
Ι ΤΘΤΝΣΗΝ ΤΓήΓ  



 Ο Θ ησμ Ψυξκεκδθπθδεάμ ΜΫλδηθαμ 

εΫλ δ  βθ απκ κξά  λα δπ υθ εαδ 
δκδεά πθ 

 

 Αυ σ κφ έζ αδ: 
 

 κ Ϋλΰκ πθ κπζδ υθ Ψυξκζσΰπθ, 
Κκδθπθδκζσΰπθ, Κκδθπθδευθ Λ δ κυλΰυθ εαδ 

δμ φδζσ δη μ πλκ πΪγ δ μ πκυ εα αίΪζζκυθ 

ΰδα θα αθ απκελδγκτθ κ λσζκ κυμ 
 

εαδ βθ θά υθ λΰα έα εαδ εαγκ άΰβ ά 

κυμ απσ κυμ λα δπ δεκτμ ουξδΪ λκυμ 



   Σκ πλκζβπ δεσ έε υκ βλέα αδ δμ 

αλξΫμ βμ Κκδθκ δεάμ εαδ  λα δπ δεάμ 

Ψυξδα λδεάμ εαδ υηίΪζ δ η  κ πδκ 

απκ ζ ηα δεσ λσπκ: 
 

 βθΝπλσζβοβΝεαδΝαθ δη υπδ βΝ
υ πλκ αληκ δευθΝ ε βζυ πθΝεα ΪΝ βθΝΫθ αιβΝ
πθΝθ κ τζζ ε πθΝ κΝ λα δπ δεσΝπ λδίΪζζκθ 

 

 βθΝ ικηΪζυθ βΝ δαπλκ ππδευθΝ υΰελκτ πθΝ
δμΝΜκθΪ μΝΝ 

 

 βθΝ πέζυ βΝεκδθπθδεκ-κδεκθκηδευθΝεαδΝ
κδεκΰ θ δαευθΝπλκίζβηΪ πθΝ 

 

 βθΝΫΰεαδλβΝ θ σπδ βΝουξδευθΝ δα αλαξυθ 
 

 βθΝαθΪ διβΝ πθΝυΰδυθΝ κδξ έπθΝ βμΝεΪγ Ν
πλκ ππδεσ β αμ 





ΟδΝευλδσ λκδΝθΫκδΝ σξκδΝαφκλκτθμ  

 βθΝ πΫε α βΝ κυΝγ ηκτΝ αΝησθδηαΝ
ζΫξβΝεαδΝ δμΝκδεκΰΫθ δΫμΝ κυμΝεαγυμΝεαδΝ

κυμΝ παΰΰ ζηα έ μΝκπζέ μ 
 

 βθΝεαζτ λβΝαθ δη υπδ βΝ πθΝ
ουξκεκδθπθδευθΝπλκίζβηΪ πθΝπκυΝ
απκλλΫκυθΝαπσΝ δμΝ τΰξλκθ μΝαπαδ ά δμΝ
κυΝ λα δπ δεκτΝ παΰΰΫζηα κμ 

 

 βθΝουξκζκΰδεάΝυπκ άλδιβΝ πθΝ
δλβθ υ δευθΝάΝΪζζπθΝαπκ κζυθΝ κΝ
ιπ λδεσ 

 

 βθΝαπκ ζ ηα δεσ λβΝαθ δη υπδ βΝ βμΝ
κυ δκ ιΪλ β βμ 





ΗΝ ΤΓήΓ ΝΝπλκπγ έΝθΫαΝηΫ λαΝπκυΝ
ΫξκυθΝπμΝετλδκΝ σξκμ   

 βθ θά υθ λΰα έα πθ ΟΨΜ η  σζκυμ κυμ 

παλΪΰκθ μ κυ δε τκυ πλσζβοβμ ουξδεάμ 

υΰ έαμ 
 

 Σβθ αθαίΪγηδ β πθ ΟΨΜ η  βθ πλσ ζβοβ 

παΰΰ ζηα δυθ εζδθδευθ  ουξκζσΰπθ εαδ 
κυμ λ έμ εζΪ κυμ πθ  

 

 Σβθ αθΪπ υιβ εκδθυθ πλκΰλαηηΪ πθ εαδ 
λ αζδ δευθ σξπθ η  φκλ έμ βμ πκζδ έαμ 

σππμ  κ ΟΚΑΝΑ εαδ κ ΠΙΨΤ 


