ΟΒδΕΚνΑΤΙΟΝδ ΟΝ ΤΗΕ ΑΟΤΙΟΝ ΟΡ ΟΕΟΕΟΟΙΟΑΕΕΥ -ΙΝϋϋΓΕΟ
ΗΑΖΑΚϋδ ΙΝ ΤΗΕ ΑΝΟΕΝΤ ΤΟ\¥Ν ΟΡ ΚΗΟϋΕδ (ΟΚΕΕΟΕ)
ΕΗΗίηιίθ3 ΕεΕ1ί33, Οίιηίίπκ δ&ΕοΙΙαηοα & 8ΐε1ίθ5 Εοζίοδ
ϋερ[. ο ί ΟεοΙο§γ, υηίνεΓδίΐγ ο ί ΑΐΗεη5

ΑΒ 5ΤΚΑ(ΓΤ: ΤΗε Ιο\νη ο ί ΚΗο4εδ Ηβδ Ηεεη βη ΐπιροΓίαηί Γε^ίοηαΙ α είίν ίίγ εεηίΓε ο ί
ΙΗε Αε§εαη 3ΐκ 1 Αδία Μ ιπογ. Ιηδεπρίίοηδ, ννπΚεη Ιεχίδ, 3ΐΐ (1 ηιίηβ δΗο\ν ΐΗ3ί ΚΕο4ε 8
Γβ3ε 1ιε <1 ΙιίβΙι Ιενεΐδ ο ί ρΓοβρεπίγ ΐη ίΗε 0 ΐ 355ΐε 3ΐ, Κοιτοη, Βγζβηίίηε βηΗ ΜεΗϊενβΙ
Ιίπιβϊ. Οη ίΗε οίΗεΓ Ηβηά, ίΗε εεοίεείοηίο ροδίΐίοη ο ί ΚΗοΗεδ Ϊ5 ΓεδίιΙΙίηΒ ΐη 3 ΐ 3Γ§ε
ηυηιΗεΓ ο ί ά εδίηιείίνε §εο 1ο{;ιε 3ΐ ρΗεηοηιεη3. II Η35 Ηεεη οοηΓιπηβί) ίΗβί (δίηεε ίΗε
ρΓεΙιίδίοπε ιίηιεδ) ΙΗε ίο 11ο\νίη§ ενεηί® Ηβνε ια ίεη ρίβεε 3ηά 3ίίε ε Ιε <1 ίΗε ε ίΐγ ο ί
ΚΗοΗεδ: (ΐ) οηε ιτιείεΓ δυβδΐάεηεε ο ί ίΗε ε 35ΐεπι εοβδί, \νΗϊεΗ τεδυΐΐεοί ΐη ΙΙιε
άεδίηιείϊοη ο ί ςυαιτΐεδ 3η<1 ροδδίΗΙν ίΗε 3Η3ηάοηΐη§ ο ί υτΗβη 3Γε3, (η ) 3 δεπεδ ο ί
δεπουδ ε 3ΐίΗςυ 3Εε5, ΐη 227 ΒΟ, 197 ΒΟ, 183 ΒΟ, 344, 477, 516, 1481 Α ϋ Ιΐΐ 3ΐ Γ3ζεά
ΙΗε είίγ ; ίΗε ίΗδΐ ο ί ΐΗεδε ΗεδίΓΟγεΗ ίΗε ίαηιουδ Ηυ§ε δΟΙυε ο ί € ο 1οδδυδ, (ίϋ ) βείίνε
ί 3υ 1ίίη§, εχρΓε$5ε (1 ΐη ίΗε ίοπη ο ί ί 3ΐι 1ί εΓεερ ογ ίΓ3είυπη§, 1ΐ 35 Ηείοπηε <3 Ιΐιε ο !(1
άείεηδίνε λυβΙΙ ϊ ; ίί ίδ 3ΐδο Ηε!4 ΓεδροηδίΗΙε ίθΓ ίΗε ο ί ίΗε 5ί 3ίυε ο ί Οοΐοδϊΐΐδ, ΐη ίΗε 227
ΒΟ εΕΓίΗςυβΗε, (ΐν ) 43πΐ3§ε αηιΙ/οΓ ΗεδΙηιείίοη, ροδδίΗΙγ ίΓοιη Ιβηίΐδΐίάεδ, ο ί Ιΐιε γο3<1
ηείννοΓίί. ΤΗε η 3ίιΐΓ 3ΐ Ιΐ3ζαΓ(1δ 1
ΐ 3νε Ιιειεί εΐΐτεεί ογ ΐπάΐτεεί εοηδεςυεηεεδ οη ίΗε
άενείορπιεηΐ ο ί ίΗε € ϊίγ ο ί ΚΗοΗεδ. Ιη δρίΐε ο ί ίΗε ί 3εΙ Ιΐΐ 3ΐ η3ΐαΓ3ΐ 4ίδ3δΙεΓ5 Ηα<1
δενεπ,' ΐηιρβεί, ίΗε ίκΙναηίΕρεουδ §εο§Γ3ρΗίε3ΐ ροδίΐΐοη ο ί ΚΗοΗεβ ηΐ 3(3ε ίί 3§ 3ΐη 3
ρπηίΒΓγ εεηίΓε οίΗιπηβη 30ΐ ίνΐ 1ίεδ.

Ιηίπκΐηείίοη
ΤΗε ϊδΐ&ηίΐ ο ί ΚΗοάεδ 3η<3 ίΗε ίοννη ο ί ΚΗοεΙεδ ίη ρατίίευΙαΓ Ηβνε ηίννηγβ Ηεεη 3
δίρηίίίοαηΐ εεηίεΓ ο ί άενείορπιεηΐ ο ί Ηυηιηη ηεΐίνίΐγ. Ρ γοπι ρΓεΗίδίοπε υηΐίΐ
ΓεεεηΙ ίπηεδ ίη 311 ρεποίΐδ, ηίηηεΐγ €ΐ355Ϊε, Κοηιαη, Βνζηηίΐηε ίΐηεΐ Μεάίεναΐ,
ίΗε άενείορηιεηΐ ο ί εοπιπιεΓείαΙ, ροΐίΐίεηΐ αη<1 Γε1ΐ§ίοιΐ5 3είΐνίίίε5 <3επιοη5ΐΓ3ίε
ίΗβί 3 κεπεδ ο ί πηροΠ3ηί ίηεΙοΓδ ίΗνουΓεά ίΗε άενείορηιεηΐ ο ί ίΗε ίο\\τι ηηά ίΗε
εηΐίΓε ίδΗιηά ίη §εηεΓ3ΐ. ΤΗε ηιοδί ίηιροιίηηί ρατηηιείεΓ ίθΓ ίΗε εοηίϊηηοηδ
ετεδεεηΐ ο ί ίΗε 3τε3 Ϊ5 εΐεατίγ ίΐδ υηίςυε §εο£Γ3ρΗίε3ΐ Ιοεηΐίοη ίη 3ουΐΗε33ίεπι
Αε^εοη Ηυί 3 Ι30 ίΐ3 (ϋδΐίηεί η3ΐητ3ΐ-§εο§Γ3ρΗίε3ΐ εοηάΐίϊοηβ, 5ηεΗ 33 ίΗε
ο ί ίειΊίΙε 3θίΐ3, η3ΐητ3ΐ ΗεγΗογβ, Γηουηί3Ϊηοιΐ3 3τε33, ίηίεη3ε

ρΓε5εηεε

ηιοφΗοΙοβγ, ε.ί.ε.
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Οη Λ ε οΛ εί Η3ηά, ίτοιη α βεοΐεείοηΐε νΐε\νροΐηί Λ ε ΐδΐηπεί ο ί ΚΗοιΙεδ Ιΐβδ
οη Λ ε βουηοΐατγ ο ί Λ ε δΐιΗάιιοΙΐοη ζοηε ο ί Εηδίεηι ΜεΛίειτηηεηη, ννΗεκ Λε
Ειιτηδΐηη ΙίΛοδρΗεΓε ρΐηίε ονειΛηΐδίδ Λ ε Αίηεαη οηε, 0Γ03ίΐη§ 3 §εοάγπΗτηίε
εηνΪΓοηπιεηί ϊη Λ ε ΗΐΌ3ΐεΓ 3τεα ο ί ϋοάεε&ηεϊε. ΤΗε πΐίΐίη πΐ3ηΐίε5ί3ΐΐοη3 οί
Λίκ 3εΙίνΐΙγ 3τε Λ ε ΐηίεηδε §εοάχηαηιίο ρι-οεεδδεδ Λ3ί ΙαΕε ρΐηεε ννΗΐεΗ 033δεά
αηά Εεερ §ίνίη§ Π8ε Ιο α δοηεδ ο ί η3ίυτ3ΐ Ηαζητάδ δίαεΗ επΗςιιαΕεδ, βείίνε
ίαυίίδ, Λδρίηεεπιεηΐδ ο ί Λ ε εοβδίΐΐηεδ, Ιηηάδΐίάεδ, ίδυηηιηίδ, ε.ί.ε.

ΤΗε ηείΐνίίγ οί Λε αίοΓεηιεηΙίοηει! Ηαζατάοιίδ ρΠεηοιπεπΗ ΐδ Γεεο§ηΐδε<1 ΗοΛ
ίΓοηι Ηίδΐοπεαΐ ενίάεηεε αηά τεεεηΐ οΗδεη^Ιΐοηδ ϊη Λε ΗΓοηάεί 3τε3 οί ΚΗοεΙεδ
3ΐΐ(1 οί Λε ΐδΐηηάδ οί 0οάεο3ηεδε. ΤΗε$ε Γεεεηί οΗδεη/αίίοηδ ινείε
3εεοΓηρ1ίδΗε<1 οη Λε Ηβδΐδ οί εχίεηχίνε §εο1ο§ΐε3ΐ δίικϋεδ Ληί 3τε Ηεΐη§ εαπίεΐ
οιιί ίοΓ πΐ3ηγ γεητδ αί Λε ίοννη οί ΚΗοάεδ 3ηά ΐη Λε ΗΐΌ3άεί 3τε3.
ΤΗε οΗίεεΐίνε ο ί Λΐδ δίικίγ Ϊ5 Ιο ρΓεβεηί δοηιε άπίη οη Λ ε αείΐοη ο ί ηαίυταί
Ηηζηπίδ ΐη Λ ε ίοινη ο ί ΚΗούεδ, 33 Λ ε γ ητε ίηνε5ΐί§3ΐε<1 Λ γοο^,Η Λ ε οΗδεπ^Ιΐοη
ο ί δοπιε ^εοΐοβϊεηΐ ρΗεηοηιεηα αηιΐ ρι-οεεδδεδ ΛηΙ άενείορεά άαπη§ Λ ε Γεεεηί
§εο1ο§ΐε3ΐ 3η(1 Ηίδΐοπεηΐ ίίηιεδ. Ρ γϊογ Ιο ρΓεδεηΐίη^ Λεδε <ΐ3ί3, ίί ΐδ ννοιΛ
πιηΕίηβ 3 δΗοΠ τείειεπεε ίο Λ ε §εο1ο§ΐε3ΐ εοηάΐίΐοηδ Λ3ί ρΓεν3Ϊ1 ΐη Λε
5ΐιπΌΐιη<Πη§ 3τε3 ο ί Λ ε εΐίγ ο ί ΚΗοεΙεδ 30 35 ίο §εί 3 ίεεί ίοΓ Λ ε δΐηιείιιτε ο ί Λε
§εοεηνΪΓοηηιεηΙ.

Οεοίοςίεαΐ εοηύίίΐοηδ οί ίΗε εΐίγ οί ΚΗοϋεδ

ΤΗε εΐίγ οί ΡΗοάεδ ΐδ Ιοεηίεά ΐη Λε ηοιίΗ εηά οί Λε ΐδΐηηά 3ηά οεευρΐεδ Λε
§εο§Γ3ρΗΐε ίποη^ΐε (Ρΐ§. 1) \νΗΐεΗ ΐδ ίοππεά Ηγ Λε ί\νο εο3δί1ΐηεδ οη Λε οηε
Ηαη<1 3ηά Ηγ ίΗε Ηΐΐΐδ οί Μοηίε δηιίΛ 3η(1 Ροάίηί οη Λε οΛεί ΗηηΗ. Ιη ΐίδ
ηοΓΛεπι εχΐίεπιΐίγ Λε 3ΐε3 ΐδ ρΐηηε Ηυί ηιονΐη§ ίοινητίδ Λε δοιιΛ-δοιιΛννεδΐ
Λε ηιοΓρΗοΙοβΐοΒΙ δίορεδ Ηεεοπιε δίεερεΓ, Ιοεηΐΐγ τεηεΗΐηβ ν3ΐηεδ ονεΓ 20%,
ννΗΠε ΐη δοηιε Ιοοηίΐοηδ ιηοΓρΗοΙοβΐεηΙ Λδοοηίΐηυΐίΐεδ οηη Ηε οΗδείΎεΗ
εδρεεΐηΐΐγ ΐη Λε ητεη πογΙΗοί Λε Μοηίε δπιΐΛ ΗΐΠ.
Ιη Λε 3τε3 οί Λε εΐίγ οί ΚΗοΗεδ, ε3τΗεδΙ (ΜυΤΤΙ εί ηΙ.') 3ηά πιοΓε Γεεεηί
δίικϋεδ (ΕΕΚΚΑ8 εί οί.2, ΕΕΚΚΑδ3) <1εηιοη5ίΓ3ίε<1Λ 3ί ΐί ΐδ δίηιείιιτεά Ηγ Λε
ίο11ο\νίη§ §εο1ο§ΐε3ΐ ίοπηηΐΐοηδ:
• Α ΙοννεπηοδΙ §εοΙο§ΐε3ΐ ίοπηηΐΐοη, ηηιηεά Λε Αδβοιίίοδ ίοππ3ίίοη, ννΗΐεΗ
εοηδΐδίδ οί ηΐίεπιηΐΐοηδ οί δαηΐδ, δΐΐίδ, εοη§ΙοπιεΓ3ΐε5, δηηάδίοηεδ 3η<1πΐ3Γΐδ
\νΗΐεΗ 3τε ηΐίεπιηίείΐ ΗοΛ Ι3ΐεί3ΐ1γ ηηά ΐη Λε νειίΐεηΐ δεηδε ννΗΐεΗ Ηηδ 3 ΐοίηΐ
νΐδΐΗΙε Λΐεΐίηεδδ οί 70 ηιείΓεδ. ΤΗε 3§ε οί Λΐδ ίοπη3ΐΐοη ΐδ ΙΙρρεί ΡΐΐοεεηεΕοννεΓ Ρΐεΐδίοεεηε. Ιί ΐδ 3 ίοπηηΐΐοη ΙΐηΗΙε ίο ΙηηΗδΙίάεδ, ινΗϋε, Ιοεηΐΐγ, ΐί
ηηιρίΐίιεδ Λε δεΐδηιΐε ΐηίεηδΐίγ.
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Ρΐ£ΐΐΓ6 ι. νϊβνν ο ί ΐΗε ρΓβκβηΙ οίΐγ οΓΚίιοάεδ 31 ΐΗε ηοΓ&βΓη βοπίει· ο ί ΐΗε ίϊΐαηιΐ ΤΙιε
3Γ6α ΟΓΟδϊοά 6γ Λβ 30ΐίνε ίαιιΐΐ ννΐιϊοΐι \ν3$ ριχΛαβΙγ Γβ30ΐϊν3ΐε<1 \νίΐΗίη Ηϊ ϊ ΙοποεΙ Ιιπιβϊ
(Ρ), 33 ννβΐΐ 33 ΐΗβ ΚθΓ3ΐίθηβΓ1 3Γ63 \νΡΐϊθΗ \¥33 δΐΐΐ^εοί 10 5υί)5Ϊ<Ιεη06 ΓΤ10νεΠΊεη(5 _|113Ι
αΡίεΓ ΐΗε Κοπή3η ρεπο<1 (δ), 3Γε ηοΐεά.

• Αη ιιρρεΓ ίοιτηαΐίοη, Ιαιοννη 33 Ιΐιε ΚΙιο<1ε5 ίοπτίΕΐϊοη, Λνΐιϊεΐι εοπδίδΐδ οί
Ιΐιϊηΐγ-Ριεάίΐεά πιατίν ΙίηιεδΙοηεδ 3η<1δαπΟκΐοπε-ιηπτΙδ 3ί Ιΐιε 1)356 αηά πιπδδΐνε
βίοεΐ35ΐϊε 1ίπΐ65ΐοη65 οΓ Ιοίπΐ ίΗϊεΙαιεδδ οί 30 ηιεΙεΓδ 31 ΐΗε ιορ. ΤΙιε
ίοιτη3ΐίοη 15 οί Ρΐείδίοεεηε 3§ε. II ουίει-ορδ 31 (Ιιε ρΓεκεηΙ ΙοεαΙίοη οί ώε ο1<1
είίγ, ΐη Λε 3Γ63 οί ΐΗε ηιοΓρΗοΙοβϊεαΙ π56 οί Μοηίε-διηίΐΐι αηά 3Ι50 ϊη ΐΗε
3Γ63 οί Κχκϋηί. II 15 3 Γοείί ίοπτΐ3ΐϊοη \νίΐΙι 3 §οοι1 §εοΙεεΙιηΐε3ΐ ΟεΗβνίουΓ
ννΗϊεϊι <1οε5 ηοΐ εηίινοιίΓ Ι&ηεΐκΐίείε ρΗεηοηιεηα, Ϊ5 ηοΐ ΙίαβΙε Ιο δοβδκίεηεε
3η<1ιίοεδ ηοί πιηρΙίίν ΐΗε 56Ϊ5ΐηϊε ίηίεπδϊίγ.
• ΑΟονε (1ΐ656 ίοπτΐ3ΐϊοη5, ΐΗε Ηίίοιηΐ άερο5Ϊΐ5 3τε άενείορεά, ϊη 3 1ίηε3Γ
εοηίι§ιιτ3ίΐοη 3ΐοη§ (Ιιε εο35ί1ίηε. Α Ιοοδε δυρειΤιείαΙ πιπηΐΐε 3Ι50 οί
πΐ3χΐηϊΐιιη ίΚΐεΙοιεδδ ο ί οβοιιΐ 4 Γηείει-5 ρΓοΟυεεά βγ ΐΗε 6Γθ5Ϊοη ο ί ίΗε
Α5§ οογο8 ίοπτΐ3ΐίοη. ΜοΓεονεΓ, ηιαη-Γηαάε ΟεροδίΙδ 3τε οβδειτνεά 31 ρΐ3065
ννΐΐΗ 3 ηΐ3χίΓηιΐΓη Ιΐιΐείαιεδδ ο ί 3βοιιΐ 5 ιηεΙεΓδ. ΤΙιεβε ουΐεΓορδ 3τε ρΓοηε Ιο
Πςυείαείίοη ρΗεηοηιεηα 3ΐκ1 Ιαικίδΐίώηβ ιηονεπιεηΐδ, ν,ΊιιΙε ίΗεγ 3τηρ1ΐίγ ίΗε
δείδΐηίε ΐηίεηδΐΐγ.
ΤΗε εοηΐίηαΐΐγ ο ί ΐΗε ίοιτηβΐϊοηδ ΐδ 1οο3ΐ1γ ίηΙοιηιρΙεΟ Ηγ 3 ποιηθεί- ο ί ίανι1ΐ5
ννΙΐϊοΗ 3Γ6 ε1ΐ3Γ3εί6Π56£ΐ 35 30ΐίν6 ίπΐΐΐΐδ (ΤΕΚΚΑ83), Τ11656 ίαϋΐΐδ 3Γ6 635Ϊ1γ
Γεεοβη136(1 είΐΗει· Ηγ ίΐιε (ΙΐδρΙαεεηιεηΙ ο ί Ιΐιε §εο1θ£Ϊε3ΐ Ηοπζοηδ 31 είΙΙιεΓ δίάε
οί Λ ε ί&υΐΐ ογ Ηγ ίΗε ηηοΓρΗοΙοβίοαΙ (ϋδεοηίϊηυΐίϊεδ ΐΗαί ίΐιεγ 1ΐ3ν6 εΓ63ίε<1. ΤΗε
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γποβΙ

5Ϊ£ηϊίΙθ3ηΙ ίειιιΐΐ Ηαδ 3η ε3δί-ννεδί άΪΓεείΐοη αηά ΐί ΐδ ίΗε οηε ννΗΐεΗ δΐυτίδ
ίτοηι ίΗε ηοΓίΗεπι ΗοΓάεΓ ο ί ίΗε ΓηοιρΗοΙοβΐευΙ πδε ο ί Μοηίε διηΐίΗ ηηά εηάδ αί
ίΗε ηοΠΗεπι δεείίοη ο ί ίΗε Μεάΐενυΐ ννυΐΐ, π§;Ηΐ ννΗεΓε ΐί άΐδρΐ3εεδ ίΗε ΚΗοάεδ
ίοππ3ΐΐοη οη ννΗΐεΗ ίΗε Μεάΐενυΐ ννυΐΐ ΐδ ίουηάεά (Ρΐ§. 1). Αεεοη3ϊη§ ίο ίΗε
εχΪ8ΐΐη§ άυΐ3 (ΕΕΚΚΑδ εί υΐ.2 ΕΕΚΚΑδ3) ίΗΐδ ρυτίΐευίυτ Γαυίί ϊβ εοηδΐάεΓεά ίο
Ηε &η 30ίίνε ίηυΐί ννΗΐεΗ 1ΐ35 Ηεεη ηεΐΐνυίεά ννϊίΐιΐη ίΗε Ρ1εΪ3ίοεεηε ρειίοά Ηυί
αΐδο ννϊΐίιϊη ίΗε Ηοΐοεεηε ρειίοά ννΐίΗ η ί1ιτο\ν ο ί ηί 1ε38ί ΙΟΟηι.

ΟΗδεΓνηίΐοηδ οη ίΐιε αείΐοη οί ξεοΐοξΐεαίΐγ ϊη(Ιυεε(1 ίκιζαηΐδ - (Γοηιηιεηίδ
Ιη ίΗε 3τε3 ο ί ίΗε εΐίγ ο ί ΚΗοάεδ άυηη§ ίΗε δΐυάγ ίΗε ίοΐΐοννϊη^ οΗδεΓνυίΐοηδ
εοηεεπιΐη§ ίΗε υείΐοη ο ί βεοΐοβΐευίΐν ίηάυεεά Η3ζητ(ΐ3 ννεΓε πΐ3άε:
• Ιη ίΗε 1ϊίίθΓ3ΐ 3τε3 ο ί ΚοΓοΕοηεπ οη ίΗε εηδίεπι εο33ί ο ί ίΗε εϊίγ ςυυιτΐεά
3τε33 \νεΓε οΗδεΓνεά, ίηίεηάεά ίοΓ ΙΗε ρΓοάυείΐοη ο ί ίΐαβδίοηεδ &οπι ίΗε
ΚΗοάεδ ίοπηαΐϊοη. ΤΗϊδ ρ3Γίϊεηΐ3Γ ίοππ3ίίοη, Ηγ ηυΐυτε, Ϊ3 3ηΐΐ3Η1ε ίοΓ
ςυ3Γτϊη§ ο ί ίΐυ^δίοηεδ, ννΗΐεΗ ρΓεδυιηυΗΙγ ννεΓε ιΐ3ε<1 ίοΓ ίΗε εοηδίηιείΐοη οί
ηΐ3|0Γ ίπιροΓΐηηί Ηυΐ1άΐη§δ ηηά ίοΓ ΙΗε ννυΐΐδ. ΤΗε ΐπιροπηηί ίηεί ϊδ ίΗυί ΐΗεδε
ςοηπίεδ 3τε ίοηη(1 ίοάαγ Ηεΐονν ίΗε 3ε3 Ιενεί ΓευεΗΐηβ ενεη η άερΐΗ ο ί 1
ηιείεΓ (Ρΐ§. 2). ΤΗϊδ ίυεί ΐηάΐευίεδ ΐΗπί Ιτοιη ίΗε 3§ε ο ί ίΗε ννοτΕδ ίη ίΗε
Κοηιηη ρεποά (ΡΙΚΑΖΖΟΕΙ εί 3ΐ.4) υρ ίο ρΓεδεηί ίϊηιεδ, 3 δΐιΗδίάεηεε
ηιονεπιεηΐ ΙοοΕ ρΐ3εε ννΗΐεΗ νν3δ ο ί ίΗε ΟΓάεΓ ο ί 1-2 ηιείεΓδ υρρΓοχΐιηαίεΙγ.
ΤΗΐδ ηιονεηιεηί ο ί ίΗε Ιυηά είίΠεΓ οεευιτεά δυάάεηΐγ άυε ίο 3η εαΠΗςυαΡε ογ
ρΓΟβΓεδδεά §Γ3άυ3ΐ1γ ΐη ΟΓάεΓ ίο 3ίί3Ϊη 3η εςυΐΙΐΗηυπι. Ουε ίο ίΗεδε
ρΗεηοηιεηη ηηά ίο ίΗε εοηειητεηί εΗηη§ε ο ί ίΗε εουδίΐΐηε, ίΗΐδ Γιείά δίορεά
Ηεΐη§ υδεά, ννΗΐΙε ΐηΗυΗϊίεά 3τε3$ 3ί είίΠεΓ δΐάε ννεΓε ηΐδο ρΓοΗβΗΙγ
αΗαηάοηεά. Αεεοπίίη§ ίο Ηΐδίοπευΐ ενΐάεηεε (ΡΙΚΑΖΖΟΕΙ εί ηΐ.4) ίΗε ητεη
υηάεΓ άΐδευδδΐοη νν3δ δυΗηιεΓβεά άυπη§ ίΗε ΡίΓδί Βγζυηίΐηε ρεποά. Ι ί ίΗΐδ
δυΗδΐάεηεε ννυδ άυε ίο η δεΐδΓηΐε ενεηί ΐί εοαίά Ηε ΐηίειτεά ίΗ&Ι ΐί ρΓοΗυΗΙγ
εοπεδροηάδ ίο ίΗε εΕΐίΗςιίΕΕεδ ο ί 477 3ηά 516 ΑΟ,
• δεΐδηιΐε πιονεηιεηΐδ. ΤΗε ΐδίβηά ο ί ΚΗοάεδ υηά ϋοάεΕυηεδε ΐη §εηεΓ3ΐ 3Γε
εΗ3Γ3είεπδεά Ηγ 3 Ηΐ§Η δεΐδίηΐοΐίγ άιιε ίο ίΗε ηεΐβΗΗουηηβ ο ί ίΗΐδ 3τεη ννΐίΗ
ίΗε εοηνεΓβεηεε Ηουηάυτγ Ηείννεεη ίΗε ίννο ΙΐΐΗοδρΗεπε ρΐ3ίεδ. ΑεεοΓάΐη§ ίο
Ηΐδίοπε3ΐ δουτεεδ ΐί ΐδ εοηεΐιιάεά ΐΗαί άεδίηιείΐνε δεΐδπιΐο ενεηίδ ΙοοΕ ρΐυεε
ΐη 227ΒΟ, 197ΒΟ, 183ΒΟ, 344ΑΟ, 477ΑΟ, 516ΑΟ, 1481ΑΟ
(ΡΑΡΑΖΑΟΗΟδ & ΡΑΡΑΖΑΟΗΟυ3). Ιη ΟΓάεΓ ίο τεάυεε ίΗε δεΐδΓηΐε
Η3Ζ3τά ΐη ίΗε εΐίγ ο ί ΚΗοάεδ, ίΗε Ιοευίΐοηδ ννΗεΓε τοεΕ ίοπηαίΐοηδ ννΗεΓε
ουίετορΐη§ ννεΓε δείεείεά ίοΓ εοηδίηιείΐοη υείΐνΐΐΐεδ (ε.§. ΚΗοάεδ ίοπηυίΐοη)
ννΗΐΙε οίΗεΓ 3τε3δ ννΗεΓε ίΗε ίοπηυίΐοηδ ννΐίΗ 3 ηε§3ίΐνε τεδροηδε ίο ίΗε
δεΐδπιΐε ενεηίδ ννεΓε ρΓεν3Ϊ1ίη§, ννεΓε ηνοΐάεά. ΤΗΐδ ΐδ άεάυεεά Ην ίΗε ί3εί
ΐΗβί ΐη 311 Ηΐδίοήεηΐ ίϊηιεδ, Ιγοπι Οίηδδΐεηΐ ίΐπιεδ υρ ίο Μΐάάΐε Α§ε ίΗε
ΐπιροΓίηηΙ Ηυΐΐάΐηβδ ηηά ίΗε ίοΛΐΓιεαΙΐοη νναΐΐδ ννεΓε ίουηάεά δοΐεΐν οη ίΗε
ΚΗοάεδ ίοπη3ίΐοη. Τγρΐεαΐ εχατηρίεδ υτε ίΗε δίηάΐυιη, ίΗε Τεηιρίε ΐη Μοηΐε
δηιΐΐΗ (Ρΐ§. 3) 3ηά ίΗε ΜεάΐενηΙ ίοννη (Ρΐ§. 4), ννΗΐεΗ 3τε εηίίΓεΙγ ίουηάεά
242

ΡίβιΐΓβ 2. ζ)ιΐ3ΓΠ6<1 3Γβα$ οη ΐΗβ ΚΛοοΙβδ ί'οιτηαΐίοη ννΗίοΗ 3τβ ΓοιιικΙ Ιο<3αγ »1 & όβρίΗ ιιρ
Ιο 1 πιεΙβΓ &βΙο\ν 56α Ιβνβΐ, «ίυβ ΐο Βΐώδίάβηοβ πιονβιηβηΐδ ο ί ΐΗε Ιαηά.

ΡίβϋΓε 3. ΤΊΐ6 Ιβιτιρίβ 31ΜοηΙβ διηΐΐΗ ννΐιϊοΐι Ϊ5ίοιιηάεά οη ίΙιε ίϋκκίθδ ίοπηαΐΐοη.
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οη ουΐεΓορδ ο ί ΐΗε ΚΗοάεδ ίοπηείΐοη. Οη ΐΗε οίΗεΓ Ηεηά, ηο\νεάεγδ ίΗΐδ
πιεεδυΓε \ν35 ηοΐ ε1\νεγδ ίο!Ιο\νεά εηά ΐΗυδ ΐΗε ρΓεδεηί εΐίγ ο ί ΚΗοάεδ \νεδ
ςυΐείάγ εχρεηάεά οη δοπιε ηοΐ 50 ίενοιπεΗΙε ετεεδ Γεδυ1ίΐη§ ΐη ΐηεΓεεδΐη§
ΐΗε δεΐδίηΐο Ηεζετά. ΤΗε εεεε ο ί Ιΐιο ίουηάεΐϊοη ο ί 1ετ§ε δίΓυείυτεδ οη Ιοοκε
5031 ίοΓτηεΐίοηδ ννΗΐεΗ Ηεά εονεΓεά εηεΐεηί ηιΐηδ ΐΗεΐ \νεΓ6 ίουηάεά οη ΐΐιε
ΚΗοάεδ ίοπηείΐοη ίδ ςυΐίε εΗετεοίεπδΐΐε (Ρίβ. 5).
• Αεΐίνε ίευίΐδ. Αδ ίΐ ννεδ ηιείηΐοηεά, η ηυτηΗεΓ ο ί ίευίΐδ οοευτ ΐη Ιΐιε
ρορυΐείεά ετεε ο ί ΐΗε ρΓεδεηί εΐίγ ο ί ΚΗοάεδ, ννΗΐεΗ ετε ΐηίεΓδεείΐηβ ΐΗε
£εο1ο§ίεε1 ίοππαΐΐοηβ. Πιε ηΐ05ΐ ϊηιροιίίΐηί ίειιΐΐ ϊβ Ιΐιε ίευίΐ ΐΐιεΐ οη§ΐηεΐεδ
ίτοηι ΐΗε ηοΛΐεπι ΗοΓάεΓ ο ί ΐΗε Ιιΐΐΐ ο ί Μοηΐε δπιΐίΗ εηά εηάδ εΐ Ιΐιε ηοιΐΗβιη
δεείΐοη ο ί ΐΗε Μεάΐενεί \νε11 (Ρΐβ, 1). Ιη ΐΗε ετεε ο ί ΐΗε ίοοΐ ο ί Μοηΐε δπιίΐΗ
ηο ενΐάεηεε ο ί εεΐίνίίγ ο ί Ιΐιε ίευίΐ ννΐΐΗΐη Ηΐδίοηεεί ίΐιηεδ \νεΓε οΗδεπ/εά
ο\νΐη§ ηιεΐηΐγ ΐο ΐΗε εχΐδίΐη§ Ιεηάδΐΐάε ρΗεηοηιεηε εηά ίο ΐΗε ΐηδίεΗΐΙΐΐγ ο ί
ΐΗε Α5§ουτο5 ίοπηείΐοη πιειηΗεΓδ. Οη ΐΗε οίΗεΓ Ηεηά, αί ΐΗε οίΗεΓ εηά ο ί ΐΗε
ίευίΐ εΐοδε Ιο ΐΗε οΜ εΐίγ, ΐΗε ίευίΐ Ϊ5 ΐηίεΓδεείΐηβ ΗοΐΗ ΐΗε ννεΐΐδ εηά οΙάεΓ
ηιοηυηιεηΐΒ εηά Ηεε εευδεά άείοιτηεΐίοηκ ΐη ΐΗεη δΐΓυοίυτεΙ εΐεηιεηΐδ εϊίΗεΓ
ο ί ρίεδΐίε ογ ο ί Ηηίΐΐε ηείυΓε. ΜοΓεονεΓ ΐί Ηεδ ηοίϊεεεΗΙγ άΐδρίεεεά εεΓνεά
ηιοηυπιεηΐδ οη ΐΗε §εο1ο§ΐεε1 ΚΗοάεδ ίοιτηεΐίοη.
ΤΗΪ5 ίεεΐ ρΓονεδ ΐΗε Γεεείΐνείΐοη ο ί ΐΗε ίευίΐ δυτίεεε \νίίΗΐη ΗΪ5ΐοπεε1 ίϊηιεΒ,
Ηο\νενεΓ ΐΗε ίϊπιε ρεποά ο ί ΐΗΪ5 εείϊνεΐϊοη εεηηοί Ηε άεΐεπηϊηεά ννΐίΗ §ΓεεΐεΓ
εεουτεεγ. ΤΗίδ Γεεείΐνείΐοη ίοοΗ ρΐεεε εϊίΗεΓ εί ε $1ο\ν τείε, ΐη ΐΗε ίοπη ο ί
εΓεερ, ογ δυάάεηΐγ άυπη§ ε Βεΐδπιΐε ενεηί. ΤεΗΐη§ ΐηίο εεεουηΐ ΐΗε! ΐΗε
5ΐεΐυε ο ί “ Κοίοδδοδ” ίδ ίουηάεά ΐη ίΗΐδ ετεε (ΚΟΝδΤΑΝϋΟΡΟυΤΟδ6,
Μ ΑδΤΚΑΡΑδ7) ίΐ ίδ ςυΐίε ρΓοΗεΗΙε ΐΗεΐ ΐΗε εοΐίερκε ο ί ΐΗε δίείυε εηά ΐΗε
Γεεείΐνείΐοη ο ί ΐΗε ίευίΐ δυτίεεε εί ΐΗε εετΐΗςυεΗε ο ί 227 ΒΟ, ετε ίηίειτεΐεΐεά.
Αδ ΐί ίδ Ηηοννη δΐβηΐίΐεεηΐ ρΗεηοηιεηε ο ί ειηρίΐίΐεείΐοη ο ί ΐΗε 5εΪ5Γηΐε ηιοίΐοη
οεευτ εΐ εϊίΗεΓ 5Ϊάε ο ί ΐΗε Βεΐδπιΐε ίευίΐ \νΗΐεΗ τεδυΐΐ ΐη ΐΗε οοευπεηοε ο ί
Ηΐ§Η ίηΐεη5Ϊΐίε8 (ΤΕΚΚΑδ8). ΤΗε εοηδΐάετείΐοη ο ί ΐΗε Γεεείΐνείΐοη ο ί ΐΗε
ίευίΐ ϊβ είδο δυρροιΐεά Ηγ ΐΗε ίεεΐ ΐΗεΐ άυηη§ ϊ Ηϊβ εετίΗςυεΕε ε άΐδρίεεεπιεηί
ο ί ΐΗε εοεδΐΐίηε ίοοΗ ρΐεεε ΐη ΐΗε ^νεδίετη δΐάε ο ί ΐΗε εΐίγ (ΡΙΚΑΖΖΟΕΙ εί
εΐ.4) \νΗΐεΗ ΐη ΐυτη \νεδ ροδδΐΗΙγ εευδεά Ηγ ΐΗε άΐδρίεεεπιεηί ο ί ΐΗε ίευίΐ
ΗΙοεΕδ.
• Εεηάδΐΐάε ρΗεηοηιεηε. Ρεηάδΐΐάε ρΗεηοηιεηε ηιυδΐ Ηενε ΙεΕεη ρΐεεε
τερεείεάΐγ ΐη ΐΗε \νεδίεπι ρετί ο ί ΐΗε εΐίγ ο ί ΚΗοάεδ ε1οη§ ΐΗε δίεερ ίοοΐ οί
Μοηΐε δηιΐΐΗ Ηΐΐΐ, ννΗετε ΐΗε Αδ§ουτοδ ίοπηείΐοη ερρεετδ. Αεεοτάΐη§ ΐο
Ηΐδίοηεεί δίυάΐεδ (ΡΙΚΑΖΖΟΕΙ εΐ εΐ.4) ΐΗε τοεά ηείννοτΕ ΐΗεΐ εοηηεείεά ΐΗε
εΐίγ ο ί ΚΗοάεδ χνΐίΗ ΐΗε \νεδίειη δΐάε ο ί ΐΗε ΐδίεηά εηά οίΗεΓ εΐίΐεδ ίΗεΓε
(Ιεΐΐδδοδ, ΚετηΪΓΟδ, ε.ΐ.ε.) \νεδ ηιεηγ ίΐιηεδ υηάεΓ τεδίοτεΐΐοη. ΤΗε τερεεΐεά
ΓεδίοΓεΐϊοη \νοτ1ί3 δεεηιεά ίο ίο11ο\ν ΐΗε δυεεεδδΐνε άεδίτυεΐΐοηδ ϊγοπι ΐΗε
Ιεηάδΐΐάεδ \νΗΐεΗ \νετε εηίενουτεά ΗοΐΗ Ηγ ΐΗε δίεερ δίορεδ εηά Ηγ ΐΗε ηείυΓε
ο ί ΐΗε Αδ^ουτοδ ίοπηείΐοη ννΗΐεΗ ΐδ ρΓοηε ίο ΐΗεδε ρΗεηοηιεηε.
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ΡίβΐίΓΟ4. Ροαικΐ3ΐίοη οί ΐΗε ρΓβϊ€Γνβ<1ρατί οί ΰιε Μβ<1ϊβνα1νναΐΐ αη<1οί (Ιιε ο1<1οϊίγ οη
(Ηε ΚΗο(3ε5ίοπηαΐίοη 50 35 Ιο Γεάυεε ΰιβ δβίδίτιίο 1ΐ 3Ζ3π3.

Ρί§ϋΓβ 5. 03Γνβ<1 ΓηοηιιηιεηΐΒ οη ΐΗε Κΐιοάεί Γοπηαΐϊοη 35 ορροδοά Ιο Ιβε ΓεεεηΙ
οοηδίηιοΐίοηδ \νΚίςΚ 3Γβ ίουηάεά οη Γβοβηί Ιοοβε άερο5Ϊΐ5 μκΙ 3Γβ ίη §τε3ί (1&η§ετ Βγ
Λε βείδιτπο ηιονεπιεηΐΒ.
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€οηε1θ8Ϊοο§-Οί«€ΐΐ8§ΐοη
ΤΒε ΐδίοηίΐ οί ΚΒοάεβ από ίΒε εΐίγ οί ΚΒοάεδ ΐη ρβτίΐοιιΐητ, Β3νε οοηΒΐίίιιΐεεΙ 3
ροΐε οί ηΙΙτηοίΐοη οί Βυηιηη αοΐίνϊΐίβΞ 3η<13ΐι ΐηιροΓίίΐηί οεηΙεΓ ΐη ίΒε 3τε3 οί ίΗε
Αε^επη 3η<3ίΒε Αδίη Μϊπογ, ο\νΐη§ Ιο ΐΐιείτ βεοβΓαρΙιϊεαΙ ΙοεαΙΐοη 3η<1ίο ίΒεή
ηαΙιΐΓα1-βεοΓηοΓρΗο1θβίε3ΐ ηάνηηΐΗβεκ. ΤΒεβε 3<1ν3ηί3§ε3 3τε πιηίηΐγ ο\νε<1 ίο
ίΒε ϊηίεηδε §εο3γηαηιίε ρΓοεεδδεδ ννΒΐοΒ ΐη ίυτη 3τε ΐηάιιοεά Βγ ίΒε
εοηνεΓ§εηεε οί ίΒε ί\νο ΠΐΒοδρΗεηο ρΐηίεδ, ίΒε Αίποαη ηηά Ευτ35Ϊ3η, ΐει1ίΐη§
ρΐαεε 5ουΐΒ οί ίΒε Ϊ3ΐ3η<1. ΤΊιε Γ83υ11οί ίΒο5ε ϊηΙεηΒε §εο<1γη3Γηΐο ρΓοεεδδεΒ Ϊ5
ίΚε οοουιτεηοο οί §εο1ο§ΐθ3ΐ ΒβζοπΙβ. ΤΒοβο ΒηζηκΕ, ννΐιίεΗ ίοΓ ίΒε εΐίγ οί
ΡΒοάεβ, βτε ίΐιε εαηΒςυηΕεδ, ίΒε <1Ϊ5ρΐ3οεΓηεηΙ οί ΙΗε εο33ί1ΐηε αηΤ ίΒε
Ι3ηά3ΐΐ(1ε3, 03η Βε ΐηνε3ΐΐ§3ίε<1ίΒτου§Β ίΒεΪΓ ΐηίΐυεηεε οη ίΒε ΓηοηιιηιεηΙδ αηά
03η Βε εοηίιπηείΐ ίΒτοιίβΒ ίΒε 3ίικ1γ οί τεεεηΐ §εο1ο§ΐθ3ΐ ενεηί5 ίΒηί ίοοΕ ρΐ3εε
3ί ΒΪ3ίοπε3ΐ ίΐπιε5. ΤΒε οοιτεΐηίΐοη οί ΒΪ8ίοπο3ΐ-3ΓθΒ3εο1ο§ΐθ3ΐ ΐηίοπη3ίΐοη
\νΐίΒ βεοΐο^ΐεηΐ Εηο\ν1εά§ε εβη ρτονΐάε τεϋαΒΙε ενίάεηοε οοηοειηΐη§ ίΒε
ΒΪ3ίοπε3ΐ οοηΓ36 3η(1 ενοΐιιίΐοη οί 3 εΐίγ ογ οί 3 ΒΐΌ3<3εΓ 3τε3. Ιΐ Ϊ3 οΐεητ Ιΐΐ3ί ίΒε
οηδεί οί <1εε3(1εηεε ρεηο<ΐ5 ε3η Βε τεΐαίεά ίο ΙΗε οεειητεηεε οί Βι§ ηηίυτΒΐ
Β3Ζ3Γ(ΐ3, 3ρ3Γί ίτΟΠΙ θί1ΐ8ΓΒυηΐ3η 030583, 5ϋθΒ 33 80θηθηΐΐθ3ΐ, Π1ΐ1ΐΐ3Γγ ΟΓ 500Ϊ31
Γεοδοηβ, \νΒΐ!ε οη ίΗε οΙΒογ Ηβτκΐ ρεποά3 οί ρΓΟΒρεηίγ 03η Βε οοιτε5ροη(1ε(1
■ννΐΐΐηρεποιΐ5 ΐη ννΒΐοΒ ιΒοβο η3ΐυτ3ΐ-§εο1θ£Ϊ03ΐ ρΒεηοπιεηη \νεΓε ΐη Γεεε53Ϊοη.
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