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8. Τοηΐδδο1, Μ. Τ γοϊΙϊ 1, Ρ. ΒυοηοεοΓε1 αηβ Μ. ΜαΓαΗεΙΙί2
'Οίρ&Γΐϊιηεηΐο (1ϊ δείεηζε ΑτηΡιϊεηΐαΙϊ, υηϊνεΓδΐΐα’ <1ε1ΐ3 Ταχεία, ν ϊίε Λ ο , Ιίαίγ
2ΙδίίΙυΙο ΟεηίΓαΙε άεΐ Κεδί3υΐΌ, Κοηιε, Ιίαίγ

ΑΒδίΓΗΟί
Α τεδεατοΗ ργο^ γειώ Ι ο εναΐυαίε ίΗε είίεείδ ο ί &\τ ροΐΐυίαηίδ οη ίΗε ουΐδίάε ο ί
ΗίδΙοπε αηά αΠίδΐίε 5υίΙ(1ίη§δ Ηαδ τεςαεδίειΐ Ιο εα π γ ουί εχρεπηιεηΐδ ίη δϊίεδ
λνίΐΗ βίίίεΓεηί εηνίΓοηπιεηίαΙ εοηάίίίοηδ. \¥ ε Ηανε δείεείεά ί\νο αΓεαδ ο ί ίΗε
Ηίδίοήε εεηίΓε οίΚ,οπιε αηά ί\νο δϊίεδ ίη ίΗε Ραίίυηι τεβίοη.
ΜοΓεονεΓ, ίη οπΙεΓ ίο αχδεδδ ίΗε άαηια§ε εααδείΐ Ηγ ίΗε άεροδίί ο ί αη
ροΐΐιιίαηίδ, ίΗε “§Γεγίη§ ΙενεΓ’ ηιεαδυΓεπιεηΙ ο ί δοηιε ηιοηυηιεηΐδ δείεείεά ατεαδ
Ηαδ αΐδο Ηεεη εαπίεί! οαί αηά εοπιρ3Γε<Ι \νίΐΗ ίΗε τεδυΐίδ οΗίαίηεά ννίίΗ ίΓανειίίηε
δΙαΗδ αδεά αχ τείεΓεηεε.

ΙηίΓοάυεϋοη
ΤΗίδ ΓεδεαΓεΗ αίπΐδ ίο δίαάγ ίΗε άεεαγ ταίε ο ί ίΗε Ηίδίοπε ηιοηυηιεηΐδ. Ιη
ραπίεαίατ Γε§ακΐ5: α) ίΗε εοηίΓοΙ ο ί ίΗε δρεείβε εηνίΓοηηιεηΙ; Η) ίΗε ςυαηΐίίαίίνε
αηά ςααΐίίαίίνε εναΐυαίίοη ο ί δίοηε αηίίαείδ δυρεΓίιείαΙ βαπια^ε <3υε ίο ροΐΐυΐίοη.
ΤαΗΙε 1 δΗον/δ ίΗε Ιοεαίίοη ο ί ίΗε Γηοηυιηεηίδ δίυ<1ίε(Ι αηά ίΗεΪΓ
εηνίΐΌηιηεηΙαΙ οΗαΓαείεπδίίεδ.
δαεΗ Ιοεαίίοηδ τερΓεδεηί εαχε-δίίεδ οννίη§ ίο ίΗε άίίίεΓεηί ρΓοροιΙίοη Ηείννεεη
ιηείΗαηε §38 3ηά ίΓ3(1ίΐίοη3ΐ ίϋεΐ οίΐ υδεε! ίη ίΗε Ηε3ίίη§-ρΐ3η1δ 3ηβ ίο ίΗε
(ϋίίεΓεηΙ ίηίεηδίίγ ο ί ίΓ3ίΤιε. ΡυιίΗειτηοΓε, ΥΪ113 Αβπαηα εαη Ηε τε§3Γ(1ε£ΐ 38 3
“Ηΐαηίε”, δίηεε ίί ίδ εοηδίάεΓεά 3 ηοη-ροΐΐυίεβ 3Γε3.
ΤβΗΙε 1. ΕηνΪΓοηιηβηΙαΙ εΗαΓβείεπδίϊεδ αηά ηιοηυπιεηίδ Ιοεαίΐοη.
ΜείΗβηε
ρΐαηίδ %

δϊίβ Νο.

δϊίε ηαπιε αη<1 Ιοεαίΐοη

1

Βαδίΐίεα <ϋ δαηΐα Μαπα Μ3§§ίθΓ6, Ηβ3νγ 3ηά &5ί
Κ,οπιε

81

2

Τ θηϊγο άί ΜατεεΙΙο, Κοπιβ

Ηεβνγ 3ηά ίάδί

48

3

ΟΗίοδίΓΟ άί νΐΙΙα άΈδίβ, Τίνοΐί

Ηθβνγ 3ηά είββηαηί

100

4

νίΐΐβ ΑάπαηΒ, Τίνοΐί

Νοηβ

100

ΤεβίΓιε
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Ο ΐ 3 Γ »ο ((η 5(ίε$ οΓ πίΕίεηΕΐδ

ΤΗε πίΕΐεπΕίδ οΓ ίΗε ΕΓίϊίΕείδ ΗΕνε Ηεεη ίίΓδί δίυάίεά ίτοιη ε
εΗεπιΐθΕΐ/ηιΐηεΓΕΐο§ΐθΕΐ ροίηί ο ί νίενν Ηγ ητϊεΐΌδοορίε Επαίγδίδ.
Τ\νο δίοπε δΕτηρΙεδ Κάνε Ηεεη ίειηονεά ίτοιη άίίίεΓεηΙ εΐοδε δΗεΙίετεά ΕτεΕδ
οί" ίΗε ίτοηί-1οά§ε, πίΕάε ο ί ΙτΕνεΠίηε, ο ί § επΙε Μ επε ΜΕ§§ίοτε ΒΕδΐΙίεΕ Ιη ίΗε
ίτΕνετίϊηε ροΓεδ (2 ιηιη πίΕχίιηυπι άΪΕΐηεΙετ) ΟΕΐείίε ετγδίΕΐδ ΗΕνε Ηεεη ίουηά;
Γηοτεονετ, ίΗε ουίεΓ δυτίΕεε δΗοννδ ΐΕεΙε ο ί εοΗεδίοη ΗεοΕυδε ο ί δυΐρΗΕίε
ίοππΕίίοη: ίΗίδ ΐδ ε εΙεΕΓ τεδυΐί ο ί ε εΗειηίεΕί ΕΐίετΕίίοη ρΓοεεδδ.
ΤΗτεε δίοπε δΕίηρΙεδ τεπιονεά ίτοπι άίίίεΓεηΙ εΐοδε δΗεΙίετεά ΕτεΕδ υηάετ
ΤεΕίΓΟ <1ϊ ΜΕΓεεΙΙο ΕτεΗεδ, ηΐΕάε ο ί ΙτΕνεΠίηε, ΕΓε εΠΕΤΕείετίδεά Ηγ ροΓεδ (2
πυη. πίΕχΐηιυηι άΪΕΐηεΙετ) εοηίΕΪηϊη§ εΕΐεΐίε ετγδίΕΐδ. Ιηδΐάε ίΗε εοιτοδΐοη §υ1ίδ
οΗεΙΗ Ε§§τε§Εΐεδ οεπ Ηε δεεη. Οη ίΗε δΕτηρΙεδ δυτίΕεε ε ΗΙεοΗ ΐΗίεΙε εηΐδί
εοηίΕΪηίη§ οεγΗοπ ρΕτίίευίΕίε, ϊγοπ οχίάεδ, ςυΕΠζ Εηά δίΙΐεΕίεδ οεπ Ηε ηοίεά.
ΕηνΪΓοηιηεηίαΙ πιεΕδυΓεπιεηΙδ
Ιη εΕοΗ ο ί ίΗε ίουτ δεΕδοηδ, 20-30 άΕγδ 1οη§, ειγ ροΐΐυίίοη ηιεΕδυτεηιεηΙ
0ΕπιρΕί§ηδ ΗΕνε Ηεεη ΟΕτπεά ουί ίο εδίΕΗΙίδΗ ίΗε εοηεεηίτΕίίοηδ ο ί ίΗε ίο11ο\νίη§
ίουτ άΕη§εΓθυδ ροΙΙυίΕπίδ:

- δυΐρΗυτ άίοχίάε (δ 0 2)
- ηϊΐΓθ§εη οχίάε (ΝΟ) Εηά ηΐίτο§εη άίοχίάε (Ν 02)
- ΙοΙεΙ δυδρεηάεά ρΕτίίευίΕίε (ΤδΡ).
ΤΗε πιεΕδυΓεπιεηΙδ ΗΕνε Ηεεη ΟΕτπεά ουί υδίη§ ε πιοΗϋε ΙεΗογεΙογυ εςυίρρεά
\νίίΗ εοηίίηυουδ ΕυίοπίΕΐίε ΕΠΕίγδεΓδ. Ιί εοιηρπδεδ επ ΕΠΕΐγδίη§ (Ιενΐεε Εηά ε
εοτηρυίετ \νϊίΗ ε δοΑλνΕτε ΕΗΙε ίο αιη ίΗε \νΗο1ε ΕρρΕΤΕίυδ Εδ \νε11 Εδ ίο ρτονίάε
άπίΐ ΕυίοηίΕΐΐε εοιτεείϊοη Εηά ίο είίεεί ρετίοάίε δεΙί-εΗεεΗδ.
Ιη ΤΕΗΙε 2 Ετε δΗοννεά ίΗε ροΙΙυίΕηίδ δίυάίεά Εηά ίΗε ρΗγδΐεΕί ρπηεΐρίεδ οί
ίΗε ηιείΗοάδ υδεά ίοΓ ίΗεΪΓ άείεπηΐηΕίίοη: δΕηιε Ετε είΕδδίίιεά Εδ “τείετεηεε
ιηεΐΗοάδ” Ηγ ίΗε ΕηνίτοηιηεηίΕΐ ΡΓΟίεείΐοη Α§εηεγ (ΕΡΑ).

ΤπΗΙε. 2. ΡοΙΙυίΕηίδ δίυάϊεά Εηά ρΗγδΐεΕί ρπηεΐρΙε ο ί ίΗε υδεά ηιείΗοάδ
ΡοΙΙυίαηί

ΑπηΙγδΐης άενΐεε

ΡΗγδΐεΕί ρπηεΐρΙε

δο2

ΑυίοπίΕΐίε άείεείοΓ

υ ν ΙΙυοΓεδεεηεε

ΝΟ

ΑυίοηίΕΐίε άείεείοΓ

ΟΗεηιοΙυπιίηεδεεηεε

νο2

ΑυίοηίΕΐϊε άείεείοΓ

ΤδΡ

ΤΕΟΜ ΕυίοηίΕίίο άείεείοΓ
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Εοηίΐηυουδ πιίετο§ΤΕνίπιεΙτγ

(ΪΓεγΐη{» Ιενεί ιηε&δυΓειηεηίδ
Αΐ ίΗε 53ηιε ίίηιε ο ί ίΗε εηνΪΓοητηεηΐ&Ι πΐ635υΓεΓηεηΐ5, 3 03ΐηρ3Ϊ§η Η3δ Ηεεη
δΐ&ηεά Ιο δίυάγ ίΗε §τεγϊη§ Ιενεί ο ί νεΛϊε&Ι από Ηοπζοηίαΐ ίΓ3νειίίηε δ&Ηδ (80 χ
110 ειη) δϊΐυυίείΐ ϊη κΗεΙίεΓεά ηγοηκ ο ί ίΗε ίουΓ δίίεδ εχαηιίηεά, ίη οπΙ ογ Ιο οΗίυίη
αη ίηάηεοί πιοηϊίθΓΪη§ ο ί ίΗε Ηεροδίίίοη Γ3ίε ο ί δυδρεηάείΐ ρ3Γίϊευΐ3ίε 3ηά ώΐδί-

Μ.
Οΐοδε ίο ίΗε δοπιρίεδ βίικϋεό υηάεΓ ΤεαίΓΟ άί Μαιχείΐο 3τεΗεδ, ϊί Η38 &1δο
1)εεη ρΐαεεά 3η εχρεπηιεηίαΐ ρΓοίοίγρε (ΕΙεείΓοηϊε ΙηάυδίΓγ δυρροΛ - Ε Ιδ) αΗΙε
ίο ιηεδδυΓε 3υίοηΐ3ΐϊθ3ΐ1γ ίΗε Ηπ11Ϊ3ηεε (ίηνεΓδεΙγ εοιτεΐ3ίε£ΐ ίο ίΗε §Γεγίη§ Ιενεί)
οί ΐΓ3νεΓίίηε τείεΓεηεε 83ΐηρ1εδ (5 επί (ΙΐυπιείεΓ (ϋδΕδ) Με38ΐΐΓεηιεηί8 3τε 3ΐδο
Ιοβϊηβ 03ΐτϊεά ουί οη δοηιε δίοπε δυιίΗοεδ, εΐοβε ίο ίΗε τείεΓεηεε 8ΐ3Ϊ>8. Ιί ΐδ
ϊιηροιί3ηί ΐΗεΓείοΓε ίο δεί ίηΐίΪ3ΐ 8ί3Π(ΐ3Γ(1 εοηάίίίοηδ ο ί Ηπίΐίαηεε 3ηά
οοηδεςυεηίΐγ
- ίΓ3νεπίηε δ3ηιρ1εδ (δ&Ηδ 3Π(1 (ϋδΗδ) 1ΐ3νε Ηεεη ΓυΗΗεβ 3η<1 οΐεοηεά ίηδί υδΐη§ 3
δοή δροη§ε \νείίε(1 \νϊί1ι <ϋδΐί11ε<1 \ν3ίεΓ, ίΗεη ίΗβγ 1ΐ3νε Ηεεη άιγεά υρ ϊη ορεη
3ιγ ίοΓ 24 ΗουΓδ 3π(1 βη3ΐ1γ ίΗεγ Ηυνε Ηεεη δίοΗίΙίδεΗ 3δ ρεονεά Ηγ ίΗε εοηδί3ηί
Γβίείεηεε ν3ΐαε οΗί3ΐηε<1 \νίίΗ 3 τερε3ΐε<1 δεπεδ οίΗπΙΙίαηεε πιε38υΓεπιεηΐ8;
- οιϊ§ίη3ΐ δίοπε 3Γε3δ 1ΐ3νε Ηεεη ε1ε3ηε<1 Ηγ 3ρρ1γϊη§ ροάδ \νείίε<1 \νΐίΗ 3 83ΐί
δοΐπίίοη (250 § υπιηιοηίυπι 03ΓΗοη3ίε ϊη 1 ΙίίΓε ο ί «ϋδίϊΐΐεεί \ν3ίεε) 3ηά ίΗεη
πηδεά υρ 3Π(1 δίοΗΠίδεΗ ίο 3 εοηδίυηί Ηηΐΐΐυηεε ν3ΐυε.
Βπ11ί3ηεε ηιε3δυΓειηεηΐ8 οη νεπίεοί 3η<1 Ηοπζοηί3ΐ ΐΓ3νεΓίίηε δυιΪ3εεδ
εχροδεά ίο 3Ϊγ ροΐΐυίυηίδ 3ηά ρΓοίεείεά 3§3ΐηδί ίΗε Γ3Ϊη, 1ΐ3νε Ηεεη ε3ΐτίε(1 ουί
ννίΐΗ 3 Μϊηο1ΐ3 ΕΜ -2002 δρεείΓορΗοΙοηιείπο εοΙουπηείεΓ. ΤΗίδ ίηδίπαπιεηί,
οοπιρ1γίη§ χνϊίΗ € ΙΕ (Οοπυηίδδϊοη ΙηΙεΓΠ3ΐϊοη3ΐ (1Έεΐ3ΪΓ3§ε) Γεςυηειηεηίδ,
03Γτίεδ ουί 10 ηιε3δυΓεπιεηΙδ 3ηά ίΗεη 3υίοπΐ3ΐίε3ΐ1γ 03ΐευΐ3ίεδ ίΗε πιε3η 3ηά ίΗε
δί3π^3Γ(1 άενΪ3ΐϊοη:
ΤΗε οίΗεΓ 3ρρ3Γ3ίυδ (Ε Ιδ) ίδ δίηιϊΐ3Γ ίο ίΗε Μίηοΐίο εοΙουπηείεΓ Ηυί ίδ 3ΐδθ
ρΓονίάεά ννϊΐΗ 8ε1ί-δεΙίϊη§ εχροδυεε 3Π(1 Γε3άίη§ ο ί 83ηιρ1εδ: ίη ίΗΐδ \νβγ ίΗε
Ηπ11Ϊ3ηεε ηιε3δυΓειηεηΐδ οη ίΗε “ΗοπζοηίβΓ’ ίΓ3νειΐίηε δΙυΗδ 03η Ηε οοιηρ3Γε<1
\νϊίΗ ίΗε εοΙουπηείεΓ οηεδ.
ΤΗε βΗονε ρΓοίοίγρε, ρΓονιάεβ χνϊίΗ 3 δθήνν3Γε ίΗ3ί ηιηδ ίΗε ννΗοΙε
3ρρ3Γ3ΐυδ, ε3Γπεδ ουί πιεβδυΓεπιεηΙδ οη ίουΓ ΐΓ3νεΓίϊηε ΗίδΗδ 3ήεΓ 3υίοηΐ3ΐίε
Γεδείίίη§, ΗείοΓε ευεΗ πιε3δυΓεηιεηΙ, οη ί\νο τείεΓεηεε άίδΗδ (χνΗϊίε 3η(1 ΗΙβεΗ)
δίΐυ3ίε(1 ϊηδϊίΐε ίΗε ίηδίηηηεηί.
ΤΗε ίΓ3νεΓίϊηε δΙυΗδ 3η<1 ίΗε δίοηε ηιοηυπιεηΐδ 3Γ838 Ηβνε Ηεεη 3ΐδο 3Π3ΐγδε(1
λνίίΗ 3 νϊάεοηιίοΓΟδοορε (δίηιίίεεηο) εςυϊρρεά χνϊίΗ 3η ϊηΐ3§ε ρποεεδδίηβ
ρΓ0§Γ3πι. ΤΗϊδ 3ρρ3Γ3ίυδ ίδ νεΓγ υδείΐιΐ ίοΓ ίΗε ΗεΙεπηίη3ΐίοη ο ί ίΗε εοΙουΓ
ΙπεΗτοηΐ3ίΐο εοπιροηεηΐδ Κ, Ο, Β (Κεά, Οτεεη, Βΐυε) 3ηά ίοΓ οΗί3Ϊηίη§
πιίεΓ0Γη3ρδ εηΗ3ηεϊη§ (ΠίΤειεπί §Γεγϊη§ Ιενεί (υδίη§ ίΗε “ίΓ3οε εοηίουΓ”
ρΓ0§Γ3Πΐ).
Α11 ίΗε ϊηδίηιηιεηΐδ 3η(1 ίΗε 83πιρ1εδ 3Π3ΐγδε(1 3Γε Ιϊδίείΐ ϊη Τ3Η1ε 3.
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ΤαΒΙε 3 . θΓβγΐη§ Ιενεί ιηεΕδυΓεπιεηΙδ: επιρίογεά εςιιίρπιεηίδ αηά $»πιρΙεδ.

1) δρεείΓορΒοίοηιείπε εοΙουπηεΙεΓ (ιηοΒίΙε εςυίρηιεηΐ) Γογ ιηεΕδυΓεπιεηΙδ:
- οη ίΓ&νβΓΐίηε 5ΐ&ϊ»5 (ΓεΓεΓεηεε δΕπιρΙεδ);
- οη δίοπε ΓηοηυιηεηΙδ ΕΓεΕδ.
2) ΕΙδ εςυίρηιεηΐ Γογ ΕυίΟΓη&Ιίε ΓηεΕδυΓεηιεηΙδ:
- οη ίΓΕνεΠίηε άΐδΒδ (ΓεΓεΓεηεε δΕτηρΙεδ).
3) ΙηΐΕ§ε ΕηΕΐγδΐη§ νΐάεοπιΐεΓΟδεορε (ηιοΒίΙε εςυίρπιεηΐ) Γογ ιηεΕδυΓεπιεηίδ:
- οη ΐΓΕνειΊίηε δΙ&Βδ (ΓεΓεΓεηεε δ&ΓηρΙεδ),
- οη δίοπε πιοηυπιεηΐδ εγοε8.

Κε$υΙίδ »ηά (Ιίδειίδδΐοη

Οοηδίάεπη§ ίΒε τεδυΐΐδ οΒίΕΐηεά υηίΐΐ ηο\ν δοηιε εοηεΐυδίοηδ οεπ Βε ροίηίεά
ουί:
1. ΒοίΒ §επΙε Μεγϊε Με§§ϊογ8 Εηά ΤεΕίΓΟ <ϋ ΜΕτεεΙΙο ΕτεΕδ δΒο\ν πίΕχΐπιυιη
ΝΟχ επ<1 ΤδΡ εοηεεηίΓΕίίοηδ ηεΕτΙγ ϊη ίΒε δΕίηε ΒουΓδ: εΕΓίγ ίη ίΒε ηιθΓηΐη§
(8-9 επί.) Εηά Ιηίε ϊη ίΒε ενεηΐη§ (Βείννεεη 20:30 Εηά 23:00. Εηά υρ Ιο
00:30): δυεΒ νΕίιιεδ ΕΓε Βείννεεη 100 Εηά 150 (Εδ εχρΓεδδεά ΐη μ§/ιη34Γογ ΤδΡ
Εηά ΐη ρρΒ Γογ ΝΟχ) Εηά οη ίΒε ΕνεΓΕ§ε ίΒεγ ΕρρεΕΓ Ιο Βε §ΓεΕίεΓ ΐη ίΒε
δυηιιηεΓ Εηά δ1ΐ§Βί1γ Βΐ§ΒεΓ Γογ ΤοεΙγο άί ΜεγοοΙΙο.
Οη ΕνεΓΕ§ε Βε8Ϊ8 1ο\νεΓ ΤδΡ εοηεεηίΓΕίίοηδ (Βείννεεη 50 Εηά 110 μ§/ηι3) οεπ
Βε Γουηά ΐη ΐΗε ίννο Τΐνοΐΐ δΐΐεβ ννίίΗ ίΗε εχεερίΐοη οΓ ίΒε Ευίυπιη εΕπψΕΪ§η
Εί ΥϊΙΙε ά’Εδίε ννΒΐεΒ δΒοννδ άΐίΤεΓεηί νΕίυεδ Εί άΐίΤεΓεηί ίΐπιεδ ίΒυδ ροΐη(ΐη§
ουί ε ρΕτίΐευίΕΓ δΐίυΕίΐοη ΗΒεΙγ άυε ίο ίΒε ρΐ1ΐη§ υρ οΓ εΕτίΒ ρΕΓίΐεΙεδ ΒεεΕυδβ
οΓ Εά)υδίπιεηί Εηά Γε-ΕΐτΕη§ειηεηί ννοΓίνδ ηεΕΓ ίο ίΒε δΐίε Εηά οΓ ίΒε Β1ο\νΐη§
\νΐηά εδρεεΪΕΐΙγ ΐη ίΒε ενεηΐη§ Εηά Εί ηΐ§Βί.
Ιί Βε8 Είδο ίο Βε υηάεΗΐηεά ΙΒεϊ ίΒε ΕνεΓΕ§ε ΤδΡ νΕίυεδ Γουηά Εί ΥΪ11&
ΑάπΕηΕ (υηροΐΐυίεά ΕτεΕ), Βείννεεη 50 Εηά 130 μ§Δη3, Ετε άυε ίο ίΒε
ρεευΙΪΕΓ δΐίε Εδ ννεΐΐ Εδ Ιο δυηιηιεΓ γεϊπ δΒθΓίΕ§ε. ΝΟχ εοηεεηίΓΕίΐοη νΕίυεδ
Ετε Ιονν (Βείννεεη 10 Εηά 40 ρρΒ) ΐη ΒοίΒ Τΐνοΐΐ δΐίεδ.
2. δυΐρΒυΓ άΐοχΐάε εοηεεηίΓΕίίοηδ Ετε νετγ Ιονν ογ ηεΕΓ ζεΓΟ Εί ηΐ§Βί ΒουΓδ ΐη ε11
δΐίεδ.
3. ϋυπη§ ίΒε άΕγ ΝΟχ Εηά ΤδΡ εοηεεηίΓΕίίοηδ άερεηά εΒΐείΙγ οη ΙγεΓΓιο ννΒίΙδί
δυΐρΒυΓ άΐοχΐάε ρίεδεηεε οεπ ΒΕτάΙγ Βε ηοίεά ΒεεΕυδε οΓ ΐίδ ΙοννεΓ εοηΐεηί ΐη
ΐΓΕάΐίΐοηΕΐ ίυεί οΐΐ Εηά οΓ ίΒε ρΓθ§τεδδΐνε υδε οΓ ηιείΒΕηε §Εδ ΐη ίΒε ΒεΕίΐηβρΐΕηίδ (Εοηΐδδο**12).
4. ΝΟχ Εηά ΤδΡ ηΐΕχΐπιυιη Εηά ΕνεΓΕ§ε νΕίυεδ ΐΕΓ§ε1γ εοηίϊπη ίΒε ηοχΐουδ
ςυΕΠΙΐίγ οΓ ίΒεδε ίννο ροΙΙυΐΕηίδ ΐη Κοπιε ΕτεΕδ. ΤΒεΐί ΓΕίΒεΓ Βΐ§Β νΕίυεδ
δυ§§εδί ίο δεί ρεάεδίπΕη ΐδίΕηάδ ΐη οΓάεΓ ίο τεάυεε Εδ ηιυοΒ Εδ ροδδΐΒΙε ίΒε
ρΓοΒΙεηΐδ Γεδυ1ίΐη§ ίτοηι ΐΓΕίΤϊε ροΐΐυίΐοη. ΤδΡ άεροδΐίΐοη ΐη ίΒε εΐίΐεδ §ΐνε
πδε ίο πιοΓε Εηά ηιοΓε ίτεςυεηί ε1εΕηΐη§ Εηά τεδίΟΓΕίΐοη οΓ ίΒε ηιοηυπιεηΐδ
ΙοοΕίεά ΐη ίΒε Βΐδίοπε εεηίΓεδ, δΐηεε ίΒε δυδρεηάεά ρΕΠΐευίΕίε ΒεΕνΐΙγ ΕίΤεείδ
ουίάοοΓ δίοηε ηΐΕίεπΕίδ, ΐη ρΕτίΐευίΕΓ ε11 Ιΐπιεδίοηε πιοηυιηεηΐδ (Εοηΐδδο2,3).
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υρ Ιο ηονν Ηο\νενετ, ηο ΕίίετηρΙ Ηε8 Ηεεη ηΐΕάε ίο εΗεεΗ ίΗε <1επιε§6 αδϊη§
635γ, ςυϊοΗ, τερτοάυεϊΗΙε Εηά εΗεαρ ηοη-άεδίτυείϊνε ηιείΗοάδ Το ίΗΕί
ρυτροβε ϊη ίΗε ρτεδεηί ννοτΗ ί\νο εςυίρηιεηΐδ, ε ρτοίοίγρε (ΕΙδ) αηά Εη
ϊηΐΕ§ε ΕΠΕίγδετ νϊίΐεοιηϊοτοδοορε, Ηανε Ηεεη υδεά ίο εηαΗΙε ΕυΙοπίΕΐϊο
ηΐ635υπη§ ο ί δυτίΕεεδ ρτο§τε5δϊνε §τεγίη§.
ΤΗε ηΐΕΪη εοηεΐυδίοηδ εοηιΐη§ οαί ίτοηι [Ηε$ε δίυάίεδ ετο:
1. ΤΗε (ΙεοτεΕδε ο ί ΗτίΙΙΪΕηοε νΕίυεδ ΐδ εοηίϊηυουδ ίοτ 3.11 ίΗε δυτίΕοεδ αηάετ
εχΕίηϊηΕίϊοη; ηιοΓεονεΓ, ίΗε §τεγίη§ νΕίυεδ ο ί ίΗε ΗοπζοηίΕΐ ΐΓΕνεΓίΐηε δΙαΗδ,
οΗίΕΐηε(1 ννϊίΗ ίΗε δρεοίτορΗοίοπιεΙτϊε εοΙουιτηείεΓ, ΕρρεαΓ ίο Ηε τηυοΗ Ηί§Ηετ
ΙΗεπ ΐΗοβε ο ί ίΗε νετΙϊεΕί οηεδ ΗεεΕίίδε ο ί άυδί ίαΐΐ ϊηίΐυεηοε.
ΝενεΓίΗεΙεδδ ΐί οεπ Ηε ηοΐεβ ΙΗεΙ:
- δοπιε ΗπΙΙίΕηεε ναΐυεδ τεΐΕΐε<1 ίο ίΗε νεηΐοΕί 81εΗ Εί 8 επΙε Μ εγϊε ΜΕ§§ϊοτε
(63.4% οη Μ εγοΗ 1996 οοπψΕτεοΙ ίο 58.5% οη ΝονειηΗεΓ 1995) Ε8 ννεΐΐ Εδ
ίο ίΗε ΗοπζοηίΕΐ βΙεΗ εΙ ΤεΕίΓΟ <ϋ ΜΕΓεεΙΙο (15% οη Μ εγοΗ 1996 εοτηρΕτεά
ίο 14.6% οη ΝονειηΗεΓ 1995) ΕρρεΕΓ ίο ΗΕνε Ηεεη οπ§ίηΕίεά Ηγ
εχρεππιεηίΕΐ Εηά οϋηίΕίϊο οίΓουπίδίΕηοεδ;
- Εδ ίί Ηε8 ΕίτεΕάγ Ηεεη ηιεηίίοηείΐ, ίΗε άεοτεΕδε ο ί ΗτίΙΙΪΕηοε νΕίαεδ ΐη ΗοίΗ
Τϊνοΐί δϊίεδ Ηε8 Ηεεη ΟΕυδεά Ηγ εΕΓίΠ ρΕΓίϊοΙεδ οοηήη§ ίτοηι ΕτεΕδ Ετουηά
ίΗε δϊίεδ.
2. ΟοπιρΕΓΪη§ ίΗε ΗοπζοπΙεΙ βΙεΗ νΕίαεδ οΗίΕΪηεά ίτοηι ίΗε δρεοίτορΗοίοτηείτϊο
οοΙοαπηεΙεΓ ννϊίΗ ίΗοδε οοηιϊη§ ίτοηι ίΗε ΕΙδ ρτοίοίγρε οοηοετηϊη§ ίΗε
ίΓΕνειίϊηε (ΙϊδΗδ εΙ ίΗε ΤεΕίτο άί Μ εγοοΙΙο δϊίε, ίί οοιηεδ οαί ίΗΕί τεδυΐίδ Ετε
Εΐηιοδί ίΗε δΕηιε (β§υτε 1). ΤΗε ΕΙδ ρτοίοίγρε, εΕδγ ίο αδε Εηά ρτονίάετί -ννϊίΗ
ΕυίοπίΕίϊο τεδείίϊη§ Εηά τεΕάϊηβ ο ί ίΗε δίοπε δυτίΕοε §τεγϊη§ Ιενεί, δεεηΐδ ίο
δΕίϊδίγ ίΗε ηεεά ίο Εδδεδδ ΕαίοηίΕΐϊοΕίΙγ ίΗε (1ε§τεε ο ί ροΐΐαίϊοη οΕαδεά Ηγ ίΗε
δθ-0Εΐ1ε(1 “ΗΙεοΗ δτηοΗεδ” ϊη ίΗε Ηϊδίοτϊε οεηίτεδ ννϊίΗ ΗεΕνγ ΙτΕίΚο.
ΕΙ5 ΜΙΝΟΗΤΑ

ίϊτηε (τηοηίΗδ)
Εϊ§ατε 1. ΤΕΑΤΚ.0 ϋ ΐ Μ ΑΚΕΕΕΕΟ - Κοπιε

ΡΕίίετη ο ί §τεγϊη§ ηιεΕδυτειηεηίδ Ηγ ΕΙδ εςυϊρηιεηί οη ΙΤΕνετίϊηε
τΐϊδίίδ Εηβ Ηγ δρεοίτορΗοίοηιείπο οοίουπηείετ οη ίτΕνετίϊηε
ΗοτϊζοηίΕΐ τείετεηοε δίΕΗδ.
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ΕΙεΗοτείίοη ο ί ΐΗε Κ, Ο, Β νείυεδ οΗίειηεά ννίίΗ ΐΗε νίάεοιηίεΓΟδοορε ετε δίίΐΐ
ίη ρΓθ§Γ688; Ηοννενετ, δοιηε ίιη&§63 οΓ ΐΗε Ηοπζοηΐεΐ δΙ&Ε Ιοοείεά εί ΐΗε Τεείτο
ίΐί Μετοείΐο, Πείστε εηά είΐετ 7 ιηοηίΗδ εχροδυΓε, δΗονν ςϋίίεΓεηεεδ ίη ΐΗε οοΙοιιγ
εηΗεησεά υδίη§ ΐΗε ίηιε§ε εηείγδίδ ρτοβΓειη (ίτεεε εοηίοιίΓ): ΐΗε ηιοδί άίτίγ ρεΠδ
(τεά) 3τε εεβίΐγ εοιηρετεΐΐ ννίίΗ ΐΗε Ηεβΐ οοηδεη/εά οηεδ (§Γεεη-Π1υε).
\νίΐΗ Γε§3Γ(1 Ιο Τεείτο <1ί Μετεείΐο δϊΐε ίΐ ίδ δΗοννεά, ίη β§υτεδ 2 εηά 3
εοιτεδροηάίη§1γ, ΐΗε ιηεεη οοηοεηίτείίοη νείυεδ Γογ δ θ 2, ΝΟχ, ΤδΡ εηά ΐΗε
ίγρίεεί Μοηάεγ ίΗτου§Η δείυτάεγ άεγ; ίη ίίβυτεδ 4-7 ΐΗε ρΗοίοδ εηά ΐΗε
δυεεεδδίνεδ εΙεΗοτείίοηδ οβίείηειΐ ννίίΗ ΐΗε ίτηε§ε εηείγδίηβ νίάεοτηίετοδεορε
Ιη εοηεΐυδίοη, ΐΗε υδε ο ί ΐΗε ΕΙδ εςυίρηιεηί Ιο§είΗετ ννίίΗ ΐΗε ίιηε§ε
εηε1γδίη§ νίΗεοτηίοτοδεορε ίη οπίετ ίο οΗίείη τείετεηοε ιηίοτοιηερδ οί" ΐΗε
εχειηίηείΐ δυτίεεεδ, \νί11 ρεπηίί Ιο εοπιΗίηε ΐΗε οοηοεηίτείίοη νείυεδ ο ί ΐΗε
είτΗοτηε ροΐΐυΐεηίδ ννίίΗ ΐΗε βείε οοηοετηίη§ ΐΗε είίεείδ ο ί ίΗεΪΓ (Ιεροδίίίοη οη
ετεεδ ο ί πιείετίεΐδ ρτοίεοίεά ε§είηδί ΐΗε τείη (ΐΗε δο-οείΐεά είίεεί ο ί ΐΗε <1ΐγ
(Ιεροδίίίοη). ΤΗίδ ιηείΗοά εουΐά Ηε ε §οοά τερίγ ίο ΐΗε ηεεά ο ί εη εεδγ, εΗεερ
εηβ ηοη-άεδίηιείίνε ΙεοΗηίςυε Ιο Ηεερ υηβετ εοηίΓοΙ ΐΗε Ιενεΐδ ο ί ΐΗε
εηνίτοηπιεηίεΐ ροΐΐυίίοη ίη ΐΗε Ηίδίοπε εεηίΓεδ.
ΚείεΓεηεεδ

1) δ. Εοηΐδδο, Μ. Τ γοϊΙϊ , Ρ. Βίοηβί, Μ. ΜετεΗεΙΙί, υ . δεηΐεηιετίε.
ΟετεΙίετίζζεζίοηε άεΐΐε ςυείίίέ άεΐΐ’ετίε ίη δίίί δίοποί οοη άίίίεΓεηΙε ίεδδο άί
ηιεΐεηίζζεζίοηε. Ρτοοεε(1ίη§3 ο ί ΐΗε I Ιηίεπιείίοηεΐ Μεείίη§ οη: “ δείεηοε εηά
ΤεοΗηο1ο§γ ίοΓ ΐΗε δείε^υεπί ο ί Ουίίυτε) Ηεπΐε§ε ίη ΐΗε Μεάίΐειτεηεεη Βεδίη”,
Οεΐεπίε-δίΓεουδε (Ιίεΐγ), 26-11/ 2-12/1995.
2) δ. Εοηαδδο, Μ. Ττοίΐί, Μ. ΜεΓεΗεΙΙί, υ . δεηΐεηιετίε. ΕηνίΓοηηιεηίεΙ ροΐΐυίίοη
εηβ (Ιεοεγ ο ί Ηίδΐοποεί εηά ετίίδίίο ηιοηυηιεηίδ. Ρτοεεε(ϋη§3 ο ί ΐΗε ΧΥογΜ λΥΜε
δγπφοδίυηι: “Ροΐΐυίίοη ίη 1ετ§ε είίίεδ”, νεηίεε-ΡειΙονε (Ιίεΐγ), ΡεΗηιεΓγ 22-25,
1995.
3) δ. Εοηΐδδο, Μ. Τ γοϊΙϊ, Ρ. Βίοηάί, Μ. ΜετεΗεΙΙί, υ . δεηΐεηιεπε. Ροΐΐυίίοη

είτηοδίετίςυε εί οοηδεπ/εΐίοη άεδ Ηίεηδ ευΐίυτεΐδ. Ρτοοεε(1ίη§3 ο ί ΐΗε Μεείίη§:
“Ρτεδετνεΐίοη εη<1 Κεδίοτείίοη ο ί Ευΐίυτεί Ηεπίε§ε”, Μοηίτεευχ (δυίδδε), 25ΐΗ29ΐΗ δερΐεπιΠετ 1995.
ΑοΗηοννΙείΙβειηεηΙδ

ΤΗε τεδεετοΗ ίδ δροηδοπδεά Ηγ Ιίε1§εδ δ.ρ.Α..
\¥ε ννουΐά ΙίΗε ίο ΐΗεηΕ Ρτοί. Ο. Οί§εηίε (υηίνεΓδίίγ ο ί Κ,οηιε “Εε δερίεηζε”)
εηβ Μτ. Ρ. Οεηε§ε11ο (ΕΙεοίΓοηίε Ιηάυδίτγ δυρροΠ δ.τ.1., Κοτηε) ίοτ ΐΗείτ
ρεΠεοίρείίοη ίη ΐΗε Γεείίδείίοη ο ί ΐΗε ΕΙδ ρτοίοίγρε ίοτ Ηπίΐίεηοε πιεεδυΓεΓηεηίδ.
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Τγρϊεαΐ Μοηάαγ ΙΗγοο§Η δαίιιπίαγ (Ιαγ
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Ρΐβ.4. ΤΕΑΤΚ.0ϋΐ ΜΑΚΟΕΙΧΟ-Κοιηβ
Ηοπζοηίβΐ ΐΓβνοτΙΐηβ βΐίώρΗοίθβτ»ρΗ«11>γνκΙβοπϋοΓοβοορβ
οη25.7.1995
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Ρΐβ.5 ΤΈΑΤΚ.0ϋΐ ΜΑΚ.ΟΕΙΧΟ-Κοιηβ
Ηοήζοηίαΐ ΙπινβτΙϊηβ»1ίώρΗοΐο^ΓϊρΗβίΙ 6γνϊάβοπιϊοΓΟίοορο
οη14.3.1996

