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≅οοκξηmφ βδλδmσ φθντσ ϖησγ  γηφγ βνλοθδρρηυδ ρσθδmφσγ σν  ονθντρ κξδθ λχδ νε
ρογκσ βνmβθδσδ +≅Β, θδρτκσρ ηm  ουδλδmσ ϖησγ σγδ οθνοδθσηδρ νε m ηmσδθλδχησδ σξοδ
σγσ βνλαηmδρ σγδ βγθβσδθηρσηβρ νε ανσγ #δωηακδ mχ θηφηχ ουδλδmσρ0 Σγηρ ρνκτσηνm ηρ
ϕmνϖm ρ Φθντσδχ Λβχλ +ΦΛ,0 Σγδ ΦΛ κξδθ ηρ φδmδθκκξ χδρβθηαδχ ρ m νοδm/
φθχδχ ρογκσ βνmβθδσδ ληωστθδ βνmσηmηmφ εθνλ 47 σν 57( ηθ υνηχρ. ϖγηβγ θδ ∀κκδχ
ϖησγ  θδρηm/λνχη∀δχ Ονθσκmχ βδλδmσ φθντσ0 Σγδ ΦΛ σδβγmνκνφξ οθνυηχδρ ρδυδθκ
χυmσφδρ σν  ουδλδmσ. ηmβκτχηmφ  γηφγ θδρηρσmβδ σν οδθλmδmσ χδενθλσηνmρ. γηφγ
βνλοθδρρηυδ ρσθδmφσγ. κηφγσ βνκντθ mχ σγδ κβϕ νε θδπτηθδλδmσ ενθ βτσσηmφ δωοmρηνm
ινηmσρ +ηm βνλοθηρνm σν σγδ σθχησηνmκ θηφηχ ουδλδmσρ,0

Μτλδθντρ ρστχηδρ γυδ αδδm βθθηδχ ντσ νm σγδ ΦΛ ουδλδmσρ ηm σγδ κρσ σϖν
χδβχδρ0 Λνρσ νε σγδλ ϖδθδ ενβτρδχ νm σγδ mκξρηρ νε υθηντρ ογξρηβκ mχ λδβγm/
ηβκ βγθβσδθηρσηβρ νε σγδ ΦΛ ουδλδmσρ ηmβκτχηmφ βνλοθδρρηυδ ρσθδmφσγ +≅mχδθσνm.
4222> Βνκκνο ) Dκκηνσσ. 3<<<> Νκηυδηθ. 4228> Ρδσξϖm. 4228,. #δωτθκ ρσθδmφσγ +≅m/
χδθσνm. 4222> Νκηυδηθ. 4228,. εσηφτδ ρσθδmφσγ +Βνκκνο ) Dκκηνσσ. 3<<<> Νκηυδηθ. 4228,.
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νθ σγδθλκ δωοmρηνm βνδ∃βηδmσ χδρβθηαδχ αξ ≅mχδθσνm +4222,0 Ετθσγδθλνθδ. Νκηυδηθ
+4228, βθθηδχ ντσ κθφδ ζ ρβκδ σδρσρ ργνϖηmφ  ρηφmη∀βmσ θτσσηmφ θδρηρσmβδ νε σγδ
ουδλδmσ ϖησγ  ΦΛ κξδθ0 ≅mχδθσνm +4222, θδονθσδχ σγσ mση/ρϕηχ οθνοδθσηδρ νε σγδ
ΦΛ κξδθ +mλδχ σγδθδ κρν ρ ∋θδρηm λνχη∀δχ ουδλδmσ∋, ϖδθδ δπτηυκδmσ σν σγδ ρσm/
χθχ ουδλδmσ θδπτηθδλδmσρ ηm σγδ ΤΡ0 Νκηυδηθ +4228, mχ +Νκηυδηθ. Ρκγ. Σγνλ.
) Οδθδηθ. 4229, κρν οθνονρδχ  χδρηφm οθνβδχτθδ ενθ ουδλδmσρ ηmβνθονθσηmφ ΦΛ
κξδθρ0 Ρνλδ θδρδθβγδθρ ονηmσδχ ντσ ρδυδθκ βγκκδmφδρ ρρνβησδχ ϖησγ λνχδκκηmφ ρτβγ
ουδλδmσ βντθρδρ0 Ησ γρ αδδm οθνυδm σγσ ησ ηρ χδπτσδ σν τρδ χυmβδχ λνχδκκηmφ
ρνκτσηνmρ ενθ χδρβθηαηmφ σγδ αδγυηντθ νε σγδ #δωηακδ ουδλδmσ ρσθτβστθδρ ϖησγ σγδ
φθmτκθ φφθδφσδ αρδ mχ  σγηm ≅Β κξδθ0 +≅κ/Πχη. ςmφ. ) Στστλκτδθ. 4232>
Οοχνοντκνρ ) Ρmσλθηm. 4237, ρτφφδρσδχ τρηmφ σγδ βθνρρ mηρνσθνοξ mχ ρσθδρρ
ζ χδοδmχδmσ βνmρσηστσηυδ λνχδκ ηm νθχδθ σν βγηδυδ ρσηρεξηmφ θδρτκσρ εθνλ  σγθδδ ζ
χηλδmρηνmκ ∀mησδ δκδλδmσ λδσγνχ0 Αηmβγηmη +4236,. νm σγδ νσγδθ γmχ. δλογρηρδχ
σγδ κβϕ νε σγδ εσηφτδ βθησδθη ενθ σγδ ΦΛ ουδλδmσρ0

Χδροησδ  ϖηχδ θmφδ νε σδρσ θδρτκσρ νm σγδ ΦΛ ουδλδmσρ οθδρδmσδχ ηm σγδ κησδθστθδ.
σγδθδ θδ  θδκσηυδκξ εδϖ βνmβκτρηνmρ ενθλτκσδχ ηm σγδ ρβνοδ νε αδθηmφ βοβησξ νε
σγνρδ ρνκτσηνmρ ηm/ρηστ +δ0φ0 τρηmφ Εκκηmφ ςδηφγσ Χδ#δβσνλδσδθρ / ΕςΧρ,0 Ηm φδmδθκ.
σγδ mκξρηρ νε σγδ ουδλδmσ σδρσ θδρτκσρ τρηmφ ΕςΧ χδυηβδρ ηρ  ϖδκκ ζ δρσακηργδχ
σνοηβ ηm σγδ κησδθστθδ +Φθανϖρϕη ) Ονψ⊥θξβϕη. 4238> Φτψηm ) Νρατθm. 4224> Ρmφ/
φγκδγ δσ κ0. 4235> ΡΓΘΟ. 3<<5> Τκκηχσψ ) Βνδσψδδ. 3<<7> ςδρσνυδθ ) Φτψηm. 4229> Ξη
) Λτm. 422<,0 Γνϖδυδθ. σγηρ σδβγmηπτδ αδκνmφρ σν σγδ φθντο νε ρν ζβκκδχ αβϕβκβτ/
κσηνm λδσγνχρ. ϖγηβγ θδ ηmσθηmρηβκκξ οννθκξ βνmχησηνmδχ ηm σγδ λσγδλσηβκ ρδmρδ0
Βνmρδπτδmσκξ. σγδ τmλαηφτησξ νε βκβτκσηνm θδρτκσρ ηρ !δβσδχ αξ αβϕβκβτκσηνm
ρδmρησηυησξ σν σγδ ργοδ νε ουδλδmσ χδ#δβσηνm βτθυδρ +Ρmφφγκδγ δσ κ0. 4235,. βνλ/
οδmρσηνm δ!δβσ νθ ηmβνθθδβσκξ χδσδθληmδχ σγηβϕmδρρ νε σγδ ουδλδmσ βντθρδρ +Βδξκm.
Φνοκϕθηργmm. Αξθϕ. ) Φτβκτ. 4235,0 ≅ββνθχηmφ σν Τκκηχσψ mχ Βνδσψδδ +3<<7,.
βνλοδmρσηνm δ!δβσ ϕmνϖm κρν ρ ∋ βνλοδmρσηmφ κξδθ mχ mνm/κηmδθ δ!δβσρ∋ ηρ
m δ!δβσ σγσ δρρδmσηκκξ θδρτκσρ εθνλ ηmβνθθδβσ λνχδκκηmφ νε σγδ ουδλδmσ λσδθηκ
θδρονmρδ mχ σγδ ρδπτδmσηκ mστθδ νε σγδ αβϕβκβτκσηνm ησδθσηυδ οθνβδχτθδ. ρ ϖδκκ
ρ σγδ φδνλδσθξ νε  χδ#δβσηνm αρηm σδρσ0 ≅ σξοηβκ θδρτκσ λξ ργνϖ. ρ m δωλοκδ.
ρταφθχδ λνχτκτρ σγσ ηρ ρηφmη∀βmσκξ γηφγδθ σγm δωοδβσδχ ενθ σγδ λσδθηκ σξοδ.
ϖγηκδ σγδ αρδ κξδθ λνχτκτρ ηρ εθ σνν κνϖ mχ σγδ ρτθεβηmφ λνχτκτρ ηρ σνν γηφγ0
Ενθ ηmρσmβδ. σγδ τσγνθρ∗ δωοδθηδmβδ ργνϖδχ σγσ βγmφηmφ σγδ σγηβϕmδρρ νε σγδ τοοδθ
ουδλδmσ κξδθρ αξ 8( ηm#τδmβδρ σγδ υκτδρ νε σγδηθ χδσδθληmδχ ρση!mδρρ λνχτκη αξ
68(0 Ρηληκθ βνmβκτρηνmρ ϖδθδ κρν θδονθσδχ αξ νσγδθ θδρδθβγδθρ +δ0φ0 Ηθϖηm. Ξmφ.
mχ Ρσταρσχ +3<;<,,0

Σγδ σγηβϕmδρρ νε σγδ κξδθ βνmρσθτβσδχ τρηmφ σγδ ΦΛ σδβγmνκνφξ ηρ τρτκκξ ρρτλδχ
ηm  θmφδ νε 6 σν 8 βλ0 Ησ mδδχρ σν αδ ονηmσδχ ντσ σγσ σγδ αβϕβκβτκσηνm θδπτηθδρ
σγδ σγηβϕmδρρ νε κξδθ ηm  ουδλδmσ λνχδκ σν αδ δπτκ σν σ κδρσ γκε νε σγδ θχητρ
νε σγδ φθδδχ βηθβτκθ κνχδχ θδ Τκκηχσψ mχ Βνδσψδδ +3<<7, +σγσ ηρ 907 βλ τρηmφ
 ρσmχθχ ΕςΧ κνχηmφ οκσδ,0 Ρηmβδ σγδ οοκηδχ σγηβϕmδρρ νε ΦΛ κξδθρ χνδρ mνσ
ετκ∀κ σγηρ βνmχησηνm. σγδ σρϕ ενθλτκσδχ ηm σγηρ ϖξ ηρ θδκσδχ σν ουδλδmσ λνχδκκηmφ
ηρρτδρ ϖησγ σγδ ρν/βκκδχ σγηm κξδθ +ΡΓΘΟ. 3<<5> Υνm Πτηmσρ. Ατργ. ) Ακχη. 3<<6>
Υνm Πτηmστρ ) ϑηκκηmφρϖνθσγ. 3<<9,0

Σγδ κνχρ σγσ βσ νm σγδ θνχ ουδλδmσρ θδ βξβκηβ κνχρ νθ θδοδσδχ κνχρ0 Χτ/
θσηνm νε  ρηmφκδ κνχ ηλοτκρδ +δπτκ σν σγδ ρτλ νε κνχ ηmβθδλδmσ σηλδ mχ κνχ
θδχτβσηνm σηλδ, χτδ σν  ρηmφκδ ορρ νε  σθτβϕ ϖγδδκ σθυδκκηmφ ϖησγ  ροδδχ νε 72
ϕλ1γ. ηρ οοθνωηλσδκξ δπτκ σν 2024 ρ0 Σγτρ. σγδ εθδπτδmβξ νε σγδ ουδλδmσ κνχ ηρ
αντσ 42 Γψ0 Βνmρηχδθηmφ σγδ χδ∀mησηνm νε ρσσηβ κνχ +ε ? 2 Γψ,. mξ εθδπτδmβξ νε 
ρηmφκδ κνχ ηλοτκρδ ηλοκηδρ σγδ οθδρδmβδ νε ηmδθσηκ ενθβδρ0 Ηm σγηρ βνmσδωσ. ανσγ βξβκηβ
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mχ θδοδσδχ κνχρ. βm αδ βνmρηχδθδχ ρ χξmληβ κνχρ βσηmφ νm σγδ θνχ ουδλδmσρ0
Σγδθδενθδ. ρ  θδρτκσ νε χξmληβ κνχηmφ. σγδ λνρσ mστθκ ϖξ νε λνχδκκηmφ ουδλδmσ
λδβγmηβρ ηρ τρηmφ  λνχδκ ϖγηβγ σϕδρ ηmσν ββντmσ χξmληβ δ!δβσρ0 Ηm φδmδθκ. ησ ηρ
ονρρηακδ σν τρδ  ουδλδmσ λνχδκ αρδχ νm σγδ Κξδθ Dκρσηβ Σγδνθξ +ΚDΣ, δωοθδρρδχ
ϖησγ  χξmληβ ρξρσδλ νε δπτσηνmρ ςνψmηϕ +3<<8, νθ ροδβσθκ δκδλδmσρ οοθνβγ
+≅κ/ϑγντθξ. Ρβθορ. ϑραδθφδm. ) Ακτϖδmχθχ. 4223,0 Μνσϖησγρσmχηmφ σγδ τρδ
νε σγδ λδσγνχ. χξmληβ κνχηmφ βνmχησηνmρ δmσηκ σγδ mδβδρρησξ νε οοκξηmφ  κθφδθ
mτλαδθ νε κξδθ οθλδσδθρ βνλοθδχ σν  ρξρσδλ νε δπτσηνmρ νm σγδ ρρτλοσηνm νε
ρσσηβ κνχηmφ βνmχησηνmρ0 Ηm  ΚDΣ ρσσηβ λνχδκ. σγδ mτλαδθ νε οθλδσδθρ θδπτηθδχ
ενθ σγδ χδ∀mησηνm νε  ρηmφκδ κξδθ ηρ κηλησδχ σν σγθδδ= σγηβϕmδρρ. δκρσηβησξ λνχτκτρ. mχ
Ονηρρνm∗ρ θσην0 Ηm βνmρδπτδmβδ. ϖγδmδυδθ σγδθδ θδ mν θδκηακδ χσ. σγδ ρνκτσηνm νε σγδ
σρϕ ηρ θδχτβδχ σν  ρσσηβ λνχδκ mχ  χδ#δβσηνm βτθυδ. ϖγηβγ ηρ νεσδm θδεδθθδχ σν ρ σγδ
Βκρρηβκ Χδ#δβσηνm Βτθυδ +ΒΧΒ,0 Ρτβγ  ρνκτσηνm ηρ βνλαηmδχ νε λωηλτλ υκτδρ νε
ανσγ σγδ θδφηρσδθδχ χηροκβδλδmσ ετmβσηνm. ρ ϖδκκ ρ σγδ κνχ ετmβσηνm0 Σγδ χθϖαβϕ
νε θδχτβηmφ σγδ χξmληβ δπτσηνmρ σν  ενθλ ηm ϖγηβγ σγδ ηm#τδmβδ νε χξmληβ κνχρ ηρ
νλησσδχ. ηρ m ηmβνmρηρσδmβξ αδσϖδδm  ρσσηβ κνχηmφ λνχδκ. mχ σγδ χξmληβ mστθδ
νε κνχ ηm σγδ ΕςΧ σδρσ. ϖγηβγ ηρ ϖγξ ησ ηρ ϖνθσγ κννϕηmφ ενθ ηmσδθλδχησδ λδσγνχρ0

ςγδmδυδθ ρογκσ κξδθρ mχ σγδ κξδθ λχδ νε ΦΛ θδ σθδσδχ ρ  ρηmφκδ κξδθ ηm
 βνλοτσδθ λνχδκ νε ουδλδmσ. σγδ βνλλνmκξ τρδχ αβϕβκβτκσηνm κνφηβ νε λδθφηmφ
κξδθρ ϖησγ ρηληκθ ρση!mδρρδρ αδβνλδρ χηρθτοσδχ0 ≅κσγντφγ σγδ ρογκσ mχ ΦΛ κξδθρ
γυδ χη!δθδmσ ογξρηβκ mχ λδβγmηβκ οθνοδθσηδρ. σγδ ΦΛ κξδθ ηρ νmκξ 7 βλ σγηβϕ0
Σγτρ. ββνθχηmφ σν σγδ αβϕβκβτκσηνm βθησδθη πτνσδχ ανυδ. ησ βνmρσηστσδρ  σγηm
κξδθ0

Σγδ ηλ νε σγηρ οοδθ ησ σν υδθηεξ  λδσγνχ νε εθδπτδmβξ mνθλκηρσηνm ενθ ανσγ
σγδ ετmβσηνmρ νε κνχ mχ χηροκβδλδmσρ. αρδχ νm σγδ ουδλδmσ χδ#δβσηνm λδρτθδ/
λδmσρ εθνλ σγδ ΕςΧ χδυηβδ0 Σγδ βκβτκσηνm θδρτκσρ νασηmδχ εθνλ σγδ mδϖ λδσγνχ
θδ βγθβσδθηρδχ αξ  κνϖδθ ρσσηρσηβκ ρβσσδθ ηm βνλοθηρνm ϖησγ  θmφδ νε υκτδρ
νασηmδχ ϖησγντσ τρηmφ ρτβγ  mνθλκηρσηνm0

#! 18Φ<Β7Ε

≅ χδ#δβσηνm βτθυδ. ϖγηβγ ηρ σγδ θδρτκσ νε σγδ mκξρηρ νε υδθσηβκ χηροκβδλδmσρ λδ/
ρτθδχ νm σγδ θνχϖξ∗ρ ρτθεβδ ηm χη!δθδmσ χηρσmβδρ εθνλ σγδ κνχ ωηρ. ηρ βνλλνmκξ
τρδχ ηm σγδ ρσmχθχ αβϕβκβτκσηνm νε ουδλδmσ κξδθρ0 Σγνρδ χηροκβδλδmσ υκτδρ
βm αδ νασηmδχ δησγδθ εθνλ σγδ ΕςΧ λδρτθδλδmσρ νθ σγδηθ ρηλτκσηνmρ0 ≅ρ εθ ρ
ουδλδmσ λδρτθδλδmσ θδρτκσρ εθνλ σγδ χξmληβ ηλοβσ κνχηmφ νε σγδ ΕςΧ σξοδ
θδ βνmβδθmδχ. σγδ θδρτκσρ βνλδ ηm  ρδσ νε , +?,% ≅8+?, υκτδρ. ϖγηβγ θδ σγδ ενθβδ mχ
χηροκβδλδmσρ ηm σγδ ετmβσηνm νε σηλδ +ϖγδθδ σγδ ρταρβθηοσ = ηρ σγδ χηρσmβδ εθνλ σγδ
κνχ ωηρ,0 ≅ εδϖ δωλοκδρ νε σγδ ΕςΧ λδρτθδλδmσ θδρτκσρ νασηmδχ ενθ χη!δθδmσ
σξοδρ νε ουδλδmσρ θδ ηκκτρσθσδχ ηm Εηφ0 3. ϖγηβγ ργνϖρ σγσ ανσγ σγδ εθδπτδmβξ νε
σγδ κνχ +2, mχ χηροκβδλδmσ ετmβσηνmρ θδ mνσ βνmρσmσ πτmσησηδρ0
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%Ρ& ?]ςιΖΣ]ς αΡγς⊥ς_ε∗ %Σ& ΓΡγς⊥ς_ε ηΖεΨ εΨχςς ΑD9< ]Ρϕςχδ∗

%Τ& ΓΡγς⊥ς_ε ηΖεΨ _ς( εΨΖ_ ΑD9< ]Ρϕςχ∗ %Υ& ϑς⊥Ζ)χΖΞΖΥ αΡγς⊥ς_ε

%ς& ΓΡγς⊥ς_ε ηΖεΨ Ρ ≅D ]Ρϕςχ∗

,21540 #! >ιΡ⊥α]ςδ W _χ⊥Ρ]ΖδςΥ χςδφ]εδ ΣεΡΖ_ςΥ φδΖ_Ξ ?Μ= ΥςγΖΤς Wχ ΥΖ!ςχς_ε αΡγς⊥ς_ε δεχφΤεφχςδ %εΨς

ΡΣΣχςγΖΡεΖ_ ΑD9< δεΡ_Υδ Wχ ΨΖΞΨ ⊥Υφ]φδ ΡδαΨΡ]ε Τ_Τχςες&∗
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∃! 3ΙΒ Κ ΕΦ8Χ ΑΒD≅5?=Ε5Φ=ΒΑ Β9 /4− Ε=;Α5?Ε

≅ λνθδ ββτθσδ οοθνβγ σν βνmρσθτβσηmφ  χδ#δβσηνm βτθυδ ηm αβϕβκβτκσηνm +βνλ/
οθδχ σν σγδ βκρρηβκ χδ#δβσηνm βτθυδ, ηρ σγδ εθδπτδmβξ mνθλκηρσηνm νε σγδ κνχ mχ
χδ#δβσηνm ετmβσηνmρ0 Ηm ρτβγ  βρδ σγδ βκβτκσηνmρ βνυδθ σγδ χξmληβ οθσ νε σγδ
ΕςΧ σδρσ mχ σγδ ρσσηβ λνχδκ ενθ αβϕβκβτκσηνm βm αδ τρδχ0 Ενθ ηmρσmβδ. σγηρ
ηχδ ϖρ τρδχ αξ ϑmφ +3<<;, mχ Φτψηm mχ Νρατθm +4224,0 Σγδξ γυδ ργνϖm σγσ.
αξ σγδ οοκηβσηνm νε ρηφmκ σγδνθξ. σγδ υκτδρ νε κνχ mχ χηροκβδλδmσ χδσδθληmδχ ηm
σηλδ χνληm βm αδ θδχτβδχ σν εθδπτδmβξ χνληm τρηmφ σγδ Εντθηδθ σθmρενθλ0

∃!∀! ∋;−7 65−∀ 9−3−+;15/ ;0− ∗−9; 4−;06, 6. ,);) 78−#786+−9915/

≅ χδσηκδχ mκξρηρ νε σγδ θδρτκσρ θδονθσδχ αξ ςδρσνυδθ mχ Φτψηm +4229, mχ ϖδκκ
ρ τσγνθρ∗ νϖm δωοδθηδmβδ ηm mκξρηmφ υθηντρ ουδλδmσ ρσθτβστθδρ. ργνϖ σγσ σγδ
mνθλκηρσηνm λδσγνχ αρδχ νm σγδ ερσ Εντθηδθ σθmρενθλ +ΕΕΣ, νοδθσνθ. ηρ θδκσηυδκξ
ρδmρησηυδ σν σγδ ργοδ νε σγδ ρηφmκρ φδmδθσδχ εθνλ ηm/ρηστ λδρτθδλδmσρ0 Ησ ηρ κρν ϖδκκ
ϕmνϖm σγσ σγδ Εντθηδθ σθmρενθλ ρρτλδρ σγδ οθνβδρρδχ σηλδ ετmβσηνm φ+σ, ργντκχ αδ
 βνmσηmτντρ mχ οδθηνχηβ ετmβσηνm0 Γνϖδυδθ. σγδ χδ#δβσηνm λδρτθδλδmσ ετmβσηνmρ θδ
νεσδm χηρβνmσηmτντρ0 Σγδ βνmβδοσ νε χηρβνmσηmτησξ ενθ χδ#δβσηνm ρτθεβδ λδρτθδλδmσρ
ηm βνmεθνmσσηνm ϖησγ σγδ ρρτλοσηνmρ νε σγδ Εντθηδθ σθmρενθλ ηρ ηκκτρσθσδχ ηm Εηφ0 4
+ρρτληmφ σγσ φ+σ, βm αδ δησγδθ σγδ χηροκβδλδmσ νθ κνχηmφ ηm σγδ ετmβσηνm νε σηλδ.
ρ ργνϖm ηm Εηφ0 3,0

,21540 ∃! =ΖδΤ_εΖ_φΖεϕ Wχ χςαςΡεςΥ δΖΞ_Ρ]δ( ηΨΖΤΨ Ζδ ΣεΨ φ_ΥςδΖχΡΣ]ς Wχ WΡδε ?φχΖςχ εχΡ_δWχ⊥ αςχΡεχ

Ρ_Υ εϕαΖΤΡ] Wχ αΡγς⊥ς_ε Υς#ςΤεΖ_ ⊥ςΡδφχς⊥ς_εδ Σϕ φδΖ_Ξ ?Μ= λ εϕας ΥςγΖΤς∗

Ηm σγδ βρδ νε χηρβνmσηmτησξ. σγδ βκβτκσηνm νε σγδ λοκηστχδ ροδβσθτλ +σγδ ετmβ/
σηνm νε χηροκβδλδmσρ ηm σγδ εθδπτδmβξ χνληm, χηρβκνρδρ ρν/βκκδχ σγδ ροδβσθκ κδϕφδ.
ϖγηβγ δ!δβσηυδκξ ηmσδθεδθδρ ϖησγ σγδ ηmυδθρδ βκβτκσηνm θδρτκσρ0 Ησ ηρ ονρρηακδ σν θδχτβδ
σγδ ηλοβσ νε σγδ ροδβσθκ κδϕφδ ενθ  βδθσηm φθντο νε ουδλδmσ χδ#δβσηνm θδρτκσρ
νασηmδχ εθνλ σγδ ΕςΧ. αξ δωσδmχηmφ σγδ σηλδ θδβνθχηmφ λνυδλδmσρ χτθηmφ λδρτθδ/
λδmσ +δ0φ0 εθνλ 82 λρ σν 342 λρ,. τmσηκ σγδ ετκκ χτλοηmφ υηαθσηνm νε σγδ ουδλδmσ ηρ
βγηδυδχ0 Γνϖδυδθ. ηm σγδ σδρσρ οδθενθλδχ ηm σγδ οθδρδmσ ρστχξ. σγδθδ γυδ αδδm λmξ
βρδρ ενθ ϖγηβγ σγδ οθνβδχτθδ γρ mνσ αθντφγσ ρσηρεβσνθξ ηλοθνυδλδmσρ +δ0φ0 Εηφ0 3δ,0
Ησ ϖρ mνσδχ σγσ σγδ χυδθρδ δ!δβσ νε ροδβσθκ κδϕφδ βνmβδθmρ ληmκξ σγδ ουδλδmσ
ϖησγ θδκσηυδκξ σγηm κξδθρ mχ ετmβσηνmρ νε χηροκβδλδmσ νασηmδχ ηm βκνρδ οθνωηλησξ
σν σγδ κνχ ωηρ +σγδ ∀θρσ σϖν χηροκβδλδmσ σθmρχτβδθρ. κνβσδχ ηm σγδ κνχ ωηρ mχ
52 βλ εθνλ ησ,0 ≅ρ  θδρτκσ. τmκηϕδ ηm σγδ βρδ νε οτθδ ρξmσγδσηβ χσ mκξρηρ θδονθσδχ
αξ Φτψηm mχ Νρατθm +4224,. σγδ θδκ λδρτθδλδmσ ρηφmκρ τρτκκξ θδπτηθδ χχησηνmκ
σθmρενθλσηνm0 Θmχνλ mνηρδ ηmγδθδmσ σν σγδ σθmρχτβδθρ mχ χσ βνκκδβσηνm ρξρσδλ
ηρ ββτλτκσδχ χτθηmφ σγηρ ηmσδφθσηνm θδρτκσηmφ ηm  mνm/ψδθν χηροκβδλδmσ σ σγδ δmχ
νε σγδ θδβνθχ ϕmνϖm ρ αρδκηmδ ν!ρδσ0 ≅ββνθχηmφ σν ςδρσνυδθ mχ Φτψηm +4229,.
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σγηρ κδχρ σν ρηφmη∀βmσ δθθνθρ ηm σγδ εθδπτδmβξ ζ αρδχ ηmσδθοθδσσηνm0 Ησ ηρ σγδθδενθδ
mδβδρρθξ σν ββντmσ ενθ σγηρ mνm/ψδθν χηροκβδλδmσ ϖησγ  οθνοδθ αρδκηmδ βνθθδβσηνm
+αβ, φηυδm αξ Dπ0 +3,0

≅./
5 +?4, ? ≅5+?4, !

≅5+?+ , ! ≅5+?,,

+?+ ! ?,,7
∀ +?4,7 +3,

ϖγδθδ=
≅./

5 +?3, ζ φδνογνmδ χηροκβδλδmσ θδβνθχ mχ βνθθδρονmχηmφ σηλδ ζ γηρσνθξ ?3

9 ζ ηρ σγδ ονϖδθ νε σγδ αρδκηmδ βνθθδβσηνm.
6 ζ ηm σγδ mτλαδθ νε φδνογνmδ0

≅κκ σγηρ κδχρ σν σγδ αβϕβκβτκσηνm λδσγνχ σγσ λτρσ αδ οθδβδχδχ αξ οθδ/
οθνβδρρηmφ νε ρηφmκρ θδφηρσδθδχ χτθηmφ σγδ ηm/ρηστ λδρτθδλδmσρ0 Ηm σγδ βτθθδmσ ρστχξ.
σγδ ρρτλδχ ρλοκηmφ εθδπτδmβξ νε σγδ ρηφmκρ νασηmδχ χτθηmφ σγδ ΕςΧ σδρσ +δπτκ
σν 42 ϕΓψ, ϖρ ηmβθδρδχ σν 4222 ϕΓψ +αξ λδmρ νε ηmσδθονκσηνm, mχ κκ σγδ ρηφmκρ
ϖδθδ σγδm οθδ/οθνβδρρδχ οθηνθ σν σγδ Εντθηδθ σθmρενθλ τρηmφ σγδ ενκκνϖηmφ λδσγνχρ=

18Φ<Β7 ΑΒ! ∀∗ Σγδ χτθσηνm νε , +?, mχ ≅8+?, ρντθβδ ρηφmκρ ϖδθδ ρταιδβσ σν
λνχη∀βσηνmρ0 Ησ ηρ ρρτλδχ σγσ νmκξ  οτθδ ρηφmκ εθνλ θmφδ νε ? (& 2% 82 ∋ Ζλρ∴
ηρ σϕδm ηmσν βνmρηχδθσηνm +σγδ ροδβσθκ κδϕφδ ηρ χληρρηακδ,0 Εηθρσ θδφηρσδθδχ υκτδ
αξ ΕςΧ λδρτθδλδmσ ρνεσϖθδ δπτκρ σν σγδ ρηφmκ αδφηmmηmφ0

18Φ<Β7 ΑΒ! #∗ ≅mκνφηβκ σν σγδ λδσγνχ mν0 3> γνϖδυδθ.  κνmφδθ ρηφmκ σηλδ ηρ τρδχ
ηm βκβτκσηνmρ ? (& 2% 342 ∋ Ζλρ∴0

18Φ<Β7 ΑΒ! ∃∗ Σγδ ρντθβδ ρηφmκρ εθνλ λδρτθδλδmσρ θδ λνχη∀δχ ββνθχηmφ σν σγδ
ρρτλοσηνmρ σγσ , +? ∃ ?−1 , ? 2. , +? % ?.1 , ? 2. ≅8+? ∃ ?−<8, ? 2. ≅8+? % ?.<8, ? 2
+σγδ ρντθβδ ρηφmκρ ρσθσ mχ δmχ ϖησγ ψδθν υκτδ,0 Σγδ ρβγδλδ νε σγηρ λνχη∀βσηνm ηρ
ργνϖm ηm Εηφ0 50

%Ρ& ?%ε& %Σ& <2%ε&

,21540 %! ΚΨς ΥΖΡΞχΡ⊥δ W εΨς δφχΤς ?Μ= δΖΞ_Ρ]δ ⊥ΥΖ∀ΤΡεΖ_δ %εΨς ⊥ΥΖ∀ςΥ αΡχε W εΨς δΖΞ_Ρ] Ζδ ⊥Ρχ∴ςΥ

Ρδ Ρ χςΥ ]Ζ_ς&∗
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18Φ<Β7 ΑΒ! %∗ Ρηφmκρ θδφηρσδθδχ τρηmφ 39; λδσγνχ θδ ∀κσδθδχ ββνθχηmφ σν Dπ0 +3,.
ρρτληmφ 9 ? 30

18Φ<Β7 ΑΒ! &∗ Ρηφmκρ θδφηρσδθδχ τρηmφ 39; λδσγνχ θδ ∀κσδθδχ ββνθχηmφ σν Dπ0 +3,.
ρρτληmφ 9 ? 70

18Φ<Β7 ΑΒ! ∋∗ Ρηφmκρ θδφηρσδθδχ τρηmφ 470 λδσγνχ θδ ∀κσδθδχ ββνθχηmφ σν Dπ0 +3,
ρρτληmφ 9 ? 30

18Φ<Β7 ΑΒ! (∗ Ρηφmκρ θδφηρσδθδχ τρηmφ 470 λδσγνχ θδ ∀κσδθδχ ββνθχηmφ σν Dπ0 +3,
ρρτληmφ 9 ? 70

18Φ<Β7 ΑΒ! )∗ Θδεδθδmσηκ λδσγνχ0 , +?, mχ ≅8+?, ρηφmκρ θδ mνσ χηρσνθσδχ ηm mξ
ϖξ0 ≅ Βκρρηβκ Χδ#δβσηνm Βτθυδ +ΒΧΒ, βνmρσθτβσηνm ϖησγ σγδ βνλλνmκξ ββδοσδχ
ρσmχθχ +, ? ,6−>% ≅8 ? ≅8%6−>&, ηρ τρδχ0

Ηm φδmδθκ. σγδ mκξρηρ ηm σγδ βτθθδmσ ρστχξ ϖρ βνmχτβσδχ νm  ονοτκσηνm νε 
χνψδm λδσγνχρ νε ρντθβδ ρηφmκ λνχη∀βσηνm. θδχτβδχ αξ  χηρβθηληmσηνm λδσγνχ σν
σγδ δηφγσ χηρβτρρδχ ανυδ0

∃!#! ∋;−7 ;>6∀ .)9; %6<81−8 ;8)59.684 67−8);68

Ησ ηρ ρταρδπτδmσκξ ρρτλδχ σγσ ϖγδm βνmρδβτσηυδ υκτδρ νε , +?, mχ ≅8+?, θδ βκβτ/
κσδχ σν 2 Γψ εθδπτδmβξ. σγδ χξmληβ σρϕ ηρ θδχτβδχ σν  ρσσηβ σρϕ +χδσηκρ νε σγηρ
οοθνβγ θδ φηυδm αξ Φτψηm mχ Νρατθm +4224,,0 Χδ#δβσηνm υκτδρ mνθλκηρδχ ηm σγηρ
ϖξ βm αδ τρδχ ενθ ατηκχηmφ  mδϖ βτθυδ. ϖγηβγ ηρ mλδχ ηm σγηρ οοδθ ρ  πτρη/
ρσσηβ χδ#δβσηνm βτθυδ +ηm ργνθσ ΠΡΧΒ,0 Σθmρενθληmφ σγδ ρηφmκρ σν σγδ εθδπτδmβξ
χνληm ϖρ οδθενθλδχ τρηmφ σγδ χηρβθδσδ ενθλτκ +4,0

/+. , ?

7
!

;7−

Χ+?,1%;!−&%, !−&%!.∀3&%7 . ? 2% ∃∃% 9 +4,

ϖγδθδ=
9 ζ mτλαδθ νε δκδλδmσρ.
/+. , ζ ρηφmκ ηm σγδ εθδπτδmβξ χνληm.
Χ+?, ζ ρηφmκ ηm σγδ σηλδ χνληm0

Σγδ mνθλκηρσηνm ϖρ κηλησδχ δωβκτρηυδκξ σν σγδ εθδπτδmβξ mνθλκηρσηνmρ νε
οθσηβτκθ , +?, mχ ≅8+σ, ρηφmκρ0 Ησ ργντκχ αδ mνσδχ σγσ ϖγδmδυδθ νmκξ αβϕβκ/
βτκσηνm θδρτκσρ θδ ρρδρρδχ. mχ mνσ σγδ χηθδβσ υκτδρ νε ουδλδmσ χδ#δβσηνmρ.
σγδ θδβκβτκσηνm νε ΕςΧ λδρτθδλδmσ ρηφmκρ σν σγδ mνθλκηρδχ ενθβδ λοκηστχδ
+δ0φ0 72 ϕΜ, χνδρ mνσ χχ mξσγηmφ mδϖ σν σγδ mκξρηρ0 Σγδ ηλοβσ νε εθδπτδmβξ
mνθλκηρσηνm νm σγδ ργοδ νε  ρλοκδ χδ#δβσηνm βτθυδ ηρ ργνϖm ηm Εηφ0 60
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%Ρ& =Ζδα]ΡΤς⊥ς_ε γδ∗ ΥΖδεΡ_Τς Wχ⊥ εΨς ΡιΖδ W ]ΡΥ %Σ& Ις]ΡεΖγς ΥΖ!ςχς_Τς W ΥΖδα]ΡΤς⊥ς_ε γδ∗ ΥΖδεΡ_Τς

Wχ⊥ εΨς ΡιΖδ W ]ΡΥ

,21540 &! <⊥αΡχΖδ_ W εΨς Ηϑ=< Ρ_Υ <=<∗

∃!∃! (5+−8;)15;? 6. ) 5684)319−, 91/5)3

Τρηmφ σγδ εθδπτδmβξ mνθλκηρσηνm ενθ σγδ ρηφmκρ θδβδηυδχ ηm σγδ ΕςΧ σδρσρ γρ m
χχησηνmκ δ!δβσ νε κηλησηmφ σγδ ηm#τδmβδ νε σγδ λδρτθδλδmσ τmβδθσηmσξ θδκσδχ σν
ανσγ σγδ εθδπτδmβξ νε σγδ οοκηδχ κνχ mχ σγδ εθδπτδmβξ νε λδχητλ∗ρ θδρονmρδ0 Σγδ
βνmχτβσδχ mκξρηρ ρρτλδρ σγσ ρξρσδλσηβ τmβδθσηmσξ νε ΕςΧ λδρτθδλδmσρ βνm/
ρηρσρ νε σϖν ληm εβσνθρ= κνχ χδσδθληmσηνm τmβδθσηmσξ +δπτκ σν 4( νε σγδ ρδθβγδχ
υκτδ,. mχ σγδ χδ#δβσηνm χδσδθληmσηνm τmβδθσηmσξ +κρν δπτκ σν 4( νε σγδ ρδθβγδχ
υκτδ,. ρ θδονθσδχ ηm ΕςΧ λmτκ αξ Χξmσδρσ +4228,0 Βνmρηχδθηmφ σγσ σγδ τm/
βδθσηmσξ θmφδ δπτκ σν σγδ ρσσηρσηβκ ρβσσδθ νε σγδ χδσδθληmδχ χηροκβδλδmσ υκτδρ
βm αδ δωοθδρρδχ ϖησγ ≅ ? ≅ # 2∃24 ∀ ≅ δπτσηνm. ϖγδθδ ≅ ηρ σγδ λωηλτλ θδφηρσδθδχ
χηροκβδλδmσ υκτδ ηm  φηυδm λδρτθηmφ ονηmσ ενθ  φηυδm βνmχησηνm0 Σγδ κνχ χδσδθλη/
mσηνm τmβδθσηmσξ mχ ββηχδmσκ τmβδθσηmσξ θδ χηρθδφθχδχ0 Φδmδθκκξ. σγδ υδθσηβκ
χηροκβδλδmσρ βτρδχ αξ ηλοβσ κνχρ +ρτβγ ρ ηm σγδ βρδ νε ΕςΧ οοκηβσηνm,. βm
αδ δωοθδρρδχ ϖησγ Dπ0 +5,=

≅8+?, ? 28+,% ∀) % .% +3% !3% 43% <3% Β3, +5,

ϖγδθδ=
? ζ σηλδ Ζρ∴.
= ζ χηρσmβδ εθνλ σγδ κνχ ωηρ λθϕδχ ηm σγδ γνθηψνmσκ οκmδ Ζλ∴.
, ζ κνχ νε ουδλδmσ ΖϕΜ∴.
∀) ζ εθδπτδmβξ νε κνχηmφ ρηφmκ ΖΓψ∴.
. ζ σδλοδθστθδ νε σγδ ρογκσ κξδθρ Ζ∃Β∴.
5 ζ κξδθ mτλαδθ.
+ ζ δκρσηβησξ1ρση!mδρρ λνχτκτρ ΖΛΟ∴.
! ζ Ονηρρνm∗ρ θσην Ζ/∴.
4 ζ κξδθ σγηβϕmδρρ Ζβλ∴.
< ζ οθλδσδθ χδ∀mηmφ σγδ ηmσδθ/κξδθ ανmχηmφ Ζ/∴.
Β ζ λνηρστθδ Ζ(∴0

ςγδm σγδ mκξρηρ βνmβδθmρ  βδθσηm ρδσ νε βνmχησηνmρ. ησ βm αδ ρρτλδχ σγσ +. .
+3. !3. 43. <3. Β, υκτδρ θδ βνmρσmσ0 Ηm βνmρδπτδmβδ. Dπ0 +5, βm αδ θδχτβδχ σν Dπ0 +6,0

≅8+?, ? 28+,% ∀) , +6,

;



Σγδ ηm#τδmβδ νε σγδ βνδ∃βηδmσ νε εθδπτδmβξ νm ουδλδmσ χδ#δβσηνmρ ηρ νλησσδχ ηm
βκρρηβκ mκξρδρ0 Ηm βκρρηβκ οοθνβγ νε αβϕβκβτκσηνm νmκξ λωηλτλ υκτδρ νε
σγδ ενθβδ mχ χηροκβδλδmσ ηm σηλδ θδ τρτκκξ βνmρηχδθδχ0 Σγηρ ηρ χτδ σν σγδ εβσ σγσ
σγδ εθδπτδmβξ νε σγδ κνχ ηm σγηρ σξοδ νε λδρτθδλδmσ ηρ αντσ 42 Γψ. ϖγηβγ mστθκκξ
φηυδρ θηρδ σν σγδ ρρτλοσηνm νε mδφκηφηακδ ηλοβσ νε ηmδθσηκ ενθβδρ βνmρδπτδmσκξ κδχηmφ
σν ρηλοκη∀βσηνm νε σγδ mκξρηρ0 Ησ ηρ χδλνmρσθσδχ ηm σγηρ οοδθ. ηmσδθ κη. ηm θδκσηνm
σν σγδ φθντmχ ΦΛ. σγσ κνϖ εθδπτδmβξ κνχ βm κρν φδmδθσδ  ρηφmη∀βmσ ρσσηρσηβκ
ρβσσδθ νε ουδλδmσ αβϕβκβτκσηνm θδρτκσρ0 Σγmϕρ σν σγδ Εντθηδθ σθmρενθλ ηm σγδ
ενθλ νε +7,

]2+∀, ? 758
, %∋&

,
∀

!,

2+?,1!.∀3>!0Χ +7,

ανσγ ενθ ≅+?, ζ χηροκβδλδmσ ετmβσηνm ρ ϖδκκ ρ , +?, ζ ενθβδ ετmβσηνm. Dπ0 +6, βm αδ
θδχτβδχ σν Dπ0 +8,. ρρτληmφ σγσ σγδ εθδπτδmβξ νε  φηυδm ετmβσηνm ηρ βνmρσmσ0

≅8+∀, ? 28+, , +8,

Ενθ δωλοκδ. κδσ τρ ρρτλδ σγσ σγδ χηροκβδλδmσ ετmβσηνm τ+σ, ηρ δωοθδρρδχ αξ Dπ0 +9,.

≅ ? >59+
?.

6
, +9,

mχ σγδ τmβδθσηmσξ θmφδ νε χδσδθληmδχ χδ#δβσηνmρ ηρ χδρβθηαδχ αξ Dπ0 +;,0

≅ ? ≅ # 2∃24 ∀ ≅ +;,

Αξ ρταρσηστσηmφ σγδ υκτδρ νε σηλδ βνθθδρονmχηmφ σν σγδ ετmβσηνm∗ρ δωσθδλτλ ηm σγδ
οκβδ νε ?. ησ ηρ ονρρηακδ σν βνmβκτχδ σγσ σγδ τmβδθσηmσξ νε σγδ βκρρηβκ χδ#δβσηνm βτθυδ
ηρ ηm σγδ θmφδ νε 3 # 2∃240 Μδωσ. οοκξηmφ mνθλκηρσηνm τρηmφ σγδ Εντθηδθ σθmρενθλ
σν Dπ0 +9,. κδχρ σν σγδ ετmβσηνm τ+∀, δωοθδρρδχ ϖησγ Dπ0 +<,0

]≅+∀, ? !

#

#

6
>59+

#.∀.

6
!

#

6
, +<,

≅ρ σγδ εθδπτδmβξ νε 2 Γψ ηρ δπτηυκδmσ σν σγδ βνmχησηνm ϖησγντσ mξ χξmληβ ηm#τδmβδ.
εσδθ ρταρσηστσηmφ ∀ ? 2 σν Dπ0 +<,. χδσδθληmσηνm τmβδθσηmσξ νε σγδ πτρη/ρσσηβ
χδ#δβσηνm βτθυδ αδκνmφρ σν σγδ ηmσδθυκ νε υκτδρ ηm σγδ θmφδ νε ]≅+∀ ? 2, &? 2∃85;9 #

2∃234990 Ησ βm αδ mνσηβδχ σγσ ησ ηρ  mθθνϖδθ ηmσδθυκ ηm βνλοθηρνm ϖησγ σγδ ηmσδθυκ
νε σγδ βκρρηβκ βτθυδ. σγσ ηρ 3 # 2∃24. ρ ργνϖm ηm Σακδ 30 Χτδ σν σγδ κηmδθ mστθδ
νε σγδ σθmρενθλ. σγηρ βνmβκτρηνm ηρ σθτδ ενθ δυδθξ λοκηστχδ mχ mξ βνλαηmσηνm νε
σγδ ετmβσηνm ρτλ νε Dπ0 +9,0

<
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Σγδ αβϕβκβτκσηνm ϖδθδ οδθενθλδχ νm σγδ ουδλδmσ ϖγνρδ ρσθτβστθδ mχ κξδθρ σγηβϕ/
mδρρδρ θδ ργνϖm ηm ηφ0 7 mχ Εηφ0 7α. θδροδβσηυδκξ0

%Ρ& ΓΡγς⊥ς_ε ⊥Υς]∗ %Σ& ΚΨΖΤ∴_ςδδςδ W αΡγς⊥ς_ε

]Ρϕςχδ Υςγς]αςΥ ΣΡδςΥ _ εΨς

χςδφ]εδ W ≅ΓΙ εςδε ηΖεΨ − ≅Ακ

Ρ_ες__Ρ∗

,21540 ∋! ΓΡγς⊥ς_ε δεχφΤεφχς W ςιαςχΖ⊥ς_εΡ] δςΤεΖ_∗

Σγδ βθνmξλρ τρδχ ηm Εηφ0 7. θδεδθ σν σγδ ενκκνϖηmφ κξδθρ= ΦΛ +Φθντσδχ Λβχλ,.
≅Β +≅ρογκσ Βνmβθδσδ 2144 λλ,. ΒΡ≅ +Βθτργδχ Ρσνmδ ≅φφθδφσδ,. ΒΡ≅ − Μ≅
+Βθτργδχ Ρσνmδ ≅φφθδφσδ ϖησγ Μστθκ ≅φφθδφσδ 72172(, mχ ΒΣΑ +Βδλδmσ
Σθδσδχ Αρδ,0 Χδσηκδχ βγmφδρ mχ σγηβϕmδρρ #τβστσηνmρ νε ουδλδmσ κξδθρ ηm σγδ
σδρσδχ ρδβσηνm ϖδθδ χδσδθληmδχ αξ  φθντmχ οδmδσθσηmφ θχθ +ΦΟΘ, δπτηοοδχ ϖησγ
m mσδmm νε 3 ΦΓψ εθδπτδmβξ0 Σγδ θδρτκσρ νε σγδ ΦΟΘ σδρσρ ϖδθδ βκηαθσδχ αρδχ
νm σγδ σγηβϕmδρρδρ χδσδθληmδχ αξ χθηκκηmφ0 Σγδ mκξρηρ νε σγδ θδρτκσρ νασηmδχ εθνλ
σγδ ΦΟΘ ρτφφδρσρ σγσ νmδ ργντκχ σσθηατσδ χη!δθδmσ σγηβϕmδρρδρ σν σγδ κξδθρ ηm σγδ
λνχδκρ ενθ δβγ κνβσηνm ϖγδθδ σγδ ουδλδmσ χδ#δβσηνm σδρσρ ϖδθδ οδθενθλδχ αξ λδmρ
νε σγδ ΕςΧ λδσγνχ0 Ηm θδεδθδmβδ σν σγδ λβθνρβνοηβ ρρδρρλδmσ νε βξκηmχθηβκ ρλ/
οκδρ βτσ εθνλ σγδ ουδλδmσ. ησ ηρ ναρδθυδχ σγσ. σγδ βδλδmσ φθντσ χηχ mνσ οδmδσθσδ
σγδ ανσσνλ νε σγδ ≅Β κξδθ +ρ νmδ ϖντκχ δωοδβσ,. ϖγηβγ λδmσ σγσ σγδ ηmσδθκξδθ
ανmχηmφ ϖρ σηφγσ δmντφγ0

ΕςΧ σδρσρ νε ουδλδmσ ϖδθδ οδθενθλδχ νm 79 λδρτθδλδmσ ϖνθϕ ρσσηνmρ0 ≅κκ σγδ
λδρτθδλδmσρ ϖδθδ βθθηδχ ντσ νm σγδ ρτθεβδ νε ΦΛ ουδλδmσ κξδθ0 Μηmδ κνχρ +5ω72
ϕΜ. 5ω92 ϕΜ mχ 5ω<2 ϕΜ, ϖδθδ οοκηδχ ενθ δβγ δωοδθηλδmσκ ονηmσ mχ σγδ κνχ mχ
χηροκβδλδmσ ετmβσηνmρ ηm σηλδ ϖδθδ θδφηρσδθδχ. ρ ργνϖm δθκηδθ ηm Εηφ0 30 Χηροκβδ/
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λδmσρ ϖδθδ θδφηρσδθδχ ανσγ ηm σγδ ουδλδmσ κνχ ωηρ. ρ ϖδκκ ρ ηm σγδ χηρσmβδρ νε 42.
67. 82. <2. 342. 372. 3;2 βλ εθνλ σγδ ωηρ0 Ενθ βνλοθηρνm. σγδ κανθσνθξ σδρσρ τρηmφ
σγδ λδσγνχ νε ηmχηθδβσ σδmρηκδ λνχτκτρ +ΗΣΡΛ, ϖδθδ κρν βθθηδχ ντσ +ββνθχηmφ σν DΜ
348<9/48 ρσmχθχ,0 Βξκηmχθηβκ ρλοκδρ ενθ κανθσνθξ σδρσρ ϖδθδ βτσ εθνλ ανσγ ΦΛ
ρτθεβδ κξδθ mχ σγδ σϖν κξδθρ νε ≅Β0 Σγδ υκτδρ νε δκρσηβησξ λνχτκη νε βξκηmχθηβκ
ρλοκδρ νασηmδχ αξ σγδ ηmχηθδβσ σδmρηκδ σδρσρ θδ ρτλλθηψδχ ηm Σακδ 40 Σγδ κνχ
εθδπτδmβξ. χδσδθληmδχ αρδχ νm σγδ ργοδ νε σγδ ενθβδ ηλοτκρδ φδmδθσδχ ηm  ρσmχθχ
ΗΣΡΛ σδρσ λντmσρ σν 2 ? 2047 Γψ mχ ηρ βκβτκσδχ ενθ  ρσmχθχ κνχ ηmβθδρδ σηλδ
νε 20346 ρδβνmχ0

−./30 ∃! ΚΨς γΡ]φςδ W δεΖ!_ςδδ (∋∗ )( ( Σ)

εΡΖ_ςΥ Wχ⊥ εΨς ⊥ςεΨΥ W Ζ_ΥΖχςΤε ες_δΖ]ς ⊥Υφ)

]φδ %ΒΚϑD&∗

ϑΡ⊥α]ς Τφε Κς⊥αςχΡεφχς ϑεΖ!_ςδδ
Wχ⊥ ]Ρϕςχ Ν!<Ο ⊥Υφ]φδ ΝDΓΡΟ

≅D 1 .1 410
3∗1∀ ./ 3,,
−1 −1 ,42
.1 5 −41

9< 1 −1 3.1
3∗1∀ −0 .23
−1 4 0/1
.1 / 050

∀Β_εςχα]ΡεςΥ γΡ]φς

Σγδ θδρτκσρ ργνϖm ηm Εηφ0 8. χχησηνmκκξ βνm∀θλ σγσ σγδ ρση!mδρρ νε ρλοκδρ βτσ
εθνλ ΦΛ κξδθ χδοδmχρ νm σγδ σδλοδθστθδ +ρηληκθκξ σν σγδ εδστθδρ νε ρλοκδρ εθνλ
≅Β κξδθρ,0

,21540 (! ΚΨς δεΖ!_ςδδ ⊥Υφ]φδ ΥΖΡΞχΡ⊥ >%Κς⊥αςχΡεφχς( 1 7 ,∗.1 Ακ&∋∗ )( ∗

Σγδθδενθδ. σγδ ΕςΧ λδρτθδλδmσρ. νm σγδ ουδλδmσρ ϖησγ σγδ ΦΛ κξδθ. mδδχ σν
αδ χιτρσδχ ββνθχηmφ σν σγδ σδλοδθστθδ νε σγδ ΦΛ κξδθ χτθηmφ λδρτθδλδmσρ ηm
ρηστ0

&! +56>65?6Γ?5Φ=ΒΑ Β9 Χ5Η8≅8ΑΦ Ι=Φ< ΑΒD≅5?=Ε5Φ=ΒΑ 6ΒΑ68ΧΦ

Ηm σγδ mκξρδχ βρδ. σγδ αηστλδm/κηϕδ εδστθδρ λϕδ m χιτρσηmφ ϖδθηmφ βντθρδ +ΦΛ,
mχ αηmχδθ βντθρδ +≅Β, βνλοθακδ> γνϖδυδθ σγδ ογξρηβκ mχ λδβγmηβκ οθνοδθσηδρ
χη!δθ σ κδρσ ηm σδθλρ νε χηδκδβσθηβ βνmρσmσ. ρση!mδρρ λνχτκτρ mχ Ονηρρνm∗ρ θσην0 Ενθ
σγηρ θδρνm.  λνχδκ ϖησγ  ρδοθσδ ΦΛ κξδθ ηρ ετθσγδθ βνmρηχδθδχ ηm σγδ αβϕβκβτκ/
σηνm0 Τmδπτηυνβκ υκτδρ νε δκρσηβησξ λνχτκτρ. νασηmδχ αξ ουδλδmσ αβϕβκβτκσηνm
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λδσγνχρ. θδ νmκξ βκβτκσδχ νm σγδ ρρτλοσηνm σγσ σγδ σγηβϕmδρρδρ νε κξδθρ mχ
σξοδ νε σγδ ουδλδmσ θδ ϕmνϖm0 ≅σσδλοσρ σν ϖδϕδm σγδρδ ρρτλοσηνmρ βm αδ εντmχ
λνmφ νσγδθρ ηm +Φθανϖρϕη ) Ονψ⊥θξβϕη. 4238> Λνργδ. 4233> Ρκσm. Τψ. ) ≅ϕσρ.
4235> Σδθψη. Ρκσm. ϑτβτϕρηκκδ. ) ϑθργηm. 4235,

&!∀! ∃)+2+)3+<3);165 786+−,<8−

Σγδ αβϕβκβτκσηνm ηm  ρσmχθχ βρδ ηρ σγδ οθνβδρρ νε ρδθβγηmφ ενθ υκτδρ νε ρση!mδρρ
λνχτκτρ ++3, νε σγδ 5;2/κξδθ. ρν σγσ σγδ χη!δθδmβδ αδσϖδδm ουδλδmσ χδ#δβσηνm βτθυδρ
βκβτκσδχ νm σγδ αρηρ νε  λνχδκ mχ σγδ λδρτθδχ υκτδρ θδβγδρ σγδ ληmηλτλ0
Σϕηmφ σγδ mνθλκηρσηνm ηχδ νε σγδ ρηφmκρ νασηmδχ χτθηmφ ΕςΧ σδρσρ ηmσν ββντmσ.
 ρσmχθχ αβϕβκβτκσηνm οθνβδχτθδ ηρ θδοθδρδmσδχ αξ σγδ οσγ νε  ακνβϕ χηφθλ
+Εηφ0 9,. χδρβθηαδχ ρ  ∋βκρρηβκ χηροκβδλδmσ βτθυδ∋0 Ενθ σγδ οθνβδχτθδ ϖησγ ρηφmκ
mνθλκηρσηνm +ρτβγ ρ σγδ νmδ οθνονρδχ ηm σγηρ οοδθ,. νmδ mδδχρ σν βγννρδ σγδ οσγ
ργνϖm ρ  ∋πτρη/ρσσηβ χηροκβδλδmσ βτθυδ∋ ηm Εηφ0 90

,21540 )! ;ΡΤ∴ΤΡ]Τφ]ΡεΖ_ Ρ]ΞχΖεΨ⊥ ηΖεΨ εΨς _χ⊥Ρ]ΖδΡεΖ_ ΖΥςΡ∗
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Ησ mδδχρ σν αδ λδmσηνmδχ σγσ σγδ θδ υκτδ ϖησγ σγδ βνθθδβσηνm εβσνθ +≅ΥΒΕ,
ενθλτκ. χδρβθηαδχ ηm χδσηκ αξ +Οm. Ρmφφγκδγ. Λνκυη. Ψγν. ) Ξη. 4234, ϖρ
βγνρδm ρ σγδ νοσηληρηmφ βθησδθηνm. βγθβσδθηρηmφ σγδ χη!δθδmβδ νε χιτρσλδmσ αδσϖδδm
σγδ χδ#δβσηνm βτθυδρ0 Ετθσγδθλνθδ. Μδκχδθ/Λδχ∗ρ νοσηληρηmφ κφνθησγλ +Ξη ) Λτm.
422<, ϖρ τρδχ ηm σγδ βκβτκσηνmρ mχ κκ θδρτκσρ ϖγηβγ εηκδχ σν ετκ∀κ σγδ ≅ΥΒΕ ∃

7( θδ νλησσδχ ηm σγδ ∀mκ mκξρηρ0

&!#! &)=−4−5; 46,−39

Σγδ mκξρηρ νε ρση!mδρρ1δκρσηβησξ λνχτκη ϖρ οδθενθλδχ αρδχ νm σγδ εντθ ηmχδοδm/
χδmσ ουδλδmσ λνχδκρ +Εηφ0 ;,0 Ρδυδθκ λνχδκρ ϖδθδ οοκηδχ σν βνmρηχδθ ανσγ σγδ
ρδοθσηνm νε σγδ ΒΣΑ κξδθ εθνλ σγδ ρταφθχδ +ϖησγ  υθξηmφ σγηβϕmδρρ ενθ σδβγmν/
κνφηβκ θδρνmρ, mχ σγδ ρση! κξδθ ηm σγδ λνχδκ0

%Ρ& DΦ=>Χ − %Σ& DΦ=>Χ . %Τ& DΦ=>Χ / %Υ& DΦ=>Χ 0

,21540 ∗! ΓΡγς⊥ς_ε ⊥Υς]δ ηΖεΨ εΨς ΞχφεςΥ ⊥ΡΤΡΥΡ⊥ ]Ρϕςχ∗

Σγδ mκξρηρ ϖησγ σγδ ρση! κξδθ σδβγmηπτδ ηρ κρν ηmβκτχδχ ϖησγ σγδ θδεδθδmβδ σν
ουδλδmσ αβϕβκβτκσηνm λδσγνχρ +ργνϖm ρ  ρση! κξδθ ηm Εηφ0 ;,0 Σγδ χνοσδχ
λδσγνχ νε χδσδθληmηmφ εντmχσηνm χδοσγ Α νε σγδ ρκα νε σγδ ρση! κξδθ ϖησγ θδροδβσ
σν σγδ ουδλδmσ ρτθεβδ ηρ χδρβθηαδχ αξ Θνγχδ mχ Ρβτκκηνm +3<<2,0 Σγδ θδκσηνmργηο
ενθ σγδ χηρβτρρδχ κξδθ σγηβϕmδρρδρ +ρτλ νε ≅Β mχ ΦΛ κξδθρ, ϖρ ρρτλδχ ββνθχηmφ
σν Dπ0 +32,0 Ησ ργντκχ αδ mνσδχ σγσ χτδ σν σγδ δλοηθηβκ βγθβσδθ νε Dπ0 +32,. κκ σγδ
βκβτκσηνmρ ϖδθδ βθθηδχ ντσ τρηmφ σγδ τmησρ τρδχ νθηφηmκκξ αξ Θνγχδ mχ Ρβτκκηνm
+3<<2,0

3

(
? 2∃262< ! 2∃788<=, − 52359=.

, ! 2∃2255(∗− ! 2∃8877;3+()−, +32,

ϖγδθδ=
( ζ εντmχσηνm χδοσγ νε σγδ θηφηχ κξδθ ρκα ϖησγ θδροδβσ σν σγδ ουδλδmσ ρτθεβδ
Ζεννσ∴.
=, ζ οθλδσδθ ϖγνρδ υκτδ χδοδmχρ νm σγδ ργοδ νε σγδ χηροκβδλδmσ βτθυδρ βνmσθνκκδχ
αξ Αρδ Χλφδ Ηmχδω +ΑΧΗ, mχ Αρδ Βτθυστθδ Ηmχδω +ΑΒΗ, υκτδρ Ζληκρ∴0 Σγδ
χηροκβδλδmσ βτθυδρ ϖδθδ mνθλκηρδχ σν  < 222 κα +62 ϕΜ, κνχηmφ0
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&!∃! ∋;1!5−99 +)3+<3);1659

Σγδ βκβτκσηνm θδρτκσρ νε ρση!mδρρ1δκρσηβησξ λνχτκη ενθ ΦΛ mχ ≅Β κξδθρ νε σγδ
ουδλδmσ λνχδκ θδ οθδρδmσδχ ηm Εηφ0 <0 Σγδ νασηmδχ υκτδρ θδ οθδρδmσδχ ηm σγδ
ενθλ νε ανω/οκνσρ0 Σγδ βκβτκσηνm θδρτκσρ θδ ργνϖm ενθ κκ δηφγσ ΕςΧ ρντθβδ ρηφmκ
λνχη∀βσηνm λδσγνχρ mτλαδθδχ ββνθχηmφ σν σγδ χδρβθηοσηνm φηυδm ηm Ρδβσηνm 50 Dβγ
ανω υηρτκκξ θδοθδρδmσρ σγδ χδρβθηοσηυδ ρσσηρσηβρ νε βκβτκσδχ ρλοκδ ονοτκσηνm ενθ
δυδθξ βνλαηmσηνm λνχδκ1λδσγνχ0 Σγδ σνορ mχ ανσσνλρ νε δβγ ανω θδ σγδ 47;4

mχ 97;4 οδθβδmσηκδρ νε σγδ ρλοκδρ0 Σγδ χηρσmβδρ αδσϖδδm σγδ σνορ mχ ανσσνλρ
θδ σγδ ηmσδθπτθσηκδ θmφδρ0 Σγδ ϖγηρϕδθρ θδ κηmδρ δωσδmχηmφ ανυδ mχ αδκνϖ δβγ
ανω0 ςγηρϕδθρ θδ χθϖm εθνλ σγδ δmχρ νε σγδ ηmσδθπτθσηκδ θmφδρ σν σγδ ετθσγδρσ
ναρδθυσηνmρ ϖησγηm σγδ ϖγηρϕδθ κδmφσγ0 Ναρδθυσηνmρ αδξνmχ σγδ ϖγηρϕδθ κδmφσγ θδ
λθϕδχ ρ ντσκηδθρ + υκτδ σγσ ηρ λνθδ σγm 307 σηλδρ σγδ ηmσδθπτθσηκδ θmφδ ϖξ
εθνλ σγδ σνο νθ ανσσνλ νε σγδ ανω,0 Ντσκηδθρ θδ χηροκξδχ ϖησγ  θδχ [−∋ ρηφm0 Σγδ
κηmδ ηm σγδ ληχχκδ νε δβγ ανω ηρ σγδ ρλοκδ λδχηm0 Ηε σγδ λδχηm ηρ mνσ βδmσθδχ ηm
σγδ ανω. ησ ργνϖρ ρλοκδ ρϕδϖmδρρ0
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%Ρ& DΦ=>Χ − %Σ& DΦ=>Χ .

%Τ& DΦ=>Χ / %Υ& DΦ=>Χ 0

,21540 +! ΚΨς δεΖ!_ςδδ+ς]ΡδεΖΤΖεϕ ⊥Υφ]Ζ Υςεςχ⊥Ζ_ςΥ Wχ %Ξχςς_ Τ]φχ Ζδ φδςΥ Wχ ⊥Ρχ∴Ζ_Ξ ΣεΨ6 ΡγςχΡΞς

⊥Υφ]Ζ ( Ρ_Υ ΥφΣ]ςΥ δεΡ_ΥΡχΥ ΥςγΖΡεΖ_ #. ∀#% γΡ]φςδ Υςεςχ⊥Ζ_ςΥ Ζ_ ]ΡΣχΡεχϕ W]]ηΖ_Ξ εΨς ΒΚϑD ⊥ςεΨΥ∗

Σγδ ρσσηρσηβκ ρβσσδθ νε σγδ δκρσηβησξ1ρση!mδρρ λνχτκη βκβτκσηνm θδρτκσρ ενθ ανσγ
ΠΡΧΒ mχ ΒΧΒ λδσγνχρ mχ ρδκδβσδχ ουδλδmσ λνχδκρ ϖρ κρν ρρδρρδχ τρηmφ 
ρβσσδθ λδρτθδ δωοθδρρδχ ϖησγ σγδ βνδ∃βηδmσ νε υθησηνm +)Α,0 Σγδ βνλοτσδχ υκτδρ
νε )Α θδ οθδρδmσδχ ηm Σακδ 50 Σγδ υκτδρ λθϕδχ ϖησγ σγδ ανκχ ενmσ θδ σγδ θδρτκσρ
ενθ σγδ αδρσ βνm∀φτθσηνm λνχδκ1λδσγνχ0
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−./30 %! <ς∃ΤΖς_εδ W γΡχΖΡεΖ_ ΥςδΤχΖΣΖ_Ξ εΨς δεΡεΖδεΖΤΡ] δΤΡεεςχ W εΨς ΣΡΤ∴ΤΡ]Τφ]ΡεΖ_ χς)

δφ]εδ∗

Εφ⊥Σςχ W αχς)αχΤςδδΖ_Ξ ⊥ςεΨΥ ΡΤΤχΥΖ_Ξ ε ϑςΤεΖ_ / ΥςδΤχΖαεΖ_

∋=Ν!Ο − . / 0 1 2 3 4 %<=<&#

DΦ=>Χ −
∋=&( −∗/0/ ,∗4.41 ∀!∀++)∀ ,∗−04. ,∗−.−− ,∗.2/1 ,∗,54/ ,∗.−/5
∋=#∃ ,∗.,−, ,∗−.−1 ∀!###)∀ ,∗−5., ,∗.,−3 ,∗2231 ,∗.−53 ,∗.,−0

∋= ∃ ,∗33., ,∗031, ∀!#∀∋)∀ ,∗−3,− ,∗−2−0 ,∗0211 ,∗−15, ,∗.,33

DΦ=>Χ .
∋=&( ,∗−−44 ,∗3./4 ∀!#∀∋) ,∗−41/ ,∗−3.3 ,∗305/ ,∗..13 ,∗−−44
∋=#∃ ,∗.24. −∗24.0 ∀!#∗+) ,∗..3, ,∗.0.0 −∗−312 ,∗0,40 ,∗/,/1

∋= ,∗−5/1 −∗.,/− ∀!#&)) ,∗.,2. ,∗.,32 ,∗52.1 ,∗/−3− ,∗.−−.

DΦ=>Χ /
∋=&( −∗−/23 −∗31,3 −∗−411 −∗−1−1 #!∀&(∃ .∗./51 −∗.5/4 −∗12/,
∋=#∃ ,∗313, 1∗−−55 ,∗215, ,∗2/41 ,∗2025 /∗23,. −∗1223 ∀!∋∗∀∗

∋= ,∗5025 /∗0/1/ ,∗5..1 ,∗451, ∀!∗&(( .∗5105 −∗0/,/ −∗,3−5

DΦ=>Χ 0
∋=&( ,∗41/. .∗115/ ,∗20,5 ∀!(#&∃ ,∗4/40 /∗−0,, −∗10,2 −∗−10.
∋=#∃ ,∗/44. −∗.542 ,∗0.5− ,∗054. ∀!%)#∗ −∗5410 ,∗2−.4 ,∗/5./

∋= −∗5.5, −∗5.5, ∀!∋%∋∀ ,∗112. ,∗2,1− .∗12.3 −∗,323 ,∗33//

∀<ς∃ΤΖς_εδ W γΡχΖΡεΖ_ γΡ]φςδ ΣεΡΖ_ςΥ Wχ εΨς ⊥δε χς]ΖΡΣ]ς ΣΡΤ∴ΤΡ]Τφ]ΡεΖ_ χςδφ]εδ

#ΛΡ]φςδ ΣεΡΖ_ςΥ Wχ δεΡ_ΥΡχΥ ΣΡΤ∴ΤΡ]Τφ]ΡεΖ_ αχΤςΥφχς

∃ΚΨς ⊥ςΡ_ γΡ]φς ΤΡ]Τφ]ΡεςΥ Ρδ %∋=&( ∋ ∋=#∃&+.

Σγδ λδm ρση!mδρρ1δκρσηβησξ λνχτκη χδσδθληmδχ αξ σγδ ΗΣΡΛ λδσγνχ mχ σγδ αβϕ/
βκβτκσηνm θδρτκσρ αδθηmφ σγδ κνϖδρσ τmβδθσηmσξ θδ βνλοθδχ ηm Σακδ 60

−./30 &! ΚΨς δεΖ!_ςδδ Τ⊥αΡχΖδ_ Wχ χςδφ]εδ ΣεΡΖ_ςΥ _]ϕ Wχ

DΦ=>Χ −Ρ_Υ DςεΨΥ /&∗

ΜΡχδεηΡ (∋∗ )( # .#ΝDΓΡΟ (,+−0−+1−41+3/. # .#ΝDΓΡΟ

≅D ./3,, # −.35 .4032 # 1.4,

9< −0.23 # −144 −/.,− # .20,

Βνmρηχδθηmφ λνχδκ 3 mχ λδσγνχ 5 ρ σγδ λνρσ θδκηακδ ηm σγηρ σξοδ νε ρσθτβστθδ
+Εηφ0 <,. σγδ υκτδ νασηmδχ ηm αβϕβκβτκσηνm ϖρ 42( κθφδθ σγm σγσ εθνλ σγδ
κανθσνθξ σδρσρ ϖγδm ΦΛ κξδθ ϖρ σϕδm ηmσν ββντmσ0 Ηm σγδ βρδ νε ≅Β κξδθ
αβϕβκβτκσδχ υκτδ ϖρ 9( κδρρ σγm σγσ χδσδθληmδχ ηm σγδ κανθσνθξ0

∋! −=Ε6ΓΕΕ=ΒΑ

≅ χδ#δβσνλδσδθ χδυηβδ. ϖγηβγ οθνυηχδρ λδρτθδλδmσρ νε σγδ χηροκβδλδmσ ββτθβξ νε
#4 ληβθνλδσδθρ ϖρ τρδχ ηm σγδ ρστχξ0 Γνϖδυδθ. σγδ οοδθ ενβτρδρ ρνκδκξ νm ηχδmσηεξηmφ
σγδ δκρσηβησξ λνχτκτρ υκτδ τρηmφ σγδ αβϕβκτσηνm λδσγνχ ενθ σγδ ουδλδmσ ϖγηβγ κ/
σγντφγ γρ σγδ σγηm κξδθ +ΦΛ,. ατσ ησρ ρση!mδρρ σ  φηυδm σδλοδθστθδ ηρ ρηφmη∀βmσκξ
κθφδθ ϖγδm βνλοθδχ σν ησρ χιβδmσ κξδθ λχδ νε ≅Β ++&∋ ? 37222 ΛΟ ∋ +∗+ ?
47 222 ΛΟ ενθ Σ ? 37∃Β,0 Ηmσθνχτβηmφ σγδ αβϕβκβτκσηνm οθνβδχτθδ ϖησγ σγδ βτθυδ
mνθλκηρσηνm. σγδ τσγνθρ σθξ σν ∀θρσ δκηληmσδ σγδ ηm#τδmβδ νε δωβδρρηυδ σδmχδmβξ
νε σγηm κξδθρ σν νρβηκκσδ τmχδθ σγδ ηλοβσ κνχ σγσ βσρ νm σγδ ουδλδmσ0 Ετθσγδθ.
ησ ηρ mνσδχ σγσ ηm ροησδ νε σγδ θδκσηυδκξ κνϖ εθδπτδmβξ νε σγδ ηλοβσ κνχ ετmβσηνm
+∋42 Γψ,. ηm#τδmβδ νε σγδ χηρβθδοmβηδρ αδσϖδδm σγδ θδρτκσρ νε ϖγηβγ θδ χδθηυδχ εθνλ
χξmληβ σδρσηmφ. mχ σγδ θδρτκσρ νε σγδ αβϕβκβτκσηνm οδθενθλδχ αξ τρηmφ σγδ ρσσηβ
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ουδλδmσ λνχδκ. νασηmδχ ϖησγντσ σγδ mνθλκηρσηνm χδρβθηαδχ ηm σγδ θσηβκδ θδ οθβ/
σηβκκξ τρδκδρρ0 Τmθδρνmακξ κθφδ ρσσηρσηβκ ρβσσδθρ ϖγηβγ θδ οθδρδmσδχ φθογηβκκξ
ηm σγδ ενθλ νε θδχ λθϕδθρ ∋−∋ ηm Εηφτθδ < ιτρσηεξ ρτβγ  βνmβκτρηνm0

Αρδχ νm σγδ βκβτκσηνm mχ mκξρηρ βθθηδχ ντσ ηm σγηρ ρστχξ. ησ ϖρ ναρδθυδχ
σγσ ηm βνλοθηρνm σν σγδ αδmβγλθϕ λδσγνχ +η0δ0 σγδ ρσmχθχ αβϕβκβτκσηνm οθν/
βδχτθδ,. λδσγνχρ mν0 5. 6 mχ 7 θδχτβδχ σγδ ρσσηρσηβκ ρβσσδθ αξ 4606. 3<05 mχ 3<07(.
θδροδβσηυδκξ0 Γνϖδυδθ. ενθ λδσγνχρ mν0 3. 4. 8 mχ 9. σγδ ρσσηρσηβκ ρβσσδθ ηmβθδρδχ αξ
330;. 43303. 42809 mχ 5309(. θδροδβσηυδκξ. βνλοθδχ σν σγδ ρσmχθχ αβϕβκβτκσηνm
λδσγνχ0 Χδοδmχηmφ νm σγδ οοκηδχ βκβτκσηνm λνχδκ σγδ ρσσηρσηβκ ρβσσδθ ενθ λδσγ/
νχρ mν0 6 σν 9 ηρ βγθβσδθηρδχ αξ δησγδθ  γηφγδθ νθ κνϖδθ υκτδ νε σγδ βνδ∃βηδmσ νε
υθησηνm. ηm θδκσηνm σν σγδ αδmβγλθϕ υκτδ0 ≅mξϖξ. ρκηφγσ ηmβνmυδmηδmβδ νε ρντθβδ
ρηφmκ λνχη∀βσηνm τρηmφ Dπ0 +3, +σγσ νmδ ϖησγ 9 οθλδσδθ, χδκρ ϖησγ σγδ εβσ σγσ
σγδ θδρτκσρ νασηmδχ ηm σγδ ενθλ νε δκρσηβησξ λνχτκη νε σγδ ουδλδmσ λνχδκ κξδθρ.
χδοδmχ σν  φθδσ δωσδmσ. νm σγδ οοκηδχ υκτδ νε σγδ m οθλδσδθ0 Σγδ εβσνθ ηm πτδρ/
σηνm !δβσρ σγδ χδσδθληmσηνm νε ρση!mδρρ0 Γυηmφ ηm ληmχ σγσ αβϕβκβτκσηνm θδρτκσρ
θδ ρρτλδχ ενθ σγδ ρβσσδθ λδρτθδ. σγδ υκτδρ νε σγδ βνδ∃βηδmσ νε υθησηνm ργνϖm ηm
Σακδ 5 οθνυδ σγσ σγδ ρλκκδρσ ρβσσδθ θδκσδρ σν σγνρδ λνχδκ οοκηβσηνm υθηmσρ ηm
ϖγηβγ σγδ ρση! κξδθ γρ αδδm χδ∀mδχ +λνχδκρ 3 mχ 4,0 ςγδm σγδ ρλδ λδρτθδ ϖρ
οοκηδχ σν σγδ ρδκδβσδχ οθδ/οθνβδρρηmφ λδσγνχρ νε σγδ mκξρδχ ρηφmκρ. σγδ ρλκκδρσ
ρβσσδθ ϖρ βγηδυδχ ενθ λδσγνχ mν0 50 Γνϖδυδθ. ησ ηρ ϖνθσγ mνσηmφ σγσ σγδ ρβσσδθ νε
θντmχ 32( νασηmδχ ενθ λνχδκ mν0 3. ηρ σξοηβκκξ ββδοσακδ ενθ δmφηmδδθηmφ χδρηφm
νε ουδλδmσ νυδθκξρ0 ≅χχησηνmκκξ. σγδ ρλκκδρσ ρβσσδθ mχ νασηmδχ υκτδρ νε δκρσηβ
λνχτκη θδ ηm σγδ ββδοσακδ θmφδ νε υκτδρ νασηmδχ εθνλ σγδ κανθσνθξ σδρσρ +ϖγδθδ
θmφδ ηρ σγδ χηρσmβδ αδσϖδδm σγδ σνο mχ ανσσνλ νε φθδδm κηmδρ χθϖm ηm Εηφ0 <,0

Ενθ σγδ ρϕδ νε κηλησηmφ σγδ ρσσηρσηβκ ρβσσδθ. λδσγνχ mν0 5 οοδθρ σν αδ σγδ αδρσ
ρνκτσηνm ντσ νε κκ βνmρηχδθδχ οθνονρκρ0 Σγηρ λδσγνχ δmακδρ νmδ σν χδσδθληmδ ρδσρ
νε υκτδρ ενθ δκρσηβησξ1ρση!mδρρ λνχτκη. ηm ϖγηβγ σγδ ρσσηρσηβκ ρβσσδθ ενθ κκ λνχδκρ
ηρ κνϖδθ αξ οοθνωηλσδκξ 4606(. ηm βνλοθηρνm ϖησγ σγδ αδmβγλθϕ αβϕβκβτκσηνm
λδσγνχ0 Βνmρηχδθηmφ νmκξ σγνρδ αβϕβκβτκσηνm θδρτκσρ ϖγηβγ λνχδκκδχ σγδ ουδλδmσ
ενκκνϖηmφ σγδ βνmβδοσ βκκδχ ΛΝΧDΚ 3. σγδ ρσσηρσηβκ ρβσσδθ νε αβϕβκβτκσδχ λνχτκη
υκτδρ ϖρ θδχτβδχ αξ 6<03( ηm βνλοθηρνm ϖησγ σγδ αδmβγλθϕ λδσγνχ0

Σγδ δκρσηβησξ1ρση!mδρρ λνχτκτρ βκβτκσδχ τρηmφ σγδ ΠΡΧΒ ηρ βγθβσδθηρδχ αξ κνϖδθ
υκτδρ σγm σγνρδ νασηmδχ εθνλ αβϕβκβτκσηνm τρηmφ σγδ ΒΧΒ. ϖγηβγ ηρ  χδρηθδχ
ρξλοσνλ0 Σγδ ΠΡΧΒ οοθνβγ βνθθδρονmχρ σν σγδ κνϖδθ εθδπτδmβξ σγm σγσ νε σγδ
ΒΧΒ0 Ενθ σξοηβκ ουδλδmσ ≅Β ζ κηϕδ λσδθηκρ. σγδ κνϖδθ εθδπτδmβξ νε κνχ θδρτκσρ
ηm σγδ κνϖδθ υκτδ νε σγδ δκρσηβ λνχτκτρ0 Σγηρ θδκσηνmργηο γχ αδδm θδβνφmηψδχ ενθ
λνρσ λδσγνχρ mχ λνχδκρ νε ρση! κξδθρ0 Λνθδνυδθ. τρηmφ  ΦΟΘ ενθ σγδ χδσδβσηνm νε
 βνmρσθτβσδχ ουδλδmσ κξδθ ρξρσδλ ηρ νεσδm ηmχδπτσδ ενθ χδσδθληmηmφ σγδ αντmχ/
θηδρ νε αδσϖδδm ρογκσ βντθρδρ0 ςγδmδυδθ σγδ χιτρσηmφ βντθρδρ θδ ΦΛ mχ ≅Β
κξδθρ. σγδ mκξρηρ νε ΦΟΘ σδρσ θδρτκσρ ενθ σγδ ουδλδmσ κκνϖρ δρσακηργηmφ σγνρδ
αντmχθηδρ τmλαηφτντρκξ0 Ηmσδθδρσηmφκξ. σγδ mκξρηρ νε ΦΟΘ σδρσ θδρτκσρ ργνϖδχ σγσ
σγδ ρδοθσηνm νε σγδ φθντσδχ λβχλ κξδθ ντσ νε σγδ ρογκσ κξδθρ ϖρ ονρρηακδ
τρηmφ σγδ χδυηβδ δπτηοοδχ ϖησγ m mσδmm νε 3 ΦΓψ εθδπτδmβξ0 Ησ ηρ ϖδκκ ϕmνϖm σγσ
ρτβγ mκξρηρ βmmνσ αδ βθθηδχ ντσ ενθ σϖν χιβδmσ ≅Β κξδθρ αδβτρδ σγδηθ ηχδmση/
∀βσηνm νm σγδ θχθφθλ νασηmδχ εθνλ σγδ ουδλδmσ σδρσ οδθενθλδχ ϖησγ σγδ ΦΟΘ
χδυηβδ δπτηοοδχ ϖησγ σγδ mσδmm νε 3 ΦΓψ εθδπτδmβξ ηρ mνσ ονρρηακδ0 Σγδθδενθδ. σγδ
ΦΟΘ θδρτκσρ οθδρδmσδχ ηm σγηρ οοδθ λξ αδ θδφθχδχ σγδ ρ σγδ ∀θρσ ρσδο βνm∀θληmφ
σγδ κνφηβ νε ρδοθσηmφ ηmχδοδmχδmσ ΦΛ m ≅Β κξδθρ ηm σγδ ουδλδmσ λνχδκ ενθ σγδ
αβϕβκβτκσηνm νε ουδλδmσρ0
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(! ,ΒΑ6?ΓΕ=ΒΑΕ

Σγδ θδρτκσρ νε σγδ αβϕβκβτκσηνm οδθενθλδχ ενθ φθντσδχ λβχλ ουδλδmσ χηροκβδ/
λδmσ υκτδρ νασηmδχ εθνλ σγδ ΕςΧ χδυηβδ θδ οθδρδmσδχ mχ mκξρδχ ηm σγηρ οοδθ0
Ησ βm αδ βνmβκτχδχ σγσ ϖγδmδυδθ νmδ νε ουδλδmσ βντθρδρ ηρ ρταρσηστσδχ ϖησγ  7βλ
σγηβϕ φθντσδχ λβχλ κξδθ. σγδ ρξρσδλ βθδσδχ ηm σγηρ ϖξ βκρρη∀δρ ρ νmδ ϖησγ σγδ
σγηm κξδθ0 Σγδ mκξρηρ οθδρδmσδχ ηm σγηρ οοδθ βνm∀θλρ σγσ χδσδθληmηmφ σγδ ρση!/
mδρρ νε ουδλδmσ κξδθρ τρηmφ  λνχδκ ϖησγ  ρδοθσδ σγηm φθντσδχ λβχλ κξδθ
ηρ ονρρηακδ. mχ τρηmφ εθδπτδmβξ mνθλκηρσηνm νε σγδ κνχ ετmβσηνm mχ σγδ ουδλδmσ
θδρονmρδ δmακδρ νmδ σν κηλησ σγδ ρσσηρσηβκ ρβσσδθ νε σγδ αβϕβκβτκσηνm νm  τmηενθλ
ουδλδmσ ρδβσηνm αξ 6<(0

Ηm θδεδθδmβδ σν δηφγσ θδοθδρδmσσηυδ λδσγνχρ νε λνχηεξηmφ ενθβδ mχ χηροκβδλδmσ
ρηφmκρ εθνλ ουδλδmσ χδ#δβσηνm λδρτθδλδmσρ. σγδ ρλκκδρσ ρβσσδθ ϖρ βγηδυδχ αξ
λδmρ νε λδσγνχ ϖγδθδ ΕςΧ ρηφmκ υκτδρ νρβηκκσηmφ υδθξ βκνρδκξ σν σγδ θφτλδmσ
ωηρ ϖδθδ ρρτλδχ σν αδ ψδθν0 Σγδ ρβσσδθ νε αβϕβκβτκσδχ λνχτκη υκτδρ θντmχ 32(
οοκηδρ δωβκτρηυδκξ σν σγδ λνχδκ θδρδλακηmφ υδθξ βκνρδκξ σγδ ρξρσδλ νε σγδ θδκ ουδ/
λδmσ0 Ηmσθνχτβηmφ  ρση! κξδθ mχ λνχηεξηmφ ρντθβδ ρηφmκρ νε ενθβδ mχ χηροκβδλδmσρ
ϖησγ σγδ αδρσ λδσγνχ. βνmεθνmσδχ ϖησγ σγδ θδρτκσρ νε κανθσνθξ σδρσρ. ρτφφδρσρ ρσθνmφκξ
σγσ ϖγδm  ρσσηβ ουδλδmσ λνχδκ ηρ τρδχ ενθ χξmληβ σδρσ mκξρηρ.  mνθλκηρσηνm
λδσγνχ ηmβθδρδρ σγδ θδκηαηκησξ νε αβϕβκβτκσηνm θδρτκσρ0 Σγδ ϖνθϕ οθδρδmσδχ ηm σγηρ
οοδθ κρν βνm∀θλρ σγδ ρτφφδρσηνmρ ενθλτκσδχ αξ νσγδθ τσγνθρ σγσ σγδ υκτδρ νε ρση!/
mδρρ λνχτκη αβϕβκβτκσδχ ενθ  κξδθ λνχδκ λχδ νε ρογκσ βνmβθδσδ θδ κνϖδθ σγm
σγνρδ χδσδθληmδχ ηm σγδ κανθσνθξ τρηmφ σγδ ηmχηθδβσ σδmρηκδ λδσγνχ +Ργκαξ. Κηρϕδ.
) ϑυτρρη. 4226,0 Ενθ υκτδρ νε ρση!mδρρ λνχτκη αβϕβκβτκσδχ ενθ  κξδθ λνχδκ λχδ
νε φθντσδχ λβχλ σγδθδ ηρ m ηmυδθρδ θδκσηνmργηο0 Σγδ χη!δθδmβδ αδσϖδδm λδm
υκτδρ νε αβϕβκβτκσηνm θδρτκσρ mχ κανθσνθξ σδρσρ θδρτκσρ νασηmδχ ενθ ≅Β ρλ/
οκδρ. λντmσρ σν θντmχ 9(0 Ηm σγδ βρδ νε βντθρδρ λχδ νε φθντσδχ λβχλ. σγδ
βκβτκσδχ υκτδρ νε ρση!mδρρ λνχτκη θδ γηφγδθ σγm σγνρδ νασηmδχ εθνλ σγδ κανθ/
σνθξ σδρσρ. mχ σγδ χη!δθδmβδ αδσϖδδm σγδ λδm υκτδρ εθνλ σγδ αβϕβκβτκσηνm mχ
δωοδθηλδmσρ ηρ δπτκ σν 42(0

Εηmκκξ. ησ ηρ ϖνθσγ ονηmσηmφ ντσ σγσ ησ ηρ ονρρηακδ σν ηχδmσηεξ ηm/ρηστ σϖν χιβδmσ
κξδθρ λχδ νε σγδ φθντσδχ λβχλ mχ σγδ ρογκσ βνmβθδσδ αρδχ νm σγδ θχθφθλρ
νασηmδχ εθνλ σγδ ΦΟΘ χδυηβδ δπτηοοδχ ϖησγ  3 ΦΓψ mσδmm0 Σγηρ οθνυδρ σγσ σγδ
φθντσδχ λβχλ κξδθ ηρ βγθβσδθηρδχ αξ  χη!δθδmσ υκτδ νε χηδκδβσθηβ βνmρσmσ
βνλοθδχ σν σγδ βντθρδ λχδ νε ρογκσ βνmβθδσδ0

Ετmχηmφ Σγηρ ϖνθϕ γρ αδδm οθσηκκξ ρτοονθσδχ αξ σγδ Ονκηργ Μσηνmκ Βδmσθδ
ενθ Θδρδθβγ mχ Χδυδκνολδmσ Φθmσ Μν0 4664;8 δmσησκδχ _Οθδβηρδ ρξρσδλ νε σγδ κνχ
βοβησξ οθλδσδθρ ηχδmση∀βσηνm νε θνχϖξ ρσθτβστθδ ηm οθδχηβσηmφ σγδ κηεδσηλδ νε
θνχ ουδλδmσρ∗0

2898D8Α68Ε

≅κ/ϑγντθξ. Θ0. Ρβθορ. ≅0. ϑραδθφδm. Β0. ) Ακτϖδmχθχ. Ι0 +4223,0 Ροδβσθκ δκδλδmσ
σδβγmηπτδ ενθ δ∃βηδmσ οθλδσδθ ηχδmση∀βσηνm νε κξδθδχ λδχη0 οθσ η= Ενθϖθχ βκβτκσηνm0
;ΘςΗΤΘDςΛΡΘDΟ <ΡWΤΘDΟ ΡΙ ΒΡΟΛΓΥ DΘΓ ΒςΤWΦςWΤΗΥ. ,0 . ;975/;9940

≅κ/Πχη. Η0 Κ0. ςmφ. Γ0. ) Στστλκτδθ. D0 +4232,0 Χξmληβ mκξρηρ νε σγηm ρογκσ ουδλδmσρ
αξ τρηmφ βθνρρ/mηρνσθνοηβ ρσθδρρ/χδοδmχδmσ οθνοδθσηδρ ενθ φθmτκθ κξδθ0 <ΡWΤΘDΟ ΡΙ ςΚΗ
ΧΤDΘΥΣΡΤςDςΛΡΘ ΑΗΥΗDΤΦΚ 4ΡDΤΓ . +∗.− . 378/3850

≅mχδθσνm. Φ0 +4222,0 7ΘϑΛΘΗΗΤΛΘϑ ΣΤΡΣΗΤςΛΗΥ ΡΙ ΤΗΥΛΘ ΠΡΓΛ!ΗΓ ΣDΞΗΠΗΘς %Α=≅& ΙΡΤ ΠΗΦΚDΘΛΥςΛΦ

3;



ΓΗΥΛϑΘ +Σδβγ0 Θδο0,0 ΤΡ ≅θλξ Βνθορ νε Dmφηmδδθρ0 Dmφηmδδθ Θδρδθβγ mχ Χδυδκνολδmσ
Βδmσδθ0

Αηmβγηmη. ≅0 +4236,0 Σγηm ρογκσ ουδλδmσ οδθενθλmβδ δπτσηνm σγθντφγ χηθδβσ βνλοτ/
σσηνm νε εκκηmφ ϖδηφγσ χδ#δβσνλδσδθ/χδθηυδχ ρσθηmρ0 ;ΘςΗΤΘDςΛΡΘDΟ <ΡWΤΘDΟ ΡΙ ≅DΞΗΠΗΘς
7ΘϑΛΘΗΗΤΛΘϑ0

Βδξκm. Γ0. Φνοκϕθηργmm. ϑ0. Αξθϕ. Λ0 Α0. ) Φτβκτ. ≅0 +4235,0 Μνηρδ/σνκδθmσ ηmυδθρδ
mκξρηρ λνχδκρ ενθ mνmχδρσθτβσηυδ δυκτσηνm νε σθmρονθσσηνm ηmεθρσθτβστθδ ρξρσδλρ τρηmφ
mδτθκ mδσϖνθϕρ0 >ΡΘΓΗΥςΤWΦςΛΞΗ ΧΗΥςΛΘϑ DΘΓ 7ΞDΟWDςΛΡΘ. +0 . 455/4730

Βνκκνο. ≅0 Β0. ) Dκκηνσσ. Θ0 Β0 +3<<<,0 ≅ρρδρρηmφ σγδ λδβγmηβκ οδθενθλmβδ νε χδmρηογκσ0
Ηm ,ΤΓ ΗWΤΡΣΗDΘ ΥΖΠΣΡΥΛWΠ ΡΘ ςΚΗ ΣΗΤΙΡΤΠDΘΦΗ DΘΓ ΓWΤDΕΛΟΛςΖ ΡΙ ΕΛςWΠΛΘΡWΥ ΠDςΗΤΛDΟΥ DΘΓ
ΚΖΓΤDWΟΛΦ ΥςDΕΛΟΛΥΗΓ ΦΡΠΣΡΥΛςΗΥ(

Χξmσδρσ0 +4228,0 Χξmσδρσ ΕςΧ1ΓςΧ σδρσ ρξρσδλρ mχ νϖmδθρ∗ρ λmτκ υδθρηνm 40202
ΖΒνλοτσδθ ρνεσϖθδ λmτκ∴0

Φθανϖρϕη. Σ0. ) Ονψ⊥θξβϕη. ≅0 +4238,0 Λτκση/κδυδκ αβϕβκβτκσηνm κφνθησγλ ενθ θνατρσ
χδσδθληmσηνm νε ουδλδmσ κξδθρ οθλδσδθρ0 ;ΘΞΗΤΥΗ ≅ΤΡΕΟΗΠΥ ΛΘ ΒΦΛΗΘΦΗ DΘΓ 7ΘϑΛΘΗΗΤΛΘϑ .
) +2,. 3/420 Θδσθηδυδχ εθνλ 1775.##/8∀/42∀460#%∃∀%∃,∃#%+(%)−++∀&∃%∗∀%%−%∃+∋

Φτψηm. Α0 Α0. ) Νρατθm. Θ0 Γ0 +4224,0 D!δβσηυδ σννκ ενθ δmγmβηmφ δκρσνρσσηβ ουδλδmσ
χηφmνρηρ0 ΧΤDΘΥΣΡΤςDςΛΡΘ ΑΗΥΗDΤΦΚ ΑΗΦΡΤΓ ∗0)/ ≅DΣΗΤ >Ρ( )+∋,∗1/ 0

Ηθϖηm. Κ0. Ξmφ. ς0. ) Ρσταρσχ. Θ0 +3<;<,0 6Η∀ΗΦςΛΡΘ ΤΗDΓΛΘϑ DΦΦWΤDΦΖ DΘΓ ΟDΖΗΤ ςΚΛΦΝΘΗΥΥ
DΦΦWΤDΦΖ ΛΘ ΕDΦΝΦDΟΦWΟDςΛΡΘ ΡΙ ΣDΞΗΠΗΘς ΠΡΓWΟΛ0 ≅λδθηβm Ρνβηδσξ ενθ σδρσηmφ mχ Λσδθηκρ0

ϑmφ. Ξ0 +3<<;,0 Λτκσηεθδπτδmβξ αβϕ/βκβτκσηνm νε ουδλδmσ/κξδθ λνχτκη0 <ΡWΤΘDΟ ΡΙ
ΧΤDΘΥΣΡΤςDςΛΡΘ 7ΘϑΛΘΗΗΤΛΘϑ . ∗+− . 95/;30

Λνργδ. Κ0 +4233,0 ≅m κσδθmσηυδ ενθϖθχβκβτκσηνm σδβγmηπτδ ρ  ρβθδδmηmφ οθνβδχτθδ
ενθ θδυηδϖ mχ δυκτσηνm νε αβϕβκβτκσδχ λνχτκη0 ;ΘςΗΤΘDςΛΡΘDΟ <ΡWΤΘDΟ ΡΙ ΑΡDΓΥ DΘΓ
3ΛΤΣΡΤςΥ %;<Α3&. ∗ +4,. ;7/3390

Νκηυδηθ. Ι0 +4228,0 8ΤΡWςΗΓ ΠDΦDΓDΠ ∴ ΠDςΗΤΛDΟ ΦΚDΤDΦςΗΤΛ[DςΛΡΘ ΙΡΤ ΣDΞΠΗΘς ΓΗΥΛϑΘ +Τm/
οτακηργδχ χνβσνθκ χηρρδθσσηνm,0 Τmηυδθρησξ νε Μνσσηmφγλ0

Νκηυδηθ. Ι0. Ρκγ. Ψ0. Σγνλ. Μ0. ) Οδθδηθ. Ο0 +4229,0 ≅ ρηλοκδ οοθνβγ σν σγδ χδρηφm
νε ουλδmσρ ηmβνθονθσηmφ φθντσδχ λβχλρ0 Ηm −ςΚ ΛΘςΗΤΘDΦΛΡΘDΟ ΦΡΘΙΗΤΗΘΦΗ ΕΛςWΠΛΘΡWΥ
ΠΛΨςWΤΗΥ DΘΓ ΣDΞΗΠΗΘςΥ(

Οm. D0. Ρmφφγκδγ. ≅0. Λνκυη. ≅0. Ψγν. Ξ0. ) Ξη. Ο0 +4234,0 3Θ Η#ΦΛΗΘς DΘΓ DΦΦWΤDςΗ
ϑΗΘΗςΛΦ DΟϑΡΤΛςΚΠ ΙΡΤ ΕDΦΝΦDΟΦWΟDςΛΡΘ ΡΙ ∀ΗΨΛΕΟΗ ΣDΞΗΠΗΘς ΟDΖΗΤ ΠΡΓWΟΛ +Σδβγ0 Θδο0,0 Σγδ
Τmηυδθρησξ νε ≅ϕθνm0

Οοχνοντκνρ. D0. ) Ρmσλθηm. Ι0 +4237,0 ≅mκξρηρ νε ηmυδθσδχ αρδ ουδλδmσρ ϖησγ σγηm
ρογκσ κξδθρ0 ;ΘςΗΤΘDςΛΡΘDΟ <ΡWΤΘDΟ ΡΙ ≅DΞΗΠΗΘς 7ΘϑΛΘΗΗΤΛΘϑ 0

Θνγχδ. Φ0. ) Ρβτκκηνm. Σ0 +3<<2,0 =ΡΓWΟWΥ −()2 7ΨΣDΘΥΛΡΘ DΘΓ ΞDΟΛΓDςΛΡΘ ΡΙ ςΚΗ ΠΡΓWΟWΥ
ΕDΦΝΦDΟΦWΟDςΛΡΘ ΥΖΥςΗΠ +Σδβγ0 Θδο0,0 Σδωρ Σθmρονθσσηνm Ηmρσηστσδ0

Ρκσm. Λ0. Τψ. Υ0 D0. ) ≅ϕσρ. Α0 +4235,0 ≅θση∀βηκ mδτθκ mδσϖνθϕραρδχ αβϕβκβτκσηνm νε
σγδ ρσθτβστθκ οθνοδθσηδρ νε  σξοηβκ #δωηακδ ουδλδmσ0 >ΗWΤDΟ 5ΡΠΣWςΛΘϑ DΘΓ 3ΣΣΟΛΦDςΛΡΘΥ.
+, . 3925/39320

Ρmφφγκδγ. ≅0. Οm. D0. Φθδδm. Θ0. ςmφ. Θ0. Κητ. W0. ) Βη. Ξ0 +4235,0 Αβϕβκβτκσηνm
νε ουδλδmσ κξδθ δκρσηβ λνχτκτρ mχ σγηβϕmδρρ ϖησγ λδρτθδλδmσ δθθνθρ0 ;ΘςΗΤΘDςΛΡΘDΟ
<ΡWΤΘDΟ ΡΙ ≅DΞΗΠΗΘς 7ΘϑΛΘΗΗΤΛΘϑ . ∗. +8,. 743/7530

Ρδσξϖm. ≅0 +4228,0 ≅ρδρρηmφ σγδ βνλοθδρρηυδ ρσθδmφσγ οθνοδθσηδρ νε ρδλη/#δωηακδ ουδλδmσρ0
Ηm ΧΚΗ +ΘΓ ΛΘςΗΤΘDςΛΡΘDΟ ΦΡΘΙΗΤΗΘΦΗ ΡΘ ΤΗΚDΕΛΟΛςDςΛΡΘ DΘΓ ΠDΛΘςΗΘDΘΦΗ ΛΘ ΦΛΞΛΟ ΗΘϑΛΘΗΗΤΛΘϑ(

Ργκαξ. ≅0. Κηρϕδ. Σ0. ) ϑυτρρη. ≅0 +4226,0 Βνλοθηmφ αβϕ/βκβτκσδχ mχ κανθσνθξ
θδρηκηδmσ λνχτκη νε αηστληmντρ ουηmφ ληωστθδρ0 5DΘDΓΛDΘ <ΡWΤΘDΟ ΡΙ 5ΛΞΛΟ 7ΘϑΛΘΗΗΤΛΘϑ .
,∗ +8,. <;;/<<80 Θδσθηδυδχ εθνλ 1775.##/8∀/42∀460#%∃∀%%∋−#3∃(!∃∗)

ΡΓΘΟ0 +3<<5,0 ΒΚDΤΣ∃Υ ΟDΖΗΤ ΠΡΓWΟΛ ΕDΦΝΦDΟΦWΟDςΛΡΘ ΣΤΡΦΗΓWΤΗ +Σδβγ0 Θδο0,0 Ρσθσδφηβ Γηφγϖξ
Θδρδθβγ Οθνφθλ0

Σδθψη. Ρ0. Ρκσm. Λ0. ϑτβτϕρηκκδ. D0 Τ0. ) ϑθργηm. Λ0 +4235,0 Αβϕβκβτκσηνm νε ουδλδmσ
κξδθ σγηβϕmδρρ τρηmφ χσ ληmηmφ0 >ΗWΤDΟ 5ΡΠΣWςΛΘϑ DΘΓ 3ΣΣΟΛΦDςΛΡΘΥ. +, +7,. 358</359<0

Τκκηχσψ. Ο0. ) Βνδσψδδ. Μ0 Ε0 +3<<7,0 ≅mκησηβκ οθνβδχτθδρ ηm ΜΧΣ ουδλδmσ δυκτσηνm0 Ηm
ΧΤDΘΥΣΡΤςDςΛΡΘ ΤΗΥΗDΤΦΚ ΤΗΦΡΤΓ ΘΡ( ∗−0+ %ΜWΟΖ ∗11.&(
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Υνm Πτηmσρ. Γ0. Ατργ. ≅0. ) Ακχη. Φ0 +Dχρ0,0 +3<<6,0 >ΡΘΓΗΥςΤWΦςΛΞΗ ςΗΥςΛΘϑ ΡΙ ΣDΞΗΠΗΘςΥ
DΘΓ ΕDΦΝΦDΟΦWΟDςΛΡΘ ΡΙ ΠΡΓWΟΛ2 ΒΗΦΡΘΓ ΞΡΟWΠΗ0 ≅ΡΣΛ Ηmσδθmσηνmκ0

Υνm Πτηmστρ. Γ0. ) ϑηκκηmφρϖνθσγ. Α0 +3<<9,0 6ΗΥΛϑΘ ΣDΠΣΚΟΗς ΙΡΤ ςΚΗ ΕDΦΝΦDΟΦWΟDςΛΡΘ ΡΙ
ΣDΞΗΠΗΘς ΟDΖΗΤ ΠΡΓWΟΛ ΛΘ ΥWΣΣΡΤς ΡΙ ςΚΗ ∗11, 33Β9Χ? ϑWΛΓΗ ΙΡΤ ςΚΗ ΓΗΥΛϑΘ ΡΙ ΣDΞΗΠΗΘς
ΥςΤWΦςWΤΗΥ +Σδβγ0 Θδο0,0 Τ0Ρ0 Χδοθσλδmσm νε Σθmρονσσηνm0 Εδχδθκ Γηφγϖξ ≅χληmηρσθ/
σηνm0

ςδρσνυδθ. Σ0. ) Φτψηm. Α0 +4229,0 Dmφηmδδθηmφ εθλδϖνθϕ ενθ σγδ ρδκε/βνmρηρσδmσ mκξρηρ νε
ΕςΧ χσ0 ΧΤDΘΥΣΡΤςDςΛΡΘ ΑΗΥΗDΤΦΚ ΑΗΦΡΤΓ . 77/850

ςνψmηϕ. Λ0 +3<<8,0 4χ χξmληβρ νε  ρσθση∀δχ δκρσηβ ρταρνηκ κξδθ0 3ΤΦΚΛΞΗ ΡΙ 3ΣΣΟΛΗΓ
=ΗΦΚDΘΛΦΥ 0

Ξη. Ι0 Γ0. ) Λτm. Ρ0 +422<,0 Αβϕβκβτκσηmφ ουδλδmσ ρσθτβστθκ οθνοδθσηδρ τρηmφ  Μδκχδθζ
Λδχ ρηλοκδω ρδθβγ0 ;Θς( <( >WΠΗΤ( 3ΘDΟ( =ΗςΚ( 8ΗΡΠΗΦΚ. ,, . 35;<ζ36280
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