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( Αίεμϊδξοίαηκίρδτμηιη
ΰδζνξίπμνπρη
:Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋ ςγςχϋώ
ΝιΪδθάθρηυγζΪμίκβΪεικίήλμΪάεωίμ
θιΪληθλμφήεωήίμίγΗβδθέήΪηίιθαάθεωγμί
ήίμωζβέκΪμφλνιΪδθάθρηυζζΪμίκβΪεθζ
ΌΪΰηυίικΪάβεΪμίοηβδ ΫίαθιΪληθλμβ

: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνγκώεηζμη
ΌμωηνμυίθΫκΪμηθθμκΪΫθμΪάςβίέΪαυζθένμ
λμΪμφικβρβηθγθμκΪάείηβω
ΌλίέήΪθΫίλιίρβάΪγμίικβμθδήθλμΪμθρηθέθ
δθεβρίλμάΪάθαήνοΪίλεβικβΫθκββλμθρηβδ
ιεΪζίηβλιθήάθήθζάθαήνοΪβαιθζίσίηβω
κΪΫθμΪψμθήηθάκίζίηηθάκίΰβζίθμάθήΪ
άθαήνοΪ

ΒλμθρηβδβιεΪζίηβλιθήάθήθζάθαήνοΪβα
ιθζίσίηβω ηΪικβζίκ κΪΫθμΪψσβί ηΪ έΪαί
ΰβήδθζμθιεβάίήκθάΪοβεβνέεί
ηΪέκίάΪμίεβικθμθρηυίάθήθηΪέκίάΪμίεβ
Ϋθγείκυ ιθενρΪψμάθαήνοήεωλΰβέΪηβω
μθιεβάΪ βα ιθζίσίηβω έήί θηβ νλμΪηθάείηυ
ΪθμκΪΫθμΪάςβίέΪαυθμοθήωμρίκία
άυμωΰηνψλβλμίζν ηΪικβζίκάυμωΰηνψ
μκνΫν βαιθζίσίηβωηΪνεβπν
ΌθάκίζωκΪΫθμυάυμωΰδββαδνοηββ
κΪλιθεΪέΪψσβολωκωήθζιθζίσίηβγ
νήΪεωίμλωάθαήνοβάλείήλμάβί
ηίήθλμΪμθρηθέθδθεβρίλμάΪάθαήνοΪ
άθαηβδΪίμιθηβΰίηβίήΪάείηβωΩήθάβμυί
έΪαυβαάυμωΰηθγμκνΫυβεβάυμωΰηθέθ
δθκθΫΪάμωέβάΪψμλωθΫκΪμηθάΰβευί
ιθζίσίηβω
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■
ΛΪζλμίηηθγδθκθΫλβλμίζυικβμθδΪ
θμάθήΪ άθαήνοΪ ηί θΫίλιίρβάΪίμ έΪκΪημβψ
λθΫεψήίηβωικίήίεφηθγάίεβρβηυ
ΎεωΫίαθιΪληθγχδλιενΪμΪπββιθηβΰίηβί
ήΪάείηβωάιθζίσίηββέήίνλμΪηθάείη
βλμθρηβδιεΪζίηβηίήθεΰηθΫυμφάυςί
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ίλεβμκίΫνίζυγήεωλΰβέΪηβωάθαήνοΫνήίμ
ιθλμνιΪμφρίκίαηίαΪδκυάΪίζυίθμάίκλμβω
ηΪικβζίκάήάίκωοθδηΪολιθζθσφψ
λμίηηθέθδθκθΫΪλβλμίζυικβμθδΪθμάθήΪ
άθαήνοΪβεββηυομίοηβρίλδβοζίκθικβωμβγ
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θρβσΪγμίΰβκθνεΪάεβάΪψσβγξβεφμκ
ΗβδθέήΪηίβλιθεφανγμίικβΫθκΫία
ΰβκθνεΪάεβάΪψσίέθξβεφμκΪ
■
ΘμεθΰίηβωΰβκΪάΰβκθνεΪάεβάΪψσίζ
ΘιΪληθλμφάθαέθκΪηβω
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ικβΫθκθζ ηΪικβζίκξεΪζΫβκθάΪηβί 
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ηΪικβζίκήκθάΪβεβνέθεφ ίλεβ
ικίήνλζθμκίηΪπίεφηΪωηίλτϋζηΪω
αΪσβμηΪωιΪηίεφΗίήθεΰηθΫυμφ
κΪαείμΪψσβολωβλδκ
■
θκωρίίκΪλμβμίεφηθίζΪλεθβεβΰβκ
ΘιΪληθλμφάθαέθκΪηβω
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θλμθκθΰηθιθέΪλβμφδκυςδθγ
ιεΪζωέΪλωσβζιθδκυάΪεθζβεβ
ιθήθΫηυζβικίήζίμΪζβ
■
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ΘιΪληθλμφάθαέθκΪηβω
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ιθάκίΰήίηΪβεβάθλιεΪζίηβμφλω
ΌδεψρΪγμίέΪαθάνψδθηξθκδνμθεφδθικβ
νλμΪηθάείηηθγιθλνήί
■
ΙκβθήηθάκίζίηηθγχδλιενΪμΪπββ
ΘιΪληθλμφάθαέθκΪηβω
ηίλδθεφδβοέΪαθάυοδθηξθκθδ
ικθβαάθήβμλωθρίηφζηθέθμίιεΪ
ΚΪλιθεθΰίηηΪωλάίκονάίημβεωπβθηηΪω
νλμΪηθάδΪζθΰίμΫυμφιθάκίΰήίηΪβεβ
άθλιεΪζίηβμφλωΎάίέΪαθάυίδθηξθκδβ
ηίήθεΰηυκΪΫθμΪμφθήηθάκίζίηηθλ
άυλθδβζιεΪζίηίζήθεφςί ζβηνμ
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ΌικθπίλλίχδλιενΪμΪπββθμδκυμυίήεω
ήθλμνιΪήίμΪεβικβΫθκΪλβεφηθ
ηΪέκίάΪψμλωΗίικβδΪλΪγμίλφδ
κΪλδΪεϋηηυζήίμΪεωζΗίιθήινλδΪγμί
ήίμίγΫεβαδθ
■
ΌθάκίζωκΪΫθμυικβΫθκλβεφηθ
ΘιΪληθλμφθΰθέΪ
ηΪέκίάΪίμλωΙίκίήθρβλμδθγήΪγμί
ικβΫθκνθλμυμφ

Αμηλίμηδ
ΘιΪληθλμφιθάκίΰήίηβωάκίανεφμΪμί
δθκκθαββΌθβαΫίΰΪηβίθΫκΪαθάΪηβω
δθηήίηλΪμΪάλίέήΪάδεψρΪγμίικβΫθκικβ
ικβέθμθάείηββικθήνδμΪΔθηήίηλΪμηΪωάθήΪ
ζθΰίμλμΪμφικβρβηθγιθάκίΰήίηβω
άυαάΪηηθέθδθκκθαβίγ

■

: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋ
ροίαληοναίμηώ
■
ΗίδθμθκυίήίμΪεβάηνμκβικβΫθκΪβζίψμ
θλμκυίδκθζδβΒλιθεφανγμίαΪσβμηυί
ιίκρΪμδβ
■
ΙθλμΪάείηηυίηΪικβΫθκικίήζίμυζθένμ
ΘιΪληθλμφμκΪάζβκθάΪηβω
νιΪλμφΗίλμΪάφμίικίήζίμυηΪικβΫθκ
■
Λάίμθμλάίμθήβθήηυοχείζίημθάθρίηφ
ΘιΪληθλμφμκΪάζβκθάΪηβω
ωκδβγβζθΰίμμκΪάζβκθάΪμφέεΪαΪ
έκνιιΪκβλδΪ  ΗίλζθμκβμίηΪ
άδεψρϋηηυίλάίμθήβθήηυίχείζίημυ
ήθεφςί λίδνηή

: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋςγίοί
ρνινλ
ΗίβλικΪάηυγικβΫθκζθΰίμΫυμφ
ικβρβηθγιθκΪΰίηβωμθδθζΗβδθέήΪηί
άδεψρΪγμίηίβλικΪάηυγικβΫθκΌυηφμί
βακθαίμδβάβεδνλίμίάθέθικθάθήΪβεβ
άυδεψρβμίικίήθοκΪηβμίεφάΫεθδί
ικίήθοκΪηβμίείγΌυαθάβμίλιίπβΪεβλμΪ
λίκάβληθγλενΰΫυ
■
ΙκβηίδάΪεβξβπβκθάΪηηθζκίζθημί
ΘιΪληθλμφνήΪκΪμθδθζ
ικβΫθκζθΰίμλμΪμφβλμθρηβδθζ
θιΪληθλμβΕψΫυίκίζθημηυίκΪΫθμυβ
αΪζίηΪικθάθήθάβμκνΫήθεΰηυ
άυιθεηωμφλωμθεφδθλιίπβΪεβλμΪζβ
λίκάβληθγλενΰΫυικθςίήςβζβ
λιίπβΪεφηθίθΫνρίηβίΏλεβικβΫθκ
ηίβλικΪάίηάυηφμίάβεδνλίμίάθέθ
ικθάθήΪβακθαίμδββεβθμδεψρβμί
ικίήθοκΪηβμίεφ ά Ϋεθδί ικίήθοκΪηβμίείγ
ΌυαθάβμίλιίπβΪεβλμΪλίκάβληθγλενΰΫυ
■
ΙκθηβδΪψσΪωάεΪέΪζθΰίμικβάίλμβδ
ΘιΪληθλμφνήΪκΪμθδθζ
νήΪκνχείδμκβρίλδβζμθδθζΗί
βλιθεφανγμίθρβλμβμίεφάυλθδθέθ
ήΪάείηβωβεβιΪκθλμκνγηυίθρβλμβμίεβ
■
ΙκθηβδςΪωάικβΫθκάεΪέΪζθΰίμλμΪμφ
ΘιΪληθλμφνήΪκΪμθδθζ
ικβρβηθγνήΪκΪμθδθζΘρβσΪγμίικβΫθκ
μθεφδθάεΪΰηθγλΪεξίμδθγΙίκίή
άυιθεηίηβίζθρβλμδβάυηφμίάβεδν
λίμίάθέθδΪΫίεωβακθαίμδββεβθμδεψρβμί
ικίήθοκΪηβμίεφάΫεθδίικίήθοκΪηβμίείγ
■

ΡμθΫυ ικίήθμάκΪμβμφ ιίκίέκναδν θλμΪάςβολω
εΪζιηίβλικΪάηυίεΪζιυλείήνίμ
ηίζίήείηηθαΪζίηβμφ
ΘιΪληθλμφιθάκίΰήίηβωχείδμκθηβδβ
άλείήλμάβίικθηβδςίγάεΪέβΗβδθέήΪηί
ρβλμβμίχείζίημυνικΪάείηβωάεΪΰηθγ
μκωιδθγ
Ιθάκίΰήίηβίιθάίκοηθλμίγάλείήλμάβί
ηίικΪάβεφηθγθρβλμδβΘρβσΪγμί
ιθάίκοηθλμβ βα ηίκΰΪάίψσίγ λμΪεβ μθεφδθ ά
ηΪικΪάείηββςεβξθάΪηβωΗίβλιθεφανγμί
ρβλμωσβίλκίήλμάΪήεωλμΪεφηυο
ιθάίκοηθλμίγήεωχείζίημθάνικΪάείηβω
Ιθάκίΰήίηβίιθάίκοηθλμίγάλείήλμάβί
ικβζίηίηβωίήδβοβεβΪΫκΪαβάηυορβλμωσβο
λκίήλμάΗίβλιθεφανγμίίήδβίβεβ
ΪΫκΪαβάηυίρβλμωσβίλκίήλμάΪ
ΘιΪληθλμφιθάκίΰήίηβωάλείήλμάβί
άθαάκΪμΪδθηήίηλΪμΪΝλμΪηθάβμίδΪηΪεήεω
θμάθήΪάθαήνοΪρνμφηβΰίικβΫθκΪ
νδεθη 
ΘιΪληθλμφιθάκίΰήίηβωάλείήλμάβί
ηίικΪάβεφηυοήίγλμάβγλχείζίημΪζβ
ήβαΪγηΪΗίμωηβμίαΪχείζίημυήβαΪγηΪΗί
λμΪάφμίβηίηΪάίςβάΪγμίικίήζίμυηΪ
χείζίημυήβαΪγηΪ
Αμηλίμηδ
ΙθάκίΰήίηβίιθάίκοηθλμββααΪθλμΪμδθά
αΪσβμηθγξθεφέβΙίκίήηΪρΪεθζ
χδλιενΪμΪπββληβζβμίαΪσβμηνψξθεφένλθ
άλίορΪλμίγικβΫθκΪ
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ΘοκΪηΪθδκνΰΪψσίγλκίήυ

7 Ντοίμίνιοςείύψδθ
ποδγϊ

Ç Οδεηλϊοίΰνρϊ
Οδεηλνρανγίανζγςτί

ΚίΰβζυκΪΫθμυ

ΌμωηνμυγάθαήνοθρβσΪίμλω
ΰβκθνεΪάεβάΪψσβζξβεφμκθζβ
ιθήΪϋμλωιθλβλμίζίμκνΫηΪκνΰν

ΌΪςηθάυγικβΫθκθμεβρΪίμλωθλθΫίηηθγ
χξξίδμβάηθλμφψχηίκέθιθμκίΫείηβωΌχμθζκΪαήίείάυ
ηΪγήϋμίκωήκίδθζίηήΪπβγδΪδικβχδλιενΪμΪπββ
ικβΫθκΪλχδθηθζβμφίσϋΫθεφςίχηίκέβββδΪδ
ικΪάβεφηθνμβεβαβκθάΪμφικβΫθκ
ΘοκΪη θδκνΰΪψσίγλκίήυ

άινμνληώόκδιρονόμδοβηη
■

■

■

■
■
■

■

ΌθάκίζωικβέθμθάείηβωιθαΪΫθμφμίλφθήθλμΪμθρηθζ
ικβμθδίάθαήνοΪρμθΫυθΫίλιίρβμφχξξίδμβάηνψβ
ΫίλςνζηνψκΪΫθμνάυμωΰδβ
ΗΪλμκθγμίκίΰβζκΪΫθμυάίημβεωμθκΪάαΪάβλβζθλμβ
θμ βημίηλβάηθλμβ βλιΪκίηβγ ΌδεψρΪγμί βημίηλβάηυγ
κίΰβζμθεφδθικβηίθΫοθήβζθλμβΙθηβΰίηηυγ
κίΰβζκΪΫθμυάίημβεωμθκΪλιθλθΫλμάνίμληβΰίηβψ
κΪλοθήΪχείδμκθχηίκέββ
ΙκβάυλθδθγβημίηλβάηθλμββλιΪκίηβγαΪκΪηίί
άυΫβκΪγμίιθάυςίηηυγκίΰβζκΪΫθμυάίημβεωμθκΪ
ΙκβαηΪρβμίεφηθζλδθιείηβββλιΪκίηβγάδνοηί
ιθμκίΫνίμλωΫθείίήεβμίεφηθίβλιθεφαθάΪηβί
άυμωΰδβ
ΌυδεψρβμίάυμωΰδνίλεβηίικίήιθεΪέΪίμλωίϋ
ήΪεφηίγςίίβλιθεφαθάΪηβί
ΌυδεψρβμίιθήλάίμδνίλεβηίικίήιθεΪέΪίμλωίϋ
ήΪεφηίγςίίβλιθεφαθάΪηβί
ΛείήνίμθρβσΪμφβζίηωμφξβεφμκλνδΪαΪηηθγ
ιίκβθήβρηθλμφψάπίεωοιθάυςίηβωχξξίδμβάηθλμβ
κΪΫθμυλβλμίζυάίημβεωπβββικίήθμάκΪσίηβω
θιΪληθλμβάθαηβδηθάίηβωιθΰΪκΪ
ΝλμΪηθάβμίδκυςδνρμθΫυνζίηφςβμφδθεβρίλμάθ
βλιΪκίηβγβδθηήίηλΪμΪ

Ξοίαηκϋμίώςρηκηζίυηώςξίιναιη
ΝμβεβαβκνγμίνιΪδθάδνλλθΫεψήίηβίζικΪάβε
χδθεθέβρίλδθγΫίαθιΪληθλμβ
ΎΪηηυγικβΫθκβζίίμθμζίμδνθλθθμάίμλμάββ
ίάκθιίγλδβζηθκζΪζ(8νμβεβαΪπββ
χείδμκβρίλδβοβχείδμκθηηυοικβΫθκθά ZDVWH
HOHFWULFDODQGHOHFWURQLFHTXLSPHQW:((( 
ΎΪηηυίηθκζυθικίήίεωψμήίγλμάνψσβίηΪ
μίκκβμθκββΏάκθλθψαΪικΪάβεΪάθαάκΪμΪβ
νμβεβαΪπββλμΪκυοικβΫθκθά



ιίζίμηδ Όυμωΰηθγάθαήνοηίήθεΰίηάυοθήβμφηβ
ρίκίαχδλιενΪμβκνίζνψήυζθάνψμκνΫνηβάςΪομν
λενΰΪσνψήεωάυμωΰηθγάίημβεωπββιθζίσίηβγά
δθμθκυοηΪοθήβμλωβλμθρηβδιεΪζίηβ
■

■

Ώλεβάυμωΰηθγάθαήνοάυοθήβμάηίβλιθεφανίζνψ
ήυζθάνψμκνΫνλείήνίμιθενρβμφκΪακίςίηβίν
δθζιίμίημηθέθεβπΪθμάίμλμάίηηθέθαΪχδλιενΪμΪπβψ
βθρβλμδνμκνΫ
ΏλεβάυμωΰηθγάθαήνοθμάθήβμλωρίκίαηΪκνΰηνψ
λμίηνλείήνίμβλιθεφαθάΪμφμίείλδθιβρίλδβγΫεθδά
δεΪήδί

Οδεηλοδυηοιςκώυηηανζγςτί
ΌλΪλυάΪίζυγάθαήνοικθοθήβμρίκία
ΰβκθνεΪάεβάΪψσβίξβεφμκυβξβεφμκλ
ΪδμβάβκθάΪηηυζνέεϋζβθρβσίηηυζ
άυάθήβμλωθΫκΪμηθάδνοηψ

ιίζίμηδ ΎεωλάωαυάΪηβωηίικβωμηυοαΪιΪοθάά
κίΰβζίκίπβκδνεωπββηίθΫοθήβζξβεφμκλ
ΪδμβάβκθάΪηηυζνέεϋζΒηξθκζΪπβψθκΪαεβρηυο
άΪκβΪημΪοβλιθεφαθάΪηβωικβΫθκΪάκίΰβζί
κίπβκδνεωπββζθΰηθιθλζθμκίμφάικθλιίδμίβεβ
ιθενρβμφνήβείκΪΗίθΫοθήβζυίήεωχμθέθ
ικβηΪήείΰηθλμβζθΰηθικβθΫκίλμβά
λιίπβΪεβαβκθάΪηηθζζΪέΪαβηίλίκάβληθγλενΰΫίβεβ
βημίκηίμζΪέΪαβηί

ΝικΪάείηβίΫυμθάυζικβΫθκθζ UX

1 ξοίακδμηδΰϊρναϊλ
ξοηΰνονλ

ιίζίμηδ ΌδεψρΪγμίάυμωΰδνάηΪρΪείικβέθμθάείηβω
ιβσββ άυδεψρΪγμίεβςφλινλμωηίλδθεφδθζβηνμιθλεί
θδθηρΪηβωικβέθμθάείηβωΜΪδβζθΫκΪαθζδνοθηηυί
βλιΪκίηβωηΪβΫθείίχξξίδμβάηθνλμκΪηωψμλω

ΧμΪβηλμκνδπβωήίγλμάβμίεφηΪήεωηίλδθεφδβο
άΪκβΪημθάικβΫθκΪΙθχμθζνηί βλδεψρίηθ
ρμθ θμήίεφηυίχείζίημυθληΪσίηβωθιβλΪηηυί
ά βηλμκνδπββά ΌΪςίζΫυμθάθζικβΫθκίθμλνμλμάνψμ

ΝικΪάείηβίΫυμθάυζικβΫθκ ζ

ΏλεβήεωικβΫθκΪικίήνλζθμκίηθικβεθΰίηβί
+RPH &RQQHFWθλμΪεφηυίξνηδπββΫνήνμήθλμνιηυ
μθεφδθάικβεθΰίηββ

Πηλανκ

Ξνώπμδμηδ

Σςμιυηώ1RLVH5HGXFWLRQ

#

ΌίημβεωμθκΌδεΌυδε

Q

Ξνηδπβω1RLVH5HGXFWLRQ

Ξνηδπβω1RLVH5HGXFWLRQνζίηφςΪίμςνζηθλμφ
άίημβεωμθκΪικβκΪΫθμί

3

Ξνηδπβω$LU)UHVK

Αικύφδμηδ

(

ΝζίηφςίηβίζθσηθλμβάίημβεωμθκΪ

)

ΝάίεβρίηβίζθσηθλμβάίημβεωμθκΪΒημίηλβάηυγ
κίΰβζ

ιίζίμηδ ΧμΪξνηδπβωήθλμνιηΪάθάλίοκίΰβζΪο
άίημβεωμθκΪδκθζίκίΰβζΪ ‚ΘηΪθλμΪϋμλω
ΪδμβάβαβκθάΪηηθγβιθλείάυδεψρίηβωάίημβεωμθκΪ

˜

ΗίιθλκίήλμάίηηΪωνλμΪηθάδΪβημίηλβάηθέθ
κίΰβζΪ

ΗΪΰζβμίηΪλβζάθε Q

9

ΒηίκπβθηηΪωξΪαΪάίημβεωμθκΪ

Αϊικύφδμηδ

6

ΙθήλάίμδΪΌδεΌυδεΚίΰβζήβζζίκΪ

ΗΪΰζβμίηΪλβζάθε Q

Ημγηιίυηώ

Ξνώπμδμηδ

Σςμιυηώ$LU)UHVK

Q

Ξνηδπβω1RLVH5HGXFWLRQ

Αικύφδμηδ

²

ΚίΰβζυκΪΫθμυάίημβεωμθκΪ

9

ΗΪΰζβμίηΪλβζάθε 3

ΒηίκπβθηηΪωξΪαΪάίημβεωμθκΪ

3

Ξνηδπβω$LU)UHVK

+DήβFιεHHιRωάβμFω 3ΌίημβεωμθκκΪΫθμΪίμ
ικβζζβηνμάμίρίηβίρΪλΪάκίΰβζί
Αϊικύφδμηδ

Μίπρονθιίαδμρηκώρνοί

ΗΪΰζβμίηΪλβζάθε 3

Αικύφδμηδ

Όυιθεηίηβίξνηδπββ$LU)UHVKαΪάίκςίηθ

■

■

ΗΪΰζβμίηΪλβζάθε #
ΌίημβεωμθκαΪινλμβμλωάκίΰβζί ƒ
ΗΪΰζβμί (βεβ )ρμθΫυβαζίηβμφζθσηθλμφ
άίημβεωμθκΪ

Αϊικύφδμηδ
ΗΪΰζβμίηΪλβζάθε #
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ΝικΪάείηβίΫυμθάυζικβΫθκθζ

Ημρδμπηαμϊθοδεηλ

Ημγηιίρνομίπϊψδμηώ

ΙκβθλθΫίηηθλβεφηθζαΪιΪοίβεβρΪήίζθΰηθ
βλιθεφαθάΪμφβημίηλβάηυγκίΰβζ

ΙκβηΪλυσίηββζίμΪεεβρίλδβοΰβκθνεΪάεβάΪψσβο
ξβεφμκθάβεβξβεφμκΪλΪδμβάβκθάΪηηυζνέεϋζιθλεί
άυδεψρίηβωικβΫθκΪζβέΪψμλθθμάίμλμάνψσβίλβζάθευ

Αικύφδμηδ
ΗΪΰζβμίηΪλβζάθε ˜ΗΪβηήβδΪμθκίιθωάεωίμλω ˜ƒ
ΗΪΰζβμίληθάΪηΪλβζάθε ˜ρμθΫυάίκηνμφλωηΪ
βημίηλβάηυγκίΰβζ ˜‚
ιίζίμηδ Ικβζίκηθρίκία ζβηνμάυμωΰδΪ
ΪάμθζΪμβρίλδβιίκίδεψρΪίμλωηΪκίΰβζκΪΫθμυ
άίημβεωμθκΪ
Αϊικύφδμηδ
Ώλεβάυοθμβμίάυδεψρβμφβημίηλβάηυγκίΰβζήθ
βλμίρίηβωνλμΪηθάείηηθέθάκίζίηβηΪΰζβμίηΪ
λβζάθε ˜

Νπρίρνφμϊθτνγαδμρηκώρνοί
Αικύφδμηδ
ΗΪΰζβμίηΪλβζάθε 9
ΌίημβεωμθκκΪΫθμΪίμάκίΰβζί
ΙκβζίκηθρίκίαζβηνμάίημβεωμθκΪάμθζΪμβρίλδβ
άυδεψρβμλω
Αϊικύφδμηδ
ΗΪΰζβμίηΪλβζάθε 9
ΒηίκπβθηηΪωξΪαΪάίημβεωμθκΪηίζίήείηηθαΪάίκςβμλω

■
■
■

ΛείήνίμηίζίήείηηθθρβλμβμφζίμΪεεβρίλδβί
ΰβκθνεΪάεβάΪψσβίξβεφμκυβεβαΪζίηβμφξβεφμκλ
ΪδμβάβκθάΪηηυζνέεϋζ ~ ΡβλμδΪβμίοηβρίλδθί
θΫλενΰβάΪηβίηΪ λμκΪηβπΪ 
ιίζίμηδ ΎεωηίκίέίηίκβκνίζθέθξβεφμκΪλ
ΪδμβάβκθάΪηηυζνέεϋζνλμΪηθάείηηθέθαΪ
ζίμΪεεβρίλδβζβΰβκθνεΪάεβάΪψσβζβξβεφμκΪζβ
βηήβδΪπβωηΪλυσίηβωξβεφμκΪηίικίήνλζθμκίηΪΧμθμ
ξβεφμκλΪδμβάβκθάΪηηυζνέεϋζηίθΫοθήβζθζίηωμφ
 κΪαΪάέθή
ΙθδΪ βηήβδΪπβω ηΪλυσίηβω ζβέΪίμ ίϋ ζθΰηθ θμδεψρβμφ
ΎεωχμθέθηΪΰζβμίηΪλβζάθε (
Ξδοδμίπρονθιίημγηιίυηηγκώοδεηλίυηοιςκώυηη
ανζγςτί
ΎεωκίΰβζΪπβκδνεωπββάθαήνοΪηίθΫοθήβζθ
λθθμάίμλμάνψσβζθΫκΪαθζιίκίηΪλμκθβμφχείδμκθηηθί
νικΪάείηβί
■
■

Ξνγπαδριί
ΙθήλάίμδνζθΰηθάδεψρΪμφβάυδεψρΪμφηίαΪάβλβζθθμ
άίημβεωμθκΪ

Λδρίκκηφδπιηθεηονςκίακηαίύψηθσηκϋρο ”ª
Σηκϋροπίιρηαηοναίμμϊλςβκϐλ ’ª
Λδρίκκηφδπιηδεηονςκίακηαίύψηδσηκϋροϊη
σηκϋροπίιρηαηοναίμμϊλςβκϐλ ”ªβ ’ª

■

ΗΪΰζβμίηΪλβζάθε 6
Μίπρονθιίώοινπρη
ΝήίκΰβάΪγμίλβζάθε 6ηΪΰΪμυζιθδΪηίΫνήίμ
ήθλμβέηνμΪηνΰηΪωωκδθλμφ
■

ΌυμωΰδΪήθεΰηΪΫυμφιθήδεψρίηΪβάδεψρίηΪ
ΗΪΰζβμίβνήίκΰβάΪγμίλβζάθε QηΪΰβζΪγμίηΪ
λβζάθε (βεβ )ιθδΪηίαΪέθκβμλωβηήβδΪπβωήεω
κίΰβζΪπβκδνεωπββάθαήνοΪ ηίκίέίηίκβκνίζυί
ξβεφμκυ Θμινλμβμίλβζάθε QΙίκίηΪλμκθγδΪ
χείδμκθηηθέθνικΪάείηβωηΪκίΰβζπβκδνεωπββ
άθαήνοΪ ηίκίέίηίκβκνίζυίξβεφμκυ άυιθεηίηΪ
ΗΪΰζβμίβνήίκΰβάΪγμίλβζάθε QηΪΰβζΪγμίηΪ
λβζάθε (βεβ )ιθδΪηίαΪέθκβμλωβηήβδΪπβωήεω
κίΰβζΪπβκδνεωπββάθαήνοΪ ηίκίέίηίκβκνίζυί
ξβεφμκυ Θμινλμβμίλβζάθε QΙίκίηΪλμκθγδΪ
χείδμκθηηθέθνικΪάείηβωηΪκίΰβζπβκδνεωπββ
άθαήνοΪ κίέίηίκβκνίζυίξβεφμκυ άυιθεηίηΪ
Ικβ ιθάμθκηθζ ηΪΰΪμββ β νήίκΰβάΪηββ λβζάθεΪ Q β
ηΪΰΪμββηΪλβζάθε (βεβ )ιθδΪηίιθέΪληίμ
βηήβδΪπβωχείδμκθηηθίνικΪάείηβίληθάΪ
ιίκίηΪλμκΪβάΪίμλωηΪκίΰβζθμάθήΪάθαήνοΪ

Ζαςινανθπηβμίκ
Αικύφδμηδ
ΙκβάυδεψρίηηθζάίημβεωμθκίθήηθάκίζίηηθηΪΰζβμί
βνήίκΰβάΪγμίλβζάθευ #β Qάμίρίηβί
ικβζλίδνηήΌδΪρίλμάίιθήμάίκΰήίηβωκΪαήΪλμλω
αάνδθάθγλβέηΪε
ΙκβάδεψρϋηηθζαάνδθάθζλβέηΪείέθκβμ ‚
Αϊικύφδμηδ
ΙκβάυδεψρίηηθζάίημβεωμθκίθήηθάκίζίηηθηΪΰζβμί
βνήίκΰβάΪγμίλβζάθευ #β Qάμίρίηβί
ικβζλίδνηήΌδΪρίλμάίιθήμάίκΰήίηβωκΪαήΪλμλω
αάνδθάθγλβέηΪε
ΙκβάυδεψρίηηθζαάνδθάθζλβέηΪείέθκβμ ‹



ΡβλμδΪβμίοηβρίλδθίθΫλενΰβάΪηβί UX

2 Φηπριίηρδτμηφδπινδ
νΰπκςεηαίμηδ
:Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋνενβί
ΌθάκίζωκΪΫθμυικβΫθκλβεφηθηΪέκίάΪίμλωΙίκίή
θρβλμδθγήΪγμίικβΫθκνθλμυμφ
ΡβλμδΪβμίοηβρίλδθίθΫλενΰβάΪηβί

Ικίήνικίΰήίηβί² Νξίπμνπρϋςγίοίρνινλ
■
ΙκθηβδςΪωάικβΫθκάεΪέΪζθΰίμλμΪμφικβρβηθγ
νήΪκΪμθδθζΘρβσΪγμίικβΫθκμθεφδθάεΪΰηθγ
λΪεξίμδθγ Ιίκίή άυιθεηίηβίζ θρβλμδβ άυηφμί άβεδν
λίμίάθέθδΪΫίεωβακθαίμδββεβθμδεψρβμί
ικίήθοκΪηβμίεφάΫεθδίικίήθοκΪηβμίείγ
■
ΙκθηβδΪψσΪωάεΪέΪζθΰίμικβάίλμβδνήΪκν
ΘιΪληθλμφνήΪκΪμθδθζ
χείδμκβρίλδβζμθδθζΗίβλιθεφανγμίθρβλμβμίεφ
άυλθδθέθήΪάείηβωβεβιΪκθλμκνγηυίθρβλμβμίεβ

Ζνμίνφηπριη

Φηπρώψδδποδγπραν

ΗίκΰΪάίψσΪω λμΪεφ θκωρβγζυεφηυγκΪλμάθκ
θρβλμβμίλιθζθσφψζωέδθγμκωιθρδβΪ
αΪμίζάυμκβμίήθλνοΪζωέδβζιθεθμίηπίζ
ΘρβσΪγμίιθάίκοηθλμββαηίκΰΪάίψσίγ
λμΪεβμθεφδθάηΪικΪάείηββςεβξθάΪηβω
ΛιίπβΪεφηυίλκίήλμάΪήεωνοθήΪαΪ
ζίμΪεεβρίλδβζββαήίεβωζβζθΰηθικβθΫ
κίλμβάλίκάβληθγλενΰΫίβεβάλιίπβΪεβ
αβκθάΪηηθζζΪέΪαβηίΛκίήλμάθλείήνίμ
ηΪηθλβμφ μθηδβζ λεθίζ λ ιθζθσφψ ζωέδθγ
μκωιθρδβ
ΕΪδβκθάΪηηυί
ιθάίκοηθλμβ

θκωρβγζυεφηυγκΪλμάθκ
θρβλμβμίλιθζθσφψάεΪΰηθγμκωιθρδβΪ
αΪμίζάυμκβμίηΪλνοθ
ΗίβλιθεφανγμίρβλμωσβίλκίήλμάΪήεω
λμΪεφηυοιθάίκοηθλμίγ

Ηίδθμθκυί ήίμΪεβ άηνμκβ ικβΫθκΪ βζίψμ θλμκυί δκθζδβ
ΒλιθεφανγμίαΪσβμηυίιίκρΪμδβ

Ίεψζβηβγβ
ιεΪλμζΪλλΪ

θκωρβγζυεφηυγκΪλμάθκ
θρβλμβμίλιθζθσφψζωέδθγμκωιθρδβ

Αμηλίμηδ
ΙθάκίΰήίηβίιθάίκοηθλμββααΪθλμΪμδθάαΪσβμηθγ
ξθεφέβ Ιίκίή ηΪρΪεθζ χδλιενΪμΪπββ ληβζβμί αΪσβμηνψ
ξθεφένλθάλίορΪλμίγικβΫθκΪ

Λμίδεθ

Λκίήλμάθήεωθρβλμδβλμϋδθε
θρβλμβμίλιθζθσφψζωέδθγμκωιθρδβΗί
βλιθεφανγμίλδκίΫθδήεωλμίδεωηηυο
ιθάίκοηθλμίγ

Χείζίημυ
νικΪάείηβω

θκωρβγζυεφηυγκΪλμάθκ
θρβλμβμίλιθζθσφψάεΪΰηθγμκωιθρδβΪ
αΪμίζάυμκβμίήθλνοΪζωέδβζιθεθμίηπίζ
ΘιΪληθλμφιθκΪΰίηβωχείδμκβρίλδβζ
μθδθζάλείήλμάβίικθηβδςίγάεΪέβ
ΘιΪληθλμφιθάκίΰήίηβωχείδμκθηβδβ
άλείήλμάβίικθηβδςίγάεΪέβΗβδθέήΪηί
ρβλμβμίχείζίημυνικΪάείηβωάεΪΰηθγ
μκωιθρδθγ
ΗίβλιθεφανγμίρβλμωσβίλκίήλμάΪήεω
λμΪεφηυοιθάίκοηθλμίγ

: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋροίαληοναίμηώ

Φηπρώψηδποδγπραί
ΌθβαΫίΰΪηβίιθάκίΰήίηβωκΪαεβρηυοιθάίκοηθλμίγά
κίανεφμΪμί ικβζίηίηβω ηίιθήοθήωσβο ρβλμωσβο λκίήλμά
λείήνγμίνδΪαΪηβωζάμΪΫεβπίΗίβλιθεφανγμί
■
■
■
■
■
■
■

ΪέκίλλβάηυίβεβΪΫκΪαβάηυίρβλμωσβίλκίήλμάΪ
ηΪικβζίκΪΫκΪαβάηυίιθκθςδββεβχζνεφλββ
ρβλμωσβίλκίήλμάΪλθήίκΰΪσβίΫθεφςθγικθπίημ
λιβκμΪ
ΰϋλμδβίζθρΪεδββεβένΫδβ
θρβλμβμίεβάυλθδθέθήΪάείηβωβεβιΪκθλμκνγηυί
θρβλμβμίεβ
ρβλμωσβίλκίήλμάΪκΪλμάθκωψσβίβαάίλμφ
ΪέκίλλβάηυίνηβάίκλΪεφηυίζθψσβίλκίήλμάΪ
λικίγήεωθρβλμδβήνοθάθδ

ιίζίμηδ ΗθάυίένΫδβήεωζυμφωιθλνήυμσΪμίεφηθ
άυζθγμίιίκίήβλιθεφαθάΪηβίζ
ιίζίμηδ ΛθΫεψήΪγμί άλί νδΪαΪηβω β ικίήνικίΰήίηβω
δΪλΪψσβίλωρβλμωσβολκίήλμά



Πμώρηδλδρίκκηφδπινβν
εηονςκίακηαίύψδβνσηκϋροί
 ΘμδκθγμίξβδλΪμθκβθινλμβμίάηβαζίμΪεεβρίλδβγ

ΰβκθνεΪάεβάΪψσβγξβεφμκικβήίκΰβάΪωικβχμθζ
ξβεφμκληβανήκνέθγκνδθγ
 Όυηφμί ζίμΪεεβρίλδβγ ΰβκθνεΪάεβάΪψσβγ ξβεφμκ βα
δκίιείηβω

ιίζίμηώ
² ΐβκζθΰίμλθΫβκΪμφλωιθήξβεφμκθζ
² ΎίκΰβμίζίμΪεεβρίλδβγΰβκθνεΪάεβάΪψσβγ
ξβεφμκέθκβαθημΪεφηθρμθΫυβαΫίΰΪμφλμίδΪηβω
ΰβκΪ
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ΡβλμδΪβμίοηβρίλδθίθΫλενΰβάΪηβί

Φηπριίλδρίκκηφδπιητεηονςκίακηαίύψητ
σηκϋρονα

πρίμναιίλδρίκκηφδπινβν
εηονςκίακηαίύψδβνσηκϋροί

ΧμΪ βηλμκνδπβω ήίγλμάβμίεφηΪ ήεω ηίλδθεφδβο άΪκβΪημθά
ικβΫθκΪΙθχμθζνηί βλδεψρίηθρμθ θμήίεφηυί
χείζίημυ θληΪσίηβω θιβλΪηηυί ά βηλμκνδπββ ά ΌΪςίζ
ΫυμθάθζικβΫθκίθμλνμλμάνψμ

: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋροίαληοναίμηώ

: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋανζβνοίμηώ

ιίζίμηδ ΙκθάθήβμίθρβλμδνάλίοήθλμνιηυοήίμΪείγ
δθκινλΪ

ΘμεθΰίηβωΰβκΪάΰβκθνεΪάεβάΪψσίζξβεφμκίζθένμ
άλιυοηνμφΚίένεωκηθθρβσΪγμίΰβκθνεΪάεβάΪψσβγ
ξβεφμκΗβδθέήΪηίβλιθεφανγμίικβΫθκΫία
ΰβκθνεΪάεβάΪψσίέθξβεφμκΪ
ιίζίμηώ
■
ΗίβλιθεφανγμίΪέκίλλβάηυίδβλεθμθβεβ
σίεθρίλθήίκΰΪσβίθρβλμβμίεβ
■
Ζυκίδθζίηήνίζικθάθήβμφθρβλμδν
ΰβκθνεΪάεβάΪψσβοξβεφμκθάδΪΰήυίήάΪζίλωπΪ
■
ΙκβθρβλμδίζίμΪεεβρίλδβοΰβκθνεΪάεβάΪψσβο
ξβεφμκθάθρβσΪγμίμΪδΰίδκίιείηβίξβεφμκθάά
ικβΫθκίλιθζθσφψάεΪΰηθγμκωιθρδβ
■
ΖίμΪεεβρίλδβίΰβκθνεΪάεβάΪψσβίξβεφμκυζθΰηθ
θρβσΪμφάιθλνήθζθίρηθγζΪςβηίβεβάκνρηνψ
Αοςφμςύ
ιίζίμηδ ΙκβηΪεβρββλμθγδβοαΪέκωαηίηβγζθΰηθ
βλιθεφαθάΪμφλιίπβΪεφηυγκΪλμάθκβμίεφΰβκθάΌυ
ζθΰίμίαΪδΪαΪμφίέθάβημίκηίμζΪέΪαβηί
■
■
■

ΑΪζθρβμίζίμΪεεβρίλδβίΰβκθνεΪάεβάΪψσβί
ξβεφμκυάέθκωρίζζυεφηθζκΪλμάθκί
ΙθρβλμβμίξβεφμκυσϋμδθγβαΪμίζμσΪμίεφηθ
ικθιθεθσβμί
ΘλμΪάφμίζίμΪεεβρίλδβίΰβκθνεΪάεβάΪψσβί
ξβεφμκυλμίδΪμφηΪάιβμυάΪψσίγιθάίκοηθλμβ

Αξνπςγνλνδφμνθλίχημδ
ιίζίμηδ ικβθρβλμδίάιθλνήθζθίρηθγζΪςβηί
άθαζθΰηθηίαηΪρβμίεφηθίβαζίηίηβίπάίμΪΒαζίηίηβί
πάίμΪηίάεβωίμηΪξνηδπβθηβκθάΪηβίζίμΪεεβρίλδβο
ΰβκθνεΪάεβάΪψσβοξβεφμκθά
■
■

■

■



ΒλιθεφανγμίθΫυρηυίλκίήλμάΪήεωζυμφωιθλνήυ
ΗίζθγμίλβεφηθαΪέκωαηϋηηυίζίμΪεεβρίλδβί
ΰβκθνεΪάεβάΪψσβίξβεφμκυάζίλμίλθΫυρηθγ
ιθλνήθγ
ΚΪαζίσΪγμίζίμΪεεβρίλδβίΰβκθνεΪάεβάΪψσβί
ξβεφμκυάιθλνήθζθίρηθγζΪςβηίμΪδρμθΫυθηβηί
ΫυεβαΪΰΪμυήκνέβζβικίήζίμΪζβ
ΌθάκίζωνλμΪηθάδβμίζιίκΪμνκυάυΫίκβμί
ζΪδλβζνζ&

Ηίδθμθκυί ήίμΪεβ άηνμκβ ικβΫθκΪ βζίψμ θλμκυί δκθζδβ
ΒλιθεφανγμίαΪσβμηυίιίκρΪμδβ

 ΝλμΪηθάβμίζίμΪεεβρίλδβγΰβκθνεΪάεβάΪψσβγ

ξβεφμκβαΪσϋεδηβμίξβδλΪμθκικβήίκΰβάΪωικβ
χμθζξβεφμκληβανήκνέθγκνδθγ
ιίζίμηδ ΘΫκΪμβμίάηβζΪηβίηΪικΪάβεφηθί
ιθεθΰίηβίζίμΪεεβρίλδβοΰβκθνεΪάεβάΪψσβο
ξβεφμκθά
 ΏλεβζίμΪεεβρίλδβγΰβκθνεΪάεβάΪψσβγξβεφμκΫυε
νλμΪηθάείηηίάίκηθθμδκθγμίξβδλΪμθκβνλμΪηθάβμί
ξβεφμκικΪάβεφηθ

ΡμθήίεΪμφάλενρΪίηίβλικΪάηθλμβ" UX

3 Φρνγδκίρϋαπκςφίδ
μδηπξοίαμνπρη"
ΘΫυρηθάθαηβδΪψσβίηίβλικΪάηθλμβζθένμ
νλμκΪηωμφλωλθΫλμάίηηυζβλβεΪζβΙκίΰήίρίζ
θΫκΪσΪμφλωάλενΰΫνλίκάβλΪάυιθεηβμί
ηβΰίλείήνψσβίνδΪαΪηβω

ΡμθήίεΪμφά λενρΪί ηίβλικΪάηθλμβ"

: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋςγίοίρνινλ
Ικβ ηίδάΪεβξβπβκθάΪηηθζ κίζθημί ικβΫθκ ζθΰίμ λμΪμφ
βλμθρηβδθζθιΪληθλμβΕψΫυίκίζθημηυίκΪΫθμυβ
αΪζίηΪικθάθήθάβμκνΫήθεΰηυάυιθεηωμφλωμθεφδθ
λιίπβΪεβλμΪζβλίκάβληθγλενΰΫυικθςίήςβζβ
λιίπβΪεφηθί θΫνρίηβί Ώλεβ ικβΫθκ ηίβλικΪάίη άυηφμί
άβεδνλίμίάθέθικθάθήΪβακθαίμδββεβθμδεψρβμί
ικίήθοκΪηβμίεφάΫεθδίικίήθοκΪηβμίείγΌυαθάβμί
λιίπβΪεβλμΪλίκάβληθγλενΰΫυ

Ρίΰκηυίμδηπξοίαμνπρδθ
Μδηπξοίαμνπρϋ

Ανζλνεμίώ ξοη Οδχδμηδ
φημί

ΙκβΫθκηίκΪΫθ ΌβεδΪηίάλμΪά
μΪίμ
είηΪάκθαίμδν

ΙθήδεψρβμίικβΫθκδχείδ
μκθλίμβ

Θμδεψρίηβί
χείδμκθχηίκέββ

Ικθάίκφμίξνηδπβθηβκνψμ
εβήκνέβίδνοθηηυίικβ
Ϋθκυ

ΗίβλικΪάίηικί Ικθάίκφμίάιθκωήδίεβ
ήθοκΪηβμίεφ
ικίήθοκΪηβμίεφικβΫθκΪά
ΫεθδίικίήθοκΪηβμίείγ
ΙθήλάίμδΪηί
κΪΫθμΪίμ

Λάίμθήβθήηθί
ΘΫκΪμβμίλφάλίκάβληνψ
θλάίσίηβί ηίβλ λενΰΫν
ικΪάηθ

ΙθήλάίμδΪδηθ
ιθδηίξνηδπβθ
ηβκνίμ

εθδ νικΪάείηβω ΌυαθάβμίλιίπβΪεβλμΪλίκ
ηίβλικΪάίη
άβληθγλενΰΫυ



Παδρνγηνγμϊδ κίλξϊ
ΑΪζίηΪήίξίδμηυολάίμθήβθήηυοεΪζιήθεΰηΪ
ικθβαάθήβμφλωμθεφδθβαέθμθάβμίείζίέθλίκάβληθγ
λενΰΫθγβεβδάΪεβξβπβκθάΪηηυζλιίπβΪεβλμθζ
χείδμκθζθημίκθζ λ λθθμάίμλμάνψσίγεβπίηαβίγ

: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋροίαληοναίμηώ
Λάίμθμλάίμθήβθήηυοχείζίημθάθρίηφωκδβγβζθΰίμ
μκΪάζβκθάΪμφέεΪαΪ έκνιιΪκβλδΪ  ΗίλζθμκβμίηΪ
άδεψρϋηηυίλάίμθήβθήηυίχείζίημυήθεφςί
 λίδνηή
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&ε\ΰΫDFHSάβFD

4 &κ\εΰDFHSαηFD

Ξοημίγκδεμνπρη

ΎεωιθενρίηβωδάΪεβξβπβκθάΪηηθέθθΫλενΰβάΪηβωικβ
άυαθάίλιίπβΪεβλμΪλίκάβληθγλενΰΫυθΫωαΪμίεφηθ
νδΪαυάΪγμί ηθζίκ βαήίεβω ηθζίκ ( β αΪάθήλδθγ ηθζίκ
ηθζίκ)' άΪςίέθικβΫθκΪΜβιθάνψμΪΫεβρδνλ
ηθζίκΪζβζθΰηθηΪγμβάηνμκβικβΫθκΪ ήεωχμθέθ
λείήνίμληωμφζίμΪεεβρίλδβγΰβκθνεΪάεβάΪψσβγ
ξβεφμκ 

ιίζίμηδ ΗΪλμθωσίίκνδθάθήλμάθήίγλμάβμίεφηθήεω
ηίλδθεφδβο άΪκβΪημθά ικβΫθκΪ Όθαζθΰηθ ιίκίρβλείηβί
λιίπβΪεφηυοικβηΪήείΰηθλμίγηίθμηθλωσβολωδ
άΪςίζνικβΫθκν

&ε\ΰΫDFHSάβFD

ΡμθΫυ ηί μκΪμβμφ άκίζω ηΪ ιθβλδ χμβο ηθζίκθά άιβςβμί
βοβμίείξθηηυγηθζίκλίκάβληθγλενΰΫυαήίλφ
Μνλδο(

Μνλδο)'

Πδοαηπμίώπκςεΰί O
ΘΫκΪμβμίάηβζΪηβίρμθάβαβμλιίπβΪεβλμΪλίκάβληθγ
λενΰΫυήεωνλμκΪηίηβωιθάκίΰήίηβγλάωαΪηηυολ
ηίικΪάβεφηυζνοθήθζαΪικβΫθκθζηίωάεωίμλω
ΫίλιεΪμηυζήΪΰίάθάκίζωέΪκΪημβγηθέθλκθδΪ

ηίάοθήωμάδθζιείδμιθλμΪάδβ

ιίζίμηδ ΛθΫεψήΪγμίικβεΪέΪίζυίδ
ικβηΪήείΰηθλμωζβηλμκνδπββιθζθημΪΰν
Ξοημίγκδεμνπρϋ²ςζιίώλλ

Μνλδογκώ
ζίιίζί

ΪαθάυγδθζιείδμήεωκίΰβζΪπβκδνεωπββ
ΛζίηηυγξβεφμκήεωΫΪαθάθέθδθζιείδμΪ

=;
=;

Πβκδνεωπβθηηυγζθήνεφ&OHDQ$LU
=;
Λζίηηυγ ξβεφμκ ήεω πβκδνεωπβθηηθέθ ζθήνεω
&OHDQ$LU ηίκίέίηίκβκνίζυγ
=;
Λζίηηυγ ξβεφμκ ήεω πβκδνεωπβθηηθέθ ζθήνεω =;;3;
&OHDQ$LU κίέίηίκβκνίζυγ

Ζίώαιίμίοδλνμρηινμπςκϋρίυηώξοημδξνκίγιίτ

Πβκδνεωπβθηηυγζθήνεφ&OHDQ$LU
άλμκΪβάΪίζυγ

=);,;

ΔθημΪδμηυίήΪηηυίάλίολμκΪηΌυηΪγήϋμίά
ικβεθΰίηηθζλιβλδίλίκάβληυοπίημκθά

Κίέίηίκβκνίζυγπβκδνεωπβθηηυγζθήνεφ
&OHDQ$LU άλμκΪβάΪίζυγ

=);-;

ΙθεθΰβμίλφηΪδθζιίμίημηθλμφβαέθμθάβμίεωΜθέήΪΌυ
ζθΰίμί Ϋυμφ νάίκίηυ ρμθ κίζθημ ΌΪςίέθ ικβΫθκΪ Ϋνήίμ
ικθβαάίήϋηέκΪζθμηυζβλιίπβΪεβλμΪζββλ
βλιθεφαθάΪηβίζξβκζίηηυοαΪιΪληυορΪλμίγ



Ξοημίγκδεμνπρϋ²χηονιίώλλ

Μνλδογκώ
ζίιίζί

ΪαθάυγδθζιείδμήεωκίΰβζΪπβκδνεωπββ
ΛζίηηυγξβεφμκήεωΫΪαθάθέθδθζιείδμΪ

=;
=;

Πβκδνεωπβθηηυγζθήνεφ&OHDQ$LU
=;
Λζίηηυγ ξβεφμκ ήεω πβκδνεωπβθηηθέθ ζθήνεω
&OHDQ$LU ηίκίέίηίκβκνίζυγ
=;
Λζίηηυγ ξβεφμκ ήεω πβκδνεωπβθηηθέθ ζθήνεω =;;3;
&OHDQ$LU κίέίηίκβκνίζυγ
Πβκδνεωπβθηηυγζθήνεφ&OHDQ$LU
άλμκΪβάΪίζυγ

=);,;

Κίέίηίκβκνίζυγπβκδνεωπβθηηυγζθήνεφ
&OHDQ$LU άλμκΪβάΪίζυγ
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ΒηλμκνδπβωιθζθημΪΰν UX
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( Αίεμϊδξοίαηκίρδτμηιη
ΰδζνξίπμνπρη
ΌηβζΪμίεφηθικθρβμΪγμίήΪηηθί
κνδθάθήλμάθΘηθιθζθΰίμάΪζηΪνρβμφλω
ικΪάβεφηθβΫίαθιΪληθιθεφαθάΪμφλω
ικβΫθκθζΛθοκΪηωγμίκνδθάθήλμάθιθ
χδλιενΪμΪπββββηλμκνδπβψιθζθημΪΰνήεω
ήΪεφηίγςίέθβλιθεφαθάΪηβωβεβήεω
ιίκίήΪρβηθάθζνάεΪήίεφπν
ΚΪλιΪδνγμίβθλζθμκβμίικβΫθκΗί
ιθήδεψρΪγμί ικβΫθκ ίλεβ θη Ϋυε ιθάκίΰήίη
άθάκίζωμκΪηλιθκμβκθάδβ
ίαθιΪληθλμφχδλιενΪμΪπββέΪκΪημβκνίμλω
μθεφδθικβδάΪεβξβπβκθάΪηηθγλΫθκδίλ
λθΫεψήίηβίζβηλμκνδπββιθζθημΪΰνΑΪ
ΫίανικίρηθλμφξνηδπβθηβκθάΪηβω
θμάίμλμάίηηθλμφηίλϋμζθημϋκ
ΙθάίκοηθλμβικβΫθκΪζθΰηθείέδθ
ιθάκίήβμφΙκβνλμΪηθάδίβαΫίέΪγμί
ιθάκίΰήίηβγ
βκβηΪάυμωΰδβήθεΰηΪλθθμάίμλμάθάΪμφ
δΪδζβηβζνζςβκβηίδνοθηηθγιεβμυ
Ικβ νλμΪηθάδίθΫωαΪμίεφηθλθΫεψήΪγμί
λθθμάίμλμάνψσβίήίγλμάβμίεφηυί
λμκθβμίεφηυί ηθκζυ β ικίήιβλΪηβω ζίλμηυο
ικίήικβωμβγιθ χείδμκθβ έΪαθληΪΫΰίηβψ
ΌΪΰηυίικΪάβεΪμίοηβδβΫίαθιΪληθλμβ

: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋ
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■

■

ΧμθμΫυμθάθγικβΫθκικίήηΪαηΪρίηήεωδκίιείηβω
δ λμίηί
ΘΫκΪμβμίάηβζΪηβίηΪάοθήωσβγάδθζιείδμςΪΫεθη
ήεωθΫθαηΪρίηβωζίλμΪκΪλιθεθΰίηβωάβημθά
ΘΫκΪμβμίάηβζΪηβίικβ ζθημΪΰίήθιθεηβμίεφηυο
λιίπβΪεφηυοικβηΪήείΰηθλμίγ ηΪικδθζιείδμήεω
κίΰβζΪπβκδνεωπββάθαήνοΪ ηΪ ικβεΪέΪίζνψδ ηβζ
βηλμκνδπβψιθ ζθημΪΰν
ΙθάίκοηθλμβικβΫθκΪρνάλμάβμίεφηυ
δ ιθάκίΰήίηβωζΛμΪκΪγμίλφβαΫίέΪμφιθάκίΰήίηβγ
άθ άκίζωνλμΪηθάδβ

ανζβνοίμηώ
■
ΘμεθΰίηβωΰβκΪάΰβκθνεΪάεβάΪψσίζ
ξβεφμκίζθένμάλιυοηνμφΌθβαΫίΰΪηβί
λδθιείηβωΰΪκΪλείήνίμλθΫεψήΪμφ
αΪήΪηηθίΫίαθιΪληθίκΪλλμθωηβί
ΛθΫεψήΪγμί νδΪαΪηβω ήΪηηυί ήεω άΪςίέθ
ικβΫθκΪΙκβθήηθάκίζίηηθγ
χδλιενΪμΪπββέΪαθάθγβχείδμκβρίλδθγ
έθκίεθδλείήνίμλθΫεψήΪμφλΪζθί
ΫθεφςθίαΪήΪηηθίκΪλλμθωηβί
■
ΘμεθΰίηβωΰβκΪάΰβκθνεΪάεβάΪψσίζ
ΘιΪληθλμφάθαέθκΪηβω
ξβεφμκίζθένμάλιυοηνμφΗβδθέήΪηί
κΪΫθμΪγμίλθμδκυμυζιεΪζίηίζκωήθζλ
ικβΫθκθζ ηΪικβζίκξεΪζΫβκθάΪηβί 
ΙκβΫθκζθΰηθνλμΪηΪάεβάΪμφάΫεβαβ
βλμθρηβδΪήεωλΰβέΪηβωμάϋκήθέθμθιεβάΪ
ηΪικβζίκήκθάΪβεβνέθεφ ίλεβ
ικίήνλζθμκίηΪπίεφηΪωηίλτϋζηΪω
αΪσβμηΪωιΪηίεφΗίήθεΰηθΫυμφ
κΪαείμΪψσβολωβλδκ
Ικβιθήδεψρίηββάθαήνοθάθήθζλείήνίμ
κνδθάθήλμάθάΪμφλωλθθμάίμλμάνψσβζβ
ηθκζΪζββαΪδθηΪζβ ηΪικβζίκ
λμκθβμίεφηυίηθκζυβικΪάβεΪ
ήίγλμάνψσβίάλθθμάίμλμάνψσίγλμκΪηί 


ru

ΌΪΰηυίικΪάβεΪμίοηβδβΫίαθιΪληθλμβ

: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνγκώεηζμη
ΘμκΪΫθμΪηηυίέΪαυληθάΪιθιΪάςβίά
δθζηΪμνζθένμλμΪμφικβρβηθγθμκΪάείηβω
ΑΪικίσΪίμλωιθήδεψρΪμφάυμωΰδνδ
ήίγλμάνψσίγήυζθάθγμκνΫίβεβδδΪηΪεν
ρίκίαδθμθκυγθλνσίλμάεωίμλωάίημβεωπβω
ιθζίσίηβγλνλμΪηθάείηηυζβικβΫθκΪζβ
βλιθεφανψσβζβθμδκυμυγθέθηφΙκβ
ιθήδεψρίηββάυμωΰδβδηίβλιθεφανίζθγ
ήυζθάθγμκνΫνηίθΫοθήβζθιθενρβμφ
κΪακίςίηβίνεβπθμάίμλμάίηηυοαΪίί
χδλιενΪμΪπβψβθρβλμδν
: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνγκώεηζμη
ΌμωηνμυίθΫκΪμηθθμκΪΫθμΪάςβίέΪαυζθένμ
λμΪμφικβρβηθγθμκΪάείηβω
ΌλίέήΪθΫίλιίρβάΪγμίικβμθδήθλμΪμθρηθέθ
δθεβρίλμάΪάθαήνοΪίλεβικβΫθκββλμθρηβδ
ιεΪζίηβλιθήάθήθζάθαήνοΪβαιθζίσίηβω
κΪΫθμΪψμθήηθάκίζίηηθάκίΰβζίθμάθήΪ
άθαήνοΪ

ΎεωΫίαθιΪληθγχδλιενΪμΪπββιθηβΰίηβί
ήΪάείηβωάιθζίσίηββέήίνλμΪηθάείη
βλμθρηβδιεΪζίηβηίήθεΰηθΫυμφάυςί
 ΙΪ  ζΫΪκ  Χμθ ζθΰίμ Ϋυμφ ήθλμβέηνμθ
ίλεβμκίΫνίζυγήεωλΰβέΪηβωάθαήνοΫνήίμ
ιθλμνιΪμφρίκίαηίαΪδκυάΪίζυίθμάίκλμβω
ηΪικβζίκάήάίκωοθδηΪολιθζθσφψ
λμίηηθέθδθκθΫΪλβλμίζυικβμθδΪθμάθήΪ
άθαήνοΪβεββηυομίοηβρίλδβοζίκθικβωμβγ

Ό εψΫθγ λβμνΪπββ θΫκΪσΪγμίλφ αΪ λθάίμθζ δ
δθζιίμίημηθζνεβπνθμάίμλμάίηηθζναΪ
χδλιενΪμΪπβψβθρβλμδνμκνΫλιθλθΫηθζν
θπίηβμφ άίημβεωπβθηηνψ λβλμίζν άλίέθ ήθζΪ
βικίήεθΰβμφΌΪζκίςίηβίιθικβηωμβψ
λθθμάίμλμάνψσβοζίκ
ΏλεβάυμωΰδΪκΪΫθμΪίμβλδεψρβμίεφηθά
κίΰβζίπβκδνεωπββάθαήνοΪμθ
χδλιενΪμΪπβωάθαζθΰηΪΫίαθέκΪηβρίηβγ

: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνγκώεηζμη
ΒλμθρηβδβιεΪζίηβλιθήάθήθζάθαήνοΪβα
ιθζίσίηβω ηΪικβζίκ κΪΫθμΪψσβί ηΪ έΪαί
ΰβήδθζμθιεβάίήκθάΪοβεβνέεί
ηΪέκίάΪμίεβικθμθρηυίάθήθηΪέκίάΪμίεβ
Ϋθγείκυ ιθενρΪψμάθαήνοήεωλΰβέΪηβω
μθιεβάΪ βα ιθζίσίηβω έήί θηβ νλμΪηθάείηυ
ΪθμκΪΫθμΪάςβίέΪαυθμοθήωμρίκία
άυμωΰηνψλβλμίζν ηΪικβζίκάυμωΰηνψ
μκνΫν βαιθζίσίηβωηΪνεβπν
ΌθάκίζωκΪΫθμυάυμωΰδββαδνοηββ
κΪλιθεΪέΪψσβολωκωήθζιθζίσίηβγ
νήΪεωίμλωάθαήνοβάλείήλμάβί
ηίήθλμΪμθρηθέθδθεβρίλμάΪάθαήνοΪ
άθαηβδΪίμιθηβΰίηβίήΪάείηβωΩήθάβμυί
έΪαυβαάυμωΰηθγμκνΫυβεβάυμωΰηθέθ
δθκθΫΪάμωέβάΪψμλωθΫκΪμηθάΰβευί
ιθζίσίηβω
■
ΙθχμθζνάλίέήΪλείήνίμαΪΫθμβμφλωθ
ήθλμΪμθρηθζικβμθδίάθαήνοΪ
■
ΛΪζλμίηηθγδθκθΫλβλμίζυικβμθδΪ
θμάθήΪ άθαήνοΪ ηί θΫίλιίρβάΪίμ έΪκΪημβψ
λθΫεψήίηβωικίήίεφηθγάίεβρβηυ



ΌμωηνμυίθΫκΪμηθθμκΪΫθμΪάςβίέΪαυζθένμ
λμΪμφικβρβηθγθμκΪάείηβωΙκβνλμΪηθάδί
λβλμίζυάίημβεωπββλβλμθρηβδθζιεΪζίηβ
λάωαΪηηυζλάυμωΰδθγήεωιθήΪρβιβμΪηβω
ηΪάυμωΰδνήθεΰίηΫυμφικίήνλζθμκίη
ιθήοθήωσβγικίήθοκΪηβμίεφηυγ
άυδεψρΪμίεφ

: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋ
ροίαληοναίμηώ
■
ΗίδθμθκυίήίμΪεβάηνμκβικβΫθκΪβζίψμ
θλμκυίδκθζδβΒλιθεφανγμίαΪσβμηυί
ιίκρΪμδβ
■
ΏλεβικβΫθκηίαΪξβδλβκθάΪη
ΘιΪληθλμφμκΪάζβκθάΪηβω
ηΪήείΰΪσβζθΫκΪαθζθηζθΰίμνιΪλμφ
ΌλίχείζίημυδκίιείηβωήθεΰηυΫυμφ
ηΪήϋΰηθνλμΪηθάείηυ
■
ΙκβΫθκμωΰϋευγΎεωίέθιίκίζίσίηβω
ΘιΪληθλμφμκΪάζβκθάΪηβω
ιθμκίΫνψμλω ρίεθάίδΪΒλιθεφανγμί
μθεφδθιθήοθήωσβίάλιθζθέΪμίεφηυί
λκίήλμάΪ
■
ΒαζίηίηβίζίοΪηβρίλδθγβεβ
ΘιΪληθλμφμκΪάζβκθάΪηβω
χείδμκβρίλδθγδθηλμκνδπββζθΰίμλμΪμφ
βλμθρηβδθζ θιΪληθλμβ β ικβάίλμβ δ άυοθήν
ικβΫθκΪβαλμκθωΒαζίηίηβί
ζίοΪηβρίλδθγβεβχείδμκβρίλδθγ
δθηλμκνδπββαΪικίσίηθ

ΘΫσβίνδΪαΪηβω UX

: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋςγίοί
ρνινλ
■
ΗίδθμθκυίήίμΪεβάηνμκβικβΫθκΪβζίψμ
θλμκυίδκθζδβρμθζθΰίμιθάκίήβμφ
λθίήβηβμίεφηυγικθάθήΙκθλείήβμί
ρμθΫυλθίήβηβμίεφηυγικθάθήηί
αΪΰβζΪελωβηίιίκίέβΫΪελω
■
ΘΫίλιίρφμίάθαζθΰηθλμφθμδεψρίηβω
ΘιΪληθλμφ
ιθκΪΰίηβω χείδμκβρίλδβζ μθδθζ
ικβΫθκΪθμχείδμκθλίμβάεψΫθγζθζίημ
ΙκβΫθκζθΰηθιθήδεψρΪμφδλίμβμθεφδθ
ρίκία ικΪάβεφηθ νλμΪηθάείηηνψ κθαίμδν λ
αΪαίζεωψσβζδθημΪδμθζ
μίιλίεφηΪωάβεδΪλίμίάθέθδΪΫίεω
ήθεΰηΪΫυμφήθλμνιηθγιθλείνλμΪηθάδβ
ικβΫθκΪΏλεβιθλείνλμΪηθάδβήθηίϋ
ηίάθαζθΰηθΫνήίμήθΫκΪμφλωμθά
νλμΪηθάείηηθζηίιθήάβΰηθ
χείδμκθθΫθκνήθάΪηββηίθΫοθήβζθ
νλμΪηθάβμφ λιίπβΪεφηυγ άυδεψρΪμίεφ ήεω
κΪαζυδΪηβωάλίοιθεψλθάλθέεΪληθ
νλεθάβωζδΪμίέθκββιίκίηΪικωΰίηβω,,,β
λθέεΪληθνλεθάβωζζθημΪΰΪ
Ιθήδεψρίηβί νλμΪηθάείηηθέθ ηίιθήάβΰηθ
χείδμκθθΫθκνήθάΪηβωήθεΰηθ
ικθβαάθήβμφλωμθεφδθ
δάΪεβξβπβκθάΪηηυζχείδμκβδθζΖυ
κίδθζίηήνίζνλμΪηθάβμφνλμκθγλμάθ
αΪσβμηθέθθμδεψρίηβω ΝΑΘ ά
χείδμκβρίλδθγπίιβληΪΫΰίηβωικβΫθκθά

: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋςγίοί
ρνινλ
ΙκβηίδάΪεβξβπβκθάΪηηθζκίζθημίικβΫθκ
ζθΰίμλμΪμφβλμθρηβδθζθιΪληθλμβΕψΫυί
κίζθημηυί κΪΫθμυ β αΪζίηΪ ικθάθήθά β μκνΫ
ήθεΰηυάυιθεηωμφλωμθεφδθλιίπβΪεβλμΪζβ
λίκάβληθγλενΰΫυικθςίήςβζβ
λιίπβΪεφηθίθΫνρίηβίΏλεβικβΫθκ
ηίβλικΪάίηάυηφμίάβεδνλίμίάθέθικθάθήΪ
βακθαίμδββεβθμδεψρβμίικίήθοκΪηβμίεφά
ΫεθδίικίήθοκΪηβμίείγΌυαθάβμί
λιίπβΪεβλμΪλίκάβληθγλενΰΫυ

K Νΰψηδςιίζίμηώ
Οδεηλνρανγίανζγςτί

ΘΫσβίνδΪα ηβω

: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνγκώεηζμη
ΘμκΪΫθμΪηηυίέΪαυληθάΪιθιΪάςβίάδθζηΪμνζθένμ
λμΪμφικβρβηθγθμκΪάείηβωΑΪικίσΪίμλωιθήδεψρΪμφ
άυμωΰδνδήίγλμάνψσίγήυζθάθγμκνΫίβεβδδΪηΪεν
ρίκίαδθμθκυγθλνσίλμάεωίμλωάίημβεωπβωιθζίσίηβγλ
νλμΪηθάείηηυζβικβΫθκΪζββλιθεφανψσβζβθμδκυμυγ
θέθηφΙκβιθήδεψρίηββάυμωΰδβδηίβλιθεφανίζθγ
ήυζθάθγμκνΫνηίθΫοθήβζθιθενρβμφκΪακίςίηβίνεβπ
θμάίμλμάίηηυοαΪίίχδλιενΪμΪπβψβθρβλμδν
ΏλεβάυμωΰηθγάθαήνοθμάθήβμλωρίκίαηΪκνΰηνψλμίην
άδεΪήδίλείήνίμβλιθεφαθάΪμφμίείλδθιβρίλδβγΫεθδ

Ροςΰίγκώνρανγίανζγςτί
ιίζίμηδ ΙκθβαάθήβμίεφικβΫθκΪηίήΪϋμέΪκΪημββά
λενρΪί κίδεΪζΪπβγ δΪλΪψσβολω νρΪλμδθά μκνΫθικθάθήΪ
■

■

■

ΘιμβζΪεφηΪωζθσηθλμφικβΫθκΪήθλμβέΪίμλωαΪλρϋμ
δθκθμδθγικωζθγθμάθήηθγμκνΫυβζίψσίγιθ
άθαζθΰηθλμβΫθεφςθγήβΪζίμκ
ΙκβηΪεβρββήεβηηυοςίκθοθάΪμυοθμάθήηυομκνΫ
ΫθεφςθέθδθεβρίλμάΪδθείηβεβμκνΫλήβΪζίμκθζ
ζίηίί ζζθιμβζΪεφηΪωζθσηθλμφάυμωΰδβηί
ήθλμβέΪίμλωβςνζάίημβεωμθκΪλμΪηθάβμλωέκθζρί
ΜκνΫυβεβςεΪηέβήεωικθδεΪήδβμκνΫυήεωθμάθήΪ
άθαήνοΪήθεΰηυΫυμφάυιθεηίηυβα
ηίάθλιεΪζίηωψσίέθλωζΪμίκβΪεΪ

Ιοςβκϊδροςΰϊ
ΚίδθζίηήνίμλωάηνμκίηηβγήβΪζίμκ ζζδΪδ
ζβηβζνζ ζζ
Ξκνπιηδιίμίκϊ
Όηνμκίηηίίιθιίκίρηθίλίρίηβίήθεΰηθ
λθθμάίμλμάθάΪμφήβΪζίμκνδκνέευομκνΫ
 λλνι πλ
 λλνι πλ
■
■

ΙεθλδβίδΪηΪευηίήθεΰηυβζίμφκίαδβοβαέβΫθά
ΙκβηίλθθμάίμλμάββήβΪζίμκθάμκνΫβλιθεφανγμί
έίκζίμβαβκνψσνψείημν

: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋςγςχϋώ
ΝιΪδθάθρηυγζΪμίκβΪεικίήλμΪάεωίμ
θιΪληθλμφήεωήίμίγΗβδθέήΪηίιθαάθεωγμί
ήίμωζβέκΪμφλνιΪδθάθρηυζζΪμίκβΪεθζ
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Ξοναδοιίπρδμϊ
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ΛμίηΪήθεΰηΪΫυμφκθάηθγάίκμβδΪεφηθγβ θΫεΪήΪμφ
ήθλμΪμθρηθγικθρηθλμφψ
ενΫβηΪάυλάίκείηηυοθμάίκλμβγήθεΰηΪ
λθθμάίμλμάθάΪμφήεβηίάβημθάΎψΫίεβήθεΰηυ
θΫίλιίρβάΪμφηΪήίΰηνψξβδλΪπβψ
Όοθήωσβίά δθζιείδμιθλμΪάδβάβημυβ ήψΫίεβ
κΪλλρβμΪηυηΪ ζΪλλβάηνψδβκιβρηνψδεΪήδνΎεω
λμίηήκνέθγδθηλμκνδπββ ηΪικβα έβιλθδΪκμθηΪ
ιθκβλμθέθΫίμθηΪδβκιβρΪβαιθκθμθηΪ ηίθΫοθήβζθ
βλιθεφαθάΪμφλθθμάίμλμάίηηθήκνέβίιθήοθήωσβί
λκίήλμάΪδκίιείηβω
ΖΪδλάίλάυμωΰδβ ²  ιβ

άκδιροηφδπινδξνγικύφδμηδ

: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋςγίοίρνινλ
Ηίδθμθκυί ήίμΪεβ άηνμκβ ικβΫθκΪ βζίψμ θλμκυί δκθζδβ
ρμθζθΰίμιθάκίήβμφλθίήβηβμίεφηυγικθάθή
ΙκθλείήβμίρμθΫυλθίήβηβμίεφηυγικθάθήηί
αΪΰβζΪελωβηίιίκίέβΫΪελω
ΗίθΫοθήβζυίήεωχείδμκθιθήδεψρίηβωοΪκΪδμίκβλμβδβ
ΌυηΪγήίμίηΪ μβιθάθγμΪΫεβρδίάηνμκβΫυμθάθέθ
ικβΫθκΪληωάζίμΪεεβρίλδβγΰβκθνεΪάεβάΪψσβγ
ξβεφμκ

5 πρίμναιί
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Αμηλίμηδ
ΝΫίήβμίλφ ρμθ ά ζίλμί λάίκείηβω θμάίκλμβγ θμλνμλμάνψμ
χείδμκβρίλδβίικθάθήΪέΪαθάυίβάθήθικθάθήηυί
μκνΫυ
 ΗΪρίκμβμίάίκμβδΪεφηνψθλίάνψεβηβψηΪλμίηίθμ

άίκοηίγιΪηίεβήθηβΰηίγδκθζδβάυμωΰδβ
 Λ ιθζθσφψ άοθήωσίέθ ά δθζιείδμ ςΪΫεθηΪ θμζίμφμί

ζίλμΪκΪλιθεθΰίηβωάβημθάβδθημνκθΫεΪλμβ
νλμΪηθάδβ
 Ικθλάίκεβμί  θμάίκλμβγ   ζζ έενΫβηΪ  ζζ ήεω
δκίιείηβωβάλμΪάφμίήψΫίεβαΪιθήεβπθλθλμίηθγ
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[
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Γκημίπνδγημηρδκϋμνβνιίΰδκώνι  λ
ΧμθμΫυμθάθγικβΫθκθμάίρΪίμμκίΫθάΪηβωζΙκΪάβε ΏΛ
ιθ ιθήΪάείηβψκΪήβθιθζίο

: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋξνοίεδμηώ
όκδιροηφδπιηλρνινλ
ΘΫίλιίρφμίάθαζθΰηθλμφθμδεψρίηβωικβΫθκΪθμ
χείδμκθλίμβ ά εψΫθγ ζθζίημ ΙκβΫθκ ζθΰηθ ιθήδεψρΪμφ
δλίμβμθεφδθρίκίαικΪάβεφηθνλμΪηθάείηηνψκθαίμδνλ
αΪαίζεωψσβζδθημΪδμθζ
μίιλίεφηΪωάβεδΪλίμίάθέθδΪΫίεωήθεΰηΪΫυμφ
ήθλμνιηθγιθλείνλμΪηθάδβικβΫθκΪΏλεβιθλεί
νλμΪηθάδβήθηίϋηίάθαζθΰηθΫνήίμήθΫκΪμφλωμθά
νλμΪηθάείηηθζηίιθήάβΰηθχείδμκθθΫθκνήθάΪηββ
ηίθΫοθήβζθνλμΪηθάβμφλιίπβΪεφηυγάυδεψρΪμίεφήεω
κΪαζυδΪηβωάλίοιθεψλθάλθέεΪληθνλεθάβωζδΪμίέθκββ
ιίκίηΪικωΰίηβω,,,βλθέεΪληθνλεθάβωζζθημΪΰΪ
ΙθήδεψρίηβίνλμΪηθάείηηθέθηίιθήάβΰηθ
χείδμκθθΫθκνήθάΪηβωήθεΰηθικθβαάθήβμφλωμθεφδθ
δάΪεβξβπβκθάΪηηυζχείδμκβδθζΖυκίδθζίηήνίζ
νλμΪηθάβμφνλμκθγλμάθαΪσβμηθέθθμδεψρίηβω ΝΑΘ ά
χείδμκβρίλδθγπίιβληΪΫΰίηβωικβΫθκθά
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πρίμναιί

Μίαδχηαίμηδηαϊοίαμηαίμηδξοηΰνοί

 ΑΪξβδλβκνγμίνέθεδβδκίιείηβωθΫςβάδβάυμωΰηθγ

 ΛηΪρΪεΪληβζβμίαΪσβμηνψιεϋηδνλαΪήηίγλμίηδβ

μκνΫυλιθζθσφψάβημθά ¨

ικβΫθκΪΪιθλείίέθνλμΪηθάδβληβζβμίάλψιείηδν
 ΗΪάίλφμίικβΫθκμΪδβζθΫκΪαθζρμθΫυθηηΪήίΰηθ

αΪξβδλβκθάΪελωάδκίιείηβωο «

$

 ΌυκθάηωγμίικβΫθκάέθκβαθημΪεφηθγιεθλδθλμβ

ινμίζάάθκΪρβάΪηβωάυάθκΪρβάΪηβωάβημθάηΪ
δκίιείηβωοΙκβηίθΫοθήβζθλμβζθΰηθλζίλμβμφ
ικβΫθκάείάθβεβάικΪάθ ¬

[

'

 ΑΪξβδλβκνγμί δκίιείηβω άυμωΰδβ λ ιθζθσφψ άβημθά

αΪάίκηνάβοθμκνδβΌβημυηίαΪμωέβάΪγμί ©

%

(
[

 ΌάίκηβμίΫθεμυμΪδβζθΫκΪαθζρμθΫυθηβίσί

ηΪ ²λλ άυλμνιΪεββαλμίηυ ª

&

 ΙεθμηθαΪμωηβμίάβημυδκίιείηβγΙκβχμθζ

ικβήίκΰβάΪγμίδκίιείηβωκνδθγ ®

 ΜνέθαΪάίκηβμίέΪγδνληΪδΪμδθγ ¯

)
NJONN
NBYNN
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Ιοδξκδμηδπνδγημδμηθροςΰ
ιίζίμηδ ΏλεββλιθεφανίμλωμκνΫΪβα ΪεψζβηβωμθέήΪ
ζίλμθικβλθίήβηίηβωηίθΫοθήβζθικίήάΪκβμίεφηθ
λέεΪήβμφ

Λνμρίενΰχηαιηαϊρώεμνθροςΰϊ

: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋροίαληοναίμηώ
Ηίδθμθκυί ήίμΪεβ άηνμκβ ικβΫθκΪ βζίψμ θλμκυί δκθζδβ
ΒλιθεφανγμίαΪσβμηυίιίκρΪμδβ

Αϊρώεμίώροςΰί  λλ οδινλδμγςδλίώαδκηφημί

 ΚΪαήίεβμίλίδπββθΫςβάδβάυμωΰηθγμκνΫυ

ΌυμωΰηΪωμκνΫΪδκίιβμλωηίιθλκίήλμάίηηθ
δ άθαήνςηθζνιΪμκνΫδνβ λθίήβηίηβίλθθμάίμλμάνψσβζ
θΫκΪαθζβαθεβκνίμλω

 ΝήΪεβμίαΪσβμηνψιεϋηδνλθΫίβολίδπβγθΫςβάδβ

ΎεωχμθέθνήΪεβμίδείγδνψείημν
άυμωΰηθγμκνΫυ
 ΌλμΪάφμίθήηνλίδπβψθΫςβάδβάυμωΰηθγμκνΫυά

Αϊρώεμίώροςΰί  λλ
 ΙίκίοθήηθγιΪμκνΫθδδκίιβμλωηίιθλκίήλμάίηηθ
δ άθαήνςηθζνιΪμκνΫδν
 ΌυμωΰηΪωμκνΫΪδκίιβμλωδ ιίκίοθήηθζνιΪμκνΫδν
 ΘΫΪζίλμΪλθίήβηίηβωλθθμάίμλμάνψσβζθΫκΪαθζ
βαθεβκνψμλω





ήκνένψ
ιίζίμηώ
² ΌθβαΫίΰΪηβίπΪκΪιβηιθεθΰβμίάδΪρίλμάί
αΪσβμυΫνζΪένηΪδκΪωηΪκνΰηθγλίδπββθΫςβάδβ
άυμωΰηθγμκνΫυ
² Ικθκίαβ άθ άηνμκίηηίγ λίδπββ θΫςβάδβ άυμωΰηθγ
μκνΫυήθεΰηυΫυμφάηβαν
ΝλμΪηθάβμίλίδπββθΫςβάδβάυμωΰηθγμκνΫυηΪ
ικβΫθκ
ΛήάβηφμίάηνμκίηηψψλίδπβψθΫςβάδβάάίκοβ
νλμΪηθάβμίλείάΪβλικΪάΪηΪδκίιϋΰηυγνέθεθδ ¨
ΑΪξβδλβκνγμίθΫςβάδνάυμωΰηθγμκνΫυήάβΰίηβίζ
άηβα ©
ΎάνζωάβημΪζβικβάβημβμίθΫςβάδνάυμωΰηθγμκνΫυ
λΫθδθάυολμθκθηδδκίιϋΰηθζννέθεδν ª
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