ΘΝΞ≅Κ ΛΗΚΗΣ≅ΘΞ ΒΝΚΚ∆Φ∆Ρ ΝΕ Β≅Μ≅Χ≅ ≅ΚΤΛΜΗ ≅ΡΡΝΒΗ≅ΣΗΝΜ ΗΜΒ−
ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ
≅Ρ ≅Σ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/10

ΘΝΞ≅Κ ΛΗΚΗΣ≅ΘΞ ΒΝΚΚ∆Φ∆Ρ ΝΕ Β≅Μ≅Χ≅ ≅ΚΤΛΜΗ ≅ΡΡΝΒΗ≅ΣΗΝΜ ΗΜΒ−
Σ≅ΑΚ∆ ΝΕ ΒΝΜΣ∆ΜΣΡ
≅Ρ ≅Σ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/10

Οφδ
ΗΜΧ∆Ο∆ΜΧ∆ΜΣ ≅ΤΧΗΣΝΘ&Ρ Θ∆ΟΝΘΣ

0,1

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

2

Ρσσδλδµσ νε Νοδθσηνµρ µχ Βγµφδρ ηµ Ετµχ Ακµβδρ

3

Ρσσδλδµσ νε Βργ Εκνϖρ

4

Μνσδρ σν Εηµµβηκ Ρσσδλδµσρ

5,04

ΗΜΧ∆Ο∆ΜΧ∆ΜΣ ≅ΤΧΗΣΝΘ&Ρ Θ∆ΟΝΘΣ

Σν σγδ Ανθχ νε Χηθδβσνθρ
Θνξκ Ληκησθξ Βνκκδφδρ νε Βµχ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ Ηµβ−
Πτκηεηδχ Νοηµηνµ
ςδ γυδ τχησδχ σγδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ νε Θνξκ Ληκησθξ Βνκκδφδρ νε Βµχ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ Ηµβ−
∋σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ(+ ϖγηβγ βνλοθηρδ σγδ ρσσδλδµσ νε εηµµβηκ ονρησηνµ ρ σ Χδβδλαδθ 20+ 1/10+ µχ
σγδ ρσσδλδµσρ νε νοδθσηνµρ µχ βγµφδρ ηµ ετµχ ακµβδρ+ µχ βργ εκνϖρ ενθ σγδ ξδθ σγδµ δµχδχ+ µχ
µνσδρ σν σγδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ+ ηµβκτχηµφ  ρτλλθξ νε ρηφµηεηβµσ ββντµσηµφ ονκηβηδρ−
Ηµ ντθ νοηµηνµ+ δωβδοσ ενθ σγδ ονρρηακδ δεεδβσρ νε σγδ λσσδθ χδρβθηαδχ ηµ σγδ Αρηρ ενθ Πτκηεηδχ Νοηµηνµ
ρδβσηνµ νε ντθ θδονθσ+ σγδ ββνλοµξηµφ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ οθδρδµσ εηθκξ+ ηµ κκ λσδθηκ θδροδβσρ+ σγδ
εηµµβηκ ονρησηνµ νε σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ ρ σ Χδβδλαδθ 20+ 1/10+ µχ σγδ θδρτκσρ νε ησρ νοδθσηνµρ µχ
ησρ βργ εκνϖρ ενθ σγδ ξδθ σγδµ δµχδχ ηµ ββνθχµβδ ϖησγ Βµχηµ ββντµσηµφ ρσµχθχρ ενθ µνσ,ενθ,οθνεησ
νθφµηψσηνµρ−
Αρηρ ενθ Πτκηεηδχ Νοηµηνµ
Ηµ βνλλνµ ϖησγ λµξ βγθησακδ νθφµηψσηνµρ+ σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ χδθηυδρ θδυδµτδ εθνλ χνµσηνµρ+
σγδ βνλοκδσδµδρρ νε ϖγηβγ ηρ µνσ ρτρβδοσηακδ νε ρσηρεβσνθξ τχησ υδθηεηβσηνµ− ≅ββνθχηµφκξ+ ντθ
υδθηεηβσηνµ νε σγδρδ θδυδµτδρ ϖρ κηλησδχ σν σγδ λντµσρ θδβνθχδχ ηµ σγδ θδβνθχρ νε σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ
µχ ϖδ ϖδθδ µνσ ακδ σν χδσδθληµδ ϖγδσγδθ+ ρ σ µχ ενθ σγδ ξδθ δµχδχ Χδβδλαδθ 20+ 1/10+ µξ
χιτρσλδµσρ ληφγσ αδ µδβδρρθξ σν χνµσηνµρ θδυδµτδ+ δωβδρρ νε θδυδµτδρ νυδθ δωοδµχηστθδρ+ ρρδσρ µχ ετµχ
ακµβδρ−
ςδ βνµχτβσδχ ντθ τχησ ηµ ββνθχµβδ ϖησγ Βµχηµ φδµδθκκξ ββδοσδχ τχησηµφ ρσµχθχρ− Ντθ
θδρονµρηαηκησηδρ τµχδθ σγνρδ ρσµχθχρ θδ ετθσγδθ χδρβθηαδχ ηµ σγδ ≅τχησνθ&ρ Θδρονµρηαηκησηδρ ενθ σγδ ≅τχησ νε
σγδ Εηµµβηκ Ρσσδλδµσρ ρδβσηνµ νε ντθ θδονθσ− ςδ θδ ηµχδοδµχδµσ νε σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ ηµ
ββνθχµβδ ϖησγ σγδ δσγηβκ θδπτηθδλδµσρ σγσ θδ θδκδυµσ σν ντθ τχησ νε σγδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ ηµ Βµχ
µχ ϖδ γυδ ετκεηκκδχ ντθ νσγδθ δσγηβκ θδρονµρηαηκησηδρ ηµ ββνθχµβδ ϖησγ σγδρδ θδπτηθδλδµσρ− ςδ αδκηδυδ
σγσ σγδ τχησ δυηχδµβδ ϖδ γυδ νασηµδχ ηρ ρτεεηβηδµσ µχ οοθνοθησδ σν οθνυηχδ  αρηρ ενθ ντθ πτκηεηδχ
νοηµηνµ−
Θδρονµρηαηκησηδρ νε Λµφδλδµσ µχ Σγνρδ Βγθφδχ ϖησγ Φνυδθµµβδ ενθ σγδ Εηµµβηκ Ρσσδλδµσρ
Λµφδλδµσ ηρ θδρονµρηακδ ενθ σγδ οθδοθσηνµ µχ εηθ οθδρδµσσηνµ νε σγδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ ηµ
ββνθχµβδ ϖησγ Βµχηµ ββντµσηµφ ρσµχθχρ ενθ µνσ,ενθ,οθνεησ νθφµηψσηνµρ µχ ενθ ρτβγ ηµσδθµκ
βνµσθνκ ρ λµφδλδµσ χδσδθληµδρ ηρ µδβδρρθξ σν δµακδ σγδ οθδοθσηνµ νε εηµµβηκ ρσσδλδµσρ σγσ θδ
εθδδ εθνλ λσδθηκ ληρρσσδλδµσ+ ϖγδσγδθ χτδ σν εθτχ νθ δθθνθ−
Ηµ οθδοθηµφ σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ+ λµφδλδµσ ηρ θδρονµρηακδ ενθ ρρδρρηµφ σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ&ρ
αηκησξ σν βνµσηµτδ ρ  φνηµφ βνµβδθµ+ χηρβκνρηµφ+ ρ οοκηβακδ+ λσσδθρ θδκσδχ σν φνηµφ βνµβδθµ µχ τρηµφ
σγδ φνηµφ βνµβδθµ αρηρ νε ββντµσηµφ τµκδρρ λµφδλδµσ δησγδθ ηµσδµχρ σν κηπτηχσδ σγδ
≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ+ νθ σν βδρδ νοδθσηνµρ+ νθ γρ µν θδκηρσηβ κσδθµσηυδ ατσ σν χν ρν−
Σγνρδ βγθφδχ ϖησγ φνυδθµµβδ θδ θδρονµρηακδ ενθ νυδθρδδηµφ σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ&ρ εηµµβηκ θδονθσηµφ
οθνβδρρ−

1

≅τχησνθ’ρ Θδρονµρηαηκησηδρ ενθ σγδ ≅τχησ νε σγδ Εηµµβηκ Ρσσδλδµσρ
Ντθ ναιδβσηυδρ θδ σν νασηµ θδρνµακδ ρρτθµβδ αντσ ϖγδσγδθ σγδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ ρ  ϖγνκδ θδ
εθδδ εθνλ λσδθηκ ληρρσσδλδµσ+ ϖγδσγδθ χτδ σν εθτχ νθ δθθνθ+ µχ σν ηρρτδ µ τχησνθ&ρ θδονθσ σγσ ηµβκτχδρ
ντθ νοηµηνµ− Θδρνµακδ ρρτθµβδ ηρ  γηφγ κδυδκ νε ρρτθµβδ+ ατσ ηρ µνσ  φτθµσδδ σγσ µ τχησ
βνµχτβσδχ ηµ ββνθχµβδ ϖησγ Βµχηµ φδµδθκκξ ββδοσδχ τχησηµφ ρσµχθχρ ϖηκκ κϖξρ χδσδβσ  λσδθηκ
ληρρσσδλδµσ ϖγδµ ησ δωηρσρ− Ληρρσσδλδµσρ βµ θηρδ εθνλ εθτχ νθ δθθνθ µχ θδ βνµρηχδθδχ λσδθηκ ηε+
ηµχηυηχτκκξ νθ ηµ σγδ φφθδφσδ+ σγδξ βντκχ θδρνµακξ αδ δωοδβσδχ σν ηµεκτδµβδ σγδ δβνµνληβ χδβηρηνµρ νε
τρδθρ σϕδµ νµ σγδ αρηρ νε σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ−
≅ρ οθσ νε µ τχησ ηµ ββνθχµβδ ϖησγ Βµχηµ φδµδθκκξ ββδοσδχ τχησηµφ ρσµχθχρ+ ϖδ δωδθβηρδ
οθνεδρρηνµκ ιτχφλδµσ µχ ληµσηµ οθνεδρρηνµκ ρϕδοσηβηρλ σγθντφγντσ σγδ τχησ− ςδ κρν9


Ηχδµσηεξ µχ ρρδρρ σγδ θηρϕρ νε λσδθηκ ληρρσσδλδµσ νε σγδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ+ ϖγδσγδθ χτδ σν
εθτχ νθ δθθνθ+ χδρηφµ µχ οδθενθλ τχησ οθνβδχτθδρ θδρονµρηυδ σν σγνρδ θηρϕρ µχ νασηµ τχησ
δυηχδµβδ σγσ ηρ ρτεεηβηδµσ µχ οοθνοθησδ σν οθνυηχδ  αρηρ ενθ ντθ νοηµηνµ− Σγδ θηρϕ νε µνσ
χδσδβσηµφ  λσδθηκ ληρρσσδλδµσ θδρτκσηµφ εθνλ εθτχ ηρ γηφγδθ σγµ ενθ νµδ θδρτκσηµφ εθνλ δθθνθ+
ρ εθτχ λξ ηµυνκυδ βνκκτρηνµ+ ενθφδθξ+ ηµσδµσηνµκ νληρρηνµρ+ ληρθδοθδρδµσσηνµρ+ νθ σγδ νυδθθηχδ
νε ηµσδθµκ βνµσθνκ−



Νασηµ µ τµχδθρσµχηµφ νε ηµσδθµκ βνµσθνκ θδκδυµσ σν σγδ τχησ ηµ νθχδθ σν χδρηφµ τχησ οθνβδχτθδρ
σγσ θδ οοθνοθησδ ηµ σγδ βηθβτλρσµβδρ+ ατσ µνσ ενθ σγδ οτθονρδ νε δωοθδρρηµφ µ νοηµηνµ νµ σγδ
δεεδβσηυδµδρρ νε σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ&ρ ηµσδθµκ βνµσθνκ−



∆υκτσδ σγδ οοθνοθησδµδρρ νε ββντµσηµφ ονκηβηδρ τρδχ µχ σγδ θδρνµακδµδρρ νε ββντµσηµφ
δρσηλσδρ µχ θδκσδχ χηρβκνρτθδρ λχδ αξ λµφδλδµσ−



Βνµβκτχδ νµ σγδ οοθνοθησδµδρρ νε λµφδλδµσ&ρ τρδ νε σγδ φνηµφ βνµβδθµ αρηρ νε ββντµσηµφ
µχ+ αρδχ νµ σγδ τχησ δυηχδµβδ νασηµδχ+ ϖγδσγδθ  λσδθηκ τµβδθσηµσξ δωηρσρ θδκσδχ σν δυδµσρ νθ
βνµχησηνµρ σγσ λξ βρσ ρηφµηεηβµσ χντασ νµ σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ&ρ αηκησξ σν βνµσηµτδ ρ 
φνηµφ βνµβδθµ− Ηε ϖδ βνµβκτχδ σγσ  λσδθηκ τµβδθσηµσξ δωηρσρ+ ϖδ θδ θδπτηθδχ σν χθϖ σσδµσηνµ
ηµ ντθ τχησνθ&ρ θδονθσ σν σγδ θδκσδχ χηρβκνρτθδρ ηµ σγδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ νθ+ ηε ρτβγ χηρβκνρτθδρ
θδ ηµχδπτσδ+ σν λνχηεξ ντθ νοηµηνµ− Ντθ βνµβκτρηνµρ θδ αρδχ νµ σγδ τχησ δυηχδµβδ νασηµδχ
το σν σγδ χσδ νε ντθ τχησνθ&ρ θδονθσ− Γνϖδυδθ+ ετστθδ δυδµσρ νθ βνµχησηνµρ λξ βτρδ σγδ
≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ σν βδρδ σν βνµσηµτδ ρ  φνηµφ βνµβδθµ−



∆υκτσδ σγδ νυδθκκ οθδρδµσσηνµ+ ρσθτβστθδ µχ βνµσδµσ νε σγδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ+ ηµβκτχηµφ σγδ
χηρβκνρτθδρ+ µχ ϖγδσγδθ σγδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ θδοθδρδµσ σγδ τµχδθκξηµφ σθµρβσηνµρ µχ δυδµσρ
ηµ  λµµδθ σγσ βγηδυδρ εηθ οθδρδµσσηνµ−

ςδ βνλλτµηβσδ ϖησγ σγνρδ βγθφδχ ϖησγ φνυδθµµβδ θδφθχηµφ+ λνµφ νσγδθ λσσδθρ+ σγδ οκµµδχ ρβνοδ
µχ σηληµφ νε σγδ τχησ µχ ρηφµηεηβµσ τχησ εηµχηµφρ+ ηµβκτχηµφ µξ ρηφµηεηβµσ χδεηβηδµβηδρ ηµ ηµσδθµκ
βνµσθνκ σγσ ϖδ ηχδµσηεξ χτθηµφ ντθ τχησ−

ϑΗΜΦΡΣΝΜ+ Βµχ
Λξ 02+ 1/11

Βγθσδθδχ Οθνεδρρηνµκ ≅ββντµσµσρ
Κηβδµρδχ Οτακηβ ≅ββντµσµσρ

2+7//+132
2+7//+132

655+6/6

2+7//+132

2+7//+132

327+541

327+541

217+/44

160+475

28+758
00+03/
4+35/

655+6/6

1+416+/20

0+162+101

641+558

03+/27

0+16/+005

2+/85

118+013
02+122
0/+835

1/7+411
04/+/33
0/1+725
23+717
2+025

Λδλαδθργηο
#

Ετµχ
#

10+550+010

02+051+743

02+051+743

7+387+156

7+387+156

10+550+010

1/+/88
07+708+604

1+710+2/6

160+475

313+610
1+014+///

Ετµχ
#

Θδρσθηβσδχ

00+516+836

00+516+836

00+516+836

00+516+836

00+5/5+0/3

10+732

10+732

Ετµχ
#

∆µχνϖλδµσ

Σγδ ββνλοµξηµφ µνσδρ ενθλ µ ηµσδφθκ οθσ νε σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ

⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥ Σθδρτθδθ

⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥⊥ Οθδρηχδµσ

≅ΟΟΘΝΥ∆Χ ΝΜ Α∆Γ≅ΚΕ ΝΕ ΣΓ∆ ΑΝ≅ΘΧ

ΕΤΜΧ Α≅Κ≅ΜΒ∆Ρ
Τµθδρσθηβσδχ
Κηεδ λδλαδθργηορ
∆ωσδθµκκξ θδρσθηβσδχ
∆ωσδθµκκξ θδρσθηβσδχ , Μνσδ 6

ΒΤΘΘ∆ΜΣ
≅ββντµσρ οξακδ µχ ββθτδχ κηαηκησηδρ
Χδεδθθδχ θδυδµτδ
Φνυδθµλδµσ θδλησσµβδρ οξακδ
Λνµηδρ γδκχ ηµ σθτρσ , Μνσδ 5
Ηµσδθ , ετµχ οξακδρ

ΚΗ≅ΑΗΚΗΣΗ∆Ρ ≅ΜΧ ΕΤΜΧ Α≅Κ≅ΜΒ∆Ρ

ΚΝΜΦ,Σ∆ΘΛ
Χτδ εθνλ σγδ Θνξκ Ληκησθξ Βνκκδφδρ Βκτα νε Βµχ ,
Μνσδ 03
Σµφηακδ βοησκ ρρδσρ , Μνσδ 1 ∋ε(
Κηεδ ηµρτθµβδ ονκηβξ , βργ ρτθθδµχδθ υκτδ
Ηµυδρσλδµσρ , Μνσδ 4

≅ΡΡ∆ΣΡ
ΒΤΘΘ∆ΜΣ
Βργ µχ αµϕ
Ργνθσ σδθλ ηµυδρσλδµσρ
Ηµυδµσνθξ
≅ββντµσρ θδβδηυακδ
≅ββθτδχ ηµυδρσλδµσ ηµβνλδ
Χτδ εθνλ σγδ Θνξκ Ληκησθξ Βνκκδφδρ Βκτα νε Βµχ ,
βτθθδµσ , Μνσδ 03
Φνυδθµλδµσ θδλησσµβδρ θδβδηυακδ
Οθδοηχ δωοδµρδρ
Ηµσδθ , ετµχ θδβδηυακδρ

Κηεδ

Νοδθσηµφ

ΘΝΞ≅Κ ΛΗΚΗΣ≅ΘΞ ΒΝΚΚ∆Φ∆Ρ ΝΕ Β≅Μ≅Χ≅ ≅ΚΤΛΜΗ ≅ΡΡΝΒΗ≅ΣΗΝΜ ΗΜΒ−
ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣ ΝΕ ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΟΝΡΗΣΗΝΜ
ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/10

26+745+/07

18+/18+585

327+541
2+7//+132
02+051+743
00+516+836

7+715+211

28+758
00+03/
4+35/
7+387+156
160+475

26+745+/07

03+/27
1/+/88
21+841+74/

3+758+/20

0+388+13/
02+122
0/+835
160+475

544+/75
1+164+/33
0/1+725
26+813
2+025

Σνσκ
#

1/10

2/+635+102

11+20/+767

00+573+225
0/+264+658

14/+662

7+324+224

7+/54+317
222+512

16+173
8+///

2/+635+102

5+127
0/+24/
07+8/0
15+534+22/

3+/54+283

2+14/
00+680
4+215
222+512

14+/31
2+023

460+/83
2+001+023

Σνσκ
#

1/1/

2

3
ΘΝΞ≅Κ ΛΗΚΗΣ≅ΘΞ ΒΝΚΚ∆Φ∆Ρ ΝΕ Β≅Μ≅Χ≅ ≅ΚΤΛΜΗ ≅ΡΡΝΒΗ≅ΣΗΝΜ ΗΜΒ−
ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣ ΝΕ ΝΟ∆Θ≅ΣΗΝΜΡ ≅ΜΧ ΒΓ≅ΜΦ∆Ρ ΗΜ ΕΤΜΧ Α≅Κ≅ΜΒ∆Ρ
ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/10
Νοδθσηµφ Ετµχ
1/10
1/1/
#
#

Κηεδ Λδλαδθργηο Ηµυδρσλδµσ Ετµχ
1/10
1/1/
#
#

Θδρσθηβσδχ Ετµχ
1/10
1/1/
#
#

∆µχνϖδχ Ετµχ
1/10
1/1/
#
#

Θδυδµτδ
≅χληµηρσθσηνµ εδδ
≅εεηµησξ θδυδµτδ
Βµχ ∆λδθφδµβξ ςφδ
Ρταρηχξ , Μνσδ 3
Χνµσηνµρ
Φηεσ ργνο θδυδµτδ
Ηµυδρσλδµσ ηµβνλδ
ΚΛΗΕ Οδθληρρηακδ ϖησγχθϖκ
Λδλαδθργηο θδυδµτδ
ΘΛΒ Θδρδθβγ Ρδθυηβδρ , Μνσδ 5
Ροδβηκ οθνιδβσρ

10/+242
1+27/

075+587

6/+4/3
035
06+/66
02+03/
0/3+821
8/
125+113
0/+345
554+2/1

82+738
431
11+228

61+36/

738+446

707+561

1+267+526

1+257+011

2+117+083

2+075+683

10/+242

075+587

07/+865
086+16/

110+/7/
111+003

31+4//

03+/58

04/+884

066+66/

04/+884

066+66/

06+283

6+210

0+0//
083+540
4+652
4/2+731

62+46/

∆ωοδµχηστθδρ
≅χληµηρσθσηνµ εδδ
≅χληµηρσθσηυδ
Αθµβγ χτδρ , Μνσδ 0/
Βνκκδφδ αδµδεβσηνµρ
Χηρσθηατσηνµρ εθνλ δµχνϖλδµσρ
Χδοθδβησηνµ
Φηεσ ργνο , Βνρσ νε φννχρ ρνκχ
Φηεσρ σν νσγδθ πτκηεηδχ χνµδδρ
Οδθρνµµδκ
ΘΛΒ Θδρδθβγ Ρδθυηβδρ , Μνσδ 5
Ροδβηκ οθνιδβσρ
∆µχνϖδχ βοησκ δωοδµχδχ , Μνσδ 8
ΚΛΗΕ οδθληρρηακδ ϖησγχθϖκ

0/1+618
08+162

60+628

2+505
04+0/6
263+373
60+532
2+/18

2/2+1/5
26+867
1+427

478+770

304+350

0/3+821
0/3+821

64+310

77+270

∋20+251(

ΕΤΜΧ Α≅Κ≅ΜΒ∆Ρ , Α∆ΦΗΜΜΗΜΦ ΝΕ Ξ∆≅Θ

14/+662

051+281

ΣΘ≅ΜΡΕ∆Θ ΕΘΝΛ ΒΚΤΑ

001+347

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

532+850

06+283

6+210

1+486+/84

1+431+722

022+5/0

06/+338

00+573+225

8+17/+277

0/+264+658

0/+/55+324

0+007+466

027+774

00+516+836

0/+264+658

2+720+5/4

ΗΜΣ∆ΘΕΤΜΧ ΣΘ≅ΜΡΕ∆ΘΡ , Μνσδ 7
ΕΤΜΧ Α≅Κ≅ΜΒ∆Ρ , ∆ΜΧ ΝΕ Ξ∆≅Θ

520+/88

∋0+007+466(
327+541

14/+662

2+7//+132

02+051+743

Σγδ ββνλοµξηµφ µνσδρ ενθλ µ ηµσδφθκ οθσ νε σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ

∋027+774(
00+573+225
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ΘΝΞ≅Κ ΛΗΚΗΣ≅ΘΞ ΒΝΚΚ∆Φ∆Ρ ΝΕ Β≅Μ≅Χ≅ ≅ΚΤΛΜΗ ≅ΡΡΝΒΗ≅ΣΗΝΜ ΗΜΒ−
ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣ ΝΕ Β≅ΡΓ ΕΚΝςΡ
ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
Νοδθσηµφ Ετµχ
Θδρδθβγ
Κηεδ Λδλαδθργηο
Θδρσθηβσδχ Ετµχ
#
#
#
#

1/10
∆µχνϖλδµσ Ετµχ
#

1/10
Σνσκ
#

1/1/
Σνσκ
#

Β≅ΡΓ ΕΚΝςΡ ΕΘΝΛ ΝΟ∆Θ≅ΣΗΜΦ ≅ΒΣΗΥΗΣΗ∆Ρ
Ρντθβδρ νε βργ
Βµχηµ ∆λδθφδµβξ ςφδ Ρταρηχξ
Χνµσηνµρ
Φηεσ ργνο ρκδρ
Λδλαδθργηορ
Θδρδθβγ ρδθυηβδρ βνµσθβσ
Φθµσ λνµηδρ θδβδηυδχ
Φνυδθµλδµσ θδλησσµβδρ θδβδηυακδ
Νσγδθ θδβδηυακδρ
Ροδβηκ οθνιδβσρ
Χτδ εθνλ Θνξκ Ληκησθξ Βνκκδφδρ Βκτα νε Βµχ
Τρδρ νε βργ
Οδθρνµµδκ
≅χληµηρσθσηυδ
Θδρδθβγ ρδθυηβδρ βνµσθβσ
Βνρσ νε φννχρ ρνκχ
Φθµσ λνµηδρ χηρατθρδχ
Αδµδεβσηνµρ
∆µχνϖλδµσ χηρσθηατσηνµρ
Φηεσρ σν νσγδθ πτκηεηδχ χνµδδρ
Ροδβηκ οθνιδβσρ
Β≅ΡΓ ΕΚΝςΡ ΟΘΝΥΗΧ∆Χ ΕΘΝΛ ∋ΤΡ∆Χ ΗΜ( ΝΟ∆Θ≅ΣΗΜΦ ≅ΒΣΗΥΗΣΗ∆Ρ

6/+4/3

3+/08

6/+4/3
877+428
06+/66
0+480
103+454
1+021+42/
3+/08

1+244
5+127

1+244
5+127

726+433
06+/66
380
103+454

04/+884

0+0//
1+021+42/

∋260+/47(
∋0/7+171(
∋60+44/(
∋005+683(
∋1+140+030(
∋086+16/(
∋06/+050(
∋31+4//(

∋06+283(

316+502

022+5/0

∋3+/01(
∋245+336(

∋007+500(

0+0//

∋826+5/6(
640+717

∋52+108(
52+108

∋260+/47(
∋0/7+171(
∋60+44/(
∋005+683(
∋1+140+030(
∋086+16/(
∋076+444(
∋31+4//(
∋3+/01(
76+145

82+738
873+355

088+362
1+170+131
1+251
064
8+852
2+14/
∋2/0+551(
∋64+678(
∋26+501(
∋0+821+211(
∋120+026(
∋118+176(
∋03+/58(
∋652(
641+028

Β≅ΡΓ ΕΚΝςΡ ΕΘΝΛ ΗΜΥ∆ΡΣΗΜΦ ≅ΒΣΗΥΗΣΗ∆Ρ
∋Ηµβθδρδ( ηµ ηµυδρσλδµσρ
Ηµυδρσλδµσ ηµβνλδ
Οτθβγρδ νε βνλοτσδθ δπτηολδµσ
Β≅ΡΓ ΕΚΝςΡ ΤΡ∆Χ ΗΜ ΗΜΥ∆ΡΣΗΜΦ ≅ΒΣΗΥΗΣΗ∆Ρ
ΗΜΒΘ∆≅Ρ∆ ∋Χ∆ΒΘ∆≅Ρ∆( ΗΜ Β≅ΡΓ ≅ΜΧ ∆ΠΤΗΥ≅Κ∆ΜΣΡ ΕΝΘ Ξ∆≅Θ

02+028
∋06+543(

∋1+521+823(
1+267+526

∋284+651(

∋2+855+2/2(
2+032+5/3
∋06+543(

∋3+338+086(
2+155+67/

∋3+404(

∋074+668(

ΜΗΚ

∋143+186(

∋284+651(

∋73/+242(

∋0+071+306(

∋25/+851(

∋2/3+28/(

0+0//

062+205

∋151+050(

∋642+/86(

∋32/+167(

ΜΗΚ

ΜΗΚ

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

46/+001

1+743+000

Ηµσδθετµχ βργ χιτρσλδµσρ

038+305

Β≅ΡΓ ≅ΜΧ ∆ΠΤΗΥ≅Κ∆ΜΣΡ , ∆ΜΧ ΝΕ Ξ∆≅Θ

247+455

1+438+610

ΜΗΚ

ΜΗΚ

247+455

1+438+610

ΜΗΚ

ΜΗΚ

∋0+0//(

∋062+205(

2+572+116

3+002+4/5

10+732

1+82/+02/

2+572+117

10+732

1+82/+02/

2+572+117

148+//3
14+///

Θ∆ΟΘ∆Ρ∆ΜΣ∆Χ ΑΞ9
Βργ µχ ργνθσ σδθλ ηµυδρσλδµσρ

Σγδ ββνλοµξηµφ µνσδρ ενθλ µ ηµσδφθκ οθσ νε σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ
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ΘΝΞ≅Κ ΛΗΚΗΣ≅ΘΞ ΒΝΚΚ∆Φ∆Ρ ΝΕ Β≅Μ≅Χ≅ ≅ΚΤΛΜΗ ≅ΡΡΝΒΗ≅ΣΗΝΜ ΗΜΒ−
ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ
ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/10
0− ΟΤΘΟΝΡ∆ ΝΕ ΣΓ∆ ΝΘΦ≅ΜΗΨ≅ΣΗΝΜ
Σγδ Θνξκ Ληκησθξ Βνκκδφδρ νε Βµχ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ Ηµβ− ∋≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ( ϖρ
ηµβνθονθσδχ ϖησγντσ ργθδ βοησκ τµχδθ σγδ Βµχ Ατρηµδρρ Βνθονθσηνµρ ≅βσ µχ ϖρ βνµσηµτδχ νµ
Νβσναδθ 13+ 1/02 τµχδθ σγδ Βµχ Μνσ,ενθ,Οθνεησ Βνθονθσηνµρ ≅βσ− Ρδδ Μνσδ 2 θδφθχηµφ  µλδ
βγµφδ δµβσδχ χτθηµφ 1/10− Σγδ οθηµβηοκ οτθονρδρ νε σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ θδ σν η( εηµµβηκκξ
ρτοονθσ δχτβσηνµ σ σγδ Βµχηµ Ληκησθξ Βνκκδφδρ+ ηη( οθνλνσδ σγδ δεεηβηδµβξ νε σγδ Βµχηµ ≅θλδχ
Ενθβδρ ενθ σγδ αδµδεησ νε σγδ οτακηβ+ µχ ηηη( δρσακηργ+ οθνσδβσ+ οθδρδθυδ µχ βνλλδλνθσδ λνµτλδµσρ
µχ ρηφµηεηβµσ γδθησφδ ρησδρ σ Βµχηµ Ληκησθξ Βνκκδφδρ κνβσηνµρ−
Σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ ηρ δωδλοσ εθνλ σω τµχδθ ρταοθφθογ 038 ∋0(∋ε( νε σγδ Ηµβνλδ Σω ≅βσ− Ηµ
νθχδθ σν ληµσηµ ησρ ρσστρ ρ  θδφηρσδθδχ βγθησξ τµχδθ σγδ Ηµβνλδ Σω ≅βσ+ σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ
λτρσ λδδσ βδθσηµ θδπτηθδλδµσρ ϖησγηµ σγδ Ηµβνλδ Σω ≅βσ−
Σγδ εηµµβηκ ονρησηνµ µχ σγδ θδρτκσρ νε νοδθσηνµρ εθνλ αθµβγδρ νε σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ θδ µνσ
ηµβκτχδχ ηµ σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ−
1− ≅ΒΒΝΤΜΣΗΜΦ ΟΝΚΗΒΗ∆Ρ
Ντσκηµδχ αδκνϖ θδ σγνρδ ββντµσηµφ ονκηβηδρ χνοσδχ αξ σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ βνµρηχδθδχ σν αδ
οθσηβτκθκξ ρηφµηεηβµσ9
∋( Αρηρ νε ≅ββντµσηµφ
Σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ θδ οθδοθδχ ηµ ββνθχµβδ ϖησγ Βµχηµ ββντµσηµφ ρσµχθχρ ενθ µνσ,
ενθ,οθνεησ νθφµηψσηνµρ−
∋α( ≅ββντµσηµφ ∆ρσηλσδρ
Σγδ οθδοθσηνµ νε εηµµβηκ ρσσδλδµσρ ηµ βνµενθλησξ ϖησγ Βµχηµ ββντµσηµφ ρσµχθχρ ενθ µνσ,
ενθ,οθνεησ νθφµηψσηνµρ θδπτηθδρ λµφδλδµσ σν λϕδ δρσηλσδρ µχ ρρτλοσηνµρ σγσ εεδβσ σγδ
θδονθσδχ λντµσρ νε ρρδσρ µχ κηαηκησηδρ µχ χηρβκνρτθδ νε βνµσηµφδµσ ρρδσρ µχ κηαηκησηδρ σ σγδ
χσδ νε σγδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ µχ σγδ θδονθσδχ λντµσρ νε θδυδµτδρ µχ δωοδµρδρ χτθηµφ σγδ
θδονθσηµφ οδθηνχ− Ρηφµηεηβµσ ησδλρ ρταιδβσ σν ρτβγ δρσηλσδρ µχ ρρτλοσηνµρ ηµβκτχδ υκτσηνµ νε
ββντµσρ θδβδηυακδ− ≅βστκ θδρτκσρ βντκχ χηεεδθ εθνλ σγνρδ δρσηλσδρ−
∋β( Ετµχ ≅ββντµσηµφ
Σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ ενκκνϖρ σγδ θδρσθηβσδχ ετµχ λδσγνχ ενθ ββντµσηµφ ενθ βνµσθηατσηνµρ− Σγδ
≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ δµρτθδρ+ ρ οθσ νε ησρ εηχτβηθξ θδρονµρηαηκησηδρ+ σγσ κκ ετµχρ θδβδηυδχ ϖησγ 
θδρσθηβσδχ οτθονρδ θδ δωοδµχδχ ενθ σγσ οτθονρδ−
∋η(

∆µχνϖλδµσ Ετµχ
Σγδ δµχνϖλδµσ ετµχ θδονθσρ θδρντθβδρ σγσ θδ θδπτηθδχ+ ηµ ββνθχµβδ ϖησγ σγδ χνµνθρ’
χηθδβσηνµ+ σν αδ ληµσηµδχ αξ σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ νµ  οδθλµδµσ αρηρ−
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ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ
ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/10
1− ≅ΒΒΝΤΜΣΗΜΦ ΟΝΚΗΒΗ∆Ρ ∋Βνµσ&χ(
∋β( Ετµχ ≅ββντµσηµφ ∋Βνµσ&χ(
∋ηη( Θδρσθηβσδχ Ετµχ
Σγδ θδρσθηβσδχ ετµχ θδονθσρ θδρντθβδρ σγσ θδ υηκακδ σν αδ τρδχ ενθ οτθονρδρ ηµ ββνθχµβδ
ϖησγ σγδ χνµνθρ’ χηθδβσηνµ µχ χν µνσ ενθλ οθσ νε σγδ δµχνϖλδµσ ετµχ− Σγδ θδρσθηβσδχ ετµχ
κρν ηµβκτχδρ θδρντθβδρ σγσ σγδ Ανθχ νε Χηθδβσνθρ γυδ ηµσδθµκκξ θδρσθηβσδχ αξ ≅κτλµη
≅ρρνβησηνµ ονκηβξ ενθ αδµδεβσηνµρ−
∋ηηη( Κηεδ Λδλαδθργηο Ηµυδρσλδµσ Ετµχ
Σγδ Κηεδ Λδλαδθργηο Ηµυδρσλδµσ Ετµχ ∋ΚΛΗΕ( θδεκδβσρ κηεδ λδλαδθργηορ οτθβγρδχ− Σγδρδ
ετµχρ θδ ηµυδρσδχ ρδοθσδκξ− Νµ µ µµτκ αρηρ+ ετµχρ θδ σθµρεδθθδχ σν σγδ νοδθσηµφ ετµχ
εθνλ σγδ ΚΛΗΕ αρδχ νµ µ οοθνυδχ οθδρδµσ υκτδ λνχδκ−
∋ηυ( Νοδθσηµφ Ετµχ
Σγδ νοδθσηµφ ετµχ θδονθσρ θδρντθβδρ υηκακδ ενθ σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ&ρ φδµδθκ νοδθσηµφ
βσηυησηδρ− Σγδ βνρσρ νε ρτοονθσηµφ σγδρδ βσηυησηδρ θδ θδονθσδχ ρ δωοδµχηστθδρ ηµ σγδ
νοδθσηµφ ετµχ−
∋χ( Θδυδµτδ Θδβνφµησηνµ
Χνµνθ θδρσθηβσδχ βνµσθηατσηνµρ ενθ δµχνϖλδµσ οτθονρδρ θδ θδβνφµηψδχ ρ θδυδµτδ ηµ σγδ
δµχνϖλδµσ− νσγδθ βνµσθηατσηνµρ θδ θδβνφµηψδχ ρ θδυδµτδ ηµ σγδ θδρσθηβσδχ ετµχ χδοδµχηµφ νµ σγδ
µστθδ νε σγδ χνµνθ&ρ χηθδβσηνµ− Ηµυδρσλδµσ ηµβνλδ δθµδχ νµ ΘΛΒ Θδρδθβγ Ρδθυηβδρ ηµυδρσλδµσρ
ηρ θδβνφµηψδχ ρ θδυδµτδ ηµ σγδ νοδθσηµφ ετµχ ϖγδµ θδβδηυδχ− Βνµσθηατσηνµρ θδ θδβνφµηψδχ ρ
θδυδµτδ ϖγδµ θδβδηυδχ−
Ηµβνλδ ηρ θδβνθχδχ ηµ σγδ ετµχρ ρ ενκκνϖρ9
∋η( Σγδ θδρσθηβσδχ ετµχ θδονθσρ ηµβνλδ δθµδχ νµ θδρντθβδρ νε σγδ δµχνϖλδµσ µχ θδρσθηβσδχ ετµχρ+
ρ ϖδκκ ρ χνµσηνµρ σγσ λτρσ αδ ροδµσ νµ χνµνθ χηθδβσδχ βσηυησηδρ−
∋ηη( Σγδ κηεδ λδλαδθργηο ηµυδρσλδµσ ετµχ θδονθσρ κηεδ λδλαδθργηορ ρ θδβδηυδχ νθ θδβδηυακδ−
≅µµτκκξ+ κηεδ λδλαδθργηο θδυδµτδ δθµδχ ηρ σθµρεδθθδχ σν σγδ νοδθσηµφ ετµχ αρδχ νµ µ
οοθνυδχ οθδρδµσ υκτδ λνχδκ−
∋ηηη( Σγδ νοδθσηµφ ετµχ θδονθσρ ηµβνλδ δθµδχ νµ σγδ ρρδσρ γδκχ ηµ σγδ νοδθσηµφ ετµχ+ χνµσηνµρ
ροδβηκκξ δθλθϕδχ ενθ εβηκησσηµφ σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ&ρ νοδθσηνµρ ηµ σγδ ργνθσ σδθλ µχ σγδ
χληµηρσθσηυδ εδδ βγθφδχ σν κκ δµχνϖλδµσ µχ θδρσθηβσδχ ετµχρ−
Ηµυδρσλδµσ ηµβνλδ ηµβκτχδρ χηυηχδµχ µχ ηµσδθδρσ ηµβνλδ µχ θδκηψδχ µχ τµθδκηψδχ ηµυδρσλδµσ
φηµρ µχ κνρρδρ− Τµθδκηψδχ φηµρ µχ κνρρδρ νµ γδκχ ενθ σθχηµφ εηµµβηκ ηµρσθτλδµσρ θδ ηµβκτχδχ
ηµ ηµυδρσλδµσ ηµβνλδ µχ θδβνφµηψδχ ρ θδυδµτδ ηµ σγδ ρσσδλδµσ νε νοδθσηνµρ ηµ σγδ νοδθσηµφ+
ΚΛΗΕ νθ θδρσθηβσδχ ετµχ νθ χδεδθθδχ µχ θδονθσδχ χηθδβσκξ ηµ µδσ ρρδσρ+ χδοδµχηµφ νµ σγδ µστθδ νε
µξ δωσδθµκ θδρσθηβσηνµ ηλονρδχ νµ σγδ ηµυδρσλδµσ ηµβνλδ−
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ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ
ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/10
1− ≅ΒΒΝΤΜΣΗΜΦ ΟΝΚΗΒΗ∆Ρ ∋Βνµσ&χ(
∋χ( Θδυδµτδ Θδβνφµησηνµ ∋Βνµσ&χ(
δ,Υδθησρ θδυδµτδ ηρ θδβνθχδχ ϖγδµ βνµσδµσ γρ αδδµ οτακηργδχ νµκηµδ µχ βνκκδβσηνµ ηρ θδρνµακξ
ρρτθδχ−
≅εεηµησξ βνλοδµρσηνµ ηρ θδβνθχδχ ρ θδυδµτδ ϖγδµ ησ ηρ θδβδηυδχ−
Φηεσ ργνο θδυδµτδρ θδ θδβνφµηψδχ ρ θδυδµτδ ϖγδµ σγδ φννχρ γυδ αδδµ χδκηυδθδχ σν σγδ βτρσνλδθ
µχ ηε σγδ λντµσ σν αδ θδβδηυδχ βµ αδ θδρνµακξ δρσηλσδχ µχ βνκκδβσηνµ ηρ θδρνµακξ ρρτθδχ−
∋δ( Εηµµβηκ Ηµρσθτλδµσ Λδρτθδλδµσ
Σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ ηµησηκκξ λδρτθδρ ησρ εηµµβηκ ρρδσρ µχ εηµµβηκ κηαηκησηδρ σ εηθ υκτδ−
Ησ ρταρδπτδµσκξ λδρτθδρ κκ ησρ εηµµβηκ ρρδσρ µχ εηµµβηκ κηαηκησηδρ+ ϖησγ σγδ δωβδοσηνµ νε
ηµυδρσλδµσρ+ σ λνθσηψδχ βνρσ− Ηµυδρσλδµσρ βνµσηµτδ σν αδ λδρτθδχ σ εηθ υκτδ−
Σγδ εηµµβηκ ρρδσρ ρταρδπτδµσκξ λδρτθδχ σ λνθσηψδχ βνρσ ηµβκτχδ βργ+ ββντµσρ θδβδηυακδρ+
µχ οθδοηχ δωοδµρδρ− Σγδ εηµµβηκ κηαηκησηδρ λδρτθδχ σ λνθσηψδχ βνρσ ηµβκτχδ ββντµσρ
οξακδ µχ ββθτδχ κηαηκησηδρ+ χδεδθθδχ θδυδµτδ µχ λνµηδρ γδκχ ηµ σθτρσ−
∋ε( Σµφηακδ Βοησκ ≅ρρδσρ
Σµφηακδ βοησκ ρρδσρ βνµρηρσ νε βνλοτσδθ δπτηολδµσ µχ ηρ θδβνθχδχ σ βπτηρησηνµ βνρσ− Φηµρ νθ
κνρρδρ νµ σγδ χηρονρκ νε ηµχηυηχτκ ρρδσρ θδ θδβνφµηψδχ ηµ δθµηµφρ ηµ σγδ ξδθ νε χηρονρησηνµ−
≅λνθσηψσηνµ+ ϖγηβγ ηρ αρδχ νµ σγδ δρσηλσδχ τρδετκ κηεδ+ ηρ θδβνθχδχ νµ  ρσθηφγσ,κηµδ αρηρ νυδθ 2
ξδθρ− Ηµ 1/10+ σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ θδβνθχδχ #2+505 ενθ βνλοτσδθ δπτηολδµσ λνθσηψσηνµ−
∋φ( Βνµσθηατσδχ Φννχρ µχ Ρδθυηβδρ
Υνκτµσδδθρ βνµσθηατσδ  ρταρσµσηκ µτλαδθ νε γντθρ δβγ ξδθ σν ρρηρσ σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ ηµ
βθθξηµφ ντσ ησρ βσηυησηδρ− Αδβτρδ νε σγδ χηεεηβτκσξ νε χδσδθληµηµφ σγδ εηθ υκτδ+ βνµσθηατσηνµρ νε
ρτβγ ρδθυηβδρ θδ µνσ θδβνφµηψδχ ηµ σγδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ−
∋γ( Ενθδηφµ Βτθθδµβξ Σθµρκσηνµ
Ενθδηφµ βτθθδµβξ ββντµσρ θδ σθµρκσδχ ηµσν Βµχηµ χνκκθρ ρ χδσηκδχ− ≅σ σγδ σθµρβσηνµ χσδ+
δβγ ρρδσ+ κηαηκησξ+ θδυδµτδ µχ δωοδµρδ ηρ σθµρκσδχ ηµσν Βµχηµ χνκκθρ αξ σγδ οοκηβσηνµ νε
σγδ δωβγµφδ θσδ ηµ δεεδβσ σ σγσ χσδ− ≅σ σγδ οδθηνχ δµχ χσδ+ λνµδσθξ ρρδσρ µχ κηαηκησηδρ θδ
σθµρκσδχ ηµσν Βµχηµ χνκκθρ αξ τρηµφ σγδ δωβγµφδ θσδ ηµ δεεδβσ σ σγσ χσδ− Σγδ θδρτκσηµφ
ενθδηφµ δωβγµφδ φηµρ µχ κνρρδρ θδ ηµβκτχδχ ηµ ηµβνλδ ηµ σγδ βτθθδµσ οδθηνχ δωβδοσ ενθ σγδ
ενθδηφµ βτθθδµβξ φηµρ µχ κνρρδρ νµ κνµφ,σδθλ λνµδσθξ ησδλρ ϖγηβγ θδ χδεδθθδχ µχ λνθσηψδχ
νυδθ σγδ θδληµηµφ σδθλρ νε σγδ θδκσδχ ησδλρ−
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ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ
ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/10
1− ≅ΒΒΝΤΜΣΗΜΦ ΟΝΚΗΒΗ∆Ρ ∋Βνµσ&χ(

∋η( Ηµυδµσνθξ
Ηµυδµσνθξ βνµρηρσρ νε φηεσ ργνο λδθβγµχηρδ µχ ηρ υκτδχ σ κνϖδθ νε βνρσ µχ θδοκβδλδµσ βνρσ−
Βνρσ ηρ χδσδθληµδχ νµ σγδ εηθρσ,ηµ+ εηθρσ,ντσ αρηρ−
∋ι( Βργ µχ ∆πτηυκδµσρ
Βργ µχ δπτηυκδµσρ βνµρηρσ νε βργ νµ χδονρησ µχ ργνθσ σδθλ ηµυδρσλδµσρ λστθηµφ ηµ 8/ χξρ νθ
κδρρ−
2− ΣΓ∆ ΘΝΞ≅Κ ΛΗΚΗΣ≅ΘΞ ΒΝΚΚ∆Φ∆Ρ ΝΕ Β≅Μ≅Χ≅ ΕΝΤΜΧ≅ΣΗΝΜ ΗΜΒ− ≅ΜΧ ΣΓ∆
ΘΝΞ≅Κ ΛΗΚΗΣ≅ΘΞ ΒΝΚΚ∆Φ∆Ρ ΒΚΤΑ ΝΕ Β≅Μ≅Χ≅ ΒΝΛΑΗΜ≅ΣΗΝΜ
Ηµ µ Νβσναδθ 1/10 ινηµσ ροδβηκ λδδσηµφ αδσϖδδµ σγδ Θνξκ Ληκησθξ Βνκκδφδρ νε Βµχ
Εντµχσηνµ Ηµβ− ∋Εντµχσηνµ( µχ σγδ Θνξκ Ληκησθξ Βνκκδφδρ Βκτα νε Βµχ ∋Βκτα(+ 
βνλαηµσηνµ νε σγδ σϖν νθφµηψσηνµρ ϖρ οοθνυδχ− Σγδ φθδδλδµσ ρηφµδχ νµ Νβσναδθ 04+ 1/10
οθνυηχδρ ενθ σγδ Βκτα σν ρρηφµ ησρ οθνοδθσξ µχ ρρδσρ σν σγδ Εντµχσηνµ− ≅θσηβκδρ νε λδµχλδµσ
ϖδθδ εηκδχ σν βγµφδ σγδ µλδ νε σγδ Εντµχσηνµ σν σγδ Θνξκ Ληκησθξ Βνκκδφδρ νε Βµχ ≅κτλµη
≅ρρνβησηνµ Ηµβ− Σγδ χηθδβσνθρ νε σγδ Εντµχσηνµ ηλλδχησδκξ οθηνθ σν σγδ βνλαηµσηνµ ϖδθδ
θδλνυδχ εθνλ σγδ Ανθχ µχ 05 µδϖ χηθδβσνθρ ϖδθδ οονηµσδχ− Σγδ βνλαηµσηνµ ηρ ββντµσδχ ενθ
ρ µ βπτηρησηνµ ηµ ββνθχµβδ ϖησγ Ρδβσηνµ 3338+ Βνλαηµσηνµρ αξ µνσ,ενθ,οθνεησ νθφµηψσηνµρ
ηµ Οθσ ΗΗΗ νε σγδ ΒΟ≅ Βµχ Γµχαννϕ−
≅ρ  θδρτκσ νε σγδ βνλαηµσηνµ+ σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ ϖηκκ βνµσηµτδ+ ϖησγντσ ηµσδθθτοσηνµ+ σν
οθνυηχδ σγδ ρδθυηβδρ οθδυηντρκξ οθνυηχδχ αξ ανσγ σγδ Βκτα µχ σγδ Εντµχσηνµ− Σγδ οτθονρδ νε σγδ
βνλαηµσηνµ ηρ σν δµρτθδ φθδσδθ βννθχηµσηνµ µχ δεεηβηδµβηδρ σγσ ϖηκκ κκνϖ σγδ φθνϖσγ µχ
δµγµβδλδµσ νε κτλµη ρδθυηβδρ µχ λδλαδθργηο αδµδεησρ−
≅ρ νε Νβσναδθ 04+ 1/10+ σγδ ρρδσρ νε σγδ Βκτα ϖδθδ δυκτσδχ ενθ εηθ υκτδ µχ βπτηθδχ αξ σγδ
Εντµχσηνµ ρ ενκκνϖρ9
 Οθηνθ σν σγδ βνλαηµσηνµ+ σγδ Βκτα ϖρ ηµ χδασ σν σγδ Εντµχσηνµ ηµ σγδ λντµσ νε #01+627−
Σγηρ χδασ ϖρ οηχ ηµ ετκκ αξ σγδ Βκτα−
 Φηεσ ργνο ηµυδµσνθηδρ αδκνµφηµφ σν σγδ Βκτα µχ ββντµσρ θδβδηυακδ νϖηµφ σν σγδ Βκτα ηµ
σγδ λντµσ νε #0/8+4/0 µχ #2+217 θδροδβσηυδκξ ϖδθδ οτθβγρδχ αξ σγδ Εντµχσηνµ−
 Νµ σγδ χσδ νε σγδ βνλαηµσηνµ+ σγδ υκτδ νε ηµυδρσλδµσρ ∋#1+352+701( ϖρ θδβνθχδχ ρ µ
ρρδσ νε σγδ Εντµχσηνµ− Σγδρδ ηµυδρσλδµσρ οοθδβησδχ ηµ υκτδ αξ #52+108 αδσϖδδµ
Νβσναδθ 1/10 µχ ξδθ δµχ µχ ηρ ργνϖµ νµ σγδ ρσσδλδµσ νε νοδθσηνµρ µχ βγµφδρ ηµ
ετµχ ακµβδρ ρ θδυδµτδ νε σγδ ΚΛΗΕ− ≅σ ξδθ δµχ+ σγδ ηµυδρσλδµσ ββντµσ βνµσηµτδρ σν αδ
γδκχ ηµ σγδ µλδ νε σγδ Βκτα µχ ϖρ σθµρεδθθδχ ηµσν σγδ µλδ νε σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ
ρταρδπτδµσ σν ξδθ δµχ−
 Σγδ θδληµηµφ ρρδσρ νε σγδ Βκτα υκτδχ σ #0+388+13/ ∋ηµβκτχηµφ #8+140 νε ηµσδθδρσ
ηµβνλδ(+ ϖγηβγ ϖρ θδβνθχδχ ρ  θδβδηυακδ νε σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ ρ νε ξδθ δµχ+
ϖδθδ ρταρδπτδµσκξ θδβδηυδχ νµ Ιµτθξ 17+ 1/11−
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ΘΝΞ≅Κ ΛΗΚΗΣ≅ΘΞ ΒΝΚΚ∆Φ∆Ρ ΝΕ Β≅Μ≅Χ≅ ≅ΚΤΛΜΗ ≅ΡΡΝΒΗ≅ΣΗΝΜ ΗΜΒ−
ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ
ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/10
2− ΣΓ∆ ΘΝΞ≅Κ ΛΗΚΗΣ≅ΘΞ ΒΝΚΚ∆Φ∆Ρ ΝΕ Β≅Μ≅Χ≅ ΕΝΤΜΧ≅ΣΗΝΜ ΗΜΒ− ≅ΜΧ ΣΓ∆
ΘΝΞ≅Κ ΛΗΚΗΣ≅ΘΞ ΒΝΚΚ∆Φ∆Ρ ΒΚΤΑ ΝΕ Β≅Μ≅Χ≅ ΒΝΛΑΗΜ≅ΣΗΝΜ ∋Βνµσ&χ(
Οθηνθ σν σγδ βνλαηµσηνµ+ σγδ Βκτα χηεεδθδµσησδχ αδσϖδδµ  µδϖ ΚΛΗΕ µχ µ νκχ ΚΛΗΕ− Σγδ νκχ
ΚΛΗΕ ϖρ ηµχδασδχ σν σγδ νοδθσηνµρ νε σγδ Βκτα ηµ σγδ λντµσ νε #277+518− Ηµβκτχδχ ηµ σγδ
θδρνκτσηνµρ υνσδχ νµ χτθηµφ σγδ µδφνσησηνµρ ϖρ µ λκφλσηνµ νε σγδ νκχ µχ µδϖ ΚΛΗΕρ µχ
σγδ δκηληµσηνµ νε σγδ νκχ ΚΛΗΕ χδεηβησ−
Θδρτκσρ ρ οθδρδµσδχ νµ σγδ ρσσδλδµσ νε νοδθσηνµρ µχ ετµχ ακµβδρ θδ σγδ θδρτκσρ νε σγδ
Εντµχσηνµ&ρ νοδθσηνµρ ενθ σγδ οδθηνχ Ιµτθξ 0+ 1/10 σν Νβσναδθ 03+ 1/10 µχ σγδ ≅κτλµη
≅ρρνβησηνµ&ρ ∋βνλαηµδχ δµσησξ ρταρδπτδµσ σν σγδ βνλαηµσηνµ( θδρτκσρ νε νοδθσηνµρ ενθ σγδ οδθηνχ
Νβσναδθ 04+ 1/10 σν Χδβδλαδθ 20+ 1/10− Οθδρδµσσηνµ νε οθηνθ ξδθ βνλοθσηυδ εηφτθδρ θδ νε σγδ
Εντµχσηνµ νµκξ− ≅σ σγδ βνλαηµσηνµ χσδ+ µν χιτρσλδµσρ ϖδθδ µδβδρρθξ σν κηφµ σγδ ββντµσηµφ
ονκηβηδρ−
3− ΗΛΟ≅ΒΣΡ ΝΕ ΒΝΥΗΧ,08
Ρηµβδ σγδ αδφηµµηµφ νε 1/1/+ σγδ βνθνµυηθτρ χηρδρδ ΒΝΥΗΧ,08 γρ γχ  βνµρηχδθακδ ηλοβσ+
ανσγ φκνακκξ µχ κνβκκξ− Χτθηµφ 1/10+ σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ βνµσηµτδρ σν αδ εηµµβηκκξ
ηλοβσδχ ηµ σγδ ενκκνϖηµφ ϖξρ9




≅ Βµχηµ ∆λδθφδµβξ ςφδ Ρταρηχξ ηµ σγδ λντµσ νε #6/+4/3 ϖρ θδβδηυδχ χτθηµφ σγδ
ξδθ µχ θδονθσδχ ρ θδυδµτδ:
Υθηντρ µµτκ ετµχθηρηµφ δυδµσρ ϖδθδ βµβδκκδχ χτδ σν ΒΝΥΗΧ,08: µχ
Βνκκδφδ αδµδεβσηνµρ µχ χηρσθηατσηνµρ εθνλ δµχνϖλδµσρ ϖδθδ θδχτβδχ χτδ σν εδϖδθ
βσηυησηδρ σ σγδ Βνκκδφδρ−

≅σ σγδ σηλδ σγσ σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ ϖδθδ εηµκηψδχ+ ΒΝΥΗΧ,08 βνµσηµτδρ σν αδ νε φκνακ
βνµβδθµ µχ γρ σγδ ονσδµσηκ σν βθδσδ εηµµβηκ ρσθδρρ νµ σγδ δβνµνλξ µχ σγδ δµσησξ− Σγδ κνµφ
σδθλ εηµµβηκ ηλοβσ βντκχ µνσ αδ χδσδθληµδχ−
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ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ
ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Χ∆Β∆ΛΑ∆Θ 20+ 1/10
4− ΚΝΜΦ,Σ∆ΘΛ ΗΜΥ∆ΡΣΛ∆ΜΣΡ
Σγδ ηµυδρσλδµσρ γδκχ σ Χδβδλαδθ 20+ 1/10 βνµρηρσ νε ανµχρ µχ δπτησηδρ− Ηµυδρσλδµσρ γυδ αδδµ
θδβνθχδχ σ σγδ εηθ λθϕδσ υκτδ οθνυηχδχ αξ Βµρν Ηµυδρσλδµσ Βντµρδκ Κσχ− ρ σ Χδβδλαδθ 20+ 1/10
µχ Χδβδλαδθ 2/+ 1/1/−
1/10
#

1/1/
#

Θδρσθηβσδχ µχ ∆µχνϖλδµσ Ετµχ Ηµυδρσλδµσρ
Βµχηµ εηωδχ ηµβνλδ
Βµχηµ δπτησξ
Ενθδηφµ δπτησξ
ΣΧΥ Ακµβδχ Ετµχ
Ρτασνσκ Θδρσθηβσδχ µχ ∆µχνϖλδµσ Ετµχ Ηµυδρσλδµσρ
Κηεδ Λδλαδθργηο Ηµυδρσλδµσ Ετµχ , ΣΧΥ Ακµβδχ Ετµχ

50+27/
04+833
13+288+838
13+366+162

00+732+462
3+361+58/
4+006+64/
10+323+/02

1+416+/20

Λνµηδρ Γδκχ ηµ Σθτρσ ∋Μνσδ 5(
Βµχηµ εηωδχ ηµβνλδ
Βµχηµ δπτησξ
Ενθδηφµ δπτησξ

3+531+/0/
618+52/
465+8/5

3+/84+832
534+787
358+365

Ρτασνσκ Λνµηδρ Γδκχ ηµ Σθτρσ

4+837+435

4+100+206

Σνσκ Κνµφ Σδθλ Ηµυδρσλδµσρ

21+841+74/

15+534+22/

Ηµ 1/1/+ σγδ εηωδχ ηµβνλδ ρδβτθησηδρ ϖδθδ βνµυδθσδχ σν ανµχ ετµχρ µχ θδ µν κνµφδθ λµφδχ ρ
ηµχηυηχτκ ρδβτθησηδρ− Νµ ≅οθηκ 8+ 1/10 σγδ ανµχ µχ δπτησξ ετµχρ ϖδθδ βνµυδθσδχ σν σγδ Κξρµχδθ ΣΧΥ
Ετµχ µχ+ ϖησγ σγδ δωβδοσηνµ νε  εδϖ θδρηχτκ γνκχηµφρ+ θδ µν κνµφδθ λµφδχ ρ ηµχηυηχτκ ετµχρ νθ
ρδβτθησηδρ−

5− ΛΝΜΗ∆Ρ Γ∆ΚΧ ΗΜ ΣΘΤΡΣ
Ηµ 1//4+ σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ δµσδθδχ ηµσν  βνµσθβσ ϖησγ Εδχδθκ Φθµσηµφ ≅φδµβηδρ+ µλδκξ Σγδ
Μστθκ Ρβηδµβδρ µχ ∆µφηµδδθηµφ Θδρδθβγ Βντµβηκ ∋ΜΡ∆ΘΒ(+ σγδ Ρνβηκ Ρβηδµβδρ µχ Γτλµησηδρ
Θδρδθβγ Βντµβηκ ∋ΡΡΓΘΒ( µχ σγδ Βµχηµ Ηµρσηστσδρ νε Γδκσγ Θδρδθβγ ∋ΒΗΓΘ( σν οθνυηχδ
ρδθυηβδρ νµ  σθτρσ αρηρ ρ ντσκηµδχ ηµ Σγδ Λδλνθµχτλ νε Τµχδθρσµχηµφ αδσϖδδµ σγδ οθσηδρ− Ηµ
1/1/ σγηρ Λδλνθµχτλ νε Τµχδθρσµχηµφ ϖρ δωσδµχδχ τµσηκ 1/2/−
Ηµ 1/07+ σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ δµσδθδχ ηµσν  βνµσθβσ ϖησγ σγδ Οθηµβηοκ&ρ Νεεηβδ νε σγδ Θνξκ
Ληκησθξ Βνκκδφδ σν οθνυηχδ ρδθυηβδρ νµ  σθτρσ αρηρ ρ ντσκηµδχ ηµ σγδ ≅φθδδλδµσ αδσϖδδµ σγδ οθσηδρ−
Χτθηµφ σγδ ξδθ+ σγδ οθνυηρηνµ νε ρδθυηβδρ τµχδθ σγδ ενθδλδµσηνµδχ Λδλνθµχτλ νε Τµχδθρσµχηµφ
µχ ≅φθδδλδµσ θδρτκσδχ ηµ µδσ βνµσθηατσηνµρ σν σγδ νοδθσηµφ ετµχ νε #053+470 ∋1/1/ , #045+562(−
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6−

∆ΩΣ∆ΘΜ≅ΚΚΞ Θ∆ΡΣΘΗΒΣ∆Χ , ∆ΜΧΝςΛ∆ΜΣ ΕΤΜΧΡ

∋( Λινθ Φηυηµφ ∆µχνϖδχ Ετµχρ
Ασσκδεηδκχ Σντθ
Βοσηµ Αθσ Κδχδθργηο ≅ϖθχ
Βοσηµ Αθσ Σδλϖνθϕ Οθηψδ

Βθρϖδκκ ΘΝΣΟ Φκ Σθυδκ
Βθρϖδκκ ΣΧΥ
Βγτχθξ Νοδθσηνµρ Θδρδθβγ
Οθηψδ
Χβδξ Λδλνθηκ Ετµχ. Βγδληβκ
µχ Λδβγµηβκ ∆µφηµδδθηµφ Ετµχ
Χµµξ ΛβΚδνχ ≅σγκδσηβρ
Γνϖθχ Α− Θηορσδηµ Εηθρσ Ξδθ
∆µχνϖλδµσ Ετµχ
Γνϖθχ Α− Θηορσδηµ Θδρδθυδ ∆µσθξ
Ετµχ
Γνϖθχ Α− Θηορσδηµ Σγηθχ Ξδθ
∆µχνϖλδµσ Ετµχ
Ι−ς− Αθνϖµ Λδλνθηκ Ετµχ
Ιλδρ Βθθτσγδθρ ∆µχνϖλδµσ Ετµχ
ϑδξρδθ Θδχ % ςγησδ
Λδβγ ∆µφ Ο−Φ− Ρβγνκθργηο Ετµχ
Μδσγδθκµχρ Κηαδθσηνµ
Μν− 0 Ετµχ , ςτθσδκδ
Ο Βχηδτω Λδλνθηκ ≅ϖθχ Ετµχ
Ογηκ Βνϖηδ ∆µχνϖλδµσ
ΘΦ Γξβνβϕ Φθχ Ρστχδµσ Ετµχ
Θηορσδηµ Κηαθθξ ∆µχνϖλδµσ Ετµχ
ΘΛΒ ∆ωβδκκδµβδ ηµ Θδρδθβγ
Ρµχγτθρσ ∆µχνϖλδµσ Ετµχ
Ρδ Κνφ Ρϖνθχ ∆µχνϖλδµσ
Ρδσγ ∆µχνϖλδµσ Ετµχ
ΣΧΥ ∆µχνϖλδµσ Ετµχ
Σνθνµσν Αθµβγ
ΤΣΟΜΒΛ Ετµχ ∋Νσσδθ Ρπµ(
ς−≅− Εδθφτρνµ
ςκκ νε Γνµντθ
Ξντµφ Λδλνθηκ Ετµχ
∋α( ∆µχνϖδχ Βκρρ Ετµχρ
Βκρρ νε 45
Βκρρ νε 46
Βκρρ νε 48
Βκρρ νε 5/
Βκρρ νε 51
Βκρρ νε 51 , Θδβθδσηνµ Βκτα
Βκρρ νε 53
Βκρρ νε 54 , Σδβγηµφ ∆ωβδκκδµβδ
Βκρρ νε 55
Βκρρ νε 57
Βκρρ νε 58 , Αχδ Ατθρθξ
Βκρρ νε 6/
Βκρρ νε 61
Βκρρ νε 62
Βκρρ νε 65
Βκρρ νε 7/
Σνσκ ∆µχνϖδχ Ετµχρ

Νοδµηµφ
Ακµβδ
#
2+//2+186
30+483
037+730
06/+///
87+/0/

Χνµσηνµρ
#

Ηµσδθ,Ετµχ
Σθµρεδθ
#

∆µχνϖδχ
Βοησκ
∆ωοδµχδχ
#

3/+///
08+478
261+604

∆µχηµφ
Ακµβδ
#
2+//2+186
30+483
037+730
06/+///
87+/0/
3/+///
08+478
262+014

30/

5/+///

5/+///

5/+///

5/+///

014+///
00+/75
514+448
14+///
122+063
061+254
032+648
3/+///
14+6//
24+464
1/+///
00/+71/
12+34/
14+///
0/1+577
81+804
14+544
08+052
0/+///
11/+284
0//+///
5+1/0+24/

014+///
00+/75
514+448
14+///
132+563
066+254
032+648
3/+///
15+114
24+464
1/+///
00/+71/
12+34/
14+///
0/1+577
023+104
14+544
08+2/0
0/+///
111+184
0//+///
5+150+012

010+444
34+/0/
71+376
086+455
115+1/5
526+535
242+170
380+31/
0+173+730
023+044
0/8+722
111+471
65+624

0/+4//
4+///
414

30+2//
027
0+8//
48+662

ΜΗΚ

ΜΗΚ

04/+641
3/+24/
3+063+308

23+60/
80+111

0+007+466

06+283

010+444
34+424
56+/32
1/4+730
137+4/5
533+731
245+0/0
4//+66/
1+267+407
024+144
0/8+818
114+271
65+624
14+///
074+351
3/+24/
4+255+713

0/+264+658

04/+884

0+007+466

06+283

00+516+836

414
0+84/
7+164
11+2//
6+085
1+71/
8+24/
0//
0+0//
85
1+7//

06+283

0+/82+466

14+///
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7− ΗΜΣ∆ΘΕΤΜΧ ΣΘ≅ΜΡΕ∆ΘΡ
Χτθηµφ 1/10 σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ σθµρεδθθδχ  µδσ σνσκ νε #0+007+466 εθνλ σγδ θδρσθηβσδχ ετµχ σν
σγδ δµχνϖδχ βκρρ ετµχρ µχ λινθ φηυηµφ δµχνϖδχ ετµχρ+ µχ  µδσ σνσκ νε #1+248 εθνλ σγδ λινθ
φηυηµφ δµχνϖδχ θδρσθηβσδχ ετµχ σν σγδ θδρσθηβσδχ ετµχρ− ≅κκ σθµρεδθρ ϖδθδ οοθνυδχ αξ σγδ Ανθχ νε
Χηθδβσνθρ νε σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ νθ ϖδθδ ηµ ββνθχµβδ ϖησγ σγδ Χνµνθ ≅φθδδλδµσρ−
8− ∆ΜΧΝς∆Χ Β≅ΟΗΣ≅Κ ∆ΩΟ∆ΜΧ∆Χ
Ηµ 1/10+ #06+283 ∋1/1/ , #6+210( ϖρ οοθνυδχ ενθ δωοδµχηστθδ εθνλ σγδ Βκρρ νε 48 ∆µχνϖλδµσ
Βοησκ ετµχ σν ρσηρεξ οξλδµσ νε  βκρρ αδµδεβσηνµ−
0/− ΑΘ≅ΜΒΓ ΒΝΜΣΘΗΑΤΣΗΝΜΡ
Σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ σθµρεδθρ µ µµτκκξ χδρηφµσδχ εδδ ενθ δβγ λδλαδθ σν αθµβγ βκταρ µχ
αθµβγ βκταρ γυδ σγδ νοσηνµ σν θδστθµ  ονθσηνµ νε σγδρδ εδδρ αβϕ σν σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ− Σγδρδ
εδδρ θδ θδεκδβσδχ ρ αθµβγ χτδρ ϖησγ σγδ θδστθµδχ ονθσηνµ ηµβκτχδχ ρ αθµβγ βνµσθηατσηνµρ νµ σγδ
ρσσδλδµσ νε νοδθσηνµρ−
Ηµ 1/10+ σγδθδ ϖδθδ #08+217 νε εδδρ ββθτδχ σν αθµβγ βκταρ ϖησγ #Μηκ θδστθµδχ σν σγδ ≅κτλµη
≅ρρνβησηνµ− Σγδ ακµβδ νϖηµφ σν αθµβγ βκταρ σ Χδβδλαδθ 20+ 1/10 ηρ #08+217− Χδσηκρ νε σγδ
λντµσρ οηχ αξ µχ θδστθµδχ σν σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ αξ σγδ αθµβγ βκταρ θδ χηρβκνρδχ ηµ σγδ
εηµµβηκ ρσσδλδµσρ νε δβγ αθµβγ βκτα−
00− ΒΘ∆ΧΗΣ Ε≅ΒΗΚΗΣΞ
Σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ γρ  χδλµχ νοδθσηµφ εβηκησξ φθδδλδµσ ενθ σϖν θδυνκυηµφ χδλµχ βθδχησ
εβηκησηδρ ηµ σγδ λντµσ νε #14+/// µχ #4/+///− ≅ρ νε ξδθ δµχ+ µδησγδθ εβηκησξ γρ  ακµβδ νϖηµφ−
01− ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΗΜΡΣΘΤΛ∆ΜΣΡ
Σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ&ρ εηµµβηκ ηµρσθτλδµσρ βνµρηρσ νε βργ µχ αµϕ+ ββντµσρ θδβδηυακδ+ ργνθσ,
σδθλ ηµυδρσλδµσρ+ κνµφ,σδθλ ηµυδρσλδµσρ µχ ββντµσρ οξακδ µχ ββθτδχ κηαηκησηδρ− Σγδ βθθξηµφ
λντµσρ οοθνωηλσδ σγδηθ εηθ λθϕδσ υκτδ χτδ σν σγδ ηλλδχησδ νθ ργνθσ,σδθλ λστθησξ νε σγδρδ
εηµµβηκ ηµρσθτλδµσρ δωβδοσ ενθ κνµφ,σδθλ ηµυδρσλδµσρ ϖγηβγ θδ χηρβκνρδχ ηµ Μνσδ 3 σν σγδρδ εηµµβηκ
ρσσδλδµσρ−
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01− ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΗΜΡΣΘΤΛ∆ΜΣΡ ∋Βνµσ&χ(
∋( Λθϕδσ Θηρϕ9
Λθϕδσ θηρϕ ηρ σγδ θηρϕ σγσ σγδ εηθ υκτδ νθ ετστθδ βργ εκνϖρ νε  εηµµβηκ ηµρσθτλδµσ ϖηκκ
εκτβστσδ ρ  θδρτκσ νε λθϕδσ εβσνθρ− Λθϕδσ εβσνθρ ηµβκτχδ σγθδδ σξοδρ νε θηρϕ9 βτθθδµβξ θηρϕ+
ηµσδθδρσ θσδ θηρϕ+ µχ δπτησξ θηρϕ−
∋η( Βτθθδµβξ Θηρϕ9
Βτθθδµβξ θηρϕ θδκσδρ σν σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ νοδθσηµφ ηµ χηεεδθδµσ βτθθδµβηδρ µχ βνµυδθσηµφ
µνµ,Βµχηµ δθµηµφρ σ χηεεδθδµσ ονηµσρ ηµ σηλδ σ χηεεδθδµσ ενθδηφµ δωβγµφδ κδυδκρ ϖγδµ
χυδθρδ βγµφδρ ηµ ενθδηφµ βτθθδµβξ δωβγµφδ θσδρ νββτθ− Σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ&ρ ενθδηφµ
δωβγµφδ θηρϕ ηρ θδκσδχ σν ησρ ηµυδρσλδµσ ονθσενκην νε ϖγηβγ κδρρ σγµ /−0∃ ηρ χδµνληµσδχ ηµ
σγδ Τµησδχ Ρσσδρ χνκκθ−
∋ηη( Ηµσδθδρσ Θσδ Θηρϕ9
Ηµσδθδρσ θσδ θηρϕ ηρ σγδ ονσδµσηκ ενθ εηµµβηκ κνρρ βτρδχ αξ εκτβστσηνµρ ηµ εηθ υκτδ νθ ετστθδ
βργ εκνϖρ νε εηµµβηκ ηµρσθτλδµσρ αδβτρδ νε βγµφδρ ηµ λθϕδσ ηµσδθδρσ θσδρ− Σγδ ≅κτλµη
≅ρρνβησηνµ ηρ δωονρδχ σν ηµσδθδρσ θσδ θηρϕ σγθντφγ ησρ ηµσδθδρσ αδθηµφ ηµυδρσλδµσρ ϖησγηµ σγδ
ηµυδρσλδµσ ονθσενκην−
∋ηηη(∆πτησξ Θηρϕ9
∆πτησξ θηρϕ ηρ σγδ τµβδθσηµσξ ρρνβησδχ ϖησγ σγδ υκτσηνµ νε ρρδσρ θηρηµφ εθνλ βγµφδρ ηµ
δπτησξ λθϕδσρ− Σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ ηρ δωονρδχ σν σγηρ θηρϕ σγθντφγ ησρ δπτησξ γνκχηµφρ
ϖησγηµ ησρ ηµυδρσλδµσ ονθσενκην−
∋α( Βθδχησ Θηρϕ9
Βθδχησ θηρϕ ηρ σγδ θηρϕ νε εηµµβηκ κνρρ σν σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ ηε  οθσξ σν σγδ ≅κτλµη
≅ρρνβησηνµ&ρ εηµµβηκ ηµρσθτλδµσρ εηκρ σν χηρβγθφδ µ νακηφσηνµ νθ λϕδ οξλδµσρ νε ηµσδθδρσ
µχ οθηµβηοκ ϖγδµ χτδ− Σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ ηρ δωονρδχ σν σγηρ θηρϕ θδκσηµφ σν ησρ χδασ γνκχηµφρ
ηµ ησρ ηµυδρσλδµσ ονθσενκην µχ ηµ ββντµσρ θδβδηυακδ−
∋β( Κηπτηχησξ Θηρϕ9
Κηπτηχησξ θηρϕ ηρ σγδ θηρϕ σγσ σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ ϖηκκ µνσ αδ ακδ σν λδδσ κκ βργ ντσεκνϖ
νακηφσηνµρ ρ σγδξ βνλδ χτδ− Σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ λησηφσδρ σγηρ θηρϕ αξ λνµησνθηµφ βργ
βσηυησηδρ µχ δωοδβσδχ ντσεκνϖρ−
Σγδθδ γυδ αδδµ µν ρηφµηεηβµσ βγµφδρ εθνλ σγδ οθδυηντρ οδθηνχ ηµ σγδ δωονρτθδ σν θηρϕ νθ ονκηβηδρ+
οθνβδχτθδρ µχ λδσγνχρ τρδχ σν λδρτθδ σγδ θηρϕ−
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02− Β≅ΟΗΣ≅Κ ΧΗΡΒΚΝΡΤΘ∆
Σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ&ρ ναιδβσηυδρ ϖησγ θδροδβσ σν βοησκ λµφδλδµσ θδ σν ληµσηµ  ληµηλτλ
βοησκ αρδ σγσ κκνϖρ σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ σν βνµσηµτδ ϖησγ µχ δωδβτσδ ησρ νυδθκκ οτθονρδ ρ
ντσκηµδχ ηµ σγδ ετµχ ββντµσηµφ ονκηβξ ηµ Μνσδ 1− Σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ&ρ Ανθχ νε Χηθδβσνθρ
οδθενθλρ οδθηνχηβ θδυηδϖρ νε σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ&ρ βοησκ µδδχρ σν δµρτθδ σγδξ θδληµ βνµρηρσδµσ
ϖησγ σγδ θηρϕ σνκδθµβδ σγσ ηρ ββδοσακδ σν σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ−
03− Θ∆Κ≅Σ∆Χ Ο≅ΘΣΞ ΣΘ≅ΜΡ≅ΒΣΗΝΜΡ
Οθηνθ σν σγδ βνλαηµσηνµ+ σγδ κδφβξ Εντµχσηνµ µχ σγδ κδφβξ Βκτα ϖδθδ θδκσδχ οθσηδρ µχ ργθδχ
ρδθυηβδρ σγσ θδπτηθδχ  σθµρεδθ αδσϖδδµ σγδ σϖν κδφβξ νθφµηψσηνµρ ηµ σγδ λντµσ νε #00+560 ∋1/1/ ,
#04+45/(− ≅ρ  θδρτκσ νε σγδ βνλαηµσηνµ+ χδασ νϖηµφ αξ σγδ κδφβξ Βκτα σν σγδ κδφβξ Εντµχσηνµ ηρ
βνµρηχδθδχ οηχ ηµ ετκκ µχ ηρ µν κνµφδθ οθδρδµσδχ νµ σγδ ρσσδλδµσ νε εηµµβηκ ονρησηνµ− Οξλδµσρ χτδ
εθνλ σγδ Βµχηµ Ενθβδρ Βδµσθκ Ετµχ νµ αδγκε νε σγδ κδφβξ Βκτα σν σγδ ≅κτλµη ≅ρρνβησηνµ ρ
χδρβθηαδχ ηµ Μνσδ 2 ϖδθδ οηχ ρταρδπτδµσ σν ξδθ δµχ−

