
Σνηληµσ ι λδθϕ ησ συηλλσ
σογστλσ θονθσνηµσηϕτχδκκ
Ρσχηνµ,ρση⌡µ γκκηστρ οσση κτρτµσνϕηδθθνϕρδµ ικ,

ϕδδµ ϕνϕντϕρδρρµ ιντκτϕττρρ 1/05 Ρσχηνµ,ρ,

ση⌡µ ρµµ⌡ηρσ ι οσση κγδσσ µδ Οσδµσση, ι θδϕηρ,

σδθηγκκηστϕρδµ ρση⌡θδϕηρσδθηµ σθϕρσδσσυϕρη− Ρµ,

σ⌡δρησξρ γξυϕρξσσηηµ 7−5−1/06 ι ττχδσ ρµµ⌡σ νυσ

υνηλρρ 0−8−1/06 κϕδµ−

Νκξλοηρσχηνµηµ οδθτροθµµτρ, ι ττχηρσληργµϕ,

ϕδδρρ νµ µδκι τθϕϕϕνϕνµηρττσσ9 λθϕδµ,

µτρ, ι κντγηµστθϕϕ+ θϕδµµτρσδϕµηµδµ οθνιδϕσηµ,

ινγσντθϕϕ ρδϕ δθηκκηρδσ ΚΥΗ≅, ι ργϕ⌡σδϕµηρδσ τθ,

ϕσ− Θϕδµµτσσιµ γµϕϕδδρρ νµ Γδκρηµφηµ ϕτ,

οτµϕηξλοθηρσ⌡µ σνηληκ.θϕδµµτσσληµδµ ∋δµσηµδµ

ΓϑΘ,Θϕδµµτσσι(−

Νκξλοηρσχηνµηµ οδθτροθµµτρ, ι ττχηρσληργµϕ,

ϕδδµ λθϕδµµτρ, ι κντγηµστθϕµ σνσδτσσ Κδλ,

ληµϕηµδµ Ηµεθ Νξ−

Νκξλοηρσχηνµηµ λθϕδµµτρ, ι κντγηµστθϕµ

λµϕηυτ, ι λµρηηθσνσξ⌡σ νµ ρστ ρτνθησδσστ ι

τκϕνοτνκηρδσ κντγηµσσξ⌡σ νυσ κνοοτρτνθκκ− Λµθ,

ϕδµµτρ, ι κντγηµστθϕµ σξ⌡σ ισϕτυσ ϕνϕνµηρττ,

χδρρµ υτνχδµυηγσδδρδδµ 1/06 ρση−

Νκξλοηρσχηνµηµ οδθτροθµµτρ, ι ττχηρσληργµϕ,

ϕδδµ ργϕ⌡σδϕµηµδµ οθνιδϕσηµινγσντθϕνησρηι νµ ≅ρ,

ρδλακηµ Νξ9µ ι γµϕϕδδµ ΚΥΗ≅,οθνιδϕσηµινγσντθϕνησ,

ρηιµ σνηληη ≅θδ Νξ−

Νκξλοηρσχηνµηµ οδθτροθµµτρ, ι ττχηρσληργµ,

ϕδ σνσδτσδσµ ιδσστµ οθνιδϕσηµινγσντθϕϕµ ρη,

σδµ+ δσσ θϕδµµτρσδϕµηµδµ οθνιδϕσηµινγσντθϕνησρηι

∋Ρϕµρϕ( σνηληη ϕνγσδδµ οσνσδτσσιµ+ ινκκδ κηρ,

σδσµ δθηκκηρδσ ΚΥΗ≅, ι ργϕ⌡σδϕµηρδσ οθνιδϕσηµινγσν,

τθϕσ− Γµϕϕδδρρ ττρησµ ϕηϕϕη Νκξλοηρσχηνµηµ

σκνσδϕµηρδσ ιθιδρσδκλσ−

Νκξλοηρσχηνµηµ οδθτροθµµτρ, ι ττχηρσληργµϕ,

ϕδδµ θϕδµµτρσδϕµηρδµ οθνιδϕσηµινγσντθϕµ γµϕηµ,

µµ σθιντϕρδσ ξκησσξηυσ λδθϕησσυρση− Ρστιδµ σθιν,

τρσδµ οδθτρσδδκκ γµϕϕδδκκδ λξ⌡µµδσσξ 1/8 ληκινν,

µµ δτθνµ θγνηστρ δη θηησσµξσ γξυϕρξσξµ γµϕδρττµ,

µησδκλµ σνσδτσσληρδδµ− Υηγσνδγσνηµ νκη οσσ

κηρθγνηστϕρδρσ γµϕϕδδκκδ ση σνσδτσσ γµϕδ ρδκ,

ϕδρση ϕθρησστµ−

Ρσχηνµ,ρση⌡ ϕξµµηρση τθϕϕσθιντϕρδσ ρστµ

µδτυνσσδκτσ θγνησσιηδµ+ Γδκρηµφηµ ϕτοτµφηµ ι Ρτν,

λδµ υκσηνµ ϕµρρ− Λξ⌡ρ τθϕϕσθιντρηϕ ισ,

ϕδσσηηµ σλληϕττµ 1/06 κνοοττµ− Γµϕϕδδµ θγνη,

στρ υθληρστη σλληϕττρρ 1/06 ϕτµ Γδκρηµφηµ ϕτ,

οτµφηµυκσττρσν οσση λξ⌡µσ Ρσχηνµ,ρση⌡κκδ 15

ληκιννµµ δτθνµ κηρθγνηστϕρδµ δχδκκξσξϕρδκκ+ δσσ

Ρτνλδµ υκσηνµ ϕξσσ γµϕϕδδρδδµ υγηµσµ 15

ληκιννµ δτθν− ϑτλλµϕηµ θγνησσιµ θγνηστρ,

νρττρ µντρη ηδλληµ οσδσξρσ 0/3+4 ληκιννµρ,

σ δτθνρσ 02/+4 ληκιννµµ δτθννµ− Ρσχηνµ,ρση⌡

υρσ µνηµ ρδησρδλµ ληκιννµµ δτθνµ θυνηρδρσ

Νκξλοηρσχηνµηµ υθτρσληρδρσ− ϑτρσµµτρθυην νµ

οσ⌡ρσδµ ικϕδδµ 150 ληκιννµ δτθν− Ρσχηνµ,ρ,

ση⌡µ γκκηστρ οσση θϕδµµτρσδϕµηρδρσ οθνιδϕσηµινγσν,

τθϕνησρηιρσ σλληϕττρρ 1/06− Υκησστ τθϕνησρηι ι

Γδκρηµφηµ ϕτοτµφηµ ΓϑΘ,Θϕδµµτσσι κκδϕηθινησση,

υσ τθϕϕρνοηλτϕρδµ γδκληϕττρρ 1/06−

Ρσχηνµ,ρση⌡ ϕξµµηρση ρξϕρξκκ 1/05 ρδκυη,

σξρσξ⌡µ οξξσδµ Θϕδµµτσσικσ ϕτυτϕρδµ

Σνηληστρινγσι Ηµµµδµ+ Ληι

Γκκηστϕρδµ οτγδδµινγσι Γδηµκτνλ+ ∆δθν

Γκκηστϕρδµ

υθοτγδδµινγσι
Ιθυδκ+ Θηρσν

Γκκηστϕρδµ ιρδµ Ρθηµδµ+ ϑθη

Γκκηστϕρδµ ιρδµ Χνµµδθ+ Ι⌡θµ

Γκκηστϕρδµ ιρδµ Γλκηµδµ,Αηρσδθ+ Θηησσ

Γκκηστϕρδµ ιρδµ ∆θηϕηµδµ+ Σηλν

Γκκηστϕρδµ ιρδµ Υτνθη+ ≅µµδ

Γκκηστϕρδµ ιρδµ Ονγινκ+ Ληϕδ

Σηκηµσθϕρσι ϑΟΛΦ Νξ ≅α .ϑΓΣ+ ΙΓΣ
Ενθραδθφ+ Κδηε,∆θηϕ

Υθσηκηµσθϕρσι ϑΟΛΦ Νξ ≅α . ϑΓΣ+ ΙΓΣ
Μτθϕϕκ+ Ινθλ

1− σηκηµσθϕρσι ϑΟΛΦ Νξ ≅α . ϑΓΣ+ ΙΓΣ
Υηδθθνρ+ Γδηχη

1− υθσηκηµσθϕρσι ϑΟΛΦ Νξ ≅α.ϑΓΣ+ ΙΓΣ
Θτνρσδδµνι+ Γδηϕϕη
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γµϕδοθνρδρρηρσ ι ρηηγδµ κηησσξυηρσ ισϕνθηρϕδηρσ ι

µηηχδµ ληµηλνηληρδρσ− Κηρϕρη Ρσχηνµ,ρση⌡µ γκκη,

στρ δχδκκξσση Θϕδµµτσσιµ ϕξµµηρσυµ ξγχδρρ υ,

κησσυµ οθνιδϕσηµινγσντθϕνησρηιµ ι Ρση⌡µ ϕµρρ

σξ⌡µ+ ινµϕ συνησσδδµ νµ δµσηρσ σθϕδλληµ ρδτθ,

σ ϕτρσµµτϕρη+ δµµϕνηχ στκδυ ι λγχνκκηρδρση

υρσµστκδυη θηρϕδι ρδϕ θυηνηχ ϕηϕϕη λγχνκκη,

ρδσ σνηλδµοησδδσ ρρσ⌡ιδµ δσρηληρδϕρη−

Ρσχηνµ,ρση⌡µ γκκηστρ οσση 4−4− σνηλδµοησδηρσ+ ινη,

χδµ συνησσδδµ νµ υθληρσ ϕτρσµµτρθυηνµ οησ,

υξξρ ι υγυηρσ γµϕϕδδµ ρδτθµσοθνρδρρη− Σνη,

λδµοησδδσ γξυϕρξσσηηµ γµϕϕδδµ νγιτρθξγλρρ

8−4−1/06− ≅ρη νµ σρλδµµδσσξ θηρϕηδµ νρκσ γκκη,

στϕρδµ ϕνϕντϕρηρρ05−5− ι 07−7−1/06−

Νκξλοηρσχηνµηµ οδθτροθµσληρσ ι ττχηρσληρσ

ρδτθσµ υτνρηδµ 1/06,1/08 ηϕµ ρσχηνµηµ δθη ϕ,

µυηρρ− Ξγσδηρυρσττκκηρδµ ι ιτκϕηρδκκ θγνηστϕρδκκ

σνσδτσδσσυρσ γµϕϕδδρσ υηδρσησµ ρτνλκηρηκκδ

ρµµ⌡κκηρδρση− Υηδρσηµµµ ϕµυηµ σνηληυσ ϖϖϖ−ρσ,

χηνµ−   ,ρηυτρσν ι Νκξλοηρσχηνµηµ ρνρηκηρδµ λδ,

χηµ δθη ϕµυσ− Κηρϕρη Ρσχηνµττσηρη,ττσηρϕηθιδ ηκ,

λδρσξξ µδκι ϕδθσ υτνχδρρ στνχδµ ιµϕνγσηρδµ

σηδχνµ σηκιηκκδ ργϕ⌡ονρσηηµ− Θϕδµµτσσι ι τθϕνησ,

ρηισ στνσσυσ σηδσν ξγσδηρδρση ρνυηστκκ ηϕστκτκκ ι

υρστηκκ οδθτροθµµτρ, ι ττχηρσληργµϕϕδδρσ

Ρσχηνµ,ρση⌡κκδ− Ττχηρσληρδµ δχδσδρρ νµ κτυρρ

σηδσν λξ⌡ρ υηϕτσσληρλγχνκκηρττϕρηρσ ττχηρστυµ

ρσχηνµηµ οκυδκτηγηµ− Κηρϕρη ρση⌡ στκδδ σθινλµ

λγχνκκηρττϕρη ορσ οηϕµ οκκδ ρσχηνµηκκδ στ,

στρστλµ ττχηρσληρδµ δσδµδληρδδµ− Υτνχδµ 1/06

σνηµδµ ξκδηρ⌡ϕηδθθνρ σνσδτσδσσηηµ ξγσδηρσξ⌡ρρ Τθγδηκτ,

λτρδνµ ϕµρρ 20−6−1/06 Τθγδηκτλτρδν θδµϕηκκ

,ϕηδθστδδµ οσ⌡ροηυµ+ ινσ υηδσδσσηηµ Νκξλοηρσ,

χηνµηµ τϕηνκκ− ϑνκλρ ξκδηρ⌡ϕηδθθνρ σνσδτσδσσηηµ δκν,

ϕττρρ ξγσδηρσξ⌡ρρ Μδκνµδµ Λδχηµ ϕµρρ− Ρσχη,

νµ,ρση⌡ ιθιδρση υνηλδµ Λδχη,οηυµ 04−8−1/06−

ϑµρκηρηκκδ ι ξθησξϕρηκκδ ρξϕρξκκ 1/05 ϕξµµηρσδσσξ

ϕδθξρ ισϕττ υτνµµ 1/06 ι νµ υνηλρρ 0−4−1/08

ρση ∋Θ≅.1/05.447(− ϑδθξϕρδµ στνσνσ ϕξσδσµ ρσ,

χηνµηµ υθτρσληρδδµ ρττθσ ξκδηρ⌡+ σογστλη+ υηδ,

θηκηινησ ι ϕτοτµϕηκηρη υθσδµ− Ινϕηµδµ κγινησσι+

µηηµ ξϕρησξηµδµ ϕτηµ ξθησξρϕηµ+ ρ µηλδµρ ττχηρσδστµ

Ρσχηνµηµ υηδθηκηιϕδρϕτϕρδµ υηθστκηρδηµκκδ ι Ρσ,

χηνµ,ϕηθιµ− Νκξλοηρσχηνµηµ ρδηµκκδ+ ησρδ θϕδµ,

µτϕρδδµ+ ηϕτηρσδσµ 0// δτθν ι δµδλλµ κγινησ,

σµδδσ ξϕρησξηργδµϕηκ⌡σ ι υγηµσµ 0 /// δτθν κγ,

ινησσµδδσ ξθησξϕρδσ ι ξγσδηρ⌡σ− ∆κνϕττρρ ϕξµµηρσξη

ϕδθξϕρδµ λθϕϕηµνηµσηυηδρσηµµκκηµδµ ϕλοµι σδδ,

λκκ �ϑοοκδ ϕτµδηµσ Ρτνλδ � ληκλϕτ,

µδηµ Νκξλοηρσχηνµ ρξµσξξ ττχδκκδδµ�− ϑλοµι νµ

µϕξµξσ ι ϕττκτµτσ Ρσχηνµ,ρση⌡µ ξγσδηρσξ⌡ϕτλο,

οµδηχδµ λγχνκκηρσλµ λλ− Μδκνµδµ Λδχηµ δθη

θχηνµϕµυηκκ ι Ηκσ,Ρµνληρρ−

Ττχηρστυµ Νκξλοηρσχηνµηµ λξξµση δθη σνηληµµµ

νρ,κτδηκκ νµ ϕξµµηρρ− Υτνϕθσηκνιδµ νρκσ νµ

ϕξµµηρρ µδτυνσσδκτι δθη σνηληινηχδµ ϕµρρ− Λξ⌡ρ

ξθησξρξγσδηρσξ⌡µ νρκσ ϕνµσϕσνηµση νµ ϕξµµηρσξµξσ

ξθησξϕρηηµ ι δµρηλληρδσ µδτυνσσδκτσ ϕξµµηρσξυσ

υτνχδµ 1/06 ηϕµ−

Νκξλοηρσχηνµ νµ νρ Ρτνλδµ ησρδµηρξξχδµ ρ,

συτνσηριτγκυτνχδµ 1/06 νγιδκλ− Νκξλοηρσχηνµ

νµ ξϕρη Ρτνλδµ ησρδµηρξξχδµ ρξλανκη: λνµτλδµσση

ρδϕ γδµϕηρδρση δσσ θϕδµµτϕρδµ− Ιν ρσχηνµηµ θ,

ϕδµµτρυηγδηρρ οτγτσσηηµ ϕνϕν ϕµρµ ρσχηνµηρσ−

Ιτγκυτνχδµ ηϕµ ιτκϕηρσµ ρδϕ ρσχηνµηµ υη,

γδησ Ρτνλδµ ησρδµηρξξχδµ λσϕκκ+ δσσ ρτνλ,

κηρσδµ σθηµνησ+ στµσδησ ι λτηρσνι Νκξλοηρσχην,

µηκσ− Ξγσδηρσξ⌡ρρ υκσηνµδτυνρσνµ ϕµρκηµ ϕµρρ

νµ ρττµµησδκστ Ρτνλη0//,γµϕϕδδµ µηληρρ σνσδτσδσ,

συη ξγσδηρη σνηλδµοησδησ ιµιϕρνκκδ 4−,6−01−1/06−

ϑηηµσδηρσ⌡ νµ γτνκδγσηµτσ λξ⌡ρ Νκξλοηρσχηνµηµ υηδ,

θηκτιδµ ι στστρστληρσδµ ιθιδρσδκξηρσ ∋υηδθηκτι 5/ ϕοκ

ι υηδθησ 240 γδµϕηκ⌡+ ιµιϕρνκκ 1−0−,2/−8−1/06(−

Ρσχηνµ,ρση⌡ σνηληη ι θονθσνη ξλοθηρσ⌡ρηνηρρ

∆ϕνϕνλορρη,ξλοθηρσ⌡λδθϕηµ οτησσδηρρ− Ξλοθηρ,

σ⌡νγιδκλµ νµ ϕηθισστ υτνρησσηρδσ σνηλδµοησδδσ ξλ,

οθηρσ⌡ρηνηχδµ γκκηµµµ ι δϕνσδγνϕϕττχδµ δχηρσ,

ληρδϕρη− ϑηϕηρρ ρση⌡µ γµϕηµµνηρρ νµ δχδκκδδµ

ϕηηµµησδσσξ δθησξηρσ γτνληνσ ττρηνϕξσσ⌡⌡µ+ ϕηδθθσδσ,

συξξσδδµ ι ξλοθηρσ⌡ξρσυκκηρξξσδδµ− ∆ϕνϕνλορρη

ρδθση  ϕσηµ υνηλρρνκν νµ ισϕδσστ υτνσδδµ 1/1/

ρϕϕ−

Σκντρθυηνρρ σξσθξγσδηρ⌡κκδ
ρδσδστσ συνησσδδσ
Ρησνυ συνησδ9 Νκξλοηρσχηνµηµ οδθτροθµµτρ, ι

ττχηρσληργµϕδ δσδµδδ ρττµµησδκλµ λτϕηρηρρ

θλδηρρ− Συνησδ σνσδτστµδδ−

Στκνρϕδγησξρ

≅ικκ 0−0−, 2/−8−1/06 Ρσχηνµ,ρση⌡µ στνσνσ ϕδθ,

σξηυσ ορηρρ Γδκρηµφηµ ϕτοτµφηκσ ρχτηρσ

υτρστϕρηρσ−

ϑηηµσδηρσ⌡µ στνσνσ λτνχνρστηυσ κγδρ ϕνϕνµµ ϕτ,

οτµφηκσ ρχτρσ σνµσηµυτνϕθ,υτρστϕρδρσ+ ινϕ νκη

µνηµ 211 /// δτθν− ϑηηµσδηρσ⌡µ γνησνϕτκτσ νκηυσ υρ,

συµ ηϕµ ξγσδδµρ µνηµ 34/ /// δτθν+ ινρσ

λϕρδσσηηµ ϕτοτµφηκκδ λ,κτδδµ υτνϕθµ ρστ

υτρστρ− Σνηληµσ οδθτρστη γξυϕρξσσξηγηµ ρττµµησδκ,

ληηµ ι οσ⌡ϕρηηµ−

Θϕδµσληρυτνρηµ 1/05 � 1/08 σρδδρρ στκδδ νκδ,

λµ ονρηµ υηµ οδθτροθµµτργµϕϕδδµ γµ,

ϕηµσϕτρσµµτϕρδσ ∋02/+4 ληκι− δτθν(+ ινρσ νµ µδσν,

σδσστ υκσηνµ θγνηστρνρττρ− Σηκηϕτχδµ 1/05 κνοτρρ
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οδθτρσδσσηηµ οδθτροθµµτρθγρσν+ ινϕ νµ ϕηθισστ

σρδδρδδµ υγυηρσλµ σνηληµσονλ− Σηκηϕτ,

χδκκδ 1/06 στκκµ γϕδλµ Γδκρηµφηµ ϕτοτµφηκσ

οδθτροθµµτρθγρσννµ κηρξρσ ξγσδδµρ 657 4//

δτθν− 0−0− � 2/−8−1/06 υκηρδκκ ικκ νµ θγρσνµ κη,

ρξρσ ιϕρνσδσστ 465 264 δτθν+ ινϕ νµ ϕηθισστ σ,

ρδδρδδµ Οδθτροθµµτρθγρσνµ κηρξϕρδδµ−

0−0−�2/−8−1/06 υκηρδµ ηϕµ Γδκρηµφηµ ϕτοτµφηκ,

σ νµ ρστ κηµνιδµ κξγδµµξϕρηηµ υτρστρσ ξγσδδµρ

108 /// δτθν+ ινϕ νµ ϕηθισστ στκνρκρϕδκλµ υτρ,

στϕρδµ κηµνιδµ κξγδµµξϕρηηµ−

Θγνηστρ ι υρσττρησντλτϕρδσ

Θγνηστρσηκµµδ ρδϕ λϕρτυκλητρδµµτρσδ νµ σκκ

γδσϕδκκ γξυ+ ∆µµϕνηλκκ γξυηµ νµ οξρσξσσξ λ,

θησσδκδλµ οδθτροθµµτρ, ι ττχηρσληργµϕϕδδµ

λϕρστρηϕστκτσ ι γµϕϕδηρηηµ κηησσξυµ κηµνηστϕ,

ρδµ ι υτρστϕρηδµ σθυδ−

Γδκρηµφηµ ϕτοτµφηµ κηµσ 2/−8−1/06 νκηυσ ξγσδδµρ

06+5 ληκι− δτθν−

Γδµϕηκ⌡ρσ⌡

≅ικκ 0−0−,20−7−1/06 υϕηστηρσ γδµϕηκ⌡ϕτµσ νκη 4

γδµϕηκ⌡+ ικκ 0−8− � 2/−8− 3 γδµϕηκ⌡−

Σνηληµµµ θηρϕησ ι στκδυηρττχδµ
µϕξλσ
Μξϕξλτνσνηρδµ Νκξλοηρσχηνµηµ σνηληµσ οσσξη

υτνχδµυηγσδδρρ 1/04.1/05− Θηρϕηµ νµ λλ− κη,

τθϕϕσθιντρσδµ ϕκκηρστληµδµ ∋σθιντργηµσηµχδϕ,

ρηµ µντρτ(+ θϕδµσδηχδµ ϕνρσδτρυτθηνσ+ ρτνιδκσττµ

υµγµ θϕδµµτϕρδδµ κηησσξυσ σδϕµηρδσ ι κνφηρσηρδσ

γρσδδσ ρδϕ ηϕστκτηγηµ κηησσξυσ θηρϕησ−

Νκξλοηρσχηνµηµ οδθτροθµµτρ, ι ττχηρσληργµ,

ϕδ υκληρσττ σλµγδσϕηρδµ θυηνµ λτϕµ υτνχδµ

1/08 κνοοττµ λδµµδρρ−

13 � Ξγ σδηρ⌡ θονθσση 2 { 1/06



Σρδ
∋δτθν(

∆µµ

1/06

Σο

1/05

∆µµ

1/06

Σο

1/05

Υρσυ Υρσσσυ

≅ηµδδσσνλσ γξ⌡χξϕϕδδσ 018 242 268 22 /45 268 Ρχδονλ 1 481 482 1 481 482

≅ηµδδκκηρδσ γξ⌡χξϕϕδδσ 60 417 84 260 ≅θυνµϕνθνστρθγρσν / /

Ρηινηστϕρδσ 16 576 16 576 Λττσ νλσ θγρσνσ 0 426 /// 657 4//

Οξρξυσ υρσυσ
ξγσδδµρ

018 341 483 22 068 326 ∆χ− σηκηϕτρηδµ ξκη,.
κηιλ

,1 824 530 ,1 1/0 8/2

Υηγσν,νληρττρ / / Σηκηϕτχδµ ξκη,.κηιλ ,787 762 ,622 626

Ρληρδσ 2 /// /// 628 052 Νλ ονλ ξγσδδµρ 184 /68 314 342

Θγνηστρθυνοοδθησ / / Ονηρσνδθν / /

Θγσ ι οµϕϕηρληρδσ 28 840 254 64 /56 122 Υοδγσνηρδσ υθτϕρδσ / /

Υηγστυσ υρσυσ
ξγσδδµρ

31 840 254 64 7/5 285 Οϕνκκηρδσ υθτϕρδσ 153 566 166 566

Οησϕηϕηµδµ υηδθρ
ονλ

58 852 /// 06 3/0 4//

Κξγξσηϕηµδµ υηδθρ
ονλ

0/0 770 1/2 8/ 770 1/2

Υρσυ ξγσδδµρ 061 3/2 848 0/7 874 722 Υρσσσυ ξγσδδµρ 061 3/2 848 0/7 874 722

Θγνηστρκρϕδκλ
∋δτθν(

∆µµ 1/06 Σο 1/05

Κηηϕδυνησσν ,804 762 ,634 012

Ονηρσνσ 0 115 661 0 13/ 227

Θγνηστρστνσνσ ι ,ϕτκτσ 06 /// 00 275

Υδθνσ / /

Ρστµµηρδσ δθσ / /

Λττσ νηϕηρτσ / /

Ηµυδρσνηµµησ ,86 4// /// ,06 614 262

Υθρηµηρδµ σνηληµµµ ι ηµυδρσνηµσηδµ µδσσνϕρρυηθσ 86 716 788 07 120 863

Κηµϕµµµ λττσνϕρδσ 42 /// /// ,327 4//

Νλµ ονλµ λττσνϕρδσ ,787 762 ,622 626

Λττσ λϕρτυκλητχδµ λττσνϕρδσ ,074 673 /46 ,21 3/0 506

Θγνηστρσνηληµµµ µδσσνϕρρυηθσ ,022 571 82/ ,22 462 743

ϑρρυθσ 0−0 64 /56 122 80 037 165

ϑρρυθσ 20−01− 28 840 254 64 /56 122

Στκνρκρϕδκλ
∋δτθν(

∆µµ

1/06

Ατχι−

1/06

∆θνστρ δµµ,

ατχι−

Σο

1/05

Σνσ

2/−8−1/06

Κηηϕδυηγσν / / / / 5 088

Λττσ στνσνσ 0 460 688 0 487 4// ,15 6/0 0 558 682 0 121 266

≅ηµδδσ+ σθυηϕϕδδσ ι συθσ / / / / /

Οκυδκτνρσνσ ,168 4// ,168 4// / ,142 25/ ,103 558

Γδµϕηκ⌡ρσ⌡ϕτκτσ ,263 1// ,263 1// / ,256 /62 ,174 5/7

Ονηρσνσ ι θυνµκδµστληρδσ ,0 115 661 ,0 116 /// 117 ,0 13/ 227 ,81/ /68

Λττσ ϕτκτσ ,5/6 1// ,5/6 1// / ,443 034 ,282 131

Κηηϕδυνησσν.,σοοην ,804 762 ,778 3// ,15 362 ,634 012 ,464 /11

Θγνηστρστνσνσ 06 /// 06 /// / 08 438 05 01/

Θγνηστρϕτκτσ / / / ,7 052 /

Υνησσν.σοοην δµµδµ σηκηµοσ⌡ρρηηθσνι ,787 762 ,761 3// ,15 362 ,622 626 ,447 8/1

Υδθνσ / / / / /

Ονηρσνδθνµ λττσνρ / / / / /

Υθτρσδµ λττσνρ / / / / /

Θγρσνιδµ λττσνρ / / / / /

Σηκηϕτχδµ στκνρ.σοοην ,787 762 ,761 3// ,15 362 ,622 626 ,447 8/1
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