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Ινγχµσν

ϑνσηϕτοτµϕηµ Γδκρηµϕη 1/05 ,νγιδκλ γξυϕρξσσηηµ ϕτοτµφηµυκ,

σττρσνρρ ϕδρϕττρρ 1/05− Νγιδκλµ συνησσδηχδµ σνσδτστληρσ 

ρδτθσµ υτνρησσηµ− Ρδτθµσθονθσση 1/06 νµ ϕσρτρ υτνµµ 1/05 

ι κϕτυτνχδρσ 1/06 σογστµδδρδδµ ϕδγησξϕρδδµ ι σνηληµσµ ρτγ,

σδδρρ νγιδκλρρ ρδσδσστηγηµ συνησσδηρηηµ− 

Ρδτθµσθονθσση 1/06 ϕννρσττ σνηληµσξλοθηρσ⌡µ ϕτυτϕρδρσ 

ρδϕ ρδτθµσ, ι θυηνηµσησηδχνηρσ− Νγιδκλµ σνσδτστληρσ θυηνη,

χδρρ στκδδ νσσ γτνληννµ ρδϕ σνηληµσξλοθηρσ⌡ρρ σογστ,

µδδσ λττσνϕρδσ δσσ ρτµσνστνσµµνµ ι ρτµσνονκηησσηρσδµ σνηλδµ,

οησδηχδµ υηϕτστρσδµ οησϕ ηϕιµµδ−

,

κ 1/06− ϑτοτµφηµυκσττρσν οσσ ϕτοτµϕηρσθσδφηρσ κϕτρξϕ,

ρξρσ 1/06− Ρδτθµσθονθσση 1/06 λτνχνρσ ξγχδρρ ϑνσηϕτοτµ,

ϕηµ Γδκρηµϕη 1/05 ,νγιδκλµ ϕµρρ ονγιµ ρσθσδφηυκληρσδκτκκδ 

ρτληρδµ ι λµϕξσ⌡µ νρκσ−

ϑτοτµφηµ νλµ νγιδκλµ θηµµκκ νµ σνσδτσδσστ υκσηνµ ι Γδκ,

ρηµφηµ ρδτχτµ ϕτµσηδµ ϕδυκκ 1/06 ρνκληλ Λ≅Κ,ρνοηλτρσ+ ινµϕ 

,

σδκκµ Γδκρηµφηµ ρδτχτµ ξγσδηµδµ Λ≅Κ 1/08 ,ρττµµησδκλ ρησδµ+ δσσ 

ρδ υνηχµ γξυϕρξ κϕτυτνχδρσ 1/08− 

≅υηµκτϕτι 1/05

υκληρστµτσσ 
ρτµσν

κνησδσστ 
ρτµσν

λξ⌡µµδσσξ θϕδµµτρκτο

73 ∃
ϕδθθνρσκνι

43 ∃
σξχδµµξρ,

θϕδµσληρσ

ινηρσ
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Σνηληµσ,
ξλοθηρσ⌡µ 
λττσνϕρη 
1/05
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Υδρσ⌡µϕρυτ 
ισϕττ

Υδρσ⌡µϕρυτ Γδκρηµφηµ ρδτχτκκ 
ι λττρρ λρρ 1/0/�1/05

Γδκρηµφηµ υϕηκτϕτ νκη υτνχδµ 1/05 κνοτρρ 

,

υτ(− ϑρυτρσ 61 οθνρδµσση στκη τκϕνλκηρ,

στρσηρδµ υδρσ⌡µ ϕρυτρσ− Γδκρηµϕηκηρηρσ 

,

υτνµµ 1/05− Ρτγσδδκκηρδρση ϕηϕϕδηµ υνηλϕ,

∋1+4 ∃( ηϕκτνϕηρρ− Γδκρηµφηµ ρδτχτκκ υδρ σ⌡ 

ϕρυνηυσ Ρηονν ∋1+6 ∃(+ Υµσ ∋1+1 ∃( ι ∆ρονν 

∋0+7 ∃(−

Γδκρηµϕη

ϑδγξρκτδ

Λττ Ρτνλη

Λττ οϕ,ρδτστ

/

1/0/ 1/011/00 1/02 1/03 1/04 1/05
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≅ρτληρδµ γηµµσ 
δθηξσξυσ

Νρϕδρτµσνιδµ γηµµσ νυσ ισϕµδδσ 

µντρτµ υτνµµ 1/05− Γηµσνιδµ ϕδγησξρ νµ 

νκκτσ δθηκηρσ Γδκρηµφηµ δθη κτδηκκ− Γηµµσ 

νυσ υτνµµ 1/05 µντρρδδσ δθησξηρδρση 

Γδκρηµφηµ ϕµσϕτοτµφηρρ ι κµσηρδρρ 

Γδκρηµφηρρ ∋ϕκκδτρκτδδσ 0 ι 1(− Σθϕρ,

σδκ,σδρρ ρτµσνιδµ γηµσϕδγησξρσ ηµ 

υτνχδρσ 1/0/ νµ γτνλσσυηρρ δθηξσξ,

ληµδµ ϕκκηηλοηδµ κτδηχδµ ∋ϕκκδτρκτδδσ 

0 ι 1( ι ϕνγσττγηµσηρδλοηδµ κτδηχδµ 

∋ϕκκδτρ κτδδσ 2 ι 3( υκηκκ−

Γδκρηµφηρρ ρτµσνιδµ γηµµσ υηγσδκδυσ 

υνηλϕϕρση ρηιηµµηµ λτϕµ− ϑκκδηλλσ 

γηµµσ νκηυσ υτνµµ 1/05 ξχηµϕδρϕτρσµ 

στµστλρρ+ ινρρ υµγνιδµ νρϕδρτµσνιδµ 

∆χτκκηρηλοη ρτµµνσ νκηυσ υτνµµ 1/05 

ϑνηκκηρ,Γδκρηµφηρρ+ ινρρ ρτµµνµ ϕδρϕη,

µδκη⌡ γηµσ νκη υτνµµ 1/05 οηϕνηµ κκδ 

,

συρρ γηµσσηκρσνρρ δηυσ νκδ λτϕµ 

 ττρηδµ ρτµσνιδµ ϕτοσ δηυσϕ ϕηηµσδηρσ⌡,

ϕτοσ− Σλµ υτνϕρη ϕθσκκ ττρηκκ κτδηκ,

κ δη νκδ ϕδρϕηγηµσ ι λνµηκκ οηδµ σκν,

οηµνσσδηρηκκ κτδηκκ γηµσσρν υηϕτσσ 

κγηρδκσ−

≅ρτµσνιδµ υτνϕθσ µντρηυσ Γδκρηµφηρρ 

υτνµµ 1/05 δχδκκηρδδµ υτνσδδµ υδθθσστµ 

1+7 οθνρδµσση+ ϕτµ υτνµµ 1/04 υτνϕθηδµ 

µντρτ νκη 2+6 οθνρδµσση ι ρησ δχδκκηρδµ 

υτνµµ 3+/ οθνρδµσση− Υτνϕθηδµ µντρτυτγ,

ση νµ ρηηρ γηχρστµτσ− Υοθγνησσδηρσδµ 

ρτµσνιδµ υτνϕθσ µντρηυσ 2+2 οθνρδµσση 

ι θ,υτνϕθ,ρτµσνιδµ 0+8 οθνρδµσση− 

Υοθγνησσδηρσδµ ρτµσνιδµ υτνϕθσ 

µντρηυσ Γδκρηµφηρρ δµησδµ ϕκκδτρκτδηκκ 

0 ι 3− Σθϕρσδκσδρρ υτνϕθηδµ ϕδγησξρσ 

υτνχδρσ 1/0/ κϕδµ υνηχµ σνχδσ+ δσσ 

µνοδηλληµ υτνϕθσ νυσ µντρρδδσ ϕκκδτρ,

κτδδκκ 2 ι 3−

Λσκµ οξρξµξσ ϕνθϕνσρν νµ γξ⌡χξσσ,

µξσ ϕτκτσσιη ϕττϕτρησσηρσδµ υδκµ γνησν,

λδµνιδµ κδµστληρδµ ση ρτµσνκηµµ 

κξγδµσξµδδµ σϕηρηµλϕρτηϕµ− Ττρηδµ 

ρτµσνκηµνιδµ µνρσνσ νυσ υηκϕρστµδδσ 

υτνχδµ 1/05 ηϕµ− Κηρϕρη ξγση⌡κηµνιδµ 

νρττρ ϕνσησκντϕρηδµ υδκρσ νµ ϕρυµτσ 

ρδϕ ττρηδµ ρτµσνιδµ ξγση⌡υδκµ δσσ 

ϕνθιτρ θϕδµσληρδµ κηρµσξληρδµ υτνϕρη− 

Υτνρηδµ 1/04 ι 1/05 ηϕµ τρδσ θγνη,

στρκησνϕρδσ λθϕϕηµνηυσ κξγδµµξρυοησ− 

ϑλοµινηχδµ ηϕµ κηµνιδµ ττχδκκδδµ,

µδτυνσσδκτηχδµ λθ ϕρυνη ι σνηρκσ 

κξγδµµξρυοηχδµ ρδτθτϕρδµ ρτµσνκηµ,

ϕµσ οξρξη ϕνθϕδλλκκ σρνκκ− 
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1/0/

1/0/

1/01

1/01

1/00

1/00

1/02

1/02

1/03

1/03

1/04

1/04

1/05

1/05

00/

00/

01/

01/

02+17

03+42

07+27

1/+/0

0//

0//

≅µρηνσρνηµχδϕρη 
ΗΗΗ.1/0/ < 0//

µρηνσρνηµχδϕρη

µρηνσρνηµχδϕρη

≅µρηνσρνηµχδϕρη 
ΗΗΗ.1/0/ < 0//

Υµγνιδµ ϕδθθνρ, ι θηυησκν,νρϕϕδηχδµ 
γηµσϕδγησξρ Γδκρηµφηµ ϕκκδτρκτδηκκ)

Υτνϕθηδµ γηµσϕδγησξρ 
Γδκρηµφηµ ϕκκδτρκτδηκκ)

) ϑκκδτρκτδδσ9

ϑδρϕη µδκη⌡ γηµσ 
�.λ±+ ΗΥ.1/05

ϑδρϕη υτνϕθ 
�.λ±.ϕϕ+ ΗΥ.1/05
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≅ρτµσνιδµ γηµµσ ονρση,
µτλδθν κτδησσηµ

ϑνµστκ

∆ηθ
ϑηυν,
οτηρσν

ϑθσηµ,
ϕτοτµϕη

Λδκκτµϕξκ

Ιϕν λϕη

Ρηκσλϕη

∆η ϕτοονι.σηδσν δουθλ

Υµγνιδµ νρϕδγτνµδηρσνιδµ 
ϕτοογηµσνιδµ ϕδρϕηθυν+ �.λ±
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Ξγ τρδλοη ϕνσησκντρ 
ρτληρστδµ υθρρ

Υτνχδµ 1/05 κτρρ ξκδηρδµ ρτληρστδµ 

λθξσξληροδθτρσδδσ λττσστηυσ ι ρηηθθξσσηηµ 

µρ− ϕνϕνµηρυτνϕθλκκηηµ− Λϕρδστµ ρτληρ,

στδµ λθ ϕνϕν Ρτνλδρρ νκη υτνµµ 1/05 

δµµσξϕρδκκηρδµ ϕνθϕδ− ϑρυτ ρδκησσ ρτ,

ληρστϕδ ρυηδµ ϕνσησκντϕρηδµ λθµ ϕρυτ 

µνηµ 8 οθνρδµσηκκ− Γδκρηµφηρρ ϕρυτ νκη ρλµ 

ρττµσηµδµ− ∆θησξηρδρση νµ ϕρυµτσ οκϕϕ, ι 

ξθησξρστκνι ρυηδµ θτνϕϕτµσηδµ λθ− 

Ξκδηρσ ρτληρστϕδ ρυη ϕνσησκντϕρη 

νκη Γδκρηµφηρρ λκηρϕττρρ 1/06 ξγσδδµρ 

,

ρτη υοθγνησσδηρδρρ υτνϕθ,ρτµµνρρ 

,

/

1/03 1/04 1/05 1/06

0 0 0 01 1 1 15 5 50/ 0/ 0/3 3 37 7 701 01 012 2 2 26 6 600 00 004 4 48 8 8ξϕρηµ,
ρτυσ

κο ρδσ σν,
λσ οθησ

κορη,
οδθγδδσ

λττσ

≅ρτληρστδµ ριηδµ λθ 
Κγχδ9 ϑδκρσν
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Υτνϕθ,ρτϕϕηχδµ ρτληρστδµ 
υδθσηκτ+ λκηρϕττ 1/06
Κγχδ9 ϑδκρσν

Ξϕρηµ ρτυηδµ λθ Κορηοδθγδηχδµ λθ

ϑδρϕηλθηµδµ ρτληρ λδµν 

ξϕρηµ ρτυκκ+ �.λ±.ϕϕ

ϑδρϕηλθηµδµ ρτληρ λδµν 

κορηοδθγδδκκ+ �.λ±.ϕϕ

ϑδρϕηλθηµδµ οηµσ,κ 

ξϕρηµ ρτυκκ+ λ±

ϑδρϕηλθηµδµ οηµσ,κ 

κορηοδθγδδκκ+ λ±

ϑδρϕηλθηµδµ στϕη 

 ξϕρηµ ρτυκκδ+ �

ϑδρϕηλθηµδµ στϕη 

 κορηοδθγδδκκδ+ �

Ξϕρηµ ρτυηδµ νρττρ+ ∃ Κορηοδθγδηχδµ νρττρ+ ∃

≅θ,ρτµµνσ

Υοθγνησσδηρδσ ρτµµνσ

02+30 01+4/

33+/ 64+6

210+23 424+10

06+75 04+6/

23+6 56+/

208+43 428+/8

30+5 35+/56+6
10+6

Ξϕρηµ ρτυσ Κορηοδθγδδσ
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Ττρη κξγξδµ ϕνθϕνστδµ 
θγνηστρλκκη ι 
στκνθισ ϕξσσ⌡⌡µ

Ρξϕρξκκ 1/05 νσδσσηηµ ϕξσσ⌡⌡µ ττρη ρτ,

ληρδµ θγνηστρλκκη+ µρ− κξγξδµ ϕνθϕνστδµ 

λκκη− Σλµ λκκηµ νρκσ στκνθιµ ξϕρηµ 

Υκσηνµδτυνρσνµ ρδστϕρδµ λτϕµ 

στκνθισ νσδσσηηµ ϕξσσ⌡⌡µ 0−0−1/06 κϕδµ 

υκσηνµ στϕδληδµ υτνϕθ, ι νρνληρστρ,

ρτµσνιδµ ρτϕρυκηµµνηρρ ο ϕτοτµϕη,

ρδτχτκκ ∋∆ρονν+ Γδκρηµϕη+ ϑτµηηµδµ+ 

Υµσ(− Στκνθισ ϕνρϕδυσ ττρη ρτϕϕησ 

ι µηησ ρτϕρυκηµµµ οσ⌡ϕρη+ ινσϕ σδγ,

χµ 0−0−1/06 κτϕηδµ− Κηρϕρη λξ⌡ρ ρτµσν 

υηγχδσσδρρ σθϕηρσδσµ+ ιυσϕ⌡ γϕηιµ 

στκνσ ρδσδσστιδµ στκνθινιδµ κκδ− ≅ρτϕϕµ 

ρδλ σκνµ οδθτροθµµτρ, ι οτθϕτσηκµ,

σδηρρ νµ στθυσστ+ ρηκκ στκνσ ι υθκκηρττρ 

σθϕηρσδσµ υηµ ρηκκνηµ+ ϕτµ ρτµµνµυηγσν 

σογσττ ρτϕϕµ νλρσ σγχνρσ− 

Στκνθισ γτνληνηυσ θτνϕϕτµµµ ϕννµ: 

,

ϕγχδµ ηϕτηρδµ ι ϕγχδµ κορδµ ϕνσησκντ,

Στκνθινιδµ συνησσδδµ νµ λγχνκκηρ,

σ ρτµµνµρµση οηδµηστκνηρδκκδ σξ⌡ρρ,

ϕξυκκδ− Γδκρηµφηρρ στκνθινηκκ οδκσµ 

ϕτησδµϕηµ νκδυµ υηϕτστρσ ρτηµκτδηχδµ 

δθηξσξληρδδµ οηδµηστκνηρδµ υδρσ⌡µ ϕδρ,

ϕησσξδρρ ξγ δµδλλµ υκσηνµ στϕδληηµ 

υτνϕθ,ρτµσνηγηµ− Στκνιδµ σθϕηρσληµδµ 

ρτµµνµ υηγσληρδµ ξγσδξχδρρ κτν σθ,

οδδσνµσ ιξϕϕξξσσ ρτµσνλθϕϕηµνηκκδ ι 

ϕνσησκντχδσ ιυσ ησρδκκδδµ δοσθϕνηστϕ,

ρδµλτϕηρδδµ ρτµσννµ ρτλµ−

Στκνθινιδµ λξ⌡σ ϕτοτµφηµ θ, 

υτνϕθ,ρτϕϕηχδµ ρτµµνµυηγσνιδµ 

ρτϕρυκηµµσ σδγχµ ϕηηµσδηρσ⌡υηθρσνµ 

ρτµσν,νρρσνκκ−
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Γδκρηµφηµ ρδτχτµ 
Λ≅Κ,ξγσδηρσξ⌡ σηηυηρσξξ

Γδκρηµφηµ ρδτχτµ ϕτµσηδµ ι υκσηνµ υκηµδµ 

Λ≅Κ,ρνοηλτρ κκδϕηθινησδσσηηµ 8−5−1/05− 

Ρνοηλτϕρδµ συνησσδδµ νµ ξγχξρϕτµσ,

θϕδµσδδµ ι κηηϕδµµδιθιδρσδκλµ ξγσδδµ,

ρνυησσληµδµ µηηµ+ δσσ κτνχµ δχδκκξσξϕ,

ρδσ σνµσσησθινµµµ ι ρτµσνστνσµµνµ 

λδθϕησσυκκδ κηρληρδκκδ− Ρδτχτµ ρτµσν,

,

σν− Κηηϕδµµδηµυδρσνηµµδηρσ ρνυησσηηµ+ δσσ 

υκσην νρκκηρσττ Θηχδ,Ινϕδθηµ ϕτρσµµτϕρηηµ 

2/ οθνρδµσηµ νρττχδκκ ρδϕ Οηρθ,θχµ 

νρκσ θυηνηχµ γµϕϕδδµ σνσδτσσληρδµ 

ηϕστκτ ι θγνηστρ−

Ττρη Λ≅Κ,ρττµµησσδκτϕτρη ϕξµµηρσξη 

υτνµµ 1/05− Συνησσδδµ νµ κση ξγσδηµδµ 

Λ≅Κ 1/08 ,ρττµµησδκλ ρησδµ+ δσσ ρδ υνη,

χµ γξυϕρξ ϕδυκκ 1/08− Υτνχδµ 1/05 

λθθρϕττρρ γξυϕρξσσηηµ Λ≅Κ 1/08 ,οτησδ,

νγιδκλ+ ινϕ µσ ρττµσυηηυσ ξγσδηρδκκδ 

ρττµµησσδκτκκδ−

1/01

/

1/02 1/03 1/04 1/05 06 07 1/08

ϑΤΤΛ≅,ϕτµµσ Θϕδµµτρκτυσ

5 Οσ⌡ϕρδµσδϕν

4 Λ≅Κ 1/08,ρττµµη,

σδκλµ ϕνϕνλη,

µδµ ι υηϕτστρσδµ 

θυηνηµση

3 Ρττµµησδκλµ θ,

λδηρσ ρνοηληµδµ

2 Ρξυδµσυηδµ σδδ,

λνιδµ ρδκυησξϕρδσ 

ι υηϕτστρσδµ 

θυηνηµµηµ λδµδ,

σδκλσ

1 Οτησδνγιδκλµ 

 υκληρσδκτ

0 Κγσ⌡ϕνγσηδµ 

 ϕθσνηστρ

≅κϕµδδσ

Υκληρστµδδσ

Οϕτοτµϕηρδτστ

Συνησδ

Γδκρηµφηµ ρδτχτµ ϕτµσηδµ θϕδµµτρκτυσ+ 
κϕµδδσ ι υκληρστµδδσ ρτµµνσ ρτγσδδρρ συνησσδηρηηµ

Λ≅Κ 1/08 
,ρττµµησσδκτ  οθνρδρρη

1/08

1/07

1/06

1/05

1/04
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≅ρτληρδµ κηµρχµσ⌡,
λττσνϕρηρσ

Υτνχδµ 1/06 ηϕµ ξλοθηρσ⌡ληµηρσδθη⌡κκ 

νµ σθϕνηστϕρδµ ττχηρσ ρτληρνηϕδτρ,

ιθιδρσδκλ θγνηστϕρδµ+ ρτϕρυκηµµµ ι 

γϕτοθνρδρρηµ νρκσ− Ξλοθηρσ⌡ληµηρσδθη⌡ 

νµ κνησσµτσ οησϕµ ϕνθϕνστδµ ιθιδρσδκ,

λµ ττχηρσληρδµ− Ληµηρσδθη⌡ νµ σδγµξσ 

κτρσυσ ρττµσυηηυσ+ ινηχδµ λτϕηρδρση 

υκσην ηϕνν ττχηρσ υτνϕθ, ι ρτληρ,

νηϕδτρρτµσνιδµ στνσµσν ϕνρϕδυ οησϕ 

3/ υτνχδµ ϕνθϕνστϕηλκκη− Λκκηκκ στδσµ 

ϕνγσττγηµσηρσδµ+ ρνρηκηρηµ οδθτρσδηµ 

υκηστηκκδ ρτϕϕηκκδ σθϕνησδσστιδµ υτνϕθ, 

ι ρτληρνηϕδτρρτµσνιδµ θϕδµσληρσ+ 

γµϕηµσ ι οδθτροθµσληρσ− Κηρϕρη 

οησϕηϕηρη ϕνθϕνστϕηκηµνι λξ⌡µµδσµ 

δθησξηρθξγληκκδ σθϕνησδσστιδµ υτνϕθ,ρτµ,

σνιδµ στνσµσννµ− 
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Συνησσδηχδµ 
σνσδτστληµδµ 
1/05
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≅ρτµσνστνσµσν

νµ θδηκτσ ϕνκλδρσ ρτµσν δµδλλµ 

ϕτηµ ϕγσδµ ηϕηρδλοµ υτνµµ− Υκληρ,

στµδηχδµ ρτµσνιδµ λθ υρσ ϕτησδµϕηµ 

λδκϕν γξυηµ 1/0/,κτυτµ ϕδρϕηθυν−

≅ρτµσνθϕδµσληρδµ κνηστϕρη νκη ξγ,

νκκτσ ϕγσδµ οδθϕϕηρδµ υτνµµ θδηκτρση 

δµδλλµ ϕτηµ υκληρστµδησ+ ινσδµ θϕδµ,

σδηκκ νµ δχδκκδδµ οκινµ ρτµσνι− ∆µηλληκ,

κµ θϕδµσδηκκ νκη υτνχδµ 1/05 ηϕµ ξκη 

/

1/// 1//2 1//5 1//8 1/011//0 1//3 1//6 1/0/ 1/02 1/041//1 1//4 1//7 1/00 1/03 1/05

≅ρτµσνθϕδµσληµδµ Γδκρηµφηρρ 1///,κτυτκκ− 
Υτνρησσηµ κνησδσστιδµ ι υκληρστµδηχδµ ρτµσνιδµ 
λθ ρδϕ λξ⌡µµδσσξιδµ θϕδµµτρκτοηδµ λθ−

≅κνησδστσ ρτµµνσ

Υκληρστµδδσ ρτµµνσ

Θϕδµµτρκτυσ
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≅ρτµσνστνσµµνµ οησϕµ ηϕιµσδδµ υτνϕρη 

νµ σθϕνηστϕρδµλτϕηρσ σθϕρσδκκ στνσµ,

σν λξ⌡ρ τρδλλµ υτνχδµ ϕδρϕηθυνηµ 

∋ϕτυην υρδλλκκ ξκγκκ(−

ϑτοτµφηµ νλµ στνσµσνµ κνησδσστ,

ιδµ ρτµσνιδµ λθ ξκησση συνησσδδµ υτνµµ 

1/05− ϑηϕϕηµ ρτµσνι κγση θϕδµσδηκκδ 

0 411+ ινηρσ µνηµ 3/ οθνρδµσση νκη υκσηνµ 

στϕδλη υτνϕθ,ρτµσνι−

ϑνϕν ϕτοτµφηµ ρτµσνστνσµµνµ 

γκκηµσ, ι θγνηστρλτνσνιϕτλ νµ οη,

µνσστµτσ ρµσδκδλσσ⌡λµ στνσµσννµ− 

Ιϕτλ νµ ϕτησδµϕηµ λττσστµτσ συνησσδδµ 

λτϕηρδδµ ρττµσµ κνησδσστιδµ ρτµσνιδµ 

νρκσ δθησξηρδρση ϕτοτµφηµ νλµ στνσµ,

σνµ κϕµδηχδµ ρµµδκσξιδµ ρτµσνιδµ 

λξ⌡σ−

1//2 1/01 1/02 1/03 1/04 1/05/4/3 /6 /8 00 02 04/5 /7 0/ 01 03 1/05

4//

//

≅ρτµσνστνσµσν σθϕρσδκστµ 
µδκιµ υτνχδµ ϕδρϕηθυνµ

ϑτοτµφηµ νλµ στνσµσνµ κϕµδηχδµ 
ι υκληρστµδηχδµ ρτµσνιδµ λθ

≅κϕµτσ

Υκηλτνσν ≅κνησδστσ

≅θ,υτνϕθ ΥκληρστµδδσΥκληρστµτσ Κτυσ

Στνσµσνσυνησδ

Υτνµµ 1/05 κνησδσστιδµ ρτµσνιδµ γκκηµσλτνχνσ

Υτνµµ 1/05 υκληρστµδηχδµ ρτµσνιδµ γκκηµσλτνχνσ

Ρµσδκδλσ⌡µ
42+1 ∃

Ρµσδκδλσ⌡µ
56+3 ∃

Νληρστρ

Νληρστρ

Υτνϕθ
773

Υτνϕθ

≅ρν
706

≅ρν
333

Γησρ
306

Γησρ
441

Νοηρϕ−.µτνθηρν
103

Νοηρϕ−.µτνθηρν
188

Σϕτρ κηµ
012

Σϕτρ κηµ
34

Συκκηµδµ
688

Συκκηµδµ
100

∆θησξηρθξγλσ
2/

Υκη λτνσν
15+4 ∃

Υκη λτνσν
12+6 ∃

≅θ ,υτνϕθ
1/+2 ∃

≅θ ,υτνϕθ
00+5 ∃
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Θϕδµσληρδµ λδθϕησσυηλοη κτδησ νυσ 

νκκδδσ ϕτοτµφηµ ρττθδσ οθνιδϕσηκτδδσ 

δµσηρηκκ ρσλ,κτδηκκ ρδϕ Ορηκρρ− 

Κµρη,ρσλρρ ι ϑθττµτυτνθδµθµµρρ 

νκη υηηλδ υτνχδµ ρττθηλλσ ρτµσνστνσµ,

σνϕδρϕησσξλσ+ ϕτµ Ορηκµ ι ϑκρσλµ 

λδθϕησσυηλλσ θϕδµσληρϕνγσδδσ νυσ 

σκκ γδσϕδκκ ρττθδσ ϕτοκκηρδσ ϕδρϕτϕρδσ 

Σθηοκ ι Θδχη− Λξ⌡ρ σξχδµµξρθϕδµσληρ,

κτδδµ ρτµσνστνσµσν νµ νκκτσ λδθϕησσυ− 

Υηηλδ υτνχδµ στνσµµνρσ ≅Λ,νγιδκλµ 

λθησσδκδλµ σξχδµµξρθϕδµσληρδµ 

υκληρστη 43 οθνρδµσση ρτµµνηρσ− Ρττθηλ,

λσ ϕνϕνµηρττχδσ σνσδτστηυσ Υτνρθδµ+ 

Κτσσρθδµ ι Λδκκτµϕξκµ ϕτοτµφηµ,

νρηρρ−

≅Λ,νγιδκλµ λτϕµ Γδκρηµϕη ρµ,

σδκδδ νληρστρ, ι γησρ,νληρστρτµσνιδµ 

γτνµδηρσνσξξοοηιϕτλ− ϑτοτµφηµ 

λκκ ρµσδκξ σογσττ σνµσηµκτνυτστϕ,

ρδµ ξγσδξχδρρ ι ξϕρησξηρδµ λµ νρκσ 

ρδλ ϕυνηστϕρδµ ξγσδξχδρρ− ≅Λ,νγιδκ,

λµ σξσµσ⌡⌡µοµνοσ⌡ϕρδµ λτϕηµδµ 

ϕδγνστρ στνχ ϕτοτµϕηρττµµησσδκτκτσ,

ϕτµµµ 00−01−1/01 σδϕδλ οσ⌡ρ γτν,

µδηρσνσξξοοηδµ ι ϕνϕνιδµ νγιληρδρσ 

ρδλϕυνηρρ ϕρησδκσηηµ ττχδκκδδµ 

ϕτοτµϕη ρττµµησσδκτ κτσ ϕτµµρρ σλλη,

ϕττρρ 1/06−

≅ρτµσνιδµ ϕδρϕηοηµσ,κ νµ γηδλµ κρ,

ϕδµτσ 1///,κτυτκκ+ ρτληρνηϕδτρρτµσνιδµ 

ϕδρϕηοηµσ,κ νµ οξρξµξσ ρλµ+ λτσσ 

ρδϕ νληρστρ, δσσ υτνϕθ,ρτµσνιδµ ϕνϕν 

νµ κρϕδµτσ−

θϕδµσδηκκ νκδυηδµ ρτµσνιδµ λθ 
οθνιδϕσηκτδηκκ ι ϕτοτµφηµνρηρρ

Θηχδ,Ινϕδθη,
υξ⌡γξϕϕδδµ υνκξξλη 
ρηρκσξξ λξ⌡ρ λτηγηµ 
θδησηµ υθθδκκ 
δρησδσσξιδµ κτδηχδµ 
υνκξξληηµ−

140

Κµρηρσλ 

Κτσσ,
ρθη 
316

ϑθττµτ υτνθδµ,
θµσ

448

ϑκ ρσλ 
115

Γδθσσν µηδλη 
177

Υτνρθη 
4/8

Λξκκξοτθν 
346

Ρττθ λδσρ 
176ϑτµηµϕµ,

ϕνκλην 
2/1

ϑθδκ 
134

Ορηκ 
084

4//
1//

0//
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Σξχδµµξρθϕδµσληµδµ 
ι ρτηµκτδηχδµ 
ϕδγησσληµδµ

Υτνµµ 1/05 ηϕηρδλοη σθδµχη νµ ισϕτ,

µτσ σξχδµµξρθϕδµσληρκτδδκκ9 οηδµ, 

ι θηυη σκνι ϕνϕν ϕτοτµϕη δµδλλµ+ 

ξϕρησσηρσδµ γµϕϕδηχδµ ρτµσνλθ ϕνϕν 

ϕτοτµϕη οηδµδλοη+ ξϕρησξηρδκκ λκκ ι 

υοθγνησσδηρδκκ στνσµµνκκ ϕνϕν ϕτ,

οτµϕη ρττθδλοη λδθϕησξρ− Υκσηνµ στϕδλη 

υτνϕθ,ρτµσνι υκληρσττ ρδκϕδρση υγδλ,

λµ ϕτηµ ϕνϕν ϕτοτµφηρρ− Σγµ υηϕτσ,

σ οησρη ξϕρησξηρδµ λµ ρττθη νρττρ+ λξ⌡ρ 

κτδδκκηρδµ δθηξσξληρδµ δρσληµδµ−

Σξχδµµξρθϕδµσληρκτδδµ ρτµσν,

στνσµσν ϕννρσττ ονρηµ ϕνγσκηρδµ 

οηδµηρσ γµϕϕδηρσ δθη οτνκηκκ ϕτοτµϕη− 

Υτνµµ 1/05 σξχδµµξρθϕδµσληρκτδδκκ 

ρτµσνι υκληρστη 64 νρ,κτδδκκδ+ µηρσ 

34 νρ,κτδδκκ ρτµσνι υκληρστη κκδ 0/− 

Ρδησρδλκκδ νρ,κτδδκκδ υκληρστη ξκη 0// 

ρτµσν+ ι µηχδµ γµϕϕδηχδµ νρττρ ϕνϕν 

σξχδµµξρθϕδµσληρκτδδµ ρτµσνστνσµ,

µνρσ νκη µνηµ οτνκδσ−

Ρττθδλοηδµ λττσνϕρηδµ ηϕµρλη,

µδµ νρ,κτδηκκ υσηη κτδδκκηρσ σξχδµ,

µξρθϕδµσληρδµ ρττµµησσδκτ ι ρττθδλοη 

σνσδτσσληρϕνϕνµηρττϕρη ρδϕ οθνιδϕση,

ληρσ σνηληµσ− Λξκκξοτθνµ σξχδµµξρ,

θϕδµσληµδµ νµ γξυ δρηλδθϕϕη ρττµµησδκ,

λκκηρδρσ ι οησϕιµσδηρδρσ λττσνϕρδρσ− 

≅κτδηχδµ ττχηρσληµδµ νµµηρσττ οησϕιµ,

σδηρδκκ ι ρττµµησδκλκκηρδκκ σξ⌡κκ ι σγµ 

νµ σθϕδ οµνρσ στκδυηρττχδρρ−
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Υκληρστµδδσ ρτµµνσ ϕνϕν ϕτοτµφηρρ 
ι σξχδµµξρθϕδµµτρκτδηκκ 1/05
οθνρδµσση

Σκνσξξοοη

ϑνϕν ϕτοτµϕη

ϑνϕν ϕτοτµϕη ϑνϕν ϕτοτµϕη

ϑνϕν ϕτοτµϕηΣξχδµµξρθϕδµµτρκτδ

Σξχδµµξρθϕδµµτρκτδ

Σξχδµµξρθϕδµµτρκτδ

Σξχδµµξρθϕδµµτρκτδ

Λµνληρστρ

Γµϕδϕνϕν Γκκηµσλτνσν

≅ρτηµ ϕδθθνρσκνσ

Ξκη 2/ ρτµσν
Υοθγνησσδηµδµ

Υκηλτνσν

Υκσηνµ στϕδλ υτνϕθ

00�2/ ρτµσν

5�0/ ρτµσν

4 ρτµσν ση υγδλλµ

ϑτοτµϕη

Ξϕρησξηµδµ

Υκσην

∆θηκκηρδσ οηδµσκνσ

Θηυη, ι ϕδσιτσκνσ

Λττσ

73+1
4+8
4+2
3+5 7+4

8+2

0/+5

60+5

47+4

23+0

6+3

3/+5

47+5

/+7

1+7

57+5

03+8

02+1

2+2

48+/

00+2
4+7

12+8

53+6

12+6

00+5

72+1

03+/
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Γδκρηµφηµ ϕτοτµϕη νµ ϕδγησσµξσ σξχδµ,

µξρθϕδµσληρδµ ϕµµτρσδησ− ≅ρτµσν,νρ,

ϕδξγση⌡ηχδµ σξχδµµξρθϕδµσληρσ νµ 

γκτσστ στϕδ σκντχδκκηρηκκ ϕµµτρσδηκκ ι 

ϕδγησσλκκ οθνρδρρδι υρσλµ οθδλ,

ληµ σκνξγση⌡ηχδµ σθοδησ− Ιτκϕηρδµ ξλο,

θηρσ⌡µ οθµσληρδκκ νµ λδθϕησξρσ οησρη 

σξχδµµξρθϕδµσληρδµ γξυϕρξσσυξξχδκκδ 

λξ⌡ρ ϕνµϕθδδσσηρσδµ λττσνρσδµ µϕξληρδκ,

κδ ξλοθηρσ⌡ρρ− 

Υτνµµ 1/05 Γδκρηµφηµ ϕτοτµϕη λϕρνη 

σξχδµµξρθϕδµσληρϕνθυτϕρη υτνϕθ,

δτθν− Σξχδµµξρθϕδµσληρδµ οθνρδρρδ,

ι ϕδγησδσσηηµ οκυδκτλτνσνηκτµ υτκκ ι 

ηµσδθµδσρηυτι στκκµ ϕδγησσλµ ρστιδµ 

στκνϕρηδµ οδθτρσδδκκ− ϑτοτµϕη στϕδδ λξ⌡ρ 

κγη⌡θγρσνµ θγνηστϕρδκκ δρηλδθϕηϕρη 

δρηϕτοτµϕηκτδηχδµ ιτκϕηρδµ ξλοθηρσ⌡µ 

οθµσληργµϕϕδησ− Υτνρησσηµδµ θγνη,

στρ νµ µνηµ υηηρη ληκιννµ δτθν− Οτηρσνι 

νµ κγηηϕνηµ ϕτµµνρσδσστ ι θϕδµµδσστ 

δρηλδθϕηϕρη Ονγινηρ,Γφρρ+ Λδκκτµλδρ,

ρ ι ϑµµδκλδρρ− Γδκρηµφηµ ϕτοτµϕη νκη 

,

κτδνγιδκλρρ γµϕδϕνϕνµηρττχδκκ ϑτ,

οτµφηµνρηδµ Γδκρηµϕη− ≅ρτηµκτδνγιδκλρσ 

ρσηηµ ϕδγησσληρ, ι ηµυδρσνηµσηυτρστϕρηµ 

ξγσδδµρ µνηµ ϕνκλδ ληκιννµ δτθν σξ,

χδµµξρθϕδµσληρδµ δχδκκξσξρσδµ οθµσ,

ληρδδµ+ ρτηµξλοθηρσ⌡µ κχτµ οθµσλη,

ρδδµ ρδϕ χδλνϕθσησηκνιδµ ϕδγησσληρδδµ+ 

σνσδτσσληρδδµ ι σνηληµµµ στϕδληρδδµ−

≅Λ,νγιδκλµ οθνιδϕσηκτδδσ 
ι σξχδµµξρθϕδµσληρκτδ

Οθνιδϕσηκτδδσ

Σξχδµµξρθϕδµσληρκτδ
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Σνµσηµυθτρ 
ι ,κτνυτστρ

≅ρτµσνσνµσσδι κτνυτσδσσηηµ λξξλκκ ι 

υτνϕθλκκ υτνχδµ 1/05 ηϕµ ξγσδδµ,

ρ 033− Νλϕνσησνµσσδι νκη 28− Σνµσσηδµ 

ϕδλ±− Θϕδµµτρνηϕδτχδρσ 37 οθνρδµσση 

κτνυτσδσσηηµ λξξλκκ−

ϑτοτµϕη ιθιδρση υτνµµ 1/05 ξκδηρδµ 

ϕδλ± ρτηµθϕδµµτρνηϕδτσσ− Σνµσσδι 

υθσσηηµ ρµµδκσξξµ στνσµσννµ ρτµσν,

στνσµσνσνηληρσνκκδ ι λτηκκδ σνηληινηκκδ 

ρδϕ ρµσδκδλσσ⌡λµ στνσµσννµ ϕηκοη,

κτσδσσυϕρη− ϑηϕϕηµ υτνχδµ 1/05 ττχδσ 

θϕδµσληρδµ−

Υτνχδµ 1/05 κνοτρρ ϕτοτµφηκκ νκη 

θϕδµσληρδϕρη− Σνµσηµυθτρϕµµµ ρτµ,

σνιδµ γκκηµσ, ι θγνηστρλτνσνιϕτλ νµ 

≅Λ,νγιδκλµ συνησσδηχδµ λτϕηµδµ−

Σνµσηµυθτρϕµσ 20−01−1/05 
γκκηµσλτνχνµ ι σνηληιµ λτϕµ

ϑηκοηκτσ

Λττ θϕδµµτσσι

≅ΣΣ

Ρµσδκδλσ⌡µ

Υκηλτνσν

≅θ,υτνϕθ

/

33+7 ∃

2/+4 ∃

13+7 ∃
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Ξκδηρ, ι ρδλϕυνηστρ

Ττρη ξκδηρϕυ γξυϕρξσσηηµ ϕτοτµφηµυκ,

σττρσνρρ 15−0/−1/05− Ξκδηρϕυ νγι ϕτ,

οτµφηµ ϕδγησσληρσ οησϕιµσδηρδρση− Ρηκκ 

γκτσµ υθληρσ δχδκκξσξϕρδσ ϕτοτµφηµ 

ϕρυτκκδ+ ρτµσνστνσµµνκκδ ι δκηµϕδηµνδκ,

λκκδ− Ξκδηρϕυµ υθτϕρδσ λγχνκκηρσυσ 

,

µδρρ−

Υτνµµ 1/05 ϕτοτµϕηρττµµησσδκτκτ,

σϕτµσ ϕρησσδκη δµµσξρλθµ ϕυδγ,

χνστϕρη− ≅ρτληρδµ ϕυδγχνστϕρηρρ 

,

σηλσ− 40 οθνρδµσση ρτληρδκκδ δγχνσδ,

στηρσ κτδηρσ στκδδ ϕνκλδκσ ρττθηλλκσ 

ϕυ,κτδδκσ9 Υδθϕϕνρθδµ ονγινηρνρ 

ϑκρσλρρ+ ϑνρϕδκµ ρηθκµ ι οδρτ,

κνηχδµ κτδδκσ ρδϕ ϑδρϕη,Ορηκµ Θσοηγ,

ϕνθσσδκδηρσ− ϑηϕϕηµ ρτληρσ ρηρκσυη 

ϕυδγχνστϕρη νκη 24−

ϕδλ±− Λδθϕησσυηλλσ κηµυνηληρστµδδσ 

ϕυσ νκηυσ ≅σκµσηµϕθη Ισϕρθδρρ+ 

ϑνηθρθδσ ϑθττµτυτνθδµθµµρρ ι µρ− 

Ονγινκ,σκν Λτµϕϕηµηδλδρρ−

ϑρκϕ9µ ϕυ,
δγχνστϕρδσ

Κηµ υνηληρ,
στµδδσ ϕυσ

Θϕδµµτρνηϕδτρ 

ρτληρδδµ

Κηµυνηληρστµδδσ ι ϕτοτµϕηρττµµησσδκτ,
κτσϕτµµµ οτνκσλσ ϕυσ 1/05
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Ττρη ρτηµϕδθθνρκ 
ϕτοτµϕηρττµµησσδκτκτσϕτµµµ οτνκσληρρ 
ρδϕ κηµυνηληρστµδηρρ ρδλϕυνηρρ
0 /// ϕδθθνρκµδκη⌡λδσθη

ϑρκϕ9µ οτνκσλσ 
ϕυδγχνστϕρδσ

Κηµυνηληρστµδδσ 
ϕυσ

ϑρκϕ9µ οτνκσλσ+ 
3 υ− κητϕτυ ϕδρϕηθυν

Κηµυνηληρστµδδσ+ 
3 υ− κητϕτυ ϕδρϕηθυν

1//3

/

2//
2//

204 137 137 218

48/

258

344

323

4/6

453

004

64

5//

1//7 1/011//5 1/0/ 1/031//4 1//8 1/021//6 1/00 1/04 1/05
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Υτνχδµ 1/05 ρτληρδδµ ϕυνησδστµ 
ϕδθθνρκµ ιϕτστληµδµ ϕυνηγηµ
ϕδλ±

ϑυδγχνστϕρδσ

Κηµυνηληρστµδδσ

ξγσδδµρ 

Ξγσδδµρ 

≅σκµσηµϕθη+ 
Ισϕρθη

Υδθϕϕνρθδµ 
ονγινηρνρ

ϑνρϕδκµ 
ρηθκ ι οδρτκ

ϑδρϕη,Ορηκµ 
Θσοηγϕνθσσδκησ

Εκκϕτκκµ 
ϕηηκ

Οττρδοµ,
ϕχτµ 
ϕνθσσδκησ

ϑνηθρθδσ+ 
ϑθττµτ,
υτνθδµ θµσ 

Ονγινκ,
σκν

ϑµµδκ,
λδµ 
νρσνρ,
ϕδρϕτϕρδµ 
κτδ

 
01 ϕυ

6 ϕυ

 
6 ϕυ

8 ϕυ 6 ϕυ

 
4 ϕυ

 
5 ϕυ
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≅ρτµσνϕµµµ 
ϕδγησσληµδµ

Υκσην λξ⌡µρη υτρστρσ υτνµµ 1/05 

ϕτοτµφηµ νκδλρρ νκδυµ ρτµσνϕµ,

σµ 73 ικϕηρδµµτργηρρηκκδ+ ινϕ νκη 23+/ 

οθνρδµσση ϕνϕν λµ υτρστϕρηρσ− Υκσηνµ 

ικϕη ρδµµτρ γηρρδηκκδ λξ⌡µσλ υτρστρ 

οηδµδµδδ 4/ οθνρδµσηρσ 34 οθνρδµσσηηµ 

κϕδµ 0−0−1/06+ ϕτοτµφηµ 0/ οθνρδµσηµ 

υτρστρ οξρξξ δµµκκµ− Υκσηνµ υτνρησση,

µδµ ικϕηρδµµτργηρρηδµ υτρστρλθθγ 

δη νκδ θηησσµξσ ϕηϕηκκδ γµϕϕδηκκδ+ ινσδµ νρ 

γµϕϕδηρσ νµ ιντχτσστ ρηηθσλµ ρδτθ,

υµ υτνχδµ λθθγµ οηηθηηµ− Υρσυρση 

ϕτοτµϕη νµ οξρσξµξσ λϕρλµ ϕηϕηκκδ 

γµϕϕδηκκδ υτρστϕρδµ+ υηϕϕ υτνρησσηµδµ 

υτρστρλθθγµ σθυδ νµ ϕρυµτσ−

Υτνχδµ 1/06 κτρσ κγσηδµ νκδλρρ 

νκδυ ρτµσνϕµσ ϕνρϕδυσ ϕνθιτρυτρ,

στϕρδσ λξ⌡µσ ϕτοτµφηµ ρηιρσ ≅Θ≅−
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ϑτοτµφηµ νλ 
ρτµσνϕµσ

Γδκρηµφηµ ϕτοτµϕη νµ νληρσινγιτϕρδρ,

ρµ ϕδγνσσµτσ ρτµσνϕηηµσδηρσ⌡ξγση⌡ησµ 

ρδϕ δµδθφησδγνϕϕττχδµ συνησσδκττµ 

δσσ υτνϕθσρνµ ϕνγσττκκηρδµ οησλη,

ρδδµ− ϑηηµσδηρσ⌡ιδµ ξκκοησνϕτρσµµτϕρηρρ 

συνησδκκµ δµηµσµ ξκκοησνϕτρσµµτϕρη 

ϕτυυµ ηµχδϕρηµντρτµ ρττθτηρδµ− ϑηηµ,

σδηρσ⌡νρϕδξγση⌡ ≅τθνθµκηµµ ι ϑνθϕν,

στϕηρτµµνσ ορηυσ συνησσδδρδδµρ+ 

λτσσ Γδϕµ νρκσ συνησδ δη σνσδτστµτσ− 

Γδκρηµφηµ ϕτοτµφηµ ρτηµϕηηµσδηρσ⌡ξγση⌡σ 

κηησσξυσ ϕηηµσδηρσ⌡κµ δµδθφησδγνϕϕττρ,

ρνοηλτϕρδµ υτνϕθ,ρτµσνξγσδηρ⌡ι ϕνρϕδ,

υµ σνηλδµοηχδνγιδκλµ+ Υ≅∆ΣΡηηµ− 

Γδκρηµφηρρ νκδυηδµ θ,υτνϕθ,ρτµσν,

ιδµ ϕδρϕηλθηµδµ ϕνϕνµηρυτνϕθ υτνµµ 

1/05 νκη 01+27 �.λ±.ϕϕ ι υοθγνησσδηρ,

σδµ υτνϕθ,ρτµσνιδµ 07+87 �.λ±.ϕϕ− Γδϕµ 

θ,υτνϕθ,ρτµσνιδµ ϕδρϕηλθηµδµ ϕνϕν,

µηρυτνϕθ υτνµµ 1/05 νκη 00+38 �.λ±.ϕϕ− 

Ττρηδµ υοθγνησσδηρσδµ υτνϕθρνοηλτρ,

σδµ υτνϕθ νκη ϕδρϕηλθηµ 1/+66 �.λ±.ϕϕ−

Γδϕµ γκκηµµνµ ϕδγησσληρσ νµ ισϕδσ,

στ ϕσηηυηρδρση− Γδϕ κτδξγση⌡σ ρτκτστυσ 

υηηχδϕρη ξγση⌡ϕρη µξϕξηρσδµ 10 ρηιµ− Εττ,

ρηνηστληρδρσ ρδτθ υτνχδµ 1/06 ηϕµ 

υτνϕθκηρχδλνϕθσηρµµ⌡µ ττρηληµδµ ι 

κτδξγση⌡ηχδµ λττσσνι− 

Υτνµµ 1/05 Γδϕµ ρτµσνϕµµρρ 

ϕξµµηρσξη ϕγχδϕρµ οδθτρϕνθιτροθνιδϕ,

ση+ ινηρρ ϕνκλδρρ ρυτσδσσηηµ θϕδµµτρ,

κτο,υηγδδρρ Χ,κτνϕϕ− Ξγχδρρ οθνιδϕ,

σηρρ ορσηηµ κτνϕϕµ Β− ≅ηϕηρδλλσ 

δµδθφησδγνϕϕττρκτνϕσ θϕδµµτϕρηρρ 

νκηυσ ∆+ Ε ι Φ− ϑδρϕηλθηµδµ δµδθφηµ,

ϕτκτστϕρδµ ρρσ⌡ ϕηϕηρρ οδθτρϕνθιτρ,

οθνιδϕσδηρρ νκη 11 οθνρδµσση−
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≅ρτµσνθϕδµσληρδµ 
ϕδγησσληµδµ

≅ρτµσνθϕδµσληρδµ ϕδγησσληµδµ ϕννσµ 

λγχνκκηρττϕρηδµ λτϕµ ϑδγησσξυ ϕδθ,

θνρσκν ,νγιδκλµ− ϑδθθνρσκνιδµ ϕδγησσ,

ληµδµ νµ οδθτρσδκστ+ ρηκκ 75 οθνρδµσση 

Γδκρηµφηµ ρτµµνηρσ νµ ϕδθθνρσκνηρρ+ ι 

ρτµσνστνσµµνρσ νρττρ νµ υηδκ ρττθδλ,

οη− Υτνµµ 1/05 κνησδστηρσ ρτµµνηρσ ι 

ρτµµνηρσ+ ινηχδµ θϕδµσληρδδµ λξ⌡µ,

µδσσηηµ θϕδµµτρκτοη+ ξκη 8/ οθνρδµσση νκη 

ϕδθθνρσκνηρρ−

ϑδγησσξυ ϕδθθνρσκν ,νγιδκλµ γξυϕ,

ρξσσηηµ υτνµµ 1/05 µδκι ττσσ γµϕδσσ9 

∆µδθφησδγνϕρ ι υκνηρ ϕτοτµϕηϕδθθνρ,

σκν ,γµϕδ Ισϕρθδδµ+ Ξγσδηρσξ⌡κκ 

ϕνγσττγηµσηρττσδδµ ,γµϕϕδδσ ϑηυηϕϕννµ ι 

Κιρκννµ+ ΡτµΨ∆Α,ϕνθσσδκη ,γµϕδ Ισ,

ϕρθδδµ ι ΓΝ≅Ρ Γηλ ληµηρτµµνσ ,γµϕδ 

Θρσηκµ−

Λξ⌡ρ Γδκρηµϕη,ϕδθθνρσκν,γµϕδ κηησδσσηηµ 

ϑδγησσξυ ϕδθθνρσκν ,νγιδκλµ− Γµϕϕδδµ 

συνησσδδµ νµ στνσσ ϕνγσττγηµσηρη+ 

θϕϕησδγσνµηρδρση ϕνθϕδσρνηρη ι λν,

µηρσδσσυη θσϕηρτι ρτµσνστνσµσννµ− 

Συνησσδδµ νµ σκνλκκηρσν+ ινϕ ρνυδκσττ 

δθησξηρδρση σξχδµµξρθϕδµσληρδδµ− ∆µ,

ρηλληρδσ Γδκρηµϕη,ϕδθθνρσκνσ σνσδτσδσµ 

Σµϕν υηµηννµ−

Οηδµσκνηγηµ νµ Γδκρηµφηρρ υκληρστµτσ 

ρτµσνι υηηλδ υτνρηµ ϕδρϕηλθηµ 4// 

ρτµσν υτνρησσηµ− Υτνµµ 1/05 υκληρστη 

ϕτοτµφηµ ηµµνυσηνθγρσνµ θγνησσλ 

στσϕηλτρ σνϖµγντρδ,σκνσξξοηµ ϕδγησσλη,

ρδρσ ι ρδµ ρτγσδδρσ ρτληρδµ ιµϕνγ,

σηρηηµ σδδλνηγηµ− Στσϕηλτρθονθσση ϕνϕνρη 

γµϕϕδδµ ηϕµ ϕδθσξµδδµ σηδχνµ ϕ,

υνηστρσ ι λµϕξσσ⌡+ ϕνµρδοσνηµση ι 

ισϕνστσϕηλτρσ στρσνησσυϕρη ι στϕδυϕρη 

σηδχνϕρη− 

Οττθϕδµσληρσ δχηρσδσσηηµ δχδκκδδµ 

υτνµµ 1/05 ι ρτµσνι υκληρστη οττ,

θϕδµσδηρηηµ ϕδθθνρσκνηγηµ ξγσδδµρ 204− 

Οττθϕδµσδηρη ϕδθθνρσκνι υκληρστη 

ϕϕρη+ σνηρδρρ νµ ρτληρνηϕδτρρτµσνι ι 

σνηρδρρ υοθγνησσδηρσ υτνϕθ,ρτµσν,

ι− Κηρϕρη Γνµϕρτνκκ νµ θϕδµσδηκκ µδκι 

οττθϕδµσδηρσ οηδµϕδθθνρσκν−

ϑτµηµϕµσλλδµ οττϕδθθνρσκν�

αδσνµη ϕδθθνρσκν,γµϕϕδδρρ υδθσηκκµ 

ϕυλθξϕρηκσµ ι σηκνγιδκλ, ι 

κστσυνησσδηκσµ ξγσδµδυηρη θϕδµµτρ,

γµϕϕδησ υηδθδϕϕηρηκκ σνµσδηκκ− ϑξρδδρρ 

νµ ϑδγησσξυ ϕδθθνρσκν ,γµϕδϕνϕνµηρττρ− 

Οττϕδθθνρσκννµ στκδδ θ,υτνϕθ,ρτµσνι 

ι αδσνµηϕδθθνρσκννµ ρτληρνηϕδτρρτµσνι−

Ισϕρθδµ ςννχ Βησξ ,ϕνθσσδκηµ θ,

ϕδµσληµδµ νµ κϕµτσ− ϑνθσσδκηηµ στκδδ 

ϕϕρη ≅σσ9µ θϕδµµτσσλ οττϕδθθνρσκν+ 

σνηληρσνθϕδµµτρ ι γνσδκκη ρδϕ οξρϕ⌡ηµση,

σκν−
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≅ρτµσνι 
δθηκηρηηµ σθοδηρηηµ

Κορηοδθγδηχδµ νρττρ ρτµσνϕτµµηρσ νµ 

Γδκρηµφηρρ υι υηηχδµµδρ− Οδθγδρτµσνι 

δκη ξκη ϕνκλδµ γτνµδδµ ρτµσνι υκληρστη 

υτνµµ 1/05 ξγσδδµρ 0 8//+ ληϕ νµ µνηµ 

32 οθνρδµσση ϕηϕηρσ υκληρστµδηρσ ρτµ,

µνηρσ− 

Κγδρ οτνκδρρ Γδκρηµφηµ ρτµµνηρσ 

ρττ υηµ ξϕρη ηγληµδµ− Ξϕρη⌡ησ ι ϕϕρηνησ 

υκληρστη υτνµµ 1/05 ξγσδδµρ 1 384+ ληϕ 

νµ µνηµ 46 οθνρδµσση ϕηϕηρσ υκληρστµδηρ,

σ ρτµµνηρσ−

Νοηρϕδκηινηκκδ ι µτνθηκκδ σθϕνησδσστι 

ρτµσνι υκληρστη υτνµµ 1/05 ξγσδδµρ 

188− Ισϕρθδδµ υκληρστη ϕϕρη νοηρ,

ϕδκηι,ρτµσνϕνγχδσσ ι 84 ρτµµνµ 

µτνθηρνρτµσνϕνγχδ υκληρστη ϑθττµτ,

υτνθδµ θµσµ− Νοηρϕδκηι,ρτµσνι νµ 

κϕτυτνχδρσ 1/06 θϕδµσδηκκ 011+ ι σνµσ,

σδι νµ υθσστ ϕτοτµφηµ λκσ µνηµ 6// 

νοηρϕδκηι,ρτµµνµ θϕδµσληρδϕρη− Κηρϕρη 

νοηρϕδκηι,ρτµσνιδµ θϕδµσληργµϕϕδησ 

νµ ϕξµµηρρ λττκκ ϕτηµ ϕτοτµφηµ λκκ 

ξκη 4// ρτµµνµ υδθθµ− Μτνθηρνρτµσνι νµ 

θϕδµσδηκκ 81+ κηρϕρη ϕτοτµφηµ λκσ νµ 

υθσστ σνµσσδι θτµρµ 3// µτνθηρνρτµ,

µνµ θϕδµσληρδϕρη−

Νοηρϕδκηινηκκδ ι µτνθηκκδ ρνυδκστυ λττ,

σ ϕνγσττγηµσηρσ υτνϕθ,ρτληρσ δκη λττ,

σ υκσηνµ στϕδλ υτνϕθ,ρτµσνστνσµσν 

υκληρστη υτνµµ 1/05 ξγσδδµρ γηδλµ ξκη 

1// ρτµµνµ υδθθµ− Λττσ υκσηνµ στϕδ,

λ υτνϕθ,ρτµσνστνσµσν κϕνη µνηµ 7// 

ρτµµνµ υδθθµ+ ι θϕδµµτρκτοη λξ⌡µµδσ,

σηηµ µνηµ 0 /// ττχδκκδ ρτµµνκκδ−

Σηδχνµ ϕδθληρσ ηϕµσξυηδµ ρτληρδρ,

σ+ σηδχνµ ιϕληρσ δθη ρτληρυηγσνδγχνηρ,

σ ι ηϕµσξµδηχδµ ρτληρσνηυδηχδµ ϕθ,

σνησσληρσ νµ ισϕδσστ Ρσχηµ ηϕνγιδκλµ 

Ησ⌡µσ ρτληρσ ,υδθϕνρσνρρ− Συνησσδδµ 

νµ δχηρσ λνµηοτνκηρσδµ ρτληρυηγσνδγ,

σνιδµ σνσδτστληρσ δθη οτνκηκκδ Γδκρηµϕη+ 

ινσϕ λγχνκκηρσυσ ηϕηγληρσδµ ρτληρδµ 

νλκκ στστκκ ρτηµκτδδκκ−

∆θησξηρθξγληδµ νρκσ ϕδγησξρυλληρσδµ 

ρτληρδδµ κηησσξυ ≅ΡΤ,γµϕδσσ ισϕδσσηηµ 

λξ⌡ρ υτνµµ 1/05− Υκσηνµδτυνρσν σδϕη οδ,

θησδοσ⌡ϕρδµ ρτµµνσσνλττχδµ δµµκ,

σδγϕηρξµ σνηλδµοηχδνγιδκλρσ 1/05�

1/08 ϕδρϕττρρ 1/05− Γδκρηµϕη υκληρσδκδδ 

νλ ϕτοτµϕησρνηρσ  ≅ΤΜ∆,νγιδκλ−
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Κηησσδδσ
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Κηησδ 0− Νγιδκλµ ϕδρϕδηρδσ ρδτθµσλησσθησ
≅ρτµσνστνσµσνκτυτσ ηκληρστ ρτµσνηµ

Συνησδ.υτνρη Σνσδτστµτσ 

1/05

Υκληρστµδδσ ρτµµνσ 3284 . 62+2 ∃

≅θ,υτνϕθ,ρτµµνσ 40/ . 00+5 ∃

Νοηρϕδκηι,ρτµµνσ 2// 1/3

Μτνθηρνρτµµνσ 0// 84

ϑτοτµφηµ θ,υτνϕθ,ρτµµνσ 64/ 02/

Υκηλτνχνµ ρτµµνσ

ϑτοτµφηµ σνσδτσσλσ 64/ 241

Ρµσδκδλσσ⌡λσ ρτµµνσ

≅κϕµδδσ ρτµµνσ

≅θ,υτνϕθ,ρτµµνσ

Νοηρϕδκηι,ρτµµνσ 2// 011

Μτνθηρνρτµµνσ 0// 81

ϑτοτµφηµ θ,υτνϕθ,ρτµµνσ 64/ 5/6

Υκηλτνχνµ ρτµµνσ

ϑτοτµφηµ σνσδτσσλσ 64/ 804

Ρµσδκδλσσ⌡λσ ρτµµνσ

Συνησδ.υτνρη Σνσδτστµτσ 

1/05

≅ρτµµνηκκδ λξ⌡µµδσξσ 

θϕδµµτρκτυσ

Κτνυτσδστσ σνµσησ+ ϕδλ±

Σνµσσηυθµσν 3 υτνσσ 4+0 υτνσσ

Υθστσ σνµσησ+ ϕδλ±

Κηµυνηληρστµδδσ ρδλϕυσ+ 

ϕδλ±

ϑτοτµφηµυκσττρσνµ γξυϕρξλσ 

ρδλϕυσ+ ϕδλ±

Κτσϕτµµµ γξυϕρξλσ 

ρδλϕυσ+ ϕδλ±

≅ρδλϕυυθµσν 4 υτνσσ 2+3 υτνσσ)

Σξχδµµξρθϕδµσληρκτδδµ 

υκληρστµδδσ ρτµµνσ

3/ ∃ 43 ∃

Σξχδµµξρθϕδµσληρκτδδµ 

ρδλϕυσ

3/ ∃ 24 ∃
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Κηησδ 1− 
Γδκρηµφηµ 
ϕκκδτρκτδδσ 
1/05

Γδκρηµϕη 1

Γδκρηµϕη 3

Γδκρηµϕη 0

Γδκρηµϕη 2
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Κηησδ 2− ϑτοτµφηµ κτδθϕδµσληρϕνγσδδσ
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Κηησδ 3− Γδκρηµφηµ ρδτχτµ ρτµσνστνσµσν 1/02�1/05 
ι συνησσδδσ 1/01�1/04 ι 1/05�1/08

Υκληρστµδδσ ρτµµνσ ≅κϕµδδσ ρτµµνσ Θϕδµµτρκτυσ  ρτµµνηκκδ

1/01 1/02 1/03 1/04 1/05 1/01 1/02 1/03 1/04 1/05 1/01 1/02 1/03 1/04 1/05

Γδκρηµϕη 4 064 3 576 3 /4/ 3 /48 3 284 3 147 2 464 2 386 4 856 4 018 2 344 2 444 4 308 4 606 4 486

∆ρονν 1 553 1 441 1 08/ 1 3/8 1 363 1 470 1 312 1 283 1 7// 2 4// 1 8/3 1 018 1 011 2 506 2 0/4

Υµσ 0 254 0 564 1 /11 1 578 1 862 0 388 1 355 1 2/6 2 200 3 300 0 644 1 322 2 //1 1 7/1 4 408

ϑτµηηµδµ 01/ 57 10/ 03 16 012 53 01 000 0/5 1/3 0/ 86 3/ 81

Οϕ,ρδτστ 8 213 7 871 7 361 8 060 8 758 7 350 7 417 7 10/ 01 078 02 035 7 207 7 016 0/ 53/ 01 065 03 202

Ιθυδµο 383 174 24/ 244 6/8 182 285 220 8/2 512 225 217 271 85/ 5/5

ϑδθυ 137 141 128 051 243 037 217 106 136 635 047 008 086 127 733

Λµσρκ 043 0/3 157 0/1 054 60 105 015 248 015 140 040 187 030 )

Μτθληιθυη 140 325 252 156 244 25/ 218 236 046 342 105 312 127 210 331

Ονθµηµδµ 21 11 15 1/ 07 08 02 11 01 06 10 17 ) 26 8

Σττρτκ 121 044 313 085 246 15/ 140 164 311 077 254 176 272 042 062

Γξυηµϕ 135 252 102 162 177 255 1/5 155 200 168 143 088 272 134 143

ϑηθϕϕνµτλλη 073 220 256 327 234 2/5 261 4/2 160 136 2/8 203 424 236 237

Ρηονν 04/ 84 018 177 233 0/4 0/3 24/ 218 108 88 0/2 4/7 201 448

Υηγση 110 112 010 1/7 7/ 161 025 116 00/ 117 273 8/ 115 086 116

ϑττλ,ϕτµµσ 1 101 1 155 1 4// 1 2/8 2 /04 1 1// 1 240 1 553 2 010 2 015 1 282 1 /31 2 04/ 1 840 2 351

Γδκρηµφηµ ρδτστ 00 425 00 137 0/ 861 00 37/ 01 773 0/ 550 0/ 768 0/ 763 04 20/ 05 161 0/ 600 0/ 058 02 68/ 04 016 06 664

) ∆η σηδχνρρ−

≅ρτµσνστνσµσν
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1/01�1/04 1/05 1/06 1/07 1/08

Γδκρηµϕη 4 /// 4 3// 4 7// 5 1// 5 5//

∆ρονν 1 4// 1 6// 1 8// 2 0// 2 2//

Υµσ 1 /// 1 05/ 1 21/ 1 37/ 1 53/

ϑτµηηµδµ 5/ 54 6/ 64 7/

Οϕ,ρδτστ 8 45/ 0/ 214 00 /8/ 00 744 01 51/

Ιθυδµο 32/ 353 387 421 455

ϑδθυ 28/ 310 341 372 403

Λµσρκ 05/ 062 075 088 101

Μτθληιθυη 22/ 245 271 3/7 323

Ονθµηµδµ 5/ 54 6/ 64 7/

Σττρτκ 24/ 267 3/5 323 351

Γξυηµϕ 2// 213 237 261 285

ϑηθϕϕνµτλλη 22/ 245 271 3/7 323

Ρηονν 22/ 245 271 3/7 323

Υηγση 15/ 170 2/1 212 233

ϑττλ,ϕτµµσ 1 83/ 2 063 2 3/7 2 531 2 765

Γδκρηµφηµ ρδτστ 01 4// 02 388 03 387 04 386 05 385

Συνησσδδσ
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4 ΦΘ≅≅ΕΗ 0 

Υδρσ⌡µϕρυτ Γδκρηµφηµ ρδτχτκκ 

ι λττρρ λρρ 1/0/�1/05

6 ΦΘ≅≅ΕΗ 1 

Υµγνιδµ ϕδθθνρ, ι θηυησκν,νρϕϕδηχδµ 

γηµσϕδγησξρ Γδκρηµφηµ ϕκκδτρκτδηκκ

6 ΦΘ≅≅ΕΗ 2 

Υτνϕθηδµ γηµσϕδγησξρ Γδκρηµφηµ ϕκκδτρκτδηκκ

7 ΦΘ≅≅ΕΗ 3 

≅ρτµσνιδµ γηµµσ ονρση µτλδθν κτδησσηµ

8 ΦΘ≅≅ΕΗ 4 

≅ρτληρστδµ ριηδµ λθ

0/ ΦΘ≅≅ΕΗ 5 

Υτνϕθ,ρτϕϕηχδµ ρτληρστδµ 

υδθσηκτ+ λκηρϕττ 1/06

01 ΦΘ≅≅ΕΗ 6 

Γδκρηµφηµ ρδτχτµ ϕτµσηδµ θϕδµµτρκτυσ+ 

κϕµδδσ ι υκληρστµδδσ ρτµµνσ 

ρτγσδδρρ συνησσδηρηηµ

01 ΦΘ≅≅ΕΗ 7 

Λ≅Κ 1/08 ,ρττµµησσδκτ  οθνρδρρη

04 ΦΘ≅≅ΕΗ 8 

≅ρτµσνθϕδµσληµδµ Γδκρηµφηρρ 

1///,κτυτκκ− Υτνρησσηµ κνησδσστιδµ ι 

υκληρστµδηχδµ ρτµσνιδµ λθ ρδϕ 

λξ⌡µµδσσξιδµ θϕδµµτρκτοηδµ λθ−

05 ΦΘ≅≅ΕΗ 0/ 

≅ρτµσνστνσµσν σθϕρσδκστµ 

µδκιµ υτνχδµ ϕδρϕηθυνµ

05 ΦΘ≅≅ΕΗ 01 

ϑτοτµφηµ νλµ στνσµσνµ κϕµδηχδµ 

ι υκληρστµδηχδµ ρτµσνιδµ λθ

05 ΦΘ≅≅ΕΗΣ 02 ι 03

 Υτνµµ 1/05 κνησδσστιδµ ι υκληρστµδηχδµ 

ρτµσνιδµ γκκηµσλτνχνσ

06 ΦΘ≅≅ΕΗ 04

 

θϕδµσδηκκ νκδυηδµ ρτµσνιδµ λθ 

οθνιδϕσηκτδηκκ ι ϕτοτµφηµνρηρρ

08 ΦΘ≅≅ΕΗ 05 

Υκληρστµδδσ ρτµµνσ ϕνϕν ϕτοτµφηρρ 

ι σξχδµµξρθϕδµµτρκτδηκκ 1/05

1/ ΦΘ≅≅ΕΗ 06 

≅Λ,νγιδκλµ οθνιδϕσηκτδδσ ι 

σξχδµµξρθϕδµσληρκτδ

10 ΦΘ≅≅ΕΗ 07

 Σνµσηµυθτρϕµσ 20−01−1/05 

γκκηµσλτνχνµ ι σνηληιµ λτϕµ

11 ΦΘ≅≅ΕΗ 08

 Κηµυνηληρστµδδσ ι ϕτοτµϕηρττµµησσδκτ,

κτσϕτµµµ οτνκσλσ ϕυσ 1/05

12 ΦΘ≅≅ΕΗ 1/ 

Ττρη ρτηµϕδθθνρκ 

ϕτοτµϕηρττµµησσδκτκτσϕτµµµ οτνκσληρρ 

ρδϕ κηµυνηληρστµδηρρ ρδλϕυνηρρ

13 ΦΘ≅≅ΕΗ 10

 Υτνχδµ 1/05 ρτληρδδµ ϕυνησδστµ 

ϕδθθνρκµ ιϕτστληµδµ ϕυνηγηµ

20 ΦΘ≅≅ΕΗ 11 

Γδκρηµφηµ ϕκκδτρκτδδσ 1/05 ∋κηησδ 0(
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ϑνσηϕτοτµϕηµ Γδκρηµϕη 
Ρδτθµσθονθσση

Ιτκϕηρηι

Γδκρηµφηµ ϕτοτµϕη+ ϕτοτµφηµϕµρκη

Υκνϕτυσ

Γδκρηµφηµ ϕτοτµφηµ ηµδηρσνοµϕϕη

ϕµρη ι ρηυτ 029 Κτθ Νι

ρηυτ 149 Ρηλν ϑθηρκν

ρηυτ 159 Κτθη Θνσϕν

Σησσν ι σνσδτστρ

Στνλρ ϑθϕϕηµδµ+

ϕτοτµφηµϕµρκηµ υηδρσηµσ

Ιτκϕηρτµτλδθνσ

ϑνσηϕτοτµϕηµ Γδκρηµϕη 9 Ρδτθµσθονθσση 1/06 

Γδκρηµφηµ ϕτοτµφηµ ϕδρϕτργκκηµµνµ ιτκϕηρτι 1/06904

ΗΡΑΜ   867,841,220,161,1

ΗΡΡΜ,Κ  1131,34/3

ΗΡΡΜ   1212,7024
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Γδκρηµφηµ ϕτοτµϕη 
ϑτοτµφηµϕµρκη

Σκντρ, ι ρττµµησσδκτνρρσν

Ρσθσδφησ ι ϕδγησξρ . ρτληµδµ

Ονγινηρδροκµχη 04�06 Α+ //06/ Γδκρηµϕη

ΟΚ 1/+ ///88 Γδκρηµφηµ ϕτοτµϕη

Οτγδκηµυηγχδ /8 20/ 0530 


