ΙκΪάβεΪιθεφαθάΪηβω

%63
%63
ΎνοθάθγςδΪξιΪκθάΪκδΪ

ru

Νβκίακδμηδ
ΙκΪάβεΪιθεφαθάΪηβω

Ηπξνκϋζναίμηδξνμίζμίφδμηύ



Αίεμϊδςιίζίμηώξνρδτμηιδΰδζνξίπμνπρη
Ξοηφημϊξναοδεγδμηθ
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]

ΐκνιηοναιίγκώΰδζνξίπμνπρηγδρδθ





ΊδμβάβαΪπβωΫεθδβκθάδβήεωΫίαθιΪληθλμβήίμίγ
ΎίΪδμβάβαΪπβωΫεθδβκθάδβήεωΫίαθιΪληθλμβήίμίγ






+RPH&RQQHFW



ΗΪλμκθγδΪ
ΎβλμΪηπβθηηυγαΪινλδ
ΗΪλμκθγδβ+RPH&RQQHFW
ΎβλμΪηπβθηηΪωήβΪέηθλμβδΪ
ΘαΪσβμίήΪηηυο
ΎίδεΪκΪπβωθλθθμάίμλμάββ








ΐίζναϊδςπρίμναιη



Φηπριίηρδτμηφδπινδνΰπκςεηαίμηδ



ΘρβλμβμίεφηυίλκίήλμάΪ
ΙκθέκΪζζΪθρβλμδβ
ΙκθέκΪζζΪνήΪείηβωηΪδβιβ
Ληωμβίάυήάβΰηυοκίςϋμθδ






Φρνγδκίρϋαπκςφίδμδηπξοίαμνπρη"



Θμδεψρίηβίχείδμκθχηίκέββ
ΎίζθηλμκΪπβθηηυγκίΰβζ




Ντοίμίνιοςείύψδθποδγϊ



Λθάίμυιθχδθηθζββχείδμκθχηίκέββ
ΙκΪάβεφηΪωνμβεβαΪπβωνιΪδθάδβ




Ζμίινλπρανπξοηΰνονλ
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A

o

ΎνοθάθγςδΪξιΪκθάΪκδΪ
ΚίαίκάνΪκήεωάθήυ
ΎβλιείγβχείζίημυνικΪάείηβω
Λβζάθευ
ΠάίμΪβξθκζΪθμθΫκΪΰίηβω
ΚίΰβζθΰβήΪηβω
ΊδμβάβαΪπβωικβΫθκΪ
ΎθιθεηβμίεφηΪωβηξθκζΪπβω (β )
ΘοεΪΰήΪψσβγάίημβεωμθκ
ΙθεθΰίηβωιίκίδεψρΪμίεωξνηδπβγ
ΙκβηΪήείΰηθλμβ
ΛιίπβΪεφηυίικβηΪήείΰηθλμβ














Ξδοδγξδοαϊληπξνκϋζναίμηδλ



Πδοαηπμίώπκςεΰί














Ηθζίκ(βηθζίκ)'



K

ΝλμΪηθάδΪωαυδΪ
ΝλμΪηθάδΪξθκζΪμΪάκίζίηβλνμθδ
ΝλμΪηθάδΪάκίζίηβλνμθδ
ΝλμΪηθάδΪξθκζΪμΪήΪμυ
ΝλμΪηθάδΪήΪμυ
ΝλμΪηθάδΪίήβηβπυβαζίκίηβωμίζιίκΪμνκυ
ΝλμΪηθάδΪΰίλμδθλμβάθήυ
ΑΪάίκςίηβίιίκάθέθάάθήΪάχδλιενΪμΪπβψ
ΘρβλμδΪλμίδεΪήάίκπυ
ΘρβλμδΪικβηΪήείΰηθλμίγ
Ώιρηαηζίυηώξοηΰνοί



ΚίΰβζθΰβήΪηβω
ΊδμβάβαΪπβωικβΫθκΪ




ξοίακδμηδΰϊρναϊλξοηΰνονλ



ΗΪιθεηίηβίκίαίκάνΪκΪήεωάθήυ
ΎνοθάδΪ
ΝλμΪηθάδΪικβηΪήείΰηθλμίγ
Όδεψρίηβί
Όυδεψρίηβί
ΙθλείδΪΰήθέθβλιθεφαθάΪηβω
ΑΪσβμηθίθμδεψρίηβί









Σςμιυηηαοδλδμη



ΌυαθάζίηψμΪγζίκΪ
ΜΪγζίκ
Λίδνηήθζίκ
Όκίζωικβέθμθάείηβω
ΘδθηρΪηβίάκίζίηβικβέθμθάείηβω
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1

O



Q

2

3

4

Ρίΰκηυϊηξνκδζμϊδπναδρϊ



Θάθσβ
ΚυΫΪ
ΚυΫΪ²ικβέθμθάείηβίηΪιΪκνικβιθηβΰίηηθγ
μίζιίκΪμνκί
ΖωλθήθζΪςηωωιμβπΪ²ικβέθμθάείηβίηΪιΪκνικβ
ιθηβΰίηηυομίζιίκΪμνκΪο
ΖωλθδθεΫΪλΪ²ιθήθέκίάΪηβί
ΎθζΪςηωωιμβπΪ²ικβέθμθάείηβίηΪιΪκν
Ικβέθμθάείηβίιθμίοηθεθέββ6RXVYLGH
Ϊκηβκυ
Ύίλίκμυ
Ικθρίί
ΚίέίηίκΪπβω ιθήθέκίάΪηβί
ΙκβέθμθάείηβίθιΪκυ ΙθήτϋζμίλμΪ
ΚΪαζθκΪΰβάΪηβί
ΔθηλίκάβκθάΪηβί
ΙκβέθμθάείηβίλθδΪ βαωέθή
ΙκβέθμθάείηβίγθένκμΪ




J
















θείίιθήκθΫηνψβηξθκζΪπβψθικθήνδπββ
ικβηΪήείΰηθλμωοαΪιΪληυορΪλμωοβλενΰΫίλίκάβλΪ
ζθΰηθ ηΪγμβ ηΪ θξβπβΪεφηθζ λΪγμί ZZZJDJJHQDXFRP
βηΪλΪγμίβημίκηίμζΪέΪαβηΪ ZZZJDJJHQDXFRP]]
VWRUH

ΒλιθεφαθάΪηβίιθηΪαηΪρίηβψ

ru

m Ηπξνκϋζναίμηδξνμίζμίφδμηύ
8

ΌηβζΪμίεφηθικθρβμΪγμίήΪηηθί
κνδθάθήλμάθΘηθιθζθΰίμάΪζ
ηΪνρβμφλωικΪάβεφηθβΫίαθιΪληθ
ιθεφαθάΪμφλωικβΫθκθζΛθοκΪηωγμί
κνδθάθήλμάθιθχδλιενΪμΪπβββ
βηλμκνδπβψιθζθημΪΰνήεω
ήΪεφηίγςίέθβλιθεφαθάΪηβωβεβήεω
ιίκίήΪρβηθάθζνάεΪήίεφπν
ΒλιθεφαθάΪηβίιθηΪαηΪρίηβψ

ΎΪηηυγικβΫθκικίήηΪαηΪρίη
βλδεψρβμίεφηθήεωάλμκΪβάΪηβω
ΛθΫεψήΪγμί λιίπβΪεφηυί βηλμκνδπββ ιθ
ζθημΪΰν
ΚΪλιΪδνγμίβθλζθμκβμίικβΫθκΗί
ιθήδεψρΪγμίικβΫθκίλεβθηΫυε
ιθάκίΰήίηάθάκίζωμκΪηλιθκμβκθάδβ

ΎίμωζηίκΪακίςΪίμλωβέκΪμφλ
ικβΫθκθζΘρβλμδΪβθΫλενΰβάΪηβί
ικβΫθκΪηίήθεΰηυικθβαάθήβμφλω
ήίμφζβχμθήθινλμβζθμθεφδθίλεβθηβ
λμΪκςί είμββοδθημκθεβκνψμ
άακθλευί
ΗίήθινλδΪγμίήίμίγζεΪήςί είμδ
ικβΫθκνβίέθλίμίάθζνικθάθήν
ΌλίέήΪικΪάβεφηθάλμΪάεωγμί
ικβηΪήείΰηθλμβάκΪΫθρνψδΪζίκνΛζ
θιβλΪηβίικβηΪήείΰηθλμίγά
κνδθάθήλμάίιθχδλιενΪμΪπββ

ΙθήδεψρίηβίικβΫθκΪΫίαςμίιλίεφηθγ
άβεδβήθεΰίηικθβαάθήβμφμθεφδθ
δάΪεβξβπβκθάΪηηυγλιίπβΪεβλμ
ΙθάκίΰήίηβωβααΪηίικΪάβεφηθέθ
ιθήδεψρίηβωικβάθήωμδληωμβψ
έΪκΪημβγηυοθΫωαΪμίεφλμά
ΧμθμικβΫθκικίήηΪαηΪρίημθεφδθήεω
ήθζΪςηίέθβλιθεφαθάΪηβωΒλιθεφανγμί
ικβΫθκ μθεφδθ ήεω ικβέθμθάείηβω Ϋεψή β
ηΪιβμδθάΛείήβμίαΪικβΫθκθζάθ
άκίζωίέθκΪΫθμυΒλιθεφανγμίικβΫθκ
μθεφδθάαΪδκυμθζιθζίσίηββ
ΎΪηηυγικβΫθκικίήηΪαηΪρίηήεω
βλιθεφαθάΪηβωηΪάυλθμίηίΫθείί
 ζηΪήνκθάηίζζθκω
Ύίμβήθ είμεβπΪλθέκΪηβρίηηυζβ
ξβαβρίλδβζβνζλμάίηηυζββ
ιλβοβρίλδβζβάθαζθΰηθλμωζβΪμΪδΰί
εβπΪηίθΫεΪήΪψσβίήθλμΪμθρηυζβ
αηΪηβωζβ θ ικβΫθκί ζθένμ βλιθεφαθάΪμφ
ικβΫθκμθεφδθιθήικβλζθμκθζεβπ
θμάίλμάίηηυοαΪβοΫίαθιΪληθλμφβεβ
ιθλείιθήκθΫηθέθβηλμκνδμΪΰΪβ
θλθαηΪηβω άλίο θιΪληθλμίγ λάωαΪηηυο λ
χδλιενΪμΪπβίγικβΫθκΪ



ΌΪΰηυίνδΪαΪηβωιθμίοηβδίΫίαθιΪληθλμβ

ru

m Αίεμϊδςιίζίμηώξνρδτμηιδΰδζνξίπμνπρη
(

m Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋ

ΌΪΰηυίνδΪα ηβωιθμίοηβδίΫίαθιΪληθλμβ

ανζβνοίμηώ
ΛεθΰίηηυίάκΪΫθρίγδΪζίκί
είέδθάθλιεΪζίηωψσβίλωικίήζίμυ
ζθένμαΪέθκίμφλωΗίοκΪηβμίάκΪΫθρίγ
δΪζίκίείέδθάθλιεΪζίηωψσβίλω
ικίήζίμυΗίθμδκυάΪγμίήάίκπν
ικβΫθκΪίλεβάηνμκβικβΫθκΪ
θΫκΪαθάΪελωήυζΌυδεψρβμίικβΫθκ
άυηφμίάβεδνλίμίάθέθικθάθήΪβα
κθαίμδβ βεβ θμδεψρβμί ικίήθοκΪηβμίεφ ά
ΫεθδίικίήθοκΪηβμίείγ

m Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋ
νενβί
▯ ΙκβΫθκ λμΪηθάβμλω θρίηφ έθκωρβζ Ηί
ικβδΪλΪγμίλφδέθκωρβζάηνμκίηηβζ
ιθάίκοηθλμωζικβΫθκΪβεβ
ηΪέκίάΪμίεφηυζχείζίημΪζΌλίέήΪ
ήΪάΪγμίικβΫθκνθλμυμφΗί
ιθαάθεωγμί ήίμωζ ιθήοθήβμφ Ϋεβαδθ δ
έθκωρίζνικβΫθκν
ΘιΪληθλμφθΰθέΪ
▯ ΙκβηΪήείΰηθλμββεβιθλνήΪθρίηφ
έθκωρβίΡμθΫυβαάείρφέθκωρνψ
ιθλνήνβεβικβηΪήείΰηθλμββα
κΪΫθρίγδΪζίκυάλίέήΪβλιθεφανγμί
ικβοάΪμδβ
ΘιΪληθλμφθΰθέΪ
▯ ΌθάκίζωκΪΫθμυζθΰίμάυκάΪμφλω
έθκωρβγιΪκΗίικβδΪλΪγμίλφδ
άίημβεωπβθηηυζθμάίκλμβωζΗί
ιθήινλδΪγμίήίμίγΫεβαδθδικβΫθκν
m Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋ
νχξίοηαίμηώ
▯ ΒαθμδκυμθγήάίκπυικβΫθκΪζθΰίμ
άυκάΪμφλωέθκωρβγιΪκΙκβ
θικίήίεϋηηθγ μίζιίκΪμνκί θη ζθΰίμ
ΫυμφηίάβήίηΘμδκυάΪωήάίκπνηί
λμθγμίλεβςδθζΫεβαδθδικβΫθκν
Θλμθκθΰηθ θμδκθγμί ήάίκπν ικβΫθκΪ
ΗίιθήινλδΪγμίήίμίγΫεβαδθδ
ικβΫθκν
ΘιΪληθλμφθςιΪκβάΪηβω
▯ νήφμίθλμθκθΰηυικβάυηβζΪηβββα
ήνοθάδβικβηΪήείΰηθλμίγλέθκωρίγ
ΰβήδθλμφψΰβήδθλμφζθΰίμ
άυιείληνμφλωΌυηβζΪωέθκωρβί
ικβηΪήείΰηθλμββλιθεφανγμί
ικβοάΪμδβ


m Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋ
ςγίοίρνινλ
▯ ΙκβηίδάΪεβξβπβκθάΪηηθζκίζθημί
ικβΫθκζθΰίμλμΪμφβλμθρηβδθζ
θιΪληθλμβ ΕψΫυί κίζθημηυί κΪΫθμυ
βαΪζίηΪικθάθήθάβμκνΫήθεΰηυ
άυιθεηωμφλωμθεφδθλιίπβΪεβλμΪζβ
λίκάβληθγλενΰΫυικθςίήςβζβ
λιίπβΪεφηθίθΫνρίηβίΏλεβικβΫθκ
ηίβλικΪάίηάυηφμίάβεδνλίμίάθέθ
ικθάθήΪβακθαίμδββεβθμδεψρβμί
ικίήθοκΪηβμίεφάΫεθδί
ικίήθοκΪηβμίείγΌυαθάβμί
λιίπβΪεβλμΪλίκάβληθγλενΰΫυ
ΘιΪληθλμφνήΪκΪμθδθζ
▯ ΙκβλβεφηθζηΪέκίάίικβΫθκΪ
βαθεωπβωδΪΫίεωζθΰίμ
κΪλιεΪάβμφλωΛείήβμίαΪμίζρμθΫυ
δΪΫίεφηίλθικβδΪλΪελωλέθκωρβζβ
ρΪλμωζβχείδμκθικβΫθκθά
ΘιΪληθλμφνήΪκΪμθδθζ
▯ ΙκθηβδΪψσΪωάεΪέΪζθΰίμικβάίλμβ
δνήΪκνχείδμκβρίλδβζμθδθζΗί
βλιθεφανγμίθρβλμβμίεφάυλθδθέθ
ήΪάείηβωβεβιΪκθλμκνγηυί
θρβλμβμίεβ
ΘιΪληθλμφνήΪκΪμθδθζ
▯ ΗίβλικΪάηυγικβΫθκζθΰίμΫυμφ
ικβρβηθγιθκΪΰίηβωμθδθζΗβδθέήΪ
ηίάδεψρΪγμίηίβλικΪάηυγικβΫθκ
Όυηφμίβακθαίμδβάβεδνλίμίάθέθ
ικθάθήΪβεβάυδεψρβμί
ικίήθοκΪηβμίεφάΫεθδί
ικίήθοκΪηβμίείγΌυαθάβμί
λιίπβΪεβλμΪλίκάβληθγλενΰΫυ
m Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋ
ροίαληοναίμηώ
Λάίμθμλάίμθήβθήηυοχείζίημθάθρίηφ
ωκδβγβζθΰίμμκΪάζβκθάΪμφέεΪαΪ
έκνιιΪκβλδΪ  ΗίλζθμκβμίηΪ
άδεψρϋηηυίλάίμθήβθήηυίχείζίημυ
ήθεφςί λίδνηή

Ικβρβηυιθάκίΰήίηβγ

Ξοηφημϊξναοδεγδμηθ
]

Αμηλίμηδ ²Ηί λμΪάφμί ιθλνήν ηΪ ήηθ κΪΫθρίγ δΪζίκυ
Ηί άυλμβεΪγμί ήηθ Ϊεψζβηβίάθγ ξθεφέθγ Βαεβςηωω
ΪδδνζνεωπβωμίιεΪζθΰίμιθάκίήβμφικβΫθκ
ΎηθκΪΫθρίγδΪζίκυήθεΰηθάλίέήΪθλμΪάΪμφλω
λάθΫθήηυζ ΛμΪάφμί ιθλνήν άλίέήΪ ιθ πίημκν εθμδΪ λ
θμάίκλμβωζββεβηΪκίςϋμδν

Ικβρ ηυιθάκίΰήίηβγ

²

ΙκββλιθεφαθάΪηββΪεψζβηβίάθγξθεφέβλείήβμί
ρμθΫυθηΪηίδΪλΪεΪλφλμίδεΪήάίκπυΧμθζθΰίμ
ικβάίλμβδβαζίηίηβψπάίμΪλμίδεΪ

²

ΙκβλβεφηθοεθκβκθάΪηηθγάθήθικθάθήηθγάθήί
!Ăζέε ζυκίδθζίηήνίζβλιθεφαθάΪμφηί
λθήίκΰΪσνψοεθκβήθάζβηίκΪεφηνψάθήνΫία
νέείδβλεθμυΎΪηηυίιθλθλμΪάνάθήθικθάθήηθγ
άθήυ Όυ ζθΰίμί ιθενρβμφ ηΪ ΌΪςίγ άθήθικθάθήηθγ
λμΪηπββ

²

ΙθλνήΪήθεΰηΪΫυμφνλμθγρβάθγδάθαήίγλμάβψ
άυλθδβομίζιίκΪμνκβιΪκΪΞθκζυβαλβεβδθηΪηί
ιθήοθήωμήεωδθζΫβηβκθάΪηηθέθκίΰβζΪλιΪκθζ

²

ΒλιθεφανγμίθκβέβηΪεφηυίικβηΪήείΰηθλμβά
κΪΫθρίγδΪζίκίΗίβλιθεφανγμίχζΪεβκθάΪηηυί
ικθμβάηββιθήήθηυήεωέκβεωΚΰΪάυίχείζίημυ
ηΪικβζίκιθήηθλθάλμθεθάυοικβΫθκθά ζθένμ
άυαάΪμφδθκκθαβψάκΪΫθρίγδΪζίκί

²

ΒλιθεφανγμίμθεφδθξβκζίηηυίζίεδβίήίμΪεβ
ηΪικβζίκ έΪγδβ λ ηΪδΪμδθγ  Ό λενρΪί νμίκβ ζίεδβο
ήίμΪείγαΪδΪαυάΪγμίβορίκίαηΪςλίκάβλ
αΪιρΪλμίγ

²

ΛμίδΪψσΪωΰβήδθλμφικβικβέθμθάείηββηΪιΪκνά
εθμδίλθμάίκλμβωζβάλίέήΪήθιθεηβμίεφηθ
ιθήλμΪάεωγμίιθήηίέθεθμθδΫίαθμάίκλμβγ
ΛμίδΪψσΪωΰβήδθλμφΫνήίμλθΫβκΪμφλωάηϋζ

²

ΗίήίκΰβμίάεΪΰηυίικθήνδμυάαΪδκυμθγκΪΫθρίγ
δΪζίκίάμίρίηβίήεβμίεφηθέθάκίζίηβΘηβζθένμ
άυαάΪμφδθκκθαβψάκΪΫθρίγδΪζίκί

²

Λθεφ θλμκυί λθνλυ ηΪικβζίκ δίμρνι έθκρβπΪ βεβ
λθείηυίΫεψήΪ ηΪικβζίκλθείηθίΰΪκδθί
λθήίκΰΪμοεθκβήυβδβλεθμυΙθλείήηβί
άθαήίγλμάνψμηΪιθάίκοηθλμββα
άυλθδθδΪρίλμάίηηθγλμΪεβΗίζίήείηηθνήΪεωγμί
εψΫυίθλμΪμδβηΪιθάίκοηθλμβήνοθάδβ

²

ΌκΪΫθρίγδΪζίκίζθένμθλμΪμφλωιωμηΪθμ
ξκνδμθάθέθ λθδΪ ΛκΪαν ΰί νήΪεβμί ξκνδμθάυγ λθδ β
ικθμκβμίιθάίκοηθλμφκΪΫθρίγδΪζίκυληΪρΪεΪ
άεΪΰηθγμκωιθρδθγΪαΪμίζλνοθγ

²

ΗίικΪάβεφηυγνοθήαΪικβΫθκθζζθΰίμάυαάΪμφ
δθκκθαβψάκΪΫθρίγδΪζίκίΛθΫεψήΪγμίνδΪαΪηβω
ιθνοθήνβθρβλμδίικβΫθκΪήΪηηυίάκνδθάθήλμάί
ιθχδλιενΪμΪπββΘρβσΪγμίκΪΫθρνψδΪζίκνιθλεί
δΪΰήθέθβλιθεφαθάΪηβωλκΪανιθλείθοεΪΰήίηβω
ικβΫθκΪΙθλείθρβλμδβηΪλνοθάυμβκΪγμίκΪΫθρνψ
δΪζίκνζωέδθγλΪεξίμδθγ

²

ΗίληβζΪγμίνιεθμηίηβίήάίκβΙκβιθάκίΰήίηββ
νιεθμηίηβωήάίκφηίαΪδκυάΪίμλωήθεΰηυζ
θΫκΪαθζΖθένμΫυμφιθάκίΰήίηυεβπίάυίιΪηίεβ
λθλίήηίγζίΫίεβΎεωαΪζίηυνιεθμηίηβω
θΫκΪσΪγμίλφδλιίπβΪεβλμΪζ

ru

Ντοίμίνιοςείύψδθποδγϊ
7

ΌΪςηθάυγικβΫθκθμεβρΪίμλωθλθΫίηηθγ
χξξίδμβάηθλμφψχηίκέθιθμκίΫείηβωΌχμθζκΪαήίείάυ
ηΪγήϋμίκωήκίδθζίηήΪπβγδΪδικβχδλιενΪμΪπββ
ικβΫθκΪλχδθηθζβμφίσϋΫθεφςίχηίκέβββδΪδ
ικΪάβεφηθνμβεβαβκθάΪμφικβΫθκ

ΘοκΪη θδκνΰΪψσίγλκίήυ

Πναδρϊξνόινμνληηόκδιρονόμδοβηη
▯

ΘμδκυάΪγμίήάίκφήνοθάδβάθάκίζωικβέθμθάείηβω
ιβσβιθάθαζθΰηθλμβκίΰί

▯

ΙκβΫθείίήεβμίεφηθζικβέθμθάείηββΌυζθΰίμί
θμδεψρβμφιΪκθάνψιίρφαΪĂζβηνμήθθδθηρΪηβω
νλμΪηθάείηηθέθ άκίζίηβ β ηΪ αΪδεψρβμίεφηθζ χμΪιί
βλιθεφαθάΪμφθλμΪμθρηθίμίιεθδΪζίκυ
ικβέθμθάείηβω

▯

ΙκβικβέθμθάείηββηΪιΪκνζθΰηθθήηθάκίζίηηθ
βλιθεφαθάΪμφηίλδθεφδθνκθάηίγΎεωΫεψήλ
κΪαεβρηυζάκίζίηίζικβέθμθάείηβωάιίκάνψ
θρίκίήφλείήνίμνλμΪηΪάεβάΪμφΫεψήθλ
ηΪβΫθεφςβζάκίζίηίζικβέθμθάείηβω

Ξοίαηκϋμίώςρηκηζίυηώςξίιναιη
ΝμβεβαβκνγμίνιΪδθάδνλλθΫεψήίηβίζικΪάβε
χδθεθέβρίλδθγΫίαθιΪληθλμβ
ΎΪηηυγικβΫθκβζίίμθμζίμδνθ
λθθμάίμλμάββίάκθιίγλδβζηθκζΪζ
(8νμβεβαΪπββχείδμκβρίλδβοβχείδμκθηηυο
ικβΫθκθά ZDVWHHOHFWULFDODQGHOHFWURQLF
HTXLSPHQW:((( 
ΎΪηηυίηθκζυθικίήίεωψμήίγλμάνψσβίηΪ
μίκκβμθκββΏάκθλθψαΪικΪάβεΪάθαάκΪμΪβ
νμβεβαΪπββλμΪκυοικβΫθκθά
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ΑηΪδθζλμάθλικβΫθκθζ

Ζμίινλπρανπξοηΰνονλ
*

ΛείήνψσΪωβηξθκζΪπβωιθζθΰίμενρςίναηΪμφΌΪς
ηθάυγικβΫθκΌυιθαηΪδθζβμίλφλιΪηίεφψνικΪάείηβω
βθμήίεφηυζβχείζίημΪζβνικΪάείηβωβιθενρβμί
βηξθκζΪπβψθκΪΫθρίγδΪζίκίβικβηΪήείΰηθλμωο
ΑηΪδθζλμάθλικβΫθκθζ

Γςτνανθχιίσξίοναίοιί





#
(

Όίημβεωπβθηηυίικθκίαβ

Οδζδοαςίογκώανγϊ

0

Νιεθμηβμίεφήάίκπυ

8

ΌυοθήηθίθμάίκλμβίήεωιΪκΪ

ΙκβΫθκβζίίμκίαίκάνΪκήεωάθήυζΪδλβζΪεφηθγ
ίζδθλμφψĂεβμκΪΙκβθμδκυμθγήάίκπίικβΫθκΪ
άβήηθκίαίκάνΪκήεωάθήυ

@

ΚίαίκάνΪκήεωάθήυ



Ιίκίή δΪΰήυζ αΪινλδθζ ικβΫθκΪ ηΪιθεηωγμί κίαίκάνΪκ
ήεωάθήυ ~ ΗΪιθεηίηβίκίαίκάνΪκΪήεωάθήυ
ηΪ λμκΪηβπΪ 

ΑηΪδθζλμάθλικβΫθκθζ

Γηπξκδθηόκδλδμρϊςξοίακδμηώ

%

ΚίήΪδμβκθάΪηβίνλμΪηθάθδ

ΗΪλμθωσίίκνδθάθήλμάθήίγλμάβμίεφηθήεωκΪαεβρηυο
άΪκβΪημθάικβΫθκΪΌαΪάβλβζθλμβθμμβιΪικβΫθκΪ
άθαζθΰηυηίαηΪρβμίεφηυίκΪλοθΰήίηβω

0

εθδβκθάδΪήεωΫίαθιΪληθλμβήίμίγ

M

ΌυαθάζίηψμΪγζίκΪ

°

ΎίζθηλμκΪπβθηηυγκίΰβζ

E

Λθίήβηίηβίλλίμφψ +RPH&RQQHFW

ΛοίζΪνικΪάείηβωβήίημβρηΪήεωάλίοάΪκβΪημθά
ικβΫθκΪ
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Υαδρίησνολίνρνΰοίεδμηώ
Υαδρ
ΚΪαεβρηυίπάίμΪβλιθεφανψμλωήεωθκβίημΪπββ
ιθεφαθάΪμίείγάλθθμάίμλμάνψσβολβμνΪπβωολάωαΪηηυο
λνλμΪηθάδΪζβ
θκΪηΰίάυγ

ιίκάυίνλμΪηθάδβ

λβηβγ

θληθάηυίξνηδπββ
ΫΪαθάυίνλμΪηθάδβ

Ϋίευγ

θρβλμδΪ
νλμΪηΪάεβάΪίζυίαηΪρίηβω

Σνολίνρνΰοίεδμηώ
ΞθκζΪθμθΫκΪΰίηβωλβζάθεθάαηΪρίηβγβεββηήβδΪπββ
ηΪήβλιείίάπίεθζζθΰίμβαζίηωμφλωάαΪάβλβζθλμβθμ
λβμνΪπββ















Χμβαθηυρνάλμάβμίεφηυδικβ
δθληθάίηβωζΎεωάυΫθκΪ
λθθμάίμλμάνψσίγ ξνηδπββ ικθ
λμθικβδθληβμίλφδλβζάθεν
Ύβλιείγ
ΗΪήβλιείίζθένμθμθΫκΪ
ΰΪμφλωμίδνσβίνλμΪηθάδββ
άΪκβΪημυάυΫθκΪ
Ιθάθκθμηυγ
Λιθζθσφψιθάθκθμηθέθκίέν
ιίκίδεψρΪμίεφ εωμθκΪΌυζθΰίμίάυΫκΪμφ
μίζιίκΪμνκνβλήίεΪμφήκνέβί
νλμΪηθάδβ
ΙίκίδεψρΪμίεφ ΙίκίδεψρΪμίεφάυΫθκΪξνηδ
άυΫθκΪξνηδπβγ πβγικίήηΪαηΪρίηήεωάυΫθκΪ
άβήΪ ηΪέκίάΪ ξνηδπββ θρβλμδβ
βεβΫΪαθάυονλμΪηθάθδ

Νάίεβρίηηυγ
ζΪλςμΪΫ

ΙΪηίεφνικΪά
είηβω

ΛθδκΪσϋηηΪω
βηήβδΪπβωηΪ
ήβλιείί

ΒαζίηωίζΪωνλμΪηθάδΪ
θμθΫκΪΰΪίμλωάνάίεβρίηηθζ
ζΪλςμΪΫί
ΌκίζωικβέθμθάείηβωηίαΪήθεέθήθ
θδθηρΪηβωθμθΫκΪΰΪίμλωά
νάίεβρίηηθζζΪλςμΪΫί ηΪικβζίκ
ιθλείήηβίĂλίδνηήικβνλμΪηθάδί
μΪγζίκΪ 
Ιθβλμίρίηββηίδθμθκθέθάκίζίηβ
βηήβδΪπβω ηΪ ήβλιείί λθδκΪσΪίμλω β
θμθΫκΪΰΪίμλωμθεφδθλΪζΪωάΪΰηΪω
βηξθκζΪπβωΧμΪξνηδπβωαΪήΪηΪιθ
νζθερΪηβψ β ζθΰίμ Ϋυμφ βαζίηίηΪ ά
ΫΪαθάυονλμΪηθάδΪο

Πηλανκϊ
Πηλανκ
I

Σςμιυηώ
Ινλδ

Ø

Λμθι

H

ΙΪναΪθδθηρΪηβί

'

ΘμζίηΪ

Ž

ΛΫκθλ

™

ΙθήμάίκΰήίηβίλθοκΪηίηβίνλμΪηθάθδ

C

ΛμκίεδΪάυΫθκΪ

(

ΌυαθάήθιθεηβμίεφηθγβηξθκζΪπββ

’

υλμκυγηΪέκίάλβηήβδΪπβίγλθλμθωηβω
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ΑηΪδθζλμάθλικβΫθκθζ

Οδεηλνεηγίμηώ

Γνξνκμηρδκϋμίώημσνολίυηώ (η )

ΙκβΫθκ ηΪοθήβμλω ά κίΰβζί θΰβήΪηβω ίλεβ ηί άυΫκΪηΪ
ηβθήηΪξνηδπβωβεβΪδμβάβκθάΪηΪξνηδπβωαΪσβμυθμ
ήίμίγ

Ικβδθληνάςβλφδλβζάθεν (ΌυζθΰίμίάυάίλμβηΪ
ήβλιείγήθιθεηβμίεφηνψβηξθκζΪπβψηΪικβζίκθΫ
νλμΪηθάείηηθζάβήίηΪέκίάΪβεβμίδνσίγμίζιίκΪμνκί
κΪΫθρίγδΪζίκυ

ΌκίΰβζίθΰβήΪηβωωκδθλμφιΪηίεβνικΪάείηβω
νζίηφςΪίμλω
ιίζίμηώ
²

ΎεωκίΰβζΪθΰβήΪηβωικίήνλζθμκίηΪκΪαεβρηΪω
βηήβδΪπβωΙθνζθερΪηβψνλμΪηθάείηεθέθμβι
*$**(1$8βάκίζωλνμθδ

²

ΩκδθλμφβηήβδΪπββαΪάβλβμθμάίκμβδΪεφηθέθνέεΪ
ακίηβω

²

ΒηήβδΪπβψβωκδθλμφζθΰηθβαζίηβμφάεψΫθί
άκίζωάζίηψΫΪαθάυονλμΪηθάθδ

Ώιρηαηζίυηώξοηΰνοί
ΎεωάυοθήΪβακίΰβζΪθΰβήΪηβωζθΰηθεβΫθ

▯

ιθάίκηνμφιίκίδεψρΪμίεφάυΫθκΪξνηδπβγεβΫθ

▯

ικβδθληνμφλωδιΪηίεβνικΪάείηβωεβΫθ

▯

θμδκυμφβεβαΪδκυμφήάίκπν

ΙθλείχμθέθζθΰηθνλμΪηθάβμφμκίΫνίζνψξνηδπβψ
ΙθήκθΫηίί θΫ νλμΪηθάδί ξνηδπβγ λζ ά λθθμάίμλμάνψσβο
έεΪάΪο
ιίζίμηώ
²

ΏλεβάΫΪαθάυονλμΪηθάδΪοάυΫκΪηθ©ΒηήβδΪπβω
κίΰβζΪθΰβήΪηβω ΌυδεªήεωάυοθήΪβακίΰβζΪ
θΰβήΪηβω λείήνίμ ιθάίκηνμφ ιίκίδεψρΪμίεφ άυΫθκΪ
ξνηδπβγ

²

Ώλεβάμίρίηβίηίδθμθκθέθάκίζίηβιθλεί
ΪδμβάβαΪπββηβθήηΪνλμΪηθάδΪηίΫνήίμαΪήΪηΪηΪ
ήβλιείίληθάΪιθωάεωίμλωβηήβδΪπβωκίΰβζΪ
θΰβήΪηβω

²

ΙθήλάίμδΪκΪΫθρίγδΪζίκυέΪληίμρίκίαηίδθμθκθί
άκίζωιθλείθμδκυάΪηβωήάίκπυ



ιίζίμηδ ΌηίικίκυάηθζκίΰβζίιθλείθδθηρΪηβω
ηΪέκίάΪηίαηΪρβμίεφηυίδθείΫΪηβωμίζιίκΪμνκυ
ωάεωψμλωηθκζΪεφηυζωάείηβίζ
ΙκβηίθΫοθήβζθλμβάυιθεηίηβωάΪΰηυοήίγλμάβγβήεω
θΫθαηΪρίηβω άΪΰηθγ βηξθκζΪπββ ιθωάεωίμλω λβζάθε )
ΌΪΰηΪωβηξθκζΪπβωδΪλΪψσΪωλωΫίαθιΪληθλμββ
κΪΫθρίέθ κίΰβζΪ βηθέήΪ άυλάίρβάΪίμλω ΪάμθζΪμβρίλδβ
Χμβ λθθΫσίηβω ΪάμθζΪμβρίλδβ βλρίαΪψμ ρίκία ηίλδθεφδθ
λίδνηήβεβήθεΰηυΫυμφιθήμάίκΰήίηυλιθζθσφψ ™
ΌλθθΫσίηβωολάωαΪηηυολ+RPH&RQQHFWάλβζάθεί )
ήθιθεηβμίεφηθθμθΫκΪΰΪίμλωλμΪμνλ+RPH&RQQHFW
ΎθιθεηβμίεφηνψβηξθκζΪπβψζθΰηθηΪγμβάέεΪάί
~ +RPH&RQQHFWηΪ λμκΪηβπΪ 

Ντκίεγίύψηθαδμρηκώρνο
ΙκβΫθκθΫθκνήθάΪηθοεΪΰήΪψσβζάίημβεωμθκθζ
ΘοεΪΰήΪψσβγ άίημβεωμθκ άδεψρΪίμλω β άυδεψρΪίμλω ιθ
ζίκί ηίθΫοθήβζθλμβ Μϋιευγ άθαήνο άυοθήβμ βα ήάίκπυ
ΙθλείάυηβζΪηβωΫεψήΪήίκΰβμίήάίκπναΪδκυμθγήθ
ιθεηθέθ θλμυάΪηβω Ηίεφαω θλμΪάεωμφ ήάίκπν ηΪιθεθάβην
θμδκυμθγβηΪρίλθλίήηωωδνοθηηΪωζίΫίεφζθΰίμΫυμφ
ιθάκίΰήίηΪΘοεΪΰήΪψσβγάίημβεωμθκικθήθεΰΪίμ
κΪΫθμΪμφηίδθμθκθίάκίζωιθλείθμδεψρίηβωβαΪμίζ
ΪάμθζΪμβρίλδβάυδεψρΪίμλω
Αμηλίμηδ
ΗίαΪδκυάΪγμίάίημβεωπβθηηυίικθκίαβάικθμβάηθζ
λενρΪίάθαζθΰηθιίκίέκίάΪηβίικβΫθκΪ

ΑηΪδθζλμάθλικβΫθκθζ
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Ξνκνεδμηώξδοδικύφίρδκώσςμιυηθ












Ξνκνεδ Σςμιυηώαηγμίβοδαί
μηδ

Ρδλξδοίρςοί

Ηπξνκϋζναίμηδ

ΙκβέθμθάείηβίηΪιΪκνικβ² &ήεω
θάθσίγκυΫυβέΪκηβκθά


ž

Ηνείάθίιθεθΰίηβί
Θλάίσίηβί



[

² &

ΌεΪΰηθλμφĂ

ΚίδθζίηήνίζΪωμίζιίκΪ
μνκΪ &
²Ă&



§

Ικβέθμθάείηβί ιθ μίοηθεθ ΚίδθζίηήνίζΪωμίζιίκΪ
μνκΪ &
έββ6RXVYLGH







V

² &

ΙκβέθμθάείηβίθιΪκυ

ΚίδθζίηήνίζΪωμίζιίκΪ
μνκΪ &

εψήΪιθεηθλμφψθδνμυάΪψμλωιΪκθζ
ΙκβέθμθάείηβίάάΪδννζίικβηβαδθγμίζιίκΪ
μνκίθμĂήθ &βλβλιθεφαθάΪηβίζιΪκΪ
 ιθήοθήβμήεωικβέθμθάείηβωζωλΪ
κυΫυθάθσίγβήίλίκμθά
ΙκθήνδμιθζίσΪίμλωάλιίπβΪεφηυγέίκζί
μβρηθαΪιΪβάΪίζυγΰΪκθικθρηυγιΪδίμήεω
άΪδννζηθέθικβέθμθάείηβωΙβμΪμίεφηυίβΪκθ
ζΪμβρίλδβίάίσίλμάΪλθοκΪηωψμλωΫεΪέθήΪκω
αΪσβμηθγθΫθεθρδί
ΙθήτϋζήεωήκθΰΰίάθέθμίλμΪβμίλμΪηΪαΪδ
άΪλδί
ΜίλμθιθήοθήβμαηΪρβμίεφηθΫυλμκίίρίζικβ
δθζηΪμηθγμίζιίκΪμνκίεΪέθήΪκωδθζΫβηΪ
πββιΪκΪλέθκωρβζάθαήνοθζιθάίκοηθλμφ
μίλμΪηίιθήλυοΪίμ
ΘιμβζΪεφηΪωμίζιίκΪμνκΪήεωήκθΰΰίάθέθ
μίλμΪλθλμΪάεωίμ &
ΘάθσβξκνδμυζωλθκυΫΪ

W

² &

ΚΪαζθκΪΰβάΪηβί

ΚίδθζίηήνίζΪωμίζιίκΪ
μνκΪ &

d

&

εΪέθήΪκωάεΪΰηθλμβμίιεθΫίκίΰηθικθηβ
δΪίμ ά ικθήνδμυ Ικθήνδμυ ηί ιίκίλυοΪψμ β ηί
ήίξθκζβκνψμλω
ΎεωέθμθάυοΫεψήβοείΫθΫνεθρηυοβαήίεβγ

ΚίέίηίκΪπβω

ΚίδθζίηήνίζΪωμίζιίκΪ
μνκΪ &
² &

ίκίΰηυγκΪαθέκίάνΰίέθμθάυοΫεψή
ΗΪικΪάείηηυγιΪκηίάυλνςβάΪίμΫεψήθ
ΗβαδθμίζιίκΪμνκηθίικβέθμθάείηβίήεωζωλΪ



e

6

ΗβαδθμίζιίκΪμικβέθμηΪ ΚίδθζίηήνίζΪωμίζιίκΪ
μνκΪ &
ιΪκν
tΪαθάυίνλμΪηθάδβ
¢ΙκθέκΪζζΪθρβλμδβ
kΙκθέκΪζζΪνήΪείηβω
ηΪδβιβ

ΖίήείηηθίΫίκίΰηθίικβέθμθάείηβίήεωθλθ
Ϋίηηθηίΰηυοικθήνδμθά
ΌΫΪαθάυονλμΪηθάδΪοζθΰηθαΪήΪμφβηήβάβήν
ΪεφηυίνλμΪηθάδβήεωικβΫθκΪ
ΛιθζθσφψικθέκΪζζυθρβλμδβζθΰηθνήΪ
εβμφαΪέκωαηίηβωάκΪΫθρίγδΪζίκίιΪκθζ
ΛιθζθσφψικθέκΪζζυνήΪείηβωηΪδβιβ
ζθΰηθνήΪεβμφβαάίλμδθάυίθμεθΰίηβωάικβ
Ϋθκί
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ΑηΪδθζλμάθλικβΫθκθζ

Ξοημίγκδεμνπρη

Πξδυηίκϋμϊδξοημίγκδεμνπρη

ΒλιθεφανγμίμθεφδθικβηΪήείΰηθλμββαδθζιείδμΪ
ιθλμΪάδββεβικίήεΪέΪίζυίλίκάβληθγλενΰΫθγΧμβ
ικβηΪήείΰηθλμβλιίπβΪεφηθΪήΪιμβκθάΪηυδΌΪςίζν
ικβΫθκνΛείήβμίάλίέήΪαΪμίζρμθΫυικβηΪήείΰηθλμβ
ΫυεβικΪάβεφηθάλμΪάείηυάήνοθάδν

ΌυζθΰίμίαΪδΪαΪμφάλάθίζλιίπβΪεβαβκθάΪηηθζ
ζΪέΪαβηίλείήνψσβίικβηΪήείΰηθλμβ
%$Ă

ΕθμθδβαηίκΰΪάίψσίγλμΪεβΫία
θμάίκλμβγέενΫβηΪĂζζĂε

ΌΪςικβΫθκθληΪσίηλείήνψσβζβικβηΪήείΰηθλμωζβ

%$Ă

ΕθμθδβαηίκΰΪάίψσίγλμΪεβλ
θμάίκλμβωζβέενΫβηΪĂζζĂε

%$Ă

ΕθμθδλΪημβικβέΪκηυζιθδκυμβίζ
ΫίαθμάίκλμβγέενΫβηΪĂζζ ε

%$Ă

ΕθμθδλΪημβικβέΪκηυζιθδκυμβίζλ
θμάίκλμβωζβέενΫβηΪĂζζ ε

&/6Ă

ΜΪΫείμδβήεωνήΪείηβωηΪδβιβ ΗΪΫθκ
βα μΪΫείμθδ

*1Ă

ΊήΪιμίκ*1

Οδχϐριί
ήεωιθλνήυιβκθέθάβ
ξθκζήεωαΪιίδΪηδββήεω
ΰΪκδθέθ
Κνρνιηζμδοείαδύψδθ
πρίκηΰδζνραδοπρηθ
βκςΰημίĂλλ
ήεωικβέθμθάείηβωκβλΪ
ΫθΫθάυοβδκνιήεω
άυιίδΪηβωιβκθέθάβήεω
νήίκΰβάΪηβω ΰβήδθλμβ ικβ
ικβέθμθάείηββηΪιΪκν
Κνρνιηζμδοείαδύψδθ
πρίκηπνραδοπρηώλη
βκςΰημίĂλλ
ήεωικβέθμθάείηβωθάθσίγ
βεβκυΫυηΪιΪκν
άυιΪκβάΪηβω λθδΪ βα ωέθή β
κΪαζθκΪΰβάΪηβω

ήεωβλιθεφαθάΪηβωλιΪκθάυζβ
λίδπβωζβ*1
*1Ă

ΌλμΪάδΪβαηίκΰΪάίψσίγλμΪεβ
*1ηίιίκξθκβκθάΪηηΪωέενΫβηΪ
ĂζζĂε

*1Ă

ΌλμΪάδΪήεωικβέθμθάείηβωβα
ηίκΰΪάίψσίγλμΪεβ*1
ηίιίκξθκβκθάΪηηΪωέενΫβηΪĂζζ
Ăε

*1Ă

ΌλμΪάδΪβαηίκΰΪάίψσίγλμΪεβ
*1ιίκξθκβκθάΪηηΪωέενΫβηΪ
ĂζζĂε

*1Ă

ΌλμΪάδΪβαηίκΰΪάίψσίγλμΪεβ
*1ιίκξθκβκθάΪηηΪωέενΫβηΪ
ĂζζĂε

ΒλιθεφανγμίικβηΪήείΰηθλμβμθεφδθάλθθμάίμλμάββλ
άυςίικβάίήίηηυζβνδΪαΪηβωζβΒαέθμθάβμίεφηίηίλίμ
θμάίμλμάίηηθλμφάλενρΪίηίικΪάβεφηθέθβλιθεφαθάΪηβω
ικβηΪήείΰηθλμίγ
ΊημβικβέΪκηθίιθδκυμβίεθμδΪζθΰηθηΪέκίάΪμφμθεφδθ
ήθ&ΒλιθεφανγμίεθμθδλΪημβικβέΪκηυζ
ιθδκυμβίζμθεφδθάήνοθάθζςδΪξνιΪκθάΪκδί



ΙίκίήιίκάυζβλιθεφαθάΪηβίζ

Ξδοδγξδοαϊληπξνκϋζναίμηδλ
K

ru

πρίμναιίγίρϊ
ΗΪήβλιείίιθωάεωίμλωνλμΪηθάείηηΪωιθνζθερΪηβψ
ήΪμΪΝλμΪηθάδΪήηωνΰίΪδμβάηΪ

ΒαχμθγέεΪάυάυναηΪίμίδΪδιθήέθμθάβμφικβΫθκδ
ιίκάθζνβλιθεφαθάΪηβψΛηΪρΪεΪικθρβμΪγμίέεΪάν
~ ΌΪΰηυίνδΪαΪηβωιθμίοηβδίΫίαθιΪληθλμβ
ηΪ λμκΪηβπΪ 
Ιίκ ήιίκάυζβλιθεφαθάΪηβίζ

ΙκβΫθκήθεΰίηΫυμφνλμΪηθάείηβιθήδεψρίηδλίμβ
ΙθλείιθήδεψρίηβωδχείδμκθλίμβηΪήβλιείί
ιθωάεωίμλωζίηψ©ΙίκάυίνλμΪηθάδβªΜίιίκφάυ
ζθΰίμίηΪλμκθβμφάΪςηθάυγικβΫθκήεωιίκάθέθάάθήΪ
άχδλιενΪμΪπβψ
ιίζίμηώ
²

²

Ζίηψ©ΙίκάυίνλμΪηθάδβªιθωάεωίμλωμθεφδθικβ
ιίκάθζάδεψρίηββιθλείιθήΪρβχείδμκθχηίκέββ
βεβ ίλεβ ικβΫθκ ηίλδθεφδθ ήηίγ ηί Ϋυε ιθήδεψρϋη δ
χείδμκθλίμβ
Ιθλεί ιθήδεψρίηβω δ χείδμκθλίμβ ληΪρΪεΪ ικβζ ηΪ
Ăλίδνηήιθωάεωίμλωεθέθμβι*$**(1$8ΪαΪμίζ
ΪάμθζΪμβρίλδβζίηψ©ΙίκάυίνλμΪηθάδβª
ΧμβνλμΪηθάδβζθΰηθάεψΫθγζθζίημβαζίηβμφά
ζίηψΫΪαθάυονλμΪηθάθδ

1

ΝλμΪηθάβμίήίηφλιθζθσφψιθάθκθμηθέθ
ιίκίδεψρΪμίεω

2

ΙίκίγήβμίδνλμΪηθάδίζίλωπΪηΪΰΪμβίζ
λβζάθεΪ C

3

ΝλμΪηθάβμίζίλωπλιθζθσφψιθάθκθμηθέθ
ιίκίδεψρΪμίεω

4

ΙίκίγήβμίδνλμΪηθάδίέθήΪηΪΰΪμβίζλβζάθεΪ C

5

ΝλμΪηθάβμίέθήλιθζθσφψιθάθκθμηθέθ
ιίκίδεψρΪμίεω

6

ΙθήμάίκήβμίηΪΰΪμβίζ ™

πρίμναιίδγημηυϊηζλδοδμηώ
ρδλξδοίρςοϊ
ΗΪήβλιείίιθωάεωψμλωήάίάθαζθΰηυίίήβηβπυ
βαζίκίηβωμίζιίκΪμνκυ&β)ΙθνζθερΪηβψ
άυΫκΪηΪίήβηβπΪβαζίκίηβω&

1

ΌυΫίκβμίηνΰηνψίήβηβπνβαζίκίηβωλιθζθσφψ
ιθάθκθμηθέθιίκίδεψρΪμίεω

2

ΙθήμάίκήβμίηΪΰΪμβίζ ™

πρίμναιίώζϊιί
ΗΪήβλιείίιθωάεωίμλωνλμΪηθάείηηυγιθνζθερΪηβψ
ωαυδ

1

ΌυΫίκβμίμκίΫνίζυγωαυδήβλιείωλιθζθσφψ
ιθάθκθμηθέθιίκίδεψρΪμίεω

2

ΙθήμάίκήβμίηΪΰΪμβίζ ™

πρίμναιίεδπρινπρηανγϊ
ΗΪήβλιείίθμθΫκΪΰΪίμλωΰίλμδθλμφάθήυ

1

Ικθάίκφμίΰίλμδθλμφάθήθικθάθήηθγάθήυλ
ιθζθσφψικβεΪέΪίζθέθνέείκθήηθέθμίλμΪ
ΰίλμδθλμβάθήυΗΪιθεηβμίβαζίκβμίεφηνψμκνΫδν
άθήθγβαάθήθικθάθήΪήθθμζίμδβĂζε

2

ΎθΫΪάεωγμίιθδΪιεωζκΪλμάθκβηήβδΪμθκΪήθμίο
ιθκιθδΪξβθείμθάυγκΪλμάθκηίλμΪηίμΰίεμυζ
ΑίεμνδζίλδφίμηδΛρβμΪγμίδθεβρίλμάθδΪιίεφβ
ιθλείδΪΰήθγδΪιεβθλμθκθΰηθιθάθκΪρβάΪγμί
ζίκηνψμκνΫδνήθιθεηθέθιίκίζίςβάΪηβω
κΪλμάθκΪΔθεβρίλμάθδΪιίεφωάεωίμλωιθδΪαΪμίείζ
ΰίλμδθλμβάθήυ

3

ΛιθζθσφψιθάθκθμηθέθιίκίδεψρΪμίεωνλμΪηθάβμί
βαζίκίηηνψΰίλμδθλμφάθήυΙκίήάΪκβμίεφηθ
νλμΪηθάείηηθίαηΪρίηβίκΪάηθ

4

Ιθήμάίκήβμίλιθζθσφψ ™

πρίμναιίσνολίρίαοδλδμηπςρνι
ΗΪήβλιείίιθωάεωψμλωήάΪάθαζθΰηυοξθκζΪμΪ©$0
30ªβ© ρªΙθνζθερΪηβψνλμΪηθάείηξθκζΪμ© ρª

1

ΌυΫίκβμίμκίΫνίζυγξθκζΪμλιθζθσφψ
ιθάθκθμηθέθιίκίδεψρΪμίεω

2

ΙθήμάίκήβμίηΪΰΪμβίζ ™

πρίμναιίαοδλδμηπςρνι
ΗΪήβλιείίιθωάεωίμλωάκίζωλνμθδ

1

ΝλμΪηθάβμίμκίΫνίζθίάκίζωλνμθδλιθζθσφψ
ιθάθκθμηθέθιίκίδεψρΪμίεω

2

ΙθήμάίκήβμίηΪΰΪμβίζ ™

πρίμναιίσνολίρίγίρϊ
ΗΪήβλιείίθμθΫκΪΰΪψμλωμκβάθαζθΰηυοξθκζΪμΪ
ΎΖΎΖβΖΎΙθνζθερΪηβψάυΫκΪη
ξθκζΪμ ΎΖ

1

ΌυΫίκβμίμκίΫνίζυγξθκζΪμλιθζθσφψ
ιθάθκθμηθέθιίκίδεψρΪμίεω

2

ΙθήμάίκήβμίηΪΰΪμβίζ ™

Ζίαδοχδμηδξδοανβναανγία
όιπξκςίρίυηύ
ΗΪήβλιείίιθωάεωίμλω©ΙίκάυγάάθήάχδλιενΪμΪπβψ
αΪάίκςϋηª
ΙθήμάίκήβμίηΪΰΪμβίζ ™
ΙκβΫθκιίκίοθήβμάκίΰβζθΰβήΪηβωΗΪήβλιείί
ιθωάεωίμλω βηήβδΪπβω κίΰβζΪ θΰβήΪηβω ΙκβΫθκ έθμθά δ
βλιθεφαθάΪηβψ
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ΊδμβάβαΪπβωικβΫθκΪ

Νφηπριίπρδικίγαδουϊ
ΎεωθΫίλιίρίηβωέίκζίμβρηθλμβηΪνιεθμηβμίεφήάίκπυ
ηΪαΪάθήίηΪηθλβμλωλζΪαδΪΌθαζθΰηθρμθίϋλείήυ
θλμΪηνμλωηΪλμίδείήάίκπυ
Ιίκίή ιίκάυζ βλιθεφαθάΪηβίζ ικβΫθκΪ ικθμκβμί λμίδεθ
λΪεξίμδθγ ήεω θδθη βεβ λΪεξίμδθγ βα ζβδκθάθεθδηβλμθέθ
ζΪμίκβΪεΪ λζθρίηηθγ λκίήλμάθζ ήεω θρβλμδβ λμϋδθε Ηί
βλιθεφανγμίλδκίΫθδήεωλμίδεωηηυοιθάίκοηθλμίγ

Ώιρηαηζίυηώξοηΰνοί
9

Οδεηλνεηγίμηώ

ΊδμβάβαΪπβωικβΫθκΪ

ΙκβΫθκ ηΪοθήβμλω ά κίΰβζί θΰβήΪηβω ίλεβ ηί άυΫκΪηΪ
ηβθήηΪξνηδπβωβεβΪδμβάβκθάΪηΪξνηδπβωαΪσβμυθμ
ήίμίγ
ΌκίΰβζίθΰβήΪηβωωκδθλμφιΪηίεβνικΪάείηβω
νζίηφςΪίμλω

Νφηπριίξοημίγκδεμνπρδθ
ΙίκίήιίκάυζβλιθεφαθάΪηβίζμσΪμίεφηθθρβλμβμί
ικβηΪήείΰηθλμβέθκωρβζζυεφηυζκΪλμάθκθζβζωέδθγ
μκωιθρδθγ

ιίζίμηώ
²

ΎεωκίΰβζΪθΰβήΪηβωικίήνλζθμκίηΪκΪαεβρηΪω
βηήβδΪπβωΙθνζθερΪηβψνλμΪηθάείηεθέθμβι
*$**(1$8 β άκίζω λνμθδ Όυ ζθΰίμί βαζίηβμφ άβή
βηήβδΪμθκΪβλιθεφανωηΪλμκθγδν©ΒηήβδΪπβω
κίΰβζΪθΰβήΪηβωªάθληθάηυοηΪλμκθγδΪο
~ ΪαθάυίνλμΪηθάδβηΪ λμκΪηβπΪ 

²

ΩκδθλμφβηήβδΪπββαΪάβλβμθμάίκμβδΪεφηθέθνέεΪ
ακίηβωβνλμΪηΪάεβάΪίμλωλιθζθσφψθιπββ
©ΩκδθλμφªάΫΪαθάυονλμΪηθάδΪο

Ώιρηαηζίυηώξοηΰνοί
ΎεωάυοθήΪβακίΰβζΪθΰβήΪηβωζθΰηθεβΫθ

▯

ιθάίκηνμφιίκίδεψρΪμίεφάυΫθκΪξνηδπβγεβΫθ

▯

ικβδθληνμφλωδιΪηίεβνικΪάείηβωεβΫθ

▯

θμδκυμφβεβαΪδκυμφήάίκπν

ΙθλείχμθέθζθΰηθνλμΪηθάβμφμκίΫνίζνψξνηδπβψ
ΙθήκθΫηίί θΫ νλμΪηθάδί ξνηδπβγ λζ ά λθθμάίμλμάνψσβο
έεΪάΪο
ιίζίμηώ



²

ΏλεβάΫΪαθάυονλμΪηθάδΪοάυΫκΪηθ©ΒηήβδΪπβω
κίΰβζΪθΰβήΪηβω ΌυδεªήεωάυοθήΪβακίΰβζΪ
θΰβήΪηβω λείήνίμ ιθάίκηνμφ ιίκίδεψρΪμίεφ άυΫθκΪ
ξνηδπβγ

²

Ώλεβάμίρίηβίηίδθμθκθέθάκίζίηβιθλεί
ΪδμβάβαΪπββηβθήηΪνλμΪηθάδΪηίΫνήίμαΪήΪηΪηΪ
ήβλιείίληθάΪιθωάεωίμλωβηήβδΪπβωκίΰβζΪ
θΰβήΪηβω

²

ΙθήλάίμδΪκΪΫθρίγδΪζίκυέΪληίμρίκίαηίδθμθκθί
άκίζωιθλείθμδκυάΪηβωήάίκπυ

ΝικΪάείηβίΫυμθάυζικβΫθκθζ

ξοίακδμηδΰϊρναϊλξοηΰνονλ

4

ΗΪιθεηβμίκίαίκάνΪκοθεθήηθγάθήθγήθθμζίμδβ
©0D[ª κβλ % 

1

$

Μίξνκμδμηδοδζδοαςίοίγκώανγϊ

ru

%
0$;

0$;

ΝικΪάείηβίΫυμθάυζικβΫθκ ζ



ΙίκίήαΪινλδθζκίΰβζΪλιΪκθζθμδκθγμίήάίκπν
ικβΫθκΪβηΪιθεηβμίκίαίκάνΪκάθήθγ

0D[

0D[

0D[

0D[

ΝΫίήβμίλφρμθΰϋλμδθλμφάθήυνλμΪηθάείηΪικΪάβεφηθ
~ ΝλμΪηθάδΪΰίλμδθλμβάθήυηΪ λμκΪηβπΪ 

m

ανζμηιμναδμηώξνείοί
ΗΪιθεηωγμίκίαίκάνΪκήεωάθήυμθεφδθάθήθγΗί
ηΪιθεηωγμίκίαίκάνΪκήεωάθήυείέδθ
άθλιεΪζίηωψσβζβλωΰβήδθλμωζβ ηΪικβζίκ
ΪεδθέθεφηυζβηΪιβμδΪζβ ΙΪκυάθλιεΪζίηωψσβολω
άίσίλμάζθένμαΪέθκίμφλωάκΪΫθρίγδΪζίκίικβ
άαΪβζθήίγλμάββ λ έθκωρβζβ ιθάίκοηθλμωζβ άαθκάΪμφλω 
ΎάίκπΪικβΫθκΪζθΰίμκΪλιΪοηνμφλωΒακΪΫθρίγ
δΪζίκυζθένμάυκάΪμφλωέθκωρβγιΪκβωαυδβιεΪζίηβ

m



Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋξναοδεγδμηθη

Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋνενβί

Όθ άκίζω κΪΫθμυ ιίκίήηβγ δκΪγ κΪΫθρίγ δΪζίκυ λβεφηθ
ηΪέκίάΪίμλωΙκββαάείρίηββκίαίκάνΪκΪήεωάθήυ
δΪλΪγμίλφμθεφδθκνρδβκίαίκάνΪκΪ
Αμηλίμηδ
Ξναοδεγδμηδξοηΰνοίαοδζςκϋρίρδηπξνκϋζναίμηώ
μδξνγτνγώψητεηγινπρδθ
²

Βλιθεφανγμίμθεφδθλάίΰνψάθήθικθάθήηνψάθήν
λζωέρίηηνψβεβζβηίκΪεφηνψηίέΪαβκθάΪηηνψ
άθήν

²

ΏλεβΌΪςΪάθήθικθάθήηΪωάθήΪθρίηφΰίλμδΪωζυ
λθάίμνίζβλιθεφαθάΪμφνΰίλζωέρίηηνψάθήν

²

ΗίεφαωβλιθεφαθάΪμφήβλμβεεβκθάΪηηνψάθήνΪ
μΪδΰίάθήθικθάθήηνψάθήνλάυλθδβζ
λθήίκΰΪηβίζοεθκβήΪ !  ζέε βεβήκνέβί
ΰβήδθλμβ

ΒηξθκζΪπβψ θ λθλμΪάί άθήθικθάθήηθγ άθήυ Όυ ζθΰίμί
ιθενρβμφηΪΌΪςίγάθήθικθάθήηθγλμΪηπββΐίλμδθλμφ
άθήυ ζθΰηθ ικθάίκβμφ λ ιθζθσφψ ικβεΪέΪίζθέθ ηΪΫθκΪ
μίλμθά
ΗΪιθεηωγμίκίαίκάνΪκήεωάθήυιίκίήδΪΰήυζ
βλιθεφαθάΪηβίζ

1

ΗΪείγμίάθήνάζίκηυγλμΪδΪη

2

ΘμδκθγμίήάίκπνικβΫθκΪ

3

ΌυήάβηφμίβαδθκινλΪικβΫθκΪκίαίκάνΪκήεωάθήυ
μΪδρμθΫυάβήίμφβηήβδΪμθκνκθάηωαΪιθεηίηβω
κβλ $ 

5

0D[

ΙθεηθλμφψαΪήάβηφμίκίαίκάνΪκήθνιθκΪ

Ικβ ηίλδθεφδβο ιθλείήθάΪμίεφηυο πβδεΪο ικβέθμθάείηβω
ιβσβλεβάΪγμίθλμΪμδβάθήυβακίαίκάνΪκΪιθλεί
δΪΰήθέθπβδεΪβηΪιθεηωγμίίέθλάίΰίγάθήθγ

Γςτναιί
ΚΪΫθρΪωδΪζίκΪβζίίμμκβνκθάηωνλμΪηθάδβΝκθάηβ
νλμΪηθάδβλρβμΪψμλωληβανάάίκο
ΛΪζυγηβΰηβγνκθάίηφλθλμθβμβαήάνονκθάηίγ
νλμΪηθάδβΜΪδβζθΫκΪαθζάυζθΰίμίηΪικβζίκικβ
κΪαζθκΪΰβάΪηββιθήλμΪάβμφεθμθδΫίαθμάίκλμβγιθή
εθμθδλθμάίκλμβωζβήεωλΫθκΪθΫκΪανψσίγλωΰβήδθλμβ
ιίζίμηδ ΘήηθάκίζίηηθζθΰηθβλιθεφαθάΪμφήθμκϋο
νκθάηίγνλμΪηθάδβ




Αμηλίμηδ ²Ηί λμΪάφμί ιθλνήν ηΪ ήηθ κΪΫθρίγ δΪζίκυ
Ηί άυλμβεΪγμί ήηθ Ϊεψζβηβίάθγ ξθεφέθγ Βαεβςηωω
ΪδδνζνεωπβωμίιεΪζθΰίμιθάκίήβμφικβΫθκ
ΎηθκΪΫθρίγδΪζίκυήθεΰηθάλίέήΪθλμΪάΪμφλω
λάθΫθήηυζ ΌλίέήΪ λμΪάφμί ιθλνήν ηΪ κίςϋμδν βεβ ά
εθμθδλθμάίκλμβωζβ
²

ΗίνλμΪηΪάεβάΪγμίικβηΪήείΰηθλμβζίΰήν
νκθάηωζβνλμΪηθάδβικθμβάηωμΪδδΪδθηβζθένμ
θικθδβηνμφλω
ΎάίκφικβΫθκΪλείήνίμάλίέήΪθμδκυάΪμφήθνιθκΪΌ
χμθζ ιθεθΰίηββ θμδκυμΪω ήάίκφ ηί θμδεθηωίμλω λΪζΪ ιθ
λίΫίηΪαΪή
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ΝικΪάείηβίΫυμθάυζικβΫθκθζ

πρίμναιίξοημίγκδεμνπρδθ

Αϊικύφδμηδ

ΚίςϋμδΪβεθμθδλθμάίκλμβωζβθληΪσίηυξνηδπβίγ
ξβδλΪπββΞνηδπβωξβδλΪπββικίιωμλμάνίμ
θικθδβήυάΪηβψικβηΪήείΰηθλμίγικβάυήάβέΪηββ
ΡμθΫυαΪσβμΪθμθικθδβήυάΪηβωλκΪΫΪμυάΪεΪ
ικβηΪήείΰηθλμβήθεΰηυΫυμφικΪάβεφηθνλμΪηθάείηυά
κΪΫθρίγδΪζίκίΙκβάυήάβέΪηββλείήνίμηίζηθέθ
ικβιθήηωμφικβηΪήείΰηθλμβ

ΙθάίκηβμίιίκίδεψρΪμίεφάυΫθκΪξνηδπβγηΪ 

ΙκβνλμΪηθάδίκίςϋμδβλείήβμίαΪμίζρμθΫυ
θέκΪηβρβμίεφηΪωήνέΪκίςϋμδβκΪλιθεΪέΪεΪλφλαΪήββ
ΫυεΪηΪικΪάείηΪάάίκοΪξβδλβκνψσβγάυλμνι D
ηΪοθήβελωλαΪήββΫυεηΪικΪάείηάηβα

m

D

Ό αΪάβλβζθλμβ θμ κίΰβζΪ κΪΫθμυ ζθΰηθ ΪάμθζΪμβρίλδβγ
ικθπίλλικθζυάδβζθΰίμΫυμφλευςβζ

Ξνπκδιίεγνβνηπξνκϋζναίμηώ
Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋνχξίοηαίμηώ

ΒαθμδκυμθγήάίκπυικβΫθκΪζθΰίμάυκάΪμφλωέθκωρβγ
ιΪκΙκβθικίήίεϋηηθγμίζιίκΪμνκίθηζθΰίμΫυμφηί
άβήίηΘμδκυάΪωήάίκπνηίλμθγμίλεβςδθζΫεβαδθδ
ικβΫθκνΘλμθκθΰηθθμδκθγμίήάίκπνικβΫθκΪΗί
ιθήινλδΪγμίήίμίγΫεβαδθδικβΫθκν
Νξνονεμδμηδοδζδοαςίοί

1

ΘλμθκθΰηθθμδκθγμίήάίκπνικβΫθκΪ
ΒαηίϋάυοθήβμέθκωρβγιΪκ

2

ΌυηφμίκίαίκάνΪκήεωάθήυβθιθκθΰηβμίίέθ

Αμηλίμηδ
ΙκβνλμΪηθάδίεθμδΪλθμάίκλμβωζβλείήβμίαΪμίζ
ρμθΫυξβδλβκνψσβγάυλμνι D ηΪοθήβμλωλαΪήββΫυε
ηΪικΪάείηάηβα

ΗίλνςβμίκίαίκάνΪκήεωάθήυάκΪΫθρίγδΪζίκίΜΪδ
ίέθζθΰηθιθάκίήβμφ
Νπςχδμηδοίΰνφδθιίλδοϊ

D
D

1

ΝήΪεωγμί αΪέκωαηίηβω ά κΪΫθρίγ δΪζίκί λκΪαν ιθλεί
θοεΪΰήίηβωικβΫθκΪΙκβέθκίάςβίθλμΪμδβνήΪεωμφ
άήΪεφηίγςίζαηΪρβμίεφηθμκνήηίί

2

ΝήΪεβμίθλμΪμδβάθήυάθλμυάςίγκΪΫθρίγδΪζίκί
ικθμίκίάζωέδθγένΫδθγ

3

ΘρβλμβμίβάυμκβμίηΪλνοθθλμυάςνψκΪΫθρνψ
δΪζίκνζωέδθγλΪεξίμδθγ

4

ΗΪλνοθικθμκβμίζίΫίεφβεβκνρδβίλεβηΪηβο
θΫκΪαθάΪελωδθηήίηλΪμ

Αικύφδμηδ
1

2

ΝλμΪηθάβμίμκίΫνίζυγάβήηΪέκίάΪλιθζθσφψ
ιίκίδεψρΪμίεωάυΫθκΪξνηδπβγΌυΫκΪηηυγάβή
ηΪέκίάΪβκίδθζίηήνίζΪωμίζιίκΪμνκΪ
θμθΫκΪΰΪψμλωηΪήβλιείί
ΎεωβαζίηίηβωμίζιίκΪμνκυ
ΝλμΪηθάβμίμκίΫνίζνψμίζιίκΪμνκνιθάθκθμηυζ
ιίκίδεψρΪμίείζ

ΗΪ ήβλιείί ιθωάεωίμλω λβζάθε ηΪέκίάΪ ’ ΛμθεΫβδθάΪω
ήβΪέκΪζζΪθμκΪΰΪίμοθήικθπίλλΪηΪέκίάΪΙκβ
ήθλμβΰίηββνλμΪηθάείηηθγμίζιίκΪμνκυκΪαήΪϋμλω
αάνδθάθγλβέηΪειθλείρίέθλβζάθεηΪέκίάΪ ’έΪληίμ
Γνΰίακδμηδανγϊ
ΙθλείθιθκθΰηίηβωκίαίκάνΪκΪηΪήβλιείίιθωάεωίμλω
λθθΫσίηβίΗΪιθεηβμίκίαίκάνΪκήεωάθήυήθ
ζΪδλβζΪεφηθγθμζίμδβ©PD[ªβνλμΪηθάβμίίέθηΪζίλμθ
ιίζίμηδ ΚίαίκάνΪκήεωάθήυΫεθδβκνίμλωάικβΫθκί
άθάκίζωχδλιενΪμΪπββΚίαίκάνΪκήεωάθήυζθΰηθ
ήθλμΪάΪμφήεωαΪιθεηίηβωμθεφδθικβιθωάείηββ
λθθΫσίηβωηΪήβλιείί



Ζίψηρμνδνρικύφδμηδ
ΎεωάΪςίγΫίαθιΪληθλμβικβΫθκθληΪσίηξνηδπβίγ
ΪάΪκβγηθέθθμδεψρίηβωΕψΫθγικθπίλληΪέκίάΪ
θμδεψρΪίμλω ιθ βλμίρίηββ ĂρΪλθά ίλεβ αΪ χμθ άκίζω ηί
θλνσίλμάεωίμλωηβδΪδθίνικΪάείηβίΗΪήβλιείί
ιθωάεωίμλωλθθμάίμλμάνψσίίλθθΫσίηβί
ΙθάίκηβμίιίκίδεψρΪμίεφάυΫθκΪξνηδπβγηΪ ιθλεί
ρίέθζθΰηθάάίλμβικβΫθκάχδλιενΪμΪπβψάθΫυρηθζ
κίΰβζί

Ξνηδπββάκίζίηβ

Σςμιυηηαοδλδμη
O
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ΖίηψμΪγζίκΪαΪδκυάΪίμλωβθμλρίμάκίζίηβ
ηΪρβηΪίμλωΗΪήβλιείίθμθΫκΪΰΪίμλωλβζάθε Šβ
θμλρβμυάΪίζθίάκίζω

ΌζίηψμΪγζίκΪζθΰηθνλμΪηθάβμφ

Ξνηδπβ άκίζίηβ

ŠΜΪγζίκ
pΛίδνηήθζίκ



6Όκίζωικβέθμθάείηβω ηίάλιωσίζκίΰβζί
5ΘδθηρΪηβίάκίζίηβικβέθμθάείηβω ηίάλιωσίζ
κίΰβζί

Αϊζναλδμύρίθλδοί
ΖίηψμΪγζίκΪζθΰηθάυαάΪμφβαεψΫθέθκίΰβζΪ
ΜθεφδθάΫΪαθάυονλμΪηθάδΪοδθέήΪιίκίδεψρΪμίεφ
ξνηδπβγνλμΪηθάείηηΪ6ζίηψμΪγζίκΪηίήθλμνιηθ
Ικβδθληβμίλφδλβζάθεν M

ΙθβλμίρίηββνλμΪηθάείηηθέθάκίζίηβκΪαήΪϋμλω
αάνδθάθγλβέηΪεΙκβηΪΰΪμββηΪλβζάθε ™αάνδθάθγ
λβέηΪεάυδεψρΪίμλω
ΌυζθΰίμίάεψΫθγζθζίημάυγμββαζίηψμΪγζίκΪ
ινμίζ ικβδθληθάίηβω δ λβζάθεν ' ΘήηΪδθ ικβ χμθζ άλί
νλμΪηθάδβΫνήνμιθμίκωηυ
Ξοηνπρίμναιίρίθλδοί
ΌυαθάβμίζίηψμΪγζίκΪΛιθζθσφψ CάυΫίκβμί
ξνηδπβψ©ΜΪγζίκª Šβικβδθληβμίλφδλβζάθεν HΎεω
άθαθΫηθάείηβωθμλρίμΪάκίζίηβηΪμΪγζίκί
ικβδθληβμίλφδλβζάθεν I
Γνπονφμνδαϊικύφδμηδρίθλδοί
ΌυαθάβμίζίηψμΪγζίκΪΛιθζθσφψ CάυΫίκβμί
ξνηδπβψ©ΜΪγζίκª Šβικβδθληβμίλφδλβζάθεν Ž

ΙθωάεωίμλωζίηψμΪγζίκΪ

Πδιςμγνλδο
ΛίδνηήθζίκκΪΫθμΪίμηίαΪάβλβζθθμήκνέβονλμΪηθάθδ
ικβΫθκΪ

Ρίθλδο
ΜΪγζίκκΪΫθμΪίμηίαΪάβλβζθθμήκνέβονλμΪηθάθδ
ικβΫθκΪΌυζθΰίμίνλμΪηθάβμφζΪδλβζΪεφηθίάκίζω
δθμθκθίλθλμΪάεωίμĂζβηνμ

ΛίδνηήθζίκθμλρβμυάΪίμάκίζωθμĂλίδνηήήθĂζβηνμ

πρίμναιίιοίριναοδλδμμνβνρίθλδοί

Ζίξςπιπδιςμγνλδοί

1

ΌυαθάβμίζίηψμΪγζίκΪ
ΗΪήβλιείίθμθΫκΪΰΪίμλωξνηδπβω©ΜΪγζίκª Š

1

ΌυαθάβμίζίηψμΪγζίκΪ

2

ΝλμΪηθάβμί μκίΫνίζυγ ωαυδ λ ιθζθσφψ ιθάθκθμηθέθ
ιίκίδεψρΪμίεω

2

Λιθζθσφψδηθιδβ CάυΫίκβμίξνηδπβψ
©Λίδνηήθζίκª p

ΌηίζβζίίμλωξνηδπβωιΪναυΜΪδβζθΫκΪαθζΌυ
ζθΰίμίάκίζίηηθθλμΪηθάβμφρΪλυ





Λίδνηήθζίκ

ΜΪγζίκ
3

ΑΪινλμβμίικθέκΪζζνηΪΰΪμβίζ I

3

ΑΪινλμβμίικθέκΪζζνηΪΰΪμβίζ I
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Ξνηδπββάκίζίηβ

ΖίηψμΪγζίκΪαΪδκυάΪίμλωβηΪρβηΪίμλωθμλρίμ
άκίζίηβΗΪήβλιείίθμθΫκΪΰΪίμλωλβζάθε p β
βλμίδςίίάκίζω

3



Όκίζωικβέθμθάείηβω
4

Νπρίμναιίηξναρνομϊθζίξςπιπδιςμγνλδοί

1

ΌυαθάβμίζίηψμΪγζίκΪ

2

Λιθζθσφψδηθιδβ CάυΫίκβμίξνηδπβψ
©Λίδνηήθζίκª p

3

Ικβδθληβμίλφδλβζάθεν H

ΝλμΪηθάβμίμκίΫνίζθίάκίζωικβέθμθάείηβω
ιθάθκθμηυζιίκίδεψρΪμίείζ

ΑΪινλμβμίδηθιδθγ I

ΙκβΫθκάδεψρΪίμλωΖίηψμΪγζίκΪαΪδκυάΪίμλωΗΪ
ήβλιείίθμθΫκΪΰΪψμλωμίζιίκΪμνκΪκίΰβζκΪΫθμυ
θλμΪάςίίλωάκίζωικβέθμθάείηβωβθδθηρΪηβίάκίζίηβ
ικβέθμθάείηβω


Λίδνηήθζίκ

ΑΪζβηνμνήθθδθηρΪηβωάκίζίηβικβέθμθάείηβω
θλμΪάςίίλωάκίζωικβέθμθάείηβωθμθΫκΪΰΪίμλωηΪ
ήβλιείίάνάίεβρίηηθζάβήί

ΛίδνηήθζίκθλμΪηΪάεβάΪίμλωΛβζάθεληθάΪ
βαζίηωίμλωηΪ©Ινλδª I

4

ΑΪινλμβμίικθέκΪζζνηΪΰΪμβίζ I

ΛίδνηήθζίκάθαθΫηθάεωίμκΪΫθμνΙθβλμίρίηββ
 ζβηνμβηήβδΪπβωηΪρβηΪίμζβέΪμφβκΪαήΪϋμλω
αάνδθάθγλβέηΪεΘηάυδεψρβμλωίλεβικβδθληνμφλωδ
λβζάθεν ™Λβζάθε pηΪήβλιείίέΪληίμΙκθπίλλ
αΪάίκςϋη
Αϊικύφδμηδπδιςμγνλδοί
Όυαθάβμί ζίηψ μΪγζίκΪ Λ ιθζθσφψ δηθιδβ C άυΫίκβμί
ξνηδπβψ©Λίδνηήθζίκª pβικβδθληβμίλφδλβζάθεν Ž

Αοδλώξοηβνρνακδμηώ
ΏλεβΌυνλμΪηθάβεβάκίζωικβέθμθάείηβωήεωΌΪςίέθ
ΫεψήΪικβΫθκθμδεψρβμλωΪάμθζΪμβρίλδβιθβλμίρίηββ
χμθέθάκίζίηβ
Όκίζω ικβέθμθάείηβω ζθΰηθ νλμΪηΪάεβάΪμφ ά ήβΪιΪαθηί
θμĂζβηνμυήθĂρΪλθάĂζβηνμ
πρίμναιίαοδλδμηξοηβνρνακδμηώ

ΌυνλμΪηθάβεβάβήηΪέκίάΪβμίζιίκΪμνκνβιθλμΪάβεβ
ΫεψήθάκΪΫθρνψδΪζίκν

1

Ικβδθληβμίλφδλβζάθεν M

2

Λιθζθσφψδηθιδβ CάυΫίκβμίξνηδπβψ©Όκίζω
ικβέθμθάείηβωª 6



ΙθθδθηρΪηββάκίζίηβικβέθμθάείηβωικβΫθκ
άυδεψρΪίμλωΖβέΪίμλβζάθε 6βκΪαήΪίμλωαάνδθάθγ
λβέηΪεΑάνδθάθγλβέηΪεάυδεψρβμλωκΪηφςίίλεβ
ηΪΰΪμφλβζάθε ™θμδκυμφήάίκπνικβΫθκΪβεβ
ιθάίκηνμφιίκίδεψρΪμίεφάυΫθκΪξνηδπβγηΪ 
Ηζλδμδμηδαοδλδμηξοηβνρνακδμηώ
Όυαθάβμί ζίηψ μΪγζίκΪ Λ ιθζθσφψ δηθιδβ C άυΫίκβμί
ξνηδπβψ©Όκίζωικβέθμθάείηβωª 6Ιθάθκθμηυζ
ιίκίδεψρΪμίείζβαζίηβμίάκίζωικβέθμθάείηβω
ΑΪινλμβμίικθέκΪζζνηΪΰΪμβίζ I
Πΰονπαοδλδμηξοηβνρνακδμηώ
Όυαθάβμί ζίηψ μΪγζίκΪ Λ ιθζθσφψ δηθιδβ C άυΫίκβμί
ξνηδπβψ©Όκίζωικβέθμθάείηβωª 6Λιθζθσφψ
δηθιδβ ŽλΫκθλφμίάκίζωικβέθμθάείηβωΛιθζθσφψ
δηθιδβ 'άίκηβμίλφάθΫυρηυγκίΰβζκΪΫθμυ
Νρλδμίαπδβνξονυδππί
ΝλμΪηθάβμίιίκίδεψρΪμίεφάυΫθκΪξνηδπβγηΪ 
ιίζίμηδ ΌυμΪδΰίζθΰίμίβαζίηωμφάβήηΪέκίάΪβ
μίζιίκΪμνκνάθάκίζωικβέθμθάείηβω

Ξνηδπββάκίζίηβ

Νινμφίμηδαοδλδμηξοηβνρνακδμηώ
Δθηίπ ικβέθμθάείηβω ζθΰηθ ιίκίηίλμβ ηΪ Ϋθείί ιθαήηίί
άκίζω
ΙκβζίκΗΪήβλιείίΎεωικβέθμθάείηβωΫεψήΪ
μκίΫνίμλωĂζβηνμεψήθήθεΰηθΫυμφέθμθάθά
ΌυαΪήΪίμίάκίζωικβέθμθάείηβωβιίκίηθλβμίδθηίπηΪ
 ΧείδμκθηβδΪ κΪλλρβμυάΪίμ άκίζω αΪινλδΪ ΙκβΫθκ
αΪινλδΪίμλωΪάμθζΪμβρίλδβάĂβάυδεψρΪίμλωά


ru

Ηζλδμδμηδνινμφίμηώαοδλδμηξοηβνρνακδμηώ
Όυαθάβμί ζίηψ μΪγζίκΪ Λ ιθζθσφψ δηθιδβ C άυΫίκβμί
ξνηδπβψ©ΘδθηρΪηβίάκίζίηβικβέθμθάείηβωª 5
ΝλμΪηθάβμίμκίΫνίζυγζθζίημθδθηρΪηβωάκίζίηβ
ικβέθμθάείηβωλιθζθσφψιθάθκθμηθέθιίκίδεψρΪμίεω
ΑΪινλμβμίικθέκΪζζνηΪΰΪμβίζ I
Νρλδμίαπδβνξονυδππί
ΝλμΪηθάβμίιίκίδεψρΪμίεφάυΫθκΪξνηδπβγηΪ 

ΛείήβμίαΪμίζρμθΫυλδθκθιθκμωσβίλωιβσίάυί
ικθήνδμυηίθλμΪάΪεβλφάήνοθάδίλεβςδθζήθεέθ
Ηζλδμδμηδνινμφίμηώαοδλδμηξοηβνρνακδμηώ

ΌυνλμΪηθάβεβάβήηΪέκίάΪμίζιίκΪμνκνβάκίζω
ικβέθμθάείηβω

1

Ικβδθληβμίλφδλβζάθεν M

2

Λιθζθσφψδηθιδβ CάυΫίκβμίξνηδπβψ
©ΘδθηρΪηβίάκίζίηβικβέθμθάείηβωª 5



ΘδθηρΪηβίάκίζίηβ
ικβέθμθάείηβω
3

ΝλμΪηθάβμίμκίΫνίζυγζθζίημθδθηρΪηβωάκίζίηβ
ικβέθμθάείηβωλιθζθσφψιθάθκθμηθέθ
ιίκίδεψρΪμίεω

4

ΑΪινλμβμίδηθιδθγ I



ΙκβΫθκιίκίοθήβμάκίΰβζθΰβήΪηβωΗΪήβλιείί
θμθΫκΪΰΪίμλωκίΰβζκΪΫθμυμίζιίκΪμνκΪάκίζω
ικβέθμθάείηβωβθδθηρΪηβίάκίζίηβικβέθμθάείηβω
ΙκβΫθκαΪινλδΪίμλωάκΪλλρβμΪηηυγζθζίημάκίζίηββ
ΪάμθζΪμβρίλδβάυδεψρΪίμλωιθθδθηρΪηββάκίζίηβ
ικβέθμθάείηβω
ιίζίμηδ ΏλεβζβέΪίμλβζάθε 6άκίζωικβέθμθάείηβω
ηίνλμΪηθάείηθΌλίέήΪληΪρΪεΪνλμΪηΪάεβάΪγμίάκίζω
ικβέθμθάείηβω
ΙθθδθηρΪηββάκίζίηβικβέθμθάείηβωικβΫθκ
άυδεψρΪίμλωΖβέΪίμλβζάθε 5βκΪαήΪίμλωαάνδθάθγ
λβέηΪεΑάνδθάθγλβέηΪεάυδεψρβμλωκΪηφςίίλεβ
ηΪΰΪμφλβζάθε ™θμδκυμφήάίκπνικβΫθκΪβεβ
ιθάίκηνμφιίκίδεψρΪμίεφάυΫθκΪξνηδπβγηΪ 



ru

εθδβκθάδΪήεωΫίαθιΪληθλμβήίμίγ

ΐκνιηοναιίγκώΰδζνξίπμνπρηγδρδθ
A

ΡμθΫυήίμβηίζθέεβλενρΪγηθάθλιθεφαθάΪμφλω
ικβΫθκθζθηθληΪσϋηξνηδπβίγαΪσβμυθμήίμίγ

εθδβκθάδΪήεωΫίαθιΪληθλμβ ήίμίγ

ιίζίμηώ
²

ΞνηδπβψαΪσβμυθμήίμίγηνΰηθάζίηψΫΪαθάυο
νλμΪηθάθδιίκίάίλμβάαηΪρίηβί©ήθλμνιηθª

²

ΏλεβικβΪδμβάβκθάΪηηθγξνηδπββαΪσβμυ
ικθβλοθήβμθμδεψρίηβίχείδμκθχηίκέββμθικβ
ιθλείήνψσίζίϋάδεψρίηββαΪσβμΪζθΰίμΫυμφ
ήίΪδμβάβκθάΪηΪ

Ώιρηαηζίυηώΰκνιηοναιηγκώ
ΰδζνξίπμνπρηγδρδθ

+RPH&RQQHFW
o

ΧμθμικβΫθκιθήήίκΰβάΪίμκΪΫθμνάλίμβββζζθΰηθ
νικΪάεωμφήβλμΪηπβθηηθρίκίαζθΫβεφηθίθδθηίρηθί
νλμκθγλμάθΙκβεθΰίηβί+RPH&RQQHFWικίήεΪέΪίμ
ήθιθεηβμίεφηυίξνηδπββθιμβζΪεφηθήθιθεηωψσβί
κΪΫθμνιθήδεψρϋηηθέθδλίμβικβΫθκΪΙκβθμλνμλμάββ
λθίήβηίηβωλήθζΪςηίγλίμφψικβΫθκνικΪάεωίμλωλ
ιθζθσφψήβλιείωάθΫυρηθζκίΰβζί

+RPH&RQ HFW

ΌθαζθΰηθλμφβλιθεφαθάΪηβωξνηδπββ+RPH&RQQHFW
αΪάβλβμθμηΪεβρβωλίκάβλΪ+RPH&RQQHFWάάΪςίγ
λμκΪηίΛίκάβλ+RPH&RQQHFWβζίίμλωηίάθάλίο
λμκΪηΪοΎθιθεηβμίεφηυίλάίήίηβωικβάίήίηυηΪλΪγμί
ZZZKRPHFRQQHFWFRP
ιίζίμηώ
²

ΛθΫεψήΪγμίβαεθΰίηηυίάήΪηηθγβηλμκνδπββ
ικΪάβεΪμίοηβδβΫίαθιΪληθλμβΘΫίλιίρφμίβο
λθΫεψήίηβίμΪδΰίικβήβλμΪηπβθηηθζνικΪάείηββ
ικβΫθκθζρίκίαικβεθΰίηβί+RPH&RQQHFWάμθ
άκίζωδθέήΪάυθμλνμλμάνίμίήθζΪΛθΫεψήΪγμί
μΪδΰίνδΪαΪηβωικβάίήϋηηυίάικβεθΰίηββ+RPH
&RQQHFW

²

ΙκβθκβμίμηυζωάεωίμλωνικΪάείηβί
ηίιθλκίήλμάίηηθηΪλΪζθζικβΫθκίΌχμθζλενρΪί
θήηθάκίζίηηθίνικΪάείηβίρίκίαικβεθΰίηβί
+RPH&RQQHFWηίάθαζθΰηθ

²

ΒηξθκζΪπβψζθΰηθηΪγμβάικβεΪέΪίζθγ
ήθδνζίημΪπββ+RPH&RQQHFW

Μδνΰτνγηλϊδςπκναηώ
ΙίκίδεψρΪμίεφάυΫθκΪξνηδπβγνλμΪηθάείηηΪ 
Ικβδθληβμίλφδλβζάθεν 0βνήίκΰβάΪγμίίέθηίζίηίί
 λίδνηή

Μίπρονθιί
ΞνηδπβωΫεθδβκθάδβήεωΫίαθιΪληθλμβήίμίγ
ΪδμβάβαβκθάΪηΪΗΪήβλιείίιθωάεωίμλωβηήβδΪπβω
κίΰβζΪθΰβήΪηβωΌάίκοηίγρΪλμβήβλιείω
θμθΫκΪΰΪίμλωλβζάθε 0

Γδίιρηαηζίυηώΰκνιηοναιηγκώ
ΰδζνξίπμνπρηγδρδθ
Μδνΰτνγηλϊδςπκναηώ
ΙίκίδεψρΪμίεφάυΫθκΪξνηδπβγνλμΪηθάείηηΪ 
Ικβδθληβμίλφδλβζάθεν 1βνήίκΰβάΪγμίίέθηίζίηίί
 λίδνηή

ΎεωάυιθεηίηβωηΪλμκθίδρίκία+RPH&RQQHFWηΪ
ζθΫβεφηθζνλμκθγλμάίήθεΰηθΫυμφνλμΪηθάείηθ
ικβεθΰίηβί+RPH&RQQHFW
ΔκθζίμθέθάΪςικβΫθκήθεΰίηΫυμφλθίήβηϋηλ
ήθζΪςηίγλίμφψβικβεθΰίηβίζ+RPH&RQQHFWΌυ
ζθΰίμίάυΫκΪμφλείήνψσβίάθαζθΰηθλμβλθίήβηίηβω

▯

ΛθίήβηίηβίλιθζθσφψδΪΫίεω/$1λθίήβηίηβίλ
ήθζΪςηίγΫίλικθάθήηθγλίμφψικθβλοθήβμ
ΪάμθζΪμβρίλδβιθλείιθήμάίκΰήίηβωηΪικβΫθκί

▯

Λθίήβηίηβίρίκία:/$1ληΪρΪεΪνλμΪηθάβμί
λθίήβηίηβίλήθζΪςηίγΫίλικθάθήηθγλίμφψβ
αΪμίζλικβεθΰίηβίζ+RPH&RQQHFW

ιίζίμηδ ΙκβεθΰίηβίικθάίήϋμάΪλρίκίαάίλφ
ικθπίλλκίέβλμκΪπββΌλενρΪίάθαηβδηθάίηβωάθικθλθά
κνδθάθήλμάνγμίλφνδΪαΪηβωζβάικβεθΰίηββ

ΞνηδπβωΫεθδβκθάδβήεωΫίαθιΪληθλμβήίμίγ
ήίΪδμβάβαβκθάΪηΪ Όυ ζθΰίμί βλιθεφαθάΪμφ ικβΫθκ δΪδ
θΫυρηθ



+RPH&RQQHFW
πρίμναιίξοηκνεδμηώ

ru

Πνδγημδμηδξοηΰνοίπγνλίχμδθΰδπξονανγμνθ
πδρϋύ :/$1ΰδζ:36

ΝλμΪηθάβμίικβεθΰίηβί+RPH&RQQHFWηΪάΪςίζ
ζθΫβεφηθζθδθηίρηθζνλμκθγλμάί ηΪικβζίκηΪ
ιεΪηςίμίβεβλζΪκμξθηί 

1

ΌυΫίκβμί ¯©+RPH&RQQHFWªάζίηψΫΪαθάυο
νλμΪηθάθδ

1

2

Ικβδθληβμίλφδλβζάθεν %

3

ΙθάθκθμηυζιίκίδεψρΪμίείζάυΫίκβμί©:/$1ª

4

Ιθήμάίκήβμίικβδθληνάςβλφδλβζάθεν ™
ΙθωάβμλωλθθΫσίηβίήεωξνηδπββ:36

5

Ύεωικθήθεΰίηβωικβδθληβμίλφδλβζάθεν ™

6

Ιθάθκθμηυζ ιίκίδεψρΪμίείζ άυΫίκβμί ©Όκνρηνψª

7

Ικβδθληβμίλφδλβζάθεν ™ρμθΫυαΪινλμβμφ
ικθπίλλλθίήβηίηβω
ΙκβΫθκλθαήΪλμλθΫλμάίηηνψλίμφ:/$1
©+RPH&RQQHFWªλδθμθκθγλείήνίμλθίήβηβμφ
ιεΪηςίμβεβλζΪκμξθη

8

ΛείήνγμίνδΪαΪηβωζάικβεθΰίηββ

ΘμδκθγμίηΪζθΫβεφηθζνλμκθγλμάί$SS6WRUH ήεω
νλμκθγλμά λβλμίζυ $SSOH βεβ *RRJOH 3OD\ 6WRUH ήεω
νλμκθγλμάλβλμίζυ$QGURLG 

2

ΌάίήβμίιθβλδθάυγαΪικθλ©+RPH&RQQHFWª

3

ΌυΫίκβμίικβεθΰίηβί+RPH&RQQHFWβνλμΪηθάβμί
ίέθηΪζθΫβεφηθζνλμκθγλμάί

4

ΑΪινλμβμίικβεθΰίηβίβηΪλμκθγμίήθλμνιδ+RPH
&RQQHFW
ΙκβεθΰίηβίιθήλδΪΰίμάΪζδΪδικθγμβικθπίήνκν
κίέβλμκΪπββ

Πνδγημδμηδξοηΰνοίπγνλίχμδθΰδπξονανγμνθ
πδρϋύ /$1
ΗίθΫοθήβζθνλμΪηθάβμφλθίήβηίηβίικβΫθκΪλ
ήθζΪςηίγΫίλικθάθήηθγλίμφψρίκίαδΪΫίεφ/$1
ΛθίήβηίηβίλλίμφψικθβαθγήϋμΪάμθζΪμβρίλδβδΪδ
μθεφδθικβΫθκάιίκάυγκΪαΫνήίμιθήδεψρϋηδ
χείδμκθλίμββάάίήϋηάχδλιενΪμΪπβψ
Πνδγημδμηδξοηΰνοίπγνλίχμδθΰδπξονανγμνθ
πδρϋύ :/$1π:36
ΗίθΫοθήβζυίνλεθάβω

▯

ΌΪςζΪκςκνμβαΪμθκθληΪσϋηδηθιδθγ:36
ΒηξθκζΪπβωθΫχμθζικβάίήίηΪάκνδθάθήλμάίιθ
χδλιενΪμΪπββζΪκςκνμβαΪμθκΪ

ΙθωάείηβίλθθΫσίηβω©Λθίήβηίηβίλλίμφψάυιθεηίηθ
νλιίςηθªθαηΪρΪίμρμθικθπίλλνλμΪηθάδβλθίήβηίηβω
αΪάίκςϋηΛείήνγμίνδΪαΪηβωζάικβεθΰίηββ
Πνδγημδμηδξοηΰνοίπξοηκνεδμηδλ
ΝλμΪηθάβμίλθίήβηίηβίάΪςίέθικβΫθκΪλικβεθΰίηβίζ
άθάκίζωβηλμΪεεωπββ+RPH&RQQHFWβεβνλμΪηθάβμί
λθίήβηίηβίάΪςίέθικβΫθκΪλήθιθεηβμίεφηυζ
ΪδδΪνημθζ+RPH&RQQHFWΙκβεθΰίηβί+RPH&RQQHFW
ζθΰίμ νλμΪηΪάεβάΪμφλω ηΪ εψΫθζ δθεβρίλμάί ζθΫβεφηυο
νλμκθγλμάβλθίήβηωμφβολικβΫθκθζ
ΗίθΫοθήβζυίνλεθάβω

▯

ΗίθΫοθήβζήθλμνιδζΪκςκνμβαΪμθκν

▯

1

ΌυΫίκβμί ¯©+RPH&RQQHFWªάζίηψΫΪαθάυο
νλμΪηθάθδ

ΙκβΫθκΪιθήδεψρίηδήθζΪςηίγΫίλικθάθήηθγ
λίμβ

▯

2

Ικβδθληβμίλφδλβζάθεν %

Ικβεθΰίηβί+RPH&RQQHFWνλμΪηθάείηθηΪ
ζθΫβεφηθζνλμκθγλμάί

3

ΙθάθκθμηυζιίκίδεψρΪμίείζάυΫίκβμί©:/$1ª

1

4

Ιθήμάίκήβμίικβδθληνάςβλφδλβζάθεν ™
ΙθωάβμλωλθθΫσίηβίήεωξνηδπββ:36

ΎεωλθίήβηίηβωλήθιθεηβμίεφηυζΪδδΪνημθζ
άυΫίκβμί©+RPH&RQQHFWªάζίηψΫΪαθάυο
νλμΪηθάθδ

2

5

Ύεωικθήθεΰίηβωικβδθληβμίλφδλβζάθεν ™

ΙθάθκθμηυζιίκίδεψρΪμίείζάυΫίκβμί
©Λθίήβηίηβίλικβεθΰίηβίζª

6

ΙθάθκθμηυζιίκίδεψρΪμίείζάυΫίκβμί
©ΊάμθζΪμβρίλδβ :36 ª

3

Ικβδθληβμίλφδλβζάθεν %βαΪινλμβμίικθπίλλ
λθίήβηίηβωλιθζθσφψ ™

7

Ικβδθληβμίλφδλβζάθεν ™ρμθΫυαΪινλμβμφ
ικθπίλλλθίήβηίηβω

4

ΛείήνγμίνδΪαΪηβωζάικβεθΰίηββ

8

ΌμίρίηβίĂζβηνμηΪΰβζΪγμίδηθιδν:36ηΪ
ζΪκςκνμβαΪμθκίήθζΪςηίγΫίλικθάθήηθγλίμβ

ΙθωάείηβίηΪήβλιείίλθθΫσίηβω©Λθίήβηίηβίλ
ικβεθΰίηβίζάυιθεηίηθνλιίςηθªθΫθαηΪρΪίμ
αΪάίκςίηβίικθπίλλΪλθίήβηίηβω

ΙθωάείηβίλθθΫσίηβω©Λθίήβηίηβίλλίμφψάυιθεηίηθ
νλιίςηθªθαηΪρΪίμρμθικθπίλλνλμΪηθάδβλθίήβηίηβω
αΪάίκςϋηΛείήνγμίνδΪαΪηβωζάικβεθΰίηββ



ru

+RPH&RQQHFW

Γηπρίμυηνμμϊθζίξςπι
ΎεωαΪινλδΪβνικΪάείηβωάΪςβζικβΫθκθζλιθζθσφψ
ικβεθΰίηβω+RPH&RQQHFWηίθΫοθήβζθΪδμβάβκθάΪμφ
ξνηδπβψήβλμΪηπβθηηθέθαΪινλδΪΏλεβήβλμΪηπβθηηυγ
αΪινλδήίΪδμβάβκθάΪηάικβεθΰίηββ+RPH&RQQHFW
ζθένμθμθΫκΪΰΪμφλωμθεφδθλθλμθωηβίκΪΫθμυβ
ηΪλμκθγδβικβΫθκΪ

ΔθέήΪάυαΪινλδΪίμίάβήηΪέκίάΪηΪλΪζθζικβΫθκί
ήβλμΪηπβθηηυγαΪινλδΪδμβάβκνίμλωΪάμθζΪμβρίλδβΧμθ
ιθαάθεωίμλήίεΪμφβαζίηίηβωηΪζθΫβεφηθζνλμκθγλμάί
βεβαΪινλμβμφηθάνψικθέκΪζζν
Ώιρηαίυηώγηπρίμυηνμμνβνζίξςπιί

1

ΝλμΪηθάβμίιίκίδεψρΪμίεφάυΫθκΪξνηδπβγηΪ ž

ΎβλμΪηπβθηηυγαΪινλδΪάμθζΪμβρίλδβήίΪδμβάβκνίμλωά
λείήνψσβολενρΪωο

2

Ικβδθληβμίλφδλβζάθεν ×
Κωήθζλλβζάθεθζ (ιθωάεωίμλω ×

▯

ΏλεβρίκίαĂζβηνμιθλείΪδμβάΪπββ
ήβλμΪηπβθηηθέθαΪινλδΪήάίκπΪικβΫθκΪΫνήίμ
θμδκυμΪ

▯

ΏλεβρίκίαĂζβηνμιθλείαΪάίκςίηβωκΪΫθμυ
ήάίκπΪικβΫθκΪΫνήίμθμδκυμΪ

ΎβλμΪηπβθηηυγαΪινλδΪδμβάβκθάΪηΜίιίκφΌυζθΰίμί
αΪινλμβμφάβήηΪέκίάΪβικθβαάίλμβηίθΫοθήβζυί
νλμΪηθάδβηΪικβΫθκίλιθζθσφψζθΫβεφηθέθ
ικβεθΰίηβω

▯

ΡίκίαĂρΪλΪιθλείΪδμβάΪπββήβλμΪηπβθηηθέθ
αΪινλδΪ

ΎεωθμδεψρίηβωήβλμΪηπβθηηθέθαΪινλδΪικβδθληβμίλφδ
λβζάθεν í

Μίπρονθιη+RPH&RQQHFW
+RPH &RQQHFW ζθΰηθ ά εψΫθί άκίζω ηΪλμκθβμφ ιθή λάθβ
ιθμκίΫηθλμβ

ΐίζναίώςπρίμναιί
Μβιιθήδεψρίηβω

ιίζίμηδ ΗΪλμκθγδβ+RPH&RQQHFWάυηΪγήϋμίάζίηψ
ΫΪαθάυο νλμΪηθάθδ άΪςίέθ ικβΫθκΪ Ιίκίρίηφ ηΪλμκθίδ
θμθΫκΪΰΪίζυοηΪήβλιείίαΪάβλβμθμμθέθνλμΪηθάείηθ
εβικβεθΰίηβί+RPH&RQQHFWβλθίήβηϋηεβικβΫθκλ
ήθζΪςηίγΫίλικθάθήηθγλίμφψ

Ανζλνεμϊδςπρίμναιη Ξνώπμδμηώ
/$1:/$1
Όυζθΰίμίιθζίηωμφμβιιθήδεψρίηβωλιθζθσφψ
δΪΫίεω/$1βεβ:/$1
ΌαΪάβλβζθλμβθμμβιΪιθήδεψρίηβωλθΫεψήΪγμίνδΪαΪ
ηβωιθνλμΪηθάδί~ ΗΪλμκθγδΪηΪ λμκΪηβπΪ 

Λθίήβηίηβί

ΛθίήβηβμφΘμλθίήβ
ηβμφ

Όδεψρίηβίβεβθμδεψρίηβίλθίήβηίηβωλλίμφψάλεν
ρΪίηίθΫοθήβζθλμβ ηΪικβζίκηΪάκίζωθμινλδΪ 
ΙθλείάυδεψρίηβωλίμίάΪωβηξθκζΪπβωλθοκΪηω
ίμλωΙθλείάδεψρίηβωιθήθΰήβμίηίλδθεφδθλίδνηή
ιθδΪληθάΪηίνλμΪηθάβμλωλθίήβηίηβίικβΫθκΪλ
λίμφψ
ΙκβκΪΫθμίάλίμβικβΫθκιθμκίΫεωίμηίΫθείίĂΌμ
ΑΪινλδικθπίλλΪλθίήβηίηβωζίΰήνικβεθΰίηβίζβ
ικβΫθκθζ

Λθίήβηίηβί λ ικβεθ
ΰίηβίζ
ΘΫηθάείηβίΙΘ

ΎβλμΪηπβθηηθί
νικΪάείηβί

ΛΫκθληΪλμκθίδλίμβ

ΒηξθκζΪπβωθικβ
Ϋθκί





ΊδμβάβκθάΪμφΎίΪδμβ
άβκθάΪμφ

ΏλεβήθλμνιηΪηθάΪωάίκλβωικθέκΪζζηθέθθΫίλιίρί
ηβωηΪήβλιείίιθωάεωίμλωλθθΫσίηβίΌζίηψ+RPH
&RQQHFW ÍάυζθΰίμίνλμΪηθάβμφηθάθίικθέκΪζζηθί
θΫίλιίρίηβί
ΙθενρίηβίήθλμνιΪδξνηδπβωζικβΫθκΪλιθζθσφψ
ικβεθΰίηβω+RPH&RQQHFW
ΏλεβήθλμνιήίΪδμβάβκθάΪηάικβεθΰίηββθμθΫκΪΰΪ
ψμλωμθεφδθλθλμθωηβωκΪΫθμυικβΫθκΪ
ΌλίηΪλμκθγδβλίμβάεψΫθίάκίζωζθένμΫυμφνήΪείηυ
ηΪικβΫθκί
ΗΪήβλιείίθμθΫκΪΰΪίμλω

▯ 0$&Ϊήκίλ&20ζθήνεφ
▯ ΛίκβγηυγηθζίκικβΫθκΪ
▯ ΌίκλβωικθέκΪζζηθέθθΫίλιίρίηβω
ΌαΪάβλβζθλμβθμάβήΪλθίήβηίηβωικβηΪΰΪμββηΪδεΪ
άβςνλθλμκίεδθγζθΰίμθμθΫκΪΰΪμφλωήκνέΪωβηξθκ
ζΪπβωηΪικβζίκ66,'βζωλίμβ

+RPH&RQQHFW
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Γηπρίμυηνμμίώγηίβμνπρηιί

Γδικίοίυηώνπννραδρπραηη

Ιθ άΪςίζν ΰίεΪηβψ λίκάβληΪω λενΰΫΪ ζθΰίμ ικθάίλμβ
ήβλμΪηπβθηηνψήβΪέηθλμβδνιθενρβάήθλμνιδάΪςίζν
ικβΫθκν ίλεβ θη ιθήδεψρίη δ λίκάίκν Ϊ ά άΪςίγ λμκΪηί
άθαζθΰηΪνήΪείηηΪωήβΪέηθλμβδΪ

ΗΪλμθωσβζδθζιΪηβω*DJJHQDX+DXVJHUlWH*PE+
αΪωάεωίμρμθικβΫθκλξνηδπβωζβ+RPH&RQQHFW
λθθμάίμλμάνίμ θληθάθιθεΪέΪψσβζ μκίΫθάΪηβωζ β ήκνέβζ
λθθμάίμλμάνψσβζιθεθΰίηβωζήβκίδμβάυ(&

ιίζίμηδ Ύεω ιθενρίηβω ήθιθεηβμίεφηθγ βηξθκζΪπββ β
νδΪαΪηβγιθήθλμνινδνήΪείηηθγήβΪέηθλμβδίάάΪςίγ
λμκΪηίλζκΪαήίεΛίκάβλΙθήήίκΰδΪηΪζίλμηθζάίΫ
λΪγμίZZZKRPHFRQQHFWFRP

ΙθήκθΫηΪωήίδεΪκΪπβωθλθθμάίμλμάββ5('λθήίκΰβμλω
ηΪβημίκηίμλΪγμίZZZJDJJHQDXFRPηΪλμκΪηβπίλ
θιβλΪηβίζάΪςίέθικβΫθκΪάκΪαήίείήθιθεηβμίεφηθγ
ήθδνζίημΪπββ

Νζίψηρδγίμμϊτ
ΙκβιίκάθζιθήλθίήβηίηββδΫίλικθάθήηθγλίμβ
βζίψσίγ άυοθή ά Βημίκηίμ ικβΫθκ ιίκίήΪϋμ ηΪ λίκάίκ
+RPH&RQQHFWήΪηηυίλείήνψσβοδΪμίέθκβγ ιίκάβρηΪω
κίέβλμκΪπβω 

▯

ΘήηθαηΪρηυγ βήίημβξβδΪμθκ ικβΫθκΪ λθλμθωσβγ βα
δθήθάυοηθζίκθάικβΫθκΪβ0$&ΪήκίλΪ
νλμΪηθάείηηθέθζθήνεω:L)L 

▯

ΛίκμβξβδΪμΫίαθιΪληθλμβζθήνεω:L)L ήεω
βηξθκζΪπβθηηθμίοηβρίλδθγαΪσβμυλθίήβηίηβω 

▯

ΜίδνσβίάίκλββικθέκΪζζηθέθβΪιιΪκΪμηθέθ
θΫίλιίρίηβωικβΫθκΪ

▯

ΛμΪμνλάθλλμΪηθάείηβωαΪάθήλδβοηΪλμκθίδ ίλεβ
ικθβαάθήβεθλφ 

ĂπΛάωαφĂζΌμζΪδλ
ĂπΛάωαφĂζΌμζΪδλ
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ΜθεφδθήεωβλιθεφαθάΪηβωάιθζί

ΙίκάβρηΪωκίέβλμκΪπβωωάεωίμλωχμΪιθζιθήέθμθάδβδ
ιθεφαθάΪηβψξνηδπβωζβ+RPH&RQQHFWΗίθΫοθήβζθλμφ
άηίγάθαηβδΪίμεβςφίήβηθΰήυικβιίκάθζ
βλιθεφαθάΪηββξνηδπβγ+RPH&RQQHFW
ιίζίμηδ ΘΫκΪμβμίάηβζΪηβίρμθβλιθεφαθάΪηβί
ξνηδπβγ+RPH&RQQHFWάθαζθΰηθμθεφδθικβηΪεβρββ
ικβεθΰίηβω+RPH&RQQHFWΒηξθκζΪπβψθαΪσβμί
ήΪηηυοζθΰηθηΪγμβάικβεθΰίηββ+RPH&RQQHFW
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ΪαθάυίνλμΪηθάδβ
4

ΛιθζθσφψιθάθκθμηθέθιίκίδεψρΪμίεωάυΫίκβμί
ΰίεΪίζνψΫΪαθάνψνλμΪηθάδν

5

Ικβδθληβμίλφδλβζάθεν %

ΌΫΪαθάυονλμΪηθάδΪοΌυζθΰίμίβηήβάβήνΪεφηθ
ηΪλμκθβμφικβΫθκ

6

ΗΪλμκθγμίΫΪαθάνψνλμΪηθάδνλιθζθσφψ
ιθάθκθμηθέθιίκίδεψρΪμίεω

1

ΝλμΪηθάβμίιίκίδεψρΪμίεφξνηδπβγηΪ 6

7

2

ΛιθζθσφψιθάθκθμηθέθιίκίδεψρΪμίεωάυΫίκβμί
ΫΪαθάυίνλμΪηθάδβ

ΛθοκΪηβμίλιθζθσφψ ™βεβθμζίηβμίλιθζθσφψ
'ηΪλμκθγδνβάυγήβμίβαμίδνσίγΫΪαθάθγ
νλμΪηθάδβ

3

Ικβδθληβμίλφδλβζάθεν ™

8

ΝλμΪηθάβμίιίκίδεψρΪμίεφξνηδπβγηΪ ρμθΫυ
άυγμββαζίηψΫΪαθάυονλμΪηθάθδ

ΐίζναϊδςπρίμναιη
Q

ΪαθάυίνλμΪηθάδβ

ΜΪδβζθΫκΪαθζβαζίηίηβωλθοκΪηωψμλω
ΐίζναίώςπρίμναιί
Ωκδθλμφ

Ανζλνεμϊδςπρίμναιη
Λμνιίηβ 

Ξνώπμδμηώ
ΝλμΪηθάδΪωκδθλμβήβλιείω

ΒηήβδΪπβωκίΰβζΪ
θΰβήΪηβω

Όδε Όυδε

ΌηίςηβγάβήβηήβδΪπββκίΰβζΪθΰβ
ήΪηβω

άκίζω
άκίζωεθέθμβι*$**(1$8
ήΪμΪ
ήΪμΪεθέθμβι*$**(1$8
άκίζωήΪμΪ
άκίζωήΪμΪεθέθμβι
*$**(1$8

ΒηήβδΪπβωηΪήβλ
ιείί

ΛθδκΪσ ΛμΪηήΪκμ

Πάίμλίηλθκηθγ
ιΪηίεβ

Λίκυγ ίευγ

ΜθηαάνδΪλίηλθκ
ηθγιΪηίεβ

Μθη ΜθηΌυδε

κθζδθλμφαάνδθάυο Λμνιίηβ 
λβέηΪεθάλίηλθκηθγ
ιΪηίεβ
ΛβέηΪεηΪέκίάΪηβω
Όδε Όυδε



κθζδθλμφλβέηΪεΪ

Λμνιίηβ 

ΐίλμδθλμφάθήυ



ΞθκζΪμάκίζίηβ
λνμθδ

$030ĂK

Όκίζωλνμθδ

Μίδνσίίάκίζωλνμθδ

ΌυδεβηήβδΪπβωθμλνμλμάνίμΧμΪνλμΪ
ηθάδΪιθαάθεωίμνζίηφςβμφκΪλοθή
χείδμκθχηίκέββικβΫθκΪ
ΌδεάθαζθΰηθλμφνλμΪηθάδβηίλδθεφ
δβοβηήβδΪπβγιθήμάίκήβμί©Όδεª
ηΪΰΪμβίζ ™ΪαΪμίζάυΫίκβμίμκίΫνί
ζνψβηήβδΪπβψλιθζθσφψιθάθκθμ
ηθέθιίκίδεψρΪμίεω
ΌυΫκΪηηΪω βηήβδΪπβω θμθΫκΪΰΪίμλω ηΪ
ήβλιείί
ΙκβάυΫθκί©ΛθδκΪσªηΪήβλιείί
ρίκίαηίδθμθκθίάκίζωθμθΫκΪΰΪίμλω
μθεφδθλΪζΪωάΪΰηΪωβηξθκζΪπβω
ΌυΫθκπάίμΪλβζάθεθάηΪλίηλθκηυο
ιΪηίεωο
ΌυΫθκαάνδθάθέθλβέηΪεΪικβικβδθληθ
άίηββδλίηλθκηθγιΪηίεβ
ΝλμΪηθάδΪέκθζδθλμβαάνδθάυολβέηΪ
εθάλίηλθκηθγιΪηίεβ
ΔθέήΪικβηΪέκίάΪηββήθλμβέΪίμλω
ΰίεΪίζΪωμίζιίκΪμνκΪάυήΪίμλωαάν
δθάθγλβέηΪε
ΝλμΪηθάδΪέκθζδθλμβαάνδθάθέθλβέηΪεΪ

Ικθάίκφμίάθήθικθάθήηνψάθήνλ
ιθζθσφψ ικβεΪέΪίζθέθ μίλμΪ δΪκΫθηΪμ
ηθγΰίλμδθλμβάθήυΝλμΪηθάβμίαηΪρί
ηβίβαζίκίηηθγΰίλμδθλμβάθήυ
ΒηήβδΪπβωάκίζίηβλνμθδάβεβ
ρΪλθάθζξθκζΪμί
ΝλμΪηθάδΪάκίζίηβλνμθδ

ΪαθάυίνλμΪηθάδβ
ΙίκίνλμΪηθάδΪάκί
ζίηβλνμθδ

Κνρη ΊάμθζΪμ

ΞθκζΪμήΪμυ

ΎΖ
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ΊάμθζΪμβρίλδΪωιίκίνλμΪηθάδΪάκί
ζίηβλνμθδικβιίκίοθήίλείμηίέθηΪ
αβζηίίάκίζωΙκβΪάμθζΪμβρίλδθγ
ιίκίνλμΪηθάδί ικβ βαζίηίηββ άκίζίηβ
βαζίηωίμλωζίλωπήίηφβηίήίεωΧμθ
ήίγλμάβμίεφηθδΪδήεωείμηίέθμΪδήεω
αβζηίέθάκίζίηβ
ΝλμΪηθάδΪξθκζΪμΪήΪμυ

ΎΖ
ΎΪμΪ

ΖΎ
ΜίδνσΪωήΪμΪ

ΝλμΪηθάδΪήΪμυΙίκίδεψρίηβίζίΰήν
έθήθζζίλωπίζήηϋζλιθζθσφψ
λβζάθεΪ C

ΏήβηβπΪβαζίκίηβω
μίζιίκΪμνκυ

& )

ΝλμΪηθάδΪίήβηβπυβαζίκίηβωμίζιί
κΪμνκυ

Ωαυδ

Ηίζίπδβγ ΞκΪηπναλδβγ>@
Ίηέεβγλδβγ

ΌυΫθκωαυδΪήεωμίδλμθάθέθήβλιείω

ΑΪάθήλδβίνλμΪ
ηθάδβ

ΎίζθηλμκΪπβθηηυγ
κίΰβζ

ΌθλλμΪηθάείηβίαΪάθήλδβονλμΪηθ
άθδικβΫθκΪ

ΌδεΌυδε

εθδβκθάδΪήεωΫία Ηίήθλμνιηθ Ύθλμνιηθ
θιΪληθλμβήίμίγ

ΎθζΪςηωωΫίλικθ
άθήηΪωλίμφ

ØΌβήλθίήβηίηβω
ÖΛθίήβηίηβί
ÎΛθίήβηίηβίλικβεθΰίηβίζ
ÍΘΫηθάείηβίΙΘ
·ΎβλμΪηπβθηηθίνικΪάείηβί

ιίζίμηδ
ΙκββαζίηίηββωαυδΪλβλμίζΪιίκίαΪ
ινλδΪίμλωΧμθμικθπίλλαΪηβζΪίμ
ηίλδθεφδθλίδνηή
ΙθλείχμθέθζίηψΫΪαθάυονλμΪηθάθδ
αΪδκυάΪίμλω
ΗΪάθικθλ©ΝήΪεβμφάλίβηήβάβήνΪεφ
ηυίνλμΪηθάδββάίκηνμφλωδαΪάθή
λδβζ"ª ηΪΰζβμί ™ ήεω ιθήμάίκΰήίηβω
βεβ 'ήεωθμζίηυ
ιίζίμηδ
ΙθλείάθλλμΪηθάείηβωαΪάθήλδβοθλμΪ
ηθάθδηΪήβλιείίθμδκυάΪίμλωζίηψ
©ΙίκάβρηυίνλμΪηθάδβª
ΜθεφδθήεωήίζθηλμκΪπββΙκβΫθκ
ηΪέκίάΪίμλωάήίζθηλμκΪπβθηηθζ
κίΰβζίάλίθλμΪεφηυίξνηδπββ
ήθλμνιηυ
ΝλμΪηθάδΪ©ΌυδεªήθεΰηΪΫυμφΪδμβάβ
αβκθάΪηΪ μθεφδθ ήεω θΫυρηθέθ κίΰβζΪ
ΝλμΪηθάδΪάθαζθΰηΪμθεφδθάιίκάυί
μκβζβηνμυιθλείιθήδεψρίηβωικβ
ΫθκΪ
Ύθλμνιηθ Ϋεθδβκθάδν ήεω ΫίαθιΪληθλμβ
ήίμίγζθΰηθΪδμβάβκθάΪμφ
~ εθδβκθάδΪήεωΫίαθιΪληθλμβ
ήίμίγηΪ λμκΪηβπΪ 
ΝλμΪηθάδβήεωλθίήβηίηβωλήθζΪςηίγ
ΫίλικθάθήηθγλίμφψβζθΫβεφηυζβ
νλμκθγλμάΪζβ
ΌαΪάβλβζθλμβθμλθλμθωηβωιθήδεψρί
ηβωθμθΫκΪΰΪψμλωκΪαεβρηυίάθαζθΰ
ηυίνλμΪηθάδβ

‡ΛΫκθληΪλμκθίδλίμβ
*ΒηξθκζΪπβωθικβΫθκί


ΑΪάθήλδΪωνλμΪηθάδΪ
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ΡβλμδΪβμίοηβρίλδθίθΫλενΰβάΪηβί

Φηπριίηρδτμηφδπινδνΰπκςεηαίμηδ

Ζνμίνφηπριη

Φηπρώψδδποδγπραν

ΗίκΰΪάίψσΪω
λμΪεφ

θκωρβγ ζυεφηυγ κΪλμάθκ θρβλμβμί λ
ιθζθσφψμκωιθρδββάυμκβμίηΪλνοθ
ζωέδθγλΪεξίμδθγΗίζίήείηηθνήΪ
εωγμίιωμηΪβαάίλμβΰβκΪδκΪοζΪεΪ
β ωβρηθέθ ΫίεδΪ Ιθή μΪδβζβ ιωμηΪζβ
ζθΰίμάθαηβδΪμφδθκκθαβωΛιίπβ
Ϊεφηυί λκίήλμάΪ ήεω θρβλμδβ βαήίεβγ
βαηίκΰΪάίψσίγλμΪεβζθΰηθικβ
θΫκίλμβάλίκάβληθγλενΰΫίβεβά
λιίπβΪεβαβκθάΪηηθζζΪέΪαβηί
ΘρβσΪγμίλιθζθσφψζωέδθέθλκίή
λμάΪήεωζυμφωθδθηΙκθμκβμί
ιθάίκοηθλμφΫίαηΪΰβζΪζωέδθγλΪε
ξίμδθγήεωθδθηβεβλΪεξίμδθγβα
ηίάθκλβλμθέθζβδκθάθεθδηΪ
θκωρβγζυεφηυγκΪλμάθκ
Θρβλμβμίλιθζθσφψμκωιθρδββ
άυμκβμίηΪλνοθζωέδθγλΪεξίμδθγ

2

ΙκβμσΪμίεφηθζνοθήίβθρβλμδίικβΫθκηΪήθεέθ
λθοκΪηβμ λάθψ ικβάείδΪμίεφηθλμφ β ξνηδπβθηΪεφηθλμφ Ό
ήΪηηθζκνδθάθήλμάίιθχδλιενΪμΪπββικβάθήβμλω
θιβλΪηβίικΪάβεφηθέθνοθήΪβικΪάβεφηθγθρβλμδβ
ικβΫθκΪ

ΡβλμδΪβμίοηβρίλδθίθΫλενΰβάΪηβί

m

Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋςγίοίρνινλ

ΙκθηβδΪψσΪωάεΪέΪζθΰίμικβάίλμβδνήΪκν
χείδμκβρίλδβζμθδθζΗίβλιθεφανγμίθρβλμβμίεφ
άυλθδθέθήΪάείηβωβεβιΪκθλμκνγηυίθρβλμβμίεβ

m

Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋνενβί

ΙκβΫθκλμΪηθάβμλωθρίηφέθκωρβζΗίικβδΪλΪγμίλφδ
έθκωρβζάηνμκίηηβζιθάίκοηθλμωζικβΫθκΪβεβ
ηΪέκίάΪμίεφηυζχείζίημΪζΌλίέήΪήΪάΪγμίικβΫθκν
θλμυμφΗίιθαάθεωγμίήίμωζιθήοθήβμφΫεβαδθδ
έθκωρίζνικβΫθκν

m

Ίεψζβηβγ

ΚΪΫθρΪωδΪζίκΪ

Ηί βλιθεφανγμί ηβ λικίβ ήεω ήνοθάυο
ςδΪξθάηβεψΫυίήκνέβίΪέκίλλβά
ηυί θρβλμβμίεβ ήεω ήνοθάυο ςδΪξθά
ΪμΪδΰίΪΫκΪαβάηυίρβλμωσβίλκίή
λμάΪΔκθζίμθέθηίιθήοθήωμΰϋλμ
δβί ζθρΪεδβ έκνΫυί ένΫδβ β λκίήλμάΪ
ήεωρβλμδβιθλνήυΌλίχμβλκίήλμάΪ
πΪκΪιΪψμιθάίκοηθλμφ

Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋροίαληοναίμηώ

ΙθπΪκΪιΪηηθίλμίδεθήάίκπυικβΫθκΪζθΰίμμκίληνμφ
ΗίβλιθεφανγμίλδκίΫδβήεωλμίδεΪΪμΪδΰίίήδβίβ
ΪΫκΪαβάηυίρβλμωσβίλκίήλμάΪ

ΎεωκίένεωκηθέθνοθήΪαΪκΪΫθρίγ
δΪζίκθγβαηίκΰΪάίψσίγλμΪεβ
βλιθεφανγμίλιίπβΪεφηθίλκίήλμάθ
ήεωνοθήΪάλθθμάίμλμάββλνδΪαΪηβ
ωζββαέθμθάβμίεω ηθζίκήεωαΪδΪαΪ
ĂάλίκάβληθγλενΰΫίβεβ
βημίκηίμζΪέΪαβηί 

Νφηπρηρδκϋμϊδποδγπραί
ΡμθΫυηίιθάκίήβμφκΪαεβρηυίιθάίκοηθλμβ
ηίιθήοθήωσβζβθρβλμβμίεφηυζβλκίήλμάΪζβ
λθΫεψήΪγμίήΪηηυίικβάίήίηηυίάμΪΫεβπί
Ηίιθεφανγμίλφ

▯

θλμκυζββεβμκνσβζβθρβλμβμίεφηυζβλκίήλμάΪζβ

▯

ήεωθρβλμδβλμίδεΪήάίκβικβΫθκΪηίικβζίηωγμί
λδκίΫδβιθζίμΪεενβεβλμίδεν

▯

ήεωθρβλμδβνιεθμηίηβωήάίκβικβΫθκΪηί
ικβζίηωγμίλδκίΫδβιθζίμΪεενβεβλμίδεν

▯

ηίιθεφανγμίλφμάίκήυζβπΪκΪιΪψσβζβ
ιθήνςίρδΪζββένΫδΪζβ

ΙκίΰήίρίζβλιθεφαθάΪμφηθάυίένΫρΪμυίμκωιδββο
λείήνίμοθκθςθάυλμβκΪμφ
Ζνμίνφηπριη

Φηπρώψδδποδγπραν

ΛμϋδεΪήάίκπυ

Λκίήλμάθήεωθρβλμδβλμϋδθεθρβ
λμβμίλιθζθσφψμκωιθρδβΗί
βλιθεφανγμίλδκίΫθδήεωλμϋδθε
Βλιθεφανγμί ήεω θρβλμδβ λΪεξίμδν βα
ζβδκθάθεθδηΪβεβλείέδΪάεΪΰηνψ
λΪεξίμδνΗίβλιθεφανγμίζθδκνψ
λΪεξίμδν

Ύβλιείγ

Αμηλίμηδ
ΘλμΪμδβ ρβλμωσίέθ λκίήλμάΪ θΫνλεΪά
εβάΪψμθΫκΪαθάΪηβίιωμίηάθάκίζω
ηΪέκίάΪΙίκίήλνςδθγκΪΫθρίγ
δΪζίκυμσΪμίεφηθνήΪεωγμίθλμΪμδβ
ρβλμωσίέθ λκίήλμάΪ βεβ λκίήλμάΪ ήεω
νοθήΪρβλμθγάθήθγ

ΛβεφηθαΪέκωα
ηϋηηΪωκΪΫθρΪω
δΪζίκΪ

ΌλίέήΪικθλνςβάΪγμίκΪΫθρνψ
δΪζίκνιθλείθρβλμδβ
ίεφλικίγήεωθρβλμδβήνοθάυοςδΪ
ξθά ηθζίκήεωαΪδΪαΪĂά
λίκάβληθγλενΰΫίβεββημίκηίμ
ζΪέΪαβηί 
Νΰοίρηρδαμηλίμηδ

▯ ΗίκΪλιυεωγμίέίεφάάυοθήηυί
▯
▯
▯
▯
▯



θμάίκλμβωήεωιΪκΪηΪαΪήηίγλμθ
κθηίκΪΫθρίγδΪζίκυ
ΗίήθινλδΪγμίιθιΪήΪηβωέίεωηΪ
νιεθμηβμίεβήάίκπυβεΪζιθρδν
ΗίθλμΪάεωγμίΫθείίρίζηΪ
ĂρΪλθά
ΗίηΪηθλβμίηΪμϋιευίιθάίκοηθ
λμβ
ΜσΪμίεφηθλζυάΪγμίάθήθγ
ΛθΫεψήΪγμίνδΪαΪηβωικθβαάθήβ
μίεω
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Ζνμίνφηπριη

Φηπρώψδδποδγπραν

ιίζίμηώ

ΛμίδεωηηυγιεΪ
ξθηεΪζιθρδβά
κΪΫθρίγδΪζίκί
ΚίαίκάνΪκήεω
άθήυ

θκωρβγ ζυεφηυγ κΪλμάθκ θρβλμβμί λ
ιθζθσφψμκωιθρδβ

²

ΙκθέκΪζζΪθρβλμδβήθεΰηΪάλίέήΪάυιθεηωμφλωήθ
δθηπΪβηίζθΰίμΫυμφικίκάΪηΪ

²

ΙίκίήικβέθμθάείηβίζιβσβθΫωαΪμίεφηθνήΪεβμί
άλίθλμΪμδβρβλμωσίέθλκίήλμάΪβακΪΫθρίγδΪζίκυ

²

ΏλεβικθέκΪζζΪθρβλμδβΫυεΪικίκάΪηΪβααΪ
ιίκίΫθίάάιθήΪρίχείδμκθχηίκέββιίκίή
λείήνψσβζβλιθεφαθάΪηβίζλείήνίμαΪηθάθ
αΪινλμβμφ ικθέκΪζζν ήεω ιθεηθέθ νήΪείηβω θλμΪμδθά
ρβλμωσίέθλκίήλμάΪβαικβΫθκΪ

Νιεθμηβμίεφ
ήάίκπυ
ΗίληβζΪγμί
ΕθμθδκίςϋμδΪ

Όυήάβΰηυί
κίςϋμδβ

ΙκβηίθΫοθήβζθλμβάυζθγμίάιθλν
ήθζθίρηθγ ζΪςβηί Ληβζβμί δκυςδν
βιθεθΰβμίιίκίάίκηνμυγκίαίκάνΪκ
ήεωάθήυάιθλνήθζθίρηνψζΪςβην
θκωρβγ ζυεφηυγ κΪλμάθκ θρβλμβμί λ
ιθζθσφψμκωιθρδβηίμκβμίΗί
βλιθεφανγμίήεωθρβλμδβζίμΪεεβρί
λδβίλδκίΫδββεβλδκίΫδβήεωλμί
δεωηηυοιθάίκοηθλμίγ
ΙθλνήθζθίρηΪωζΪςβηΪβεβέθκωρβγ
ζυεφηυγκΪλμάθκΙκβέθκίάςβί
θλμΪμδβκΪαζθρβμίάάθήίβνήΪεβμί
σϋμδθγ
ΝήΪεβμίηίλεθΰηυίαΪέκωαηίηβωηΪ
ιθλνήίβαηίκΰΪάίψσίγλμΪεβ
θλμΪμδβΫίεδΪ λιθζθσφψεβζθη
ηθέθλθδΪ
ΙθλνήθζθίρηΪωζΪςβηΪβεβέθκωρβγ
ζυεφηυγκΪλμάθκ

Ληιονανκνιμηπρίώπίκσδριί
ΖβδκθάθεθδηβλμΪωλΪεξίμδΪλωρίβλμθγλμκνδμνκθγ
λιίπβΪεφηθικίήηΪαηΪρίηΪήεωθρβλμδβ
είέδθιθάκίΰήΪίζυο ιθάίκοηθλμίγ μΪδβο δΪδ ηΪικβζίκ
λμίδεθ λμίδεθδίκΪζβδΪ ηίκΰΪάίψσΪω λμΪεφ Ϊεψζβηβγ
ηθζίκήεωαΪδΪαΪĂάλίκάβληθγλενΰΫίβεβ
βημίκηίμζΪέΪαβηί ΘηΪθρίηφοθκθςθνήΪεωίμ
ΰβήδθλμββζΪλεΪ

Ξονβοίλλίνφηπριη
ΙκθέκΪζζΪθρβλμδβιθαάθεωίμκΪλμάθκβμφλμθγδβί
αΪέκωαηίηβωάκΪΫθρίγδΪζίκίβθΫείέρβμφικθπίλλ
θρβλμδβ

Ξονβοίλλίςγίκδμηώμίιηξη
ΙίκβθήβρίλδθίνήΪείηβίηΪδβιβιθαάθεωίμ
ιθήήίκΰβάΪμφικβΫθκάηΪήείΰΪσίζλθλμθωηββΛ
ιθζθσφψικθέκΪζζυνήΪείηβωηΪδβιβικβΫθκ
ιθεηθλμφψΪάμθζΪμβρίλδβθρβσΪίμλωθμηΪδβιββ
ικθζυάΪίμλω
ΘμθΫκΪΰΪίζθίηΪήβλιείίλθθΫσίηβίηΪιθζβηΪίμά
αΪάβλβζθλμβθμάβήΪάθήυββλιθεφαθάΪηβωικβΫθκΪθ
άυιθεηίηββικθέκΪζζυνήΪείηβωηΪδβιβ
ΡμθΫυικίήθμάκΪμβμφιθάκίΰήίηβίικβΫθκΪικβΫθκ
ΫεθδβκνίμλωιθλείιθάμθκηθέθλθθΫσίηβωΜθεφδθιθλεί
αΪάίκςίηβωικθέκΪζζυνήΪείηβωηΪδβιβικβΫθκΫνήίμ
ληθάΪιθεηθλμφψέθμθάδβλιθεφαθάΪηβψ
ΙθεηυγικθπίλλνήΪείηβωηΪδβιβικθήθεΰΪίμλω ρΪλ
 ζβηνμ
ΎεωικθέκΪζζυνήΪείηβωηΪδβιβμκίΫνψμλω
λιίπβΪεφηυίμΪΫείμδβήεωνήΪείηβωηΪδβιβΒοζθΰηθ
ικβθΫκίλμβρίκίαλίκάβληνψλενΰΫνβεβάβημίκηίμ
ζΪέΪαβηί &/ 6  ΗΪΫθκβα μΪΫείμθδ 
Αμηλίμηδ
–

Ξναοδεγδμηδξοηΰνοί ΗΪδβιφζθΰίμιθάκίήβμφ
ικβΫθκΚίένεωκηθθρβσΪγμίικβΫθκθμηΪδβιβ

–

Ξναοδεγδμηδξοηΰνοί Ικβζίηίηβί
ηίιθήοθήωσίέθλκίήλμάΪήεωνήΪείηβωηΪδβιβ
ζθΰίμικβάίλμβδιθάκίΰήίηβψικβΫθκΪ
ΒλιθεφανγμίμθεφδθκίδθζίηήθάΪηηυίμΪΫείμδβήεω
νήΪείηβωηΪδβιβ

–

Ξναοδεγδμηδοίΰνφδθιίλδοϊ Βλιθεφανγμί
μΪΫείμδβήεωνήΪείηβωηΪδβιβμθεφδθλικθέκΪζζθγ
νήΪείηβωηΪδβιβΙθεθΰβμίμΪΫείμδβήεωνήΪείηβω
ηΪδβιβάκίαίκάνΪκΗβάδθίζλενρΪίηίδεΪήβμί
μΪΫείμδβήεωνήΪείηβωηΪδβιβάκΪΫθρνψδΪζίκνβ
ηίηΪέκίάΪγμίβοάκΪΫθρίγδΪζίκί

Ζίξςπιξονβοίλλϊνφηπριη

1

ΝλμΪηθάβμίιίκίδεψρΪμίεφάυΫθκΪξνηδπβγηΪ 6

2

ΗΪήβλιείίθμθΫκΪΰΪίμλωλβζάθε ¢ΗΪΰζβμί ™
ήεωιθήμάίκΰήίηβω

3

ΌυηφμίικβηΪήείΰηθλμββακΪΫθρίγδΪζίκυ
ΒαάείδβμίάυήάβΰηυίκίςίμδββακΪΫθρίγδΪζίκυ
λζ ~ Ληωμβίάυήάβΰηυοκίςϋμθδ
ηΪ λμκΪηβπΪ  

4

ΙκθμκβμίκΪΫθρνψδΪζίκνλρβλμωσβζλκίήλμάθζ

5

ΗΪιθεηβμίκίαίκάνΪκήεωάθήυήθζΪδλβζΪεφηθγ
θμζίμδβ©PD[ªοθεθήηθγάθήθγβαΪήάβηφμίήθ
νιθκΪΑΪδκθγμίήάίκπνικβΫθκΪ

6

7

8

ΗΪήβλιείίθμθΫκΪΰΪίμλωάκίζωθρβλμδβΑΪινλμβμί
ικθέκΪζζνηΪΰΪμβίζ IΗΪήβλιείίθμλρβμυάΪίμλω
άκίζωθρβλμδβΕΪζιθρδΪάκΪΫθρίγδΪζίκίηί
έθκβμ
ΙθβλμίρίηββνλμΪηθάείηηθέθάκίζίηβθρβλμδβ
κΪαήΪίμλωαάνδθάθγλβέηΪεΗΪήβλιείίιθωάεωίμλω
λθθΫσίηβί

ιίζίμηώ
²

ΙίκίήαΪινλδθζικθέκΪζζυνήΪείηβωηΪδβιβ
νήΪεβμίάλίικβηΪήείΰηθλμββακΪΫθρίγδΪζίκυ
κίςϋμδΪεθμθδ 

²

ΘΫωαΪμίεφηθήΪγμίικθέκΪζζίνήΪείηβωηΪδβιβ
αΪάίκςβμφλωΌυιθεηίηβίικθέκΪζζυνήΪείηβω
ηΪδβιβικίκάΪμφηίάθαζθΰηθ

Ζίξςπιξονβοίλλϊςγίκδμηώμίιηξη

1

ΝλμΪηθάβμίιίκίδεψρΪμίεφάυΫθκΪξνηδπβγηΪ 6
ΌυΫίκβμίικθέκΪζζννήΪείηβωηΪδβιβλιθζθσφψ
ιθάθκθμηθέθιίκίδεψρΪμίεω

2

ΘμθΫκΪΰΪίμλωλβζάθε ‘ΗΪΰζβμί ™ήεω
ιθήμάίκΰήίηβω

ΙκθμκβμίκΪΫθρνψδΪζίκν

ΘιθκθΰηβμίκίαίκάνΪκήεωάθήυβθλμΪάφμίίέθ
λνςβμφλωλθμδκυμθγδκυςδθγΗΪλνοθάυμκβμίκΪΫθρνψ
δΪζίκνζωέδθγλΪεξίμδθγ
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3

ΌυηφμίάλίικβηΪήείΰηθλμββακΪΫθρίγδΪζίκυ
ΗΪΰζβμί ™ήεωιθήμάίκΰήίηβω

4

ΒαάείδβμίμΪΫείμδνήεωνήΪείηβωηΪδβιββα
ιεΪλμβδθάθγνιΪδθάδβ

ιίζίμηδ ΙκβζίκηθρίκίαĂρΪλΪηΪήβλιείί
ιθωάεωίμλωλθθΫσίηβίΒαάείδβμίβθιθκθΰηβμί
κίαίκάνΪκήεωάθήυΑΪιθεηβμίκίαίκάνΪκλάίΰίγ
άθήθγΝλμΪηθάβμίκίαίκάνΪκάηνμκφικβΫθκΪ
ΙθήμάίκήβμίηΪΰΪμβίζ ™ΗΪρηβμίικθπίλλ
ικθζυάδβλ I 

m Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋ
ροίαληοναίμηώ
ΜΪΫείμδβήεωνήΪείηβωηΪδβιβζRέ\μιSβάHFμβδ
[βζβρHFδβζRΰRέDζιRεRFμβSμDέεθμδββέεΪαβεβδ
\ή\ςφψΟκΪηβμίμΪΫείμδβήεωνήΪείηβωηΪδβιβ
άήΪεβθμήίμίγ
Αμηλίμηδ
Ξναοδεγδμηδξοηΰνοί
Ικβζίηίηβί ηίιθήοθήωσίέθ λκίήλμάΪ ήεω νήΪείηβω
ηΪδβιβζθΰίμικβάίλμβδιθάκίΰήίηβψικβΫθκΪ
ΒλιθεφανγμίμθεφδθκίδθζίηήθάΪηηυίμΪΫείμδβήεω
νήΪείηβωηΪδβιβ

5
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ικβέθμθάείηβωζθΰηθνάίεβρβμφικβικβέθμθάείηββ
ΫθεφςθέθθΫτϋζΪικθήνδμθά

²

ΙκθήνδμηίήθεΰίηλθικβδΪλΪμφλωλιθάίκοηθλμωζβ
κΪΫθρίγδΪζίκυ

²

ΑΪδκθγμίήάίκπνικβΫθκΪΝιεθμηβμίεφηυί
ιθάίκοηθλμβήθεΰηυάλίέήΪθλμΪάΪμφλωρβλμυζβ

²

ΗίαΪιθεηωγμίκίςϋμδββεθμδβικθήνδμθζλεβςδθζ
ιεθμηθΌχμθζλενρΪίΫνήίμθΫίλιίρβάΪμφλω
θιμβζΪεφηΪωπβκδνεωπβωιΪκΪ

²

ΕθμθδζθΰίμήίξθκζβκθάΪμφλωβααΪάθαήίγλμάβω
θρίηφοθεθήηυοΫεψήβεβάυλθδβομίζιίκΪμνκ
ΎίξθκζΪπβωηίθδΪαυάΪίμάεβωηβωηΪ
ξνηδπβθηβκθάΪηβίΙθλείθοεΪΰήίηβωεθμδΪ
ήίξθκζΪπβωνλμκΪηωίμλω

=1U

7\SH

ΡμθΫυ ηί μκΪμβμφ άκίζω ηΪ ιθβλδ χμβο ηθζίκθά άιβςβμί
βοβμίείξθηηυγηθζίκλίκάβληθγλενΰΫυαήίλφ

Μνλδο(

ru

Μνλδο)'

Πδοαηπμίώπκςεΰί O

ΘΫκΪμβμίάηβζΪηβίρμθάβαβμλιίπβΪεβλμΪλίκάβληθγ
λενΰΫυήεωνλμκΪηίηβωιθάκίΰήίηβγλάωαΪηηυολ
ηίικΪάβεφηυζ βλιθεφαθάΪηβίζ ικβΫθκΪ ήΪΰί άθ άκίζω
ήίγλμάβωέΪκΪημββηίωάεωίμλωΫίλιεΪμηυζ
Ζίώαιίμίοδλνμρηινμπςκϋρίυηώξοημδξνκίγιίτ
ΔθημΪδμηυίήΪηηυίάλίολμκΪηΌυηΪγήϋμίά
ικβεθΰίηηθζλιβλδίλίκάβληυοπίημκθά
ΙθεθΰβμίλφηΪδθζιίμίημηθλμφβαέθμθάβμίεωΜθέήΪάυ
ζθΰίμίΫυμφνάίκίηυρμθκίζθημΫνήίμικθβαάίήsη
έκΪζθμηυζβλιίπβΪεβλμΪζββλβλιθεφαθάΪηβίζ
ξβκζίηηυ[αΪιΪληυ[ρΪλμίγ



ru

ΜΪΫεβπυβιθείαηυίλθάίμυ

Νανψη
▯

ΙκβικβέθμθάείηββηΪιΪκνθάθσβήθάθήωμλωήθ
έθμθάηθλμβ Ϋθείί σΪήωσίζ θΫκΪαθζ ρίζ ά δβιωσίγ
άθήίΌδνλπάίμβδθηλβλμίηπβωικβχμθζ
λθοκΪηωψμλωενρςίΌθήθκΪλμάθκβζυίάβμΪζβηυβ
βηέκίήβίημυικΪδμβρίλδβηίάυζυάΪψμλω
ΙθλδθεφδνιΪκθάΪωιίρφκΪΫθμΪίμΫίαήΪάείηβω
μθεφδθικβ&ικβέθμθάείηβίβήίμηΪζηθέθ
ΫθείίσΪήωσβζθΫκΪαθζρίζηΪικβζίκά
λδθκθάΪκδί

▯

Όλί ήΪηηυί ικβάθήωμλω ά κΪλρίμί ηΪ Ăδέ θρβσίηηυο
θάθσίγ

▯

ΎεωικβέθμθάείηβωθάθσίγηΪιΪκνάθαφζβμί
ιίκξθκβκθάΪηηνψάλμΪάδνβνλμΪηθάβμίίίηΪ
άμθκθγνκθάίηφληβανΝλμΪηθάβμίηβΰί
ηίιίκξθκβκθάΪηηυίάλμΪάδνΜίζλΪζυζΌυ
ικίήθμάκΪμβμίλβεφηθίαΪέκωαηίηβίδΪζίκυ
ικβέθμθάείηβωΛθΫκΪηηυγικβχμθζθάθσηθγθμάΪκ
ζθΰηθβλιθεφαθάΪμφδΪδθληθάνήεωλθνλΪβεβ
θάθσηθέθΫνεφθηΪ

▯

εΪηςβκθάΪηβίικθβαάθήβμλωάικίήάΪκβμίεφηθ
κΪαθέκίμθζικβΫθκίάμίρίηβίηίΫθείίρίμυκίο
ζβηνμ Ώλεβ θάθσβ βεβ ιεθήυ λίκάβκνψμλω ηί λκΪαν
λείήνίμθΫεβμφβοείήωηθγάθήθγρμθΫυβλδεψρβμφ
άθαήίγλμάβίθλμΪμθρηθέθμίιεΪ

Ξονγςιρϊ

Κνρνι

Ρδλξδοί
ρςοί&

Ακίε
μνπρϋ


Αοδλώ
Οδινλδμγίυηη
ξοηβν
ρνακδ
μηώλημ

ΊκμβςθδβΫθεφςθέθκΪα
ζίκΪ
ΊκμβςθδβζΪεθέθκΪα
ζίκΪ
ΠάίμηΪωδΪινλμΪπίεβδθζ

λθμάίκλμβ
ωζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ





²





²





²





²





²

²



²











²





²





²





²





²





²





²

















²





²

ΠάίμηΪωδΪινλμΪλθπάί
μβω
ΛμκνρδθάΪωξΪλθεφ

κθδδθεβλθπάίμβω
άλθθμάίμλμάββλθλμΪη
ήΪκμθζ(1
ΘάθσβμθηδθηΪκίαΪηηυί λθμάίκλμβ
ωζβ
λθεθζδθγβδκνΰδΪζβ
²Ăζζ
ΞίηοίεφδκνΰδΪζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ
ΘάθσηθγιΪςμίμ
λθμάίκλμβ
ωζβκίςϋμδΪ
θκθςίδέενΫθδΪωαΪζθ λθμάίκλμβ
κθαδΪ  δέ
ωζβ
άλθθμάίμλμάββλθλμΪη
ήΪκμθζ(1
ΖθκδθάφηΪκίαΪηηΪω
λθμάίκλμβ
δκνΰδΪζβ
ωζβ
ΔΪκμθξίεφθρβσίηηυγ
λθμάίκλμβ
ρίμάίκμβηδΪζβ
ωζβ
ΔθεφκΪΫβδκνΰδΪζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ
ΕνδιθκίγδκνΰδΪζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ
ΖΪηέθεφή
λθμάίκλμβ
ωζβ
ΙΪδρθγ
λθμάίκλμβ
ωζβ
ΔΪκμθξίεφάζνηήβκί
λθμάίκλμβ
ιθ ικβζ  έ
ωζβ
ΔΪκμθξίεφάζνηήβκί
λθμάίκλμβ
ιθ ικβζ  έ
ωζβ



άξθκζίήεωιΪςμίμΪ

ΜΪΫεβπυβιθείαηυίλθάίμυ
Ξονγςιρϊ

Κνρνι

Ρδλξδοί
ρςοί&

Ακίε
μνπρϋ


Αοδλώ
Οδινλδμγίυηη
ξοηβν
ρνακδ
μηώλημ

κψλλίεφλδΪωδΪινλμΪ

λθμάίκλμβ
ωζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ





²





²





²











²

λθμάίκλμβ
ωζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ











²

ΛιΪκΰΪαίεϋηΪω
ΛιΪκΰΪΫίεΪω
ιβηΪμ
Ιθζβήθκυθρβσίηηυί

Πάίμδβπνδδβηβ
ΛΪοΪκηυγέθκθςίδ
λμκνρδβ

ru

ΜκίΫνίμλωικίήάΪκβμίεφηυγκΪαθ
έκίάΗΪήκίαΪμφιθζβήθκυιθλεί
ικβέθμθάείηβωηΪιΪκνΫυλμκθθοεΪ
ήβμφάάθήίλθεφήθζ

Οϊΰί
▯

ΙκβέθμθάείηβίηΪιΪκνικίήλμΪάεωίμλθΫθγλιθλθΫ
ικβέθμθάείηβωικθήνδμθάΫίαήθΫΪάείηβωΰβκΪικβ
δθμθκθζκυΫΪηίιίκίλυοΪίμ

▯

ΛθεβμίκυΫνμθεφδθιθλείήθάίήίηβωίϋήθ
έθμθάηθλμβΙκβχμθζλθοκΪηωίμλωίλμίλμάίηηυγ
ΪκθζΪμΪλΪζΪκυΫΪμίκωίμζίηφςίΰβήδθλμβ

▯

ΌέβέβίηβρίλδβοπίεωοιθθδθηρΪηββικβέθμθάείηβω
μίζιίκΪμνκΪ ά μθεσί κυΫυ ήθεΰηΪ Ϋυμφ ηί ηβΰί 
Ă&ΧμθβήίΪεφηΪωμίζιίκΪμνκΪήεω
ικβέθμθάείηβωκυΫυ

▯

ΙκββλιθεφαθάΪηββεθμδΪλθμάίκλμβωζβίλεβκυΫΪ
λβεφηθικβέθκΪίμλζΪΰφμίεθμθδΰβκθζ

▯

ΑΪήάβηφμίεθμθδΫίαθμάίκλμβγηΪιίκάυγνκθάίηφ
ληβανρμθΫυικίήθμάκΪμβμφαΪέκωαηίηβίκΪΫθρίγ
δΪζίκυκυΫηυζΫνεφθηθζ

▯

ΙκβικβέθμθάείηββκυΫηθέθξβείλθςδνκδθγ
ιθεθΰβμίκυΫνςδνκδθγάάίκομΪδδΪδικβχμθζ
λμκνδμνκΪβΪκθζΪμικθήνδμΪλθοκΪηωψμλωενρςί

▯

Ικβ ικβέθμθάείηββ ηΪ ιΪκν ικίήάΪκβμίεφηυγ ηΪέκίά
ηίμκίΫνίμλωικβμίζιίκΪμνκίήθ&
ΙθλμΪάφμίΫεψήθάηίκΪαθέκίμυγήνοθάθγςδΪξβ
αΪμίζάδεψρβμίίέθ

Ξονγςιρϊ

Κνρνι

Ρδλξδοί
ρςοί&

Ακίε
μνπρϋ


Αοδλώ
Οδινλδμγίυηη
ξοηβν
ρνακδ
μηώλημ

ΎθκΪήΪπίεβδθζ
ιθ έ
ΚυΫηυίξκβδΪήίεφδβ ιθ
Ă έ
ΘζΪκάΪκίηυγΫίαιΪη
πβκωιθήθέκίά
θενΫθγδΪκιπίεβδθζ
 δέ
Ξβείεθλθλω ιθ έ

λθμάίκλμβ
ωζβ
Ϋίαθμάίκ
λμβγ
λθμάίκλμβ
ωζβ
Ϋίαθμάίκ
λμβγ
λθμάίκλμβ
ωζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ





²





²

²



²





²





²





²











²





²

Εθλθλφπίεβδθζ  δέ
Ζβήββ  δέ
ΛΪγήΪπίεβδθζ  έ
ΛβΫΪλπίεβδθζ ιθ  έ

ΚυΫνζθΰηθέθμθάβμφλιβηδθγάάίκο
ιθεθΰβάίϋηΪιθεθάβηδνδΪκμθξίεω
ΌυεθΰβμφεθμθδΫίαθμάίκλμβγιίκέΪ
ζίημηθγΫνζΪέθγ

άΫνεφθηί

ΖβήββλρβμΪψμλωέθμθάυζβιθλείμθέθ
δΪδκΪδθάβηΪκΪλδκυεΪλφ



ru

ΜΪΫεβπυβιθείαηυίλθάίμυ

Οϊΰί²ξοηβνρνακδμηδμίξίοςξοηξνμηεδμμνθρδλξδοίρςοδ
▯

ΙκβικβέθμθάείηββηΪιΪκνικβμίζιίκΪμνκίθμ
ĂήθĂ&κυΫΪηίιίκίάΪκβάΪίμλωλεβςδθζ
ΫυλμκθΧμθθΫίλιίρβάΪίμικίβζνσίλμάθικβ
ικβέθμθάείηββηίΰηθγκυΫυ

▯

ΎΪηηυίήεωκΪαεβρηυολθκμθάκυΫυθμηθλωμλωδ
ικβέθμθάείηβψξβεί

▯

ΑΪήάβηφμίεθμθδΫίαθμάίκλμβγηΪιίκάυγνκθάίηφ
ληβανρμθΫυικίήθμάκΪμβμφαΪέκωαηίηβίκΪΫθρίγ
δΪζίκυκυΫηυζΫνεφθηθζ

Ξονγςιρϊ

Νλμκβπυ Ăςμ

Κνρνι

Ϋίαθμάίκ
λμβγ
ΜβεΪιβω ιθĂέ
λθμάίκλμβ
ωζβ
ΎθκΪήΪ ιθĂέ
λθμάίκλμβ
ωζβ
ΚυΫηθίξβεί
λθμάίκλμβ
ιθ ² έ
ωζβ
ΚυΫηυγιΪςμίμ
ΚίςϋμδΪ
Ξθκίεφπίεβδθζ
λθμάίκλμβ
ιθĂέ
ωζβ
ΙΪεμνλ ιθĂέ
λθμάίκλμβ
ωζβ
κίΫίςδβ
Ϋίαθμάίκ
ιθĂέ
λμβγ
ΜκίλδΪ ιθĂέ
λθμάίκλμβ
ωζβ
ΔκΪληυγενπβΪη ιθĂέ λθμάίκλμβ
ωζβ
Ζθκλδθγθδνηφ ιθĂέ
λθμάίκλμβ
ωζβ
Ζθκλδθγρίκμ ιθĂέ
λθμάίκλμβ
ωζβ
Κνείμβδββαζθκλδθέθ
λθμάίκλμβ
ωαυδΪξΪκςβκθάΪηηυί
ωζβ
ιθĂέ
ΜψκΫθ ιθĂέ
λθμάίκλμβ
ωζβ
ΛβΫΪλ ιθĂέ
λθμάίκλμβ
ωζβ
ΛνήΪδ ιθĂέ
λθμάίκλμβ
ωζβ



▯

ΙθήΪάΪμφζωλθλείήνίμηΪικίήάΪκβμίεφηθ
κΪαθέκίμθγιθλνήί

▯

ΙκβηβαδθμίζιίκΪμνκηθζικβέθμθάείηββηΪιΪκν
ικίήάΪκβμίεφηυγκΪαθέκίάηίμκίΫνίμλωΙθλμΪάφμί
ΫεψήθάηίκΪαθέκίμυγήνοθάθγςδΪξβαΪμίζ
άδεψρβμίίέθ

Ρδλξδοί
ρςοί&

Ακίε
μνπρϋ


Αοδλώ
Οδινλδμγίυηη
ξοηβν
ρνακδ
μηώλημ

²



²

²





²





²





²
²







²





²





²





²





²





²





²





²





²





²





άΫνεφθηί

άξθκζίήεωιΪςμίμΪ

Ρίζ Ϋθεφςί άίλ ζθεεψλδθά μίζ ήθεφςί
ήεβμλωικθπίλλβοικβέθμθάείηβω

ΜΪΫεβπυβιθείαηυίλθάίμυ

ru

Λώπνγνλίχμώώξρηυί²ξοηβνρνακδμηδμίξίοςξοηξνμηεδμμϊτ
ρδλξδοίρςοίτ
▯

▯

Λβεφηθ θΫΰΪκίηηθί ζωλθ ήθάθήβμλω ήθ έθμθάηθλμβ ά
μίρίηβίήεβμίεφηθέθάκίζίηβικβηβαδθγ
μίζιίκΪμνκίεΪέθήΪκωχμθζνζωλθιθενρΪίμλω
άηνμκβηίΰηθκθαθάυζβηίάίκθωμηθλθρηυζήθ
λΪζθγδθκθρδβΙκβχμθζίέθηίηνΰηθηβ
ιίκίάθκΪρβάΪμφηβιθεβάΪμφλθδθζθμΰΪκίηβω
ΝδΪαΪηηθίάκίζωικβέθμθάείηβωωάεωίμλω
θκβίημβκθάθρηυζβάαηΪρβμίεφηθγλμίιίηβαΪάβλβμ
θμβλοθήηθγμίζιίκΪμνκυικθήνδμΪβήεβμίεφηθλμβ
θΫΰΪκβάΪηβω

▯

ΑΪĂρΪλήθηΪρΪεΪικβέθμθάείηβωάυηφμίζωλθβα
οθεθήβεφηβδΪ

▯

Ικίΰήίρίζήθάθήβμφζωλθήθέθμθάηθλμβά
έβέβίηβρίλδβοπίεωοηίήθεέθθΫΰΪκφμίίέθλθάλίο
λμθκθηηΪέθκωρίγλδθάθκθήίΌκίανεφμΪμίχμθέθ
θΫκΪανίμλωδθκθρδΪικίιωμλμάνψσΪωάυμίδΪηβψ
ζωληθέθλθδΪβικβήΪψσΪωΰΪκδθζνοΪκΪδμίκηυγ
ΪκθζΪμ

▯

ΡμθΫυδθκθρδΪιθήήίγλμάβίζιΪκΪηί
κΪαζωέρβεΪλφικίΰήίρίζιθλμΪάβμφθΫΰΪκίηηθί
ζωλθάικίήάΪκβμίεφηθκΪαθέκίμυγικβΫθκ
αΪάίκηβμί ίέθ ά δνεβηΪκηυγ κνδΪά βεβ ΰΪκθικθρηνψ
ικθακΪρηνψιεϋηδνΖωλθΫνήίμέθμθάβμφλωά
λθΫλμάίηηθζλθδν

▯

Ιίκίπβλθεφβλιθεφανγμίλθλμθκθΰηθλμφψικβ
ζίήείηηθζικβέθμθάείηββζωλΪνλβεβάΪψμλωάλί
ΪκθζΪμυ

▯

ΙκβηβαδθμίζιίκΪμνκηθζικβέθμθάείηββηΪιΪκν
ήβρββδθηβηυβολιίπβξβρίλδβγάδνλλμΪηθάβμλω
ΫθείίάυκΪΰίηηυζρίζάλενρΪίικβέθμθάείηβω
δεΪλλβρίλδβζλιθλθΫθζ

▯

Βλιθεφανγμίκίΰβζ©ΗβαδθμίζιίκΪμνκηθί
ικβέθμθάείηβίηΪιΪκνªe

▯

ΝρμβμίρμθμίζιίκΪμνκΪάμθεσίικθήνδμΪηίζθΰίμ
ΫυμφάυςίμίζιίκΪμνκυκΪΫθρίγδΪζίκυΘΫσίί
ικΪάβεθνλμΪηθάείηηΪωμίζιίκΪμνκΪκΪΫθρίγ
δΪζίκυήθεΰηΪΫυμφηΪ&άυςίηνΰηθγ
μίζιίκΪμνκυάηνμκβικθήνδμΪ

▯

Όδθηπίάκίζίηβικβέθμθάείηβωζθΰηθληβαβμφ
μίζιίκΪμνκν ήθ & Χμθ ιθαάθεβμ νάίεβρβμφ άκίζω
ικβέθμθάείηβω ηΪικβζίκ ίλεβέθλμβθιΪαήυάΪψμ 
ΏλεβηίθΫοθήβζθικβθλμΪηθάβμφικθπίλλ
ικβέθμθάείηβωμίζιίκΪμνκΪκΪΫθρίγδΪζίκυηί
ήθεΰηΪικίάυςΪμφηνΰηνψμίζιίκΪμνκνάηνμκβ
ικθήνδμΪθεφςβίδνλδβζθένμθλμΪάΪμφλωά
κΪΫθρίγδΪζίκί ρΪλΪζίεδβίδνλδβ³
 ζβηνμ
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ΙθήΪάΪμφζωλθλείήνίμηΪικίήάΪκβμίεφηθ
κΪαθέκίμθγιθλνήί

Ξονγςιρϊ

Κνρνι

Ρδλξδοί
ρςοί&

Αηγ
Αοδλώ
Οδινλδμγίυηη
μίβοδαί ξοηβν
ρνακδ
μηώλημ

ΝμβηυίέκνήδβλεΪΫθικθ
ΰΪκίηηυί ιθ  έ
ΊημκίδθμλεΪΫθικθΰΪκίη
ηυγ ιθ  έ
ΪκΪηφωηθέΪΫίαδθλμβ
θΫάωαΪηηΪωλεΪΫθικθΰΪ
κίηηΪω  δέ
ΛμίγδββαέθάωήβηυλεΪΫθ
ικθΰΪκίηηυί ιθ  έ
ΚθλμΫβξλεΪΫθικθΰΪκίη
ηυγ ĂĂδέ
ΖίήΪεφθηυβαλάβηβηυ
ικθΰΪκίηηυί ιθ  έ

Ϋίαθμάίκ
λμβγ
Ϋίαθμάίκ
λμβγ
Ϋίαθμάίκ
λμβγ
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Ρδλξδοί
ρςοία&

Ακίε
μνπρϋ
α

Αοδλώ α Ξοηλδφίμηώ
λημ

ΔθιρίηΪωλάβηβηΪμνςί
ηΪωεθζμβδΪζβ
ΔθεΫΪλΪάΪκίηΪω
ηΪικβζίκεβθηλδΪωδθε
ΫΪλΪΫίεΪωδθεΫΪλΪ

ηίιίκξθκβ
κθάΪηηΪω
ηίιίκξθκβ
κθάΪηηΪω
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Γνλίχμώώξρηυί²ξοηβνρνακδμηδμίξίος
Ξονγςιρϊ

Κνρνι

Ρδλξδοί
ρςοί&

Ακίε
μνπρϋ


Αοδλώ
Οδινλδμγίυηη
ξοηβν
ρνακδ
μηώλημ

ΔνκβηΪωέκνήδΪξΪκςβκθάΪη
ηΪωηΪιΪκν ιθ έ
ΞβείβαέκνήδββηήίγδβηΪιΪκν
ιθ  έ
ΖθεθήυίπυιεωμΪιίκίιίεΪ
έθενΫβ ιθ  έ

λθμάίκλμβ
ωζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ
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Ξοηβνρνακδμηδξνρδτμνκνβηη6RXV
YLGH
Ικβέθμθάείηβίιθμίοηθεθέββ6RXVYLGH Λνάβή
ικίήλμΪάεωίμ λθΫθγ ικβέθμθάείηβί ά άΪδννζί ικβ ηβαδθγ
μίζιίκΪμνκίθμ&ήθ&βλβλιθεφαθάΪηβίζιΪκΪ

ΌχμθζκίΰβζίκΪΫθμυικίήάΪκβμίεφηυγκΪαθέκίάηί
μκίΫνίμλω
Ικβέθμθάείηβίιθμίοηθεθέββ6RXVYLGHωάεωίμλω
Ϋίκίΰηυζ λιθλθΫθζ ικβέθμθάείηβω ζωλΪ κυΫυ θάθσίγ
βήίλίκμθάλζβηβζΪεφηυζδθεβρίλμάθζΰβκΪΙκθήνδμ
ιθζίσΪίμλωάλιίπβΪεφηυγέίκζίμβρηθαΪιΪβάΪίζυγ
ΰΪκθικθρηυγιΪδίμήεωάΪδννζηθέθικβέθμθάείηβω
ΙβμΪμίεφηυίβΪκθζΪμβρίλδβίάίσίλμάΪλθοκΪηωψμλω
ΫεΪέθήΪκωαΪσβμηθγθΫθεθρδίΗβαδΪωμίζιίκΪμνκΪβ
ικωζΪωιίκίήΪρΪμίιεΪιθαάθεωψμιθεηθλμφψ
δθημκθεβκθάΪμφικθπίλλικβέθμθάείηβωΙίκίήίκΰΪηβί
ικθήνδμΪικΪδμβρίλδβηίάθαζθΰηθ
Ξνουηη
ΛθΫεψήΪγμίκΪαζίκυιθκπβγνδΪαΪηηυίάμΪΫεβπί
κίπίιμθάΙκβικβέθμθάείηββΫθεφςθέθθΫτϋζΪ
ικθήνδμθάβεβΫθεφςβοδνλδθάάκίζωικβέθμθάείηβω
λείήνίμλθθμάίμλμάνψσβζθΫκΪαθζβαζίηβμφ
ΝδΪαΪηηυί ιθκπββ ήεω κυΫυ ζωλΪ β ιμβπυ λθθμάίμλμάνψμ
ηθκζίιθμκίΫείηβωάκΪλρϋμίηΪθήηθέθρίεθάίδΪ
ΚΪαζίκυιθκπβγικβικβέθμθάείηββθάθσίγβήίλίκμθά
νδΪαΪηυάκΪλρϋμίηΪρίμυκϋορίεθάίδ
οναμηςπρίμναιη
ΎεωικβέθμθάείηβωζθΰηθβλιθεφαθάΪμφζΪδλβζνζήάΪ
νκθάηωΎεωιθενρίηβωθιμβζΪεφηθέθκίανεφμΪμΪ
ικβέθμθάείηβωεθμδβνλμΪηΪάεβάΪψμλωηΪνκθάηβĂβ
ΙκβικβέθμθάείηββμθεφδθηΪθήηθζνκθάηίβλιθεφανγμί
νκθάίηφ
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ΛδθκθιθκμωσβίλωικθήνδμυηΪικβζίκ ιμβπνωγπΪ
βκυΫνλείήνίμέθμθάβμφλθλθΫθγμσΪμίεφηθλμφψ

▯

ΌλίέήΪμσΪμίεφηθζθγμίββεβθρβσΪγμίθάθσββ
ξκνδμυ

▯

ΎίκΰβμίάρβλμθμίιθάίκοηθλμββκΪαήίεθρηυί
ήθλδβΎεωκΪαεβρηυοικθήνδμθάβλιθεφανγμί
κΪαεβρηυίκΪαήίεθρηυίήθλδβ

▯

ΛθΫεψήΪγμίζίμθήοθεθήβεφηθγπίιβδθμθκΪω
ζθΰίμΫυμφηίηΪήθεέθικίκάΪηΪεβςφήεω
ιθήέθμθάδβικθήνδμθάΎθικθπίλλΪικβέθμθάείηβω
οκΪηβμίικθήνδμυάάΪδννζηυοιΪδίμΪοά
οθεθήβεφηβδί

▯

εψήΪικίήηΪαηΪρίηυήεωηίζίήείηηθέθ
νιθμκίΫείηβωάιβσνΙθλείαΪάίκςίηβω
ικβέθμθάείηβωικθήνδμυλείήνίμνιθμκίΫβμφάιβσν
ηίζίήείηηθΎεβμίεφηθίοκΪηίηβίάμθζρβλείά
οθεθήβεφηβδίηίήθινλμβζθΘηβηίικίήηΪαηΪρίηυ
ήεωιθήθέκίάΪ

Αίιςςλμϊθξίιδρ
Ύεωικβέθμθάείηβωιθμίοηθεθέββ6RXVYLGHβλιθεφανγμί
μθεφδθικίήηΪαηΪρίηηυίήεωήΪηηθγπίεβΰΪκθικθρηυί
άΪδννζηυίιΪδίμυ
ΗίέθμθάφμίικθήνδμυάμίοιΪδίμΪοάδθμθκυοθηβΫυεβ
δνιείηυ ηΪικβζίκιθκπβθηηΪωκυΫΪ ΧμβιΪδίμυηί
ιθήοθήωμήεωικβέθμθάείηβωιθμίοηθεθέββ6RXVYLGH
Αίιςςληοναίμηδ
ΎεωάΪδννζβκθάΪηβωικθήνδμθάβλιθεφανγμίικβΫθκήεω
άΪδννζηθγ νιΪδθάδβ δΪζίκηθέθ μβιΪ λθαήΪψσβγ άΪδννζ
ĂΜθεφδθμΪδζθΰηθθΫίλιίρβμφκΪάηθζίκηνψ
ιίκίήΪρνμίιεΪβάζίλμίλμίζθιμβζΪεφηυγκίανεφμΪμ
ικβέθμθάείηβω
Ιίκίή ικβέθμθάείηβίζ ικθάίκφμί ηί ηΪκνςίη εβ άΪδννζ
άιΪδίμίΘΫωαΪμίεφηθνΫίήβμίλφάλείήνψσίζ

▯

ΌάΪδννζηθζιΪδίμίθμλνμλμάνίμάθαήνο

Βηβηδμί

▯

ΛάΪκηθγςθάαΪδκυμηΪήείΰΪσβζθΫκΪαθζ

m

▯

Ικβέθμθάείηβί ιθ μίοηθεθέββ 6RXVYLGH άυιθεηωίμλω ικβ
ηβαδβομίζιίκΪμνκΪοΘΫωαΪμίεφηθλθΫεψήΪγμί
λείήνψσβίνδΪαΪηβωιθβλιθεφαθάΪηβψβέβέβίηί

ΌάΪδννζηθζιΪδίμίηίμθμάίκλμβγΗίβλιθεφανγμί
μίκζθσνιήεωζωλΪ

▯

ΗΪοθήωσβίλωάθήηθγάΪδννζηθγνιΪδθάδίδνλδβ
ζωλΪβκυΫυηίήθεΰηυικβείέΪμφήκνέδήκνέν

▯

Βλιθεφανγμίμθεφδθλάίΰβίικθήνδμυοθκθςίέθ
δΪρίλμάΪ

▯

ΘάθσββήίλίκμυήθεΰηυΫυμφνεθΰίηυά
άΪδννζηνψνιΪδθάδνιθάθαζθΰηθλμβιεθλδθ

▯

ΖθγμίβήίαβηξβπβκνγμίκνδβΒλιθεφανγμί
θήηθκΪαθάυίιίκρΪμδββεβσβιπυήεωάΪκδβέκβεω

ΌλθζηβμίεφηυολενρΪωονεθΰβμίικθήνδμάηθάυγιΪδίμ
βάυιθεηβμίάΪδννζβκθάΪηβίληθάΪ
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ΌΪδννζβκθάΪηβίικθήνδμθάήθεΰηθάυιθεηωμφλωηί
κΪηφςίρίζαΪθήβηήίηφήθβοικβέθμθάείηβωΜθεφδθ
μΪδζθΰηθικίήθμάκΪμβμφάυήίείηβίέΪαθάβαικθήνδμθά
ηΪικβζίκ βα θάθσίγ  ικίιωμλμάνψσίί ιίκίήΪρί μίιεΪ
βεββαζίηίηβίλμκνδμνκυικθήνδμθάββοιθάίήίηβωικβ
ικβέθμθάείηββάλάωαβλάΪδννζηυζήΪάείηβίζ
Ιίφδπρανξονγςιρνα
ΔΪρίλμάθκίανεφμΪμΪικβέθμθάείηβωηΪĂαΪάβλβμθμ
δΪρίλμάΪβλοθήηθέθικθήνδμΪΒλιθεφανγμίμθεφδθ
λάίΰβίικθήνδμυάυλθδθέθδΪρίλμάΪΜθεφδθάχμθζ
λενρΪίζθΰίμΫυμφθΫίλιίρίηΫίαθιΪληυγβ
θιμβζΪεφηυγκίανεφμΪμικβέθμθάείηβω
Ξοηβνρνακδμηδ
ΙκβικβέθμθάείηββάάΪδννζίΪκθζΪμβρίλδβίάίσίλμάΪ
ηίβλιΪκωψμλωβλιίπβξβρίλδβγάδνλικθήνδμΪ
λμΪηθάβμλωΫθείίβημίηλβάηυζΝρβμυάΪγμίρμθλιίπββ
αίείηφβρίληθδήθΫΪάεωίζυίάθΫυρηθζδθεβρίλμάί
ζθένμαηΪρβμίεφηθάθαήίγλμάθάΪμφηΪάδνλΛηΪρΪεΪ
ήθΫΪάφμίδθεβρίλμάθάήάθίζίηφςίθΫυρηθέθ
ΙκββλιθεφαθάΪηβββλοθήηυοικθήνδμθάάυλθδθέθ
δΪρίλμάΪήθλμΪμθρηθήθΫΪάβμφάιΪδίμζΪείηφδβγ
δνλθρίδλεβάθρηθέθζΪλεΪηίζηθέθλθεββιίκπΪΔΪδ
ικΪάβεθβημίηλβάηθλμφίλμίλμάίηηυοΪκθζΪμβρίλδβο
άίσίλμάλθήίκΰΪσβολωάικθήνδμΪοωάεωίμλω
ήθλμΪμθρηθγ
ΗίδεΪήβμίάΪδννζβκθάΪηηυίικθήνδμυήκνέηΪήκνέΪ
βεβλεβςδθζΫεβαδθήκνέδήκνένάεθμδίΙκθήνδμυηί
ήθεΰηυλθικβδΪλΪμφλωήκνέλήκνέθζ²χμθθΫίλιίρβμ
κΪάηθζίκηθίκΪλικίήίείηβίμίιεΪΙκβηΪεβρββ
ηίλδθεφδβοάΪδννζηυονιΪδθάθδέθμθάφμίηΪήάνο
νκθάηωο
ΙθλείαΪάίκςίηβωικβέθμθάείηβωθλμθκθΰηθνήΪεβμί
άΪδννζηυγιΪδίμιθλδθεφδνηΪηίζλθΫβκΪίμλωέθκωρΪω
άθήΪΝλμΪηθάβμίεθμθδΫίαθμάίκλμβγηΪνκθάίηφ
ηΪοθήωσβγλωιθήεθμδθζλθμάίκλμβωζβλέθκωρβζ
ικθήνδμθζ
Ξονγςιρϊ

Λώπν
Ίημκίδθμλδκθάφψ
ιθ  έ
ΊημκίδθμλεΪΫθικθΰΪκίη
ηυγ ιθ  έ
ΊημκίδθμικθΰΪκίηηυγ
 έ
ΛμίγδββαμίεωρφίέθθέναδΪ
ιθ έ
Λμίγδββαέθάωήβηυλδκθ
άφψ
ιθ έ
ΛμίγδββαέθάωήβηυλεΪΫθ
ικθΰΪκίηηυί
ιθ έ
Λμίγδββαέθάωήβηυικθ
ΰΪκίηηυί
ιθ έ
ΖίήΪεφθηυβαλάβηβηυ
ιθ έ
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ΘΫλνςβμίνιΪδθάδνληΪκνΰβιθεθΰβμίάρβλμυγεθμθδ
ΫίαθμάίκλμβγβθμδκθγμίηθΰηβπΪζβΌυεθΰβμί
ιθεηθλμφψικθήνδμβλθήίκΰΪσνψλωΰβήδθλμφάεθμθδ
Ξνπκδξοηβνρνακδμηώξνρδτμνκνβηη6RXVYLGH
ξονυδππξοηβνρνακδμηώΰκύγίλνεμνζίαδοχηρϋ
πκδγςύψηλνΰοίζνλ
ΛώπνάμίρίηβίηίλδθεφδβολίδνηήθΫΰΪκφμίδΪΰήνψ
λμθκθηνηΪλβεφηθζθέηίεΪέθήΪκωχμθζνάυιθενρβμί
ΪκθζΪμηνψοκνλμωσνψδθκθρδνβζωλθηίΫνήίμ
ιίκίήίκΰΪηθΘλθΫίηηθοθκθςβοκίανεφμΪμθάζθΰηθ
ήθλμβρφλιθζθσφψιΪηίεβ7HSSDQ<DNLβεβέκβεω
ΌΪΰηθ θΫζθδηβμί ζωλθ ΫνζΪΰηυζ ιθεθμίηπίζ ικίΰήί
ρίζιθεθΰβμφίέθάέθκωρίίζΪλεθρμθΫυβαΫίΰΪμφ
κΪαΫκυαέβάΪηβωικβΰΪκίηββ
ΝανψηλείέδΪθΫΰΪκφμίάλδθάθκθήίβεβηΪιΪηίεβ
7HSSDQ<DNLρμθΫυλθοκΪηβμφΪκθζΪμθΫΰΪκίηηθέθ
ικθήνδμΪΙκβχμθζθάθσβζθΰηθικβικΪάβμφβεβ
λζίςΪμφ λ ήκνέβζβ βηέκίήβίημΪζβ ηί θιΪλΪωλφ ρμθ θηβ
θλμυηνμ
ΟϊΰίικβικΪάφμίβιθείγμίέθκωρβζκΪλμθιείηηυζ
λεβάθρηυζζΪλεθζΙθλδθεφδνιθλείικβέθμθάείηβωιθ
μίοηθεθέββ6RXVYLGHκυΫΪζηθέβολθκμθάζθΰίμείέδθ
κΪαάΪεβμφλωικβΰίεΪηββκυΫνζθΰηθλείέδΪθΫΰΪκβμφ
ιίκίήικβέθμθάείηβίζιθμίοηθεθέββ6RXVYLGH
ΝάίεβρφμίάκίζωθΫΰΪκβάΪηβωίλεβιθλεί
ικβέθμθάείηβωιθμίοηθεθέββ6RXVYLGHΫεψήθίσϋηί
ήθλμβέεθμκίΫνίζθγλμίιίηβικβέθμθάείηβω
ΙθήΪάΪγμίΫεψήθηΪικίήάΪκβμίεφηθηΪέκίμυομΪκίεδΪο
βιθάθαζθΰηθλμβλέθκωρβζλθνλθζβεβλεβάθρηυζ
ζΪλεθζιθλδθεφδνικβέθμθάείηβίιθμίοηθεθέββ6RXV
YLGHάυιθεηωίμλωικβηβαδβομίζιίκΪμνκΪο
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ΙθλείικβέθμθάείηβωηΪιΪηίεβ
7HSSDQ<DNLβεβηΪέκβείλείέδΪ
θΫΰΪκφμί δΪΰήνψ λμθκθην ικβ άυλθ
δθγμίζιίκΪμνκίΜΪδάυιθενρβμί
δκΪλβάνψδθκθρδνβΪκθζΪμθΫΰΪ
κίηηθέθικθήνδμΪΪζωλθηίΫνήίμ
ιίκίήίκΰΪηθ
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ΞνΪέκΪ
 κνείμιθ έ
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ωζβ



§



λθμάίκλμβ
ωζβ



§



Ζθεεψλδβ
ιθ² έ

λθμάίκλμβ
ωζβ



§

²

ΜκίλδΪ ιθĂέ

λθμάίκλμβ
ωζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ



§





§





§



λθμάίκλμβ
ωζβ



§



λθμάίκλμβ
ωζβ



§



ίεΪωλιΪκΰΪπίεβδθζ
 έ

λθμάίκλμβ
ωζβ



§



ΑίεϋηΪωλιΪκΰΪπίεβδθζ
 έ

λθμάίκλμβ
ωζβ



§

²

Ξρηυί
ΝμβηΪωέκνήδΪ ιθ έ

Οϊΰίηλνοδξονγςιρϊ
Δκίάίμδβ  έ

Ξβείεθλθλω ιθ έ
ΛνήΪδ ιθĂέ
Νανψη
Ϊζιβηφθηυρίμάίκμβη
δΪζβ
 έ
ΛΪεΪμηυγπβδθκβγιθεθ
άβηδΪζβ
² ςμ

ΖθκδθάφδκνΰδΪζβιθ
 λζ
 έ
ΔΪκμθξίεφθρβσίηηυγ
δνλθρδβĂ[ λζ
 έ

λθμάίκλμβ
ωζβ



§

²

λθμάίκλμβ
ωζβ



§



ΙθλείικβέθμθάείηβωιθήΰΪκβμφ
δθΰβπνάέθκωρίγλδθάθκθήίήθ
ιθενρίηβωοκνλμωσίγδθκθρδβ
ΚίδθζίηήΪπββδκίπίιμΪζιθήέθμθ
άβμφένλβηνψιίρίηφήθΫΪάβμφήκν
έβί βηέκίήβίημυ ΑΪδΪμΪμφ ά ιεϋηδν β
ηίλδθεφδθκΪαικθμδηνμφΌΪδννζβ
κθάΪμφκνείμβθλμΪάβμφθοεΪΰ
ήΪμφλωάοθεθήβεφηβδίιίκίή
ικβέθμθάείηβίζιθμίοηθεθέββ6RXV
YLGH

ΚίδθζίηήΪπββδκίπίιμΪζάΪδννζβ
κθάΪμφλθεβάδθάυζζΪλεθζλθεφψ
βρίληθδθζ
ΡίζΫθεφςίάίλζθεεψλδθάμίζ
ήθεφςίήεβμλωικθπίλλβοικβέθμθά
είηβω

ΙθλείικβέθμθάείηβωζθΰηθλείέδΪ
θΫΰΪκβμφάέθκωρίγλδθάθκθήί

ΚίδθζίηήΪπββδκίπίιμΪζάΪδννζβ
κθάΪμφλκθαζΪκβηθζρίληθδθζβ
λθεφψ
ΚίδθζίηήΪπββδκίπίιμΪζκΪακί
αΪμφλΪεΪμηυγπβδθκβγηΪιθεθ
άβηδβΌΪδννζβκθάΪμφλ
ΪιίεφλβηθάυζλθδθζλΪοΪκθζ
λθεφψλεβάθρηυζζΪλεθζβμβζφω
ηθζ
ΚίδθζίηήΪπββδκίπίιμΪζάΪδννζβ
κθάΪμφ λθ λεβάθρηυζ ζΪλεθζ λθεφψ
βηίΫθεφςβζδθεβρίλμάθζλΪοΪκΪ
ΚίδθζίηήΪπββδκίπίιμΪζίλεβ
ιίκίήάΪδννζβκθάΪηβίζΫεΪηςβκθ
άΪμφλθοκΪηβμλωαίεϋηυγπάίμ
ΌΪδννζβκθάΪμφλθλεβάθρηυζζΪλ
εθζλθεφψβιίκπίζ
ΚίδθζίηήΪπββδκίπίιμΪζάΪδννζβ
κθάΪμφλΪιίεφλβηθάυζλθδθζ
δΪκκββλεβάθρηυζζΪλεθζ
ΚίδθζίηήΪπββδκίπίιμΪζάΪδννζβ
κθάΪμφλθλεβάθρηυζζΪλεθζβ
λθεφψ
ΟθκθςθιθήοθήβμήεωήΪεφηίγςίγ
θΫκΪΫθμδβ ηΪικβζίκήεωλΪεΪμΪ 



ΜΪΫεβπυβιθείαηυίλθάίμυ
Ξονγςιρϊ

Κνρνι

Ρδλξδοί
ρςοί&

Αηγ
Αοδλώ
Οδινλδμγίυηη
μίβοδαί ξοηβν
ρνακδ
μηώλημ

ΔΪκμθξίεφηίθρβσίηηυγ
πίεβδθζβεβιθεθάβηδβ
 έ

λθμάίκλμβ
ωζβ



§



Ιθζβήθκυρίκκβπίεβδθζ
βεβιθεθάβηδΪζβ  έ

λθμάίκλμβ
ωζβ



§



ΜυδάΪδνΫβδΪζβĂ[ λζ
 έ
ΔΪΫΪρδβ πνδδβηβ δκνΰδΪζβ
ιθ λζ  έ

λθμάίκλμβ
ωζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ

Λμκνρδθάυγ λΪοΪκηυγ έθκθ λθμάίκλμβ
ςίδπίεβδθζ
ωζβ
 έ



§

²



§





§

²

Γδπδορ
ΊηΪηΪλδκνΰδΪζβιθ
 λζ  έ

λθμάίκλμβ
ωζβ



§



ΩΫεθδβθρβσίηηυίδκνΰ
δΪζβιθ λζ ² ςμ
ΪηΪηυπίεβδθζ
² ςμ

λθμάίκλμβ
ωζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ



§

²



§

²

κνςΪθρβσίηηΪωήθεφ
δΪζβ
² ςμ
ΔνζδάΪμιθεθάβηδΪζβ
² ςμ

λθμάίκλμβ
ωζβ



§



λθμάίκλμβ
ωζβ



§



ΌΪηβεφηυγλθνλ  ε

λθμάίκλμβ
ωζβ



§

²

ru

ΚίδθζίηήΪπββδκίπίιμΪζάΪδννζβ
κθάΪμφλθλεβάθρηυζζΪλεθζβ
λθεφψ
ΙκίήάΪκβμίεφηθμσΪμίεφηθάυζυμφ
ΚίδθζίηήΪπββδκίπίιμΪζάΪδννζβ
κθάΪμφλθεβάδθάυζζΪλεθζλθεφψ
βλΪοΪκθζ
ΛζίςΪμφδκΪληυίβΰϋεμυίιθζβ
ήθκυρίκκβ
ΌκίζωικβέθμθάείηβωαΪάβλβμθμ
λθκμΪμυδάυ
ΚίδθζίηήΪπββδκίπίιμΪζάΪδννζβ
κθάΪμφλθεβάδθάυζζΪλεθζλθεφψ
βμβζφωηθζ
ΚίδθζίηήΪπββδκίπίιμΪζάΪδννζβ
κθάΪμφλθλεβάθρηυζζΪλεθζβ
λθεφψ
ΚίδθζίηήΪπββδκίπίιμΪζάΪδννζβ
κθάΪμφλθλεβάθρηυζζΪλεθζ
ζϋήθζβάΪηβεφψ
ΚίδθζίηήΪπββδκίπίιμΪζάΪδννζβ
κθάΪμφλδΪκΪζίεφηυζλθνλθζ
ΚίδθζίηήΪπββδκίπίιμΪζάΪδννζβ
κθάΪμφλθλεβάθρηυζζΪλεθζ
ζϋήθζβλμκνρδθζάΪηβεβ
ΚίδθζίηήΪπββδκίπίιμΪζήθΫΪ
άβμφζϋήβεβλΪοΪκ
ΚίδθζίηήΪπββδκίπίιμΪζάΪδννζβ
κθάΪμφ λθ λεβάθρηυζ ζΪλεθζ λμκνρ
δθζάΪηβεβζϋήθζβΪΫκβδθλθάυζ
ιθάβήεθζ
ΙκθζυμφάέθκωρίγάθήίκΪακίαΪμφ
ιθιθεΪζβνήΪεβμφδθλμθρδβ
ΚίδθζίηήΪπββδκίπίιμΪζ ε
ζθεθδΪ ωγπθ ωβρηυοΰίεμδΪ
 έλΪοΪκΪ λμκνρθδάΪηβεβ



ru

ΜΪΫεβπυβιθείαηυίλθάίμυ

Βίομηοϊ
ΛθΫεψήΪγμίνδΪαΪηβωηΪνιΪδθάδί
Ξονγςιρϊ

Κνρνι

ΚβλΫΪλζΪμβ
Ϋίαθμάίκ
 έ   ζεάθήυ
λμβγ
Δνλδνλ  έ   ζεάθήυ Ϋίαθμάίκ
λμβγ
Δεϋπδβ ιθ έ
λθμάίκλμβ
ωζβΫία
θμάίκλμβγ
Ύεβηηθαϋκηυγκβλ
Ϋίαθμάίκ
 έ   ζεάθήυ
λμβγ
ΗίιθεβκθάΪηηυγκβλ
Ϋίαθμάίκ
 έ   ζεάθήυ
λμβγ
ΡίρίάβπΪ  έ   ζε
Ϋίαθμάίκ
άθήυ
λμβγ
ΒαήίεβωβαμίλμΪλάίΰίικβ Ϋίαθμάίκ
έθμθοεΪΰήίηηυί
λμβγ
 έ   ε άθήυ
Βαήίεβω βα μίλμΪ λ ηΪρβηδθγ Ϋίαθμάίκ
λάίΰίικβέθμ
λμβγ
θοεΪΰή  έ   ε άθήυ
ίεΪωξΪλθεφαΪζθρίηηΪω
Ϋίαθμάίκ
 έ   εάθήυ
λμβγ

Ρδλξδοί
ρςοί&

Ακίε
μνπρϋ


Αοδλώ
Οδινλδμγίυηη
ξοηβν
ρνακδ
μηώλημ





²





²





²





²





²





²





²





²







Γδπδορϊ
Ξονγςιρϊ

Κνρνι

Ρδλξδοί
ρςοί&

Ακίε
μνπρϋ


Αοδλώ
Οδινλδμγίυηη
ξοηβν
ρνακδ
μηώλημ

ΔκίζΫκψεί ιθ  έ

λθμάίκλμβ
ωζβ
Ϋίαθμάίκ
λμβγ





²

ΌξθκζθρδΪοήεωλνξεί





²





²

θκωρβίδηίήεβιίκίήικβέθμθάεί
ηβίζ ηΪ ιΪκν θλμΪάβμφ ιθήηβζΪμφλω ά
μίρίηβί ζβηνμ
~ Ικβέθμθάείηβί θιΪκυ Ιθήτϋζ
μίλμΪ ηΪ λμκΪηβπΪ 
ΌξθκζθρδΪοήεωλνξεί





²

ΗΪικβζίκωΫεθδβέκνςβκίάίηφ

θκωρβίδηίήεβ
δηίήεβδβ ιθ  έ

ΞεΪηδκίζδΪκΪζίεφ
ιθ  έ
Δθζιθμ

Ζθεθρηυγκβλ
 έκβλΪ ζεζθεθδΪ



λθμάίκλμβ
ωζβ
Ϋίαθμάίκ
λμβγ
Ϋίαθμάίκ
λμβγ





²

ΎθΫΪάβμφιθάδνλνλΪοΪκάΪηβεβη
δθκβπνβεβεβζθηηυγλθδ
ΎθΫΪάβμφ ιθ άδνλν ξκνδμυ λΪοΪκ βεβ
δθκβπν

ΜΪΫεβπυβιθείαηυίλθάίμυ

ru

Ξονφδδ
Ξονγςιρϊ

Κνρνι

Ρδλξδοί
ρςοί&

Ακίε
μνπρϋ


Αοδλώ
Οδινλδμγίυηη
ξοηβν
ρνακδ
μηώλημ

ΛμίκβεβαΪπβω
ηΪικβζίκ Ϋνμυεθρδβήεωήίμ
λδθέθιβμΪηβωΫΪηδβήεωάΪκί
ηφω
ΩγπΪλκίήηίέθκΪαζίκΪ  ςμ

ΚίςϋμδΪ





²











²











²

λθμάίκλμβ
ωζβ
ΩβρηΪωαΪικΪάδΪήεωλνιΪ  έ ΞθκζΪβα
λμίδεΪ
κίςϋμδΪ
ΖΪηηυίδεϋπδβ
Ϋίαθμάίκ
λμβγ
ΚΪλμΪιεβάΪηβίςθδθεΪήΪ
ΖβλδΪ
κίςϋμδΪ

ΝλμΪηθάβμφηΪνκθάηί

ΗΪδκυμφΰΪκθικθρηθγικθακΪρ
ηθγιεϋηδθγ

Οδβδμδοίυηώ ξνγνβοδαίμηδ
▯

ΌιΪκθάθζήνοθάθζςδΪξνλθαήΪϋμλωθιμβζΪεφηυγ
ζβδκθδεβζΪμ ήεω κΪαθέκίάΪηβω έθμθάυο Ϋεψή Ϋία βο
ιίκίλνςβάΪηβωΙκβχμθζάδνλθάυίδΪρίλμάΪ
λθοκΪηωψμλωΫεψήΪικβθΫκίμΪψμάδνλμθεφδθρμθ
ικβέθμθάείηηυο

▯

ΗίαΪδκυάΪγμίΫεψήΪλάίκονΗίβλιθεφανγμί
Ϊεψζβηβίάνψξθεφένβεβιβσίάνψιεϋηδν

▯

ΙκβάίήϋηηυίαηΪρίηβωήίγλμάβμίεφηυήεωιθκπββ
ηΪθήηθέθρίεθάίδΪθεφςίίδθεβρίλμάθιθκπβγ
ζθΰηθμΪδΰίκΪαθέκίμφάηίιίκξθκβκθάΪηηθζ
εθμδίΙκβχμθζνδΪαΪηηθίάκίζωζθΰίμ
νάίεβρβμφλω

Ξονγςιρϊ

Κνρνι

Ρδλξδοί
ρςοί&

Αηγ
Αοδλώ
Οδινλδμγίυηη
μίβοδαί ξοηβν
ρνακδ
μηώλημ

Θάθσβ

ΜΪκίεδΪ
κίςϋμδΪ
ΜΪκίεδΪ
κίςϋμδΪ



d

²



d

²

ΜΪκίεδΪ
κίςϋμδΪ



d

²

Ϊκηβκυ

ΙθκπβθηηυίΫεψήΪ

ΗΪικβζίκ ζΪδΪκθηυδΪκμθξίεφκβληί
ιθήοθήωμ έθμθάυί βεβ ΰΪκίηυί άθ ξκβμψκί
ΫεψήΪμΪδβίδΪδδΪκμθξίεφξκββεβδκθ
δίμυ



ru

ΜΪΫεβπυβιθείαηυίλθάίμυ

Ξοηβνρνακδμηδνξίοϊ Ξνγωϐλρδπρί
▯

ΎνοθάθγςδΪξιΪκθάΪκδΪθΫίλιίρβάΪίμ
θιμβζΪεφηυγζβδκθδεβζΪμήεωιθήτϋζΪμίλμΪβ
μίλμθάθέθαΪζίλΪβεβήεωζίεδθγάυιίρδβμΪδβζ
θΫκΪαθζρμθθηβηίιίκίλυοΪψμ

▯

ΖβλδνηίμκίΫνίμλωηΪδκυάΪμφάεΪΰηθγλΪεξίμδθγ
ΜΪδιθήτϋζμίλμΪαΪηβζΪίμάήάΪκΪαΪζίηφςί
άκίζίηβιθλκΪάηίηβψλμκΪήβπβθηηυζλιθλθΫθζ

Ξονγςιρϊ

Κνρνι

ΜίλμθάυγαΪζίλ
ΖβλδΪκίςϋμδΪ
ιβππΪ
ΜίλμθάυγαΪζίλ
ΖβλδΪκίςϋμδΪ
οείΫ
Μίλμθάυγ αΪζίλ  Ϋκβ ΖβλδΪκίςϋμδΪ
θςβ

▯

ΝδΪαΪηηθίάκίζωικβέθμθάείηβωωάεωίμλω
θκβίημβκθάθρηυζΘλμΪάφμίμίλμθιθήηβζΪμφλω
ιθδΪθηθηίνάίεβρβμλωάήάΪκΪαΪ

Ρδλξδοί
ρςοί&

Αηγ
Αοδλώ
μίβοδαί ξοηβν
ρνακδ
μηώ
λημ



V





V





V



▯

Οίζλνοίεηαίμηδ
▯

Ό ιΪκθάθζ ςδΪξν άυ ζθΰίμί κΪαζθκθαβμφ ικθήνδμυ
έενΫθδθγαΪζθκθαδβιθλμίιίηηθβηΪζηθέθΫυλμκίί
ρίζικβδθζηΪμηθγμίζιίκΪμνκί

▯

Ύεωχμθέθβλιθεφανγμίκίΰβζ©ΚΪαζθκΪΰβάΪηβίª W

▯

ΙκβάίήϋηηυίαηΪρίηβωάκίζίηβκΪαζθκΪΰβάΪηβω
ωάεωψμλωθκβίημβκθάθρηυζβΙκθήθεΰβμίεφηθλμφ
κΪαζθκΪΰβάΪηβωαΪάβλβμθμάίεβρβηυάίλΪβ
ξθκζυικθήνδμΪΑΪζθκΪΰβάΪγμίΫεψήΪάιεθλδθζ
άβήίβεβιθθμήίεφηθλμβΜΪδάυλθδκΪμβμίάκίζω
κΪαζθκΪΰβάΪηβω

▯

ΙίκίήκΪαζθκΪΰβάΪηβίζθΫωαΪμίεφηθάυηφμί
ικθήνδμυβανιΪδθάδβ

▯

ΚΪαζθκΪΰβάΪγμίκθάηθμθδθεβρίλμάθδθμθκθί
ηίθΫοθήβζθάήΪηηυγζθζίημ

▯

ΙθζηβμίικβθικίήίεϋηηυοθΫλμθωμίεφλμάΪο
κΪαζθκθΰίηηυίικθήνδμυοκΪηωμλωαηΪρβμίεφηθ
ζίηφςίβιθκμωμλωΫυλμκίίρίζλάίΰβίΙθλεί
κΪαζθκΪΰβάΪηβωλμΪκΪγμίλφθΫκΪΫθμΪμφικθήνδμυ
δΪδζθΰηθΫυλμκίί

m

Οδινλδμγίυηη

ΗΪικβζίκ ήκθΰΰίάθίμίλμθκΪακυοεβ
μίεφμίλμθηΪαΪδάΪλδί

ΙθβλμίρίηββιθεθάβηυάκίζίηβκΪαζθκΪΰβάΪηβω
ζωλΪβεβκυΫυιίκίάίκηβμίβοΙκβθΫκΪΫθμδίωέθή
βεβδνλδθάζωλΪκΪαήίεβμίβοηΪρΪλμβΚυΫΪηί
ήθεΰηΪιθεηθλμφψθμμΪωμφήθλμΪμθρηθίλεβίϋ
ιθάίκοηθλμφ κΪαζωέρβμλω ήθλμΪμθρηθ ήεω μθέθ ρμθΫυ
άιβμΪμφλιίπββ
Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνγκώζγνοναϋώ

ΙκβκΪαζθκΪΰβάΪηββικθήνδμθάΰβάθμηθέθ
ικθβλοθΰήίηβωθΫωαΪμίεφηθνήΪεωγμίθΫκΪανψσνψλω
ΰβήδθλμφΘηΪηίήθεΰηΪλθικβδΪλΪμφλωλήκνέβζβ
ικθήνδμΪζβμΪδδΪδηΪηβοζθένμιθιΪλμφ
ζβδκθθκέΪηβαζυλαΪζθκθΰίηηθέθζωλΪ
ΙθήλμΪάφμίηίιίκξθκβκθάΪηηυγεθμθδιθήικθήνδμυ
ΐβήδθλμφλθΫκΪάςνψλωάηϋζάθάκίζω
κΪαζθκΪΰβάΪηβωζωλΪβεβιμβπυλείήνίμλεβμφΙθλεί
χμθέθ μσΪμίεφηθ θρβλμβμί κΪδθάβην β ικθζθγμί Ϋθεφςβζ
δθεβρίλμάθζάθήυΌυζθγμίεθμθδάέθκωρίζζυεφηθζ
κΪλμάθκίβεβάιθλνήθζθίρηθγζΪςβηί
ΙθλείκΪαζθκΪΰβάΪηβωάδεψρβμίιΪκθάθγςδΪξηΪ
ĂζβηνμάκίΰβζίάεΪΰηθλμβικβμίζιίκΪμνκί
&

Ξονγςιρϊ

Κνρνι

Ρδλξδοί
ρςοί&

Αηγ
Αοδλώ
μίβοδαί ξοηβνρνα
κδμηώ
λημ

Ωέθήυ  έ

λθμάίκλμβ
ωζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ

²

W

²

²

W



²

W

²

²

W



²

W



ΐΪκδθί Ăδέ
ΚυΫηθίξβεί ιθ έ
Θάθσβ  έ
νεως  έ



Οδινλδμγίυηη
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Ξονγςιρϊ

Κνρνι

Ρδλξδοί
ρςοί&

Αηγ
Αοδλώ
μίβοδαί ξοηβνρνα
κδμηώ
λημ

Πυιείηθδ Ăδέ

λθμάίκλμβ
ωζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ

²

W

²

²

W

²

ΔνκβηυίθδθκθρδΪ ιθ  έ

ru

Οδινλδμγίυηη

Ινμπδοαηοναίμηδ
▯

ΌιΪκθάθγιίρβζθΰηθδθηλίκάβκθάΪμφξκνδμυβ
θάθσβλζίηφςβζβαΪμκΪμΪζβάκίζίηββχηίκέββ

▯

Δθηλίκάβκνγμίιβσίάυίικθήνδμυιθάθαζθΰηθλμβ
μθμρΪλιθλείιθδνιδββεβλθέθκθήΪΎεβμίεφηθί
οκΪηίηβίικθήνδμθάικβάθήβμδνζίηφςίηβψ
λθήίκΰΪηβωάβμΪζβηθάβάυαυάΪίμΫκθΰίηβί

▯

ΙκθάίκωγμίβμσΪμίεφηθθρβσΪγμίΫΪηδβήεω
δθηλίκάβκθάΪηβω δθεφπίάυί κίαβηθάυί ικθδεΪήδβ
αΪΰβζυβικνΰβηυ

▯

ΙίκίήδθηλίκάβκθάΪηβίζήίαβηξβπβκνγμί
ικθζυμυίΫΪηδβάιΪκθάθγιίρβικβĂઊβ
άεΪΰηθλμβάμίρίηβίĂζβηνμ

▯

ΒλιθεφανγμίμθεφδθάυλθδθδΪρίλμάίηηυίξκνδμυβ
θάθσβ

▯

ΝλμΪηθάβμί ΫΪηδβ ά ιίκξθκβκθάΪηηνψ ίζδθλμφ Θηβ
ηίήθεΰηυλθικβδΪλΪμφλω

▯

ΙΪκθάΪωιίρφηίικβέθήηΪήεωδθηλίκάβκθάΪηβω
ζωλΪ

▯

Ιθλεί θδθηρΪηβω αΪήΪηηθέθ άκίζίηβ θμδκθγμί ήάίκφ
δΪζίκυικβΫθκΪΪηδβλέθμθάυζικθήνδμθζ
άυηβζΪγμίμθεφδθιθλείμθέθδΪδθηβιθεηθλμφψ
θοεΪήωμλω

Ξονγςιρ

Δλινπρϋγκώξοηβν Ρδλξδοί
ρνακδμηώ
ρςοία&

Ακίε
μνπρϋ
α

Αοδλώ α Ξοηλδφίμηώ
λημ

Ξκνδμυθάθσβ άαΪδκυ
μυοΫΪηδΪο ε
ΞΪλθεφέθκθο άαΪδκυ
μυοΫΪηδΪο ε

ιίκξθκβκθάΪηηΪω





  

ιίκξθκβκθάΪηηΪω







Ξοηβνρνακδμηδπνιί ηζώβνγ
▯

ΌιΪκθάθγιίρβΌυζθΰίμίείέδθβέβέβίηβρηθ
άυΰβζΪμφιεθήθάθωέθήηυγλθδ

▯

ΞκνδμυβεβωέθήυήθεΰηυθλμΪάΪμφλωάικβΫθκίά
μίρίηβίάλίέθάκίζίηβιθδΪάυήίεωίμλωλθδ

▯

ΙθεθΰβμίξκνδμυβεβωέθήυάιίκξθκβκθάΪηηνψ
άλμΪάδνβιθλμΪάφμίίίηΪμκίμβγνκθάίηφληβαν
ΝκθάηίζηβΰίνλμΪηθάβμίηίιίκξθκβκθάΪηηνψ
άλμΪάδνήεωλΫθκΪάυήίεωψσίγλωΰβήδθλμβ

▯

Ιθλεί χμθέθ ήεω ιθενρίηβω ιθλείήηβο θλμΪμδθά λθδΪ
ΌυζθΰίμίθμΰΪμφωέθήυάιθλνήηθζιθεθμίηπί

Ξονγςιρϊ

Κνρνι

Ρδλξδοί
ρςοί&

Ακίε
μνπρϋ


Αοδλώ
Οδινλδμγίυηη
ξοηβν
ρνακδ
μηώλημ

Ωέθήυ

λθμάίκλμβωζβΫία
θμάίκλμβγ
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ΜΪΫεβπυβιθείαηυίλθάίμυ

Ξοηβνρνακδμηδθνβςορί
▯

ΌήνοθάθζςδΪξνιΪκθάΪκδίάθαζθΰηθ
λΪζθλμθωμίεφηθίικβέθμθάείηβίγθένκμΪ

▯

ΛθΫεψήΪγμίνδΪαΪηβωιθβλιθεφαθάΪηβψ
γθένκμθάθέθξίκζίημΪήΪηηυίηΪνιΪδθάδί

▯

ΗΪέκίγμίιΪλμίκβαθάΪηηθίζθεθδθηΪάΪκθρηθγ
ιΪηίεβήθĂ&ρμθΫυικίήθμάκΪμβμφκΪακνςίηβί
γθένκμθάυοδνεφμνκΖθεθδθιΪλμίκβαθάΪηηθίικβ
λάίκοάυλθδθγμίζιίκΪμνκί λμίκβεβαθάΪηηθί
ζθεθδθ ηΪέκίάΪμφηίμκίΫνίμλω ΝδΪαΪηβίικβ
ικβέθμθάείηββγθένκμΪλοθεθήηυζζθεθδθζ
ικθήθεΰβμίεφηθλμφίέθλθακίάΪηβωνάίεβρβάΪίμλω 

▯

ΗΪιθεηβμίγθένκμθζάυζυμυίΫΪηδβ

▯

ΙίκίήηΪιθεηίηβίζάυζυμυοΫΪηθδγθένκμθζβο
ζθΰηθλμίκβεβαθάΪμφάήνοθάθζςδΪξνιΪκθάΪκδί
ικβĂ&βάεΪΰηθλμβĂάμίρίηβί
 ζβηνμΙίκίήμίζδΪδηΪιθεηβμφΫΪηδβγθένκμθζ
βιθλμΪάβμφβοάκΪΫθρνψδΪζίκνικθλείήβμίαΪ
μίζρμθΫυΫΪηδββκΪΫθρΪωδΪζίκΪΫυεβ
θοεΪΰήίηυ

▯

ΙκβέθμθάείηηυγγθένκμιθλμΪάφμίάοθεθήβεφηβδ

▯

ΎεωιθενρίηβωένλμθέθγθένκμΪήθΫΪάφμίάζθεθδθ
ιίκίή ίέθ ηΪέκίάΪηβίζ λνοθί θΫίαΰβκίηηθί ζθεθδθ
ă λμθεθάυίεθΰδβηΪεβμκ 

▯

ΌΪΰηθ ΘοεΪήβμφ ζθεθδθ ηΪ άθήωηθγ ΫΪηί ήθ Ă&
ρμθΫυηίκΪακνςβμφγθένκμθάυίδνεφμνκυ

▯

ΛζίςΪγμίηΪμνκΪεφηυγγθένκμλνδΪαΪηηυζβ
γθένκμθάυζβδνεφμνκΪζββζθεθδθζ ηΪ ζε ă
 ρΪγηυίεθΰδβγθένκμΪ 

Ξονγςιρϊ

Κνρνι

Ρδλξδοί
ρςοί&

Ακίε
μνπρϋ


Αοδλώ
Οδινλδμγίυηη
ξοηβν
ρνακδ
μηώλημ

ΓθένκμθάΪωαΪδάΪλδΪ
άαΪδκυμυοΫΪηδΪο

λθμάίκλμβωζβ
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