
≅ΚΦΝΜΠΤΗΜ ≅ΜΧ Κ≅ϑ∆ΡΓΝΘ∆ Β≅ΣΓΝΚΗΒ ∆ΧΤΒ≅ΣΗΝΜ ΕΝΤΜΧ≅ΣΗΝΜ

ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ

≅Ρ ≅Σ Λ≅ΘΒΓ 20+ 1/10



≅ΚΦΝΜΠΤΗΜ ≅ΜΧ Κ≅ϑ∆ΡΓΝΘ∆ Β≅ΣΓΝΚΗΒ ∆ΧΤΒ≅ΣΗΝΜ ΕΝΤΜΧ≅ΣΗΝΜ

Σ≅ΑΚ∆ ΝΕ ΒΝΜΣ∆ΜΣΡ

≅Ρ ≅Σ Λ≅ΘΒΓ 20+ 1/10

Οφδ

ΗΜΧ∆Ο∆ΜΧ∆ΜΣ ≅ΤΧΗΣΝΘ&Ρ Θ∆ΟΝΘΣ 0,1

ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ

Ρσσδλδµσ νε Εηµµβηκ Ονρησηνµ 2

Ρσσδλδµσ νε Μδσ ≅ρρδσρ 3

Ρσσδλδµσ νε Θδυδµτδ µχ ∆ωοδµχηστθδρ 4

Ρσσδλδµσ νε Βργ Εκνϖρ 5

Μνσδρ σν Εηµµβηκ Ρσσδλδµσρ 6,0/



ΗΜΧ∆Ο∆ΜΧ∆ΜΣ ≅ΤΧΗΣΝΘ&Ρ Θ∆ΟΝΘΣ

Σν σγδ Λδλαδθρ νε

≅κφνµπτηµ µχ Κϕδργνθδ Βσγνκηβ ∆χτβσηνµ Εντµχσηνµ

Πτκηεηδχ Νοηµηνµ

ςδ γυδ τχησδχ σγδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ νε ≅κφνµπτηµ µχ Κϕδργνθδ Βσγνκηβ ∆χτβσηνµ Εντµχσηνµ ∋σγδ

Εντµχσηνµ(+ ϖγηβγ βνλοθηρδ σγδ ρσσδλδµσ νε εηµµβηκ ονρησηνµ ρ σ Λθβγ 20+ 1/10+ µχ σγδ ρσσδλδµσρ

νε βγµφδρ ηµ µδσ ρρδσρ+ θδυδµτδ µχ δωοδµχηστθδρ µχ βργ εκνϖρ ενθ σγδ ξδθ σγδµ δµχδχ+ µχ µνσδρ σν σγδ

εηµµβηκ ρσσδλδµσρ+ ηµβκτχηµφ  ρτλλθξ νε ρηφµηεηβµσ ββντµσηµφ ονκηβηδρ−

Ηµ ντθ νοηµηνµ+ δωβδοσ ενθ σγδ ονρρηακδ δεεδβσρ νε σγδ λσσδθ χδρβθηαδχ ηµ σγδ Αρηρ ενθ Πτκηεηδχ Νοηµηνµ

ρδβσηνµ νε ντθ θδονθσ+ σγδ ββνλοµξηµφ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ οθδρδµσ εηθκξ+ ηµ κκ λσδθηκ θδροδβσρ+ σγδ

εηµµβηκ ονρησηνµ νε σγδ Εντµχσηνµ ρ σ Λθβγ 20+ 1/10+ µχ ησρ θδρτκσρ νε νοδθσηνµρ µχ ησρ βργ εκνϖρ

ενθ σγδ ξδθ σγδµ δµχδχ ηµ ββνθχµβδ ϖησγ Βµχηµ ββντµσηµφ ρσµχθχρ ενθ µνσ,ενθ,οθνεησ νθφµηψσηνµρ−

Αρηρ ενθ Πτκηεηδχ Νοηµηνµ

Ηµ βνλλνµ ϖησγ λµξ βγθησακδ νθφµηψσηνµρ+ σγδ Εντµχσηνµ χδθηυδρ θδυδµτδ εθνλ χνµσηνµρ+ σγδ

βνλοκδσδµδρρ νε ϖγηβγ ηρ µνσ ρτρβδοσηακδ νε ρσηρεβσνθξ τχησ υδθηεηβσηνµ−  ≅ββνθχηµφκξ+ ντθ υδθηεηβσηνµ νε

σγδρδ θδυδµτδρ ϖρ κηλησδχ σν σγδ λντµσρ θδβνθχδχ ηµ σγδ θδβνθχρ νε σγδ Εντµχσηνµ µχ ϖδ ϖδθδ µνσ ακδ

σν χδσδθληµδ ϖγδσγδθ+ ρ σ µχ ενθ σγδ ξδθρ δµχδχ Λθβγ 20+ 1/10 µχ Λθβγ 20+ 1/1/+ µξ χιτρσλδµσρ

ληφγσ αδ µδβδρρθξ σν χνµσηνµρ θδυδµτδ+ δωβδρρ νε θδυδµτδρ νυδθ δωοδµχηστθδρ+ ρρδσρ µχ ετµχ ακµβδρ−

ςδ βνµχτβσδχ ντθ τχησ ηµ ββνθχµβδ ϖησγ Βµχηµ φδµδθκκξ ββδοσδχ τχησηµφ ρσµχθχρ− Ντθ

θδρονµρηαηκησηδρ τµχδθ σγνρδ ρσµχθχρ θδ ετθσγδθ χδρβθηαδχ ηµ σγδ ≅τχησνθ&ρ Θδρονµρηαηκησηδρ ενθ σγδ ≅τχησ νε

σγδ Εηµµβηκ Ρσσδλδµσρ ρδβσηνµ νε ντθ θδονθσ−  ςδ θδ ηµχδοδµχδµσ νε σγδ Εντµχσηνµ ηµ ββνθχµβδ ϖησγ

σγδ δσγηβκ θδπτηθδλδµσρ σγσ θδ θδκδυµσ σν ντθ τχησ νε σγδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ ηµ Βµχ µχ ϖδ γυδ

ετκεηκκδχ ντθ νσγδθ δσγηβκ θδρονµρηαηκησηδρ ηµ ββνθχµβδ ϖησγ σγδρδ θδπτηθδλδµσρ− ςδ αδκηδυδ σγσ σγδ τχησ

δυηχδµβδ ϖδ γυδ νασηµδχ ηρ ρτεεηβηδµσ µχ οοθνοθησδ σν οθνυηχδ  αρηρ ενθ ντθ πτκηεηδχ νοηµηνµ−

Θδρονµρηαηκησηδρ νε Λµφδλδµσ µχ Σγνρδ Βγθφδχ ϖησγ Φνυδθµµβδ ενθ σγδ Εηµµβηκ Ρσσδλδµσρ

Λµφδλδµσ ηρ θδρονµρηακδ ενθ σγδ οθδοθσηνµ µχ εηθ οθδρδµσσηνµ νε σγδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ ηµ

ββνθχµβδ ϖησγ Βµχηµ ββντµσηµφ ρσµχθχρ ενθ µνσ,ενθ,οθνεησ νθφµηψσηνµρ µχ ενθ ρτβγ ηµσδθµκ

βνµσθνκ ρ λµφδλδµσ χδσδθληµδρ ηρ µδβδρρθξ σν δµακδ σγδ οθδοθσηνµ νε εηµµβηκ ρσσδλδµσρ σγσ θδ

εθδδ εθνλ λσδθηκ ληρρσσδλδµσ+ ϖγδσγδθ χτδ σν εθτχ νθ δθθνθ−

Ηµ οθδοθηµφ σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ+ λµφδλδµσ ηρ θδρονµρηακδ ενθ ρρδρρηµφ σγδ Εντµχσηνµ&ρ αηκησξ σν

βνµσηµτδ ρ  φνηµφ βνµβδθµ+ χηρβκνρηµφ+ ρ οοκηβακδ+ λσσδθρ θδκσδχ σν φνηµφ βνµβδθµ µχ τρηµφ σγδ φνηµφ

βνµβδθµ αρηρ νε ββντµσηµφ τµκδρρ λµφδλδµσ δησγδθ ηµσδµχρ σν κηπτηχσδ σγδ Εντµχσηνµ+ νθ σν βδρδ

νοδθσηνµρ+ νθ γρ µν θδκηρσηβ κσδθµσηυδ ατσ σν χν ρν−

Σγνρδ βγθφδχ ϖησγ φνυδθµµβδ θδ θδρονµρηακδ ενθ νυδθρδδηµφ σγδ Εντµχσηνµ&ρ εηµµβηκ θδονθσηµφ οθνβδρρ−



ΗΜΧ∆Ο∆ΜΧ∆ΜΣ ≅ΤΧΗΣΝΘ&Ρ Θ∆ΟΝΘΣ

∋ΒΝΜΣ&Χ(

≅τχησνθ’ρ Θδρονµρηαηκησηδρ ενθ σγδ ≅τχησ νε σγδ Εηµµβηκ Ρσσδλδµσρ

Ντθ ναιδβσηυδρ θδ σν νασηµ θδρνµακδ ρρτθµβδ αντσ ϖγδσγδθ σγδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ ρ  ϖγνκδ θδ

εθδδ εθνλ λσδθηκ ληρρσσδλδµσ+ ϖγδσγδθ χτδ σν εθτχ νθ δθθνθ+ µχ σν ηρρτδ µ τχησνθ&ρ θδονθσ σγσ ηµβκτχδρ

ντθ νοηµηνµ−  Θδρνµακδ ρρτθµβδ ηρ  γηφγ κδυδκ νε ρρτθµβδ+ ατσ ηρ µνσ  φτθµσδδ σγσ µ τχησ

βνµχτβσδχ ηµ ββνθχµβδ ϖησγ Βµχηµ φδµδθκκξ ββδοσδχ τχησηµφ ρσµχθχρ ϖηκκ κϖξρ χδσδβσ  λσδθηκ

ληρρσσδλδµσ ϖγδµ ησ δωηρσρ−  Ληρρσσδλδµσρ βµ θηρδ εθνλ εθτχ νθ δθθνθ µχ θδ βνµρηχδθδχ λσδθηκ ηε+

ηµχηυηχτκκξ νθ ηµ σγδ φφθδφσδ+ σγδξ βντκχ θδρνµακξ αδ δωοδβσδχ σν ηµεκτδµβδ σγδ δβνµνληβ χδβηρηνµρ νε

τρδθρ σϕδµ νµ σγδ αρηρ νε σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ−

≅ρ οθσ νε µ τχησ ηµ ββνθχµβδ ϖησγ Βµχηµ φδµδθκκξ ββδοσδχ τχησηµφ ρσµχθχρ+ ϖδ δωδθβηρδ

οθνεδρρηνµκ ιτχφλδµσ µχ ληµσηµ οθνεδρρηνµκ ρϕδοσηβηρλ σγθντφγντσ σγδ τχησ−  ςδ κρν9

� Ηχδµσηεξ µχ ρρδρρ σγδ θηρϕρ νε λσδθηκ ληρρσσδλδµσ νε σγδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ+ ϖγδσγδθ χτδ σν

εθτχ νθ δθθνθ+ χδρηφµ µχ οδθενθλ τχησ οθνβδχτθδρ θδρονµρηυδ σν σγνρδ θηρϕρ µχ νασηµ τχησ

δυηχδµβδ σγσ ηρ ρτεεηβηδµσ µχ οοθνοθησδ σν οθνυηχδ  αρηρ ενθ ντθ νοηµηνµ−  Σγδ θηρϕ νε µνσ

χδσδβσηµφ  λσδθηκ ληρρσσδλδµσ θδρτκσηµφ εθνλ εθτχ ηρ γηφγδθ σγµ ενθ νµδ θδρτκσηµφ εθνλ δθθνθ+

ρ εθτχ λξ ηµυνκυδ βνκκτρηνµ+ ενθφδθξ+ ηµσδµσηνµκ νληρρηνµρ+ ληρθδοθδρδµσσηνµρ+ νθ σγδ νυδθθηχδ

νε ηµσδθµκ βνµσθνκ−

� Νασηµ µ τµχδθρσµχηµφ νε ηµσδθµκ βνµσθνκ θδκδυµσ σν σγδ τχησ ηµ νθχδθ σν χδρηφµ τχησ οθνβδχτθδρ

σγσ θδ οοθνοθησδ ηµ σγδ βηθβτλρσµβδρ+ ατσ µνσ ενθ σγδ οτθονρδ νε δωοθδρρηµφ µ νοηµηνµ νµ σγδ

δεεδβσηυδµδρρ νε σγδ Εντµχσηνµ&ρ ηµσδθµκ βνµσθνκ−

� ∆υκτσδ σγδ οοθνοθησδµδρρ νε ββντµσηµφ ονκηβηδρ τρδχ µχ σγδ θδρνµακδµδρρ νε ββντµσηµφ

δρσηλσδρ µχ θδκσδχ χηρβκνρτθδρ λχδ αξ λµφδλδµσ−

� Βνµβκτχδ νµ σγδ οοθνοθησδµδρρ νε λµφδλδµσ&ρ τρδ νε σγδ φνηµφ βνµβδθµ αρηρ νε ββντµσηµφ

µχ+ αρδχ νµ σγδ τχησ δυηχδµβδ νασηµδχ+ ϖγδσγδθ  λσδθηκ τµβδθσηµσξ δωηρσρ θδκσδχ σν δυδµσρ νθ

βνµχησηνµρ σγσ λξ βρσ ρηφµηεηβµσ χντασ νµ σγδ Εντµχσηνµ&ρ αηκησξ σν βνµσηµτδ ρ  φνηµφ

βνµβδθµ−  Ηε ϖδ βνµβκτχδ σγσ  λσδθηκ τµβδθσηµσξ δωηρσρ+ ϖδ θδ θδπτηθδχ σν χθϖ σσδµσηνµ ηµ ντθ

τχησνθ&ρ θδονθσ σν σγδ θδκσδχ χηρβκνρτθδρ ηµ σγδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ νθ+ ηε ρτβγ χηρβκνρτθδρ θδ

ηµχδπτσδ+ σν λνχηεξ ντθ νοηµηνµ−  Ντθ βνµβκτρηνµρ θδ αρδχ νµ σγδ τχησ δυηχδµβδ νασηµδχ το σν

σγδ χσδ νε ντθ τχησνθ&ρ θδονθσ−  Γνϖδυδθ+ ετστθδ δυδµσρ νθ βνµχησηνµρ λξ βτρδ σγδ Εντµχσηνµ σν

βδρδ σν βνµσηµτδ ρ  φνηµφ βνµβδθµ−

� ∆υκτσδ σγδ νυδθκκ οθδρδµσσηνµ+ ρσθτβστθδ µχ βνµσδµσ νε σγδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ+ ηµβκτχηµφ σγδ

χηρβκνρτθδρ+ µχ ϖγδσγδθ σγδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ θδοθδρδµσ σγδ τµχδθκξηµφ σθµρβσηνµρ µχ δυδµσρ

ηµ  λµµδθ σγσ βγηδυδρ εηθ οθδρδµσσηνµ−

ςδ βνλλτµηβσδ ϖησγ σγνρδ βγθφδχ ϖησγ φνυδθµµβδ θδφθχηµφ+ λνµφ νσγδθ λσσδθρ+ σγδ οκµµδχ ρβνοδ

µχ σηληµφ νε σγδ τχησ µχ ρηφµηεηβµσ τχησ εηµχηµφρ+ ηµβκτχηµφ µξ ρηφµηεηβµσ χδεηβηδµβηδρ ηµ ηµσδθµκ

βνµσθνκ σγσ ϖδ ηχδµσηεξ χτθηµφ ντθ τχησ−

ϑΗΜΦΡΣΝΜ+ Βµχ Βγθσδθδχ Οθνεδρρηνµκ ≅ββντµσµσρ

Ιτµδ 8+ 1/10 Κηβδµρδχ Οτακηβ ≅ββντµσµσρ
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≅ΚΦΝΜΠΤΗΜ ≅ΜΧ Κ≅ϑ∆ΡΓΝΘ∆ Β≅ΣΓΝΚΗΒ ∆ΧΤΒ≅ΣΗΝΜ ΕΝΤΜΧ≅ΣΗΝΜ

ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣ ΝΕ Μ∆Σ ≅ΡΡ∆ΣΡ

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Λ≅ΘΒΓ 20+ 1/10

1/10 1/1/
# #

Μ∆Σ ≅ΡΡ∆ΣΡ , Α∆ΦΗΜΜΗΜΦ ΝΕ Ξ∆≅Θ 081+013 1/1+732

∆ΩΒ∆ΡΡ ΝΕ Θ∆Υ∆ΜΤ∆ ΝΥ∆Θ ∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ ∋∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ

ΝΥ∆Θ Θ∆Υ∆ΜΤ∆( ΕΝΘ Ξ∆≅Θ 6+8/3 ∋0/+608(

Μ∆Σ ≅ΡΡ∆ΣΡ , ∆ΜΧ ΝΕ Ξ∆≅Θ 1//+/17 081+013

Σγδ ββνλοµξηµφ µνσδρ ενθλ µ ηµσδφθκ οθσ νε σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ



4

≅ΚΦΝΜΠΤΗΜ ≅ΜΧ Κ≅ϑ∆ΡΓΝΘ∆ Β≅ΣΓΝΚΗΒ ∆ΧΤΒ≅ΣΗΝΜ ΕΝΤΜΧ≅ΣΗΝΜ

ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣ ΝΕ Θ∆Υ∆ΜΤ∆ ≅ΜΧ ∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Λ≅ΘΒΓ 20+ 1/10

1/10 1/1/
# #

Θ∆Υ∆ΜΤ∆

Χνµσηνµρ µχ ετµχθηρηµφ , Μνσδ 3 47+106 41+780
Ηµσδθδρσ 0+2/0 1+55/

48+407 44+440

∆ΩΟ∆ΜΡ∆Ρ

Νεεηβδ χληµηρσθσηνµ 740 0+220
Οθνεδρρηνµκ εδδρ 1+012 1+/08
Ηµρτθµβδ 4+/41 3+380

7+/15 6+730

∆ΩΒ∆ΡΡ ΝΕ Θ∆Υ∆ΜΤ∆ ΝΥ∆Θ ∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ Α∆ΕΝΘ∆

∆Λ∆ΘΦ∆ΜΒΞ Θ∆ΡΟΝΜΡ∆ ΧΗΡΑΤΘΡ∆Λ∆ΜΣΡ 40+381 36+60/

∆Λ∆ΘΦ∆ΜΒΞ Θ∆ΡΟΝΜΡ∆ ΧΗΡΑΤΘΡ∆Λ∆ΜΣΡ 32+477 47+318

∆ΩΒ∆ΡΡ ΝΕ Θ∆Υ∆ΜΤ∆ ΝΥ∆Θ ∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ

∋∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ ΝΥ∆Θ Θ∆Υ∆ΜΤ∆( ΕΝΘ Ξ∆≅Θ 6+8/3 ∋0/+608(

Σγδ ββνλοµξηµφ µνσδρ ενθλ µ ηµσδφθκ οθσ νε σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ
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≅ΚΦΝΜΠΤΗΜ ≅ΜΧ Κ≅ϑ∆ΡΓΝΘ∆ Β≅ΣΓΝΚΗΒ ∆ΧΤΒ≅ΣΗΝΜ ΕΝΤΜΧ≅ΣΗΝΜ

ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣ ΝΕ Β≅ΡΓ ΕΚΝςΡ

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Λ≅ΘΒΓ 20+ 1/10

1/10 1/1/
# #

ΝΟ∆Θ≅ΣΗΜΦ ≅ΒΣΗΥΗΣΗ∆Ρ

∆ωβδρρ νε θδυδµτδ νυδθ δωοδµχηστθδρ ∋δωοδµχηστθδρ νυδθ θδυδµτδ( ενθ
ξδθ 6+8/3 ∋0/+608(
Μδσ βγµφδ ηµ µνµ,βργ ϖνθϕηµφ βοησκ
ακµβδρ θδκσδχ σν νοδθσηνµρ , Μνσδ 4 ∋4+413( ∋6+004(

Β≅ΡΓ ΕΚΝςΡ ΟΘΝΥΗΧ∆Χ ΕΘΝΛ ∋ΤΡ∆Χ ΗΜ( ΝΟ∆Θ≅ΣΗΜΦ

≅ΒΣΗΥΗΣΗ∆Ρ 1+27/ ∋06+723(

ΗΜΥ∆ΡΣΗΜΦ ≅ΒΣΗΥΗΣΗ∆Ρ

Χδβθδρδ ηµ ηµυδρσλδµσρ 40+/// 00/+057

Β≅ΡΓ ΕΚΝςΡ ΟΘΝΥΗΧ∆Χ ΕΘΝΛ ΗΜΥ∆ΡΣΗΜΦ ≅ΒΣΗΥΗΣΗ∆Ρ 40+/// 00/+057

Μ∆Σ ΗΜΒΘ∆≅Ρ∆ ΗΜ Β≅ΡΓ ≅ΜΧ ∆ΠΤΗΥ≅Κ∆ΜΣΡ

ΕΝΘ Ξ∆≅Θ 42+27/ 81+223

Β≅ΡΓ ≅ΜΧ ∆ΠΤΗΥ≅Κ∆ΜΣΡ , Α∆ΦΗΜΜΗΜΦ ΝΕ Ξ∆≅Θ 023+263 31+/3/

Β≅ΡΓ ≅ΜΧ ∆ΠΤΗΥ≅Κ∆ΜΣΡ , ∆ΜΧ ΝΕ Ξ∆≅Θ 076+643 023+263

Θ∆ΟΘ∆Ρ∆ΜΣ∆Χ ΑΞ9

Βργ 076+643 023+263

Σγδ ββνλοµξηµφ µνσδρ ενθλ µ ηµσδφθκ οθσ νε σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ
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≅ΚΦΝΜΠΤΗΜ ≅ΜΧ Κ≅ϑ∆ΡΓΝΘ∆ Β≅ΣΓΝΚΗΒ ∆ΧΤΒ≅ΣΗΝΜ ΕΝΤΜΧ≅ΣΗΝΜ

ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ  ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Λ≅ΘΒΓ 20+ 1/10

0− Μ≅ΣΤΘ∆ ΝΕ ΝΟ∆Θ≅ΣΗΝΜΡ ≅ΜΧ ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ

≅κφνµπτηµ µχ Κϕδργνθδ Βσγνκηβ ∆χτβσηνµ Εντµχσηνµ ϖρ ηµβνθονθσδχ νµ Λξ 20+ 1//1 τµχδθ σγδ
Νµσθην Βνθονθσηνµρ ≅βσ ρ  βνθονθσηνµ ϖησγντσ ργθδ βοησκ−  Ησ θδβδηυδχ ησρ βγθησακδ ρσστρ ρ 
οτακηβ εντµχσηνµ νµ Εδαθτθξ 3+ 1//3−  Σγδ Εντµχσηνµ ηρ βνλλησσδχ σν θηρηµφ µχ φθµσηµφ ετµχρ+
αδξνµχ αρηβ φνυδθµλδµσ ετµχηµφ+ σν ρτοονθσ νοονθστµησηδρ µχ δµυηθνµλδµσρ+ ηµβκτχηµφ κκδυησηνµ νε
ονυδθσξ+ σγσ ϖηκκ αδσσδθ ρδθυδ ρστχδµσρ νε σγδ ≅κφνµπτηµ µχ Κϕδργνθδ Βσγνκηβ Χηρσθηβσ Ρβγννκ Ανθχ−

1− ≅ΒΒΝΤΜΣΗΜΦ ΟΝΚΗΒΗ∆Ρ

Ντσκηµδχ αδκνϖ θδ σγνρδ ββντµσηµφ ονκηβηδρ χνοσδχ αξ σγδ Εντµχσηνµ βνµρηχδθδχ σν αδ οθσηβτκθκξ
ρηφµηεηβµσ9

∋( Αρηρ νε ≅ββντµσηµφ

Σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ θδ οθδοθδχ ηµ ββνθχµβδ ϖησγ Βµχηµ ββντµσηµφ ρσµχθχρ ενθ µνσ,
ενθ,οθνεησ νθφµηψσηνµρ−

∋α( ≅ββντµσηµφ ∆ρσηλσδρ

Σγδ οθδοθσηνµ νε εηµµβηκ ρσσδλδµσρ ηµ βνµενθλησξ ϖησγ Βµχηµ ββντµσηµφ ρσµχθχρ ενθ µνσ,
ενθ,οθνεησ νθφµηψσηνµρ θδπτηθδρ λµφδλδµσ σν λϕδ δρσηλσδρ µχ ρρτλοσηνµρ σγσ εεδβσ σγδ
θδονθσδχ λντµσρ νε ρρδσρ µχ κηαηκησηδρ µχ χηρβκνρτθδ νε βνµσηµφδµσ ρρδσρ µχ κηαηκησηδρ σ σγδ
χσδ νε σγδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ µχ σγδ θδονθσδχ λντµσρ νε θδυδµτδρ µχ δωοδµχηστθδρ χτθηµφ σγδ
θδονθσηµφ οδθηνχ− Ρηφµηεηβµσ ησδλρ ρταιδβσ σν ρτβγ δρσηλσδρ µχ ρρτλοσηνµρ ηµβκτχδ υκτσηνµ νε
ββντµσρ θδβδηυακδ µχ ββθτδχ κηαηκησηδρ− ≅βστκ θδρτκσρ βντκχ χηεεδθ εθνλ σγνρδ δρσηλσδρ−

∋β( Ηµυδρσλδµσρ

Ηµυδρσλδµσρ θδ ηµησηκκξ θδβνθχδχ σ σγδηθ βπτηρησηνµ βνρσ−  ≅σ σγδ ξδθ δµχ χσδ σγδ ηµυδρσλδµσρ θδ
χιτρσδχ σν λνθσηψδχ βνρσ µχ σγδ βνθθδρονµχηµφ ηµβνλδ ηρ θδβνθχδχ ηµ σγδ ρσσδλδµσ νε θδυδµτδ
µχ δωοδµχηστθδρ−

∋χ( Βοησκ ∆ωοδµχηστθδρ

Σγδ Εντµχσηνµ χνδρ µνσ βοησκηψδ λντµσρ ηµβτθθδχ ενθ δπτηολδµσ οτθβγρδρ−  Σγδ βοησκ
δωοδµχηστθδρ θδ θδονθσδχ ρ δωοδµχηστθδρ νµ σγδ Ρσσδλδµσ νε Θδυδµτδ µχ ∆ωοδµχηστθδρ ηµ σγδ
ξδθ νε βπτηρησηνµ−  Σγδθδ ϖδθδ µν δωοδµχηστθδρ χτθηµφ σγδ 1/10 εηρβκ ξδθ ϖγηβγ ϖντκχ νσγδθϖηρδ
γυδ αδδµ θδονθσδχ ρ βοησκ−

∋δ( Θδυδµτδ Θδβνφµησηνµ

Χνµσηνµρ µχ ετµχθηρηµφ θδ θδβνφµηψδχ ρ θδυδµτδ ϖγδµ θδβδηυδχ−  Ηµσδθδρσ  ηµβνλδ ηρ θδβνφµηψδχ
ρ θδυδµτδ χτθηµφ σγδ ξδθ ηµ ϖγηβγ ησ ηρ δθµδχ−
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1− ≅ΒΒΝΤΜΣΗΜΦ ΟΝΚΗΒΗ∆Ρ ∋Βνµσ&χ(

∋ε( Εηµµβηκ Ηµρσθτλδµσρ

∋η( Λδρτθδλδµσ νε Εηµµβηκ Ηµρσθτλδµσρ

Σγδ Εντµχσηνµ ηµησηκκξ λδρτθδρ ησρ εηµµβηκ ρρδσρ µχ κηαηκησηδρ σ εηθ υκτδ χιτρσδχ αξ+
ηµ σγδ βρδ νε εηµµβηκ ηµρσθτλδµσρ σγσ ϖηκκ µνσ αδ λδρτθδχ ρταρδπτδµσκξ σ εηθ υκτδ+ σγδ
λντµσ νε σθµρβσηνµ βνρσρ χηθδβσκξ σσθηατσακδ σν σγδ ηµρσθτλδµσ− Σγδ Εντµχσηνµ
ρταρδπτδµσκξ λδρτθδρ κκ ησρ εηµµβηκ ρρδσρ µχ εηµµβηκ κηαηκησηδρ σ λνθσηψδχ βνρσ−
Εηµµβηκ ρρδσρ λδρτθδχ σ λνθσηψδχ βνρσ ηµβκτχδ βργ µχ ββντµσρ θδβδηυακδ−  Εηµµβηκ
κηαηκησηδρ λδρτθδχ σ λνθσηψδχ βνρσ ηµβκτχδ ββντµσρ οξακδ µχ ββθτδχ κηαηκησηδρ−

∋ηη( Ηλοηθλδµσ

Εηµµβηκ ρρδσρ λδρτθδχ σ λνθσηψδχ βνρσ θδ σδρσδχ ενθ ηλοηθλδµσ ϖγδµ σγδθδ θδ
ηµχηβσνθρ νε ονρρηακδ ηλοηθλδµσ−  ςγδµ  ρηφµηεηβµσ χυδθρδ βγµφδ γρ νββτθθδχ χτθηµφ σγδ
οδθηνχ ηµ σγδ δωοδβσδχ σηληµφ νθ λντµσ νε ετστθδ βργ εκνϖρ εθνλ σγδ εηµµβηκ ρρδσ νθ φθντο
νε ρρδσρ+  ϖθησδ,χνϖµ ηρ θδβνθχδχ ηµ δωβδρρ θδυδµτδ νυδθ δωοδµχηστθδρ−  ςγδµ δυδµσρ
νββτθθηµφ εσδθ σγδ ηλοηθλδµσ βνµεηθλ σγσ  θδυδθρκ ηρ µδβδρρθξ+ σγδ θδυδθρκ ηρ θδβνφµηψδχ
ηµ δωβδρρ θδυδµτδ νυδθ δωοδµχηστθδρ το σν σγδ ηλοηθλδµσ λντµσ οθδυηντρκξ θδβνφµηψδχ−

∋φ( Βργ µχ ∆πτηυκδµσρ

Βργ µχ δπτηυκδµσρ βνµρηρσ νε βργ νµ χδονρησ−

2− ΗΜΥ∆ΡΣΛ∆ΜΣΡ

Ηµυδρσλδµσρ γδκχ σ ξδθ,δµχ βνλοθηρδ νε σγδ ενκκνϖηµφ9
1/10 1/1/

# #

0−74∃ Βνµβδµσθ Εηµµβηκ Ρδθυηβδρ ≅ρρνβησηνµ ΦΗΒ
χτδ ≅τφτρσ 06+ 1/1/ ΜΗΚ 40+///
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3− Θ∆Κ≅Σ∆Χ Ο≅ΘΣΞ ΣΘ≅ΜΡ≅ΒΣΗΝΜΡ

Σγδ Εντµχσηνµ ϖρ δρσακηργδχ σν θηρδ ετµχρ ενθ σγδ αδµδεησ νε σγδ ρστχδµσρ νε σγδ ≅κφνµπτηµ µχ
Κϕδργνθδ Βσγνκηβ Χηρσθηβσ Ρβγννκ Ανθχ−  Σγδ Ανθχ γρ φθδδχ σν ετµχ βδθσηµ βνρσρ ηµβτθθδχ ηµ σγδ
νοδθσηνµκ δωοδµχηστθδρ νε σγδ Εντµχσηνµ+ σγθντφγ σγδ οξλδµσ σν σγδ Εντµχσηνµ νε ροδβηεηδχ φηεσρ+
ρ χδεηµδχ τµχδθ σγδ Ηµβνλδ Σω ≅βσ−  Ενθ σγδ ξδθ δµχδχ Λθβγ 20+ 1/10+ σγδ Ανθχ βνµσθηατσδχ
#7+/15 ρ  ροδβηεηδχ χνµσηνµ σν σγδ Εντµχσηνµ− ∋1/1/ , #6+730(

4− Μ∆Σ ΒΓ≅ΜΦ∆ ΗΜ ΜΝΜ,Β≅ΡΓ ςΝΘϑΗΜΦ Β≅ΟΗΣ≅Κ Α≅Κ≅ΜΒ∆Ρ Θ∆Κ≅Σ∆Χ ΣΝ

      ΝΟ∆Θ≅ΣΗΝΜΡ

Βργ οθνυηχδχ εθνλ ∋τρδχ ηµ( µνµ,βργ ϖνθϕηµφ βοησκ ηρ βνλοηκδχ ρ ενκκνϖρ9

1/10 1/1/
# #

∋ΗΜΒΘ∆≅Ρ∆( Χ∆ΒΘ∆≅Ρ∆ ΗΜ ΒΤΘΘ∆ΜΣ ≅ΡΡ∆ΣΡ

≅ββντµσρ θδβδηυακδ ∋4+614( ∋6+206(

ΗΜΒΘ∆≅Ρ∆ ∋Χ∆ΒΘ∆≅Ρ∆( ΗΜ ΒΤΘΘ∆ΜΣ ΚΗ≅ΑΗΚΗΣΗ∆Ρ

≅ββντµσρ οξακδ µχ ββθτδχ κηαηκησηδρ 1/0 1/1

Μ∆Σ ΒΓ≅ΜΦ∆ ΗΜ ΜΝΜ,Β≅ΡΓ ςΝΘϑΗΜΦ Β≅ΟΗΣ≅Κ

Α≅Κ≅ΜΒ∆Ρ Θ∆Κ≅Σ∆Χ ΣΝ ΝΟ∆Θ≅ΣΗΝΜΡ ∋4+413( ∋6+004(
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5− ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΗΜΡΣΘΤΛ∆ΜΣΡ

Σγδ Εντµχσηνµ γρ  βνλοθδγδµρηυδ θηρϕ λµφδλδµσ εθλδϖνθϕ σν λνµησνθ+ δυκτσδ µχ λµφδ σγδ
οθηµβηοκ ρρτλδχ ϖησγ εηµµβηκ ηµρσθτλδµσρ− Σγδ θηρϕρ σγσ θηρδ εθνλ σθµρβσηµφ εηµµβηκ
ηµρσθτλδµσρ θδ ρ ενκκνϖρ9

Βθδχησ Θηρϕ

Βθδχησ θηρϕ ηρ σγδ θηρϕ νε εηµµβηκ κνρρ σν σγδ Εντµχσηνµ ηε  χδασνθ εηκρ σν λϕδ οξλδµσρ νε
ηµσδθδρσ µχ οθηµβηοκ ϖγδµ χτδ− Σγδ Εντµχσηνµ χνδρ µνσ νασηµ βνκκσδθκ νθ νσγδθ ρδβτθησξ σν
ρτοονθσ σγδ ββντµσρ  θδβδηυακδ  ρταιδβσ  σν  βθδχησ  θηρϕ  ατσ  λησηφσδρ  σγηρ  θηρϕ  αξ  χδκηµφ  νµκξ
ϖησγ ϖγσ λµφδλδµσ αδκηδυδρ σν αδ εηµµβηκκξ ρντµχ βντµσδθοθσηδρ µχ+ ββνθχηµφκξ+ χνδρ µνσ
µσηβηοσδ ρηφµηεηβµσ κνρρ ενθ µνµ,οδθενθλµβδ−

Λθϕδσ Θηρϕ

Λθϕδσ θηρϕ ηρ σγδ θηρϕ σγσ σγδ εηθ υκτδ νθ ετστθδ βργ εκνϖρ νε  εηµµβηκ ηµρσθτλδµσ ϖηκκ
εκτβστσδ ρ  θδρτκσ νε λθϕδσ εβσνθρ−  Λθϕδσ εβσνθρ ηµβκτχδ σγθδδ σξοδρ νε θηρϕ9  βτθθδµβξ θηρϕ+
ηµσδθδρσ θσδ θηρϕ+ µχ δπτησξ θηρϕ+ νθ ϖγηβγ νµκξ ηµσδθδρσ θσδ θηρϕ ηρ  βνµρηχδθσηνµ ενθ σγδ
Εντµχσηνµ−

Κηπτηχησξ Θηρϕ

Κηπτηχησξ θηρϕ ηρ σγδ θηρϕ σγσ σγδ Εντµχσηνµ ϖηκκ µνσ αδ ακδ σν λδδσ κκ βργ ντσεκνϖ νακηφσηνµρ ρ
σγδξ βνλδ χτδ− Σγδ Εντµχσηνµ’ρ δωονρτθδ σν κηπτηχησξ θηρϕ ηρ χδοδµχδµσ νµ σγδ θδβδηοσ νε ετµχρ
εθνλ ησρ νοδθσηνµρ−

Σγδθδ γυδ αδδµ µν ρηφµηεηβµσ βγµφδρ εθνλ σγδ οθδυηντρ οδθηνχ ηµ σγδ δωονρτθδ σν θηρϕ νθ ονκηβηδρ+
οθνβδχτθδρ µχ λδσγνχρ τρδχ σν λδρτθδ σγδ θηρϕρ−

6− Β≅ΟΗΣ≅Κ ΧΗΡΒΚΝΡΤΘ∆

Σγδ Εντµχσηνµ&ρ ναιδβσηυδρ ϖησγ θδροδβσ σν βοησκ λµφδλδµσ θδ σν ληµσηµ  ληµηλτλ βοησκ
αρδ σγσ κκνϖρ σγδ Εντµχσηνµ σν βνµσηµτδ ϖησγ µχ δωδβτσδ ησρ νυδθκκ οτθονρδ ρ ντσκηµδχ ηµ Μνσδ 0−
Σγδ Εντµχσηνµ&ρ Ανθχ νε Χηθδβσνθρ οδθενθλρ οδθηνχηβ θδυηδϖρ νε σγδ Εντµχσηνµ&ρ βοησκ µδδχρ σν
δµρτθδ σγδξ θδληµ βνµρηρσδµσ ϖησγ σγδ θηρϕ σνκδθµβδ σγσ ηρ ββδοσακδ σν σγδ Εντµχσηνµ−

7− ΗΛΟ≅ΒΣ ΝΕ ΒΝΥΗΧ,08

Σγδ βνθνµυηθτρ χηρδρδ ΒΝΥΗΧ,08 γρ γχ βνµρηχδθακδ ηλοβσ+ ανσγ φκνακκξ µχ κνβκκξ+ ϖγηβγ γρ
σγδ ονσδµσηκ σν βθδσδ εηµµβηκ ρσθδρρ νµ σγδ βνθονθσηνµ ηµ σγδ ενκκνϖηµφ θδ9

Χτδ σν σγδ δβνµνληβ τµβδθσηµσξ σγσ εεδβσρ ονσδµσηκ χνµνθρ+ σγδ θδβδηοσ νε θδυδµτδ εθνλ χνµσηνµρ
µχ ετµχθηρηµφ λξ αδ θδχτβδχ− Βδθσηµ ετµχθηρηµφ δυδµσρ+ ρτβγ ρ σγδ µµτκ φνκε σντθµλδµσ+ ϖδθδ
τµακδ σν αδ γδκχ χτδ σν ρεδσξ θδρσθηβσηνµρ−


