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θείίιθήκθΫηνψβηξθκζΪπβψθικθήνδπββ
ικβηΪήείΰηθλμωοαΪιΪληυορΪλμωοβλενΰΫίλίκάβλΪ
ζθΰηθηΪγμβηΪθξβπβΪεφηθζλΪγμί ZZZQHII
LQWHUQDWLRQDOFRPβηΪλΪγμίβημίκηίμζΪέΪαβηΪ
ZZZQHIIHVKRSFRP

8 Ξοηλδμδμηδξν
μίζμίφδμηύ
ΌηβζΪμίεφηθικθρβμΪγμίήΪηηθί
κνδθάθήλμάθΘηθιθζθΰίμάΪζηΪνρβμφλω
ικΪάβεφηθβΫίαθιΪληθιθεφαθάΪμφλω
ικβΫθκθζΛθοκΪηωγμίκνδθάθήλμάθιθ
χδλιενΪμΪπββββηλμκνδπβψιθζθημΪΰνήεω
ήΪεφηίγςίέθβλιθεφαθάΪηβωβεβήεω
ιίκίήΪρβηθάθζνάεΪήίεφπν
ΎΪηηυγικβΫθκικίήηΪαηΪρίη
βλδεψρβμίεφηθήεωάλμκΪβάΪηβω
ΛθΫεψήΪγμίλιίπβΪεφηυίβηλμκνδπββιθ
ζθημΪΰν
ΚΪλιΪδνγμίβθλζθμκβμίικβΫθκΗί
ιθήδεψρΪγμί ικβΫθκ ίλεβ θη Ϋυε ιθάκίΰήίη
άθάκίζωμκΪηλιθκμβκθάδβ
ΙθήδεψρίηβίικβΫθκΪΫίαςμίιλίεφηθγ
άβεδβήθεΰίηικθβαάθήβμφμθεφδθ
δάΪεβξβπβκθάΪηηυγλιίπβΪεβλμ
ΙθάκίΰήίηβωβααΪηίικΪάβεφηθέθ
ιθήδεψρίηβω ικβάθήωμ δ ληωμβψ έΪκΪημβγηυο
θΫωαΪμίεφλμά
ΧμθμικβΫθκικίήηΪαηΪρίημθεφδθήεω
ήθζΪςηίέθβλιθεφαθάΪηβωΒλιθεφανγμί
ικβΫθκμθεφδθήεωικβέθμθάείηβωΫεψήβ
ηΪιβμδθά Λείήβμί αΪ ικβΫθκθζ άθ άκίζω ίέθ
κΪΫθμυΒλιθεφανγμίικβΫθκμθεφδθά
αΪδκυμθζιθζίσίηββ
ΎΪηηυγικβΫθκικίήηΪαηΪρίηήεω
βλιθεφαθάΪηβωηΪάυλθμίηίΫθείί ζ
ηΪήνκθάηίζζθκω
Ύίμβήθ είμεβπΪλθέκΪηβρίηηυζβ
ξβαβρίλδβζβνζλμάίηηυζββιλβοβρίλδβζβ
άθαζθΰηθλμωζβΪμΪδΰίεβπΪηί
θΫεΪήΪψσβίήθλμΪμθρηυζβαηΪηβωζβθ
ικβΫθκίζθένμβλιθεφαθάΪμφικβΫθκμθεφδθ
ιθήικβλζθμκθζεβπθμάίλμάίηηυοαΪβο
ΫίαθιΪληθλμφβεβιθλείιθήκθΫηθέθ
βηλμκνδμΪΰΪβθλθαηΪηβωάλίοθιΪληθλμίγ
λάωαΪηηυολχδλιενΪμΪπβίγικβΫθκΪ

Ικβζίη βίιθηΪαηΪρίηβψ



ΎίμωζηίκΪακίςΪίμλωβέκΪμφλικβΫθκθζ
ΘρβλμδΪ β θΫλενΰβάΪηβί ικβΫθκΪ ηί ήθεΰηυ
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ικβηΪήείΰηθλμίγάκΪΫθρνψδΪζίκν
~ ΙκβηΪήείΰηθλμβηΪ λμκΪηβπΪ 

ΌΪΰηυίικΪάβεΪμίοηβδβΫίαθιΪληθλμβ UX

( Αίεμϊδξοίαηκίρδτμηιη
ΰδζνξίπμνπρη
Νΰψίώημσνολίυηώ

ΌΪΰηυίικΪάβεΪμίοηβδ ΫίαθιΪληθλμβ

: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋ
ανζβνοίμηώ
■
ΛεθΰίηηυίάκΪΫθρίγδΪζίκί
είέδθάθλιεΪζίηωψσβίλωικίήζίμυζθένμ
αΪέθκίμφλωΗίοκΪηβμίάκΪΫθρίγδΪζίκί
είέδθάθλιεΪζίηωψσβίλωικίήζίμυΗί
θμδκυάΪγμίήάίκπνικβΫθκΪίλεβάηνμκβ
ικβΫθκΪθΫκΪαθάΪελωήυζΌυδεψρβμί
ικβΫθκ άυηφμί άβεδν λίμίάθέθ ικθάθήΪ βα
κθαίμδββεβθμδεψρβμίικίήθοκΪηβμίεφά
ΫεθδίικίήθοκΪηβμίείγ
■
ΛενρΪγηθνιΪάςβίδνλθρδβιβσβ
ΘιΪληθλμφάθαέθκΪηβω
δΪιηνάςβγΰβκβεβλθδθμΰΪκίηβωζθένμ
άλιυοηνμφΙίκίήχδλιενΪμΪπβίγνήΪεβμί
έκνΫυίαΪέκωαηίηβωβακΪΫθρίγδΪζίκυλ
ιθάίκοηθλμβηΪέκίάΪμίεφηυοχείζίημθάβ
ικβηΪήείΰηθλμίγ
■
ΒααΪλμκνβάθαήνοΪικθηβδΪψσίγά
ΘιΪληθλμφάθαέθκΪηβω
ικβΫθκικβθμδκυάΪηββήάίκπυΫνζΪέΪ
ήεωάυιίρδβζθΰίμιθήηωμφλωδθληνμφλω
ηΪέκίάΪμίεφηθέθχείζίημΪβάλιυοηνμφ
ΙκβικίήάΪκβμίεφηθζκΪαθέκίάί
θΫωαΪμίεφηθαΪδκίιεωγμίΫνζΪένήεω
άυιίρδβάικβηΪήείΰηθλμωοΗΪικβζίκ
ιθλμΪάφμί ηΪ ηίϋ δΪλμκψεψ βεβ ξθκζν ήεω
άυιίδΪηβωΒλιθεφανγμίΫνζΪένήεω
άυιίρδβ ηνΰηθέθ κΪαζίκΪ θηΪ ηί ήθεΰηΪ
άυλμνιΪμφαΪδκΪωικβηΪήείΰηθλμίγ

: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋνενβί
ΙκβΫθκλμΪηθάβμλωθρίηφέθκωρβζΗί
ικβδΪλΪγμίλφδέθκωρβζάηνμκίηηβζ
ιθάίκοηθλμωζικβΫθκΪβεβ
ηΪέκίάΪμίεφηυζχείζίημΪζΌλίέήΪ
ήΪάΪγμίικβΫθκνθλμυμφΗίιθαάθεωγμί
ήίμωζιθήοθήβμφΫεβαδθδέθκωρίζν
ικβΫθκν
■
ΙκβηΪήείΰηθλμββεβιθλνήΪθρίηφ
ΘιΪληθλμφθΰθέΪ
έθκωρβίΡμθΫυβαάείρφέθκωρνψιθλνήν
βεβικβηΪήείΰηθλμββακΪΫθρίγδΪζίκυ
άλίέήΪβλιθεφανγμίικβοάΪμδβ
■
ΙΪκυλιβκμΪάέθκωρίγκΪΫθρίγδΪζίκί
ΘιΪληθλμφθΰθέΪ
ζθένμάλιυοηνμφΑΪικίσΪίμλωέθμθάβμφ
ΫεψήΪάδθμθκυοβλιθεφανψμλωηΪιβμδβλ
άυλθδβζλθήίκΰΪηβίζλιβκμΪ
ΎθΫΪάεωγμίάΫεψήΪμθεφδθηίΫθεφςθί
δθεβρίλμάθηΪιβμδθάλάυλθδβζ
λθήίκΰΪηβίζ λιβκμΪ Θλμθκθΰηθ θμδκθγμί
ήάίκπνικβΫθκΪ
■

: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋ
νχξίοηαίμηώ
■
ΌικθπίλλίχδλιενΪμΪπββθμδκυμυίήεω
ήθλμνιΪήίμΪεβικβΫθκΪλβεφηθ
ηΪέκίάΪψμλωΗίικβδΪλΪγμίλφδ
κΪλδΪείηηυζήίμΪεωζΗίιθήινλδΪγμί
ήίμίγΫεβαδθδικβΫθκν
■
ΒαθμδκυμθγήάίκπυικβΫθκΪζθΰίμ
ΘιΪληθλμφθςιΪκβάΪηβω
άυκάΪμφλω έθκωρβγ ιΪκ Ικβ θικίήίεϋηηθγ
μίζιίκΪμνκίθηζθΰίμΫυμφηίάβήίη
ΘμδκυάΪωήάίκπνηίλμθγμίλεβςδθζ
ΫεβαδθδικβΫθκνΘλμθκθΰηθθμδκθγμί
ήάίκπνικβΫθκΪΗίιθήινλδΪγμίήίμίγ
ΫεβαδθδικβΫθκν
■
ΙκββλιθεφαθάΪηββάθήυάκΪΫθρίγ
ΘιΪληθλμφθςιΪκβάΪηβω
δΪζίκίζθΰίμθΫκΪαθάΪμφλωέθκωρβγ
άθήωηθγιΪκΑΪικίσΪίμλωηΪεβάΪμφάθήν
άέθκωρνψκΪΫθρνψδΪζίκν

: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋ
ροίαληοναίμηώ
■
ΙθπΪκΪιΪηηθίλμίδεθήάίκπυικβΫθκΪ
ζθΰίμμκίληνμφΗίβλιθεφανγμίλδκίΫδβ
ήεωλμίδεΪΪμΪδΰίίήδβίβΪΫκΪαβάηυί
ρβλμωσβίλκίήλμάΪ
■
ΙίμεβήάίκπυικβΫθκΪιθήάβΰηυικβ
ΘιΪληθλμφμκΪάζβκθάΪηβω
θμδκυάΪηβββαΪδκυάΪηββήάίκπυάυ
ζθΰίμίαΪσίζβμφλίΫίιΪεφπυΗί
ήθμκΪέβάΪγμίλφήθνρΪλμδΪέήίηΪοθήωμλω
ιίμεβ

: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋςγίοί
ρνινλ
■
ΙκβηίδάΪεβξβπβκθάΪηηθζκίζθημί
ικβΫθκζθΰίμλμΪμφβλμθρηβδθζ
θιΪληθλμβΕψΫυίκίζθημηυίκΪΫθμυβ
αΪζίηΪικθάθήθάβμκνΫήθεΰηυ
άυιθεηωμφλωμθεφδθλιίπβΪεβλμΪζβ
λίκάβληθγλενΰΫυικθςίήςβζβ
λιίπβΪεφηθίθΫνρίηβίΏλεβικβΫθκ
ηίβλικΪάίηάυηφμίάβεδνλίμίάθέθ
ικθάθήΪβακθαίμδββεβθμδεψρβμί
ικίήθοκΪηβμίεφ ά Ϋεθδί ικίήθοκΪηβμίείγ
ΌυαθάβμίλιίπβΪεβλμΪλίκάβληθγλενΰΫυ
■
ΙκβλβεφηθζηΪέκίάίικβΫθκΪβαθεωπβω
ΘιΪληθλμφνήΪκΪμθδθζ
δΪΫίεωζθΰίμκΪλιεΪάβμφλωΛείήβμίαΪ
μίζρμθΫυδΪΫίεφηίλθικβδΪλΪελωλ
έθκωρβζβρΪλμωζβχείδμκθικβΫθκθά
■
ΙκθηβδΪψσΪωάεΪέΪζθΰίμικβάίλμβδ
ΘιΪληθλμφνήΪκΪμθδθζ
νήΪκνχείδμκβρίλδβζμθδθζΗί
βλιθεφανγμίθρβλμβμίεφάυλθδθέθ
ήΪάείηβωβεβιΪκθλμκνγηυίθρβλμβμίεβ
■
ΗίβλικΪάηυγικβΫθκζθΰίμΫυμφ
ΘιΪληθλμφνήΪκΪμθδθζ
ικβρβηθγιθκΪΰίηβωμθδθζΗβδθέήΪηί
άδεψρΪγμίηίβλικΪάηυγικβΫθκΌυηφμί
βακθαίμδβάβεδνλίμίάθέθικθάθήΪβεβ
άυδεψρβμίικίήθοκΪηβμίεφάΫεθδί
ικίήθοκΪηβμίείγΌυαθάβμίλιίπβΪεβλμΪ
λίκάβληθγλενΰΫυ
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Ικβρβηυιθάκίΰήίηβγ

: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋ
παώζίμμίώπλίβμηρμϊλξνκδλ
ΌιΪηίεβνικΪάείηβωβεβάχείζίημΪο
νικΪάείηβωάλμκθίηυιθλμθωηηυίζΪέηβμυ
δθμθκυίζθένμάθαήίγλμάθάΪμφηΪ
χείδμκθηηυίβζιεΪημΪμυ ηΪικβζίκηΪ
δΪκήβθλμβζνεωμθκβεββηΰίδμθκβηλνεβηΪ
Ώλεβάυβλιθεφανίμίχείδμκθηηυί
βζιεΪημΪμυλθΫεψήΪγμίζβηβζΪεφηθί
κΪλλμθωηβίήθιΪηίεβνικΪάείηβω λζ
Βίκνβδμμίώκίλξνφιί

: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋνενβί
ΕΪζιυκΪΫθρίγδΪζίκυθρίηφλβεφηθ
ηΪέκίάΪψμλωΗίδθμθκθίάκίζωιθλεί
άυδεψρίηβωλνσίλμάνίμθιΪληθλμφ
ιθενρίηβωθΰθέΪΗίδΪλΪγμίλφλμίδεωηηθέθ
ιεΪξθηΪΙκβθρβλμδίβαΫίέΪγμίδθημΪδμΪλ
δθΰίγ
: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋςγίοί
ρνινλ
ΙκβαΪζίηίεΪζιθρδβάκΪΫθρίγδΪζίκί
νρβμυάΪγμίμθρμθδθημΪδμυάιΪμκθηί
ηΪοθήωμλωιθήηΪικωΰίηβίζΙίκίήλζίηθγ
εΪζιθρδβάυηφμίάβεδνλίμίάθέθδΪΫίεωβα
κθαίμδββεβθμδεψρβμίικίήθοκΪηβμίεφά
ΫεθδίικίήθοκΪηβμίείγ



] Ξοηφημϊξναοδεγδμηθ
Νΰψίώημσνολίυηώ

Ικβρ ηυιθάκίΰήίηβγ

Αμηλίμηδ
■
ΙκβηΪήείΰηθλμβξθεφέΪιίκέΪζίημηΪωΫνζΪέΪβεβ
ιθλνήΪηΪήηίκΪΫθρίγδΪζίκυηίλμΪάφμί
ικβηΪήείΰηθλμβηΪήηθκΪΫθρίγδΪζίκυΗί
ηΪδκυάΪγμίήηθκΪΫθρίγδΪζίκυξθεφέθγεψΫθέθ
άβήΪ βεβ ιίκέΪζίημηθγ ΫνζΪέθγ Ηί λμΪάφμί ιθλνήν ηΪ
ήηθκΪΫθρίγδΪζίκυίλεβνλμΪηθάείηΪμίζιίκΪμνκΪ
άυςί &ΧμθικβάίήϋμδβαεβςηίγΪδδνζνεωπββ
μίιεΪΌκίζωάυιίδΪηβωβεβΰΪκίηβωΫνήίμ
ηΪκνςίηθρμθικβάίήϋμδιθάκίΰήίηβψχζΪεβ
■
ΊεψζβηβίάΪωξθεφέΪικββλιθεφαθάΪηββ
ΪεψζβηβίάθγξθεφέβλείήβμίρμθΫυθηΪηίδΪλΪεΪλφ
λμίδεΪήάίκπυΧμθζθΰίμικβάίλμβδβαζίηίηβψ
πάίμΪλμίδεΪ
■
ΌθήΪ ά έθκωρίγ δΪζίκί αΪικίσΪίμλω ηΪεβάΪμφ άθήν ά
έθκωρνψκΪΫθρνψδΪζίκνΧμθζθΰίμικβάίλμβδ
θΫκΪαθάΪηβψιΪκΪΌκίανεφμΪμίβαζίηίηβω
μίζιίκΪμνκυάθαζθΰηθιθάκίΰήίηβίχζΪεβ
■
ΌεΪέΪάκΪΫθρίγδΪζίκίάεΪέΪηΪοθήωσΪωλωά
κΪΫθρίγδΪζίκίάμίρίηβίήεβμίεφηθέθάκίζίηβ
ζθΰίμικβάίλμβδδθκκθαββΙθλείβλιθεφαθάΪηβω
ήΪγμίκΪΫθρίγδΪζίκίάυλθοηνμφΗίήίκΰβμί
άεΪΰηυίικθήνδμυάαΪδκυμθγκΪΫθρίγδΪζίκίά
μίρίηβίήεβμίεφηθέθάκίζίηβΗβάδθίζλενρΪίηί
βλιθεφανγμίκΪΫθρνψδΪζίκνήεωοκΪηίηβω
ικθήνδμθά
■
ΘοεΪΰήίηβίικβΫθκΪλθμδκυμθγήάίκπίγιθλεί
κίΰβζΪκΪΫθμυικβάυλθδθγμίζιίκΪμνκίηί
θλμΪάεωγμίικβΫθκθλμυάΪμφλθμδκυμθγήάίκπίγ
ΑΪικίσΪίμλωξβδλβκθάΪμφήάίκπνάθμδκυμθζ
λθλμθωηββ δΪδβζεβΫθ ικίήζίμθζ ΎΪΰί ίλεβ ήάίκπΪ
ικβΫθκΪΫνήίμικθλμθικβθμδκυμΪλθάκίζίηίζχμθ
ζθΰίμικβάίλμβδιθάκίΰήίηβψιθάίκοηθλμβ
λμθωσίγκωήθζζίΫίεβ
ΘλμΪάεωγμί κΪΫθρνψ δΪζίκν θμδκυμθγ ήεω άυλυοΪηβω
μθεφδθ ιθλεί κίΰβζΪ κΪΫθμυ λ Ϋθεφςβζ δθεβρίλμάθζ
άεΪέβ
■
ΛθδθμξκνδμθάικβάυιίδΪηββλθρηυοξκνδμθάυο
ιβκθέθάηίαΪιθεηωγμίικθμβάίηφπίεβδθζΛθδθμ
ξκνδμθάΫνήίμλμίδΪμφλικθμβάηωβθλμΪάεωμφιωμηΪ
δθμθκυίΫνήίμικΪδμβρίλδβηίάθαζθΰηθνήΪεβμφ
ΒλιθεφανγμίιθάθαζθΰηθλμβΫθείίέενΫθδβγ
νηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφ
■
ΛβεφηθαΪέκωαηϋηνιεθμηβμίεφικβλβεφηθζ
αΪέκωαηίηββνιεθμηβμίεωήάίκπΪικβΫθκΪιίκίλμΪϋμ
ηθκζΪεφηθαΪδκυάΪμφλωΧμθζθΰίμικβάίλμβδ
ιθάκίΰήίηβψιθάίκοηθλμβικβείέΪψσίγδικβΫθκν
ζίΫίεβΛείήβμίαΪρβλμθμθγνιεθμηβμίεωήάίκπυ
■
ΒλιθεφαθάΪηβίήάίκπυικβΫθκΪάδΪρίλμάίλβήίηφω
βεβιθεδβηίλΪήβμίλφβηβρίέθηίλμΪάφμίηΪήάίκπν
ικβΫθκΪΗίλμΪάφμίιθλνήνβικβηΪήείΰηθλμβηΪ
ήάίκπν
■
ΝλμΪηθάδΪικβηΪήείΰηθλμίγάαΪάβλβζθλμβθμμβιΪ
ικβΫθκΪικβηΪήείΰηθλμβζθένμιθπΪκΪιΪμφλμίδεθ
ήάίκπυικβΫθκΪικβίϋαΪδκυάΪηββΌλίέήΪ
νλμΪηΪάεβάΪγμίικβηΪήείΰηθλμβάκΪΫθρνψδΪζίκν
ήθνιθκΪ
■
ΙίκίζίσίηβίικβΫθκΪηίιίκίήάβέΪγμίικβΫθκαΪ
κνρδνήάίκπυΚνρδΪήάίκπυηίκΪλλρβμΪηΪηΪάίλ
ικβΫθκΪβζθΰίμλεθζΪμφλω

ΘοκΪηΪθδκνΰΪψσίγλκίήυ UX

7 Ντοίμίνιοςείύψδθ
ποδγϊ

■

ΔΪδζθΰηθκίΰίθμδκυάΪγμίήάίκπνικβΫθκΪάθ
άκίζωκΪΫθμυ

■

Ηίλδθεφδθ ιβκθέθά ενρςί άλίέθ ιίρφ θήβη αΪ ήκνέβζ
ΚΪΫθρΪωδΪζίκΪθλμΪϋμλωμϋιεθγαΪλρϋμρίέθάκίζω
άυιίδΪηβωάμθκθέθιβκθέΪνζίηφςΪίμλωΖθΰηθ
μΪδΰί ιθζίλμβμφ ά κΪΫθρνψ δΪζίκν  ικωζθνέθεφηυί
ξθκζυκωήθζήκνέλήκνέθζ

■

ΙκβήεβμίεφηθζάκίζίηβικβέθμθάείηβωικβΫθκ
ζθΰηθάυδεψρβμφαΪζβηνμήθθδθηρΪηβω
ικβέθμθάείηβωββλιθεφαθάΪμφθλμΪμθρηθίμίιεθήεω
ήθάίήίηβωΫεψήΪήθέθμθάηθλμβ

ΌΪςηθάυγικβΫθκθμεβρΪίμλωθλθΫίηηθγ
χξξίδμβάηθλμφψχηίκέθιθμκίΫείηβωΌχμθζκΪαήίείάυ
ηΪγήϋμίκωήκίδθζίηήΪπβγδΪδικβχδλιενΪμΪπββ
ικβΫθκΪλχδθηθζβμφίσϋΫθεφςίχηίκέβββδΪδ
ικΪάβεφηθνμβεβαβκθάΪμφικβΫθκ

ΘοκΪη θδκνΰΪψσίγλκίήυ

άινμνληώόκδιρονόμδοβηη
■

■

■

ΙκίήάΪκβμίεφηθηΪέκίάΪγμίικβΫθκμθεφδθάμθζ
λενρΪίίλεβχμθνδΪαΪηθάκίπίιμίβεβάμΪΫεβπΪο
κνδθάθήλμάΪιθχδλιενΪμΪπββ
ΙκίΰήίρίζιθζίσΪμφαΪζθκθΰίηηυίικθήνδμυά
κΪΫθρνψδΪζίκνκΪαζθκθαφμίβο

ΒλιθεφανγμίμϋζηυίιθδκυμυίρϋκηυζεΪδθζβεβ
χζΪεβκθάΪηηυί ξθκζυ ήεω άυιίδΪηβω Θηβ θλθΫίηηθ
οθκθςθιθέεθσΪψμμίιεθ

Ξοίαηκϋμίώςρηκηζίυηώςξίιναιη
ΝμβεβαβκνγμίνιΪδθάδνλλθΫεψήίηβίζικΪάβε
χδθεθέβρίλδθγΫίαθιΪληθλμβ

■

ΌυηφμίβαήνοθάθέθςδΪξΪικβηΪήείΰηθλμβδθμθκυί
άΪζηίιθηΪήθΫωμλω

ΎΪηηυγικβΫθκβζίίμθμζίμδνθλθθμάίμλμάββ
ίάκθιίγλδβζηθκζΪζ(8νμβεβαΪπββ
χείδμκβρίλδβοβχείδμκθηηυοικβΫθκθά ZDVWH
HOHFWULFDODQGHOHFWURQLFHTXLSPHQW:((( 
ΎΪηηυίηθκζυθικίήίεωψμήίγλμάνψσβίηΪ
μίκκβμθκββΏάκθλθψαΪικΪάβεΪάθαάκΪμΪβ
νμβεβαΪπββλμΪκυοικβΫθκθά



ru

ΑηΪδθζλμάθλικβΫθκθζ

* Ζμίινλπρανπξοηΰνονλ

ιίζίμηδ ΌαΪάβλβζθλμβθμμβιΪικβΫθκΪάθαζθΰηυ
κΪλοθΰήίηβωάπάίμίβηίδθμθκυίηίαηΪρβμίεφηυί
θμδεθηίηβωθμήΪηηθέθθιβλΪηβω

ΌχμθγέεΪάίικβάθήβμλωθιβλΪηβίήβλιείωβχείζίημθά
νικΪάείηβωΔκθζίμθέθάυναηΪίμίθκΪαεβρηυο
ξνηδπβωοάΪςίέθικβΫθκΪ

Ξίμδκϋςξοίακδμηώ

ΑηΪδθζλμάθλικβΫθκθζ

ΚΪαεβρηυίξνηδπββικβΫθκΪζθΰηθηΪλμκΪβάΪμφλ
ιθζθσφψιΪηίεβνικΪάείηβωΗΪήβλιείίμΪδΰί
θμθΫκΪΰΪψμλωμίδνσβίνλμΪηθάδβ
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!

ΒηξθκζΪπβω

ΘμθΫκΪΰίηβίήθιθεηβμίεφηθγ
βηξθκζΪπββ
ΘμθΫκΪΰίηβίμίδνσίγμίζιίκΪ
μνκυ ~ ΝλμΪηθάδΪκίΰβζΪβ
αΪινλδικβΫθκΪηΪ λμκΪηβπΪ 

°

υλμκυγηΪέκίά

ΊδμβάβαΪπβωβήίΪδμβάβαΪπβω
ΫυλμκθέθηΪέκίάΪ ~ υλμκυγ
ηΪέκίάικβΫθκΪηΪ λμκΪηβπΪ 

εΪέθήΪκωχείζίημΪζνικΪάείηβωάθαζθΰηθΫυλμκθίβ
ικθλμθίβαζίηίηβίνλμΪηθάθδ

ΊδμβάβαΪπβωβήίΪδμβάβαΪπβωξνηδ
πββ©3RZHU%RRVWª ~ υλμκυγ
ηΪέκίάικβΫθκΪηΪ λμκΪηβπΪ 

Πδμπνομϊδιμνξιη
ΙθήλίηλθκηυζβδηθιδΪζβκΪλιθεθΰίηυλίηλθκυΎεω
άυΫθκΪξνηδπββηΪΰζβμίλθθμάίμλμάνψσνψλίηλθκηνψ
δηθιδν
Πδμπνομίώιμνξιί

Ηπξνκϋζναίμηδ

#

Όδεψρίηβίβεβάυδεψρίηβί
ικβΫθκΪ~ Όδεψρίηβίβ
άυδεψρίηβίικβΫθκΪ
ηΪ λμκΪηβπΪ 

ΌδεΌυδε

0

εΪάηθίζίηψ

ΌυΫθκκίΰβζθάκΪΫθμυβνλμΪηθ
άθδ ~ ΝλμΪηθάδΪκίΰβζΪβ
αΪινλδικβΫθκΪηΪ λμκΪηβπΪ 

3

Ξνηδπββάκίζίηβ

ΗΪλμκθγδΪμΪγζίκΪάκίζίηβικβ
έθμθάείηβωβεβκίΰβζΪλαΪήίκΰ
δθγ©Όκίζω
έθμθάηθλμβª~ Ξνηδπββάκίζίηβ
ηΪ λμκΪηβπΪ 

εθδβκθάδΪήεωΫία ΌδεψρίηβίβάυδεψρίηβίΫεθδβ
θιΪληθλμβήίμίγ
κθάδβήεωΫίαθιΪληθλμβ
ήίμίγ~ εθδβκθάδΪήεω
ΫίαθιΪληθλμβήίμίγ
ηΪ λμκΪηβπΪ 





#

ΛμΪκμΙΪναΪ

ΑΪινλδβεβθλμΪηθάδΪ
κίΰβζΪ~ ΝλμΪηθάδΪκίΰβζΪβ
αΪινλδικβΫθκΪηΪ λμκΪηβπΪ 



άκδλδμρςξοίακδμηώ6KLIW&RQWURO
ΛιθζθσφψχείζίημΪνικΪάείηβω6KLIW&RQWUROζθΰηθ
ιίκίζίσΪμφλωζίΰήνλμκθδΪζβηΪήβλιείίβάυΫβκΪμφ
νλμΪηθάδβΎεωνλμΪηθάθδδθμθκυίζθΰηθβαζίηβμφ
ικίήνλζθμκίηυλμκίεδβλικΪάΪβλείάΪ'
Ιμνξιί

Ηπξνκϋζναίμηδ

(

ΛείάΪ

ΙίκίζίσίηβίηΪήβλιείίάείάθ

)

ΛικΪάΪ

ΙίκίζίσίηβίηΪήβλιείίάικΪάθ

%

Λάίκον

ΙίκίζίσίηβίηΪήβλιείίάάίκο

&

Ληβαν

ΙίκίζίσίηβίηΪήβλιείίάηβα

ιίζίμηδ ΔκθζίμθέθνλμΪηθάθρηυίαηΪρίηβωζθΰηθ
ΫυλμκθικθλζθμκίμφηΪΰΪάηΪδηθιδνβνήίκΰβάΪωίϋ
ΙθλείμθέθδΪδάυθμινλμβμίδηθιδνάυιθεηίηβί
ΫυλμκθέθικθλζθμκΪικίκάϋμλω

ΑηΪδθζλμάθλικβΫθκθζ UX

Βκίαμνδλδμύ
ΎεωμθέθρμθΫυιίκίγμβδέεΪάηθζνζίηψηΪΰζβμί
λίηλθκηνψδηθιδν0
Λδμύ

Ηπξνκϋζναίμηδ

¢

ΌβήυηΪέκίάΪ
ΌυΫθκηνΰηθέθάβήΪηΪέκίάΪβμίζιίκΪμνκυήεω
ικβέθμθάείηβωΫεψήΪ~ Όδεψρίηβίβ
άυδεψρίηβίικβΫθκΪηΪ λμκΪηβπΪ 

"

ΪαθάυίνλμΪηθάδβ
ΒηήβάβήνΪεφηυίνλμΪηθάδβικβΫθκΪ~ Ϊαθάυί
νλμΪηθάδβηΪ λμκΪηβπΪ 

š

ΙκθέκΪζζΪ(DV\&OHDQ
ΘρβλμδΪεϋέδβοαΪέκωαηίηβγάκΪΫθρίγδΪζίκί
~ ΚίΰβζθρβλμδβηΪ λμκΪηβπΪ 



Λδμύ©Αηγϊμίβοδαίª
ΎεωάΪςίέθικβΫθκΪικίήνλζθμκίηυκΪαεβρηυίάβήυ
ηΪέκίάΪΙθλείάδεψρίηβωικβΫθκΪηΪήβλιείί
θμδκυάΪίμλωζίηψ©ΌβήυηΪέκίάΪª
Αηγμίβοδαί

Ρδλξδοίρςοί

Ηπξνκϋζναίμηδ

‚

θκωρβγάθαήνο&LUFR7KHUP

 &

ΎεωάυιίδΪηβωβικβέθμθάείηβωΫεψήηΪθήηθζβεβηίλδθεφδβονκθάηωο
ΌίημβεωμθκνλμΪηθάείηηυγάαΪήηίγλμίηδίκΪλικίήίεωίμΰΪκθμδθεφπί
άθέθηΪέκίάΪμίεφηθέθχείζίημΪκΪάηθζίκηθιθάλίγκΪΫθρίγδΪζίκί

ƒ

ΌίκοηβγηβΰηβγΰΪκ

 &

ΎεωμκΪήβπβθηηθέθάυιίδΪηβωβΰΪκίηβωηΪθήηθζνκθάηίλθιμβζβαβκθ
άΪηηυζνκθάηίζχηίκέθιθμκίΫείηβωΚίδθζίηήνίμλωήεωιβκθέθάλλθρηθγ
ηΪρβηδθγ
ΐΪκιθλμνιΪίμκΪάηθζίκηθλάίκονβληβαν

‡

Μίκζθέκβεφ

 &

ΎεωΰΪκίηβωιμβπυκυΫυπίεβδθζβΫθεφςβοδνλδθάζωλΪ
ΌχμθζκίΰβζίιθιίκίζίηηθάδεψρΪψμλωηΪέκίάΪμίεφηυγχείζίημέκβεωβ
άίημβεωμθκΌίημβεωμθκθΫήνάΪίμΫεψήθθΫκΪαθάΪάςβζλωέθκωρβζάθαήν
οθζ

„

Κίΰβζήεωιβππυ

 &

Ύεω ικβέθμθάείηβω ιβππυ β Ϋεψή ήεω δθμθκυο μκίΫνίμλω ζηθέθ μίιεΪ λ ηβΰ
ηίγλμθκθηυ
ΗΪέκίάΪψμλω ηβΰηβγ ηΪέκίάΪμίεφηυγ χείζίημ β δθεφπίάθγ ηΪέκίάΪμίεφηυγ
χείζίημνλμΪηθάείηηυγάαΪήηίγλμίηδί

…

ΌυιίρδΪοείΫΪ

 &

Ύεω άυιίδΪηβω οείΫΪ Ϋνεθρίδ β οείΫθΫνεθρηυο βαήίεβγ ικβ ικβέθμθάείηββ
δθμθκυοηίθΫοθήβζΪάυλθδΪωμίζιίκΪμνκΪ

ˆ

κβεφΫθεφςΪωιεθσΪήφ

 &

ΎεωικβέθμθάείηβωηΪέκβείιεθλδβοδνλδθάζωλΪηΪικβζίκλμίγδθάδθε
ΫΪλθδβεβμθλμθάβήεωαΪιίδΪηβω
ΗΪέκίάΪίμλωάλωιθάίκοηθλμφιθήηΪέκίάΪμίεφηυζχείζίημθζέκβεω

‰

κβεφηίΫθεφςΪωιεθσΪήφ

 &

ΎεωικβέθμθάείηβωηΪέκβείηίΫθεφςθέθδθεβρίλμάΪλμίγδθάδθεΫΪλθδβεβ
μθλμθάβήεωαΪιίδΪηβω
ΗΪέκίάΪίμλωλκίήηωωρΪλμφηΪέκίάΪμίεφηθέθχείζίημΪέκβεω

†

ΗβΰηβγΰΪκ

 &

ΎεωικβέθμθάείηβωΫεψήηΪάθήωηθγΫΪηίβήεωήθιίδΪηβω
ΐΪκιθλμνιΪίμληβαν

Š

ΣΪήωσίίικβέθμθάείηβί

 &

ΎεωσΪήωσίέθβζίήείηηθέθικβέθμθάείηβωηίΰηυοθΫΰΪκίηηυοδνλθρδθά
ζωλΪάθμδκυμθγιθλνήί
ΌχμθζκίΰβζίικβηίάυλθδβομίζιίκΪμνκΪομίιεθκΪλικίήίεωίμλωκΪάηθ
ζίκηθηΪήΫεψήθζβιθήηβζ

Œ

ΚίΰβζιθήτϋζΪμίλμΪ

 &

ΎεωιθήτϋζΪήκθΰΰίάθέθβδβλεθέθμίδλμΪΪμΪδΰίήεωλθακίάΪηβω
γθένκμΪ
ΜίλμθιθήοθήβμΫυλμκίίρίζικβδθζηΪμηθγμίζιίκΪμνκίΜίλμθηΪιθάίκο
ηθλμβηίιθήλυοΪίμ

‘

ΌίκοηβγηβΰηβγΰΪκ(FR

² &

ΎεωσΪήωσίέθικβέθμθάείηβωάυΫκΪηηυοΫεψή
ΐΪκιθλμνιΪίμλάίκονβληβαν
ΧξξίδμβάηίίάλίέθβλιθεφαθάΪμφηΪέκίάθμήθ &
ΎΪηηυγ άβή ηΪέκίάΪ βλιθεφανίμλω ρμθΫυ θικίήίεβμφ κΪλοθή χηίκέββ ά λμΪη
ήΪκμηθζκίΰβζί

ž

&LUFR7KHUP(FR

² &

ΎεωσΪήωσίέθικβέθμθάείηβωάυΫκΪηηυοΫεψήηΪθήηθζνκθάηίΫίαικίή
άΪκβμίεφηθέθκΪαθέκίάΪ
ΌίημβεωμθκνλμΪηθάείηηυγάαΪήηίγλμίηδίκΪλικίήίεωίμΰΪκθμδθεφπί
άθέθηΪέκίάΪμίεφηθέθχείζίημΪιθάλίγκΪΫθρίγδΪζίκί
ΧξξίδμβάηίίάλίέθβλιθεφαθάΪμφηΪέκίάθμήθ &
ΎΪηηυγ άβή ηΪέκίάΪ βλιθεφανίμλω ρμθΫυ θικίήίεβμφ δεΪλλ χηίκέθιθμκίΫεί
ηβωβκΪλοθήχηίκέββάκίΰβζίκίπβκδνεωπββάθαήνοΪ





ru

ΙκβηΪήείΰηθλμβ

Σςμιυηηοίΰνφδθιίλδοϊ
ΞνηδπββκΪΫθρίγδΪζίκυνικθσΪψμχδλιενΪμΪπβψ
ικβΫθκΪΜΪδ ηΪικβζίκθλάίσΪίμλωΫθεφςΪωρΪλμφ
κΪΫθρίγδΪζίκυΪάίημβεωμθκαΪσβσΪίμικβΫθκθμ
ιίκίέκίάΪ
Νριοϊαίμηδγαδουϊξοηΰνοί
ΙκβθμδκυάΪηββήάίκπυικβΫθκΪάθάκίζωίέθκΪΫθμυ
κίΰβζικίκυάΪίμλωΙκβαΪδκυάΪηββήάίκπυκίΰβζ
άθαθΫηθάεωίμλω
ιίζίμηδ ΙκβηίδθμθκυοάβήΪοηΪέκίάΪικβΫθκ
ικθήθεΰΪίμκΪΫθμΪμφήΪΰίικβθμδκυμθγήάίκπί

_ Ξοημίγκδεμνπρη
ΌδθζιείδμιθλμΪάδβάΪςίέθικβΫθκΪάοθήωμκΪαεβρηυί
ικβηΪήείΰηθλμβΗβΰίήΪηθΫαθκάοθήωσβοάδθζιείδμ
ιθλμΪάδβικβηΪήείΰηθλμίγβθιβλΪηυάθαζθΰηθλμββο
βλιθεφαθάΪηβω
ΙκβηΪήείΰηθλμβ

Ξοημίγκδεμνπρηατνγώψηδαινλξκδιρ
ξνπρίαιη
ΌδθζιείδμΪπβψάΪςίέθικβΫθκΪάοθήωμλείήνψσβί
ικβηΪήείΰηθλμβ

Νπαδψδμηδοίΰνφδθιίλδοϊ

Οδχϐριί
Ύεωιθλνήυιβκθέθάβξθκζήεω
αΪιίδΪηδβ
ΎεωικβέθμθάείηβωΰΪκδθέθδνλδθά
ζωλΪηΪέκβείβΫεψήέενΫθδθγαΪζθ
κθαδβ

Ικβ θμδκυάΪηββ ήάίκπυ ικβΫθκΪ άδεψρΪίμλω θλάίσίηβί
κΪΫθρίγδΪζίκυΏλεβήάίκπΪθμδκυμΪΫθείίζβηνμ
θλάίσίηβίθμδεψρΪίμλω
ΙκβάυΫθκίΫθεφςβηλμάΪκίΰβζθάκΪΫθμυθλάίσίηβί
κΪΫθρίγδΪζίκυάδεψρΪίμλωιθλείαΪινλδΪκίΰβζΪ
ΙθλείαΪάίκςίηβωκίΰβζΪθλάίσίηβίθμδεψρΪίμλω

μηαδοπίκϋμϊθξονρηαδμϋ
Ύεωικβέθμθάείηβωλθρηυοιβκθέθά
ιίρίηφω Ϋθεφςθέθ ΰΪκδθέθ β ικθήνδ
μθάέενΫθδθγαΪζθκθαδβ
ΙκθμβάίηφζθΰηθβλιθεφαθάΪμφικβ
ΰΪκίηββ ηΪ κίςϋμδί ΙθήλμΪάφμί ίέθ
ιθήκίςϋμδνρμθΫυάίλφΰβκλμίδΪε
άηίέθ

ιίζίμηδ ΏλεβθλάίσίηβίκΪΫθρίγδΪζίκυάθάκίζω
άυιθεηίηβω κίΰβζΪ ηί μκίΫνίμλω χμθ ζθΰηθ βαζίηβμφ ά
ΫΪαθάυονλμΪηθάδΪο ~ ΪαθάυίνλμΪηθάδβ
ηΪ λμκΪηβπΪ 
Ντκίεγίύψηθαδμρηκώρνο
ΘοεΪΰήΪψσβγάίημβεωμθκάδεψρΪίμλωβάυδεψρΪίμλω
ικβηίθΫοθήβζθλμβΜϋιευγάθαήνοάυοθήβμβαήάίκπυ



ΒλιθεφανγμίμθεφδθθκβέβηΪεφηυίικβηΪήείΰηθλμβΘηβ
λιίπβΪεφηθΪήΪιμβκθάΪηυδήΪηηθζνικβΫθκν

Αμηλίμηδ
ΗίαΪδκυάΪγμίάίημβεωπβθηηυίικθκίαβάικθμβάηθζ
λενρΪίάθαζθΰηθιίκίέκίάΪηβίικβΫθκΪ

ΙκβηΪήείΰηθλμβάυζθΰίμίικβθΫκίλμβρίκία
λίκάβληνψλενΰΫνβεβρίκίαΒημίκηίμζΪέΪαβη

ΎεωΫθείίΫυλμκθέθθοεΪΰήίηβωκΪΫθρίγδΪζίκυ
άίημβεωμθκικθήθεΰΪίμκΪΫθμΪμφθικίήίεϋηηθίάκίζω
ιθλείίϋάυδεψρίηβω

ιίζίμηδ ΙκβρκίαζίκηθζηΪέκίάΪηββάθαζθΰηΪ
ήίξθκζΪπβωικβηΪήείΰηθλμίγΧμθηίθδΪαυάΪίμ
άεβωηβωηΪξνηδπβθηβκθάΪηβίΙθλείθοεΪΰήίηβω
ικβηΪήείΰηθλμίγήίξθκζΪπβωνλμκΪηωίμλω

ιίζίμηδ ΙκθήθεΰβμίεφηθλμφκΪΫθμυάίημβεωμθκΪ
ιθλείάυδεψρίηβωζθΰηθβαζίηβμφάΫΪαθάυο
νλμΪηθάδΪο ~ ΪαθάυίνλμΪηθάδβηΪ λμκΪηβπΪ 

πρίμναιίξοημίγκδεμνπρδθ
ΚΪΫθρΪωδΪζίκΪβζίίμνκθάηωνλμΪηθάδβΝκθάηβ
νλμΪηθάδβλρβμΪψμλωληβανάάίκο







ΙκβηΪήείΰηθλμβ UX
Σςμιυηώσηιπίυηη

Πξδυηίκϋμϊδξοημίγκδεμνπρη

ΙκβηΪήείΰηθλμβζθΰηθάυήάβέΪμφικβζίκηθήθ
ιθεθάβηυμΪδρμθΫυθηβαΪξβδλβκθάΪεβλφΞνηδπβω
ξβδλΪπββικίιωμλμάνίμθικθδβήυάΪηβψ
ικβηΪήείΰηθλμίγικβάυήάβέΪηββΡμθΫυαΪσβμΪθμ
θικθδβήυάΪηβωλκΪΫΪμυάΪεΪικβηΪήείΰηθλμβήθεΰηυ
ΫυμφικΪάβεφηθνλμΪηθάείηυάκΪΫθρίγδΪζίκί

ΛιίπβΪεφηυίικβηΪήείΰηθλμβζθΰηθικβθΫκίλμβρίκία
λίκάβληνψλενΰΫνβεβρίκίαβημίκηίμζΪέΪαβηΙθεηυγ
ιίκίρίηφλιίπβΪεφηυοικβηΪήείΰηθλμίγδικβΫθκνάυ
ηΪγήϋμίάηΪςβοκίδεΪζηυοικθλιίδμΪοβεβάβημίκηίμί

ΙκβνλμΪηθάδίκίςϋμδβλείήβμίαΪμίζρμθΫυ
ξβδλβκνψσβγάυλμνι ‚ηΪοθήβελωλαΪήββΫυεθΫκΪσϋη
άηβαΚίςϋμδΪήθεΰηΪΫυμφνλμΪηθάείηΪθμδκυμθγ
λμθκθηθγδήάίκπίικβΫθκΪβαέβΫθζάηβα ¾

D
D

ΊλλθκμβζίημβάθαζθΰηθλμφαΪδΪαΪ
λιίπικβηΪήείΰηθλμίγάβημίκηίμίζθΰίμκΪαεβρΪμφλωά
αΪάβλβζθλμβθμλμκΪηυΛζλθθμάίμλμάνψσνψ
ήθδνζίημΪπβψ
ιίζίμηδ ΗίάλίλιίπβΪεφηυίικβηΪήείΰηθλμβ
ιθήοθήωμδάΪςίζνικβΫθκνΙθχμθζνικβιθδνιδί
θΫωαΪμίεφηθνδΪαυάΪγμίμθρηθίθΫθαηΪρίηβί ηθζίκ(
άΪςίέθικβΫθκΪ ~ &ε\ΰΫDFHSάβFDηΪ λμκΪηβπΪ 
Ξοημίγκδεμνπρη
ΚίςϋμδΪήεωάυιίδΪηβωβΰΪκίηβω
Ικθμβάίηφ
ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφ
ΙκθμβάίηφλΪημβικβέΪκηυζιθδκυμβίζ

ΙκβνλμΪηθάδίθΫυρηθέθβεβνηβάίκλΪεφηθέθικθμβάηω
λείήβμί αΪ μίζ ρμθΫυ ξβδλβκνψσβγ άυλμνι ƒ ηΪοθήβελω
λαΪήββΫυεθΫκΪσϋηάηβαΛδθςίηηυγδκΪγικθμβάηω „
ήθεΰίηΫυμφθΫκΪσϋηάιίκϋήδήάίκπίικβΫθκΪ

ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφλΪημβικβέΪκηυζιθδκυμβίζ
ΙκθμβάίηφήεωαΪιίδΪηδβ
ΔθζιείδμήεωικβέθμθάείηβωηΪιΪκνήεωήνοθάθέθςδΪξΪ
ΙκθξίλλβθηΪεφηΪωλδθάθκθήΪ
ΔκυςδΪήεωικθξίλλβθηΪεφηθγλδθάθκθήυ
ΞθκζΪήεωιβππυ
Ικθμβάίηφέκβεφ

E

ΔίκΪζβρίλδβγδΪζίηφήεωάυιίδΪηβω

E

ΛμίδεωηηΪωιθλνήΪ ε
Λμίδεωηηυγικθμβάίηφ

F

ΎίδθκΪμβάηΪωιεΪηδΪ
ΗΪικΪάεωψσΪω&RPIRUW)OH[  νκθάίηφ θιθκηΪωκΪζΪ
ΗΪικΪάεωψσΪω&RPIRUW)OH[  νκθάίηφ
ΙκβηΪήείΰηθλμβ ιθήοθήωμ ηί ήεω δΪΰήθέθ ικβΫθκΪ ικβ αΪδΪ
αίνδΪαΪμφηθζίκ(

Ινλΰημηοναίμηδξοημίγκδεμνπρδθ
ΎεωλΫθκΪδΪιείγΰβκΪβζωληθέθλθδΪζθΰηθ
θήηθάκίζίηηθνλμΪηθάβμφκίςϋμδνβνηβάίκλΪεφηυγ
ικθμβάίηφ



ΙκβνλμΪηθάδίκίςϋμδβλείήβμίαΪμίζρμθΫυθΫί
κΪλιθκδβ ‚ ηΪοθήβεβλφ ηΪ αΪήηίγ δκθζδί Ικβ νλμΪηθάδί
νηβάίκλΪεφηθέθικθμβάηωκίςϋμδΪήθεΰηΪηΪοθήβμφλω
ηΪήάίκοηβζηΪικΪάεωψσβζλμίκΰηίζνκθάηω
νλμΪηθάδβ

D
D
D
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ΙίκίήιίκάυζβλιθεφαθάΪηβίζ

K Ξδοδγξδοαϊλ
ηπξνκϋζναίμηδλ
ΙίκίήβλιθεφαθάΪηβίζικβΫθκΪηίθΫοθήβζθάυιθεηβμφ
ηίλδθεφδθνλμΪηθάθδΔκθζίμθέθλείήνίμθρβλμβμφ
κΪΫθρνψδΪζίκνβικβηΪήείΰηθλμβ
Ιίκ ήιίκάυζβλιθεφαθάΪηβίζ

Νφηπριίοίΰνφδθιίλδοϊ
ΡμθΫυνλμκΪηβμφαΪιΪοηθάθέθικβΫθκΪηΪέκίγμίινλμνψ
αΪδκυμνψκΪΫθρνψδΪζίκν
 ΌυηφμίικβηΪήείΰηθλμββακΪΫθρίγδΪζίκυ
 ΝήΪεβμί νιΪδθάθρηυί ζΪμίκβΪευ βα κΪΫθρίγ δΪζίκυ

ηΪικβζίκρΪλμβρδβλμβκθιθκΪ
 ΙίκίήηΪέκίάθζικθμκβμίέεΪήδβίιθάίκοηθλμβ

άηνμκβκΪΫθρίγδΪζίκυζωέδθγάεΪΰηθγμκωιθρδθγ

Ξδοαϊθαανγαόιπξκςίρίυηύ
ΙθλείιθήδεψρίηβωικβΫθκΪδχείδμκθλίμβηΪήβλιείί
θμθΫκΪΰΪίμλωιίκάΪωνλμΪηθάδΪ©Ωαυδª
πρίμναιίώζϊιί





Δηθιδθγ &ιίκίζίλμβμίλφηΪλΪζνψηβΰηψψλμκθδν
Δηθιδθγ (βεβ )άυΫίκβμίωαυδ
ΙίκίγήβμίδνλμΪηθάδί©Ωαυδªλιθζθσφψδηθιδβ %
Δηθιδθγ )άυΫίκβμίλείήνψσνψνλμΪηθάδν

πρίμναιίαοδλδμηπςρνι





Δηθιδθγ &ιίκίζίλμβμίλφηΪλείήνψσνψλμκθδν
Δηθιδθγ (βεβ )νλμΪηθάβμίμίδνσίίάκίζωλνμθδ
ΗΪΰζβμίδηθιδν %
Δηθιδθγ )άυΫίκβμίλείήνψσνψνλμΪηθάδν

πρίμναιίγίρϊ
Δηθιδθγ &ιίκίζίλμβμίλφηΪλείήνψσνψλμκθδν
Δηθιδθγ (βεβ )άυΫίκβμίμίδνσβγήίηφ
ΌίκηβμίλφδνλμΪηθάδί©Ύίηφªλιθζθσφψδηθιδβ %
Δηθιδθγ )άυΫίκβμίλείήνψσνψνλμΪηθάδν
Δηθιδθγ &ιίκίζίλμβμίλφηΪλείήνψσνψλμκθδν
Δηθιδθγ (βεβ )άυΫίκβμίμίδνσβγζίλωπ
ΌίκηβμίλφδνλμΪηθάδί©Ζίλωπªλιθζθσφψ
δηθιδβ %
 Δηθιδθγ )άυΫίκβμίλείήνψσνψνλμΪηθάδν
 Δηθιδθγ &ιίκίζίλμβμίλφηΪλείήνψσνψλμκθδν
 Δηθιδθγ (βεβ )άυΫίκβμίμίδνσβγέθή
 ΌίκηβμίλφδνλμΪηθάδί©θήªλιθζθσφψδηθιδβ %
 Δηθιδθγ )άυιθεηβμίιθήμάίκΰήίηβίνλμΪηθάθδ
ΙίκάυγάάθήάχδλιενΪμΪπβψαΪάίκςϋη








ιίζίμηώ
ΧμβνλμΪηθάδβζθΰηθάεψΫθγζθζίημβαζίηβμφά
ΫΪαθάυονλμΪηθάδΪο ~ ΪαθάυίνλμΪηθάδβ
ηΪ λμκΪηβπΪ 
■
Ιθλείάυιθεηίηβωχείδμκβρίλδθέθιθήδεψρίηβωβεβ
θμδεψρίηβωχείδμκθχηίκέββηΪήβλιείί
θμθΫκΪΰΪψμλωνλμΪηθάδβήεωιίκάθέθάάθήΪά
χδλιενΪμΪπβψ
■



 ΌδεψρβμίικβΫθκλίηλθκηθγδηθιδθγ # 
 ΝλμΪηθάβμίνδΪαΪηηυγάβήηΪέκίάΪβμίζιίκΪμνκν

αΪινλμβμίκίΰβζκΪΫθμυ ~ ΝλμΪηθάδΪκίΰβζΪβ
αΪινλδικβΫθκΪηΪ λμκΪηβπΪ 

πρίμναιη
ΌβήηΪέκίάΪ

θκωρβγάθαήνο&LUFR7KHUP ‚

ΜίζιίκΪμνκΪ

ζΪδλβζΪεφηΪω

Όκίζωάυιθεηίηβω  ρΪλ
 ΌθάκίζωηΪέκίάΪηβωικβΫθκΪικθάίμκβάΪγμίδνοηψ
 ΙθβλμίρίηββνδΪαΪηηθέθάκίζίηβάυδεψρβμίικβΫθκ
λίηλθκηθγδηθιδθγ # 
 ΙθήθΰήβμίιθδΪκΪΫθρΪωδΪζίκΪθλμυηίμ
 Θρβλμβμί έεΪήδβί ιθάίκοηθλμβ ζυεφηυζ κΪλμάθκθζ β
ζωέδθγμκωιθρδθγ

Νφηπριίξοημίγκδεμνπρδθ
ΜσΪμίεφηθθρβλμβμίικβηΪήείΰηθλμβλιθζθσφψ
ζυεφηθέθκΪλμάθκΪβλιίπβΪεφηθγμκωιθρδββεβζωέδθγ
σϋμδβ

ΝικΪάείηβίΫυμθάυζικβΫθκθζ UX

1 ξοίακδμηδΰϊρναϊλ
ξοηΰνονλ
ΌυνΰίιθαηΪδθζβεβλφλχείζίημΪζβνικΪάείηβωβ
ικβηπβιθζβοξνηδπβθηβκθάΪηβωΑήίλφικβάθήβμλω
θιβλΪηβίηΪλμκθίδικβΫθκΪΌυναηΪίμίρμθβζίηηθ
ικθβλοθήβμικβάδεψρίηβββθμδεψρίηββικβΫθκΪβδΪδ
νλμΪηΪάεβάΪμφκίΰβζυκΪΫθμυ

 Δηθιδθγ (βεβ )άυΫίκβμίμίζιίκΪμνκν

&LUFR7KHUP
ǹȄȆȕȍǸȄǽǺȉȋ

ΝικΪάείηβίΫυμθάυζικβΫθκ ζ

Αικύφδμηδηαϊικύφδμηδξοηΰνοί
ΎεωμθέθρμθΫυάδεψρβμφβεβάυδεψρβμφικβΫθκ
ηΪΰζβμίλίηλθκηνψδηθιδν #
ΙθλείάυδεψρίηβωικβΫθκΪηΪήβλιείίθμθΫκΪΰΪίμλω
δΪδθάνκθάίηφθλμΪμθρηθέθμίιεΪάκΪΫθρίγδΪζίκί³
άυλθδβγβεβηβαδβγ
Γηπξκδθ

Ζμίφδμηδ

+

Όυλθδβγ νκθάίηφ θλμΪμθρηθέθ μίιεΪ άυςί  &

K

Ηβαδβγ νκθάίηφ θλμΪμθρηθέθ μίιεΪ ζίΰήν  & β
&

ιίζίμηώ
■
ΗίδθμθκυίβηήβδΪπβββνδΪαΪηβωηΪ
ήβλιείί ηΪικβζίκήεωβηήβδΪμθκΪθλμΪμθρηθέθ
μίιεΪάκΪΫθρίγδΪζίκίθμθΫκΪΰΪψμλωμΪδΰίάμθζ
λενρΪίίλεβικβΫθκάυδεψρίη
■
ΎεωθΫίλιίρίηβωζΪδλβζΪεφηθέθθοεΪΰήίηβω
κΪΫθρίγδΪζίκυάίημβεωμθκικθήθεΰΪίμκΪΫθμΪμφ
θικίήίεϋηηθίάκίζωιθλείάυδεψρίηβωικβΫθκΪ
■
ΙθλείαΪάίκςίηβωκΪΫθμυάυδεψρβμίικβΫθκΏλεβ
νλμΪηθάδβηίάυιθεηωψμλωάμίρίηβίήεβμίεφηθέθ
άκίζίηβικβΫθκάυδεψρΪίμλωΪάμθζΪμβρίλδβ

πρίμναιίοδεηλίηζίξςπιξοηΰνοί
Ικβζίκθκωρβγάθαήνο&LUFR7KHUP ‚ικβ&
 ΗΪΰζβμίλίηλθκηνψδηθιδν #ρμθΫυάδεψρβμφ

ικβΫθκ
ΘμδκυάΪίμλωζίηψ©ΌβήυηΪέκίάΪª ¢

&LUFR7KHUP
ǹȄȆȕȍǸȄǽǺȉȋ

 &
ιίζίμηδ ΌυιθεηίηβίήκνέβονλμΪηθάθδαΪάβλβμθμ
κίΰβζΪκΪΫθμυΎεωάυιθεηίηβωεψΫθγήκνέθγ
νλμΪηθάδβιίκίζίσΪγμίλφηΪλείήνψσβίλμκθδβ
ηΪΰβζΪωδηθιδν &Δηθιδθγ ( βεβ ) άυΫίκβμί
νλμΪηθάδν
 ΗΪΰζβμίλίηλθκηνψδηθιδν #ρμθΫυαΪινλμβμφ
κίΰβζ
ΗΪήβλιείίθμθΫκΪΰΪψμλωβηήβδΪμθκηΪέκίάΪβ
άκίζωκΪΫθμυ
ιίζίμηδ ΏλεβιθλείάυιθεηίηβωνλμΪηθάθδάυοθμβμί
λκΪαν ιίκίγμβ ά έεΪάηθί ζίηψ 0 μθ ίέθ ζθΰηθ άυΫκΪμφ
ά έεΪάί ©Ϊαθάυί νλμΪηθάδβª λζ ©Κίΰβζ κΪΫθμυ ιθλεί
άδεψρίηβωª ~ ΪαθάυίνλμΪηθάδβηΪ λμκΪηβπΪ 
Ξοδγκίβίδλϊδζμίφδμηώ
ΎεωδΪΰήθέθάβήΪηΪέκίάΪικίήεΪέΪίμλω
λθθμάίμλμάνψσΪωμίζιίκΪμνκΪβεβκίΰβζ
ικβέθμθάείηβωΌυζθΰίμίικβηωμφβοβεββαζίηβμφά
λθθμάίμλμάνψσίζιθεί
Ημγηιίρνομίβοδαί
ΙθλείαΪινλδΪάβήΪηΪέκίάΪηΪήβλιείίθμθΫκΪΰΪίμλω
βηήβδΪμθκηΪέκίάΪΒηήβδΪμθκηΪέκίάΪιθδΪαυάΪίμ
ιθάυςίηβίμίζιίκΪμνκυάκΪΫθρίγδΪζίκί
Αοδλώοίΰνρϊ
ΙθλείαΪινλδΪάβήΪηΪέκίάΪθμθΫκΪΰΪίμλωάκίζω
κΪΫθμυΌθάκίζωάυιθεηίηβωκίΰβζΪαηΪρίηβί
άκίζίηβκΪΫθμυηΪήβλιείίνάίεβρβάΪίμλωΜΪδβζ
θΫκΪαθζάυζθΰίμίικθάίκβμφδΪδήθεέθικθήθεΰΪίμλω
κίΰβζ
Νρνΰοίεδμηδρδιςψδθρδλξδοίρςοϊ
ΎεωθμθΫκΪΰίηβωμίδνσίγμίζιίκΪμνκυηΪήβλιείί
ηΪΰζβμίλίηλθκηνψδηθιδν !
ΜίδνσΪωμίζιίκΪμνκΪθμθΫκΪΰΪίμλωμθεφδθάθάκίζω
ηΪέκίάΪάμίρίηβίδθκθμδθέθάκίζίηβ

 &
 Δηθιδθγ (βεβ )άυΫίκβμίάβήηΪέκίάΪ
 Δηθιδθγ & ιίκίζίλμβμίλφηΪλείήνψσνψλμκθδν

Γνξνκμηρδκϋμίώημσνολίυηώ
ΒηξθκζΪπβωθμθΫκΪΰΪίμλωάμθζλενρΪίίλεβέθκβμ
λίηλθκηΪωδηθιδΪ !ΎεωχμθέθηΪΰζβμίλίηλθκηνψ
δηθιδν !ΒηξθκζΪπβωΫνήίμιθδΪαΪηΪηΪηίλδθεφδθ
λίδνηή



ru

ΝικΪάείηβίΫυμθάυζικβΫθκθζ

Ηζλδμδμηδηκηνρλδμίοδεηλίοίΰνρϊ
ξοηΰνοί
Ηζλδμδμηδοδεηλίοίΰνρϊ
 ΙκβθλμΪηθάβμίκίΰβζηΪΰΪμβίζλίηλθκηθγ
δηθιδβ #
 Δηθιδθγ &βεβ %ιίκίζίλμβμίλφηΪλμκθδν
νλμΪηθάδβδθμθκΪωήθεΰηΪΫυμφβαζίηίηΪ
 Δηθιδθγ (βεβ )βαζίηβμίνλμΪηθάδν
 ΑΪινλμβμίβαζίηϋηηυγκίΰβζηΪΰΪμβίζλίηλθκηθγ
δηθιδβ #
ιίζίμηώ
■
ΌθάκίζωικίκυάΪηβωκίΰβζΪάίημβεωμθκζθΰίμ
κΪΫθμΪμφήΪεφςί
■
ΙθλείβαζίηίηβωμίζιίκΪμνκυθμλρϋμάκίζίηβ
κΪΫθμυ ικθήθεΰΪίμλω ήΪεφςί Ιθλεί βαζίηίηβω άβήΪ
ηΪέκίάΪθμλρϋμάκίζίηβκΪΫθμυηΪρβηΪίμλωληνεω
Νρλδμίοδεηλίοίΰνρϊξοηΰνοί
ΗΪΰβζΪγμί λίηλθκηνψ δηθιδν # ήθ μίο ιθκ ιθδΪ κίΰβζ
κΪΫθμυηίΫνήίμθμζίηϋη
ιίζίμηδ ΜΪδβίκίΰβζυκΪΫθμυδΪδκίΰβζθρβλμδβ
ικίκάΪμφηίάθαζθΰηθ

ΐϊπροϊθμίβοδαξοηΰνοί
Λιθζθσφψξνηδπβγ©υλμκυγηΪέκίάªβ©3RZHUERRVWª
ζθΰηθλθδκΪμβμφάκίζωηΪέκίάΪΘμνλμΪηθάείηηθέθ
άβήΪηΪέκίάΪαΪάβλβμδΪδβζίηηθΫνήίμηΪέκίάΪμφλω
ικβΫθκλιθζθσφψξνηδπββ©υλμκυγηΪέκίάªβεβ
ξνηδπββ©3RZHUERRVWªΌθμεβρβίθμξνηδπββΫυλμκθέθ
ηΪέκίάΪικβάυΫθκίξνηδπββ©3RZHUERRVWªΌυζθΰίμί
ιθλμΪάβμφ Ϋεψήθ ά οθεθήηνψ κΪΫθρνψ δΪζίκν νΰί ιίκίή
άυιθεηίηβίζηΪέκίάΪΙκβάυΫθκίξνηδπββ
©3RZHUERRVWªήεωικβέθμθάείηβωζθΰηθβλιθεφαθάΪμφ
μθεφδθθήβηνκθάίηφ
Σςμιυηώ

Αηγμίβοδαί

Ξνπρίαϋρδΰκύ
γναοίΰνφςύ
ιίλδος

υλμκυγηΪέκίά

Όίκοηβγηβΰηβγ ΰΪκ ƒ ΙθλείηΪέκίάΪ

3RZHU%RRVW

&LUFR7KHUPέθκωρβγάθα ΙίκίήηΪέκίάθζ
ήνο ‚
ΌυιίρδΪοείΫΪ …

ΗίέθμθάβμφηΪηίλδθεφδβονκθάηωο
ιίζίμηώ
■
ΊδμβάβαΪπβωΫυλμκθέθηΪέκίάΪβεβξνηδπββ
©3RZHUERRVWªάθαζθΰηΪάμθζλενρΪίίλεβέθκβμ
λίηλθκηΪωδηθιδΪ °
■
ΎεωικίΰήίάκίζίηηθγήίΪδμβάβαΪπββΫυλμκθέθ
ηΪέκίάΪβεβξνηδπββ©3RZHUERRVWªηΪΰζβμί
λίηλθκηνψδηθιδν °



Ώιρηαηζίυηώΰϊπρονβνμίβοδαί
 ΝλμΪηθάβμίάίκοηβγηβΰηβγΰΪκ ƒβμίζιίκΪμνκν

ιίζίμηδ Ύεω Ϋυλμκθέθ ηΪέκίάΪ ικβΫθκΪ νλμΪηθάβμί
μίζιίκΪμνκνάυςί &
 ΗΪΰζβμίλίηλθκηνψδηθιδν #ρμθΫυαΪινλμβμφ
κίΰβζ
 ΗΪΰζβμί λίηλθκηνψ δηθιδν ° ρμθΫυ ΪδμβάβαβκθάΪμφ
ξνηδπβψΫυλμκθέθηΪέκίάΪ
ΗΪήβλιείίιθωάεωίμλωλβζάθε °
 ΙθλείήθλμβΰίηβωνλμΪηθάείηηθγμίζιίκΪμνκυ
ΫυλμκυγηΪέκίάΪάμθζΪμβρίλδβάυδεψρΪίμλωΗΪ
ήβλιείίέΪληίμλβζάθε °ΙθλμΪάφμίΫεψήθά
κΪΫθρνψδΪζίκν
Ώιρηαηζίυηώσςμιυηη©3RZHUERRVWª
 ΝλμΪηθάβμίκίΰβζ©&LUFR7KHUPέθκωρβγάθαήνοª ‚
βεβκίΰβζάυιίρδβοείΫΪ …βμίζιίκΪμνκν
ιίζίμηδ Ύεω Ϋυλμκθέθ ηΪέκίάΪ ικβΫθκΪ νλμΪηθάβμί
μίζιίκΪμνκνάυςί &
 ΝλμΪηθάβμίΫεψήΪάκΪΫθρνψδΪζίκνηΪθήηθζ
νκθάηί
 ΗΪΰζβμίλίηλθκηνψδηθιδν #ρμθΫυαΪινλμβμφ
κίΰβζ
 ΗΪΰζβμί λίηλθκηνψ δηθιδν ° ρμθΫυ ΪδμβάβαβκθάΪμφ
ξνηδπβψ©3RZHUERRVWª
ΗΪήβλιείίιθωάεωίμλωλβζάθε °
ΙθλείήθλμβΰίηβωνλμΪηθάείηηθγμίζιίκΪμνκυ
ξνηδπβω©3RZHUERRVWªΪάμθζΪμβρίλδβάυδεψρΪίμλω
ΗΪήβλιείίέΪληίμλβζάθε °

Ξνηδπββάκίζίηβ UX

O Σςμιυηηαοδλδμη
Ύεω άΪςίέθ ικβΫθκΪ ικίήνλζθμκίηυ κΪαεβρηυί ξνηδπββ
άκίζίηβ
Ξνηδπβ άκίζίηβ

Σςμιυηώαοδλδμη

Ηπξνκϋζναίμηδ

.

ΜΪγζίκ

ΜΪγζίκκΪΫθμΪίμδΪδιίλθρηυίρΪλυ
ήεωθικίήίείηβωέθμθάηθλμβωβπικβ
άΪκδίΙκβΫθκηίάδεψρΪίμλωβηί
άυδεψρΪίμλωΪάμθζΪμβρίλδβ

+

Όκίζωικβέθμθά ΙκβΫθκάυδεψρΪίμλωΪάμθζΪμβρίλδβ
είηβω
ιθλείβλμίρίηβωνλμΪηθάείηηθέθάκί
ζίηβικβέθμθάείηβω

*

Όκίζωέθμθάηθ
λμβ

ΙκβΫθκΪάμθζΪμβρίλδβάδεψρΪίμλωβ
άυδεψρΪίμλωιθλείβλμίρίηβωνλμΪηθά
είηηθέθάκίζίηβικβέθμθάείηβωβάκί
ζίηβθδθηρΪηβω

ιίζίμηδ ΙκβηΪλμκθγδίξνηδπβγάκίζίηβςΪέ
ηΪλμκθγδβνάίεβρβάΪίμλωάζίλμίλνάίεβρίηβίζ
αηΪρίηβωάκίζίηβΙκβζίκνλμΪηθάδΪάκίζίηβ
ικβέθμθάείηβωθλνσίλμάεωίμλωλςΪέθζάθήηνζβηνμν
ΌκίζωικβέθμθάείηβωΫθείίρΪλΪζθΰηθνλμΪηθάβμφλ
ςΪέθζάζβηνμ

Αικύφδμηδηαϊικύφδμηδημγηιίυηη
σςμιυηθαοδλδμη
ΎεωμθέθρμθΫυάδεψρβμφβεβάυδεψρβμφβηήβδΪπβψ
ξνηδπβγάκίζίηβηΪΰζβμίλίηλθκηνψδηθιδν 0
ιίζίμηδ ΡίκίαηίδθμθκθίάκίζωβηήβδΪπβωξνηδπβγ
άκίζίηβΪάμθζΪμβρίλδβέΪληίμΏλεβάυνΰίνλμΪηθάβεβ
άκίζωικβέθμθάείηβωήΪηηθίαηΪρίηβίικβηβζΪίμλω

  PLQ_V
  K_PLQ


πρίμναιίαοδλδμηξοηβνρνακδμηώ
ΙκβΫθκάυδεψρΪίμλωΪάμθζΪμβρίλδβιθλείβλμίρίηβω
νλμΪηθάείηηθέθάκίζίηβικβέθμθάείηβωΎΪηηΪωξνηδπβω
ζθΰίμβλιθεφαθάΪμφλωμθεφδθάδθζΫβηΪπββλάβήθζ
ηΪέκίάΪ
 ΗΪΰζβμίλίηλθκηνψδηθιδν #
 ΝλμΪηθάβμίάβήηΪέκίάΪβμίζιίκΪμνκν
 ΗΪΰζβμίλίηλθκηνψδηθιδν 0
ΗΪήβλιείίθμθΫκΪΰΪψμλωξνηδπββάκίζίηβ
 ΝλμΪηθάβμί ηνΰηθί άκίζω ικβέθμθάείηβω δηθιδθγ ( βεβ
)
² ΔηθιδΪ (κίδθζίηήνίζθίαηΪρίηβί ζβηνμ
² ΔηθιδΪ )κίδθζίηήνίζθίαηΪρίηβί ζβηνμ
 ΗΪΰζβμίλίηλθκηνψδηθιδν #ρμθΫυαΪινλμβμφ
νλμΪηθάείηηθίάκίζωικβέθμθάείηβω

Ιθ βλμίρίηββ νλμΪηθάείηηθέθ άκίζίηβ κΪαήΪϋμλω λβέηΪε β
κίΰβζκΪΫθμυικβΫθκΪΪάμθζΪμβρίλδβαΪάίκςΪίμλω
ΡμθΫυθμζίηβμφαάνδθάθγλβέηΪεηΪΰζβμίλίηλθκηνψ
δηθιδν 0

Οδεηλπζίγδοεινθ©Αοδλώβνρναμνπρηª
ΙκβΫθκΪάμθζΪμβρίλδβάδεψρΪίμλωβάυδεψρΪίμλωά
νλμΪηθάείηηθίάκίζωθδθηρΪηβωΎεωχμθέθνλμΪηθάβμί
άκίζωικβέθμθάείηβωβθικίήίεβμίάκίζωθδθηρΪηβω
κίΰβζΪκΪΫθμυ
ΚίΰβζλαΪήίκΰδθγζθΰίμβλιθεφαθάΪμφλωμθεφδθά
δθζΫβηΪπββλάβήθζηΪέκίάΪ
ιίζίμηώ
■
ΛείήβμίαΪμίζρμθΫυικθήνδμυηίθλμΪάΪεβλφά
κΪΫθρίγδΪζίκίλεβςδθζήθεέθβηίιθκμβεβλφ
■
ΗίάλίάβήυηΪέκίάΪζθένμΫυμφαΪινσίηυάκίΰβζί
λαΪήίκΰδθγ
 ΒλιθεφανωλθθμάίμλμάνψσβίικβηΪήείΰηθλμβ








πρίμναιίρίθλδοί
ΝλμΪηθάδΪ μΪγζίκΪ άθαζθΰηΪ δΪδ ικβ άδεψρϋηηθζ μΪδ β
ικβάυδεψρίηηθζικβΫθκί
 ΗΪΰζβμίλίηλθκηνψδηθιδν 0

ΗΪήβλιείίθμθΫκΪΰΪψμλωξνηδπββάκίζίηβ

νλμΪηθάβμίΫεψήΪάκΪΫθρνψδΪζίκνβαΪδκθγμί
ήάίκπνικβΫθκΪ
ΗΪΰζβμίλίηλθκηνψδηθιδν #
ΝλμΪηθάβμίάβήηΪέκίάΪβμίζιίκΪμνκν
ΗΪΰζβμίλίηλθκηνψδηθιδν 0
ΗΪήβλιείίθμθΫκΪΰΪψμλωξνηδπββάκίζίηβ
Δηθιδθγ )άυΫίκβμίάκίζωικβέθμθάείηβω
Δηθιδθγ &ιίκίζίλμβμίλφηΪλμκθδν *©Όκίζω
έθμθάηθλμβª
Δηθιδθγ )άυΫίκβμίάκίζωθδθηρΪηβω
ΗΪΰζβμίλίηλθκηνψδηθιδν #
ΙκβΫθκκΪλλρβμυάΪίμάκίζωηΪρΪεΪκΪΫθμυβμθεφδθ
άχμθμζθζίημκίΰβζαΪινλδΪίμλω

ΙθβλμίρίηββνλμΪηθάείηηθέθάκίζίηβθδθηρΪηβω
κΪαήΪϋμλωλβέηΪεβκίΰβζκΪΫθμυικβΫθκΪ
ΪάμθζΪμβρίλδβαΪάίκςΪίμλωΡμθΫυθμζίηβμφαάνδθάθγ
λβέηΪεηΪΰζβμίλίηλθκηνψδηθιδν 0

 Δηθιδθγ )άυΫίκβμίάκίζωικβέθμθάείηβω

ιίζίμηδ ΙκβάδεψρϋηηθζικβΫθκίηΪΰΪμβίζ
δηθιδβ %ιίκίζίλμβμίλφηΪλμκθδν . ©ΜΪγζίκªΪ
αΪμίζάυΫίκβμίάκίζωικβέθμθάείηβωδηθιδθγ )
 ΗΪΰζβμίλίηλθκηνψδηθιδν 0ρμθΫυαΪινλμβμφ
μΪγζίκ
ΗΪήβλιείίιθωάεωίμλωλβζάθε .ΗΪρβηΪίμλωθμλρϋμ
άκίζίηβμΪγζίκΪ
ιίζίμηδ ΙθβλμίρίηββνλμΪηθάείηηθέθάκίζίηβ
κΪαήΪϋμλωλβέηΪεΡμθΫυθμζίηβμφαάνδθάθγλβέηΪε
ηΪΰζβμίλίηλθκηνψδηθιδν 0

Ξοναδοιίηζλδμδμηδηνρλδμίςπρίμνανι
 ΗΪΰζβμίλίηλθκηνψδηθιδν 0

ΗΪήβλιείίθμθΫκΪΰΪψμλωξνηδπββάκίζίηβ

 ΙίκίζίσΪγμίλφ ζίΰήν λμκθδΪζβ ηΪΰβζΪω δηθιδν &

βεβ %
 Ικβ ηίθΫοθήβζθλμβ βαζίηβμί νλμΪηθάδν δηθιδθγ ( βεβ

) Ύεω θμζίηυ ηΪλμκθγδβ άκίζίηβ νλμΪηθάβμί ©ª
ΝλμΪηθάδΪΪάμθζΪμβρίλδβικβηβζΪίμλω
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εθδβκθάδΪήεωΫίαθιΪληθλμβήίμίγ

A ΐκνιηοναιίγκώ
ΰδζνξίπμνπρηγδρδθ
ΡμθΫυήίμβηίλζθέεβλενρΪγηθάδεψρβμφικβΫθκβεβ
βαζίηβμφνλμΪηθάδβθηθΫθκνήθάΪηΫεθδβκθάδθγήεω
ΫίαθιΪληθλμβήίμίγ

εθδβκθάδΪήεωΫίαθιΪληθλμβ ήίμίγ

ΎεωάΪςίέθικβΫθκΪικίήνλζθμκίηυκΪαεβρηυίάβήυ
Ϋεθδβκθάδβ
ΐκνιηοναιί

ΏιρηαίυηώΓδίιρηαίυηώ

ΊάμθζΪμβρίλδΪωΫεθδβ
κθάδΪήεωΫίαθιΪληθλμβ
ήίμίγ

Λιθζθσφψζίηψ©ΝλμΪηθάδβª
~ ΪαθάυίνλμΪηθάδβ
ηΪ λμκΪηβπΪ 

ΌκίζίηηΪω ΫεθδβκθάδΪ ήεω Λιθζθσφψλίηλθκηθγδηθιδβ 0
ΫίαθιΪληθλμβήίμίγ
ιίζίμηδ ΙθλείΪδμβάβαΪπββΫεθδβκθάδβήεω
ΫίαθιΪληθλμβήίμίγιΪηίεφνικΪάείηβωΫεθδβκνίμλω
εθδβκθάδΪηίκΪλικθλμκΪηωίμλωηΪλίηλθκηυίδηθιδβ
0β #εθδβκθάδνήεωΫίαθιΪληθλμβήίμίγζθΰηθ
ήίΪδμβάβαβκθάΪμφάεψΫθίάκίζω

Ώαρνλίρηφδπιίώΰκνιηοναιίγκώ
ΰδζνξίπμνπρηγδρδθ
ΙΪηίεφνικΪάείηβωΫεθδβκνίμλωβικβΫθκηίζθΰίμ
ΫυμφάδεψρϋηΎεωμθέθρμθΫυάδεψρβμφικβΫθκ
ηίθΫοθήβζθθμδεψρβμφΪάμθζΪμβρίλδνψΫεθδβκθάδνήεω
ΫίαθιΪληθλμβήίμίγΙθθδθηρΪηββκΪΫθμυιΪηίεφ
νικΪάείηβωΪάμθζΪμβρίλδβΫεθδβκνίμλω
Ώιρηαίυηώ
 ΗΪΰζβμίλίηλθκηνψδηθιδν ±
 ΗΪΰζβμίλίηλθκηνψδηθιδν 0
 Δηθιδθγ ( βεβ )άυΫίκβμί©ΝλμΪηθάδβª
 Δηθιδθγ &ιίκίζίλμβμίλφηΪλείήνψσνψλμκθδν
 Δηθιδθγ ( βεβ )άυΫίκβμί©ΊάμθζΪμβρίλδΪω
ΫεθδβκθάδΪήεωΫίαθιΪληθλμβήίμίγª
 Δηθιδθγ &ιίκίζίλμβμίλφηΪλείήνψσνψλμκθδν
 Δηθιδθγ ( βεβ )άυΫίκβμί©ΊδμβάβκθάΪηΪª
 ΗΪΰζβμίλίηλθκηνψδηθιδν 0
 Δηθιδθγ &ιίκίζίλμβμίλφηΪλείήνψσνψλμκθδν
ρμθΫυάυιθεηβμφλθοκΪηίηβίνλμΪηθάδβ
ΊάμθζΪμβρίλδΪωΫεθδβκθάδΪήεωΫίαθιΪληθλμβήίμίγ
ΪδμβάβκθάΪηΪΙθλείάυδεψρίηβωηΪήβλιείί
ιθωάεωίμλωλβζάθε 1
Ξοδοϊαίμηδ
 ΗΪΰζβμίβνήίκΰβάΪγμίλίηλθκηνψδηθιδν 0ήθμίο
ιθκιθδΪηΪήβλιείίηίιθωάβμλωλθθΫσίηβί
©εθδβκθάδΪήεωΫίαθιΪληθλμβήίμίγ
ήίΪδμβάβκθάΪηΪª
 ΗΪΰζβμίλίηλθκηνψδηθιδν ±
 ΌδεψρβμίμκίΫνίζυγκίΰβζκΪΫθμυ



Γδίιρηαίυηώ
 ΗΪΰζβμίβνήίκΰβάΪγμίλίηλθκηνψδηθιδν 0ήθμίο
ιθκιθδΪηΪήβλιείίηίιθωάβμλωλθθΫσίηβί
©εθδβκθάδΪήεωΫίαθιΪληθλμβήίμίγ
ήίΪδμβάβκθάΪηΪª
 ΗΪΰζβμίλίηλθκηνψδηθιδν ±
 ΗΪΰζβμίλίηλθκηνψδηθιδν 0
 Δηθιδθγ ( βεβ )άυΫίκβμί©ΝλμΪηθάδβª
 Δηθιδθγ &ιίκίζίλμβμίλφηΪλείήνψσνψλμκθδν
 Δηθιδθγ ( βεβ )άυΫίκβμί©ΊάμθζΪμβρίλδΪω
ΫεθδβκθάδΪήεωΫίαθιΪληθλμβήίμίγª
 Δηθιδθγ &ιίκίζίλμβμίλφηΪλείήνψσνψλμκθδν
 Δηθιδθγ ( βεβ )άυΫίκβμί©ΎίΪδμβάβκθάΪηΪª
 ΗΪΰζβμίλίηλθκηνψδηθιδν 0
 Δηθιδθγ &ιίκίζίλμβμίλφηΪλείήνψσνψλμκθδν
ρμθΫυάυιθεηβμφλθοκΪηίηβίνλμΪηθάδβ
ΊάμθζΪμβρίλδΪωΫεθδβκθάδΪήεωΫίαθιΪληθλμβήίμίγ
ήίΪδμβάβκθάΪηΪ
 ΗΪΰζβμίλίηλθκηνψδηθιδν ±

Αοδλδμμίώΰκνιηοναιίγκώΰδζνξίπμνπρη
γδρδθ
ΙΪηίεφνικΪάείηβωΫεθδβκνίμλωβικβΫθκηίζθΰίμ
ΫυμφάδεψρϋηΎεωμθέθρμθΫυάδεψρβμφικβΫθκ
ηίθΫοθήβζθ ήίΪδμβάβκθάΪμφ άκίζίηηνψ Ϋεθδβκθάδν ήεω
ΫίαθιΪληθλμβήίμίγΙθλείάυδεψρίηβωιΪηίεφ
νικΪάείηβωΫθεφςίηίΫεθδβκνίμλω
Ώιρηαηζίυηώηγδίιρηαηζίυηώ
 ΗΪΰζβμίβνήίκΰβάΪγμίλίηλθκηνψδηθιδν 0ήθμίο
ιθκιθδΪηΪήβλιείίηίιθωάβμλωλθθΫσίηβί
©εθδβκθάδΪήεωΫίαθιΪληθλμβήίμίγ
ΪδμβάβαβκθάΪηΪª
εθδβκθάδΪήεωΫίαθιΪληθλμβήίμίγΪδμβάβαβκθάΪηΪ
 ΗΪΰζβμίβνήίκΰβάΪγμίλίηλθκηνψδηθιδν 0ήθμίο
ιθκιθδΪηΪήβλιείίηίιθωάβμλωλθθΫσίηβί
©εθδβκθάδΪήεωΫίαθιΪληθλμβήίμίγ
ήίΪδμβάβαβκθάΪηΪª
εθδβκθάδΪήεωαΪσβμυήίμίγήίΪδμβάβαβκθάΪηΪ

ΪαθάυίνλμΪηθάδβ UX

Q ΐίζναϊδςπρίμναιη

ΕθέθμβιζΪκδβ

ΎεωθΫίλιίρίηβωΫυλμκθέθβικθλμθέθθΫλενΰβάΪηβω
ικβΫθκΪικίήθλμΪάεωψμλωκΪαεβρηυίνλμΪηθάδβΌ
λενρΪίηίθΫοθήβζθλμβχμβνλμΪηθάδβζθΰηθβαζίηβμφ

ΌκίζωκΪΫθμυάίημβεω
μθκΪήθΪάμθζΪμβρί
λδθέθάυδεψρίηβω

Κίδθζίηήνίμλω

Ηζλδμδμηδΰίζναϊτςπρίμνανι

ΛβλμίζΪάυήάβΰηθέθ
ζίοΪηβαζΪ

Ηίμ

ΑΪάθήλδβίνλμΪηθάδβ

ΑΪκωήδΪ

ΪαθάυίνλμΪηθάδβ











ΗΪΰζβμίλίηλθκηνψδηθιδν #
ΗΪΰζβμίλίηλθκηνψδηθιδν 0
Δηθιδθγ (βεβ )άυΫίκβμί©ΝλμΪηθάδβ "ª
Δηθιδθγ & ιίκίζίλμβμίλφηΪλείήνψσνψλμκθδν
Δηθιδθγ (βεβ )άυΫίκβμίνλμΪηθάδν
Δηθιδθγ &ιίκίζίλμβμίλφηΪλείήνψσνψλμκθδν
Δηθιδθγ (βεβ )άυΫίκβμίνλμΪηθάδν
ΗΪΰζβμίλίηλθκηνψδηθιδν 0
ΎεωλθοκΪηίηβωνλμΪηθάδβάυΫίκβμί©ΛθοκΪηβμφª
δηθιδθγ &
Ύεω θμζίηυ νλμΪηθάδβ άυΫίκβμί ©Θμζίηβμφª δηθιδθγ
%

Πξηπνιΰίζναϊτςπρίμνανι
πρίμναιί

Αϊΰνο

Ωαυδ

ΌυΫθκωαυδΪ

Όκίζωλνμθδ

ΝλμΪηθάδΪμίδνσίέθάκίζίηβλνμθδ

ΎΪμΪ

ΝλμΪηθάδΪμίδνσίγήΪμυ

ΕβρηυίηΪλμκθγδβ

ΌυΫθκάβήθάηΪέκίάΪδθμθκυίΫνήνμ
θμθΫκΪΰΪμφλωάζίηψ©Όβήυ
ηΪέκίάΪª~ ΝλμΪηθάδΪεβρηυο
ηΪλμκθίδηΪ λμκΪηβπΪ 

Ικθήθεΰβμίεφηθλμφ
αάνδθάθέθλβέηΪεΪ

Δθκθμδ
Λκίή
Ύεβη

ΑάνδηΪΰΪμβωδηθιθδ

Όυδεψρίη βλδεψρίηβίαάνδηΪΰΪμβω
θλμΪϋμλωνλίηλθκηθγδηθιδβ #
Όδεψρϋη

Ωκδθλμφήβλιείω

Όθαζθΰηθλμφ νλμΪηθάδβ θήηθγ βα  λμν
ιίηίγωκδθλμβ

ΒηήβδΪμθκάκίζίηβ

Πβξκθάθγ

ΘμθΫκΪαβμφ
ΗίθμθΫκΪΰΪμφ
Ζβηβζνζ

ΎΪ νλμΪηθάείηΪθήηθνκθάηίάΪω
ηΪικΪάεωψσΪω

Όθαζθΰηθλμφ άυΫθκΪ ήΪηηθγ ΫΪαθάθγ νλμΪηθάδβ ά αΪάβλβζθλμβ
θμμβιΪικβΫθκΪ


πρίμναιίκηφμϊτμίπρονδι
ΌυζθΰίμίάυΫκΪμφάβήυηΪέκίάΪδθμθκυίΫνήνμ
θμθΫκΪΰΪμφλωάζίηψ©ΌβήυηΪέκίάΪª
ιίζίμηδ ΌβήυηΪέκίάΪ©θκωρβγάθαήνο&LUFR7KHUPª
©Μίκζθέκβεφªβ©κβεφΫθεφςΪωιεθσΪήφªάλίέήΪ
θμθΫκΪΰΪψμλωάζίηψ©ΌβήυηΪέκίάΪªΘηβηίζθένμ
ΫυμφήίΪδμβάβκθάΪηυ
ΗΪΰζβμίλίηλθκηνψδηθιδν #
ΗΪΰζβμίλίηλθκηνψδηθιδν 0
Δηθιδθγ (βεβ )άυΫίκβμί©ΝλμΪηθάδβ "ª
Δηθιδθγ & ιίκίζίλμβμίλφηΪλείήνψσνψλμκθδν
Δηθιδθγ (βεβ )άυΫίκβμί©ΕβρηυίηΪλμκθγδβª
Δηθιδθγ & ιίκίζίλμβμίλφηΪλείήνψσνψλμκθδν
Δηθιδθγ (βεβ )άυΫίκβμίάβήηΪέκίάΪ
Δηθιδθγ & ιίκίζίλμβμίλφηΪλείήνψσνψλμκθδν
Δηθιδθγ (βεβ )άυΫίκβμί©ΊδμβάβκθάΪηªβεβ
©ΎίΪδμβάβκθάΪηª
ιίζίμηδ Ιθλεί άυΫθκΪ ©ΊδμβάβκθάΪηª άβή ηΪέκίάΪ
ΫνήίμθμθΫκΪΰΪμφλωάζίηψ©ΌβήυηΪέκίάΪªΙθλεί
άυΫθκΪ©ΎίΪδμβάβκθάΪηªάβήηΪέκίάΪηίΫνήίμ
θμθΫκΪΰΪμφλωάζίηψ©ΌβήυηΪέκίάΪª
 ΗΪΰζβμίλίηλθκηνψδηθιδν 0
 ΎεωλθοκΪηίηβωνλμΪηθάδβάυΫίκβμί©ΛθοκΪηβμφª
δηθιδθγ &
Ύεω θμζίηυ νλμΪηθάδβ άυΫίκβμί ©Θμζίηβμφª δηθιδθγ
%










Όυδε
ΙθήλάίμδΪ

ΙκβχδλιενΪμΪπββάδε
ΙκβχδλιενΪμΪπββάυδε

εθδβκθάδΪήεωΫίαθ
ιΪληθλμβήίμίγ

ΜθεφδθΫεθδβκθάδΪδηθιθδ

ΊάμθζΪμβρίλδΪωΫεθδβ
κθάδΪήεωΫίαθιΪληθ
λμβήίμίγ

ΎίΪδμβάβαβκθάΪηΪ

ΚίΰβζκΪΫθμυιθλεί
άδεψρίηβω

εΪάηθίζίηψ

Ηθρηθγκίΰβζθλάίσί
ηβω

Όυδεψρίη

εθδβκθάδΪήάίκπυβΫεθδβκθάδΪδηθ
ιθδ
ΊδμβάβαβκθάΪηΪ

ΌβήυηΪέκίάΪ
Όδεψρϋη ήβλιείγέΪληίμάικθζί
ΰνμδίζίΰήνβ
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ΙκθέκΪζζΪ©ΪΫΫΪμª

F Ξονβοίλλί©Χίΰΰίρª

D Φηπρώψδδποδγπραν

ΛιθζθσφψικθέκΪζζυ©ΪΫΫΪμªζθΰηθνλμΪηθάβμφ
άκίζωήθ ρΪλθάεψήΪάκΪΫθρίγδΪζίκίθλμΪψμλω
μϋιευζβΪάΪζηίιθμκίΫνίμλωάδεψρΪμφβεβάυδεψρΪμφ
ικβΫθκ

ΙκβμσΪμίεφηθζνοθήίβθρβλμδίάΪςικβΫθκηΪήθεέθ
λθοκΪηβμ λάθψ ικβάείδΪμίεφηθλμφ β ξνηδπβθηΪεφηθλμφ Ό
ήΪηηθζκνδθάθήλμάίιθχδλιενΪμΪπββικβάθήβμλω
θιβλΪηβίικΪάβεφηθέθνοθήΪβικΪάβεφηθγθρβλμδβ
ικβΫθκΪ

ΙκθέκΪζ Ϊ©ΪΫ Ϊμª

Ζίξςπιξονβοίλλϊ©Χίΰΰίρª
ΙίκίήβλιθεφαθάΪηβίζικθέκΪζζυ©ΪΫΫΪμª
ηίθΫοθήβζθΪδμβάβαβκθάΪμφίϋάΫΪαθάυονλμΪηθάδΪο
ζίηψ©ΕβρηυίηΪλμκθγδβª ~ ΝλμΪηθάδΪεβρηυο
ηΪλμκθίδηΪ λμκΪηβπΪ 
ΙθλείΪδμβάβαΪπββικθέκΪζζυ©ΪΫΫΪμªθηΪζθΰίμ
ΫυμφάυΫκΪηΪάζίηψ©ΌβήυηΪέκίάΪª
ΙκβΫθκηΪέκίάΪίμλωάκίΰβζί©ΌίκοηβγηβΰηβγΰΪκª
ΖθΰηθνλμΪηθάβμφμίζιίκΪμνκνθμ&ήθ&








ΗΪΰζβμίλίηλθκηνψδηθιδν #
Δηθιδθγ (βεβ )άυΫίκβμίικθέκΪζζν©ΪΫΫΪμª
Δηθιδθγ &ιίκίζίλμβμίλφηΪλείήνψσνψλμκθδν
Δηθιδθγ (βεβ )άυΫίκβμίμίζιίκΪμνκν
Δηθιδθγ &ιίκίζίλμβμίλφηΪλείήνψσνψλμκθδν
Δηθιδθγ (βεβ )άυΫίκβμίάκίζωικβέθμθάείηβω
ΗΪΰζβμίλίηλθκηνψδηθιδν #
ΗΪρβηΪίμλωκίΰβζκΪΫθμυικβΫθκΪ

ιίζίμηώ
ΙθλείαΪινλδΪικθέκΪζζυ©ΪΫΫΪμªβαζίηίηβί
νλμΪηθάθδβεβικίκυάΪηβίκίΰβζΪλίηλθκηθγ
δηθιδθγ #Ϋθείίηίάθαζθΰηυ
■
ΏλεβάυθμδκθίμίήάίκπνικβΫθκΪκίΰβζηίΫνήίμ
ικίκάΪη
■

ΙθλείάυιθεηίηβωικθέκΪζζυ©ΪΫΫΪμªκΪαήΪϋμλω
λβέηΪεΙκβΫθκιίκίλμΪϋμηΪέκίάΪμφλωΌυδεψρβμί
ικβΫθκλίηλθκηθγδηθιδθγ #

Νρλδμίξονβοίλλϊ©Χίΰΰίρª
ΎεωθμζίηυικθέκΪζζυ©ΪΫΫΪμªηΪΰζβμίλίηλθκηνψ
δηθιδν #

Ρβλμωσί λκίήλμάθ

Ξνγτνγώψηδφηπρώψηδποδγπραί
ΌθβαΫίΰΪηβίιθάκίΰήίηβωκΪαεβρηυοιθάίκοηθλμίγά
κίανεφμΪμί ικβζίηίηβω ηίιθήοθήωσβο ρβλμωσβο λκίήλμά
λείήνγμίνδΪαΪηβωζάμΪΫεβπίΌαΪάβλβζθλμβθμμβιΪ
ικβΫθκΪηίάλίαθηυθρβλμδβνδΪαΪηηυίάμΪΫεβπί
ζθένμΫυμφικίήλμΪάείηυάάΪςίζικβΫθκί
Αμηλίμηδ
Ξναοδεγδμηδξναδοτμνπρη
ΗίεφαωβλιθεφαθάΪμφ
■
■
■
■
■

ίήδβίβεβΪΫκΪαβάηυίρβλμωσβίλκίήλμάΪ
ρβλμωσβίλκίήλμάΪλθήίκΰΪσβίΫθεφςθγικθπίημ
λιβκμΪ
ΰϋλμδβίζθρΪεδββεβένΫδβ
θρβλμβμίεβάυλθδθέθήΪάείηβωβεβιΪκθλμκνγηυί
θρβλμβμίεβ
λιίπβΪεφηθίλκίήλμάθήεωθρβλμδβικβΫθκΪάμϋιεθζ
λθλμθωηββ

ΗθάυίένΫδβήεωζυμφωιθλνήυμσΪμίεφηθάυζθγμί
ιίκίήβλιθεφαθάΪηβίζ
Οδινλδμγίυηώ ΚίδθζίηήνίζυίρβλμωσβίλκίήλμάΪβ
λκίήλμάΪιθνοθήνζθΰηθικβθΫκίλμβρίκίαλίκάβληνψ
λενΰΫνΛθΫεψήΪγμίβηλμκνδπβββαέθμθάβμίεω

: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋνενβί
ΙκβΫθκλμΪηθάβμλωθρίηφέθκωρβζΗίικβδΪλΪγμίλφδ
έθκωρβζάηνμκίηηβζιθάίκοηθλμωζικβΫθκΪβεβ
ηΪέκίάΪμίεφηυζχείζίημΪζΌλίέήΪήΪάΪγμίικβΫθκν
θλμυμφΗίιθαάθεωγμίήίμωζιθήοθήβμφΫεβαδθδ
έθκωρίζνικβΫθκν
Ζνμίνφηπριη

Νφηπριί

Νφηπριίξοηΰνοίπμίοςεη



Ιίκίήηωω
ιΪηίεφβα
ηίκΰΪάίψσίγ
λμΪεβ

θκωρβγζυεφηυγκΪλμάθκ
θρβλμβμί λ ιθζθσφψ ζωέδθγ μκωιθρδβ Ϊ αΪμίζ
άυμκβμίήθλνοΪ
ΗίζίήείηηθνήΪεωγμίιωμηΪβαάίλμβΰβκΪ
δκΪοζΪεΪβωβρηθέθΫίεδΪΙθήμΪδβζβιωμ
ηΪζβζθΰίμάθαηβδΪμφδθκκθαβω
ΛιίπβΪεφηυίλκίήλμάΪήεωνοθήΪαΪζίμΪεεβ
ρίλδβζββαήίεβωζββλιθεφανίζυίήεωηΪέκί
άΪψσβολω ιθάίκοηθλμίγ ζθΰηθ ικβθΫκίλμβ ά
λίκάβληθγλενΰΫίβεβάλιίπβΪεβαβκθάΪηηθζ
ζΪέΪαβηίΛκίήλμάθλείήνίμηΪηθλβμφμθηδβζ
λεθίζλιθζθσφψζωέδθγμκωιθρδβ

ΙεΪλμζΪλλΪ

θκωρβγζυεφηυγκΪλμάθκ
θρβλμβμί λ ιθζθσφψ ζωέδθγ μκωιθρδβ Ϊ αΪμίζ
άυμκβμίήθλνοΪ
Ηί βλιθεφανγμί ρβλμωσίί λκίήλμάθ ήεω λμϋδθε
βεβλδκίΫθδήεωλμίδεωηηυοιθάίκοηθλμίγ

ΘδκΪςίηηυί
ιθάίκοηθλμβ

θκωρβγζυεφηυγκΪλμάθκ
θρβλμβμί λ ιθζθσφψ ζωέδθγ μκωιθρδβ Ϊ αΪμίζ
άυμκβμίήθλνοΪ

Ρβλμωσίίλκίήλμάθ UX

ΙΪηίεφνικΪάεί θκωρβγζυεφηυγκΪλμάθκ
ηβω
θρβλμβμί λ ιθζθσφψ ζωέδθγ μκωιθρδβ Ϊ αΪμίζ
άυμκβμίήθλνοΪ
Ηί βλιθεφανγμί ρβλμωσίί λκίήλμάθ ήεω λμϋδθε
βεβλδκίΫθδήεωλμίδεωηηυοιθάίκοηθλμίγ
ΛμϋδεΪήάίκπυ

θκωρβγζυεφηυγκΪλμάθκ
θρβλμβμί λ ιθζθσφψ ζωέδθγ μκωιθρδβ Ϊ αΪμίζ
άυμκβμίήθλνοΪ
ΗίβλιθεφανγμίλδκίΫθδήεωλμίδεωηηυο
ιθάίκοηθλμίγ βεβ λιβκΪεφηνψ ζίμΪεεβρίλδνψ
ζθρΪεδν

ΚνρδΪήάίκπυ

θκωρβγζυεφηυγκΪλμάθκ
θρβλμβμί λ ιθζθσφψ ζωέδθγ μκωιθρδβ Ϊ αΪμίζ
άυμκβμίήθλνοΪ
Ικβ ιθιΪήΪηββ λκίήλμάΪ ήεω νήΪείηβω ηΪδβιβ
ηΪκνρδνήάίκπυηίζίήείηηθικθμκβμίίϋ
βηΪρίιωμηΪηίάθαζθΰηθΫνήίμνήΪεβμφ

Νφηπριίξοηΰνοίηζμςροη
ΧζΪεβκθάΪηηυί ΛθΫεψήΪγμίνδΪαΪηβωήεωιθάίκοηθλμίγκΪΫθ
ιθάίκοηθλμββ
ρίγδΪζίκυικβάίήϋηηυίιθλείμΪΫεβπυ
λΪζθθρβσΪψσβ
ίλωιθάίκοηθλμβ
ΛμίδεωηηυγιεΪ θκωρβγζυεφηυγκΪλμάθκ
ξθηιθήλάίμδβ
θρβλμβμί λ ιθζθσφψ ζωέδθγ μκωιθρδβ Ϊ αΪμίζ
κΪΫθρίγδΪζίκυ άυμκβμίήθλνοΪ
ΙκβλβεφηθζαΪέκωαηίηβββλιθεφανγμίλκίή
λμάθήεωθρβλμδβήνοθάθδ
Νιεθμηβμίεφ
ήάίκπυ
ΗίληβζΪμφ

θκωρβγζυεφηυγκΪλμάθκ
θρβλμβμίλιθζθσφψζωέδθγμκωιθρδβ
ΗβάδθίζλενρΪίηίμκβμί

ΑΪσβμηΪω
ιΪηίεφήάίκπυ

βαηίκΰΪάίψσίγλμΪεβ
βλιθεφανγμίλκίήλμάθήεωθρβλμδβηίκΰΪάίψ
σίγ λμΪεβ ΛθΫεψήΪγμί νδΪαΪηβω ικθβαάθήβμί
είγΗίβλιθεφανγμίλιίπβΪεφηυίλκίήλμάΪ
ήεωνοθήΪαΪζίμΪεεβρίλδβζββαήίεβωζβ
βαιεΪλμζΪλλυ
Βλιθεφανγμίήεωθρβλμδβέθκωρβγζυεφηυγ
κΪλμάθκ β λΪεξίμδν βα ζωέδθγ μδΪηβ Ικθμκβμί
ηΪλνοθζωέδβζιθεθμίηπίζΗίβλιθεφανγμί
ρβλμωσίίλκίήλμάθήεωλμϋδθεβεβλδκίΫθδ
ήεωλμίδεωηηυοιθάίκοηθλμίγ
ΙίκίήάυιθεηίηβίζθρβλμδβληβζβμίαΪσβμ
ηνψιΪηίεφ

ΗΪάίληυίχεί
ζίημυ

θκωρβγζυεφηυγκΪλμάθκ
ικίήάΪκβμίεφηθαΪζθρβμίΪαΪμίζθρβλμβμίλ
ιθζθσφψζωέδθγμκωιθρδββεβσϋμδβ

Όυήάβΰηθγ
ζίοΪηβαζ

θκωρβγζυεφηυγκΪλμάθκ
θρβλμβμίλιθζθσφψζωέδθγμκωιθρδββεβ
σϋμδβ
ΑΪικίσΪίμλω ικθβαάθήβμφ θρβλμδν χείζίημθά
δθέήΪθηβάυήάβηνμυρμθΫυηίνήΪεβμφληβο
λζΪαδν Ενρςί άλίέθ θρβσΪμφ άυήάβΰηυί χεί
ζίημυ ά νλμΪηθάείηηθζ λθλμθωηββ ΑΪικίσίηθ
ζυμφάιθλνήθζθίρηθγζΪςβηί

ΙκβηΪήείΰηθλμβ θκωρβγζυεφηυγκΪλμάθκ
ικίήάΪκβμίεφηθαΪζθρβμίΪαΪμίζθρβλμβμίλ
ιθζθσφψζωέδθγμκωιθρδββεβσϋμδβ
ΙκβλβεφηθζαΪέκωαηίηβββλιθεφανγμίλιβ
κΪεφηνψζίμΪεεβρίλδνψζθρΪεδν

ιίζίμηώ
■
ΒααΪβλιθεφαθάΪηβωκΪαεβρηυοζΪμίκβΪεθάμΪδβο
δΪδ ηΪικβζίκ λμίδεθ ιεΪλμβδ βεβ ζίμΪεε άθαζθΰηυ
ηίΫθεφςβίκΪλοθΰήίηβωάπάίμθάθζθξθκζείηββ
ιίκίήηίγιΪηίεβικβΫθκΪ
■
Μίηβ ηΪ λμϋδεΪο ήάίκπυ άυέεωήωσβί δΪδ κΪαάθήυ ηΪ
λΪζθζήίείωάεωψμλωλάίμθζθμκΪΰϋηηυζθμ
ιθήλάίμδβάκΪΫθρίγδΪζίκί
■
ΙκβθρίηφάυλθδβομίζιίκΪμνκΪοχζΪεφζθΰίμ
άυέθκΪμφΧμθζθΰίμικβάίλμβδηίαηΪρβμίεφηυζ
βαζίηίηβωζπάίμΪχζΪεβΧμθηθκζΪεφηθβηί
θδΪαυάΪίμάεβωηβωηΪξνηδπβθηβκθάΪηβί
ΔκΪω μθηδθέθ ικθμβάηω ηί ιθεηθλμφψ ιθδκυμυ χζΪεφψ
βζθένμΫυμφλείέδΪςίκςΪάυζβΧμθηίθδΪαυάΪίμ
θμκβπΪμίεφηθέθάεβωηβωηΪξνηδπβψαΪσβμυθμ
δθκκθαββ

Ξναδοτμνπρηοίΰνφδθιίλδοϊ
ΑΪήηωωλμίηδΪάηνμκβκΪΫθρίγδΪζίκυωάεωίμλω
λΪζθθρβσΪψσίγλωρμθζθΰηθνάβήίμφιθςίκθοθάΪμθγ
ιθάίκοηθλμβ
ΎηθάίκοηωωιΪηίεφβΫθδθάυίλμίηδβιθδκυμυχζΪεφψ
ββζίψμέεΪήδβίιθάίκοηθλμβ
Νφηπριίόλίκηοναίμμϊτξναδοτμνπρδθ
ΘρβσΪγμίέεΪήδβίχζΪεβκθάΪηηυίιθάίκοηθλμβλ
ιθζθσφψζωέδθγμδΪηββέθκωρίέθζυεφηθέθβεβ
νδλνληθέθκΪλμάθκΪΙκθμκβμίηΪλνοθζωέδθγμδΪηφψ
ΚΪαζθρβμίιθήέθκίάςβίθλμΪμδβιβσβάεΪΰηθγ
λΪεξίμδθγλζθρίηηθγζυεφηυζκΪλμάθκθζΙκβ
λβεφηθζαΪέκωαηίηβββλιθεφανγμίλιβκΪεφηνψ
ζίμΪεεβρίλδνψένΫδνβεβλκίήλμάθήεωθρβλμδβήνοθάθδ
Αμηλίμηδ
Ηίεφαω βλιθεφαθάΪμφ λκίήλμάθ ήεω θρβλμδβ ήνοθάθδ ίλεβ
κΪΫθρΪωδΪζίκΪμϋιεΪωΖθένμιθωάβμφλωιθάκίΰήίηβω
χζΪεβΙίκίήλείήνψσβζκΪαθέκίάΪηβίζιθεηθλμφψ
νήΪεβμίθλμΪμδβιβσββακΪΫθρίγδΪζίκυβλήάίκπυ
ικβΫθκΪ
ΙθλείθρβλμδβθλμΪάφμίκΪΫθρνψδΪζίκνθμδκυμθγήεω
άυλυοΪηβω
Οδινλδμγίυηώ ΕνρςίάλίέθβλιθεφαθάΪμφικθέκΪζζν
θρβλμδβ ~ ΚίΰβζθρβλμδβηΪ λμκΪηβπΪ 
ιίζίμηδ ΘλμΪμδβιβσίάυοικθήνδμθάζθένμάυαάΪμφ
ΫίευγηΪεϋμΘηηίθιΪλίηβηίάεβωίμηΪ
ξνηδπβθηβκθάΪηβίΙκβηίθΫοθήβζθλμβθλμΪμδβζθΰηθ
νήΪεβμφεβζθηηθγδβλεθμθγ
Νφηπριίπίλννφηψίύψητπώξναδοτμνπρδθ
ΛΪζθθρβσΪψσβίλωιθάίκοηθλμβιθδκυμυιθκβλμθγ
ζΪμθάθγ δίκΪζβδθγ Όθ άκίζω κΪΫθμυ ικβΫθκΪ Ϋκυαέβ θμ
ΰΪκίηβωβάυιίδΪηβωιθέεθσΪψμλωχμβζιθδκυμβίζβ
νήΪεωψμλω
ΏλεβλΪζθθρβσΪψσβίλωιθάίκοηθλμβθρβσΪψμλω
ηίήθλμΪμθρηθβηΪηβοάθαηβδΪψμμϋζηυίιωμηΪ
άυιθεηβμίθρβλμδνιθλκίήλμάθζπίείηΪικΪάείηηθέθ
ηΪέκίάΪ





ru

Κίΰβζθρβλμδβ

πρίμναιί
ΙκίήάΪκβμίεφηθάυηφμίηΪάίληυίχείζίημυ
ηΪικΪάεωψσβίικβηΪήείΰηθλμββιθλνήνβακΪΫθρίγ
δΪζίκυΜσΪμίεφηθθρβλμβμίχζΪεβκθάΪηηυί
ιθάίκοηθλμβάκΪΫθρίγδΪζίκίήάίκπνικβΫθκΪβ
λμίδεωηηυγιεΪξθηιθήλάίμδβκΪΫθρίγδΪζίκυ
 ΝλμΪηθάβμίκίΰβζ©ΌυιίρδΪοείΫΪª
 ΝλμΪηθάβμίζΪδλβζΪεφηνψμίζιίκΪμνκν
 ΑΪινλμβμίκίΰβζβθλμΪάφμίάυιθεηωμφλωάμίρίηβί
δΪδζβηβζνζρΪλΪ
ΑΪχμθάκίζωδίκΪζβρίλδθίιθδκυμβίάθλλμΪηθάβμλω
ΙθλείμθέθδΪδήνοθάθγςδΪξθλμυηίμνήΪεβμί
δθκβρηίάΪμυίβΫίεθάΪμυίθλμΪμδβάθήθγβζωέδθγ
ένΫδθγ
ιίζίμηδ ΌθάκίζωκΪΫθμυηΪιθάίκοηθλμωοζθένμ
θΫκΪαθάΪμφλω ιωμηΪ δκΪληθέθ πάίμΪ ³ χμθ ηί κΰΪάρβηΪ Ϊ
θλμΪάςβίλω δνλθρδβ ικθήνδμθά Χμβ ιωμηΪ ηί θιΪληυ ήεω
αήθκθάφω β ηί άεβωψμ ηΪ λιθλθΫηθλμφ λΪζθθρβσΪψσβολω
ιθάίκοηθλμίγδλΪζθθρβλμδί
Αμηλίμηδ
ΗίβλιθεφανγμίλκίήλμάθήεωθρβλμδβήνοθάθδηΪ
λΪζθθρβσΪψσβολωιθάίκοηθλμωομΪδδΪδχμθζθΰίμ
άυαάΪμφβοιθάκίΰήίηβίΙκβιθιΪήΪηββλκίήλμάΪήεω
θρβλμδβήνοθάθδηΪήΪηηυίιθάίκοηθλμβηίζίήείηηθ
νήΪεβμίίέθλιθζθσφψένΫδβλζθρίηηθγάάθήίΗβά
δθίζλενρΪίηίμκβμίβηίβλιθεφανγμίήεωθρβλμδβ
ΰϋλμδβίένΫδββσϋμδβ

Πνγδοείμηδξοηΰνοίαφηπρνρδ
ΎεωικίήθμάκΪσίηβωθΫκΪαθάΪηβωλμθγδβοαΪέκωαηίηβγ
λείήβμί αΪ μίζ ρμθΫυ ικβΫθκ άλίέήΪ θλμΪάΪελω ρβλμυζ β
ηίζίήείηηθνλμκΪηωγμίαΪέκωαηίηβω

: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋανζβνοίμηώ
ΛενρΪγηθ νιΪάςβί δνλθρδβ ιβσβ δΪιηνάςβγ ΰβκ βεβ λθδ
θμΰΪκίηβωζθένμάλιυοηνμφΙίκίήχδλιενΪμΪπβίγ
νήΪεβμίέκνΫυίαΪέκωαηίηβωβακΪΫθρίγδΪζίκυλ
ιθάίκοηθλμβηΪέκίάΪμίεφηυοχείζίημθάβ
ικβηΪήείΰηθλμίγ
Οδινλδμγίυηη
■
ΘρβσΪγμίκΪΫθρνψδΪζίκνιθλείδΪΰήθέθ
βλιθεφαθάΪηβωρμθΫυαΪέκωαηίηβωηίικβέθκΪεβ
■
Ηίζίήείηηθ νήΪεωγμί ιωμηΪ βαάίλμβ ΰβκΪ δκΪοζΪεΪ
βωβρηθέθΫίεδΪ
■
ΎεωάυιίδΪηβωθλθΫθλθρηυοιβκθέθάβλιθεφανγμί
έενΫθδβγνηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφ
■
ΒλιθεφανγμίήεωΰΪκδβιθήοθήωσνψ
ιθλνήν ηΪικβζίκΰΪκθάηψ



. Οδεηλνφηπριη
ΙκθέκΪζζΪθρβλμδβ(DV\&OHDQθΫίλιίρβάΪίμικθλμθγ
ικθπίλλ θρβλμδβ κΪΫθρίγ δΪζίκυ εΪέθήΪκω βλιΪκίηβψ
ζυεφηθέθ κΪλμάθκΪ αΪέκωαηίηβω ληΪρΪεΪ κΪαζωέρΪψμλω β
αΪμίζείέδθνήΪεωψμλω

Κίΰβζθρβλμδβ

: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋνχξίοηαίμηώ
ΙκββλιθεφαθάΪηββάθήυάκΪΫθρίγδΪζίκίζθΰίμ
θΫκΪαθάΪμφλωέθκωρβγάθήωηθγιΪκΑΪικίσΪίμλω
ηΪεβάΪμφάθήνάέθκωρνψκΪΫθρνψδΪζίκν

Ζίξςπι
ιίζίμηώ
■
ΑΪινλδ ικθέκΪζζυ θρβλμδβ ©(DV\&OHDQ šª άθαζθΰίη
μθεφδθιθλείθλμυάΪηβωκΪΫθρίγδΪζίκυ ήθ
δθζηΪμηθγμίζιίκΪμνκυ βαΪδκυμβωήάίκπυικβΫθκΪ
■
ΗίθμδκυάΪγμίήάίκπνικβΫθκΪάθάκίζωίέθκΪΫθμυ
βηΪρίάυιθεηίηβίικθέκΪζζυθρβλμδβ
©(DV\&OHDQ šªικίκάϋμλω
 ΌυηφμίικβηΪήείΰηθλμββακΪΫθρίγδΪζίκυ
 ΛζίςΪγμί εβμκΪάθήυ ηίβλιθεφανγμί







ήβλμβεεβκθάΪηηνψάθήν λθήηθγδΪιείγζθψσίέθ
λκίήλμάΪβηΪείγμίηΪήηθκΪΫθρίγδΪζίκυ
ιθλίκίήβηί
ΗΪΰζβμίλίηλθκηνψδηθιδν #
ΗΪΰζβμίλίηλθκηνψδηθιδν 0
Δηθιδθγ (βεβ )άυΫίκβμίικθέκΪζζν(DV\&OHDQ š
Δηθιδθγ &ιίκίγήβμίηΪλείήνψσνψλμκθδν
ΗΪΰζβμίλίηλθκηνψδηθιδν #
ΑΪινλδΪίμλωικθέκΪζζΪ(DV\&OHDQΗΪήβλιείί
ιθωάεωίμλωθλμΪάςίίλωάκίζωάυιθεηίηβω
ικθέκΪζζυ

Ζίαδοχδμηδ
Ιθλεί άυιθεηίηβω ικθέκΪζζυ θρβλμδβ κΪαήΪϋμλω λβέηΪε
βκίΰβζκΪΫθμυικβΫθκΪΪάμθζΪμβρίλδβαΪάίκςΪίμλω
ΙθλείμθέθδΪδΫνήίμθμδκυμΪήάίκπΪικβΫθκΪ
άδεψρβμλωθλάίσίηβίκΪΫθρίγδΪζίκυρμθνικθλμβμίϋ
θδθηρΪμίεφηνψθρβλμδνΗίθΫοθήβζθλάθίάκίζίηηθ
νήΪεωμφθλμΪάςνψλωάκΪΫθρίγδΪζίκίάθήνΗί
θλμΪάεωγμίίϋάκΪΫθρίγδΪζίκίηΪήθεέθίάκίζω
ηΪικβζίκηΪηθρφ ΑΪικίσΪίμλωχδλιενΪμΪπβω
ικβΫθκΪίλεβάκΪΫθρίγδΪζίκίθλμΪεΪλφάεΪέΪ

ΗΪάίληυίχείζίημυ UX

Νινμφίρδκϋμίώνφηπριί
 ΘμδκθγμίήάίκπνικβΫθκΪβλθΫίκβμίθλμΪάςνψλω

άθήνάιβμυάΪψσίγένΫδθγ
 ΘρβλμβμίέεΪήδβίιθάίκοηθλμβάηνμκβκΪΫθρίγ

δΪζίκυλιίπβΪεφηθγμκωιθρδθγβεβζωέδθγσϋμδθγ
Ότίάςνψλω έκωαφ νήΪεβμί λιβκΪεφηθγ ζίμΪεεβρίλδθγ
ζθρΪεδθγ
 ΝήΪεβμίβαάίλμδθάυγηΪεϋμλΪεξίμδθγλζθρίηηθγά
νδλνλίΑΪμίζικθζθγμίρβλμθγάθήθγβάυμκβμί
ηΪλνοθζωέδβζιθεθμίηπίζηίαΪΫυάΪωικβχμθζ
νρΪλμθδιθήνιεθμηβμίείζήάίκπυ
 ΌυδεψρβμίικβΫθκλίηλθκηθγδηθιδθγ #
 ΘλμΪάφμίήάίκπνθμδκυμθγηΪικβζίκηθηΪρΪλ
ρμθΫυήΪμφάυλθοηνμφχζΪεβκθάΪηηυζιθάίκοηθλμωζ
κΪΫθρίγδΪζίκυΜΪδΰίζθΰηθάυιθεηβμφΫυλμκνψ
λνςδνκΪΫθρίγδΪζίκυ
ΐϊπροίώπςχιίοίΰνφδθιίλδοϊ
 ΙθλείθρβλμδβθλμΪάφμίήάίκπνικβΫθκΪθμδκυμθγά
ιθεθΰίηββ 
 ΗΪΰζβμίλίηλθκηνψδηθιδν #
 ΑΪινλμβμίκίΰβζ©&LUFR7KHUPªικβμίζιίκΪμνκί
 &
 ΡίκίαζβηνμάυδεψρβμίικβΫθκβαΪδκθγμίήάίκπν

p Μίαδπμϊδόκδλδμρϊ
ΙκβμσΪμίεφηθζνοθήίβθρβλμδίάΪςικβΫθκηΪήθεέθ
λθοκΪηβμλάθψικβάείδΪμίεφηθλμφβξνηδπβθηΪεφηθλμφ
ΑήίλφθιβλυάΪίμλωικθπίλλληωμβωβθρβλμδβηΪάίληυο
χείζίημθά

ΗΪάίληυίχείζίημυ

Πμώρηδηςπρίμναιίμίαδπμϊτόκδλδμρνα

: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋνενβί
ΗΪάίληυίχείζίημυθρίηφλβεφηθηΪέκίάΪψμλωΗί
ικβδΪλΪγμίλφδκΪλδΪεϋηηυζηΪάίληυζχείζίημΪζ
ΌλίέήΪήΪάΪγμίικβΫθκνθλμυμφΗίιθήινλδΪγμίήίμίγ
ΫεβαδθδικβΫθκν
Πμώρηδμίαδπμϊτόκδλδμρνα
 ΙκβιθήηβζβμίηΪάίληθγχείζίημάιίκίήηίγρΪλμβ ‚

βληβζβμί ƒ κβλ ! 
 ΑΪμίζθμμωηβμίάίλφδθζιείδμηΪάίληυοχείζίημθά

άιίκϋήβάυηφμί κβλ " 

1

2

γίκδμηδπηκϋμϊτζίβοώζμδμηθ
Λνσίλμάνίμ ηίλδθεφδθ άθαζθΰηθλμίγ νήΪείηβω θλθΫίηηθ
λβεφηυοαΪέκωαηίηβγ
■
ΙίκίήαΪινλδθζικθέκΪζζυθρβλμδβηΪηίλβμί
ζυεφηυγκΪλμάθκβθλμΪάφμίίέθηΪηίδθμθκθίάκίζω
■
ΙίκίήαΪινλδθζικθέκΪζζυθρβλμδβικθμκβμί
αΪέκωαηϋηηυί νρΪλμδβ έεΪήδβο ιθάίκοηθλμίγ ζθψσβζ
λκίήλμάθζ
■
ΙθλείμθέθδΪδκΪΫθρΪωδΪζίκΪθλμυηίμιθάμθκβμί
ικθέκΪζζνθρβλμδβ

D

E

ΘρβλμβμίηΪάίληυί
χείζίημυ λ ιθζθσφψ ζθψσίέθ λκίήλμάΪ β ζωέδθγ ένΫδβ
ΙκβηΪεβρββλμθγδβοαΪέκωαηίηβγζθΰηθβλιθεφαθάΪμφ
σϋμδν
πρίμναιίμίαδπμϊτόκδλδμρνα
ΗΪάίληυίχείζίημυηίάαΪβζθαΪζίηωίζυΙκβ
νλμΪηθάδίθΫθβοηΪάίληυοχείζίημθάλείήβμίαΪμίζ
ρμθΫυλδθΫΪηΪοθήβεΪλφάιίκίήβ
 ΛηΪρΪεΪάλμΪάφμίηΪάίληθγχείζίημάαΪήηίίέηίαήθ

ιθπίημκν ‚ιθδΪθηηίΫνήίμικβείέΪμφδλμίηδί
κΪΫθρίγδΪζίκυβθμθΰζβμίηΪαΪή ƒ κβλ ! 
 ΑΪμίζάλμΪάφμίηΪάίληθγχείζίημάιίκίήηίί
έηίαήθ „ ιθδΪ θη β ά χμθζ ζίλμί ηί Ϋνήίμ ικβείέΪμφ δ
λμίηδίκΪΫθρίγδΪζίκυβθμθΰζβμίάηβα … κβλ " 

1

2
F

D

E

G
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ΎάHSπDιSβΫRSD

q ΓαHSυDξSηΰRSD

Μίαδχηαίμηδγαδουϊξοηΰνοί

ΙκβμσΪμίεφηθζνοθήίβθρβλμδίάΪςικβΫθκηΪήθεέθ
λθοκΪηβμλάθψικβάείδΪμίεφηθλμφβξνηδπβθηΪεφηθλμφ
ΑήίλφθιβλυάΪίμλωικθπίλλληωμβωβθρβλμδβήάίκπυ
ικβΫθκΪ

 ΝλμΪηθάβμίήάίκπνικβΫθκΪμΪδρμθΫυθΫίιίμεβ

ΝλμΪηθάβμί ήάίκπν ικβΫθκΪ ά ιθκωήδί θΫκΪμηθζ ληωμβψ

ΎάHSπDιSβΫRSD

Πμώρηδημίαδχηαίμηδγαδουϊξοηΰνοί
ΎεωθρβλμδββήίζθημΪΰΪζθΰηθληωμφλμϋδεΪήάίκπυ
ικβΫθκΪ
ΔΪΰήΪωιίμεωήάίκπυικβΫθκΪθληΪσίηΪ
ΫεθδβκθάθρηυζκυρΪέθζ
ΔθέήΪΫεθδβκθάθρηυίκυρΪέβνλμΪηθάείηυ κβλ ! 
ήάίκπΪικβΫθκΪαΪΫεθδβκθάΪηΪβάυηίζθΰίμίίϋ
ληωμφ
ΏλεβάυθμδβηίμίΫεθδβκθάθρηυίκυρΪέβήεωληωμβω
ήάίκπυ ικβΫθκΪ κβλ "  ιίμεβ αΪΫεθδβκνψμλω ΑΪδκυμφ
ήάίκπνΫνήίμηίάθαζθΰηθ

1

θδΪαΪεβλφικωζθηΪικθμβάθμάίκλμβγ κβλ ! 
ΙκβεθΰβμίθΫίιίμεβληβανδηΪκνΰηθζνλμίδενβ
βλιθεφανγμίβοάδΪρίλμάίιΪαθά
ΛείήβμίαΪμίζρμθΫυιίμεβΫυεβνλμΪηθάείηυά
λθθμάίμλμάνψσίζθμάίκλμββΝλμΪηθάδΪήθεΰηΪ
άυιθεηωμφλωείέδθΫίαλθικθμβάείηβωΏλεβ
ρνάλμάνίμλωλθικθμβάείηβίικθάίκφμίηΪοθήωμλωεβ
ιίμεβάλθθμάίμλμάνψσίζθμάίκλμββ

1

2
 ΙθεηθλμφψθμδκθγμίήάίκπνικβΫθκΪΛηθάΪ

νλμΪηθάβμίΫεθδβκθάθρηυίκυρΪέβ κβλ " 

2I

Ικίήνικίΰήίηβί² Νξίπμνπρϋροίαληοναίμηώ
ΏλεβιίμεβηίΫεθδβκθάΪηυήάίκπΪζθΰίμλλβεθγ
αΪοεθιηνμφλωΛείήβμίαΪμίζρμθΫυΫεθδβκθάθρηυί
κυρΪέβάλίέήΪΫυεβιθεηθλμφψνλμΪηθάείηυΪικβ
ληωμββήάίκπυικβΫθκΪιθεηθλμφψθμδβηνμυ
■
ΙίμεβήάίκπυικβΫθκΪιθήάβΰηυικβθμδκυάΪηβββ
ΘιΪληθλμφμκΪάζβκθάΪηβω
αΪδκυάΪηββήάίκπυάυζθΰίμίαΪσίζβμφλίΫί
ιΪεφπυΗίήθμκΪέβάΪγμίλφήθνρΪλμδΪέήίηΪοθήωμλω
ιίμεβ
■

Γδλνμρίεζίψηρμνθξίμδκη
ΌλμΪάδΪβαηίκΰΪάίψσίγλμΪεβάαΪσβμηθγιΪηίεβ
ήάίκπυζθΰίμβαζίηβμφπάίμΎεωμσΪμίεφηθγθρβλμδβ
άυζθΰίμίίϋληωμφ

Πμώρηδγαδουϊξοηΰνοί
 ΙθεηθλμφψθμδκθγμίήάίκπνβλείέδΪηΪΰζβμίά

ηΪικΪάείηββικβΫθκΪ
 ΘμδβηφμίΫεθδβκθάθρηυίκυρΪέβλικΪάΪβλείάΪ

κβλ ! 
 ΑΪδκθγμίήάίκπνικβΫθκΪήθνιθκΪ ‚ΌθαφζβμίλφαΪ
ήάίκπνληβανλείάΪβλικΪάΪθΫίβζβκνδΪζβ ƒβ
άυμωηβμίήάβΰίηβίζάάίκο κβλ " 

1I

 ΑΪδκθγμίήάίκπνκΪΫθρίγδΪζίκυ

 ΙκβθμδκθγμίήάίκπνικβΫθκΪ
 ΗΪΰζβμίηΪαΪσβμηνψιΪηίεφλείάΪβλικΪάΪ

κβλ ! 

 ΛηβζβμίαΪσβμηνψιΪηίεφ κβλ " 

ΘλμθκθΰηθαΪδκθγμίήάίκπνικβΫθκΪ

1

2

2

E

D

E

ιίζίμηδ Θρβλμβμί άλμΪάδν βα ηίκΰΪάίψσίγ λμΪεβ ά
αΪσβμηθγιΪηίεβλκίήλμάθζήεωρβλμδβ
ζίμΪεεβρίλδβοβαήίεβγΘρβλμβμίθλμΪάςνψλωρΪλμφ
αΪσβμηθγιΪηίεβήάίκπυζωέδθγμκωιδθγλμϋιευζ
ζυεφηυζκΪλμάθκθζ



ΎάHSπDιSβΫRSD UX
 ΛηθάΪικβθμδκθγμίήάίκπνικβΫθκΪΝλμΪηθάβμί

αΪσβμηνψιΪηίεφβηΪΰζβμίηΪηίϋμΪδρμθΫυθηΪ
αΪξβδλβκθάΪεΪλφλθλευςβζυζσίερδθζ κβλ # 



πρίμναιίγδρίκδθξοηΰνοί
 ΌλμΪάφμίιίκίήηίίλμίδεθληβανάδκίιείηβω

κβλ ! 

 ΑΪδκθγμίιίκίήηίίλμίδεθμΪδρμθΫυθΫΪάίκοηβο

δκψρδΪθδΪαΪεβλφηΪικθμβάθμάίκλμβω κβλ " 

1

2

 ΑΪδκθγμίήάίκπνικβΫθκΪ

Πμώρηδηςπρίμναιίπρϐινκγαδουϊ

 ΗΪΰζβμίηΪιίκίήηίίλμίδεθμΪδρμθΫυθηθ

ΎεωνενρςίηβωκίανεφμΪμθάθρβλμδβζθΰηθληωμφλμϋδεΪ
ήάίκπυικβΫθκΪ

 ΛηθάΪικβθμδκθγμίήάίκπνικβΫθκΪββαάείδβμί

Πμώρηδγδρίκδθξοηΰνοί

 ΌάίκηβμίθΫΪάβημΪλείάΪβλικΪάΪ
 ΝλμΪηθάβμίαΪσβμηνψιΪηίεφβηΪΰζβμίηΪηίϋμΪδ

 ΙκβθμδκθγμίήάίκπνικβΫθκΪ
 ΗΪΰζβμίηΪαΪσβμηνψιΪηίεφλείάΪβλικΪάΪ

κβλ ! 

 ΛηβζβμίαΪσβμηνψιΪηίεφ κβλ " 

1

αΪξβδλβκθάΪεΪλφλθλευςβζυζσίερδθζ κβλ #
δνοθηηθίιθεθμίηπί
ρμθΫυθηΪαΪξβδλβκθάΪεΪλφλθλευςβζυζσίερδθζ
κβλ $ 





2

 ΑΪδκθγμίήάίκπνικβΫθκΪ
 ΘλεΪΫφμίβάυάίκηβμίάβημυηΪήάίκπίικβΫθκΪ

λείάΪβλικΪάΪ κβλ # 

 ΙίκίήμίζδΪδληθάΪαΪδκυμφήάίκπνάλμΪάφμίβ

Αμηλίμηδ
ΚΪΫθρίγδΪζίκθγζθΰηθληθάΪιθεφαθάΪμφλωμθεφδθ
ιθλείικΪάβεφηθγνλμΪηθάδβλμϋδθε

αΪΰζβμίλεθΰίηηθίάηίλδθεφδθκΪαδνοθηηθί
ιθεθμίηπί κβλ $ 
Ληβζβμίιίκίήηίίλμίδεθήάβΰίηβίζάάίκοβ
ιθεθΰβμίκνρδθγάηβαηΪκθάηνψιθάίκοηθλμφ





ΙκθμκβμίλμϋδεΪζωέδθγμκωιθρδθγλζθρίηηθγ
λκίήλμάθζήεωθρβλμδβλμϋδθε
Ικίήνικίΰήίηβί² Νξίπμνπρϋροίαληοναίμηώ
■
ΙθπΪκΪιΪηηθίλμίδεθήάίκπυικβΫθκΪζθΰίμ
μκίληνμφ Ηί βλιθεφανγμί λδκίΫδβ ήεω λμίδεΪ Ϊ μΪδΰί
ίήδβίβΪΫκΪαβάηυίρβλμωσβίλκίήλμάΪ
■
ΙίμεβήάίκπυικβΫθκΪιθήάβΰηυικβθμδκυάΪηβββ
ΘιΪληθλμφμκΪάζβκθάΪηβω
αΪδκυάΪηββήάίκπυάυζθΰίμίαΪσίζβμφλίΫί
ιΪεφπυΗίήθμκΪέβάΪγμίλφήθνρΪλμδΪέήίηΪοθήωμλω
ιίμεβ
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ΡμθήίεΪμφάλενρΪίηίβλικΪάηθλμβ"

3 Φρνγδκίρϋαπκςφίδ
μδηπξοίαμνπρη"
ΡΪλμθλενρΪίμλωρμθικβρβηθγηίβλικΪάηθλμβλμΪεΪ
δΪδΪωμθζίεθρφΙίκίήθΫκΪσίηβίζάλίκάβληνψ
λενΰΫν ιθικθΫνγμί νλμκΪηβμφ άθαηβδςνψ ηίβλικΪάηθλμφ
λΪζθλμθωμίεφηθλείήνωνδΪαΪηβωζβαμΪΫεβπυ
Ρμθ ήίεΪμφ ά λενρΪί ηίβλικΪάηθλμβ"

Οδινλδμγίυηώ ΏλεβδΪδθίεβΫθΫεψήθνάΪληί
ιθενρβμλωθΫκΪμβμίλφδέεΪάί©ΙκθμίλμβκθάΪηθήεωάΪλ
άηΪςίγδνοηίλμνήββªΌηίγάυηΪγήϋμίζηθΰίλμάθ
κίδθζίηήΪπβγιθικβέθμθάείηβψΫεψή

: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋροίαληοναίμηώ
Ικβ ηίδάΪεβξβπβκθάΪηηθζ κίζθημί ικβΫθκ ζθΰίμ λμΪμφ
βλμθρηβδθζθιΪληθλμβΗίιυμΪγμίλφκίζθημβκθάΪμφ
ικβΫθκ λΪζθλμθωμίεφηθ Κκίζθημ ήθεΰίη ικθβαάθήβμφλω
μθεφδθλιίπβΪεβλμθζλίκάβληθγλενΰΫυικθςίήςβζ
λιίπβΪεφηθίθΫνρίηβίΏλεβικβΫθκηίβλικΪάίη
θΫκΪμβμίλφάλίκάβληνψλενΰΫν

: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋςγίοίρνινλ
Ικβ ηίδάΪεβξβπβκθάΪηηθζ κίζθημί ικβΫθκ ζθΰίμ λμΪμφ
βλμθρηβδθζθιΪληθλμβΕψΫυίκίζθημηυίκΪΫθμυβ
αΪζίηΪικθάθήθάβμκνΫήθεΰηυάυιθεηωμφλωμθεφδθ
λιίπβΪεβλμΪζβλίκάβληθγλενΰΫυικθςίήςβζβ
λιίπβΪεφηθί θΫνρίηβί Ώλεβ ικβΫθκ ηίβλικΪάίη άυηφμί
άβεδνλίμίάθέθικθάθήΪβακθαίμδββεβθμδεψρβμί
ικίήθοκΪηβμίεφάΫεθδίικίήθοκΪηβμίείγΌυαθάβμί
λιίπβΪεβλμΪλίκάβληθγλενΰΫυ

Ρίΰκηυίμδηπξοίαμνπρδθ

: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋςγίοίρνινλ
■

■

ΚΪΫθμυηΪήχείδμκθηβδθγικβΫθκΪήθεΰηυ
άυιθεηωμφλωμθεφδθδάΪεβξβπβκθάΪηηυζ
λιίπβΪεβλμθζ
ΌθάκίζωκΪΫθμλχείδμκθηβδθγικβΫθκηίθΫοθήβζθ
θΫίλμθρβμφΌδεψρβμίαΪσβμηνψΪάμθζΪμβδνβεβ
άυηφμίικίήθοκΪηβμίεφβαΫεθδΪικίήθοκΪηβμίείγ

Μδηπξοίαμνπρϋ

Ανζλνεμίώξοηφημί

ιίζίμηώςπροίμδμηδ

ΙκβΫθκηίκΪΫθμΪίμ

ΌβεδΪηίάλμΪάείηΪάκθαίμδν

ΙθήδεψρβμίικβΫθκδχείδμκθλίμβ

Θμδεψρίηβίχείδμκθχηίκέββ

Ικθάίκφμίξνηδπβθηβκνψμεβήκνέβίδνοθηηυί
ικβΫθκυ

ΗίβλικΪάίηικίήθοκΪηβμίεφ

Ικθάίκφμί ά ιθκωήδί εβ ικίήθοκΪηβμίεφ ικβΫθκΪ
άΫεθδίικίήθοκΪηβμίείγ

ΙθλείάδεψρίηβωκίΰβζΪκΪΫθμυ
ηΪήβλιείίιθωάεωίμλωλθθΫσίηβί
θμθζρμθμίζιίκΪμνκΪλεβςδθζ
άυλθδΪω

ΙκβΫθκηίθλμυεήθδθηπΪ

ΎΪγμί ικβΫθκν θλμυμφ β αΪηθάθ νλμΪηθάβμί κίΰβζ
κΪΫθμυ

ΗίάθαζθΰηθάδεψρβμφικβΫθκηΪ
ήβλιείίθμθΫκΪΰΪίμλωλβζάθε 1

ΊδμβάβαβκθάΪηΪΪάμθζΪμβρίλδΪωΫεθδβκθάδΪήεω
ΫίαθιΪληθλμβήίμίγ

ΗΪΰζβμίβνήίκΰβάΪγμίλίηλθκηνψδηθιδν 0 
ιθδΪλβζάθε 1ηίιθέΪληίμ

ΧδλιενΪμΪπβωάδεψρίηηθέθικβ
ΊδμβάβαβκθάΪηΪΫεθδβκθάδΪήεωΫίαθιΪληθλμβ
ΫθκΪηίάθαζθΰηΪηΪήβλιείίθμθ ήίμίγ
ΫκΪΰΪίμλωλβζάθε 1

ΗΪΰζβμίβνήίκΰβάΪγμίλίηλθκηνψδηθιδν 0 
ιθδΪλβζάθε 1ηίιθέΪληίμ

ΙκβΫθκ ηί ηΪέκίάΪίμλω ηΪ ήβλιείί ΌΫΪαθάυονλμΪηθάδΪοΪδμβάβκθάΪηήίζθηλμκΪπβ
θμθΫκΪΰΪίμλω 6
θηηυγκίΰβζ

ΘμλθίήβηβμίικβΫθκθμχείδμκθλίμβικβζηΪ
 λίδνηή άυάίκηβμίικίήθοκΪηβμίεφάΫεθδί
ικίήθοκΪηβμίείγ ΪαΪμίζάμίρίηβίζβηνμ
ήίΪδμβάβκνγμίήίζθηλμκΪπβθηηυγκίΰβζάζίηψ
ΫΪαθάυονλμΪηθάθδ
~ ΪαθάυίνλμΪηθάδβηΪ λμκΪηβπΪ 

ΗΪήβλιείίιθωάεωίμλωβηήβδΪπβω
©'ªβεβ©(ªηΪικβζίκ'βεβ
(

ΌυδεψρβμίβληθάΪάδεψρβμίικβΫθκ
ΏλεβλθθΫσίηβίιθωάβμλωληθάΪάυαθάβμίλιίπβ
ΪεβλμΪλίκάβληθγλενΰΫυΎΪγμίμθρηνψβηξθκζΪ
πβψθλθθΫσίηββθΫθςβΫδί

ΜίοηβρίλδΪωικθΫείζΪ



ΞοδαϊχδμίλDιFηλίκϋμνγRξ\Fρηλίώ
ξSRγRκεηρHκϋμRFρϋSDΰRρϊ
ΚίΰβζάυδεψρΪίμλωΪάμθζΪμβρίλδβίλεβηί
νλμΪηθάείηθάκίζωικβέθμθάείηβωβνλμΪηθάδβηί
ζίηωψμλωήεβμίεφηθίάκίζω
ΞΪδμβρίλδθίάκίζωικβέθμθάείηβωήθΪάμθζΪμβρίλδθέθ
άυδεψρίηβωκίΰβζΪθμεβρΪίμλωθμάυΫκΪηηυο
νλμΪηθάθδ
ΗΪήβλιείίικβΫθκΪιθωάεωίμλωλθθΫσίηβίθΫ
ΪάμθζΪμβρίλδθζάυδεψρίηββκίΰβζΪΑΪμίζκίΰβζ
άυδεψρΪίμλω



ΎεωιθάμθκηθέθβλιθεφαθάΪηβωικβΫθκΪληΪρΪεΪ
άυδεψρβμίίέθΙθλείχμθληθάΪάδεψρβμίικβΫθκβ
νλμΪηθάβμίηνΰηυγκίΰβζκΪΫθμυ

&ε\ΰΫDFHSάβFD UX

Ζίλδμίκίλξνφιηγκώαδοτμδθξνγπαδριηα
οίΰνφδθιίλδοδ
ΏλεβεΪζιθρδΪάκΪΫθρίγδΪζίκίιίκίέθκβμίϋηνΰηθ
αΪζίηβμφΝλμθγρβάυίδάυλθδβζμίζιίκΪμνκΪζ
έΪεθέίηηυίεΪζιθρδβηΪΌζθσηθλμφψΌμάυ
ζθΰίμίικβθΫκίλμβάλίκάβληθγλενΰΫίβεβ
λιίπβΪεβαβκθάΪηηυοζΪέΪαβηΪο
ίκβμίέΪεθέίηηνψεΪζιθρδνλνοβζιθεθμίηπίζΧμθ
ικθήεβμλκθδλενΰΫυεΪζιθρδβΒλιθεφανγμίμθεφδθ
νδΪαΪηηυίεΪζιθρδβ

: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋςγίοίρνινλ
ΙκβαΪζίηίεΪζιθρδβάκΪΫθρίγδΪζίκίνρβμυάΪγμίμθ
ρμθδθημΪδμυάιΪμκθηίηΪοθήωμλωιθήηΪικωΰίηβίζ
ΙίκίήλζίηθγεΪζιθρδβάυηφμίάβεδνλίμίάθέθδΪΫίεω
βακθαίμδββεβθμδεψρβμίικίήθοκΪηβμίεφάΫεθδί
ικίήθοκΪηβμίείγ

: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋνενβί
ΙκβΫθκλμΪηθάβμλωθρίηφέθκωρβζΗίικβδΪλΪγμίλφδ
έθκωρβζάηνμκίηηβζιθάίκοηθλμωζικβΫθκΪβεβ
ηΪέκίάΪμίεφηυζχείζίημΪζΌλίέήΪήΪάΪγμίικβΫθκν
θλμυμφΗίιθαάθεωγμίήίμωζιθήοθήβμφΫεβαδθδ
έθκωρίζνικβΫθκν

4 &κ\εΰDFHSαηFD
Ώλεβ άΪς ικβΫθκ ηνΰήΪίμλω ά κίζθημί ηΪςΪ λίκάβληΪω
λενΰΫΪάλίέήΪδάΪςβζνλενέΪζΖυάλίέήΪλμΪκΪίζλω
ηΪγμβιθήοθήωσίίκίςίηβίρμθΫυβαΫίΰΪμφάμθζ
ρβλείηίηνΰηυοάυαθάθάλιίπβΪεβλμθά

&ε\ΰΫDFHSάβFD

Μνλδο(ημνλδο)'
ΙκβαάθηδίθΫωαΪμίεφηθλθθΫσβμίιθεηυγηθζίκ
βαήίεβω ηθζίκ( βαΪάθήλδθγηθζίκ ηθζίκ)' ρμθ
ιθαάθεβμάΪζιθενρβμφδάΪεβξβπβκθάΪηηνψιθζθσφ
ΞβκζίηηΪωμΪΫεβρδΪληθζίκΪζβηΪοθήβμλωηΪ
άηνμκίηηίγλμθκθηίήάίκπυ
ΝηίδθμθκυοικβΫθκθάθληΪσϋηηυοξνηδπβίγ
βλιθεφαθάΪηβωιΪκΪξβκζίηηΪωμΪΫεβρδΪηΪοθήβμλωαΪ
ιΪηίεφψ
(1U

)'

=1U

7\SH

ΡμθΫυ ηί μκΪμβμφ άκίζω ηΪ ιθβλδ χμβο ηθζίκθά άιβςβμί
βοβμίείξθηηυγηθζίκλίκάβληθγλενΰΫυαήίλφ

 ΌθβαΫίΰΪηβίιθάκίΰήίηβγιθεθΰβμίάοθεθήηνψ

κΪΫθρνψδΪζίκνδνοθηηθίιθεθμίηπί
 ΘμάίκηβμίλμίδεωηηυγιεΪξθηάηΪικΪάείηββικθμβά

Μνλδο(

Μνλδο)'

ρΪλθάθγλμκίεδβ κβλ ! 

 ΌυηφμίεΪζιθρδνηίάυδκνρβάΪωίϋ κβλ " 

ΌλμΪάφμίηθάνψεΪζιθρδνθΫκΪσΪωικβχμθζ
άηβζΪηβίηΪιθεθΰίηβίςμυκφδθάΝΫίήβμίλφάμθζ
ρμθηθάΪωεΪζιθρδΪηΪήϋΰηθάλμΪάείηΪ

1

2

Πδοαηπμίώπκςεΰί O

ΘΫκΪμβμίάηβζΪηβίρμθάβαβμλιίπβΪεβλμΪλίκάβληθγ
λενΰΫυήεωνλμκΪηίηβωιθάκίΰήίηβγλάωαΪηηυολ
ηίικΪάβεφηυζ βλιθεφαθάΪηβίζ ικβΫθκΪ ήΪΰί άθ άκίζω
ήίγλμάβωέΪκΪημββηίωάεωίμλωΫίλιεΪμηυζ
Ζίώαιίμίοδλνμρηινμπςκϋρίυηώξοημδξνκίγιίτ



ΔθημΪδμηυίήΪηηυίάλίολμκΪηΌυηΪγήϋμίά
ικβεθΰίηηθζλιβλδίλίκάβληυοπίημκθά
ΙθεθΰβμίλφηΪδθζιίμίημηθλμφβαέθμθάβμίεωΜθέήΪΌυ
ζθΰίμί Ϋυμφ νάίκίηυ ρμθ κίζθημ ΌΪςίέθ ικβΫθκΪ Ϋνήίμ
ικθβαάίήϋηέκΪζθμηυζβλιίπβΪεβλμΪζββλ
βλιθεφαθάΪηβίζξβκζίηηυοαΪιΪληυορΪλμίγ

 ΝλμΪηθάβμίιεΪξθηηΪζίλμθ

ΌαΪάβλβζθλμβθμμβιΪικβΫθκΪλμίδεωηηυγιεΪξθη
ζθΰίμΫυμφθληΪσίηνιεθμηβμίεφηυζδθεφπθζ
ΙίκίήνλμΪηθάδθγιεΪξθηΪνλμΪηθάβμίηΪζίλμθ
νιεθμηβμίεφηθίδθεφπθ
 ΌυηφμίδνοθηηθίιθεθμίηπίβαήνοθάθέθςδΪξΪβ
άδεψρβμίικίήθοκΪηβμίεφ

Πρδικώμμϊθξκίσνμ
ΏλεβλμίδεωηηυγιεΪξθηέΪεθέίηηθγεΪζιθρδβ
ιθάκίΰήϋηίέθλείήνίμαΪζίηβμφΗθάυγλμίδεωηηυγ
ιεΪξθηζθΰηθικβθΫκίλμβάλίκάβληθγλενΰΫίΙκβ
χμθζηνΰηθνδΪαΪμφηθζίκβαήίεβω ηθζίκ( β
αΪάθήλδθγηθζίκ ηθζίκ)' άΪςίέθικβΫθκΪ



ru

ΙκθμίλμβκθάΪηθήεωΌΪλάηΪςίγδνοηίλμνήββ

J Ξονρδπρηοναίμν γκώ Αίπ α
μίχδθιςτμδπρςγηη
ΑήίλφάυηΪγήίμίΫθεφςθγάυΫθκΫεψήβθιμβζΪεφηυί
νλμΪηθάδβήεωβοικβέθμθάείηβωΖυκΪλλδΪΰίζδΪδθγ
άβήηΪέκίάΪβδΪδΪωμίζιίκΪμνκΪιθήοθήωμήεωδΪΰήθέθ
ΫεψήΪενρςίάλίέθΌυναηΪίμίδΪδβίικβηΪήείΰηθλμβ
άΪζιθήοθήωμβηΪδΪδθγάυλθμίβοκΪαζίσΪμφΌυ
ιθενρβμίκίδθζίηήΪπββθμηθλβμίεφηθιθλνήυβλιθλθΫΪ
ικβέθμθάείηβω

ΙκθμίλμβκθάΪηθήεωΌΪλάηΪςίγδνοηίλμνήβ

ιίζίμηδ  ΙκβικβέθμθάείηββΫεψήάήνοθάθζςδΪξν
ζθΰίμθΫκΪαθάυάΪμφλωζηθέθιΪκΪ
ΧμΪ ήνοθάδΪ χηίκέίμβρίλδβ θρίηφ χξξίδμβάηΪ β ά ικθπίλλί
κΪΫθμυικθινλδΪίμηΪκνΰνζΪεθμίιεΪΌλάωαβλάυλθδβζ
ιίκίιΪήθζμίζιίκΪμνκυζίΰήνάηνμκίηηίγδΪζίκθγ
ήνοθάδββίίηΪκνΰηυζβρΪλμωζβηΪήάίκπΪοιΪηίεβ
νικΪάείηβωβεβικβείέΪψσβοχείζίημΪοζίΫίεβζθΰίμ
θΫκΪαθάυάΪμφλωδθηήίηλΪμΧμθηθκζΪεφηθίξβαβρίλδβ
θΫνλεθάείηηθίωάείηβίΙκβιθήθέκίάΪηβββεβ
θλμθκθΰηθζθμδκυμββήάίκπυδθηήίηλΪμζθΰίμβλρίαΪμφ

Πηκηινμναϊδσνολϊ
ΎεωιθενρίηβωθιμβζΪεφηυοκίανεφμΪμθάζυ
κίδθζίηήνίζμίζηυίζίμΪεεβρίλδβίξθκζυήεω
αΪιίδΪηβω
ΏλεβάλίΰίίλμφΰίεΪηβίβλιθεφαθάΪμφλβεβδθηθάυί
ξθκζυθκβίημβκνγμίλφηΪβηξθκζΪπβψβκίπίιμυ
βαέθμθάβμίεωΛβεβδθηθάυίξθκζυρΪλμθζίηφςί
θΫυρηυοΎΪηηυίιθδθεβρίλμάνβκίπίιμΪζζθένμ
θμεβρΪμφλω

Ξηονβηηλδκιίώαϊξδφιί
ΧμΪήνοθάδΪθΫίλιίρβάΪίμζηθέθάΪκβΪημθάηΪέκίάΪήεω
ικβέθμθάείηβωιβκθέθάβζίεδθγάυιίρδβΌμΪΫεβπΪο
νλμΪηθάθδζθΰηθηΪγμβθιμβζΪεφηυίνλμΪηθάδβήεω
ζηθέβοΫεψή
ΘΫκΪμβμίάηβζΪηβίηΪνδΪαΪηβωάκΪαήίείιθ
ιθήέθμθάδίμίλμΪ
ΒλιθεφανγμίάχμθγήνοθάδίμθεφδθθκβέβηΪεφηυί
ικβηΪήείΰηθλμβΘηβθιμβζΪεφηθιθήοθήωμήεωκΪαηυο
λιθλθΫθάικβέθμθάείηβωιβσβάήνοθάθζςδΪξν
Αϊπνρίοίζλδψδμηώ
ΒλιθεφανγμίαΪήΪηηνψάυλθμνκΪαζίσίηβω
Αϊξδιίμηδμίνγμνλςοναμδ
ΎεωάυιίδΪηβωηΪθήηθζνκθάηίβλιθεφανγμί
λείήνψσνψάυλθμνικθμβάηω
■
Νκθάίηφ
Αϊξδιίμηδμίγαςτςοναμώτ
ΒλιθεφανγμίκίΰβζέθκωρίέθάθαήνοΪ&LUFR7KHUP
ΌυεθΰίηηΪωθήηθάκίζίηηθηΪεβλμίβεβάξθκζΪο
άυιίρδΪηίήθεΰηΪΫυμφέθμθάθγθήηθάκίζίηηθ
■
ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφνκθάίηφ
Ικθμβάίηφνκθάίηφ
■
ΞθκζυηΪκίςίμδί
ΙίκάΪωκίςίμδΪνκθάίηφ
ΌμθκΪωκίςίμδΪνκθάίηφ
ΙκβθήηθάκίζίηηθζικβέθμθάείηββΫεψήζθΰηθ
λχδθηθζβμφήθικθπίημθάχηίκέββΚΪαζίσΪγμί
ξθκζυάήνοθάθζςδΪξνθήηνάθαείήκνέθγβεβλθ
λζίσίηβίζθήηνηΪήήκνέθγ



Ξοημίγκδεμνπρη
ΛείήβμίαΪμίζρμθΫυηνΰηυίικβηΪήείΰηθλμβ
ικΪάβεφηθάλμΪάεωεβλφββλιθεφαθάΪεβλφ
Οδχϐριί
ΝλμΪηΪάεβάΪγμίκίςϋμδνθμδκυμθγλμθκθηθγδήάίκπί
ικβΫθκΪ β βαέβΫθζ άηβα ΌλίέήΪ λμΪάφμί ιθλνήν β ξθκζυ
ηΪκίςϋμδν
μηαδοπίκϋμϊθξονρηαδμϋηκηξονρηαδμϋ
ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφβεβικθμβάίηφΪδδνκΪμηθ
άλμΪάβμφήθνιθκΪλδθλθζδήάίκπίήνοθάθέθςδΪξΪ
ΎεωλθρηυοιβκθέθάβλιθεφανγμίνηβάίκλΪεφηυγ
ικθμβάίηφρμθΫυάυμίδΪψσβγλθδηίαΪέκωαηωεήνοθάθγ
ςδΪξ
Σνολϊγκώαϊξδφιη
Ύεωάυιίρδβενρςίάλίέθιθήοθήωμμίζηυί
ζίμΪεεβρίλδβίξθκζυ
ΒλιθεφαθάΪηβίξθκζβαλάίμεθέθεβλμθάθέθζίμΪεεΪ
δίκΪζβρίλδβοβλμίδεωηηυοξθκζικβάθήβμδ
νάίεβρίηβψάκίζίηβάυιίδΪηβωβδηίκΪάηθζίκηθζν
ιθήκνζωηβάΪηβψλΪζθγάυιίρδβ
ΐςλίβίγκώαϊξδφιη
ΙκβζίηωγμίμθεφδθμνΫνζΪένήεωάυιίρδβδθμθκΪω
ιθήοθήβμ ήεω άυΫκΪηηθγ μίζιίκΪμνκυ ΌλίέήΪ θμκίαΪγμί
ΫνζΪένήεωάυιίρδβηνΰηθέθκΪαζίκΪ
Οδινλδμγςδλϊδξίοίλδροϊςπρίμναιη
ΌμΪΫεβπίάυηΪγήϋμίθιμβζΪεφηυίάβήυηΪέκίάΪήεω
κΪαεβρηυοάβήθάάυιίρδβΜίζιίκΪμνκΪβάκίζω
άυιίδΪηβωαΪάβλωμθμδθεβρίλμάΪμίλμΪβίέθλάθγλμά
ΙθχμθζννδΪαΪηυήβΪιΪαθηυνλμΪηθάθδΗΪρηβμίλ
ηΪβζίηφςβοαηΪρίηβγΙκβΫθείίηβαδθγμίζιίκΪμνκί
άυιίρδΪιθήκνζωηβάΪίμλωκΪάηθζίκηίίΏλεβ
ηίθΫοθήβζθάλείήνψσβγκΪανλμΪηθάβμίμίζιίκΪμνκν
ιθάυςί
ιίζίμηδ ΗίεφαωλθδκΪσΪμφάκίζωάυιίρδβαΪλρϋμ
ιθάυςίηβωμίζιίκΪμνκυΙβκθέββεβάυιίρδΪΫνήνμ
άυέεωήίμφέθμθάυζβμθεφδθληΪκνΰβηθάηνμκβηί
ικθιίδνμλω
ΑηΪρίηβωικβάίήϋηηυίάμΪΫεβπίικίήιθεΪέΪψμρμθ
ΫεψήθιθζίσΪίμλωάοθεθήηνψκΪΫθρνψδΪζίκνΜΪδ
χδθηθζβμλωήθικθπίημθάχηίκέββΏλεβκΪΫθρΪω
δΪζίκΪικθέκίμΪαΪκΪηίίαΪήΪηηθίάκίζωάυιίρδβ
λθδκΪσΪίμλωηΪηίλδθεφδθζβηνμ
ΎεωηίδθμθκυοΫεψήικίήάΪκβμίεφηυγικθέκίά
ηίθΫοθήβζ ρμθ νδΪαΪηθ ά μΪΫεβπί ΛμΪάφμί άΪςί Ϋεψήθ β
ικβηΪήείΰηθλμβάκΪΫθρνψδΪζίκνμθεφδθιθλείίϋ
ικίήάΪκβμίεφηθέθικθέκίάΪ
Ώλεβ οθμβμί άυιίδΪμφ ιθ λάθίζν κίπίιμν θκβίημβκνγμίλφ
ηΪιθοθΰβίάβήυάυιίρδββαμΪΫεβπυΎθιθεηβμίεφηνψ
βηξθκζΪπβψζθΰηθηΪγμβάκίδθζίηήΪπβωο
θμηθλβμίεφηθάυιίδΪηβωάικβεθΰίηββδμΪΫεβπΪζ
νλμΪηθάθδ
ΝΫίκβμίβαήνοθάθέθςδΪξΪηίβλιθεφανίζυί
ικβηΪήείΰηθλμβΜΪδάυιθενρβμίθιμβζΪεφηυγ
κίανεφμΪμβλχδθηθζβμίήθικθπίημθάχηίκέββ
ΒλιθεφανίζυίάβήυηΪέκίάΪ
■
‚ &LUFR7KHUPέθκωρβγάθαήνο
■
ƒ ΌίκοηβγηβΰηβγΰΪκ
■
„ Κίΰβζήεωιβππυ
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ΛήθΫηυγιβκθέθΫυρηθίμίλμθ

ΞθκζΪ©ΌίηθδªικωζθνέθεφηΪωξθκζΪ



‚





ΛήθΫηυγιβκθέθΫυρηθίμίλμθ

ΞθκζΪ©ΌίηθδªικωζθνέθεφηΪωξθκζΪ



ƒ





ΛήθΫηυγιβκθέμθηδθίμίλμθ

ΞθκζΪ©ΌίηθδªικωζθνέθεφηΪωξθκζΪ



ƒ





ΞκνδμθάυγιβκθέμθηδβγμίλμθήεωδίδλΪ

ΞθκζΪήεωΫΪΫυκΪατίζηΪωξθκζΪ



ƒ





ΞκνδμθάυγιβκθέμθηδβγμίλμθήεωδίδλΪ

ΞθκζΪήεωΫΪΫυκΪατίζηΪωξθκζΪ



‚





ΔθκΰβαμίλμΪήεωδίδλΪ

ΞθκζΪήεωδθκΰΪμθκμΪ



ƒ





ΔθκΰβαμίλμΪήεωδίδλΪ

ΞθκζΪήεωδθκΰΪμθκμΪ



‚





Ξκνδμθάυγμάθκθΰηυγμθκμβαιίλθρηθέθ
μίλμΪ

ΚΪατίζηΪωξθκζΪ λζ



ƒ





άίγπΪκλδβγμθκμ

Ικθμβάίηφήεωιβππυ



ƒ





άίγπΪκλδβγμθκμ

Ικθμβάίηφήεωιβππυ



„





Μθκμ

ΞθκζΪήεωμΪκμΪρίκηΪωΰίλμφ



‚





Μθκμ

ΞθκζΪήεωμΪκμΪρίκηΪωΰίλμφ



„





ΎκθΰΰίάΪωΫΪΫΪ

ΔκνέεΪωξθκζΪήεωδίδλΪ



‚





ΎκθΰΰίάΪωΫΪΫΪ

ΔκνέεΪωξθκζΪήεωδίδλΪ



ƒ





ΙβκθέβαήκθΰΰίάθέθμίλμΪάκΪατίζηθγ
ξθκζί

ΚΪατίζηΪωξθκζΪ λζ



‚





ΙβκθέβαήκθΰΰίάθέθμίλμΪάκΪατίζηθγ
ξθκζί

ΚΪατίζηΪωξθκζΪ λζ



ƒ





βλδάβμηυγδθκΰωγπΪ

ΞθκζΪήεωδθκΰΪμθκμΪ



‚





βλδάβμηυγδθκΰωγπΪ

ΞθκζΪήεωδθκΰΪμθκμΪ



ƒ





βλδάβμηυγμθκμωγπΪ

ΚΪατίζηΪωξθκζΪ λζ



‚





βλδάβμηυγμθκμωγπΪ

ΚΪατίζηΪωξθκζΪ λζ



ƒ





βλδάβμηυγμθκμωβπ

ΚΪατίζηΪωξθκζΪ λζ



‚





βλδάβμηυγμθκμωβπ

ΚΪατίζηΪωξθκζΪ λζ



ƒ





ΛήθΫηυγιβκθέληΪρβηδθγ

Ικθμβάίηφ



ƒ





ΛήθΫηυγιβκθέληΪρβηδθγ

Ικθμβάίηφ



‚





ΛήθΫηυγιβκθέ νκθάηω

ΝηβάίκλΪεφηυγ ικθμβάίηφ  ικθμβάίηφ ήεω 
άυιίρδβ

‚





Ξηονβασνολδ

Ξηονβμίξονρηαμδ

ΙβκθέβαιίλθρηθέθμίλμΪλλνοθγηΪρβηδθγ Ικθμβάίηφ



‚





ΙβκθέβαιίλθρηθέθμίλμΪλλνοθγηΪρβηδθγ Ικθμβάίηφ



ƒ





Ιβκθέ βα ιίλθρηθέθ μίλμΪ λ λνοθγ ηΪρβηδθγ ΝηβάίκλΪεφηυγ ικθμβάίηφ  ικθμβάίηφ ήεω 
 νκθάηω
άυιίρδβ

‚





ΙβκθέβαιίλθρηθέθμίλμΪλλθρηθγηΪρβη
δθγ

ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφ



‚





ΙβκθέβαιίλθρηθέθμίλμΪλλθρηθγηΪρβη
δθγ

ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφ



ƒ





άίγπΪκλδβγμθκμ

ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφ



„





άίγπΪκλδβγμθκμ

ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφ



ƒ







ƒ





ΙβκθέβαήκθΰΰίάθέθμίλμΪλλνοθγηΪρβη Ικθμβάίηφ
δθγ
ικίήάΪκβμίεφηυγκΪαθέκίά
ΙκίήάκΪαθέκίά ζβηηίβλιθεφανγμίξνηδπβψΫυλμκθέθκΪαθέκίάΪ



ru
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ΙβκθέβαήκθΰΰίάθέθμίλμΪλλνοθγηΪρβη Ικθμβάίηφ
δθγ



‚





ΙβκθέβαήκθΰΰίάθέθμίλμΪλλθρηθγ
ηΪρβηδθγ

ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφ



ƒ





ΙβκθέβαήκθΰΰίάθέθμίλμΪλλθρηθγ
ηΪρβηδθγ

ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφ



‚





ΙβκθέβαήκθΰΰίάθέθμίλμΪλλνοθγηΪρβη ΝηβάίκλΪεφηυγ ικθμβάίηφ  ικθμβάίηφ ήεω 
δθγ νκθάηω
άυιίρδβ

‚





ΙβκθέβαήκθΰΰίάθέθμίλμΪλλθρηθγ
ηΪρβηδθγ νκθάηω

ΝηβάίκλΪεφηυγ ικθμβάίηφ  ικθμβάίηφ ήεω 
άυιίρδβ

‚





ΙείμίηδΪάίηθδβαήκθΰΰίάθέθμίλμΪ

Ικθμβάίηφ



ƒ





ΙείμίηδΪάίηθδβαήκθΰΰίάθέθμίλμΪ

Ικθμβάίηφ



‚





βλδάβμηυγκνείμ

Ικθμβάίηφ



ƒ





Κθΰήίλμάίηλδβγδίδλβα έζνδβ

ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφ



ƒ





Κθΰήίλμάίηλδβγδίδλβα έζνδβ

ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφ



‚





μκνήίεφλεΪήδβγ

ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφ



ƒ





μκνήίεφλεΪήδβγ

ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφ



‚





μκνήίεφαΪζθκθΰίηηυγ

ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφ



…





ΖΪείηφδβίδίδλυ

Ικθμβάίηφ



ƒ





ΖΪείηφδβίδίδλυ

Ικθμβάίηφ



‚





ΖΪείηφδβίδίδλυ νκθάηω

ΝηβάίκλΪεφηυγ ικθμβάίηφ  ικθμβάίηφ ήεω 
άυιίρδβ

‚





Δίδλυ

ΙκθμβάίηφήεωζΪξξβηθά



‚





Δίδλυ

ΙκθμβάίηφήεωζΪξξβηθά



ƒ





ΖΪξξβηυνκθάηω

ΙκθμβάηβήεωζΪξξβηθά



‚





ΖίεδΪωάυιίρδΪβαήκθΰΰίάθέθμίλμΪ

Ικθμβάίηφ



ƒ





ΖίεδΪωάυιίρδΪβαήκθΰΰίάθέθμίλμΪ

Ικθμβάίηφ



‚





ΌυιίρδΪβαλεθίηθέθμίλμΪ

Ικθμβάίηφ



‚





ΌυιίρδΪβαλεθίηθέθμίλμΪ

Ικθμβάίηφ



ƒ





ΌυιίρδΪβαλεθίηθέθμίλμΪ νκθάηω

ΝηβάίκλΪεφηυγ ικθμβάίηφ  ικθμβάίηφ ήεω 
άυιίρδβ

‚





ΌυιίρδΪβααΪάΪκηθέθμίλμΪ

Ικθμβάίηφ



ƒ





ΌυιίρδΪβααΪάΪκηθέθμίλμΪ

Ικθμβάίηφ



…





ΌυιίρδΪβαλεθίηθέθήκθΰΰίάθέθμίλμΪ

Ικθμβάίηφ



‚





ΌυιίρδΪβαλεθίηθέθήκθΰΰίάθέθμίλμΪ

Ικθμβάίηφ



ƒ





Ξβένκηθίιίρίηφί

Ικθμβάίηφ



ƒ





Ξβένκηθίιίρίηφί

Ικθμβάίηφ



‚





Ξβένκηθίιίρίηφί νκθάηω

ΝηβάίκλΪεφηυγ ικθμβάίηφ  ικθμβάίηφ ήεω 
άυιίρδβ

‚





Ζίεδθίιίρίηφί

Ικθμβάίηφ

‚





Ζίεδθίιίρίηφί νκθάηω

ΝηβάίκλΪεφηυγ ικθμβάίηφ  ικθμβάίηφ ήεω 
άυιίρδβ

‚





Λδκιίώαϊξδφιί

Λδκινδξδφδμϋδ

ικίήάΪκβμίεφηυγκΪαθέκίά
ΙκίήάκΪαθέκίά ζβηηίβλιθεφανγμίξνηδπβψΫυλμκθέθκΪαθέκίάΪ
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ίαί

Ικθμβάίηφ



‚





ίαί νκθάηω

ΝηβάίκλΪεφηυγ ικθμβάίηφ  ικθμβάίηφ ήεω 
άυιίρδβ

‚





ΖβηήΪεφηθίιίρίηφί

Ικθμβάίηφ

‚





ΖβηήΪεφηθίιίρίηφί νκθάηω

ΝηβάίκλΪεφηυγ ικθμβάίηφ  ικθμβάίηφ ήεω 
άυιίρδβ

‚







ικίήάΪκβμίεφηυγκΪαθέκίά
ΙκίήάκΪαθέκίά ζβηηίβλιθεφανγμίξνηδπβψΫυλμκθέθκΪαθέκίάΪ
Οδινλδμγίυηηνρμνπηρδκϋμνξηονβναηλδκινθ
αϊξδφιη
ΙκθάίκδΪικθιίδλωεβιβκθέ

Ικθμδηβμί ιβκθέ ά ηΪβάυλςίζ ζίλμί ήίκίάωηηθγ ιΪεθρδθγ Ώλεβ ηΪ ιΪεθρδί μίλμθ ηί θλμΪίμλω ιβκθέ
έθμθά

ΙβκθέθιΪήΪίμ

ΌλείήνψσβγκΪαβλιθεφανγμίζίηφςίάθήυΒεβνλμΪηθάβμίμίζιίκΪμνκνηΪέκΪήνλθάηβΰίβ
ικθήεβμί άκίζω άυιίδΪηβω ΝρβμυάΪγμί νδΪαΪηηυί ά κίπίιμί ικβικΪάυ β νδΪαΪηβω ιθ ικβέθμθάείηβψ

ΙβκθέιθλίκίήβηίιθήηωελωΪιθ
δκΪωζθλμΪελωάηβαν

ΛζΪαυάΪγμίΰβκθζμθεφδθήηθξθκζυΙθλείάυιίδΪηβωθλμθκθΰηθθμήίεβμίιβκθέηθΰθζ

ΛθδξκνδμθάάυμίδΪίμβαιβκθέΪ

ΛείήνψσβγκΪαβλιθεφανγμίνηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφ

ΖίεδΪωάυιίρδΪλεβιΪίμλωζίΰήν
λθΫθγάικθπίλλίάυιίδΪηβω

Ζίΰήν δΪΰήυζ βαήίεβίζ ζίεδθγ άυιίρδβ ήθεΰηθ Ϋυμφ κΪλλμθωηβί θδ  λζ Χμθέθ ήθλμΪμθρηθ ρμθΫυ
βαήίεβωζίεδθγάυιίρδβοθκθςθιθήθςεββιθήκνζωηβεβλφλθάλίολμθκθη

Ιβκθέλεβςδθζλνοθγ

ΝλμΪηθάβμίμίζιίκΪμνκνηΪέκΪήνλθάάυςίβλθδκΪμβμίάκίζωάυιίδΪηβω

Ιβκθέιθενρβελωλεβςδθζλάίμευγ ΏλεβάυλθμΪνλμΪηθάδββικβηΪήείΰηθλμβάυΫκΪηυικΪάβεφηθνάίεβρφμίμίζιίκΪμνκνβεβνήεβηβμί
άκίζωάυιίδΪηβω
ΙβκθέλάίκονλεβςδθζλάίμευγΪ
ληβανλεβςδθζμίζηυγ

ΌυΫίκβμίηΪλείήνψσβγκΪανκθάίηφάυςί

ΙβκθέλάίκονλεβςδθζμίζηυγΪ
ληβανλεβςδθζλάίμευγ

ΌυΫίκβμίηΪλείήνψσβγκΪανκθάίηφηβΰίΌυΫίκβμίΫθείίηβαδνψμίζιίκΪμνκνβνήεβηβμίάκίζω
άυιίδΪηβω

ΙβκθέιθλείάυιίδΪηβωάξθκζί
βεβδθκθΫίλεβςδθζμίζηυγ

ΝλμΪηΪάεβάΪγμίξθκζνήεωάυιίρδβηίικωζθναΪήηίγλμίηδβΪιθλίκίήβηίηΪικβηΪήείΰηθλμβ

Όίλφιβκθέιθενρβελωλεβςδθζ
μίζηυγ

ΌυΫίκβμίηΪλείήνψσβγκΪαΫθείίηβαδνψμίζιίκΪμνκνβικβηίθΫοθήβζθλμβνήεβηβμίάκίζωάυιί
δΪηβω

ΌυιίρδΪιθήκνζωηίηΪηίκΪάηθ
ζίκηθ

ΌυΫίκβμίμίζιίκΪμνκνηίζηθέθηβΰί
ΌυλμνιΪψσΪωΫνζΪέΪήεωάυιίρδβζθΰίμικίιωμλμάθάΪμφπβκδνεωπββάθαήνοΪΌλίέήΪθμκίαΪγμί
ΫνζΪένήεωάυιίρδβιθνήθΫηθζνκΪαζίκν
ΛείήβμίαΪμίζρμθΫυξθκζΪήεωάυιίρδβηίλμθωεΪικωζθιίκίήθμάίκλμβίζηΪαΪήηίγλμίηδίήνοθ
άθέθςδΪξΪ
ΙκβάυιίδΪηββζίεδθγάυιίρδβάλίβαήίεβωήθεΰηυΫυμφιθάθαζθΰηθλμβθήβηΪδθάθέθκΪαζίκΪβ
θήβηΪδθάθγμθεσβηυ

ΘηβάυιίδΪεβλφηΪηίλδθεφδβο
νκθάηωοΗΪάίκοηίζνκθάηί
άυιίρδΪμίζηίίρίζηΪηβΰηίζ

ΎεωάυιίδΪηβωηΪηίλδθεφδβονκθάηωοάλίέήΪάυΫβκΪγμίέθκωρβγάθαήνο&LUFR7KHUPΌυεθΰίηηΪω
θήηθάκίζίηηθηΪεβλμίβεβάξθκζΪοάυιίρδΪηίήθεΰηΪΫυμφέθμθάθγθήηθάκίζίηηθ

Ιβκθέάυέεωήβμοθκθςθηθάηνμκβ
ηίικθιίδλω

ΌυιίδΪγμί ικβ Ϋθείί ηβαδθγ μίζιίκΪμνκί ηίλδθεφδθ ήθεφςί β ήθΫΪάφμί ικβ ηίθΫοθήβζθλμβ ηίζηθέθ
άθήυΏλεβιβκθέβζίίμλθρηνψηΪρβηδνικίήάΪκβμίεφηθικθιίδβμίηβαΙθλυιφμίίέθζβηήΪείζβεβ
ζνδθγήεωιΪηβκθάδββιθμθζήθΫΪάεωγμίηΪρβηδν

Ιβκθέ ηί θμήίεωίμλω ικβ ιίκίάθκΪ ΎΪγμίιβκθένιθλείάυιίδΪηβωιθλμθωμφίσίζβηνμΏλεββιθλείχμθέθθηηίθμήίεωίμλωθλμθ
ρβάΪηββ
κθΰηθ ιθήδθάυκηβμί δκΪω ηθΰθζ ΛηθάΪ ιίκίάίκηβμί ιβκθέ Ό λείήνψσβγ κΪα λζΪΰφμί ξθκζν ΰβκθζ
βιθλυιφμίζνδθγήεωιΪηβκθάδβ

Τκδΰηΰςκνφιη
ΧμΪ ήνοθάδΪ θΫίλιίρβάΪίμ ζηθέθ άΪκβΪημθά ηΪέκίάΪ ήεω
ικβέθμθάείηβωοείΫΪβΫνεθρίδΌμΪΫεβπΪονλμΪηθάθδ
ζθΰηθηΪγμβθιμβζΪεφηυίνλμΪηθάδβήεωζηθέβοΫεψή

ΘΫκΪμβμίάηβζΪηβίηΪνδΪαΪηβωάκΪαήίείιθ
ιθήέθμθάδίμίλμΪ
ΒλιθεφανγμίάχμθγήνοθάδίμθεφδθθκβέβηΪεφηυί
ικβηΪήείΰηθλμβΘηβθιμβζΪεφηθιθήοθήωμήεωκΪαηυο
λιθλθΫθάικβέθμθάείηβωιβσβάήνοθάθζςδΪξν
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Αϊπνρίοίζλδψδμηώ

Οδινλδμγςδλϊδξίοίλδροϊςπρίμναιη

ΒλιθεφανγμίαΪήΪηηνψάυλθμνκΪαζίσίηβω

ΌμΪΫεβπίάυηΪγήϋμίθιμβζΪεφηυίάβήυηΪέκίάΪήεω
κΪαεβρηυοάβήθάοείΫΪβΫνεθρίδΜίζιίκΪμνκΪβάκίζω
άυιίδΪηβωαΪάβλωμθμδθεβρίλμάΪμίλμΪβίέθλάθγλμά
ΙθχμθζναΪήΪηυήβΪιΪαθηυνλμΪηθάθδΗΪρηβμίλ
ηΪβζίηφςβοαηΪρίηβγΙκβΫθείίηβαδθγμίζιίκΪμνκί
άυιίρδΪιθήκνζωηβάΪίμλωκΪάηθζίκηίίΏλεβ
ηίθΫοθήβζθάλείήνψσβγκΪανλμΪηθάβμίμίζιίκΪμνκν
ιθάυςί

Αϊξδιίμηδμίνγμνλςοναμδ
ΎεωάυιίδΪηβωηΪθήηθζνκθάηίβλιθεφανγμί
λείήνψσνψάυλθμνικθμβάηω
■
Νκθάίηφ
Αϊξδιίμηδμίγαςτςοναμώτ
ΒλιθεφανγμίκίΰβζέθκωρίέθάθαήνοΪ&LUFR7KHUP
ΌυεθΰίηηΪωθήηθάκίζίηηθηΪεβλμίβεβάξθκζΪο
άυιίρδΪηίήθεΰηΪΫυμφέθμθάθγθήηθάκίζίηηθ
■
ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφνκθάίηφ
Ικθμβάίηφνκθάίηφ
■
ΞθκζυηΪκίςίμδί
ΙίκάΪωκίςίμδΪνκθάίηφ
ΌμθκΪωκίςίμδΪνκθάίηφ
ΙκβθήηθάκίζίηηθζικβέθμθάείηββΫεψήζθΰηθ
λχδθηθζβμφήθικθπίημθάχηίκέββΚΪαζίσΪγμί
ξθκζυάήνοθάθζςδΪξνθήηνάθαείήκνέθγβεβλθ
λζίσίηβίζθήηνηΪήήκνέθγ
Ξοημίγκδεμνπρη
ΛείήβμίαΪμίζρμθΫυηνΰηυίικβηΪήείΰηθλμβ
ικΪάβεφηθάλμΪάεωεβλφββλιθεφαθάΪεβλφ
Οδχϐριί
ΝλμΪηΪάεβάΪγμίκίςϋμδνθμδκυμθγλμθκθηθγδήάίκπί
ικβΫθκΪ β βαέβΫθζ άηβα ΌλίέήΪ λμΪάφμί ιθλνήν β ξθκζυ
ηΪκίςϋμδν
μηαδοπίκϋμϊθξονρηαδμϋηκηξονρηαδμϋ
ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφβεβικθμβάίηφΪδδνκΪμηθ
άλμΪάβμφήθνιθκΪλδθλθζδήάίκπίήνοθάθέθςδΪξΪ
Σνολϊγκώαϊξδφιη
Ύεωάυιίρδβενρςίάλίέθιθήοθήωμμίζηυί
ζίμΪεεβρίλδβίξθκζυ
ΒλιθεφαθάΪηβίξθκζβαλάίμεθέθεβλμθάθέθζίμΪεεΪ
δίκΪζβρίλδβοβλμίδεωηηυοξθκζικβάθήβμδ
νάίεβρίηβψάκίζίηβάυιίδΪηβωβδηίκΪάηθζίκηθζν
ιθήκνζωηβάΪηβψλΪζθγάυιίρδβ
ΐςλίβίγκώαϊξδφιη
ΙκβζίηωγμίμθεφδθμνΫνζΪένήεωάυιίρδβδθμθκΪω
ιθήοθήβμ ήεω άυΫκΪηηθγ μίζιίκΪμνκυ ΌλίέήΪ θμκίαΪγμί
ΫνζΪένήεωάυιίρδβηνΰηθέθκΪαζίκΪ
Ζίλνονεδμμϊδξονγςιρϊ
ΒλιθεφανγμίηίλβεφηθαΪζθκθΰίηηυίικθήνδμυ
ΝήΪεβμίληβοείή
ΑΪζθκθΰίηηυίικθήνδμυρΪλμβρηθικθιίδΪψμλω
ηίκΪάηθζίκηθΗίκΪάηθζίκηθίιθήκνζωηβάΪηβί
θλμΪίμλωμΪδΰίβιθαΪάίκςίηββάυιίδΪηβω
ΐκύγν

Ξοημίγκδεμνπρη

ιίζίμηδ ΗίεφαωλθδκΪσΪμφάκίζωάυιίρδβαΪλρϋμ
ιθάυςίηβωμίζιίκΪμνκυΟείΫβεβΫνεθρδβΫνήνμ
άυέεωήίμφέθμθάυζβμθεφδθληΪκνΰβηθάηνμκβηί
ικθιίδνμλω
ΑηΪρίηβωικβάίήϋηηυίάμΪΫεβπίικίήιθεΪέΪψμρμθ
ΫεψήθιθζίσΪίμλωάοθεθήηνψκΪΫθρνψδΪζίκνΜΪδ
χδθηθζβμλωήθικθπίημθάχηίκέββΏλεβκΪΫθρΪω
δΪζίκΪικθέκίμΪαΪκΪηίίαΪήΪηηθίάκίζωάυιίρδβ
λθδκΪσΪίμλωηΪηίλδθεφδθζβηνμ
ΎεωηίδθμθκυοΫεψήικίήάΪκβμίεφηυγικθέκίά
ηίθΫοθήβζ ρμθ νδΪαΪηθ ά μΪΫεβπί ΛμΪάφμί άΪςί Ϋεψήθ β
ικβηΪήείΰηθλμβάκΪΫθρνψδΪζίκνμθεφδθιθλείίϋ
ικίήάΪκβμίεφηθέθ ικθέκίάΪ Ηίδθμθκυί βαήίεβω νήΪψμλω
ενρςί ίλεβ άυιίδΪμφ βο ά ηίλδθεφδθ χμΪιθά Χμθ νδΪαΪηθ
άμΪΫεβπί
ΝλμΪηθάθρηυίαηΪρίηβωνδΪαΪηηυίήεωμίλμΪήεωοείΫΪ
ήίγλμάβμίεφηυήεωάυιίδΪηβωδΪδηΪικθμβάηίμΪδβά
ικωζθνέθεφηθγξθκζί
Ώλεβ οθμβμί άυιίδΪμφ ιθ λάθίζν κίπίιμν θκβίημβκνγμίλφ
ηΪιθοθΰβίάβήυάυιίρδββαμΪΫεβπυ
ΝΫίκβμίβαήνοθάθέθςδΪξΪηίβλιθεφανίζυί
ικβηΪήείΰηθλμβΜΪδάυιθενρβμίθιμβζΪεφηυγ
κίανεφμΪμβλχδθηθζβμίήθικθπίημθάχηίκέββ
Αμηλίμηδ
ΑΪικίσΪίμλωηΪεβάΪμφάθήνάέθκωρνψκΪΫθρνψδΪζίκν
βεβλμΪάβμφιθλνήνλάθήθγηΪήηθκΪΫθρίγδΪζίκυΌ
κίανεφμΪμίβαζίηίηβωμίζιίκΪμνκυάθαζθΰηθ
ιθάκίΰήίηβίχζΪεβ
ΒλιθεφανίζυίάβήυηΪέκίάΪ
■
‚ &LUFR7KHUPέθκωρβγάθαήνο
■
ƒ ΌίκοηβγηβΰηβγΰΪκ
■
‡ Μίκζθέκβεφ
■
„ Κίΰβζήεωιβππυ
■
… ΌυιίρδΪοείΫΪ
■
ˆ κβεφΫθεφςΪωιεθσΪήφ
■
‰ κβεφηίΫθεφςΪωιεθσΪήφ

οναδμϋ
Αηγμί
ςπρίμναιη βοδαί

Ρδλξδοίρς
οί&

Ξονγνκ
εηρδκϋ
μνπρϋα
λημ

Τκδΰ
ίευγοείΫ έ

ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφβεβικωζθνέθεφ 
ηΪωξθκζΪ

ƒ





ίευγοείΫ έ

ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφβεβικωζθνέθεφ 
ηΪωξθκζΪ

…









ικίήάΪκβμίεφηυγκΪαθέκίά
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ΐκύγν

Ξοημίγκδεμνπρη

ΟείΫβακΪαεβρηυοάβήθάζνδβ δέ

ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφβεβικωζθνέθεφ 
ηΪωξθκζΪ

ƒ

ΟείΫβακΪαεβρηυοάβήθάζνδβ δέ

ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφβεβικωζθνέθεφ 
ηΪωξθκζΪ

…

ΟείΫβαζνδβέκνΫθέθιθζθεΪ δέ

ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφ

ƒ

ΟείΫβαζνδβέκνΫθέθιθζθεΪ δέ

ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφ

οναδμϋ
Αηγμί
ςπρίμναιη βοδαί




…

Ρδλξδοίρς
οί&

Ξονγνκ
εηρδκϋ
μνπρϋα
λημ

































Είιίςδβ

ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφ



ƒ





Είιίςδβ

ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφ



…





νεθρδββεβΫΪέίμυήεωκΪαθέκίάΪηβω
έθμθάυί

ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφ



ƒ





νεθρδβλεΪήδβίλάίΰβί

Ικθμβάίηφ



ƒ





νεθρδβλεΪήδβίλάίΰβί

Ικθμβάίηφ



‚





νεθρδβλεΪήδβίλάίΰβίνκθάηω

ΝηβάίκλΪεφηυγ ικθμβάίηφ  ικθμβάίηφ ήεω 
άυιίρδβ

‚





νεθρδβλάίΰβί

Ικθμβάίηφ



ƒ





νεθρδβλάίΰβί

Ικθμβάίηφ



‚





ΪέίμυέθμθάυίθοεΪΰήίηηυί

ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφ



ƒ





ΪέίμυέθμθάυίθοεΪΰήίηηυί

ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφ



…





νεθρδββεβΫΪέίμυήεωκΪαθέκίάΪηβω
έθμθάυί

ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφ



ƒ





νεθρδββεβΫΪέίμυήεωκΪαθέκίάΪηβω
έθμθάυί

ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφ



…





ΣίεθρηΪωάυιίρδΪαΪέθμθάδββαμίλμΪ

ΚίςίμδΪ



ƒ





ΣίεθρηΪωάυιίρδΪαΪέθμθάδββαμίλμΪ

ΚίςίμδΪ



…





ΔκνΪλΪηυαΪέθμθάδββαμίλμΪ

Ικθμβάίηφ



‚





ΜθλμυαΪιίδΪηβίςμ

ΚίςίμδΪ



‰





ΜθλμυαΪιίδΪηβίςμ

ΚίςίμδΪ



‡





ΙθήΰΪκίηηυίμθλμυ

ΚίςίμδΪ



ˆ





ΐςκνφιη

ΐςκνφιηζίλνονεδμμϊδ

Ρνπρϊ

ικίήάΪκβμίεφηυγκΪαθέκίά

Ξηυυίνριοϊρϊθηξηιίμρμϊθξηονβ

Αϊπνρίοίζλδψδμηώ

ΧμΪ ήνοθάδΪ θΫίλιίρβάΪίμ ζηθέθ άΪκβΪημθά ηΪέκίάΪ ήεω
ικβέθμθάείηβωιβππυθμδκυμυοβιβδΪημηυοιβκθέθάΌ
μΪΫεβπΪονλμΪηθάθδζθΰηθηΪγμβθιμβζΪεφηυί
νλμΪηθάδβήεωζηθέβοΫεψή

ΒλιθεφανγμίαΪήΪηηνψάυλθμνκΪαζίσίηβω

ΘΫκΪμβμίάηβζΪηβίηΪνδΪαΪηβωάκΪαήίείιθ
ιθήέθμθάδίμίλμΪ
ΒλιθεφανγμίάχμθγήνοθάδίμθεφδθθκβέβηΪεφηυί
ικβηΪήείΰηθλμβΘηβθιμβζΪεφηθιθήοθήωμήεωκΪαηυο
λιθλθΫθάικβέθμθάείηβωιβσβάήνοθάθζςδΪξν

Αϊξδιίμηδμίνγμνλςοναμδ
ΎεωάυιίδΪηβωηΪθήηθζνκθάηίβλιθεφανγμί
λείήνψσνψάυλθμνικθμβάηω
■
Νκθάίηφ
Αϊξδιίμηδμίγαςτςοναμώτ
ΒλιθεφανγμίκίΰβζέθκωρίέθάθαήνοΪ&LUFR7KHUP
ΌυεθΰίηηΪωθήηθάκίζίηηθηΪεβλμίβεβάξθκζΪο
άυιίρδΪηίήθεΰηΪΫυμφέθμθάθγθήηθάκίζίηηθ
■
ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφνκθάίηφ
Ικθμβάίηφνκθάίηφ
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ΙίκάΪωκίςίμδΪνκθάίηφ
ΌμθκΪωκίςίμδΪνκθάίηφ

■

ΑΪζθκθΰίηηυίικθήνδμυρΪλμβρηθικθιίδΪψμλω
ηίκΪάηθζίκηθΗίκΪάηθζίκηθίιθήκνζωηβάΪηβί
θλμΪίμλωμΪδΰίβιθαΪάίκςίηββάυιίδΪηβω

ΙκβθήηθάκίζίηηθζικβέθμθάείηββΫεψήζθΰηθ
λχδθηθζβμφήθικθπίημθάχηίκέββΚΪαζίσΪγμί
ξθκζυάήνοθάθζςδΪξνθήηνάθαείήκνέθγβεβλθ
λζίσίηβίζθήηνηΪήήκνέθγ
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ΛείήβμίαΪμίζρμθΫυηνΰηυίικβηΪήείΰηθλμβ
ικΪάβεφηθάλμΪάεωεβλφββλιθεφαθάΪεβλφ

ΌμΪΫεβπίάυηΪγήϋμίθιμβζΪεφηυίάβήυηΪέκίάΪήεω
κΪαεβρηυοΫεψήΜίζιίκΪμνκΪβάκίζωάυιίδΪηβω
αΪάβλωμθμδθεβρίλμάΪμίλμΪβίέθλάθγλμάΙθχμθζν
νδΪαΪηυήβΪιΪαθηυνλμΪηθάθδΗΪρηβμίληΪβζίηφςβο
αηΪρίηβγΙκβΫθείίηβαδθγμίζιίκΪμνκίάυιίρδΪ
ιθήκνζωηβάΪίμλωκΪάηθζίκηίίΏλεβηίθΫοθήβζθά
λείήνψσβγκΪανλμΪηθάβμίμίζιίκΪμνκνιθάυςί

Οδχϐριί
ΝλμΪηΪάεβάΪγμίκίςϋμδνθμδκυμθγλμθκθηθγδήάίκπί
ικβΫθκΪ β βαέβΫθζ άηβα ΌλίέήΪ λμΪάφμί ιθλνήν β ξθκζυ
ηΪκίςϋμδν

ιίζίμηδ ΗίεφαωλθδκΪσΪμφάκίζωάυιίρδβαΪλρϋμ
ιθάυςίηβωμίζιίκΪμνκυεψήθΫνήίμάυέεωήίμφ
έθμθάυζμθεφδθληΪκνΰβηθάηνμκβηίικθιίρϋμλω

Ξοημίγκδεμνπρη

μηαδοπίκϋμϊθξονρηαδμϋηκηξονρηαδμϋ
ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφβεβικθμβάίηφΪδδνκΪμηθ
άλμΪάβμφήθνιθκΪλδθλθζδήάίκπίήνοθάθέθςδΪξΪ
ΎεωιβππυλθζηθέβζβδθζιθηίημΪζββλιθεφανγμί
νηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφ
Σνολϊγκώαϊξδφιη
Ύεωάυιίρδβενρςίάλίέθιθήοθήωμμίζηυί
ζίμΪεεβρίλδβίξθκζυ
ΒλιθεφαθάΪηβίξθκζβαλάίμεθέθεβλμθάθέθζίμΪεεΪ
δίκΪζβρίλδβοβλμίδεωηηυοξθκζικβάθήβμδ
νάίεβρίηβψάκίζίηβάυιίδΪηβωβδηίκΪάηθζίκηθζν
ιθήκνζωηβάΪηβψλΪζθγάυιίρδβ
ΐςλίβίγκώαϊξδφιη
ΙκβζίηωγμίμθεφδθμνΫνζΪένήεωάυιίρδβδθμθκΪω
ιθήοθήβμ ήεω άυΫκΪηηθγ μίζιίκΪμνκυ ΌλίέήΪ θμκίαΪγμί
ΫνζΪένήεωάυιίρδβηνΰηθέθκΪαζίκΪ
Ζίλνονεδμμϊδξονγςιρϊ
ΒλιθεφανγμίηίλβεφηθαΪζθκθΰίηηυίικθήνδμυ
ΝήΪεβμίληβοείή
ΐκύγν

ΑηΪρίηβωικβάίήϋηηυίάμΪΫεβπίικίήιθεΪέΪψμρμθ
ΫεψήθιθζίσΪίμλωάοθεθήηνψκΪΫθρνψδΪζίκνΜΪδ
χδθηθζβμλωήθικθπίημθάχηίκέββΏλεβκΪΫθρΪω
δΪζίκΪικθέκίμΪαΪκΪηίίαΪήΪηηθίάκίζωάυιίρδβ
λθδκΪσΪίμλωηΪηίλδθεφδθζβηνμ
ΎεωηίδθμθκυοΫεψήικίήάΪκβμίεφηυγικθέκίά
ηίθΫοθήβζ ρμθ νδΪαΪηθ ά μΪΫεβπί ΛμΪάφμί άΪςί Ϋεψήθ β
ικβηΪήείΰηθλμβάκΪΫθρνψδΪζίκνμθεφδθιθλείίϋ
ικίήάΪκβμίεφηθέθικθέκίάΪ
Ώλεβ οθμβμί άυιίδΪμφ ιθ λάθίζν κίπίιμν θκβίημβκνγμίλφ
ηΪιθοθΰβίάβήυάυιίρδββαμΪΫεβπυ
ΝΫίκβμίβαήνοθάθέθςδΪξΪηίβλιθεφανίζυί
ικβηΪήείΰηθλμβΜΪδάυιθενρβμίθιμβζΪεφηυγ
κίανεφμΪμβλχδθηθζβμίήθικθπίημθάχηίκέββ
ΒλιθεφανίζυίάβήυηΪέκίάΪ
■
‚ &LUFR7KHUPέθκωρβγάθαήνο
■
ƒ ΌίκοηβγηβΰηβγΰΪκ
■
„ Κίΰβζήεωιβππυ
■
… ΌυιίρδΪοείΫΪ

Ξοημίγκδεμνπρη

οναδμϋ
Αηγμί
ςπρίμναιη βοδαί

Ρδλξδοίρς
οί&

Ξονγνκ
εηρδκϋ
μνπρϋ
λημ

ΙβππΪλάίΰβίικθήνδμυ

Ικθμβάίηφ



„





ΙβππΪλάίΰβίικθήνδμυ

Ικθμβάίηφ



…





ΙβππΪλάίΰβίικθήνδμυ νκθάηω

ΝηβάίκλΪεφηυγ ικθμβάίηφ  ικθμβάίηφ ήεω 
άυιίρδβ

‚





ΙβππΪλάίΰβίικθήνδμυμθηδθίμίλμθ

Ικθμβάίηφήεωιβππυ



„





ΙβππΪθοεΪΰήίηηΪω

ΚίςίμδΪ



„





ΙβππΪμθηδθίμίλμθςμ

ΚίςίμδΪ



„





ΙβππΪμθηδθίμίλμθςμ

ΚίςίμδΪικθμβάίηφ



…





ΙβππΪιυςηθίμίλμθςμ

ΚίςίμδΪ



ƒ





ΙβππΪιυςηθίμίλμθςμ

ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφκίςίμδΪ



‚





ΙβππΪΫΪέίμ

ΚίςίμδΪ



…





ΖβηβιβππΪ

Ικθμβάίηφ



ƒ





ΖβηβιβππΪ

ΚίςίμδΪ



…





Ξηυυί

Ξηυυίζίλνονεδμμίώ

ικίήάΪκβμίεφηυγκΪαθέκίά



ΙκθμίλμβκθάΪηθήεωΌΪλάηΪςίγδνοηίλμνήββ UX
ΐκύγν

Ξοημίγκδεμνπρη

οναδμϋ
Αηγμί
ςπρίμναιη βοδαί

Ρδλξδοίρς
οί&

Ξονγνκ
εηρδκϋ
μνπρϋ
λημ

ΙβδΪημηυίιβκθέβάξθκζί

ΚΪατίζηΪωξθκζΪ λζ



ƒ





ΙβδΪημηυίιβκθέβάξθκζί

ΚΪατίζηΪωξθκζΪ λζ



‚





Δβςβ

ΞθκζΪήεωμθκμΪρίκηΪωΰίλμφ



ƒ





Δβςβ

ΞθκζΪήεωμθκμΪρίκηΪωΰίλμφ



„





ΜΪκμξεΪζΫί

ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφ



ƒ





ΜΪκμξεΪζΫί

ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφ



…





Ιβκθέ

ΞθκζΪήεωαΪιίδΪηδβ



ƒ





Ιβκθέ

ΞθκζΪήεωαΪιίδΪηδβ



‚





ΧζιΪηΪήΪ ιβκθΰθδβαλεθίηθέθμίλμΪ

ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφ



‚





ΧζιΪηΪήΪ ιβκθΰθδβαλεθίηθέθμίλμΪ

ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφ



ƒ





ϋκίδ

ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφ



ƒ





ϋκίδ

ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφ



…





Ξηιίμρμϊδξηονβηηιηχη

ικίήάΪκβμίεφηυγκΪαθέκίά

Ξςγημβηπςσκδ

Οδινλδμγςδλϊδξίοίλδροϊςπρίμναιη

ΎΪηηΪωήνοθάδΪθΫίλιίρβάΪίμζηθέθάΪκβΪημθάηΪέκίάΪ
ήεωικβέθμθάείηβωινήβηέθάβλνξείΌμΪΫεβπΪο
νλμΪηθάθδζθΰηθηΪγμβθιμβζΪεφηυίνλμΪηθάδβήεω
ζηθέβοΫεψή

ΌμΪΫεβπίνδΪαΪηυθιμβζΪεφηυίκίΰβζυηΪέκίάΪήεω
κΪαηυοινήβηέθάβλνξείΜίζιίκΪμνκΪβάκίζω
ικβέθμθάείηβωαΪάβλβμθμδθεβρίλμάΪβκίπίιμΪ
ΛθλμθωηβίέθμθάηθλμβινήβηέΪαΪάβλβμθμκΪαζίκΪ
ιθλνήυβάυλθμυινήβηέΪΙθχμθζναΪήΪηυήβΪιΪαθηυ
νλμΪηθάθδΗΪρηβμίληΪβζίηφςβοαηΪρίηβγΙκβΫθείί
ηβαδθγμίζιίκΪμνκίΫεψήθιθήκνζωηβάΪίμλω
κΪάηθζίκηίίΏλεβιθηΪήθΫβμλωάλείήνψσβγκΪα
άυΫβκΪγμίιΪκΪζίμκυιθάυςί

ΒλιθεφανγμίάχμθγήνοθάδίμθεφδθθκβέβηΪεφηυί
ικβηΪήείΰηθλμβΘηβθιμβζΪεφηθιθήοθήωμήεωκΪαηυο
λιθλθΫθάικβέθμθάείηβωιβσβάήνοθάθζςδΪξν
Αϊπνρίοίζλδψδμηώ
ΌλίέήΪβλιθεφανγμίνδΪαΪηηυίνκθάηβ
ΌυζθΰίμίέθμθάβμφηΪθήηθζνκθάηίάξθκζΪοβεβ
βλιθεφαθάΪμφνηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφ
■
ΞθκζυηΪκίςίμδίνκθάίηφ
■
ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφνκθάίηφ
ΛνξείζθΰηθέθμθάβμφάάθήωηθγάΪηηθρδίηΪ
νηβάίκλΪεφηθζικθμβάηίΎεωχμθέθιθλμΪάφμί
νηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφηΪνκθάίηφ
ΙκβθήηθάκίζίηηθζικβέθμθάείηββΫεψήζθΰηθ
λχδθηθζβμφήθικθπίημθάχηίκέββΚΪαζίσΪγμί
ξθκζυάήνοθάθζςδΪξνθήηνάθαείήκνέθγ
Ξοημίγκδεμνπρη
ΛείήβμίαΪμίζρμθΫυηνΰηυίικβηΪήείΰηθλμβ
ικΪάβεφηθάλμΪάεωεβλφββλιθεφαθάΪεβλφ
Οδχϐριί
ΝλμΪηΪάεβάΪγμίκίςϋμδνθμδκυμθγλμθκθηθγδήάίκπί
ικβΫθκΪ β βαέβΫθζ άηβα ΌλίέήΪ λμΪάφμί ιθλνήν β ξθκζυ
ηΪκίςϋμδν

ιίζίμηδ ΗίεφαωλθδκΪσΪμφάκίζωικβέθμθάείηβωαΪ
λρίμιθάυςίηβωμίζιίκΪμνκυΌχμθζλενρΪίινήβηέβεβ
λνξείθδΪΰνμλωέθμθάυζβληΪκνΰβηθλυκυζβάηνμκβ
ΑηΪρίηβωικβάίήίηηυίάμΪΫεβπίικίήιθεΪέΪψμρμθ
ΫεψήθιθζίσΪίμλωάοθεθήηυγήνοθάθγςδΪξΜΪδ
χδθηθζβμλωήθικθπίημθάχηίκέββΏλεβήνοθάδΪ
ικθέκίμΪαΪκΪηίίαΪήΪηηθίάκίζωλθδκΪσΪίμλωηΪ
ηίλδθεφδθζβηνμ
Ώλεβ οθμβμί έθμθάβμφ ιθ λάθίζν κίπίιμν θκβίημβκνγμίλφ
ηΪιθοθΰβίΫεψήΪβαμΪΫεβπυ
ΝΫίκβμίβαήνοθάθέθςδΪξΪηίβλιθεφανίζυί
ικβηΪήείΰηθλμβΜΪδάυιθενρβμίθιμβζΪεφηυγ
κίανεφμΪμβλχδθηθζβμίήθικθπίημθάχηίκέββ
ΒλιθεφανίζυίάβήυηΪέκίάΪ
■
‚ &LUFR7KHUPέθκωρβγάθαήνο
■
ƒ ΌίκοηβγηβΰηβγΰΪκ
■
„ Κίΰβζήεωιβππυ
■
… ΌυιίρδΪοείΫΪ

μηαδοπίκϋμϊθξονρηαδμϋ
ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφΪδδνκΪμηθάλμΪάβμφήθνιθκΪ
λδθλθζδήάίκπίήνοθάθέθςδΪξΪ
Ξνπςγί
Βλιθεφανγμί ήεω άθαήνςηυο ιβκθέθά β έκΪμίηθά ςβκθδνψ
ιεθλδνψιθλνήνΌναδθγάυλθδθγιθλνήίΫεψήΪμκίΫνψμ
ήεωικβέθμθάείηβωΫθεφςίάκίζίηββμίζηίψμλάίκον



ru

ΙκθμίλμβκθάΪηθήεωΌΪλάηΪςίγδνοηίλμνήββ

Ζίξδιίμιίηπςσκδ

Ξνπςγίξοημίγκδεμνπρη

οναδμϋ
Αηγμί
ςπρίμναιη βοδαί

Ρδλξδοίρς
οία&

Ξονγνκ
εηρδκϋ
μνπρϋα
λημ

ΑΪιίδΪηδΪιβδΪημηΪωέθμθάυίβηέκίήβ
ίημυ

ΞθκζΪήεωαΪιίδΪηδβ



ƒ





ΑΪιίδΪηδΪιβδΪημηΪωέθμθάυίβηέκίήβ
ίημυ

ΞθκζΪήεωαΪιίδΪηδβ



‚





ΑΪιίδΪηδΪλεΪήδΪω

ΞθκζΪήεωαΪιίδΪηδβ



ƒ





ΑΪιίδΪηδΪλεΪήδΪω

ΞθκζΪήεωαΪιίδΪηδβ



‚





ΕΪαΪηφωλάίΰβίικθήνδμυ δέ

ΞθκζΪήεωαΪιίδΪηδβ



‚





ΕΪαΪηφωλάίΰβίικθήνδμυ δέ

ΞθκζΪήεωαΪιίδΪηδβ



ƒ





ΕΪαΪηφωαΪζθκθΰίηηΪω έ

ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφ



„





ΕΪαΪηφωαΪζθκθΰίηηΪω έ

ΝηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφ



…





ΔΪκμθξίεφηΪωαΪιίδΪηδΪλυκυίικθ
ήνδμυάυλθμΪ λζ

ΞθκζΪήεωαΪιίδΪηδβ



„





Λνξεί

ΞθκζΪήεωαΪιίδΪηδβ



‚





Λνξεί

ΞθκζΪήεωαΪιίδΪηδβ



ƒ





Λνξεί

Ιθκπβθηηυίξθκζυ



ƒ





ικίήάΪκβμίεφηυγκΪαθέκίά

Ξρηυί
ΧμΪήνοθάδΪθΫίλιίρβάΪίμζηθέθάΪκβΪημθάηΪέκίάΪήεω
ικβέθμθάείηβω ιμβπυ Ό μΪΫεβπΪο νλμΪηθάθδ ζθΰηθ ηΪγμβ
θιμβζΪεφηυίνλμΪηθάδβήεωηίδθμθκυοΫεψή
Είοιίμίοδχδριδ
ΐΪκδΪηΪκίςίμδίοθκθςθιθήοθήβμήεωδκνιηθγιμβπυ
πίεβδθζβεβδνλδΪζβ
ΌλμΪάφμίνηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφληΪεθΰίηηθγηΪ
ηίέθκίςίμδθγηΪαΪήΪηηυγνκθάίηφΛείήβμίαΪμίζ
ρμθΫυκίςίμδΪικΪάβεφηθκΪαζίσΪεΪλφηΪ
νηβάίκλΪεφηθζικθμβάηί ~ ΙκβηΪήείΰηθλμβ
ηΪ λμκΪηβπΪ 
ΌαΪάβλβζθλμβθμκΪαζίκθάβάβήΪιμβπυά
νηβάίκλΪεφηυγ ικθμβάίηφ λείήνίμ ηΪεβμφ ήθ ^ ε άθήυ Ό
ηίίΫνήίμλμίδΪμφΰβκΙθμθζχμνΰβήδθλμφζθΰηθ
βλιθεφαθάΪμφήεωικβέθμθάείηβωλθνλΪΘΫκΪανίμλω
ζίηφςίήυζΪβήνοθάθγςδΪξθλμΪίμλωρβλμυζ

Νριοϊρίώξνπςγί
ΎεωΰΪκδβιμβπυενρςίάλίέθβλιθεφαθάΪμφάυλθδνψ
ξθκζνΝλμΪηθάβμίξθκζνηΪκίςίμδνΏλεβηίμ
ιθήοθήωσίγιθλνήυβλιθεφανγμίνηβάίκλΪεφηυγ
ικθμβάίηφ
Ζίιοϊρίώξνπςγί
ΙκβικβέθμθάείηββάαΪδκυμθγιθλνήίήνοθάθγςδΪξ
θλμΪίμλωηΪζηθέθρβσίΛείήβμίρμθΫυδκυςδΪ
ιθήοθήβεΪδιθλνήίβοθκθςθαΪδκυάΪεΪίί
ΝλμΪηΪάεβάΪγμίιθλνήνηΪκίςίμδν
Ικβθμδκυμββδκυςδβιθλείικβέθμθάείηβωζθΰίμ
άυλάθΫθΰήΪμφλωθρίηφέθκωρβγιΪκΙκβιθήηβζΪγμί
δκυςδνμΪδρμθΫυέθκωρβγιΪκζθένγμβά
ικθμβάθιθεθΰηνψθμρΪλμίγμίεΪλμθκθην
Ιμβπνζθΰηθικβέθμθάβμφλοκνλμωσίγδθκθρδθγβά
αΪδκυμθζΰΪκθρηθζικθμβάηίΎεωχμθέθβλιθεφανγμί
ΰΪκθρηυγικθμβάίηφλθλμίδεωηηθγδκυςδθγβ
νλμΪηθάβμίάυλθδνψμίζιίκΪμνκν
Ξοηβνρνακδμηδμίβοηκδ

Είοιίαξνπςγδ
ΙκβζίηωγμίμθεφδθμνιθλνήνδθμθκΪωιθήοθήβμήεω
ήνοθάθδΙκθάίκφμίέθήβμλωεβιθλνήΪήεωήΪηηθέθ
ήνοθάθέθςδΪξΪ
ΕνρςίάλίέθιθήοθήβμιθλνήΪβαλμίδεΪθκωρνψ
λμίδεωηηνψιθλνήνηνΰηθλμΪάβμφηΪλνονψιθήλμΪάδν
ΏλεβιθήλμΪάδΪάεΪΰηΪωβεβοθεθήηΪωλμίδεθζθΰίμ
εθιηνμφ
είλμωσβίΰΪκθρηυίικθμβάηββαηίκΰΪάίψσίγλμΪεβ
βεβΪεψζβηβωθμκΪΰΪψμμίιεθδΪδαίκδΪεθβιθχμθζν
ιθήοθήωμμθεφδθνλεθάηθΙμβπΪέθμθάβμλωζίήείηηίίβ
ιθήκνζωηβάΪίμλωλεΪΫίίΒλιθεφανγμίΫθείίάυλθδνψ
μίζιίκΪμνκνβεβΫθείίικθήθεΰβμίεφηθίάκίζω
ικβέθμθάείηβω
ΝρβμυάΪγμίλάίήίηβωβαέθμθάβμίείγθμηθλβμίεφηθ
ικβζίηωίζθγιθλνήυ



ΎίκΰβμίήάίκπυήνοθάδβάικθπίλλίικβέθμθάείηβωηΪ
έκβείαΪδκυμυζβΗβδθέήΪηίέθμθάφμίηΪέκβείικβ
θμδκυμθγήάίκπίήνοθάδβ
ΙθεθΰβμίικθήνδμυήεωικβέθμθάείηβωηΪέκβείηΪ
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ήεωθικίήίείηβωάκίζίηβικβέθμθάείηβω
θκβίημβκνγμίλφηΪζΪλλνλΪζθέθζΪλλβάηθέθβαηβο
ΘμήίεφηυίιθκπβθηηυίδνλδβήθεΰηυΫυμφ
ικβΫεβαβμίεφηθθήβηΪδθάθέθκΪαζίκΪ
εΪάηθίικΪάβεθρίζδκνιηίίικθήνδμυήεωΰΪκδβμίζ
ηβΰίμίζιίκΪμνκΪβΫθεφςίάκίζίηβηΪικβέθμθάείηβί

ΙκθμίλμβκθάΪηθήεωΌΪλάηΪςίγδνοηίλμνήββ UX
ΙίκίάθκΪρβάΪγμίικθήνδμυήεωΰΪκδββέκβεωιθ
βλμίρίηββθμ ^ήθ ZνδΪαΪηηθέθήεωικβέθμθάείηβω
άκίζίηβ
Ώλεβ οθμβμί έθμθάβμφ ιθ λάθίζν κίπίιμν θκβίημβκνγμίλφ
ηΪιθοθΰβίΫεψήΪβαμΪΫεβπυΎθιθεηβμίεφηνψ
βηξθκζΪπβψζθΰηθηΪγμβάκίδθζίηήΪπβωοήεωΰΪκδβ
μνςίηβωβικβέθμθάείηβωηΪέκβείάικβεθΰίηββδ
μΪΫεβπίνλμΪηθάθδ
ΐκύγν

ΝΫίκβμίβαήνοθάθέθςδΪξΪηίβλιθεφανίζυί
ικβηΪήείΰηθλμβΜΪδάυιθενρβμίθιμβζΪεφηυγ
κίανεφμΪμβλχδθηθζβμίήθικθπίημθάχηίκέββ
ΒλιθεφανίζυίάβήυηΪέκίάΪ
ƒ ΌίκοηβγηβΰηβγΰΪκ
■
‡ Μίκζθέκβεφ
■
ˆ κβεφΫθεφςΪωιεθσΪήφ
■

Ξνπςγίξοημίγκδεμνπρη

οναδμϋ
Αηγμί
ςπρίμναιη βοδαί

Ρδλξδοίρς
οί&

Ξονγνκ
εηρδκϋ
μνπρϋ
λημ

ΐΪκδθίβαλάβηβηυΫίαδθΰβηΪικςίγ
ηΪωρΪλμφ δέ

ΚίςίμδΪ



‡





ΐΪκδθίβαλάβηβηυλδθΰίγηΪικ
εθιΪμδΪ δέ

ΚίςίμδΪ



‡





ΐΪκδθίβαλάβηθγάυκίαδβ δέ

ΘμδκυμΪωιθλνήΪ



‡





ΛάβηΪωάυκίαδΪ έ

ΚίςίμδΪ



‡





ΔθιρίηΪωέκνήβηδΪηΪδθλμβ δέ ήθΫΪ
άβμφηίζηθέθάθήυ

ΑΪδκυμΪωιθλνήΪ



‡





ΛμίγδββαλάβηβηυμθεσβηΪλζ

ΚίςίμδΪ



ˆ





ΖίήΪεφθηυβαλάβηβηυμθεσβηΪ λζ

ΚίςίμδΪ



ˆ





ΞβείέθάωήβηυλκίήηίικθΰΪκίηηθί δέ

ΚίςίμδΪ



‡





ΐΪκδθίβαμνςίηθγέθάωήβηυ δέ

ΑΪδκυμΪωιθλνήΪ



‡





ΚθλμΫβξλκίήηίικθΰΪκίηηυγ δέ

ΚίςίμδΪ



‡





ΛμίγδμθεσβηΪ λζλκίήηίικθΰΪκίηηυγ ΚίςίμδΪ



ˆ





ΪζΫνκέίκάυλθμθγ λζ

ΚίςίμδΪ



ˆ





ΐΪκδθίβαμίεωμβηυ δέ

ΘμδκυμΪωιθλνήΪ



‡





ΜίεωρφωηθΰδΪ δέ

ΘμδκυμΪωιθλνήΪ



ƒ





ΪκΪηφωηθέΪΫίαδθλμβλκίήηίικθΰΪκίη
ηΪω δέ

ΚίςίμδΪ



‡





ΪκΪηφωλιβηδΪηΪδθλμβ

ΚίςίμδΪ



‡





ΪκΪηφωδθμείμΪ

ΚίςίμδΪ



ˆ





ΚίςίμδΪ



ˆ





ΘμδκυμΪωιθλνήΪ



‡





Παημημί

Βναώγημί

Ρδκώρημί

ΐίοίμημί

Ινκΰίπιη
ΔθεΫΪλδβ
Λώπμϊδΰκύγί
Ζωληθγκνείμ δέ

ικίήάΪκβμίεφηυγκΪαθέκίά
ΙθήλμΪάβμφνηβάίκλΪεφηυγικθμβάίηφηΪνκθάίηφ
ιίκίάίκηνμφιθβλμίρίηββθΫσίέθάκίζίηβικβέθμθάείηβω
ηίιίκίάθκΪρβάΪμφ



ru

ΙκθμίλμβκθάΪηθήεωΌΪλάηΪςίγδνοηίλμνήββ

Οδινλδμγίυηηνρμνπηρδκϋμνείοιηρςχδμηώη
ξοηβνρνακδμηώμίβοηκδ
ΎνοθάθγςδΪξλβεφηθαΪέκωαηω
ίμλω

θμθάφμίΫεψήΪάαΪδκυμθζΰΪκθρηθζικθμβάηίβεββλιθεφανγμίσβμθδήεωέκβεωΘιμβζΪεφηυί
κίανεφμΪμυιθενρΪμφλωικββλιθεφαθάΪηββσβμδΪήεωέκβεωΣβμθδήεωέκβεωζθΰηθήθδνιβμφάδΪρί
λμάίλιίπβΪεφηυοικβηΪήείΰηθλμίγ

ΐΪκίηηθίΫεψήθλεβςδθζμίζηθί ΙκθάίκφμίνκθάίηφνλμΪηθάδββμίζιίκΪμνκνΌυΫίκβμίάλείήνψσβγκΪαΫθείίηβαδνψμίζιίκΪμνκν
β ζίλμΪζβ ικβέθκίεΪ δθκθρδΪ ββεβ βικβηίθΫοθήβζθλμβνήεβηβμίάκίζωάυιίδΪηβω
Ϋεψήθλεβςδθζλνοθί
ΔθκθρδΪλεβςδθζμθηδΪω

ΝάίεβρφμίμίζιίκΪμνκνβεβιθλείαΪάίκςίηβωΰΪκδβηΪδθκθμδθίάκίζωάδεψρβμίέκβεφ

ΐΪκίηηθί Ϋεψήθ άυέεωήβμ οθκθςθ ΌλείήνψσβγκΪαάυΫίκβμίζίηφςνψιθλνήνήεωικβέθμθάείηβωβεβίλεβηίθΫοθήβζθήθΫΪάφμί
ηθλθνλιθήέθκίε
Ϋθεφςίΰβήδθλμβ
ΐΪκίηηθί Ϋεψήθ άυέεωήβμ οθκθςθ ΌλείήνψσβγκΪαάυΫίκβμίΫθεφςνψιθλνήνήεωικβέθμθάείηβωβεβίλεβηίθΫοθήβζθήθΫΪάφμί
ηθ λθνλ λεβςδθζ λάίμευγ β άθήωηβ ζίηφςίΰβήδθλμβ
λμυγ
ΙκβμνςίηββζωλθιθήέθκΪίμ

ΙθλνήΪήεωμνςίηβωβδκυςδΪδηίγήθεΰηυοθκθςθιθήοθήβμφήκνέδήκνένβοθκθςθαΪδκυάΪμφλω
ΛείήνίμνζίηφςβμφμίζιίκΪμνκνβιθιθμκίΫηθλμβάικθπίλλίμνςίηβωήθΫΪάεωμφάθήν

ΙκβέθμθάείηηθίηΪέκβείΫεψήθ
λεβςδθζλνοθί

Λθεβμί ζωλθ μθεφδθ ιθλεί ικβέθμθάείηβω ηΪ έκβεί Λθεφ άυμωέβάΪίμ άθήν Ικθήνδμ ήεω ικβέθμθάείηβω
ηΪέκβείηίικθδΪευάΪμφΒλιθεφανγμίσβιπυήεωέκβεω

Οϊΰί
ΧμΪήνοθάδΪθΫίλιίρβάΪίμζηθέθάΪκβΪημθάηΪέκίάΪήεω
ικβέθμθάείηβω κυΫυ Ό μΪΫεβπΪο νλμΪηθάθδ ζθΰηθ ηΪγμβ
θιμβζΪεφηυίνλμΪηθάδβήεωζηθέβοΫεψή
ΠίενψκυΫνιίκίάθκΪρβάΪμφηίμηίθΫοθήβζθλμβ
ΙθζίσΪγμί κυΫν ά ήνοθάθγ ςδΪξ ά ιθεθΰίηββ ιεΪάΪηβω
λιβηηυζβ ιεΪάηβδΪζβ άάίκο ΗΪκίαΪηηυγ δΪκμθξίεφ βεβ
ηίΫθεφςΪω λμθγδΪω δ νλεθάβωζ ήνοθάδβ ίζδθλμφ ά Ϋκψοί
κυΫυικβήΪίμίγνλμθγρβάθλμφ
ΘέθμθάηθλμβκυΫυζθΰηθλνήβμφιθλιβηηυζ
ιεΪάηβδΪζδθμθκυίήθεΰηυάχμθζλενρΪίηίζηθέθ
κΪαθγμβλφ
Είοδμηδηξοηβνρνακδμηδμίβοηκδμίοδχδριδ
ΙθεθΰβμίικθήνδμυήεωικβέθμθάείηβωηΪέκβείηΪ
κίςίμδνΎθιθεηβμίεφηθιθήλμΪάφμίνηβάίκλΪεφηυγ
ικθμβάίηφ λδθςίηηυζ δκΪίζ δ ήάίκπί ήνοθάδβ ζβηβζνζ
ηΪθήβηνκθάίηφηβΰί
ΌαΪάβλβζθλμβθμκΪαζίκθάβάβήΪκυΫυά
νηβάίκλΪεφηυγ ικθμβάίηφ λείήνίμ ηΪεβμφ ήθ ^ ε άθήυ Ό
ηίέθ Ϋνήίμ λθΫβκΪμφλω λμίδΪψσΪω ΰβήδθλμφ ΘΫκΪανίμλω
ζίηφςίήυζΪβήνοθάθγςδΪξθλμΪίμλωρβλμυζ
ΎίκΰβμίήάίκπυήνοθάδβάικθπίλλίικβέθμθάείηβωηΪ
έκβείαΪδκυμυζβΗβδθέήΪηίέθμθάφμίηΪέκβείικβ
θμδκυμθγήάίκπίήνοθάδβ
ίκβμίιθάθαζθΰηθλμβθήβηΪδθάυίιθκπβθηηυίδνλδβ
ήεωέκβεωιθοθΰίγμθεσβηυβζΪλλυΜΪδθηβ
ιθήκνζωηβάΪψμλωκΪάηθζίκηθβθλμΪψμλωΪιιίμβμηθ
λθρηυζβΔεΪήβμίιθκπβθηηυίδνλδβηίιθλκίήλμάίηηθ
ηΪκίςίμδν
ΙίκίάθκΪρβάΪγμί ιθκπβθηηυί δνλδβ σβιπΪζβ ήεω έκβεω
ΏλεβικθμδηνμφκυΫνάβεδθγλθδάυμίρίμβκυΫΪ
ιθενρβμλωλνοθγ
ιίζίμηώ
■
ΗΪέκίάΪμίεφηυίχείζίημυέκβεωιίκβθήβρίλδβ
άδεψρΪψμλωβάυδεψρΪψμλωχμθηθκζΪεφηθ
ΗΪλδθεφδθρΪλμθχμθικθβλοθήβμαΪάβλβμθμ
νλμΪηθάείηηθγμίζιίκΪμνκυ
■
ΌικθπίλλίικβέθμθάείηβωηΪέκβείθΫκΪανίμλωήυζ



Είοιίοϊΰϊηξοηβνρνακδμηδδδαξνπςγδα
πνΰπραδμμνλπνις
ΙκβζίηωγμίμθεφδθμνιθλνήνδθμθκΪωιθήοθήβμήεω
ικβέθμθάείηβωάήνοθάδίΙκθάίκφμίέθήβμλωεβιθλνήΪ
ήεωήΪηηθέθήνοθάθέθςδΪξΪ
ΕνρςίάλίέθιθήοθήβμιθλνήΪβαλμίδεΪθκωρνψ
λμίδεωηηνψιθλνήνηνΰηθλμΪάβμφηΪλνονψιθήλμΪάδν
ΏλεβιθήλμΪάδΪάεΪΰηΪωβεβοθεθήηΪωλμίδεθζθΰίμ
εθιηνμφ
είλμωσβί ΰΪκθρηυί ικθμβάηβ βα ηίκΰΪάίψσίγ λμΪεβ βεβ
ΪεψζβηβωθμκΪΰΪψμμίιεθδΪδαίκδΪεθβιθχμθζν
ιθήοθήωμμθεφδθνλεθάηθΚυΫΪέθμθάβμλωζίήείηηίίβ
ιθήκνζωηβάΪίμλωλεΪΫίίΒλιθεφανγμίΫθείίάυλθδνψ
μίζιίκΪμνκνβεβΫθείίικθήθεΰβμίεφηθίάκίζω
ικβέθμθάείηβω
ΝρβμυάΪγμίλάίήίηβωβαέθμθάβμίείγθμηθλβμίεφηθ
ικβζίηωίζθγιθλνήυ
Νριοϊρίώξνπςγί
ΎεωικβέθμθάείηβωπίεθγκυΫυενρςίάλίέθβλιθεφαθάΪμφ
άυλθδνψξθκζνΝλμΪηθάβμίξθκζνηΪκίςίμδνΏλεβηίμ
ιθήοθήωσίγιθλνήυβλιθεφανγμίνηβάίκλΪεφηυγ
ικθμβάίηφ
Ζίιοϊρίώξνπςγί
ΙκβικβέθμθάείηββάαΪδκυμθγιθλνήίήνοθάθγςδΪξ
θλμΪίμλω ηΪζηθέθ ρβσί Λείήβμί ρμθΫυ δκυςδΪ ιθήοθήβεΪ
διθλνήίβοθκθςθαΪδκυάΪεΪίίΝλμΪηΪάεβάΪγμίιθλνήν
ηΪκίςίμδν
Ύεω ικβέθμθάείηβω ά λθΫλμάίηηθζν λθδν ήθΫΪάφμί ά ιθλνήν
ήάίμκβλμθεθάυοεθΰδβΰβήδθλμββηίζηθέθεβζθηηθέθ
λθδΪβεβνδλνλΪ
Ικβθμδκυμββδκυςδβιθλείικβέθμθάείηβωζθΰίμ
άυλάθΫθΰήΪμφλωθρίηφέθκωρβγιΪκΙκβιθήηβζΪγμί
δκυςδνμΪδρμθΫυέθκωρβγιΪκζθένγμβά
ικθμβάθιθεθΰηνψθμρΪλμίγμίεΪλμθκθην
ΚυΫνζθΰηθικβέθμθάβμφλοκνλμωσίγδθκθρδθγβά
αΪδκυμθζΰΪκθρηθζικθμβάηίΎεωχμθέθβλιθεφανγμί
ΰΪκθρηυγικθμβάίηφλθλμίδεωηηθγδκυςδθγβνλμΪηθάβμί
άυλθδνψμίζιίκΪμνκν

Οδινλδμγςδλϊδξίοίλδροϊςπρίμναιη
ΌμΪΫεβπίνδΪαΪηυθιμβζΪεφηυίκίΰβζυηΪέκίάΪήεω
κΪαηυοκυΫηυοΫεψήΜίζιίκΪμνκΪβάκίζω
ικβέθμθάείηβωαΪάβλωμθμδθεβρίλμάΪλάθγλμάβ
μίζιίκΪμνκυικθήνδμΪΙθχμθζναΪήΪηυήβΪιΪαθηυ
νλμΪηθάθδΙθικθΫνγμίληΪρΪεΪληΪβζίηφςβοαηΪρίηβγ
ΏλεβιθηΪήθΫβμλωάλείήνψσβγκΪαάυΫβκΪγμί
ιΪκΪζίμκυιθάυςί

ΙκθμίλμβκθάΪηθήεωΌΪλάηΪςίγδνοηίλμνήββ UX
ΑηΪρίηβωικβάίήίηηυίάμΪΫεβπίήίγλμάβμίεφηυικβ
νλμΪηθάδίκυΫυάοθεθήηυγήνοθάθγςδΪξικβ
μίζιίκΪμνκίοκΪηίηβωάοθεθήβεφηβδίΜΪδχδθηθζβμλω
ήθικθπίημθάχηίκέββΏλεβήνοθάδΪικθέκίμΪ
αΪκΪηίίαΪήΪηηθίάκίζωλθδκΪσΪίμλωηΪηίλδθεφδθ
ζβηνμ
ΌμΪΫεβπίνδΪαΪηυήΪηηυίήεωκυΫυλκίδθζίηήνίζθγ
ζΪλλθγΏλεβηίθΫοθήβζθικβέθμθάβμφκυΫνλΫθεφςίγ
ζΪλλθγικβζίηωγμίάδΪΰήθζλενρΪίΫθείίηβαδνψ
μίζιίκΪμνκνΏλεβκυΫβηηίλδθεφδθήεωθικίήίείηβω
άκίζίηβικβέθμθάείηβωθκβίημβκνγμίλφηΪζΪλλνλΪζθγ
δκνιηθγβαηβοΘμήίεφηυίκυΫβηυήθεΰηυΫυμφ
ικβΫεβαβμίεφηθθήβηΪδθάθέθκΪαζίκΪ
εΪάηθίικΪάβεθρίζδκνιηίίκυΫΪμίζηβΰί
μίζιίκΪμνκΪβΫθεφςίάκίζίηβηΪικβέθμθάείηβί

ΐκύγν

ΙίκίάθκΪρβάΪγμίκυΫνδθμθκΪωηίηΪοθήβμλωά
ιθεθΰίηββ ιεΪάΪηβω ιθλεί ικβΫε θμ ^ ήθ Z νδΪαΪηηθέθ
άκίζίηβίίικβέθμθάείηβω
ιίζίμηδ ΙκβζίηωγμίμθεφδθμνΫνζΪένήεωάυιίρδβ
δθμθκΪωιθήοθήβμήεωάυΫκΪηηθγμίζιίκΪμνκυΌλίέήΪ
θμκίαΪγμίΫνζΪένήεωάυιίρδβηνΰηθέθκΪαζίκΪ
ΝΫίκβμίβαήνοθάθέθςδΪξΪηίβλιθεφανίζυί
ικβηΪήείΰηθλμβΜΪδάυιθενρβμίθιμβζΪεφηυγ
κίανεφμΪμβλχδθηθζβμίήθικθπίημθάχηίκέββ
ΒλιθεφανίζυίάβήυηΪέκίάΪ
‡ Μίκζθέκβεφ
■
„ Κίΰβζήεωιβππυ
■
… ΌυιίρδΪοείΫΪ
■
ˆ κβεφΫθεφςΪωιεθσΪήφ
■

Ξνπςγίξοημίγκδεμνπρη

οναδμϋ
Αηγμί
ςπρίμναιη βοδαί

Ρδλξδοίρς
οία&

Ξονγνκ
εηρδκϋ
μνπρϋα
λημ

ΚυΫΪπίεβδθζ έηΪέκβείηΪικ
ξθκίεφ

ΚίςίμδΪ



‡





ΚυΫΪηΪέκβείπίεβδθζδέηΪικ
εθλθλφ

ΚίςίμδΪ



‡





ΚίςίμδΪ



ˆ





ΚίςίμδΪ



ˆ





ΚυΫηθίξβείΫίαιΪηβκθάδβ

ΑΪδκυμΪωιθλνήΪ



„





ΚυΫηθίξβείΫίαιΪηβκθάδβ

ΑΪδκυμΪωιθλνήΪ



…





ΚυΫηθίξβείαΪιίρίηηθί

ΚίςίμδΪ



‡





ΚυΫηυίιΪεθρδβ άκίζωθμάκίζίηβιίκί Ικθμβάίηφ
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ΙκθμβάίηφήεωζΪξξβηθά
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ΚυΫΪμνςίηΪωπίεβδθζ δέηΪικ
εθλθλφ

ΑΪδκυμΪωιθλνήΪ



‘





ΚυΫηθίξβείΫίαιΪηβκθάδβμνςίηθί

ΑΪδκυμΪωιθλνήΪ



‘





Τκδΰηΰςκνφιη

Λώπν

Οϊΰί

Ώιοηκίληγαξονγςιρίτξηρίμηώ
ΊδκβεΪζβήθΫκΪανίμλωικίΰήίάλίέθικβ
άυλθδθμίζιίκΪμνκηθγθΫκΪΫθμδίάικθήνδμΪοβα

αίκηθάυοβδΪκμθξίεωηΪικβζίκάδΪκμθξίεφηυο
ρβιλΪοδΪκμθξίείξκβμθλμΪοΫνεθρδΪοοείΫίβεβ
ζίεδθγάυιίρδί δίδλυικωηβδβιίρίηφί 

Οδινλδμγίυηηξνξοηβνρνακδμηύξηψηπμηζιηλπνγδοείμηδλίιοηκίληγί
ΘΫσβίλάίήίηβω

■
■
■

ΌκίζωικβέθμθάείηβωήθεΰηθΫυμφιθάθαζθΰηθλμβδθκθμδβζ
εψήΪήθεΰηυβζίμφαθεθμβλμυγπάίμΪηίμϋζηυγ
ΡίζΫθεφςίκΪαζίκικβέθμΪάεβάΪίζθέθΫεψήΪμίζζίηφςίΪδκβεΪζβήΪθΫκΪανίμλωάικθ
πίλλίίέθικβέθμθάείηβω

ΌυιίδΪηβί

ΛάίκοηβζηβΰηβζηΪέκίάθζζΪδλ &
θκωρβζάθαήνοθζζΪδλ &

Ζίεδθίιίρίηφί

ΛάίκοηβζηβΰηβζηΪέκίάθζζΪδλ &
θκωρβζάθαήνοθζζΪδλ &
ΩγπθβεβωβρηυγΰίεμθδνζίηφςΪψμθΫκΪαθάΪηβίΪδκβεΪζβήΪ

ΔΪκμθξίεφξκβάήνοθάθζςδΪξν

ΚΪλικίήίεβμφδΪκμθξίεφηΪικθμβάηίκΪάηθζίκηθάθήβηλεθγθμθάβμφζβηβζνζέηΪικθ
μβάηίρμθΫυρβιλυηίιίκίλυοΪεβ

Ψίγώψδδξοηβνρνακδμηδ
ΣΪήωσίίικβέθμθάείηβί²χμθζίήείηηθίικβέθμθάείηβί
ικβηβαδθγμίζιίκΪμνκίΙθχμθζνθηθμΪδΰίηΪαυάΪίμλω
ηβαδθμίζιίκΪμνκηυζικβέθμθάείηβίζ
ΣΪήωσίίικβέθμθάείηβίβήίΪεφηθίήεωάλίο
ήίεβδΪμίληυοιθκπβγ ηΪικβζίκηίΰηυίιθκπββ
έθάωήβηυμίεωμβηυλάβηβηυΫΪκΪηβηυβεβιμβπυ 
δθμθκυί ήθεΰηυ Ϋυμφ ικβέθμθάείηυ ήθ κθαθάθέθ πάίμΪ βεβ



ήθθικίήίείηηθγδθηήβπββΖωλθθλμΪίμλωθρίηφλθρηυζ
ηίΰηυζβζωέδβζ
ΙκίβζνσίλμάθΫθεφςΪωλάθΫθήΪήίγλμάβγικβ
ιεΪηβκθάΪηββζίηψάίήφικβικβέθμθάείηββηίΰηθέθ
ζωλΪζθΰηθΫίαικθΫείζάυήίκΰβάΪμφίέθάμίιεθζ
λθλμθωηββΌικθπίλλίικβέθμθάείηβωζωλθηίμ
ηίθΫοθήβζθλμβιίκίάθκΪρβάΪμφΎεωιθήήίκΰΪηβω
θήηθκθήηθέθδεβζΪμΪάήνοθάδίήίκΰβμίίίήάίκπυά
ικθπίλλίικβέθμθάείηβωαΪδκυμυζβ

ΙκθμίλμβκθάΪηθήεωΌΪλάηΪςίγδνοηίλμνήββ UX
ΒλιθεφανγμίμθεφδθλάίΰίίβΫίανικίρηθίά
έβέβίηβρίλδθζθμηθςίηββζωλθΫίαδθλμίγΜσΪμίεφηθ
νήΪεβμίλνοθΰβεβωβΰβκηνψθΫκίαφΙκβικβέθμθάείηββ
ηίΰηυοΫεψήΰβκικβήΪίμλβεφηυγλιίπβξβρίλδβγ
ικβάδνλΖθΰηθμΪδΰίβλιθεφαθάΪμφικωηθίβεβ
ζΪκβηθάΪηηθίζωλθΗίβλιθεφανγμίκΪαζθκθΰίηηθί
ζωλθ
ΙθλείικβέθμθάείηβωηίΰηθέθζωλθίέθζθΰηθλκΪανΰί
ηΪκίαΪμφΌθάκίζίηβάυήίκΰδβηίμηίθΫοθήβζθλμβ
εΪέθήΪκωθλθΫίηηθγζίμθήβδίικβέθμθάείηβωζωλθ
άυέεωήβμκθαθάυζηθθηθηίλυκθίβεβλεΪΫθ
ικβέθμθάείηηθί

ιίζίμηδ ΑΪμωΰδΪ άκίζίηβ αΪάίκςίηβω ήεω άλίο άβήθά
ηΪέκίάΪλπίεφψσΪήωσίέθικβέθμθάείηβωηίήθινλμβζΪ
Ξνπςγί
ΒλιθεφανγμίιεθλδνψιθλνήνηΪικβζίκξΪκξθκθάυί
βεβλμίδεωηηυίλίκάβκθάθρηυίμΪκίεδβΛμΪάφμίβοήεω
ικίήάΪκβμίεφηθέθιθήθέκίάΪάοθεθήηυγήνοθάθγςδΪξ
ΌλίέήΪλμΪάφμίθμδκυμνψιθλνήνηΪκίςίμδνηΪνκθάίηφ

ΐκύγν

Ξνπςγί

ΎθιθεηβμίεφηνψβηξθκζΪπβψζθΰηθηΪγμβά
κίδθζίηήΪπβωοθμηθλβμίεφηθσΪήωσίέθικβέθμθάείηβωά
ικβεθΰίηββδμΪΫεβπΪζνλμΪηθάθδ
ΎΪηηΪωήνοθάδΪθμεβρΪίμλωξνηδπβίγηΪέκίάΪάκίΰβζί
σΪήωσίέθικβέθμθάείηβωΑΪινλδΪγμίχμθμκίΰβζμθεφδθ
μθέήΪδθέήΪήνοθάθγςδΪξιθεηθλμφψθοεΪΰήίηΎΪγμί
ήνοθάθζνςδΪξνικθέκίμφλωάζίλμίλιθλνήθγάμίρίηβί
θδθεθζβηνμ
ΗΪικθμωΰίηββήεβμίεφηθέθάκίζίηβικθΰΪκβμφζωλθηΪ
ιεβμίηΪλβεφηθζθέηίλθάλίολμθκθηήΪΰίιθδκΪωζ
ΛκΪανΰίιίκίεθΰβμφάικίήάΪκβμίεφηθηΪέκίμνψιθλνήν
ΙθλνήνλζωλθζληθάΪιθλμΪάβμφάήνοθάθγςδΪξβ
έθμθάβμφήθλθλμθωηβωηίΰηθγέθμθάηθλμβ

Οδινλδμγςδλϊδξίοίλδροϊςπρίμναιη
ΜίζιίκΪμνκΪβήεβμίεφηθλμφσΪήωσίέθικβέθμθάείηβω
αΪάβλωμ θμ κΪαζίκθά μθεσβηυ β δΪρίλμάΪ ζωλΪ Ιθχμθζν
αΪήΪηυήβΪιΪαθηυνλμΪηθάθδ
ΒλιθεφαθάΪηηυγάβήηΪέκίάΪ
■
Š ΣΪήωσίίικβέθμθάείηβί

οναδμϋ
Αηγμί
ςπρίμναιη βοδαί

Ξονγνκεη
ρδκϋμνπρϋ
νΰείοηαί
μηώλημ

Ρδλξδοίρς
οί&

Ξονγνκ
εηρδκϋ
μνπρϋ
λημ

Ξρηυί
ΝμβηΪωέκνήδΪλεΪΫθικθΰΪκίηηΪω ΘμδκυμΪωιθλνήΪ
ιθ έ



Š







Ξβείδνκβηθγέκνήδβιθ έικθ ΘμδκυμΪωιθλνήΪ
ΰΪκίηηθί



Š







κνήδΪβηήίγδβΫίαδθλμίγ δέ
ικθΰΪκίηηΪω

ΘμδκυμΪωιθλνήΪ



Š







ΛάβηθίξβείήεωΰΪκδβμθεσβηθγ
² λζ δέ

ΘμδκυμΪωιθλνήΪ



Š







ΛάβηΪωάυκίαδΪδνλδθζ

ΘμδκυμΪωιθλνήΪ



Š







θάωήβηΪήεωΰΪκδβ θέναθδ μθε
σβηθγ λζ δέικθΰΪκίηηΪω

ΘμδκυμΪωιθλνήΪ



Š







θάωΰφίξβεί δέ

ΘμδκυμΪωιθλνήΪ



Š







ΚθλμΫβξμθεσβηθγ²λζ

ΘμδκυμΪωιθλνήΪ



Š







ΖίήΪεφθηυβαέθάωήβηυκθζςμίδλ ΘμδκυμΪωιθλνήΪ
μθεσβηθγ λζ



Š







Παημημί

Βναώγημί

Ρδκώρημί
ΐΪκδθίβαμίεωμβηυμθεσβηθγ
 λζ δέ

ΘμδκυμΪωιθλνήΪ



Š







ΐΪκδθίβαμίεωμβηυμθεσβηθγ
 λζ δέ

ΘμδκυμΪωιθλνήΪ



Š







Ξβείμίεωμβηυπίεβδθζ έ

ΘμδκυμΪωιθλνήΪ



Š







ΖίήΪεφθηυβαμίεωμβηυμθεσβηθγ
 λζ

ΘμδκυμΪωιθλνήΪ



Š







ΪκΪηφωλιβηδΪΫίαδθλμβιθέ ΘμδκυμΪωιθλνήΪ



Š







ΪκΪηφω ηθέΪ Ϋία δθλμβ θΫάωαΪηηΪω ΘμδκυμΪωιθλνήΪ
λκίήηίικθΰΪκίηηΪω δέ



Š







ΐίοίμημί

ικίήάΪκβμίεφηυγκΪαθέκίά



ru

ΙκθμίλμβκθάΪηθήεωΌΪλάηΪςίγδνοηίλμνήββ

Οδινλδμγίυηηξνψίγώψδλςξοηβνρνακδμηύ
ΣΪήωσίίικβέθμθάείηβίέκνήδβ
νμδβ

ΙθεθΰβμφοθεθήηνψέκνήδννμδβηΪλδθάθκθήνβΰΪκβμφληΪρΪεΪλθλμθκθηυδθΰβΙθλείσΪήωσίέθ
ικβέθμθάείηβωαΪ²ζβηνμήθάίλμβηΪέκβείήθοκνλμωσίγδθκθρδβ

Ικβέθμθάείηηθίήθηίΰηθέθλθλμθ ΡμθΫυΰΪκίηθίζωλθηίμΪδΫυλμκθθοεΪήβεθλφιθήθέκίγμίμΪκίεδνβλίκάβκνγμίλήθΫΪάείηβίζ
ωηβωζωλθηίμΪδθίέθκωρίίδΪδ
θρίηφέθκωρίέθλθνλΪ
ιθήΰΪκίηηθίθΫυρηυζλιθλθΫθζ

Πςχιί
ΎεωλνςδβθμεβρηθιθήοθήβμκίΰβζέθκωρίέθάθαήνοΪ
&LUFR7KHUPΙκβχμθζλιθλθΫίδθηλίκάΪπββικθβλοθήβμ
δθηπίημκΪπβωΪκθζΪμβρίλδβοάίσίλμάάκίανεφμΪμί
νήΪείηβωάεΪέβ
Βλιθεφανγμίμθεφδθηίβλιθκρίηηυίξκνδμυθάθσββ
δθκίηφω β μσΪμίεφηθ βο ικθζυάΪγμί Όυεθΰβμί κίςίμδν
ΫνζΪέθγήεωάυιίρδββεβιίκέΪζίημηθγΫνζΪέθγΎΪγμί
ξκνδμΪζλμίρφβιθήλθοηνμφ
Ικβ ηίθΫοθήβζθλμβ ηΪκίΰφμί βο ήθεφδΪζβ θήβηΪδθάθέθ
κΪαζίκΪβμθεσβηυΚΪαεθΰβμίηίθρβσίηηυίξκνδμυηΪ
δθΰνκνζίλμΪζβηΪκίαδβάάίκοΛείήβμίαΪμίζρμθΫυ
ξκνδμυβεβέκβΫυκΪαεθΰίηηυίηΪκίςίμδίηίείΰΪεβ
ήκνέηΪήκνέί
ΗΪμκβμίθάθσβηΪδκνιηθγμίκδίβαΪμίζθΫήΪγμίβο
δβιωμδθζ ΎΪγμί ΫεΪηςβκθάΪηηυζ θάθσΪζ οθκθςθ λμίρφ
βκΪάηθζίκηθκΪλικίήίεβμίβοηΪκίςίμδί
ΔθκίηφωλνςβμίλθλμίΫεωζβΚΪαεθΰβμίδθκίηφωηΪ
κίςίμδίκΪάηθζίκηθηίΫθεφςβζβδνρδΪζβ

Βλιθεφανγμίήεωλνςδβλείήνψσβίνκθάηβ
κίςίμδΪνκθάίηφ
■
κίςίμδβνκθάίηφ
■

ΘρίηφηίΰηυίξκνδμυβθάθσβιίκίάθκΪρβάΪγμί
ηίλδθεφδθκΪαΌυλνςίηηυγικθήνδμνΫίκβμίλΫνζΪέβ
λκΪανιθλείλνςδβ
Οδινλδμγςδλϊδξίοίλδροϊςπρίμναιη
ΌμΪΫεβπίνδΪαΪηυνλμΪηθάδβήεωλνςδβκΪαεβρηυο
ικθήνδμθά ιβμΪηβω ΜίζιίκΪμνκΪ β ήεβμίεφηθλμφ αΪάβλωμ
θμάβήΪάεΪΰηθλμβλιίεθλμββμθεσβηυικθήνδμθά
ιθήείΰΪσβολνςδίΡίζικθήθεΰβμίεφηίίλνςβμλω
ικθήνδμ μίζ άυςί λμίιίηφ ίέθ δθηλίκάΪπββ Ρίζ μθηφςί
ηΪκίαΪμφμίζΫυλμκίίήθλμβέΪίμλωκίανεφμΪμλνςδββ
μίζΪκθζΪμηίίλνςίηυγικθήνδμΙθχμθζναΪήΪηυ
ήβΪιΪαθηυνλμΪηθάθδ
ΏλεβοθμβμίλνςβμφήκνέβίικθήνδμυιβμΪηβω
θκβίημβκνγμίλφηΪιθοθΰβίικθήνδμυβαμΪΫεβπυ
ΒλιθεφαθάΪηηυγάβήηΪέκίάΪ
■
‚ &LUFR7KHUPέθκωρβγάθαήνο

Νανψησοςιρϊη ζδκδμϋ

Ξοημίγκδεμνπρη

οναδμϋ
Αηγμί
ςπρίμναιη βοδαί

Ρδλξδοίρς
οία&

Αοδλώ
ξοηβνρνα
κδμηώα
φίπίτ

Λίζίρδθάυί δθεφπΪβαωΫεθδμθεσβηθγ
 ζζ έηΪκίςίμδν

ΚίςίμδΪ



‚





Λίζίρδθάυί λεβάυ

ΚίςίμδΪ



‚





Δθκηίιεθήυ ζθκδθάφ ηΪκίαΪηηΪωΫεΪη
ςβκθάΪηηΪω

ΚίςίμδΪ



‚





κβΫυεθζμβδΪζβ

ΚίςίμδΪ



‚





ΑίείηφιθρβσίηηΪω

κίςίμδβ



‚





Ινμπδοαηοναίμηδ
ΎΪηηΪωήνοθάδΪιθαάθεωίμδθηλίκάβκθάΪμφξκνδμυβ
θάθσβ

: Ξοδγςξοδεγδμηδ² Νξίπμνπρϋροίαληοναίμηώ
Ϊηδβ λ ηίικΪάβεφηθ αΪδθηλίκάβκθάΪηηυζβ ικθήνδμΪζβ
ζθένμάαθκάΪμφλωΛείήνγμίκίδθζίηήΪπβωζιθ
δθηλίκάβκθάΪηβψ
Πρδικώμμϊδΰίμιη
Βλιθεφανγμίμθεφδθρβλμυίβηίιθάκίΰήίηηυί
λμίδεωηηυίδθηλίκάηυίΫΪηδβΒλιθεφανγμίμθεφδθ
μίιεθλμθγδβίρβλμυίβηίιθάκίΰήίηηυίκίαβηθάυί
δθεφπΪΙκίήάΪκβμίεφηθικθάίκφμίαΪΰβζυβικνΰβηυ
ΌοθήίθήηθέθικθπίλλΪδθηλίκάβκθάΪηβωβλιθεφανγμί
μθεφδθλμίδεωηηυίδθηλίκάηυίΫΪηδβθήηθέθκΪαζίκΪλ
θήβηΪδθάυζικθήνδμθζιβμΪηβωΎνοθάθγςδΪξ
ιθαάθεωίμθήηθάκίζίηηθάζίλμβμφζΪδλβζνζςίλμφ
λμίδεωηηυοδθηλίκάηυοΫΪηθδίζδθλμφψ ^βεβ^



εβμκΪΗίβλιθεφανγμίΫΪηθδΫθεφςίέθκΪαζίκΪβ
ΫθεφςίγάυλθμυΖθΰηθηΪδκυμφδκυςδΪζβ
ΌικθπίλλίδθηλίκάβκθάΪηβωικβδΪλΪμφλωδλμίδεωηηυζ
δθηλίκάηυζΫΪηδΪζάήνοθάθζςδΪξνηίεφαω
Ξνγβνρναηρϋσοςιρϊηνανψη
Βλιθεφανγμίμθεφδθηίιθκρίηηυίξκνδμυβθάθσβ
ΘληθάΪμίεφηθικθζθγμίβο
ΞκνδμυβθάθσβάαΪάβλβζθλμβθμβοάβήΪθρβλμβμίθμ
δθΰνκυάυηφμίλίκήπίάβηυβαζίεφρβμίβαΪιθεηβμί
λμίδεωηηυίδθηλίκάηυίΫΪηδβικβΫεηΪλζηβΰίδκΪω
Σοςιρϊ
ΑΪεβμφ ξκνδμυ ά λμίδεωηηυο δθηλίκάηυο ΫΪηδΪο έθκωρβζ
ζΪκβηΪήθζΫίαιίηυ θδ ζεηΪεβμκθάνψΫΪηδν 
ΗΪθήβηεβμκάθήυ
■
θδ έλΪοΪκΪήεωλεΪήδβοξκνδμθά
■
θδ έλΪοΪκΪήεωδβλευοξκνδμθά

ΙκθμίλμβκθάΪηθήεωΌΪλάηΪςίγδνοηίλμνήββ UX
Νανψη
ΑΪεβμφθάθσβάλμίδεωηηυοδθηλίκάηυοΫΪηδΪοέθκωρίγ
δβιωρίηθγάθήθγ

νδΪαΪηθάμΪΫεβπίΙθβλμίρίηββχμθέθάκίζίηβ
άυδεψρβμίήνοθάδνβήΪγμίίσίήθιθεηβμίεφηθ
ηίλδθεφδθζβηνμικθέκίμφλωδΪδνδΪαΪηθάμΪΫεβπί

ΔκΪωΫΪηθδικθμίκίμφθηβήθεΰηυΫυμφρβλμυζβΗΪ
δΪΰήνψΫΪηδνιθεθΰβμφάεΪΰηθίκίαβηθάθίδθεφπθβ
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