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εδΪγκμΝββΝ π ηίλέκυΝβί1γΝ

υθ εδαγή1γή1ζπ

ΠΟΦ  ΙΝΓ ΝΙΚ ΝΤΝ Λ Τ ΝΠ Ν ΟΙΚΟ
ΚΙ ΘΟΝβ1-ββΝ ΠΣ Μ ΡΙΟΤΝβί1γ
 κΝ ι θκ κξ έκΝ εδΪγκμΝ ΠαζζΪμΝ πλαΰηα κπκδάγβε Ν
δμΝ β1Ν εαδΝ ββΝ
 π ηίλέκυΝβί1γΝβΝΓ θδεάΝυθΫζ υ βΝ κυΝΠ Ν ΟΙΚΟ,Νη ΪΝαπσΝπλσ εζβ βΝ
βμΝπλκ πλδθάμΝ ε ζ δεάμΝΓλαηηα έαμΝ κυΝ πηα έκυ,ΝπκυΝ δκλέ βε Νη Ν
βθΝγγθήβί1γΝαπσφα βΝ κυΝΜκθκη ζκτμΝΠλπ κ δε έκυΝ σζκυέ
Π ΡΣΙ
Μ ΪΝ βΝ θκηδηκπκέβ βΝ πθΝ υθΫ λπθ,Ν δαπδ υθ αδΝ σ δΝ υπΪλξ δΝ απαλ έαΝ
αφκτ,Ν πέΝ πθΝ20 αη δαεΪΝ αε κπκδβηΫθπθΝη ζυθ,ΝκδΝ επλσ ππκδΝ έθαδΝ20.
ΠΡΟ Ρ ΙΟ
ΟησφπθαΝ εζΫΰ αδΝ κΝ Πλκ λ έκΝ βμΝΓέέΝ Πλσ λκμΝκΝ βηέΝ Λυηπκυλέ βμ,
θ δπλσ λκμΝ κΝ Παθαΰδυ βμΝ Θ κ πλσπκυζκμ εαδΝ Γλαηηα ΫαμΝ κΝ ΚέΝ
κζδυ βμέ
ΠΧΛ Ι ΝΤΝΣΡΟΦΧΝ
Μ ΪΝ βθΝ εζκΰάΝ κυΝΠλκ λ έκυΝ βλ έ αδΝ θσμΝζ π κτΝ δΰάΝ ΰδαΝ βθΝ απυζ δαΝ
κυΝΓδΪθθβΝ ά β εαδΝ κυΝΘαθΪ βΝ θαπκζδ Ϊθκυέ

ΠΟΦ  ΙΝΤΝ

ΡΙΟΤ

1) ΝΟΜΙΜΟΣ Σ ΝΤΝ ΡΙΟΤ
Ν Γ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ κυΝ βγκυ Παθ ζζβθέκυΝ υθ λέκυΝ κυΝ Π Ν ΟΙΚΟ,Ν πκυΝ
υθάζγ Ν
δμΝ ΚκυεκυθαλδΫμΝ βμΝ εδΪγκυΝ β1-ββΝ  π ηίλέκυΝ βί1γΝΝ
θβη λυγβε Ν απσΝ βθΝ πλκ πλδθάΝ ε ζ δεάΝ Γλαηηα έα,Ν βΝ κπκέαΝ
δκλέ βε Νη Ν βθΝγγθήβί1γΝ πσφα βΝ κυΝΜκθκη ζκτμΝΠλπ κ δε έκυΝ σζκυ,Ν
σ δΝ βΝ οβφκφκλέαΝ ΰδαΝ θαΝ απκφα δ έΝ κΝ σπκμΝ δ ιαΰπΰάμΝ βμΝ Γ θδεάμΝ
υθΫζ υ βμΝ( δμΝ1ηήθήβί1γΝάΝ δμΝ1λή1ίήβί1γ)ΝΰδαΝ βθΝπλαΰηα κπκέβ βΝ πθΝ
αλξαδλ δυθΝ ΰδαΝ βθΝ εζκΰάΝ κλΰΪθπθΝ κυΝ Π Ν ΟΙΚΟ,Ν η ΪΝ απσΝ πλσ α βΝ
βμΝ πλκ πλδθάμΝ ε ζ
δεάμΝ Γλαηηα έαμ,
θΝ Ϋ π Ν απκ Ϋζ ηαέΝ
υΰε ελδηΫθαΝ οάφδ αθΝ ξ δεΪ 14 κλΰαθυ δμΝ αθ έΝ πθΝ ββΝ πκυΝ ά αθΝ
απαλαέ β κΝ θαΝ οβφέ κυθ ΰδαΝ βθΝ ια φΪζδ βΝ βμΝ πλκίζ πση θβμΝ απσΝ κΝ
εα α α δεσΝ απαλ έαμέΝ Ν ΓέΝ έΝ απκφα έα δΝ κησφπθαΝ σ δ ΰελέθ δΝ εαδΝ
πδευλυθ δΝ βθΝαπσφα άΝ βμΝ έΓέ ΰδαΝ βθΝπλαΰηα κπκέβ βΝγ ηα δεκτ εαδΝ
π λδεκτ υθ λέκυΝ κΝ ι θκ κξ έκΝ εδΪγκμΝ ΠαζζΪμ,Ν δμΝ ΚκυεκυθαλδΫμΝ
βμΝ εδΪγκυ,Ν βί-ββΝ  π ηίλέκυΝ βί1γΝ η Ν γΫηαΝ «ΟΣ - ΠΟΡΡΙΜΜ Σ Ν ΚΤΚΛΩ »έ
2) ΝΙΥΤ Ν ΓΧΝ ΝΙ ΡΙΟΤ

Γ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ κυΝ βγκυ Παθ ζζβθέκυΝ υθ λέκυΝ κυΝ Π Ν ΟΙΚΟΝ πκυΝ
υθάζγ Ν
δμΝ ΚκυεκυθαλδΫμΝ βμΝ εδΪγκυΝ β1-ββΝ  π ηίλέκυΝ βί1γ,Ν
Ν
αθαΰθυλδ βΝ κυΝ αΰυθαΝ πθΝ εα κέεπθΝ βμΝ Ι λδ κτΝ ΰδαΝ βθΝ υπ λΪ πδ βΝ κυΝ
π λδίΪζζκθ κμΝ βμΝπ λδκξάμΝ κυμΝεαδΝ βμΝυΰ έαμΝ πθΝεα κέεπθΝ βμΝΧαζεδ δεάμ,Ν
πκυΝ ίζΪπ κθ αδΝ απσΝ βθΝ ισλυιβΝ ξλυ κτΝ βμΝ λα βλδκπκδκτη θβμΝ ε έΝ
αδλ έαμ,Ν απκφα έα δΝ κησφπθα θαΝ εαζτο δΝ αΝ Ϋικ αΝ η αεέθβ βμΝ πθΝ ηΝ
υθκ υθ,Ν κυΝ αθ δπλκ υπκυΝ βμΝ κλΰΪθπ βμΝ εαδΝ αΝ Ϋικ αΝ κυΝ αυ κεδθά κυΝ
κυΝαθ δπλκ υπκυΝ ΝΫθ διβΝαθαΰθυλδ βμΝ κυΝαΰυθαΝ κυμΝ( υθκζδεΪΝηΫξλδΝ
ηίί,ίί€)έ
3) Μ Ν ΙΠΡ Ξ ΝΤΝ ΡΟΜΧΝΝβί11,Νβί1β
Ν Γ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ κυΝ βγκυ Παθ ζζβθέκυΝ υθ λέκυΝ κυΝ Π
υθάζγ Ν
δμΝ ΚκυεκυθαλδΫμΝ βμΝ εδΪγκυΝ β1-ββΝ  π
απκφα έα δΝκησφπθαΝθαΝηβθΝ δ πλαξγκτθΝκδΝ υθ λκηΫμΝ
εαδΝ βίί1β, π δ άΝ αΝ τκΝ αυ ΪΝ ξλσθδαΝ κΝ Π Ν ΟΙΚΟΝ
ζ δ κτλΰβ ,ΝζσΰπΝ πθΝ δεα δευθΝ εελ ηκ ά πθέ

Ν ΟΙΚΟ,Ν πκυΝ
ηίλέκυΝ βί1γ,Ν
πθΝ υθΝβί11Ν
κυ δα δεΪΝ Ν

4) ΚΣ ΚΣΟΝΤΝ ΡΙΟΝΠ Ν ΟΙΚΟ
Ν Γ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ κυΝ βγκυ Παθ ζζβθέκυΝ υθ λέκυΝ κυΝ Π Ν ΟΙΚΟΝ πκυΝ
υθάζγ Ν δμΝΚκυεκυθαλδΫμΝ βμΝεδΪγκυΝβ1-ββΝ π ηίλέκυΝβί1γ,Ναπκφα έα δΝ
κησφπθα σ δ,Ν π δ άΝ βΝ Ϋε αε βΝ Γ θδεάΝ υθΫζ υ β κυΝ Π Ν ΟΙΚΟ,Ν πκυΝ
υθάζγ Ν
βθΝ γάθαΝ
δμΝ βήιήβί11,Ν
θΝ εα Ϋζβι Ν
Ν απκ ζΫ ηα α,Ν
γ πλ έ αδΝπμΝηβΝπλαΰηα κπκδβγ έ αέ
5) Π Ν ΟΙΚΟΝΚ ΙΝΠ Ρ Μ

 Ι

Ν Γ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ κυΝ βγκυ Παθ ζζβθέκυΝ υθ λέκυΝ κυΝ Π Ν ΟΙΚΟΝ πκυΝ
υθάζγ Ν
δμΝ ΚκυεκυθαλδΫμΝ βμΝ εδΪγκυΝ β1-ββΝ  π ηίλέκυΝ βί1γ,Ν
πδί ίαδυθ δΝ βθΝ πλκ άζπ άΝ βμΝ κΝ ΪλγλκΝ βΝ παλέΝ 1Ν (Σκ Παθ ζζάθδκ
έε υκ Οδεκζκΰδευθ Ολΰαθυ πθ (ΠΑΝ ΟΙΚΟ) απκ ζ έ Ϋθπ β θκηδευθ
πλκ υππθ ηβ ε λ κ εκπδεκτ ξαλαε άλαέ θ έθαδ Οηκ πκθ έα εαδ
γα
η ι ζδξγ έ
εσηηα…έ) εαδΝ κΝ ΪλγλκΝ λΝ παλΝ θΝ ( έθαδ α υηίέία β β
υπκοβφδσ β α ηΫζκυμ βμ ε ζ δεάμ Γλαηηα έαμ κυ Παθ ζζάθδκυ δε τκυ
Οδεκζκΰδευθ Ολΰαθυ πθ (ΠΑΝ ΟΙΚΟ)
ίκυζ υ δεΫμ ά υλππαρεκτ
πδπΫ κυ εζκΰΫμέ  αθ έγ β π λέπ π β κ υΰε ελδηΫθκ πλσ ππκ επέπ δ
απσ κ αιέπηα κυ ηΫζκυμ βμ ε ζ δεάμ Γλαηηα έαμ) κυΝ εα α α δεκτΝ
ξ δεΪΝη Ν κΝΠ Ν ΟΙΚΟΝεαδΝ δμΝ ξΫ δμΝη Νεσηηα αέ
ΣαΝ ζ υ αέαΝξλσθδαΝ κΝΠ Ν ΟΙΚΟΝ Ϋξ βε Ν πέγ βΝη Ν σξκΝ βΝ δΪζυ άΝ κυέ
ΌηπμΝ πλκμΝαπκΰκά υ β,Ν ΝσζπθΝ αυ υθΝ πκυΝ κΝ πδξ έλβ αθ,Ν Ϊγβε ΝσλγδκΝ
εαδΝ ία έα δΝ αγ λΪΝ κΝ λσηκΝ πκυΝ εαγκλέακυθΝ κδΝ αλξΫμΝ κυΝ εα α α δεκτΝ
κυέ
ΚΪθ δΝ αφΫμΝπλκμΝεΪγ Νεα τγυθ βΝσ δΝ κΝΠ Ν ΟΙΚΟΝγαΝαθαπ τι δΝ ξΫ δμΝ
αζζβζ ΰΰτβμΝεαδΝ υθ λΰα έαμΝ(σππμΝΫεαθ ΝπΪθ α)Νη ΝεΪγ ΝφκλΫαΝπκυΝ θ λΰ έΝ
ξπλέμΝ υ λκίκυζέαΝ εαδΝ υπ λα πέα αδΝ κΝ π λδίΪζζκθΝ πμΝ γ η ζδυ μΝ
υ α δεσΝ κυΝ βηκ έκυΝ υηφΫλκθ κμέ

δα λαθυθ δ,Ν ΰδαΝ ηδαΝ αεσηαΝ φκλΪ,Ν σ δΝ θΝ υθ Ϋ αδΝ η Ν κπκδα άπκ Ν έ κυμΝ
πλκθκηδαεάΝ ξΫ β,Ν η Ν κπκδκ άπκ Ν πκζδ δεσΝ ξβηα δ ησ,Ν α ξΫ πμΝ
κηκδσ β αμΝπκυΝηπκλ έΝθαΝυπΪλξ δΝ βθΝκθκηα έαΝ κυμέ
Χοβφέα αδΝκησφπθαΨ

ΠΟΛΟΓΙΜΟΝΠΡΟΧΡΙΝ Ν έΓέ
ΟΝ απκζκΰδ ησμΝ βμΝ πλκ πλδθάμΝ ε ζ δεάμΝ Γλαηηα έαμΝ αθαφΫλγβε Ν κΝ
δ κλδεσΝ βμΝπκλ έαμΝεαδΝα λΪθ δαμ κυΝΠ Ν ΟΙΚΟ,Νη ΪΝ βθ,Ναευλπγ έ α
απσΝ κΝ δεα άλδκ,Ν Γ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ πθΝ ΧαθέπθέΝ ΣβθΝ πλσ α βΝ βμΝ
πλκ πλδθάμΝ
απ λξση θβμΝ
ε ζ δεάμΝ
Γλαηηα έαμΝ
ΰδαΝ
βθΝ
πλαΰηα κπκέβ βΝ υθ λέκυΝ βθΝ γάθα, βΝ κπκέαΝ Ν υΰεΫθ λπ Ν βθΝ
απαλαέ β βΝ απαλ έα εαδΝ βθΝ απσφα βΝ ΰδαΝ πλαΰηα κπκέβ βΝ κυΝ
υθ λέκυΝ
βΝ εδΪγκ,
Ν υθ λΰα έαΝ η Ν βθΝ Κ
,Ν ζσΰπΝ εαδΝ πθΝ
αυ βλυθΝ πλκγ ηδυθΝ πκυΝ Ϋγ Ν βΝ δεα δεάΝ πσφα βέΝ ΣδμΝ κδεκθκηδεΫμΝ
υ εκζέ μΝ πκυΝ υθΪθ β Ν βΝ πλκ πλδθάΝ ε ζ δεάΝ Γλαηηα έαΝ αφκτΝ θΝ
παλα σγβεαθΝ ξλάηα αΝ
Ν αυ άέΝ Ό δΝ απαθάγβεαθΝ ξλάηα αΝ κυΝ
Π Ν ΟΙΚΟ,Ν απσΝ δμΝ σ Ν ε ζ δεΫμΝ Γλαηηα έ μ,Ν ΰδαΝ βθΝ πζβλπηάΝ
δεβΰσλκυ δμΝ έε μΝΰδαΝ βθΝαευλπγ έ αΝΓ θδεάΝυθΫζ υ βΝ πθΝΧαθέπθέΝΣβθΝ
απ δζάΝ Ϋιπ βμ απσΝ κθΝ δ δκε ά βΝ πθΝ ΰλαφ έπθΝ κυΝ Π Ν ΟΙΚΟΝ εαδΝ βθΝ
υπκΰλαφάΝ θΫκυΝ υηίκζαέκυέ ΣκΝ ξλΫκμΝ πλκμΝ κΝ ΙΚ ΰδαΝ κΝ κπκέκΝ
ξλ δΪ βε Ν εαδΝ υθ δ φκλΪΝ η ζυθΝ βμΝ έΓέΝ ΰδαΝ βθΝ ισφζβ άΝ κυέΝ ΣβθΝ
πδ κζά βμΝκλΰΪθπ βμΝ βμΝΛαηέαμ σ δΝκδΝσπκδ μΝ θΫλΰ δ μΝ κυΝηΫζκυμΝ βμΝ
ΠΪλβΝ Φκτθ α,
θΝ ά αθΝ
Ν ΰθυ βΝ εαδΝ πκηΫθπμΝ Ϋΰελδ βΝ βμΝ
κλΰΪθπ βμέ πέ βμΝ δμΝ υ εκζέ μ εαδΝ πλκίζάηα α πκυΝ υθΪθ β Ν βΝ
δκλΰΪθπ βΝ κυΝυθ λέκυΝ βμΝεδΪγκυέ ΣΫζκμΝΫΰδθ ΝαθαφκλΪΝ Ν πδ κζά
βμΝ κλΰΪθπ βμΝ βμΝ ΠΪ λαμ θαΝ αθα
έζ δΝ βθΝ υηη κξάΝ βμΝ
κΝ
Π Ν ΟΙΚΟ εαδΝ βθΝη Ν εκπδησ β αΝαπκξά κλδ ηΫθπθΝκλΰαθυ πθΝαπσΝ κΝ
υθΫ λδκΝ βμΝεδΪγκυέ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙΝ ΠΟΛΟΓΙΜΟΙ
ΟδεκθκηδεκέΝ απκζκΰδ ηκέΝ θΝ ηπκλκτ αθΝ θαΝ ΰέθκυθΝ κΝ παλσθΝ υθΫ λδκΝ
π δ ά,Ν αφ θσμΝ κδΝ πλκβΰκτη θ μΝ δκλδ ηΫθ μΝ εαδΝ ηβΝ ε ζ δεΫμΝ
Γλαηηα έ μ,Ν
δμΝ κπκέ μΝ υπ τγυθκμΝ ά αθΝ κΝ ΠΪλβμΝ Φκτθ αμ,Ν
θΝ
παλΫ π αθΝ κΝ αη έκ
βθΝ ζ υ αέαΝ δκλδ ηΫθβΝ πλκ πλδθάΝ ε ζ δεάΝ
Γλαηηα έα,Ναφ ΫλκυΝ βΝπλκ πλδθάΝ ε ζ
δεάΝΓλαηηα έαΝ θΝ ηπκλ έΝ
θαΝεΪθ δΝκδεκθκηδεσΝαπκζκΰδ ησ ΰδα έΝκδΝ απΪθ μ,ΝζσΰπΝεαδΝ κυΝπαλσθ κμΝ
υθ λέκυ,Ν έθαδΝ Ν ιΫζδιβέΝΣκΝ υθΫ λδκΝ απκφα έα δΝκΝ Ϋζ ΰξκμ σζπθΝ αυ υθΝ
πθΝ ξλά πθΝ θαΝ ΰέθ δ,Ν κΝ υθ κησ λκΝ υθα σ,Ν απσΝ βθΝ ι ζ ΰε δεάΝ
πδ λκπά πκυΝγαΝ εζ ΰ έΝαπσΝ κΝπαλσθΝυθΫ λδκέ
Ν Ι Μ ΟΝΤΝ ΡΙΟ
Ν Γ θδεάΝ υθΫζ υ βΝ κυΝ βγκυ Παθ ζζβθέκυΝ υθ λέκυΝ κυΝ Π Ν ΟΙΚΟΝ πκυΝ
υθάζγ Ν δμΝΚκυεκυθαλδΫμΝ βμΝεδΪγκυΝβ1-ββΝ π ηίλέκυΝβί1γ,Ναπκφα έα δΝ
βθΝ πλαΰηα κπκέβ β θ δΪη κυΝ υθ λέκυΝ βΝ Υαζεδ δεά ΰδαΝ κΝ ξλυ σέΝ
ΩμΝ πδγαθΪΝ γΫηα αΝ κυΝ θ δΪη κυΝ υθ λέκυΝ πλκ έθκθ αδΝ πλκμΝ βΝ θΫαΝ
ε ζ δεάΝΓλαηηα έα,ΝξπλέμΝ Ϋ η υ β,ΝθαΝ έθαδμ
«Χλυ σμέΝΜτγκμΝεαδΝΠλαΰηα δεσ β α»Ν(Μβθαεκτζβ)

«Μ αζζ υ δεΫμΝ εη αζζ τ δμ»Ν(πέγαμ)
«ξΫ δμΝΚκδθπθέαμ-Πκζδ έαμ- π θ υ υθ»Ν(πέγαμ)
ΠΟΜ ΝΟΝ Σ ΙΟΝΤΝ ΡΙΟ
ΣκΝ πση θκΝυθΫ λδκΝ κυΝΠ Ν ΟΙΚΟΝγαΝ πδ δπξγ έΝιαθΪΝθαΝ υθ δκλΰαθπγ έΝ
η Ν βθΝ Κ
έΝ πκφα έα αδ,Ν ξπλέμΝ θαΝ έθαδΝ
η υ δεσΝ ΰδαΝ βθΝ έΓέ, κΝ
υθΫ λδκΝ θαΝ πλαΰηα κπκδβγ έΝ βΝ Υαζεέ α (15 οάφκδ)Ν άΝ βΝ Μάζκ (12
οάφκδ)έΝ ικυ δκ κ έ αδΝσηπμΝβΝ έΓέΝθαΝυδκγ ά δΝ βθΝπλκ φκλσ λβΝζτ β,Ν
Ν υθ λΰα έαΝη Ν βθΝΚ
έ
ΓδαΝγΫηα αΝ κυΝυθ λέκυΝπλκ έθκθ αδμ
« γ ζκθ δ ησμΝ εαδΝ π λδίΪζζκθΝ βθΝ π λέκ κΝ βμΝ ελέ βμ»Ν (1γΝ οάφκδΜβθαεκτζβ)
« θαζζαε δεάΝ δαξ έλδ βΝ
δευθΝ πκίζά πθέΝ δαζκΰάΝ βθΝΠβΰά»Ν(λΝοάφκδπέγαμ)
« ζδαεάΝ θΫλΰ δα»Ν(ζΝοάφκδ- ηπΫεβμ)
« δκζκΰδεΪΝΠλκρσθ α»Ν(γΝοάφκδ-Ιπαθθέ β)
ΡΥ ΙΡ Ι 
ΣκΝ Ϊίία κΝ κΝ ίλΪ υ,Ν παλκυ έαΝ δεα δεκτΝ αθ δπλκ υπκυ,Ν εζΫξ βε Ν
κησφπθαΝ φκλ υ δεάΝ πδ λκπάΝ απσΝ κυμμΝ υλυ έεβΝ ζΪξκυ,Ν ΰΰ ζδεάΝ
Ιπαθθέ β εαδΝΠαθαΰδυ βΝΘ κ πλσπκυζκέ
ΣβθΝ ΚυλδαεάΝ κΝ πλπέ,Ν θυπδκθΝ δεα δεκτΝ αθ δπλκ υπκυΝ εαδΝ βμΝ
φκλ υ δεάμΝ
πδ λκπάμ,Ν δ ιάξγβ αθΝ αλξαδλ έ μΝ ΰδαΝ βθΝ εζκΰάΝ
ε ζ δεάμΝΓλαηηα έαμΝεαδΝ ι ζ ΰε δεάμΝ πδ λκπάμέΝ εζΫξ βεαθμ
ΓΙ ΝΣ ΝΝ ΚΣ Λ ΣΙΚ ΝΓΡ ΜΜ Σ Ι
ΝέεκμΝ
ζΪθκΰζκυ,Ν Κυ αμΝ κζδυ βμ,Ν π άλβμΝ ΓεαθΪ δκμ,Ν ΓδυλΰκμΝ
ΚαζζδαηπΫ κμ,Ν Παθαΰδυ βμΝ Κα κυζΪεκμ,Ν ΡσααΝ ΜβθαεκτζβΝ εαδΝ ΜαέλβΝ
ΧκυζδΫλβέ
θαπζβλπηα δεκέ
ΓδΪθθβμΝ λί λέ βμ,Ν Ϋ πκδθαΝυηδαεΪεβΝεαδΝΓδυλΰκμΝΠαζαηΪλβμ
ΓΙ ΝΣ ΝΝ Ξ Λ ΓΚΣΙΚ Ν ΠΙΣΡΟΠ
αΰΰΫζβμΝπέγαμ,Ν βηά λβμΝΛυηπκυλέ βμΝεαδΝ ΫζδκμΝΛβηθδσμ
θαπζβλπηα δεά
Κκθ κτΝΛκυελβ έα
Φ ΦΙΜ Σ
ΣκΝ υθΫ λδκΝ θΫελδθ Ν οβφέ ηα αΝ ΰδαΝ βθΝ εα α λκφδεάΝ πΫθ υ βΝ ξλυ κτ
βΝΥαζεδ δεά εαδΝΰδαΝ βθΝπλκ α έαΝ βμΝΚΪλζαμέ
ΟΝΠΡΟ

ΓΙ ΝΣ ΝΓ ΝΙΚ ΝΤΝ Λ Τ ΝΣ ΝΚΙ ΘΟΤ
ΡΟΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΟΝ ΝΣΙΠΡΟ ΡΟ
ΟΝΓΡ ΜΜ Σ

έΝΛυηπκυλέ βμ

ΠαθέΝΘ κ πλσπκυζκμΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΚέΝ κζδυ βμ



