ΝΠΡΟΟΠΣΙΚ ΝΣΩΝΝΜ Γ ΛΩΝΝ ΓΓ ΙΟ ΛΣΙΩΣΙΚΩΝΝ ΡΓΩΝΝΣ ΝΘ  ΛΙ έ
(ΠΡ Π ΙΝΝ Ν Φ ΤΧ ΟΤΜ Νν)
εέΝ ήθ Ϊ
Μ Ν αφκληάΝ βθΝ πλσ φα βΝ υθ λέα βΝ βμΝ Π ΝΘ  ΛΙΚ Ν ΤΝΣΟΝΙΣΙΚ Ν ΠΙΣΡΟΠ Ν ΰδαΝ βθΝ
ΚΣΡΟΠ Ν κυΝ ΝΩΝ ΡΟΤΝ ΣΟΤΝ Χ ΛΩΟΤ,Ν βθΝ κπκέαΝ Ϋΰδθ Ν ηδαΝ υθκζδεάΝ ε έηβ β βμΝ πκλ έαμΝ κυΝ η ΰΪζκυΝ
αυ κτΝ Ϋλΰκυ,Ν εαγυμΝ εαδΝ κΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ εαδΝ βΝ φ δθάΝ αλ υ δεάΝ π λέκ κμΝ κζκεζβλυγβε Ν - υ υξυμΝ- κηαζΪΝΰδαΝ κυμΝ
Θ
αζκτμΝαΰλσ μΝεαδΝ δ δευ λαΝΰδαΝ κυμΝαΰλσ μΝ κυΝΝέΝΛΪλδ αμ,ΝΫελδθαΝ εσπδηκΝθαΝ αμΝ εγΫ πΝ δμΝαπσο δμΝηκυΝ
ΰδαΝ βθΝ πκλ έαΝ εαδΝ βθΝ πλκκπ δεάΝ πθΝ η ΰΪζπθΝ ΰΰ δκί ζ δπ δευθΝ ΫλΰπθΝ βμΝ Θ - αζέαμΝ (ΜΟΚΟ Ο,Ν Κ ΡΛ ,Ν
Χ ΛΩΟ)έ
ΗΝ υΰευλέαΝ πθΝ πδε έη θπθΝ εζκΰυθΝ έ πμΝ θαΝ ηβθΝ πλκ φΫλ αδΝ ΰδαΝηδαΝοτξλαδηβΝεαδΝαθ δε δη θδεάΝπλκ Ϋΰΰδ βΝ κυΝ
γΫηα κμΝαυ κτ,ΝηδαΝπκυΝπκζζΪΝαεκτΰκθ αδΝεαδΝγαΝαεκυ γκτθΝαπκΝ αΝεσηηα αΝεαδΝ κυμΝπκζδ δεκτμΝηαμέ
ΟηπμΝ θκηέαπΝ σ δΝ υλαΝ δ δεΪΝ ξλ δΪα αδΝ κυμΝ Θ
αζκτμΝ πκζέ μΝ εαδΝ δ δαέ λαΝ κυμΝ αΰλσ μΝ ηαμΝ βΝ πζβλΫ λβΝ
υθα άΝ θβηΫλπ βΝΰδαΝ βθΝπλκκπ δεάΝ πθΝΫλΰπθΝαυ υθέΝ υ σΝγαΝ πδξ δλά πΝθαΝεΪθπΝη Ν βθΝ πδ κζάΝαυ άΝπλκμΝ βθΝ
Ϋΰελδ βΝ φβη λέ αΝ αμέ

Ι
ΦΡ ΓΜ Ν ΜΟΚΟ ΟΤΝ Κ ΙΝ ΤΝ Φ Ν ΡΓ μΝ Μ Ν κθΝ έ ζκΝ αυ σΝ Ϊλξδ αθΝ απκΝ κΝ 1λκγΝ θαΝ ε ζκτθ αδΝ απκΝ κΝ
ΤΠ ΧΩ Νκλδ ηΫθαΝαπκΝ αΝπαλαεΪ πΝΫλΰαμΝ κΝφλΪΰηα,Ν αΝΫλΰαΝ δ σ κυΝ(πτλΰκμΝυ λκζβοέαμ,ΝγυλκφλΪ-ΰηα αΝεζπέ),Ν
βΝ άλαΰΰαΝ υ λκζβοέαμ,Ν αΝ ΫλΰαΝ ισ κυΝ (ζ εΪθβΝ βλ ηέαμ,Ν υπ λξ δζδ ΫμΝ εζπέ)Ν εαδΝ αΝ αλ υ δεΪΝ εζπέ έε υαέΝ ΣκΝ
Τ λκβζ ε λδεσΝηΫλκμΝ κυΝΫλΰκυΝ κυΝηκεσίκυΝπλκίζΫπ αδΝθαΝεα α ε υα γ έΝαπκΝ βθΝ ΗΝεαδΝ θΝΪλξδ ΝαεσηβέΝ
ΜΫξλδΝ άη λαΝ Ϋξ δΝ κζκεζβλπγ έΝ κΝ φλΪΰηα,Ν θυΝ αΝ ΫλΰαΝ δ σ κυΝ - ισ κυΝ εαδΝ βΝ άλαΰΰαΝ υ λκζβοέαμΝ γαΝ
κζκεζβλπγκτθΝ αΝ ΫζβΝ 1λλιΝ άΝ αλξΫμΝ 1λλκ,Ν θυΝ απκλλκφάγβεαθΝ απκΝ κΝ ΤΠ ΧΩ Ν υθκζδεΪΝ 1ζΝ δμΝ λξέΝ εαδΝ γαΝ
απαδ βγκτθΝ πδπζΫκθΝγΝ δμΝ( ε σμΝ πθΝαλ έΝΝ δε τπθ)έΝΣαΝαλ υ δεΪΝ έε υαΝ θΝΪλξδ αθΝαεσηβΝαπκΝ κΝΤΠ ΧΩ Ν(Ν κΝ
εσ κμΝ πθΝκπκέπθΝγαΝυπ λί έΝ αΝθίΝ δμΝ λξ)έ
υηπ λα ηα δεΪΝ ηπκλκτη Ν θαΝ πκτη Ν σ δΝ κΝ ΫλΰκΝ παλσ δΝ ι εέθβ Ν πλδθΝ1ζΝχλσθδα,Ν θΝ κτ κδμΝ θΝγαΝκζκεζβλω-γ έΝΝ
πλδθΝ απσΝ κΝ 1λλκΝ (1θ-1ιΝ χλσθδαΝ απκΝ βθΝ ΫθαλιβΝ κυ), θυΝ βΝ πζάλβμΝ αιδκπκέβ βΝ κυΝ η Ν αλ υ δεΪΝ έε υαΝ γαΝ
ι π λΪ δΝ αΝβί-βηΝξλσθδαΝεαδΝέ πμΝθαΝηβΝΰέθ δΝπκ Ϋέ
ΣκΝΓ ΩΣέ έ έΝΚ θ λδεάμΝ ζζΪ αμΝ υθΫ αι ΝΫεγ βΝΰδαΝ βθΝπκλ έαΝ κυΝΫλΰκυ,ΝΫεαθ Νπλκ Ϊ δμΝΰδαΝ βθΝΪη βΝη λδεάΝ
αιδκπκέβ βΝ ωθΝ 1ζηΝ εα έΝ ηγΝ κυΝ θ λκτΝ κυΝ ηκεσίκυ εαδΝ βθΝ Ϋ δζ Ν Ν σζκυμΝ κυμΝ φκλ έμέΝ Μ Ν κλδ ηΫθαΝ
υηπζβλπηα δεΪΝ ΫλΰαΝ (εαγαλδ ηκέΝ - δαθκέι δμΝ Ϊφλπθ,Ν ξθδεΪ),Ν ηπκλκτθΝ θαΝ αθ δη ππδ γκτθΝ κΝ ηΫζζκθΝ εαδΝ ΰδαΝ
αλε ΪΝξλσθδα,Νπδ δεΪΝπλκίζάηα αΝΪλ υ βμΝ κυμΝ λ έμΝθκηκτμ,ΝΚαλ έ αμΝ- ΣλδεΪζπθΝεαδΝΛΪλδ αμέΝ

ΙΙ
Σ ΜΙ ΤΣ Ρ ΝΚ ΡΛ μ Πλσε δ αδΝΰδαΝΫθαΝαπκΝ αΝΫλΰαΝ βμΝΚΪλζαμΝπκυΝαπκ ζκτθΝηΫλκμΝ πθΝαθ δπζβηηυλδευθΝ
εαδΝ ιυΰδαθ δευθΝΫλΰπθΝ βμΝΘ
αζέαμέΝΣαΝΫλΰαΝ βμΝΚΪλζαμΝ- η αιτΝ πθΝκπκέπθΝεαδΝκΝΣαηδ υ άλαμΝ- έθαδΝηδαΝ δλΪΝ
1βΝαυ κ ζυθΝΫλΰπθΝπκυΝ ιυΰέαθαθΝ1κίΝξδζΝ λέΝεαδΝ αΝπλκ α τκυθΝαπκΝπζβηητλ μέΝ
ΟΝ αλξδεσμΝ ξ δα ησμΝ πκυΝ Ϊλξδ Ν κΝ 1λγγΝ η Ν βθΝ εα α ε υάΝ πθΝαθαξπηΪ πθΝ κυΝΠβθ δκτΝεαδΝ υθ ξέ γβε Νη Ν βθΝ
άλαΰΰαΝ βμΝΚΪλζαμΝ(1ληιΝ- θί),Ν θΝκζκεζβλυγβε Νη ΝσζαΝ αΝπλκίζ πση θαΝΫλΰαέ
ΣαΝ ζ υ αέαΝξλσθδαΝ υαβ άγβεαθΝ ε θυμΝσζαΝ αΝ ξθδεΪΝάΝΪζζαΝγΫηα αΝεαδΝ σγβεαθΝ εηβλδπηΫθ μΝαπαθ ά δμ,ΝΰδαΝ
βθΝ αθαΰεαδσ β αΝ εα α ε υάμΝ κυΝ η ΰΪζκυΝ αηδ υ άλα,Ν ΰδαΝ αΝ Ν π λδίαζζκθ δεΪΝ εαδΝ ΪζζαΝ γΫηα αΝ (λτπαθ βΝ
Παΰα β δεκτ,Νδ δκε β δαεσ)ΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Ν κθΝΣαηδ υ άλα (ωφΫζδηβμΝχωλβ δεσ β αμΝΝβίίΝΝ εέΝηγΝ)έΝΠλσ φα αΝ
κζκεζβλυγβε Ν εαδΝ βΝ η ζΫ βΝ πκυΝ αθΫγ Ν κΝ ΤΠ ΧΩ Ν τηφπθαΝ η Ν βθΝ κπκέαΝ αθ δη ππέακθ αδΝ εαδΝ αΝ σπκδαΝ
πλκίζάηα αΝ( λκ λσηδκΝ φαθκίδε έκυ,ΝαλξαδκζκΰδεκέΝξυλκδ)ΝΫε κ ΝαθΫευοαθέ
ΣκΝ αβ κτη θκΝ υθ πυμΝ άη λαΝ έθαδΝβΝπκζδ δεάΝίκτζβ βΝεαδΝβΝ ια φΪζδ βΝ βμΝαθαΰεαέαμΝχλβηα κ σ β βμΝΰδαΝ
βθΝ ΫθαλιβΝ κυΝ βηαθ δεκτΝ αυ κτΝ Ϋλΰκυ,Ν κΝ κπκέκΝ γαΝ ζτ δΝ σ κΝ πλκίζάηα αΝ Ϊλ υ βμΝ εαδΝ τ λ υ βμΝ κυμΝ
ΝέΛΪλδ αμΝ εαδΝ Μαΰθβ έαμ,Ν σ κΝ εαδΝ πλκίζάηα αΝ εαδΝ λτπαθ βμΝ κθΝ Παΰα β δεσέΝ ΣκΝ ΫλΰκΝ θΝ παλκυ δΪα δΝ
χθδεΫμΝ υ εκζέ μΝ εαδΝ έθαδΝ υθα άΝ βΝ κζκεζάλω βΝ κυΝ Ν γ-ζΝ χλσθδα,Ν φσ κθΝ ια φαζδ γ έΝ κηαζάΝ
χλβηα κ σ β βέ
ΣαΝ ηάηα αΝ κυΝΣ Ν(ΚΝ- ΝΘ
αζέαμΝεαδΝΜαΰθβ έαμ)ΝεαδΝ κΝΓ ΩΣέ έ έήΚέ έΝα ξκζάγβεαθΝαπκΝεκδθκτΝη Ν κΝγΫηαέΝΝ
ΟλΰΪθπ αθΝ βη λέ μΝ κΝ  φαθκίέε δκΝ κθΝ ΜΪρκΝ κυΝ 1λλγΝ εαδΝ κΝ σζκΝ κθΝ ΜΪλ δκΝ κυΝ 1λλθ,Ν σπκυΝ εαδΝ υπάλιαθΝ

η τ δμΝ απκΝ κθΝ σ Ν Γ θέΝ Γλαηηα ΫαΝ ΤΠ ΧΩ Ν εέΝ ΠέΝ κτζΰαλβΝ ΰδαΝ ξλβηα κ σ β βΝ κυΝ ΫλΰκυΝ απκΝ γθδεκτμΝ
πσλκυμΝεζπέΝ
ΣαΝ υηπ λΪ ηα αΝ εαδΝ δμΝ πλκ Ϊ δμΝ βμΝ ζ υ αέαμΝ αυ άμΝ βη λέ αμΝ κδΝ δκλΰαθπ ΫμΝ (Σ -Γ ΩΣέ έ )Ν Ϋ δζαθΝ Ν
σζκυμΝ κυμΝ φκλ έμΝ εαδΝ κθΝ ΤπκυλΰσΝ ΤΠ ΧΩ Ν (απκΝ κθΝ κπκέκΝ αά β αθΝ υθΪθ β β)έΝ ΟηωμΝ ηΫχλδΝ άη λαΝ θΝ
υπάλι Ν εαηδΪΝ αθ απσελδ βΝ απσΝ βθΝ Πκζδ έαέΝ υ υξυμΝ θΝ υπάλι Ν κτ Ν εαδΝ υηπαλΪ α βΝ απσΝ φκλ έμΝ πθΝ
αΰλκ υθΝ εαδΝ βμΝ Σέ έΝ (Κκδθκ Ϊλξ μΝ παλαεαλζέπθΝ Κκδθκ ά πθ)έΝ  κυμΝ ζ υ αέκυμΝ ηΪζδ αΝ - πκυΝ εδθάγβ-εαθΝ
η ηκθπηΫθαΝπλκμΝ κΝΤΠ ΧΩ Ν- ιαΰΰΫζγβε ΝβΝκζκεζάλπ βΝ βμΝη ζΫ βμΝεαδΝβΝΫθαλιβΝ κυΝΫλΰκυΝαπκΝ κθΝΙκτζδκΝ κυΝ
1λλη,ΝξπλέμΝηΫξλδΝ άη λαΝθαΝΫξ δΝπλκξπλά δΝ κΝΫλΰκΝεαδΝξπλέμΝθαΝ κτη Ν βθΝκπκδα άπκ Ν δαηαλ υλέαΝάΝεα αΰΰ ζέαΝ
εΝηΫλκυμΝ κυμέ

ΙΙΙ
ΚΡΟΠ ΝΣΟΤΝ ΝΩΝΡΟΤΝΣΟΤΝ Χ ΛΩΟΤμΝΘαΝά αθΝκυ κπέαΝθαΝπλκ παγά δΝεαθ έμΝ αΝπζαέ δαΝηδαμΝ πδ κζάμΝ
θαΝ υθκοέ δΝάΝθαΝπ λδΰλΪο δΝ δΝαελδίυμΝ υηίαέθ δΝη Ν βθΝ ε λκπάΝ κυΝΪθπΝλκυΝ κυΝ ξ ζυκυ,Νσ αθΝηΪζδ αΝΰδαΝπκζζΪΝ
ξλσθδαΝΫξκυθΝΰλαφ έΝαηΫ λβ μΝ ζέ μέΝΘα πδξ δλά πΝσηπμΝ τθ κηαΝθαΝεα αΰλΪοπΝσ δΝΫξ δΝΰέθ δΝηΫξλδΝ άη λα,Νσ δΝ
ΰέθ αδΝ άη λαΝεαδΝφυ δεΪΝ δΝ θΝΫΰδθ ΝαεσηβΝΰδαΝ κΝΫλΰκ,Ν τηφπθαΝη Ν αΝ κδξ έαΝεαδΝ βθΝπζβλκφσλβ βΝπκυΝΫξπΝπμΝ
Γ θέΝΓλαηηα ΫαμΝ βμΝΠ έέ έ,Ν εφλΪακθ αμΝσηπμΝεαδΝ δμΝπλκ ππδεΫμΝηκυΝαπσο δμέ
πκΝ κΝ 1λκζΝ πκυΝ
η τγβε Ν κΝ σ Ν πλπγυπκυλΰσμΝ θ λΫαμΝ Παπαθ λΫκυΝ ΰδαΝ βθΝ πλαΰηα κπκέβ βΝ κυΝ Ϋλΰκυ,Ν κΝΝ
ξλκθδεσΝ δΪ βηαΝ έθαδΝ πκζτΝ η ΰΪζκΝ εαδΝ θΝ αθαζυγβε Ν Ν ΰδαΝ βθΝ υζκπκέβ βΝ κυΝ Ϋλΰκυ,Ν αζζΪΝ Ν άγ θΝ πλκ πΪγ δ μΝ
υπ λπά β βμΝ ηπκ έπθΝπκυΝ βθΝκυ έαΝΝά αθΝΝπλκ ξάηα αΝεαδΝυπαθαξπλά δμέ
θΝ έθαδΝ εσπδηκΝ θαΝ αθαφ λγυΝ Ν υγτθ μΝ παλαζ έο δμΝ άΝ υπαθαξπλά δμΝ σ πθΝ εα ΪΝ εαδλκτμΝ ξ δλέ γβεαθΝ κΝ γΫηαέΝ
` ζζπ ΝγαΝ κυμΝελέθ δΝκΝΘ
αζδεσμΝζασμΝεαδΝφυ δεΪΝκδΝδ κλδεκέΝ κυΝηΫζζκθ κμέ
Ο κδΝα ξκζάγβεαθΝη Ν κΝΫλΰκ,ΝγαΝΰθπλέακυθΝσ δΝ υγτμΝ ιαλξάμΝσ αθΝ ιαΰΰΫζγβε ,ΝΫζ δπ ΝκΝ υθκζδεσμΝ ξ δα ησμΝ κυΝ
γθδεκτΝ αυ κτΝ ΰΰ δκί ζ δπ δεκτΝ ΫλΰκυΝ πκζζαπζκτΝ εκπκτΝ ( θ λΰ δαεσ,Ν αλ υ δεσ,Ν π λδίαζζκθ δεσ)Ν εαδΝ βΝ
πδ βηκθδεάΝ κυΝ εηβλέπ βέΝ
δΝ απαθάγβεαθΝ απκ πα ηα δεΪΝ εαδΝ ξπλέμΝ πλσΰλαηηα,Ν εα κθ Ϊ μΝ εα κηητλδα,Ν
ΰδαΝΫλΰαΝπκυΝΝ θΝ έξαθΝ υθΫξ δαΝΝ(άλαΰΰ μΝΠτζβμΝεαδΝΜκυααεέκυ,Ν άλαΰΰαΝ- παλΪγυλκΝ ΰκλα δΪμΝεζπέ)έ
άη λαΝ θΝυπΪλχ δΝπζΫκθΝπλσίζβηαΝ πδ βηκθδεάμΝ εηβλέω βμΝ κυΝΫλΰκυ,ΝβΝκπκέαΝ έθαδΝπζάλβμΝεαδΝ παλεάμ,Ν
ΰδαΝ βθΝαθαΰεαδσ β αΝ κυ,Ν βθΝαθαπ υιδαεάΝεαδΝκδεκζκΰδεάΝ κυΝ δΪ α βΝεαδΝ βθΝ γθδεάΝ κυΝ ηίΫζ δαέ
πσΝ αΝΫλΰαΝπκυΝαλξδεΪΝ έξαθΝ ξ δα γ έΝαπσΝ βθΝ ΗΝ κΝ1λκιΝεαδΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Ν βθΝ ε λκπάΝ κυΝΪθπΝλκτΝ κυΝ
ξ ζυκυΝ βΝΘ
αζέα,Ν αΝησθαΝπκυΝυζκπκδκτθ αδΝ άη λα,Ν έθαδΝ αΝΫλΰαΝαπκγάε υ βμΝ- εη Ϊζζ υ βμ πΪθπΝ κθΝ
λκτΝ κυΝΪθπ ξ ζυκυέ
ΣαΝ ΫλΰαΝ αυ ΪΝ έθαδΝ κΝ φλΪΰηαΝ Μ κχυλαμΝ (πκυΝ κζκεζβλυγβε Ν ά β)Ν εαδΝ κΝ φλΪΰηαΝ υεδΪμΝ ( κυΝ κπκέκυΝ βΝ
βηκπλΪ β βΝκζκεζβλυγβε ΝεαδΝυπκΰλΪφβε ΝβΝαθΪγ βΝεα α ε υάμΝπλσ φα αΝ δμΝβ1Ν υΰκτ κυΝ1λλθ)έ
- ΚαδΝ αΝ τκΝ αυ ΪΝ ΫλΰαΝ σηωμ,Ν έθαδΝ χ δα ηΫθαΝθαΝαιδκπκδβγκτθΝη ΝΤ λκβζ ε λδεκτμΝ αγηκτμΝ(Τ )ΝεαδΝθαΝ
αιδκπκδβγκτθΝ αθ ιΪλ β αΝ αθΝ ΰέθ δΝ άΝ σχδΝ βΝ ε λκπάΝ κυΝ ΪθωΝ λκυΝ κυΝ χ ζυκυΝ πλκμΝ βθΝ Θ
αζέα,Ν αφκτΝ γαΝ
παλΪΰκυθΝ θΫλΰ δαΝκτ ωμΝάΝΪζζωμέ
- ΚαδΝ αΝ τκΝΫλΰαΝ(δ δαέ λαΝβΝυεδΪ),Ν έθαδΝ αγ λΪΝίάηα αΝπλκμΝ βθΝ ω άΝεα τγυθ β,Ν κΝίαγησΝσηωμΝπκυΝΝ
γαΝαεκζκυγά δΝεαδΝβΝεα α ε υάΝ βμΝ άλαΰΰαμΝ ε λκπάμέΝ
ΣκΝ ΫλΰκΝ βμΝ άλαΰΰαμΝ Ν π λδζαηίΪθ αδ αΝ ΫλΰαΝ η αφκλΪμΝ εαδΝ απκγάε υ βμΝ ωθΝ θ λυθΝ βΝ Θ
αζέαΝ Ϋξ δΝ
βηκπλα βγ έ, βθΝπ λέκ κΝαυ άΝΰέθ αδΝβΝαιδκζσΰβ βΝ πθΝ ξθδευθΝπλκ φκλυθΝεαδΝαθαηΫθ αδΝβΝαθΪγ βΝ κυ,ΝησζδμΝ
κζκεζβλπγ έΝβΝ δα δεα έαΝαιδκζσΰβ βμέ
`ΟηωμΝεαδΝαυ άΝβΝαθαη θση θβΝ(ν)Ν ιΫζδιβΝ θΝ έθαδΝαλε ά.
`ΟππμΝγαΝαθ δζβφγκτθΝαπκΝ κΝ ξάηαΝκδΝαθαΰθυ μΝ βμΝΝΟ Λ ΤΘ ΡΙ Ο,ΝΰδαΝθαΝαιδκπκδβγκτθΝ αΝθ λΪΝ κυΝΪθπΝλκυΝ
κυΝ ξ ζυκυΝαπκΝ κυμΝΘ
αζκτμΝγαΝπλΫπ δΝθαΝφγΪ κυθΝ κθΝεΪηπκΝ βμΝΘ
αζέαμ,ΝάΝ κυζΪξδ κθΝθαΝφγΪ κυθΝηΫξλδΝ
κθΝΠβθ δσέ
` λαΝ πλΫπ δΝ θαΝ πλκίζ φγκτθΝ η ΪΝ βθΝ άλαΰΰαΝ κΝ Π υεσφυ κ,Ν ηδαΝ δλΪΝ απκΝ ΫλΰαΝ ( θαλυγηδ δεάΝ ιαη θά,Ν
δυλυΰ μ,Ν αΰπΰκέ,Ν εζπέ),Ν εαγυμΝ εαδΝ αΝ ΰΰ δκί ζ δω δεΪΝ Ϋλΰα (Ν ΫλΰαΝ υ λκζβοέαμ-η αφκλΪμΝ θ λκτΝ βθΝ π δΪ α,Ν
αλ υ δεΪΝ- λαΰΰδ δεΪΝ έε υαΝεέζέπ)ΝπκυΝ έθαδΝαθαΰεαέαΝΰδαΝ κυμΝΘ
αζκτμΝσ κΝεαδΝ αΝπλκβΰκτη θαΝ
Οηωμ αΝΫλΰαΝαυ Ϊ, θΝπλκίζΫπ αδΝθαΝυζκπκδβγκτθΝ κΝκλα σΝηΫζζκθέ
ΓδαΝ αΝΫλΰαΝΝαυ ΪΝπκυΝαπαδ κτθ αδΝ κθΝεΪηπκΝ βμΝΘ
αζέαμ,Ν θΝυπΪλξ δΝκΝΰ θδεσμΝ ξ δα ησμΝ κυμ,Ν θΝΝυπΪλξκυθΝ
κδΝαπαδ κτη θ μΝη ζΫ μ,Ν,ΝεαδΝΝ υ υξυμΝ θΝυπΪλξ δΝεαηέαΝπλσίζ οβΝκτ ΝΰδαΝξλβηα κ σ β βέΝ

Μ ΪΝ βθΝ παλΪγ βΝ σζωθΝ ωθΝ παλαπΪθωΝ
ακυη ΝνΝ

κδχ έωθ,Ν θκηέα δΝ εαθ έμΝ Ν σ δΝ έθαδΝ φλσθδηκΝ Ν θαΝ φβ υχΪ-

ΝαπΪθ β βΝαθ πδφτζαε αΝ έθαδΝΟΧΙΝΝ!ΝΝ
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έθαδΝ θκηέαπΝ τζκΰκΝ ΰδαΝ κυμΝ Θ αζκτμ,Ν βθΝ σπκδαΝ Ο υφκλέαΟΝ άΝ αδ δκ κιέα,Ν ΰδαΝ κθΝ ξ ζυκ,Ν θαΝ βθΝ
υθκ τ δΝεΪπκδκμΝ ε π δεδ ησμΝεαδΝκπω άπκ Ν παΰλτπθδ βέ
ΟδΝ Θ αζκέΝ εαδΝ κδΝ κλΰαθυ δμΝ κυμ,Ν
κπκέπθΝκδΝευλδσ λκδΝ έθαδΝσ δΝμ
-

θΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ φβ υχΪακυθ ΰδαΝ πκζζκτμΝ ζσΰκυμ,Ν η αιτΝ πθΝ

θΝΫξ δΝι π λα γ έΝ κΝ κίαλσΝπλσίζβηαΝ βμΝκηαζάμΝξλβηα κ σ β βμέ

- ΟδΝαθ έπαζκδΝ κυΝΫλΰκυ έθαδΝπκζζκέΝεαδΝ θΝγαΝπ λδηΫθκυθΝη ΝΟ αυλπηΫθαΝξΫλδαΟέ
- έθαδΝαεσηβΝηαελδθσμΝκΝ λσηκμΝΰδαΝ βθΝκζκεζάλπ βΝ κυΝΫλΰκυΝ βμΝ ε λκπάμΝ κυΝΪθπΝλκτΝ κυΝ ξ ζυκυΝεαδΝ
βθΝ η αφκλΪΝ κυΝ θ λκτΝ κΝ γ αζδεσΝ εΪηπκΝ ( κΝ παλΪ δΰηαΝ κυΝ φλΪΰηα κμΝ ηκεσίκυΝ - πκυΝ σππμΝ
πλκαθΫφ λαΝ γαΝ ι π λΪ δΝ αΝ 1ιΝ ξλσθδαΝ ΰδαΝ θαΝ κζκεζβλπγ έΝ - έθαδΝ ξαλαε βλδ δεσ,Ν ΰδαΝ ΫθαΝ ΫλΰκΝ αφυμΝ
ηδελσ λβμΝ ηίΫζ δαμΝεαδΝαθ δε δηΫθκυΝαθΝ κΝ υΰελέθ δΝεαθ έμΝηΪζδ αΝη Ν κθΝ ξ ζυκ)έΝ
ΘαΝπλΫπ δΝθαΝΰέθκυθΝσηωμΝεαδΝαλε ΪΝπλΪΰηα αΝαεσηβΝ
κπκέαΝΝ αΝ αΝ πκυ αδσ λαΝΝ έθαδΝ αΝπαλαεΪ ωΝμ
- τθ αιβΝ άΝ αθαγ υλβ βΝ βμΝ η ζΫ βμΝ κδεκθκηδεάμΝ υ

ξάηαΝ ε λκπάμΝ πθΝθίίΝ εα έΝηγέ

- ΗΝ υπκίκζάΝ
(ΜέΠέ )

κΝΪη κΝηΫζζκθΝαπσ βθΝΚυίΫλθβ β,ΝαπσΝ αΝΝ

Ϊγ δαμΝ κυΝ ΫλΰκυΝ (εσ κυμ- κφΫζκυμ),Ν ΰδαΝ κΝ θΫκΝ

βθΝ έ έΝ βμΝ υπΪλξκυ αμΝ ΰε ελδηηΫθβμΝ υθκζδεάμΝ Μ ζΫ βμΝ Π λδίαζζκθ δευθΝ πδπ υ πθΝΝ

- ΗΝ πκζδ δεάΝ παλΫηία βΝ κυΝ πλπγυπκυλΰκτΝ βθΝ έ έΝ εαδΝ βΝ ια φΪζδ βΝ αφκτμΝ Ϋ η υ βμΝ πθΝ
επλκ υππθΝ βμΝΰδαΝ βθΝΝαπκ κξάΝεαδΝ βθΝΫΰελδ βΝξλβηα κ σ β βμΝ κυΝ υθκζδεκτΝΫλΰκυέ
- ΟΝΰ θδεσμΝ ξ δα ησμΝεαδΝπλκΰλαηηα δ ησμΝ κυΝσζκυΝΫλΰκυέ
- ΗΝ βηδκυλΰέαΝ πθΝαπαδ κτη θπθΝυπβλ δυθΝ( θ ξκηΫθπμΝκλΰαθδ ηκέΝ τπκυΝΜ ΣΡΟ,Ν ΓΝ ΣΙ Ν
- ΟΝ υθ κθδ ησμΝ πθΝ υθαλησ δπθΝΤπκυλΰ έπθ,Νυπβλ δυθΝεαδΝΝΟλΰαθδ ηυθΝ(
ξλκθκ δΪΰλαηηαΝ- απσΝεΪγ ΝφκλΫα- υζκπκέβ βμΝ κυΝΫλΰκυέ

)Νέ

ΗΝεζπέ),Νη Ν υΰε -ελδηηΫθκΝ

IV
ΟδΝαΰλσ μΝ βμΝΘ αζέαμΝεαδΝ δ δευ λαΝκδΝαλ υ ΫμΝ κυΝΝέΝΛΪλδ αμΝπκυΝκζκεζάλπ αθΝΪζζβΝηδαΝαλ υ δεάΝ
π λέκ κΝ κηαζΪ,Ν βθΝ δΰηάΝ αυ άΝ ΫξκυθΝ κΝ ίζΫηηαΝ εαδΝ βθΝ πλκ κξάΝ κυμΝ λαηηΫθαΝ βθΝ ια φΪζδ βΝ βμΝ
παλαΰπΰάμΝ(σ κδΝ θΝπζάΰβεαθΝαπκΝ κΝξαζΪαδ)ΝεαδΝευλέπμΝ βθΝ δηάΝ κυΝίαηίαεδκτΝπκυΝγαΝ ια φαζέ κυθέ
έθαδΝ τζκΰκΝ εαδΝ αθαη θση θκΝ κΝ θ δαφΫλκθΝ κυμέΝ θΝ γαΝ πλΫπ δΝ σηπμΝ θαΝ ζβ ηκθκτθΝ αΝ κίαλΪΝ
πλκίζάηα αΝΪλ υ βμΝπκυΝαθ δη υπδ αθΝ(πκζζκέΝαπκΝαυ κτμΝεαδΝεα α λκφΫμ)Ν δμΝεαζζδΫλΰ δ μΝ κυμ,ΝαπκΝ
Ϋζζ δοβΝ αλ υ δεκτΝ θ λκτΝ κΝ πλσ φα κΝ παλ ζγσθέΝ ΣκΝ ΰ ΰκθσμΝ σ δΝ εαδΝ φΫ κμΝ - ξΪλδμΝ αΝ θ λΪΝ κυΝ
Σαυλππκτ,Ν βθΝ δεαθκπκδβ δεάΝ παλκξάΝ πθΝ β-γΝ ηγήΝ υ έΝ κυΝ Πβθ δκτΝ εαδΝ κλδ ηΫθπθΝ ΫλΰπθΝ απκγάε υ βμΝ
θ λκτΝ - ια φΪζδ αθΝ βθΝΪλ υ βΝ πθΝξπλαφδυθΝ κυμΝ θΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ κυμΝι ΰ ζΪΝεαδΝθαΝ φβ υξΪακυθΝάΝ
θαΝπ λδηΫθκυθΝηκδλκζα λδεΪΝθαΝζυγκτθΝ αΝπλκίζάηα αΝ κυμΝαπκΝ δμΝεαδλδεΫμΝ υθγάε μέ
ΘαΝ πλΫπ δΝ θαΝ υθ δ β κπκδά κυθΝ σ δΝ έπκ αΝ θΝ χαλέα αδέΝ ΘαΝ πλΫπ δΝ θαΝ υαδ γβ κπκδβγκτθ,Ν θαΝ
λα βλδκπκδβγκτθΝ ηααέΝ η Ν κυμΝ ΪζζκυμΝ φκλ έμΝπκυΝ ά βΝ θ δαφΫλκθ αδΝ(Π έέ έΝ,ΝΣ έΝΓ ΩΣέ έ έ,Ν
Νέ Νεζπέ)ΝεαδΝθαΝ δ ε δεά κυθΝ- απαδ ά κυθΝαπκΝ αΝεσηηα αΝπλδθΝ(αζζΪΝεαδΝη Ϊ)ΝαπκΝ δμΝ εζκΰΫμ,Ν βθΝ
Ϋ η υ βΝ - η Ν υΰε ΰελδηηΫθκΝ χλκθκ δΪΰλαηηαΝ - υζκπκέβ βμΝ σζωθΝ ωθΝ παλαπΪθωΝ βηαθ δευθΝ ΰδαΝ
βθΝΘ
αζέαΝΫλΰωθέ
ΛΪλδ αΝβήίλή1λλθ
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Μ Ν δηάΝ
ΚωθέΝ ζέΝΓεκτηαμΝ- Γ ωπσθκμ
Πλσ λκμΝΝΓ ΩΣέ έ ΝήΝΚέΝ
Γ θέΝΓλαηηα ΫαμΝΠ έέ
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