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~f~~r~:ι:1.:. 
Tf]" &·,ημι:.,;_: 1.-•ν -roi; ση.yαστ~.~σv 1\pοβλf\ι,ί::-rσς σ16 

-rόno 1ς, καραΙ<t~Ρ•Cι: Ι< :ι( ~!.ι;ι•ολοvac~ "ά (:ΙΡα"-'fηρ(ζ , μ•ά οV
Ο'Ι.ασ'fΙ.Ι<fι.ό.ντCφuσΙ,ς,':,.;ιδ..,ο• ot 3.ρμόδ•ο• Δvαrν-4>!ι:Ονv δη /ι-
1\dPJtLI. !να όr,(.τατο atι:γι;ιοt .~6 npό!Jλrμα, ~ lπC;~ ι.. οι; ot~ovOΙH
Ι<Ii 110λ1.Η~f: .;ι: ι:i:' tf,ν ~nένο,.,σr :t-;f. >ια-:ασ~εuf, Ι<αtQΙ.Ι<Ι.ί:.v σά" 
άνΗΟΙ.Ι<ΟνΟμΙ.~f lνέpγt~, .• ';..~οτlλtσμα τf'.ι; άνtιλ(Ν.εως αίι-rί'iι; t~
vα• δη f: Ι<ατασΙ<tιιf, Ι<;t1.,Ι.ΚΙ.~'Ιι lξ.αιcολοvcιε~ vά οιραyμαtοnο•ί'itα• 
σάv ο(κονομΙ.Ι<f "ό.jι.:ψtC:ι~ , '!i t.,.ό;ιο::"~ σvvέ11t1.α -ri:!ν άvt•λfl<ι.Ewv 
αV1Wv Elvα• vά ι-ιf,v f(:;. lιν1Ι.Ιt;)u:nt ποτέ τό στι:yαοΗΙ<ό πρόβλημα 
στό σGνολό ':"O'J ~α( yuo1.11ά r.o\G nερ~,σσόηρο 6. μfιv fχΌ σιιv τ α
κ&Qnοτ(. ΟΗ\αΟηΙ<ό :μόypαμμ<J. . 

A·~otp C ι:ι: •• • • • •• , • • , • , 
Βtλ "f'~ ο .... .. . 

;:~~:~~~ : ~::::::: : :~ 
:;~:~~~~ : ~: ~:~~ . ) .... 
:'Ι.ΟΙΙΥΙ<Ο'Ολαιιt 

~~~~~~!:~~~ -.: 

Ο ; ~~ 5-rο~α/6~ . 

1,84 
·,ο1 

::i! 
7:;~ 

wλv{,.Cr.Ι..έσ"ξ.α.vα<Jucιr ii ,.αvεCςμtι:•,lι;άnό..:Cς""α..:ο•
κCες~ ;ιοG yv~c:'ι:H, vο•.:ι<Jει άcιέσι..ις Οτ. σι μtpΙ.κές πtΡ•χτο: ....... -: 
t )ΙQ.τ~σταση όέν tl>1α1. )Ιακf) , άι.1.ά acιλ1.α . Αειι,;ομι:ρέσtεpη JΙtΡΙ. 
y;:>α .•', ..:i:ι-.. OU·ιilrκ:... ι-~.1:01.~.Cας δtν xPtΙ.άCt. τα ι 1 y1.αtί δέv V1ιάP
J(t1. "iJ.λf)v :ιιο!ι νd μ~ν fxQ lποn-;ε (α ,- ης ci-:ιΙ..ιόηΙ1'0ς ti'\ι; d.κα3αρ
σCας>ιαC,-fiςd.·;t1.ΜΟΙ.\ΙU\:Ι.ΚόtfJ1.Ο;-;i:ιν>ια1'ΟΙ.>ιΙ.Wνιιο(ίβρ(σΜΟν1'αΙ. 
ιιά~(<Ι όnό 'fό μlοο Qpo ΠUΙ<"όt f)1.0 ~ ο~ >ι{ιοει..ις . • Αλλι...ισ1'ε Ο ι 1<11'1:0 1. -
1< Ctt.. αl.-rές ι: l-,α• μ ο ~ρασμέ vtς ο' δ λ r, ,- ~" l >ιτο.σfJ -;i'jς Χ4ιας , οόv 
ο-rCyμα,-αtvόςσu"ολ•,.ι&ιρ.;,σ--:οιιόρyα·,Ι.σμοii . 



~-~-f-~_I_f..:. 
2 , 1 Τfι: άvάyΙιt<; σ f :><Ο. 'Ι" Ο ~χ C tς μr. 1"0.1\Ολtμ~ χά άvΗ με 'Ι"ώn~σε '<α 1ά 
βάση 6 (δ~t.>Η'<ός 1::1μl1:; ,.ης σι .. σνομCα,ς . 'ο Δημόσ~ος 1ομlας δοό
λε<lοt nάλCyo Ο'Ι"/ιν {ψιf, μl 1ήv 'Αvοι,.-οδόμφη, 1<oC Vσηρα ..,vρ(ως 
yι6. vι όv'l"ιμt'l"wn(O? 1Cς C)μCtς 'l"i:ov σcισ;.;Wv . Ό no.ραx6.1"wnCvα>ΙO<; 
μίiς δ C ν ε~ μι&, ~δlα, 'Αναylρε 'Ι" α~ σl vltς ,.α,.οι" C ες >Ι α{ tnισΙιt u
lς,(Etn:, t . E. 196~) . 

t954 
1955 
19:.ι 

1~j7 

1958 
1959 
ί960 

Y.pO.'I" ι Μ Ο.( t "tvδόσε cς 'lδ~~o~'l" L ~α( tnενδόσt ι ς 

!~;~~~f~~ ~~ι:~ff_~~ · ::~!~~~f!!:= ~!!:!~!f~-!~· 
1 .747,31 
2.211 , 8~ 

~ : ~~~:~1 
3 .080,83 
3 . 192,69 
3 .404,24 

2.3 'Ο δr.μόσ~ος -ισμtας JooλGnn~ "σ'Ι"ά ~ιλεφ,.d; 1ιοό λtι δ λα- : 
6ς, 1(ς 'ι!. νάyιιες όμdδ""' -ιοV 1ιλη~uσμοV , >ια.C μάλισ-ια tJotCν .... , noG 
ιιο'Ι"Ιi ιtδnοιο "':P61to μ1ΙDΡΟϊ:i\Ι vά tιιηρρεάσοv~ "Ιό "ραΗκ6 μηχο"ισμό . 
(λύ"Ιόβlβοιαδt·,;οημα("ε'tι.:.ςιι.(ο[όμιS.δtςοU,.t,ςδlvχΡιιάCσ\1-
,.α, σ1"tyοσΗ.,.fι >ιερCvολψη) . 'ΕΙ<τόc. ά11'αUοή τfι σχtΗιt6. ~,.οΙιtι>ιfι" 
...povτCGα , Ι<~νήΙΙ"Ι<t 1ιαC O'l: fct CδιΙ<l<; περι,.τ Wσε:ις τWv >Ια"Ι:αοτρο~" · 
ΓtvιΙι6.δμως,πσ-ιtδt"κ'νf.ιιηΙιtΙΙά""'σ ' ί"αt"'αtσ-~)'i)~μα,'<ΟC 
μl μιά tν~αCα ιιατtGς~,;\Ισ- . Τό ~όριο χα.ρα..,τηρcσ"Ι:ι>ιό 'Ι"Ο ΙΙ εlναc ~ 
διάσtιαση τUv ι νερyε ιCiν , >ι~ 'ή ιιλ ήρης fλλt ιΦη ο ""το,.ισμοU -ιί:ίν 
φoPl\J\1 σ'Ι"tyασΗ..,ης >ιερ(6αλφης, tημtισίiμε" 1\ορα>ιά'Ι"w, τοός φσρεtς 
α{ιτοGς χα( 'I"(( ΔρμοδιόΗ)"Ι:lς τους . 

2 .4 ot Δμμ~διες μl .οιή O'l"lyαoη ύnηρcσCος, η όρyα\Ιισμο( ~oG 
διεv<>Gvον"ιαι ~ ~o; α-ιtv6Gvo\ITQL άιιό .οι6 >ιΡ6τος εlνα~ οι έξi'\ς: 

α) !~~:fj~!;~~εr!.~~-2f~.=.~~~~..:. 
Ιι!tλε.οι(i >ιαί Ζ.·ιημt'Ι:w'ΙΙ(ζ;t~ 3fμαοα, Πολι;σδομCας 1 Σε~σμο-

1\λ~>ι"ιΙ.ο.Ι~ >ιαί ~6" l~ yι vH προyραμμο.ησμό, . 

β) , __ ,'-'?_~'"''"'~~~,,~,,-"~~:""" 
.οι~~ϊ:i · ~~~:~:όσταση 

·> 'Q .• ~~!~~~~~s-.:ee::~~~~-~~:r~;~~~-~~;~~~f~si~2~~l = 

'λv"Ι:ψt.οι~.ο.~ιι(ζt~ ~~ στlyαση ,ι:;, • Ερyο.,.ο\ίιιολλή.\ωv Ι<Ο.ί 
Ύιιαλ;(/ι).wv Ν.Π • .:ι . Δ . 

δ > • 2-~~;~~~~~s-2i~~~~~~::!~-~ee:r~~.=.~~~s-~~~~~~!=~θ~-i~Q2~l .: 
'λv'Ι" ~μt -ι..rn ίCε ι στ; ο.οιέyαση τiiN άξ.~4J.Ο"f ι ,..:;v τWv 'Εvόιιλι.ι~ 



Δvνdμtωv t" ylνt ~ . 

c) !~-!~!:~E!?:~-~Ξ.e.~~~~~~~~~~-~-~~~~~~-~~f-~~-!~!~~1?.!?:~~~~ 
_!~!:!~~~~~~~.: 

. i~~:~.;i;~~~~i~~~j~i:;~~i~!~~;~j;j~;~~~~~:; :ffi:~~:~:; 
στ) '!!-~-~!!?.~.!~~~-!!?.!~~~~-~~-:~~~~~!?:~ ~ 

Παρlχι~ οΗ:yασηχήν ouvδpoμήv ε{ς 1:οUς dyρ6Ης. 

~~~~~~i~~!i~~i~~f~~i~=!i~~~~~~~~~~~~~~~~i~~~~~~~:Ξ~r=~~==~Ξ 

- λv λοyαρ.~άσοuμt -ι.:ιρα μcoi" l"fήοια αU~ηση Jiλη&vσμοίi yό
Pw σ.,;(ς 75 .000 δ.'fομ~;ος (βλ . χα( ΕΣ:ΥΕ Σ.~) , xPtcdζov'tιH lιιl 
rιλlov 50.000 διψd.ηα I') 20.000 11ερCnou >tα"toc>ι(tς . 

Τlλος δ.v λοy<ψ~άσοuμt 'Ιiώς >tά<rt on:Cτc μιιορεt" vά ζf)o't] 
(.tατ6.μt:οσδρο)yGρι.ιστά5Οχρ6vια,&dιΦlπ.tι.,6.ά"ανtώνοuμt 
1ιά.&ε χΡόνο 16. 2,C των lι=Ρχοuσωv ιcατά ,-6 1960, 1 . 954 .000 ιιερt-~. 
IIO'IQCXCWv, lo:t &λλα λάyια XPtcάζOv"':OC <iλλtς 38.000 1ttp{1\0U ~0.
'tΟCΙΙ(tς'tά)(ΡάvΟ . 

Τ6 οόvοl..σ t 'Ι';Ομl νWC 1:i:ι,ν l 1:ήσ ~ιι.ιν άν!1yκCν σt Κ01:0~ 11 (ε: ς 
ε: l ν!1~ 'l';ε;p (1\0V 25 ,OOQ "' 20 ,OOQ ..- )8 , OOQ .: 8] , QOQ 1:6 χpό-.ο , 

Τό 01:0 ~χε ϊ ο 1:ης &.κα1:α.λλ ηλό1:η1:ας 1:.:ίν ίιπαρ χοvσWν κσ.tο ~
κ ~.:.ν δlν c l -.α~ c Ι:ικολο νά λοyαρ ι a.σ&ti . 

) . 2 Τ6 δvναι.η><ό 1:i')ς βιομηχα.νCας >ιαtασ>ιtvWν εl .. α~ t6 πρW1:ο 
σιι;lλος1:i'jςλ(ισηςτοUnροβλήμα.tοι;.ΔCνοvμε:ιιο.ρα~ιά1:ιι.ιlνα.ιιCναιια. 
1:i'jς Ε . ι: . 'l . Ε . χρήο ιμσ y ι 6. -.ά κp C νσvμε: 16. ιια.ραιιάνιι.ι . Ο~ νlει; >ια. -
1:0 ~ >c(Cς πα (ι φ1:ι άχ t ηιι;αν 16. 1:φλε V"':O. \α. χp6νια. ε: l να~ : 

./ . 



1954 
1955 
1956 
1957 

~ iii 
Vl ά:ςλ" ό.νdιι:ν...ση 1:0ii 'ΙtCνα>ΙΟ<; βλf:rισvμt ιιώς fxouμ.t .α-

~~~~l:!v::α δ~~~~~:ο ~~αιω~2~α~~~ω (::~ς τ~Ο;~~ 
1 
κ~ο~~C~~~~p~νο . 1 

έ1ήσια μlση αίiξησις clναι yGρω Ο''Ιά 3"), μ1ίι;. 6Cvtι τ~ 1Ηiιαν6ττ τ~ 
~:ι:~Ξ:~uμt σl μι& t!ιι.οσαcτCα 1:f1 μlση παραyωyή 1Wv 8) .000 ><α-

τι\1951 

1952 

\i!i 
1959 
1960 

127 
\54 

',,~i', ι'.':;·;,,' :::ρ:~~:μ~:~ :rι:~ς ν::rι:::~:t :~6. τ:ν::::::~: 
-, '1"6 πρόβλημά μας, >tι 'αύτδ c~ναι 1:6 οόσιαΟΗΙΙΟ 

lρε~.σμα"Ι'οiϊnροyράμμα"Ι:ος 

3 .). Τό Ολλο σκlλος ποG :rιρlntι νά lξι:τάσοuμc t~ναι δv 
έlο.λ11"ιιΙΙ\οι~ιονομCαμπ.;ιρctνάσιΙΙ.:.σtΙ-ιδβά.ρος'Ι"\"Ιςπροσιιο.&cCα<,. 
'Η χιι.'fασκcuή ~ω .. )Q,QVV ιιερ(ποv >ιΟ.'t ι>ηCιν τ6 χΡόvο &4 σημ6.vu 
μl μιά μlση ~ι μ' ')Q , ·J:)() δι.ιμ . /'><α1 . μ-ιάν μlοη έ1:f)σια έnιβάρuvοτ 
~<0.16. 1 • 500 t 11. ο,· χ, -r6 χΡόνο yι d 1:6. έnδμε "α ε i: κ σοι xP6v ~α. 

οι ά~ια&6.ρ~σ-ιtς l1ιtv6όσε~ς ~α1ά 1ήv (Ε . Σ . Υ ,Ε., Σ . ~. 
~ .. '>;; >ιαC δημοσCοv >ιεq:αλαCοv 1tσαv : 

161958 1i , 100 t>ι. δρχ , 1οiί1954 

~!Η ~1 :~~ : : ~ 

r~~~r~εf!~.! 
'0ς 1ά 1,:,Ρα μ~λήσαμε yιά 1ή >ιQ1Ο~ >ιCα yεvιιιd . ΧρΒ6.ζt1ι.~ 

./. 



~~~0~~~~~~, μ~~·~~~~~ -)~5 ~~~~~:~~~~:ά ~~~μ~~t~~::ρ~?, '~ό~~r~~~~, 
JtO."f 1n:ιpCtι:. Ο 'f( 1 ης . -::'"σ~ :ά ω .,ορlοοuμε νιί δlσοvμe δλό>ιληρο 
,;6 .,φόβλ ημο. y ~α1 C μοιραί:α 16 <>lμα t;'jς Ιtατοικ Cας έμΛλlΙΙt "fΟι Ύt
νικ&t ρα μl 16 &lμ.α -,.~u C'-'"6ov -ι-ης οί-:οδομιιιiiς δραστ'JιΡιιS"fηtος · 
ιι . χ . δια"fάξ.tις "fO II Γt>ικοiί ΟίJοοδοιηJ<οϊί ~·αvοvισμοίί, I') ~~j nολt
οδομικWν διοταyμrS:tωνιιο6ά.;οpοi:ί""''"ι,;οιΙΙ(tς,δ(vμοtοροV" 
vάntνοvvv'άφοροiίν>.<;:.(τ(ς.tιnόλοιιιεςδοιιιιΙtlςκατασιιεu(ς , 

4.2 ιιnοροϋμtν6.ξ.tχι.:4ΙC::ιο"ιοι:"fάι'ινtιιι .. ίμt .. ο.,.1ςοίκοδομι-
"ης δραστηpιόt 1'11<1~ ;( τlοοι.ρtς με:yάλt<; >ιΟ"f"}yΟρC ιι ς . 

Ι. Τήν Δσηιι~ ~ατοικ(ο. 
ΙΙ . Tli" Δyροτι ~- ' " 

Ι!Ι . Τήν t>:αηtλμα.η!Ιή στlyη {yριιφεί:α, ιιcιΗι.σ1~μc:tα, ξ,tνοδο
χtί:α:ιι.λιι . ) 

IV . Τή ~ιομηχa.νι ιιή οιιιοδομή . 

4 . 3 ' Η &ση>ιή ΙΙατοιΙΙCο με:λεtή&η>ιt >ια( δοuλι:GtηΙΙt lνtαH'<oi 
toi μt~απολtΙΗΙΙά χpόν•Ο. 111. 'ό,n'~όν ιδΙ.Ι<JΗ>ιό 111. 'άn ' tόν δημόσΙ.Ο 
tομlα . 'Υ116.ι:ιΧ.t1. Ηράσηα MrPa. >ιαλή >ια( >ιαλή σtf) δ ι αχε(ρΙ.ση 
~ης . va.C ο t t tδ 1. ΙΙQ ί 11σ.C Q ~ μ ή ε tδ ι. >ιQ C ά>ιδμ η lt ησαν -ι:ό τιρόpλ ημα 
καί τCς l-vσ>ιQλ(ες τ οv . ΚαC εtνο:η [τόψη μ1.ά σοβαρf) 'IIPQttoψα
σCα ά•>α&t~ηαη) ~o\i rtνi.J<QC ΟtΙΙοδΟj.Ι.ΙΙοi:i '!Ι':ανQνΙ.ΟμQi;i 1 '10.' tWν 
ΠQλtοuομ•ΙΙWν δ~.α~ά~εων . ' J.τιό tfιν ίiλλη μι;ρ~,ά σ-ι: δ tομlα τ?\ς λα\:
,.ης ΙΙΟ."Ι:Ο.Ι.Ι<Cιις- μtpo:;. -ι:';ς άσΗ,.i)ι; ΙΙΟtΟΙ.χCας - Vπ6.ρχοuν μtλlttς 
>ια( ιφο-ι:άσtΙ.<; ποό t'd -ι:Cς μtλε-ι:"κJοuμt .. σ.C •ηδ κάtι.ι. Έκι::t"νο δ
μι.ις ποόβασι"ά.ιιρl'ΙΙtΙ." ~,. 6, οημι::Ι...:.crοvμε lδi;> 1 ι::tναΙ. n:.:ις Wς -ι:ά-ι:~α 
δ >ια~οριση>ιός JΙαpά)'σν-ι:ας -ι;:;ς ΙΙαiασκεvi'Ις ~<Ο."Ι:ΟΙ.>ιCας 6.116 -ι:6>~ t
t..ι-ι:Ι.ΙΙ6 -ι:σμtα, 11οίί ,.,.-ι;(ι -ι:δ μl)'•σ-ι:ο μlρος -ι:ίς δοGλι::ο;..ε, Jj-ι;α~ fι 

~ σιιlκοe>λα~ 11άν.., στ δ _ι ~6ι;.a6~ , !'I σπl>ιοvλα ιιάν"' στήν ά'Cα -ι:;ς )'i'\ς, 

~~α~~~~~:'~ Ι ~~.,~, .. :• ~;~~~~~6~0~;6~~~ . -ι;~~( >ι::t~~~:~~~μ~~ 
::~~~~~ς λ~~:~~~~λ~r:~. τ~ ~~~~:δ~σ:~-ι:~, :~~ο~~~~~ιΔ~~:;~:ς ~α-
4 . 4 Ή άyροΗ>ι ή 110."\"ΟΙ.ΙΙία εlναΙ. ό μr.)'άλος ό.)'νΟQόμtνος
lξιι. ι ρlσοvμε-ι:(ς>ιατ ασΙΙtvlςσ-ι:(ςσι:cσμόπλ ηκτ ι::ς'Ι!tΡΙ.ΟΧt<;.Ο[ 
η>ιlς >ιΟ.tΟΙ.Ιt(tς· Χ.JΙ~ /;ον τα• ~ μl τ ή βοή&εΙ.ιι -ι:σV θεοV~ κο.C τl 
χ&ο >ιαί 1"15 Vστlρημα τCιv ά)'ροτi:iiν . Ή QtΙΙοδομ() φηάχνttα.Ι. μt 
ΙΙΡΙ.tφΙ.σ. τ() ΙΙΡΟΟ...,1ΗΙΙή \;-ι;() 1"01\Ι.ΙΙήnεt"ρα. -ι:σ\j άyρότη , 1"(ς δuνσ.τό
τητlς-ι:QV1χα{άχtδδνιιάν1ΟΧ.<4J(<;μtλl-ι:η . 

. / . 



4 . 6 Η tμnορ~,.fι ιy>tΟ'ΙΊiσταοη >tατ ΊWxfιv >tαC ή tπσ.yytλμ-.τ~~( 
στέγη ytv~>tώHρσ. σvv&nτο"τ.1.~ ώς nρ6ς τCς άρχ~τt>tτο"~"tι; τοvι; 
άnα~τfισι;~ι; μl τ ή >tα"ΙΟ~κCα. y~α1ί ~α1ι:ί ~αv6vα oiψoρoUv 1d. >tlv1Pc 
των rι6λtwv .iπ6 τή" ~η δμωι; μtρ~ά ~ατά ~αtηyορCες fxovv τfιv 
dξCwσ c, τi:Ν ι li>toλ ~ :jv 1";; β~ομ ')Χα' ~ >t i'jς t y>tα τάοτασης, δ':Ιι..ις 
τά ~t oδoxti:o Ίι τiί vooo110μti:'α ΙΙΔ>t . 3lvα~ &lμ!1 ti'jι; l>tliσtoH ό 
σιιοι,ιμ~·-1<; ""λ~ Η"~' ι~.tνδόσtω"• τφόι; ιιο~lι; όιιC τ(ι; κατηyο Cει; 
&άnαρασχε6ο:"'"v, 

5.2 Δtv XPt~dζt.-oι "d Μϊίμε Μλλd yι& τ{ι; ιnιnτώσει c. no• 
fxt ι 11, Χ , ό χαρο~ τ ηρ ισμός μι 11c. nερ ι οχ iiι; , σdv β ~Ομ'J)χσ.v ι" i'lι; 1i 
τοι.ιρ ι στ ι~ '\ι; ~λn , Οίιτt ά~tόμ 11 '116. σημει ..;,σο~,;μι; no ~ά ι rηρροfι ί xt ι 
όιd.vΜξr, όδW"ι t6 11λάτοι; τοu, 6 &~άλvΙΙ1"Ο<; Χ~"ς τι:v ... ι~σ~~δw 
1i τό , ιιιτρεΙΙόμt"ο~ f,;..x αΟ:~οδομ~ . Σtό ~_α&εστώ.;. ,-ης lλtv&lpoι; 
oί~ovoμCoc. οί ρv(Ιμ(σεις αLτοU τοίί ε~δοuς φnάx"ouv \i ΚΟ1"CΙσψl
φο:.ιvnLριοvοC&C.ι"Ιlρα!;μι.ιι;όn6αίη6ίοιιοiρχε..,..!1Cιtδτιδλλο. 
"'η ,..ρ(οιμο l&vι~6 .lo..ιc. h δρ&ή άξιοnοCr:σις >ιά&t ~ομματιοtί 
,_-,ι; έλληvι~')ς y?jς, ot οχ(σ'] μ( τ(ς i;fVOυolς 10V (διότη1tC. >tι:ι( 
τ{ι; lv ylvtι l.ιιάρχοvοεc. JtΟιv\οl\ιιι~ι; ιια{ οίιιοvομ~><lι; ovv&~~~ι;. 

5 . 3 •.::χοv1"ι:ις μΙΙ.Ρό<; οτd μdηα μαι; τd ΙΙO!'α'ldvw βλ~nοvμο. 
ή ίιJΙηρtο{ο ρv<ι,μ{σε..ις τ~v nο>εοδ . ιιa{ Χ\4ΙΟ1"αξι~Wv ι:ρcr.yμdτωv ά-
ξιοί ιι;Vροι;· ~αC ά,tξq:Ι1":)σ(c;.ν ~ρ {σει.ιι;, ιιροσΗι.τεvδμtνα όnδ ; ·σκο 
ιιικlςhlvlρyειtζ, Ή Δρχιιι;..ι. οΙ<l~ις vά &:ιο-ι;ελtσΌ άvtξ.άρ1:!J1"0 όρy,ο
v~δ μtλlτ"Ις 1ΙΡΟΟ1c.1"tι.ιδμt"ο "ομο&ε;η~d άιιδ ~ιι~lς έιιιρροt.ι; εt ;α~ 
>tαC Jι όρ&Ι; . Ί':n{ 'tλfo, 6 μηχαν~σμός nρt.:ιtι vd tξ.ιφτη&δ άn 'ι \ι< ·: - · 
ας μl τ δ 'Bqv~ ~<δ [υμ{jο(iλ ι ο nροyράμ.μα τος ,.α{ τliv l κ τtλtσ1" "li 
άρχfι, δn~ο~<; t.,φρd,ζε,-σ.ι μlτd Ύnοvρyι1'ό Σuμβοόλιο . Tfιv tφo·,.".y/ 
τw,. μεyliλωv oxtδ(wv '~ μικρή ~ι..c-.α .. α τφlπtι -.α{ μιιορtί ,. Ιtρι: 
,-φΌ ,.. 'Υφ .οt~.~σμοi! μt. τ~ς 1ρμ6ό~ει:; όnηr ε..,rtι; τοvς . 1~ \t'l 

μlρε ι nι~(ι ρvμο,.ομ( α. ,-6. σχtδ ~α πόλε ~ο~<; 1:ωv μ~", ·, ο ί κισμWν ;ω, 
lπCμι!ροvι;1"1''1μά1ων1"Wνμεydλw" . '.\.λλ.S:fιχ<4!οτοξ.(α1"οVtι•ηvι 
ιι;οίί χώροv lv ylvt!. εlvα~ &.ντι~ιε{μεvο ,-ης 'ε&vι,.~ς Πολιτ:.~ ;ι;. 





r~~;~~s.Δ~~~~~ι:;~2s.-~~::~::;::~~s...:. 
6 , 1 ~ Βvας ii.λlτ.o:;. χ ο~ vδι; 1:6nοι; 1:0ίί 1:ρ ~ "f'VP C ζt ~ σ "Ι: (ς παριι.ιιd.vι.ι 
"Ιραμμtι; εtvιι.~ δ Γεv. οιχοδ. <:αvov . (Γ . Ο . Κ . ). 'ο r . o.K . pαζC 
μt σvμ.V.ηρι.ιμα"Ι:~χΔ ~ "tρononoιη"': ~χ Δ 1:ί:>v οvμ'Ι\~11-
ρι.ιμα-..χό:ιv χλχ . δ~α"Ι:ά"f'μC:"Ι:<.. εlv:n lvαι; άπό 1:οόι; μt"/6.λοvι; 5ρρlο)
Ο"Ι:ΟV<; 1:'?ις 'Ελλη,.~χ~ι, !Ιομοι!εσ(αι; . Εrνα~ "Ιλlον ά116φασ~ι; YvβtPv1'11:~ 
xf) 11.:.ς ΧΡΒάζt"Ι:α~ Ο"Ι:(Jψο χα( ι;.αvαyράΦψο . Βlνα~ ΔδVνα"Ι:Ο σχε 
δόv tχ1:6ς &116 ε(διχσVς -· lvημtpι.ιμlνοι; δ l.νδ~αφερδμtνσ<; y~ά 
1:Cς nλtV"tαttι; χά&ε ;ισΡ6. διορtιώε~ς χαt "Ι:α>ι"Ι:Ο'ΙΙΟ~fισεις . ΈιιC 
ιιλlσν σtι iιιιάρχοvσt'. t.σάφtιtς 1 tv μlρε.ι μοιραί:ες "Ι~ά 1:6σο 
σημαv1:ιχ6 &lμιι 1 lΙΙι"Ι:ε.Cνοvν 1:f) σV"Ιχuση >ιιι.C 1:(ς d,,.ηδ~>ι(tς . 

6.2 ~Οπι.ιι; σημ.ε.~ώαμε χα( :rι:αραπ6.vι.ι ίισηρα d.n6 χuβερvηΗ>ιf) 
ά.nόφαοη, Ι! χε.~ σuσ"tαUε ί: t 11ι 1:ροnή ά.vασόο 1:αξ.ης 1:oU Γ , Q . Κ , χα( 
ή tρyασCα (χε.~ φόάσt ~ σ1:fι Η λ~ χ f) 1:ης φάση . Χα "Ι: δ σu\lltt ιαv 
1:6 l!ρyov ηρ t:rι:ε ~ ,.& σuνtχ ~σ&δ μt "Ι:αχό"tη"Ι:α >ιαί μl 1:f)v ά116φαση 
νά nεpα1:wfιΌ l v1:δς 1:αχτοV xPόvov. ':Sχε. ί: vo δμιικ ποCι χ ρε ~άζt 1:αι 
vάσ11με.ι....&ΌlδCίε.lvαι n~ σ1:fιv ά.vασ ιi v1:αζηαό1:f) πρtnει viίλη
φ&οiίvμέσιι.φήvtιιι.όn ' δψι,.οtά.viίy>ιε.ςχά&ε χα"Ι:ηyσρCαι;ο.:χοδο
μι.χης χα"Ι:ασ>ιtuί1ι; χι.ιρισ1:ά . Ή μέχρι σήμερα δι.άται;.ις 1:~ Ο"Ι:Οι.
χεCωvτοiίΓΟΚ,βασCζt"tαι.σ"tήδιάκριση "Ι: .:Οvστοι.χεCι.ιvκα"Ι:Ο.Οκtv-

:~ α~~' 1~,~~~~:o~t,.:~~~' η ίι~~~ .:~~~ρ~~ ~~ά~~:·~r:~~ ~~iι; ή 
πρακΗκώ"Ι:ερη , 'Η διά1:αξι<; πρi:ί1α κα1ά >ια1η"f'ορί ε ς 1 χι. " r..σ"tερα 
κα1:6 σtοι.χt~α καtασκ~u'i)ι; &ά βοη&f)σ>;ι α!ι6 tή" άρχή 01:f)v t11 (λuοη 
οτt>νnΡοβλημά"tωνlρμ!'!vtCας"tοiίΓΟΚ 1 lvQσCιrχροvα&άδι ε vκοΙτ.ι!"Ό 
16\Ιlνδι.αφερδμt\ΙΟvάnληροq;ορη&'Qtι;.άρχi\ι;"tάπροβΙτ.ήμα"Ι:αnοι! 
ιψlΙΙtι. νδάvΗμt"Ι:ωΙΙCσ-;~ . Τδ tλάηι.ιμα 1:.:0v tΙΙα,.αλf)Ψtω\1 nοCοάvαy
>ιασΗκδ liΔ V11ΔΡ!;.~ tlνιι.ι. μι~ιρ6ηρηι; σημασ(ας "f'ιά bι ιl:\ιov'IIOG ΧΡ11Οι. 
;ιοpοι.t~ 1:6\1 ΓΟJ:,, δtΟομέ,οv δη κα1:6. κα\16vα lvδΗι.φέpε1αι. rι.Δ 
μιά μδ\10 ΙΙΟ."Ι:ηyορ(α . Δ t'l:vαι. κοΙΙι.ασηχώηρη η οCον"Ι:αξq 1:00 roκ l.' 
άλλά αlι~ή &ά yC"t> μι.l. φσρ6. μόνο . 

6 . ) . Π~6 λt1Ι"Ι:Ομε~ει.αΙΙ~ lχ&εση 1:ω,. :rιροβλημαiι..ΛΙ τσΟ r .0 1 Κ . 
δl" μιιορεi:' .,.Δ rC">;ι σ' αC1:~ 1:fι illση . Χρ~ιάζε"Ι:αι Ομwς ,.ά σηι;ει.weη 
ή άνάrχ η μι.Ο:ς δε v"':tpoβd,Jμ~ας >ι ρ (σης 1 άvεξ.άρ1:ηοτης ιια1:6. 16 δuνα
tδv .~ά 1:fιv lnCλvση 1:Dv :rιροβλημΔ1:ωv M!i μοι.ραi:'α &ά ytvvrι&otiv , 
~tχρι. σ~μερα 1:fι" lρμη,.εC, πραyμα"Ι:Ο'1Ο~tί: η άρμόδιιι. όιιηρεσCα 1:0ti 
Πολεοδ . ΓραφtCοv, >ιαC ε.ιι; δε.Gttpov βα&μδv ε{δ~>ιόv σuμβοVλιΟ\1 
tοϊί ' Υπ . οι>ι~ΟμοΟ I μέ 1tλι.ΙΙ6v χΡι1f)ν 1:6ν ' Υ:rισvρyδ\1 . θά ~1:0.\1 
σ~ι6πι.μο 1:fι όεu~εροβ6.~μι.α κρ (ση vά :rιραyμα~οποι. Ό οvμβοι!λ~Ο\1 :rιoC. 
&ά ε'/: χε σά" t rιC 'llλlov μέλqι;l vα δ~ ~ιασ1: ι. χ δ λ ε. ι. tovρyό (Πάρεδρο 
tσι.ιι;: τοΟ Σ:vμβοuλCοv 't:πι~ιpα"Ι:tCαι;) καC t~1ψοσώιιοvς 1:Wv 'Eλtv- . 
&tρι..ΛΙ 'ΕnαyytλμαΗ>ι.:.V μ!'!:tαvιχWv 1 Δρχι."Ι:ι:ΙΙι6vι.Ν \i ~ια( μηχα\Ιοlτ.6yω" 
ΙΙΟ."Ι:ά7ΙtΡ('ΙΙ"Ι:WΟη . 



7 . 2 "λ._cι;.&;ιΗ)"ια 5μι.οc -ιοίί δη -ιήν σvνολ•kfι tύ&Gνrι &6. φfρτ: -ιό 
tδ~ο 1 :rψlπc ~ νά προβλtφ&Q ή χρησ• μοπο C φ η -ιοU όvναμ•χοίί -ιϊ:ιν 

tλcv&lpων i11αyytl..ματ~ων μtλcτη1Cν. Ή μcl..t:τη σvyxcxP•μμlνwv 
ncρ.,.τWσcwνχατασktΙ.Ιων,.σάrφt::ιι:ι.όπ61ή.παραιcοΙ..ο(ί&ηση-ιοU 
ΎφvnovρycCov , νά άνc.τc!it, σ'αύτ6 16 "λάόο ά:ιασχ6λφης )tαC v•d 
lνα παραιιάνwλ6yο . tκ1:6ς ά:ι6 1:ήν άnαλλαyή 1:0i:l Ύφ . Δn6 ύ:ιcρ
βολLk6φ6ρ-ιοέρyαοCιιι;,yL6νάόpασ'Ι:ηρι.ο:ιοι.11&fj0λοτ6Vιιάρχον 
iπι.σ'Ι:f1μον ~ Jtό 6Gνιιμι.Jt6 

Ή 1Gχη των <;>oρlwv noG σημtι.ώσαμt σ1:ή 2 . 4 :ιρfπtι. ν' ~n, · 
τι:Ι..lστ1 Δνηχε(μι:νο 'δι.αC1t:pf1ς ιφοσοχ1}<;, yι.ατC nολΙ..lς 

&3.νο.ι ο{ δvσχlριι.c~ :ιο(ί -ά yι:"ν()στJ ή ιl.νιικιι-ι"άtα{.f1 τοvς . r·"δλr<: 
Ομι.οc 1:C~ δvσχlρcιtς c.ι-ιtς tlναι. ιl.ναy)tαί:Ό .: 

α) Ο~ δι.cv&όνσcι.ς λιt\:>ι~ w.αtOι.kCιtς 11ιtC "Αnοkα1:6.σ1ασ'1ς 
ΠροσφGyων νά μttιιφtρ<!'οί:ίν lν σvνόλ<j!σ'Ι:ό Ύφ . Οίκι.σμοCί. 

όι.αη)Ι)ι:i,ιnς 1:ήν αUto
fλcvxo -ιοiί Ύ•_,,·:-

t) l:l {διtι.C'ttpf1δι.tcJ&vνση 1:0iί Ύφ,. Οtkι.σμοU ν'Δνα'tε&i) 
ή 1\αpQ)t0λOcJ&Y)Cif1 'ti'iι;_ δpασ'tηp ~6"tf11:Q(. "tOiJ {όι.ι.rt L )tQίi 1:0μi0. tn 0 t-
1!0δOμLJtίkιoαtα0ktVίjς. 

η) Τ6οςοιίιπ6.ρχσvοεςiνδεχομlνωςΙ<αCσέiίλλοvς-ιο:crς 
1:0ίί 1tPC.H>ιoii μf1χανι.ομοίί d.ρμοδι.όtη-τtς , θά :rφtntL 11ι.'αύ-ιt:ς νά 
σuy>ιtν-R.ι&οίίν σ-τό Ύ<r . Οt>ιι.σμοU . 

Ό πρW-ιος στ61ος &6. ιφlπει. ν3.ναι. ή lι;.αφd.νηcη -ιίjς τρ.:ι
Υλf1ς)tαC'tίjςnιιρ6.yιcας . 

Jl σvνδv~::: :~ί: τ~:' δ=~~~-ι~6 ~~~=~~:c:ρ~~~ ~~~:<~;~~0~~ ~ι_~~:~~α 



βέβσ.~c. ίιJΙiΡΧt 1. • 

τ?jςο,Μο

&~ Cvητη 

'λ\Ιtξάρτητα t-«~6 τ< ~αt')yορ(α ιιου βρ(σιιο"τα~ (Δστο(, 
άyρότι:ς, ιφόσφuytς 11λ11 , ), δλο~ οι δ~οιια~οίίχο~ &ά χψιστοUv σl 
ιιατηyοpCες & ... άλοyα μέ τό Ι<ρ~-;f)ρ ~ο τοίi t~σοό()ματος. 

·Ετσ~, 16 nρ6yραμμσ. ΙΙά μ11ορQ ... ά Ι<ά"τι 1tΡοβλlςνΒς Ι<ατά ι 
τCςκc.τηyορ(ι:ςt(σοδl,ματοε,Ι<αt'άρχή",ΧΙ.!Ρ(ζο"ταςαυτtςιι1..'. 
εrδος,ά ... άλοyαΙ<αCμf:iλλαΜpιτ()ρ~οα-Οιιw<;ιιαληdδ~οιια~οψαταΙ<λπ . -

8 . 3 'Αλλ11 l ... .;; -;ους δ ~"c.~οουχοvς τοU ιιρσyράμμα τος ,.ους t • _,_ 
λlyt~οτ6ιιρ~ο,.()ρ~οστqϊiεtσσδf)μα,.ος , τf) ... tερ(ΙpχCα,.W...οτόχιι...,.,.σ, 
&ά ιιααορCοσv" ίιΨηλό,.ι:ρες οιισJημό,.η-ιες , μέ iiλλα λδy~οα oC yε~•
ιιώτtptς te ... ~ ιιtι; ιΙ. ... άy,.ες '!.αpαyι.ιy?iι; η ιl.σφαλε (ας. Βέβαι c. δ τι: λ •
ιι6ι; ΟιtΟJ'Ιδζ &3.\lαl. ή lξιιπηρ(,.ηση nλω~ ,.;;,,. ltOλΙ.,.O:,v 110υ fXOV\1 ό.
\Ιάyιιtς, Ή δ~οαδοχΙ.Ι<() Ομι.ιι; σι:~ορ(Ι' lvtpyε~oων μ.:ίς 6Cvt1. ~~ διι\Ια- · 
τό,.η,.u.vά lπrtιpεάσοιιμt τfιv σGν&tοη;οίίtλλη"ικσίί χ~οιι , ο(σχt
σημέτδ'Ε&v~οιι6Πρόyραμμα,l·ιyένtc.·ε,.σcμΜΡοίίμtιι , χ.νά 
ό.νημt,.ι.mCσοιιμε πρ,;,.α ,.(ς ό.νάyκες τij.ς πι:ρισχ"ις λ, που 1tpσ:Jλt
πcται μ~οά JΙαΙ.\ΙΟV!'yΙ.α μtyάλ,., παραyωyι>ιή lyκα,.άσταση, ~ τ~ς r.ε
Ρ•οχi'i<Βπουλόyοιl&νιιιη<;d.σφαλtCαςlιηβάλλοuv,.ήπGκvωση,.οίί 
πλη&uσμοtίτης. 

) ΣπCη tτοψο στους σι~ιοvσμι>ιά δ&λcοvς μt tπόδοοη ,.οV
λ6.χιοτο",.fινttασφάλ~οι;τ,.;>jςσιιvτήρησηςτης"αταο>ιtv?iς , 

β} Σπ(Η lτοψοοτο{ις οCΙ<Ο\ΙΟμ~ο>ι6. ά.δGvατοιις μέ όnόδοοη της 
άι;,Cας τi'Jι; ΙΙΟ"Ρσ.Ο>ιtvi',ι /';οο>ιc. cl μεy6.λο ΧΡΟ\Ιι>ιό 6Ι.6.σ,;rψα . 

y) Σπ!τ~ο (το ~.ι ο το(;,; ·'.nόλοι ιιοvι; JΙαC όJΙ.Οδοοη ,;jς όtC~ς 



tiiς κο.-ι;aσιιtviiς fvtOΚ'1ι μέ κλ~μ~tωσ'1 toiί χρό,.οv >ιο.C τοΌ 16~ -,__ 
κa1/i κa·n:yoρCo. ι;{σοδfψc;1ος, 

δ) ι.άvtια σ'liσοvς lxoυv lvα μέρος της άι;:Cας 11)ς >ιαtιισ>ι t viίς, 
tt'tt σέ χρί:μ3 1 εtn:: σ{. ο{κόπεδο • 

.. ) ΔlivHo ytv~κι y~ά το!ίς άy;:>όttς μέ JΙαδοδl)yηση στ! .:-
ο~μο y ~d. vd. μJΙορlοοvμt vιi lvο...ματ.:..σοvμt ο1Ιι >ι α ταΟ"ιιtulι τΙ) 'ΙΡΟ
σωιι~κf) lρyασCα 11ϊς /iyρonκi'jς ο{ιιοyέv~~ο.ς . 

στ) Δ~tvκόλvvσq t~ς ovvtpyαo(αc, μέ τό" tδιwηκό tομέα >ια
-ι;αοκι;ιVjς . 

ζ) -Ελtyχο dνd :rιtvταtτCα 1ijς ο{κοvομικi'jς ιιο.1ασ-ι;dοιw, tWv 
διχaιοGχw" πο(ί :rιi'lpαv σπ!η . 

'1) Σvvτ(jpηoq 1Uv κα1aσχιuώv ~o.C ytvικQτι;ρα li , 'f~ χρειάζt· 
tο.ι "ομο&tη>ιά li:rιι.ιι; ΙΙyο.(,.ει dπό 16 :ιρόyραμμα yιά v/i ξt>ΙαtlοΡ:σΌ 
tό πο.ρtλ66~ καC νd φηαχ1i)16 μιλλο" . 

9 . 2 Ή μέδοδος t7ιι;; ... c:rασκεvijς >ιΟ.tΟι><ιCν '/ι τ?jς :rιαροχf\ς δα
~ε!w" Vπ6 τoii Υ.ρά1οuc,, tyypαφlι lνός μεydλοu ΙΙΟvδuλCοu ~{ς 16v 
11ΡοUr.ολοyιομόΙΙ, οuζητφεις ,.ο,( δ~ο.φορο.C ΔΙΙ1ιλfιΦε~οι~~,dλλ;yή >ιο.τά 
1Cς 1\;μtοtς dΙΙ~ΥΙΙtς 1:;11 ποσ::Ον &d μtταφέΡtΙ τf.11 1\Ολιηχlι dρρv~μ(α 

'Ο1Ι)ΙΙlΙΙtέλεση.,;οVστεyα.στιΙΙοϊ;ιιροyράμμα.1ος.'Αλλάκα1Ο.ΟΙΙtuα.οτι
ΙΙ6 nρόyρο.μμα. >ια! άρρu ... μCο. μο.ζ(ί δέν πaνε . Είο1ψο.ξη &~6 16 i.'!;-:5-
ο~ΟΙΙ To.μttov κο.C ρι4ψο ατό >ισινό ~opβo.va σημο.(,.ει tξο.(!>άvιση 
'L"ijς ά:rιόδοσης '\"OV Ο'\"tyc;στι>ιοϋ προyράμμο.1ος . 'Ή fλλειψη φιtν'\" ~
ο.ςrιο!ίδιο.>ιΡCνtι'L"IjvοtΙΙΟνομιχήδρο.στηρι6τη'tα.tοVκρο.-:ιΙΙΟϊί 
μηχο.v~σμοίi δlv πρέπει. vά .:t'L"αφι:ρ&Q στ6 στι:yα.ΟΗ>ι6 nρ-',ΙΊ'C: 
μέθοδοι οt~~σvομι>ιiiς ιιφ.tτ!,λctίσεwς της {διwtικ.iiς πρwτοβοuλ·" ~ 
μιιοροUv vά χρησιμt!ίσοvν Wστt δ μηχανισμός 1τjς χpημα'L"οδοτljσε ~ 
v' li'IIOΙΙ'\"ftσtΙ διχ~ά tOV ικανόtη'\"α χ<ν()σεως . 



~f~I:!~.!~~~.!_Z~;;z_~~f.2.!:..Ξ. 
1 Ο, 1 'Η ιιρC»Ι<οδότ' J ~.. τοC" ιιροyρδ.μμaτο,:; &5 1ιερ ι λ. 51.';: Htι't '&ρ
χf)ν μι Δ διο.όοχιJΙ~ν οειρd, !Ιαοοχ.:ιν &~6 τf; , Κvβtρ,·~<:ΗΙΙ δ~ά τ6. 
ΙΙlν·tt nρ:Οτα χρόvια . ~Ίσηρα θd ιιεριλάβ~ ,;6 λαβεί\ο τ;:..., ιιΙΖλαιL;ίν 
προyραμμδ:twν >οαC τf;ν .t,HovoCα" τ.:ίν ιιαλαι\:." :poptwo . Μιιορεt 
& .. όμη "ά ιιεριλdβt} ιιόρο\Ιι;. άιιό 'tf;\1 ι ... ισ{ηΟ•η τ~ς ά,.τc.λλο.ξ(μ.οv 
JΙtριοuοCας . ' Εν σuνό~ε• <14 "'ΕΡιλdβ'Ι) δc:ιοιο ιιεριοιισια.Jο.ό Ο'tΟι
χεtο όιαχε φCCεται ό ιιpα·η~ιός μηχaνισμdι; αVτf} τΙ) σnyμf), οχε
ΗΙΙΟ μl tfι \1 ΙΙtιλ(lιόΗμr, Uι«χεCριση τσΌ στt'J:ι.οτι~οv 110οβλ.f)ματος 
διιw<. ιι .χ. οt><όιιtδα &.yσροο&lν-ια >raC μfι χρηοψοιιοι•;lντα r, τl
λος έ ιι'fάσεις yί'jς ιιοG >ια-ιtCχσ, το•. ii "ατlχονται άnό κρα:ΗΙΙΟGς 
όρyα..,ισμοGς , !νtu1ΙλlοvσημαοCας .' Αιιότόσημεi:"οαVτ6.,α( 
ίιστερα μl τόν χΡόνο ~ιc.C μl μvαλ6, ή σtlyη μπορεί:' νd φρο~ 'Ι"Cσο 
~6 ~ tαut6 '1"1')ς, 

.;. 



ι\.ρχή Ί\.nο>ιλt~σ&~ tlνv.~ ή JΙ.ερ~σvλλοy+, xPr:μ.f~..,,. άnδ ~1iν άJιΟ-
~αμCt"ση μt ~όΜο •.5 ,λ . ιι , Erv-"~ nολ(ι &~ρ~βό ~6 χρflμα 
1\Οό ι'_ >ιΟΟ~(ζς 4 , 5\([, v<.>:l ••αχι:ι.p(σι:ι.ις, 0~0.'- "tό lvo(>ι~O σή
μtpι:. tlvα~ σ"tf!v lλt!ι"tpη ι\.ycρ1 6 - 8:' ~f)ι; άξCαι; ~ίjς ο•Ιtοόο
μη.ς_ Ιtc.( μt ~άσι~ι; μι~.:.Οtι.ις. • - '!'ρ ,. :ιιι:ζα Σ1tyαση όέv nptnH 
ν:S. χάσ~ ~6 χο.ρο.~~ϊ\ρα ~ηι;, σ!ίv όι>μeσCοv λtι.~ouρyoi:i. wλν ~ιιρδ(σ>;ι 
&6 μtι.ώσ~ ~σGς ~ό>ισv~ ~'1ς, liv χ6σι;ι ~6. βση&ηθδ ιl.nό ~f!v Υ.vβtρ
νηση, Jι!ι.ά Ιtαι.νσόρyι.'Ι. Tpάntζ :δ•wη~ισϋ "tGJΙ.ou δt ΧΡΒάζt~αι. 
vά ~δpv&Q , 



lyΙ<ρC--ι.~ς "'' lιτCβλι. .. , ilv.n ":ροημ.:.τερη μ~.i .:ί.λλτ μέeσδος . 
Ti οtΙ<όΙΙtδα noV Οιιι.κ, ·με~~αμt σ"ffν 11 . 2 .ιt.i ~Ρ~"ιηiiuΌν <ιρ6ς 
6~.i&t0~ ι ά.ψοίί f:,.'IIH~ Οίίν, &i ΙΙλr,pw~Oiίv J:ιιό τοός. \•t~ιιζ ~δ~ο
Ι<1"ήτ::ς μl ti.ιwoλ(tς Ι<Q.( σι δόσεις . '':ι.( ό.nό Ιιίi1!.σια έJΙο:ιι"J •η' 
Ιίση::ρ~ ·iά μιιοροΟν ,ι_ όCδι.ιν-rαι Ι<;ι( μt ::ιίι-rοιι:ψοχf) . C~'l"t Ι<Ο.ι,.οCίρ
yια,οr.'ttΙΙΡ~ο.t6-ιιιιιnεlvaιiιμtδοδοςw:ι.:τήvέφαρμόζοιιν0λα 
τά φιλαν&ρwnι ,.1, ~δ ρ C.μc:_ τc σ(Jμερα . 

12.2 ~)Ή ιιiλu<οιις τ:v στεyα::ιη~i:>ν ά.vαy~ιί:ιν τϊ;,v ntvtσtfPwv 
('fΡι.f't'λοδ((ητσι, ΙΙΟΡ"Υ'~"Vχοι "λ<: , ), yι6. τfι-, όnο(α δl• μιτορεt 
ν6. !nιάρt~ άμφισβ/ιτηση, <>liv,:xι. τό 5.vH~ιtCuι:.vo δοι.ιλειaι;. τοίί με 
τ.:r.βατι~<οίί σ-ιαδCοv . δ~ χρησψσnοιτ,{Ιοί:iν ίιnJ.ρχσuσtς:μελlτες ιια( 
μl 11)" lιιCβλε"'η τί:η J. τιστοCχι.ιν iιnηρεσιi:>ν τοίi 'Υφ . U{ιησμοίί 
μΜροΌvvάιφοχι.4)fι.σοv . 

β) Γι.ί tfιν Δyροτ~ιιf στlyαοη &6. σuvt)l.toouμt τf· δα~Βο
δδτηαη ιin6 ~ fιν λ . Τ . :;. :ι_.(ρ'Ιιονtαζ μfρ ~μνα y~6. τήv με ( ι.ιση tο\ί 
ot6otovς otαC t f,v τέλει: dnλοόοτεuοη ι;:ιiς δ ~.α δ~ Μ "ο Cας • Τ6 110-

οδν t::.V 150 lιι . nριnε~ ~6. αίιξ.r,&~ . 

y) r, c1 t fiν δ~ ομfι ι;.,ς ~α τα ο~ εu?jς μtοα σtfιν ώρα, 
ο~61ΙΙ.μο ,. • &ρxCoouμt d. t6 τfι· 'Ζ1Ι..ιρχ(α . 

. ι. 



γ) θά y(,.Ό ή ' γραφfο ~~ 'ό ο.:,.ο~οι.ι~"6c.. :iιιολογ~ομός ~Cίν 
ll.lλcr~Cv φορέων . 

ι) θά ό~ε:ρtuν ...,;:,. ~6. V111ρx_ov1"-l 11ερ<οuc~ιι~6. ο~:ηχε\ο , 

rιο!ι ' άιιοδοtιοi:ον σ~ό ~Η''"'* σtεyiοtωι:; . 

t) '!'α( 1"fλο., ' ι.:;ρv.ι.οt~ , ή ~ρά,.εζα , ή '!:ο~~ fJ Χι..ιΡΟ1"α -
ι( ιι.,Οιιωι;μ•λ 40 σ .tcέ'l/ι.λtς.t.έσt•c; . 


