E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
GEORGIOS TSIPIS
Date: 2022.03.24 10:34:41
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

13791

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
23 Μαρτίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 481/67903
Πρόγραμμα Επιτήρησης του ιού του Πυρετού του
Δυτικού Νείλου (ΠΔΝ) στα ιπποειδή, τα πτηνά και
σε άλλα ζώα ευαίσθητα στον ιό, για το έτος 2022.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 133/1992 «Επιβολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την προστασία και εξυγίανση της Κτηνοτροφίας από λοιμώδη και
παρασιτικά νοσήματα» (Α΄ 66).
2. Το π.δ. 44/2012 «Όροι υγειονομικού ελέγχου που
διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές
ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών, σε συμμόρφωση
με την Οδηγία 2009/156/ΕΚ» (Α΄ 93).
3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 429/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016
σχετικά με τις μεταδοτικές νόσους των ζώων και για την
τροποποίηση και την κατάργηση ορισμένων πράξεων
στον τομέα της υγείας των ζώων («νόμος για την υγεία
των ζώων»).
4. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/262 για τη
θέσπιση κανόνων σύμφωνα με τις οδηγίες 90/427/ΕΟΚ
και 2009/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις μεθόδους αναγνώρισης των ιπποειδών.
5. Την υπ’ αρ. 261463/11.9.2009 υπουργική απόφαση
«Κοινοποίηση των ασθενειών των ζώων σε συμμόρφωση
με την οδηγία 82/894/ΕΟΚ» (Β΄ 2006).
6. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου 8.18 του Υγειονομικού
Κώδικα Ζώων Ξηράς (Terrestrial Animal Health Code) του
Διεθνούς Γραφείου Επιζωοτιών (OIE-World Organisation
for Animal Health).
7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
8. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
9. Την υπ’ αρ. 6310/9.9.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Συμεών Κεδίκογλου» (Β΄ 3374).
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10. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 19).
11. Τον ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες
και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής
νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 32).
12. Την υπ’ αρ. 394/59598/1.3.2021 απόφαση του
Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Πρόγραμμα Επιτήρησης του ιού του Πυρετού του Δυτικού Νείλου στα ιπποειδή, τα πτηνά και σε
άλλα ζώα ευαίσθητα στον ιό, για το έτος 2021» (Β΄ 862).
13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού πέραν αυτής που αφορά την αγορά
των απαραίτητων αντιδραστηρίων των εξετάσεων δειγμάτων για την εφαρμογή του προγράμματος και για το
2022 καλύπτεται από πιστώσεις του Ταμείου Γεωργίας
και Κτηνοτροφίας (ΚΑΕ 1311).
14. Την από 9.3.2022 σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης
Υγείας των Ζώων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Διάρκεια - Σκοπός - Στόχοι
1. Εγκρίνεται η εφαρμογή του Προγράμματος επιτήρησης του ιού του Πυρετού του Δυτικού Νείλου (ΠΔΝ)
στα ιπποειδή, στα άγρια πτηνά της χώρας και σε άλλα
ευαίσθητα στον ιό του ΠΔΝ ζώα. Οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής του Προγράμματος καθορίζονται στα
Παραρτήματα Α, Β, Γ και Δ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Το Πρόγραμμα έχει ως σκοπό τη διερεύνηση, στα
ιπποειδή, τα άγρια πτηνά και σε άλλα ευαίσθητα στον
ιό του ΠΔΝ ζώα, της κυκλοφορίας του ιού του ΠΔΝ.
Η εφαρμογή του Προγράμματος αποσκοπεί στον προσδιορισμό:
α) της πιθανής προέλευσης και των δεξαμενών
(reservoirs) του ιού, ιδίως στα άγρια πτηνά,
β) των γεωγραφικών περιοχών της χώρας που αποτελούν περιοχές υψηλού κινδύνου, των περιοχών όπου
το νόσημα είναι πιθανό να γίνει ενδημικό, λόγω διατήρησης του ιού σε γηγενείς πληθυσμούς άγριων πτηνών,
και των περιοχών όπου συμβαίνει αφανής κυκλοφορία
του ιού (παρουσία του ιού χωρίς κλινικά συμπτώματα
σε ανθρώπους ή ζώα).
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Αξιολογώντας τα αποτελέσματα της επιτήρησης, καθώς και κάθε άλλο διαθέσιμο σχετικό στοιχείο (π.χ. πληροφορίες εντομοεπιτήρησης), οι αρμόδιες αρχές για την
επιτήρηση του ιού του ΠΔΝ, τόσο στον άνθρωπο όσο
και στα ζώα, μπορούν να εκτιμήσουν τη γεωγραφική
έκταση της επιδημίας και να προσαρμόσουν ανάλογα
τα υφιστάμενα μέτρα ελέγχου επιτήρησης και πρόληψης
της νόσου, για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και
της Υγείας των Ζώων.
3. Οι στόχοι του Προγράμματος είναι:
α) η Καταγραφή όλων των εκτροφών ιπποειδών της
χώρας,
β) η Παθητική Επιτήρηση ιπποειδών, άγριων πτηνών
και άλλων ευαίσθητων στον ιό του ΠΔΝ ζώων (άλλα πτηνά ευαίσθητα στον ιό του Πυρετού του Δυτικού Νείλου,
κατοικίδια σαρκοφάγα) σύμφωνα με τα στοιχεία των
Παραρτημάτων Β και Γ,
γ) η Ενεργητική Επιτήρηση του ιού του ΠΔΝ στα ιπποειδή και τα άγρια πτηνά, σύμφωνα με τα Παραρτήματα
Β και Γ.
4. Η ισχύς του παρόντος Προγράμματος ξεκινά από
την 1.1.2022.
Άρθρο 2
Ορισμοί
1. Για τους σκοπούς του προγράμματος, ως ιπποειδή
καθορίζονται όλα τα ζώα, κατοικίδια ή άγρια, που ανήκουν στο γένος Equus (ίπποι, όνοι και όλα τα υποείδη
αυτών, συμπεριλαμβανομένης και της ζέβρας), καθώς
και οι απόγονοι των μεταξύ τους διασταυρώσεων.
2. Με τον όρο εκτροφή ιπποειδών εννοούμε κάθε γεωργική μονάδα, μονάδα εκπαίδευσης, σταβλική εγκατάσταση και γενικά κάθε χώρο ή εγκατάσταση, στην οποία,
συνήθως, εκτρέφονται ή διατηρούνται ιπποειδή, ανεξάρτητα από τον αριθμό αυτών και τη χρησιμότητά τους.
3. Επιπλέον, για τις ανάγκες της παρούσης, όταν μια
εκτροφή ιπποειδών διατηρεί 5 ή περισσότερα ιπποειδή
χαρακτηρίζεται ως οργανωμένη εκτροφή ιπποειδών.
4. Ως άγρια πτηνά νοούνται τα πτηνά όλων των ειδών
που κυκλοφορούν ελεύθερα στο περιβάλλον και δε
φυλάσσονται σε γεωργική ή άλλη εγκατάσταση, ούτε
κρατούνται σε αιχμαλωσία. Ειδικά η ενεργητική επιτήρηση στα άγρια πτηνά για τον ΠΔΝ εστιάζει σε συγκεκριμένα είδη, που καταγράφονται στο Παράρτημα Γ της
παρούσας.
5. Ως άλλα πτηνά ευαίσθητα στον ιό του ΠΔΝ, πλην
των άγριων πτηνών, για τους σκοπούς της παρούσας,
νοούνται τα πτηνά όλων των ειδών που φυλάσσονται σε
εγκαταστάσεις διαφόρων τύπων (π.χ. πουλερικά), ή κρατούνται σε αιχμαλωσία (π.χ. ωδικά πτηνά) και σύμφωνα
με τα ισχύοντα επιστημονικά δεδομένα είναι ευαίσθητα
στον ιό του Πυρετού του Δυτικού Νείλου.
6. Επίσημοι κτηνίατροι είναι οι κτηνίατροι, οι οποίοι
υπηρετούν σε Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών ή σε Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων ή σε άλλη Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων.
7. Εξειδικευμένοι κτηνίατροι, είναι οι κτηνίατροι οι
οποίοι δεν υπηρετούν σε Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των
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Περιφερειών ή σε Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων ή σε άλλη
Κτηνιατρική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και μπορεί να είναι:
α) ιδιώτες κτηνίατροι που έχουν αναλάβει την παρακολούθηση εκτροφών ιπποειδών ή
β) κτηνίατροι της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας ή
της Φιλίππου Ένωσης Ελλάδας ή
γ) κτηνίατροι που ανήκουν στο προσωπικό των Κτηνιατρικών Σχολών / Τμημάτων της χώρας.
Με τους εξειδικευμένους κτηνιάτρους μπορούν να συνεργάζονται οι επίσημοι κτηνίατροι για την υλοποίηση
των δράσεων του Προγράμματος.
Άρθρο 3
Φορείς εφαρμογής
του Προγράμματος - Αρμοδιότητες
Στην εφαρμογή του Προγράμματος συμμετέχουν οι
ακόλουθες Αρχές και συνεργαζόμενοι Φορείς, με τις
αντίστοιχες κατά περίπτωση αρμοδιότητες:
1. Το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων
της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης
Κτηνιατρικής (Κεντρική Αρμόδια Αρχή, ΚΑΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο:
α) είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό, την επίβλεψη
και τη διαχείριση του Προγράμματος, σε ολόκληρη τη
χώρα, τόσο κατά τις επιμέρους διατάξεις του, όσο και στο
σύνολό του σε ό,τι αφορά στα ιπποειδή και στα πτηνά,
β) εισηγείται ή/και λαμβάνει τα κατάλληλα νομοθετικά
και διοικητικά μέτρα σε εθνικό επίπεδο για την επίτευξη
των στόχων του Προγράμματος σε ό,τι αφορά στα ιπποειδή και στα πτηνά,
γ) ορίζει τις Αρχές και τους Φορείς εφαρμογής του
Προγράμματος και προσδιορίζει τις αρμοδιότητες και
υποχρεώσεις αυτών, ανάλογα με τις ανάγκες του Προγράμματος,
δ) παρέχει κατάλληλες οδηγίες και διευκρινίσεις προς
τις Αρχές και τους Φορείς εφαρμογής του Προγράμματος, με σκοπό τη διευκόλυνση και ενίσχυση του έργου
τους σε ό,τι αφορά στα ιπποειδή και στα πτηνά,
ε) με βάση την εξέλιξη του νοσήματος στους ανθρώπους και στα ζώα και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, προσαρμόζει το παρόν Πρόγραμμα, σε ό,τι αφορά στα ιπποειδή
και στα πτηνά,
στ) μεριμνά για την εξασφάλιση των απαραίτητων
πιστώσεων για τις εκάστοτε ανάγκες που προκύπτουν
από την εφαρμογή του Προγράμματος,
ζ) σε συνεργασία με τους φορείς των παρ. 2, 4 και 5
συλλέγει, αξιολογεί και ερμηνεύει τα εργαστηριακά αποτελέσματα από την εφαρμογή του Προγράμματος σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, σε ό,τι αφορά
στα ιπποειδή,
η) σε συνεργασία με τους φορείς των παρ. 3, 4 και 6
συλλέγει, αξιολογεί και ερμηνεύει τα αποτελέσματα από
την εφαρμογή του Προγράμματος σε ό,τι αφορά στα
πτηνά,
θ) κοινοποιεί, σε συνεργασία με τον Φορέα της παρ. 2,
τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα, που προκύπτουν από την εφαρμογή του Προγράμματος, στις
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αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο
Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών (γνωστό και ως Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας των Ζώων), σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τους ισχύοντες Διεθνείς
Κανόνες, αντίστοιχα (Υγειονομικός Κώδικας Ζώων Ξηράς, Terrestrial Animal Health Code),
ι) συνεργάζεται με εθνικές αθλητικές και επαγγελματικές οργανώσεις και φορείς που σχετίζονται με ιπποειδή
στη χώρα μας, όταν αυτό απαιτείται, για τον καλύτερο
συντονισμό και την αντιμετώπιση των υγειονομικών κτηνιατρικών θεμάτων που σχετίζονται με τον ΠΔΝ,
ια) συνεργάζεται με τις αρχές που είναι αρμόδιες για
την επιτήρηση του ΠΔΝ στους ανθρώπους (Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας, Γενική Διεύθυνση Δημόσιας
Υγείας του Υπουργείου Υγείας) και τις ενημερώνει για
τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή
του Προγράμματος στα ιπποειδή και τα άγρια πτηνά.
Παράλληλα, λαμβάνει από τις αρχές αυτές πληροφορίες
για την έκταση και την εξέλιξη του νοσήματος στους
ανθρώπους, προκειμένου να: 1) παρέχει τις αναγκαίες εφαρμοστικές πληροφορίες /διευκρινίσεις προς τις
Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών και τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των
Περιφερειακών Ενοτήτων, στο πλαίσιο της υλοποίησης
του παρόντος Προγράμματος σε ό,τι αφορά στα ιπποειδή και στα πτηνά και 2) προσαρμόσει το παρόν Πρόγραμμα, σε ό,τι αφορά στα ιπποειδή και στα πτηνά, εάν
κρίνεται αναγκαίο, με βάση την εξέλιξη του νοσήματος
στους ανθρώπους.
2. Το Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδους Πυρετού, Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων
της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, το οποίο:
α) Προβαίνει στις εξετάσεις των δειγμάτων αίματος ιπποειδών που αποστέλλονται από τις Κτηνιατρικές Αρχές
της Χώρας, στο πλαίσιο της ενεργητικής επιτήρησης του
νοσήματος, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Β. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζει τις διαδικασίες που
αναφέρονται στο OIE Terrestrial Manual, West Nile Fever,
B. Diagnostic Techniques όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
β) Προβαίνει στις εξετάσεις των δειγμάτων ιπποειδών
και των άλλων ευαίσθητων στον ΠΔΝ ζώων (κατοικίδια
σαρκοφάγα), κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας
των Ζώων (αίμα ή άλλος τύπος δείγματος όταν απαιτείται) που αποστέλλονται από τις Κτηνιατρικές Αρχές της
Χώρας, από κλινικά ύποπτα ή νεκρά ζώα, στο πλαίσιο
της παθητικής επιτήρησης του νοσήματος, παρέχοντας
παράλληλα και οδηγίες για την λήψη και αποστολή των
δειγμάτων αυτών, όταν είναι απαραίτητο. Για το σκοπό
αυτό εφαρμόζει τις διαδικασίες που αναφέρονται στο
OIE Terrestrial Manual, West Nile Fever, B. Diagnostic
Techniques, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
γ) Τηρεί μητρώο των ενεργειών του και ενημερώνει
εγγράφως τόσο την αποστέλλουσα Υπηρεσία, όσο και
το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της
Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων (Κ.Α.Α.) του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με τις εξετάσεις που πραγματοποιεί και τα αποτελέσματα αυτών.
δ) Σε περίπτωση που τα δείγματα που λαμβάνει αφορούν στη διερεύνηση κλινικής υποψίας, ενημερώνει άμε-
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σα την ΚΑΑ τηλεφωνικώς, και ακολούθως για το θετικό ή
μη αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων που έχει
διενεργήσει. Στη συνέχεια, αποστέλλει με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο τα σχετικά έγγραφα, εντός 24 ωρών.
ε) Σε κάθε περίπτωση θετικού ή αμφίβολου αποτελέσματος, ενημερώνει άμεσα την ΚΑΑ τηλεφωνικώς και
στη συνέχεια αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
τα σχετικά έγγραφα, εντός 24 ωρών.
στ) Αποστέλλει στο Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών
Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων (ΚΑΑ) του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκεντρωτική κατάσταση παραληφθέντων δειγμάτων, εργαστηριακών εξετάσεων και αποτελεσμάτων αυτών, ανά
εξάμηνο. Για το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους η αποστολή
της παραπάνω συγκεντρωτικής κατάστασης γίνεται έως
τις 15 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, ενώ για το δεύτερο
εξάμηνο, έως τις 15 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
Σε περίπτωση επιζωοτίας, η παραπάνω συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται στην ΚΑΑ στην αρχή κάθε
εβδομάδας, με τα στοιχεία της αμέσως προηγούμενης
εβδομάδας.
ζ) Συνεργάζεται με άλλα εξουσιοδοτημένα εργαστήρια
ή εργαστήρια εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Χώρας, τα
οποία διεξάγουν εξετάσεις για τον ιό του Πυρετού του
Δυτικού Νείλου, και μπορεί να εξετάζει δείγματα που
αποστέλλονται από τα εργαστήρια αυτά, με σκοπό την
επιβεβαίωση ή την περαιτέρω διερεύνηση ύποπτων ή
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της νόσου.
η) Συνεργάζεται με το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς για οποιαδήποτε καινούργια δεδομένα αναφορικά
με τις διαγνωστικές δοκιμές και συμμετέχει σε δοκιμασίες αξιολόγησης ικανοτήτων για όλες τις διαγνωστικές
δοκιμές που εφαρμόζονται.
θ) Συνεργάζεται με τον Φορέα της παρ. 1 για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων,
που προκύπτουν από την εφαρμογή του Προγράμματος,
στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
στο Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών (γνωστό και ως Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας των Ζώων), σύμφωνα με την
ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τους ισχύοντες Διεθνείς Κανόνες, αντίστοιχα (Υγειονομικός Κώδικας Ζώων
Ξηράς, Terrestrial Animal Health Code).
3. Τμήμα Παθολογίας Πτηνών, Μελισσών και Υδρόβιων Οργανισμών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου
Θεσσαλονίκης (Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς για την
Γρίπη των Πτηνών) το οποίο:
α) Προβαίνει στις εξετάσεις των δειγμάτων αγρίων
πτηνών που αποστέλλονται από τις Κτηνιατρικές Αρχές της χώρας στο πλαίσιο της ενεργητικής επιτήρησης,
όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτημα Γ. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζει τις διαδικασίες που αναφέρονται στο
OIE Terrestrial Manual, West Nile Fever, B.Diagnostic
Techniques όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
β) Προβαίνει στις εξετάσεις δειγμάτων από νεκρά
άγρια πτηνά και από νεκρά άλλα πτηνά ευαίσθητα στον
ΠΔΝ, για τα οποία υπάρχει υποψία λοίμωξης από τον
ΠΔΝ (αυξημένη νοσηρότητα, θνησιμότητα, επιδημιολογική σύνδεση με ανθρώπινα κρούσματα) που αποστέλλονται από τις Κτηνιατρικές Αρχές όλης της χώρας,
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στο πλαίσιο της παθητικής επιτήρησης. Για το σκοπό
αυτό εφαρμόζει τις διαδικασίες που αναφέρονται στο
OIE Terrestrial Manual, West Nile Fever, B.Diagnostic
Techniques όπως αυτό ισχύει κάθε φορά.
γ) Τηρεί μητρώο των ενεργειών του και ενημερώνει εγγράφως τόσο την αποστέλλουσα αρχή όσο και το Τμήμα
Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων (ΚΑΑ) του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τις εξετάσεις που
πραγματοποιεί και τα αποτελέσματα αυτών.
δ) Σε περίπτωση που τα δείγματα που λαμβάνει αφορούν τη διερεύνηση κλινικής υποψίας, ενημερώνει άμεσα την ΚΑΑ, τηλεφωνικώς, και ακολούθως για το θετικό ή
μη αποτέλεσμα των εργαστηριακών εξετάσεων που έχει
διενεργήσει. Στη συνέχεια, αποστέλλει με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο τα σχετικά έγγραφα, εντός 24 ωρών.
ε) Σε κάθε περίπτωση θετικού ή αμφίβολου αποτελέσματος, ενημερώνει άμεσα την ΚΑΑ, τηλεφωνικώς, και
στη συνέχεια αποστέλλει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
τα σχετικά έγγραφα, εντός 24 ωρών.
στ) Αποστέλλει στο Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών
Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων (ΚΑΑ) του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκεντρωτική κατάσταση παραληφθέντων δειγμάτων, εργαστηριακών εξετάσεων και αποτελεσμάτων αυτών, ανά
εξάμηνο. Για το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους η αποστολή
της παραπάνω συγκεντρωτικής κατάστασης γίνεται έως
την 15η Ιουλίου του τρέχοντος έτους, ενώ για το δεύτερο
εξάμηνο, έως την 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
Σε περίπτωση επιζωοτίας, η παραπάνω συγκεντρωτική κατάσταση αποστέλλεται στην ΚΑΑ στην αρχή κάθε
εβδομάδας, με τα στοιχεία της αμέσως προηγούμενης
εβδομάδας.
ζ) Συνεργάζεται με άλλα εξουσιοδοτημένα εργαστήρια
ή εργαστήρια εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Χώρας, τα
οποία διεξάγουν εξετάσεις για τον ιό του Πυρετού του
Δυτικού Νείλου, και μπορεί να εξετάζει δείγματα που
αποστέλλονται από τα εργαστήρια αυτά, με σκοπό την
επιβεβαίωση ή την περαιτέρω διερεύνηση ύποπτων ή
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της νόσου.
η) Συνεργάζεται με το Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς EU ή OIE για οποιαδήποτε καινούργια δεδομένα
αναφορικά με τις διαγνωστικές δοκιμές και συμμετέχει
σε δοκιμασίες αξιολόγησης ικανοτήτων για όλες τις διαγνωστικές δοκιμές που εφαρμόζονται.
θ) Συνεργάζεται με τον Φορέα της παρ. 1, για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων,
που προκύπτουν από την εφαρμογή του Προγράμματος,
στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
στο Διεθνές Γραφείο Επιζωοτιών (γνωστό και ως Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας των Ζώων), σύμφωνα με την
ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τους ισχύοντες Διεθνείς Κανόνες, αντίστοιχα (Υγειονομικός Κώδικας Ζώων
Ξηράς, Terrestrial Animal Health Code).
4. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας,
υπό τον συντονισμό των Διευθύνσεων Κτηνιατρικής των
οικείων Περιφερειών:
α) Καταγράφουν σε Μητρώο όλες τις εκτροφές ιπποειδών (οργανωμένες ή μη, πλην των εκτροφών που
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εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας και της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος) της
ζώνης ευθύνης τους, σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος Α. Το Μητρώο αυτό πρέπει να ενημερώνεται
τακτικά, ώστε τα στοιχεία του να είναι κατά το δυνατόν,
σύγχρονα και διαθέσιμα. Το Μητρώο καταγραφής εκτροφών ιπποειδών, αποστέλλεται στον Φορέα της παρ. 1,
επικαιροποιημένο, σε ηλεκτρονική μορφή (κείμενο ή
φύλλα εργασίας), ανά εξάμηνο. Για το πρώτο εξάμηνο
κάθε έτους η αποστολή του παραπάνω Μητρώου γίνεται
έως την 15η Ιουλίου του τρέχοντος έτους, ενώ για το
δεύτερο εξάμηνο, έως την 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος ή
όταν διαπιστώνεται πρόσφατη κυκλοφορία του ιού του
ΠΔΝ, εντός της περιοχής αρμοδιότητάς τους, οι ΔΑΟΚ
επικαιροποιούν το συντομότερο δυνατόν το παραπάνω
Μητρώο και το αποστέλλουν στην ΚΑΑ.
β) Στο πλαίσιο της παθητικής επιτήρησης της νόσου
στα ιπποειδή και σε άλλα ευαίσθητα στον ιό του ΠΔΝ ζώα
(π.χ. κατοικίδια σαρκοφάγα) διερευνούν κάθε υποψία της
νόσου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα Β,
Κεφ. 1, διενεργώντας τις σχετικές δειγματοληψίες και
αιτούμενοι τις δέουσες εξετάσεις όπου αυτό απαιτείται. Για τη δειγματοληψία και αποστολή δειγμάτων στο
Τμήμα Μοριακής Διαγνωστικής, Αφθώδους Πυρετού,
Ιολογικών, Ρικετσιακών και Εξωτικών Νοσημάτων της
Διεύθυνσης Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών, από άλλα
ευαίσθητα στον ιό του ΠΔΝ ζώα (κατοικίδια σαρκοφάγα) πλην των ιπποειδών, σχετικές οδηγίες θα δίνονται
ανά περίπτωση, κατόπιν συνεννόησης με το ανωτέρω
εργαστήριο και το Τμήμα Λοιμωδών και Παρασιτικών
Νοσημάτων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων.
γ) Στο πλαίσιο της ενεργητικής επιτήρησης της νόσου
στα ιπποειδή:
γα) συλλέγουν και αποστέλλουν δείγματα αίματος από
ίππους - μάρτυρες στον Φορέα της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Β, Κεφ. 2.
γβ) είναι αρμόδιες για την ενεργητική κλινική επιτήρηση στα ιπποειδή και τη συλλογή και αποστολή δειγμάτων
στον Φορέα της παραγράφου 2, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Παράρτημα Β, Κεφ. 2, όταν αυτό απαιτείται
(κλινικά ύποπτα ιπποειδή) ή κρίνεται αναγκαίο (διερεύνηση πρόσφατης κυκλοφορίας του ιού κατά τη διάρκεια
επιδημίας ή/και επιζωοτίας).
δ) Στο πλαίσιο της παθητικής επιτήρησης της νόσου
στα άγρια πτηνά και σε άλλα πτηνά ευαίσθητα στον ιό
του ΠΔΝ συλλέγουν και αποστέλλουν δείγματα νεκρών
πτηνών στον Φορέα της παρ. 3 του παρόντος άρθρου,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Γ, Κεφ. 1.
ε) Στο πλαίσιο της ενεργητικής επιτήρησης της νόσου
στα άγρια πτηνά, είναι αρμόδιες για τη συλλογή και αποστολή στο Φορέα της παρ. 3 δειγμάτων αγρίων πτηνών
και για τη σύνταξη των σχετικών διαβιβαστικών εγγράφων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Γ,
Κεφ. 2.
στ) Ενημερώνουν άμεσα την Κεντρική Αρμόδια Αρχή
και τον Φορέα της παρ. 2 για κάθε περίπτωση κλινικής
υποψίας σε ιπποειδή.
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ζ) Ενημερώνουν άμεσα την Κεντρική Αρμόδια Αρχή
για κάθε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος της
νόσου (εστία) σε ιπποειδή, σε άγρια ή άλλα πτηνά ευαίσθητα στον ιό του ΠΔΝ, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο
έντυπο του Παραρτήματος Δ (Υπόδειγμα 3), καθώς και σε
περίπτωση που παρατηρηθεί ασυνήθιστη θνησιμότητα
ή νοσηρότητα σε άγρια πτηνά ή άλλα πτηνά ευαίσθητα
στον ιό του ΠΔΝ.
η) Για δειγματοληψίες από ιπποειδή υψηλής αξίας (καθαρόαιμοι ίπποι άθλησης - αγώνων κ.λπ.) τόσο στο πλαίσιο της ενεργητικής όσο και στο πλαίσιο της παθητικής
επιτήρησης, οι κτηνίατροι των Τμημάτων Κτηνιατρικής
των Περιφερειακών Ενοτήτων μπορούν, όπου απαιτείται, να συνεργάζονται με εξειδικευμένους κτηνιάτρους.
Ωστόσο, ο προγραμματισμός των δειγματοληψιών και
η αποστολή των δειγμάτων στο εργαστήριο θα πρέπει
πάντοτε να γίνεται με μέριμνα του Τμήματος Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
θ) Ενημερώνουν τους κυνηγετικούς συλλόγους, φυσιολατρικές οργανώσεις, οργανώσεις προστασίας-μελέτης
αγρίων ζώων και συναφείς φορείς της περιοχής τους,
ώστε να τους ειδοποιούν κάθε φορά που βρίσκουν νεκρά άγρια πτηνά.
ι) Ενημερώνουν τους ιδιοκτήτες ιπποειδών, υπεύθυνους εκτροφών, κτηνιάτρους και άλλους επαγγελματίες,
η ενασχόληση των οποίων αφορά ιπποειδή ή πτηνά, για
τα πιθανά συμπτώματα της νόσου σε αυτά, ώστε να ειδοποιούν άμεσα την οικεία ΔΑΟΚ, κάθε φορά που υπάρχει
υπόνοια της νόσου ή στην περίπτωση των πτηνών, ασυνήθιστη θνησιμότητα ή νοσηρότητα.
5. Η Ελληνική Ομοσπονδία Ιππασίας και η Φίλιππος
Ένωση Ελλάδας, οι οποίες μέσω των κτηνιάτρων τους:
α) Καταγράφουν σε Μητρώο όλες τις εκτροφές ιπποειδών (οργανωμένες ή μη) που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους, σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος Α. Το Μητρώο αυτό πρέπει να ενημερώνεται
τακτικά, ώστε τα στοιχεία του να είναι κατά το δυνατόν
σύγχρονα και διαθέσιμα. Το ανωτέρω Μητρώο καταγραφής εκτροφών ιπποειδών αποστέλλεται στην ΚΑΑ και
στην οικεία ΔΑΟΚ, επικαιροποιημένο, σε ηλεκτρονική
μορφή (κείμενο ή φύλλα εργασίας) ανά εξάμηνο. Για το
πρώτο εξάμηνο κάθε έτους η αποστολή του παραπάνω
Μητρώου γίνεται έως την 15η Ιουλίου του τρέχοντος
έτους, ενώ για το δεύτερο εξάμηνο, έως την 15η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
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β) Στο πλαίσιο της ενεργητικής επιτήρησης της νόσου
συνδράμουν, εφόσον τους ζητηθεί από τους επίσημους
κτηνιάτρους, στις διαδικασίες δειγματοληψίας από ιπποειδή.
γ) Στο πλαίσιο της παθητικής επιτήρησης της νόσου
ενημερώνουν άμεσα τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας για την περίπτωση που οποιοδήποτε ιπποειδές
παρουσιάσει συμπτώματα που εγείρουν υποψία κλινικής
εκδήλωσης της νόσου από τον ιό του ΠΔΝ, προκειμένου
να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την επιβεβαίωση ή τον αποκλεισμό της νόσου. Ομοίως, ενημερώνουν σε περίπτωση που διαπιστώσουν θανάτους άγριων
πτηνών, εντός ή πέριξ ιππικών εγκαταστάσεων.
6. Το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (Ινστιτούτο
Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης):
Είναι αρμόδιο, σε συνεργασία με άλλους φορείς (π.χ.
Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης Πουλιών) για τη λήψη
δειγμάτων αγρίων πτηνών, στο πλαίσιο τόσο της ενεργητικής όσο και της παθητικής επιτήρησης, σύμφωνα με το
Παράρτημα Γ, και την παράδοσή τους στις Κτηνιατρικές
Αρχές των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων ώστε
να αποσταλούν στα αρμόδια εργαστήρια.
Άρθρο 4
Περιοχές εφαρμογής του προγράμματος
1. Η καταγραφή των εκτροφών ιπποειδών και η παθητική επιτήρηση του νοσήματος (ιπποειδή - πτηνά) εφαρμόζεται σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.
2. Η ενεργητική επιτήρηση (ιπποειδή - άγρια πτηνά)
εφαρμόζεται στις Περιφερειακές Ενότητες που αναφέρονται στα Παραρτήματα Β και Γ της παρούσης.
Άρθρο 5
Κυρώσεις
Στους μη συμμορφούμενους με τις διατάξεις της
παρούσας απόφασης και τα μέτρα που λαμβάνονται
κατ’ εφαρμογή της, δεν καταβάλλονται αποζημιώσεις
ή ενισχύσεις και, επιπλέον, επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από τον
ν. 4235/2014 (Α΄ 32), όπως αυτός ισχύει.
Άρθρο 6
Η υπ’ αρ. 394/59598/5.3.2021 (Β΄ 862) απόφαση παύει
να ισχύει.
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ȾȵɌȰȿȰȻɃϭʉ͗ɀɹʏʌɲɅɲɽɻʏɿʃɼʎȵʋɿʏɼʌɻʍɻʎʏʉʐɿʉʑʏʉʐɅʐʌɸʏʉʑʏʉʐȴʐʏɿʃʉʑɁɸʀʄʉʐʍɸɿʋʋʉɸɿɷɼ͘

ϭ͘ȳɸʆɿʃɹʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎɶɿɲʏʉʆʊʍɻʅɲ

ȴɸʇɲʅɸʆɼʏɻʎʆʊʍʉʐʍʏɻʔʑʍɻ͗Ⱦʐʌʀʘʎɳɶʌɿɲʋʏɻʆɳʋʉʐɲʆɼʃʉʐʆʍɸɷɿɳʔʉʌɲɸʀɷɻ͘

ɀɸʏɳɷʉʍɻ͗Ⱦʐʌʀʘʎʅɹʍʘʏʍɿʅʋɼʅɲʏʉʎʅʉʄʐʍʅɹʆʘʆʃʉʐʆʉʐʋɿʙʆ;ɷɿɳʔʉʌɲɸʀɷɻͿ͘ȶʖʉʐʆɲʆɲʔɸʌɽɸʀʃɲɿɳʄʄʉɿʏʌʊʋʉɿʅɸʏɳɷʉʍɻʎ;ɷɸʐʏɸʌɸʑʉʆʏɸʎͿ͕ʊʋʘʎʅɹʍʘ
ʃʌʉʏʙʆʘʆ͘ɇʏʉʆɳʆɽʌʘʋʉ͕ʍɸʋʉʄʑʅɿʃʌʊɲʌɿɽʅʊʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆ͕ɹʖɸɿɲʆɲʔɸʌɽɸʀʅɸʏɳɷʉʍɻʏʉʐɿʉʑʅɸʅɸʏɲʅʊʍʖɸʐʍɻʉʌɶɳʆʉʐ͕ʅɸʏɳɶɶɿʍɻɲʀʅɲʏʉʎʃɲɿʍʋɳʆɿɲ
ɲʋʊʏɻʅɻʏɹʌɲʍʏʉɹʅɴʌʐʉ;ʍʐɶɶɸʆɼʎʄʉʀʅʘʇɻͿ͘Ƀʌɿɺʊʆʏɿɲʅɸʏɳɷʉʍɻɹʖɸɿɲʆɲʔɸʌɽɸʀ;ʋɸɿʌɲʅɲʏɿʃɳͿʍʏɲʋʏɻʆɳ͘

Ɉɲ ʃʉʐʆʉʑʋɿɲ ʋʌʉʍʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ʏʉʆ ɿʊ ʊʏɲʆ ʏʍɿʅʋɼʍʉʐʆ ʅʉʄʐʍʅɹʆɲ ʋʏɻʆɳ ʃɲɿ ɸʆ ʍʐʆɸʖɸʀɲ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ʏʉʆ ʅɸʏɲɷʙʍʉʐʆ ʍɸ ɳʄʄɲ ʋʏɻʆɳ ɼ ɽɻʄɲʍʏɿʃɳ
;ɲʆɽʌʙʋʉʐʎ͕ɿʋʋʉɸɿɷɼ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿɷɿɳʔʉʌɲɳʄʄɲɸʀɷɻɺʙʘʆͿ͘Ɉɲɽɻʄɲʍʏɿʃɳ;ʃɲɿʉɳʆɽʌʘʋʉʎͿɽɸʘʌʉʑʆʏɲɿɲɷɿɹʇʉɷʉɿʇɸʆɿʍʏɹʎ;ĚĞĂĚͲĞŶĚŚŽƐƚƐͿɷɿʊʏɿɻɿɲɿʅʀɲ
ʋʉʐ ɸʅʔɲʆʀɺʉʐʆ ʊʏɲʆ ʅʉʄʑʆʉʆʏɲɿ ɸʀʆɲɿ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆɻ ʍɸ ɴɲɽʅʊ ʋʉʐ ɷɸʆ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʃʀʆɷʐʆʉ ʅɸʏɳɷʉʍɻʎ  ʏʉʐ ɿʉʑ ʅɸ ʃʉʐʆʉʑʋɿɲ ʙʍʏɸ ʆɲ ʍʐʅɴɳʄʄʉʐʆ ʍʏɻ
ʍʐʆɹʖɿʍɻʏɻʎɸʇɳʋʄʘʍɻʎʏʉʐɿʉʑ͘

ɍʌʊʆʉʎɸʋʙɲʍɻʎ͗ϯͲϭϱɻʅɹʌɸʎ

Ⱦʄɿʆɿʃɳʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲʋʉʐʅʋʉʌɸʀʆɲʋɲʌɲʏɻʌɻɽʉʑʆʍɸɿʋʋʉɸɿɷɼ͗ȸʅʊʄʐʆʍɻʍʏɲɿʋʋʉɸɿɷɼɸʀʆɲɿʍʐʆɼɽʘʎɲʔɲʆɼʎ;ʐʋʉʃʄɿʆɿʃɼͿ͘Ʉʏɲʆɸʅʔɲʆʀɺʉʆʏɲɿʃʄɿʆɿʃɳ
ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ ɲʐʏɳ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʀʆɲɿ͗ ɲʆʉʌɸʇʀɲ͕ ʋʐʌɸʏʊʎ͕ ɳʍʃʉʋɻ ʋɸʌɿʋʄɳʆɻʍɻ͕ ʃɲʏɳʋʏʘʍɻ͕ ʍʋɲʍʅʉʀ͕ ʏʌɹʃʄɿʍʅɲ ;ɲʍʏɳɽɸɿɲ ʍʏʉ ɴɳɷɿʍʅɲͲɲʏɲʇʀɲͿ͕ ʃʐʃʄɿʃɹʎ
ʃɿʆɼʍɸɿʎ͕ʅʐʉʃʄʉʆʀɸʎ;ʍʐʖʆɳʍʏʉʐʎʅʑɸʎʃɸʔɲʄɼʎʃɲɿʏʌɲʖɼʄʉʐ͕ɲʄʄɳʃɲɿʍʏʉʐʋʊʄʉɿʋʉʍʙʅɲͿ͕ɲɷʐʆɲʅʀɲʃɲʏɳʋʉʍɻʎ͕ʋɲʌɳʄʐʍɻʏɻʎɶʄʙʍʍɲʎ͕ɲɷʐʆɲʅʀɲʏʘʆ
ɳʃʌʘʆ ;ʍʐʆɼɽʘʎ ʉʋʀʍɽɿʘʆͿ͕  ʅɸʌɿʃɼ ʋɲʌɳʄʐʍɻͲʅɸʌɿʃɹʎ ʔʉʌɹʎ ɹʘʎ ʃɲɿ ʋʄɼʌɻʎ ʋɲʌɳʄʐʍɻ͕ ɷɿɲʏɲʌɲʖɹʎ ʊʌɲʍɻʎ ɼͬʃɲɿ ɲʃʉɼʎ͕ ʃɿʆɼʍɸɿʎ ʋʀɸʍɻʎ ʏɻʎ ʃɸʔɲʄɼʎ͕
ʏʌɿʍʅʊʎʏʘʆɷʉʆʏɿʙʆ͕ʃʙʅɲͲɽɳʆɲʏʉʎ͘

ȴɿɲʔʉʌɿʃɼȴɿɳɶʆʘʍɻ͗ȿʑʍʍɲ͕ʄʉɿʋɹʎɿʉɶɸʆɸʀʎɸɶʃɸʔɲʄʀʏɿɷɸʎͲɸɶʃɸʔɲʄʉʅʐɸʄʀʏɿɷɸʎʏʘʆɿʋʋʉɸɿɷʙʆ͕ɸɶʃɸʔɲʄʀʏɿɷɲɲʋʊɸʌʋɻʏʉʁʊ͕ɸɶʃɸʔɲʄʀʏɿɷɲɲʋʊʋɲʌɳʍɿʏɲ͕
ɲʄʄɲʆʏʀɲʍɻ͕ʐʋʉʃɲʄɿɲɿʅʀɲ͕ʏʉʇɿʃʙʍɸɿʎʃ͘ʄʋ͘

ȺɸʌɲʋɸʀɲͲɅʌʊʄɻʗɻ͗ ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿ ʐʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɼ ɽɸʌɲʋɸʀɲ͕ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏɲ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ ʋʉʐ ɸʅʔɲʆʀɺʉʐʆ ʏɲ ʋʌʉʍɴɸɴʄɻʅɹʆɲ ɺʙɲ͘ ȳɿɲ ʏɻʆ ʋʌʊʄɻʗɻ ʏɻʎ
ʆʊʍʉʐʍʏɲɺʙɲʅʋʉʌʉʑʆʆɲɸʔɲʌʅʉʍʏʉʑʆɸʆʏʉʅʉʃʏʉʆʀɸʎʍʏɿʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʍʏɲɴʄɿʍʅʉʑɼʋɹʌɿʇɲʐʏʙʆʍɸʋɸʌɿʉʖɹʎʋʉʐɲʋʉʏɸʄʉʑʆɴɿʊʏʉʋʉʐʎʃʉʐʆʉʐʋɿʙʆ͕
ɸʔɲʌʅʉɶɼɸʆʏʉʅʉɲʋʘɽɻʏɿʃʙʆʍʏɲɺʙɲɼɸʅɴʉʄɿɲʍʅʊʎ͘





ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȲ͛͗ȵʋɿʏɼʌɻʍɻʏʉʐɿʉʑʏʉʐɅʐʌɸʏʉʑʏʉʐȴʐʏɿʃʉʑɁɸʀʄʉʐʍʏɲɿʋʋʉɸɿɷɼ
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Ϯ͘ȾɲʆʊʆɸʎɅɲɽɻʏɿʃɼʎȵʋɿʏɼʌɻʍɻʎʍʏɲȻʋʋʉɸɿɷɼͲɀɹʏʌɲ

Ƀ ɅȴɁ ɸʀʆɲɿ ʆʊʍɻʅɲ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʎ ɷɼʄʘʍɻʎ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏʉ ʄʊɶʉ ɲʐʏʊ ʃɳɽɸ ʐʋʉʗʀɲ ɸʅʔɳʆɿʍɼʎ ʏʉʐ ʋʉʐ ʋɲʌɲʏɻʌɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ɸʋʀʍɻʅʉʐʎ ʃʏɻʆɿɳʏʌʉʐʎ ɼ
ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿɲʋʊɿɷɿʙʏɸʎʃʏɻʆɿɳʏʌʉʐʎ͕ɿɷɿʉʃʏɼʏɸʎɿʋʋʉɸɿɷʙʆʃ͘ʄʋ͘ɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲɷɿɸʌɸʐʆɳʏɲɿɲʋʊʏɿʎɲʌʅʊɷɿɸʎʏʉʋɿʃɹʎȾʏɻʆɿɲʏʌɿʃɹʎȰʌʖɹʎ͘

ȸɅɲɽɻʏɿʃɼȵʋɿʏɼʌɻʍɻɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸʊʄɲʏɲɿʋʋʉɸɿɷɼ;ʀʋʋʉɿ͕ʊʆʉɿ͕ɻʅʀʉʆʉɿͲɶʀʆʆʉɿͿʊʄɻʎʏɻʎʖʙʌɲʎ͘

Ƀʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸ ɿʋʋʉɸɿɷɹʎ ʅɸ ʋʐʌɸʏʊ ɼͬʃɲɿ ʆɸʐʌɿʃɳͬʃɿʆɻʏɿʃɳ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ͕ ʍɸ ʊʋʉɿɲ ʋɸʌɿʉʖɼ ʃɲɿ ɲʆ ɴʌʀʍʃɸʏɲɿ͕ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʆʏɿʅɸʏʘʋʀɺɸʏɲɿ ʘʎ ʑʋʉʋʏʉ
ʋʌʉʍɴʉʄɼʎɲʋʊɅȴɁ͘ɇɸʊʄɸʎʏɿʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʐʋʉʗʀɲʎʍɸʅɿɲɸʃʏʌʉʔɼ͕ʉɸʋʀʍɻʅʉʎʃʏɻʆʀɲʏʌʉʎ;ʅʊʆʉʎɼʍɸʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʅɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆʉʃʏɻʆʀɲʏʌʉͿɷɿɸʆɸʌɶɸʀ
ɸʋɿʏʊʋɿɲɸʋʀʍʃɸʗɻʃɲɿʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀɲɿʅʉʄɻʗʀɲ;ɼʄɼʗɻɳʄʄʉʐʏʑʋʉʐɷɸʀɶʅɲʏʉʎ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉȾɸʔ͘ϯʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎɅɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎͿʃɲɿɲʋʉʍʏɹʄʄɸɿʏɲ
ɷɸʀɶʅɲʏɲʍʏʉɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉ͘

Ɉɲɿʋʋʉɸɿɷɼ;ʊʋʘʎʃɲɿʉɿɳʆɽʌʘʋʉɿͿɽɸʘʌʉʑʆʏɲɿɲɷɿɹʇʉɷʉɿʇɸʆɿʍʏɹʎʏɻʎʆʊʍʉʐ;ĚĞĂĚͲĞŶĚŚŽƐƚƐͿʃɲɿɸʋʉʅɹʆʘʎɷɸʆɽɸʘʌʉʑʆʏɲɿʋɻɶɼʅʊʄʐʆʍɻʎɶɿɲɳʄʄɲɺʙɲ
ɼʏʉʆɳʆɽʌʘʋʉ͘

ɏʍʏʊʍʉ͕ɸʀʆɲɿʖʌɼʍɿʅʉʃɲɿɲʆɲɶʃɲʀʉʆɲɲʋʉʏʌɹʋɸʏɲɿɻʅɸʏɲʃʀʆɻʍɼʏʉʐʎɲʋʊʑʋʉʋʏɸʎɸʃʏʌʉʔɹʎ͕ʋʌɿʆʉʄʉʃʄɻʌʘɽʉʑʆʊʄɸʎʉɿɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎɸʇɸʏɳʍɸɿʎɶɿɲʏʉʆ
ɲʋʉʃʄɸɿʍʅʊɼʏɻʆɸʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻʏʉʐʆʉʍɼʅɲʏʉʎʍʏɿʎɸʃʏʌʉʔɹʎɲʐʏɹʎ͕ɶɿɲɸʋɿɷɻʅɿʉʄʉɶɿʃʉʑʎʄʊɶʉʐʎ;ɷɿɸʐʃʊʄʐʆʍɻʏɻʎɲʆɲɶʃɲʀɲʎɸʋɿɷɻʅɿʉʄʉɶɿʃɼʎɹʌɸʐʆɲʎʍɸ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻʎʏʉʐʆʉʍɼʅɲʏʉʎͿ͘

ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻʎ͕ɸʆɻʅɸʌʙʆɸʏɲɿɳʅɸʍɲɻȾɸʆʏʌɿʃɼȰʌʅʊɷɿɲȰʌʖɼ;ɈʅɼʅɲȿʉɿʅʘɷʙʆʃɲɿɅɲʌɲʍɿʏɿʃʙʆɁʉʍɻʅɳʏʘʆʏɻʎȴͬʆʍɻʎɉɶɸʀɲʎʏʘʆȷʙʘʆͿ͕
ʅɸ ʖʌɼʍɻ ʏʉʐ ɉʋʉɷɸʀɶʅɲʏʉʎ ϯ ;Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ ȴͿ ʃɲɿ ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ ʏɲ ʅɹʏʌɲ ʏɻʎ ȵʆɸʌɶɻʏɿʃɼʎ Ⱦʄɿʆɿʃɼʎ ȵʋɿʏɼʌɻʍɻʎ͕ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ Ⱦɸʔ͘ Ϯ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ
Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ͘


ȾȵɌȰȿȰȻɃϮʉ͗ɀɹʏʌɲȵʆɸʌɶɻʏɿʃɼʎȵʋɿʏɼʌɻʍɻʎʏʉʐɅȴɁʍʏɲɿʋʋʉɸɿɷɼ

ȸ ȵʆɸʌɶɻʏɿʃɼ ȵʋɿʏɼʌɻʍɻ ʏʉʐ ɿʉʑ ʏʉʐ Ʌʐʌɸʏʉʑ ʏʉʐ ȴʐʏɿʃʉʑ Ɂɸʀʄʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɻʆ ɸʆɸʌɶɻʏɿʃɼ ;ʍʐʍʏɻʅɲʏɿʃɼͿ ʃʄɿʆɿʃɼ ɸʋɿʏɼʌɻʍɻ ʃɲɿ ʏɻʆ ʉʌʉʄʉɶɿʃɼ
ɸʋɿʏɼʌɻʍɻʅɸʖʌɼʍɻɿʋʋʉɸɿɷʙʆͲʅɲʌʏʑʌʘʆ;ƐĞŶƚŝŶĞůƐͿ͘

ϭ͘ȵʆɸʌɶɻʏɿʃɼȾʄɿʆɿʃɼȵʋɿʏɼʌɻʍɻ

ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿ ʍɸ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɹʎ ȵʆʊʏɻʏɸʎ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎ ʊʋʉʐ ɸʆʏʉʋʀʍʏɻʃɲʆ ʃʌʉʑʍʅɲʏɲ ʍɸ ɿʋʋʉɸɿɷɼ ɼ ɲʆɽʌʙʋʉʐʎ ʃɲɿ ʍʏɿʎ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɹʎ ȵʆʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ
ʍʐʆʉʌɸʑʉʐʆʅɸɲʐʏɹʎ͘
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ϭ͘ϭȵʔɲʌʅʉɶɼʍɸɅɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɹʎȵʆʊʏɻʏɸʎʏɻʎʖʙʌɲʎʊʋʉʐɸʆʏʉʋʀʍʏɻʃɲʆʃʌʉʑʍʅɲʏɲʍɸɿʋʋʉɸɿɷɼɼɲʆɽʌʙʋʉʐʎ͘

ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸʊʄɸʎʏɿʎɸʃʏʌʉʔɹʎʋʉʐɷɿɲʏɻʌʉʑʆɿʋʋʉɸɿɷɼ;ʀʋʋʉɿ͕ʊʆʉɿ͕ɻʅʀʉʆʉɿͲɶʀʆʆʉɿͿʃɲɿɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿɸʆʏʊʎʋɸʌɿʉʖɼʎʅɸɲʃʏʀʆɲϮϬʖʄʅ͕͘ɲʋʊɸʋɿɴɸɴɲɿʘʅɹʆɲ
ʃʌʉʑʍʅɲʏɲʏɻʎʆʊʍʉʐʍɸɲʆɽʌʙʋʉʐʎɼɺʙɲʏɻʎ͘

Ʌʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐɶɿɲʃʌʉʑʍʅɲʏɲʍɸɲʆɽʌʙʋʉʐʎ͕ʉɿʍʖɸʏɿʃɹʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿɲʋʊʏʉʆȵɽʆɿʃʊɃʌɶɲʆɿʍʅʊȴɻʅʊʍɿɲʎɉɶɸʀɲʎʃɲɿɷɿɲɴɿɴɳɺʉʆʏɲɿ͕ʅɹʍʘʏɻʎ
ȾȰȰ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ Ȱɶʌʉʏɿʃɼʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ʃɲɿ Ɉʌʉʔʀʅʘʆ ;ɉɅȰȰɈͿ͕ ʍʏɲ ʃɲʏɳ ʏʊʋʉʐʎ Ɉʅɼʅɲʏɲ Ⱦʏɻʆɿɲʏʌɿʃɼʎ ʏʘʆ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆ ȵʆʉʏɼʏʘʆ͘ Ƀɿ
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎɲʐʏɹʎʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆʏʉʐʎȴɼʅʉʐʎʊʋʉʐɸʆʏʉʋʀʍʏɻʃɲʆʃʌʉʑʍʅɲʏɲʍɸɲʆɽʌʙʋʉʐʎʃɲɿʏʉʆɲʌɿɽʅʊʏʘʆʃʌʉʐʍʅɳʏʘʆɲʐʏʙʆ͕ʉʋʊʏɸʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ
ʃɲɿɻʋɸʌɿʉʖɼʊʋʉʐɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿɻɸʋɿʏɼʌɻʍɻ͘

Ʌʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐɶɿɲʃʌʉʑʍʅɲʏɲʍɸɿʋʋʉɸɿɷɼ͕ʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿʐʋʊʗɻɻɲʃʌɿɴɼʎɶɸʘɶʌɲʔɿʃɼʏʉʋʉɽɸʍʀɲʏʘʆʃʌʉʐʍʅɳʏʘʆʊʋʘʎɸʀʆɲɿɶʆʘʍʏɼʍʏɻʆʉɿʃɸʀɲʃʏɻʆɿɲʏʌɿʃɼ
ʐʋɻʌɸʍʀɲ͘

Ɉʊʍʉʉɿ ɷɼʅʉɿʅɸ ʃʌʉʑʍʅɲʏɲ ʍɸ ɲʆɽʌʙʋʉʐʎ͕ʊʍʉ ʃɲɿ ʉɿ ʋɸʌɿʉʖɹʎʅɸ ʃʌʉʑʍʅɲʏɲ ʍɸ ɺʙɲ͕ʊʏɲʆ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ʍɸʅɿʃʌɼ ɲʋʊʍʏɲʍɻʅɸʏɲʇʑ ʏʉʐʎ ;ʅɹʖʌɿϮ ʖʄʅ͘Ϳ
ʅʋʉʌʉʑʆʆɲʉʅɲɷʉʋʉɿɻɽʉʑʆ;ʉʅɳɷɸʎʃʌʉʐʍʅɳʏʘʆͿʃɲɿʆɲɶʀʆɸɿʅɿɲɸʆɿɲʀɲɸʆɸʌɶɻʏɿʃɼʃʄɿʆɿʃɼɸʋɿʏɼʌɻʍɻʋɸʌɿʅɸʏʌɿʃɳ;ɺʙʆɻɲʃʏʀʆɲʎϮϬʖʄʅ͘Ϳ͕ɶʑʌʘɲʋʊʏɻʆ
ʋɸʌɿʉʖɼʊʋʉʐɸʆʏʉʋʀʍʏɻʃɲʆʏɲʃʌʉʑʍʅɲʏɲ͘

ϭ͘ϮȵʔɲʌʅʉɶɼʍɸɅɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɹʎȵʆʊʏɻʏɸʎʏɻʎʖʙʌɲʎʊʋʉʐɷɸʆɸʆʏʉʋʀʍʏɻʃɲʆʃʌʉʑʍʅɲʏɲʍɸɿʋʋʉɸɿɷɼɼɲʆɽʌʙʋʉʐʎ͘

ȵʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿʍɸʊʄɸʎʏɿʎɸʃʏʌʉʔɹʎʋʉʐɷɿɲʏɻʌʉʑʆɿʋʋʉɸɿɷɼ;ʀʋʋʉɿ͕ʊʆʉɿ͕ɻʅʀʉʆʉɿͲɶʀʆʆʉɿͿʃɲɿɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿɸʆʏʊʎɺʙʆɻʎʍɸɲʋʊʍʏɲʍɻϮϬʖʄʅ͘ɲʋʊʏɲʍʑʆʉʌɲ
ɶɸɿʏʉʆɿʃʙʆɅɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆȵʆʉʏɼʏʘʆʊʋʉʐɹʖʉʐʆɸʋɿɴɸɴɲɿʘɽɸʀʃʌʉʑʍʅɲʏɲʏɻʎʆʊʍʉʐʍɸɲʆɽʌʙʋʉʐʎɼɺʙɲ͘

ϭ͘ϯȾɲʆʊʆɸʎȵʆɸʌɶɻʏɿʃɼʎȾʄɿʆɿʃɼʎȵʋɿʏɼʌɻʍɻʎ

Ɉɲɸʐʌɼʅɲʏɲʏɻʎɸʆɸʌɶɻʏɿʃɼʎ;ʃɲʏɸʐɽʐʆʊʅɸʆɻʎͿʃʄɿʆɿʃɼʎɸʋɿʏɼʌɻʍɻʎʃɲʏɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɉʋʊɷɸɿɶʅɲϰʏʉʐɅɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎȴʃɲɿɲʋʉʍʏɹʄʄʉʆʏɲɿʍɸ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʅʉʌʔɼ͕ɸʆʏʊʎϭϱɻʅɸʌʙʆɲʋʊʏɻʆɸʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻʏɻʎʆʊʍʉʐ͕ʍʏɻʆȾȰȰ;ɌʉʌɹɲʎʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐϭʏʉʐɳʌɽʌʉʐϯʏɻʎʋɲʌʉʑʍɻʎͿ͘

Ƀɿ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉʐʎ ȴɼʅʉʐʎ ʊʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɸʆʏʉʋɿʍʏɸʀ ʃʌʉʑʍʅɲʏɲ ʍɸ ɲʆɽʌʙʋʉʐʎ ɼ ɺʙɲ ɽɲ ɷɿɲɴɿɴɳɺʉʆʏɲɿ ʋʌʉʎ ʏɲ Ɉʅɼʅɲʏɲ Ⱦʏɻʆɿɲʏʌɿʃɼʎ ʏʘʆ
ɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʘʆɅɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆȵʆʉʏɼʏʘʆʃɲɿʏʘʆʊʅʉʌʘʆɲʐʏʙʆɲʋʊʏɻʆȾȰȰ͕ɲʆɲʄʊɶʘʎʅɸʏɻʆɸʇɹʄɿʇɻʏɻʎɸʋɿɷɻʅʀɲʎ͘

ɇʏɿʎɸʃʏʌʉʔɹʎʊʋʉʐɽɲɸʔɲʌʅʉʍʏɸʀɻɲʆʘʏɹʌʘʃʄɿʆɿʃɼɸʋɿʏɼʌɻʍɻɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɻɽɸʀʅʀɲʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆɸʋʀʍʃɸʗɻɸʋʀʍɻʅʉʐʃʏɻʆɿɳʏʌʉʐ͕ʉʉʋʉʀʉʎ
ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ʏɻʆʃʄɿʆɿʃɼɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻʏʘʆ ɿʋʋʉɸɿɷʙʆʋʉʐ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʍʏɻʆ ɸʃʏʌʉʔɼ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʆɲɺɻʏɼʍɸɿ ʃɲɿʃɳɽɸ ɳʄʄɻ ɷɿɲɽɹʍɿʅɻ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ ;ɲʋʊ ʏʉʆ
ɿɷɿʉʃʏɼʏɻ ɼ ʏʉʆ ʐʋɸʑɽʐʆʉ ʏɻʎ ɸʃʏʌʉʔɼʎ ɼ ʏʉʆ ʃʏɻʆʀɲʏʌʉ ʋʉʐ ʋɲʌɲʃʉʄʉʐɽɸʀ ʏɻʆ ɸʃʏʌʉʔɼͿ ʋʉʐ ɽɲ ʅʋʉʌʉʑʍɸ ʆɲ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ɹʆɷɸɿʇɻ ʊʏɿ ʏɲ ɺʙɲ ɸʀʖɲʆ ʍʏʉʆ
ʋɲʌɸʄɽʊʆ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ ʍʐʅɴɲʏɳ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌʉʐʍʀɲ ʏʉʐ ʆʉʍɼʅɲʏʉʎ͘ Ƀʅʉʀʘʎ͕ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʄɻʔɽʉʑʆ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ɶɿɲ ɸʆɷɸʖʊʅɸʆɸʎ ʅɸʏɲʃɿʆɼʍɸɿʎ ʏʘʆ ɺʙʘʆ
ɸʆʏʊʎɼɸʃʏʊʎʏɻʎʖʙʌɲʎʃɲʏɳʏʉʋɲʌɸʄɽʊʆ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʙʆɸʇɸʏɳʍɸʘʆ;ɸɳʆɸʀʆɲɿɷɿɲɽɹʍɿʅɲͿ͘
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ȵʔʊʍʉʆ ʏɲ ɸʐʌɼʅɲʏɲ ʏɻʎ ɲʆʘʏɹʌʘ ɷɿɸʌɸʑʆɻʍɻʎ ɶɸʆʆʉʑʆ ʐʋʉʗʀɲ ʑʋɲʌʇɻʎ ʏʉʐ ʆʉʍɼʅɲʏʉʎ ʍʏɻʆ ɸʃʏʌʉʔɼ͕ ʍɸ ʋɲʌʊʆʏɲ ɼ ʋɲʌɸʄɽʊʆʏɲ ʖʌʊʆʉ ;ʃʄɿʆɿʃɳ
ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲɹʘʎʃɲɿϯʅɼʆɸʎʋʌɿʆͿ͕ɻɸʃʏʌʉʔɼɽɸʘʌɸʀʏɲɿʑʋʉʋʏɻʃɲɿʉɸʋʀʍɻʅʉʎʃʏɻʆʀɲʏʌʉʎ;ʅʊʆʉʎɼʍɸʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʅɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆʉʃʏɻʆʀɲʏʌʉͿʋʌʉɴɲʀʆɸɿ
ʍɸɲɿʅʉʄɻʗʀɲʃɲɿɲʋʉʍʏʉʄɼʏʘʆɷɸɿɶʅɳʏʘʆʍʏʉɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉȾɸʔɳʄɲɿʉϯʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎɅɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ͘ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʋɿɺʘʉʏʀɲʎ͕ʉɸʋʀʍɻʅʉʎ
ʃʏɻʆʀɲʏʌʉʎʅʋʉʌɸʀʆɲʋʌʉɴɸʀʍɸɲɿʅʉʄɻʗʀɸʎ͕ɸʔʊʍʉʆʏʉʃʌʀʆɸɿʍʃʊʋɿʅʉ͕ɲʃʊʅɲʃɲɿʍʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐɻʐʋʊɸʇɹʏɲʍɻɸʃʏʌʉʔɼɷɸʆʃʌʀʆɸʏɲɿʑʋʉʋʏɻ͘ɇɸʃɳɽɸ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ͕ʋʌɿʆʏɻʆɲɿʅʉʄɻʗʀɲɸʀʆɲɿɲʋɲʌɲʀʏɻʏɻɻɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʅɸʏʉɈʅɼʅɲȿʉɿʅʘɷʙʆʃɲɿɅɲʌɲʍɿʏɿʃʙʆɁʉʍɻʅɳʏʘʆʃɲɿʅɸʏʉɲʌʅʊɷɿʉȵʌɶɲʍʏɼʌɿʉ;Ɉʅɼʅɲ
ɀʉʌɿɲʃɼʎ ȴɿɲɶʆʘʍʏɿʃɼʎ͕ Ȱʔɽʙɷʉʐʎ Ʌʐʌɸʏʉʑ͕ Ȼʉʄʉɶɿʃʙʆ͕ Ɇɿʃɸʏʍɿɲʃʙʆ ʃɲɿ ȵʇʘʏɿʃʙʆ Ɂʉʍɻʅɳʏʘʆ ʏɻʎ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ Ⱦʏɻʆɿɲʏʌɿʃʉʑ Ⱦɹʆʏʌʉʐ ȰɽɻʆʙʆͿ ɶɿɲ
ʍʐʆɸʆʆʊɻʍɻʃɲɿ͕ɸʆɷɸʖʉʅɹʆʘʎ͕ʄɼʗɻɸɿɷɿʃʙʆʉɷɻɶɿʙʆɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɲʎ;ʋ͘ʖ͘ɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɲɿʍʏʙʆɲʋʊʆɸʃʌɳɺʙɲͿ͘

Ϯ͘ȵʆɸʌɶɻʏɿʃɼɃʌʉʄʉɶɿʃɼȵʋɿʏɼʌɻʍɻʍɸɿʋʋʉɸɿɷɼ

Ϯ͘ϭȳɸʆɿʃɹʎɲʌʖɹʎ

ȸɸʆɸʌɶɻʏɿʃɼʉʌʉʄʉɶɿʃɼɸʋɿʏɼʌɻʍɻʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɸʎɲʀʅɲʏʉʎɿʋʋʉɸɿɷʙʆͲʅɲʌʏʑʌʘʆ͕ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɳʏʉʋʉɽɸʏɻʅɹʆʘʆʍɸʋʌʉʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆɸʎʋɸʌɿʉʖɹʎ
ʃɲɿ ʃɲʏɳ ʉʌɿʍʅɹʆɲ ʖʌʉʆɿʃɳ ɷɿɲʍʏɼʅɲʏɲ͕ ʊʋʘʎ ʔɲʀʆɸʏɲɿ ʍʏʉʆ Ʌʀʆɲʃɲ ϭ ʋʉʐ ɲʃʉʄʉʐɽɸʀ͘ ɀɸʏɲʇʑ ɷɿɲɷʉʖɿʃʙʆ ɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗɿʙʆ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʅɸʍʉʄɲɴʉʑʆ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆϮͲϯɸɴɷʉʅɳɷɸʎ͘

ȺɸʏɿʃʊɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʊɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲɲʋʊɿʋʋʉɸɿɷɹʎͲʅɳʌʏʐʌɲʋʉʐʍɸɲʅɹʍʘʎʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻɲɿʅʉʄɻʗʀɲɼʏɲʆɲʌʆɻʏɿʃʊ;ʉʌʉʅɸʏɲʏʌʉʋɼͿ͕ʐʋʉɷɻʄʙʆɸɿʋʌʊʍʔɲʏɻ
ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲ ʏʉʐ ɿʉʑ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ ʃɲɿ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʋɿʏʌɹʗɸɿ ʏɻʆ ɲʆʀʖʆɸʐʍɻ ʏɻʎ ʆʊʍʉʐ ʍɸ ʋɸʌɿʉʖɹʎ ʊʋʉʐ ɷɸʆ ɹʖʉʐʆ ɸʆʏʉʋɿʍʏɸʀ ʃʄɿʆɿʃɳ ʃʌʉʑʍʅɲʏɲ ʍɸ
ɲʆɽʌʙʋʉʐʎɼɺʙɲ͘Ƀʅʉʀʘʎ͕ɻɲʆʀʖʆɸʐʍɻʋʌʊʍʔɲʏʘʆɲʆʏɿʍʘʅɳʏʘʆ;/ŐDͿʍɸɿʋʋʉɸɿɷɼ͕ʃɲʏɳʏɻʆʋʌʙʏɻʏʉʐʎɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɲ͕ʐʋʉɷɻʄʙʆɸɿʋʌʊʍʔɲʏɻʄʉʀʅʘʇɻ
ɲʋʊʏʉʆɿʊʃɲɿɸʋʉʅɹʆʘʎɲʋʉʏɸʄɸʀɲʆɳʄʉɶɻɹʆɷɸɿʇɻ͘

ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʉʌʉʅɸʏɲʏʌʉʋɼʎɼɲʆʀʖʆɸʐʍɻʎʋʌʊʍʔɲʏʘʆɲʆʏɿʍʘʅɳʏʘʆʍɸɹʆɲɼʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɲɿʋʋʉɸɿɷɼͲʅɳʌʏʐʌɸʎ͕ɲʐʏɳɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɲɽʉʑʆʃɲʏɳ
ʏɻʆɸʋʊʅɸʆɻɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɲ;ɸʔʊʍʉʆʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿɶɿɲʏɻʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʋɸʌɿʉʖɼͿɲʋʊʀʍʉɲʌɿɽʅʊʆɹʘʆɿʋʋʉɸɿɷʙʆͲʅɲʌʏʑʌʘʆɲʋʊɳʄʄɻɸʃʏʌʉʔɼɸʆʏʊʎʏɻʎ
ʀɷɿɲʎʋɸʌɿʉʖɼʎ͘

Ϯ͘ϮȾʌɿʏɼʌɿɲɸʋɿʄʉɶɼʎʏʘʆɿʋʋʉɸɿɷʙʆʹʅɲʌʏʑʌʘʆɸʆʏʊʎʃɳɽɸɅɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼʎȵʆʊʏɻʏɲʎ

ȵʋɿʍɻʅɲʀʆʉʆʏɲɿʏɲɸʇɼʎ͗

ɲͿɄʋʘʎʔɲʀʆɸʏɲɿʍʏʉʆɅʀʆɲʃɲϭʋʉʐɲʃʉʄʉʐɽɸʀ͕ʅɹʌʉʎʏʘʆʍʐʆʉʄɿʃʙʆɿʋʋʉɸɿɷʙʆʋʉʐɽɲɷɸɿɶʅɲʏɿʍʏʉʑʆʍɸʃɳɽɸʋɸʌɿʉʖɼɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲʋʌʉɹʌʖʉʆʏɲɿɲʋʊ
ʉʌɶɲʆʘʅɹʆɸʎɸʃʏʌʉʔɹʎɿʋʋʉɸɿɷʙʆ;ʅɹɶɸɽʉʎɸʃʏʌʉʔɼʎхϱɿʋʋʉɸɿɷɼͿ͘

ɴͿȰʋʊʃɳɽɸɸʃʏʌʉʔɼ;ʉʌɶɲʆʘʅɹʆɻɼʅɻͿʅʋʉʌʉʑʆʆɲɸʋɿʄɸɶʉʑʆɶɿɲɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɲʏʉʋʉʄʑϮɿʋʋʉɸɿɷɼ͘

ɶͿɈɲɿʋʋʉɸɿɷɼʋʉʐɽɲɸʋɿʄɸɶʉʑʆɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲɹʖʉʐʆɻʄɿʃʀɲʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆϭɹʏʉʐʎ͘
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Ϯϱ
ϭϬ
ϯϬ
Ϯϱ
ϯϬ
ϯϬ

ȶɴʌʉʐ

Ɇʉɷʊʋɻʎ

ɂɳʆɽɻʎ

Ⱦɲɴɳʄɲʎ

ȴʌɳʅɲʎ

ɇɸʌʌʙʆ

ϵ

ϵ

ϲ

ϵ

ϯ

ϲ



ϭɀɲʂʉʐ
ɹʘʎ
ϯϬȻʉʐʆʀʉʐ



Ⱦɲʏɳʏʉ
ɷɿɳʍʏɻʅɲ



ϭȰʐɶʉʑʍʏʉʐ
ɹʘʎ
ϯϬɇɸʋʏɸʅɴʌʀʉʐ

ϭȻʉʐʄʀʉʐ
ɹʘʎ
ϯϭȻʉʐʄʀʉʐ





Ⱦɲʏɳʏʉ
ɷɿɳʍʏɻʅɲ



Ⱦɲʏɳʏʉ
ɷɿɳʍʏɻʅɲ

ϵϬ

ϵϬ

ϳϱ

ϵϬ

ϯϬ

ϳϱ

ɷͿȺɲʋʌɹʋɸɿʆɲʃɲʏɲɴʄɻɽɸʀʃɳɽɸɷʐʆɲʏɼʋʌʉʍʋɳɽɸɿɲʙʍʏɸ͗

ɷɲͿ Ɂɲ ɸʋɿʄɸɶʉʑʆ ɸʃʏʌʉʔɹʎ ʊʋʉʐ ɷɸʆ ɹʖʉʐʆ ʄɻʔɽɸʀ ʅɹʏʌɲ ʃɲʏɳ ʏʘʆ ɸʆʏʊʅʘʆͲʔʉʌɹʘʆ ʏɻʎ ʆʊʍʉʐ ;ʖʌɼʍɻ ɸʆʏʉʅʉʃʏʊʆʘʆͲɸʆʏʉʅʉɲʋʘɽɻʏɿʃʙʆ ʍʏʉʐʎ
ʍʏɳɴʄʉʐʎͿʃɲʏɳʏɿʎʏɸʄɸʐʏɲʀɸʎϭϱͲϮϬɻʅɹʌɸʎ͘
ɷɴͿɇʏɲɿʋʋʉɸɿɷɼɲʋʊʏɲʉʋʉʀɲɽɲʄɻʔɽʉʑʆɷɸʀɶʅɲʏɲʆɲʅɻʆɹʖɸɿɶʀʆɸɿʖʌɼʍɻɸʆʏʉʅʉʃʏʊʆʘʆɼɸʆʏʉʅʉɲʋʘɽɻʏɿʃʙʆɼ͕ɲʆɹʖɸɿɶʀʆɸɿʏɹʏʉɿɲʖʌɼʍɻ͕ɻɷʌɳʍɻ
ʏʘʆʍʃɸʐɲʍʅɳʏʘʆʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆʆɲɹʖɸɿʋɲʌɹʄɽɸɿ;ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎʉɷɻɶʀɸʎʏʉʐʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɼͿ͘
ɷɶͿɈɲɿʋʋʉɸɿɷɼʋʉʐɹʖʉʐʆɸʅɴʉʄɿɲʍʏɸʀʃɲʏɳʏʉʐʆʉʍɼʅɲʏʉʎʆɲɲʋʉʃʄɸʀʉʆʏɲɿʏɻʎɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɲʎ͘
ɷɷͿɁɲʋʌʉʏɿʅʙʆʏɲɿɿʋʋʉɸɿɷɼʋʉʐɷɸʆʋɲʌɲʅɹʆʉʐʆʍʐʆɸʖʙʎɸʆʏʊʎʍʏɳɴʄʉʐ͕ɲʄʄɳʃʐʃʄʉʔʉʌʉʑʆʃɲɿʍʏʉʑʋɲɿɽʌʉ;ɲʐʇɻʅɹʆɸʎʋɿɽɲʆʊʏɻʏɸʎɹʃɽɸʍɻʎʍʏɲ
ɹʆʏʉʅɲʔʉʌɸʀʎ͕ɳʌɲʃɲɿʍʏʉʆɿʊͿ͘
ɷɸͿ ȸ ɸʋɿʄʉɶɼ ʏʘʆ ɸʃʏʌʉʔʙʆ ʋʉʐ ɽɲ ɶʀʆɸɿ ɻ ɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɲ ʍɸ ʃɳɽɸ ʋɸʌɿʉʖɼ͕ ʆɲ ɸʃʔʌɳɺɸɿ ʃɲʏɳ ʏʉ ɷʐʆɲʏʊ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉʐ ɴɲɽʅʉʑ ɶɸʘɶʌɲʔɿʃɼ
ɲʆʏɿʋʌʉʍʘʋɸʐʏɿʃʊʏɻʏɲ͘
ɷʍʏͿɈɲɿʋʋʉɸɿɷɼʋʉʐɽɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽʉʑʆʘʎʅɳʌʏʐʌɸʎʆɲʅɻʆʅɸʏɲʃɿʆɻɽʉʑʆɸʃʏʊʎʏɻʎɅɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼʎȵʆʊʏɻʏɲʎʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎʃɲɿʉɿʅɸʏɲʃɿʆɼʍɸɿʎʏʉʐʎ
ɸʆʏʊʎɲʐʏɼʎʆɲʅɻʆʐʋɸʌɴɲʀʆʉʐʆɲʃʏʀʆɲϮϬʖʄʅ͘ɲʋʊʏɿʎʍʏɲɴʄɿʃɹʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʏɻʎɸʃʏʌʉʔɼʎʏʉʐʎ͘ɏʍʏʊʍʉ͕ʊʏɲʆʐʋɳʌʖʉʐʆɷɿɲɽɹʍɿʅɸʎɸʋɿʄʉɶɹʎ͕ɽɲ
ʋʌɹʋɸɿʆɲʋʌʉʏɿʅʙʆʏɲɿɿʋʋʉɸɿɷɼʋʉʐɷɸʆʋɲʌɲʅɹʆʉʐʆʍʐʆɸʖʙʎɸʆʏʊʎʍʏɳɴʄʉʐ͕ɲʄʄɳʃʐʃʄʉʔʉʌʉʑʆʃɲɿɹʇʘɲʋʊɲʐʏʊʆ͘

Ϯ͘ϯ ȰʌɿɽʅʊʎɀɲʌʏʑʌʘʆɲʆɳɅɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼȵʆʊʏɻʏɲ

Ƀɿ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɹʎ ȵʆʊʏɻʏɸʎ ;Ʌ͘ȵ͘Ϳ ɲʋʊ ʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɽɲ ɸʋɿʄɸɶʉʑʆ ɿʋʋʉɸɿɷɼͲʅɳʌʏʐʌɸʎ͕ ʉ ɲʌɿɽʅʊʎ ɲʐʏʙʆ ɲʆɳ Ʌ͘ȵ͘ ʃɲɿ ɻ ʍʐʖʆʊʏɻʏɲ ɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɲʎ
ʃɲʏɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ  ʍʏʉʆ Ʌʀʆɲʃɲ ϭ ʃɲɿ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏʊ  ʆɲ ʏʌʉʋʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʅɸ ɸɶʃʐʃʄʀʉʐʎ ʏɻʎ ȴͬʆʍɻʎ ɉɶɸʀɲʎ ʏʘʆ ȷʙʘʆ ʏɻʎ ȳɸʆɿʃɼʎ ȴͬʆʍɻʎ Ⱦʏɻʆɿɲʏʌɿʃɼʎ ʏʉʐ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ Ȱɶʌʉʏɿʃɼʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ʃɲɿ Ɉʌʉʔʀʅʘʆ͕ ɲʆɲʄʊɶʘʎ ʏɻʎ ɸʋɿɷɻʅɿʉʄʉɶɿʃɼʎ ɸʇɹʄɿʇɻʎ ʏɻʎ ʆʊʍʉʐ ɼ ɳʄʄʘʆ ʍʖɸʏɿʃʙʆ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʙʆ ɼ ɸʋɿɷɻʅɿʉʄʉɶɿʃʙʆ
ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ͘

Ʌʀʆɲʃɲʎϭ͗Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɹʎȵʆʊʏɻʏɸʎʉɿʉʋʉʀɸʎɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆʏɻʆɸʆɸʌɶɻʏɿʃɼɸʋɿʏɼʌɻʍɻʍʏɲɿʋʋʉɸɿɷɼ;ɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɲʀʋʋʘʆͲʅɲʌʏʑʌʘʆͿ

ɇʐʖʆʊʏɻʏɲȴɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɲʎ
ɇʐʆʉʄɿʃʊʎ
Ȼʋʋʉɸɿɷɼɲʋʊ
ɲʌɿɽʅʊʎ
ɇʐʆʉʄɿʃɳ
Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼȵʆʊʏɻʏɲ
ʉʌɶɲʆʘʅɹʆɸʎ
ϭɻ
Ϯɻ
ϯɻ
ɷɸʀɶʅɲʏɲ
ɿʋʋʉɸɿɷʙʆ
ɸʃʏʌʉʔɹʎΎ
ɷɸɿɶʅͬʄɻʗʀɲ ɷɸɿɶʅͬʄɻʗʀɲ
ɷɸɿɶʅͬʄɻʗʀɲ
ʅɲʌʏʑʌʘʆ
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ȸʅɲɽʀɲʎ

Ʌɿɸʌʀɲʎ

Ɍʄʙʌɿʆɲʎ

Ⱦɲʍʏʉʌɿɳʎ

Ⱦʉɺɳʆɻʎ

Ⱦɹʌʃʐʌɲʎ

Ȼʘɲʆʆʀʆʘʆ

Ⱥɸʍʋʌʘʏʀɲʎ

Ʌʌɹɴɸɺɲʎ

Ɉʌɿʃɳʄʘʆ

Ⱦɲʌɷʀʏʍɲʎ

ȿɳʌɿʍɲʎ

ɀɲɶʆɻʍʀɲʎ

ȵʑɴʉɿɲʎ

Ȳʉɿʘʏʀɲʎ

Ɍɽɿʙʏɿɷɲʎ

Ȱɿʏʘʄʉɲʃɲʌʆɲʆʀɲʎ

Ȱʖɲʂɲʎ

ȿɲʃʘʆʀɲʎ

ȸʄɸʀɲʎ

ɀɸʍʍɻʆʀɲʎ

Ȱʌʃɲɷʀɲʎ

Ⱦʉʌɿʆɽʀɲʎ

Ȱʌɶʉʄʀɷɲʎ
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ϵϬ
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ϰϱ

ϲϬ

ϵϬ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ϰ

ϯ

ϵ

ϰ

ϵ

ϵ
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ϵ
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ϱ
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ɍɲʄʃɿɷɿʃɼʎ

ϵ

ϯϬ

Ⱥɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻʎ
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ϱ


ϭ
ϭ
ϰ
ϱ
ϯ
ϯ
ϭ
Ϯ
ϯ

ϮϬ
Ϯ
ϱ
ϱ
ϭϬ
ϮϬ
ϱ
ϭϬ
ϱ
ϭϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϭϬ
ϮϬ

ȸʌɲʃʄɸʀʉʐ

Ɇɸɽʑʅʆʉʐ

ȿɲʍɿɽʀʉʐ



ϭȻʉʐʄʀʉʐ
ɹʘʎ
ϯϭȻʉʐʄʀʉʐ

ϭɀɲʂʉʐ
ɹʘʎ
ϯϬȻʉʐʆʀʉʐ



ϭȰʐɶʉʑʍʏʉʐ
ɹʘʎ
ϯϬɇɸʋʏɸʅɴʌʀʉʐ












Ⱦɲʏɳʏʉ
ɷɿɳʍʏɻʅɲ

Ⱦɲʏɳʏʉ
ɷɿɳʍʏɻʅɲ

Ⱦɲʏɳʏʉ
ɷɿɳʍʏɻʅɲ

ɇʐʖʆʊʏɻʏɲȴɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɲʎ

ϯϬ

ϲϬ

ϲϬ

ϯϬ

ϭϱ

ϯϬ

ϭϱ

ϲϬ

ϯϬ

ϭϱ

ϭϱ

ϲ

ϲϬ

ϵ

ɇʐʆʉʄɿʃɳ
ɷɸʀɶʅɲʏɲ

ϲϬ

ΎȻʋʋʉɸɿɷɼ;ɸʃʏʘʆʍʐʆʉʄɿʃʙʆʅɲʌʏʑʌʘʆʃɳɽɸɅɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼʎȵʆʊʏɻʏɲʎͿʋʉʐɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲʋʌʉɹʌʖʉʆʏɲɿɲʋʊʉʌɶɲʆʘʅɹʆɸʎɸʃʏʌʉʔɹʎ;ʅɸʋɳʆʘɲʋʊϱʀʋʋʉʐʎͿ͘
Ƀɲʌɿɽʅʊʎɸʀʆɲɿɸʆɷɸɿʃʏɿʃʊʎʃɲɿʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐɷɸʆʐʋɳʌʖʉʐʆʏɹʏʉɿɸʎɸʃʏʌʉʔɹʎʉʍʐʆʉʄɿʃʊʎɲʌɿɽʅʊʎʅɲʌʏʑʌʘʆʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿɲʋʊʀʋʋʉʐʎʋʉʐɷɸʆ
ɲʆɼʃʉʐʆʍɸʉʌɶɲʆʘʅɹʆɸʎɸʃʏʌʉʔɹʎ͘
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ȾȵɌȰȿȰȻɃϯʉ͗ɃɷɻɶʀɸʎʍʐʄʄʉɶɼʎʃɲɿɲʋʉʍʏʉʄɼʎɷɸɿɶʅɳʏʘʆɲʀʅɲʏʉʎɼɳʄʄʘʆɷɸɿɶʅɳʏʘʆɿʋʋʉɸɿɷʙʆʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏɻʎɸʋɿʏɼʌɻʍɻʎʏʉʐɅȴɁ͘

ϭ͘ ȳɸʆɿʃɹʎȰʌʖɹʎ

Ƀɿ ʋɲʌʉʑʍɸʎ ʉɷɻɶʀɸʎ ɲʔʉʌʉʑʆ ʃɳɽɸ ɲɿʅʉʄɻʗʀɲ ɲʋʊ ɿʋʋʉɸɿɷɼ͕ ɶɿɲ ʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸ ʄʊɶʉ ;ʋ͘ʖ͘ ɿʋʋʉɸɿɷɼͲʅɳʌʏʐʌɸʎ͕ ɿʋʋʉɸɿɷɼ ʅɸ ʑʋʉʋʏɲ ʃʄɿʆɿʃɳ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ
ʃ͘ʄʋ͘Ϳ͕ʅɸʍʃʉʋʊʏɻʆɸʇɹʏɲʍɻɶɿɲɅȴɁ͘Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆɲʋʉʍʏʉʄɼɳʄʄʉʐʏʑʋʉʐɷɸɿɶʅɳʏʘʆ͕ʊʋʉʐɲʐʏʊʅʋʉʌɸʀʆɲʖʌɸɿɲʍʏɸʀ;ʋ͘ʖ͘ʆɸʃʌɳɿʋʋʉɸɿɷɼͿ͕
ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɲʌʅʊɷɿʉ ɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉ ;Ɉʅɼʅɲ ɀʉʌɿɲʃɼʎ ȴɿɲɶʆʘʍʏɿʃɼʎ͕ Ȱʔɽʙɷʉʐʎ Ʌʐʌɸʏʉʑ͕ Ȼʉʄʉɶɿʃʙʆ͕ Ɇɿʃɸʏʍɿɲʃʙʆ ʃɲɿ ȵʇʘʏɿʃʙʆ Ɂʉʍɻʅɳʏʘʆ ʏɻʎ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎȾʏɻʆɿɲʏʌɿʃʉʑȾɹʆʏʌʉʐȰɽɻʆʙʆͿ͘

Ȱʆ ʃɲɿ ʍʖɸʏɿʃɳ ʍʋɳʆɿʉ ʍʏɻʆ ʋʌɳʇɻ͕ ɹʖɸɿ ɲʆɲʔɸʌɽɸʀ ʅɸʏɳɷʉʍɻ ʏʉʐ ɿʉʑ ʍɸ ɳʆɽʌʘʋʉ ɲʋʊ ɿʍʏʉʑʎ ʅʉʄʐʍʅɹʆʘʆ ɺʙʘʆ͕ ʄʊɶʘ ɲʏʐʖɼʅɲʏʉʎ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʆɸʃʌʉʗʀɲʎʍɸɺʙɲ;ʋʏɻʆɳͲɿʋʋʉɸɿɷɼͿ͘ȳɿɲʏʉʄʊɶʉɲʐʏʊʍʐʆɿʍʏɳʏɲɿ͕ʃɲʏɳʏɻɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɲ͕ʆɲʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʏɲʍʐʆɼɽɻʅɹʏʌɲɴɿʉɲʍʔɳʄɸɿɲʎ;ɶɳʆʏɿɲ͕ʅɹʌɿʅʆɲ
ɶɿɲʏɻʆɲʋʉʔʐɶɼɲʏʐʖɻʅɳʏʘʆʋ͘ʖ͘ʏʌʑʋɻʅɲɲʋʊɴɸʄʊʆɲͿ͘ȵɿɷɿʃɳʍʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʆɸʃʌʉʗʀɲʎɿʋʋʉɸɿɷʙʆ͕ʊʏɲʆɲʐʏʊɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ͕ɸʃʏʊʎɲʋʊɶɳʆʏɿɲʃɲʄʊɸʀʆɲɿʆɲ
ɶʀʆɸʏɲɿʃɲɿʖʌɼʍɻʅɳʍʃɲʎͲʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃʙʆɶʐɲʄɿʙʆʃɲɿʆɲɷʀɷɸʏɲɿʋʌʉʍʉʖɼʍʏɻʆɲʋʉʔʐɶɼɲʏʐʖɻʅɳʏʘʆ;ʋ͘ʖ͘ɲʐʏʉʏʌɲʐʅɲʏɿʍʅʉʀɲʋʊɲɿʖʅɻʌɳɸʌɶɲʄɸʀɲͿ͘ȳɿɲ
ʋʌɲʃʏɿʃʉʑʎʄʊɶʉʐʎ͕ʋʌɿʆʏɻʆɷɿɸʇɲɶʘɶɼʆɸʃʌʉʗʀɲʎɽɲʋʌɹʋɸɿʋɳʆʏɲʆɲʋʌʉɻɶɸʀʏɲɿɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʅɸʏʉɲʌʅʊɷɿʉɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉ;Ɉʅɼʅɲɀʉʌɿɲʃɼʎȴɿɲɶʆʘʍʏɿʃɼʎ͕
ȰʔɽʙɷʉʐʎɅʐʌɸʏʉʑ͕Ȼʉʄʉɶɿʃʙʆ͕ɆɿʃɸʏʍɿɲʃʙʆʃɲɿȵʇʘʏɿʃʙʆɁʉʍɻʅɳʏʘʆʏɻʎȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎȾʏɻʆɿɲʏʌɿʃʉʑȾɹʆʏʌʉʐȰɽɻʆʙʆͿ͘

ȳɿɲ ʃɳɽɸ ɿʋʋʉɸɿɷɹʎ͕ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɷɸɿɶʅɲʏʀɺɸʏɲɿ ɶɿɲ ɸʇɹʏɲʍɻ ɶɿɲ ʏʉʆ ɿʊ ʏʉʐ Ʌʐʌɸʏʉʑ ʏʉʐ ȴʐʏɿʃʉʑ Ɂɸʀʄʉʐ͕ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ɲʋɲʌɲɿʏɼʏʘʎ ʆɲ ʐʋɳʌʖɸɿ ɹɶɶʌɲʔʉ
ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻʎ͘ Ȱʐʏʊ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɷɿɲɴɲʏɼʌɿʉ ɼ ȰȴȰɀȻ͕ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ɉʋʉʐʌɶɿʃɼ Ȱʋʊʔɲʍɻ ϮϮϴϴϲϴͬϭϮ͘ϬϮ͘ϮϬϬϮ ͨȵʔɲʌʅʉɶɼ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ
ȵʋɿɺʘʉʏɿʉʄʉɶɿʃɼʎȵʋɿʏɼʌɻʍɻʎʏʘʆʍʋʉʐɷɲɿʊʏɸʌʘʆʆʉʍɻʅɳʏʘʆʏʘʆȻʋʋʉɸɿɷʙʆͩ͘ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐɹʆɲɺʙʉɷɸʆɹʖɸɿʉʑʏɸɷɿɲɴɲʏɼʌɿʉʉʑʏɸȰȴȰɀȻ͕ɽɲʋʌɹʋɸɿ
ʆɲʔɹʌɸɿɲʆɲɶʆʘʌɿʍʏɿʃʊʍʏʉɿʖɸʀʉʏʉʉʋʉʀʉʆɲɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀʅʉʆʉʍɼʅɲʆʏɲʍɸʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʃɳʏʉʖʉͬɿɷɿʉʃʏɼʏɻ͘ Ƀɿʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʍʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ
ʋʉʐɷɿɲʍʔɲʄʀɺɸɿʏɻʆɲʆʏɿʍʏʉʀʖɿʍɻʏʉʐʃɳɽɸɿʋʋʉɸɿɷʉʑʎʅɸʏʉʆʃɳʏʉʖʉͬɿɷɿʉʃʏɼʏɻʏʉʐʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿʅɸɸɶʃʑʃʄɿɸʎʉɷɻɶʀɸʎʋʉʐɸʃɷʀɷʉʆʏɲɿʅɸɸʐɽʑʆɻʏɻʎȳɸʆɿʃɼʎ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎȾʏɻʆɿɲʏʌɿʃɼʎ͘

Ϯ͘Ƀɷɻɶʀɸʎɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɲʎ͕ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲʎʃɲɿɲʋʉʍʏʉʄɼʎʏʘʆɷɸɿɶʅɳʏʘʆ͘

ɲͿɄʄɲʏɲɷɸʀɶʅɲʏɲʋʌɹʋɸɿʆɲʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʐʋʊʍʐʆɽɼʃɸʎɲʍɻʗʀɲʎ͕ʆɲʅʋɲʀʆʉʐʆʍɸɲʋʉʍʏɸɿʌʘʅɹʆɲʔɿɲʄʀɷɿɲʋʉʐʃʄɸʀʆʉʐʆɸʌʅɻʏɿʃɳʃɲɿʆɲʍʐʍʃɸʐɳɺʉʆʏɲɿ
ʍɸʍʐʍʃɸʐɲʍʀɸʎʋʉʐɷɸʆɸʋɿʏʌɹʋʉʐʆɷɿɲʌʌʉɹʎ͘

Ʌɳʆʘʍɸʃɳɽɸʔɿɲʄʀɷɿʉʋʌɹʋɸɿʆɲɲʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ͗
ɲɲͿʉɲʌɿɽʅʊʎȰȴȰɀȻɼȴɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐɼɳʄʄʉʐɸɶɶʌɳʔʉʐɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻʎʏʉʐɿʋʋʉɸɿɷʉʑʎɲʋʊʏʉʉʋʉʀʉʄɼʔɽɻʃɸʏʉɷɸʀɶʅɲ
ɲɴͿʏʉʊʆʉʅɲʏʉʐɺʙʉʐ;ɸɳʆɹʖɸɿͿ
ɲɶͿɻɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɲʎ

Ʉʄɲ ʏɲ ɷɸʀɶʅɲʏɲ͕ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʍʐʆʉɷɸʑʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ɷɸʄʏʀʉ ɲʋʉʍʏʉʄɼʎ ʋʄɼʌʘʎ ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɹʆʉ͕ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ʍʖɸʏɿʃʊ ʐʋʊɷɸɿɶʅɲ ʏʉʐ  Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ ȴ͛
;ɉʋʊɷɸɿɶʅɲϭͿ͘
ɴͿȰʋʊʃɳɽɸɷɸɿɶʅɲʏɿɺʊʅɸʆʉʀʋʋʉʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʃɳɽɸʔʉʌɳϮɷɸʀɶʅɲʏɲ͗
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ȶʆɲɷɸʀɶʅɲɲʀʅɲʏʉʎʖʘʌʀʎɲʆʏɿʋɻʃʏɿʃʊ;ɶɿɲɷɿɸʇɲɶʘɶɼʉʌʉʄʉɶɿʃʙʆ ɸʇɸʏɳʍɸʘʆͿ͕ʍʏʉʔɿɲʄʀɷɿʉʏʉʐʉʋʉʀʉʐ͕ɷʀʋʄɲʍʏʉʆɲʌɿɽʅʊȰȴȰɀȻɼ ɷɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐʏʉʐ
ʀʋʋʉʐɲʋʊʏʉʆʉʋʉʀʉʄɼʔɽɻʃɸʏʉɷɸʀɶʅɲʃɲɿʏʉʊʆʉʅɲʏʉʐɺʙʉʐ;ɸɳʆɹʖɸɿͿ͕ɽɲɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿʍɸʋɲʌɹʆɽɸʍɻɻɹʆɷɸɿʇɻ;ɃɆɃȿͿ͘
ȶʆɲɷɸʀɶʅɲɲʀʅɲʏʉʎʅɸɲʆʏɿʋɻʃʏɿʃʊd;ɶɿɲɲʆʀʖʆɸʐʍɻʏʉʐɿʉʑͿ͕ʍʏʉʔɿɲʄʀɷɿʉʏʉʐʉʋʉʀʉʐ͕ɷʀʋʄɲʍʏʉʆȰʌɿɽʅʊȰȴȰɀȻɼɷɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐʏʉʐʀʋʋʉʐɲʋʊʏʉʆ
ʉʋʉʀʉʄɼʔɽɻʃɸʏʉɷɸʀɶʅɲʃɲɿʏʉʊʆʉʅɲʏʉʐɺʙʉʐ;ɸɳʆɹʖɸɿͿ͕ɽɲɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿʍɸʋɲʌɹʆɽɸʍɻɻɹʆɷɸɿʇɻ;ȻɃȿͿ͘
ɶͿȸʋʉʍʊʏɻʏɲʃɳɽɸɲɿʅʉɷɸʀɶʅɲʏʉʎɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲɸʀʆɲɿʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆϭϬŵů͘
ɷͿɈɲʋʌʉʎɸʇɹʏɲʍɻɲɿʅʉɷɸʀɶʅɲʏɲ͕ɲʅɹʍʘʎʅɸʏɳʏɻʆɲɿʅʉʄɻʗʀɲ͕ɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲʍʐʆʏɻʌʉʑʆʏɲɿʍʏɻʆʗʑʇɻ;нϰʉͿ͘ɇʐʆʏɼʌɻʍɻʏʘʆɷɸɿɶʅɳʏʘʆʅɸʏʉʆʏʌʊʋʉɲʐʏʊ
ʅʋʉʌɸʀʆɲɶʀʆɸɿʏʉʋʉʄʑʅɹʖʌɿϮɻʅɹʌɸʎ͘ɅɹʌɲʆʏʘʆϮɻʅɸʌʙʆ͕ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɻɳʅɸʍɻɲʋʉʍʏʉʄɼʏʘʆɲɿʅʉɷɸɿɶʅɳʏʘʆʍʏʉɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉɶɿɲɸʇɹʏɲʍɻ͘
ɸͿȸɲʋʉʍʏʉʄɼʏʘʆɲɿʅʉɷɸɿɶʅɳʏʘʆʋʌʉʎʏʉɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉʋʌɹʋɸɿʆɲɶʀʆɸʏɲɿʐʋʊʗʑʇɻ;ʅɸʋɲɶʉʃʑʍʏɸɿʎʅɹʍɲʍʏɻʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲͿ͘
ʍʏͿ Ʉʄɲ ʏɲ ɷɸʀɶʅɲʏɲ ɲʋʉʍʏɹʄʄʉʆʏɲɿ ʍʏʉ Ɉʅɼʅɲ ɀʉʌɿɲʃɼʎ ȴɿɲɶʆʘʍʏɿʃɼʎ͕ Ȱʔɽʙɷʉʐʎ Ʌʐʌɸʏʉʑ͕ Ȼʉʄʉɶɿʃʙʆ͕ Ɇɿʃɸʏʍɿɲʃʙʆ ʃɲɿ ȵʇʘʏɿʃʙʆ Ɂʉʍɻʅɳʏʘʆ ʏɻʎ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎȾʏɻʆɿɲʏʌɿʃʉʑȾɹʆʏʌʉʐȰɽɻʆʙʆ;ʃɲʏʊʋɿʆʍʐʆɸʆʆʊɻʍɻʎʅɸʏʉɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉɶɿɲʏɻʆɲʍʔɲʄɼʋɲʌɲʄɲɴɼʏʉʐʎͿ͘
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ͗ɁɸɲʋʊʄɸʘʎϮϱ͕Ȱɶ͘Ʌɲʌɲʍʃɸʐɼ͕Ɉ͘Ⱦ͘ϭϱϯϰϭ͕Ɉɻʄɹʔʘʆʉͬ&Ăǆ͗ϮϭϬϲϬϭϭϰϵϵ




ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȳ͛͗ȵʋɿʏɼʌɻʍɻʏʉʐɅʐʌɸʏʉʑʏʉʐȴʐʏɿʃʉʑɁɸʀʄʉʐʍʏɲʋʏɻʆɳ


ȾȵɌȰȿȰȻɃϭʉ͗Ʌɲɽɻʏɿʃɼʋɿʏɼʌɻʍɻ

ȸ ʋɲɽɻʏɿʃɼ ɸʋɿʏɼʌɻʍɻ ʏʉʐ ɅȴɁ ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿ ʅɹʍʘ ʏɻʎ ɲʋʉʍʏʉʄɼʎ͕ ɲʋʊ ʏɲ Ɉʅɼʅɲʏɲ Ⱦʏɻʆɿɲʏʌɿʃɼʎ ʏʘʆ ʉɿʃɸʀʘʆ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆ ȵʆʉʏɼʏʘʆ͕ ʍʏʉ Ɉʅɼʅɲ
ɅɲɽʉʄʉɶʀɲʎɅʏɻʆʙʆ͕ɀɸʄɿʍʍʙʆʃɲɿɉɷʌʊɴɿʘʆɃʌɶɲʆɿʍʅʙʆʏɻʎȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎȾʏɻʆɿɲʏʌɿʃʉʑȾɹʆʏʌʉʐȺɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻʎ͕ʆɸʃʌʙʆɳɶʌɿʘʆʋʏɻʆʙʆʋʉʐɲʆɸʐʌʀʍʃʉʆʏɲɿ
ʃɲɽ͛ʊʄɻʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏʉʐɹʏʉʐʎɼɳʄʄʘʆʋʏɻʆʙʆɸʐɲʀʍɽɻʏʘʆʍʏʉʆɅȴɁʏɲʉʋʉʀɲɲʆɸʐʌʀʍʃʉʆʏɲɿʆɸʃʌɳʃɲɿɶɿɲʏɲʉʋʉʀɲʐʋɳʌʖɸɿʐʋʉʗʀɲʄʉʀʅʘʇɻʎɲʋʊʏʉʆ
ɅȴɁ;ɲʐʇɻʅɹʆɻʆʉʍɻʌʊʏɻʏɲ͕ɽʆɻʍɿʅʊʏɻʏɲ͕ɸʋɿɷɻʅɿʉʄʉɶɿʃɼʍʑʆɷɸʍɻʅɸɲʆɽʌʙʋɿʆɲʃʌʉʑʍʅɲʏɲͿ͘



ȾȵɌȰȿȰȻɃϮʉ͗ȵʆɸʌɶɻʏɿʃɼȵʋɿʏɼʌɻʍɻ

ȳɸʆɿʃɹʎȰʌʖɹʎʹɅɸʌɿɶʌɲʔɼ

Ƀɹʄɸɶʖʉʎʏʘʆɲɶʌʀʘʆʋʏɻʆʙʆɲʔʉʌɳʏɿʎʋɸʌɿʉʖɹʎʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆʉʃʏʙ;ͲϴͲͿɅɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆȵʆʉʏɼʏʘʆʉɿʉʋʉʀɸʎʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍʏʉʆɅʀʆɲʃɲϭ͘

Ɉɲɷɸʀɶʅɲʏɲʍʐʄʄɹɶʉʆʏɲɿɲʋʊɳɶʌɿɲʋʏɻʆɳ͕ɲʆɳʆʉʅʊʃɲɿʋɸʌɿʉʖɼ͕ʊʋʘʎʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺʉʆʏɲɿʃɲʏɳɸʀɷʉʎʍʏʉʆʀɷɿʉɅʀʆɲʃɲ͘
ɈɲɷɸʀɶʅɲʏɲʍʐʆʀʍʏɲʆʏɲɿɲʋʊϬ͕ϱͲϭʃ͘ɸʃ͘ɲʀʅɲʏʉʎͬʋʏɻʆʊ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿɲʋʊʉʄʊʃʄɻʌɲʋʏɻʆɳɶɿɲɸʇɹʏɲʍɻʅɸƌZdͲWZ͘
Ƀɿʋɸʌɿɹʃʏɸʎʍɻʅɲʀʆʉʆʏɲɿʃɲʏɳʄʄɻʄɲ͕ʙʍʏɸʆɲʏɲʐʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿɸʑʃʉʄɲʏʉʋʏɻʆʊɲʋʊʏʉʉʋʉʀʉɸʄɼʔɽɻʏʉɷɸʀɶʅɲ͘
ɇʐʆɿʍʏɳʏɲɿʏɲɷɸʀɶʅɲʏɲʆɲʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʍɸʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʅɸʏʉʆʐʋɸʑɽʐʆʉʃʏɻʆʀɲʏʌʉʃɳɽɸɈʅɼʅɲʏʉʎȾʏɻʆɿɲʏʌɿʃɼʎ͘
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ȾȵɌȰȿȰȻɃϯʉ͗ȳɸʆɿʃɹʎɲʌʖɹʎɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɲʎʃɲɿɸʇɹʏɲʍɻʎɷɸɿɶʅɳʏʘʆ

ϭ͘ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʊʎɹʄɸɶʖʉʎ

ɈɲɷɸʀɶʅɲʏɲɸʇɸʏɳɺʉʆʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎʋʉʐɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏʉK/dĞƌƌĞƐƚƌŝĂůDĂŶƵĂů͕tĞƐƚEŝůĞ&ĞǀĞƌ͕͘ŝĂŐŶŽƐƚŝĐdĞĐŚŶŝƋƵĞƐ͘

ȿʀʅʆɻȾɸʌʃʀʆɻ
ȴɹʄʏɲȰʇɿʉʑ
ȿʉʐɷʀɲ
Ȳɲʍɿʄɿʃɳ
ȿʀʅʆɻȲʊʄɴɻ
ɅʉʏɲʅʊʎɅɻʆɸɿʊʎ
ȿʀʅʆɻɅʄɲʍʏɼʌɲ
ȿʀʅʆɻȱɶʌɲ
ȿʀʅʆɻȴʉɿʌɳʆɻ
ɅʉʏɲʅʊʎȰʇɿʊʎ
Ȱɶɲɽʉʑʋʉʄɻ
ȴɹʄʏɲȰʄɿɳʃʅʉʆɲ
Ʌɸʌɿɲʍʏɿʃɼʋɸʌɿʉʖɼ

Ʌɸʌɿʉʖɼ

Ɉʅɼʅɲ
Ⱦʏɻʆɿɲʏʌɿʃɼʎ
Ʌ͘ȵ͘

ɀɸʏɳ ʏɻ ʄɼʗɻ ʏʉʐʎ͕ ʏɲ ɷɸʀɶʅɲʏɲ ɲʋʉʍʏɹʄʄʉʆʏɲɿ ʋʌʉʎ ʏʉ Ɉʅɼʅɲ Ʌɲɽʉʄʉɶʀɲʎ Ʌʏɻʆʙʆ͕ ɀɸʄɿʍʍʙʆ ʃɲɿ ɉɷʌʊɴɿʘʆ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʙʆ ʏɻʎ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ Ⱦʏɻʆɿɲʏʌɿʃʉʑ
ȾɹʆʏʌʉʐȺɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻʎ͕ʍʐʆʉɷɸʐʊʅɸʆɲɲʋʊʏʉɷɿɲɴɿɴɲʍʏɿʃʊɹɶɶʌɲʔʉʏʉʐɅɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎȴɉʋʊɷɸɿɶʅɲϮ͘

ɃɿʋɸʌɿʉʖɹʎʏʉʐʋɲʌɲʃɳʏʘɅʀʆɲʃɲ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʉɿɲʌɿɽʅʉʀʃɲɿʏɲɸʀɷɻʏʘʆɷɸɿɶʅɲʏɿɺʊʅɸʆʘʆʋʏɻʆʙʆʍɸʃɳɽɸʅʀɲɲʋʊɲʐʏɹʎ͕ʅʋʉʌʉʑʆʆɲʏʌʉʋʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʅɸ
ɸɶʃʐʃʄʀʉʐʎʏɻʎȴͬʆʍɻʎɉɶɸʀɲʎʏʘʆȷʙʘʆʏɻʎȳɸʆɿʃɼʎȴͬʆʍɻʎȾʏɻʆɿɲʏʌɿʃɼʎʏʉʐɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐȰɶʌʉʏɿʃɼʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎʃɲɿɈʌʉʔʀʅʘʆ͕ɲʆɲʄʊɶʘʎʏɻʎɸʋɿɷɻʅɿʉʄʉɶɿʃɼʎ
ɸʇɹʄɿʇɻʎʏɻʎʆʊʍʉʐɼɳʄʄʘʆʍʖɸʏɿʃʙʆɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʙʆɼɸʋɿɷɻʅɿʉʄʉɶɿʃʙʆɷɸɷʉʅɹʆʘʆ͘

Ʌʀʆɲʃɲʎϭ͗ɅɸʌɿʉʖɹʎʏʘʆϴɅ͘ȵ͘ʍʏɿʎʉʋʉʀɸʎɶʀʆɸʏɲɿɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɲɲɶʌʀʘʆʋʏɻʆʙʆʍʏɲʋʄɲʀʍɿɲʏɻʎȵʆɸʌɶɻʏɿʃɼʎȵʋɿʏɼʌɻʍɻʎ
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Ɉɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʏʘʆ ɸʇɸʏɳʍɸʘʆ ɶʆʘʍʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʉɿʃɸʀɲ ȴͬʆʍɻ Ⱦʏɻʆͬʃɼʎ ʃɲɿ ʍʏɻ ȴͬʆʍɻ ɉɶɸʀɲʎ ʏʘʆ ȷʙʘʆ ʅɸ ɹɶɶʌɲʔʉ ʏʉʐ Ɉʅɼʅɲʏʉʎ Ʌɲɽʉʄʉɶʀɲʎ
Ʌʏɻʆʙʆ͕ ɀɸʄɿʍʍʙʆ ʃɲɿ ɉɷʌʊɴɿʘʆ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʙʆ ʏɻʎ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ Ⱦʏɻʆɿɲʏʌɿʃʉʑ Ⱦɹʆʏʌʉʐ Ⱥɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻʎ͕ ʍʏʉ ʉʋʉʀʉ ɽɲ ɸʋɿʍʐʆɳʋʏɸʏɲɿ ʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉ ʏʉʐ
ȴɸʄʏʀʉʐȰʋʉʍʏʉʄɼʎȴɸɿɶʅɳʏʘʆɅʏɻʆʙʆʏʉʐɅɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎȴɉʋʊɷɸɿɶʅɲϮ͘

Ϯ͘ɇʐʍʃɸʐɲʍʀɲ͕ɲʋʉʍʏʉʄɼʃɲɿɸʇɹʏɲʍɻɷɸɿɶʅɳʏʘʆ

Ʉʄɲʏɲɷɸʀɶʅɲʏɲʋʌɹʋɸɿʆɲʏɲʐʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʅɸʏɻʆɲʆɲɶʌɲʔɼʏɻʎɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲʎɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɲʎ͕ʏʉʐɸʀɷʉʐʎʋʉʐɷɸɿɶʅɲʏʀʍʏɻʃɸ͕ʏʉʐʏʑʋʉʐʏʉʐɷɸʀɶʅɲʏʉʎʃɲɿ
ʏʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ ʍʐʄʄʉɶɼʎ͘ Ʌʌɹʋɸɿ͕ ɲʃʊʅɲ͕ ʅɸ ɸʐɽʑʆɻ ʏʘʆ ɲʌʅʉɷʀʘʆ ʃʏɻʆɿɲʏʌɿʃʙʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʆɲ ʍʐʍʃɸʐɳɺʉʆʏɲɿ ʅɸ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ʏʌʊʋʉ͕ ʆɲ
ɲʋʉɽɻʃɸʑʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʆɲ ʅɸʏɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏʉ Ɉʅɼʅɲ Ʌɲɽʉʄʉɶʀɲʎ Ʌʏɻʆʙʆ͕ ɀɸʄɿʍʍʙʆ ʃɲɿ ɉɷʌʊɴɿʘʆ Ƀʌɶɲʆɿʍʅʙʆ ʏɻʎ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ Ⱦʏɻʆɿɲʏʌɿʃʉʑ Ⱦɹʆʏʌʉʐ
Ⱥɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻʎ;ȵɽʆɿʃʊȵʌɶɲʍʏɼʌɿʉȰʆɲʔʉʌɳʎɶɿɲʏɻȳʌʀʋɻʏʘʆɅʏɻʆʙʆͿʍɸɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲϭʉͲϰʉ͕ɸʆʏʊʎϰϴʘʌʙʆ͘ȵɳʆɻʅɸʏɲʔʉʌɳʏʉʐʎɷɸʆɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏɼɸʆʏʊʎ
ϰϴ ʘʌʙʆ͕ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʋʉɽɻʃɸʑʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʆɲʅɸʏɲʔɹʌʉʆʏɲɿʅɹʍɲʍɸʇɻʌʊ ʋɳɶʉʍɸ ɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲ ʹϳϬʉ ͘ Ɉɲ ɷɸʀɶʅɲʏɲ ɲʋʉʍʏɹʄʄʉʆʏɲɿ ʍʐʆʉɷɸʐʊʅɸʆɲ ɲʋʊʏʉ
ȴɸʄʏʀʉȰʋʉʍʏʉʄɼʎȴɸɿɶʅɳʏʘʆɅʏɻʆʙʆʏʉʐɅɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎȴɉʋʊɷɸɿɶʅɲϮ͘

Ȱʆ ʃɲɿ ʍʖɸʏɿʃɳ ʍʋɳʆɿʉ ʍʏɻʆ ʋʌɳʇɻ͕ ɹʖɸɿ ɲʆɲʔɸʌɽɸʀ ɻ ʅɸʏɳɷʉʍɻ ʏʉʐ ɿʉʑ ʍɸ ɳʆɽʌʘʋʉ ɲʋʊ ɿʍʏʉʑʎ ʅʉʄʐʍʅɹʆʘʆ ɺʙʘʆ͕ ʄʊɶʘ ɲʏʐʖɼʅɲʏʉʎ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʆɸʃʌʉʗʀɲʎ ʍɸ ɺʙɲ ;ʋʏɻʆɳͲɿʋʋʉɸɿɷɼͿ͘ ȳɿɲ ʏʉ ʄʊɶʉ ɲʐʏʊ ʍʐʆɿʍʏɳʏɲɿ͕ ʃɲʏɳ ʏɻ ʍʐʄʄʉɶɼ ʋʏɻʆʙʆ ʃɲɿ ʏɻ ɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɲ ɲʋʊ ɲʐʏɳ͕ ʆɲ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʏɲ ʍʐʆɼɽɻ
ʅɹʏʌɲɴɿʉɲʍʔɳʄɸɿɲʎ;ɶɳʆʏɿɲ͕ɲʋʉʔʐɶɼɲʏʐʖɻʅɳʏʘʆʋ͘ʖ͘ʏʌʑʋɻʅɲɲʋʊɴɸʄʊʆɲͿ͘ȵɿɷɿʃɳʍʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʆɸʃʌʉʗʀɲʎʋʏɻʆʙʆ͕ʊʏɲʆɲʐʏʊɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ͕ɸʃʏʊʎɲʋʊ
ɶɳʆʏɿɲʃɲʄʊɽɲɼʏɲʆʆɲɶʀʆɸʏɲɿʃɲɿʖʌɼʍɻʅɳʍʃɲʎͲʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃʙʆɶʐɲʄɿʙʆʃɲɿʆɲɷʀɷɸʏɲɿʋʌʉʍʉʖɼʍʏɻʆɲʋʉʔʐɶɼɲʏʐʖɻʅɳʏʘʆ;ʋ͘ʖ͘ɲʐʏʉʏʌɲʐʅɲʏɿʍʅʉʀͿ͘ȳɿɲ
ʋʌɲʃʏɿʃʉʑʎ ʄʊɶʉʐʎ ʋʌɿʆ ʏɻ ɷɿɸʇɲɶʘɶɼ ʆɸʃʌʉʗʀɲʎ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʋɳʆʏɲ ʆɲ ʋʌʉɻɶɸʀʏɲɿ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ ʅɸ ʏʉ ɲʌʅʊɷɿʉ ɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉ ;Ɉʅɼʅɲ Ʌɲɽʉʄʉɶʀɲʎ Ʌʏɻʆʙʆ͕
ɀɸʄɿʍʍʙʆʃɲɿɉɷʌʊɴɿʘʆɃʌɶɲʆɿʍʅʙʆʏɻʎȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎȾʏɻʆɿɲʏʌɿʃʉʑȾɹʆʏʌʉʐȺɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻʎͿ͘

ɄʄɲʏɲɷɸʀɶʅɲʏɲɲʋʉʍʏɹʄʄʉʆʏɲɿʍʏʉɈʅɼʅɲɅɲɽʉʄʉɶʀɲʎɅʏɻʆʙʆ͕ɀɸʄɿʍʍʙʆʃɲɿɉɷʌʊɴɿʘʆɃʌɶɲʆɿʍʅʙʆʏɻʎȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎȾʏɻʆɿɲʏʌɿʃʉʑȾɹʆʏʌʉʐȺɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻʎ
;ȵɽʆɿʃʊȵʌɶɲʍʏɼʌɿʉȰʆɲʔʉʌɳʎɶɿɲʏɻȳʌʀʋɻʏʘʆɅʏɻʆʙʆͿ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ͗ϮϲɻʎɃʃʏʘɴʌʀʉʐϴϬ͕Ⱥɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻ͕Ɉ͘Ⱦ͘ϱϰϲϮϳ
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ͗ϮϯϭϬϱϲϲϬϱϭͲϬϲϲ͕&Ăǆ͗ϮϯϭϬϱϱϮϬϮϯ

ϯ͘ȳʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ

ϭ͘ Ɉʉ ȵɽʆɿʃʊ ȵʌɶɲʍʏɼʌɿʉ Ȱʆɲʔʉʌɳʎ ɶɿɲ ʏɻ ȳʌʀʋɻ ʏʘʆ Ʌʏɻʆʙʆ ʏɻʌɸʀ ɲʌʖɸʀʉ͕ ɸɶɶʌɳʔʘʎ ɼ ʍɸ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ ʅʉʌʔɼ͕ ʉ ʏʑʋʉʎ ʏʉʐ ʉʋʉʀʉʐ ʋɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿ ʍʏʉ
ɉʋʊɷɸɿɶʅɲϱʏʉʐɅɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎȴ͕ʍʏʉʉʋʉʀʉʃɲʏɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿʏɲɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɳɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲɶɿɲʏʉʆɿʊʏʉʐɅȴɁʍʏɲʋʏɻʆɳ͘Ɉʉɸʆʄʊɶʘɲʌʖɸʀʉɲʋʉʍʏɹʄʄɸʏɲɿ
ʍʏʉɈʅɼʅɲȿʉɿʅʘɷʙʆʃɲɿɅɲʌɲʍɿʏɿʃʙʆɁʉʍɻʅɳʏʘʆʏɻʎȴͬʆʍɻʎɉɶɸʀɲʎʏʘʆȷʙʘʆ;ȾȰȰͿʏʉʐɉɅȰȰɈʍɸʏɲʃʏɳ;ɲʆɳʅɼʆɲͿʖʌʉʆɿʃɳɷɿɲʍʏɼʅɲʏɲ͘ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ɸʋɿɺʘʉʏʀɲʎʏʉɸʆʄʊɶʘɲʌʖɸʀʉɲʋʉʍʏɹʄʄɸʏɲɿɳʅɸʍɲ͘

Ϯ͘ ɀɸʏɳ ʏʉ ʋɹʌɲʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʃɳɽɸ ʔɳʍɻʎ ʏʉʐ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ͕ ʏʉ ȵɽʆɿʃʊ ȵʌɶɲʍʏɼʌɿʉ Ȱʆɲʔʉʌɳʎ ɶɿɲ ʏɻ ȳʌʀʋɻ ʏʘʆ Ʌʏɻʆʙʆ ʋʌʉɴɲʀʆɸɿ ʍʏɻ ʍʑʆʏɲʇɻ ʏɸʄɿʃɼʎ
ɹʃɽɸʍɻʎʏʘʆɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʙʆɸʇɸʏɳʍɸʘʆ͕ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻɷɿɸʇɲɶʘɶɼʏʉʐɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎʍɸʊʄɻʏɻʖʙʌɲ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸɉʋʊɷɸɿɶʅɲϱʏʉʐɅɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎȴ͘
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Ʌɲʌɲʏʀɽɸʆʏɲɿʏɲʋɲʌɲʃɳʏʘʐʋʉɷɸʀɶʅɲʏɲ͗


ɉʋʊɷɸɿɶʅɲϭ ͗ ȴɸʄʏʀʉȰʋʉʍʏʉʄɼʎɷɸɿɶʅɳʏʘʆɲʀʅɲʏʉʎɿʋʋʉɸɿɷʙʆɶɿɲɸʇɹʏɲʍɻɶɿɲʏʉʆɿʊʏʉʐȴʐʏɿʃʉʑɁɸʀʄʉʐ


ɉʋʊɷɸɿɶʅɲϮ ͗ ȴɸʄʏʀʉȰʋʉʍʏʉʄɼʎɷɸɿɶʅɳʏʘʆɲʋʊʋʏɻʆɳɶɿɲɸʇɹʏɲʍɻɶɿɲʏʉʆɿʊʏʉʐȴʐʏɿʃʉʑɁɸʀʄʉʐ

ɉʋʊɷɸɿɶʅɲϯ ͗ ȰʆɲʔʉʌɳɸʍʏʀɲʎɅʐʌɸʏʉʑʏʉʐȴʐʏɿʃʉʑɁɸʀʄʉʐ


ȶʃɽɸʍɻȵʆɸʌɶɻʏɿʃɼʎȾʄɿʆɿʃɼʎȵʋɿʏɼʌɻʍɻʎʍɸɿʋʋʉɸɿɷɼɶʑʌʘɲʋʊɸʋɿɴɸɴɲɿʘʅɹʆɲʃʌʉʑʍʅɲʏɲ
ɉʋʊɷɸɿɶʅɲϰ ͗

ɅʐʌɸʏʉʑʏʉʐȴʐʏɿʃʉʑɁɸʀʄʉʐʍɸɺʙɲɼɲʆɽʌʙʋʉʐʎ

ȶʃɽɸʍɻɈʅɼʅɲʏʉʎɅɲɽʉʄʉɶʀɲʎɅʏɻʆʙʆ͕ɀɸʄɿʍʍʙʆʃɲɿɉɷʌʊɴɿʘʆɃʌɶɲʆɿʍʅʙʆʏɻʎȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ

ɉʋʊɷɸɿɶʅɲϱ ͗ ȾʏɻʆɿɲʏʌɿʃʉʑȾɹʆʏʌʉʐȺɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻʎ͕ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʏʘʆɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʙʆ

ɸʇɸʏɳʍɸʘʆɶɿɲʏʉʆɿʊʏʉʐȴʐʏɿʃʉʑɁɸʀʄʉʐ
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ϭ

ȰͬȰ

ϭ









ȸʄɿʃʀɲ
Ɍʑʄʉ
;ɹʏɻͿ

ȷʙʉɀɳʌʏʐʌɲʎ
F
ȵʋʀɉʋʉʗʀɲʎ
F
ɀɸʏɲʃʀʆɻʍɻ
F
ȿʉɿʋʉʀʄʊɶʉɿ
F

ȿʊɶʉʎ
ɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɲʎ



ɀɸɲʆʏɿʋɻʃʏɿʃʊ
F
ɍʘʌʀʎ
ɲʆʏɿʋɻʃʏɿʃʊ
F





Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ;ʋ͘ʖ͘
ʖʌɼʍɻ
ɸʆʏʉʅʉɲʋʘɽɻʏɿʃʙʆ͕
ʃʄɿʆɿʃɳʍʐʅʋʏʘʅɳʏɲͿ

Ɉʅɼʅɲɀʉʌɿɲʃɼʎ
ȴɿɲɶʆʘʍʏɿʃɼʎ͕Ȱʔɽʙɷɻ
Ʌʐʌɸʏʉʑ͕Ȼʉʄʉɶɿʃʙʆ͕
Ɇɿʃɸʏʍɿɲʃʙʆʃɲɿȵʇʘʏɿʃʙʆ
Ɂʉʍɻʅɳʏʘʆʏɻʎȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ
ȾʏɻʆɿɲʏʌɿʃʉʑȾɹʆʏʌʉʐȰɽɻʆʙʆ
ɁɸɲʋʊʄɸʘʎϮϱ͕Ȱɶ͘
Ʌɲʌɲʍʃɸʐɼ͕ɈȾϭϱϯϭϬ

ȴͬʆʍɻȵʃʏʌʉʔɼʎ͕
ɃʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉȻɷɿʉʃʏɼʏɻ
ȸʅͬʆʀɲ
Ɍɿɲʄʀɷɿʉ
ȳɿɲʀʋʋʉʐʎʹʅɳʌʏʐʌɸʎ
ɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɲʎ ɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɲʎ
ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿʃɲɿʉɿ
ɶɸʘɶʌɲʔɿʃɹʎ
ʍʐʆʏɸʏɲɶʅɹʆɸʎ

ɅɆɃɇ͗




























ɀȵɆɃɇȻȻ͘ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰȵɂȵɈȰɇȵɏɁ;ɉʋɸʑɽʐʆʉʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘ȸʅͬʆʀɲ͙͙͙͙͗͘͘͘͘͘͘ɉʋʉɶʌɲʔɼ͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘͘Ϳ
ȿʊɶʉʎ
ȵʇɸʏɳʍɸɿʎɶɿɲɲʆʏɿʍʙʅɲʏɲ;ʉʌʉʄʉɶɿʃɹʎͿ
ȵʇɸʏɳʍɸɿʎɶɿɲɲʆʀʖʆɸʐʍɻͬɲʋʉʅʊʆʘʍɻɿʉʑ
ɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɲʎ
ȵʇɹʏɲʍɻϭ
ȵʇɹʏɲʍɻϮ
ȵʇɹʏɲʍɻϭ
ȵʇɹʏɲʍɻϮ
;ȷʙʉɀɳʌʏʐʌɲʎ͕
ȵʋʀɉʋʉʗʀɲʎ͕
ȵʀɷʉʎ
ȵʀɷʉʎ
ȵʀɷʉʎ
ȵʀɷʉʎ
ȸʅͬʆʀɲ
Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ȸʅͬʆʀɲ
Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ȸʅͬʆʀɲ
Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ȸʅͬʆʀɲ
Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ
ɀɸʏɲʃʀʆɻʍɻ͕
ɸʇɹʏɲʍɻʎ
ɸʇɹʏɲʍɻʎ
ɸʇɹʏɲʍɻʎ
ɸʇɹʏɲʍɻʎ
ȿʉɿʋʉʀʄʊɶʉɿͿ



ȵʀɷʉʎ
ɺʙʉʐ


ɀȵɆɃɇȻ͘ɇɈɃȻɍȵȻȰȻɅɅɃȵȻȴɏɁɅɃɉȴȵȻȳɀȰɈȻɇɈȸȾȰɁ

ȰʌɿɽʅʊʎȰȴȰɀȻɼ
ȴɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐΘ
ȰͬȰ Ʉʆʉʅɲɺʙʉʐ;ɸɳʆ
ʐʋɳʌʖɸɿͿ

ȰɅɃ͗


ɉʋʊɷɸɿɶʅɲϭ͗ȴɸʄʏʀʉȰʋʉʍʏʉʄɼʎɷɸɿɶʅɳʏʘʆɲʀʅɲʏʉʎɿʋʋʉɸɿɷʙʆɶɿɲɸʇɹʏɲʍɻɶɿɲʏʉʆɿʊʏʉʐɅȴɁ

ɈʅɼʅɲȾʏɻʆͬʃɼʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘͘͘
ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐɻɷɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɲɹɶɿʆɸɲʋʊ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆʉʃʏɻʆʀɲʏʌʉ
ɉʋɸʑɽʐʆʉʎȴɸɿɶʅɲʏʉʄɻʗʀɲʎ
;ʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉʃʏɻʆɿɳʏʌʉʐ͕ʏɻʄɹʔʘʆʉͿ͗
;ʊʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉʃʏɻʆɿɳʏʌʉʐ͕ʏɻʄɹʔʘʆʉͿ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘
ɉʋʉɶʌɲʔɼ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘
ɉʋʉɶʌɲʔɼ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗
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ȰʌʖɿʃɳɅ͘
ȵʆʊʏɻʏɲʎ










































ɃͬȸȾɈȸɁȻȰɈɆɃɇ










































ɈɉɅɃɇ
ȴȵȻȳɀȰɈɃɇ

ȵȻȴɃɇɅɈȸɁɃɉ
ȳȵɏȳɆȰɌȻȾȰɇɈɃȻɍȵȻȰȴȵȻȳɀȰɈɃɇ
;Ɂɲɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿʃɲɿɻ

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ
ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɼʉʆʉʅɲʍʀɲ
ȰɆȻȺɀɃɇ ϭ͘Ȱʀʅɲ
ȿȸɎȸɇ
Ʌɸʌɿʉʖɼ Ʌʊʄɻͬȴ͘ȴ͘
ɼʉʃʘɷɿʃʊʎhZ/E'
ȳɸʘɶʌɲʔɿʃʊ ȳɸʘɶʌɲʔɿʃʊ
ȴȰȾɈɉȿȻɏɇȸɇ

ȴȵȻȳɀȰɈɃɇ
;Ȳɿʊʏʉʋʉʎ͕ ͬɍʘʌɿʊɼ
ɲʋʊʏɻʆɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ
ʅɼʃʉʎ
ʋʄɳʏʉʎ
;ʊʋʉʐʐʋɳʌʖɸɿͿ Ϯ͘Ƀʄʊʃʄɻʌʉ
ɸʃʏʌʉʔɼʃʄʋ͘Ϳ Ƀɿʃɿʍʅʊʎ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞƵƌŝŶŐ͘ŽƌŐͿ
ʋʏɻʆʊ



ȰͬȰɅʏɻʆʉʑ








ϭ͘ȷʘʆʏɲʆɳ
Ϯ͘Ⱥɻʌɸʐɽɹʆʏɲ
ϯ͘Ȱʆɸʐʌɸɽɹʆʏɲ
ʆɸʃʌɳ

;ΎͿȾȰɈȰɇɈȰɇȸ
ɅɈȸɁɏɁ

ȵȿȿȸɁȻȾȸȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ


Ʌʊʄɻʹȸʅͬʆʀɲ
ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘



Ȱʌɿɽ͘Ʌʌ͘
ɈɀȸɀȰȾɈȸɁȻȰɈɆȻȾȸɇ

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙



ɅɆɃɇ͗ɈʅɼʅɲɅɲɽʉʄʉɶʀɲʎɅʏɻʆʙʆ͕ɀɸʄɿʍʍʙʆ
ʃɲɿɉɷʌʊɴɿʘʆɃʌɶɲʆɿʍʅʙʆʏɻʎȴͬʆʍɻʎȾʏɻʆ͘ȾɹʆʏʌʉʐȺɸʎͬʆʀʃɻʎ
Ʌʄɻʌ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘͘





Ɉɻʄ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘͘



ȾɃȻɁ͗͘ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȰɶʌʉʏ͘Ȱʆɳʋʏ͘ΘɈʌʉʔʀʅʘʆ
ͲŵĂŝů͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗




ȴͬʆʍɻɉɶɸʀɲʎȷʙʘʆʹɈʅɼʅɲȿʉɿʅʘɷʙʆʃɲɿɅɲʌɲʍɿʏɿʃʙʆɁʉʍɻʅɳʏʘʆ







Ȳɸʌɲʆɺɹʌʉʐϰϲ͕Ȱɽɼʆɲ͕ϭϬϰϯϴ 

ɉʋʊɷɸɿɶʅɲϮ͗ȴɸʄʏʀʉȰʋʉʍʏʉʄɼʎɷɸɿɶʅɳʏʘʆɲʋʊɳɶʌɿɲɼɳʄʄɲʋʏɻʆɳɸʐɲʀʍɽɻʏɲʍʏʉʆɿʊʏʉʐɅȴɁɶɿɲɸʇɹʏɲʍɻɶɿɲʏʉʆɿʊʏʉʐȴʐʏɿʃʉʑɁɸʀʄʉʐ͘

ȾɏȴȻȾɃɇȴȵȻȳɀȰɈɃɇ









ȶʏʉʎ
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ɅɆɃɇ͗



͙͙ͬͬ͘͘͘͘








ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȰɶʌʉʏɿʃɼʎ
ȰʆɳʋʏʐʇɻʎʃɲɿɈʌʉʔʀʅʘʆ
ȳɸʆɿʃɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻȾʏɻʆɿɲʏʌɿʃɼʎ
ȴͬʆʍɻɉɶɸʀɲʎʏʘʆȷʙʘʆ
ɈʅɼʅɲȿʉɿʅʘɷʙʆΘ
ɅɲʌɲʍɿʏɿʃʙʆɁʉʍɻʅɳʏʘʆ
Ȳɸʌɲʆɺɹʌʉʐϰϲ͕Ȱɽɼʆɲ͕ϭϬϰϯϴ

Ȱʌ͘Ʌʌʘʏ͗͘





ȺȵɀȰ͗
ȰʆɲʔʉʌɳɸʍʏʀɲʎɅʐʌɸʏʉʑʏʉʐȴʐʏɿʃʉʑɁɸʀʄʉʐ

ɇɲʎɶʆʘʌʀɺʉʐʅɸʊʏɿʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʏɻʎɺʙʆɻʎɸʐɽʑʆɻʎʅɲʎɷɿɲʋɿʍʏʙɽɻʃɸɸʍʏʀɲɅȴɁɶɿɲʏɻʆ
ʉʋʉʀɲʍɲʎʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿʉɿʋɲʌɲʃɳʏʘʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ͗

ɇʏʉɿʖɸʀɲɿɷɿʉʃʏɼʏɻʏɻʎɸʃʏʌʉʔɼʎ
Ʉʆʉʅɲ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ȵʋʙʆʐʅʉ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘ɄʆʉʅɲɅɲʏʌʊʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘Ɉɲʖ͘Ⱦʙɷɿʃɲʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͙
ȴɼʅʉʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ȴɻʅʉʏɿʃʊȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙Ⱦʉɿʆʊʏɻʏɲ͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘
Ɉɻʄ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘&Ăǆ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ͲŵĂŝů͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ȵʆʏʉʋɿʍʅʊʎʅʉʄʐʍʅɹʆɻʎɸʃʏʌʉʔɼʎ͗
Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼȵʆʊʏɻʏɲ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ȴɼʅʉʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ɍʘʌɿʊ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘Ɉʉʋʉɽɸʍʀɲ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘







ȵȿȿȸɁȻȾȸȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
ɈɀȸɀȰȾɈȸɁȻȰɈɆȻȾȸɇ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘

Ɉɲʖ͘ȴͬʆʍɻ ͗ 
Ɉɲʖ͘Ⱦʙɷɿʃɲʎ ͗ 
Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ
͗ 
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ ͗ 
ͲŵĂŝů ͗ 

ɉʋʊɷɸɿɶʅɲϯ͗ȰʆɲʔʉʌɳɸʍʏʀɲʎɅʐʌɸʏʉʑʏʉʐȴʐʏɿʃʉʑɁɸʀʄʉʐ
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Ȱʋʊʍʏɲʍɻɲʋʊ
ʅʉʄʐʍʅɹʆɻɸʃʏʌʉʔɼ

Ȱʌɿɽʅʊʎɺʙʘʆʋʉʐʋɹɽɲʆɲʆ


ȳɸɿʏʉʆɿʃɹʎȵʃʏʌʉʔɹʎɿʋʋʉɸɿɷʙʆ;ɲʃʏʀʆɲϮϬʖɿʄɿʉʅɹʏʌʘʆͿ

ɲͬɲ
ȴͬʆʍɻ
ȵʀɷʉʎɺʙʘʆ
Ȱʌɿɽʅʊʎɺʙʘʆ







Ȱʌɿɽʅʊʎɺʙʘʆʍʏɲʉʋʉʀɲɸʋɿɴɸɴɲɿʙɽɻʃɸʏʉʆʊʍɻʅɲ

Ȱʌɿɽʅʊʎɺʙʘʆʋʉʐʆʊʍɻʍɲʆ
ȵʀɷʉʎɺʙʘʆ






ȳɸʘɶʌɲʔɿʃɹʎʍʐʆʏɸʏɲɶʅɹʆɸʎ;ʍɸɷɸʃɲɷɿʃɹʎʅʉʀʌɸʎͿ͗
ȳɸʘɶʌɲʔɿʃʊʅɼʃʉʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ȳɸʘɶʌɲʔɿʃʊʋʄɳʏʉʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɲʌʖɿʃɼʎʐʋʉʗʀɲʎʏʉʐʆʉʍɼʅɲʏʉʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɸʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻʎʏʉʐʆʉʍɼʅɲʏʉʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘͘
Ɉʉʆʊʍɻʅɲɸʋɿɴɸɴɲɿʙɽɻʃɸʅɸ;ɲʌ͘ʋʌʘʏɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɼʎɸʇɹʏɲʍɻʎͿ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘

ɇʐʆʉʄɿʃʊʎɲʌɿɽʅʊʎɺʙʘʆʅʉʄʐʍʅɹʆɻʎɸʃʏʌʉʔɼʎʃɲʏɳɸʀɷʉʎ͘

ȵʀɷʉʎɺʙʘʆ
Ȱʌɿɽʅʊʎɺʙʘʆ
Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ

13812
Τεύχος B’ 1359/23.03.2022

ɅɸʌɿɶʌɲʔɼȾʄɿʆɿʃʙʆɇʐʅʋʏʘʅɳʏʘʆ
;ʃɲɿɻʄɿʃʀɲʏʘʆɺʙʘʆʊʋʉʐɸʋɿɴɸɴɲɿʙɽɻʃɸʏʉʆʊʍɻʅɲͿ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ȳʀʆɸʏɲɿɽɸʌɲʋɸʀɲʏʘʆʆʉʍʉʑʆʏʘʆɺʙʘʆ
;ɁȰȻͲɃɍȻ͕ʋʌʉʍɷɿʉʌʀʍʏɸͿ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ȸɸʍʏʀɲɲʆɿʖʆɸʑɽɻʃɸʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉ͗Ʌɲɽɻʏɿʃɼʎɸʋɿʏɼʌɻʍɻʎ 
ȵʆɸʌɶɻʏɿʃɼʎʃʄɿʆɿʃɼʎɸʋɿʏɼʌɻʍɻʎ 
ȵʆɸʌɶɻʏɿʃɼʎʉʌʉʄʉɶɿʃɼʎɸʋɿʏɼʌɻʍɻʎ 
;ʍɻʅɸɿʙʍʏɸʅɸɍʍʏɻʆɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻɽɹʍɻͿ

ɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɹʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ͗
ɀɸʏɲʃɿʆɼʍɸɿʎʏʘʆɺʙʘʆʏɻʎɸʃʏʌʉʔɼʎʃɲʏɳʏɿʎʏɸʄɸʐʏɲʀɸʎϮϭɻʅɹʌɸʎ
;ɁȰȻͲɃɍȻ͕ʋʌʉʍɷɿʉʌʀʍʏɸͿ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘
ɉʋɳʌʖʉʐʆɺʙɲʋʉʐɹʖʉʐʆɶɸʆʆɻɽɸʀʍɸɳʄʄɻʖʙʌɲɼʋʉʐʏɲʇʀɷɸʗɲʆɸʃʏʊʎȵʄʄɳɷʉʎʍʏʉʋɲʌɸʄɽʊʆ
;ɁȰȻͲɃɍȻ͕ʋʌʉʍɷɿʉʌʀʍʏɸͿ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘
Ʌɲʌɲʏɻʌɼɽɻʃɸɽʆɻʍɿʅʊʏɻʏɲʍɸɳɶʌɿɲʋʏɻʆɳɶʑʌʘɲʋʊʏɻʅʉʄʐʍʅɹʆɻɸʃʏʌʉʔɼɼʍʏɻʆɸʐʌʑʏɸʌɻʋɸʌɿʉʖɼ
;ɁȰȻͲɃɍȻ͕ʋʌʉʍɷɿʉʌʀʍʏɸͿ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘
ȶʖʉʐʆɷɿɲʋɿʍʏʘɽɸʀʃʌʉʑʍʅɲʏɲʏɻʎʆʊʍʉʐʍɸɲʆɽʌʙʋʉʐʎʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼ
;ɁȰȻͲɃɍȻ͕ʋʌʉʍɷɿʉʌʀʍʏɸͿ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘


ɃͬȸȾʏɻʆʀɲʏʌʉʎ
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ɅɆɃɇ͗







ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȰɶʌʉʏɿʃɼʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎʃɲɿɈʌʉʔʀʅʘʆ
ȳɸʆɿʃɼȾʏɻʆɿɲʏʌɿʃɼʎ
ȴͬʆʍɻɉɶɸʀɲʎʏʘʆȷʙʘʆ
ɈʅɼʅɲȿʉɿʅʘɷʙʆΘ
ɅɲʌɲʍɿʏɿʃʙʆɁʉʍɻʅɳʏʘʆ
Ȳɸʌɲʆɺɹʌʉʐϰϲ͕ϭϬϰϯϴ͕Ȱɽɼʆɲ







͙͙ͬͬ͘͘͘͘

Ȱʌ͘Ʌʌʘʏ͗͘
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Ʌɸʌɿʉʖɼʋʉʐɲʔʉʌɳɻɸʋɿɷɻʅɿʉʄʉɶɿʃɼɹʌɸʐʆɲ͗
;ʋ͘ʖ͘ȴɼʅʉɿ͕ȾʉɿʆʊʏɻʏɸʎͲȴɻʅʉʏɿʃɳȴɿɲʅɸʌʀʍʅɲʏɲ͕ɶʑʌʘɲʋʊȵʋɿɴɸɴɲɿʘʅɹʆɲʃʌʉʑʍʅɲʏɲɼʉʅɳɷɸʎʃʌʉʐʍʅɳʏʘʆɅʐʌɸʏʉʑ
ȴʐʏɿʃʉʑɁɸʀʄʉʐɼʍʏɲʍʑʆʉʌɲɶɸɿʏʉʆɿʃʙʆɅɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆȵʆʉʏɼʏʘʆʅɸʃʌʉʑʍʅɲʏɲʏɻʎʆʊʍʉʐͿ

ȴɻʄʘɽɸʀʍɸʎɸʍʏʀɸʎɅʐʌɸʏʉʑȴʐʏɿʃʉʑɁɸʀʄʉʐʍɸɿʋʋʉɸɿɷɼͬʋʏɻʆɳ͗

ȳɸʘɶʌɲʔɿʃɹʎʍʐʆʏɸʏɲɶʅɹʆɸʎ
Ȱʌɿɽʅʊʎ
ȴɼʅʉʎͬȴɻʅʉʏɿʃʊ
ȸʅͬʆʀɲ
;ʍɸɷɸʃɲɷɿʃɹʎʅʉʀʌɸʎͿ
ʋʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ
ȴɿɲʅɹʌɿʍʅɲͬ
ȸʅͬʆʀɲɸʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻʎ
ʐʋʉʗʀɲʎ
ɷɼʄʘʍɻʎɸʍʏʀɲʎ
Ⱦʉɿʆʊʏɻʏɲ
ɀɼʃʉʎ
Ʌʄɳʏʉʎ

͗
͗
͗
͗
͗


Ɉɲʖ͘ȴͬʆʍɻ
Ɉɲʖ͘Ⱦʙɷɿʃɲʎ
Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ
ͲŵĂŝů





ȵȿȿȸɁȻȾȸȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘
ɈɀȸɀȰȾɈȸɁȻȰɈɆȻȾȸɇ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ 

ɉʋʊɷɸɿɶʅɲϰ͗ȶʃɽɸʍɻȵʆɸʌɶɻʏɿʃɼʎȾʄɿʆɿʃɼʎȵʋɿʏɼʌɻʍɻʎʍɸɿʋʋʉɸɿɷɼɶʑʌʘɲʋʊɸʋɿɴɸɴɲɿʘʅɹʆɲʃʌʉʑʍʅɲʏɲɅȴɁʍɸɺʙɲɼɲʆɽʌʙʋʉʐʎ
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ϭ

Ϯ

ϯ

ϰ

ɲͬɲ



















































































ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ




ɇɸʄ͙ɲʋʊ͙


Ȱʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʃʄɿʆɿʃɼʎɸʋɿʏɼʌɻʍɻʎʍɸɸʃʏʌʉʔɹʎɿʋʋʉɸɿɷʙʆ͗
;ɸʃʏʌʉʔɹʎʍɸɲʃʏʀʆɲϮϬʖʄʅɲʋʊʃʌʉʑʍʅɲɼʉʅɳɷɲʃʌʉʐʍʅɳʏʘʆʍɸɲʆɽʌʙʋʉʐʎɼɺʙɲɼʍɸɺʙʆɻϮϬʖʄʅɲʋʊʏɲʍʑʆʉʌɲ
ʊʅʉʌɻʎɅȵʋʉʐɸʀʖɸʃʌʉʑʍʅɲʏɲʍɸɲʆɽʌʙʋʉʐʎɼɺʙɲͿ

ɅȰɆɃɁɈȰȻɅɅɃȵȻȴȸ
ɁȵɉɆȻȾȰɇɉɀɅɈɏɀȰɈȰ
ȻɅɅɃȻ
ȴͬɁɇȸ
ȸɀͬɁȻȰ
;ȾȰɈȰɈȸɁȵɅȻɇȾȵɎȸȹɈɃɉɇ
ȻȴȻɃȾɈȸɈȸɇ
ɈȸȿȵɌɏɁɃ
ȸɀȻɃɁɃȻ
ɈȵȿȵɉɈȰȻɃɉɇϯɀȸɁȵɇ͕
ȵȾɈɆɃɌȸɇ
ȵɅȻɇȾȵɎȸɇ ȰȺȿȸɇȸɇ
ɃɁɃȻ
ȳȻɁɁɃȻ
ȵɆȳȰɇȻȰɇ
ɅȵɆȻȳɆȰɎɈȵͿ
ȰȳɏɁɏɁ
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ȵɆȳȰɇɈȸɆȻȰȾɃɇȰɆȻȺɀɃɇȴȵȻȳɀȰɈɃɇ






ɈɉɅɃɇȴȵȻȳɀȰɈɃɇ






ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰȿȸɎȸɇ
ɈɃɉȴȵȻȳɀȰɈɃɇ
ȰɅɃɈȸɁɅ͘ȵ͘





ȵȻȴɃɇɅɈȸɁɃɉ
;Ɂɲɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿʃɲɿɻɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɼ
ʉʆʉʅɲʍʀɲ
ɼʉʃʘɷɿʃʊʎhZ/E'ɲʋʊʏɻʆɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞƵƌŝŶŐ͘ŽƌŐͿ






ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸȵɁɃɈȸɈȰ





ȳȵɏȳɆȰɌȻȾɃɀȸȾɃɇͲɉ





ȳȵɏȳɆȰɌȻȾɃɅȿȰɈɃɇͲɍ




















WZ

;ϭͿȺȵɈȻȾɃ

;ϮͿȰɆɁȸɈȻȾɃ

;ϯͿȴȵɁ
ȴȻȵɁȵɆȳȸȺȸȾȵ






;ϭͿȺȵɈȻȾɃ

;ϮͿȰɆɁȸɈȻȾɃ

;ϯͿȴȵɁ
ȴȻȵɁȵɆȳȸȺȸȾȵ



ɃɆɃȿɃȳȻȾȸ
ȵɂȵɈȰɇȸ





ɃɅɆɃȽɇɈȰɀȵɁɃɇɈʉʐɈʅ͘Ʌɲɽ͘ɅʏɻʆʙʆʏɻʎȴȾȾȺ

;ϯͿ
ȰɁȵɉɆȵȺȵɁɈȰ
ɁȵȾɆȰ



;ϮͿ
ȺȸɆȵɉȺȵɁɈȰ



;ϭͿ
ȷɏɁɈȰɁȰ

ɇɈȵȿȵɍɃɇ
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ȰɆȻȺɀɃɇȴȰȾɈɉȿȻɏɇȸɇ;ʊʋʉʐʐʋɳʌʖɸɿͿ

ȰɉɂɏɁȰɆȻȺɀɃɇɅɈȸɁɃɉ

ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ

ɅɃȿȸͬȴ͘ȴͬ͘ɍɏɆȻɃ͚ȸɃȻȾȻɇɀɃɇ
ȲȻɃɈɃɅɃɇʃʄʋ͘

ɀȸɁȰɇͬȵɈɃɇ;ɇʐʅʋʄɻʌʙʍʏɸɲʆɳʄʉɶɲͿ

ȵȿȿȸɁȻȾȸȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰȺɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻ͙͙͙͙͙͙͙͘͘
ȾȵɁɈɆɃȾɈȸɁȻȰɈɆȻȾɏɁȻȴɆɉɀȰɈɏɁȰʌɿɽ͘Ʌʌʘʏ͙͙͙͙͙͙͙͙͘
ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸɇ
ɈʅɼʅɲɅɲɽʉʄʉɶʀɲʎɅʏɻʆʙʆ;ȵȵȰȳʌʀʋɻʎʏʘʆɅʏɻʆʙʆͿ
Ʌʄɻʌ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘͘





Ɉɻʄ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘



ɅɆɃɇ͗͘ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȰɶʌʉʏ͘Ȱʆɳʋʏ͘ΘɈʌʉʔʀʅʘʆ
ͲŵĂŝů͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗ 



ȴͬʆʍɻɉɶɸʀɲʎȷʙʘʆͲɈʅɼʅɲȿʉɿʅʘɷʙʆʃɲɿɅɲʌɲʍɿʏɿʃʙʆɁʉʍɻʅɳʏʘʆ








Ȳɸʌɲʆɺɹʌʉʐϰϲ͕ϭϬϰϯϴ͕Ȱɽɼʆɲ
ȳȵɏȳɆȰɌȻȾȰɇɈɃȻɍȵȻȰ
ȾȰɈȰɇɈȰɇȸ
ȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰȵɆȳȰɇɈȸɆȻȰȾȸɇ
ȴȵȻȳɀȰɈɃɇ
ɅɈȸɁɏɁ
ȵɂȵɈȰɇȸɇ



ɉʋʊɷɸɿɶʅɲϱ͗ȶʃɽɸʍɻɈʅɼʅɲʏʉʎɅɲɽʉʄʉɶʀɲʎɅʏɻʆʙʆɀɸʄɿʍʍʙʆʃɲɿɉɷʌʊɴɿʘʆɃʌɶɲʆɿʍʅʙʆʏɻʎȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎȾʏɻʆɿɲʏʌɿʃʉʑȾɹʆʏʌʉʐ
Ⱥɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻʎ͕ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʏʘʆɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʙʆɸʇɸʏɳʍɸʘʆɶɿɲʏʉʆɅʐʌɸʏʊȴʐʏɿʃʉʑɁɸʀʄʉʐʍɸʋʏɻʆɳ͘
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Η απόφαση ισχύει από 1.1.2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2022
Ο Υφυπουργός
ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02013592303220028*

