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ΑΗδίΓαεΙ ΤΡιε ίΗτεε Ηουτίγ δ(αη<3αΓά ιτιε(εοΓθ1θ£ίοα1 ΗαΙα ΓηεαδίίΓεά α( νεηίοε
Γογ (Ηε ρεποΗ 1961-1995 Ηανε Ηεεη αηαίγδεά ίη οπΙεΓ Ιο §α(ΗεΓ ίηίοπτιαίίοη
αΗου( (Ηε ϊιηραεί οί εΐίττιαΐε οη Γηοηυηιεηί άεεαγ. Αδ (Ηε ίΓεςυεηεγ άίδΙπΗυίίοη
ίδ ρΓείεΓαΗΙε (ο ανεΓα§ε ναΐυεδ, (Ηε αϊτ (ειηρεΓαίιίΓε αηά Γείαΐίνε Ηιηηίύίίγ <1α(α
Ηανε Ηεεη ρΓοεεδδεά αδ ίοΐΐοννδ: (ί) (Ηε Γαη§ε οί ναπαΗίϋΙγ οί εαεΗ ραΓαηιεΙεΓ
Ηαδ Ηεεη άίνίάεά ίηΐο εΐαδδεδ, εαείι Ηανίη§ υηίΐ δίερδ, αηά (Ηεη (Ηε ροριιίαΐίοη
οί εαείι εΐαδδ Ηαδ Ηεεη εουηΙεΗ υρ; (ϋ) (Ηε Ηα(α Ηανε Ηεεη ΟΓάεΓεεΙ αηά (Ηεη (Ηε
ρεΓοεηίϋε ΗίδίπΗυίίοη Ιιαδ Ηεεη εαίευίαίεά. Οοιτιραπη§ (Ηεβε (ΙίδΙπΗυίίοηδ ννίίΗ
(Ηε ιηοάεΐ εαίευίαποηδ οί (Ηε Ιο\νεπη§ οί (Ηε ίΓεεζίη§ ροίηΐ Γογ (Ηε ευΓναΙιίΓε
είίεεί οί ίεε δΐΐΓίαεε ίη(ο ροΓεδ, ογ Ιΐιε 1ο\νεπη§ οί (Ηε επίίεαΐ Γείαίίνε Ηυιηίεΐίΐγ
Γογ οοηεΐεηδαΐίοη ίηΐο ηιίοΓοροΓεδ Γογ (Ηε ευτναΙηΓε οί (Ηε \να(εΓ ττιεπίδεαδ, (Ηε
ίΓεεζίη§-(Ηαννίη§ εγείεδ αη<3 (Ηε εοηάεηδαίίοη-εναροΓαΙίοη εγείεδ Ηανε Ηεεη
οοτηριιίεά Γογ εαεΗ ιηοηΐΗ. Ιη αάΗΗίοη, αΐδο ΐΗε είίεεί οί δεα δρΓαγ Ηαδ Ηεεη
εαΐεηίαΐεεί Ιο εναΐυαίε (Ηε ηυιτιΗεΓ οί ΐΗε ίΓεεζίη§-ΐΗα\νίη§ εγείεδ οη (Ηε
δΐΐΓίαεεδ ογ ίη (Ηε ιτιαοΓοροΓεδ οοηίαηιίηαίειΐ Ηγ ΝαΟ. Ρίηαΐΐγ, (Ηε ννίηά τοδεδ
αδ ννεΐΐ αδ (Ηε άπζζΐε, ταίη, δΗο\νεΓ, Ηαίΐ, δηονν αηά ίο§ τοδεδ Ηανε Ηεεη
εαίειιίαΐεά ίη οπΙεΓ (ο ΗεΙεπτιίηε ννΗίεΗ εχροδυΓεδ οί (Ηε νεΓίίεαΙ δυτίαεεδ αΓε
ννεΐΐεεί ογ νναδΗεά ουί Ηγ ιηεΐεοπε νναίεΓ. Ρίηαΐΐγ (Ηε ιεΐεναηεε οί εαεΗ οί (Ηεδε
Γηε(εοΓθ1ο§ίεα1ναπαΗΙεδ Ηαδ Ηεεη ενα1υα(εΗ.
ΙηίΓοάαεΙΐοη

ΕνεΓγ άαγ αηεΐ εχ(Γειηε ννεαίΗεΓ εοηάάίοηδ εοηευΓ, ίη α (ΠίίεΓεηΙ νναγ, Ιο
άεΐεπηίηε ΓηοηιητιεηΙ άεεαγ. ΤΗε (ΙίδπαρΙίνε είίεείδ οί α δεα δΐΐΓ§ε, α §α1ε ίοΓοε
ννίηά ογ α νεΓγ δενεΓε ννίηΙεΓ αΓε \νε11Ιεηοννη (ο ενεΓγΗοάγ, ΗιΚ (Ηε άαίΐγ εγείεδ
ννΗίεΗ άεΐεπτιίηε ΓηεοΗαηίεαΙ δίΓεδδ αη<1 Γα1ί§ιιε, α1(εΓηα(ίοη οί εοηάεηδαίίοη
αηΗ εναροΓαίίοη, δαίί (Ιίδδοΐυΐίοη αηά ΓεοΓγδΙαΠίδαΙίοη, ΓηεδοιτιοΓρΗίε
(ΓαηδίοΓΓηαΙίοη οί ΓηίηεΓαΙδ, ογ (Ηε (γρίεαΐ εοη<3ί(ίοηδ ΓανουΓαΗΙε Ιο Ηίο1ο§ίεα1
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Ιίίε ογ εΠεπηοαΙ τεαείΐοηχ 3Γε Ιεδδ \νε11 Κηοννη. ΑηοίΗεΓ ΐιτιροΠαπί 3δρεεΐ ίδ ΐΗε
δγηοφίδΐίε είίεοί ο ί ΓηεΙεοΓθ1ο§ίθ3ΐ ρΗεηοιηεηα, ε.§. ΙΗε ννίηΗ 2ηά ΙΗε
δίπιυΐίδηεοοδ οεευιτεηοε ο ί άπζζΐε, Γ3ίηί3ΐ1, Ηυίΐδίοηεδ ννΗίεΗ ιΐεΐεπτιίηε ΙΗε
\νε11ίη£, ΙΗε \ν3δΗίη§-ουΙ ογ ΙΗε Π3η§εΓουδ ϊιηρ&εΐ οη δυείυεεδ Η3νίη§ ρυΛίευΙυΓ
εχροδυΓεδ.
Ιη ΙΗε ρ3δϋ ίΐ \ν3δ ευδΙΟΓΠΗΓγ Ιο εΗ3Γ30ΐεπδε 3 δίΐε Ηγ ιηε3ήδ ο ί ανεΓ3§εδ:
ί.ε. ΙΗε πιε3η, ηηά ΙΗε Γ3η§ε ο ί ν3Π3Ηί1ίΙγ, ί.ε. ΙΗε ηΐ3χίπιυιτι 3Π(1 ΙΗε ηιίηίπιυΓη
ν3ΐυεδ. Ηο\νενοΓ, 3δ ΙοοβΙ ε1ίιη3ΐε εοηΐίηυ3ΐ1γ οΗ3η§0δ 3ηε1 ίΐ3δ 3 ηΐΗΓίεοά
δε3δοη3ΐ 3Π(1 Ηηίΐγ άερεηάεηεε, ίΗίδ εΗ3Γ30ΐεπδ3ΐίοη νηπεδ ννίΐΗ (Ηε γε3Γδ Ιο
χνΗϊοΗ Γηε3δΐΐΓεηιεηΙδ Γείεη Α§3ίη, ννΗ3ΐ Ηοεδ ΙΗε \νοκΙ "ηΐ3χίΓηυιτι νηΐυεδ"
ιτΐ03η? υΐθΓ3ΐ1γ ίΐ \νουΙά ί>ε ΙΗε Ηϊ§ίιεδΙ ν3ΐυε ο ί 3 νυπυΗΙε ίοιιηά ίη 3 §ίνεη
Ηπιε δρ3η, ΗυΙ ΙΗίδ ίηίοπτΐ3ΐίοη ίδ ο ί ΙίΗΐε ν3ΐυε 3δ εχίΓοπιε ν3ΐυεδ 3Γε ίη
ρΓ3εΐίεε ίδοΐυΐεά ίΐυείυυΐίοηδ, ηοΐ ΓερΓεδεηΐ3ΐίνε ο ί ΙΗε ενεΓγΗηγ ΠίδίπΗυΙίοη
3ηά οί Ηιε ίηιρ3εΙ οη ηιοηυιηεηΐδ.
ΤΗε δε3δοη3ΐ ( ηπΗ Ηηίΐγ) εγείε ο ί ΙΗε ίΓεςυεηεγ ΗίδΙπΗυΙίοη ο ί ΐΗε
νηπηΗΙε ίδ Γηυείι γπογο ρΓείεΓηΗΙε. ΤΗε <1313 3Π3ΐγδίδ ρειΐοππεεί ΗεΓε εοηδίάεΓδ
ΗοίΗ ενεΓγ άυγ 3ηά εχΗεπιε νυΐυεδ, 1οο1είη§ 31 ΐΗεπ ίΓεςυεηεγ ο ί οεευιτεηεε,
3Π(1 ηοΐ 3νεΓ3§ίη§ ΗοίΗ οί ΐΗοηι 311 Ιο§εΐΗεπ Ιη ί3εΙ, 3 ίε\ν Γ3Γε ΗυΙ εχίΓεπιε
νηΐυεδ ηΐ3γ οοε3δίοη3ΐ1γ Ηυνε 3η ίπιροΓίυηΙ ίπιρυοί, ΗυΙ άο ηοΐ οΗυη^ε ΙΗε
Ιγρίε3ΐ εΙΪΓηαΙίε ίε3ΐυΓεδ ο ί 3 δίΐε; οη ΙΗε οΙΗογ ΗηηΗ, δίβηυΐ Πυείυ3ΐίοηδ Ηυνε
3η ίηιροΓΐ3ηΙ ίηίΐυεηεε οη 3νεΓ3§0δ, υηΗ Ηιε 13γ§ ογ ΙΗε ίΐυοίυυΐίοη, (Ηε §Γε3ΐεΓ
ΙΗε <1ερ3ΓΐυΓε.
ΤΗε δ3πιε οπίεποη Η3δεΗ οη ίΓεςυεηεγ ίδ (3η<1 \ν3δ) ηεεεδδ3Γγ ίη άΓ3ννίη§
ΐΗε ΗγιίΓοπιεΙεοΓ τοδεδ. Ιη ίυεί ΐΗε ννίηεΐ εΐίτοείίοη τηυδί 3ΐ\ν3γδ Ηε ΙοοΗεά 3δ 3
ρορυΐαΐίοη ΗίδΙπΗυΠοη, ννΗίοΗ οηηηοΐ Ηε 3νεΓ3§εΗ: πΐ3ΐείη§ 3η 3νεΓ3§ε \νίΐΗ 3
\νίη<3 ΗΓεεζε εοιτηη§ Ι γοπι ηοιίΗ (360°) ε1υπη§ ηί§Ηΐ 3ηΠ δουΐΗ (180°) Ηυπη§
Ηυγ, οηε \νουΜ οΗΐυίη 3 πιε3η ννίηΗ Ι γοπι \νεδΙ (270°) \νΗίοΗ Ηοεδ ηοΐ ιηυΐεε
δεηδε.
Ιη ΐΗίδ δΐυάγ, (Ηε ΐΗΓεε ΗουΗγ Η3ΐ3 ο ί ΐΗε Ιΐ3ΐΐ3η ΜεΙεοΓθ1ο§ίο3ΐ δεΓνίοε
ΙυΚεη Ι γοπι 1961 Ιο 1995 31 ΐΗε ΤεδδεΓ3 Α ίφοΠ (νεη ίεε) Ηανε Ηεεη υηαΙγδεΗ,
ενί(Ιεηοίη§ ΐΗε ίΓεεζίη§-ΐΗ3\νίη§ εγείεδ, ΐΗε εοη<1εηδ3ΐίοη-εν3ροΓ3ΐίοη εγείεδ,
ΐΗε ΗγίΗοπιεΙεοΓ τοδεδ υηά δο οη.
ΤΗε Κεγ υΙπιοδρΗεπο νυπυΗΙεδ εοηδίίΙεΓεοΙ ΗεΓε 3Γε: απ ΙεπιρεΓ3ΐυΓε,
Γείυΐίνε ΗυΓηίεΙίΙγ, υηΗ ΗγώΌΐηεΙεοΓ τοδεδ ί.ε. ΐΗε ίΓεςυεηεγ ΗίδΙπΗυΗοη ρεΓ
ευοΗ 10 άε§Γεε οη ΐΗε εοπιρΗδδ, ο ί ν/ίηεΐ 3δδοεΐ3ΐε(1 \νίΐΗ Ηπζζΐε, Γυίηίηΐΐ,
δΗοννεΓ, Ηηίΐ, δηο\ν 3η(1 ίο§. ΤΗεδε ν3Π3Η1εδ Ηυνε Ηεεη υΠευάγ υηυίγδεά γε3Γδ
3§ο Ιογ ΐΗε 1\νο νεη ίεε ΑίφοΠδ ΗυΙ Ι ογ δΗοΠεΓ ρεποΗδ, ί.ε. Ι γοπι 1951 (ο 1961
3Π(1 Ι γοπι 1962 Ιο 1971 ((Γυηιυίίο εΐ υΐ., 1984), τεδρεείίνεΐγ. ΑΙ ρΓεδεηΙ, 3
ΓηυοΗ ΓηοΓε τερΓεδεηΐ3ΐίνε δει ο ί <1313 Ηαδ Ηεεη §3ΐΗεΓεά ηπίΐ ΓηεπΙδ Ηυε
υΐΐεηΐίοη.
ΤεπιρεΓυΙιίΓε άΐδίΓΪΗυΙΐοη 3ηά ίΓ6βζίηβ-ΐΗα\νίη£ εγείεδ
Ιη ΐΗε ρΓενίουδ δεείίοη ίΐ Ηηδ Ηεεη δεεη 0ΐ3ΐ ίΗε πιοδί 3ρρΓορπηΐε \νηγ ο ί
ρΓθδεηΙίη§ ε1ίπΐ3ΐίο ά3ΐ3 ίδ Ηυδεά οη ΙΗε ίΓεςυεηεγ (ΙίδΙπΗυΐίοη ο ί ΙΗε
οεευιτεηοε ο ί δείεείεά ν3ΐυεδ ο ί ΙΗε νυπυΗΙεδ. Ιη ρΓ30ΐίεε, 1\νο Ιγρεδ 3γο υδεά:
(ί) ΙΗε Γ3η§ε ο ί ν3Π3Ηί1ίΙγ ο ί εαεΗ ρ3ΓυπιεΙεΓ ίδ άίνίΗεΟ ίηΐο εΐυδδεδ, εηοΗ
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5ανίη§ ηηίΐ δίερδ, αηά ΐΗεη (5ε ροριιίαΐίοη ο ί εηε5 εΐηδδ ίδ εοηηίεά υρ; (ϋ ) (5ε
03ΐίΐ ίίΓε ΟΓίΙεΓεά απά (5εη (5ε ρεΓοεηίϋε ίδ επίουΐπίεί!, (5ε ρεΓεεηΙϋε 5είη§
(Ιείίηεά 38 3 ν3ΐυε ίη (5ε Γ3η§ε ο ί 3 δεί οί άηίη \ν5ίε5 δερ3Γ3ΐεδ (5ε Γ3η§ε ίηΐο
ίννο £Γουρ5, 80 (5η( 3 §ίνεη ρεΓεεηΐ3§ε ο ί ά3ΐ3 Ιϊεδ 5ε1ο\ν (5ίδ νηΐηε. Ιί (5ε
Ρεςηεηεγ ίϋ8(π6ο(ίοη ίδ 5γΐΏΓηε(πε3ΐ, (5ε 50 ρεΓοεηίϋε εςηβίδ (5ε ηνεΓ3§ε
ναΐηε <Χ >, 3ηά ίί (5ε <3ίδίπ6ηίίοη ίδ, ίη 3<1(ϋίίοη, θ3υδδί3η, (5εη (5ε 15 3η<1 85
ρεΓεεηΙίΙεδ τεδρεείίνεΐγ εςυηΐ ηεηΗγ < Χ > - σ ηηά < Χ > + σ, ννίιεΓε σ ίδ (5ε
δίηηάηπΐ <3ενΐ3ΐίοη.
Αδ ί3Γ 3δ ΐΗε 3ιγ ΙεηιρεΓ3ΐυΓε ίδ εοηεεπιε<1, (5ε 5ίδΙθ£Γ3Γηδ ο ί (5ε ίίτδΐ
(γρε οί ηηηίγδίδ δ!ιο\ν 3 <3ίδ(π6ηίίοη ρεΓ εηε5 Γηοηΐΐι ννΗίείι ίδ ιηοΓε ογ Ιεδδ
δγηπηε(Π03ΐ, Οηυδδίηη-ΐί^ε, 5ηί ννί(5 δοπιε πιοηΐ5δ δ5ο\νίη§ 3 δίεεννηεδδ
§εηεΓ3ΐεε1 5γ 3 5ί§5εΓ Ρεςοεπεγ ο ί εοΐά ερίδοΟεδ, ε.§. Νονεπι6εΓ (Ρί§. 1). Τίιε
Ρε3Γδοη ίίτδΐ εοείίίείεηΐ οί δΐ^εννηεδδ, (Ιείίηεά 3δ 8^ = 3 (< Χ > - Μ)/σ, \ν5εΓε Μ
ίδ (5ε πιοάε, ίοΓ (5ίδ τηοη(5 ίδ 3]< = -1. Τ5εδε 3ηοηΐ3ΐουδ ενεηΐδ 3Γε §εηεΓ3(ε5
5γ 3η οηώοΓδΙ ο ί εοΐά 3ιγ ίΓοηι ΐΗε Ν Ε , ίη (5ε οεεηδίοη οί Β ογ3 (γρε ννίηάδ.
Ηο\νενεΓ, ίη (5ε εοητδε ο ί (5ε γε3Γ Ιίιίδ ίηΟεχ οδείΐΐηίεδ Βείννεεη ±1 \νί(5οη( 3
ε1ε3Γ δε3δοη3ΐ ΟερεηΟεηεε. ΑΙδο (5ε 8(3Π(13γγ1 άενίηίίοη 0δεί1ΐ3ΐεδ, Βηί τεπιηίηδ
ΓηοΓε ογ Ιεδδ σ = 4°<3 (Ρί§.2).
Αδ (5ε ηιοηΐΗΙγ <ϋδ(π5η(ίοηδ 3Γε Γ3(5εΓ δγπιπιε(πο3ΐ ηηά Οηηδδίηη-ΠΙεε,
ΐΗε Γηε3η ίδ 3ΐδθ νεΓγ εΐοδε Ιο (5ε 50 ρεΓεεηΙϋε ((5ε ρΐοΐδ οί (5εδε Ιννο
ν3ΓΪ3ί)1εδ 3Γε ρΓ3εΐίε3ΐ1γ ίηάίδ1ίη§υίδίΐ3ΐ)1ε ίη Ρί§.2) ηηά δίιηίΙαΓ Ιο Ιίιε Γηοίΐε, δο
(53( (5ε οΙΟ 3η(1 (5ε ηενν Ιγρεδ εηη 5ε δηίά Ιο 5ε εςηίνηίεηΐ ίη Οείίηίη§ 3 ίγρίεηΐ
νβΐυε 3δ ηιεηη ογ 50 ρεΓεεηΙϋε, εχοερί (5αί (5ε εοηιρίείε ρεΓοεηΙϋε ε1ίδ(π6ηίίοη
3<1άδ ίηιρθΓΐ3ηΙ ίηίοπηηίίοη, ε.§. 15ε οοουΓΓεηοε οί Γ3Γε ηηά εχίΓεηιε ενεηΐδ.
Τ5ε ρεΓεεηΟΙε <1ίδ(π5ηίίοη (ί.ε. ΐΗε δεεοηά (γρε οί 3Π3ΐγδίδ) οί (5ε ΙίίΓεε5οη0γ ν3ΐυεδ ο ί 3ιγ (ειηρεΓ3(υΓε δΗοννδ 15ε άηίΐγ ν3ΐυεδ ηδδυΓηεά 5γ ΐΗίδ
ρ3Γ3Πΐε(εΓ ίοΓ εηεΗ ιηοηί5 (Ρί§.3). Ρ γογπ (5ε 3Π3ΐγδίδ 15ε εΐαίΐγ νηπηΟοηδ 3Γε
\νε11 ςίείίηεά, ιτιοη(5 5γ ιτιοηΐΗ. Ιη ΙηηιιηΓγ (5ε 50 ρεΓεεηΙίΙε Γεηε5εδ ί(δ άηίΐγ
ΓηίηίΓηυπι ν3ΐυε αί

0°€ ηηά ί(δ ιτιηχπτιυιη 3( 6 °0 ; ίη ίηΐγ 3ηά Αη^υδί 3( 19°0

3ηά 27°0 τεδρεείίνεΐγ, \νί(5 3 (Ηεπηηΐ εχοιίΓδίοη 5ε(\νεεη ηί§5( ηηεΐ άηγ (531
Γ3η§εδ ίΓοηι 5 °0 ίη Οεεειη6εΓ (ο 10°Ο ίη ίαηε.
Τ5ε ίΓεεζίη§-(53\νίη§ εγείεδ 3δ (5ε εοηδεςυεηεε ο ί (5ε ευΓνηΙυΓε είίεεί
οη (5ε ίΓεεζίη§ ροίηΐ εηη 5ε ενηΐυηίεά. Ι( 5ηδ 5εεη άεπιοηδίΓηΙεά (ΗηΙ (5ε
Ιο\νεπη§ οί (5ε ίΓεεζίη^ ροίηΐ \ τ ί ίη (5ε ΓηίοΓοροΓεδ 53νίη§ τηάίυδ γ ίδ §ίνεη
5γ (5ε εςυηίίοη
ΔΓ,
\ν5εΓε

2σ „ V,
Τί

γ

ΑΗ

2σ,

ΤΓ Γ Α

ι,

σ$ι ίδ (5ε δϋΓίηεε (εηδίοη 3( (5ε δοΐίά-ΐίςηίά ίηΙεΓίηεε, Μ (5ε ποΙηΓ Γηηδδ

οί χνηίεΓ, ν 5 (5ε ΓηοΙηΓ νοίιιηιε ο ί ίεε,
ίϋδίοη 3η<1

ρΒ (5ε ίεε άεηδίίγ, Δ Η (5ε ΓηοΙηΓ 5εη( οί

Ιβ = Δ Η /Μ (5ε ΐ3(εη( 5εηί οί ίιΐδίοη (ΕνεΓε((, 1961; Ρη^εΓίυηεΙ,

1973; ΟίίίοΓεΙ, 1981; ΐΓί53Γηε ηηά Οοάδοη, 1986). Α ( 0 °0 (5ε Ιίςυίίΐ \νη(εΓ
ίΓεεζεδ οη (5ε δηιοοί5, υηεοηΟΓηίηηίεά δυΓίηεεδ; εηίευίηίίοη δ5ο\νδ (53ί 3( 3
(εηιρεΓ3(ιΐΓε οί -0,97°Ο Ρεεζίηβ οεεηΓδ ίη ηΐΐ (5ε ροΓεδ \νί(5 3 Γ3ί1ίυδ ΐ3Γ§ετ
(5ηη 0,03 μηι; 3ί -2 ,9 1°0 ίΓεεζίη§ οεεηΓδ ίη ηΐΐ (5ε ροΓεδ \νί(5 3 τηΟίηδ ΐ3Γ§εΓ
(5αη 0,01 μπι; 3( -5,71°Ε ίΓεεζίη§ οεεηΓδ ίη ηΐΐ (5ε ροΓεδ \νί(5 3 τηΟίηδ ΐ3Γ§εΓ

55

ΐΗαη 0,005 μπι; 31 -9,4°0 ίΓεεζίη§ οεευΓδ ΐη αΐΐ ΙΗε ροΓεδ \νίΐΗ 3 Γ3θίυδ ΐ3Γ§εΓ
ΐΗαη 0,003 μπι. ΤΗε ίηΙεΓοερίδ ο ί ιΗε ρεΓεεηΙϊΙε (ϋδΙπΗηΙίοη ο ί ιΗε 3 π
ΙεπιρεΓΕίυΓε \νίΐΗ [Ηεδε ηγκΙ οίΙιεΓ ναΐιαεκ §ίνεδ ΙΗε ίτεςυεηεγ ο ί ιΗε ίΓεεζίη§
εγείεδ χνΗϊοίι Ιΐιε πΐ3ΐεπ3ΐδ ίη ΐΗεπηαΙ εςυίΐϊβπιιπι \νίΐΗ ιΗε 3ΐπιοδρΗεΓε Ιιανε
υηάεΓβοηε.
Α ΐ νεηίεε, ΙΗε ίΓεεζίη§-ΐΗ3\νίη§ εγείεδ (Ρί§.4) 3Γε 45 ρεΓ γεαί, ΗυΙ ΐΗείτ
ίΓεςυεηεγ (ΙεεΓεπδεδ ννΗεη εοηδί0επη§ ροΓεδ \νίΐΗ δηιηΙΙεΓ δϊζε, 31 0.01 μπι ΙΗε
ίΓεςυεηεγ ίδ ΓοΟυεείΙ (ο δοηιε 10 εγείεδ ρεΓ γεΗΓ αηά ηο εγείεδ οεευΓ ίη ροΓεδ
Κανίη§ 3 Γ3άίυδ δηΐ3ΐ1εΓ Ιΐΐ3η 0.002 μπι. 5ο ί3Γ Η 1ΐ38 Ηεεη δυρροδεΟ ΐΗ&ί ιΗε
ροΓεδ 3Γε υηεοηίβιηίηαΐεά, 3η(1 ΙΗε Κείνίη ΐΗεοΓγ Γογ ρυΓε ίεε Η38 Ηεεη 3ρρ1ίε(1.
Ιη ΙΗε ρΓεβεηεε ο ί δοΙυΗΙε 83ΐ1δ ΙΗε ίΓεεζίη§ ίΓεςυεηεγ Ϊ8 ΓεάυεεΟ 3ηά ΙοννεΓ
ΙεηιρεΓ3ΐυΓε8, Ηε1ο\ν ζεΓΟ, 3Γε ηεεάεά. ΤΗε 1ο\νεπη§ ο ί Ιΐιε ίΓεεζίη§ ροίηί Ϊ8
§ίνεη Ηγ ΔΤ{ - Κβ τη ννΚθΓε Κ{ =1.86 Κ πιοί"1 ίδ 3 εοηδΐ3ηΙ 3ηά τη ίδ Ιΐιε
8θ1ηΙε πιοΐ3ΐϊΙγ (\νε3δί, 1985; Αιΐ3ΐηδοη, 1986). ΤΗε είίεεί ο ί ΙΗε Ν3(31
οοηΐ3Γηίη3ΐίοη, οπ§ίη3ίεεΙ Ηγ δε3 8ρΓ3γ Η38 Ηεεη ΙηΗεη ίηΐο 3οεουηΙ Γογ ΙΗε
1Υεεζίη§ οη ΙΗε ΓηοηαπιεηΙ δυτίπεε ογ ίη ΙΗε πιηεΓοροΓεδ. ΤΗε ηυπιΗεΓ ο ί
ίΓεεζίη§ 0ΐ3\νίη§ εγείεδ (Ρί§.5) άεετευδεδ Γγοπι 45 ρεΓ γε3Γ 31 ίηίίηίΐεΐγ δπΐ3ΐ1
((ϋΐυϋεά) εοηΐ3ΐηίη3ΐίοη, Ηεεοπιεδ 10 εγείεδ ρεΓ γε3Γ 3ί δοπτε 5% δοΐηΐίοη
(ηηΗγίίΓουδ δοΐηΐε \νεί§Ηΐ) 3ηά νηηίδΗεδ 3112% δοΐηίίοη.
Κεΐ3ίϊνε ΗυιηίάίΙγ (ΙίδίΓίΗιιΙΐοη 3η(1 εοηιίεηδηΙίοη-ενηροΓηΙίοη εγείεδ

ΤΗε ΗίδΙο§Γ3πΐδ οί ΙΗε τεΐηΐίνε Ηυηιίίΐίΐγ δΗο\ν 3 άίδΙπΗυΙίοη δυΗδΙυηίίυΙΙγ
άίίίεΓεηΙ Γγοπι ι ΗβΙ οί ΙΗε 3Η ΙεπιρεΓ3ΐυΓε. Ιη ΙΗε άερίΗ οί ννίηίετ, ί.ε. ΟοοεπιΗετ
3ηά ΐ 3ηυ3Γγ, ΙΗε ίΓεςυεηεγ ίηοΓεηδεδ ννίίΗ ΙΗε Ηυπιίάίΐγ Ιενεί (Ρί§.6) δΗο\νίη§
3η εχροηεηΙΪ3ΐ εϋδΙπΗυΙίοη; ίη ΙΗε οίΗεΓ πιοηΐΗδ δ3ΐυΓ3ΐίοη Ηεεοπιεδ Ιεδδ
ίΓεςυεηΙ 3ηά ΙΗε νεΓγ Ι3δ1 ογ ΙΗε Ι3δ11\νο εοΐυπιηδ, ί.ε. ΙΗε Ιενεΐδ ηΗονε 90%
δΗο\ν 3 ηεΐ <1εοΓε3δε. ΤΗε δΗε\νηεδδ 0δεί1ΐ3ΐεδ 3ΓουηΟ ΙΗε ν3ΐαε 3ι< = -3 3ηά ιΗε
νυπηηεε σ = 15% (Ρί§.7). ΤΗε 3δγπΐΓηεΐΓγ οί ΙΗε ΟίδΙπΗυΙίοη 1ε3<Τδ Ιο ΙΗε
ίίη<1ίη§ οί 3η υΗδοΙυΙεΙγ άίίίεΓεηΙ 3νεΓ3§ε, 50 ρεΓεεηΙϊΙε 3ηά ιηοΟε (Ρί§.7). Ιη
ΐΗίδ 03δε, η (ΙεδεπρΙίοη οί ΐΗίδ ρ3Γ3ΓηεΙεΓ Η3δε(1 οη 3νεΓ3§εδ ίδ ροοιΊγ
τερΓεδεηΙηΙίνε οί ΙΗε Ιγρίεηΐ εΐίηιηΐίε ίευίυΓεδ, ογ ενεη πύδ1ε3<ϋη§.
ΤΗε ρεΓεεηΙϊΙε ΟίδΙπΗυΐίοη ο ί ΙΗε [Ητεε-Ηουτίγ ν3ΐιιεδ ο ί τεΐ3ΐίνε
ΗυηυΟίΙγ (Ρί§.8) δΗοννδ ΙΗε άυίΐγ νηπηίίοη ο ί ΙΗε ρ3Γ3ΓηεΙεΓ. Ιη ΙηηηηΓγ, ΙΗε 50
ρεΓεεηΙϊΙε Γε3θΗε8 ίΐδ άυίΐγ ΓηίηίΓηυπι ν3ΐυε 31 75% 31 ΙΗε ΗοΙΙεδΙ ΗουΓ8 3η<1 ίΐδ
Γη3χίηιιιπι υΐ 93% <1υπη§ ΙΗε ηί§Ηΐ; ίη Ιηΐγ ίΐ τεηεΗεδ 55% 3ηά 88%
τεδρεείίνεΐγ. ΤΗε (ΙίδΗίΗιιΙίοη ίδ 3ρρΓορπ3ΐε Ιο Γηεηδίπε ΙΗε ΙΥεςυεηεγ ο ί ΙΗε
εοηάεηδ3ίίοη-εν3ροΓ3ΐίοη εγείεδ ίη ΙΗε πιίεΓοροΓεδ. ΤΗίδ ρΗεηοπιεηοη ίδ
§ονεΓηε(1 Ηγ ΙΗε Κείνίη Ιηνν, ννΗίεΗ άεΐεπηίηεδ ρεΓ εηεΗ δρΗεπεηΙ ροΓε Η3νίη§
Γ3<ϋυδ γ, 3 επίίε3ΐ ν3ΐυε ο ί τεΐηΐίνε Ηυηιίίΐίΐγ ΚΗ \νΗίεΗ Ηί§§εΓδ εοηάεηδ3ΐίοη
ΚΗ(ν ) = 100 εχρ

γ ΚΤ

ννΗεΓε σ„ ίδ ΙΗε δΐπΓ3εε Ιεηδίοη οί \ν3ΐεΓ, ν η ΙΗε πιοΐ3Γ νοίηηιε οί \ν3ΐεΓ, Κ ΙΗε
§3δ εοηδΐ3ηΙ &ηά Τ ΙΗε ΙεηιρεΓ3ΐυΓε οί ΙΗε [ΗεΓΓηοι1γη3ΐηίε δγδίεηι ίη
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εςυίΙίΗπυηη (Μα$οη, 1971; Ο&ιηυίίο, 1984, 1995); ΙΗίδ εςυ3ΐίοη 03η 5ε
αείαρΐεεί ίοΓ οΙΗογ ροΓε §εοηιε[Γγ.
ΤΗε ά3ΐ3 3η3ΐγδίδ (Ρϊ§.9) δΗοννδ [Ηε ηυιηΗεΓ οΓ εοηεΐεηχαΐίοη εν3ροΓ3ίίοη
εγείεδ ρεΓ ε3θΗ ροΓε δίζε, 38 \νε11 35 ίΗε ηυπιΗεΓ ο ί ά3γδ ρεΓ γε3Γ ίη ννΗίεΗ
ροΓεδ Γεηΐ3ίη ίίΐΐεά \νί(Η \ν3ίεί ογ ειηρίγ, 38 3 ίυηεΐίοη ο ί ΐΗείτ δίζε. ΤΗε Ηί§Ηεδί
ίΓεςαεηεγ ο ί εοικ1εη83ΐίοη-εν3ροΓ3ΐίοη εγείεδ ϊδ εχρεπεηεεΟ Ηγ ΓηίεΓοροΓεδ
ννίΐΗ 3 Γ3(ϋυδ ίη ΐΗε 0.004-0.005 μπι Γ3η§ε. Ηο\νενεΓ, ίΗίδ εα1ευΐ3ΐίοη Η35 Ηεεη
ηΐ3(Ιε ίΓοηι ΐΗε ιηεηίδουδ ευΓν3ΐυΓε οη ριίΓε \ν3ΐεΓ; ΐΗε εοηί3ΐηίη3ΐίοη \νίΐΗ οίΗεΓ
δοΙιιΗΙε 83ΐϋδ (ϋδρΐ3οεδ ΐΗε ρεηΐί ν3ΐυε Ιο\ν3Γθδ ροΓεδ Η3νίη§ 3 §Γε3ίεΓ δίζε.

ΤΗε ΗγΰΓοηιείεοΓ τοδεδ
ΤΗε \νίηά Γοχβ δΗοννδ 3 ο1ε3Γ 0οηιίη3ηεε ίοΓ ΐΗε δεείοΓδ ίΓοηι ΝΕ 3ηι1,
δεεοη<ΐ3π1γ, ίΓοηι 58Ε (Ρί§.10). ΤΗε ίοπηεΓ ίδ ΐΗε (ϋίεοίίοη ο ί ΐΗε Β ογ3 Ιγρε
ννίηάδ (€3Γηυίίο, 1981; 1990) 3ηά ΐΗε ηοεΙυΓΠ3ΐ ΗΓεεζε ίΗαΙ ίδ ρ3Γ3ΐ1ε1 Ιο ίΗε
00381, Οηε Ιο 3η ίηΙεΓηοΙίοη ΗεΙ\νεεη ΙΗε ΑΙρίηε εΗ3ίη 3ηά ΙΗε Α0π3ΐίο δε3
(03Γηιιίίο εΐ 31., 1979); ΙΗε ΙηΙίεΓ ίδ ΙΗε (ϋΓεείίοη ο ί ΙΗε δε3 ΗΓεεζε ΐΗαΙ ίδ
ηοΓΓΠ3ΐ Ιο ΙΗε δΗοΓεϋηε (€3Γηυίίο, 1982) 3δ ίδ ενίάεηΐ ίΓοηι ίΗε δυπητιεΓ τοδεδ
31 15 Ο Μ Τ (Ρί§.10). ΗοννενεΓ, 1<ηοννίη§ ίΗε ρΓεν3ΐ1ίη§ ΟίΓεεΙίοηδ ο ί ΙΗε ννίηά
ίδ ηοί δυίίίείεηΐ Ιο ίηίεΓ ΙΗ31 5υΓί3εεδ εχροδεΟ Ιο ίΗεδε ΗίΓεείίοηδ χνίΐΐ Η3νε ΙΗε
Ηί§ΗεδΙ ρΓθΗ3Ηί1ίΙγ ο ί Ηείη§ ννείίεΟ άιιπη§ 3 Γ3ΐηί3ΐ1. Α ΟίΓεοΙ εοΓΓεΐ3ΐίοη
Ηείννεεη ίΗε ννίηά άίΓεοίίοη 3ηά ε3θΗ ΗγάΓοιηεΙεοΓ ίδ ηεεεδδ3Γγ, 3ηά ΙΗε τεδίαΐΐ
ίδ ΙΗ31 311 ίΗε ΗγΟίοπιεΙεοΓδ, εχεερί ίο§, 3Γε 3δδοεί3ΐε(1 ννίίΗ ΙΗε ννίηΟ Η1οννίη§
ίΓοηι ΝΕ, \νΗεΓε3δ ΙΗε ννίηά ίΓοηι 55Ε ηΐ3ίη1γ Η1ο\νδ 0υπη§ ΙΗε ΟηγΙίηιε χνίίΗ
ίίηε \νε3ΐΗεΓ 3ηά ίΗίδ \ν3δ εχρεοίεά, 35 55>Ε ίδ ίΗε ΟίΓεείίοη οί ίΗε 583 ΗΓεεζε.
Ω ήζζΙε ίδ ρΓεν3ΐεηΐ1γ 3δδοεί3ίε(1 \νίίΗ ννίηά ίππη ΝΕ (Ρί§.10). ΤΗε ίίηε
(ΐΓορΙείδ (ί.ε. ίΓοηι 0.2 Ιο 0.5 πίπι) 3Γε 3ΐΓΗθΓηε 3ηά ίοΐΐονν Γ3ΐΗεΓ χνεΐΐ (Ηε ννίηά
δίΓεηηιϋηεδ. Αδ 3 οοηδεςυεηεε, ίΗεγ ίηιρηεί οηΐγ ίη δίτιαίΐ ηυηιΗεΓδ οη ΙΗε
5ϋΓί3εεδ ί3είη§ ίΗε ννίηά, ΗυΙ ίιηρ3εΙ ηιυοΗ πιογο οη ίΗε δϋΓίηοεδ ρ3Γη11ε1 ίο ίΗε
ννίηά δίΓεηηΐδ, ννείίίη§ ίΗειη.
Καίη ίδ 3ΐδθ ΓΠ3ίη1γ 355οεί3ΐε<ί ννίίΗ ννίηά ίΓοηι ΝΕ (Ρί§.10). Αδ 3
οοηδεςυεηεε, άυπη§ Γ3ίηί3ΐ1 3ΐΓΗθΓηε εΗορΙείδ (ννΗοδε δίζε Ιίεδ ΗεΙ\νεεη 0.5 Ιο
6 Γηηι άΐ3ΓηεΙεΓ) Ηεε3υδε ο ί ΐΗείτ ίηεΠί3 ίοΓεε δρΐ3δΗ οη δΐΐΓίηεεδ εχροδεΟ Ιο
ΝΕ \ν3δΗίη§ ΐΗεηι ουί, εδρεείηΐΐγ ννΗεη ΙΗε ΒεδΗ Β ογ3 \νίη<1 Ηΐοννδ. ΕοοΚίη§ 3ί
ίΗε νεη ίεε ΗυίΜίη§δ, ίΗε νν3ΐ1δ ο ί ίΗε ηρρεΓ ΠοοΓδ 3Γε ΓηοΓε νν3δΗε<1 ουί άυε Ιο
(Ηε §Γε3ίεΓ ίοΓεε οί ίΗε ννίηΗ; 31 ΙΗε ΙοννεΓ Ιενεΐδ ΟΓορδ ί3ΐ1 ιηοΓε νεΠίε3ΐ1γ
§ίνεη ΙΗε ΙοννεΓ ννίηΟ δρεεΗ ογ 3Γε ίηίεΓοερΙεά Ηγ ίΗε ηε3ΓΗγ Ηυί1άίη§δ; ίοΓ
ΙΗεδε τεηδοηδ ίΗε ΙοννεΓ ΠοοΓδ 3Γε Η3ΓΗεΓ.
ΙηΙεηδε ρΓεείρίί3ΐίοη 3ηά ΐ3Γ§ε ΟΓορΙείδ 0οπη§ ί/ϊοννε/νν δρΙηδΗ ννίίΗ 3
§Γε3ΐεΓ ν3Π3Ηί1ίίγ, 3ΐΐΗου§Η ΙΗε ΝΕ δεείοΓ ίδ ΐ3Γ§ε1γ (1θΓηίη3ηΙ (Ρί§.10).
ΗαίΙ ίδ νεΓγ Γ3Γε, ννίίΗ δοπιε 8ε3ΐΙεΓε0 ΟίΓεείίοηδ, 3ΐίΗοιι§Η πιοδί 03δεδ 3Γε
ΗεΙννεεη Ν 3ηά ΝΕ (Ρί§. 10).
Οηεε 3§3ΐη, ίηονν (Ρί§.10) εοπιεδ ννίΐΗοιιί εχεερίίοη ίΓΟΓη ΝΕ.
Ρο§ ίοπηδ ίη ίΗε ηιηίηΠιηίΙ 3ην1 ίδ ΐΓΒηδροΠεά Ηγ 1οε3ΐ είΓευΐ3ίίοηδ
εοΓηίη§ ίΓΟΓη ίΗε ΗίηίεΓΐ3ηά (Ρί§.10), δο ίΗ3ΐ 311 ΙΗε ΟίΓεεΙίοηδ 3Γε ίουηΗ ΗυΙ
ίΓΟΓη οίίδΗοΓε, ί.ε. ίΗε εΙοεΗννίδε δεείοΓ ίΓοηι 60 ίο 210 <1ε§Γεεδ. ΤΗε νεΓγ ίίηε
(ΐΓορΙείδ ( ί.ε. δΓΠ3ΐ1εΓ ΐΗ3η 0.2 πίπι) Η3νε 3 νεΓγ δ1ί§Ηί ίηεΛίη 3ηά οΐοδείγ
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Γοΐΐονν (Ηε χίΓεηπιΙίηεχ. Αχ 3 εοηχεςυεηεε ΐΗε χυιΐηεεχ ννΐιετε (Ηε άΓορΙείχ Ηηνε
(Ηε Ηί§Ηεχ( ρΓοΗηΗίΙίίγ ο ί ίιηρ3εΙ 3Γε ηοί (Ηοχε ίηείπ£ (Ηε ννϊηεΐ, Ηυί (Ηοχε
ρ3Γ3ΐ1ε1 Ιο ίί. Ηο\νενεΓ, (Ηε ηυπιΗοΓ ο ί άΓορΙείχ ννΗίεΗ ίιηρ30ΐ οη 3 χυΐ'ίηεε ηί 3
1ο\ν \νίηά χρεεά ίχ νετγ χιτΐ3ΐ1, 3ΐκ1 (Ηε χυιΐηεεχ 3Γε \νε((εά νΐ3 ηηοίΗεΓ
ηιεεΗηηίχπι. ϋυπη§ ίο§, (Ηε 3Ϊγ ίετηρεΓηίυΓε εςυηΐχ (Ηε άε\ν ροϊηί ογ ϊχ χ1ί§Η(1γ
ηΗονε ίί (ε.§. Γοίηΐίνε Ηυπιίάίίγ ίη [Ηε ηιηρε 95 Ιο 100%). \νΗεη ίΗε χυΗηεε
[ειηρεΓ3ΐυΓε ο ί Γηοηυιηεηίχ ίχ Ηε1ο\ν [Ηε ηπ ΙειτιρεΓ3(υΓε, ϊΐ ϊχ 3ΐχο Ηε1ο\ν [Ηε
άε\ν ροϊηί, ηηά εοηάεηχηίίοη οοοιιγχ οη [Ηε χυΓίηοε. ΤΗε Πςυίά ίϊίπι ο ί \ν3(εΓ
ηηά (Ηε (ΐΓορΙείχ ίουηά οη (Ηε χυτίηεε 3Γε εΗϊείΙγ (Ηε Γεχυΐί ο ί εοηάεηχηίίοη, ηοΐ
ο ί άτορίεί ίπιρηοίίοη. Ιη (Ηε ίοιτηεΓ εηχε, \νε(ίίη§ άερεηάχ υροη (Ηε χυΓίηεε
(εηιρεΓ3(υΓε ηηά ίχ ίιτεχρεείίνε ο ί ηπχρεεά άίτεείίοη.
Ργογπ (Ηε Γοχεχ ηΗονε (Ηε Γηηίη Γηε(εοΓθ1ο§ίθ3ΐ ρΗεηοηιεηη Ηηνε Ηεεη
ίάεηίίίίεά, Ηυί (ΗείΓ ϊηεΐίνϊεΐιι&ΐ Γείενηηεε ίχ ηοί χο ενίάεηί 3η<1 ηο(Ηίη§ Ηηχ Ηεεη
χηίά 3Ηου( (ΗείΓ χεηχοηηΐ άίχ(πΗυίίοη. ΤΗεχε ίε3(ϋΓεχ 3Γε χΗο\νη ίη Ρί§.11,
ΏήζζΙβ 3ρρε3ΓΧ οηΐγ ίη (Ηε \νίηίεΓ (\νΗεη ίί ίχ ρΓεχεηί ίοΓ 1% ο ί (Ηε (ίπιε) ηηά
(Ηε πιίά χεηχοηχ ηηά (ΙίχηρρεηΓΧ ίη (Ηε χίπηπιει-. ΤΗε ίΓεςηεηεγ ο ί Γαίη Ηηχ 3 Ηίπιοάηΐ άίχίπΗυίίοη \νί(Η ί\νο Γηηχίπιη, οηε ίη Αρπΐ ηηά οηε ίη ΝονετηΗεΓ, 3Πί1
(Ηίχ (γρε ο ί ρΓεείρίίηίίοη οεευΓΧ ίοΓ 9.5% οί (Ηε ίίηιε ίη 3 πιοηίΗ. ΤΗε
ΓηίηίηιυΓη ίχ ίη Ιυΐγ, χ1ί§Η(1γ Ιεχχ (Ηηη 2%. ΞΗο\νβη εχρεείηΐΐγ οεευε ίη (Ηε Ηοί
χεηχοη, ί.ε. ίΓοπι Μηγ ίο δερίεηηΗει·, Ηηί 3Γε τεΐηίίνεΐγ χΗογ( ηηά ίηίΓεςυεηί, χο
(Η3( (Ηίχ ίηίεηχε ρΓεείρίίηίίοη ίχ ίουηά ίοΓ Ιεχχ [Ηηη 2% ο ί (Ηε (ίπιε ίη (Ηε
χηπιπιεΓ ηιοη(Ηχ. δίιηίΙηΓίγ, ΗαίΙ ίχ Γ3Γε ηηά χΗοιί-Ιίνεά; ί( ίχ ΓηυίηΙγ ίουηά ίη
(Ηε Ηεηιί ο ί (Ηε χυιηιηεΓ, ί.ε. ίη Ιυηε 3ηά Μ γ , \νΗεη ίί ίηΐΐ ίοΓ Ιεχχ [Ηηη 0.07%
οί (Ηε (ίπιε ίη (Ηε πιοηίΗ. 8ηο\ν ίΙηΗεχ ίηΐΐ ίη (Ηε ρεΓΪοά ίΐΌΐη ΝονεπιΗεΓ ίο
Μ3γοΗ; Ηοννενεε, χηοννίηΐΐ ίχ Γ3Γε, 3Χ (Ηε πιηχίηιυπι (Υεςυεηεγ ίχ χοπιε 1% οί
(Ηε (ο(3ΐ (ίπιε ο ί ΙηηυηΓγ. Ρο§ ίοο ίχ 3 (γρίθ3ΐ ννίηίεΓ ρΗεηοπιεηοη, ΓεηεΗίη§ (Ηε
Γη3χίπιυπΊ ίΓεςηεηεγ ίη ϋεεεπιΗεΓ, Ηυί ίί Ιηχίχ ίοΓ χοπιε 20% ο ί (Ηε ννΗοΙε (ίπιε
άυπη§ (Ηίχ πιοηίΗ. ΤΗε ίΓεςηεηεγ άίχίπΗυίίοη ο ί ίο§ ίχ Γ3(ΗεΓ χγηυηείπεηΐ,
3ηά Ηεεοηιεχ ίπιροΓί3η( ίη (Ηε ρεποά ίΓΟΓη δερίειηΠεΓ (ο ΜυεοΗ. ΡοοΗίη§ 3ί (Ηε
εΐενυίεά ρεΓοεηΙη§ε ο ί (ίπιε ννίΐΗ ίο§, (Ηίχ ΗγάΐΌτηείεοΓ ηρρεηεχ νεεγ Γείενηηί
ίη άε(ειτηίηίη§ εοηάίίίοηχ (Ηυί 3Γε υηίηνουΓηΗΙε ίοΓ εοηχετνηίίοη.
Οοηεΐυχίοηχ
ΤΗε ρΓεχεηί ενηΐυηίίοηχ 3Γε υχείυΐ ίη άείεπηίηίη§ χοπιε ο ί (Ηε ηιηϊη ίηείοΓΧ
τεχροηχίΗΙε ίοΓ Γηοηυπιεη( \νεηίΗεπη§ ίη νεηίεε, ηηά εχρεείηΐΐγ (Ηε
(εΓηρεΓ3ίυΓε 3ηά Ηυπιίάίίγ εγείεχ, (Ηε ίΓεεζίη§-ίΗη\νίη§ εγείεχ, (Ηε
εοηάεηχηίίοη-ενηροΓηίίοη εγείεχ ηχ ννεΐΐ ηχ (Ηε άπεείίοηχ ίο11ο\νεά Ηγ (Ηε
\νη(εΓ άΓορΙείχ ογ ίεε ΟΓγχίηΙχ ογ Ηηίΐχίοηεχ ννΗίεΗ ίπιρηεί οη νεΓ(ίθ3ΐ χυΓίηεεχ.
ΤΗίχ εηχε χίυάγ εηη ηίχο Ηε εοηχίάεΓεά 3 υχείυΐ εχηπιρίε ο ί ηοη
(Γηάίίίοηηΐ ΐΓεηίΓηεηΙ ο ί ΓηεΙεοΓθ1ο§ίου1 άηίη. \ΥεηΐΗεΓ άηίη ηεε Γηηίηΐγ
ρΓοεεχχεά ίο οΗίηίη ηνεΓη§εχ, Ηυί ηηηΐγχεχ Ηηχεά οη ηνεΓ3§ε νηΐυεχ πιηγ Ιεηά
(ο ιηίχ1ευάίη§ ογ ηοη εοηιρίείεΐγ χη(ίχί3ε(0Γγ εοηεΐυχίοηχ. Αχ ίηε ηχ ηίτ
(επιρεΓ3(υΓε ίχ εοηεεΓηεά, (Ηε άίχίπΗυίίοη ίχ τηίΗεΓ χγπππείπεηΐ ηηά ΟηυχχίηηΙίΐεε, χο (Ηη( (Ηε ιπεηη ίχ νειγ είοχε ίο (Ηε 50 ρεΓοεηίϋε ηηά χίπιίΙηΓ ίο (Ηε πιοάε
χο (Ηηί (Ηε οΐά ηηά (Ηε ηε\ν χίγΐε 3Γε χίππΙηΓ; (Ηίχ ίχ ηοί (πιε ίοΓ οίΗεΓ
ρ3Γ3ΓηείεΓΧ, 3ηά ίη ρηΠίευΙηΓ (Ηε τεΐηίίνε Ηυπιίάίίγ \νΗεΓε (Ηε άίχίπΗυίίοηχ ο ί
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Ιή68ε (ΙίΓεε 8ΐαΙΪ8ΐΐεα1 ίηάεχοδ ιιιε νειγ εΙιίΤετεπί βείννεεη ΐΗειη. ΤΙιίχ 8ΐυε1γ
8Ηο\ν8 (Ηε αείναηίαβε ο ί ηη αΙΙεΓηαΙίνε χΐγΐε, 1)3δεΟ οη ΐΗε αηαΐγχίκ ο ί ΐΗε
ίΓεςυεηεγ άίδίπβυίίοη, ννΗϊεΗ ίχ ενεΓγ ϋαγ §3ίηίη§ §Γουη<1 ίη ιτιοάειτι
εΐίιτιαίοΐοβϊεαΐ αηαίγκεχ.
Αοίίποννίεάββπιεηίδ. ΤΗίχ νυογΚ νν3 δ κυρροΠεά 6 γ ΐΗε ΕυΓορεαη (ΖοιηΓηίδδίοη,
ΡΐΌ§Γ3 ΐηΓηε ΕηνίΓοηΓηεηΙ, εοηΐΓ3 εί ΕΝν4-(ΓΤ95-0092 αίιτιεά 31 ίάεηΐίίγίη^ ιΚε
ρ38ΐ βηά π3ΐιΐΓ3ΐ \νε3ΐΗεπη§ οί ηιοηυιηεηΐδ ίη οιχΙεΓ Ιο <1ίδΙίη§ιιίδ1ι ίΐ Γγοπι ΐΗε
ρΓεχεηΙ ά3γ ειπτιιιΐ3ΐίνε είίεοί 3ηά 31 3Γπνίη§ 31 3 χουηά ρΐΐΟίεΙίνε δεεη3πο
αβουί (Ηε ευ11 υΓ3 ΐ Κεπΐ3 §ε. ΤΙιε ΓηεΐεοΓθΙο§ίθ3 ΐ (13(3 1ΐ 3 νε βεεη £3 ΐΗεΓεϋ 6 γ ιίιε
Ιΐ3 ΐΪ3 η ΜεΙεοΓθ1ο§ίε 3 ΐ δεηάεε ο ί Ιίιε Α ιγ ΡοΓεε.
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(3 ο ) υομΒ|Λ3ρ ραΒριπ?}§

ΡίβΐΐΓβ 2:

δοΗχοηίΐΙ εοιίΓκε ο ί ηκχίε, τηεαη, 50 ρεΓοεηΙϋε &ηά χΐίΐηάίΐκΐ

Οενίαΐίοη (σ ) οί Ιίιε
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αιτ ϋεηιρεΓαΐυΓε.

Ρί|ρΐΓβ 3: Οαϊΐγ ρεΓεεηΙϋε άίχίπβυΐίοη οί αίΓ ΙεττιρεΓίΐΙυΓε ίη ίυΐγ.

Ρΐ£ΐΐΓβ 4: Κείνΐη 1ϋ\ν εχΙίπΐΗΐίοη οί ίΓεεζίη£-ΐΗα\νΐη§ εγείεκ ρεΓ γεαΓ νεΓδίΐδ
ροΓε Γ&άϊιΐδ.
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ΓίβΐΐΓβ 5: ΡΓεοζίη§-ΐΗα\νίη§ εγείεχ ρεΓ γε3Γ <3υε Ιο Ν βΟ εοηΐ3 ΐτπη3ΐϊοη
εχρΓεχχεά 3$ ρεΓεεηΐ3§ε οΓ 3ηΗγ<1ΐΌΐΐ5 κοίιιΐε \νεί§Ηΐ.

Κεΐ3ΐΐνε ΗιιηιϊάΐΙγ (%)
Γΐ{*ιΐΓ6 6: Κεΐ3ΐϊνε Ηυηιίάίίγ άΐδίπβιιΐΐοη ίη ΐ3Πϋ3Γγ.
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δίαηιίακί ΟενϊαΙϊοη (%)
ΓίβιίΓε 7: δεακοηαΐ εοιίΓδε ο ί Γηοάε, πιεαη, 50 ρειχεηΐίΐε ππά χΙαπΟαπΙ
(ΙενίαΙίοη (σ) ο ί ΐΗε τείπόνε Ηυιηίάίΐγ.

Ρϊ§ϋΓε 8: Οαίΐγ ρεΓοεηΙϋε άίδίπβιιΐϊοη οί τεΐαΐϊνε ΗαΓηίάίΙγ ϊη ίυΐγ.

63

Ρΐ^ϋΓε 9: ΥεαΗγ ηυιτιβεΓ οί άαγδ ίη ννΙιίεΗ εοηάεη$3ΐίοη-εναροΓαΙίοη εγείεδ
οοευΓ αηά ίη \νΗίεΚ ροΓεχ τειτιαίη αίνναγχ ογ ηενεΓ ίίΐΐεό ννίΐΗ \ν&ΐει\ νεΓδυκ ροΓε
Γ3(1Ϊ115.

Ρΐ§θΓε 11 : ΡεΓεεηΙα§ε ο ί Ιίιηε ννίιΗ άπζζΐε,
ρεΓ εαεΗ ηιοηΐΗ.
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γηϊπ,

δΗοννει·, Κ&Π, χηο\ν ίΐηά ίο§

ννϊ η ύ

Ρΐ§ϋΓε 10 : Κθ568 οί: \νίηά (γεαΗγ Ιοί&ΐ άίχίπβυίίοη αηά ϊη Ιυΐγ αΐ 15 ΟΜ Τ),
άπζζΐε, Γ2 ΐη, δΚοννεΓ, Ηαίΐ, δηονν αηά ίο§.

