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ΑΗχίΓΕΟί
ΤΗε Εάχοφίίοη οΓ ηίίΓο^εη εΙ 77 Κ Ηηχ Ηεεη εΕπίεά ουί οη ΧΕΓηρΙεχ οΓ
ΡοΠυ^υεδε οπίΕπιεηίΕΐ «ΐΕζεά ίίΐεχ (αζιιΐν/οχ) Γγογπ ίΗε ΧνΐΐΗ Ιο ΧΧίΗ
οεηίυπεχ. ΑηΕΐνχίχ οί' ίΗε ΓεχυΙίχ ίηάίεΕίεχ ι ΗεΙ άε§ΓΕάΕίίοη ίχ ΕχχοαΕίεά \νίίΗ
ίΗε άενείορηιεηΐ οΓ ΓηεχοροΓοχίίγ Εηά επ ίηοτεΕχε ίη χρεείίίε χιπΐΕοε εγοε. Ιί \υεχ
Γουτκΐ ΙΗεΙ ίπιρΓε^ηΕΐίοη οί' άείεποΓΕίεά ίϊΐεχ ννίΐΗ ΡεγεΙοιΟ Β-72 ογ ννίίΗ
ροΙνυπείίΐΕπε ννΕΧ είΓεείίνε ίη ίιΙοοΡίη» ίΗε ροΓοχίίγ. ΥΥεοΕογ ΟΗ, οη ίΗε οίΗεΓ
ΗΕηά, άίά ηοί οΕΐιχε Η1οε1οη§ οΓ ίΗε ροΓεχ Ηυί ΕρρεΕΓεά Ιο ί>ε άεροχίίεά εχ ε
χιΐΓίΕοε οοΕίίηί». II ίχ εοηεΐυάεά ΙΗεΙ ίΗε ΙεεΗηίςυε οΓ Ιον,· ίειηρεΓΕίιίΓε ηίΐΓ0 ί>εη
ΕοΙχοΓρίίοη ίχ νεΓγ υχεί'υί Γογ είΐΕΓΕεΐεπχίη§ ροΓοχίίγ, Εηά ϊΐχ εΗΕη§εχ άιιπη§
άε^ΓΕάΕίίοη ογ ε(ϊογ οοηχοΙίάΕίίοη ρΓοεεάυΓεχ, ίη ε τειροη οΓ ροΓε χίζε ννίιβΓε
οίΗεΓ ΙεεΗηίςυεχ ΕΓε ίηΕάεςιίΕίε.
ΙηίΓοάυείϊοη
II ίχ ννεΐΐ Κηο\νη ι ΗεΙ ροΓοχίίγ ρΐΕγχ επ ίιηροΓίΕηΐ τοίε ίη άεΙεποΓΕίίοη οΓ χίοηεχ,
Εηά οίΗεΓ Ηιιί1άίη§ πίΕίεπΕίχ [1], Αιηοη§ ίΗε ιηοΓε ίηιροΠΕηί
οοηχεςυεηεεχ, ΕΓε είϊεείχ ΕχχοείΕΐεά \νίίΗ ΟΕρίΙίΕΓγ ΐΓΕηχροΓί οΓ \νΕίεΓ ίηίο Εηά
ουί οΓ ίΗε ίηίεπίΕΐ ροΓε χΙηιείιίΓε ννΗίεΗ, οη ίΗε οηε ΗΕηά, ΓεχυΙίχ ίη ε ^ γεγΙοεΙ
ΕΐίεΓΕίίοη οΓ ίΗε πιίοΓοχίΓυοΙυΓε Εηά, οη ίΗε οίΗεΓ ΗΕηά, ίηίΓοάυεεχ χοΐιώΐε χεΙΙχ
χιιεΗ εχ χυΙρΗΕίεχ, ηίίΓΕίεχ Εηά ΕΐΙίΕΐίηε εΗΙοήάεχ ίηίο ίΗε ροΓε ηεΙλνοΗί. Αχ ε
τεχυΐί ο ί εγείίε νΕΠΕίίοηχ ίη Ηυπιίάίίγ Εηά (ΐΓγηεχχ, ίΗε χεΙΙχ (ΙίχχοΙνε Εηά
ΓεεΓγχίΕΐίζε, ΐΗεΓεΗγ 0 ΓεΕίίη§ ίηίεπίΕΐ ρΓεχχυΓεχ Ηί§Η εηου§Η ίο ΗΓεΕΕ άο\νη ίΗε
ΓηίεΓοχίηιείιίΓε Εηά, ίη ίΗίχ ν/Εγ, ΟΕυχε ε ΓυΠΗεΓ ίηεΓεΕχε ίη ίΗε ονεΓΕίΙ ροΓοχίίγ.
Εοηχεςυεηίΐγ, οηε οΓ ίΗε ΓεοΙ ογχ λυΗϊοΗ χΗουΙά Ηε ΙεΗοπ ίηίο ΕοεουηΙ ννΗεη
άενε!ορίη§ ηε\ν ρΓοίεείίνε Εηά εοηχοΙίάΕίίοη ΐΓεΕίηιεηΙχ ίχ ίΗεΐΓ είϊεοί οη ίΗε
πιογΓεγχ
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ροΓβ δίηιείυΓε. ΟΗΕΓΕείεπδΕίίοη ο ί ροΓΟδίίγ ίδ ΐΗεΓείοΓε επ εδδεηίΪΕΐ δίυάγ Ιο 1)6
υηάεΓίηΙίεη ννΗεη ίΓγίη§ ίο υηάεΓδίΕηά ίΗε πιεοΗΕηίδΓηδ ο ί άείεηοΓΕίίοη Εηά Ιο
ενδίυαΐε Εηά ρτεείΐεί ίΗε είϊίείεηεγ Εηά ίΗε ηιεοΠΕπίδΐη ο ί ίΗε εοηδεινΕΐίοη
ΐΓεαίηιεηΐ.
ΤΗε ίηίοπηΕίίοη οΗίΕΐηεά βΗουί ροΓΟδίίγ άερεηάδ οη ίΗε εχρεηηιεηίΕΐ
ΙεεΗηΐςυε υδεά [2-4], Ιη ρΕΓίίευίΕΓ, άίίΤεΓεηί ΙεεΗηίςυεδ 3Γε ηεεεδδΕΓγ ίο δίυάγ
ίΙίίίεΓεηΙ Ιυηάδ οί" ροΓεδ. \ΥίίΗ Γε§3πΙ ίο ροΓε δϊζε ίΗε είΕδδίίιεΕίίοη υδεά ϊη ίΗίδ
ρ3ρεΓ ϊδ ΙΗεΙ οίϊϊεΪ3ΐ1γ αάορίεά Ηγ ΙΙΙΡΑΟ [5]:
ηιίοΓοροΓεδ- <1 < 2 ηιτι
ιηεδοροΓεδ- 2 < (1 < 50 ηπι
ηΐΕετοροΓεδ- (1 > 50 ηπι
ννΗεΓε (1 ϊδ ίΗε άΪΕΐηείεΓ οί-3 εγϋηάπεΕί ροΓε ογ ίΗε ννίεΙίΗ ο ί 3 δΐϊί δΗΕρεά ροΓε.
Το εν3ΐυ3ΐε ιτίΕεΓοροΓΟδίΐγ οηε ο ί ίΗε ιτιοΓε εοπιηιοηΐγ υδεά ίεεΗηίςυεδ ίδ
ιηεΓευΓγ ροΓΟδϊιηείΓγ. ΤΗε δΗΕρε ο ί ίΗε ϊηίηΐδίοη-εχίηΐδίοη ευτνεδ οεπ §ϊνε δοιηε
ςυΕίίΐΕίίνε ϊηίοπτίΕΙίοη ΕΗουί ίΗε Ηϊη<Τ ο ί ροΓΟδίίγ 3Π(1, ίη εεΓίΕΪη ε3δεδ, ϊί ηΐ3γ
3ΐδθ Ηε ροδδϊΗΙε ίο ε3 π γ ουί 3 ςυΕηίίΐΕΐίνε ΕΠΕίγδίδ ίη ΟΓάεΓ ίο οΗΙεϊπ ροΓε δίζε
άίδΐήΗυίίοη ευΓνεδ.
Ιη ίΗε 03δε ο ί πιιογο Εηά ηιεδοροΓΟδίίγ, ΙεεΗηίςυεδ Ηηδεά οη §3δ 3(1δθΓρΙίοη
Η3νε ρΓονεη ίο Ηε νεΓγ υδεϋιΐ. Ιη ρ3Γίϊεαΐ3Γ, ουίδίάε ο ί ίΗε εοηδεΓν3ίίοη ίιείά,
ΕάδΟφίίοη ο ί ηϊίΓθ§εη 3ί 77 Κ ίδ ρΓθΗ3Η1γ ίΗε ΓηοδΙ ννίάεΐγ υδεά ιηεΐΗοά οί
οΗ3Γ3θίεπδ3ίίοη ο ί ροΓουδ πΐ3ΐεπ3ΐδ. ΤΗε 3Π3ΐγδίδ ο ί ίΗε εχρεπηιεηΐ3ΐ ά&ΐΆ
(ΕάδΟφίίοη ίδοίΗεπτίδ) Ηγ ΕρρΓορπΕίε ηιείΗοάδ, δυεΗ 3δ ΒΕΤ Εηά α 8 ιηεΐΗοάδ
[6], 03η ρΓονίάε ίηίοπηΕίίοη ηΗουί ίΗε Ηίηά ο ί ροΓΟδίίγ, ίΗε δρεείίιε δυιΤΕοε 3Γ63
Εηά, ίη εεΠαίη ε3δεδ, ροΓε δίζε άίδίπΗυίίοηδ Εηά ροΓε νοίυηιεδ.
Ιη ίΗε ίιείά ο ί εοηδερ/Εΐίοη ο ί \νοάίδ ο ί ε Π 3η(I ηιοηυπιεηΐδ, πιεΓεαΓγ
ροΓΟδϊιηείΓγ ίδ 3 ν/ίεΐεΐν υδεά ΙεεΗηΐςυε. Οη ίΗε οίΗεΓ ΗΕηά, ηίίΓο^εη 3(1δθΓρίίοη
Η3δ Ηεεη νεΓγ Ιίίίΐε υδεά. \νίίΗ Γε§Επ1 ίο ίΗε εΗ3Γ3είεπδ3ίίοη ο ί οπΐ3ηιεηΐ3ΐ
§ΐΕζεά ίίΐεδ {αζι<Ιβ]θ5) ε ίε\ν δΐιαείίεδ Η3νε Ηεεη ρυΗΙίδΗεά [7-13], Ηυί οηΐγ ί\νο ίη
ννΗίεΗ ηίίΓ0 §εη ΕάδΟφίίοη ίδ υδεά [9,11], Ιη οηε ο ί ίΗεβε ρΓενίουδ δίυ<1ίεδ [11]
ννε 3ρρ1ίε<1 ΗοίΗ ΙεεΗηίςυεδ ίο εΗ3Γ3είεπδε ίΗε ροΓΟδίίγ ο ί ΧΥΙΙΙίΗ εεηίυΓγ
ροΠυ§υεδε οπΐ3ηιεηΐ3ΐ ίίΐεδ ίη άίίΤεΓεηί δίαίεδ ο ί άείεποΓΕίίοη 3Π(Ι δυΗ]εοίεά ίο
άίίΤεΓεηί ιηοάίίιοΕΙίοη ρΓοεεάυΓεδ Εηά ϊί ννΕδ ίουηά ι ΗεΙ ηίΐτοί'εη Εΐΐδοφίίοη
§Ενε ηιοΓε νΕίυΕΗΙε ίηίοπηΕίίοη ΙΗεπ ηιεΓευΓγ ροΓΟδίηιείΓγ, 3δ ίΗε τεδυΐίδ
ίηάίοΕίεά ΙΗεΙ άείεποΓΕίίοη \ν3δ ΕδδοεΪΕίειΙ ννίίΗ πιεδοροΓεδ Εηά ηοί ηΐΕΟΓοροΓεδ.
ΤΗίδ \νοτΗ ΗΕδ ηονν Ηεεη εχίεηάεά ίο ίηεΐυάε ίίΐεδ ίτοιη ίΗε Χ νΐίΗ ίο ΧΧίΗ
εεηίυΓγ ν/ίίΗ ίΗε Εΐιη ο ί ενΕΐυ3ίίη§ ίη γπογο άείΕΐΙ ίΗε ΟΕρΕοίίγ ο ί ηίίΓο^εη
ΕάδΟφίίοη ίο §ίνε ίηίοπηΕίίοη ίη 3 τε§ίοη ο ί ροΓε δίζε \νΗίεΗ ίδ ίηνοίνεά ίη
ρΓοεεδδεδ ο ί άείεποΓΕίίοη, Ηυί \νΗεΓε οίΗεΓ ΙεεΗηίςυεδ 3Γε ίηδεηδίΐίνε.
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ΕχρετίηιεηίηΙ

δαιηρίεδ οΓροτίυ§ιιεδε οτη3ΐηεηΐ3ΐ ίίΐεδ Γτοιη ίΗε ΧνΐίΗ Ιο ΧΧίΗ εεηίιιτίεδ, Γτοτη
(ϋίΤετεηί ΙοοΕίίοηδ αηά ΐη άίίΤετεηί 3ρρ3τεηί δΐ3ίεδ οΓ εοηδετνΕίίοη, \νεΓε δίικϋείΐ.
ΤΗε 53Γηρ1εδ 3τε (Ιεδί|ξη3ΐεί1 Ηγ ίΗείτ εεηΐυπεδ, Γοτ εχαιηρίε, 83ΐηρ1ε XVI
τεΓεττίη§ Ιο ίΗε 83ΐηρ1ε ίτοηι ίΗε ΧνΐίΗ εεηίυτγ. Ιη 3άάϊΐϊοη, α ίίΐε ίτοηι ίΗε
ΧνΐΙΙΐΗ εεηΐυτγ ϊη 3 ρΕΓίίουΙητΙγ §οο(Ι δΐ3ίε οΓ εοηδετνΕίίοη \ν3δ 3ΐδθ υ$ε<1 3η(1
ίδ (1εδί§η3ΐεά Ρτίδο. Οηΐγ ίΗε εετητηίε Ηοάγ οΓ ίΗε ίίΐεδ \ν3δ υδεά (ννίΐΗουί ίΗε
§ΐ3ζε). ΤΗε 83τηρ1ε(Ι τη3ίεπ3ΐ \ν3δ ί>τουη<Ι (ουί) ϊη ϊττε^υΐατ δΗαρεδ Ιο 3 δίζε οΓ
3ρρτοχίηΐ3ίε1γ 2 ηιητ άΐΕπιείετ.
Ρ3Γΐ οΓ 83ηιρ1ε XVIII \ν3δ υδεά εΐιτεετίγ 3η(1 ρατί \ν3δ ίητητετδείΐ ίη άείοηίδειί
ν/Είετ Γοτ 7 (ΐ3γδ Γοτ (ΙεδΕίίηηίίοη. ΤΗε <1εδ3ΐίη3ΐε(Ι 83πιρ1ε ν/3δ <1ϊνϊείε<1 ϊη 4 ρ3Πδ:
οηε \ν38 3Π3ΐγδε(Ι (XVIII άεδβΐ) 3η<1 ε3εΗ οΓ ΙΗε τεπΐ3ίηίη§ 3 ρ3τίδ Ϊτηρτε§η3ίεί1
ννϊΐΗ 3 ροΐγηιετ. ΤΗε ροΐγπιετδ υδεΗ \νετε:
ΡεγεΙοιγ! Β-72 (ΡΒ72) 5 % ίη Εοείοηε
\Υ3εΙίετ-0Η (\νθΗ ) ϊη ίΗε εοτηιηετείΕΐ εοηεεηίτηΐίοη
ΡοΙγατεΐΗπηε (Ρυ) 5 % ίη η-ΗυίγΙ 3εεΐ3ΐε
δ3ΐτιρ1ε XVI νν3δ 3ΐδθ δΐιπϋεά ΗεΓοτε 3η<1 3ίΐετ ίτηρτε§η3ίίοη ννίΐΗ ΝνηεΗετΟΗ. Βείοτε ίπφτε^ηηίίοη, ίΗε δητηρίεδ \νετε είποά 31 105°€ Γοτ 24 Ηουτδ 3η<ί
ΐΗεη εχροδεά ίο αίτ Γοτ 3ί ΙεΕδί 24 Ηουτδ. Ροτ ίπτρτε§η3ίίοη, ίΗε 83ηιρ1εδ \νετε
ΗεΙΓίηιτηετδείΐ ίη ίΗε δοΐυίίοηδ Γοτ 30 ιηίη, ηΓίετ \νΗίεΗ ίΗεγ ννετε εΐοδετί ίη Ρείτί
(ϋδΗδ Γοτ 2 ννεεΗδ, ΗεΓοτε αηαίγδίδ.
Νίίτο§εη Είΐδοτρίίοη ίδοίΗεπηδ 3ί 77 Κ \νετε (Ιεΐεπηίηείΐ οη 3 εοηνβηίίοηηΐ
Ηί§Η ρτεείδίοη πΐ3ηιΐ3ΐ νοίυτηείτίο 3ρρ3Τ3ίαδ \νίίΗ 3 Ο3ί3ΐηε1ποδ Β3τοεε1 572 Γοτ
ρτεδδυτε τηεΕδυτεηιεηΙ. δΕίηρΙεδ \νετε ουί§3δδετ1 3ί 110°€ ίο τεηιονε
ρΗγδίδοτΗεά \ν3ίετ, εχεερί ίΗε ίιτιρτε^πΕίειΙ 83πιρ1εδ ιΗεΙ \νετε ουί§3δδε<1 3ί
50Τ. ΤΗε ΙοΙεΙ ηΐ3δδ οΓ 83τηρ1ε υχετί Γοτ ε3θΗ Ετίδοτρίίοη ίδοίΗεττη τηεηδυτετηεηί
νν35 3Ηουί 7 §.
ΒεδίιΙίδ Ηηϋ ϋίδοιίδδίοη
Νΐίτοςεη ηϋχοτρίίοη οη Ιϋεδ Γτοιη (ΙϊίΤετεηί εεηίυτϊεδ
Ιη Ρί§υτε 1 3τε δΗο\νη ίΗε ηίίτο§εη 3(1δοτρΐίοη ίδοίΗεττηδ 3ηά εοττε3ροη<ϋη§ α5
ρΐοίδ (υδίη§ δί1ίθ3 38 δΐηπείηπΐ) οΗίΕΐηεά οη δ3τηρ1εδ XVI ίο XX. ν3ΐυεδ
οΗίΕίηεά Γτοηι ίΗε ΒΕΤ 3Π(1 α8 3η3ΐγδεδ οΓ ίΗε ίδοίΗετπΐδ 3τε §ίνεη ίη Τ3Η1ε 1.
\νίίΗ ίΗε εχεερίίοη οΓ ίΗε XX 3ηά XVII δ3τηρ1εδ, 311 ϊδοίΗετηΐδ Ηβνε 3η
Ηγδίετεδίδ Ιοορ οΓ ίγρε Η3 ννΗίεΗ ίη<ϋε3ΐεδ ίΗε ρτεδεηεε οΓ ητεδοροτοδίίγ
38δοεί3ίε(1 \νίίΗ δΐίίδ Ηεί\νεεη Ι3τηε1ΐ3τ ρΕτίίοΙεδ [5], ΤΗίδ ίδ εοηδίδίεηί \νίίΗ ίΗε
δΗβρε οΓ ίΗε α8 ρΐοίδ τνΗίεΗ δΗο\ν ροδίίίνε τίενίηΐίοηχ ίτοτη ΙίηεΕτίίγ 3ί α* > 1,
Ιΐΐ3ΐ ίδ, ίη ίΗε τηα1ίίΐ3γετ τε§ίοη. ΤΗε βΗδεηεε οΓ Ηγδίετεδίδ 3η(1 ίΗε ΙίηεΕπίγ οΓ ίΗε
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Ρί§ιΐΓε 1 - ΝϊίΓ0 §εη αάδοφίϊοη ίδοίΗεπηδ (η) ηηά εοιτεδροη<ϋη§ α 5 ρ1οΙ$ (Η) οη
ίϋεδ οΓΧΥΙΐΗ ίο ΧΧίΗ εεηίυπεδ.

α , ρΐοί ο ί XX ηηά XVII δηηιρίεδ ϊηάίεαίε ΐΗ&ΐ ίΗεκε δηηιρίεδ 3Γ6 ηοη ροΐΌϋδ.
ΤΗε ΓεεδοηαΗΙε 3§ΓεεηιεηΙ ΗεΙ\νεεη ίΗε ΒΕΤ ηηά ίΗε α 8 δρεεϊίίε δΐιιΤαεε ΕΓε38
(Α δ) Ιογ ε11 δαιτιρίεδ εχεερί XVI ίικϋεΗίεδ ίΗε αΗδεηεε ο ί ιτιϊεΓοροΓΟδίΐγ. Οη ίΗε
οίΗεΓ Καπά, ννϊίΐι ίΗε XVI δ&ιηρίε ίΗε ΒΕΤ άτ&ά ΐδ Ηί§ΗεΓ ίΗαη ίΗε α 8 ατεα.
ΡϋΓίΗεπηοΓε, εχίΓ&ροΙ&ίίοη ο ί ίΗε α , ρΐοί §ίνεδ 3 ροδϊίϊνε ϊηίεΓεερί. ΒοίΗ ο ί
ίΗεδε ίεαίιίΓεδ ίη<ϋε3ίε ίΗε ρΓεδεηεε ο ί πιίετοροΓΟδίίγ, ίΗε εοιτεδροηάϊη^ ναΐιιε
ο ί ροΓε νοίιιιηε Ηεϊη§ §ίνεη ϊη Τ&ΗΙε 1.

Ρϊ§υΓε 2 - ΝίίΓθ§εη ηιΐδοφίίοη ϊδοίΗεπηδ (α) αηά εοΓΓεδροηάίη§ α 5 ρΐοίδ (Η) οη
3 άε§Γ3(1ε<1 (XVIII) ηηά α \νε!1 ρΓεδεΓνεά (Ρόδο) ίΐΐε ο ί ίΗε Χ νΐΙΙΐΗ εεηίιηγ.
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ΤβΗΙε 1 - Κεδυΐΐδ ο ί ΒΕΤ αηά α , ΒΠΒίγδΐδ ο ί ηΐίτο§εη Βάδοτρίίοη ίδοίΗεττηδ αί
77 Κ άεΐεπηίηεά οη δΒτηρΙεδ ο ί ροτίυ§υεδε οπίΕηιεηίΕΐ ΐϊΐεκ 0 Βετ = ΒΕΤ €
εοηδίΒΠΐ. Αβετ από Αχ = δρεείίιε δυτίΒεε βτοβ άεΐεττηίηεά ίτοπι ΒΕΤ Εηά α 5
ρΐοίδ. Υπ,ρ = ηιίεΓοροΓε νοίιιιηε άείεπηΐηεά ίτοπι α 8 ρΐοΐ.
δ Ε τ η ρ Ιε

Ο

β ε τ

Α

Α χ

β ε τ

ν
ν ΙΤ ΐρ
3

π

ι

28

'

ς π ι

-1
§

XVI

121

28.3

22.1*

0.0024

Χνΐ-ΟΗ

67

25.3

17.9*

0.0029

XVII

95

1.6

1.5

0

Ρ τ ϊδ ο

313

5.8

5.8

0

126

14.5

14.7

0

208

21.0

19.0*

0.0010

ΧνΐΙΙ-ΟΗ

91

17.0

3.6*

0.0075

ΧνΐΙΙ-ΡΒ

78

3.7

3.7

0

χνπι-ρυ

54

1.2

1.1

0

XIX

147

9.2

9.0

0

XX

188

1 .3

1.3

0

XVIII
XVIII

ά εδ Β ΐ

*νΕΐαε οΗΐΒΐηεά ίτοπι ΐΤ>ε ΙίηεΕτ τε§ΐοη ΙίΐΕί άοεδη’ί ρΒδδ ίΗτου§Η ίΗε οτί§ΐη,
ΐΗετεΒγ εοιτεδροηάΐη^ Ιο εχίεπίΕΐ δυτίΒεε ετοε, εχε1υάΐη§ τηίετοροτεδ

Ιη Ρίβυτε 2 Ιΐιε ηΐίτο§εη ίδοίΗεππδ Εηά εοττεδροηάΐη§ α 5 ρΐοίδ οί" δΒΐηρΙε

XVIII Ετε εοηιρΒτεά ννϊίίι τεδυΐίδ οΒίΕΪηεί! οη ΐΗε Ρτϊδο δΒΐηρΙε ( εΙεο Γτοτη ίΗε
ΧνΐΙΙΐΗ εεηίυτγ Ηυί ΐη ε §οοά δίΒίε ο ί ρτεδετνΕΐϊοη). ΤΗε τεδυΐίδ ίηάίεΒίε ι ΙιεΙ
ίΗΐδ δΕπιρΙε ΐδ ηοη ροτοαδ.
ΟοηδΐάετΒίΐοη οΤ ίΗε τεδυΐίδ ρτεδεηίεά ϊη Ρί§υτεδ 1 βπ<1 2 ϊηεϋεΕίεδ ι ΗεΙ Ιΐιε
ΕρρεΕΤΕηεε ο ί ΗγδΙετεδίδ ΐη ίΗε ηΐίτο§εη Βάδοτρίίοη ίδοΐΐιεπη ίδ ΒδδοεΪΒίεά ν/ϊΐΗ
ίΗε όε§τΕ(ΐΕΐίοη ο ί ίΗε Ιίΐε. ΤΗε ηιοτε άεΙετίοτΒίεά ίδ ίΗε Ιίΐε, ίΗε Ηί§Ηετ ννίΐΐ Ηε
ίΐδ δυτίΕεε ΕτεΕ Εηά ίΗε ηιοτε ηιεδοροτουδ Εηά ενεη τηίετοροτουδ ΐί ννϊΐΐ Ηε. \Υε
οεω εοηεΐυάε, ίυτίΗεττηοτε, ΙΗεΙ ίΗε άενείορτηεηί ο ί ηιίετο Εηά ηιεδοροτοδίίγ ΐδ
ηοΐ ιηετεΐγ τεΐΕΐεά \νΐίΗ ίΗε Ε§ε ο ί ΙΗε Ιΐίε, Ηυί ΐδ ηιοτε άερεηάεηί οη ίΗε
ΙεεΗηοΙοβγ ο ί ρτοάυείΐοη Εηά οη ίΗε εοηάΐΐΐοηδ Ιο ννΗΐεΗ Ιΐίε \νΕδ δυΗ]εείεά
άυτΐη§ ΐΐδ Ιΐίε. II ΐδ ρΕτΐϊευίΕτΙγ ηοΙεννοτΤΗγ ΙΗεΙ XVII εεηίυτγ Ιΐίε Ηε8 ΕρρΕτεηάγ
Ηεεη ηΐΕΐηίΕΐηεά ΐη επ εχεείΐεηΐ εοηάΐΐΐοη, εοτηρΕΤΕΗΙε ννΐίΗ ε Ιΐίε ίτοηι ίΗε
Ηε§ΐηηΐη§ ο ί ίΗε ευττεηί εεηίυτγ.
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ρ/ρ°

“5

ΡΐβΐίΓε 3 - ΝϊίΓθ§εη Εάδοιρίΐοη ίδοίΗεπηδ ( ε) Εηβ ςοιτ6δροη<ϋη§ α 5 ρΐοΐδ (β) οη
ΧνΐΐΗ οεηίιΐΓγ βίε βείοτε εικΙ ε Οογ ϊιηρΓβ§ηΕΐΐοη ννίΐΗ \Υ εο1<;6γ-ΟΗ.

ε

ΕΓΓεεί ο ί ϊιη ρ η ^ η ιΐίο η ννίΐΐι ροΙγπιεΓδ
Ιη Ρί§ϋΓβ 3 Ετε δΗο\νη ηΐΐΓ0 §εη ίδοίΗεπηδ εικΙ οοιτε3ροη<ϋη§ α, ρΐοΐδ οΓ δΕηιρΙε
XVI βείοΓε εικΙ ΕίΙεΓ ΐΓεΕίιηεηΙ ννΐίΚ \νΕε1<εΓ-ΟΗ. Ιη Ρΐ§υΓβ 4 ΕΓε δΗοννη ΐΗε
Γεβυΐΐβ οβίΕΪηεά \νΐίΗ ιΚε XVIII δΕίτφΙε (ρΓενΐοιίδΙγ άεδΕίΐηΕίεά) Εηά εΩογ
εοηδοΙΐόΕΐΐοη \νΐίΗ 3 (ΙϊίϊεΓεηΙ ΐπιρΓε§ηΕηΐ3. Κεβυΐΐδ οΓ ΐΗε ΒΕΤ επ(1 α, Εηαίγδβδ
ΕΓε §ΐνεη ΐη ΤΕβΙε 1. Ιη ε11ΟΕβεβ ίΗβΓε ΐδ ε ΐΕΓ§ε (ΙεοΓεΕδε ϊη 0 Βετ λνΗΐεΗ ΐηάΐοΕίεβ
ε 1ο\νεπη§ ο ί ΐΗε βυΓίΕεε εηεΓ§γ Εη<1 ϊδ οοηβΐδίεηΐ ννΐΐβ ΙΚε (ΙεροδίΙΐοη ο ί ε ΐΕγεΓ
ο ί ροΙγηιεΓ οη ΐΗε δυΓίΕοε. ΤΗεΓε ϊδ Είδο ε άεοΓεΕδε ϊη ίΗε δυιίΕοε εγοε, ΐΗΐδ Βεϊηβ
ηιιιοΗ πιοεε ρΓοηουηεεβ ΐη ΐΗε οΕδε ο ί ίΗε ΡΒ72 Εηά ιΗε ροΙγιίΓείΗΕηε
ϊπιρΓεβηΕΐΐοη.
ΙηιρΓε§ηΕΐΐοη \νίΐΚ \νΕεΐ?εΓ-ΟΗ ρΓΟίΙυοεδ δΐηιΐΐΕΓ ε1ΐΕη§εδ \νίΐΚ βοΐΗ Ιΐίεδ.
Α1ΐΗου§Η ΙΗε βρεοΐβο δυιίΕοε εγοε (ΙεοΓεΕδεδ δ1ΐ§Ηΐ1γ, ΐΗεΓε ϊδ ε πιογο δΐ§ηΐβςΕηΙ
ΓεβυοΙίοη ΐη ΐΗε ΕβδΟΓρίΐοη εΙ Κΐ§ΗβΓ τεΐΕΐΐνε ρΓεδδΐίΓεδ. ΤΗΐδ, ίο§εΐΗεΓ ν/ϊΐΗ
ΕΠΕίγδΐδ ο ί ΙΗε δΗΕρε ο ί ΙΗε οι* ρΐοΐδ ΐηάΐοΕίεδ ιΗεΙ Ιβεεε οεειίΓδ ε ηΕΐτοννΐηβ οί
ΐΗε \νΐ(1εΓ ροΓεδ \νΗΐεΗ βεοοπιε ηΕΐτοννεΓ ηπεδοροΓεδ ογ ενεη ηιΐοΓοροΓεδ, βιιΐ
ννΐΐΗουΙ ΟΕϋδΐηβ ε δΐ§ηΐβςΕηΐ β1οο1άη§ ο ί ιΗε ροΓε ΕΐηιοΙιίΓε
ΤΗε είίεεί ο ί ΐηιρΓεβηΕΐΐοη ΐδ ηιοΓε (ΐΓΕδίΐε \νΐΐΗ ΡΒ72 Εηβ ροΙγιίΓείΗΕηε
ννΚΐςβ δυ§§εδίδ ΙΗεΙ ΐη ΐΗεβε ΟΕδεδ ΐΚεΓε ρΓοβαβΙγ οεειίΓδ ροΓε β1οο1άη§. Ρογ
ΐηδίΕηεε, ΐΐ οεπ βε δεεη ΙΗεΙ ΐη ίΗε ΟΕδε ο ί δΕηιρΙε XVIII, ιΚε ΙοΙεΙ δίπΐΕοε ΕΓ6Η
ΕνΕΪίΕβΙε ΕβεΓ ΐηιρΓε§ηΕΐΐοη \νΐίΗ ΡΒ72 ΐδ δΐπιΐΐΕΓ Ιο ΙΚε εχίεπίΕΐ δυιΐΕεε ΕΓ6Ε
(ΐ.ε. εχο1υβίη§ πιΐεΓοροΓεδ) οβίΕΪηεβ ίΓοηι ΙΗε οι, ρΐοί ίοΓ ιΚε δΕηιρΙε
ΐπιρΓε§ηΕΐεβ ννίΐΗ \νΕθ1ίεΓ-ΟΗ.
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Ρί§ιΐΓ6 4 - ΝΐίΓ 0§εη Εάδοιρίΐοη ίδοίΗεπτίδ (ε ) Εηεΐ οοΓΓθ5ροηάίη§ α 5 ρΐοίδ (5) οη
3 ΧνΐΙΙΐΗ εεηίιΐΓγ (ΙεδΕίίηΕΐεά Ιίΐε ΗεΓοΓε επο! ΗίίεΓ ΐιηρΓε§ηΕΐΐοη \νίίΗ
\¥3ς1ί 6Γ-0 Η, Ρ εγεΙοϊιΙ Β 72 αικί ΡοΙγυΓείΕπε (ΡΙΙ).

Οοηεΐιΐδίοηδ
ΤΗβ Γ65υ1ΐ 5 οΗίΕΪηείΙ ϊηβΐεΕίε ΙΗε Ι άε§ΓΕ(ΐΕΐίοη οΓ ίΐΐεδ ΐδ ΕδδοεΪΕίεβ ννίίΗ ίΗε
άενείοριηεηΐ οΓ 3 πιεβοροΓε δίηιείιίΓε Εηά δοπιείΐιηεδ πιίεΓοροΓΟδίΐγ. δο, ίΗε
νΕίυεδ οΓ δρεεΐβε δίπίΕεε εγοε αηά Ιΐιε ρΓεδεηεε οΓ επ ΗγδίεΓεδίδ Ιοορ ΐη ίΗε
ίδοίΠειτη εαη Ηε ιΐδεά Εδ ε άίΕβηοδίίε Γογ ίΗε βε§Γεε οί" άε§ΓΕ(ΐΕίΐοη.

\νϊΐΗ τε§ΕΓ<1 Ιο ΐηιρΓε§ηΕΐΐοη \νΐίΗ ροΙγηιεΓδ, Ιννο 8θΠδ οΓ ρΓοεεδδεδ ννεΓε
Γοαηά: ΧΥΕε^εΓ-ΟΗ \νΕ8 Γουηά Ιο εονεΓ ίΗε ροΓε ννΕΐΙδ 1εΕ(Ιΐη§ Ιο ροΓε
ηΕΐτο\νίη§, \νΗΐ1ε \νΐίΗ ΡΒ72 Εηά ροΙγυΓείΗΕηε ροΓε β1οε1ίΕ§ε οεειητεά.
ΒοίΗ άε§ΓΕ(ΐΕΐϊοη Εηά ίπιρΓε§ηΕΐίοη εΕυδε ΕΐΐεΓΕίίοηδ ΐη ροΓε δΙπαείυΓε ΐη ίΗε
Γ3η§ε οΓ ροΓε δΐζε εοιτε8ροη<ϋη§ ίο πιεδοροΓεδ Εη<1 ηιΐεΓοροΓεδ, ι Ηε Ι ΐδ, ΐη ε
ΓΕη§ε ννΗίοΗ ΐδ ηοί εΕδγ ίο δΐιιάγ ιΐδΐη§ οίΗεΓ ΙεεΗηΐςυεδ Ηυί \νΗΐεΗ ΐδ ΐάεΕί Γογ
§38 Εάδοφίΐοη ηιεΕδυΓεπιεηΙδ. δο, ίΗε \νοΓΐί ρΓεδεηίεά ΗεΓε δΗο\νδ ι Ηε Ι ηΐίΓο§εη
Εάδοφίΐοη Εί 77 Κ ΐδ ε νεΓγ ιΐδ είΐιΐ ΙεεΗηΐςυε Γογ εΗΕΓΕείεπδΐη§ ίΗε ροΓΟδΐίγ οΓ
ίΐΐεδ Εηά Γογ ενΕΐιΐΕίΐη§ ίΗε είϊεείδ οΓ, οη ίΗε οηε ΗεπγΙ, άε§ΓΕ(ΐΕΐΐοη Εηά, οη ίΗε
οίΗεΓ Ηεπ(1, ΐηιρΓε^ηΕΐΐοη ΐΓεΕίηιεηΙδ.

ΑεΚηο>ν1ε(1§ειηεηίδ
ΤΗε ΕΐιίΗοΓδ Ετε βΓΕίείΐιΙ ίο ίΗε Μ η ία ΝααιοηαΙ άβ Ιηνεαίίραςάο (Ίβ ηΐίβ α α β
ΤεοηοΙόβοα (ΊΝΙΟΤ), Ρυηάο Ε η η ρ β η ραΓα ο ΟεχβηνοΙνϊ/ηεηΐο ΚερίοηαΙ
(ΡΕϋΕΚ) Εηά ρΓ0§ΓΕηι ΡΚΑΧΙδ XXI Γογ ΡιπεποϊεΙ δυρροιί (εοηίΓΕΟί η°.
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ΡΚΑΧΙ5/2/2.1/ΗΙ5/13/94). \Υε Είδο ι ΗειιΕ ϋΓδ. Ιοδο ΟΕδΙεΙ-ΒΓΕηεο ΡβΓείΓΕ Εηά
Μαηυεία Μ ε ΙΗοε Οουιεδ, ίτοηι Μ ιιχβυ Ν α α οη α Ι άο Αζιύε)ο, ίοΓ ρΓονίδϊοη ο ί
83Πΐρ1θ8.
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