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Α68ΐΓ»εΙ
Αη ίηΐ3§ε 3η3ΐγχίχ 3ρρ1ίε3ΐίοη ίχ ρΓεχεηίείΙ Ιο χΐιιάγ Ο3τ6οη3ΐε γοοΕ ννε3ΐΗεπη§
Ηγ εοπΙπεΙ-ίΓεε ΓηεηχυειηεηΙχ οη γοοΕ χιΐΓίΕεεχ. Τ\νο χίικίγ 03χεχ 3Γε ρΓεχεηίείΙ.
ΤΗε ΓιγχΙ οηε Γε^ηκίχ ΐΗε Ηρρίίεβίίοη ο ί ΙεΗογεΙογυ 3£εΐη£ Ιεχίχ Ιο θ3Γβοη3ΐε
γο<±. ΑίΐεΓ χενεΓΕί "1ε5ογεΙογυ γε3τχ" ο ί 3§εϊη£ Ιεχίχ Ιΐιε ςιΐ3ηΙϊΐ3ΐϊνε
πιεΕδυΓεΓπεηΙ ο ί Ιίιε ννε3ΐΗεήη§ χ&Ιε νν3χ οΗΐηίηετΙ Ηγ ΐΗε ϊηεΓεηδε οη ίΗε χίζε
οί Ιίιε "εΙεηιεηίΕΓγ χίΓυεΙιίΓε υηίιίεχ" 31 (ϋίίεΓεηΙ χο3ΐεχ τεΐΕΐϊνε Ιο ΙΗε χοιιη6
$3Γηρ1ε. ΤΗε χεοοηά οηε Γε§3τ6δ 3 γοεΙ 03χε Ι3ΐίίη§ ϊηΐο ΕοεοιιηΙ οεγΗοπεΙο
γοοΕχ ΒρρΙίεΟ ίη ίηχίάε ρ3ηε1χ ο ί Β3δί1ίε3 63 Ε χΙγοΙε οΗιγγοΗ, ίη ΕίχΗοη. ΤΗεχε
ρ3ηε1χ 3Γε ηιε§35ΐΓυοΙυΓε5 (Ηει ννεΓε ΗυίΙΙ οη 3 ΟεΙηοεουχ γείίου Ιίηιεχίοηε 3Π(1
03ηηοΙ 6ε ε3χί1γ 3η6 άίτεείΐγ Η3η61ε6. ΤΗε ρΓε$εηεε ο ί ρ3ΐΗο1ο§ίεχ ΗγοεΕχ
Ηοννη ίΗε ογ6ογ 3η6 θΓ§3ηίδ3ίίοη ο ί χουηά τοείί ΙεχΙιίΓεχ ίηΐΓθ6υείη§ νοίάχ
3π6/ογ εΙυχίεΓΧ ΗείεΓθ§εηείίίεχ, εΗ3η§ε ο ί ΙεχίιίΓε χοηίεχ, 3ηά χο οη. Κεηΐ Ιϊπιε
ΕοςυίτεΟ ίηΐ3£εχ ο ί 3ΧΙϊίίεΪ3ΐ1γ 3ΐίεΓε6 γοοΕχ χηιηρίεχ 3ηά δοηιε ρΗοίο§Γ3ρΗχ ο ί
ίΗε ρηηεΐ ίιτίΕ^εχ ννεΓε χΐυάίετί Ηγ ιτιεΕηχ ο ί 3η ίπΐ3£ε 3η3ΐγχίχ 3ηά ρΓοεεχχίηβ
ΙεεΗηίςυεχ Η3χε6 οη Γη3ΐΗεπΐ3ΐίε3ΐ ιηοφΗοΙο^γ εοηεερίχ. ΤΗίχ πιεΐΗο6ο1ο§ίθ3ΐ
3ρρΓ03εΗ ίχ Η3χε6 οη ΐΗε εον3Π3ηεε ηηηΐγχίχ ίοΓ §Γεγ Ιοηε ίυηεΐίοηχ ο ί
χαΓίηεεχ ο ί ΓερΓεχεηίΕίίνε χηηιρίεχ ο ί 3 ΟΓείΕεεουχ ΙϊηιεχΙοηε, υχε6 38 Ηυί16ίη§
3η6 Γενε11ίη§ χίοηε. ΤΗε £Γεγ Ιοηε ίυηεΐίοηχ εον3τΪ3ηοε 3η3ΐγχΪ8 ηΐΐοννετί ίο
Ιαιονν ΙΗε ΗεΗπνίουΓ ο ί ΐΗε ννΗοΙε ΙεχίιίΓε 38 ννεΐΐ 38 Ιο (ΙεΙεεΙ 3ηά ίο ΙοεΕίίζε
5ΓΠ311 χεηΐε χίΓυεΙυΓεχ. ζίυηηΐίΐηίίνε οήΙεπ3 ννεΓε 6επνε6 εηηΗΙίηξ Ιο
(ΙίχοπΓηίηηΙε ΟίίίεΓεηΙχ ννε3(Ηεηη§ χΐηίεχ. ΤΗε ιηεΐΗο6ο1ο§γ ΗεΓε ρΓοροχεί!
εηΕΗΙεχ ΙΗε ίη αίιη ηΐΕΟΓοχεορίε χΐυ6γ ο ί ΙΗε ννεηίΗεπηβ χί3ίε ο ί ίΗοχε ρ3ηε1χ
Ηγ εοηΐ3εΙ-ίΓεε ςυηηίϊίιοΗίίοη 3η6 3η3ΐγχίχ ο ί ίΗεΐΓ πίΕΟΓΟίεχΙηΓε 38 ννεΐΐ 38 ΐΗε
Ι3Η0Γ3Ι017 χίικίγ ο ί 3οεε1εΓ3ΐε6 3£είη§ Ιεχίχ ο ί τοείί ΧΕΓηρΙεχ 3η6 ΙΗε
εηνίΓοηηιεηΙ Ε^^Γεχχίνεηεχχ 31 3 §ίνεη οΗχεΓνηίϊοη χε3ΐε.
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Οηε ιτίΕΐη ρΓοΗΙεπι τεΐαΐείΐ Ιο χίοηε άεεηγ ίχ εοηηεείεοί \νί(Η (Ηε ςυ3ηίίίίε3ίίοη
οί ννε3(Ηεπη£. ΑηοίΗεΓ ςυεχίίοη ίχ [Ηε ννε3ίΗεΓ3Ηί1ίΙγ οί πχ±χ. ΤΗε ρΓοόΙειπ
ΐχ ιηοΓε εοιηρίεχ ννΗεη \νε ϊηΙεη<3 Ιο χίυάγ 3Π(1 Ιο υηάεΓχίηηά πιοηιπηεηΐχ χίοηε
(Ιεεηγ. Ιη [Ηίχ 03χε ίί ϊχ ίηιροΓίηηί Ιο άεπνε ηοη-(1εχίΓυε(ίνε ιτιείΗοοΙχ ίο
ςυηηίίΓγ [Ηε 3ΐΙεΓ3(ίοη ρΗεηοπιεηη.
Α ηιείΗοάοΙοβγ Ηηχεϋ είίΗεΓ οη ΙηΗοΓηίοΓγ 3§εΐη§ ΙεχΙχ οί γοοΙγ χΙηΗχ ογ
οη ΐΓΏ3§ε 3Π3ΐγχίχ ίχ ρΓεχεηίε(Ι. ΤΗε ίηΐ3§ε ηηηΐγχίχ ηρρίίεηίίοη ϊχ Ηηχετί οη ίΗε
οον3Γΐ3ηεε Γογ §τεγ Ιοηε Γυηείίοηχ ΓερΓεχεηίίη§ 03ΓΗοη3ίε ΓοεΚ χυΓί3εε 31
ΗίίίεΓεηί \νε3ΐ1ιεπη§ χ(3βεχ είίΗεΓ χίπιυΐ3ίε<Τ ίη ΙηΗοΓηίοΓγ ογ τεΓεΓπη§ ίο ίη ύια
ρηηεΐχ χίΓυείυΓεχ ιηδάε οί εΓείηεεουχ Ιίπιεχίοηε υχε<1 3χ Ηυί1<1ίη£ ηηά τενε11ίη§
χίοηε.
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Ιη (Ηε ΙΙιεοΓγ οΓ ρΓοΗηΗϋίίίεχ, ίΗε εονηπηηεε €ον(Η) οΓ 3 χΟίίοηηΓγ Γηηϋοηι
ΓυηεΙϊοη /(.'χ) ίχ §ίνεη 5γ [Ηε είηχχίεαΐ (Ιείίηίίίοη (δεΓΓ3 [2], [3]):
Οον(Λ) = Ε( [ /( χ) - ρ] [/(χ + Α) - />]}
= £ |/(χ )/(χ + Α)] - ρ 2

(1)

ννΗεΓε:
ρ

= £[/(*)]

®

ΙΓ/(χ) ίχ [Ηε ίη(1ίθ3[θΓ Γυηείίοη οί 3 Γηηάοηι χεί X, ΐΗεη ίΗε ηοη-εεηίΓετΙ
εον3Π3ηεε (37(77^) ίχ βίνεη Ηγ:
Ο(Α) = (7ον(Α) + ρ 2 = Ρ{ χ £ χ , χ +Α £ X )

(3)

ρ = Ρ [ χ £ X)

ΤΗε Γ3η§ε (ο,,) οί εονηπηηεε Γυηείίοη ίχ <3είϊηείΙ Ηγ:
β. ■ —

- Γ[Ο(Α) - ρ 2]άΗ

(4)

Ρ -

Ιη νηπουχ ηρρίίεηόοηχ, ΗοννενεΓ, ΙΗε οΗ]εεΙ ίηνεχίί§3ίε(1 <Ιοεχ ηο[
ΠίΓεείΙγ εοΓΓεχροηά Ιο 3 ρηΠίευΙηΓ χεί, ί.ε. Ιο 3 Ηΐηεΐτ ογ ννΗίίε ΓυηεΙϊοη, 3Χ
ορΙίε3ΐ (Ιεηχίιίεχ ν3Γγ εοηίίηυουχίγ. Ιη χυεΗ εηχεχ, ΙΗε (ΙεηχίΙγ οί 1ί§Η(/(χ) εηη
Ηε ρ3τίί[ίοηε(1 ίηίο είηχχεχ Ηγ (ΗΓεχΗοΙάχ οί χυεεχχίνε Ιενεΐχ. Ιη οίΗεΓ ννοΓεΙχ,
[Ηε εοηίίηυουχ Γυηείίοη/ΓΟ εηη Ηε, ίη ρΓηείίεε, ηρρΓοχίπιηΙείΙ Ηγ 3 ΟίτεοΙ χυηι
οί χίερ Γυηείίοηχ α&(χ), χυεΗ ίΗ3(:
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(5)

Λ *)= Σ αΜ χ) ’
ί*1

\ 1

■*

ΑοοοΓ(ϋη§ Ιο 3 ννεΐΐ Ιαιοννη τεχιιΐΐ, ενεΓγ εοηΙϊηιιοιΐ5 ίιιηοΐίοηβχ) ΐ$ 16ε
ΙϊγπϊΙ οί 5(ερ ΓυηοΙίοηχ, 5υε6 35 16ε Σ α&(χ). Ενεη \ν6εηβχ) 15 ηοί εοηΙίηυου5,
χηοίΗεΓ ΓερΓε5εηΐ3ΐϊοη οί βχ) (6Ϊ5 Ιίιτιε 5γ ϊηΙε§Γ3ΐ ΐΗτεχΚοΙεΙχ Κ,(χ), 6είιηε<1 35
ίοΐΐοννδ, ί3θί1ϊΐ3[ε5 3 5ΪΓΠΪ13Γ 3ρρΐΌ3θ6.
Κ β )

= Σ ϊ.(χ)

/- 1
κ0( χ ) = 0 αηά

ί

= 1... ,η - 1

(6)

Κη(χ) = 1

Τ3ΐαη§ Ι3ΐε5ΐ 5ΐ3ΐειτιεηΐ5 3η<1 ίοπτηαΐ3 (1) ϊηΐο 3εοοιιηΙ, 3η ε5ίίπΐ3ΐε

ϋον(Η)’ οί 16ε οον3ΓΪ3ηοε ίοΓ £Γεγ Ιοηε ίυηεΙίοη5 πΐ3γ 6ε ννπΙΙεη 35 ίο11ον/5
(&ςη (7)):________________________________________________________________
εοΗ Η γ=Σ Σ
- ι Σ (β ,-β „ι)β «(ο )]
(?)
ϊ=ι _________________________ (=ι________________________________

ννΗεΓε:

α·, - 15 16ε πιε3η §Γεγ ίηίεηδίΐγ ο ί 16ε §ι·εγ εΐ355 ζ; 3ηά
ΰ , β ) - 15 ΐΗε οον3ΓΪ3ποε πΐ3ΐπχ 3γκ1 Ϊ5 §ίνεη 6γ:
5] κ,{χ)κμ*Η)

βι7(Λ) =

ηαχ&Ζ____________

(8 )

Λ/μ (ΖΠΖ4)

ΤΗε εοΓΓε1ο§Γ3ΐτι ρ (Η) 15 άείιηε<] (εςη (9)) ίη 0Γ(1εΓ Ιο εοπιρ3Γε
εχρεππιεηΐ3ΐ εονηπηηοε ειΐΓνε5 οοηιρυΐείΐ ίη άίίίεΓοηΙ 6ίι·εοΙίοη5 οη Ιίιε 53Γηε
ίηΐ3§ε 3Γε3 3ηά οη (ΙίίίεΓοηΙ ίηΐ3§ε 3Γε35(ε.§. Ρί§υΓε5 5-8):
ρ(Λ)

ου0

(9)

0 (0)

ννΗίοΙι ν3ΓΪε5 6εΙ\νεεη 1 ηηά 0.
Ρογ (Ηε 3η3ΐγ5ΐ5 οί 16ε εχρεππιεηΐ3ΐ εον3Γΐ3ηοε ειίΓνεδ ο6ΐ3ίηεά, Ιίιε
ίο11οννϊη§ §εηεΓ3ΐ Γεπΐ3ΓΡ5 56011Ι6 6ε ηιηοίε:
1) (6εΓε 153η ο61ίςυε Ι3η§εηΐ 3116ε οπ§ίη 1631εοιτε5ροη(ΐ5 Ιο 16ε ιηε3η
(1ε§Γεε οί (ϋδεοηίίηυίΐγ ((1Ϊ5ρεΓ5ίοη) οί 16ε 53Πΐρ1ε5 5ίικ1ίε(1;2
2) 16ε §ιεγ Ιοηε ν3ΐιιε5 3Γε 3ΐπΐ05ΐ οοη5ΐ3ηΙ ίηδίάε 3 §ίνεη ε1ειηεηΐ3Γγ
5ΐηιεΙυΓε υηίίγ (3 £Γ3Ϊη, ίοΓ ϊη5ΐ3ηεε), 3ηά ]υηιρ Ιο 3ηοί6εΓ ν3ΐιιε5 νν6εη
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ΟΓΟχχίηβ Ιο 3 ηοίβΗβουπη§ εΙεπιοηώΓγ χίΓυείυΓε ιιηίΐγ;

3)
ΐΗβ χίορε οί ΙΗε ΙπηςεπΙ 31 ΙΗε οπ§ίη ίχ εςιΐ3ΐ Ιο ΐΗε Ιεη^ΐΗ οί Λε
&ουη<ΐ3Γγ ρεΓ ιιηϊΐ 3Γε3, ννΗεΓε ε3θΗ ρεπηιεΙεΓ εΐεηιεηΐ άχ ίχ ννεϊβΗΐε<3 Ηγ ίΗε
χςαπΓε £Γ3(1ίεηΙ οί £Γεγ Ιοηεχ εογοχχ ΐΗε ΟουηΟοΓγ (πιοΟυΙιιχ ΐΗε εοείίίείεηΐ π).
II (ιιτηχ ουί Ιο βε 3 εοη(Γ3Χΐ ί30ΐοι\

3.ΕΑΒΟΚΑΤΟΚΥ δΙΜϋΕΑΤΕϋ ΟΑδΕ δΤΙΙϋΥ ΒΥ ΙΜΑΟΕ ΑΝΑΕΥ3Ι3
Το ρεΓίοηη ΐΗε χίυ<3γ οί 3£είη§ είίεοίχ οί ννε3ΐΗεπη£ οη ροϋχΚείΙ χιΐΓί3οεχ οί
0ΓΠ3ΐηεηΐ3ΐ χίοηεχ, 3 (ϋχο-χίΐ3ρε Χ3ΐτιρ1εχ ίΓΟίτι 3 βίοεΐ3Χΐίε Είχβοη εΓεΐ3οεουχ
Ηηιεχίοηε \ν3χ χυ&ηιίΐΐείΐ Ιο Ιΐιεπηηΐ ί3ΐί§υε ννε3ΐΗεπη§ εχχ3γχ (3§είη§
ΐ3βθΓ3ίθΓγ Ιεχίχ), ΟεχεπβεΟ 5γ ΑΐΓεχ-Β3ΓΓθχ εΐ 31. [1].
Αί Ιίιε βε§ίηηίη§ 3γκ1 31 ενεΓγ ΐ3βθΓ3ίθΓγ 3§είη§ ρΓοεεχχ ρπυχεχ (Ηε
εχρεπηιεηΐ3ΐ εον3Π3ηεε ίυηεΐίοηχ ίη ΐ\νοοΠΗο§οη3ΐ (ΙίΓεεΙίοηχ (ε.§. ίιοπζοη&Ι
3Π(1 νειίίε3ΐ οηεχ) \ν3χ εοπιρυίεΟ ίη ογΟογ Ιο ίοΐΐονν ιίιε ενοΐυίΐοη ονεΓ Ιίιηε οί
Γοείε χυΓί3οε ΙεχΙυΓε εΗ3Γ3εΙεπχΙίεχ ίηΟυεεΟ 6γ ιίιε ΐ3βθΓ3ΐθΓγ 3§είη§ ρΓοεεχχ.
Ρογ 63θΚ γοο1<ροΙίχΗεΟ χιΐΓί3εε 3 ρ3Γ(ίοαΐ3Γ 3Γ63 \ν3χ χείεείεεί (Ρί§ιΐΓεχ
1-2) 3ηά εχ3ΐηίηε(1 ενεΓγ ΙεχΙεά-Ιίιηε 3η<3 ίΗε εον3Π3ηεεχ οί ΐΗείτ §Γεγ Ιενεί
ίυηοΐϊοηχ 3τε χΗο\νη ίη Ρί§υΓεχ 3-8.
ΤΗε 3η3ΐγχίχ οί εχρεπηιεη&Ι οοΓΓε1ο§Γ3Γηχ οΕ»ΐ3Ϊηε<3 βείοΓε ΙΗε
βε§ίηηίη§ οί ΙΗε ΐ3ΐ)0Γ3ΐ0Γγ 3§είη§ Ιεχίχ χΗοννχ Ιΐΐ3ΐ ΙίιεΓε ίχ 3 χυρεφοχίΐίοη οί
χίΓοείυΓεχ οί οϋίίεΓεηΙ χοηίεχ ίη βοίΗ (ΙίΓεοΙίοηχ. Ιη ίΗε Ηοπζοη&Ι εΐίτεοΐίοη, ίοΓ
ίηχί3ηεε, 3 χηΐ3ΐ1 χο3ΐε χίΓυείυΓε, ίοΓ 3νεΓ3£ε ν3ΐυεχ οί Η= 9μ π \ ε3η Βε
άεΙεεΙεΟ, εοπ·εχροη<ϋη§ ίη §εηεΓ3ΐ ίο ΙΗε Γοείί ιη3ΐπχ. Ρογ ν3ΐυεχ οί Λ - 181μΓη,
ίΐ χεεπιχ ροχχίβίε (ο άείεεί 3 ηε\ν ΐ3Γ£εΓ χίηιοίιίΓε εοΓΓεχροη(1ίη§ Ιο 3 "εΐ3χίίο
εΐεηιεηΐ" ννίΐΗ 3 Ηοπζοηώΐ (3Ϊ3ΓηεΙεΓ εςυ3ΐ ίο 181/χγτι (ΡίβυείΓεΟο εί 31. [4]).
Ρογ ΐΗίχ χεεοηά ΐ3Γ§εΓ χίΓυείυΓε, &1<:ίη§ ίηΐο 3εεουηΙ ΙΗε εον3Π3ηοεχ
ευΓνεχ οβί3ίηε<1 ίη ΒοίΗ (ΙίΓεεΙίοηχ, ΙΗε 3ηίχοίΓοργ ί3εΐ0Γ οοιορυΐείΐ 3Χ ίΗε Γ3ίίο
βείννεεη Ηοπζοηΐ3ΐ 3η(1 νεΠίθ3ΐ Γ3η§εχ ίχ 0.7 (Τ351ε 1). Αχ ί3Γ 3Χ ΙΗε γοοΕ
ηΐ3ΐπχ ίχ οοηεεπιεΟ Ιίιε εον3Π3ηεε χΒοχνχ 3η ηηίχοίΓοργ Γ3ίίο εςυηΐχ Ιο 0.53
(Τ3β1ε 1).
\ΥΗεη εοιηρ3πη§ ιίιε ί\νο εον3Π3ηεε ρΐοίχ ίοΓ Η νοίυεχ 13γ§ογ ιΗ3π
ΗοπζοπΙηΙ (/ί=181μηι) 3ηε1 νει1:ίθ3ΐ ( Η = 258μΐτι) Γ3η§εχ, ίΐ 03η βε ηοΐίοεά Ιΐΐ3(
ΐΗεγ Κ3νε εχχεηίί3ΐ1γ ΙΗε Χ3ΐηε 0ε1ΐ3νίουΓ. ΑΙΐΗουβΗ χοηιε χρεείίίε ίε3ίιΐΓεχ
χΗουΙά βε ροίηΙε<3 ουί: Ιίιε ρΓενίοηχΙγ οηεχ (ΙεχοπΟεΟ 3Γε ηο\ν ίοΐΐοννετί
χοηιε οχοί1ΐ3ΐίοηχ 03ΐ1εί1 ΙΗε "Ηοίε είίεεί", \νΗίοΗ εοΓΓεχροηΟχ Ιο χοηιε ρχευάορεποΟίοίίγ ίη ΙΗε οΟχεΓνετΙ ΙεχΙυΓε. ΤΗε 3θχοίχχ3 οί ΐΗεΐΓ πΐ3χίηΐ3 Λ„ (Η
Ηοπζοηΐ3ΐ) ογ Λν (Η νεΓίίθ3ΐ) ίχ τεΐ3ίε<3 Ιο Ιίιε 3νεΓ3§ε Οίχώηοε ΗεΙννεεη Ιίιε Ιννο
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οεηίΓεδ οί ηεί§Η5οαπη§ "ε1οηιοη(ΕΓγ 5(ηιο(ιΐΓθ ιιηίίίεδ" ΐη (6ε όθδεπβε<1
<ϋΓεο(ίοη. ΤΗείτ ιηίηίηΐΕ εγο Είδο ΓείΕίείΙ Ιο (6ε ΕνεΓΕβε 6ίΗΓηε(εΓ οί δυε6
εΙειηεηΐΗΓγ 5(πιε(ιΐΓε5. Τ6ε άίίίεΓεηεε οί οπϋηΕίεδ 6ε(ννεεη πιεχιγγιε εγκ!
ΓηϊηϊιτίΗ. ( δ „ Εηά Δν) εχρίΕΪηδ (6ε (1ε§Γεε οί Γε^υΐΕπίγ ίη (6ε ρεποείίείΐγ οί
(ΙίδίΕηεεδ 6ε(ννεεη 5ΐιε6 "εΙεηιεηίΕΓγ 8(ηιε(ιΐΓε υηϊΐίεδ".

Τ6ε 1ε5( δί§ηίίϊθΕη( ροίηΐ ίδ (6ε( (6ε Εδγιηρίοί (ί.ε. (6ε νΕίυε Ε[[(χ)]τ)
15 ΓεΕε6ε<ί ε( ε όίδίΕηεε Ιεδδ (6επ 508/χγπ ίη 6ο(6 άίΓεεόοηδ. 3ο ε
ηΐΕΟΓΟδίΓυοΙυΓε (Ιοεδη’ί εχίδί ογ οεπ’Ι 6ε 5εεη ίη Εηγ οί ίΗε Ιννο άίτεείίοηδ
ΕΠΕίίδεεΙ, εΙ (6ίδ οβδείΎΕΐίοη δΟΕίε.

Τ ε616 1 -

ΚΕη§ε5 Εη6 ΕηίδοίΓοργ ΓΕίίοδ ίοΓ δίπιείιίΓεδ εΐεΐεείεεί υ5Ϊη§ (6ε
εχρεπΓηεηίΕΐ εοιτε1ο§ΓΕπΐ5 ίη (ΙίίίεΓεηΙ δ(Ε§ε ο ί Ε§είη§ ρΓοεεδδ.

Κβη^ε

“ π,
\

Η ο π ζο η ΐ3 ΐ (ΙίΓεοίίοη

ΑπίδΟίΓΟρ^ Γ31ί0

Υ εη ίο β ΐ (ΙίΓεοίίοη

ΕεΓοΓε

βΓίετ*

Γβη^ε2

ΙϊεΓοΓε

3 (\εΓ1

Γ3Πβε2

ΒεΓοΓε

3ί\εΓ*

ΙεδΙδ

(εδ(δ

ΓβΙΐΟδ

(εδ(δ

ΙεδΙδ

Γ3ΐίθδ

ΙεδΙδ

ΙεδΙδ

9μπ\

26μπι

2.8

17μπι

26 μηι

1.53

0.53

1

181μπι

288 μηι

1.59

258μηι

480μηι

1.86

0.7

0.6

ΕχρεπΓηεηίβΙ ίΐβΐβ ο^ΐβΐηεά βήετ οηε "ΙββοΓβΙοΓγ ^εβτ" οί ΙεδΙδ.
2) - Κβη^ε Γ3(ΐοδ οοπιρυΐείΐ ίη εβεΗ (ΙίΓεοίίοη «Λ ογ οηε "ΙββοΓβΙοΓγ γε3Γ" ο ί 3£είη£ ΙεδΙδ.
^ - δΐ3η<1δ Γογ ΙΗε Γβη^ε οΓ δΓΠ3ΐ1 δοβίε δΙηιοΙιίΓεβ <1εΓιηε(1 ίη ίΗε γοοΙ; ηιβίπχ.
3 - δίβηιΐδ Γογ Ιΐιε Γ3η§ε οΓ ΙΗε οίβδίίο §Γ3ΐη.

ΟοηιρΕπηξ (6ε ιτίΕίη ίεΕίηΓβδ οί εονΕΠΕηεεδ, (6ε γεΙιο 6ε(\νεεη (6ε
ΓΕη§ε5 ίη 6ο(6 οΐίτεοΐίοηδ βείοΓε Εη6 ΕίίεΓ οηε "1ε6ογε(ογυ γεΕΓ" οί ΕΐΙεΓΕίίοη,
ίί οεπ 6ε ροίηίεεί ου( ΙίΐΕί (Τη61ε 1):
1) (6ε \νίιο1ε βΓογ (οηε ίιτίΕ^ε (ί.ε. (6ε δΕίηρΙε ΕΓεΕ ΕΠΕίγδεά) 6εεοιτιε5
ιηοΓε τε^υΐΕΓ Εη6 δηιοο(6εί1;
2) (6ε 6οιηο£εηεουδ ΕΓεΕδ ρΓενίοιίδΙγ άείιηεά 6εεοιηε8 1εγ§ογ;
3) ΐΗεΓε \νΕ5 ε (ΙεοΓΟΕδε οη (6ε ΙεχΙυΓε Εηίδο(Γοργ ίη 16ε γοο1< πιεΙπχ Ε5
(6ε ΕηίδοίΓοργ ίηεΙΟΓ 6εεοΓηεδ εςυΕί Ιο 1, ννίΐΗ (6ε Ε§είη§
ρΓοεεδδ. ΟεερεΓ ε6Εη§εδ ίη (6ε γοοΙγ γπεΙπχ 6ηνε (Εΐεεη ρΐηεε ίη
(6ε 6οπζοπ(ε1 <3ΪΓεε(ίοη.4

4) Εί(εΓ οηε "1ε6ογε(ογυ γεΕΓ" οί Ε§είη§ ρΓοεεδδ (6ε 6ε6ΕνίουΓ οί (6ε
(ννο εονΕΠΕηεεδ ρ1ο((ε<3 ίη Ρί§ιΐΓεδ 6 Επά 8, δ6οννδ εΙεΕΓίγ (6ε
ρΓεδεηεε οί ε βεοηιείπε Εηίδο(Γοργ ίοΓ (6ε 8οεοη<1 1εγ§ ογ
5(ηιο(ιΐΓε. Αδ ίΕΓ Εδ (6ε είΕδίίε §ΓΕίη ίδ εοηεεΓηεοΙ ίίεεροΓ
ο6ΕΠ£εδ 6Ενε (Ε^εη ρΐΕεε ίη (6ε νεΓίίοΕί (ΙίΓεοίίοη.
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Οοηδΐ(Ιεπη£ οεο5 (ΙΐΓεεϋοη επ(1 εοπιρΕπηβ οηε ΕηοΟιεΓ 5εΓθΓε &η<1εΓ(8γ
(5ε Ε§εΐη§ ρΓοεεδδ, ί( οεπ 5ε ΓεπίΕΓίνείΙ (5ε( (Τε51ε I):
1) ΐη (5ε νεΠίοΕί άίΓεεΙίοη ΐΐ

οεπ 5ε δεεη Γγογπ (5ε ΓΕη^εδ ΓΕίΐοδ (5ε(
15ε ΕΚεΓΕίϊοη ννΕδ τηοΓε ΐπιρθΓίΕη( ΐη (5ε £ΓΕΪη (5επ ΐη (5ε
ηΐΕίπχ;

2) Γογ (5ε 5οπζοπ(ε1 (ΙίΓεείΐοη ε5ΕΠ£εδ οεευπη§ ΐη 15ε τοείί ιτιεΙπχ
ννεΓε πιοΓε Οεερ Εηε! τεπίΕΓ^Ιε ΙΗεπ ΐΗοχε ΙΗεΙ ΗΕνε ΐΕΐεεη
ρΐΕεε οη (5ε είΕδίϊε §ΓΕΪη.

4.ΑΡΡΕΙΟΑΤΙΟΝ ΟΑδΕ: ΙΝ ΞΓΓϋ δΤΙΠ)Υ ΟΕ ΚΟΟΚ ΡΑΝΕΕδ ΟΡ
ΒΑδίΕΙΟΑ ϋΑ ΕδΤΚΕΕΑ ΟΗυΚΟΗ (ΕΐδΒοη)
ΗεΓε ννε εχίεηά (5ΐδ πιεΐΗο(1ο1ο§ΐεΕΐ ΕρρΓΟΕεΗ Ιο (5ε πίΕΟΓΟδοορΐε ΐη ίΐΐα χίαείγ

οΓ (5ε ννεΕ(5επη§ δ(Ε(ε οΓ δΐχ ΐηεΐείε ΒεχΩϊοε (1ε ΕχΙγοΙε ο5ιιγο5 ρΕηεΙδ. Τ5εδε
ρΕηεΙδ Ετε πιε§Ε5ΐΓυοΙυΓε$ 5υΐ11 οη ε ιτιΐεΐεΐΐε ΟΓείΕοεοιίδ γείΐονν 5ΐοπιίοπ1ε
Ιΐηιεδίοηε οί Νε^ΓΕΐδ (ΕΐδΟοη - Ρογ(ιι£ε1)) (5ε( ΟΕηηοί 5ε εΕδϋγ ΕηΟ εΐΐτεείΐγ
5Εη(11ε(1.

Το ρεΓίοΓΓη (5ε πιοΐ'ρ5ο-δ(πιοίιΐΓΕ] δίικίγ οΓ(5ε \νεΕ(5εΓε<1δυΓΓΕοε ρΕηε1$
δοπιε τερΓεχεηίΕίΐνε ρ5ο(θ£ΓΕρ5δ οΓ (5εΪΓ ΙεχΙυΓΕί ε5ΕΓΕ0ίεπδίΐοδ ννεΓε ηΐΕ(1ε
(νΐείε Ρΐ§ιΐΓεδ 9 Εηεΐ 10). Τ5εδε ρ5οίο§ΓΕρ5δ ννεΓε δίικϋεΟ 5γ πιεΕηδ οΓ ε ϊγτιε§6
ΕηΕίγδΐδ δγδίεπι Εηά (5ε εχρεπηιεηίΕΐ εδ(ΐπΐΕίε(1 εοιτεΙοβΓΕΓη ρ1ο(δ οΓ (5εΪΓ £Γεγ
Ιενεί ΐηΐΕ§ε$ Ετε χΗοννη ΐη ΡΐβΐίΓεδ 11-20.
δοηιε ςιίΕηίΐΐΕΐίνε ΓεδυΚδ ννεΓε 5επνε(1 επ(1 οεπ 5ε Γουηίΐ ΐη ΤΕ51ε 2.
ΟοπιρΕπη§ (5ε πιεϊπ ΓεΕίιίΓεδ οΓ (5ε (ννο εχρεήηιεηίΕΐ εοΓτε1ο§ΓΕΓη ρΐοΐδ
ο5(ΕΪηε<1 Γογ (ννο ογ(5ο§οπε1 (1ΪΓεε(ίοη5 (ε.§. 5ογϊζοπ(ε1Εη5 νεΠΐεΕί οηεδ) Γογ
οεο5 ρΕηεΙ (5ε Γο11οννΐη§ ΓεπίΕτΚδ δ5ου15ε ηΐΕ(1ε (ΡΐβΐίΓεδ 11-20):
* (5ε τεηΐΕΓΐ(351ε ίεχΙιίΓε ΕηΐδοίΓοργ ίηί(ΪΕΐ1γ δεεη ΐη (5ε δουηίΐ ρΕηεΙδ
Γογ δπίΕΐΙ δεΕίε δίηιείιίΓεδ οΓ ΕνεΓΕ§ε δΐζε νΕίυεδ Ιεδδ (5επ (2-6 ογπ) (ε.§.
ΡΐβϋΓε 14) 5εεοηιεδ πιοΓε επΟ πιογο Ιεδδ νΐδΐ51ε Εδ (5ε ννεΕ(5επη§ ρ5εηοηιεηΕ
ρΓΟβΓεδδεδ (ε.§. Ρΐ§ιΐΓε 16);
* (5ε ΐΕΓ^εΓ (5ε δεΕίε δίηιείιίΓεδ (5ε γπογο εΙεΕΓίγ νίδΐ51ε ε £εοπιείπε
Εηΐδο(Γοργ Οενείορδ Γογ (5ε πιοΓε (1ε(εΓΪ0ΓΕ(ε(1 ρΕηεΙδ. Τ5ΐδ ηιεΕηδ (5ε( Γογ δΟΕίε
δ(Γυε(υΓεδ οΓ πιεΕη δΐζε ΐΕτ§εΓ (5επ 6 εηι (5ε οη£θΐη§ ννεΕ(5επη§ ρ5εηοπιεηΕ
ρΓενΕΪΙ οηε ρΕτίίευίΕΓ (ΙίΓεείΐοη;*
* (5ε πιοΓε ννεΕΐ5εΓεΟ ρΕηεΙδ ε ΐΕΓ§εΓ ίεχίιίΓΕί πιεΕη (1ΐδθοη(ΐηυΐ(γ
((ΙΐδρεΓδΐοη) ΐη (5ε νεΓίΐοΕί (ΙίΓεείΐοη (ΐΕΓ§εΓ (ΙΐΓηεηδΐοη οΓ (5ε ρΕηεΙδ) ΕρρεΕΓδ.
Τ5ΐδ Γεο( πίΕΐηΙγ ΕδδοεΐΕίετΙ ννΐ(5 (ϋδΕ£§Γε§Ε(ίοη ρ5εηοπιεηΕ ΐδ ρΓεδαηΐΕ61γ
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ΤβΟΙε 2 - Α 5>ηίΗε$Ϊ5 οί ΙΗε ΐηΓοπηβίϊοη οοηΐ3Ϊηε(1 οη Ρϊβ8. (11 - 20)
Χ ^ Γ Χ Ι.

Ρ ίΓ ε

Α

Β

α ίο η

Ε

Ρ

0

Ό

(ς ιη )

( ε π ί)

= 17

= 2 .5

—

Ν

= 21

"

Υ

Η

I

=3

Υ

3

=2

Ν

3

Ο

1

( ε π ί)

Ρ 3 η ο ί\
V

<

Ν

Η

>

Ν

V

>

Ν

= 10

=3

—

Ν

=3

Υ

4

Η

<

Ν

=25

=4

—

Ν

=4

Υ

4

V

>

Ν

= 19

=2

"

Ν

=2

Υ

6

Η

<

Ν

=20

=6

—

Ν

=6

Υ

6

V

>

Ν

= 15

=2

—

Ν

=3

Υ

5

Η

<

Ν

=29

=2

—

Ν

=5

Υ

5

V

<

Ν

=13

=2

"

Ν

=2

Υ

2

Η

>

Ν

= 10

=5

”

Ν

= 2 .5

Υ

1

V

<

Ν

=5

= 3 .5

—

Ν

=3

Υ

1

Η

>

Υ

= 10

ξ

3.5

1

Ν

=2

Υ

2

4

5ίΕ

= 15

3

81ϋ

= 32

1

8Τ Ε

= 2 .5

2

5ΤΟ

= 6 .5

5

58

=22

ΟΜ

6

= 20

ννΐιεΓε:

Α - Αβδοΐυίε νηΐυε ο ί Ι3η§εηί αί ΐΗε οπ§ϊη δίορε ο ί ίΗε εχρεπηιεηίηΐ
οοΓτεΙηΐίοη ίΐιηοΐίοη (< - δίτι&ΙΙεΓ, > - βί§§εί);
Β - Εχίδίεηεε οί"ρεποάίείίγ ( Υ ογ Ν);

Ο - ΑΒοί$$3 οί ιτιοΓε ίιηροΓί3ηΙ πΐ3χϊηΐ3 (αη);
ϋ - Αβά5$3 οί ιηοΓε ϊπιροΓίηηί Γηίηϊιηη (οηι),
Ε -,ϋε§Γεε ο ί Γε§υΐ3πίγ ίη ρεποιϋοίΐγ ( Μ3χ. -Μίη.) - (0 - τε§υΐ3Γ,
1 - ίιτε§ιιΐ3Γ, — ηοί ροδχίβίε);
Ρ - ΑχγπιρΙοί Γ63οΗε(1 ογ ηοί ( Υ - Ν);
Ο - ΑνεΓ3§ε χίζε ο ί δΙηιοΙιίΓεχ (επί);
Η - Εχίδίεηεε ο ί ΓηηοΓΟδίΓυεΙιίΓεδ δυδρεοΐεά (Υ - Ν),

I - Κ.3η1αηί> οί ΐΗε ί3π§εηί δίορε 3ί ίΗε οπ§ίη (άε§Γεε οί ίϋδοοηΐίηυίΐγ
ίη ΙΗε δίΓυοΙϋΓε, 0 - ηο άίδοοηΐίηυίΐγ, 5 - ηΐ3χ. άίδεοηίϊηυίΐγ);
ί - Κηηίίηβ οί ΙΗε ηηϊδοίΓοργ Γ3ίίο ηεηΛγ ίΗε οπ§ίη ( 0 -ηο ηηίδοίΓοργ,
6 - γπ3χ . ηηίδοίΓοργ);
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ΐΐΐαΐείΐ Ιο (6ε ρπνίΐε^ετί (ΙίΓεείίοη οί 6είεποΓ3ίίοη ρΐΌΐτιοίείΙ 6γ Γ3ΐη \ν3(6εΓ
(63( εοιηεδ (6γοιι£6 (6ε γοοΓ ρεΓεοΐ3ίίη§ 6ε6ίη6 (6ε ρηηεΐδ (ε.§. νϊ<1ε Ρί§ιΐΓεδ

14-15 3Π(1 16-18).
* ΠΓίΕΟΓοΙεχΙυΓεχ 03η ίη §εηεΓ3ΐ 6ε ροίηίεΟ ουί ίη 6ο(6 ΟΪΓεείίοηδ ίοΓ
ενοΓγ ρηηεΐ. Τ6ε$ε ηΐ30ΓθΙεχίυΓεδ 1631 3Γε χΐτίεΐΐγ τεΐ3ΐεί1 Ιο ζοηεδ οί 03ΐεί1ε
ΓερΓεεΙίρίΐ3ΐίοη 63νε εΙϊίΐεΓεηΙ οπεη(3ίίοηδ 3εεοΓ(ϋη§ Ιο 16ε ννε3(6επη§ Οε^Γεε.
Ρογ (6ε δοιιηΟ ογ Ιεδδ 6ε(εποΓ3(ε<1 ρηηεΐδ (6εγ Οενεΐορ ΓΠ3Ϊη1γ 3ΐοη§ [6ε
νεΠίθ3ΐ ΟίΓεείίοη. υη1ί6ε1γ $ουη<1 ογ Ιεδδ 0εΙεποΓ3(ε(1 ρηηεΐδ, ίοΓ (ΙεερεΓ
ννε3(6εΓε6 ρ3ηε1δ [6ε ΓΠ3Ϊη ϋενείορριηεηί ο ί (6εδε ηΐ30Γθ(εχ[υΓεδ ίδ (3ΐάη§
ρΐ3οε 3ΐοη§ [6ε 6οπζοη(3ΐ εΐΐτεοΐΐοη.

Οοηδί(1επη§ ε^εΗ εΙΪΓεοίίοη 3η<1 εοιηρ3πη§ ενεΓγ ρ3ηε1, ίί 03η 6ε Γειτΐ3Γΐίε£ΐ 1631
(νκΐε Ρι§ιΐΓε$ 19-20 3η<1 Τ361ε 2):
* ίοΓ 16ε 6οήζοηί3ΐ εΙΪΓεοΙϊοη (δΐτΐ3ΐ1εΓ Οίηιεηδίοη οί 16ε ραηεΐδ) (6ε
ιηοΓε ννε3(6εΓε<1 ρ3ηε1δ δ6ο\ν ΟεερεΓ (εχΙιίΓεδ ε63η§εδ: ΐ.ε. ΐ3Γ§εΓ πιε3η
6ίδοοη(ίηυί(γ ν3ΐυεδ (0=6); ΐ3Γ§εΓ Γηεηη δίζε ν3ΐυεδ ίοΓ (6ε δΐη3ΐ1 ε1ειτιεηί3Γ
$(Γυο(ϋΓε5 <1ε(εοΙε(1 (0 = 6 ) 3η<1 ΓΠ30Γ0(εχ(υΓε5 ίοΓ 16ε ΐ3Γ§εδ( δεηΐε δίηιείυΓεδ.
Β3δε<1 οη (6εδε δ(3ίεπιεηίδ (6ε ρ3ηε1δ 03η 6ε εΙηδδίίίεΟ 3οεθΓ(1ίη§ (ο 16ε
ίο11ο\νίη§ 0Γ(1εΓ (631 εοιτιρ3Γε \νε11 \νί(6 (6εΪΓ δυτί^εε ννε3(6επη§ δ(3ίε 3ΐοη§
(6Ϊ5 ΟίΓεείίοη:

δδ < ϋΜ < < δΐϋ < δίΕ < < δΤϋ < = δΤΕ
νν6εΓε < , ιτιε3ηδ Ιεδδ ννε3(6εΓε<1 (63η, 3Π(1 δο οη.
* ίοΓ (6ε νεΓίίεαΙ όΪΓεείίοη 3ηά 63δε6 οη (6ε δ3ΐηε ΙαηΟ οί 3Π3ΐγδίδ (6ε
ίο11οννίη§ οπΙεΓ οί (6ε ρ3ηε1δ εηη 6ε υηΟεΓίίηεΟ:

ϋΜ < < δδ < = δΙΕ < < < δ ίϋ < δΤϋ < δΤΕ

5.ΡΙΝΑΕ ΚΕΜΑΚΚδ
Τ6ε τεδυΐΐδ ο6(3ΐηε<1 ίη (6ε 136ογ3(ογυ δίιηυΐ3ίε6 03δε δ6ο\νε0 (63(:
1) υδίη§ (6ε εονηπηηεε οί §Γ3γ ίοηε ίυηο(ίοηδ, ί( ίδ ροδδί61ε (ο 1αιο\ν
\ν6εΓε 3ηά 6ονν ε63η§εδ οη (6ε πχ± πΐ3(πχ (οοΐί ρΐηεε 3ηΟ 6ο\ν
Οεερίγ (6εγ 3τε.

2) (6ε Γ3ρί(1 <1εο3γ οί (6ε εχρεπηιεη(3ΐ δρηίίηΐ εοΓΓεΙηΙίοη ίυηοίίοη οί
(6ε "ννε3(6εΓεί!" γοο6 Γεΐ3(ίνε (ο (6ε δοιιηά γοο6 δίικίίεεί ίδ 3
Γηε3δυΓε οί (6ε ρΓθ£Γεδδίνε ΟεδΙηιείίοη οί (6ε δϋΓί3οε 3δ (6ε
"\νε3(6επη§" ρΓοεεδδ ενοίνεδ.
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3) (5ε (1εοΓ€£ΐ$ε οη (5ε 2ηίδο(Γοργ Γ2(ίο οί (5ε πΐ2(Γίχ οηη 5ε εχρί&ϊηείΐ
5γ (5ε ρΓείεΓεηΙΪΕΐ ίηοΓε2δε οί (5ε Γ2η§ε ίη (5ε Ηοήζοηΐπΐ
(ΙίΓεεΙίοη. ΡΗγχίεεΙΙγ (5ίδ ηιεεη$ (52ί (5ε 3ϋΓί2οε οί (5ε γοοΙγ ίδ
ιηοΓε ςννίείΟγ (ΙεδίΓογετΙ ίη ίΗε νεΓίίθ2ΐ ΙίΓεεΙίοη 1ε2(ϋη§ Ιο 2
8ΐΐΓί2εε ηιοΓε 2η<1 ηιοΓε ίτΓε^υΙηΓ, 2ί 2 §ίνεη 802ΐε, ίηάερεηάεηΐ
οί (5ε ο5δεΓνε<1 εΐίτεοΐίοη (ί5ε ίηοΓε28ε ίη (5ε εηίΓοργ οί (5ε
8ΐΐΓί2οε Ϊ8 Γείΐεείοά οη (5ε ίιτε§ιιΐ2π1γ, ΗοηιοβεηείΙγ 2η<ί
180ΐΓ0ργ οί (521 8υΓί20ε).
4) 2ίΐεΓ οηε 'Ί25θΓ2ίθΓγ γε2Γ" οί 2§είη§ ίεδίδ ί( 02η 5ε 32ί<1 (52ί 15ε
ννε2ΐ5εΓ25ίϋΙγ οί (5ε 52ηιρ1ε δίικϋεΟ ίηοΓεηδεΟ οοηδί<1εΓ251γ. Α
ςυ2ηΙϊΐ2ΐίνε ηιε28ΐΐΓε οί 15ε \νε2ΐ5θΓ25ί1ίΐγ ίδ §ίνεη 5γ (5ε
ίηοΓε28ε οη ΐΗε δίζε οί 15ε "ε1εηιεηΐ2Γγ δίηιοίιίΓε υηίίίεδ" 21
(ΙίίίεΓεηΙ 802ΐε8 τεΐ2ΐίνε Ιο (5ε ίηίΙΪ2ΐ δ(2ίε γο<± 82Γηρ1ε.

Τίιε εχίεηδίοη οί (5ίδ Γηε(5ο<1ο1ο§ίθ2ΐ 2ρρΓθ2θ5 ννΗεη 2ρρ1ίεί1 (ο Γε1ί251ε γοοΙγ
5ϋΓί2εε ννε2(5επη§ 3(2ίε ρ5ο(ο§Γ2ρ5δ, (5ε ϊη ύΐιι ιηοΓρ5ο-3(ηιοίιΐΓ2ΐ δΙυ<3γ οί
Γοοίί 8ϋΓί2οε ννε2(5επη§ δ(2ίε οί 3(ηιο(ιΐΓε3 (5&( ε2ηηοΙ 5ε ε2δί1γ πΐ2ηίρυΐ2ίε(1
(δαοΗ28 15ε ίηχίείε ρ2ηεΐ8 οί (5ε Βηδίΐίοη (32 ΕδίΓεΙη ο5ιιγο5) 02η 5ε ροΓίοπηοά.
Α πιεί5ο<1ο1ο§γ ίδ ρΓοροδεΟ Ιο δγηώεδίδε 15ε ίηίοπΏ2ΐίοη οοηίηϊηείΐ ίη
Ρί^αΓεδ 9-20.
Α 8γηΐ5ε8ΐ8 οί 15ε ίηίοπτΐ2(ίοη οοηΐ2ΐηε<1 ίη Ρί§ιΐΓεδ 11-20 ίδ ρΓεδεη(ε<1
ίη Ϊ251ε 2. Ι( δ5ου1(1 5ε ηοΐεά (52ί(5ε 2ηίδθ(Γορίεδ [521 02η 5ε 8εεη \ν5εη (5ε
οοΓΓε1ο§Γ2ηΐ8 2γο οοηιρηΓεΟ τείΐεοί [5ε ίηοί (5η( (5ε \νε2(5εηη§ ρΓοεε88 ίδ
οοηοϋίίοηεΟ 5γ (5ε \νηγ (5ο$ε ρηηεΐδ 2Γε 1οο2(ε<1 Τ5ε ν2Π2(ίοη οί εηνίΓοηηιεηί
οοηάίίίοηδ 2Γε (ΙίίίοΓοηί ίη νεΓίίοηΙ (ϋΓεοίίοη \ν5εη οοπιρηΓεΟ ννί(5 5οπζοη(2ΐ
(ΙίΓεοίίοη.
Β28ε0 οη ρίενίου8 2Π2ΐγ8Ϊ8 ηηά 8γη(5ε8ΐ8 (5ε ρηηεΐδ εηη 5ε Γηη^εΟ 5γ
\νε2(5επη§ $(2ίε ηηιηεΐγ:

85 < ϋΜ < < 5ίϋ < 5ίΕ < < 5Τϋ < = 5ΤΕ (5οπζοη(2ΐ εΐίτεοίίοη);
ϋΜ < < 55 < = 5ίΕ < < < 510 < 5Τϋ < 5ΤΕ (νεΓίίοηΙ (ΙίΓεοίίοη);
\ν5εΓε < , Γηε2ηδ Ιεδδ \νε2ί5εΓεΟ (52η, 2ηά 80 οη.
Τ5ε \νε2(5επη§ ρΓοεεχχ οηη 5ε εοηδίΟεΓεά 2( ΟίίίεΓεηϊ 802ΐε8. Μεε52ηίθ2ΐ
ννε2(5επη§ Ϊ5 Γείΐεοίεά οη $ηΐ2ΐ1 802ΐε 5ε52νίουΓ οί εχρεΓΪηιεη(2ΐ εοηεΐηίίοη
ίυηείίοη (ίΓ20(υπη§ ηηΟ 0εδ2£Γε§2ίίοη 2ΐοη§ ίοδδίΐδ, 8(ί1ο1γίε8, είο). €5εηιίο2ΐ
\νε2(5επη§ ίδ Γεί1εο(ε<1 οη πΐ2θΓθ8θορίο 2η(1 ηιε§28θορίε δίηιοίιίΓεδ δοπιε οί
νν5ίο5 2Γε 5εγοη(1 (5ε 802ΐε οί (5ε 2Π2ΐγδίδ εοηδίΟεΓεΟ οη (5Ϊ8 ρηρεΓ.
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ΤΗε ιτίΕΪη εοηεΐιιχΐοηχ άεπνείΐ Γγογγι ΙΗε ΕΠΕίγχΐχ οί ΙΗε εχρεπιτιεπίπΐ
οονΕΠΕηεε ρΐοίχ ίοΓ £Γεγ Ιοηε ίυηεΐΐοηχ οί χιΐΓίΕεεχ οί ΓερΓεχεηίΕίίνε ΧΕίηρΙεχ
ΐΗοχε ρΕηεΙχ εοηιρΕΓε ννεΙΙ ννΐΐΗ ε <1εΐΕΪ1ε<1 νίχιαΐ χιίΓνεγ. Αχ ίΕΓ εχ χπίεΙΙ χεΕίε
χΙηιεΙιίΓεχ ΕΓε εοηεεπιείΐ, ίοΓ εχΕηιρΙε, ΙΗε εχΐχίεηεε οί ρΓείεΓεηΙΪΕΐ <3ΪΓεεΙϊοη
οί ΙεχΙιίΓε οΗΕΓΕεΙεπχΐίεχ εΙίΕπ^εχ ΐχ χίπείΐγ εοιτεΐΕΐεί! Ιο ΙΗε γοειπ (ΙΪΓεεΙΐοη
ρΓενί1ε§ε(1 5γ ΙΗε οη£θΐη£ \νεΕΐΗεπη§ ρΗεηοπιεηΕ (ϊ.ε. ΙΗε νεΛίοΕί (ΙίΓεεΙίοη)
ΙΗεΙ εοΓΓεχροηϋ Ιο ΙΗε Ιεγ^ογ ΕΓοΗϊΙεεΙοηίε άΐπιεηχίοη οί ίΗε ρΕηεΙχ. δο ΙΗε
(ΙεΙεποΓΕΙίοη ρΓοεεχχεχ ίΕΐαη§ ρΐΕοε ΕΓε ΐ3Γ§ε1γ οοηεΐϊϋΐοηείΐ Ηγ ΙΗε ΕΓοΚϊίεοΙιΐΓ&Ι
ίεΕίυΓεχ.
ΤΗε §Γεγ Ιοηε ίυηοΐϊοηχ εονΕΠΕηεε ΕΠΕίγχΐχ Εΐΐοννεεί Ιο Ιαιονν ΙΗε
ΗεΙίΕνίουΓ οί ΙΗε ννΗοΙε ΙεχΙιίΓε εχ ννεΙΙ εχ Ιο (ΙείεοΙ εγκΙ Ιο ΙοοΕίίζε χγπεΙΙ χεΕίε
χίΓυοΙυΓεχ. ζ)υΕηΙίΐΕΐίνε επΙεπΕ \νεΓε (1επνΕΐε<1 εηΕΗ1ΐη§ Ιο (ΙϊχεπηιίηΕίε
(ΙίίίεΓεηΙχ \νεΕΐΗεπη£ χίΕΐεχ. ΤΗε πιεΐΗο(1ο1ο§γ ΗεΓε ρΓοροχε<1 εηΕΗΙεχ ΙΗε ίη
5ίΐιι ηΐΕΟΓΟχεορίε χίικίγ οί ΙΗε \νεΕΐΗεπη§ χίΕίε οί ΐΗοχε ρΕηεΙχ Ηγ εοηίΕΟΙ-ίΓεε
ςυΕΠΙίΓιοΕίϊοη Εηά ΕΠΕίγχΐχ οί ΐΗεΪΓ πίΕΟΓΟΙεχΙυΓε εχ \νε11 εχ ΙΗε ΙεΗογεΙογυ
χίικίγ οί ΕοεεΙεΓΕίεά 3§είη§ ΙεχΙχ οί γοοΙγ ΧΕΠίρΙεχ επγΙ ΙΗε εηνίΓοηιτιεηΙ
Ε§§Γεχχϊνεηεχχ εΙ ε §ίνεη οΗχεΓνΕΙίοη χεΕίε.

ΡΐβϋΓε.Ι - ΤεχΙυΓΕί εΗΕΓΕΟΙεπχΐίεχ ο ί
χουη<1 Γοείί.
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Εΐ§υΓε.2 - ΤεχίιίΓΕί εΗΕΓΕΟΙεπχΙίεχ

ΕίΙεΓ 1 ΙεΗ. γεΕΓ οί Ε§είη§ ιεχί.

οοπφιιΐοίΐ ϊη 1\νο ογΙΗο^οπεΙ
(ΙίΓβοΙίοηδ. δουηά τοοίί.

ΡΐβϋΓε.4 - ΟονΗπ^ηοε ρΐοίχ ίη 1\νο
ΟΓΐΙιοβοη&Ι άίΓεεΙίοηχ 3.ΡΐεΓ 1 1&6.
γείΐΓ οί &§είη§ (ε$1.

Ρΐ§υΓβ.5 - ΟοιτεΙοβΓΕιη ρΐοίχ οο
πφυΐεά
ίη
1\νο
οΠίιο§οηΗΐ
άίΓΟΟίίοηδ. δοαηά γοοΚ.

εοηιρϋΐείΐ ίη Ιννο ογΙΗο^οπηΙ (ΙίΓεείίοηδ
&ίΙεΓ 1 Μ>. γείΐτ οί &§είη§ ΙεχΙ.

οοπιρυΐείΐ
ίη
ϋιε
ΚοπζοπΙηΙ
άίΓεοΙίοη, βείοΓε &ηά ζϊΐετ 1 1ε5.
γε^Γ οί 3§είη§ ΙεχΙ.

Εΐ§υΓβ.8 - ΟοΓτεΙοβΓ&πι ρΐοίχ οο
πιριιίείΐ ίη Ιίιε νεΛίεπΙ (ΙΪΓεεΙίοη 5
είοΓε ηη(1 ηΛογ 1 Ιίώ. γε&Γ οί Ε&οί
η§ 1ε$1.

319

Γΐ§ίΐΓβ.9 - Ρπηεΐ 5νιϊ11 οη ά
οΓείΗοεοαϊ γείίοιι ϋιηεχίοηε &η<1
ΙοεβΙεΩ ΐη ίτοηΐ οί ϋ . Μειπη I
ΙΟΓΠΐ) (Β35ΩΪ03 <13. ΕδΙτείΕ).

ΙεχΙιΐΓ3ΐ1γ ΓερΓεχεηΐΗΐΐνε 3τε& οί ΐΗε
ρ3ηε1 οί ΡίξΐίΓε 9.
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ϊϊ£ΐΐΓε.10 - Ρπηεΐ βυίΐΐ οη γε11ο\ν
ΙίπιεδΙοηε ΙοεβΙεΩ άΙ Ιΐιε ΙείΙ Κ&ηά
δϊ<1ε οί δ“ ΤεΓεδΗ »1ΐ3Γ (Β&δί1ίθ3 <&
Εδίτεΐπ).

ΓίςιΐΓε.12 Ιενεί ϊΐΏ3§ε οί ζ
ΙεχΙυΐΈΐΙγ τερΓεδεηΐίΐΐΐνε 3τε3 οί Λε
ρβηεΐ οί Ρί§υΓε 10.

ΕχρεπΓηβηΙβΙ ηοηοθηΙθΓθά οοιύθΙο9Γ3γτι5
5.530Γ3ΓΠΘΠΙΟ - (88)

ΡΪ9.13

ΟΓΠ

ΕχρβηιτιβηΙβΙ ηοηεβηΙθΓβίΙ οοιύθΙο9Γ3γτι5
Ρ.Μ3Π3 I - (ϋΜ)

επί
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Εχρβππΐθηΐ3ΐ ηοηοβηΙβΓθεΙ οογγθΙο9Γ3πι3

ΟΓΠ

Εχρ6ΓϊπΊβη(3ΐ ηοηοβηΙβΓβύ οογγθΙο9Γ3ιτι3

αη
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ΡΪ9.20

ΟΓΠ
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ΤΚ15 ϊΐυάγ ν/3.5ρΕΠίγ ΓιηΕηεείΙ 6γ ΙΝΙΟΤ Ργο]6οΙ ΡΒΙΟΤ/Ο/ΟΤΑ/2127/95 Εηά
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