*DJJHQDX
UX

ΒηλμκνδπβωιθχδλιενΪμΪπβββνλμΪηθάδί

:7
ΛνςβεδΪήεωΫίεφω

Πςχηκιίγκώΰδκϋώ

Ξοίαηκίνρνΰοίεδμηώ

ΌυάυΫκΪεβλνςβεδνήεωΫίεφω
ζΪκδβ *DJJHQDX
ΙθΰΪενγλμΪ ιίκίή ίί βλιθεφαθάΪηβίζ
ικθρμβμίικίήεθΰίηηυίήθδνζίημυ
χμθαΪγζίμάλίέθιΪκνζβηνμ
ΌπίεωοθΫίλιίρίηβωλθθμάίμλμάβω
άυλθδβζμκίΫθάΪηβωζδδΪρίλμάν
ζΪκδβ*DJJHQDXδΪΰήΪωζΪςβηΪ
άυινλδΪίζΪωηΪηΪςίζαΪάθήί
ικθοθήβμμσΪμίεφηνψικθάίκδνηΪ
ικΪάβεφηθλμφξνηδπβθηβκθάΪηβωβ
Ϋίανικίρηθλμφλθλμθωηβω
ΎθιθεηβμίεφηνψβηξθκζΪπβψθ
ικθήνδπββικβηΪήείΰηθλμωο
αΪιΪληυοήίμΪεωοβλίκάβληθζ
θΫλενΰβάΪηββζθΰηθηΪγμβηΪηΪςίζ
βημίκηίμλΪγμίZZZJDJJHQDXFRP
βεβθΫκΪμβάςβλφάηΪςβολίκάβληυί
πίημκυ
ΏλεββηλμκνδπβωιθχδλιενΪμΪπβββ
νλμΪηθάδίθιβλυάΪίμκΪαεβρηυί
ζθήίεβμθάλθθμάίμλμάνψσβοζίλμΪο
νδΪαυάΪίμλωηΪκΪαεβρβω

:Ξοδγςξοδεγδμηδ
ΔθζΫβηΪπβωήΪηηθέθλβζάθεΪβ
λβέηΪεφηθέθλεθάΪνδΪαυάΪίμηΪ
ιθμίηπβΪεφηθθιΪληνψλβμνΪπβψ
ΗίλθΫεψήίηβίζθΰίμλμΪμφικβρβηθγ
μωΰίευομκΪάζβήΪΰίλζίκμβ
Αμηλίμηδ
ΎΪηηθίλβέηΪεφηθίλεθάθνδΪαυάΪίμ
ηΪιθμίηπβΪεφηθθιΪληνψλβμνΪπβψ
ΗίλθΫεψήίηβίζθΰίμηΪηίλμβνσίκΫ
ζΪμίκβΪεφηυζπίηηθλμωζβ
θδκνΰΪψσίγλκίήί
ιίζίμηδοδινλδμγίυηώ
ΝδΪαΪηβωιθθιμβζΪεφηθζν
βλιθεφαθάΪηβψικβΫθκΪιθείαηΪω
βηξθκζΪπβω
D E F
ΙθςΪέθάυίήίγλμάβωθμθΫκΪΰΪψμλω
ιθλκίήλμάθζπβξκεβΫθΫνδά

▯
Ιίκίήάάθήθζλνςβεδβά
χδλιενΪμΪπβψλείήνίμάηβζΪμίεφηθ
ικθρίλμφχμνβηλμκνδπβψιθ
χδλιενΪμΪπβββνλμΪηθάδί

[





ΙίκίρβλείηβωθμθΫκΪΰΪψμλω
ιθλκίήλμάθζδείμδβεβΫθήίξβλΪ

ru

Πνγδοείμηδ
ίδάθηΪμλνββ πΪμΪνειλδχθιωβπδνκμληXUΒ

Ηπξνκϋζναίμηδξνμίζμίφδμηύ 

Ζμίινλπρανπξοηΰνονλ



ιίζίμηώξνρδτμηιδ
ΰδζνξίπμνπρη

ΛνςβεφηΪωζΪςβηΪ
ΙΪηίεφνικΪάείηβω
ΔεΪάβςβ
Ύβλιείγ






Πρηοιί



ΙθήέθμθάδΪΫίεφω
ΛθκμβκθάδΪΫίεφωά
λθθμάίμλμάββλνδΪαΪηβωζβ




Ξονβοίλλϊηικίαηχη



ΙκθέκΪζζυ
ΔεΪάβςβ




ξοίακδμηδξοηΰνονλ



ΎίμβάακθλευίήθζΪςηβί
ΰβάθμηυί
ΝλμΪηθάδΪ
ΧδλιενΪμΪπβω
ΘΫλενΰβάΪηβίνοθή
Ντοίμίνιοςείύψδθποδγϊ








ΝιΪδθάδΪΘμλενΰβάςβγικβΫθκ 
ΟεΪήΪέίημ

ΚίδθζίηήΪπββιθχδθηθζβρηθγ
χδλιενΪμΪπββ

πρίμναιίηξνγικύφδμηδ



ΔθζιείδμιθλμΪάδβ
ΝλμΪηθάδΪβιθήδεψρίηβί
λνςβεφηθγζΪςβηυ
ΑΪζίηΪθέκΪηβρβμίεω
θμδκυάΪηβωήάίκπυ
Ύθιθεηβμίεφηυί
ικβηΪήείΰηθλμβ
ΜκΪηλιθκμβκθάδΪβαΪσβμΪ
θμαΪζίκαΪηβω







Πκηαινμγδμπίρί



Ιοίριννπίλνλαίεμνλ



ΑΪέκναδΪΫίεφωβάδεψρίηβί
λνςβεφηθγζΪςβηυ
ΔθκαβηΪήεωλνςδβςίκλμβ
ΛνςδΪλβλιθεφαθάΪηβίζ
δθκαβηυήεωλνςδβςίκλμβ
ΝλμΪηθάδΪικθέκΪζζυ
ΑΪινλδικθέκΪζζυ
ΙκθπίλλάυιRεηίηβω
ικθέκΪζζυ
ΒαζίηίηβίικθέκΪζζυβεβ
ήθαΪέκναδΪΫίεφω
ΙκίκυάΪηβίικθέκΪζζυ
ΘδθηρΪηβίικθέκΪζζυ
ΒαάείρίηβίΫίεφωβ
άυδεψρίηβίλνςβεφηθγ
ζΪςβηυ
ΘρβλμδΪάθκλθάθέθξβεφμκΪ
ΘιθκθΰηίηβίκίαίκάνΪκΪ
ήεω δθηήίηλΪμΪ

















ru
+RPH&RQQHFW



+RPH&RQQHFW²άυαθάζίηψ
ΙθήδεψρίηβίδήθζΪςηίγ
λίμββικβεθΰίηβψ
+RPH&RQQHFW
Όδεψρίηβίάυδεψρίηβί:L)L
ΘμζίηΪηΪλμκθίδλίμβ
ΘΫηθάείηβίΙΘ
ΘέκΪηβρβμίεφζθσηθλμβ
ΘαΪσβμίήΪηηυο
ΎίδεΪκΪπβωθλθθμάίμλμάββ











Χςλϊ



Νφηπριί



ΘρβλμδΪλνςβεφηθγζΪςβηυβ
ιΪηίεβνικΪάείηβω
ΘρβλμδΪήΪμρβδΪάεΪΰηθλμβ
ΘρβλμδΪξβεφμκΪά
κίαίκάνΪκίήεωδθηήίηλΪμΪ



Φρνγδκίρϋαπκςφίδ
μδηπξοίαμνπρη"



Πδοαηπμίώπκςεΰί



Μνολϊοίπτνγί






ΜΪΫεβπΪαηΪρίηβγκΪλοθήΪ

ΛΪζυίχξξίδμβάηυίικθέκΪζζυ
ήεωμίδλμβεφηυοβαήίεβγ
βαοεθιδΪ

Ρδτμηφδπιηδγίμμϊδ





x

ru

Ηπξνκϋζναίμηδξν
μίζμίφδμηύ
▯ ΎΪηηυγικβΫθκικίήηΪαηΪρίη

ΒλιθεφαθάΪηβίιθηΪαηΪρίηβψ

ήεωβλιθεφαθάΪηβωμθεφδθά
ήθζΪςηίζοθαωγλμάί

▯

ΗίνλμΪηΪάεβάΪγμίβεβηί
βλιθεφανγμίλμβκΪεφηνψ
ζΪςβηνηΪθμδκυμθζάθαήνοί
ββεβάιθζίσίηβωοέήί
λνσίλμάνίμ νέκθαΪ αΪζίκαΪηβω
ΘλμΪάςΪωλωάλμβκΪεφηθγ
ζΪςβηίάθήΪζθΰίμ
αΪζϋκαηνμφβικβάίλμβδ
ιθάκίΰήίηβψζΪςβηυ
ΑΪζϋκαςβίςεΪηέβζθένμ
κΪαθκάΪμφλωκΪλμκίλδΪμφλω

▯

ΎΪηηυγικβΫθκζθΰίμ
βλιθεφαθάΪμφλωήεωλνςδββ
θλάίΰίηβωμθεφδθθΫυρηθέθ
Ϋίεφωδδθμθκθζνθμηθλωμλω
ιθλμβκΪηηυίάάθήίβαήίεβω
ιθήοθήωσβίήεωλνςδβά
λνςβεφηθγζΪςβηί λζωκευδ
ηΪβαήίεββ ΒλιθεφαθάΪηβί
ικβΫθκΪήεωήκνέβοπίείγ
ηΪοθήωσβολωαΪκΪζδΪζβ
ηΪήείΰΪσίέθβλιθεφαθάΪηβω
αΪικίσΪίμλω

▯

ΎΪηηυγικβΫθκικίήηΪαηΪρίη
ήεωβλιθεφαθάΪηβίηΪάυλθμί
ζΪδλβζνζ ζίμκθάηΪή
νκθάηίζζθκω

x

Ξδοδγαικύφδμηδλξοηΰνοί
ΙκθάίκφμίικβΫθκηΪθμλνμλμάβί
άβήβζυο ιθάκίΰήίηβγ ΗβδθέήΪ ηί
βλιθεφανγμίιθάκίΰήϋηηυγ
ικβΫθκΘΫκΪσΪγμίλφλ
κίδεΪζΪπβωζβδάΪςίζνήβείκν
βεβάηΪςνλίκάβληνψλενΰΫν
ΙκθρβμΪγμίάηβζΪμίεφηθ
βηλμκνδπβψιθχδλιενΪμΪπβββ
νλμΪηθάδίΪμΪδΰίάλψ
ικβεΪέΪίζνψ δ λμβκΪεφηθγ ζΪςβηί
ήθδνζίημΪπβψβηξθκζΪπβθηηθέθ
λθήίκΰΪηβωβήίγλμάνγμίά
λθθμάίμλμάββλικβάίήϋηηυζβμΪζ
νδΪαΪηβωζβ
ΛθοκΪηβμίήθδνζίημΪπβψήεω
ήΪεφηίγςίέθβλιθεφαθάΪηβωβεβ
ήεωλείήνψσίέθάεΪήίεφπΪ



ru ΝδΪαΪηβωιθμίοηβδίΫίαθιΪληθλμβ

m ιίζίμηώξν
ρδτμηιδ
ΰδζνξίπμνπρη
Λείήνψσβί
ικίήνικίΰήίηβω β ικΪάβεΪ
μίοηβδβΫίαθιΪληθλμβ
ικίήνλζθμκίηυρμθΫυ
αΪσβμβμφάΪλθμμκΪάζβ
ζΪμίκβΪεφηθέθνσίκΫΪ

Γδρηαζονπκϊδγνλίχμηδ
εηανρμϊδ

m Ξοδγςξοδεγδμηδ
Νξίπμνγκώεηζμη

ΝδΪα ηβωιθίμοηβδίΫίαθιΪληθβλμ

Μίζηίζίηίίικβ
νλμΪηθάδίθρβλμδί
θΫλενΰβάΪηβββ
χδλιενΪμΪπββικβΫθκΪ
άλίέήΪλείήνίμλθΫεψήΪμφ
ηίθΫοθήβζυίζίκυ
ικίήθλμθκθΰηθλμβ



Ηίιθαάθεωγμίήίμωζβεβ
εβπΪζδθμθκυίηίζθένμ
θπίηβμφλμίιίηφθιΪληθλμβ
ικββλιθεφαθάΪηββ
ικβΫθκΪχδλιενΪμβκθάΪμφ
ικβΫθκιθλδθεφδνχμθ
θιΪληθήεωΰβαηββζθΰίμ
λμΪμφικβρβηθγμκΪάζ
ΘΫκΪμβμίάηβζΪηβί
▯

ΎίμβήθείμεβπΪλ
θέκΪηβρίηηυζβ
ξβαβρίλδβζβ
νζλμάίηηυζββ
ιλβοβρίλδβζβ
άθαζθΰηθλμωζβ Ϊ μΪδΰί
εβπΪηίθΫεΪήΪψσβί
ήθλμΪμθρηυζβαηΪηβωζβ
θικβΫθκίζθένμ
βλιθεφαθάΪμφικβΫθκ
μθεφδθιθήικβλζθμκθζ
εβπ θμάίμλμάίηηυο αΪ βο
ΫίαθιΪληθλμφ βεβ ιθλεί
ιθήκθΫηθέθ βηλμκνδμΪΰΪ
βθλθαηΪηβωάλίο
θιΪληθλμίγ λάωαΪηηυο λ
χδλιενΪμΪπβίγικβΫθκΪ

ΝδΪαΪηβωιθμίοηβδίΫίαθιΪληθλμβ ru

▯
▯

▯

▯

ΗίκΪακίςΪγμίήίμωζ
βέκΪμφλικβΫθκθζ
Ηίιθαάθεωγμίήίμωζ
άυιθεηωμφκΪΫθμυιθ
θρβλμδίβεβ
μίοηβρίλδθζν
θΫλενΰβάΪηβψικβΫθκΪ
ΫίαικβλζθμκΪ
θμάίμλμάίηηυοαΪβο
ΫίαθιΪληθλμφεβπ
ΗίιθήινλδΪγμίήίμίγ
ζεΪήςίείμβ
ήθζΪςηβοΰβάθμηυο
ΫεβαδθδικβΫθκν
ΗίθλμΪάεωγμίθδθεθ
ικβΫθκΪΫίαικβλζθμκΪ
ήίμίγβεβεβπδθμθκυί
ηίζθένμθπίηβμφ
λμίιίηφθιΪληθλμβ

m Ξοδγςξοδεγδμηδ
Νξίπμνγκώεηζμη
ΎίμβζθένμθδΪαΪμφλω
αΪιίκμυζβάηνμκβικβΫθκΪ
βιθήάίκέηνμφλάθψΰβαηφ
θιΪληθλμβ
▯

ΗίνλμΪηΪάεβάΪγμί
ικβΫθκαΪήάίκφψίλεβ
θηΪΫνήίμζίςΪμφ
λάθΫθήηθζν θμδκυάΪηβψ
ήάίκπυικβΫθκΪ

▯

ΘμλενΰβάςνψζΪςβην
θμδεψρβμί θμ λίμβ ζίρδλ
θμκίΰφμίλίμίάθγςηνκ
βλεθζΪγμίαΪζθδ
ήάίκπυικβΫθκΪ

m Ξοδγςξοδεγδμηδ
Νξίπμνπρϋςγςχϋώ
Ύίμβζθένμάθάκίζωβέκυ
αΪάίκηνμφλωάνιΪδθάδν
ιεϋηδν β ρΪλμβ νιΪδθάδβ βεβ
ηΪμωηνμφβολίΫίηΪέθεθάν
βαΪήθοηνμφλω
Ηί ιθαάθεωγμί ήίμωζ βέκΪμφ
λ νιΪδθάδθγιεϋηδθγ
β ρΪλμωζβνιΪδθάδβ



ru ΝδΪαΪηβωιθμίοηβδίΫίαθιΪληθλμβ

m Ξοδγςξοδεγδμηδ

πρίμναιί

Νξίπμνπρϋνροίακδμηώ

m Ξοδγςξοδεγδμηδ

ΖθψσβίλκίήλμάΪβ
λκίήλμάΪιθνοθήνζθένμά
λενρΪίικθέεΪμυάΪηβω
άυαάΪμφθμκΪάείηβί
ΙκβλενρΪγηθζ
ικθέεΪμυάΪηββθΫκΪμβμίλφ
αΪζίήβπβηλδθγιθζθσφψ
ΟκΪηβμίζθψσβίλκίήλμάΪ
βλκίήλμάΪιθνοθήνά
ηίήθλμνιηθζήεωήίμίγ
ζίλμί

Νξίπμνπρϋξνοίεδμηώ
όκδιροηφδπιηλ
ρνινλανζβνοίμηώξναοδε
γδμηώ
λίρδοηίκίξναοδεγδμηώ
λίχημϊ

m Ξοδγςξοδεγδμηδ

ΏλεβζΪςβηΪνλμΪηθάείηΪ
ηίηΪήείΰΪσβζθΫκΪαθζ
χμθζθΰίμικβάίλμβδ
άθαηβδηθάίηβψθιΪληθγ
λβμνΪπββΝΫίήβμίλφά
λείήνψσίζ

Οίζγοίεδμηδβκίζινεη

▯

Ό λενρΪί ιθιΪήΪηβω ά έεΪαΪ
βεβηΪδθΰνζθψσβο
λκίήλμάβεβλκίήλμάιθ
νοθήνάθαζθΰηθλβεφηθί
κΪαήκΪΰίηβί
Ώλεβ ζθψσίί λκίήλμάθ βεβ
λκίήλμάΪιθνοθήνιθιΪεβ
ηΪέεΪαΪδθΰνμσΪμίεφηθ
ικθζθγμίβοάθήθγ
ΟκΪηβμίζθψσβίλκίήλμάΪ
βλκίήλμάΪιθνοθήνά
ηίήθλμνιηθζήεωήίμίγ
ζίλμί



ΗΪικωΰίηβίά
χείδμκθλίμβά
ςμίιλίεφηθγκθαίμδί
ήθεΰηθ λθθμάίμλμάθάΪμφ
ηθζβηΪεφηθζν
ηΪικωΰίηβψ
νδΪαΪηηθζνηΪζΪςβηί
ηΪ αΪάθήλδθγ μΪΫεβρδί 
ΘΫσΪωιθμκίΫεωίζΪω
ζθσηθλμφβκΪλρϋμηυγ
μθδικίήθοκΪηβμίείγ
νδΪαΪηυηΪαΪάθήλδθγ
μΪΫεβρδίικβΫθκΪ

ΝδΪαΪηβωιθμίοηβδίΫίαθιΪληθλμβ ru

▯

ΗίεφαωιθήδεψρΪμφ
ικβΫθκρίκίαάηίςηίί
ιίκίδεψρΪψσίί
νλμκθγλμάθμΪδθίδΪδ
μΪγζίκβεβιθήδεψρΪμφ
δχείδμκθπίιβ
κίένεωκηθ
ιθήδεψρΪίζθγβεβ
θμδεψρΪίζθγ
χηίκέίμβρίλδθγ
δθζιΪηβίγ

▯

ΌβεδΪβκθαίμδΪλ
αΪσβμηυζδθημΪδμθζ
ήθεΰηυ λθθμάίμλμάθάΪμφ
ήκνέήκνένβλβλμίζΪ
αΪαίζείηβωήθεΰηΪ
ΫυμφικΪάβεφηθ
λζθημβκθάΪηΪ

▯

ΙκβνλμΪηθάδί
ηίθΫοθήβζθ
βλιθεφαθάΪμφικθάθήΪλ
ηΪήείΰΪσβζ
ιθιίκίρηυζλίρίηβίζ

▯

ΛίμίάΪωάβεδΪήθεΰηΪ
ΫυμφάλίέήΪάθμδκυμθζ
ήθλμνιίΏλεβχμθηί
ικίήλμΪάεωίμλω
άθαζθΰηυζήεωμθέθ
ρμθΫυλθΫεψλμβ
λθθμάίμλμάνψσβί
ικΪάβεΪμίοηβδβ
ΫίαθιΪληθλμβ
ιίκίδεψρΪμίεφ
άλίιθεψληυγ
άυδεψρΪμίεφ ήθεΰίη
Ϋυμφάλμκθίηά
λμΪπβθηΪκηθί
θΫθκνήθάΪηβίά
λθθμάίμλμάββλ
ικΪάβεΪζβνλμΪηθάδβ
χείδμκθθΫθκνήθάΪηβω

▯

ΌλενρΪίικβζίηίηβω
νλμκθγλμάΪαΪσβμηθέθ
θμδεψρίηβω
βλιθεφανίμλωμθεφδθμβι
λμΪδβζθΫθαηΪρίηβίζ
zΜθεφδθχμθ
θΫθαηΪρίηβί
έΪκΪημβκνίμ λθΫεψήίηβί
ήίγλμάνψσβοά
ηΪλμθωσίίάκίζω
ικίήιβλΪηβγ



ru ΝδΪαΪηβωιθμίοηβδίΫίαθιΪληθλμβ

m Ξοδγςξοδεγδμηδ

m Ξοδγςξοδεγδμηδ

Νξίπμνπρϋξνοίεδμηώ
όκδιροηφδπιηλ
ρνινλανζβνοίμηώξναοδε
γδμηώ
λίρδοηίκίξναοδεγδμηώ
λίχημϊ

Νξίπμνπρϋ
ανζβνοίμηώξναοδεγδμηδ
λίρδοηίκίξναοδεγδμηδ
ξοηΰνοί

Βαζίηίηβίβεβ
ιθάκίΰήίηβίλίμίάθέθ
ςηνκΪικβΫθκΪζθΰίμ
άυαάΪμφιθκΪΰίηβίμθδθζ
δθκθμδθίαΪζυδΪηβίβεβ
άθαέθκΪηβίάλείήλμάβί
ιίκίέκίάΪ
ΗίεφαωρμθΫυλίμίάθγ
ςηνκ Ϋυε λθέηνμ αΪΰΪμ βεβ
βαζίηϋηΪμΪδΰί
λθικβδΪλΪελωλ
δΪδβζβεβΫθβλμθρηβδΪζβ
μίιεΪ



ΒλιθεφαθάΪηβί
νήεβηβμίείγβεβμκθγηβδθά
ζθΰίμάυαάΪμφάθαέθκΪηβί
άλείήλμάβίιίκίέκίάΪβεβ
δθκθμδθίαΪζυδΪηβί
ΙθήδεψρΪγμί ικβΫθκ δ λίμβ
ηίιθλκίήλμάίηηθρίκία
ικΪάβεφηθνλμΪηθάείηηνψ
κθαίμδνλαΪαίζεωψσβζ
δθημΪδμθζΗίβλιθεφανγμί
νήεβηβμίεβμκθγηβδββεβ
κΪαάίμάβμίεβ
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m Ξοδγςξοδεγδμηδ
Νξίπμνπρϋ
ροίαληοναίμηώλίρδοηίκ
ϋμνβν
ςψδοΰίξναοδεγδμηώ
ξοηΰνοί
৪ Όθ άκίζω κΪΫθμυ ικβΫθκ
ζθΰίμάβΫκβκθάΪμφβεβ
ιίκίζίσΪμφλωρμθ
ζθΰίμλμΪμφικβρβηθγ
μκΪάζβεβιθάκίΰήίηβω
θΫθκνήθάΪηβω
ΝλμΪηθάβμίικβΫθκηΪ
ρβλμθγκθάηθγβ
ικθρηθγιθάίκοηθλμβλ
ιθζθσφψ κίένεβκνίζυο
ηθΰίδνλμΪηθάβμίίέθ
κθάηθβλιθεφανω
νκθάίηφήεω
άυκΪάηβάΪηβω

ΘιΪληθλμφμκΪάζβκθάΪηβωζΪμίκβΪεφηυγνσίκΫιθάκίΰήίηβίικβΫθκΪ

৪ ΗίικΪάβεφηΪω
νλμΪηθάδΪήΪηηθέθ
ικβΫθκΪηΪλμβκΪεφηθγ
ζΪςβηί ζθΰίμ ικβάίλμβ
δμκΪάζβκθάΪηβψ
ζΪμίκβΪεφηθζννσίκΫν
ββεβιθάκίΰήίηβψ
ικβΫθκΪ
ΙκβνλμΪηθάδίήΪηηθέθ
ικβΫθκΪηΪλμβκΪεφηθγ
ζΪςβηίθηΪήθεΰηΪ
βζίμφδΪδζβηβζνζ
μΪδνψΰίέενΫβηνβ
ςβκβην δΪδ β ικβΫθκ β
ικβηίθΫοθήβζθλμβ
ήθεΰηΪΫυμφ
αΪξβδλβκθάΪηΪ ηΪ ζίλμί
λιθζθσφψ
λθθμάίμλμάνψσίέθ
δθζιείδμΪδκίιείηβγ
~ &μκΪηβπΪ 
ΙκβΫθκΎΘΕΐΏΗΫυμφ
αΪξβδλβκθάΪηλ
ιθζθσφψδθζιείδμΪ
δκίιείηβγΝλμΪηθάδΪ
ικβΫθκΪήκνέβζ
λιθλθΫθζαΪικίσίηΪ
ΘιΪληθλμφμκΪάζβκθάΪηβωζΪμίκβΪεφηθέθνσίκΫΪιθάκίΰήίηβωικβΫθκΪ
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৪ Ικβιθήηωμβββεβ
ιίκίζίσίηββικβΫθκΪ
αΪάυλμνιΪψσβίήίμΪεβ
ηΪικβζίκαΪήάίκπν
αΪέκναθρηθέθεψδΪ θηβ
ζθένμλεθζΪμφλωβλμΪμφ
ικβρβηθγμκΪάζ
ΗίιίκίζίσΪγμί
ικβΫθκήίκΰΪίέθαΪ
άυλμνιΪψσβίρΪλμβ
m Ξοδγςξοδεγδμηδ
Νξίπμνπρϋ
ροίαληοναίμηώ

৪ ΌκίανεφμΪμί
ηίηΪήείΰΪσίγ
ικθδεΪήδβςεΪηέθάβ
ικθάθήθάλνσίλμάνίμ
θιΪληθλμφλιθμυδΪηβωβ
μκΪάζβκθάΪηβω
ΙκθδεΪήυάΪγμίςεΪηέβ
βικθάθήΪμΪδβζ
θΫκΪαθζρμθΫυθηβο
ηβδμθηίλιθμυδΪελω

৪ ΙκβΫθκθρίηφμωΰϋευγ
ΙκβιθήηωμββικβΫθκΪ
λνσίλμάνίμθιΪληθλμφ
μκΪάζβκθάΪηβω ά λάωαβ λ
ίέθΫθεφςβζάίλθζ
Ηί ιθήηβζΪγμί ικβΫθκ ά
θήβηθρδν
ΘιΪληθλμφμκΪάζβκθάΪηβω
৪ Θλμκυί δκθζδβ ικβΫθκΪ
ζθένμμκΪάζβκθάΪμφ
άΪςβκνδβ
ΛμΪκΪγμίλφηί
ικβδΪλΪμφλωδθλμκυζ
δκθζδΪζικβΫθκΪΎεω
ιθήηωμβωικβΫθκΪ
βλιθεφανγμίαΪσβμηυί
ιίκρΪμδβ

Νξίπμνπρϋ
αζοϊαίανζβνοίμηώ

ΘιΪληθλμφμκΪάζβκθάΪηβω



άιπξκςίρίυηώ

m Ξοδγςξοδεγδμηδ

ίεφϋ δθημΪδμβκθάΪάςίί λ
κΪλμάθκβμίεωζβζΪλεθζ
άθλδθζλκίήλμάθζήεω
νήΪείηβωάθλδΪδκΪλδθγ
λζΪαδθγβεβ
ιωμηθάυάθήβμίείζζθΰίμ
αΪέθκίμφλωάθάκίζωλνςδβ
άζΪςβηίβεβήΪΰί
ικβάίλμβ δ άακυάν ζΪςβηυ
Ιθχμθζνιθζηβμί
▯

Ιίκίήλμβκδθγά
ζΪςβηίμσΪμίεφηθ
ικθιθεθσβμίΫίεφϋά
μϋιεθγάθήίλζθψσβζ
λκίήλμάθζ
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▯

ΗίιθζίσΪγμίΫίεφϋά
ήΪηηνψζΪςβηνήεω
λνςδβίλεβθηθιίκίή
χμβζ ηί Ϋυεθ άυλμβκΪηθ

▯

Ηί βλιθεφανγμί ζΪςβην
ίλεβήεωθρβλμδβΫίεφω
βλιθεφαθάΪεβλφ
ικθζυςείηηυί
οβζβδΪμυ

m Ξοδγςξοδεγδμηδ
Νξίπμνπρϋ
αζοϊαίανζβνοίμηώ
৪ ΏλεβδΪδθγεβΫθ
ζΪμίκβΪεθλμΪίμλωά
άθκλθάθζξβεφμκίχμθ
ζθΰίμικβάίλμβδ
άθλιεΪζίηίηβψάθ
άκίζωπβδεΪλνςδββεβ
ήΪΰίλμΪμφικβρβηθγ
άθαέθκΪηβωζΪςβηυβεβ
άακυάΪ
Κίένεωκηθικθβαάθήβμί
θρβλμδνάθκλθάθέθ
ξβεφμκΪ

ΘιΪληθλμφάακυάΪάθαέθκΪηβω

৪ Ηίδθμθκυίικίήζίμυ
ζθένμαΪέθκίμφλωάθ
άκίζωλνςδββήΪΰί
άυαάΪμφάθαέθκΪηβίβεβ
άακυάζΪςβηυ
ΌυηφμίβαδΪκζΪηθά
αΪΰβέΪεδββλιβρδβ
ΘιΪληθλμφάακυάΪάθαέθκΪηβω
৪ Ώλεβάάθαήνοίάθδκνέ
ζΪςβηυίλμφνέθεφηΪω
ιυεφβεβζνδΪθηΪ
ζθΰίμάυαάΪμφάακυά
ΌθάκίζωκΪΫθμυ
ζΪςβηυθΫεΪλμφάθδκνέ
ηίϋήθεΰηΪ
λθήίκΰΪμφλωάρβλμθμί
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m Ξοδγςξοδεγδμηδ

m Ξοδγςξοδεγδμηδ

Νξίπμνπρϋ
ανζβνοίμηώμίμδπδμηώ
λίρδοηίκϋμνβν
ςψδοΰίξναοδεγδμηώ
ξοηΰνοί

Νξίπμνπρϋ
ανζβνοίμηώμίμδπδμηώ
λίρδοηίκϋμνβν
ςψδοΰίξναοδεγδμηώ
ξοηΰνοί

ΖΪςβηΪλθήίκΰβμ5
οεΪήΪέίημδθμθκυγηί
ηΪηθλβμάκίήΪ
θδκνΰΪψσίγλκίήίηθ
είέδθάθλιεΪζίηωίμλω
Ύίκΰβμίβλμθρηβδβ
θμδκυμθέθθέηωάήΪεβθμ
ζΪςβηυ

ΏλεβικθέκΪζζΪ
ικίκυάΪίμλωήθ
αΪάίκςίηβωπβδεΪλνςδβ
ΫίεφϋηίνλιίάΪίμ
ήθλμΪμθρηθθλμυμφβζθΰίμ
αΪέθκίμφλωβεβηΪηίλμβ
ζΪμίκβΪεφηυγνσίκΫεβΫθ
άυαάΪμφιθάκίΰήίηβί
ζΪςβηυ
▯



Όθάκίζωιθλείήηίγ
ξΪαυλνςδβΫίεφϋά
ΫΪκΪΫΪηίηί
ηΪέκίάΪίμλω πβδε
θοεΪΰήίηβω Χμθ
έΪκΪημβκνίμμθρμθΫυ
θηθθλμΪάΪεθλφικβ
μίζιίκΪμνκίικβ
δθμθκθγθηθηίζθΰίμ
Ϋυμφιθάκίΰήίηθ
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▯

Ηί άυδεψρΪγμί ζΪςβην
ιθδΪ ηί αΪάίκςβμλω πβδε
λνςδβάικθμβάηθζ
λενρΪίάλίικίήζίμυ
ΫίεφωηίθΫοθήβζθ
ηίζίήείηηθβαάείρφβα
ΫΪκΪΫΪηΪβκΪλικΪάβμφ
ήεωνενρςίηβω
μίιεθθμήΪρβ 

m Ξοδγςξοδεγδμηδ
Νξίπμνπρϋ
νροίακδμηώμίμδπδμηώ
λίρδοηίκϋμνβνςψδοΰί
ΔθηήίηλΪμ ηί ικίήηΪαηΪρίη
ήεωιβμφωβζθΰίμΫυμφ
αΪέκωαηϋηάθκλθζ
ΘΫκΪαθάΪάςβγλω δθηήίηλΪμ
ζθΰίμΫυμφθιΪλίηήεω
αήθκθάφωβζθΰίμ
ικβρβηβμφζΪμίκβΪεφηυγ
νσίκΫ
Ηίιίγμίίέθβηί
βλιθεφανγμίιθάμθκηθ

m Ξοδγςξοδεγδμηδ
Νξίπμνπρϋνροίακδμηώ
ΒλιθεφαθάΪηβί λκίήλμά ήεω
θρβλμδβάλθλμΪάδθμθκυο
άοθήωμκΪλμάθκβμίεβ
ηΪικβζίκικθζυάθρηυγ
Ϋίηαβηζθΰίμικβάίλμβδ
θΫκΪαθάΪηβψωήθάβμυο
ιΪκθά
Ηίβλιθεφανγμίρβλμωσβί
λκίήλμάΪλθήίκΰΪσβί
κΪλμάθκβμίεβ

m Ξοδγςξοδεγδμηδ
Νξίπμνπρϋ
ροίαληοναίμηώ
৪ Ώλεβθιίκίμφλωβεβ
λίλμφηΪθμδκυμνψ
ήάίκπναΪέκναθρηθέθ
εψδΪικβΫθκζθΰίμ
θικθδβηνμφλωβλμΪμφ
ικβρβηθγμκΪάζ
Ηί θιβκΪγμίλφ
ηΪ θμδκυμνψήάίκπν
αΪέκναθρηθέθεψδΪ
ΘιΪληθλμφμκΪάζβκθάΪηβω
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৪ Ώλεβ άλμΪμφ ηΪ άίκοηψψ
δκυςδνικβΫθκΪ
δκυςδΪζθΰίμ
λεθζΪμφλωβλμΪμφ
ικβρβηθγμκΪάζ
ΗίλμΪηθάβμίλφηΪ
δθκινλικβΫθκΪ
ΘιΪληθλμφμκΪάζβκθάΪηβω
৪ ΗίλμθβμιθζίσΪμφκνδβ
άίσϋάκΪσΪψσβγλω
ΫΪκΪΫΪηχμθζθΰίμ
λμΪμφικβρβηθγμκΪάζ
κνδ
Ύθΰήβμίλφιθεηθγ
θλμΪηθάδβΫΪκΪΫΪηΪ
Αμηλίμηδ
–



ΖΪμίκβΪεφηυγ
νσίκΫιθάκίΰήίηβί
ικβΫθκΪ
ΏλεβθΫτϋζ
αΪέκνΰίηηθέθάζΪςβην
ΫίεφωικίάυςΪίμ
ζΪδλβζΪεφηθ
ήθινλμβζυγθΫτϋζ
αΪέκναδβχμθζθΰίμ
ιθζίςΪμφικΪάβεφηθζν
ξνηδπβθηβκθάΪηβψ
ζΪςβηυβεβικβάίλμβδ
ζΪμίκβΪεφηθζννσίκΫν
βεβιθάκίΰήίηβψ
ικβΫθκΪ

–

ΗίικίάυςΪγμί
ζΪδλβζΪεφηυγθΫτϋζ
αΪέκναδβλνοθέθΫίεφω
ΛμκθέθλθΫεψήΪγμί
νδΪαΪηβωιθ
ζΪδλβζΪεφηθζν θΫτϋζν
αΪέκναδβ
θικίήίεϋηηθζνήεω
δΪΰήθγβαικθέκΪζζ
ΖΪμίκβΪεφηυγ
νσίκΫιθάκίΰήίηβί
ικβΫθκΪ
ΧδλιενΪμΪπβωικβΫθκΪ
ΫίανλμκθγλμάΪήεω
νεΪάεβάΪηβωάθκλβηθδ
ηΪικβζίκάθκλθάθέθ
ξβεφμκΪ νλμκθγλμάΪ ήεω
θλΪΰήίηβωάθκλβηθδ
αΪάβλβμ θμ λιίπβξβδΪπββ
ικβΫθκΪ βεβλ
ιθάκίΰήϋηηυζ
νλμκθγλμάθζήεω
νεΪάεβάΪηβωάθκλβηθδ
ζθΰίμικβάίλμβδ
ιθάκίΰήίηβψικβΫθκΪ
ΗίχδλιενΪμβκνγμί
ικβΫθκΫίανλμκθγλμάΪ
ήεωνεΪάεβάΪηβω
άθκλβηθδβεβλ
ιθάκίΰήϋηηυζ
νλμκθγλμάθζ
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–

–

ΖΪμίκβΪεφηυγ
νσίκΫιθάκίΰήίηβί
ικβΫθκΪ
Εϋέδβίικίήζίμυ
ηΪικβζίκάθεθλυβ
άθκλ ζθένμ
αΪλΪλυάΪμφλωά
άθαήνοθαΪΫθκηβδάθ
άκίζωκΪΫθμυζΪςβηυ
ΗίήθινλδΪγμίβο
ιθιΪήΪηβωάζΪςβην
ΖΪμίκβΪεφηυγ
νσίκΫιθάκίΰήίηβί
ικβΫθκΪ
Βαήίεβωβαιίηθκίαβηυ
ικβλνςδίάζΪςβηί
ζθένμήίξθκζβκθάΪμφλω
βεβκΪλιεΪάβμφλω
ΗίλνςβμίάζΪςβηί
βαήίεβωλθήίκΰΪσβί
ιίηθκίαβην

–

ΖΪμίκβΪεφηυγ
νσίκΫιθάκίΰήίηβί
ικβΫθκΪ
ΗίικΪάβεφηθί
ήθαβκθάΪηβίζθψσβοβ
ρβλμωσβο λκίήλμά ζθΰίμ
λμΪμφικβρβηθγ
ζΪμίκβΪεφηθέθ νσίκΫΪ β
ιθάκίΰήίηβωικβΫθκΪ
ΙκβήθαβκθάΪηββ
ζθψσβοβρβλμωσβο
λκίήλμάΪμΪδΰί
λκίήλμάήεωνοθήΪ
θΫωαΪμίεφηθ λθΫεψήΪγμί
κίδθζίηήΪπββ
βαέθμθάβμίεω
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–



ΖΪμίκβΪεφηυγ
νσίκΫιθάκίΰήίηβί
ικβΫθκΪ
ΏλεβζΪςβηΪ
ιίκίέκίάΪίμλωθηΪ
ζθΰίμκΪΫθμΪμφ
ηίηΪήείΰΪσβζ θΫκΪαθζ
βεβΰίάθαζθΰηθ
ηΪηίλίηβί
ζΪμίκβΪεφηθέθνσίκΫΪ
βεβιθάκίΰήίηβί
ζΪςβηυ
ΔθέήΪ ζΪςβηΪ κΪΫθμΪίμ
άθαήνοθαΪΫθκηθί
θμάίκλμβίάλίέήΪ
ήθεΰηθΫυμφλάθΫθήηθ
ΪαθηΪάθδκνέζΪςβηυ
ήθεΰηΪοθκθςθ
ικθάίμκβάΪμφλω

Νΰπκςεηαίμηδςτνγ

m Ξοδγςξοδεγδμηδ
Νξίπμνγκώεηζμη
ΙκβΫθκικβάθήβμλωά
ήίγλμάβίχείδμκβρίλδβζ
μθδθζΌλενρΪί
ικβδθληθάίηβωδ
χείζίημΪζηΪοθήωσβζλω
ιθήηΪικωΰίηβίζ
λνσίλμάνίμθιΪληθλμφ
ιθκΪΰίηβωχείδμκβρίλδβζ
μθδθζΘΫκΪμβμίάηβζΪηβί
▯

ΌυδεψρβμίζΪςβην
ΘμλθίήβηβμίζΪςβηνθμ
λίμβ άυηφμίάβεδνβα
κθαίμδβ 

▯

ΗβδθέήΪηί
ικβδΪλΪγμίλφδάβεδί
λίμίάθέθδΪΫίεω
ζθδκυζβκνδΪζβ

▯

Ικββαάείρίηββάβεδβ
λίμίάθέθςηνκΪβα
κθαίμδβ μωηβμί μθεφδθ αΪ
άβεδνβηβδθέήΪηί
μωηβμί αΪ ςηνκ βηΪρί θη
ζθΰίμΫυμφιθάκίΰήϋη

ΝδΪαΪηβωιθμίοηβδίΫίαθιΪληθλμβ ru

▯

▯

▯

Ηίεφαωικθβαάθήβμφ
μίοηβρίλδβίβαζίηίηβω
ικβΫθκΪβίέθ
οΪκΪδμίκβλμβδ
Κίζθημηυίβήκνέβί
κΪΫθμυλικβΫθκθζ
ήθεΰηυικθβαάθήβμφλω
μθεφδθ ηΪςίγ λίκάβληθγ
λενΰΫθγβεβ
δάΪεβξβπβκθάΪηηυζ
χείδμκβδθζΑΪζίηΪ
λίμίάθέθςηνκΪ ίλεβ
χμθηίθΫοθήβζθ
ικθβαάθήβμλωμΪδΰί
μθεφδθμΪδβζλιθλθΫθζ

m Ξοδγςξοδεγδμηδ
Νξίπμνπρϋξνοίεδμηώ
όκδιροηφδπιηλ
ρνινλλίρδοηίκϋμνβν
ςψδοΰίξναοδεγδμηώ
ξοηΰνοί
ΙκθηβδςΪωάικβΫθκάεΪέΪ
ζθΰίμάυαάΪμφδθκθμδθί
αΪζυδΪηβί
ΎεωθρβλμδβικβΫθκΪηβά
δθίζ λενρΪί ηί βλιθεφανγμί
θρβλμβμίεβάυλθδθέθ
ήΪάείηβωιΪκθλμκνγηυί
θρβλμβμίεββ
ιβλμθείμυκΪλιυεβμίεβ

ΑΪιΪληθγλίμίάθγςηνκ
ζθΰηθαΪδΪαΪμφά
λίκάβληθγλενΰΫί

m Ξοδγςξοδεγδμηδ
Νξίπμνπρϋνροίακδμηώ
ΒλιθεφαθάΪηβί λκίήλμά ήεω
θρβλμδβάλθλμΪάδθμθκυο
άοθήωμκΪλμάθκβμίεβ
ηΪικβζίκικθζυάθρηυγ
Ϋίηαβηζθΰίμικβάίλμβδ
θΫκΪαθάΪηβψωήθάβμυο
ιΪκθά
Ηίβλιθεφανγμίρβλμωσβί
λκίήλμάΪλθήίκΰΪσβί
κΪλμάθκβμίεβ
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m Ξοδγςξοδεγδμηδ

Αμηλίμηδ

Νξίπμνπρϋ
ροίαληοναίμηώλίρδοηίκ
ϋμνβν
ςψδοΰίξναοδεγδμηώ
ξοηΰνοί

ΖΪμίκβΪεφηυγ
νσίκΫιθάκίΰήίηβί
ικβΫθκΪ Ρβλμωσβί
λκίήλμάΪβλκίήλμάΪήεω
ικίήάΪκβμίεφηθγ
θΫκΪΫθμδβΫίεφω
ηΪικβζίκ
ιωμηθάυάθήβμίεβλικίβ
ήεωικίήάΪκβμίεφηθγ
λμβκδββμή άλενρΪί
δθημΪδμΪζθένμιθάκίήβμφ
ιθάίκοηθλμβικβΫθκΪ
ΘΫκΪμβμίάηβζΪηβί

ΒλιθεφαθάΪηβί
ηίθκβέβηΪεφηυοαΪιΪληυο
ρΪλμίγβικβηΪήείΰηθλμίγ
θιΪληθβζθΰίμλμΪμφ
ικβρβηθγμκΪάζ
ζΪμίκβΪεφηθέθνσίκΫΪβ
ιθάκίΰήίηβωικβΫθκΪ
ΌπίεωοΫίαθιΪληθλμβ
βλιθεφανγμίμθεφδθ
θκβέβηΪεφηυίαΪιΪληυί
ρΪλμββικβηΪήείΰηθλμβ



▯

ΒαΫίέΪγμίδθημΪδμΪ
ήΪηηυολκίήλμάλ
ιθάίκοηθλμωζβικβΫθκΪ

▯

Όυιθεηωγμίθρβλμδν
ικβΫθκΪμθεφδθάθήθγβ
ζωέδθγάεΪΰηθγμδΪηφψ

▯

ΗίζίήείηηθνήΪεωγμί
άλίθλμΪμδβζθψσίέθβ
κΪλιυεϋηηθέθλκίήλμάΪ

ΘοκΪηΪθδκνΰΪψσίγλκίήυ ru

Οδινλδμγίυηηξν
όινμνληφμνθ
όιπξκςίρίυηη

Ντοίμίνιοςείύψδθ
ποδγϊ
Θ

ο

κ

Ϊ

η

Ϊ

θ

δ

κ

ν

ΰ

Ϊ

ψ

σ

ί

γ

λ

κ

ί

ή

υ

▯

ΙίκίήλνςδθγΫίεφϋήθεΰηθ
ΫυμφθμΰΪμθΡίζΫθείίλνοβζ
ωάεωίμλωΫίεφϋμίζδθκθρί
ικθήθεΰβμίεφηθλμφλνςδββ
ζίηφςίκΪλοθή
χείδμκθχηίκέββ

▯

ΑΪέκνΰΪγμί Ϋίεφϋ ά λνςβεφηνψ
ζΪςβηνλθΫεψήΪωμκίΫθάΪηβω
ιθζΪδλβζΪεφηθγαΪέκναδί

ξίιναιίΝρπκςεηαχη
θξοηΰνο

)

ΝμβεβαβκνγμίνιΪδθάδνά
λθθμάίμλμάββλμκίΫθάΪηβωζβ
θοκΪηυθδκνΰΪψσίγλκίήυ
ΎΪηηυγικβΫθκβζίίμθμζίμδνθ
λθθμάίμλμάββίάκθιίγλδθγ
ήβκίδμβάί(ΛθΫ
θμλενΰβάςβολάθγλκθδ
χείδμκβρίλδβοβχείδμκθηηυο
ικβΫθκΪο ZΪVWίίOίλWUϐλΪOΪQG
ίOίλWUθQϐλίTXϐκPίQW²:ΏΏΏ 
ΎΪηηΪωήβκίδμβάΪθικίήίεωίμ
ήίγλμάνψσβίηΪμίκκβμθκββ
ΏάκθλθψαΪικΪάβεΪάθαάκΪμΪβ
νμβεβαΪπββλμΪκυοικβΫθκθά

Τκίγίβδμρ

ιίζίμηδ ΗίικίάυςΪγμί
ζΪδλβζΪεφηυγ θΫτϋζ αΪέκναδβ
λθθμάίμλμάνψσίγικθέκΪζζυ
βηΪρίχμθζθΰίμικβάίλμβδ
νάίεβρίηβψ
ικθήθεΰβμίεφηθλμβλνςδββ
ιθάυςίηβψκΪλοθήΪ
χείδμκθχηίκέββ

▯

ΎεωθΫίλιίρίηβω
άθαήνοθθΫζίηΪικθάίμκβάΪγμί
ιθζίσίηβίβηίιίκίδκυάΪγμί
άθαήνοθαΪΫθκηθίθμάίκλμβί
λνςβεφηθγζΪςβηυ

▯

ΘρβσΪγμίάθκλθάυγξβεφμκ
ιθλείδΪΰήθγλνςδβ
ΑΪέκωαηίηβίάθκλθάθέθ
ξβεφμκΪικβάθήβμδ
νάίεβρίηβψ
ικθήθεΰβμίεφηθλμβλνςδββ
ιθάυςίηβψκΪλοθήΪ
χείδμκθχηίκέββ

Αμηλίμηδ
ΘιΪληθλμφάθαέθκΪηβωΘιΪληθλμφ
θμκΪάείηβωΖΪμίκβΪεφηυγ νσίκΫ β
ιθάκίΰήίηβίικβΫθκΪ ΌικβΫθκί
FRήHSΰβμFωχδRεRέβρHFδβρβFμυγ
ηRάRFιεDζHηωψσβγλω[εDήDέHημ
5ΗίλθΫεψήίηβίικΪάβε
νμβεβαΪπββζθΰίμλμΪμφικβρβηθγ
άθαέθκΪηβωβεβθμκΪάείηβω
ΛθΫεψήΪγμίικΪάβεΪνμβεβαΪπββ
ικβΫθκΪβηίήθινλδΪγμί
ιθάκίΰήίηβωμκνΫθδδθημνκΪ
πβκδνεωπββοεΪήΪέίημΪ
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▯

3HεηλόιRμRληη
όκHιρSRόμHSβηηΌλενρΪί
ήεβμίεφηθέθ ιίκίκυάΪ ά κΪΫθμί
λνςβεφηΪωζΪςβηΪ
ΪάμθζΪμβρίλδβιίκίδεψρΪίμλω
ιίκίήαΪινλδθζβιθλεί
θδθηρΪηβω ικθέκΪζζυ ά κίΰβζ
χδθηθζββχείδμκθχηίκέββ
ΎβλιείγββηήβδΪμθκυέΪληνμ
ρίκίαηίλδθεφδθζβηνμβ
ζβέΪίμβηήβδΪμθκδεΪάβςβ
ΛμΪκμΎεωάδεψρίηβω
ιθήλάίμδβηΪΰζβμίεψΫνψ
δεΪάβςνθμδκθγμίαΪδκθγμί
ήάίκπν λνςβεφηθγ ζΪςβηυ βεβ
ιθάίκηβμίιίκίδεψρΪμίεφ
ικθέκΪζζ

πρίμναιίη
ξνγικύφδμηδ
Ι νλξκδιρξνπρίαιη

ΝΪλμηθάδΪβιθήδεψρίηβί

▯

ΛνςβεφηΪωζΪςβηΪ

▯

ΒηλμκνδπβωιθχδλιενΪμΪπβββ
νλμΪηθάδί

▯

ΔθκαβηΪήεωλνςδβςίκλμβ

▯

ΛεβάδθηήίηλΪμΪ

πρίμναιίη
ξνγικύφδμηδ
πςχηκϋμνθλίχημϊ
m Ξοδγςξοδεγδμηδ
Νξίπμνγκώεηζμη
ΛνςβεφηΪωζΪςβηΪικβάθήβμλωά
ήίγλμάβίχείδμκβρίλδβζμθδθζ
ιθχμθζνλνσίλμάνίμθιΪληθλμφ
ιθκΪΰίηβωχείδμκβρίλδβζμθδθζ
৪

ΙκθάίκφμίλνςβεφηνψζΪςβην
ηΪθμλνμλμάβίάβήβζυο
ιθάκίΰήίηβγΑΪικίσΪίμλω
χδλιενΪμβκθάΪμφ
ιθάκίΰήϋηηνψλνςβεφηνψ
ζΪςβην

৪

Ιίκίήιθήδεψρίηβίζδ
χείδμκθλίμβνΫίήβμίλφάμθζ
ρμθ ηΪικωΰίηβί ά χείδμκθλίμβ
λθθμάίμλμάνίμαηΪρίηβψ
νδΪαΪηηθζνηΪμβιθάθγ
μΪΫεβρδί

άαΪάβλβζθλμβθμζθήίεβ
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৪

৪

m

Βλιθεφανγμί ΪάμθζΪμ αΪσβμυ θμ
μθδΪνμίρδβμθεφδθλθ
λείήνψσβζθΫθαηΪρίηβίζ z

Αμηλίμηδ

–

ΙκβχμθζθΫκΪμβμίάηβζΪηβί
ηΪ μθ ρμθΫυ λίμίάθγ δΪΫίεφ ηί
ΫυελθέηνμβεβαΪΰΪμβηί
λθικβδΪλΪελωλθλμκυζβ
δκθζδΪζββεβλδΪδβζβεβΫθ
βλμθρηβδΪζβμίιεΪ
Ξοδγςξοδεγδμηδ

Γδρηλνβςρνιίζίρϋπώζίξδορϊλη
αμςροηπςχηκϋμνθλίχημϊη
ξνγαδοβμςρϋπανύεηζμϋ
νξίπμνπρη
ΗίνλμΪηΪάεβάΪγμίλνςβεφηνψ
ζΪςβηναΪθΫυρηθγβεβλήάβΰηθγ
ήάίκφψίλεβθηΪΫνήίμζίςΪμφ
λάθΫθήηθζνθμδκυάΪηβψήάίκπυ
ζΪςβηυ

m

Ξοδγςξοδεγδμηδ

Νξίπμνπρϋ ανζβνοίμηώΝξίπμνπρϋ
νροίακδμηώΛίρδοηίκϋμϊθ
ςψδοΰηξναοδεγδμηδξοηΰνοί
ΌλνςβεφηθγζΪςβηίFRήHSΰβμFω
χδRεRέβρHFδβρβFμυγηR
άRFιεDζHηωψσβγλω[εDήDέHημ
5
৪

ΗίιίκίδκυάΪγμί
άθαήνοθαΪΫθκηθίθμάίκλμβί
λνςβεφηθγζΪςβηυβ
θΫίλιίρφμίήθλμΪμθρηνψ
άίημβεωπβψάιθζίσίηββ

৪

ΗίιθήοθήβμίΫεβαδθδ
λνςβεφηθγ ζΪςβηί λ θμδκυμυζ
ιεΪζίηίζβεβδΪδβζβεβΫθ
βηυζββλμθρηβδΪζβ
άθλιεΪζίηίηβω

–

ΘιΪληθλμφμκΪάζβκθάΪηβω
৪ Ικβιθήηωμββλνςβεφηθγ
ζΪςβηυλνσίλμάνίμ
θιΪληθλμφμκΪάζβκθάΪηβωά
λάωαβλίϋΫθεφςβζάίλθζ
ΗίιθήηβζΪγμίλνςβεφηνψ
ζΪςβηνάθήβηθρδν
৪ ΛμΪκΪγμίλφηίικβδΪλΪμφλω
δθλμκυζδκθζδΪζ
λνςβεφηθγζΪςβηυβηΪρί
ζθΰηθιθκίαΪμφκνδβ
৪ Ικβιθήηωμβββεβ
ιίκίζίσίηββλνςβεφηθγ
ζΪςβηυ άυλμνιΪψσβί ρΪλμβ
ζθένμθμεθζβμφλωΗί
ιίκίζίσΪγμίλνςβεφηνψ
ζΪςβηνήίκΰΪλφαΪ
άυλμνιΪψσβίρΪλμβ
Όθαζθΰηθιθάκίΰήίηβί
λνςβεφηθγζΪςβηυβεβιθκρΪ
μίδλμβεφηυοβαήίεβγ
৪ Ικθάίκφμίλνςβεφηνψ
ζΪςβηνηΪθμλνμλμάβί
ιθάκίΰήίηβγικβ
μκΪηλιθκμβκθάδί
ΑΪικίσΪίμλω
χδλιενΪμβκθάΪμφ
ιθάκίΰήϋηηνψλνςβεφηνψ
ζΪςβην
৪ ΘλμΪάςΪωλωάλνςβεφηθγ
ζΪςβηίάθήΪζθΰίμ
αΪζϋκαηνμφβικβάίλμβδ
ιθάκίΰήίηβψζΪςβηυΗί
νλμΪηΪάεβάΪγμίλνςβεφηνψ
ζΪςβηνάζίλμΪοέήί
λνσίλμάνίμνέκθαΪ
αΪζίκαΪηβω
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Ικβ νλμΪηθάδί ικβΫθκΪ νρβμυάΪγμί
λείήνψσίί

▯

▯

ΝλμΪηΪάεβάΪγμίλνςβεφηνψ
ζΪςβηνηΪρβλμθγκθάηθγβ
ικθρηθγιθάίκοηθλμβ
μίιλίεφηΪωάβεδΪήθεΰηΪ
ΫυμφάλίέήΪήθλμνιηΪ

▯

ΚίένεωκηθικθμβκΪγμίιυεφ
άθδκνέλνςβεφηθγζΪςβηυ

▯

Λιθζθσφψκίένεβκνίζυο
ηθΰίδνλμΪηθάβμίζΪςβην
κθάηθ

Ζίλδμίνβοίμηφηρδκώ
νριοϊαίμηώγαδουϊ
ΑΪζίηΪ
θέκΪηβρβμίεωθμδκυάΪηβωήάίκπυ
άυιθεηωίμλωλείήνψσβζθΫκΪαθζ

1

ΙθάίκηβμίιίκίδεψρΪμίεφ
ικθέκΪζζάιθεθΰίηβί
©Όυδεª θμδεψρβμί λνςβεφηνψ
ζΪςβηνθμλίμββθμδκθγμί
ήάίκπν

2

Όυάίκηβμίάβημυβληβζβμί
ήάίκπνλνςβεφηθγζΪςβηυ

ιίζίμηδ Ικθάίκφμί
ιθεθΰίηβί Ϋυμθάθέθ ικβΫθκΪ λ
ιθζθσφψ νκθάηω β άυκθάηωγμί
ίέθίλεβιθμκίΫνίμλω
ΌκΪσίηβίζθιθκζΪςβηυ
βαζίηβμίάυλθμν
ΌλίθιθκυζΪςβηυήθεΰηυ
ηίιθήάβΰηθλμθωμφηΪιθεν

ιίζίμηδ Βλιθεφανγμί μθεφδθ

Ικβηίκθάηθζιθεθΰίηββ
άθαζθΰηυέκθζδβίςνζυ
άβΫκΪπβββηίικΪάβεφηθί
άκΪσίηβίΫΪκΪΫΪηΪ

ιίζίμηδ Ό λθζηβμίεφηυο λενρΪωο
ιθκνρβμίιθήδεψρίηβίικβΫθκΪ
λιίπβΪεβλμν



θμάϋκμδνήεωάβημθά7
7RU[ Ηίβλιθεφανγμί
δΪδβίεβΫθήκνέβί
βηλμκνζίημυήεωαΪζίηυ
θέκΪηβρβμίεωθμδκυάΪηβω
ήάίκπυ
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3

Θλμθκθΰηθιθεθΰβμίήάίκπν
λνςβεφηθγζΪςβηυηΪκθάηνψ
ιθάίκοηθλμφιθήεθΰβάιθή
ηίϋηΪικβζίκιθεθμίηπί
ρμθΫυηίθπΪκΪιΪμφβηί
ιθάκίήβμφήάίκπν

7

Μίιίκφληβζβμίήάίκπν
λνςβεφηθγζΪςβηυλδθεφπΪ
Ιθάίκηβμίήάίκπνλνςβεφηθγ
ζΪςβηυβληθάΪνλμΪηθάβμίηΪ
δθεφπθηΪήείΰΪσβζθΫκΪαθζ

4

ΝήΪεβμίάβημυλιίμεβήάίκπυ
βληβζβμίιίμεψ

8

Όυάίκηβμίάίκοηβίβηβΰηβί
άβημυηΪήάίκπίλνςβεφηθγ
ζΪςβηυ

5

ΝήΪεβμίάβημυλκνρδβήάίκπυ
βληβζβμίκνρδν

9

ΛηβζβμίδθεφπΪλήάίκπυ
λνςβεφηθγζΪςβηυ

6

ΚΪαΫεθδβκνγμίδθεφπθήάίκπυ

10 Βαζίηβμίιθεθΰίηβίδθείπ
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11 ΙκβΰζβμίδθεφπΪδήάίκπί
λνςβεφηθγζΪςβηυ

14 ΝλμΪηθάβμίιίμεψήάίκπυββ
κνρδνλνςβεφηθγζΪςβηυδΪδ
χμθιθδΪαΪηθηΪκβλνηδίβ
ικβδκίιβμίβοάβημΪζβδ
ήάίκπίλνςβεφηθγζΪςβηυ

12 ΙκβάβημβμίδθεφπΪδήάίκπί

13 ΛηθάΪαΪΫεθδβκνγμίδθεφπθ
ήάίκπυ

15 ΛηβζβμίδκυςδνλαΪζδΪ
ήάίκπυλνςβεφηθγζΪςβηυ

16 ΝήΪεβμίαΪζθδήάίκπυ
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17 ΝλμΪηθάβμίαΪζθδήάίκπυ 
ηΪήκνέθγλμθκθηίλνςβεφηθγ
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ικίήάΪκβμίεφηθ κΪλλθκμβκθάΪά ίέθ
ιθμβινΫίεφωβάβήνμδΪηβΏλεβ
ιθλείχμθέθΫίεφϋάλϋίσϋ
άεΪΰηθίίέθζθΰηθήθλνςβμφ
άυΫκΪάικθέκΪζζνλνςδβιθ
άκίζίηβ ~ &μκΪηβπΪ 
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Ξονβοίλλϊηικίαηχη
Ξ ονβοίλλϊ

ΙκθέκΪζ υβδεΪάβςβ

Ξονβοίλλίηρδιπρηκϋμϊδηζγδκηώ

Λίιπηλίκϋμίώζίβοςζιίη
μίπρονθιηξονβοίλλϊ
ημσνολίυηώ

ΗΪαάΪηβίικθέκΪζζυ

ζΪδλβζΪεφηΪωαΪέκναδΪλ
νρϋμθζ άίλΪ λνοβο μίδλμβεφ
ηυοβαήίεβγ

ΒηξθκζΪπβωθΫβλιθεφαθάΪηββικθέκΪζζυήεω
θικίήίεϋηηυομίδλμβεφηυοβαήίεβγ

άθαζθΰηυίικθέκΪζζηυί
νλμΪηθάδβ
&RWWRQV Οεθιθδ

ιβ

Ηθλδβίμίδλμβεφηυίβαήίεβωνλμθγρβάυίδδβιωρί
ηβψμίδλμβεφηυίβαήίεβωβαοεθιδΪβεβεφηΪ
(DV\&DUH  ΛβημίμβδΪ

ιβ

ΜίδλμβεφηυίβαήίεβωβαλβημίμβρίλδβοβεβλζίςΪη
ηυομδΪηίγ
0L[ υλμκΪωΛζίςΪηηθίΫίεφϋ

ιβ

ΚΪαεβρηυίμίδλμβεφηυίβαήίεβωβαοεθιδΪβλβημί
μβδβ
'HOLFDWHV ΜθηδθίΫίεφϋ

ιβ

ΎεωήίεβδΪμηθέθΫίεφωικβέθήηθέθήεωλμβκδβ
ηΪικβζίκβαΪμεΪλΪλβημίμβδββεβζίεΪηΰίάθγ
μδΪηβ
:RROLQEDVNHW ίκλμφάδθκαβηί

ιβ

ΙθήοθήωσβίήεωλνςδβάλνςβεφηθγζΪςβηίμίδ
λμβεφηυίβαήίεβωβαςίλμββεβλςίκλμφψά
λθλμΪάί

ιίζίμηδ Λνςβμίμθεφδθάδθκαβηίήεωλνςδβ
ςίκλμβ ~ &μκΪηβπΪ 

&ROG ΛνςδΪιθάκίζίηβοθεθή

ιβ

ΙκθέκΪζζΪλνςδβιθάκίζίηβήεωεψΫυομίδλμβεφ
ηυοβαήίεβγδκθζίςίκλμββςϋεδΪ

Ικθήθεΰβμίεφηθλμφάυιθε
ηίηβωικθέκΪζζυζθΰηθ
βαζίηβμφδεΪάβςίγ
©ΚίανεφμΪμλνςδβª

ΕψΫυίμίδλμβεφηυίβαήίεβωΎεωθλάίΰίηβωβεβ
ικθάίμκβάΪηβωζΪεθηθςίηθγθήίΰήυ



ΙκθέκΪζζυβδεΪάβςβ ru
:DUP ΛνςδΪιθάκίζίηβμϋιεΪω

ιβ

ΕψΫυίμίδλμβεφηυίβαήίεβωικθέκΪζζΪλνςδβιθ
άκίζίηβ

Ικθήθεΰβμίεφηθλμφάυιθε
ηίηβωικθέκΪζζυζθΰηθ
βαζίηβμφδεΪάβςίγ
©ΚίανεφμΪμλνςδβª

ΙθήοθήβμήεωικίήάΪκβμίεφηθάυλνςίηηθέθβεβ
λείέδΪάεΪΰηθέθΫίεφωβήθλνςβάΪηβωζηθέθλεθγ
ηυοιεθμηυομίδλμβεφηυοβαήίεβγ
6KLUWV%ORXVHV κνΫΪςδβΫεναυ

ιβ

ΗίμκίΫνψσβίέεΪΰίηβωκνΫΪςδβΫεναδββαοεθιδΪ
εφηΪλβημίμβδββεβζίεΪηΰίάθγμδΪηβ
'XYHWV ΘήίωεΪ

ιβ

ΜίδλμβεφηυίβαήίεβωλλβημίμβρίλδβζηΪιθεηί
ηβίζιθήνςδβλμϋέΪηυίθήίωεΪβεβιθδκυάΪεΪ
θεφςβίβαήίεβωλνςβμφθμήίεφηθΝρβμυάΪμφνδΪ
αΪηβωιθνοθήν
'RZQV Ινοθάβδβ

ιβ

Ινοθάυί μίδλμβεφηυί βαήίεβω ιθήνςδβ θήίωεΪ βεβ
ινοθάυίθήίωεΪ
θεφςβίβαήίεβωλνςβμφθμήίεφηθ
6SRUWV ΘήίΰήΪήεωΪδμβάηθέθθμήυοΪ

ιβ

ΎεωθήίΰήυικίήηΪαηΪρίηηθγήεωαΪσβμυθμηίιθ
έθήυ Ϊ μΪδΰί ήεω άίκοηίγ θήίΰήυ βα μδΪηίγ λ ζίζ
ΫκΪηηυζιθδκυμβίζββαάθήθθμμΪεδβάΪψσβο
μδΪηίγ
7RZHOV ΙθεθμίηπΪ

ιβ

ΙκθρηυίιθεθμίηπΪβαοεθιδΪ
6XSHU Λνιίκ·

 ιβ

ΛβημίμβδΪβεϋέδβίβαήίεβωβαοεθιδΪ
+\JLHQH ΡνάλμάβμίεφηΪω

ιβ

Ηθλδβίμίδλμβεφηυίβαήίεβω

ιίζίμηδ Ιθήοθήβμ ά ιίκάνψ θρίκίήφ ήεω Ϋίεφω λ
άυλθδβζβμκίΫθάΪηβωζβιθέβέβίηί
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Ικίαηχη
Ικίαηχη

Ξνώπμδμηώηςιίζίμηώ

ιίζίμηδ ΌυΫθκάλίοδεΪάβςββοξνηδπβγήθλμνιίηηίάεψΫθγικθέκΪζζί
Ικίαηχη
αϊΰνοί× Ö

ΌυΫίκβμίηΪήβλιείίηνΰηνψάΪζνλμΪηθάδνβαλιβλδΪάυΫθκΪ

Š
Οδζςκϋρίρ
πςχιη 

ΌυΫθκκίανεφμΪμΪλνςδβ ηΪικβζίκΛνςδΪάςδΪξ βεβάκί
ζίηβ λνςδβ θμ  ζβη ήθ  ρ  ζβη ά αΪάβλβζθλμβ θμ ζθήίεβ β
ικθέκΪζζυ 
ΌυΫίκβμίκίανεφμΪμλνςδβάλθθμάίμλμάββλΫίεφίζήεωλνςδβ
ΛνςδΪάςδΪξ Ò
ΖηθέθλεθγηυίιεθμηυίμίδλμβεφηυίβαήίεβωμκίΫνψσβίήεβ
μίεφηθγλνςδβ
ΛνςδΪάςδΪξ »
Θήηθλεθγηυίμίδλμβεφηυίβαήίεβω
ΛνςδΪιθήνμψέ ö
ΘήηθλεθγηυίβαήίεβωδθμθκυίήθεΰηυθλμΪάΪμφλωλείέδΪ
άεΪΰηυζβιθλείλνςδβιθήοθήωσβίήεωέεΪΰδββεβκΪαάίςβ
άΪηβω

5
Ζίψηρίνρ
πλημίμηώ

Ιθλεί αΪάίκςίηβω ικθέκΪζζυ ΫΪκΪΫΪη ικθάθκΪρβάΪίμλω ρίκία
θικίήίείηηυίβημίκάΪευάθβαΫίΰΪηβίθΫκΪαθάΪηβωαΪεθ
ζθάΞνηδπβψΪάμθζΪμβρίλδθέθνζίηφςίηβωλζβηΪηβωζθΰηθ
αΪήΪμφηΪάκίζωήθζβηνμλβημίκάΪεθζάζβηνμ

6
Αοδλώγν
νινμφ

ΙκθέκΪζζΪαΪάίκςβμλωρίκίαικθζίΰνμθδθμήθρΪλθά
ΝλμΪηθάβμίάκίζωήθθδθηρΪηβωλςΪέθζάθήβηρΪλθμλκθρβά
αΪινλδικθέκΪζζυΝλμΪηθάείηθίάκίζωήθθδθηρΪηβωικθ
έκΪζζυθμθΫκΪΰΪίμλωηΪήβλιείί

HVHF
εθδβκθάδΪ
ήεωΫίαθιΪληθ
λμβήίμίγ

ΎεωΪδμβάβκθάΪηβωβήίΪδμβάβκθάΪηβωΫεθδβκθάδβήεωΫίαθ
ιΪληθλμβήίμίγθήηθάκίζίηηθηΪΰζβμίβνήίκΰβάΪγμίάμίρί
ηβί λίδνηήηΪΰΪμυζβήάίείάυί ιμνξιηαϊΰνοί Ö Ö

ιίζίμηδ ΙκβΪδμβάΪπββήβλμΪηπβθηηθέθαΪινλδΪβιθλείήνψ
σίζ άυΫθκί Ϋεθδβκθάδβ ήεω ΫίαθιΪληθλμβ ήίμίγ ήβλμΪηπβθηηυγ
αΪινλδήίΪδμβάβκνίμλω

± Νξυηη 



ΗΪΰζβμίδεΪάβςνβζίηψθμθΫκΪαβμλωηΪήβλιείί

ΙκθέκΪζζυβδεΪάβςβ ru
Ικίππνρεηλίΰδκϋώø
ΝλμΪηθάβμίλδθκθλμφθμΰβζΪλδθμθκθγΫίεφϋΫυεθθμΰΪμθά
λμβκΪεφηθγζΪςβηίάδΪρίλμάίδεΪλλΪθμΰβζΪΫίεφωεΪέθ
ήΪκωχμθζνάθαζθΰηΪμθρηΪωβηήβδΪπβωικίήιθεΪέΪίζθέθάκί
ζίηβλνςδβΌθαζθΰίηάυΫθκθμήθ θΫζβη
ΙκίήνλμΪηθάδΪ θΫζβη
Ινοοδιρηοναιίπρδξδμηπςχιη ù
ΏλεβιθλείλνςδβΫίεφϋθλμΪϋμλωάεΪΰηυζζθΰηθάυιθεηβμφ
μθρηνψηΪλμκθγδνκίανεφμΪμΪλνςδβηΪικβζίκκίΰβζ©ΛνςδΪ
άςδΪξªάυΫκΪάλμίιίηφλνςδβΚίανεφμΪμλνςδβζθΰηθ
ηΪλμκθβμφάυΫκΪάθήηνβαμκϋολμνιίηίγλμίιίηβλνςδβθμ
ήθ
ΙθλείηΪλμκθγδβκίανεφμΪμΪλνςδβνλμΪηθάδΪλθοκΪηωίμλω
μΪδΰίιθλείάυδεψρίηβωλνςβεφηθγζΪςβηυ
ΐδοδεμίώπςχιίK
ΛηβΰίηηΪωμίζιίκΪμνκΪήεωήίεβδΪμηθέθΫίεφωηΪικβζίκβα
ιθεβΪδκβεΪβεβχεΪλμΪηΪΙκθήθεΰβμίεφηθλμφικθέκΪζζυ
ζθΰίμΫυμφνάίεβρίηΪ
tVHF
ΗΪλμκθγδβαΪ
λίδ 

ΘήηθάκίζίηηθηΪΰζβμίβνήίκΰβάΪγμίηΪΰΪμυζθΫίδηθιδβ
άυΫθκΪάμίρίηβί λίδνηήΖίηψθμθΫκΪαβμλωηΪήβλιείί
Πηβμίκνινμφίμηώξονβοίλλϊβεβ πηβμίκικίαηχ
ΌυΫίκβμίέκθζδθλμφλβέηΪεΪικβαΪάίκςίηββικθέκΪζζυβεβ
έκθζδθλμφ λβέηΪεΪ δεΪάβς ΛβέηΪε άυδε ă μβοθ ă λκίήηί ă έκθζδθ
ăθρίηφέκθζδθ
ΙκίήνλμΪηθάδΪέκθζδθ
Ώαρνλαϊικύφδμηδ
ΊάμθζΪμβρίλδθίάυδεψρίηβίλνςβεφηθγζΪςβηυιθλείθδθηρΪ
ηβωικθέκΪζζυ μηινβγί  βεβ ζβηικίήνλμΪηθάδΪ
ζβη

ιίζίμηδ Ώλεβάυάδεψρβεβ:L)LΪάμθζΪμβρίλδθίάυδεψρί
ηβίνλμΪηθάβμλωηΪ μηινβγί
ήζϊι
ΌυΫίκβμίηΪήβλιείίηνΰηυγωαυδ
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˜ 5HPRWH

ΚΪαΫεθδβκθάδΪικβΫθκΪήεωήβλμΪηπβθηηθέθαΪινλδΪρίκίαικβ
εθΰίηβί+RPH &RQQHFW
ΎβλμΪηπβθηηυγαΪινλδθλμΪϋμλωΪδμβάηυζάμίρίηβί ρΪλθά
ιθλείάυΫθκΪβαΪμίζήίΪδμβάβκνίμλωΪάμθζΪμβρίλδβίλεβάυ
αΪινλδΪίμίικθέκΪζζνηίρίκίαικβεθΰίηβί+RPH &RQQHFW
ΔΪΰήΪωθιίκΪπβωνικΪάείηβωηΪικβζίκθμδκυάΪηβίήάίκπυ
βεβάυΫθκήκνέθγικθέκΪζζυήίΪδμβάβκνίμδεΪάβςνήβλμΪηπβ
θηηθέθαΪινλδΪάπίεωοΫίαθιΪληθλμβ

ιίζίμηδ ΎεωΪδμβάΪπββήβλμΪηπβθηηθέθαΪινλδΪήάίκπΪικβ
ΫθκΪήθεΰηΪΫυμφαΪδκυμΪ

ιίζίμηδ ΏλεβάυάυΫκΪεβΫεθδβκθάδβήεωΫίαθιΪληθλμβ
ήίμίγΪδμβάΪπβωήβλμΪηπβθηηθέθαΪινλδΪηίάθαζθΰηΪ
ΌκίανεφμΪμίήεβμίεφηθέθηΪΰΪμβωηΪδηθιδν Ϋθείίλίδνηή
άυιίκίγήϋμίδηΪλμκθγδΪζ+RPH &RQQHFW
9 :

ΛθοκΪηβμίβηήβάβήνΪεφηυίικθέκΪζζηυίνλμΪηθάδβάινηδμί
ζίηψΖθωικθέκΪζζΪβΖθωικθέκΪζζΪ
ΌυΫίκβμί ηίθΫοθήβζυί άΪζ ικθέκΪζζηυί νλμΪηθάδβ β ηΪΰζβμί
βνήίκΰβάΪγμίδεΪάβςν 9βεβ :ηΪΰΪμθγάμίρίηβί
λίδνηήιθδΪηΪήβλιείίηίιθωάβμλω Λνώξονβοίλλίβεβ 
πντοίμδμίΌυΫκΪηηυίάΪζβικθέκΪζζηυίνλμΪηθάδβλθοκΪηω
ψμλωάιΪζωμββιθλείάυδεψρίηβωλνςβεφηθγζΪςβηυ
ΙκίήνλμΪηθάδΪΗίμλθοκΪηίηηυοηΪΫθκθάνλμΪηθάθδ

ιίζίμηδ ΙθδΪάυηίλθοκΪηβεβηΪΫθκνλμΪηθάθδΖθωικθ
έκΪζζΪ θη μΪδΰί ηί Ϋνήίμ θμθΫκΪΰΪμφλω β ά ικβεθΰίηββ +RPH
&RQQHFW
A
ΠρίορΞίςζί





ΊδμβάΪπβωβικβθλμΪηθάδΪικθέκΪζζυ

ΝικΪάείηβίικβΫθκθζ ru

ξοίακδμηδξοηΰνονλ
Ζ ίβοςζιίΰδκϋώη
αικύφδμηδπςχηκϋμνθ
λίχημϊ

ΝικΪάείηβίικβΫθκθζ

ιίζίμηδ ΛνςβεφηΪωζΪςβηΪ
ήθεΰηΪΫυμφνλμΪηθάείηΪβ
ιθήδεψρίηΪηΪήείΰΪσβζθΫκΪαθζ
~ &μκΪηβπΪ 

Ινοζημίγκώπςχιη
χδοπρη
ιίζίμηδ ΔθκαβηΪήεωλνςδβ
ςίκλμβ άοθήβμ ά δθζιείδμ ιθλμΪάδβ
άΪςίγλνςβεφηθγζΪςβηυ βεβ
ζθΰίμΫυμφαΪδΪαΪηΪρίκία
λίκάβληνψλενΰΫνάδΪρίλμάί
ήθιθεηβμίεφηθγικβηΪήείΰηθλμβ
Αμηλίμηδ
Όθαζθΰηθ ιθάκίΰήίηβί λνςβεφηθγ
ζΪςβηυβιθκρΪμίδλμβεφηυο
βαήίεβγ ΑΪικίσΪίμλω
χδλιενΪμΪπβω λνςβεφηθγ ζΪςβηυ λ
ιθάκίΰήϋηηθγ δθκαβηθγ ήεω λνςδβ
ςίκλμβ

1

ΙθεθΰβμίΫίεφϋάΫΪκΪΫΪη

2

ΗΪΰζβμίδεΪάβςν #ρμθΫυ
άδεψρβμφλνςβεφηνψζΪςβην

3

ΑΪδκθγμίήάίκπνλνςβεφηθγ
ζΪςβηυ

#



Αμηλίμηδ
²

Όθαζθΰηθιθάκίΰήίηβί
λνςβεφηθγζΪςβηυβεβιθκρΪ
μίδλμβεφηυοβαήίεβγ
ΝΫίήβμίλφ ρμθ Ϋίεφϋ ηί αΪΰΪμθ
ήάίκπίγ



ιίζίμηδ ΙθλείθμδκυάΪηβωβ
αΪδκυάΪηβωλνςβεφηθγζΪςβηυΪ
μΪδΰίιθλείαΪινλδΪικθέκΪζζυ
άδεψρΪίμλωιθήλάίμδΪΫΪκΪΫΪηΪ
ικβΫθκΪΌηνμκίηηωωιθήλάίμδΪ
ΫΪκΪΫΪηΪάυδεψρΪίμλω
ΪάμθζΪμβρίλδβ

( ΔθκαβηΪήεωλνςδβςίκλμβ
0 ΌλμΪάδΪήεωδθκαβηυήεωλνςδβ
ςίκλμβ

8 ΝέενΫείηβωήεωξβδλΪπββδθκαβηυ
ήεωλνςδβςίκλμβ

@ ΔκίιείηβίήεωξβδλΪπββδθκαβηυ
ήεωλνςδβςίκλμβ
άαΪάβλβζθλμβθμζθήίεβ



ru ΝικΪάείηβίικβΫθκθζ

1 ΐούιηηκηύΰιη

Πςχιίπ
ηπξνκϋζναίμηδλ
ινοζημϊγκώπςχιη
χδοπρη
1

2

ΝλμΪηθάβμίηθΰδβδθκαβηυήεω
λνςδβςίκλμβάθμάίκλμβωηΪ
άθκλθάθζξβεφμκί

Ικβΰζβμίδθκαβηνήεωλνςδβ
ςίκλμβδάίκοηίζνδκίιείηβψ

ΔθκαβηΪήεωλνςδβςίκλμβ
αΪξβδλβκθάΪηΪάΫΪκΪΫΪηί
λνςβεφηθγζΪςβηυ

3

Ιθεθΰβμίλθθμάίμλμάνψσβί
μίδλμβεφηυίβαήίεβωάθ
άλμΪάδνδθκαβηυήεωλνςδβ
ςίκλμβ

ιίζίμηώ
৪ ΙίκίήαΪέκναδθγΫίεφωάθ
άλμΪάδν δθκαβηυ ίέθ λείήνίμ
θμΰΪμφ
৪ ίεφϋάθάλμΪάδίδθκαβηυ
ήθεΰηθείΰΪμφλάθΫθήηθβ
ηίήθεΰηθΫυμφαΪΰΪμθ
Ξοηλδοϊηπξνκϋζναίμηώ



D

Ξςκναδο

E

Πξνορηαμίώνΰςαϋ

Ιθεθΰβμί λιθκμβάηνψ θΫνάφ
ά δθκαβην ήεω λνςδβ ςίκλμβ
ΰδζάλμΪάδβΌυμωηβμί
ωαυρδββ άυηφμίλμίεφδβ
β ιθήιωμθρηβδβ
Λάίκηβμίιθεθμίηπί
β ιθεθΰβμίίέθιθήθΫνάφψ
μΪδρμθΫυθΫκΪαθάΪεΪλφ
ηΪδεθηηΪωθιθκηΪω
ιθάίκοηθλμφΛιθκμβάηνψ
θΫνάφλδΪΫενδΪζβλείήνίμ
κΪαζίλμβμφηΪιθεθμίηπί

ΝικΪάείηβίικβΫθκθζ ru
F

Ξκύχδαϊδηβοςχιη

Λνςβμίιεψςίάυίβέκνςδβ
ά δθκαβηί ήεω λνςδβ ςίκλμβ
ΫίαάλμΪάδβΑΪέκνΰΪγμί
ιεψςίάυίβέκνςδβά
δθκαβην ά μΪδθζ δθεβρίλμάί
ρμθΫυθηβηίάυιΪήΪεβ

4

ΝλμΪηθάβμί ικθήθεΰβμίεφηθλμφ
λνςδβ
Μθηδβγςίκλμωηθγινεθάίκ
ικβζ  ρ
Μθελμυγςίκλμωηθγινεθάίκ
ικβζ  ρ² ρ
ΨΫδΪικβζρ²ρ
κψδβικβζρ²ρ
ΙίκρΪμδβικβζζβη
ΛιθκμβάηΪωθΫνάφικβζ
ρλ άίημβεωπβίγζΪδλρ

ιίζίμηδ Ύεωλνςδβιεθμηυο
2

βεβ ζηθέθλεθγηυο μίδλμβεφηυο
βαήίεβγικβηίθΫοθήβζθλμβ
λείήνίμνάίεβρβμφ
ικθήθεΰβμίεφηθλμφλνςδβ
ρμθΫυήθλμβρφΰίεΪίζθέθ
κίανεφμΪμΪ

ΙθεθΰβμίάδθκαβηνάλμΪάδν
βεβλιθκμβάηνψθΫνάφ

Αμηλίμηδ
²

ΌθαζθΰηΪιθκρΪμίδλμβεφηυο
βαήίεβγΚΪαζίσΪγμί
μίδλμβεφηυίβαήίεβωάθ
άλμΪάδίδθκαβηυήεωλνςδβ
ςίκλμβμΪδρμθΫυθηβηί
λθικβδΪλΪεβλφλΫΪκΪΫΪηθζ

5

ΑΪινλμβμίικθέκΪζζν

6

Όυηφμίμίδλμβεφηυίβαήίεβωβ
άυδεψρβμίλνςβεφηνψζΪςβην

πρίμναιίξονβοίλλϊ
ιίζίμηδ ΏλεβάυΪδμβάβκθάΪεβ
ΫεθδβκθάδνήεωαΪσβμυήίμίγ
ηίθΫοθήβζθθμδεψρβμφίίιίκίή
νλμΪηθάδθγικθέκΪζζυλζ
~ &μκΪηβπΪ 
3

ΙίκίδεψρΪμίείζικθέκΪζζ
άυΫίκβμίικθέκΪζζνήεω
δθκαβηυήεωλνςδβςίκλμββεβ
ικθέκΪζζνλνςδβιθάκίζίηβ

1

ΌυΫίκβμίμκίΫνίζνψ
ικθέκΪζζνιθήκθΫηνψ
βηξθκζΪπβψ θ ικθέκΪζζΪο λζ
~ &μκΪηβπΪ 



ru ΝικΪάείηβίικβΫθκθζ

2

ΝλμΪηθάβμί ηνΰηνψ ικθέκΪζζν
λιθζθσφψιίκίδεψρΪμίεω
ικθέκΪζζΗΪήβλιείί
θμθΫκΪΰΪψμλω
ικίήάΪκβμίεφηυίηΪλμκθγδβ
άυΫκΪηηθγικθέκΪζζυ

ιίζίμηδ ΙκίήάΪκβμίεφηυί
ηΪλμκθγδβικθέκΪζζυ
ωάεωψμλωλμΪηήΪκμηυζβ
ηΪλμκθγδΪζβ
νλμΪηΪάεβάΪίζυζβίσϋικβ
άυΫθκίικθέκΪζζυ
ΙκίήάΪκβμίεφηυίηΪλμκθγδβ
ικθέκΪζζυθμθΫκΪΰΪψμλωηΪ
ήβλιείίάλθθμάίμλμάββλ
άυΫκΪηηθγικθέκΪζζθγ

3

ΙκβηίθΫοθήβζθλμβ
ικίήάΪκβμίεφηυίηΪλμκθγδβ
ικθέκΪζζυζθΰηθβαζίηβμφ
ΎεωΫθείίιθήκθΫηθγ
βηξθκζΪπββλζ
~ &μκΪηβπΪ 

Ζίξςπιξονβοίλλϊ
ΗΪΰζβμίδηθιδν©ΛμΪκμª

ιίζίμηδ Ώλεβάυοθμβμί
αΪΫεθδβκθάΪμφικθέκΪζζνθμ
λενρΪγηθέθβαζίηίηβωηΪλμκθίδ
ζθΰηθάυΫκΪμφΫεθδβκθάδνήεω
αΪσβμυήίμίγλζ ~ &μκΪηβπΪ 

ΞονυδππαϊξRκμδμηώ
ξονβοίλλϊ
ΛμΪμνλικθέκΪζζυθμθΫκΪΰΪίμλω
ηΪήβλιείί



Ηζλδμδμηδξονβοίλλϊ
ηκηγνζίβοςζιίΰδκϋώ
ΌθάκίζωλνςδβζθΰηθάεψΫθγ
ζθζίημάυηνμφβεβήθεθΰβμφ
ΫίεφϋάυιθεηβμφηΪλμκθγδν
ικθέκΪζζυβεββαζίηβμφίϋ

1

Θμδκθγμίήάίκπνλνςβεφηθγ
ζΪςβηυβεβηΪΰζβμίδεΪάβςν
ΛμΪκμήεωθλμΪηθάδβ
ικθέκΪζζυ

2

ΎθεθΰβμίβεβάυηφμίΫίεφϋ

3

ΙκβηίθΫοθήβζθλμβάυΫίκβμί
ήκνένψικθέκΪζζνβεβ
ήθιθεηβμίεφηνψξνηδπβψ

4

ΑΪδκθγμίήάίκπνλνςβεφηθγ
ζΪςβηυ

5

ΗΪΰζβμίδεΪάβςνΛμΪκμ

ιίζίμηδ Όκίζωάυιθεηίηβω
ικθέκΪζζυηΪήβλιείί
θΫηθάεωίμλωάαΪάβλβζθλμβθμ
θΫτϋζΪαΪέκναδββθλμΪμθρηθγ
άεΪΰηθλμβΫίεφωΘμθΫκΪΰΪίζυί
αηΪρίηβωζθένμζίηωμφλωά
αΪάβλβζθλμβθμβαζίηίηβω
ικθέκΪζζυβεβθΫτϋζΪαΪέκναδβ

ΝικΪάείηβίικβΫθκθζ ru

Ξοδοϊαίμηδ
ξονβοίλλϊ

Νφηπριίανοπνανβν
σηκϋροί

ΌυιθεηίηβίικθέκΪζζυζθΰηθ
ικίκάΪμφάεψΫθγζθζίημθμδκυά
ήάίκπνλνςβεφηθγζΪςβηυβεβ
ηΪΰΪάδεΪάβςνΛμΪκμ

ιίζίμηδ Όθάκίζωλνςδβά
άθκλθάθζξβεφμκίλθΫβκΪψμλω
άθκλβηδββάθεθλυδθμθκυίζθένμ
ΫυμφηΪΫίεφίΑΪλθκϋηηυγβεβ
ηίθρβσίηηυγάθκλθάυγξβεφμκ
ζθΰίμθέκΪηβρβμφπβκδνεωπβψ
άθαήνοΪβλνςβεφηΪωζΪςβηΪηί
λζθΰίμκΪΫθμΪμφηΪιθεηνψ
ζθσηθλμφΡβλμυίάθκλθάυί
ξβεφμκυνζίηφςΪψμκΪλοθή
χείδμκθχηίκέβββλθδκΪσΪψμ
ικθήθεΰβμίεφηθλμφλνςδβ

Αμηλίμηδ
ΘιΪληθλμφάθαέθκΪηβωίεφϋ
ζθΰίμαΪέθκίμφλω Ικβ
ικίκυάΪηββικθέκΪζζυ
ηίθΫοθήβζθάυηνμφβκΪλικΪάβμφ
άλίμίδλμβεφηυίβαήίεβωρμθΫυ
θμάίλμβμίιεθ

ΘρβσΪγμίάθκλθάυγξβεφμκ ξνπκδ
ιίεγνθλνςδβ

Νινμφίμηδξονβοίλλϊ

1

ΗΪήβλιείίιθωάεωίμλωθμθάθ
άυέκναίεφί

Θμδκθγμίήάίκπνλνςβεφηθγ
ζΪςβηυβνήΪεβμίβαηίίηίϋ
άθκλβηδβ

2

Βαάείδβμίάθκλθάυγξβεφμκ
λθλμθωσβγβαήάνορΪλμίγ

3

ΝήΪεβμίάθκλβηδββα
νέενΫείηβωήεωάθκλθάθέθ
ξβεφμκΪ

Ηζακδφδμηδΰδκϋώη
αϊικύφδμηδ
πςχηκϋμνθλίχημϊ
1

ΌυηφμίΫίεφϋ

2

ΗΪΰζβμίδεΪάβςν # ρμθΫυ
άυδεψρβμφλνςβεφηνψζΪςβην

ιίζίμηδ ΛείήβμίαΪμίζ
ρμθΫυάθκλβηδβηίιθιΪεβά
ςΪομνξβεφμκΪ
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4

ΚΪατίήβηβμίρΪλμβάθκλθάθέθ
ξβεφμκΪ

5

Θμδκθγμί θΫΪ λίμρΪμυο ξβεφμκΪ
βνήΪεβμίάθκλβηδβ

7

Όυλνςβμίάθκλθάυγξβεφμκ
λθίήβηβμίθΫίρΪλμβάζίλμίβ
νλμΪηθάβμίξβεφμκηΪζίλμθ

Αμηλίμηδ
Όθαζθΰηθ ιθάκίΰήίηβί λνςβεφηθγ
ζΪςβηυ ΎεωχδλιενΪμΪπββ
λνςβεφηθγζΪςβηυβλιθεφανγμί
μθεφδθβλικΪάηυγξβεφμκ
ΑΪικίσΪίμλωχδλιενΪμΪπβω
ζΪςβηυΫίαάθκλθάθέθξβεφμκΪ

6



Ικθζθγμί θΫί ρΪλμβ ιθή μϋιεθγ
ιSRμRρηRγάRήθγρμθΫυλζυμφ
άθκλβηδβ

ΝικΪάείηβίικβΫθκθζ ru

Νξνονεμδμηδ
οδζδοαςίοί
γκώ ινμγδμπίρί

Αμηλίμηδ
²

ΑΪέκωαηϋηηυγ δθηήίηλΪμ ζθΰίμ
ΫυμφθιΪλίηήεωαήθκθάφωβ
θΫνλεθάβμφζΪμίκβΪεφηυγ
νσίκΫΔθηήίηλΪμηίωάεωίμλω
ιβμφίάθγάθήθγβζθΰίμ
λθήίκΰΪμφάθκλβηδβ
ΑΪικίσΪίμλωιβμφδθηήίηλΪμ
βεβ βλιθεφαθάΪμφ ίέθ ιθάμθκηθ

3

ΌλμΪάφμίκίαίκάνΪκήεω
δθηήίηλΪμΪάλνςβεφηνψ
ζΪςβηνήθξβδλΪπββλθ
σίερδθζ

ΙθνζθερΪηβψδθηήίηλΪμικβΫθκΪ
θμάθήβμλωάκίαίκάνΪκήεω
δθηήίηλΪμΪ δΪδ χμθ νλμΪηθάείηθ ηΪ
αΪάθήί
ΔθηήίηλΪμζθΰίμθμάθήβμφλω
θιπβθηΪεφηθρίκίαλεβάηθγςεΪηέ
άλμθδΙκβθμάθήίδθηήίηλΪμΪά
λμθδθιθκθΰηίηβίκίαίκάνΪκΪήεω
δθηήίηλΪμΪάθάκίζωλνςδββ
ιθλείλνςδβηίμκίΫνίμλω

1

2

ΌυήάβηφμίκίαίκάνΪκήεω
δθηήίηλΪμΪήίκΰΪίέθ
έθκβαθημΪεφηθ

ΌυείγμίδθηήίηλΪμ

ιίζίμηδ εΪέθήΪκωξβεφμκνά
κίαίκάνΪκίήεωδθηήίηλΪμΪ
άυιθεηωίμλωξβεφμκΪπβω
δθηήίηλΪμΪβλιθεφανίζθέθήεω
ΪάμθζΪμβρίλδθγ θρβλμδβ λνςβεφηθγ
ζΪςβηυ Ξβεφμκ θρβσΪίμλω αΪ λρϋμ
θιθκθΰηίηβωκίαίκάνΪκΪήεω
δθηήίηλΪμΪΜίζηίζίηίίξβεφμκ
ηίθΫοθήβζθιίκβθήβρίλδβ
ικθάίκωμφηΪθμλνμλμάβί
θλμΪάςβολωθμεθΰίηβγβικβ
ηίθΫοθήβζθλμβνήΪεωμφβοΛζ
~ &μκΪηβπΪ 

ιθλμΪάεωίμλωάαΪάβλβζθλμβθμ
ζθήίεβ



ru +RPH&RQQHFW

+RPH&RQQHFW
Ύ ΪηηυγικβΫθκιθήήίκΰβάΪίμ
:L)LββζζθΰηθνικΪάεωμφ
ήβλμΪηπβθηηθρίκίαζθΫβεφηθί
νλμκθγλμάθ

4

ΝλμΪηθάβμίλθίήβηίηβί
ικβΫθκΪλικβεθΰίηβίζ
+RPH &RQQHFW

+RPH&RQ HFW

Όικβεθΰίηββ+RPH &RQQHFWάυ
ζθΰίμίηΪάΪςίζικβΫθκί
ιθλκίήλμάθζζθΫβεφηθέθ
νλμκθγλμάΪ

▯

ΝλμΪηΪάεβάΪμφβαΪινλδΪμφ
ικθέκΪζζυ

▯

ΔθηξβένκβκθάΪμφβ
ΪδμβάβκθάΪμφήίΪδμβάβκθάΪμφ
ηΪλμκθγδβικθέκΪζζ

▯

ΑΪικΪςβάΪμφλμΪμνλ
ικθέκΪζζυ

▯

ΔθηξβένκβκθάΪμφβ
ΪδμβάβκθάΪμφήίΪδμβάβκθάΪμφ
ηΪλμκθγδβικβΫθκΪ

▯

ΌυδεψρΪμφικβΫθκ

Ύεω ιθενρίηβω ήθλμνιΪ δ ξνηδπβωζ
+RPH &RQQHFWάυιθεηβμί
λείήνψσβίήίγλμάβω

1

ΝλμΪηθάβμίικβεθΰίηβί
+RPH &RQQHFW ηΪζθΫβεφηθζ
θδθηίρηθζνλμκθγλμάί

2

ΑΪκίέβλμκβκνγμίλφά
ικβεθΰίηββ+RPH &RQQHFW

3

Όυιθεηβμί κΪαθάθί λθίήβηίηβί
ικβΫθκΪλήθζΪςηίγλίμφψ
ΪάμθζΪμβρίλδβ ηκηάκνρηνψ



ΒηξθκζΪπβψθικβεθΰίηββάυ
ηΪγήϋμίηΪηΪςίζβημίκηίμλΪγμί
+RPH &RQQHFW
ZZZKRPHFRQQHFWFRP
Λίκάβλ+RPH&RQQHFWήθλμνιίηηί
άθάλίολμκΪηΪοΎθλμνιηθλμφ
ξνηδπβγ+RPH&RQQHFWαΪάβλβμθμ
ήθλμνιηθλμβ λίκάβλΪ +RPH &RQQHFW
άάΪςίγλμκΪηίΒηξθκζΪπβψθΫ
χμθζάυηΪγήϋμίηΪ
ZZZKRPHFRQQHFWFRP

ιίζίμηώ
৪

ΛθΫεψήΪγμίβαεθΰίηηυίά
ήΪηηθγβηλμκνδπββικΪάβεΪ
μίοηβδβΫίαθιΪληθλμβμΪδΰί
ικβ ήβλμΪηπβθηηθζ νικΪάείηββ
ικβΫθκθζρίκίαικβεθΰίηβί
+RPH&RQQHFWδθέήΪάυ
ηΪοθήβμίλφάηίήθζΪ
ΛθΫεψήΪγμίμΪδΰίνδΪαΪηβω
λθήίκΰΪσβίλωάικβεθΰίηββ
+RPH&RQQHFW

৪

ΏλεβικβΫθκβλιθεφανίμλωάυ
ηίλζθΰίμίιΪκΪεείεφηθ
άηθλβμφβαζίηίηβωρίκία
ικβεθΰίηβί+RPH &RQQHFW
ΘήηΪδθ άυ λζθΰίμί λείήβμφ αΪ
βαζίηίηβωζβρίκία
ικβεθΰίηβί+RPH &RQQHFW

+RPH&RQQHFW ru

+RPH&RQQHFW²αϊζνα
λδμύ
Όζίηψ+RPH&RQQHFWάυζθΰίμί
νλμΪηΪάεβάΪμφβικθλζΪμκβάΪμφ
ηΪλμκθγδβιθήδεψρίηβω
λΫκΪλυάΪμφηΪλμκθγδβλίμβ
ΪδμβάβκθάΪμφβήίΪδμβάβκθάΪμφ
:L)LΪμΪδΰίιθενρβμφήθλμνιδ
ηίδθμθκυζ ήκνέβζ ξνηδπβωζ +RPH
&RQQHFW

1

ΌδεψρβμίικβΫθκ

Ξνγικύφδμηδι
γνλίχμδθπδρηη
ξοηκνεδμηύ+RPH
&RQQHFW
ΙθήδεψρβμίάΪςικβΫθκ
ίαρνλίρηφδπιη βεβ αοςφμςύδ
άΪςίγήθζΪςηίγΫίλικθάθήηθγ
λίμβάλίέθθήβηκΪα

ιίζίμηώ
৪

ΏλεβζΪκςκνμβαΪμθκάΪςίγ
ήθζΪςηίγΫίλικθάθήηθγλίμβ
θληΪσϋηξνηδπβίγ:36άυ
ζθΰίμίάυιθεηβμφ
ιθήδεψρίηβίικβΫθκΪδάΪςίγ
ήθζΪςηίγΫίλικθάθήηθγλίμβ
ΪάμθζΪμβρίλδβ

৪

ΏλεβζΪκςκνμβαΪμθκάΪςίγ
ήθζΪςηίγΫίλικθάθήηθγλίμβ
ηίθληΪσϋηξνηδπβίγ:36
άΪζιθμκίΫνίμλωιθήδεψρβμφ
άΪςίνλμκθγλμάθδήθζΪςηίγ
Ϋίλικθάθήηθγλίμβάκνρηνψ

ΗΪΰζβμίηΪ ˜ 5HPRWH β
νήίκΰβάΪγμίηίζίηίί
 λίδνηή
ΗΪήβλιείίιθωάεωίμλωΟδβώ
ίαρνλίρ 

2

ΜίιίκφάυηΪοθήβμίλφάζίηψ
©+RPH &RQQHFWª

ιίζίμηδ ΔθκθμδθηΪΰζβμίηΪ ˜
5HPRWH ήεωάυοθήΪβαζίηψ
©+RPH &RQQHFWª

ΙθλείχμθέθηίθΫοθήβζθΫνήίμ
νλμΪηθάβμφλθίήβηίηβίλ
ικβεθΰίηβίζ+RPH&RQQHFW

ιίζίμηδ Ύεωιθήδεψρίηβω
νλμκθγλμάΪδήθζΪςηίγ
ΫίλικθάθήηθγλίμβηίθΫοθήβζθ
ρμθΫυκίΰβζ :L)LηΪάΪςίζ
ικβΫθκίΫυεΪδμβάβκθάΪηΗΪ
αΪάθήίκίΰβζ :L)L
ήίΪδμβάβκθάΪηθηΪδμβάβκνίμλω
ΪάμθζΪμβρίλδβικβνλμΪηθάδί
λθίήβηίηβωλήθζΪςηίγ
Ϋίλικθάθήηθγλίμφψ
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Ώαρνλίρηφδπινδπνδγημδμηδπ
γνλίχμδθΰδπξονανγμνθπδρϋύ
Χίβ
ΝΫίήβμίλφρμθάυηΪοθήβμίλφά
ζίηψ+RPH&RQQHFW
~ &μκΪηβπΪ 

1

ΗΪΰζβμί Πνδγημηρϋ

ιίζίμηδ Ώλεβλθίήβηίηβί
νλμΪηθάβμφηίνήΪεθλφικθάίκφμί
ηΪοθήβμλωεβάΪςικβΫθκάαθηί
ήίγλμάβωήθζΪςηίγΫίλικθάθήηθγ
λίμβΙκθβαάίήβμίιθάμθκηθ
ΪάμθζΪμβρίλδθίλθίήβηίηβίβεβ
άυιθεηβμίκνρηθίλθίήβηίηβί
Οςφμνδπνδγημδμηδπγνλίχμδθ
ΰδπξονανγμνθπδρϋύ
Χίβ

ǬȄȑȐȍȄȃȇȌȄȌȇȞ
ǯȄȂȞǿȁȑȍȋǿȑ

ǰȍȄȃȇȌȇȑț

ǯȄȂȞȁȏȒȖȌȒȝ

ΙκβΫθκιυμΪίμλωνλμΪηθάβμφ
λθίήβηίηβίλήθζΪςηίγ
ΫίλικθάθήηθγλίμφψΗΪήβλιείί
ζβέΪίμ |

ΝΫίήβμίλφρμθάυηΪοθήβμίλφά
ζίηψ+RPH&RQQHFW
~ &μκΪηβπΪ 
ΝΫίήβμίλφρμθικβεθΰίηβί+RPH
&RQQHFW ζθΰηθ θμδκυμφ β ρμθ ά ηίζ
ζθΰηθαΪκίέβλμκβκθάΪμφλω

1

ΗΪΰζβμί Οδβώαοςφμςύ

2

ΗΪΰζβμί Πνδγημηρϋ

ǯȄȂȞǿȁȑȍȋǿȑ

ǬȄȑȐȍȄȃȇȌȄȌȇȞ

ǯȄȂȞȁȏȒȖȌȒȝ

ǰȍȄȃȇȌȇȑț

ǰȍȄȃȄȐȎȏȇȊȍȅ

2

Όμίρίηβίλείήνψσβοζβηνμ
Ϊδμβάβκνγμίξνηδπβψ:36ηΪ
ζΪκςκνμβαΪμθκίήθζΪςηίγ
Ϋίλικθάθήηθγλίμβ
ΙθλείνλμΪηθάείηβωλθίήβηίηβωλ
ήθζΪςηίγλίμφψηΪήβλιείί
ιθωάεωίμλωλθθΫσίηβί Πνδγδ
ςπρίμν è δθμθκθί | ικθήθεΰΪίμ
θμθΫκΪΰΪμφλωδΪδθίμθάκίζω



ΙκβΫθκλθαήΪίμλθΫλμάίηηνψλίμφ
:/$1λβζίηίζλίμβ 66,'
+RPH&RQQHFW

+RPH&RQQHFW ru

3

ΗΪζθΫβεφηθζθδθηίρηθζ
νλμκθγλμάί άυαθάβμί ηΪλμκθγδβ
:/$1

4

ΛθίήβηβμίζθΫβεφηθί
νλμκθγλμάθλλίμφψ:/$1
+RPH&RQQHFWβάάίήβμί
ιΪκθεφ:/$1 .H\
+RPH&RQQHFW
ΌΪςίζθΫβεφηθίνλμκθγλμάθ
νλμΪηΪάεβάΪίμλθίήβηίηβίλ
ικβΫθκθζΙκθπίλλ
λθίήβηίηβωζθΰίμικθήεβμφλω
ήθ λίδνηή

ιίζίμηδ Ώλεβλθίήβηίηβί
νλμΪηθάβμφηίνήΪεθλφικθάίκφμί
ηΪοθήβμλωεβάΪςικβΫθκάαθηί
ήίγλμάβωήθζΪςηίγΫίλικθάθήηθγ
λίμβΌυιθεηβμίιθάμθκηθκνρηθί
λθίήβηίηβί
Πνδγημδμηδπξοηκνεδμηδλ
+RPH&RQQHFW
Χίβ
ΏλεβάΪςικβΫθκλθίήβηϋηλ
ήθζΪςηίγΫίλικθάθήηθγλίμφψ
ίέθηίθΫοθήβζθλθίήβηβμφλ
ικβεθΰίηβίζ+RPH &RQQHFW
ΝΫίήβμίλφρμθάυηΪοθήβμίλφά
ζίηψ+RPH&RQQHFW
~ &μκΪηβπΪ 
ΝΫίήβμίλφρμθικβεθΰίηβί+RPH
&RQQHFW ζθΰηθ θμδκυμφ β ρμθ ά ηίζ
ζθΰηθαΪκίέβλμκβκθάΪμφλω

5

6

Ιθλείνλιίςηθέθλθίήβηίηβω
θμδκθγμίικβεθΰίηβί+RPH
&RQQHFWηΪζθΫβεφηθζ
θδθηίρηθζνλμκθγλμάίβ
λείήνγμίνδΪαΪηβωζά
ικβεθΰίηββ
Όικβεθΰίηββ+RPH &RQQHFW
άάίήβμίβζωλίμβ 66,' β
ιΪκθεφ .H\ γκώαίχδθ
γνλίχμδθπδρη

1

ΗΪΰζβμί Πνδγδπξοηκνε

2

ΗΪΰζβμί Πνδγδπξοηκνε

ǯȄȂȞȁȏȒȖȌȒȝ

ǬȄȑȐȍȄȃȇȌȄȌȇȞ

ǰȍȄȃȄȐȎȏȇȊȍȅ

ǰȍȄȃȄȐȎȏȇȊȍȅ

:L)LȁȉȊȁȚȉȊ

7

ΎεωνλμΪηθάείηβωλθίήβηίηβω
λάΪςβζικβΫθκθζάυιθεηβμί
ιθλείήηβίςΪέβάικβεθΰίηββ
+RPH &RQQHFW
ΙθλείνλμΪηθάείηβωλθίήβηίηβωλ
ήθζΪςηίγλίμφψηΪήβλιείί
ιθωάεωίμλωλθθΫσίηβί Πνδγδ
ςπρίμν è δθμθκθί | ικθήθεΰΪίμ
θμθΫκΪΰΪμφλωδΪδθίμθάκίζω

ΙκβΫθκιυμΪίμλωνλμΪηθάβμφ
λθίήβηίηβίλικβεθΰίηβίζ+RPH
&RQQHFW
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3

ΏλεβάΪςίνλμκθγλμάθ
θμθΫκΪΰΪίμλωάικβεθΰίηββ
άυιθεηβμίιθλείήηβίςΪέβά
ικβεθΰίηββ+RPH&RQQHFW

ιίζίμηδ Ώλεβλθίήβηίηβί
νλμΪηθάβμφηίνήΪϋμλωικθάίκφμί
ηΪοθήβμλωεβάΪςζθΫβεφηθί
νλμκθγλμάθ λζΪκμξθη βεβ ιεΪηςίμ
άαθηίήίγλμάβωήθζΪςηίγλίμββ
λθίήβηίηθ εβ θηθ λ ηίγ Όυιθεηβμί
ιθάμθκηθλθίήβηίηβίλ
ικβεθΰίηβίζ+RPH &RQQHFW

৪

Ώλεβ ΪδμβάβκθάΪη κίΰβζ :L)L
ικβΫθκΪάμθζΪμβρίλδβηί
άυδεψρΪίμλω

৪

Ώλεβ ξνηδπβω :L)L ηΪ ικβΫθκί
άυδεψρίηΪήβλμΪηπβθηηυγ
αΪινλδβήβλμΪηπβθηηθί
νικΪάείηβίικβΫθκθζρίκία
ικβεθΰίηβί+RPH&RQQHFW
ηίάθαζθΰηυ

৪

Ώλεβξνηδπβω:L)L
άυδεψρΪίμλωθήηΪδθκΪηίί
ικβΫθκΫυελθίήβηίηλάΪςίγ
ήθζΪςηίγΫίλικθάθήηθγ
λίμφψικβιθάμθκηθζ
άδεψρίηββξνηδπββ:L)L
λθίήβηίηβίΪάμθζΪμβρίλδβ
άθλλμΪηΪάεβάΪίμλω

৪

ΏλεβάυΪδμβάβκνίμίχμν
ξνηδπβψνάίεβρβάΪίμλω
κΪλοθήχηίκέββιθλκΪάηίηβψ
λθαηΪρίηβωζβνδΪαΪηηυζβά
μΪΫεβπίαηΪρίηβγκΪλοθήΪ

Αικύφδμηδαϊικύφδμη
δ:L)L
Ώλεβ ικβΫθκ λθίήβηίη λ ήθζΪςηίγ
λίμφψ ζθΰηθ ηΪ ηίζ ΪδμβάβκθάΪμφ
βεβήίΪδμβάβκθάΪμφκίΰβζ :L)L
ΝΫίήβμίλφρμθάυηΪοθήβμίλφά
ζίηψ+RPH&RQQHFW
~ &μκΪηβπΪ 

1

ΗΪΰζβμί :L)Lαικαϊικ

2

ΗΪΰζβμί ΑΙΚβεβ ΑΪΙΚ

ǰȍȄȃȄȐȎȏȇȊȍȅ
:L)LȁȉȊȁȚȉȊ

ǡǺǩǪ

ǬǿȐȑȏȍȈȉȇȐȄȑȇ

ιίζίμηώ
৪



ΙκβλθίήβηίηββικβΫθκΪλ
ήθζΪςηίγ Ϋίλικθάθήηθγ λίμφψ
ΪάμθζΪμβρίλδβΪδμβάβκνίμλω
:L)L

+RPH&RQQHFW ru

Νρλδμίμίπρονδιπδρη

ΝΰμνακδμηδΞΝ

Όυ ζθΰίμί λΫκθλβμφ άλί ηΪλμκθγδβ
λίμβ

ΌυζθΰίμίθΫηθάβμφΙΘ
+RPH &RQQHFWηΪλάθίζ
νλμκθγλμάίΏλεβήθλμνιηθηθάθί
θΫηθάείηβί ηΪ ήβλιείί ιθωάεωίμλω
νδΪαΪηβί ΝΰμνακδμηδΞΝ

ΝΫίήβμίλφρμθάυηΪοθήβμίλφά
ζίηψ+RPH&RQQHFW
~ &μκΪηβπΪ 

1

ΗΪΰζβμί Μίπρονθιίπδρη

2

ΗΪΰζβμί Πΰονπηρϋ

:L)LȁȉȊȁȚȉȊ
ǬǿȐȑȏȍȈȉǿȐȄȑȇ

ǰȀȏȍȐȇȑț

ǭȀȌȍȁȊȄȌȇȄǮǭ

ǰȍȔȏǿȌȇȑț

ιίζίμηδ ΏλεβάυληθάΪαΪοθμβμί
ιθεφαθάΪμφλωικβΫθκθζρίκία
ικβεθΰίηβί+RPH &RQQHFWάΪζ
ιθμκίΫνίμλωάηθάφάυιθεηβμφίέθ
ΪάμθζΪμβρίλδθίβεβκνρηθί
λθίήβηίηβίλήθζΪςηίγ
Ϋίλικθάθήηθγλίμφψβ
ικβεθΰίηβίζ+RPH &RQQHFW

ΝλμΪηθάβμίθΫηθάείηβί
ηίιθλκίήλμάίηηθρίκία ςιίζίμηδ
μίγηπξκδδβεβ αοςφμςύ
λθΫεψήΪωλείήνψσβγιθκωήθδ
ήίγλμάβγ
ΝΫίήβμίλφρμθάυηΪοθήβμίλφά
ζίηψ+RPH&RQQHFW
~ &μκΪηβπΪ 

1

ΗΪΰζβμί ΝΰμνακδμηδΞΝ

2

ΗΪΰζβμί πρίμρϋ

ǬǿȐȑȏȍȈȉǿȐȄȑȇ
ǭȀȌȍȁȊȄȌȇȄǮǭ

ǲȐȑǿȌȑțȐȄȈȖǿȐ
ǣȍȐȑȒȎȌȍ

ιίζίμηδ ΘΫηθάείηβίΙΘζθΰίμ
αΪηωμφηίλδθεφδθζβηνμΗί
άυδεψρΪγμίικβΫθκιθδΪηί
αΪάίκςβμλωθΫηθάείηβί
ιίζίμηδ Ώλεβηίμηθάθγάίκλββ
ΙΘηΪήβλιείίιθωάεωίμλω
λθθΫσίηβί Μδγνπρςξμν
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Νβοίμηφηρδκϋ
λνψμνπρη

2

ΌυζθΰίμίιθήδεψρβμφικβΫθκδ
βημίεείδμνΪεφηθγλβλμίζί
χηίκέθλΫίκίΰίηβω θέκΪηβρβμίεψ
ζθσηθλμβ 
ΙθλείιθήδεψρίηβωικβΫθκΪδ
βημίεείδμνΪεφηθγλβλμίζί
χηίκέθλΫίκίΰίηβω θέκΪηβρβμίεψ
ζθσηθλμβ βΪδμβάΪπββ )OH[6WDUW
ζθΰηθθιμβζβαβκθάΪμφκΪλοθή
χείδμκθχηίκέββ μΪδβζ θΫκΪαθζ ρμθ
αΪινλδικβΫθκΪάλίέήΪΫνήίμ
ικθβλοθήβμφμθεφδθάμθζλενρΪί
ίλεβάΪςΪήθζΪςηωω
ξθμθέΪεφάΪηβρίλδΪωνλμΪηθάδΪ
ικθβαάθήβμ ήθλμΪμθρηθ χηίκέββ βεβ
μΪκβξηΪχείδμκθχηίκέβψάυέθήίη
ΎκνένψβηξθκζΪπβψβλβλμίζηυί
μκίΫθάΪηβωιθβλιθεφαθάΪηβψ
θέκΪηβρβμίεω ζθσηθλμβ άυ ηΪγήϋμί
ηΪλΪγμί
ZZZKRPHFRQQHFWFRPHQHUJ\PD
QDJHPHQW

ιίζίμηώ

ΗΪΰζβμί Πνδγημηρϋ

ǭȀȌȍȁȊȄȌȇȄǮǭ
ǭȂȏǿȌȇȖȇȑȄȊțȋȍȘȌȍȐȑȇ ǰȍȄȃȇȌȇȑț
ǯȄȉȍȋȕȇȞȎȍȍȖȇȐȑ

ǬȄȑȐȍȄȃȇȌȄȌȇȞ

ΌΪς ικβΫθκ ιθιυμΪίμλω νλμΪηθάβμφ
λθίήβηίηβίλβημίεείδμνΪεφηθγ
λβλμίζθγχηίκέθλΫίκίΰίηβω
θέκΪηβρβμίείζζθσηθλμβ Ώλεβ
λθίήβηίηβίνλιίςηθνλμΪηθάείηθ
ηΪ ήβλιείί ιθωάεωίμλω λθθΫσίηβί
Πνδγημηρϋ è

3

Ίδμβάβκνγμί)OH[VWDUWίλεβ
άΪςίνλμκθγλμάθήθεΰηθ
αΪινλδΪμφλωβημίεείδμνΪεφηθγ
λβλμίζθγχηίκέθλΫίκίΰίηβω
θέκΪηβρβμίείζζθσηθλμβ 

)OH[6WDUW
Ίδμβάβκνγμί )OH[ 6WDUW ρμθΫυ άΪςΪ
βημίεείδμνΪεφηΪωλβλμίζΪ
χηίκέθλΫίκίΰίηβω θέκΪηβρβμίεφ
ζθσηθλμβ λζθέεΪαΪινλμβμφ
ικβΫθκμθέήΪδθέήΪάΪςΪ
ήθζΪςηωωξθμθέΪεφάΪηβρίλδΪω
νλμΪηθάδΪικθβαάθήβμήθλμΪμθρηθ
χηίκέβββεβμΪκβξηΪ
χείδμκθχηίκέβψάυέθήίη

৪

ΒημίεείδμνΪεφηΪωλβλμίζΪ
χηίκέθλΫίκίΰίηβω
θέκΪηβρβμίεφζθσηθλμβ
ήθεΰηΪβλιθεφαθάΪμφλμΪηήΪκμ
λάωαβαΪδθηθήΪμίεφηθγ
βηβπβΪμβάυ((%XV

৪

ΙκίήάΪκβμίεφηθικθρβμΪγμίά
κνδθάθήλμάίιθχδλιενΪμΪπββ
βημίεείδμνΪεφηθγλβλμίζυ
χηίκέθλΫίκίΰίηβω
θέκΪηβρβμίεωζθσηθλμβ δΪδ
ιθήδεψρβμφάΪςικβΫθκδηίγ

ιίζίμηδ ΌΪςΪβημίεείδμνΪεφηΪω

ΗΪΰζβμί Νβοίμηφλνψμνπρη

1

1



λβλμίζΪχηίκέθλΫίκίΰίηβω
θέκΪηβρβμίεφζθσηθλμβ ζθΰίμ
αΪινλμβμφικβΫθκμθεφδθάμθζ
λενρΪίίλεβθηΪβικβΫθκ
λθίήβηίηυήκνέλήκνέθζ
ΌυΫίκβμίηνΰηνψικθέκΪζζν

+RPH&RQQHFW ru

2

ΗΪΰζβμί 6 Αοδλώγν
νινμφίμηώ 

3

ΌυΫίκβμίηνΰηυγάκίζίηηθγ
βημίκάΪε

৪

ιίζίμηδ ΌυΫθκάκίζίηηθέθ
βημίκάΪεΪικθβαάθήβμλωλ
ςΪέθζάθήβηρΪλήθρ

4 ΗΪΰζβμί A ΞςπιΞίςζί 
ΗΪήβλιείίιθωάεωίμλω Ζίγδοειί
πρίορί
5 ΗΪΰζβμί ˜ 5HPRWH 
ΗΪήβλιείίιθωάεωίμλω )OH[VWDUW
)OH[6WDUWΪδμβάβκθάΪηβικβΫθκ
θΰβήΪίμήβλμΪηπβθηηθέθαΪινλδΪ
ρίκίαβημίεείδμνΪεφηνψλβλμίζν
χηίκέθλΫίκίΰίηβω θέκΪηβρβμίεφ
ζθσηθλμβ 
ΗΪήβλιείίιθωάεωίμλω βνρνα
φδοδζξοηλΒημίεείδμνΪεφηΪω
λβλμίζΪχηίκέθλΫίκίΰίηβω
θέκΪηβρβμίεφζθσηθλμβ
νλμΪηθάβεΪ ζθζίημ άκίζίηβ δθέήΪ
θηΪλζθΰίμαΪινλμβμφικβΫθκ
ΙκθέκΪζζΪαΪάίκςβμλωιθ
βλμίρίηββνδΪαΪηηθέθάκίζίηβ

ΌπίεωοΫίαθιΪληθλμβ ˜
5HPRWH βμΪδΰί )OH[6WDUW
ήίΪδμβάβκνψμλωικβ
λείήνψσβονλεθάβωο
৪ ηΪΰΪμβίηΪ A
ΞςπιΞίςζί 
৪ θμδκυάΪηβίήάίκπυ
৪ αΪάίκςίηβίικθέκΪζζυ
৪ ηΪΰΪμβίηΪ #ήεω
άυδεψρίηβωικβΫθκΪ
৪ θμδεψρίηβίχείδμκθχηίκέββ
ΏλεβικθβαθςεΪήίΪδμβάΪπβω
)OH[6WDUWμθΪδμβάΪπβω 6
Αοδλώγννινμφίμηώ
λθοκΪηωίμλω

Γνζίβοςζιίηκηαϊβοςζιίΰδκϋώ

ιίζίμηδ Ώλεβ )OH[6WDUWνΰί
ΪδμβάβκθάΪηβικθέκΪζζΪίσϋηί
αΪινσίηΪζθΰηθήθαΪέκναβμφβεβ
άυηνμφΫίεφϋ

1

ΗΪΰζβμί A ΞςπιΞίςζί 

2

Θμδκθγμίήάίκπν

3

ΎθαΪέκναβμίβεβάυηφμίΫίεφϋ

4

ΑΪδκθγμίήάίκπν

ιίζίμηώ

5

ΗΪΰζβμί A ΞςπιΞίςζί 

৪

6

ΏλεββημίεείδμνΪεφηΪω
λβλμίζΪχηίκέθλΫίκίΰίηβω
θέκΪηβρβμίεφζθσηθλμβ ηί
αΪινλδΪίμικβΫθκικθέκΪζζΪ
άλϋκΪάηθαΪινλμβμλωήθ
βλμίρίηβωνλμΪηθάείηηθέθ
άκίζίηηθέθβημίκάΪεΪ
ΙκθέκΪζζΪαΪάίκςβμλωιθ
βλμίρίηββάκίζίηηθέθ
βημίκάΪεΪ

ΗΪΰζβμί ˜ 5HPRWH 
)OH[6WDUWΪδμβάβκθάΪηβικβΫθκ
θΰβήΪίμήβλμΪηπβθηηθέθαΪινλδΪ
ρίκίαβημίεείδμνΪεφηνψλβλμίζν
χηίκέθλΫίκίΰίηβω θέκΪηβρβμίεφ
ζθσηθλμβ 



ru +RPH&RQQHFW

Νζίψηρδγίμμϊτ
Ικβιίκάθζιθήλθίήβηίηββδ
Ϋίλικθάθήηθγλίμββζίψσίγ
άυοθή ά Βημίκηίμ ικβΫθκ ιίκίήΪϋμ
ηΪλίκάίκ+RPH&RQQHFWήΪηηυί
λείήνψσβοδΪμίέθκβγ ιίκάβρηΪω
κίέβλμκΪπβω 

▯

ΘήηθαηΪρηυγβήίημβξβδΪμθκ
ικβΫθκΪ λθλμθωσβγβα
δθήθάυοηθζίκθάικβΫθκΪβ
0$&ΪήκίλΪνλμΪηθάείηηθέθ
ζθήνεω:L)L 

▯

ΛίκμβξβδΪμΫίαθιΪληθλμβ
ζθήνεω:L)L ήεω
βηξθκζΪπβθηηθμίοηβρίλδθγ
αΪσβμυλθίήβηίηβω 

▯

Μίδνσβί άίκλββ ικθέκΪζζηθέθ
βΪιιΪκΪμηθέθθΫίλιίρίηβω
ΫυμθάθέθικβΫθκΪ

▯

ΛμΪμνλικίήυήνσίέθ
άθλλμΪηθάείηβωαΪάθήλδβο
ηΪλμκθίδίλεβθηθ
άυιθεηωεθλφ

ΙίκάβρηΪωκίέβλμκΪπβωμκίΫνίμλω
ήεωιθήέθμθάδβδιθεφαθάΪηβψ
ξνηδπβωζβ+RPH&RQQHFWβ
άυιθεηωίμλωθήηθδκΪμηθμθεφδθ
ικβιίκάθζιθεφαθάΪηββ
ξνηδπβωζβ+RPH&RQQHFW

ιίζίμηδ ΘΫκΪμβμίάηβζΪηβίρμθ
βλιθεφαθάΪηβίξνηδπβγ+RPH
&RQQHFWάθαζθΰηθμθεφδθικβ
ηΪεβρββικβεθΰίηβω+RPH
&RQQHFWΒηξθκζΪπβψθαΪσβμί
ήΪηηυο ζθΰηθ ηΪγμβ ά ικβεθΰίηββ
+RPH&RQQHFW



Γδικίοίυηών
πννραδρπραηη
ΗΪλμθωσβζδθζιΪηβω*DJJHQDX
+DXVJHUlWH*PE+αΪωάεωίμρμθ
ικβΫθκ λ ξνηδπβωζβ +RPH &RQQHFW
λθθμάίμλμάνίμθληθάηυζ
μκίΫθάΪηβωζβήκνέβζ
λθθμάίμλμάνψσβζιθεθΰίηβωζ
Ύβκίδμβάυ(8
ΙθήκθΫηΪωήίδεΪκΪπβωθ
λθθμάίμλμάββ5('λθήίκΰβμλωηΪ
βημίκηίμλΪγμίZZZJDJJHQDXFRP
ηΪλμκΪηβπίλθιβλΪηβίζάΪςίέθ
ικβΫθκΪ ά κΪαήίεί ήθιθεηβμίεφηθγ
ήθδνζίημΪπββ

πΛάωαφζΌμζΪδλ

νζυ ru

Χςλϊ
ιίζίμηδ Όικθπίλλίλνςδβ
θλθΫίηηθηΪηΪρΪεφηθζχμΪιί
άθαηβδΪψμςνζυικβκΪΫθμί
δθζικίλλθκΪβηΪλθλΪΧμθ
ικθβλοθήβμάηθκζΪεφηθζκίΰβζί
κΪΫθμυβηίωάεωίμλωικβαηΪδθζ
ηίβλικΪάηθλμβικβΫθκΪ

ΙκβΪάμθζΪμβρίλδθγθρβλμδί
λνςβεφηθγζΪςβηυλευςηυ
σϋεδΪψσβίαάνδβ

νζυ

ΔθζικίλλθκάλνςβεφηθγζΪςβηί
άκίζω θμ άκίζίηβ ικθβαάθήβμ ςνζ
ιθοθΰβγηΪκθδθμΙκβχμθζ
νκθάίηφέκθζδθλμβζίηωίμλωά
αΪάβλβζθλμβ θμ ικθέκΪζζυ β χμΪιΪ
λνςδβ

ΔθηήίηλΪμαΪδΪρβάΪίμλωά
κίαίκάνΪκ ικβ ιθζθσβ ηΪλθλΪ ρμθ
λθικθάθΰήΪίμλωοΪκΪδμίκηυζβ
αάνδΪζβ

ΔθζικίλλθκμΪδΰίιίκβθήβρίλδβ
θΫήνάΪίμλω λάίΰβζ άθαήνοθζ β ικβ
χμθζάθαηβδΪίμένήωσβγαάνδ



ru ΘρβλμδΪ

Νφηπριί
Ν φηπριίπςχηκϋμνθ
λίχημϊηξίμδκη
ςξοίακδμηώ
m Ξοδγςξοδεγδμηδ
ΘρβδλμΪ

Νξίπμνγκώεηζμη
ΛνςβεφηΪωζΪςβηΪικβάθήβμλωά
ήίγλμάβίχείδμκβρίλδβζμθδθζ
ιθχμθζνλνσίλμάνίμθιΪληθλμφ
ιθκΪΰίηβωχείδμκβρίλδβζμθδθζ
Ιίκίήθρβλμδθγθμδεψρβμί
λνςβεφηνψζΪςβηνθμλίμβ
Όυιθεηωγμί θρβλμδν μθεφδθ άθήθγ β
ζωέδθγάεΪΰηθγμκωιδθγ
ΗίζίήείηηθνήΪεωγμίάλίθλμΪμδβ
ζθψσίέθβκΪλιυεϋηηθέθ
λκίήλμάΪ Ηί βλιθεφανγμί ρβλμωσβί
λκίήλμάΪβεβλκίήλμάΪήεω
ικίήάΪκβμίεφηθγθΫκΪΫθμδβΫίεφω
ηΪικβζίκλικίβήεω
ικίήάΪκβμίεφηθγλμβκδβ
ιωμηθάυάθήβμίεβ Ύεωθρβλμδβ
ικβΫθκΪηβάδθίζλενρΪίηί
βλιθεφανγμίθρβλμβμίεβάυλθδθέθ
ήΪάείηβωβιΪκθλμκνγηυί
θρβλμβμίεβ



Νφηπριίγίρφηιί
ακίεμνπρη
ιίζίμηδ ΛνςβεφηΪωζΪςβηΪ
θληΪσίηΪήΪμρβδθζάεΪΰηθλμββα
ηίκΰΪάίψσίγλμΪεβΘηβαζίκωίμ
λμίιίηφάεΪΰηθλμβΫίεφω
ΙθλείήεβμίεφηθέθβλιθεφαθάΪηβω
ηΪήΪμρβδίάεΪΰηθλμβζθΰίμ
θΫκΪαθάΪμφλωμθηδβγλεθγηΪδβιβ
βεβθλμΪμδθάζθψσβολκίήλμάβ
λκίήλμάιθνοθήνΧμθμλεθγ
ηίθΫοθήβζθ νήΪεωμφ μΪδ δΪδ βηΪρί
θη ζθΰίμ θμκβπΪμίεφηθ ιθάεβωμφ ηΪ
ξνηδπβψήΪμρβδΪβμίζλΪζυζηΪ
κίανεφμΪμυλνςδβ
Θμδκθγμί ήάίκπν β θρβλμβμί ήΪμρβδ
άεΪΰηθλμβάθκλβλμθγένΫδθγ

Αμηλίμηδ
ΌθαζθΰηθιθάκίΰήίηβίήΪμρβδΪ
άεΪΰηθλμβ Ηίβλιθεφανγμίήεω
θρβλμδβήΪμρβδΪάεΪΰηθλμβ
ΪΫκΪαβάηυί ρβλμωσβί λκίήλμάΪ βεβ
ζίμΪεεβρίλδβίένΫδβ

ΘρβλμδΪ ru

Νφηπριίσηκϋροία
οδζδοαςίοδγκώ
ινμγδμπίρί
ιίζίμηδ εΪέθήΪκωξβεφμκνά
κίαίκάνΪκίήεωδθηήίηλΪμΪ
άυιθεηωίμλωθρβλμδΪδθηήίηλΪμΪ
βλιθεφανίζθέθ ήεω ΪάμθζΪμβρίλδθγ
θρβλμδβλνςβεφηθγζΪςβηυ
1

ΌυήάβηφμίκίαίκάνΪκήεω
δθηήίηλΪμΪήίκΰΪίέθ
έθκβαθημΪεφηθ

2

ΌυείγμίδθηήίηλΪμ

3

Βαάείδβμίξβεφμκ

4

Ικθζθγμίξβεφμκιθήμϋιεθγ
ικθμθρηθγάθήθγβεβά
ιθλνήθζθίρηθγζΪςβηί

5

ΌλμΪάφμίξβεφμκήθξβδλΪπββ
λθσίερδθζ

Αμηλίμηδ
²

ΑΪέκωαηίηβίλνςβεφηθγ
ζΪςβηυάθκλβηδΪζβζθΰίμ
άυαάΪμφίϋιθάκίΰήίηβί
Βλιθεφανγμίλνςβεφηνψ
ζΪςβηνμθεφδθλ
νλμΪηθάείηηυζξβεφμκθζ

6

ΌλμΪάφμίκίαίκάνΪκήεω
δθηήίηλΪμΪάλνςβεφηνψ
ζΪςβηνήθξβδλΪπββλθ
σίερδθζ



ru ΡμθήίεΪμφάλενρΪίηίβλικΪάηθλμβ"

Φρνγδκίρϋαπκςφίδμδηπξοίαμνπρη"
ΡθμήίεφΪμάλενρΪίηίβλικΪάηθβλμ"

Μδηπξοίαμνπρη

Ξοηφημίπξνπνΰςπροίμδμηώ

Νφηπρηρδινμρδθ ▯ ΘιθκθΰηβμίκίαίκάνΪκήεωδθηήίηλΪμΪβηΪΰζβμίδεΪ
μδογκώινμγδμ
άβςνινλδΪ ~ &μκΪηβπΪ 
πίρί ηΪ ήβλιείί β ▯ ΙκβνλμΪηθάείηηθζάδΪρίλμάίθιπββλεβάί δθηήίηλΪμΪ
πβδελνςδβικίκυ
ζθΰίμ Ϋυμφ αΪλθκϋη βεβ λθέηνμ ςεΪηέ λεβάΪ Ικθάίκφμί
άΪίμλω
ςεΪηέηΪθμλνμλμάβίθμεθΰίηβγβικθζθγμίίέθΙκθεθ
ΰβμίςεΪηέμΪδρμθΫυθηηίλέβΫΪελω
Ξνείκςθπρίνφη ΘρβλμβμίάθκλθάυγξβεφμκβηΪΰζβμίδεΪάβςνινλδΪ
πρηρδπκηαμνθ
~ &μκΪηβπΪ 
σηκϋρο ηΪήβλ
ιείί
Νξνκίπιηαίμηδ
ρδξκννΰλδμμηιί
ηΪήβλιείί

Ηί ωάεωίμλω ηίβλικΪάηθλμφψ Όυιθεηωίμλω ΪάμθζΪμβρίλδΪω
θρβλμδΪμίιεθθΫζίηηβδΪΙθδΪχμθλθθΫσίηβίθμθΫκΪΰΪ
ίμλωηΪήβλιείίηίάυηβζΪγμίκίαίκάνΪκήεωδθηήίηλΪμΪ

ΛνςβεφηΪω
ζΪςβηΪηίάδεψ
ρΪίμλω

▯ ΌλμΪάείηΪεβάβεδΪλίμίάθέθδΪΫίεωάκθαίμδνβικθάί

¢ηΪήβλιείί

:L)LάδεψρϋηθήηΪδθλθίήβηίηβίλήθζΪςηίγΫίλικθάθ
ήηθγλίμφψηίνήΪεθλφνλμΪηθάβμφΙκθάίκφμίήθλμνιηΪεβ
ήθζΪςηωωΫίλικθάθήηΪωλίμφβεβληθάΪιθιυμΪγμίλφνλμΪ
ηθάβμφλθίήβηίηβίληίψ

+RPH&RQQHFWηί
κΪΫθμΪίμ

▯ ΌλενρΪίικθΫείζλ+RPH&RQQHFWνδΪαΪηβωιθβονλμκΪ

▯
▯
▯
▯

κίηεβικίήθοκΪηβμίεφ"
ΌυΫκΪηΪεβικθέκΪζζΪ"ΌυΫίκβμίικθέκΪζζν
ΎάίκπΪλνςβεφηθγζΪςβηυθμδκυμΪ"ΑΪδκθγμίήάίκπν
ΌδεψρίηΪαΪσβμΪθμήίμίγ"ΌυδεψρβμίαΪσβμνθμήίμίγ
ΌυΫκΪηΪθιπβω©ΌκίζωήθθδθηρΪηβωª"ΙκθέκΪζζΪ
αΪινλδΪίμλωλαΪήίκΰδθγιθάκίζίηβ ~ &μκΪηβπΪ 

ηίηβψάυηΪγήϋμίηΪZZZKRPHFRQQHFWFRP

▯ ΌθαζθΰηθλμφβλιθεφαθάΪηβωξνηδπβγ+RPH&RQQHFWηΪ
άΪςίζ ικβΫθκί αΪάβλβμ θμ μθέθ ήθλμνιηΪ εβ νλενέΪ +RPH
&RQQHFWάάΪςίγλμκΪηίΝλενέΪ+RPH&RQQHFWήθλμνιηΪ
ηίάθάλίολμκΪηΪοβηξθκζΪπβψθΫχμθζάυηΪγήϋμίηΪ
ZZZKRPHFRQQHFWFRP
άαΪάβλβζθλμβθμζθήίεβ



ΡμθήίεΪμφάλενρΪίηίβλικΪάηθλμβ" ru
Μδηπξοίαμνπρη

Ξοηφημίπξνπνΰςπροίμδμηώ

ΛζβηΪηβίμδΪηίγ

▯ ΜδΪηβλζβηΪψμλωίλεβικίάυςίηθΫτϋζαΪέκναδββεβ
άυΫκΪηΪηίιθήοθήωσΪωήεωΫίεφωικθέκΪζζΪΗίθΫοθ
ήβζνψβηξθκζΪπβψζθΰηθηΪγμβάμΪΫεβπίικθέκΪζζ
~ &μκΪηβπΪ 
▯ ΒαάείδΪγμίΫίεφϋλκΪανιθλείλνςδβίλεβΫίεφϋθλμΪ
ηίμλωείΰΪμφάζΪςβηίχμθικβάίήϋμδίέθλζβηΪηβψ

ΌυμίδΪίμάθήΪ

ΗίωάεωίμλωηίβλικΪάηθλμφψλνςβεφηΪωζΪςβηΪζθΰίμ
λμθωμφάηΪδεθηηθζιθεθΰίηββΝλμΪηθάβμίζΪςβηνκθάηθ

Όκίζω άυιθεηίηβω
ικθέκΪζζυηΪ
ήβλιείίζίηωίμλω
άικθπίλλίλνςδβ

ΗίωάεωίμλωηίβλικΪάηθλμφψΎΪμρβδβάεΪΰηθλμβθικίήί
εωψμθλμΪμθρηνψάεΪΰηθλμφάαΪέκνΰίηηθζΫίεφίβδθκκίδ
μβκνψμ ήεβμίεφηθλμφ ικθέκΪζζυ δκθζί ικθέκΪζζ λνςδβ ιθ
άκίζίηβ 

ίεφϋηίήθλμΪ
μθρηθλνοθίβεβ
ίσϋλεβςδθζ
άεΪΰηθί

▯ ΙθλείθδθηρΪηβωικθέκΪζζυμϋιεθίΫίεφϋηίμΪδθί
▯

▯
▯
▯
▯

▯

άεΪΰηθίδΪδζθΰίμιθδΪαΪμφλωηΪθσνιφΚΪλικΪάφμί
ΫίεφϋρμθΫυθμάίλμβμίιεθ
ΌυιθεηβμίμθρηνψηΪλμκθγδνκίανεφμΪμΪλνςδβΫεΪέθ
ήΪκωχμθζννάίεβρβμλωάκίζωλνςδβΪμίζιίκΪμνκΪ
θλμΪηίμλωικίΰηίγΛμίιίηφλνςδβνάίεβρβάΪίμλω
~ &μκΪηβπΪ 
ΌυΫίκβμίικθέκΪζζνλνάίεβρίηηυζάκίζίηίζλνςδβ
βεβάυιθεηβμίηΪλμκθγδνκίανεφμΪμΪλνςδβΙκβχμθζ
μίζιίκΪμνκΪηίνάίεβρβάΪίμλω
ΌυΫίκβμίικθέκΪζζνλνςδβιθάκίζίηβήεωθδθηρΪμίεφ
ηθγλνςδβΫίεφωθλμΪάςίέθλωάεΪΰηυζ
~ &μκΪηβπΪ 
ίεφϋζθΰίμΫυμφηίήθλμΪμθρηθλνοβζίλεβικίάυςίη
ζΪδλβζΪεφηυγθΫτϋζαΪέκναδβήεωικθέκΪζζυ
ΘρβλμβμίήΪμρβδάεΪΰηθλμβάΫΪκΪΫΪηίΗΪήΪμρβδί
άεΪΰηθλμβζθΰίμθΫκΪαθάΪμφλωμθηδβγλεθγηΪδβιββεβ
θλμΪμδθάζθψσβολκίήλμάβλκίήλμάιθνοθήνρμθθμκβ
πΪμίεφηθάεβωίμηΪίέθξνηδπβψίεφϋηίήθλμΪμθρηθ
λνοθί ~ &μκΪηβπΪ 
ΙκθπίλλλνςδβικίκάΪηβααΪθμδεψρίηβωχείδμκθχηίκ
έββ ιίκίιθεηίηηθέθ κίαίκάνΪκΪ ήεω δθηήίηλΪμΪ βεβ ικί
άυςίηβωζΪδλβζΪεφηθέθάκίζίηβλνςδβ

ιίζίμηδ ²ΝρβμυάΪγμίκίδθζίηήΪπββήεωάβήθάΫίεφω
~ &μκΪηβπΪ 

άαΪάβλβζθλμβθμζθήίεβ



ru ΡμθήίεΪμφάλενρΪίηίβλικΪάηθλμβ"
Μδηπξοίαμνπρη

Ξοηφημίπξνπνΰςπροίμδμηώ

Ικθήθεΰβμίεφ
▯ ΌθαζθΰηθαΪέκωαηϋηάθκλθάυγξβεφμκρμθνάίεβρβάΪίμ
ηθλμφλνςδβλεβς
ικθήθεΰβμίεφηθλμφλνςδβΘρβλμβμίάθκλθάυγξβεφμκ
δθζάίεβδΪ"
▯ ΙκβθμλνμλμάββήθλμνιΪδάθαήνοθαΪΫθκηθζνθμάίκλμβψ
λνςβεφηθγζΪςβηυικθήθεΰβμίεφηθλμφλνςδβζθΰίμ
νάίεβρβμφλωΗίιίκίδκυάΪγμίάθαήνοθαΪΫθκηθίθμάίκ
λμβί
▯ ΘιμβζΪεφηΪωμίζιίκΪμνκΪθδκνΰΪψσίγλκίήυικβ
λνςδίλθλμΪάεωίμθμ&ήθ&ΙκβμίζιίκΪμνκί
άυςί βεβ ηβΰί νδΪαΪηηυο ικίήίεθά ικθήθεΰβμίεφηθλμφ
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