




 

 

 

Η ΠΡΟΣΑΗ ΣΗ ΠΑ Γ   
ΓΙΑ ΣΟ Ν ΡΟ Τ ΣΟΤ ΦΟΡ Ι ΙΑΥ ΙΡΙΗ 

(ΥΟΛΙΑ Τ ΑΠΟΦ Ι) 

Απ  το  Κω . Γκο α  
 

 

Μ Ν αφκληάΝ βθΝ παλκυ έα βΝ βθΝ γάθαΝ ΤΝ πλκξγΫμΝ κθΝ σζκ, βμΝ η ζΫ βμΝ η Ν έ ζκΝ
«Μ Λ ΣΗΝ Ν ΦΑΡΜΟΓΗΝ Ν ΝΙΑΙΟΤΝΜΟΝΣ ΛΟΤΝ Ν ΙΑΧ ΙΡΙΗΝ ΝΣΟΤΝ ΑΡ ΤΣΙΚΟΤΝΝ
Ν ΡΟΤ ΣΗΝΝ Ν ΛΛΗΝΙΚΗΝ Γ ΩΡΓΙΑ»,Ν πκυΝ επσθβ Ν κΝ Ιθ δ κτ κΝ ΰλκ δεάμΝ εαδΝ
υθ αδλδ δεάμΝΟδεκθκηέαμ (ΙΝ Ο),Νφλσθ δ αΝθαΝ«εα ίΪ π»ΝαπσΝ βθΝ δ κ ζέ αΝΝ βμΝ
Π  Γ  κΝ ξ δεσΝε έη θκΝη Ν αΝ υηπ λΪ ηα αΝΤΝ δμΝπλκ Ϊ δμ ( ε ζ δεάΝ τθκοβ).  
Ό αθΝη ζΫ β αΝη Νπλκ κξάΝ δμΝβθΝ ζέ μΝ κυΝε δηΫθκυ,ΝπκυΝαφκλΪ γΫηα α ΰδαΝ α κπκέα 

ΫξπΝ εφλΪ δ δμΝγΫ δμ ηκυΝ κ παλ ζγσθ,Ν  υθΫ λδα, βη λέ μΝεαδΝ κθΝ κπδεσΝ τπκ, 

ΫελδθαΝ σ δ γαΝ ά αθΝ ξλά δηκΝ ΰδαΝ κυμΝ αΰλσ μΝ ΤΝ σ κυμΝ α ξκζκτθ αδΝ η Ν αΝ γΫηα αΝ κυΝ
θ λκτ,ΝθαΝη αφΫλπΝ– ηΫ π βμΝφδζσι θβμΝ φβη λέ αμΝΝ« Λ ΤΘ ΡΙ »– εΪπκδ μΝ εΫο δμΝ
ηκυ,ΝπκυΝβΝ υΰευλέαΝ δμΝεαγδ ΪΝ πέεαδλ μ,Ν σ κΝζσΰπΝ βμΝ βηκ δκπκέβ βμΝ βμΝη ζΫ βμΝ
αυ άμ,Νσ κΝΤΝΰδα έ βΝΘ αζέαΝΤΝκΝΝκησμΝηαμΝίδυθ δΝ υΝΤΝπκζζΪΝξλσθδαΝ κΝπλσίζβηαΝ
βμΝζ δου λέαμ. 

ΓδαΝ αΝγΫηα αΝ πθΝΫλΰπθΝ αηέ υ βμΝ& ικδεκθσηβ βμΝαλ υ δεκτΝθ λκτ ΤΝΰ θδεσ λαΝ βμΝ
δαξ έλδ βμΝ πθΝυ α δευθΝπσλπθ,ΝΫξκυθΝ δα υππγ έ απσΝ αΝηΫ αΝ βμΝ1ί έαμΝ κυΝ1λλίΝ

(η Ν κΝ 1κ υθΫ λδκΝ ΰΰ δκί ζ δπ δευθΝ λΰπθΝ ΤΝ δαξ έλδ βμΝ Τ α δευθΝ ΠσλπθΝ κυΝ
Γ ΩΣ ),Ν ηΫξλδΝ ΤΝ κΝ βίίκΝ (η Ν βη λέ μΝ κυΝ Γ ππκθδεκτΝ υζζσΰκυΝ ΛΪλδ αμ,Ν εέα), 
αλε Ϋμ πλκ Ϊ δμ απσΝπκζζκτμΝ υθα Ϋζφκυμ (ΰδαΝθαΝ αγυΝησθκΝ κυμΝΰ π ξθδεκτμ),Ν
σππμΝ κΝ εέΝ Κκ ηΪμΝ Κκθ κΰδαθθέ βμ,Ν πκυΝ έξ Ν πδ βηΪθ δΝ (απσΝ κΝ 1λλι),Ν βθΝ αθΪΰεβΝ
αθα δΪλγλπ βμΝ πθΝκλΰαθδ ηυθΝ (ΣΟ ,ΝΓΟ )ΝπκυΝ δαξ δλέακθ αδΝ κΝαλ υ δεσΝθ λσ. 

θ έ κδξ μΝπλκ Ϊ δμΝΫΰδθαθΝφυ δεΪΝ& απσΝ κΝΣ ΝάΝΪζζκυμΝ κπδεκτμΝφκλ έμ,ΝπκυΝ έξαθΝ
αβ ά δΝ βθΝ τ α βΝ θδαέκυΝφκλΫαΝ δαξ έλδ βμΝυ α δευθΝπσλπθΝ βθΝΘ αζέα. 

άη λαΝΫξκυθΝ δαηκλφπγ έΝθΫ μΝ υθγάε μΝ βθΝξυλαΝηαμ,ΝπκυΝ ξ έακθ αδΝ σ κΝη Ν βθΝ
θΫαΝΚ ΠΝΤΝ δμΝ δαφαδθση θ μΝ ι ζέι δμΝη ΪΝ κΝβί1γ,Νσ κΝΤΝη Ν βθΝ φαληκΰάΝ βμΝΟ βΰέαμΝ
2000/60 ΤΝ ΪζζπθΝ εαθκθδ ηυθΝ βμΝ έ έ έθαδΝ υθ πυμΝ πδ αε δεάΝ βΝ αθΪΰεβΝ θαΝ αλξέ δΝ
(Ϋπλ π ΝθαΝΫξ δΝΰέθ δΝά β)ΝΫθαμΝ κίαλσμ,Νυπ τγυθκμΝΤΝ δζδελδθάμΝ δΪζκΰκμ η αιτΝσζπθΝ
πθΝ ηπζ εκηΫθπθ φκλΫπθέΝΠκζδ έα,ΝΣκπδεάΝ υ κ δκέεβ β,Ν πδ βηκθδεκέΝφκλ έμ,Ν ΰλκ-

δεσΝεέθβηα,ΝΣΟ ,Νεέαέ,ΝπλΫπ δ πδ ΫζκυμΝθαΝαπκφα έ κυη ΝπκτΝ γαΝ πδε θ λυ κυη Ν δμΝ
πλκ πΪγ δΫμΝηαμΝΤΝπυμΝγαΝαθ δη ππέ κυη Ν αΝ γΫηα α βμΝ ικδεκθσηβ βμΝαλ υ δεκτΝ
θ λκτΝΤΝ βμΝκλγκζκΰδεάμ-απκ ζ ηα δεάμΝ δαξ έλδ άμΝ κυέ 
Θ πλυΝ υθ πυμΝ ξλά δηβΝ ΤΝ πκδεκ κηβ δεάΝ βθΝ πλπ κίκυζέαΝ βμΝ Π  Γ ,Ν θαΝ
α ξκζβγ έΝ η Ν κΝ γΫηαΝ ΤΝ θαΝ ι εδθά δΝ ΫθαμΝ δΪζκΰκμΝ η Ν βθΝ ίΪ βΝ (Ν ν),Ν παλσ δΝ θΝ έηαδΝ
ίΫίαδκμΝ ΰδαΝ αΝ πλαΰηα δεΪΝ εέθβ λαΝ βμ, αθΝ ζΪίπΝ « κδμΝ η λβ κέμ»Ν δμΝ πλσ φα μΝ
εα βΰκλβηα δεΫμΝ βζυ δμΝ κυΝ πλκΫ λκυΝ βμΝ εέΝ ΣαέΝ ΚαλαηέξαΝ βθΝ « Λ ΤΘ ΡΙ »Ν
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(1/5/2009),Ν σ κΝΰδαΝ βθΝίαηίαεκεαζζδΫλΰ δαΝ βΝΘ αζέα,Νσ κΝΤΝΰδαΝ βθΝαθαΰεαδσ β αΝ
η αφκλΪμΝθ λκτΝαπσΝ κθΝ ξ ζυκέ 
 Νσ δΝαφκλΪΝαυ άΝεαγαυ άΝ βθΝη ζΫ β,ΝυπΪλξκυθΝ βη έαΝ αΝκπκέαΝη Νίλέ εκυθΝαπσζυ αΝ

τηφπθκ, πκζζΪΝη Ν αΝκπκέαΝ δαφπθυ ΤΝΪζζαΝπκυΝ θΝ έθαδΝλ αζδ δεΪ. 

 κΝ ΝκησΝ ΛΪλδ αμΝ Ϋξκυη Ν ά βΝ υδκγ ά δΝ Ν ΤΝ φαλησακυη Ν η Ν βθΝ άλδιβΝ βμΝ Νέ Ν
ΛΪλδ αμ, αΝ π λδ σ λαΝ απσΝ αΝ ηΫ λαΝ πκυΝ πλκ έθ δΝ β η ζΫ β ΰδαΝ βθΝ ικδεκθσηβ βΝ
θ λκτ. ξκυθΝ θ αγ έΝ αΝ ζ υ αέαΝξλσθδαΝκδΝπλκ πΪγ δ μΝΤΝβΝξλβηα κ σ β β,ΝπλκμΝ βθΝ
εα τγυθ βΝυζκπκέβ βμΝΫλΰπθΝ αηέ υ βμΝ πδφαθ δαεκτΝθ λκτ (φλΪΰηα α,Ν αηδ υ άλ μ),Ν
ΫλΰπθΝ ικδεκθσηβ βμΝ θ λκτΝ ( ε υΰξλκθδ ησμΝ αθ ζβ δευθΝ υΰελκ βηΪ πθ,Ν υπκΰ έπ βΝ
αλ υ δευθΝ δε τπθ,Νεέα)ΝΤΝΫλΰπθΝ ηπζκυ δ ηκτΝυπσΰ δπθΝυ λκφκλΫπθέΝ δ δεσ λαΝμΝ 
 ΣαΝ ζ υ αέαΝξλσθδαΝΫξκυθΝαθ δεα α αγ έΝ εΪ μΝξδζδση λαΝεα λαηηΫθπθΝάΝηβΝ

πδφαθ δαευθΝ υζζκΰδευθΝ δε τπθΝ η Ν τΰξλκθαΝ υπσΰ δαΝ έε υα,Ν θυΝ πλκΰλαη-

ηα έα αδΝ ηΫ πΝ κυΝ Π ,Ν βΝ υπκΰ έπ βΝ ΤΝ σζπθΝ πθΝ υπκζκέππθΝ δε τπθΝ κυμΝ
ΣΟ Ν κυΝΝκηκτέΝ θΝ έθαδΝ φδε σΝαυ σ ησθκ βθΝπ λδκξάΝ κυΝΣΟ ΝΠβθ δκτ  – 

ζσΰπΝ εσ κυμΝ απσΝ βθ η ΰΪζβΝ δα πκλΪ κυΝ αθκδε κτΝ δε τκυΝ ( λαΰΰδ δεκτ)Ν - 

πζβθΝέ πμΝ πθΝ ε Ϊ πθΝπκυΝαλ τκθ αδΝπ λδη λδεΪΝαπσΝ κυΝηδελκτμΝΣαηδ υ άλ μέ  
 ΗΝ φαληκΰάΝ βμΝ Ϊΰ βθΝ Ϊλ υ βμΝ κΝ ΝκησΝ ηαμΝ ι π λθΪΝ κΝ 7ίΣΝ ΤΝ ηπκλ έΝ η Ν

υθ κθδ ηΫθ μΝ πλκ πΪγ δ μΝ ΤΝ κδεκθκηδεάΝ άλδιβΝ πθΝ αΰλκ υθ,Ν θαΝ φγΪ δΝ κΝ
100%.   

 ΗΝαθ δεα Ϊ α βΝ πθΝ θ λΰκίσλπθΝαθ ζδυθΝη ΝθΫ μΝ(inverter),ΝΫξ δΝά βΝι εδθά δΝ Ν
ΣΟ Ν κυΝ Νκηκτ,Ν η Ν ξλβηα κ σ β βΝ απσΝ βθΝ Νέ Ν ΤΝ γαΝ υθ ξδ γ έ,Ν θυΝ γαΝ
ηπκλκτ ΝθαΝ π ε αγ έΝΤΝ κυμΝξδζδΪ μΝη ηκθπηΫθκυμΝαλ υ Ϋμ,Ν αΝπζαέ δαΝηδαμΝ
πλκ πΪγ δαμΝ αθ έ κδξβμΝ η Ν αυ άθΝ πκυΝ Ϋΰδθ Ν πλσ φα αΝ η Ν πδ υξέαΝ αΝ
εζδηα δ δεΪ.  

 ΣΫζκμΝ Ν σ δΝ αφκλΪ βθΝ ΰεα Ϊ α βΝ υ άηα κμΝ βζ ε λκθδεάμΝ υ λκζβοέαμΝ η Ν
εΪλ αΝ ξλΫπ βμ,Ν Ϋξ δ ά βΝ αβ βγ έΝ βΝ ξλβηα κ σ β βΝ βμ Νέ έ,Ν απσΝ κΝ Τπκυλΰ έκΝ

ΰλκ δεάμΝ θΪπ υιβμΝ ΤΝ βθΝ Π λδφΫλ δαέΝ βΝ φαλησα αδΝ η Ν πδ υξέαΝ κθΝ άηκΝ
αλαθ απσλκυΝ ΤΝ πλσε δ αδΝ θαΝ υδκγ βγ έΝ ΤΝ απσΝ ΪζζκυμΝ άηκυμ,Ν αφκτΝ πδφΫλ δΝ
η έπ βΝ βθΝ εα αθΪζπ βΝ θ λκτ,Ν βθΝ εα αθαζδ εση θβΝ θΫλΰ δαΝ ΤΝ υθ δ φΫλ δΝ

βθΝ πέζυ βΝ κυΝπλκίζάηα κμΝ βμΝ έ πλαιβμΝ πθΝαλ υ δευθΝ ζυθέΝ 
ΌζαΝ αΝπαλαπΪθπ,Ν ε δηυΝσ δΝ  γαΝηπκλΫ κυθΝθαΝπλκξπλά κυθ ΤΝθαΝυπΪλι δΝπλσκ κμΝ

Ν σ δΝ αφκλΪΝ βθΝ ικδεκθσηβ βΝ θ λκτ,Ν η Ν βθΝ πλκςπσγ βΝ ίΫίαδαΝ βΝ Πκζδ έαΝ θαΝ
παλΫηί δΝ κυ δα δεΪ, θαΝ βλέι δΝ κδεκθκηδεΪΝ σζ μΝ δμΝ παλαπΪθπΝ πλπ κίκυζέ μ ΤΝ θαΝ
υπΪλι δΝ«πλδησ β α»Νη ζ υθΝαπσΝ κυΝφκλ έμ. 

ΟδΝπλκ ΰΰέ δμΝσηπμΝ κυΝΙΝ ΟΝπκυΝ ξ έακθ αδΝη Ν βθΝ δηκζσΰβ βΝ κυΝθ λκτΝΤΝη Ν κυμΝ
θΫκυμΝ Φκλ έμ δαξ έλδ βμΝ Ν λκτΝ (Φκ Ν ),Ν θΝ η Ν ίλέ εκυθΝ τηφπθκ,Ν θΝ δμΝ γ πλυΝ
λ αζδ δεΫμ ΤΝθκηέαπΝσ δΝξλ δΪακθ αδΝπ λαδ ΫλπΝ π ι λΰα έαΝΤΝ ι δ έε υ βέ 

θΝθκηέαπΝσ δΝ έθαδΝ φδε σ,Ν αΝπζαέ δαΝ βμΝ πδ κζάμΝαυ άμ,ΝθαΝ π ε αγυ ζ π κη λυμΝ 
αΝπκζτΝ βηαθ δεΪΝαυ ΪΝγΫηα αέ θΝηπκλυΝσηπμΝθαΝ ξγυΝ βθΝαπαιέπ βΝ πθΝΣΟ Ν

ΤΝ θαΝ ηβθΝ ξκζδΪ πΝ πμΝ «ζαρεέ δεκ» πέξέΝ κΝ παλΪ δΰηαΝ βμΝ η ζΫ βμΝ ΰδαΝ βθΝ
« ικδεκθσηβ βΝλίίΝ εα έΝηγΝΝθ λκτ πκυΝγαΝπλκετοκυθ απσΝ βθΝη έπ βΝβέ230.ίίίΝ λέΝ
ίΪηίαεκμ,Ν η Ν κΝκπκέκΝ γαΝ εαζτοκυη Ν δμΝ υ λ υ δεΫμΝ αθΪΰε μΝ βμΝ ξυλαμ»έΝ ζάγ δα,Νη Ν
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πκδκΝ λσπκΝγαΝη αφ λγκτθ αΝθβ δΪΝάΝ βθΝυπσζκδπβΝ ζζΪ α,Ν αΝηίίΝ εέΝηγΝπκυΝγαΝ
ικδεκθκηβγκτθΝ θ ξκηΫθπμΝ βΝ Θ αζέαΝ απσΝ βθΝ η έπ βΝ εα ΪΝ ιηΣΝ βμ ίαηίαεκ-

εαζζδΫλΰ δαμΝ;  
ζζΪΝΰδαΝθαΝ κίαλ υγκτη ,ΝθκηέαπΝσ δΝηέαΝ Ϋ κδαΝπλκκπ δεάΝγαΝ έξ Ν υ η θ έμΝπ λδίαζ-

ζκθ δεΫμΝ πδπ υ δμΝΰδαΝ βθΝΘ αζέα,Ν θυΝ ιέ κυΝεα α λκφδεά γαΝά αθΝΤΝβΝαπσφα βΝ
θαΝ απαιδυ κυη Ν βθΝ υπκ κηάΝ πκυΝ Ϋξ δΝ βηδκυλΰβγ έΝ βθΝ Θ αζέα ΰδαΝ ίαηία-

εκεαζζδΫλΰ δαΝ (η  υΰελδ δεσΝ πζ κθΫε βηαΝ ηαμΝ κ πκδκ δεσΝ ίαηίΪεδ)  ΤΝ θαΝ λαφκτη Ν
απκεζ δ δεΪΝ Ν δα λκφδεΫμΝ εαζζδΫλΰ δ μΝ ησθκΝ η Ν κΝ πδξ έλβηαΝ σ δΝ θΝ απαδ κτθΝ
η ΰΪζ μΝπκ σ β μΝθ λκτ.  Παλσ δΝ θΝ έηαδΝκΝ δ δεσμΝπκυΝγαΝηπκλκτ ΝθαΝ ξκζδΪ δΝ κΝ
γΫηα,Ν θΝ θκηέαπΝ σ δΝ βΝ θ ξση θβΝ αυ άΝ πδζκΰάΝ ηαμ,Ν γαΝ ηπκλκτ Ν Ν θαΝ ια φαζέ δΝ
δεαθκπκδβ δεσΝ δ σ βηαΝ κυμΝαΰλσ μΝηαμ,Ν ΝηδαΝπαΰεκ ηδκπκδβηΫθβΝ υαέ γβ βΝαΰκλΪ,Ν
πκυΝ ηπκλ έΝ θαΝ πλκηβγ υγ έΝ αΝ έ δαΝ φγβθΪΝ δα λκφδεΪΝ πλκρσθ αΝ απσΝ ξυλ μΝ σππμΝ κΝ
Καθα ΪμΝ άΝ ατλδκΝ ΤΝ βΝ ΚέθαέΝ έΰκυλαΝγΫζ δΝπκζτΝ πδκΝλ αζδ δεάΝπλκ Ϋΰΰδ βΝ ΤΝ κίαλΫμΝ
η ζΫ μΝίδπ δησ β αμΝΰδαΝ αΝπλκρσθ αΝαυ Ϊ,Νπλκ κτΝαπκφα δ γκτθΝ Ϋ κδ μΝαζζαΰΫμέ 
 Ν σ δΝ αφκλΪΝ βθΝ δηκζσΰβ βΝ κυΝ θ λκτ,Ν έθαδΝ αζάγ δαΝ σ δΝ Ϋξκυη Ν κίαλάΝ υγτθβΝ αθΝ
εκδθπθέα,Ν ΰδα έΝ θΝ φλκθ έ αη Ν ΫΰεαδλαΝ θαΝ α ξκζβγκτη Ν η Ν κΝ γΫηαΝ αυ σέΝ άη λαΝ υπσΝ
βθ πέ βΝ πθΝ πλκίζβηΪ πθΝ ζ δου λέαμ,Ν αζζΪΝ ΤΝ πθΝ πλκγ ηδυθΝ πκυΝ πδίΪζζ δΝ βΝ
φαληκΰάΝ βμΝκ βΰέαμΝβίίίήθίΝεαδΝ κυΝεαθκθδ ηκτΝιγήβίίλ,ΝβΝξυλαΝηαμΝγαΝυπκξλ πγ έΝ

θαΝ πλκξπλά δΝ πλκμΝ βθΝ υΰε ελδηΫθβΝ εα τγυθ β,Ν ξπλέμΝ θαΝ Ϋξ δΝ βθΝ πκζυ Ϋζ δαΝ βμΝ
«ατηπ βμΝ ΤΝ πλέηαθ βμ»Ν θσμΝ σ κΝ υαέ γβ κυΝ γΫηα κμέ ΌηπμΝ βθΝ υΰε ελδηΫθβΝ
ξλκθδεάΝ υΰευλέα,Ν η Ν βθΝ δ γθάΝ κδεκθκηδεάΝ ελέ βΝ Ν ιΫζδιβΝ ΤΝ κυμΝ αΰλσ μΝ ηαμΝ θαΝ
ίδυθκυθΝ βθΝ«εαγέαβ β»Ν πθΝ δηυθΝ πθΝαΰλκ δευθΝ κυμΝπλκρσθ πθΝΤΝ πθΝ πδ κ ά πθ,Ν
γαΝ ά αθΝ εα α λκφδεσ θαΝ ξγκτη Ν πδίαλτθ δμΝ κ  εσ κμ παλαΰπΰάμ,Ν πκυΝ γαΝ
πλκΫζγκυθΝαπσΝ βθΝ δηκζσΰβ βΝ κυΝθ λκτέ ΘαΝά αθΝ υ ίΪ αε β ΰδαΝ κυμΝαΰλσ μΝηαμΝβΝ
πδίΪλυθ βΝη Ν30-4ίΝ€ΝήΝ λέΝ( τηφπθαΝη Ν βθΝη ζΫ β), πκυΝαπαδ κτθ αδ ΰδαΝθαΝεαζυφγ έΝ
κΝ π λδίαζζκθ δεσΝεσ κμΝ δμΝ ζζ δηηα δεΫμΝ Νθ λσΝπ λδκξΫμ. ΘαΝπλΫπ δ βΝξυλαΝηαμ,Ν

θαΝ βηδκυλΰά δΝεα Ϊζζβζ μΝ« υηηαξέ μ»ΝηααέΝ  η ΝΪζζ μΝπκυΝΫξκυθΝπαλσηκδαΝπλκίζά-

ηα α,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝπ τξ δΝπαλΪ α βΝ βμΝ φαληκΰάμΝ κυΝηΫ λκυΝΰδαΝ βθΝ δηκζσΰβ β,Ν
άΝ λκπκπκέβ βΝ πθΝ ξ δευθΝΪλγλπθέΝ 
ΣΫζκμΝκδΝθΫκδΝΦκλ έμ δαξ έλδ βμΝΝ λκτΝ(Φκ Ν )ΝπκυΝπλκ έθ δΝβΝΠ  Γ ,Ν έθαδΝίΫίαδκΝ
σ δΝ γαΝ πδίαλτθκυθΝ Ϊη αΝ η Ν πδπζΫκθΝ εσ κμΝ κυμΝ αΰλσ μ,Ν γαΝ ξλ δα γκτθΝ κυζΪξδ-

κθΝηέαΝ1ί έαΝθαΝ υΰελκ βγκτθ,ΝΰδαΝθαΝηπκλΫ κυθΝθαΝαθ απκελδγκτθΝαπκ ζ ηα δεΪ. 

θ έγ αΝ βΝ θέ ξυ βΝ πθΝ ήθ πθΝ Τ Ϊ πθΝ (πλσ φα βΝ υπβλ έα)Ν Ν πλκ ππδεσΝ ΤΝ
υπκ κηΫμ,ΝβΝ φαληκΰάΝ πθΝ ξ έπθΝ δαξ έλδ βμΝΤ βΝγ ηδεάΝ δα τθ βΝ κυμΝη Ν δμΝΝέ Ν
ΤΝ κυμΝΣΟ Ν(η Ν υΰξπθ τ δμ,Ν ξθδεάΝ άλδιβΝΤΝ ε υΰξλκθδ ησ),ΝθκηέαπΝσ δΝγαΝά αθΝβΝ
λ αζδ δεάΝ πλκ Ϋΰΰδ βΝ Ν πλυ κΝ Ϊ δκ,Ν ηΫξλδμΝ σ κυΝ οτξλαδηαΝ ΤΝ θβφΪζδαΝ
απκφα έ κυη Ν η Ν πκδκΝ ηκθ ΫζκΝ (ελα δεσ,Ν δ δπ δεσΝ άΝ ηδε σ)Ν γαΝ δαξ δλδ γκτη Ν κυΝ
υ α δεκτμΝηαμΝπσλκυμέΝΝΝ 
 

ΛΪλδ αΝβηΝΙκυθέκυΝβίίλ 

 

ΚπθήθκμΝ ζέΝΓεκτηαμΝ- Γ ππσθκμ 


