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Οίονβηηί Μο§§ί*, Αάοΐίο Ρ35ε11ί**, Ο η]3 Μο§§ί
* ΟΝΙΙ - ΙΜΑΟ, νΐ3 ϋε’ Μαπηί 6, ΟεηονΒ (Ιΐ3.1γ)
** 5γΓειτιοη( δ.ρ.Α. - ΝονατΒ (ΙΐΕΐγ)

ΑΒ$ίΓ3εί

Ρ1υοΓθεΐ35ΐοιηεΓ8 3τε \νε11 1εηο\νη Ρογ ΐΗεΪΓ ρΓορειΙίεδ οί δΟΓίηεε 3§§τε§3ίίοη
3ηά ρΓΟίεεΙίοη οί ηαίιίΓΕί 3ΐκ1 3τίίίϊοί3ΐ 5ίοηε$.
ΡΓΟίηίδίηβ Γεδίιΐίδ, ίη Ιεπηδ οί 3§£τε§3ίίη§ ρΐΌρεΛίεδ, νναίεΓ τερείΐεηεγ 3ΐκ1
νναΐεί ναροΓ ρεπηεηΒίΙίΐγ, Ηανε Βεεη οΒίηίηείΙ ιΐδίη§ ί1υοΓοεΐ3δΙοηιεΓ8 ίη
οοιηΒίη3ΐίοη ννίίΗ οίΗεΓ ρΓοάηεΙδ δυείι 38 ννηχεδ, ροΙγιηεΐΗγΙηιείΗηοΓγΙηΙε,
&11ίγΐ3ΐ1ζοχγδί1οχ3ηε8.
Πιε ίεδίεά δΐιΒ5ΐΓ3ίεδ 1ΐ3νε Βεεη 3 ροΓοιίδ ΙίηιεδΙοηε, ΒηεΗ, Ηγάτηυΐίε Ηπιε 3ηά
Π10Ι13Γ.
1. ΙηίΓοάιιοΙΐοη

ΒείοΓε 3άάΓεδδίη§ ίΗε ριυΒΙεηι οί δίοπε ρΓΟίεεΙίοη ίί ϊδ \νοιΐΗ\νΗϊ1ε Ιο εΐ3πίγ
ώε Γείβΐΐοη Βείν/εεη ίΗε επίεπη οί βείεείίηβ ίΗε νατίοιίδ ΐΓεβίιηεηί ορεΓ3ίίοηδ
(\νίώοιιί εοηδί(1εήη§ δίτϋοίιίΓηΙ \νοΓΐίδ) 38 3 ίίιηοΐΐοη οί ίΗε εοηάίίίοηδ ίη ννΗίεΗ
ώε δίοηε εχίδΐδ, 38 δΗοννη ίη ΤηΒΙε 1.
Πιε ιίδε οί ίΙηοΓοροΙγηιεΓδ ίη ρΓΟίεεΙίοη 3η<1 εοηβεΓνηΙίοη οί 3 ηηίυτηΐ δίοπε
^35 ίοΠΗε ΓιτδΙ Ιίπιε τεροΛεά ίη 1981 (Ρίηεεηίί [1], ΡΓεώηηί [2])
ΤΊιεδε εοιηρουηάδ Βε1οη§ Ιο ίΗε εΐ388 ο ί ρεΓίΙυοΓοροΙγείΗεΓδ (ΡΡΡΕ) 3ηά ηρ Ιο
ηονν, ενεη ννίίΗ Ιίΐΐΐε 8ΐηιςΙηΓ3ΐ ηιοάίΓιεηΙίοηδ (Ρίηεεηίί [3], Μηίίεοΐί [4]), ίΗεγ
εοηίίηιιε Ιο Βε ίηνε5ίί§3ίο(1 3ηά ηρρίίεά Ιο πΐ3ηγ Ηίδίοπε 3η<1 ητίίδίίε
ιηοηυηιεηΐδ (Ρηίεοηε [5]).

ΡΡΡΕ, 3ΐΐΗου§Η 8θ1νίη§ ίΗε ρΓοΒΙεηι οί ριτ>Ιεοΐίη§ ίΗε δΐΐΓίηεε 3τε ηοί εηρηΒΙε
ίο εχεΓί 3 δυιίηεε εοηδο1ί<ΐ3ίίη§ 30ίίοη (3ηε ίο ίΗεΗ Ιίςαίά η3ίυΓε.
Α 8ΐιΗδΐ3ηΙί3ΐ ίηιρΓονπιεηΙ \ν38 οΒίηίηεά Βγ ίΗε 3ρρ1ίθ3ίίοη οί 3η 0Γ§3ηίε
δοΐυίίοη οί ί1υοΓοεΐ38ΐοπιεΓ8 (Ρίηεεηίί [6], Τίηηο [7]) ννΗίεΗ είΓιείεηίΙγ εχεΠδ
Βοώ ρΓΟίεείίηβ ηηά ίΗε εοηδοΐίάηίίη^ ίυηοΐίοη.
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ΤβΗΙε 1
δίοπο ϋε§Γ3(ΐ3ίίοη - Οοηάίίίοη ο ί άε§Γ3(1ε(Ι δυιίαεεδ
ΤΗε 8ΠΓί3οε ο ί δίοπε πΐ3ΐεπ3ΐ
3ήεΓ 1οη§ εχροδυΓε ίο ορεη 3Ϊγ
03η ρΓεδεηί:
ΗεβΙίΗγ

Οϊδ3§§Γε§3ίε(1

•

τεοεηί ηΐ3ίεπ3ΐ ρΐ3εε<1 ίη ροδίίίοη (δοηιε
δυΗδίϊίυΐίοη ίη νοίνεά )

•

δίοπε ηΐ3ΐεπ3ΐ ΐΗ3ί Η33 ρ38δεά δοηιε ο ί ίί’δ
Ιίίε ίη 3 ρΓοίεείεά 3ίπιοδρΗεΓε ογ Η3δ Ηεεη
δΐιΗ]εοίε(1 ίη εοηίίηοπδ ηΐ3ίη1εη3ηεε

•

3ΐίεΓ3ίεά δίοπε πΐ3ίεπ3ΐ ννΗίεΗ ρΓεδεηΙδ 3
δαιΪ3εε Γεδίάυε ίη βοοοί 3Π(1 δί3Η1ε
οοηάίίίοηδ

•

03η Ηε Ηγοπ§ΗΙ ΗποΗ ίο 3 Ηε3ΐίΗγ δΐ3ίε

•

03η ηοί Ηε Ηγοπ§Ηι Η3οΗ ίο 3 Ηε3ΐίΗγ δί3ίε
ίη ίΗίδ ε3δε ίί ίδ ηεεεδδ3Γγ:
ΙΟ Γε322Γε23ίε

ΡΓεδεηεε ο ί
ίηεΓθδί3ίίοη
ρεε1ίη§ ο ί ί
δε3ΐίηεδδ
0Γ3ε1ζϊη§

•

03η Ηε Ητου^Ηί ΗβοΗ Ιο 3 Ηε3ΐίΗγ δΐ3ίε

•

ε3π ηοί Ηε ΗΐΌΐίβΗί ΗβοΗ Ι ο 3 ΗεηΙίΗγ δί3ίε
ίη ίΗίδ ε3δε ίί ίδ ηεεεδδ3Γγ:
ίο εΐυ ε
ΙΟ 3031
ίΗε ιίδε ο ί ηιίεΓοηηίΙδ

Α1\ν3γδ, ιη ενεΓγ 03δε, ιί ΐδ
ηεοβδδαΓγ

χ ^ .
ίο ΟΓΟίεεί ίΗε δίοπε
—

Το ρΓοίεεί αηά εοηδοΐίάπίε ίΗε δίοπε δίπΐαοεδ, 3 ρΓοάιιεί ηιαχί Πάνε ίΗεδβ
εδδεηίί^Ι ΓεςυίΓεηιεηί:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
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ΑΗίΙίίγ ίο τεδίΟΓε ίΐιε οοΗεδίοη Ηεί\νεεη ίΗε ραπίεΐεδ οΓ ίΗε δυιΤαοε ΙαγεΓ οί
ίΗε άεεαγεά πΐ3ΐεπ3ΐδ 3η(1 ίΗε υηάεΗγίηβ ίηίε§Γ3ΐ ρ3Γί.
ΕχΗίΗίίίη§ 3η 3<ίεςυ3ίε Γπεε1ΐ3ηϊε3ΐ 3ίΓεη§ίΗ οί" ίΗε εοπ5θ1ίά3ίε<1 δίπίβεβ
ΐ3γεΓ.
Κεί3ίηίη§ εΗ3Γ30ίεπ5ΐίε ο ί εΐ3δίίείίγ ννίίΗϊη ίΗε εοηδοϋίΐΗίεά δυιίΗοε ΙβγεΓ ίη
ΟΓίΙεΓ ίο ρΓενεηί ίΗε ίοππ3ίίοη ο ί 3 δίίίί δΐΗΪ3εε ΐ3γεΓ Ηανίηβ πιεεΗ3ηίε3ΐ
εΗ3Γ3είεή8ΐΐε8 ΗίίίεΓεηΙ ίτοπι ίΗε 8πΗ8ίΓ3ίε.
(ΓΗειηίε3ΐ ίηεΓίΪ3 ίο\ν3π! ίΗε ηΐ3ίεπ3ΐ ίο Ηε ρΓΟίεοίεά 3ηά εοη8θ1ϊά3ίεά.
Εο\ν νοΐ3ίί1ίίγ.
8ΐ3Ηΐ1ίίγ Ιονν3π1 ίΗε 3είϊοη ο ί 3ίπιθ8ρΗεπε 3§εηίδ, ο ί 1ί§Ηί 3Π(1 ο ί Ηε3ί.

7. Νοί 3ΐΙετΐη§ ίΗε οΗτοηίΕΐΐοΐίγ ο ί ίΗε πίΕΐεπΕί.
8. ΡΓ6δεΓνίη§ Γογ 3 1οη§ ίππε ίΐδ δοΙυΗίΙίίγ οΗ3Γ3θΙεπδΐίθ5 ΐη οτ!ετ Ιο 38δυτε ίΗο
Γβν€Γ8ΪΙ>ϊ1ΐΐγ ο ί ίΗε ΙτεΕίηιεηί.
9. \ν&ΙβΓ τερείΐεπεγ,

10. Μ3ίηΐ3ΐηίη§ 3 δυίΤιοίεηί ρεπηοΕΗϋΐΙγ ο ί ίΗο Ιτε3ΐε! δυτίΕοε Ιο 3Ϊγ 3Π(1 \ν3ΐεΓ
ν»ροΓ ΐη ΟΓίΙεΓ Ιο ρτενεηί ΕΐΙετΕίίοη ρΗεηοτηεηΕ υηΙοτηεΕίΗ ίΗε
ίηιροΓπιε3ί)1ε Γιΐιη. (Ιυε ίο οοη!εηδε! \ν3ίετ \νϊίΗίη ίΗε ΐηίετΐοτ ο ί ίΗε δΕίηε
ηΐδΙεπΕίδ, 3ΐ1ο\νίη§ ίΗε 8ίοηε ίο ί>Γε3ΐίι
Αδ 03η Ηε 8εεη, ίΗε ΓεςυίΓεηιεηίδ οοίηοϋε \νΐίΗ ίΗε οΗΕΤΕΟίετΐδίΐοδ ο ί
εΐ3δίοπΐ6πο οοπιροδίίίοηδ Η3νΐη§ Ηί§Η ίΐιιοπηε οοηίεηί επ! ίΗετείοτε δίτοη§
εΚειπΐοΕί δίΕΗΐΙΐίγ.
ΤΗε ΗίβΗεδί οΗεπηοΕί δίΕΗΐΙΐίγ ο ί ίΙυοτοροΙγηιεΓδ ννΐίΗ τεβρεοί ίο ροΐγτηετδ
Λνιάεΐγ υ5ε<1 ΐη δίοπε ρΓοίεοΐΐοη οηη Ηε εχρίηΐηοίΐ ίτοηι δΐιηρίε οοηδϋετΕίΐοηδ ο ί
ίΗε ρήηοΐρίεδ οίΗοη!ΐη§ ΐη οτ§3ηίο οοτηρουη!δ.
ΑοίιίΕΐΙγ, ίΗε 3νετ3§ε ίηοΓεηδεδ ο ίΒ ο η !ΐη § ϋίδδοοΪΕίΐοη Εηετ§γ ίτοηι Ο-Η
ίο 0-Ρ 3τε ο ί εΗοιιΙ 20 Κ οεΙ/πιοΙ; ίΗε είΗετ Ιίηΐο^ε -0-Ο Ρ3 Η38 3 Βοη!ΐη§
Οΐ58θθΐ3ίΐοη Εηετ§γ 3Ηουί 22 Κθ3ΐ/τηο1 Ηΐ^Ηετ ίΗηη -0-Ο Η 3 3η! Ο-Η Ηοη!δ (ίΗε
ΙεΙΙογ ρτεδεηΐ, ίοτ εχεηιρίε, ΐη ίΙυοτοείΕδίοτηετδ) ΐηοτεηδε ίΗεΐτ δίΕΗΐΙΐίγ \νΗεη
Εφοεηί ΟΕτΗοηδ 3τε ίΙιιοτΐηΕίε! (8 πιετΙ [8]).
Οοηοετηΐη§ 0 - 0 Ηοη!δ ΐί ΐδ ηοίηΗΙε ΐΗηί ίΗεγ Ετε υδυηΐΐγ δίτεη§ίΗεηε! Ηγ
ίΙυοήηΕΐΐοη, ε.§. ΐη ροΙγΙείτΕίΙυοτοείΗγΙεηε ίΗΐδ Ηοη! ΐδ 3ΐτηοδί 8 Κε3ΐ/ιηο1
8ΐΓοη§6Γ ΙΗεπ ροΙγείΗγΙεηε [8],

Μοτεονετ ίΗε ροΐγηιετ οΗηΐη ΐδ δίεποηΐΐγ δΗΐεϋε! Ηγ 3 δΗεΙΙ ο ί Ηΐ§Η
εΙεοίΓοηο^Εΐΐνε ίΐυοτΐηε 3ίοηΐδ ΐΗβί τεη!ετδ ίΗε Ηΐηείΐοδ ο ί οΗεπήεΕί 3ίί3ο1*
«ϋίΓιουΙΙ (ε.§. Ηγ 3§§τεδδΐνε οΗεπιΐοΕίδ ΐη 3θΐ*1 τηΐη) 3η! ίΗε 0 2/0 3
ρΗοίοοΗειηΐοΕίΙγ ρτοτηρίε! Ο-Η 3Ηδίτ30ίΐοη ίοΐΐοννε! Ηγ οχϋΕίΐοη, ΐτηροδδΐΗΙε.
ΤΗε 3Ϊηι ο ί ίΗΐδ ννοτΗ ΐδ ίο ΐηνεδίΐ§3ΐε ίΗε ΗεΗηνΐοτ ο ί 3 δετΐεδ ο ί δγδίεπίδ
οοη(3Ϊηίη§ ίΙιιοτοείΕδίοηιετδ (ΡΚΜ) 3η! οίΗετ ρτοάυοίδ υδε! ΐη δίοηε
οοηδετνΕίΐοη, ΐη οτίετ ίο οΗίηΐη ίΗε ΐηιρΓονεΓηεηί ο ί ίΗε ρετίοτηΐ3ηοε ο ί ΡΚΜ
Επί ιποτεονετ, ίο ΙεΙεττηίηε ΐί ίΗε 3ρρ1ΐθ3ίΐοη ο ί ΡΚΜ 03η Ηε υδε! ονετ
ρΓβνΐοιίδ ρτοίεοίΐνε Ιτε3ίπιεηίδ.
ΤΗεδε δίυΐΐεδ 3τε ΐη ίΗε ρτεΙΐηιίηΕΓγ δί3§ε.

2. ΜηίεηΒίδ
ΤΗε εχρετΐπιεηΐδ ννετε ρετίοπτιε! οη 5x5x5 οτη 3η! 5x5x1 επί δΕτηρΙεδ.

2.1. ΡΐείΓ3 !ΐ Εεοοε
Βΐοο3ΐθ3τεηΐίε οοηδίδίΐη§ ο ί οεΙοϊιιπι οεγΗοπεΙο, ΗοίΗ 3δ 03ΐεΐίε οειηεηί 3η!
ίοδδΐΐ τεπίΕΐη.
ΤΗε ιίδε! 83πιρ1ε Ηε! ϋίΤετεηί ροτοδΐίγ Τ3η§ΐη§ ίτοτη 35 + 40%
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2.2. Μ οτΙεγ
Οοπιροδΐΐΐοη: 11% ννΕίετ, 22% ΗγάτΕυΙΐε Ιΐηιε, 67% δΕηά (0,1-1,2 ιητη);
ίΗε ροτοβΐίγ ΐδ εΗοιιΙ 25%
2.3. Βποΐί
ΤΗε ροΓΟδίΐγ οίίΗε υδεά βΕίηρΙεδ ννΕδ εΗοιιΙ 39 %.
δοιηε ίΐείά ίεβίδ ννετε εΕΐτΐεά ουί οη ΗτΐοΠδ ίτοηι ίΗε ΕΪίκε ο ί ε ΟΗιιτοΗ ίη
νετάετΐο (Οοτηο, Ιίαίγ), Ηυίΐί 95 γεΕΤδ ε§ ο
ΤΗε Ηυί1άΐη§ ΐδ Γηαάε ΕίπιοδΙ εηΙΪΓεΙγ ο ί Ητΐεΐί, Εεοοτάίη§ Ιο ίΗε ΙΤΕάίίΐοη&Ι
ηιεάίενΕί ΟοητΗΕτά δίγίε. Ιη ίΕεΙ ίΗε υδε οίΗτΐεΟ ΐδ ΙγρϊεΕί ο ί ΐΗε τηεάίεν&Ι
ΕΤοΗίΙεοίυτε ίουηά ίη ίΗε είίϊεδ ο ί ΠεΙ ΐΕηάδ ίη ΝοτίΗ ΙίΕΐγ.

3. Ρτοάυοίδ
•

ΤΗε ίΙυοτοείΕδίοιηετ (ΡΚΜ) ννΕδ οΗίΕΐηεά Ηγ άτγίη§ ε δοΐυίΐοη οί
ΑΚΕΟΟΑΚΤ) 0 0 ίτοηι δγτετηοηί δ.ρ.Α..
ΤΗε ηυτηΗετ ΕνετΕ§ε
πιοΙεευίΕΓ ννεΐ§Ηί \νΕδ εΐοδε Ιο 1.5χ105.
ΤΗε δοΐΐεΐ είΕδΙοτηετ ννΕδ ίΗεη
άΐβδοίνεά ΐη είΗγΙ ΕοεΐΕίε (5 %) Ηγ \νεΐ§Η( Εηά Ερρίιεά Ηγ ΗηίδΗ.

•

ΒεεδλνΕχ Εηά ϋτίδίΕΐΙίηε· ννΕχ ννετε εοτηπιετείΕΐ ρτοάυοίδ.
ΤΗεγ \νετε
άΐδδοίνεά ΐη Ιετρεηίΐηε δοΐυίΐοη Εί 5 % Ηγ ννεΐ§Ηί Εηά ΕρρΙίεά Ηγ ΗηίδΗ.

•

Αδ επ ΕΐΗγίΕΐΗοχγδΐΙοχΕηε (ΑΑδ) λΥΕεΙνετ 2900 ννΕδ ιΐδεά, άτγεά Εί γοοπι
ΙετηρετΕίυτε, ίΗεη άΐδδοίνεά ΐη εΐΗΕηοΙ (6 % Ηγ ννεί§Ηί) Εηά ΕρρΙίεά Ηγ
ΗηίδΗ.

•

ΡοΙγηιείΗγΙπιείΗΕεΓγίΕίε (ΡΜΜΑ): ε ϋΙΑΚΟΝ ΜΟ §τηάε ο ί Ι Ο Ι. ΗΕδ
Ηεεη υβεά. Ιί ννΕδ άΐδδοίνεά Εί 5 % Ηγ ννεΐ§Ηί ΐη είΗγΙ ΕοείΕίε οτ ΐη
εΗΙοτοίοπη. ΤΗε δοΐυίΐοη ννΕδ ηιΐχε(1 ίο§Ηείετ ννΐίΗ ε δοΐυίΐοη ο ί ΡΚΜ ΐη
ε ΓΕίΐο ίο οΗΙεϊπ ίΗε νΕίυεδ ΐη δοΐΐά ρτοάυεί τεροηεά ΐη ίΗε Ι εΗΙο 3.
ΤΗε πιΐχ ο ί ίΗε δοΐυίΐοη ο ί ΡΜΜΑ επ(1 ο ί ΡΚΜ ννΕδ ΕρρΙίεά ίο ίΗε δίοηε
Εήετ 10 ίο 60 ιηΐηυΐεδ ΐη οτάετ ίο ρτενεηί ίΗε §ε1 ίοππΕίΐοη ΤΗε δοΐυίΐοηδ
ννετε ΕρρΙίεά Ηγ ΗηίδΗ.•

•

ΡΚΜ Εηά ΡΜΜΑ §ε1δ.
Ιη ίΗε ΤΕη§ε εχρίοτεά, ίΗε τενετδΐΗΙε ροΐγηιετ §ε1 ΐδ ίοιτηεά ο ί 80-96 % Ηγ
ννεΐ§Ηί ο ί ΡΚΜ Εηά 4-20 % ο ί ροίγτηείΗγΙιηεΙΐΐΕετγίΕίε (ΡΜΜΑ). ΤΗε
ννεΐ§Ηί ρετεεηίΕ§ε ο ί ΡΚΜ Εηά ΡΜΜΑ Ετε ΟΕίευίΕίεά ΗΕδεά οη ίΗε ΙοΙεΙ
εοηίεηί ο ί ροΐγτηετ όοπιροηεηίδ εχο1υάίη§ ίΗε δοΐνεηί.
\¥ε ΗΕνε ίουηά ι ΗεΙ είΕδίοτηεπε ΡΚΜ δοΐυίΐοη ΐη είΗγΙ ΕοεΐΕίε ΐη ίΗε
ρτεδεηεε ο ί ΡΜΜΑ δοΐυίΐοη ΐη εΠΙοτοίοιτη §ΐνεδ τΐδε ίο τενετδΐΗΙε §ε!δ.
ΤΗε §ε1δ Ετε ρτερΕτεά Ηγ ε ρτοεεδδ ΐη ννΗΐεΗ , ίΐτδί, ε δοΐυίΐοη ο ί ΡΚΜ Εηά
ε δοΐυίΐοη ο ί ΡΜΜΑ Ετε δερΕΓΕίεΙγ ρτερΕτεά, ίΗεη ίΗε ίννο δερΕΓΕίεά
δοΐιιίΐοηδ Ετε Ηοηιο§εηεουδ1γ ηιΐχεά Εηά Περί ΐη ςυΐεδεεηΐ εοηάΐίΐοηδ υηίΐΐ
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ίΗε §εΐ3ίίοη ίδ οβίαίηεβ Οεΐ ίοπηδίΐοη ίηοΓε3δεδ ίΗε νίδεοδίίγ βγ 10-100
ογ ιηοΓε ΙΐΓΤίεδ ννίίΗ τεκρεοί Ιο ίΗε δί3Γίίη§ ιηίχ ο ί ίΗε δοΐιιίίοηδ.
Ιη βεηεΓαΙ, ίΗε §εΐ3ίίοη Ιϊιηε Γ3η§ε$ ίτοιη 3βουί 5 Ιο 30 άηγδ, άερεικ!ίη§
οη ίΗε εοηοεηΐΓ3ίίοη ο ί ίΗε ροΙγπιεΓδ αικί ίΗε Ηίηβ οΓ 8θ1νεηΐ8 υ8ε(1. ΤΗε
Ιοί3ΐ εοηεεηίΓαίίοη ο ί ΡΚΜ ίη ίΗε πιίχΙυΓε, 1)388(1 οη ίΗε (Ηγ ίη^ΓεάίεηΙδ,ίδ
εοηιρπ8ε(1 βεί\νεεη 2 3ηά 10 §Γ3ΐηδ ρεΓ 100 γπΙ ο ί δοΐνεηΐ.

4. ΜείΗο(1ο1θ£Ϊεδ
ΤΗεγ 1ΐ3νε ί\νο ρηηείρ3ΐ 3ΐηΐδ:
1.

2.

Το οβΐ3Ϊη Γε1ΐ3ΐ)1ε ά3ΐ3 οη ίΗε (1ε§Γ3(ΐ3ΐίοη εχίεηΐ ο ί υηΐΓε3ίε(1 δίοηεδ 3η(1
3ΐδο οη ηε\ν δίοηεδ Ιο ιιηβεΓδίΗηά ίΗε δίοπε ρΓορεΓίίεδ ϊη ΟΓάεΓ ίο ρΓενεηί
ά3ηιη3§ΐη§ είΤεείδ.
Το εν3ΐιΐ3ίε ίΗε είΤεείϊνεηεδδ ο ί ρΓθίεείίη§ 3§εηίδ ΗείοΓε 3ηά 3ήεΓ η3ΐϋΓ3ΐ
ογ 3ΐίίίΐεΪ3ΐ 3§ϊη§ βγ 3ρρ1γίη§ ίΐιε ρΓοβιιοί 3η(1 εοηίΓθ11ίη§ ίίδ ρΓΟίεείίνεδ
ρΓορειίίεδ.

ΕίΤεείϊνεηεδδ (Ε.) ϊδ §εηεΓ3ΐ εχρΓεδδεά 3δ:
„ _ (ϋ3 ί3 ο ί ιιηίΓε3ίε(1 δίοηε) - (ϋ 3 ί3 ο ί ίΓε3ίε<1 δίοηε)

„

π. ν ο -------------------------------------------------------------------------- χ ίο υ

(ϋ 3 ί3 ο ί υηίΓ83ίε(1 δίοηε)
δε1εείε(1 ίεδίδ, ΗεΓε εϊίείΐ, ϊηεΐιαείε: ν/3ίεΓ ρεηείΓ3ίϊοη Γεδίδΐ3ηεε, \ν3ίεΓ
ν&ρουΓ ρεπηε3ΐ)ΐ1ϊΐγ 3ηβ 3§βΓ8β3ίίη§ είΚείεηεγ.
\Υ3ίεΓ ρεηείΓ3ίϊοη ε3η βε ηΐ838υΓε<1 ιΐδίη§ 3 (Ιενΐεε εοηδίδίίη§ ο ί 3
§Γ3(1ιΐ3ΐε ρίρείίε βΐΐεά ννϊίΗ νν3ίεΓ εοηηεείεβ ίο 3 εγ1ϊη(1πε3ΐ Ηοΐΐονν οΗ3ΐηβεΓ
ΛνΚίεΗ ϊδ ρΓεδδεβ 3§3Ϊηδί ίΗε δυΓίαεε ο ί ίΗε δίοηε 3ηά 883ΐε(1 βγ 3 0-πη§.
Κε&(1ϊη§8 03η βε ηΐ3(1ε 3ί ν3πουδ ίϊηιε ίηίεΓν3ΐδ 3ηβ ίΗε (1313 3Γ8 τεροΓίεβ 38
ηιίεΓοΙίΐεΓδ ο ί \ν3ίεΓ ρεηείΓ3ίε(1 ρεε επί2 ο ί 8ΐΐΓί3οε.
ΤΗε Γεΐ3ίίνε ρΓΟΙεείϊνε
είβείεηεγ (Ρ.Ε. %) ϊδ 03ΐεαΐ3ίε(1 β·οπι ίΗε Γ3ίίο ο ί ίΗε (ΙίίΤεΓεηοε βεί\νεεη ννΒίεε
αβδΟΓρίΐοη ίη 30 ηιίη βγ ίΗε 83πιε υηίΓε3ίε(1 3ηβ ίΓ83ίε(1 δίοηε, 3η(1 ίΗε ννβίεε
Ρ.Ε. 03η 3ΐδο βε πιε3δυΓε(1 3οεοΓ(1ίη§ ίο ίΗε
ϊβδοώεβ βγ ίΗε υηίΓεαίεά δίοηε.
ε3ρί1ΐ3πίγ πιείΗοβ (Νοιτη3ΐ [9]) \νΗίεΗ εοηδϊδίδ ίη πιε38ΐιπη§ ίΗε 3ηιουηΐ ο ί
\ν3ίεΓ 3βδθΓβε(1 ίοΓ υηίί ο ί δυιΤαοε. ΤΗε οβΐ3ΐηε(1 (1313 ο ί \ν3ίεΓ 3βδθΓβίϊοη ϊη
ίΗε ί\νο ηιείΗοάδ 3Γε (ΙϊίΤεΓεηΙ, βιιί ίΗε ν3ΐυεδ ο ί Ρ.Ε. % 3Γ8 3ΐηιοδί ίΗε 83ηΐ8.
\Υ3ί8Γ ν3ρουΓ ρεΓΓηε3βϊ1ϊίγ (\ν .ν .Ρ .) ϊδ νεΓγ ϊπιροΓΐ3ηί, βεο3υδε \νβεη
Ηυηύάϊίγ Γεπΐ3Ϊηδ ϊη ίΗε ίΓ83ίε(1 δίοηε ϊί 03η 03υδε θΓ3θ1άη§ άυπη§ ίΓεεζε-ίβα\ν
εγείεδ. Α δϊηιρίε ίεδί (Ιείεπηίηεδ ίΗε 3ηιουηΙ ο ί \ν3ίεΓ εν3ροΓ3ίε(1 (§/ηι2) ϊη 48
ΗοιίΓδ ίΗτουβΗ 3 Ιβϊοΐεηεδδ ο ί 1 επί ο ί ίΗε ιιηΐΓε3ίε(1 δίοηε (ΤΪ3ηο [10]). ΤΗίδ
νβΐυε ϊδ ηΐ3(1ε = 100 % 3ηά εοηιρ3Γε(1 ίο ίΗε ν3ΐυε ίοιιηίΐ ίη ίΗε ίΓ83ίε(1 δ3Γηρ1ε,
ίοΓ ννΗίεΗ 3 ν3ΐυε > 50 % ίδ εοηδί(1εΓε(1 3οεερί3β1ε.
Α§§Γε§3ίίοη είΉείεηεγ (Α.Ε.) ίδ ηιε38υΓε<1 βγ 3βΓ3δίοη ο ί ίΗε δίοηεδ
8ΐΐΓί3οε, βείοεε 3ηε1 3βεΓ 3§§τε§3ίίνε ΐΓεαίτηεηΙ, \νίίΗ 3 ΙεεΗηίςυε υδίη§ 3βΓ3δίνε
ραρεΓ 3ί 3 ίιχεά \νοΓΐάη§ ρΓεδδυΓε, Γ3ίε ο ί 3(1ν3ηεεπιεηΐ ο ί ίΗε ρ3ρεΓ 3ηά ιϊιηε

[10],
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5. Κεδυΐίδ «ηά (Ιΐδουδδίοη
Β668\ν3Χ

Αδ ϊί ίδ ννεΐΐ 1αιο\νη Ηεεδ\ν3χ νν3δ 3πιοη§ ίΗε ίίΓδί οοΓηρουηάδ Ιο 1)6 υχεά
Ιο ΙΓ631 Εηά ρΓοίβοΙ δίοηεδ,
ΤΗε οΗεπιίοαΙ εοηιροδίΐίοη ο ί δυεΗ ρΓοάυοί ίδ βΗουί 70 % ο ί 3ΐ1<γΙ εδίΗεΓδ
ο ί ΓαΙΙγ 3εί(1δ 3ηά 3Ηουί 14 % ο ί \ν3χγ 3αΗδ, ίΗείτ δίαιοίυΓε ίδ ίΗοΓείοΓε ροΐ3Γ.
ΡΓεΙίιηϊη&Γγ ίεδίδ \νεΓ6 εαπΐειΐ ουί οη 3ρρ1γίη§ 1)γ ΗηίδΗ δοΐυίίοη 31 10 %
ϊη ΙεΓρεηΐίηε οη <1ε§Γ3εΐ3ΐβ<1 03ΓΓ3Γ3 πι3γ1)16 31 40 §/γπ2 (3είίνε ραχίυεί). ΤΗε
θβΐ3Η16(1 ν3ΐϋ6 ο ί Ρ.Ε. \ν3δ 3Ηθυί 75 % 3Π(1 ο ί \¥. ν.Ρ . 3Ηθθί 70 % 1)1)1 οηΐγ
δ1ί§Ηί 3§§Γ6§3ίΐη§ 1)ε1ΐ3νίουΓ νν35 ίουηά.
\νίίΗ 3 ΕΐΓίΗεΓ ίΓ63ΐη)εηΙ Ηγ ΗηίδΗ ο ί 10 §/ιη2 (3είίνε ρΐΌ<1υεΙ) ο ί ΡΚΜ
δοΐυίίοη ίΗε ν3ΐυε ο ί Ρ.Ε. ίηεΓ63δ6(1 ίο 3ΐ)0ΐιΙ 85 % 3η(1 ίΗε \ν .ν .Ρ . Γεηΐ3ίη6(1
δΐιηοδί υηε1ΐ3η£6<1, \νΗί!ε ίΗε Α.Ε. ίηεΓ6356(1 ίο 75 %.
Ιί ίδ 3ΐδο ίπφοΠ3ηί ίο ροϊηί ουί ίΗαΐ ίΗε ίεηόεηεγ ο ί Ηεε\ν3χ ίο Ηεεοηιε
δίίεΗγ 3η(1 ίο εοΐΐεεί (Ιΐη \ν3δ δίΓοη§1γ τεάυεείΐ.
ΤΙιεβε ρΓε1ΪΓηϊη3τγ τεβυΐίδ δυ§§εδί ί1ΐ3ΐ ίΗε ΡΚΜ δοΐυίίοη εαη Ηε 3ρρ1ίε<3 οη
δίοπε δυτίδεε ρΓενΐουδΙγ ίΓ63ίε(1 ννίίΗ Ηεεδν/αχ ογ δίηιϋηΓ ννβχεδ. ΤΗίδ Ηεε3υδε
ΐΙιεΓε ίδ εοηιρ3ΐϊ1)ϊ1ίΙγ Ηβείννεη ίΗε ροΐ3Γ δίηιείυΓε ο ί ΡΚΜ Ιΐΐ3ΐ 03η ίηΐ6Γ3εί ννίίΗ
ίΗε εβιΉοχγΙίε §Γουρδ ρΓεδεηί ϊη ίΗε Ηεεδ\ν3χ.
ΤΙιεδε ίηίεΓ3εΐίοηδ 3Γ6 ίη
3§Γ6επΐ6ηΙ λνΐίΗ 3η οΗδεΓνεά δΗίίί ο ί εβιΉοηγΙ Ηβηά ίουηΗ ίοΓ Ηεεδ\ν3χ ίη ίΗβ
ρΓεβεηεε οίΡΚΜ.
ΜϊεΓοεΓνδί3ΐ1ϊηε 1)668\ν3χ
ΤΗίδ εοπιρουηίΐ Η3δ 3 εοπιρίείεΐγ 3ροΐ3Γ δίΓυείυΓε 3η<1 ίίδ 3ρρ1ίε3ίίοη \ν38
ίουηά ηοί Ηε εοηιρ3ΐί1)1ε ν,ΉΗ 3 ίταιΤΗεΓ ΐΓ63ΐΓηεηΙ οίΡΚΜ.
ΑΑ5> - ΡΚΜ ίΓ63ίη)εηί οη πΐ0Γί3Γ
ΤΗε 3ρρ1ίε3ίίοη ο ί ΑΑδ ννπδ πΐ3(ΐ6 Ηγ ΗηίδΗ ίΓοηι 3η είΗ3ηο1ίε δοΐυίίοη
εοηί3Ϊηίη§ 6 % Ηγ \νεί§Ηί ο ί 3είίνε ριχκΐυεί.
ΑίίεΓ 30 πιίη ίΗε 3ρρ1ίε3ίίοη οί
ΡΚΜ \ν38 ηΐ3<ΐ6 Ηγ ΗπαδΗ Ργοπι 3 5 % Ηγ \νεί§Ηί είΗγΙ 3εεΐ3ίε δοΐυίίοη.
Τ3Η1ε 2 δΗο\νδ ίΗε 3Γηουηί ο ί 3ρρ1ίε<1 ρΓοάυοΐδ, τείειτεά ίο 3δ ίΗε 30ίίνε
εοΓηροηεηί 3ηά ίΗε ΡΐΌίεεΙίη§ ΕίΤιείεηεγ (Ρ.Ε ), ίΗε Α§§Γ6§3ίίη§ ΕίΤιείεηεγ
(Α.Ε.) 3δ χνεΐΐ ίΗε \Υ3ίεΓ ν3ρουΓ Ρεπη63Ηί1ίΐγ (\ν .ν .Ρ .) ΙαΗεη 38 Ηείη§ 100 %
ίοΓ ίΗε υηίΓ63ί 83Γηρ1ε (ηιη 1).
ΤΗε (Ι3ί3 ροϊηί ουί ΐΗ3ί ίΗε τεδυΐί οΗδεπ/εά ίη ηιηδ 4 3ηά 5 (ίΗοδε υδίη§ 3
δΐη3ΐ1 3πιουηΙ ο ί ΑΑδ) §ίνε 3 §οοά Η3ΐ3ηεε ο ί ίΗε εχ3ηιίη3ΐε<1 ρΓορειίίεδ οί
Ρ.Ε , Α.Ε. 3ηι1 νν.ν. Ρ.
Α δίηιίΐ3Γ ΗεΗ3νίουΓ Η3δ Ηεεη οΗδεΓνεά ίη ηιηδ 03πϊειΙ ουί οη 3Γίί£ΐεΪ3ΐ1γ
3§ε(1 ΗπεΗ δ3ηιρΐ6δ.
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Τ&βίε 2 - Αρρϋο&Ιϊοη οΡ Α Α δ 3η(Ι ΡΚΜ οη

γποΠ3γ

Κυη

Τοί3ΐ 3πιουηί οΡ
ρΓοάυείδ §/ηι2

Αηιουηί οΡ
ΑΑδ §/ηι2

Αηιουηί οΡ
ΡΚΜ §/ιη2

Ρ.Ε
%

Α.Ε.
%

\ν.ν.Ρ
%

1
2
3
4
5

30
30
30
30

30
6
3

30
24
27

90
75
92
92

0
80
77
78

100
80
78
74
76

ΡΚΜ - ΡΜΜΑ δοΐυίίοη ίΓεηίιηεηί οη ΡίείΓ3 άί Εεεεε
Α 5 % Ηγ ΛνβίβΗί ϊη είΗγΙ 3εεΐ3ίε δοΐυίίοη οΓ ΡΚΜ \ν3δ τηίχεά \νίίΗ 3 6 %
Ηγ ννεί§Ηί δοΐυίίοη οΡ ΡΜΜΑ ίη ίΗε 53ηιε δοΐνεηί, 3ΐκ1 3ρρ1ίεά 3ίίεΓ 20 πύηυίεδ
ίη 0Γ(1εΓ Ιο ρτενεηί ίΗε §ε1 Ροπη3ΐίοη ($εε Ηεΐονν), ίη 3 Γ3ΐίο δυεΗ ίο Η3νε ίΗε
ίηιουηΐ ο ί 3είίνε ρΓοάυείδ Γεροιίεά ΗεΙο\ν.
ΤΗε 3ρρ1ίε3ΐίοη \ν3δ πΐ3<1ε Ρ>γ
ΗιυδΗ.
ΤαΗΙε 3 δΗο\νδ ίΗε τεδυΐίδ οΓ ίΗε ίεδίδ.
Τ3Ρ)1β 3 - Αρρ1ίε3ίίοη οίΡΜ Μ Α 3η<1 ΡΚΜ χοΐυίίοη οη ΡίείΓ3 <11 Εεεεε
Κ,υη

Τοί3ΐ 3ηιουηΙ οΡ
ρΓοάυείδ §/πι2

Αηιουηί οΡ
ΡΚΜ §/γπ2

Αηιουηί οΡ
ΡΜΜΑ β/τη2

Ρ.Ε
%

1
2
3
4
5

50
50
50
50

50
40
45

50
10
5

90
72
69
71

Α Ε. νρ.ν.ρ.
%
%
82
78
70
73

100
10
80
75
78

€οπιρ3πη§ ίΗεδε (1313 ίί ίδ ίηιροΓΐ3ηΙ ίο ροίηί οαί ίΡΐ3ί ΡΜΜΑ 3ΐοηε
δΗοννδ §οο(1 ν3ΐιιεδ οΡ Ρ.Ε. 3ηά Α.Ε. ννΗϋε ίΗε \ν.ν.Ρ. ίδ νεΓγ Ιονν 3ηά 3ί ίΗϊδ
νβΐυε ίΗε δίοπε ε3η ηοί Ηγ631Η.
Οη ίΗε εοηίΓ3Γγ ίΗε ά3ί3 οΡ ηιη 4 3η<1 5 δυ§§εδί ίΡΐ3ί ίΗετε ίδ 3 δγηεπξίε
είΤεοί Ηεί\νεεη ίΗε ί\νο εοηιροηεηΐδ.
ΤΗε οΗδεΓνεά δ3ίίδΡ3θίθΓγ εοπιρ&ΐίΕίΙίίγ Ηεείννεη ΡΚΜ 3ηά ΡΜΜΑ
5υ§§εδΙδ ΐΗ3ί 3 δίηιίΐ3Γ ΗεΗ3νίουΓ πύ§Ηί Ηε Ρουη<3 Ηείννεεη ΡΚΜ 3ηά οίΗετ
30Γγ1ίε τεδίηδ, δΪΓηίΐ3Γ ίη ίΗε δίηιείυΓε ίο ΡΜΜΑ. ΤΡιίδ Ρ3εί δυ§§εδίδ 3 ροδδίβίε
3ρρ1ίε3ίίοη οίΡΚ Μ δοΐυίίοηδ οη 3 δίοηε δυΓ&οεδ ρΓενίοιίδΙγ ΐΓεαίειΙ ννίίΗ 3εη1γε
τεδίηδ 3η(1 ίη §οοά εοηεϋΐίοηδ.

ΡΚΜ - ΡΜΜΑ κε! ΐΓ£3ΐίηεηί οη ί)τ~ίεΚ
ΤΗε §ε1δ \νετε ρτερ3Γε(1 Ηγ ιηίχίη§ 3 δοΐυίίοη (5 % Ηγ \νί§Ηί) ο ί ΡΚΜ ίη
είΗγΐ3θεί3ίε \νίίΗ 3 δοΐυίίοη (6 % Ηγ ννεί§Ηί) οΡ ΡΜΜΑ ίη οΗΙογοΡοπτι ίη 3 Γ3ίίο
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Ιο οΗίβίη ίΗε βηιουηΐ ο ί βείίνε ρτοτίυοί Ηε1ο\ν τεροΠεά. ΤΗε βρρίίεβίίοη Ηβδ
Ηεεη άοηε 3ί1ετ 30 (Ιηγδ ϊη οπίετ Ιο ηΙΙονν ίΗε §ε1 Γοττηβίίοη. δοΐυίίοηδ ο ί ΡΚΜ
- ΡΜΜΑ ννεΓε ρτερητεά, 38 (ΙεδετίΗεά ββονε, Γογ ίΗε εοηιρβτβΐίνε ηιηδ.
ΤΗε 3ρρ1ΐε3ΐϊοη ο ί 3 §ε1 εοηί3Ϊηίη§ ΡΚΜ 3Π(1 ΡΜΜΑ πΐ3εΓθΓηο1εειι1ε5
οηίο ίΡιε δυτίβεε ο ί ίΗε ηΐ3ΐεπ3ΐ5 §ίνεδ δυρετίοτ ρετίοπηβηεεδ ννίΐΗ τεδρεεί Ιο ίΗε
3ρρ1ίε3ΐίοη ο ί 3 δοΐιιίίοη εοηΐ3ίηϊη§ ίΗε 83τηε βηιοιιηΐ ο ί ίΗε ροΐγτηετδ. ΒοίΗ ίΗε
ΙτεβίπιεηΙδ \νεΓε άοηε Ρ>γ ΗηίδΗ.
Ιη ΙβΗΙε 4 3Γε τεροτίεά ίΗε τεδυΐίδ ο ί ΙΗε βρρίίεβίίοη ίτοπι §ε1 3η<1 Γγοιπ
δοΐυΐϊοη Γογ εοτηρ3Γ3ίδοη.

ΤβΗΙε 4 - Αρρ1ίε3ΐίοη οίΡΚ Μ - ΡΜΜΑ Γγοπι δοΐυίίοη βηά ίτοπι §ε1δ οη
Βπείί
Κ,υη
1
2
3
4
5
6
7

Τίρε ο ί
3ρρ1ίε3ΐίοη
-

δοΐ
§ε1
δοΐ
§ε1
δοΐ
§ε!

Αηιοαηί ο ί
ΡΚΜ §/τη2
-

21
21
24
24
' 27
27

ΑτηουηΙ ο ί
ΡΜΜΑ §/ηι2

Ρ.Ε.
%

Α.Ε.
%

-

-

-

9
9
6
6
3
3

85
92
82
88
80
88

72
81
73
82
75
88

\ν ν ρ
%
100
65
67
75
75
79
80

ΤΗε τετηητΙίηΗΙε είίεεί τεδυ1ίίη§ ίτοπι ΙΗε 3ρρ1ίε3ΐίοη ο ί ΡΚΜ - ΡΜΜΑ
ίτοπι §ε1δ ίη οοπιρ3Τ3ίδοη ννίίΗ ίΗε 3ρρ1ίε3ΐίοη ίτοτη δοΐυίίοη 03η Ηε εχρίβίηείΐ
εχ3πιϊηίη§ ίΗε τηοΗίϋΐγ ϊη (ΙίίϊετεηΙ δίίιΐ3ίίοη ο ί ίΗε πΐ3ετοπιο1εευ1εδ. Ιη δοΐιιίίοη
ΡΚΜ 3Π(1 ΡΜΜΑ Ηΐ3ετοτηο1εευ1εδ 3τε <1ϊδδοεΪ3ΐε<1 3π<1 ίτεείγ υπάετ^οΐη^
Βτοννηίβη τηοίίοπδ.
Ιη §ε1δ ίΗε τη3ετοπιο1εευ1εδ ρτοάιιεε ρΗγδίεβΙ ετοδδ1ίηΗίη§ βηά 3 Ιοεβίίζεά
3δδοεί3ίίοη ο ί ίΗε τηβετοτηοΐεειιίεδ ΙίΗε ίη τηίεείΐε βηά ίΗε ροΐγτηετ εΗβίηδ 3τε
ιιηβΗΙε ίο ίοπη ίΐιΐΐγ άενείορεά ετγδίβίδ Ηυί 03η οηΐγ ίοττη 3τε3δ ο ί Ηί§Η οτάετ,
ί.ε., ίΗε ηιοΐεειιίεδ εοπιε ςυίΐε εΐοδε ββοΗ οίΗετ άενε1ορϊη§ Ηί§Η ίηίεπηο1εαιΐ3τ
ίοτεεδ χνΗίεΗ ρτενεηί ΐΗεπι ιιηάετ§οίη§ Βτο\νηΪ3η ιηοΐίοη.
ΤΗε ίΗτεεάίιηεηδίοηβΙ δίηιείιιτε ο ί ίΗε §ε1, βίίετ εν3ροτ3ίΐοη ο ί ίΗε δοΐνεηί,
ε3η Ηε ε3δϋγ άεδίτογετί, ηηά ίΗε τενετδϊΗϊΙϊίγ ο ί ίΗε 1τε3ΐτηεηΐ ίδ ίΗετείοτε
3δδυτε(1.
ΝβίίΙΤβΙ Α21ΠΒ
Μ3ίηΐ3Ϊηίη§ ίΗε είίιείεηεγ ίοτ 1οη§ ρετίοίΐδ ο ί ίίτηε ΐδ οηε ο ί ίΗε
ίίιηάβιηεηΐβΐ τεςυίτεηιεηΐδ ννΗίεΗ ίδ ίιυροτίβηί ίο 3εΗίενε ννίΐΗ ίΗε υβε οί
ρτοίεείίνε 3Π(1 3§§τε§3ίίνε δίπίβεε 1τε3ίηιεη1δ οη δίοηεδ.
ΤΗε ρετίοπηηηεεδ 3ίίετ 3§ίη§ ίη ίεπηδ οίΕ .Ο . βηά Α.Ο. (ίΗε ΐ3ίίετ οηΐγ
ίοτ ίΗε ΐ3ΗθΓ3ΐοτγ δβιηρίεδ ηοί Ηείηβ ροδδίΗΙε ίο 03ττγ ουί ίΗε 3Ητ3δίοη ίεδί οη
δίίε) 3τε τεροιίείΐ ίη ΤβΗΙε 5 ίοτ ΙβΗοτηίοτγ δβηιρίεδ 38 ννεΐΐ 38 οη δίίε ίεδί δ
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οοηο6ππη§ ίΗε ΗηεΗ 3βδε οΡ ίΗε νεΓάεπο ΟΗιιγοΗ, ονεΓ 1οη§ ίεπη ϊηίείΛΉΐδ ( 112-36-60-τηοηίΗδ
Τ3Η1ε5 - Ε.Ρ. 3η<1 Α.Ο. αήεΓ 3§ίη§
ϋίΗοίγρε

Αιηουηί
β/ηι2

ΡίείΓ3 άί
Εεεοε

50

ΒήεΗ *

30

ΒήεΗ *

30

Κ.3Ϊ10

ΡΚ Μ /
ΡΜΜΑ

45/5

27/3

οηΐγ ΡΚΜ

Ε.Ρ.
(Α.Ο.)

Ε.Ρ.
(Α.Ο.)

Ε.Ρ.
(Α.Ο.)

Ε.Ρ.
(Α.Ο.)

1
ιηοηίΗ

12
ιηοηΐΗδ

36
ΓηοηΐΗδ

60
ιηοηίΗδ

92

88

89

88

(80)

(76)

(77)

(76)

95

92

91

92

(-)

(-)

(-)

(-)

88

86

84

85

(-)

(-)

(-)

(-)

* ΒηεΗ ίτοιη ίΗε 3βδε (ΟΗιιγοΗ οΡ νεπίεηο)
Α11 ίΗε Ερρίΐεαίϊοη Η&νε Ηεεη ΓΠ3ί1ε Γγοιώ δοΐιιίίοη.
ΤΗεδε ά3ΐ3 δΗονν 1Η3Ι ρΓθίεείίη§ 3Π(1 3§§Γε§3ίίη§ εΡΠάεηεγ οΡ ίΗε
ΐΓ63ΐηιεηί8 ννϊΐΗ ΡΚΜ 3η<1 ΡΜΜΑ ΗΗνε Γεπΐ3ίηε(1 3ΐιηο$1 εοηδΐ3ηί ι Ηγοιι^Η 5
γ63Γδ.

6. Οοηεΐιΐδϊοη
ΤΗεδε ρΓε1ίηιίη3Γγ Γεδυΐίδ δυ§§εδί ΐΗ3ί:
1)

ΤΗε 3ρρ1ϊε3ΐίοη οΓ 3η ΡΚΜ δοΐιιίίοη οηίο δίοηεδ ρΓενίοιίδΙγ ίΓεβίεά ννίίΗ
Ηεεδ\ν3χ 03η Ηε ε3Γπεά ουί \νΗεη ίΗε δυΒδΐΓ3ΐε ίχ ϊη ηεεά οΓ 3 χυΓίΗεε
388Γε§3ΐϊοη.

2)

ΤΗε ΐΓεαίηιεηί οΡ 3η ΡΚΜ χοΐυίίοη οηίο χίοηε δυΓΡβοεδ §ίνεχ 3§§Γε§3ίίη§
ρΓορεΠίεχ ίο ίΗε ρΓενίουχΙγ ίΓεαίεά δΐΐΓ&εε \νίίΗ ΑΑδ.

3)

ΤΗε ΐΓε3ίπιεηΙ οΓ χίοηεχ \νίίΗ ΡΚΜ-ΡΡΜΑ §ε1δ 3ΐ1ο\ν ίο οΗί3Ϊη χυρεποΓ
ρεΓίοπη3ηεε5 ίο 3ρρ1ίθ3ίίοηδ Γγογπ χοΐυίίοηχ.

ΤΗε Γιη3ΐ 3Ϊπι ο ί ίΗΐδ τεδε3ΓθΗ ϊδ ίο δυΗδΙϊΐυίε
\νίίΗ \ν3ίεΓ Η3δεά Ροπηυΐ3ίίοηδ.

ογ

τεάυεε ίΗε υδε οΡ δοΐνεηίδ
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ΑΙίηοννΙείΙ^εηιεηΙ

ΤΗε ΕυίΚοΓδ \νουΜ Ιϊΐεε ίο ΙΙίΕηΙί ΡγοΓ Εεηο Με80 Ϊε (υ.Κ.) Γογ Ηϊδ Ηεΐρ οη
(Ιίδευδδίοη Εβουί §ε1δ, Εη(1 Ώγ. ΚοδδεΙίΕ Ιπ§ ο§1ϊε Γογ ΐΗε οΓ§ΕηϊζΕίϊοη Εηά
(Ιίδευδδίοη τε^Επϋηβ οη δϊίε ίεδίδ.
ΑυίΗοΓδ §ΓΕΐείυ11γ Εΐ<ηο\ν1εά§ε ίΐιε ΓιηΕηίΪΕΐ δυρροιΐ οί “ΡΓθ§είίο
ΡίηΕΐϊζζΕίο Βεηί ΟυΙίυΓΕίϊ”, Ο.Ν.Κ.., ΙίΕΐγ.
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