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λνιίκθοεΪΰήίηβίχδFιε\DμDπβRηηυγ
ς\ζζRΰHμ\FβεβμφFω
Λινλμω  ρΪλθά ικβΫθκ ιίκίδεψρΪίμλω ά
θΫυρηυγκίΰβζκΪΫθμυ
Όδεψρίηβίάυδεψρίηβί
λνιίκθοεΪΰήίηβω
■
ΗΪΰΪμφηΪδηθιδν 6XSHU
(FεβF\ιHSR[εDΰήHηβHάδεψρHηR
δηθιδΪλάίμβμλω



ΘμήίείηβίλθοκΪηίηβωλάίΰίλμβ ru

Ξοηοίζλδψδμηηξονγςιρνα
ςφηρϊαίρϋ πκδγςύψδδ
■

■

■

■

ΑΪέκνΰΪμφλείήνίμλάίΰβί
ηίιθάκίΰήίηηυίικθήνδμυ
ΜΪδβζθΫκΪαθζήθεφςίλθοκΪηωμλω
δΪρίλμάθβλάίΰίλμφικθήνδμθά
ΗίικίάυςΪμφνδΪαΪηηυγ
βαέθμθάβμίείζζβηβζΪεφηυγλκθδ
οκΪηίηβωβεβέθήηθλμβέθμθάυοβ
ξΪλθάΪηηυοικθήνδμθά
ΎεωλθοκΪηίηβωΪκθζΪμΪπάίμΪβ
λάίΰίλμβιSRή\δμυλείήνίμ
αΪέκνΰΪμφά ιεRμηRγ\ιDδRάδHβεβ
ά αDδSυμRγιRF\ήH
ΧμθιθζθΰίμβαΫίΰΪμφβαζίηίηβω
άδνλΪικθήνδμθάββαζίηίηβωπάίμΪ
ιεΪλμζΪλλθάυοήίμΪείγ
ΜίιευίΫεψήΪβηΪιβμδβιίκίή
αΪέκναδθγάοθεθήβεφηθίθμήίείηβί
λείήνίμθοεΪήβμφ

ιίζίμηώ
■

■

ΟκΪηβμίάαθηίλΪζθγάυλθδθγ
μίζιίκΪμνκυηΪικμάίκήυγλυκβ
ζΪλεθΜΪδβζθΫκΪαθζΪκθζΪμλυκΪ
ζθΰίμκΪαάβάΪμφλωήΪεφςίΪ
δθηλβλμίηπβωζΪλεΪθλμΪηίμλω
ζωέδθγ
ΟκΪηβμίFδRSRιRSμωσβHFωιSRή\δμυ
ηDιSβζίκSυΫ\δRεΫDF\ζωFRά
θμήίείηββλθοκΪηίηβωλάίΰίλμβ
~ Θμήίείηβί λθοκΪηίηβω λάίΰίλμβ
ηΪ λμκΪηβπΪ 

T Νργδκδμηδ
πντοίμδμηώπαδεδπρη
ΜίζιίκΪμνκΪάθμήίείηββλθοκΪηίηβω
λάίΰίλμβιθήήίκΰβάΪίμλωηΪνκθάηί
θδθεθ &
ΗβαδΪωμίζιίκΪμνκΪβθιμβζΪεφηΪω
άεΪΰηθλμφάθαήνοΪλθαήΪψμβήίΪεφηυί
νλεθάβωήεωοκΪηίηβωλάίΰβοικθήνδμθά
ΌκίΰβζίλθοκΪηίηβωλάίΰίλμβ
ικθήνδμυζθένμλθοκΪηωμφλάθψ
λάίΰίλμφάμκβκΪαΪήθεφςίρίζά
οθεθήβεφηθζ θμήίείηββ ² ήεω ίσί Ϋθείί
ήεβμίεφηθέθλθοκΪηίηβωλάίΰίλμββ
ιβμΪμίεφηυοάίσίλμάΪμΪδΰίήεω
ενρςίέθάδνλΪ

ΘμήίείηβίλθοκΪηίηβωλάίΰίλμβ

2ΰSDρηρϋαμηλDμηH
μD SDζκηφμϊHρHλξHSDρ\SμϊH
ζRμϊα [RκRγηκϋμRλ
RργHκHμηη
εΪέθήΪκωπβSδ\εωπββάRαή\[D
ά [RεRήβεφηRζRμήHεHηββάRαηβδDψμ
SDαεβρηυHμHζιHSDμ\SηυHαRηυ
Ζνμίπίλνθμηζινθρδλξδοίρςοϊ
ΑθηΪλΪζθγηβαδθγμίζιίκΪμνκυ
ηΪοθήβμλωηΪκΪαήίεβμίεφηθγιθεδίβά
θμήίείηββήεωΫθεφςβοΫνμυεθδ
&DλDώρδξκίώζRμD
&DζDωμίιεΪωαRηDηD[RήβμFωάFDζRγ
άHS[ηHγρDFμβήάHSπυ



ru 3DαζRSDΰβάDηβH

ΙνμρδθμδογκώRαRψHθ
~3βF\ηRδ *
Δθημίγηίκήεωθάθσίγωάεωίμλω
θιμβζΪεφηυζζίλμθζήεωοκΪηίηβω
λάίΰβοξκνδμθάβθάθσίγΛιθζθσφψ
κίένεωμθκΪάεΪΰηθλμβκΪαήίεβμίεφηθγ
ιθεδβ β λιίπβΪεφηθέθ νιεθμηβμίεω ζθΰηθ
κίένεβκθάΪμφάεΪΰηθλμφάθαήνοΪά
δθημίγηίκίήεωθάθσίγ
ΌυζθΰίμίνλμΪηΪάεβάΪμφάεΪΰηθλμφ
άθαήνοΪά δθημίγηίκίήεωθάθσίγ
ά αΪάβλβζθλμβθμ άβήΪβ δθεβρίλμάΪ
αΪέκνΰΪίζυοικθήνδμθά
■
ικίβζνσίλμάίηηθξκνδμυΪμΪδΰί
ικβ άυλθδθγαΪέκναδί³νλμΪηθάβμφ
ΫθείίηβαδνψάεΪΰηθλμφάθαήνοΪ
■
ικίβζνσίλμάίηηθθάθσβΪμΪδΰί
ικβλζίςΪηηθγαΪέκναδίβεβζΪεθγ
αΪέκναδί³νλμΪηθάβμφΫθείί
άυλθδνψάεΪΰηθλμφάθαήνοΪ
ιίζίμηώ
Ρνάλμάβμίεφηυίδηβαδβζ
μίζιίκΪμνκΪζξκνδμυ ηΪικβζίκ
ΪηΪηΪλυΫΪηΪηυιΪιΪγψβ
πβμκνλθάυί βθάθσβ ηΪικβζίκ
ΫΪδεΪΰΪηυ θένκπυ πνδδβηβ λεΪήδβγ
ιίκίπιθζβήθκυβδΪκμθξίεφ ήεω
θιμβζΪεφηθέθλθοκΪηίηβωδΪρίλμάΪβ
ΪκθζΪμΪ λείήνίμ οκΪηβμφ άηί ικβΫθκΪ
ικβμίζιίκΪμνκί Λ  &
■
ΌαΪάβλβζθλμβθμδθεβρίλμάΪβάβήΪ
οκΪηβζυοικθήνδμθάάδθημίγηίκί
ήεωθάθσίγζθΰίμθΫκΪαθάυάΪμφλω
δθηήίηλΪμ
ΝήΪεβμίδθηήίηλΪμλνοθγμδΪηφψβ
θμκίένεβκνγμίάεΪΰηθλμφάθαήνοΪά
δθημίγηίκίήεωθάθσίγικβιθζθσβ
κίένεωμθκΪάεΪΰηθλμβ

ΙRμρHθμHSπντοίμδμηώ
παδεδπρη
~3βF\ηRδ !)"
ΜίζιίκΪμνκηθάεΪΰηθλμηυγκίΰβζά
δθημίγηίκHλάίΰίλμβθΫίλιίρβάΪίμ
βήίΪεφηυίνλεθάβωήεωοκΪηίηβωκυΫυ
ζωλΪβδθεΫΪλυ

Πονιητοίμδμηώξοη  &
ΛκθδβοκΪηίηβωαΪάβλωμθμβλοθήηθέθ
δΪρίλμάΪικθήνδμθά

■



ΛάίΰΪωκυΫΪζθκίικθ
ήνδμυ

ήθ ήηίγ

ΙμβπΪζωλθ θμάΪκ
ηθίΰΪκίηθί 

ήθ ήηίγ

θάωήβηΪλάβηβηΪΫΪκΪ
ηβηΪδθεΫΪληυίβαήίεβω
ηΪκίαΪηηυίεθζμβδΪζβ 

ήθ ήηίγ

ΔθιρίηΪωκυΫΪΫκθδδθεβ

ήθ ήηίγ

ΛΪεΪμ ξίηοίεφ ΪΫκβδθλυ ήθ ήηω
λεβάυ
Ζωέδβγ λυκ γθένκμ μάθκθέ ήθ ήηίγ
δβλεθίζθεθδθπάίμηΪω
δΪινλμΪ

=3DζλRSDεηαDμηH
;RκRγηκϋμRHRργHκHμηH

3DαζRSDΰβάDηβH

ΚΪαζθκΪΰβάΪηβίάυιθεηωίμλω
ΪάμθζΪμβρίλδβ

ΡβλμδΪ ru

DΦηπριί

Οίζγδκηρδκϋμίώξνκιίηιοϊχιί
ινμρδθμδοίγκώνανψδθ

Αμηλίμηδ
Ηζΰδβίρϋξναοδεγδμηθξοηΰνοίη
όκδλδμρνανπμίψδμηώ
■
+HβλιθεφαθάΪμφFSHήFμάDήεωρβFμδβ
βSDFμάRSβμHεβFRήHSΰDσβίιHFRδ
[εRSβήβεβδβFεRμυ
■
+HβFιRεφαθάΪμφDΫSDαβάηυίβ
πDSDιDψσβίέ\Ϋδβ
ΗΪζίμΪεεβρίλδβοιθάίκοηθλμωο
ζθΰίμθΫκΪαθάΪμφλωδθκκθαβω
■
ΗβδθέήΪηίζυμφιθεδββ δθημίγηίκυ
ά ιθλνήθζθίρηθγζΪςβηί
ΎίμΪεβ ζRέ\μήHξRSζβSRάDμφFω

Ηζακδφδμηδοίζγδκηρδκϋμνθξνκιη
~3βF\ηRδ +

Ρβλμδ Ϊ

Όυιθεηβμφλείήνψσβίήίγλμάβω
1. ΌυδεψρβμφικβΫθκ
2. ΒαάεHρφςμίιλίεφηνψάβεδ\
βα SRαHμδββεβάυδεψρβμφ
ιSHήR[SDηβμHεφ
3. Βαάείρφικθήνδμυβ κΪαζίλμβμφβο
ήεωοκΪηίηβωά οθεθήηθζζίλμί
ΙκβηΪεβρββιRεRΰβμφηDιSRή\δμυ
Dδδ\ζ\εωμRS[RεRήD
4. ΙκβηΪεβρββιRήRΰήΪμφιRδDλεθγ
βηίωηH SDFμDHμ
5. ΘρβλμβμφιSβΫRSζωέδRγμδΪηφψβ
μHιεRγάRήRγFηHΫRεφςβζ
δRεβρHFμάRζζRψσHέRFSHήFμάDF
ηHγμSDεφηυζS+
Αμηλίμηδ
ΖυεφηΪωάθήΪηίήθεΰηΪιθιΪήΪμφά
λβλμίζνθλάίσίηβωβFμHδDμφρHSHα
λεβάηθίRμάHSFμβHά αRη\βFιDSHηβω
6. Νιεθμηβμίεφήάίκβάυζυμφρβλμθγ
άθήθγβμσΪμίεφηθάυμίκίμφηΪλνοθ
7. ΙκβΫθκληθάΪιθήδεψρβμφδ
χείδμκθλίμβάδεψρβμφβαΪέκναβμφ
ικθήνδμυ

ΦηFριDόκHλHμρRαRFμDψHμηώ
Ιίκίήάβΰηυίχείζίημυβαάείρφήεω
ρβλμδββαικβΫθκΪ
~ ΘληΪσίηβίηΪ λμκΪηβπΪ 

■

ΗΪΰζβμίηΪθΫΪκυρΪέΪ
κΪλιθεθΰίηηυίληβανιθμωηβμί
κΪαήίεβμίεφηνψιθεδνδ λίΫί
ικβιθήηβζβμίβ βαάείδβμίιθήΪάά
λμθκθην

Ηζακδφδμηδιοϊχιηινμρδθμδοίγκώ
νανψδθ
■

Ικβιθήηβζβμίδκυςδνιθμωηβμίδ
λίΫίββαάείδβμίιθήΪάάλμθκθην

πρίμναιίιοϊχιηινμρδθμδοίγκώ
νανψδθη οίζγδκηρδκϋμνθξνκιη
~3βF\ηRδ ,
1. ΌλμΪάφμίδκυςδνδθημίγηίκΪήεω
θάθσίγ
2. ΌλμΪάφμίκΪαήίεβμίεφηνψιθεδν
ιίζίμηδ ΡμθΫυάλμΪάβμφ
κΪαήίεβμίεφηνψιθεδνηνΰηθ
νλμΪηθάβμφκίένεωμθκάεΪΰηθλμβηΪ
ηβαδνψάεΪΰηθλμφάθαήνοΪ
Αϊγαηεμϊδμίξοίακώύψηδ
~3βF\ηRδ ΓHλRμρDεμDξSDακώύψη[
1. ΒαάείρφάυήάβΰηνψηΪικΪάεωψσνψ
2. ΙίκίήάβηφμίξβδλΪμθκά
ηΪικΪάείηββλμκίεδβ
3. &ηβζβμHηDιSDάεωψσ\ψFαDήηHέR
ςμβξμD
4. &ήάβηφμHηDιSDάεωψσ\ψάζHFμH
αDήάβηφμHHίηDαDήιRάHS[αDήηHέR
ςμβξμDβSDαΫεRδβS\γμH
FρDμRαιDμDξSDακώύψη[
1. ΚDαήάβηφμH ηDιSDάεωψσ\ψ β ά μDδRζ
άβήH\FμDηRάβμHηDιHSHήηβγςμβξμ
2. ΙRμωηβμHηDιSDάεωψσ\ψFεHέδD
άιHSHήιRδDRηDηHαDξβδFβS\HμFω
3. ΝλμΪηθάβμί ηDιSDάεωψσ\ψ ηΪ αDήηβγ
ςμβξμ
4. ΙίκίήάβηφμίηΪαΪήξβδFDμRS



ru +HιSβωμηυHαDιD[β

l +HξSηώρμϊHζDξD[η
ΙSβιRωάεHηββηHιSβωμηυ[αDιD[Rά
1. Όυδεψρβμφ ικβΫθκ λ ιθζθσφψ δηθιδβ
©ΌδεΌυδεª #
2. ΒαάεHρφάλίικθήνδμυβα ικβΫθκΪ
3. ΙSRάHλμβρβFμδ\ιSβΫRSD
βαη\μSβ~ ΡβλμδΪηΪ λμκΪηβπΪ 
4. ΙRρβFμβμHάFH\ιDδRάδβ
5. ΛβεφηRιD[η\σβHιSRή\δμυ
\ιDδRάυάDμφέHSζHμβρηRρμθΫυ
ικίήθμάκΪμβμφάRαηβδηRάHηβί
ηHιSβωμηRέRαDιD[D
6. &ηRάDάδεψρβμφικβΫθκ
7. ΑDέS\αβμφιSRή\δμυ
8. ΡHSHαρDFDιSRάHSφμHηH
ιRωάβεβFφεβηHιSβωμηυHαDιD[β
FηRάD
+HιSβωμηυHαDιD[β

>Χςλϊ
Νΰϊφμϊδχςλϊ

νζυ

ΒςγδμηδΚΪΫθμΪίμήάβέΪμίεφηΪικ
οθεθήβεφηυγΪέκίέΪμάίημβεωμθκ
ΐςκϋιίμϋδεςεείμηδ
ηκη εςοφίμηδΟεΪήΪέίημμίρίμ
ιθ μκνΫΪζ

ΨHκφιη ΌδεψρΪψμλω βεβ άυδεψρΪψμλω
ήάβέΪμίεφάυδεψρΪμίεφβεβ ζΪέηβμηυί
δεΪιΪηυ

Ξνροδπιηαίμηδάυιθεηωίμλω
ΪάμθζΪμβρίλδθίκΪαζθκΪΰβάΪηβί

.DιηζΰHεDρϋξRFρRSRμμη[
χ\λRα
Ξοηΰνοπρνηρμδοναμν%υSRάηωμφ

92FαHψHμηH
%DςικβΫθκRFηDσHηFβFμHζRγ
RFάHσHηβωηDFάHμRήβRήD[δRμRSDωηH
η\ΰήDHμFωάμH[RΫFε\ΰβάDηββ
Κίζθημθλάίσίηβωήθεΰηυάυιθεηωμφ
μθεφδθλίκάβληΪωλενΰΫΪβεβ
ΪάμθκβαβκθάΪηηυίλιίπβΪεβλμυ
2FάHσHηβH

ικβΫθκF ιRζRσφψάDμHSιDFDΙκβ
ηίθΫοθήβζθλμβρμθηβΫνήφιθήεθΰβμφ
ιθήικβΫθκ

Ινμρδθμδοϊξνκιηηκηξνγπρίαιη
χίρίύρπώηκηζίικημηκηΙκθάίκβμφ
βαάείδΪίζυί χείζίημυ θληΪσίηβω β ικβ
ηίθΫοθήβζθλμβάλμΪάβμφαΪηθάθ

ΐ\ρϊκιηηκηHλιRFρηξSηιDFDύρFώ
γS\βι γS\β\ΘμθήάβηνμφΫνμυεδββ
ίζδθλμβήκνέθμήκνέΪ

3Φρνγδκίρϋαπκςφίδμδηπξοίαμνπρη"
ΙκίΰήίρίζάυαυάΪμφλίκάβληνψλενΰΫνικθάίκφμίλιθζθσφψχμθγμΪΫεβπυηί
λζθΰίμίεβΌυνλμκΪηβμφηίβλικΪάηθλμφλΪζθλμθωμίεφηθ
Ρμθ ήίεΪμφά λενρΪί ηίβλικΪάηθλμβ"

ΣDιρηφHFιDώρHλξHSDρ\SDFηκϋμRRρκηφDHρFώRρζDγDμμRθ
ΌυδεψρβμφικβΫθκβιθήθΰήΪμφζβηνμ
~ ΌυδεψρίηβίικβΫθκΪβ άυάθήίέθβα
χδλιενΪμΪπββηΪ λμκΪηβπΪ 
ΏλεβμίζιίκΪμνκΪλεβςδθζάυλθδΪωικθάίκβμφ
ίίαΪηθάθρίκίαήάΪρΪλΪ
Ώλεβ μίζιίκΪμνκΪ λεβςδθζ ηβαδΪω ικθάίκβμφ ίί
αΪηθάθηΪλείήνψσβγήίηφ



ΡμθήίεΪμφάλενρΪίηίβλικΪάηθλμβ" ru
Μηνγμίημγηιίυηώμδπαδρηρπώ
μίιλίεφηΪωάβεδΪηίιεθμηθάλμΪάείηΪά
κθαίμδν

Ιθήδεψρβμφςμίιλίεφηνψάβεδνδ λίμβ

ΛκΪΫθμΪεικίήθοκΪηβμίεφ

ΙκθάίκβμφικίήθοκΪηβμίεβ

ΙίκίΫθγάχείδμκθιβμΪηββ

ΙκθάίκβμφηΪεβρβίηΪικωΰίηβωάλίμβ
χείδμκθιβμΪηβω

ΓηFξκHθξRιDζϊαDHρ(«
ΧείδμκθηβδΪνλμΪηθάβεΪθςβΫδν

ΌυαθάβμίλιίπβΪεβλμΪλίκάβληθγλενΰΫυ
~ ΛίκάβληΪωλενΰΫΪηΪ λμκΪηβπΪ 

Ξοηΰνομδντκίεγίδρημγηιίυηώηνπαδψδμηδοίΰνρίύρ
%δεψρHηήHζRηFμSDπβRηηυγκίΰβζ

ΑDι\FδιSRέSDζζυFDζRιSRάHSδβ
~ &DζRιSRάHSδDικβΫθκDηΪ λμκΪηβπΪ 
ΙθθδθηρΪηββικθέκΪζζυικβΫθκιίκίοθήβμά
θΫυρηυγκίΰβζ

Ρδλξδοίρςοίανργδκδμηηπντοίμδμηώπαδεδπρηπκηχινλαϊπνιίώηκηπκηχινλμηζιίώ
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