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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2252.1.1/62809/2020
Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του
άρθρου εξηκοστού δευτέρου της από 30.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 75), όπως
έχει κυρωθεί με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020
(Α’ 86) για τη διασφάλιση της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών
και την ανάγκη ανάκτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου για την περίοδο 25.09.2020 - 30.09.2020.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου εξηκοστού δεύτερου του μέρους ΙΒ της
από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοϊού COVID-19
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86),
β) του άρθρου εξηκοστού έβδομου της από 13.04.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες
διατάξεις» (Α’ 84) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4690/2020 (Α΄104),
γ) του άρθρου τεσσαρακοστό πρώτο της από
01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α’ 104),
δ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»
(Α’ 112), όπως ισχύει,
ε) του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261) (Κ.Δ.Ν.Δ.), όπως ισχύει,
στ) του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή

Αρ. Φύλλου 4132

Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α’ 145), όπως ισχύει,
ζ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),
η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
θ) της υπ’ αρ. 3332.2/03/13/21-08-2013 απόφασης του
Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Καθορισμός του τύπου
και των στοιχείων της δήλωσης δρομολόγησης πλοίου,
του περιεχομένου αυτής και των εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτήν» (Β’ 2129),
ι) της υπ’ αρ. 2252.1.1/59502/2020/15-09-2020 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης και
Επενδύσεων - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Συμπληρωματική Χρηματοδότηση συμβάσεων ανάθεσης
δημόσιας Υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δεύτερου
της από 30/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
(Α’ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020
(Α’ 86)» (Β’ 4008),
ια) της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56435/15-09-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών - Ανάπτυξης
και Επενδύσεων - Προστασίας του Πολίτη - Εθνικής Άμυνας - Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Υγείας - Πολιτισμού και Αθλητισμού Εσωτερικών - Μετανάστευσης και Ασύλου -Υποδομών
και Μεταφορών - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
«Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες
και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο
της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3958),
ιβ) της υπ’ αρ. 2252.1.3.6/56767/20/04-09-2020 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
«Περιόδος εφαρμογής του μέτρου για την διασφάλιση
της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης
νησιωτικών περιοχών» (Β’ 3776),
ιγ) της υπ’ αρ. 100397/25-09-2020 (αρ. απόφ. 1891)
απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων. (ΑΔΑ: ΩΗ0Ο46ΜΤΛΡ-ΦΣΛ).
2. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
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3. Το γεγονός ότι, εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος
κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, δεδομένου ότι δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση του Υπουργού
Υγείας που να διαπιστώνει την έλλειψη αυτού, κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο εξηκοστό δεύτερο της από
30-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α’ 86).
4. Την αναγκαιότητα διασφάλισης της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών και
την ανάγκη ανάκτησης του ακτοπλοϊκού δικτύου προκειμένου τούτο να ανταποκριθεί στις συγκοινωνιακές ανάγκες και να συμβάλει στην ομαλοποίηση της σύνδεσης
των νησιών τόσο με την ηπειρωτική Ελλάδα, όσο και μεταξύ τους, εξαιτίας των περιορισμών που εξακολουθούν
να ισχύουν αναφορικά με τον επιτρεπόμενο αριθμό μετακινήσεων πολιτών στα νησιά με πλοία σύμφωνα με τα
προηγούμενα στο άρθρο δώδεκα (12) της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.56435/15-09-2020 απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες
υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο
σύνολο της επικράτειας προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3958), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας Επιλέξιμες γραμμές
1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου εξηκοστού δεύτερου του μέρους ΙΒ της από
30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα
αντιμετώπισης της πανδημίας κορωνοϊού COVID-19
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης νόμου, όπως κυρώθηκε με το
ν. 4684/2020 (Α’86).
2. Για τη σύναψη των συμβάσεων της παρ. 1 ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 3 έως
5 της παρούσας.
3. Στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας καθορίζονται οι δρομολογιακές γραμμές, η συχνότητα δρομολογίων και το ανάλογο ανά κατηγορία μίσθωμα, μη
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
4. Το κόστος των συμβάσεων της παρ. 1 βαρύνει το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Άρθρο 2
Έναρξη διαδικασίας - Δημοσίευση Πρόσκλησης
1. Η διαδικασία σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για συγκεκριμένη/ες γραμμή ή γραμμές,
από αυτές που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα Ι, ΙΙ
και ΙΙΙ θα εκκινεί από τη δημοσίευση της παρούσης, εφόσον διαπιστωθεί από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ότι συντρέχουν
οι ακόλουθες κατά περίπτωση προϋποθέσεις:
(α) Για την περίπτωση των γραμμών του παραρτήματος Ι (ταχύπλοα) να υφίσταται ουσιώδης μείωση μεταφορικού έργου. Ως μείωση νοείται η μείωση της κίνησης
επιβατών για την περίοδο από 01.09.2020 - 10.09.2020
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κατά ποσοστό 30% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο
του 2019 με βάση τα στοιχεία, όπως προκύπτουν από το
ΗΣΚΘΕΕΑ «Ηλεκτρονικό Σύστημα Κράτησης Θέσεων και
Έκδοσης Εισιτηρίων και Αποδείξεων».
(β) Για τις γραμμές του Παραρτήματος ΙΙ να υφίσταται
ουσιώδης μείωση μεταφορικού έργου. Ως μείωση νοείται η μείωση της κίνησης επιβατών για την περίοδο
01.09.2020 - 10.09.2020 κατά ποσοστό 30% σε σχέση με
την αντίστοιχη περίοδο του 2019 με βάση τα στοιχεία,
όπως προκύπτουν από το ΗΣΚΘΕΕΑ «Ηλεκτρονικό Σύστημα Κράτησης Θέσεων και Έκδοσης Εισιτηρίων και
Αποδείξεων» για όσες γραμμές είναι υπόχρεες τήρησης
του συστήματος και από τα στοιχεία, όπως προκύπτουν
από τις αναφορές των Λιμενικών Αρχών μετά από σχετική διαταγή της αρμόδιας Διεύθυνσης για όσες γραμμές
δεν είναι υπόχρεες τήρησης ΗΣΚΘΕΕΑ.
2. Εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες στην ως άνω
παρ. 1 προϋποθέσεις, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δημοσιεύει στον ιστότοπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (εφεξής η «Πρόσκληση») για
τη σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για
συγκεκριμένο δρομολόγιο ή δρομολόγια σύμφωνα με
το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα IV της
παρούσας. Η ως άνω Πρόσκληση υπογράφεται από τον
Διευθυντή της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών.
3. Ειδικά στην περίπτωση των γραμμών Περάματος Παλουκίων, Πειραιά -Σελήνια Σαλαμίνος και για τις γραμμές του παραρτήματος ΙΙΙ (οι οποίες διασφαλίζουν την
απρόσκοπτη τροφοδοσία των νησιών με ειδικά φορτία
που δε δύναται να μεταφερθούν με τα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία) για
τη δημοσίευση της Πρόσκλησης και τη σύναψη της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, δεν θα απαιτείται
η συνδρομή των προϋποθέσεων που προβλέπονται στην
περ. (α) και (β) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η δε
Πρόσκληση θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά το σύνολο
των δρομολογίων που προβλέπονται στα παραρτήματα
Ι, ΙΙ και ΙΙΙ για τις συγκεκριμένες γραμμές.
Άρθρο 3
Δικαιούμενοι Συμμετοχής - Διαδικασία επιλογής
1. Δικαιούμενοι συμμετοχής για τη σύναψη σύμβασης
ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας απόφασης, είναι πλοιοκτήτες - πλοιοκτήτριες εταιρείες πλοίων
υπό ελληνική σημαία ή σημαία κράτους - μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και κοινοπραξίες που αποτελούνται από τα ως άνω πρόσωπα (εφεξής οι «Δικαιούμενοι
Συμμετοχής»), οι οποίοι έχουν λάβει υποχρέωση εκτέλεσης δρομολογίων δρομολόγησης του άρθρου τέταρτου
και τέταρτου α’ του ν. 2932/2001 (Α’ 145), όπως ισχύει,
καθώς και του άρθρου 168 Α’ του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261),
όπως ισχύει, και εκτελούν τα δρομολόγια κατά τον χρόνο
έκδοσης της παρούσας απόφασης, στις γραμμές των
παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας.
2. Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσας εντός 24 ωρών από τη δημοσίευση
της Πρόσκλησης.
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3. Σε γραμμές των παραρτημάτων Ι και ΙΙ όπου έχουν
λάβει ανακοίνωση δήλωσης δρομολόγησης του άρθρου
τέταρτου και τέταρτου α’ του ν. 2932/2001 (Α’ 145), όπως
ισχύει, καθώς και του άρθρου 168 Α’ του ν.δ. 187/1973
(Α’ 261), όπως ισχύει, και εκτελούν τα δρομολόγια περισσότεροι του ενός πλοιοκτητών, θα συνάπτονται συμβάσεις με τον καθένα πλοιοκτήτη ξεχωριστά με υποχρέωση
εκτέλεσης δρομολογίων κατά αναλογία του αριθμού των
δρομολογίων, όπως θα προκύπτει από την Πρόσκληση
της παραγράφου 2 του άρθρου 3. Ο επιμερισμός των
δρομολογίων θα πραγματοποιηθεί επί του συνολικού
αριθμού δρομολογίων που προβλέπονται ανά γραμμή
στα παραρτήματα I και II.
4. Η διαδικασία εξέτασης των δικαιολογητικών και των
προϋποθέσεων θα πραγματοποιείται από τριμελή επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
5. Η διαδικασία σύναψης της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας θα ολοκληρώνεται εντός 48 ωρών από
τη δημοσίευση της εκάστοτε Πρόσκλησης. Σχέδιο της
σύμβασης που θα συνάπτεται με τον ανάδοχο που θα
προκύψει από την ανωτέρω διαδικασία επιλογής, παρατίθεται στο παράρτημα V της παρούσας. Η διάρκεια των
εν λόγω συμβάσεων ορίζεται έως 30-9-2020.
Άρθρο 4
Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά
1. Οι Δικαιούμενοι Συμμετοχής που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας, οφείλουν να
υποβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην εκάστοτε Πρόσκληση, τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
α) Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις των παραρτημάτων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, με βάση το υπόδειγμα της Αίτησης που παρατίθεται στο παράρτημα VI.
β) Υπεύθυνη δήλωση, δεόντως υπογεγραμμένη από
τον πλοιοκτήτη ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της πλοιοκτή-
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τριας εταιρείας, στην οποία θα δηλώνεται ότι όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα και τα πιστοποιητικά του πλοίου
βρίσκονται σε ισχύ, όπως έχουν κατατεθεί στην αρμόδια
Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται
στο παράρτημα VII.
Άρθρο 5
Εκπτώσεις - Κυρώσεις - Λύση Σύμβασης Ευχέρειες Διοίκησης
1. Σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων που
προβλέπονται στις συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας της παρούσας, με αιτιολογημένη απόφαση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου ενδέκατου του ν. 2932/2001 (Α’ 145),
όπως ισχύει.
2. Η σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας της παρούσας λύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) με την πάροδο της συμφωνηθείσας διάρκειας αυτής,
β) με καταγγελία από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη,
γ) με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, και
δ) σε περίπτωση ανωτέρας βίας.
3. Σε περίπτωση διακοπής των δρομολογίων για τα
οποία έχει συναφθεί σύμβαση ανάθεσης δημόσιας
υπηρεσίας κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα ή
σε περίπτωση μη προσέλευσης του πλοιοκτήτη/πλοιοκτήτριας εταιρείας/κοινοπραξίας για την υπογραφή
της σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, και εφόσον διαπιστώνεται η ύπαρξη επιτακτικών συγκοινωνιακών αναγκών, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να προβαίνει σε απευθείας σύναψη σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας,
χωρίς την τήρηση της προβλεπόμενης στα άρθρα 3 έως
5 της παρούσας διαδικασίας, με πλοιοκτήτη ή πλοιοκτήτρια εταιρεία άλλου πλοίου με τους ίδιους συμβατικούς
όρους.

44680

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 4132/25.09.2020

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻ
ȴɆɃɀɃȿɃȳȻȰȾȸȳɆȰɀɀȸ–

Ȱ͘ɈɃɅɃɇȴȻȵɂȰȳɏȳȸɇ

Ȱ͘ȵȻȴɃɇȳɆȰɀɀȸɇ

ȴȻȰȳɏɁȻɇɀɃɉ
Ȳ͘ȰɁɏɈȰɈɃ
ɅɆɃɇɌȵɆɃɀȵɁɃȰɅɃ
ɉ͘Ɂ͘Ȱ͘Ɂ͘Ʌ͘ɀȻɇȺɏɀȰȰɁȰ
ȴɆɃɀɃȿɃȳȻɃ;D,
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇȳȻȰɈȸɁ
ȴȻȰɅȻɇɈɏɇȸɈɃɉȰɆȻȺɀɃɉɀȵȻɏɇȸɇɈȸɇ ɇɉɀɅȵɆȻȿȰɀȲȰɁɃɀȵɁɃɉ
Ɍ͘Ʌ͘Ȱ͘ϮϰйͿ
ȾȻɁȸɇȸɇ

Ȳ͘ɈɉɅɃɇɅȿɃȻɃɉ

ϭ͘ ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɇɉɆɃɇ-ɀɉȾɃɁɃɇ-ɅȰɆɃɇɁȰɂɃɇ-ȻɃɇ-ȺȸɆȰʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ

ȴɆɃɀɃȿɃȳȻȰȾȵɇȰɅȰȻɈȸɇȵȻɇ

ϱϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɈɲʖʑʋʄʉʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲϭ
;ɸʋɿɴɳʏɸʎɳʆʘʏʘʆϭϮϬϬͿ

ȶʇɿ;ϬϲͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ
Ϯ͘ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɇȵɆȻɌɃɇ-ɇȻɌɁɃɇ-ɀȸȿɃɇʃɲɿ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɈɲʖʑʋʄʉʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲϮ
;ɸʋɿɴɳʏɸʎɹʘʎϭϭϵϵͿ

ɅʌʘɿʆɼɲʆɲʖʙʌɻʍɻɲʋʊɅɸɿʌɲɿɳ͘
ȴʙɷɸʃɲ;ϭϮͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳ
ʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ
ϯ͘ȸɆȰȾȿȵȻɃ-ȺȸɆȰ-ȸɆȰȾȿȵȻɃ

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

ȶʇɿ;ϬϲͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɈɲʖʑʋʄʉʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲϮ
;ɸʋɿɴɳʏɸʎɹʘʎϭϭϵϵͿ

ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ȸɆȰȾȿȵȻɃ
ϰɲ͘ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ȰȻȳȻɁȰ-ȰȳȾȻɇɈɆȻʃɲɿ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϭ͘ϴϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳɅȿɃȻɃɈͬɍ-ɉͬȳ

ȵʀʃʉʍɿɷʑʉ;ϮϮͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳ
ʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ
ϰɴ͘ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɅɃɆɃɇ-ɉȴɆȰ-ȵɆɀȻɃɁȸɇɅȵɈɇȵɇ-ɅɃɆɈɃɍȵȿȻʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ
ȶʆʏɸʃɲ;ϭϭͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻ

ϭ͘ϴϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳɅȿɃȻɃɈͬɍ-ɉͬȳ
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ɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ
ϱɲ͘ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɇȻɌɁɃɇɀȸȿɃɇɌɃȿȵȳȰɁȴɆɃɇ-ȺȸɆȰ-ȰɀɃɆȳɃɇȾɃɉɌɃɁȸɇȻ-ɁȰɂɃɇ-ɀɉȾɃɁɃɇ-ɁȰɂɃɇɅȰɆɃɇ-ɇȻɌɁɃɇ-ɀȸȿɃɇ

ϭϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ- Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ȶʇɿ ;ϬϲͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ
ϱɴ͘ɀȸȿɃɇ-ɇȻɌɁɃɇ-ɅȰɆɃɇ-ɁȰɂɃɇɀɉȾɃɁɃɇ-ɁȰɂɃɇ-ȾɃɉɌɃɁȸɇȻȰɀɃɆȳɃɇ-ȺȸɆȰ-ɌɃȿȵȳȰɁȴɆɃɇ-ɀȸȿɃɇɇȻɌɁɃɇ-ɇȵɆȻɌɃɇ-ɅȵȻɆȰȻȰɇ

ϭϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ- Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ȶʇɿ ;ϬϲͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɀȸȿɃɇ
ϲ͘ȲɃȿɃɇ-ȲɃɆȵȻȵɇɇɅɃɆȰȴȵɇʃɲɿ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϭ͘ϴϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳɅȿɃȻɃɈͬɍ-ɉͬȳ

ȶʇɿ;ϬϲͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ȲɃȿɃɇ
ϳ͘ȾȵɆȾɉɆȰ-ɅȰɂɃȻʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ
ȶʇɿ;ϬϲͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ȾȵɆȾɉɆȰ

ϭ͘ϴϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳɅȿɃȻɃɈͬɍ-ɉͬȳ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻȻ
;ɇɉɀȲȰɈȻȾȰͿ
ȴɆɃɀɃȿɃȳȻȰȾȸȳɆȰɀɀȸ–

Ȱ͘ɈɃɅɃɇȴȻȵɂȰȳɏȳȸɇ

Ȱ͘ȵȻȴɃɇȳɆȰɀɀȸɇ

ȴȻȰȳɏɁȻɇɀɃɉ
ȴɆɃɀɃȿɃȳȻȰȾȵɇȰɅȰȻɈȸɇȵȻɇ

ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇȳȻȰɈȸɁȴȻȰɅȻɇɈɏɇȸɈɃɉ
ȰɆȻȺɀɃɉɀȵȻɏɇȸɇɈȸɇȾȻɁȸɇȸɇ

ϭ͘ ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɅȰɆɃɇ-ɁȰɂɃɇ-ȺȸɆȰʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȳ͘ȰɁɏɈȰɈɃ
ɅɆɃɇɌȵɆɃɀȵɁɃȰɅɃ
ɉ͘Ɂ͘Ȱ͘Ɂ͘Ʌ͘ɀȻɇȺɏɀȰȰɁȰ
ȴɆɃɀɃȿɃȳȻɃ;D,
ɇɉɀɅȵɆȻȿȰɀȲȰɁɃɀȵɁɃɉ
Ɍ͘Ʌ͘Ȱ͘ϮϰйͿ

Ȳ͘ɈɉɅɃɇɅȿɃȻɃɉ

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸ
Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

Ʌɹʆʏɸ ;ϬϱͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ
Ϯ͘ ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɇɉɆɃɇ-ɈȸɁɃɇ-ɀɉȾɃɁɃɇʃɲɿ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸ
Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

Ʌɹʆʏɸ;ϬϱͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ
ϯ͘ ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɇɉɆɃɇ-ɀɉȾɃɁɃɇ-ȻȾȰɆȻȰ-ɇȰɀɃɇʃɲɿ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸ
Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

Ʌɹʆʏɸ;ϬϱͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ
ϰ͘ ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɇɉɆɃɇ-ɅȰɈɀɃɇ-ȿȵɆɃɇ-Ⱦɏɇ-ɆɃȴɃɇ
ʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸ
Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

Ʌɹʆʏɸ ;ϬϱͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ
ϱ͘ ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɍȻɃɇ-ɀɉɈȻȿȸɁȸʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ
ȶʇɿ;ϬϲͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲ

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸ
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Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ
ϲ͘ɅȰɆɃȻȾȻȰ-ȰɁɈȻɅȰɆɃɇ

ϯϬϬ͕ϬϬΦ

Ȳ͘ȵͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈɲʖʑʋʄʉʉ

ɇɲʌɳʆʏɲ;ϰϬͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ϳ͘ ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ȸɆȰȾȿȵȻɃʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸ
Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

Ƀʃʏʙ;ϬϴͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ
ϴ͘ ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɍȰɁȻȰ ʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϯϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸ
Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

Ƀʃʏʙ;ϬϴͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ
ϵ͘ ȿȰɉɆȻɃ-ȾȵȰʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

Ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸ
Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ȴʙɷɸʃɲ;ϭϮͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ȿȰɉɆȻɃ
ϭϬ͘ ȿȰɉɆȻɃ-ȾɉȺɁɃɇʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸ
Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ȵʆʆɹɲ;ϬϵͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ȿȰɉɆȻɃ
ϭϭ͘ ɆȰɌȸɁȰ-ȰɁȴɆɃɇ-ɈȸɁɃɇ-ɀɉȾɃɁɃɇʃɲɿ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϮϬ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸ
Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ȵʆʆɹɲ;ϬϵͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɆȰɌȸɁȰ
ϭϮ͘ɅɃɉɁɈȰ-ȵȿȰɌɃɁȸɇɃɇ
Ɉʌɿɳʆʏɲ;ϯϬͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ

ϯϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸ
Ɉɲʖʑʋʄʉʉ
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ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅɃɉɁɈȰ
ϭϯ͘ ȾȵɆȰɀɏɈȸ-ȿȻɀȵɁȰɇȺȰɇɃɉ ʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸ
Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ɇɲʌɳʆʏɲʋɹʆʏɸ;ϰϱͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ȾȵɆȰɀɏɈȸ
ϭϰ͘ ȲɃȿɃɇ-ȲɃɆȵȻȵɇɇɅɃɆȰȴȵɇ;ɇȾȻȰȺɃɇɇȾɃɅȵȿɃɇ-ȰȿɃɁɁȸɇɃɇͿʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃ

Ƀʃʏʙ;ϴͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ȲɃȿɃɇ
ϭϱ͘ȳȿɉɌȰ-ȰȳȻɃȾȰɀɅɃɇ ʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϴϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃ

ȵʀʃʉʍɿ;ϮϬͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ȳȿɉɌȰ
ϭϲ͘ɏɆɏɅɃɇ-ȵɆȵɈɆȻȰʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϴϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸ
Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ȵʀʃʉʍɿ;ϮϬͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɏɆɏɅɃɇ
ϭϳ͘ȰȻȴȸɎɃɇ-ȰɆȾȻɈɇȰ ʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϴϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸ
Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ȵʀʃʉʍɿ;ϮϬͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ȰȻȴȸɎɃɇ
ϭϴ͘ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ȰȻȳȻɁȰ ʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸ
Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ɇɲʌɳʆʏɲʋɹʆʏɸ;ϰϱͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ
ϭϵ͘ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ȰȻȳȻɁȰ-ɀȵȺȰɁȰ-ɅɃɆɃɇ ʃɲɿ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ
Ɉʌʀɲ;ϬϯͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲ

ϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸ
Ɉɲʖʑʋʄʉʉ
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ʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ
ϮϬ͘ȾȵɆȾɉɆȰ-ȸȳɃɉɀȵɁȻɈɇȰʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸ
Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ɇɲʌɳʆʏɲ;ϰϬͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ȾȵɆȾɉɆȰ
Ϯϭ͘ȸȳɃɉɀȵɁȻɈɇȰ-ɅȰɂɃȻ ʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸ
Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

Ɉʌʀɲ;ϬϯͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ȸȳɃɉɀȵɁȻɈɇȰ
ϮϮ͘ȾȰȿɉɀɁɃɇ-ɀȰɇɈȻɍȰɆȻȾɏʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϯϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈɲʖʑʋʄʉʉ

ȴɸʃɲʋɹʆʏɸ;ϭϱͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ȾȰȿɉɀɁɃɇ
Ϯϯ͘ȰɀɀɃɉȿȻȰɁȸ-ɈɆɉɅȸɈȸ ʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϴϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸ
Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ȴʙɷɸʃɲ;ϭϮͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ȰɀɀɃɉȿȻȰɁȸ
Ϯϰ͘ȾȰȿɉɀɁɃɇ-ɀȰɇɈȻɍȰɆȻȾɏ ʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϴϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸ
Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ȵʋʏɳ;ϬϳͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ȾȰȿɉɀɁɃɇ
Ϯϱ͘ɃɉɆȰɁɃɉɅɃȿȸ-ȿȻɀȵɁȵɇȰȳȻɃɉɃɆɃɉɇʃɲɿ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϴϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸ
Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ȵʀʃʉʍɿ;ϮϬͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɃɉɆȰɁɃɉɅɃȿȸ
Ϯϲ͘ɆȰɌȸɁȰ-ɀȰɆɀȰɆȻ ʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ
Ɉʌɿɳʆʏɲ;ϯϬͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻ

ϯ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸ
Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

44686

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 4132/25.09.2020

ɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɆȰɌȸɁȰ
Ϯϳ͘Ⱦɉɀȸ-ɇȾɉɆɃɇ ʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸ
Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ȶʇɿ;ϬϲͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗Ⱦɉɀȸ
Ϯϴ͘ɁȵȰɅɃȿȸ-ȾɉȺȸɆȰ ʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϲ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸ
Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ȶʇɿ;ϬϲͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɁȵȰɅɃȿȸ
Ϯϵ͘ȾɉȿȿȸɁȸ-ȷȰȾɉɁȺɃɇ ʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸ
Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ȶʇɿ;ϬϲͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ȾɉȿȿȸɁȸ
ϯϬ͘ȾɉȿȿȸɁȸ-ɅɃɆɃɇȾȵɌȰȿȿȸɁȻȰɇʃɲɿ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϭϱ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸ
Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

Ɉʌʀɲ;ϬϯͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ȾɉȿȿȸɁȸ
ϯϭ͘ȰɇɈȰȾɃɇ-ȻȺȰȾȸ-ɇȰɀȸȾȵɌȰȿȿȸɁȻȰɇʃɲɿ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϰ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ȾɉɆȻȰȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸ
Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

Ɉʌʀɲ;ϬϯͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ȰɇɈȰȾɃɇ
ϯϮ͘ɁɉȴɆȻ-ɀȵȳȰɁȸɇȻʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϴϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸ
Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ȴɹʃɲ;ϭϬͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɁɉȴɆȻ
ϯϯ͘ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɇȵȿȸɁȻȰ;ȵͬȳ-ȴͬɆͿ

ϯϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈɲʖʑʋʄʉʉ
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ȵʀʃʉʍɿ;ϮϬͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ
ϯϰ͘ɅȵɆȰɀȰ-ɅȰȿɃɉȾȻȰ ʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϳϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸ
Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ɇɲʌɳʆʏɲ;ϰϬͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵɆȰɀȰ
ϯϱ͘ȿȸɂɃɉɆȻ-ȰɆȳɃɇɈɃȿȻʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϯϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸ
Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

Ɉʌɿɳʆʏɲʋɹʆʏɸ;ϯϱͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ȿȸɂɃɉɆȻ
ϯϲ͘ȿȵɉȾȻɀȸ-ȸȳɃɉɀȵɁȻɈɇȰ ʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϴϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸ
Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ȴɸʃɲʋɹʆʏɸ;ϭϱͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ȿȵɉȾȻɀȸ
ϯϳ͘ɉȴɆȰ-ȵɆɀȻɃɁȸʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϰϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈɲʖʑʋʄʉʉ

ȴɹʃɲ;ϭϬͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɉȴɆȰ
ϯϴ͘ɉȴɆȰ-ɀȵɈɃɍȻ ʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϰϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈɲʖʑʋʄʉʉ

ȴɹʃɲ;ϭϬͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɉȴɆȰ
ϯϵ͘ɇɅȵɈɇȵɇ-ȾɃɇɈȰʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϴϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸ
Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ȴʙɷɸʃɲ;ϭϮͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɇɅȵɈɇȵɇ
ϰϬ͘ ȰȻȳȻɁȰ-ȰȳȾȻɇɈɆȻ
ȴʙɷɸʃɲ;ϭϮͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ

ϯϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈɲʖʑʋʄʉʉ
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ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ȰȻȳȻɁȰ
ϰϭ͘ ɀɉȾɃɁɃɇ-ȴȸȿɃɇ

ϯϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈɲʖʑʋʄʉʉ

ȵʀʃʉʍɿ;ϮϬͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɀɉȾɃɁɃɇ
ϰϮ͘ ɅɃɉɁɈȰɅȰɆɃɉ-ȰɁɈȻɅȰɆɃɇ

ϰϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸ
Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ɇɲʌɳʆʏɲ;ϰϬͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅɃɉɁɈȰ
ϰϯ͘ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ȾȰɀȰɈȵɆɃ-ɅȰȿɃɉȾȻȰ

ϯϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳɅȿɃȻɃɀȸ Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ɇɲʌɳʆʏɲ;ϰϬͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗
ϰϰ͘ɅȵɆȰɀȰɀȵȳȰɆȻȴɃɇ-ɌȰɁȵɆɏɀȵɁȸ
ɇȰȿȰɀȻɁȰɇʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ϯϬϬ͕ϬϬΦ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸ
Ɉɲʖʑʋʄʉʉ

ȵʆɸʆɼʆʏɲ;ϵϬͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵɆȰɀȰɀȵȳȰɆȻȴɃɇɌȰɁȵɆɏɀȵɁȸɇȰȿ͘
ϰϱ͘ȰȳȻȰɀȰɆȻɁȰ-ɁȵȰɇɈɉɆȰ

ϴϬϬ͕ϬϬΦ

ȵʀʃʉʍɿ;ϮϬͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲ
ʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ϰϲ͘ ɅȵɆȰɀȰ-ɅȰȿɃɉȾȻȰ;ȵͬȳ-ȴͬɆͿ

Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸ
Ɉɲʖʑʋʄʉʉ
ϮϬϬ͕ϬϬΦ

ȵʆɸʆɼʆʏɲ;ϵϬͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ϰϳ͘ɆȻɃ-ȰɁɈȻɆȻɃ
Ɉʌɿɲʃʊʍɿɲ;ϯϬϬͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳɅȿɃȻɃɀȸɈɲʖʑʋʄʉʉ

ϯϬϬΦ

Ȱ͘ɈɃɅȻȾȸȳɆȰɀɀȸ
Ȳ͘ȵͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃɀȸ
Ɉɲʖʑʋʄʉʉ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻȻȻ
ȴɆɃɀɃȿɃȳȻȰȾȸȳɆȰɀɀȸ–

Ȱ͘ɈɃɅɃɇȴȻȵɂȰȳɏȳȸɇ

ɈɉɅɃɇɅȿɃȻɃɉ

ȴȻȰȳɏɁȻɇɀɃɉ
ȴɆɃɀɃȿɃȳȻȰȾȵɇȰɅȰȻɈȸɇȵȻɇ

Ȳ͘ȰɁɏɈȰɈɃɅɆɃɇɌȵɆɃɀȵɁɃȰɅɃɉ͘Ɂ͘Ȱ͘Ɂ͘Ʌ͘
ɀȻɇȺɏɀȰȰɁȰȴɆɃɀɃȿɃȳȻɃ;D,
ɇɉɀɅȵɆȻȿȰɀȲȰɁɃɀȵɁɃɉɌ͘Ʌ͘Ȱ͘ϮϰйͿ

ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇȳȻȰɈȸɁ
ȴȻȰɅȻɇɈɏɇȸɈɃɉȰɆȻȺɀɃɉɀȵȻɏɇȸɇ
ɈȸɇȾȻɁȸɇȸɇ
ϭ͘ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɍȻɃɇ-ɀɉɈȻȿȸɁȸȿȸɀɁɃɇ-ȺȵɇɇȰȿɃɁȻȾȸ ʃɲɿ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼɼ;ɷɿɲɺͿɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɍȰɁȻȰ

ϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ɍͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃ

ϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ɍͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃ

ϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ɍͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃ

ϴ͘ϬϬϬ͕ϬϬΦ

Ɍͬȳ-ɃͬȳɅȿɃȻɃ

Ɉʌʀɲ;ϬϯͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳ
ʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ
Ϯ͘ ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɀɉȾɃɁɃɇ-Ⱦɏɇ-ɆɃȴɃɇ
ʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼɼ;ɷɿɲɺͿɅȵȻɆȰȻȰɇɍȰɁȻȰ
Ɉʌʀɲ;ϬϯͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳ
ʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ
ϯ͘ ɅȵȻɆȰȻȰɇ-ɅȰɆɃɇ-ɁȰɂɃɇ-ȻɃɇ-ȺȸɆȰɇɉɆɃɇ-ɈȸɁɃɇ-ɀɉȾɃɁɃɇ-ȻȾȰɆȻȰɇȰɀɃɇ;ɸʀʏɸʉʄʊʃʄɻʌɻɸʀʏɸʏʅɼʅɲ
ɲʐʏɼʎͿʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ
Ɉʌʀɲ;ϬϯͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳ
ʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ
ϰ͘ ɅȵȻɆȰȻȰɇ-Ⱦɏɇ-ɆɃȴɃɇʃɲɿ
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ
Ɉʌʀɲ;ϬϯͿɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲʍʐʆʉʄɿʃɳʃɲʏɳ
ʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ
ȰɌȵɈȸɆȻɃɇȿȻɀȵɁȰɇ͗ɅȵȻɆȰȻȰɇ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ/s

ȵȿȿȸɁȻȾȸȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
ɉɅɃɉɆȳȵȻɃɁȰɉɈȻȿȻȰɇȾȰȻ
ɁȸɇȻɏɈȻȾȸɇɅɃȿȻɈȻȾȸɇ
ȰɆɍȸȳȵȻɃȿȻɀȵɁȻȾɃɉɇɏɀȰɈɃɇȵȿȿȸɁȻȾȸɇȰȾɈɃɌɉȿȰȾȸɇ
ȾȿȰȴɃɇɁȰɉɈȻȿȻȰɇ
ȴȻȵɉȺɉɁɇȸȺȰȿȰɇɇȻɏɁɇɉȳȾɃȻɁɏɁȻɏɁ
ɈɀȸɀȰȲʚ
Ɉɲʖ͘ȴͬʆʍɻ
Ɉɲʖ͘Ⱦʙɷɿʃɲʎ
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ
e-mail

Ʌɸɿʌɲɿɳʎ͕ɇɸʋʏɸʅɴʌʀʉʐϮϬϮϬ

Ȱʌɿɽ͘Ʌʌʘʏ͗͘ϮϮϱϮ͘ϭ͘ϭͬͬϮϬ

͗ȰʃʏɼȲɲʍɿʄɸɿɳɷɻ;Ʌʑʄɸʎȵϭ-ȵϮͿ
͗ϭϴϱϭϬɅɸɿʌɲɿɳʎ
͗ϮϭϯϭϯϳϭϮϱϰͬϮϭϯϭϯϳϰϮϱϮ
: dths@hcg͘gr

ȺȵɀȰ͗ Ʌʌʊʍʃʄɻʍɻ ȵʃɷɼʄʘʍɻʎ ȵʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ ɶɿɲ ʍʑʆɲʗɻ ʍʑʅɴɲʍɻʎ ɲʆɳɽɸʍɻʎ ɷɻʅʊʍɿɲʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐɸʇɻʃʉʍʏʉʑɷɸʐʏɹʌʉʐʏɻʎɅʌɳʇɻʎɁʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑɅɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐϯϬ͘ϯ͘ϮϬϮϬ;ȰʚϳϱͿʅɸʍʃʉʋʊʏɻɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻ
ʏɻʎ  ɽɲʄɳʍʍɿɲʎ ʍʐɶʃʉɿʆʘʆɿɲʃɼʎ ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ ʆɻʍɿʘʏɿʃʙʆ ʋɸʌɿʉʖʙʆ ʃɲɿ ʏɻʆ ɲʆɳɶʃɻ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ʏʉʐ
ɲʃʏʉʋʄʉʁʃʉʑ ɷɿʃʏʑʉʐ  ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɸʌʀʉɷʉ            ɹʘʎ ϯϬ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬ͕ ɶɿɲ ʏɻ ɷʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃɼ ɶʌɲʅʅɼ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ͨͩ͘͘͘͘ʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ

ɇʖɸʏ͗ ɲͿɈʉ ɳʌɽʌʉ ɸʇɻʃʉʍʏʊ ɷɸʑʏɸʌʉ ʏʉʐ ʅɹʌʉʐʎ ȻȲ ʏɻʎ ɲʋʊ ϯϬ͘ϯ͘ϮϬϮϬ Ʌʌɳʇɻʎ Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑ Ʌɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ ͨɀɹʏʌɲ
ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎʏɻʎʋɲʆɷɻʅʀɲʎʃʉʌʘʆʉʁʉʑKs/-ϭϵʃɲɿɳʄʄɸʎʃɲʏɸʋɸʀɶʉʐʍɸʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎͩ;ȰʚϳϱͿ
ɴͿ ȸ ɲʌɿɽ͘ʋʌʘʏ͘ ϮϮϱϮ͘ϭ͘ϭͬϱϵϱϬϮͬϮϬϮϬͬϭϱ-Ϭϵ-ϮϬϮϬ Ⱦʉɿʆɼ Ȱʋʊʔɲʍɻ ɉʋʉʐʌɶʙʆ Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ – Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ʃɲɿ
ȵʋɸʆɷʑʍɸʘʆ – Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ ʃɲɿ Ɂɻʍɿʘʏɿʃɼʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ ͨɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼ ɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ ʍʐʅɴɳʍɸʘʆ ɲʆɳɽɸʍɻʎ ɷɻʅʊʍɿɲʎ
ɉʋɻʌɸʍʀɲʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ɸʇɻʃʉʍʏʉʑ ɷɸʑʏɸʌʉʐ ʏɻʎ ɲʋʊ ϯϬ͘ϯ͘ϮϬϮϬ Ʌʌɳʇɻʎ Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑ Ʌɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ ;Ȱʚ ϳϱͿ͕ ɻ ʉʋʉʀɲ
ʃʐʌʙɽɻʃɸʅɸʏʉɳʌɽʌʉϭʏʉʐʆ͘ϰϲϴϰͬϮϬϮϬ;Ȱ͛ϴϲͿͩ ;Ȳ͛ ϰϬϬϴͿ
ɶͿ ȸ ʐʋ͛ ɲʌɿɽʅ͘ ϮϮϱϮ͘ϭ͘ϭͬϲϮϴϬϵͬϮϬͬϮϱ-Ϭϵ-ϮϬϮϬ ɲʋʊʔɲʍɻ ɉɁȰɁɅͬȰ͘ȿɇ-ȵȿ͘ȰȾɈͬȴȺɇ Ȳʚ ͨɇʐʅɴɳʍɸɿʎ ɲʆɳɽɸʍɻʎ
ɷɻʅʊʍɿɲʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ɸʇɻʃʉʍʏʉʑ ɷɸʐʏɹʌʉʐ ʏɻʎ Ʌʌɳʇɻʎ Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑ Ʌɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ ɅɁɅ ϯϬ͘ϯ͘ϮϬϮϬ ;Ȱʚ ϳϱͿ ʅɸ
ʍʃʉʋʊ ʏɻ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɻʎ ɽɲʄɳʍʍɿɲʎ ʍʐɶʃʉɿʆʘʆɿɲʃɼʎ ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ ʆɻʍɿʘʏɿʃʙʆ ʋɸʌɿʉʖʙʆ  ʃɲɿ ʏɻʆ ɲʆɳɶʃɻ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ʏʉʐ
ɲʃʏʉʋʄʉʁʃʉʑɷɿʃʏʑʉʐɶɿɲʏɻʆʋɸʌʀʉɷʉɹʘʎϯϬ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬͩ;Ȳ͛ ͙Ϳ
ɷͿɈɲɏ͘Ʌ͙͙͙͙͙͙͙͗͘ʍɼʅɲʏɲȿɿʅɸʆɿʃʙʆȰʌʖʙʆ͙͙͙͙͙͙͙ͨ͘͘ɇɈɃȻɍȵȻȰȾȻɁȸɇȸɇȵɅȻȲȰɈɏɁȾȰȻɃɍȸɀȰɈɏɁͩʃɲɿ
ʏʉɲʌɿɽ͘ʋʌʘʏ͙͙͙͙͙͙͘Ɍ͘ȵ͘ɇ͘ɉɁȰɁɅͬȰ͘ȿɇ-ȵȿ͘ȰȾɈͬȴȸȴȵɅȳʚ
ɸͿɈʉɶɸɶʉʆʊʎʊʏɿʊʏɿʍʐʆʏʌɹʖʉʐʆʍʘʌɸʐʏɿʃɳʉɿʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎʏʉʐɳʌɽʌʉʐϮʏɻʎʐʋ͛ɲʌɿɽʅ͘ϮϮϱϮ͘ϭ͘ϭ͙͙͙ͬͬϮϬ͙ͬ͘-ϬϵϮϬɲʋʊʔɲʍɻʎɉɁȰɁɅͬȰ͘ȿɇ-ȵȿ͘ȰȾɈͬȴȺɇȲʚ

ϭ͘ɇɲʎ ɶʆʘʌʀɺʉʐʅɸ ʊʏɿ ʏʉ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ ʃɲɿ Ɂɻʍɿʘʏɿʃɼʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ͕ ɷʐʆɳʅɸɿ ʏʘʆ ;ɲͿ͕ ;ɴͿ ʃɲɿ ;ɶͿ
ʍʖɸʏɿʃʙʆ͕ɶɿɲʄʊɶʉʐʎʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ͕ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎʃɲɿɸɷɲʔɿʃɼʎʍʐʆʉʖɼʎʃɲɿʅɸʍʃʉʋʊʏɻɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʏɻʎɽɲʄɳʍʍɿɲʎ
ʍʐɶʃʉɿʆʘʆɿɲʃɼʎɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎʆɻʍɿʘʏɿʃʙʆʋɸʌɿʉʖʙʆʃɲɿʏɻʆɲʆɳɶʃɻɲʆɳʃʏɻʍɻʎʏʉʐɲʃʏʉʋʄʉʁʃʉʑɷɿʃʏʑʉʐɶɿɲʏɻʆ
ʋɸʌʀʉɷʉ ɹʘʎ ϯϬ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬ͕ ʋʌʉʏʀɽɸʏɲɿ ʆɲ ʋʌʉɴɸʀ ʍʏɻ ʍʑʆɲʗɻ ʍʑʅɴɲʍɻʎ ɲʆɳɽɸʍɻʎ ɷɻʅʊʍɿɲʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɲʃʏʉʋʄʉʁʃɼɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʏɻʎɷʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃɼʎɶʌɲʅʅɼʎ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ͨ͘͘ʃɲɿɸʋɿʍʏʌʉʔɼ͕
ʅɸʏɻʆɸʃʏɹʄɸʍɻ͙͙͙͘͘;͙͙͘Ϳɷʌʉʅʉʄʉɶʀʘʆʏɻʆɸɴɷʉʅɳɷɲɶɿɲʖʌʉʆɿʃʊɷɿɳʍʏɻʅɲɲʋʊ͙͙͙ɹʘʎʃɲɿ͙͙͙͕͘͘
ɹʆɲʆʏɿʅɿʍɽʙʅɲʏʉʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͘ɸʐʌʙ;Φ͙͙͙͘͘Ϳ͕ɲʆɳʋʄɼʌɸʎɷʌʉʅʉʄʊɶɿʉ͕ʅɻʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐʏʉʐɌ͘Ʌ͘Ȱ͘
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Ϯ͘Ⱦɲʄʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ɷɿʃɲɿʉʑʅɸʆʉɿ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ͕ ʊʋʘʎ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ ϯ ʏɻʎ ;ɶͿ ʍʖɸʏɿʃɼʎ͕ ɻ ʉʋʉʀɲ
ɸʋɿʍʐʆɳʋʏɸʏɲɿʍʏɻʆʋɲʌʉʑʍɲʃɲɿɲʋʉʏɸʄɸʀɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉʅɹʌʉʎɲʐʏɼʎ͕ʉɿʉʋʉʀʉɿɸʋɿɽʐʅʉʑʆʆɲʍʐʅʅɸʏɳʍʖʉʐʆʍʏɻ
ɷɿɲɶʘʆɿʍʏɿʃɼ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɶɿɲ ʏɻ ʍʑʆɲʗɻ ʍʑʅɴɲʍɻʎ ɲʆɳɽɸʍɻʎ ɷɻʅʊʍɿɲʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʃʏʉʋʄʉʁʃɼ
ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʏɻʎʘʎɳʆʘɶʌɲʅʅɼʎ͕ʆɲʐʋʉɴɳʄʉʐʆʍʏɻʆɉʋɻʌɸʍʀɲʅɲʎʅɹʖʌɿʏɻʆ͙͘͘ɇɸʋʏɸʅɴʌʀʉʐϮϬϮϬʃɲɿʙʌɲ͙͕͘͘
Ȱʀʏɻʍɻ ȵʃɷɼʄʘʍɻʎ ȵʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ ʍʐʆʉɷɸʐʊʅɸʆɻ ɲʋʊ ʊʄɲ ʏɲ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ ϰ ʏɻʎ ;ɶͿ ʍʖɸʏɿʃɼʎ
ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ͘
ϯ͘Ɉʉ ɸʀɷʉʎ ʏʉʐ ʋʌʉʍʔɸʌʊʅɸʆʉʐ ʋʄʉʀʉʐ ɲʆɳ ɷʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃɼ ɶʌɲʅʅɼ͕ ʊʋʘʎ ɸʋʀʍɻʎ ɻ ʋʌʉɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆɻ
ʍʐʖʆʊʏɻʏɲɷʌʉʅʉʄʉɶʀʘʆʃɲɿʏʉʅʀʍɽʘʅɲɲʆɳʋʄɼʌɸʎɷʌʉʅʉʄʊɶɿʉ͕ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍʏɲɅɲʌɲʌʏɼʅɲʏɲȻ͕ȻȻʃɲɿȻȻȻʏɻʎ ;ɶͿ
ʍʖɸʏɿʃɼʎ͘
ϰ͘Ⱦɲʏɳʏɲʄʉɿʋɳɿʍʖʑʉʐʆʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏɻ;ɶͿʍʖɸʏɿʃɼ͘

ɃȴɿɸʐɽʐʆʏɼʎʏɻʎȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎȺɲʄɲʍʍʀʘʆ
ɇʐɶʃʉɿʆʘʆɿʙʆ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰs
ɇɉɀȲȰɇȸ
ȰɁȰȺȵɇȸɇȴȸɀɃɇȻȰɇɉɅȸɆȵɇȻȰɇ
ȳȻȰɈȸɁȵɂɉɅȸɆȵɈȸɇȸɈ,ɇȴɆɃɀɃȿɃȳȻȰȾȸɇȳɆȰɀɀȸɇ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ͨͩ͘
ɇɼʅɸʌɲɻʅɹʌɲ͙͙͙͙͙͙ʏɻʆ͙͙͘ʏʉʐʅɼʆɲ͙͙͙͙͙͙͙͙͙ʏʉʐɹʏʉʐʎϮϬϮϬ͕ʍʏʉɉʋʉʐʌɶɸʀʉɁɲʐʏɿʄʀɲʎʃɲɿ
Ɂɻʍɿʘʏɿʃɼʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ͕ ʉɿ ʐʋʉɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉɿ͗ ;ϭͿ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕͘ ɉʋʉʐʌɶʊʎ Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ ʃɲɿ Ɂɻʍɿʘʏɿʃɼʎ
Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ ʋʉʐ ɸʃʋʌʉʍʘʋɸʀ ʅɸʏɻʆ ɿɷɿʊʏɻʏɳ ʏʉʐ ɲʐʏɼ͕ ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎ ʃɸʀʅɸʆɸʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ͕ ʏʉ ȵʄʄɻʆɿʃʊȴɻʅʊʍɿʉ͕
ʃɲɿ ;ϮͿ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ʏʉʐ ͙͙͙͙͙͙ ;Ȱ͘ȴ͘Ɉ͘ ͙͙͙͙͙Ϳ͕ ʆʊʅɿʅʉʎ ɸʃʋʌʊʍʘʋʉʎ ʏɻʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ ͙͙͙͙͙͙͕͘
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ɸʆɸʌɶʉʑʆʏɸʎ ʍɸ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ ʐʋ͛ ɲʌɿɽʅ͘ ϮϮϱϮ͘ϭ͘ϭ͙͙͙͙͙͙ͬͬ-……-ϮϬϮϬ
ɲʋʊʔɲʍɻʎ ͨȰʋʉɷʉʖɼ Ʌʌɲʃʏɿʃʉʑ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ ʃɲɿ Ⱦɲʏɲʃʑʌʘʍɻ Ȱʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ Ʌʌʊʍʃʄɻʍɻʎ ȵʃɷɼʄʘʍɻʎ
ȵʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ȵʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻ ȴʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃɼʎ ȳʌɲʅʅɼʎ ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɻʎ ɽɲʄɳʍʍɿɲʎ
ʍʐɶʃʉɿʆʘʆɿɲʃɼʎɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎʆɻʍɿʘʏɿʃʙʆʋɸʌɿʉʖʙʆʃɲɿʏɻʆɲʆɳɶʃɻɲʆɳʃʏɻʍɻʎʏʉʐ ɲʃʏʉʋʄʉʁʃʉʑɷɿʃʏʑʉʐɶɿɲʏɻʆ
ʋɸʌʀʉɷʉ ɹʘʎ ϯϬ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϬ͟ ;ȰȴȰ͗ ͙͙͙͙͙͙͙͙Ϳ͕ ʅɸ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʃɲʏɲʃʐʌʙɽɻʃɸ ʍʏʉ ɷɸʑʏɸʌʉ ɲʋʊ ʏʉʐʎ
ʍʐʅɴɲʄʄʊʅɸʆʉʐʎ ʏʉ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʏɻʎ Ʌʌʊʍʃʄɻʍɻʎ ȵʃɷɼʄʘʍɻʎ ȵʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ ʏɻʎ ʐʋΖɲʌɿɽʅ͘ ϮϮϱϮ͘ϭ͘ϭͬϲϮϴϬϵͬ
Ϯϱ-Ϭϵ-ϮϬϮϬ ɲʋʊʔɲʍɻʎ ɉɁȰɁɅͬȰ͘ȿɇ-ȵȿ͘ȰȾɈͬȴȺɇ ͞ɇʐʅɴɳʍɸɿʎ ɲʆɳɽɸʍɻʎ ɷɻʅʊʍɿɲʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ
ɸʇɻʃʉʍʏʉʑ ɷɸʐʏɹʌʉʐ ʏɻʎ ɲʋʊ ϯϬ-Ϭϯ-ϮϬϮϬ Ʌʌɳʇɻʎ Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑ Ʌɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ ;Ȱʚ ϳϱͿ ʊʋʘʎ ɹʖɸɿ ʃʐʌʘɽɸʀ ʅɸ ʏʉ
ɳʌɽʌʉϭʏʉʐʆ͘ ϰϲϴϰͬϮϬϮϬ ;Ȱ ͛ϴϲͿ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɻʎɽɲʄɳʍʍɿɲʎʍʐɶʃʉɿʆʘʆɿɲʃɼʎ ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ ʆɻʍɿʘʏɿʃʙʆ
ʋɸʌɿʉʖʙʆ͟ ʃɲɿʏɻʆɲʆɳɶʃɻɲʆɳʃʏɻʍɻʎʏʉʐɲʃʏʉʋʄʉʁʃʉʑɷɿʃʏʑʉʐɶɿɲʏɻʆʋɸʌʀʉɷʉϮϱ͘ϵ͘ϮϬϮϬ- ϯϬ͘ϵ͘ϮϬϮϬ;ȲΖ͘͘͘Ϳ͕ɶɿɲ
ʏɻʆ ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻ ʏɻʎ ɷʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃɼʎ ɶʌɲʅʅɼʎ ͙͙͙͙ͨͩ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ͕ ʍʐʅʔʙʆɻʍɲʆ ʃɲɿ
ʍʐʆɲʋʉɷɹʖɽɻʃɲʆʏɲʋɲʌɲʃɳʏʘ͗
Ƀʋʌʙʏʉʎʏʘʆʍʐʅɴɲʄʄʉʅɹʆʘʆ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕ʐʋʊʏɻʆɿɷɿʊʏɻʏɲʏʉʐɉʋʉʐʌɶʉʑɁɲʐʏɿʄʀɲʎʃɲɿɁɻʍɿʘʏɿʃɼʎ
Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ͕ ɹʖʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ɸʇɻʃʉʍʏʉʑ ɷɸʑʏɸʌʉʐ ʏɻʎ ɲʋʊ ϯϬ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ Ʌʌɳʇɻʎ
Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑ Ʌɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ ;Ȱ͛ ϳϱͿ͕ ʏɻʎ ʐʋ͛ ɲʌɿɽ͘ ϮϮϱϮ͘ϭ͘ϭͬϱϵϱϬϮͬϮϬϮϬͬϭϱ-Ϭϵ-ϮϬϮϬ ʃʉɿʆɼʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎ ʏʘʆ
ɉʋʉʐʌɶʙʆ Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ – Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ʃɲɿ ȵʋɸʆɷʑʍɸʘʆ – Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ ʃɲɿ Ɂɻʍɿʘʏɿʃɼʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ ͨɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼ
ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ ʍʐʅɴɳʍɸʘʆ ɲʆɳɽɸʍɻʎ ɷɻʅʊʍɿɲʎ ɉʋɻʌɸʍʀɲʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ɸʇɻʃʉʍʏʉʑ ɷɸʑʏɸʌʉʐ ʏɻʎ Ʌʌɳʇɻʎ
Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑ Ʌɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ ʏɻʎ ϯϬͬϬϯͬϮϬϮϬ ;Ȱʚ ϳϱͿͩ ;Ȳ͛ ϰϬϬϴͿ ʃɲɿ ʏɻʎ ʐʋ͛ ɲʌɿɽ͘ ϮϮϱϮ͘ϭ͘ϭͬϲϮϴϬϵͬϮϬͬϮϱ-Ϭϵ-ϮϬϮϬ
ɲʋʊʔɲʍɻʎ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶʉʑ Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ ʃɲɿ Ɂɻʍɿʘʏɿʃɼʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ ;Ȳ ͙͙͘͘͘͘͘Ϳ͕ ɲʆɲɽɹʏɸɿ ʍʏʉʆ ɷɸʑʏɸʌʉ ʏʘʆ
ʍʐʅɴɲʄʄʉʅɹʆʘʆ͕ ʉʆʉʅɲɺʊʅɸʆʉ ʍʏʉ ɸʇɼʎ ͨɲʆɳɷʉʖʉ͕ͩ ʏɻʆ ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻ ʏɻʎ ɷʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃɼʎ ɶʌɲʅʅɼʎ
͙͙͙͙͙͙͙͙ͨͩ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ʃɲɿ ɸʋɿʍʏʌʉʔɼ͕ ʅɸ ʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ͙͙͙͘͘ ɷʌʉʅʉʄʉɶʀʉʐͬʘʆ ʏɻʆ ɸɴɷʉʅɳɷɲ͕ ɲʆʏʀ
ʅɿʍɽʙʅɲʏʉʎ ͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ɸʐʌʙ ;͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ΦͿ͕ ɲʆɳ ʋʄɼʌɸʎ ɷʌʉʅʉʄʊɶɿʉ͕ ʅɸ ʏʉ ʋʄʉʀʉ ͙͙͙͙͙͙͙͙͕͘͘͘͘͘͘  ʅɻ
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ ʏʉʐ Ɍ͘Ʌ͘Ȱ͕͘ ɶɿɲ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ɲʋʊ ʏɻʆ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ʅɹʖʌɿ ʏɿʎ ϯϬͬϬϵͬϮϬϮϬ͕ ʅɸ ʏʉʐʎ
ʋɲʌɲʃɳʏʘʊʌʉʐʎʃɲɿʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ͕ʏɿʎʉʋʉʀɸʎʉɲʆɳɷʉʖʉʎɲʋʉɷɹʖɸʏɲɿɲʆɸʋɿʔʑʄɲʃʏɲ͘
ȸʍʑʅɴɲʍɻɲʐʏɼɷɿɹʋɸʏɲɿɲʋʊ͗
ɲͿʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐɳʌɽʌʉʐɸʇɻʃʉʍʏʉʑɷɸʑʏɸʌʉʐʏɻʎɲʋʊϯϬ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬɅʌɳʇɻʎɁʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑɅɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ
;Ȱ͛ϳϱͿ͕
ɴͿ ʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐʆ͘ϮϵϯϮͬϮϬϬϭ;ȰʚϭϰϱͿͨȵʄɸʑɽɸʌɻʋɲʌʉʖɼʐʋɻʌɸʍɿʙʆʍʏɿʎɽɲʄɳʍʍɿɸʎɸʆɷʉʅɸʏɲʔʉʌɹʎ–
ɇʑʍʏɲʍɻ ȳɸʆɿʃɼʎ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ ȿɿʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ȿɿʅɸʆɿʃɼʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ – ɀɸʏɲʏʌʉʋɼ ȿɿʅɸʆɿʃʙʆ Ɉɲʅɸʀʘʆ ʍɸ Ȱʆʙʆʐʅɸʎ
ȵʏɲɿʌɸʀɸʎʃɲɿɳʄʄɸʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ͕ͩʊʋʘʎʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸʃɲɿɿʍʖʑɸɿ͕ʍʏʉʅɹʏʌʉʋʉʐɷɸʆɹʌʖʉʆʏɲɿʍɸɲʆʏʀɽɸʍɻʅɸʏɿʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʘʎ ɳʆʘ ɲʋʊ ϯϬ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ Ʌʌɳʇɻʎ Ɂʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑ Ʌɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ ʃɲɿ ʏʘʆ ɸʃɷʉɽɹʆʏʘʆ ʃɲʏ͛
ɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻ ɲʐʏɼʎ ʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃʙʆ ʋʌɳʇɸʘʆ͕  ʋʉʐ ʐʋɸʌɿʍʖʑʉʐʆ ʃɳɽɸ ɳʄʄɻʎ ɷɿɳʏɲʇɻʎ ʆʊʅʉʐ ʍɸ ʊ͕ ʏɿ ɲʔʉʌɳ ʏʉ
ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎ͕
ɶͿ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʐʋ͛ ɲʌɿɽ͘ ϮϮϱϮ͘ϭ͘ϭͬϱϵϱϬϮͬϮϬϮϬͬϭϱ-Ϭϵ-ϮϬϮϬ ʃʉɿʆɼʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎ ʏʘʆ ɉʋʉʐʌɶʙʆ
Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ – Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ʃɲɿ ȵʋɸʆɷʑʍɸʘʆ – Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ ʃɲɿ Ɂɻʍɿʘʏɿʃɼʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ ͨɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼ
ɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʍʐʅɴɳʍɸʘʆɲʆɳɽɸʍɻʎɷɻʅʊʍɿɲʎɉʋɻʌɸʍʀɲʎʏʉʐɳʌɽʌʉʐɸʇɻʃʉʍʏʉʑɷɸʑʏɸʌʉʐʏɻʎɲʋʊϯϬ͘Ϭϯ͘ϮϬϮϬ
ɅʌɳʇɻʎɁʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑɅɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ;ȰʚϳϱͿ ͕ɻʉʋʉʀɲʃʐʌʙɽɻʃɸʅɸʏʉɳʌɽʌʉϭʏʉʐʆ͘ϰϲϴϰͬϮϬϮϬ;Ȱ͛ϴϲͿͩ ;Ȳ͛ϰϬϬϴͿ
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ɷͿ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʐʋ͛ ɲʌɿɽʅ͘ ϮϮϱϮ͘ϯ͘ϲͬϱϲϳϲϳͬϮϬͬϬϰ-Ϭϵ-ϮϬϮϬ ɲʋʊʔɲʍɻʎ ɉɁȰɁɅͬȰ͘ȿɇ-ȵȿ͘ȰȾɈͬȴȺɇ Ȳʚ
ͨɅɸʌʀʉɷʉʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏʉʐʅɹʏʌʉʐ ɶɿɲʏɻɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʏɻʎɽɲʄɳʍʍɿɲʎʍʐɶʃʉɿʆʘʆɿɲʃɼʎɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎʆɻʍɿʘʏɿʃʙʆ
ʋɸʌɿʉʖʙʆͩ ;Ȳ͛ ϯϳϳϲͿ
ɸͿ ʏʉʐʎʊʌʉʐʎʏɻʎɲʋʊ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ʌʌʊʍʃʄɻʍɻʎȵʃɷɼʄʘʍɻʎȵʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ;ȰȴȰ͗͘͘͘͘͘͘͘͘Ϳ
ʍʏͿ ʏɻʆ ʐʋ͛ɲʌɿɽʅ͘ ϮϮϱϮ͘ϭ͘ϭ͙͙͙͙͙͙ͬͬ-……-ϮϬϮϬ ͨȰʋʉɷʉʖɼ Ʌʌɲʃʏɿʃʉʑ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ ʃɲɿ Ⱦɲʏɲʃʑʌʘʍɻ
ȰʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆɅʌʊʍʃʄɻʍɻʎȵʃɷɼʄʘʍɻʎȵʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎɶɿɲʏɻʆȵʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻȴʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃɼʎȳʌɲʅʅɼʎʅɸʍʃʉʋʊ
ʏɻ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʏɻʎ ɽɲʄɳʍʍɿɲʎ ʍʐɶʃʉɿʆʘʆɿɲʃɼʎ ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ ʆɻʍɿʘʏɿʃʙʆ ʋɸʌɿʉʖʙʆ ʃɲɿʏɻʆ ɲʆɳɶʃɻ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ
ʏʉʐ ɲʃʏʉʋʄʉʁʃʉʑɷɿʃʏʑʉʐɶɿɲʏɻʆʋɸʌʀʉɷʉɹʘʎϯϬ-Ϭϵ-ϮϬϮϬ͟;ȰȴȰ͙͙͙͙͙͙͗Ϳ
Ʉʄʉɿ ʉɿ ɲʆʘʏɹʌʘ ʊʌʉɿ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ʃɲɿ ʊʌʉʐʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ʍʐʅɴɳʍɸʘʎ ɽɸʘʌʉʐʅɹʆʘʆ  ʏʘʆ ɲʋʉʔɳʍɸʘʆ
ɲʐʏʙʆʘʎɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉʍʙʅɲʏɻʎɶɿɲʏɻʆɸʃʏɹʄɸʍɻɲʐʏɼʎ͘
Ȼ͘ɉɅɃɍɆȵɏɇȵȻɇȰɁȰȴɃɍɃɉ
Ƀɲʆɳɷʉʖʉʎʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿ͗
ɲͿʆɲɸʇɲʍʔɲʄʀɺɸɿʊʏɿʏʉͬʏɲʋʄʉʀʉͬɲʏʉʐʃɲʏɳʏɻʆɸʃʏɹʄɸʍɻʏʘʆɷʌʉʅʉʄʉɶʀʘʆɷɿɲɽɹʏɸɿͬʉʐʆʃɲɿɸʀʆɲɿʍɸ
ɿʍʖʑ ʊʄɲ ʏɲ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ ɲʋʊ ʏɿʎ ɿʍʖʑʉʐʍɸʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʆɲʐʏɿʄɿɲʃɳ ɹɶɶʌɲʔɲ͕ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ʃɲɿ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʏʉʐɽɲʄɳʍʍɿʉʐʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ͕ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊʃʄɳʍɻʎɲʋʊɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʉʆɻʉɶʆʙʅʉʆɲ͕ʊʏɿʋʄɻʌʉʑʆ
ʏɿʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʏɻʎ ɿʍʖʑʉʐʍɲʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ ʍʏɲ ɽɹʅɲʏɲ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ͕ ʐɶɿɸɿʆɼʎ - ɸʆɷɿɲʀʏɻʍɻʎ ɸʋɿɴɲʏʙʆ ʃɲɿ
ʋʄɻʌʙʅɲʏʉʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʊʏɿ ɻ ʍʑʆɽɸʍɻ ʃɲɿ ʉɿ ʊʌʉɿ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʋʄɻʌʙʅɲʏʉʎ ɸʀʆɲɿ ʍʑʅʔʘʆʉɿ ʅɸ ʏɻʆ ɸʃɳʍʏʉʏɸ
ɿʍʖʑʉʐʍɲʆʉʅʉɽɸʍʀɲ͕
ɴͿ Ɂɲ ʋɲʌɹʖɸɿ ʏɿʎ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɸʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ʐʋ͛ ɲʌɿɽʅ͘ϯϯϮϰ͘ϭͬϬϭͬϭϯͬϭϱ-Ϭϳ-ϮϬϭϯ ɲʋʊʔɲʍɻ ɉʋʉʐʌɶʉʑ
Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ ʃɲɿ Ȱɿɶɲʀʉʐ ;ȲʚϭϳϮϴͿ͕ ʊʋʘʎ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʅɸ ʏɿʎ ʐʋ͛ ɲʌɿɽʅ͘ϯϯϮϰ͘ϭͬϬϭͬϭϰͬϮϵ-Ϭϰ-ϮϬϭϰ ;ȲʚϭϭϮϵͿ ʃɲɿ
ϮϮϱϮ͘Ϯ͘ϭϮͬϬϭͬϭϱͬϬϮ-Ϭϳ-ϮϬϭϱ ;ȲʚϭϱϱϳͿ ɲʋʉʔɳʍɸɿʎ͕ ɸʃʋʏʙʍɸɿʎ ʍʏɿʎ ʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ʋʌʉʍʙʋʘʆ ʃɲɿ ʉʖɻʅɳʏʘʆ͕ ɸʋʀ ʏʉʐ
ɸʃɳʍʏʉʏɸɿʍʖʑʉʆʏʉʎʆɲʑʄʉʐ͕
ɶͿ ʆɲ ʏɻʌɸʀ ʏɿʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ʋʉʐ ɲʋʉʌʌɹʉʐʆ ɲʋʊ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎ͕
ʃʉɿʆʘʆɿʃʉɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼʎ ʃɲɿ ɸʌɶɲʏɿʃɼʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɽɸʍʋɿʍɽɸʀ ʅɹʍʘ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʏɻʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ ʏɻʎ
ȵʐʌʘʋɲʁʃɼʎȶʆʘʍɻʎ͕ʏɻʎɸɽʆɿʃɼʎʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ͕ʍʐʄʄʉɶɿʃʙʆʍʐʅɴɳʍɸʘʆɼʏʘʆɷɿɸɽʆʙʆɷɿɲʏɳʇɸʘʆʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʉʑ
ʃɲɿʃʉɿʆʘʆɿʃʉʑɷɿʃɲʀʉʐ͕
ɷͿ ʍʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑʉʐʍɲʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ ʋɸʌʀ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ʏɲʖʐɷʌʉʅɿʃʙʆ  ɲʋʉʍʏʉʄʙʆ –
ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʘʆ͕
ɸͿ ʆɲ ʋɲʌɹʖɸɿ ʅɸ ʏʉ ʋʄʉʀʉ ʏʉʐ ʍʏɿʎ ʘʎ ɳʆʘ ɷʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɶʌɲʅʅɹʎ͕ ɸʔ͛ ʊʍʉʆ ɷɸʆ ʐʋɳʌʖɸɿ ɳʄʄʉʎ
ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃʊʎʏʌʊʋʉʎ͕ʐʋɻʌɸʍʀɸʎʅɸʏɲʔʉʌʙʆɸʋɿʃɿʆɷʑʆʘʆɼʉʖʄɻʌʙʆʔʉʌʏʀʘʆʃɲɽʙʎʃɲɿɺʙʆʏʘʆɺʙʘʆ͕ʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸʏɿʎɸʃɳʍʏʉʏɸɿʍʖʑʉʐʍɸʎʋɸʌʀʅɸʏɲʔʉʌɳʎɲʐʏʙʆɷɿɲʏɳʇɸɿʎ͕
ʍʏͿʍʏɻʆʃɲʏɲɴʉʄɼʏʘʆʔʊʌʘʆ͕ʏɸʄʙʆʃɲɿɳʄʄʘʆɸʋɿɴɲʌʑʆʍɸʘʆʐʋɹʌʏʉʐȴɻʅʉʍʀʉʐʃɲɿʐʋɹʌʏʌʀʏʘʆʊʋʘʎ
ɸʃɳʍʏʉʏɸɿʍʖʑʉʐʆ͕
ɺͿ ʆɲ ɸʃʏɸʄɸʀ ʊʄɲ ʏɲ ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ͕ ɲʆɸʄʄɿʋʙʎ͕ ʋʄɼʌɻ ʃɲɿ ʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆɲ͕ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʍʖɸʏɿʃɹʎ
ɲʋʉʔɳʍɸɿʎʃɲɽʉʌɿʍʅʉʑɷʌʉʅʉʄʉɶʀʘʆʏɻʎȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎȺɲʄɲʍʍʀʘʆɇʐɶʃʉɿʆʘʆɿʙʆ͘
ȻȻ͘ȴɆɃɀɃȿɃȳȻȰɅȿɃȻɏɁ- ɈɆɃɅɃɅɃȻȸɇȸȰɉɈɏɁ- ȰȾȻɁȸɇȻȰ
ϭ͘ Ɉɲ ɷʌʉʅʉʄʊɶɿɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻ ʏʘʆ ʘʎ ɳʆʘ ɷʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃʙʆ ɶʌɲʅʅʙʆ ɽɲ ɸʃʏɸʄʉʑʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ
ʋʄʉʀʉ ͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ͘͘͘͘͘ ͘͘͘͘͘͘͘ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʆ ɸʋɿʍʐʆɲʋʏʊʅɸʆʉ ʍʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ ʋʀʆɲʃɲ ɷʌʉʅʉʄʉɶʀʘʆ͕ ʉ ʉʋʉʀʉʎ
ɲʋʉʏɸʄɸʀɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉʅɹʌʉʎʏɻʎ͘
Ϯ͘ ȸ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏʘʆ ɷʌʉʅʉʄʉɶʀʘʆ ʏʉʐ ɸʋɿʍʐʆɲʋʏʊʅɸʆʉʐ ʋʀʆɲʃɲ ɸʀʆɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɶɿɲ ʏʉʆ ɲʆɳɷʉʖʉ͘
ɀɸʏɲɴʉʄɼɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿʅɸʏɳɲʋʊʍʖɸʏɿʃɼɹɶʃʌɿʍɻʏʉʐɲʌʅʊɷɿʉʐʉʌɶɳʆʉʐʏʉʐɉɁȰɁɅ͕ʃɲʏɳʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏɿʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ʆ͘ ϮϵϯϮͬϮϬϬϭ͕ ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ͘  ȱʌʆɻʍɻ ʏɻʎ ɸʃʏɹʄɸʍɻʎ ʏʘʆ ɷʌʉʅʉʄʉɶʀʘʆ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ɲʋʊ ʏʉʆ
ʋʄʉɿʉʃʏɼʏɻ͕ɸʋɿʔɹʌɸɿɹʃʋʏʘʍɻɲʐʏʉʑɲʋʊʏɻʆʋɲʌʉʑʍɲʍʑʅɴɲʍɻʃɲɿɲʋʊʃɳɽɸɷɿʃɲʀʘʅɳʏʉʐʋʉʐɲʋʉʌʌɹɸɿɲʋʊ
ɲʐʏɼʆ͘
ϯ͘Ƀɿʋʄʉʀɲʌʖʉɿʏʘʆʋʄʉʀʘʆʐʋʉʖʌɸʉʑʆʏɲɿʆɲɸʃʏɸʄʉʑʆɹʃʏɲʃʏɸʎʋʌʉʍɸɶɶʀʍɸɿʎɶɿɲɸʋɸʀɶʉʆʏɸʎʃʉɿʆʘʆɿʃʉʑʎ
ʄʊɶʉʐʎʅɸʏɳɲʋʊʍʖɸʏɿʃɼɸʆʏʉʄɼʏʉʐɲʌʅʊɷɿʉʐʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʉʌɶɳʆʉʐ͘
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ȻȻȻ͘ɀȻɇȺɏɀȰɈȰ
ϭ͘Ɉɲʅɿʍɽʙʅɲʏɲʃɲʏɲɴɳʄʄʉʆʏɲɿʅɸʏɳʏɻʄɼʇɻʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎʃɲɿɸʔʊʍʉʆɹʖʉʐʆʐʋʉɴʄɻɽɸʀʍʏɻʆɲʌʅʊɷɿɲ
ʐʋɻʌɸʍʀɲ ʏʉʐ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐ Ɂɲʐʏɿʄʀɲʎ ʃɲɿ Ɂɻʍɿʘʏɿʃɼʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ ʊʄɲ ʏɲ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ͘ ȳɿɲ ʏɻʆ
ʃɲʏɲɴʉʄɼ ʏʘʆʅɿʍɽʘʅɳʏʘʆ͕ ʉ ɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉʎ ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ ɲʀʏɻʍɻ ʋʌʉʎ ʏɻ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ Ⱥɲʄɲʍʍʀʘʆ ɇʐɶʃʉɿʆʘʆɿʙʆ
ʏʉʐɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐɁɲʐʏɿʄʀɲʎʃɲɿɁɻʍɿʘʏɿʃɼʎɅʉʄɿʏɿʃɼʎ͕ʍʐʆʉɷɸʐʊʅɸʆɻɲʋʊʏɲʋɲʌɲʃɳʏʘɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ͗
ɲͿʃɲʏɳʍʏɲʍɻʍʏɻʆʉʋʉʀɲɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿʉɲʌɿɽʅʊʎʏʘʆɷʌʉʅʉʄʉɶʀʘʆʋʉʐɸʃʏɸʄɹʍɽɻʃɲʆʃɲʏɳɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ʍɸʏʌʀɲ;ϬϯͿɲʆʏʀɶʌɲʔɲɽɸʘʌɻʅɹʆɻɲʋʊʏɻʆȿɿʅɸʆɿʃɼȰʌʖɼ͕
ɴͿʏɿʅʉʄʊɶɿʉʋɲʌʉʖɼʎʐʋɻʌɸʍɿʙʆ͕
ɶͿʃʐʌʘʅɹʆʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉʏʉʐɻʅɸʌʉʄʉɶʀʉʐɶɹʔʐʌɲʎʋʄʉʀʉʐʍʏɿʎʉʋʉʀɸʎɸʅʔɲʀʆɸʏɲɿʏʉʋʄɼʌɸʎɷʌʉʅʉʄʊɶɿʉ
ʋʉʐɸʃʏɸʄɹʍɽɻʃɸ͕ʍɸɷʑʉ;ϬϮͿɲʆʏʀɶʌɲʔɲɶɿɲʏɻʆɸʃʏɹʄɸʍɻʏʘʆʏɲʇɿɷɿʙʆʏɻʎɶʌɲʅʅɼʎ͕
ɷͿɲʆʏʀɶʌɲʔʉʏɻʎʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎɼɸʃʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃɼʎɷɼʄʘʍɻʎʏʉʐɌ͘Ʌ͘Ȱ͘ʋʉʐʃɲʏɲʏʀɽɸʏɲɿʍʏɻʆɲʌʅʊɷɿɲȴ͘Ƀ͘ɉ͘
Ȱʋɲʌɲʀʏɻʏɻʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻɶɿɲʏɻʆʐʋʉɴʉʄɼʏɻʎʋʌʉɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆɻʎɲʀʏɻʍɻʎɲʋʊʏʉʆɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉ͕ɸʀʆɲɿɻ
ʃɲʏɳɽɸʍɻ ʏʉʐ ʍʐʆʊʄʉʐ ʏʘʆ ɲʆʘʏɹʌʘ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʙʆ͘ Ȱʀʏɻʍɻ ʋʉʐ ɷɸʆ ʍʐʆʉɷɸʑɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɲ ʘʎ ɳʆʘ
ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ͕ɽɲɸʋɿʍʏʌɹʔɸʏɲɿʅɸʏɲʍʐʆɻʅʅɹʆɲ͘
Ϯ͘ɀɸʏɳʏʉʆɲʌʖɿʃʊɹʄɸɶʖʉ͕ɲʋʊʏɻȴɿɸʑɽʐʆʍɻȺɲʄɲʍʍʀʘʆɇʐɶʃʉɿʆʘʆɿʙʆ͕ɷɿɲɴɿɴɳɺʉʆʏɲɿʋʌʉʎʏɻʆɲʌʅʊɷɿɲ
Ƀɿʃʉʆʉʅɿʃɼɉʋɻʌɸʍʀɲʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲʋʌʉʖʘʌɼʍɸɿʍʏɻʆɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻʏɻʎɷɲʋɳʆɻʎʃɲɿʏɻʆɸʃʏɹʄɸʍɻʏɻʎʋʄɻʌʘʅɼʎ͕
ɲʀʏɻʍɻ ʅɸ ʏɲ ʘʎ ɳʆʘ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ͕ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɲʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʉʐ ɲʆɲɷʊʖʉʐ ʋʄʉɿʉʃʏɼʏɻ
ͬʋʄʉɿʉʃʏɼʏʌɿɲʎɸʏɲɿʌɸʀɲʎ͕ɻɷɿɸʑɽʐʆʍɻ͕ɻɲʌʅʊɷɿɲȴ͘Ƀ͘ɉ͕͘ʏʉʍʐʆʉʄɿʃʊʋʉʍʊʏɻʎɷɲʋɳʆɻʎ͕ʏʉʃɲɽɲʌʊʋʄɻʌʘʏɹʉ
ʋʉʍʊ ʅɸ ɲʆɳʄʐʍɻ ʏʘʆ ʍʖɸʏɿʃʙʆ ʃʌɲʏɼʍɸʘʆ͕ ɲʌɿɽʅʊ ʏʌɲʋɸɺɿʃʉʑ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ ʍɸ ʅʉʌʔɼ /E ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ
ʋʌʊʍʔɲʏɻ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɼ ʃɲɿ ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼ ɸʆɻʅɸʌʊʏɻʏɲ͘ ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʃʖʙʌɻʍɻʎ ɼ ʃɲʏɳʍʖɸʍɻʎ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɻ
ɲʆɲɶɶɸʄʀɲ ɸʃʖʙʌɻʍɻʎ ɼ ʏʉ ʃɲʏɲʍʖɸʏɼʌɿʉ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ ʏɻʌʉʑʅɸʆʘʆ ʏʘʆ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ʋʉʐ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ ϵϱ
ʏʉʐ Ɂ͘ϮϯϲϮͬϭϵϵϱ͕ ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ͘ ɇɸ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɼ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ ʅɻ
ɸʃʖʙʌɻʍɻʎͬɸʆɸʖʐʌʀɲʍɻʎ͘
Ȼs͘ɅȵɆȻȾɃɅȸɀȻɇȺɏɀȰɈɏɁ
ϭ͘ȵɳʆʏʉʋʄʉʀʉɶɿɲʄʊɶʉʐʎɷʐʍʅɸʆʙʆʃɲɿʌɿʃʙʆʍʐʆɽɻʃʙʆɷɸʆʋʌʉʍɸɶɶʀʍɸɿʍɸʄɿʅɳʆɿʏɻʎɷʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃɼʎ
ɶʌɲʅʅɼʎʍɸʊ͕ʏɿɲʔʉʌɳʏʉʅɿʍɽʉʑʅɸʆʉʏʅɼʅɲ͕ɲʄʄɳʋʌʉʍɸɶɶʀʍɸɿʍʏʉʋʄɻʍɿɹʍʏɸʌʉɲʍʔɲʄɹʍʏɸʌʉʄɿʅɳʆɿɼʊʌʅʉɶɿɲ
ʏɻʆɲʋʉɸʋɿɴʀɴɲʍɻʏʘʆɸʋɿɴɲʏʙʆ͕ʏʊʏɸ͕ʃɲɿɸʔ͛ʊʍʉʆʐʋɳʌʖɸɿʖɸʌʍɲʀɲɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʅɸʏʉʄɿʅɳʆɿʏʉʐʅɿʍɽʉʑʅɸʆʉʐ
ʏʅɼʅɲʏʉʎʏɻʎɷʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃɼʎɶʌɲʅʅɼʎʋʉʐɷɸʆʋʌʉʍɹɶɶɿʍɸʏʉʋʄʉʀʉ͕ɷɸʆɽɲɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿʋɸʌɿʃʉʋɼʅɿʍɽʙʅɲʏʉʎ͘
Ϯ͘ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʏʉʋʄʉʀʉɷɸʆʃɲʏɲʋʄɸʑʍɸɿʍɸʄɿʅɳʆɿʏʉʐʅɿʍɽʉʑʅɸʆʉʐʏʅɼʅɲʏʉʎʏɻʎɶʌɲʅʅɼʎɶɿɲʏɻʆ
ɲʋʉɸʋɿɴʀɴɲʍɻ ɸʋɿɴɲʏʙʆ ʃɲɿ ʉʖɻʅɳʏʘʆ͕ ;ʋʄɻʆ ʏɻʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʎ ʏɻʎ ɲʆʘʏɹʌʘ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐͿ͕ ɶɿɲ ʉʋʉɿʉʆɷɼʋʉʏɸ
ʄʊɶʉ͕ɶʀʆɸʏɲɿʋɸʌɿʃʉʋɼʅɿʍɽʙʅɲʏʉʎʅɸɴɳʍɻʏɲʅʀʄɿɲʋʉʐɷɸʆɷɿɲʆʑɽɻʃɲʆʃɲɿʏɻʆɲʆɲʄʉɶʉʑʍɲʃɲʏɳʅʀʄɿʏɿʅɼ͘
ȸɸʄɳʖɿʍʏɻɷɿɸʆɸʌɶʉʑʅɸʆɻʋɸʌɿʃʉʋɼɲʋʊʏɻʅɻʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʍɸʄɿʅɳʆɿʏɻʎɶʌɲʅʅɼʎ͕ɸʀʆɲɿɻɲʆɲʄʉɶʉʑʍɲʍɸ
ɷɹʃɲ;ϭϬͿʆɲʐʏɿʃɳʅʀʄɿɲɲʋʉɺɻʅʀʘʍɻ͕ɸʔ͛ʊʍʉʆɻɷɿɲʔʉʌɳʏɻʎɷɿɲʆʐɽɸʀʍɲʎɲʋʊʏɻʆʐʋʉʖʌɸʉʑʅɸʆɻɷɿɲɷʌʉʅɼɸʀʆɲɿ
ʅɿʃʌʊʏɸʌɻɼʀʍɻʅɸɷɹʃɲ;ϭϬͿʆɲʐʏɿʃɳʅʀʄɿɲ͘
s͘ȵȾɅɈɏɇȸȰɁȰȴɃɍɃɉ- ȾɉɆɏɇȵȻɇ
ɇɸ ʃɳɽɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲɽɹʏɻʍɻʎ ʏʘʆ ʍʐʅɴɲʏɿʃʙʆ ʏʉʐ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ͕ ʉ ɲʆɳɷʉʖʉʎ͕ ʐʋʊʃɸɿʏɲɿ ʃɲɿ ʍɸ ʏʐʖʊʆ
ʃʐʌʙʍɸɿʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐʆ͘ϮϵϯϮͬϮϬϬϭ;ȰʚϭϰϱͿ͕ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ͘
s/͘ Ȼɇɍɉɇ ɇɉɀȲȰɇȸɇ
ȸʋɲʌʉʑʍɲʍʑʅɴɲʍɻɿʍʖʑɸɿɶɿɲʏʉʖʌʉʆɿʃʊɷɿɳʍʏɻʅɲɲʋʊ

ʅɹʖʌɿʏɻʆͬͬϮϬϮϬ͘

s//͘ȿɃȻɅɃȻɃɆɃȻ
ϭ͘Ⱦɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʅɿʍɽʘʏɿʃɼʎʋɸʌɿʊɷʉʐʃɲɿʅɸʏɻʆʍʐʆɲʀʆɸʍɻʏʘʆɲʆɲɷʊʖʘʆ͕ʉɉʋʉʐʌɶʊʎɁɲʐʏɿʄʀɲʎ
ʃɲɿɁɻʍɿʘʏɿʃɼʎɅʉʄɿʏɿʃɼʎʅʋʉʌɸʀʆɲʋʌʉɴɲʀʆɸɿʍʏɿʎɲʆɲɶʃɲʀɸʎɲʋʊʏɿʎʋɸʌɿʍʏɳʍɸɿʎʃɳɽɸʔʉʌɳʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎ͕ɶɿɲ
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ʏɻʆɸʆʉʋʉʀɻʍɻʉʌɿʍʅɹʆʘʆɶʌɲʅʅʙʆɼʏɻʆʋʌʉʍɽɼʃɻɼʏɻʆɲʔɲʀʌɸʍɻʄɿʅɹʆʘʆʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʎ͕ɸʔ͛ʊʍʉʆɲʋʊɲʐʏʊɷɸʆ
ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɸʋɿʋʌʊʍɽɸʏɻ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼ ɸʋɿɴɳʌʐʆʍɻ ɶɿɲ ʏʉ ȴɻʅʊʍɿʉ ʃɲɿ ɸʋɿʏʐɶʖɳʆɸʏɲɿ ʃɲʄʑʏɸʌɻ ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻ ʏʘʆ
ʍʐɶʃʉɿʆʘʆɿɲʃʙʆɲʆɲɶʃʙʆ͘
Ϯ͘ Ⱦɳɽɸ ɷɿɲʔʉʌɳ ʋʉʐ ɲʋʉʌʌɹɸɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ͕ ʍʐʅʔʘʆɸʀʏɲɿ ʊʏɿ ɽɲ ʐʋɳɶɸʏɲɿ ʍʏɻʆ
ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲʏʘʆȴɿʃɲʍʏɻʌʀʘʆʏʉʐɅɸɿʌɲɿɳ͘
Ƀ ɷɸʑʏɸʌʉʎ ʏʘʆ ʍʐʅɴɲʄʄʉʅɹʆʘʆ ͨɲʆɳɷʉʖʉʎͩ ʍʐʅʔʘʆɸʀ ʃɲɿ ɲʋʉɷɹʖɸʏɲɿ ʋʄɼʌʘʎ ʏɲ ʘʎ ɳʆʘ
ɷɿɲʄɲʅɴɲʆʊʅɸʆɲ͘
ȸʍʑʅɴɲʍɻɲʐʏɼɲʔʉʑɷɿɲɴɳʍɽɻʃɸʃɲɿɴɸɴɲɿʙɽɻʃɸ͕ʐʋʉɶʌɳʔɸʏɲɿɲʋʊʏʉʐʎʍʐʅɴɲʄʄʊʅɸʆʉʐʎʍɸʏʌʀɲ;ϬϯͿ
ʋʌʘʏʊʏʐʋɲ͕ɸʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆ͕ʏɲɷʑʉ;ϬϮͿɽɲʃɲʏɲʏɸɽʉʑʆʍʏɿʎɲʌʅʊɷɿɸʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎʏʉʐɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐɁɲʐʏɿʄʀɲʎʃɲɿ
ɁɻʍɿʘʏɿʃɼʎɅʉʄɿʏɿʃɼʎʃɲɿʏʉʏʌʀʏʉɽɲʄɳɴɸɿʉͨɲʆɳɷʉʖʉʎͩ͘

ɃȻɇɉɀȲȰȿȿɃɀȵɁɃȻ
ɃɉɅɃɉɆȳɃɇ

ȻɏȰɁɁȸɇɅȿȰȾȻɏɈȰȾȸɇ

ɃȰɁȰȴɃɍɃɇ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰs/
ɉɅɃȴȵȻȳɀȰȰȻɈȸɇȸɇȵȾȴȸȿɏɇȸɇȵɁȴȻȰɌȵɆɃɁɈɃɇ
ɇɸʅɸɿʉɷʉʏɿʃʊɷɿɲɶʘʆɿʍʅʊɶɿɲʏɻʆɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻɷʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃʙʆɶʌɲʅʅʙʆʅɸʍʑʆɲʗɻʍʑʅɴɲʍɻʎɼʍʐʅɴɳʍɸʘʆɲʆɳɽɸʍɻʎ
ɷɻʅʊʍɿɲʎʐʋɻʌɸʍʀɲʎ͘
Ʌʌʉʎ͗ɉɅɃɉɆȳȵȻɃɁȰɉɈȻȿȻȰɇȾȰȻɁȸɇȻɏɈȻȾȸɇɅɃȿȻɈȻȾȸɇ
ɶɿɲʏʉʆɷɿɲɶʘʆɿʍʅʊʏɻʎͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺʅɸɲʌ͘Ʌʌʘʏͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

Ɉʊʋʉʎ͗ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ͗ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

ɇʏʉɿʖɸʀɲɸʏɲɿʌɸʀɲʎͬ ɅʄʉɿʉʃʏɼʏɻͬȾʉɿʆʉʋʌɲʇʀɲʎ
ȵʋʘʆʐʅʀɲɸʏɲɿʌɸʀɲʎͬɅʄʉɿʉʃʏɼʏɻʎͬȾʉɿʆʉʋʌɲʇʀɲ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
ɇʏɲɽ͗
Ⱦɿʆ͗

Ɉɻʄɹʔʘʆɲɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ

ɌȰɂ
e-mail

ɇʏʉɿʖɸʀɲʆʉʅʀʅʘʆɸʃʋʌʉʍʙʋʘʆ
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ

Ⱥɹʍɻ

Ʌɲʌɲʃɲʄʙʊʋʘʎʃɳʆɸʏɸɷɸʃʏɼʏɻʍʐʅʅɸʏʉʖɼʅɲʎʍʏʉʆɲʆʘʏɹʌʘɷɿɲɶʘʆɿʍʅʊɶɿɲʏɻʆʋɲʌɲʃɳʏʘɷʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃɼɶʌɲʅʅɼ͗

ȰͬȰȳʌɲʅʅɼʎ
;ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆ
ʋʌʉʃɼʌʐʇɻͿ

ȴʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃɼɶʌɲʅʅɼ
;ʆɲɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʊʄɲʏɲʍʃɹʄɻʏɻʎɶʌɲʅʅɼʎͿ

ʅɸʏʉͬɲʋɲʌɲʃɳʏʘʋʄʉʀʉͬɲ͗

Ʉʆʉʅɲʋʄʉʀʉʐ

ȵʏɲɿʌɸʀɲͬʋʄʉɿʉʃʏɼʏɻʎ

ȶɶɶʌɲʔɲʋʉʐʋʌɹʋɸɿʆɲɸʋɿʍʐʆɳʋʏʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆɲʀʏɻʍɻ
x
ȵɴɷʉʅɲɷɿɲʀʉʎʋʀʆɲʃɲʎɷʌʉʅʉʄʉɶʀʘʆ

ɉʋʉɶʌɲʔɹʎ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰsȻ/
ɉɅɃȴȵȻȳɀȰɉɅȵɉȺɉɁȸɇȴȸȿɏɇȸɇ
ɇɸʅɸɿʉɷʉʏɿʃʊɷɿɲɶʘʆɿʍʅʊɶɿɲʏɻʆɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻɷʌʉʅʉʄʉɶɿɲʃʙʆɶʌɲʅʅʙʆʅɸʍʑʆɲʗɻʍʑʅɴɲʍɻʎɼʍʐʅɴɳʍɸʘʆɲʆɳɽɸʍɻʎ
ɷɻʅʊʍɿɲʎʐʋɻʌɸʍʀɲʎ͘

ɉɅȵɉȺɉɁȸȴȸȿɏɇȸ
;ɳʌɽʌʉϴɁ͘ϭϱϵϵͬϭϵϴϲͿ

ȸɲʃʌʀɴɸɿɲʏʘʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆʋʉʐʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿʅɸɲʐʏɼʏɻɷɼʄʘʍɻʅʋʉʌɸʀʆɲɸʄɸɶʖɽɸʀʅɸɴɳʍɻʏʉɲʌʖɸʀʉɳʄʄʘʆ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ;ɳʌɽʌʉϴʋɲʌ͘ϰɁ͘ϭϱϵϵͬϭϵϴϲͿ
ɅɆɃɇ͗
Ƀ– ȸɄʆʉʅɲ͗

ȵʋʙʆʐʅʉ͗

ɄʆʉʅɲʃɲɿȵʋʙʆʐʅʉɅɲʏɹʌɲ͗
Ʉʆʉʅɲʃɲɿȵʋʙʆʐʅʉɀɻʏɹʌɲʎ͗
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɶɹʆʆɻʍɻʎ͗

Ɉʊʋʉʎȳɹʆʆɻʍɻʎ͗

ȰʌɿɽʅʊʎȴɸʄʏʀʉʐɈɲʐʏʊʏɻʏɲʎ͗
ɈʊʋʉʎȾɲʏʉɿʃʀɲʎ͗

Ƀɷʊʎ͗

Ȱʌɿɽ͗

ɈȾ͗

Ɉɻʄɹʔʘʆʉ͗
ɌȰɂ͗
ȵŵĂŝů͗
ɀɸɲʏʉʅɿʃɼʅʉʐɸʐɽʑʆɻʃɲɿɶʆʘʌʀɺʉʆʏɲʎʏɿʎʃʐʌʙʍɸɿʎ;ϭͿ͕ʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿɲʋʊʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏɻʎʋɲʌ͘ϲʏʉʐɳʌɽʌʉʐϮϮʏʉʐɁ͘ϭϱϵϵͬϭϵϴϲ͕
ʘʎ;ϮͿ͘͘͘͘͘͘
ɷɻʄʙʆʘʊʏɿ͗

Ʉʄɲʏɲʆʉʅɿʅʉʋʉɿɻʏɿʃɳɹɶɶʌɲʔɲʏɻʎɸʏɲɿʌɸʀɲʎʃɲɿʏɲʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳʏʉʐʋʄʉʀʉʐɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿʍɸɿʍʖʑʊʋʘʎɹʖʉʐʆʃɲʏɲʏɸɽɸʀʍʏɻʆ
ɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐɉɅɃɉɆȳȵȻɃɉɁȰɉɈȻȿȻȰɇȾȰȻɁȸɇȻɏɈȻȾȸɇɅɃȿȻɈȻȾȸɇ͘
Ȱʋʉɷɹʖʉʅɲɿɲʆɸʋɿʔʑʄɲʖʏɲʏʉʐʎʊʌʉʐʎʏɻʎʅɸɲʌ͘ʋʌʘʏ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺɅʌʊʍʃʄɻʍɻʎȵʃɷɼʄʘʍɻʎȵʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ
ʏʉʐɉɅɃɉɆȳȵȻɃɉɁȰɉɈȻȿȻȰɇȾȰȻɁȸɇȻɏɈȻȾȸɇɅɃȿȻɈȻȾȸɇʉɿʉʋʉʀʉɿɽɲɲʋʉʏɸʄʉʑʆʃɲɿʍʏʉɿʖɸʀɲʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎɲʆɳɽɸʍɻʎɷɻʅʊʍɿɲʎʐʋɻʌɸʍʀɲʎ
;ϭͿͨɄʋʉɿʉʎ ɸʆ ɶʆʙʍɸɿ ʏʉʐ ɷɻʄʙʆɸɿ ʗɸʐɷɼ ɶɸɶʉʆʊʏɲ ɼ ɲʌʆɸʀʏɲɿ ɼ ɲʋʉʃʌʑʋʏɸɿ ʏɲ ɲʄɻɽɿʆɳ ʅɸ ɹɶɶʌɲʔɻ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ϴ ʏɿʅʘʌɸʀʏɲɿ ʅɸ
ʔʐʄɳʃɿʍɻ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʏʌɿʙʆ ʅɻʆʙʆ͘ ȵɳʆ ʉ ʐʋɲʀʏɿʉʎ ɲʐʏʙʆ ʏʘʆ ʋʌɳʇɸʘʆ ʍʃʊʋɸʐɸ ʆɲ ʋʌʉʍʋʉʌʀʍɸɿ ʍʏʉʆ ɸɲʐʏʊʆ ʏʉʐ ɼ ʍɸ ɳʄʄʉʆ ʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʊ ʊʔɸʄʉʎ
ɴʄɳʋʏʉʆʏɲʎʏʌʀʏʉʆɼʍʃʊʋɸʐɸʆɲɴʄɳʗɸɿɳʄʄʉʆ͕ʏɿʅʘʌɸʀʏɲɿʅɸʃɳɽɸɿʌʇɻʅɹʖʌɿϭϬɸʏʙʆ͘
;ϮͿɁɲ ɲʆɲɶʌɲʔɸʀ ɻ ɿɷɿʊʏɻʏɲ ʏʉʐ ʐʋʉɶʌɳʔʉʆʏɲ ;ʋ͘ʖ ʋʌʊɸɷʌʉʎ͕ ʆʊʅɿʅʉʎ ɸʃʋʌʊʍʘʋʉʎ ʃ͘ʄ͘ʋͿ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʉ ʊʆʉʅɲ ʏʉʐ ʋʄʉɿʉʃʏɼʏɻ ɼ ʏɻʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ ʋʉʐ
ɸʃʋʌʉʍʘʋɸʀ͘
;ϯͿɁɲɲʆɲɶʌɲʔɸʀɻʋɸʌʀʉɷʉʎʘʎɲʐʏɼʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏʉɸɷɳʔɿʉɷʏɻʎʋɲʌɶ͘ϲʏʉʐɅɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎȻʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎ͘

Ⱥɸʙʌɻʍɻʏʉʐɶʆɻʍʀʉʐʏɻʎʐʋʉɶʌɲʔɼʎ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ͙͙͙͗͘ϮϬ͙͙

Ƀͬȸȴɻʄʙʆͬʉʑʍɲ
;ϰͿ;ɉʋʉɶʌɲʔɼͿ
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Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 25 Σεπτεμβρίου 2020
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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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.

*02041322509200024*

