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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Φεβρουαρίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 64/2017
Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ
2016-2025.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση την 26η Ιανουαρίου 2017
η οποία διεκόπη και συνεχίστηκε την
27η Ιανουαρίου 2017)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α’ 286).
2. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45/09.03.1999).
3. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179) «Για τη
λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (εφεξής,
Νόμος) και ιδίως τα άρθρα 14, 63Θ, 68 και 69 αυτού.
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ1/Α/5346/22.03.2010
απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Κώδικας Διαχείρισης
του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β’379)
(εφεξής «Κώδικας»), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’
αριθμ. 1096/2011 (ΦΕΚ Β’ 2227/2011) και υπ’ αριθμ.
526/2013 (ΦΕΚ Β’ 3131/9.12.2013) αποφάσεις της ΡΑΕ,
ιδίως το άρθρο 92 αυτής.
5. Τις διατάξεις του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών
Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (εφεξής «Κανονισμός Τιμολόγησης»), που εκδόθηκε με την υπ’αριθμ. 594/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’
2093/05.07.2012).
6. Την υπ’ αριθμ. Δ1/Γ/1588/2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’60) με θέμα «Έγκριση του καταλόγου των προγραμματισμένων επεκτάσεων και ενισχύσεων του ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις
της παρ.4 του άρθρου 6 του ν.3428/2005 (ΦΕΚ Α’ 313)».
7. Την υπ’αριθμ. 7/2011 γνωμοδότηση ΡΑΕ με θέμα
«Σύμφωνη Γνώμη της ΡΑΕ για την έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2010-2014».
8. Την υπ’ αριθμ. Δ1/Α/12721 απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ
Β’1399/2011) με θέμα «Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης 2010-2014».
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9. Την υπ’ αριθμ. 525/31.10.2013 απόφαση της ΡΑΕ
με θέμα «Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης 20132022» (ΦΕΚ Β’3003/26.11.2013).
10. Την υπ’ αριθμ. 681/20.11.2014 απόφαση της ΡΑΕ
με θέμα «Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης 20142023» (ΦΕΚ Β’3310/2014).
11. Την υπ’ αριθμ. 458/27.11.2015 απόφαση της ΡΑΕ
με θέμα «Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης 20152024» (ΦΕΚ Β’2753/2015).
12. Την «Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2016-2025» όπως
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ.
13. Το «Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 20162025» όπως αυτό τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από
τον Διαχειριστή, ΔΕΣΦΑ Α.Ε. (εφεξής ΔΕΣΦΑ), στην ιστοσελίδα του, στις 20.05.2016.
14. Το υπ’ αριθμ. 096458/27.07.2016 έγγραφο του
ΔΕΣΦΑ (ΡΑΕ I-209004/01.08.2016) με θέμα «Υποβολή
Σχέδιου Προγράμματος Ανάπτυξης 2016-2025, και τα
επισυναπτόμενα σε αυτό έγγραφα: α) «Έκθεση παρακολούθησης εφαρμογής του εγκεκριμένου Προγράμματος Ανάπτυξης 2015-2024, β) σχόλια που υπέβαλε
ο Χρήστης ΔΕΠΑ Α.Ε. στα πλαίσια συμμετοχής του
στη δημόσια διαβούλευση του Διαχειριστή που έλαβε
χώρα για το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ, γ)
θέσεις του Διαχειριστή επι των σχολίων της Δημόσιας
Διαβούλευσης».
15. Το κείμενο που υποβλήθηκε από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. (εφεξής ΔΕΠΑ) στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης της
ΡΑΕ που έλαβε χώρα για το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ, με το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι-211706/20.09.2016
έγγραφο.
16. Το από 07/12/2016 ηλεκτρονικό μήνυμα της ΡΑΕ
προς το ΔΕΣΦΑ με το οποίο ζητούνται οι απόψεις του
Διαχειριστή επί των επενδυτικών αναγκών που αναδεικνύει ο συμμετέχων στη δημόσια διαβούλευση.
17. Το υπ’ αριθμ. 100240/13.12.2016 έγγραφο του ΔΕΣΦΑ (ΡΑΕ I-215328/14.12.2016) με θέμα «Θέση ΔΕΣΦΑ
στα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου
Προγράμματος Ανάπτυξης 2016-2025».
18. Τη δημοσιευθείσα στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ
Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2017-2026.
19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
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Σκέφτηκε ως εξής:
Α. Σχετικές διατάξεις
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 8
του άρθρου 63Θ του νόμου ορίζεται ότι: «1. Κάθε έτος,
κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του
ΕΣΦΑ, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ καταρτίζει και θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ για
τα επόμενα δέκα (10) έτη. 2. Στο σχέδιο Προγράμματος
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ καθορίζονται τα έργα της ανάπτυξης,
της ενίσχυσης και της διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, τα οποία
απαιτείται να εκτελεσθούν κατά τα επόμενα δέκα (10)
έτη από τη θέσπιση του ανωτέρω Προγράμματος, το
χρονοδιάγραμμα και ο τρόπος κατασκευής των έργων
αυτών, καθώς και το προϋπολογιζόμενο κόστος τους.
Στο σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ περιλαμβάνεται διακριτή αναφορά σε έργα ανάπτυξης, ενίσχυσης
και διασύνδεσης του ΕΣΦΑ για τα οποία έχει ληφθεί η
απόφαση εκτέλεσης, καθώς και σε νέα έργα ανάπτυξης, ενίσχυσης και διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, η εκτέλεση
των οποίων απαιτείται να ξεκινήσει εντός των επόμενων
τριών (3) ετών. 3. Κατά την κατάρτιση του Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ οφείλει να λάβει
υπόψη: (α) Στοιχεία της υφιστάμενης και της προβλεπόμενης προσφοράς και ζήτησης φυσικού αερίου. (β)
Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας και την ασφάλεια εφοδιασμού με
φυσικό αέριο, κατά τρόπο αξιόπιστο. (γ) Τη βελτίωση
της επάρκειας και της αποδοτικότητας του ΕΣΦΑ και τη
διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του, με στόχο
την πρόληψη συμφορήσεων, καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης, άρνησης πρόσβασης ή απαγόρευσης διαμετακόμισης. (δ) Την τροφοδοσία νέων περιοχών με φυσικό
αέριο με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη και τη διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης νέων Χρηστών. (ε)
Την προστασία του περιβάλλοντος. (στ) Το διακοινοτικό
πρόγραμμα ανάπτυξης και τα περιφερειακά επενδυτικά
προγράμματα σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου β’
της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και της παραγράφου 1
του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 715/2009. (ζ)
Τη βιωσιμότητα των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα και τη δυνατότητα χρηματοδότησης τους, εκτός
του πλαισίου του Προγράμματος Ανάπτυξης. 4. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ οριστικοποιεί το Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ
λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της δημόσιας
διαβούλευσης και το υποβάλλει στη ΡΑΕ. 5. Η ΡΑΕ θέτει
το υποβληθέν Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ σε δημόσια διαβούλευση με τους υφιστάμενους και δυνητικούς
Χρήστες. Δικαίωμα συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση έχουν οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Χρηστών
ΕΣΦΑ και κάθε ενδιαφερόμενος που τεκμηριώνει έννομο
συμφέρον. Τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης και ιδίως οι πιθανές ανάγκες νέων επενδύσεων που
προέκυψαν από τη δημόσια διαβούλευση, δημοσιεύονται από τη ΡΑΕ στην ιστοσελίδα της. 6. Η ΡΑΕ δύναται
να αποφασίσει σχετικά με τροποποίηση του υποβληθέντος Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ, σύμφωνα με
τη διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως: (α) Πιθανές
επενδυτικές ανάγκες που προέκυψαν από τη δημόσια
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διαβούλευση. (β) Τη συνέπεια του Προγράμματος με το
διακοινοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης και τα περιφερειακά επενδυτικά προγράμματα σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 8
και της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κανονισμού
(ΕΚ) 715/2009. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τη
συμβατότητα του προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ με
το διακοινοτικό ή τα περιφερειακά προγράμματα, η ΡΑΕ
δύναται να απευθύνει σχετικό ερώτημα στον Οργανισμό
Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας. 7. Η
ΡΑΕ, με την ολοκλήρωση των προβλεπομένων στις παραγράφους 5 και 6, εγκρίνει και αναρτά στην ιστοσελίδα
της το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ και το κοινοποιεί στον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών
Ενέργειας. Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ υποχρεούται να αναρτήσει στην
ιστοσελίδα του το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης
ΕΣΦΑ και να το κοινοποιήσει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.
8. Η ΡΑΕ παρακολουθεί και αξιολογεί την εφαρμογή του
Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ».
2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου ορίζεται ότι: «Η ΡΑΕ,
μετά από δημόσια Διαβούλευση με τους υφιστάμενους
και δυνητικούς χρήστες, αποφασίζει σχετικά με τροποποιήσεις των Προγραμμάτων Ανάπτυξης που καταρτίσθηκαν από τους αρμόδιους Διαχειριστές Μεταφοράς.
Η ΡΑΕ δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα της δημόσιας
Διαβούλευσης και εξετάζει: (α) εάν το Πρόγραμμα Ανάπτυξης καλύπτει όλες τις ανάγκες που προσδιορίστηκαν
κατά τη διαδικασία της ως άνω Διαβούλευσης, ιδιαίτερα
δε τις επενδυτικές ανάγκες, (β) εάν το Πρόγραμμα Ανάπτυξης είναι σύμφωνο προς το αντίστοιχο διακοινοτικό,
μη δεσμευτικό, δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης των συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού
Αερίου που καταρτίζεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς
(ΕΚ) 714/2009 και 715/2009 (L 211), και στη συνέχεια
δύναται να ζητήσει από τον αρμόδιο Διαχειριστή Μεταφοράς να τροποποιήσει ανάλογα το Πρόγραμμα του. Εάν
προκύψει αμφιβολία όσον αφορά τη συμφωνία ή μη του
Προγράμματος Ανάπτυξης με το αντίστοιχο διακοινοτικό, η ΡΑΕ συμβουλεύεται τον Οργανισμό Συνεργασίας
Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας που συστάθηκε με τον
Κανονισμό (ΕΚ) 713/2009».
3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 (κα) του
άρθρου 68 του νόμου ορίζεται ότι: «2.κα.Ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ Καταρτίζει το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, σύμφωνα με
τις ειδικότερες διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ».
4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 (ζ) του
άρθρου 69 του νόμου ορίζεται ότι: «2. Με τον Κώδικα
Διαχείρισης του ΕΣΦΑ ρυθμίζονται ιδίως:…(ζ) Η διαδικασία κατάρτισης του Προγράμματος Ανάπτυξης του
ΕΣΦΑ, έγκρισής του από τη ΡΑΕ και παρακολούθησης
του ελέγχου της υλοποίησής του και κάθε λεπτομέρεια,
σχετικά με την ανάπτυξη του ΕΣΦΑ. Στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ καθορίζονται τα έργα της ανάπτυξης,
της ενίσχυσης και της διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, τα οποία
απαιτείται να εκτελεσθούν κατά τα επόμενα δέκα (10)
έτη από τη θέσπιση του ανωτέρω Προγράμματος, το
χρονοδιάγραμμα και ο τρόπος κατασκευής των έργων
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αυτών, καθώς και το προϋπολογιζόμενο κόστος τους.
Στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιλαμβάνεται διακριτή αναφορά σε έργα ανάπτυξης, ενίσχυσης
και διασύνδεσης του ΕΣΦΑ για τα οποία έχει ληφθεί η
απόφαση εκτέλεσης, καθώς και σε νέα έργα ανάπτυξης, ενίσχυσης και διασύνδεσης του ΕΣΦΑ, η εκτέλεση
των οποίων απαιτείται να ξεκινήσει εντός των επόμενων
τριών (3) ετών».
5. Περαιτέρω, ως προς τη διαδικασία κατάρτισης του
Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 έως 4 του άρθρου 92 του
Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ: «1. Έως την 30η Ιουνίου κάθε
Έτους, ο Διαχειριστής καταρτίζει και θέτει σε δημόσια
διαβούλευση Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ
για τα επόμενα δέκα (10) έτη στην ελληνική και αγγλική
γλώσσα. 2. Κατά την κατάρτιση του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ, ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ οφείλει να λάβει υπόψη τη Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦA... 3. Στο Σχέδιο
Προγράμματος Ανάπτυξης περιλαμβάνονται όλα τα
έργα, ανεξαρτήτως του προϋπολογισθέντος κόστους
υλοποίησής τους, τα οποία ικανοποιούν τα κριτήρια της
διάταξης της παραγράφου [2] και των οποίων η έναρξη
κατασκευής προβλέπεται εντός του χρονικού ορίζοντα
του Προγράμματος, ανεξάρτητα από τον χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής τους, καθώς και κάθε Προγραμματισμένο Έργο, με την επιφύλαξη του επόμενου
εδαφίου. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να αιτιολογήσει
πλήρως τους λόγους για τους οποίους δεν συμπεριέλαβε στο Σχέδιο οποιοδήποτε Προγραμματισμένο Έργο.
4. Στο Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης αναφέρονται
διακριτά: Α) Έργα τα οποία περιλαμβάνονται για πρώτη
φορά στο Σχέδιο, κατόπιν υποβολής Αίτησης Μελλοντικής Δυναμικότητας από Χρήστες η οποία έγινε αποδεκτή
από τον Διαχειριστή, κατά τη διαδικασία του άρθρου
[95Β] (Έργα Σύνδεσης Χρηστών). Β) Έργα τα οποία περιλαμβάνονται για πρώτη φορά στο Σχέδιο με πρωτοβουλία του Διαχειριστή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του
(Έργα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ). Γ) Προγραμματισμένα Έργα. Δ)
Στο Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης περιλαμβάνεται
διακριτή αναφορά σε έργα για τα οποία έχει ληφθεί η
απόφαση εκτέλεσης είτε της κατασκευής είτε των τεχνικών μελετών που προηγούνται της κατασκευής, καθώς
και σε νέα έργα, η εκτέλεση των οποίων απαιτείται να
ξεκινήσει εντός των επόμενων τριών (3) ετών (Τριετής
Περίοδος Ανάπτυξης)».
Β. Ως προς υποβληθέν σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2016-2025
1) Επειδή, ο Διαχειριστής, με το υπ’αριθμ. 14 σχετικό
έγγραφό του υπέβαλε στη ΡΑΕ, προς έγκριση, Σχέδιο
Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ για τη δεκαετή περίοδο 2016-2025. Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο εν
λόγω σχετικό έγγραφό του, ο ΔΕΣΦΑ έθεσε σε δημόσια
διαβούλευση το Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ
2016-2025 κατά το χρονικό διάστημα από τις 20.05.2016
έως τις 20.06.2016, και ολοκλήρωσε την επεξεργασία της
εισήγησής του λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα
της δημόσιας διαβούλευσης που διενήργησε κατά το
ως άνω χρονικό διάστημα.
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2) Επειδή, η ΡΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 63Θ του νόμου και
της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του νόμου έθεσε το
υποβληθέν από τον Διαχειριστή Σχέδιο Προγράμματος
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2016-2025 (σχετικό υπ’αριθμ. 15) σε
δημόσια διαβούλευση κατά το χρονικό διάστημα από
12.08.2016 έως 20.09.2016. Στο Σχέδιο Προγράμματος
Ανάπτυξης αναφέρονται διακριτά τα ακόλουθα: (α) Προγραμματισμένα Έργα τρέχοντος προϋπολογισμού περίπου 1.384 εκατ. €, δηλαδή έργα τα οποία έχουν ήδη
ενταχθεί προς υλοποίηση στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2015-2024 και (β) Έργα Ανάπτυξης του
ΕΣΦΑ, τρέχοντος προϋπολογισμού περίπου 9 εκατ. €, τα
οποία προτείνονται για πρώτη φορά προς ένταξη στο
Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ.
3) Επειδή, με βάση τα αποτελέσματα της δημόσιας
διαβούλευσης τα οποία ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα
της Αρχής, μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης
(σχετικό υπ’ αριθμ. 15), ο συμμετέχων σε αυτήν, ΔΕΠΑ,
ανέφερε μια σειρά επενδυτικών αναγκών προς διερεύνηση συμπερίληψης στο προς έγκριση Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ, όπως: (α) τη δυνατότητα δημιουργίας δύο
θέσεων παροχής υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ)
κατά τη δημιουργία του πιλοτικού σταθμού φόρτωσης
βυτιοφόρων, (β) τη συμπερίληψη έργων που θα κάνουν
δυνατή τη φυσική ανάστροφη ροή από Ελλάδα προς
Τουρκία κατά τη δημιουργία του Σταθμού Συμπίεσης
στους Κήπους, (γ) τη συμπερίληψη των αναγκαίων υποδομών για τη μεταφόρτωση πλοίων μεσαίου και μικρού
μεγέθους (1000-10.000 m³ ΥΦΑ) για την ανάπτυξη της
διανομής ΥΦΑ σε απομακρυσμένες του ΕΣΦΑ περιοχές
καθώς και για ναυτιλιακή χρήση, (δ) τη δυνατότητα συμπερίληψης των αναγκαίων υποδομών κατά τη δεύτερη
αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στη νήσο Ρεβυθούσα
ώστε ο ρυθμός μεταφόρτωσης πλοίων ΥΦΑ να ανέλθει
στο επίπεδο των 7.500 m³ΥΦΑ/h, ο οποίος θα επιτρέψει
να καταστεί η Ρεβυθούσα ανταγωνιστική έναντι άλλων
σταθμών ΥΦΑ καθότι παρότι η εισήγηση του Διαχειριστή προβλέπει τη δυνατότητα μεταφόρτωσης πλοίων
ΥΦΑ δεν αναγράφεται ρητά ο σχεδιαζόμενος ρυθμός
μεταφόρτωσης μετά την ολοκλήρωση των λιμενικών
εγκαταστάσεων για την υποδοχή μεγαλύτερων πλοίων,
ε) την επίσπευση του χρόνου ολοκλήρωσης της πλατφόρμας διαφάνειας κατά την υλοποίηση των Έργων
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών βάσει των απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΚ 715/2009, ώστε
η συγκεκριμένη πλατφόρμα να ικανοποιεί εκτός από τις
απαιτήσεις διαφάνειας που αφορούν το Διαχειριστή του
Συστήματος Μεταφοράς, και τις απορρέουσες από το
κανονιστικό πλαίσιο του REMIT υποχρεώσεις των συμμετεχόντων στην αγορά για αποτελεσματική δημοσίευση
των εμπιστευτικών πληροφοριών, στ) τη δυνατότητα
προσθήκης της αναβάθμισης των μετρητικών διατάξεων
στα Σημεία Εξόδου Δικτύων Διανομής (ΣΕΔΔ) στο επικείμενο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ 2016-2025,
έτσι ώστε να υπάρξει εξορθολογισμός των διαφορών
που παρατηρούνται σε ορισμένα Δίκτυα Διανομής όπου
υπάρχει μειωμένη κατανάλωση φυσικού αερίου ανάμεσα στο άθροισμα του συνόλου των μετρήσεων του
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Δικτύου Διανομής και της μέτρησης στο ΣΕΔΔ που τροφοδοτεί το εκάστοτε δίκτυο. Κατά τη ΔΕΠΑ οι εν λόγω
διαφορές οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι ορισμένοι
μετρητές στα ΣΕΔΔ βρίσκονται είτε εκτός ορίων ορθής
μέτρησης είτε πολύ κοντά στο κατώτατο όριο της ορθής
τους λειτουργίας κατά συνέπεια ειδικότερα για μικρές
ροές είναι δυνατόν οι μετρήσεις που προκύπτουν στα
ΣΕΔΔ να απέχουν από τις πραγματικές, με αποτέλεσμα
να υφίστανται διαφορές σε σχέση με το άθροισμα των
μετρήσεων του αντίστοιχου Δικτύου Διανομής.
4) Επειδή, σε ότι αφορά την ως άνω υπ’αριθμ. (α) (στο
υπ’αριθμ. 3 σκεπτικό) επενδυτική ανάγκη που έχει ήδη
αναγνωριστεί από τη ΔΕΠΑ κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης
ΕΣΦΑ (σχετικό υπ’αριθμ. 15) που διενήργησε η ΡΑΕ, από
τα υπ’αριθμ. 14, 17 σχετικά έγγραφα του ΔΕΣΦΑ προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο σταθμός φόρτωσης βυτιοφόρων
έχει χαρακτηριστεί πιλοτικός και σκοπός της λειτουργίας
του είναι να κάνει γνωστή τη δυνατότητα οδικής μεταφοράς του ΥΦΑ (LNG), να βοηθήσει να αναπτυχθούν
επιχειρήσεις μεταφοράς και να αποτελέσει αφορμή για
τη διαμόρφωση του σχετικού πλαισίου. Η μια (1) θέση
δημιουργίας του σταθμού φόρτωσης προσδιορίστηκε
λαμβάνοντας υπόψη το διαθέσιμο χώρο, κατά τη διάρκεια κατασκευής της 3ης δεξαμενής, ώστε η έναρξη λειτουργίας του σταθμού να γίνει το συντομότερο δυνατόν.
Ο χώρος αυτός είναι περιορισμένος και δεν επιτρέπει τη
δημιουργία δεύτερης θέσης.
5) Επειδή, σε ότι αφορά την ως άνω υπ’αριθμ. (β) (στο
υπ’αριθμ. 3 σκεπτικό) επενδυτική ανάγκη που έχει ήδη
αναγνωριστεί από τη ΔΕΠΑ κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ (σχετικό υπ’αριθμ. 15) που διενήργησε η ΡΑΕ,
από τα υπ’αριθμ. 14, 17 σχετικά έγγραφα του ΔΕΣΦΑ
προκύπτουν τα ακόλουθα: Για το έργο «Σταθμός Συμπίεσης στους Κήπους» δεν έχει ληφθεί η Τελική Επενδυτική
Απόφαση από το ΔΕΣΦΑ, και η οποία συνδέεται άμεσα με
την προοπτική αύξησης της προμήθειας φυσικού αερίου
της Ελληνικής αγοράς μέσω του Σημείου Εισόδου «Κήποι». Κατά τη λήψη της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης
θα εξεταστεί και η δυνατότητα αντίστροφης ροής προς
την Τουρκία.
6) Επειδή, σε ότι αφορά τις ως άνω υπ’αριθμ. (γ) και
(δ) (στο υπ’αριθμ. 3 σκεπτικό) επενδυτικές ανάγκες που
έχουν ήδη αναγνωριστεί από τη ΔΕΠΑ κατά τη διάρκεια
της δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Προγράμματος
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ (σχετικό υπ’αριθμ. 15) που διενήργησε
η ΡΑΕ, από τα υπ’αριθμ. 14, 17 και 18 σχετικά έγγραφα
του ΔΕΣΦΑ προκύπτουν τα ακόλουθα.
i) Ως προς τη συμπερίληψη των αναγκαίων υποδομών για τη μεταφόρτωση πλοίων μεσαίου και μικρού
μεγέθους (1000 -10.000 m³ ΥΦΑ) ο ΔΕΣΦΑ εξετάζει
την επένδυση στο πλαίσιο της μελέτης σκοπιμότητας που εκπονείται για τις χρήσεις Μικρής Κλίμακας
ΥΦΑ (Small Scale LNG) η οποία αναφέρεται και στη
δημοσιευμένη Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2017- 2026
(σχετικό υπ’αριθμ. 18), με σκοπό την ένταξή της σε
επόμενο Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ ή Κατάλογο
Μικρών Έργων.
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ii) Ως προς το ρυθμό μεταφόρτωσης πλοίων ΥΦΑ, η εν
λόγω πρόταση έχει ήδη εξεταστεί από τη ΡΑΕ κατά
την έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ
2015-2024 (σχετικό υπ’αριθμ. 11) και ισχύουν τα
αναγραφόμενα στη σχετική απόφαση ΡΑΕ.
7) Επειδή, σε ότι αφορά την ως άνω υπ’αριθμ. (ε) (στο
υπ’αριθμ. 3 σκεπτικό) επενδυτική ανάγκη που έχει ήδη
αναγνωριστεί από τη ΔΕΠΑ κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης
ΕΣΦΑ (σχετικό υπ’αριθμ. 15) που διενήργησε η ΡΑΕ, από
το υπ’αριθμ. 17 σχετικό έγγραφο του ΔΕΣΦΑ προκύπτει
ότι ο ΔΕΣΦΑ εξετάζει την εν λόγω πρόταση και πιθανόν
να προταθεί η ένταξη της σε επόμενο Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ ή Κατάλογο Μικρών Έργων.
8) Επειδή, σε ότι αφορά την ως άνω υπ’αριθμ. (στ)
(στο υπ’αριθμ. 3 σκεπτικό) επενδυτική ανάγκη που έχει
ήδη αναγνωριστεί από τη ΔΕΠΑ κατά τη διάρκεια της
δημόσιας διαβούλευσης του Σχεδίου Προγράμματος
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ (σχετικό υπ’αριθμ. 15) που διενήργησε
η ΡΑΕ, από το υπ’αριθμ. 17 σχετικό έγγραφο του ΔΕΣΦΑ
προκύπτουν τα ακόλουθα: Οι μετρητικοί σταθμοί στα
Σημεία Εξόδου Δικτύων Διανομής (ΣΕΔΔ) έχουν διαστασιολογηθεί βάσει στοιχείων εξέλιξης της ζήτησης
φυσικού αερίου που είχε παράσχει η εταιρεία ΔΕΠΑ, τα
οποία όμως σύμφωνα την επιστολή της ΔΕΠΑ (σχετικό
υπ’αριθμ. 15) αποκλίνουν σημαντικά από τα στοιχεία
πραγματικής κατανάλωσης. Ο ΔΕΣΦΑ εξετάζει το ζήτημα
που θέτει η ΔΕΠΑ, προκειμένου να προσδιορισθεί το
είδος και το κόστος της επένδυσης των παρεμβάσεων
και πιθανό να επανέλθει με πρόταση αναβάθμισης των
μετρητικών σταθμών σε επόμενο Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ ή Κατάλογο Μικρών Έργων.
9) Επειδή, με βάση τις ως άνω αναλύσεις του ΔΕΣΦΑ
καθώς και τα στοιχεία που αναφέρονται στη δημοσιευμένη Μελέτη Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2017-2026 (σχετικό
υπ’αριθμ. 18), ο ΔΕΣΦΑ ήδη εξετάζει τις τρεις από τις
έξι επενδυτικές ανάγκες που αναγνωρίστηκαν από τη
ΔΕΠΑ η οποία συμμετείχε στη δημόσια διαβούλευση
που διενήργησε η ΡΑΕ και θα επανέλθει στο πλαίσιο του
επόμενου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ. Περαιτέρω
η ΡΑΕ κρίνει εύλογη τη διερεύνηση από το Διαχειριστή
της επέκτασης του ΕΣΦΑ και σε νέες περιοχές σύμφωνα
με τα κριτήρια που τίθενται για νέα έργα προς ένταξη σε
επόμενο Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ.
10) Επειδή, τρία (3) από τα είκοσι τρία (23) επενδυτικά
σχέδια, τρέχοντος προϋπολογισμού περίπου 9 εκατ. €,
προτείνονται για πρώτη φορά προς ένταξη σε Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ. Τα εν λόγω έργα περιλαμβάνουν:
α) τον εκσυγχρονισμό των Βραχιόνων Σύνδεσης του
Σταθμού ΥΦΑ, β) την κατασκευή πιλοτικού σταθμού
φόρτωσης βυτιοφόρων και γ) την κατασκευή σταθμού
συμπίεσης απαερίων ΥΦΑ. Σύμφωνα με την εισήγηση
του Διαχειριστή η υλοποίηση των ως άνω επενδύσεων
θα συμβάλει: α) στην ενίσχυση της αποδοτικότητας του
ΕΣΦΑ και στη διασφάλιση της εύρυθμης και ασφαλούς
λειτουργίας του, β) στην τροφοδότηση νέων περιοχών
της ελληνικής επικράτειας και στη δυνατότητα πρόσβασης νέων Χρηστών στο ΕΣΦΑ γ) στη σημαντική
εξοικονόμηση ΥΦΑ για τους Χρήστες του σταθμού της
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Ρεβυθούσας καθώς και στην επίτευξη σημαντικού περιβαλλοντικού οφέλους, αφού κατά την διάρκεια της μη
λειτουργίας του σταθμού εκμηδενίζονται οι εκπομπές
διοξειδίου άνθρακα. Σύμφωνα με το Διαχειριστή, εκτιμάται ότι η υλοποίηση των έργων αυτών θα επιβαρύνει τη
Μέση Χρέωση Χρήσης του ΕΣΦΑ κατά 0.030%, 0.206%
και 0.097% αντίστοιχα.
11) Επειδή, σύμφωνα με το προτεινόμενο Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης από την υλοποίηση των έργων
Ανάπτυξης ΕΣΦΑ προβλέπεται επιβάρυνση της Μέσης
Χρέωσης Χρήσης του ΕΣΦΑ κατά 0.332%. Σύμφωνα με
την εισήγηση του Διαχειριστή, το όφελος που προκύπτει
από την υλοποίηση των έργων αυτών αντισταθμίζει την
παραπάνω αύξηση.
12) Επειδή, με βάση την εισήγηση του Διαχειριστή, το
προτεινόμενο Σχέδιο Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ
2016-2025 συμβαδίζει με το διακοινοτικό σχέδιο ανάπτυξης και τα περιφερειακά επενδυτικά προγράμματα της
αντίστοιχης περιόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 8 και της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κανονισμού (ΕΚ) 715/2009.
13) Επειδή, η ΡΑΕ κρίνει εύλογη την ένταξη των ως άνω
έργων στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ καθότι πλη-

3565

ρούν τα κριτήρια ένταξης στο Πρόγραμμα σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 63Θ του ν. 4001/2011.
14) Επειδή, σε ότι αφορά την υλοποίηση από το Διαχειριστή των ήδη εγκεκριμένων έργων σε Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις,
όπως αποτυπώνονται στην υποβληθείσα από το Διαχειριστή Έκθεση Παρακολούθησης Εφαρμογής του Εγκεκριμένου Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2015-2024 (σχετικό
υπ’αριθμ. 14). Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούνται καθυστερήσεις 5 έως 31 μηνών σε πάνω από 10 ήδη ενταγμένα
έργα. Ειδικότερα, η ολοκλήρωση του Έργου «2η Αναβάθμιση του τερματικού σταθμού ΥΦΑ της νήσου Ρεβυθούσας», παρουσιάζει καθυστέρηση 12 μηνών και του Έργου
«Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα» παρουσιάζει
καθυστέρηση 27 μηνών. Η ΡΑΕ ζητά την επίσπευση ολοκλήρωσης των ως άνω έργων κρίσιμης σημασίας.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με αυτά, αποφασίζει:
1. Την έγκριση του σχεδίου Προγράμματος Ανάπτυξης 2016-2025 με το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται
στο συνημμένο στην παρούσα κείμενο υπό τον τίτλο
«Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2016-2025» και το οποίο
συνιστά ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας
απόφασης.
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Ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ϭϳ͘ȵȳȾȰɈȰɇɈȰɇȸɀͬZȾȰȲȰȿȰɇǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹͻ
ȾȵɌȰȿȰȻɃϮ͘Ϯ͘Ϯ͘ȵɆȳȰɅɃɉȵɁɈȰɍȺȸȾȰɁɇɈɃȾȰɈȰȿɃȳɃɀȻȾɆɏɁȵɆȳɏɁȾȰȻ
ɇɉɁȵɍȻȷȵɈȰȻȸɉȿɃɅɃȻȸɇȸɈɃɉɇɇɈȸɁɅȵɆȻɃȴɃȰɁȰɌɃɆȰɇɈɃɉɅȰɆɃɁɈɃɇ
ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇȰɁȰɅɈɉɂȸɇ͘ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵Ͳ
ȾȵɌȰȿȰȻɃϮ͘ϯ͘ȵɆȳȰɈɆȻȵɈɃɉɇɅȵɆȻɃȴɃɉȰɁȰɅɈɉɂȸɇǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵Ͳ
ȾȵɌȰȿȰȻɃϯ͘ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈȻɇɀȵɁȰȵɆȳȰɅɃɉȴȵɁɇɉɀɅȵɆȻȿȸɌȺȸȾȰɁɇɈɃɇɍȵȴȻɃ
ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇȰɁȰɅɈɉɂȸɇϮϬϭϲͲϮϬϮϱǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵Ͳ
ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ͵ͳ
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ɇɉɁɈɃɀɃȳɆȰɌȻȵɇ
ȰɇɌȰ 
͗ȰʆɸʇɳʌʏɻʏʉɇʑʍʏɻʅɲɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐ
Ȳͬɇ

͗Ȳɲʆʉʍʏɳʍɿʉ
ȴȵɇɌȰ 
͗ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎȵɽʆɿʃʉʑɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐ
ȵɇDɌȰ
͗ȵɽʆɿʃʊɇʑʍʏɻʅɲɀɸʏɲʔʉʌɳʎɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐ
ȵɇɅȰϮϬϬϳͲϮϬϭϯ͗ȵɽʆɿʃʊɇʏʌɲʏɻɶɿʃʊɅʄɲʀʍɿʉȰʆɲʔʉʌɳʎ
ȵɇɅȰϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͗ȵʏɲɿʌɿʃʊɇʑʅʔʘʆʉɶɿɲʏʉɅʄɲʀʍɿʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ
ȵɇɌȰ 
͗ȵɽʆɿʃʊɇʑʍʏɻʅɲɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐ
ȵɈȵʋ 
͗ȵʐʌʘʋɲʁʃɼɈʌɳʋɸɺɲȵʋɸʆɷʑʍɸʘʆ
ɇȸȺ 
͗ɇʐʅʋɲʌɲɶʘɶɼȸʄɸʃʏʌɿʍʅʉʑʃɲɿȺɸʌʅʊʏɻʏɲʎ
ȸͬɅ 
͗ȸʄɸʃʏʌʉʋɲʌɲɶʘɶʊʎ
Ⱦȿɇ 
͗ȾɹʆʏʌɲȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎΘɇʐʆʏɼʌɻʍɻʎ
ɀɇɇ 
͗ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎɇʐʆʉʌɿɲʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎ
ɃɅɇɌȰ
͗ɃʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉɅʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʊɇʑʍʏɻʅɲɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐ
ɆȰȵ 
͗ɆʐɽʅɿʍʏɿʃɼȰʌʖɼȵʆɹʌɶɸɿɲʎ
ɆɅȲ 
͗ɆʐɽʅɿɺʊʅɸʆɻɅɸʌɿʉʐʍɿɲʃɼȲɳʍɻ
ɉɌȰ 
͗ɉɶʌʉʋʉɿɻʅɹʆʉɌʐʍɿʃʊȰɹʌɿʉ
ɉɅ

͗ɉʗɻʄɼɅʀɸʍɻ
ɌȰ

͗ɌʐʍɿʃʊȰɹʌɿʉ
ĐŵĂ 
͗ŝůůŝŽŶĐƵďŝĐŵĞƚĞƌƉĞƌĂŶŶƵŵ
 
͗ĂĐŬƵƉŽŶƚƌŽůĞŶƚĞƌ
ds 
͗ůŽƐĞĚŝƌĐƵŝƚdĞůĞǀŝƐŝŽŶ
^ 
͗ŝƐƚƌŝďƵƚĞĚŽŶƚƌŽů^ǇƐƚĞŵ
' 
͗'ĂƐŽŶƚƌŽůĞŶƚĞƌ
/'

͗/ŶƚĞƌĐŽŶŶĞĐƚŽƌ'ƌĞĞĐĞƵůŐĂƌŝĂ
/'/

͗/ŶƚĞƌĐŽŶŶĞĐƚŽƌ'ƌĞĞĐĞ/ƚĂůǇ
DͬZ 
͗DĞƚĞƌŝŶŐͬZĞŐƵůĂƚŝŶŐƐƚĂƚŝŽŶ
͗EŽƌŵĂůƵďŝĐŵĞƚĞƌ
Eŵϯ 
W>

͗WƌŽŐƌĂŵŵĂďůĞ>ŽŐŝĐŽŶƚƌŽůůĞƌ
ZD 
͗ZĞŵŽƚĞ
Zdh 
͗ZĞŵŽƚĞdĞƌŵŝŶĂůhŶŝƚ
^ 
͗^ƵƉĞƌǀŝƐŽƌǇŽŶƚƌŽůĂŶĚĂƚĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶʹɇʑʍʏɻʅɲȵʋʉʋʏɿʃʉʑȵʄɹɶʖʉʐʃɲɿ
ɇʐʄʄʉɶɼʎȴɸɷʉʅɹʆʘʆ
dW 
͗dƌĂŶƐĚƌŝĂƚŝĐWŝƉĞůŝŶĞ
dDͬW,
͗dŝŵĞŝǀŝƐŝŽŶDƵůƚŝƉůĞǆŝŶŐͬWůĞƐŝŽĐŚƌŽŶŽƵƐŝŐŝƚĂů,ŝĞƌĂƌĐŚǇ
Ɉɀ

͗dĞůĞͲŵĞƚĞƌŝŶŐ
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Ʉʋʘʎʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉϲϵ͕ʋɲʌɳɶʌɲʔʉϮɺ ʏʉʐ ʆʊʅʉʐ ϰϬϬϭͬϮϬϭϭʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ͕ ʉ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ
ʏʉʐ ȵɽʆɿʃʉʑ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ Ɍʐʍɿʃʉʑ Ȱɸʌʀʉʐ ;ȴȵɇɌȰͿ ʃɲʏɲʌʏʀɺɸɿ ʃɲɿ ɻ Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃɼ Ȱʌʖɼ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ
;ɆȰȵͿɸɶʃʌʀʆɸɿʃɲɿʋɲʌɲʃʉʄʉʐɽɸʀʏɻʆʐʄʉʋʉʀɻʍɼʏʉʐɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎ͘ɇʏʉɅʌʊɶʌɲʅʅɲ
Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʏɲ ɹʌɶɲ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ͕ ɸʆʀʍʖʐʍɻʎ ʃɲɿ ɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎ ʏʉʐ ȵɽʆɿʃʉʑ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐ;ȵɇɌȰͿɶɿɲʏɲɸʋʊʅɸʆɲɷɹʃɲ;ϭϬͿɹʏɻ͘

Ƀɿ ʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɸʀʍɸʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ Ɂ͘ ϰϬϬϭͬϮϬϭϭ ɸʇɸɿɷɿʃɸʑʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ ϵϮ ʏʉʐ Ⱦʙɷɿʃɲ
ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎȵɇɌȰ͘

ȾɲʏɳʏɻʆʃɲʏɳʌʏɿʍɻʏʉʐɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎʄɲʅɴɳʆɸɿʐʋʊʗɻʏɻʆɀɸʄɹʏɻ
ȰʆɳʋʏʐʇɻʎȵɇɌȰʃɲɽʙʎʃɲɿ͗

ͨɲ͘ʍʏʉɿʖɸʀɲʏɻʎʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻʎʃɲɿʏɻʎʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻʎʋʌʉʍʔʉʌɳʎʃɲɿɺɼʏɻʍɻʎʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐ
ɴ͘ʏɻʆɸʃʋʄɼʌʘʍɻʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʋɲʌʉʖɼʎʐʋɻʌɸʍɿʙʆʃʉɿʆɼʎʘʔɸʄɸʀɲʎʃɲɿʏɻʆɲʍʔɳʄɸɿɲ
ɸʔʉɷɿɲʍʅʉʑʅɸʔʐʍɿʃʊɲɹʌɿʉ͕ʃɲʏɳʏʌʊʋʉɲʇɿʊʋɿʍʏʉʃɲɿʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊ
ɶ͘ʏɻɴɸʄʏʀʘʍɻʏɻʎɲʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲʎʏʉʐȵ͘ɇ͘Ɍ͘Ȱ͘ʃɲɿʏɻɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʏɻʎɸʑʌʐɽʅɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ʏʉʐ͕ʅɸʍʏʊʖʉʏɻʆʋʌʊʄɻʗɻʍʐʅʔʉʌɼʍɸʘʆ͕ʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆɹʃʏɲʃʏɻʎɲʆɳɶʃɻʎʃɲɿɳʌʆɻʍɻʎ
ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ
ɷ͘ʏɻʆʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʆɹʘʆʋɸʌɿʉʖʙʆʅɸʔʐʍɿʃʊɲɹʌɿʉʃɲɿʏɻɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʏɻʎɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲʎ
ʋʌʊʍɴɲʍɻʎʆɹʘʆɍʌɻʍʏʙʆ
ɸ͘ʏɻʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʏʉʐʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
ʍʏ͘ʏʉɷɿɲʃʉɿʆʉʏɿʃʊʋʌʊɶʌɲʅʅɲɲʆɳʋʏʐʇɻʎʃɲɿʏɲʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɳɸʋɸʆɷʐʏɿʃɳʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐʍʏʉɿʖɸʀʉʐ;ɴͿʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐϯʏʉʐɳʌɽʌʉʐϴʃɲɿʏɻʎ
ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐϭʏʉʐɳʌɽʌʉʐϭϮʏʉʐȾɲʆ͘ϳϭϱͬϮϬϬϵ
ɺ͘ʏɻʆɴɿʘʍɿʅʊʏɻʏɲʏʘʆɹʌɶʘʆʋʉʐɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿʍʏʉɅʌʊɶʌɲʅʅɲʃɲɿʏɻɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ
ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɼʎʏʉʐʎ͕ɸʃʏʊʎʏʉʐʋʄɲɿʍʀʉʐʏʉʐɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎͩ͘

ɇʏʉ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʅɸʏɲʇʑ ɳʄʄʘʆ ʏɲ ɹʌɶɲ ɸʃɸʀʆɲ͕ ʋʉʐ ɻ ɹʆɲʌʇɻ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ʏʉʐʎ ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ɸʆʏʊʎ ʏʉʐ ʖʌʉʆɿʃʉʑ ʉʌʀɺʉʆʏɲ ʏʉʐ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ;ɷɻʄ͘ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʋɸʌʀʉɷʉϮϬϭϲͲϮϬϮϱͿ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʏɲɅʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆɲȶʌɶɲɶɿɲʏɲʉʋʉʀɲɷɸʆɹʖɸɿʉʄʉʃʄɻʌʘɽɸʀ
ɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʏʉʐʎ͘ Ƀ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ʏɸʃʅɻʌɿʙʆɸɿ ʏɻʆ ʍʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ ɹʆʏɲʇɻʎ ʏʘʆ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʘʆ
ɹʌɶʘʆʋʉʐʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿɶɿɲʋʌʙʏɻʔʉʌɳʍʏʉɅʌʊɶʌɲʅʅɲȰʆɳʋʏʐʇɻʎʃɲɿɲʆɲʔɹʌɸɿʏʉʆʏʌʊʋʉ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ͕ ʏʉ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿɺʊʅɸʆʉ ʃʊʍʏʉʎ͕ ʏʉ ʖʌʉʆʉɷɿɳɶʌɲʅʅɲ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʏʌʊʋʉʐʎ
ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎʃɲɿ ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ʏʘʆ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ͘  ɇʏɻ ʍʐʆɹʖɸɿɲʃɲʏɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʏɲ
ɹʌɶɲ ʏʉʐ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ȵɇɌȰ ϮϬϭϲͲϮϬϮϱ͕ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɹʌɶʉ ʏɲ
ʍʏʉɿʖɸʀɲʋʉʐɸʀʆɲɿɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆȾʙɷɿʃɲȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎȵɇɌȰ;ȱʌɽʌʉϵϮͿ͘

ɈʉɅʌʊɶʌɲʅʅɲȰʆɳʋʏʐʇɻʎɷʉʅɸʀʏɲɿʘʎɸʇɼʎ͗

/͘
ȶʌɶɲʏɲʉʋʉʀɲʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿɶɿɲʋʌʙʏɻʔʉʌɳʍʏʉʍʖɹɷɿʉ;Ⱦɸʔ͘Ϯ͘ϭͿ
ŝ͘
ȶʌɶɲɇʑʆɷɸʍɻʎɍʌɻʍʏʙʆ
ŝŝ͘
ȶʌɶɲȰʆɳʋʏʐʇɻʎȵɇɌȰ

/Ȼ͘
Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆɲȶʌɶɲ;Ⱦɸʔ͘Ϯ͘ϮͿ
ŝ͘
ȶʌɶɲ ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ʃɲɿ
ʍʐʆɸʖʀɺɸʏɲɿ ɻ ʐʄʉʋʉʀɻʍɼ ʏʉʐʎ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʉɷʉ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ
Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ͘
ŝŝ͘
ȶʌɶɲʋʉʐɸʆʏɳʖɽɻʃɲʆʍʏʉȾɲʏɳʄʉɶʉɀɿʃʌʙʆȶʌɶʘʆʃɲɿʍʐʆɸʖʀɺɸʏɲɿɻʐʄʉʋʉʀɻʍɼ
ʏʉʐʎʍʏɻʆʋɸʌʀʉɷʉɲʆɲʔʉʌɳʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎ͘
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/ȻȻ͘
ȶʌɶɲʏʌɿɸʏʉʑʎʋɸʌɿʊɷʉʐɲʆɳʋʏʐʇɻʎ;Ⱦɸʔ͘Ϯ͘ϯ͘Ϳ

ɇʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ ϯ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ϵϮ ʏʉʐ Ⱦʙɷɿʃɲ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ȵɇɌȰ ʉ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ
ʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿ ʃɲʏɳ ʏɻ ʍʑʆʏɲʇɻ ʏʉʐ ɇʖɸɷʀʉʐ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ;ʍʏʉ ɸʇɼʎ ʃɲʄʉʑʅɸʆʉ ʃɲɿ
ͨɇʖɹɷɿʉͩͿ ʆɲ ɲɿʏɿʉʄʉɶɼʍɸɿ ʋʄɼʌʘʎ ʏʉʐʎ ʄʊɶʉʐʎ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʉʋʉʀʉʐʎ ɷɸʆ ʍʐʅʋɸʌɿɹʄɲɴɸ ʍʏʉ ɇʖɹɷɿʉ
ʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸɅʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ͘

ȵʋʀʍɻʎ͕ ʐʋʊ ʅʉʌʔɼ ʍʐʆʉʋʏɿʃʉʑʋʀʆɲʃɲ͕ ʊʋʘʎ ʔɲʀʆɸʏɲɿ ʋɲʌɲʃɳʏʘ͕ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɹʌɶʉ ɻ
ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɲʆɼʃɸɿ͕ ɷɻʄ͘ Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉ ȶʌɶʉ ɼ Ɂɹʉ ȶʌɶʉ͕ ʉ ʏʑʋʉʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ
;Ȱɶʘɶʊʎ͕ ʅɸʏʌɻʏɿʃʊʎ ʍʏɲɽʅʊʎ͕ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɉɌȰ͕ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ E'͕ ʐʋʊɶɸɿɲ ɲʋʉɽɼʃɻ͕
ʍʐʅʋɿɸʍʏɼʎ͕ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ɼͬʃɲɿ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɉɌȰͿ͕ ʏʉ ɲʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉ
ʊʔɸʄʉʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ʃʌɿʏɼʌɿɲ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ϵϮ͕ ʋɲʌ͘ Ϯ ʏʉʐ Ⱦʙɷɿʃɲ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ȵɇɌȰ ʊʋʘʎ
ɿʍʖʑɸɿ͕ ɻ ʔɳʍɻ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ;ʐʋʊ ʅɸʄɹʏɻ ʍʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲʎ͕ ʍɸ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɲʆɳɽɸʍɻʎ ɴɲʍɿʃʉʑ
ʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ͕ ʐʋʊ ɴɲʍɿʃʊ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊͬɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻ͕ ʍɸ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɲʆɳɽɸʍɻʎ ʄɸʋʏʉʅɸʌʉʑʎ
ʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑͲʋʌʉʅɼɽɸɿɲʎͲʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ;WͿ͕ ʐʋʊ ʄɸʋʏʉʅɸʌɼ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊ ͲʋʌʉʅɼɽɸɿɲͲʃɲʏɲʍʃɸʐɼ
;WͿͿ͘ Ȱʃʊʅɻ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ɲʆ ɹʖɸɿ ʄɻʔɽɸʀ ɻ ʏɸʄɿʃɼ ɸʋɸʆɷʐʏɿʃɼ ɲʋʊʔɲʍɻ͕ ʉ ʏʌɹʖʘʆ
ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎʏʉʐɹʌɶʉʐ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʏʉʏʅɼʅɲɲʐʏʉʑʋʉʐɲʋʉʏɸʄɸʀʃɸʔɲʄɲɿʉʐʖɿʃʊʃʊʍʏʉʎɶɿɲ
ʏɻʆʍʐʆʏɼʌɻʍɻʏʘʆʋɲɶʀʘʆȵɇɌȰʃɲɿʏɹʄʉʎɻʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿɺʊʅɸʆɻɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ͘

ɏʎʃɸʔɲʄɲɿʉʐʖɿʃʊʃʊʍʏʉʎɶɿɲʏɻʆʍʐʆʏɼʌɻʍɻʏʘʆʋɲɶʀʘʆʏʉʐȵɇɌȰ;DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĂƉĞǆͿʆʉɸʀʏɲɿ
ʃɳɽɸ ʋʌʉʍɽɼʃɻ ɼ ɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʋʉʐ ɶʀʆɸʏɲɿ ʍʏɲ ʋɳɶɿɲ ʏʉʐ ȵɇɌȰ ʅɸ ʍʃʉʋʊ ɲʐʏɳ ʆɲ
ɷɿɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ ʏʉʐʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɼ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ ɶɿɲ ʊʍʉ ʏʉ ɷʐʆɲʏʊ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉ ʖʌʉʆɿʃʊ
ɷɿɳʍʏɻʅɲ͘

Ƀɿ ʋɲʌɲʃɳʏʘ ʉʌɿʍʅʉʀ ɹʖʉʐʆ ʋʌʉʏɲɽɸʀ  ɲʋʊ ʏʉ ȴȵɇɌȰ ʍʏɻʆ ɆȰȵ ʍʏɲ ʋʄɲʀʍɿɲ ʋʌʊʏɲʍɻʎ
ɲʆɲɽɸʙʌɻʍɻʎʏʉʐȾʙɷɿʃɲȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎȵɇɌȰɻʉʋʉʀɲʐʋɸɴʄɼɽɻʏʉʆɁʉɹʅɴʌɿʉϮϬϭϱ͘

ɏʎȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐʆʉɸʀʏɲɿɻɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲɹʆʏɲʇɻʎɸʆʊʎʅɻʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉʐɹʌɶʉʐʍʏʉɇʖɹɷɿʉ
Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ɼ ʍʏʉʆ Ⱦɲʏɳʄʉɶʉ ɀɿʃʌʙʆ ȶʌɶʘʆ͕ ʊʋʘʎ ɲʐʏɳ ɷɻʅʉʍɿʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍʏɻʆ
ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲʏʉʐȴȵɇɌȰ͘ȸɹʆɲʌʇɻɸʆʊʎɹʌɶʉʐɷʑʆɲʏɲɿʆɲʍʐʆʉɷɸʑɸʏɲɿɲʋʊʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎɶɿɲʏɻʆ
ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʏʉʐ͘

ɏʎɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ;ɼȰʋʊʔɲʍɻȵʃʏɹʄɸʍɻʎͿʆʉɸʀʏɲɿɻɲʋʊʔɲʍɻɹɶʃʌɿʍɻʎʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ
ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɲʋʊ ʏʉʆ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ʖʘʌʀʎ ʏɸʖʆɿʃɹʎ͕ ɸʅʋʉʌɿʃɹʎ ɼ ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃɹʎ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ͘ ȸ
Ɉɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼ Ȱʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɹʋɸʏɲɿ ɲͿ ʏɻʎ ɹɶʃʌɿʍɻʎʏʉʐ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ɼ
ʏɻʎ ɷɻʅʉʍɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏʉʐ Ⱦɲʏɲʄʊɶʉʐ ɀɿʃʌʙʆ ȶʌɶʘʆ ʍʏʉ ʉʋʉʀʉ ɸʆʏɳʍʍɸʏɲɿ͕ ɴͿ ʏɻʎ ʐʋʉɶʌɲʔɼʎ
ɇʐʅʔʘʆʀɲʎ ɇʑʆɷɸʍɻʎ ɶɿɲ ʏɲ ȶʌɶɲ ɇʑʆɷɸʍɻʎ͕ ɶͿ ʏʘʆ ɲʋʉʔɳʍɸʘʆ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɲ ʀɷɿɲ ʃɸʔɳʄɲɿɲ ʃɲɿ ʏɿʎ ʏʐʖʊʆ ɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ ʃɲɿ ɷͿ ʏɻʎ ȶɶʃʌɿʍɻʎ
Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ Ʉʌʘʆ ɲʐʏʉʑ͘ ɇʐʅɴɳʍɸɿʎ ʋʌʉʅɼɽɸɿɲʎ ʐʄɿʃʙʆ ʃɲɿ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ʐʋʉɶʌɳʔʉʆʏɲɿ
ɲʋʊʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʅɸʏɳʏɻʄɼʗɻʏɻʎɈɸʄɿʃɼʎȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼʎȰʋʊʔɲʍɻʎ͘

ɏʎȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɃʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎȶʌɶʉʐʉʌʀɺɸʏɲɿɻɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲʃɲʏɳʏɻʆʉʋʉʀɲɹʖɸɿʉʄʉʃʄɻʌʘɽɸʀɻ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ͕ʉɹʄɸɶʖʉʎʃɲɿʉɿɷʉʃɿʅɹʎʊʄʉʐʏʉʐɹʌɶʉʐʃɲɿɸʀʆɲɿɹʏʉɿʅʉɶɿɲʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʊʄʘʆʏʘʆɸʋʀ
ʅɹʌʉʐʎ ɹʌɶʘʆ  ɲʋʊ  ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɲʋɲʌʏʀɺɸʏɲɿ͘ ȸ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɲʐʏɼ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɸʋʀ ʅɹʌʉʐʎ ɹʌɶʉ
ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ɸʋɿɴʄɹʋʉʆʏɲ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ʅɸ ʏɻʆ ɹʃɷʉʍɻ ʏʉʐ ʍʖɸʏɿʃʉʑ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ
ʅɻʖɲʆɿʃɼʎ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ ɼ͕ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʐʏɸʋɿʍʏɲʍʀɲʎ͕ ɲʋʊ ʏʉʆ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ͘ ɀɿʃʌʉɸʌɶɲʍʀɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʊʏɻʏɲ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ʉʄʉʃʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ ʅɸʏɳ ʏɻʆ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɃʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎȶʌɶʉʐ͘

ȳɿɲʏɲʆɹɲɹʌɶɲʍʏʉɇʖɹɷɿʉɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿʃɲɿɻɸʋʀɷʌɲʍɻʏʉʐʎʍʏɻʅɹʍɻʖʌɹʘʍɻʖʌɼʍɻʎȵɇɌȰ͘
ȵʋʀ ʋʄɹʉʆ͕ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɹʌɶʉ ʍʏʉ ɇʖɹɷɿʉ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʉ ʍʖɸɷɿɲɺʊʅɸʆʉʎ ʏʌʊʋʉʎ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ ʏʉʐ
ʃɲɽʙʎʃɲɿʉʏʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎʏʘʆɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆʃɸʔɲʄɲʀʘʆɸʋɹʆɷʐʍɻʎ͘
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ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ
Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ
ɈʌɹʖʘʆɅʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ
ȵʃʏʉʐʉʋʉʀʉʐʃɸʔɲʄɲɿʉʐʖɿʃʊ ʃʊʍʏʉʎɶɿɲʏɻʆ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʏʘʆʋɲɶʀʘʆʏʉʐȵɇɌȰ
ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ
ȶʆɲʌʇɻ ɹʌɶʉʐ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɃʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎȶʌɶʉʐ
ȴɹʍʅɸʐʍɻɍʌɻʍʏʙʆ ;ɶɿɲʏɲȶʌɶɲɇʑʆɷɸʍɻʎ
ɍʌɻʍʏʙʆͿ
ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ
Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ
Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ
Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ
ȵʋʀɷʌɲʍɻʍʏɻʅɹʍɻʖʌɹʘʍɻʖʌɼʍɻʎȵɇɌȰ;ɶɿɲʏɲ
ʆɹɲɹʌɶɲϭͿ


ɀɸʏɳ ʏɻ ʍʑʆʉʗɻ ʃɳɽɸ ɹʌɶʉʐ ɲʃʉʄʉʐɽɸʀ ʍʑʆʏʉʅɻ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ ɲʐʏʉʑ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʃɳɽɸ ɲʆɲɶʃɲʀɲ
ʍʖɸʏɿʃɼʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ͘




ϭȶʌɶɲʋʉʐɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿʋʌʙʏɻʔʉʌɳʍɸɅʌʊɶʌɲʅʅɲȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

Τεύχος Β’ 436/15.02.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȾȵɌȰȿȰȻɃϭ͘ϭ͘ɇɉɀȲȰɈɃɈȸɈȰɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇȰɁȰɅɈɉɂȸɇȵɇɌȰɀȵɈɃ
ȴȻȰȾɃȻɁɃɈȻȾɃ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰ ȰɁȰɅɈɉɂȸɇ ȾȰȻ ɈȰ
ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȰȵɅȵɁȴɉɈȻȾȰɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈȰ

ɇʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʆ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊ ϳϭϱͬϮϬϬϵͬȵȾ ʉɿ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɹʎ ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ɌȰ ʉʔɸʀʄʉʐʆ
ʆɲʍʐʆɸʌɶɳɺʉʆʏɲɿʍɸʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʊɸʋʀʋɸɷʉʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏʉʐȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑȴɿʃʏʑʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏʙʆ
ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ Ȱɸʌʀʉʐ ;ƵƌŽƉĞĂŶ EĞƚǁŽƌŬ ŽĨ dƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ^ǇƐƚĞŵ KƉĞƌĂƚŽƌƐ ĨŽƌ 'ĂƐ͕
Ed^KͲ'Ϳ͘ȵɿɷɿʃʊʏɸʌɲ͕ʃɲʄʉʑʆʏɲɿʆɲɷɻʅʉʍɿɸʑʉʐʆʅɻɷɸʍʅɸʐʏɿʃʊɷɸʃɲɸʏɹʎʃʉɿʆʉʏɿʃʊʋʌʊɶʌɲʅʅɲ
ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ɷɿʃʏʑʘʆ ;ͨɷɿɲʃʉɿʆʉʏɿʃʊ ʍʖɹɷɿʉ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ɷɿʃʏʑʘʆͩ Ͳ ͞dĞŶ zĞĂƌƐ EĞƚǁŽƌŬ
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ WůĂŶ ʹ dzEW͟Ϳ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʊ ɸʋɸʆɷʐʏɿʃʊ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ;͞'ĂƐ ZĞŐŝŽŶĂů
/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚWůĂŶʹ'Z/W͟Ϳɲʆɳɷɿɸʏʀɲ͘ɇʃʉʋʊʎʃɲɿʏʘʆɷʑʉʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆɸʀʆɲɿʆɲɸʆɻʅɸʌʙʍʉʐʆ
ʏʉʐʎɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉʐʎɶɿɲʏɲʆɹɲɹʌɶɲʋʉʐɽɲʐʄʉʋʉɿɻɽʉʑʆʃɲɿɽɲɷɻʅɿʉʐʌɶɼʍʉʐʆʅɸʄʄʉʆʏɿʃɹʎ
ɸʐʃɲɿʌʀɸʎʅɸʏɲʔʉʌɳʎɲɸʌʀʉʐʍɸʃɳɽɸʖʙʌɲ͘

Ɉʉ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ȵɇɌȰ ɶɿɲ ʏɻʆ ʖʌʉʆɿʃɼ ʋɸʌʀʉɷʉ ϮϬϭϲͲϮϬϮϱ ɸʀʆɲɿ ʍʐʅɴɲʏʊ ʅɸ ʏʉ
ʏɸʄɸʐʏɲʀʉɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉɷɿɲʃʉɿʆʉʏɿʃʊʋʌʊɶʌɲʅʅɲɲʆɳʋʏʐʇɻʎdzEWϮϬϭϱ͘

ȵʋʀʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʍʑʆʏɲʇɻ ʏʉʐ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ϮϬϭϲͲϮϬϮϱ ɹʖɸɿ ʄɻʔɽɸʀ ʐʋʊʗɻ ʏʉ
ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʃɲʏɳʏʉʋɲʌʊʆʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʊɸʋɸʆɷʐʏɿʃʊʋʌʊɶʌɲʅʅɲ;'Z/WϮϬϭϰͲϮϬϮϯͿ͘

ɇɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿ ʊʏɿ ʍʏʉ ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʊ ɸʋɸʆɷʐʏɿʃʊ ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʅʊʆʉ ʏɲ ɹʌɶɲ ʋʉʐ
ɷʀʆʉʐʆʋʌʉʍʏɿɽɹʅɸʆɻɲʇʀɲʍɸʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʊɸʋʀʋɸɷʉʃɲɿʊʖɿʍɸɸɽʆɿʃʊ͘




ȾȵɌȰȿȰȻɃϮ͗ɅɆɃȳɆȰɀɀȰȰɁȰɅɈɉɂȸɇȵ͘ɇ͘Ɍ͘Ȱ͘ϮϬϭϲͲϮϬϮϱ


ȾȵɌȰȿȰȻɃϮ͘ϭ͘ȵɆȳȰɈȰɃɅɃȻȰɅȵɆȻȿȰɀȲȰɁɃɁɈȰȻȳȻȰɅɆɏɈȸɌɃɆȰɇɈɃ
ɇɍȵȴȻɃɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇȰɁȰɅɈɉɂȸɇϮϬϭϲͲϮϬϮϱ

ȾȵɌȰȿȰȻɃϮ͘ϭ͘ϭ͘ȵɆȳȰɇɉɁȴȵɇȸɇɍɆȸɇɈɏɁ
;ʃɲʏɳʏʉɲʌ͘ϵϮʋɲʌ͘ϰȰʏʉʐȾʙɷɿʃɲȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎȵɇɌȰͿ


ȴɸʆʋʌʉʏɸʀʆʉʆʏɲɿɹʌɶɲʋʌʉʎɹʆʏɲʇɻ͘



ȾȵɌȰȿȰȻɃϮ͘ϭ͘Ϯ͘ȵɆȳȰȰɁȰɅɈɉɂȸɇȵɇɌȰ

;ʃɲʏɳʏʉɲʌ͘ϵϮʋɲʌ͘ϰȲʏʉʐȾʙɷɿʃɲȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎȵɇɌȰͿ

Ϯ͘ϭ͘Ϯ͘ϭ͘ȵʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊʎȲʌɲʖɿʊʆʘʆɇʑʆɷɸʍɻʎɇʏɲɽʅʉʑɉɌȰ
ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ɂɹʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɉɌȰ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

Ϭ͕ϵɸʃɲʏ͘Φ

ȵʃʏʉʐʉʋʉʀʉʐʃɸʔɲʄɲɿʉʐʖɿʃʊ ʃʊʍʏʉʎɶɿɲ
ʏɻʆʍʐʆʏɼʌɻʍɻʏʘʆʋɲɶʀʘʆʏʉʐȵɇɌȰ

Ϭ͕ϵɸʃɲʏ͘Φ

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ȰʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲȵɇɌȰ͕ɸʑʌʐɽʅɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȰʋʌͲϭϲ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɃʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎȶʌɶʉʐ

ȴɸʃͲϭϲ

3573

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

3574
ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

Ʉʖɿ

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʅɸʄɹʏɻ ʍʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲʎ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻɆɅȲ

ȵʋʀɷʌɲʍɻʍʏɻʅɹʍɻʖʌɹʘʍɻʖʌɼʍɻʎȵɇɌȰ

Ϭ͕ϬϯϬй

Τεύχος Β’ 436/15.02.2017


Ɉʉ ɹʌɶʉ ɲʔʉʌɳ ʍʏɻʆ ɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʉʑ ʃɲɿ ʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʏʘʆ
ɴʌɲʖɿʊʆʘʆ ʍʑʆɷɸʍɻʎ ʏʉʐ ʍʏɲɽʅʉʑ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʃʔʊʌʏʘʍɻ ʋʄʉʀʘʆ ʅɸ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ
ʍʑɶʖʌʉʆɻʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ʋʌʉʍɽɼʃɻ ɻʄɸʃʏʌʉʋʆɸʐʅɲʏɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲʎ
ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ͘ ȵʋʀʍɻʎ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ɻ ʋʄɼʌɻʎ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ɴʌɲʖɿʊʆʘʆ ;ʃʌʐʉɶɸʆɿʃʊʎ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎͿʅɸʏɳʏɻʆϭϱɸʏɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏʉʐʎ͘Ɉʉɹʌɶʉʃʌʀʆɸʏɲɿɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉɶɿɲʏɻʆʃɲʄʑʏɸʌɻʃɲɿ
ɲʍʔɲʄɹʍʏɸʌɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʋʌʊʍɷɸʍɻʎʏʘʆɴʌɲʖɿʊʆʘʆʍʏʉʋʄʉʀʉʋʉʐɸʀʆɲɿʉʋʄɹʉʆ
ɸʐɲʀʍɽɻʏʉʎʖɸɿʌɿʍʅʊʎʃɲʏɳʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲɸʃʔʊʌʏʘʍɻʎ͘

ȸ ɹʆʏɲʇɻ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ʍʏʉ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ʏɸʃʅɻʌɿʙʆɸʏɲɿ ʃɲɽʙʎ ɽɲ ʍʐʅɴɳʄʄɸɿ ʍʏɻʆ
ɸʆʀʍʖʐʍɻ ʏɻʎ  ɲʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ȵɇɌȰ ʃɲɿ ʏɻ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɻʎ ɸʑʌʐɽʅɻʎ ʃɲɿ ɲʍʔɲʄʉʑʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʉʐ͘ɈʉɸʃʏɿʅʙʅɸʆʉʃʊʍʏʉʎɲʆɹʌʖɸʏɲɿʍɸϵϬϬ͘ϬϬϬΦ͘Ɉʉʃʊʍʏʉʎʏʉʐɹʌɶʉʐɽɲɸʆʏɲʖɽɸʀ
ʍʏɻʆɆɅȲɸʆʙɻɲʆʘʏɹʌʘɹʆʏɲʇɻɸʋɿɴɲʌʑʆɸɿʏɻʆɀɹʍɻɍʌɹʘʍɻɍʌɼʍɻʎȵɇɌȰʃɲʏɳϬ͕ϬϯϬй͘



ȸ ɹʆɲʌʇɻ ʏʘʆ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿ ʏʉʆ Ƀʃʏʙɴʌɿʉ ϮϬϭϲ͕ ɸʆʙ ɻ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ʏʉʆ
ȴɸʃɹʅɴʌɿʉϮϬϭϲ͘

Ϯ͘ϭ͘Ϯ͘ϮɅɿʄʉʏɿʃʊʎʍʏɲɽʅʊʎʔʊʌʏʘʍɻʎɴʐʏɿʉʔʊʌʘʆ
ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ɂɹʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɉɌȰ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

ϱɸʃɲʏ͘Φ

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ȰʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲȵɇɌȰ͕ɸʑʌʐɽʅɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȰʋʌͲϭϲ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɃʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎȶʌɶʉʐ

ȴɸʃͲϭϳ

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

Ʉʖɿ

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊɴɲʍɿʃʊʍʖɸɷɿɲʍʅʊ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲ ʃɸʔɳʄɲɿɲ ȴȵɇɌȰ͕ ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻ ɲʋʊ
ȵɇɅȰ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ ʏʉʐ ʅɻ ɸʋɿʖʉʌɻɶʉʑʅɸʆʉʐ
ʋʉʍʉʑ

ȵʋʀɷʌɲʍɻʍʏɻɀɹʍɻɍʌɹʘʍɻʖʌɼʍɻʎȵɇɌȰ

Ϭ͕ϮϬϲй ;ʖʘʌʀʎɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻͿ


ȰʋʊʏʉʆɀɳɿʉʏʉʐϮϬϭϱɸʃʋʉʆɸʀʏɲɿʉȲɲʍɿʃʊʎɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎɶɿɲʏɻɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲʏʉʐʋʌʙʏʉʐʍʏɲɽʅʉʑ
ɲʆɸʔʉɷɿɲʍʅʉʑɴʐʏɿʉʔʊʌʘʆɉɌȰʍʏɿʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʏɻʎɆɸɴʐɽʉʑʍɲʎ͘

ɀɸɷɸɷʉʅɹʆʉʊʏɿʏʉȵɇɀɌȰɹʖɸɿɲʆɲʋʏʐʖɽɸʀʃʐʌʀʘʎʍʏɻʆɲʆɲʏʉʄɿʃɼʋʄɸʐʌɳʏɻʎʖʙʌɲʎʃɲɿɳʌɲ
ɷɸʆ ʐʋɳʌʖɸɿ ɻ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʖʌɼʍɻʎ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ ʍʏɻ ȴʐʏɿʃɼ ȵʄʄɳɷɲ͕ ɻ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ɶɿɲ ʏɻ
ʔʊʌʏʘʍɻɴʐʏɿʉʔʊʌʘʆ;dƌƵĐŬ>ŽĂĚŝŶŐͿʃɲɿɻʅɸʏɲʔʉʌɳʏʉʐʍɸɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʃɲʏɲʆɲʄʘʏʙʆʋʉʐ
ɽɲ ʏʉ ɲɸʌɿʉʋʉɿʉʑʆ ʍʏɿʎ ɷɿʃɹʎ ʏʉʐʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʃɲɿ ɽɲ ʏʉ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆ ɸʃʏɿʅɳʏɲɿ ʊʏɿ ɽɲ
ɲʐʇɼʍɸɿʏɻʆʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʏʉʐʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐʍʏɻʖʙʌɲ͘Ȱʐʏʊʎɸʀʆɲɿʃɲɿʉʄʊɶʉʎʋʉʐɻɸʆʄʊɶʘ
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ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ɹʖɸɿ ʋʌʉʃɲʄɹʍɸɿ ʏʉ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆ ʃɲʏɲʆɲʄʘʏʙʆ ʋʉʐ ʏʉ ɹʖʉʐʆ
ɸʃʔʌɳʍɸɿ ʍʏʉʆ ȴȵɇɌȰ ʃɲɿ ʍʏɻ ɆȰȵ ʃɲʏɳ ʏɻ ʔɳʍɻ ʏɻʎ ɷɻʅʊʍɿɲʎ ɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻʎ ʏʉʐ ɷɸʃɲɸʏʉʑʎ
ɇʖɸɷʀʉʐɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎʏʉʐȵɽʆɿʃʉʑɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐϮϬϭϯͲϮϬϮϮ͘

Ƀ ʍʏɲɽʅʊʎ ʔʊʌʏʘʍɻʎ ɽɲ ɹʖɸɿ ʅɿɲ ɽɹʍɻ ʔʊʌʏʘʍɻʎ ɴʐʏɿʉʔʊʌʘʆ ʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ɹʘʎ ϱϬ ŵϯ ʅɸ
ʋɲʌʉʖɼʔʊʌʏʘʍɻʎϭϬϬŵϯͬŚ͘

ɈʉɹʌɶʉʏʉʐʍʏɲɽʅʉʑʔʊʌʏʘʍɻʎʋɹʌɲʆʏɻʎʅʀɲʎɽɹʍɻʎʋɲʌʉʖɼʎɉɌȰɽɲʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʃɲɿ͗

 ʏʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ʅɹʏʌɻʍɻʎ ʏɻʎ ʋʉʍʊʏɻʏɲʎ ʅɸ ɶɸʔʐʌʉʋʄɳʍʏɿɶɶɲ ɸʋʀ ʏɻʎ ʉʋʉʀɲʎ ɽɲ
ʔʉʌʏʙʆʉʆʏɲɿʏɲɴʐʏɿʉʔʊʌɲ͕
 ʏɻʍʑʆɷɸʍɻʏʉʐʍʏɲɽʅʉʑʔʊʌʏʘʍɻʎʅɸʏɻʆȰʀɽʉʐʍɲȵʄɹɶʖʉʐʏʉʐʍʏɲɽʅʉʑɉɌȰʃɲɿʅɸʏʉ
ɷʀʃʏʐʉɅʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎʏʉʐȴȵɇɌȰɶɿɲʏɻʆɹʃɷʉʍɻʏɿʅʉʄʉɶʀʘʆʃɲɿʔʉʌʏʘʏɿʃʙʆɸɶɶʌɳʔʘʆ
ʃɲɿ͕
 ʃʐʃʄʉʔʉʌɿɲʃɹʎ ʌʐɽʅʀʍɸɿʎ ʏʊʍʉ ɸʆʏʊʎ ʏɻʎ ɿɷɿʉʃʏɻʍʀɲʎ ȴȵɇɌȰ͕ ʊʍʉ ʍʏɻʆ ʉɷʊ ʋʌʊʍɴɲʍɻʎ
ʍʏɻɆɸɴʐɽʉʑʍɲ͘

ȵʋɿʋʄɹʉʆ͕ ʉ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ɸʇɹʏɲʍɸ ʅɸ ɷɿɲʃʌɿʏɼ ʏɸʖʆɿʃʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼ ʅɸʄɹʏɻ͕ ʋʉʐ ɸʃʋʉʆɼɽɻʃɸ ɲʋʊ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆʉʍʑʅɴʉʐʄʉ͕ʏʉʃʊʍʏʉʎɶɿɲʏɻʅɸʏɲʔʉʌɳʏʘʆɴʐʏʀʘʆɉɌȰɲʋʊʏɻʆɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏɻʎ
Ɇɸɴʐɽʉʑʍɲʎ ʍɸ ʋʌʉʍɴɳʍɿʅʉ ʍɻʅɸʀʉ ʍʏɻʆ ʇɻʌɳ͘ Ȳɲʍɿʃʊ ʋɲʌɲɷʉʏɹʉ ʏɻʎ ʅɸʄɹʏɻʎ ɲʐʏɼʎ  ɸʀʆɲɿ ɻ
ɸʇɸʑʌɸʍɻ ʏɻʎ  ɴɹʄʏɿʍʏɻʎ ɷɿɲɷʌʉʅɼʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʍʔɲʄɼ ʅɸʏɳɴɲʍɻ ʏʘʆ ʅɸɶɳʄʉʐ ʅɼʃʉʐʎ ;Ε ϭϲ ŵͿ
ɴʐʏʀʘʆɉɌȰ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏɻʎ Ɇɸɴʐɽʉʑʍɲʎ ʍʏʉ ȵɽʆɿʃʊ ʉɷɿʃʊ ɷʀʃʏʐʉʃɲɿ ɲʋʊ ɸʃɸʀ ʍʏɿʎ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʏʘʆɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʘʆʃɲʏɲʆɲʄʘʏʙʆ͘

ɈʉʃʊʍʏʉʎʏʉʐɹʌɶʉʐɽɲɸʆʏɲʖɽɸʀʍʏɻʆɆɅȲ͕ɸʆʙɻɲʆʘʏɹʌʘɹʆʏɲʇɻɸʋɿɴɲʌʑʆɸɿʏɻʆɀɹʍɻɍʌɹʘʍɻ
ɍʌɼʍɻʎ ȵɇɌȰ ʃɲʏɳ Ϭ͕ϮϬϲй Ɉʉ ʋʉʍʉʍʏʊ ɲʐʏʊ ɹʖɸɿ ʐʋʉʄʉɶɿʍɽɸʀ ʖʘʌʀʎ ʆɲ ʄɻʔɽɸʀ ʐʋʊʗɻ ʋɿɽɲʆɼ
ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻʏʉʐɹʌɶʉʐʃɲɿɷʑʆɲʏɲɿʆɲʅɸɿʘɽɸʀʍʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʏʉɹʌɶʉɸʋɿʖʉʌɻɶɻɽɸʀ͕ʊʋʘʎ
ʃɲɿɽɲɸʋɿɷɿʘʖɽɸʀɲʋʊʏʉʆȴȵɇɌȰ͘

ȸʅɸʄɹʏɻɺɼʏɻʍɻʎɶɿɲʏɻʆɹɲɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɸʀʆɲɿɲʐʏɼʋʉʐɹʖɸɿɼɷɻɷɻʅʉʍɿɸʑʍɸɿʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ
ʍʏɻʆ ͨɀɸʄɹʏɻ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ϮϬϭϱ ʹ ϮϬϮϰͩ ʃɲɿ ɸʀʆɲɿ ɲʆɲʌʏɻʅɹʆɻ ʍʏʉʆ ɿʍʏʊʏʉʋʉ ʏɻʎ ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ͘  Ɉʉ
ʃʊʍʏʉʎʏɻʎɸʋɹʆɷʐʍɻʎʋʌʉɹʃʐʗɸɲʋʊʏʉʆȲɲʍɿʃʊɇʖɸɷɿɲʍʅʊʏʉʐɹʌɶʉʐ͘

Ɉɲ ɹʍʉɷɲ ɲʋʊ ʏɻʆʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐɹʌɶʉʐɽɸʘʌɸʀʏɲɿʊʏɿɽɲ ʋʌʉʍʏʀɽɸʆʏɲɿ ʍʏɲɹʍʉɷɲʏɻʎɴɲʍɿʃɼʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎʏɻʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɉɌȰʃɲɿɹʖʉʐʆʄɻʔɽɸʀʐʋʊʗɻʍʏʉʐʎɲʆʘʏɹʌʘʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʎ͘
ȳɿɲʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏʘʆɸʍʊɷʘʆɽɸʘʌɼɽɻʃɸʊʏɿʏʉʃʊʍʏʉʎʔʊʌʏʘʍɻʎʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʃɲɿʏʉʃʊʍʏʉʎ
ʏɻʎʅɸʏɲʔʉʌɳʎʏʘʆɴʐʏɿʉʔʊʌʘʆɷɿɲɽɲʄɳʍʍɻʎɲʋʊʏɻʆɲʃʏɼʍʏɻʆɆɸɴʐɽʉʑʍɲ͘Ɉʉɹʍʉɷʉɲʋʊʏʉ
Ɉɹʄʉʎ Ɍʊʌʏʘʍɻʎ ɹʖɸɿ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍɽɸʀ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋ͛ ʊʗɿʆ ʏʉ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ ʅɹʍʉ Ɉɹʄʉʎ ʋʉʐ
ɿʍʖʑɸɿʍɸɳʄʄɸʎʖʙʌɸʎʏɻʎȵʐʌʙʋɻʎ͘

ȵʃʏɿʅɳʏɲɿʊʏɿʉʍʏɲɽʅʊʎɽɲʉʄʉʃʄɻʌʘɽɸʀʅɹʖʌɿʏʉʏɹʄʉʎʏʉʐϮϬϭϳɸʔʊʍʉʆɻɲʆɳɽɸʍɻʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ
ɶʀʆɸɿ ʅɹʖʌɿ ʏʉ ʏɹʄʉʎ ʏʉʐ ϮϬϭϲ͘ ȸ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ɹʖɸɿ ʘʎ ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ʏɻʆ ɹɶʃʌɿʍɻ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ
Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʘʆ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʘʆ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʍʐɶʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʏʉʐɹʌɶʉʐɲʋʊʏʉȵɇɅȰϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘
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Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ɂɹʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎɹʌɶʉʐ

ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɉɌȰ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

ϯ͕ϭϯϮ ɸʃɲʏ͘Φ

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ȰʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲȵɇɌȰ͕ɸʑʌʐɽʅɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ͕
ɲʆɳʋʏʐʇɻȵɇɌȰ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȰʋʌͲϭϲ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɃʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎȶʌɶʉʐ

ȴɸʃͲϭϴ

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

Ʉʖɿ

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊɀɸʄɹʏɻ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰ͕ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ ʏʉʐ ʅɻ ɸʋɿʖʉʌɻɶʉʑʅɸʆʉʐ
ʋʉʍʉʑ

ȵʋʀɷʌɲʍɻʍʏɻɀɹʍɻɍʌɹʘʍɻʖʌɼʍɻʎȵɇɌȰ

Ϭ͕Ϭϵϳй ;ʖʘʌʀʎɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻͿ


Ƀ ʍʏɲɽʅʊʎ ɲʐʏʊʎ ɽɲ ɸɶʃɲʏɲʍʏɲɽɸʀ ʍʏɻ Ɇɸɴʐɽʉʑʍɲ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ʋɲʌɲʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɲ ɲʋɲɹʌɿɲ
ʋʉʐɷɻʅɿʉʐʌɶʉʑʆʏɲɿɲʋʊʏɻʆɸʇɳʏʅɿʍɻʏʉʐɉɌȰɸʆʏʊʎʏʘʆɷɸʇɲʅɸʆʙʆʃɲɿʏʘʆʍʘʄɻʆʙʍɸʘʆʏʉʐ
ʍʏɲɽʅʉʑ ʃɲɿ ʆɲ ʏɲ ʉɷɻɶɸʀ͕ ʅɹʍʘ ʏʉʐ ɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑ ɇʏɲɽʅʉʑ Ȱɶʀɲʎ Ɉʌɿɳɷɲʎ͕ ʍʏʉ ɇʑʍʏɻʅɲ
ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ ɌȰ͘ ɀɸ ʏʉʆ ʏʌʊʋʉ ɲʐʏʊ ɽɲ ʍʏɲʅɲʏɼʍɸɿ ɻ ʍɻʅɸʌɿʆɼ͕ ɲʆɲɶʃɲʍʏɿʃɼ͕ ʃɲʑʍɻ ʏʘʆ
ɲʋɲɸʌʀʘʆʍʏʉʆʋʐʌʍʊʏɻʎɆɸɴʐɽʉʑʍɲʎʊʏɲʆʉʍʏɲɽʅʊʎɷɸʆʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀɶɿɲʏɻʆʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʏʉʐ
ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎɀɸʏɲʔʉʌɳʎ͘ȸʋʉʍʊʏɻʏɲʋʉʐʉɷɻɶɸʀʏɲɿʍʏʉʆʋʐʌʍʊ͕ʊʏɲʆʉʍʏɲɽʅʊʎɷɸʆɲɸʌɿʉʋʉɿɸʀ
ɉɌȰ͕ ɸʀʆɲɿ ʏɻʎ ʏɳʇɻʎ ʏʘʆ ϯ͘ϱϬϬ ŬŐ ɉɌȰͬŚ͘ Ɉʉ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆʉ ɹʌɶʉ ʋɹʌɲʆ ʏɻʎ ʍɻʅɲʆʏɿʃɼʎ
ɸʇʉɿʃʉʆʊʅɻʍɻʎ ɉɌȰ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ɍʌɼʍʏɸʎ ʏʉʐ ʍʏɲɽʅʉʑ ʏɻʎ Ɇɸɴʐɽʉʑʍɲʎ ɽɲ ɹʖɸɿ ʃɲɿ ʍɻʅɲʆʏɿʃʊ
ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʊʊʔɸʄʉʎ ɸʃʅɻɷɸʆʀɺʉʆʏɲʎʏɿʎɸʃʋʉʅʋɹʎɷɿʉʇɸɿɷʀʉʐɳʆɽʌɲʃɲʃɲʏɳʏɻʆɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎ
ʅɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʉʐʍʏɲɽʅʉʑ͘

Ƀʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎʏʉʐɹʌɶʉʐɸʀʆɲɿϯ͕ϭϯϮɸʃɲʏ͘Φʃɲɿɲʔʉʌɳʍʏɻʆɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʍʏɲɽʅʉʑʅɸɹʆɲ
ʋɲʄɿʆɷʌʉʅɿʃʊʍʐʅʋɿɸʍʏɼϰϬϬŬt͕ʉʉʋʉʀʉʎɽɲʋɲʌɲʄɲʅɴɳʆɸɿʏɲɲʋɲɹʌɿɲʏʘʆɷʑʉʐʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆ
ɷɸʇɲʅɸʆʙʆ ɉɌȰ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ʏʌʀʏɻʎ ʐʋʊ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ɷɸʇɲʅɸʆɼʎ͘ Ɉʉ ɸʋɿʋʄɹʉʆ ʅɸʏɲɴʄɻʏʊ
ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʊ ʃʊʍʏʉʎ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɶɿɲ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐ ʆɹʉʐ ʋɲʄɿʆɷʌʉʅɿʃʉʑ ʍʐʅʋɿɸʍʏɼ
ɸʃʏɿʅɳʏɲɿ ʍɸ ʋɸʌʀʋʉʐ ϭϲϱ ŬΦͬɹʏʉʎ͕ ʅɸ ʏɻʆ ʐʋʊɽɸʍɻ ʊʏɿ ɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏɻʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɉɌȰ ɽɲ
ɸʀʆɲɿɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻɸʃɸʀʆɻʎʏʘʆɸʏʙʆϮϬϭϰʃɲɿϮϬϭϱ͘

ɈʉʃʊʍʏʉʎʏʉʐɹʌɶʉʐɽɲɸʆʏɲʖɽɸʀʍʏɻʆɆɅȲʏʉʐȵɇɌȰ͘ȸɸʆʄʊɶʘɹʆʏɲʇɻʍɸʍʐʆɷʐɲʍʅʊʅɸ͗ɲͿʏɻʆ
ʅɿʃʌɼ ɲʑʇɻʍɻ ʏʘʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ɸʇʊɷʘʆ ʏʉʐ ʍʏɲɽʅʉʑ ʄʊɶʘ ʏɻʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʉʐ ʋɲʄɿʆɷʌʉʅɿʃʉʑ
ʍʐʅʋɿɸʍʏɼ ʃɲɿ ɴͿ ʏɻʆ ɲʋʉʅɸʀʘʍɻ ɲɶʉʌɳʎ ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ ɸʃʋʉʅʋʙʆ KϮ   ʄʊɶʘ ʏɻʎ ʅɿʃʌʊʏɸʌɻʎ
ʃɲʑʍɻʎ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ ʍʏʉʆ ʋʐʌʍʊ͕ ɽɲ ɸʋɿɴɲʌʑʆɸɿ ʏɻʆ ɀɹʍɻ ɍʌɹʘʍɻ ɍʌɼʍɻʎ ȵɇɌȰ ʃɲʏɳ
Ϭ͕Ϭϵϳй͘Ɉʉʋʉʍʉʍʏʊɲʐʏʊɹʖɸɿʐʋʉʄʉɶɿʍɽɸʀʖʘʌʀʎʆɲɹʖɸɿʄɻʔɽɸʀʐʋʊʗɻʏʐʖʊʆɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻʏʉʐ
ɹʌɶʉʐ͕ ʃɲɿ ɸʋʉʅɹʆʘʎ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ʅɸɿʘɽɸʀ ʋɸʌɲɿʏɹʌʘ ɸʔʊʍʉʆ ʉ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ʋɸʏʑʖɸɿ ʏɻʆ
ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻʏɻʎɸʋɹʆɷʐʍɻʎɲʋʊʏʉȵɇɅȰϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͕ʊʋʘʎɽɲɸʋɿɷɿʙʇɸɿ͘

ɈʉʊʔɸʄʉʎʋʉʐɽɲʋʌʉʃʑʗɸɿɶɿɲʏʉʐʎɍʌɼʍʏɸʎɉɌȰʄʊɶʘʖɲʅɻʄʊʏɸʌʘʆȰʋʘʄɸɿʙʆɉɌȰ͕ɸʃʏɿʅɳʏɲɿ
ʊʏɿ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʋʉʄʑ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉ͘  Ȳɳʍɸɿ ʏɻʎ  ʏɸʖʆɿʃʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎ ɲʆɳʄʐʍɻʎ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ɸʃʋʉʆɼʍɸɿ ʉ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ͕ʏɿʎɻʅɹʌɸʎʋʉʐʉʍʏɲɽʅʊʎɉɌȰɷɸʆɽɲʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀ͕ʉɿʋʉʍʊʏɻʏɸʎɉɌȰʋʉʐʋʄɹʉʆɽɲ
ɷɿʉʖɸʏɸʑʉʆʏɲɿʍʏʉȵɇɀɌȰɲʆʏʀʆɲʉɷɻɶʉʑʆʏɲɿʍʏʉʆʋʐʌʍʊʋʌʉʎʃɲʑʍɻ͕ɽɲɸʀʆɲɿʋɸʌʀʋʉʐϭ͘ϭϱϬ
DtŚͬɻʅɹʌɲ͘ Ⱥɸʘʌʙʆʏɲʎ ʊʏɿ ɻ ʏɿʅɼ ɉɌȰ ʏʉ ϮϬϭϴ͕ ʉʋʊʏɸ ʃɲɿ ɽɲ ɹʖɸɿ ʏɸɽɸʀ ʍɸ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʉ
ʍʐʅʋɿɸʍʏɼʎ͕ɽɲɸʀʆɲɿʏɻʎʏɳʇɻʎʏʘʆϮϬΦͬDtŚʃɲɿʉɿɻʅɹʌɸʎʅɻɷɸʆɿʃɼʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʉʐʍʏɲɽʅʉʑ
ɽɲɸʀʆɲɿϭϱϬɻʅɹʌɸʎͬɹʏʉʎ;ʅɹʍʉʎʊʌʉʎʏʘʆɸʏʙʆϮϬϭϰͲϮϬϭϱͿ͕ʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊʊʔɸʄʉʎʏʘʆɍʌɻʍʏʙʆ
ɉɌȰɸʃʏɿʅɳʏɲɿʍɸʋɸʌʀʋʉʐϯ͕ϱɸʃɲʏ͘Φͬɹʏʉʎ͘
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ȸʋʌʉʃɼʌʐʇɻʏʉʐɷɿɲɶʘʆɿʍʅʉʑʏʉʐɹʌɶʉʐɶɿɲʏʉʆʄɸʋʏʉʅɸʌɼʍʖɸɷɿɲʍʅʊͲʋʌʉʅɼɽɸɿɲͲʃɲʏɲʍʃɸʐɼ
ɸʃʏɿʅɳʏɲɿ ʊʏɿ ɽɲ ɶʀʆɸɿ ʏʉʆ Ȼɲʆʉʐɳʌɿʉ ʏʉʐ ϮϬϭϳ ɸʆʙ ʏʉ ɹʌɶʉ ɸʃʏɿʅɳʏɲɿ ʊʏɿ ɽɲ  ɸʀʆɲɿ ɹʏʉɿʅʉ ʋʌʉʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʆ ȴɸʃɹʅɴʌɿʉ ʏʉʐ ϮϬϭϴ ɸʔʊʍʉʆ ɻ ɲʆɳɽɸʍɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ɶʀʆɸɿ ʅɹʖʌɿ ʏʉ ʏɹʄʉʎ ʏʉʐ
ʋʌʙʏʉʐ ʏʌɿʅɼʆʉʐ ϮϬϭϳ͘ ȸ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ɹʖɸɿ ʘʎ ʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻ ʏɻʆ ɹɶʃʌɿʍɻ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ
Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʘʆ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʘʆ ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʍʐɶʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʏʉʐɹʌɶʉʐɲʋʊʏʉȵɇɅȰϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘


ɇʐʆʉʄɿʃɼȵʋɿɴɳʌʐʆʍɻʏɻʎɀɹʍɻʎɍʌɹʘʍɻʎɍʌɼʍɻʎȵɇɌȰ

ȸ ɹʆʏɲʇɻ ʍʏɻʆ ɆɅȲ ʏʘʆ ȶʌɶʘʆ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ȵɇɌȰ ʋʉʐ ʋʌʉʏɸʀʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ʋɲʌʊʆ ɇʖɹɷɿʉ
ɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎϮϬϭϲͲϮϬϮϱ͕ɸʋɿɴɲʌʑʆɸɿʏɻʆɀɹʍɻɍʌɹʘʍɻɍʌɼʍɻʎȵɇɌȰʃɲʏɳϬ͕ϯϯϮй͘
Ɉʉ ʊʔɸʄʉʎ ʋʉʐ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ɹʌɶʘʆ ɲʐʏʙʆ ɲʆʏɿʍʏɲɽʅʀɺɸɿ ʏɻʆ ʋɲʌɲʋɳʆʘ
ɲʑʇɻʍɻ͘
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ȾȵɌȰȿȰȻɃϮ͘Ϯ͘ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈȻɇɀȵɁȰȵɆȳȰ

ȾȵɌȰȿȰȻɃ Ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ ȵɆȳȰ ɅɃɉ ɅȵɆȻȿȰɀȲȰɁɃɁɈȰȻ ɇɈɃ ȵȳȾȵȾɆȻɀȵɁɃ
ɅɆɃȳɆȰɀɀȰ ȰɁȰɅɈɉɂȸɇϮ ȾȰȻ ɇɉɁȵɍȻȷȵɈȰȻ ȸ
ɉȿɃɅɃȻȸɇȸ ɈɃɉɇ ɇɈȸɁ ɅȵɆȻɃȴɃ ȰɁȰɌɃɆȰɇ ɈɃɉ
ɅȰɆɃɁɈɃɇɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇȰɁȰɅɈɉɂȸɇ

Ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ϭ͘ Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɲɶʘɶʉʑ ʐʗɻʄɼʎ ʋʀɸʍɻʎ ɲʋʊ ʏɻ ɀɳʆɷʌɲ Ȱʏʏɿʃɼʎ ʘʎ ʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʘʆ
ȵȿɅȵʍʏɻʆȵʄɸʐʍʀʆɲɶɿɲʏɻʍʑʆɷɸʍɻʅɸʏʉȵɇɌȰʃɲɿʏʉʐʍʖɸʏɿʃʉʑʅɸʏʌɻʏɿʃʉʑʍʏɲɽʅʉʑ
ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎȶʌɶʉʐ

Ȱɶʘɶʊʎ
ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

ϱ͕ϵɸʃɲʏ͘Φ

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ȰʑʇɻʍɻʋʌʊʍɴɲʍɻʎɍʌɻʍʏʙʆʍʏʉȵɇɌȰ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ɁʉɸͲϭϮ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɃʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎȶʌɶʉʐ

ȴɸʃͲϭϲ

ȴɹʍʅɸʐʍɻɍʌɻʍʏʙʆ

Ɂɲɿ

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

Ɂɲɿ

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʃɲʏɲʍʃɸʐɼ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ͲɈɹʄʉʎɇʑʆɷɸʍɻʎɲʋʊɍʌɼʍʏɻ
ͲȶʆʏɲʇɻʐʋʉʄʉʀʋʉʐʍʏɻʆɆɅȲ


Ɉʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉɹʌɶʉʍʐʆʀʍʏɲʏɲɿʍʏɻʆʃɲʏɲʍʃɸʐɼ͗

Ȱɶʘɶʉʑ ʅɼʃʉʐʎ ϲ͕ϱ Ŭŵ ʃɲɿ ɷɿɲʅɹʏʌʉʐ ϭϬ ŝŶ͕ ʉ ʉʋʉʀʉʎ ʇɸʃɿʆɳ ɲʋʊ ʏʉ ɴɲʆʉʍʏɳʍɿʉ
͞ɀɳʆɷʌɲ͟ʃɲɿʅɸʐʋʊɶɸɿɲɷɿɳʏʌɻʍɻɷɿɹʌʖɸʏɲɿʃɳʏʘɲʋʊʏɿʎʍɿɷɻʌʉɷʌʉʅɿʃɹʎɶʌɲʅʅɹʎʃɲɿ
ʏɻɁɹɲȵɽʆɿʃɼɃɷʊȰɽɻʆʙʆͲȾʉʌʀʆɽʉʐʃɲɿʃɲʏɲʄɼɶɸɿʍʏɿʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʏʘʆȵȿɅȵ


ɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑʍʏɲɽʅʉʑʉʉʋʉʀʉʎʃɲʏɲʍʃɸʐɳɺɸʏɲɿʍɸʖʙʌʉʋʉʐɹʖʉʐʆʋɲʌɲʖʘʌɼʍɸɿʏɲȵȿɅȵ
ϮȰʋʊʔɲʍɻɆȰȵϰϱϴͬϮϬϭϱͬϮϳͲϭϭͲϮϬϭϱʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆͨȶɶʃʌɿʍɻʏʉʐɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎȵɇɌȰϮϬϭϱоϮϬϮϰͩ͘

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

3578

Τεύχος Β’ 436/15.02.2017


Ϯ͘Ϯ͘ϭ͘Ϯ͘Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɲɶʘɶʉʑɉʗɻʄɼʎʋʀɸʍɻʎɀɲʐʌʉʅɳʏɿ;ȲɳɶɿɲͿͲȿɳʌʐʅʆɲʃɲɿʏʉʐɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉʐ
ɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑɇʏɲɽʅʉʑɶɿɲʏɻʍʑʆɷɸʍɻʏɻʎȿȰɆȾɃȳ͘ɀ͘ɀȰ͘ȵ͘ʅɸʏʉȵɇɌȰ
ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎȶʌɶʉʐ

Ȱɶʘɶʊʎ
ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

ϭϳ͕ϱ ɸʃɲʏ͘Φ

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ȰʑʇɻʍɻʋʌʊʍɴɲʍɻʎɍʌɻʍʏʙʆʍʏʉȵɇɌȰ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ȻʉʐʆͲϭϯ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɃʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎȶʌɶʉʐ

Ͳϯ

ȴɹʍʅɸʐʍɻɍʌɻʍʏʙʆ

ȵʃʃʌɸʅɸʀ

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

Ʉʖɿϰ

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʏɸʖʆɿʃɼʅɸʄɹʏɻͬɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻ

Ɉʌʊʋʉʎʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰ͕ȴɳʆɸɿʉȵɈȵʋ͕ʋɿɽɲʆɼ
ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ͲɈɹʄʉʎɇʑʆɷɸʍɻʎɲʋʊɍʌɼʍʏɻ
ͲȶʆʏɲʇɻʐʋʉʄʉʀʋʉʐʍʏɻʆɆɅȲ
;ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆʏʐʖʊʆɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸʘʆͿ


Ɉʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉɹʌɶʉʍʐʆʀʍʏɲʏɲɿʍʏɻʆʃɲʏɲʍʃɸʐɼ͗

x Ȱɶʘɶʉʑ ʅɼʃʉʐʎ ϯϲ Ŭŵ ʃɲɿ ɷɿɲʅɹʏʌʉʐ ϭϬ ŝŶ͕ ʉ ʉʋʉʀʉʎ ɽɲ ʇɸʃɿʆɳ ɲʋʊ ʏʉ ɴɲʆʉʍʏɳʍɿʉ
ͨɀɲʐʌʉʅɳʏɿ ;ȲɳɶɿɲͿͩ ʏʉʐ Ⱦɸʆʏʌɿʃʉʑ Ȱɶʘɶʉʑ ʏʉʐ ȵɇɀɌȰ ʃɲɿ ɽɲ ʃɲʏɲʄɼɶɸɿ ʍʏɿʎ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʏɻʎɸʏɲɿʌɸʀɲʎȿȰɆȾɃȰ͘ȵ͘ʍʏɻȿɳʌʐʅʆɲ͕
x ɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑʍʏɲɽʅʉʑʉʉʋʉʀʉʎɽɲʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɸʀʍɸʖʙʌʉʋʉʐɽɲʋɲʌɲʖʘʌɼʍɸɿɻȿȰɆȾɃ͘

Ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ϯ͘ɇʏɲɽʅʊʎɇʐʅʋʀɸʍɻʎʍʏʉʐʎȾɼʋʉʐʎ
ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎȶʌɶʉʐ

ɇʐʅʋɿɸʍʏɼʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

ϳϬ ɸʃɲʏ͘Φϱ

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

Ɉɸʖʆɿʃɼ ɸʋɳʌʃɸɿɲ ȵɇɌȰ͕ ɲʑʇɻʍɻ ɸʐɸʄɿʇʀɲʎ
ȵɇɌȰ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ϭϵͲȻʉʐʄͲϬϳϲ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɃʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎȶʌɶʉʐ

Ͳϳ

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

Ʉʖɿϴ

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʏɸʖʆɿʃɼʅɸʄɹʏɻϵ

ϯȴɸʆɹʖɸɿʐʋʉɶʌɲʔɸʀɇʐʅʔʘʆʀɲɇʑʆɷɸʍɻʎ

ϰ ȸ ɲʋʊʔɲʍɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ɽɲ ʄɻʔɽɸʀ ɸʔʊʍʉʆ ɲʆɲʄɻʔɽʉʑʆ ʉɿ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ʍʐʅɴɲʏɿʃɹʎ ɷɸʍʅɸʑʍɸɿʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ɲɿʏʉʑʆʏɲ
ɍʌɼʍʏɻ͘ɃʅʉʀʘʎʅɹʖʌɿʏʊʏɸʏʉɹʌɶʉɷɸʆɸʆʏɳʍʍɸʏɲɿʍʏɻʆɆɅȲ
ϱɅʌʉʃɲʏɲʌʏɿʃɼɸʃʏʀʅɻʍɻɶɿɲʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʅɹɶɿʍʏɻʎʌʉɼʎ
ϲȵʀʆɲɿʉʖʌʊʆʉʎɹɶʃʌɿʍɻʎʏɻʎʍʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲʎɸʃʋʊʆɻʍɻʎʏʉʐɴɲʍɿʃʉʑʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ
ϳȴɸʆɹʖɸɿʄɻʔɽɸʀɲʃʊʅɲɲʋʊʔɲʍɻʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ
ϴȸɲʋʊʔɲʍɻʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎʏʉʐɹʌɶʉʐɷɸʆɹʖɸɿʄɻʔɽɸʀɲʃʊʅɲʃɲɿʏʉʃʊʍʏʉʎʏʉʐɹʌɶʉʐɷɸʆɹʖɸɿʋɸʌɿʄɻʔɽɸʀʍʏɻʆʍɸɿʍʖʑ
ɆʐɽʅɿɺʊʅɸʆɻɅɸʌɿʉʐʍɿɲʃɼȲɳʍɻɆɅȲ͘

Τεύχος Β’ 436/15.02.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȴɸʆɹʖɸɿʃɲɽʉʌɿʍɽɸʀɲʃʊʅɲ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȴɸʆɹʖɸɿʃɲɽʉʌɿʍɽɸʀɲʃʊʅɲ

3579


Ȱʋʉʏɸʄɸʀ ʏʅɼʅɲ ʏʉʐ Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉʐ ȶʌɶʉʐ ͨϮ͘Ϯ͘ϭ͘ϯ͘ ɇʏɲɽʅʊʎ ɇʐʅʋʀɸʍɻʎ ʍʏʉʐʎ Ⱦɼʋʉʐʎ ʃɲɿ DͬɆ
ʍʏɲɽʅʉʀ͕ͩʋʉʐɸʀʖɸʍʐʅʋɸʌɿʄɻʔɽɸʀʍʏʉɅʌʊɶʌɲʅʅɲȰʆɳʋʏʐʇɻʎϮϬϭϱͲϮϬϮϰ͕ʏʉʉʋʉʀʉɷɿɲʃʌʀʆɸʏɲɿʍʏʉʋɲʌʊʆ
ɇʖɹɷɿʉ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ϮϬϭϲͲϮϬϮϱ ʍʏɲ ɹʌɶɲ ͨϮ͘Ϯ͘ϭ͘ϯ͘ ɇʏɲɽʅʊʎ ɇʐʅʋʀɸʍɻʎ ʍʏʉʐʎ Ⱦɼʋʉʐʎ͕ͩ
ͨϮ͘Ϯ͘ϭ͘ϰ͘ɇʏɲɽʅʊʎɀͬɆʍʏɻʆȾʉʅʉʏɻʆɼͩʃɲɿͨϮ͘Ϯ͘ϭ͘ϱ͘ɇʏɲɽʅʊʎɀͬɆʍʏɻʆɁ͘ɀɸʍɼʅɴʌɿɲɶɿɲʏɻʆʍʑʆɷɸʍɻʏʉʐ
ȵɇɀɌȰʅɸʏʉʆdWͩ


ɈʉɹʌɶʉɹʖɸɿʘʎʍʏʊʖʉʏɻʆɲʑʇɻʍɻʏɻʎɀɸʏɲʔʉʌɿʃɼʎȻʃɲʆʊʏɻʏɲʎʏʉʐȵɇɀɌȰʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲɶʀʆɸɿ
ɸʔɿʃʏɼ ʏʊʍʉ ɻ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ ʏɻʎ ɸʄʄɻʆɿʃɼʎ ɲɶʉʌɳʎ ʅɸ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɸʎ ʋʉʍʊʏɻʏɸʎ
ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ͕ ʊʍʉ ʃɲɿ ɻ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ɷɿɲʅɸʏɲʃʊʅɿʍɻʎ ʋʉʍʉʏɼʏʘʆ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ ʋʌʉʎ ʏɻʆ
ɸʐʌʘʋɲʁʃɼ ɲɶʉʌɳ ʅɹʍʘ ʏʉʐ ȵɇɀɌȰ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ ʏɻʎ Ⱦʉʅʉʏɻʆɼʎ ɼ ʏʘʆ ʆɹʘʆ ɸʋɸʆɷʐʏɿʃʙʆ
ʍʖɸɷʀʘʆʋʉʐɲʆɲʋʏʑʍʍʉʆʏɲɿʍʏɻʆɸʐʌʑʏɸʌɻʋɸʌɿʉʖɼ;/'͕/'/͕ʃʄʋ͘Ϳ͘

Ɉʉ ɹʌɶʉ ɸʀʆɲɿ ɸʆʏɲɶʅɹʆʉ ʍʏʉʆ ʃɲʏɳʄʉɶʉ ʅɸ ʏɲ ȶʌɶɲ Ⱦʉɿʆʉʑ ȵʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ ʋʉʐ ʃɲʏɳʌʏɿʍɸ ɻ
ɸʋɿʏʌʉʋɼʏʉʆɁʉɹʅɴʌɿʉϮϬϭϱ;ʃɲʏʚɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻȾɲʆʉʆɿʍʅʊʎϴϵͬϮϬϭϲͿ͘

ȴɸɷʉʅɹʆʉʐ ʊʏɿ ɷɸʆ ɹʖʉʐʆ ʃɲɽʉʌɿʍɽɸʀ ʉɿ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ɲʆɳɶʃɸʎ͕ ʏʉ ʅɹɶɸɽʉʎ ʏʉʐ ʍʏɲɽʅʉʑ ʍʐʅʋʀɸʍɻʎ
ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆʉ ɲʃʊʅɲ͘ ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʅɹɶɿʍʏɻʎʌʉɼʎ ɶɿɲ ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻ ɷɿɲʅɸʏɲʃʊʅɿʍɻʎ
ɽɲɲʋɲɿʏɻɽɸʀɻɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʍʏɲɽʅʉʑʍʐʅʋʀɸʍɻʎʋʉʐɽɲɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿɲʋʊϯʅʉʆɳɷɸʎʍʐʅʋʀɸʍɻʎ
ɲʋʉʏɸʄʉʑʅɸʆɸʎɲʋʊʔʐɶʉʃɸʆʏʌɿʃʊʍʐʅʋɿɸʍʏɼʃɲɿɲɸʌɿʉʍʏʌʊɴɿʄʉɿʍʖʑʉʎɹʘʎϵ͕ϳDtɹʃɲʍʏɻ͘

Ƀ ʋʌʉʃɲʏɲʌʃʏɿʃʊʎ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɲʆɹʌʖɸʏɲɿ ʍʏɲ ϳϬ ɸʃɲʏ͘ Φ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆɻʎ
ʏɻʎ ʍʖɸʏɿʃɼʎ ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʎ ʏʉʐ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉʐ ɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑ ɇʏɲɽʅʉʑ ͨȾɼʋʉɿͩ͘ ȵʀʆɲɿ ʍɲʔɹʎ ʊʏɿ ɻ
ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʃɲɿ ʉ ʖʌʊʆʉʎ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɸʇɲʌʏʙʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ʋʌʉʉʋʏɿʃɼ ʋʌʉʅɼɽɸɿɲʎ
ʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐʏɻʎȵʄʄɻʆɿʃɼʎɲɶʉʌɳʎʅɹʍʘʏʉʐɇɻʅɸʀʉʐȵɿʍʊɷʉʐͨȾɼʋʉɿͩ͘Ʌʌʉʎʏʉʋɲʌʊʆɷɸʆ
ʐʋɳʌʖʉʐʆɸʆɷɸʀʇɸɿʎɶɿɲʏɻʆɲʆɲɶʃɲɿʊʏɻʏɲɳʅɸʍɻʎʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎʏʉʐɹʌɶʉʐ͘


Ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ϰ͘ɇʏɲɽʅʊʎɀͬɆʍʏɻʆȾʉʅʉʏɻʆɼ
ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎȶʌɶʉʐ

ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

ϳ͕ϱɸʃɲʏ͘ Φ

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

Ȱʍʔɳʄɸɿɲʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ϭϵͲȻʉʐʄͲϬϳϭϬ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɃʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎȶʌɶʉʐ

Ͳϭϭ

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ɄʖɿϭϮ

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʏɸʖʆɿʃɼʅɸʄɹʏɻ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȴɸʆɹʖɸɿʃɲɽʉʌɿʍɽɸʀɲʃʊʅɲ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȴɸʆɹʖɸɿʃɲɽʉʌɿʍɽɸʀɲʃʊʅɲ


ϵȶʖɸɿɶʀʆɸɿɻʏɸʖʆɿʃɼʅɸʄɹʏɻͬʋʌʉʃɲʏɲʌʃʏɿʃɼɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻɶɿɲʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʅɹɶɿʍʏɻʎʌʉɼʎ͘
ϭϬȵʀʆɲɿʉʖʌʊʆʉʎɹɶʃʌɿʍɻʎʏɻʎʍʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲʎɸʃʋʊʆɻʍɻʎʏʉʐɴɲʍɿʃʉʑʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ
ϭϭȴɸʆɹʖɸɿʄɻʔɽɸʀɲʃʊʅɲɲʋʊʔɲʍɻʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ

ϭϮȸɲʋʊʔɲʍɻʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎʏʉʐɹʌɶʉʐɷɸʆɹʖɸɿʄɻʔɽɸʀɲʃʊʅɲʃɲɿʏʉʃʊʍʏʉʎʏʉʐɹʌɶʉʐɷɸʆɹʖɸɿʋɸʌɿʄɻʔɽɸʀʍʏɻʆʍɸɿʍʖʑ

ɆʐɽʅɿɺʊʅɸʆɻɅɸʌɿʉʐʍɿɲʃɼȲɳʍɻɆɅȲ͘

3580
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Ȱʋʉʏɸʄɸʀ ʏʅɼʅɲ ʏʉʐ Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉʐ ȶʌɶʉʐ ͨϮ͘Ϯ͘ϭ͘ϯ͘ ɇʏɲɽʅʊʎ ɇʐʅʋʀɸʍɻʎ ʍʏʉʐʎ Ⱦɼʋʉʐʎ ʃɲɿ DͬɆ
ʍʏɲɽʅʉʀ͕ͩʋʉʐɸʀʖɸʍʐʅʋɸʌɿʄɻʔɽɸʀʍʏʉɅʌʊɶʌɲʅʅɲȰʆɳʋʏʐʇɻʎϮϬϭϱͲϮϬϮϰ͕ʏʉʉʋʉʀʉɷɿɲʃʌʀʆɸʏɲɿʍʏʉʋɲʌʊʆ
ɇʖɹɷɿʉ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ϮϬϭϲͲϮϬϮϱ ʍʏɲ ɹʌɶɲ ͨϮ͘Ϯ͘ϭ͘ϯ͘ ɇʏɲɽʅʊʎ ɇʐʅʋʀɸʍɻʎ ʍʏʉʐʎ Ⱦɼʋʉʐʎ͕ͩ
ͨϮ͘Ϯ͘ϭ͘ϰ͘ɇʏɲɽʅʊʎɀͬɆʍʏɻʆȾʉʅʉʏɻʆɼͩʃɲɿͨϮ͘Ϯ͘ϭ͘ϱ͘ɇʏɲɽʅʊʎɀͬɆʍʏɻʆɁ͘ɀɸʍɼʅɴʌɿɲɶɿɲʏɻʆʍʑʆɷɸʍɻʏʉʐ
ȵɇɀɌȰʅɸʏʉʆdWͩ


Ɉʉ ɹʌɶʉ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ  ɹʆɲʆ ɀɸʏʌɻʏɿʃʊ ͬ Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʊ ʍʏɲɽʅʊ  ʍʏɻʆ Ⱦʉʅʉʏɻʆɼ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɿɽɲʆɼ
ɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻ ʏʉʐ ȵɇɌȰ ʅɸ ʐʋʉɷʉʅɹʎ ɷɿɲʅɸʏɲʃʊʅɿʍɻʎ Ɍ͘Ȱ͘ ʋʉʐ ɲʆɲʋʏʑʍʍʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ɸʐʌʑʏɸʌɻ
ʋɸʌɿʉʖɼ;/'͕/'/͕ʃʄʋ͘Ϳ͕ɸʔʊʍʉʆɲʐʏɹʎʐʄʉʋʉɿɻɽʉʑʆ͘

Ƀ ʋʌʉʃɲʏɲʌʃʏɿʃʊʎ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɲʆɹʌʖɸʏɲɿ ʍʏɲ ϳ͕ϱ ɸʃɲʏ͘ Φ͘ ȸ  ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʃɲɿ ʉ
ʖʌʊʆʉʎ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ ʏʉʐɹʌɶʉʐɸʇɲʌʏʙʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɲɲɿʏɼʅɲʏɲ ɍʌɻʍʏʙʆ ʋʌʉʎʏʉʆȴȵɇɌȰ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɷɹʍʅɸʐʍɻ ɀɸʏɲʔʉʌɿʃɼʎ Ȼʃɲʆʊʏɻʏɲʎ ɅɲʌɳɷʉʍɻʎͬɅɲʌɲʄɲɴɼʎ͕ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʏʉʐ
ȾʙɷɿʃɲȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎȵɇɌȰ͘


Ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ϱ͘ɇʏɲɽʅʊʎɀͬɆʍʏɻʆɁ͘ɀɸʍɼʅɴʌɿɲɶɿɲʏɻʆʍʑʆɷɸʍɻʏʉʐȵɇɀɌȰʅɸʏʉʆdW
ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎȶʌɶʉʐ

Ȱɶʘɶʊʎ͕ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

ϭϬɸʃɲʏ͘Φ

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

Ȱʍʔɳʄɸɿɲʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ϭϵͲȻʉʐʄͲϬϳϭϯ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɃʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎȶʌɶʉʐ

ϮϬϭϵ

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

Ʉʖɿ

Ɍɳʍɻɉʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʏɸʖʆɿʃɼʅɸʄɹʏɻ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȴɳʆɸɿʉ
;ȵɈȵʋͿ͕
ʀɷɿɲ
ɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ;ʋɿɽɲʆɹʎͿ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻ
ʍʏɻ
ɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸʘʆͿ

ɆɅȲ

ʃɸʔɳʄɲɿɲ͕
;ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆ


ɇʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ʉʌɿɺʊʅɸʆɲ ʍʏʉ ʍɻʅɸʀʉ ϳ͘ϮĂ ʏɻʎ ɇʐʅʔʘʆʀɲʎ Ɍɿʄʉʇɸʆʉʑʍɲʎ ɍʙʌɲʎ ;,ŽƐƚ
'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ  ŐƌĞĞŵĞŶƚͲ,'Ϳ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ ϰ͘ϳ͘ϰ ʏɻʎ ʃʉɿʆɼʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎ ʏʘʆ
Ɇʐɽʅɿʍʏʙʆȵʄʄɳɷɲʎ͕ȰʄɴɲʆʀɲʎʃɲɿȻʏɲʄʀɲʎɶɿɲʏɻʆɸʇɲʀʌɸʍɻʏʉʐɈȰɆɲʋʊʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʘʆɳʌɽʌʘʆ
ϵ͕ ϯϮ͕ ϰϭ;ϲͿ͕ ;ϴͿ ʃɲɿ ;ϭϬͿ ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ ϮϬϬϵͬϳϯͬȵȾ  ;Ȱʋʊʔɲʍɻ ɆȰȵ  ϮϲϵͬϮϬϭϯ ;ɌȵȾ Ȳʚ
ϭϴϯϯͬϮϵ͘Ϭϳ͘ϮϬϭϯͿͿʋʌʉʃʑʋʏɸɿʊʏɿʋʌɹʋɸɿʆɲʐʄʉʋʉɿɻɽɸʀʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆɹʆɲ;ϭͿʍɻʅɸʀʉɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎ
;dŝĞ /Ŷ WŽŝŶƚͿ ʏʘʆ ɷɿʃʏʑʘʆ ȵɇɌȰ ʹ ɈȰɆ ʅɸ ʏɸʖʆɿʃɼ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ϭϬ ɸʃɲʏ͘ Eŵϯ ͬ
ɻʅɹʌɲ ʃɲɿ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ɲʅʔʀɷʌʉʅɻʎ ʌʉɼʎ ;ďŝͲĚŝƌĞĐƚŝŽŶĂů ĨůŽǁͿ͘ Ɉʉ ʃʊʍʏʉʎ ʏʘʆ ʋɲʌɲʋɳʆʘ
ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ͕ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ɲʋʊʔɲʍɻ ɸʇɲʀʌɸʍɻʎ͕  ɽɲ ʃɲʄʐʔɽɸʀ ɲʋʊ ʏʉʆ ȴȵɇɌȰ ʃɲɿ ɽɲ
ɲʆɲʃʏɻɽɸʀʅɹʍʘʏʘʆʏɿʅʉʄʉɶʀʘʆʖʌɼʍɻʎʏʉʐȵɽʆɿʃʉʑɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐ͘

ɇʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ɲʐʏʊ ʉ  ȴȵɇɌȰ ɸʃʋʊʆɻʍɸ ʅɸʄɹʏɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʑʌɸʍɻ ʏʉʐ ɴɹʄʏɿʍʏʉʐ ʏɸʖʆɿʃɳ ʃɲɿ
ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳʍɻʅɸʀʉʐɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎʏʉʉʋʉʀʉɹʖɸɿʃʉɿʆʉʋʉɿɻɽɸʀʍʏɻɆȰȵ͘ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʅɸʄɹʏɻʏʉ
ɴɹʄʏɿʍʏʉʖʘʌʉʏɲʇɿʃɳʍɻʅɸʀʉɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎɸʀʆɲɿɲʐʏʊʏɻʎɁ͘ɀɸʍɼʅɴʌɿɲʎ͘

ȳɿɲ ʏʉ ʄʊɶʉ ɲʐʏʊ ʉ ɀͬɆ ɇʏɲɽʅʊʎ ʍʏɻ Ɂɹɲ ɀɸʍɼʅɴʌɿɲ͕ ʋʉʐ ʍʏʉ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ
ȰʆɳʋʏʐʇɻʎϮϬϭϱʹϮϬϮϰʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿʍʏʉɹʌɶʉͨϮ͘Ϯ͘ϭ͘ϯ͘ɇʏɲɽʅʊʎɇʐʅʋʀɸʍɻʎʍʏʉʐʎȾɼʋʉʐʎʃɲɿ
ϭϯȵʀʆɲɿʉʖʌʊʆʉʎɹɶʃʌɿʍɻʎʏɻʎʍʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲʎɸʃʋʊʆɻʍɻʎʏʉʐɴɲʍɿʃʉʑʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ
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DͬɆ ʍʏɲɽʅʉʀ͕ͩ ɲʋʉʍʋɳʏɲɿ ɲʋʊ ɲʐʏʊ ʃɲɿ ʋʄɹʉʆ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ɷɿɲʃʌɿʏʊ ɹʌɶʉ ʃɲɿ ɲʔʉʌɳ ʍʏʉ ʋʌʙʏʉ
ɇɻʅɸʀʉȴɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎȵɇɌȰʹɈȰɆ͘

ȹɷɻʉȴȵɇɌȰʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏɻʎʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎʋʉʐɹʖɸɿʅɸʏɻʆɸʏɲɿʌɸʀɲdW͘'͘ɸʇɸʏɳɺɸɿʏʉɲʃʌɿɴɹʎ
ʍɻʅɸʀʉʊʋʉʐɽɲɷɿɲʍʐʆɷɸɽʉʑʆʏɲɷʑʉʍʐʍʏɼʅɲʏɲʍʏɻɁɹɲɀɸʍɻʅɴʌʀɲ͘ȴɿɸʌɸʐʆɳʏɲɿɻʍʑʆɷɸʍɻ
ʍɸ ʊʅʉʌʉ ʉɿʃʊʋɸɷʉ ɸʃɸʀʆʉʐ ʏɻʎ ɿɷɿʉʃʏɻʍʀɲʎ ȴȵɇɌȰ ;ʍʏɲɽʅʊʎ ȿΘɇ Ɂɹɲʎ ɀɸʍɼʅɴʌɿɲʎͿ͕ ʋʉʐ
ɸʃʏɿʅɳʏɲɿʊʏɿɽɲɸʄɲʖɿʍʏʉʋʉɿɼʍɸɿʏʉʆʖʌʊʆʉʏʘʆɲɷɸɿʉɷʉʏɿʃʙʆɸɶʃʌʀʍɸʘʆ͘

Ʉʋʘʎ ʋʌʉɲʆɲʔɹʌɽɻʃɸ͕ ʏʉ ʍɻʅɸʀʉ ɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎ ʏʉʐ ȵɇɌȰ ʃɲɿ ʏʉʐ ɈȰɆ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ
ɲʅʔʀɷʌʉʅɻʎ ʌʉɼʎ ;ɴʄɹʋɸ ʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɸʀʍɲ ɲʋʊʔɲʍɻ ɸʇɲʀʌɸʍɻʎͿ͘ ȸ ʌʉɼ ɲʋʊ ʏʉʆ ɈȰɆ ʍʏʉ ȵɇɌȰ
ʄʊɶʘʏɻʎɷɿɲʔʉʌɳʎʋʀɸʍɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʘʆɷʑʉʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ;ϵϯďĂƌŐʃɲɿϲϲ͕ϰďĂƌŐɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲͿ
ɲʋɲɿʏɸʀʅʊʆʉʏɻʆɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʉʐɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑʍʏɲɽʅʉʑ͘ȸʌʉɼɲʋʊʏʉȵɇɌȰʍʏʉʆɈȰɆɲʋɲɿʏɸʀ
ʃɲɿ ʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʍʏɲɽʅʉʑ ʍʐʅʋʀɸʍɻʎ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏɼ ɻ ʌʉɼ ʋʌʉʎ ɲʐʏɼ ʏɻʆ
ʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻ͘

ɃʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎʏʉʐɹʌɶʉʐʋʉʐɸʆʏɳʍʍɸʏɲɿʍʏʉʋɲʌʊʆɅʌʊɶʌɲʅʅɲȰʆɳʋʏʐʇɻʎɲʆɹʌʖɸʏɲɿʍɸϭϬ
ɸʃɲʏ͘Φʃɲɿɲʔʉʌɳ͗ɲͿʍʏɻʆʅɸʄɹʏɻʃɲɿʃɲʏɲʍʃɸʐɼʏʉʐɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑɇʏɲɽʅʉʑ͕ɴͿʍʏɻʆʃɲʏɲʍʃɸʐɼ
ʅɿʃʌʉʑ ʅɼʃʉʐʎ ɲɶʘɶʉʑ ʐʗɻʄɼʎ ʋʀɸʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻ  ʏʘʆ ɷʑʉ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɶͿ ʍʏɻʆ
ɲɶʉʌɳʏʘʆɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆɸʃʏɳʍɸʘʆɶɿɲʏɻʆɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʉʐʅɸʏʌɻʏɿʃʉʑʍʏɲɽʅʉʑ͕ɲʄʄɳʃɲɿʏʉʐ
ʍʐʅʋɿɸʍʏɼ  ʅɸʄʄʉʆʏɿʃɳ͘ ɀɸ ʏɻʆ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ɸʋɹʆɷʐʍɻ ɷɿɲʍʔɲʄʀɺɸʏɲɿ ɻ ʅʉʆʉͲʃɲʏɸʐɽʐʆʏɼʌɿɲ
;ƵŶŝͲĚŝƌĞĐƚŝŽŶĂůͿ ʌʉɼ ɲʋʊ ʏʉʆ ɈȰɆ ʍʏʉ ȵɇɌȰ ;Ȱ͛ Ɍɳʍɻ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐͿ ʃɲɿ ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ɻ ɲɶʉʌɳ
ɹʃʏɲʍɻʎ ʊʋʉʐ ɽɲ ɸɶʃɲʏɲʍʏɲɽɸʀ ʅɸʄʄʉʆʏɿʃɳ ʉ ʍʏɲɽʅʊʎ ʍʐʅʋʀɸʍɻʎ ;Ȳ͛ Ɍɳʍɻ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐͿ ʋʉʐ ɽɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʍɸɿʏɻɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻʋʄɼʌʉʐʎɲʅʔʀɷʌʉʅɻʎʌʉɼʎ͘

Ɉʉ ɹʌɶʉ ɸʀʆɲɿ ɸʆʏɲɶʅɹʆʉ ʍʏʉʆ ʃɲʏɳʄʉɶʉ ʅɸ ʏɲ ȶʌɶɲ Ⱦʉɿʆʉʑ ȵʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ ʋʉʐ ʃɲʏɳʌʏɿʍɸ ɻ
ɸʋɿʏʌʉʋɼ ʏʉʆ Ɂʉɹʅɴʌɿʉ ϮϬϭϱ ;ʃɲʏʚ ɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊʎ ϴϵͬϮϬϭϲͿ͘ ȹɷɻ ʉ ȴȵɇɌȰ ɹʖɸɿ
ɲɿʏɻɽɸʀ ʅɹʍʘ ʏʉʐ ʅɻʖɲʆɿʍʅʉʑ ͞ŽŶŶĞĐƚŝŶŐ ƵƌŽƉĞ &ĂĐŝůŝƚǇ ʹ&͟ ʏɻʆ ʍʐɶʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ ʏɻʎ
ʅɸʄɹʏɻʎ&ʏʉʐɹʌɶʉʐ͕ɻʉʋʉʀɲɹɶɿʆɸɷɸʃʏɼɲʋʊʏɻʆȵȵ͘

ȳɿɲʏʉɸʆʄʊɶʘɹʌɶʉʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʅɸʅʉʆʘʅɹʆɲɻɸʋʀʋʏʘʍɻʋʉʐɽɲɹʖɸɿʍʏɻɀɹʍɻɍʌɹʘʍɻɍʌɼʍɻʎ
ȵɇɌȰ͘ȴɸʆʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɻʍʐʆɸɿʍʔʉʌɳʏʉʐɹʌɶʉʐʍʏɻʍʐʆʉʄɿʃɼɲʑʇɻʍɻʏʘʆʏɿʅʉʄʉɶʀʘʆɲʔʉʑʏʉ
ɹʌɶʉɸʀʆɲɿɼɷɻɅʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉʃɲɽʙʎɸʀʖɸɸʆʏɲʖɽɸʀʍʏʉɸʋɸʆɷʐʏɿʃʊʋʌʊɶʌɲʅʅɲʏɻʎɸʏɲɿʌɸʀɲʎ
ʋʌɿʆɲʃʊʅɲʏɻʆʍʑʍʏɲʍɼʏɻʎ;ɉ͘Ȱ͘ϭϱϴϴͬȻɲʆ͘ϮϬϬϳͿ͘ɈʉʃʊʍʏʉʎʏʉʐɹʌɶʉʐɲʆɹʌʖɸʏɲɿʍʏɲϭϬɸʃ͘Φ
ʅɸɹʏɻɸʃʏɲʅʀɸʐʍɻʎʏɲϮϬϭϴʃɲɿϮϬϭϵ;ɹʏʉʎʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎʏʉʐɹʌɶʉʐͿ͘ȴɸʆʋʌʉʍʏʀɽɸʆʏɲɿʆɹʉɿʊɶʃʉɿ
ʍʏʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ɸʇɲɿʏʀɲʎ ʏɻʎ ʆɹɲʎ ʍʑʆɷɸʍɻʎ ʃɲɿ ɹʖɸɿ ʐʋʉʏɸɽɸʀ ʊʏɿ ɷɸ ɽɲ ʋʌʉʃɲʄɹʍɸɿ
ɲʑʇɻʍɻ ʏʘʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ɸʇʊɷʘʆ ʏʉʐ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ͘ Ȳɳʍɸɿ ʏʘʆ ɲʆʘʏɹʌʘ ɻ ɸʋʀʋʏʘʍɻ ʍʏɻ ɀɹʍɻ
ɍʌɹʘʍɻɍʌɼʍɻʎȵɇɌȰɲʆɹʌʖɸʏɲɿʍɸϬ͕Ϯϰϯй;ʖʘʌʀʎɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻʏʉʐɹʌɶʉʐͿ͘ȸɲʑʇɻʍɻɲʐʏɼʹɻ
ʉʋʉʀɲɽɲʅɸɿʘɽɸʀɲʆɳʄʉɶɲʅɸʏɻʆɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻͲɽɲɲʆʏɿʍʏɲɽʅɿʍɽɸʀɲʋʊ͗

;ɲͿ ʏɻʆ ɸʐɸʌɶɸʏɿʃɼ ɸʋʀɷʌɲʍɻ ʍʏɿʎ ʏɿʅɹʎ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ ʋʉʐ ɽɲ ɹʖɸɿ ɻ ʋʌʉʍɽɼʃɻ ʅʀɲʎ ɲʃʊʅɲ
ʋɻɶɼʎʔ͘ɲ͘ʍʏɻʆɲɶʉʌɳʃɲɿʏɻʆɸʇɲʐʏʉʑɲʑʇɻʍɻʏʉʐɲʆʏɲɶʘʆɿʍʅʉʑ
;ɴͿʏɻʆɲʑʇɻʍɻʍʏɻʆɲʍʔɳʄɸɿɲɸʔʉɷɿɲʍʅʉʑʏɻʎɸʄʄɻʆɿʃɼʎɲɶʉʌɳʎʔ͘ɲ͘

Ƀ ɲʆɲʄʐʏɿʃʊʎ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʃɲɿ ʏʉ ʖʌʉʆʉɷɿɳɶʌɲʅʅɲ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɽɲ
ʉʌɿʍʏɿʃʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ɴɳʍɸɿ ʏʘʆ ʄɸʋʏʉʅɸʌʙʆ ʏɸʖʆɿʃʙʆ ʅɸʄɸʏʙʆ ɶɿɲ ʏʉ ɹʌɶʉ ʋʉʐ ɽɲ ʇɸʃɿʆɼʍʉʐʆ
ɳʅɸʍɲ͘
ȸɲʆɳɽɸʍɻʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎʏʉʐɹʌɶʉʐɹʖɸɿʘʎʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻʏɻʆɹɶʃʌɿʍɻʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ
Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎʃɲɿʏɻʆʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏʘʆɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʘʆɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆɶɿɲʏɻʆʍʐɶʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʏʉʐ
ɹʌɶʉʐɲʋʊʏʉȵɇɅȰϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘



3582

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 436/15.02.2017

Ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ϲ͘ȰɶʘɶʊʎɉʗɻʄɼʎɅʀɸʍɻʎȾʉʅʉʏɻʆɼʹȺɸʍʋʌʘʏʀɲ;ʏʅɼʅɲɸʆʏɲɶʅɹʆʉʍʏʉȵɇɌȰͿ
ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎȶʌɶʉʐ

Ȱɶʘɶʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

ϭϭϬϬɸʃɲʏ͘Φϭϰ

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ȴɿɲʔʉʌʉʋʉʀɻʍɻ ʋɻɶʙʆ ɼ ʉɷɸʑʍɸʘʆ
ʋʌʉʅɼɽɸɿɲʎɌ͘Ȱ͕ɲʍʔɳʄɸɿɲʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ϭϵͲȻʉʐʄͲϬϳϭϱ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɃʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎȶʌɶʉʐ

Ͳϭϲ

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

Ʉʖɿϭϳ

Ɍɳʍɻʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʏɸʖʆɿʃɼʅɸʄɹʏɻϭϴ

Ɉʌʊʋʉʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȴɸʆɹʖɸɿʃɲɽʉʌɿʍɽɸʀɲʃʊʅɲ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȴɸʆɹʖɸɿʃɲɽʉʌɿʍɽɸʀɲʃʊʅɲ


ɃɲɶʘɶʊʎȾʉʅʉʏɻʆɼͲȺɸʍʋʌʘʏʀɲɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿɲʋʊɲɶʘɶʊʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐɉʗɻʄɼʎɅʀɸʍɻʎϴϬďĂƌŐ
;ʋʀɸʍɻ ʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑͿ͕ ʅɼʃʉʐʎ ʋɸʌʀʋʉʐ ϲϭϯ Ŭŵ ʃɲɿ ɷɿɲʅɹʏʌʉʐ ϰϮ ŝŶ͘ ȸ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ʖɳʌɲʇɻ ʏʉʐ
ɲɶʘɶʉʑ ɹʖɸɿ ɲʌʖɼ ʏɻʆ Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼ Ʌɸʌɿʉʖɼ Ⱦʉʅʉʏɻʆɼʎ ʍʏʉʆ Ɂʉʅʊ Ɇʉɷʊʋɻʎ ʃɲɿ ʃɲʏɳʄɻʇɻ  ʍʏɲ
ʋɲʌɳʄɿɲ ʏʉʐ Ɂʉʅʉʑ Ⱥɸʍʋʌʘʏʀɲʎ͘ ȵʃʏʊʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ɲɶʘɶʊ͕ ʏʉ ɹʌɶʉ ɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʅɿɲ ʍɸɿʌɳ
ʐʋɹʌɶɸɿʘʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆ ɶɿɲ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐ ʃɲɿ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ɹʆɲ Ⱦɹʆʏʌʉ
ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɲɿ ɇʐʆʏɼʌɻʍɻʎ͕ ɷʑʉ ʍʏɲɽʅʉʑʎ ʍʐʅʋʀɸʍɻʎ ;ʍʏɻʆ Ⱦʉʅʉʏɻʆɼ ʃɲɿ Ɂ͘ ɀɸʍɻʅɴʌʀɲͿ͕
ɴɲʆʉʍʏɳʍɿɲ͕ʇɸʍʏʌʉʋɲɶʀɷɸʎʃɲɿɹʌɶɲʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆʃɲɿʏɻʄɸʖɸɿʌɿʍʅʉʑ͘ȵʋʀʍɻʎʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿɻ
ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎɲʍʏɿʃʙʆʋɸʌɿʉʖʙʆʍʏɻʆɸɶɶʑʎɶɸɿʏʆʀɲʍɻʏʉʐʐʋʊʍʖɸɷɿɲʍʅʊɲɶʘɶʉʑ͘


Ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ϳ͘ϮɻɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʏʉʐʏɸʌʅɲʏɿʃʉʑʍʏɲɽʅʉʑɉɌȰʏɻʎʆɼʍʉʐɆɸɴʐɽʉʑʍɲʎ
ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎȶʌɶʉʐ

ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻɉɌȰ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

ϭϰϳ ɸʃɲʏ͘Φ

ȵʃ ʏʉʐ ʉʋʉʀʉʐ ʃɸʔɲʄɲɿʉʐʖɿʃʊ ʃʊʍʏʉʎ ɶɿɲ
ʏɻʆʍʐʆʏɼʌɻʍɻʏʘʆʋɲɶʀʘʆʏʉʐȵɇɌȰ

ϭ͕ϬϬɸʃɲʏ͘Φ

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ȰʑʇɻʍɻɸʐɸʄɿʇʀɲʎȵɇɌȰ͕ɲʍʔɳʄɸɿɲ
ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ͕ɸʆʀʍʖʐʍɻɲʆʏɲɶʘʆɿʍʅʉʑ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ϬϵͲȰʋʌͲϭϬ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɃʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎȶʌɶʉʐ

ȴɸʃͲϭϳ

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

Ɂɲɿ

Ɍɳʍɻʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

Ͳ ɉʋʊʄɸʋʏʉʅɸʌɼʍʖɸɷɿɲʍʅʊͲʋʌʉʅɼɽɸɿɲͲ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɼɼ;ϯɻɷɸʇɲʅɸʆɼͿ
ͲɉʋʊʄɸʋʏʉʅɸʌɼʍʖɸɷɿɲʍʅʊͲʋʌʉʅɼɽɸɿɲͲ

ϭϰɅʌʉʃɲʏɲʌʏɿʃɼɸʃʏʀʅɻʍɻɶɿɲʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʅɹɶɿʍʏɻʎʌʉɼʎ

ϭϱȵʀʆɲɿʉʖʌʊʆʉʎɹɶʃʌɿʍɻʎʏɻʎʍʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲʎɸʃʋʊʆɻʍɻʎʏʉʐɴɲʍɿʃʉʑʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ
ϭϲȴɸʆɹʖɸɿʄɻʔɽɸʀɲʃʊʅɲɲʋʊʔɲʍɻʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ

ϭϳȸɲʋʊʔɲʍɻʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎʏʉʐɹʌɶʉʐɷɸʆɹʖɸɿʄɻʔɽɸʀɲʃʊʅɲʃɲɿʏʉʃʊʍʏʉʎʏʉʐɹʌɶʉʐɷɸʆɹʖɸɿʋɸʌɿʄɻʔɽɸʀʍʏɻʆʍɸɿʍʖʑ

ɆʐɽʅɿɺʊʅɸʆɻɅɸʌɿʉʐʍɿɲʃɼȲɳʍɻɆɅȲ͘

ϭϴȶʖɸɿɶʀʆɸɿɻʏɸʖʆɿʃɼʅɸʄɹʏɻͬʋʌʉʃɲʏɲʌʃʏɿʃɼɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻɶɿɲʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʅɹɶɿʍʏɻʎʌʉɼʎ͘ȴɸʆɹʖɸɿʄɻʔɽɸʀȶɶʃʌɿʍɻ

ɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆɄʌʘʆ͘Ȱʋɲɿʏɸʀʏɲɿʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻͬɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆʏɸʖʆɿʃʙʆʅɸʄɸʏʙʆ͘

Τεύχος Β’ 436/15.02.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ;ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʌʐɽʅʉʑ
ɲɸʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎ͕DͬZȰɶ͘ɈʌɿɳɷɲʎͿ
Ͳɉʋʊɷɿɲɶʘʆɿʍʏɿʃɼɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ
ʋʌʉʅɼɽɸɿɲʎͲɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʃɲɿ
ɷɿɲɶʘʆɿʍʏɿʃɼɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ
;ʄɿʅɸʆɿʃɹʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎͿ
Ɉʌʊʋʉʎʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

Ͳ ȵʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎȵɇɅȰ;ϯϱйͿ
Ͳȴɳʆɸɿʉȵ͘Ɉ͘ȵʋ͘;ϴϬɀΦͿʹȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲ;ʏʉ
ʐʋʊʄʉɿʋʉͿ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻɆɅȲ;ʖʘʌʀʎʏɻʆɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻͿϭϵ


Ɉʉɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉʏʉʐɹʌɶʉʐʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ͗


ɲ͘ Ȱʑʇɻʍɻ ɲʋʉɽɻʃɸʐʏɿʃʉʑ ʖʙʌʉʐ ʏʉʐ ʍʏɲɽʅʉʑ ʅɸ ʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʆɹɲʎ ɷɸʇɲʅɸʆɼʎ
ʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎϵϱ͘ϬϬϬŵϯ͘
ɀɸ ʏɻʆ ʋʌʉʍɽɼʃɻ ʏɻʎ ʏʌʀʏɻʎ ɷɸʇɲʅɸʆɼʎ ʉ ʍʐʆʉʄɿʃʊʎ ʖʙʌʉʎ ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ ɽɲ ɲʐʇɻɽɸʀ ɲʋʊ ʏɲ
ϭϯϬ͘ϬϬϬ ŵϯ ʍʏɲ ϮϮϱ͘ϬϬϬ ŵϯ ʃɲɿ ʉ ɷɿɲʏɿɽɹʅɸʆʉʎ ʍʏʉʐʎ ɍʌɼʍʏɸʎ ɲʋʉɽɻʃɸʐʏɿʃʊʎ ʖʙʌʉʎ ɲʋʊ
ϭϭϬ͘ϬϬϬŵϯʍɸʋɸʌʀʋʉʐϮϬϬ͘ϬϬϬŵϯ;ɷɻʄ͘ʃɲʏɳϴϮйͿ͘

ȸ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʌʀʏɻʎ ɷɸʇɲʅɸʆɼʎ ɽɲ ɸʆɿʍʖʑʍɸɿ ʋɸʌɲɿʏɹʌʘ ʏʉ ɸʋʀʋɸɷʉ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ
ʏʉʐ ȵɇɀɌȰ ʍɸ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ɷɿɲʏɳʌɲʇɻʎ ʏɻʎ ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ ʏʘʆ ɴʊʌɸɿʘʆ ʍɻʅɸʀʘʆ ɸɿʍʊɷʉʐ͘ ȸ
ʏɸʖʆɿʃɼʄʑʍɻʋʉʐɸʋɸʄɹɶɻɶɿɲʏɻʆʃɲʏɲʍʃɸʐɼʍʐʆɷʐɳɺɸɿʐʗɻʄɹʎʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎɲʍʔɲʄɸʀɲʎʃɲɿʏɻ
ʅɿʃʌʊʏɸʌɻɷʐʆɲʏɼʉʋʏɿʃɼʊʖʄɻʍɻ͘

ɴ͘Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻʏʘʆʄɿʅɸʆɿʃʙʆɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆɶɿɲʏɻʆʐʋʉɷʉʖɼʅɸɶɲʄʑʏɸʌʘʆʋʄʉʀʘʆ
Ɉɲ ɹʌɶɲ ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʎ ʏʘʆ ʄɿʅɸʆɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ɽɲ ʉɷɻɶɼʍʉʐʆ ʍʏɻ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʐʋʉɷʉʖɼʎ
ʅɸɶɲʄʑʏɸʌʘʆ ʋʄʉʀʘʆ͘ ɇʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ ɽɲ ʃɲʏɲʍʏɸʀ ɸʔɿʃʏʊʎ ʉ ɸʄʄɿʅɸʆɿʍʅʊʎ ʋʄʉʀʘʆ ʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎ
ɹʘʎ ʃɲɿ ϮϲϬ͘ϬϬϬ ŵϯ ;YͲŵĂǆͿ ɲʋʊ ϭϰϬ͘ϬϬϬ ŵϯ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ʍɼʅɸʌɲ͘ ȵʋʉʅɹʆʘʎ͕ ɽɲ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ
ɸʄʄɿʅɸʆʀɺɸʏɲɿʊʄʉɿʉɿʏʑʋʉɿʋʄʉʀʘʆʅɸʏɲʔʉʌɳʎɉɌȰ͘

Ɉʉʋɲʌʊʆɹʌɶʉɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿʆɲʍʐʆɸɿʍʔɹʌɸɿʍʏɻʆɲʑʇɻʍɻʏʉʐɲʆʏɲɶʘʆɿʍʅʉʑʄʊɶʘɸʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻʎ
ʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʘʆʅɸʏɲʔʉʌɹʘʆɉɌȰ͘ȵʋʀʍɻʎɽɲʋʌʉʃʑʗɸɿʊʔɸʄʉʎɶɿɲʏʉʐʎɍʌɼʍʏɸʎɲʋʊʏʉɶɸɶʉʆʊʎ
ʊʏɿɽɲʅʋʉʌʉʑʆʆɲʋɲʌɲʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʅɸɶɲʄʑʏɸʌɲʔʉʌʏʀɲ͕ɸʆʙʏʉɲʆɳʅʉʆɳɷɲʊɶʃʉʐʅɸʏɲʔʉʌɿʃʊ
ʃʊʍʏʉʎ ʏʉʐ ɉɌȰ ɽɲ ʅɸɿʙʆɸʏɲɿ ʊʍʉ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉ ɸʀʆɲɿ ʏʉ ʔʉʌʏʀʉ ʋɲʌɲʄɲɴɼʎ͘ ɇʐʆɸʋʙʎ͕ ʏʉ ɹʌɶʉ
ɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿʆɲʉɷɻɶɼʍɸɿʍɸʖɲʅɻʄʊʏɸʌɸʎʏɿʅɹʎʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐɶɿɲʏʉʆʏɸʄɿʃʊʃɲʏɲʆɲʄʘʏɼ͘

ɶ͘ɅɸʌɲɿʏɹʌʘɲʑʇɻʍɻʏʉʐɆʐɽʅʉʑȰɸʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎ
Ɉʉɹʌɶʉʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʏɻʆɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʃʌʐʉɶɸʆɿʃʉʑɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑʉʉʋʉʀʉʎɽɲɲʐʇɼʍɸɿʏʉʆʌʐɽʅʊ
ɲɸʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ʍɸ ʃɲʆʉʆɿʃɹʎ ʍʐʆɽɼʃɸʎ ;^ƵƐƚĂŝŶĞĚ DĂǆŝŵƵŵ ^ĞŶĚͲŽƵƚ ZĂƚĞ ^D^Z͕ ɷɻʄ͘ ʖʘʌʀʎ ʏɻ
ʖʌɼʍɻ ʏʉʐ ɸʔɸɷʌɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑͿ͕ ɲʋʊ ϭϬϬϬ ŵϯͬŚ >E'ϮϬ ʍɼʅɸʌɲ͕ ʍɸ ϭϰϬϬ ŵϯͬŚ >E' ;ɷɻʄ͘
ɲʑʇɻʍɻʃɲʏɳϰϬйͿ͘ɅɲʌɲʅɹʆɸɿʘʎɹʖɸɿʉɸʔɸɷʌɿʃʊʎɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎʏʘʆϮϱϬŵϯͬŚ>E'͘

ɀɸʏɻʆʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʏʉʐʍʏɲɽʅʉʑ͕ʉʌʐɽʅʊʎɲɸʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎ^D^Zɽɲɲʐʇɻɽɸʀɲʋʊ
ʏɲϭϮ͕ϰϳʍʏɲϭϵ͕ϭϱɸʃɲʏ͘ɁŵϯͬĚĂǇ͕ɸʆʙʍɸʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎɹʃʏɲʃʏɻʎɲʆɳɶʃɻʎ;ɷɻʄ͘ʅɸʏɻʖʌɼʍɻʃɲɿ
ʏʉʐ ɸʔɸɷʌɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑͿ͕ ʉ ʍʐʆʉʄɿʃʊʎ ʌʐɽʅʊʎɲɸʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ɸʔɿʃʏʊ ʆɲ ɲʆɹʄɽɸɿ ʍʏɲ
ϮϮ͕ϱϳ ɸʃɲʏ͘ ɁŵϯͬĚĂǇ͘ ȸ ʏɸʖʆɿʃɼ ʄʑʍɻ ʋʉʐ ɸʋɸʄɹɶɻ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʑʇɻʍɻ ʏʉʐ ʌʐɽʅʉʑ ɲɸʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎ
ɉɌȰɸʀʆɲɿɲʐʏɼʏɻʎʋʌʉʍɽɼʃɻʎɸʆʊʎɲɸʌɿʉʋʉɿɻʏɼɽɲʄɳʍʍɻʎ;KƉĞŶZĂĐŬsĂƉŽƌŝǌĞƌͿ͕ɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
ʏʉʐʉʋʉʀʉʐɷɸʆʍʐʅʅɸʏɹʖɸɿʍʏɿʎɸʃʋʉʅʋɹʎɷɿʉʇɸɿɷʀʉʐʏʉʐɳʆɽʌɲʃɲ͘ȵʋʀʍɻʎɽɲɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɲɽʉʑʆ
ϭϵɈʉʃʊʍʏʉʎʏʉʐɹʌɶʉʐ;ʖʘʌʀʎʏɿʎɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎͿɷɸʆɹʖɸɿɸʆʏɲʖɽɸʀɲʃʊʅɲʍʏɻʆʍɸɿʍʖʑɆʐɽʅɿɺʊʅɸʆɻɅɸʌɿʉʐʍɿɲʃɼȲɳʍɻ
ɆɅȲʄʊɶʘʏʘʆɷɿɲʏɳʇɸʘʆʏʉʐȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑɈɿʅʉʄʊɶɻʍɻʎʋɸʌʀɀɸʀɺʉʆʉʎȶʌɶʉʐ
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ʏʌɸɿʎ ɲʆʏʄʀɸʎ ɽɲʄɳʍʍɿʉʐ ʑɷɲʏʉʎ͕ ʃɲɿ ɽɲ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɻɽɸʀ ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻ ʏʉʐ ɲʆʏʄɿʉʍʏɲʍʀʉʐ
ɽɲʄɲʍʍɿʆʉʑʆɸʌʉʑ͘

ɇʏʉ ɹʌɶʉ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʉɿ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎ ʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃɹʎ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼʍɸɿʎ ʏʘʆ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ  ɸʃʔʊʌʏʘʍɻʎ  ʙʍʏɸ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏɼ ɻ ɲʆʏʀʍʏʌʉʔɻ ʌʉɼ ɉɌȰ ʋʌʉʎ ʏʉʆ
ʄɿʅɸʆʉɴʌɲʖʀʉʆɲ ʃɲɿ ʆɲ ɷʀɷɸʏɲɿ ɹʏʍɿ ɻ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʔʊʌʏʘʍɻʎ ɉɌȰ ɲʋʊ ʏɿʎ ɷɸʇɲʅɸʆɹʎ ʏɻʎ
Ɇɸɴʐɽʉʑʍɲʎ ʍɸ ʅɸɶɳʄɲ ʋʄʉʀɲ ʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ϮϬ͘ϬϬϬ ŵϯ ;ƵƉůŽĂĚŝŶŐͿ͘ ȸ ɸʋɹʆɷʐʍɻ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʃɲɿɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻɲʆʏʄɿʙʆʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲɲʐʇɻɽɸʀɻɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʏɻʎɲʆʘʏɹʌʘ
ʅɸʏɲʔʊʌʏʘʍɻʎʍʏɲϮ͘ϰϬϬŵϯɉɌȰͬʙʌɲ͘










ȵɿʃʊʆɲϭ͗ȵʆɲɹʌɿɲʋʌʉʍɸɶɶɿʍʏɿʃɼʊʗɻʏɸʌʅɲʏɿʃʉʑʍʏɲɽʅʉʑʆɼʍʉʐɆɸɴʐɽʉʑʍɲʎʅɸʏɻʆɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏɻʎϯɻʎ
ɷɸʇɲʅɸʆɼʎ͘


ɷ͘ȰʆɲɴɳɽʅɿʍɻʏʉʐɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑɇʏɲɽʅʉʑʏɻʎȰɶ͘Ɉʌɿɳɷɲʎ
Ɉʉ ɹʌɶʉ ɲʐʏʊ ɸʀʆɲɿ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉ ʍʐʅʋʄɼʌʘʅɲ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ʏɻʎ ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʎ ʏʉʐ ʌʐɽʅʉʑ
ɲɸʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎ͕ʏʉʉʋʉʀʉʋɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿɲʆʘʏɹʌʘ͘

Ȱʋʊ ʏɻʆ ϭɻ Ȼʉʐʆʀʉʐ ϮϬϭϰ ɹʖʉʐʆ ʇɸʃɿʆɼʍɸɿ ʉɿ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɿʃɹʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ  ʏʌʀʏɻ ɷɸʇɲʅɸʆɼ
ɸʆʙ ɹʖɸɿ ɲʆɲʏɸɽɸʀ ɻ ʍʑʅɴɲʍɻ ʅɸʄɹʏɻʎͲʋʌʉʅɼɽɸɿɲʎͲʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ;WͿ ʃɲɿ ɹʖʉʐʆ ʇɸʃɿʆɼʍɸɿ ʉɿ
ɸʌɶɲʍʀɸʎʏʉʐɹʌɶʉʐɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʎʏʉʐʌʐɽʅʉʑɲɸʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎʏʉʐʍʏɲɽʅʉʑʃɲɿʏɻʎɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʎ
ʏʉʐʅɸʏʌɻʏɿʃʉʑʍʏɲɽʅʉʑʏɻʎȰɶʀɲʎɈʌɿɳɷɲʎ͘
Ɉʉ ɹʌɶʉ ʏɻʎ ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʎ ʏʘʆ ʄɿʅɸʆɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ɴʌʀʍʃɸʏɲɿ ʍɸ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɲʆɳɽɸʍɻʎ
ʅɸʄɹʏɻʎͲʋʌʉʅɼɽɸɿɲʎͲʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ;WͿ͘
Ȳɳʍɸɿ ʏʉʐ ʏʌɹʖʉʆʏʉʎ ʖʌʉʆʉɷɿɲɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ɻ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ ʍʐʆʉʄɿʃʉʑ ɹʌɶʉʐ ɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿ ʆɲ
ʉʄʉʃʄɻʌʘɽɸʀ ʏʉʆ ȴɸʃɹʅɴʌɿʉ ϮϬϭϳ͘ Ƀ ʏʌɹʖʘʆ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɲʆɹʌʖɸʏɲɿ ʍɸ ϭϰϳ
ɸʃɲʏ͘Φ͘
Ƀ ȴȵɇɌȰ ɹʖɸɿ ɲɿʏɻɽɸʀ ʏɻ ʍʐɶʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɲʋʊ ʏʉ ȵɇɅȰ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ
ɸʄɲʖɿʍʏʉʋʉɿɻɽɸʀ ɻ ɸʋɿɴɳʌʐʆʍɻ ʏʘʆ ʏɿʅʉʄʉɶʀʘʆ ʖʌɼʍɻʎ ʏʉʐ ȵɇɌȰ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʋɹʆɷʐʍɻ ɲʐʏɼ͘
ȵɶʃʌʀɽɻʃɸ ʋʉʍʉʍʏʊ ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻʎ ;ɷɻʅʊʍɿɲ ɷɲʋɳʆɻͿ ϯϱй ʏʉʐ ɸʋɿʄɹʇɿʅʉʐ ʃʊʍʏʉʐʎ ʅɹʍʘ ʏʉʐ
Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎȴɻʅʉʍʀʘʆȵʋɸʆɷʑʍɸʘʆ;ɅȴȵͿʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏʉʐȵɇɅȰ͘Ɉʉʐʋʊʄʉɿʋʉʋʉʍʊ;ϲϱйͿʏʉʐ
ʍʐʆʉʄɿʃʉʑʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ ʋʉʐ ɷɸʆ ɽɲ ʍʐɶʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɻɽɸʀ ɲʋʊʏʉ Ʌȴȵɽɲ ʃɲʄʐʔɽɸʀ ɲʋʊ ʀɷɿɲ
ʃɸʔɳʄɲɿɲʃɲɿɷɲʆɸɿʍʅʊ͘Ʉʍʉʆɲʔʉʌɳʍʏʉɷɲʆɸɿʍʅʊ͕ʉȴȵɇɌȰɲɿʏɼɽɻʃɸʏɻʖʉʌɼɶɻʍɻɷɲʆɸʀʉʐɲʋʊ
ʏɻʆ ȵɈȵʋ͘ ȹɷɻ ɹʖɸɿ ɸʃʏɲʅɿɸʐʏɸʀ ɻ ʋʌʙʏɻ ɷʊʍɻ ʏʘʆ ϰϬ ɸʃɲʏ͘ Φ ʏʉ ϮϬϭϰ͘ ɇʏɿʎ ϯ Ɂʉɸʅɴʌʀʉʐ ϮϬϭϱ
ʐʋɸɶʌɳʔɻ ɻ ʆɹɲ ʍʑʅɴɲʍɻ ʅɸʏɲʇʑ ȴȵɇɌȰ ʃɲɿ ȵɈȵʋ ʑʗʉʐʎ ϰϬ ɸʃɲʏ͘ Φ ɻ ʉʋʉʀɲ ɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿ ʆɲ
ɸʃʏɲʅɿɸʐʏɸʀ ɸʆʏʊʎ ʏʉʐ ɷɸʑʏɸʌʉʐ ɸʇɲʅɼʆʉʐ ʏʉʐ ϮϬϭϲ͘ Ɉʉ ʃʊʍʏʉʎ ʏɻʎ ɸʋɹʆɷʐʍɻʎ ʋʉʐ ɷɸʆ ɽɲ
ɸʋɿɷʉʏɻɽɸʀɲʋʊʏʉɅȴȵɷɸʆɹʖɸɿɸʆʏɲʖɽɸʀʍʏɻɆʐɽʅɿɺʊʅɸʆɻɅɸʌɿʉʐʍɿɲʃɼȲɳʍɻɆɅȲʏʉʐȵɇɌȰʋʉʐ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ɶɿɲ ʏʉʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʏʘʆ ʖʌɸʙʍɸʘʆ ʖʌɼʍɻʎ ȵɇɌȰ  ʋʉʐ ɿʍʖʑʉʐʆ ɴɳʍɸɿ ʏɻʎ ʐʋʚ
ɲʌɿɽʅ͘ϳϮϮͬϮϬϭϮ Ȱʋʊʔɲʍɻʎ ʏɻʎɆȰȵ͘  ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆ ȾɲʆʉʆɿʍʅʊɈɿʅʉʄʊɶɻʍɻʎ ;ɳʌɽʌʉϮϬʋɲʌ͘
ϭ͘ɲ͘ŝŝŝͿɻɸʆʄʊɶʘɸʋɹʆɷʐʍɻɸʆʏɳʍʍɸʏɲɿʍʏɻɆɅȲʃɲʏɳʏʉɹʏʉʎɹʆɲʌʇɻʎʏɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʉʐɹʌɶʉʐ͘


Ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ϴ͘ϮɻȰʆɲɴɳɽʅɿʍɻɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑɇʐʆʉʌɿɲʃʉʑɇʏɲɽʅʉʑ;ɀɇɇͿɇɿɷɻʌʉʃɳʍʏʌʉʐ
ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
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Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎȶʌɶʉʐ

ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎɀɸʏɲʔʉʌɳʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

ϯ͕ϯɸʃɲʏ͘Φ

ȵʃ ʏʉʐ ʉʋʉʀʉʐ ʃɸʔɲʄɲɿʉʐʖɿʃʊ ʃʊʍʏʉʎ ɶɿɲ
ʏɻʆʍʐʆʏɼʌɻʍɻʏʘʆʋɲɶʀʘʆʏʉʐȵɇɌȰ

Ϯ͕ϯɸʃɲʏ͘Φ

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

Ȱʍʔɳʄɸɿɲʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎʏɻʎɸʐʌʑʏɸʌɻʎ
ʋɸʌɿʉʖɼʎ͕ɸʆʀʍʖʐʍɻɲʆʏɲɶʘʆɿʍʅʉʑ͕
ɲʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲȵɇɌȰ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ϭϱͲɀɲʂʉʐͲϭϮ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɃʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎȶʌɶʉʐ

ϭʉ ʍʏɳɷɿʉ͗ɀɲʁͲϭϰ;ŝǀͿ
Ϯʉʍʏɳɷɿʉ͗ȴɸʃͲϭϲ;ŝ͕ŝŝʃɲɿŝŝŝͿ

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

Ɂɲɿ

Ɍɳʍɻʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

Ͳ ɉʋʊʅɸʄɹʏɻͲʋʌʉʅɼɽɸɿɲͲʃɲʏɲʍʃɸʐɼ;ɹʌɶɲ
ŝ͕ŝŝʃɲɿŝŝŝͿ
Ͳ ɇɸʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ;ɹʌɶʉŝǀͿ

Ɉʌʊʋʉʎʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻɆɅȲ


Ɉʉɹʌɶʉʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ͗

ŝͿ Ɉʉʆ ʏɻʄɸʖɸɿʌɿʍʅʊ ʏʉʐ ɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑ ɇʏɲɽʅʉʑ ɇʐʆʊʌʘʆ ;ɀɇɇͿ ɇɿɷɻʌʉʃɳʍʏʌʉʐ ʅɹʍʘ ʏʉʐ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ȵʋʉʋʏɿʃʉʑ ȵʄɹɶʖʉʐ ʃɲɿ ɇʐʄʄʉɶɼʎ ȴɸɷʉʅɹʆʘʆ ;^ƵƉĞƌǀŝƐŽƌǇ ŽŶƚƌŽů ĂŶĚ ĂƚĂ
ĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ ʹ ^Ϳ ɲʋʊ ʏʉ ʃɹʆʏʌʉ ɸʄɹɶʖʉʐ ʏʉʐ Ʌɲʏɼʅɲʏʉʎ ;'ĂƐ ŽŶƚƌŽů ĞŶƚĞƌͿ ʃɲɿ ʏʉ
ɸʔɸɷʌɿʃʊ ʃɹʆʏʌʉ ɸʄɹɶʖʉʐ ;ĂĐŬ ƵƉ ŽŶƚƌŽů ĞŶƚĞƌͿ ʏɻʎ Ɂɹɲʎ ɀɸʍɼʅɴʌɿɲʎ͘ Ƀ ʏɻʄɸʖɸɿʌɿʍʅʊʎ
ɸʋɿʏʐɶʖɳʆɸʏɲɿʅɸʏʉʆɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊʃɲɿʏɻʆɲʐʏʉʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆɸʋɿʅɹʌʉʐʎʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʏʉʐ
ɇʏɲɽʅʉʑ͕ʏɲʉʋʉʀɲɸʀʆɲɿʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɳʇɸʋɸʌɲʍʅɹʆɲ͕ɲʄʄɳʃɲɿʅɸʏɻʆɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʏʉʐʏʉʋɿʃʉʑ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎɸʄɹɶʖʉʐΘʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ;ŝƐƚƌŝďƵƚĞĚŽŶƚƌŽů^ǇƐƚĞŵͿ
ŝŝͿȰʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʘʆʐʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆʅɸʏʌɻʏʙʆʏʑʋʉʐɷɿɲʔʌɳɶʅɲʏʉʎʅɸʅɸʏʌɻʏɹʎʐʋɸʌɼʖʘʆʙʍʏɸ
ʆɲʐʋɳʌʖɸɿʍʐʅɴɲʏʊʏɻʏɲʅɸʏɿʎɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎʏʘʆɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆʋʌʉʏʑʋʘʆʅɹʏʌɻʍɻʎ͘Ɉʉʐʋɳʌʖʉʆ
ʅɸʏʌɻʏɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲɹʖɸɿʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɸʀʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʋʌʊʏʐʋʉ/^Kϱϭϲϳ͗ϭϵϵϭ
ŝŝŝͿ Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻ ʏʘʆ ɴʉɻɽɻʏɿʃʙʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ;ƐƚĂƚŝŽŶ ƵƚŝůŝƚŝĞƐͿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʏʉʐ
ʏɻʄɸʖɸɿʌɿʍʅʉʑ͕ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏʉʆʃʑʃʄʉɺʘɼʎʏʉʐɸɶʃɲʏɸʍʏɻʅɹʆʉʐɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
ŝǀͿ ȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʅʊʆɿʅɻʎ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲʎ ɲʅʔʀɷʌʉʅɻʎ ʌʉɼʎ ʅɹʍʘ ʏʉʐ ɀɇɇ ɇɿɷɻʌʉʃɳʍʏʌʉʐ ʙʍʏɸ ʆɲ
ʃɲɽʀʍʏɲʏɲɿ ɷʐʆɲʏɼ ɻ ɸʇɲɶʘɶɼ ʋʉʍʉʏɼʏʘʆ ɌȰ ɲʋʊ ʏʉ ȵɇɀɌȰ ʋʌʉʎ ʏɻʆ Ȳʉʐʄɶɲʌʀɲ͕ ɸʀʏɸ ʍʏʉ
ʋʄɲʀʍɿʉʏʉʐȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑʋɸʌʀɲʍʔɳʄɸɿɲʎɸʔʉɷɿɲʍʅʉʑϵϵϰͬϮϬϭϬͬȵȾ͕ɸʀʏɸʃɲʏʊʋɿʆ
ɿʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻʎʍʖɸʏɿʃʙʆɲɿʏɻʅɳʏʘʆɍʌɻʍʏʙʆɀɸʏɲʔʉʌɳʎ͘

Ƀ ʏʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɸʀʆɲɿϯ͕ϯ ɸʃɲʏ͘ Φʃɲɿʏʉ ɹʌɶʉ ɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿ ʆɲ ʉʄʉʃʄɻʌʘɽɸʀ
ʏʉʆȴɸʃɹʅɴʌɿʉʏʉʐϮϬϭϲ͘Ɉʉɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉɸʌɶɲʍɿʙʆ;ŝǀͿʉʄʉʃʄɻʌʙɽɻʃɸʃɲɿɸʀʆɲɿʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʊɲʋʊ
ʏʉ ʏɹʄʉʎ ɀɲʂʉʐ ϮϬϭϰ͘ ȸ ɆȰȵ ʅɸ ʏɻʆ ʐʋ͛ ɲʌɿɽʅ͘ ϰϱϮͬϮϬϭϯ Ȱʋʊʔɲʍɼ ʏɻʎ ɸʆɹʃʌɿʆɸ ʏɻʆ ʃʉɿʆɼ
ʋʌʊʏɲʍɻ ʏʘʆ ȴȵɇɌȰ ʃɲɿ h>'ZdZE^' ɶɿɲ ʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ɲʅʔʀɷʌʉʅɻʎ ʌʉɼʎ ʍʏʉ ɇɻʅɸʀʉ
ȴɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎ;/ŶƚĞƌĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶWŽŝŶƚͿɇɿɷɻʌʊʃɲʍʏʌʉ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉϭʏʉʐɳʌɽʌʉʐϳ
ʏʉʐȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑϵϵϰͬϮϬϭϬ͘ȸʐʄʉʋʉʀɻʍɻʏɻʎɲʅʔʀɷʌʉʅɻʎʌʉɼʎɲʔʉʌɳʍɸɸʋɹʆɷʐʍɻ
ϭ ɸʃɲʏ͘ Φ ʍʏʉ ȵɇɌȰ ;Ȱʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ȵʌɶɲʍɿʙʆ ;ŝǀͿ ɲʆʘʏɹʌʘͿ ʃɲɿ ɸʋɹʆɷʐʍɻ Ϭ͕ϱ ɸʃɲʏ͘ Φ ʍʏʉ
Ȳʉʐʄɶɲʌɿʃʊɷʀʃʏʐʉʅɸʏɲʔʉʌɳʎ;ɻʏɸʄɸʐʏɲʀɲɽɲʐʄʉʋʉɿɻɽɸʀɲʋʊʏɻʆh>'ZdZE^'Ϳ͘

ɈʉʃʊʍʏʉʎʏɻʎɸʋɹʆɷʐʍɻʎʋʉʐɲʔʉʌɳʍʏʉȵɇɌȰ;ɶɿɲʏʉʍʑʆʉʄʉʏʉʐɹʌɶʉʐʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ
ʏʉʐɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐɸʌɶɲʍɿʙʆ;ŝǀͿͿɽɲʃɲʄʐʔɽɸʀɲʋʊʀɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲʏʉʐȴȵɇɌȰʃɲɿɻɲʆɳʃʏɻʍɼʏʉʐ
ɽɲɶʀʆɸɿʅɹʍʘʏʘʆʏɿʅʉʄʉɶʀʘʆʖʌɼʍɻʎʏʉʐȵɇɌȰ͘
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Ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ϵ͘ɀɸʄɹʏɻ͕ʋʌʉʅɼɽɸɿɲ͕ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʃɲɿɽɹʍɻʍɸʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ^Ʌɸɷʀʉʐ
ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎȶʌɶʉʐ

ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎɀɸʏɲʔʉʌɳʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

Ϭ͕ϳɸʃɲʏ͘Φ

ȵʃ ʏʉʐ ʉʋʉʀʉʐ ʃɸʔɲʄɲɿʉʐʖɿʃʊ ʃʊʍʏʉʎ ɶɿɲ
ʏɻʆʍʐʆʏɼʌɻʍɻʏʘʆʋɲɶʀʘʆʏʉʐȵɇɌȰ

Ϭ͕ϳɸʃɲʏ͘Φ

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ȰʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲȵɇɌȰ͕ɸʑʌʐɽʅɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ϭϲͲɀɲʂʉʐͲϭϮ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɃʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎȶʌɶʉʐ

ɀɲʌͲϭϳ

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

Ɂɲɿ

Ɍɳʍɻʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʅɸʄɹʏɻͲʋʌʉʅɼɽɸɿɲͲɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ

Ɉʌʊʋʉʎʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻɆɅȲ


Ɉʉɹʌɶʉɲʔʉʌɳʍʏɻʅɸʄɹʏɻ͕ʋʌʉʅɼɽɸɿɲ͕ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʃɲɿɽɹʍɻʍɸʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ^
Ʌɸɷʀʉʐ;ZĞŵŽƚĞdĞƌŵŝŶĂůhŶŝƚͿ͕ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ/W͕ʍɸʍʏɲɽʅʉʑʎʏʑʋʉʐDͬZ͕D͕Z͕>sʃɲɿZDʏʉʐ
ȵɇɌȰ͘ɃɲʆʘʏɹʌʘɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎɽɲɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɼʍɸɿʏʉʆʐʋɳʌʖʉʆʏɲɸʇʉʋʄɿʍʅʊZdh͕ʋʉʐʏɹɽɻʃɸʍɸ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʅɹʖʌɿ ʏʉ ϮϬϬϬ͕ ʃɲɽʙʎ ɲʐʏʊʎ ɸʀʆɲɿ ʅɻ ʐʋʉʍʏɻʌʀʇɿʅʉʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɳʍʏʌɿɲ
ɸʏɲɿʌɸʀɲ͕ɻʉʋʉʀɲɷɸʆɷɿɲʏɻʌɸʀʋʄɹʉʆɲʋʊɽɸʅɲɲʍʔɲʄɸʀɲʎɶɿɲɲʐʏʊʆ͘
ɇɼʅɸʌɲ ɻ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ ʏʉʐ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ^ ʋɸɷʀʉʐ ɸʋɿʏʐɶʖɳʆɸʏɲɿ ʅɹʍʘ ʏʉʐ ɲʋʉʅɸɿʉʑʅɸʆʉʐ
ɲʋʉɽɹʅɲʏʉʎ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ʐʄɿʃʙʆ ʏʉʐ ȴȵɇɌȰ͘ Ƀ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɸʀʆɲɿ Ϭ͕ϳ ɸʃɲʏ͘ Φ ʃɲɿ
ɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿ ʆɲ ʉʄʉʃʄɻʌʘɽɸʀ ʏʉʆ ɀɳʌʏɿʉ ʏʉʐ ϮϬϭϳ͘ Ɉʉ ʃʊʍʏʉʎ ʏɻʎ ɸʋɹʆɷʐʍɻʎ ɽɲ ʃɲʄʐʔɽɸʀ ɲʋʊ
ʀɷɿɲ ʃɸʔɳʄɲɿɲ ʏʉʐ ȴȵɇɌȰ ʃɲɿ ɻ ɲʆɳʃʏɻʍɼ ʏʉʐ ɽɲ ʋʌʉʃʑʗɸɿ ʅɹʍʘ ʏʘʆ ʏɿʅʉʄʉɶʀʘʆ ʖʌɼʍɻʎ ʏʉʐ
ȵɇɌȰ͘



Ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ϭϬ͘Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʉʑʃɲɿɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ͕ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʏɿʅʉʄʊɶɻʍɻʎ
ʃɲɿɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ^ʋɸɷʀʉʐʍɸɇʏɲɽʅʉʑʎDͬZϭɻʎɶɸʆɿɳʎ;ϭϵϵϱͲϮϬϬϬͿ
ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎȶʌɶʉʐ

ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎɀɸʏɲʔʉʌɳʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

ϯ͕ϱɸʃɲʏ͘Φ

ȵʃ ʏʉʐ ʉʋʉʀʉʐ ʃɸʔɲʄɲɿʉʐʖɿʃʊ ʃʊʍʏʉʎ ɶɿɲ
ʏɻʆʍʐʆʏɼʌɻʍɻʏʘʆʋɲɶʀʘʆʏʉʐȵɇɌȰ

ϯ͕ϱɸʃɲʏ͘Φ

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ȰʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲȵɇɌȰ͕
ɸʑʌʐɽʅɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ϭϲͲɀɲʂʉʐͲϭϮ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɃʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎȶʌɶʉʐ

ȰʐɶͲϭϳ

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

Ɂɲɿ

Ɍɳʍɻʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʅɸʄɹʏɻͲʋʌʉʅɼɽɸɿɲͲɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ

Ɉʌʊʋʉʎʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰ

Τεύχος Β’ 436/15.02.2017
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ȶʆʏɲʇɻʍʏɻɆɅȲ


ɈʉɹʌɶʉɲʐʏʊɲʔʉʌɳʍɸϭϱɇʏɲɽʅʉʑʎʏʉʐȵɇɀɌȰ;Ds&>͕DͬZWW<ŽŵŽƚŝŶŝ͕DͬZŬŽ͕DͬZWůĂƚǇ͕
DͬZ>ĂƌŝƐƐĂEŽƌƚŚ͕DͬZ>ĂƌŝƐƐĂ^ŽƵƚŚ͕DͬZsŽůŽƐ͕DͬZƚŚĞŶƐEŽƌƚŚ͕ZŶŽ>ŝŽƐƐŝĂ͕DͬZƚŚĞŶƐ
ĂƐƚ͕ D WW >ĂǀƌŝŽ͕ DͬZ dŚƌŝĂƐƐŝŽ͕DͬZ ƚŚĞŶƐ tĞƐƚ͕ D ŐŝĂ dƌŝĂĚĂ͕ DͬZ /ŶŽĨŝƚĂͿ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ʉ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʅɹʏʌɻʍɻʎ ʃɲɿ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏɿʅʉʄʊɶɻʍɻʎ Θ ʍɻʅɲʏʉɷʉʍʀɲʎ ɹʖɸɿ
ʇɸʋɸʌɳʍɸɿ ʏɻ ɷɸʃɲɸʏɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʅɸ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʆɲ ɷɻʅɿʉʐʌɶʉʑʆʏɲɿ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ
ɲʔɸʆʊʎ ʄʊɶʘ ʅɻ ɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎ ɲʆʏɲʄʄɲʃʏɿʃʙʆ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɹʎ͕ ʃɲɿ ɲʔɸʏɹʌʉʐ ʄʊɶʘ
ɺɻʏɻʅɳʏʘʆʍʐʅɴɲʏʊʏɻʏɲʎɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ͘
Ƀ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ^ ʋɸɷʀʉʐ ʍʏʉʐʎ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐʎ ɇʏɲɽʅʉʑʎ ɸʀʆɲɿ ʅɻ ʐʋʉʍʏɻʌʀʇɿʅʉʎ ɲʋʊ ʏɻʆ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɳʍʏʌɿɲ ɸʏɲɿʌʀɲ͕ ɻ ʉʋʉʀɲ ɷɸʆ ɷɿɲʏɻʌɸʀ ʋʄɹʉʆ ɲʋʊɽɸʅɲ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ ɲʆʏɲʄʄɲʃʏɿʃʙʆ͕
ʃɲɽɿʍʏʙʆʏɲʎʏɻʍʐʆʏɼʌɻʍɻʏʉʐɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑɷɲʋɲʆɻʌɼɼɲɷʑʆɲʏɻʍɸʃɳʋʉɿɸʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ͘Ȱʐʏʊ
ɹʖɸɿ ʘʎ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʏɻʆ ɲʑʇɻʍɻ ʏʘʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ɸʇʊɷʘʆ ʃɲɿ ʏɻ ʖɲʅɻʄɼ ɲʋʊɷʉʍɻ ʏʉʐ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ͘
ȸ ɸʋɹʆɷʐʍɻ ɽɲ ʍʐʆɷʐɳʍɸɿ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʃʉɿʆʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʋʉʐ ɽɲ ɸʇʐʋɻʌɸʏɸʀ ʏɲʐʏʊʖʌʉʆɲ ʏɿʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɹʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ʏʉʐ ʍʏɲɽʅʉʑ ɲʄʄɳ ʃɲɿ ʏʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ^ ʃɲɿ ɽɲ ɷɿɲʍʔɲʄʀʍɸɿ ʏɻʆ
ɲʋʌʊʍʃʉʋʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʅɸ ʏʉ ʖɲʅɻʄʊʏɸʌʉ ɷʐʆɲʏʊ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʊ ʃʊʍʏʉʎ͕
ɿʃɲʆʉʋʉɿʙʆʏɲʎ ʏʉ ɴɲʍɿʃʊ ʍʏʊʖʉ ʏʉʐ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ɶɿɲ ɲʍʔɲʄɼ ʃɲɿ ɲʇɿʊʋɿʍʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐ
ȵɇɀɌȰ͘
Ƀʏʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎʏʉʐɹʌɶʉʐɸʀʆɲɿϯ͕ϱɸʃɲʏ͘Φʃɲɿʏʉɹʌɶʉɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿʆɲʉʄʉʃʄɻʌʘɽɸʀ
ʏʉʆȰʑɶʉʐʍʏʉʏʉʐϮϬϭϳ͘ɈʉʃʊʍʏʉʎʏɻʎɸʋɹʆɷʐʍɻʎɽɲʃɲʄʐʔɽɸʀɲʋʊʀɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲʏʉʐȴȵɇɌȰʃɲɿ
ɻɲʆɳʃʏɻʍɼʏʉʐɽɲʋʌʉɹʄɽɸɿʅɹʍʘʏʘʆʏɿʅʉʄʉɶʀʘʆʖʌɼʍɻʎʏʉʐȵɇɌȰ͘

Ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ϭϭ͘ȵʋɸʃʏɳʍɸɿʎʃɲɿɲʆɲɴɲɽʅʀʍɸɿʎʅɸʏʌɻʏɿʃʙʆʍʏɲɽʅʙʆȲʊʌɸɿɲʎʃɲɿȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎȺɸʍͬʆʀʃɻʎ
ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎȶʌɶʉʐ

ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎɀɸʏɲʔʉʌɳʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

Ϯɸʃɲʏ͘Φ

ȵʃ ʏʉʐ ʉʋʉʀʉʐ ʃɸʔɲʄɲɿʉʐʖɿʃʊ ʃʊʍʏʉʎ ɶɿɲ
ʏɻʆʍʐʆʏɼʌɻʍɻʏʘʆʋɲɶʀʘʆʏʉʐȵɇɌȰ

Ϭ͕ϲɸʃɲʏ͘Φ

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ȰʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲȵɇɌȰ͕
ɸʑʌʐɽʅɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ϭϲͲɀɲʂʉʐϭϮ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɃʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎȶʌɶʉʐ

ȴɸʃͲϭϲ

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

Ɂɲɿ

Ɍɳʍɻʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʅɸʄɹʏɻͲʋʌʉʅɼɽɸɿɲͲʃɲʏɲʍʃɸʐɼ

Ɉʌʊʋʉʎʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻɆɅȲ


Ƀɿ ʅɸʏʌɻʏɿʃʉʀ ʹ ʌʐɽʅɿʍʏɿʃʉʀ ʍʏɲɽʅʉʀ Ȳʉʌɸʀʉʐʃɲɿ ȰʆɲʏʉʄɿʃɼʎȺɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻʎʍʖɸɷɿɳʍʏɻʃɲʆ ʙʍʏɸ
ʆɲ ɸɶʃɲʏɲʍʏɲɽʉʑʆ ʍɸ ɷʑʉ ʔɳʍɸɿʎ͘ ȸ ʋʌʙʏɻ ʔɳʍɻ͕ ;ɻ ʉʋʉʀɲ ɹʖɸɿ ʐʄʉʋʉɿɻɽɸʀͿ͕ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻɷʑʉɶʌɲʅʅʙʆʌʑɽʅɿʍɻʎʹʅɹʏʌɻʍɻʎ;ʅʀɲʍɸʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʃɲɿʅʀɲʍɸɲʆɲʅʉʆɼͿ͕ɸʆʙɻ
ɷɸʑʏɸʌɻ ʔɳʍɻ ʋʌʉɴʄɹʋɸɿ ʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʃɲɿ ʏʌʀʏɻʎ ɶʌɲʅʅɼʎ ʌʑɽʅɿʍɻʎ ʹ ʅɹʏʌɻʍɻʎ ;ɷʑʉ ʍɸ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʃɲɿʅʀɲʍɸɲʆɲʅʉʆɼͿ͘
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Τεύχος Β’ 436/15.02.2017

ȵʋɸɿɷɼ ɻ  ʅɹɶɿʍʏɻ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ʏɻʎʋʌʙʏɻʎ ʔɳʍɻʎ ɹʖɸɿ ɼɷɻ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀɲʌʃɸʏɹʎ ʔʉʌɹʎ ʍɸ
ʔʉʌʏʀɲ ɲɿʖʅɼʎ͕ ʃʌʀɽɻʃɸ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɻ ɻ ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻ ʏʘʆ ɷʑʉ ʍʏɲɽʅʙʆ ʙʍʏɸ ʆɲ ɸʇɲʍʔɲʄɿʍʏɸʀ ʉ
ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʉʎɴɲɽʅʊʎɸʔɸɷʌɸʀɲʎʏʉʐɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑʅɸʍʏʊʖʉʏɻʆɲʍʔɳʄɸɿɲʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎɌȰ͘
Ɉʉɹʌɶʉʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʏɻʆʅɸʄɹʏɻ͕ʋʌʉʅɼɽɸɿɲʃɲɿɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏɻʎʏʌʀʏɻʎʌʐɽʅɿʍʏɿʃɼʎʅɸʏʌɻʏɿʃɼʎ
ɶʌɲʅʅɼʎ ʍʏɿʎ ʐʋɳʌʖʉʐʍɸʎ ɲʆɲʅʉʆɹʎ͕ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ ʃɲɿ ʊʄʉʐ ʏʉʐ ʋɲʌɸʄʃʊʅɸʆʉʐ
ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʉʑͲɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ͘ȵʋʀʍɻʎʏʉɹʌɶʉʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʏɻʆɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻ^
ʏʘʆ ʅɸʏʌɻʏɿʃʙʆ ʍʏɲɽʅʙʆ Ȳʊʌɸɿɲʎ ʃɲɿ Ȱʆɲʏʉʄɿʃɼʎ Ⱥɸʎͬʆʀʃɻʎ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ʉ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ɸʀʆɲɿ
ʋɸʋɲʄɲɿʘʅɹʆʉʎ ʅɸ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʆɲ ɷɻʅɿʉʐʌɶʉʑʆʏɲɿ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ͘ Ƀ ʏʌɹʖʘʆ
ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎʏʉʐɹʌɶʉʐɸʀʆɲɿϮɸʃɲʏ͘Φʃɲɿɻʐʄʉʋʉʀɻʍɼʏʉʐɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿʆɲʉʄʉʃʄɻʌʘɽɸʀʏʉʆ
ȴɸʃɹʅɴʌɿʉʏʉʐϮϬϭϲ͘

Ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ϭϮ͘ȰʆɲɴɳɽʅɿʍɻʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʍʏɲɽɸʌʙʆɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆʏʉʐȵɇɌȰ
ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎȶʌɶʉʐ

ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎɀɸʏɲʔʉʌɳʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

ϰ͕ϱ ɸʃɲʏ͘Φ

ȵʃ ʏʉʐ ʉʋʉʀʉʐ ʃɸʔɲʄɲɿʉʐʖɿʃʊ ʃʊʍʏʉʎ ɶɿɲ
ʏɻʆʍʐʆʏɼʌɻʍɻʏʘʆʋɲɶʀʘʆʏʉʐȵɇɌȰ

ϰ͕ϱɸʃɲʏ͘Φ

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ȰʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲȵɇɌȰ͕
ɸʑʌʐɽʅɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ϯϬͲɇɸʋͲϭϭ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɃʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎȶʌɶʉʐ

ȴɸʃͲϭϳ

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

Ɂɲɿ

Ɍɳʍɻʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʅɸʄɹʏɻͲʋʌʉʅɼɽɸɿɲͲʃɲʏɲʍʃɸʐɼ

Ɉʌʊʋʉʎʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻɆɅȲ


Ɉʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ʍʏɲɽɸʌʙʆ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ ʏʉʐ ȵɇɌȰ ɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿ ʍɼʅɸʌɲ ɲʋʊ ʃɲʄʙɷɿʉ ʉʋʏɿʃʙʆ ɿʆʙʆ
ʃɲʏɳ ʅɼʃʉʎ ʏʉʐ ȵɇɌȰ͕ ʉɶɷʊʆʏɲ ʏɹʍʍɸʌɿʎ ;ϴϰͿ ʃʊʅɴʉʐʎ ʋʉʄʐʋʄɸʇʀɲʎ ʉʋʏɿʃʙʆ ɿʆʙʆ ʍɸ ʍʏɲɽʅʉʑʎ
ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻ ʏʘʆ ʏʉʋɿʃʙʆ ɲʆɲɶʃʙʆ ʍɸ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɸʎ ;ʏɻʄɸʔʘʆʀɲ͕
ʏɻʄɸʋʉʋʏɸʀɲʃɲɿʏɻʄɸʖɸɿʌɿʍʅʊʎ͕ɷʀʃʏʐɲʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆʋɸɷʀʉʐʃɲɿɶʌɲʔɸʀʘʆͿ͕ɷɿʃʏʐɲʃʊɸʇʉʋʄɿʍʅʊ
ʍɸ ɸʀʃʉʍɿ ʏɹʍʍɸʌɿʎ ;ϮϰͿ ʍʏɲɽʅʉʑʎ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɸʋʏɳ ;ϳͿ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃɳ ʃɹʆʏʌɲ
ɸɶʃɲʏɸʍʏɻʅɹʆɲ ʍʏɲ Ⱦɹʆʏʌɲ ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ Θ ɇʐʆʏɼʌɻʍɻʎ ;ȾȿɇͿ ʃɲɿ ʍʏʉʆ Ɉɸʌʅɲʏɿʃʊ ɇʏɲɽʅʊ ɉɌȰ
Ɇɸɴʐɽʉʑʍɲʎ͘ ɇʏʉ Ⱦȿɇ Ʌɲʏɼʅɲʏʉʎ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ɸʋɿʋʄɹʉʆ ʏɲ ʃɹʆʏʌɲ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʘʆ ʃʊʅɴʘʆ
ʋʉʄʐʋʄɸʇʀɲʎ͕ʏʘʆʏɻʄɸʔʘʆɿʃʙʆʃɹʆʏʌʘʆʃɲɿʏʉʐɷɿʃʏʐɲʃʉʑɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ͘

ɃɿɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɸʎʅɹʍʘʉʋʏɿʃʙʆɿʆʙʆɴɲʍʀɺʉʆʏɲɿʍɸʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʋʉʄʐʋʄɸʇʀɲʎʏʑʋʉʐdDͬW,ʃɲɿ
ɹʖʉʐʆ ʍʐʆʉʄɿʃɼ ʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲ ϯϰ DďƉƐ͕ ɻ ʉʋʉʀɲ͕ ɲʆ ʃɲɿ ɸʋɲʌʃɼʎ ʃɲʏɳ ʏʉ ɹʏʉʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
;ϭϵϵϲͿ͕ʍɼʅɸʌɲʃɲʄʑʋʏɸɿʉʌɿɲʃɳʏɿʎʏʌɹʖʉʐʍɸʎɲʆɳɶʃɸʎʏʉʐȵɇɌȰ͕ɸʆʙɷɸʆɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿʆɲɸʀʆɲɿ
ʍɸɽɹʍɻʆɲʃɲʄʑʗɸɿʏɿʎʅɸʄʄʉʆʏɿʃɹʎ͘ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɳɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿʊʏɿɶɿɲʏɿʎɲʆɳɶʃɸʎʏʉʐɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑ
ɷɿʃʏʑʉʐ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ ʃɲɿʏʉʐ ʃʄɸɿʍʏʉʑ ʃʐʃʄʙʅɲʏʉʎ ʏɻʄɸʊʌɲʍɻʎʏʘʆ ʍʏɲɽʅʙʆʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ͕
ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻʏʘʆȾȿɇʅɸʔʉʌɸʀʎϭϬϬʹϭϬϬϬDďƉƐ͘

ȵʋɿʋʄɹʉʆ͕ ʏɲ ʏɻʄɸʔʘʆɿʃɳ ʃɹʆʏʌɲ ʋʉʐ ɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʆ ʍɼʅɸʌɲ ʏʉ ȵɇɌȰ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ʋʄɹʉʆ ɷɿɲɽɹʍɿʅɲ
ʍʏɻʆɲɶʉʌɳʃɲɿɻʐʋʉʍʏɼʌɿʇɼʏʉʐʎɲʋʊʏɻʆʃɲʏɲʍʃɸʐɳʍʏʌɿɲɸʏɲɿʌʀɲʄɼɶɸɿʍʏɲʋʌʉʍɸʖɼɹʏɻ͘

ȳɿɲ ʏɻʆ ʃɳʄʐʗɻ ʏʘʆ ɲʆʘʏɹʌʘ ɲʆɲɶʃʙʆ͕ ɸʀʆɲɿ ʍʃʊʋɿʅʉ ʆɲ ɸɶʃɲʏɲʍʏɲɽɸʀ ʆɹɲ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲ
ʋʉʄʐʋʄɸʇʀɲʎʉʋʏɿʃʙʆɿʆʙʆʅɸʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲϭʹϭϬ'ďƉƐ;ʉɿɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎʍɸʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲɷɸʆɸʀʆɲɿ
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ʀɷɿɸʎʍɸʊʄɲʏɲʏʅɼʅɲʏɲʏʉʐȵɇɌȰͿ͘Ƀʏʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎʏʉʐɹʌɶʉʐɸʀʆɲɿϰ͕ϱɸʃɲʏ͘Φʃɲɿʏʉ
ɹʌɶʉɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿʆɲʉʄʉʃʄɻʌʘɽɸʀʏʉʆȴɸʃɹʅɴʌɿʉʏʉʐϮϬϭϳ͘


Ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ϭϯ͘ȶʌɶɲɅʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎΘɈɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ
ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎȶʌɶʉʐ

ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎɀɸʏɲʔʉʌɳʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

ϯ͕ϵϱ ɸʃɲʏ͘Φ

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ȰʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲȵɇɌȰ͕ɸʑʌʐɽʅɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ϯϭͲɀɲʂʉʐͲϭϬ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɃʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎȶʌɶʉʐ

ɃʃʏͲ ϭϲ ;ɹʌɶʉϭɅʀʆ͘ϭͿ
ȻʉʐʆͲϭϳ;ɹʌɶʉϮɅʀʆ͘ϭͿ
ȴɸʃͲϭϴ;ɹʌɶʉϯɅɿʆ͘ϭͿ
ȴɸʃͲϭϲ;ɹʌɶʉϰɅɿʆ͘ϭͿ

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

Ɂɲɿ;ɹʌɶʉϭɅɿʆ͘ϭ͕͘ɹʌɶʉϰ Ʌɿʆ͘ϭͿ
Ʉʖɿ;ɹʌɶɲϮΘϯɅʀʆ͘ϭͿ

Ɍɳʍɻʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʏɸʖʆɿʃɼʅɸʄɹʏɻ

Ɉʌʊʋʉʎʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰ͕ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻȵɇɅȰ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻ ʍʏɻ ɆɅȲ ;ʏʉʐ ʅɻ ɸʋɿʖʉʌɻɶʉʑʅɸʆʉʐ
ʅɹʌʉʐʎͿ


Ȱʔʉʌʉʑʆʍɸɸʋɸʆɷʑʍɸɿʎɶɿɲʏɻʆɲʆɳʋʏʐʇɻɸʔɲʌʅʉɶʙʆʋʉʐɽɲɷɿɸʐʃʉʄʑʆʉʐʆʏɻʆʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏɻʎ
ɲɶʉʌɳʎ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ ʃɲɿ ɽɲ ɲʆɲɴɲɽʅʀʍʉʐʆ ʏʉ ɸʋʀʋɸɷʉ ʏʘʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʋʉʐ ʋʌʉʍʔɹʌɸɿ ʉ
ȴȵɇɌȰ͘ɈɲɹʌɶɲɲʐʏɳʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿʍʏʉʆɅʀʆɲʃɲϭ͘




Ʌʀʆɲʃɲʎϭ͗Ȱʆɳʋʏʐʇɻɸʔɲʌʅʉɶʙʆʋʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ
ɲͬɲ
ȵɅȵɁȴɉɇȵȻɇ
ȾɃɇɈɃɇ;ΦͿ
ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ
ȵɈɃȻɀɃɈȸɈȰɇ
ȵɀɅɃɆȻȾȸɇ
ȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰɇ
ϭ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʊɇʑʍʏɻʅɲȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ
ϰϬϬ͘ϬϬϬ
ɃʃʏͲϭϲ
ȵɇɌȰʹȵʆɷɿɳʅɸʍʉʍʏɳɷɿʉ
Ϯ Ʌʄɲʏʔʊʌʅɲɸʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎʔʐʍɿʃʉʑ
ϰϬϬ͘ϬϬϬ
ȻʉʐʆͲϭϳ
ɲɸʌʀʉʐɷɿʃʏʑʉʐʅɸʏɲʔʉʌɳʎɌʐʍɿʃʉʑ
Ȱɸʌʀʉʐ;ďĂůĂŶĐŝŶŐƉůĂƚĨŽƌŵͿ
ϯ
ɃʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉɅʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʊ
ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ
ȴɸʃͲϭϴ
ɇʑʍʏɻʅɲɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐɶɿɲʏɻ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʉʐȵɇɌȰ
ϰ
ȰʆɳʋʏʐʇɻĚŝƐĂƐƚĞƌƌĞĐŽǀĞƌǇƉůĂŶ͘
ϭϱϬ͘ϬϬϬ
ȴɸʃͲϭϲ
Ʌʌʉʅɼɽɸɿɲʃɲɿɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ɸʔɸɷʌɿʃɼʎʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃɼʎʐʋʉɷʉʅɼʎ
;ŵŝƌƌŽƌƐŝƚĞͿ͘
ɇɉɁɃȿɃ
ϯ͘ϵϱϬ͘ϬϬϬ
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ɇʏɿʎ ɸʋʊʅɸʆɸʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐʎ ɲʆɲʄʑɸʏɲɿ ɻ ʍʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ʏɲ ʏɸʖʆɿʃɳ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ʏʘʆ
ɸʔɲʌʅʉɶʙʆʋʉʐʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿʍʏʉʆɅʀʆɲʃɲϭ͘

ϭ͘ɅʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʊɇʑʍʏɻʅɲȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎȵɇɌȰ
Ɉʉ ɹʌɶʉ ʍʏʉʖɸʑɸɿ ʍʏɻʆ ɴɸʄʏʀʘʍɻ ʏʉʐ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉʐ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʉʑ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ͕ ʋʉʐ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀ ʍɼʅɸʌɲ ʉ ȴȵɇɌȰ͕ ʙʍʏɸ ʆɲ ʃɲʄʑʋʏɸɿ ʏɿʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʋʉʐ ʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆ ɲʋʊ ʏʉʐʎ
ȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑʎȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑʎϵϴϰͬϭϯ;DͿ͕ϯϭϮͬϭϰ;>ͿʃɲɿϳϬϯͬϭϱ;/EdͿ͘
ɈʉɹʌɶʉɲʐʏʊɲʋʉʏɸʄɸʀʏʉɸʆɷɿɳʅɸʍʉʍʏɳɷɿʉʏʉʐͨɃʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉʐɅʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʉʑɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐɶɿɲʏɻɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʉʐȵɇɌȰͩʋʉʐʋɲʌʉʐʍɿɳɺɸʏɲɿʋɲʌɲʃɳʏʘ͘Ƀʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ
ʏʉʐ ɲʆɹʌʖɸʏɲɿ ʍɸϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ ɲʆɲʏɹɽɻʃɸ ɸʆʏʊʎ ʏʉʐ ȻʉʐʄʀʉʐϮϬϭϲ ʃɲɿ ɽɲʏɸɽɸʀ ʍɸ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɲʌʖɹʎ
ʏʉʐɃʃʏʘɴʌʀʉʐϮϬϭϲ͘

Ϯ͘ɅʄɲʏʔʊʌʅɲɸʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐɷɿʃʏʑʉʐʅɸʏɲʔʉʌɳʎɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐ;ďĂůĂŶĐŝŶŐ
ƉůĂƚĨŽƌŵͿ
Ɉʉʆ Ȱʋʌʀʄɿʉ ʏʉʐ ϮϬϭϰ ʏɹɽɻʃɸ ʍɸ ɿʍʖʑ ʉ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊʎ ;ȵȵͿ ɲʌɿɽ͘ ϯϭϮͬϮϬϭϰ ʏɻʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɽɹʍʋɿʍɻ Ⱦʙɷɿʃɲ ȴɿʃʏʑʉʐ ʊʍʉʆ ɲʔʉʌɳ ʍʏɻʆ ɸʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻ ʏʉʐ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ ʍʏɲ ɷʀʃʏʐɲ
ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ;Ⱦʙɷɿʃɲʎ ȵʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎͿ͘ ɇɸ ɲʐʏʊʆ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ͕ ʅɸʏɲʇʑ ɳʄʄʘʆ͕ ʃɲʆʊʆɸʎ ʃɲɿ
ʅɹʏʌɲʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʍʏɻʆʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɼɸʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʏʉʐɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎɀɸʏɲʔʉʌɳʎ͕ʍʏɿʎɻʅɸʌɼʍɿɸʎ
ɷɻʄʙʍɸɿʎʏʘʆɍʌɻʍʏʙʆɀɸʏɲʔʉʌɳʎ͕ʍʏɲɻʅɸʌɼʍɿɲʏɹʄɻɷɿɲʏɲʌɲʖɼʎɿʍʉʌʌʉʋʀɲʎʃɲɿʍʏɻʆʋɲʌʉʖɼ
ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆɲʋʊʃɲɿʋʌʉʎʏʉʆȴȵɇɌȰ͘

Ƀ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊʎ ʃɲʏɳ ʏʉ ʍʏɳɷɿʉ ʏɻʎ ʋʄɼʌʉʐʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʉʐ͕ ʃɲɽʉʌʀɺɸɿ ʏɿʎ ɴɲʍɿʃɹʎ ɲʌʖɹʎ ɶɿɲ ʏɻ
ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ʃɲɿ ʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ɸʆʊʎ ʍʖɼʅɲʏʉʎ ɸʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎ ʔʉʌʏʀʉʐ ʏʉʐ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ͕ ɴɲʍɿɺʊʅɸʆʉʐ ʍɸ ʃɲʆʊʆɸʎ ɲɶʉʌɳʎ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ͘ Ƀɿ ɍʌɼʍʏɸʎ ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ
ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆɸʆɸʌɶɳʍʏɻʆʃɲɽɻʅɸʌɿʆɼɸʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʏʉʐʖɲʌʏʉʔʐʄɲʃʀʉʐʏʉʐʎʅɹʍʘʏɻʎɲɶʉʌɳʎ
ʃɲɿ ʋʙʄɻʍɻʎ ɴʌɲʖʐʋʌʊɽɸʍʅʘʆ ʏʐʋʉʋʉɿɻʅɹʆʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍɸ ʉʌɿɲʃɹʎ ʏɿʅɹʎ ʋʉʐ ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ
ɲʋʊʏɿʎʍʐʆɲʄʄɲɶɹʎʋʌʉʁʊʆʏʘʆʏʀʏʄʘʆʋʉʐʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʍʏʉȵɿʃʉʆɿʃʊɇɻʅɸʀʉɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ
;ȵɇɇͿ͘ ȳɿɲ ʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ɸʀʆɲɿ ɲʆɲɶʃɲʀɲ ɻ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ɸʆʊʎ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ ɸʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎ ;ďĂůĂŶĐŝŶŐ ƉůĂƚĨŽƌŵͿ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʉʐ ȵɿʃʉʆɿʃʉʑ ɇɻʅɸʀʉʐ
ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ;ȵɇɇͿ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʉʌɿɺʊʅɸʆɲʍʏʉɲʌ͘ϰϳʏʉʐȾʙɷɿʃɲȵʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎ͘

Ɉʉɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆɸʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎ;ďĂůĂŶĐŝŶŐƉůĂƚĨŽƌŵͿɽɲɲʋʉʏɸʄɹʍɸɿʏɻʆʋʌʙʏɻʔɳʍɻ
ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʏɻʎ ɸʆ ʄʊɶʘ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃɼʎ ʐʋʉɷʉʅɼʎ͕ ʋʉʐ ɽɲ ʅɸʏɸʇɸʄɿʖɽɸʀ͕ ʍɸ ɷɸʑʏɸʌɻ ʔɳʍɻ͕  ʍɸ
ȵɿʃʉʆɿʃʊ Ⱦʊʅɴʉ ȵʅʋʉʌʀɲʎ ɲɸʌʀʉʐ ;sŝƌƚƵĂů dƌĂĚŝŶŐ WŽŝŶƚͿ͘ ɀɹʍʘ ɲʐʏʉʑ ɽɲ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉɿɻɽʉʑʆʍʏɻʆɲɶʉʌɳʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐʃɲɿʔʉʌɸʀʎʋʉʐɷɸʆɽɲɸʀʆɲɿɍʌɼʍʏɸʎʏʉʐȵɇɌȰ͕
ɷɻʄɲɷɼ ɷɸʆ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʋʌʉͲɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉ ɻ ʍʑʆɲʗɻ ɇʑʅɴɲʍɻʎ ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ ʅɸ ʏʉ ȴȵɇɌȰ͘  Ƀɿ
ʋɲʌɲʋɳʆʘ ɸʆɹʌɶɸɿɸʎ ʍʏʉʖɸʑʉʐʆ ʍʏɻ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ɸʆʊʎ ͞'ĂƐ ,Ƶď͟ ʅɸ ʏɻ ʅɸʏɳɴɲʍɻ ʍɸ ɹʆɲ ʆɹʉ
ʅʉʆʏɹʄʉɲɶʉʌɳʎɸʐʌʘʋɲʁʃʙʆʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔʙʆ͘

ɃʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎʏʉʐɲʆɹʌʖɸʏɲɿʍɸϰϬϬ͘ϬϬϬ͕ɸʆʙɸʃʏɿʅɳʏɲɿʊʏɿɽɲʏɸɽɸʀʍɸɸʅʋʉʌɿʃɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
ʏʉʆȻʉʑʆɿʉϮϬϭϳ͘

ϯ͘ɃʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉɅʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʊɇʑʍʏɻʅɲɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐɶɿɲʏɻɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʉʐȵɇɌȰ
Ʌʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɷɿɲʍʔɲʄɿʍɽɸʀ ɻ ɿʍʊʏɿʅɻ ʋʌʊʍɴɲʍɻ ʏʘʆ ɍʌɻʍʏʙʆ ʍʏʉ ȵɇɌȰ ;ɼʏʉɿ ʏʉ ȵɽʆɿʃʊ
ɇʑʍʏɻʅɲ ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɉɌȰͿ͕  ʃɲɿ ɻ ʉʅɲʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏɻʎ ɷɸʐʏɸʌʉɶɸʆʉʑʎ
ɲɶʉʌɳʎɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐ͕ʏʉɿʍʖʑʉʆʌʐɽʅɿʍʏɿʃʊʋʄɲʀʍɿʉʋʌʉɴʄɹʋɸɿʅɿɲʍɸɿʌɳɸʆɸʌɶɸɿʙʆʉɿʉʋʉʀɸʎ
ʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ʖʙʌɲ ʋɸʌɿʉɷɿʃɳ ;ʍɸ ɻʅɸʌɼʍɿʉ͕ ʅɻʆɿɲʀʉ ʃɲɿ ɸʏɼʍɿʉ ɸʋʀʋɸɷʉͿ ɼ ɸʃʏɳʃʏʘʎ͕ ʏʊʍʉ ɲʋʊ
ʏʉʐʎ ɍʌɼʍʏɸʎ ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ ʃɲɿ ɉɌȰ ʊʍʉ ʃɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ͕ ɴɳʍɸɿ ʋʌʉʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆʘʆ
ɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ͘ɇʏɻʆʋɲʌʉʑʍɲʔɳʍɻʉɿɸʆɹʌɶɸɿɸʎɲʐʏɹʎɷɿɸʃʋɸʌɲɿʙʆʉʆʏɲɿʅɸʏɻɴʉɼɽɸɿɲʋɿʄʉʏɿʃʉʑ
ʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʉʑʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʋʉʐɹʖɸɿɲʆɲʋʏʑʇɸɿʉȴȵɇɌȰ͘

ɏʍʏʊʍʉ͕ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋ͛ʊʗɿʆ͗
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ɲ͘ ʏɲɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲɸʋʀʋɸɷɲɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎʃɲɿɲʇɿʉʋɿʍʏʀɲʎʏʉʐɸʆʄʊɶʘʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ͕
ɴ͘ ʏɿʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʋɸʌʀ ɹɶʃɲɿʌɻʎ ɸʆʍʘʅɳʏʘʍɻʎ ʏʘʆ ʋʌʉɴʄɹʗɸʘʆ ʏʉʐ ɷɸʐʏɸʌʉɶɸʆʉʑʎ
ʌʐɽʅɿʍʏɿʃʉʑ ʋʄɲɿʍʀʉʐ ʍʏʉ ɃɅɇɌȰ͕ ʋʉʐ ɲʆɲʋʏʑʍʍɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ȵʐʌʘʋɲʁʃʊ ȴʀʃʏʐʉ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏʙʆ ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ ;ȵȴȴɇɀͿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ ʍʏʉʆ ȵȾ
ϳϭϱͬϮϬϬϵ͕
ɶ͘ ʏɿʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʏʉʐ ȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ϵϴϰͬϭϯ ;DͿ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʅɻʖɲʆɿʍʅʉʑʎ
ʃɲʏɲʆʉʅɼʎɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ͕
ɷ͘ ʏɿʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʏʉʐ ȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ϯϭϮͬϭϰ ;>Ϳ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ɸʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻ ʏʉʐ
ʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐʍʏɲɷʀʃʏʐɲʅɸʏɲʔʉʌɳʎ͕
ɸ͘ ʏɿʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʏʉʐ ȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ϳϬϯͬϭϱ ;/EdͿ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉʐʎ ʃɲʆʊʆɸʎ ɶɿɲ ʏɻ
ɷɿɲͲʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʊʏɻʏɲʃɲɿʏɻʆɲʆʏɲʄʄɲɶɼɷɸɷʉʅɹʆʘʆ͕
ʍʏ͘ʏɻʆ ɲʋɲʀʏɻʍɻ ɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎ ʅɸ ʋʄɲʏʔʊʌʅɲ ɷɹʍʅɸʐʍɻʎ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ ;ĂƉĂĐŝƚǇ ŽŽŬŝŶŐ
WůĂƚĨŽƌŵ ʹ WͿ ʋʉʐ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀ ʍʏɲ ʍɻʅɸʀɲ ɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎ ;/ŶƚĞƌĐŽŶŶĞĐƚŝŽŶ
WŽŝŶƚƐͿ͕
ɺ͘ ʏɻʆ ɲʋɲʀʏɻʍɻ ɶɿɲ ɲʐʏʉʅɲʏʉʋʉɿɻʅɹʆɻ ɲʆʏɲʄʄɲɶɼ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʅɹʍʘ ɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻʎ ʅɸ
ʋʄɲʏʔʊʌʅɸʎEd^K'͕ZD/d͕Z͕ʃʄʋ͕͘
ɻ͘ ʏɻʆʋʌʊɴʄɸʗɻʃɳʄʐʗɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆɶɿɲʏɻʆʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃɼʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻʏʉʐ
ȴȵɇɌȰ ʘʎ ȿɸɿʏʉʐʌɶʉʑ ȵʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎ ;ĂůĂŶĐŝŶŐ KƉĞƌĂƚŽƌͿ͕ ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ
ʅɻʖɲʆɿʍʅʉʑʎ ɸʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎ͕ ʋʄɲʏʔʊʌʅɲ ɸʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎ ʃɲɿ ʍʑʍʏɻʅɲ ʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ
ʋʌɳʇɸʘʆɸʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎ͕
ɽ͘ ʏɻʆʋʌʊɴʄɸʗɻʃɳʄʐʗɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆɶɿɲʏɻʆʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃɼʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻʏʉʐ
ȴȵɇɌȰ ʘʎ ȿɸɿʏʉʐʌɶʉʑ Ⱦʊʅɴʉʐ ɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ Ɍʐʍɿʃʉʑ Ȱɸʌʀʉʐ  ;,Ƶď KƉĞƌĂƚŽƌͿ͕ ʋʉʐ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿɸʇʘͲʖʌɻђɲʏɿʍʏɻʌɿɲʃɼɷɿɲʋʌɲɶђɳʏɸʐʍɻ;ŽǀĞƌͲƚŚĞͲĐŽƵŶƚĞƌƚƌĂĚŝŶŐͿ͕

ʉ ȴȵɇɌȰ ʋʌʉʏʀɽɸʏɲɿ ʆɲ ɲʆɲɽɹʍɸɿ ʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʃɲɿ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏʉʐ Ƀʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉʐ
ɅʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʉʑɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐɶɿɲʏɻɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʉʐȵɇɌȰʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆʉʉʀʃʉ
ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑ͘

ɀɹʍʘ ʏʉʐ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɲʐʏʉʑ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ͕ ʉɿ ɸʆɹʌɶɸɿɸʎ ʍʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋʌʉɴɲʀʆɸɿ
ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɳʏʊʍʉʉȴȵɇɌȰʊʍʉʃɲɿʉɿɍʌɼʍʏɸʎɲʐʏʉʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ͕ʅɸɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲʏɻʅɸʀʘʍɻʏʉʐ
ʖʌʊʆʉʐ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɼʎ ʏʉʐʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ɸʄɲʖɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ɸʅʔɳʆɿʍɻʎ ʍʔɳʄʅɲʏʉʎ͘
ȵʋɿʋʄɹʉʆ͕ ɻ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʃɲɿ ɽɹʍɻ ʍɸ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐ͕  ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ ʏʉʐ ȴȵɇɌȰ ɴɳʍɸɿ
ʏʘʆ ʉʌɿɺʉʅɹʆʘʆ ʍʏɲ ɳʌɽʌɲ ʏʉʐ Ⱦʙɷɿʃɲ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ȵɇɌȰ ʃɲɿ ʏʘʆ ʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɹʆʏʘʆ
ȵʐʌʘʋɲʁʃʙʆ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʙʆ͕ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɷɿɲʍʔɲʄʀʍɸɿ ʏɻʆ ʋɲʌʉʖɼ ʏʘʆ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆ
ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɲʔɲʆɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʃɲɿ ʖʌɼʍɻ ʏʉʐ ȵɽʆɿʃʉʑ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ Ɍʐʍɿʃʉʑ Ȱɸʌʀʉʐ
;ȵɇɌȰͿ ʋʌʉʎ ʏʉʐʎ ɸʆɷɿɲʔɸʌʉʅɹʆʉʐʎ͘ ȵʋʀʍɻʎ ʅɹʍʘ ʏʉʐ ʆɹʉʐ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʉʑ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ  ɽɲ
ɸʀʆɲɿ ɸʔɿʃʏʊ ʆɲ ɸʃʏɸʄɸʍɽʉʑʆ ʃɲʏɳ ʏʌʊʋʉ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊ ʃɲɿ ɲʇɿʊʋɿʍʏʉ ʉɿ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʋʉʐ
ɷɿɹʋʉʐʆʏɻʆʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏɻʎɲʋɸʄɸʐɽɸʌʘʅɹʆɻʎɲɶʉʌɳʎʋɲʌʉʖɼʎʐʋɻʌɸʍɿʙʆʋʌʊʍɴɲʍɻʎʍʏʉȵɇɌȰ͕
ʏɻʎ ɷɸʐʏɸʌʉɶɸʆʉʑʎ ɲɶʉʌɳʎ Ɍʐʍɿʃʉʑ Ȱɸʌʀʉʐʃɲɿʏɻʎ ɸʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎ ʋɲʌɲɷʊʍɸʘʆ ͬ ʋɲʌɲʄɲɴʙʆ͕
ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ Ⱦʙɷɿʃɲ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ȵɇɌȰ ʃɲɿ ʏɿʎ  ʋʌʊʏʐʋɸʎ ʍʐʅɴɳʍɸɿʎ
ɀɸʏɲʔʉʌɳʎʃɲɿɍʌɼʍɻʎȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɉɌȰ͕ʊʋʘʎɿʍʖʑʉʐʆ͘

ɈʉʆɹʉɃʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉɅʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʊɇʑʍʏɻʅɲɶɿɲʏɻȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʉʐȵɇɌȰɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿɲʋʊ͗

ŝͿ ʏʉ ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʊ ɇʑʍʏɻʅɲ Ɍʐʍɿʃʉʑ Ȱɸʌʀʉʐ ;ɃɅɇɌȰͿ͕ ʅɹʍʘ ʏʉʐ ʉʋʉʀʉʐ ʉ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎɷɿɲʖɸɿʌʀɺɸʏɲɿʏɻʆɅʌʘʏʉɶɸʆɼȰɶʉʌɳɀɸʏɲʔʉʌɿʃɼʎȻʃɲʆʊʏɻʏɲʎʃɲɿȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ
Ȱɸʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ɉɌȰ͘ Ʌɲʌɹʖɸɿ ɸʋɲʌʃɸʀʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ ʍɸ ʃɳɽɸ ɍʌɼʍʏɻ ʏʉʐ ȵɇɌȰ ɶɿɲ ʏɻ ʖʌɼʍɻ
ʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʃɲɿʏɻɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲʋʌʊʍɴɲʍɼʎʏʉʐʍɸɲʐʏʊʙʍʏɸʆɲɷɸʍʅɸʑɸɿʃɲɿʆɲʋʄɻʌʉʀ
ʏɿʎ ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɹʎ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ʏʉʐ ;ɲɿʏɼʍɸɿʎ ɷɹʍʅɸʐʍɻʎ͕ ʍʐʅɴɳʍɸɿʎ͕ ɷɻʄʙʍɸɿʎ͕ ʅɸʏʌɼʍɸɿʎ
ʋʉʍʉʏɼʏʘʆ ʔ͘ɲ͕͘ ʃɲʏɲʆʉʅɹʎ͕ ʃʄʋ͘Ϳ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʆ Ⱦʙɷɿʃɲ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʉʐ ȵɇɌȰ͕
ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ ɸʇɲʍʔɲʄʀɺɸʏɲɿ ɻ ɿʍʊʏɿʅɻ͕ ɷɿɲʔɲʆɼʎ ʃɲɿ ʖʘʌʀʎ ɷɿɲʃʌʀʍɸɿʎ ʋʌʊʍɴɲʍɻ ʏʘʆ
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ɸʆɷɿɲʔɸʌʉʅɹʆʘʆ ʍɸ ɲʐʏʊ͕ ɲʄʄɳ ʃɲɿ ɻ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼ ʃɲɿ ɹɶʃɲɿʌɻ ʋɲʌʉʖɼ ʏʘʆ ʍʖɸʏɿʃʙʆ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆʋʌʊʍɴɲʍɻʎ͘
ɀɹʍʘʏʉʐɃɅɇɌȰʉɿɍʌɼʍʏɸʎɽɲɹʖʉʐʆʏɻɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲʆɲɸʃʋʄɻʌʙʆʉʐʆʏɿʎʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʏʉʐʎ
ʃɲɿ ʆɲ ʋʄɻʌʉʔʉʌʉʑʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʋʌʊʍɴɲʍɼʎ ʏʉʐʎ ʍʏʉ ȵɽʆɿʃʊ ɇʑʍʏɻʅɲ ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ
ɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐ;ȵɇɀɌȰͿʃɲɿʍʏɻʆȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻɉɌȰ͘ȵʆɷɸɿʃʏɿʃɳɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʏɲʋɲʌɲʃɳʏʘ͗

Ͳ ȸ ʐʋʉɴʉʄɼ ȸʅɸʌɼʍɿʘʆ ȴɻʄʙʍɸʘʆ Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ ͬ Ʌɲʌɲʄɲɴɼʎ Ɍʐʍɿʃʉʑ Ȱɸʌʀʉʐ ʍʏʉ
ȵɇɀɌȰ͕
Ͳ ȸɸʆɻʅɹʌʘʍɼʏʉʐʎʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆɅʉʍʊʏɻʏɲɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐʋʉʐʃɲʏɲʆɸʅɼɽɻʃɸɶɿɲ
ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʏʉʐʎʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʅɿɲʎȸʅɹʌɲʎʍʏɲɇɻʅɸʀɲȵɿʍʊɷʉʐʃɲɿȵʇʊɷʉʐʏʉʐ
ȵɇɀɌȰ͕
Ͳ ȸʐʋʉɴʉʄɼȴɻʄʙʍɸʘʆɉɌȰʃɲɿɲɿʏɼʍɸʘʆʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻʎɀɻɅʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆɻʎ
ȵʃʔʊʌʏʘʍɻʎ͕
Ͳ ȸ ʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɼ ʏʉʐʎ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉʆ ɷɿɲɽɹʍɿʅʉ Ʌʌʊʍɽɸʏʉ Ȱʋʉɽɻʃɸʐʏɿʃʊ ɍʙʌʉ ʏɻʎ
ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɉɌȰʃɲɿɻʐʋʉɴʉʄɼɲɿʏɼʍɸʘʆɷɹʍʅɸʐʍɼʎʏʉʐ͕
Ͳ ȸ ɸʆɻʅɹʌʘʍɼ ʏʉʐʎ ɶɿɲ ʏʉ ȵʏɼʍɿʉ ʃɲɿ ɀɻʆɿɲʀʉ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ ȵʃʔʉʌʏʙʍɸʘʆ Ɍʉʌʏʀʘʆ
ɉɌȰ͕
Ͳ ȸ ɸʆɻʅɹʌʘʍɼ ʏʉʐʎ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɲ ʋʄʉʀɲ ɉɌȰ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻɽɸʀ ɲʋʊ ʏʉʆ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʘʎʃɲʏɳʄʄɻʄɲɶɿɲɸʃʔʊʌʏʘʍɻʍʏɻʆȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻɉɌȰʃʄʋ͘

ŝŝͿʏʉȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊɇʑʍʏɻʅɲɇʐʆɲʄʄɲɶʙʆ;ȸɇɇͿ͕ʅɹʍʘʏʉʐʉʋʉʀʉʐʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎɽɲɷɿɲʖɸɿʌʀɺɸʏɲɿ
ʏɻɷɸʐʏɸʌʉɶɸʆɼɲɶʉʌɳɀɸʏɲʔʉʌɿʃɼʎȻʃɲʆʊʏɻʏɲʎʏʉʐȵɇɀɌȰʃɲɿȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎȰɸʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎ
ʏɻʎȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɉɌȰ͘

ɀɹʍʘʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎɲʐʏʉʑɽɲʋɲʌɹʖɸʏɲɿɻɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲʍʏʉʐʎɸʆɷɿɲʔɸʌʉʅɹʆʉʐʎ
Ͳ Ɂɲ ɶʆʘʍʏʉʋʉɿʉʑʆ ʋʌʉʏɳʍɸɿʎ ʏʉʐʎ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ȵʃʖʙʌɻʍɻ ɀɸʏɲʔʉʌɿʃɼʎ Ȼʃɲʆʊʏɻʏɲʎ
ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɷɸʍʅɸʑʍɸɿ ʍɸ ɇɻʅɸʀɲ ȵɿʍʊɷʉʐ ɼ ȵʇʊɷʉʐ ʏʉʐ ȵɇɀɌȰ ɼ ȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ
ȰɸʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎʋʉʐɹʖʉʐʆɷɸʍʅɸʑʍɸɿʍʏɻʆȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻɉɌȰ͕
Ͳ Ɂɲ ʐʋʉɴɳʄʉʐʆ ʋʌʉʏɳʍɸɿʎ ɲʋʉɷʉʖɼʎ ȵʃʖʙʌɻʍɻʎ ȴɸʍʅɸʐʅɹʆɻʎ ɀɸʏɲʔʉʌɿʃɼʎ
ȻʃɲʆʊʏɻʏɲʎɼȵʃʖʙʌɻʍɻʎȴɸʍʅɸʐʅɹʆɻʎȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎȰɸʌɿʉʋʉʀɻʍɻʎ͘

ȸɲʆɳʋʏʐʇɻʏʉʐʍʐʆʉʄɿʃʉʑɹʌɶʉʐ;ʍɻʅɸʀɲ;ŝͿͲ;ŝŝͿɲʆʘʏɹʌʘͿʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʏɿʎɲʃʊʄʉʐɽɸʎʔɳʍɸɿʎ͗

¾ ɇʑʆʏɲʇɻ Ɉɸʐʖʙʆ ȴɻʅʉʋʌɳʏɻʍɻʎ ʋɲʌɳʄʄɻʄɲ ʅɸ ɷɻʅʊʍɿɲ ɷɿɲɴʉʑʄɸʐʍɻ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɲʆɲɽɸʙʌɻʍɻʏʉʐȾʙɷɿʃɲȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎȵɇɌȰ
¾ Ȱʆʉɿʃʏʊʎɷɿɲɶʘʆɿʍʅʊʎ
¾ Ʌʌʉʅɼɽɸɿɲʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑʃɲɿʐʋɻʌɸʍɿʙʆ͕ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ͕ɷʉʃɿʅɹʎʃɲɿɽɹʍɻʍɸʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ

Ƀʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎʏʉʐɹʌɶʉʐʊʋʘʎʋɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿɲʆʘʏɹʌʘɸʃʏɿʅɳʏɲɿʍʏɲϯɸʃɲʏ͘Φ͘Ɉʉɹʌɶʉɽɲ
ʐʄʉʋʉɿɻɽɸʀ ɸʔʊʍʉʆ ɸɶʃʌɿɽɸʀ ʏʉ ʋɲʌʊʆ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ʃɲɿ ʉʄʉʃʄɻʌʘɽʉʑʆ ʉɿ
ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɸʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎɶɿɲʏɻʆʍʐɶʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʏʉʐɹʌɶʉʐɲʋʊʏʉʆɹʉȵɇɅȰϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘

Ϯ͘ȰʆɳʋʏʐʇɻĚŝƐĂƐƚĞƌƌĞĐŽǀĞƌǇƉůĂŶʃɲɿɸʔɸɷʌɿʃɼʎʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃɼʎʐʋʉɷʉʅɼʎ;ŵŝƌƌŽƌƐŝƚĞͿ͘
Ƀɿʃɸʆʏʌɿʃʉʀʐʋʉʄʉɶɿʍʏɹʎ;ƐĞƌǀĞƌƐͿʊʄʘʆʏʘʆʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʏʉʐȴȵɇɌȰ;ʋʄɻʆʏʉʐ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ^Ϳ ɸʀʆɲɿ ʍʐɶʃɸʆʏʌʘʅɹʆʉɿ ʍɸ ɹʆɲ ĚĂƚĂ ĐĞŶƚĞƌ͘ Ɉʉʑʏʉ ʃɲɽɿʍʏɳ ɸʐɳʄʘʏɻ ʏɻʆ
ɸʏɲɿʌʀɲʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʃɲʏɲʍʏʌʉʔɼʎʏʉʐĚĂƚĂĐĞŶƚĞƌ;ʋ͘ʖ͘ʋʐʌʃɲɶɿɳ͕ʏʌʉʅʉʃʌɲʏɿʃɼɸʆɹʌɶɸɿɲ͕ʃʄʋͿ͘
ɏʎ ɸʃ ʏʉʑʏʉʐ͕ ɸʀʆɲɿ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɻ ɻ ʑʋɲʌʇɻ ɸʔɸɷʌɿʃɼʎ ʐʋʉɷʉʅɼʎ ʘʎ ɷɸʐʏɸʌɸʑʉʆ ʃɹʆʏʌʉ
ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ͕ ʋʉʐ ɽɲ ʃɲʄʑʋʏɸɿ ʋʄɼʌʘʎ ʏɿʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ɶɿɲ ɲʆɳʃɲʅʗɻ ɲʋʊ ʃɲʏɲʍʏʌʉʔɼ͘ ȵʋʀʍɻʎ ɽɲ
ɲʆɲʋʏʐʖɽɸʀ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ĚŝƐĂƐƚĞƌ ƌĞĐŽǀĞƌǇ ʋʉʐ ɽɲ ʋʌʉɴʄɹʋɸɿ ʏɿʎ ɸʆɹʌɶɸɿɸʎ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʆɲ
ɶʀʆʉʐʆ ɲʋʊ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʃɲʏɲʍʏʌʉʔɼʎ͘ ɇʏʊʖʉʎ ɸʀʆɲɿ ʆɲ ɸʇɲʍʔɲʄɿʍʏɸʀ ɻ
ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃɼʍʐʆɹʖɸɿɲʍɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻ͘
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Ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ϭϰ͘ȶʌɶɲɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʉʑȵɇɌȰͲϭɻɃʅɳɷɲ
ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎȶʌɶʉʐ

ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎɀɸʏɲʔʉʌɳʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

Ϯ͕ϳϵϳɸʃ͘Φ

ȵʃʏʉʐʉʋʉʀʉʐ ʃɸʔɲʄɲɿʉʐʖɿʃʊ ʃʊʍʏʉʎɶɿɲ
ʏɻʆʍʐʆʏɼʌɻʍɻʏʘʆʋɲɶʀʘʆʏʉʐȵɇɌȰ

Ϯ͕ϳϵϳɸʃ͘Φ

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ȰʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲȵɇɌȰ͕
ɸʑʌʐɽʅɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ϯϭͲɀɲʂʉʐͲϭϬ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɃʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎȶʌɶʉʐ

ȻʉʐʄͲϭϳɹʘʎȰʐɶͲϭϴ

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

Ɂɲɿ

Ɍɳʍɻʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊɴɲʍɿʃʊʍʖɸɷɿɲʍʅʊ ;ɹʌɶɲϭʃɲɿϯɅɿʆ͘ϮͿ
ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲɲʆɳɽɸʍɻʎʅɸʄɹʏɻʎͲʋʌʉʅɼɽɸɿɲʎͲ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ;ɹʌɶʉϮɅɿʆ͘ϮͿ

Ɉʌʊʋʉʎʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻɆɅȲ


ɈɲɹʌɶɲɲʐʏɳɲʆɲɴɲɽʅʀɺʉʐʆʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏʉʐȵɇɌȰ͘ȰʆɲʄʐʏɿʃɳʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿʍʏʉʆɅʀʆɲʃɲϮ͘

ɅʀʆɲʃɲʎϮ͗ȶʌɶɲɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʎʍʐʆʉʄɿʃɼʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎȵɇɌȰ
ɲͬɲ

ȵɅȵɁȴɉɇȵȻɇ

ȾɃɇɈɃɇ;ΦͿ

ȸɀͬɁȻȰ
ȵɈɃȻɀɃɈȸɈȰɇ
ȵɀɅɃɆȻȾȸɇ
ȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰɇ

ɈɆȵɍɃɉɇȰȾȰɈȰɇɈȰɇȸ

ϭ

Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻ
ɶʌɲʔɿʃʉʑ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
^Ⱦɹʆʏʌʘʆȵʄɹɶʖʉʐ
ɀɸʄɹʏɻ͕
ʋʌʉʅɼɽɸɿɲ
ʃɲɿ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑ ɻʅɸʌɻʍʀɲʎ
ʌʉɼʎɲɸʌʀʉʐ
ɀɸʄɹʏɻ͕
ʋʌʉʅɼɽɸɿɲ͕
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʃɲɿ ɽɹʍɻ ʍɸ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
ɻʄɸʃʏʌʉʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
ɇɉɁɃȿɃ

ϭ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ

ȰʐɶͲϭϴ

ɉʋʊʏɸʖʆɿʃɼʅɸʄɹʏɻ

ϭϵϳ͘ϬϬϬ

ȻʉʐʄͲϭϳ

ɇɸ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɲʆɳɽɸʍɻʎ
ʅɸʄɹʏɻʎͲʋʌʉʅɼɽɸɿɲʎͲ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ

ϴϬϬ͘ϬϬϬ

ȰʋʌͲϭϳ


ɉʋʊʏɸʖʆɿʃɼʅɸʄɹʏɻ

Ϯ

ϯ

Ϯ͘ϳϵϳ͘ϬϬϬ



ɇʏɿʎ ɸʋʊʅɸʆɸʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐʎ͕ ʋɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿ ʃɳɽɸ ʅʀɲ ɲʋʊ ʏɿʎ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɸʎ ɸʋɸʆɷʑʍɸɿʎ ʍʏʉʆ
ɅʀʆɲʃɲϮ͘

ϭ͘Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻɶʌɲʔɿʃʉʑʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ^Ⱦɹʆʏʌʘʆȵʄɹɶʖʉʐ
Ɉʉ ȶʌɶʉ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɻʆ ʋʌʉʅɼɽɸɿɲ͕ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʃɲɿ ɽɹʍɻ ʍɸ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʆɹʉʐ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ɈɻʄɸͲɸʋʉʋʏɸʀɲʎʃɲɿɈɻʄɸʖɸɿʌɿʍʅʉʑ;^ƵƉĞƌǀŝƐŽƌǇŽŶƚƌŽůΘĂƚĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ^ǇƐƚĞŵʹ^Ϳʍʏʉ
ʃʑʌɿʉ Ⱦɹʆʏʌʉ ȵʄɹɶʖʉʐ ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʃɲɿ Ⱦɲʏɲʆʉʅɼʎ Ɍʉʌʏʀʉʐ ;ȾȵȾɌͿ ʏʉʐ ȴȵɇɌȰ ʋʉʐ ɸʐʌʀʍʃɸʏɲɿ
ʍʏʉ Ʌɳʏɻʅɲ ȵʄɸʐʍʀʆɲʎ ʃɲɿ ʍʏʉ ȵʔɸɷʌɿʃʊ ȾȵȾɌ ʍʏɻ Ɂɹɲ ɀɸʍɻʅɴʌʀɲ Ⱥɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻʎ͘ Ɉʉ ʆɹʉ
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ʍʑʍʏɻʅɲ^Ⱦɹʆʏʌʘʆȵʄɹɶʖʉʐɽɲɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɼʍɸɿʏʉʏʌɹʖʉʆʍʑʍʏɻʅɲ͕ʏʉʐʉʋʉʀʉʐɻɸʅʋʉʌɿʃɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʇɸʃʀʆɻʍɸ ʏʉ ϮϬϬϲ͕ ʃɲɿ ɽɲ ʋɲʌɹʖɸɿ ʍʏʉʆ ȴȵɇɌȰ ʆɹɲ ɸʌɶɲʄɸʀɲ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ɶʌɲʔɿʃʙʆ
ɸɿʃʊʆʘʆ͕ ɴɳʍɻʎ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ͕ ʍʐʆɲɶɸʌʅʙʆ ʏʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ͕ ɿʍʏʉʌɿʃʙʆ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ͕ ʃʉʃ͘
ɇɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿ ʊʏɿ ʉ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ʐʋɳʌʖʉʆʏʉʎ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ^ Ⱦɹʆʏʌʘʆ ȵʄɹɶʖʉʐ ɸʀʆɲɿ ʅɻ
ʐʋʉʍʏɻʌʀʇɿʅʉʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɳʍʏʌɿɲ ɸʏɲɿʌɸʀɲ͕ ɻ ʉʋʉʀɲ ɷɸʆ ɷɿɲʏɻʌɸʀ ʋʄɹʉʆ ɲʋʊɽɸʅɲ
ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ɶɿɲ ɲʐʏʊʆ͘ ȸ ɸʋɹʆɷʐʍɻ  ɽɲ ɲʆɲɴɲɽʅʀʍɸɿ ʏɻʆ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ɷʐʆɲʏʉʏɼʏʘʆ ʏʉʐ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ;ʔɿʄɿʃʊʏɻʏɲ ʋʌʉʎ ʏʉʆ ʖʌɼʍʏɻ͕ ʃɲʄʑʏɸʌɻ ɲʋɸɿʃʊʆɿʍɻ ʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆ͕ ɸʐʃʉʄʀɲ ʍʏʉ
ʍʖɸɷɿɲʍʅʊ ʆɹʘʆ ɶʌɲʔɿʃʙʆ ɸɿʃʊʆʘʆ͕ ʃ͘ɲ͘Ϳ͕ ɽɲ ɴɸʄʏɿʙʍɸɿ ʏɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏʉʐ ȵɇɀɌȰ ɸʆʏʊʎ ʏʉʐ
ɸʐʌʘʋɲʁʃʉʑ ʃɲɿ ɸʄʄɻʆɿʃʉʑ ʌʐɽʅɿʍʏɿʃʉʑ ʋʄɲɿʍʀʉʐ ʃɲɿ ɽɲ ɸʇɲʍʔɲʄʀʍɸɿ ʏɻ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ
ʏɻʄɸʋʉʋʏɸʀɲʎʃɲɿʏɻʄɸʖɸɿʌɿʍʅʉʑʏʉʐȵɇɀɌȰʃɲɿʏʘʆɸʋɸʃʏɳʍɸʙʆʏʉʐɶɿɲʏɻʆɸʋʊʅɸʆɻɷɸʃɲɸʏʀɲ͘

Ϯ͘ɀɸʄɹʏɻ͕ʋʌʉʅɼɽɸɿɲʃɲɿɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑɻʅɸʌɻʍʀɲʎʌʉɼʎɲɸʌʀʉʐ
ȸɸʔɲʌʅʉɶɼʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʋʌʊɴʄɸʗɻʎʹʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑʹɸʄɹɶʖʉʐʏɻʎɻʅɸʌɼʍɿɲʎʌʉɼʎʏʉʐɲɸʌʀʉʐɽɲ
ɷʙʍɸɿʏɻɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲʍʏʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ͗
9 Eɲʋʌʉɴʄɹʋɸɿʏʉʔʉʌʏʀʉʏʉʐɲɸʌʀʉʐʋʉʐɽɲɷɿɲʃɿʆɸʀʏɲɿ
9 Ɂɲɴɸʄʏɿʙʍɸɿʏɲɸʋʀʋɸɷɲɲʃʌʀɴɸɿɲʎʍʏɻʆʋʌʊɴʄɸʗɻʏʘʆʔʉʌʏʀʘʆ
9 Ɂɲɸʆʍʘʅɲʏʙʍɸɿʏɲʃʏɿʃʊɹʄɸɶʖʉʏɻʎʋʌʉʊɷʉʐʏʉʐʏʌɹʖʉʆʏʉʎʍʖɸɷʀʉʐʏɻʎɻʅɹʌɲʎɲɸʌʀʉʐ
ʃɲɿ
9 Ɂɲʌʐɽʅʀʍɸɿʏɲɲʋʌʉʍɷʊʃɻʏɲɸʋʀʋɸɷɲʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎɼʏɲɸʄʄɸʀʅʅɲʏɲʍʏʉʆɲʆɸʔʉɷɿɲʍʅʊ͘
ȸɸʋɹʆɷʐʍɻ͗
9 Ⱥɲ ɲʋɲʄʄɳʇɸɿ ʏʉʆ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ɲʋʊ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɳ ʃʊʍʏɻ ;ʐʋɸʌʘʌʀɸʎ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʏʉʐ
ʋɸɷʀʉʐ͕ɳʍʃʉʋɻɹʆɲʌʇɻͬɷɿɲʃʉʋɼɉɌȰ͕ɇʐʅʋɿɸʍʏɼɁ͘ɀɸʍɻʅɴʌʀɲʎ͕ʃʄʋͿ
9 Ⱥɲɴɸʄʏɿʍʏʉʋʉɿɼʍɸɿʏɻɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻɷɻʄʙʍɸʘʆʖʌɻʍʏʙʆʃɲɿ
9 Ⱥɲʋɲʌɹʖɸɿʏɸʃʅɻʌɿʘʅɹʆɲɻʅɸʌɼʍɿɲʍʖɹɷɿɲʌʉɼʎɲɸʌʀʉʐ͘



ϯ͘ ɀɸʄɹʏɻ͕ ʋʌʉʅɼɽɸɿɲ͕ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʃɲɿ ɽɹʍɻ ʍɸ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɻʄɸʃʏʌʉʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
ȸʍʐʆʏɼʌɻʍɻʏʉʐʐʋɳʌʖʉʆʏʉʎɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ;ʍʑʍʏɻʅɲɲɷɿɳʄɸɿʋʏɻʎʋɲʌʉʖɼʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎ͕
ʍʏɲɽɸʌɳ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɸʄɹɶʖʉʐ ʃɲɿ ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻʎ ɷɿɲʌʌʉʙʆ Ɍ͘Ȱ͕͘ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ʋʐʌɲʆʀʖʆɸʐʍɻʎ͕
ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɸʄɹɶʖʉʐ ʃɲɿ ɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻʎ ɸɿʍɴʉʄɼʎ͕ ʖʌʘʅɲʏʉɶʌɳʔʉɿ͕ ɲʆɲʄʐʏɹʎ͕ ɷʉʍʉʅɸʏʌɿʃɹʎ
ʅʉʆɳɷɸʎ͕ ʅʉʆɳɷɸʎ ʍʐʅʋɿɸʍʏʙʆ ɲɹʌɲ ʉʌɶɳʆʘʆ ʃʏʄ͘Ϳ ɸʅʔɲʆʀɺɸɿ ʍʉɴɲʌɹʎ ɷʐʍʃʉʄʀɸʎ ʄʊɶʘ
ʋɲʄɲɿʊʏɻʏɲʎʃɲɿʅɻɷɿɲɽɸʍɿʅʊʏɻʏɲʎɲʆʏɲʄʄɲʃʏɿʃʙʆɲʋʊʏʉʐʎʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɹʎ͘ȵʃʏɿʅɳʏɲɿʊʏɿɸʃʏʊʎ
ɲʋʊ ʏɻ ɷɿɲʋɿʍʏʘʅɹʆɻ ɲʑʇɻʍɻ ʏʉʐ ʃʊʍʏʉʐʎ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ͕ ʍʏʉ ɳʅɸʍʉ ʅɹʄʄʉʆ ɽɲ ʋʌʉʃʑʗɸɿ
ɲɷʐʆɲʅʀɲ ʍʏɻʆ ɸʋɿʍʃɸʐɼ ʅɹʌʉʐʎ ʏʉʐ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ͕ ʅɸ ɸʋʀʋʏʘʍɻ ʍʏɻʆ ɲʍʔɲʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʃɲɿ
ɲʇɿʉʋɿʍʏʀɲʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ͘
ȸɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʅɻʅɳʏʘʆʏʉʐɻʄɸʃʏʌʉʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃʉʑɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ;ʍʏʉʆʉʋʉʀʉʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿ
ʏɲ ɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆɲ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲͿ ʅɸ ʆɹʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ͕ ɽɲ ɸʇɲʍʔɲʄʀʍɸɿ ʏɻʆ ɲʍʔɲʄɼ ʃɲɿ
ʉʅɲʄɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʅɸʏʉʖɲʅɻʄʊʏɸʌʉɷʐʆɲʏʊʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʊʃʊʍʏʉʎɶɿɲʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ
ʅɿɲɲʃʊʅɻɷɸʃɲɸʏʀɲ͘
Ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ϭϱȶʌɶɲȵʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʉʑȵɇɌȰͲϮɻɃʅɳɷɲ
ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎȶʌɶʉʐ

ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎɀɸʏɲʔʉʌɳʎʃɲɿ
ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɉɌȰ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

Ϭ͕Ϯϯϱ ɸʃɲʏ͘Φ

ȵʃʏʉʐʉʋʉʀʉʐʃɸʔɲʄɲɿʉʐʖɿʃʊ ʃʊʍʏʉʎɶɿɲ
ʏɻʆʍʐʆʏɼʌɻʍɻʏʘʆʋɲɶʀʘʆʏʉʐȵɇɌȰ

Ϭ͕Ϯϯϱ ɸʃɲʏ͘Φ
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ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

ȰʋʉɷʉʏɿʃʊʏɻʏɲȵɇɌȰ͕
ɸʑʌʐɽʅɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ϮϴͲȻʉʐʆͲϭϮ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɃʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎȶʌɶʉʐ

ɃʃʏͲϭϲɹʘʎȻɲʆͲϭϳ

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

Ɂɲɿ

Ɍɳʍɻʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʃɲʏɲʍʃɸʐɼ;ɹʌɶʉ ŝͿ
ɉʋʊʏɸʖʆɿʃɼʅɸʄɹʏɻ;ɹʌɶʉŝŝͿ

Ɉʌʊʋʉʎʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻɆɅȲ

3595

ŝ͘ȶʌɶʉɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʎʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎɲʆʏɿɷɿɲɴʌʘʏɿʃɼʎʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʏʉʐȵɇɀɌȰ͘
Ɉʉ ɹʌɶʉ ɲʔʉʌɳ ʍʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɸʃʏʉʆʘʏʙʆ ɸʋɲɶʉʅɹʆʘʆ ʏɳʍɸʘʆ͕ ɲɿʍɽɻʏɻʌʀʘʆ ʅɹʏʌɻʍɻʎ
ʏɲʖʐʏɼʏʘʆɷɿɳɴʌʘʍɻʎʃɲɿɸʋɹʃʏɲʍɻʏʉʐʐʋɳʌʖʉʆʏʉʎʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʏɻʄɸʅɸʏʌɿʃɼʎʃɲʏɲɶʌɲʔɼʎʏʘʆ
ʍʖɸʏɿʃʙʆʅɸʏʌɼʍɸʘʆ͘
Ɉʉ ɸʃʏɿʅʙʅɸʆʉ ʃʊʍʏʉʎ ɸʀʆɲɿ ϮϬϬ͘ϬϬϬ Φ ʃɲɿ ɻ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿ ʏʉʆ Ȼɲʆʉʐɳʌɿʉ
ʏʉʐϮϬϭϳ͘

ŝŝ͘Ȱʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʉʋʏɿʃɼʎʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʋɸɷʀʉʐds
Ȱʔʉʌɳʍʏɻʆɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʉɽʉʆʙʆ;ŵŽŶŝƚŽƌƐͿ͕ʃɲʏɲɶʌɲʔɿʃʙʆʃɲɿʃɲʅɸʌʙʆʍʏʉŽŶƚƌŽůZŽŽŵʏʉʐ
ɉɌȰ͕ʃɲɿʏɻɷɿɲʍʑʆɷɸʍɼʏʉʐʎʅɸɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲʃɸʆʏʌɿʃɼʎɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʃɲɿʃɲʏɲɶʌɲʔɼʎ͘
Ɉʉ ɸʃʏɿʅʙʅɸʆʉ ʃʊʍʏʉʎ ɲʆɹʌʖɸʏɲɿ ʍɸ ϯϱ͘ϬϬϬ Φ ʃɲɿ ɻ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿ ʏʉʆ
ɃʃʏʙɴʌɿʉʏʉʐϮϬϭϲ͘

Ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ϭϲ͘ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻɀͬZɌɲʌʍɳʄʘʆ
ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎȶʌɶʉʐ

ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎ

Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

Ϭ͕ϴϱɸʃɲʏ͘Φ

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

Ɉʌʉʔʉɷʉʍʀɲʆɹʘʆʋɸʌɿʉʖʙʆ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ϭϳͲɃʃʏͲϭϮ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɃʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎȶʌɶʉʐ

ȴɸʃͲϭϲ

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

Ɂɲɿ

Ɍɳʍɻʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʄɸʋʏʉʅɸʌɼʍʖɸɷɿɲʍʅʊͲʋʌʉʅɼɽɸɿɲͲ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ

Ɉʌʊʋʉʎʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȼɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲȴȵɇɌȰ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻɆɅȲ ;ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆʋɿɽɲʆʙʆ
ɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸʘʆͿ


Ɉʉ ɹʌɶʉ ɲʔʉʌɳ ʍʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɸʆʊʎ ʍʏɲɽʅʉʑ DͬZ ϳϬͬϭϵ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ʏʉʐ ɴɲʆʉʍʏɲʍʀʉʐ ʏʘʆ
Ɍɲʌʍɳʄʘʆ͕ʅɸʍʃʉʋʊʏɻʆʏʌʉʔʉɷʊʏɻʍɻʏʉʐɷɿʃʏʑʉʐɷɿɲʆʉʅɼʎʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼ͘

Ϯ͘Ϯ͘ϭ͘ϭϳ͘ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻɀͬZȾɲɴɳʄɲʎ
ɇʑʆʉʗɻȶʌɶʉʐ
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲȶʌɶʉʐ

Ʌʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉȶʌɶʉ

Ɉʑʋʉʎȶʌɶʉʐ

ɀɸʏʌɻʏɿʃʊʎɇʏɲɽʅʊʎ
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Ɉʌɹʖʘʆʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ

ϯ͕ϵɸʃɲʏ͘Φ

ȰʆɲʅɸʆʊʅɸʆʉɄʔɸʄʉʎ

Ɉʌʉʔʉɷʉʍʀɲʆɹʘʆʋɸʌɿʉʖʙʆ

ȶʆɲʌʇɻɹʌɶʉʐ

ϭϳͲɃʃʏͲϭϮ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɃʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎȶʌɶʉʐ

Ͳ

ɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ

ɄʖɿϮϭ

Ɍɳʍɻʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ

ɉʋʊʅɸʄɹʏɻʍʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲʎ

Ɉʌʊʋʉʎʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ

ȴɳʆɸɿʉ;ȵɈȵʋͿ͕ʀɷɿɲʃɸʔɳʄɲɿɲ͕
ɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ;ʋɿɽɲʆɹʎͿ

Ɉʌʊʋʉʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ

ȶʆʏɲʇɻʍʏɻɆɅȲ ;ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆʋɿɽɲʆʙʆ
ɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸʘʆͿ


Ɉʉ ɹʌɶʉ ɲʔʉʌɳ ʍʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɸʆʊʎ ʍʏɲɽʅʉʑ DͬZ ϳϬͬϭϵ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ʏʉʐ ɴɲʆʉʍʏɲʍʀʉʐ ʏɻʎ
Ⱦɲɴɳʄɲʎ͕ ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻʆ ʏʌʉʔʉɷʊʏɻʍɻ ʏɻʎ ʋʊʄɻʎ ʏɻʎ Ⱦɲɴɳʄɲʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ʋɲʌɲʃɸʀʅɸʆʘʆ ʋʊʄɸʘʆ
Ʌɲʄɿʊʃɲɿȵʄɸʐɽɸʌʉʑʋʉʄɻ͘



ȾȵɌȰȿȰȻɃϮ͘Ϯ͘Ϯ͘ȵɆȳȰɅɃɉȵɁɈȰɍȺȸȾȰɁɇɈɃȾȰɈȰȿɃȳɃɀȻȾɆɏɁȵɆȳɏɁ
ȾȰȻ ɇɉɁȵɍȻȷȵɈȰȻ ȸ ɉȿɃɅɃȻȸɇȸ ɈɃɉɇ ɇɈȸɁ ɅȵɆȻɃȴɃ
ȰɁȰɌɃɆȰɇ
ɈɃɉ
ɅȰɆɃɁɈɃɇ
ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇ
ȰɁȰɅɈɉɂȸɇ


ȴɸʆɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿɹʌɶɲʍʏɻʆʃɲʏɻɶʉʌʀɲɲʐʏɼ͘


ȾȵɌȰȿȰȻɃϮ͘ϯ͘ȵɆȳȰɈɆȻȵɈɃɉɇɅȵɆȻɃȴɃɉȰɁȰɅɈɉɂȸɇ


Ⱦɲʏɳ ʏɲ ʉʌɿɺʊʅɸʆɲ ʍʏʉ ɲʌ͘ ϵϮ ʏɻʎ ʋʌʊʏɲʍɻʎ ɲʆɲɽɸʙʌɻʍɻʎ ʏʉʐ Ⱦʙɷɿʃɲ͕ ʋʉʐ ʐʋɹɴɲʄɸ ʉ ȴȵɇɌȰ
ʍʏɻʆɆȰȵʏʉʆɁʉɹʅɴʌɿʉʏʉʐϮϬϭϱ͕ʍʏɻʆɈʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿɹʌɶɲɶɿɲʏɲʉʋʉʀɲ
ɻɈɸʄɿʃɼȵʋɸʆɷʐʏɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ͗;ŝͿɹʖɸɿɼɷɻʄɻʔɽɸʀ͕ɼ;ŝŝͿɽɸʘʌɸʀʏɲɿʋɿɽɲʆʊʆɲʄɻʔɽɸʀɸʆʏʊʎʏʌɿʙʆ
;ϯͿɸʏʙʆɲʋʊʏɻʎɷɻʅʉʍɿʉʋʉɿɼʍɸʘʎʏʉʐʍʖɸɷʀʉʐɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎʍʏɻʆɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲʏʉʐ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ͘
ɈɲɹʌɶɲɲʐʏɳɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿɷɿɲʃʌɿʏɳʍʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲȻ͘



ȾȵɌȰȿȰȻɃ ϯ͘ ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈȻɇɀȵɁȰ ȵɆȳȰ ɅɃɉ ȴȵɁ ɇɉɀɅȵɆȻȵȿȸɌȺȸɇȰɁ
ɇɈɃɇɍȵȴȻɃɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇȰɁȰɅɈɉɂȸɇϮϬϭϲͲϮϬϮϱ


ȴɸʆʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿɹʌɶɲʍʏʉʋɲʌʊʆɅʌʊɶʌɲʅʅɲȰʆɳʋʏʐʇɻʎʋʉʐʆɲɸʅʋʀʋʏʉʐʆʍɸɲʐʏɼʏɻʆ
ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ͘


ϮϭȳɿɲʏʉɹʌɶʉɷɸʆɹʖɸɿʄɻʔɽɸʀɲʃʊʅɲɻȰʋʊʔɲʍɻʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ͘Ɉʉʖʌʉʆʉɷɿɳɶʌɲʅʅɲʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎɽɲʍʐʅɴɲɷʀʍɸɿʅɸʏɻʆ

ɲʆɳʋʏʐʇɻʏʉʐʃɲʏɳʆʏɻʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎɷɿɲʆʉʅɼʎ͘




























ɅɲʌɳʌʏɻʅɲȻ
ɇʐɶʃɸʆʏʌʘʏɿʃʊʎɅʀʆɲʃɲʎȶʌɶʘʆɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎϮϬϭϲͲϮϬϮϱʅɸɷɿɲʃʌɿʏɼɲʆɲʔʉʌɳʍɸɹʌɶɲʋʉʐ
ɲʆɼʃʉʐʆʍʏɻʆɈʌɿɸʏɼɅɸʌʀʉɷʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ;ȱʌɽʌʉϵϮ͕ʋɲʌ͘ϰȴʏʉʐȾʙɷɿʃɲȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎȵɇɌȰʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿͿ
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ϭ

Ȱ͘ȶʌɶɲʋʉʐʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʍʏʉɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉɅʌʊɶʌɲʅʅɲȰʆɳʋʏʐʇɻʎʃɲɿʍʐʆɸʖʀɺɸʏɲɿɻʐʄʉʋʉʀɻʍɼʏʉʐʎʍʏɻʆʋɸʌʀʉɷʉɲʆɲʔʉʌɳʎʏʉʐ
ʋɲʌʊʆʏʉʎɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎ͘



ϱ͘ϵϬϬ͘ϬϬϬ

Ɂɲɿ

ɁʉɸͲϭϮ

ɀɲʌͲϭϲ

ȴɸʃͲϭϲ

ȴɸʃͲϭϴ



ȴɸʆɹʖɸɿʄɻʔɽɸʀɲʃʊʅɲ
ɲʋʊʔɲʍɻʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ͘
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Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɲɶʘɶʉʑʐʗɻʄɼʎʋʀɸʍɻʎ
ɲʋʊʏɻɀɳʆɷʌɲȰʏʏɿʃɼʎʘʎʏɻʆ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʘʆȵȿɅȵʍʏɻʆ
ȵʄɸʐʍʀʆɲɶɿɲʏɻʍʑʆɷɸʍɻʅɸʏʉ
ȵɇɌȰʃɲɿʏʉʐʍʖɸʏɿʃʉʑʅɸʏʌɻʏɿʃʉʑ
ʍʏɲɽʅʉʑ

//͘ɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈȻɇɀȵɁȰȵɆȳȰ

Ɂɲɿ

ȴɸʆɹʖɸɿʄɻʔɽɸʀɲʃʊʅɲ
ɲʋʊʔɲʍɻʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ͘



ϯ͘ϭϯϮ͘ϬϬϬ

ȴɸʃͲϭϳ

ɇʏɲɽʅʊʎʍʐʅʋʀɸʍɻʎɲʋɲɸʌʀʘʆɉɌȰ

ɀɲʌͲϭϲ

ϯ

Ɂɲɿ

ϱ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

ȴɸʆɹʖɸɿʄɻʔɽɸʀɲʃʊʅɲ
ɲʋʊʔɲʍɻʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ͘

Ʌɿʄʉʏɿʃʊʎʍʏɲɽʅʊʎʔʊʌʏʘʍɻʎ
ɴʐʏɿʉʔʊʌʘʆ

ȴɸʃͲϭϲ

Ϯ

ɀɲʌͲϭϲ



ϵϬϬ͘ϬϬϬ

Ɂɲɿ



ȵʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊʎȲʌɲʖɿʊʆʘʆ
ɇʑʆɷɸʍɻʎɇʏɲɽʅʉʑɉɌȰ

Ȳ͘ȶʌɶɲȰʆɳʋʏʐʇɻʎȵɇɌȰ;ɲʌ͘ϵϮʋɲʌ͘ϰȲ͘ʏʉʐȾʙɷɿʃɲȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎȵɇɌȰʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿͿ

൞

ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ

ϭ





Ȱ͘ȶʌɶɲɇʑʆɷɸʍɻʎɍʌɻʍʏʙʆ;ɲʌ͘ϵϮʋɲʌ͘ϰȰ͘ʏʉʐȾʙɷɿʃɲȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎȵɇɌȰʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿͿ

;ɁɲɿͬɃʖɿͿ

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ
ɃȿɃȾȿȸɆɏɇȸɇ
ȵɆȳɃɉ



;ΦͿ

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ
ȵɁȰɆɂȸɇ
ȵɆȳɃɉ

/͘ȵɆȳȰɈȰɃɅɃȻȰɅȵɆȻȿȰɀȲȰɁɃɁɈȰȻȳȻȰɅɆɏɈȸɌɃɆȰɇɈɃɇɍȵȴȻɃɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇȰɁȰɅɈɉɂȸɇ

ȵɆȳɃ

ȵɁɈȰɂȸɇɈȸɁ
ɈɆȻȵɈȸɅȵɆȻɃȴɃ
ȰɁȰɅɈɉɂȸɇ



ȰͬȰ

ɅɆɃɉɅɃȿɃȳȻɇɀɃɇ
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ϳ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ

ϭϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

ϭ͘ϭϬϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

ϭϰϳ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

ϯ͘ϯϬϬ͘ϬϬϬ

ϳϬϬ͘ϬϬϬ

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼɲɶʘɶʉʑɉʗɻʄɼʎʋʀɸʍɻʎ
ɀɲʐʌʉʅɳʏɿ;ȲɳɶɿɲͿͲȿɳʌʐʅʆɲʃɲɿ
ʏʉʐɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉʐɀɸʏʌɻʏɿʃʉʑ
ɇʏɲɽʅʉʑɶɿɲʏɻʍʑʆɷɸʍɻʏɻʎȿȰɆȾɃ
ȳ͘ɀ͘ɀȰ͘ȵʅɸȵɇɌȰ

ɇʏɲɽʅʊʎɇʐʅʋʀɸʍɻʎʍʏʉʐʎȾɼʋʉʐʎ

ɇʏɲɽʅʊʎɀͬɆʍʏɻʆȾʉʅʉʏɻʆɼ

ɇʏɲɽʅʊʎɀͬɆʍʏɻʆɁ͘ɀɸʍɼʅɴʌɿɲ
ɶɿɲʏɻʆʍʑʆɷɸʍɻʏʉʐȵɇɀɌȰʅɸʏʉʆ
dW

ȰɶʘɶʊʎɉʗɻʄɼʎɅʀɸʍɻʎȾʉʅʉʏɻʆɼʹ
Ⱥɸʍʋʌʘʏʀɲ;ʏʅɼʅɲɸʆʏɲɶʅɹʆʉʍʏʉ
ȵɇɌȰͿ

Ϯɻɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʏʉʐʏɸʌʅɲʏɿʃʉʑ
ʍʏɲɽʅʉʑɉɌȰʏɻʎʆɼʍʉʐ
Ɇɸɴʐɽʉʑʍɲʎ

Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻɀɇɇɇɿɷɻʌʉʃɳʍʏʌʉʐ

ɀɸʄɹʏɻ͕ʋʌʉʅɼɽɸɿɲ͕ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʃɲɿɽɹʍɻʍɸʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ

Ϯ

ϯ

ϰ

ϱ

ϲ

ϳ

ϴ

ϵ

ϳϬ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

ϭϳ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ

;ΦͿ

ȵɆȳɃ

ȰͬȰ

ɅɆɃɉɅɃȿɃȳȻɇɀɃɇ

Ɂɲɿ

Ɂɲɿ

Ɂɲɿ

Ʉʖɿ

Ɂɲɿ

Ʉʖɿ

Ʉʖɿ

Ʉʖɿ

;ɁɲɿͬɃʖɿͿ

ȵɁɈȰɂȸɇɈȸɁ
ɈɆȻȵɈȸɅȵɆȻɃȴɃ
ȰɁȰɅɈɉɂȸɇ

ϭϲͲɀɲʂʉʐͲϭϮ

ϭϱͲɀɲʂʉʐͲϭϮ

ϬϵͲȰʋʌͲϭϬ

ϭϵͲȻʉʐʄͲϬϳ

ϭϵͲȻʉʐʄͲϬϳ

ϭϵͲȻʉʐʄͲϬϳ

ϭϵͲȻʉʐʄͲϬϳ

ȻʉʐʆͲϭϯ

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ
ȵɁȰɆɂȸɇ
ȵɆȳɃɉ

Ϯʉ͗ȴɸʃͲϭϲ;ʐʋʊʄʉɿʋʉ
ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉͿ
ɀɲʌͲϭϳ

ɇɸϮʍʏɳɷɿɲ͗
ϭʉ͗ɀɲʁͲϭϰ
;ɲʆʏʀʍʏʌʉʔɻʌʉɼͿ

ȴɸʃͲϭϳ

൞

ϮϬϭϵ



൞

൞

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ
ɃȿɃȾȿȸɆɏɇȸɇ
ȵɆȳɃɉ







ɉʄʉʋʉʀɻʍɻɸʇɲʌʏʙʅɸʆɻɲʋʊʏʉ
ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʘʆɍʌɻʍʏʙʆ

ȴɸʆɹʖɸɿʄɻʔɽɸʀɲʃʊʅɲ
ɲʋʊʔɲʍɻʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ͘

ɉʄʉʋʉʀɻʍɻɸʇɲʌʏʙʅɸʆɻɲʋʊʏʉ
ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʘʆɍʌɻʍʏʙʆ

ɉʄʉʋʉʀɻʍɻɸʇɲʌʏʙʅɸʆɻɲʋʊʏʉ
ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʘʆɍʌɻʍʏʙʆ

ɉʄʉʋʉʀɻʍɻɸʇɲʌʏʙʅɸʆɻɲʋʊ
ʏɻʆɲʆɳʄɻʗɻʍʐʅɴɲʏɿʃʙʆ
ɷɸʍʅɸʑʍɸʘʆɲʋʊʏʉʆɍʌɼʍʏɻ

ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ
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ȵʋɸʃʏɳʍɸɿʎʃɲɿɲʆɲɴɲɽʅʀʍɸɿʎ
ʅɸʏʌɻʏɿʃʙʆʍʏɲɽʅʙʆȺɸʍͬʆʀʃɻʎ

Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻʏʉʐʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ʍʏɲɽɸʌʙʆɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆʏʉʐȵɇɌȰ

Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʊɇʑʍʏɻʅɲ
ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎȵɇɌȰʹȵʆɷɿɳʅɸʍʉ
ʍʏɳɷɿʉ

Ʌʄɲʏʔʊʌʅɲɸʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎ
ʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐɷɿʃʏʑʉʐ
ʅɸʏɲʔʉʌɳʎɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐ
;ďĂůĂŶĐŝŶŐƉůĂƚĨŽƌŵͿ

ɃʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʉɅʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʊ
ɇʑʍʏɻʅɲɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐɶɿɲʏɻ
ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʉʐȵɇɌȰ

ȰʆɳʋʏʐʇɻĚŝƐĂƐƚĞƌƌĞĐŽǀĞƌǇƉůĂŶ͘
Ʌʌʉʅɼɽɸɿɲʃɲɿɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ɸʔɸɷʌɿʃɼʎʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃɼʎ
ʐʋʉɷʉʅɼʎ;ŵŝƌƌŽƌƐŝƚĞͿ͘

ϭϬ

ϭϭ

ϭϮ

ϭϯ

ϭϰ

ϭϱ

ϭϲ

^Ʌɸɷʀʉʐ

ȵɆȳɃ

Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃʉʑʃɲɿ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ͕
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʏɿʅʉʄʊɶɻʍɻʎʃɲɿ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ^ʋɸɷʀʉʐʍɸ
ɇʏɲɽʅʉʑʎDͬZϭɻʎɶɸʆɿɳʎ;ϭϵϵϱͲ
ϮϬϬϬͿ

ȰͬȰ

ϭϱϬ͘ϬϬϬ

ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

ϰϬϬ͘ϬϬϬ

ϰϬϬ͘ϬϬϬ

ϰ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ

Ϯ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ

ϯ͘ϱϬϬ͘ϬϬϬ

;ΦͿ

ɅɆɃɉɅɃȿɃȳȻɇɀɃɇ

Ɂɲɿ

Ɂɲɿ

Ɂɲɿ

Ɂɲɿ

Ɂɲɿ

Ɂɲɿ

Ɂɲɿ

;ɁɲɿͬɃʖɿͿ

ȵɁɈȰɂȸɇɈȸɁ
ɈɆȻȵɈȸɅȵɆȻɃȴɃ
ȰɁȰɅɈɉɂȸɇ

ϯϭͲɀɲʂʉʐͲϭϬ

ϯϭͲɀɲʂʉʐͲϭϬ

ȻʉʐʄͲϭϲ

ȻʉʐʄͲϭϲ

ϯϬͲɇɸʋͲϭϭ

ϭϲͲɀɲʂʉʐͲϭϮ

ϭϲͲɀɲʂʉʐͲϭϮ

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ
ȵɁȰɆɂȸɇ
ȵɆȳɃɉ

ȴɸʃͲϭϲ

ȴɸʃͲϭϴ

ȻʉʐʆͲϭϳ

ɃʃʏͲϭϲ

ȴɸʃͲϭϳ

ȴɸʃͲϭϲ

ȰʐɶͲϭϳ

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ
ɃȿɃȾȿȸɆɏɇȸɇ
ȵɆȳɃɉ















ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ
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ϭϵϳ͘ϬϬϬ

ϴϬϬ͘ϬϬϬ

ϮϬϬ͘ϬϬϬ
ϯϱ͘ϬϬϬ

ɀɸʄɹʏɻ͕ʋʌʉʅɼɽɸɿɲʃɲɿ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻɸʆʊʎʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑɻʅɸʌɻʍʀɲʎʌʉɼʎ
ɲɸʌʀʉʐ

ɀɸʄɹʏɻ͕ʋʌʉʅɼɽɸɿɲ͕ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʃɲɿɽɹʍɻʍɸʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʍʑɶʖʌʉʆʉʐ
ɻʄɸʃʏʌʉʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃʉʑɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
ɀɸʏʌɻʏɿʃʙʆΘɆʐɽʅɿʍʏɿʃʙʆ
ɇʏɲɽʅʙʆ

ȶʌɶʉɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻʎʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
ɲʆʏɿɷɿɲɴʌʘʏɿʃɼʎʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʏʉʐ
ȵɇɀɌȰ

Ȱʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʉʋʏɿʃɼʎ
ʋɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʋɸɷʀʉʐds

ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻɀͬZɌɲʌʍɳʄʘʆ

ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻɀͬZȾɲɴɳʄɲʎ

ϭϴ

ϭϵ

ϮϬ

Ϯϭ

ϮϮ

Ϯϯ



ϭ͘ϴϬϬ͘ϬϬϬ

Ȱʆɲɴɳɽʅɿʍɻɶʌɲʔɿʃʉʑ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ^
Ⱦɹʆʏʌʘʆȵʄɹɶʖʉʐ

ϭϳ

Ʉʖɿ

Ɂɲɿ

Ɂɲɿ

Ɂɲɿ

Ɂɲɿ

Ɂɲɿ

Ɂɲɿ

;ɁɲɿͬɃʖɿͿ

ȵɁɈȰɂȸɇɈȸɁ
ɈɆȻȵɈȸɅȵɆȻɃȴɃ
ȰɁȰɅɈɉɂȸɇ

ϭϳͲɃʃʏͲϭϮ

ϭϳͲɃʃʏͲϭϮ

ϮϴͲȻʉʐʆͲϭϮ

ϮϴͲȻʉʐʆͲϭϮ

ϯϭͲɀɲʂʉʐͲϭϬ

ϯϭͲɀɲʂʉʐͲϭϬ

ϯϭͲɀɲʂʉʐͲϭϬ

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ
ȵɁȰɆɂȸɇ
ȵɆȳɃɉ

൞

ȴɸʃͲϭϲ

ɃʃʏͲϭϲ

ȻɲʆͲϭϳ

ȰʋʌͲϭϳ

ȻʉʐʄͲϭϳ

ȰʐɶͲϭϴ

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ
ɃȿɃȾȿȸɆɏɇȸɇ
ȵɆȳɃɉ

Ƀʖʌʊʆʉʎʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎ
ɸʇɲʌʏɳʏɲɿɲʋʊʏʉ
ʖʌʉʆʉɷɿɳɶʌɲʅʅɲʏʉʐʃɲʏɳʆʏɻ
ɇʐʆɷɸɷɸʅɹʆʉʐɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ͘













ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ

͘ȶʌɶɲʋʉʐɸʆʏɳʖɽɻʃɲʆʍʏʉȾɲʏɳʄʉɶʉɀɿʃʌʙʆȶʌɶʘʆʃɲɿʍʐʆɸʖʀɺɸʏɲɿɻʐʄʉʋʉʀɻʍɼʏʉʐʎʍʏɻʆʋɸʌʀʉɷʉɲʆɲʔʉʌɳʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎ
ɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎ

ϯ͘ϵϬϬ͘ϬϬϬ

ϴϱϬ͘ϬϬϬ

;ΦͿ

ȵɆȳɃ

ȰͬȰ

ɅɆɃɉɅɃȿɃȳȻɇɀɃɇ
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ȰͬȰ

ȳɸʆɿʃʊɇʑʆʉʄʉ

ȵɆȳɃ

ϭ͘ϯϵϮ͘ϲϲϰ͘ϬϬϬΦ

;ΦͿ

ɅɆɃɉɅɃȿɃȳȻɇɀɃɇ

;ɁɲɿͬɃʖɿͿ
Ͳ

ȵɁɈȰɂȸɇɈȸɁ
ɈɆȻȵɈȸɅȵɆȻɃȴɃ
ȰɁȰɅɈɉɂȸɇ
ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ
ȵɁȰɆɂȸɇ
ȵɆȳɃɉ

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ
ɃȿɃȾȿȸɆɏɇȸɇ
ȵɆȳɃɉ
ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ
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2. Τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ του Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2016-2025.
4. Την κοινοποίηση του Προγράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2016-2025 στον Οργανισμό Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ
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Τεύχος Β’ 436/15.02.2017

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02004361502170044*

