ΤΕΟΗΝΙΟυΕδ, ΜΑΤΈΚΙΑΕδ & ϋΕδΙΟΝ ΙΝ δΤΚΙΙΟΤυΚΑΕ
ΚΕδΤΟΚΑΤΙΟΝ
ΡΚΟΡ. Ο. ΟΚ. ΡΕΝΕΕΙδ
ϋερί. οΓ διηιοΐ. Εηβίηοεηηβ, Ροειιΐΐγ οΓ Οίνίΐ Εη§„ Ατίδίοΐΐε ΙΜνεΓδίΐγ οΓ
Τΐιεδδοΐοηίΐά, 11188501011110 540 06, ΟΓεεεε.

ΑΒ5ΤΕΑΟΤ
Τεείιηίςιιεδ οηΟ πιοΐεποΐδ ίη υχε Γογ ΐΗε δΙηιοΐιίΓοΙ τεδίΟΓΟΙίοη οί Κίχίοποοί
βιιί1(1ίη£5 οηΟ πιοηιιπιεηΐδ Οοτηο^εΟ
εοτΤίιςυοΙτεδ οτε ρΓεδεηΙεΟ οη ο εοηεερί
53818 3ΐΐ(1 ϊη Γεΐ3ΐϊοη ίο ΐΓιε ΓεδΙοΓοιίοη ρπηείρίεδ 35 ϋιεγ οτε 8ΐ3ΐε(1 ίη ιΐιε
νεηίεε (ΙιοηεΓ. Ιη ροτοΐΐεΐ, 6ηεΓ εοπιιηεηΐδ οτε §ίνεη οη Λε ρΓοεεΟυΓε
Γοΐίοινεύ ίη 15ε δίηιείιίΓοΙ ΓεδΙΟΓοΙίοη Γογ Ιΐιε ΓοπηοΙίοη οΓ 15ε ίηίεΓνεηίίοη
δείιεπιε.

ΚΕΥλνΟΚϋδ
ΚεδίοΓοίίοη ΐεείιηίςυεδ; τεδίοΓοίίοη πιοιεηοΐδ; τεδίοΓοίίοη ρΓοεεΟιίΓε; δΐηιείιίΓοΙ
τεδίΟΓΟίίοη; ηιοηυπιεηΐδ οηΟ εοηΙιςιιοΕεδ; ιηοηυηιεηΐδ οηΟ δείδίτιίε ρΓοίεείίοη;
Ιιίδίοπεοί 6ηί1(1ίη§5 οη<1 εοπΙιςυοΚεδ.

ΙΝΤΚΟϋυΟΤΙΟΝ
Τ5ε Ι38ΐί οΓ Οιίδ ρορεΓ ίδ Ιο ουίΐίηε Λε ΙεεΗηίςυεδ, ϋιε πιοΐεηοΐδ οη(1 Ιίιε άεδί§η
ρΓοεεάϋΓεδ ίη ηδβ Γογ 15ε δίηιείιίΓοΙ Γεδ(θΓ3ΐίοη οΓ Ιήδίοηεοί 5υί1(1ίη§δ οηΟ
ηιοηυπιεηΐδ 0οηΐΗ£ε<1 6γ εοπΚςηηΙςεδ (Ρεηεΐίδ, 1996). Πιεδε δΙηιοΐυΓεδ οτε οΐΐ
Λοδε ννΐιίεΐι πιεήΐ δρεείοΐ εοτε οη οεεουηΐ οΓ ιΚείτ ίηΟίνίΟυοΙ Ηίδίοπεοί ογ
οτεΙιίΙεείυΓοΙ ίπιροΠοηοε, ογ ΐΕείτ δί^ηίΓιεοηεε 3δ 5ΐΐΓνίνίη§ ΓερΓεδεηΐοΐίνεδ οΓ
οη εοτϋεΓ ΐΓοάίΐίοη (υΝΟΡ/υΝΙϋΟ, 1984).
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ΟεηεΓΕίΙγ 8ρεΕΐάη£ ί5ε ρπ)51ειη οί τοχίοπιΐίοη οί Ι5εδε 5υΐ1(ϋη£δ άΐίίεΓδ
ΓΕ(1ΐθΕΐ1γ Γγοιώ 15ε ρκΜεηι οί τεραίΓ Εηύ δίτεη£ί5εηΐη£ οί οιχΙΐηΕΓγ 5υΐ1<1ΐηβδ.
Ρογ ηιοηυηιεηίΕΐ 5υΐ1(1ΐη§δ επιρ5Εδΐδ Ϊ8 §ίνεη ίο ί5ε ρΓεδείΎΕίΐοη οί ιΙιεϊΓ
αεχίΗεύε 3.η(1 ΗΐχίοτΐεαΙ ναΐαεα, \ν1ιϊ1ε ΐ5ε (.3δΡ; Ιο γοπιεϊπ ίη υδε πίΕγ 1>ε
εοηδίάεΓεά οί δεεοηάΕΓγ ΐιηροΛαηεε επ(1 ϊη αηγ εΕδε Εδ ε εοηδεςιιεηοε οί ί5ε
είίοη εΙ ίυΐίΐΐηιοηΐ οί ί5ε πίΕίη ΐΕδΚ. 8ο, ί5ε 3ϊπι οί ι5ε ΓεδίοΓ&όοη Εθοοιχ1ΐη£ Ιο
Ιΐιε νεηϊεε 05 εΠ£γ (υΝ ϋΡ/υΝ ΙϋΟ , 1984) ϊδ Ιο ρεεχεενε Εηά εενεαΐ Ιΐιε
ΕΟδΟιείΐε Εηά Ιιΐδίοπεαΐ ναΐυεδ οί Ιΐιε πιοηιιπιεηΐ ογ ΙιϊδΙοΓΪεαΙ 5υΐ1άίη£.
ΡαΛϊειχΙατΙγ ίοΓ 15ε δΐηιείυΓΕί ΓεδίοΓΕίΐοη, Ιΐιε βπδίε ρπηείρίεδ ι 5εΙ δάουΐά Ρβ
Ιπ1(εη ίηΐο εοηδίάεΓΕίίοη ηιαγ 5ε τεδυπιεά Εδ ίοΐΐοννδ:

- Κεδρεεί ίοΓ οπ§ΐηΕΐ ιηΕίεήΕΐ Εηά Ευάιεηίΐε άοευηιεηΐδ.
- Κεδρεεί ίο ΐΗε ναΐϊεΐ εοηίή5υίΐοηδ οί ε11 ρεποάδ ίο 15ε 5υΐ1άΐη§.
- Κερίπεεπιεπίδ οί ιηίδδίη§ ρΕ«δ ηιυδί ίπίετ^ΓΗΐε ΚΕπηοηΐουδΙγ ννϊίΐι 15ε
ννΐιοίε, 5υί εΙ ί5ε δΕπιε ίίπιε ιηυδί 5ε (ϋδ1ίη§ιπδ5α51ε ίΓοιη 15ε οπ§ίη&1.
- Αίάΐιίοηδ οΕηηοί 5ε Εΐ1ο\νεά εχεερί ΐη δο ίΕΓ Εδ ί5εγ <1ο ηοί άείΓΕεί ίΓοηι Λε
ΐηΐθΓθδίΐη§ ραΛδ οί 15ε 5υί1άίη£, ΐίδ ΐΓΕάΐίΐοηΕΐ δείίΐη§ Εηά ίίδ γοΙεΙϊοπ \νΐώ
ίίδ δυιτουηάίηβδ.
- Τ5ε υδε οί ΐΓΕάίίΐοηΕΐ ίεοΗπίςυεδ Εηά ιτίΕΐεηΕΐδ Ετε εΐεαήγ ρεε/εεαΜε ίοΓ
δίΓυείυΓΕί τεδΙΟΓΕίΐοηδ.
- ΜοάεΓη ίεεΗηίςυεδ Εηά ηΐΕΐεπΕίδ ΕΓε Ε(1ηιϊδδϊ51ε \ν5εΓε ΕάοςυΕίε ΟΕρΕοΐίγ
ΟΕηηοΐ 5ε εηδϋΓεά 5γ ΐΓΕάϊΙϊοηΕΐ ίεεΚηΐςυεδ. Ιη Ι5ϊδ εΕδε άιιεαΜΙΐΐγ Εηά
εοτηραΐώΐΐΐΐγ ο ί 15ε ίηίεΓνεηίΐοηδ δ5ου1(1 5ε ΕάεςυΕίεΙγ ρΓονεη; οίΗεηνΐδε
15ε ηιοίεπ ι ίεεΗηίςυεδ επ<1 πίΕΐεπΕίδ δ5ου1<1 5ε υδε<1 οηΐγ ϊη ε ηΐΕηηεΓ ΙΗεΙ
\νϊ11 ρεπηΐϋ εΕδγ εοπεείϊνε ΕΟίΐόη Εί ε ΐΕίετ (ΐΕίε ΐ ί ηεεεδδΕτγ (εενεπίΜε
ϊηίεΓνεηΐΐοη).

- ΜοΕδυΓεδ Ετε ηεεεδδΕτγ ίο ρΓΟίεεί Εηά δΕί'ε§υΕΓά ίΓεδεο Εηά πιοδΗίε
(ΙεεοΓΕίϊοη. Τ5ϊδ ηΐΕγ εχείυάε ί5ε υδε οί δοηιε δίΓεη§ί5εηίη§ ΐεε5ηΐςυεδ
\ν5ΐε5 γπευ ευυδε άΕΤΠΕβε.

ΤΕΟΗΝΙΟυΕδ ΡΟΚ δΤΚΙΚΤυΚΑΕ ΚΕ8ΤΟΚΑΤΙΟΝ
ΙηΐτοάαείοΓγ Κεηιαή'α

Κεερϊηβ ΐη πιΐηιΐ ννάΕΐ \νΕδ Είτευείγ ρεεδεηίεά Ε5ονε Εηιΐ ννΗυί ΐδ ίηεΐυάεά ίη
Αηΐείε 10 οί ί5ε νεηϊεε ΟΙίΕΠεΓ, ίι ΐδ εοηεΐυάεά ι5ει ί5ε ΙηίεΓνεηΐηβ ΡΓοεεάυίε
ίο ε πιοηυιηεηΐ ΐδ επ Εείΐοη οί 5ΐ§5 εοπφίεχΐίγ Εηά τεςυΪΓεδ δρεεΐΕΐ ΐεεΗηΐςυεδ
Εηά πίΕΐεπΕίδ ΕρρΓορπΕίε ίοΓ οεο5 εΕδε. Ιί δΗουΜ 5ε ηοΐεεί ίΓοηι 15ε 5εβΐηηΐη§
ι5εΙ ίΗεηε ΐδ ε δίΓοη§ τεΐΕΐΐοη 5εί\νεεη ίεοΗηΐςυεδ επ<
1 ιτίΕΐεπΕίδ ίο 5ε υδε<3 ΐη
ί5ε ϊηίεΓνεηίΐοη δθ5εηιε Εηϋ ί5οδε οί 15ε εχΐδίΐηβ πιοηυηιεηΐ \ν5ΐε5 ΐδ 5είη§
τεδΙΟΓεεΙ.
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Ωαζίίβεαήοη ο/ΐΗε ΤεεΗηίςιιεχ
ΤΡε ΓβδΙοΓαΙΐοη ΐεοΡηΐςυεδ πιυγ 1)6 οΐαδδΐίΐειΐ ΐη ΐ\νο ουίε^οπεδ (Ρεηεΐΐδ εΐ 31..
19893)
- ΚενεΓδΐΡΙε

- ΐΓΓ6ν6Γδΐ5ΐ6.
ΟεηεΓαΙΙγ δρε3ΐάη§ ΓβνβΓδΐΡΙε 3θΙΐοηδ 3τε ρΓείεΓ3Ρ1ε ίοΓ ϋιε ίο11ο\νΐη§ τεαδοηδ:
• Ιη ΙΡε 0386 ΙΡ31 ΐΡεγ \νί111)6 ρΓονεη ΐηείίϊοΐεηΐ ογ ο ί Ιονν οΙιίΓαϋϊΙϊΙγ Ιο Ιϊιτιβ
ϋιβγ 03η 1)6 Γβρΐ306(1 χνΐΐΡουί ό3πΐ3β6 Ιο ϋιε οπ§ΐη3ΐ ίπΡιίο.
• Ιη Ιΐΐ6 0386 Ιΐΐ3ΐ ίη ϋιε ίυΐυΓε ΡεΟεΓ ΙεοΡηΐςυεδ ογ ηΐ3ΐ6Π3ΐδ 3τε άενείορεά
Ιΐΐ6γ 03η 1)6 Γερΐ306(1 63δΐ1γ.
• ΤΙιε 3Πίδΐίο ογ Ηϊδίοποηΐ ενΐάεηοε ϊδ ηοί ΓηΙδϊΓιεά 31 311.
Τ1ΐ6 ίο11ο\νΐη£ ΙεοΡηΐςυεδ π)3γ 1)6 οΐ3δδΐίΐε£ΐ ΐη ΙΡε 03ΐε§θΓγ ο ί ΓενεΓδΐΙοΙε
301ΪΟΠ8 :
- Εχΐ6ΙΉ3ΐ 1)υΙΐΓ6δδ6δ.
- Τΐεδ 31 ϋιε δρπη§ίη§δ ο ί 3Γθ1ΐ6δ.
- Εϋηβδ 31 ΙΡε 1)3δ6 ο ί (Ιοπιεδ (Ρΐ§. 13), (Ρεηεΐΐδ εί3ΐ., 1990).
- ΡΓ6δΐΓ6δδ6(1 υηΡοηΟεά δΙϊΐοΗεδ.
- Αη3δΙγ1θδΐδ ο ί δίοπε ογ ηΐ3Γΐ)ΐ6 ηιοηιίΓηεηΐδ ννϊΐΐι άιγ ]οΐηΙδ.
- Εχΐ6Π13ΐ ΙΪ68.
- Ιηΐεπΐ3ΐ δίεεί ουΓΡδ ίοΓ οοηίϊηεπιεηΐ.
- ΙηιρΓονεπιεηΙ ο ί Ιΐιε δίΓεη^ΐΡ, δΐΐίίηεδδ 3η(1 ϋυοίίΐίΐγ οί εχΐδΙΐη§ (1ΐ3ρΡΓ3£πΐδ
(Ρί§. 11)) 6.1.0.
ΤΙιε η)3ΐεπ3ΐδ ίοΓ Ιΐιεδε ΙεοΙιηΐςυεδ υδυ3ΐ1γ ΐπιροδε νεΓγ ίε\ν τεδίποΐΐοηδ Ιο Ιΐιε
δΙηιοίυΓ6δ. Ρογ 6Χ3τηρΐ6, ΐΗβ εχίεπιηΐ πη§δ ογ Ιΐεδ ηεείΐ χρεείυΐ 03Γ6 οηΐγ 31 Ιΐΐ6
ροΐηΐδ οί οοηηεοίΐοη ννΐΐΐι ΙΡε οπ§ΐη3ΐ ίηΡηο επ(1 οοηίΓοηΐ 0θΓηρ3ΐΐ1)ΐ1ΐΙγ
ρΓθ1)1βΓηδ (1υ6 οηΐγ ίο Ιΐΐ6 άΐίίεΓεηΐ οοείίϊοΐεηΐ ο ί ΐΡεπη3ΐ εχραηδΐοη. 8ο. ΐη Ιΐΐ6
Γ6νεΓδΐ1)ΐ6 ΙεοΙιηΐςυεδ 311 Γηο(ΐ6Γη ηιυΐεπυίδ πιπγ Ρε υδεά ννΐΐΡιουΙ δεήουδ
1ΐηιΐΐ3ΐΐοηδ.
ϋεβρΐΐε ΙΡε αΡονε ιηεηΐΐοηείΐ 3ύν3ηΐ3£6δ, τενεΓδΐΡΙε πιείΡοΟδ 3τε ηοί 3ΐ\νηγδ
Γ63ΐΐδΐΐο ογ υρρΙΐουΡΙε. ΡυΠΡειτηοΓε, ΐΐ ηΐ3γ ηοί Ρε ροδδΐΡΙε Ιο δοΐνε 3η εχΐδΐΐη§
Γ6δΐοΓ3ΐΐοη ρΓοΡΙεηι δΐπιρίγ \νΐιΡ τενεΓδΐΡΙε ϊηίεΓνεηίΐοηδ . Οη ίΡε οοηίΓ3τγ, ΐΡε
ίηίεΓνεηΐΐοηδ 3Γ6 πιηΐηΐγ ο ί ΐπενεκίΜε ίγρε, ρ3Γίΐουΐ3τ1γ ΐη ΙΡε 0386 οί
πΐ3δοηΓγ Ρυΐΐίΐΐηβδ \νΡθΓ6 ΙΡε Γε-εδίηΡΙΐδΡιηεηΐ ο ί ίΡεϊΓ ΐηΐε§πΐγ ΐδ οί ρήηιε
ΐπιροΠυηοε. ΤΡε πιεηηΐηβ οί ΐΡΐδ Ιεπη ΐδ Ιΐΐ3ΐ ϊηίεΓνεηίΐοηδ οηηηοί Ρε 63δΐ1γ
υηΡοηε \νΐιΡουί 03πΐ3£ε ίο ΙΡε οπ§ΐη3ΐ ίηΡήο.
ΤΡε ίο11ο\νΐη§ ΐεοΡηΐςυεδ ηιηγ Ρε οΐ35δΐΓιε<1 ΐη ΙΡε οηίεβΟΓγ ο ί ΪΓτενεΓδΐΡΙε
30ΐΐοηδ:
- θΓουΙΐη§δ
- Βοηάίη§-ΐη ο ί ηενν Ρποΐίδ 30Γθδδ 0Γ30ΐίδ 3ίΐ6Γ £Γουίΐη§ 3ηά ουαΐη§ ουί Ιο
63θΡ δΐοΐβ (ΡΪ£. 23).
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Ρί§. 1 ΚενεΓδϊβΙε ίηίεΓνεηϋοηδ
(&)ΡΓ6$ΐτ655εά πη£$ 3ΐ ϋιε &3δε οί ϋιε ϋοπιε οί Κοίυηάα, Τ1ιεδδ3ΐοηϊΜ
(ϋ)ΙπιρΓονεηιεηΐ οί ϋιε (1ϊ3ρ1ΐΓ3£Γη 3εΐϊοη 31 ϋιε 3τε1ιεδ οί
ΑεΙιεΓοροϊεΐΙυδ εΙιιίΓεΙι, ΤΗεδδαΙοηίΙα
-

ϋεερ Γε]οΐηΐ5 (Ρϊ§. 2β).
Κε&υΐ1ϋΐη£ οί ρ3Λ οί ϋιε ίαείη^δ οί \ν3ΐ1δ \νΙιεΓε ϋιεδε 1ΐ3νε ί3ΐ1εη βοϋίΐγ.
5ϋΐεΜη£ οί \ν3ΐ1δ \νΐϋι ρπεδίΓεδδεϋ Γεβ3Τδ.
ΚεϊηίοΓοεπιεηΐ οί ηΐ350ΠΓγ \νϊϋι ΐηεοΓροΓ3ΐεϋ δίεεί &3Τδ (Κεϋεοίο
εεπιεηΐ3ΐο), (Ρϊ§. 2ε) (Ρΐζζΐ, 1989).
- ΙηίεΓοοηηεεϋοηδ οί ηΐ3ΓΜε ογ δίοπε ρ3Πδ \νΐϋι βοηϋεϋ ϋο\νε!δ.
- δΐάηδ οί ΓεΐηίοΓοεϋ εοηεΓείε οη πΐ3δοηΓγ \ν3ΐ1δ ογ ιιρρεΓ δϊϋε οί ναυίίδ.
- δΐΓεη§ι1ιεηίη§ οί ίοιιηϋ3ϋοηδ ε.1.ε.

Ρΐ£. 2.
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ΙιτενεΓδϊϋΙε Γερ3ΪΓδ. (3) ϋεερ-Γε)οϊηϋη§, (6) Κε-ϋοηϋϊηβ,
(ε) Πιε ΓεΐηίοΓεειηεηΙ οί 3 εο1οηπ3ϋε (Κεϋεοίο εεπιεηΐ3ΐο)

Ργοιιι ϋιε ΕΗονε πιεηϋοηεϋ ΐεοΗηίςηεδ ϋιε £Γουϋη£, 5οηϋίη§-ίη οΓ ηε\ν 5ΓίοΕδ
Ε0ΓΟ55 ΟΓΕοΙτδ, (Ιεερ Γε]οϊηΐϊηβ Εηϋ τεΗιιίΙϋίηβ οΓ πίΕδοπιγ ννΕΐΙδ Ετε ϋιε πιοδί
ϋδυ&1 Εηϋ ϋιε πιοδί εχίεηδίνε ίηίετνεηϋοηδ δίηοε ϋιίδ ίδ ϋιε οηΐγ \νηγ Γογ ϋιε
πίΕδοητγ δΐηιοϋίΓε Ιο Γε§Είη ΐΐδ ίηίεβηΐγ \νίϋιουΙ αηγ δεήουδ νϊοΐαϋοη ο ί ϋιε
ρπηείρίεδ οΓ Εοϋοηδ εδίαΐϊΐϊδίιεϋ 5γ ϋιε νεηΐεε ΟΗΕΠετ.
Ρογ ϋιε ννΗοΙε ΓΕη§ε οΓ ϊιτενεΓδΐϋΙε ίηίετνεηϋοηδ Ιο§εϋιεΓ \νίϋι ϋιε ρπηείρίεδ
ϊρρ1γΐη§ Ιο ϋιε τερΕίτ Εηϋ δϋεη§ϋιεηίηβ οΓ ΟΓϋίηΕτγ δϋτιοϋίΓεδ ϋιε Γο11ο\νίη§
Ιννο ρΓενϊοιίδΙγ πιεηϋοηεϋ ΓεςυΪΓειηεηΐδ δΗοιϋϋ 5ε ΐΕΐεεη ίηΐο Εοοουηΐ:
- ΟοηραήΜίΐγ οΓ ϋιε πιαίεπαΐδ Γογ τερΕίτ Εηϋ δίτεηβϋιεηίη^ ννίϋι ϋιοδε οΓ ϋιε
οπβΐηαΐ Γε5γϊο.
- ΩιιηΑϊΙΐΐγ οΓ ϋιε ηε\ν πίΕΐεπΕίδ Γογ ε νεΓγ 1οη§ ρεήοϋ οΓ ϋηιε.
Πιε Ιεπη "οοηιρΕϋϋίΙίΐγ" ίδ τεΓετεϋ Ιο ϋιε εΙιεπιΐεΕί, πιίηεΓΕίοβίοΕί, ρϋγδίεαΐ
αηϋ πιεοΗΕηίοΕί ρΓορεηίεδ οΓ ϋιε ηε\ν πίΕΐεπΕίδ. Ιη Εϋϋίϋοη ίΐ ίδ τεΓετεϋ Ιο
Εεδίΐιεϋε ΗΕπηοηγ \νίϋι ϋιε ννΗοΙε ηιοηυηιεηΐ. Ρογ εχατηρίε, ϋιε δίτεηβϋι, ϋιε
δϋΓΓηεδδ, ϋιε 5οηϋίη£, ϋιε εοεΓΓιεΐεηΐ οΓ ιΗοππεΙ εχρΕηδϊοη, ιΗε ρειτηεΕϋίΙίΐγ
αηϋ ϋιε ρτοϋΐεπι οΓ εΓΩοΓεδεεηεε Ετε 5Εδίο ροίηΐδ οΓ τεΓεΓεηεε οΓ ϋιε ιεπη
"εοπιρΕϋϋίΙίΙγ".
Ψίϋι ιΗε Ιεπη "ϋυΓΕϋϋίΙγ" τεΓεΓεηεε ίδ πίΕϋε ίο ΙΗε ηεεεδδΐΐγ Γογ ϋιε ΙίΓεϋιηε οΓ
Ιΐιε ηε\ν πίΕΐεπΕίδ ίο 5ε ει ΙεΕδΙ εςυΕί ίο ι5ει ο Γ ι5ε οπ§ίηΕΐ Γε5γϊο, Εηϋ Είδο Ιο
ϋιε ηεεεδδίΐγ Γογ ρτεδετνΕΐίοη οΓ ϋιε οοηιρΕϋϋίΙίΙγ 5εΐ\νεεη 15ε ηενν Εηϋ ϋιε
οπβΐηΕΐ Γογ ϋιε δΕίηε ρεήοϋ οΓ ϋηιε.
ΤΗεδε 1\νο ΕϋϋίΙϊοηΕΐ τεδίήοΐίοηδ, 15εΙ ίδ, 15ε εοηιραιΆίΙίΐγ Εηϋ 15ε άιίΓαΜΐΐγ
ηεεεδδίΐΕίε 15ε ϋεερ 1εηο\ν1εϋ£ε οΓ ϋιε ρτορεπίεδ οΓ 15ε οπβίηΕΐ πίΕΐεπΕίδ οη
οηε δϊϋε Εηϋ οΓ ϋιε ηε\ν οηεδ οη ϋιε οιΗογ.

ΜΑΤΕΚΙΑΕ5 ΡΟΚ ΚΕΡΛΙΚ ΑΝΟ 5ΤΚΕΝΟΤΗΕΝΙΝΟ
ΤΗε ΟήξίηαΙ ΜαΐεηαΙζ

ΤΗε ηιοηυηιοηΐδ Εηϋ 15ε ΗίδίοποΕί 5υί1ϋίη§δ πίΕγ 5ε είΕδδϊΓιεϋ ίη ιννο ηΐΕίη
εΕΐε^οπεδ Γγογπ 15ε νίε\νροίηΐ οΓ Ι5είτ δίπιείιίΓΕί Γοπη :
ί. Ηίη§εϋ ογ ΕΠίεηίΕΐεϋ δΐηιοΐυτεδ \νίΐ5 ϋτγ ϊοίηΐδ (ηΐΕϊηΙγ είΕδδίοΕί ιετηρίεδ
Εηϋ εοΙοηηΕϋεδ).
ϋ. ΜΕδοητγ 5αί1ϋίη§δ.
ΤΗε πίΕΐη πίΕΐεπΕίδ ιΐδεϋ Γογ ΐΗείτ οοηδίηιεϋοη \νετε :
- εηΐ δίοηε ογ ηΐΕτ51ε, ηι551ε, 5πε1εδ, ϋΐεδ, πιοΛΕΤδ, Ιΐπι5εΓ, ίτοη εΐΕΐηρδ,
ϋοννεΐδ, εΗΕίηδ ε.ΐ,ε.
Ργοπι 15ε Ε5ονε ΐΐ ίδ εΙεΕΓ ΙΗεΙ ΐΗε πίΕΐη οήβίηΕΐ 5υί1ϋίη§ πίΕΐεπΕίδ ΟΕΐΙεϋ Γογ
εο-ορετΕΐΐοη ννίϋι ΐΗε ηε\ν οηεδ Ετε ιΗε δίοηεδ. ιΗε 5πε1εδ Εηϋ ΐΗε ηιοΠΕΓδ.
II ίδ δεΙΓ ενίϋεηΐ ΙΗεΙ ΙΗε ηΐΕΐεπΕίδ ιΐδεϋ Γογ ΙΗε οοηδίηιεϋοη οΓ πιοηυπιεηίΕΐ
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βυΐΐϋΐηβδ \νΗΐ(± νατγ ϋυε Ιο Ιοοαϋοη, Ιΐπιβ, εοπιροδΐϋοη 3ηϋ ρΓοϋιιεϋοη
ρπκεδδ, Γβ$ιι1ΐ ΐη αη υηΐΐιηΐΐεϋ ηυπι&βΓ οί ΐγρεδ χνΙιϊοΚ 6γ ηο ιηε3ηδ εοπιρίγ
\νΐϋι πιοϋεπι δίαικίαπίδ. 5ο, ϊη ε3δε οί Γεδίοηϋοη οί α ρηΛΐευΙατ ηιοηυιτιεηΐ ίι ΐδ
ηεεεδδατγ Ιο δΐιιϋγ 3ϋ Ιιοο ϋιε ρΓορεηΐεδ οί ίΐδ οήβΐηαΐ ηιαίεπΕίδ. Ιη Ιΐιε
ΡαβοΓΕίοΓγ οί ΟοηεΓείε δΐηιεΙιίΓεβ» Ατΐδίοϋε υηΐνεΓδΐΙγ οί Τ1ιεδδ3ΐοηΐΜ,
ΟΓεεεε, αη απιβιόουδ ρΓθ]εεΙ ϋοδ 5εεη Ι3ΐιηε1ιεϋ Γογ ϋιε εΓεαϋοη οί & ϋ3ΐ3 1)386
ίοΓ βήεΐίδ 3Π(1 πιοΠ3Γδ ιΐδεϋ ϊη πιοηιπηεηίΕΐ βυΐΐϋΐηβδ ϊη ϋιε ΒεΙΡεπ τε^ϊοη,
ΤαΜε 1, (ΚατανεζίΓΟ^Ιου εΐ 3ΐ·, 1995).
ΤαΜε 1. ΟοιηρΓεδδΐνε δίΓεηβϋι 3ηϋ α§§Γ6£αΐε οΐιαταείεπδΐϊεδ οί οΐϋ ΐΐΐοΠ3Γ8
Α££Γε§3ΐε ΡΓοροΠΐοη Ρΐηεδ
Π10Γ13Γ10 <0.075ηωι
ΓΪ13Χ δΐζε
32βΓε§3ΐε
(Ν/ηιηι2) (ηιηι)
(%)
4λ
Αϋ 2.3
Κοΐυηϋη Κοπΐ3η
16
1:3.1
28.25
Κοίυηϋ3 ΟϋήδϋΕη
4-5ώ Αϋ 3.7
25
1:2.5
35.40
ΑεϋεΓοροΐεΐΙυδ
7ώ Αϋ 16
46.69
Η3§13 5θρ5Ϊ3
8ώ Αϋ 4.5
19
24.03
Ρ3Π3βί3 ΟϋΕΐΙτεοη
11ώ Αϋ 25
20.30
51. Ρ3ηΙε1εΐπιοη
12ώ Αϋ
25
29.63
Βεγ Η3Π13Π1Ϊ
15ώ Αϋ 1.18
6
1:2.5
45.70
1:2.84
ΜΐηΕτεί οί Κοίυηϋη 17ώ Αϋ 1.25
30
38.50
ΜοηιιιηεηΙ

ΟεηΐυΓγ

δίτεηξϋι

-

-

ΤΙιε εη§ΐηεεΓ τεδροηδΐΜε ίοΓ ϋιε δίπιείιίΓαΙ ΓεδίοΓαΐΐοη οί 3 πιοηιιηιεηΐ
εοηίΓοηΐδ ΙΙίΓεε ηιαΐη ϋΐίίΐειιΐϋεδ ΐη Ιιΐδ είίοη ίο οβίηΐη ϊηίοπηαΐΐοη εΙ)οιιΙ ιίιε
εΙιειτιΐοΕί, ρϋγδΐοΕί, πϋηεΓ3ΐθ£ΐε3ΐ 3ηϋ ηιεοΗοπΐεαΙ ρΓορεηΐεδ οί ϋιε οπ§ΐη3ΐ
ιηαΐεπΕίδ:
- ΤΙιεΓε 3τε ϋΐίίΐειϋϋεδ ίη εχίταεϋηβ δατηρίεδ δΐιΐίΕβΙε ίοΓ Ιεδϋηο 80, ίι Ϊ8
αίπιοδί ίηιροδδίϋΐε Ιο 3ρρ1γ ιηοϋεπι δΐ3ηϋ3τϋδ ννίϋιουί ϋιείΓ Γ3ϋΐθ3ΐ
πιοϋΐίϊεαίΐοη.

- ΤΙιεΓε ΐδ Ιεδδ ϋοιηοβεηεΐΐγ 3ηϋ υηΐίοπηΐΐγ 00ΓηρΕπη§ Ιο 3 ιηούεΐΉ
εοηδίηιεϋοη δο ιΙιηι ονεΓ3ΐ1 δίΓεη^ϋΐδ ννϊΐΐ 6ε Ιεδδ ρΓεϋΐεΐ361ε τεΐΕΐεϋ Ιο ΐΗε
ιιηϊΐ δίΓεηβϋΐδ οί ϋιε εοηδϋΐυεηί πΐ3ΐεΓΪ3ΐδ.
- ΤΙιεΓε ΐδ οοηδΐϋεΓΕϋΙε ν3Π3ΐΐοη ΐη ϋιε ρΓορεηΐεδ οί ϋιε εοηδϋΐυεηΐ πΐ3ΐ6Π3ΐδ
ϋιεπίδείνεδ.
Αΐ ϋιΐδ ροΐηΐ, ίι δΗουΙϋ 1>ε ηοΐεϋ ϋΐ3ί ϋιε 3δδεδδΐηεηΐ οί ϋιε ηιεεΙίΕηΐοιΙ
ρΓορεηΐεδ οί ϋιε οήβΐηηΐ πΐ3δοηΓγ, ϋιαΐ ΐδ δΐτεη£ϋΐδ, πιοϋυΐιΐδ οί ΕίΕδϋεΐΙγ 3ηϋ
Ροΐδδοη Γ3ΐίο, ηεεεδδητγ ίοΓ ϋιε 3Π3ΐγδίδ 3ηϋ ϋεδΐ§η, ΐδ 3 νεΓγ ϋΐίίΐευίΐ Ι3δ1τ
ΐηε1υϋΐη§ πΐ3ηγ ιιηεεΠ3ΐηϋεδ, 3δ ϋιε υδϋ3ΐ ρΓοεεϋιίΓε Ιο οβΐ3ίη ϋιεδε ν3ΐυεδ ΐδ
Ιο ϋδε ν3τΐοιΐδ εηιρΐπεηΐ ίοπηυΐ3δ ννϋεΓε ϋιε ^εοιχιείτγ οί ϋιε πΐ3δοηΓγ 3ηϋ
ϋιε υηΐΐ δΙτεη§ϋΐδ οί ϋιε εοηδϋΐυεηΐ πΐ3ΐεπ3ΐδ (ϋπεΙςδ-πιΟΓΐητ) 3τε ΐηίεηεΐΕΐεϋ
ΤΙιε ρΓοεεϋυΓε οί εχΐΓ3εϋη§ ίιϋΐ-δεηΐε δρεεΐπιεηδ ίΓοηι ϋιε ηΐ3δοηΓγ ΐδ Ιοο
ϋεδίηιοϋνε 3ηϋ ϋιεΓείοΓε ηοΐ 3ΐ1ο\ν3β1ε ίοΓ 3 ιηοηιιηιεηΐ. Κεεεηύγ εχΐεηδίνε
Γεδε3τεϋ 638 6εεη εαιτΐεϋ ουί ΐη ϋιΐδ ϋΐΓεεϋοη εΐϋιεΓ 6γ πιε3ηδ οί ρ3Γίΐ3ΐ1γ
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(Ιεδίπκϋνε πιεϋιοϋδ (ΒθΓ§εΓ, 1989) ογ βγ ηιεηηδ οΓ Ρ.Ε.Μ. (δί3νΓ3ΐ£3ΐάδ εΐ 31..
1995) υδίη£ πιίεΓΟ εΐεηιεηΐδ οΓ πιο«3Γ ηηϋ βΓΐεΙίδ. II ΐδ ϋιε 3ΐιϋΐ0Γδ ορϊηΐοη ϋΐ3ΐ
ΰιβ ΙδΙΙεΓ ϊδ ϋιε ιηοδί ρΓοιτιϊδδϊηβ Γογ ϋιε άεΐεπηΐηαΐΐοη οί Πιε ΓαϋιίΓε εηνείορε
( σ ^ ) 3ηϋ ϋιε εοηδϋΐυϋνε ΐ3\ν σ-ε οΓ ϋιε οπβΐπΕί ηίΕδοηπεδ (Ρΐβ. 3).

Ρΐ§. 3. Αηαίγιίεαίΐγ ϋεΐεπηΐηεϋ ΓηΐΙιίΓΟ εηνείορεδ οΓ Κοπιηη ΓηηδοηΓγ (Κοίυηϋη
οί ΤΗεδδαΙοηϋά)

ΤΚε Μ α ΐε ή α Ια / ο γ Κ ερ α ΪΓ α η ά 5ίΓ εη § ίΗ εη ϊη §
ΙηίΓοάιιείοΓγ Κ α η α Γ ^ . ΤΙιε ϋεδΐ \νηγ Ιο εηδϋΓε εοΓηραϋΙήΙΐΙγ 3ηϋ ϋιΐΓ3ΐ)ΐ1ΐΐγ ο£
ηιαίεπαΐδ Γογ τεραίΓ ηηϋ δΐΓεη§ϋιεηΐη§ ΐδ Ιΐιε ϋδε οΓ ΐΤ3ϋΐϋοη3ΐ ΐΜίεήηΙδ οΓ ϋιε
δ3τηε εοΓηροδίΙϊοη 3δ ΐΗε ΟΓίβϊηαΙ. ΗοννενεΓ, ϋιΐδ ρΓοεεϋιίΓε ΐδ ηοί α1\ναγδ
ροδδΐΐιΐε Γογ ναποιίδ τεαδοηδ.
- ΟΐΓΓιευΙΙΐεδ ητΐχε ΐη Πιε ΓεεοΓηροδίΙΐοη οΓ ϋιε Ιτηϋίϋοηηΐ ηΐΕΐεπαΙ εΐιαε ίο
Ϊη3ΐ?ΐ1ΐ1γ οΓ (1ε(3ΐ1ε(1 3Π3ΐγδΐδ οΓ ϋιε οπ£ΐη3ΐ (3ϋϋΐϋνεδ ε.Ιχ.)·
- ΤΗε τεςυΐΓειηεηΐ Γογ Ιΐιε ηε\ν Γη3ΐεή3ΐ ίο £3ΐη ϋιε δίτεη^ϋι οΓ ϋιε οήβΐηαΐ ΐη 3
τεΐ3ΐΐνε1γ δΚοΠ Ιΐιηε ϋοεδ ηοί 3ΐ1ο\ν ϋιε εΐιοΐεε οΓ Λε δ3τηε εοηιροδΐΐΐοη.
- Πιε ΓεςυΪΓεηιεηΐ Γογ §ΓουΙδ Ιο 1ΐ3νε ϋΐ§1ι Πυΐϋΐΐγ τεδυΐΐδ ΐη 3 ηιυείι ΙοννεΓ
δΐτεη£ϋι ϋΐ3η ϋιε οπ§ΐη3ΐ γποΠ3γ ΐη ϋιε ε3δε οΓ ϋιε δ3ΐηε οοΓηροδΐϋοη.
- Μηηγ ϋηιεδ ϋιεΓε ΐδ 3 ηεεϋ Γογ ϋιε ρ3Γ3ΐ1ε1 υδε οΓ ΐΉοϋειη ηΐ3ΐεπ3ΐδ (ε.§.
δΐ3ΐη1εδδ δίεεί) 3δ δΐΐΐοϋεδ Ιο εηδϋΓε ϋιε ϋεδΐΓεϋ ΐηΐεΓ3θϋοη 3ΐοη§ ρΐ3ηεδ οΓ
ΓΓ3εΙυΓε βεηνεεη οΐϋ πΐ3ΐεπ3ΐ 3ηϋ βΓουίδ ϋΐΓου§1ι δίιεητ 3ηϋ Γπεϋοη ε.Ι.ε.
(Τ3δδΐοδ, 1986).

287

Νοη-τηείαΙΗε ΜαιεήαΙζ. Ργοπι ϋιε ηΐΕΐεπΕίδ οί ΐιτενεΓ8ΪΙ)ΐ6 ΐηίετνεηϋοηδ ϋιε
ηιοδί ίπφοΠαηΐ εγο:
- διοηε Εηϋ ΜΕτ61ε, ΒηεΚδ, ΜοΛΕΤδ Εηϋ Οτουίδ, Οοηετεΐε.
Τ6ε εοπιροδΐΐΐοη οί ιχιοΠΗΓδ Εηϋ £τουΙδ ίοΓ τεδίοτΕϋοη αεϋνϊΐϊεδ εοπιρΕϋ61ε ίο
ϋιε ΟΓίβίηαΙδ ρΓεδεηΐδ 6ΐ§βεδΙ ϋΐίΩεοΙίγ. Οοππηοη ΐγρεδ οί πιοΠΕΓδ Εηϋ §ΓουΙδ
ίοΓ Γ8δΙθΓ&Ιΐοη Ετε §ΐνεη 6ε1ο\ν :
- ΡοτϋΕηϋ εεηιεηΐ ΓηοΩΕΤδ Εηϋ βτουίδ
- Εΐηιε-εεηιεηΐ ΓηοΠπτδ Εηϋ §γοιι18
- Ροζζοίαηϊε ηιοιίΕΓδ αη<1 §ΓουΙδ
- Εροχγ τεδΐη ηιοιίΕΓδ Εηϋ §Γθυΐδ.
Ργοπι Ι6β α6ονε ϋιε ροζζοίαηίε πιοΠΕΓδ Εηϋ ^τουίδ πίΕγ 5ε οϋΕΓΕείεήζεϋ 38
6Ενΐη§ οί 6ΐ§6 είΓιοίεηογ Εηϋ εοπιρΕϋ6ΐ1ΐΐγ ίοΓ ϋιε τεδίοΓαΐΐοη οί Κοπιεπ
ΒγζαηΙίηε Εηϋ Ιδίατηϊε πιοηυπιεηΐδ Ετουηϋ ΜεϋΐΐείΓΕηεΕη δεα (Ρεηεΐΐδ εΐ 31..
1986).
ΜείαΙΙΐε ΜαΐεήαΙζ. \νΐιεΓε 6ΐβ6 ΐεηδίΐε 6ΐβ6 δίτεηβϋι ογ ρτεδίΓεδδΐηβ ίοΓεεδ Ετε
Γεςιπτεϋ, δίεεί ηιυδί ιίδυαίΐγ 6ε υδεϋ ΐη δρΐΐε οί ΐΐδ 1ΐΕ6ΐ1ΐίγ Ιο εοιτοδϊοη;
αΙίεπίΕΐίνεδ, Εδ ίοΓ εχΕπιρΙε ϋΐΕηΐιιιη ννουΐϋ 6ε ίοο εχρεηδΐνε. Οη 16ε οΐΙιβΓ
6εγκ1 πιοοίεπι πίΕΐεπΕίδ δυο6 Εδ οτβΕηΐε ογ ΐηθΓ§Εηΐε Γι68γ εοπιροδΐΐε εΕ61εδ
εοηδίίΐυΐε ε ηε\ν ρτοπιΐδδΐηβ ερργοεο6 Ιο ϋιε ρπΛΙεπι. Τ6ε ηε^Εΐϊνε
εοηδεςιιεηεεδ ο ί δίεεί εοιτοδϊοη πίΕγ 6ε δυηιηίΕΠδεά Εδ ίοΐΐοννδ :
- Κεϋυεϋοη οί ϋιε δΐτεη§ι6 οί ϋιε εοιτοϋεϋ 6εγ8 ϋιιε ίο ϋιεϊΓ εΓΟδδ-δεεΙίοη
Γεϋυείΐοη.
- &Εε1άη§ οί ϋιε 6ιιΐ1ϋΐη£ εΐεπιεηΐδ (Ιιιε Ιο 16ε δ\νε11ϊη§ οί εοιτοϋεϋ δίεεί.
- Εοδδ οί 6οη(1 Εειίοη.
- ΑρρεΕΓΕηεε οί ιυδί δίΕΐηδ οη ϋιε 6υΐ1ϋΐη£.
Τ6ε ηιοδί υδυΕί Ιγρεδ οί πιείΕΐΙΐε εΐεπιεηΐδ ίη υδε ίοΓ ϋιε δίηιείιίΓΕί τεδίοΓΕίΐοη
Ετε βίνεη 6ε1ο\ν ΐη δεςυεηεε ίο ϋιεΐτ εοιτοδϊοη οί τεδΐδίΕηεε Εηϋ εοδί:
- ϋοαίεά χίεείχ \νΐϋι ζΐηε εοΕϋηβ, 1εΕ<3 εοΕΐΐη§, τεδΐη εο3ΐΐη§.
- 5ίαϊηΙεΞ3 $ίεεΙ$. Τ6ε ηιοδί δυΐΐΕ61ε ίοτ 6υΐ1(1ΐη§ εοηδίτυείΐοη Ετε 16ε
ΕΐΐδίεηεΙΐε δΐεείδ \νΐί6 εΗτοππιπη, ηΐεείΐηηι Εηιΐ Γηο1γ6ϋεηιηη (06-Νΐ-Νο
ΐγρε).
- Τΐιαηϊιιηι ί>αΓ$. Τ6εγ Ετε Ερρίΐεεί \ν6ετε ϋιε νΕίιιε οί 16ε τηοηυπιεηΐ άοεδ ηοΐ
Εΐ1ο\ν Εηγ πδΚ οί ίυίιίΓε εοιτοδϊοη. Ιΐ ΐδ ε τεΐΕίΐνεΙγ 1ΐ§6ί τηεΐΕΐ Εηϋ ΐΐδ ηιοδί
ΐπιροΓίΕηΐ ίεΕΐυτε ΐδ ΐίδ εχεερίΐοηΕΐΙγ §οοϋ εοιτοδϊοη τεδΐδίΕπεε.

ΤΗΕ ΡΚΟΟΕϋϋΚΕ ΟΡ ΤΗΕ δΤΚυστυΚΑΕ ΚΕδΤΟΚΑΉΟΝ

ΙηίΓοάιιείΟΓ}· ΚειηαΓία

Αδ ρτενΐοηδίγ πιεηΐΐοηεϋ ϋιε πίΕΐεπΕίδ Εηϋ ίεεϋηΐςυεδ Ιο 6ε επιρίογεϋ Ετε
δίτοηβΐγ τεΐΕΐεϋ ίο ϋιε ΐηίεΓνεηϋοη δε6εηιε 16ε ίοππΕίΐοη οί \ν6ΐε6 εοηδίΐΐυίεδ
16ε ΓΠΕΐη Εεϋοη οί ϋιε δΙηιείυτΕί τεδΐοΓΕϋοη ρΓοεεϋυΓε. δο, ΐί ννΕδ ϋιοιίβΐιΐ
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ίηΐ6Γθ3ΐϊη§ ίο ουήΐηε ϊη Ιΐιβ ηεχΐ ρ3Γ3£Γ3ρ5δ ήιε δυεεεδδΐνε δίερδ οί ήιΐδ
ρΓοεεήυΓε ΐο§εήιεΓ \νΐήι δοπιε εοπιπιεηΐδ οη ΐΐ8 πιαΐη ΐδδυεδ. Οοδΐη^, ΐι $5ου1ή
5ε ηοΐεή ήΐ3ΐ ατεΗαεοΙοβίεαΙ ΓεδεατεΚ αηή 3τε5ΐΐεεήΐΓ3ΐ δϋΓνεγίη§ οί ήιε
δΐιοοεδΐνε ρή3δεδ οί ήιε ιηοηυηιεηΐ ογ Ηίδίοπεαΐ ήυΐΐήΐηβ, πιυδί ρΓεεβήε ήιε
$ΐηιεΐυΓ3ΐ τεδίΟΓαΐίοη (Ιεδίβη 3θϋνΐήεδ ογ 31 Ιεπδΐ ήιεγ πιυδί ηιη ΐη ρυτηΐΐεΐ.

ΤΗβ 5ΐερ$ ο/ ΐΗε Ωεύ§η
ΤΐηροΓαιγ 5Ηοήη§. Τΐιϊδ ίδ 3 δερ3Γ3ΐε δίερ ΐη ήιε τεδΙθΓ3ΐίοη ρΓοεειΙυΓε,
ρ3Πίευΐ3τ1γ ννΐιεη Γ8δΐθΓ3ήοη ΐδ εΐεοΐεΐεεί 3ίΐεΓ 3 δΐτοη§ εατήιςυιήίε \νίιΐοΗ 1ΐ3δ
03ΐΐδ6(1 (Ι3πΐ38εδ εηά3η§6Γϊη§ Γογ ρ3Πί3ΐ ογ 10131 εο1ΐ3ρδε. Ιη ήιΐδ \νηγ, εηου§5
ήπιε ΐδ 3ν3ΐΐ3ΐ)ΐ6 Γογ 3 ήεΐηίΐεή 3ρρΓ03ε1ι ίο ήιε ρΓο^Ιεπι. Τ5ΐδ δίερ ΐδ υδυαίΐγ
οοηι5ΐηεο1 \νΐήι ϋιε δεαΓΓοΙήΐηξ, ηεεεδδ3τγ Γογ ήιε Γο11ο\νΐη§ δίερδ οί
ΐηνεδΙΪ£3ΐΐοηδ 3ηή \νοή(δ.
Ιη-ύΐιι ΐηνεχίϊξαίίοηχ. Πιεγ ΐηείικίε υδυηΐΐγ ήιε Γο11ο\νΐη£ ηεήνΐήεδ :
- Οεοηιεήΐεηΐ 3η(1 εοηδΐηιεΐΐοη3ΐ δυΓνεγ.
- δϋΓνεγΐηβ οί ήιε ή3πΐ3§ε.
- Ιη-δΐΐα ήεδήυεήνε ΐεδίδ (εοΓε Ι3ΐαη§, Π3ΐ ^εΚδ ε.Ι.ε.).
- Ιη-δΐΐυ ηοη-ήεδήυεήνε ΙεδΙδ (ΝΌΤ) ε.£. ήυτηιηεΓ Ιεδήη£, υ1ΐΓ3δοηΐε
ηΐ63δΐΐΓεηΐ6ηΐδ, 3τη1)ΐ8ηΐ νΐΙ?Γ3ΐΐοη ιηευδυΓεηιεηΐδ ε.Ι.ε.
- Ρο11ο\ν-υρ οί ήιε ε53η£εδ οί θΓ3θ1οδ, ΐηε1ΐη3ΐΐοηδ ε.Ι.ε. ΐη ήπιε.
- Ιη-δΐήι δοΐΐ ΐηνεδή§3ήοηδ (5θΓε-5ο1εδ, εχε3ν3ΐΐοηδ ηε3Γ ίο 15ε Γουηήυήοηδ
ε.ΐχ.).
ΙαύοΓαίοη’ ιεχιχ. Τ5εγ ΐηεΐυήε υδυυΐΐγ ήιε Γο11ο\νΐη§ υεήνΐήεδ :
- ϋεΐεπηΐηηήοη οί εήεπιΐευΐ 3ηή ΓηΐηεΓ3ΐθ£ΐε3ΐ ρΓορεήΐεδ οί ήιε οπ§ΐη3ΐ
Π13ΐ6Π3ΐδ.
- ϋεΐεπηΐηυΐΐοη οί ήιε ΐΏεε53ηΐε3ΐ ρωρεπΐεδ οί ήιε οή§ΐη3ΐ ηΐ3ΐεπ3ΐδ.

- Οοπφοδΐήοη οί ΓηοΠ3Γδ 3ηή βΓουίδ εοπφυήΡΙε (ο ήιε οπ§ΐη3ΐ οηεδ.
- δοΐΐ (εδΐδ οη δητηρίεδ ΐηΡεη Γγοιή ι5ε 5θΓε-5ο1εδ.

- Μοήεΐ ΙεδΙδ (ε.§. δευίεή \ν3ΐ1δ ογ ρΐεΓδ).
ΑηαΙγίίί αηά ιΓυηεηχίοηιηχ. Τ5ε 3Π3ΐγδΐδ 3ηή (5ε ήΐπιεηδΐοηΐη£ οί ήιε
ιυοηυιηεηΐυΐ 5υΐ1ήΐη§ ΐδ 3 νεΓγ ΐιηροΓίυηΐ δίερ 3ηή ΐηεΐυήε 3δ ρΓεΓεςυΐδΐΐεδ ήιε
ίο11ο\νΐη£ 3εήοηδ :
- ϋεΙεπηΐη3ήοη οί 15ε ηιεε53ηΐε3ΐ ρΓορεήΐεδ οί πΐ3δοηπεδ 3ηή οήιεΓ
ΐηΐε§Γ3ΐεή εΐεπιεηΐδ, Ιή3ΐ ΐδ, πιοήυΐυδ οί εΐυδήεΐΐγ, σ-ε εηΓνεδ, σ-τ ευΓνεδ,
σι-στ ευΓνεδ, ε.Ι.ε.
- Οείειτηίηυήοη οί ή ε ήγηαηήε ε1ΐ3Γ3εΐεπδήεδ οί ΐΗε ΜοηυπιεηΙ Ιΐΐ3ΐ ΐδ
Γυηήυτηεηΐυΐ ρεηοή Τ, ε.Ι.ε.
- ϋεΐεπηΐηυήοη οί ήιε ήυεήΐΐΐγ ί3εΐ0Γ (ς-ίυείΟΓ) οί ήιε Γηοηυπιεηΐυΐ 5υΐ1ήΐη£.
- Οεΐεπηΐηυήοη ο ί 15ε ήεδΐ§η δρεείηιπι Γογ ήιε 3η3ΐγδΐδ, ΐΗίαηβ ΐηΐο υεεουηί 3
δεΐδπιΐε ήδίο 3Π3ΐγδΐδ ε3ΐτΐε(1 ουί Γογ ήιε ε3δε.

Ρογ ήιε 3η3ΐγδΐδ οί (Γιε δήυεήΐΓ3ΐ δγδίεπι ν3τΐουδ υρρΓουεΡεδ πΐ3γ 5ε υδεή. ΤΡε
289

πιο$1 οοιτιπιοη 3τε ϋιε Γο11ο\νΐη§ :
- Εΐ35ϋε-δί3ϋε ννΐϋι Γγοπιθ ογ δ5ε11 είετηεηίδ.
- ΕΐΗ5ΐϊε-<1γηατηϊε \νΐϋι ΓΓ3ΐηε εΐεπιεηΐδ.
- δίΕΐΐε ΐηεΐηδίΐε αηαίγδίδ ιΐδίη§ ϋιε δΐορ-5γ-δίερ ιηεϋιοϋ Γογ ϋιε ϋεΐεπηίηαϋοη
οί ϋιε εοΐίαρβε ιηεε53ηΐδηι 3ηϋ Ιοαϋδ.
- 5ΐ3ίΐε ϊηεΐαδίϊε 3Π3ΐγδΐδ υδΐηβ ϋιε υρρεΓ αηϋ ΙοννεΓ 5ουηϋ ϋιεοΓεηΐδ, Γογ ϋιε
ϋείεπηΐηηϋοη οΓ ϋιε εοΐίαρδε Ιοαϋδ.
Ρογ ϋιε ϋΐηιεηδΐοηβ οΓ ϋιε ΟΓΟδδ δεεϋοηδ, ϋιε σ-τ ευΓνεδ ογ σχ-σ2 ευΓνεδ πιυδί
5ε υβεϋ.
Ιηίεηεηύοη ζεΗεηιε. ΤΙιε Γοπτΐ3ΐΐοη οΓ ΐΗε ίηίεΓνεηϋοη δείιεπιε εοηδϋίυίεδ ϋιε
εοΓε οΓ ϋιε \ν5οΙε ρΓοεεϋυΓε αηϋ ΐί ΐδ ϋιε ουίρυί οΓ 3η ΐηίειτεΐαΐεϋ αρρΓοαεΙι
Γγοπι ϋιε δΐηιεΙιίΓαΙ, ατεϋίΐεείυηΐ 3ηϋ 3τε53εο1ο§ΐε3ΐ ροΐηί οΓ νίενν. υδυαίΐγ ϋιε
διηιείυΓαΙ Εη^ίηεεΓ ϊη εΗατ§ε, Γοπηυΐηιεδ νατίουδ 3ΐΐεπΐ3ϋνεδ ΓυΙΩΟίηβ ϋιε
δοΓείγ ΓεςυϊΓεπιεηΐδ ϋαδεϋ οη 3 §1ο53ΐ εδϋιηυιε οΓ ϋιε ΐη-δΐίυ, 135ογ31ογυ 3ηϋ
3Π3ΐγϋε3ΐ ϊηνεδϋ§3ϋοηδ. ΑΤίεΓ εχ53υδϋη§ ϋϊδειίδδΐοηδ \νΐϋι ϋιε οϋιεΓ
εοορεΓ3ΐίη§ εοπιροηεηΐδ οη ϋιε τεδΐθΓ3ϋοη ϋιε Πη3ΐ δοΐυϋοη ϊδ Γοπηεϋ.
ΚβαηαΙγίΐχ αηά εεάίηιεηήοηίη§. ΤΙιε ηιοϋΐΓιεϋ δίηιείυΓοΙ δγδίεηι οΓ ϋιε
πιοηυιηεηΐΗΐ 5υΐ1ϋΐη£ ηιυδί 5ε 3Π3ΐγδεϋ 3ηϋ ϋΐπιεηδΐοηεϋ 3£3ΐη \νΐί5 ϋιε 83πΐ6
ρΓοεεϋυΓε 3ΐΓε3ϋγ ρΓεδεηίεϋ 35ονε.
ϋΓα\νίηξ3, άε$εήρύοη$ αηά ψεάβααήοηα, Τ5ε \ν5ο1ε ϋεδΐβη ΐδ εοπιρίείεϋ \νίϋι
§εηεΓ3ΐ ϋΓ3\νΐη§δ, ϋεΐ3Ϊ1ΐη£ ϋΓ3\νΐη§δ, ίεεϋηΐευΐ ϋεδεπρϋοηδ 3ηϋ ίεεϋηΐεαΐ
δρεείΓΐ03ϋοηδ 311 ηεεεδδ3τγ Γογ ϋιε ννοΛδ οη-δϊΐε.

Οοηυηεηΐί οη (Ηε ΡεοαεάιίΓε

Ργοπι ϋιε δίυϋγ οΓ 3 νεΓγ 5ί03ϋ Γ3η§ε οΓ ιηοηυπιεηΐδ 3ηϋ 5ΐδί0Γΐε3ΐ 5υΐ1ϋΐη£δ ΐί
ΐδ εοηεΐυϋεϋ ϋΐ3ΐ οηε οΓ ϋιε ηιοδί ΐπιροΓίυηΐ 03υδε οΓ ϋυτηυβε Ιο ϋιεΐί δίτυείυΓαΙ
δγδίεηι ΐη 3τε3δ οΓ 5ΐ§5 δεΐδππεΐΐγ ΐδ ϋιε εηΠΗςυηΐίε 3εϋοη. Ιί πΐ3γ 5ε 83ΐϋ ϋιπΐ
ϋιεδε 5ϋΐ1(1ΐη£δ 5εΐη§ εχροδεϋ ενεΓγ ηο\ν 3ηϋ ϋιεη Γογ εεηΐυήεδ Ιο δΐιοηβ
δεΐδπιΐε 3θϋοηδ 53νε 5εεη δΐι5]εεί6ϋ ίο 3 Ιάηϋ οΓ η3ΐυΓ3ΐ δείεείΐοη, δο ϋΐ3ΐ οηΐγ
ϋιοδε \ν5ΐε5 \νείε ρωρείΐγ ϋεδΐ^ηεϋ 3ηϋ εοηδίηιείεϋ 53νε δυΓνΐνεϋ (Ρεηεΐΐδ εί
Μ·, 1990).
Οοηδεςυεηϋγ ίη ϋιε 03δε οΓ δΙηιεΐυΓ3ΐ ΓεδΙθΓ3ίΐοη 15ε ρίεδεΓνηϋοη οΓ ±ε
0ΓΪ§ΐη3ΐ δΙηιεΐυΓ3ΐ δγδίεηι ογ ϋιε ρΓορεΓ δΐΓεη§ΐ5εηΐη§ οΓ ΐίδ \νε3ΐε είειηεηίδ
πιιΐδΐ 5ε οηε οΓ ϋιε 53δΐε εοηεερίδ οΓ ϋιε ίηίεΓνεηϋοη. Νο5οϋγ 3ηϋ 5γ ηο ιηε3ηδ
εουΐϋ ^υητηηίεε 1531 3 ηιοϋΐΓιεϋ δίτυείυΓ3ΐ δγδίεηι ννΐΐΐ 5υνε 3 5είίεΓ ε53ηεε
ϋΐ3η 15ε οπ£ΐη3ΐ οηε ίο δυηϋνε ΐη ϋιε Γο11ο\νΐη§ εεηϋυΓΪεδ.
Β3δεϋ οη ϋιε ρΓεεεϋΐη§ τεπΐ3Γΐεδ ΐί πΐ3γ 5ε δ3ΐϋ ϋΐ3ί 15ε δίηϋε 3ηϋ ϋγη3πιΐε
3Π3ΐγδΐδ οΓ 3 πηοηυπιεηΐ Γογ 3 ροδδΐ51ε ίηίεΓνεηϋοη 3τΐδεδ οηΐν \ν5εη ϋιε
5υΐ1ϋΐη§ ρΓεβεηίδ ϋεΐεεί351ε Γ3ΐ1υΓε δγηιριοηΐδ ϋΐ3ί ΐδ :
- 0Γ3ε1ίδ, ϋενΐ3ΐΐοηδ Γγοπι ϋιε νεηΐεήΐ, δείϋεηιεηίδ οΓ ϋιε Γουηϋηίΐοη ογ
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εοηΐΐηυουδ χνοΓδεηΐηβ ο ί ώ ε αβονε δγηιρίοπίδ.

Ήιείε ΐδ ηοΐ 3 βείΐβΓ ΐηύεχ οί δΐηιεΐιΐΓ3ΐ είΠεΐβηεγ ίοΓ 3 ηιοηιιπιεηΐ ϋιαη ώε ίαεί
οί ΐΐδ 8ΐΐΓνϊν3ΐ ίοΓ εεηώήεδ ννΐώοιη δίπαοΙιίΓαΙ άείεείδ. Ρ3Πΐευΐ3τ1γ ίοΓ ώε
δΙηιεΐϋΓ3ΐ 3η3ΐγδΐδ οί 3 πιοηυιηεηώΐ βυΐΐώη^ ώβ ίο11οννίη§ οοηιηιεηΐδ ιηηγ 1)6
εοηδϊ(ΐ6Γ6(1 οί ΐηιεΓεδί.

- Η&νΐηβ ώε εΓ3(± ραΐΐεπι αηά ϋΐ6 άείοιτη&ΐίοηδ οί Ιΐιε δΙηιείοΓε 35 3 §ιιΐάε ώε
εχρεείεά ί3Ϊ1ιΐΓβ ηΐ6ε1ΐ3ηΐδηι ϊδ ίΐεΐεπηΐηεύ εΐώεΓ ϋδΐη§ ϋιβ δίερ-βγ-δίερ
πιεώοιΐ οί ϊηεΐ35ΐϊε 3η3ΐγδΐδ ογ Ιΐιε υρρεΓ 3Π(1 1ο\νεΓ &οιιη(1 ώεοΓεπίδ οί
ρΐ38ΐϊεϊΐγ.
- Ρογ (1ιϊ8 ί3ΐ1υΓ6 Πΐ6ε1ΐ3ηΐ5ηι ώε υ11ΐπΐ3ΐ6 1θ3(1 Ϊ8 (Ιειεπηΐηεώ ΤΙιε Γ3ΐΐο οί ώε
υ1ΐΐιη3ΐ6 Ιο 86Γνϊεε 1θ3<1 εοηδόΐυΐεδ 3 Γε1Ϊ351ε ΐηείεχ οί ώε Ιενεί οί ονεΓ3ΐ1
δαίειγ οί ϋιε δΙηιείοΓε.

- ΤΙιε εΐ38ΐϊε ογ ίηεΐ35ΐΐε 3Π3ΐγ5ΐδ ίοΓ ϋιε 86Γνϊεε Ιοηίώ ρΓονίάεδ οηε οί ώε
ρΓθΙ)3ΐ)ΐ6 51Γ688 δΐ3ΐ6δ οί ώε πιοηιιηιεηΐ, ιΐδβίιιΐ ίοΓ ϋιε νεήΓΐ03ΐΐοη οί ώε
0Γ3<± ρ3ΐΐ6Π1 ΐη ώΐδ 81316.
- Ρ3Πίευΐ3τ1γ ώε εΐ35ΐΐε 3η3ΐγδΐδ πιιΐδΐ 1)6 εοηδϊ(ΐ6Γ6(1 38 3 ηιεώοιΐ οί Ιϊηιϊίειΐ
Γε1ΐ3ΐ)Πϊΐγ άιιε ίο ώε 1ο\ν ΐεηδίΐε δίτεπ^ώ 3η<1 ώε ΟΓώοώοργ οί ώε ηΐ35οηΓγ
ΐο§εώεΓ \νΐώ ώε υηεεΓώΐηΐΐεδ οί ώε ηΐ6ε1ΐ3ηίε3ΐ ρΓορεηΐεδ οί ώε οπ£ίη3ΐ
Π1316Π318, ώε εχίδΐίηξ 0Γ3ε1ί5 3τκ1 δείϋειηεηΐδ.

- 5ρεεΐ3ΐ 3ΐΙεηΙΐοη δΐιουΐιΐ 1)6 βΐνεη ίο ώε άγηητηίς 3η3ΐγδΐδ οί 3Πΐθϋΐ3ΐε(1
Γηοηαπιοηΐδ. ΤΙιε ροδδΐβΐΐΐΐγ οί τοοίαηβ 3ΐκ1 δΐΐώηβ οί ώε ίηάίνίάυαΐ
πιεπώεΓδ 31 ώεώ όοηώει ]οίηΐ5 ρΓονίίΙεδ νειγ ώίίϊειιΐΐ 3Π3ΐγΐίε3ΐ ρΓοβΙεπίδ
ίοΓ ώε 3Π3ΐγ8Ϊ8 ίΐδείί ηηά ίοΓ ώε ενηΐυηΐΐοη οί ώε τεδίιΐΐδ.
- ΤΙιε εχΐΓ3ροΐ3ϋϊοη οί ώε τεδίαΐΐδ οί εΐηδίΐε ίοΓ ενεη ίηεΐ3δΐίε ηηηΐγβΐδ υρ ίο
ώε Ιΐ1ΐίΠ13ΐ6 81316 8ΐΐθυ1(1 ηοί 1)6 00Π5Ϊεΐ6Γβ(3 38 Γ6ΐΪ3ΐ)ΐ6 ίί ώε Γ65υ11ϊη§ ί3Ϊ1ΐ)Γ6
ιηεοΐιαηίδηι \νου1(1 ηοί οοιτιρίγ ννίώ ώε εχίδΐίηβ ογ3ο1γ 3ΐκ1 άείοπη3ΐΐοη
ρ3ΐΐ6ΓΠ.
- δρεεΪ3ΐ ηΐίεηιΐοη δΐιουώ 1)6 §ΐνεη ίο ώε ραηίαΐ δαίειν οοείΓιείεηΐδ ίοΓ
ΓηαΙεΓΪαΙδ 3ΐκ1 Ιοπίΐδ ρ3Πϊεϋΐ3τ1γ ίη ώε ε3δε οί βιιΐΐώηβδ ώ3ί \νΐ111)6 §ΐνεη Ιο
ώε 1)86 οί ΓΠ3ηγ ρεορίε (ί.ε. (ώϋπώεδ, ριώΐΐε βυΐΐώη^δ ε.Ιχ.).
Ργοιπ ώε 3ΐ)ονε, ϊΐ 03η 1)6 οοηείικΐεά ώ3ΐ ίοΓ ώε εδώηηΐΐοη οί ώε γ68Ϊ(3ιιη1
Γ65Ϊ513Π06 οί 3 ΚίδΙΟΠΟΟί 1)υίΜίη£ ΙΟ £Γ3νϊΙγ 1θ3(ΐ5 3Π(1 56Ϊ8Π1ΪΟ 30ΐίθηδ 3Π(1 ίΟΓ
ώε ιΐεείδίοη ηιηίαηβ οη ώε ρΓορεΓ ΐηιεΓνεηΐΐοη δεΗεπιε, ίί ΐδ ηεεε553Γγ Ιο Πάνε
3 ϋεερ 1αιο\ν1ε(1§6 ο ί :
- ΤΙιε 8ΐηιεώΓ3ΐ δγδίεπι
- ΤΙιε ρΓορεηΐεδ οί ώε οή^ΐηαΐ ηΐ3ΐ6Π3ΐ8
- ΤΙιε ογ3(± 3ηε1 ιΐείοπηηΐΐοη ρ3ΐΐεπι 3ΐκ1 ώεϊΓ ε1ΐ3η§68 ΐη ιΐηιε
- ΤΙιε 8ΐΓυεώΓ3ΐ τεχροηδε Ιο §Γ3νΐΐγ αηά δεΐδπιίε Ιοαίΐδ
- Πιε δεΐδπιίε 1)3Ζ3Γ(1 οί ώε ΓΟβίοη.
\¥ΐώ 311 ώεδε ΐη πιΐηίΐ ώε ΐηίεΓνεηΐΐοη δοΗεπιε ΐδ (Ιεοΐίΐεώ Ιι ιΐ5ϋ3ΐ1γ ΐηοΐυάεδ
1\νο Ιγρεδ οί ϊηΙεΓνεηΐΐοηδ, ώ3ΐ ΐδ:
- ΡοεηΙ ΐγρε ΐηίεΓνεηΐΐοηδ

- ΟεηεΓ3ΐ Ιγρε ΐηίεΓνεηΐΐοηδ.
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Τ5ε ΩγχΙ ίγρε ΓείεΓδ Ιο ΐηΙεΓνεηϋοηδ ϋιυί ϊηιρΓονε ϋιε ΙοοηΙ δίτεηβϋι ογ ίηίεβήΐγ
ο ί ϋιε δίπιείιΐΓ&Ι ηιεηι5εΓδ ε.§. ϋεερ Γε]οΐηίδ, §Γουϋη£, δίΐίεΗίπβ ο ί \νυ11 \νίϋι
ρΓεδΙτεδδεά Γε5ατδ ε.ί.ε. ΊΤιε δεεοηϋ ΐγρε ΓείεΓδ ίο ΐηίεΓνεηΐϊοηδ ϋιυί ΐπιρΓονε
ϋιε ονεΓαΙΙ δίτυείυΓυΙ 5ε5υνίουΓ ο ί ϋιε 5ιιί1ε1ϊη§ ε.§. ϋεδ υί ϋιε 8ρπη§ίη§δ οί
υτεϋεβ, πη§δ υί ϋιε 53δε ο ί (Ιοηιεδ, εχίεπιυΐ 5υίίτεδδεδ, ΐηιρΓονεΓηεηΐ ο ί ί5ε
δΐΐίίηεδδ ο ί εχίδΙίη§ ϋίυρ5Γ3£Γηδ ε.ί.ε.

ΟΟΝΟΡυδΙΟΝδ
Ιη υτευδ οί 5ί§5 δείδπιΐε πδΐί, ευτϋιςυηΐεεδ ατε ϋιε ρΓεϋοιηΐηυηΐ ευυδε οί ϋυτηυ^ε
ίο υηϋ εοϋυρδε οί ηιοηυιηεηΐδ υηϋ ϋΐδίοήευΐ 5υί1ϋίη§δ. Ρογ εεηΐυήεδ ϋιεδε
5υΐ1ϋΐη£δ 5υνε ρεήοϋΐευίΐγ δυίίεΓεϋ δΐτοη§ δεΐδίηΐε υείΐοηδ υηϋ 5υνε υηϋεΓξοηε
υ Ιάηϋ οί ηυίυπϋ δείεειίοη, δο ϋιυί οηΐγ ϋιοβε ϋιυί \νεΓε \νε11 άεδί^ηβεί εγκΙ
οοηδίηιοίεϋ 5υνε δυΓνίνεϋ.
Οοηδεςυεηϋγ, ννΚεη δίηιείυΓυΙ ΐηΙεΓνεηϋοηδ υτε πιυϋε, ϋιε οπ^ίηοΐ δίτυείυΓυΙ
δγδίεηι δΗουΐϋ ΐη ρηηεΐρίε 5ε Ιεερί υηεΗυηβεϋ. Αί πιοδϋ, οηΐγ Ιοευΐ ΓερυΐΓδ ογ
ΰηρΓονεηιεηΐ οί ϋιε 0ΓΪ£ίηυ1 δίΓυοίυΓυΙ δγδίεηι δίιουΐϋ 5ε υεεερίεϋ. Νο οηε ίδ 5γ
υηγ Γτιεαηδ ΐη υ ροδΐϋοη ίο βυυτυηίεε ϋιηι υ ιηοϋΐίΐεϋ δίηιείυΓυΙ δγδίεηι \νί11
5υνε α 5εϋεΓ ε5υηεε ϋιυη 15ε 0ΓΪ£ίηυ1 οί δαΓνίνίη§ ΐη ϋιε ίο11ο\νΐη§ εεηίηπεδ.
Ιη οΓϋεΓ ίο εδϋιηυίε ϋιε 1ουϋ-5ευΓΐη£ ευρυεΐίγ οί α Γηοηυπιεηΐ Ωοπι ϋεαϋ ογ
δεΐδηιΐε Ιουϋδ υηϋ ίο Γηυΐεε ϋεεΐδΐοηδ υ5ουί ροδδΐϋΐε ΐηΙεΓνεηϋοηδ, α
εοιηρίΐουΐεϋ ρΓοεεϋυΓε οί ΐηΙεΓνεηϋοηδ ΐδ ΓεςυΐΓεϋ. Τ5ΐδ ρΓοοεϋυΓε 5ε§ΐηδ ννΐίΗ
ΙεπιροΓΟτγ δ5οπη§ 3ηϋ ΐηδίαΐΐαϋοη οί δευίίοΐϋδ ίοΓ 3ρρΓουε5ΐη£ ϋιε ιηοηυηιεηί
αηϋ εοηϋηυεδ \νΐύι ΐη-δΐίυ ηιε3δυΓεηιεηίδ υηϋ ΐηνεδϋ£3ΐΐοηδ, 135ογ31ογυ 16815,
3ηϋ πβΟΓουδ δίηιείυΓυΙ 3Π3ΐγδ6δ. Οηΐγ 3 ϋΐ0Γ0υ§5 Ιαιοννίεϋβε οί ϋιε ρΓορεΠΐεδ
οί 15ε Γηυίεήυίδ ΐηνοίνεϋ 3ηϋ ϋιε δίηιείϋΓ3ΐ 5ε53νΐοιΐΓ οί ϋιε ιηοηυηιεηί
_)υδϋΓιεδ ΐηίεΓνεηϋοη.
Ιη ϋιε ενεηί ϋΐ3ί 3ηγ δίηιείυΓυΙ ΐηίεΓνεηϋοη ΐδ ϋεεΐϋεϋ υροη, ΐί δ5ου1ϋ 5ε Κερί
ΐη ηιΐηϋ ϋιυί15ε 3ΐηι οί 15ε Γ6δίθΓ3ίΐοη ΐδ ίο ρΓεδεΓνε 3ηϋ Γενε3ΐ ϋιε 36δί1ΐ6ΐίε
υηϋ Ηΐδίοπεηΐ νυΐυε οί ϋιε ιηοηυηιεηί υηϋ ΐδ 53δεϋ οη τεδρεεί ίοΓ ϋιε οήρίηαΐ
πΐ3ΐ6ΓΪ3ΐδ υηϋ υυϋιεηίΐε ϋοευπιεηΐδ. Τ5ΐδ ΐηιροδεδ οη ϋιε δρεεΐυΐΐδίδ τεδροηδΐΩΙε
ίοΓ 15ε ΓεδίθΓ3ίΐοη 3 ϋυίγ ίο εοηδΐϋεί νν53ΐ Ιΐππίυϋοηδ ϋιεδε εοηδΐϋεΓυίΐοηδ
ρΐ3οε οη ί5ε εΗοΐεε οί ίεεϋηΐςυεδ 3ηϋ ιηυΐεΓΐυΙδ οί ΓερυΐΓ 3ηϋ δ1τεη£ϋιεηΐη§.
Τ5ε Ιτεγ ίο ϋιε εΗοίεε οί ηΐ3ίεΓΪ3ΐδ 3ηϋ ίεεϋηΐςυεδ ΐδ ϋιε εΐ3δδΐίΐε3ϋοη οί ϋιε
δεεοηϋ ΐηίο ί\νο ιηηΐη ευίε^οΓΐεδ: ΓενεΓδΐϋΙε υηϋ ΐιτενεΓδΐϋΙε. Μυίεήυίδ υχεά ίη
τενεΓδΐϋΙε ΐηΙεΓνεηϋοηδ υδυυΐΐγ ΐπιροδε νεΓγ ίε\ν Γεδίπεϋοηδ. Ιη εοηίΓΟδί,
Γηυίεήυίδ υδεϋ ΐη ΐιτενεΓδΐ51ε ΐηΙεΓνεηϋοηδ ΐπιροδε ϋιε ίο11ο\νΐη§ ί\νο υϋϋΐίίοηαΐ
Γεδϋΐείΐοηδ: εοπιρυϋϋΐΐΐΐγ οί 15ε ηε\ν πιαίεήυίδ ννΐϋι ϋιε οή§ΐηυ1 οηεδ 3ηϋ νβτγ
1οη£ ίεπη ϋυΓυ5ΐ1ΐίγ οί ϋιε ηε\ν πιυίεήυίδ. Τ5εδε Γεδίπεϋοηδ ηεεεδδΐίαίε 3
ί5θΓθυ§51αιο\ν1εϋ§ε οί ϋιε ρΓορεΠΐεδ ίοΓ 15ε οπβίηυΐ πιυίεήυίδ δο ϋΐ3ί ϋιεγ ευη
5ε υδεϋ 3δ 3 §υΐϋε ίο 15ε εΗοΐεε οί ηιυιεπυίδ ίοΓ τερυΐΓ υηϋ δίτεη^ϋιεηΐηβ. II«
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8εηεΓ2ΐ1γ ηοοερίεά Ιΐιηΐ ιίιε βεδΐ \ναγ Ιο δαίϊδίγ Ιίιε ΓεςυϊΓεπιεηΐδ Γογ
εοπιρηΙΐΜΙΐΐγ αηά άιίΓηΟΐΙΐΐγ Ϊ8 ίο οΐιοοδε "ΐτηάΐΐίοηηΐ πΐ3ΐεΐΊ2ΐδ" Γογ Γε$ΐθΓ2ΐΐοη.
δΐηιείυΓΕί Γ68ΐθΓ3ΐΐοη ϊδ 2 Ηΐβΐιΐγ 3ρβεΐ3ΐΐδεί1 ορεΓ3ΐΐοη, οηε ϋΐ2ΐ 02ΐ1δ Γογ ιίιε
εο1ΐ2βθΓ3ΐΐοη οΓ δρεοΐηΐΐδίδ ϊη πΐ3ηγ δοίεηΐΐΓΐο (ϋδοΐρΐΐηεδ δυοίι 35 2τοΐΐ2εο1θ£γ,
ΗτεΙιϊΐεείιίΓε, δϋΓνεγ εη§ίηεεπη§, δίπιείιίΓαΙ εηβΐηεεππβ ηηά εΚειηΐεαΙ
εηβίηεεήηβ, δ(Γοη§1γ δυρροπείΐ 6γ οοπιρυΐ3ΐΐοη2ΐ πιεΛοάδ ηηά \νε11-εςυΐρρε(1
12Ϊ)0Γ310ΓΪ83.
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