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ΑθΪζυ βΝπλκίζβηΪ πθΝ- Πλκ Ϊ δμΝ κυΝυζζσΰκυ 

δΪφκλ μΝπ λδκξΫμΝ κυΝ άηκυΝηαμΝ θΪακυθΝ υπσ κΝίΪλκμΝ βμΝπαλαία δεσ β αμΝ
εαδΝ βμΝ ηπκλέαμΝ πθΝθαλεπ δευθέΝ θ ιΫζ ΰε β εαδΝ πδεέθ υθβΝ ΰεζβηα δεσ β αΝ
Ϋξ δ εα αζΪί δΝ αΝ ξκζ έα,Ν αΝ ζ πφκλ έα,Ν δμΝ πζα έ μ,Ν κυμΝ λσηκυμ,Ν δμΝ πσλ μΝ
εαδΝ αΝπ ακτζδαΝ πθΝ πδ δυθΝηαμ,Ν βθΝέ δαΝηαμΝ βθΝαπάέ 

ΣαΝπλκίζάηα αΝαθαζτκθ αδΝ Ν: 

1. Κα α λα άΰβ βΝ βμΝ βηκελα έαμ,Ν βμΝ υθκηέαμΝεαδΝ βμΝαιδκπλΫπ δαμΝ πθΝ
πκζδ υθέΝ Κα Ϊζυ βΝ βμΝ δ σ β αμ,Ν βμΝ δ κθκηέαμ,Ν βμΝ δεαδκ τθβμ,Ν βμΝ
ουξδεάμΝ βλ ηέαμΝ εαδΝ βμΝ α φΪζ δαμΝ πθΝ πκζδ υθέΝ ΟΝ άηκμΝ ξαλθυθΝ
γ πλ έ αδΝ εαδΝ θαΝ έθαδΝ ηέαΝ απσΝ δμΝ λ δμΝ π λδκξΫμΝ βμΝ δεάμΝ η Ν βθΝ
η ΰαζτ λβΝ υ υλ υ βΝ ΰεζβηα δευθΝ α σηπθ εαδΝ βΝ βηδκυλΰέαΝ

δυθΝ παλαία δεσ β αμ εαδΝ κλΰαθπηΫθπθΝ παλΪθκηπθΝ πλΪι πθέΝ Ν ΟδΝ
πκζέ μΝ αδ γΪθκθ αδΝ ββμ εα βΰκλέαμ,Ν ησθκδΝ απΫθαθ δΝ κΝ Ϋΰεζβηα,Ν
αθυπ λΪ πδ κδΝαπσΝ βθΝΠκζδ έαέΝ 

2. Ν ΰεζβηα δεσ β αΝ βθΝπ λδκξάΝαπκ ζ έΝΫθαΝ δαξλκθδεσΝπλσίζβηα,ΝπκυΝ
κφ έζ αδΝπλπ έ πμΝ βθΝπλκεζβ δεάΝα δαφκλέαΝεαδΝαπλαιέαΝ πθΝγ ηυθΝ
( βηκ δεάΝ αλξά,Ν αλησ δ μΝ υπβλ έ μΝ βμΝ Πκζδ έαμ)Ν βθΝ αθκξά,Ν αηΫζ δαΝ
σζπθΝηαμΝεαδΝ βθΝΫζζ δοβΝίκτζβ βμΝαπσΝ βθ Κ θ λδεάΝ ικυ έα ( άηκμ,Ν
Τπκυλΰ έα)Ν ΰδαΝ ζτ βΝ κυΝ πλκίζάηα κμέΝ πδπζΫκθ,Ν σηπμ,Ν σζκδΝ Ϋξκυη Ν
υγτθβΝ ΰδαΝ βθΝ ηκδλκζα λδεάΝ Ϊ βΝ πκυΝ βλκτη Ν Ν ΫθαθΝ ουξδεσΝ εαδΝ
πηα δεσΝ εα αθαΰεα ησΝ εαδΝ απαιέπ β,Ν πκυΝ ίδυθκυη Ν εαγβη λδθΪΝ δμΝ

ΰ δ κθέ μΝηαμΝαπσΝ ΰεζβηα δεΪ-παλαία δεΪΝ κδξ έαέ 

3. ΟδΝ κδεκθκηδεΫμΝ εαδΝ εκδθπθδεΫμΝ υθγάε μ (αθ λΰέα,Ν η αθΪ υ β)Ν βμΝ
πκξάμΝ Ν υθ υα ησΝ η Ν βθΝ Ϋζζ δοβΝ παδ έαμΝ εαδΝ πθΝ αθγλυπδθπθΝ
υθγβευθΝ δαίέπ βμ,Ν απκ ζκτθΝ αδ έαΝ ΰδαΝ βΝ υ υλ υ βΝ παλαία δευθΝ
κδξ έπθΝ Ν ηδαΝ π λδκξάΝ ά βΝ πδίαλυηΫθβΝ εαδΝ απλκ Ϊ υ β,Ν ξπλέμΝ

πκζδ δεσΝ ξ δα ησέ 

4. Ν ΰεα Ϊ α βΝ κυΝ εΫθ λκυΝ η αθα υθΝ βθΝ Αηυΰ αζΫαα,Ν έθαδΝ ΫθαΝ
πδπζΫκθΝ βη έκΝ αθαφκλΪμΝ εαδΝ υΰεΫθ λπ βμΝ πκζζυθΝ πλκίζβηΪ πθΝ εαδΝ
απαιέπ βμΝ βμΝπ λδκξάμέ 

5. ΝΫζζ δοβΝφλ α έπθΝαθ δπζβηηυλδεάμΝπλκ α έαμ εΪθκυθΝ κυμΝ λσηκυμ,Ν
αεσηβΝεαδΝη ΝζέΰβΝίλκξά,Ναπλκ πΫζα κυμέΝ 

6. ΟδΝ σξγ μΝ πθΝ πκ αηδυθΝ πκυΝ έθαδΝ φυ δεΪΝ σλδαΝ βμΝ π λδκξάμΝ ( φτλδ-
αλυηπσηπβ) ΫξκυθΝ η α λαπ έΝ Ν π λδκξΫμΝ ΰεα Ϊ α βμΝ παλΪθκηπθΝ



κδεδ ηυθΝ κυμΝ κπκέκυμΝ Ϋξ δΝ ΰεα α αγ έΝ βΝ ηπκλέαΝ εαδΝ βΝ δαεέθβ βΝ
θαλεπ δευθέΝ Ν υ ΫμΝ κδΝ π λδκξΫμΝ έθαδΝ κυ δα δεΪΝ αξαλ κΰλΪφβ μΝ εαδΝΝ
απλκ πΫζα μ εαγυμΝ θΝ υπΪλξ δΝ λυηκ κηδεσμΝ ξ δα ησμΝ εαδΝ λσηκδΝ
υ ΝθαΝηπκλ έΝθαΝΰέθ αδΝκτ ΝεαθΝκΝ κδξ δυ βμΝΫζ ΰξκμΝ βμΝα υθκηέαμ.  

7. βηδκυλΰέαΝ πδΪ πθ ηπκλέαμΝ εαδΝ δαεέθβ βμΝ θαλεπ δευθ,Ν η Ν
δ τγυθ βΝεαδΝκθκηα πυθυηκέ 

8. Μ αεέθβ βΝ ξλβ υθΝ εαδΝ δαεδθβ υθΝ η Ν αΝ ηΫ αΝ ηααδεάμΝ η αφκλΪμ 
(ζ πφκλ έα,Ν πλκα δαεσμ),Ν η Ν απκ Ϋζ ηαΝ θαΝ αθ δη ππέακυθΝ κίαλσΝ
πλσίζβηαΝ υΰ έαμ,Ν κδΝ πκζέ μΝ πκυΝ ιυπβλ κτθ αδΝ απσΝ αΝ ΜΜΜΝ εαγυμΝ
πέ βμΝ εαδΝ κδΝ κ βΰκέΝ αυ υθέΝ τιβ βΝ πθΝ δαπζβε δ ηυθΝ θ σμΝ εαδΝ ε σμΝ
πθΝΜΜΜΝη ΝπδγαθσΝ κθΝεέθ υθκΝαεσηβΝεαδΝαπυζ δαμΝαπάμέ 

9. πλκεΪζυπ βΝ ξλά βΝ πθΝ θαλεπ δευθΝ κυ δυθ απσΝ κυμΝ ξλά μΝ Ν
θ καθαΰ δλση θ μΝκδεκ κηΫμ,Ν δ σ κυμΝ πδ δυθ,Ν Ϊ δμΝζ πφκλ έπθ,Ν θ σμΝ
πθΝΜΜΜ,Νπζα έ μ,ΝαυζΫμΝ ξκζ έπθΝη Νεέθ υθκΝ βμΝ βηκ έαμΝυΰ έαμ εαδΝ
δ δεσ λαΝ βμΝυΰ έαμΝηδελυθΝπαδ δυθέ 

10. Γε κπκέβ β βμΝ π λδκξάμΝ βηδκυλΰυθ αμΝ δαελδ ΪΝ κδεκ κηδεΪΝ σλδα,Ν Ν
Ϋ κδκΝ βη έκΝ πκυΝ έθαδΝ απαΰκλ υ δεάΝ βΝ εέθβ βΝ πκζδ υθ,Ν αεσηβΝ εαδΝ βμΝ
α υθκηέαμέ 

11. Ά εβ βΝ λκηκελα έαμ κυμΝ εα κέεκυμΝ βμΝ π λδκξάμΝ η Ν
παθαζαηίαθση θκυμΝεαγ’ΝσζβΝ βΝ δΪλε δαΝ βμΝβηΫλαμΝπυλκίκζδ ηκτμέ 

12. Ά εβ βΝ ουξκζκΰδεάμΝ ίέαμΝ η Ν ηκυ δεάΝ Ν Ϋθ α βΝ πΫλαΝ απσΝ αΝ σλδαΝ βμΝ
αθ κξάμΝ (βξκλτπαθ β)Ν απσΝ πέ δα,Ν αυ κεέθβ αΝ υΰε ελδηΫθπθΝ κηΪ πθ-
α σηπθ εαγ’Ν σζβΝ βΝ δΪλε δαΝ κυΝ βζπλκυ, ξπλέμΝ εαθΫθαΝ ία ησΝ πλυθΝ
εκδθάμΝ β υξέαμέΝ πέ βμ,Ν βξκλτπαθ βΝ βΝ κπκέαΝ πλκεαζ έ αδΝ απσΝ η ΰΪζκυΝ
ευίδ ηκτΝαυ κεδθά πθΝη Ν ζ τγ λ μΝ ια ηέ δμέ 

13.  Κέθβ βΝη Ν δζδΰΰδυ βΝ αξτ β α υπ λπκζυ ζυθΝαυ κεδθά πθ,ΝκδΝ εΪ κξκδΝ
πθΝκπκέπθΝ έθαδΝ«αθ πΪΰΰ ζ κδ»ΝεαδΝ«Ϊπκλκδ»έΝΝ 

14. Πλκεζβ δεσ α βΝ υηπ λδφκλΪΝη Ναπ δζΫμΝΰδαΝεα κξάΝεαδΝξλά βΝσπζπθ Ν
κπκδα άπκ ΝΫεφλα βΝ δαηαλ υλέαμέΝΝ 

15. Κα α λκφάΝκ κ λυηα κμ λσηπθ,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝηβθΝ έθαδΝ τεκζβΝβΝ
δΫζ υ βΝαυ κεδθά πθΝεαδΝπ λδπκζδευθέ        

ΟδΝ πλκ Ϊ δμΝ κυΝ «υζζσΰκυ Κα ΪΝ βμΝ ΰεζβηα δεσ β αμΝ εαδΝ πθΝ Ναλεπ δευθΝ
άηκυΝ ξαλθυθ» έθαδΝκδΝεΪ πγδΝ: 

1. υθ λΰα έαΝ βηκ δεάμΝΑλξάμΝη Ν κΝΤπκυλΰ έκΝΠλκ α έαμΝ κυΝΠκζέ β 
ΰδαΝ θΫλΰ δ μΝ εαδΝ εα Ϊλ δ βΝ ξ έκυΝ πλκε δηΫθκυΝ θαΝ αθ δη ππδ έΝ κΝ
πλσίζβηαέΝ Ν βηκ δεάΝ λξάΝ έθαδΝκΝφκλΫαμΝπκυΝηπκλ έΝθαΝπδΫ δΝεαδΝθαΝ
κ βΰά δΝ κΝΤπκυλΰ έκΝ ΰδαΝ βθΝαθ δη υπδ βΝ βμΝ ΰεζβηα δεσ β αμΝ βθΝ
π λδκξάέΝ 

ΟΝ άηαλξκμΝπλΫπ δΝθαΝ έθαδΝ βθΝυπβλ έαΝ κυΝπκζέ β,ΝθαΝΫξ δΝ ΝουξάΝεαδΝ
γΫθκμ,ΝθαΝ έθαδΝκλΰαθπηΫθκμΝεαδΝη Ν ξΫ δαΝαπΫθαθ δΝ κΝΫΰεζβηα,Ν έπζαΝ
κθΝ πκζέ β,Ν ΰδαΝ κθΝ πκζέ βέΝ ΠλΫπ δΝ θαΝ ζ δ κυλΰ έΝ κηα δεΪ,Ν υζζκΰδεΪ,Ν

αζζβζΫΰΰυαΝξπλέμΝηδαΫλδ μ,ΝθαΝπαέλθ δΝπλπ κίκυζέ μΝ κυμΝΰδαΝ κΝεαζσΝ κυΝ
σπκυΝεαδΝ πθ πκζδ υθέ 



2. Μ αφκλΪΝ α υθκηδεάμΝ αλξάμ κΝ ζ βζα βηΫθκΝ εαδΝ εα λαηηΫθκΝ
ΰυηθΪ δκΝ βμΝ υζέααμέ 

3. ΎπαλιβΝ εαδΝ ΰεα Ϊ α βμΝ κυζΪξδ κθΝ βΝ Α υθκηδευθΝ ΣηβηΪ πθ κΝ
άηκΝ ξαλθυθ,ΝεαγυμΝ έθαδΝαπσΝ κυμΝη ΰαζτ λκυμΝ ΝΫε α βΝ άηκυμΝ βμΝ
δεάμέΝ ΤπΪλξ δΝ η ΰΪζβΝ αθκηκδκΰΫθ δαΝ κθΝ πζβγυ ησΝ (παλΪθκηκδΝ

η αθΪ μ,Ν αγέΰΰαθκδ)Ν εαδΝ κΝ ΰ πΰλαφδεσΝ ξυλκΝ (ξπλΪφδα,Ν
απλκ πΫζα μΝπ λδκξΫμ,Νπκ Ϊηδα)Νυ ΝθαΝηπκλΫ δΝθαΝ ιυπβλ βγ έΝαπσΝ
ΫθαΝεαδΝησθκΝ έΣέΝ 

4. Χπλκ αιδεάΝΝδ κεα αθκηάΝ πθΝεΫθ λπθΝάΝυπβλ δυθΝ κυΝ άηκυ,ΝεαδΝ Ν
ΰ δ κθδΫμΝ υπκίαγηδ ηΫθ μ,Ν πκυΝ γαΝ ζ δ κυλΰκτθΝ πμΝ σπκδΝ εαδΝ λσπκδΝ
πλκ Ϋζευ βμΝ γ δευθΝ εαδΝ βηδκυλΰδευθΝ λΪ πθέΝ θαίΪγηδ βΝ πθΝ
π λδκξυθΝη Ν βηδκυλΰέαΝηδελυθΝ ηπκλδευθΝεΫθ λπθέΝ 

5. ΝαΝαθαπ υξγ έΝπλσ α βΝπλπ κίκυζέαμΝ κυΝ άηκυΝΰδαΝ βθΝ παθαφκλΪΝ κυΝ
γ ηκτΝ κυΝα υθκηδεκτΝ βμΝΰ δ κθδΪμ. 

6. Σλκπκπκέβ βΝ κυΝ ξαλαε βλδ ηκτΝ βμΝ «βξκλτπαθ βμ»Ν απσΝ π αέ ηαΝ Ν
πζβηηΫζβηα ΰδαΝ δμΝ υΰε ελδηΫθ μΝ π λδκξΫμΝ εαδΝ δ αΰΰ ζδεάΝ παλΫηία βΝ
ΰδαΝ βθΝΪη βΝ πδξ έλβ βΝ βμΝα υθκηέαμέ 

7. θέ ξυ βΝ βμΝ α υθση υ βμ Ν εαγβη λδθάΝ ίΪ βΝ κυμΝ λσηκυμΝ σπκυΝ
ΰέθ αδΝβΝ ηπκλέα,Ν δαεέθβ βΝεαδΝξλά βΝ πθΝθαλεπ δευθέ 

8. Α υθση υ βΝ πθΝ« δ σ πθ» βμΝπ λδκξάμΝπλκε δηΫθκυΝθαΝ υ ξ λαέθ αδΝ
βΝη αεέθβ βΝ πθΝξλβ υθ- δαεδθβ υθέ 

9. ΜσθδηβΝ παλκυ έαΝ δ δεκτΝ εζδηαεέκυΝ αΝ ΜΜΜ,Ν πκυΝ απκ ζ έΝ εαδΝ
αέ βηαΝ πθΝ κ βΰυθΝ πθΝ ΜΜΜέΝ δ δεσ λα,Ν κυμΝ αγηκτμΝ κυΝ
πλκα δαεκτΝ (Κ Ν εαδΝ  έ ξαλθυθ)Ν απαδ έ αδΝ θέ ξυ βΝ βμΝ παλκυ έαμΝ
βμΝ α υθκηέαμέΝ Ν δα λκηάΝ απσΝ αυ κτμΝ κυμΝ αγηκτμΝ εαδΝ ηΫξλδΝ βθΝ
υζέαα, βθΝ Χαλαυΰά εαδΝ βθΝ π λδκξάΝ βμΝ ΰέπ άλαμΝ απκ ζ έΝ ξυλκΝ

ξλά βμΝ κυ δυθΝ (πέξέΝ βΝ ΰΫφυλαΝ κΝ τοκμΝ βμΝ Μπσ α)έΝ ΠκζζκέΝ
λαυηα δ ηκέΝ εαδΝ γΪθα κδΝ κιδεκηαθυθΝ εα ΪΝ βΝ δΫζ υ άΝ κυμΝ απσΝ δμΝ
ΰλαηηΫμΝ πθΝ λΫθπθέ 

10. θέ ξυ βΝ βμΝ λΪ βμΝ βμΝ α υθκηέαμΝ ΰδαΝ βθΝ τπαλιβΝ van υΰεΫθ λπ βμΝ
εαδΝαπκηΪελυθ βμΝξλβ υθΝαπσΝ βθΝπ λδκξάΝεαγ’ΝσζκΝ κΝβζπλκέ 

11. δΪθκδιβΝ βμΝκ κτΝΜσλθκυ ηΫξλδΝ βΝΛ πφέΝ βηκελα έαμΝεαδΝΫθ αιβΝ βμΝ
Νζ πφκλ δαεάΝΰλαηηά,Νπλκε δηΫθκυΝθαΝυπΪλι δΝ έκ κμΝεαδΝεδθβ δεσ β αΝ
κθΝ θΝζσΰπΝ λσηκέ 

12. Ολδ ησμΝυπ υγτθκυ,ΝκΝκπκέκμΝγαΝΫξ δΝαπκεζ δ δεάΝεαδΝησθκΝαληκ δσ β αΝ
κΝγΫηαΝ βμΝπαλαία δεσ β αμΝ κΝ άηκέ 

13. θ λΰκπκέβ βΝ κυΝυηίκυζέκυΝ εα ΪΝ βμΝΠαλαία δεσ β αμΝ κυΝ άηκυΝ
Αξαλθυθ εαδΝ αζζαΰάΝ κθΝ λσπκυΝ τθγ βμΝ εαδΝ υΰελσ β άμΝ κυέΝ
πδπζΫκθ,Ν υθ λΰα έαΝη ΝσζκυμΝ κυμΝφκλ έμΝπκυΝα ξκζκτθ αδΝη Ν κΝγΫηαέΝΝΝΝΝ 

14. Απκοέζπ βΝ σζπθΝ πθΝ κδεκπΫ πθΝ βμΝ π λδκξάμ,Ν εαγυμΝ απκ ζκτθΝ ξυλκΝ
απκγάε υ βμΝεαδΝξλά βμΝθαλεπ δευθέ 

15. Μ αφκλΪΝ βμΝ αίία δΪ δεβμΝ ΛαρεάμΝ απσΝ βθΝ κ σΝ Μπσ αΝ Ν ΪζζβΝ
κ σ,Ν ζσΰπΝ πλκεΪζυοβμΝ εαδΝ ΪζζκγδΝ πθΝ ηπσλπθΝ θαλεπ δευθΝ εαδΝ πθΝ



ξλβ υθΝ βμΝ πκυΝ δαεδθκτθΝεαδΝ λκφκ κ κτθΝ αΝ πέ δαΝ πκυΝ ηπκλ τκθ αδΝ
θαλεπ δεΫμΝκυ έ μΝεα ΪΝ βθΝ δΪλε δαΝσζβμΝ βμΝ ί κηΪ αμέ 

16. θ λΰκπκέβ βΝ κυΝυηίκυζέκυΝ εα ΪΝ βμΝΠαλαία δεσ β αμΝ κυΝ άηκυΝ
Αξαλθυθ εαδΝαζζαΰάΝ κθΝ λσπκυΝ τθγ βμΝεαδΝ υΰελσ β άμΝ κυ εαδΝ βμΝ
πλκκπ δεάμΝ κυ.     

17. θέ ξυ βΝ κυ φπ δ ηκτ κυμΝ λσηκυμΝ πθΝπλκίζβηα δευθΝπ λδκξυθΝεαδΝ
δ δεσ λαΝ Νσ κυμΝ έθαδΝκ κέΝ δΫζ υ βμΝπαλαία δευθΝ κδξ έπθέ 

18. ΑθΪπζα βΝ  πζα έ μ πθΝ π λδκξυθ,Ν πκυΝ παλκυ δΪακυθΝ αυιβηΫθβΝ
ΰεζβηα δεσ β α,Ν σππμΝ πέξΝ βμΝ κ κτΝ αζαηέθκμΝ (πέ πΝ απσΝ κΝ ε έλδκΝ κυΝ
« ΤΚΛ Ι »)Ν εαδΝ βμ παδ δεάμ ξαλΪμ πέΝ βμΝ κ κτΝ Θ ηέ αλ ζΪ,Ν βθΝ
υζέααέΝ 

19. βηδκυλΰέαΝ αγζβ δευθΝ ξυλπθ εαδΝ ξυλπθΝ αθαουξάμΝ δμΝ ΰ δ κθδΫμέΝ
θέ ξυ βΝ εαδΝ δκλΰΪθπ βΝ πκζδ δ δευθ-αγζβ δευθΝ ε βζυ πθ,Ν η Ν

πλπ κίκυζέαΝ κυΝ άηκυ,Ν ΰδαΝ βΝ υηη κξάΝ πθΝ ηαγβ υθέΝ Ν παλκξάΝ
υθα κ ά πθΝ λα βλδκπκέβ βμΝ εαδΝ θ λΰκπκέβ βμΝ υθα κ ά πθΝ
ζ δ κυλΰ έΝ βηαθ δεΪΝ βθΝπλσζβοβΝπ λδγπλδκπκέβ βμΝ πθΝθΫπθΝπκυΝ έθαδΝ
ία δεάΝαδ έαΝατιβ βμΝ βμΝ βη λδθάμΝ ΰεζβηα δεσ β αμέΝ 

20. θ λΰκπκέβ βΝ βμ ΟδεκθκηδεάμΝ Α υθκηέαμ ΰδαΝ κθΝ πζκυ δ ησΝ απσΝ
παλΪθκη μΝ ΰεζβηα δεΫμΝ λα βλδσ β μΝ υΰε ελδηΫθπθΝ κηΪ πθΝ – 
κδεκΰ θ δυθέ 

21. θ λΰκπκέβ βΝ ζΫΰξπθΝ κυ  Ο  ΰδαΝ βθΝ εα κξάΝ υπ λπκζυ ζυθΝ
αυ κεδθά πθ,Ν εα κδεδυθΝ εαδΝ κδεκπΫ πθΝ απσΝ Ϊ κηαΝ πκυΝ βζυθκυθΝ
αθ πΪΰΰ ζ κδ,Ν Ϊπκλκδ,Ν δ πλΪ κυθΝ πδ σηα αΝ εκδθπθδεάμΝ θέ ξυ βμΝ εαδΝ
πκζυ εθέαμέΝ 

ΛαηίΪθκθ αμΝυπσοβΝ βΝ κίαλσ β αΝ βμΝεα Ϊ α βμ,ΝσππμΝαθαζτ αδΝπαλαπΪθπ,Ν
αμΝ απ υγτθκυη Ν Ϋεεζβ βΝ σππμΝ πδζβφγ έ Ν εαδΝ ΰέθ αδΝ εκδθπθκέ,Ν απσΝ βΝ γΫ βΝ
βθΝ κπκέαΝ ίλέ ε ,Ν βμΝ εα Ϊ α βμΝ απσΰθπ βμΝ πκυΝ ίδυθκυη ,Ν υ Ν θαΝ

παλγκτθΝκδΝαθΪζκΰ μΝπλπ κίκυζέ μ- θΫλΰ δ μΝη Ν εκπσΝεαδΝ σξκΝ βθΝ πέζυ βΝ κυΝ
πλκίζάηα κμέΝ 

αμΝ υξαλδ κτη Ν εΝ πθΝ πλκ ΫλπθΝ εαδΝ πλκ ίζΫπκυη Ν Ν ηδαΝ υθ ξδαση θβΝ εαδΝ
πκδεκ κηβ δεάΝ υθ λΰα έαΝηααέΝ αμέ 
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