ΕΓΓΕΟΤδ ΟΡ ΤΗΕΚΜΑΕ ΟΥΟΕΕδ ΟΝ δΤΟΝΕ ϋΕΟΑΥ
Μαβδίπιο νΑΤΕΝΤΙΝΙ - Οΐαπηί 5ΑΕΑ - ΟεηίΓΟ Ο.Ν.Κ.. 'Οϊηο ΒΟΖΖΑ’
ΑΒδΤΚΑΟΤ
ΤΗε ρ3ρ«Γ ΓεροΠδ δοηιε Γββυΐΐδ ο ί β δεπεδ ο ί εηνίΐΌΐηεηίΕΐ ιτιεΒδίίΓεπιεηΙδ
0ΕΓΓΐε<1 ουί οη Ρ εΙεζζο ΝίεοΐΕεί ρΐΕοεε! ίη Ν οίο (δίΓΕουδΕ) ίη ίΗε οοηίεχί ο ί α
ΓεϊεΕΓοΗ οη (Ηε εηνίδεδ ο ί (Ιεοηγ ο ί ίΗε δίοπε εηιρίογείΐ ΐη ίΗε ίο\νη’ δ Εηείεηί
Ηυί1(1ίη§5. ΤΗε πιεΕδυΓεδ δΗο\ν Ηί§Η 3η<1 ΓΕρί<1 νΕΠΕίϊοηδ ο ί ίΗε δίπΐΒεε
ΙεσιρεΓΕίιίΓε ο ί ίΗε εχίειτίΒΐ νν&ΙΙδ εχροδεά Ιο δυη ΓΒάΪΕΐίοη.
δυοΗ ΐΗεπτΐ3ΐ νΕΠ3ΐίοηδ \νεΓε τερΓ0<1υεε(1 ϊη ΙβΗογβΙ ογυ οη δίοπε δΕίτιρΙεδ (ίΒΐίεη
ίΓοητι ςυηιτγ) Ιο Εδδεδδ ΐΗείΓ ίηίΐυεηεε οη δίοπε (ΙεεΒγ. ΤΗίδ ρΕρεΓ δΗο\νδ ίΗε
ρΓεΙίηιίηΕΓγ Γεδίιΐίδ ο ί ίεδίδ οη ί\νο δεπεδ ο ί δ3ΐηρ1εδ: οηε άΓγ &ηε! οηε ^ερί
Γηοίδΐ Ηγ ίιηβίΗίΐίοη. ΤΗε ΒυΐΗοΓδ ΓηεΒδυΓεά δΟΓηε ρΗγδίεΒΐ ρΕΓΒΓηεΙεΓδ (ννεϊβΗί
Ιοδδ, ροΓΟδΪΓηεΙπο ςΗΕΓΒΟΐεπδίίοδ, ευΓίΕοε ίιηΐοΐΐοΐΐϊοη ΟΕρΕείίγ) αηά εΕΓπείΙ ουί
δοπιε οβδείΎΕΐίοηδ Ηγ δ03ηηίη§ εΙεείΓοη ηιίοΓΟδοορε.
1. ίΝΤΚΟΟυΟΤΙΟΝ

ΤΗε Ιο\νη ο ίΝ ο ίο , ΙοεΕίεό ίη ΐΗε ρΓονίηεε ο ί δίΓΕευδΕ, δίοίΐγ, ΙίΒΐγ, ννΕ8 ΓΕζβίΙ
Ιο ΐΗε §Γουηά Ηγ αη εΕΠΗςυπΙίε ίη 1693 ΕηοΙ ΓεΗυίΙί, ίοΓ ΐΗε ηιοδί ρΒΓΐ \νίΐΗ ΙοοεΙ
δίοηε, οη αηοίΗεΓ δίΐε. ΤΗεΓείοΓε, ίΗε τεδυΐΐδ οΗΐΒίηεά ίη ε δίυάγ οη ίΗε ΟΕυβεβ
ο ί ΐΗε δίοηε (Ιεοηγ Εηά τεδΙΟΓΕίίοη ιπεϋΗοάδ ΓΠΕγ Ηε 3ρρ1ίε<3 Ιο Εΐηιοδί ε!1 ΐΗε
Ιο\νη’ δ Ηυί16ίη§ε.
ΤΗε (Γ.Ν.Κ.. ΟεηίεΓ “ Ο. Β οζζε ” ΕρρΓΟΕοΗεά ΐΗίδ ριτ^εοί ίΐΌΐη «ΙίίΓβΓβηΐ ροίηίδ
ο ί νίενν: (Ηε είΤβείδ οη (Ηε ίΓεΒίηιεηΐ ο ί (Ηε ηΐΕΐεπΕί (Βοοοί εί αΐ. [1]), (Ηε ννΕίεΓ
εοη(εη( ίη (Ηε ννΕί! ΗυίΙ(1ίη§δ (Β γο§! ιε εί αΐ. [2]), (Ηε ιτίΕΐεπΕί (ΙεοΕγ
(Α1εδδΕη<3πηί εί αΐ, [3]) Εηά (Ηε είίεείϊνεηεδδ ο ί ρΓΟίεείίνε (ΓεΕίπιεηΙδ
(Αίεδδηηίίπηί εί αΙ. [4]). ΤΗίδ τεροΠ (ΙεΕίδ \νίΐΗ (Ηε ίηίΐυεηεβ ο ί (Ηε (ΗεπτίΕΐ
εγείεδ ίηάυοεά Ηγ (Ηε είίεε(δ ο ί (Ηε (ΐΕΪΙγ ίηδοΐΕίίοη οη (Ηε δυιΤΕοε ο ί (Ηε δίοπε

\νοΓΐε.
2. ΟΗΑΚΑΟΓΕΚΙδΤΙΟδ ΟΓ ΝΟΤΟ δΤΟΝΕ

ΤΗε δίοηε ιηοδίΐγ υδε<3 ίη (Ηε ΓεΗυίΙϋίηβ ο ί (Ηε ίο\νη ο ί Νοίο ίδ ε γεΙΙοννίβΗ,
ροΓουδ, ίοδδίϋίεΓουδ Μίοεεηίε οηΙοΕΓεηίΐε, ΙοοΒϋγ εηΜεά “ ρίε(ΓΕ (1ε ίη(Ε§1ίο” .
ΤΗε δίοηε δΗο\νδ εΙεΕΓ εΙΙίρίίοΕί, εί!ίη(1πε-δΗ3ρε(1 δεάίπιεηίΕΓγ δίΓυοίιίΓεδ (ΗεΓε
03ΐ1ε(1 “ ίυΗυΙί” ) Η3νίη§ (Ηε δβπιε ρείΓΟβΓΕρΗϊε, ΓηοΓρΗοΙοβίε αηεΐ ρΗγδίοΕί
εΗΕΓβείεπδΐίεδ 3δ ίΗε δίοηε ίΐδείί.
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ΤΗε Γπο5ΐ ενΐ<3εηΙ 3γκ1 οοηιιτιοη Γογπι οΓ <3εθ3γ οΓΝοίο είοηε ϊβ 3ΐνεο1ΐζ3ίίοη,
\νΗΐοΗ ηιοχίΐγ οοουΓδ οΐοδε ίο ίΗε εγοε Ηείννεεη ίΗε δίοπε 3Πί1“ΙυΗυΙΐ”, 35 ίΐιΐδ
ζοηε Ϊ5 3 ρΓεΓεΓεηΐΪ3ΐ Γουίε Γογ νν3ί6Γ εν3ροΓ3ίΐοη, 355θοΪ3ίε<3 ννϊίΐι 3 ηΐΕΓΐ;ε(3
0Γγ5ΐ3ΐΙίζ3ίίοη οΓ 53ΐί5. (ΤΓγδΙβΙΙΐζβΐΐοη 030565 ίΗε 1θ55 οΓ οοΗεβΐοη ΐη ίΗε
ΓηϊοΓΟΟΓγΒίΕΐΙΙϊηβ πΐ3ΐπχ οΓ ίΗε δίοπε, ννΗΐοΗ ΐΗοδ Ηε^ΐηδ ίο ροοη<3 Γουη<1 ίΗε
“ίοΗοΙο”, ίο ίΗε ροΐηί οΓ ίΗε άεΐΕοΗηιεηΙ οΓ ίΗε ηΐ3ΐ6Π3ΐ (Αίεδδβηάπηΐ βί αΐ.
[3]).
3. ΚΕδυΕΤδ ΟΕ ΕΝνίΚΟΝΜΕΝΤΑΕ ΜΕΑδυΚΕΜΕΝΤδ

ΤΗε οοοι1γ3Γ<3οΓΡεΙβζζο Νίοοΐ3εϊ (δΐζε: 10 χ 30 ιη) \ν35 οΗοδεη 35 ίΗε 5ίο<3γ
δϊΐε. ΤΗε εϊγ ίειτιρ6Γ3ΐοΓ6 3πϊ3 Γείβίΐνε Ηοηιΐ<3ΐΐγ, Ιο§εΐΗεΓ \νϊΐΗ ίΗε 5ογΓ306
ΙεΓπρεΓΕίυΓεδ οΓ ίΗε \ν3ΐΙδ οΓ ίΗε Ηοϋ<3ΐη§5 δοιτοοηάΐηβ ίΗε οοοΓίγ3π1, \νεΓ6
ΓεοοΓάεό Γογ οηε γε3Γ. ΤΗε ΓηεΕδοΓειτιεηΐδ οΓ ίΗε δυιΤβοε ΙεπιρεΓΕίοΓεδ \νεΓ6
ΙαΙεεη 3ί ί\νο οΙϊίΤβΓβηΐ Ηεΐ§Ηί5 Γγογπ ίΗε §Γουη<3(2 3η<35 πι) οη (ΙΐίΓεΓεηΙ ί3θϊη§
\ν3ΐ1δ \νίίΗ 56Π50Γ5 5οίί3Η1γ δΗΐεΙάεά ίΓοηι ΐηδοΙβίΐοη. ΤΗε πιεΒδυΓεπιεηΙ ρΓοΗεδ
056*3 (οορρεΓ-οοπδΟηίΕπ ΐΗεΓΓποοοορΙεδ Γογ ίΗε ΙειτιρεΓΕίοΓε 3Π(1 οβρβοΐίϊνε
ρΓοΗεδ ίθΓ Γεΐ3ίϊνε Ηοηιΐίΐίΐγ) \νεΓ6 οοηηεοίε<3 ίο 3 γ60ογ<36γ \νΗΐοΗ ρΓονί(3ει3 3
§Γ3ρΗ $Ηο\νΐη§ ίΗε ν3ΐοε5 ονεΓ ίίηιε 3π<3 3 ρπηίοοί οΓ ίΗε οοΓΓ65ροη<3ΐη§
ηοΓηεπο νβίοεδ ενεΓγ ί\νο Ηοογ5.

ΤΗε Γηε350Γ6Γτΐ6ηΐ5 Ηΐ§Η1ΐ§Ηΐε<3 3 ίγρϊθ3ΐ ρΗεηοηιεηοη οΓ 3ϋ ίΗε Ηοίΐ£ΐϊη§5
5Ϊίε(3 3ί ΐ3ίϊΐο(3ε5 ίη \νΗίεΗ ΐη5θΐ3ίΐοη ΐδ Ηΐ§Η ενεη ϊη ννΐηίεΓ. ΤΗΐβ ρΗεηοηιεηοη,
οεοοΓπη§ οηΐγ ΐη ίΗε ΓπΐάίΙΙε οΓ ίΗε (ΐ3γ, οοηδίδΐδ ΐη 3 Γ3ρΐ(3νεΓίΐθ3ΐ ΐ6ΓηρεΓ3ΐυΓ6
§Γ3(3ΐεηΐ (3οε ίο ΐη5θΐ3ίΐοη, \νΗΐοΗ ρ3Γίΐοοΐ3Γΐγ 3ίΤεοί5 ίΗε 5ογΓ306 ΐ3γεΓ οΓ ίΗε
νναΐΐβ. Μ3Γΐίε<3οΗ3η§65 ΐη ίεηιρεΓΒΐυΓε οΓ ορ ίο 30°0 \νεΓ6 γ60ογ<36(3 ΐη ίΗε $ρ3η
οΓί\νο Ηοογ5, ρ3Πΐουΐ3Γΐγ οη ίΗε νναΐΐδ ί3θΐη§ δουίΗ; ίΗε δοΗδεςυεηί οοο1ΐη§ \ν35
3ΐδο νεΓγ Γ3ρΐ<3 Ρΐ§υΓ6 1 δΗο\νδ ίΗε 3Ϊγ 3η<3\ν&11 Ιεηιρ6Γ3ΐοΓ65 ίΕΐτεη 31 2 3η<35
ΓηεΙεΓδ Γγοπι ίΗε § γοοπ(3, γ600γ<36(3 ΐη ίΗε ηιοηΐΗδ οΓ ΙβηυβΓγ 3η(1 Ιοίγ. Ηΐ§Η
Ιεηιρ6Γ3ΐοΓ6 §Γ3(3ΐεηί5ννεΓε ΓεοοΓάεά εδρεεΐαΐΐγ ΐη ίΗε ννΐηίεΓ ιτιοηΐΗδ Ηεο3θ56 οΓ
ίΗε ρΓεϊεηοε οΓ ί\νο οοηοοηιΐΐ3ηΙ ρΗεηοηΐ6η3: ίΗε οοο1ΐη§ οΓ ίΗε \ν3ΐ13ί ηΐ§Ηί
3π<3ίΗε ρεΓρεπάΐευίΕπίγ οΓ ίΗε 5υη Γ3γδ 3§3ΐη5ί ίΗε \ν3ΐ1δ.
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ΤΗε ηΐ6&5ΐ!Γ6ΓΏθηΙ οΓ ΐΗίϊ ίγρε οί ρΗεηοτηεηοη 5υ§§ε5ίε(1 ίΗε ΙβΗογβΙ ογυ
νεπΓιοΕίίοη οΓ ίΗε ροδδίΗΙε είίεείδ οί ίΗεδε ΐΗεπηΒΐ εγείεδ οη δίοπε (ΙεεΕγ.
4. ΕΑ Β Ο Κ Α Τ Ο Κ Υ Ε Χ Ρ Ε Κ ΙΜ Ε Ν Τ

ΤΗε εχρεππιεηΐ ν/Ε5 οοηόυοίεό οη 16 $Ιοηε ουΗεδ (δίζε 5x5x5 ςηι), ΐΕΐεεη ίτοηι
ςυΕΓπεδ ηεΕΓ ΝοΙο.
ΤΗε οιΛεδ ννετε (Ιίνίάεά ΐηΐο ΐ\νο §κ>ιιρ5 ο ί εΐ§Ηί ΒΒηιρΙεδ οεοΗ. ΤΗε ίίΓδΐ §Γουρ
\νΕ5 5υΗ]εοίε(1 ίο ΐΗβΓΠίΕΐ εγείεδ ββ βιεοΗ (ώ γ ίβηεα), ννΐιίΐε ΐΗε Βεοοηά ννΒΒ Ιεερί
ιηοίδΐ Ηγ ίιτιΗίΗίΐίοη (τηοίΞί χβηβζ) ννίίΗ ΐΗε ΒΒίτιρΙεΒ ρΐΒοεά οη ε ρ&εΙίΒβε ο ί
δενεΓΕί δΗεείδ ο ί Γιΐίετ ρΕρεΓ 1εϊ(1 οη Ιορ οΓ οηε ΕηοίΗεΓ 3η<3 ίηιηιεΓδεά ϊη
ζΐεϊοηϊζεά \νΕ(εΓ. ΤΗε \νΕΐεΓ Ιενεί ν/Β3 Ηερί εοηδίΕηΙ επ<1 ηενετ εχοεεάείΐ ίΗε
υρρετ εά§ε οίΐΗε ρΕρετ ρΕεΙ<Β§ε.

ΤΗε άεοΪΒίοη ίο οοηίΐυςι ΐΗεπτίΒΐ ςγοίεκ οη γποϊβΙ ΒΕίηρΙεδ ννΒΒ ρΓοπιρίεά Ηγ ίΗε
ΓεοΙ ΙΗεΙ ίΗε ίοννη Ηυί1ιίίη§5 δΐυϋίεά τεοοΓ<3ε<3 ε ΗεΙείΌ^εηεοιίδ Εηά Ηί§Η
Ηιιηηίάίΐγ οοηίεηΐ ίη ίΗείτ ννΒΐΙδ (ΐΗε Ηυηιίϋίΐγ νΒΐυεδ οΓ ΡεΙεζζο Ν ϊοοΙεοϊ \νεΓε
Ηείννεεη 4% Βηά 20% Ηγ ννεί§Ηί) (Β γο^Πε βί αΐ. [2]). ΤΗϊβ Ηυιηϊεΐϊΐγ ίδ ρπηίΕπΙγ
ΒίΙπΗυΙεεΙ Ιο ΟΒρϋΙαιγ πδίη§ νίΕτηρ {γοπι {Ηε §Γουη<] επ<1, ΒεοοηείΒπΙγ, ίο ίΗε
ίοπηηΐίοη οί ΒυτίΒεε εοηεΙεηδΒίίοη (ίΗε ΓηεΒΒΐίΓειτιεηΐΒ ΐΕ^εη ίη ίΗε οοιιτί οί
ΡεΙεζζο Ν ιοοΙεοι <ίυπη§ οηε γεΕΓ, ΓεεοΓοΙεά Εη ΒπιοιιηΙίη§ οί εοηεΙεηδΒΐίοη
ενεηίδ ίο 2% οί ηΙΙ ίΗε ΓεΒ<ίίη§δ).
ΤΗε ίΗειτηηΙ εγεΙεΒ \νεΓε οΗΐΒίηεά Ηγ ίιτΒί1ίΒΐίη§ οηε ο ί ίΗε δίεΙεΒ ο ί ίΗε
ουΗεδ (ίη ίΗε ΟΒδε ο ί ίΗε τηοίδΐ ΒεπεΒ ίΗε ΒίεΙε ορροδεά ίο ΙΗε Ι ίη οοηΐΒΟί ννίίΗ
ίΗε ννΕίετ) Ηγ επ ίηίΓΒτείΙ ΐΕΓηρ (εηει^γ ρεΕίχ ε Ι 2.3 μιη ννΒνε1εη§ίΗ; πίΕχίπΗπη
ίηίεηδίΐγ 5 \ν/εηι2). ΤΗε ΐΗεπτίΕ! ογοίε οοηΒΪΒίενί ίη ε ΗεΕίίη§ ρΗΒδε ο ί 30
ιτιίηυΐεδ - <3υπη§ ννΗίοΗ ίΗε ηΐΕχίΓηυηι ΙεηιρεΓΒΐιίΓε ννΒΒ ΓεΒεΗεεΙ οη ίΗε ΒυτίΒεε
ο ί ίΗε ΧΕΓηρΙεδ - ίοΙΙοννεο) Ηγ β 90 ηιίηυίε οοοΙίη§ ρΗΒδε, Εί ίΗε εηά ο ί ννΗίοΗ ίΗε
δΕπιρΙεδ \νεΓε Ητου§Ηί ΗεοΗ ίο γοογπ ίειτιρεΓΒΐυΓε. ΤΗε ΐΗεπηΒΐ εγείεδ ννεΓε
τερεΕίεά 1250 ΐίιηεκ.

1ιοαΐίη§

οοοίίη^

--------- =»<:---------------------------------->

Ρί§. 2 ΤΗεπτίΕΐ εγείε ίοΓ 4ιγ

βιίοΙ πεοιξΙ

δεηεδ Εηά ίοΓ ώίίεΓεηΐ

ίΙεριΗ ίτοηι ίιτΒίΙίΒίε δυτίπεε
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ΤΗε ΙεηιρεΓαΙιίΓεδ ΓεαεΠεοΙ ίη ίΗε 33ΐηρ1ε3 άυηη§ ΐΚε ΐΗεπη&Ι εγείε ννεΓε εΗεε1«<1
ίΗκ>υ§Η 3 εοηίΓοΙ ειιΗε ίη ννΗίεΗ ΐΗεπηοεοιιρΙεδ Ηε<3 Ηεεη ίηδεΠεά 31 (ϋίΤεΓεηΙ
(ΙερίΗδ Γγοπι ίΗε ίπ·3<ϋ3ίε(1 δΐΐΓ&εε (2 ηυη, 10 ηιηι Άηά 25 ιϊιιϊι). ΤΗε Γεδυΐίδ οΓ
ΐΗίδ νεπίίεαίίοη 3Γ8 δΗοννη ίη Ρί§ιΐΓ8 2.
ϋυπηβ ίΗε Λεπτοί εγείεδ, ίΗε 33ΐηρ1ε3 οΓίΗε ηιοί8ί δεπεδ, ννΗίεΗ 3Γ8 υηάειχνεηί
εοηίίηυουδ εν3ροΓ3ΐίοη 3η<3 δυΗδεςυεηΙ ίηιΗίΗίΐίοη, ηΐ3ίηΐ3ίηε(1 3 εοηδί3ηί
Ηυηιίεΐίΐγ εοηίεηί, εςιΐ3ΐ ίο 20% Ηγ \νεί§Ηΐ.
4.1 νΕΚΙΠΟΑΤΙΟΝδ
ΤΗε ΓοΙ1οννίη§ εοηίΓοΙ 3η3ΐγδεδ 3η<1 ηιε3δΐΐΓεΓηεηΐ8 \νεΓε ρΐΗηηεά Ιο νεπίγ ίΗε
είΤεείδ οΓίΗε ΐΗεπη3ΐ εγείεδ οη (Ηε ητι&ΙεπΗΐ:
ροΓΟδίηιεΙπο 3η3ΐγδίδ;
ννεϊ§Ηί Ιοδδ;
03ρϋΐ3Γγ \ν3(8Γ 3ΗδΟΓρΐίθΠ;
δΟΒηηίηβ εΙεοίΓοη ηιίοΓΟδοορε (5ΕΜ) οΗδεΓν3ίίοηδ.
4.1.1 ΡοκοδίΜΕΤΚΙΟ ΑΝΑΕΥ3Ι8 ΤΗε ροΓΟδίιηεΙπε βηβίγδίδ (Ν ογγπηΙ [5]) \ν33
εοηάυοίεά οη ΙΗε $3πιε ΐΗΓεε 33πιρ1εδ οί 83οΗ δεπε3 Ιο §υ3Γ3ηίεε Ηοηνο§εηεουδ
03ί3 ίη δρίΐε οΓ ΙΗε Ιγρίοοί ΗεΙεΓθ§εηεϊίγ οΓ ΙΗε ηΐ3ίεπ&1. ΤΗε Γηε33ΐΐΓεΓηεηΐ3
ννεΓε ΐ3Ηεη 31 ίΗε Ηε§ίηηίη§ οΓ(Ηε ΙεδΙ, 3ήεΓ 360 3η<1 1250 ΐΗεΓηΐ3ΐ εγείεδ. Ε3εΗ
ίΐηιε, ΙεδΙ δρεείηιεηδ (1x1x1 οηι ίη δίζε) ννεΓε Ι3^εη 3ΐοη§ ίΗε ρίβηε
ρεΓρεηοϋουΐ3Γ ίο ίΗε ΪΓΓ3ίϋ3ΐει3 δίίΐε οΓίΗε ευΗε 3ί ίΗίεε (ϋίΤεΓεηΙ άερίΗδ (1 επί,
3 επί 3η<3 5 εηι). ΑίΙεΓ ίΗε ΙεδΙ δρεείηιεηδ Η&<3 Ηεεη ίΒίεεη, ίΗε τεηΐ3ίηίη§ ροΛίοη
οΓίΗε 33Γηε ίΗΓεε 33ηιρ1εδ εοηίίηυείΐ ίο Ηε δυΗ^εεΙεεΙ ίο ίΗεπηαΙ εγείεδ.
4.1.2 ννΕΙΟΗΤ Εοδδ Αί ίΗε Ηε§ίηηίη§ οΓ ίΗε ΙεδΙ, Γίνε δαιτιρίεδ Γγοτπ 83εΗ
§Γουρ ννεΓε ννεί§Ηε(1 αΙΤβΓ Ηείη§ ϋπειΐ ίη 3η ονεη 3ί 105°<2, ίο εν3ΐιΐ3ΐε ίΗε
ίηίΐίαΐ τείεΓεηεε ννεί§Ηΐ. ΤΗε Ιοδδ ίη ννεί§Ηί νν3δ ηιεβδυΓείΙ αΠεΓ 360, 612 3η<1
1250 ίΗεπηβΙ εγείεδ Ηγ ννεί§Ηίη§ ίΗε 53Γηρ1εδ (3ίΤεΓ <3Γγίη§) 3η<1 εοηιρ3πη§ ίΗε
ναΐυεδ Γεεοπίείΐ ννίίΗίΗε ίηίΐί3ΐ τεΓεΓεηεε ννεί§Ηΐ.
4.1.3 Οαριεεακυ \Υατεκ ΑΒδΟΚΤίΟΝ ΤΗε ΙεδΙ οΓ ίΗε ε3ρ3εϊίγ Γογ νν3ίεΓ
3ΗδθΓρίϊοη Ηγ ε3ρϊ1ΐ3Γΐίγ νν3δ εοηεΐυείεεί 3εεοπ1ίη§ ίο Νοπηαΐ Κεεοηνηιεη£ΐ3ΐίοη
(Νοπτια! [6]), 3ΐιΗου§Η ίΗε ΙεδΙ ίΐηιε νν33 ΙΪΓηίΐεεΙ ίο οηΐγ Γίνε Γηΐηυίεδ. ΤΗίδ
άιΐΓβίίοη νν3δ εΗοδεη ίο ΓεεΙυεε ίΗε Ηεί§Ηί οΓ ίΗε ν/3ίεΓ πδίη§ ίη ίΗε 83ηιρΙε ίο
ΗείίεΓ Ηί§Η1ί§Ηί ίΗε ΗεΗανίοιίΓ οΓίΗε ουίεΓηιοδΙ ΐ3γεΓ ίη ίεπτίδ οΓ ΪΓηΗίΗίΐίοη. ΤΗε
Γηε3δυΓ8ΐηεηΙ νν3δ 3ΐδο τερεβίείΐ οη ίΗε δίείε ορροδΐίε ίο ίΗε ΪΓΓ&ε1ί3ΐεε1 Γ3εε. ΤΗε
ΙεδΙ νν3δ Γερβηίεεί 3ίΙεΓ 360, 612 3ηά 1250 ΐΗεπη3ΐ εγείεδ υδίη§ ίΗε 33ηιε Γίνε
83ηιρ!εδ 3ΐιΗ]εεΙε<1 ίο ίΗε ννεί§Ηί Ιοδδ ΙεδΙ.
4.1.4 δΟΑΝΝΙΝΟ ΕΕΕΟΤΚΟΝ ΜΐΟΚΟδΟΟΡΕ ΟΒδΕΚνΑΤΙΟΝδ ΤΗε 5ΕΜ
οΗδεΓν3ίίοηδ ννεΓε εοηεΐαείεά 31 ίΗε εηά οΓ ίΗε ίΗειτη3ΐ εγείεδ ίο νεπίγ 3ηγ
ν3Γΐ3ίίοη ίη ίΗε δΐΐΓ&εε πιοφΗοΙοβγ οΓ ίΗε 33πιρ1ε3. Το ΐΗίδ εη<3, ΗοίΗ ίΗε
ΪΓΓ3ίϋ3ΐ8ί1 3ηά ορροδΐίε δίεΙεδ ννεΓε οΗδεΓνεά.
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5. Κ Ε β ϋ Ι/Γ δ ΑΝϋ ϋΐδΟ υδδΙΟ Ν
5.1 ΡΟΚΟδΙ ΜΕΤΚΙΟ ΑΝΑΕΥδΙδ

ΤΗε Γ65υ1ΐ5 οβίαΐηεά οη ΐΗ© δβηιρίεδ ρποΓ ίο ίΗε ΐΗεπη3ΐ ςγοίεε εοηίΐπηεά ίΗε
Ηΐ§Η ΗείεΐΌβεηεΐίγ ο ί (Ηε ίοί3ΐ ροΐΌδΐΐγ ν3ΐυε8 οΓ Ν οίο 03ΐε3Γεηϊΐε (ίοίαΐ
ροΓΟδΐΐγ βείννεεη 25% αηά 39%) 3ΐΓε3<1γ ίουικί ϊη 3 ρΓενΐου8 δΐυάγ
(Α1ε833ΐκ1πηϊ εί αΐ. [3]).
ΤΗε ροΓοείηιεΙπο άΐδίπβυίΐοη ηΐ3ΐηΐ3ΐηε(] 3 υηίπιοεΗΙ ίΓ©Π(3 ενεη 3ήεΓ ίΐιε
Ιΐιεπτΐ3ΐ εγο1ε3 ννΐίΗ ρε3ΐί3 ΐη οοιτεεροηάεηοε οΓ ίΗε ροΓεδ ννΐίΗ άΐ3ηιεΙεΓ8 οΓ 2
μηι ίο 4 μηι

ΡϊριίΓε 3 ;ι-1ι ΒΐΠ'εηιηεβ ΒεΙ\νεεη ιηΙερ,ΓαΙ ορεη ρ οΐΌ ίίψ 31 1250 ογείεβ
(ΙΟ1Ί250) αη<3 ΟεΓοιε ΙΗε Ιε5ΐ (ΙΟΡΟ)ίοΓ 3ιΠεπ;ηΙ ιίερ ίΐιεϊ.

ΑίίεΓ 1250 ΐΗεπτΐ3ΐ ογείεϊ, (Ηε 83ΐτιρ1ε3 οΓ ίΗε ά ιγ 5βηβ5 δΐιοννείΐ 3 (1εοΓε35ε ϊη
Ιοί3ΐ ροΓΟδϊίγ ίη (Ηε ΙβγεΓ εΙοδεΓ ίο ίΗε δΐΐΓίΐαεε (-45%) 3Πί1 3 εΙί^Ηί ϊηοΓε35ε ΐη
όεερεΓ ΙαγεΓδ (+15%). ΤΗε ουίειτηοδί ΐ3γεΓ (1 οιη) δΗοννεά 3 δΙΐ^Ηί ΐηοΓε33ε ΐη
ροΓεδ ννΐίΗ <1ΐαηιεΐ6Γ3 5ηΐίΐ!1©Γ ίΗβη 2 μηι 3ηά 3 ηΐ3Γΐίεά 4εοΓ63δε οΓ ίΗε ΐηάάεηεε
οΓ ροΓεδ ννΐίΗ <1Ϊ3πιεΙεΓδ Ηείννεεη 2 μηι βηά 10 μηι. ϋεερεΓ ΙβγεΓβ (3 3ηοΙ 5 επί)
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ϊΗολνεοΙ ρΓΕΟΐΐοΕίΙγ ηο ν3Π3ίίοη ΐη ί6ε ροΓΟδΐπιείπε ςΙίκΐΓΪΐϊυΐίοη Γογ ροΓεκ ννϊΐΗ
(ΙΐΕΐτιεΙεΓ υρ Ιο 2 μπι, Γ>υΙ 3η ίηθΓε35ε ϊη ί6ε ρεπ;εηΐ3§ε οΓ ροΓεδ ννίΐΗ <3Ϊ3ΐηεΙεΓ5
οΓ2 μπι ίο 4 μηι 3$ 3 εοηδεςυεηεε οΓ ίΗε Γεάυοίϊοη οΓ ροΓεδ \νϊίΗ (1ί3πιεΙεΓ5 οΓ
4 μπι ίο 10 μπι (Ρί§. 33).
Αί ίΐιε εηό οΓ ίΐιε Ιΐιεπτΐ3ΐ εγοίεδ, ίΗε 53ΐτιρ1ε5 οΓ ίΗε ηιοϊχί χεηεχ 5ΐιο\νε<3 βη
ίηοΓε35ε ίη ΙοΙεΙ ροΓΟδίΐγ ίη ίΗε ΙαγεΓ 3ί 1 επί (+13%) 3η<1 3 (ΙεοΓεακε ϊη ίΗε
(ΙεερεΓ ΙβγεΓ (-13%). Τ6ε ουίεπηοδί ΙβγεΓ δΗοννεά 3 ηιίηίπιΕί ν3Π3ίϊοη οΓ ροΓεβ
ννίΐ6 <3ΐ3ΐηεΙεΓ5 υρ ίο 1 μηι, 3 ρεΓ0εηί3§ε ϊηεΓε35ε ίη ροΓεδ ννίΐΗ (ϋαπιεΙεΓΕ
6εί\νεεη 1 μηι 3η4 2 μηι 3ηά 3 ιηΕΓίεείΙ Γεάυοίίοη ίη ροΓεβ \νίΐ6 (ϋ3ΠΐεΙεΓ5
6εί\νεεη 2 μηι 3η<1 10 μιτι Α (1εθΓε35ε ίη ροΓεδ ννίΐΗ <ϋ3ΐηεΙεΓ5 6εί\νεεη 2 μπι
3.ηά 4 μηι \ν35 Γουη(1 ίη ϋεερεΓ ΙβγεΓδ 35 3 εοηδεςυεηεε οΓ ίΗε Ευ§ιηεηΐ3ΐίοη οΓ
ροΓε5 ν/ίΐΗ άΐ3ΓηείεΓ5 οΓ4 μηι ίο 10 μηι (Ρί§. 36).
Τ6ε Γποίΐίίίςβίίοηϊ ίηάυεεά 6γ ί6ε ί6επτΐ3ΐ εγείεδ 03ηηοί 6ε ίηίεφΓεΙείΙ οη
ίΗε 63515 οΓ οηΐγ ί6ε ροΓΟδίιτιείπε ε63Γαοίεπ5ΐίε5, ίη ρ3Γί 6εε3υδε ίΗεδε
ηιο(1ίΓιε3ΐίοη5 ιτΐ3γ 6ε εοηίυδεεί \νίί6 ί6ε ηΐ3ΐεπΕΐ 6εΙεΓ0§εηεΐίγ ηιεηΐίοηε<1
36ονε.
5.2 \νΕΙΟΗΤ Ρθ58
Τ6ε 1θ55 ίη \νεί§6ί \ν3δ ηε§1ί§ί61ε ίη ί6ε 53ΐηρ!ε5 οΓ ίΗε άιγ $εηεε, \ν6ί1ε ϊί \ν35
ηιοΓε ηΐ3Γΐίεί1 ίη ίΗοδε οΓ ίΗε ηιοίίΐ χεηεε. ΑίίεΓ 1250 [ΗβΓπΐΗΐ εγείεδ, ί6ε
ρεΓοεηί3§ε λνεί§6ί ν3Π3ίΐοη \ν3δ Γουηά ίο 6ε 0.03% ίη ί6ε άεγ 5επε5 αηά 0.28%
ίη ίΗε ηιοίδΐ 5επε$. ΤΗίδ 5υ§§εδί5 ίΗβί ίΗε 1θ55 ίη \νεΐ§6ί \ν35 ηοί <1υε ίο ίΗε
είΓεείδ οΓ ί6ε ίΗεπηβΙ εγείεδ, 6υί ίο ίΗε 1θ55 οΓ ηΐ3ΐεπ3ΐ 03ϋ5εί1 6γ 16ε νναίεΓ
ιϋδδοΐυΐίοη οΓ (6ε θ3Γ6οηαΙε εοιηροηεηΐ οΓ ί6ε δίοπε, 3 ρΓοεε55 Γ3νουΓε<3 6γ ίΗε
03γ6οπ <3ίοχί<1ε ρπεδεηί ίη ί6ε 3Ϊγ.
5.3 ν νΑ Τ Ε Κ ΑΒδΟΚΡΤΙΟΝ ΒΥ ΟΑΡΙΙΧΑΚΙΤΥ
Τ6ε ν3ΐυε5 ο65εΓνεε1 ίη ί6ε υηίΓε3ίε<3 ηΐ3ΐεπ3ΐ \νεΓε οοηιρ3Γ36Ιε ίο ίΗοδε
ίηΓεΓ361ε 6γ ίηίεφοίΕΐίοη Γγοπι ίΗε Γεδυΐίδ ρΓεδεηίεά ίη 3ηοΐ6εΓ \νοΓΐε οη ίΗε
εοηιρίείε Ιεδί οΓ365θφΐίοη 6γ 03ρίΙΐ3πίγ (Α1ε553η<1πηί εί αί [3]).

ώ-γΓβείί&ΐεά
—-Π —ιηοϊδί Γ&<ϋαίεά
—- -Λ— άΐΎηοί Γβά.
— Δ - - πίοϊδΐ ηο Γ8<1.

ο Ηγϊ ηυίηΠ^Γ

Ρίβ. 4 ΑΡϊοΛειΙ \ν3(βΓ
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Ιη ιΗε 83ΐτ!ρ1β8 οΓ ιΗε ά>γ $εήε5, ηο (ΠίΤεΓεηοεδ \νβΓε Γουη<1 Ηείννεεη ιΗε ν3ΐιιεδ
Γεεοτεΐεεί οη ΙΗε ΪΓΓ3(Τΐ3ΐε(1 δΐιιίΒοε 3ηά ΐΗοδε Γεοοπίειΐ οη ιΗε ηοη-ϊιτ3<ϋ3ΐε£ΐ
5υΓί3εε. Οη ιΗε οοηΐΓ3Γγ, ϊη Ιΐιε 33ΐηρ1ε3 οΓ ΐΗε τηοίζί χεήεζ ϊΐ \ν3δ Γοιιη<1 Ιΐΐ3ΐ
ιΗε ΪΓΓ3(ϋ3ΐεά δυιΤβοε 3ΗδθΓβε<1 Ιεδδ \ν3ΐεΓ ΐΗπη Ιΐιε ηοη-ϊπ·3(1Ϊ3ΐε(1 δΐΐΓ&οε 3η<1
Ιΐΐ3ΐ ιΗε ςυ3ηΙϊΐγ οί-3Η50γΗο<1 \ν3ΐεΓ Ιεη(1ε<1 Ιο Γεάαεεά ϊη ΗοΐΗ ίΗε δυΓ&οεδ \νΐΐΗ
Ιΐιε ρΓ0§Γε55 οΓ ΙΗε ΐΗεπτοΙ ογοΙεδ (Ρΐ§. 4).
5.4 δΟΑΝΝΙΝΟ ΕίΕΟΤΚΟΝ ΜΐΟΚΟδΟΟΡΕ ΟΒδΕΚνΑΤΙΟΝδ
ΤΗε 8ϋΓί3οε ίηοφΗο1ο§γ οΓ ίΗε ά ιγ χεηεχ ά\ά ηοί $Ηο\ν 3ηγ Γηο4ίΠε3ΐίοη8 βΟετ

Ιίιε ΐΗεπτ>3ΐ ογοΙεδ εΐΐΗεΓ Γογ ΙΗε ΪΓΓ3<1Ϊ3ΐε<1 δαΓΓ3ςε (ίϊβ. 53)
(ηοί ΪΓΓ3<3ί3ίε<1) δϊείβ (Γι§. 5Η).

ογ Γογ

ίΗε ορροδΐίε

ΤΗε ΓπθΓρΗο1ο§γ οΓ ίΗε ΐΓΓ3άί3ΐεά δΐΐΓ&οε οΓ ίΗε τηοΐχΐ χεήεζ 3ρρε3Γεά
εοηιρίεΐεΐγ ιηοεΙϊΓιείΙ Γο11ο\νϊη§ ίΗε ΐΗεπη3ΐ εγείεδ, ΐ.ε., πιιιοΗ ηιοΓε οοιτιρβοί
(Ρΐ§. 5ο) ί!ΐ3η ιΗε ηοη-ίΐΓ3(ϋ3ίε(1 δυιΐιοε (Ρίβ. 5(1), 3η<1 δΗο\νε<1 α ο1ε3Γ ηεΗνοΓίί
ΟΓΠΐίθΓΟΟΓ3θ1ί3.

Ρϊ§υΓε 5 (500Χ) 3) - Η): άΓγ δεπεδ. ο) - φ: ητιοϊδΐ δεπεδ.

ΟΓΟδδ-δεοΐίοη οΗδείΎβΓιοηδ Γογ ιΗε
ιηοίδΐ δεπεδ 33ΐηρ1ε3, Ηί§Η1ΐ§Ηίεά ίΗε
ρΓεδεηοε οΓ 3 οοπφβοΐ 1&γεΓ 3Ηοιιί 20
μηι ϊη ίΗίοΗηεδδ (Ρί§. 6).
Ρϊ§υΓ0 6.

ΟΓΟδδ-δεοΐΐοη οΓιΗε ιτιοΐδΐ
δεπεδ (150Χ)
ί’

4

ϊ'Ά.Μ
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5.5 ϋΐδουδδίοΝ
ΤΗε §Γ€3ΐβΓ εοιτιρ30ΐηε55 οΓ ίΗε δίπΤαοε ΙαγεΓ οΓ ίΗε τηοΐχί 5βηβ5, οΗδεη/εά Ηγ
ίΗε 5ΕΜ, ΓΠ3γ 1)6 3ΐΙπΗυίε(1 Ιο ίΗε Γο11θλνΐη§, εοηδεειιίίνε, ρΗεηοηιεη3:
<ϋ$5θ1υΐίοη ίη λν3ίεΓ οΓ ίΗε 03ΓΗοη3ίε εοιηροηεηΐ;
ηιΐ§Γ3ΐϊοη οΓίΗε ϊοΐυΐΐοη Ιο\ν3πΐ5 ίΗε ουΙβΓ δυιΤαοε;

λν3ΐ6Γ 6ν3ρθΓ3ΐΐθη 3006ΐεΓ3ΐε(1 6γ 1ΓΓ3<ΐ!3ΐίθη;
ρΓεείρίί3ίίοη οΓε3ΐοίυιτι 03ΓΗοη3ίε ίηίο ίΗε ίηίεΓδίίεεδ.
ΤΗε ρΓεεεηοε οΓ 3 εοπιρΒεΙ δΐΐΓ&εε 1&γεΓ ;ιΐ5ΐίΓιε5 ίΗε Γεάυεεά ννβίεΓ βΗδΟφίίοη
Ηγ 03ρϊΙ!3ΓΐΙγ; ίΗίδ Γεάιιείίοη λνοιιΐά ρΓοΗδΗΙγ Ηβνε Ηεεη ιηυεΗ ΗίβΗεΓ ΐη ίΗε
βΗδεηοε οΓίΗε ΓηίθΓοεΓ3θ!ί5 οΗδεΓνει! οη ίΗε δυιΤΗεε.
ΤΗε εοιηρ3οΙ ΐ3γεΓ Ϊ8 ίοο 5ΐτΐ3ΐ! ίο εηβΗΙε ΐΗε <3είεπηίη3ΐίοη οΓ ίίδ ίηίΐυεηεε οη
ίΗε ροΓΟδίιτιείπε εΗ3Γ3είεη5ΐίθ8.

ΤΗεΓε Ϊ5 ηο εοπιρβεί δίπΤΗεε ΐ3γεΓ ίη ίΗε άιγ χεη'βχ Ηεεβιίδε οΓ ίΗε 3Η5εηοε
οΓ άίδδοΐυίίοη ίη \ν3ΐεΓ. ΤΗε άεοΓεβδε ίη Ιοί3ΐ ροΓΟδίίγ ίδ ρΓθΗ3ΗΙγ ε!υε Ιο ΙΗε
(Ιεεβγ οΓ εη/δΐηΐΐίηε ίΓ3Γηε\νοΓΗ; εβυκεά Ηγ ίΗε ΙεπιρεΓ3ΐϋΓε Γ3η§ε \νΗίεΗ Γεδυΐίδ
ίη ίΗε οεείυδίοη οΓ ΙΗε ροΓεδ οΓ ονεΓ 4 μηι ίη ώ3ΐηεΙεΓ, Ηιιί ΐΗίκ, 35 δΗοννη Ηγ
ίΗε πΊε35υΓεΓηεηΐ5, άοεδ ηοΐ ηκκίίίγ ίΗε νν3ΐεΓ δΗδΟφίίοη Ηγ 03ρϋΐ3πίγ.
6. ΟίΚΟΜΑΤΙΟ ΑίΤΕΚΑΤΙΟΝδ

ΟΗΓοηΐ3ΐίο 3ΐΐεΓ3ΐίοη5, εΗ3Γ3οΙεπζεο! Ηγ 3 ηΐδΙ-οοΙοιίΓεά Ιοηε, 3ρρε3Γε<1 οη ίΗε
ίιτ3£ΐί3ΐε(1 δυΓίΗοε οΓ 3)1 ίΗε 53Γηρ1ε5 οΓ ίΗε τηοίζί 5βηβ$ Γγογπ ίΗε ΓιγεΙ ίΗεπτΐ3ΐ
εγείεδ. Αδ ίΗε (Ηεπηβΐ εγείεδ ίηοΓεβδεεΙ, ίΗεδε 3ΐίεΓ3ίίοη5 5ρΓε3(1 &11 ονεΓ ίΗε
53ηιρ1ε δΐιιίδεε (Ρί§. 7). Α ΟΓΟδδ-δεείίοη οΗδεπ/αΐίοη δΗο\νδ ΐΗ3ί οΗγοπί31ϊο
3ΐίεΓ3ίίοη 15 οηΐγ Ιίπιίΐεά 31 ίΗε δΐΐΓ&εε ΐ3γεΓ.

ΡίβυΓε 7.

3) διπΤβοε 31 ίΗε Ηε§ίηίη§ οΓ ίΗε ίεδί. Η) ΑίίεΓ 360 ίΗειτη3ΐ εγείεδ
ο) ΑΑεΓ 1250 ίΗεπηβΙ ογείεδ

δοηιε 3Π3ΐγ5ε5 \νεΓε εοηεΐιιοΐείΐ ίο ίάεηΐίίγ ίΗε ηβίιίΓε οΓ ίΗεδε βΙίεΓβΐίοηδ.
ΤΗε ΧΚΌ βηδίγδίδ δΗοννε<3 ίΓ3οεδ οΓ δίάεηίε ( ϊγοπ 03ΓΗοη3ίε). ΤΗε ροννάεΓ
Ι3ΐίεη ΗοίΗ Γγοπι ίΗε 3Γε35 ν/ίιΗ οΗγοπιβΟο 3ΐΐεΓ3ίίοη5 &ηά 31 3 (ΙερίΗ οΓ 2 επί
Γγογπ ίΗε ουίεΓ δΐΐΓ&εε, ν/ΗεΓε ηο εΗΓθπΐ3ΐίε 3ΐΐεΓ3ίίοη5 ν/εΓε οΗδεΓνεά, ννεεε
5ΐιΗ]εείε<1 ίο 3ΐοηιίο αΗδΟφίίοη δρεείΓορΗοίοπιείΓγ (Α Α 5 ) Γο11ο\νίη§ (ΙίδδοΙυΐίοη
ίη Η Ο 1Ν. ΤΗε Γεδίιΐίδ οΗίδίηεά δΗο\νε(1 ίΗ3ί ίΗε ϊγοπ εοηεεηΐΓ3ίίοη ίη ίΗε
5υιΤ3εε εΗΓοηΐ3ΐίε 3ΐΐεΓ3ΐίοηδ \ν35 ηιοΓε ίΗβη άουΗΙε ΙΗ&Ι ηιεβδίίΓείΙ ίη ϋερίΗ
(πιε35υΓε(1 ητιεβη ναΐυεδ: 0.256% Ρε2θ3 οη ίΗε 5ΐ3Ϊηδ βηά 0.115% Ρε2θ3 ίη
(ΙερίΗ). ΤΗεδε ΓεδυΙίδ ηΐ3γ ίηεϋθ3ίε ίΗε (Ιίδδοΐιιΐίοη οΓ ϊγοπ ε3ΓΗοπ3ίε, ννΗοδε
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Βοΐιώίΐίίγ ίη \ν3ΐβΓ Ϊ5 εΗοιιΙ Γίνε Ιίηιβϊ ΗίβΗεΓ ΐΗαη ίΗβί οΓ οβίείίε, ΐΐβ δυΗδεςυεηί
ΓΠΪ£Γ3ΐΐθη Ιο ίΗε ΟυΙβΓ 511ΓΓ308, Γ3νθΙΙΓ8(1 Ηγ ΪΓΓ3(1Ϊ3ΐΪ0η, 30(1, ίΚβΓΰίΟΓβ, ίΗε
(Ιεροδίίίοη οΓ ί'βΓΓοαί ΗγάΓοχίίΙε (ΐγρίοβίΐγ ηΐδίγ ϊη οοΙοογ) Ηγ οχΐά3ΐΐοη βικί
ΚγάΓΟίγδίδ.
7 Ο ο Ν σ ι,υ δ ίΟ Ν δ

ΤΗε Γ0$ΙΐΙί5 οΓ 3 ΓΐΓ5ί 50Π85 οΓ ΐΗβΓΓΠ&Ι εγοίεδ βρρίίεά οη ΝοΙο 510116 3Γ8
ρΓεβεηίεεΙ. ΤΗε 3Π3ΐγ863 5Ηο\νε<1 3 ιπο(3ίΓιο&ΐϊοη οΓ ίΗε ρΗγδίεΕί 3ΐκ1 οΗβιηϊοβΙ
οΗ3Γ3ςΐ6Π3ΐίδ οΓ ίΗε 83ΐηρΐ6δ οΓ ίΗε ΓποίεΙ 50Π65, ϊη %νΗΐοΗ ίΗε Εοίίοη οΓ ίΗε
ΐΗβΓτηαΙ εγεΙεδ ν/33 οοΓηΙοϊηεά \νίίΗ ίΗε ρΓεδεηεε οΓ \νΕίεΓ Γηΐ§Γ3ίϊη8 ΙΗγοιι§Η ίΗε
53Γηρ1ε. Τΐιβ ηυιηΙοεΓ οΓ ίΗεπτίΕΐ εγείεδ ν/35 ργοΗεΗΙυ ίοο Ιολν ίο εΕΐίδε 013^ 8(1
πκκΙίΓιοΕίίοηΒ ίη ίΗε 33Γηρ1ε5οΓίΗε <3η/ 3επε3.
ΤΗΪ5 3υ5ΐίΓΐ€5 ίΗε εοηΐίηυΕίίοη οΓ ίΗε 1851 Ιο ΕηΕΐγζε, εΙβο ννίίΗ οίΗεΓ ΕηΕΐγΐίεΕί
ίεεηίςυεδ οιογο δορΗίδΐίεΕίειΙ ϊ Ηεπ ίΗοδε ΗεΓε υΐί1ίζε<1, ίΗε λνΕγ ΐη ν/ΗίεΚ «ΙεεΕγ
ΓΠΕγ ρΓ0§Γ833.
Ιί δΗουΙά 5ε ροίηίεά οιιί ιΗεΙ ίΗε ΓοππΕίίοη οΓ 3η εχίΓειηεΙγ ίΗίη, οοπιρΕεΙ,
ηΐ3ΐγ-εο1ουΓ6(1 ΐ3γεΓ οη ίΗε δίοηε δΐΐΓίαοε εοΓΓεδροηϋδ Ιο ίΗε ρΗεηοηιεηοη
οοευΓπη§ οη ίΗε 5>υί1(3ίη§5 οΓ ΝοΙο ηιοΓε εχρο38(1 Ιο ίπ·3(1ί3ΐίοη επ(1ννΗίεΗ ίΗε
Ιοεβΐ “ηΐ33ΐεΓ5” οεΙΙ ρίεΐια αΐΐαηηαία, πιε&ηίη§ 3 νεΓγ ίΗίη Ηιιί εοπτρΕοί ΐΕγεΓ 33
ΙΗεΙ οΓ 3 Ιίη (ε3ΐΙε<1 “Ι3ηη3” ίη ίΗε ΙοοεΙ άΐΕΐεεΙ), ΤΗε ΙοοεΙ ΗποΗίΕγεΓδ 353Ϊ§ηε3
Εί ίΗίδ ΐΕγεπ ε εΕρΕΗίΙίίγ οΓ “ρΓΟίεοίίοη” 3§3ίη5ί ίΗε ίηΙεΓΕΟίίοη εηνίΓοηιεηίΕΐ
ρΕΓ3ηιεΙεΓ3/3ΐοηε.
ΑεΗηο\ν1ε(1ί>εΓηεηΐ5. ΤΗε ΑυίΗθΓ3 \νίδΗ ίο ι ΠεπΗ ΟΗιεγε ΟοΙοοιΗο Εη<1 Αππε
Μ εγϊε Βοεεί Γογ ίΗείτ οοΙΙεΗογεΙϊοπ ίη ίΗε πηεΕδυΓειτιεηΐδ, Ε5 \νε11 33 Κ οεεπο
Ρερε Γγογπ Ν οΙο Γογ ίΗε 5υρρΙγ οΓ ίΗε ιτίΕΐεπΕί Εηά ίΗε ίηΓοπτίΕΐίοηδ οη ΙοοεΙ
εοηδίαιοίίνε ΐεε1ιηοΙθ(>ίε5.
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