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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Ιουλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1370
Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον
έλεγχο και την υλοποίηση της Δράσης 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID - 19»,
της Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας
2014-2020.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ενωσιακές διατάξεις:
α. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί καθορισμού
κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΕΚΤ, το ΤΗΣ, το ΕΓΤΑΑ
και το ΕΤΘΑ και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για
το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΑ και το ΕΤΘΑ και για την κατάργηση
του κανονισμού ΕΚ) αριθμ. 1083/2006, όπως τροποποιείται και ισχύει.
β. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1380/2013, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την
Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθμ. 1224/2009
του Συμβουλίου και την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΚ)
αριθμ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθμ. 639/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου.
γ. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και για την κατάργηση
των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ. 2328/2003,
(ΕΚ) αριθμ. 861/2006, (ΕΚ) 1198/2006 και (ΕΚ) αριθμ.
791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1255/2011
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και
ειδικότερα το άρθρο 55, όπως τροποποιείται και ισχύει.
δ. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1242/2014
της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τη
θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 508/
2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον
αφορά την παρουσίαση των σχετικών σωρευτικών δεδομένων για τις Πράξεις.

Αρ. Φύλλου 2860

ε. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.1243/2014
της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη
θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας,
όσον αφορά της πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν τα κράτη μέλη, καθώς και της ανάγκες σε δεδομένα
και της συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων.
στ. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 772/2014
της Επιτροπής, για τον καθορισμό των κανόνων σχετικά με την ένταση των κρατικών ενισχύσεων που πρέπει
να εφαρμόζονται στο σύνολο των επιλέξιμων δαπανών
ορισμένων δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο
του ΕΤΘΑ.
ζ. Της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής με αριθμό C (2015) 7417/23.10.2015 που αφορά την έγκριση του
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020, όπως ισχύει.
η. Της υπό στοιχεία 2015/C 217/1 ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές για την
εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της Αλιείας
και Υδατοκαλλιέργειας».
θ. Της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής, 2014/
372/ΕΕ της 11ης Ιουνίου 2014, για τον καθορισμό της
ετήσιας κατανομής, ανά κράτος μέλος, του συνόλου των
πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας
που διατίθενται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για την περίοδο 2014-2020.
ι. Της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής, 2014/
464/ΕΕ, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων της
Ένωσης για την πολιτική επιβολής και ελέγχου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας.
ια. Του Εκτελεστικού Κανονισμού 763/2014 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά
τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης
και δημοσιότητας καθώς και οδηγίες για τη δημιουργία
εμβλήματος της Ένωσης.
2. Τις εθνικές διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98),
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
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β. Του ν. 4314/2014 «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020 και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 265) και ειδικότερα το άρθρο 69 αυτού.
γ. Του ν. 4282/2014 «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 182).
δ. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης»
(Α΄ 133).
ε. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).
στ. Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).
ζ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), του π.δ. 84/2019 (Α΄123)
και του π.δ. 40/2021 (Α΄100).
η. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
θ. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
ι. Της υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 κοινής υπουργικής
απόφασης «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 46274/26.09.2014
(Β’ 2573) κοινής υπουργικής απόφασης» (Β΄ 2857).
ια. Της υπ’ αρ. 68/08.01.2021 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη Οικονόμου»
(Β΄ 36).
ιβ. Της υπ’ αρ. 1393/25.10.2016 κοινής υπουργικής
απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας
και Θάλασσας του άρθρου 62 του ν. 4314/2014 και
κατάργηση της υπ’ αρ. 341509/26.11.2008 (Β΄ 2437)»
(Β΄ 3501), όπως ισχύει.
ιγ. Της υπ’ αρ. 1125/07.05.2020 κοινής υπουργικής
απόφασης «Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους Δικαιούχους
και τα ποσά ενίσχυσης του Μέτρου 3.2.11 - ’’Μέτρα για
τη δημόσια υγεία’’, (Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρθρο 55, της
Ενωσιακής Προτεραιότητας 2, ’’Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους,
καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση
υδατοκαλλιέργειας’’, του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» (Β’ 1892).
ιδ. Της υπ’ αρ. 99/23.01.2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και
διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως
καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 σύμφωνα
με το άρθρο 71 του ν. 4314/2014» (Β’ 309).
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ιε. Της υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018
απόφασης Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/EΥΘΥ/1020/
20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία
81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β’ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα
προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων
Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και
Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των
αποτελεσμάτων αξιολόγησης Πράξεων”» (Β’ 5968), όπως
ισχύει.
ιστ. Της υπ’ αρ. 1394/18.06.2020 απόφασης έγκρισης
των κριτηρίων επιλογής πράξεων από την Επιτροπή
Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.
ιζ. Της υπ’ αρ. 1177/01.08.2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» (Β’ 3163), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιη. Της υπ’ αρ. 58437/25.05.2021 σύμφωνης γνώμης
της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ).
ιθ. Της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1167/2015 απόφασης της
ΓΓΔΕ «Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς
και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των υπηρεσιών
που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές» (Β’ 1808),
όπως ισχύει.
3. Τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 και της έκτακτης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί και την άμεση
ανάγκη θέσπισης ειδικών μέτρων για τον μετριασμό των
επιπτώσεων της έξαρσης της COVID- 19 στον τομέα των
υδατοκαλλιεργειών.
4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δημόσια
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1:
Σκοπός
Σκοπός της απόφασης αυτής είναι ο καθορισμός των
όρων και ρυθμίσεων για την εφαρμογή της δράσης 2 του
Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια
της επιδημικής έκρηξης της COVID - 19», της Ενωσιακής
Προτεραιότητας 2, του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας και Θάλασσας 2014- 2020.
Άρθρο 2:
Ορισμοί
1. Για τους σκοπούς της παρούσας Απόφασης ισχύουν
οι ορισμοί:
- Των Κανονισμών (ΕΕ) 1303/2013, 1379/2013,
1380/2013 και 508/2014.
- Της υπό στοιχεία 2003/361/ΕΚ Σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ
μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
- Του άρθρου 61 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265).
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2. Πέραν των ορισμών της παρ. 1 ισχύουν και οι ακόλουθοι ορισμοί:
- Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων (ΕΕΕ) επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης,
του άρθρου 13 της παρούσας.
- Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων
(ΠΣΚΕ), στο οποίο υποβάλλονται και καταχωρίζονται όλα
τα στοιχεία της πράξης που περιγράφονται στο Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου.
Άρθρο 3:
Φορείς Υλοποίησης
Η αρμοδιότητα διαχείρισης του Μέτρου 3.2.11 του
Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 ανήκει στην Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας και Θάλασσας (ΕΥΔ ΕΠΑλΘ).
Άρθρο 4:
Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας
Η δράση 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της
COVID-19» αφορά στην παροχή αντιστάθμισης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της
Υδατοκαλλιέργειας. Ως Υδατοκαλλιέργεια ορίζεται, με
βάση τον Καν(ΕΕ)1380/2013 η «εκτροφή ή καλλιέργεια
υδρόβιων οργανισμών με τη χρησιμοποίηση τεχνικών
σχεδιασμένων για την αύξηση της παραγωγής των εν
λόγω οργανισμών πέρα από τις φυσικές δυνατότητες
του περιβάλλοντος, ενώ οι οργανισμοί παραμένουν στην
ιδιοκτησία φυσικού ή νομικού προσώπου καθ’ όλη τη
διάρκεια του σταδίου εκτροφής ή καλλιέργειας, έως και
το στάδιο της συλλογής». Ο κλάδος αυτός της οικονομίας
περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων παραγωγής προϊόντων υδατοκαλλιέργειας οι οποίες εντάσσονται
στον ΚΑΔ 03.2 «Υδατοκαλλιέργεια».
Άρθρο 5:
Υπαγόμενες Πράξεις
Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης υπάγονται Πράξεις που εντάσσονται στη δράση 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια
της επιδημικής έκρηξης της COVID-19» της Ενωσιακής
Προτεραιότητας 2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, με στόχο την χορήγηση
κεφαλαίου κίνησης και την παροχή αντιστάθμισης για
την προσωρινή αναστολή ή μείωση της παραγωγής και
των πωλήσεων που υφίστανται οι Δικαιούχοι μεταξύ της
1ης Φεβρουαρίου και της 31ης Δεκεμβρίου 2020 ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19, όπως αυτές
προσδιορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.
Άρθρο 6:
Δικαιούχοι - Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής
Δικαιούχοι της ενίσχυσης, ήτοι επιχειρήσεις που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο
της δράσης 2 του Μέτρου 3.2.11 - «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της
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COVID-19» είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις (φυσικά και
νομικά πρόσωπα) οι οποίες, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, καλύπτουν στο
σύνολό τους τις ακόλουθες προϋποθέσεις συμμετοχής:
1. Δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια.
2. Έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την
01/01/2019.
3. Λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες
μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης,
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία, Ομόρρυθμή Εταιρεία,
Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνία
Αστικού Δικαίου, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Οργάνωση Παραγωγών.
4. Τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του
ν. 4308/2014 αδιαλείπτως από την 01/01/2019 έως και
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
5. Διαθέτουν ενεργό κύριο κωδικό δραστηριότητας
(ΚΑΔ) έναν από τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ, αδιαλείπτως από την
01/01/2019 και έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
6. Διαθέτουν κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ, κατά τη διάρκεια του
φορολογικού έτους 2019.
7. Διαθέτουν παραγωγικές μονάδες υδατοκαλλιέργειας, για τις οποίες πρέπει να πληρείται το σύνολο των
κάτωθι προϋποθέσεων:
i. Αφορούν την πάχυνση/εκτροφή θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, ειδών γλυκέων υδάτων ή την καλλιέργεια
οστράκων.
ii. Το σύνολο των προβλεπόμενων -από την ισχύουσα
νομοθεσία- εγκρίσεων και αδειών λειτουργίας, είναι σε
ισχύ και στο όνομα του Δικαιούχου έως την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
iii. Η εκμετάλλευσή τους πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον Δικαιούχο - στον οποίο έχουν εκδοθεί οι σχετικές εγκρίσεις και άδειες λειτουργίας και ο οποίος είναι
υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών όρων τους-, έως
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
iv. Αφορούν την εκτροφή μη γενετικά τροποποιημένων προϊόντων.
8. Υποβάλλουν αποκλειστικά μία αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της ίδιας Πρόσκλησης της δράσης
2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως
συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19» του
ΕΠΑΛΘ 2014-2020, για το σύνολο των παραγωγικών
τους μονάδων οι οποίες καλύπτουν τις προϋποθέσεις
της παρ. 7 του παρόντος άρθρου.
9. Δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από άλλο Εθνικό ή Ενωσιακό Πρόγραμμα, για το
σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης Πράξης.
10. Η ληφθείσα αντιστάθμιση καλύπτει αποκλειστικά
τις απώλειες που προκλήθηκαν ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19, σύμφωνα με την ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα Δικαιούχου.
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11. Συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 στοιχείο (α) έως (δ) του άρθρου
10 του Καν. 508/2014 και συνοδεύονται από την ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα Δικαιούχου, σύμφωνα με
την παρ. 5 του ίδιου άρθρου.
Για την καταβολή της ενίσχυσης, οι Δικαιούχοι οφείλουν να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 15 της
παρούσας.
Άρθρο 7:
Διάρκεια υλοποίησης
1. Ως μέγιστη διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των πράξεων που εντάσσονται στη δράση 2
του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID - 19» του ΕΠΑΛΘ
2014-2020, ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 1η
Φεβρουαρίου 2020 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020.
2. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα θα ορισθεί στην απόφαση Ένταξης και Χρηματοδότησης Πράξεων.
Άρθρο 8:
Περιοχές εφαρμογής Ποσοστό και Ύψος ενίσχυσης/χρηματοδότησης
1. Η δράση 2 του Μέτρου 3.2.11 «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της
COVID-19», εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης 100% επί της επιλέξιμης
δαπάνης έκαστης πράξης.
2. Το ύψος της χορηγούμενης ενίσχυσης ανά Πράξη
προσδιορίζεται τυποποιημένα ως ακολούθως:
Ενίσχυση = - Δαπάνες 2020 - { [- Δαπάνες 2019/ - Κύκλος
Εργασιών 2019] * -Κύκλος Εργασιών 2020 }
όπου:
- Δαπάνες έτους t: Το συνολικό ποσό που αντιστοιχεί:
- Στις φορολογητέες εισροές που αποτυπώνονται στο
πεδίο 367 των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ (έντυπα Φ2)
του Δικαιούχου, όπως υποβλήθηκαν για την περίοδο
Φεβρουάριος - Δεκέμβριος του αντίστοιχου φορολογικού έτους.
- Στην συνολική αξία των αγορών με απαλλαγή από
τον αναλογούν Φ.Π.Α. -βάσει των διατάξεων της ΠΟΛ του
ιθ. σχετικού- που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο
Φεβρουάριος - Δεκέμβριος του αντίστοιχου φορολογικού έτους (μόνο για τους Δικαιούχους που έχουν υπαχθεί
στην εν λόγω διάταξη).
Κύκλος Εργασιών έτους t: Το συνολικό ποσό των φορολογητέων εκροών που αποτυπώνεται στο πεδίο 312 των
περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ (έντυπα Φ2) του Δικαιούχου,
όπως υποβλήθηκαν για την περίοδο Φεβρουάριος - Δεκέμβριος του αντίστοιχου φορολογικού έτους.
Εφόσον, κατά την διάρκεια της περιόδου Φεβρουάριος - Δεκέμβριος του 2019, το αθροιστικό ποσό των
δαπανών υπερβαίνει το ποσό του Κύκλου Εργασιών, ο
σχετικός συντελεστής [Δαπάνες 2019/Κύκλος Εργασιών
2019] λαμβάνει την τιμή «1».
3. Το μέγιστο ύψος της χορηγούμενης ενίσχυσης ανά
Πράξη προσδιορίζεται τόσο βάσει της ονομαστικής
δυναμικότητας των παραγωγικών μονάδων υδατοκαλ-
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λιέργειας του Δικαιούχου που εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 6 της παρούσας, όσο και
βάσει της κατηγορίας μεγέθους στην οποία εντάσσεται
(σύμφωνα με την υπό στοιχεία (2003)/361/ΕΚ Σύσταση
της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), ως εξής:
Ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά παραγωγική εγκατάσταση
Δικαιούχου - Επιχείρησης
Μονάδες εκτροφής θαλάσσιων
μεσογειακών ιχθύων

€900/tn ονομαστικής
δυναμικότητας

Μονάδες εκτροφής ειδών γλυκέων €700/tn ονομαστικής
υδάτων
δυναμικότητας
Μονάδες οστρακοκαλλιέργειας

€150/tn ονομαστικής
δυναμικότητας

Ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά κατηγορία Μεγέθους
Δικαιούχου - Επιχείρησης
Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

€700.000

Λοιπές επιχειρήσεις
€2.000.000
(Μεγέθους μεγαλύτερου της ΜΜΕ)
4. Σύμφωνα με την υπό στοιχεία (2003)/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων βάσει του Μεγέθους
τους, πραγματοποιείται ως εξής:
Κατηγορία Αριθμός
Επιχείρησης απασχολούμενων:
Ετήσια
μονάδα
εργασίας
(ΕΜΕ)

Ετήσιος
κύκλος
εργασιών

και

Σύνολο
ετήσιου
ισολογισμού

ή
≤ 50 εκατ. €

≤ 43 εκατ. €

Μεσαία

< 250

Μικρή

< 50

≤ 10 εκατ. €

≤10 εκατ. €

Πολύ
μικρή

< 10

≤ 2 εκατ. €

≤ 2 εκατ. €

Σύμφωνα με την υπό στοιχεία (2003)/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την
ανωτέρω κατηγοριοποίηση πρέπει να πληρείται τόσο το
κριτήριο του αριθμού των απασχολουμένων, όσο και ένα
εκ των δύο οικονομικών κριτηρίων.
Άρθρο 9:
Διαδικασία υποβολής και παραλαβής αίτησης
χρηματοδότησης
1. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται από
τους δυνητικούς Δικαιούχους μέσω του Πληροφοριακού
Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ),
που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr.
Ο δυνητικός Δικαιούχος υποχρεούται να συμπληρώσει
το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής
αίτησης, μεταξύ των οποίων και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, μέσω της οποίας η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ θα
αποστέλλει στον φορέα το σύνολο των απαιτούμενων
εγγράφων που σχετίζονται με την αίτηση χρηματοδό-
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τησης. Αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα
τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ δεν
είναι δυνατό να υποβληθούν.
2. Ο δυνητικός Δικαιούχος υποβάλει υποχρεωτικά μία
αίτηση χρηματοδότησης για το σύνολο των παραγωγικών του μονάδων οι οποίες καλύπτουν τις προϋποθέσεις
της παρ. 7 του άρθρου 6 της παρούσας.
3. Η αίτηση χρηματοδότησης επέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) για τα
στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει
να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα
δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές
και διοικητικές κυρώσεις.
4. Οι Δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και
ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης
χρηματοδότησης. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης. Επιτρέπεται η ακύρωση της
ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης από τον δυνητικό Δικαιούχο της πράξης (από τον δηλωθέντα υπεύθυνο
της αίτησης χρηματοδότησης), υπό την προϋπόθεση
της υποβολής αίτησης ακύρωσης πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων
χρηματοδότησης. Η αίτηση ακύρωσης υποβάλλεται
ηλεκτρονικά από τους υποψήφιους Δικαιούχους μέσω
του helpdesk του ΠΣΚΕ (http://www.ependyseis.gr/mis).
Η επιλογή αυτή οδηγεί αυτόματα στην παραίτηση των
ενδιαφερομένων από την υποβληθείσα αίτησή τους και
παρέχει τη δυνατότητα της επανυποβολής νέας αίτησης
χρηματοδότησης εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Σε
κάθε περίπτωση, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της υποβολής του αιτήματος ενίσχυσης έως
την έκδοση της απόφασης Ένταξης-Χρηματοδότησης,
δεν επιτρέπεται η μεταβολή οποιουδήποτε στοιχείου
της πράξης.
5. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης,
δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης χρηματοδότησης.
6. Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων
χρηματοδότησης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια,
ορίζεται στην Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Χρηματοδότησης, που εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων.
Άρθρο 10:
Δικαιολογητικά αίτησης χρηματοδότησης
1. Στην ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης πρέπει
απαραίτητα και ανάλογα με την περίπτωση να επισυνάπτονται (αποκλειστικά σε μορφή pdf ) κατά σειρά
προτεραιότητας, τα πιο κάτω δικαιολογητικά (που θα
εναρμονίζονται υποχρεωτικά σύμφωνα με την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία):
i. Εκτύπωση Προσωποποιημένης Πληροφόρησης από
το TaxisNet (μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr) στην οποία θα
εμφανίζεται η Κατάσταση της επιχείρησης, η Ημερομη-
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νία Έναρξης και η Κατάσταση των Ενεργών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ), με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης
η οποία θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία
δημοσίευσης της Πρόσκλησης.
ii. Περιοδικές Δηλώσεις ΦΠΑ (έντυπα Φ2) που υποβλήθηκαν για τα φορολογικά έτη 2019 και 2020, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιητικών δηλώσεων που
υποβλήθηκαν έως την 31η Μαρτίου 2021. Συγκεκριμένα:
- Για επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία,
υποβάλλονται τα έντυπα των Περιοδικών Δηλώσεων
ΦΠΑ για τους μήνες από Φεβρουάριο έως Δεκέμβριο
για τα έτη 2019 και 2020.
- Για επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία,
υποβάλλονται τα έντυπα των Περιοδικών Δηλώσεων
ΦΠΑ για τα τέσσερα τρίμηνα των ετών 2019 και 2020,
συνοδευόμενων από Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου
εκπροσώπου, η οποία θα φέρει ψηφιακή ή χειρόγραφη
(με θεώρηση για το γνήσιο) υπογραφή του Νόμιμου Εκπροσώπου, με μηνιαία ανάλυση των δηλωθέντων ποσών
του πρώτου τριμήνου έκαστου έτους (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ).
iii. Τεκμηριωτικό υλικό αγορών με απαλλαγή από τον
αναλογούν Φ.Π.Α., όπως αυτές πραγματοποιήθηκαν βάσει των διατάξεων της ΠΟΛ του ιθ. σχετικού, για τους
μήνες από Φεβρουάριο έως Δεκέμβριο για τα έτη 2019
και 2020. Συγκεκριμένα υποβάλλονται (μόνο από τους
Δικαιούχους που έχουν υπαχθεί στην εν λόγω διάταξη):
- Αντίγραφο των αιτήσεων έγκρισης απαλλαγής ΦΠΑ,
όπως υποβλήθηκαν προς της αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τα έτη
2018-2021 (συμπεριλαμβανομένων τυχόν γνωστοποιήσεων ανακατανομής μεταξύ των σειρών).
- Αποφάσεις έγκρισης χορήγησης ορίου απαλλαγής
από τον αναλογούν Φ.Π.Α., όπως χορηγήθηκαν από την
αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τα έτη 2018-2021 (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ανακλήσεων).
- Βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για τις χορηγηθείσες
αποφάσεις έγκρισης χορήγησης ορίου απαλλαγής από
τον αναλογούν Φ.Π.Α. για τα έτη 2018-2021, σύμφωνα
με το ειδικό Βιβλίο - Μητρώο.
- Αντίγραφα των Ειδικών Διπλοτύπων Δελτίου Απαλλαγής και των παραστατικών τιμολόγησης που τα συνοδεύουν, όπως αυτά εκδόθηκαν στο πλαίσιο των προσκομισθέντων αποφάσεων χορήγησης ορίου απαλλαγής
Φ.Π.Α.
iv. Δημοσιευμένος ισολογισμός και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης για τα τρία (3) έτη που προηγούνται
αυτού της αίτησης (για τις επιχειρήσεις οι οποίες υποχρεούνται να δημοσιεύουν ισολογισμό και αποτελέσματα
χρήσης). Εφόσον κάποια εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας του ΓΕΜΗ,
δεν απαιτείται η υποβολή τους.
v. Έντυπα Ε3 (με αριθμό δήλωσης) που υποβλήθηκαν
για τα τρία (3) έτη που προηγούνται αυτού της αίτησης,
συμπεριλαμβανομένων των τροποποιητικών δηλώσεων
που υποβλήθηκαν έως την 31η Μαρτίου 2021.
vi. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, μη υποβολής
αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική
διαχείριση από το Πρωτοδικείο, με ημερομηνία έκδοσης
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έως 2 μήνες πριν την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης
ενίσχυσης. Εναλλακτικά υποβάλλεται Γενικό Πιστοποιητικό (Μεταβολών) από το Γ.Ε.ΜΗ. με ημερομηνία έκδοσης έως 2 μήνες πριν την ηλεκτρονική υποβολή της
αίτησης ενίσχυσης.
vii. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του φορέα (Καταστατικό/Δημοσιευμένη απόφαση συγκρότησης ΔΣ και ορισμού Νόμιμου Εκπροσώπου).
viii. Απόφαση (Πρακτικά) τελευταίας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων/εταίρων/μελών του Δικαιούχου. Σε περίπτωση μεταβολής της μετοχικής/εταιρικής σύνθεσης
μετά την τελευταία Γ.Σ. υποβάλλεται απόσπασμα του
βιβλίου Μετόχων ή Μελών με υπογραφή του λογιστή.
ix. Δήλωση με τα στοιχεία σχετικά με την ιδιότητα της
επιχείρησης, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (Υπόδειγμα I), σύμφωνα με την υπό στοιχεία 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής και του Καν (ΕΕ) 1388/2014 και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ,
η οποία θα φέρει ψηφιακή ή χειρόγραφη (με θεώρηση
για το γνήσιο) υπογραφή του Νόμιμου Εκπροσώπου.
x. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, κάνοντας χρήση του Υποδείγματος ΙΙ, η οποία θα φέρει ψηφιακή ή
χειρόγραφη (με θεώρηση για το γνήσιο) υπογραφή του
Νόμιμου Εκπροσώπου.
xi. Απόφαση μίσθωσης ή Μισθωτήριο συμβόλαιο ή
πράξη ιδιοκτησίας του χώρου εγκατάστασης της της/
ων παραγωγικής/ών μονάδας/ων.
xii. Απόφαση έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)
ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) της/ων
παραγωγικής/ών μονάδας/ων.
xiii. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της/ων παραγωγικής/ών μονάδας/ων.
2. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία που
υποβάλλονται στο ΠΣΚΕ ηλεκτρονικά θα πρέπει να έχει
συνολικό μέγεθος μικρότερο των 50 MB. Επιπλέον κάθε
μεμονωμένο αρχείο θα πρέπει να είναι μικρότερο από 10
ΜΒ. Οι ανωτέρω περιορισμοί είναι υποχρεωτικοί. Για την
διευκόλυνση των δικαιούχων είναι δυνατή η επισύναψη
των αρχείων pdf σε συμπιεσμένη μορφή (zip ή και rar).
Άρθρο 11:
Όργανα αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης/Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης
Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης πραγματοποιείται μέσω του ΠΣΚΕ, από στελέχη της αρμόδιας
Μονάδας της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ.
Εφόσον κρίνεται αναγκαίο η ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, δύναται να
αναθέτει την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης σε αξιολογητές εγκεκριμένου Μητρώου αξιολογητών.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι άμεση, βάσει της
ημερομηνίας και ώρας οριστικοποίησης της υποβολής
της αίτησης του δυνητικού Δικαιούχου στο ΠΣΚΕ.
Η διαδικασία ελέγχου πληρότητας, επιλεξιμότητας,
αξιολόγησης και επιλογής των πράξεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μεθοδολογία αξιολόγησης, τα στάδια
και τα κριτήρια, όπως αυτά έχουν εγκριθεί και ισχύουν
από την Επιτροπή Παρακολούθησης και εξειδικεύονται
στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
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1ο Στάδιο: Έλεγχος πληρότητας στοιχείων της αίτησης
και επιλεξιμότητας πράξης.
Κατά το στάδιο αυτό, και εφόσον κριθεί αναγκαίο, η
ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ δύναται να ζητήσει, μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, από τον αιτούντα φορέα την υποβολή διευκρινίσεων ή/και συμπληρωματικών στοιχείων.
Οι διευκρινίσεις ή/και τα συμπληρωματικά στοιχεία οφείλεται να υποβληθούν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών
από την ημερομηνία παράδοσης του σχετικού εγγράφου
της υπηρεσίας (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ). Με την υποβολή τους,
η Αίτηση ελέγχεται εκ νέου ως προς την πληρότητά της.
Εάν παρέλθει η προθεσμία που έχει χορηγηθεί και δεν
υποβληθεί το σύνολο των πρόσθετων ζητηθέντων στοιχείων, η αίτηση απορρίπτεται.
2ο Στάδιο: Αξιολόγηση της αίτησης Χρηματοδότησης
Για τις αιτήσεις που κρίνονται πλήρεις στο προηγούμενο στάδιο, η ΕΥΔ ΕΠΑλΘ προβαίνει σε αξιολόγηση
αυτών με βάση τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων, όπως
αυτά εγκρίνονται και ισχύουν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και εξειδικεύονται στην παρούσα σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι και τους συνημμένους
πίνακες κριτηρίων.
Κατά το στάδιο αυτό, και εφόσον κριθεί αναγκαίο, η
ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ δύναται να προβεί στη διασταύρωση/επιβεβαίωση των υποβληθέντων στοιχείων ή/και να ζητήσει,
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από τον φορέα την
υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων. Τα απαιτούμενα
συμπληρωματικά στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία
παράδοσης του σχετικού εγγράφου της Υπηρεσίας (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της
ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ). Με την υποβολή των συμπληρωματικών
στοιχείων, η αίτηση αξιολογείται ως προς τα κριτήρια
επιλογής Πράξεων. Εάν παρέλθει η προθεσμία που έχει
χορηγηθεί και δεν υποβληθούν τα πρόσθετα ζητηθέντα
στοιχεία, η αξιολόγηση της αίτησης ολοκληρώνεται σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του φακέλου.
Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω σταδίων εκ μέρους
των αρμόδιων αξιολογητών, οι αιτήσεις χρηματοδότησης προωθούνται στον προϊστάμενο της Μονάδας Β2
της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ ο οποίος προβαίνει στην ολοκλήρωση
των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και στην οριστικοποίησή τους στο ΠΣΚΕ.
Με την οριστικοποίηση των σχετικών αποτελεσμάτων
αξιολόγησης στο ΠΣΚΕ παράγονται οι κάτωθι προσωρινοί Πίνακες:
- Πίνακας εγκεκριμένων αιτήσεων (Πίνακας Ι), ο οποίος δύναται να καταρτιστεί τμηματικά, για όσες πράξεις
έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία αξιολόγησης,
βάσει της ημερομηνίας και ώρας οριστικοποίησης των
σχετικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο ΠΣΚΕ και
μέχρι την εξάντληση του αντίστοιχου προϋπολογισμού
της Πρόσκλησης.
- Πίνακας απορριφθεισών αιτήσεων, λόγω αρνητικής
αξιολόγησης (Πίνακας ΙΙ), ο οποίος δύναται να καταρτιστεί τμηματικά, για όσες πράξεις η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε, βάσει της ημερομηνίας και ώρας
οριστικοποίησης των σχετικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο ΠΣΚΕ.
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Η ΕΥΔ ΕΠΑλΘ έχει την ευθύνη αρχειοθέτησης όλων
των στοιχείων της αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων.
Άρθρο 12:
Απόφαση ένταξης και χρηματοδότησης πράξεων
Με την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων του
άρθρου 11, οριστικοποιούνται από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ
στο ΠΣΚΕ τα στοιχεία των εγκεκριμένων αιτήσεων και
ο προϊστάμενος της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, εισηγείται αρμοδίως
στον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων επί των αποτελεσμάτων
της αξιολόγησης, ο οποίος εκδίδει την αντίστοιχη
απόφαση ένταξης (ολική ή τμηματική). Για τις αιτήσεις
που απορρίπτονται εκδίδεται απόφαση απόρριψης με
σχετική τεκμηρίωση.
Η σχετική απόφαση ένταξης και Χρηματοδότησης
Πράξεων αναρτάται και δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα
"Διαύγεια" μέσω του ΟΠΣ και αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αποδεικτικό παράδοσης
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ) στους
Δικαιούχους. Οι υποψήφιοι των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε ενημερώνονται μέσω της
Απόφασης Απόρριψης, η οποία αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αποδεικτικό παράδοσης
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ) για την
απόρριψη της αίτησής τους, καθώς και για το δικαίωμα υποβολής ένστασης, σύμφωνα με το άρθρο 43 της
υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 (Β΄ 5968)
απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Άρθρο 13:
Διαδικασία ενστάσεων
Στην περίπτωση αντιρρήσεων επί του αποτελέσματος
τόσο της εξέτασης πληρότητας όσο και της αξιολόγησης
και επιλογής πράξεων, δίνεται η δυνατότητα υποβολής
ένστασης (ενδικοφανούς προσφυγής με την έννοια του
άρθρου 25 του ν. 2690/1999), εκ μέρους του φορέα της
Πράξης, κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων στην ΕΥΔ
ΕΠΑΛΘ εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της ημερομηνίας γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ
ΕΠΑΛΘ). Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω
ΠΣΚΕ. Η μη υποβολή ένστασης εκ μέρους του φορέα
της πράξης εντός της τεθείσας προθεσμίας, ισοδυναμεί με την εκ μέρους του αποδοχή των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης.
Οι ενστάσεις εξετάζονται από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, η οποία
θα πρέπει να ολοκληρώσει τις εν λόγω διαδικασίες εντός
δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, για το σύνολο των
υποβληθεισών ενστάσεων, από την ημερομηνία λήξης
της προθεσμίας υποβολής τους.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εκδίδεται σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής
και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων επί του αποτελέσματος εξέτασης των ενστάσεων και ενημερώνονται μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι ενιστάμενοι με επαρκή
και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του αποτελέσματος της
εξέτασης των ενστάσεών τους.
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Με την έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης των
ενστάσεων, εκδίδεται -μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ - συμπληρωματικός πίνακας
εγκεκριμένων αιτήσεων (Πίνακας Ι), και η αντίστοιχη
απόφαση ένταξης και Χρηματοδότησης Πράξεων του
Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (τροποποίηση της απόφασης
ένταξης).
Άρθρο 14:
Διαδικασία Παρακολούθησης,
Πιστοποίησης και Πληρωμής Πράξεων
1. Η παρακολούθηση και η Επαλήθευση - Πιστοποίηση της υλοποίησης των Πράξεων γίνεται από την ΕΥΔ
ΕΠΑΛΘ, η οποία προβαίνει μόνο στην Διοικητική Επαλήθευση των αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων.
2. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης πραγματοποιείται σε μία (1) δόση.
3. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών
από την ημερομηνία έκδοσης της απόφαση ένταξης και
Χρηματοδότησης Πράξεων, ο Δικαιούχος υποβάλλει ένα
τελικό αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης - Πληρωμής
υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά
αποτυπώνονται στο άρθρο 16 της παρούσας. Το αίτημα Επαλήθευσης-Πιστοποίησης-Πληρωμής επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α’ 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό, συνεπώς
θα εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα
δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές
και διοικητικές κυρώσεις.
4. Το υποβληθέν αίτημα ελέγχεται για την πληρότητά
του από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, η οποία δύναται να ζητήσει
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πρόσθετα στοιχείαδιευκρινίσεις για τη συμπλήρωσή του. Τα τυχόν πρόσθετα στοιχεία - διευκρινίσεις της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ οφείλεται να
αποσταλούν από τον δικαιούχο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του σχετικού εγγράφου (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ).
5. Με την υποβολή των πρόσθετων στοιχείων-διευκρινίσεων, το αίτημα Επαλήθευσης - Πιστοποίησης Πληρωμής ελέγχεται εκ νέου για την πληρότητά του
και στη συνέχεια επαληθεύεται διοικητικά το φυσικό
και οικονομικό αντικείμενο με βάση τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά/παραστατικά. Ειδικότερα η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ:
i. Εξετάζει λεπτομερώς τα δικαιολογητικά που υπέβαλε
ο Δικαιούχος.
ii. Επαληθεύει ότι κατά τον μήνα που προηγείται της
ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής του αιτήματος
επαλήθευσης - πιστοποίησης - πληρωμής, το πλήθος
των ημερών ασφάλισης των εργαζόμενων του Δικαιούχου δεν υπολείπεται του αντίστοιχου πλήθους ημερών
ασφάλισης του μηνός Φεβρουαρίου 2020.
iii. Ελέγχει τυχόν μεταβολές των στοιχείων της πράξης
και επαληθεύει ότι εξακολουθούν να εκπληρώνονται οι
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση.
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iv. Συμπληρώνει τη Λίστα Διοικητικής Επαλήθευσης
(Υπόδειγμα V), στην οποία αποτυπώνεται το σύνολο των
προς επαλήθευση στοιχείων (σημεία ελέγχου) του Αιτήματος. H Λίστα Διοικητικής Επαλήθευσης φυλάσσεται
στον φάκελο της πράξης.
6. Στη συνέχεια, οριστικοποιείται στο ΠΣΚΕ το αποτέλεσμα της Διοικητικής Επαλήθευσης και ορίζεται το
καταβλητέο ποσό της δημόσιας οικονομικής ενίσχυσης
στον Δικαιούχο της πράξης.
7. Με την οριστικοποίηση των δεδομένων της Έκθεσης
Επαλήθευσης αλλά και των υπολοίπων σταδίων της Πιστοποίησης και Ελέγχου στο ΠΣΚΕ, η δημόσια χρηματοδότηση που αναλογεί στους δικαιούχους καταβάλλεται
από την Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διενέργεια των πληρωμών του.
8. Το τελικό ποσό πληρωμής δεν μπορεί να υπερβεί τον
εγκεκριμένο προϋπολογισμό της απόφασης Ένταξης Χρηματοδότησης της πράξης.
9. Η πληρωμή πραγματοποιείται, στο ακέραιο και αποκλειστικά στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου,
χωρίς κανένα ποσό να αφαιρείται, ούτε να παρακρατείται
ή να εισπράττεται, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη
μείωση των ποσών της δημόσιας συνεισφοράς στους
δικαιούχους.
10. Η δημόσια ενίσχυση δεν εκχωρείται σε τρίτους.
Άρθρο 15:
Δικαιολογητικά Αιτήματος Επαλήθευσης Πιστοποίησης - Πληρωμής
1. Αντίγραφο Αποδεικτικού Υποβολής αναλυτικής ΑΠΔ
με το συνοδευτικό έντυπο για τον μήνα που προηγείται
αυτού της υποβολής του αιτήματος επαλήθευσης - πιστοποίησης - πληρωμής, καθώς και του αντίστοιχου του
προηγούμενου έτους.
2. Φωτογραφία της αναρτημένης αφίσας πληροφόρησης σχετικά με την πράξη (ελάχιστο μέγεθος Α3), που
περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την
Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό.
3. Φωτοτυπία Τραπεζικού εγγράφου (π.χ. εκτύπωση
από το e-banking) με τον αριθμό ΙΒΑΝ (εταιρικού ή επαγγελματικού λογαριασμού) του Δικαιούχου, στον οποίο θα
γίνει η κατάθεση του ποσού της ενίσχυσης.
4. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, μη υποβολής
αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική
διαχείριση από το Πρωτοδικείο, με ημερομηνία έκδοσης
έως 2 μήνες πριν την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος επαλήθευσης - πιστοποίησης - πληρωμής. Εναλλακτικά υποβάλλεται Γενικό Πιστοποιητικό (Μεταβολών)
από το Γ.Ε.ΜΗ. με ημερομηνία έκδοσης έως 2 μήνες πριν
την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος επαλήθευσης πιστοποίησης - πληρωμής.
5. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, κάνοντας
χρήση του Υποδείγματος ΙV, η οποία θα φέρει ψηφιακή
ή χειρόγραφη (με θεώρηση για το γνήσιο) υπογραφή
του Νόμιμου Εκπροσώπου, στην οποία θα αναφέρονται
-μεταξύ άλλων- ότι κατά την ημερομηνία υποβολής του
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αιτήματος επαλήθευσης - πιστοποίησης - πληρωμής ο
Δικαιούχος εξακολουθεί να εκπληρώνει τους όρους και
προϋποθέσεις συμμετοχής του στη Δράση 2 του Μέτρου
3.2.11 - «Μέτρα για τη δημόσια υγεία ως συνέπεια της
επιδημικής έκρηξης της COVID-19» και ότι δεν έχουν
επέλθει μεταβολές στα δεδομένα που αποτυπώνονται στο Τεχνικό Δελτίο της εγκεκριμένης πράξης. Σε
περίπτωση που έχουν τροποποιηθεί τα στοιχεία του
Δικαιούχου ή/και της εγκριμένης Πράξης, όπως αυτά
αποτυπώνονται στο Τεχνικό Δελτίο, υποβάλλονται τα
αντίστοιχα δικαιολογητικά -όπως αυτά προσδιορίζονται
στο άρθρο 10 της παρούσας- για την επαλήθευση της
τήρησης των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής του
Δικαιούχου στην Δράση.
Άρθρο 16:
Ολοκλήρωση πράξεων
1. Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου της πράξης ορίζεται η 31/12/2020.
2. Με την ολοκλήρωση υλοποίησης του συνόλου των
ενταγμένων πράξεων, η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ προβαίνει στη σύνταξη της Απόφασης - Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πράξεων, η οποία υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων,
καταχωρίζεται στο ΟΠΣ και κοινοποιείται στον Δικαιούχο.
3. Στην απόφαση ολοκλήρωσης των πράξεων:
- Βεβαιώνεται η ολοκλήρωση υλοποίησης του φυσικού
αντικειμένου.
- Διαπιστώνεται η τήρηση των υποχρεώσεων των Δικαιούχων που τίθενται στην Απόφαση Χρηματοδότησης
των Πράξεων.
- Διαπιστώνεται η συμμόρφωση των Δικαιούχων με
τυχόν συστάσεις προγενέστερων επαληθεύσεων και
ελέγχων που έχουν διενεργηθεί από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ ή
άλλα ελεγκτικά όργανα.
Άρθρο 17:
Υποχρεώσεις Δικαιούχων οικονομικών ενισχύσεων
Ο Δικαιούχος υποχρεούται:
1. Να υλοποιήσει την Πράξη σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην απόφαση ένταξης - Χρηματοδότησής της.
2. Να τηρεί την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία κατά
την εκτέλεση της πράξης.
3. Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα
τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως
την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή της. Στον φάκελο της
πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα
για διάστημα πέντε (5) ετών από την τελική πληρωμή
της πράξης. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά
έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων,
ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή
σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων
εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
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4. Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’ όλη
τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο
Δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα
έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην
ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα
αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο
στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης της
πράξης, και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας
οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην εκτέλεση της
Πράξης, εφόσον ζητηθούν.
6. Να αποδέχεται τη συμπερίληψή του στον κατάλογο των Πράξεων του ΕΠΑΛΘ που δημοσιοποιεί η ΕΥΔ
ΕΠΑΛΘ, στη διαδικτυακή πύλη www.alieia.gr, κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα V του
Καν. 508/2014, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία
του Δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, η
ημερομηνία έναρξης της πράξης, η καταληκτική ημερομηνία πράξης, η συνολική επιλέξιμη δαπάνη, το ποσοστό
συγχρηματοδότησης, ο ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη
κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, η χώρα, η ονομασία
της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.
7. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή φορέα υλοποίησης της
πράξης κατά τη διάρκεια υλοποίησής της και έως την
καταβολή της τελικής ενίσχυσης.
Σε περίπτωση παράβασης των αναφερομένων στις
προηγούμενες παραγράφους, η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ δύναται να
αποφασίζει την ανάκτηση μέρους ή και του συνόλου
των ενισχύσεων, αναλογικά προς την περίοδο για την
οποία δεν εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις, όπως επίσης
για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του Δικαιούχου
στις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών εντός των χρονοδιαγραμμάτων που θα τους τίθενται.
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Άρθρο 18:
Δημοσιονομικές διορθώσεις/Ανακτήσεις
1. Σε περίπτωση διαπίστωσης παρατυπίας, από την
ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ ή παράβασης των αναφερόμενων του άρθρου 18, εφαρμόζονται οι διαδικασίες δημοσιονομικής
διόρθωσης και η ανάκτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών σύμφωνα με την υπ’ αρ.
99/23.01.2017 κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από
πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του ΕΠΑΛΘ 2014-2020» (Β’ 309).
2. Για τις διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης
απάτης ακολουθείται η Ενωσιακή και Εθνική νομοθεσία, όπως εξειδικεύεται και τροποποιείται κάθε φορά.
Άρθρο 19:
Δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης
1. Η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ οφείλει να δημοσιεύει μέσω του τύπου
και ηλεκτρονικά την Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων
χρηματοδότησης, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι
οι δυνητικοί Δικαιούχοι θα λάβουν έγκαιρα γνώση για
την ύπαρξη και το περιεχόμενο της Πρόσκλησης.
2. Οι κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας μεριμνούν
για τη δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης/Επικοινωνίας, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού, στους Αλιευτικούς
Συνεταιρισμούς, τα συλλογικά όργανα υδατοκαλλιεργητών και σε λοιπούς φορείς της περιοχής ευθύνης τους,
που μπορούν να συμβάλλουν στην ευρύτερη δυνατή
ενημέρωση του πληθυσμού και όλων των δυνητικών
Δικαιούχων, χωρίς διακρίσεις.
3. Οι εν λόγω ενέργειες δημοσιοποίησης, α) καταγράφονται λεπτομερώς από τις κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας, οι οποίες οφείλουν να τηρούν σε αρχείο όλα
τα αποδεικτικά στοιχεία δημοσιοποίησης της Πρόσκλησης και β) κοινοποιούνται στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻ//͗ɇʏʉɿʖɸʀɲʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻʎʏɻʎʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎɀɸɶɹɽʉʐʎʏʉʐȴɿʃɲɿʉʑʖʉʐ
ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ/͗ȴɼʄʘʍɻʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆʃɲʏɻɶʉʌʀɲɀɸɶɹɽʉʐʎ
ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ//͗ɉʋɸʑɽʐʆɻȴɼʄʘʍɻȰʀʏɻʍɻʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ
ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ///͗ɉʋɸʑɽʐʆɻȴɼʄʘʍɻȵʋɿʅɸʌɿʍʅʉʑȰ͛Ɉʌɿʅɼʆʉʐ
ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ /s͗ ɉʋɸʑɽʐʆɻ ȴɼʄʘʍɻ Ȱʀʏɻʍɻʎ ȵʋɲʄɼɽɸʐʍɻʎ ʹ Ʌɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ʹ Ʌʄɻʌʘʅɼʎ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʎ
Ʌʌɳʇɻʎ
ɉɅɃȴȵȻȳɀȰs͗ȿʀʍʏɲȴɿʉɿʃɻʏɿʃɼʎȵʋɲʄɼɽɸʐʍɻʎɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʎɅʌɳʇɻʎ



Τεύχος B’ 2860/01.07.2021

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

37335

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ/͗ɀɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʃɲɿȾʌɿʏɼʌɿɲȵʋɿʄʉɶɼʎɅʌɳʇɸʘʆ
ȳɿɲʏɿʎʋʌʉʏɳʍɸɿʎʋʉʐɽɲʐʋʉɴʄɻɽʉʑʆʍʏʉʅɹʏʌʉϯ͘Ϯ͘ϭϭ͕ɸʋɿʄɹɶɸʏɲɿɻɳʅɸʍɻɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻɷɸɷʉʅɹʆʉʐʊʏɿ
ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ ʖʉʌɼɶɻʍɻ ʍʏɼʌɿʇɻʎ ʍʏɲ ʃɲɽɸʍʏʙʏɲ ɲʋʉɺɻʅʀʘʍɻʎ ʍɸ ʉʍʏʌɲʃʉʃɲʄʄɿɸʌɶɻʏɹʎ ʃɲɿ
ʐɷɲʏʉʃɲʄʄɿɸʌɶɻʏɹʎʄʊɶʘɲʆɲʍʏʉʄɼʎʏɻʎʍʐɶʃʉʅɿɷɼʎʏʘʆɸʃʏʌɸʔʊʅɸʆʘʆʅɲʄɲʃʀʘʆʃɲɿʏɻʎɲʆɲʍʏʉʄɼʎɼ
ʅɸʀʘʍɻʎʏɻʎʐɷɲʏʉʃɲʄʄɿɸʌɶɻʏɿʃɼʎʋɲʌɲɶʘɶɼʎʃɲɿʋʘʄɼʍɸʘʆ͘
Ɉɲ ʃʌɿʏɼʌɿɲ ɸʋɿʄʉɶɼʎ Ʌʌɳʇɸʘʆ ɴɲʍʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɿʎ ɶɸʆɿʃɹʎ ɲʌʖɹʎ ʃʌɿʏɻʌʀʘʆ ɸʋɿʄʉɶɼʎ ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ɸɶʃʌʀɽɻʃɲʆ
ɲʋʊ ʏɻʆ ȵʋɿʏʌʉʋɼ Ʌɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ͕ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻ ʅɸ ɲʌɿɽ͘ ϭϯϵϰͬϭϵͲϬϲͲϮϬϮϬ Ȱʋʊʔɲʍɻ ʏʉʐ
ɅʌʉɹɷʌʉʐʎʏɻʎȵʋɿʏʌʉʋɼʎɅɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎʏʉʐȵɅȰȿȺϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘
ȸɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿʍɸɷʑʉ;ϮͿʍʏɳɷɿɲ͗
ɇɈȰȴȻɃȰ͘ȵȿȵȳɍɃɇɅȿȸɆɃɈȸɈȰɇȾȰȻȵɅȻȿȵɂȻɀɃɈȸɈȰɇɅɆȰɂȵɏɁ
ɇɈȰȴȻɃȲ͘ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɈɏɁɅɆɃɈȰɇȵɏɁȰɁȰɃɀȰȴȰȾɆȻɈȸɆȻɏɁ
ȰʃʉʄʉʐɽʉʑʆʏɲʃʌɿʏɼʌɿɲʏʘʆʍʏɲɷʀʘʆɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎȰʚʃɲɿȲʚɶɿɲʏʉɀɹʏʌʉϯ͘Ϯ͘ϭϭʏɻʎɅʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎϮ͕
ʏʉʐȵɅȰʄȺϮϬϭϰͲϮϬϮϬ͘
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ȵȻȴȻȾɃɇɇɈɃɍɃɇ͗



Ϯ͗Ʌʌʉɲɶʘɶɼʏɻʎʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɳɴɿʙʍɿʅɻʎ͕ɲʋʉɷʉʏɿʃɼʎʘʎʋʌʉʎʏɻʖʌɼʍɻʏʘʆʋʊʌʘʆ͕ʃɲɿʆʉʏʊʅʉʐ͕
ɲʆʏɲɶʘʆɿʍʏɿʃɼʎʃɲɿɴɲʍɿɺʊʅɸʆɻʎʍʏɻɶʆʙʍɻʐɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ

ɅɆɃɈȵɆȰȻɃɈȸɈȰ͗

ɅɆɃɈȵȻɁɃɀȵɁKɇɈȻɈȿɃɇɅɆȰɂȸɇ͗

ȰȿȻȵȻȰɇΘȺȰȿȰɇɇȰɇϮϬϭϰͲϮϬϮϬ

ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȻȰȾɃɅɆɃȳɆȰɀɀȰ͗

ɇɈȰȴȻɃȰ͘ȵȿȵȳɍɃɇɅȿȸɆɃɈȸɈȰɇȾȰȻȵɅȻȿȵɂȻɀɃɈȸɈȰɇɅɆȰɂȵɏɁ
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Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼʃʌɿʏɻʌʀʉʐ

ȵʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻʃʌɿʏɻʌʀʉʐ

Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ

Ɉɿʅɼ

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ

ȰɆ͘ϱϱ͘ϭ

ȾɏȴȻȾɃɇɅɆɃɇȾȿȸɇȸɇ͗

ɲͬɲ

ϯ͘Ϯ͘ϭϭȱʌɽʌʉϱϱͲɀɹʏʌɲɶɿɲʏɻȴɻʅʊʍɿɲɉɶɸʀɲ

ɀȵɈɆɃ͗

ɇɈȰȴȻɃȲϭ͘ɅȿȸɆɃɈȸɈȰȾȰȻɇȰɌȸɁȵȻȰɈɃɉɅȵɆȻȵɍɃɀȵɁɃɉɈȸɇɅɆɃɈȰɇȸɇ

ϰ͘Ʌʌʉʙɽɻʍɻʏɻʎʐɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ͕ʅɸʐʗɻʄʊɸʋʀʋɸɷʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʏʉʐʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎʃɲɿʏɻʎʐɶɸʀɲʎʃɲɿʏɻʎ
ʃɲʄɼʎɷɿɲɴʀʘʍɻʎʏʘʆɺʙʘʆ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʏɻʎɷɻʅʊʍɿɲʎʐɶɸʀɲʎʃɲɿɲʍʔɳʄɸɿɲʎ



ȵȻȴȻȾɃɇɇɈɃɍɃɇ͗



ɄɍȻ





Ϯ͗Ʌʌʉɲɶʘɶɼʏɻʎʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɳɴɿʙʍɿʅɻʎ͕ɲʋʉɷʉʏɿʃɼʎʘʎʋʌʉʎʏɻʖʌɼʍɻʏʘʆʋʊʌʘʆ͕ʃɲɿʆʉʏʊʅʉʐ͕
ɲʆʏɲɶʘʆɿʍʏɿʃɼʎʃɲɿɴɲʍɿɺʊʅɸʆɻʎʍʏɻɶʆʙʍɻʐɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ





ɃɍȻ



ɅɆɃɈȵɆȰȻɃɈȸɈȰ͗





ɁȰȻ

ɁȰȻ



ɃɍȻ



ȰȿȻȵȻȰɇΘȺȰȿȰɇɇȰɇ

ɇɈȰȴȻɃȲ͘ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɈɏɁɅɆɃɈȰɇȵɏɁȰɁȰɃɀȰȴȰȾɆȻɈȸɆȻɏɁ

ɅɆɃɋɅɃȺȵɇȸȺȵɈȻȾȸɇȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ͗
ȺɸʏɿʃɼɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʊʄʘʆʏʘʆʃʌɿʏɻʌʀʘʆʏʉʐɇɈȰȴȻɃɉȰ͛



ɃɷɿʃɲɿʉʑʖʉʎɷɸʆɹʖɸɿɷɿɲʋʌɳʇɸɿɲʋɳʏɻʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏʉʐȵɈȰɼʏʉʐȵɈȺȰ
;ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏʉɳʌɽʌʉϭϬʏʉʐȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑϱϬϴͬϮϬϭϰͿ









ɁȰȻ

ɃɍȻ

ɁȰȻ

ɃɍȻ

ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȻȰȾɃɅɆɃȳɆȰɀɀȰ͗



Ʌɲʌɲɷɸʃʏʊʏɻʎɲʀʏɻʍɻʎ

ϴ

ȵȾɅȿȸɆɏɇȸȾɆȻɈȸɆȻɏɁɇɈȰȴȻɃɉȰ

ɀɻɸʋɿʃɳʄʐʗɻʏʘʆ
ʖʉʌɻɶʉʑʅɸʆʘʆ
ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɼʍɸʘʆ

ϳ

ȵʇɸʏɳɺɸʏɲɿɸɳʆɷɿɲʍʔɲʄʀɺɸʏɲɿɻʅɻɷɿʋʄɼʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʏɻʎʀɷɿɲʎɷɲʋɳʆɻʎɲʋʊ
ɳʄʄɲȵʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃɳɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ͕ʖʌɻʅɲʏʉɷʉʏɿʃɳɸʌɶɲʄɸʀɲɼͬʃɲɿɸɽʆɿʃʉʑʎ
ʋʊʌʉʐʎ

Ʌʌɳʇɻɻʉʋʉʀɲɸʅʋʀʋʏɸɿʍʏʉʆ
ȵʇɸʏɳɺɸʏɲɿɸɳʆɻʋʌɳʇɻɸʅʋʀʋʏɸɿʍʏʉɽɸʅɲʏɿʃʊʍʏʊʖʉͬʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲͬɸɿɷɿʃʊ
ɽɸʅɲʏɿʃʊɇʏʊʖʉ͕ȵɿɷɿʃʊɇʏʊʖʉʃɲɿ
ʍʏʊʖʉͬʅɹʏʌʉʏɻʎʋʌʊʍʃʄɻʍɻʎ
ɀɹʏʌʉʏɻʎɅʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ

ʍʐɶʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʋʌɳʇɻʎɸʅʋʀʋʏɸɿɸʆʏʊʎʏɻʎʋɸʌɿʊɷʉʐɸʋɿʄɸʇɿʅʊʏɻʏɲʎʋʉʐ
ʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏɻʆɅʌʊʍʃʄɻʍɻ͘

ϲ

ʋɸʌɿʊɷʉʐɸʋɿʄɸʇɿʅʊʏɻʏɲʎ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʃɼʎʋɸʌɿʊɷʉʐʃɲɿ
ʋʌʊʍʃʄɻʍɻʎ
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ϯ͘



ɃɍȻ

ɁȰȻ

ɃɍȻ

ɁȰȻ

ȵʃʋʄɼʌʘʍɻ
ʃʌɿʏɻʌʀʉʐ

ȵʃʋʄɼʌʘʍɻ
ʃʌɿʏɻʌʀʉʐ

ȵʃʋʄɼʌʘʍɻ
ʃʌɿʏɻʌʀʉʐ

ɅɆɃɋɅɃȺȵɇȸȺȵɈȻȾȸɇȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ͗
,Ʌʌɳʇɻʋʌɹʋɸɿʆɲʄɲʅɴɳʆɸɿɽɸʏɿʃɼʏɿʅɼ͞ɁȰȻ͟

Ȱʇɿʉʄʉɶɸʀʏɲɿɻʍʐʅɴʉʄɼʏɻʎʋʌɳʇɻʎʍʏɻʆɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻ͗
ɸʇɸʏɳɺɸʏɲɿɻɷɿɲʏɼʌɻʍɻʏʘʆɽɹʍɸʘʆɸʌɶɲʍʀɲʎʏɻʎ
ʋɲʌɲɶʘɶɿʃɼʎʅʉʆɳɷɲʎʃɲʏɳʏɻʆʐʄʉʋʉʀɻʍɻʏɻʎʋʌɳʇɻʎ

ɇɈȰȴȻɃȲϯ͘ɇȾɃɅȻɀɃɈȸɈȰɈȸɇɅɆȰɂȸɇ



ɃɍȻ

ɃɍȻ

ɁȰȻ





ɁȰȻ

ɃɍȻ

ɁȰȻ

ɃɍȻ





ȴɸʆ
ɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿ
ɁȰȻ





ɃɍȻ

ɁȰȻ
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ȵȾɅȿȸɆɏɇȸȾɆȻɈȸɆȻɏɁɇɈȰȴȻɃɉȲϯ

ϰ͘

ȵȾɅȿȸɆɏɇȸȾɆȻɈȸɆȻɏɁɇɈȰȴȻɃɉȲϮ

ȵʇɸʏɳɺɸʏɲɿɲʆʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿɿɷɿɲʀʏɸʌʉɿʃɲʆʊʆɸʎʃɲɿ
ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎʏɻʎʋʌɳʇɻʎ͕ʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿʍʏʉʐʎ
ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑʎϭϯϳϵͬϭϯΘϭϯϴϬͬϭϯ͘

ȵʆɲʌʅʊʆɿʍɻʏɻʎʋʌɳʇɻʎʅɸʏɻʆ
ɿʍʖʑʉʐʍɲȾʉɿʆɼȰʄɿɸʐʏɿʃɼ
ɅʉʄɿʏɿʃɼʃɲɿʏɻʆȾʉɿʆɼ
ɃʌɶɳʆʘʍɻȰɶʉʌɳʎ

Ϯ͘

ɅɆɃɋɅɃȺȵɇȸȺȵɈȻȾȸɇȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ͗
,Ʌʌɳʇɻʋʌɹʋɸɿʆɲʄɲʅɴɳʆɸɿɽɸʏɿʃɼʏɿʅɼ͞ɁȰȻ͟;ɼ͞ȴɸʆ
ɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿ͟Ϳʍɸʊʄɲʏɲʃʌɿʏɼʌɿɲ͘

ȵʇɸʏɳɺɸʏɲɿɲʆɷɿɲʍʔɲʄʀɺɸʏɲɿɻɿʍʊʏɻʏɲʅɸʏɲʇʑɲʆɷʌʙʆ
ʃɲɿɶʐʆɲɿʃʙʆ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿɲʆɲʋʉʏʌɹʋɸʏɲɿʃɳɽɸɷɿɳʃʌɿʍɻ͕
;ʔʑʄʉʐ͕ʔʐʄɼʎ͕ɸɽʆʉʏɿʃɼʎʃɲʏɲɶʘɶɼʎ͕ʃ͘ʄ͘ʋ͘Ϳ͕ʊʋʘʎ
ʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏʉɳʌɽʌʉϳ͕ʏʉʐȾɲʆϭϯϬϯͬϭϯ

Ʌʌʉɲɶʘɶɼʏɻʎɿʍʊʏɻʏɲʎɲʆɷʌʙʆ
ʃɲɿɶʐʆɲɿʃʙʆʃɲɿʏɻʎʅɻ
ɷɿɳʃʌɿʍɻʎ

Ȳɿʘʍɿʅʊʏɻʏɲͬ
ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʊʏɻʏɲͬ
ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ

ȵʃʋʄɼʌʘʍɻ
ʃʌɿʏɻʌʀʉʐ

ɅɆɃɋɅɃȺȵɇȸȺȵɈȻȾȸɇȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇ͗
,Ʌʌɳʇɻʋʌɹʋɸɿʆɲʄɲʅɴɳʆɸɿɽɸʏɿʃɼʏɿʅɼ͞ɁȰȻ͟

Ȱʇɿʉʄʉɶɸʀʏɲɿɻʋʄɻʌʊʏɻʏɲʏɻʎʋɸʌɿɶʌɲʔɼʎʏʉʐʔʐʍɿʃʉʑ
ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐʏɻʎʋʌɳʇɻʎʊʍʉʆɲʔʉʌɳʏɲɴɲʍɿʃɳʏɸʖʆɿʃɳ
ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʃɲɿʄʉɿʋɳʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʏɻʎ
ʋɲʌɲɶʘɶɿʃɼʎʅʉʆɳɷɲʎ͘

ɇɈȰȴȻɃȲϮ͘ɈȸɆȸɇȸȺȵɇɀȻȾɃɉɅȿȰȻɇȻɃɉȾȰȻȵɁɇɏɀȰɈɏɇȸɃɆȻȷɃɁɈȻɏɁɅɃȿȻɈȻȾɏɁ

ȵȾɅȿȸɆɏɇȸȾɆȻɈȸɆȻɏɁɇɈȰȴȻɃɉȲϭ

ϭ͘

Ʌʄɻʌʊʏɻʏɲʃɲɿʍɲʔɼʆɸɿɲʏʉʐ
ʔʐʍɿʃʉʑɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐʏɻʎ
ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎʋʌɳʇɻʎ

37338
Τεύχος B’ 2860/01.07.2021





Ɉɼʌɻʍɻɽɸʍʅɿʃʉʑʋʄɲɿʍʀʉʐʃɲɿɸʆʍʘʅɳʏʘʍɻʉʌɿɺʊʆʏɿʘʆʋʉʄɿʏɿʃʙʆ

ɇʃʉʋɿʅʊʏɻʏɲʏɻʎɅʌɳʇɻʎ

Ϯɻ

ϯɻ

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ

Ʌʄɻʌʊʏɻʏɲʃɲɿʍɲʔɼʆɸɿɲʏʉʐʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐʏɻʎʋʌʊʏɲʍɻʎ

ϭɻ

ͬ





ɈȻɈȿɃɇɅɆɃɈȵȻɁɃɀȵɁȸɇɅɆȰɂȸɇ͗

ɁȰȻͬɃɍȻ

ɁȰȻͬɃɍȻ

ɁȰȻͬɃɍȻ

ɉɅɃȳɆȰɌȵɇ

ɁȰȻ

ɁȰȻ

ɁȰȻ

ɇɉɁɃȿȻȾȸȲȰȺɀɃȿɃȳȻȰ



ȾɏȴȻȾɃɇɅɆɃɇȾȿȸɇȸɇ͗
ɈȻɀȸͬȲȰȺɀɃȿɃȳȻȰ



ɌɃɆȵȰɇ͗

ɃɀȰȴȰȾɆȻɈȸɆȻɏɁ

ϯ͘Ϯ͘ϭϭȱʌɽʌʉϱϱʹɀɹʏʌɲɶɿɲʏɻȴɻʅʊʍɿɲɉɶɸʀɲ

ɀȵɈɆɃ͗

ɅɆɃɈȵɆȰȻɃɈȸɈȰ͗

ȰȿȻȵȻȰɇΘȺȰȿȰɇɇȰɇϮϬϭϰͲϮϬϮϬ
Ϯ͗ Ʌʌʉɲɶʘɶɼ ʏɻʎ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɳ ɴɿʙʍɿʅɻʎ͕ ɲʋʉɷʉʏɿʃɼʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʏʘʆ ʋʊʌʘʆ͕ ʃɲɿʆʉʏʊʅʉʐ͕
ɲʆʏɲɶʘʆɿʍʏɿʃɼʎʃɲɿɴɲʍɿɺʊʅɸʆɻʎʍʏɻɶʆʙʍɻʐɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ

ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȻȰȾɃɅɆɃȳɆȰɀɀȰ͗

ȾɆȻɈȸɆȻȰȵɅȻȿɃȳȸɇɅɆȰɂȵɏɁ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻ/͗ɅʀʆɲʃɲʎȵʋɿʄɹʇɿʅʘʆȾʘɷɿʃʙʆȰʌɿɽʅʙʆȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ;ȾȰȴͿ
ɇʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʊʄɸʎʉɿʐʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎʋɸʆʏɲʗɼʔɿʘʆ͕ɸʇɲʗɼʔɿʘʆʃɲɿʉʃʏɲʗɼʔɿʘʆȾȰȴ
ȾȰȴ
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ
Ϭϯ͘Ϯϭ
Ⱥɲʄɳʍʍɿɲʐɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ
Ϭϯ͘Ϯϭ͘ϭ ɉɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲɸʃʏʌɸʔʊʅɸʆʘʆʗɲʌɿʙʆɽɲʄɳʍʍɻʎ͕ʋʉʐɷɿɲɽɹʏʉʆʏɲɿɺʙʆʏɲ
Ϭϯ͘Ϯϭ͘Ϯ ɉɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲɸʃʏʌɸʔʊʅɸʆʘʆʗɲʌɿʙʆɽɲʄɳʍʍɻʎ͕ʋʉʐɷɿɲɽɹʏʉʆʏɲɿʆʘʋɳɼɲʋʄɼʎʗʑʇɻʎ
Ⱥɲʄɳʍʍɿɲʐɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʃɲʄʄɿɸʌɶʉʑʅɸʆʘʆʃɲʌʃɿʆʉɸɿɷʙʆ͕ʋʉʐɷɿɲɽɹʏʉʆʏɲɿʅɻ
ʃɲʏɸʗʐɶʅɹʆɲ
Ⱥɲʄɳʍʍɿɲʐɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʅɲʄɲʃʀʘʆʃɲɿɳʄʄʘʆʐɷʌʊɴɿʘʆɲʍʋʊʆɷʐʄʘʆ͕ʋʉʐɷɿɲɽɹʏʉʆʏɲɿ
Ϭϯ͘Ϯϭ͘ϰ
ɺʙʆʏɲ͕ʆʘʋɳɼɲʋʄɼʎʗʑʇɻʎ
Ϭϯ͘Ϯϭ͘ϯ

Ϭϯ͘Ϯϭ͘ϱ Ⱥɲʄɳʍʍɿɲʐɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʅɲʌɶɲʌɿʏɲʌɿʙʆ͕ʋʉʐɷɿɲɽɹʏʉʆʏɲɿɲʃɲʏɹʌɶɲʍʏɲ
Ϭϯ͘Ϯϭ͘ϲ Ⱥɲʄɳʍʍɿɲʐɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲɳʄʄʘʆʐɷʌʊɴɿʘʆʔʐʏʙʆ͕ɺʙʘʆʃɲɿʏʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʏʉʐʎ
Ϭϯ͘Ϯϭ͘ϳ ɉʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɹʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎɶɿɲʏɻʆʐɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ
Ϭϯ͘ϮϮ
ɉɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲɶʄʐʃʙʆʐɷɳʏʘʆ
Ϭϯ͘ϮϮ͘ϭ ɉɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲɸʃʏʌɸʔʊʅɸʆʘʆʗɲʌɿʙʆ͕ɶʄʐʃʙʆʐɷɳʏʘʆ͕ʋʉʐɷɿɲɽɹʏʉʆʏɲɿɺʙʆʏɲ
Ϭϯ͘ϮϮ͘Ϯ

ɉɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲɸʃʏʌɸʔʊʅɸʆʘʆʗɲʌɿʙʆ͕ɶʄʐʃʙʆʐɷɳʏʘʆ͕ʋʉʐɷɿɲɽɹʏʉʆʏɲɿʆʘʋɳɼɲʋʄɼʎ
ʗʑʇɻʎ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻ//͗ɇʏʉɿʖɸʀɲʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻʎʏɻʎʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎɀɸɶɹɽʉʐʎʏʉʐȴɿʃɲɿʉʑʖʉʐ
ϭ͘Ȱʌɿɽʅʊʎɲʋɲʍʖʉʄʉʐʅɹʆʘʆʏɻʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
Ȱʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ ʍʏʉʆ ɲʌɿɽʅʊ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ʅʊʆɿʅɻʎ ʃɲɿ ʋʄɼʌʉʐʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ ɼ ʏʉ ɿʍʉɷʑʆɲʅʊ ʏʉʐʎ ʍɸ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʅɸʌɿʃɼʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ ʅɸ ʍʖɹʍɻ ɸʇɲʌʏɻʅɹʆɻʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ʃʄɸɿʍʅɹʆɻ
ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɿʃɼʖʌɼʍɻʍʏɻʆɸʇɸʏɲɺʊʅɸʆɻɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʏɸʄɸʐʏɲʀʉʐʋʉɴʄɻɽɹʆɹʆʏʐʋʉȵϳɼʏɻʆ
ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ɽɸʘʌɻʅɹʆɻ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ʏɻʎ ȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ ȵʌɶɲʍʀɲʎ ɼ ʏɿʎ Ȱʆɲʄʐʏɿʃɹʎ Ʌɸʌɿʉɷɿʃɹʎ ȴɻʄʙʍɸɿʎ
;ȰɅȴͿʏʉʐȻȾȰ͘
ȵʋɿʋʄɹʉʆ ʏʘʆ ʊʍʘʆ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ɲʆʘʏɹʌʘ͕ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ɲʆɸʇɳʌʏɻʏɻ͕ ɲʄʄɳ
ʍʐʆɸʌɶɲɺʊʅɸʆɻ ɼ ʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆɻ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʐʎ ʉʌɿʍʅʉʑʎ ʋʉʐ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏɻ ʍʑʍʏɲʍɻ
ϮϬϬϯͬϯϲϭͬȵȾ ʏɻʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ͕ ʏɻʎ ϲɻʎ ɀɲʂʉʐ ϮϬϬϯ͕ ɶɿɲ ʏʉʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʏʉʐ ɲʌɿɽʅʉʑ ʏʘʆ
ɲʋɲʍʖʉʄʉʐʅɹʆʘʆ ɽɲ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʐʋʊʗɻ ʃɲɿʉɿ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉɿ ʋʉʐ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ ɲʆɳʆʏɻ ɼ ʃɲʏɳʆʏɻ ʏɻʎ ɸʆ
ʄʊɶʘɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʋʉʐʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏɻʆɲʆʘʏɹʌʘʍʑʍʏɲʍɻϮϬϬϯͬϯϲϭͬȵȾ͘
ɇɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿʊʏɿʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʅɿɲɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʆɲɸʀʆɲɿɀɀȵɼʅɸɶɳʄɻ͕ʋʌɹʋɸɿʆɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿʃɳʏʘɼɳʆʘ
ʏʉʐ ʉʌʀʉʐ ʋʉʐ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏɻ ʍʑʍʏɲʍɻ ɸʋʀ ɷʑʉ ɷɿɲɷʉʖɿʃɳ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳ ɹʏɻ ;ɴʄ͘ ɳʌɽʌʉ ϰ͕ ʋɲʌ͘ Ϯ ʏʉʐ
ʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎʏɻʎʍʑʍʏɲʍɻʎϮϬϬϯͬϯϲϭͬȵȾ͘
Ϯ͘Ⱦʑʃʄʉʎɸʌɶɲʍɿʙʆɼʍʑʆʉʄʉɿʍʉʄʉɶɿʍʅʉʑ
Ɉɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏʉʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʏʘʆ ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ ʅɸɶɸɽʙʆ ɸʀʆɲɿ ɸʃɸʀʆɲ
ʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʏɻʆʏɸʄɸʐʏɲʀɲʃʄɸɿʍʅɹʆɻɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɿʃɼʖʌɼʍɻʃɲɿʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿʍɸɸʏɼʍɿɲɴɳʍɻ͘
ȿɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʐʋʊʗɻʃɲʏɳʏɻʆɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲʃʄɸɿʍʀʅɲʏʉʎʏʘʆʄʉɶɲʌɿɲʍʅʙʆ͘Ɉʉʑʗʉʎʏʉʐʃʑʃʄʉʐɸʌɶɲʍɿʙʆ
ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʖʘʌʀʎʏʉʆɌɅȰʃɲɿʖʘʌʀʎɳʄʄʉʐʎɹʅʅɸʍʉʐʎɷɲʍʅʉʑʎ͘
ȵʋɿʋʄɹʉʆ ʏʘʆ ʊʍʘʆ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ɲʆʘʏɹʌʘ͕ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ ɲʆɸʇɳʌʏɻʏɻ͕ ɲʄʄɳ
ʍʐʆɸʌɶɲɺʊʅɸʆɻ ɼ ʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆɻ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʐʎ ʉʌɿʍʅʉʑʎ ʋʉʐ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏɻ ʍʑʍʏɲʍɻ
ϮϬϬϯͬϯϲϭͬȵȾ ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ͕ ɳʌɽʌʉ ϯ͕ ɶɿɲ ʏʉʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʏʉʐ ʃʑʃʄʉʐ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ɼ ʏʉʐ ʍʐʆʊʄʉʐ ʏʉʐ
ɿʍʉʄʉɶɿʍʅʉʑ ɽɲ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʐʋʊʗɻ ʃɲɿ ʏɲ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʘʆ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʋʉʐ ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ
ɲʆɳʆʏɻ ɼ ʃɲʏɳʆʏɻ ʏɻʎ ɸʆ ʄʊɶʘ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʋʉʐ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ɲʆʘʏɹʌʘ
ʍʑʍʏɲʍɻ͘ ɇɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿ ʊʏɿ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʅɿɲ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɀɀȵ ɼ ʅɸɶɳʄɻ͕ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɴʌʀʍʃɸʏɲɿ
ʃɳʏʘɼɳʆʘʏʉʐʉʌʀʉʐʋʉʐʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏɻʍʑʍʏɲʍɻ͕ɸʋʀɷʑʉɷɿɲɷʉʖɿʃɳʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳɹʏɻ;ɴʄ͘ɳʌɽʌʉϰ͕ʋɲʌ͘Ϯ
ʏʉʐʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎʏɻʎʍʑʍʏɲʍɻʎϮϬϬϯͬϯϲϭͬȵȾ͘
ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʉ ʔʉʌɹɲʎ ʏʉʐ ɸʋɸʆɷʐʏɿʃʉʑ ʍʖɸɷʀʉʐ ɲʆɼʃɸɿ ʍɸ ʊʅɿʄʉ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ
ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻʎ ʏɻʎ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ɲʐʏʉʑ ʍʏʉʆ ʊʅɿʄʉ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ ʅɸɶɸɽʙʆ
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ʏʉʐ ʉʅʀʄʉʐ ;ɷɻʅʉʍɿɸʐʅɹʆʉɿ ɿʍʉʄʉɶɿʍʅʉʀͿ ʃɲɿʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻʎʏɻʎ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ ʏʘʆ ɸʏɲɿʌɸɿʙʆ
ʏʉʐʉʅʀʄʉʐ;ʐʋʉɴʄɻɽɸʀʍɸʎȰ͘Ʌ͘ȴ͘ɼɽɸʘʌɻʅɹʆɸʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑɲʋʊʏɻʆȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻȵʌɶɲʍʀɲʎ
ɼɉʋɸʑɽʐʆɻȴɼʄʘʍɻɸʃɳʍʏɻʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎʊʋʉʐɽɲɲʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿʉɿɲʋɲʍʖʉʄʉʑʅɸʆʉɿʃɲɿʉɿɲʆʏʀʍʏʉɿʖɸʎ
ȵɀȵͿɶɿɲʏɿʎɷʑʉ;ϮͿʏɸʄɸʐʏɲʀɸʎʃʄɸɿʍʅɹʆɸʎɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɿʃɹʎʖʌɼʍɸɿʎ͘
ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʋʉʐ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʃʄɸʀʍɸɿ ɲʃʊʅɻ ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ͕ ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʉʆʏɲɿ ʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʋʀʍɻʅɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻʎ ʏʉʐ ʃʑʃʄʉʐ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʋɸʌʀʉɷʉ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏɻʎ
ʃɲɽʙʎʃɲɿʏʉʐɸʆɸʌɶɻʏɿʃʉʑɲʐʏɼʎ͘;ɴʄ͘ɳʌɽʌʉϰ͕ʋɲʌ͘ϯʏʉʐʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎʏɻʎʍʑʍʏɲʍɻʎϮϬϬϯͬϯϲϭͬȵȾͿ͘
ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɻ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ʋʄɼʌɻʎ ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʋʌɿʆ ʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ ʏɻʎ ɲʀʏɻʍɻʎ ɷɸʆ ɸʀʆɲɿ
ʃʄɸɿʍʅɹʆɻ͕ɶɿɲʏɻʆʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻʏɻʎɿɷɿʊʏɻʏɲʎɀɀȵʋʌʉʍʃʉʅʀɺʉʆʏɲɿɲʆʏʀɶʌɲʔʉʏʉʐɴɿɴʄʀʉʐɲʋʉɶʌɲʔʙʆ
ʃɲɿ ɿʍʉʄʉɶɿʍʅʉʑ ʏɻʎ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲʎ ʋʄɼʌʉʐʎ ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɿʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ ʏɻʎ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ ʆʉʅʀʅʘʎ
ʐʋʉɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉʃɲɿʉɿʏɹʍʍɸʌɿʎʏɸʄɸʐʏɲʀɸʎʐʋʉɴʄɻɽɸʀʍɸʎȰ͘Ʌ͘ȴ͘ʏɻʎʏɸʄɸʐʏɲʀɲʎʋʄɼʌʉʐʎɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɿʃɼʎ
ʖʌɼʍɻʎ͘ɀɸʏɻɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻʏʉʐɿʍʉʄʉɶɿʍʅʉʑɻɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿʆɲʏʉʆʐʋʉɴɳʄʄɸɿʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ
ʆɲɸʋɲʆɸʄɸɶʖɽʉʑʆʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲ͘
ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʏʉ ʅɹɶɸɽʉʎ ʏʉʐ ʔʉʌɹɲ ʏʉʐ ɸʋɸʆɷʐʏɿʃʉʑ ʍʖɸɷʀʉʐ ɷɿɲʔʉʌʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɷʑʉ
ʏɸʄɸʐʏɲʀʘʆʖʌɼʍɸʘʆ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻȴɼʄʘʍɻɀɀȵ͕ʏɲʋʌʉɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆɲʍʏʉɿʖɸʀɲʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆʅɸɶɸɽʙʆ
ʃɲɿ ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎ ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʋʉʐ ʋʌʉɻɶɼɽɻʃɸ ʏʘʆ ɷʑʉ ʏɸʄɸʐʏɲʀʘʆ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɶɿɲ
ʊʍɸʎʖʌɼʍɸɿʎɲʋɲɿʏɻɽɸʀʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲɸʄɸɶʖɽɸʀɻɲʋʊʃʏɻʍɻɼɻɲʋʙʄɸɿɲʏɻʎɿɷɿʊʏɻʏɲʎʏɻʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ
ʘʎʅɸʍɲʀɲʎ͕ʅɿʃʌɼʎɼʋʉʄʑʅɿʃʌɼʎʅʊʆʉʆɸɳʆʏʉʔɲɿʆʊʅɸʆʉɸʋɲʆɲʄɻʔɽɸʀɸʋʀɷʑʉɷɿɲɷʉʖɿʃɳʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳ
ɹʏɻ͘;ɴʄ͘ɳʌɽʌʉϰ͕ʋɲʌ͘ϮʏʉʐʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎʏɻʎʍʑʍʏɲʍɻʎϮϬϬϯͬϯϲϭͬȵȾͿ͘
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ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ/͗ȴɼʄʘʍɻʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆʃɲʏɻɶʉʌʀɲɀɸɶɹɽʉʐʎ
ɇɈɃȻɍȵȻȰɇɍȵɈȻȾȰɀȵɈȸɁȾȰɈȸȳɃɆȻȰɀɀȵ
ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʍʑʍʏɲʍɻʏɻʎȵʋɿʏʌʉʋɼʎϮϬϬϯͬϯϲϭͬȵȾ
Ȱʃʌɿɴɼʍʏʉɿʖɸʀɲʏɻʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ


ȵʋʘʆʐʅʀɲɼɸʏɲɿʌɿʃɼɸʋʘʆʐʅʀɲ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏɻʎɹɷʌɲʎʏɻʎɸʏɲɿʌɸʀɲʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘
Ȱ͘Ɍ͘ɀ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘
ȰɆɀȰȵ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘
ȴ͘Ƀ͘ɉ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘͘
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ ʃɲɿ ʏʀʏʄʉʎ ʏʉʐ ɼ ʏʘʆ ʃʑʌɿʘʆ ȴɿɸʐɽʐʆʏɿʃʙʆ ʍʏɸʄɸʖʙʆ͘ ;Ʌʌʊɸɷʌʉʎ͕ ȳɸʆɿʃʊʎ ȴɿɸʐɽʐʆʏɼʎ ɼ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻɽɹʍɻͿ͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘
Ɉʑʋʉʎʏɻʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ͗
පȰʆɸʇɳʌʏɻʏɻɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ
පɇʐʆɸʌɶɲɺʊʅɸʆɻɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ
පɇʐʆɷɸɷɸʅɹʆɻɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ
ɇʏʉɿʖɸʀɲɶɿɲʏʉʆʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʏɻʎʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ͗
Ɉɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ ϲ ʏʉʐ ʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ ʏɻʎ ʍʑʍʏɲʍɻʎ ʏɻʎ ȵʋɿʏʌʉʋɼʎ
ϮϬϬϯͬϯϲϭͬȵȾʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉʆʉʌɿʍʅʊʏʘʆɀɀȵ͘
Ʌɸʌʀʉɷʉʎɲʆɲʔʉʌɳʎ
Ȱʌɿɽʅʊʎɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ;ȵɀȵͿ

Ⱦʑʃʄʉʎɸʌɶɲʍɿʙʆ


ɇʑʆʉʄʉɿʍʉʄʉɶɿʍʅʉʑ


Ʉʄɲ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʔʉʌʉʑʆ ʏɻʆ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ʃʄɸɿʍʅɹʆɻ ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʃɲɿ ʆɲ ʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿ ʍɸ
ɸʏɼʍɿɲ ɴɳʍɻ͘ ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʆɸʉʍʑʍʏɲʏʘʆ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ͕ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʋʉʐ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʐʋʊʗɻ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆɲʋʊɲʇɿʊʋɿʍʏɸʎɸʃʏɿʅɼʍɸɿʎʋʉʐʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏʉʐʉɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑɹʏʉʐʎ͘
ɇɸ ʍʖɹʍɻ ʅɸ ʏɻʆ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻ ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʐʋɳʌʖɸɿ ʅɸʏɲɴʉʄɼ ʏʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ɻ ʉʋʉʀɲ ɸʆɷɹʖɸʏɲɿ ʆɲ
ɸʋɿʔɹʌɸɿɲʄʄɲɶɼʏɻʎʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎʏɻʎɲɿʏʉʑʍɲʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ;ʋʉʄʑʅɿʃʌɼ͕ʅɿʃʌɼ͕ʅɸʍɲʀɲɼʅɸɶɳʄɻɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻͿ͖

පɃɍȻපɁȰȻ

;ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɁȰȻ ʆɲ ʍʐʅʋʄɻʌʘɽɸʀ ʃɲɿ ʆɲ ɸʋɿʍʐʆɲʔɽɸʀ ɷɼʄʘʍɻ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻ
ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɿʃɼʖʌɼʍɻͿ

ɉʋʉɶʌɲʔɼ

;Ʉʆʉʅɲ ʃɲɿ ɿɷɿʊʏɻʏɲ ʏʉʐ ʋʌʉʍʐʋʉɶʌɳʔʉʆʏʉʎ͕ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆʉʎ ʆɲ ɸʃʋʌʉʍʘʋɸʀ ʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘

ȴɻʄʙʆʘ ʐʋɸʑɽʐʆɲ ʊʏɿ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ɷɼʄʘʍɻʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ɸʆɷɸʖʊʅɸʆʘʆ ʋɲʌɲʌʏɻʅɳʏʘʆ ʏɻʎ
ɸʀʆɲɿɲʃʌɿɴɼ͗

͙͙͙͙͘;ʏʊʋʉʎͿ͙͙͙͙͙;ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲͿɉʋʉɶʌɲʔɼ
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ɇɉɀɅȿȸɆɏɀȰɈȻȾȰɇɈɃȻɍȵȻȰȴȸȿɏɇȸɇ

ϭ͘ȲȰɇȻȾȰɇɈɃȻɍȵȻȰɈɃɉɌɃɆȵȰɈȸɇȵɅȵɁȴɉɇȸɇ
ϭ͘ϭȳȵɁȻȾȰɇɈɃȻɍȵȻȰȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ
ȵɅёɁɉɀȻȰ
ȴȻȰȾɆȻɈȻȾɃɇɈȻɈȿɃɇ
ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰȻȴɆɉɇȸɇ
EKD/<,DKɆɌȸ
ȰɌɀ
ȴ͘Ƀ͘ɉ
ȵȻȴɃɇȲȻȲȿȻёɁ
ȰɆȻȺɀɃɇȾȿȵȻɇɀȵɁёɁȴȻȰɍȵȻɆȻɇɈȻȾёɁ
ɍɆȸɇȵёɁȴёȴȵȾȰɀȸɁȸɇȴȻȰɆȾȵȻȰɇ
ȵȻȴɃɇͬȾȰɈȸȳɃɆȻȰȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ












ϭ͘ϮɇɈɃȻɍȵȻȰȵȴɆȰɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ
ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ
ɁɃɀɃɇ
ȴȸɀɃɇʹȾɃȻɁɃɈȸɈȰ
ȴȸɀɃɈȻȾɃȴȻȰɀȵɆȻɇɀȰ
ɃȴɃɇ
ȰɆȻȺɀɃɇ
ɅɃȿȸͬɈɃɅɃȺȵɇȻȰ
ɈȰɍɉȴɆɃɀȻȾɃɇȾёȴȻȾȰɇͬɈȺ
ɈȸȿȵɌёɁɃȵɅȻȾɃȻɁёɁȻȰɇ
&y
ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾɃɈȰɍɉȴɆɃɀȵȻɃ;ĞͲŵĂŝůͿ
ȴȻȵɉȺɉɁɇȸȻɇɈɃɇȵȿȻȴȰɇ;tĞď^ŝƚĞͿ















Ϯ͘ɇɈɃȻɍȵȻȰɁɃɀȻɀɃɉȵȾɅɆɃɇёɅɃɉȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ
ȵɅёɁɉɀɃ

ɃɁɃɀȰ

ȰɌɀ

ɁɃɀɃɇ

ɃȴɃɇ

ȰɆȻȺɀɃɇ

ɅɃȿȸͬɈɃɅɃȺȵɇȻȰ

ɈȰɍɉȴɆɃɀȻȾɃɇȾёȴȻȾȰɇͬɈȺ

ɈȸȿȵɌёɁɃ;ɇɈȰȺȵɆɃͿ

ɈȸȿȵɌёɁɃ;ȾȻɁȸɈɃͿ

&y

ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾɃɈȰɍɉȴɆɃɀȵȻɃ;ĞͲŵĂŝůͿ
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ϯ͘ɇɈɃȻɍȵȻȰȵɈȰȻɆёɁȹɀȵɈɃɍёɁɈɃɉɌɃɆȵȰɈȸɇȵɅȵɁȴɉɇȸɇ

Ɂɲʍʐʅʋʄɻʌʘɽʉʑʆʉɿʋɲʌɲʃɳʏʘʋʀʆɲʃɸʎɶɿɲʃɳɽɸɸʏɲʀʌʉͬʅɹʏʉʖʉʅɸʃʌɿʏɼʌɿʉɲʆɸʀʆɲɿʔʐʍɿʃʊ
ʋʌʊʍʘʋʉɼʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉ͘
ȰͬȰȵɈȰȻɆɃɉͬɀȵɈɃɍɃɉ

ȵȻȴɃɇɅɆɃɇёɅɃɉ;ʔʐʍɿʃʊɼʆʉʅɿʃʊͿ

ɅɃɇɃɇɈɃɇɉɀɀȵɈɃɍȸɇ


ɅȵɆȻɅɈёɇȸɌɉɇȻȾɃɉɅɆɃɇёɅɃɉͲȵɈȰȻɆɃɉȹɀȵɈɃɍɃɉ
ȵɅёɁɉɀɃ

ɄɁɃɀȰ

ɅȰɈɆёɁɉɀɃ

Ȱ͘Ɍ͘ɀ͘

ȺȵɇȸɇɈɃɁɌɃɆȵȰɈȸɇȵɅȵɁȴɉɇȸɇ

;ɸʃʏʊʎɲʐʏɼʎʏʉʐɸʏɲʀʌʉʐͬʅɸʏʊʖʉʐͿ

ɅȵɆȻɅɈёɇȸɁɃɀȻȾɃɉɅɆɃɇёɅɃɉͲȵɈȰȻɆɃɉȹɀȵɈɃɍɃɉ
ȵɅёɁɉɀȻȰȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ

Ȱ͘Ɍ͘ɀ͘

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰȻȴɆɉɇȸɇɈȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ 
ȰɁɈȻȾȵȻɀȵɁɃȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ

ȵɅёɁɉɀɃɁɃɀȻɀɃɉȵȾɅɆɃɇёɅɃɉ

ɄɁɃɀȰɁɃɀȻɀɃɉȵȾɅɆɃɇёɅɃɉ

ɅȰɈɆёɁɉɀɃɁɃɀȻɀɃɉȵȾɅɆɃɇёɅɃɉ

Ȱ͘Ɍ͘ɀ͘ɁɃɀȻɀɃɉȵȾɅɆɃɇёɅɃɉ

ȺȵɇȸɇɈȸɁȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸ;ɸʃʏʊʎɲʐʏɼʎʏʉʐ

ʆʉʅʀʅʉʐɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐͿ

ϰ͘ɇɈɃȻɍȵȻȰɀȵȳȵȺɃɉɇɈȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ;ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿɶɿɲʊʄɸʎʏɿʎʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆͿ
ϰ͘ϭɇɉɀɀȵɈɃɍȸɈɃɉɌɃɆȵȰɈȸɇȵɅȵɁȴɉɇȸɇȹȵɈȰȻɆёɁͬɀȵɈɃɍёɁɈɃɉɇȵȰȿȿȵɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵȻɇ͗
ɃɌɃɆȵȰɇȹɃȻȵɈȰȻɆɃȻͬɀȵɈɃɍɃȻɈɃɉ
;ɸʀʏɸʔʐʍɿʃɳɸʀʏɸʆʉʅɿʃɳʋʌʊʍʘʋɲͿ

ɇɉɀɀȵɈȵɍɃɉɁɇȵȰȿȿȵɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵȻɇ͖

Ȱʆ ɸʋɿʄɹɶɸʏɲɿ ɁȰȻ ʏʊʏɸ ʆɲ ʍʐʅʋʄɻʌʘɽɸʀ ʉ ʋɲʌɲʃɳʏʘ ʋʀʆɲʃɲʎ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɸʏɲʀʌʉͬʅɹʏʉʖʉ ;ɸʀʏɸ ʔʐʍɿʃʊ
ʋʌʊʍʘʋʉɸʀʏɸʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉͿʏʉʐʔʉʌɹɲʋʉʐʍʐʅʅɸʏɹʖɸɿʍɸɳʄʄɻɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ͘
ɃɁɃɀȰɈȵɅёɁɉɀɃɼȵɅёɁɉɀȻȰȵɈȰȻɆɃɉͬ
ɀȵɈɃɍɃɉ
ȵɅёɁɉɀȻȰȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ

ȵɈɃɇȻȴɆɉɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ

ȰɁɈȻȾȵȻɀȵɁɃȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇɈȸɇ

ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ
ɅɃɇɃɇɈɃɇɉɀɀȵɈɃɍȸɇɇɈȸɁȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸ 

ȺȵɇȸɈɃɉȵɈȰȻɆɃɉͬɀȵɈɃɍɃɉɇɈȸɁ
ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸ;Ɂʊʅɿʅʉʎɸʃʋʌʊʍʘʋʉʎ͕ʅɹʄʉʎȴɇ͕
Ʌʌʊɸɷʌʉʎȴ͘ɇ͕͘ȴɿɸʐɽʑʆʘʆɇʑʅɴʉʐʄʉʎʃ͘ʄ͘ʋ͘Ϳ

ϰ͘ϮɇɈɃȻɍȵȻȰȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵёɁɇɈȻɇɃɅɃȻȵɇɇɉɀɀȵɈȵɍȵȻȸȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸ
ȵɅёɁɉɀȻȰȵɈȰȻɆɃɉͬɀȵɈɃɍɃɉ
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ȵɅёɁɉɀȻȰȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ;ʍʏɻʆʉʋʉʀɲ

ɇʐʅʅɸʏɹʖɸɿʉɸʏɲʀʌʉʎͬʅɹʏʉʖʉʎͿ
ȵɈɃɇȻȴɆɉɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ

ȰɁɈȻȾȵȻɀȵɁɃȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇɈȸɇ

ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ
ɅɃɇɃɇɈɃɇɉɀɀȵɈɃɍȸɇɇɈȸɁ

ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸ
ȺȵɇȸɈɃɉȵɈȰȻɆɃɉͬɀȵɈɃɍɃɉɇɈȸɁ

ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸ;Ɂʊʅɿʅʉʎɸʃʋʌʊʍʘʋʉʎ͕ʅɹʄʉʎ
ȴɇ͕Ʌʌʊɸɷʌʉʎȴ͘ɇ͕͘ȴɿɸʐɽʑʆʘʆɇʑʅɴʉʐʄʉʎ

ϰ͘ϯɇɈɃȻɍȵȻȰɇɉɁȴȵȴȵɀȵɁёɁȾȰȻɇɉɁȵɆȳȰȷɃɀȵɁёɁȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵёɁ
ϰ͘ϯ͘ϭɇɉɁȴȵȴȵɀȵɁȵɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵȻɇ;ȲȰɇȵȻɈȸɇȴȸȿёɇȸɇɅɃɉɉɅɃȲȿȸȺȸȾȵͿ




ȵɈɃɇɅɃɉȰɌɃɆȰȸ
ɇɉɁȴȵɇȸ
;ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿɶɿɲ
ɇɉɁɃȿɃ
ȾɉȾȿɃɇ
ɇɉɁȴȵȴȵɀȵɁɃɇ
ȰɅȰɇɍɃȿɃɉɀȵɁɃȻ
ʃɳɽɸɹʏʉʎʍʑʆɷɸʍɻʎ
ȵɁȵɆȳȸɈȻȾɃɉ
ȵɆȳȰɇȻёɁ
ɌɃɆȵȰɇ
;ȵɀȵͿ
ʇɸʖʘʌɿʍʏɳɶɿɲʏʉ
;ΦͿ
;ΦͿ
ɷɿɳʍʏɻʅɲʏɻʎ
ʏɸʄɸʐʏɲʀɲʎʏʌɿɸʏʀɲʎͿ








ϰ͘ϯ͘ϮɇɉɁȵɆȳȰȷɃɀȵɁȵɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȵȻɇ;ȲȰɇȵȻɈȸɇȴȸȿёɇȸɇɅɃɉɉɅɃȲȿȸȺȸȾȵͿ
ȵɈɃɇɅɃɉȰɌɃɆȰȸ
ɇɉɁȴȵɇȸ
;ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿɶɿɲ
ɇɉɁɃȿɃ
ȾɉȾȿɃɇ
ɇɉɁȴȵȴȵɀȵɁɃɇ
ȰɅȰɇɍɃȿɃɉɀȵɁɃȻ
ʃɳɽɸɹʏʉʎʍʑʆɷɸʍɻʎ
ȵɁȵɆȳȸɈȻȾɃɉ
ȵɆȳȰɇȻёɁ
ɌɃɆȵȰɇ
;ȵɀȵͿ
ʇɸʖʘʌɿʍʏɳɶɿɲʏʉ
;ΦͿ
;ΦͿ
ɷɿɳʍʏɻʅɲʏɻʎ
ʏɸʄɸʐʏɲʀɲʎʏʌɿɸʏʀɲʎͿ












ϰ͘ϰɇɉȳȾȵɁɈɆёɈȻȾȰɇɈɃȻɍȵȻȰɀȵȳȵȺɃɉɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ
;ɇʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʃɲɿʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲʍʐʆɷɸɷɸʅɹʆʘʆʃɲɿʍʐʆɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆͿ
ɇɉȳȾȵɁɈɆёɈȻȾȰɇɈɃȻɍȵȻȰɀȵȳȵȺɃɉɇ
ƚͲϯ
ƚͲϮ
ƚͲϭ
ɇɉɁɃȿȻȾɃɇȾɉȾȿɃɇȵɆȳȰɇȻёɁ;ΦͿ



ɇɉɁɃȿɃȵɈȸɇȻɃɉȻɇɃȿɃȳȻɇɀɃɉ;ΦͿ



ȰɆȻȺɀɃɇȰɅȰɇɍɃȿɃɉɀȵɁёɁ;ʍɸȵɀȵͿ




ɍȰɆȰȾɈȸɆȻɇɀɃɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇɀȵȲȰɇȸɈɃ
ɀȵȳȵȺɃɇɈȸɇ
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ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ//͗ɉʋɸʑɽʐʆɻȴɼʄʘʍɻȰʀʏɻʍɻʎɍʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ


ɉɅȵɉȺɉɁȸȴȸȿɏɇȸ
;ɳʌɽʌʉϴɁ͘ϭϱϵϵͬϭϵϴϲͿ

ȸ ɲʃʌʀɴɸɿɲ ʏʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʋʉʐ ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʅɸ ɲʐʏɼ ʏɻ ɷɼʄʘʍɻ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʄɸɶʖɽɸʀ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏʉ ɲʌʖɸʀʉ ɳʄʄʘʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
;ɳʌɽʌʉϴʋɲʌ͘ϰɁ͘ϭϱϵϵͬϭϵϴϲͿ
;ϭͿ

ɅɆɃɇ ͗

ȵȻȴȻȾȸɉɅȸɆȵɇȻȰȴȻȰɍȵȻɆȻɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȻȰȾɃɉɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇȰȿȻȵȻȰɇȾȰȻȺȰȿȿȰɇȰɇ

ɃʹȸɄʆʉʅɲ͗



ȵʋʙʆʐʅʉ͗

Ʉʆʉʅɲʃɲɿȵʋʙʆʐʅʉ
Ʌɲʏɹʌɲ͗



Ʉʆʉʅɲʃɲɿȵʋʙʆʐʅʉ
ɀɻʏɹʌɲʎ͗


;ϮͿ



ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɶɹʆʆɻʍɻʎ ͗



Ɉʊʋʉʎȳɹʆʆɻʍɻʎ͗



Ȱʌɿɽʅʊʎȴɸʄʏʀʉʐ
Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲʎ͗



ɈʊʋʉʎȾɲʏʉɿʃʀɲʎ͗



Ƀɷʊʎ͗

Ȱʌ͘Ɉɻʄɸʉʅʉɿʉʏʑʋʉʐ
;&ĂǆͿ͗



ȴͬʆʍɻȸʄɸʃʏʌ͘
Ɉɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉʐ;ȵŵĂŝůͿ͗

Ɉɻʄ͗




Ȱʌɿɽ͗



ɈȾ͗





;ϯͿ

ɀɸɲʏʉʅɿʃɼʅʉʐɸʐɽʑʆɻʃɲɿɶʆʘʌʀɺʉʆʏɲʎʏɿʎʃʐʌʙʍɸɿʎ ͕ʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿɲʋʊʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏɻʎʋɲʌ͘ϲʏʉʐɳʌɽʌʉʐϮϮʏʉʐɁ͘
ϭϱϵϵͬϭϵϴϲ͕ʘʎʆʊʅɿʅʉʎɸʃʋʌʊʍʘʋʉʎʏɻʎɸʏɲɿʌɸʀɲʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ͨͩ͘ɷɻʄʙʆʘʊʏɿ͗
ϭ͘
ȴɸʆ ɹʖʘ ɷɿɲʋʌɳʇɸɿ ʍʉɴɲʌʊ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊ ʋɲʌɳʋʏʘʅɲ ɼ ʋɲʌɳʋʏʘʅɲ ʋʉʐ ɽʀɶɸɿ ʏʉʐʎ ʃɲʆʊʆɸʎ ʏɻʎ Ⱦʉɿʆɼʎ Ȱʄɿɸʐʏɿʃɼʎ
Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ ʏɻʎ ȵȵ ʃɲɿ ɷɸʆ ɹʖʘ ʃɲʏɲɷɿʃɲʍʏɸʀ ɶɿɲɲɷʀʃɻʅɲ ʍʖɸʏɿʃʊʅɸ ʏɻʆ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ʅʉʐ ɷɿɲɶʘɶɼ ɻ ʉʋʉʀɲ ɹʖɸɿ ɿʍʖʑ
ɷɸɷɿʃɲʍʅɹʆʉʐ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌɽʌʉϭϬʏʉʐȾɲʆ͘;ȵȵͿϱϬϴͬϮϬϭϰʏʉʐȵɈȺȰʃɲɿʏʉʆʃɲʏ͛ɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻȾɲʆ;ȵȵͿϮϴϴͬϮϬϭϱ͘
ɇʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ͗
ŝ͘ ȴɸʆɹʖʘɷɿɲʋʌɳʇɸɿʍʉɴɲʌɼʋɲʌɳɴɲʍɻɴɳʍɸɿʏʉʐɳʌɽʌʉʐϰϮʏʉʐȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ;ȵȾͿɲʌɿɽʅ͘ϭϬϬϱͬϮϬϬϴʏʉʐɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ
ɼʏʉʐɳʌɽʌʉʐϵϬ͕ʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎϭʏʉʐȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ;ȵȾͿϭϮϮϰͬϮϬϬϵ͘
ŝŝ͘ ȴɸʆɹʖʘʍʐʅʅɸʏɳʍʖɸɿʍʏɻʆɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻ͕ʏɻɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻɼʏɻʆɿɷɿʉʃʏɻʍʀɲɲʄɿɸʐʏɿʃʙʆʍʃɲʔʙʆʋʉʐʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ
ʍʏʉʆ ʃɲʏɳʄʉɶʉ ʍʃɲʔʙʆ ɅȿȰɲʄɿɸʀɲʎ ʏɻʎȶʆʘʍɻʎ͕ ʊʋʘʎ ʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏʉ ɳʌɽʌʉ ϰϬ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎ ϯ ʏʉʐ ʃɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ;ȵȾͿ
ɲʌɿɽʅ͘ ϭϬϬϱͬϮϬϬϴ ɼ ʍʃɲʔʙʆ ʋʉʐ ʔɹʌʉʐʆ ʏɻ ʍɻʅɲʀɲ ʖʘʌʙʆ ʉɿʉʋʉʀɸʎ ɹʖʉʐʆ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍɽɸʀ ʘʎʅɻ ʍʐʆɸʌɶɲɺʊʅɸʆɸʎ
ʏʌʀʏɸʎʖʙʌɸʎʃɲʏɳʏʉɳʌɽʌʉϯϯʏʉʐʀɷɿʉʐȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ͘
ŝŝŝ͘ ȴɸʆ ɹʖʘ ɷɿɲʋʌɳʇɸɿ ʍʉɴɲʌɹʎ ʋɲʌɲɴɳʍɸɿʎ ʏʘʆ ʃɲʆʊʆʘʆ ʏɻʎ ȾȰʄɅ ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ɹʖʉʐʆ ʄɳɴɸɿ ʏʉ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʊ ɲʐʏʊ ʍɸ
ɳʄʄɸʎʆʉʅʉɽɸʏɿʃɹʎʋʌɳʇɸɿʎʏʉʐȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑȾʉɿʆʉɴʉʐʄʀʉʐʃɲɿʏʉʐɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ͘
ŝǀ͘ ȴɸʆɹʖʘɷɿɲʋʌɳʇɸɿɲʋɳʏɻʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏʉʐȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑɈɲʅɸʀʉʐȰʄɿɸʀɲʎɼʏʉʐȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑɈɲʅɸʀʉʐȺɳʄɲʍʍɲʎʃɲɿ
Ȱʄɿɸʀɲʎ͘
Ϯ͘

ȸɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻɷɸʆɹʖɸɿʄɳɴɸɿɸʆʀʍʖʐʍɻɷɿɳʍʘʍɻʎɼɲʆɲɷɿɳʌɽʌʘʍɻʎɼ
ȸɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻɹʖɸɿʄɳɴɸɿɸʆʀʍʖʐʍɻɷɿɳʍʘʍɻʎɲʄʄɳɹʖɸɿɲʋʉʋʄɻʌʙʍɸɿʏʉɷɳʆɸɿʉʃɲɿɹʖɸɿʄʑʍɸɿʏɻʍʑʅɴɲʍɻɸɶɶʑɻʍɻʎɼ
ȸɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻɹʖɸɿʄɳɴɸɿɸʆʀʍʖʐʍɻɲʆɲɷɿɳʌɽʌʘʍɻʎɻʉʋʉʀɲɹʖɸɿʉʄʉʃʄɻʌʘɽɸʀ͘
ȵʃʏʘʆɲʆʘʏɹʌʘʏʌɿʙʆ;ϯͿʋʌʉʏɳʍɸʘʆɷɿɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿɲʐʏɹʎʋʉʐɷɸʆɸʀʆɲɿɲʄɻɽɸʀʎ͕ʙʍʏɸʆɲʋɲʌɲʅɸʀʆɸɿʅʊʆʉʅʀɲ;ϭͿ

ϯ͘

Ɉʉ ʀɷɿʉ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ ʏɻʎ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʎ Ʌʌɳʇɻʎ ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʋʌʉʏɲɽɸʀ ɼ ʉʌɿʍʏɿʃɳ ʐʋɲʖɽɸʀ ɶɿɲ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ʹ ɸʋɿʖʉʌɼɶɻʍɻ ʍɸ
ɲʆɲʋʏʐʇɿɲʃʊʆʊʅʉɼʍɸɳʄʄʉȵʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʊɅʌʊɶʌɲʅʅɲ͘
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ϰ͘

ȸ ɲɿʏʉʑʅɸʆɻ ɲʆʏɿʍʏɳɽʅɿʍɻ ʃɲʄʑʋʏɸɿ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ʏɿʎ ɲʋʙʄɸɿɸʎ ʋʉʐ ʋʌʉʃʄɼɽɻʃɲʆ ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ͕ ʘʎ ʍʐʆɹʋɸɿɲ ʏɻʎ
ɸʋɿɷɻʅɿʃɼʎɹʃʌɻʇɻʎʏɻʎŽǀŝĚͲϭϵ

ϱ͘

Ʉʄɲʏɲʐʋʉɴʄɻɽɹʆʏɲʃɲɿɷɻʄʘɽɹʆʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲɸʀʆɲɿɲʃʌɿɴɼʃɲɿɲʄɻɽɼ͘ 

;ϰͿ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ͗ϮϬϮϭ

Ƀʹȸȴɻʄ͘



;ɉʋʉɶʌɲʔɼͿ






;ϭͿȰʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉʋʉʄʀʏɻɼȰʌʖɼɼɻɉʋɻʌɸʍʀɲʏʉʐɷɻʅʊʍɿʉʐʏʉʅɹɲ͕ʋʉʐɲʋɸʐɽʑʆɸʏɲɿɻɲʀʏɻʍɻ͘
;ϮͿȰʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿʉʄʉɶʌɳʔʘʎ͘
;ϯͿ ͨɄʋʉɿʉʎ ɸʆ ɶʆʙʍɸɿ ʏʉʐ ɷɻʄʙʆɸɿ ʗɸʐɷɼ ɶɸɶʉʆʊʏɲ ɼ ɲʌʆɸʀʏɲɿ ɼ ɲʋʉʃʌʑʋʏɸɿ ʏɲ ɲʄɻɽɿʆɳ ʅɸ ɹɶɶʌɲʔɻ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ϴ
ʏɿʅʘʌɸʀʏɲɿʅɸʔʐʄɳʃɿʍɻʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆʏʌɿʙʆʅɻʆʙʆ͘ȵɳʆʉʐʋɲʀʏɿʉʎɲʐʏʙʆʏʘʆʋʌɳʇɸʘʆʍʃʊʋɸʐɸʆɲʋʌʉʍʋʉʌʀʍɸɿʍʏʉʆɸɲʐʏʊʆʏʉʐɼʍɸɳʄʄʉʆ
ʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʊʊʔɸʄʉʎɴʄɳʋʏʉʆʏɲʎʏʌʀʏʉʆɼʍʃʊʋɸʐɸʆɲɴʄɳʗɸɿɳʄʄʉʆ͕ʏɿʅʘʌɸʀʏɲɿʅɸʃɳɽɸɿʌʇɻʅɹʖʌɿϭϬɸʏʙʆ͘
;ϰͿɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻɲʆɸʋɳʌʃɸɿɲʎʖʙʌʉʐɻɷɼʄʘʍɻʍʐʆɸʖʀɺɸʏɲɿʍʏɻʆʋʀʍʘʊʗɻʏɻʎʃɲɿʐʋʉɶʌɳʔɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆɷɻʄʉʑʆʏɲɼʏɻʆɷɻʄʉʑʍɲ͘
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ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ/Ȼ/͗ɉʋɸʑɽʐʆɻȴɼʄʘʍɻȵʋɿʅɸʌɿʍʅʉʑȰ͛Ɉʌɿʅɼʆʉʐ;ɀʊʆʉɶɿɲɲʋʄʉɶʌɲʔɿʃɳͿ


ɉɅȵɉȺɉɁȸȴȸȿɏɇȸ
;ɳʌɽʌʉϴɁ͘ϭϱϵϵͬϭϵϴϲͿ

ȸ ɲʃʌʀɴɸɿɲ ʏʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʋʉʐ ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʅɸ ɲʐʏɼ ʏɻ ɷɼʄʘʍɻ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʄɸɶʖɽɸʀ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏʉ ɲʌʖɸʀʉ ɳʄʄʘʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
;ɳʌɽʌʉϴʋɲʌ͘ϰɁ͘ϭϱϵϵͬϭϵϴϲͿ
;ϭͿ

ɅɆɃɇ ͗

ȵȻȴȻȾȸɉɅȸɆȵɇȻȰȴȻȰɍȵȻɆȻɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȻȰȾɃɉɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇȰȿȻȵȻȰɇȾȰȻȺȰȿȿȰɇȰɇ

ɃʹȸɄʆʉʅɲ͗



ȵʋʙʆʐʅʉ͗

Ʉʆʉʅɲʃɲɿȵʋʙʆʐʅʉ
Ʌɲʏɹʌɲ͗



Ʉʆʉʅɲʃɲɿȵʋʙʆʐʅʉ
ɀɻʏɹʌɲʎ͗


;ϮͿ



ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɶɹʆʆɻʍɻʎ ͗



Ɉʊʋʉʎȳɹʆʆɻʍɻʎ͗



Ȱʌɿɽʅʊʎȴɸʄʏʀʉʐ
Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲʎ͗



ɈʊʋʉʎȾɲʏʉɿʃʀɲʎ͗



Ƀɷʊʎ͗

Ȱʌ͘Ɉɻʄɸʉʅʉɿʉʏʑʋʉʐ
;&ĂǆͿ͗



ȴͬʆʍɻȸʄɸʃʏʌ͘
Ɉɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉʐ;ȵŵĂŝůͿ͗

Ɉɻʄ͗



Ȱʌɿɽ͗



ɈȾ͗





;ϯͿ

ɀɸɲʏʉʅɿʃɼʅʉʐɸʐɽʑʆɻʃɲɿɶʆʘʌʀɺʉʆʏɲʎʏɿʎʃʐʌʙʍɸɿʎ ͕ʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿɲʋʊʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏɻʎʋɲʌ͘ϲʏʉʐɳʌɽʌʉʐϮϮʏʉʐɁ͘
ϭϱϵϵͬϭϵϴϲ͕ʘʎʆʊʅɿʅʉʎɸʃʋʌʊʍʘʋʉʎʏɻʎɸʏɲɿʌɸʀɲʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ͨͩ͘ɷɻʄʙʆʘʊʏɿ͗
ɃɿʔʉʌʉʄʉɶɻʏɹɸʎɸɿʍʌʉɹʎʏʉʐʋʌʙʏʉʐʏʌɿʅɼʆʉʐʏʘʆɸʏʙʆϮϬϭϵʃɲɿϮϬϮϬ͕ʊʋʘʎɲʐʏɹʎɲʋʉʏʐʋʙʆʉʆʏɲɿʍʏʉʐʎʃʘɷɿʃʉʑʎϯϲϳʃɲɿ
ϯϭϮʏʘʆɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆɅɸʌɿʉɷɿʃʙʆȴɻʄʙʍɸʘʆɌɅȰ͕ɸʋɿʅɸʌʀɺʉʆʏɲɿʘʎɸʇɼʎ͗
ȾʘɷɿʃʊʎɅɸʌɿʉɷɿʃɼʎ
ȴɼʄʘʍɻʎɌɅȰ
ϯϲϳ
ϯϭϮ

Ȼɲʆʉʐɳʌɿʉʎ



Ȱ͛ʏʌʀʅɻʆʉϮϬϭϵ
Ɍɸɴʌʉʐɳʌɿʉʎʹɀɳʌʏɿʉʎ



Ȼɲʆʉʐɳʌɿʉʎ



Ȱ͛ʏʌʀʅɻʆʉϮϬϮϬ
Ɍɸɴʌʉʐɳʌɿʉʎʹɀɳʌʏɿʉʎ


;ϰͿ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ͗ϮϬϮϭ

Ƀʹȸȴɻʄ͘
;ɉʋʉɶʌɲʔɼͿ

;ϭͿȰʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉʋʉʄʀʏɻɼȰʌʖɼɼɻɉʋɻʌɸʍʀɲʏʉʐɷɻʅʊʍɿʉʐʏʉʅɹɲ͕ʋʉʐɲʋɸʐɽʑʆɸʏɲɿɻɲʀʏɻʍɻ͘
;ϮͿȰʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿʉʄʉɶʌɳʔʘʎ͘
;ϯͿ ͨɄʋʉɿʉʎ ɸʆ ɶʆʙʍɸɿ ʏʉʐ ɷɻʄʙʆɸɿ ʗɸʐɷɼ ɶɸɶʉʆʊʏɲ ɼ ɲʌʆɸʀʏɲɿ ɼ ɲʋʉʃʌʑʋʏɸɿ ʏɲ ɲʄɻɽɿʆɳ ʅɸ ɹɶɶʌɲʔɻ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ϴ
ʏɿʅʘʌɸʀʏɲɿʅɸʔʐʄɳʃɿʍɻʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆʏʌɿʙʆʅɻʆʙʆ͘ȵɳʆʉʐʋɲʀʏɿʉʎɲʐʏʙʆʏʘʆʋʌɳʇɸʘʆʍʃʊʋɸʐɸʆɲʋʌʉʍʋʉʌʀʍɸɿʍʏʉʆɸɲʐʏʊʆʏʉʐɼʍɸɳʄʄʉʆ
ʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʊʊʔɸʄʉʎɴʄɳʋʏʉʆʏɲʎʏʌʀʏʉʆɼʍʃʊʋɸʐɸʆɲɴʄɳʗɸɿɳʄʄʉʆ͕ʏɿʅʘʌɸʀʏɲɿʅɸʃɳɽɸɿʌʇɻʅɹʖʌɿϭϬɸʏʙʆ͘
;ϰͿɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻɲʆɸʋɳʌʃɸɿɲʎʖʙʌʉʐɻɷɼʄʘʍɻʍʐʆɸʖʀɺɸʏɲɿʍʏɻʆʋʀʍʘʊʗɻʏɻʎʃɲɿʐʋʉɶʌɳʔɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆɷɻʄʉʑʆʏɲɼʏɻʆɷɻʄʉʑʍɲ͘
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ɉɅɃȴȵȻȳɀȰȻs͗ɉʋɸʑɽʐʆɻȴɼʄʘʍɻȰʀʏɻʍɻʎȵʋɲʄɼɽɸʐʍɻʎʹɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎͲɅʄɻʌʘʅɼʎ


ɉɅȵɉȺɉɁȸȴȸȿɏɇȸ
;ɳʌɽʌʉϴɁ͘ϭϱϵϵͬϭϵϴϲͿ

ȸ ɲʃʌʀɴɸɿɲ ʏʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʋʉʐ ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʅɸ ɲʐʏɼ ʏɻ ɷɼʄʘʍɻ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʄɸɶʖɽɸʀ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏʉ ɲʌʖɸʀʉ ɳʄʄʘʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
;ɳʌɽʌʉϴʋɲʌ͘ϰɁ͘ϭϱϵϵͬϭϵϴϲͿ
;ϭͿ

ɅɆɃɇ ͗

ȵȻȴȻȾȸɉɅȸɆȵɇȻȰȴȻȰɍȵȻɆȻɇȸɇȵɅȻɍȵȻɆȸɇȻȰȾɃɉɅɆɃȳɆȰɀɀȰɈɃɇȰȿȻȵȻȰɇȾȰȻȺȰȿȿȰɇȰɇ

ɃʹȸɄʆʉʅɲ͗



ȵʋʙʆʐʅʉ͗

Ʉʆʉʅɲʃɲɿȵʋʙʆʐʅʉ
Ʌɲʏɹʌɲ͗



Ʉʆʉʅɲʃɲɿȵʋʙʆʐʅʉ
ɀɻʏɹʌɲʎ͗


;ϮͿ



ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɶɹʆʆɻʍɻʎ ͗



Ɉʊʋʉʎȳɹʆʆɻʍɻʎ͗



Ȱʌɿɽʅʊʎȴɸʄʏʀʉʐ
Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲʎ͗



ɈʊʋʉʎȾɲʏʉɿʃʀɲʎ͗



Ƀɷʊʎ͗

Ȱʌ͘Ɉɻʄɸʉʅʉɿʉʏʑʋʉʐ
;&ĂǆͿ͗



ȴͬʆʍɻȸʄɸʃʏʌ͘
Ɉɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉʐ;ȵŵĂŝůͿ͗

Ɉɻʄ͗



Ȱʌɿɽ͗



ɈȾ͗





;ϯͿ

ɀɸɲʏʉʅɿʃɼʅʉʐɸʐɽʑʆɻʃɲɿɶʆʘʌʀɺʉʆʏɲʎʏɿʎʃʐʌʙʍɸɿʎ ͕ʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿɲʋʊʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏɻʎʋɲʌ͘ϲʏʉʐɳʌɽʌʉʐϮϮʏʉʐɁ͘
ϭϱϵϵͬϭϵϴϲ͕ʘʎʆʊʅɿʅʉʎɸʃʋʌʊʍʘʋʉʎʏɻʎ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ͨͩ͘ɷɻʄʙʆʘʊʏɿ͗
ϭ͘

ɃȴɿʃɲɿʉʑʖʉʎɸʇɲʃʉʄʉʐɽɸʀʆɲɸʃʋʄɻʌʙʆɸɿʏʉʐʎʊʌʉʐʎʃɲɿʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎʏʉʐʍʏɻȴʌɳʍɻϮʏʉʐɀɹʏʌʉʐϯ͘Ϯ͘ϭϭ
ͲͨɀɹʏʌɲɶɿɲʏɻɷɻʅʊʍɿɲʐɶɸʀɲʘʎʍʐʆɹʋɸɿɲʏɻʎɸʋɿɷɻʅɿʃɼʎɹʃʌɻʇɻʎʏɻʎŽǀŝĚͲϭϵͩ

Ϯ͘

ȴɸʆɹʖʉʐʆɸʋɹʄɽɸɿʅɸʏɲɴʉʄɹʎʍʏɲɷɸɷʉʅɹʆɲʋʉʐɲʋʉʏʐʋʙʆʉʆʏɲɿʍʏʉɈɸʖʆɿʃʊȴɸʄʏʀʉʏɻʎɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʎɅʌɳʇɻʎ͘

ϯ͘

Ƀ ʏʌɲʋɸɺɿʃʊʎ ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ ʋʉʐ ɸʋɿɽʐʅʙ ʆɲ ʃɲʏɲʖʘʌɻɽɸʀ ɻ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼ ;/EͿ ɸʆʀʍʖʐʍɻ ɸʀʆɲɿ ͗ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
Ɉʌɳʋɸɺɲ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘

ϰ͘

Ʉʄɲʏɲʐʋʉɴʄɻɽɹʆʏɲʃɲɿɷɻʄʘɽɹʆʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲɸʀʆɲɿɲʃʌɿɴɼʃɲɿɲʄɻɽɼ͘ 

;ϰͿ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ͗ϮϬϮϭ

Ƀʹȸȴɻʄ͘
;ɉʋʉɶʌɲʔɼͿ


;ϭͿȰʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉʋʉʄʀʏɻɼȰʌʖɼɼɻɉʋɻʌɸʍʀɲʏʉʐɷɻʅʊʍɿʉʐʏʉʅɹɲ͕ʋʉʐɲʋɸʐɽʑʆɸʏɲɿɻɲʀʏɻʍɻ͘
;ϮͿȰʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿʉʄʉɶʌɳʔʘʎ͘
;ϯͿ ͨɄʋʉɿʉʎ ɸʆ ɶʆʙʍɸɿ ʏʉʐ ɷɻʄʙʆɸɿ ʗɸʐɷɼ ɶɸɶʉʆʊʏɲ ɼ ɲʌʆɸʀʏɲɿ ɼ ɲʋʉʃʌʑʋʏɸɿ ʏɲ ɲʄɻɽɿʆɳ ʅɸ ɹɶɶʌɲʔɻ ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ϴ
ʏɿʅʘʌɸʀʏɲɿʅɸʔʐʄɳʃɿʍɻʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆʏʌɿʙʆʅɻʆʙʆ͘ȵɳʆʉʐʋɲʀʏɿʉʎɲʐʏʙʆʏʘʆʋʌɳʇɸʘʆʍʃʊʋɸʐɸʆɲʋʌʉʍʋʉʌʀʍɸɿʍʏʉʆɸɲʐʏʊʆʏʉʐɼʍɸɳʄʄʉʆ
ʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʊʊʔɸʄʉʎɴʄɳʋʏʉʆʏɲʎʏʌʀʏʉʆɼʍʃʊʋɸʐɸʆɲɴʄɳʗɸɿɳʄʄʉʆ͕ʏɿʅʘʌɸʀʏɲɿʅɸʃɳɽɸɿʌʇɻʅɹʖʌɿϭϬɸʏʙʆ͘
;ϰͿɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻɲʆɸʋɳʌʃɸɿɲʎʖʙʌʉʐɻɷɼʄʘʍɻʍʐʆɸʖʀɺɸʏɲɿʍʏɻʆʋʀʍʘʊʗɻʏɻʎʃɲɿʐʋʉɶʌɳʔɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆɷɻʄʉʑʆʏɲɼʏɻʆɷɻʄʉʑʍɲ͘
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ɉɅɃȴȵȻȳɀȰs͗ȿʀʍʏɲȴɿʉɿʃɻʏɿʃɼʎȵʋɲʄɼɽɸʐʍɻʎɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʎɅʌɳʇɻʎ

ȿȻɇɈȰȴȻɃȻȾȸɈȻȾȸɇȾȰȻȵɅȻɈɃɅȻȰɇȵɅȰȿȸȺȵɉɇȸɇȰȻɈȸɀȰɈɃɇȵɅȰȿȸȺȵɉɇȸɇͲɅȿȸɆɏɀȸɇ
ɀȵɈɆɃɉϯ͘Ϯ͘ϭϭʹɀɹʏʌɲɶɿɲʏɻȴɻʅʊʍɿɲɉɶɸʀɲ
ɈɀȸɀȰ͗ɈȰɉɈɃɈȸɈȰȰȻɈȸɀȰɈɃɇɅȿȸɆɏɀȸɇ

ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȻȰȾɃ
ɅɆɃȳɆȰɀɀȰ͗
ɅɆɃɈȵɆȰȻɃɈȸɈȰɇ͗
ɀȵɈɆɃ͗

ȰȿȻȵȻȰɇΘȺȰȿȰɇɇȰɇ
ϮϬϭϰͲϮϬϮϬ
Ϯ͘ɅɆɃɏȺȸɇȸɈȸɇɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾȰȲȻɏɇȻɀȸɇ͕ȰɅɃȴɃɈȻȾȸɇ
ɏɇɅɆɃɇɈɃɉɇɅɃɆɃɉɇ͕ȾȰȻɁɃɈɃɀɃɉ͕ȰɁɈȰȳɏɁȻɇɈȻȾȸɇ
ȾȰȻȲȰɇȻȷɃɀȵɁȸɇɇɈȸȳɁɏɇȸɉȴȰɈɃȾȰȿȿȻȵɆȳȵȻȰɇ
ϯ͘Ϯ͘ϭϭ

ɅɆɃɇȾȿȸɇȸ͗
ȰɅɃɌȰɇȸ
ɍɆȸɀȰɈɃȴɃɈȸɇȸɇ
ɅɆȰɂȸɇΘ
ɈɆɃɅɃɅɃȻȸɇȵȻɇ͗
Ⱦɏȴ͘ɅɆȰɂȸɇ;ɃɅɇͿ͗

ȰɆ͘ϱϱ͘ϭ

ɈȻɈȿɃɇɅɆȰɂȸɇ͗



ȴȻȾȰȻɃɉɍɃɇ͗
ȰȻɈȸɀȰȵɅȰȿȸȺȵɉɇȸɇʹ
ɅȿȸɆɏɀȸɇȴȻȾȰȻɃɉɍɃɉ
;Ȱʌ͘Ʌʌʘʏ͘Θ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲͿ
ɅȵɆȻɃȴɃɇȰɁȰɌɃɆȰɇ͗
Ȱʋʊ͙͘͘ȶʘʎ͙͙͙
ȸɀͬɁȻȰȵȿȵȳɍɃɉ͗












ɈɀȸɀȰȲ͗ɇȸɀȵȻȰȴȻɃȻȾȸɈȻȾȸɇȵɅȰȿȸȺȵɉɇȸɇɈȸɇɅȿȸɆɃɈȸɈȰɇȾȰȻɃɆȺɃɈȸɈȰɇ
ɇɉɀɅȿȸɆɏɇȸɇɈɃɉȰȻɈȸɀȰɈɃɇȵɅȰȿȸȺȵɉɇȸɇͲɅȿȸɆɏɀȸɇ
ȰͬȰ ɇȸɀȵȻȰȵȿȵȳɍɃɉ
ɁȰȻ ɃɍȻ ȴȵɁȰɅȰȻɈȵȻɈȰȻ ɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵȻɇ
ϭ͘

Ϯ͘

ϯ͘

Ɉʉɲʀʏɻʅɲɹʖɸɿʐʋʉɴʄɻɽɸʀɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ
ʍʏʉɅɇȾȵɸʆʏʊʎʏɻʎʏɸɽɸʀʍɲʎɲʋʊʏɻʆ
Ʌʌʊʍʃʄɻʍɻʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ͖
Ɉʉɲʀʏɻʅɲɹʖɸɿʐʋʉɴʄɻɽɸʀʅɸ
ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɹʆɲʃɲɿʐʋʉɶɸɶʌɲʅʅɹʆɲʏɲ
ʍʖɸʏɿʃɳɉʋʉɷɸʀɶʅɲʏɲ͖
Ƀȴɿʃɲɿʉʑʖʉʎɹʖɸɿɷɿɲʏɻʌɼʍɸɿʏɿʎɽɹʍɸɿʎ
ɲʋɲʍʖʊʄɻʍɻʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʐʎʊʌʉʐʎ
ʏɻʎʍʖɸʏɿʃɼʎɅʌʊʍʃʄɻʍɻʎ͖
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ϰ͘

ϱ͘

ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʅɸʏɲɴʉʄɼʎʏʘʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆ
ʏʉʐɈɸʖʆɿʃʉʑȴɸʄʏʀʉʐʏɻʎɅʌɳʇɻʎ͕ɹʖʉʐʆ
ʐʋʉɴʄɻɽɸʀʏɲɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ

ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻʎʏʘʆ
ʅɸʏɲɴʉʄʙʆ͖
Ƀȴɿʃɲɿʉʑʖʉʎɸʇɲʃʉʄʉʐɽɸʀʆɲɸʃʋʄɻʌʙʆɸɿ
ʏʉʐʎʊʌʉʐʎʃɲɿʏɿʎʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ

ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎʏʉʐʍʏɻȴʌɳʍɻ͖

Τεύχος B’ 2860/01.07.2021
















ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ͗ 

ɃͬȸɅʌʉʁʍʏɲʅɸʆʉʎͲɹʆɻ

ɃͬȸȵɿʍɻɶɻʏɼʎͲʏʌɿɲ


Η απόφαση αυτή ισχύει από τη ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2021
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02028600107210028*

