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Νβκίακδμηδ
ΙκΪάβεΪιθεφαθάΪηβω

Ηπξνκϋζναίμηδξνμίζμίφδμηύ



Σςμιυηηαοδλδμη



Αίεμϊδςιίζίμηώξνρδτμηιδΰδζνξίπμνπρη



ΌυαθάζίηψμΪγζίκΪ
ΜΪγζίκ
Λίδνηήθζίκ
Όκίζωικβέθμθάείηβω
ΘδθηρΪηβίάκίζίηβικβέθμθάείηβω







Ξοηφημϊξναοδεγδμηθ



Ντοίμίνιοςείύψδθποδγϊ



Γνκβναοδλδμμϊθρίθλδο



Χδθηθζβωχείδμκθχηίκέββ
ΙκΪάβεφηΪωνμβεβαΪπβωνιΪδθάδβ




ΗΪλμκθγδΪήθεέθάκίζίηηθέθμΪγζίκΪ



Ζμίινλπρανπξοηΰνονλ



ΐκνιηοναιίγκώΰδζνξίπμνπρηγδρδθ



ΙΪκθάΪωιίρφ
ΚίαίκάνΪκήεωλάίΰίγάθήυβκίαίκάνΪκήεω
θμκΪΫθμΪηηθγάθήυ
ΐβκθνεΪάεβάΪψσβγξβεφμκ
ΎβλιείγβχείζίημυνικΪάείηβω
Λβζάθευ
ΠάίμΪβξθκζΪθμθΫκΪΰίηβω
ΚίΰβζθΰβήΪηβω
ΊδμβάβαΪπβωικβΫθκΪ
ΎθιθεηβμίεφηΪωβηξθκζΪπβω (β )
ΘοεΪΰήΪψσβγάίημβεωμθκ
ΙκθλνςδΪκΪΫθρίγδΪζίκυ
ΙθεθΰίηβωιίκίδεψρΪμίεωξνηδπβγ
ΙκβηΪήείΰηθλμβ
ΛιίπβΪεφηυίικβηΪήείΰηθλμβ



ΊδμβάβαΪπβωΫεθδβκθάδβήεωΫίαθιΪληθλμβήίμίγ
ΎίΪδμβάβαΪπβωΫεθδβκθάδβήεωΫίαθιΪληθλμβήίμίγ




Ξονβοίλλϊίαρνλίρηφδπινβνξοηβνρνακδμηώ



ΝδΪαΪηβωδνλμΪηθάδΪζ
ΌυΫθκΫεψήΪ
ΝλμΪηθάδΪΫεψήΪ
ΌυαθάιθλείήηβοικθέκΪζζΪάμθζΪμβρίλδθέθ
ικβέθμθάείηβω





Ημγηαηγςίκϋμϊδοδυδξρϊ



ΑΪιβλφκίπίιμΪ
ΙκθέκΪζζβκθάΪηβίκίπίιμΪ
ΌάθήηΪαάΪηβω
ΊδμβάβαΪπβωκίπίιμΪ
ΒαζίηίηβίκίπίιμΪ
ΝήΪείηβίκίπίιμΪ
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Ξδοδγξδοαϊληπξνκϋζναίμηδλ



ΝλμΪηθάδΪωαυδΪ
ΝλμΪηθάδΪξθκζΪμΪάκίζίηβλνμθδ
ΝλμΪηθάδΪάκίζίηβλνμθδ
ΝλμΪηθάδΪξθκζΪμΪήΪμυ
ΝλμΪηθάδΪήΪμυ
ΝλμΪηθάδΪίήβηβπυβαζίκίηβωμίζιίκΪμνκυ
ΝλμΪηθάδΪΰίλμδθλμβάθήυ
ΑΪάίκςίηβίιίκάθέθάάθήΪάχδλιενΪμΪπβψ
ΐβκθνεΪάεβάΪψσβγξβεφμκ
ΘρβλμδΪλμίδεΪήάίκπυ
ΘρβλμδΪικβηΪήείΰηθλμίγ
ΗΪέκίάΪηβίικβΫθκΪ














Ώιρηαηζίυηώξοηΰνοί



ΚίΰβζθΰβήΪηβω
ΊδμβάβαΪπβωικβΫθκΪ
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ξοίακδμηδΰϊρναϊλξοηΰνονλ



ΗΪιθεηίηβίκίαίκάνΪκΪήεωάθήυ
ΎνοθάδΪ
ΝλμΪηθάδΪικβηΪήείΰηθλμίγ
Όδεψρίηβί
Όυδεψρίηβί
ΝάεΪΰηίηβί
ΙθλείδΪΰήθέθβλιθεφαθάΪηβω
ΑΪσβμηθίθμδεψρίηβί
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ΌλμΪάδΪμίκζθσνιΪ

ΝλμΪηθάδΪάηνμκίηηίγμίζιίκΪμνκυικθήνδμΪ

ΘκβίημβκθάθρηυίαηΪρίηβωάηνμκίηηίγμίζιίκΪμνκυ
ικθήνδμΪ

+RPH&RQQHFW



ΗΪλμκθγδΪ
ΎβλμΪηπβθηηυγαΪινλδ
ΗΪλμκθγδβ+RPH&RQQHFW
ΎβλμΪηπβθηηΪωήβΪέηθλμβδΪ
ΘαΪσβμίήΪηηυο
ΎίδεΪκΪπβωθλθθμάίμλμάββ








ΐίζναϊδςπρίμναιη



Φηπριίηρδτμηφδπινδνΰπκςεηαίμηδ



ΘρβλμβμίεφηυίλκίήλμάΪ
ΙκθέκΪζζΪθρβλμδβ
ΙκθέκΪζζΪλνςδβ
ΙκθέκΪζζΪνήΪείηβωηΪδβιβ
Ληωμβίάυήάβΰηυοκίςϋμθδ
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Φρνγδκίρϋαπκςφίδμδηπξοίαμνπρη"



Θμδεψρίηβίχείδμκθχηίκέββ
ΎίζθηλμκΪπβθηηυγκίΰβζ
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Πδοαηπμίώπκςεΰί



Ηθζίκ(βηθζίκ)'



Ρίΰκηυϊηοδινλδμγίυηη



Θάθσβ
ΚυΫΪ
ΚυΫΪ²ικβέθμθάείηβίηΪιΪκνικβιθηβΰίηηθγ
μίζιίκΪμνκί
Ζωλθ²ικβέθμθάείηβίικβιθάυςίηηυο
μίζιίκΪμνκΪο
ΖωλθήθζΪςηωωιμβπΪ²ικβέθμθάείηβίικβ
ιθηβΰίηηυομίζιίκΪμνκΪο
ΙμβπΪ
Ικβέθμθάείηβίιθμίοηθεθέββ6RXVYLGH
Ικβέθμθάείηβίέκβεω
Ϊκηβκυ
Ύίλίκμυ
Ικθρίί
ΌυιίρδΪ
ΙκβέθμθάείηβίθιΪκυ ΙθήτϋζμίλμΪ
ΚίέίηίκΪπβω ιθήθέκίάΪηβί
ΚΪαζθκΪΰβάΪηβί
ΔθηλίκάβκθάΪηβί
ΙκβέθμθάείηβίλθδΪ βαωέθή
ΙκβέθμθάείηβίγθένκμΪ
ΙκβέθμθάείηβίθΫτίζηθέθικθήνδμΪ
ΊδκβεΪζβήάικθήνδμΪοιβμΪηβω
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θείίιθήκθΫηνψβηξθκζΪπβψθικθήνδπββ
ικβηΪήείΰηθλμωοαΪιΪληυορΪλμωοβλενΰΫίλίκάβλΪ
ζθΰηθ ηΪγμβ ηΪ θξβπβΪεφηθζ λΪγμί ZZZJDJJHQDXFRP
βηΪλΪγμίβημίκηίμζΪέΪαβηΪ ZZZJDJJHQDXFRP]]
VWRUH



ΒλιθεφαθάΪηβίιθηΪαηΪρίηβψ
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m Ηπξνκϋζναίμηδξνμίζμίφδμηύ
8

ΌηβζΪμίεφηθικθρβμΪγμίήΪηηθί
κνδθάθήλμάθΘηθιθζθΰίμάΪζ
ηΪνρβμφλωικΪάβεφηθβΫίαθιΪληθ
ιθεφαθάΪμφλωικβΫθκθζΛθοκΪηωγμί
κνδθάθήλμάθιθχδλιενΪμΪπβββ
βηλμκνδπβψιθζθημΪΰνήεω
ήΪεφηίγςίέθβλιθεφαθάΪηβωβεβήεω
ιίκίήΪρβηθάθζνάεΪήίεφπν
ΒλιθεφαθάΪηβίιθηΪαηΪρίηβψ

ΎΪηηυγικβΫθκικίήηΪαηΪρίη
βλδεψρβμίεφηθήεωάλμκΪβάΪηβω
ΛθΫεψήΪγμί λιίπβΪεφηυί βηλμκνδπββ ιθ
ζθημΪΰν
ΚΪλιΪδνγμίβθλζθμκβμίικβΫθκΗί
ιθήδεψρΪγμίικβΫθκίλεβθηΫυε
ιθάκίΰήίηάθάκίζωμκΪηλιθκμβκθάδβ
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



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

ΌΪΰηυίνδΪαΪηβωιθμίοηβδίΫίαθιΪληθλμβ
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m Αίεμϊδςιίζίμηώξνρδτμηιδΰδζνξίπμνπρη
(

m Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋ

ΌΪΰηυίνδΪα ηβωιθμίοηβδίΫίαθιΪληθλμβ

ανζβνοίμηώ
ΛεθΰίηηυίάκΪΫθρίγδΪζίκί
είέδθάθλιεΪζίηωψσβίλωικίήζίμυ
ζθένμαΪέθκίμφλωΗίοκΪηβμίά
κΪΫθρίγδΪζίκί
είέδθάθλιεΪζίηωψσβίλωικίήζίμυ
ΗίθμδκυάΪγμίήάίκπνικβΫθκΪίλεβ
άηνμκβικβΫθκΪθΫκΪαθάΪελωήυζ
ΌυδεψρβμίικβΫθκάυηφμίάβεδν
λίμίάθέθικθάθήΪβακθαίμδββεβ
θμδεψρβμίικίήθοκΪηβμίεφάΫεθδί
ικίήθοκΪηβμίείγ
ΘιΪληθλμφάθαέθκΪηβω
▯ ΒααΪλμκνβάθαήνοΪικθηβδΪψσίγά
▯

ικβΫθκικβθμδκυάΪηββήάίκπυ
ΫνζΪέΪήεωάυιίρδβζθΰίμ
ιθήηωμφλωδθληνμφλω
ηΪέκίάΪμίεφηθέθχείζίημΪβ
άλιυοηνμφΙκβικίήάΪκβμίεφηθζ
κΪαθέκίάίθΫωαΪμίεφηθαΪδκίιεωγμί
ΫνζΪένήεωάυιίρδβά
ικβηΪήείΰηθλμωοΗΪικβζίκ
ιθλμΪάφμίηΪηίϋδΪλμκψεψβεβ
ξθκζνήεωάυιίδΪηβωΒλιθεφανγμί
ΫνζΪένήεωάυιίρδβηνΰηθέθ
κΪαζίκΪ θηΪ ηί ήθεΰηΪ άυλμνιΪμφ αΪ
δκΪωικβηΪήείΰηθλμίγ

m Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋ
νενβί
ΙκβΫθκ λμΪηθάβμλω θρίηφ έθκωρβζ Ηί
ικβδΪλΪγμίλφδέθκωρβζάηνμκίηηβζ
ιθάίκοηθλμωζικβΫθκΪβεβ
ηΪέκίάΪμίεφηυζχείζίημΪζΌλίέήΪ
ήΪάΪγμίικβΫθκνθλμυμφΗί
ιθαάθεωγμί ήίμωζ ιθήοθήβμφ Ϋεβαδθ δ
έθκωρίζνικβΫθκν
ΘιΪληθλμφθΰθέΪ
▯ ΙκβηΪήείΰηθλμββεβιθλνήΪθρίηφ
▯

ΘιΪληθλμφθΰθέΪ
▯
ΙΪκυλιβκμΪάέθκωρίγκΪΫθρίγ
δΪζίκίζθένμάλιυοηνμφ
ΑΪικίσΪίμλωέθμθάβμφΫεψήΪά
δθμθκυοβλιθεφανψμλωηΪιβμδβλ
άυλθδβζλθήίκΰΪηβίζλιβκμΪ
ΎθΫΪάεωγμίάΫεψήΪμθεφδθ
ηίΫθεφςθίδθεβρίλμάθηΪιβμδθάλ
άυλθδβζλθήίκΰΪηβίζλιβκμΪ
ΘλμθκθΰηθθμδκθγμίήάίκπνικβΫθκΪ
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

έθκωρβίΡμθΫυβαάείρφέθκωρνψ
ιθλνήνβεβικβηΪήείΰηθλμββα
κΪΫθρίγδΪζίκυάλίέήΪβλιθεφανγμί
ικβοάΪμδβ
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ΌΪΰηυίνδΪαΪηβωιθμίοηβδίΫίαθιΪληθλμβ

m Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋ

m Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋ

ςγίοίρνινλ

ροίαληοναίμηώ

ΙκβηίδάΪεβξβπβκθάΪηηθζκίζθημί
ικβΫθκζθΰίμλμΪμφβλμθρηβδθζ
θιΪληθλμβ ΕψΫυί κίζθημηυί κΪΫθμυ
βαΪζίηΪικθάθήθάβμκνΫήθεΰηυ
άυιθεηωμφλωμθεφδθλιίπβΪεβλμΪζβ
λίκάβληθγλενΰΫυικθςίήςβζβ
λιίπβΪεφηθίθΫνρίηβίΏλεβικβΫθκ
ηίβλικΪάίηάυηφμίάβεδνλίμίάθέθ
ικθάθήΪβακθαίμδββεβθμδεψρβμί
ικίήθοκΪηβμίεφάΫεθδί
ικίήθοκΪηβμίείγΌυαθάβμί
λιίπβΪεβλμΪλίκάβληθγλενΰΫυ
ΘιΪληθλμφνήΪκΪμθδθζ
▯ ΙκβλβεφηθζηΪέκίάίικβΫθκΪ

ΜΪΫείμδβήεωνήΪείηβωηΪδβιβζRέ\μ
ιSβάHFμβδ[βζβρHFδβζRΰRέDζ
ιRεRFμβSμDέεθμδβέεΪαβδθΰβ
ΛθΫεψήΪγμίνδΪαΪηβωιθμίοηβδί
ΫίαθιΪληθλμβηΪνιΪδθάδίμΪΫείμθδ
ήεωνήΪείηβωηΪδβιβΒαΫίέΪγμί
δθημΪδμΪμΪΫείμθδήεωνήΪείηβω
ηΪδβιβ λ δθΰίγ ΟκΪηβμί μΪΫείμδβ ήεω
νήΪείηβωηΪδβιβάηίήθλμνιηθζήεω
ήίμίγζίλμί
ΘιΪληθλμφμκΪάζβκθάΪηβω
▯ Λκίήλμάθ ήεω νήΪείηβω ηΪδβιβ ζRΰίμ

▯

βαθεωπβωδΪΫίεωζθΰίμ
κΪλιεΪάβμφλωΛείήβμίαΪμίζρμθΫυ
δΪΫίεφηίλθικβδΪλΪελωλέθκωρβζβ
ρΪλμωζβχείδμκθικβΫθκθά
ΘιΪληθλμφνήΪκΪμθδθζ
▯ ΙκθηβδΪψσΪωάεΪέΪζθΰίμικβάίλμβ
δνήΪκνχείδμκβρίλδβζμθδθζΗί
βλιθεφανγμίθρβλμβμίεφάυλθδθέθ
ήΪάείηβωβεβιΪκθλμκνγηυί
θρβλμβμίεβ
ΘιΪληθλμφνήΪκΪμθδθζ
▯ ΗίβλικΪάηυγικβΫθκζθΰίμΫυμφ
ικβρβηθγιθκΪΰίηβωμθδθζΗβδθέήΪ
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νήΪείηβωηΪδβιβλικθήνδμΪζβ
ιβμΪηβωΙίκίήιθλείήνψσβζ
βλιθεφαθάΪηβίζικβΫθκΪμσΪμίεφηθ
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Ξοηφημϊξναοδεγδμηθ
]

Αμηλίμηδ ²Ηί λμΪάφμί ιθλνήν ηΪ ήηθ κΪΫθρίγ δΪζίκυ
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ιθεφαθάΪμίείγάλθθμάίμλμάνψσβολβμνΪπβωολάωαΪηηυο
λνλμΪηθάδΪζβ

▯

ιθάίκηνμφιίκίδεψρΪμίεφάυΫθκΪξνηδπβγεβΫθ

▯

ικβδθληνμφλωδιΪηίεβνικΪάείηβωεβΫθ

▯

θμδκυμφβεβαΪδκυμφήάίκπν

θκΪηΰίάυγ

ιίκάυίνλμΪηθάδβ

λβηβγ

θληθάηυίξνηδπββ
ΫΪαθάυίνλμΪηθάδβ

Ϋίευγ

θρβλμδΪ
νλμΪηΪάεβάΪίζυίαηΪρίηβω

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

Σνολίνρνΰοίεδμηώ
ΞθκζΪθμθΫκΪΰίηβωλβζάθεθάαηΪρίηβγβεββηήβδΪπββ
ηΪήβλιείίάπίεθζζθΰίμβαζίηωμφλωάαΪάβλβζθλμβθμ
λβμνΪπββ
Νάίεβρίηηυγ
ζΪλςμΪΫ

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

Γνξνκμηρδκϋμίώημσνολίυηώ (η )
Ικβδθληνάςβλφδλβζάθεν (ΌυζθΰίμίάυάίλμβηΪ
ήβλιείγήθιθεηβμίεφηνψβηξθκζΪπβψηΪικβζίκθΫ
νλμΪηθάείηηθζάβήίηΪέκίάΪβεβμίδνσίγμίζιίκΪμνκί
κΪΫθρίγδΪζίκυ
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 

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

Ντκίεγίύψηθαδμρηκώρνο
ΙκβΫθκθΫθκνήθάΪηθοεΪΰήΪψσβζάίημβεωμθκθζ
ΘοεΪΰήΪψσβγ άίημβεωμθκ άδεψρΪίμλω β άυδεψρΪίμλω ιθ
ζίκί ηίθΫοθήβζθλμβ Μϋιευγ άθαήνο άυοθήβμ βα ήάίκπυ

²

ΎεωκίΰβζΪθΰβήΪηβωικίήνλζθμκίηΪκΪαεβρηΪω
βηήβδΪπβωΙθνζθερΪηβψνλμΪηθάείηεθέθμβι
*$**(1$8βάκίζωλνμθδ

ΙθλείάυηβζΪηβωΫεψήΪήίκΰβμίήάίκπναΪδκυμθγήθ
ιθεηθέθ θλμυάΪηβω Ηίεφαω θλμΪάεωμφ ήάίκπν ηΪιθεθάβην
θμδκυμθγβηΪρίλθλίήηωωδνοθηηΪωζίΫίεφζθΰίμΫυμφ
ιθάκίΰήίηΪΘοεΪΰήΪψσβγάίημβεωμθκικθήθεΰΪίμ
κΪΫθμΪμφηίδθμθκθίάκίζωιθλείθμδεψρίηβωβαΪμίζ
ΪάμθζΪμβρίλδβάυδεψρΪίμλω

²

ΩκδθλμφβηήβδΪπββαΪάβλβμθμάίκμβδΪεφηθέθνέεΪ
ακίηβω

Αμηλίμηδ

²

ΒηήβδΪπβψβωκδθλμφζθΰηθβαζίηβμφάεψΫθί
άκίζωάζίηψΫΪαθάυονλμΪηθάθδ

ΗίαΪδκυάΪγμίάίημβεωπβθηηυίικθκίαβάικθμβάηθζ
λενρΪίάθαζθΰηθιίκίέκίάΪηβίικβΫθκΪ

ιίζίμηώ
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Ξονπςχιίοίΰνφδθιίλδοϊ
ΙθλείβλιθεφαθάΪηβωξνηδπββθΫήνάΪιΪκθζάκΪΫθρίγ
δΪζίκίθλμΪίμλωάεΪέΪΘοεΪΰήΪψσβγάίημβεωμθκβ
άίημβεωμθκάαΪήηίγρΪλμβκΪΫθρίγδΪζίκυκΪΫθμΪψμ
ηίδθμθκθίάκίζωιθλείάυδεψρίηβωΪαΪμίζ
ΪάμθζΪμβρίλδβθμδεψρΪψμλωΧμθζθΰίμήεβμφλωήθ
 ζβηνμΌθάκίζωικθλνςδβκΪΫθρίγδΪζίκυήάίκπΪ
ικβΫθκΪήθεΰηΪΫυμφαΪδκυμΪ

Ξνκνεδμηώξδοδικύφίρδκώσςμιυηθ























Ξνκνεδ Σςμιυηώαηγμίβοδαί
μηδ

Ρδλξδοίρςοί


ž

Ηνείάθίιθεθΰίηβί
Θλάίσίηβί



\

² &

θκωρβγάθαήνοάεΪΰ
ηθλμφ 

ΚίδθζίηήνίζΪωμίζιίκΪ
μνκΪ &

Ηπξνκϋζναίμηδ

ΌδεψρίηβίθλάίσίηβωκΪΫθρίγδΪζίκυ
ΎθλμνιδήκνέβζξνηδπβωζηΪικβζίκδικθ
έκΪζζΪζΪάμθζΪμβρίλδθέθικβέθμθάείηβω
βηήβάβήνΪεφηυζκίπίιμΪζήβλμΪηπβθηηθζν
αΪινλδν +RPH&RQQHFW 
ΙκβέθμθάείηβίηΪιΪκνικβ² &ήεω
θάθσίγκυΫυβέΪκηβκθά
εψήΪιθεηθλμφψθδνμυάΪψμλωιΪκθζ
ΔθζΫβηβκθάΪηηυγ κίΰβζ ικβ ² & ήεω
λεθϋηθέθμίλμΪοείΫΪβΫνεθρίδ







^

² &

θκωρβγάθαήνοάεΪΰ
ηθλμφ 

ΚίδθζίηήνίζΪωμίζιίκΪ
μνκΪ &

_

² &

θκωρβγάθαήνοάεΪΰ
ηθλμφ 

ΚίδθζίηήνίζΪωμίζιίκΪ
μνκΪ &

`

² &

θκωρβγάθαήνοάεΪΰ
ηθλμφ 

ΚίδθζίηήνίζΪωμίζιίκΪ
μνκΪ &

Ό χμθζ κίΰβζί έθκωρβγ άθαήνο β ιΪκ λζίςβάΪ
ψμλω
ΔθζΫβηβκθάΪηηυγ κίΰβζ ήεω λεθϋηθέθ μίλμΪ
ζωλΪβιμβπυ
Ό χμθζ κίΰβζί έθκωρβγ άθαήνο β ιΪκ λζίςβάΪ
ψμλω
ΔθζΫβηβκθάΪηηυγκίΰβζήεωβαήίεβγβα
ήκθΰΰίάθέθμίλμΪβοείΫΪ
Ό χμθζ κίΰβζί έθκωρβγ άθαήνο β ιΪκ λζίςβάΪ
ψμλω
κθΰίηβίιθήτϋζμίλμΪήεωήκθΰΰίάθέθ
μίλμΪβμίλμΪηΪαΪδάΪλδί
ΜίλμθιθήοθήβμαηΪρβμίεφηθΫυλμκίίρίζικβ
δθζηΪμηθγμίζιίκΪμνκίεΪέθήΪκωδθζΫβηΪ
πββιΪκΪλέθκωρβζάθαήνοθζιθάίκοηθλμφ
μίλμΪ ηί ιθήλυοΪίμ ΘιμβζΪεφηΪω μίζιίκΪμνκΪ
ήεωήκθΰΰίάθέθμίλμΪλθλμΪάεωίμ &
Ικβέθμθάείηβί λ βλιθεφαθάΪηβίζ λθΫλμάίηηθγ
άεΪέβήεωάυιίρδβ

ΙκββλιθεφαθάΪηββήΪηηθγθιπββιΪκηίλθα
ήΪϋμλωΌυοθήωσΪωβαικθήνδμθάάεΪέΪθλμΪ
ϋμλωάκΪΫθρίγδΪζίκίβικίιωμλμάνίμ
ιίκίλυοΪηβψΫεψήΪ
ΌβήηΪέκίάΪικβδθμθκθζθικίήίεωελωδεΪλλχξξίδμβάηθλμβχηίκέθιθμκίΫείηβωάλθθμάίμλμάββλθλμΪηήΪκμθζ
(1
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ΑηΪδθζλμάθλικβΫθκθζ

Ξνκνεδ Σςμιυηώαηγμίβοδαί
μηδ

Ρδλξδοίρςοί

Ηπξνκϋζναίμηδ

a

² &

θκωρβγάθαήνοάεΪΰ
ηθλμφ 

ΚίδθζίηήνίζΪωμίζιίκΪ
μνκΪ &

θκωρβγάθαήνοήεωιβκθέθάιίρίηφωβαΪιί
δΪηθδ



›

²Ă&



ΗβαδθμίζιίκΪμνκηθίικβέθ ΚίδθζίηήνίζΪωμίζιίκΪ
μνκΪ &
μθάείηβί
§
²Ă&



Ικβέθμθάείηβίιθμίοηθεθ
έββ6RXVYLGH

ΚίδθζίηήνίζΪωμίζιίκΪ
μνκΪ &



b

² &
ΚίδθζίηήνίζΪωμίζιίκΪ
μνκΪ &



κβεφνκθάίηφĂάεΪΰ
ηθλμφ
c

ΚίδθζίηήνίζΪωμίζιίκΪ
μνκΪ &



κβεφνκθάίηφĂάεΪΰ
ηθλμφ
Z
κβεφδθηάίδπβω

ΚίδθζίηήνίζΪωμίζιίκΪ
μνκΪ &
² &



V
ΙκβέθμθάείηβίθιΪκυ
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² &

² &

ΚίδθζίηήνίζΪωμίζιίκΪ
μνκΪ &

ΌίημβεωμθκνλμΪηθάείηηυγάαΪήηίγλμίηδί
κΪάηθζίκηθκΪλικίήίεωίμΰΪκιθάλίγκΪΫθ
ρίγδΪζίκί
ΗβαδθμίζιίκΪμνκηθίικβέθμθάείηβίήεωζωλΪ
ΖίήείηηθίΫίκίΰηθίικβέθμθάείηβίήεωθλθ
Ϋίηηθηίΰηυοικθήνδμθά
ΙκβέθμθάείηβίάάΪδννζίικβηβαδθγμίζιίκΪ
μνκίθμĂήθ &βλβλιθεφαθάΪηβίζιΪκΪ
 ιθήοθήβμήεωικβέθμθάείηβωζωλΪ
κυΫυθάθσίγβήίλίκμθά
ΙκθήνδμιθζίσΪίμλωάλιίπβΪεφηυγέίκζί
μβρηθαΪιΪβάΪίζυγΰΪκθικθρηυγιΪδίμήεω
άΪδννζηθέθ ικβέθμθάείηβω ΙβμΪμίεφηυί β Ϊκθ
ζΪμβρίλδβίάίσίλμάΪλθοκΪηωψμλωΫεΪέθήΪκω
αΪσβμηθγθΫθεθρδί
κβεφλάεΪΰηθλμφψήεωαΪιίδΪηθδβέκΪμί
ηθά
κβεφλάεΪΰηθλμφψήεωξΪκςβκθάΪηηυοθάθ
σίγ
ΖθσηθλμφέκβεωνάίεβρίηΪ
ΙκβαΪιίδΪηββάδθηπίικβέθμθάείηβωνλμΪηθ
άβμίĂΛΎεωικβέθμθάείηβωηΪέκβείθάθ
σίγβδκίάίμθδηΪςιΪΰδΪοικβ&
ΙθήτϋζήεωήκθΰΰίάθέθμίλμΪβμίλμΪηΪαΪδ
άΪλδί
ΜίλμθιθήοθήβμαηΪρβμίεφηθΫυλμκίίρίζικβ
δθζηΪμηθγμίζιίκΪμνκίεΪέθήΪκωδθζΫβηΪ
πββιΪκΪλέθκωρβζάθαήνοθζιθάίκοηθλμφ
μίλμΪηίιθήλυοΪίμ
ΘιμβζΪεφηΪωμίζιίκΪμνκΪήεωήκθΰΰίάθέθ
μίλμΪλθλμΪάεωίμ &
ΘάθσβξκνδμυζωλθκυΫΪ

W

² &

ΚΪαζθκΪΰβάΪηβί

ΚίδθζίηήνίζΪωμίζιίκΪ
μνκΪ &

d

² &

εΪέθήΪκωάεΪΰηθλμβμίιεθΫίκίΰηθικθηβ
δΪίμ ά ικθήνδμυ Ικθήνδμυ ηί ιίκίλυοΪψμ β ηί
ήίξθκζβκνψμλω
ΎεωέθμθάυοΫεψήβοείΫθΫνεθρηυοβαήίεβγ

ΚίέίηίκΪπβω

ΚίδθζίηήνίζΪωμίζιίκΪ
μνκΪ &

ίκίΰηυγκΪαθέκίάνΰίέθμθάυοΫεψή
ΗΪικΪάείηηυγιΪκηίάυλνςβάΪίμΫεψήθ

ΙθήθέκίάιθκπβθηηυοΫεψήικβ &οεί
ΫθΫνεθρηυοβαήίεβγικβ &
ΌΫΪαθάυονλμΪηθάδΪοζθΰηθαΪήΪμφβηήβάβήν
tΪαθάυίνλμΪηθάδβ
ΪεφηυίνλμΪηθάδβήεωικβΫθκΪ
¢ΙκθέκΪζζΪθρβλμδβ
ΛιθζθσφψικθέκΪζζυθρβλμδβζθΰηθνήΪ
εβμφαΪέκωαηίηβωάκΪΫθρίγδΪζίκίιΪκθζ
jΙκθέκΪζζΪλνςδβ
ΛιθζθσφψικθέκΪζζυλνςδβζθΰηθΫυλμκθ
ικθλνςβμφκΪΫθρνψδΪζίκνηΪικβζίκιθλεί
θρβλμδβ
‘ΙκθέκΪζζΪνήΪείηβω
ΛιθζθσφψικθέκΪζζυνήΪείηβωηΪδβιβ
ζθΰηθνήΪεβμφβαάίλμδθάυίθμεθΰίηβωάικβ
ηΪδβιβ
Ϋθκί
ΌβήηΪέκίάΪικβδθμθκθζθικίήίεωελωδεΪλλχξξίδμβάηθλμβχηίκέθιθμκίΫείηβωάλθθμάίμλμάββλθλμΪηήΪκμθζ
(1

ΑηΪδθζλμάθλικβΫθκθζ

Ξοημίγκδεμνπρη

Πξδυηίκϋμϊδξοημίγκδεμνπρη

ΒλιθεφανγμίμθεφδθικβηΪήείΰηθλμββαδθζιείδμΪ
ιθλμΪάδββεβικίήεΪέΪίζυίλίκάβληθγλενΰΫθγΧμβ
ικβηΪήείΰηθλμβλιίπβΪεφηθΪήΪιμβκθάΪηυδΌΪςίζν
ικβΫθκνΛείήβμίάλίέήΪαΪμίζρμθΫυικβηΪήείΰηθλμβ
ΫυεβικΪάβεφηθάλμΪάείηυάήνοθάδν

ΌυζθΰίμίαΪδΪαΪμφάλάθίζλιίπβΪεβαβκθάΪηηθζ
ζΪέΪαβηίλείήνψσβίικβηΪήείΰηθλμβ
%$Ă

ΜκίονκθάηίάυίηΪικΪάεωψσβίλ
ιθεηυζάυήάβΰίηβίζ

ΌΪςικβΫθκθληΪσίηλείήνψσβζβικβηΪήείΰηθλμωζβ

%$Ă

ΕθμθδβαηίκΰΪάίψσίγλμΪεβλ
θμάίκλμβωζβέενΫβηΪĂζζ ε

%$Ă

ΕθμθδβαηίκΰΪάίψσίγλμΪεβΫία
θμάίκλμβγέενΫβηΪĂζζ ε

%$Ă

ΕθμθδλΪημβικβέΪκηυζιθδκυμβίζ
ΫίαθμάίκλμβγέενΫβηΪĂζζ ε

%$Ă

ΕθμθδλΪημβικβέΪκηυζιθδκυμβίζλ
θμάίκλμβωζβέενΫβηΪĂζζ ε

%$Ă

ΚίςϋμδΪήεωέκβεωλθιθκθγ



ΗΪΫθκβα μΪΫείμθδήεωνήΪείηβω
ηΪδβιβ

*1Ă

ΊήΪιμίκ*1

Οδχδριί
ήεωνλμΪηθάδβιθλνήυ
άυιίρηυοξθκζήεω
ιβκθέθάβινήβηέθάβήεω
ΰΪκδθέθ
Κνρνιηζμδοείαδύψδθ
πρίκηΰδζνραδοπρηθ
βκςΰημίĂλλ
ήεωικβέθμθάείηβωκβλΪ
ΫθΫθάυοβδκνιήεω
άυιίδΪηβωιβκθέθάβήεω
νήίκΰβάΪηβω ΰβήδθλμβ ικβ
ικβέθμθάείηββηΪιΪκν
Κνρνιηζμδοείαδύψδθ
πρίκηπνραδοπρηώλη
βκςΰημίĂλλ
ήεωικβέθμθάείηβωθάθσίγ
βεβκυΫυηΪιΪκν
άυιΪκβάΪηβω λθδΪ βα ωέθή β
κΪαζθκΪΰβάΪηβω
Ξονανγμνθρδολνψςξ
ήεωικβέθμθάείηβωζωλΪ
κυΫυιμβπυβοείΫΪά
μθρηθζλθθμάίμλμάββλ
κίπίιμθζ
Εηονανθσηκϋρο
αΪσβσΪίμάίημβεωμθκηΪ
αΪήηίγλμίηδίήνοθάδβθμ
αΪέκωαηίηβω ηΪικβζίκά
κίανεφμΪμίΫκυαδικβ
ΰΪκδί

ru

ήεωβλιθεφαθάΪηβωλιΪκθάυζβ
λίδπβωζβ*1βΰΪκθάηίγ
*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
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ΙίκίήιίκάυζβλιθεφαθάΪηβίζ

Ξδοδγξδοαϊληπξνκϋζναίμηδλ
K

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

πρίμναιίώζϊιί
ΗΪήβλιείίιθωάεωίμλωνλμΪηθάείηηυγιθνζθερΪηβψ
ωαυδ

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 ™

πρίμναιίεδπρινπρηανγϊ

1

ΌυΫίκβμίμκίΫνίζυγωαυδήβλιείωλιθζθσφψ
ιθάθκθμηθέθιίκίδεψρΪμίεω

ΗΪήβλιείίθμθΫκΪΰΪίμλωΰίλμδθλμφάθήυ

2

ΙθήμάίκήβμίηΪΰΪμβίζ ™

1

Ικθάίκφμίΰίλμδθλμφάθήθικθάθήηθγάθήυλ
ιθζθσφψικβεΪέΪίζθέθνέείκθήηθέθμίλμΪ
ΰίλμδθλμβάθήυΗΪιθεηβμίβαζίκβμίεφηνψμκνΫδν
άθήθγβαάθήθικθάθήΪήθθμζίμδβĂζε

2

ΎθΫΪάεωγμίιθδΪιεωζκΪλμάθκβηήβδΪμθκΪήθμίο
ιθκιθδΪξβθείμθάυγκΪλμάθκηίλμΪηίμΰίεμυζ
ΑίεμνδζίλδφίμηδΛρβμΪγμίδθεβρίλμάθδΪιίεφβ
ιθλείδΪΰήθγδΪιεβθλμθκθΰηθιθάθκΪρβάΪγμί
ζίκηνψμκνΫδνήθιθεηθέθιίκίζίςβάΪηβω
κΪλμάθκΪΔθεβρίλμάθδΪιίεφωάεωίμλωιθδΪαΪμίείζ
ΰίλμδθλμβάθήυ

3

ΛιθζθσφψιθάθκθμηθέθιίκίδεψρΪμίεωνλμΪηθάβμί
βαζίκίηηνψΰίλμδθλμφάθήυΙκίήάΪκβμίεφηθ
νλμΪηθάείηηθίαηΪρίηβίκΪάηθ

4

Ιθήμάίκήβμίλιθζθσφψ ™

πρίμναιίσνολίρίαοδλδμηπςρνι
ΗΪήβλιείίιθωάεωψμλωήάΪάθαζθΰηυοξθκζΪμΪ
©$030ªβ© 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

ΊδμβάβαΪπβωικβΫθκΪ

Εηονςκίακηαίύψηθσηκϋρο
ΝλμΪηθάβμίΰβκθνεΪάεβάΪψσβγξβεφμκάοθήωσβγά
δθζιείδμιθλμΪάδβλιθζθσφψήάνοΫθεμθάηΪαΪήηίγ
λμίηδίκΪΫθρίγδΪζίκυΛείήβμίαΪμίζρμθΫυηί
ιθπΪκΪιΪμφαΪήηψψλμίηδν
ΐβκθνεΪάεβάΪψσβγξβεφμκήθεΰίηηΪοθήβμφλωά
κΪΫθρίγδΪζίκίικβδΪΰήθζικβέθμθάείηββΘρβσΪγμί
λβεφηθαΪέκωαηϋηηυγΰβκθνεΪάεβάΪψσβγξβεφμκιθλεί
δΪΰήθέθικβέθμθάείηβωέθκωρβζζυεφηυζκΪλμάθκθζ
βεβικθζυάΪγμίάιθλνήθζθίρηθγζΪςβηί
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Ώιρηαηζίυηώξοηΰνοί
9

Οδεηλνεηγίμηώ

ΊδμβάβαΪπβωικβΫθκΪ

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

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

ιίζίμηώ
²

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

²

ΩκδθλμφβηήβδΪπββαΪάβλβμθμάίκμβδΪεφηθέθνέεΪ
ακίηβωβνλμΪηΪάεβάΪίμλωλιθζθσφψθιπββ
©ΩκδθλμφªάΫΪαθάυονλμΪηθάδΪο

Νφηπριίξοημίγκδεμνπρδθ
ΙίκίήιίκάυζβλιθεφαθάΪηβίζμσΪμίεφηθθρβλμβμί
ικβηΪήείΰηθλμβέθκωρβζζυεφηυζκΪλμάθκθζβζωέδθγ
μκωιθρδθγ

Μίβοδαίμηδξοηΰνοί
ΝΫίήβμίλφρμθάηνμκβκΪΫθρίγδΪζίκυηίθλμΪεβλφ
νιΪδθάθρηυίζΪμίκβΪευ
ΡμθΫυνλμκΪηβμφαΪιΪοηθάθέθικβΫθκΪηΪέκίγμίινλμθγ
αΪδκυμυγικβΫθκΗΪβΫθείίιθήοθήωσβζΫνήίμ
ηΪέκίάΪηβίάμίρίηβίθήηθέθρΪλΪάκίΰβζί©θκωρβγ
άθαήνοª HνκθάίηφάεΪΰηθλμβικβ&

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
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ΝικΪάείηβίΫυμθάυζικβΫθκθζ

ξοίακδμηδΰϊρναϊλξοηΰνονλ
1

ΗΪιθεηωγμίκίαίκάνΪκήεωάθήυιίκίήδΪΰήθγ
χδλιενΪμΪπβίγάκίΰβζίκΪΫθμυλιΪκθζ

1

ΘμδκθγμίήάίκπνικβΫθκΪ

Μίξνκμδμηδοδζδοαςίοίγκώανγϊ

2

ΙίκίήαΪινλδθζκίΰβζΪλιΪκθζθμδκθγμίήάίκπν
ικβΫθκΪβηΪιθεηβμίάθήθγικΪάυγκίαίκάνΪκΙκβ
χδλιενΪμΪπββάκίΰβζίΫίαβλιθεφαθάΪηβωιΪκΪ
θλμΪάφμίκίαίκάνΪκάςΪομίινλμυζ

ΌυήάβηφμίβαδθκινλΪικβΫθκΪκίαίκάνΪκήεω
λάίΰίγάθήυμΪδρμθΫυνάβήίμφβηήβδΪμθκνκθάηω
αΪιθεηίηβω κβλ $ 

3

ΗΪιθεηβμίκίαίκάνΪκοθεθήηθγάθήθγήθθμζίμδβ
©0D[ª κβλ % 

ΝικΪάείηβίΫυμθάυζικβΫθκ ζ

$

ΝΫίήβμίλφρμθΰϋλμδθλμφάθήυνλμΪηθάείηΪικΪάβεφηθ
~ ΝλμΪηθάδΪΰίλμδθλμβάθήυηΪ λμκΪηβπΪ 

%
0$;

0$;



ΗΪδθκινλίικβΫθκΪκίαίκάνΪκίβδκυςδίκίαίκάνΪκΪ
κΪλιθεθΰίηυλβζάθευθΫθαηΪρΪψσβίλάίΰνψάθήνβ
θμκΪΫθμΪηηνψάθήνΙκβηΪδκυάΪηββκίαίκάνΪκΪ
δκυςδθγβαΪήάβέΪηββίέθθΫκΪμηθάικβΫθκλείήβμίαΪ
κΪλιθεθΰίηβίζ λβζάθεθά λάίΰίγ β θμκΪΫθμΪηηθγ άθήυ
ΏλεβηΪδκυμφκίαίκάνΪκηίιθήοθήωσίγδκυςδθγθηηί
αΪδκθίμλωΏλεβιθζίλμβμφκίαίκάνΪκάηίιθήοθήωσβγ
θμλίδηίάθαζθΰηθΫνήίμιθεηθλμφψαΪήάβηνμφίέθ
θΫκΪμηθάικβΫθκ

m

Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋξναοδεγδμηθη

ανζμηιμναδμηώξνείοί
ΗΪιθεηβμίκίαίκάνΪκήεωάθήυάθήθγβεβ
κίδθζίηήνίζυζηΪζβλκίήλμάθζήεωνήΪείηβω
βαάίλμδθάθέθ ηΪεϋμΪ Ηί ηΪιθεηωγμί κίαίκάνΪκ ήεω άθήυ
είέδθάθλιεΪζίηωψσβζβλωΰβήδθλμωζβ ηΪικβζίκ
ΪεδθέθεφηυζβηΪιβμδΪζβ ΙΪκυάθλιεΪζίηωψσβολω
άίσίλμάζθένμαΪέθκίμφλωάκΪΫθρίγδΪζίκίικβ
άαΪβζθήίγλμάββ λ έθκωρβζβ ιθάίκοηθλμωζβ άαθκάΪμφλω 
ΎάίκπΪικβΫθκΪζθΰίμκΪλιΪοηνμφλωΒακΪΫθρίγ
δΪζίκυζθένμάυκάΪμφλωέθκωρβγιΪκβωαυδβιεΪζίηβ

m

Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋνενβί

0D[

0D[

0D[

0D[
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0D[

ΑΪήάβηφμίκίαίκάνΪκήθνιθκΪ

Γςτναιί
ΚΪΫθρΪωδΪζίκΪβζίίμμκβνκθάηωνλμΪηθάδβΝκθάηβ
νλμΪηθάδβλρβμΪψμλωληβανάάίκο
ιίζίμηδ Ικβ άυΫθκί κίΰβζθά ικβέθμθάείηβω λ ιΪκθζ
κΪαζθκΪΰβάΪηβωΫκθΰίηβωβιθήθέκίάΪζθΰηθ
θήηθάκίζίηηθβλιθεφαθάΪμφήθμκϋονκθάηίγνλμΪηθάδβ
ΌυιίδΪμφζθΰηθμθεφδθηΪθήηθζνκθάηίΒλιθεφανγμί
ήεωχμθέθνκθάίηφĂ βεβνκθάίηφĂήεωάυλθδβοξθκζ
ήεωάυιίδΪηβω ΎεωθρίηφζΪείηφδβοοείΫθΫνεθρηυο
βαήίεβγάυμΪδΰίζθΰίμίβλιθεφαθάΪμφήάΪνκθάηω
ηΪικβζίκνκθάίηφĂβνκθάίηφ

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




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

ΝικΪάείηβίΫυμθάυζικβΫθκθζ

πρίμναιίξοημίγκδεμνπρδθ

Αϊικύφδμηδ

ΚίςϋμδΪβεθμθδλθμάίκλμβωζβθληΪσίηυξνηδπβίγ
ξβδλΪπββΞνηδπβωξβδλΪπββικίιωμλμάνίμ
θικθδβήυάΪηβψικβηΪήείΰηθλμίγικβάυήάβέΪηββ
ΡμθΫυαΪσβμΪθμθικθδβήυάΪηβωλκΪΫΪμυάΪεΪ
ικβηΪήείΰηθλμβήθεΰηυΫυμφικΪάβεφηθνλμΪηθάείηυά
κΪΫθρίγδΪζίκίΙκβάυήάβέΪηββλείήνίμηίζηθέθ
ικβιθήηωμφικβηΪήείΰηθλμβ

ΙθάίκηβμίιίκίδεψρΪμίεφάυΫθκΪξνηδπβγηΪ 

ΙκβνλμΪηθάδίκίςϋμδβλείήβμίαΪμίζρμθΫυ

ΙκβνάεΪΰηίηββιΪκιθιΪήΪίμάκΪΫθρνψδΪζίκν
εΪέθήΪκωχμθζνάυζθΰίμίάυιίδΪμφοείΫβΫνεθρδβ
ικβηίθΫοθήβζθζνκθάηίάεΪΰηθλμβΒαήίεβωβα
ήκθΰΰίάθέθμίλμΪικβθΫκίμΪψμέεΪήδνψΫείλμωσνψ
δθκθρδν

▯

ξβδλβκνψσβγάυλμνι D ΫυεθΫκΪσίηάάίκο

▯

θέκΪηβρβμίεφηΪω ήνέΪ κίςϋμδβ κΪλιθεΪέΪεΪλφ λαΪήβ
άάίκον

D
D
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Ό αΪάβλβζθλμβ θμ κίΰβζΪ κΪΫθμυ ζθΰηθ ΪάμθζΪμβρίλδβγ
ικθπίλλικθζυάδβζθΰίμΫυμφλευςβζ

ακίεμδμηδ

ΝάεΪΰηίηβίκΪΫθμΪίμμθεφδθικβλείήνψσβοάβήΪο
ηΪέκίάΪ

▯

θκωρβγάθαήνοάεΪΰηθλμφ 

▯

θκωρβγάθαήνοάεΪΰηθλμφ 

▯

κβεφδθηάίδπβω

Ικίΰήί ρίζ αΪινλδΪμφ ηΪέκίά νΫίήβμίλφ ρμθ κίαίκάνΪκ
ήεωλάίΰίγάθήυηΪιθεηίηΏλεβκίαίκάνΪκήεωλάίΰίγ
άθήυινλμηΪήβλιείίηίΫνήίμλβζάθεΪ ð
Ικβ νλμΪηθάδί εθμδΪ Ϋία θμάίκλμβγ λείήβμί αΪ μίζ ρμθΫυ
ξβδλβκνψσβγάυλμνι D ΫυεθΫκΪσϋηηΪάίκο

D
D

ΡμθΫυ ηΪρΪμφ νάεΪΰηίηβί δθληβμίλφ λβζάθεΪ ñ Ρίκία
ηίδθμθκθίάκίζωιΪκιθλμνιβμάκΪΫθρνψδΪζίκν
ΝάεΪΰηίηβίικθήθεΰΪίμλωθδθεθĂζβηνμ
ακίεμδμηδνρλδμδμν
ΗΪΰζβμίηΪλβζάθε ñ

Ξνπκδιίεγνβνηπξνκϋζναίμηώ
Νξνονεμδμηδοδζδοαςίοί

1

ΘλμθκθΰηθθμδκθγμίήάίκπνικβΫθκΪ
ΒαηίϋάυοθήβμέθκωρβγιΪκ

2

ΒαάείδβμίβθιθκθΰηβμίθΫΪκίαίκάνΪκΪήεωάθήυ

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

Αμηλίμηδ
ΗίλνςβμίκίαίκάνΪκήεωάθήυάκΪΫθρίγδΪζίκίΜΪδ
ίέθζθΰηθιθάκίήβμφ
Νπςχδμηδοίΰνφδθιίλδοϊ

1

ΝήΪεωγμί αΪέκωαηίηβω ά κΪΫθρίγ δΪζίκί λκΪαν ιθλεί
θοεΪΰήίηβωικβΫθκΪΙκβέθκίάςβίθλμΪμδβνήΪεωμφ
άήΪεφηίγςίζαηΪρβμίεφηθμκνήηίί

2

ΘλμυάςνψκΪΫθρνψδΪζίκνθρβλμβμίβηΪλνοθ
ικθμκβμίζωέδθγμδΪηφψ

3

ΗΪλνοθικθμκβμίζίΫίεφβεβκνρδβίλεβηΪηβο
θΫκΪαθάΪελωδθηήίηλΪμ

4

ΙκβηίθΫοθήβζθλμβάυζθΰίμίβλιθεφαθάΪμφ
ικθέκΪζζνλνςδβήεωΫυλμκθγικθλνςδβκΪΫθρίγ
δΪζίκυ~ ΙκθέκΪζζΪλνςδβηΪ λμκΪηβπΪ 
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Ξνηδπββάκίζίηβ

Ζίψηρμνδνρικύφδμηδ
ΎεωθΫίλιίρίηβωάΪςίγΫίαθιΪληθλμβικβΫθκθληΪσίη
ξνηδπβίγαΪσβμηθέθθμδεψρίηβωΕψΫθγικθπίλλ
ηΪέκίάΪθμδεψρΪίμλωιθβλμίρίηββĂρΪλθάίλεβαΪχμθ
άκίζωηίθλνσίλμάεωίμλωηβδΪδθίνικΪάείηβίΗΪ
ήβλιείίιθωάεωίμλωλθθμάίμλμάνψσίίλθθΫσίηβί
Βλδεψρίηβί
ΙκθέκΪζζβκθάΪηβίλήθεέθάκίζίηηυζμΪγζίκθζ
ΙθάίκηβμίιίκίδεψρΪμίεφάυΫθκΪξνηδπβγηΪ ιθλεί
ρίέθζθΰηθάάίλμβικβΫθκάχδλιενΪμΪπβψάθΫυρηθζ
κίΰβζί

Σςμιυηηαοδλδμη
O

ΌζίηψμΪγζίκΪζθΰηθνλμΪηθάβμφ

Ξνηδπβ άκίζίηβ

ŠΜΪγζίκ
pΛίδνηήθζίκ
6Όκίζωικβέθμθάείηβω ηίάλιωσίζκίΰβζί
5ΘδθηρΪηβίάκίζίηβικβέθμθάείηβω ηίάλιωσίζ
κίΰβζί

Αϊζναλδμύρίθλδοί
ΖίηψμΪγζίκΪζθΰηθάυαάΪμφβαεψΫθέθκίΰβζΪ
ΜθεφδθάΫΪαθάυονλμΪηθάδΪοδθέήΪιίκίδεψρΪμίεφ
ξνηδπβγνλμΪηθάείηηΪ6ζίηψμΪγζίκΪηίήθλμνιηθ
Ικβδθληβμίλφδλβζάθεν M

ΙθωάεωίμλωζίηψμΪγζίκΪ

Ρίθλδο
ΜΪγζίκκΪΫθμΪίμηίαΪάβλβζθθμήκνέβονλμΪηθάθδ
ικβΫθκΪΌυζθΰίμίνλμΪηθάβμφζΪδλβζΪεφηθίάκίζω
δθμθκθίλθλμΪάεωίμĂζβηνμ
πρίμναιίιοίριναοδλδμμνβνρίθλδοί

1

ΌυαθάβμίζίηψμΪγζίκΪ
ΗΪήβλιείίθμθΫκΪΰΪίμλωξνηδπβω©ΜΪγζίκª Š

2

ΝλμΪηθάβμί μκίΫνίζυγ ωαυδ λ ιθζθσφψ ιθάθκθμηθέθ
ιίκίδεψρΪμίεω


ΜΪγζίκ
3



ΑΪινλμβμίικθέκΪζζνηΪΰΪμβίζ I

Ξνηδπββάκίζίηβ
ΖίηψμΪγζίκΪαΪδκυάΪίμλωβθμλρίμάκίζίηβ
ηΪρβηΪίμλωΗΪήβλιείίθμθΫκΪΰΪίμλωλβζάθε Šβ
θμλρβμυάΪίζθίάκίζω

ΖίηψμΪγζίκΪαΪδκυάΪίμλωβηΪρβηΪίμλωθμλρίμ
άκίζίηβΗΪήβλιείίθμθΫκΪΰΪίμλωλβζάθε p β
βλμίδςίίάκίζω


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


Νπρίμναιίηξναρνομϊθζίξςπιπδιςμγνλδοί

1

ΌυαθάβμίζίηψμΪγζίκΪ

2

Λιθζθσφψδηθιδβ CάυΫίκβμίξνηδπβψ
©Λίδνηήθζίκª p

3

Ικβδθληβμίλφδλβζάθεν H



Γνπονφμνδαϊικύφδμηδρίθλδοί
ΌυαθάβμίζίηψμΪγζίκΪΛιθζθσφψ CάυΫίκβμί
ξνηδπβψ©ΜΪγζίκª Šβικβδθληβμίλφδλβζάθεν Ž

Λίδνηήθζίκ

Πδιςμγνλδο
ΛίδνηήθζίκκΪΫθμΪίμηίαΪάβλβζθθμήκνέβονλμΪηθάθδ
ικβΫθκΪ
ΛίδνηήθζίκθμλρβμυάΪίμάκίζωθμĂλίδνηήήθĂζβηνμ
ΌηίζβζίίμλωξνηδπβωιΪναυΜΪδβζθΫκΪαθζΌυ
ζθΰίμίάκίζίηηθθλμΪηθάβμφρΪλυ
Ζίξςπιπδιςμγνλδοί

1

ΌυαθάβμίζίηψμΪγζίκΪ

2

Λιθζθσφψδηθιδβ CάυΫίκβμίξνηδπβψ
©Λίδνηήθζίκª p
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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


Λίδνηήθζίκ
3

ΑΪινλμβμίικθέκΪζζνηΪΰΪμβίζ I

ΏλεβΌυνλμΪηθάβεβάκίζωικβέθμθάείηβωήεωΌΪςίέθ
ΫεψήΪικβΫθκθμδεψρβμλωΪάμθζΪμβρίλδβιθβλμίρίηββ
χμθέθάκίζίηβ
Όκίζω ικβέθμθάείηβω ζθΰηθ νλμΪηΪάεβάΪμφ ά ήβΪιΪαθηί
θμĂζβηνμυήθĂρΪλθάĂζβηνμ
πρίμναιίαοδλδμηξοηβνρνακδμηώ

ΌυνλμΪηθάβεβάβήηΪέκίάΪβμίζιίκΪμνκνβιθλμΪάβεβ
ΫεψήθάκΪΫθρνψδΪζίκν

1

Ικβδθληβμίλφδλβζάθεν M

2

Λιθζθσφψδηθιδβ CάυΫίκβμίξνηδπβψ©Όκίζω
ικβέθμθάείηβωª 6
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Ξνηδπββάκίζίηβ
ΝλμΪηθάβμίμκίΫνίζθίάκίζωικβέθμθάείηβω
ιθάθκθμηυζιίκίδεψρΪμίείζ

ιίζίμηδ ΌυμΪδΰίζθΰίμίβαζίηωμφάβήηΪέκίάΪβ
μίζιίκΪμνκνάθάκίζωικβέθμθάείηβω

Νινμφίμηδαοδλδμηξοηβνρνακδμηώ
Δθηίπ ικβέθμθάείηβω ζθΰηθ ιίκίηίλμβ ηΪ Ϋθείί ιθαήηίί
άκίζω

Όκίζωικβέθμθάείηβω
4

ΑΪινλμβμίδηθιδθγ I

ΙκβΫθκάδεψρΪίμλωΖίηψμΪγζίκΪαΪδκυάΪίμλωΗΪ
ήβλιείίθμθΫκΪΰΪψμλωμίζιίκΪμνκΪκίΰβζκΪΫθμυ
θλμΪάςίίλωάκίζωικβέθμθάείηβωβθδθηρΪηβίάκίζίηβ
ικβέθμθάείηβω

ΙκβζίκΗΪήβλιείίΎεωικβέθμθάείηβωΫεψήΪ
μκίΫνίμλωĂζβηνμεψήθήθεΰηθΫυμφέθμθάθά
ΌυαΪήΪίμίάκίζωικβέθμθάείηβωβιίκίηθλβμίδθηίπηΪ
 ΧείδμκθηβδΪ κΪλλρβμυάΪίμ άκίζω αΪινλδΪ ΙκβΫθκ
αΪινλδΪίμλωΪάμθζΪμβρίλδβάĂβάυδεψρΪίμλωά

ΛείήβμίαΪμίζρμθΫυλδθκθιθκμωσβίλωιβσίάυί
ικθήνδμυηίθλμΪάΪεβλφάήνοθάδίλεβςδθζήθεέθ
Ηζλδμδμηδνινμφίμηώαοδλδμηξοηβνρνακδμηώ

ΌυνλμΪηθάβεβάβήηΪέκίάΪμίζιίκΪμνκνβάκίζω
ικβέθμθάείηβω

1

Ικβδθληβμίλφδλβζάθεν M

2

Λιθζθσφψδηθιδβ CάυΫίκβμίξνηδπβψ
©ΘδθηρΪηβίάκίζίηβικβέθμθάείηβωª 5

ΑΪζβηνμνήθθδθηρΪηβωάκίζίηβικβέθμθάείηβω
θλμΪάςίίλωάκίζωικβέθμθάείηβωθμθΫκΪΰΪίμλωηΪ
ήβλιείίάνάίεβρίηηθζάβήί



ΘδθηρΪηβίάκίζίηβ
ικβέθμθάείηβω

ΙθθδθηρΪηββάκίζίηβικβέθμθάείηβωικβΫθκ
άυδεψρΪίμλωΖβέΪίμλβζάθε 6βκΪαήΪϋμλωαάνδθάθγ
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 



3

ΝλμΪηθάβμίμκίΫνίζυγζθζίημθδθηρΪηβωάκίζίηβ
ικβέθμθάείηβωλιθζθσφψιθάθκθμηθέθ
ιίκίδεψρΪμίεω

4

ΑΪινλμβμίικθέκΪζζνηΪΰΪμβίζ I



ΙκβΫθκιίκίοθήβμάκίΰβζθΰβήΪηβωΗΪήβλιείί
θμθΫκΪΰΪίμλωκίΰβζκΪΫθμυμίζιίκΪμνκΪάκίζω
ικβέθμθάείηβωβθδθηρΪηβίάκίζίηβικβέθμθάείηβω
ΙκβΫθκαΪινλδΪίμλωάκΪλλρβμΪηηυγζθζίημάκίζίηββ
ΪάμθζΪμβρίλδβάυδεψρΪίμλωιθθδθηρΪηββάκίζίηβ
ικβέθμθάείηβω
ιίζίμηδ ΏλεβζβέΪίμλβζάθε 6άκίζωικβέθμθάείηβω
ηίνλμΪηθάείηθΌλίέήΪληΪρΪεΪνλμΪηΪάεβάΪγμίάκίζω
ικβέθμθάείηβω

ΎθεέθάκίζίηηυγμΪγζίκ
ΙθθδθηρΪηββάκίζίηβικβέθμθάείηβωικβΫθκ
άυδεψρΪίμλωΖβέΪίμλβζάθε 5βκΪαήΪϋμλωαάνδθάθγ
λβέηΪεΑάνδθάθγλβέηΪεάυδεψρβμλωκΪηφςίίλεβ
ηΪΰΪμφλβζάθε ™θμδκυμφήάίκπνικβΫθκΪβεβ
ιθάίκηνμφιίκίδεψρΪμίεφάυΫθκΪξνηδπβγηΪ 
Ηζλδμδμηδνινμφίμηώαοδλδμηξοηβνρνακδμηώ
Όυαθάβμί ζίηψ μΪγζίκΪ Λ ιθζθσφψ δηθιδβ C άυΫίκβμί
ξνηδπβψ©ΘδθηρΪηβίάκίζίηβικβέθμθάείηβωª 5
ΝλμΪηθάβμίμκίΫνίζυγζθζίημθδθηρΪηβωάκίζίηβ
ικβέθμθάείηβωλιθζθσφψιθάθκθμηθέθιίκίδεψρΪμίεω
ΑΪινλμβμίικθέκΪζζνηΪΰΪμβίζ I
Νρλδμίαπδβνξονυδππί
ΝλμΪηθάβμίιίκίδεψρΪμίεφάυΫθκΪξνηδπβγηΪ 

ru

Γνκβναοδλδμμϊθρίθλδο
F

ΛιθζθσφψχμθγξνηδπβββάβήΪηΪέκίάΪ©θκωρβγ
άθαήνοάεΪΰηθλμφ ªμίζιίκΪμνκΪικβΫθκΪ
ιθήήίκΰβάΪίμλωάήβΪιΪαθηίĂ²&

Ύθεέθάκίζίη υγμΪγζίκ

ΧμθιθαάθεωίμλθοκΪηωμφέθμθάυίΫεψήΪήθĂρΪλθάΫία
άυδεψρίηβωβιθάμθκηθέθάδεψρίηβωικβΫθκΪ
ΛείήβμίαΪμίζρμθΫυλδθκθιθκμωσβίλωικθήνδμυηί
θλμΪάΪεβλφάήνοθάθζςδΪξνλεβςδθζήθεέθ
ιίζίμηδ ΎθεέθάκίζίηηυγμΪγζίκηνΰηθάζίηψ
ΫΪαθάυονλμΪηθάθδιίκίάίλμβάαηΪρίηβί©ήθλμνιηθª

Μίπρονθιίγνκβναοδλδμμνβνρίθλδοί
1

ΝλμΪηθάβμίιίκίδεψρΪμίεφξνηδπβγηΪ ž

2

Ικβδθληβμίλφδλβζάθεν /
ΗΪήβλιείίιθωάεωίμλωλμΪηήΪκμηθίαηΪρίηβί
ĂρΪλΪικβ&ΑΪινλμβμίλιθζθσφψ I
²βεβ²
βαζίηβμίάκίζωικβέθμθάείηβωάκίζωθδθηρΪηβω
ικβέθμθάείηβωήΪμνθμδεψρίηβωβμίζιίκΪμνκν

ΎθεέθάκίζίηηυγμΪγζίκ
3

Βαζίηίηβίάκίζίηβικβέθμθάείηβω 6
Ικβδθληβμίλφδλβζάθεν $Λιθζθσφψ
ιθάθκθμηθέθιίκίδεψρΪμίεωνλμΪηθάβμίΰίεΪίζθί
άκίζωικβέθμθάείηβω

4

ΒαζίηίηβίάκίζίηβθδθηρΪηβωικβέθμθάείηβω 5
Ικβδθληβμίλφ δ λβζάθεν C Λ ιθζθσφψ ιθάθκθμηθέθ
ιίκίδεψρΪμίεωνλμΪηθάβμίΰίεΪίζθίάκίζω
θδθηρΪηβωικβέθμθάείηβω

5

ΒαζίηίηβίήΪμυθμδεψρίηβω q
Ικβδθληβμίλφ δ λβζάθεν C Λ ιθζθσφψ ιθάθκθμηθέθ
ιίκίδεψρΪμίεωνλμΪηθάβμίΰίεΪίζνψήΪμν
θμδεψρίηβωΙθήμάίκήβμίλιθζθσφψ ™

6

ΒαζίηίηβίμίζιίκΪμνκυ
ΝλμΪηθάβμίΰίεΪίζνψμίζιίκΪμνκνλιθζθσφψ
ιθάθκθμηθέθιίκίδεψρΪμίεω

7

ΑΪινλμβμίικθπίλλλιθζθσφψ I

ΙκβΫθκαΪινλδΪίμλωΗΪήβλιείίάυλάίρβάΪίμλω /β
μίζιίκΪμνκΪ
ΞνηδπββθλάίσίηβωήνοθάδββιθήλάίμδΪήβλιείω
άυδεψρίηυΙΪηίεφνικΪάείηβωαΪΫεθδβκθάΪηΪ
αάνδθάθγλβέηΪεικβικβδθληθάίηββδδηθιδΪζηί
άυήΪίμλω



ru

εθδβκθάδΪήεωΫίαθιΪληθλμβήίμίγ

ΙθβλμίρίηββνλμΪηθάείηηθέθάκίζίηβηΪέκίάΪηβί
ικβΫθκΪικίδκΪσΪίμλωΒηήβδΪπβωθμλνμλμάνίμ
ΙθάίκηβμίιίκίδεψρΪμίεφξνηδπβγηΪ 

ΐκνιηοναιίγκώΰδζνξίπμνπρηγδρδθ

Αϊικύφδμηδ
ήεωικίκυάΪηβωικθπίλλΪιθάίκηβμίιίκίδεψρΪμίεφ
ξνηδπβγηΪ 

ΡμθΫυήίμβηίζθέεβλενρΪγηθάθλιθεφαθάΪμφλω
ικβΫθκθζθηθληΪσϋηξνηδπβίγαΪσβμυθμήίμίγ

A

εθδβκθάδΪήεωΫίαθιΪληθλμβήίμ γ

ιίζίμηώ
²

ΞνηδπβψαΪσβμυθμήίμίγηνΰηθάζίηψΫΪαθάυο
νλμΪηθάθδιίκίάίλμβάαηΪρίηβί©ήθλμνιηθª

²

ΏλεβικβΪδμβάβκθάΪηηθγξνηδπββαΪσβμυ
ικθβλοθήβμθμδεψρίηβίχείδμκθχηίκέββμθικβ
ιθλείήνψσίζίϋάδεψρίηββαΪσβμΪζθΰίμΫυμφ
ήίΪδμβάβκθάΪηΪ

Ώιρηαηζίυηώΰκνιηοναιηγκώ
ΰδζνξίπμνπρηγδρδθ
Μδνΰτνγηλϊδςπκναηώ
ΙίκίδεψρΪμίεφάυΫθκΪξνηδπβγνλμΪηθάείηηΪ 
Ικβδθληβμίλφδλβζάθεν 0βνήίκΰβάΪγμίίέθηίζίηίί
 λίδνηή

ΞνηδπβωΫεθδβκθάδβήεωΫίαθιΪληθλμβήίμίγ
ΪδμβάβαβκθάΪηΪΗΪήβλιείίιθωάεωίμλωβηήβδΪπβω
κίΰβζΪθΰβήΪηβωΌάίκοηίγρΪλμβήβλιείω
θμθΫκΪΰΪίμλωλβζάθε 0

Γδίιρηαηζίυηώΰκνιηοναιηγκώ
ΰδζνξίπμνπρηγδρδθ
Μδνΰτνγηλϊδςπκναηώ
ΙίκίδεψρΪμίεφάυΫθκΪξνηδπβγνλμΪηθάείηηΪ 
Ικβδθληβμίλφδλβζάθεν 1βνήίκΰβάΪγμίίέθηίζίηίί
 λίδνηή

ΞνηδπβωΫεθδβκθάδβήεωΫίαθιΪληθλμβήίμίγ
ήίΪδμβάβαβκθάΪηΪ Όυ ζθΰίμί βλιθεφαθάΪμφ ικβΫθκ δΪδ
θΫυρηθ



ΙκθέκΪζζΪΪάμθζΪμβρίλδθέθικβέθμθάείηβω

Ξονβοίλλϊίαρνλίρηφδπινβν
ξοηβνρνακδμηώ

Ιίρδβνοηη

▯

ΖωλθβιμβπΪ

▯

ΚυΫΪ

▯

Θάθσβ

ΙκθέκΪζζυΪάμθζΪμβρίλδθέθικβέθμθάείηβωιθαάθεωψμ
έθμθάβμφλΪζυίκΪαεβρηυίΫεψήΪΙκβΫθκ
λΪζθλμθωμίεφηθάυΫβκΪίμήεωάΪλθιμβζΪεφηνψ
νλμΪηθάδν

▯

ΪκηβκυβΫεψήΪήεωήνοθάδβ

▯

Ύίλίκμυ

▯

ΟείΫβοείΫθΫνεθρηυίβαήίεβω

ΡμθΫυκίανεφμΪμικβέθμθάείηβωάυΫκΪηηθέθΫεψήΪάΪλ
νλμκθβεκΪΫθρΪωδΪζίκΪηίήθεΰηΪΫυμφλεβςδθζ
έθκωρίγήεωίέθικβέθμθάείηβωΏλεβκΪΫθρΪωδΪζίκΪ
λεβςδθζέθκωρΪωηΪήβλιείίιθωάεωίμλω
λθθμάίμλμάνψσίίνδΪαΪηβίΎΪγμίικβΫθκνθλμυμφβ
ληθάΪάδεψρβμίίέθ

▯

ΙκβέθμθάείηβίθιΪκυ

▯

ΚίέίηίκΪπβω

▯

ΚΪαζθκΪΰβάΪηβί

n

ΙκθέκΪζ Ϊ άμθζΪμβρίλδθέ ικβέθμ άείηβω

ιίζίμηώιςπρίμναιίλ
▯

ΚίανεφμΪμικβέθμθάείηβωαΪάβλβμθμδΪρίλμάΪ
ικθήνδμθάκΪαζίκΪβάβήΪιθλνήυΎεω
θιμβζΪεφηθέθ κίανεφμΪμΪ ικβέθμθάείηβω βλιθεφανγμί
μθεφδθικθήνδμυΫίανικίρηθέθδΪρίλμάΪβζωλθ
βζίψσίίμΪδνψΰίμίζιίκΪμνκνδΪδά
οθεθήβεφηβδίΙκβικβέθμθάείηββ
ΫυλμκθαΪζθκθΰίηηυοΫεψήβλιθεφανγμίικθήνδμυ
μθεφδθρμθάαωμυίβαζθκθαβεφηθγδΪζίκυ

▯

ΙκθέκΪζζΪΪάμθζΪμβρίλδθέθικβέθμθάείηβω
ικίήεΪέΪίμμίζιίκΪμνκνάβήηΪέκίάΪβάκίζω
ικβέθμθάείηβω

▯

ΙκβικβέθμθάείηββηίδθμθκυοΫεψήηίθΫοθήβζθ
νδΪαΪμφάίλΗίεφαωνλμΪηΪάεβάΪμφάίλλάυςί
νδΪαΪηηθέθαηΪρίηβω

▯

ΙκβικβέθμθάείηββηίδθμθκυοΫεψήηίθΫοθήβζθ
νδΪαΪμφΰίεΪίζνψλμίιίηφιθήκνζωηβάΪηβω
μθεσβηνικθήνδμΪλμίιίηφέθμθάηθλμβζωλΪβεβ
θάθσίγ

▯

▯

ΙίκίήικβέθμθάείηβίζηίδθμθκυοΫεψή
ικθβαάθήβμλωικίήάΪκβμίεφηυγκΪαθέκίάινλμθγ
κΪΫθρίγδΪζίκυΛμΪάφμίΫεψήθάκΪΫθρνψδΪζίκν
μθεφδθιθλείαΪάίκςίηβωικίήάΪκβμίεφηθέθ
κΪαθέκίάΪβιθωάείηβωηΪήβλιείί
λθθμάίμλμάνψσίέθλθθΫσίηβω
ΌΪςβ ικίήιθρμβμίεφηυί νλμΪηθάδβ ά λείήνψσβγ κΪα
θμθΫκΪαωμλωηΪήβλιείίάδΪρίλμάίκίδθζίηήνίζυο

ru

πρίμναιίΰκύγί
ΌίλφικθπίλληΪλμκθγδβλθικθάθΰήΪίμλωνδΪαΪηβωζβ
ΛείήνγμίνδΪαΪηβωζηΪήβλιείί
ΎεωιίκίοθήΪζίΰήνθμήίεφηυζβνκθάηωζβ
άθλιθεφανγμίλφιθάθκθμηυζιίκίδεψρΪμίείζ

1

ΝλμΪηθάβμίιίκίδεψρΪμίεφάυΫθκΪξνηδπβγηΪ ž

2

Ικβδθληβμίλφδλβζάθεν iΗΪΰζβμί ™ήεω
ιθήμάίκΰήίηβω

3

ΌυΫίκβμίλιθζθσφψιθάθκθμηθέθιίκίδεψρΪμίεω
δΪμίέθκβψβιθήμάίκήβμίηΪΰΪμβίζ ™

4

ΌυΫίκβμίλιθζθσφψιθάθκθμηθέθιίκίδεψρΪμίεω
ηνΰηθίΫεψήθβιθήμάίκήβμίηΪΰΪμβίζ ™
ΗΪήβλιείίθμθΫκΪΰΪψμλωάθαζθΰηυίνλμΪηθάδβ
ΝλμΪηθάδβζηθέβοΫεψήζθΰηθαΪζίηβμφηΪΫθείί
νήθΫηυίήεωάΪλ
ΎεωηίδθμθκυοΫεψήηίθΫοθήβζθνδΪαΪμφάίλ
Οδινλδμγίυηώ ΙκβηΪΰΪμββλβζάθεΪ * 
θμθΫκΪΰΪίμλωβηξθκζΪπβωθικβηΪήείΰηθλμωοβ
βηλμκνδπββιθικβέθμθάείηβψ

5

ΗίθΫοθήβζυίνλμΪηθάδβιθήμάίκήβμίηΪΰΪμβίζ ™
ΛείήνγμίνδΪαΪηβωζθμθΫκΪΰίηηυζηΪήβλιείί

ΙθβλμίρίηββάκίζίηβικβέθμθάείηβωκΪαήΪϋμλωλβέηΪε
ΙκβΫθκιίκίλμΪϋμηΪέκίάΪμφλω
ΙκβθμδκυάΪηββήάίκπυικβΫθκΪβαζίηωίμλωκίανεφμΪμ
ικβέθμθάείηβωΘμδκυάΪγμίήάίκπνικβΫθκΪμθεφδθηΪ
δθκθμδθίάκίζωΙκθέκΪζζΪΪάμθζΪμβρίλδθέθ
ικβέθμθάείηβωικίκυάΪίμλωβικθήθεΰΪίμλωιθλεί
αΪδκυάΪηβωήάίκπυικβΫθκΪ
Γναδγδμηδγνβνρναμνπρη

Ξονανγμνθρδολνψςξ
ΎεωικβέθμθάείηβωΫεψήιθηίδθμθκυζκίπίιμΪζ
μκίΫνίμλωμίκζθσνιΒλιθεφανγμίήεωικβέθμθάείηβω
ΫεψήιθχμβζκίπίιμΪζμίκζθσνι ~ Μίκζθσνι
ηΪ λμκΪηβπΪ 

Αϊΰνοΰκύγί
ΎθλμνιηυλείήνψσβίδΪμίέθκββΎεωδΪΰήθγδΪμίέθκββ
ζθΰηθηΪγμβθήηθβεβηίλδθεφδθΫεψή
ιίζίμηδ ΙθλείήηωωάυΫκΪηηΪωδΪμίέθκβω
θμθΫκΪΰΪίμλωιίκάθγ

ΏλεβάΪληίνλμκΪβάΪίμιθενρίηηυγκίανεφμΪμμθιθ
βλμίρίηββάκίζίηβικβέθμθάείηβωηίδθμθκυίΫεψήΪ
ζθΰηθήθάίλμβήθέθμθάηθλμβ
ΗΪήβλιείίιθωάεωίμλωαΪικθλθμθζΰίεΪίμίεβάυ
ήθάίλμβΫεψήθήθέθμθάηθλμβ

1

ΙθήμάίκήβμίηΪΰΪμβίζ ™

2

ΙκβηίθΫοθήβζθλμβάυΫίκβμίθΫυρηθίβεβήάθγηθί
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χμβΫεψήΪλάυΫκΪηηυζβνλμΪηθάδΪζβδΪδ
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ιθάθκθμηθέθιίκίδεψρΪμίεωβιθήμάίκήβμί
ηΪΰΪμβίζ +
ΝλμΪηθάείηηΪωάηνμκίηηωωμίζιίκΪμνκΪικθήνδμΪ
ήθεΰηΪΫυμφάυςίμίδνσίγμίζιίκΪμνκυικθήνδμΪ

5

ΙκβΫθκηΪέκίάΪίμλωάνλμΪηθάείηηθζκίΰβζί
ηΪέκίάΪ
ΗΪήβλιείίθμθΫκΪΰΪίμλωμίδνσΪωμίζιίκΪμνκΪ
ικθήνδμΪΪιθήηίγ²νλμΪηθάείηηΪωάηνμκίηηωω
μίζιίκΪμνκΪικθήνδμΪ
ΝλμΪηθάείηηνψάηνμκίηηψψμίζιίκΪμνκνικθήνδμΪ
ζθΰηθβαζίηβμφάεψΫθγζθζίημ

Ικβ ήθλμβΰίηββ νλμΪηθάείηηθγ άηνμκίηηίγ μίζιίκΪμνκυ
ικθήνδμΪκΪαήΪϋμλωαάνδθάθγλβέηΪεΙκθπίλλ
ικβέθμθάείηβω αΪάίκςΪίμλω ΪάμθζΪμβρίλδβ Ιθήμάίκήβμί
ηΪΰΪμβίζ ™βιθάίκηβμίιίκίδεψρΪμίεφάυΫθκΪ
ξνηδπβγηΪ 
Ξοηλδομνδαοδλώξοηβνρνακδμηώ
ΙκβνλμΪηθάδίμίζιίκΪμνκυικβΫθκΪάυςίĂ&β
άλμΪάείηηθζμίκζθσνιίικβζρίκία² ζβηνμ
ικβέθμθάείηβωηΪήβλιείίθμθΫκΪΰΪίμλωικβζίκηθί
άκίζωικβέθμθάείηβω

Ξδοδανοίφηαίμηδξονγςιρίίλεβάυοθμβμί
ιίκίάίκηνμφικθήνδμηίάυηβζΪγμίμίκζθσνιΙθλεί
ιίκίάθκΪρβάΪηβωικθάίκφμίικΪάβεφηθίιθεθΰίηβί
μίκζθσνιΪάικθήνδμί
Ώλεβ ά ικθπίλλί ικβέθμθάείηβω άυηνμφ μίκζθσνι μθ άλί
νλμΪηθάδβΫνήνμλΫκθςίηυββοηίθΫοθήβζθΫνήίμ
αΪήΪμφληθάΪ

πρίμναιίαμςροδμμδθρδλξδοίρςοϊ
ξονγςιρί
Αμηλίμηδ
Ξναοδεγδμηδρδολνψςξί
Ικβ λεβςδθζ ζΪεθζ κΪλλμθωηββ ζίΰήν ηΪέκίάΪμίεφηυζ
χείζίημθζ έκβεω β μίκζθσνιθζ άθαζθΰηθ ιθάκίΰήίηβί
μίκζθσνιΪ Ικθλείήβμί αΪ μίζ ρμθΫυ κΪλλμθωηβί ζίΰήν
ηΪέκίάΪμίεφηυζχείζίημθζέκβεωβμίκζθσνιθζβεβ
δΪΫίείζ μίκζθσνιΪ λθλμΪάεωεθ ηίλδθεφδθ λΪημβζίμκθά
Ζωλθάθάκίζωικβέθμθάείηβωζθΰίμικβιθήηωμφλω

Ικβζίκηθίάκίζωικβέθμθάείηβωιθλμθωηηθ
θΫηθάεωίμλωΡίζήθεφςίικθήθεΰΪίμλωικθπίλλ
ικβέθμθάείηβωμίζμθρηίίικβζίκηθίάκίζω
ικβέθμθάείηβωΗίθμδκυάΪγμίήάίκπνικβΫθκΪβηΪρί
ικβζίκηθίάκίζωικβέθμθάείηβωΫνήίμηίάίκηυζ
ΙκβζίκηθίάκίζωικβέθμθάείηβωθμθΫκΪΰΪίμλωά
ηθκζΪεφηθζκίΰβζίβικβάυιθεηίηββικθέκΪζζυ
ΪάμθζΪμβρίλδθέθικβέθμθάείηβω
ΜίδνσΪωάηνμκίηηωωμίζιίκΪμνκΪικθήνδμΪ
θμθΫκΪΰΪίμλωηΪήβλιείίικβικβδθληθάίηββδ
λβζάθεν (
ΒηήβδΪπβψικβζίκηθέθάκίζίηβικβέθμθάείηβωζθΰηθ
ήίΪδμβάβκθάΪμφάΫΪαθάυονλμΪηθάδΪοήεωθμθΫκΪΰίηβω
άζίλμθηίέθμίδνσίγάηνμκίηηίγμίζιίκΪμνκυ
ιίζίμηώ
²

ΙίκάυίĂζβηνμυάκίζίηβικβέθμθάείηβωά
δΪρίλμάίάηνμκίηηίγμίζιίκΪμνκυΫνήίμ
θμθΫκΪΰΪμφλω©&ª

²

ΎβΪιΪαθηβαζίκίηβωλθλμΪάεωίμθμĂ&ήθĂ&
ΑΪικίήίεΪζβήβΪιΪαθηΪβαζίκίηβωάδΪρίλμάί
μίδνσίγάηνμκίηηίγμίζιίκΪμνκυικθήνδμΪηΪ
ήβλιείίθμθΫκΪΰΪίμλω©&ªβεβ©&ª

²

ΏλεβάυθλμΪάβμίικθήνδμιθθδθηρΪηββ
ικβέθμθάείηβωηΪηίδθμθκθίάκίζωάκΪΫθρίγ
δΪζίκίάηνμκίηηωωμίζιίκΪμνκΪικθήνδμΪηίζηθέθ
ιθάυλβμλωάκίανεφμΪμίθΫκΪαθάΪηβωθλμΪμθρηθέθ
μίιεΪάκΪΫθρίγδΪζίκί

²

ΏλεβάυθήηθάκίζίηηθνλμΪηθάβμίικθέκΪζζυλ
μίκζθσνιθζ β μΪγζίκθζ άκίζίηβ ικβέθμθάείηβω μθ
ικβΫθκΫνήίμάυδεψρΪμφλωάαΪάβλβζθλμβθμμθέθά
δΪδθγικθέκΪζζίΫνήίμΫυλμκίίήθλμβέηνμθ
άάίήίηηθίαηΪρίηβί

Αμηλίμηδ
Ξναοδεγδμηδρδολνψςξί
ΗίήθινλδΪγμίαΪσίζείηβωδΪΫίεωμίκζθσνιΪάήάίκπί
ικβΫθκΪ

1

ΝλμΪηθάβμίΫεψήθλάλμΪάείηηυζμίκζθσνιθζά
κΪΫθρνψδΪζίκνΌλμΪάφμίμίκζθσνιάκθαίμδνά
κΪΫθρίγδΪζίκίβαΪδκθγμίήάίκπνήνοθάθέθςδΪξΪ

2

ΝλμΪηθάβμίιίκίδεψρΪμίεφάυΫθκΪξνηδπβγηΪ
μκίΫνίζυγάβήηΪέκίάΪ



ru

Μίκζθσνι

Ηζλδμδμηδςπρίμνακδμμνθαμςροδμμδθρδλξδοίρςοϊ
ξονγςιρί
Ικβδθληβμίλφδλβζάθεν +ΒαζίηβμίνλμΪηθάείηηνψ
άηνμκίηηψψμίζιίκΪμνκνικθήνδμΪλιθζθσφψ
ιθάθκθμηθέθιίκίδεψρΪμίεωβιθήμάίκήβμί
ηΪΰΪμβίζ +
γίκδμηδςπρίμνακδμμνθαμςροδμμδθρδλξδοίρςοϊ
ξονγςιρί
Ικβδθληβμίλφδλβζάθεν +ΝήΪεβμίνλμΪηθάείηηνψ
άηνμκίηηψψμίζιίκΪμνκνικθήνδμΪλιθζθσφψ Ž
ΙκβΫθκΫνήίμικθήθεΰΪμφηΪέκίάΪμφλωάθΫυρηθζ
κίΰβζί

Νοηδμρηονανφμϊδζμίφδμηώ
αμςροδμμδθρδλξδοίρςοϊξονγςιρί

Ă&
² &
² &
² &

οθκθςθικθΰΪκίηηΪω
ΛίήεθωέηίηδΪ
λεΪΫθικθΰΪκίηηθί

² &

Νοηδμρηονανφμν
δζμίφδμηδ
αμςροδμμδθ
ρδλξδοίρςοϊ
ξονγςιρί

οθκθςθικθΰΪκίηηθί
ΐίοίμημί
ΪκΪηβηΪηθέΪ
λεΪΫθικθΰΪκίηηΪω

² &

² &

² &

οθκθςθικθΰΪκίηηΪω
ΪκΪηβηΪλιβηδΪ
λεΪΫθικθΰΪκίηηΪω
οθκθςθικθΰΪκίηηΪω
Οϊΰί
Ξβεί
Πίεβδθζ
ΙΪςμίμ
Ξονφδδ
ΟείΫ
Ιβκθΰδβ
ΙΪςμίμ
ΞνΪέκΪ
ΚΪαθέκίάΪηβίΫεψή

Ă&

λδκθάφψ

²Ă&

λεΪΫθικθΰΪκίηηυγ θί

² &

οθκθςθικθΰΪκίηηυγ θί
ΐΪκδθίβαέθάωήβηυ
Παημημί
ΐΪκδθίβαλάβηβηυ
ΛάβηβηΪλιβηδΪ
λεΪΫθικθΰΪκίηηΪω

² &
² &

οθκθςθικθΰΪκίηηΪω
Ζωληθγκνείμ
ΛάβηΪωάυκίαδΪ
Ρδκώρημί
ΐΪκδθίβαμίεωμβηυοθκθςθ
ικθΰΪκίηηθί
ΜίεωρφωέκνήβηδΪξΪκςβκθάΪηηΪω
ΜίεωμβηΪλιβηδΪ
λεΪΫθικθΰΪκίηηΪω

Ă&
 &
² &

οθκθςθικθΰΪκίηηΪω
Ξβείμίεωμβηυ
λδκθάφψ
λεΪΫθικθΰΪκίηηθί
οθκθςθικθΰΪκίηηθί

² &



² &
² &
² &
² &

² &
² &

ΙθλΪηβμΪκηθέβέβίηβρίλδβζλθθΫκΪΰίηβωζάηνμκίηηωω
μίζιίκΪμνκΪμΪδβολδθκθιθκμωσβολωικθήνδμθάδΪδ
κυΫΪ βεβ ήβρφ ήθεΰηΪ Ϋυμφ ηί ζίηίί ²Ă& Ϊ ιμβπυ
βεβζωληθέθξΪκςΪ²ηίζίηίί²Ă&

Βναώγημί
ΚθλμΫβξξβείΪημκίδθμ
ιθενλυκθγ ί

Γηφϋ
ΛιβηδΪδθλνεβ
ΗθΰδΪδθλνεβ
Λμίγδββαθείηβηυ λιβηδΪ
ΛιβηδβαΪγπΪδκθεβδΪ
Ξρηυί
Πυιείηθδ
ΠίλΪκδΪ
νλφβηήίγδΪνμδΪ
ΝμβηΪωέκνήδΪ
λεΪΫθικθΰΪκίηηΪω

Νοηδμρηονανφμν
δζμίφδμηδ
αμςροδμμδθ
ρδλξδοίρςοϊ
ξονγςιρί

οθκθςθικθΰΪκίηηΪω
ΛμίγδβαλμκΪνλΪ
ήβμώρημί
ΗθΰδΪωέηίηδΪ
λεΪΫθικθΰΪκίηηΪω

Βλιθεφανγμίμθεφδθλάίΰβίικθήνδμυηίβλιθεφανγμί
ικθήνδμυέενΫθδθγαΪζθκθαδβΑηΪρίηβωικβάίήίηηυίά
μΪΫεβπίωάεωψμλωθκβίημβκθάθρηυζβΘηβαΪάβλωμθμ
δΪρίλμάΪβλάθγλμάικθήνδμθά

Ξονγςιρ

Ξονγςιρ

² &
² &

² &
² &
² &

² &
² &
² &

² &

² &

² &

² &

² &
Ă&
² &
Ă&
² &
² &
Ă&
Ă&

+RPH&RQQHFW

+RPH&RQQHFW

3

ΌυΫίκβμίικβεθΰίηβί+RPH&RQQHFWβνλμΪηθάβμί
ίέθηΪζθΫβεφηθζνλμκθγλμάί

4

ΑΪινλμβμίικβεθΰίηβίβηΪλμκθγμίήθλμνιδ+RPH
&RQQHFW
ΙκβεθΰίηβίιθήλδΪΰίμάΪζδΪδικθγμβικθπίήνκν
κίέβλμκΪπββ

o

ΧμθμικβΫθκιθήήίκΰβάΪίμκΪΫθμνάλίμβββζζθΰηθ
νικΪάεωμφήβλμΪηπβθηηθρίκίαζθΫβεφηθίθδθηίρηθί
νλμκθγλμάθΙκβεθΰίηβί+RPH&RQQHFWικίήεΪέΪίμ
ήθιθεηβμίεφηυίξνηδπββθιμβζΪεφηθήθιθεηωψσβί
κΪΫθμνιθήδεψρϋηηθέθδλίμβικβΫθκΪΙκβθμλνμλμάββ
λθίήβηίηβωλήθζΪςηίγλίμφψικβΫθκνικΪάεωίμλωλ
ιθζθσφψήβλιείωάθΫυρηθζκίΰβζί
+RPH&RQ HFW

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

Πνδγημδμηδξοηΰνοίπγνλίχμδθΰδπξονανγμνθ
πδρϋύ /$1
ΗίθΫοθήβζθνλμΪηθάβμφλθίήβηίηβίικβΫθκΪλ
ήθζΪςηίγΫίλικθάθήηθγλίμφψρίκίαδΪΫίεφ/$1
ΛθίήβηίηβίλλίμφψικθβαθγήϋμΪάμθζΪμβρίλδβδΪδ
μθεφδθικβΫθκάιίκάυγκΪαΫνήίμιθήδεψρϋηδ
χείδμκθλίμββάάίήϋηάχδλιενΪμΪπβψ

ιίζίμηώ

Πνδγημδμηδξοηΰνοίπγνλίχμδθΰδπξονανγμνθ
πδρϋύ :/$1π:36

²

ΗίθΫοθήβζυίνλεθάβω

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

▯

ΌΪςζΪκςκνμβαΪμθκθληΪσϋηδηθιδθγ:36
ΒηξθκζΪπβωθΫχμθζικβάίήίηΪάκνδθάθήλμάίιθ
χδλιενΪμΪπββζΪκςκνμβαΪμθκΪ

▯

ΗίθΫοθήβζήθλμνιδζΪκςκνμβαΪμθκν

1

ΌυΫίκβμί ¯©+RPH&RQQHFWªάζίηψΫΪαθάυο
νλμΪηθάθδ

2

Ικβδθληβμίλφδλβζάθεν %

3

ΙθάθκθμηυζιίκίδεψρΪμίείζάυΫίκβμί©:/$1ª

4

Ιθήμάίκήβμίικβδθληνάςβλφδλβζάθεν ™
ΙθωάβμλωλθθΫσίηβίήεωξνηδπββ:36

5

Ύεωικθήθεΰίηβωικβδθληβμίλφδλβζάθεν ™

Μίπρονθιί

6

ΎεωάυιθεηίηβωηΪλμκθίδρίκία+RPH&RQQHFWηΪ
ζθΫβεφηθζνλμκθγλμάίήθεΰηθΫυμφνλμΪηθάείηθ
ικβεθΰίηβί+RPH&RQQHFW

ΙθάθκθμηυζιίκίδεψρΪμίείζάυΫίκβμί
©ΊάμθζΪμβρίλδβ :36 ª

7

Ικβδθληβμίλφδλβζάθεν ™ρμθΫυαΪινλμβμφ
ικθπίλλλθίήβηίηβω

8

ΌμίρίηβίĂζβηνμηΪΰβζΪγμίδηθιδν:36ηΪ
ζΪκςκνμβαΪμθκίήθζΪςηίγΫίλικθάθήηθγλίμβ

²

²

ΙκβθκβμίμηυζωάεωίμλωνικΪάείηβί
ηίιθλκίήλμάίηηθηΪλΪζθζικβΫθκίΌχμθζλενρΪί
θήηθάκίζίηηθίνικΪάείηβίρίκίαικβεθΰίηβί
+RPH&RQQHFWηίάθαζθΰηθ
ΒηξθκζΪπβψζθΰηθηΪγμβάικβεΪέΪίζθγ
ήθδνζίημΪπββ+RPH&RQQHFW

ΔκθζίμθέθάΪςικβΫθκήθεΰίηΫυμφλθίήβηϋηλ
ήθζΪςηίγλίμφψβικβεθΰίηβίζ+RPH&RQQHFWΌυ
ζθΰίμίάυΫκΪμφλείήνψσβίάθαζθΰηθλμβλθίήβηίηβω

▯

ΛθίήβηίηβίλιθζθσφψδΪΫίεω/$1λθίήβηίηβίλ
ήθζΪςηίγΫίλικθάθήηθγλίμφψικθβλοθήβμ
ΪάμθζΪμβρίλδβιθλείιθήμάίκΰήίηβωηΪικβΫθκί

▯

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

ιίζίμηδ ΙκβεθΰίηβίικθάίήϋμάΪλρίκίαάίλφ
ικθπίλλκίέβλμκΪπββΌλενρΪίάθαηβδηθάίηβωάθικθλθά
κνδθάθήλμάνγμίλφνδΪαΪηβωζβάικβεθΰίηββ
πρίμναιίξοηκνεδμηώ
ΝλμΪηθάβμίικβεθΰίηβί+RPH&RQQHFWηΪάΪςίζ
ζθΫβεφηθζθδθηίρηθζνλμκθγλμάί ηΪικβζίκηΪ
ιεΪηςίμίβεβλζΪκμξθηί 

1

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

2

ΌάίήβμίιθβλδθάυγαΪικθλ©+RPH&RQQHFWª

ru

ΙθωάείηβίλθθΫσίηβω©Λθίήβηίηβίλλίμφψάυιθεηίηθ
νλιίςηθªθαηΪρΪίμρμθικθπίλλνλμΪηθάδβλθίήβηίηβω
αΪάίκςϋηΛείήνγμίνδΪαΪηβωζάικβεθΰίηββ
Πνδγημδμηδξοηΰνοίπγνλίχμδθΰδπξονανγμνθ
πδρϋύ :/$1ΰδζ:36
1 ΌυΫίκβμί ¯©+RPH&RQQHFWªάζίηψΫΪαθάυο
νλμΪηθάθδ

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
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+RPH&RQQHFW

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

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

▯

ΏλεβρίκίαĂζβηνμιθλείΪδμβάΪπββ
ήβλμΪηπβθηηθέθαΪινλδΪήάίκπΪικβΫθκΪΫνήίμ
θμδκυμΪ

ΗίθΫοθήβζυίνλεθάβω

▯

ΙκβΫθκΪιθήδεψρίηδήθζΪςηίγΫίλικθάθήηθγ
λίμβ

▯

▯

Ικβεθΰίηβί+RPH&RQQHFWνλμΪηθάείηθηΪ
ζθΫβεφηθζνλμκθγλμάί

ΏλεβρίκίαĂζβηνμιθλείαΪάίκςίηβωκΪΫθμυ
ήάίκπΪικβΫθκΪΫνήίμθμδκυμΪ

▯

ΡίκίαĂρΪλΪιθλείΪδμβάΪπββήβλμΪηπβθηηθέθ
αΪινλδΪ

1

ΎεωλθίήβηίηβωλήθιθεηβμίεφηυζΪδδΪνημθζ
άυΫίκβμί©+RPH&RQQHFWªάζίηψΫΪαθάυο
νλμΪηθάθδ

2

ΙθάθκθμηυζιίκίδεψρΪμίείζάυΫίκβμί
©Λθίήβηίηβίλικβεθΰίηβίζª

3

Ικβδθληβμίλφδλβζάθεν %βαΪινλμβμίικθπίλλ
λθίήβηίηβωλιθζθσφψ ™

4

ΛείήνγμίνδΪαΪηβωζάικβεθΰίηββ

ΙθωάείηβίηΪήβλιείίλθθΫσίηβω©Λθίήβηίηβίλ
ικβεθΰίηβίζάυιθεηίηθνλιίςηθªθΫθαηΪρΪίμ
αΪάίκςίηβίικθπίλλΪλθίήβηίηβω

ΔθέήΪάυαΪινλδΪίμίάβήηΪέκίάΪηΪλΪζθζικβΫθκί
ήβλμΪηπβθηηυγαΪινλδΪδμβάβκνίμλωΪάμθζΪμβρίλδβΧμθ
ιθαάθεωίμλήίεΪμφβαζίηίηβωηΪζθΫβεφηθζνλμκθγλμάί
βεβαΪινλμβμφηθάνψικθέκΪζζν
Ώιρηαίυηώγηπρίμυηνμμνβνζίξςπιί

1

ΝλμΪηθάβμίιίκίδεψρΪμίεφάυΫθκΪξνηδπβγηΪ ž

2

Ικβδθληβμίλφδλβζάθεν ×
Κωήθζλλβζάθεθζ (ιθωάεωίμλω ×

ΎβλμΪηπβθηηυγαΪινλδΪδμβάβκθάΪηΜίιίκφΌυζθΰίμί
αΪινλμβμφάβήηΪέκίάΪβικθβαάίλμβηίθΫοθήβζυί
νλμΪηθάδβηΪικβΫθκίλιθζθσφψζθΫβεφηθέθ
ικβεθΰίηβω
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

Λθίήβηίηβί λ ικβεθ
ΰίηβίζ



ΙκβκΪΫθμίάλίμβικβΫθκιθμκίΫεωίμηίΫθείίĂΌμ
ΑΪινλδικθπίλλΪλθίήβηίηβωζίΰήνικβεθΰίηβίζβ
ικβΫθκθζ

+RPH&RQQHFW
ΘΫηθάείηβίΙΘ

ΎβλμΪηπβθηηθί
νικΪάείηβί

ΊδμβάβκθάΪμφΎίΪδμβ
άβκθάΪμφ

ΛΫκθληΪλμκθίδλίμβ

ΒηξθκζΪπβωθικβ
Ϋθκί

ru

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

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

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

ΒηήβδΪπβωηΪήβλ
ιείί

ΛθδκΪσ ΛμΪηήΪκμ

Πάίμλίηλθκηθγ
ιΪηίεβ

Λίκυγ ίευγ

ΌηίςηβγάβήβηήβδΪπββκίΰβζΪθΰβ
ήΪηβω
ΌυδεβηήβδΪπβωθμλνμλμάνίμΧμΪνλμΪ
ηθάδΪιθαάθεωίμνζίηφςβμφκΪλοθή
χείδμκθχηίκέββικβΫθκΪ
ΌδεάθαζθΰηθλμφνλμΪηθάδβηίλδθεφ
δβοβηήβδΪπβγιθήμάίκήβμί©Όδεª
ηΪΰΪμβίζ ™ΪαΪμίζάυΫίκβμίμκίΫνί
ζνψβηήβδΪπβψλιθζθσφψιθάθκθμ
ηθέθιίκίδεψρΪμίεω
ΌυΫκΪηηΪω βηήβδΪπβω θμθΫκΪΰΪίμλω ηΪ
ήβλιείί
ΙκβάυΫθκί©ΛθδκΪσªηΪήβλιείί
ρίκίαηίδθμθκθίάκίζωθμθΫκΪΰΪίμλω
μθεφδθλΪζΪωάΪΰηΪωβηξθκζΪπβω
ΌυΫθκπάίμΪλβζάθεθάηΪλίηλθκηυο
ιΪηίεωο

ΜθηαάνδΪλίηλθκ
ηθγιΪηίεβ

Μθη ΜθηΌυδε

κθζδθλμφαάνδθάυο Λμνιίηβ 
λβέηΪεθάλίηλθκηθγ
ιΪηίεβ
ΛβέηΪεηΪέκίάΪηβω
Όδε Όυδε



ΌυΫθκαάνδθάθέθλβέηΪεΪικβικβδθληθ
άίηββδλίηλθκηθγιΪηίεβ
ΝλμΪηθάδΪέκθζδθλμβαάνδθάυολβέηΪ
εθάλίηλθκηθγιΪηίεβ
ΔθέήΪικβηΪέκίάΪηββήθλμβέΪίμλω
ΰίεΪίζΪωμίζιίκΪμνκΪάυήΪίμλωαάν
δθάθγλβέηΪε
ΝλμΪηθάδΪέκθζδθλμβαάνδθάθέθλβέηΪεΪ

κθζδθλμφλβέηΪεΪ

Λμνιίηβ 

ΐίλμδθλμφάθήυ



ΞθκζΪμάκίζίηβ
λνμθδ

$030ĂK

Όκίζωλνμθδ

Μίδνσίίάκίζωλνμθδ

ΝλμΪηθάδΪάκίζίηβλνμθδ

ΙίκίνλμΪηθάδΪάκί
ζίηβλνμθδ

Κνρη ΊάμθζΪμ

ΊάμθζΪμβρίλδΪωιίκίνλμΪηθάδΪάκί
ζίηβλνμθδικβιίκίοθήίλείμηίέθηΪ
αβζηίίάκίζωΙκβΪάμθζΪμβρίλδθγ
ιίκίνλμΪηθάδί ικβ βαζίηίηββ άκίζίηβ
βαζίηωίμλωζίλωπήίηφβηίήίεωΧμθ
ήίγλμάβμίεφηθδΪδήεωείμηίέθμΪδήεω
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ζΪδλβζΪεφηθγθμζίμδβ©PD[ªοθεθήηθγάθήθγβ
αΪήάβηφμίήθνιθκΪ

6

ΝΫίήβμίλφρμθκίαίκάνΪκήεωθμκΪΫθμΪηηθγάθήυ
ινλμ

7

ΑΪδκθγμίήάίκπνικβΫθκΪ
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8

ΗΪήβλιείίθμθΫκΪΰΪίμλωάκίζωθρβλμδβΑΪινλμβμί
ικθέκΪζζνηΪΰΪμβίζ IΗΪήβλιείίθμλρβμυάΪίμλω
άκίζωθρβλμδβΕΪζιθρδΪάκΪΫθρίγδΪζίκίηί
έθκβμ

9

ΙθβλμίρίηββνλμΪηθάείηηθέθάκίζίηβθρβλμδβ
κΪαήΪίμλωαάνδθάθγλβέηΪεΗΪήβλιείίιθωάεωίμλω
λθθΫσίηβί

4

Ρίκία ζβηνμκΪαήΪίμλωαάνδθάθγλβέηΪεΗΪ
ήβλιείίιθωάεωίμλωλθθΫσίηβίΗΪΰζβμί ™ήεω
ιθήμάίκΰήίηβω

ΙκθέκΪζζΪλνςδβαΪάίκςίηΪΎΪγμίικβΫθκνθλμυμφ
ΘρβλμβμίκΪΫθρνψδΪζίκνβλμίδεθζωέδθγμκωιθρδθγ

10 ΙκθμκβμίκΪΫθρνψδΪζίκν

Ξονβοίλλίςγίκδμηώμίιηξη

11 Θιθκθΰηβμί κίαίκάνΪκ ήεω λάίΰίγ άθήυ β θλμΪάφμί

ΙίκβθήβρίλδθίνήΪείηβίηΪδβιβιθαάθεωίμ
ιθήήίκΰβάΪμφικβΫθκάηΪήείΰΪσίζλθλμθωηββ
ΙκθέκΪζζΪνήΪείηβωηΪδβιβιθεηθλμφψΪάμθζΪμβρίλδβ
νήΪεωίμβαάίλμδθάυγηΪεϋμικθζυάΪίμβλνςβμικβΫθκ

ίέθλνςβμφλωλθμδκυμθγδκυςδθγ

12 ΘιθκθΰηβμίκίαίκάνΪκήεωθμκΪΫθμΪηηθγάθήυβ
άυζθγμίάιθλνήθζθίρηθγζΪςβηί
ΙκθμκβμίκΪΫθρνψδΪζίκνζωέδθγμκωιδθγβικθλνςβμί
θδθηρΪμίεφηθλιθζθσφψικθέκΪζζυλνςδβ
ιίζίμηώ
²

ΙκθέκΪζζΪθρβλμδβήθεΰηΪάλίέήΪάυιθεηωμφλωήθ
δθηπΪβηίζθΰίμΫυμφικίκάΪηΪ

²

ΙίκίήικβέθμθάείηβίζιβσβθΫωαΪμίεφηθνήΪεβμί
άλίθλμΪμδβρβλμωσίέθλκίήλμάΪβακΪΫθρίγδΪζίκυ

²

ΏλεβικθέκΪζζΪθρβλμδβΫυεΪικίκάΪηΪβααΪ
ιίκίΫθίάάιθήΪρίχείδμκθχηίκέββιίκίή
λείήνψσβζβλιθεφαθάΪηβίζλείήνίμαΪηθάθ
αΪινλμβμφ ικθέκΪζζν ήεω ιθεηθέθ νήΪείηβω θλμΪμδθά
ρβλμωσίέθλκίήλμάΪβαικβΫθκΪ

Ξονβοίλλίπςχιη
ΛιθζθσφψικθέκΪζζυλνςδβΌυζθΰίμίικθλνςβμφ
ήνοθάδνιθλείθρβλμδββεβικβέθμθάείηβωηΪιΪκν
ΙκθέκΪζζΪλνςδβκΪΫθμΪίμάμίρίηβί ζβηνμ
Αμηλίμηδ

ΘμθΫκΪΰΪίζθίηΪήβλιείίλθθΫσίηβίηΪιθζβηΪίμά
αΪάβλβζθλμβθμάβήΪάθήυββλιθεφαθάΪηβωικβΫθκΪθ
άυιθεηίηββικθέκΪζζυνήΪείηβωηΪδβιβ
ΡμθΫυικίήθμάκΪμβμφιθάκίΰήίηβίικβΫθκΪκίΰβζυ
κΪΫθμυλιΪκθζΫεθδβκνψμλωιθλείιθάμθκηθέθ
λθθΫσίηβωΌυζθΰίμίικθήθεΰΪμφιθεφαθάΪμφλω
ικβΫθκθζΫίακίΰβζθάκΪΫθμυλιΪκθζΜθεφδθιθλεί
αΪάίκςίηβωικθέκΪζζυνήΪείηβωηΪδβιβικβΫθκΫνήίμ
ληθάΪιθεηθλμφψέθμθάδβλιθεφαθάΪηβψ
ΙθεηυγικθπίλλνήΪείηβωηΪδβιβικθήθεΰΪίμλω ρΪλ
 ζβηνμ
ΎεωικθέκΪζζυνήΪείηβωηΪδβιβμκίΫνψμλω
λιίπβΪεφηυίμΪΫείμδβήεωνήΪείηβωηΪδβιβΒοζθΰηθ
ικβθΫκίλμβρίκίαλίκάβληνψλενΰΫνβεβάβημίκηίμ
ζΪέΪαβηί  ΗΪΫθκβα μΪΫείμθδήεωνήΪείηβω
ηΪδβιβ 
Αμηλίμηδ
–

Ξναοδεγδμηδξοηΰνοί ΗΪδβιφζθΰίμιθάκίήβμφ
ικβΫθκΚίένεωκηθθρβσΪγμίικβΫθκθμηΪδβιβ

–

Ξναοδεγδμηδξοηΰνοί Ικβζίηίηβί
ηίιθήοθήωσίέθλκίήλμάΪήεωνήΪείηβωηΪδβιβ
ζθΰίμικβάίλμβδιθάκίΰήίηβψικβΫθκΪ
ΒλιθεφανγμίμθεφδθκίδθζίηήθάΪηηυίμΪΫείμδβήεω
νήΪείηβωηΪδβιβ

–

Ξναοδεγδμηδοίΰνφδθιίλδοϊ Βλιθεφανγμί
μΪΫείμδβήεωνήΪείηβωηΪδβιβμθεφδθλικθέκΪζζθγ
νήΪείηβωηΪδβιβΙθεθΰβμίμΪΫείμδβήεωνήΪείηβω
ηΪδβιβάκίαίκάνΪκΗβάδθίζλενρΪίηίδεΪήβμί
μΪΫείμδβήεωνήΪείηβωηΪδβιβάκΪΫθρνψδΪζίκνβ
ηίηΪέκίάΪγμίβοάκΪΫθρίγδΪζίκί

ΗίικθλνςβάΪγμίάέθκωρίγήνοθάδίίζδθλμφήεωάθήυ
ΘηΪζθΰίμιθενρβμφιθάκίΰήίηβω
Ζίξςπιξονβοίλλϊπςχιη

1

ΝλμΪηθάβμίιίκίδεψρΪμίεφάυΫθκΪξνηδπβγηΪ 6
ΌυΫίκβμί ικθέκΪζζν λνςδβ λ ιθζθσφψ ιθάθκθμηθέθ
ιίκίδεψρΪμίεω

2

ΗΪήβλιείίθμθΫκΪΰΪίμλωλβζάθε jΗΪΰζβμί ™
ήεωιθήμάίκΰήίηβω

3

ΗΪήβλιείίθμθΫκΪΰΪίμλωάκίζωλνςδβ  ζβηνμ 
ΑΪινλμβμίικθέκΪζζνηΪΰΪμβίζ IΌκίζωλνςδβ
θμλρβμυάΪίμλωηΪήβλιείίΕΪζιθρδΪάκΪΫθρίγ
δΪζίκίηίέθκβμ

_


ǖǷǵǪǷǧǳǳǧǸǺǿǱǯ



ιίζίμηώ
²

ΙίκίήαΪινλδθζικθέκΪζζυνήΪείηβωηΪδβιβ
βαάείδβμίάλίικβηΪήείΰηθλμββακΪΫθρίγδΪζίκυ
κίςϋμδΪεθμθδικθάθήηθγμίκζθσνι 

²

ΌθάκίζωάυιθεηίηβωικθέκΪζζυνήΪείηβωηΪδβιβ
λίμρΪμυγ ξβεφμκ ήθεΰίη ηΪοθήβμφλω ηΪ ήηί κΪΫθρίγ
δΪζίκυ

²

ΘΫωαΪμίεφηθήθΰήβμίλφαΪάίκςίηβωικθέκΪζζυ
νήΪείηβωηΪδβιβΌυιθεηίηβίικθέκΪζζυνήΪείηβω
ηΪδβιβικίκάΪμφηίάθαζθΰηθ

ΡβλμδΪβμίοηβρίλδθίθΫλενΰβάΪηβί
Ζίξςπιξονβοίλλϊςγίκδμηώμίιηξη
1 ΝλμΪηθάβμίιίκίδεψρΪμίεφάυΫθκΪξνηδπβγηΪ 6
ΌυΫίκβμίικθέκΪζζννήΪείηβωηΪδβιβλιθζθσφψ
ιθάθκθμηθέθιίκίδεψρΪμίεω

2

ΘμθΫκΪΰΪίμλωλβζάθε ‘ΗΪΰζβμί ™ήεω
ιθήμάίκΰήίηβω

3

ΌυηφμίάλίικβηΪήείΰηθλμββακΪΫθρίγδΪζίκυ
ΗΪΰζβμί ™ήεωιθήμάίκΰήίηβω

4

ΒαάείδβμίμΪΫείμδνήεωνήΪείηβωηΪδβιββα
ιεΪλμβδθάθγνιΪδθάδβ

6

ru

ΙθζίλμβμίμΪΫείμδνήεωνήΪείηβωηΪδβιβάαΪήηίί
θμήίείηβίκίαίκάνΪκΪήεωλάίΰίγάθήυΗΪιθεηβμί
κίαίκάνΪκήεωλάίΰίγάθήυήθθμζίμδβ0D[
 ε 

0D[

O

m Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋ

[

0D

/


ροίαληοναίμηώ
ΜΪΫείμδβήεωνήΪείηβωηΪδβιβζRέ\μιSβάHFμβδ
[βζβρHFδβζ RΰRέDζ ιRεRFμβ SμD έεθμδβ έεΪα β δθΰβ
ΛθΫεψήΪγμίνδΪαΪηβωιθμίοηβδίΫίαθιΪληθλμβηΪ
νιΪδθάδίμΪΫείμθδήεωνήΪείηβωηΪδβιβΒαΫίέΪγμί
δθημΪδμΪμΪΫείμθδήεωνήΪείηβωηΪδβιβλδθΰίγ
ΟκΪηβμίμΪΫείμδβήεωνήΪείηβωηΪδβιβά
ηίήθλμνιηθζήεωήίμίγζίλμί

m Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋ
ροίαληοναίμηώ
ΛκίήλμάθήεωνήΪείηβωηΪδβιβζRΰίμιSβάHFμβδ
[βζβρHFδβζ RΰRέDζ ιRεRFμβ SμD έεθμδβ έεΪα β δθΰβ
ΒαΫίέΪγμί ιθιΪήΪηβω λκίήλμάΪ ήεω νήΪείηβω ηΪδβιβ
ηΪδθΰνΟκΪηβμίλκίήλμάθήεωνήΪείηβωηΪδβιβά
ηίήθλμνιηθζήεωήίμίγζίλμίΛκίήλμάθήεω
νήΪείηβωηΪδβιβηίεφαωνιθμκίΫεωμφάιβσνΗί
ήθινλδΪίμλω δθημΪδμ λκίήλμάΪ ήεω νήΪείηβω ηΪδβιβ λ
ικθήνδμΪζβιβμΪηβωΙίκίήιθλείήνψσβζ
βλιθεφαθάΪηβίζικβΫθκΪμσΪμίεφηθθρβσΪγμί
κίαίκάνΪκήεωάθήυ
Αμηλίμηδ

7

ΑΪδκθγμίκίαίκάνΪκήεωλάίΰίγάθήυδκυςδθγβ
αΪξβδλβκνγμίίϋ

8

ΝλμΪηθάβμίκίαίκάνΪκήεωλάίΰίγάθήυάηνμκφ
ικβΫθκΪ

9

ΑΪδκθγμίήάίκπνικβΫθκΪΗΪΰζβμί ™ήεω
ιθήμάίκΰήίηβωΗΪήβλιείίθμθΫκΪΰΪίμλωάκίζω
νήΪείηβωηΪδβιβ ρΪλ ζβηνμ

10 ΑΪινλμβμίικθέκΪζζνηΪΰΪμβίζ IΌκίζωνήΪείηβω
ηΪδβιβθμλρβμυάΪίμλωηΪήβλιείίΕΪζιθρδΪά
κΪΫθρίγδΪζίκίηίέθκβμ

Ξναοδεγδμηδξοηΰνοί
Ικβζίηίηβί ηίιθήοθήωσίέθ λκίήλμάΪ ήεω νήΪείηβω
ηΪδβιβζθΰίμικβάίλμβδιθάκίΰήίηβψικβΫθκΪ
ΒλιθεφανγμίμθεφδθκίδθζίηήθάΪηηυίμΪΫείμδβήεω
νήΪείηβωηΪδβιβ

5

Βαάείδβμί κίαίκάνΪκ ήεω λάίΰίγ άθήυ βα ικβΫθκΪ β
ληβζβμίδκυςδνκίαίκάνΪκΪ


11 ΙκβζίκηθρίκίαĂρΪλĂζβηηΪήβλιείί
ιθωάεωίμλωλθθΫσίηβίΘιθκθΰηβμίκίαίκάνΪκήεω
θμκΪΫθμΪηηθγάθήυμσΪμίεφηθικθζθγμίβάλμΪάφμί
ίέθάικβΫθκΜσΪμίεφηθθρβλμβμίκίαίκάνΪκήεω
λάίΰίγ άθήυ αΪείγμί ά ηίέθ Ăε άθήυ β άλμΪάφμί ά
ικβΫθκΗΪΰζβμί ™ ήεωιθήμάίκΰήίηβω

m Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋ
ροίαληοναίμηώ
ΛκίήλμάθήεωνήΪείηβωηΪδβιβζθΰίμιSβάHFμβδ
[βζβρHFδβζ RΰRέDζ ιRεRFμβ SμD έεθμδβ έεΪα β δθΰβ
ΒαΫίέΪγμί ιθιΪήΪηβω λκίήλμάΪ ήεω νήΪείηβω ηΪδβιβ
ηΪδθΰνΟκΪηβμίλκίήλμάθήεωνήΪείηβωηΪδβιβά
ηίήθλμνιηθζήεωήίμίγζίλμίΛκίήλμάθήεω
νήΪείηβωηΪδβιβηίεφαωνιθμκίΫεωμφάιβσνΗί
ήθινλδΪίμλω δθημΪδμ λκίήλμάΪ ήεω νήΪείηβω ηΪδβιβ λ
ικθήνδμΪζβιβμΪηβωΙίκίήιθλείήνψσβζ
βλιθεφαθάΪηβίζικβΫθκΪμσΪμίεφηθθρβσΪγμί
κίαίκάνΪκήεωάθήυ
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Νφηπριίοδζδοαςίονα
ΘμοθήυθλμΪάςβίλωιθλείνήΪείηβωβαάίλμδθάθέθ
ηΪείμΪθλμΪψμλωάκίαίκάνΪκΪοήεωλάίΰίγβήεω
θμκΪΫθμΪηηθγάθήυΙθχμθζνιθλείαΪάίκςίηβω
ικθέκΪζζυνήΪείηβωηΪδβιβηίθΫοθήβζθθρβλμβμφ
κίαίκάνΪκυήεωλάίΰίγβήεωθμκΪΫθμΪηηθγάθήυ

1

ΌυηφμίκίαίκάνΪκυήεωλάίΰίγβήεωθμκΪΫθμΪηηθγ
άθήυβαικβΫθκΪβληβζβμίδκυςδβκίαίκάνΪκθά

2

ΙκθζθγμίκίαίκάνΪκήεωλάίΰίγάθήυκίαίκάνΪκ
ήεωθμκΪΫθμΪηηθγάθήυβδκυςδβκίαίκάνΪκθάά
ιθλνήθζθίρηθγζΪςβηί

Πμώρηδαϊγαηεμϊτοδχϐρνι
ΌυήάβΰηυίκίςϋμδβζθΰηθληβζΪμφήεωθρβλμδβ
Πμώρηδαϊγαηεμϊτοδχϐρνι

1

ΙθεθΰβμίδνοθηηθίιθεθμίηπίηΪήηθκΪΫθρίγ
δΪζίκυ άθ βαΫίΰΪηβί θπΪκΪιυάΪηβω ηίκΰΪάίψσίγ
λμΪεβ

2

ΘμάίκηβμίέΪγδβληΪδΪμδθγ κβλ$ 

3

ΙθμωηβμίάυήάβΰηυίκίςϋμδβάλμθκθηνάβημΪβ
άυμωηβμίάιίκίή κβλ% 

$

%

Όυήάβΰηυίκίςϋμδβζθΰηθζυμφάιθλνήθζθίρηθγ
ζΪςβηί
πρίμναιίαϊγαηεμϊτοδχϐρνι

1

ΌλμΪάφμίάυήάβΰηυίκίςϋμδβάικΪάβεφηθζ
ηΪικΪάείηββθμλίΫωήθνιθκΪ

2

ΙκβδκνμβμίάυήάβΰηυίκίςϋμδβλαΪήβηΪΫθεμυ
αΪμίζιθάίλφμίλιίκίήβ

3

ΑΪάίκηβμίέΪγδβληΪδΪμδθγ

ιίζίμηδ ΏλεβέΪγδΪληΪδΪμδθγιθμίκωηυάυζθΰίμί
αΪδΪαΪμφηθάυίηΪαΪζίηνάηΪςίγλίκάβληθγλενΰΫί
ΒλιθεφαθάΪηβίηίθκβέβηΪεφηυοέΪγδβληΪδΪμδθγ
ικβάθήβμάιθωάείηβψκΰΪάρβηυάκΪΫθρίγδΪζίκί



ΡμθήίεΪμφάλενρΪίηίβλικΪάηθλμβ"

Φρνγδκίρϋαπκςφίδμδηπξοίαμνπρη"

m

ru

Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋροίαληοναίμηώ

3

ΘΫυρηθάθαηβδΪψσβίηίβλικΪάηθλμβζθένμ
νλμκΪηωμφλωλθΫλμάίηηυζβλβεΪζβΙκίΰήίρίζ
θΫκΪσΪμφλωάλενΰΫνλίκάβλΪάυιθεηβμί
ηβΰίλείήνψσβίνδΪαΪηβω
Ρμθ ήίεΪμφ ά λενρΪί ηίβλικΪάηθλμβ"

m

Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋςγίοίρνινλ

Ικβ ηίδάΪεβξβπβκθάΪηηθζ κίζθημί ικβΫθκ ζθΰίμ λμΪμφ
βλμθρηβδθζθιΪληθλμβΕψΫυίκίζθημηυίκΪΫθμυβ
αΪζίηΪικθάθήθάβμκνΫήθεΰηυάυιθεηωμφλωμθεφδθ
λιίπβΪεβλμΪζβλίκάβληθγλενΰΫυικθςίήςβζβ
λιίπβΪεφηθί θΫνρίηβί Ώλεβ ικβΫθκ ηίβλικΪάίη άυηφμί
άβεδνλίμίάθέθικθάθήΪβακθαίμδββεβθμδεψρβμί
ικίήθοκΪηβμίεφάΫεθδίικίήθοκΪηβμίείγΌυαθάβμί
λιίπβΪεβλμΪλίκάβληθγλενΰΫυ
Μδηπξοίαμνπρϋ
ΙκβΫθκηίκΪΫθμΪίμηΪήβλιείί
θμλνμλμάνίμβηήβδΪπβω

Λάίμθμλάίμθήβθήηυοχείζίημθάθρίηφωκδβγβζθΰίμ
μκΪάζβκθάΪμφέεΪαΪ έκνιιΪκβλδΪ  ΗίλζθμκβμίηΪ
άδεψρϋηηυίλάίμθήβθήηυίχείζίημυήθεφςί
 λίδνηή
Παδρνγηνγμϊδόκδλδμρϊ
ΑΪζίηΪηίβλικΪάηυολάίμθήβθήηυοχείζίημθάήθεΰηΪ
άυιθεηωμφλωμθεφδθλιίπβΪεβλμΪζβξβκζυ
ικθβαάθήβμίεωίέθλίκάβληθγλενΰΫυβεβ
λίκμβξβπβκθάΪηηυζλιίπβΪεβλμθζιθχείδμκθζθημΪΰν

Ανζλνεμίώξοηφημί
ΛίμίάθγςμίιλίεφηίάλμΪάείηά
κθαίμδν
ΒλρίαηθάίηβίηΪικωΰίηβωάλίμβ
ΗίβλικΪάηυγικίήθοκΪηβμίεφ

ΘςβΫδΪνικΪάείηβω

ΙκβΫθκηίξνηδπβθηβκνίμηΪήβλ
ιείίθμθΫκΪΰΪίμλω©ΙκβΫθκαΪΫεθ
δβκθάΪηΗίθΫοθήβζθνήΪείηβί
ηΪδβιβª
ΗίλζθμκωηΪικθβαάίήίηηθίνήΪεί
ηβίηΪδβιβηΪήβλιείίθμθΫκΪΰΪ
ίμλω©ΝήΪεβμίηΪδβιφª

ΌικβΫθκίθΫκΪαθάΪεΪλφηΪδβιφ

ΌικβΫθκίθΫκΪαθάΪεΪλφηΪδβιφ
βλιθεφαθάΪηθηίιθήοθήωσίίλκίή
λμάθήεωνήΪείηβωηΪδβιβ

ΙκβΫθκηίαΪινλδΪίμλω

ΎάίκφικβΫθκΪαΪδκυμΪηίιθεηθ
λμφψ
ΙκβΫθκηίκΪΫθμΪίμηΪήβλιείίθμθ ΌικβΫθκηίιθλμνιΪίμάθήΪ
ΫκΪΰΪίμλω©(ª

ΙκβΫθκηίξνηδπβθηβκνίμήβλιείγ
ηίκίΪέβκνίμΗΪήβλιείίιθωάεω
ίμλω 0
ΙκβΫθκάυδεψρΪίμλωλΪζθλμθω
μίεφηθ
ΙκβΫθκηίηΪέκίάΪίμλωηΪήβλιείί
ιθωάεωίμλω °

προίμδμηδ
ΙθήδεψρβμίικβΫθκδχείδμκθλίμβ
ΙκθάίκφμίκΪΫθμΪψμεβήκνέβί
δνοθηηυίικβΫθκυ
ΙκθάίκφμίάδθκθΫδίικίήθοκΪηβμί
είγβλικΪάηθλμφικίήθοκΪηβμίεω
ικβΫθκΪ
ΌυδεψρβμίικίήθοκΪηβμίεφικβ
ΫθκΪάΫεθδίικίήθοκΪηβμίείγβ
ρίκίαĂλίδάδεψρβμίληθάΪ
ΑΪινλδικθέκΪζζυνήΪείηβω
ηΪδβιβ~ ΙκθέκΪζζΪνήΪείηβω
ηΪδβιβηΪ λμκΪηβπΪ 
ΒλιθεφαθάΪηυκίδθζίηήθάΪηηυί
μΪΫείμδβήεωνήΪείηβωηΪδβιβαΪιν
σίηΪικθέκΪζζΪνήΪείηβωηΪδβιβ
~ ΙκθέκΪζζΪνήΪείηβωηΪδβιβ
ηΪ λμκΪηβπΪ 
ΑΪδκυμφήάίκφικβΫθκΪ

ΛηβζβμίκίαίκάνΪκήεωάθήυβνΫί
ήβμίλφρμθάινλδηθγςεΪηέάοθήβμ
ικωζθάκίαίκάνΪκβηίιίκίέηνμ
ΏλεβλθθΫσίηβίθΫθςβΫδίιθωάεω
ίμλωληθάΪθΫκΪμβμίλφάλίκάβληνψ
λενΰΫν
εθδβκθάδΪήεωΫίαθιΪληθλμβήίμίγ ΎίΪδμβάΪπβωΫεθδβκθάδβήεωΫίαθ
ΪδμβάβκθάΪηΪ
ιΪληθλμβ ήίμίγ~ εθδβκθάδΪ ήεω
ΫίαθιΪληθλμβήίμίγ
ηΪ λμκΪηβπΪ 
ΑΪσβμηθίθμδεψρίηβίΫθεί
ΙθήμάίκήβμίλθθΫσίηβίλ
ίĂρΪλθάηίΫυεΪάυιθεηίηΪηβ
ιθζθσφψ ™άυδεψρβμίικβΫθκβ
θήηΪθιίκΪπβωνικΪάείηβω
ηΪλμκθγμίίέθαΪηθάθ
ΙκβΫθκηΪοθήβμλωάήίζθηλμκΪπβθη ΎίΪδμβάβαβκνγμίήίζθηλμκΪπβθη
ηθζκίΰβζί
ηυγκίΰβζάΫΪαθάυονλμΪηθάδΪο

ΙκβΫθκηίαΪινλδΪίμλωηΪήβλιείί Ϊδήεωάθήυινλμ
ιθωάεωίμλωλθθΫσίηβί
Ικθάθήηθγ μίκζθσνι ιθήδεψρίη ηΪ ΌεΪέΪηΪςμίιλίεφηθγάβεδίμίκζθ
ήβλιείίθμθΫκΪΰΪίμλωĂ&
σνιΪβεβηΪκΪατίζίάκΪΫθρίγ
δΪζίκί

ΗΪιθεηβμίΫΪδάθήθγ
ΗίλδθεφδθκΪαάλμΪάφμίβάυμΪσβμί
ςμίιλίεφηνψάβεδνμίκζθσνιΪά
κΪατίζάκΪΫθρίγδΪζίκί



ru

ΡμθήίεΪμφάλενρΪίηίβλικΪάηθλμβ"

ΜίκζθσνιάλμΪάείηηθλβζάθε+
ηίθμκΪΰΪίμλω
ΌβήβζυγάυοθήιΪκΪθμλνμλμάνίμ
ΛβεφηυγάυοθήιΪκΪάάίκοηίγ
ρΪλμβήάίκπυ
ΒημίηλβάηυγάυοθήιΪκΪιθθΫίβζ
λμθκθηΪζήάίκβ
νήίηβίικβάδεψρίηββ

ΌεΪέΪηΪκΪατίζίάκΪΫθρίγδΪζίκί ΗίλδθεφδθκΪαάλμΪάφμίβάυμΪσβμί
ςμίιλίεφηνψάβεδνμίκζθσνιΪά
κΪατίζάκΪΫθρίγδΪζίκί
ΙκβμίζιίκΪνμκίάυςί&άθήω ΧμθηθκζΪεφηθ
ηθγιΪκηίάβήίη
ΒαζίηίηκίΰβζκΪΫθμυ
ΧμθηθκζΪεφηθ
ΑΪέκωαηίηηθβεβιεθοθαΪδκίιείηθ
νιεθμηίηβίήάίκβ
ΙκβΫθκηίβλιθεφαθάΪελωάμίρίηβί
ηίλδθεφδβοήηίγ

ΌθάκίζωηΪέκίάΪιθωάεωίμλωλάβ
λμωσβγαάνδ
Ικβήθάίήίηββήθέθμθάηθλμβάθαηβ
δΪψμοεθιδβ

ΑάνδζθΰίμάθαηβδΪμφάθάκίζω
ιΪκθθΫκΪαθάΪηβω
ΙκβΫθεφςθζιίκίιΪήίμίζιίκΪ
μνκυάθαηβδΪψμηΪικωΰίηβωάυαυ
άΪίζυίμίιεθάυζκΪλςβκίηβίζ
ΙκβέθμθάείηβίηΪιΪκνηίάθαζθΰηθ ΌικβΫθκίθΫκΪαθάΪεΪλφηΪδβιφ
ΗίθΫοθήβζθθρβλμβμφικβΫθκθμ
ηΪδβιβρμθΫυικίήθμάκΪμβμφίέθ
ιθάκίΰήίηβί
ΙκβΫθκηίκΪΫθμΪίμλιΪκθζδΪδ
ΌικβΫθκίθΫκΪαθάΪεΪλφηΪδβιφ
ήθεΰηθ
ΙθήλάίμδΪηίκΪΫθμΪίμ
ΙθήλάίμδΪηίβλικΪάηΪ
ΑΪικίσΪίμλωληβζΪμφκίαίκάνΪκ
ήεωθμκΪΫθμΪηηθγάθήυ

ΙθλείαΪάίκςίηβωκίΰβζΪικβέθ
μθάείηβωιβσβκίαίκάνΪκήεωθμκΪ
ΫθμΪηηθγάθήυΫεθδβκνίμλω

ΛθθΫσίηβίθΫθςβΫδί©([[[ª

ΙκβθμδκυάΪηββήάίκπυικβΫθκΪ
δΪιΪίμάθήΪ

ΌεΪέθθμάθήωσβγΰίεθΫάηβΰηίγ
ρΪλμβλμίδεΪήάίκπυιθεθη

Θρβλμβμφνιεθμηίηβίλθθμάίμ
λμάίηηθαΪδκίιβμφίέθάιΪαν
ΗθκζΪΪάμθζΪμβρίλδΪωικθζυάδΪ
ικβάάθήίάχδλιενΪμΪπβψ
ΧμθηθκζΪεφηθ
ΧμθηθκζΪεφηθ

ΑΪινλδικθέκΪζζυνήΪείηβω
ηΪδβιβ~ ΙκθέκΪζζΪνήΪείηβω
ηΪδβιβηΪ λμκΪηβπΪ 
ΑΪινλμβμίικθέκΪζζννήΪείηβω
ηΪδβιβ
ΌυαθάβμίλιίπβΪεβλμΪλίκάβληθγ
λενΰΫυ
ΎθΰήβμίλφθμδεψρίηβωΫεθδβκθάδβ

ΌλενρΪίιθωάείηβωλθθΫσίηβωθΫ
θςβΫδίιθάίκηβμίιίκίδεψρΪμίεφ
άυΫθκΪξνηδπβγηΪ ΏλεββηήβδΪ
πβωβλρίαηίμχμθθαηΪρΪίμρμθ
βζίεΪζίλμθλενρΪγηΪωθςβΫδΪ
ΏλεβλθθΫσίηβίθΫθςβΫδίιθωάεω
ίμλωληθάΪβεβθλμΪίμλωηΪήβλιείί
θΫκΪμβμίλφάλίκάβληνψλενΰΫνβ
νδΪΰβμίδθήθςβΫδβ
ΝήΪεβμί άεΪέν βα ΰίεθΫΪ λ ιθζθσφψ
ζωέδθγένΫδβ

Νρικύφδμηδόκδιρονόμδοβηη

Γδλνμπροίυηνμμϊθοδεηλ

Ό λενρΪί θμδεψρίηβω λίμίάθέθ ηΪικωΰίηβω ηΪ ηίλδθεφδθ
λίδνηήάικβΫθκίλθοκΪηωίμλωθλμΪμθρηθίηΪικωΰίηβί
ΙκβΫθκικθήθεΰΪίμκΪΫθμΪμφ

ΏλεβηΪήβλιείίθμθΫκΪΰΪίμλωλβζάθε °χμθθαηΪρΪίμ
ρμθήίζθηλμκΪπβθηηυγκίΰβζΪδμβάβκθάΪηΙκβΫθκηί
ηΪέκίάΪίμλω

ΙκβΫθείίικθήθεΰβμίεφηθζθμδεψρίηββλίμίάθέθ
ηΪικωΰίηβω ικβκΪΫθμΪψσίζικβΫθκί ηΪήβλιείί
ιθωάεωίμλωλθθμάίμλμάνψσίίλθθΫσίηβίΚΪΫθμΪ
ικβΫθκΪικίκάΪηΪ

ΗίηΪήθεέθθμλθίήβηβμίικβΫθκθμχείδμκθλίμβ
άυάίκηβμίικίήθοκΪηβμίεφβεβάυδεψρβμί
ικίήθοκΪηβμίεφηυγάυδεψρΪμίεφάΫεθδί
ικίήθοκΪηβμίείγ ΙθλείχμθέθάμίρίηβίĂζβηνμ
ήίΪδμβάβκνγμίήίζθηλμκΪπβθηηυγκίΰβζάζίηψ
ΫΪαθάυονλμΪηθάθδ

ΙθάίκηβμίιίκίδεψρΪμίεφάυΫθκΪξνηδπβγηΪ Ιθλεί
χμθέθάυλζθΰίμίβλιθεφαθάΪμφικβΫθκάθΫυρηθζ
κίΰβζί
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Ώλεβ άΪς ικβΫθκ ηνΰήΪίμλω ά κίζθημί ηΪςΪ λίκάβληΪω
λενΰΫΪάλίέήΪδάΪςβζνλενέΪζΖυάλίέήΪλμΪκΪίζλω
ηΪγμβιθήοθήωσίίκίςίηβίρμθΫυβαΫίΰΪμφάμθζ
ρβλείηίηνΰηυοάυαθάθάλιίπβΪεβλμθά

ΛίκάβληΪωλενΰΫΪ

Μνλδο(ημνλδο)'
ΙκβαάθηδίθΫωαΪμίεφηθλθθΫσβμίιθεηυγηθζίκ
βαήίεβω ηθζίκ( βαΪάθήλδθγηθζίκ ηθζίκ)' ρμθ
ιθαάθεβμάΪζιθενρβμφδάΪεβξβπβκθάΪηηνψιθζθσφ
ΞβκζίηηΪωμΪΫεβρδΪληθζίκΪζβηΪοθήβμλωηΪ
άηνμκίηηίγλμθκθηίήάίκπυ

(1U

)'

ιίζίμηώ

ΜΪΫεβπυβκίδθζίηήΪπβ

²

ΝδΪαΪηηυίαηΪρίηβωάκίζίηβικβέθμθάείηβω
ωάεωψμλω θκβίημβκθάθρηυζβ ΞΪδμβρίλδβί αηΪρίηβω
άκίζίηβικβέθμθάείηβωαΪάβλωμθμδΪρίλμάΪβ
μίζιίκΪμνκυβλοθήηθέθικθήνδμΪΪμΪδΰίθμίέθ
ζΪλλυβμθεσβηυ

²

ΙκβάίήίηηυίαηΪρίηβωθμηθλωμλωδλκίήηίζν
δθεβρίλμάνικθήνδμΪηΪρίμυκίιίκλθηυΙκβ
Ϋθεφςίζ δθεβρίλμάί ικθήνδμΪ άκίζω ικβέθμθάείηβω
λείήνίμνάίεβρβμφ

²

ΒλιθεφανγμίικβικβέθμθάείηββνδΪαΪηηνψιθλνήν
Ώλεβάυβλιθεφανίμίήκνένψιθλνήνμθάκίζω
ικβέθμθάείηβωλείήνίμνάίεβρβμφβεβνζίηφςβμφ

²

ΙκβηίήθλμΪμθρηθζθιυμίάικβέθμθάείηββΫεψήΪ
ηΪρηβμίληΪβζίηφςίέθαηΪρίηβωάκίζίηβ
ικβέθμθάείηβωΙκβηίθΫοθήβζθλμβΫεψήθζθΰηθ
ήθάίλμβήθέθμθάηθλμβ

²

ΛείήβμίαΪμίζρμθΫυήάίκπΪικθέκίμθέθικβΫθκΪ
θμδκυάΪεΪλφεβςφηΪδθκθμδθίάκίζωβλμΪκΪγμίλφ
αΪέκνΰΪμφικβΫθκιθάθαζθΰηθλμβΫυλμκθ

²

Ώλεβάυβλιθεφανίμίμθεφδθθήβηεθμθδ
νλμΪηΪάεβάΪγμίίέθηΪάμθκθγνκθάίηφληβαν

²

ΙκβάυΫθκίκίΰβζθάικβέθμθάείηβωλιΪκθζ
κΪαζθκΪΰβάΪηβωΫκθΰίηβωβιθήθέκίάΪζθΰηθ
θήηθάκίζίηηθβλιθεφαθάΪμφήθμκίονκθάηίγ
νλμΪηθάδβ ΝκθάηβνλμΪηθάδβĂβ Ικβχμθζ
ΫεψήΪηίικβθΫκίμνμάδνλήκνέήκνέΪΜΪδζθΰηθ
θήηθάκίζίηηθέθμθάβμφκυΫνθάθσββήίλίκμ
ΝδΪαΪηηθίάκίζωικβέθμθάείηβωζθΰηθνάίεβρβμφ
ικβικβέθμθάείηββΫθεφςθέθθΫτϋζΪικθήνδμθά

²

Ικβ άυιίδΪηββ μθεφδθ ηΪ θήηθζ νκθάηί βλιθεφανγμί
νκθάίηφΙκβθήηθάκίζίηηθζάυιίδΪηββηΪήάνο
νκθάηωοβλιθεφανγμίνκθάηβĂβ

²

ΙκθήνδμηίήθεΰίηλθικβδΪλΪμφλωλιθάίκοηθλμωζβ
κΪΫθρίγδΪζίκυβεβαΪήηίγιΪηίεφψ

²

ΑΪδκθγμίήάίκπνήνοθάθέθςδΪξΪιΪκθάΪκδβ
ΝιεθμηβμίεφηυίιθάίκοηθλμβήθεΰηυάλίέήΪ
θλμΪάΪμφλωρβλμυζβ

²

ΗίαΪιθεηωγμίκίςϋμδββεθμδβικθήνδμθζλεβςδθζ
ιεθμηθΌχμθζλενρΪίΫνήίμθΫίλιίρβάΪμφλω
θιμβζΪεφηΪωπβκδνεωπβωιΪκΪ

²

ΕθμθδζθΰίμήίξθκζβκθάΪμφλωβααΪάθαήίγλμάβω
θρίηφοθεθήηυοΫεψήβεβάυλθδβομίζιίκΪμνκ
ΎίξθκζΪπβωηίθδΪαυάΪίμάεβωηβωηΪ
ξνηδπβθηβκθάΪηβίΙθλείθοεΪΰήίηβωεθμδΪ
ήίξθκζΪπβωνλμκΪηωίμλω

²

Ώλεβ άυ οθμβμί ικβέθμθάβμφ Ϋεψήθ λ βλιθεφαθάΪηβίζ
ιΪκΪ Ϊ ικβΫθκ ηΪέκίμ ήθ μίζιίκΪμνκυ άυςί Ă&
ηΪικβζίκ άυνΰίρμθμθάυιίδΪεβ ήΪγμίικβΫθκν
θλμυμφιίκίήβλιθεφαθάΪηβίζΌικθμβάηθζλενρΪί
ΫεψήΪΫνήνμιίκίλνςίηυβααΪάυλθδθγ
μίζιίκΪμνκυ

=1U
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ΡμθΫυ ηί μκΪμβμφ άκίζω ηΪ ιθβλδ χμβο ηθζίκθά άιβςβμί
βοβμίείξθηηυγηθζίκλίκάβληθγλενΰΫυαήίλφ

Μνλδο(
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Μνλδο)'

Πδοαηπμίώπκςεΰί O

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



ru

ΜΪΫεβπυβκίδθζίηήΪπββ

Νανψη
▯

▯

ΙκβέθμθάείηβίθάθσίγηΪιΪκνωάεωίμλωΫθείί
ΫίκίΰηυζιθλκΪάηίηβψλικβέθμθάείηβίζά
δβιωσίγάθήίμΪδδΪδικβχμθζενρςίλθοκΪηωψμλω
άδνλπάίμβδθηλβλμίηπβωΚΪλμάθκωψσβίλωάάθήί
άβμΪζβηυβάίσίλμάΪιθρμβηίάυζυάΪψμλω
ΙθλδθεφδνήνοθάθγςδΪξιΪκθάΪκδΪκΪΫθμΪίμΫία
ήΪάείηβω μθεφδθ ικβ Ă& ικθπίλλ ικβέθμθάείηβω
ωάεωίμλωΫθείίΫίκίΰηυζρίζηΪικβζίκ
ικβέθμθάείηβίάλδθκθάΪκδί

▯

ΏλεβήεωικβέθμθάείηβωηΪιΪκνθάθσίγάυ
βλιθεφανίμίεθμθδλθμάίκλμβωζβνλμΪηθάβμίίέθηΪ
άμθκθγνκθάίηφληβανΙθήλμΪάφμίιθήηίέθεθμθδ
ΫίαθμάίκλμβγΛθΫκΪηηυγθάθσηθγλθδζθΰηθ
βλιθεφαθάΪμφάδΪρίλμάίθληθάυήεωλθνλΪβεβ
θάθσηθέθΫνεφθηΪ

▯

εΪηςβκθάΪηβί άυιθεηωίμλω ά μίρίηβί  ζβηνμ ά
ικίήάΪκβμίεφηθκΪαθέκίμθζικβΫθκίΏλεβθάθσβ
βεβ ξκνδμυ ιθήΪψμλω ηί λκΪαν Ϋυλμκθ θοεΪήβμί βο ά
άθήίλθεφήθζήεωικίήθμάκΪσίηβωήθάίήίηβω
ΫεψήΪήθέθμθάηθλμβάλείήλμάβίάθαήίγλμάβω
θλμΪμθρηθέθμίιεΪ

▯

Ικβ ικβέθμθάείηββ ηΪ ιΪκν ικίήάΪκβμίεφηυγ ηΪέκίά
ηίμκίΫνίμλωικβμίζιίκΪμνκίήθĂ&ΙθλμΪάφμί
ΫεψήθάηίκΪαθέκίμνψκΪΫθρνψδΪζίκνβαΪμίζ
άδεψρβμίικβΫθκ

ΌλίήΪηηυίθμηθλωμλωδθρβσίηηυζθάθσΪζάίλθζ
 δέ

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

λθμάίκλμβ
ωζβ
Ϋίαθμάίκ
λμβγ
λθμάίκλμβ
ωζβ
Εθμθδλ
θμάίκλμβ
ωζβκίςϋμδΪ
λθμάίκλμβ
ωζβ





²





²





²





²





²

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





²





²





²





²





²

²



²

ΠάίμηΪωδΪινλμΪλθπάί
μβω
ΛμκνρδθάΪωξΪλθεφ
κθδδθεβλθπάίμβω ά
λθθμάίμλμάββλθλμΪηήΪκ
μθζ(1
ΛΪεΪμηυγπβδθκβγ
θκθςίδλάίΰβγ
ΞίηοίεφδκνΰδΪζβ
ΘάθσηθγιΪςμίμ

θκθςίδέενΫθδθγαΪζθ
κθαδβ άλθθμάίμλμάββλθ
λμΪηήΪκμθζ(1
δέ
ΖθκδθάφδκνΰδΪζβιθ
 λζ
ΔΪκμθξίεφθρβσίηηυγ
ρίμάίκμβηδΪζβ
ΔθεφκΪΫβδκνΰδΪζβ
ΕνδιθκίγδκνΰδΪζβ
Ενδιθκίγπίεβδθζ
ΞΪκςβκθάΪηηυγλεΪήδβγ
ιίκίπ



ΚίδθζίηήΪπββδκίπίιμΪζιθήΪάΪμφλ
ΰΪκίηυζάλεβάθρηθζζΪλείζβηήΪεϋζ

ΑΪεβμφάθήθγ

άξθκζίήεωιΪςμίμΪ

ΙκίήάΪκβμίεφηθκΪαθέκίμφΖωληνψ
ηΪρβηδνικίήάΪκβμίεφηθθΫΰΪκβμφ

ΜΪΫεβπυβκίδθζίηήΪπββ
Ξονγςιρϊ

Κνρνι

Ρδλξδοί
ρςοί&

Ακίε
μνπρϋ


Αοδλώ
Οδινλδμγίυηη
ξοηβν
ρνακδ
μηώλημ

ΔΪκμθξίεφάζνηήβκί
ιθ ικβζ  έ
ΔΪκμθξίεφάζνηήβκί
ιθ ικβζ  έ
κψλλίεφλδΪωδΪινλμΪ

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





²





²





²





²





²





²





²





²





²

λθμάίκλμβ
ωζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ





²





²

ΛάίδεΪδκνΰδΪζβ
ΛιΪκΰΪαίεϋηΪω
ΛιΪκΰΪΫίεΪω
ιβηΪμ
ΪμΪμεθζμβδΪζβ
Ιθζβήθκυθρβσίηηυί

ΠνδδβηβδκνΰδΪζβ
ΛΪοΪκηυγέθκθςίδ
λμκνρδβ

ru

ΙκβινλμβμφάδΪλμκψείλενδθζβρίληθ
δθζ

ΙκίήάΪκβμίεφηθκΪαθέκίμφΗΪήκίαΪμφ
ιθζβήθκυ ιθλεί ικβέθμθάείηβω ηΪ ιΪκν
ΫυλμκθθοεΪήβμφάάθήίλθεφήθζ

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
Ă² έ
Δκίάίμδβ

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





²

²



²





²

²



²

²



²





²

ΘζΪκάΪκίηυγΫίαιΪη
πβκωιθήθέκίά
θενΫθγδΪκιπίεβδθζ
 δέ
ΜκίλδΪ  έ

ΚυΫνζθΰηθέθμθάβμφλιβηδθγάάίκο
ιθεθΰβάίϋηΪιθεθάβηδνδΪκμθξίεω
ΌυεθΰβμφεθμθδΫίαθμάίκλμβγιίκέΪ
ζίημηθγΫνζΪέθγ

άΫνεφθηί



ru

ΜΪΫεβπυβκίδθζίηήΪπββ

Ξονγςιρϊ

Κνρνι

Ρδλξδοί
ρςοί&

Ακίε
μνπρϋ


Αοδλώ
Οδινλδμγίυηη
ξοηβν
ρνακδ
μηώλημ

Ξβείεθλθλω ιθ έ

λθμάίκλμβ
ωζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ
ΞθκζΪβα
λμίδεΪ
κίςϋμδΪ
λθμάίκλμβ
ωζβ





²





²





²

²



²

²



²

²



²

Εθλθλφπίεβδθζ  δέ
Ζβήββ  δέ
ΛΪγήΪπίεβδθζ  έ
ΞβείζθκλδθέθρϋκμΪ
ιθ  έ
ΛβΫΪλπίεβδθζ ιθ  έ

ΖβήββλρβμΪψμλωέθμθάυζβιθλείμθέθ
δΪδκΪδθάβηΪκΪλδκυεΪλφ

ΙκίήάΪκβμίεφηυγκΪαθέκίά

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 ιθ ²
λθμάίκλμβ
 έ
ωζβ
ΚυΫηυγιΪςμίμ
ΚίςϋμδΪ
Ξθκίεφπίεβδθζ ιθ
λθμάίκλμβ
Ăέ
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



▯

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





άΫνεφθηί

άξθκζίήεωιΪςμίμΪ

Ρίζ Ϋθεφςί άίλ ζθεεψλδθά μίζ ήθεφςί
ήεβμλωικθπίλλβοικβέθμθάείηβω

ΜΪΫεβπυβκίδθζίηήΪπββ
Ξονγςιρϊ

Κνρνι

Ρδλξδοί
ρςοί&

Ακίε
μνπρϋ


Αοδλώ
Οδινλδμγίυηη
ξοηβν
ρνακδ
μηώλημ

Κνείμβδββαζθκλδθέθ
ωαυδΪξΪκςβκθάΪηηυί
ιθĂέ
ΜψκΫθ ιθĂέ

λθμάίκλμβ
ωζβ

²





λθμάίκλμβ
ωζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ

²





²





²





ΛβΫΪλ ιθĂέ
ΛνήΪδ ιθĂέ

ru

Λώπν²ξοηβνρνακδμηδξοηξναϊχδμμϊτρδλξδοίρςοίτ
▯

▯

▯

ΔθζΫβηΪπβωιΪκΪλέθκωρβζάθαήνοθζωάεωίμλω
θιμβζΪεφηυζλιθλθΫθζικβέθμθάείηβωήεωζηθέβο
λθκμθάζωλΪΌήΪηηθζκίΰβζίκΪΫθμυκΪΫθρΪω
δΪζίκΪ έίκζίμβρηθ αΪδκυμΪ β άεΪέΪ ικίήθμάκΪσΪίμ
χξξίδμιίκίλυοΪηβωΫεψήΪλθαήΪάΪίζυγ
μκΪήβπβθηηυζκίΰβζθζέθκωρίέθάθαήνοΪΑΪλρϋμ
βαζίηωίζθγκίένεβκθάδβάεΪΰηθλμβζθΰηθλθαήΪμφ
θιμβζΪεφηυγζβδκθδεβζΪμήεωικβέθμθάείηβω
εψΫθέθικθήνδμΪ
ΝδΪαΪηηθίάκίζωικβέθμθάείηβωωάεωίμλω
θκβίημβκθάθρηυζβάαηΪρβμίεφηθγλμίιίηβαΪάβλβμ
θμβλοθήηθγμίζιίκΪμνκυικθήνδμΪβήεβμίεφηθλμβ
θΫΰΪκβάΪηβωΎεωενρςίέθδθημκθεωικθπίλλΪ
ικβέθμθάείηβωβλιθεφανγμίικθάθήηθγμίκζθσνι
ΝδΪαΪηβω ιθ ικβέθμθάείηβψ β θιμβζΪεφηυί αηΪρίηβω
μίζιίκΪμνκυικβέθμθάείηβωζθΰηθηΪγμβάέεΪάί
~ ΜίκζθσνιηΪ λμκΪηβπΪ 

▯

ΙκββλιθεφαθάΪηββεθμδΪλθμάίκλμβωζββεβ
κίςϋμδβνλμΪηθάβμίληβανεθμθδΫίαθμάίκλμβγ
ΗΪιθεηβμίεθμθδΫίαθμάίκλμβγάθήθγρμθΫυ
ικίήθμάκΪμβμφικβέθκΪηβίΎθιθεηβμίεφηθζθΰηθ
ήθΫΪάβμφθάθσβάβηθλιίπβββαίείηφρμθΫυ
ιθενρβμφθληθάνήεωλθρηθέθλθνλΪ

▯

ΎεωικβέθμθάείηβωζωλΪλδκθάφψβεβ
λεΪΫθικθΰΪκίηηθέθζωλΪιίκίήμίζδΪδήθ
ήθλμβΰίηβωμκίΫνίζθγμίζιίκΪμνκυάμθεσί
ικθήνδμΪθλμΪηίμλωĂ&θμδκθγμίήάίκπνβ
ήθΰήβμίλφιθδΪΫνήίμήθλμβέηνμΪμκίΫνίζΪω
μίζιίκΪμνκΪΧμβζάυικίήθμάκΪμβμί
ιίκίάΪκβάΪηβίβήΪήβμίζωλν©θμήθοηνμφª

▯

ΙθθδθηρΪηββικβέθμθάείηβωθλμΪάφμίζωλθ
©θμήθοηνμφª ά μίρίηβί  ζβηνμ ηΪ κίςϋμδί Ικβ χμθζ
νζίηφςΪίμλωπβκδνεωπβωλθδΪΫεΪέθήΪκωρίζν
άυήίεωίμλωζίηφςίλθδΪικβκΪακίαΪηββζωλΪ

ΑΪĂρΪλήθηΪρΪεΪικβέθμθάείηβωάυηφμίζωλθβα
οθεθήβεφηβδΪ

Ξονγςιρϊ

Κνρνι

Ρδλξδοί
ρςοί&

Ακίε
μνπρϋ


Αοδλώ
Οδινλδμγίυηη
ξοηβν
ρνακδ
μηώλημ

ΊημκίδθμθΫΰΪκίηηυγ
λεΪΫθικθΰΪκίηηυγ
ιθ  έ
ΞβείθΫΰΪκίηηθίλεΪ
ΫθικθΰΪκίηηθίάλεθϋ
ηθζμίλμί  έ
ΜίεωμβηΪ λιβηδΪ θΫΰΪ
κίηηΪωλεΪΫθικθΰΪκίη
ηΪω  δέ
ΔθιρϋηΪωέκνήβηδΪέθμθ
άΪωεθζμβδΪζβ
ΐΪκδθίλδθκθρδθγ
ΰΪκδθίβαλάβηβηυλ
δθΰίγ ικθΰΪκίηηθί
 δέ

Ϋίαθμάίκ
λμβγ

²



²

Ϋίαθμάίκ
λμβγ

²



²

ΌυεθΰβμφεθμθδιίκέΪζίημηθγΫνζΪέθγ

Ϋίαθμάίκ
λμβγ

²



²

ΙκβήθΫΪάείηββΰβήδθλμβάεθμθδΫία
θμάίκλμβγήθλμΪμθρηθĂάεΪΰηθλμβ

Ϋίαθμάίκ
λμβγ
ΚίςϋμδΪ
εθμθδΫία
θμάίκλμβγ





²

 





 

Z



ΙίκίήικβέθμθάείηβίζηΪήκίαΪμφ
δθκθρδνδκίλμηΪδκίλμ
Βλιθεφανγμί μίκζθσνι ηΪ ιίκάθζ χμΪιί
ικβέθμθάείηβωέθμθάφμίήθήθλμβΰίηβω
μίζιίκΪμνκυ ά μθεσί ικθήνδμΪ ικβζ ²
& ηΪ άμθκθζ χμΪιί ² ήθ μίζιίκΪμνκυ
άμθεσίικθήνδμΪ²Ă&
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Ξονγςιρϊ

Κνρνι

Ρδλξδοί
ρςοί&

Ακίε
μνπρϋ


Αοδλώ
Οδινλδμγίυηη
ξοηβν
ρνακδ
μηώλημ

ΪκΪηφωλιβηδΪθΫΰΪ
κίηηΪωλεΪΫθικθΰΪκίη
ηΪω ιθ έ
ΪκΪηφωηθέΪθΫΰΪκίη
ηΪωλεΪΫθικθΰΪκίηηΪω
Ăδέ
ΛιβηδΪδθλνεβθΫΰΪκίη
ηΪωλεΪΫθικθΰΪκίηηΪω
ιθĂέ
θάωήβηΪικθΰΪκίηηΪω
Ăδέ

Ϋίαθμάίκ
λμβγ

²



²

Ϋίαθμάίκ
λμβγ

 

b



 



²

Ϋίαθμάίκ
λμβγ

²



²

ΚίςϋμδΪ
εθμθδΫία
θμάίκλμβγ
Ϋίαθμάίκ
λμβγ
ΚίςϋμδΪ
εθμθδΫία
θμάίκλμβγ

 





 



²

²



²

 ²





 ²



²

²



²

ΚθλμΫβξθΫΰΪκίηηυγ
λεΪΫθικθΰΪκίηηυγ  δέ
ΐΪκδθίβαλάβηβηυ
ςίγηΪωρΪλμφβεβ
εθιΪμδΪ ικθΰΪκίηηΪω
² δέ
ΔθεΫΪλΪάΪκϋηΪωηΪέκίά Ϋίαθμάίκ
λμβγ



ΙκβήθΫΪάείηββΰβήδθλμβάεθμθδΫία
θμάίκλμβγήθλμΪμθρηθĂάεΪΰηθλμβ

ΙκβήθΫΪάείηββΰβήδθλμβάεθμθδΫία
θμάίκλμβγήθλμΪμθρηθĂάεΪΰηθλμβ

ΗΪικβζίκεβθηλδΪωδθεΫΪλΪΫίεΪωδθε
ΫΪλΪ
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Λώπνγνλίχμώώξρηυί²ξοηβνρνακδμηδξοηξνμηεδμμϊτρδλξδοίρςοίτ
▯

▯

ΙκβηβαδθμίζιίκΪμνκηθζικβέθμθάείηββΫεψήΪ
έθμθάωμλωικβμίζιίκΪμνκίθμĂήθ&βάκίζω
ικβέθμθάείηβωάΪκφβκνίμλωθμηίλδθεφδβοζβηνμήθ
ηίλδθεφδβορΪλθάΧμθμλιθλθΫικβέθμθάείηβω
βλιθεφανίμλωικίβζνσίλμάίηηθήεωζωληυοβ
κυΫηυοΫεψήεΪέθήΪκωχμθζνλθοκΪηωψμλω
άδνλθάυί δΪρίλμάΪ ηΪικβζίκ ηίΰηθλμφ β λθρηθλμφ
ικθήνδμθάεΪέθήΪκωιθλμίιίηηθζνηΪέκίάΪηβψ
ζωλθιθενρΪίμλωάηνμκβηίΰηθκθαθάυζβ
ηίάίκθωμηθ λθρηυζ ήθ λΪζθγ δθκθρδβ Ικβ χμθζ ίέθ
ηίηνΰηθηβιίκίάθκΪρβάΪμφηβιθεβάΪμφλθδθζθμ
ΰΪκίηβω

▯

Ιίκίπβλθεφβλιθεφανγμίλθλμθκθΰηθλμφψικβ
ζίήείηηθζικβέθμθάείηββζωλΪνλβεβάΪψμλωάλί
ΪκθζΪμυ

▯

ΙκβηβαδθμίζιίκΪμνκηθζικβέθμθάείηββήβρββ
δθηβηυβολιίπβξβρίλδβγάδνλλμΪηθάβμλωΫθείί
άυκΪΰίηηυζρίζάλενρΪίικβέθμθάείηβω
δεΪλλβρίλδβζλιθλθΫθζ

▯

Βλιθεφανγμίκίΰβζ©ΗβαδθμίζιίκΪμνκηθί
ικβέθμθάείηβίª › ΌυοθήωσΪωβαικθήνδμθάάεΪέΪ
θλμΪϋμλωάκΪΫθρίγδΪζίκίβικίιωμλμάνίμ
ιίκίλυοΪηβψΫεψήΪ

ΝδΪαΪηηθίάκίζωικβέθμθάείηβωωάεωίμλω
θκβίημβκθάθρηυζβάαηΪρβμίεφηθγλμίιίηβαΪάβλβμ
θμβλοθήηθγμίζιίκΪμνκυικθήνδμΪβήεβμίεφηθλμβ
θΫΰΪκβάΪηβωΎεωενρςίέθδθημκθεωικθπίλλΪ
ικβέθμθάείηβωβλιθεφανγμίικθάθήηθγμίκζθσνι
ΝδΪαΪηβω ιθ ικβέθμθάείηβψ β θιμβζΪεφηυί αηΪρίηβω
μίζιίκΪμνκυικβέθμθάείηβωζθΰηθηΪγμβάέεΪάί
~ ΜίκζθσνιηΪ λμκΪηβπΪ 

▯

ΌχμθζκίΰβζίκΪΫθμυικίήάΪκβμίεφηυγκΪαθέκίά
ηίμκίΫνίμλω

▯

ΝρμβμίρμθμίζιίκΪμνκΪάμθεσίικθήνδμΪηίζθΰίμ
ΫυμφάυςίμίζιίκΪμνκυκΪΫθρίγδΪζίκυΘΫσίί
ικΪάβεθνλμΪηθάείηηΪωμίζιίκΪμνκΪκΪΫθρίγ
δΪζίκυήθεΰηΪΫυμφηΪ&άυςίηνΰηθγ
μίζιίκΪμνκυάηνμκβικθήνδμΪ

▯

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

▯

ΙθήΪάΪμφζωλθλείήνίμηΪικίήάΪκβμίεφηθ
κΪαθέκίμθγιθλνήί

▯

ΑΪĂρΪλήθηΪρΪεΪικβέθμθάείηβωάυηφμίζωλθβα
οθεθήβεφηβδΪ

▯

Ικίΰήίρίζήθάθήβμφζωλθήθέθμθάηθλμβά
έβέβίηβρίλδβοπίεωοηίήθεέθθΫΰΪκφμίίέθλθάλίο
λμθκθηηΪέθκωρίγλδθάθκθήίΌκίανεφμΪμίχμθέθ
θΫκΪανίμλωδθκθρδΪικίιωμλμάνψσΪωάυμίδΪηβψ
ζωληθέθλθδΪβικβήΪψσΪωΰΪκδθζνοΪκΪδμίκηυγ
ΪκθζΪμ

Ξονγςιρϊ

Κνρνι

Ρδλξδοί
ρςοί&

Αηγ
Αοδλώ
Οδινλδμγίυηη
μίβοδαί ξοηβν
ρνακδ
μηώλημ

ΝμβηυίέκνήδβλεΪΫθικθ Ϋίαθμάίκ
ΰΪκίηηυί ιθ  έ
λμβγ

²

›

²

ΊημκίδθμλεΪΫθικθΰΪ
κίηηυγ ιθ  έ
ΞβείμίεωμβηυικθΰΪ
κίηηθί  δέ
ΪκΪηφωηθέΪΫίαδθλμβ
θΫάωαΪηηΪωλεΪΫθικθΰΪ
κίηηΪω  δέ
ΞβείέθάωήβηυλεΪΫθ
ικθΰΪκίηηθί  δέ
ΛμίγδββαέθάωήβηυλεΪ
ΫθικθΰΪκίηηυί ιθ  έ
ΚθλμΫβξλεΪΫθικθΰΪκίη
ηυγ Ă²Ăδέ
ΛάβηΪωάυκίαδΪικθΰΪ
κίηηΪω δνλθρδβιθ  έ
ΖίήΪεφθηυβαλάβηβηυ
ικθΰΪκίηηυί ιθ  έ

Ϋίαθμάίκ
λμβγ
Ϋίαθμάίκ
λμβγ
Ϋίαθμάίκ
λμβγ

²

›

²

²

›

²

²

›

² ΙίκίήικβέθμθάείηβίζλζΪαΪμφκΪλμβ
μίεφηυζζΪλεθζλρίληθδθζβαίείηφψ

Ϋίαθμάίκ
λμβγ
Ϋίαθμάίκ
λμβγ
Ϋίαθμάίκ
λμβγ
Ϋίαθμάίκ
λμβγ
Ϋίαθμάίκ
λμβγ

²

›

²

²

›

²

²

›

²



›

²



›

²

ΙθλείικβέθμθάείηβωζθΰηθλείέδΪιθή
ΰΪκβμφηΪλδθάθκθήίρμθΫυιθενρβμφ
οκνλμωσνψ δθκθρδν Βεβ κβεφ  δθηάίδ
πβω&ηΪĂζβηνμ
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Ξρηυί
▯

ΝλμΪηθάδΪνκθάηωάεΪΰηθλμβάδθζΫβηβκθάΪηηθζ
κίΰβζίικίήθμάκΪσΪίμάυλυοΪηβίρμθβζίίμ
κίςΪψσίίαηΪρίηβίικβικβέθμθάείηββιμβπυΌμθ
ΰίάκίζωΫεΪέθήΪκωάυλθδθγμίζιίκΪμνκίηΪ
ιθάίκοηθλμβΫεψήΪθΫκΪανίμλωοκνλμωσΪωκνζωηΪω
δθκθρδΪ θκωρβγ ιΪκ θΫεΪήΪίμ λιθλθΫηθλμφψ άήάθί
ενρςί ιίκίήΪάΪμφ μίιεθ ρίζ μκΪήβπβθηηυγ έθκωρβγ
άθαήνοβικθηβδΪμφάηνμκφικβέθμΪάεβάΪίζθέθ
ικθήνδμΪΙθχμθζνάΪςπυιεϋηθδΫνήίμβζίμφ
ληΪκνΰβκΪάηθζίκηνψιθήΰΪκβλμνψδθκθρδνΪ
άηνμκβζωλθθλμΪηίμλωηίΰηυζβλθρηυζ

▯

ΝδΪαΪηηθίάκίζωικβέθμθάείηβωωάεωίμλω
θκβίημβκθάθρηυζβάαηΪρβμίεφηθγλμίιίηβαΪάβλβμ
θμβλοθήηθγμίζιίκΪμνκυικθήνδμΪΎεωενρςίέθ
δθημκθεωικθπίλλΪικβέθμθάείηβωβλιθεφανγμί
ικθάθήηθγμίκζθσνιΌλμΪάεωγμίίέθηίάλίκίήβην
ικθήνδμΪ ινλμθίικθλμκΪηλμάθ Ϊάέκνήδν
ΎθιθεηβμίεφηυίνδΪαΪηβωιθικβέθμθάείηβψβ
θιμβζΪεφηυίαηΪρίηβωμίζιίκΪμνκυικβέθμθάείηβω
ζθΰηθηΪγμβάέεΪάί ~ Μίκζθσνι
ηΪ λμκΪηβπΪ 

▯

ΏλεββλιθεφαθάΪμφικβικβέθμθάείηββιμβπυ
ικίβζνσίλμάίηηθ λιίπββ β ζΪεθί δθεβρίλμάθ ζΪλεΪ
βεβήθΫΪάεωμφικβικΪάυΫίαζΪλεΪδθΰβπΪΫνήίμ
Ϋθείίοκνλμωσίγ

Ξονγςιρϊ

Κνρνι

Ρδλξδοί
ρςοί&

Ακίε
μνπρϋ


Αοδλώ
Οδινλδμγίυηη
ξοηβν
ρνακδ
μηώλημ

ΝμδΪπίεβδθζ Ăδέ

Ϋίαθμάίκ
λμβγ

 ²

Ă

²

 



²

Ϋίαθμάίκ
λμβγ





²

ΚίςϋμδΪ
εθμθδΫία
θμάίκλμβγ
λθμάίκλμβ
ωζβ

 



²

 

b







²

λθμάίκλμβ
ωζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ





²

ίαικίήάΪκβμίεφηθέθκΪαθέκίάΪΚίδθ
ζίηήΪπββδκίπίιμΪζηΪρβηβμφςιβηΪ
μθζβθάίρφβζλυκθζ
ίαικίήάΪκβμίεφηθέθκΪαθέκίάΪ





²

ίαικίήάΪκβμίεφηθέθκΪαθέκίάΪ

Ϋίαθμάίκ
λμβγ
λθμάίκλμβ
ωζβ
Ϋίαθμάίκ
λμβγ

²



²





²

ΚίδθζίηήΪπββδκίπίιμΪζλζΪαΪμφζΪλ
εθζβήθΫΪάβμφικθάΪηλδβίμκΪάυ
ίαικίήάΪκβμίεφηθέθκΪαθέκίάΪ

²



²

ΝμβηυίέκνήδβθΫΰΪκίη
ηυίλεΪΫθικθΰΪκίηηυί
ιθ  έ
Πυιεϋηθδπίεβδθζ
 δέ
ΔνκβηΪωέκνήδΪξΪκςβ
κθάΪηηΪωηΪιΪκν ιθ
 έ
Ξβείβαέκνήδββηήίγδβ
ηΪιΪκν ιθ  έ
ΖθεθήυίπυιεωμΪιίκί
ιίεΪηΪιΪκν ιθ ²
 έ
ΖθεθήυίπυιεωμΪιίκί
ιίεΪ ιθ Ă² έ
θενΫβηΪιΪκν ιθ  έ
θενΫβ ιθ  έ



θμθάβμφνεθΰβάέκνήδθγάηβαΙθβλμί
ρίηββιθεθάβηυάκίζίηβιίκίάίκηνμφ
νμδνΜΪδηίΰηθίζωλθηίΫνήίμιίκίλν
ςίηθ

θμθάβμφ λάωαΪά άζίλμί ηθΰδβ β νεθΰβά
έκνήδθγάάίκο

ΜΪΫεβπυβκίδθζίηήΪπββ

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


▯
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εψήΪικίήηΪαηΪρίηυήεωηίζίήείηηθέθ
νιθμκίΫείηβωάιβσνΙθλείαΪάίκςίηβω
ικβέθμθάείηβωικθήνδμυλείήνίμνιθμκίΫβμφάιβσν
ηίζίήείηηθΎεβμίεφηθίοκΪηίηβίάμθζρβλείά
οθεθήβεφηβδίηίήθινλμβζθΘηβηίικίήηΪαηΪρίηυ
ήεωιθήθέκίάΪ

ΌχμθζκίΰβζίκΪΫθμυικίήάΪκβμίεφηυγκΪαθέκίάηί
μκίΫνίμλω

Αίιςςλμϊθξίιδρ
Ύεωικβέθμθάείηβωιθμίοηθεθέββ6RXVYLGHβλιθεφανγμί
μθεφδθικίήηΪαηΪρίηηυίήεωήΪηηθγπίεβΰΪκθικθρηυί
άΪδννζηυίιΪδίμυ

Ικβέθμθάείηβίιθμίοηθεθέββ6RXVYLGHωάεωίμλω
Ϋίκίΰηυζ λιθλθΫθζ ικβέθμθάείηβω ζωλΪ κυΫυ θάθσίγ
βήίλίκμθάλζβηβζΪεφηυζδθεβρίλμάθζΰβκΪΙκθήνδμ
ιθζίσΪίμλωάλιίπβΪεφηυγέίκζίμβρηθαΪιΪβάΪίζυγ
ΰΪκθικθρηυγιΪδίμήεωάΪδννζηθέθικβέθμθάείηβω

ΗίέθμθάφμίικθήνδμυάμίοιΪδίμΪοάδθμθκυοθηβΫυεβ
δνιείηυ ηΪικβζίκιθκπβθηηΪωκυΫΪ ΧμβιΪδίμυηί
ιθήοθήωμήεωικβέθμθάείηβωιθμίοηθεθέββ6RXVYLGH

ΙβμΪμίεφηυίβΪκθζΪμβρίλδβίάίσίλμάΪλθοκΪηωψμλω
ΫεΪέθήΪκωαΪσβμηθγθΫθεθρδίΗβαδΪωμίζιίκΪμνκΪβ
ικωζΪωιίκίήΪρΪμίιεΪιθαάθεωψμιθεηθλμφψ
δθημκθεβκθάΪμφικθπίλλικβέθμθάείηβωΙίκίήίκΰΪηβί
ικθήνδμΪικΪδμβρίλδβηίάθαζθΰηθ
Ξνουηη
ΛθΫεψήΪγμίκΪαζίκυιθκπβγνδΪαΪηηυίάμΪΫεβπί
κίπίιμθάΙκβικβέθμθάείηββΫθεφςθέθθΫτϋζΪ
ικθήνδμθάβεβΫθεφςβοδνλδθάάκίζωικβέθμθάείηβω
λείήνίμλθθμάίμλμάνψσβζθΫκΪαθζβαζίηβμφ

Αίιςςληοναίμηδ
ΎεωάΪδννζβκθάΪηβωικθήνδμθάβλιθεφανγμίικβΫθκήεω
άΪδννζηθγ νιΪδθάδβ δΪζίκηθέθ μβιΪ λθαήΪψσβγ άΪδννζ
ĂΜθεφδθμΪδζθΰηθθΫίλιίρβμφκΪάηθζίκηνψ
ιίκίήΪρνμίιεΪβάζίλμίλμίζθιμβζΪεφηυγκίανεφμΪμ
ικβέθμθάείηβω
Ιίκίή ικβέθμθάείηβίζ ικθάίκφμί ηί ηΪκνςίη εβ άΪδννζ
άιΪδίμίΘΫωαΪμίεφηθνΫίήβμίλφάλείήνψσίζ

▯

ΌάΪδννζηθζιΪδίμίθμλνμλμάνίμάθαήνο

▯

ΛάΪκηθγςθάαΪδκυμηΪήείΰΪσβζθΫκΪαθζ

ΝδΪαΪηηυί ιθκπββ ήεω κυΫυ ζωλΪ β ιμβπυ λθθμάίμλμάνψμ
ηθκζίιθμκίΫείηβωάκΪλρϋμίηΪθήηθέθρίεθάίδΪ
ΚΪαζίκυιθκπβγικβικβέθμθάείηββθάθσίγβήίλίκμθά
νδΪαΪηυάκΪλρϋμίηΪρίμυκϋορίεθάίδ

▯

ΌάΪδννζηθζιΪδίμίηίμθμάίκλμβγΗίβλιθεφανγμί
μίκζθσνιήεωζωλΪ

▯

ΗΪοθήωσβίλωάθήηθγάΪδννζηθγνιΪδθάδίδνλδβ
ζωλΪβκυΫυηίήθεΰηυικβείέΪμφήκνέδήκνέν

οναμηςπρίμναιη
ΎεωικβέθμθάείηβωζθΰηθβλιθεφαθάΪμφζΪδλβζνζήάΪ
νκθάηωΎεωιθενρίηβωθιμβζΪεφηθέθκίανεφμΪμΪ
ικβέθμθάείηβωεθμδβνλμΪηΪάεβάΪψμλωηΪνκθάηβĂβ
ΙκβικβέθμθάείηββμθεφδθηΪθήηθζνκθάηίβλιθεφανγμί
νκθάίηφ

▯

ΘάθσββήίλίκμυήθεΰηυΫυμφνεθΰίηυά
άΪδννζηνψνιΪδθάδνιθάθαζθΰηθλμβιεθλδθ

Βηβηδμί

m

Ξοδγςξοδεγδμηδ² Οηπιγκώζγνοναϋώ

Ικβέθμθάείηβί ιθ μίοηθεθέββ 6RXVYLGH άυιθεηωίμλω ικβ
ηβαδβομίζιίκΪμνκΪοΘΫωαΪμίεφηθλθΫεψήΪγμί
λείήνψσβίνδΪαΪηβωιθβλιθεφαθάΪηβψβέβέβίηί

▯

Βλιθεφανγμίμθεφδθλάίΰβίικθήνδμυοθκθςίέθ
δΪρίλμάΪ

▯

ΖθγμίβήίαβηξβπβκνγμίκνδβΒλιθεφανγμί
θήηθκΪαθάυίιίκρΪμδββεβσβιπυήεωάΪκδβέκβεω

▯

ΛδθκθιθκμωσβίλωικθήνδμυηΪικβζίκ ιμβπνωγπΪ
βκυΫνλείήνίμέθμθάβμφλθλθΫθγμσΪμίεφηθλμφψ

▯

ΌλίέήΪμσΪμίεφηθζθγμίββεβθρβσΪγμίθάθσββ
ξκνδμυ

▯

ΎίκΰβμίάρβλμθμίιθάίκοηθλμββκΪαήίεθρηυί
ήθλδβΎεωκΪαεβρηυοικθήνδμθάβλιθεφανγμί
κΪαεβρηυίκΪαήίεθρηυίήθλδβ

▯

ΛθΫεψήΪγμίζίμθήοθεθήβεφηθγπίιβδθμθκΪω
ζθΰίμΫυμφηίηΪήθεέθικίκάΪηΪεβςφήεω
ιθήέθμθάδβικθήνδμθάΎθικθπίλλΪικβέθμθάείηβω
οκΪηβμίικθήνδμυάάΪδννζηυοιΪδίμΪοά
οθεθήβεφηβδί

ΌλθζηβμίεφηυολενρΪωονεθΰβμίικθήνδμάηθάυγιΪδίμ
βάυιθεηβμίάΪδννζβκθάΪηβίληθάΪ
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
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ΗίδεΪήβμίάΪδννζβκθάΪηηυίικθήνδμυήκνέηΪήκνέΪ
βεβλεβςδθζΫεβαδθήκνέδήκνένάεθμδίΙκθήνδμυηί
ήθεΰηυλθικβδΪλΪμφλωήκνέλήκνέθζ²χμθθΫίλιίρβμ
κΪάηθζίκηθίκΪλικίήίείηβίμίιεΪΙκβηΪεβρββ
ηίλδθεφδβοάΪδννζηυονιΪδθάθδέθμθάφμίηΪήάνο
νκθάηωο
ΙθλείαΪάίκςίηβωικβέθμθάείηβωθλμθκθΰηθνήΪεβμί
άΪδννζηυγιΪδίμιθλδθεφδνηΪηίζλθΫβκΪίμλωέθκωρΪω
άθήΪΝλμΪηθάβμίεθμθδΫίαθμάίκλμβγηΪνκθάίηφ
ηΪοθήωσβγλωιθήεθμδθζλθμάίκλμβωζβλέθκωρβζ
ικθήνδμθζ

ήθλμβρφλιθζθσφψιΪηίεβ7HSSDQ<DNLβεβέκβεω
ΌΪΰηθ θΫζθδηβμί ζωλθ ΫνζΪΰηυζ ιθεθμίηπίζ ικίΰήί
ρίζιθεθΰβμφίέθάέθκωρίίζΪλεθρμθΫυβαΫίΰΪμφ
κΪαΫκυαέβάΪηβωικβΰΪκίηββ
ΝανψηλείέδΪθΫΰΪκφμίάλδθάθκθήίβεβηΪιΪηίεβ
7HSSDQ<DNLρμθΫυλθοκΪηβμφΪκθζΪμθΫΰΪκίηηθέθ
ικθήνδμΪΙκβχμθζθάθσβζθΰηθικβικΪάβμφβεβ
λζίςΪμφ λ ήκνέβζβ βηέκίήβίημΪζβ ηί θιΪλΪωλφ ρμθ θηβ
θλμυηνμ

ΘΫλνςβμίνιΪδθάδνληΪκνΰβιθεθΰβμίάρβλμυγεθμθδ
ΫίαθμάίκλμβγβθμδκθγμίηθΰηβπΪζβΌυεθΰβμί
ιθεηθλμφψικθήνδμβλθήίκΰΪσνψλωΰβήδθλμφάεθμθδ

ΟϊΰίικβικΪάφμίβιθείγμίέθκωρβζκΪλμθιείηηυζ
λεβάθρηυζζΪλεθζΙθλδθεφδνιθλείικβέθμθάείηβωιθ
μίοηθεθέββ6RXVYLGHκυΫΪζηθέβολθκμθάζθΰίμείέδθ
κΪαάΪεβμφλωικβΰίεΪηββκυΫνζθΰηθλείέδΪθΫΰΪκβμφ
ιίκίήικβέθμθάείηβίζιθμίοηθεθέββ6RXVYLGH

Ξνπκδξοηβνρνακδμηώξνρδτμνκνβηη6RXVYLGH
ξονυδππξοηβνρνακδμηώΰκύγίλνεμνζίαδοχηρϋ
πκδγςύψηλνΰοίζνλ

ΝάίεβρφμίάκίζωθΫΰΪκβάΪηβωίλεβιθλεί
ικβέθμθάείηβωιθμίοηθεθέββ6RXVYLGHΫεψήθίσϋηί
ήθλμβέεθμκίΫνίζθγλμίιίηβικβέθμθάείηβω

ΛώπνάμίρίηβίηίλδθεφδβολίδνηήθΫΰΪκφμίδΪΰήνψ
λμθκθηνηΪλβεφηθζθέηίεΪέθήΪκωχμθζνάυιθενρβμί
ΪκθζΪμηνψοκνλμωσνψδθκθρδνβζωλθηίΫνήίμ
ιίκίήίκΰΪηθΘλθΫίηηθοθκθςβοκίανεφμΪμθάζθΰηθ

ΙθήΪάΪγμίΫεψήθηΪικίήάΪκβμίεφηθηΪέκίμυομΪκίεδΪο
βιθάθαζθΰηθλμβλέθκωρβζλθνλθζβεβλεβάθρηυζ
ζΪλεθζιθλδθεφδνικβέθμθάείηβίιθμίοηθεθέββ6RXV
YLGHάυιθεηωίμλωικβηβαδβομίζιίκΪμνκΪο

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
Ξρηυί
ΝμβηΪωέκνήδΪ ιθ έ

ΞνΪέκΪ
 κνείμιθ έ



Κνρνι

Ρδλξδοί
ρςοί&

Οδινλδμγίυηη
Αηγ
Αοδλώ
μίβοδαί ξοηβν
ρνακδ
μηώλημ

λθμάίκλμβ
ωζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ



§





§





§





§





§



λθμάίκλμβ
ωζβ



§



λθμάίκλμβ
ωζβ



§



λθμάίκλμβ
ωζβ



§



λθμάίκλμβ
ωζβ



§



λθμάίκλμβ
ωζβ



§



ΙθλείικβέθμθάείηβωηΪιΪηίεβ
7HSSDQ<DNLβεβηΪέκβείλείέδΪ
θΫΰΪκφμί δΪΰήνψ λμθκθην ικβ άυλθ
δθγμίζιίκΪμνκίΜΪδάυιθενρβμί
δκΪλβάνψδθκθρδνβΪκθζΪμθΫΰΪ
κίηηθέθικθήνδμΪΪζωλθηίΫνήίμ
ιίκίήίκΰΪηθ

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

Κνρνι

Ρδλξδοί
ρςοί&

Αηγ
Αοδλώ
Οδινλδμγίυηη
μίβοδαί ξοηβν
ρνακδ
μηώλημ

ΔνκβηΪωέκνήδΪ ιθ έ

λθμάίκλμβ
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

Οϊΰίηλνοδξονγςιρϊ
Δκίάίμδβ  έ

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

ΖθκδθάφδκνΰδΪζβιθ
 λζ
 έ
ΔΪκμθξίεφθρβσίηηυγ
δνλθρδβĂ[ λζ
 έ

ΔΪκμθξίεφηίθρβσίηηυγ
πίεβδθζβεβιθεθάβηδβ
 έ
Ιθζβήθκυρίκκβπίεβδθζ
βεβιθεθάβηδΪζβ  έ

ΜυδάΪδνΫβδΪζβĂ[ λζ
 έ
ΔΪΫΪρδβ πνδδβηβ δκνΰδΪζβ
ιθ λζ  έ

λθμάίκλμβ
ωζβ



§

²

λθμάίκλμβ
ωζβ



§



λθμάίκλμβ
ωζβ

λθμάίκλμβ
ωζβ

λθμάίκλμβ
ωζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ





§

§
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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 
ΚίδθζίηήΪπββδκίπίιμΪζάΪδννζβ
κθάΪμφλθλεβάθρηυζζΪλεθζβ
λθεφψ



ΙκίήάΪκβμίεφηθμσΪμίεφηθάυζυμφ
ΚίδθζίηήΪπββδκίπίιμΪζάΪδννζβ
κθάΪμφλθεβάδθάυζζΪλεθζλθεφψ
βλΪοΪκθζ



§

²



§



ΛζίςΪμφδκΪληυίβΰϋεμυίιθζβ
ήθκυρίκκβ
ΌκίζωικβέθμθάείηβωαΪάβλβμθμ
λθκμΪμυδάυ
ΚίδθζίηήΪπββδκίπίιμΪζάΪδννζβ
κθάΪμφλθεβάδθάυζζΪλεθζλθεφψ
βμβζφωηθζ
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Κνρνι

Λμκνρδθάυγ λΪοΪκηυγ έθκθ λθμάίκλμβ
ςίδπίεβδθζ
ωζβ
 έ

Ρδλξδοί
ρςοί&

Αηγ
Αοδλώ
Οδινλδμγίυηη
μίβοδαί ξοηβν
ρνακδ
μηώλημ



§

²

ΚίδθζίηήΪπββδκίπίιμΪζάΪδννζβ
κθάΪμφλθλεβάθρηυζζΪλεθζβ
λθεφψ
ΚίδθζίηήΪπββδκίπίιμΪζάΪδννζβ
κθάΪμφλθλεβάθρηυζζΪλεθζ
ζϋήθζβάΪηβεφψ
ΚίδθζίηήΪπββδκίπίιμΪζάΪδννζβ
κθάΪμφλδΪκΪζίεφηυζλθνλθζ
ΚίδθζίηήΪπββδκίπίιμΪζάΪδννζβ
κθάΪμφλθλεβάθρηυζζΪλεθζ
ζϋήθζβλμκνρδθζάΪηβεβ
ΚίδθζίηήΪπββδκίπίιμΪζήθΫΪ
άβμφζϋήβεβλΪοΪκ

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

ΚίδθζίηήΪπββδκίπίιμΪζάΪδννζβ
κθάΪμφ λθ λεβάθρηυζ ζΪλεθζ λμκνρ
δθζάΪηβεβζϋήθζβΪΫκβδθλθάυζ
ιθάβήεθζ
ΙκθζυμφάέθκωρίγάθήίκΪακίαΪμφ
ιθιθεΪζβνήΪεβμφδθλμθρδβ
ΚίδθζίηήΪπββδκίπίιμΪζ ε
ζθεθδΪ ωγπθ ωβρηυοΰίεμδΪ
 έλΪοΪκΪ λμκνρθδάΪηβεβ

ΜΪΫεβπυβκίδθζίηήΪπββ
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Ξοηβνρνακδμηδβοηκώ
▯

² b c_ΑΪιίδΪηβίικβέθμθάείηβίηΪέκβείλ
©κβεφΫθεφςθγιεθσΪήβνκθάίηφĂ
άεΪΰηθλμφªβ©κβεφιθάλίγιεθσΪήβνκθάίηφ
ĂάεΪΰηθλμφª
ήεωικβέθμθάείηβωβαΪιίδΪηβωάθήηθβμθΰί
άκίζω βλιθεφανψμλω ήάί ξνηδπββ θήηθάκίζίηηθ
άυιθεηωψμλωήάΪχμΪιΪλθήηβζμβιθζηΪέκίάΪ
εψήθέθμθάβμλωηΪιΪκν ηΪικβζίκ
δΪκμθξίεφηΪωαΪιίδΪηδΪ ΪηΪάμθκθζχμΪιίθηθ
αΪιίδΪίμλωήθκνζωηθγδθκθρδβ

ΌθΫσίγλεθΰηθλμβμκβξνηδπββέκβεωήΪψμ
άθαζθΰηθλμφέθμθάβμφΫεψήΪάλθθμάίμλμάββλ
άΪςβζβικίήιθρμίηβωζβικβέθμθάβμφηΪέκβεί
©κβεφΫθεφςθγιεθσΪήββδθηάίδπβωª βεβ
άυιθεηβμφήάΪχμΪιΪθήηθάκίζίηηθ ©κβεφ
Ϋθεφςθγ ιεθσΪήβ νκθάίηφ Ă άεΪΰηθλμφª β ©κβεφ
ΫθεφςθγιεθσΪήβνκθάίηφĂάεΪΰηθλμφª 
² Z_ΑΪιίδΪηβίλ©κβεφΫθεφςθγιεθσΪήβ
δθηάίδπβωªικβμίζιίκΪμνκί &
μΪδΰίηΪαυάΪίμλω©ιθήκνζωηβάΪηβίªβεβ
©αθεθμβλμΪωδθκθρδΪª Χμθ β ίλμφ ιθλείήηβγ χμΪι
ικβέθμθάείηβω δθέήΪηΪιθάίκοηθλμβΫεψήΪ
θΫκΪανίμλωκνζωηΪωδθκθρδΪΘηαΪηβζΪίμάλίέθ
ηίλδθεφδβοζβηνμ ΒηέκίήβίημυήθεΰηυΫυμφ
ικίήάΪκβμίεφηθθΫκΪΫθμΪηυ
² Z_ΙκβέθμθάείηβίηΪέκβείλ©κβεφΫθεφςθγ
ιεθσΪήβδθηάίδπβωªικβμίζιίκΪμνκί
 &
ιθεηθλμφψικθπίλλικβέθμθάείηβωαΪάίκςΪίμλω
ικβηΪεβρββαΪιίρίηηθγδθκθρδβΧμθμικθπίλλ
ικβέθμθάείηβωαΪηβζΪίμΫθεφςίάκίζίηβρίζ
ικβαΪιίδΪηββ ΙκίήάΪκβμίεφηθθΫκΪΫΪμυάΪμφ
βηέκίήβίημυηίμκίΫνίμλω

▯

ΛξνηδπβίγέκβεωάλίέήΪηνΰηθέθμθάβμφικβ
αΪδκυμθγήάίκπίικβΫθκΪ

▯

Ικβάδεψρίηββξνηδπββ©κβεφΫθεφςθγιεθσΪήββ
δθηάίδπβωªήθλμΪμθρηθίάκίζωκΪαθέκίάΪ³
ĂζβηνμΗίηνΰηθΰήΪμφιθδΪμίζιίκΪμνκΪΫνήίμ
ήθλμβέηνμΪΙκββλιθεφαθάΪηββξνηδπββ©κβεφ
ΫθεφςθγιεθσΪήββδθηάίδπβωªνλμΪηθάείηηΪωβ
ξΪδμβρίλδΪωμίζιίκΪμνκΪάικβΫθκίζθένμηί
λθάιΪήΪμφΙκβέθμθάείηβίηΪέκβεί³Ϋυλμκυγ
λιθλθΫικβέθμθάείηβωικβάυλθδβομίζιίκΪμνκΪο
ΙκβχμθζάλίέήΪάυΫβκΪίμλωΫθείίάυλθδΪω
μίζιίκΪμνκΪρίζηΪλΪζθζήίείμκίΫνίμλωήεω
ιθήκνζωηβάΪηβωβεβθΫΰΪκβάΪηβωιθάίκοηθλμβ
ΫεψήΪ

▯

Βλιθεφανωμίκζθσνιικβάδεψρίηηθγξνηδπββ
©κβεφΫθεφςθγιεθσΪήββδθηάίδπβωªβεβ©κβεφ
ΫθεφςθγιεθσΪήββάεΪΰηθλμφªλείήβμίαΪμίζ
ρμθΫυμίκζθσνιηΪοθήβελωηΪκΪλλμθωηββηίζίηίί
ĂλζθμέκβεωΌικθμβάηθζλενρΪίμίκζθσνιζθΰίμ
Ϋυμφιθάκίΰήίη

Ξονγςιρϊ

Κνρνιςον
αδμϋ

Ρδλξδοί
ρςοί&

Αηγ
μίβοδαί

Αοδλώ
Οδινλδμγίυηη
ξοηβν
ρνακδ
μηώλημ

©ΪιδΪªβαΫίαί
ήεωιβκθέΪήίλίκμΪ
ΜθλμληΪρβηδθγ

ΚίςϋμδΪ

ΚίςϋμδΪ
εθμθδΫία
θμάίκλμβγ

ΚίςϋμδΪ
εθμθδΫία
θμάίκλμβγ

Ϋία θμάίκλμβγ

Ϋία θμάίκλμβγ

Ϋία θμάίκλμβγ

ΚίςϋμδΪ
εθμθδΫία
θμάίκλμβγ

ΚίςϋμδΪ
εθμθδΫία
θμάίκλμβγ




Z

²



Z

²



Z

ΚίδθζίηήΪπββ δ κίπίιμΪζ ηΪρβηβμφ
εθζμβδΪζβεβζθηΪβιίμκνςδθγ



b

²
ήεω
δΪΰήθγ
λμθκθηυ




Z

²

ΗΪικβζίκπνδδβηβ



b

²



Z

Ăήεω
δΪΰήθγ
λμθκθηυ

ΗΪικβζίκλΫκθδδθεββπάίμηθγ
δΪινλμθγ
ΌκίζωικβέθμθάείηβωαΪάβλβμθμ
λθκμΪθάθσίγ

²

c

²

Ξθκίεφ πίεβδθζ

ΪδεΪΰΪηυηΪέκβεί
εθζμβδΪζβ
ΘάθσβηΪέκβεί  έ
ΘάθσηΪωαΪιίδΪηδΪ
ΘάθσβηΪςΪζινκΪο

ΔνκβηυίθδθκθρδΪ
ιθ  έ
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Ξονγςιρϊ

Κνρνιςον
αδμϋ

ηβπίεβιθέΪζΫνκέλδβ
 έ άλθθμάίμλμάββλθ
λμΪηήΪκμθζ(1

ΚίςϋμδΪ
εθμθδΫία
θμάίκλμβγ

ΔΪκμθξίεφηΪωαΪιίδΪηδΪ
ΚίςϋμδΪ
 δέδΪκμθξίεω
εθμθδΫία
θμάίκλμβγ

ΕΪαΪηφω
ΚίςϋμδΪ

ΪμΪμεθζμβδΪζβ
Ϋία θμάίκλμβγ

ΚίςϋμδΪ
Μθλμάλθθμάίμλμάββλθ
λμΪηήΪκμθζ(1

ΑΪιίρϋηηυίπνδδβηβ
Ϋία θμάίκλμβγ
ξΪκςβκθάΪηηυίκΪακίαΪη 
ηυίιθιθεΪζάήθεφ

Ρδλξδοί
ρςοί&

Αηγ
μίβοδαί

Αοδλώ
Οδινλδμγίυηη
ξοηβν
ρνακδ
μηώλημ



Z



b

²
Ăήεω
δΪΰήθγ
λμθκθηυ
²



b

²



c



Ă

Z

²



c

²

ΙκίήάΪκβμίεφηθ κΪαθέκίμφ ά μίρίηβί
Ăζβηνμ

ΙκίήάΪκβμίεφηθ κΪαθέκίμφ ά μίρίηβί
Ăζβηνμ

Βίομηοϊ
Ξονγςιρϊ

Κνρνι

Ρδλξδοί
ρςοί&

Ακίε
μνπρϋ


Αοδλώ
Οδινλδμγίυηη
ξοηβν
ρνακδ
μηώλημ

ΚβλΫΪλζΪμβ
 έ   ζεάθήυ
νεένκ
 έ   ζεάθήυ
Δνλδνλ  έ   ζε
άθήυ
Δεϋπδβ ιθ έ

Ϋίαθμάίκ
λμβγ
Ϋίαθμάίκ
λμβγ
Ϋίαθμάίκ
λμβγ
λθμάίκλμβ
ωζβΫία
θμάίκλμβγ
Ϋίαθμάίκ
λμβγ
Ϋίαθμάίκ
λμβγ
Ϋίαθμάίκ
λμβγ





²





²





²

²



²





²





²





²

Ϋίαθμάίκ
λμβγ
Ϋίαθμάίκ
λμβγ
Ϋίαθμάίκ
λμβγ
Ϋίαθμάίκ
λμβγ
Ϋίαθμάίκ
λμβγ
Ϋίαθμάίκ
λμβγ





²





²





²





²





²





²

Ύεβηηθαϋκηυγκβλ
 έ   ζεάθήυ
ΗίιθεβκθάΪηηυγκβλ
 έ   ζεάθήυ
ΙθείημΪ
 έ   ζε άθήυήεω
μάίκήθγιθείημυ
 έ  ζε ήεωηίΰ
ηθγιθείημυ
ΔβηθΪ  έ   ζε
άθήυ
Κβαθμμθ  έ   ζε
ΫνεφθηΪ
ΔκΪληΪωξΪλθεφ
ΔκΪληΪωρίρίάβπΪ
 έ   ζε άθήυ
ΡίρίάβπΪ  έ   ζε
άθήυ
ίεΪωξΪλθεφαΪζθρίη
ηΪω  έ   εάθήυ



ΑΪζΪρβάΪμφάμίρίηβί ρΑΪεβμφάθήθγ
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Γδπδορϊ
Ξονγςιρϊ

Κνρνι

Ρδλξδοί
ρςοί&

Ακίε
μνπρϋ


Αοδλώ
Οδινλδμγίυηη
ξοηβν
ρνακδ
μηώλημ

λθμάίκλμβ
ωζβ
θκωρβίδηίήεβδηίήεβδβ Ϋίαθμάίκ
ιθ  έ
λμβγ





²





²

ΞεΪηδκίζδΪκΪζίεφ
ιθ  έ
Δθζιθμ

λθμάίκλμβ
ωζβ
Ϋίαθμάίκ
λμβγ





²





²

Ϋίαθμάίκ
λμβγ





²

λθμάίκλμβ
ωζβ
λθμάίκλμβ
ωζβ
Ϋίαθμάίκ
λμβγ





²





²

²



²

ΙκίήάΪκβμίεφηυγκΪαθέκίά

Ϋίαθμάίκ
λμβγ





ΗΪικβζίκζΪηηΪωδκνιΪμάθκθέβεβ
λάΪκίηηυγήθιθενέθμθάηθλμβζθεθρηυγ
κβλ
ΛξκνδμΪζβςθδθεΪήθζβάΪηβεφψ

ΔκίζΫκψεί ιθ  έ

Ζθεθρηυγκβλ
 έκβλΪ ζε
ζθεθδΪ
ΊιίεφλβηθάυγξεΪη
ΙθςβκθάΪηηΪωέκνςΪ
ΛεΪήδΪωαΪιίδΪηδΪ

ΛεΪήδθίλνξεί



θκωρβίδηίήεβιίκίήικβέθμθάείηβίζ
ηΪιΪκνθλμΪάβμφιθήηβζΪμφλωάμίρίηβί
 ζβηνμ ~ ΙκβέθμθάείηβίθιΪκυ
ΙθήτϋζμίλμΪ ηΪ λμκΪηβπΪ 

ΗΪικβζίκωΫεθδβέκνςβκίάίηφ
ΚίδθζίηήΪπββδκίπίιμΪζήθΫΪάβμφ
λΪοΪκάΪηβεβηδθκβπνβεβεβζθηηυγ
λθδ
ΎΪμφ θλμυμφ ά μίρίηβί Ăζβηνμ ιθζίςβ
άΪω ΚίδθζίηήΪπββ δ κίπίιμΪζ ήθΫΪάβμφ
ξκνδμυλΪοΪκβεβδθκβπν

Ξονφδδ
Ξονγςιρϊ

Κνρνι

Ρδλξδοί
ρςοί&

Ακίε
μνπρϋ


Αοδλώ
Οδινλδμγίυηη
ξοηβν
ρνακδ
μηώλημ

ΛμίκβεβαΪπβω
ηΪικβζίκ Ϋνμυεθρδβήεω
ήίμλδθέθιβμΪηβωΫΪηδβήεω
άΪκίηφω
ΛνςδΪξκνδμθάβεβθάθσίγ

ΚίςϋμδΪ





²

λθμάίκλμβωζβ

²



ΩγπΪάδκνμνψ
ΩγπΪάζίςθρίδ
ΩγπΪάλζωμδν
ΩβρηΪωαΪικΪάδΪήεωλνιΪ
 έ
ΖΪηηυίδεϋπδβ
θκωρβίιθεθμίηπΪ
ΔΪκμθξίεφηΪωαΪιίδΪηδΪ
 δέδΪκμθξίεω
ΕΪαΪηφω
Λνξεί λυκηθίλνξεί

λθμάίκλμβωζβ
λθμάίκλμβωζβ
λθμάίκλμβωζβ
ΞθκζΪβα
λμίδεΪκίςϋμδΪ
Ϋίαθμάίκλμβγ
Ϋίαθμάίκλμβγ
ΞθκζΪήεωαΪιί
δΪηβωκίςϋμδΪ
Ϋίαθμάίκλμβγ
Ξθκζθρδβήεω
λνξείκίςϋμδΪ
ΐΪκθικθρηΪω
ζβλδΪκίςϋμδΪ











² ΗΪικβζίκ ιθζβήθκυέκβΫυπνδ
δβηβ ωΫεθδβ έκνςβ β ήκ μθηδβζβ
δκνΰδΪζβ
²
ΙκίήάΪκβμίεφηυγκΪαθέκίά

ΙκίήάΪκβμίεφηυγκΪαθέκίά

ΙκίήάΪκβμίεφηυγκΪαθέκίά
²

²







²
²
²

²





²






²

ΚΪλμΪιεβάΪηβίςθδθεΪήΪ

ΛζθρβμφιθεθμίηπΪ

ΗΪδκυμφΰΪκθικθρηθγικθακΪρ
ηθγιεϋηδθγ



ru
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Αϊξδφιί
▯

ΌήνοθάθζςδΪξνιΪκθάΪκδίάυζθΰίμίέθμθάβμφ
άυιίρδνικβθιμβζΪεφηθγάεΪΰηθλμβ
² a_θκωρβγάθαήνοάεΪΰηθλμφĂ
ικβ ικβέθμθάείηββ ξκνδμθάθέθ ιβκθέΪ βεβ ιβκθέΪ
δβςάθαζθΰηθρκίαζίκηθίθΫκΪαθάΪηβί
ΰβήδθλμβΧμθμκίΰβζκΪΫθμυΪηΪεθέβρίη
κίΰβζνλβλιθεφαθάΪηβίζέθκωρίέθάθαήνοΪά
μκΪήβπβθηηθζήνοθάθζςδΪξν
² `_θκωρβγάθαήνοάεΪΰηθλμφĂ
λήθΫηυγιβκθέηίιίκίλυοΪίμΛθΫλμάίηηΪω
άεΪέΪικθήνδμΪηίζθΰίμβλιΪκωμφλωβακΪΫθρίγ
δΪζίκυ
² _ \_θκωρβγάθαήνοάεΪΰηθλμφĂ Ă
βαήίεβωβαλεθϋηθέθβήκθΰΰίάθέθμίλμΪ
ιθενρΪψμλωάηνμκβιυςηυζβΪληΪκνΰβ²λ
κνζωηθγΫείλμωσίγδθκθρδθγ

▯

Ικβ άυιίδΪηββ μθεφδθ ηΪ θήηθζ νκθάηί βλιθεφανγμί
νκθάίηφΙκβθήηθάκίζίηηθζάυιίδΪηββηΪήάνο
νκθάηωο βλιθεφανγμί νκθάηβ Ăβ  ΙθήλμΪάφμί εθμθδ
ΫίαθμάίκλμβγηΪνκθάίηφΙκββλιθεφαθάΪηββ
άυλθδθγξθκζυήεωάυιίρδβιθλμΪάφμίίϋηΪ
κίςϋμδνδθμθκνψλείήνίμνλμΪηθάβμφηΪιίκάθζ
νκθάηί

▯

ΙκβνάεΪΰηίηββ²άθαζθΰηθάκίΰβζίλέθκωρβζ
άθαήνοθζ άεΪΰηθλμφĂ βικβνκθάηίάεΪΰηθλμβ
Ă²άυιθεηωίμλωιθήΪρΪάεΪέβδικθήνδμν
ΎΪηηΪω ξνηδπβω βλιθεφανίμλω ιθζβζθ ικθρίέθ ικβ
άυιίδΪηββοείΫΪβήκθΰΰίάυοιβκθέθάάηΪρΪεί
ικθπίλλΪάυιίδΪηβωβθΫίλιίρβάΪίμιυςηθλμφβ
ηΪεβρβίοκνλμωσίγδθκθρδβ

Ξονγςιρϊ

Κνρνι

Ρδλξδοί
ρςοί&

Ακίε
μνπρϋ


Οδινλδμγίυηη
Αοδλώ
ξοηβν
ρνακδ
μηώλημ

ΩΫεθρηυγιβκθέ

ΚΪατϋζηΪω
ξθκζΪ
 λζ
κίςϋμδΪ
Ϋίαθμάίκ
λμβγ
ΚίςϋμδΪ
ΚΪατϋζηΪω
ξθκζΪ
Ϋίαθμάίκ
λμβγ
Ϋίαθμάίκ
λμβγ
Ϋίαθμάίκ
λμβγ
Ϋίαθμάίκ
λμβγ







²

²

²

²


²


²






²

ΗΪικβζίκ ήεωΫβλδάβμηθέθκνείμΪ

²

²

²

ΗΪικβζίκλζΪδθζζΪκπβιΪηθζβεβ
ιβδΪημηΪωλάίμρβηθγλυκθζ





²

 





 ²





νεθρδβέθμθάυί

ΚίςϋμδΪ

²



²

ΟείΫ ²Ăδέ

Ϋίαθμάίκ
λμβγ

 





 ²



²

άλθθμάίμλμάββλθλμΪη
ήΪκμθζ(1
ΚθέΪεβδβ
Ϊέίμυέθμθάυί
βλδάβμηυγδθκΰάυλθ
δβγ  ωβπ
βλδάβμηυγδθκΰιεθ
λδβγ  ωγπΪ
ΖίεδΪωάυιίρδΪβαλεθϋ
ηθέθμίλμΪ
κβθςβΫνεθρδβ
νεθρδβ ιθ² έ

ΙκίήάΪκβμίεφηυγκΪαθέκίά

ΧμΪι &ήεωλάίμευο&ήεω
κνζωηυο
ΌηΪρΪείικβέθμθάείηβωάυιθεηβμφ
νάεΪΰηίηβί
ΧμΪι &ήεωλάίμευο&ήεω
κνζωηυο
ΎεωΫθείίμθρηθέθδθημκθεωάκίζίηβ
ικβέθμθάείηβωβλιθεφανγμίικθάθήηθγ
μίκζθσνι ~ &μκΪηβπΪ 
ΎΪμφθλμυμφηΪκίςϋμδί

ΙεθλδβγιβκθέβαμίλμΪ
ήεωδίδλΪ
Δκνέευγδίδλ  δέζνδβ



Ϋίαθμάίκ
λμβγ
ΔκνέεΪω
ξθκζΪήεω
δίδλΪ
κίςϋμδΪ

²



²

²



²

ΜΪΫεβπυβκίδθζίηήΪπββ
Ξονγςιρϊ

Κνρνι

Ρδλξδοί
ρςοί&

Ακίε
μνπρϋ


Αοδλώ
Οδινλδμγίυηη
ξοηβν
ρνακδ
μηώλημ

Ιβκθέβαήκθΰΰίάθέθ
μίλμΪ

Ϋίαθμάίκ
λμβγ

²

²

²

ΙείμϋηδΪβαήκθΰΰίάθέθ
μίλμΪ Ăέζνδβ
Δίδλυ

Ϋίαθμάίκ
λμβγ
Ικθμβάίηφ
ήεωζΪξξβ
ηθά
κίςϋμδΪ
Ϋίαθμάίκ
λμβγ
Ϋίαθμάίκ
λμβγ
ΞθκζΪήεω
δβςΪ
κίςϋμδΪ
Ικωζθνέθεφ
ηΪωκΪατϋζ
ηΪωξθκζΪ
κίςϋμδΪ
Ϋίαθμάίκ
λμβγνκθ
άίηφ
λθμάίκλμβ
ωζβνκθ
άίηφ

²



²





²

ă



²

²



²

²



²

²

²

²





²





²













²

²

²







²

²

²

ΖβηήΪεφηθίιίρίηφί
Ζίεδθίιίρίηφί
Δβςθμδκυμυγιβκθέ

ΛήθΫηυγιβκθέ

ΖΪείηφδβίδίδλυ
άλθθμάίμλμάββλθλμΪη
ήΪκμθζ(1

Ξβένκηθίιίρίηφί
άλθθμάίμλμάββλθλμΪη
ήΪκμθζ(1

ΜΪκμ

βλδάβμηΪάθήί
άλθθμάίμλμάββλθλμΪη
ήΪκμθζ(1
ΑΪάΪκηυίΫνεθρδβ
χδείκυ

Ϋίαθμάίκ
λμβγνκθ
άίηφ
Ϋίαθμάίκ
λμβγνκθ
άίηφ
λθμάίκλμβ
ωζβνκθ
άίηφ
Ϋίαθμάίκ
λμβγνκθ
άίηφ
ΞθκζΪήεω
μΪκμΪ
κίςϋμδΪ
Ϋίαθμάίκ
λμβγ
Ϋίαθμάίκ
λμβγ

ru

Ύεωικβέθμθάείηβωιβκθέθάβαήκθΰΰί
άθέθμίλμΪλλθρηθγηΪρβηδθγ
ηΪικβζίκ ιβκθέΪβαλεβάβεβενδθάθέθ
ιβκθέΪ νλμΪηθάβμίνκθάίηφάεΪΰηθλμβ
  ήεω ικβέθμθάείηβω ιβκθέθά βα ήκθΰ
ΰίάθέθμίλμΪλλνοθγηΪρβηδθγ
ηΪικβζίκ λιθλυιδθγ νλμΪηθάβμίνκθ
άίηφάεΪΰηθλμβ 
ΌηΪρΪείικβέθμθάείηβωάυιθεηβμφθήηθ
δκΪμηθίνάεΪΰηίηβί

ΙκίήάΪκβμίεφηυγκΪαθέκίά

ΙκίήάΪκβμίεφηυγκΪαθέκίά

ΗΪικβζίκλωΫεθδΪζβςθδθεΪήθζ
ΪΫκβδθλΪζββεβιβδΪημηυγλθλιΪκΰίγ
ενδθζλυκθζ
ΙκίήάΪκβμίεφηυγκΪαθέκίά
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ΜΪΫεβπυβκίδθζίηήΪπββ

Ξοηβνρνακδμηδνξίοϊ Ξνγωϐλρδπρί
▯

▯

ΎνοθάθγςδΪξιΪκθάΪκδΪθΫίλιίρβάΪίμ
θιμβζΪεφηυγζβδκθδεβζΪμήεωιθήτϋζΪμίλμΪβ
μίλμθάθέθαΪζίλΪβεβήεωζίεδθγάυιίρδβμΪδβζ
θΫκΪαθζρμθθηβηίιίκίλυοΪψμ
ΎεωχμθγπίεββλιθεφανγμίκίΰβζκΪΫθμυ
©ΙκβέθμθάείηβίθιΪκυª V

Ξονγςιρϊ

Κνρνι

ΜίλμθάυγαΪζίλιβππΪ

ΖβλδΪ
κίςϋμδΪ
ΜίλμθάυγαΪζίλοείΫ
ΖβλδΪ
κίςϋμδΪ
ΜίλμθάυγαΪζίλΫκβθςβ ΖβλδΪ
κίςϋμδΪ

▯

ΌχμθζκίΰβζίκΪΫθμυικίήάΪκβμίεφηυγκΪαθέκίά
ηίμκίΫνίμλω

▯

ΖβλδνηίμκίΫνίμλωηΪδκυάΪμφάεΪΰηθγλΪεξίμδθγ
ΜΪδιθήτϋζμίλμΪαΪηβζΪίμάήάΪκΪαΪζίηφςί
άκίζίηβιθλκΪάηίηβψλμκΪήβπβθηηυζλιθλθΫθζ

▯

ΝδΪαΪηηθίάκίζωικβέθμθάείηβωωάεωίμλω
θκβίημβκθάθρηυζΘλμΪάφμίμίλμθιθήηβζΪμφλω
ιθδΪθηθηίνάίεβρβμλωάήάΪκΪαΪ

Ρδλξδοί
ρςοί&

Αηγ
Αοδλώ
Οδινλδμγίυηη
μίβοδαί ξοηβν
ρνακδ
μηώλημ



V





V





V



ΗΪικβζίκ ήκθΰΰίάθίμίλμθκΪακυοεβ
μίεφμίλμθηΪαΪδάΪλδί

Οδβδμδοίυηώ ξνγνβοδαίμηδ
▯

▯

ΌήνοθάθζςδΪξνιΪκθάΪκδίλθαήΪϋμλω
θιμβζΪεφηυγζβδκθδεβζΪμήεωκΪαθέκίάΪηβω
έθμθάυοΫεψήΫίαβοιίκίλνςβάΪηβωΙκβχμθζ
άδνλθάυίδΪρίλμάΪλθοκΪηωψμλωΫεψήΪ
ικβθΫκίμΪψμάδνλμθεφδθρμθικβέθμθάείηηυο

▯

ΗίαΪδκυάΪγμίΫεψήΪλάίκονΗίβλιθεφανγμί
Ϊεψζβηβίάνψξθεφένβεβιβσίάνψιεϋηδν

▯

ΙκβάίήϋηηυίαηΪρίηβωήίγλμάβμίεφηυήεωιθκπββ
ηΪθήηθέθρίεθάίδΪθεφςίίδθεβρίλμάθιθκπβγ
ζθΰηθμΪδΰίιθήθέκίμφάηίιίκξθκβκθάΪηηθζ
εθμδίΙκβχμθζνδΪαΪηηθίάκίζωζθΰίμ
νάίεβρβμφλω

Ύεωχμθέθβλιθεφανγμίκίΰβζ©ΌθλλμΪηθάείηβίª d

Ξονγςιρϊ

Κνρνι

Ρδλξδοί
ρςοί&

Αηγ
Αοδλώ
Οδινλδμγίυηη
μίβοδαί ξοηβν
ρνακδ
μηώλημ

ΪέίμυΫνεθρδβ αΪζθκθΰίη
ηυί
ΪέίμυΫνεθρδβ ρϋκλμάυί

ΚίςϋμδΪ



d

²

ΚίςϋμδΪ



d



ΐΪκδθίεθζμβδΪζβ ιθ έ

Ϋίαθμάίκ
λμβγ



d

²

Θάθσβ

ΜΪκίεδΪ
κίςϋμδΪ
ΚίςϋμδΪ



d

²



d

²

ΜΪκίεδΪ
κίςϋμδΪ



d

²

ΜΪκίεδΪ
κίςϋμδΪ



d

²

ΙβππΪ ηίλάίΰίικβέθμθάείη
ηΪωηίαΪζθκθΰίηηΪω
Ϊκηβκυ

ΙθκπβθηηυίΫεψήΪ



ΕθζμβδβμθεσβηθγλιΪείπηί
δεΪλμφήκνέηΪήκνέΪήεωΫθεφςίγ
λθρηθλμβήθΫΪάβμφάεθμθδλθνλ
ίαικίήάΪκβμίεφηθέθκΪαθέκίάΪ

ΗΪικβζίκ ζΪδΪκθηυρίμάίκμβηδβ
δΪκμθξίεωκβληίιθήοθήωμέθμθ
άυίβεβΰΪκίηυίάθξκβμψκί
ΫεψήΪ μΪδβί δΪδ δΪκμθξίεφ ξκβ βεβ
δκθδίμυ

ΜΪΫεβπυβκίδθζίηήΪπββ

Οίζλνοίεηαίμηδ
▯

ΌήνοθάθζςδΪξνιΪκθάΪκδίάυζθΰίμίιεΪάηθβά
μθΰίάκίζωΫυλμκίίρίζάοθεθήβεφηβδίβ
κΪάηθζίκηίίρίζάζβδκθάθεηθάθγιίρβ
κΪαζθκθαβμφικθήνδμυιθλείέενΫθδθγαΪζθκθαδβ

▯

Ύεωχμθέθβλιθεφανγμίκίΰβζ©ΚΪαζθκΪΰβάΪηβίª W

▯

ΌχμθζκίΰβζίκΪΫθμυικίήάΪκβμίεφηυγκΪαθέκίά
ηίμκίΫνίμλω

▯

ΙκβάίήϋηηυίαηΪρίηβωάκίζίηβκΪαζθκΪΰβάΪηβω
ωάεωψμλωθκβίημβκθάθρηυζβΙκθήθεΰβμίεφηθλμφ
κΪαζθκΪΰβάΪηβωαΪάβλβμθμάίεβρβηυάίλΪβ
ξθκζυικθήνδμΪΑΪζθκΪΰβάΪγμίΫεψήΪάιεθλδθζ
άβήίβεβιθθμήίεφηθλμβΜΪδάυλθδκΪμβμίάκίζω
κΪαζθκΪΰβάΪηβω

▯

ΙίκίήκΪαζθκΪΰβάΪηβίζθΫωαΪμίεφηθάυηφμί
ικθήνδμυβανιΪδθάδβ

▯

ΚΪαζθκΪΰβάΪγμίκθάηθμθδθεβρίλμάθδθμθκθί
ηίθΫοθήβζθάήΪηηυγζθζίημ

ru

▯

ΙθζηβμίικβθικίήίεϋηηυοθΫλμθωμίεφλμάΪο
κΪαζθκθΰίηηυίικθήνδμυοκΪηωμλωαηΪρβμίεφηθ
ζίηφςίβιθκμωμλωΫυλμκίίρίζλάίΰβίΙθλεί
κΪαζθκΪΰβάΪηβωλμΪκΪγμίλφθΫκΪΫθμΪμφικθήνδμυ
δΪδζθΰηθΫυλμκίί

▯

ΙθβλμίρίηββιθεθάβηυάκίζίηβκΪαζθκΪΰβάΪηβω
ζωλΪβεβκυΫυιίκίάίκηβμίβοΙκβθΫκΪΫθμδίωέθή
βεβδνλδθάζωλΪκΪαήίεβμίβοηΪρΪλμβΚυΫΪηί
ήθεΰηΪιθεηθλμφψθμμΪωμφήθλμΪμθρηθίλεβίϋ
ιθάίκοηθλμφ κΪαζωέρβμλω ήθλμΪμθρηθ ήεω μθέθ ρμθΫυ
άιβμΪμφλιίπββ

m

Ξοδγςξοδεγδμηδ² Οηπιγκώζγνοναϋώ

ΙκβκΪαζθκΪΰβάΪηββικθήνδμθάΰβάθμηθέθ
ικθβλοθΰήίηβωθΫωαΪμίεφηθνήΪεωγμίθΫκΪανψσνψλω
ΰβήδθλμφΘηΪηίήθεΰηΪλθικβδΪλΪμφλωλήκνέβζβ
ικθήνδμΪζβμΪδδΪδηΪηβοζθένμιθιΪλμφ
ζβδκθθκέΪηβαζυλαΪζθκθΰίηηθέθζωλΪ
ΙθήλμΪάφμίεθμθδΫίαθμάίκλμβγιθήικθήνδμυΌυείγμί
χμνΰβήδθλμφΜσΪμίεφηθθρβλμβμίκΪδθάβηνβικθζθγμί
ΫθεφςβζδθεβρίλμάθζάθήυΌυζθγμίεθμθδάέθκωρίζ
ζυεφηθζκΪλμάθκίβεβάιθλνήθζθίρηθγζΪςβηί
Ιθλεί κΪαζθκΪΰβάΪηβω άδεψρβμί ιΪκθάθγ ήνοθάθγ ςδΪξ
ηΪĂζβηνμάκίΰβζίέθκωρίέθάθαήνοΪηΪ&

Ξονγςιρϊ

Κνρνι

Ρδλξδοί
ρςοί&

Αηγ
Αοδλώξοηβν
μίβοδαί ρνακδμηώλημ

Ωέθήυ  έ

λθμάίκλμβωζβ

²

W

²

ΐΪκδθί  δέ

λθμάίκλμβωζβ

²

W



ΚυΫηθίξβεί ιθ έ

λθμάίκλμβωζβ

²

W

²

Θάθσβ  έ

λθμάίκλμβωζβ

²

W

²

νεως  έ

λθμάίκλμβωζβ

²

W



Πυιεϋηθδ  δέ

λθμάίκλμβωζβ

²

W

²

ΔνκβηυίθδθκθρδΪ ιθ  έ λθμάίκλμβωζβ

²

W

²

Οδινλδμγίυηη
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ΜΪΫεβπυβκίδθζίηήΪπββ

Ινμπδοαηοναίμηδ
▯

ΌήνοθάθζςδΪξνιΪκθάΪκδίζθΰηθΫίαθλθΫυο
νλβεβγαΪδθηλίκάβκθάΪμφξκνδμυβθάθσβ

▯

ΙθάθαζθΰηθλμβέθμθάφμίικθήνδμυλκΪανιθλείβο
ιθδνιδββεβλΫθκΪνκθΰΪωΎεβμίεφηθίοκΪηίηβί
ικθήνδμθάικβάθήβμδνζίηφςίηβψλθήίκΰΪηβω
άβμΪζβηθάβάυαυάΪίμΫκθΰίηβί

ΛμίκβεβαΪπβωάυζυμυοΫΪηθδάήνοθάθζςδΪξν
ιΪκθάΪκδίιίκίήδθηλίκάβκθάΪηβίζάυιθεηωίμλω
ικβμίζιίκΪμνκίĂ&βάεΪΰηθλμβĂά
μίρίηβίĂζβηνμ

▯

▯

ΝλμΪηθάβμίΫΪηδβάεθμθδλθμάίκλμβωζβΘηβηί
ήθεΰηυλθικβδΪλΪμφλωήκνέλήκνέθζ

▯

Βλιθεφανγμί μθεφδθ ηίβλιθκρίηηυί ξκνδμυ β θάθσβ

▯

▯

ΔθζΫβηβκθάΪηηυγήνοθάθγςδΪξιΪκθάΪκδΪηί
ικίήηΪαηΪρίηήεωδθηλίκάβκθάΪηβωζωλΪ

▯

ΙθλείθδθηρΪηβωαΪήΪηηθέθάκίζίηβθμδκθγμί
ήάίκπνκΪΫθρίγδΪζίκυΌυηβζΪγμίΫΪηδββα
κΪΫθρίγδΪζίκυμθεφδθιθλείμθέθδΪδθηβ
ιθεηθλμφψθλμυηνμ

ΙκθάίκωγμίβμσΪμίεφηθθρβσΪγμίΫΪηδβήεω
δθηλίκάβκθάΪηβω δθεφπίάυί κίαβηθάυί ικθδεΪήδβ
αΪΰβζυβικνΰβηυ

Ξονγςιρϊ

Κνρνι

Ρδλξδοί
ρςοί&

Ακίε
μνπρϋ


Οδινλδμγίυηη
Αοδλώ
ξοηβν
ρνακδ
μηώλημ

ΘάθσβξS\δμυ
άαΪδκυμυοΫΪηδΪοιθ
 ε
ΞΪλθεφέθκθο
ά αΪδκυμυοΫΪηδΪοιθ
 ε

λθμάίκλμβωζβ





  

λθμάίκλμβωζβ







Ξοηβνρνακδμηδπνιί ηζώβνγ
▯

ΌήνοθάθζςδΪξνιΪκθάΪκδίζθΰηθΫίαθλθΫυο
νλβεβγιθενρβμφλθδβαζυμυοωέθή

▯

ΘλμΪάφμίωέθήυάικβΫθκίήθμίοιθκιθδΪλθδηί
ιίκίλμΪηίμάυμίδΪμφ

▯

ΙθζίλμβμίωέθήυάεθμθδΫίαθμάίκλμβγβάλμΪάφμί
ίέθ ηΪ νκθάίηφ Ăληβαν ΙθήλμΪάφμί ηΪ νκθάίηφ ηβΰί
εθμθδΫίαθμάίκλμβγήεωλΫθκΪάυμίδΪψσίγ
ΰβήδθλμβ

▯

ΑΪμίζ άυ ζθΰίμί άυΰΪμφ ιθλείήηβί θλμΪμδβ λθδΪ βα
ωέθήρίκίαδνοθηηθίιθεθμίηπί

Ξονγςιρϊ

Κνρνι

Ρδλξδοί
ρςοί&

Ακίε
μνπρϋ


Αοδλώ
Οδινλδμγίυηη
ξοηβν
ρνακδ
μηώλημ

Ωέθήυ

λθμάίκλμβωζβΫία
θμάίκλμβγ









ΜΪΫεβπυβκίδθζίηήΪπββ
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Ξοηβνρνακδμηδθνβςορί
▯

ΌδθζΫβηβκθάΪηηθζήνοθάθζςδΪξνιΪκθάΪκδί
άθαζθΰηθλΪζθλμθωμίεφηθίικβέθμθάείηβίγθένκμΪ

▯

ΛθΫεψήΪγμίνδΪαΪηβωιθβλιθεφαθάΪηβψ
γθένκμθάθέθξίκζίημΪήΪηηυίηΪνιΪδθάδί

▯

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

▯

ΗΪιθεηβμίγθένκμθζάυζυμυίΫΪηδβ

▯

ΙίκίήηΪιθεηίηβίζάυζυμυοΫΪηθδγθένκμθζβο
ζθΰηθλμίκβεβαθάΪμφάήνοθάθζςδΪξνιΪκθάΪκδί
ικβĂ&βάεΪΰηθλμβĂάμίρίηβί
 ζβηνμΙίκίήμίζδΪδηΪιθεηβμφΫΪηδβγθένκμθζ
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ΎεωχμθέθθλεΪΫφμίέΪγδβληΪδΪμδθγάιίκίήβηΪ
άυήάβΰηυοκίςϋμδΪοβάυμωηβμίκίςϋμδβ
ήάβΰίηβίζάιίκϋή

▯
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