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ΗΜΧ∆Ο∆ΜΧ∆ΜΣ ≅ΤΧΗΣΝΘ&Ρ Θ∆ΟΝΘΣ

Σν σγδ Ονκηβξγνκχδθρ νε
Αξ νε Πτηµσδ Λτστκ Ηµρτθµβδ Βν−

Νοηµηνµ

ςδ γυδ τχησδχ σγδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ νε Αξ νε Πτηµσδ Λτστκ Ηµρτθµβδ Βν− ∋σγδ Βνλοµξ(+ ϖγηβγ βνλοθηρδ
σγδ ακµβδ ργδδσ ρ σ Χδβδλαδθ 20+ 1/11 µχ σγδ ρσσδλδµσρ νε ρτθοκτρ µχ θδρντθβδρ ενθ οθνσδβσηνµ νε
ονκηβξγνκχδθρ+ βνλοθδγδµρηυδ κνρρ µχ βργ εκνϖρ ενθ σγδ ξδθ σγδµ δµχδχ+ µχ µνσδρ σν σγδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ+
ηµβκτχηµφ  ρτλλθξ νε ρηφµηεηβµσ ββντµσηµφ ονκηβηδρ−

Ηµ ντθ νοηµηνµ+ σγδ ββνλοµξηµφ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ οθδρδµσ εηθκξ+ ηµ κκ λσδθηκ θδροδβσρ+ σγδ εηµµβηκ ονρησηνµ
νε σγδ Βνλοµξ ρ σ Χδβδλαδθ 20+ 1/11+ µχ ησρ εηµµβηκ οδθενθλµβδ µχ ησρ βργ εκνϖρ ενθ σγδ ξδθ σγδµ δµχδχ
ηµ ββνθχµβδ ϖησγ Ηµσδθµσηνµκ Εηµµβηκ Θδονθσηµφ Ρσµχθχρ−

Αρηρ ενθ Νοηµηνµ

ςδ βνµχτβσδχ ντθ τχησ ηµ ββνθχµβδ ϖησγ Βµχηµ φδµδθκκξ ββδοσδχ τχησηµφ ρσµχθχρ−  Ντθ θδρονµρηαηκησηδρ
τµχδθ σγνρδ ρσµχθχρ θδ ετθσγδθ χδρβθηαδχ ηµ σγδ ≅τχησνθ&ρ Θδρονµρηαηκησηδρ ενθ σγδ ≅τχησ νε σγδ Εηµµβηκ
Ρσσδλδµσρ ρδβσηνµ νε ντθ θδονθσ−  ςδ θδ ηµχδοδµχδµσ νε σγδ Βνλοµξ ηµ ββνθχµβδ ϖησγ σγδ δσγηβκ θδπτηθδλδµσρ
σγσ θδ θδκδυµσ σν ντθ τχησ νε σγδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ ηµ Βµχ µχ ϖδ γυδ ετκεηκκδχ ντθ νσγδθ δσγηβκ
θδρονµρηαηκησηδρ ηµ ββνθχµβδ ϖησγ σγδρδ θδπτηθδλδµσρ−  ςδ αδκηδυδ σγσ σγδ τχησ δυηχδµβδ ϖδ γυδ νασηµδχ ηρ
ρτεεηβηδµσ µχ οοθνοθησδ σν οθνυηχδ  αρηρ ενθ ντθ νοηµηνµ−

Θδρονµρηαηκησηδρ νε Λµφδλδµσ µχ Σγνρδ Βγθφδχ ϖησγ Φνυδθµµβδ ενθ σγδ Εηµµβηκ Ρσσδλδµσρ

Λµφδλδµσ ηρ θδρονµρηακδ ενθ σγδ οθδοθσηνµ µχ εηθ οθδρδµσσηνµ νε σγδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ ηµ ββνθχµβδ ϖησγ
Ηµσδθµσηνµκ Εηµµβηκ Θδονθσηµφ Ρσµχθχρ µχ ενθ ρτβγ ηµσδθµκ βνµσθνκ ρ λµφδλδµσ χδσδθληµδρ ηρ µδβδρρθξ
σν δµακδ σγδ οθδοθσηνµ νε εηµµβηκ ρσσδλδµσρ σγσ θδ εθδδ εθνλ λσδθηκ ληρρσσδλδµσ+ ϖγδσγδθ χτδ σν εθτχ νθ
δθθνθ−

Ηµ οθδοθηµφ σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ+ λµφδλδµσ ηρ θδρονµρηακδ ενθ ρρδρρηµφ σγδ Βνλοµξ&ρ αηκησξ σν βνµσηµτδ
ρ  φνηµφ βνµβδθµ+ χηρβκνρηµφ+ ρ οοκηβακδ+ λσσδθρ θδκσδχ σν φνηµφ βνµβδθµ µχ τρηµφ σγδ φνηµφ βνµβδθµ αρηρ νε
ββντµσηµφ τµκδρρ λµφδλδµσ δησγδθ ηµσδµχρ σν κηπτηχσδ σγδ Βνλοµξ+ νθ σν βδρδ νοδθσηνµρ+ νθ γρ µν θδκηρσηβ
κσδθµσηυδ ατσ σν χν ρν−

Σγνρδ βγθφδχ ϖησγ φνυδθµµβδ θδ θδρονµρηακδ ενθ νυδθρδδηµφ σγδ Βνλοµξ&ρ εηµµβηκ θδονθσηµφ οθνβδρρ−
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∋ΒΝΜΣ&Χ(

≅τχησνθ’ρ Θδρονµρηαηκησηδρ ενθ σγδ ≅τχησ νε σγδ Εηµµβηκ Ρσσδλδµσρ

Ντθ ναιδβσηυδρ θδ σν νασηµ θδρνµακδ ρρτθµβδ αντσ ϖγδσγδθ σγδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ ρ  ϖγνκδ θδ εθδδ εθνλ
λσδθηκ ληρρσσδλδµσ+ ϖγδσγδθ χτδ σν εθτχ νθ δθθνθ+ µχ σν ηρρτδ µ τχησνθ&ρ θδονθσ σγσ ηµβκτχδρ ντθ νοηµηνµ−
Θδρνµακδ ρρτθµβδ ηρ  γηφγ κδυδκ νε ρρτθµβδ+ ατσ ηρ µνσ  φτθµσδδ σγσ µ τχησ βνµχτβσδχ ηµ ββνθχµβδ
ϖησγ Βµχηµ φδµδθκκξ ββδοσδχ τχησηµφ ρσµχθχρ ϖηκκ κϖξρ χδσδβσ  λσδθηκ ληρρσσδλδµσ ϖγδµ ησ δωηρσρ−
Ληρρσσδλδµσρ βµ θηρδ εθνλ εθτχ νθ δθθνθ µχ θδ βνµρηχδθδχ λσδθηκ ηε+ ηµχηυηχτκκξ νθ ηµ σγδ φφθδφσδ+ σγδξ
βντκχ θδρνµακξ αδ δωοδβσδχ σν ηµεκτδµβδ σγδ δβνµνληβ χδβηρηνµρ νε τρδθρ σϕδµ νµ σγδ αρηρ νε σγδρδ εηµµβηκ
ρσσδλδµσρ−

≅ρ οθσ νε µ τχησ ηµ ββνθχµβδ ϖησγ Βµχηµ φδµδθκκξ ββδοσδχ τχησηµφ ρσµχθχρ+ ϖδ δωδθβηρδ οθνεδρρηνµκ
ιτχφλδµσ µχ ληµσηµ οθνεδρρηνµκ ρϕδοσηβηρλ σγθντφγντσ σγδ τχησ−  ςδ κρν9

� Ηχδµσηεξ µχ ρρδρρ σγδ θηρϕρ νε λσδθηκ ληρρσσδλδµσ νε σγδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ+ ϖγδσγδθ χτδ σν εθτχ νθ

δθθνθ+ χδρηφµ µχ οδθενθλ τχησ οθνβδχτθδρ θδρονµρηυδ σν σγνρδ θηρϕρ µχ νασηµ τχησ δυηχδµβδ σγσ ηρ ρτεεηβηδµσ

µχ οοθνοθησδ σν οθνυηχδ  αρηρ ενθ ντθ νοηµηνµ−  Σγδ θηρϕ νε µνσ χδσδβσηµφ  λσδθηκ ληρρσσδλδµσ θδρτκσηµφ

εθνλ εθτχ ηρ γηφγδθ σγµ ενθ νµδ θδρτκσηµφ εθνλ δθθνθ+ ρ εθτχ λξ ηµυνκυδ βνκκτρηνµ+ ενθφδθξ+ ηµσδµσηνµκ

νληρρηνµρ+ ληρθδοθδρδµσσηνµρ+ νθ σγδ νυδθθηχδ νε ηµσδθµκ βνµσθνκ−

� Νασηµ µ τµχδθρσµχηµφ νε ηµσδθµκ βνµσθνκ θδκδυµσ σν σγδ τχησ ηµ νθχδθ σν χδρηφµ τχησ οθνβδχτθδρ σγσ θδ

οοθνοθησδ ηµ σγδ βηθβτλρσµβδρ+ ατσ µνσ ενθ σγδ οτθονρδ νε δωοθδρρηµφ µ νοηµηνµ νµ σγδ δεεδβσηυδµδρρ νε σγδ

Βνλοµξ&ρ ηµσδθµκ βνµσθνκ−

� ∆υκτσδ σγδ οοθνοθησδµδρρ νε ββντµσηµφ ονκηβηδρ τρδχ µχ σγδ θδρνµακδµδρρ νε ββντµσηµφ δρσηλσδρ µχ

θδκσδχ χηρβκνρτθδρ λχδ αξ λµφδλδµσ−

� Βνµβκτχδ νµ σγδ οοθνοθησδµδρρ νε λµφδλδµσ&ρ τρδ νε σγδ φνηµφ βνµβδθµ αρηρ νε ββντµσηµφ µχ+ αρδχ νµ

σγδ τχησ δυηχδµβδ νασηµδχ+ ϖγδσγδθ  λσδθηκ τµβδθσηµσξ δωηρσρ θδκσδχ σν δυδµσρ νθ βνµχησηνµρ σγσ λξ βρσ

ρηφµηεηβµσ χντασ νµ σγδ Βνλοµξ&ρ αηκησξ σν βνµσηµτδ ρ  φνηµφ βνµβδθµ−  Ηε ϖδ βνµβκτχδ σγσ  λσδθηκ

τµβδθσηµσξ δωηρσρ+ ϖδ θδ θδπτηθδχ σν χθϖ σσδµσηνµ ηµ ντθ τχησνθ&ρ θδονθσ σν σγδ θδκσδχ χηρβκνρτθδρ ηµ σγδ

εηµµβηκ ρσσδλδµσρ νθ+ ηε ρτβγ χηρβκνρτθδρ θδ ηµχδπτσδ+ σν λνχηεξ ντθ νοηµηνµ−  Ντθ βνµβκτρηνµρ θδ αρδχ

νµ σγδ τχησ δυηχδµβδ νασηµδχ το σν σγδ χσδ νε ντθ τχησνθ&ρ θδονθσ−  Γνϖδυδθ+ ετστθδ δυδµσρ νθ βνµχησηνµρ λξ

βτρδ σγδ Βνλοµξ σν βδρδ σν βνµσηµτδ ρ  φνηµφ βνµβδθµ−

� ∆υκτσδ σγδ νυδθκκ οθδρδµσσηνµ+ ρσθτβστθδ µχ βνµσδµσ νε σγδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ+ ηµβκτχηµφ σγδ χηρβκνρτθδρ+

µχ ϖγδσγδθ σγδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ θδοθδρδµσ σγδ τµχδθκξηµφ σθµρβσηνµρ µχ δυδµσρ ηµ  λµµδθ σγσ

βγηδυδρ εηθ οθδρδµσσηνµ−

ςδ βνλλτµηβσδ ϖησγ σγνρδ βγθφδχ ϖησγ φνυδθµµβδ θδφθχηµφ+ λνµφ νσγδθ λσσδθρ+ σγδ οκµµδχ ρβνοδ µχ
σηληµφ νε σγδ τχησ µχ ρηφµηεηβµσ τχησ εηµχηµφρ+ ηµβκτχηµφ µξ ρηφµηεηβµσ χδεηβηδµβηδρ ηµ ηµσδθµκ βνµσθνκ σγσ ϖδ
ηχδµσηεξ χτθηµφ ντθ τχησ−

Α∆ΚΚ∆ΥΗΚΚ∆+ Βµχ Βγθσδθδχ Οθνεδρρηνµκ ≅ββντµσµσρ

Ιµτθξ 2/+ 1/12 Κηβδµρδχ Οτακηβ ≅ββντµσµσρ
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ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣ ΝΕ  ΡΤΘΟΚΤΡ ≅ΜΧ

Θ∆ΡΝΤΘΒ∆Ρ ΕΝΘ ΟΘΝΣ∆ΒΣΗΝΜ ΝΕ ΟΝΚΗΒΞΓΝΚΧ∆ΘΡ

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/11

1/11 1/10
# #

Α≅Κ≅ΜΒ∆ , Α∆ΦΗΜΜΗΜΦ ΝΕ Ξ∆≅Θ 37+081+662 32+/11+314

ΒΝΛΟΘ∆Γ∆ΜΡΗΥ∆ ΗΜΒΝΛ∆ ∋ΚΝΡΡ( ΕΝΘ Ξ∆≅Θ ∋0+608+68/( 4+06/+237

Α≅Κ≅ΜΒ∆ , ∆ΜΧ ΝΕ Ξ∆≅Θ 35+361+872 37+081+662

Σγδ ββνλοµξηµφ µνσδρ ενθλ µ ηµσδφθκ οθσ νε σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ



4
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ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/11

1/11 1/10

# #
ΟΘ∆ΛΗΤΛ ΗΜΒΝΛ∆

Φθνρρ οθδλητλρ ϖθησσδµ 17+201+6/1 15+750+375

Κδρρ θδηµρτθµβδ οθδλητλρ ∋3+/0/+7//( ∋2+886+/78(

Μδσ οθδλητλρ ϖθησσδµ 13+2/0+8/1 11+753+286

Ηµβθδρδ ηµ τµδθµδχ οθδλητλρ ∋626+184( ∋08/+226(

Μδσ οθδλητλρ δθµδχ 12+453+5/6 11+563+/5/

Ρδθυηβδ βγθφδρ 062+750 060+4//

12+627+357 11+734+45/

ΧΗΘ∆ΒΣ ΚΝΡΡ∆Ρ ΗΜΒΤΘΘ∆Χ

Φθνρρ βκηλρ µχ χιτρσηµφ δωοδµρδρ , Μνσδ 4 06+377+711 6+6/5+265
Κδρρ θδηµρτθδθ&ρ ργθδ νε βκηλρ µχ χιτρσλδµσ δωοδµρδρ ∋2+386+154( ∋814+707(

02+880+446 5+67/+447

8+635+800 05+/54+//1

∆ΩΟ∆ΜΡ∆Ρ

Μδσ οθδλητλ βπτηρησηνµ βνρσρ

  Ονκηβξ ρδθυηβδρ , Μνσδ 4 172+/04 323+236

  Νσγδθ 4+/60+31/ 4+372+263

Ρκθηδρ µχ αδµδεησρ 0+442+361 0+435+8/6

Χηθδβσνθρ µχ οθνεδρρηνµκ εδδρ 2/3+5/8 134+283

Σθυδκ µχ δχτβσηνµ 047+32/ 20+050

Κνρρ οθδυδµσηνµ , Μνσδ 4 502+747 475+306

≅χυδθσηρηµφ µχ βνλλτµησξ ρτοονθσ 061+778 144+520

Νεεηβδ µχ βνλλτµηβσηνµρ 0+005+733 0+/60+813

Νµσθην οθδλητλ σωδρ 008+255 004+401

Κηβδµβδρ µχ χτδρ 0/6+/06 75+680

Ληρβδκκµδντρ 84+556 38+888

Ατηκχηµφ νββτοµβξ βνρσρ 000+773 0/5+641

Χδοθδβησηνµ νε οθνοδθσξ+ οκµσ µχ δπτηολδµσ 43+302 003+173

8+651+773 0/+017+382

ΤΜΧ∆ΘςΘΗΣΗΜΦ ΟΘΝΕΗΣ ∋ΚΝΡΡ( ∋04+862( 4+825+4/8

ΗΜΥ∆ΡΣΛ∆ΜΣ ΗΜΒΝΛ∆ ∋ΚΝΡΡ( , Μνσδ 00 ∋1+344+806( 3+352+837

Θ∆ΕΤΜΧ ΝΕ ΟΘ∆ΛΗΤΛΡ , Μνσδ 1∋α( ∋2+40/+0/8(

ΒΝΛΟΘ∆Γ∆ΜΡΗΥ∆ ΗΜΒΝΛ∆ ∋ΚΝΡΡ( Α∆ΕΝΘ∆ Σ≅Ω∆Ρ ∋1+360+78/( 5+78/+237

ΗΜΒΝΛ∆ Σ≅Ω ∆ΩΟ∆ΜΡ∆ ∋Θ∆ΒΝΥ∆ΘΞ( , Μνσδ 6

Βτθθδµσ ∋62/+0//( 0+553+///

Χδεδθθδχ ∋11+///( 45+///

∋641+0//( 0+61/+///

ΒΝΛΟΘ∆Γ∆ΜΡΗΥ∆ ΗΜΒΝΛ∆ ∋ΚΝΡΡ( ΕΝΘ Ξ∆≅Θ ∋0+608+68/( 4+06/+237

Σγδ ββνλοµξηµφ µνσδρ ενθλ µ ηµσδφθκ οθσ νε σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ
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ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/11

1/11 1/10
# #

ΝΟ∆Θ≅ΣΗΜΦ ≅ΒΣΗΥΗΣΗ∆Ρ

Βνλοθδγδµρηυδ ηµβνλδ ∋κνρρ( ενθ ξδθ ∋0+608+68/( 4+06/+237
≅χιτρσλδµσ ενθ ησδλρ ϖγηβγ χν µνσ εεδβσ βργ

Χδοθδβησηνµ νε οθνοδθσξ+ οκµσ µχ δπτηολδµσ 43+302 003+173
Θδκηψδχ φηµρ νµ χηρονρκ νε ονθσενκην ηµυδρσλδµσρ , Μνσδ 00 ∋474+685( ∋066+867(
Βγµφδ ηµ τµθδκηψδχ φηµ νµ ονθσενκην ηµυδρσλδµσρ , Μνσδ 00 3+328+252 ∋1+633+558(
∋Ηµβθδρδ( χδβθδρδ ηµ χδεδθθδχ ηµβνλδ σω ρρδσ ∋11+///( 45+///

1+055+08/ 1+306+874
Μδσ βγµφδ ηµ µνµ,βργ ϖνθϕηµφ βοησκ ακµβδρ θδκσδχ σν

νοδθσηνµρ , Μνσδ 8 ∋2+887+/74( 1+751+/37

Β≅ΡΓ ΕΚΝςΡ ΟΘΝΥΗΧ∆Χ ΕΘΝΛ ∋ΤΡ∆Χ ΗΜ( ΝΟ∆Θ≅ΣΗΜΦ

≅ΒΣΗΥΗΣΗ∆Ρ ∋0+720+784( 4+17/+/22

ΗΜΥ∆ΡΣΗΜΦ ≅ΒΣΗΥΗΣΗ∆Ρ

Οτθβγρδ νε ονθσενκην ηµυδρσλδµσρ ∋7+267+673( ∋00+17/+30/(
Οθνβδδχρ νµ ρκδ νε ονθσενκην ηµυδρσλδµσρ 8+205+071 7+764+851
Οτθβγρδ νε οθνοδθσξ+ οκµσ µχ δπτηολδµσ ∋55+502( ∋04+8/1(

Β≅ΡΓ ΕΚΝςΡ ΟΘΝΥΗΧ∆Χ ΕΘΝΛ ∋ΤΡ∆Χ ΗΜ( ΗΜΥ∆ΡΣΗΜΦ

≅ΒΣΗΥΗΣΗ∆Ρ 76/+674 ∋1+31/+24/(

ΗΜΒΘ∆≅Ρ∆ ∋Χ∆ΒΘ∆≅Ρ∆( ΗΜ Β≅ΡΓ ≅ΜΧ Β≅ΡΓ

∆ΠΤΗΥ≅Κ∆ΜΣΡ ΕΝΘ Ξ∆≅Θ ∋850+00/( 1+748+572

Β≅ΡΓ ≅ΜΧ Β≅ΡΓ ∆ΠΤΗΥ≅Κ∆ΜΣΡ , Α∆ΦΗΜΜΗΜΦ ΝΕ Ξ∆≅Θ 4+552+286 1+7/2+603

Β≅ΡΓ ≅ΜΧ Β≅ΡΓ ∆ΠΤΗΥ≅Κ∆ΜΣΡ , ∆ΜΧ ΝΕ Ξ∆≅Θ 3+6/1+176 4+552+286

Θ∆ΟΘ∆Ρ∆ΜΣ∆Χ ΑΞ9

Βργ 3+6/1+176 4+552+286

Σγδ ββνλοµξηµφ µνσδρ ενθλ µ ηµσδφθκ οθσ νε σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ
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Α≅Ξ ΝΕ ΠΤΗΜΣ∆ ΛΤΣΤ≅Κ ΗΜΡΤΘ≅ΜΒ∆ ΒΝ−
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ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/11

0− Μ≅ΣΤΘ∆ ΝΕ ΑΤΡΗΜ∆ΡΡ ΝΟ∆Θ≅ΣΗΝΜΡ

∋( Θδονθσηµφ ∆µσησξ

Σγδ Βνλοµξ ϖρ ηµβνθονθσδχ ϖησγντσ ργθδ βοησκ νµ ≅τφτρσ 00+ 0763 τµχδθ σγδ κϖρ νε σγδ
Οθνυηµβδ νε Νµσθην ρ  λτστκ ηµρτθµβδ βνλοµξ µχ ηρ ρταιδβσ σν σγδ Ηµρτθµβδ ≅βσ ∋Νµσθην(−
Ησ ηρ κηβδµβδχ σν βνµχτβσ ησρ οθηµβηοκ ατρηµδρρ βσηυησξ ϖγηβγ ηρ σν ϖθησδ οθνοδθσξ µχ κηαηκησξ
ηµρτθµβδ ηµ Νµσθην−  Σγδ Βνλοµξ&ρ γδχ νεεηβδ ηρ κνβσδχ σ 02268 Κνξκηρσ Οθϕϖξ+ Οηβσνµ+
Νµσθην+ Βµχ−

Σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ γυδ αδδµ τσγνθηψδχ ενθ ηρρτδ αξ σγδ Ανθχ νε Χηθδβσνθρ νµ
Ιµτθξ 2/+ 1/12−

∋α( Αρηρ νε Οθδρδµσσηνµ

Σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ γυδ αδδµ οθδοθδχ ηµ ββνθχµβδ ϖησγ Ηµσδθµσηνµκ Εηµµβηκ
Θδονθσηµφ Ρσµχθχρ ∋ΗΕΘΡ( ρ ηρρτδχ αξ σγδ Ηµσδθµσηνµκ ≅ββντµσηµφ Ρσµχθχρ Ανθχ ∋σγδ
Η≅ΡΑ(−

Σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ ϖδθδ οθδοθδχ τµχδθ σγδ γηρσνθηβκ βνρσ βνµυδµσηνµ−

Σγδ Βνλοµξ οθδρδµσρ σγδ ακµβδ ργδδσ ηµ νθχδθ νε κηπτηχησξ ϖησγ  χηρσηµβσηνµ αρδχ νµ
δωοδβσσηνµρ θδφθχηµφ θδβνυδθξ νθ ρδσσκδλδµσ ϖησγηµ σϖδκυδ λνµσγρ εσδθ σγδ ακµβδ ργδδσ χσδ
∋βτθθδµσ( µχ λνθδ σγµ σϖδκυδ λνµσγρ εσδθ σγδ ακµβδ ργδδσ χσδ ∋µνµ,βτθθδµσ(+ ρ χδρβθηαδχ
αδκνϖ−

Σγδ ενκκνϖηµφ ακµβδρ θδ φδµδθκκξ βκρρηεηδχ ρ βτθθδµσ τµκδρρ νσγδθϖηρδ χηρβκνρδχ ηµ σγδ µνσδρ σν
σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ9 βργ µχ βργ δπτηυκδµσρ+ ονθσενκην ηµυδρσλδµσρ+ ββθτδχ ηµσδθδρσ+
ββντµσρ θδβδηυακδ+ ηµβνλδ σωδρ θδβνυδθακδ+ θδηµρτθδθ&ρ ργθδ νε οθνυηρηνµ ενθ τµοηχ βκηλρ µχ
χιτρσλδµσ δωοδµρδρ+ χδεδθθδχ ονκηβξ βπτηρησηνµ δωοδµρδρ+ οθδοηχ δωοδµρδρ+ ββντµσρ οξακδ µχ
ββθτδχ κηαηκησηδρ+ χτδ σν θδηµρτθδθ+ ηµβνλδ σωδρ οξακδ+ οθνυηρηνµ ενθ τµοηχ βκηλρ µχ
χιτρσλδµσ δωοδµρδρ µχ τµδθµδχ οθδλητλρ−

Σγδ ενκκνϖηµφ ακµβδρ θδ φδµδθκκξ βκρρηεηδχ ρ µνµ,βτθθδµσ τµκδρρ νσγδθϖηρδ µνσδχ ηµ σγδρδ
εηµµβηκ ρσσδλδµσρ9  οθνοδθσξ+ οκµσ µχ δπτηολδµσ µχ χδεδθθδχ ηµβνλδ σωδρ−

Σγδ Βνλοµξ&ρ ετµβσηνµκ µχ οθδρδµσσηνµ βτθθδµβξ ηρ σγδ Βµχηµ χνκκθ−

Σγδ οθδοθσηνµ νε εηµµβηκ ρσσδλδµσρ ηµ βνλοκηµβδ ϖησγ ΗΕΘΡ θδπτηθδρ λµφδλδµσ σν λϕδ
βδθσηµ βθησηβκ ββντµσηµφ δρσηλσδρ−  Ησ κρν θδπτηθδρ λµφδλδµσ σν δωδθβηρδ ιτχφλδµσ ηµ οοκξηµφ
σγδ Βνλοµξ&ρ ββντµσηµφ ονκηβηδρ−  Σγδ θδρ ηµυνκυηµφ  γηφγδθ χδφθδδ νε ιτχφλδµσ νε βνλοκδωησξ
νθ θδρ ϖγδθδ ρρτλοσηνµρ µχ δρσηλσδρ θδ ρηφµηεηβµσ σν σγδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ θδ χηρβκνρδχ
ηµ Μνσδ 1∋(−
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Α≅Ξ ΝΕ ΠΤΗΜΣ∆ ΛΤΣΤ≅Κ ΗΜΡΤΘ≅ΜΒ∆ ΒΝ−
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1− ≅ΒΒΝΤΜΣΗΜΦ ΟΝΚΗΒΗ∆Ρ

Σγδ Βνλοµξ ενκκνϖρ Ηµσδθµσηνµκ Εηµµβηκ Θδονθσηµφ Ρσµχθχρ ∋ΗΕΘΡ(+ ϖγηβγ βνλοκξ ϖησγ σγδ

θδπτηθδλδµσρ ενθ εηκηµφ ϖησγ σγδ Εηµµβηκ Ρδθυηβδρ Θδφτκσνθξ ≅τσγνθησξ νε Νµσθην−  Σγνρδ ββντµσηµφ

ονκηβηδρ βνµρηχδθδχ σν αδ οθσηβτκθκξ ρηφµηεηβµσ θδ ρ ενκκνϖρ9

∋( ≅ββντµσηµφ ∆ρσηλσδρ

Σγδ Βνλοµξ λϕδρ δρσηλσδρ µχ ρρτλοσηνµρ αντσ σγδ ετστθδ σγσ εεδβσ σγδ θδονθσδχ λντµσρ

νε ρρδσρ µχ κηαηκησηδρ−  ∆ρσηλσδρ µχ ιτχφλδµσρ θδ βνµσηµτκκξ δυκτσδχ µχ αρδχ νµ γηρσνθηβκ

δωοδθηδµβδ µχ νσγδθ εβσνθρ+ ηµβκτχηµφ δωοδβσσηνµρ νε ετστθδ δυδµσρ σγσ θδ αδκηδυδχ σν αδ

θδρνµακδ τµχδθ σγδ βηθβτλρσµβδρ−  Ηµ σγδ ετστθδ+ βστκ δωοδθηδµβδ λξ χηεεδθ εθνλ σγδρδ

δρσηλσδρ µχ ρρτλοσηνµρ−

Σγδ δεεδβσ νε  βγµφδ ηµ µ ββντµσηµφ δρσηλσδ ηρ θδβνφµηψδχ οθνροδβσηυδκξ αξ ηµβκτχηµφ ησ ηµ

βνλοθδγδµρηυδ ηµβνλδ ηµ σγδ οδθηνχ νε σγδ βγµφδ+ ηε σγδ βγµφδ δεεδβσρ σγσ οδθηνχ νµκξ: νθ ηµ σγδ

οδθηνχ νε σγδ βγµφδ µχ ετστθδ οδθηνχρ+ ηε σγδ βγµφδ εεδβσρ ανσγ−

Σγδ δρσηλσδρ µχ ρρτλοσηνµρ σγσ γυδ  ρηφµηεηβµσ θηρϕ νε βτρηµφ λσδθηκ χιτρσλδµσ σν σγδ

βθθξηµφ λντµσρ νε ρρδσρ µχ κηαηκησηδρ ϖησγηµ σγδ µδωσ εηµµβηκ ξδθ θδ χηρβτρρδχ αδκνϖ9

∋η( Οθνυηρηνµ ενθ Τµοηχ Βκηλρ

Σγδ δρσηλσηνµ νε σγδ οθνυηρηνµ ενθ τµοηχ βκηλρ µχ σγδ θδκσδχ θδηµρτθδθ&ρ ργθδ θδ σγδ

Βνλοµξ&ρ λνρσ βθησηβκ ββντµσηµφ δρσηλσδρ−  Σγδθδ θδ ρδυδθκ ρντθβδρ νε τµβδθσηµσξ σγσ

µδδχ σν αδ βνµρηχδθδχ αξ σγδ Βνλοµξ ηµ δρσηλσηµφ σγδ λντµσ σγσ ϖηκκ τκσηλσδκξ αδ οηχ

νµ σγδρδ βκηλρ−  Σγδ τµβδθσηµσξ θηρδρ αδβτρδ κκ δυδµσρ εεδβσηµφ σγδ τκσηλσδ ρδσσκδλδµσ

νε βκηλρ γυδ µνσ σϕδµ οκβδ µχ λξ µνσ σϕδ οκβδ ενθ ρνλδ σηλδ−  Βγµφδρ ηµ σγδ

δρσηλσδ νε σγδ οθνυηρηνµ βµ αδ βτρδχ αξ θδβδηοσ νε χχησηνµκ βκηλ ηµενθλσηνµ+ βγµφδρ

ηµ ιτχηβηκ ηµσδθοθδσσηνµ νε βνµσθβσρ+ νθ ρηφµηεηβµσ βγµφδρ ηµ ρδυδθησξ νθ εθδπτδµβξ νε

βκηλρ εθνλ γηρσνθηβκ σθδµχρ−  Σγδ δρσηλσδρ θδ αρδχ νµ σγδ Βνλοµξ&ρ γηρσνθηβκ

δωοδθηδµβδ µχ ηµχτρσθξ δωοδθηδµβδ−  Λνθδ χδσηκρ θδ ηµβκτχδχ ηµ Μνσδ 4 σν σγδρδ εηµµβηκ

ρσσδλδµσρ−

∋ηη( Ηµβνλδ Σωδρ

Σγδ Βνλοµξ οδθηνχηβκκξ ρρδρρδρ ησρ κηαηκησηδρ µχ βνµσηµφδµβηδρ θδκσδχ σν ηµβνλδ σωδρ

ενθ κκ ξδθρ νοδµ σν τχησ αρδχ νµ σγδ κσδρσ ηµενθλσηνµ υηκακδ−  Ενθ λσσδθρ ϖγδθδ ησ ηρ

οθναακδ σγσ µ χιτρσλδµσ ϖηκκ αδ λχδ+ σγδ Βνλοµξ θδβνθχρ ησρ αδρσ δρσηλσδ νε σγδ σω

κηαηκησξ . ρρδσ+ ηµβκτχηµφ σγδ θδκσδχ ηµσδθδρσ µχ οδµκσηδρ ηµ σγδ βτθθδµσ σω οθνυηρηνµ−

Λµφδλδµσ αδκηδυδρ σγδξ γυδ χδπτσδκξ οθνυηχδχ ενθ σγδ οθναακδ ντσβνλδ νε σγδρδ

λσσδθρ: γνϖδυδθ+ σγδ εηµκ ντσβνλδ λξ θδρτκσ ηµ  λσδθηκκξ χηεεδθδµσ ντσβνλδ σγµ σγδ

λντµσ ηµβκτχδχ ηµ σγδ σω κηαηκησηδρ . ρρδσρ−

∋ηηη( Βκρρηεηβσηνµ νε Εηµµβηκ ≅ρρδσρ σ Εηθ Υκτδ Σγθντφγ Οθνεησ νθ Κνρρ ∋!ΕΥΣΟΚ!(

Σγδ βκρρηεηβσηνµ νε εηµµβηκ ρρδσρ σ ΕΥΣΟΚ ηµβκτχδρ ρρδρρηµφ σγδ ατρηµδρρ λνχδκ ϖησγηµ

ϖγηβγ σγδ ρρδσρ θδ γδκχ µχ ϖγδσγδθ σγδ βνµσθβστκ σδθλρ νε σγδ ρρδσρ θδ ρνκδκξ οξλδµσρ

νε οθηµβηοκ µχ ηµσδθδρσ νµ σγδ οθηµβηοκ λντµσ ντσρσµχηµφ−  Ρδδ Μνσδ 1∋δ( ενθ ετθσγδθ

ηµενθλσηνµ νµ σγδ Βνλοµξ&ρ ατρηµδρρ λνχδκ−



8

Α≅Ξ ΝΕ ΠΤΗΜΣ∆ ΛΤΣΤ≅Κ ΗΜΡΤΘ≅ΜΒ∆ ΒΝ−

ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ
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1− ≅ΒΒΝΤΜΣΗΜΦ ΟΝΚΗΒΗ∆Ρ ∋Βνµσ&χ(

∋α( Ηµρτθµβδ Βνµσθβσρ

Ηµ ββνθχµβδ ϖησγ ΗΕΘΡ 3+ Ηµρτθµβδ Βνµσθβσρ+ σγδ Βνλοµξ γρ βνµσηµτδχ σν οοκξ σγδ
ββντµσηµφ ονκηβηδρ ησ οοκηδχ ηµ ββνθχµβδ ϖησγ οθδ,βγµφδνυδθ Βµχηµ φδµδθκκξ ββδοσδχ
ββντµσηµφ οθηµβηοκδρ−

Ακµβδρ θηρηµφ εθνλ ηµρτθµβδ βνµσθβσρ οθηλθηκξ ηµβκτχδ τµδθµδχ οθδλητλρ+ οθνυηρηνµρ ενθ
τµοηχ βκηλρ µχ χιτρσλδµσ δωοδµρδρ+ σγδ θδηµρτθδθ&ρ ργθδ νε οθνυηρηνµρ ενθ τµδθµδχ οθδλητλρ
µχ τµοηχ βκηλρ µχ χιτρσλδµσ δωοδµρδρ µχ χδεδθθδχ ονκηβξ βπτηρησηνµ δωοδµρδρ−

∋η( Οθδλητλρ µχ Τµδθµδχ Οθδλητλρ

Οθδλητλρ ϖθησσδµ βνλοθηρδ σγδ οθδλητλρ νµ βνµσθβσρ ηµβδοσηµφ ηµ σγδ εηµµβηκ ξδθ−
Οθδλητλρ ϖθησσδµ θδ ρσσδχ φθνρρ νε βνλληρρηνµρ οξακδ σν φδµσρ µχ δωβκτρηυδ νε σωδρ
κδυηδχ νµ οθδλητλρ−

Σγδ Βνλοµξ δθµρ οθδλητλ ηµβνλδ δυδµκξ νυδθ σγδ σδθλ νε σγδ ηµρτθµβδ ονκηβξ φδµδθκκξ
τρηµφ σγδ οθν θσ λδσγνχ−  Σγδ ονθσηνµ νε σγδ οθδλητλ θδκσδχ σν σγδ τµδωοηθδχ ονθσηνµ νε
σγδ ονκηβξ σ σγδ δµχ νε σγδ εηρβκ ξδθ ηρ θδεκδβσδχ ηµ τµδθµδχ οθδλητλρ−

∋ηη( Χδεδθθδχ Ονκηβξ ≅βπτηρησηνµ ∆ωοδµρδρ

≅βπτηρησηνµ βνρσρ θδ ρταρσµσηκκξ βνλοθηρδχ νε φδµσρ& βνλληρρηνµρ−  Σγδρδ βνρσρ θδ
χδεδθθδχ µχ λνθσηψδχ νυδθ σγδ σδθλρ νε σγδ θδκσδχ ονκηβηδρ σν σγδ δωσδµσ σγσ σγδξ θδ
βνµρηχδθδχ σν αδ θδβνυδθακδ εθνλ τµδθµδχ οθδλητλρ+ εσδθ βνµρηχδθηµφ σγδ θδκσδχ
µσηβηοσδχ βκηλρ µχ δωοδµρδρ−

∋ηηη( Οθνυηρηνµρ ενθ Τµοηχ Βκηλρ µχ ≅χιτρσλδµσ ∆ωοδµρδρ

Ηµχηυηχτκ κνρρ δρσηλσδρ θδ οθνυηχδχ νµ δβγ βκηλ θδονθσδχ−  Ηµ χχησηνµ+ οθνυηρηνµρ θδ
λχδ ενθ χιτρσλδµσ δωοδµρδρ+ βγµφδρ ηµ θδονθσδχ βκηλρ µχ ενθ βκηλρ ηµβτθθδχ ατσ µνσ
θδονθσδχ+ αρδχ νµ ορσ δωοδθηδµβδ µχ ατρηµδρρ ηµ ενθβδ−  Σγδ δρσηλσδρ θδ θδφτκθκξ
θδυηδϖδχ µχ τοχσδχ µχ µξ θδρτκσηµφ χιτρσλδµσρ θδ ηµβκτχδχ ηµ βτθθδµσ ηµβνλδ−

Οθνυηρηνµρ ενθ τµοηχ βκηλρ µχ χιτρσλδµσ δωοδµρδρ θδ βθθηδχ νµ µ τµχηρβντµσδχ αρηρ−
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∋α( Ηµρτθµβδ Βνµσθβσρ ∋Βνµσ&χ(

∋ηυ( Κηαηκησξ ≅χδπτβξ Σδρσ

≅σ δβγ θδονθσηµφ χσδ+ σγδ Βνλοµξ οδθενθλρ  κηαηκησξ χδπτβξ σδρσ νµ ησρ ηµρτθµβδ
κηαηκησηδρ κδρρ χδεδθθδχ ονκηβξ βπτηρησηνµ δωοδµρδρ σν δµρτθδ σγδ βθθξηµφ υκτδ ηρ χδπτσδ+
τρηµφ βτθθδµσ δρσηλσδρ νε ετστθδ βργ εκνϖρ+ σϕηµφ ηµσν ββντµσ σγδ θδκδυµσ ηµυδρσλδµσ
θδστθµ−  Ηε σγσ ρρδρρλδµσ ργνϖρ σγσ σγδ βθθξηµφ λντµσ νε σγδ κηαηκησηδρ ηρ ηµχδπτσδ+ µξ
χδεηβηδµβξ ηρ θδβνφµηψδχ ρ µ δωοδµρδ σν σγδ ηµβνλδ ρσσδλδµσ ηµησηκκξ ϖθησηµφ νεε σγδ
χδεδθθδχ ονκηβξ βπτηρησηνµ δωοδµρδ µχ ρταρδπτδµσκξ αξ θδβνφµηψηµφ µ χχησηνµκ βκηλρ
κηαηκησξ ενθ βκηλρ οθνυηρηνµρ−

∋υ( Θδηµρτθδθ&ρ Ργθδ νε Οθνυηρηνµρ ενθ Τµοηχ Βκηλρ µχ ≅χιτρσλδµσ ∆ωοδµρδρ

Σγδ Βνλοµξ δµσδθρ ηµσν θδηµρτθµβδ βνµσθβσρ ηµ σγδ µνθλκ βντθρδ νε ατρηµδρρ ηµ νθχδθ σν
κηλησ ονσδµσηκ κνρρδρ θηρηµφ εθνλ βδθσηµ δωονρτθδρ−  Θδηµρτθµβδ οθδλητλρ θδ ββντµσδχ
ενθ ηµ σγδ ρλδ οδθηνχ ρ σγδ θδκσδχ οθδλητλρ ενθ σγδ χηθδβσ ηµρτθµβδ ατρηµδρρ αδηµφ
θδηµρτθδχ−  Θδηµρτθµβδ κηαηκησηδρ+ βνλοθηρδχ νε οθδλητλρ οξακδ ενθ σγδ οτθβγρδ νε
θδηµρτθµβδ βνµσθβσρ+ θδ ηµβκτχδχ ηµ χτδ σν θδηµρτθδθ µχ θδ θδβνφµηψδχ ρ µ δωοδµρδ
ϖγδµ χτδ−

∆ωοδβσδχ θδηµρτθµβδ θδβνυδθηδρ νµ τµοηχ βκηλρ µχ χιτρσλδµσ δωοδµρδρ θδ θδβνφµηψδχ
ρ ρρδσρ σ σγδ ρλδ σηλδ µχ τρηµφ οθηµβηοκδρ βνµρηρσδµσ ϖησγ σγδ Βνλοµξ&ρ λδσγνχ ενθ
δρσακηργηµφ σγδ θδκσδχ κηαηκησξ−

∋υη( Ρκυφδ µχ Ρταθνφσηνµ Θδβνυδθακδ

Ηµ σγδ µνθλκ βντθρδ νε ατρηµδρρ+ σγδ Βνλοµξ νασηµρ σγδ νϖµδθργηο νε χλφδχ οθνοδθσξ+
ϖγηβγ σγδξ θδρδκκ σν υθηντρ ρκυφδ νοδθσηνµρ−  Τµρνκχ οθνοδθσξ ηρ υκτδχ σ ησρ δρσηλσδχ
µδσ θδκηψακδ υκτδ−

ςγδθδ σγδ Βνλοµξ ηµχδλµηεηδρ ονκηβξγνκχδθρ φηµρσ  κηαηκησξ βκηλ+ ησ βπτηθδρ θηφγσρ σν
ρταθνφσδ ησρ βκηλ φηµρσ νσγδθ οθσηδρ−  Σγδρδ βκηλρ θδ θδεκδβσδχ ϖγδµ θδβδηυδχ νθ
δωοδβσδχ σν αδ θδβδηυδχ εθνλ σγδ ρταθνφσδχ οθσηδρ+ µδσ νε θδκσδχ βνρσρ+ µχ θδ µδσσδχ
φηµρσ σγδ οθνυηρηνµ ενθ τµοηχ βκηλρ µχ χιτρσλδµσ δωοδµρδρ−

∋υηη( Θδετµχ εθνλ Οθδλητλρ

Τµχδθ σγδ χηρβθδσηνµ νε σγδ Ανθχ νε Χηθδβσνθρ+ ϖγηκδ ληµσηµηµφ  µδσ ρτθοκτρ σν οθδλητλ
θσην νε 0−4+ σγδ Βνλοµξ λξ χδβκθδ  θδετµχ σν ησρ ονκηβξγνκχδθρ αρδχ νµ φθνρρ
οθδλητλρ οηχ ηµ σγδ εηρβκ ξδθ−  Θδετµχρ ϖντκχ αδ οηχ νµκξ νµ ονκηβηδρ νε ονκηβξγνκχδθρ
ηµρτθδχ βνµσηµτντρκξ ηµ σγδ Βνλοµξ χτθηµφ σγδ σγθδδ ξδθρ οθδβδχηµφ σγδ δεεδβσηυδ χσδ νε
θδετµχ−  Σγηρ θδετµχ ϖντκχ αδ θδβνφµηψδχ ηµ σγδ Ρσσδλδµσ νε Βνλοθδγδµρηυδ Ηµβνλδ ∋Κνρρ(
ηµ σγδ οδθηνχ ενθ ϖγηβγ ησ ηρ χδβκθδχ− Ηµ σγδ βτθθδµσ ξδθ σγδ Βνλοµξ χδβκθδχ  θδετµχ νε
οθδλητλρ νε #ΜΗΚ ∋1/10 , #2+40/+0/8(−
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1− ≅ΒΒΝΤΜΣΗΜΦ ΟΝΚΗΒΗ∆Ρ ∋Βνµσ&χ(

∋β( Ρσθτβστθδχ Ρδσσκδλδµσρ+ Εηθδ Λτστκρ Φτθµσδδ Ετµχ µχ Εηµµβηκ Φτθµσδδ Βνµσθβσρ

Σγδ Βνλοµξ γρ σγδ αηκησξ σν δµσδθ ηµσν µµτησξ φθδδλδµσρ ϖησγ υθηντρ κηεδ ηµρτθµβδ
βνλοµηδρ σν οθνυηχδ ενθ εηωδχ µχ θδβτθθηµφ οξλδµσρ σν βκηλµσρ−  Τµχδθ ρτβγ θθµφδλδµσρ+ σγδ
Βνλοµξ&ρ κηαηκησξ σν ησρ βκηλµσρ ηρ ρταρσµσηκκξ σθµρεδθθδχ+ κσγντφγ σγδ Βνλοµξ θδληµρ
δωονρδχ σν σγδ βθδχησ θηρϕ σγσ κηεδ ηµρτθδθρ εηκ σν ετκεηκ σγδηθ νακηφσηνµρ−

Σγδ Βνλοµξ ηρ  λδλαδθ νε σγδ Εηθδ Λτστκρ Φτθµσδδ Ετµχ ∋!σγδ Ετµχ!(−  Σγδ Ετµχ ϖρ
δρσακηργδχ σν οθνυηχδ οξλδµσ νε ντσρσµχηµφ ονκηβξγνκχδθρ& βκηλρ µχ τµδθµδχ οθδλητλρ ηε 
λδλαδθ βνλοµξ αδβνλδρ αµϕθτοσ−  ≅ρ  θδρτκσ+ σγδ Βνλοµξ λξ αδ θδπτηθδχ σν βνµσθηατσδ
ρρδσρ σν σγδηθ οθνονθσηνµσδ ργθδ ηµ λδδσηµφ σγηρ ναιδβσηυδ−

Σγδρδ δωονρτθδρ θδοθδρδµσ εηµµβηκ φτθµσδδ βνµσθβσρ−  Σγδ Βνλοµξ ββντµσρ ενθ εηµµβηκ
φτθµσδδ βνµσθβσρ ηµ ββνθχµβδ ϖησγ ΗΕΘΡ 3+ Ηµρτθµβδ Βνµσθβσρ−

∋χ( Εηµµβηκ Ηµρσθτλδµσρ

Σγδ Βνλοµξ βκρρηεηδρ ησρ εηµµβηκ ηµρσθτλδµσρ ηµσν νµδ νε σγδ ενκκνϖηµφ βσδφνθηδρ αρδχ νµ σγδ
ατρηµδρρ λνχδκ ηµ ϖγηβγ σγδξ θδ γδκχ µχ σγδ βγθβσδθηρσηβρ νε σγδηθ βνµσθβστκ βργ εκνϖρ−  ≅κκ
σθµρβσηνµρ θδκσδχ σν εηµµβηκ ηµρσθτλδµσρ θδ θδβνθχδχ νµ  σθχδ χσδ αρηρ−  Σγδ Βνλοµξ&ρ
ββντµσηµφ ονκηβξ ενθ δβγ βσδφνθξ ηρ ρ ενκκνϖρ9

∋η( ≅λνθσηψδχ Βνρσ

Εηµµβηκ ≅ρρδσρ

Εηµµβηκ ρρδσρ λδρτθδχ σ λνθσηψδχ βνρσ θδ µνµ,χδθηυσηυδ µχ θδρτκσηµφ εθνλ σγδ
χδκηυδθξ νε βργ νθ νσγδθ ρρδσρ αξ  κδµχδθ σν  ανθθνϖδθ ηµ θδστθµ ενθ  οθνληρδ σν θδοξ νµ
 ροδβηεηδχ χσδ νθ χσδρ+ νθ νµ χδλµχ−  Σγδξ θδ ηµησηκκξ θδβνφµηψδχ σ εηθ υκτδ οκτρ
σθµρβσηνµ βνρσρ σγσ θδ χηθδβσκξ σσθηατσακδ σν σγδηθ βπτηρησηνµ νθ ηρρτδ µχ ρταρδπτδµσκξ
βθθηδχ σ λνθσηψδχ βνρσ+ τρηµφ σγδ δεεδβσηυδ ηµσδθδρσ θσδ λδσγνχ+ κδρρ µξ δρσηλσδχ βθδχησ
κνρρ−

Σγδ ΗΕΘΡ 8 ηλοηθλδµσ λνχδκ θδπτηθδρ ηλοηθλδµσ κκνϖµβδρ ενθ κκ δωονρτθδρ εθνλ σγδ
σηλδ  εηµµβηκ ρρδσ ηρ νθηφηµσδχ+ αρδχ νµ σγδ χδσδθηνθσηνµ νε βθδχησ θηρϕ  ∋ρτβγ ρ
ρηφµηεηβµσ εηµµβηκ χηεεηβτκσηδρ νµ σγδ οθσ νε σγδ βντµσδθοθσξ νθ χδετκσ νθ ρηφµηεηβµσ χδκξ
ηµ οξλδµσ( ρηµβδ ηµησηκ θδβνφµησηνµ−  Σγηρ ηρ αρδχ νµ σγδ γηρσνθξ νε κκ βθδχησ κνρρδρ ενθ
ρηληκθ εηµµβηκ ρρδσρ−  Ηε σγδ βθδχησ θηρϕ γρ µνσ ηµβθδρδχ ρηφµηεηβµσκξ+ σγδ Βνλοµξ ρδσρ
το µ κκνϖµβδ αρδχ νµ 01 λνµσγ δωοδβσδχ κνρρδρ−  Ηε σγδ βθδχησ θηρϕ γρ ηµβθδρδχ
ρηφµηεηβµσκξ µχ ηε σγδ κνµ ηρ βθδχησ ηλοηθδχ+ σγδ Βνλοµξ ϖηκκ ρδσ το µ κκνϖµβδ αρδχ
νµ κηεδσηλδ δωοδβσδχ κνρρδρ−  Ενθ λντµσρ χτδ εθνλ ονκηβξγνκχδθρ µχ θδηµρτθδθ+ ϖγηβγ θδ
θδονθσδχ µδσ+ ρτβγ κκνϖµβδ ηρ θδβνθχδχ ηµ  ρδοθσδ κκνϖµβδ ββντµσ ϖησγ σγδ κνρρ αδηµφ
θδβνφµηψδχ ηµ βνλοθδγδµρηυδ ηµβνλδ−  Νµ βνµεηθλσηνµ σγσ σγδ λντµσρ θδβδηυακδ ϖηκκ µνσ
αδ βνκκδβσακδ+ σγδ φθνρρ βθθξηµφ υκτδ νε σγδ εηµµβηκ ρρδσ ηρ ϖθησσδµ νεε φηµρσ σγδ
ρρνβησδχ κκνϖµβδ−



01

Α≅Ξ ΝΕ ΠΤΗΜΣ∆ ΛΤΣΤ≅Κ ΗΜΡΤΘ≅ΜΒ∆ ΒΝ−

ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/11

1− ≅ΒΒΝΤΜΣΗΜΦ ΟΝΚΗΒΗ∆Ρ ∋Βνµσ&χ(

∋χ( Εηµµβηκ Ηµρσθτλδµσρ ∋Βνµσ&χ(

∋η( ≅λνθσηψδχ Βνρσ ∋Βνµσ&χ(

Εηµµβηκ Κηαηκησηδρ

Εηµµβηκ κηαηκησηδρ βνλοθηρδ ββντµσρ οξακδρ µχ νσγδθ ργνθσ,σδθλ λνµδσθξ κηαηκησηδρ−
Σγδρδ κηαηκησηδρ θδ ηµησηκκξ θδβνφµηψδχ σ εηθ υκτδ µδσ νε µξ σθµρβσηνµ βνρσρ χηθδβσκξ
σσθηατσακδ σν σγδ ηρρτµβδ νε σγδ ηµρσθτλδµσ µχ ρταρδπτδµσκξ βθθηδχ σ λνθσηψδχ βνρσ
τρηµφ σγδ δεεδβσηυδ ηµσδθδρσ θσδ λδσγνχ+ ϖγηβγ δµρτθδρ σγσ µξ ηµσδθδρσ δωοδµρδ νυδθ σγδ
οδθηνχ σν θδοξλδµσ ηρ σ  βνµρσµσ θσδ νµ σγδ ακµβδ νε σγδ κηαηκησξ βθθξηµφ ηµ σγδ
ακµβδ ργδδσ−  Ηµσδθδρσ δωοδµρδ ηµ σγηρ βνµσδωσ ηµβκτχδρ ηµησηκ σθµρβσηνµ βνρσρ µχ
οθδλητλ&ρ οξακδ νµ θδχδλοσηνµ+ ρ ϖδκκ ρ µξ ηµσδθδρσ νθ βντονµ οξακδ ϖγηκδ σγδ
κηαηκησξ ηρ ντσρσµχηµφ−

∋ηη( Εηθ Υκτδ Σγθντφγ Οθνεησ νθ Κνρρ

≅ εηµµβηκ ρρδσ ηρ βκρρηεηδχ ηµ σγηρ βσδφνθξ ηε ησ ηρ γδκχ ενθ σθχηµφ µχ βπτηθδχ οθηµβηοκκξ
ενθ ρδκκηµφ ηµ σγδ ργνθσ σδθλ+ νθ τονµ ηµησηκ θδβνφµησηνµ σγδ Βνλοµξ χδρηφµσδρ ησ ρ ρτβγ−
Χδθηυσηυδρ θδ κρν βκρρηεηδχ ρ γδκχ ενθ σθχηµφ τµκδρρ σγδξ θδ χδρηφµσδχ γδχφδρ−  Εηθ
υκτδ σγθντφγ οθνεησ νθ κνρρ ηµρσθτλδµσρ θδ βθθηδχ σ εηθ υκτδ ηµ σγδ ακµβδ ργδδσ ϖησγ
βγµφδρ ηµ εηθ υκτδ θδβνθχδχ ηµ σγδ Ρσσδλδµσ νε Βνλοθδγδµρηυδ Ηµβνλδ ∋Κνρρ(−

Σγδ Βνλοµξ τρδρ ρδσσκδλδµσ χσδ ββντµσηµφ ενθ σγδ οτθβγρδ µχ ρκδ νε δπτησξ
ηµρσθτλδµσρ−

∋ηηη( Βκρρηεηβσηνµ

Σγδ βκρρηεηβσηνµ νε εηµµβηκ ηµρσθτλδµσρ θδ ντσκηµδχ ηµ Μνσδ 2 σν σγδρδ εηµµβηκ
ρσσδλδµσρ−

∋δ( Ονθσενκην Ηµυδρσλδµσρ

Ονθσενκην ηµυδρσλδµσρ+ ϖγηβγ ηµβκτχδ εηωδχ,ηµβνλδ ρδβτθησηδρ+ δπτησηδρ µχ λτστκ.οννκδχ ετµχρ+ θδ
βκρρηεηδχ ρ ΕΥΣΟΚ µχ θδ ηµησηκκξ θδβνθχδχ σ σγδηθ βπτηρησηνµ βνρσ ∋εηθ υκτδ( νµ σγδ χσδ νε
σθχδ−  Σγδ Βνλοµξ λµφδρ µχ δυκτσδρ οδθενθλµβδ νε ησρ εηωδχ,ηµβνλδ ρδβτθησηδρ+ ρ ϖδκκ ρ
δπτησηδρ µχ λτστκ.οννκδχ ετµχρ+ νµ  εηθ υκτδ αρηρ ηµ ββνθχµβδ ϖησγ  χνβτλδµσδχ
ηµυδρσλδµσ ρσθσδφξ−  Σγδ ηµρσθτλδµσρ θδ µδησγδθ γδκχ σν βνκκδβσ βνµσθβστκ βργ εκνϖρ µνθ γδκχ
ανσγ σν βνκκδβσ βνµσθβστκ βργ εκνϖρ µχ σν ρδκκ εηµµβηκ ρρδσρ−

Ονθσενκην ηµυδρσλδµσρ θδ ρταρδπτδµσκξ χιτρσδχ σν εηθ υκτδ ρ σ σγδ χσδ νε σγδ ακµβδ ργδδσ µχ
σγδ βνθθδρονµχηµφ τµθδκηψδχ φηµρ µχ κνρρδρ θδ θδβνθχδχ ηµ βνλοθδγδµρηυδ ηµβνλδ−
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∋ε( Οθνοδθσξ+ Οκµσ µχ ∆πτηολδµσ µχ Χδοθδβησηνµ

Οθνοδθσξ+ οκµσ µχ δπτηολδµσ θδ ρσσδχ σ βπτηρησηνµ βνρσ µχ ρταρδπτδµσκξ λδρτθδχ σ βνρσ κδρρ
ββτλτκσδχ χδοθδβησηνµ µχ ββτλτκσδχ ηλοηθλδµσ κνρρδρ−  Φηµρ νθ κνρρδρ νµ σγδ χηρονρκ νε
ηµχηυηχτκ ρρδσρ θδ θδβνφµηψδχ ηµ βνλοθδγδµρηυδ ηµβνλδ ηµ σγδ ξδθ νε χηρονρκ−  Χδοθδβησηνµ ηρ
οθνυηχδχ νµ σγδ αρηρ ρ χδσηκδχ αδκνϖ9

≅ρρδσ Αρηρ Θσδ

Ατηκχηµφ Ρσθηφγσ,κηµδ 3∃
Ατηκχηµφ βνλονµδµσρ Ρσθηφγσ,κηµδ 4∃
Βνλοτσδθ δπτηολδµσ Ρσθηφγσ,κηµδ 22∃
Νεεηβδ ετθµηστθδ µχ εηωστθδρ Ρσθηφγσ,κηµδ 0/∃

Χδοθδβησηνµ λδσγνχρ µχ τρδετκ κηυδρ θδ θδυηδϖδχ µµτκκξ µχ χιτρσδχ ηε µδβδρρθξ−

∋φ( Ηµβνλδ Σωδρ

Ηµβνλδ σω δωοδµρδ ∋θδβνυδθξ( βνλοθηρδρ νε βτθθδµσ µχ χδεδθθδχ σω−  Βτθθδµσ σω µχ χδεδθθδχ σω
θδ θδβνφµηψδχ ηµ βνλοθδγδµρηυδ ηµβνλδ ∋κνρρ( δωβδοσ σν σγδ δωσδµσ σγσ ησ θδκσδρ σν  ατρηµδρρ
βνλαηµσηνµ νθ ησδλρ θδβνφµηψδχ χηθδβσκξ ηµ δπτησξ νθ ηµ νσγδθ δθµηµφρ−

Βτθθδµσ ηµβνλδ σωδρ θδ θδβνφµηψδχ ενθ σγδ δρσηλσδχ ηµβνλδ σωδρ οξακδ νθ θδβνυδθακδ νµ
σωακδ ηµβνλδ νθ κνρρ ενθ σγδ βτθθδµσ ξδθ µχ µξ χιτρσλδµσ σν ηµβνλδ σωδρ οξακδ ηµ θδροδβσ
νε οθδυηντρ ξδθρ−  Βτθθδµσ ηµβνλδ σωδρ θδ χδσδθληµδχ τρηµφ σω θσδρ µχ σω κϖρ σγσ γυδ
αδδµ δµβσδχ νθ ρταρσµσηυδκξ δµβσδχ αξ σγδ ξδθ,δµχ χσδ−

Χδεδθθδχ σω ρρδσρ µχ κηαηκησηδρ θδ θδβνφµηψδχ ϖγδθδ σγδ βθθξηµφ λντµσ νε µ ρρδσ νθ κηαηκησξ
χηεεδθρ εθνλ ησρ σω αρδ+ δωβδοσ ενθ σωακδ σδλονθθξ χηεεδθδµβδρ θηρηµφ νµ σγδ ηµησηκ θδβνφµησηνµ
νε φννχϖηκκ µχ σδλονθθξ χηεεδθδµβδρ θηρηµφ νµ σγδ ηµησηκ θδβνφµησηνµ νε µ ρρδσ νθ κηαηκησξ ηµ 
σθµρβσηνµ ϖγηβγ ηρ µνσ  ατρηµδρρ βνλαηµσηνµ µχ σ σγδ σηλδ νε σγδ σθµρβσηνµ εεδβσρ µδησγδθ
ββντµσηµφ νθ σωακδ οθνεησ νθ κνρρ−

Θδβνφµησηνµ νε χδεδθθδχ σω ρρδσρ ενθ τµτρδχ σω κνρρδρ+ σω βθδχησρ µχ χδχτβσηακδ σδλονθθξ
χηεεδθδµβδρ ηρ θδρσθηβσδχ σν σγνρδ ηµρσµβδρ ϖγδθδ ησ ηρ οθναακδ σγσ ετστθδ σωακδ οθνεησ ϖηκκ αδ
υηκακδ φηµρσ ϖγηβγ σγδ χδεδθθδχ σω ρρδσ βµ αδ τσηκηψδχ−  Χδεδθθδχ σω ρρδσρ θδ θδυηδϖδχ σ
δβγ θδονθσηµφ χσδ µχ θδ θδχτβδχ σν σγδ δωσδµσ σγσ ησ ηρ µν κνµφδθ οθναακδ σγσ σγδ θδκσδχ σω
αδµδεησ ϖηκκ αδ θδκηψδχ−
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1− ≅ΒΒΝΤΜΣΗΜΦ ΟΝΚΗΒΗ∆Ρ ∋Βνµσ&χ(

∋φ( Ηµβνλδ Σωδρ ∋Βνµσ&χ(

Σγδ λντµσ νε σγδ χδεδθθδχ σω ρρδσ νθ κηαηκησξ ηρ λδρτθδχ σ σγδ λντµσ δωοδβσδχ σν αδ
θδβνυδθδχ εθνλ νθ οηχ σν σγδ σωσηνµ τσγνθησηδρ−  Σγηρ λντµσ ηρ χδσδθληµδχ τρηµφ σω θσδρ µχ
σω κϖρ σγσ γυδ αδδµ δµβσδχ νθ ρταρσµσηυδκξ δµβσδχ αξ σγδ ξδθ,δµχ χσδ µχ θδ δωοδβσδχ σν
οοκξ ϖγδµ σγδ κηαηκησηδρ . ∋ρρδσρ( θδ ρδσσκδχ . ∋θδβνυδθδχ(−

∋γ( Οθνυηρηνµρ

Οθνυηρηνµρ θδ θδβνφµηψδχ ενθ κηαηκησηδρ νε τµβδθσηµ σηληµφ νθ λντµσρ σγσ γυδ θηρδµ ρ  θδρτκσ
νε ορσ σθµρβσηνµρ+ ηµβκτχηµφ κδφκ+ δπτησακδ νθ βνµρσθτβσηυδ νακηφσηνµρ−  Σγδ οθνυηρηνµ ηρ
λδρτθδχ σ σγδ αδρσ δρσηλσδ νε σγδ δωοδµχηστθδ θδπτηθδχ σν ρδσσκδ σγδ νακηφσηνµ σ σγδ θδονθσηµφ
χσδ−

∋η( ≅ββντµσρ Θδβδηυακδ

≅ββντµσρ θδβδηυακδ θδ βκρρηεηδχ ρ λνθσηψδχ βνρσ µχ θδ λδρτθδχ σ ηµησηκ θδβνφµησηνµ σ εηθ
υκτδ µχ θδ δωοδβσδχ σν αδ ρδσσκδχ ϖησγηµ νµδ ξδθ−  Ρδδ Μνσδ 1∋χ(∋η( σν σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ
ενθ χηρβτρρηνµ θδφθχηµφ σγδ ηλοηθλδµσ λνχδκ−  Ρταρδπτδµσ θδβνυδθηδρ νε λντµσρ οθδυηντρκξ
ϖθησσδµ νεε θδ βθδχησδχ φηµρσ νοδθσηµφ δωοδµρδρ ηµ σγδ Ρσσδλδµσ νε Βνλοθδγδµρηυδ Ηµβνλδ
∋Κνρρ(−

∋ι( Ονρσ,δλοκνξλδµσ Αδµδεησρ , Οδµρηνµ Οκµ

Σγδ Βνλοµξ οθσηβηοσδρ ηµ  λτκση,δλοκνξδθ χδεηµδχ αδµδεησ οδµρηνµ οκµ+ γνϖδυδθ+ ρτεεηβηδµσ
ηµενθλσηνµ ηρ µνσ υηκακδ σν τρδ χδεηµδχ αδµδεησ οδµρηνµ ββντµσηµφ−  Σγδθδενθδ+ σγδ Βνλοµξ
ββντµσρ ενθ σγδ οκµ ρ ηε ησ ϖδθδ  χδεηµδχ βνµσθηατσηνµ οκµ+ θδβνφµηψηµφ βνµσθηατσηνµρ+ ηµβκτχηµφ
χδεηβησ οξλδµσρ+ ρ µ δωοδµρδ ηµ σγδ ξδθ σν ϖγηβγ σγδξ θδκσδ−

∋ϕ( Ονρσ,∆λοκνξλδµσ Αδµδεησρ , Μνµ,Οδµρηνµ Αδµδεησρ

Σγδ Βνλοµξ οθσηβηοσδρ ηµ  λτκση,δλοκνξδθ γδκσγ µχ χδµσκ αδµδεησ οκµ σγσ οθνυηχδρ ονρσ,
δλοκνξλδµσ δωσδµχδχ γδκσγ µχ χδµσκ αδµδεησρ σν δκηφηακδ θδσηθδχ δλοκνξδδρ−  ∆µσησκδλδµσ σν σγδρδ
αδµδεησρ ηρ βνµχησηνµκ νµ σγδ δλοκνξδδ θδληµηµφ ηµ ρδθυηβδ το σν θδσηθδλδµσ φδ µχ σγδ
βνλοκδσηνµ νε  ληµηλτλ ρδθυηβδ οδθηνχ−  Σγδθδ θδ µν δλοκνξδδ βνµσθηατσηνµρ µχ σγδ αδµδεησρ θδ
µνσ ετµχδχ−

Σγδ ββθτδχ νακηφσηνµ ηρ αρδχ νµ σγδ οθδρδµσ υκτδ νε δωοδβσδχ ετστθδ αδµδεησ οκµ οξλδµσρ νµβδ
µ δλοκνξδδ θδβγδρ σγδ φδ νε δκηφηαηκησξ−  Σγηρ λδσγνχ ηµβκτχδρ υθηντρ δρσηλσδρ ηµβκτχηµφ
θδσηθδλδµσ χσδρ µχ φδρ νε δλοκνξδδρ+ δωοδβσδχ δωσδµχδχ γδκσγ µχ χδµσκ αδµδεησ οκµ βνρσρ µχ
θδκσδχ εβσνθρ−  Ρτβγ δρσηλσδρ θδ ρταιδβσ σν τµβδθσηµσξ−

Σγδ ββθτδχ νακηφσηνµ ηρ ηµβκτχδχ ηµ ββντµσρ οξακδ µχ ββθτδχ κηαηκησηδρ ηµ σγδ ακµβδ ργδδσ−
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Α≅Ξ ΝΕ ΠΤΗΜΣ∆ ΛΤΣΤ≅Κ ΗΜΡΤΘ≅ΜΒ∆ ΒΝ−

ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/11

1− ≅ΒΒΝΤΜΣΗΜΦ ΟΝΚΗΒΗ∆Ρ ∋Βνµσ&χ(

∋κ( Βργ µχ Βργ ∆πτηυκδµσρ

Βργ µχ βργ δπτηυκδµσρ βνµρηρσ νε βργ νµ χδονρησ−

∋λ( Ρσµχθχρ+ ≅λδµχλδµσρ µχ Ηµσδθοθδσσηνµρ Μνσ Ξδσ ∆εεδβσηυδ

Βδθσηµ µδϖ ρσµχθχρ+ λδµχλδµσρ µχ ηµσδθοθδσσηνµρ γυδ αδδµ οτακηργδχ σγσ θδ λµχσνθξ ενθ
σγδ Βνλοµξ&ρ ββντµσηµφ οδθηνχρ αδφηµµηµφ νµ νθ εσδθ Ιµτθξ 0+ 1/12 νθ κσδθ οδθηνχρ σγσ σγδ
Βνλοµξ γρ χδβηχδχ µνσ σν δθκξ χνοσ−  Σγδ ρσµχθχρ+ λδµχλδµσρ µχ ηµσδθοθδσσηνµρ σγσ ϖηκκ
αδ θδκδυµσ σν σγδ Βνλοµξ θδ9

� ΗΕΘΡ 06 , Ηµρτθµβδ Βνµσθβσρ ∋σν ρτοδθρδχδ ΗΕΘΡ 3 Ηµρτθµβδ Βνµσθβσρ(−  Σγηρ ρσµχθχ

βγµφδρ γνϖ δµσησηδρ ββντµσ ενθ ηµρτθµβδ βνµσθβσρ−  Τµχδθ ΗΕΘΡ 06+ σγδ φδµδθκ λνχδκ

θδπτηθδρ δµσησηδρ σν λδρτθδ µ ηµρτθµβδ βνµσθβσ τρηµφ σγδ σνσκ νε σγδ ετκεηκκλδµσ βργ εκνϖρ

∋ϖγηβγ ηρ βνλοθηρδχ νε σγδ δρσηλσδχ ετστθδ βργ εκνϖρ+ µ χιτρσλδµσ σν θδεκδβσ σγδ σηλδ υκτδ

νε λνµδξ µχ µ δωοκηβησ θηρϕ χιτρσλδµσ ενθ µνµ,εηµµβηκ θηρϕ( µχ σγδ βνµσθβστκ ρδθυηβδ

λθφηµ−  Σγδ ετκεηκκλδµσ βργ εκνϖρ θδ θδ,λδρτθδχ νµ  βτθθδµσ αρηρ δβγ θδονθσηµφ οδθηνχ−

Σγδ βνµσθβστκ ρδθυηβδ λθφηµ ηρ θδβνφµηψδχ νυδθ σγδ βνυδθφδ οδθηνχ−  Ηε σγδ ηµρτθµβδ

βνµσθβσ ηρ κδρρ σγµ νµδ ξδθ ηµ κδµφσγ+ σγδ ρσµχθχ κκνϖρ  ρηλοκηεηδχ οοθνβγ βκκδχ σγδ

οθδλητλ κκνβσηνµ λδσγνχ−  Σγηρ ρσµχθχ ηρ δεεδβσηυδ ενθ µµτκ οδθηνχρ αδφηµµηµφ νµ νθ εσδθ

Ιµτθξ 0+ 1/12 ϖησγ δθκξ χνοσηνµ οδθλησσδχ−  Σγδ ρσµχθχ ηρ σν αδ οοκηδχ θδσθνροδβσηυδκξ

τµκδρρ ηλοθβσηβακδ+ ηµ ϖγηβγ βρδ+ σγδ λνχηεηδχ θδσθνροδβσηυδ οοθνβγ νθ εηθ υκτδ οοθνβγ

ηρ σν αδ τρδχ−  Σγδ Βνλοµξ ηρ βτθθδµσκξ ρρδρρηµφ σγδ ηλοβσ νε ΗΕΘΡ 06−



05

Α≅Ξ ΝΕ ΠΤΗΜΣ∆ ΛΤΣΤ≅Κ ΗΜΡΤΘ≅ΜΒ∆ ΒΝ−

ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/11

2− ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΗΜΡΣΘΤΛ∆ΜΣ ΒΚ≅ΡΡΗΕΗΒ≅ΣΗΝΜ

Σγδ βθθξηµφ λντµσ νε σγδ Βνλοµξ&ρ εηµµβηκ ηµρσθτλδµσρ αξ βκρρηεηβσηνµ ηρ ρ ενκκνϖρ9

Εηθ Υκτδ
σγθντφγ Οθνεησ ≅λνθσηψδχ

νθ Κνρρ Βνρσ Σνσκ

# # #

Χδβδλαδθ 20+ 1/11
Βργ 3+6/1+176 3+6/1+176
Ονθσενκην ηµυδρσλδµσρ 41+866+074 41+866+074
≅ββθτδχ ηµσδθδρσ 543+561 543+561
≅ββντµσρ θδβδηυακδ

  , ≅φδµσρ µχ ονκηβξγνκχδθρ 7+608+518 7+608+518
≅ββντµσρ οξακδ µχ ββθτδχ κηαηκησηδρ ∋7/5+815( ∋7/5+815(
Χτδ σν θδηµρτθδθ ∋012+225( ∋012+225(

46+568+361 7+333+/28 55+012+400

Χδβδλαδθ 20+ 1/10
Βργ 4+552+286 4+552+286
Ονθσενκην ηµυδρσλδµσρ 46+657+038 46+657+038
≅ββθτδχ ηµσδθδρσ 405+400 405+400
≅ββντµσρ θδβδηυακδ

  ,  ≅φδµσρ µχ ονκηβξγνκχδθρ 7+/57+03/ 7+/57+03/
  ,  Θδηµρτθδθ 03+60/ 03+60/
≅ββντµσρ οξακδ µχ ββθτδχ κηαηκησηδρ ∋0+411+35/( ∋0+411+35/(
Χτδ σν θδηµρτθδθ ∋00/+847( ∋00/+847(
Οθνυηρηνµ ενθ θδετµχ νε οθδλητλρ ∋2+40/+0/8( ∋2+40/+0/8(

52+320+435 2+344+723 55+776+27/
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Α≅Ξ ΝΕ ΠΤΗΜΣ∆ ΛΤΣΤ≅Κ ΗΜΡΤΘ≅ΜΒ∆ ΒΝ−

ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/11

3− ΟΝΘΣΕΝΚΗΝ ΗΜΥ∆ΡΣΛ∆ΜΣΡ

≅ρ µνσδχ ηµ Μνσδ 1∋δ( σν σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ+ ονθσενκην ηµυδρσλδµσρ θδ βκρρηεηδχ ρ εηθ υκτδ
σγθντφγ οθνεησ νθ κνρρ µχ θδ χιτρσδχ σν λθϕδσ υκτδ ρ σ σγδ ακµβδ ργδδσ χσδ−

Σγδ βνρσ µχ λθϕδσ υκτδρ νε σγδ ηµυδρσλδµσρ θδ ρ ενκκνϖρ9

1/11 1/10

Βνρσ

#

Εηθ

Υκτδ

#

Βνρσ
#

Εηθ
Υκτδ

#

Σδθλ χδονρησρ µχ ΦΗΒ&ρ 00+324+/// 00+330+842 7+56/+/// 7+562+/05

Εηωδχ,ηµβνλδ ρδβτθησηδρ

Εδχδθκ φνυδθµλδµσ 0+/84+875 0+/73+141 1+/76+604 1+03/+263
Οθνυηµβηκ φνυδθµλδµσ 4+735+3/1 4+820+884 6+40/+836 7+/71+2/3
Λτµηβηοκ φνυδθµλδµσ 242+340 223+244 244+061 254+36/
Βµχηµ Βνθονθσδ , Θσδχ ≅ νθ αδσσδθ 0/+227+202 8+655+520 8+471+201 8+58/+812
Βµχηµ Βνθονθσδ , Θσδχ κδρρ σγµ ≅ 0+6//+/80 0+545+700 1+688+620 1+8/2+266

08+223+132 07+663+/33 11+224+766 12+071+337

Φτθµσδδ Ετµχ 35+5// 35+5// 35+3/7 35+3/7

∆πτησηδρ µχ Λτστκ.Οννκδχ Ετµχρ

Οθδεδθθδχ ργθδρ
Βνλλνµ ργθδρ
Λτστκ µχ οννκδχ ετµχρ
Βµχηµ Βνθονθσδ , οθηυσδ βνθονθσηνµ

3+06/+320

6+544+405

7+258+021

0+///+///

2+3/6+71/

8+65/+057

7+185+323

0+14/+055

3+60/+///
5+724+7/5
7+653+322
0+///+///

4+/65+551
8+716+081
8+657+202
0+083+00/

10+084+/68 11+603+477 10+20/+128 14+755+166

41+/0/+811 41+866+074 41+251+413 46+657+038

Σγδ δεεδβσηυδ ηµσδθδρσ θσδρ θµφδ εθνλ /−7/∃ σν 6−5/∃ ∋/−7/∃ σν 6−5/∃ ενθ Χδβδλαδθ 20+ 1/10(−

Σγδ λωηλτλ δωονρτθδ σν βθδχησ θηρϕ ϖντκχ αδ σγδ εηθ λθϕδσ υκτδ ρ ργνϖµ ανυδ−
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Α≅Ξ ΝΕ ΠΤΗΜΣ∆ ΛΤΣΤ≅Κ ΗΜΡΤΘ≅ΜΒ∆ ΒΝ−

ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/11

3− ΟΝΘΣΕΝΚΗΝ ΗΜΥ∆ΡΣΛ∆ΜΣΡ ∋Βνµσ&χ(

Εηθ Υκτδ

Σγδ δρσηλσδχ λθϕδσ υκτδ νε ανµχρ µχ χδαδµστθδρ θδ αρδχ νµ πτνσδχ λθϕδσ υκτδρ−  Σγδ δρσηλσδχ
λθϕδσ υκτδ νε οθδεδθδµβδ µχ βνλλνµ ργθδρ θδ χδσδθληµδχ τρηµφ σγδ κρσ αηχ οθηβδ−

Λστθησξ Οθνεηκδ

Σγδ δωοδβσδχ λστθησξ χσδρ ενθ εηωδχ,ηµβνλδ ρδβτθησηδρ+ σδθλ χδονρησρ µχ ΦΗΒρ θδ ρ ενκκνϖρ9

1/11 1/10
# #

Λστθηµφ ϖησγηµ νµδ ξδθ 4+815+100 3+584+311
Λστθηµφ αδσϖδδµ νµδ µχ εηυδ ξδθρ 11+05/+701 10+67/+140
Λστθηµφ νυδθ εηυδ ξδθρ 1+017+863 4+268+680

2/+104+886 20+744+353

4− ΗΜΡΤΘ≅ΜΒ∆ ΒΝΜΣΘ≅ΒΣΡ

≅ββντµσρ Θδβδηυακδ , Θδηµρτθδθ

1/11 1/10
# #

Χτδ εθνλ θδηµρτθδθ+ αδφηµµηµφ νε σγδ ξδθ 03+60/

Ρταλησσδχ σν θδηµρτθδθ 0+702+118 0+/17+11/
Θδβδηυδχ εθνλ θδηµρτθδθ ∋0+716+828( ∋0+/02+40/(

Χτδ εθνλ θδηµρτθδθ+ δµχ νε σγδ ξδθ ΜΗΚ 03+60/

∆ωοδβσδχ ρδσσκδλδµσ

ςησγηµ νµδ ξδθ ΜΗΚ 03+60/

Λνθδ σγµ νµδ ξδθ ΜΗΚ ΜΗΚ

≅σ ξδθ δµχ+ σγδ Βνλοµξ θδυηδϖδχ σγδ λντµσρ νϖηµφ εθνλ ησρ θδηµρτθδθ µχ χδσδθληµδχ σγσ µν
κκνϖµβδ ηρ µδβδρρθξ−
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Α≅Ξ ΝΕ ΠΤΗΜΣ∆ ΛΤΣΤ≅Κ ΗΜΡΤΘ≅ΜΒ∆ ΒΝ−

ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/11

4− ΗΜΡΤΘ≅ΜΒ∆ ΒΝΜΣΘ≅ΒΣΡ ∋Βνµσ&χ(

Θδηµρτθδθ&ρ Ργθδ νε Οθνυηρηνµ ενθ Τµοηχ Βκηλρ

1/11 1/10
# #

Ακµβδ+ αδφηµµηµφ νε σγδ ξδθ 0+115+4/6 0+217+8/8
Μδϖ βκηλρ θδρδθυδ 2+421+656 730+507
Βγµφδ ηµ οθηνθ ξδθρ& θδρδθυδ ∋16+253( 73+1//
Ρταλησσδχ σν θδηµρτθδθ ∋0+702+118( ∋0+/17+11/(

Ακµβδ+ δµχ νε σγδ ξδθ 1+807+570 0+115+4/6

∆ωοδβσδχ ρδσσκδλδµσ

ςησγηµ νµδ ξδθ 0+162+145 186+432

Λνθδ σγµ νµδ ξδθ 0+534+314 817+853

Χδεδθθδχ Ονκηβξ ≅βπτηρησηνµ ∆ωοδµρδρ

1/11 1/10
# #

Ακµβδ+ αδφηµµηµφ νε σγδ ξδθ 1+575+327 1+537+786
≅βπτηρησηνµ βνρσρ ηµβτθθδχ 4+4/6+01/ 4+844+151
∆ωοδµρδχ χτθηµφ σγδ ξδθ ∋4+243+324( ∋4+806+610(

Ακµβδ+ δµχ νε σγδ ξδθ 1+728+012 1+575+327

Χδεδθθδχ ονκηβξ βπτηρησηνµ δωοδµρδρ ϖηκκ αδ θδβνφµηψδχ ρ µ δωοδµρδ ϖησγηµ νµδ ξδθ−



1/

Α≅Ξ ΝΕ ΠΤΗΜΣ∆ ΛΤΣΤ≅Κ ΗΜΡΤΘ≅ΜΒ∆ ΒΝ−

ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/11

4− ΗΜΡΤΘ≅ΜΒ∆ ΒΝΜΣΘ≅ΒΣΡ ∋Βνµσ&χ(

Τµδθµδχ Οθδλητλρ ∋Τ∆Ο(

1/11 1/10
# #

Ακµβδ+ αδφηµµηµφ νε σγδ ξδθ 03+0/3+710 02+803+373

Οθδλητλρ ϖθησσδµ 17+201+6/1 15+750+375
Οθδλητλρ δθµδχ χτθηµφ ξδθ ∋16+464+3/6( ∋15+560+038(

Βγµφδρ ηµ Τ∆Ο θδβνφµηψδχ ηµ βνλοθδγδµρηυδ ηµβνλδ 626+184 08/+226

Ακµβδ+ δµχ νε σγδ ξδθ 03+731+005 03+0/3+710

Σγδ χδσδθληµσηνµ νε σγδ οθνυηρηνµ ενθ τµοηχ βκηλρ µχ χιτρσλδµσ δωοδµρδρ µχ σγδ θδκσδχ
θδηµρτθδθ&ρ ργθδ θδπτηθδρ σγδ δρσηλσηνµ νε σγδ ενκκνϖηµφ υθηακδρ9 χδυδκνολδµσ νε βκηλρ µχ
θδηµρτθµβδ θδβνυδθηδρ−  Σγδ δρσηλσδρ θδ αρδχ νµ σγδ Βνλοµξ&ρ γηρσνθηβκ δωοδθηδµβδ µχ βκρρηεηδχ
ρ ενκκνϖρ9

1/11 1/10
Φθνρρ

#

Βδχδχ

#

Φθνρρ
#

Βδχδχ
#

Ργνθσ ρδσσκδλδµσ σδθλ 6+/57+473 0+162+145 3+784+40/ 186+432
Κνµφ ρδσσκδλδµσ σδθλ 2+856+825 0+534+314 1+1/8+7/2 817+853
Οθνυηρηνµ ενθ βκηλρ ηµβτθθδχ
   ατσ µνσ θδονθσδχ 0+684+/// 0+144+///

01+720+41/ 1+807+570 7+25/+202 0+115+4/6

Ργνθσ ρδσσκδλδµσ σδθλ ηρ χδεηµδχ ρ δωοδβσδχ ρδσσκδλδµσ ϖησγηµ νµδ ξδθ+ κνµφ σδθλ ρδσσκδλδµσ ηρ χδεηµδχ
ρ δωοδβσδχ ρδσσκδλδµσ νε λνθδ σγµ νµδ ξδθ−

Βνλλδµσρ µχ ≅ρρτλοσηνµρ ενθ Ροδβηεηβ Βκηλρ Βσδφνθηδρ

Σγδ τκσηλσδ βνρσ νε κνµφ σδθλ ρδσσκδλδµσ φδµδθκ κηαηκησξ βκηλρ θδ χηεεηβτκσ σν οθδχηβσ ενθ ρδυδθκ
θδρνµρ−  Βκηλρ λξ µνσ αδ θδονθσδχ τµσηκ λµξ ξδθρ εσδθ  ονκηβξ δωοηθδρ−  Βγµφδρ ηµ σγδ κδφκ
δµυηθνµλδµσ γυδ βθδσδχ ετθσγδθ βνλοκηβσηνµρ−  Βντθσ χδβηρηνµρ µχ εδχδθκ µχ οθνυηµβηκ κδφηρκσηνµ
λξ χθλσηβκκξ ηµβθδρδ σγδ κηαηκησξ αδσϖδδµ σγδ σηλδ  ονκηβξ ηρ ϖθησσδµ µχ ρρνβησδχ βκηλρ θδ
τκσηλσδκξ θδρνκυδχ−  Ενθ δωλοκδ+ κηαηκησξ ενθ δωονρτθδ σν σνωηβ ρταρσµβδρ µχ δµυηθνµλδµσκ
ηλοηθλδµσ+ ϖγηβγ χηχ µνσ οοδθ κηϕδκξ νθ δυδµ δωηρσ ϖγδµ σγδ ονκηβηδρ ϖδθδ ϖθησσδµ+ γρ αδδµ ηλονρδχ
αξ κδφηρκσνθρ µχ ιτχηβηκ ηµσδθοθδσσηνµ−  Σνθσ κηαηκησξ γρ αδδµ δωοµχδχ αξ ρνλδ ιτθηρχηβσηνµρ σν
βνυδθ χδεδβσηυδ ϖνθϕλµργηο−  Οθνυηρηνµρ ενθ ρτβγ χηεεηβτκσ,σν,δρσηλσδ κηαηκησηδρ θδ δρσακηργδχ αξ
δωληµηµφ σγδ εβσρ νε σδµχδθδχ βκηλρ µχ χιτρσδχ ηµ σγδ φφθδφσδ ενθ τκσηλσδ κνρρ δωοδβσσηνµρ
αρδχ τονµ γηρσνθηβκ δωοδθηδµβδ οσσδθµρ µχ βτθθδµσ ρνβηνδβνµνληβ σθδµχρ−
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Α≅Ξ ΝΕ ΠΤΗΜΣ∆ ΛΤΣΤ≅Κ ΗΜΡΤΘ≅ΜΒ∆ ΒΝ−

ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/11

4− ΗΜΡΤΘ≅ΜΒ∆ ΒΝΜΣΘ≅ΒΣΡ ∋Βνµσ&χ(

Βκηλρ µχ ≅χιτρσλδµσ ∆ωοδµρδρ

Βγµφδρ ηµ βκηλ κηαηκησηδρ θδβνθχδχ ηµ σγδ ακµβδ ργδδσ ενθ σγδ ξδθρ δµχδχ Χδβδλαδθ 20+ 1/11 µχ
1/10 µχ σγδηθ ηλοβσ νµ βκηλρ µχ χιτρσλδµσ δωοδµρδρ ενθ σγδ σϖν ξδθρ θδ ρ ενκκνϖρ9

1/11 1/10
# #

Τµοηχ βκηλ κηαηκησηδρ+ αδφηµµηµφ νε ξδθ 7+25/+202 8+836+230
Χδβθδρδ ηµ δρσηλσδχ κνρρδρ µχ δωοδµρδρ ενθ κνρρδρ
   νββτθθηµφ ηµ οθηνθ ξδθρ ∋705+700( ∋0+228+7/4(
Οθνυηρηνµ ενθ κνρρδρ µχ δωοδµρδρ νµ βκηλρ νββτθθηµφ
   ηµ σγδ βτθθδµσ ξδθ 07+202+661 7+722+674
Οξλδµσ νµ βκηλρ9

Βτθθδµσ ξδθ ∋3+/63+481( ∋3+77/+23/(
Οθηνθ ξδθρ ∋7+840+051( ∋3+1//+557(

Τµοηχ βκηλρ+ δµχ νε ξδθ 01+720+41/ 7+25/+202
Θδηµρτθδθ&ρ ργθδ 1+807+570 0+115+4/6

Τµοηχ βκηλρ+ δµχ νε ξδθ , µδσ 8+801+728 6+022+7/5

Σγδ βγµφδ ηµ δρσηλσδ νε κνρρδρ νββτθθηµφ ηµ οθηνθ ξδθρ ηρ χτδ σν βγµφδρ θηρηµφ εθνλ µδϖ
ηµενθλσηνµ θδβδηυδχ−

Οθνυηρηνµ ενθ Τµοηχ Βκηλρ µχ ≅χιτρσλδµσ ∆ωοδµρδρ

Σγδ χδσδθληµσηνµ νε σγδ οθνυηρηνµ ενθ τµοηχ βκηλρ µχ χιτρσλδµσ δωοδµρδρ µχ σγδ θδκσδχ
θδηµρτθδθ&ρ ργθδ θδπτηθδρ σγδ δρσηλσηνµ νε σγθδδ λινθ υθηακδρ ϖγηβγ θδ σγδ χδυδκνολδµσ νε βκηλρ+
θδηµρτθµβδ θδβνυδθηδρ µχ ετστθδ ηµυδρσλδµσ ηµβνλδ−

Βκηλ Χδυδκνολδµσ

Σγδ δρσηλσηνµ νε βκηλ χδυδκνολδµσ ηµυνκυδρ ρρδρρηµφ σγδ ετστθδ αδγυηντθ νε βκηλρ+ σϕηµφ ηµσν
βνµρηχδθσηνµ σγδ βνµρηρσδµβξ νε σγδ Βνλοµξ&ρ βκηλ γµχκηµφ οθνβδχτθδρ+ σγδ λντµσ νε ηµενθλσηνµ
υηκακδ+ σγδ βγθβσδθηρσηβρ νε σγδ κηµδ νε ατρηµδρρ εθνλ ϖγηβγ σγδ βκηλ θηρδρ µχ γηρσνθηβκ χδκξρ ηµ
θδονθσηµφ βκηλρ−  Ηµ φδµδθκ+ σγδ κνµφδθ σγδ σδθλ θδπτηθδχ ενθ σγδ ρδσσκδλδµσ νε  φθντο νε βκηλρ σγδ
λνθδ υθηακδ σγδ δρσηλσδρ−  Ργνθσ ρδσσκδλδµσ σδθλ βκηλρ θδ σγνρδ ϖγηβγ θδ δωοδβσδχ σν αδ
ρταρσµσηκκξ οηχ ϖησγηµ  ξδθ νε αδηµφ θδονθσδχ−
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Α≅Ξ ΝΕ ΠΤΗΜΣ∆ ΛΤΣΤ≅Κ ΗΜΡΤΘ≅ΜΒ∆ ΒΝ−

ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/11

4− ΗΜΡΤΘ≅ΜΒ∆ ΒΝΜΣΘ≅ΒΣΡ ∋Βνµσ&χ(

Σγδ σακδρ σγσ ενκκνϖ οθδρδµσ σγδ χδυδκνολδµσ νε σγδ δρσηλσδχ τκσηλσδ βνρσ νε βκηλρ ∋κδρρ βκηλ
οξλδµσρ( ενθ σγδ βκηλ ξδθρ 1/02 σν 1/11−  Σγδ εηθρσ σακδ οθδρδµσρ σγδ βκηλρ σ φθνρρ µχ σγδ ρδβνµχ
σακδ οθδρδµσρ σγδ βκηλρ µδσ νε θδηµρτθµβδ θδβνυδθηδρ−  Σγδ βνκτλµρ ργνϖ σγδ βκηλ νββτθθδµβδ ξδθ
µχ αδφηµ ϖησγ σγδ νθηφηµκ δρσηλσδχ τκσηλσδ βνρσ νε βκηλρ ηµ σγσ ξδθ−  Σγδ βγµφδρ ηµ σγδ δρσηλσδρ
θδ οθνυηχδχ ηµ σγδ βνθθδρονµχηµφ ρταρδπτδµσ θνϖρ+ κνµφ ϖησγ σγδ βτθθδµσ δρσηλσδ ενθ σγδ ξδθ δµχηµφ
Χδβδλαδθ 20+ 1/11+ κδρρ βτλτκσηυδ οξλδµσρ−  Σγδ νθηφηµκ δρσηλσδρ ϖηκκ αδ ηµβθδρδχ νθ χδβθδρδχ+
ρ λνθδ ηµενθλσηνµ αδβνλδρ ϕµνϖµ αντσ σγδ νθηφηµκ βκηλρ µχ νυδθκκ βκηλ εθδπτδµβξ µχ
ρδυδθησξ−

Οθνυηρηνµ ενθ Τµοηχ Βκηλρ µχ ≅χιτρσλδµσ ∆ωοδµρδρ

Φθνρρ Βκηλρ

1/02

#

∋///&ρ(

1/03

#

∋///&ρ(

1/04

#

∋///&ρ(

1/05

#

∋///&ρ(

1/06

#

∋///&ρ(

1/07

#

∋///&ρ(

1/08

#

∋///&ρ(

1/1/

#

∋///&ρ(

1/10

#

∋///&ρ(

1/11

#

∋///&ρ(

Σνσκ

#

∋///&ρ(

Φθνρρ δρσηλσδ νε

βτλτκσηυδ βκηλρ

βνρσρ

≅σ σγδ δµχ ξδθ νε  βκηλ 05+557 0/+711 06+266 05+326 03+260 02+484 06+/63 01+224 7+723 07+/7/

Νµδ ξδθ κσδθ 04+806 0/+2/7 05+256 04+31/ 02+683 01+22/ 05+210 00+175 7+734

Σϖν ξδθρ κσδθ 04+502 0/+144 05+206 04+044 02+/41 01+228 04+815 0/+684

Σγθδδ ξδθρ κσδθ 03+352 0/+/8/ 05+500 03+760 02+007 01+410 04+584

Εντθ ξδθρ κσδθ 03+060 8+888 05+//7 03+718 02+143 01+478

Εηυδ ξδθρ κσδθ 03+036 8+813 05+/02 03+670 02+022

Ρηω ξδθρ κσδθ 02+884 8+840 04+733 03+663

Ρδυδµ ξδθρ κσδθ 02+887 8+868 04+67/

∆ηφγσ ξδθρ κσδθ 02+887 8+868

Μηµδ ξδθρ κσδθ 02+887

Βτθθδµσ δρσηλσδ νε

βτλτκσηυδ βκηλρ  βνρσ 02+887 8+868 04+67/ 03+663 02+022 01+478 04+584 0/+684 7+734 07+/7/ 022+557

Βτλτκσηυδ οξλδµσρ 02+887 8+868 04+120 03+645 02+/06 01+176 04+26/ 0/+064 6+333 7+607 01/+864

Ντσρσµχηµφ βκηλρ ΜΗΚ ΜΗΚ 438 07 005 2/1 214 51/ 0+3/0 8+251 01+582

Ντσρσµχηµφ βκηλρ

1/01 µχ οθηνθ 028

Οθνυηρηνµ ενθ τµοηχ

βκηλρ µχ δωοδµρδρ 01+721
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Α≅Ξ ΝΕ ΠΤΗΜΣ∆ ΛΤΣΤ≅Κ ΗΜΡΤΘ≅ΜΒ∆ ΒΝ−

ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/11

4− ΗΜΡΤΘ≅ΜΒ∆ ΒΝΜΣΘ≅ΒΣΡ ∋Βνµσ&χ(

Μδσ Βκηλρ

1/02

#

∋///&ρ(

1/03

#

∋///&ρ(

1/04

#

∋///&ρ(

1/05

#

∋///&ρ(

1/06

#

∋///&ρ(

1/07

#

∋///&ρ(

1/08

#

∋///&ρ(

1/1/

#

∋///&ρ(

1/10

#

∋///&ρ(

1/11

#

∋///&ρ(

Σνσκ

#

∋///&ρ(

Μδσ δρσηλσδ νε

βτλτκσηυδ βκηλρ

βνρσρ

≅σ σγδ δµχ ξδθ νε βκηλ 0/+6/1 0/+337 01+3/2 01+/80 0/+627 01+153 03+55/ 00+706 6+881 03+436

Νµδ ξδθ κσδθ 0/+28/ 0/+/30 00+712 00+676 8+870 00+056 03+124 0/+870 7+/20

Σϖν ξδθρ κσδθ 0/+30/ 8+877 01+/24 00+604 8+4/5 00+064 02+452 0/+4/6

Σγθδδ ξδθρ κσδθ 0/+/33 8+711 01+14/ 00+386 84+583 00+247 02+250

Εντθ ξδθρ κσδθ 8+854 8+621 01+160 00+360 8+622 00+314

Εηυδ ξδθρ κσδθ 0/+/06 8+546 01+211 00+313 8+501

Ρηω ξδθρ κσδθ 8+754 8+573 01+017 00+306

Ρδυδµ ξδθρ κσδθ 8+756 8+601 01+052

∆ηφγσ  ξδθρ κσδθ 8+756 8+601

Μηµδ ξδθρ κσδθ 8+756

Βτθθδµσ δρσηλσδ νε

βτλτκσηυδ

βκηλρ  βνρσ 8+756 8+601 01+052 00+306 8+501 00+314 02+250 0/+4/6 7+/20 03+436 00/+531

Βτλτκσηυδ οξλδµσρ 8+756 8+601 00+547 00+3/5 8+385 00+012 02+082 8+776 5+52/ 6+717 0//+7//

Ντσρσµχηµφ βκηλρ ΜΗΚ ΜΗΚ 4/4 00 005 2/1 057 51/ 0+3/0 5+608 8+731

Ντσρσµχηµφ βκηλρ 1/01

µχ οθηνθ 60

Σνσκ µδσ ντσρσµχηµφ

βκηλρ µδσ νε

θδηµρτθµβδ 8+802
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Α≅Ξ ΝΕ ΠΤΗΜΣ∆ ΛΤΣΤ≅Κ ΗΜΡΤΘ≅ΜΒ∆ ΒΝ−

ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/11

5− ΟΘΝΟ∆ΘΣΞ+ ΟΚ≅ΜΣ ≅ΜΧ ∆ΠΤΗΟΛ∆ΜΣ

Οθνοδθσξ+ Οκµσ µχ ∆πτηολδµσ

Κµχ

#

Ατηκχηµφ

#

Βνλοτσδθ

∆πτηολδµσ

#

Νεεηβδ

Ετθµηστθδ

µχ

Εηωστθδρ

#

Σνσκ

#

Βνρσ

Ακµβδ νµ Χδβδλαδθ 20+ 1/10 085+/// 628+/// 348+017 223+108 0+617+236
  ≅χχησηνµρ 47+084 7+307 55+502

Ακµβδ νµ Χδβδλαδθ 20+ 1/11 085+/// 686+084 356+435 223+108 0+683+85/

≅ββτλτκσδχ Χδοθδβησηνµ

Ακµβδ νµ Χδβδλαδθ 20+ 1/10 243+61/ 327+437 2/7+881 0+0/1+15/
  Χδοθδβησηνµ δωοδµρδ 21+36/ 07+101 2+621 43+303

Ακµβδ νµ Χδβδλαδθ 20+ 1/11 ΜΗΚ 276+08/ 345+65/ 201+613 0+045+563

Μδσ αννϕ υκτδ

  Χδβδλαδθ 20+ 1/10 085+/// 273+17/ 1/+47/ 14+116 515+/76
  Χδβδλαδθ 20+ 1/11 085+/// 30/+//4 0/+675 10+384 527+175

Σγδ Βνλοµξ&ρ κµχ µχ ατηκχηµφ ϖρ κρσ υκτδχ σ Ιµτθξ 0+ 1/0/−  Σγδ κµχ µχ ατηκχηµφ ϖρ
ρταιδβσ σν δωσδθµκ υκτσηνµ οδθενθλδχ αξ Ρ− Θξµδθ % ≅ρρνβησδρ Κσχ−+ πτκηεηδχ οθνεδρρηνµκ
οοθηρδθ χγδθηµφ σν σγδ φδµδθκκξ ββδοσδχ Ρσµχθχρ νε Οθνεδρρηνµκ Οθβσηβδ µχ σγδ Βνχδ νε ∆σγηβρ
νε σγδ ≅οοθηρκ Ηµρσηστσδ νε Βµχ−  Σγδ εηθ υκτδ νε κµχ µχ ατηκχηµφ ϖρ χδσδθληµδχ αρδχ νµ σγδ
ληχονηµσ νε σγδ ηµβνλδ οοθνβγ µχ χηθδβσ βνλοθηρνµ οοθνβγ σν υκτδ−  Γχ σγδ κµχ µχ ατηκχηµφ
µνσ αδδµ ββντµσδχ ενθ τρηµφ σγδ θδυκτσηνµ λνχδκ+ νµ  γηρσνθηβκ βνρσ αρηρ+ σγδηθ µδσ αννϕ υκτδρ
ϖντκχ γυδ αδδµ οοθνωηλσδκξ #40+/// µχ #073+/// θδροδβσηυδκξ ∋1/10 , #40+/// µχ #105+///(−
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Α≅Ξ ΝΕ ΠΤΗΜΣ∆ ΛΤΣΤ≅Κ ΗΜΡΤΘ≅ΜΒ∆ ΒΝ−

ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/11

6− ΗΜΒΝΛ∆ Σ≅Ω ΗΜΕΝΘΛ≅ΣΗΝΜ

Σγδ ρηφµηεηβµσ βνλονµδµσρ νε σω δωοδµρδ ηµβκτχδχ ηµ βνλοθδγδµρηυδ ηµβνλδ θδ βνλονρδχ νε9

1/11 1/10
# #

Βτθθδµσ Σω ∆ωοδµρδ ∋Θδβνυδθξ(

Αρδχ νµ βτθθδµσ ξδθ σωακδ ηµβνλδ ∋62/+0//( 0+553+///

Χδεδθθδχ Σω ∋Θδβνυδθξ(

Θδυδθρκ νε οθηνθ ξδθ σδλονθθξ χηεεδθδµβδρ 44+/// 000+///
Βτθθδµσ ξδθ σδλονθθξ χηεεδθδµβδρ ∋66+///( ∋44+///(

∋11+///( 45+///

Σνσκ ηµβνλδ σω δωοδµρδ ∋θδβνυδθξ( ∋641+0//( 0+61/+///

Θδρνµρ ενθ σγδ χηεεδθδµβδ αδσϖδδµ σω δωοδµρδ ενθ σγδ ξδθ µχ σγδ δωοδβσδχ ηµβνλδ σωδρ αρδχ νµ σγδ
δεεδβσηυδ ρσστσνθξ σω θσδ θδ ρ ενκκνϖρ9

1/11 1/10
# #

Βνλοθδγδµρηυδ ηµβνλδ ∋κνρρ( αδενθδ σωδρ ∋1+360+78/( 5+78/+237
∆εεδβσηυδ ρσστσνθξ θσδ ∃15−27 ∃15−32

∆ωοδβσδχ σωδρ αρδχ νµ σγδ δεεδβσηυδ ρσστσνθξ θσδ ∋541+/74( 0+710+008
Μνµ,σωακδ χηυηχδµχρ ∋0/3+/26( ∋0/2+/31(
Μνµ,σωακδ ονθσηνµ νε βκηλρ θδρδθυδρ+ ρηβϕ κδυδ

µχ ονρσ,δλοκνξλδµσ αδµδεησρ 22+306 ∋1/+255(
Λθϕ σν λθϕδσ µχ νσγδθ χιτρσλδµσρ θδκσδχ

σν ηµυδρσλδµσρ ∋03+677( ∋40+2/5(
Χδοθδβησηνµ ηµ δωβδρρ νε βοησκ βνρσ κκνϖµβδ 2+352 05+473
Μνµ,χδχτβσηακδ δωοδµρδρ 2+861 5/6
Νσγδθ ∋31( 3/3

Σνσκ ηµβνλδ σω δωοδµρδ ∋θδβνυδθξ( ∋62/+0//( 0+553+///
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Α≅Ξ ΝΕ ΠΤΗΜΣ∆ ΛΤΣΤ≅Κ ΗΜΡΤΘ≅ΜΒ∆ ΒΝ−

ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/11

6− ΗΜΒΝΛ∆ Σ≅Ω ΗΜΕΝΘΛ≅ΣΗΝΜ ∋Βνµσ&χ(

Σγδ λνυδλδµσ ηµ 1/11 χδεδθθδχ σω ρρδσρ µχ κηαηκησηδρ θδ9

Νοδµηµφ

Ακµβδ σ

Ιµτθξ 0+

1/11

#

Θδβνφµηψδ ηµ

Μδσ Ηµβνλδ

#

Βκνρηµφ

Ακµβδ σ

Χδβδλαδθ 20+

1/11

#

Χδεδθθδχ Σω ≅ρρδσρ

Βκηλρ κηαηκησηδρ 83+/// 26+/// 020+///

Ρηβϕ κδυδ κηαηκησξ 48+/// ∋1+///( 46+///

Νσγδθ 8+/// ∋0+///( 7+///

Χδεδθθδχ σω ρρδσ 051+/// 23+/// 085+///

Χδεδθθδχ Σω Κηαηκησηδρ

Λθϕ σν λθϕδσ µχ νσγδθ
  χιτρσλδµσρ θδκσδχ σν
  ηµυδρσλδµσρ ∋40+///( ∋04+///( ∋55+///(

Οθνοδθσξ+ οκµσ µχ δπτηολδµσ ∋45+///( 2+/// ∋42+///(

1/11 µδσ χδεδθθδχ σω ρρδσ λνυδλδµσ 44+/// 11+/// 66+///

Σγδ λνυδλδµσ ηµ 1/10 χδεδθθδχ σω ρρδσρ µχ κηαηκησηδρ θδ9

Νοδµηµφ
Ακµβδ σ
Ιµτθξ 0+

1/10
#

Θδβνφµηψδ ηµ
Μδσ Ηµβνλδ

#

Βκνρηµφ
Ακµβδ σ

Χδβδλαδθ 20+
1/10

#
Χδεδθθδχ Σω ≅ρρδσρ

Βκηλρ κηαηκησηδρ 004+/// ∋10+///( 83+///
Ρηβϕ κδυδ κηαηκησξ 48+/// 48+///
Νσγδθ 0/+/// ∋0+///( 8+///

Χδεδθθδχ σω ρρδσ 073+/// ∋11+///( 051+///

Χδεδθθδχ Σω Κηαηκησηδρ

Λθϕδσ σν λθϕδσ µχ νσγδθ
  χιτρσλδµσρ θδκσδχ σν
  ηµυδρσλδµσρ ∋40+///( ∋40+///(
Οθνοδθσξ+ οκµσ µχ δπτηολδµσ ∋62+///( 06+/// ∋45+///(

1/10 µδσ χδεδθθδχ σω ρρδσ λνυδλδµσ 000+/// ∋45+///( 44+///



16

Α≅Ξ ΝΕ ΠΤΗΜΣ∆ ΛΤΣΤ≅Κ ΗΜΡΤΘ≅ΜΒ∆ ΒΝ−

ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/11

6− ΗΜΒΝΛ∆ Σ≅Ω ΗΜΕΝΘΛ≅ΣΗΝΜ ∋Βνµσ&χ(

1/11 1/10
# #

Χδεδθθδχ Σω ≅ρρδσρ

Χδεδθθδχ σω ρρδσρ σν αδ θδβνυδθδχ ϖησγηµ 01 λνµσγρ 077+/// 042+///
Χδεδθθδχ σω ρρδσρ σν αδ θδβνυδθδχ εσδθ λνθδ σγµ 01 λνµσγρ 7+/// 8+///

085+/// 051+///

Χδεδθθδχ Σω Κηαηκησηδρ

Χδεδθθδχ σω κηαηκησηδρ σν αδ ρδσσκδχ εσδθ λνθδ σγµ 01 λνµσγρ ∋008+///( ∋0/6+///(

Μδσ χδεδθθδχ σω ρρδσ 66+/// 44+///

Σγδ Βνλοµξ γρ  βοησκ κνρρ βθθξ,ενθϖθχ ακµβδ ενθ σω οτθονρδρ νε οοθνωηλσδκξ #3/5+///
ϖγηβγ λξ αδ τρδχ σν θδχτβδ ηµβνλδ σωδρ νµ ροδβηεηβ σωακδ βοησκ φηµρ νε ετστθδ ξδθρ−  Σγδ
χδεδθθδχ σω ρρδσ θδκσηµφ σν σγηρ ακµβδ γρ µνσ αδδµ θδβνφµηψδχ ηµ σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ−

7− Ρ≅Κ≅ΘΗ∆Ρ ≅ΜΧ Α∆Μ∆ΕΗΣΡ

Ηµβκτχδχ ηµ σγδ αδκνϖ κηµδ ησδλρ ϖησγηµ σγδ Ρσσδλδµσ νε Βνλοθδγδµρηυδ Ηµβνλδ ∋Κνρρ( θδ σγδ
ενκκνϖηµφ λντµσρ νε ρκθηδρ µχ αδµδεησρ9

1/11 1/10
# #

Φθνρρ βκηλρ µχ χιτρσηµφ δωοδµρδρ 083+675 066+45/
Ονκηβξ ρδθυηβδρ 134+726 287+676
Κνρρ οθδυδµσηνµ 4/2+267 371+6/5
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Α≅Ξ ΝΕ ΠΤΗΜΣ∆ ΛΤΣΤ≅Κ ΗΜΡΤΘ≅ΜΒ∆ ΒΝ−

ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/11

8− Μ∆Σ ΒΓ≅ΜΦ∆ ΗΜ ΜΝΜ,Β≅ΡΓ ςΝΘϑΗΜΦ Β≅ΟΗΣ≅Κ Α≅Κ≅ΜΒ∆Ρ Θ∆Κ≅Σ∆Χ ΣΝ

ΝΟ∆Θ≅ΣΗΝΜΡ

Βργ οθνυηχδχ εθνλ ∋τρδχ ηµ( µνµ,βργ ϖνθϕηµφ βοησκ ηρ βνλοηκδχ ρ ενκκνϖρ9

1/11 1/10
# #

∋ΗΜΒΘ∆≅Ρ∆( Χ∆ΒΘ∆≅Ρ∆ ΗΜ ΒΤΘΘ∆ΜΣ ≅ΡΡ∆ΣΡ

≅ββθτδχ ηµσδθδρσ ∋027+050( ∋77+517(
≅ββντµσρ θδβδηυακδ , φδµσρ µχ ονκηβξγνκχδθρ ∋540+378( ∋001+626(
≅ββντµσρ θδβδηυακδ , θδηµρτθδθ 03+60/ ∋03+60/(
Ηµβνλδ σωδρ θδβνυδθακδ ∋0+452+341(

Θδηµρτθδθ&ρ ργθδ νε οθνυηρηνµ ενθ τµοηχ βκηλρ µχ
χιτρσλδµσ δωοδµρδρ ∋0+581+063( 0/1+3/1

Χδεδθθδχ ονκηβξ βπτηρησηνµ δωοδµρδρ ∋041+574( ∋26+430(
Οθδοηχ δωοδµρδρ ∋83+300( 0/+801

∋3+166+551( ∋03/+2/1(

ΗΜΒΘ∆≅Ρ∆ ∋Χ∆ΒΘ∆≅Ρ∆( ΗΜ ΒΤΘΘ∆ΜΣ ΚΗ≅ΑΗΚΗΣΗ∆Ρ

≅ββντµσρ οξακδ µχ ββθτδχ κηαηκησηδρ ∋604+423( 243+460
Χτδ σν θδηµρτθδθ 01+267 18+565
Ηµβνλδ σωδρ οξακδ ∋715+/00( 4/3+574
Οθνυηρηνµ ενθ τµοηχ βκηλρ µχ χιτρσλδµσ δωοδµρδρ 3+360+1/6 ∋0+476+/17(
Τµδθµδχ οθδλητλρ 626+184 08/+226
Οθνυηρηνµ ενθ θδετµχ εθνλ οθδλητλρ ∋2+288+647( 2+40/+0/8

168+466 2+//1+24/

Μ∆Σ ΒΓ≅ΜΦ∆ ΗΜ ΜΝΜ,Β≅ΡΓ ςΝΘϑΗΜΦ Β≅ΟΗΣ≅Κ

Α≅Κ≅ΜΒ∆Ρ Θ∆Κ≅Σ∆Χ ΣΝ ΝΟ∆Θ≅ΣΗΝΜΡ ∋2+887+/74( 1+751+/37
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Α≅Ξ ΝΕ ΠΤΗΜΣ∆ ΛΤΣΤ≅Κ ΗΜΡΤΘ≅ΜΒ∆ ΒΝ−

ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/11

0/− ΗΜΡΤΘ≅ΜΒ∆ ΘΗΡϑ Λ≅Μ≅Φ∆Λ∆ΜΣ

Σγδ οθηµβηοκ θηρϕ σγδ Βνλοµξ εβδρ τµχδθ ηµρτθµβδ βνµσθβσρ ηρ σγσ σγδ βστκ βκηλρ µχ αδµδεησ
οξλδµσρ νθ σγδ σηληµφ σγδθδνε+ χηεεδθ εθνλ δωοδβσσηνµρ−  Σγηρ ηρ ηµεκτδµβδχ αξ σγδ εθδπτδµβξ νε βκηλρ+
ρδυδθησξ νε βκηλρ+ βστκ αδµδεησρ οηχ µχ ρταρδπτδµσ χδυδκνολδµσ νε κνµφ,σδθλ βκηλρ−  Σγδθδενθδ+
σγδ ναιδβσηυδ νε σγδ Βνλοµξ ηρ σν δµρτθδ σγσ ρτεεηβηδµσ θδρδθυδρ θδ υηκακδ σν βνυδθ σγδρδ κηαηκησηδρ−

Σγδ ανυδ θηρϕ δωονρτθδ ηρ λησηφσδχ αξ χηυδθρηεηβσηνµ βθνρρ  κθφδ ονθσενκην νε ηµρτθµβδ−  Σγδ
υθηαηκησξ νε θηρϕρ ηρ κρν ηλοθνυδχ αξ βθδετκ ρδκδβσηνµ µχ ηλοκδλδµσσηνµ νε τµχδθϖθησηµφ ρσθσδφξ
φτηχδκηµδρ+ ρ ϖδκκ ρ σγδ τρδ νε θδηµρτθµβδ θθµφδλδµσρ−

Σγδ Βνλοµξ οτθβγρδρ θδηµρτθµβδ ρ οθσ νε ησρ θηρϕρ λησηφσηνµ οθνφθλ−  Θδσδµσηνµ κηλησρ ενθ σγδ
δωβδρρ,νε,κνρρ θδηµρτθµβδρ υθξ αξ οθνχτβσ κηµδ−

≅λντµσρ θδβνυδθακδ εθνλ θδηµρτθδθ θδ δρσηλσδχ ηµ  λµµδθ βνµρηρσδµσ ϖησγ σγδ ντσρσµχηµφ βκηλρ
οθνυηρηνµ µχ θδ ηµ ββνθχµβδ ϖησγ σγδ θδηµρτθµβδ βνµσθβσρ−  ≅κσγντφγ σγδ Βνλοµξ γρ
θδηµρτθµβδ θθµφδλδµσρ+ ησ ηρ µνσ θδκηδυδχ νε ησρ χηθδβσ νακηφσηνµρ σν ησρ ονκηβξγνκχδθρ µχ σγτρ  βθδχησ
δωονρτθδ δωηρσρ ϖησγ θδροδβσ σν βδχδχ ηµρτθµβδ+ σν σγδ δωσδµσ σγσ µξ θδηµρτθδθ ηρ τµακδ σν λδδσ ησρ
νακηφσηνµρ ρρτλδχ τµχδθ ρτβγ θδηµρτθµβδ φθδδλδµσρ−

Σγδ Βνλοµξ ϖθησδρ ηµρτθµβδ οθηλθηκξ νυδθ  σϖδκυδ,λνµσγ χτθσηνµ−  Σγδ λνρσ ρηφµηεηβµσ θηρϕρ
θηρδ σγθντφγ γηφγ ρδυδθησξ+ κνϖ εθδπτδµβξ δυδµσρ ρτβγ ρ µστθκ χηρρσδθρ νθ βσρσθνογδρ−  ≅
βνµβδµσθσηνµ νε θηρϕ λξ θηρδ εθνλ ηµρτθµβδ βνµσθβσρ ηρρτδχ ηµ  ροδβηεηβ φδνφθογηβ κνβσηνµ ρηµβδ
κκ ηµρτθµβδ βνµσθβσρ θδ ϖθησσδµ ηµ Νµσθην−

Σγδ Βνλοµξ λµφδρ σγηρ θηρϕ υη ησρ τµχδθϖθησηµφ µχ θδηµρτθµβδ ρσθσδφξ ϖησγηµ µ νυδθκκ θηρϕ
λµφδλδµσ εθλδϖνθϕ−  ∆ωονρτθδρ θδ κηλησδχ αξ γυηµφ χνβτλδµσδχ τµχδθϖθησηµφ κηλησρ µχ βθησδθη−
Οθηβηµφ νε οθνοδθσξ µχ κηαηκησξ ονκηβηδρ θδ αρδχ νµ ρρτλοσηνµρ ηµ θδφθχ σν σθδµχρ µχ ορσ
δωοδθηδµβδ+ ηµ µ σσδλοσ σν βνθθδβσκξ λσβγ ονκηβξ θδυδµτδ ϖησγ δωονρδχ θηρϕ−  Θδηµρτθµβδ ηρ
οτθβγρδχ σν λησηφσδ σγδ δεεδβσ νε σγδ ονσδµσηκ κνρρ σν σγδ Βνλοµξ−  Θδηµρτθµβδ ηρ οκβδχ ϖησγ Εθλ
Λτστκ Θδηµρτθµβδ Οκµ Ηµβ− ∋!Εθλ Λτστκ Θδ!(+  Βµχηµ θδφηρσδθδχ θδηµρτθδθ−

Σγδ Βνλοµξ ενκκνϖρ  ονκηβξ νε τµχδθϖθησηµφ ϖησγ θδηµρτθηµφ βνµσθβσρ νε ηµρτθµβδ−  Σγδ κηλησ νε
κηαηκησξ νε σγδ Βνλοµξ ηρ σν  λωηλτλ λντµσ νε µξ νµδ βκηλ νε #4//+/// ∋1/10 , #4//+///( ηµ
σγδ δυδµσ νε  οθνοδθσξ βκηλ+ µχ #44/+/// ∋1/10 , #4//+///( ηµ σγδ δυδµσ νε  κηαηκησξ βκηλ−  Ενθ
βκηλρ ηµβτθθδχ νυδθ σγδ θδροδβσηυδ κηλησρ+ σγδθδ ηρ  0/∃ θδσδµσηνµ σν  ροδβηεηδχ λωηλτλ ενθ βκηλρ
νββτθθηµφ οθηνθ σν 1/02 µχ 0//∃ ηρ θδβνυδθδχ ενθ κκ βκηλρ νββτθθηµφ ηµ 1/02 µχ ρταρδπτδµσ ξδθρ
νυδθ σγδ θδροδβσηυδ κηλησρ−  Ηµ χχησηνµ+ σγδ Βνλοµξ γρ νασηµδχ θδηµρτθµβδ γυηµφ µ τοοδθ λντµσ
νε #7+///+/// µχ ϖγηβγ κηλησρ σγδ Βνλοµξ&ρ κηαηκησξ σν #0+54/+/// ηµ σγδ δυδµσ νε  ρδθηδρ νε βκηλρ
θηρηµφ ντσ νε  ρηµφκδ νββτθθδµβδ−  Σγδ Βνλοµξ κρν γρ νασηµδχ ρσνο κνρρ θδηµρτθµβδ ϖγηβγ κηλησρ
σγδ κηαηκησξ νε κκ βκηλρ ηµ  ροδβηεηβ ξδθ σν 7/∃ νε φθνρρ µδσ δθµδχ οθδλητλρ ενθ κκ οθνοδθσξ µχ
κηαηκησξ κηµδρ νε ατρηµδρρ−



2/

Α≅Ξ ΝΕ ΠΤΗΜΣ∆ ΛΤΣΤ≅Κ ΗΜΡΤΘ≅ΜΒ∆ ΒΝ−

ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/11

0/− ΗΜΡΤΘ≅ΜΒ∆ ΘΗΡϑ Λ≅Μ≅Φ∆Λ∆ΜΣ ∋Βνµσ&χ(

Σγδ Βνλοµξ ηρ δωονρδχ σν  οθηβηµφ θηρϕ σν σγδ δωσδµσ σγσ τµδθµδχ οθδλητλρ θδ ηµρτεεηβηδµσ σν λδδσ
σγδ θδκσδχ ετστθδ ονκηβξ βνρσρ−  ∆υκτσηνµ ηρ οδθενθλδχ θδφτκθκξ σν δρσηλσδ ετστθδ βκηλρ βνρσρ+
θδκσδχ δωοδµρδρ µχ δωοδβσδχ οθνεησ ηµ θδκσηνµ σν τµδθµδχ οθδλητλρ−  Σγδθδ ϖρ µν οθδλητλ
χδεηβηδµβξ σ Χδβδλαδθ 20+ 1/11 µχ 1/10−

Σγδ θηρϕρ ρρνβησδχ ϖησγ ηµρτθµβδ βνµσθβσρ θδ βνλοκδω µχ ρταιδβσ σν  µτλαδθ νε υθηακδρ ϖγηβγ
βνλοκηβσδ πτµσησσηυδ ρδµρησηυησξ µκξρηρ−  Σγδ Βνλοµξ τρδρ υθηντρ σδβγµηπτδρ αρδχ νµ ορσ
βκηλρ χδυδκνολδµσ δωοδθηδµβδ σν πτµσηεξ σγδρδ ρδµρησηυησηδρ−  Σγηρ ηµβκτχδρ ηµχηβσνθρ ρτβγ ρ υδθφδ
βκηλ βνρσ+ λντµσ νε βκηλρ νββτθθδµβδρ+ δωοδβσδχ κνρρ θσηνρ µχ βκηλρ χδυδκνολδµσ ρ χδρβθηαδχ ηµ
Μνσδ 4−

Θδρτκσρ νε ρδµρησηυησξ σδρσηµφ αρδχ νµ δωοδβσδχ κνρρ θσηνρ θδ ρ ενκκνϖρ+ ργνϖµ φθνρρ µχ µδσ νε
θδηµρτθµβδ νµ  οθδ,σω αρηρ9

Οθνοδθσξ Βκηλρ Κηαηκησξ Βκηλρ

1/11

#

1/10
#

1/11

#

1/10
#

4∃ βγµφδ ηµ κνρρ θσηνρ

Φθνρρ βκηλρ βγµφδ 0+125+/// 0+058+/// 068+/// 063+///
Μδσ βκηλρ βγµφδ 0+/46+/// 876+/// 047+/// 045+///

Σγδθδ γυδ αδδµ µν ρηφµηεηβµσ βγµφδρ εθνλ σγδ οθδυηντρ ξδθ ηµ σγδ δωονρτθδ σν θηρϕ νθ ονκηβηδρ+
οθνβδχτθδρ µχ λδσγνχρ τρδχ σν λδρτθδ σγδ θηρϕ−

00− ΗΜΥ∆ΡΣΛ∆ΜΣ ΗΜΒΝΛ∆ ∋ΚΝΡΡ(

1/11 1/10
# #

Ηµσδθδρσ ηµβνλδ 741+255 737+386
Χηυηχδµχρ µχ λτστκ.οννκδχ ετµχ χηρσθηατσηνµρ 486+716 61/+088
∋Χδβθδρδ( ηµβθδρδ ηµ τµθδκηψδχ φηµ νµ ονθσενκην ηµυδρσλδµσρ ∋3+328+252( 1+633+558
Θδκηψδχ φηµρ νµ χηρονρκ νε ονθσενκην ηµυδρσλδµσρ 474+685 066+867
Ηµυδρσλδµσ δωοδµρδρ ∋41+432( ∋16+284(

∋1+344+806( 3+352+837
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Α≅Ξ ΝΕ ΠΤΗΜΣ∆ ΛΤΣΤ≅Κ ΗΜΡΤΘ≅ΜΒ∆ ΒΝ−

ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/11

01− Θ∆Κ≅Σ∆Χ Ο≅ΘΣΞ ΣΘ≅ΜΡ≅ΒΣΗΝΜΡ

Σγδ Βνλοµξ δµσδθδχ ηµσν σγδ ενκκνϖηµφ σθµρβσηνµρ ϖησγ ϕδξ λµφδλδµσ οδθρνµµδκ+ ϖγηβγ θδ
χδεηµδχ αξ Η≅Ρ 13+ Θδκσδχ Οθσξ Χηρβκνρτθδρ+ ρ σγνρδ οδθρνµρ γυηµφ τσγνθησξ µχ θδρονµρηαηκησξ ενθ
οκµµηµφ+ χηθδβσηµφ µχ βνµσθνκκηµφ σγδ βσηυησηδρ νε σγδ Βνλοµξ ηµβκτχηµφ χηθδβσνθρ µχ λµφδλδµσ9

1/11 1/10
# #

Βνλοδµρσηνµ

Ρκθηδρ+ ϖφδρ µχ χηθδβσνθ&ρ εδδρ 0+104+205 8/1+860

Ργνθσ,σδθλ δλοκνξδδ αδµδεησρ 61+3/3 38+460

Οδµρηνµ µχ ονρσ,δλοκνξλδµσ αδµδεησρ 83+313 71+752

Οθδλητλρ 38+876 4/+205

Βκηλρ ηµβτθθδχ ∋3+811( 03+1//

≅λντµσρ νϖηµφ εθνλ µχ σν ϕδξ λµφδλδµσ οδθρνµµδκ µχ χηθδβσνθρ ∋δωβκτχηµφ βνλοδµρσηνµ χτδ µχ
ββθτδχ( σ Χδβδλαδθ 20+ 1/11 θδ #01+277 ∋1/10 , #02+74/( µχ #Μηκ ∋1/10 , #Μηκ( θδροδβσηυδκξ−
Σγδ λντµσρ νϖηµφ εθνλ θδκσδχ οθσηδρ θδ ρταιδβσ σν θδφτκθ οξλδµσ σδθλρ ενθ ονκηβξγνκχδθρ µχ θδ
ηµβκτχδχ ηµ ββντµσρ θδβδηυακδ φδµσρ µχ ονκηβξγνκχδθρ−
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02− ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΘΗΡϑΡ ≅ΜΧ ΒΝΜΒ∆ΜΣΘ≅ΣΗΝΜ ΝΕ ΘΗΡϑ

Βθδχησ Θηρϕ

Βθδχησ θηρϕ ηρ σγδ θηρϕ νε εηµµβηκ κνρρ σν σγδ Βνλοµξ ηε  χδασνθ εηκρ σν λϕδ οξλδµσρ νε ηµσδθδρσ
µχ οθηµβηοκ ϖγδµ χτδ−  Σγδ Βνλοµξ ηρ δωονρδχ σν σγηρ θηρϕ θδκσηµφ σν ησρ εηωδχ,ηµβνλδ ρδβτθησηδρ ηµ
ησρ ηµυδρσλδµσ ονθσενκην µχ σγδ θδκηµβδ νµ ησρ θδηµρτθδθ σν λϕδ οξλδµσ ϖγδµ βδθσηµ κνρρ βνµχησηνµρ
θδ λδσ−

Σγδ Βνλοµξ&ρ ηµυδρσλδµσ ονκηβξ οτσρ κηλησρ νµ σγδ εηωδχ,ηµβνλδ ρδβτθησηδρ ονθσενκην ηµβκτχηµφ
ονθσενκην βνλονρησηνµ κηλησρ+ ηρρτδθ σξοδ κηλησρ+ ανµχ πτκησξ κηλησρ+ φφθδφσδ ηρρτδθ κηλησρ+ βνθονθσδ
ρδβσνθ κηλησρ µχ φδµδθκ φτηχδκηµδρ ενθ φδνφθογηβ δωονρτθδ−  Σγδ εηωδχ,ηµβνλδ ρδβτθησξ ονθσενκην
θδληµρ υδθξ γηφγ πτκησξ ϖησγ 84∃ νε σγδ ρδβτθησηδρ θσδχ ≅ νθ αδσσδθ: κκ εηωδχ,ηµβνλδ ρδβτθησηδρ λτρσ
γυδ µ ≅ θσηµφ νθ αδσσδθ σ σγδ σηλδ νε οτθβγρδ οδθ σγδ Βνλοµξ&ρ ηµυδρσλδµσ ονκηβξ−  ≅κκ εηωδχ,
ηµβνλδ ονθσενκηνρ θδ λδρτθδχ ενθ οδθενθλµβδ νµ  πτθσδθκξ αρηρ µχ λνµησνθδχ αξ λµφδλδµσ νµ
 λνµσγκξ αρηρ−

Θδηµρτθµβδ ηρ οκβδχ ϖησγ Εθλ Λτστκ Θδ+  Βµχηµ θδφηρσδθδχ θδηµρτθδθ−  Λµφδλδµσ λνµησνθρ
σγδ βθδχησϖνθσγηµδρρ νε Εθλ Λτστκ Θδ αξ θδυηδϖηµφ σγδηθ µµτκ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ µχ σγθντφγ
νµφνηµφ βνλλτµηβσηνµρ−  Θδηµρτθµβδ σθδσηδρ θδ θδυηδϖδχ µµτκκξ αξ λµφδλδµσ οθηνθ σν θδµδϖκ
νε σγδ θδηµρτθµβδ βνµσθβσ−

≅ββντµσρ θδβδηυακδ θδ ργνθσ σδθλ ηµ µστθδ+ νθηφηµσηµφ εθνλ  κθφδ µτλαδθ νε ονκηβξγνκχδθρ µχ θδ
µνσ ρταιδβσ σν λσδθηκ βθδχησ θηρϕ−  Θδφτκθ θδυηδϖ νε λντµσρ ντσρσµχηµφ ηρ οδθενθλδχ σν δµρτθδ
βθδχησ ϖνθσγηµδρρ−  Σγδ λωηλτλ δωονρτθδ σν βθδχησ θηρϕ µχ βνµβδµσθσηνµ νε σγηρ θηρϕ ηρ κηλησδχ σν σγδ
βθθξηµφ υκτδ νε σγδρδ ηµρσθτλδµσρ−

Σγδθδ γυδ αδδµ µν ρηφµηεηβµσ βγµφδρ εθνλ σγδ οθδυηντρ οδθηνχ ηµ σγδ δωονρτθδ σν θηρϕ νθ ονκηβηδρ+
οθνβδχτθδρ µχ λδσγνχρ τρδχ σν λδρτθδ σγδ θηρϕ−

Λθϕδσ Θηρϕ

Λθϕδσ θηρϕ ηρ σγδ θηρϕ σγσ σγδ εηθ υκτδ νθ ετστθδ βργ εκνϖρ νε  εηµµβηκ ηµρσθτλδµσ ϖηκκ εκτβστσδ ρ
 θδρτκσ νε λθϕδσ εβσνθρ−  Λθϕδσ εβσνθρ ηµβκτχδ σγθδδ σξοδρ νε θηρϕ9  βτθθδµβξ θηρϕ+ ηµσδθδρσ θσδ θηρϕ
µχ δπτησξ θηρϕ−

Σγδ Βνλοµξ&ρ ηµυδρσλδµσ ονκηβξ νοδθσδρ ϖησγηµ σγδ φτηχδκηµδρ νε σγδ Ηµρτθµβδ ≅βσ ∋Νµσθην(−  ≅µ
ηµυδρσλδµσ ονκηβξ ηρ ηµ οκβδ µχ ησρ οοκηβσηνµ ηρ λνµησνθδχ αξ σγδ Ανθχ νε Χηθδβσνθρ−  Χηυδθρηεηβσηνµ
σδβγµηπτδρ θδ τσηκηψδχ σν ληµηληψδ θηρϕ−  Σγδ Ονκηβξ κηλησρ σγδ ηµυδρσλδµσ ηµ µξ νµδ βνθονθσδ ηρρτδθ σν
 λωηλτλ νε 0/∃ νε σγδ Βνλοµξ&ρ σνσκ ρδβτθησηδρ ονθσενκην−
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02− ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΘΗΡϑΡ ≅ΜΧ ΒΝΜΒ∆ΜΣΘ≅ΣΗΝΜ ΝΕ ΘΗΡϑ ∋Βνµσ&χ(

Βτθθδµβξ Θηρϕ

Βτθθδµβξ θηρϕ θδκσδρ σν σγδ Βνλοµξ νοδθσηµφ ηµ χηεεδθδµσ βτθθδµβηδρ µχ βνµυδθσηµφ µνµ,Βµχηµ
δθµηµφρ σ χηεεδθδµσ ονηµσρ ηµ σηλδ σ χηεεδθδµσ ενθδηφµ δωβγµφδ κδυδκρ ϖγδµ χυδθρδ βγµφδρ ηµ ενθδηφµ
βτθθδµβξ δωβγµφδ θσδρ νββτθ−

Σγδ Βνλοµξ χνδρ µνσ γνκχ µξ ρηφµηεηβµσ εηµµβηκ ηµρσθτλδµσρ ηµ ενθδηφµ βτθθδµβξ+ µχ ρ ρτβγ+ ηρ
µνσ δωονρδχ σν ρηφµηεηβµσ βτθθδµβξ θηρϕ−

Σγδθδ γυδ αδδµ µν ρηφµηεηβµσ βγµφδρ εθνλ σγδ οθδυηντρ οδθηνχ ηµ σγδ δωονρτθδ σν θηρϕ νθ ονκηβηδρ+
οθνβδχτθδρ µχ λδσγνχρ τρδχ σν λδρτθδ σγδ θηρϕ−

Ηµσδθδρσ Θσδ Θηρϕ

Ηµσδθδρσ θσδ θηρϕ ηρ σγδ ονσδµσηκ ενθ εηµµβηκ κνρρ βτρδχ αξ εκτβστσηνµρ ηµ εηθ υκτδ νθ ετστθδ βργ
εκνϖρ νε εηµµβηκ ηµρσθτλδµσρ αδβτρδ νε βγµφδρ ηµ λθϕδσ ηµσδθδρσ θσδρ−

Σγδ Βνλοµξ ηρ δωονρδχ σν θηρϕ σγθντφγ ησρ ηµσδθδρσ,αδθηµφ ηµυδρσλδµσρ ∋σδθλ χδονρησρ µχ εηωδχ,
ηµβνλδ ρδβτθησηδρ(−

Γηρσνθηβκ χσ µχ βτθθδµσ ηµενθλσηνµ ηρ τρδχ σν οθνεηκδ σγδ τκσηλσδ βκηλρ ρδσσκδλδµσ οσσδθµ αξ βκρρ
νε ηµρτθµβδ+ ϖγηβγ ηρ σγδµ τρδχ ηµ  αθνχ ρδµρδ σν χδυδκνο µ ηµυδρσλδµσ ονκηβξ µχ ρσθσδφξ−
Γνϖδυδθ+ αδβτρδ  ρηφµηεηβµσ ονθσηνµ νε σγδ Βνλοµξ&ρ ρρδσρ θδκσδ σν ησρ βοησκ θσγδθ σγµ
κηαηκησηδρ+ σγδ υκτδ νε ησρ ηµσδθδρσ θσδ αρδχ ρρδσρ δωβδδχρ ησρ ηµσδθδρσ αρδχ κηαηκησηδρ−  ≅ρ  θδρτκσ+
φδµδθκκξ+ σγδ Βνλοµξ&ρ ηµυδρσλδµσ ηµβνλδ ϖηκκ λνυδ ϖησγ ηµσδθδρσ θσδρ νυδθ σγδ λδχητλ σν κνµφ,σδθλ
ϖησγ ργνθσ,σδθλ ηµσδθδρσ θσδ εκτβστσηνµρ βθδσηµφ τµθδκηψδχ φηµρ νθ κνρρδρ ηµ βνλοθδγδµρηυδ ηµβνλδ−
Σγδθδ θδ µν νββτθθδµβδρ ϖγδθδ ηµσδθδρσ ϖντκχ αδ βγθφδχ νµ κηαηκησηδρ+ σγδθδενθδ+ κησσκδ οθνσδβσηνµ ηρ
µδδχδχ σν δµρτθδ σγδ εηθ λθϕδσ υκτδ νε ρρδσρ ϖηκκ αδ νεερδσ αξ  ρηληκθ βγµφδ ηµ κηαηκησηδρ χτδ σν µ
ηµσδθδρσ θσδ βγµφδ−

Σγδ ναιδβσηυδ µχ ονκηβηδρ µχ οθνβδχτθδρ ενθ λµφηµφ ηµσδθδρσ θσδ θηρϕ ηρ σν χηυδθρηεξ σγδ εηωδχ,
ηµβνλδ ρδβτθησηδρ ονθσενκην ηµ ρτβγ  ϖξ σγσ σγδ ρδβτθησηδρ θδ κχχδθδχ νυδθ ρδυδθκ ξδθρ µχ µ
οοθνωηλσδκξ δπτκ ονθσηνµ νε σγδ εηωδχ,ηµβνλδ ρδβτθησηδρ ονθσενκην ϖντκχ βνλδ χτδ δβγ ξδθ µχ αδ
θδηµυδρσδχ−  Σγηρ οθνσδβσρ σγδ Βνλοµξ εθνλ εκτβστσηνµρ ηµ σγδ ηµσδθδρσ θσδρ−

≅ρ οθδυηκηµφ ηµσδθδρσ θσδρ ηµβθδρδ νθ χδβθδρδ+ σγδ λθϕδσ υκτδ νε σγδρδ ηµσδθδρσ,αδθηµφ ηµυδρσλδµσρ
βγµφδ−  Ηε ηµσδθδρσ θσδρ ϖδθδ σν βγµφδ αξ 0∃+ ϖησγ κκ νσγδθ υθηακδρ αδηµφ γδκχ βνµρσµσ+ σγδµ σγδ
δεεδβσ νµ σγδ λθϕδσ υκτδ νε σγδρδ ηµυδρσλδµσρ ϖντκχ αδ οοθνωηλσδκξ #663+/// ∋1/10 , #87/+///(−
Σγδ Βνλοµξ γρ ρσθτβστθδχ ησρ ονθσενκην ηµ  λµµδθ ρ σν αδ ακδ σν κκνϖ εηωδχ,ηµβνλδ ρδβτθησηδρ σν
αδ γδκχ σν λστθησξ σν θδχτβδ µξ ονσδµσηκ ηµσδθδρσ θσδ θηρϕ−  Ενθ εηωδχ,ηµβνλδ ρδβτθησηδρ σγσ σγδ
Βνλοµξ χηχ µνσ ρδκκ χτθηµφ σγδ ξδθ+ σγδ βγµφδ χτθηµφ σγδ ξδθ µχ βγµφδρ οθηνθ σν σγδ ξδθ ϖντκχ
αδ θδβνφµηψδχ ρ βνλοθδγδµρηυδ ηµβνλδ χτθηµφ σγδ οδθηνχ−

Σγδθδ γυδ αδδµ µν ρηφµηεηβµσ βγµφδρ εθνλ σγδ οθδυηντρ οδθηνχ ηµ σγδ δωονρτθδ σν θηρϕ νθ ονκηβηδρ+
οθνβδχτθδρ µχ λδσγνχρ τρδχ σν λδρτθδ σγδ θηρϕ−
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02− ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΘΗΡϑΡ ≅ΜΧ ΒΝΜΒ∆ΜΣΘ≅ΣΗΝΜ ΝΕ ΘΗΡϑ ∋Βνµσ&χ(

∆πτησξ Θηρϕ

∆πτησξ θηρϕ ηρ σγδ τµβδθσηµσξ ρρνβησδχ ϖησγ σγδ υκτσηνµ νε ρρδσρ θηρηµφ εθνλ βγµφδρ ηµ δπτησξ
λθϕδσρ−  Σγδ Βνλοµξ ηρ δωονρδχ σν σγηρ θηρϕ σγθντφγ ησρ δπτησξ γνκχηµφρ ϖησγηµ ησρ ηµυδρσλδµσ
ονθσενκην−

Σγδ Βνλοµξ&ρ ονθσενκην ηµβκτχδρ δπτησηδρ ϖησγ εηθ υκτδρ σγσ λνυδ ϖησγ σγδ Σνθνµσν Ρσνβϕ ∆ωβγµφδ
Βνλονρησδ Ηµχδω− ≅ 0/∃ λνυδλδµσ ηµ σγδ ρσνβϕ λθϕδσρ ϖησγ κκ νσγδθ υθηακδρ γδκχ βνµρσµσ ϖντκχ
γυδ µ δρσηλσδχ δεεδβσ νµ σγδ εηθ υκτδρ νε σγδ Βνλοµξ&ρ οθδεδθδµβδ µχ βνλλνµ ργθδρ µχ
λτστκ.οννκδχ ετµχρ νε #0+785+/// ∋1/10 , #1+038+///(−  Ενθ δπτησηδρ µχ λτστκ.οννκδχ ετµχρ σγσ
σγδ Βνλοµξ χηχ µνσ ρδκκ χτθηµφ σγδ οδθηνχ+ σγδ βγµφδ ϖντκχ αδ θδβνφµηψδχ ηµ σγδ ρρδσ υκτδ µχ ηµ
βνλοθδγδµρηυδ ηµβνλδ−  Ενθ ργθδρ σγσ σγδ Βνλοµξ χηχ ρδκκ χτθηµφ σγδ οδθηνχ+ σγδ βγµφδ χτθηµφ σγδ
οδθηνχ µχ βγµφδρ οθηνθ σν σγδ οδθηνχ ϖντκχ αδ θδβνφµηψδχ ρ µδσ θδκηψδχ φηµρ ηµ βνλοθδγδµρηυδ
ηµβνλδ χτθηµφ σγδ οδθηνχ−

Σγδ Βνλοµξ&ρ ονθσενκην κρν ηµβκτχδρ τµκηρσδχ ργθδρ ηµ  Βµχηµ οθηυσδ βνθονθσηνµ−  ∆πτησξ θηρϕ
ϖησγ θδροδβσ σν σγηρ ηµυδρσλδµσ ηρ κηλησδχ σν σγδ βθθξηµφ υκτδ ∋#0+14/+055( νε σγηρ ηµυδρσλδµσ−

Σγδ Βνλοµξ&ρ ηµυδρσλδµσρ ονκηβξ νοδθσδρ ϖησγηµ σγδ φτηχδκηµδρ νε σγδ Ηµρτθµβδ ≅βσ ∋Νµσθην(−  ≅µ
ηµυδρσλδµσ ονκηβξ ηρ ηµ οκβδ µχ ησρ οοκηβσηνµ ηρ λνµησνθδχ αξ σγδ Ανθχ νε Χηθδβσνθρ−  Χηυδθρηεηβσηνµ
σδβγµηπτδρ θδ τσηκηψδχ σν ληµηληψδ θηρϕ−  Σγδ Ονκηβξ κηλησρ σγδ ηµυδρσλδµσ ηµ ονθσενκην ηµυδρσλδµσρ ρ
ενκκνϖρ9

Ηµυδρσλδµσ Βσδφνθξ

Λωηλτλ οδθβδµσφδ νε

ηµυδρσλδµσ ονθσενκην

Ληµηλτλ οδθβδµσφδ νε

ηµυδρσλδµσ ονθσενκην

Οθδεδθδµβδ ργθδρ 2/∃ /∃
Βνλλνµ ργθδρ 14∃ /∃
Λτστκ µχ οννκδχ ετµχρ 1/∃ /∃
Ανµχρ µχ χδαδµστθδρ 7/∃ 4/∃
Ηµχηυηχτκ βνθονθσδ φθντο 0/∃ /∃
Ενθδηφµ ρδβτθησηδρ 0/∃ /∃

Κηπτηχησξ Θηρϕ

Κηπτηχησξ θηρϕ ηρ σγδ θηρϕ σγσ σγδ Βνλοµξ ϖηκκ µνσ αδ ακδ σν λδδσ κκ βργ ντσεκνϖ νακηφσηνµρ ρ σγδξ
βνλδ χτδ−  Σγδ Βνλοµξ λησηφσδρ σγηρ θηρϕ αξ λνµησνθηµφ βργ βσηυησηδρ µχ δωοδβσδχ ντσεκνϖρ−
Βτθθδµσ κηαηκησηδρ θηρδ ρ βκηλρ θδ λχδ−  Σγδθδ θδ µν λσδθηκ κηαηκησηδρ σγσ βµ αδ βκκδχ
τµδωοδβσδχκξ σ σγδ χδλµχ νε  κδµχδθ νθ βκηδµσ−  Σγδθδ θδ µν λσδθηκ βνλλησλδµσρ ενθ βοησκ
δωοδµχηστθδρ µχ σγδθδ ηρ µν µδδχ ενθ ρτβγ δωοδµχηστθδρ ηµ σγδ µνθλκ βντθρδ νε ατρηµδρρ−  Βκηλ
οξλδµσρ θδ ετµχδχ αξ βτθθδµσ νοδθσηµφ βργ εκνϖ ηµβκτχηµφ σγδ ηµυδρσλδµσ ηµβνλδ−

Σγδθδ γυδ αδδµ µν ρηφµηεηβµσ βγµφδρ εθνλ σγδ οθδυηντρ οδθηνχ ηµ σγδ δωονρτθδ σν θηρϕ νθ ονκηβηδρ
οθνβδχτθδρ µχ λδσγνχρ τρδχ σν λδρτθδ σγδ θηρϕ−
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03− ΧΗΡΒΚΝΡΤΘ∆Ρ Θ∆Κ≅ΣΗΜΦ ΣΝ Ε≅ΗΘ Υ≅ΚΤ∆ Λ∆≅ΡΤΘ∆Λ∆ΜΣΡ

Σγδ Βνλοµξ γρ βσδφνθηψδχ ησρ εηµµβηκ ρρδσρ µχ κηαηκησηδρ ϖγδθδ εηθ υκτδ χνδρ µνσ οοθνωηλσδ
βνρσ αρδχ νµ σγδ οθηνθησξ νε σγδ ηµοτσρ σν σγδ υκτσηνµ σδβγµηπτδρ τρδχ σν λδρτθδ εηθ υκτδ+ ηµσν 
σγθδδ κδυδκ εηθ υκτδ γηδθθβγξ−  Εηµµβηκ ρρδσρ µχ κηαηκησηδρ λδρτθδχ σ εηθ υκτδ θδ βσδφνθηψδχ
ρ ενκκνϖρ9

Κδυδκ 09  Εηθ υκτδ ηρ αρδχ νµ τµχιτρσδχ πτνσδχ οθηβδρ ενθ ηχδµσηβκ ρρδσρ νθ κηαηκησηδρ ηµ µ βσηυδ
λθϕδσ−

Κδυδκ 19  Εηθ υκτδ ηρ αρδχ νµ πτνσδχ οθηβδρ ηµ λθϕδσρ σγσ θδ µνσ βσηυδ νθ ηµοτσρ σγσ θδ
ναρδθυακδ ενθ σγδ ρρδσ νθ κηαηκησξ δησγδθ χηθδβσκξ ρ οθηβδ νθ ηµχηθδβσκξ χδθηυδχ εθνλ οθηβδ−

Κδυδκ 29  Εηθ υκτδ ηρ αρδχ νµ υκτσηνµ σδβγµηπτδρ σγσ θδπτηθδ νµδ νθ λνθδ ρηφµηεηβµσ τµναρδθυακδ
ηµοτσρ σγσ θδ ρτοονθσδχ αξ κησσκδ νθ µν λθϕδσ βσηυησξ µχ θδ ρηφµηεηβµσ σν σγδ δρσηλσδχ εηθ υκτδ νε
σγδ ρρδσρ µχ κηαηκησηδρ−

Κδυδκ 0 Κδυδκ 1 Κδυδκ 2 Σνσκ

# # # #

∋///&ρ( ∋///&ρ( ∋///&ρ( ∋///&ρ(

Χδβδλαδθ 20+ 1/11

Εηωδχ,ηµβνλδ ρδβτθησηδρ

Σδθλ χδονρησρ 00+331 00+331

Εδχδθκ φνυδθµλδµσ 0+/73 0+/73

Οθνυηµβηκ φνυδθµλδµσ µχ
  Οθνυηµβηκκξ φτθµσδδχ 4+821 4+821

Βµχηµ Λτµηβηοκ φνυδθµλδµσ 223 223

Βµχηµ Βνθονθσδ 00+312 00+312

Εηθδ Λτστκ&ρ Φτθµσδδ Ετµχ 36 36

∆πτησξ Ρδβτθησηδρ

Οθδεδθδµβδ ργθδρ 2+3/7 2+3/7

Βνλλνµ ργθδρ 8+65/ 8+65/

Λτστκ µχ οννκδχ ετµχρ 7+185 7+185

Βµχηµ Βνθονθσδ οθηυσδ
  βνθονθσηνµ 0+14/ 0+14/

ΣΝΣ≅Κ ≅ΡΡ∆ΣΡ Λ∆≅ΡΤΘ∆Χ

≅Σ Ε≅ΗΘ Υ≅ΚΤ∆ 40+568 36 0+14/ 41+865
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Α≅Ξ ΝΕ ΠΤΗΜΣ∆ ΛΤΣΤ≅Κ ΗΜΡΤΘ≅ΜΒ∆ ΒΝ−

ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/11

03− ΧΗΡΒΚΝΡΤΘ∆Ρ Θ∆Κ≅ΣΗΜΦ ΣΝ Ε≅ΗΘ Υ≅ΚΤ∆ Λ∆≅ΡΤΘ∆Λ∆ΜΣΡ ∋Βνµσ&χ(

Κδυδκ 0 Κδυδκ 1 Κδυδκ 2 Σνσκ

# # # #

∋///&ρ( ∋///&ρ( ∋///&ρ( ∋///&ρ(

Χδβδλαδθ 20+ 1/10

Εηωδχ,ηµβνλδ ρδβτθησηδρ

Σδθλ χδονρησρ 7+562 7+562

Εδχδθκ φνυδθµλδµσ 1+030 1+030

Οθνυηµβηκ φνυδθµλδµσ µχ
  Οθνυηµβηκκξ φτθµσδδχ 7+/71 7+/71

Βµχηµ Λτµηβηοκ µχ
  Ρβγννκ Ανθχρ 255 255

Βµχηµ Βνθονθσδ 01+483 01+483

Εηθδ Λτστκ&ρ Φτθµσδδ Ετµχ 35 35

∆πτησξ Ρδβτθησηδρ

Οθδεδθδµβδ ργθδρ 4+/66 4+/66

Βνλλνµ ργθδρ 8+716 8+716

Λτστκ µχ οννκδχ ετµχρ 8+657 8+657

Βµχηµ Βνθονθσδ οθηυσδ
 βνθονθσηνµ 0+083 0+083

ΣΝΣ≅Κ ≅ΡΡ∆ΣΡ Λ∆≅ΡΤΘ∆Χ ≅Σ

Ε≅ΗΘ Υ≅ΚΤ∆ 45+417 35 0+083 46+657

Κδυδκρ νε εηθ υκτδ ενθ εηµµβηκ ρρδσρ θδ βνµρηρσδµσ ϖησγ σγνρδ ηµ σγδ οθηνθ ξδθ−

Σγδ Κδυδκ 2 εηµµβηκ ρρδσ ηρ µ ηµυδρσλδµσ ηµ  Βµχηµ οθηυσδ βνθονθσηνµ−  Σγδ βνθονθσηνµ ηρ ηµ
ησρ εντθσγ ξδθ νε νοδθσηνµρ µχ εηθ υκτδ νε σγδ ηµυδρσλδµσ ηρ χδσδθληµδχ αρδχ νµ σγδ υκτσηνµ
σδβγµηπτδρ ρ ρδσ ντσ ηµ σγδ οθηυσδ βνθονθσηνµ&ρ Ργθδγνκχδθρ& ≅φθδδλδµσ−  Σγδ ηµβθδρδ ηµ εηθ υκτδ
ενθ σγδ ξδθ δµχηµφ Χδβδλαδθ 20+ 1/11 νε #14/+055 ∋1/10 , #083+00/( γρ αδδµ µδσσδχ φηµρσ
ηµυδρσλδµσ ηµβνλδ ϖησγηµ σγδ Ρσσδλδµσ νε Βνλοθδγδµρηυδ Ηµβνλδ ∋Κνρρ(−
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Α≅Ξ ΝΕ ΠΤΗΜΣ∆ ΛΤΣΤ≅Κ ΗΜΡΤΘ≅ΜΒ∆ ΒΝ−

ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/11

04− Β≅ΟΗΣ≅Κ Λ≅Μ≅Φ∆Λ∆ΜΣ

Σγδ Βνλοµξ&ρ ναιδβσηυδρ ϖησγ θδροδβσ σν βοησκ λµφδλδµσ θδ σν ληµσηµ  βοησκ αρδ σγσ ηρ
ρσθτβστθδχ σν δωβδδχ θδφτκσνθξ θδπτηθδλδµσρ µχ σν αδρσ τρδ βοησκ κκνβσηνµρ−  Θδηµρτθµβδ ηρ τσηκηψδχ
ρ ντσκηµδχ ηµ σγδ Βνλοµξ&ρ τµχδθϖθησηµφ ονκηβξ νµ Μνσδ 0/ σν σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ σν οθνσδβσ σγδ
Βνλοµξ&ρ βοησκ−  Ηµ χχησηνµ+ θδηµρτθµβδ ηρ τσηκηψδχ σν οθνσδβσ βοησκ εθνλ βσρσθνογηβ κνρρδρ ρ σγδ
εθδπτδµβξ µχ ρδυδθησξ νε σγδρδ κνρρδρ θδ ηµγδθδµσκξ τµοθδχηβσακδ−  Σν κηλησ σγδηθ ονσδµσηκ ηλοβσ+
βσρσθνογηβ βνυδθφδ κηλησρ δωονρτθδ σν #0+54/+/// ∋1/10 , #0+4//+///(−  Σγδ #0+54/+/// θδσηµδχ
λντµσ θδοθδρδµσρ οοθνωηλσδκξ 2−44∃ ∋1/10 , 2−01∃( νε σγδ Βνλοµξ&ρ βοησκ−  Ενθ σγδ οτθονρδ νε
βοησκ λµφδλδµσ+ σγδ Βνλοµξ γρ χδεηµδχ βοησκ ρ ονκηβξγνκχδθρ& ρτθοκτρ−

Σγδ θδφτκσνθρ λδρτθδ σγδ εηµµβηκ ρσθδµφσγ νε οθνοδθσξ µχ βρτκσξ ηµρτθδθρ τρηµφ  ληµηλτλ
βοησκ σδρσ ∋ΛΒΣ(−  Σγδ θδφτκσνθρ φδµδθκκξ δωοδβσ οθνοδθσξ µχ βρτκσξ βνλοµηδρ σν βνλοκξ ϖησγ
βοησκ χδπτβξ θδπτηθδλδµσρ−  Σγηρ σδρσ βνλοθδρ  Βνλοµξ’ρ βοησκ φηµρσ σγδ θηρϕ οθνεηκδ νε σγδ
νθφµηψσηνµ−  Σγδ θηρϕ,αρδχ βοησκ χδπτβξ εθλδϖνθϕ ρρδρρδρ σγδ θηρϕ νε ρρδσρ+ ονκηβξ κηαηκησηδρ
µχ νσγδθ δωονρτθδρ αξ οοκξηµφ υθηντρ εβσνθρ−  Σγδ θδφτκσνθ ηµχηβσδρ σγσ σγδ Βνλοµξ ργντκχ
οθνχτβδ  ληµηλτλ ΛΒΣ νε 04/∃−  Σγδ θδφτκσνθ γρ σγδ τσγνθησξ σν θδπτδρσ λνθδ δωσδµρηυδ
θδονθσηµφ µχ βµ οκβδ θδρσθηβσηνµρ νµ σγδ Βνλοµξ’ρ νοδθσηνµρ ηε χδδλδχ µδβδρρθξ−

Σγδ Βνλοµξ τρδρ  θσην νε ονκηβξγνκχδθρ& ρτθοκτρ σν φθνρρ οθδλητλρ ϖθησσδµ σν λνµησνθ βοησκ
χδπτβξ−  Σγδ Βνλοµξ&ρ φνκ ηρ σν γυδ  θσην νε ονκηβξγνκχδθρ& ρτθοκτρ σν φθνρρ οθδλητλρ ϖθησσδµ
νε σ κδρσ 090−  ≅ρ σ Χδβδλαδθ 20+ 1/11+ σγδ Βνλοµξ γρ ονκηβξγνκχδθρ& ρτθοκτρ σν φθνρρ οθδλητλρ
ϖθησσδµ νε 0−5190 ∋1/10 , 0−6890(−

Σγδ Βνλοµξ γρ ρδυδθκ φτηχδκηµδρ µχ αδµβγλθϕρ δρσακηργδχ αξ σγδ Εηµµβηκ Ρδθυηβδρ Θδφτκσνθξ
≅τσγνθησξ νε Νµσθην θδφθχηµφ βοησκ λµφδλδµσ ϖγηβγ ησ βνµσηµτδρ σν θδυηδϖ µχ λµφδ−  ≅ρ σ
Χδβδλαδθ 20+ 1/11+ σγδ Βνλοµξ&ρ ΛΒΣ θσην ηρ ϖδκκ ηµ δωβδρρ νε σγδ ληµηλτλ θδπτηθδλδµσ νε 04/∃−

05− Ο∆ΜΡΗΝΜ ΟΚ≅Μ

Σγδ Βνλοµξ λϕδρ βνµσθηατσηνµρ νµ αδγκε νε ησρ δλοκνξδδρ σν !Σγδ Θδσηθδλδµσ ≅µµτησξ Οκµ ενθ
∆λοκνξδδρ νε σγδ Νµσθην Λτστκ Ηµρτθµβδ ≅ρρνβησηνµ µχ Λδλαδθ Βνλοµηδρ+! ϖγηβγ ηρ  λτκση,
δλοκνξδθ οκµ−  ∆βγ λδλαδθ βνλοµξ γρ ρηφµδχ µ Νµσθην Λτστκ Ηµρτθµβδ ≅ρρνβησηνµ Οδµρηνµ
Οκµ ≅φθδδλδµσ−  ∆κηφηακδ δλοκνξδδρ οθσηβηοσδ ηµ σγδ χδεηµδχ αδµδεησ οκµ−  Σγδ χδεηµδχ αδµδεησ οκµ
ροδβηεηδρ σγδ λντµσ νε σγδ θδσηθδλδµσ αδµδεησ σν αδ θδβδηυδχ αξ σγδ δλοκνξδδ αρδχ νµ σγδ µτλαδθ νε
ξδθρ σγδ δλοκνξδδ γρ βνµσθηατσδχ µχ γηρ.γδθ εηµκ υδθφδ δθµηµφρ−  Σγδ οκµ ηρ ββντµσδχ ενθ ρ 
χδεηµδχ βνµσθηατσηνµ οκµ ρ ηµρτεεηβηδµσ ηµενθλσηνµ ηρ υηκακδ σν ββντµσ ενθ σγδ οκµ ρ  χδεηµδχ
αδµδεησ οκµ−  Σγδ Βνλοµξ ηρ νµδ νε  µτλαδθ νε δλοκνξδθρ σγσ οθσηβηοσδρ ηµ σγδ οκµ µχ σγδ
εηµµβηκ ηµενθλσηνµ οθνυηχδχ σν σγδ Βνλοµξ νµ σγδ αρηρ νε σγδ βνµσθβστκ φθδδλδµσρ ηρ
ηµρτεεηβηδµσ σν θδκηακξ λδρτθδ σγδ Βνλοµξ&ρ οθνονθσηνµσδ ργθδ ηµ σγδ οκµ ρρδσρ µχ κηαηκησηδρ νµ
χδεηµδχ αδµδεησ ββντµσηµφ θδπτηθδλδµσρ−
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Α≅Ξ ΝΕ ΠΤΗΜΣ∆ ΛΤΣΤ≅Κ ΗΜΡΤΘ≅ΜΒ∆ ΒΝ−

ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/11

05− Ο∆ΜΡΗΝΜ ΟΚ≅Μ ∋Βνµσ&χ(

Σγδ Βνλοµξ λσβγδρ σγδ δλοκνξδδ βνµσθηατσηνµρ µχ ετµχρ σγδ δωβδρρ χδεηµδχ αδµδεησ αρδχ νµ σγδ
Βνλοµξ&ρ οδθβδµσφδ νε οδµρηνµακδ δθµηµφρ ρ βκβτκσδχ αξ σγδ Οδµρηνµ Οκµ βστθηδρ−  Σγδ
Οδµρηνµ Οκµ φθδδλδµσ ρσσδρ σγσ σγδ Βνλοµξ ηρ θδρονµρηακδ ενθ ησρ ργθδ νε µξ χδεηβησ ρ  θδρτκσ νε
µξ βστθηκ υκτσηνµ νθ βνρσ βδθσηεηβσδ−  Σγδ ληµηλτλ ετµχηµφ θδπτηθδλδµσ ηρ σγδ ρνκυδµβξ υκτσηνµ
λντµσ χδσδθληµδχ αξ σγδ Οδµρηνµ Οκµ βστθξ νµ σγδ υκτσηνµ χσδρ οθδρβθηαδχ αξ σγδ Οδµρηνµρ
Αδµδεησ ≅βσ−  Ηµ σγδ δυδµσ νε  ϖηµχ,το+ υνκτµσθξ ϖησγχθϖκ νθ αµϕθτοσβξ+ δησγδθ αξ σγδ Βνλοµξ νθ
σγδ φθντο ρ  ϖγνκδ+ σγδ Βνλοµξ ηρ θδρονµρηακδ ενθ ησρ ονθσηνµ νε κκ δωοδµρδρ µχ χδεηβησ θδκσδχ σν
ρτβγ−

Ενθ σγδ ξδθ δµχδχ Χδβδλαδθ 20+ 1/11+ σγδ Βνλοµξ θδβνφµηψδχ #143+441 ∋1/10 , #101+711( ηµ
νοδθσηµφ δωοδµρδρ ενθ βτθθδµσ οδµρηνµ βνµσθηατσηνµρ−  Σγδ Βνλοµξ γχ  2−1/∃ ργθδ νε σγδ σνσκ
βνµσθηατσηνµρ σν σγδ Οκµ ηµ 1/11 ∋1/10 , 3−78∃(−

Σγδ Βνλοµξ&ρ δωοδβσδχ βνµσθηατσηνµρ ενθ βτθθδµσ ρδθυηβδ σν σγδ Οκµ ενθ 1/12 θδ οοθνωηλσδκξ
#184+847−

≅µ βστθηκ υκτσηνµ νε σγδ Οδµρηνµ Οκµ ρ νε Χδβδλαδθ 20+ 1/10 ργνϖδχ  φνηµφ,βνµβδθµ ρτθοκτρ
ονρησηνµ−  Σγδ µδωσ βστθηκ υκτσηνµ σν αδ εηκδχ τµχδθ σγδ Οδµρηνµ Αδµδεησ ≅βσ ϖηκκ αδ ρ νε Χδβδλαδθ
20+ 1/13−

06− ΒΝΥΗΧ,08

Σγδ Βνθνµυηθτρ ∋ΒΝΥΗΧ,08( γρ βτρδχ  ϖνθκχ,ϖηχδ οµχδληβ+ ηµβκτχηµφ αδηµφ οθδρδµσ ηµ Βµχ−
Σγδ οµχδληβ γρ γχ  βνµρηχδθακδ ηλοβσ ανσγ φκνακκξ µχ κνβκκξ+ ϖγηβγ γρ σγδ ονσδµσηκ σν
βθδσδ εηµµβηκ ρσθδρρ νµ σγδ Βνλοµξ−

Ανσγ εδχδθκ µχ οθνυηµβηκ φνυδθµλδµσρ γυδ ηµσθνχτβδχ κδφηρκσηυδ λδρτθδρ σν βνλασ σγδ εηµµβηκ
ηλοβσ νε σγδ οµχδληβ ρ ϖδκκ ρ βνλασηµφ σγδ ροθδχ νε σγδ υηθτρ+ ηµβκτχηµφ θδρσθηβσηνµρ νµ φσγδθηµφ
µχ ενθβδχ βκνρτθδρ νε ρδυδθκ ατρηµδρρδρ−

≅ρ σ σγδ χσδ σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ ϖδθδ ηρρτδχ+ σγδ ετκκ εηµµβηκ ηλοβσ νε σγδ δεεδβσρ νε ΒΝΥΗΧ,
08 σν σγδ Βνλοµξ βντκχ µνσ αδ χδσδθληµδχ µχ λµφδλδµσ βνµσηµτδρ σν λνµησνθ−


