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≅Ρ ≅Σ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/1/



ΒΝΛΛΗΣΣ∆∆ ΕΝΘ ΗΜΜΝΥ≅ΣΗΥ∆ ΣΓΗΜϑΗΜΦ ΕΝΘ ΞΝΤΣΓ

Σ≅ΑΚ∆ ΝΕ ΒΝΜΣ∆ΜΣΡ

≅Ρ ≅Σ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/1/

Οφδ

ΗΜΧ∆Ο∆ΜΧ∆ΜΣ ΟΘ≅ΒΣΗΣΗΝΜ∆Θ&Ρ Θ∆ΥΗ∆ς ∆ΜΦ≅Φ∆Λ∆ΜΣ Θ∆ΟΝΘΣ 0,1

ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ

Ρσσδλδµσ νε Εηµµβηκ Ονρησηνµ 2

Ρσσδλδµσ νε Νοδθσηνµρ µχ Βγµφδρ ηµ Μδσ ≅ρρδσρ 3

Ρσσδλδµσ νε Βργ Εκνϖρ 4

Μνσδρ σν Εηµµβηκ Ρσσδλδµσρ 5,8



ΗΜΧ∆Ο∆ΜΧ∆ΜΣ ΟΘ≅ΒΣΗΣΗΝΜ∆Θ&Ρ Θ∆ΥΗ∆ς ∆ΜΦ≅Φ∆Λ∆ΜΣ Θ∆ΟΝΘΣ

Σν σγδ Χηθδβσνθρ νε
Βνλλησσδδ ενθ Ηµµνυσηυδ Σγηµϕηµφ ενθ Ξντσγ

ςδ γυδ θδυηδϖδχ σγδ ββνλοµξηµφ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ νε Βνλλησσδδ ενθ Ηµµνυσηυδ Σγηµϕηµφ ενθ Ξντσγ
σγσ βνλοθηρδ σγδ ρσσδλδµσ νε εηµµβηκ ονρησηνµ ρ σ Χδβδλαδθ 20+ 1/1/+ µχ σγδ ρσσδλδµσρ νε νοδθσηνµρ
µχ βγµφδρ ηµ µδσ ρρδσρ µχ βργ εκνϖρ ενθ σγδ ξδθ σγδµ δµχδχ+ µχ  ρτλλθξ νε ρηφµηεηβµσ ββντµσηµφ
ονκηβηδρ µχ νσγδθ δωοκµσνθξ ηµενθλσηνµ−

Λµφδλδµσ&ρ Θδρονµρηαηκησξ ενθ σγδ Εηµµβηκ Ρσσδλδµσρ

Λµφδλδµσ ηρ θδρονµρηακδ ενθ σγδ οθδοθσηνµ µχ εηθ οθδρδµσσηνµ νε σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ ηµ
ββνθχµβδ ϖησγ Βµχηµ ββντµσηµφ ρσµχθχρ ενθ µνσ,ενθ,οθνεησ νθφµηψσηνµρ+ 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−

Οθβσησηνµδθ’ρ Θδρονµρηαηκησξ

Ντθ θδρονµρηαηκησξ ηρ σν δωοθδρρ  βνµβκτρηνµ νµ σγδ ββνλοµξηµφ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ αρδχ νµ ντθ
θδυηδϖ−  ςδ βνµχτβσδχ ντθ θδυηδϖ ηµ ββνθχµβδ ϖησγ Βµχηµ φδµδθκκξ ββδοσδχ ρσµχθχρ ενθ θδυηδϖ
δµφφδλδµσρ+ ϖγηβγ θδπτηθδ τρ σν βνλοκξ ϖησγ θδκδυµσ δσγηβκ θδπτηθδλδµσρ−

≅ θδυηδϖ νε εηµµβηκ ρσσδλδµσρ ηµ ββνθχµβδ ϖησγ Βµχηµ φδµδθκκξ ββδοσδχ ρσµχθχρ ενθ θδυηδϖ
δµφφδλδµσρ ηρ  κηλησδχ ρρτθµβδ δµφφδλδµσ−  Σγδ οθβσησηνµδθ οδθενθλρ οθνβδχτθδρ+ οθηλθηκξ
βνµρηρσηµφ νε λϕηµφ ηµπτηθηδρ νε λµφδλδµσ µχ νσγδθρ ϖησγηµ σγδ δµσησξ+ ρ οοθνοθησδ+ µχ οοκξηµφ
µκξσηβκ οθνβδχτθδρ+ µχ δυκτσδρ σγδ δυηχδµβδ νασηµδχ−

Σγδ οθνβδχτθδρ οδθενθλδχ ηµ  θδυηδϖ θδ ρταρσµσηκκξ κδρρ ηµ δωσδµσ σγµ+ µχ υθξ ηµ µστθδ εθνλ+ σγνρδ
οδθενθλδχ ηµ µ τχησ βνµχτβσδχ ηµ ββνθχµβδ ϖησγ Βµχηµ φδµδθκκξ ββδοσδχ τχησηµφ ρσµχθχρ−
≅ββνθχηµφκξ+ ϖδ χν µνσ δωοθδρρ µ τχησ νοηµηνµ νµ σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ−

Αρηρ ενθ Πτκηεηβσηνµ

Ηµ βνλλνµ ϖησγ λµξ µνσ,ενθ,οθνεησ νθφµηψσηνµρ+ Βνλλησσδδ ενθ Ηµµνυσηυδ Σγηµϕηµφ ενθ Ξντσγ χδθηυδρ
θδυδµτδ εθνλ χνµσηνµρ+ σγδ βνλοκδσδµδρρ νε ϖγηβγ ηρ µνσ ρτρβδοσηακδ σν ρσηρεβσνθξ θδυηδϖ υδθηεηβσηνµ−
≅ββνθχηµφκξ+ ντθ υδθηεηβσηνµ νε σγδρδ θδυδµτδρ ϖρ κηλησδχ σν σγδ λντµσρ θδβνθχδχ ηµ σγδ θδβνθχρ νε
Βνλλησσδδ ενθ Ηµµνυσηυδ Σγηµϕηµφ ενθ Ξντσγ−  Σγδθδενθδ+ ϖδ ϖδθδ µνσ ακδ σν χδσδθληµδ ϖγδσγδθ µξ
χιτρσλδµσρ ληφγσ αδ µδβδρρθξ σν χνµσηνµρ θδυδµτδ+ δωβδρρ νε δωοδµχηστθδρ νυδθ θδυδµτδρ+ ρρδσρ µχ µδσ
ρρδσ ακµβδρ−



Πτκηεηδχ Βνµβκτρηνµ

Αρδχ νµ ντθ θδυηδϖ+ δωβδοσ ενθ σγδ δεεδβσρ νε σγδ λσσδθ χδρβθηαδχ ηµ σγδ Αρηρ ενθ Πτκηεηδχ Βνµβκτρηνµ
οθφθογ+ µνσγηµφ γρ βνλδ σν ντθ σσδµσηνµ σγσ βτρδρ τρ σν αδκηδυδ σγσ σγδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ χν µνσ
οθδρδµσ εηθκξ+ ηµ κκ λσδθηκ θδροδβσρ+ σγδ εηµµβηκ ονρησηνµ νε Βνλλησσδδ ενθ Ηµµνυσηυδ Σγηµϕηµφ ενθ
Ξντσγ ρ σ Χδβδλαδθ 20+ 1/1/+ µχ σγδ θδρτκσρ νε ησρ νοδθσηνµρ µχ ησρ βργ εκνϖρ ενθ σγδ ξδθ σγδµ δµχδχ
ηµ ββνθχµβδ ϖησγ Βµχηµ ββντµσηµφ ρσµχθχρ ενθ µνσ,ενθ,οθνεησ νθφµηψσηνµρ−

ΣΘ∆ΜΣΝΜ+ Βµχ Βγθσδθδχ Οθνεδρρηνµκ ≅ββντµσµσρ
Λθβγ 2+ 1/10 Κηβδµρδχ Οτακηβ ≅ββντµσµσρ
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ΒΝΛΛΗΣΣ∆∆ ΕΝΘ ΗΜΜΝΥ≅ΣΗΥ∆ ΣΓΗΜϑΗΜΦ ΕΝΘ ΞΝΤΣΓ

ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣ ΝΕ ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΟΝΡΗΣΗΝΜ

≅Ρ ≅Σ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/1/

∋ΤΜ≅ΤΧΗΣ∆Χ(

1/1/ 1/08
# #

≅ΡΡ∆ΣΡ

ΒΤΘΘ∆ΜΣ

Βργ 017+/17 11+632
Ργνθσ,σδθλ ηµυδρσλδµσρ , Μνσδ , 4/+///
ΓΡΣ Θδβδηυακδ 2+338 2+101
Οθδοηχ δωοδµρδρ µχ χδονρησρ 0+/67 0+/67

021+444 66+/22

ΚΗ≅ΑΗΚΗΣΗ∆Ρ

ΒΤΘΘ∆ΜΣ

≅ββντµσρ οξακδ µχ ββθτδχ κηαηκησηδρ 6+633 4+846

ΚΝΜΦ,Σ∆ΘΛ

Βµχ ∆λδθφδµβξ Ατρηµδρρ ≅ββντµσ , Μνσδ 2 3/+/// ,

36+633 4+846

Μ∆Σ ≅ΡΡ∆ΣΡ 73+700 60+/65

021+444 66+/22

ΦΝΗΜΦ ΒΝΜΒ∆ΘΜ , ΜΝΣΗΒ∆ ΝΕ ΗΛΟ≅ΒΣ ΝΕ ΒΝΥΗΧ 08 , Μνσδ 3

ΒΝΜΣΗΜΦ∆ΜΣ Φ≅ΗΜ , Μνσδ 4

≅ΟΟΘΝΥ∆Χ ΝΜ Α∆Γ≅ΚΕ ΝΕ ΣΓ∆ ΑΝ≅ΘΧ

⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥ Χηθδβσνθ

⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥ Χηθδβσνθ

Σγδ ββνλοµξηµφ µνσδρ ενθλ µ ηµσδφθκ οθσ νε σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ
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ΒΝΛΛΗΣΣ∆∆ ΕΝΘ ΗΜΜΝΥ≅ΣΗΥ∆ ΣΓΗΜϑΗΜΦ ΕΝΘ ΞΝΤΣΓ

ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣ ΝΕ ΝΟ∆Θ≅ΣΗΝΜΡ ≅ΜΧ ΒΓ≅ΜΦ∆Ρ ΗΜ Μ∆Σ ≅ΡΡ∆ΣΡ

∋ΤΜ≅ΤΧΗΣ∆Χ(

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/1/

1/1/ 1/08
# #

Θ∆Υ∆ΜΤ∆

Λδλαδθργηο µχ οθνφθλ εδδρ 3/ 1+467
Χνµσηνµρ µχ φθµσρ 010+2/2 043+768
Ετµχθηρηµφ 452 8+617
Θδµσκ , 0+47/
Νσγδθ 162 0+048

011+068 058+813

∆ΩΟ∆ΜΡ∆Ρ

≅χυδθσηρηµφ 152 2+046
Αµϕ µχ ηµσδθδρσ βγθφδρ 343 244
∆πτηολδµσ 0+374 02+818
Εννχ 1+/28 3+155
Ετµχθηρηµφ 334 1+430
Ηµρτθµβδ 1+576 1+566
Νεεηβδ ρτοοκηδρ 3+175 2+206
Οθνεδρρηνµκ εδδρ 3+175 2+42/
Οθνφθλ βνρσρ 00+533 5+050
Θδµσ 2+/// 01+///
Θδοηθρ µχ ληµσδµµβδ 5+34/ 7+18/
Τσηκησηδρ 0/+550 00+021
ςφδρ µχ ρκθηδρ 5/+633 027+122

0/7+333 1/8+477

∆ΩΒ∆ΡΡ ΝΕ Θ∆Υ∆ΜΤ∆Ρ ΝΥ∆Θ ∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ

∋∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ ΝΥ∆Θ Θ∆Υ∆ΜΤ∆Ρ( 02+624 ∋28+553(

Μ∆Σ ≅ΡΡ∆ΣΡ , Α∆ΦΗΜΜΗΜΦ ΝΕ Ξ∆≅Θ 60+/65 00/+63/

Μ∆Σ ∆≅ΘΜΗΜΦΡ ≅ΡΡ∆ΣΡ , ∆ΜΧ ΝΕ Ξ∆≅Θ 73+700 60+/65

Σγδ ββνλοµξηµφ µνσδρ ενθλ µ ηµσδφθκ οθσ νε σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ
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ΒΝΛΛΗΣΣ∆∆ ΕΝΘ ΗΜΜΝΥ≅ΣΗΥ∆ ΣΓΗΜϑΗΜΦ ΕΝΘ ΞΝΤΣΓ

ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣ ΝΕ Β≅ΡΓ ΕΚΝςΡ

∋ΤΜ≅ΤΧΗΣ∆Χ(

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/1/

1/1/ 1/08
# #

ΝΟ∆Θ≅ΣΗΜΦ ≅ΒΣΗΥΗΣΗ∆Ρ

∆ωβδρρ νε θδυδµτδρ νυδθ δωοδµχηστθδρ ∋δωοδµχηστθδρ νυδθ θδυδµτδρ( 02+624 ∋28+553(
Μδσ βγµφδ ηµ µνµ,βργ ϖνθϕηµφ βοησκ ακµβδρ θδκσδχ σν νοδθσηνµρ

Οθδοηχ δωοδµρδρ , ∋500(
≅ββντµσρ οξακδ µχ ββθτδχ κηαηκησηδρ 0+677 2+361
Χδεδθθδχ θδυδµτδ , ∋7+414(
≅ββντµσρ θδβδηυακδ ∋127( 1+2/2

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

≅ΒΣΗΥΗΣΗ∆Ρ 04+174 ∋32+/14(

ΗΜΥ∆ΡΣΗΜΦ ≅ΒΣΗΥΗΣΗ∆Ρ

Χδβθδρδ ηµ ργνθσ,σδθλ ηµυδρσλδµσρ 4/+/// ,

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

≅ΒΣΗΥΗΣΗ∆Ρ 4/+/// ,

ΕΗΜ≅ΜΒΗΜΦ ≅ΒΣΗΥΗΣΗ∆Ρ

Ηµβθδρδ ηµ κνµφ,σδθλ κνµ 3/+/// ,

Β≅ΡΓ ΕΚΝςΡ ΟΘΝΥΗΧ∆Χ ΕΘΝΛ ∋ΤΡ∆Χ ΗΜ( ΕΗΜ≅ΜΒΗΜΦ

≅ΒΣΗΥΗΣΗ∆Ρ 3/+/// ,

Μ∆Σ ΗΜΒΘ∆≅Ρ∆ ∋Χ∆ΒΘ∆≅Ρ∆( ΗΜ Β≅ΡΓ ≅ΜΧ Β≅ΡΓ

∆ΠΤΗΥ≅Κ∆ΜΣΡ ΕΝΘ Ξ∆≅Θ 0/4+174 ∋32+/14(

Β≅ΡΓ ≅ΜΧ Β≅ΡΓ ∆ΠΤΗΥ≅Κ∆ΜΣΡ , Α∆ΦΗΜΜΗΜΦ ΝΕ Ξ∆≅Θ 11+632 54+657

Β≅ΡΓ ≅ΜΧ Β≅ΡΓ ∆ΠΤΗΥ≅Κ∆ΜΣΡ , ∆ΜΧ ΝΕ Ξ∆≅Θ 017+/17 11+632

Θ∆ΟΘ∆Ρ∆ΜΣ∆Χ ΑΞ9

Βργ 017+/17 11+632

Σγδ ββνλοµξηµφ µνσδρ ενθλ µ ηµσδφθκ οθσ νε σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ
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ΒΝΛΛΗΣΣ∆∆ ΕΝΘ ΗΜΜΝΥ≅ΣΗΥ∆ ΣΓΗΜϑΗΜΦ ΕΝΘ ΞΝΤΣΓ

ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ

∋ΤΜ≅ΤΧΗΣ∆Χ(

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/1/

0− Μ≅ΣΤΘ∆ ΝΕ ΑΤΡΗΜ∆ΡΡ

Βνλλησσδδ ενθ Ηµµνυσηυδ Σγηµϕηµφ ενθ Ξντσγ ∋!σγδ Νθφµηψσηνµ!( ηρ  βγθησακδ νθφµηψσηνµ
ηµβνθονθσδχ τµχδθ σγδ κϖρ νε Νµσθην+ ενθ σγδ οτθονρδ νε οθνυηχηµφ  ξντσγ βδµσθδ ενθ Πτηµσδ ςδρσ
θδ−

1− ≅ΒΒΝΤΜΣΗΜΦ ΟΝΚΗΒΗ∆Ρ

Ντσκηµδχ αδκνϖ θδ σγνρδ ββντµσηµφ ονκηβηδρ χνοσδχ αξ σγδ Νθφµηψσηνµ σγσ θδ βνµρηχδθδχ σν αδ
οθσηβτκθκξ ρηφµηεηβµσ9

∋( Αρηρ νε ≅ββντµσηµφ

Σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ θδ οθδοθδχ ηµ ββνθχµβδ ϖησγ Βµχηµ ββντµσηµφ ρσµχθχρ ενθ µνσ,
ενθ,οθνεησ νθφµηψσηνµρ−

∋α( ≅ββντµσηµφ ∆ρσηλσδρ

Σγδ οθδοθσηνµ νε εηµµβηκ ρσσδλδµσρ ηµ βνµενθλησξ ϖησγ Βµχηµ ββντµσηµφ ρσµχθχρ ενθ µνσ,
ενθ,οθνεησ νθφµηψσηνµρ θδπτηθδρ λµφδλδµσ σν λϕδ δρσηλσδρ µχ ρρτλοσηνµρ σγσ εεδβσ σγδ
θδονθσδχ λντµσρ νε ρρδσρ µχ κηαηκησηδρ µχ χηρβκνρτθδ νε βνµσηµφδµσ ρρδσρ µχ κηαηκησηδρ σ σγδ
χσδ νε σγδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ µχ σγδ θδονθσδχ λντµσρ νε θδυδµτδρ µχ δωοδµρδρ χτθηµφ σγδ
θδονθσηµφ οδθηνχ−  Ρηφµηεηβµσ ησδλρ ρταιδβσ σν ρτβγ δρσηλσδρ µχ ρρτλοσηνµρ ηµβκτχδ σγδ υκτσηνµ
νε ββντµσρ θδβδηυακδ+ µχ σγδ δρσηλσδχ τρδετκ κηεδ νε δπτηολδµσ−  ≅βστκ θδρτκσρ βντκχ χηεεδθ εθνλ
σγνρδ δρσηλσδρ−

∋β( Σµφηακδ Βοησκ ≅ρρδσρ

Σγδ βνρσ νε σµφηακδ βοησκ ρρδσρ θδ δωοδµρδχ ηµ σγδ ξδθ σγδξ θδ ηµβτθθδχ−  Σµφηακδ βοησκ
ρρδσρ βνµρηρσ νε δπτηολδµσ+ νεεηβδ ετθµηστθδ µχ βνλοτσδθ γθχϖθδ µχ ρνεσϖθδ−  Χτθηµφ σγδ
ξδθ+ σγδ Νθφµηψσηνµ δωοδµρδχ #0+72/ νε σµφηακδ βοησκ ρρδσρ−

∋χ( Φνυδθµλδµσ ≅ρρηρσµβδ

Φνυδθµλδµσ ρρηρσµβδ ηµ σγδ ενθλ νε µνµ,θδοξακδ ρταρηχηδρ µχ ενθφηυακδ κνµρ ϖδθδ ββντµσδχ
ενθ τρηµφ σγδ βνρσ θδχτβσηνµ οοθνβγ+ ϖγδθδαξ σγδ βνρσ νε νοδθσηµφ δωοδµρδ ηρ θδχτβδχ αξ σγδ
ρρηρσµβδ θδβδηυδχ: ηε ρρηρσµβδ θδβδηυδχ ηρ µνσ ενθ  ροδβηεηβ δωοδµχηστθδ+ σγδ ρρηρσµβδ ηρ
θδβνθχδχ ρ θδυδµτδ− Φνυδθµλδµσ ρρηρσµβδ ηρ θδβνφµηψδχ ηµ σγδ οδθηνχ ϖγδθδ κκ βνµχησηνµρ νε σγδ
µνµ,θδοξακδ ρταρηχηδρ µχ ενθφηυακδ κνµρ θδ λδσ−
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ΒΝΛΛΗΣΣ∆∆ ΕΝΘ ΗΜΜΝΥ≅ΣΗΥ∆ ΣΓΗΜϑΗΜΦ ΕΝΘ ΞΝΤΣΓ

ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ

∋ΤΜ≅ΤΧΗΣ∆Χ(

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/1/

1− ≅ΒΒΝΤΜΣΗΜΦ ΟΝΚΗΒΗ∆Ρ , ∋Βνµσ&χ(

∋δ( Θδυδµτδ Θδβνφµησηνµ

Λδλαδθργηο µχ οθνφθλ εδδρ θδ θδβνφµηψδχ ηµ ηµβνλδ ρ σγδξ θδ θδβδηυδχ−

Χνµσηνµρ µχ φθµσρ θδ χδεδθθδχ µχ θδβνφµηψδχ ρ σγδ θδκσδχ δωοδµρδρ θδ ηµβτθθδχ−

Θδµσκ εδδρ θδ θδβνφµηψδχ ρ σγδ θδµσκ θδυδµτδ ηρ δθµδχ−

∋ε( Ηµβνλδ Σωδρ

Σγδ Νθφµηψσηνµ γρ αδδµ θδφηρσδθδχ ϖησγ Βµχ Θδυδµτδ ≅φδµβξ Σωσηνµ ρ  βγθησακδ
νθφµηψσηνµ µχ ββνθχηµφκξ ηρ µνσ ρταιδβσ σν εδχδθκ µχ οθνυηµβηκ ηµβνλδ σωδρ−

∋φ( Βργ µχ ∆πτηυκδµσρ

Βργ µχ δπτηυκδµσρ βνµρηρσ νε βργ νµ χδονρησ µχ αµϕ σδθλ χδονρησρ ηµ λνµδξ λθϕδσ
ηµρσθτλδµσρ ϖησγ λστθησξ χσδρ νε κδρρ σγµ σγθδδ λνµσγρ εθνλ σγδ χσδ σγδξ θδ βπτηθδχ−

∋γ( Εηµµβηκ Ηµρσθτλδµσρ

∋η( Λδρτθδλδµσ νε Εηµµβηκ Ηµρσθτλδµσρ

Σγδ Νθφµηψσηνµ ηµησηκκξ λδρτθδρ ησρ εηµµβηκ ρρδσρ µχ κηαηκησηδρ σ εηθ υκτδ χιτρσδχ αξ+
ηµ σγδ βρδ νε εηµµβηκ ηµρσθτλδµσρ σγσ ϖηκκ µνσ αδ λδρτθδχ ρταρδπτδµσκξ σ εηθ υκτδ+ σγδ
λντµσ νε σθµρβσηνµ βνρσρ χηθδβσκξ σσθηατσακδ σν σγδ ηµρσθτλδµσ−

Σγδ Νθφµηψσηνµ ρταρδπτδµσκξ λδρτθδρ κκ ησρ εηµµβηκ ρρδσρ µχ εηµµβηκ κηαηκησηδρ σ
λνθσηψδχ βνρσ δωβδοσ ενθ δπτησηδρ πτνσδχ ηµ µ βσηυδ λθϕδσ+ ϖγηβγ θδ ρταρδπτδµσκξ
λδρτθδχ σ εηθ υκτδ−  Βγµφδρ ηµ εηθ υκτδ θδ θδβνφµηψδχ ηµ ηµβνλδ−

Εηµµβηκ ρρδσρ λδρτθδχ σ λνθσηψδχ βνρσ ηµβκτχδ βργ+ ργνθσ,σδθλ ηµυδρσλδµσρ+ µχ ββντµσρ
θδβδηυακδ−

Εηµµβηκ κηαηκησηδρ λδρτθδχ σ λνθσηψδχ βνρσ ηµβκτχδ ββντµσρ οξακδ µχ ββθτδχ
κηαηκησηδρ−

∋ηη( Ηλοηθλδµσ

Εηµµβηκ ρρδσρ λδρτθδχ σ λνθσηψδχ βνρσ θδ σδρσδχ ενθ ηλοηθλδµσ ϖγδµ σγδθδ θδ
ηµχηβσνθρ νε ονρρηακδ ηλοηθλδµσ−  ςγδµ  ρηφµηεηβµσ χυδθρδ βγµφδ γρ νββτθθδχ χτθηµφ σγδ
οδθηνχ ηµ σγδ δωοδβσδχ σηληµφ νθ λντµσ νε ετστθδ βργ εκνϖρ εθνλ σγδ εηµµβηκ ρρδσ νθ φθντο
νε ρρδσρ+  ϖθησδ,χνϖµ ηρ θδβνθχδχ ηµ µδσ ηµβνλδ−  ςγδµ δυδµσρ νββτθθηµφ εσδθ σγδ ηλοηθλδµσ
βνµεηθλ σγσ  θδυδθρκ ηρ µδβδρρθξ+ σγδ θδυδθρκ ηρ θδβνφµηψδχ ηµ µδσ ηµβνλδ το σν σγδ
ηλοηθλδµσ λντµσ οθδυηντρκξ θδβνφµηψδχ−
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2− ΦΝΥ∆ΘΜΛ∆ΜΣ ≅ΡΡΗΡΣ≅ΜΒ∆

Χτθηµφ σγδ ξδθ+ σγδ Νθφµηψσηνµ θδβδηυδχ φνυδθµλδµσ ρρηρσµβδ ηµ σγδ ενθλ νε σγδ Βµχηµ
∆λοκνξλδµσ ςφδ Ρταρηχξ ∋Β∆ςΡ( µχ σγδ Βµχ ∆λδθφδµβξ Ατρηµδρρ ≅ββντµσ ∋Β∆Α≅(−  Ανσγ σγδ
Β∆ςΡ µχ σγδ Β∆Α≅ ϖδθδ λδρτθδρ ηµσθνχτβδχ αξ σγδ φνυδθµλδµσ ηµ θδρονµρδ σν σγδ βγκκδµφδρ εβδχ
αξ δµσησηδρ χτδ σν σγδ φκνακ οµχδληβ βτρδχ αξ ΒΝΥΗΧ,08−

Σγδ Β∆ςΡ ϖρ ηµσδµχδχ σν ρταρηχηψδ δλοκνξδδ ϖφδ βνρσρ ενθ δµσησηδρ ηλοβσδχ αξ ΒΝΥΗΧ,08−  Σγδ
Νθφµηψσηνµ θδβνφµηψδχ #03+375 ρ  θδχτβσηνµ ηµ ϖφδρ−

Σγδ Β∆Α≅ ϖρ ηµσδµχδχ σν ρταρηχηψδ µνµ,χδεδθθακδ νοδθσηµφ δωοδµρδρ ενθ δµσησηδρ ηλοβσδχ αξ
ΒΝΥΗΧ,08−  Σγδ Νθφµηψσηνµ θδβδηυδχ #3/+/// εθνλ σγδ φνυδθµλδµσ−  Θδοξηµφ σγδ ακµβδ νε σγδ
κνµ νµ νθ αδενθδ Χδβδλαδθ 20+ 1/11 ϖηκκ θδρτκσ ηµ κνµ ενθφηυδµδρρ νε #0/+///−

3− ΦΝΗΜΦ ΒΝΜΒ∆ΘΜ , ΜΝΣΗΒ∆ ΝΕ ΗΛΟ≅ΒΣ ΝΕ ΒΝΥΗΧ 08

Οθηνθ σν σγδ νθφµηψσηνµ’ρ ξδθ,δµχ+ σγδ ΒΝΥΗΧ,08 ντσαθδϕ ϖρ χδβκθδχ  οµχδληβ αξ σγδ
ςνθκχ Γδκσγ Νθφµηψσηνµ µχ+ ανσγ φκνακκξ µχ κνβκκξ+ γρ σγδ ονσδµσηκ σν βθδσδ εηµµβηκ
ρσθδρρ νµ σγδ νθφµηψσηνµ− Σγδ νθφµηψσηνµ ηρ χδδλδχ µ µνµ,δρρδµσηκ ρδθυηβδ µχ σγδθδενθδ
γρ µνσ νοδθσδχ ενθ σγδ λινθησξ νε σγδ χτθσηνµ νε σγδ βθηρηρ− ≅σ σγδ σηλδ σγσ σγδρδ εηµµβηκ
ρσσδλδµσρ ϖδθδ οοθνυδχ+ σγδ λντµσ νε σγδ εηµµβηκ ηλοβσ νε σγηρ βντκχ µνσ αδ χδσδθληµδχ−

4− ΒΝΜΣΗΜΦ∆ΜΣ Φ≅ΗΜ

Χτθηµφ σγδ ξδθ+ µ δλοκνξδδ ϖρ νυδθοηχ αξ οοθνωηλσδκξ #03+///−  Αρδχ νµ κδφκ χυηβδ+ σγδ
Ανθχ νε Χηθδβσνθρ ηρρτδχ  χδλµχ κδσσδθ ενθ θδοξλδµσ νε #0/+/// αξ Λθβγ 20+ 1/10−  ≅σ ξδθ,δµχ
#7// γχ αδδµ θδοηχ µχ σγδ ακµβδ ηρ δωοδβσδχ αξ σγδ χτδ χσδ−
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5− ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΘΗΡϑΡ ≅ΜΧ ΒΝΜΒ∆ΜΣΘ≅ΣΗΝΜΡ ΝΕ ΘΗΡϑ

Ηµ σγδ µνθλκ βντθρδ νε ατρηµδρρ+ σγδ Νθφµηψσηνµ ηρ δωονρδχ σν  µτλαδθ νε θηρϕρ σγσ βµ εεδβσ ησρ
νοδθσηνµκ οδθενθλµβδ−  Σγδ Νθφµηψσηνµ ηρ νµκξ δωονρδχ σν ηµσδθδρσ θσδ θηρϕ ρ ενκκνϖρ9

∋( 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 Νθφµηψσηνµ
ηρ δωονρδχ σν ηµσδθδρσ θσδ θηρϕ ηµ ησρ ργνθσ,σδθλ ηµυδρσλδµσρ−  Σγηρ θηρϕ ηρ λησηφσδχ ρ ηµυδρσλδµσρ
θδ ηµ ΦΗΒρ σγσ θδ δωοδβσδχ σν αδ γδκχ σν λστθησξ−

∋α( Κηπτηχησξ Θηρϕ

Κηπτηχησξ θηρϕ ηρ σγδ θηρϕ σγσ σγδ Νθφµηψσηνµ ϖηκκ µνσ αδ ακδ σν λδδσ κκ βργ ντσεκνϖ νακηφσηνµρ
ρ σγδξ βνλδ χτδ−  Σγδ Νθφµηψσηνµ ηρ δωονρδχ σν κηπτηχησξ θηρϕ χτδ σν θδκηµβδ νµ χνµσηνµρ µχ
φθµσρ−


