
ΘΝΙΚΟΝΜ ΣΟ ΙΟΝΠΟΛΤΣ ΧΝ ΙΟ
ΧΟΛΗΝΠΟΛΙΣΙΚΩΝΝΜΗΧ ΝΙΚΩΝ
ΣΟΜ ΝΜ Σ ΦΟΡΩΝΝΚ ΙΝΤΓΚΟΙΝΩΝΙ ΚΗΝΤΠΟ ΟΜΗ

ΝΝ -Μ ΡΙ ΝΟΤΡ ΛΛΗ
ΠΙ Λ ΠΩΝμΝΓΙΩΡΓΟΝΓΙ ΝΝΗ,ΝΚ ΘΗΓΗΣΗΝ ΜΠ

ΘΗΝ ,Νβί1ι





Καγκλδ ησμΝ
σχκυ

δίζδκΰλαφδεάΝ
αθα εσπβ β

Θ ωλβ δεσΝ
υπσίαγλκ

υζζκΰάΝ
κδχ έωθ

Π λδΰλαφδεάΝ
α δ δεά

θΪπ υιβΝ
ηκθ Ϋζωθ-
απκ ζΫ ηα α

υηπ λΪ ηα α Πλκ Ϊ δμ-
Π λαδ ΫλωΝΫλ υθα











Τ  η ο ω
Π αφ  
χα α η  ου 

α ο





0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

Κα ός αιρός Ο ίχ η Βροχή
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ΝΝΝΝΝΝΝΝΜκθ ΫζκΝηΫ βμΝ αχτ β αμΝκ άΰβ βμ
ΝΝΝΝΝχ δεάΝ πδλλκά

θ ιΪλ β μΝη αίζβ Ϋμ ίi t ei ei*
υθ χ έμΝη αίζβ Ϋμ
ΜΫ κμΝαλδγησμΝ λκφυθΝεδθβ άλα 0.00028 12.952 0.17 -53.231

δαελδ ΫμΝη αίζβ Ϋμ
λκχά -0.086 -5.089 -0.0076 2.382

Οηέχζβ -0.037 -2.201 -0.0032 1
ΗζδεέαΝ 0.04 2.906 0.0059 -1.852
Φτζκ -0.051 -3.559 -0.0058 1.824
ΚυεζκφκλδαεσμΝφσλ κμ -0.037 -2.684 -0.0049 1.544

θΝ κΝ υηη Ϋχκθ αΝαλΫ δΝβΝκ άΰβ β -0.066 -2.934 -0.0158 4.93



ΟδΝ αχτ β μΝ ωθΝΰυθαδευθΝεα ΪΝ βθΝκ άΰβ βΝη ΝκηέχζβΝεαδΝ ωθΝαθ λυθΝεα ΪΝ βθΝ
κ άΰβ βΝη ΝίλκχάΝπαλκυ έα αθΝπκζτΝεκθ δθΫμΝ δηΫμέ

υ χΫ δ βΝ κυΝζκΰαλέγηκυΝ βμΝηΫ βμΝ αχτ β αμΝκ άΰβ βμΝεαδΝ κυΝηΫ κυΝαλδγηκτΝ λκφυθΝεδθβ άλαΝ
αθΪη αΝ ΝΪθ λ μΝεαδΝΰυθαέε μΝκ βΰκτμΝβί-βγΝ υθΝεαδΝβ4-βκΝ υθΝαθ έ κδχαΝΰδαΝ δαφκλ δεΫμΝ
εαδλδεΫμΝ υθγάε μ





ΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΜκθ ΫζκΝπδγαθσ β αμΝα υχάηα κμΝΝΝΝΝΝΝΝ
ΝΝΝΝΝΝχ δεάΝ πδλλκά

θ ιΪλ β μΝη αίζβ Ϋμ ίi Wald ei ei*
υθ χ έμΝη αίζβ Ϋμ
ΣυπδεάΝαπσεζδ βΝ κυΝπκ κ κτΝχλά βμΝ κυΝφλΫθκυ 0.186 11.396 1.02 -1.491
ΣυπδεάΝαπσεζδ βΝ βμΝαπσ α βμΝαπσΝ κΝπλκπκλ υση θκΝσχβηα -0.005 4.29 -0.6842 1

δαελδ ΫμΝη αίζβ Ϋμ
λκχά 2.675 33.368 13.045 -19.066

Οηέχζβ -1.203 3.054 -0.699 1.022
Ο βΰδεάΝ ηπ δλέαΝ υηη Ϋχκθ αΝ1άγΝΫ β 0.673 2.756 0.964 -1.409

πΪθ β βΝ βθΝ λυ β βΝ«Κα ΪΝ βθΝ εεέθβ βΝ βμΝκ άΰβ βμΝη Ν
κηέχζβΝ θβη λυθ ΝΰδαΝ αΝπλσ φα αΝ κηΫθαΝΰδαΝ κθΝεαδλσΝ
εαδΝ δμΝκ δεΫμΝ υθγάε μνΝ»

1.864 6.654 5.411 -7.908



 ΝεΪγ Νπ λέπ ω βΝκδΝ υηη Ϋχκθ μΝη Νκ βΰδεάΝ ηπ δλέαΝ1-γΝΫ βΝπαλκυ έα αθΝ
αυιβηΫθβΝπδγαθσ β αΝθαΝ υηί έΝα τχβηαΝ Ν τΰελδ βΝη Ν κυμΝπ λδ σ λκΝ
Ϋηπ δλκυμΝκ βΰκτμέ

υ χΫ δ βΝπδγαθσ β αμΝα υχάηα κμΝεαδΝ υπδεάμΝαπσεζδ βμΝπκ κ κτΝχλά βμΝφλΫθκυΝεαδΝ υπδεάμΝ
απσεζδ βμΝαπσ α βμΝαπσΝ κΝπλκπκλ υση θκΝσχβηαΝαθ έ κδχα,ΝΰδαΝ δαφκλ δεΫμΝεαδλδεΫμΝ

υθγάε μ,ΝαθΪη αΝ Νκ βΰκτμΝη Νκ βΰδεάΝ ηπ δλέαΝ1-γΝΫ βΝεαδΝργ
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