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Ρσσδλδµσ νε Εηµµβηκ Ονρησηνµ 2

Ρσσδλδµσ νε Βνµσηµτησξ νε Ετµχ Ακµβδρ 3

Ρσσδλδµσ νε Θδυδµτδ µχ ∆ωοδµχηστθδρ 4

Ρσσδλδµσ νε Βργ Εκνϖρ 5

Μνσδρ σν Εηµµβηκ Ρσσδλδµσρ 6 , 04

Ρβγδχτκδρ νε Θδυδµτδ µχ ∆ωοδµχηστθδρ , Ρβγδχτκδρ ≅ , Κ 05 , 16



ΗΜΧ∆Ο∆ΜΧ∆ΜΣ ≅ΤΧΗΣΝΘ&Ρ Θ∆ΟΝΘΣ

Σν σγδ Λδλαδθρ νε

Ξντσγ Χηυδθρηνµ Οθνφθλ

Θδονθσ νµ σγδ ≅τχησ νε σγδ Εηµµβηκ Ρσσδλδµσρ

Πτκηεηδχ Νοηµηνµ

ςδ γυδ τχησδχ σγδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ νε Ξντσγ Χηυδθρηνµ Οθνφθλ ∋σγδ Νθφµηψσηνµ(+ ϖγηβγ βνλοθηρδ

σγδ ρσσδλδµσ νε εηµµβηκ ονρησηνµ ρ σ Λθβγ 20+ 1/10+ µχ σγδ ρσσδλδµσ νε βνµσηµτησξ νε ετµχ ακµβδρ+

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 Νθφµηψσηνµ 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 Νθφµηψσηνµ 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 Νθφµηψσηνµ 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 Νθφµηψσηνµ 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 Νθφµηψσηνµ&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 Νθφµηψσηνµ+ νθ σν βδρδ

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

Σγνρδ βγθφδχ ϖησγ φνυδθµµβδ θδ θδρονµρηακδ ενθ νυδθρδδηµφ σγδ Νθφµηψσηνµ&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 Νθφµηψσηνµ&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 Νθφµηψσηνµ&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 Νθφµηψσηνµ 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

≅τφτρσ 0/+ 1/10 Κηβδµρδχ Οτακηβ ≅ββντµσµσρ
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4
ΞΝΤΣΓ ΧΗΥ∆ΘΡΗΝΜ ΟΘΝΦΘ≅Λ

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∆

Ληµηρσθξ νε Βγηκχθδµ+ Βνλλτµησξ µχ Ρνβηκ Ρδθυηβδρ 20/+762 284+28/

Ληµηρσθξ νε Γδκσγ 003+406

Ληµηρσθξ νε σγδ ≅σσνθµδξ Φδµδθκ 32+514 30+514
Ληµηρσθξ νε Βνλλτµησξ Ρεδσξ µχ Βνθθδβσηνµκ Ρδθυηβδρ 2/+227
Χνµσηνµρ µχ ετµχθηρηµφ 8+021 015+557
Βντµρδκκηµφ µχ οθδυδµσηνµ οθνφθλρ 140+725 111+440
Τµησδχ ςξ  Ρδθυηµφ ϑηµφρσνµ+ Εθνµσδµβ+ Κδµµνω µχ ≅χχηµφσνµ 10/+077 115+480
Νσγδθ φθµσρ 31+6/4 37+35/
Νµσθην Σθηκκητλ Εντµχσηνµ 016+334 022+1//
≅λνθσηψσηνµ νε χδεδθθδχ βοησκ βνµσθηατσηνµρ 6+766 0/+581
Ηµσδθδρσ 3+214 1+410
Νσγδθ 52+8/4 1+154

0+075+317 0+13/+2/0

∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ

≅χληµηρσθσηνµ βνρσρ , Μνσδ 8 27+532 24+3/5
≅χυδθσηρηµφ µχ οθνλνσηνµ 0+860 657
≅λνθσηψσηνµ 0/+234 00+066
Βνλλτµηβσηνµ 7+673 6+70/
Χνµσηνµρ µχ ετµχθηρηµφ 0+537 66+361
Ηµρτθµβδ 7+871 7+606
Ηµσδθδρσ µχ αµϕ βγθφδρ 1+734 1+273
Θδµσ 32+84/ 31+65/
Οθνφθλ δωοδµρδρ 08+101 03+781
Οθνεδρρηνµκ εδδρ 02+40/ 07+732
Ρσεε σθυδκ 01+366 20+604
Ρσεε σθηµηµφ 0/+//8 0/+60/
Νεεηβδ ρτοοκηδρ µχ δπτηολδµσ 28+613 45+162
Υνκτµσδδθ σθηµηµφ 828 1+18/
Ρκθηδρ µχ δλοκνξδδ αδµδεησρ 87/+513 812+737
Κδρρ φνυδθµλδµσ ρταρηχξ , Μνσδ 0/ ∋63+016( ∋16+450(

0+008+425 0+106+4/3

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

Θ∆Υ∆ΜΤ∆(

Α∆ΕΝΘ∆ ΤΜΧ∆ΘΜΝΣ∆Χ ΕΝΘ Ξ∆≅Θ 55+781 11+686

ΝΣΓ∆Θ ΗΜΥ∆ΡΣΛ∆ΜΣ ΗΜΒΝΛ∆ 05/ 031

Β≅ΟΗΣ≅Κ Φ≅ΗΜΡ ΕΘΝΛ Ρ∆ΦΘ∆Φ≅Σ∆Χ ΕΤΜΧ ΧΗΡΣΘΗΑΤΣΗΝΜΡ 5+/55 544

ΧΗΥΗΧ∆ΜΧ ΗΜΒΝΛ∆ 0+327 0+0/0

ΗΜΡΤΘ≅ΜΒ∆ Ρ∆ΦΘ∆Φ≅Σ∆Χ ΕΤΜΧ Β≅ΟΗΣ≅Κ ΚΝΡΡ∆Ρ ∋0+306( ∋1+5//(

ΤΜΘ∆≅ΚΗΨ∆Χ Φ≅ΗΜΡ ≅ΜΧ ΚΝΡΡ∆Ρ 25+3/7 ∋03+583(

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

Θ∆Υ∆ΜΤ∆(  ΕΝΘ Ξ∆≅Θ 0/8+436 6+3/0

Σγδ ββνλοµξηµφ µνσδρ ενθλ µ ηµσδφθκ οθσ νε σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ
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ΞΝΤΣΓ ΧΗΥ∆ΘΡΗΝΜ ΟΘΝΦΘ≅Λ

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 0/8+436 6+3/0
≅χιτρσλδµσ ενθ ησδλρ ϖγηβγ χν µνσ εεδβσ βργ ,

≅λνθσηψσηνµ νε βοησκ ρρδσρ 0/+234 00+066
Τµθδκηψδχ ∋φηµρ( κνρρδρ νµ λθϕδσακδ ρδβτθησηδρ ∋25+3/7( 03+583
≅λνθσηψσηνµ νε χδεδθθδχ βοησκ βνµσθηατσηνµρ ∋6+766( ∋0/+581(
Βοησκ φηµρ εθνλ ρδφθδφσδχ ετµχ χηρσθηατσηνµρ ∋5+/55( ∋544(
Ηµυδρσλδµσ κνρρδρ ∋ηµβνλδ( ∋070( 0+246

58+25/ 12+171
Μδσ βγµφδ ηµ µνµ,βργ ϖνθϕηµφ βοησκ
ακµβδρ  , Μνσδ 7 102+30/ ∋68+786(

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

≅ΒΣΗΥΗΣΗ∆Ρ 171+66/ ∋45+504(

ΗΜΥ∆ΡΣΗΜΦ ≅ΒΣΗΥΗΣΗ∆Ρ

Οτθβγρδ νε βοησκ ρρδσρ ∋04+472(

Β≅ΡΓ ΕΚΝςΡ ΟΘΝΥΗΧ∆Χ ΕΘΝΛ ∋ΤΡ∆Χ ΗΜ( ΗΜΥ∆ΡΣΗΜΦ

≅ΒΣΗΥΗΣΗ∆Ρ ∋04+472( ΜΗΚ

ΕΗΜ≅ΜΒΗΜΦ ≅ΒΣΗΥΗΣΗ∆Ρ

Χδεδθθδχ βοησκ βνµσθηατσηνµρ 5+342 ∋5+342(

Β≅ΡΓ ΕΚΝςΡ ΟΘΝΥΗΧ∆Χ ΕΘΝΛ ∋ΤΡ∆Χ ΗΜ( ΕΗΜ≅ΜΒΗΜΦ

≅ΒΣΗΥΗΣΗ∆Ρ 5+342 ∋5+342(

Μ∆Σ ΗΜΒΘ∆≅Ρ∆ ∋Χ∆ΒΘ∆≅Ρ∆( ΗΜ Β≅ΡΓ ≅ΜΧ Β≅ΡΓ ∆ΠΤΗΥ≅Κ∆ΜΣΡ

ΕΝΘ Ξ∆≅Θ 162+53/ ∋52+/57(

Β≅ΡΓ ≅ΜΧ Β≅ΡΓ ∆ΠΤΗΥ≅Κ∆ΜΣΡ , Α∆ΦΗΜΜΗΜΦ ΝΕ Ξ∆≅Θ 026+21/ 1//+277

Β≅ΡΓ ≅ΜΧ Β≅ΡΓ ∆ΠΤΗΥ≅Κ∆ΜΣΡ , ∆ΜΧ ΝΕ Ξ∆≅Θ 30/+85/ 026+21/

Θ∆ΟΘ∆Ρ∆ΜΣ∆Χ ΑΞ9

Βργ µχ ργνθσ,σδθλ χδονρησρ 30/+85/ 026+21/

Σγδ ββνλοµξηµφ µνσδρ ενθλ µ ηµσδφθκ οθσ νε σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ



6

ΞΝΤΣΓ ΧΗΥ∆ΘΡΗΝΜ ΟΘΝΦΘ≅Λ

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

Σγδ Ξντσγ Χηυδθρηνµ Οθνφθλ ηρ ηµβνθονθσδχ ηµ Νµσθην ρ µ νθφµηψσηνµ ϖησγντσ ργθδ βοησκ σγσ
οθνυηχδρ ρδθυηβδρ τµχδθ σγδ τσγνθησξ νε σγδ Ξντσγ Βθηληµκ Ιτρσηβδ ≅βσ+ ηµ ϑηµφρσνµ+ Νµσθην−

Σγδ νθφµηψσηνµ ηρ θδφηρσδθδχ ρ  βγθησακδ νθφµηψσηνµ µχ βνµρδπτδµσκξ ηρ δωδλοσ εθνλ ηµβνλδ
σωδρ τµχδθ σγδ Ηµβνλδ Σω ≅βσ−

1− ≅ΒΒΝΤΜΣΗΜΦ ΟΝΚΗΒΗ∆Ρ

Ντσκηµδχ αδκνϖ θδ σγνρδ ββντµσηµφ ονκηβηδρ χνοσδχ αξ σγδ νθφµηψσηνµ 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( Ετµχ ≅ββντµσηµφ

Σγδ ββνλοµξηµφ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ ηµβκτχδ σγδ βσηυησηδρ νε σγδ νθφµηψσηνµ ενθ ϖγηβγ σγδ
Ανθχ νε Χηθδβσνθρ ηρ κδφκκξ ββντµσακδ−  Ηµ νθχδθ σν οθνοδθκξ θδεκδβσ ησρ βσηυησηδρ+ σγδ
νθφµηψσηνµ ληµσηµρ ησρ ββντµσρ ηµ ββνθχµβδ ϖησγ σγδ οθηµβηοκδρ νε !ετµχ ββντµσηµφ! ηµ νθχδθ
σγσ κηλησσηνµρ µχ θδρσθηβσηνµρ οκβδχ νµ σγδ τρδ νε υηκακδ θδρντθβδρ θδ ναρδθυδχ−  Τµχδθ ετµχ
ββντµσηµφ+ θδρντθβδρ ενθ υθηντρ οτθονρδρ θδ βκρρηεηδχ ενθ ββντµσηµφ µχ θδονθσηµφ ηµσν ετµχρ ηµ
ββνθχµβδ ϖησγ βσηυησηδρ νθ ναιδβσηυδρ ροδβηεηδχ−

Σγδ Ηµυδρσδχ ηµ Νσγδθ Βοησκ ≅ρρδσρ Ετµχ ββντµσρ ενθ σγδ νθφµηψσηνµ&ρ δπτηολδµσ−

Σγδ Τµθδρσθηβσδχ Ετµχ ββντµσρ ενθ σγδ βνρσ νε νοδθσηνµρ νε οθνυηχηµφ ρτοονθσ ρδθυηβδρ εηµµβδχ
αξ βνµσθβσρ µχ φθµσρ µχ νσγδθ φδµδθκ ηµβνλδ−

Σγδ Βοησκ ετµχ ββντµσρ ενθ ετµχρ ρδσ ρηχδ αξ σγδ Ανθχ νε Χηθδβσνθρ σν θδµνυσδ σγδ
νθφµηψσηνµ&ρ βτθθδµσ κνβσηνµ νθ σν θδκνβσδ σν  µδϖ κνβσηνµ−

Σγδ Βνµσηµφδµβξ ετµχ ββντµσρ ενθ ετµχρ ρδσ ρηχδ αξ σγδ Ανθχ νε Χηθδβσνθρ ενθ ϖνθϕηµφ βοησκ σν
βνυδθ τµενθδρδδµ δωοδµχηστθδρ−

Σγδ ακµβδ ργδδσ θδοθδρδµσρ σγδ βνλαηµδχ ονρησηνµ νε κκ σγδ ετµχρ νε σγδ νθφµηψσηνµ−
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ΞΝΤΣΓ ΧΗΥ∆ΘΡΗΝΜ ΟΘΝΦΘ≅Λ

ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ  ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Λ≅ΘΒΓ 20+ 1/10

1− ≅ΒΒΝΤΜΣΗΜΦ ΟΝΚΗΒΗ∆Ρ ∋Βνµσ&χ(

∋β( ≅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 δωοδµρδρ χτθηµφ σγδ θδονθσηµφ
οδθηνχ− Ρηφµηεηβµσ ησδλρ ρταιδβσ σν ρτβγ δρσηλσδρ µχ ρρτλοσηνµρ ηµβκτχδ υκτσηνµ νε ββντµσρ
θδβδηυακδ+ χδεδθθδχ θδυδµτδ µχ ββντµσρ οξακδ− ≅βστκ θδρτκσρ βντκχ χηεεδθ εθνλ σγνρδ δρσηλσδρ−

∋χ( Θδυδµτδ Θδβνφµησηνµ

Σγδ νθφµηψσηνµ ενκκνϖρ σγδ χδεδθθκ λδσγνχ νε ββντµσηµφ ενθ βνµσθηατσηνµρ+ ϖγηβγ ηµβκτχδρ φθµσρ
θδβδηυδχ οτθρτµσ σν ατχφδσ θθµφδλδµσρ δρσακηργδχ αξ σγδ ετµχδθρ− Φθµσρ θδ θδβνθχδχ ρ θδυδµτδ
ηµ σγδ οδθηνχ σν ϖγηβγ σγδξ θδκσδ−  Φθµσρ οοθνυδχ ατσ µνσ θδβδηυδχ σ σγδ δµχ νε σγδ ββντµσηµφ
οδθηνχ θδ ββθτδχ−  ςγδθδ  ονθσηνµ νε  φθµσ θδκσδρ σν  ετστθδ οδθηνχ+ ησ ηρ χδεδθθδχ µχ
θδβνφµηψδχ ηµ σγδ ρταρδπτδµσ οδθηνχ−  Σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ θδεκδβσ φθδδχ θθµφδλδµσρ
οοθνυδχ αξ σγδ ετµχηµφ ρονµρνθρ ϖησγ θδροδβσ σν σγδ ξδθ δµχδχ Λθβγ 20+ 1/10−

Ηµυδρσλδµσ ηµβνλδ ηρ θδβνφµηψδχ ρ θδυδµτδ ϖγδµ δθµδχ−

Εδδρ ενθ ρδθυηβδ θδ θδβνφµηψδχ ρ θδυδµτδ ρ σγδ ρδθυηβδρ θδ οθνυηχδχ−

∋δ( Χδεδθθδχ Θδυδµτδ Θδκσηµφ σν Βοησκ ≅ρρδσρ

Θδυδµτδ θδβδηυδχ ενθ σγδ οτθονρδ νε οτθβγρηµφ βοησκ ρρδσρ ηρ χδεδθθδχ µχ λνθσηψδχ ηµσν θδυδµτδ
σ  θσδ βνθθδρονµχηµφ ϖησγ σγδ λνθσηψσηνµ θσδ ενθ σγδ θδκσδχ βνλοτσδθρ µχ δπτηολδµσ+ ϖγηβγ ηρ
 χδβκηµηµφ αρηρ νε 1/ σν 4/∃−

∋ε( Εηµµβηκ Ηµρσθτλδµσρ

Σγδ νθφµηψσηνµ ηµησηκκξ λδρτθδρ ησρ εηµµβηκ ρρδσρ µχ εηµµβηκ κηαηκησηδρ σ εηθ υκτδ− Σγδ
νθφµηψσηνµ ρταρδπτδµσκξ λδρτθδρ κκ ησρ εηµµβηκ ρρδσρ µχ εηµµβηκ κηαηκησηδρ σ λνθσηψδχ βνρσ
δωβδοσ ενθ ηµυδρσλδµσρ βσηυδκξ πτνσδχ ηµ µ βσηυδ λθϕδσ− Ηµ ρταρδπτδµσ οδθηνχρ+ ηµυδρσλδµσρ θδ
θδονθσδχ σ εηθ υκτδ+ ϖησγ µξ τµθδκηψδχ φηµρ µχ κνρρδρ θδονθσδχ ηµ σγδ ρσσδλδµσ νε θδυδµτδ µχ
δωοδµχηστθδρ−
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ΞΝΤΣΓ ΧΗΥ∆ΘΡΗΝΜ ΟΘΝΦΘ≅Λ

ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ  ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Λ≅ΘΒΓ 20+ 1/10

1− ≅ΒΒΝΤΜΣΗΜΦ ΟΝΚΗΒΗ∆Ρ ∋Βνµσ&χ(

∋φ( Βοησκ ≅ρρδσρ µχ ≅λνθσηψσηνµ

Βοησκ ρρδσρ θδ ρσσδχ σ βπτηρησηνµ βνρσ−  ≅λνθσηψσηνµ ηρ αρδχ νµ δρσηλσδχ τρδετκ κηεδ+ ηρ
βκβτκσδχ νµ σγδ ενκκνϖηµφ αρδρ µχ σ σγδ θσδρ ρδσ ντσ αδκνϖ9

≅ρρδσ Αρηρ Θσδ

∆πτηολδµσ Χδβκηµηµφ ακµβδ 1/∃
Βνλοτσδθ δπτηολδµσ Χδβκηµηµφ ακµβδ 4/∃

∋γ( Χνµσδχ Ρδθυηβδρ

Υνκτµσδδθρ βνµσθηατσδ ρηφµηεηβµσ γντθρ δβγ ξδθ σν ρρηρσ σγδ νθφµηψσηνµ ηµ βθθξηµφ ντσ ησρ
βσηυησηδρ−  Ρηµβδ σγδρδ ρδθυηβδρ θδ µνσ µνθλκκξ οτθβγρδχ αξ σγδ νθφµηψσηνµ µχ αδβτρδ νε σγδ
χηεεηβτκσξ νε ηχδµσηεξηµφ  θδκηακδ αρηρ ενθ σγδηθ υκτδ+ χνµσδχ ρδθυηβδρ θδ µνσ θδβνφµηψδχ ηµ σγδρδ
εηµµβηκ ρσσδλδµσρ−−

∋η ( ≅κκνβσηνµ νε Βνλλνµ ∆ωοδµρδρ

Σγδ νθφµηψσηνµ νοδθσδρ υθηντρ οθνφθλρ− Σγδ βνρσρ νε δβγ οθνφθλ ηµβκτχδρ σγδ βνρσρ νε
οδθρνµµδκ+ οθδληρδρ µχ νσγδθ δωοδµρδρ σγσ θδ χηθδβσκξ θδκσδχ σν οθνυηχηµφ σγδ οθνφθλ− Σγδ
νθφµηψσηνµ κρν ηµβτθρ  µτλαδθ νε φδµδθκ ρτοονθσ δωοδµρδρ σγσ θδ βνλλνµ σν σγδ χληµηρσθσηνµ
νε σγδ νθφµηψσηνµ µχ δβγ νε ησ&ρ οθνφθλρ−

Σγδ νθφµηψσηνµ κκνβσδχ ησρ δωοδµρδρ ββνθχηµφ σν λµφδλδµσ&ρ αδρσ δρσηλσδ νµ  αρηρ νε σηλδ+
ροβδ µχ νσγδθ θδρντθβδρ τσηκηψδχ− Σγδ κκνβσηνµ ηρ χηρβκνρδχ ηµ Μνσδ 8 µχ σγδ ββνλοµξηµφ
ρβγδχτκδρ−

∋ι( Ηµβνλδ Σωδρ

Σγδ νθφµηψσηνµ ηρ  µνσ,ενθ,οθνεησ νθφµηψσηνµ µχ ρ ρτβγ ηρ δωδλοσ εθνλ ηµβνλδ σωδρ−

∋ϕ( Βργ µχ ∆πτηυκδµσρ

Βργ µχ δπτηυκδµσρ βνµρηρσ νε βργ νµ χδονρησ−



0/

ΞΝΤΣΓ ΧΗΥ∆ΘΡΗΝΜ ΟΘΝΦΘ≅Λ

ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ  ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Λ≅ΘΒΓ 20+ 1/10

2− ΗΜΥ∆ΡΣΛ∆ΜΣΡ

Σγδ νθφµηψσηνµ&ρ ηµυδρσλδµσρ θδ ηµ ρδφθδφσδχ ηµρτθµβδ ετµχρ µχ βνµρηρσρ νε σγδ ενκκνϖηµφ9

1/10 1/1/
Αννϕ Υκτδ Εηθ Υκτδ Αννϕ Υκτδ Εηθ Υκτδ

# # # #
Ανθχ Βνµσηµφδµβξ Ηµυδρσλδµσρ
Φθδσ ςδρσ Κηεδ Ακµβδχ Ετµχ 2/+233 24+133 18+062 16+6/1
Φθδσ ςδρσ Κηεδ Χηυηχδµχ Ετµχ 17+710 27+47/ 18+034 17+/08
Φθδσ ςδρσ Κηεδ Ενθδηφµ ∆πτησξ Ετµχ 23+64/ 27+/60 20+771 20+031
Φθδσ ςδρσ Κηεδ Ηµβνλδ Ετµχ 1/+835 10+641 1/+658 08+734
Φθδσ ςδρσ Κηεδ Θδκ ∆ρσσδ Ετµχ 24+675 3/+245 24+418 3/+453

04/+536 063+//2 035+387 036+161

Βοησκ Ηµυδρσλδµσρ
Φθδσ ςδρσ Κηεδ Χηυηχδµχ Ετµχ 11+878 2/+662 12+152 11+251
Φθδσ ςδρσ Κηεδ Ενθδηφµ ∆πτησξ Ετµχ 12+345 14+583 10+423 10+/18
Φθδσ ςδρσ Κηεδ Ηµβνλδ Ετµχ 22+001 23+228 21+727 20+236
Φθδσ ςδρσ Κηεδ Θδκ ∆ρσσδ Ετµχ 11+/70 14+023 10+824 14+168

0/0+527 004+83/ 88+46/ 0//+/06

141+174 178+832 135+/57 136+178

3− Σ≅ΜΦΗΑΚ∆ Β≅ΟΗΣ≅Κ ≅ΡΡ∆ΣΡ

1/10 1/1/
≅ββτλτκσδχ ≅ββτλτκσδχ

Βνρσ λνθσηψσηνµ Βνρσ λνθσηψσηνµ
# # # #

∆πτηολδµσ 07+538 03+043 07+538 02+/20
Βνλοτσδθ δπτηολδµσ 5/+34/ 33+005 33+756 23+783

68+/88 47+16/ 52+405 36+814

Βνρσ κδρρ ββτλτκσδχ λνθσηψσηνµ # 1/+718 # 04+480
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4− Χ∆Ε∆ΘΘ∆Χ Θ∆Υ∆ΜΤ∆

Χδεδθθδχ θδυδµτδ θδοθδρδµσρ τµθδρσθηβσδχ χνµσηνµρ µχ ετµχθηρηµφ λντµσρ µνσ τσηκηψδχ σν ετµχ βτθθδµσ
ξδθ οθνφθλ δωοδµχηστθδρ µχ βνµρηρσρ νε σγδ ενκκνϖηµφ9

1/10 1/1/
# #

Σθηκκητλ ηµσδθρδβσηνµρ 61+244

ϑηθνρ , χνµσηνµρ 022+752 48+17/
Λδµσνθ Οθνφθλ , χνµσηνµρ 21+25/ 14+222
Θδαντµχ , χνµσηνµρ 42+088 18+375
ΡΜ≅Ο , χνµσηνµρ 06+825 0+/50

2/8+602 004+05/

5− Χ∆Ε∆ΘΘ∆Χ Β≅ΟΗΣ≅Κ ΒΝΜΣΘΗΑΤΣΗΝΜΡ

Χδεδθθδχ βοησκ βνµσθηατσηνµρ βνµρηρσρ νε σγδ ενκκνϖηµφ9

1/10 1/1/
# #

Αδφηµµηµφ νε ξδθ 03+251 20+4/6
Βτθθδµσ οδθηνχ βνµσθηατσηνµρ , ΛΒΞΡ
Οθηνθ οδθηνχ βνµσθηατσηνµρ θδοξακδ , Τµησδχ ςξ 5+341 ∋5+342(
≅λνθσηψσηνµ νε χδεδθθδχ βοησκ βνµσθηατσηνµρ ∋6+766( ∋0/+581(

∆µχ νε ξδθ 01+826 03+251
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ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ  ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Λ≅ΘΒΓ 20+ 1/10

6− ΗΜΣ∆ΘΜ≅ΚΚΞ Θ∆ΡΣΘΗΒΣ∆Χ ΕΤΜΧΡ

Ηµσδθµκκξ θδρσθηβσδχ λντµσρ νε #004+833 γυδ αδδµ ρδσ ρηχδ ηµ σγδ βοησκ ετµχ ενθ σγδ ετστθδ τρδ νε
δησγδθ οτθβγρηµφ  ατηκχηµφ νθ θδµνυσηµφ σγδ βτθθδµσ κνβσηνµ− Ηµσδθµκκξ θδρσθηβσδχ λντµσρ νε #063+//2
γυδ αδδµ ρδσ ρηχδ ηµ σγδ Βνµσηµφδµβξ Ετµχ ενθ  τµενθδρδδµ δωοδµχηστθδρ− Σγδρδ ηµσδθµκκξ θδρσθηβσδχ
λντµσρ θδ µνσ υηκακδ ενθ µξ νσγδθ οτθονρδ ϖησγντσ σγδ οοθνυκ νε σγδ ανθχ νε χηθδβσνθρ−

7− Μ∆Σ ΒΓ≅ΜΦ∆ ΗΜ ΜΝΜ,Β≅ΡΓ ςΝΘϑΗΜΦ Β≅ΟΗΣ≅Κ Α≅Κ≅ΜΒ∆Ρ

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

1/10 1/1/
# #

Χ∆ΒΘ∆≅Ρ∆ ΗΜ ΒΤΘΘ∆ΜΣ ≅ΡΡ∆ΣΡ

Χτδ εθνλ Βµχ Θδυδµτδ ≅φδµβξ 16+450 ∋16+450(
ΓΡΣ θδβδηυακδ ∋476( 2+743
≅ββντµσρ θδβδηυακδ ∋08+551( ∋0+406(
Οθδοηχ δωοδµρδρ 25+667

6+201 00+443

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

≅ββντµσρ οξακδ µχ ββθτδχ κηαηκησηδρ 00+434 05+221
Χδεδθθδχ θδυδµτδ 083+442 ∋0/6+672(

1/5+/87 ∋80+340(

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

Α≅Κ≅ΜΒ∆Ρ 102+30/ ∋68+786(
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ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ  ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Λ≅ΘΒΓ 20+ 1/10

8− ≅ΧΛΗΜΗΡΣΘ≅ΣΗΝΜ ΒΝΡΣΡ

Βνλλνµ χληµηρσθσηνµ βνρσρ γυδ αδδµ κκνβσδχ σν υθηντρ οθνφθλρ− ∆ωοδµχηστθδρ µδσ νε σγδρδ
κκνβσηνµρ θδ θδονθσδχ νµ σγδ ρσσδλδµσ νε θδυδµτδ µχ δωοδµχηστθδρ ρ ενκκνϖρ9

∆ωοδµχηστθδρ

Σνσκ ∆ωοδµχηστθδρ ≅κκνβσδχ Μδσ Νε

1/10 Βνρσρ ≅κκνβσδχ Βνρσρ

# # #

Ρκθηδρ µχ δλοκνξδδ αδµδεησρ 884+852 04+228 87/+513

Νεεηβδ ρτοοκηδρ µχ δπτηολδµσ 30+7/3 1+/7/ 28+613

Ρσεε σθυδκ 01+685 208 01+366

Ηµρτθµβδ 00+1/3 1+111 7+871

Θδµσ 35+221 1+271 32+84/

Οθνεδρρηνµκ εδδρ 14+587 01+077 02+40/

Ηµσδθδρσ µχ αµϕ βγθφδρ 1+775 30 1+734

Ρσεε σθηµηµφ 0/+066 057 0/+//8

Χνµσηνµ µχ ετµχθηρηµφ 2+6// 1+/41 0+537

Οθνφθλ δωοδµρδρ 10+/53 0+741 08+101

0+060+513 27+532 0+021+870

0/− ΦΝΥ∆ΘΜΛ∆ΜΣ ≅ΡΡΗΡΣ≅ΜΒ∆

Σγδ βνθονθσηνµ ϖρ δκηφηακδ ενθ σγδ Σδλονθθξ ςφδ Ρταρηχξ ∋ΣςΡ( µχ σγδ Βµχηµ ∆λδθφδµβξ
ςφδ Ρταρηχξ ∋Β∆ςΡ( ενθ ϖφδρ οηχ αδσϖδδµ ≅οθηκ µχ Ιτµδ 1/1/− Σγδ λντµσ θδβδηυδχ ενθ σγδ ξδθ
ϖρ #63+016 µχ γρ αδδµ θδονθσδχ ρ  θδχτβσηνµ νε σγδ ϖφδρ οηχ σν δλοκνξδδρ−  Σγδ ϖφδρ ρταρηχξ
γρ µνσ αδδµ κκνβσδχ σν µξ νε σγδ οθνφθλρ ντσκηµδχ ηµ ρβγδχτκδρ ≅ σγθντφγ Κ−

00− ΒΝΛΛΗΣΛ∆ΜΣΡ

Ηµ 1/08+ σγδ νθφµηψσηνµ ρηφµδχ  σγθδδ ξδθ κδρδ φθδδλδµσ ενθ ησρ κνβσηνµ ρ 448 Αφνσ Ρσθδδσ ηµ
ϑηµφρσνµ− Σγδ αρδ θδµσ ενθ σγδ οθνοδθσξ ηρ #3/+0/7 ηµ σγδ εηθρσ ξδθ+ #31+172 ενθ σγδ ρδβνµχ ξδθ µχ
#32+373 ενθ σγδ κρσ ξδθ−
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ΜΝΣ∆Ρ ΣΝ  ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΡΣ≅Σ∆Λ∆ΜΣΡ

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Λ≅ΘΒΓ 20+ 1/10

01− ΕΗΜ≅ΜΒΗ≅Κ ΗΜΡΣΘΤΛ∆ΜΣΡ

Εηµµβηκ ηµρσθτλδµσρ βνµρηρσ νε ββντµσρ θδβδηυακδ+ ργνθσ σδθλ χδονρησρ+ λνθσφφδρ οξακδ µχ
ββντµσρ οξακδ µχ ββθτδχ κηαηκησηδρ−  Σγδ βθθξηµφ λντµσρ οοθνωηλσδ σγδηθ εηθ λθϕδσ υκτδ χτδ
σν σγδ ηλλδχησδ νθ ργνθσ,σδθλ λστθησξ νε σγδρδ εηµµβηκ ηµρσθτλδµσρ−

Βθδχησ Θηρϕ

Βθδχησ θηρϕ ηρ σγδ θηρϕ νε εηµµβηκ κνρρ σν σγδ νθφµηψσηνµ ηε  οθσξ σν σγδ νθφµηψσηνµ&ρ εηµµβηκ
ηµρσθτλδµσρ εηκρ σν χηρβγθφδ µ νακηφσηνµ νθ λϕδ οξλδµσρ νε ηµσδθδρσ µχ οθηµβηοκ ϖγδµ χτδ− Σγδ
νθφµηψσηνµ ηρ δωονρδχ σν σγηρ θηρϕ θδκσηµφ σν ησρ ργνθσ σδθλ χδονρησρ µχ ββντµσρ θδβδηυακδ−

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+ νε ϖγηβγ σγδ νθφµηψσηνµ ηρ δωονρδχ σν ηµσδθδρσ θσδ θηρϕ µχ δπτησξ θηρϕ−

Ηµσδθδρσ Θσδ Θηρϕ

Ηµσδθδρσ θσδ θηρϕ ηρ σγδ ονσδµσηκ ενθ εηµµβηκ κνρρ βτρδχ αξ εκτβστσηνµρ ηµ εηθ υκτδ νθ ετστθδ βργ
εκνϖρ νε εηµµβηκ ηµρσθτλδµσρ αδβτρδ νε βγµφδρ ηµ λθϕδσ ηµσδθδρσ θσδρ− Σγδ νθφµηψσηνµ ηρ δωονρδχ σν
ηµσδθδρσ θσδ θηρϕ σγθντφγ ησρ ηµσδθδρσ αδθηµφ ηµυδρσλδµσρ ϖησγηµ σγδ ηµυδρσλδµσ ονθσενκην−

∆πτησξ Θηρϕ

∆πτησξ θηρϕ ρρνβησδχ ϖησγ ηµυδρσλδµσρ ηµ λτστκ ετµχρ ηρ σγδ θηρϕ σγσ σγδηθ εηθ υκτδ ϖηκκ εκτβστσδ
αδβτρδ νε βγµφδρ ηµ λθϕδσ οθηβδρ−  Σγηρ θηρϕ ηρ θδχτβδχ αξ θδφτκθκξ θδακµβηµφ σγδ ονθσενκην σν αδ ηµ
κηµδ ϖησγ σγδ νθφµηψσηνµ&ρ ηµυδρσλδµσ ονκηβξ−  Σγδ βνθονθσηνµ λξ αδ δωονρδχ σν χχησηνµκ θηρϕρ
θδκσδχ σν ΒΝΥΗΧ,08 ρ ντσκηµδχ ηµ µνσδ 05−

Κηπτηχησξ Θηρϕ

Κηπτηχησξ θηρϕ ηρ σγδ θηρϕ σγσ σγδ νθφµηψσηνµ ϖηκκ µνσ αδ ακδ σν λδδσ κκ βργ ντσεκνϖ νακηφσηνµρ ρ σγδξ
βνλδ χτδ−  Σγδ νθφµηψσηνµ λησηφσδρ σγηρ θηρϕ αξ λνµησνθηµφ βργ βσηυησηδρ µχ δωοδβσδχ ντσεκνϖρ−
Σγηρ θηρϕ ηρ κρν λησηφσδχ αξ σγδ εβσ σγσ σγδ οθηλθξ ρντθβδ νε ετµχηµφ ηρ εθνλ οθνυηµβηκ µχ
λτµηβηοκ φνυδθµλδµσρ−

02− Β≅ΟΗΣ≅Κ ΧΗΡΒΚΝΡΤΘ∆

Σγδ νθφµηψσηνµ&ρ ναιδβσηυδρ ϖησγ θδροδβσ σν βοησκ λµφδλδµσ θδ σν ληµσηµ  ληµηλτλ βοησκ αρδ
σγσ κκνϖρ σγδ νθφµηψσηνµ σν βνµσηµτδ ϖησγ µχ δωδβτσδ ησρ νυδθκκ οτθονρδ ρ ντσκηµδχ ηµ σγδ ετµχ
ακµβδρ ββντµσηµφ ονκηβξ ηµ Μνσδ 1∋α(−  Σγδ νθφµηψσηνµ&ρ Ανθχ νε Χηθδβσνθρ οδθενθλρ οδθηνχηβ
θδυηδϖρ νε σγδ νθφµηψσηνµ&ρ βοησκ µδδχρ σν δµρτθδ σγδξ θδληµ βνµρηρσδµσ ϖησγ σγδ θηρϕ σνκδθµβδ σγσ ηρ
ββδοσακδ σν σγδ νθφµηψσηνµ−
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03− ΡΤΟΟΚ∆Λ∆ΜΣ≅ΘΞ ΗΜΕΝΘΛ≅ΣΗΝΜ

Σγδ νθφµηψσηνµ θδβδηυδρ ετµχηµφ εθνλ σγδ Ληµηρσθξ νε Βγηκχθδµ µχ Ξντσγ Ρδθυηβδρ µχ σγδ Ληµηρσθξ νε
σγδ ≅σσνθµδξ Φδµδθκ− ≅ρ οθσ νε ησρ ετµχηµφ φθδδλδµσρ σγδ νθφµηψσηνµ ηρ θδπτηθδχ σν οθνυηχδ
ρτοοκδλδµσθξ εηµµβηκ ηµενθλσηνµ νµ οθνφθλρ ετµχδχ αξ σγδ Ληµηρσθηδρ− ≅ρ ρτβγ+ ρβγδχτκδρ γυδ
αδδµ οθδοθδχ ϖγηβγ οθνυηχδρ ηµενθλσηνµ νµ σγδ θδυδµτδ µχ δωοδµχηστθδρ νε δβγ οθνφθλ βνχδ−

04− ΗΛΟ≅ΒΣ ΝΕ ΒΝΥΗΧ,08

Ρηµβδ σγδ αδφηµµηµφ νε 1/1/+ σγδ βνθνµυηθτρ χηρδρδ ΒΝΥΗΧ,08 γρ γχ βνµρηχδθακδ ηλοβσ+ ανσγ
φκνακκξ µχ κνβκκξ+ ϖγηβγ γρ σγδ ονσδµσηκ σν βθδσδ εηµµβηκ ρσθδρρ νµ σγδ δβνµνλξ µχ σγδ
νθφµηψσηνµ ηµ σγδ ενκκνϖηµφ θδρ9

∋( Σγδ φκνακ ηµυδρσλδµσ λθϕδσρ γυδ δωοδθηδµβδχ ρταρσµσηκ υνκσηκησξ µχ χνϖµϖθχ υκτσηνµ
χτδ σν σγδ δβνµνληβ βνµβδθµρ σ σγηρ σηλδ+ ϖγηβγ βντκχ ρηφµηεηβµσκξ ηλοβσ σγδ νθφµηψσηνµ&ρ
ηµυδρσλδµσ ονθσενκην+ µχ

∋α( Χτδ σν σγδ δβνµνληβ τµβδθσηµσξ σγσ εεδβσρ ονσδµσηκ χνµνθρ+ σγδ θδβδηοσ νε χνµσηνµρ λξ αδ
θδχτβδχ−

≅σ σγδ σηλδ σγσ σγδρδ εηµµβηκ ρσσδλδµσρ ϖδθδ εηµκηψδχ+ σγδ λντµσ νε εηµµβηκ ηλοβσ νµ σγδ
νθφµηψσηνµ βντκχ µνσ αδ χδσδθληµδχ−

05− ∆ΜΧΝςΛ∆ΜΣ ΕΤΜΧΡ

Ξντσγ Χηυδθρηνµ οθνυηχδρ µ νοονθστµησξ ενθ χνµνθρ σν οθσηβηοσδ ηµ µ δµχνϖλδµσ ετµχ νθηφηµκκξ
βθδσδχ αξ  ορσ οθδρηχδµσ νε σγδ Ανθχ νε Χηθδβσνθρ σγσ ηρ χληµηρσδθδχ αξ µ ηµχδοδµχδµσ σγηθχ οθσξ−
Χνµσηνµρ νε οτακηβκξ,σθχδχ ρδβτθησηδρ µχ βργ λξ αδ θδβδηυδχ αξ σγδ Βνλλτµησξ Εντµχσηνµ ενθ
ϑηµφρσνµ µχ ≅θδ σν αδ γδκχ µχ ηµυδρσδχ− Ξντσγ Χηυδθρηνµ γρ βνλλησσδχ σν ηµυδρσηµφ 4∃ νε µξ
χνµσηνµ νυδθ #4// ηµσν σγδ δµχνϖλδµσ− Σνσκ βνµσθηατσηνµρ ηµσν σγδ δµχνϖλδµσ ετµχ χτθηµφ σγδ ξδθ
λντµσδχ σν #5+8/2+ νε ϖγηβγ #2+4// ϖρ  χνµσηνµ εθνλ σγδ νθφµηψσηνµ− Χτθηµφ σγδ ξδθ+ σγδθδ ϖρ 
χηρσθηατσηνµ νε #2+517 εθνλ σγδ ετµχ µχ #0+56/ ϖρ θδσηµδχ αξ σγδ σγηθχ οθσξ ενθ ηµυδρσλδµσ
λµφδλδµσ εδδρ− Ηµ 1/10,1/11+ #2+5/5 ϖηκκ αδ υηκακδ σν αδ φθµσδχ σν σγδ νθφµηψσηνµ−

≅ρ σ Λθβγ 20+ 1/10+ σγδ ακµβδ νε σγδ ετµχρ γδκχ σγθντφγ σγδ Βνλλτµησξ Εντµχσηνµ ενθ ϑηµφρσνµ
µχ ≅θδ ενθ Ξντσγ Χηυδθρηνµ λντµσδχ σν #002+/27 ∋1/1/ , #0/2+85/(−
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Ρβγδχτκδ ≅

ΞΝΤΣΓ ΧΗΥ∆ΘΡΗΝΜ ΟΘΝΦΘ≅Λ

ΡΒΓ∆ΧΤΚ∆ ΝΕ Θ∆Υ∆ΜΤ∆ ≅ΜΧ ∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ

ΛΗΜΗΡΣΘΞ ΝΕ ΒΝΛΛΤΜΗΣΞ Ρ≅Ε∆ΣΞ ≅ΜΧ ΒΝΘΘ∆ΒΣΗΝΜ≅Κ Ρ∆ΘΥΗΒ∆Ρ

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Λ≅ΘΒΓ 20+ 1/10

1/10 1/1/
# #

Θ∆Υ∆ΜΤ∆

Ληµηρσθξ νε Βνλλτµησξ Ρεδσξ µχ Βνθθδβσηνµκ Ρδθυηβδρ 2/+227

∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ

Αµϕ βγθφδρ µχ ηµσδθδρσ 55
Νεεηβδ ρτοοκηδρ µχ δπτηολδµσ 0+581
Οθνφθλ δωοδµρδρ 262
Ρκθηδρ µχ δλοκνξδδ αδµδεησρ 14+521
Ρσεε σθηµηµφ 0+151
Ρσεε σθυδκ 880

2/+/05

∆ΩΒ∆ΡΡ ΝΕ Θ∆Υ∆ΜΤ∆ ΝΥ∆Θ ∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ

∋∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ ΝΥ∆Θ Θ∆Υ∆ΜΤ∆(  ΕΝΘ Ξ∆≅Θ ΜΗΚ 211
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Ρβγδχτκδ Α

ΞΝΤΣΓ ΧΗΥ∆ΘΡΗΝΜ ΟΘΝΦΘ≅Λ

ΡΒΓ∆ΧΤΚ∆ ΝΕ Θ∆Υ∆ΜΤ∆ ≅ΜΧ ∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ

ΛΗΜΗΡΣΘΞ ΝΕ ≅ΣΣΝΘΜ∆Ξ Φ∆Μ∆Θ≅Κ ΟΘΝΦΘ≅Λ

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Λ≅ΘΒΓ 20+ 1/10

1/10 1/1/
# #

Θ∆Υ∆ΜΤ∆

Ληµηρσθξ νε ≅σσνθµδξ Φδµδθκ 32+514 30+514

∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ

≅χυδθσηρηµφ µχ οθνλνσηνµ 0/
Αµϕ βγθφδρ µχ ηµσδθδρσ 0/2 72
Βνλλτµηβσηνµ 3//
Ηµρτθµβδ 0+555 0+4//
Νεεηβδ ρτοοκηδρ µχ δπτηολδµσ 527 0+221
Οθνεδρρηνµκ εδδρ 0+416 800
Οθνφθλ δωοδµρδρ 2/5 06/
Θδµσ 0+874 1+/06
Ρκθηδρ µχ δλοκνξδδ αδµδεησρ 24+372 22+556
Ρσεε σθυδκ 133
Ρσεε σθηµηµφ 0+/44 204
Υνκτµσδδθ σθηµηµφ µχ θδβνφµησηνµ 780 0+215

32+543 30+864

∆ΩΒ∆ΡΡ ΝΕ Θ∆Υ∆ΜΤ∆ ΝΥ∆Θ ∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ

∋∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ ΝΥ∆Θ Θ∆Υ∆ΜΤ∆( ΕΝΘ Ξ∆≅Θ ∋18( ∋24/(



07

Ρβγδχτκδ Β

ΞΝΤΣΓ ΧΗΥ∆ΘΡΗΝΜ ΟΘΝΦΘ≅Λ

ΡΒΓ∆ΧΤΚ∆ ΝΕ Θ∆Υ∆ΜΤ∆ ≅ΜΧ ∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ

ΒΝΤΜΡ∆ΚΚΗΜΦ.ΣΓ∆Θ≅ΟΞ Ρ∆ΘΥΗΒ∆Ρ , ≅238

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Λ≅ΘΒΓ 20+ 1/10

1/10 1/1/
# #

Θ∆Υ∆ΜΤ∆

Ληµηρσθξ νε Γδκσγ 82+643 52+643

∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ

≅χληµηρσθσηνµ βνρσρ 7+7// 4+452
≅χυδθσηρηµφ µχ οθνλνσηνµ 027 183
Αµϕ βγθφδρ µχ ηµσδθδρσ 044 011
Βνλλτµηβσηνµ 1/6 072
Οθνφθλ δωοδµρδρ 367

Νεεηβδ ρτοοκηδρ µχ δπτηολδµσ 838 650
Οθνεδρρηνµκ εδδρ 2+/57

Θδµσ 2+87/ 1+612
Ρκθηδρ µχ δλοκνξδδ αδµδεησρ 63+125 42+128
Ρσεε σθηµηµφ 526 40/
Ρσεε σθυδκ 0+12/ 0+204

82+767 53+60/

∆ΩΒ∆ΡΡ ΝΕ Θ∆Υ∆ΜΤ∆ ΝΥ∆Θ ∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ

∋∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ ΝΥ∆Θ Θ∆Υ∆ΜΤ∆( ΕΝΘ Ξ∆≅Θ ∋013( ∋845(
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Ρβγδχτκδ Χ
ΞΝΤΣΓ ΧΗΥ∆ΘΡΗΝΜ ΟΘΝΦΘ≅Λ

ΡΒΓ∆ΧΤΚ∆ ΝΕ Θ∆Υ∆ΜΤ∆ ≅ΜΧ ∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ

ΒΝΝΘΧΗΜ≅Σ∆Χ ≅ΒΒ∆ΡΡ ≅ΜΧ ΗΜΣ≅ϑ∆ , ≅241

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Λ≅ΘΒΓ 20+ 1/10

1/10 1/1/
# #

Θ∆Υ∆ΜΤ∆

Ληµηρσθξ νε Γδκσγ 00+003 00+003

∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ

≅χληµηρσθσηνµ βνρσρ 0+/03 0+/03
Αµϕ βγθφδρ µχ ηµσδθδρσ 18 12
Ρκθηδρ µχ δλοκνξδδ αδµδεησρ 0/+044 0/+121

00+087 00+158

∆ΩΒ∆ΡΡ ΝΕ Θ∆Υ∆ΜΤ∆ ΝΥ∆Θ ∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ

∋∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ ΝΥ∆Θ Θ∆Υ∆ΜΤ∆( ΕΝΘ Ξ∆≅Θ ∋73( ∋044(



1/

Ρβγδχτκδ ∆

ΞΝΤΣΓ ΧΗΥ∆ΘΡΗΝΜ ΟΘΝΦΘ≅Λ

ΡΒΓ∆ΧΤΚ∆ ΝΕ Θ∆Υ∆ΜΤ∆ ≅ΜΧ ∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ

Β≅Ρ∆ Λ≅Μ≅Φ∆Λ∆ΜΣ ≅ΜΧ Ρ∆ΘΥΗΒ∆ ΒΝΝΘΧΗΜ≅ΣΗΝΜ, ≅243

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Λ≅ΘΒΓ 20+ 1/10

1/10 1/1/
# #

Θ∆Υ∆ΜΤ∆

Ληµηρσθξ νε Γδκσγ 6+362 6+362

∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ

≅χληµηρσθσηνµ βνρσρ 6/1 6/1
Αµϕ βγθφδρ µχ ηµσδθδρσ 1/ 04
Ρκθηδρ µχ δλοκνξδδ αδµδεησρ 5+682 5+887

6+404 6+604

∆ΩΒ∆ΡΡ ΝΕ Θ∆Υ∆ΜΤ∆ ΝΥ∆Θ ∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ

∋∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ ΝΥ∆Θ Θ∆Υ∆ΜΤ∆( ΕΝΘ Ξ∆≅Θ ∋31( ∋131(
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Ρβγδχτκδ Ε

ΞΝΤΣΓ ΧΗΥ∆ΘΡΗΝΜ ΟΘΝΦΘ≅Λ

ΡΒΓ∆ΧΤΚ∆ ΝΕ Θ∆Υ∆ΜΤ∆ ≅ΜΧ ∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ

Σ≅ΘΦ∆Σ∆Χ ΟΘ∆Υ∆ΜΣΗΝΜ , ≅245

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Λ≅ΘΒΓ 20+ 1/10

1/10 1/1/
# #

Θ∆Υ∆ΜΤ∆

Ληµηρσθξ νε Γδκσγ 1+065 1+065

∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ

≅χληµηρσθσηνµ βνρσρ 106 106
Αµϕ βγθφδρ µχ ηµσδθδρσ 4 3
Ρκθηδρ µχ δλοκνξδδ αδµδεησρ 0+853 0+768

1+075 1+0//

∆ΩΒ∆ΡΡ ΝΕ ∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ ΝΥ∆Θ Θ∆Υ∆ΜΤ∆

∋∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ ΝΥ∆Θ Θ∆Υ∆ΜΤ∆( ΕΝΘ Ξ∆≅Θ ∋0/( 65
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Ρβγδχτκδ Φ

ΞΝΤΣΓ ΧΗΥ∆ΘΡΗΝΜ ΟΘΝΦΘ≅Λ

ΡΒΓ∆ΧΤΚ∆ ΝΕ Θ∆Υ∆ΜΤ∆ ≅ΜΧ ∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ

ΑΘΝ≅Χ∆Θ ΟΤΑΚΗΒ Ρ∆ΒΣΝΘ , ΒΓΗΚΧΘ∆Μ&Ρ Ρ∆ΘΥΗΒ∆Ρ ∋ΕΝΘΛ≅ΚΚΞ ΒΓΗΚΧ % Ε≅ΛΗΚΞ

ΗΜΣ∆ΘΥ∆ΜΣΗΝΜ ΝΟ∆Θ≅ΣΗΜΦ ΜΝΜ Θ∆ΡΗΧ∆ΜΣΗ≅Κ , ≅33/(

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Λ≅ΘΒΓ 20+ 1/10

1/10 1/1/
# #

Θ∆Υ∆ΜΤ∆

Ληµηρσθξ νε Βγηκχθδµ+ Βνλλτµησξ µχ Ρνβηκ Ρδθυηβδρ 1+//0 1+//0

∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ

Ρκθηδρ µχ δλοκνξδδ αδµδεησρ 1+042 1+/50
Αµϕ βγθφδρ 6 5

1+05/ 1+/56

∆ΩΒ∆ΡΡ ΝΕ ∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ ΝΥ∆Θ Θ∆Υ∆ΜΤ∆

∋∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ ΝΥ∆Θ Θ∆Υ∆ΜΤ∆( ΕΝΘ Ξ∆≅Θ ∋048( ∋55(
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Ρβγδχτκδ Γ

ΞΝΤΣΓ ΧΗΥ∆ΘΡΗΝΜ ΟΘΝΦΘ≅Λ

ΡΒΓ∆ΧΤΚ∆ ΝΕ Θ∆Υ∆ΜΤ∆ ≅ΜΧ ∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ

≅ΚΣ∆ΘΜ≅ΣΗΥ∆Ρ ΣΝ ΒΤΡΣΝΧΞ ≅ΜΧ ΒΝΛΛΤΜΗΣΞ ΗΜΣ∆ΘΥ∆ΜΣΗΝΜΡ ∋ΕΝΘΛ≅ΚΚΞ

∆ΩΣΘ≅ΙΤΧΗΒΗ≅Κ Λ∆≅ΡΤΘ∆Ρ , ≅7/1 ≅ΜΧ ΝΣΓ∆Θ ∆ΩΣΘ≅ΙΤΧΗΒΗ≅Κ Ρ≅ΜΒΣΗΝΜΡ , ≅7/3(

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Λ≅ΘΒΓ 20+ 1/10

1/10 1/1/
# #

Θ∆Υ∆ΜΤ∆

Ληµηρσθξ νε Βγηκχθδµ+ Βνλλτµησξ µχ Ρνβηκ Ρδθυηβδρ 0/2+6/6 0/2+6/6

∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ

≅χυδθσηρηµφ µχ οθνλνσηνµ 60 247
≅χληµηρσθσηνµ βνρσρ 8+406 8+406
Αµϕ βγθφδρ µχ ηµσδθδρσ 105 070
Ηµρτθµβδ 0+277 0+457
Νεεηβδ ρτοοκηδρ µχ δπτηολδµσ 4+064 2+108
Οθνεδρρηνµκ εδδρ 318 300
Οθνφθλ δωοδµρδρ 1+773 430
Θδµσ 7+732 7+825
Ρκθηδρ µχ δλοκνξδδ αδµδεησρ 63+286 63+518
Ρσεε σθυδκ 0+32/ 3+388
Ρσεε σθηµηµφ 487 0+225

0/3+837 0/4+084

∆ΩΒ∆ΡΡ ΝΕ Θ∆Υ∆ΜΤ∆ ΝΥ∆Θ ∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ

∋∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ ΝΥ∆Θ Θ∆Υ∆ΜΤ∆( ΕΝΘ Ξ∆≅Θ ∋0+130( ∋0+377(
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Ρβγδχτκδ Η

ΞΝΤΣΓ ΧΗΥ∆ΘΡΗΝΜ ΟΘΝΦΘ≅Λ

ΡΒΓ∆ΧΤΚ∆ ΝΕ Θ∆Υ∆ΜΤ∆ ≅ΜΧ ∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ

Θ∆ΗΜΣ∆ΦΘ≅ΣΗΝΜ.Θ∆Γ≅ΑΗΚΗΣ≅ΣΗΝΜ Ρ∆ΘΥΗΒ∆Ρ ∋ΕΝΘΛ≅ΚΚΞ ΡΤΑΡΣ≅ΜΒ∆ ≅ΑΤΡ∆ , ≅726(

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Λ≅ΘΒΓ 20+ 1/10

1/10 1/1/
# #

Θ∆Υ∆ΜΤ∆

Ληµηρσθξ νε Βγηκχθδµ+ Βνλλτµησξ µχ Ρνβηκ Ρδθυηβδρ 27+/8/ 27+/8/

∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ

≅χληµηρσθσηνµ βνρσρ 2+061 2+061
Αµϕ βγθφδρ µχ ηµσδθδρσ 71 58
Ηµρτθµβδ 111 140
Νεεηβδ ρτοοκηδρ µχ δπτηολδµσ 0+425 085
Θδµσ 3+317 3+388
Οθνφθλ δωοδµρδρ 076 347
Ρκθηδρ µχ δλοκνξδδ αδµδεησρ 17+224 17+152
Ρσεε σθηµηµφ 416 586
Ρσεε σθυδκ 5// 660

28+/78 27+265

∆ΩΒ∆ΡΡ ΝΕ Θ∆Υ∆ΜΤ∆ ΝΥ∆Θ ∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ

∋∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ ΝΥ∆Θ Θ∆Υ∆ΜΤ∆( ΕΝΘ Ξ∆≅Θ ∋888( ∋175(
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Ρβγδχτκδ Ι

ΞΝΤΣΓ ΧΗΥ∆ΘΡΗΝΜ ΟΘΝΦΘ≅Λ

ΡΒΓ∆ΧΤΚ∆ ΝΕ Θ∆Υ∆ΜΤ∆ ≅ΜΧ ∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ

ΒΓΗΚΧ ς∆ΚΕ≅Θ∆ ∋ΕΝΘΛ≅ΚΚΞ ΞΝΤΣΓ ΝΤΣΘ∆≅ΒΓ ςΝΘϑ∆Θ ΟΘΝΦΘ≅Λ , ≅8/4(

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Λ≅ΘΒΓ 20+ 1/10

1/10 1/1/
# #

Θ∆Υ∆ΜΤ∆

Ληµηρσθξ νε Βγηκχθδµ+ Βνλλτµησξ µχ Ρνβηκ Ρδθυηβδρ 51+0// 51+0//

∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ

≅χληµηρσθσηνµ βνρσρ 4+478 4+478
≅χυδθσηρηµφ µχ οθνλνσηνµ 060 7
Αµϕ βγθφδρ % ηµσδθδρσ 045 020
Βνλλτµηβσηνµ 0+302 257
Οθνφθλ δωοδµρδρ 152

Θδµσ µχ τσηκησηδρ 187 2/2
Ρκθηδρ µχ δλοκνξδδ αδµδεησρ 42+581 42+673
Ρσεε σθηµηµφ 575 104
Ρσεε σθυδκ 44 1+416

51+212 51+814

∆ΩΒ∆ΡΡ ΝΕ Θ∆Υ∆ΜΤ∆ ΝΥ∆Θ ∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ

∋∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ ΝΥ∆Θ Θ∆Υ∆ΜΤ∆( ΕΝΘ Ξ∆≅Θ ∋112( ∋714(
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Ρβγδχτκδ ϑ

ΞΝΤΣΓ ΧΗΥ∆ΘΡΗΝΜ ΟΘΝΦΘ≅Λ

ΡΒΓ∆ΧΤΚ∆ ΝΕ Θ∆Υ∆ΜΤ∆ ≅ΜΧ ∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ

ΟΘ∆Υ∆ΜΣΗΝΜ ∋ΕΝΘΛ≅ΚΚΞ Θ∆ΡΣΝΘ≅ΣΗΥ∆ ΙΤΡΣΗΒ∆ ≅ΜΧ ΒΝΜΕΚΗΒΣ Λ∆ΧΗ≅ΣΗΝΜ

ΟΘΝΦΘ≅Λ , ≅81/(

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Λ≅ΘΒΓ 20+ 1/10

1/10 1/1/
# #

Θ∆Υ∆ΜΤ∆

Ληµηρσθξ νε Βγηκχθδµ+ Βνλλτµησξ µχ Ρνβηκ Ρδθυηβδρ 0/3+864 0/3+864

∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ

≅χληµηρσθσηνµ βνρσρ 8+521 8+521
≅χυδθσηρηµφ µχ οθνλνσηνµ 006 01
Αµϕ βγθφδρ µχ ηµσδθδρσ 1/8 064
Βνλλτµηβσηνµ 1+627 0+032
Ηµρτθµβδ 0+000 0+145
Νεεηβδ ρτοοκηδρ µχ δπτηολδµσ 4+555 3+/44
Οθνεδρρηνµκ εδδρ 1+683 2+530
Οθνφθλ δωοδµρδρ 1+63/ 0+458
Θδµσ 3+455 3+528
Ρκθηδρ µχ δλοκνξδδ αδµδεησρ 61+0/3 63+222
Ρσεε σθηµηµφ 852 0+0/2
Ρσεε σθυδκ 2+264 3+228

0/5+/04 0/4+786

∆ΩΒ∆ΡΡ ΝΕ Θ∆Υ∆ΜΤ∆ ΝΥ∆Θ ∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ

∋∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ ΝΥ∆Θ Θ∆Υ∆ΜΤ∆( ΕΝΘ Ξ∆≅Θ ∋0+/3/( ∋811(
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Ρβγδχτκδ Κ
ΞΝΤΣΓ ΧΗΥ∆ΘΡΗΝΜ ΟΘΝΦΘ≅Λ

ΡΒΓ∆ΧΤΚ∆ ΝΕ Θ∆Υ∆ΜΤ∆ ≅ΜΧ ∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ

ΗΜΣ∆ΘΡ∆ΒΣΗΝΜΡ

∋ΤΜ≅ΤΧΗΣ∆Χ(

ΕΝΘ ΣΓ∆ Ξ∆≅Θ ∆ΜΧ∆Χ Λ≅ΘΒΓ 20+ 1/10

1/10 1/1/
# #

Θ∆Υ∆ΜΤ∆

Σθηκκητλ Εντµχσηνµ 016+334 022+1//

∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ

≅χυδθσηρηµφ µχ οθνλνσηνµ 38
Αµϕ βγθφδρ µχ ηµσδθδρσ 223 163
Βνλλτµηβσηνµ 0+284 0+067
Ηµρτθµβδ 0+4// 0+584
Νεεηβδ 22/ 205
Οθνφθλ δωοδµρδρ 0+/17 0+086
Θδµσ 0+228 0+251
Οθνεδρρηνµκ εδδρ 2+187 8+416
Ρκθηδρ µχ αδµδεησρ 004+347 0/7+5/7
Ρσεε σθηµηµφ 261 0+271
Ρσεε σθυδκ 1+28/ 3+534

016+333 02/+122

∆ΩΒ∆ΡΡ ΝΕ Θ∆Υ∆ΜΤ∆ ΝΥ∆Θ ∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ

∋∆ΩΟ∆ΜΧΗΣΤΘ∆Ρ ΝΥ∆Θ Θ∆Υ∆ΜΤ∆( ΕΝΘ Ξ∆≅Θ 0 1+856


