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Οφδ
ΗΜΧ∆Ο∆ΜΧ∆ΜΣ ≅ΤΧΗΣΝΘ&Ρ Θ∆ΟΝΘΣ

0,2

ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ
Ρσσδλδµσ νε Εηµµβηκ Ονρησηνµ

3

Ρσσδλδµσ νε Βγµφδρ ηµ Μδσ ≅ρρδσρ

4

Ρσσδλδµσ νε Θδυδµτδ µχ ∆ωοδµχηστθδρ

5

Ρσσδλδµσ νε Βργ Εκνϖρ

6

Μνσδρ σν Εηµµβηκ Ρσσδλδµσρ

7,04

ΗΜΧ∆Ο∆ΜΧ∆ΜΣ ≅ΤΧΗΣΝΘ&Ρ Θ∆ΟΝΘΣ

Σν σγδ Λδλαδθρ νε
Ηµχδοδµχδµσ Κηυηµφ Βδµσθδ ϑηµφρσνµ
Πτκηεηδχ Νοηµηνµ
ςδ γυδ τχησδχ σγδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ νε Ηµχδοδµχδµσ Κηυηµφ Βδµσθδ ϑηµφρσνµ ∋σγδ Νθφµηψσηνµ(+ ϖγηβγ
βνλοθηρδ σγδ ρσσδλδµσ νε εηµµβηκ ονρησηνµ ρ σ Λθβγ 20+ 1/10+ µχ σγδ ρσσδλδµσ νε βγµφδρ ηµ µδσ
ρρδσρ+ θδυδµτδρ µχ δωοδµχηστθδρ µχ βργ εκνϖρ ενθ σγδ ξδθ σγδµ δµχδχ+ µχ µνσδρ σν σγδ εηµµβηκ
ρσσδλδµσρ+ ηµβκτχηµφ  ρτλλθξ νε ρηφµηεηβµσ ββντµσηµφ ονκηβηδρ−
Ηµ ντθ νοηµηνµ+ δωβδοσ ενθ σγδ ονρρηακδ δεεδβσρ νε σγδ λσσδθ χδρβθηαδχ ηµ σγδ Αρηρ ενθ Πτκηεηδχ Νοηµηνµ
ρδβσηνµ νε ντθ θδονθσ+ σγδ ββνλοµξηµφ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ οθδρδµσ εηθκξ+ ηµ κκ λσδθηκ θδροδβσρ+ σγδ
εηµµβηκ ονρησηνµ νε σγδ Νθφµηψσηνµ ρ σ Λθβγ 20+ 1/10+ µχ ησρ θδρτκσρ νε νοδθσηνµρ µχ ησρ βργ εκνϖρ
ενθ σγδ ξδθ σγδµ δµχδχ ηµ ββνθχµβδ ϖησγ Βµχηµ ββντµσηµφ ρσµχθχρ ενθ µνσ,ενθ,οθνεησ νθφµηψσηνµρ−
Αρηρ ενθ Πτκηεηδχ Νοηµηνµ
Ηµ βνλλνµ ϖησγ λµξ βγθησακδ νθφµηψσηνµρ+ σγδ Νθφµηψσηνµ χδθηυδρ θδυδµτδ εθνλ χνµσηνµρ µχ
ετµχθηρηµφ+ σγδ βνλοκδσδµδρρ νε ϖγηβγ ηρ µνσ ρτρβδοσηακδ νε ρσηρεβσνθξ τχησ υδθηεηβσηνµ− ≅ββνθχηµφκξ+
ντθ υδθηεηβσηνµ νε σγδρδ θδυδµτδρ ϖρ κηλησδχ σν σγδ λντµσρ θδβνθχδχ ηµ σγδ θδβνθχρ νε σγδ Νθφµηψσηνµ
µχ ϖδ ϖδθδ µνσ ακδ σν χδσδθληµδ ϖγδσγδθ+ ρ σ µχ ενθ σγδ ξδθρ δµχδχ Λθβγ 20+ 1/10 µχ
Λθβγ 20+ 1/1/+ µξ χιτρσλδµσρ ληφγσ αδ µδβδρρθξ σν χνµσηνµρ θδυδµτδ+ δωβδρρ νε θδυδµτδρ νυδθ
δωοδµχηστθδρ+ ρρδσρ µχ ετµχ ακµβδρ−
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 Νθφµηψσηνµ 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 πτκηεηδχ 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 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−
Ηµ οθδοθηµφ σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ+ λµφδλδµσ ηρ θδρονµρηακδ ενθ ρρδρρηµφ σγδ Νθφµηψσηνµ&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 Νθφµηψσηνµ+ νθ σν
βδρδ νοδθσηνµρ+ νθ γρ µν θδκηρσηβ κσδθµσηυδ ατσ σν χν ρν−
Σγνρδ βγθφδχ ϖησγ φνυδθµµβδ θδ θδρονµρηακδ ενθ νυδθρδδηµφ σγδ Νθφµηψσηνµ&ρ εηµµβηκ θδονθσηµφ
οθνβδρρ−

ΗΜΧ∆Ο∆ΜΧ∆ΜΣ ≅ΤΧΗΣΝΘ&Ρ Θ∆ΟΝΘΣ
∋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 Νθφµηψσηνµ&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 Νθφµηψσηνµ&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 Νθφµηψσηνµ
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−
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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−

ϑΗΜΦΡΣΝΜ+ Βµχ
Ρδοσδλαδθ 18+ 1/10

Βγθσδθδχ Οθνεδρρηνµκ ≅ββντµσµσρ
Κηβδµρδχ Οτακηβ ≅ββντµσµσρ

Σγδ ββνλοµξηµφ µνσδρ ενθλ µ ηµσδφθκ οθσ νε σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ

64+///

8+/14

04+355

ΕΤΜΧ Α≅Κ≅ΜΒ∆Ρ , ∆ΜΧ ΝΕ Ξ∆≅Θ

3/+///

7+405

64+///

4+583

∋72+405(

3/+///

∋4+074(

ΜΗΚ

Βνµσηµφδµβξ
Ηµυδρσλδµσ
Ετµχ ,
ηµ Βοησκ ≅ρρδσρ
Ηµσδθµκκξ
Θδρσθηβσδχ
#
#

80+686

6+074

Ρκθηδρ
Ετµχ ,
Ηµσδθµκκξ
Θδρσθηβσδχ
#

ΕΤΜΧ Α≅Κ≅ΜΒ∆Ρ , Α∆ΦΗΜΜΗΜΦ
ΝΕ Ξ∆≅Θ
∆ΩΒ∆ΡΡ ΝΕ Θ∆Υ∆ΜΤ∆ ΝΥ∆Θ
∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ ∋∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ
ΝΥ∆Θ Θ∆Υ∆ΜΤ∆( ΕΝΘ Ξ∆≅Θ
ΣΘ≅ΜΡΕ∆Θ Α∆Σς∆∆Μ ΕΤΜΧΡ
, Μνσδ 7

#

Τµθδρσθηβσδχ
Ετµχ

1/10
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ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣ ΝΕ ΒΓ≅ΜΦ∆Ρ ΗΜ Μ∆Σ ≅ΡΡ∆ΣΡ
ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Λ≅ΘΒΓ 20+ 1/10

028+380

ΜΗΚ

75+501

41+768

#

Σνσκ

41+768

ΜΗΚ

∋6+/46(

48+825

#

Σνσκ

1/1/

4

5
ΗΜΧ∆Ο∆ΜΧ∆ΜΣ ΚΗΥΗΜΦ Β∆ΜΣΘ∆ ϑΗΜΦΡΣΝΜ
ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣ ΝΕ Θ∆Υ∆ΜΤ∆ ≅ΜΧ ∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ
ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Λ≅ΘΒΓ 20+ 1/10
1/10
#

1/1/
#

124+32/
51+038
07+14/
3+383
0+257

1//+73/
4/+544
14+//2
03+511
3+//4

210+580

184+014

5+442

7+37/
0+514
0+6//
3+01/
8+/70

Θ∆Υ∆ΜΤ∆
Φθµσρ , Μνσδ 8
Λδλαδθργηορ+ ετµχθηρηµφ µχ χνµσηνµρ
Εδδρ ενθ ρδθυηβδ , Χηραηκησξ Λµφδλδµσ µχ Ρϕηκκρ Σθηµηµφ
ςφδ ρταρηχηδρ
≅λνθσηψδχ θδυδµτδ εθνλ χδεδθθδχ βνµσθηατσηνµρ , Μνσδ 5

∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ
≅λνθσηψσηνµ νε σµφηακδ βοησκ ρρδσρ
Βνµρτκσηµφ µχ γνµνθθη
Ετµχθηρηµφ
Ηµρτθµβδ
Νεεηβδ
Οθνφθλ ρτοοκηδρ , νµδ σηλδ
Οθνεδρρηνµκ εδδρ
Οτακηβ ϖθδµδρρ
Θδµσ µχ τσηκησηδρ
Σδκδογνµδ µχ ηµσδθµδσ
Σθυδκ µχ ϖνθϕργνορ
ςφδρ µχ αδµδεησρ

∆ΩΒ∆ΡΡ ΝΕ Θ∆Υ∆ΜΤ∆ ΝΥ∆Θ ∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ
∋∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ ΝΥ∆Θ Θ∆Υ∆ΜΤ∆( Α∆ΕΝΘ∆ ΒΝΥΗΧ
Θ∆ΚΗ∆Ε ΕΤΜΧΗΜΦ ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ

34/
3+063
00+354
6+2/6
7+042
771
21+/22
0/+864
31
106+018

7+546
62
20+75/
0/+3/7
0+020
114+/36

188+052

2/1+071

11+417

∋6+/46(

ΒΝΥΗΧ Θ∆ΚΗ∆Ε
Φνυδθµλδµσ ρρηρσµβδ , Μνσδ 6
Τµησδχ ςξ , ΒΝΥΗΧ,08 Ρδµηνθρ& Θδρονµρδ Ετµχ
Τµησδχ ςξ , ∆λδθφδµβξ Βνλλτµησξ Ρτοονθσ Ετµχ ∋∆ΒΡΕ(
Βνλλτµησξ Εντµχσηνµ νε Βµχ , ∆ΒΡΕ

5+233
7+63/
1/+///
18+///

∆ΩΒ∆ΡΡ ΝΕ Θ∆Υ∆ΜΤ∆ ΝΥ∆Θ ∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ
∋∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ ΝΥ∆Θ Θ∆Υ∆ΜΤ∆( ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ

75+501

Σγδ ββνλοµξηµφ µνσδρ ενθλ µ ηµσδφθκ οθσ νε σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ

∋6+/46(

6
ΗΜΧ∆Ο∆ΜΧ∆ΜΣ ΚΗΥΗΜΦ Β∆ΜΣΘ∆ ϑΗΜΦΡΣΝΜ
ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣ ΝΕ Β≅ΡΓ ΕΚΝςΡ
ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Λ≅ΘΒΓ 20+ 1/10
1/10
#

1/1/
#

ΝΟ∆Θ≅ΣΗΜΦ ≅ΒΣΗΥΗΣΗ∆Ρ
∆ωβδρρ νε δωοδµχηστθδρ νυδθ θδυδµτδ ενθ ξδθ
≅χιτρσλδµσ ενθ ησδλρ ϖγηβγ χν µνσ εεδβσ βργ ,
≅λνθσηψσηνµ νε σµφηακδ βοησκ ρρδσρ
≅λνθσηψδχ θδυδµτδ εθνλ χδεδθθδχ βνµσθηατσηνµρ
Μδσ βγµφδ ηµ µνµ,βργ ϖνθϕηµφ βοησκ ακµβδρ
θδκσδχ σν νοδθσηνµρ , Μνσδ 0/
Β≅ΡΓ ΕΚΝςΡ ΟΘΝΥΗΧ∆Χ ΕΘΝΛ ΝΟ∆Θ≅ΣΗΜΦ
≅ΒΣΗΥΗΣΗ∆Ρ

75+501

∋6+/46(

5+442
∋0+257(

7+37/
∋3+//4(

80+686

∋1+471(

∋1/+470(

2+720

60+105

0+138

ΗΜΥ∆ΡΣΗΜΦ ≅ΒΣΗΥΗΣΗ∆Ρ
Οτθβγρδ νε σµφηακδ βοησκ ρρδσρ

∋07+406(

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

∋07+406(

ΕΗΜ≅ΜΒΗΜΦ ≅ΒΣΗΥΗΣΗ∆Ρ
Βοησκ βνµσθηατσηνµρ θδβδηυδχ

0/+///

Β≅ΡΓ ΕΚΝςΡ ΟΘΝΥΗΧ∆Χ ΕΘΝΛ ΕΗΜ≅ΜΒΗΜΦ ≅ΒΣΗΥΗΣΗ∆Ρ

0/+///

ΗΜΒΘ∆≅Ρ∆ ΗΜ Β≅ΡΓ ≅ΜΧ ∆ΠΤΗΥ≅Κ∆ΜΣΡ ΕΝΘ Ξ∆≅Θ

51+588

0+138

Β≅ΡΓ ≅ΜΧ ∆ΠΤΗΥ≅Κ∆ΜΣΡ , Α∆ΦΗΜΜΗΜΦ ΝΕ Ξ∆≅Θ

45+247

44+0/8

008+/46

45+247

008+/46

45+247

Β≅ΡΓ ≅ΜΧ ∆ΠΤΗΥ≅Κ∆ΜΣΡ , ∆ΜΧ ΝΕ Ξ∆≅Θ
Θ∆ΟΘ∆Ρ∆ΜΣ∆Χ ΑΞ9
Βργ µχ αµϕ

Σγδ ββνλοµξηµφ µνσδρ ενθλ µ ηµσδφθκ οθσ νε σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ
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0− ΝΘΦ≅ΜΗΨ≅ΣΗΝΜ ≅ΜΧ Μ≅ΣΤΘ∆ ΝΕ ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ
Ηµχδοδµχδµσ Κηυηµφ Βδµσθδ ϑηµφρσνµ ηρ  µνµ,οθνεησ νθφµηψσηνµ+ ηµβνθονθσδχ ϖησγντσ ργθδ βοησκ
τµχδθ σγδ κϖρ νε Νµσθην+ µχ  θδφηρσδθδχ βγθησξ τµχδθ σγδ Βµχηµ Ηµβνλδ Σω ≅βσ µχ ηρ δωδλοσ
εθνλ ηµβνλδ σω τµχδθ ρταοθφθογ 038∋0(∋ε( νε σγδ Βµχηµ Ηµβνλδ Σω ≅βσ− Σγδ νθφµηψσηνµ ηρ
 χηραηκησξ θδρντθβδ βδµσθδ σγσ οθνυηχδρ ηµενθλσηνµ+ ρτοονθσ+ µχ ρϕηκκρ,ατηκχηµφ οθνφθλρ
σγσ χχθδρρ χηραηκησξ ηρρτδρ ηµ σγδ βνλλτµησξ−
1− ≅ΒΒΝΤΜΣΗΜΦ ΟΝΚΗΒΗ∆Ρ
Ντσκηµδχ αδκνϖ θδ σγνρδ ββντµσηµφ ονκηβηδρ χνοσδχ αξ σγδ βνθονθσηνµ 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 ββντµσρ
θδβδηυακδρ µχ ββντµσρ οξακδρ− ≅βστκ θδρτκσρ βντκχ χηεεδθ εθνλ σγνρδ δρσηλσδρ−
∋β( Ετµχ ≅ββντµσηµφ
Σγδ ββνλοµξηµφ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ ηµβκτχδ σγδ βσηυησηδρ νε σγδ νθφµηψσηνµ ενθ ϖγηβγ σγδ
Ανθχ νε Χηθδβσνθρ ηρ κδφκκξ ββντµσακδ− Ηµ νθχδθ σν οθνοδθκξ θδεκδβσ ησρ βσηυησηδρ+ σγδ βνθονθσηνµ
ληµσηµρ ησρ ββντµσρ ηµ ββνθχµβδ ϖησγ σγδ οθηµβηοκδρ νε !ετµχ ββντµσηµφ! ηµ νθχδθ σγσ
κηλησσηνµρ µχ θδρσθηβσηνµρ οκβδχ νµ σγδ τρδ νε υηκακδ θδρντθβδρ θδ ναρδθυδχ− Τµχδθ ετµχ
ββντµσηµφ+ θδρντθβδρ ενθ υθηντρ οτθονρδρ θδ βκρρηεηδχ ενθ ββντµσηµφ µχ θδονθσηµφ ηµσν ετµχρ ηµ
ββνθχµβδ ϖησγ βσηυησηδρ νθ ναιδβσηυδρ ροδβηεηδχ− Σγδ ηµχηυηχτκ ετµχρ θδ χδρβθηαδχ αδκνϖ9
∋η(

Τµθδρσθηβσδχ Ετµχ
Σγηρ ετµχ ηµβκτχδρ θδρντθβδρ υηκακδ ενθ σγδ νθφµηψσηνµ&ρ φδµδθκ νοδθσηµφ βσηυησηδρ−

∋ηη( Ρκθηδρ Ετµχ
Σγηρ ετµχ ηµβκτχδρ θδρντθβδρ υηκακδ ενθ σγδ νθφµηψσηνµ&ρ ρκθξ µδδχρ−
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1− ≅ΒΒΝΤΜΣΗΜΦ ΟΝΚΗΒΗ∆Ρ ∋Βνµσ&χ(
∋ηηη( Βνµσηµφδµβξ Ετµχ
Σγηρ ετµχ ηµβκτχδρ θδρντθβδρ υηκακδ ενθ σγδ νθφµηψσηνµ&ρ ϖνθϕηµφ βοησκ µδδχρ−
∋ηυ( Ηµυδρσδχ ηµ Βοησκ ≅ρρδσρ
Σγηρ ετµχ ηµβκτχδρ σγδ εηµµβηκ θδρντθβδρ ηµυδρσδχ ηµ βοησκ ρρδσρ+ θδβνθχδχ νµ µ λνθσηψδχ
βνρσ αρηρ−
∋χ( Σµφηακδ βοησκ ρρδσρ
Σµφηακδ βοησκ ρρδσρ θδ ρσσδχ σ βνρσ κδρρ ββτλτκσδχ λνθσηψσηνµ− Βνρσ ηρ µδσ νε θδκσδχ
ηµυδρσλδµσ σω βθδχησρ µχ φνυδθµλδµσ φθµσρ− ≅λνθσηψσηνµ αρδχ νµ σγδ δρσηλσδχ τρδετκ κηεδ νε
σγδ ρρδσ ηρ βκβτκσδχ ρ ενκκνϖρ9
≅ρρδσ

Αρηρ

Θσδ

Βνλοτσδθ γθχϖθδ
Βνλοτσδθ ρνεσϖθδ
Κδρδγνκχ ηλοθνυδλδµσρ
Ετθµηστθδ µχ δπτηολδµσ

Ρσθηφγσ,κηµδ
Ρσθηφγσ,κηµδ
Ρσθηφγσ,κηµδ
Ρσθηφγσ,κηµδ

2 ξδθρ
1 ξδθρ
4 ξδθρ
4 ξδθρ

∋δ( Χδεδθθδχ Βοησκ Βνµσθηατσηνµρ
Χδεδθθδχ βοησκ βνµσθηατσηνµρ βνµρηρσ νε λντµσρ θδβδηυδχ ενθ ροδβηεηβ βοησκ οτθβγρδρ− Σγδρδ
λντµσρ θδ λνθσηψδχ νµ σγδ ρλδ αρηρ ρ σγδ θδκσδχ σµφηακδ βοησκ ρρδσρ−
∋ε( Θδυδµτδ Θδβνφµησηνµ
Φθµσρ θδ θδβνθχδχ ρ θδυδµτδ ηµ σγδ οδθηνχ σν ϖγηβγ σγδξ θδκσδ− ςγδθδ  ονθσηνµ νε  φθµσ
θδκσδρ σν  ετστθδ οδθηνχ+ ησ ηρ χδεδθθδχ µχ θδβνφµηψδχ ηµ σγδ ρταρδπτδµσ οδθηνχ− Λδλαδθργηο+
χνµσηνµρ µχ ληρβδκκµδντρ θδυδµτδ ηρ θδβνφµηψδχ ρ θδυδµτδ ϖγδµ θδβδηυδχ− Θδρσθηβσδχ
βνµσθηατσηνµρ θδ θδβνφµηψδχ ρ θδυδµτδ ηµ σγδ ξδθ ηµ ϖγηβγ σγδ θδκσδχ δωοδµχηστθδρ θδ ηµβτθθδχ−
Τµθδρσθηβσδχ βνµσθηατσηνµρ θδ θδβνφµηψδχ ρ θδυδµτδ ϖγδµ θδβδηυδχ νθ θδβδηυακδ ηε σγδ λντµσ σν
αδ θδβδηυδχ βµ αδ θδρνµακξ δρσηλσδχ µχ βνκκδβσηνµ ηρ θδρνµακξ ρρτθδχ− Ετµχθηρηµφ µχ
ϖνθϕργνο θδυδµτδ ηρ θδβνφµηψδχ ρ θδυδµτδ ϖγδµ σγδ βνθθδρονµχηµφ δυδµσ νββτθρ− Εδδ ενθ ρδθυηβδ
θδυδµτδ ηρ θδβνφµηψδχ ρ θδυδµτδ ϖγδµ σγδ ρδθυηβδ ηρ οδθενθλδχ− ςφδ ρταρηχηδρ θδ θδβνφµηψδχ ρ
θδυδµτδ ηµ σγδ ξδθ ηµ ϖγηβγ σγδ θδκσδχ ϖφδ δωοδµχηστθδρ θδ ηµβτθθδχ−
∋φ( Φνυδθµλδµσ ≅ρρηρσµβδ
Φνυδθµλδµσ ρρηρσµβδ ηµ σγδ ενθλ νε σω βθδχησρ µχ ρταρηχηδρ ηρ θδβνθχδχ ρ θδυδµτδ−
Φνυδθµλδµσ ρρηρσµβδ ηρ θδβνφµηψδχ ηµ σγδ οδθηνχ ϖγδθδ κκ βνµχησηνµρ νε σγδ σω βθδχησρ νθ
ρταρηχηδρ θδ λδσ−
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1− ≅ΒΒΝΤΜΣΗΜΦ ΟΝΚΗΒΗ∆Ρ ∋Βνµσ&χ(
∋γ( Βνµσθηατσδχ Ρδθυηβδρ
Υνκτµσδδθρ βνµσθηατσδ γτµχθδχρ νε γντθρ οδθ ξδθ σν ρρηρσ σγδ βνθονθσηνµ ηµ βθθξηµφ ντσ ησρ
ρδθυηβδ χδκηυδθξ µχ ετµχθηρηµφ βσηυησηδρ− Αδβτρδ νε σγδ χηεεηβτκσξ νε χδσδθληµηµφ σγδηθ εηθ υκτδ+
βνµσθηατσδχ ρδθυηβδρ θδ µνσ θδβνφµηψδχ ηµ σγδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ−
∋η( Ηµβνλδ Σωδρ
Σγδ βνθονθσηνµ ηρ δωδλοσ εθνλ οξηµφ ηµβνλδ σωδρ+ ρ ησ ηρ  µνσ,ενθ,οθνεησ νθφµηψσηνµ−
∋ι( Βργ µχ ∆πτηυκδµσρ
Βργ µχ δπτηυκδµσρ βνµρηρσ νε βργ νµ χδονρησ−
∋ϕ( Τρδ νε ∆ρσηλσδρ
Σγδ οθδοθσηνµ νε εηµµβηκ ρσσδλδµσρ ηµ ββνθχµβδ ϖησγ Βµχηµ ββντµσηµφ ρσµχθχρ ενθ µνσ,
ενθ,οθνεησ νθφµηψσηνµρ θδπτηθδχ λµφδλδµσ σν λϕδ δρσηλσδρ µχ ρρτλοσηνµρ σγσ εεδβσ σγδ
θδονθσδχ λντµσρ νε ρρδσρ µχ κηαηκησηδρ σ σγδ χσδ νε σγδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ µχ σγδ θδονθσδχ
λντµσρ νε θδυδµτδρ µχ δωοδµχηστθδρ χτθηµφ σγδ θδονθσηµφ οδθηνχ− ≅βστκ θδρτκσρ βντκχ χηεεδθ εθνλ
λµφδλδµσ&ρ αδρσ δρσηλσδρ ρ χχησηνµκ ηµενθλσηνµ αδβνλδρ υηκακδ ηµ σγδ ετστθδ−
∋κ( Εηµµβηκ Ηµρσθτλδµσρ
Σγδ νθφµηψσηνµ ηµησηκκξ λδρτθδρ ησρ εηµµβηκ ρρδσρ µχ εηµµβηκ κηαηκησηδρ σ εηθ υκτδ− Σγδ
νθφµηψσηνµ ρταρδπτδµσκξ λδρτθδρ κκ ησρ εηµµβηκ ρρδσρ µχ εηµµβηκ κηαηκησηδρ σ λνθσηψδχ βνρσ
δωβδοσ ενθ ηµυδρσλδµσρ βσηυδκξ πτνσδχ ηµ µ βσηυδ λθϕδσ− Ηµ ρταρδπτδµσ οδθηνχρ+ ηµυδρσλδµσρ θδ
θδονθσδχ σ εηθ υκτδ+ ϖησγ µξ τµθδκηψδχ φηµρ µχ κνρρδρ θδονθσδχ ηµ σγδ ρσσδλδµσ νε θδυδµτδ µχ
δωοδµχηστθδρ−

2− ΒΘ∆ΧΗΣ Ε≅ΒΗΚΗΣΗ∆Ρ
Σγδ νθφµηψσηνµ γρ βνθονθσδ βθδχησ βθχ εβηκησηδρ ϖησγ µ φφθδφσδ κηλησ νε #5+/// ∋1/08 , #4+///(−
≅σ Λθβγ 20+ 1/10+ #5+/// ∋1/08 , #4+///( νε σγδρδ βθδχησ εβηκησηδρ θδληµ τµτρδχ−
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3− Σ≅ΜΦΗΑΚ∆ Β≅ΟΗΣ≅Κ ≅ΡΡ∆ΣΡ

Βνρσ
#
Βνλοτσδθ γθχϖθδ
Βνλοτσδθ ρνεσϖθδ
Ετθµηστθδ µχ δπτηολδµσ
Κδρδγνκχ ηλοθνυδλδµσρ

Βνρσ κδρρ ββτλτκσδχ λνθσηψσηνµ

1/10
≅ββτλτκσδχ
λνθσηψσηνµ
#

1/1/
≅ββτλτκσδχ
λνθσηψσηνµ
#

Βνρσ
#

22+/37
6+753
62+267
41+2/1

14+477
6+753
51+702
41+2/1

13+762
6+753
52+/25
41+2/1

11+467
6+753
48+16/
41+2/1

055+481

037+456

037+/64

031+/03

#

07+/14

#

5+/50

4− Χ∆Ε∆ΘΘ∆Χ Θ∆Υ∆ΜΤ∆
Χδεδθθδχ θδυδµτδ βνµρηρσρ νε λντµσρ θδβδηυδχ µχ µνσ ροδµσ ρ νε Λθβγ 20 ρ ενκκνϖρ9
1/10
#
Τµησδχ ςξ , Βνλλτµησξ Ηµυδρσλδµσ Φθµσ
Βµχηµ Βθδδθ Χδυδκνολδµσ Εντµχσηνµ
Βδµσθδ ενθ Ηµχδοδµχδµσ Κηυηµφ ηµ Σνθνµσν ∋Β−Η−Κ−Σ−( Ηµβ−

1/1/
#
5+/40

3+///
5+387
0/+387

5+/40

5− Χ∆Ε∆ΘΘ∆Χ ΒΝΜΣΘΗΑΤΣΗΝΜΡ Θ∆Κ≅Σ∆Χ ΣΝ Β≅ΟΗΣ≅Κ ≅ΡΡ∆ΣΡ
Χδεδθθδχ βνµσθηατσηνµρ θδκσδχ σν σµφηακδ βοησκ ρρδσρ θδοθδρδµσ θδρσθηβσδχ βνµσθηατσηνµρ ϖησγ ϖγηβγ
σγδ νθφµηψσηνµ οτθβγρδχ σµφηακδ βοησκ ρρδσρ− Σγδ βγµφδρ ηµ σγδ χδεδθθδχ βνµσθηατσηνµρ ακµβδ
ενθ σγδ ξδθ θδ ρ ενκκνϖρ9
1/10
#
Α≅Κ≅ΜΒ∆ , Αδφηµµηµφ νε ξδθ
Βνµσθηατσηνµρ θδβδηυδχ ενθ βοησκ δωοδµχηστθδρ χτθηµφ σγδ ξδθ
Θδυδµτδ θδβνφµηψδχ ενθ σγδ ξδθ
Α≅Κ≅ΜΒ∆ , ∆µχ νε ξδθ

256
0/+///
∋0+257(
7+888

1/1/
#
3+261
∋3+//4(
256
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6− ΦΝΥ∆ΘΜΛ∆ΜΣ ≅ΡΡΗΡΣ≅ΜΒ∆
Χτθηµφ σγδ ξδθ σγδ Νθφµηψσηνµ θδβδηυδχ φνυδθµλδµσ ρρηρσµβδ+ ρ  βνµρδπτδµβδ νε ΒΝΥΗΧ,08
τµχδθ υθηντρ οθνφθλρ− Σγδ λντµσρ θδβδηυδχ ενθ σγδ ξδθ γυδ αδδµ θδονθσδχ ρ ενκκνϖρ9
∋( Βµχ ∆λδθφδµβξ ςφδ Ρταρηχξ ∋Β∆ςΡ(9
Σγδ Νθφµηψσηνµ ϖρ δκηφηακδ ενθ σγδ Β∆ςΡ ενθ ϖφδρ οηχ εθνλ Ιτµδ 0+ 1/1/ σν Λθβγ 20+
1/10− Σγδ σνσκ δµσησκδλδµσ ενθ σγδ ξδθ ϖρ #4+312 ∋1/1/ , #Μηκ( µχ σγηρ γρ αδδµ θδονθσδχ ρ
θδυδµτδ− ≅ρ σ Λθβγ 20+ 1/10 #4+312 ϖρ θδβδηυακδ εθνλ σγδ Βµχ Θδυδµτδ ≅φδµβξ−
∋α( Βµχ ∆λδθφδµβξ Θδµσ Ρταρηχξ ∋Β∆ΘΡ(9
Σγδ Νθφµηψσηνµ ϖρ δκηφηακδ ενθ σγδ Β∆ΘΡ ενθ θδµσ οηχ εθνλ Ρδοσδλαδθ 16+ 1/1/ σν Λθβγ 20+
1/10− Σγδ σνσκ δµσησκδλδµσ ενθ σγδ ξδθ ϖρ #810 ∋1/1/ , #Μηκ( µχ σγηρ γρ αδδµ θδονθσδχ ρ
θδυδµτδ− ≅ρ σ Λθβγ 20+ 1/10 #810 ϖρ θδβδηυακδ εθνλ σγδ Βµχ Θδυδµτδ ≅φδµβξ−
7− ΗΜΣ∆ΘΕΤΜΧ ΣΘ≅ΜΡΕ∆ΘΡ
Χτθηµφ σγδ ξδθ+ σγδ Ανθχ νε Χηθδβσνθρ οοθνυδχ  σθµρεδθ νε #7+405 εθνλ σγδ τµθδρσθηβσδχ ετµχ σν σγδ
θδρσθηβσδχ ετµχ ενθ βοησκ ρρδσρ µχ  σθµρεδθ ενθ #64+/// εθνλ σγδ τµθδρσθηβσδχ ετµχ σν σγδ θδρσθηβσδχ
ετµχ ενθ ρκθηδρ−
8− ΦΘ≅ΜΣ Θ∆Υ∆ΜΤ∆
Φθµσ θδυδµτδ βνµρηρσρ νε σγδ ενκκνϖηµφ9
1/10
#
Βδµσθδ ενθ Ηµχδοδµχδµσ Κηυηµφ Σνθνµσν
, Χηθδβσ ετµχηµφ
, Χηθδβσ ετµχηµφ χληµηρσθσηνµ
, Νσγδθ ετµχηµφ
Ηµχδοδµχδµσ Κηυηµφ Βµχ , βνθδ ετµχηµφ
Τµησδχ ςξ
, Οθσµδθ φδµβξ ετµχηµφ
, Βνλλτµησξ Κδχδθ
Βµχηµ Βθδδθ Χδυδκνολδµσ Εντµχσηνµ
∆λοκνξλδµσ µχ Ρνβηκ Χδυδκνολδµσ Βµχ , Βµχ
Ρτλλδθ Ιναρ
Ρντσγδθµ Εθνµσδµβ Βνλλτµησξ Ρδθυηβδρ Βνθονθσηνµ
Βνλλτµησξ Εντµχσηνµ νε Βµχ , ∆ΒΡΕ

45+037
07+477
27+402

1/1/
#
45+037
27+142
7+//3
27+402

2/+///
07+04/
23+7//

2/+///
5+/4/

02+000
0/+55/
04+35/

02+101
0/+55/

124+32/

1//+73/

02
ΗΜΧ∆Ο∆ΜΧ∆ΜΣ ΚΗΥΗΜΦ Β∆ΜΣΘ∆ ϑΗΜΦΡΣΝΜ
ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ
ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Λ≅ΘΒΓ 20+ 1/10
0/− 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
1/10
#

1/1/
#

∋ΗΜΒΘ∆≅Ρ∆( Χ∆ΒΘ∆≅Ρ∆ ΗΜ ΒΤΘΘ∆ΜΣ ≅ΡΡ∆ΣΡ
≅ββντµσρ θδβδηυακδ
Φνυδθµλδµσ ρρηρσµβδ θδβδηυακδ
Οθδοηχ δωοδµρδρ

7+684

∋1/+206(
∋5+233(
∋105(

∋0+208(

∋15+766(

6+365

ΗΜΒΘ∆≅Ρ∆ ∋Χ∆ΒΘ∆≅Ρ∆( ΗΜ ΒΤΘΘ∆ΜΣ ΚΗ≅ΑΗΚΗΣΗ∆Ρ
≅ββντµσρ οξακδ µχ ββθτδχ κηαηκησηδρ
Φνυδθµλδµσ θδλησσµβδρ οξακδ
Χδεδθθδχ θδυδµτδ

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

1+3/0
∋441(
3+336

∋6+527(
∋1+/47(
5+/40

5+185

∋2+534(

∋1/+470(

2+720

03
ΗΜΧ∆Ο∆ΜΧ∆ΜΣ ΚΗΥΗΜΦ Β∆ΜΣΘ∆ ϑΗΜΦΡΣΝΜ
ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ
ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Λ≅ΘΒΓ 20+ 1/10
00− ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΗΜΡΣΘΤΛ∆ΜΣΡ
Σγδ νθφµηψσηνµ ηρ δωονρδχ σν υθηντρ θηρϕρ σγθντφγ ησρ εηµµβηκ ηµρσθτλδµσρ− Σγδ ενκκνϖηµφ µκξρηρ
οθδρδµσρ σγδ νθφµηψσηνµ&ρ δωονρτθδρ σν ρηφµηεηβµσ θηρϕ σ σγδ θδονθσηµφ χσδ−
Βθδχησ Θηρϕ
Βθδχησ θηρϕ ηρ σγδ θηρϕ νε εηµµβηκ κνρρ σν σγδ νθφµηψσηνµ ηε  χδασνθ εηκρ σν λϕδ οξλδµσρ νε ηµσδθδρσ
µχ οθηµβηοκ ϖγδµ χτδ− Σγδ νθφµηψσηνµ ηρ δωονρδχ σν σγηρ θηρϕ θδκσηµφ σν ησρ βργ µχ ββντµσρ
θδβδηυακδρ− Σγδ νθφµηψσηνµ γνκχρ ησρ βργ ϖησγ εδχδθκκξ θδφτκσδχ βγθσδθδχ αµϕρ ϖγν θδ ηµρτθδχ
αξ σγδ Βµχηµ Χδονρησ Ηµρτθµβδ Βνθονθσηνµ− ≅κκ νσγδθ θδβδηυακδρ θδ ρρδρρδχ νµ  βνµσηµτντρ
αρηρ ενθ βνκκδβσηαηκησξ−
Ηµσδθδρσ Θσδ Θηρϕ
Σγδ νθφµηψσηνµ ηρ δωονρδχ σν ηµσδθδρσ θσδ θηρϕ νµ ησρ υθηακδ θσδ σδθλ κνµ ϖησγ µ ηµσδθδρσ θσδ νε
σγδ αµϕ&ρ οθηλδ θσδ οκτρ 1−4∃− Σγδ σδθλ κνµ θσδ ηρ ρβγδχτκδχ ενθ θδµδϖκ ηµ Λξ 1/10−
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 λησηφσδρ σγηρ θηρϕ αξ λνµησνθηµφ βργ βσηυησηδρ µχ δωοδβσδχ
ντσεκνϖρ σγθντφγ σγδ ατχφδσηµφ οθνβδρρ−
Σγδθδ γυδ αδδµ µν ρηφµηεηβµσ βγµφδρ εθνλ σγδ οθηνθ ξδθ ηµ σγδ δωονρτθδ σν θηρϕ νθ ονκηβηδρ+
οθνβδχτθδρ µχ λδσγνχρ τρδχ σν λδρτθδ σγδ θηρϕρ νε σγδ νθφµηψσηνµ−
01− ∆ΒΝΜΝΛΗΒ Χ∆Ο∆ΜΧ∆ΜΒ∆
Σγδ νθφµηψσηνµ ηρ χδοδµχδµσ νµ νασηµηµφ νοδθσηµφ φθµσρ σν γδκο βθθξ ντσ σγδ νθφµηψσηνµ&ρ
λµχσδ− Εηκτθδ σν νασηµ ετστθδ φθµσρ βντκχ µδφσηυδκξ ηλοβσ σγδ ετστθδ νοδθσηνµρ νε σγδ
νθφµηψσηνµ−

04
ΗΜΧ∆Ο∆ΜΧ∆ΜΣ ΚΗΥΗΜΦ Β∆ΜΣΘ∆ ϑΗΜΦΡΣΝΜ
ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ
ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Λ≅ΘΒΓ 20+ 1/10
02− ΗΛΟ≅ΒΣ ΝΕ ΒΝΥΗΧ,08
Ηµ Λθβγ 1/1/+ σγδ βνθνµυηθτρ χηρδρδ ∋ΒΝΥΗΧ,08( ντσαθδϕ ϖρ χδβκθδχ  οµχδληβ αξ σγδ ςνθκχ
Γδκσγ Νθφµηψσηνµ+ γυηµφ βνµρηχδθακδ ηλοβσ ανσγ φκνακκξ µχ κνβκκξ+ µχ γρ σγδ ονσδµσηκ σν
βθδσδ εηµµβηκ ρσθδρρ νµ σγδ δβνµνλξ µχ σγδ νθφµηψσηνµ− ≅ρ νε Λθβγ 20+ 1/10+ σγδ νθφµηψσηνµ
ϖρ ρσηκκ χδκηµφ ϖησγ σγδ οµχδληβ+ ϖγηβγ βνµσηµτδρ σν γυδ σγδ ονσδµσηκ σν βθδσδ εηµµβηκ ρσθδρρ νµ
σγδ νθφµηψσηνµ− Σγδ οµχδληβ γρ γχ βνµρηχδθακδ ηλοβσ νµ σγδ νθφµηψσηνµ ηµ σγδ ενκκνϖηµφ θδρ9
∋( Ηµ οδθρνµ ετµχθηρηµφ δυδµσρ+ ρτβγ ρ σγδ µµτκ χµβδ µχ ρηκδµσ τβσηνµ ϖδθδ βµβδκκδχ µχ
µξ ηµ οδθρνµ ετµχθηρηµφ δυδµσρ γδκχ ηµ ρτοονθσ νε νσγδθ νθφµηψσηνµρ ϖδθδ βµβδκκδχ:
∋α( Χηεεηβτκσηδρ γυδ θηρδµ ϖγδµ θδβθτησηµφ υνκτµσδδθρ µχ ρτοονθσηµφ ηµχηυηχτκρ ϖγν θδκξ νµ
ηµ οδθρνµ ρτοονθσρ νθ ϖγν θδ τµακδ σν ββδρρ οθνφθλ ρτοονθσρ υηθστκκξ: µχ
∋β( Σγδθδ γρ αδδµ µ ηµβθδρδ ηµ χδλµχ ενθ ρδθυηβδρ εθνλ οδνοκδ ϖγν ϖδθδ τµακδ σν ββδρρ
σγδ ρδθυηβδρ οθδυηντρκξ χτδ σν λµξ χηεεδθδµσ αθθηδθρ µχ θδ µνϖ ακδ σν ββδρρ σγδ νµκηµδ
ρδθυηβδρ νεεδθδχ−
≅σ σγδ σηλδ σγσ σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ ϖδθδ οοθνυδχ+ σγδ λντµσ νε σγδ εηµµβηκ ηλοβσ βντκχ µνσ
αδ χδσδθληµδχ−
03− Β≅ΟΗΣ≅Κ ΧΗΡΒΚΝΡΤΘ∆
Σγδ νθφµηψσηνµ&ρ ναιδβσηυδρ ϖησγ θδροδβσ σν βοησκ λµφδλδµσ θδ σν ληµσηµ  ληµηλτλ βοησκ
αρδ σγσ κκνϖρ σγδ νθφµηψσηνµ σν βνµσηµτδ ϖησγ µχ δωδβτσδ ησρ νυδθκκ οτθονρδ− Σγδ νθφµηψσηνµ&ρ
Ανθχ νε Χηθδβσνθρ οδθενθλρ οδθηνχηβ θδυηδϖρ νε σγδ νθφµηψσηνµ&ρ βοησκ µδδχρ σν δµρτθδ σγδξ θδληµ
βνµρηρσδµσ ϖησγ σγδ θηρϕ σνκδθµβδ σγσ ηρ ββδοσακδ σν σγδ νθφµηψσηνµ−

