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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2431/265271
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 184/27855/2021 υπουργικής απόφασης «Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου 20212022» (Β’ 339).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
(Α’ 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί,
μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου
και άλλες διατάξεις» (Α’ 78).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α’ 98).
2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των
αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των
κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 922/72, (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 234/79,
(ΕΚ) υπ’ αρ. 1037/2001 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 1234/2007 του
Συμβουλίου (EE L 347, 20.12.2013, σ. 671), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ.
611/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για
τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τα προγράμματα στήριξης του τομέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών (EE L 168, 7.6.2014,
σ. 55), όπως τροποποιήθηκε.
4. Τον εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 615/2014
της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2014, για τις λεπτομέ-
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ρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1306/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και
του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα προγράμματα εργασίας για τη στήριξη των τομέων του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών (EE L 168, 7.6.2014,
σ. 95), όπως τροποποιήθηκε.
5. Τον Καν. (ΕΕ) 2220/2020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου
2020, σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών
διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021
και 2022 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ)
υπ’ αρ. 1305/2013, (ΕΕ) υπ’ αρ. 1306/2013 και (ΕΕ) υπ’ αρ.
1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή
τους τα έτη 2021 και 2022 και του κανονισμού (EE) υπ’ αρ.
1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή
αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022.
6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
7. Tο π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
8. Την υπ’ αρ. 184/27855/2021 απόφαση της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Προγράμματα
Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων περιόδου
2021-2022» (Β’ 339).
9. Την υπ’ αρ. 320/42961/2021 απόφαση της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 184/27855/2021 υπουργικής απόφασης
“Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών
Φορέων περιόδου 2021-2022” (Β’ 339)» (Β’ 541).
10. Την υπ’ αρ. 665/71090/2021 απόφαση της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 184/27855/2021 υπουργικής απόφασης
“Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών
Φορέων περιόδου 2021-2022” (Β’ 339)» (Β’ 963).
11. Τη γνώμη του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού. Η δαπάνη για την κάλυψη της εθνικής συμμετοχής του άρθρου 29 του Καν. 1308/2013 των
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προγραμμάτων εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων για την περίοδο 01.04.2021-31.12.2022
έχει εγκριθεί με την υπ’ αρ. 480/61763/2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και
της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Καθορισμός του ύψους της εθνικής χρηματοδότησης
των Προγραμμάτων Εργασίας των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) που θα βαρύνει τις πιστώσεις
του Π.Δ.Ε. του ΥΠ.Α.Α.Τ.» (Β’ 864), αποφασίζει:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 184/27855/2021
απόφασης (Β’ 339)
Η υπ’ αρ. 184/27855/2021 υπουργική απόφαση (Β’ 339)
τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Η παρ. 4 του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής:
«4. Η Ο.Ε.Φ. υποχρεούται να ανοίξει άτοκο τραπεζικό
λογαριασμό (ένα για κάθε έτος), ο οποίος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για όλες τις οικονομικές συναλλαγές
που αφορούν στην εξόφληση καθαρής αξίας, Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), κατά περίπτωση προβλεπόμενων φόρων και κρατήσεων επιμελητηρίων, που θα
πραγματοποιούνται για την υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας Ο.Ε.Φ.».
2. Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 11
Ημερομηνίες αίτησης και χορήγησης
της χρηματοδότησης των εγκεκριμένων
προγραμμάτων εργασίας
Α. 1ο έτος προγράμματος εργασίας των εγκεκριμένων
Ο.Ε.Φ.
1. Έως 15 Νοεμβρίου 2021 κάθε εγκεκριμένη Ο.Ε.Φ.
δύναται να λάβει προκαταβολή, κατόπιν αιτήματός της
έως 15 Οκτωβρίου 2021 στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., η οποία
κυμαίνεται από 30% έως 90% της ενίσχυσης του εγκεκριμένου ετήσιου προϋπολογισμού του προγράμματος.
2. Κάθε Ο.Ε.Φ. οφείλει να απορροφήσει το σύνολο της
προκαταβολής μέχρι 31 Μαρτίου 2022 για το 1ο έτος
εκτέλεσης του προγράμματος εργασίας.
3. Το αίτημα αποδέσμευσης της εγγύησης προκαταβολής 1ου έτους εκτέλεσης του προγράμματος εργασίας
υποβάλλεται μαζί με το αίτημα εκκαθάρισης του 1ου
έτους.
4. Το αίτημα εκκαθάρισης του 1ου έτους υποβάλλεται
το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου 2022 στην ψηφιακή
εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
5. Η αρμόδια ΔΑΟΚ κατόπιν του ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 12 της παρούσας, αναρτά έως 15
Ιουλίου 2022 στην ψηφιακή εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
το πρακτικό Τεχνικοοικονομικού Ελέγχου (Υποδ. ΙΧ) μαζί
με τη σχετική έκθεση αξιολόγησης (Υπ. ΧΙ) όπου αναγράφεται στο “αποτέλεσμα ελέγχου”, η αναγνώριση και
η εκκαθάριση της δαπάνης.
Οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται από τις Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 7 του άρθρου 12
της παρούσας.
Στην περίπτωση του ελέγχου της παρ. 8 του άρθρου
12 η ανάρτηση του αποτελέσματος επανελέγχου (Υποδ.
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Χ και Υποδ. ΧΙ) στη ψηφιακή εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
πραγματοποιείται έως 31 Ιουλίου 2022.
6. Το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου 2022 για το 1ο
έτος εκτέλεσης του προγράμματος εργασίας μετά την
εξέταση των δικαιολογητικών και τη διενέργεια των ελέγχων που αναφέρονται στον Καν. (ΕΕ) 615/2014 άρθρο 6,
όπως ισχύει, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καταβάλλει την οφειλόμενη
χρηματοδότηση και, κατά περίπτωση, αποδεσμεύει την
εγγύηση που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 4.
Β. 2ο έτος προγράμματος εργασίας των εγκεκριμένων
Ο.Ε.Φ.
1. Έως 15 Ιουνίου 2022 κάθε εγκεκριμένη Ο.Ε.Φ. δύναται να λάβει προκαταβολή, κατόπιν αιτήματός της έως 15
Μαΐου 2022 στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., η οποία κυμαίνεται από
30% έως 90% της ενίσχυσης του εγκεκριμένου ετήσιου
προϋπολογισμού του προγράμματος.
2. Κάθε Ο.Ε.Φ. οφείλει να απορροφήσει το σύνολο της
προκαταβολής μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2022 για το 2ο έτος
εκτέλεσης του προγράμματος εργασίας.
3. Το αίτημα αποδέσμευσης της εγγύησης προκαταβολής 2ου έτους εκτέλεσης του προγράμματος εργασίας
υποβάλλεται μαζί με το αίτημα εκκαθάρισης του 2ου
έτους.
4. Το αίτημα εκκαθάρισης του 2ου έτους υποβάλλεται
το αργότερο μέχρι τις 15 Απριλίου 2023 στην ψηφιακή
εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
5. Η αρμόδια ΔΑΟΚ κατόπιν του ελέγχου που προβλέπεται στο άρθρο 12 της παρούσας αναρτά έως 15
Μαΐου 2023 στην ψηφιακή εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
το πρακτικό Τεχνικοοικονομικού Ελέγχου (Υποδ. ΙΧ) μαζί
με τις σχετική έκθεση αξιολόγησης (Υποδ. ΧΙ) όπου αναγράφεται στο «αποτέλεσμα ελέγχου» η αναγνώριση και
η εκκαθάριση της δαπάνης.
Οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται από τις Ο.Ε.Φ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 7 του άρθρου 12
της παρούσας.
Στην περίπτωση του ελέγχου του άρθρου 12 παρ. 8
η ανάρτηση του αποτελέσματος επανελέγχου (Υποδ. Χ
και Υποδ. ΧΙ) στη ψηφιακή εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
πραγματοποιείται έως 31 Μαΐου 2023.
6. Το αργότερο έως τις 15 Ιουλίου 2023 για το 2ο έτος
εκτέλεσης του προγράμματος εργασίας μετά την εξέταση των δικαιολογητικών και τη διενέργεια των ελέγχων
που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Καν. (ΕΕ) 615/2014,
όπως ισχύει, ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καταβάλλει την οφειλόμενη
χρηματοδότηση και, κατά περίπτωση, αποδεσμεύει την
εγγύηση που αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 4.».
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4. του άρθρου 12 γ αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών, τουλάχιστον στους
δικτυακούς τόπους της Ο.Ε.Φ. και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. καθώς και σε αγροτικού ενδιαφέροντος μεγάλης επισκεψιμότητας διαδικτυακό τόπο.».
4. Το σημείο 6. της παρ. 6 β) του άρθρου 12 γ. αντικαθίσταται ως εξής:
«6) Το σχετικό σχέδιο σύμβασης και αιτείται έγκρισή
του.
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Οι αιτήσεις έγκρισης των σχεδίων συμβάσεων υποβάλλονται υποχρεωτικά για όλες τις συμβάσεις που πρόκειται
να συναφθούν, μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2021 για το 1ο έτος υλοποίησης και μέχρι 31 Ιουλίου 2022 για το 2ο έτος.».
5. Το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ XVI αντικαθίσταται ως εξής:
ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ ys/
ɇɉɀȲȰɇȸ ȵɆȳɃɉ
ɇʏɻʆ͙͙͘͘ʍɼʅɸʌɲ͕͙͙͙͙͙͙͕ɻʅɹʌɲ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ʉɿʃɳʏʘɽɿʍʐʅɴɲʄʄʊʅɸʆʉɿ͕ɼʏʉɿ͗
ɲͿ ɲʔ͛ ɸʆʊʎ ɻ ͙͙͙͙͙ ʅɸ ɹɷʌɲ ʍʏ͘͘ ͙͙͙͙ Ɉ͘Ⱦ͘ ͙͙͘ ʃɲɿ ʅɸ Ȱ͘Ɍ͘ɀ͙͙͕͗͘͘͘ ȴ͘Ƀ͘ɉ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ʆʉʅʀʅʘʎ
ɸʃʋʌʉʍʘʋʉʑʅɸʆɻɲʋʊʏ͙͙͙͙͙͙͙͕͘͘Ʌʌʊɸɷʌʉʏɻʎ͕ɻʉʋʉʀɲʘʎɃʌɶɳʆʘʍɻȵʄɲɿʉʐʌɶɿʃʙʆɌʉʌɹʘʆ;Ƀ͘ȵ͘Ɍ͘Ϳ
ɲʆɹʄɲɴɸ ʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʏʌɿɸʏʉʑʎ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ȵʌɶɲʍʀɲʎ͕ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʘʆ Ⱦɲʆ͘;ȵȵͿ ϲϭϭͬϮϬϭϰ ʃɲɿ
ϲϭϱͬϮϬϭϰɶɿɲʏɻʆʋɸʌʀʉɷʉϮϬϮϭͲϮϬϮϮ͕ʏʉʉʋʉʀʉɸɶʃʌʀɽɻʃɸʅɸʏɻʆʐʋ͛ɲʌɿɽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ȱʋʊʔɲʍɻʏʉʐ
ɉʋʉʐʌɶʉʑ Ȱɶʌʉʏɿʃɼʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ʃɲɿ Ɉʌʉʔʀʅʘʆ ʊʋʘʎ ʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸ ʃɲɿ ɿʍʖʑɸɿ ʅɸ ʏɻʆ ʐʋ͛ ɲʌɿɽ
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ȱʋʊʔɲʍɻ͕ʋʉʐɽɲɲʋʉʃɲʄɸʀʏɲɿ ʍʏʉɸʇɼʎ
ʖɳʌɿʆʍʐʆʏʉʅʀɲʎʘʎͨɻɃ͘ȵ͘Ɍͩ͘ʃɲɿ
ɴͿ ɲʔɸʏɹʌʉʐɻɸʏɲɿʌɸʀɲ͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ʅɸɹɷʌɲʍʏ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘Ɉ͘Ⱦ͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
Ȱ͘Ɍ͘ɀ͙͙͙͙͙͙͗͘͘Ͳȴ͘Ƀ͘ɉ͙͙͙͙͙͕͗͘ʆʉʅʀʅʘʎɸʃʋʌʉʍʘʋʉʑʅɸʆɻɲʋʊʏʉʆ͙͙͙͙͙ʋʉʐɽɲɲʋʉʃɲʄɸʀʏɲɿʍʏʉ
ɸʇɼʎʖɳʌɿʆʍʐʆʏʉʅʀɲʎʘʎͨʉȰʆɳɷʉʖʉʎ͕ͩ
ɹʖʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻ͗
ʏʉʆ Ⱦɲʆ͘;ȵȵͿ ϭϯϬϴͬϮϬϭϯ ʏʉʐ ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ ͨɶɿɲ ʏɻ ɽɹʍʋɿʍɻ ʃʉɿʆɼʎ ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ʏʘʆ ɲɶʉʌʙʆ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʃɲɿ ʏɻʆ ʃɲʏɳʌɶɻʍɻ ʏʘʆ ʃɲʆʉʆɿʍʅʙʆ ;ȵɃȾͿ ɲʌɿɽ͘ ϵϮϮͬϳϮ͕ ;ȵɃȾͿ ɲʌɿɽ͘ Ϯϯϰͬϳϵ͕ ;ȵȾͿ ɲʌɿɽ͘
ϭϬϯϳͬϮϬϬϭʃɲɿ;ȵȾͿɲʌɿɽ͘ϭϮϯϰͬϮϬϬϳʏʉʐɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐͩ;ȵʆɿɲʀʉʎʃɲʆʉʆɿʍʅʊʎȾ͘Ƀ͘Ȱ͘Ϳ͘
ʏʉʆ ʃɲʏ͛ ɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻ Ⱦɲʆ͘;ȵȵͿ ϲϭϭͬϮϬϭϰ ʏɻʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ ɶɿɲ ʏɻ ʍʐʅʋʄɼʌʘʍɻ ʏʉʐ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ;ȵȵͿ ɲʌɿɽ͘
ϭϯϬϴͬϮϬϭϯʏʉʐȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑȾʉɿʆʉɴʉʐʄʀʉʐʃɲɿʏʉʐɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐʊʍʉʆɲʔʉʌɳʏɲʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲʍʏɼʌɿʇɻʎ
ʏʉʐʏʉʅɹɲʏʉʐɸʄɲɿʉʄɳɷʉʐʃɲɿʏʘʆɸʋɿʏʌɲʋɹɺɿʘʆɸʄɿʙʆ͘
ʏʉʆ ɸʃʏɸʄɸʍʏɿʃʊ Ⱦɲʆ͘;ȵȵͿ ϲϭϱͬϮϬϭϰ ʏɻʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ ɶɿɲ ʏɿʎ ʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʉʐ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ;ȵȵͿ
ɲʌɿɽ͘ ϭϯϬϲͬϮϬϭϯ ʏʉʐ ȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑ Ⱦʉɿʆʉɴʉʐʄʀʉʐ ʃɲɿ ʏʉʐ ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ ʃɲɿ ʏʉʐ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ;ȵȵͿ
ɲʌɿɽ͘ϭϯϬϴͬϮϬϭϯ ʏʉʐ ȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑ Ⱦʉɿʆʉɴʉʐʄʀʉʐ ʃɲɿ ʏʉʐ ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɲ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ
ɸʌɶɲʍʀɲʎɶɿɲʏɻʍʏɼʌɿʇɻʏʘʆʏʉʅɹʘʆʏʉʐɸʄɲɿʉʄɳɷʉʐʃɲɿʏʘʆɸʋɿʏʌɲʋɹɺɿʘʆɸʄɿʙʆ͘
ʏɻʆʐʋ͛ɲʌɿɽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ⱦ͘ɉ͘Ȱ͘ʏʘʆɉʋʉʐʌɶʙʆͨͩ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ʏɻʆʐʋ͛ɲʌɿɽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ȰʋʊʔɲʍɻɉʋʉʐʌɶʉʑȰɶʌʉʏɿʃɼʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎʃɲɿɈʌʉʔʀʅʘʆ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
ʏɻʆʐʋ͛ɲʌɿɽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ɲʋʊʔɲʍɻɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻʎʏɻʎɃ͘ȵ͘Ɍ͘ʘʎɃ͘Ʌɼȵ͘Ƀ͘Ʌ͘
ʏɻʆʐʋ͛ɲʌɿɽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ȰʋʊʔɲʍɻʏɻʎɅʌʉʁʍʏɲʅɹʆɻʎȳɸʆɿʃɼʎȴͬʆʍɻʎɈʌʉʔʀʅʘʆ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ɶɿɲʏɻʆɹɶʃʌɿʍɻʏʉʐ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ʏɻʎɃ͘ȵ͘Ɍ͘ʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏʘʆʉʋʉʀʘʆʐʋʉɴʄɼɽɻʃɸʔɳʃɸʄʉʎɶɿɲʏɻʆɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻʏʉʐͬʏɻʎ
͙͙͙͙͙͙͙͙͘ʘʎɃʌɶɳʆʘʍɻȵʄɲɿʉʐʌɶɿʃʉʑɌʉʌɹɲ;Ƀ͘ȵ͘Ɍ͘Ϳ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʋʌʊɶʌɲʅʅɲɸʌɶɲʍʀɲʎ͘Ɉʉʋʌʊɶʌɲʅʅɲ
ɸʌɶɲʍʀɲʎɲʇɿʉʄʉɶɼɽɻʃɸ͕ʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸʃɲɿɸɶʃʌʀɽɻʃɸʉʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʉɿɲʆɳʄʉɶɸʎɷʌɳʍɸɿʎ
ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲʐʄʉʋʉɿɻɽʉʑʆʃɲʏɳʏɻʆɷɿɸʏʀɲϮϬϮϭͲϮϬϮϮ͘
Ɉɻʆʐʋ͛ɲʌɿɽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ȰʋʊʔɲʍɻʏɻʎɅʌʉʁʍʏɲʅɹʆɻʎȳɸʆɿʃɼʎȴͬʆʍɻʎɶɿɲʏɻʆʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʏɻʎ
ɲʌɿɽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ɲʋʊʔɲʍɻʎ ɹɶʃʌɿʍɻʎ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏɻʎɃ͘ȵ͘Ɍ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘           
  ɶɿɲʏɻʆʋɸʌʀʉɷʉϮϬ͘͘ͲϮϬ͘͘ʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏʘʆʃɲʆ͘;ȵȵͿϲϭϭͬϮϬϭϰʃɲɿϲϭϱͬϮϬϭϰͩ͘
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Ɉɻʆʐʋ͛ɲʌɿɽ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ɲʋʊʔɲʍɻʏʉʐȴɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐʏɻʎɃ͘ȵ͘Ɍ͘ʍʏɿʎ͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘

ʍʐʅʔʙʆɻʍɲʆʃɲɿɹʃɲʆɲʆɲʋʊʃʉɿʆʉʑɷɸʃʏɳʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲ͗


ȱʌɽʌʉϭ͗Ȱʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉʏɻʎɇʑʅɴɲʍɻʎ

ɀɸ ʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ ɻ Ƀ͘ȵ͘Ɍ͘ ɲʆɲɽɹʏɸɿ ʃɲɿ ʉ Ȱʆɳɷʉʖʉʎ ɲʆɲʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɻʆ ʋɲʌʉʖɼ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ;ɸʔɸʇɼʎ
ʃɲʄʉʑʅɸʆɸʎ ʘʎ ͞ʉɿ ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ͟Ϳ ɶɿɲ ʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐ ȶʌɶʉʐ ;ɸʔɸʇɼʎ ʃɲʄʉʑʅɸʆʉ ʘʎ ͞ȶʌɶʉ͟Ϳ ʏɻʎ
ȴʌɳʍɻʎ ͙͙͙͙͙͘͘ ʏʉʐ ȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎȵʌɶɲʍʀɲʎʏɻʎ Ƀ͘ȵ͘Ɍ͘ ;ɸʔɸʇɼʎʃɲʄʉʑʅɸʆʉ ʘʎ
ͨȴʌɳʍɻͩͿ͕ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʐʎ ʊʌʉʐʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ͕ ʉɿ ʉʋʉʀʉɿ ʃʌʀʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʉʐʎ ʉʐʍɿʙɷɸɿʎ
ɲʋʊɲʅʔʊʏɸʌɲʏɲʅɹʌɻ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋʌʉʍʔʉʌɳʋʉʐɹʖɸɿʐʋʉɴɳʄɸɿʉȰʆɳɷʉʖʉʎ͕ʅɸʏɳ
ɲʋʊɸʃɷɼʄʘʍɻɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎʏɻʎɃ͘ȵ͘Ɍ͘ʍʏɿʎ͙͙͙͙͙͙͘͘ʅɹʖʌɿʏɿʎ͙͙͙͙͙͙͘͘Ɉɲʄɸʋʏʉʅɸʌɼʍʏʉɿʖɸʀɲ
ʏʉʐʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʍʏʉʍʐʆɻʅʅɹʆʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲɈɸʖʆɿʃɼʋɸʌɿɶʌɲʔɼΘɃɿʃʉʆʉʅɿʃɼʋʌʉʍʔʉʌɳ͘

ȱʌɽʌʉϮ͗ɇʃʉʋʊʎʏɻʎɇʑʅɴɲʍɻʎ

ɇʃʉʋʊʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ ;ɸʔɸʇɼʎ ͨɻ ɇʑʅɴɲʍɻͩͿ ɸʀʆɲɿ͕ ʉ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎ ʏɻʎ ʋɲʌɳɷʉʍɻʎ ʃɲɿ
ʏɻʎ ʋʄɻʌʘʅɼʎ ʏʉʐ Ȱʆɲɷʊʖʉʐ ʃɲɿ ʉ ʃɲɽʉʌɿʍʅʊʎ ɶɸʆɿʃɳ ʏʘʆ ʊʌʘʆ ʐʋʊ ʏʉʐʎ ʉʋʉʀʉʐʎ ʉ Ȱʆɳɷʉʖʉʎ ɽɲ
ʋʌʉʍʔɹʌɸɿʏɿʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎʏʉʐʃɲɿɻɃ͘ȵ͘Ɍ͘ɽɲɲʋʉɷɹʖɸʏɲɿɲʐʏɹʎ͕ɲʔɸʏɹʌʉʐɷɸʏʘʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆʋʉʐ
ʏʉʃɳɽɸʍʐʅɴɲʄʄʊʅɸʆʉʅɹʌʉʎɲʆɲʄɲʅɴɳʆɸɿɹʆɲʆʏɿʏʉʐɳʄʄʉʐɶɿɲʏɻʆʐʄʉʋʉʀɻʍɻʏʉʐɹʌɶʉʐ͘

ȱʌɽʌʉϯ͗ɉʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʏʉʐȰʆɲɷʊʖʉʐ

ϯ͘ϭ͘ ɃȰʆɳɷʉʖʉʎ ɷɻʄʙʆɸɿ ʊʏɿɹʖɸɿ ʏɿʎ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɸʎ ɶʆʙʍɸɿʎ ʃɲɿ ɸʅʋɸɿʌʀɲɶɿɲ ʏʉ ɲʆɲʏɿɽɹʅɸʆʉʅɸ
ʏɻʆʋɲʌʉʑʍɲɹʌɶʉ͘

ϯ͘Ϯ͘ Ƀɿ ʍʐʅɴɲʏɿʃɹʎ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ʏʉʐ Ȱʆɲɷʊʖʉʐ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏʘʆ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ ʏʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʏʉʆ
ʏʉʅɹɲ͙͙͙͙͙͙͙ͨͩ͘͘ʃɲɿɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲʏʉʆʐʋʉʏʉʅɹɲ͙͙ͨͩ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

ϯ͘ϯ͘ Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼɉʋɻʌɸʍɿʙʆ

ɈʉʔʐʍɿʃʊɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉʏʉʐɹʌɶʉʐʏʉʐȰʆɲɷʊʖʉʐʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʐʋɻʌɸʍʀɸʎʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻʎʏɻʎɃ͘ȵ͘Ɍ͘ʋʉʐ
ɸʀʆɲɿɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎɶɿɲʏɻʆʐʄʉʋʉʀɻʍɻʏʉʐȶʌɶʉʐʋʉʐɹʖɸɿɲʆɲʄɳɴɸɿɻɃ͘ȵ͘Ɍ͘ʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏʘʆȾɲʆ͘;ȵȵͿ
ϲϭϭͬϮϬϭϰʃɲɿϲϭϱͬϮϬϭϰʊʋʘʎʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸʃɲɿɿʍʖʑɸɿʅɸʏʉʆȾɲʆ;ȵȵͿ
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ɶɿɲʏʉɹʏ͘͘ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎʏʉʐȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ;ȰʋʌʀʄɿʉʎϮϬϮ͘͘Ͳ
ɀɳʌʏɿʉʎϮϬϮ͘͘Ϳ͘

Ȱʆɲʄʐʏɿʃɳʉɿʐʋɻʌɸʍʀɸʎʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆ͗

͙͙͙͙͘͘
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ϯ͘ϰ͘ ɈʌʊʋʉʎɅɲʌʉʖɼʎɉʋɻʌɸʍɿʙʆ

Ͳ

ɃȰʆɳɷʉʖʉʎʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿʆɲʐʄʉʋʉɿɸʀʏʉɹʌɶʉʅɸɴɳʍɻʏʉȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉɅʌʊɶʌɲʅʅɲʏɻʎ
Ƀ͘ȵ͘Ɍ͘ʃɲɿʏɻʆȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻɅʌʉʍʔʉʌɳʏʉʐ͘

Ͳ

ɃȰʆɳɷʉʖʉʎʉʔɸʀʄɸɿʆɲɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿɸɶɶʌɳʔʘʎʏʐʖʊʆɲʆɳɶʃɸʎʃɲɿɲɿʏɼʅɲʏɲʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏɻʎ
ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʎʋʌʊʏɲʍɻʎʏɻʎɃ͘ȵ͘Ɍ͕͘ɻʃɳʄʐʗɻʏʘʆʉʋʉʀʘʆɸʀʆɲɿɲʋɲʌɲʀʏɻʏɻɶɿɲʏɻʆ
ʐʄʉʋʉʀɻʍɻɲʋʊʏɻʆɃ͘ȵ͘Ɍ͘ʏʉʐȶʌɶʉʐ͘

Ͳ

ɃȰʆɳɷʉʖʉʎʉʔɸʀʄɸɿʆɲʏɻʌɸʀʊʄɲʏɲɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʍʏɻʆɸʃʏɹʄɸʍɻʏʉʐɹʌɶʉʐ
ʃɲʏɳʏɻʆɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʋɸʌɿʊɷʉʐɿʍʖʑʉʎʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎʃɲɿʅɸʏɳɲʋʊɲʐʏɼʹɶɿɲʖʌʊʆʉʀʍʉʅɸ
ʏʉʆʖʌʊʆʉʋɲʌɲɶʌɲʔɼʎʏɻʎɲʇʀʘʍɻʎʏʉʐȴɻʅʉʍʀʉʐɶɿɲʏɻʆɸʋɿʍʏʌʉʔɼɲʖʌɸʘʍʏɼʏʘʎ
ʃɲʏɲɴʄɻɽɹʆʏʘʆʃɲɿʉʉʋʉʀʉʎɷɸʆɷʑʆɲʏɲɿʆɲɸʀʆɲɿʅɿʃʌʊʏɸʌʉʎʏʘʆʋɹʆʏɸɸʏʙʆ͘

Ͳ

ɃȰʆɳɷʉʖʉʎʋʌɹʋɸɿʆɲɲʋɹʖɸɿɲʋʊʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸɸʆɹʌɶɸɿɲɽɹʏɸɿʍɸʃʀʆɷʐʆʉʏɻʎʐʄʉʋʉʀɻʍɻ
ʏʉʐʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʏɻʆɸʃʋʄɼʌʘʍɻʏʘʆʊʌʘʆʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎʍʑʅɴɲʍɻʎ͘

Ͳ

ɃȰʆɳɷʉʖʉʎɷɸʆʔɹʌɸɿʃɲʅʀɲɸʐɽʑʆɻɶɿɲʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʅɸʌɿʃɼʎɼʉʄɿʃɼʎʅɻʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻʎ
ɸʆɸʌɶɸɿʙʆʏʉʐȶʌɶʉʐ͕ɸʔʊʍʉʆʉʀɷɿʉʎɹʖɸɿʋʌʉɴɸʀʍʏɿʎɸʆɹʌɶɸɿɸʎʋʉʐɲʋʉʌʌɹʉʐʆɲʋʊʏɲ
ʋɸʌɿɶʌɲʔʊʅɸʆɲʍʏɻʆɇʑʅɴɲʍɻʃɲɽɼʃʉʆʏɳʏʉʐʃɲɿɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲʆɲɸʆɻʅɸʌʙʆɸɿɸɶɶʌɳʔʘʎʏɻʆ
Ƀ͘ȵ͘Ɍ͘ʊʏɲʆʄɲʅɴɳʆɸɿɶʆʙʍɻɶɿɲʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲʋʉʐʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿʃɲʏɳʏɻʆʐʄʉʋʉʀɻʍɻʏʉʐ
ȶʌɶʉʐʃɲɿʆɲʐʋʉɴɳʄʄɸɿʋʌʉʏɳʍɸɿʎɸʋʀʄʐʍɼʎʏʉʐʎ͘
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ȱʌɽʌʉϱ͗ȰʅʉɿɴɼͲɈʌʊʋʉʎʃɲɿɍʌʊʆʉʎȾɲʏɲɴʉʄɼʎʏɻʎȰʅʉɿɴɼʎ

ϱ͘ϭ͘ Ƀʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ʏɻʎ ʍʑʅɴɲʍɻʎ ɲʐʏɼʎ͕ ɲʆɹʌʖɸʏɲɿ ʍʏʉ ʋʉʍʊʆ ʏʘʆ ͙͙͙͙͘͘
Φ͙͙͙͙͙͕͘͘ʋʄɹʉʆɌ͘Ʌ͘Ȱ͘Ϯϰй͙͙͙͙͙͙͙͙͗Φ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘

ɃȰʆɳɷʉʖʉʎɽɲɸɿʍʋʌɳʇɸɿʏɻʆɲʅʉɿɴɼʏʉʐʏʅɻʅɲʏɿʃɳʘʎʃɳʏʘɽɿ͗
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ɇʏʉ ʋʉʍʊʆ ɲʐʏʊ͕ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʏɲ ɹʇʉɷɲ ɶɿɲ ʏɿʎ ʅɸʏɲʃɿʆɼʍɸɿʎ ʏʉʐ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʏʉʐ
Ȱʆɲɷʊʖʉʐ͕ɻʅɸʏɲʔʉʌɳ͕ɻɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʃɲɿʊ͕ʏɿʋɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿʍʏɻʆʋʌʉʍʔʉʌɳ͘

Ɉɲ ʋʉʍɳɽɲʃɲʏɲʏɸɽʉʑʆʍʏʉʆɲʌɿɽʅʊʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑ͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘ʏʉʐȰʆɲɷʊʖʉʐʏɻʎ
͙͙͙͙͙͙͘ɼͬʃɲɿʅɸɸʋɿʏɲɶɼ͘

ϱ͘Ϯ͘ ȳɿɲʏɻʆɸʀʍʋʌɲʇɻʏɻʎɲʅʉɿɴɼʎʏʉʐʉȰʆɳɷʉʖʉʎɸʃɷʀɷɸɿʋʌʉʎʏɻʆɃ͘ȵ͘Ɍ͘ʏɲɸʃɳʍʏʉʏɸ
ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲɲʋʊʏɿʎʃɸʀʅɸʆɸʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃɳʋʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆʍʏʉʋʌʉʎɸʀʍʋʌɲʇɻ
ʋʉʍʊ͘ȸɃ͘ȵ͘Ɍ͘ʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿʃɲʏɳʏɻʆʋʄɻʌʘʅɼʏʉʐȰʆɲɷʊʖʉʐʆɲʏʉʐʃɲʏɲɴɳʄɸɿʏʉʆɸʃɳʍʏʉʏɸ
ʉʔɸɿʄʊʅɸʆʉɌ͘Ʌ͘Ȱ͘ʏʉʐͬʏʘʆʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃʉʑͬʙʆʃɲɿʆɲʋɲʌɲʃʌɲʏɸʀʃɲɿʆɲɲʋʉɷʀɷɸɿʏʐʖʊʆ
ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʉʐʎʔʊʌʉʐʎʃɲɿʏɹʄɻ͘



ȱʌɽʌʉϲ͗ȰʆɲɽɸʙʌɻʍɻɈɿʅʙʆ

Ȱʆɲɽɸʙʌɻʍɻ ʏɻʎ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʉʌɿɺʊʅɸʆɻʎ ɲʇʀɲʎ Ͳ ʏɿʅɼʅɲʏʉʎ Ͳ ɲʅʉɿɴɼʎ͕ ʍɸ ʃɲʅʀɲ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɷɸʆ
ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɼ ʍʐɶʖʘʌɸʀʏɲɿ͕ ɸʀʏɸ ʄʊɶʘ ɲʋʌʊʉʋʏɻʎ ʅɸʏɲɴʉʄɼʎ ʏʘʆ ʍʐʆɽɻʃʙʆ͕ ɸʀʏɸ ʍʐʆɹʋɸɿɲ
ʆʉʅɿʍʅɲʏɿʃɼʎɼʏɿʅɲʌɿɽʅɿʃɼʎʅɸʏɲɴʉʄɼʎ͕ɸʀʏɸɶɿɲʉʋʉɿʉʆɷɼʋʉʏɸɳʄʄʉʄʊɶʉ͘

Ƀʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ɷɸ ɲʇʀʘʍɻ ʏʉʐ Ʌʌʉʅɻɽɸʐʏɼ ɶɿɲ ɲʑʇɻʍɻ ʏɻʎ ʍʐʅʔʘʆɻʅɹʆɻʎ ʏɿʅɼʎ ɸʀʆɲɿ ɸʆʏɸʄʙʎ
ɲʋɲʌɳɷɸʃʏɻ͕ɲʐʏʉʑʋɲʌɲɿʏʉʑʅɸʆʉʐɲʋʊɲʐʏɼʆʌɻʏɳʃɲɿɲʆɸʋɿʔʑʄɲʃʏɲʏʉʐɸʃʏʘʆɳʌɽʌʘʆϯϴϴʃɲɿ
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ϲϵϲ ʏʉʐ ɲʍʏɿʃʉʑ ʃʙɷɿʃɲ ɼ ʃɳʋʉɿɲʎ ɳʄʄɻʎ ɷɿɳʏɲʇɻʎ͕ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏʉʎ͕ ɲʆɲɽɸʙʌɻʍɻʎ ʏɻʎ ʋɲʌɲʋɳʆʘ
ʍʐʅʔʘʆɻʅɹʆɻʎ ɲʇʀɲʎ Ͳ ʏɿʅɼʅɲʏʉʎ Ͳ ɲʅʉɿɴɼʎ͘ ȵɿɷɿʃʊʏɸʌɲ ɷɸʆ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɽɸʘʌɻɽɸʀ ɲʋʌʊɴʄɸʋʏɻ
ʅɸʏɲɴʉʄɼʍʐʆɽɻʃʙʆɻʏʐʖʊʆɲʑʇɻʍɻʅɿʍɽʙʆʃɲɿɻʅɸʌʉʅɿʍɽʀʘʆɼɲʑʇɻʍɻʏɻʎɲʇʀɲʎʏʘʆʐʄɿʃʙʆʃ͘ʄʋ͘͘

ȱʌɽʌʉϳ͗ȵʋʉʋʏɸʀɲͲȶʄɸɶʖʉʎͲɅɲʌɲʄɲɴɼ

ȸɃ͘ȵ͘Ɍ͘ʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿʆɲʋɲʌɹʖɸɿʍʏʉʆȰʆɳɷʉʖʉʃɳɽɸʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲʏɸʖʆɿʃɼʎɼͬʃɲɿɳʄʄɻʎʔʑʍɻʎ͕ʋʉʐ
ɲʔʉʌʉʑʆ ʍʏɻʆ ʀɷɿɲ ʃɲɿ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ʍʘʍʏɼ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ʏʘʆ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ ʋʉʐ ɲʆɲʏʀɽɸʏɲɿ ʍʏʉʆ
Ȱʆɳɷʉʖʉ͘ɃȰʆɳɷʉʖʉʎʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿʆɲʃʌɲʏɳɸʅʋɿʍʏɸʐʏɿʃɹʎʏɿʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎɲʐʏɹʎ͘

ȱʌɽʌʉϴ͗ȿʉɿʋɹʎɉʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ

ϴ͘ϭ͘ ȶʃɲʍʏʉʎʏʘʆʍʐʅɴɲʄʄʊʅɸʆʘʆʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿ͗

ϴ͘ϭ͘ϭ͘ Ɂɲɶʆʘʌʀɺɸɿʏʉɿʍʖʑʉʆʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃʊʋʄɲʀʍɿʉʏʉʐȶʌɶʉʐʃɲɿʆɲʍʐʅʅʉʌʔʙʆɸʏɲɿʅɸʏɿʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʘʆʍʖɸʏɿʃʙʆʃʉɿʆʉʏɿʃʙʆʃɲʆʉʆɿʍʅʙʆʃɲɿɸɽʆɿʃʙʆɲʋʉʔɳʍɸʘʆ͘Ɂɲɸʆɻʅɸʌʙʆɸɿ
ɲʅɸʄʄɻʏʀʏʉʆɹʏɸʌʉʏʘʆʍʐʅɴɲʄʄʊʅɸʆʘʆɶɿɲʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʅʋʉʌɸʀʆɲ
ɽɸʘʌɻɽɸʀʊʏɿɻʐʄʉʋʉʀɻʍɻʏʉʐȶʌɶʉʐɲʆʏɿɴɲʀʆɸɿʍʏʉʋɲʌɲʋɳʆʘʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃʊʋʄɲʀʍɿʉ͘

ϴ͘ϭ͘Ϯ͘ Ɂɲʄɲʅɴɳʆɸɿʐʋʊʗɻʏɲɲɿʏɼʅɲʏɲʃɲɿʏɿʎʐʋʉɷɸʀʇɸɿʎʋʉʐɷɿɲʏʐʋʙʆʉʆʏɲɿɲʋʊʏʉʆɹʏɸʌʉ
ʏʘʆʍʐʅɴɲʄʄʊʅɸʆʘʆʃɲɿʆɲɲʆʏɲʋʉʃʌʀʆɸʏɲɿʍɸɲʐʏɳʍɸɸʑʄʉɶʉʖʌʊʆʉ͘ɇɸɲʆʏʀɽɸʏɻ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʉɿʏʐʖʊʆɸʋɿʔʐʄɳʇɸɿʎʋʌɹʋɸɿʆɲɸʃʔʌɳɺʉʆʏɲɿɹɶʃɲɿʌɲʃɲɿɶʌɲʋʏɳ͘

ϴ͘ϭ͘ϯ͘ Ɂɲʋɲʌɹʖɸɿʍʏʉʆɹʏɸʌʉʏʘʆʍʐʅɴɲʄʄʊʅɸʆʘʆʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲʍʖɸʏʀɺɸʏɲɿʅɸʏʉ
Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲɶɿɲʏʉʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉɹʌɶʉ͘Ȱʆɺɻʏɻɽɸʀʃɲɿɷɸʆɸʀʆɲɿɷɿɲɽɹʍɿʅɻʆɲʔʌʉʆʏʀɺɸɿ
ɶɿɲʏɻʆɲʋʊʃʏɻʍɻʃɲɿʏɻʆɳʅɸʍɻɷɿɲɴʀɴɲʍɻʏɻʎ͘

ϴ͘ϭ͘ϰ͘ Ɂɲɲʋɹʖɸɿɲʋʊʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸɸʆɹʌɶɸɿɲɽɹʏɸɿʍɸʃʀʆɷʐʆʉʏɻʆʐʄʉʋʉʀɻʍɻʏʉʐȶʌɶʉʐʃɲɿʏɻʆ
ɸʃʋʄɼʌʘʍɻʏʘʆʊʌʘʆʏɻʎɇʑʅɴɲʍɻʎ͘

ϴ͘ϭ͘ϱ͘ ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐɹʆɲʎɸʃʏʘʆʍʐʅɴɲʄʄʉʅɹʆʘʆ͕ɷɿɲʋɿʍʏʙʍɸɿʊʏɿʉɹʏɸʌʉʎʏʘʆ
ʍʐʅɴɲʄʄʉʅɹʆʘʆɷɸʆʏɻʌɸʀɸʆʊʄʘɼɸʆʅɹʌɸɿʏɲʃɲɽɼʃʉʆʏɲʃɲɿʏɿʎʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʏʉʐʋʉʐ
ɲʋʉʌʌɹʉʐʆɲʋʊʏɻʆʋɲʌʉʑʍɲʍʑʅɴɲʍɻ͕ʏʊʏɸɹʖɸɿɷɿʃɲʀʘʅɲʆɲɺɻʏɼʍɸɿɸɶɶʌɳʔʘʎʃɲɿ
ɲɿʏɿʉʄʉɶɻʅɹʆɲɷɿʉʌɽʘʏɿʃɹʎɼͬʃɲɿʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɹʎɸʆɹʌɶɸɿɸʎɶɿɲʏɻʆʃɲʆʉʆɿʃɼʏʉʐʎ
ɸʃʏɹʄɸʍɻ͕ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺʉʆʏɲʎɹʆɲɸʑʄʉɶʉʖʌʉʆɿʃʊɷɿɳʍʏɻʅɲ͕ʍʏɻʆɷɿɳʌʃɸɿɲʏʉʐʉʋʉʀʉʐɽɲ
ʋʌɹʋɸɿʉɹʏɸʌʉʎʏʘʆʍʐʅɴɲʄʄʉʅɹʆʘʆʆɲɸʃʏɸʄɹʍɸɿʏɿʎʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʏʉʐʃɲɿʉʀɷɿʉʎʉ
ɲɿʏʙʆʆɲɲʋʉɷɸʖɽɸʀʍɿʘʋɻʌʙʎɼɸɶɶʌɳʔʘʎ͕ɼʆɲɲʋʉʌʌʀʗɸɿɲʐʏɹʎ͘

ȸʉʌɿʍʏɿʃɼɲʋʊʌʌɿʗɻ͕ʍʐʆɿʍʏɳʄʊɶʉʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲʎʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎʍʑʅɴɲʍɻʎ͘

ϴ͘ϭ͘ϲ͘ ɇʐʅʔʘʆɸʀʏɲɿʊʏɿʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆʊʌʘʆʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎɲʐʏɼʎ͕ɶʀʆɸʏɲɿʅʊʆʉ
ʅɸʏɳɲʋʊɶʌɲʋʏɼʍʐʅʔʘʆʀɲʏʘʆʍʐʅɴɲʄʄʉʅɹʆʘʆʅɸʌʙʆ͘

ϴ͘Ϯ͘ ȵʋɿʋʄɹʉʆʉȰʆɳɷʉʖʉʎʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿ͗

ϴ͘Ϯ͘ϭ͘ ɁɲɷɿɲɽɹʏɸɿʍʏɻʆɃ͘ȵ͘Ɍ͘ʃɲɿʍʏɿʎɲʌʅʊɷɿɸʎɸɽʆɿʃɹʎȰʌʖɹʎ;Ƀ͘Ʌ͘ȵ͘Ⱦ͘ȵ͘Ʌ͘ȵ͕͘ȴ͘Ȱ͘Ƀ͘Ⱦ͘ʃ͘ʄʋ͘Ϳ
ʃɳɽɸʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲɼɹɶɶʌɲʔʉ͕ʋʉʐɸʀʆɲɿɲʆɲɶʃɲʀɲɶɿɲʏʉʆɹʄɸɶʖʉʃɲɿʏɻɷɿɲʋʀʍʏʘʍɻʏɻʎ
ʏɼʌɻʍɻʎʏʘʆʐʋʉʖʌɸʙʍɸʙʆʏʉʐ͘
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ϴ͘Ϯ͘Ϯ͘

Ɂɲʃɲʏɲɴɳʄʄɸɿʃɳɽɸɷʐʆɲʏɼʋʌʉʍʋɳɽɸɿɲɶɿɲʏɻʆʉʅɲʄɼ͕ɹɶʃɲɿʌɻʍʘʍʏɼʃɲɿ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼʐʄʉʋʉʀɻʍɻʃɲɿʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏʉʐȶʌɶʉʐʊʋʘʎɲʋɲɿʏʉʑʆʃɲɿɸʋɿɴɳʄʄʉʐʆ
ʏɲʖʌɻʍʏɳʃɲɿɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳɼɽɻ͘


ȱʌɽʌʉϵ͗ȵɶɶʑɻʍɻʃɲʄɼʎɸʃʏɹʄɸʍɻʎ

ϵ͘ϭ͘ ȳɿɲʏɻʆɸʃʏɹʄɸʍɻʏʘʆʊʌʘʆʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎʍʑʅɴɲʍɻʎʃɲɿʃɲʏɳʏɻʆʐʋʉɶʌɲʔɼʏɻʎ͕ʉȰʆɳɷʉʖʉʎ
ʃɲʏɹɽɸʍɸʏɻʆʐʋ͛ɲʌɿɽ͘ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ɸɶɶʐɻʏɿʃɼɸʋɿʍʏʉʄɼʏɻʎʏʌɳʋɸɺɲʎ͕ʋʉʍʉʑ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ ɸʐʌʙ ;͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ΦͿ͕ ʘʎ ɸɶɶʑɻʍɻ ʏɻʎ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ϭϬй ɸʋʀ
ʏʉʐʃɲɽɲʌʉʑʋʉʍʉʑʏɻʎʋʌʉʍʔʉʌɳʎʏʉʐ͘

ϵ͘Ϯ͘ ɏʎɲʍʔɳʄɸɿɲɶɿɲʏɻʆʉʌɽɼʋɲʌʉʖɼʏʘʆɉʋɻʌɸʍɿʙʆɸʃʅɹʌʉʐʎʏʉʐȰʆɲɷʊʖʉʐ͕ʉʏɸʄɸʐʏɲʀʉʎ
ɲʆɲʄɲʅɴɳʆɸɿɸʋɿʋʄɹʉʆʏɻʆʐʋʉʖʌɹʘʍɻʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋɲʌɹʄɸʐʍɻʎʏɻʎʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻʎ
ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎɶɿɲʏɻʆʋɲʌɳɷʉʍɻʏʉʐȶʌɶʉʐ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʍʏɻʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʏʉɹʌɶʉɹʖɸɿ
ʋʄɻʅʅɹʄɸɿɸʎ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲɲʆʘʏɹʌʘ͕ʆɲɷɿʃɲɿʉʑʏɲɿɻɃ͘ȵ͘Ɍ͘ʆɲʃɻʌʑʇɸɿɹʃʋʏʘʏʉʏʉʆ
Ȱʆɳɷʉʖʉʅɸɹɶɶʌɲʔɻɸɿɷʉʋʉʀɻʍɻʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲʎʏɻʎʍʑʅɴɲʍɻʎ͘

ϵ͘ϯ͘ ȸɸɶɶʑɻʍɻɲʐʏɼɽɲʋɲʌɲʅɸʀʆɸɿʍʏɻʆɃ͘ȵ͘Ɍ͘ʅɹʖʌɿʏɻʆʏɸʄɿʃɼʋɲʌɲʄɲɴɼʏʉʐȶʌɶʉʐ͘Ⱥɲ
ɸʋɿʍʏʌɲʔɸʀʍʏʉʆȰʆɳɷʉʖʉʅɸʏɳʏɻʆʋʄɼʌɻʃɲɿʃɲʄɼɸʃʏɹʄɸʍɻʏʘʆʊʌʘʆʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎ
ʍʑʅɴɲʍɻʎ͕ɸʆʙʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋɲʌɳɴɲʍɻʎʉʋʉɿʉʐɷɼʋʉʏɸʊʌʉʐʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎʍʑʅɴɲʍɻʎʌɻʏɳ
ɽɸʘʌʉʑʅɸʆʘʆʊʄʘʆʏʘʆʘʎʃʑʌɿʘʆʃɲɿʉʐʍɿʘɷʙʆ͕ɻɸɶɶʑɻʍɻɽɲʃɲʏɲʋʀʋʏɸɿ ɲʐʏʉɷɿʃɲʀʘʎ
ʐʋɹʌʏɻʎɃ͘ȵ͘Ɍ͘͘


ȱʌɽʌʉϭϬ͗Ʌɲʌɳɴɲʍɻɉʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ

ϭϬ͘ϭ ɇʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʃɲʏɳʏɻʆʉʋʉʀɲɹʆɲʎɸʃʏʘʆɷʑʉʍʐʅɴɲʄʄʊʅɸʆʘʆɷɸʆɲʆʏɲʋʉʃʌʀʆɸʏɲɿʍʏɿʎ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʏʉʐ͕ʊʋʘʎʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿʍʏɻʆʋɲʌʉʑʍɲ͕ʉɹʏɸʌʉʎʏʘʆʍʐʅɴɲʄʄʊʅɸʆʘʆ
ʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿʆɲɸɿɷʉʋʉɿɸʀɸɶɶʌɳʔʘʎʏʉʆʋʌʙʏʉʃɲɿʆɲʄɳɴɸɿʃɳɽɸɲʆɲɶʃɲʀʉʅɹʏʌʉɶɿɲʆɲʋʌʉɴɸʀ
ʍɸʃɳɽɸɲʋɲʌɲʀʏɻʏɻɸʆɹʌɶɸɿɲ͕ʏʉɲʌɶʊʏɸʌʉɸʆʏʊʎɷɸʃɲʋɹʆʏɸ;ϭϱͿɸʌɶɳʍɿʅʘʆɻʅɸʌʙʆɲʋʊʏɻʎ
ɹɶɶʌɲʔɻʎɸɿɷʉʋʉʀɻʍɻʎʏʉʐ͕ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲʏɻʌɼʍɸɿʏɿʎʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʏʉʐ͕ʊʋʘʎɲʋʉʌʌɹʉʐʆɲʋʊ
ʏɻʆʋɲʌʉʑʍɲʃɲɿʉʀɷɿʉʎʉɲɿʏʙʆɼʆɲɲʋʉɷɸʖɽɸʀʍɿʘʋɻʌʙʎɼɸɶɶʌɳʔʘʎɼʆɲɲʋʉʌʌʀʗɸɿɲʐʏɹʎ͘

ϭϬ͘Ϯ ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐɻʘʎɳʆʘʋʌʉɽɸʍʅʀɲɽɸʌɲʋɸʀɲʎʋɲʌɹʄɽɸɿɳʋʌɲʃʏɻʍʐʆʀʍʏɲʏɲɿʄʊɶʉʎ
ʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲʎʏɻʎɇʑʅɴɲʍɻʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʉʌɿɺʊʅɸʆɲʍʏʉɳʌɽʌʉϭϮʏɻʎɇʑʅɴɲʍɻʎ͘
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ȱʌɽʌʉϭϭ͗ȴɻʄʙʍɸɿʎͲȵɶɶʐɼʍɸɿʎʏʘʆʅɸʌʙʆ

ϭϭ͘ϭɈɲʅɹʌɻɷɻʄʙʆʉʐʆ͕ɸɶɶʐʙʆʏɲɿʃɲɿʆʉʅɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʋʄɼʌʘʎ͕ʆɲʐʋʉɶʌɳʗʉʐʆʏɻɇʑʅɴɲʍɻʃɲɿʆɲ
ɸʃʏɸʄɹʍʉʐʆʏʉʐʎʊʌʉʐʎʃɲɿʏɿʎʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʋʉʐɲʋʉʌʌɹʉʐʆɲʋʊɲʐʏɼ͕ʖʘʌʀʎʏʉɷɿʃɲʀʘʅɳʏʉʐʎʆɲ
ʋɸʌɿʉʌʀɺɸʏɲɿɼʆɲɲʆʏɿɴɲʀʆɸɿʍɸʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɸʎʍʐʅɴɳʍɸɿʎɼʍʐʅʔʘʆʀɸʎʅɸʏʌʀʏʉʐʎ͘

ϭϭ͘Ϯ ȸɃ͘ȵ͘Ɍ͘ɸɶɶʐɳʏɲɿʊʏɿɷɸʆɹʖɸɿʍʐʆɳʗɸɿʅɸʏʌʀʏʉʐʎʍʐʅɴɳʍɸɿʎʋʉʐʆɲɲʆʏʀʃɸɿʆʏɲɿʍʏʉ
ʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉʏɻʎɇʑʅɴɲʍɻʎ͕ʉʑʏɸʋʌʊʃɸɿʏɲɿʆɲʋʌʉʖʘʌɼʍɸɿʍʏɻʍʑʆɲʗɻʅɸʏʌʀʏʉʐʎʏɹʏʉɿʘʆ
ʍʐʅɴɳʍɸʘʆ͘

ϭϭ͘ϯ ȸɃ͘ȵ͘Ɍ͘ɸɶɶʐɳʏɲɿʊʏɿɽɲʍʐʆɸʌɶɲʍɽɸʀʅɸʏʉʆȰʆɳɷʉʖʉʃɲɿɽɲʏʉʐʋɲʌɳʍʖɸɿʃɳɽɸɴʉɼɽɸɿɲ͕ʐʄɿʃʊ
ʃɲɿʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲʋʉʐʉʏɸʄɸʐʏɲʀʉʎɽɲɺɻʏɼʍɸɿ͘

ϭϭ͘ϰ ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʃɳʋʉɿʉɲʋʊʏɲʅɹʌɻʋɲʌɲɴɿɳʍʉʐʆʃɳʋʉɿɸʎɲʋʊʏɿʎʘʎɳʆʘɸɶɶʐɼʍɸɿʎɼͬʃɲɿ
ʋʌŽʃʑʗɸɿʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸɸʃʏʘʆʘʎɳʆʘʋɲʌɲɴɿɳʍɸʘʆɸʃʅɹʌʉʐʎʉʋʉɿʉʐɷɼʋʉʏɸɸʃʏʘʆʅɸʌʙʆ͕ʏʉ
ʅɹʌʉʎɲʐʏʊʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿʆɲɲʋɲʄʄɳʇɸɿʏʉʆɲʆʏɿʍʐʅɴɲʄʄʊʅɸʆʊʏʉʐɲʋʊʃɳɽɸɸʐɽʑʆɻɶɿɲ
ɲʋʉɺɻʅʀʘʍɻ͕ɹʇʉɷɲɳʅʐʆɲʎ͕ɷɿʃɲʍʏɿʃɳɹʇʉɷɲʃɲɿɳʄʄɲɹʇʉɷɲʋʉʐʋʌʉɹʌʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ
ʏʌʀʏʘʆ͘ȸʐʋʉʖʌɹʘʍɻɲʐʏɼʋʌʉʒʋʉɽɹʏɸɿʊʏɿʉʘʎɳʆʘɲʆʏɿʍʐʅɴɲʄʄʊʅɸʆʉʎɽɲɸɿɷʉʋʉɿɼʍɸɿ
ʋʌʉʍɻʃʊʆʏʘʎʏʉɳʄʄʉʅɹʌʉʎɶɿɲʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸɲʋɲʀʏɻʍɻʍʖɸʏʀɺɸʏɲɿʅɸʏɲʋɲʌɲʋɳʆʘʃɲɿʊʏɿɽɲ
ʃɲʏɲɴɳʄɸɿʏɻɷɹʉʐʍɲɸʋɿʅɹʄɸɿɲʃɲɿʍʐʆɷʌʉʅɼʋʌʉʎʏʉʍʃʉʋʊʏɻʎɳʅʐʆɲʎɼʏɻʎɸʋʀʏɸʐʇɻʎ
ʍʐʅɴɿɴɲʍʅʉʑ͘


ȱʌɽʌʉϭϮ͗Ȱʋʊʌʌɻʏʉʃɲɿɸʅʋɿʍʏɸʐʏɿʃʊʏɻʏɲ

ϭϮ͘ϭ ɃɿʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʉɿʉʋʉʀɸʎɶʆʘʍʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿɲʋʊʏɻʆɃ͘ȵ͘Ɍ͘ʍʏʉʆȰʆɳɷʉʖʉʃɲɿɲʋʊʏʉʆȰʆɳɷʉʖʉ
ʍʏɻʆɃ͘ȵ͘Ɍ͘ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆʋɲʌʉʑʍɲɇʑʅɴɲʍɻɽɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ɲʋʉʄʑʏʘʎɸʅʋɿʍʏɸʐʏɿʃɹʎɲʋʊʏʉ
ʅɹʌʉʎʋʉʐʏɿʎʄɲʅɴɳʆɸɿ͘Ɉʉʅɹʌʉʎʋʉʐʏɿʎʄɲʅɴɳʆɸɿɽɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɿʎʘʎɳʆʘʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ
ʅʊʆʉɶɿɲʏʉʐʎʍʃʉʋʉʑʎʏɿʎʋɲʌʉʑʍɲʎɇʑʅɴɲʍɻʎ͘ȵɿɷɿʃʊʏɸʌɲʃɲɿɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳʉȰʆɳɷʉʖʉʎ
ɲʆɲʄɲʅɴɳʆɸɿʏɻʆʐʋʉʖʌɹʘʍɻʆɲʅɻʆɲʋʉʃɲʄʑʗɸɿʍɸʉʋʉɿʉʆɷɼʋʉʏɸʏʌʀʏʉʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸʏɸʖʆɿʃɼɼ
ɸʅʋʉʌɿʃɼɼʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ͕ʏɻʆʉʋʉʀɲɲʋɹʃʏɻʍɸʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎ
ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎʏʉʐʅɸʏɻʆɃ͘ȵ͘Ɍ͘͘

ϭϮ͘Ϯ Ƀɿʘʎɳʆʘʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎɽɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿɲʋʉʄʑʏʘʎɸʅʋɿʍʏɸʐʏɿʃɹʎɲʋʊʏʉʅɹʌʉʎʋʉʐ ʏɿʎʄɲʅɴɳʆɸɿ
ʏʊʍʉʃɲʏɳʏɻʆɷɿɳʌʃɸɿɲɿʍʖʑʉʎʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎɇʑʅɴɲʍɻʎ͕ʊʍʉʃɲɿʅɸʏɳʏɻʆʄɼʇɻɲʐʏɼʎ͘

ϭϮ͘ϯ Ɉʉʃɲɽɼʃʉʆʏɼʌɻʍɻʎɲʋʊʄʐʏɻʎɸʅʋɿʍʏɸʐʏɿʃʊʏɻʏɲʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʋɲʌʊʆȱʌɽʌʉɷɸʆɽɲ
ɸʋɸʃʏɸʀʆɸʏɲɿʍɸʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎɼʍʏʉɿʖɸʀɲ͗

1. ʏɲʉʋʉʀɲʏʉʅɹʌʉʎʋʉʐʏɲʄɲʅɴɳʆɸɿɶʆʙʌɿɺɸʃɲɿʋʌɿʆʏɻʆɶʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɼʏʉʐʎ͘
2. ʏɲʉʋʉʀɲɹʖʉʐʆʃɲʏɲʍʏɸʀʃʉɿʆɼɶʆʙʍɻʅɸʏʌʊʋʉ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊɲʋʊʏɻʆʋɲʌɳɴɲʍɻʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȱʌɽʌʉʐ͘
3. ʏɲʉʋʉʀɲʏʉʅɹʌʉʎʋʉʐʏɲʄɲʅɴɳʆɸɿʅɲɽɲʀʆɸɿʍʏɻʆʍʐʆɹʖɸɿɲʃɲʄʊʋɿʍʏɲɲʋʊʏʌʀʏʉ͕ʉʉʋʉʀʉʎɷɸʆʏɲɹʅɲɽɸ
ʅɸʏʌʊʋʉɸʅʋɿʍʏɸʐʏɿʃʊɲʅɹʍʘʎɼɸʅʅɹʍʘʎɲʋʊʏʉʅɹʌʉʎʋʉʐʏɲɶʆʘʍʏʉʋʉʀɸɿɼ
ϰ͘ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ʏʉ ʅɹʌʉʎ ʋʉʐ ʏɲ ʄɲʅɴɳʆɸɿ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʆɲ ɲʋʉʃɲʄʑʗɸɿ ʍɸ ʃʐɴɸʌʆɻʏɿʃɹʎ ɼ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃɹʎ
ɲʌʖɹʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʐʎɸʔɲʌʅʉʍʏɹʉʐʎʆʊʅʉʐʎʃɲɿʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʎ͘
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ȱʌɽʌʉϭϯ͗ȾɲʏɲɶɶɸʄʀɲͲɈʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʏɻʎɇʑʅɴɲʍɻʎ

ϭϯ͘ϭɀɸʏɻʆɸʋɿʔʑʄɲʇɻʊʄʘʆʏʘʆʏʐʖʊʆʄʉɿʋʙʆʆʉʅʀʅʘʆɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆʏʉʐ͕ʃɳɽɸʅɹʌʉʎɷʑʆɲʏɲɿʆɲ
ʃɲʏɲɶɶɸʀʄɸɿʏɻʋɲʌʉʑʍɲɇʑʅɴɲʍɻʅɸɹɶɶʌɲʔɻɸɿɷʉʋʉʀɻʍɻʋʌʉʎʏʉɳʄʄʉʅɹʌʉʎ͕ʉʋʉʏɸɷɼʋʉʏɸʃɲɿʅɸ
ɳʅɸʍɻɿʍʖʑ͕ʍʏɿʎɲʃʊʄʉʐɽɸʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ͗

x ʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋɲʌɳɴɲʍɻʎɲʋʊʏʉɹʏɸʌʉʅɹʌʉʎʃɳʋʉɿɲʎɲʋʊʏɿʎʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʏʉʐɲʋʊʏɻʆ
ɇʑʅɴɲʍɻ͕ɻʉʋʉʀɲʋɲʌɳɴɲʍɻɸʀʏɸɷɸʆɸʋɿɷɹʖɸʏɲɿɽɸʌɲʋɸʀɲʎɸʀʏɸ͕ɸʔʊʍʉʆʅʋʉʌɸʀʆɲ
ɽɸʌɲʋɸʐʏɸʀ͕ɷɸʆɹʖɸɿɽɸʌɲʋɸʐʏɸʀɲʋʊʏʉʐʋʊʖʌɸʉʅɹʌʉʎɸʆʏʊʎɷɹʃɲʋɹʆʏɸ;ϭϱͿɸʌɶɲʍʀʅʘʆ
ɻʅɸʌʙʆɲʋʊʏɻʆɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲʏɻʎʍʖɸʏɿʃɼʎɸɿɷʉʋʉʀɻʍɻʎɲʋʊʏʉɹʏɸʌʉʅɹʌʉʎ͘
x ʃɼʌʐʇɻʎʏʉʐɹʏɸʌʉʐʅɹʌʉʐʎʍɸʋʏʙʖɸʐʍɻ͕ɽɹʍɻʐʋʊɸʃʃɲɽɳʌɿʍɻɼʐʋʊɲʆɲɶʃɲʍʏɿʃɼ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ͕ʋɲʑʍɻʎʋʄɻʌʘʅʙʆʃɲɿɶɸʆɿʃʙʎɲʔɸʌɸɶɶʐʊʏɻʏɲʎ͘
x ʋɲʑʍɻʏɻʎɸʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏɿʃɼʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎʏʉʐɹʏɸʌʉʐʅɹʌʉʐʎ͘
x ɷɿɲʃʉʋɼʎɼɲʃʑʌʘʍɻʎʏʉʐȶʌɶʉʐɸʃʅɹʌʉʐʎʏʉʐɃ͘Ʌ͘ȵ͘Ⱦ͘ȵ͘Ʌ͘ȵ͘ɼɲʆɲʍʏʉʄɼ
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɼʎʏʉʐɶɿɲʖʌʉʆɿʃʊɷɿɳʍʏɻʅɲʋʉʐʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿʏʉʐʎϯʅɼʆɸʎ͘
ϭϯ͘Ϯ ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʉȰʆɳɷʉʖʉʎʃɲʏɲɶɶɸʀʄɸɿʏɻʆʋɲʌʉʑʍɲʍʑʅɴɲʍɻʋʌʉʏɻʎʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʎʏɻʎ
ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎʏʉʐȶʌɶʉʐ͕ʉɿʃɲʏɲɴʉʄɹʎʋʉʐɹʖʉʐʆʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɻɽɸʀʅɹʖʌɿʏɻʍʏɿɶʅɼɸʃɸʀʆɻɷɸʆɽɲ
ɸʋɿʍʏʌɹʔʉʆʏɲɿʍʏɻʆɃ͘ȵ͘Ɍ͘ɲʄʄɳɽɲʅɸʀʆʉʐʆɸɿʎʖɸʀʌɲʎʏʉʐȰʆɲɷʊʖʉʐ͘

ϭϯ͘ϯ ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲʎʏɻʎɇʑʅɴɲʍɻʎɲʋʊʏɻʆɃ͘ȵ͘Ɍ͕͘ʉȰʆɳɷʉʖʉʎʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿʆɲ
ʋɲʌɲɷʙʍɸɿʏɿʎʅɹʖʌɿʏɻʎʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲʎɸʃʏɸʄɸʍɽɸʀʍɸʎɸʌɶɲʍʀɸʎʅɲɺʀʅɸʏɲʍʐʆʉɷɸʑʉʆʏɲɲʐʏɹʎ
ʍʏʉɿʖɸʀɲʃɲɿɳʄʄɲɹɶɶʌɲʔɲʅɸʏɻʆʏɲʐʏʊʖʌʉʆɻɸʇʊʔʄɻʍɻɲʋʊʏɻʆɃ͘ȵ͘Ɍ͘ʏʐʖʊʆʉʔɸɿʄʊʅɸʆʉʐ
ʋʉʍʉʑ͘

ϭϯ͘ϰ Ƀʐɷɸʅʀɲʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ͕ɷɿɲɶʌɲʔɼ͕ʋʌʉʍɽɼʃɻ͕ɲʃʑʌʘʍɻ͕ʋɲʌɲʀʏɻʍɻɼɳʄʄɻʅɸʏɲɴʉʄɼʊʌʉʐɼ
ɷɿɳʏɲʇɻʎʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎʍʑʅɴɲʍɻʎɸʀʆɲɿɿʍʖʐʌɼʃɲɿɷɸʍʅɸʐʏɿʃɼ͕ɹʃʏʉʎɲʆɹʖɸɿɷɿɲʏʐʋʘɽɸʀʃɲɿ
ɶʀʆɸɿɲʋʉɷɸʃʏɼɸʃʅɹʌʉʐʎʏʘʆɷʑʉʍʐʅɴɲʄʄʊʅɸʆʘʆʃɲɿʏʉʐɃ͘Ʌ͘ȵ͘Ⱦ͘ȵ͘Ʌ͘ȵ͘ɸɶɶʌɳʔʘʎ͘

ȱʌɽʌʉϭϰ͗ȵʃʖʙʌɻʍɻȴɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ

ȸɃ͘ȵ͘Ɍ͘ɷɸʆɷɿʃɲɿʉʑʏɲɿʆɲɸʃʖʘʌɼʍɸɿ͕ʅɸɼʖʘʌʀʎɲʆʏɳʄʄɲɶʅɲ͕ʏɲɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲɲʋʊʏɻɇʑʅɴɲʍɻʍɸ
ʏʌʀʏʉʐʎʖʘʌʀʎʏɻʆɹɶɶʌɲʔɻʍʐʆɲʀʆɸʍɻʏʉʐȰʆɲɷʊʖʉʐ͘

ȱʌɽʌʉϭϱ͗ȳʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻ

Ɉɲɷʑʉʍʐʅɴɲʄʄʊʅɸʆɲʅɹʌɻɲʆɲʄɲʅɴɳʆʉʐʆʏɻʆʐʋʉʖʌɹʘʍɻʆɲɶʆʘʍʏʉʋʉɿʉʑʆɳʅɸʍɲʃɲɿɶʌɲʋʏɳʏʉ
ɹʆɲʍʏʉɳʄʄʉʃɳɽɸɲʄʄɲɶɼʍʏɻʆʉʅɿʃɼʋʌʉʍʘʋɿʃʊʏɻʏɲ͕ʏɻʆɹɷʌɲ͕ʏɻʆɸʃʋʌʉʍʙʋɻʍɼʏʉʐʎʃ͘ʄʋ͕͘ʋʉʐ
ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʋɻʌɸɳʍɸɿ ʏɿʎ ʅɸʏɲʇʑ ʏʉʐʎ ʍʖɹʍɸɿʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ʍʐʅɴɲʏɿʃɹʎ ʏʉʐʎ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ ʊʋʘʎ
ʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆɲʋʊʏɻʆʋɲʌʉʑʍɲ͘
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ȱʌɽʌʉϭϲ͗ȵʔɲʌʅʉɶɼɷɿɲʏɳʇɸʘʆʏʉʐȰȾ

ȳɿɲʊʋʉɿʉɽɹʅɲɷɸʆʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏɻʆʋɲʌʉʑʍɲʍʑʅɴɲʍɻ͕ɸʔɲʌʅʉɶɼɹʖʉʐʆʉɿɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐȰʍʏɿʃʉʑ
Ⱦʙɷɿʃɲ͘

ȱʌɽʌʉϭϳ͗ȵʋʀʄʐʍɻɷɿɲʔʊʌʘʆͲȰʌʅʊɷɿɲɷɿʃɲʍʏɼʌɿɲ

ϭϳ͘ϭȸʋɲʌʉʑʍɲʍʑʅɴɲʍɻɷɿɹʋɸʏɲɿɲʋʊʏʉȵʄʄɻʆɿʃʊɷʀʃɲɿʉ͘

ϭϳ͘Ϯ Ⱦɳɽɸɷɿɲʔʉʌɳʅɸʏɲʇʑʏʘʆɲʆʏɿʍʐʅɴɲʄʄʊʅɸʆʘʆɼʃɳɽɸɲɶʘɶɼʏʉʐɸʆʊʎʏʘʆʍʐʅɴɲʄʄʊʅɸʆʘʆ
ʅɸʌʙʆʃɲʏɳʏʉʐɳʄʄʉʐ͕ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʃɲɿʏʘʆɲɿʏɼʍɸʘʆɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃʙʆʅɹʏʌʘʆ͕ʋʉʐ
ʍʏɻʌʀɺʉʆʏɲɿʍʏɻʆʋɲʌʉʑʍɲʍʑʅɴɲʍɻʃɲɿɷɸʆʌʐɽʅʀʍʏɻʃɲʆʅɸʔɿʄɿʃʊɷɿɲʃɲʆʉʆɿʍʅʊʅɸʏɲʇʑʏʘʆ
ʍʐʅɴɲʄʄʊʅɸʆʘʆʅɸʌʙʆ͕ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳɲʌʅʊɷɿɲɸʀʆɲɿʏɲȴɿʃɲʍʏɼʌɿɲʏʘʆȰɽɻʆʙʆ͘

ȳɿɲʏɻʍʐʆɲʋʉɷʉʖɼʊʄʘʆʏʘʆɲʆʘʏɹʌʘʍʐʆʏɳʖɽɻʃɸɻʋɲʌʉʑʍɲʍʑʅɴɲʍɻʃɲɿʐʋʉɶʌɳʔɸʏɲɿɲʋʊʏʉʐʎ
ɷʑʉʍʐʅɴɲʄʄʊʅɸʆʉʐʎʍɸʏɹʍʍɸʌɲ;ϰͿʊʅʉɿɲʋʌʘʏʊʏʐʋɲ͕ɸʃʏʘʆʉʋʉʀʘʆɷʑʉ;ϮͿɹʄɲɴɸɻɃ͘ȵ͘Ɍ͕͘ɹʆɲ
;ϭͿʉȰʆɳɷʉʖʉʎʃɲɿɹʆɲ;ϭͿɲʆɲʌʏɳʏɲɿʍʏɻʆʗɻʔɿɲʃɼɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐɃ͘Ʌ͘ȵ͘Ⱦ͘ȵ͘Ʌ͘ȵ͘͘



ɈȰɇɉɀȲȰȿȿɃɀȵɁȰɀȵɆȸ



ȳȻȰɈȸɁɃ͘ȵ͘Ɍ͘
ȳȻȰɈɃɁȰɁȰȴɃɍɃ
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ
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