφοριϊν προσ ςπουδαςτζσ και κοινό.
υμμετζχει επίςθσ ςτθν κατάρτιςθ των προγραμμάτων εξετάςεων και ςυνεργάηεται με τον υπεφκυνο
ςυντονιςμοφ ςτθν παρακολοφκθςθ τθσ ροισ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ, τθ μεταφορά και
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εφαρμογι των αποφάςεων τθσ διοίκθςθσ, διευκολφνει τθν επικοινωνία μεταξφ των μελϊν του
εργαςτθρίου.

ΠΡΟΟΝΣΑ ΕΓΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ
τθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ του Κζντρου Ακλθτικοφ Ρεπορτάη μποροφν να γίνουν δεκτοί
φοιτθτζσ και απόφοιτοι Ανϊτατων και Ανϊτερων Ιδρυμάτων που επικυμοφν να ενταχκοφν ςτο
πρόγραμμα ςπουδϊν του e-ΚΑΡ ζπειτα από προςκόμιςθ πιςτοποιθτικϊν προθγοφμενθσ φοίτθςθσ.

ΕΓΓΡΑΦΕ
Για τθν εγγραφι απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ τθσ ειδικισ ζντυπθσ αίτθςθσ που δίνεται μζςω τθσ
θλεκτρονικισ πλατφόρμασ www.elearning.kar.edu.gr.
Σο e-ΚΑΡ διατθρεί το δικαίωμα να μθν κάνει δεκτι τθν αίτθςθ εγγραφισ του υποψθφίου
ςπουδαςτι που δεν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ ι που ζχει υποπζςει ςε πεικαρχικό
παράπτωμα.

ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Θ περίοδοσ εγγραφϊν ορίηεται απο 1 Ιουλίου ζωσ 15 επτεμβρίου. Θ Διεφκυνςθ του e-ΚΑΡ μπορεί να
αποφαςίςει τθν παράταςθ τθσ περιόδου των εγγραφϊν.
Μετά τθ λιξθ τθσ περιόδου εγγραφϊν, όλεσ οι αιτιςεισ εγγραφισ κεωροφνται εκπρόκεςμεσ και για
τθν αποδοχι τουσ ι όχι αποφαςίηει θ ΕΟΕΕΔ του ΚΑΡ. πουδαςτζσ που γίνονται δεκτοί και
εγγράφονται μετά τθν ζναρξθ των μακθμάτων, υποχρεοφνται να καταβάλουν τα δίδακτρα
ολόκλθρου του διδακτικοφ ζτουσ. Τποχρεοφνται επίςθσ να ακολουκιςουν το ειδικό πρόγραμμα που
κα τουσ υποδειχκεί από τθ Διεφκυνςθ.

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΣΟ
Σο Ακαδθμαϊκό ζτοσ αρχίηει από τθν 1θ επτεμβρίου κάκε ζτουσ και τελειϊνει ςτισ 31 Αυγοφςτου
του επόμενου ζτουσ.
Σο Επιμορφωτικό ζτοσ αρχίηει από 1-15 Οκτωβρίου κάκε ζτουσ και ολοκλθρϊνεται με τθ λιξθ των
κανονικϊν και ειδικϊν εξετάςεων του μθνόσ Ιουνίου(1-20) του επόμενο ζτουσ (9 μινεσ κατάρτιςθ).
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Σο χρονοδιάγραμμα του e-ΚΑΡ περιλαμβάνει τισ κάτωκι αργίεσ:
ΑΡΓΙΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΗΜΕΡΕ

28θ
ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ
17θ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ
ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ

28 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ

1

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ

1

23/12 ζωσ 6/1

15

ΣΡΙΩΝ
ΙΕΡΑΡΧΩΝ
ΚΑΘΑΡΑ
ΔΕΤΣΕΡΑ
25θ ΜΑΡΣΙΟΤ

30 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ

1

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΤΣΕΡΑ

1

24 και 25 ΜΑΡΣΙΟΤ

2

ΠΑΧΑ

Μ. ΔΕΤΣΕΡΑ ζωσ ΚΤΡΙΑΚΘ ΣΟΤ
ΘΩΜΑ
1 ΜΑΙΟΤ

15

ΑΓΙΟΤ ΠΝΕΤΜΑΣΟ

1

ΠΡΩΣΟΜΑΓΙΑ
ΑΓΙΟΤ
ΠΝΕΤΜΑΣΟ

1

φμφωνα με το Τπουργείο παιδείασ οι θμζρεσ των αργιϊν μποροφν να τροποποιθκοφν.

ΦΟΙΣΗΗ – ΑΠΟΤΙΕ
Θ εξ αποςτάςεωσ παρακολοφκθςθ των μακθμάτων του e- Κζντρου Ακλθτικοφ Ρεπορτάη είναι
υποχρεωτικι.
Για κάκε μάκθμα ορίηεται ωσ υποχρεωτικι μια ενεργι παρουςία ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα ανά
εβδομάδασ, διάρκειασ δφο τουλάχιςτον ωρϊν. Θ πρόοδοσ κάκε ςπουδαςτι ελζγχεται από τθ
Γραμματεία μζςω του εργαλείου των αναφορϊν. Σο εργαλείο αυτό δίνει τθ δυνατότθτα τθσ
παρακολοφκθςθσ τθσ
«παρουςίασ» ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα ςε εβδομαδιαία βάςθ.
Ουςιαςτικά ελζγχει τθν ενεργι ςυμμετοχι των ςπουδαςτϊν ςτθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ. Αν
ζνασ ςπουδαςτισ δεν ςυμμετζχει ςτα μακιματα κα υποςτεί βακµολογικι ποινι.
Όλα τα προαναφερκζντα όρια τα οποία αποδεικνφονται μζςω τθσ παρακολοφκθςθσ των αναφορϊν
περιλαμβάνουν δικαιολογθμζνεσ και αδικαιολόγθτεσ απουςίεσ.
πουδαςτισ που απζχει τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ δικαιολογθμζνα, αντιμετωπίηεται µε
προςοχι και επιείκεια, προκειμζνου να επανενταχκεί κανονικά ςε αυτι.
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ΕΞΕΣΑΣΙΚΕ ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Θ ςυμμετοχι ςτισ εξετάςεισ ςτο τζλοσ κάκε μακιματοσ είναι υποχρεωτικι για όλουσ τουσ
ςπουδαςτζσ που δικαιοφνται να ςυμμετάςχουν.
τισ εξετάςεισ δικαίωµα ςυμμετοχισ ζχουν οι ςπουδαςτζσ που ζχουν τακτοποιιςει όλεσ τισ
οικονομικζσ τουσ υποχρεϊςεισ προσ το e -ΚΑΡ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΟΤΔΑΣΩΝ-ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Θ επίδοςθ των ςπουδαςτϊν ςε κάκε µάκθµα κρίνεται από το διδάςκοντα κακθγθτι. το τζλοσ, για
κάκε µάκθµα, ο κακθγθτισ παραδίδει ςτθ Γραμματεία βακµό προόδου για κάκε ςπουδαςτι. Ο
βακµόσ προόδου αντιπροςωπεφει τθν επιµζλεια του ςπουδαςτι, τθν τακτικι παρακολοφκθςθ του
µακιµατοσ, τθ ςυµµετοχι ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, τθν επίδοςθ του ςπουδαςτι, τθν ζγκαιρθ
ι µθ παράδοςθ των εργαςιϊν που προβλζπονται ςε κάκε μάκθμα και τθν αξιολόγθςι τουσ. Ο
τελικόσ βακµόσ για κάκε μάκθμα είναι ο µζςοσ όροσ του βακµοφ προόδου και του βακµοφ των
τελικϊν εξετάςεων Σα μακιματα ςυμμετζχουν ςτθ ςυνολικι βακμολογία εξίςου. Ο βακµόσ προόδου
δεν ιςχφει ωσ τελικόσ βακµόσ του εξαµινου ςε περίπτωςθ που ο ςπουδαςτισ δεν προςζλκει ςτισ
τελικζσ εξετάςεισ των μακθμάτων.
Βακμολογία
Σα μακιματα ςυμμετζχουν ςτθ ςυνολικι βακμολογία εξίςου:
Μάκθμα
Παρακολοφκθςθ
Δραςτθριότθτεσ
Δθμοςιογραφικόσ Λόγοσ
60%
Γενικά και Επίκαιρα – Πρακτικι 60%
Άςκθςθ - Εργαςία
Ποδόςφαιρο
60%
Μπάςκετ
60%
τίβοσ – Χειμερινά ςπορ
60%
Ακλθτικό Δίκαιο
60%
Κοινωνιολογία του Ακλθτιςμοφ
60%
Μθχανοκίνθτοσ
60%
Ο κόςμοσ των ςπορ
60%
Τγρόσ ςτίβοσ - Πιςίνα
60%

Γραπτό
τεςτ
αξιολόγθςθσ
40%
40%

υντελεςτισ
βαρφτθτασ
10%
10%

40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%

10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
100

ε κάκε μάκθμα ο βακμόσ ςυντίκεται με τον ακόλουκο τρόπο:
60%: παρακολοφκθςθ, μελζτθ, εκπόνθςθ εργαςιϊν και δραςτθριοτιτων
40%: τελικό τεςτ κάκε μακιματοσ.
Ο εκπαιδευόμενοσ ζχει δφο δυνατότθτεσ επανεξζταςθσ ςε όςα μακιματα αποτφχει.
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Θ επίδοςθ των ςπουδαςτϊν, τόςο για το βακµό προόδου όςο και για το βακµό των τελικϊν
εξετάςεων του εξαµινου, κακϊσ και για το βακµό προαγωγισ, χαρακτθρίηεται µε τθν κλίµακα
βακµολογίασ από ζνα (1,00) ζωσ είκοςι (20,00).
Ο κατϊτεροσ προβιβάςιµοσ βακµόσ (βάςθ), τόςο για τθν κάκε ενότθτα ξεχωριςτά όςο και για τθν
προαγωγι των ςπουδαςτϊν είναι το δζκα (10,00).
Θ βακμολογία του e-ΚΑΡ αναλφεται ωσ εξισ:
ΑΡΙΣΑ
από 18 ζωσ 20
ΛΙΑΝ ΚΑΛΩ
από 15 ζωσ 17
ΚΑΛΩ
από 10 ζωσ 14
ΑΠΟΣΤΧΙΑ
από 0 ζωσ 9

Ο ςπουδαςτισ δικαιοφται να κάνει αίτθςθ αναβακμολόγθςθσ, αν πιςτεφει ότι θ βακµολογία που
πιρε ςε κάποιο μάκθμα ι μακιματα δεν ανταποκρίνεται ςτθν πραγματικότθτα. Καλείται να
υποβάλει τθν αίτθςθ αµζςωσ µετά τθν ανακοίνωςθ των αποτελεςμάτων. Πρζπει να ςθμειωκεί ότι ο
βακµόσ που ανακοινϊνεται µετά τθν αναβακμολόγθςθ είναι και ο οριςτικόσ για τθ ςυγκεκριμζνθ
ενότθτα, ακόµθ και αν προκφψει να είναι µικρότεροσ από τον αρχικό (πριν δθλαδι να γίνει θ
αναβακµολόγθςθ).
Ειδικζσ περιπτϊςεισ που ανακφπτουν ςχετικά µε τθ βακµολογία και εν γζνει τθν αξιολόγθςθ των
ςπουδαςτϊν, ρυκµίηονται από τθν ΕΟΕΕΔ.
Οποιαδιποτε αλλαγι ςτον τρόπο εξζταςθσ κάκε µακιµατοσ ανακοινϊνεται ζγκαιρα ςτουσ
ςπουδαςτζσ από τθ Διεφκυνςθ και τουσ διδάςκοντεσ κακθγθτζσ.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΠΟΤΔΑΣΩΝ
πουδαςτισ προάγεται και ολοκλθρϊνει τθν εκπαιδευτικι του κατάρτιςθ όταν:
Ζχει επιτφχει βακµολογία τουλάχιςτον 10.00 (βάςθ) ςε όλα τα μακιματα.
ε περίπτωςθ που δεν επιτευχκεί προβιβάςιµοσ βακµόσ ςε όλα τα μακιματα µετά και από τθν
επαναλθπτικι εξεταςτικι περίοδο ζχοντασ αξιοποιιςει και τισ δφο προςπάκειεσ, ο ςπουδαςτισ
κεωρείται ότι απορρίπτεται. υνεπϊσ, δεν επιτρζπεται να πάρει πτυχίο και οφείλει να επανεγραφεί
για τθν επόμενθ εξεταςτικι περίοδο.
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ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΤΝΕΧΙΗ ΠΟΤΔΩΝ
Εάν ο ςπουδαςτισ διακόψει τισ ςπουδζσ του, εντάςςεται ςτα αντίςτοιχα μακιματα , κατόπιν
ςυνεντεφξεωσ µε αρμόδιο μζλοσ του e-ΚΑΡ και εφ' όςον ζχουν ςυνυπολογιςτεί ςτοιχεία φοιτιςεωσ
του, δθλαδι χρονικι ςτιγµι διακοπισ, πικανι ςυμμετοχι ςε εξετάςεισ κ.λπ.

ΤΜΠΕΡΙΦΟΡΑ- ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΠΟΤΔΑΣΩΝ
Οι ςπουδαςτζσ οφείλουν να γνωρίηουν και να τθροφν τον Κανονιςµό Λειτουργίασ και πουδϊν τθσ εξ
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ.
Οι ςπουδαςτζσ υποχρεοφνται να φροντίηουν για τθν ενθµζρωςι τουσ όςον αφορά ςτα κζµατα που
ςχετίηονται µε τισ ςπουδζσ τουσ και κάκε απόφαςθ ι οδθγία τθσ Διοίκθςθσ, παρακολουκϊντασ τοφσ
πίνακεσ ανακοινϊςεων, το θμερολόγιο των μακθμάτων και διαβάηοντασ προςεκτικά όλεσ τισ
επιςτολζσ-e mail, που ςτζλνονται από τθ Γραμματεία και τουσ υπεφκυνουσ εκπαιδευτζσ. Άγνοια του
περιεχομζνου ανακοίνωςθσ που αναρτικθκε ςτουσ ςχετικοφσ πίνακεσ δε δικαιολογείται κατά
κανζνα τρόπο.
Οι ςπουδαςτζσ οφείλουν να παραδίδουν τισ εργαςίεσ που τουσ ζχουν ανατεκεί ςε κάκε μάκθμα
ςτθν οριςμζνθ κάκε φορά θμερομθνία παράδοςθσ. Θ θμερομθνία αυτι μπορεί να αλλάξει κατά
περίπτωςθ ςε ςυνεννόθςθ με τον αρμόδιο εκπαιδευτι.
Θ παρακολοφκθςθ των ζκτακτων τθλεδιαλζξεων που οργανϊνονται από τθ Διεφκυνςθ του ΚΑΡ είναι
εν μζρει υποχρεωτικι, αφοφ αποτελοφν τµιµα τθσ εκπαίδευςθσ (βαςικισ ι ειδικισ) των
ςπουδαςτϊν.
Σο e-ΚΑΡ ζχει το δικαίωµα να κρατά ςτο αρχείο του τα πρωτότυπα ι αντίγραφα των απλϊν και
διπλωματικϊν εργαςιϊν των ςπουδαςτϊν και να τισ εκκζτει ςε οποιοδιποτε χϊρο µζςα και ζξω από
τισ εγκαταςτάςεισ του ΚΑΡ ςαν δείγµα εργαςίασ των ςπουδαςτϊν ι να τισ δθμοςιεφει ςτα
ενθμερωτικά ζντυπα ι τισ παρουςιάςεισ που γίνονται κατά καιροφσ ςτον τφπο, χωρίσ καµιά
δζςμευςθ ι άλλθ υποχρζωςθ. Επίςθσ, διατθρεί το δικαίωµα να δθμοςιεφει τισ καλφτερεσ εργαςίεσ
των ςπουδαςτϊν ςε ειδικζσ εκδόςεισ του ι να τισ αναρτά ςτο site του Εργαςτθρίου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΠΟΤΔΑΣΩΝ
Σα δίδακτρα των ςπουδαςτϊν καταβάλλονται ςφµφωνα µε τον τρόπο που ζχουν επιλζξει µε τθν
ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ εγγραφισ τουσ.
Οι ςπουδαςτζσ που ζχουν επιλζξει ωσ τρόπο πλθρωµισ τισ δόςεισ, καταβάλλουν αυτζσ µζςα ςτο
πρϊτο δεκαιµερο κάκε µινα που ζχει κακοριςτεί θ αντίςτοιχθ δόςθ. Με τθν αίτθςθ κατά τθν
εγγραφι καταβάλλεται και θ πρϊτθ δόςθ των διδάκτρων (προκαταβολι). Οι υπόλοιπεσ δόςεισ
ορίηονται αυςτθρά να καταβάλλονται ςτο διάςτθµα των πρϊτων 10 θµερϊν των µθνϊν που
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υπολείπονται. Μετά από τθν παρζλευςθ τθσ 10θσ θµζρασ κάκε μινα, θ δόςθ κακίςταται
λθξιπρόκεςμθ και απαιτθτι.
ε περίπτωςθ µθ ζγκαιρθσ καταβολισ των διδάκτρων θ Γραμματεία ειδοποιεί το ςπουδαςτι και τον
κθδεμόνα του για τθν εξόφλθςθ τθσ οφειλισ. Εάν και µετά τθν ειδοποίθςθ τα δίδακτρα δεν
καταβλθκοφν, το e -ΚΑΡ ζχει τθ δυνατότθτα να µθν επιτρζψει ςτον ςπουδαςτι τθν παρακολοφκθςθ
των µακθµάτων.

Δίδακτρα καταβλθκζντα δεν επιςτρζφονται για καµιά αιτία. Επειδι ο αρικµόσ των ςπουδαςτϊν είναι
κακοριςμζνοσ, ςε περίπτωςθ διακοπισ των ςπουδϊν για οποιονδιποτε λόγο τα ετιςια δίδακτρα
είναι απαιτθτά.
Παράταςθ προκεςμίασ καταβολισ διδάκτρων δίνεται µόνο µετά από ζγκριςθ τθσ Διεφκυνςθσ.
πουδαςτισ που κακυςτερεί τα δίδακτρα πζραν του µθνόσ, χωρίσ να ζχει λάβει άδεια παράταςθσ
προκεςμίασ πλθρωµισ, µπορεί να διαγραφεί χωρίσ δικαίωµα επιςτροφισ των διδάκτρων που ζχει
καταβάλει.
Σο ποςό των ετιςιων διδάκτρων είναι το ίδιο ανεξάρτθτα τθσ θµεροµθνίασ εγγραφισ. πουδαςτισ
που γράφεται κακυςτερθμζνα για οποιονδιποτε λόγο, είναι υποχρεωμζνοσ να καταβάλλει τα
δίδακτρα ολόκλθρου του ζτουσ όπωσ όλοι οι άλλοι ςπουδαςτζσ.
Με τθν εγγραφι του, ο ςπουδαςτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ καταβολισ του ςυνόλου των
διδάκτρων του ζτουσ, ανεξάρτθτα αν παρακολουκιςει τισ ενότθτεσ ι όχι.

Ο ςπουδαςτισ ι θ ςπουδάςτρια που εγγράφεται ςτο e-Κζντρο Ακλθτικοφ Ρεπορτάη κεωρείται
ότι ζλαβε γνώςθ όλων των ςθµείων του παρόντοσ κανονιςµοφ και ςυμφωνεί απόλυτα µε αυτόν.
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