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Βνλαηµδχ ϖησγ Ονϖδθ Οβϕ

ΗΛΟΝΘΣ≅ΜΣ Ρ≅Ε∆ΦΤ≅ΘΧΡ
ςγδµ τρηµφ δκδβσθηβκ δπτηολδµσ+ αρηβ ρεδσξ οθδβτσηνµρ ργντκχ κϖξρ 
αδ ενκκνϖδχ ηµβκτχηµφ σγδ ενκκνϖηµφ9

Θ∆≅Χ ≅ΜΧ ΕΝΚΚΝς ≅ΚΚ Ρ≅Ε∆ΣΞ 
ΗΜΡΣΘΤΒΣΗΝΜΡ
0− Χν µνσ τρδ ντσχννθρ−
1− Χν µνσ κδσ ονϖδθ ρτοοκξ βνθχρ σντβγ γνσ ρτθεβδρ−
2− Χν µνσ λντµσ µδθ φρ νθ δκδβσθηβ γδσδθρ−
3− Τρδ βτσηνµ ϖγδµ γµχκηµφ ασσδθηδρ− ≅υνηχ ονρρηακδ ργνθσηµφ−
4− ∆πτηολδµσ ργντκχ αδ λντµσδχ ηµ κνβσηνµρ µχ σ γδηφγσρ ϖγδθδ ησ ϖηκκ 

µνσ θδχηκξ αδ ρταιδβσδχ σν σλοδθηµφ αξ τµτσγνθηψδχ οδθρνµµδκ−
5− Σγδ τρδ νε ββδρρνθξ δπτηολδµσ µνσ θδβνλλδµχδχ αξ σγδ λµτεβ,

στθδθ λξ βτρδ µ τµρεδ βνµχησηνµ−
6− Χν µνσ τρδ σγηρ δπτηολδµσ ενθ νσγδθ σγµ ηµσδµχδχ τρδ−
7− ≅κκ ρδθυηβηµφ ργντκχ αδ οδθενθλδχ αξ πτκηεηδχ ρδθυηβδ οδθρνµµδκ−

Ρ≅Υ∆ ΣΓ∆Ρ∆ ΗΜΡΣΘΤΒΣΗΝΜΡ
Ηµρσκκσηνµ Ηµρσθτβσηνµρ
0− Στθµ νεε ≅Β ονϖδθ−
1− Θντσδ ≅Β ρτοοκξ ϖηθδρ ηµσν δκδβσθηβκ ανω µχ κδυδ 04 βλ ∋5�( νε ϖηθδ 

κδµφσγ−
2− Θδλνυδ ονϖδθ οβϕ βνυδθ−  Θδλνυδ εβδ οκσδ εθνλ εθλδ αξ ρκηχηµφ 

σγδ εβδ οκσδ τοϖθχρ µχ οηυνσηµφ σγδ ανσσνλ ντσϖθχρ−
3− Θδλνυδ σγδ οοθνοθησδ βγδυθνµ∋ρ( νµ σγδ δωησ ρηφµ αξ ρτοονθσηµφ σγδ 

δωησ εβδ νµ δησγδθ ρηχδ νε σγδ βγδυθνµ µχ βθδετκκξ ϕµνβϕ ντσ ϖησγ  
ρβθδϖχθηυδθ εθνλ σγδ θδθ ∋ρδδ εηφ− 1(−

ςκκ Λντµσ
−   ϑµνβϕ ντσ σγδ οθνοδθ γνκδ οσσδθµ ηµ σγδ αβϕ οκσδ σν λντµσ σν σγδ 

ρσµχθχ ιτµβσηνµ ανω ∋ηµβκτχηµφ σγδ κθφδ ϖηθδ γνκδ(: οκβδ  ρτο,
ονθσ νµ δησγδθ ρηχδ νε σγδ γνκδ σν αδ θδλνυδχ µχ ϕµνβϕ ντσ ϖησγ  
ρβθδϖχθηυδθ−

α− Εδδχ ≅Β ρτοοκξ κδχρ σγθντφγ σγδ βδµσδθ γνκδ−
β− Λντµσ σγδ δωησ ρηφµ ρδβτθδκξ σν σγδ ιτµβσηνµ ανω τρηµφ σγδ ιτµβσηνµ 

ανω ρβθδϖρ ∋ρδδ εηφ− 2(−

Βµνοξ , Βδηκηµφ νθ ∆µχ λντµσ
−   Χδσδθληµδ σγδ χδρηθδχ λντµσηµφ κνβσηνµ νε ρηφµ−
α− Θδλνυδ σγδ οθνοδθ ϕµνβϕντσρ ηµ σγδ εθλδ νθ ονϖδθ οβϕ εθνλ σγδ 

ντσρηχδ ϖησγ  γλλδθ µχ ρβθδϖχθηυδθ− 

Εηφτθδ 0

Οθσ Κηρσ
0− Ιτµβσηνµ ανω
1− Ιτµβσηνµ ανω ρβθδϖ ∋µνσ 

οθνυηχδχ(
2− Ροηχδθ οκσδ
3− Ρβθδϖ ∀7,21 ω 2.7� ∋1(
4− Βµνοξ
5− Ρβθδϖ ∀7,21 ω 0� ∋1(
6− ϑδορ µτσρ ∀7,21 ∋1(

7− Εθλδ
8− Αβϕοκσδ
0/− Αβϕοκσδ ρβθδϖ
00− Εβδ οκσδ
01− Χηεετρδθ
02− Ονϖδθ Οβϕ
03− Ονϖδθ Οβϕ βνυδθ
04− Ονϖδθ Οβϕ βνυδθ ρβθδϖ

Εηφτθδ 1

Εηφτθδ 2
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β− Θντσδ σγδ ≅Β ϖηθδρ εθνλ σγδ δωησ ρηφµ σγθντφγ σγδ κθφδ ϕµνβϕντσ− 
Ενθ βδηκηµφ λντµσ+ λϕδ ρτθδ αβϕοκσδ ηρ λντµσδχ ρν σγσ σγδ 
δωησ εβδ ϖηκκ αδ εβηµφ ηµ σγδ χδρηθδχ χηθδβσηνµ−

χ− Ερσδµ σγδ ροηχδθ οκσδ σν σγδ ιτµβσηνµ ανω τρηµφ σγδ ιτµβσηνµ ανω 
ρβθδϖρ− ≅κηφµ σγδ σϖν σγθδχδχ γνκδρ ηµ σγδ ροηχδθ οκσδ σν κηµδ το 
ϖησγ σγδ βµνοξ γνκδρ ενθ βνθθδβσ λντµσηµφ ονρησηνµ+ δµχ λντµσ νθ 
βδηκηµφ λντµσ−

δ− Ερσδµ σγδ βµνοξ σν σγδ δωησ ∋ρδδ εηφ− 3(−  ϑµνβϕ ντσ σγδ σϖν 
γνκδρ µδθ σγδ ϖηθδ ϖξ−  Ερσδµ σγδ βµνοξ,δωησ ρρδλακξ σν σγδ 
ροηχδθ οκσδ τρηµφ σγδ οθνυηχδχ 0� ρβθδϖρ−

4− Λϕδ σγδ οθνοδθ βνµµδβσηνµρ9 σγδ τµησ ββδοσρ µ ηµοτσ υνκσφδ νε 
01/ νθ 236 Υ≅Β ∋ρδδ εηφ−4(− Ενθ 01/Υ≅Β νοδθσηνµρ9 βνµµδβσ σγδ 
οτθοκδ µχ ακβϕ ϖηθδρ σν ≅Β κηµδ υνκσφδ ∋01/Υ≅Β( µχ σγδ ϖγησδ 
ϖηθδ σν µδτσθκ−  Ενθ 236Υ≅Β νοδθσηνµρ9 βνµµδβσ σγδ οτθοκδ µχ θδχ 
ϖηθδρ σν ≅Β κηµδ υνκσφδ ∋236Υ≅Β( µχ σγδ ϖγησδ σν µδτσθκ−  Εδδχ 
δωβδρρ ϖηθδ ηµσν σγδ ιτµβσηνµ ανω−

5− Βνµµδβσ σγδ φθδδµ φθντµχ ϖηθδρ σν σγδ ρδθυηβδ φθντµχ νθ σγδ φθντµχ 
βνµµδβσηνµ ηµ σγδ ιτµβσηνµ ανω−

6− ςγδµ θδχξ σν δµδθφηψδ ≅Β+ οκτφ ηµ σγδ ασσδθξ βνµµδβσνθ σν σγδ βηθ,
βτησ ανθχ− Βνµµδβσ σγδ ασσδθξ µχ στθµ νµ ≅Β ονϖδθ ϖησγηµ 5 γντθρ−

7− Θδ,ηµρσκκ εβδ οκσδ µχ ονϖδθ οβϕ βνυδθ−
8− ∆µδθφηψδ ≅Β ονϖδθ−

Χδκηαδθσδ ≅Β Ργτσχνϖµ
Ηε σγδ ≅Β ηµοτσ ονϖδθ ηρ ηµσδµσηνµκκξ στθµδχ νεε ενθ λνθδ σγµ 61 γντθρ+ 
χηρβνµµδβσ νµδ ασσδθξ κδχ σν οθδυδµσ χλφδ σν ασσδθξ−  Ηρνκσδ κννρδ 
ασσδθξ κδχ ρν σγσ ησ βµµνσ αδ ηµχυδθσδµσκξ ργνθσδχ−

Ασσδθξ Θδοκβδλδµσ
≅ ασσδθξ γρ θδβγδχ σγδ δµχ νε ησρ τρδετκ κηεδ ϖγδµ ησ βµµνσ κηφγσ κλορ 
ενθ ετκκ σηλδ θσηµφ χδροησδ µνθλκ βγθφδθ νοδθσηνµ−  Σν θδοκβδ ασσδθξ+ 
εηθρσ χηρβνµµδβσ ≅Β ονϖδθ σν τµησ+ νοδµ τµησ+ χηρβνµµδβσ ασσδθξ κδχρ+ 
σγδµ θδλνυδ ησ µχ ηµρσκκ µδϖ ασσδθξ−  Λϕδ ρτθδ σγδ θδχ κδχ βνµ,
µδβσδχ σν ασσδθξ ονρησηυδ ηρ κρν βνµµδβσδχ σν βγθφδθ ονρησηυδ ∋∗( σδθλη,
µκ− ≅εσδθ τµησ γρ αδδµ νµ βγθφδ ενθ 13 γντθρ σ µνληµκ ≅Β υνκσφδ+ 
βγδβϕ σγσ ασσδθξ υνκσφδ ηρ ϖησγηµ κηλησρ−
Θδεδθ σν λθϕηµφρ νµ ασσδθξ νθ τµησ λνχδκ ενθ βνθθδβσ θδοκβδλδµσ σξοδ−

Κλο Θδοκβδλδµσ
Ησ ηρ ηλονθσµσ σν θδοκβδ ατθµδχ κλο ϖησγ  µδϖ κλο ϖησγ σγδ ρλδ 
υνκσφδ µχ ϖσσφδ−  Γηφγδθ ϖσσφδ ϖηκκ βτρδ ασσδθξ σν χηρβγθφδ 
ερσδθ ∋κδρρ σηλδ( νθ νυδθκνχ θδκξ−  Κνϖδθ ϖσσφδ λξ µνσ οθνυηχδ χδ,
πτσδ κηφγσ ντσοτσ−

Σδρσηµφ
Νµβδ δυδθξ 2 λνµσγρ σγδ τµησ ργντκχ αδ βγδβϕδχ µχ σγδµ σδρσδχ ενθ σ 
κδρσ 2/ ρδβνµχρ αξ τρηµφ σγδ σδρσ ρϖησβγ νθ χηρβνµµδβσηµφ σγδ οκτφ νθ 
οτκκηµφ σγδ ετρδ νθ αθδϕδθ−  Αδενθδ σδρσηµφ+ σγδ φθδδµ οηκνσ κηφγσ ργντκχ αδ 
νµ µχ σγδ ξδκκνϖ γηφγ βγθφδ κλο ∋ϖγδµ ρτοοκηδχ( ϖηκκ !ϖηµϕ νµ! νββ,
ρηνµκκξ−  ≅εσδθ σγδ ονϖδθ γρ αδδµ θδρσνθδχ σγδ γηφγ βγθφδ κηφγσ ϖηκκ ρσξ 
νµ ενθ ρδυδθκ ληµτσδρ σγδµ ρσθσ σν !ϖηµϕ! ηµχηβσηµφ σγδ ασσδθξ ηρ το σν 
ετκκ βγθφδ−  Νµβδ δυδθξ ξδθ σγδ τµησ ργντκχ αδ σδρσδχ τµχδθ ρηλτκσδχ 
ονϖδθ εηκτθδ νθ δκδβσθηβκ ετκσ βνµχησηνµ ενθ σγδ σηλδ οδθηνχ θδπτηθδχ αξ 
σγδ µσηνµκ Ατηκχηµφ Βνχδ+ η−δ− 2/ λ , 0 γθ , 1 γθρ−  ≅εσδθ ονϖδθ γρ αδδµ 
θδρσνθδχ+ τµησ ϖηκκ φν νµ γηφγ βγθφδ ενθ το σν 13 γντθρ−  Ηε  ονϖδθ εηκτθδ 
γρ νββτθθδχ θδβδµσκξ µχ σγδ τµησ ϖνθϕδχ οθνοδθκξ+ ησ ηρ µνσ µδβδρρθξ σν 
οδθενθλ σγδ ρηλτκσδχ εηκτθδ−  Ηµχηβσδ νµ σγδ βγθσρ ∋ρδδ εηφ− 5( σγδ χσδ 
νε σγδ εηκτθδρ µχ.νθ σδρσρ οδθενθλδχ−

Εηφτθδ 3

Εηφτθδ 4

Γηφγ

Σδρσ
Ρϖησβγ

Κ∆Χ Ρσθηο

Θδχ ∋236Υ≅Β(

ςγησδ ∋Μδτσθκ(
Ακβϕ ∋01/Υ≅Β(

Ασσδθξ
Βνµµδβσνθ
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Ακτδ ∋�(
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Ρ∆Β
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Ρ∆Β

ΧΒ∗
ΧΒ ,

∋εβσνθξ ϖηθδχ(

∆λδθφδµβξ Κλορ

Οτθοκδ
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Βτσηνµ
Σγδ ασσδθξ ηµ σγηρ τµησ ϖηκκ γνκχ βγθφδ τµσηκ σγδ χσδ ργνϖµ 
νµ σγδ βθσνµ−  ≅εσδθ σγηρ χσδ σγδ τµησ λτρσ αδ οκτφφδχ ηµ 
µχ ασσδθξ βνµµδβσδχ σν βγθφδθ ενθ σ κδρσ 13 γντθρ σν 
θδβγθφδ ασσδθξ−  Ασσδθξ ργκκ σγδµ αδ χηρβνµµδβσδχ−  Ργδκε 
κηεδ ϖηκκ σγδµ αδ φννχ ενθ ρηω λνµσγρ αδενθδ θδβγθφηµφ φηµ− 
Ηε σγδ τµησ ηρ µνσ οκβδχ ηµσν ρδθυηβδ νθ θδ,βγθφδχ αξ σγδ 
χσδ ργνϖµ νµ σγδ βθσνµ+ ϖθθµσξ ϖηκκ αδ υνηχ−  Σγδ ≅Β 
ονϖδθ ρτοοκξ ργκκ αδ τµρϖησβγδχ+ νσγδθϖηρδ ϖθθµσξ ϖηκκ 
αδ υνηχ− Σγηρ τµησ ηρ χδρηφµδχ σν νοδθσδ αδσϖδδµ 0/↓Β µχ 
2/↓Β ∋4/↓Ε µχ 75↓Ε(−  Νοδθσηµφ σδλοδθστθδρ ντσρηχδ 
σγνρδ κηλησρ ϖηκκ υνηχ ϖθθµσξ−


