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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 328/2016
Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου των δικτύων διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και λοιπής Ελλάδας.
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση 23 Σεπτεμβρίου 2016)
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α' 179) όπως
ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 15, 80 και 88 αυτού.
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 139/2001 «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΡΑΕ» (ΦΕΚ Α'
121), όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές
διατάξεις -Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας
Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ Α'94) και ιδίως το άρθρο 8 της
υποπαραγράφου Β. 1 της παραγράφου Β του άρθρου 2
του νόμου αυτού.
4. Την Οδηγία 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 «Σχετικά
με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά Φυσικού Αερίου και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/55/
ΕΚ» (ΕΕ L 211, 14.08.2009)».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α' 98) όπως ισχύει.
6. Το υπ' αριθμ. 50679/20.11.2015 (αρ. πρωτ. ΡΑΕ
I-200860/20.11.201) έγγραφο, με το οποίο η ΔΕΠΑ Α.Ε.
υπέβαλε στη ΡΑΕ σχέδιο Κανονισμού Τιμολόγησης της
Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου,
όσον αφορά το Δίκτυο Διανομής Λοιπής Ελλάδος.
7. Το υπ' αριθμ. 47832/20.11.2015 (αρ. πρωτ. ΡΑΕ
I-200882/23.11.2015) έγγραφο, με το οποίο η ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. υπέβαλε στη ΡΑΕ σχέδιο Κανονισμού
Τιμολόγησης της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής
Φυσικού Αερίου, όσον αφορά το Δίκτυα Διανομής της
Θεσσαλονίκης.
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8. Το υπ' αριθμ. 8584/20.11.2015 (αρ. πρωτ. ΡΑΕ
I-200882/23.11.2015) έγγραφο με το οποίο η ΕΠΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. υπέβαλε στη ΡΑΕ σχέδιο Κανονισμού
Τιμολόγησης της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής
Φυσικού Αερίου, όσον αφορά το Δίκτυo Διανομής της
Θεσσαλίας.
9. Το υπ' αριθμ. 270128457/20.11.2015 (αρ. πρωτ. ΡΑΕ
I-200886/23.11.2015) έγγραφο, με το οποίο η ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. υπέβαλε στη ΡΑΕ σχέδιο Κανονισμού Τιμολόγησης της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού
Αερίου, όσον αφορά το Δίκτυο Διανομής Αττικής.
10. Το γεγονός ότι η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαμόρφωσης
της απόφασής της για την έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 88 του Ν. 4001/2011, στις 10.12.2015,
έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Κανονισμού
Τιμολόγησης της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής
Φυσικού Αερίου των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και Λοιπής Ελλάδας, με καταληκτική
ημερομηνία την 30.12.2015.
11. Τα σχόλια που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, ήτοι τα υπ' αρ. πρωτ. ΡΑΕ έγγραφα I-201987/30.12.2015 από την Ένωση Βιομηχανικών
Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ), I-202012/31.12.2015
από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ανεξαρτήτων Εταιρειών
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΑΗ) και I-202023/31.12.2015
από την Ήρων Θερμοηλεκτρική Α.Ε.
12. Τα σχέδια των Κωδικών Διαχείρισης που υπέβαλαν οι ΔΕΠΑ Α.Ε., ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε και ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας Α.Ε. με τα υπ' αριθμ. πρωτ.
ΡΑΕ I-205939/25.04.2016, I-205940/25.04.2016 και
I-205934/25.04.2016 έγγραφα αντίστοιχα.
13. Το υπ' αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-207898/29.06.2016 έγγραφο, με το οποίο οι ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. και ΕΠΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. υπέβαλαν στη ΡΑΕ αναθεωρημένο σχέδιο Κανονισμού Τιμολόγησης της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου, όσον αφορά τα Δίκτυα
Διανομής Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας.
14. Το γεγονός ότι η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της
απόφασής της για την έκδοση του εν λόγω Κανονισμού
Τιμολόγησης, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 88 του Ν. 4001/2011, στις
06.09.2016 έθεσε σε σύντομη συμπληρωματική δημόσια
διαβούλευση το σχέδιο του Κανονισμού Τιμολόγησης
της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου
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των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και Λοιπής Ελλάδος, με καταληκτική ημερομηνία
την 12.09. 2016.
15. Τα σχόλια που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της σύντομης συμπληρωματικής δημόσιας διαβούλευσης, με
τα υπ' αρ. πρωτ. ΡΑΕ έγγραφα: I-210311/11-12-2016
από την Ένωση Βιομηχανικών καταναλωτών Ενέργειας
(ΕΒΙΚΕΝ), Ι-210313/12.09.2016 και I-210658/14.09.2016
από την ΕΠΑ Αττικής Α.Ε., Ι-210314/12.09.2016 και
I-210373/19.09.2016 από τις ΕΠΑ Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης Α.Ε, I-210315/12.09.2016, από τη Δημόσια
Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. και Ι-210315/12.09.2016 από την
Μ & Μ gas και I-210398/13-9-2016 από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Ανεξάρτητων Εταιρειών Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΕΣΑΗ), αντίστοιχα.
16. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του
Ν. 4001/2011 και τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου 15 του Ν. 4001/2011, η ΡΑΕ έχει την αρμοδιότητα για την έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης,
κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Διαχειριστή του Συστήματος Φυσικού Αερίου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 88 : «1. Με
τον Κανονισμό Τιμολόγησης, ο οποίος εκδίδεται από τη
ΡΑΕ, και με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, μετά από
εισήγηση του κατά περίπτωση αρμόδιου Διαχειριστή του
Συστήματος Φυσικού Αερίου ή του Δικτύου Διανομής
και δημόσια διαβούλευση, ρυθμίζεται η μεθοδολογία
καθορισμού τιμολογίων για τη χρέωση κάθε Βασικής
Δραστηριότητας.». Συναφώς, στις παραγράφους 1 και 2
του άρθρου 15 του Ν. 4001/2011 καθορίζεται ότι: «Η ΡΑΕ
αποφασίζει, έξι (6) μήνες πριν από την Έναρξη ισχύος
τους, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 88
για το φυσικό αέριο και 140 για την ηλεκτρική ενέργεια,
σύμφωνα με διαφανή κριτήρια, τη μεθοδολογία για τον
υπολογισμό των Τιμολογίων Μη Ανταγωνιστικών Δραστηριοτήτων, κατά τρόπο ώστε τα Τιμολόγια αυτά να μην
εισάγουν διακρίσεις και να αντικατοπτρίζουν το κόστος
των παρεχομένων υπηρεσιών. Οι μεθοδολογίες και τα
Τιμολόγια Μη Ανταγωνιστικών Δραστηριοτήτων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και των αρμοδίων
Διαχειριστών. 2. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων
της, σύμφωνα με την παράγραφο 1, η ΡΑΕ λαμβάνει υπόψη της την ανάγκη για τη θέσπιση βραχυπρόθεσμων
και μακροπρόθεσμων κινήτρων για τους Διαχειριστές
των Συστημάτων Μεταφοράς και τους Διαχειριστές
των Δικτύων Διανομής, προκειμένου να βελτιώνεται η
αποδοτικότητα των Συστημάτων Μεταφοράς και των
Δικτύων Διανομής, να προωθείται η ανάπτυξη της αγοράς ενέργειας, η ασφάλεια του εφοδιασμού και να υποστηρίζονται οι σχετικές με τις αρμοδιότητες των ως άνω
Διαχειριστών ερευνητικές δραστηριότητες αυτών. »
Επειδή, περαιτέρω, με την παράγραφο 1 του άρθρου
8 του Κεφαλαίου Γ' της υποπαραγράφου Β1 της παραγράφου Β' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 καθορίσθηκε
ότι: «1. Εντός τριών (3) μηνών από την θέση σε ισχύ του
παρόντος, η ΔΕΠΑ ΑΕ, υπό την ιδιότητά της ως Διαχειρί-
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στρια του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος, και οι ΕΠΑ
Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, υπό την ιδιότητα
τους ως Διαχειριστών των Δικτύων των αντίστοιχων γεωγραφικών περιοχών, εισηγούνται στη ΡΑΕ, η οποία, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης και αφού προβεί σε τυχόν
τροποποιήσεις και προσθήκες, υποχρεούται να εκδώσει
το τελικό κείμενο εντός τριών (3) μηνών από το χρόνο
υποβολής, (α) για την έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης των εν λόγω Δικτύων, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 88 του Ν. 4001/2011, όπως τροποποιείται
με τον παρόντα νόμο... ».
Επειδή, με τον Κανονισμό Τιμολόγησης θεσπίζεται
και η μεθοδολογία καθορισμού των τιμολογίων με την
οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου της παραγράφου 1 του άρθρου 88 του Ν. 4001/2011 επιδιώκεται:
(α) Η σταθερότητα των τιμών προς όφελος των Χρηστών.
(β) Η εύλογη απόδοση των απασχολούμενων, από το
Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου Φυσικού
Αερίου, κεφαλαίων.
(γ) Η παροχή υπηρεσιών, περιλαμβανομένων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, κατά τον πλέον αξιόπιστο, οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
(δ) Η κάλυψη των δαπανών του Διαχειριστή Συστήματος ή Διανομής Φυσικού Αερίου για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων κοινής ωφέλειας που του έχουν επιβληθεί.
(ε) Η ενίσχυση του ελευθέρου ανταγωνισμού στην
Αγορά Φυσικού Αερίου.
(στ) Η τήρηση της αρχής της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της αμεροληψίας.
(ζ) Η παροχή βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων
κινήτρων για την αποδοτική λειτουργία, το συνετό προγραμματισμό και την ανάπτυξη της υποδομής που απαιτείται για την άσκηση της Βασικής Δραστηριότητας, την
ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και την υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων των διαχειριστών που
σχετίζονται με τις αρμοδιότητές τους.
(η) Η συνεκτίμηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
της εκάστοτε αγοράς, όπως η τυχόν διαφοροποίηση κόστους που οφείλεται στην τοπολογία του Συστήματος ή
του Δικτύου.
(θ) Η παροχή κινήτρων για χρεώσεις που αφορούν
νέους καταναλωτές και εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης.
(ι) Η πραγματοποίηση νέων επενδύσεων σε Συστήματα ή Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου για την ασφαλή
τροφοδοσία, τη βιωσιμότητά τους και την εξυπηρέτηση
της αναμενόμενης μελλοντικής ζήτησης.
(ια) Για την τιμολόγηση της δραστηριότητας της Διανομής η κάλυψη του κόστους του ανταλλάγματος που
καταβάλλεται από το Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής
στον κύριο αυτού για την παραχώρηση της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Δικτύου. ».
Επειδή η ΡΑΕ κρίνει σκόπιμη την έγκριση ενός ενιαίου
Κανονισμού Τιμολόγησης που αφορά και τα τέσσερα
δίκτυα διανομής των περιοχών της Θεσσαλίας, Θεσσαλονίκης, Αττικής και Λοιπής Ελλάδας, για λόγους που
ανάγονται στην εναρμόνιση των διατάξεων που αφορούν στην μεθοδολογία των τιμολογίων της διανομής,
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ανεξαρτήτως του δικτύου διανομής στο οποίο αφορούν
και ως εκ τούτου στην ίση μεταχείριση των χρηστών.
Επειδή η ΡΑΕ, στο πλαίσιο διαμόρφωσης της απόφασης της για την έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης
Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου, έλαβε υπόψη της και
εξέτασε σε βάθος το σύνολο των διαλαμβανομένων στα
ως άνω έγγραφα, καθώς και τα σχόλια που υποβλήθηκαν
στο πλαίσιο των δημόσιων διαβουλεύσεων.
Επειδή από τη συνολική επεξεργασία των απόψεων
των συμμετεχόντων, όπως αυτές καταγράφονται στα
ως άνω υποβληθέντα έγγραφα, καθώς και από την επεξεργασία των λεπτομερών παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν στις κατά τα ως άνω δημόσιες διαβουλεύσεις
κρίνεται αναγκαία η αποσαφήνιση, αναδιατύπωση και
τροποποίηση ορισμένων εκ των ρυθμίσεων που εισηγήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι Διαχειριστές, και εκ του λόγου
τούτου η Αρχή προβαίνει στις σχετικές τροποποιήσεις,
όπως αυτές αποτυπώνονται στον Κανονισμό Τιμολόγησης που εκδίδεται με την παρούσα.
Επειδή οι βασικές παραδοχές του Κανονισμού Τιμολόγησης της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού
Αερίου, συνοψίζονται ως εξής:
i. Τετραετής (4-ετή) Περίοδος Ισχύος Τιμολογίων (Ρυθμιστική Περίοδος), ως περίοδος κατάλληλη για την κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου από κάθε Διαχειριστή
κατά τρόπο αποτελεσματικό, ο οποίος εξαλείφει πιθανούς παράγοντες αβεβαιότητας.
ii. Αναλυτική παρουσίαση των παραμέτρων υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου Βασικής Δραστηριότητας Διανομής κάθε Διαχειριστή σε ονομαστικές
τιμές, για κάθε έτος της Ρυθμιστικής Περιόδου, ώστε να
πληρούνται οι προϋποθέσεις της πλήρους διαφάνειας
και της ίσης μεταχείρισης των Διαχειριστών.
iii. Απόδοση επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης
της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής σε ονομαστικές,
προ φόρων, τιμές βάσει σαφώς αποτυπωμένης μεθοδολογίας (Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου), με στόχο την
εξασφάλιση επαρκών κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση
νέων επενδύσεων και την κάλυψη του επιχειρηματικού
κινδύνου του Διαχειριστή στο πλαίσιο της λειτουργίας
του στην εν λόγω μονοπωλιακή δραστηριότητα.
iν. Ένταξη στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση των
προγραμματισμένων νέων έργων που συμπεριλαμβάνονται στο Εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής, βάσει του οποίου τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα και ο χρόνος υλοποίησης των έργων αυτών.
ν. Υπολογισμός της αξίας των παγίων στη Ρυθμιζόμενη
Περιουσιακή Βάση βάσει του κόστους κτήσης και των
αποσβέσεων, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν αναπροσαρμογές στην αξία των παγίων βάσει λογιστικών
ή φορολογικών απαιτήσεων, προς αποφυγή πρόσθετης
επιβάρυνσης των τελικών καταναλωτών.
vi. Υπολογισμός των αποσβέσεων βάσει της λογιστικής
μεθόδου που προβλέπεται για κάθε κατηγορία παγίου
από την ισχύουσα νομοθεσία, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν αναπροσαρμογές στην αξία των παγίων βάσει
λογιστικών ή φορολογικών απαιτήσεων, προς αποφυγή
πρόσθετης επιβάρυνσης των τελικών καταναλωτών.
vii. Έγκριση κατ' έτος της Ρυθμιστικής Περιόδου, των
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εύλογων λειτουργικών δαπανών του Διαχειριστή για την
άσκηση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού
Αερίου κατά τρόπο ασφαλή, αποτελεσματικό, οικονομικά αποδοτικό και αξιόπιστο.
viii. Αναλυτική περιγραφή του κριτηρίου οικονομικής
αποτελεσματικότητας των νέων έργων ανάπτυξης του
Δικτύου Διανομής.
ix. Πρόβλεψη δυνατότητας έγκρισης από τη ΡΑΕ προσαύξησης του Μεσοσταθμικού Κόστους Κεφαλαίου ύψους
1,5%, βάσει επίτευξης στόχων του Διαχειριστή αναφορικά
με νέα έργα ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής και σε συνδυασμό με τον επιτυγχανόμενο βαθμό διείσδυσης μέσω
αυτών, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος προσέλκυσης
νέων καταναλωτών και σύνδεσή τους στο Δίκτυο Διανομής.
x. Περιγραφή των βασικών αρχών τιμολόγησης της
Βασικής Δραστηριότητας Διανομής και ορισμός των
βασικών κατηγοριών Τελικών Πελατών, βάσει της επιβάρυνσης που προκαλούν στο Δίκτυο Διανομής λόγω
των βασικών χαρακτηριστικών χρήσης φυσικού αερίου,
ώστε να τηρείται η αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ
των Τελικών Καταναλωτών.
xi. Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας κατάρτισης
του Απαιτούμενου Εσόδου κατά την Τακτική και την
Έκτακτη Αναθεώρηση των Τιμολογίων.
xii. Αναλυτική περιγραφή του τρόπου προσδιορισμού
της ανακτήσιμης διαφοράς, ώστε αφενός να περιορίζονται
στο μέγιστο δυνατό οι περιπτώσεις έκθεσης του Διαχειριστή σε αβεβαιότητα ή ενδεχόμενο κίνδυνο από μεταβολές
στην πρόβλεψη της ζήτησης και αφετέρου αυτό να γίνεται
κατά τρόπο που να προστατεύονται οι καταναλωτές από
σημαντικές διακυμάνσεις στα εν λόγω τιμολόγια.
xiii. Πρόβλεψη δυνατότητας του Διαχειριστή για την
ένταξη μέρους ή συνόλου του κόστους κατασκευής της
εσωτερικής εγκατάστασης των Τελικών Πελατών σε ειδική περιουσιακή βάση, επί της οποίας λογίζονται μόνο
ετήσιες αποσβέσεις και όχι απόδοση, με στόχο την αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου και τη διεύρυνση
της βάσης εφαρμογής των τιμολογίων.
xiv. Πρόβλεψη δυνατότητας του Διαχειριστή για εφαρμογή έκπτωσης στα Τέλη Σύνδεσης, βάσει μελέτης κόστους/οφέλους (η οποία υπόκειται στην προηγούμενη
έγκριση της ΡΑΕ), η οποία (έκπτωση) συμπεριλαμβάνεται
στο Απαιτούμενο Έσοδο, προκειμένου να επιτευχθεί ο
στόχος της αύξησης της διείσδυσης του φυσικού αερίου
και διεύρυνσης της βάσης εφαρμογής των τιμολογίων
διανομής, προς όφελος των καταναλωτών, μέσω του επιμερισμού του συνολικού Απαιτούμενου Εσόδου.
Για όλους τους ανωτέρω λόγους,
Αποφασίζει
1. Την έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής
Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου των δικτύων
διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και λοιπής
Ελλάδας, μετά του σχετικού Παραρτήματος αυτού, με το
περιεχόμενο που ακολουθεί και το οποίο συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
2. Τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
3. Την κοινοποίηση της παρούσας στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
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ȾɲʆʉʆɿʍʅʊʎɈɿʅʉʄʊɶɻʍɻʎ
ȲɲʍɿʃɼʎȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎȴɿɲʆʉʅɼʎɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐ
ȾȵɌȰȿȰȻɃȰͲȳȵɁȻȾȵɇȴȻȰɈȰɂȵȻɇ
ȱʌɽʌʉϭͲȰʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ
ϭ͘ ɀɸ ʏʉʆ ʋɲʌʊʆʏɲ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊ Ɉɿʅʉʄʊɶɻʍɻʎ ȴɿɲʆʉʅɼʎ Ɍʐʍɿʃʉʑ Ȱɸʌʀʉʐ ;ɸʔɸʇɼʎ
ͨȾɲʆʉʆɿʍʅʊʎͩͿʌʐɽʅʀɺɸʏɲɿɻʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʃɲɽʉʌɿʍʅʉʑʏʘʆʏɿʅʉʄʉɶʀʘʆʏɻʎȲɲʍɿʃɼʎ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎȴɿɲʆʉʅɼʎ͕ʊʋʘʎɲʐʏɼʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏʉʆȾʙɷɿʃɲȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏʉʐȴɿʃʏʑʉʐ
ȴɿɲʆʉʅɼʎɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐ;ɸʔɸʇɼʎͨȾʙɷɿʃɲʎͩͿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏɿʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐɳʌɽʌʉʐϴϴʏʉʐʆ͘ϰϬϬϭͬϮϬϭϭʊʋʘʎʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸʃɲɿɿʍʖʑɸɿ;ɌȵȾȰΖ
ϭϳϵͬϮϮ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϭ͕ɸʔɸʇɼʎͨɁʊʅʉʎͩͿ͘
Ϯ͘ Ƀ ʋɲʌʙʆ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊʎ ɲʔʉʌɳ ʏɻ ʖʌɹʘʍɻ ʏɻʎ Ȳɲʍɿʃɼʎ ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ȴɿɲʆʉʅɼʎ
Ɍʐʍɿʃʉʑ Ȱɸʌʀʉʐ ʍʏɲ ʏɹʍʍɸʌɲ ȴʀʃʏʐɲ ȴɿɲʆʉʅɼʎ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ ;ȴʀʃʏʐʉ ȴɿɲʆʉʅɼʎ
Ȱʏʏɿʃɼʎ͕ ȴʀʃʏʐʉ ȴɿɲʆʉʅɼʎ Ⱥɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻʎ͕ ȴʀʃʏʐʉ ȴɿɲʆʉʅɼʎ Ⱥɸʍʍɲʄʀɲʎ ʃɲɿ ȴʀʃʏʐʉ
ȴɿɲʆʉʅɼʎȿʉɿʋɼʎȵʄʄɳɷʉʎͿ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʉʌɿɺʊʅɸʆɲʍʏʉʆɁʊʅʉ͘
ȱʌɽʌʉϮͲɃʌɿʍʅʉʀ
ϭ͘ Ƀɿ ʊʌʉɿ ʋʉʐ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏʉʆ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊ ɹʖʉʐʆ ʏɻʆ ɹʆʆʉɿɲ ʋʉʐ ʏʉʐʎɲʋʉɷʀɷɸʏɲɿ ʍʏɿʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐɳʌɽʌʉʐϮʏʉʐɁʊʅʉʐ͕ʍʏʉʆȾʙɷɿʃɲʃɲɿʍʏɲɸʋɿʅɹʌʉʐʎɳʌɽʌɲʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎ
Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ͘
Ϯ͘ ȳɿɲʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ͕ʉɿʋɲʌɲʃɳʏʘʊʌʉɿʋʉʐɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ
ʏʉʐɹʖʉʐʆʏɻʆɲʃʊʄʉʐɽɻɹʆʆʉɿɲ͗
Ϳ

ȰʋʊʔɲʍɻȶɶʃʌɿʍɻʎɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͗ȸɲʋʊʔɲʍɻʏɻʎɆȰȵʅɸʏɻʆʉʋʉʀɲɸɶʃʌʀʆʉʆʏɲɿʏɲ
Ɉɿʅʉʄʊɶɿɲȴɿɲʆʉʅɼʎ͘

Ϳ

ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ͗ Ƀ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ȴɿʃʏʑʉʐ ȴɿɲʆʉʅɼʎ Ɍʐʍɿʃʉʑ Ȱɸʌʀʉʐ ʃɲʏɳ ʏɻʆ
ʋɲʌɳɶʌɲʔʉϭ;ʍʏͿʏʉʐɳʌɽʌʉʐϮʏʉʐɁʊʅʉʐ͘

ȳͿ   ȴɸʍʅɸʐʅɹʆɻ ɏʌɿɲʀɲ ȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ɇɻʅɸʀʉʐ Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ͗ ȸ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ʋʉʐ
ɷɸʍʅɸʑɸɿŽɍʌɼʍʏɻʎȴɿɲʆʉʅɼʎʍʏʉȴʀʃʏʐʉȴɿɲʆʉʅɼʎɶɿɲʏʉɇɻʅɸʀʉɅɲʌɳɷʉʍɻʎ͕ʍɸ
ŬtŚͬʙʌɲ͘
ȴͿ

ȶʏʉʎȰʆɲʔʉʌɳʎ͗Ɉʉɹʏʉʎʋʉʐʋʌʉɻɶɸʀʏɲɿʏʉʐȶʏʉʐʎɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ͘

ȵͿ

ȶʏʉʎɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ͗ɈʉɹʏʉʎʋʉʐʋʌʉɻɶɸʀʏɲɿʏɻʎɅɸʌɿʊɷʉʐɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͘

ɇɈͿ ɅɸʌʀʉɷʉʎȻʍʖʑʉʎɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆ;ɆʐɽʅɿʍʏɿʃɼɅɸʌʀʉɷʉʎͿ͗ȸʖʌʉʆɿʃɼʋɸʌʀʉɷʉʎɿʍʖʑʉʎʏʘʆ
Ɉɿʅʉʄʉɶʀʘʆȴɿɲʆʉʅɼʎ͕ɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʉʋʉʀɲʎʉʌʀɺɸʏɲɿʍɸʏɹʍʍɸʌɲ;ϰͿɹʏɻ͘
ȷͿ

ɅɸʌʀʉɷʉʎɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͗ȸʖʌʉʆɿʃɼʋɸʌʀʉɷʉʎɸʋʀʏɻʎʉʋʉʀɲʎɴɲʍʀɺɸʏɲɿʉ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʏʘʆ Ɉɿʅʉʄʉɶʀʘʆ ȴɿɲʆʉʅɼʎ͕ ɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʉʋʉʀɲʎ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏɻʆ
ȰʋʊʔɲʍɻȶɶʃʌɿʍɻʎʏʘʆɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͕ʅʋʉʌɸʀʆɲɸʀʆɲɿɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɼɲʆɳȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ͕
ɷɸʆʅʋʉʌɸʀʆɲɸʀʆɲɿʅɿʃʌʊʏɸʌɻʏɻʎɷɿɳʌʃɸɿɲʎʏɻʎɅɸʌɿʊɷʉʐȻʍʖʑʉʎʏʘʆɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆ
;ɆʐɽʅɿʍʏɿʃɼɅɸʌʀʉɷʉʎͿ͕ʅʋʉʌɸʀʆɲɸʀʆɲɿɸʑʄʉɶɲʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻɲʋʊɲʐʏɼ͕ʅɸɴɳʍɻʏʉʆ
ɴɲɽʅʊ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏʉʐ ɷɿʃʏʑʉʐ ɷɿɲʆʉʅɼʎ͕ ʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ ʐʋʊʗɻ ʏʉʐ
ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐɲʋʊʏɻɆȰȵɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ͘
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ȸͿ
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Ʌɸʌʀʉɷʉʎ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ Ɉɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͗ Ƀʌʀɺɸʏɲɿ ʏʉ ʖʌʉʆɿʃʊ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ʏʉ ʉʋʉʀʉ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɲ ʏɹʍʍɸʌɲ ;ϰͿ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɲ ɹʏɻ ɲʋʊ ʏʉ  ȶʏʉʎ ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ
Ɉɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͘

ȺͿɈɲʃʏɿʃɼȰʆɲɽɸʙʌɻʍɻɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͗ȸɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʋʉʐʋɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿʍʏʉɳʌɽʌʉϭϵ͘
ȻͿ  ȶʃʏɲʃʏɻ Ȱʆɲɽɸʙʌɻʍɻ Ɉɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͗ ȸ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɸʋɲʆɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ ʃɲɿ
ɸʋɲʆɲʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʉʑ ʏʘʆ ʏɿʅʉʄʉɶʀʘʆ ʐʋʊ ʏɿʎ ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ ʃɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏʉʐɳʌɽʌʉʐϮϭʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ͘
ȾͿ

Ɉɿʅʉʄʊɶɿʉȴɿɲʆʉʅɼʎ͗ɈʉʏɿʅʉʄʊɶɿʉʏɻʎȲɲʍɿʃɼʎȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎȴɿɲʆʉʅɼʎɌʐʍɿʃʉʑ
Ȱɸʌʀʉʐ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʉ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ȴɿʃʏʑʉʐ ȴɿɲʆʉʅɼʎ ɸɿʍʋʌɳʏʏɸɿ ʏʉ
ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉɲʆʏɳʄʄɲɶʅɲɶɿɲʏɻȲɲʍɿʃɼȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲȴɿɲʆʉʅɼʎɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐ͕
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ʉʌɿɺʊʅɸʆɲ ʍʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ ϰ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ϴϴ ʏʉʐ
Ɂʊʅʉʐ͘

ȿͿ

ɍʌɼʍʏɻʎ͗ɃɍʌɼʍʏɻʎʏʉʐȴɿʃʏʑʉʐȴɿɲʆʉʅɼʎɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐʃɲʏɳʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉϭ
;ʃʍʏͿʏʉʐɳʌɽʌʉʐϮʏʉʐɁʊʅʉʐ͘

ɀͿ ɅɸʌʀʉɷʉʎȰʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎɁɹʉʐȶʌɶʉʐ͗ȸʖʌʉʆɿʃɼʋɸʌʀʉɷʉʎɸʋʀʏɻʎʉʋʉʀɲʎɴɲʍʀɺɸʏɲɿɻ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʏɻʎʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎɸʆʊʎʆɹʉʐɹʌɶʉʐ͕ɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎ
ʉʋʉʀɲʎ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɼ ɲʆɳ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ʃɲɿ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʀʆɲɿ
ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻɲʋʊʏɻʆɅɸʌʀʉɷʉȻʍʖʑʉʎʏʘʆɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͕ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʃɲɿʏʉʆ
ɴɲɽʅʊɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʎʏʉʐȴɿʃʏʑʉʐȴɿɲʆʉʅɼʎ͘

ȱʌɽʌʉϯͲȰʌʖɹʎʃɲɿɍʌʊʆʉɿɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʃɲɿȰʆɲɽɸʙʌɻʍɻʎʏʘʆɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆ
ϭ͘ ɈʉɈɿʅʉʄʊɶɿʉȴɿɲʆʉʅɼʎʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿʅɸɴɳʍɻʏɻʆɲʌʖɼʏɻʎɲʆɳʃʏɻʍɻʎʏʉʐȰʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉʐ
ȵʍʊɷʉʐɶɿɲʏɻȲɲʍɿʃɼȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲȴɿɲʆʉʅɼʎ͕ʊʋʘʎɲʐʏʊʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ ϰ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ͕ ʅɸ ʍʃʉʋʊ ʏɻʆ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ʉʌɿɺʊʅɸʆʘʆ ʍʏʉ
ɳʌɽʌʉϴϴʏʉʐɁʊʅʉʐ͘
Ϯ͘ ɈʉɈɿʅʉʄʊɶɿʉȴɿɲʆʉʅɼʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʅɸɴɳʍɻ͗
ȰͿ

Ɉɿʎ ʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎ ʏʉʐ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʇɹʄɿʇɻ ʏʘʆ ʅɸɶɸɽʙʆ ʏʉʐ Ȱʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉʐ
ȵʍʊɷʉʐʏʉʐȴɿʃʏʑʉʐȴɿɲʆʉʅɼʎʃɲɿʏɻʎɺɼʏɻʍɻʎʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐɶɿɲʃɳɽɸɹʆɲɲʋʊʏɲ
ɹʏɻ ʏɻʎ Ʌɸʌɿʊɷʉʐ ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ Ɉɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͘ ȳɿɲ ʏɿʎ ʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎ͕ ʉ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ
ʄɲʅɴɳʆɸɿʐʋʊʗɻʏɲɷɿɲɽɹʍɿʅɲɲʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲʃɲʏɳʏʉȶʏʉʎȰʆɲʔʉʌɳʎʃɲɿ
ʋʌʉɴɲʀʆɸɿ ʍɸ ɸʑʄʉɶɸʎ ɸʃʏɿʅɼʍɸɿʎ ɸʇɹʄɿʇɻʎ ʏʘʆ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆ ʅɸɶɸɽʙʆ ʃɲʏɳ ʏɻʆ
ɅɸʌʀʉɷʉɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʉʌɿɺʊʅɸʆɲʍʏʉɳʌɽʌʉϭϵ͘

ȲͿ

Ɉɲ ɲʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉ Ȱʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉ ȶʍʉɷʉ ʃɲɿ ʏʉ ɲʆɲʃʏɻɽɹʆ
ɹʍʉɷʉ ʏʉʐ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɹʆɲ ɲʋʊ ʏɲ ɹʏɻ ʏɻʎ Ʌɸʌɿʊɷʉʐ Ɉɲʃʏɿʃɼʎ
ȰʆɲɽɸʙʌɻʍɻʎɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʉʌɿɺʊʅɸʆɲʍʏʉɳʌɽʌʉϮϬ͘

ϯ͘ ɈʉɈɿʅʉʄʊɶɿʉȴɿɲʆʉʅɼʎʃɲʏɲʌʏʀɺɸʏɲɿɲʋʊʏʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʃɲɿʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿʋʌʉʎɹɶʃʌɿʍɻ
ʍʏɻɆȰȵʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏʉʐɳʌɽʌʉʐϭϵ͘
ϰ͘ ȸɈɲʃʏɿʃɼȰʆɲɽɸʙʌɻʍɻʏʘʆɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿɸʆʏʊʎʏʉʐʏɹʏɲʌʏʉʐ;ϰʉʐͿȶʏʉʐʎʏɻʎ
ɸʃɳʍʏʉʏɸɅɸʌɿʊɷʉʐɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͕ʏʉʉʋʉʀʉʃɲɽʀʍʏɲʏɲɿȶʏʉʎɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑɶɿɲ
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ʏʉʐɳʌɽʌʉʐϮϭ͘
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ȾȵɌȰȿȰȻɃȲͲȰɅȰȻɈɃɉɀȵɁɃȵɇɃȴɃ
ȱʌɽʌʉϰͲȰʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉȶʍʉɷʉȲɲʍɿʃɼʎȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎȴɿɲʆʉʅɼʎ
ϭ͘ Ɉʉ Ȱʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉ ȶʍʉɷʉ Ȳɲʍɿʃɼʎ ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ȴɿɲʆʉʅɼʎ ;ɸʔɸʇɼʎ ͨȰʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉ
ȶʍʉɷʉͩͿ ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ʍɸ ɸʏɼʍɿɲ ɴɳʍɻ ʃɲɿ ʍɸ ʉʆʉʅɲʍʏɿʃɹʎ ʏɿʅɹʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ
ɲʃʊʄʉʐɽɻʍʖɹʍɻ͗
ȰʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉȶʍʉɷʉсȰнȲнȳʹȴцȵ
Ʉʋʉʐ͗
Ȱ͗ ȸȰʋʊɷʉʍɻɸʋʀʏɻʎɆʐɽʅɿɺʊʅɸʆɻʎɅɸʌɿʉʐʍɿɲʃɼʎȲɳʍɻʎʏɻʎȲɲʍɿʃɼʎȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
ȴɿɲʆʉʅɼʎ͕ʃɲʏɳʏɲɳʌɽʌɲϱʃɲɿϲ͘
Ȳ͗ Ƀɿ Ȱʋʉʍɴɹʍɸɿʎ  Ʌɲɶʀʘʆ͕ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ȴɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ ɍʌɼʍɻʎ͕ ʏɻʎ
Ȳɲʍɿʃɼʎȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎȴɿɲʆʉʅɼʎʃɲʏɳʏʉɳʌɽʌʉϳ͘
ȳ͗ ɃɿʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɹʎȴɲʋɳʆɸʎʏɻʎȲɲʍɿʃɼʎȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎȴɿɲʆʉʅɼʎ͕ʃɲʏɳʏʉɳʌɽʌʉϴ͘
ȴ͗ Ɉɲ ʄʉɿʋɳ ɹʍʉɷɲ ʏʉʐ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ɲʋʊ ʌʐɽʅɿɺʊʅɸʆɸʎ ʃɲɿ ʅɻ ʌʐɽʅɿɺʊʅɸʆɸʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʃɲʏɳʏʉɳʌɽʌʉϵ͘
ȵ͗

ȸȰʆɲʃʏɼʍɿʅɻȴɿɲʔʉʌɳʃɲʏɳʏʉɳʌɽʌʉϮϬ͘

Ϯ͘ Ɉʉ Ȱʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉ ȶʍʉɷʉ Ȳɲʍɿʃɼʎ ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ȴɿɲʆʉʅɼʎ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɲ ɸʋɿʅɹʌʉʐʎ
ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʋʉʐ ʏʉ ɲʋʉʏɸʄʉʑʆ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ɲʌɿɽʅɻʏɿʃɳ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɹʏʉʎ ʏɻʎ Ʌɸʌɿʊɷʉʐ
ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆʅɸʏɻʆȰʋʊʔɲʍɻȶɶʃʌɿʍɻʎɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͘
ȱʌɽʌʉϱͲɆʐɽʅɿɺʊʅɸʆɻɅɸʌɿʉʐʍɿɲʃɼȲɳʍɻȲɲʍɿʃɼʎȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎȴɿɲʆʉʅɼʎ;ɆɅȲͿ
ϭ͘ ɏʎ Ɇʐɽʅɿɺʊʅɸʆɻ Ʌɸʌɿʉʐʍɿɲʃɼ Ȳɳʍɻ ;ɆɅȲͿ ʆʉɸʀʏɲɿ ʏʉ ɲʋɲʍʖʉʄʉʑʅɸʆʉ ʃɸʔɳʄɲɿʉ ʏʉʐ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼɶɿɲʏɻȲɲʍɿʃɼȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲȴɿɲʆʉʅɼʎ͘
Ϯ͘ ȸɆɅȲʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʍɸɸʏɼʍɿɲɴɳʍɻʃɲɿʍɸʉʆʉʅɲʍʏɿʃɹʎʏɿʅɹʎ͘ȸʏɿʅɼʏɻʎɆɅȲʃɳɽɸɹʏʉʐʎ
ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿʍʏʉʏɹʄʉʎʏʉʐɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʐɹʏʉʐʎ͘
ϯ͘ ȸɆɅȲʏʉʐȴɿʃʏʑʉʐȴɿɲʆʉʅɼʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɶɿɲʃɳɽɸɹʏʉʎʘʎʏʉɳɽʌʉɿʍʅɲ͗
ȰͿ ʏɻʎ ɲʆɲʋʊʍɴɸʍʏɻʎ ɲʇʀɲʎ ʏʘʆ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆ ɸʆʍʙʅɲʏʘʆ ʃɲɿ ɲʍʙʅɲʏʘʆ ʋɲɶʀʘʆ ʏɻʎ
Ȳɲʍɿʃɼʎȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎȴɿɲʆʉʅɼʎ͕ɲʔɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆ͗
;ŝͿɄʄʘʆʏʘʆɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸʘʆʋʉʐɹʖʉʐʆʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀɶɿɲʏɻʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʏɻʎ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ʏʘʆ ʋɲɶʀʘʆ ;ɸʆʍʙʅɲʏʘʆ ɼ ɲʍʙʅɲʏʘʆͿ ʏɻʎ Ȳɲʍɿʃɼʎ ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
ȴɿɲʆʉʅɼʎ͕
;ŝŝͿ ɈʐʖʊʆɸʍʊɷʘʆɲʋʊɈɹʄɻɇʑʆɷɸʍɻʎɼȵʋɹʃʏɲʍɻʎɶɿɲʏɲʋɳɶɿɲɲʐʏɳ͕
ŝŝŝͿ Ɉʐʖʊʆ ɳʄʄɻʎ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎ ʍʏʉ ʃʊʍʏʉʎ ʏʉʐ ʋɲɶʀʉʐ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ʃɲʏɲɴʄɻɽɸʀ ɲʋʊ
ɍʌɼʍʏɸʎʏʉʐȴɿʃʏʑʉʐȴɿɲʆʉʅɼʎɼɈɸʄɿʃʉʑʎɅɸʄɳʏɸʎ͕ʃɲɿ
;ŝǀͿɈʐʖʊʆɷɲʋɳʆɸʎʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼɶɿɲʏɻʆʃɲʏɲʍʃɸʐɼɹʌɶʘʆɸʔʊʍʉʆʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ
ʐʋʊʗɻʍʏɿʎʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɹʎɷɲʋɳʆɸʎ͘
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ȲͿ ʏʉʐ ʋʉʍʉʍʏʉʑ ȾȾй ɸʋʀ ʏʉʐ Ⱦɸʔɲʄɲʀʉʐ Ⱦʀʆɻʍɻʎ ɶɿɲ ʏɻ Ȳɲʍɿʃɼ ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ
ȴɿɲʆʉʅɼʎ͕ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ʘʎ ɻ ɷɿɲʔʉʌɳ ɲʆɳʅɸʍɲ ʍʏʉ ʃʐʃʄʉʔʉʌʉʑʆ
ɸʆɸʌɶɻʏɿʃʊ ɲʔɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆ ʏʘʆ ɴʌɲʖʐʋʌʊɽɸʍʅʘʆ ʐʋʉʖʌɸʙʍɸʘʆ͕ ʊʋʘʎ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ
ɸʀʏɸɲʋʊʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼʏʘʆȾɲʆʊʆʘʆʏʉʐȿʉɶɿʍʏɿʃʉʑȴɿɲʖʘʌɿʍʅʉʑʍʏɿʎʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎ
ʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʏɻʎʅɻɷɿɲʖʘʌɿʍʅɹʆɻʎɸʏɲɿʌɸʀɲʎɸʀʏɸɲʋʊʏɿʎɷɻʅʉʍɿɸʐʅɹʆɸʎʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎ
ʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʏɻʎɷɿɲʖʘʌɿʍʅɹʆɻʎɸʏɲɿʌɸʀɲʎɷɿɲʆʉʅɼʎ͘
ȳͿ ʏʘʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʘʆ ɹʌɶʘʆ ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ȵɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ
Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎʏʉʐȴɿʃʏʑʉʐȴɿɲʆʉʅɼʎ͕ɲʔɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆ͗ɲͿʏʐʖʊʆɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸʘʆɶɿɲʏɲɸʆ
ʄʊɶʘɹʌɶɲ͕ɴͿʏʐʖʊʆɸʍʊɷʘʆɲʋʊɈɹʄɻɇʑʆɷɸʍɻʎɼȵʋɹʃʏɲʍɻʎɶɿɲʏɲɹʌɶɲɲʐʏɳ͕ʃɲɿɶͿ
ʏʐʖʊʆɳʄʄɻʎʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎʍʏʉʃʊʍʏʉʎʏʘʆɹʌɶʘʆʋʉʐɹʖɸɿʃɲʏɲɴʄɻɽɸʀɲʋʊɍʌɼʍʏɸʎʏʉʐ
ȴɿʃʏʑʉʐȴɿɲʆʉʅɼʎɼɈɸʄɿʃʉʑʎɅɸʄɳʏɸʎɶɿɲʏɲɹʌɶɲɲʐʏɳ͘
ϰ͘ ȸ ɹʆʏɲʇɻ ʏʘʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʘʆ ɹʌɶʘʆ ʍʏɻ ɆɅȲ ɶʀʆɸʏɲɿ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʋʊʅɸʆɻ Ɉɲʃʏɿʃɼ
Ȱʆɲɽɸʙʌɻʍɻ ʏʘʆ Ɉɿʅʉʄʉɶʀʘʆ ʃɲɿ ʅɸʏɳ ʏɻʆ ɹɶʃʌɿʍɻ ɲʋʊ ʏɻ ɆȰȵ ʏʉʐ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ
Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎʍʏʉʉʋʉʀʉɹʖʉʐʆɸʆʏɲʖɽɸʀ͘
ϱ͘ Ɉʐʖʊʆɲʆɲʋʌʉʍɲʌʅʉɶɼʏɻʎɲʇʀɲʎʏʘʆʋɲɶʀʘʆʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʅɸʏɳʏɻʆɲʌʖɿʃɼɸɶɶʌɲʔɼ
ʏʉʐʎ ʍʏʉ ɀɻʏʌʙʉ Ʌɲɶʀʘʆ ɷɸʆ ʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʐʋʊʗɻ ʍʏʉʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʏɻʎ ɆɅȲ͘ Ƀ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎ ʏɻʎ ɆɅȲ ɶʀʆɸʏɲɿ ʅɸ ɴɳʍɻʏɻ ʄʉɶɿʍʏɿʃɼ ʅɹɽʉɷʉ ʏʉʐ Ⱦʊʍʏʉʐʎ Ⱦʏɼʍɻʎ ʅɸʀʉʆ
ʍʐʍʍʘʌɸʐʅɹʆɸʎɲʋʉʍɴɹʍɸɿʎ͘
ϲ͘ ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ Ƀʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʘʆ ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ Ɍʐʍɿʃʉʑ Ȱɸʌʀʉʐ͕ ʉ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎ ʏʘʆ
ʋɲɶʀʘʆ ʏɻʎ Ȳɲʍɿʃɼʎ ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ȴɿɲʆʉʅɼʎ ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʐʎ
ȾɲʆʊʆɸʎȿʉɶɿʍʏɿʃʉʑȴɿɲʖʘʌɿʍʅʉʑʋʉʐɸɶʃʌʀʆʉʆʏɲɿɲʋʊʏɻɆȰȵ͕ʃɲʏɳʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ
ʍʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʘʆ ʋɲʌɲɶʌɳʔʘʆ ϭ ʃɲɿ Ϯ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ϴϬȰ ʃɲɿ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ ϰ ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐϴϵʏʉʐɁʊʅʉʐ͘
ϳ͘ Ƀ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ͕ ɸʆʏʊʎ ʏɸʍʍɳʌʘʆ (4) ʅɻʆʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɹʆɲʌʇɻ ʏʉʐ ȶʏʉʐʎ ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ͕
ʐʋʉɴɳʄʄɸɿʍʏɻɆȰȵʋʌʉʎɹɶʃʌɿʍɻɲʆɲʄʐʏɿʃɳɲʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉʃʊʍʏʉʎ
ʃʏɼʍɻʎʃɳɽɸʋɳɶɿʉʐʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʉʑʍʏʉɿʖɸʀʉʐ;ɸʆʍʙʅɲʏʉʐɼɲʍʙʅɲʏʉʐͿʋʉʐɸʆʏɳʖɽɻʃɸ
ʍʏɻɆɅȲ͕ʏɻʆʘʔɹʄɿʅɻɺʘɼʏʉʐ͕ʏɿʎʍʐʍʍʘʌɸʐʅɹʆɸʎɲʋʉʍɴɹʍɸɿʎʏʉʐʃɲɿʏɻʆɲʆɲʋʊʍɴɸʍʏɻ
ʏʉʐɲʇʀɲʃɲʏɳʏʉȶʏʉʎȰʆɲʔʉʌɳʎ͘ȵʋʀʍɻʎ͕ʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎʐʋʉɴɳʄʄɸɿʍʏɻɆȰȵ͕ɶɿɲʃɳɽɸ
ʋɳɶɿʉʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃʊʍʏʉɿʖɸʀʉ͕ɷɸɷʉʅɹʆɲʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɲʉʌɿɺʊʅɸʆɲʍʏɻʆʋɲʌ͘ϯȰ;ŝͿ͕;ŝŝͿʃɲɿ
;ŝŝŝͿʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎɳʌɽʌʉʐ͘
ϴ͘ Ȱʆʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎɷɸʆɹʖɸɿʏɻʆʃʐʌɿʊʏɻʏɲʏʉʐʍʐʆʊʄʉʐɼʅɹʌʉʐʎʏʘʆʋɲɶʀʘʆʏɲʉʋʉʀɲ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀɲʄʄɳɲʍʃɸʀʏɻȲɲʍɿʃɼȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʏɻʎȴɿɲʆʉʅɼʎɴɳʍɸɿʍʑʅɴɲʍɻʎʅɹʍʘ
ʏɻʎ ʉʋʉʀɲʎ ʏʉʐ ɹʖɸɿ ʋɲʌɲʖʘʌɻɽɸʀ ɻ ʖʌɼʍɻ ʏʘʆ ʋɲɶʀʘʆ ʏʘʆ ȴɿʃʏʑʘʆ ȴɿɲʆʉʅɼʎ ɶɿɲ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʖʌʉʆɿʃʊɷɿɳʍʏɻʅɲ͕ɻɆɅȲʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʃɲʏɳʏɲʉʌɿɺʊʅɸʆɲʍʏɿʎɲʆʘʏɹʌʘ
ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎɳʌɽʌʉʐ͕ʊʋʉʐʘʎʋɳɶɿɲʆʉɸʀʏɲɿʏʉɳɽʌʉɿʍʅɲʏʘʆʋɲɶʀʘʆ
ʏʘʆʉʋʉʀʘʆʏɻʆʃʐʌɿʊʏɻʏɲɹʖɸɿʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎʃɲɿɸʃɸʀʆʘʆʏɲʉʋʉʀɲɹʖʉʐʆʋɲʌɲʖʘʌɻɽɸʀ
ʍʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʃɲʏɳʖʌɼʍɻ;ȴɿʃɲɿʙʅɲʏɲɍʌɼʍɻʎͿ͘
ϵ͘ ȸɆɅȲʉʌʀɺɸʏɲɿɲʌɿɽʅɻʏɿʃɳɶɿɲʃɳɽɸɹʏʉʎʏɻʎɅɸʌɿʊɷʉʐɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆʅɸʏɻʆ
ȰʋʊʔɲʍɻȶɶʃʌɿʍɻʎɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͘
ϭϬ͘ ɈʉʋʉʍʉʍʏʊȾȾйɶɿɲʃɳɽɸɅɸʌʀʉɷʉɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆʉʌʀɺɸʏɲɿʅɸʏɻʆȰʋʊʔɲʍɻ
ȶɶʃʌɿʍɻʎɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͘ɈʉʋʉʍʉʍʏʊȾȾйʋɲʀʌʆɸɿɲʆɲʄʉɶɿʃɳʏɿʎʏɿʅɹʎʅɸʏɲʇʑϱϬйͲϭϬϬй
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʑʗʉʎʏʉʐȴɸʀʃʏɻȳɸʆɿʃɼʎɆɸʐʍʏʊʏɻʏɲʎ;ȴȳɆͿʏɻʎȲɲʍɿʃɼʎȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
ȴɿɲʆʉʅɼʎ͘ɈʉʋʉʍʉʍʏʊȾȾйʋɲʀʌʆɸɿ͗ɲͿʏɿʅɼϭϬϬй͕ʊʏɲʆʉȴȳɆɸʀʆɲɿʅɿʃʌʊʏɸʌʉʎʏʉʐϭ͕ϱ͕
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ɴͿʏɿʅɼʅɸʏɲʇʑϱϭйʃɲɿϵϵйʊʏɲʆʉȴȳɆɸʀʆɲɿʅɸʏɲʇʑϭ͕ϱʃɲɿϮ;ɶʌɲʅʅɿʃɼɷɿɲʅʊʌʔʘʍɻͿ
ʃɲɿ ɶͿ ʏɿʅɼ ϱϬй ʊʏɲʆ ʉ ȴȳɆ ɸʀʆɲɿ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉʎ ʏʉʐ Ϯ͘ ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʌʆɻʏɿʃʉʑ
Ⱦɸʔɲʄɲʀʉʐ Ⱦʀʆɻʍɻʎ͕ ʏʉ ʋʉʍʉʍʏʊ ȾȾй ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʀʍʉ ʅɸ ʅɻɷɹʆ ;ϬͿ͘ ɏʎ ȴɸʀʃʏɻʎ ȳɸʆɿʃɼʎ
Ɇɸʐʍʏʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ʆʉɸʀʏɲɿ ʏʉ ʋɻʄʀʃʉ Ⱦʐʃʄʉʔʉʌʉʑʆ ȵʆɸʌɶɻʏɿʃʊ ͬ
Ȳʌɲʖʐʋʌʊɽɸʍʅɸʎɉʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ͘
ϭϭ͘ ȳɿɲʍʃʉʋʉʑʎʏɻʎɷɿɸʀʍɷʐʍɻʎʏʉʐʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐʃɲɿɷɿɸʑʌʐʆʍɻʎʏɻʎɴɳʍɻʎɸʔɲʌʅʉɶɼʎ
ʏʘʆ ʏɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͕ ʉ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɸʆʏɳʍʍɸɿ ʅɹʌʉʎ ɼ ʍʑʆʉʄʉ ʏʉʐ ʃʊʍʏʉʐʎ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎʏɻʎɸʍʘʏɸʌɿʃɼʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɈɸʄɿʃʙʆɅɸʄɲʏʙʆʍɸɸɿɷɿʃɼʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃɼɴɳʍɻ
ɸʋʀ ʏɻʎ ʉʋʉʀɲʎ ʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿ ʅʊʆʉ ɸʏɼʍɿɸʎ ɲʋʉʍɴɹʍɸɿʎ͕ ʃɲɿ ʊʖɿ ɲʋʊɷʉʍɻ͘ Ƀ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ
ʐʋʉɴɳʄʄɸɿʍʏɻɆȰȵʋʌʉʎɹɶʃʌɿʍɻʅɸʄɹʏɻʃʊʍʏʉʐʎͬʉʔɹʄʉʐʎɲʋʊʏɻʆʉʋʉʀɲʏɸʃʅɻʌɿʙʆɸʏɲɿ
ʊʏɿ ɻ ɀɹʍɻ ɍʌɹʘʍɻ ɍʌɼʍɻʎ ʏʉʐ ȴɿʃʏʑʉʐ ȴɿɲʆʉʅɼʎ͕ ʊʋʘʎ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ ϭϮ ʏʉʐ
ʋɲʌʊʆʏʉʎ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ɷɸʆ ɸʋɿɴɲʌʑʆɸʏɲɿ͘ ȸ ɆȰȵ ʋɲʌɲʃʉʄʉʐɽɸʀ ɷɿɲʃʌɿʏɳ ʏɻʆ ɸɿɷɿʃɼ
ʋɸʌɿʉʐʍɿɲʃɼɴɳʍɻ͕ɸɶʃʌʀʆɸɿʏʉʑʗʉʎʏɻʎʃɲɽʙʎʃɲɿʏɲɹʏɻʍʏɲʉʋʉʀɲɲʋʉʍɴɹʆɸʏɲɿ͘

ȱʌɽʌʉ ϲ Ͳ Ȱʋʊɷʉʍɻ ɸʋʀ ʏɻʎ Ɇʐɽʅɿɺʊʅɸʆɻʎ Ʌɸʌɿʉʐʍɿɲʃɼʎ Ȳɳʍɻʎ ʏɻʎ Ȳɲʍɿʃɼʎ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎȴɿɲʆʉʅɼʎ


ϭ͘ ɏʎȰʋʊɷʉʍɻɸʋʀʏɻʎɆɅȲʆʉɸʀʏɲɿɻɸʑʄʉɶɻɲʋʊɷʉʍɻ͕ʍɸʉʆʉʅɲʍʏɿʃɹʎʋʌʉʔʊʌʘʆʏɿʅɹʎ͕
ɶɿɲ ʏʉʆ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ʃɲɿ ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ʘʎ ʏʉ ɶɿʆʊʅɸʆʉ ʏɻʎ ɆɅȲ ɸʋʀ ʏʉ ɀɸʍʉʍʏɲɽʅɿʃʊ
ȾʊʍʏʉʎȾɸʔɲʄɲʀʉʐʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ͘
Ϯ͘ ȸȰʋʊɷʉʍɻɸʋʀʏɻʎɆɅȲʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɲʆɳɹʏʉʎ͘
ϯ͘ ɈʉɀɸʍʉʍʏɲɽʅɿʃʊȾʊʍʏʉʎȾɸʔɲʄɲʀʉʐ͕ʍɸʉʆʉʅɲʍʏɿʃɹʎʋʌʉʔʊʌʘʆʏɿʅɹʎ͕ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆɲʃʊʄʉʐɽʉʏʑʋʉ͗
ࢃ࢘ࢋି࢚ࢇ࢞ǡࢇ ൌ ሺ െ ࡳሻ ൈ

ࡾࡻࡱ࢙࢚ି࢚ࢇ࢞ǡࢇ
 ࡳ ൈ ࡰࡾ
 െ ࢀࢄ

ʊʋʉʐ͗
tƉƌĞͲƚĂǆ͕
ŶŽŵŝŶĂů

tĞŝŐŚƚĞĚǀĞƌĂŐĞŽƐƚŽĨĂƉŝƚĂů͕ƉƌĞͲƚĂǆŶŽŵŝŶĂů

'

ɀɹʍʉʎɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎȴɲʆɸɿɲʃɼʎȵʋɿɴɳʌʐʆʍɻʎͲ'ĞĂƌŝŶŐZĂƚŝŽ

ɈʉɀɸʍʉʍʏɲɽʅɿʃʊȾʊʍʏʉʎȾɸʔɲʄɲʀʉʐʍɸʉʆʉʅɲʍʏɿʃɹʎʋʌʉʔʊʌʘʆ
ʏɿʅɹʎ
Ƀ ʅɹʍʉʎ ʊʌʉʎ ʏʘʆ ɸʏɼʍɿʘʆ ɇʐʆʏɸʄɸʍʏʙʆ ȴɲʆɸɿɲʃɼʎ ȵʋɿɴɳʌʐʆʍɻʎ
ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʏɻ Ȳɲʍɿʃɼ ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ȴɿɲʆʉʅɼʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ
ɅɸʌʀʉɷʉȻʍʖʑʉʎʏʘʆɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͕ ɸʃʏɿʅʙʅɸʆʉʎɴɳʍɸɿʍʏʉɿʖɸʀʘʆʏʉʐ
ȶʏʉʐʎ Ȱʆɲʔʉʌɳʎ͕  ɲʄʄɳ ʃɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ʋɿʉ ʋʌʊʍʔɲʏʉ
ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʊʍʖɹɷɿʉʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ͘
ɏʎȵʏɼʍɿʉʎɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎȴɲʆɸɿɲʃɼʎȵʋɿɴɳʌʐʆʍɻʎʉʌʀɺɸʏɲɿʉʄʊɶʉʎ
ʏʉʐ ʍʐʆʉʄɿʃʉʑ ɀɲʃʌʉʖʌʊʆɿʉʐ ȴɲʆɸɿʍʅʉʑ ;Ϳ ʋʉʐ ɲʔʉʌɳ ʍʏɻ
Ȳɲʍɿʃɼȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲȴɿɲʆʉʅɼʎɶɿɲʏʉɹʏʉʎ͕ʋʌʉʎʏʉɳɽʌʉɿʍʅɲʏʉʐ
ʍʐʆʉʄɿʃʉʑɀɲʃʌʉʖʌʊʆɿʉʐȴɲʆɸɿʍʅʉʑ;ͿʃɲɿʏʘʆʍʐʆʉʄɿʃʙʆȻɷʀʘʆ
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Ⱦɸʔɲʄɲʀʘʆ;ͿʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʍʏɻȲɲʍɿʃɼȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲȴɿɲʆʉʅɼʎ
ɶɿɲʏʉʀɷɿʉɹʏʉʎ͘
ȸ ɆȰȵ ɷʑʆɲʏɲɿ ɲɿʏɿʉʄʉɶɻʅɹʆɲ ʆɲ ʉʌʀʍɸɿ ɲʌɿɽʅɻʏɿʃɳ ɹʆɲʆ ɀɹʍʉ
ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼ ȴɲʆɸɿɲʃɼʎ ȵʋɿɴɳʌʐʆʍɻʎ ;'Ϳ ʃɲʏɳ ʏɻʆ Ʌɸʌʀʉɷʉ Ȼʍʖʑʉʎ
ʏʘʆɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆʍʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʋʌʉʃʑʋʏɸɿʊʏɿɻɸʃʏɿʅʙʅɸʆɻ
ʃɸʔɲʄɲɿɲʃɼ ɷɿɳʌɽʌʘʍɻ ʏʉʐ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ͕ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ
ɸʃʏɿʅɼʍɸɿʎ ɲʐʏʉʑ ʍʏʉ ʋɿʉ ʋʌʊʍʔɲʏʉ ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʊ ʍʖɹɷɿʉ͕ ɷɸʆ
ɸʀʆɲɿʌʐɽʅɿʍʏɿʃɳɴɹʄʏɿʍʏɻ͘ɇɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻ͕ʉʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ'ɷɸʆ
ʋɲʀʌʆɸɿ ʏɿʅɼ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ ʏʉʐ Ϭ͕ϱ͘ ȸ ʏɿʅɼ ʏʉʐ ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼ ' ʋʉʐ
ʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿʐʋʊʗɻʍʏɻʆȰʋʊʔɲʍɻȶɶʃʌɿʍɻʎɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆɷɸʆɲʔʉʌɳ
ʍɸ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊ ʍʏɻʆ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɼ ʃɸʔɲʄɲɿɲʃɼ ɷɿɳʌɽʌʘʍɻ ʏʉʐ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ͘
ZKƉŽƐƚͲƚĂǆ͕ŶŽŵŝŶĂů

ZĞƚƵƌŶŽŶƋƵŝƚǇƉŽƐƚͲƚĂǆ͕ŶŽŵŝŶĂů
ȸɲʆɲʅɸʆʊʅɸʆɻɲʋʊɷʉʍɻʏʘʆȻɷʀʘʆȾɸʔɲʄɲʀʘʆʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʍɸ
ʉʆʉʅɲʍʏɿʃɹʎ ʏɿʅɹʎ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʔʊʌʉʐʎ͕ ɻ ʉʋʉʀɲ ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉϰ͘

Z

ĞďƚZĂƚĞ
Ɉʉ ʃʊʍʏʉʎ ȴɲʆɸɿʍʅʉʑ ɸʀʆɲɿ ʉ ʅɹʍʉʎ ʊʌʉʎ ʏʉʐ ɸʏɼʍɿʉʐ ʃʊʍʏʉʐʎ
ȴɲʆɸɿʍʅʉʑʃɲʏɳʏɻʆɅɸʌʀʉɷʉȻʍʖʑʉʎʏʘʆɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ʏʉ ʋɿʉ ʋʌʊʍʔɲʏʉ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ ɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃʊ ʍʖɹɷɿʉ ʏʉʐ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ͘


dy

dĂǆZĂƚĞ
Ƀ ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ ɸʏɼʍɿɲʎ ʔʉʌʉʄʉɶʀɲʎ ʏʘʆ ʃɸʌɷʙʆ ʏʉʐ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ͕ʏɻʎɅɸʌɿʊɷʉʐȻʍʖʑʉʎɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͘


ϰ͘ ȸɲʆɲʅɸʆʊʅɸʆɻɲʋʊɷʉʍɻ/ɷʀʘʆ<ɸʔɲʄɲʀʘʆʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʍɸʉʆʉʅɲʍʏɿʃɹʎʏɿʅɹʎʅɸʏɳ
ɲʋʊʔʊʌʉʐʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆɲʃʊʄʉʐɽʉʏʑʋʉ͗
ࡾࡻࡱ࢙࢚ି࢚ࢇ࢞ǡࢇ ൌ ࡾࡲࡾ  ࡾࡼ  ࢼ ൈ ࡹࡾࡼ

ʊʋʉʐ͗
Z&Z

ZŝƐŬͲ&ƌĞĞZĂƚĞ
ȸ ɲʋʊɷʉʍɻ ɸʋɹʆɷʐʍɻʎ ʖʘʌʀʎ ʃʀʆɷʐʆʉ͕ ɻ ʉʋʉʀɲ ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿ ʅɸ
ɴɳʍɻ ʏʉ ʅɹʍʉɸʋɿʏʊʃɿʉʏʉʐ ɷɸʃɲɸʏʉʑʎ ʃʌɲʏɿʃʉʑ ʉʅʉʄʊɶʉʐ ʃɲʏɳ ʏʉ
ʏɸʄɸʐʏɲʀʉϭϮͲʅɻʆʉɹʘʎʏɻʆʏɸʄɸʐʏɲʀɲɸʌɶɳʍɿʅɻɻʅɹʌɲʏʉʐʅɼʆɲʆͲϮ͕
;ʊʋʉʐ ʆ ʉ ʅɼʆɲʎ ʏɻʎ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɻʎ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʏʉʐ Ȱʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉʐ
ȵʍʊɷʉʐͿʏɻʎʖʙʌɲʎʏɻʎȵʐʌʘɺʙʆɻʎʅɸʏɻʆʐʗɻʄʊʏɸʌɻɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ
ʋɿʍʏʉʄɻʋʏɿʃɼʎ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲʎ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʏʌɸɿʎ ʅɸɶɳʄʉʐʎ ʉʀʃʉʐʎ
ʋɿʍʏʉʄɻʋʏɿʃɼʎ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲʎ ;^ƚĂŶĚĂƌĚ Θ WŽŽƌΖƐ ;^ΘWͿ͕ DŽŽĚǇΖƐ ʃɲɿ
&ŝƚĐŚ'ƌŽƵƉͿ͘Ȱʆɷʑʉɼʋɲʌɲʋɳʆʘʖʙʌɸʎɹʖʉʐʆʏɻʆʀɷɿɲɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ͕
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ʏʊʏɸ ɸʋɿʄɹɶɸʏɲɿ ɻ ʖʙʌɲ ʅɸ ʏɻ ʖɲʅɻʄʊʏɸʌɻ ɲʋʊɷʉʍɻ ʃɲʏɳ ʏʉ
ʏɸʄɸʐʏɲʀʉϭϮͲʅɻʆʉʊʋʘʎʉʌʀɺɸʏɲɿɲʆʘʏɹʌʘ͘
ZW

ŽƵŶƚƌǇZŝƐŬWƌĞŵŝƵŵ
Ʌʉʍʉʍʏʊ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ɸʋɹʆɷʐʍɻʎ ʍʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ͘ Ɉʉ ʋʉʍʉʍʏʊ ɲʐʏʊ
ʋʌʉʍʏʀɽɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ɲʋʊɷʉʍɻ ɸʋɹʆɷʐʍɻʎ ʖʘʌʀʎ ʃʀʆɷʐʆʉ ʃɲɿ
ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ ʏɿʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎ
ʍʐʆɽɼʃɸʎɸʋɹʆɷʐʍɻʎʍɸʅʉʆʉʋʘʄɿɲʃɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʍʏɻʆȵʄʄɳɷɲ
ʃɲɿɿɷʀʘʎ͗
ȰͿɈʉɸʋɸʆɷʐʏɿʃʊʋʌʊɶʌɲʅʅɲʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʃɲɿɿɷʀʘʎʏʉʑʗʉʎʏʘʆ
ʆɹʘʆʃɸʔɲʄɲʀʘʆʋʉʐɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿɶɿɲʏɻʆɸʃʏɹʄɸʍɻɲʐʏʉʑ͕ʃɲɿ
ȲͿ Ɉʉ ʋɸʌɿɽʙʌɿʉ ʅɸʏɲʇʑ ʏʉʐ ʅɹʍʉʐ ɸʋɿʏʉʃʀʉʐ ʏʉʐ ɷɸʃɲɸʏʉʑʎ
ɸʄʄɻʆɿʃʉʑ ʃʌɲʏɿʃʉʑ ʉʅʉʄʊɶʉʐ ʃɲɿ ʏʉʐ ɷɸʃɲɸʏʉʑʎ ʃʌɲʏɿʃʉʑ
ʉʅʉʄʊɶʉʐ ʋʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʘʎ ɴɳʍɻ ɶɿɲ ʏʉʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʏɻʎ
ɲʋʊɷʉʍɻʎ ɸʋɹʆɷʐʍɻʎʖʘʌʀʎ ʃʀʆɷʐʆʉ ;ZŝƐŬ &ƌĞĞ ZĂƚĞͿ ʃɲʏɳʏɻʆ ʀɷɿɲ
ʋɸʌʀʉɷʉ͘
ȸ ɸʆ ʄʊɶʘ ʋɲʌɳʅɸʏʌʉʎɷɸʆ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ʋɳʌɸɿ ʏɿʅɼ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ ɲʋʊ
ϰй͘

DZW

DĂƌŬĞƚZŝƐŬWƌĞŵŝƵŵ
Ɉʉʋɸʌɿɽʙʌɿʉɲʋʊɷʉʍɻʎɲɶʉʌɳʎʏʉʉʋʉʀʉʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿʅɸɴɳʍɻʏɲ
ɿʍʏʉʌɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʃɲɿ ʏɿʎ ʅɸʄʄʉʆʏɿʃɹʎ ɸʃʏɿʅɼʍɸɿʎ ʏɻʎ ɸʇɹʄɿʇɻʎ ʏʘʆ
ɲʋʉɷʊʍɸʘʆʏʘʆʅɸʏʉʖʙʆɹʆɲʆʏɿʏʘʆʃʌɲʏɿʃʙʆʉʅʉʄʊɶʘʆ͕ʍɸʊʍʉʏʉ
ɷʐʆɲʏʊʆ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉ ɷɸʀɶʅɲ ɲʆɸʋʏʐɶʅɹʆʘʆ ʖʘʌʙʆ͘ ȳɿɲ ʏʉʆ
ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊ ʏɻʎ ʋɲʌɲʅɹʏʌʉʐ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉɿʖɸʀɲ͕
ʅɸʏɲʇʑ ɳʄʄʘʆ͕ ɲʋʊ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ɸʃɽɹʍɸɿʎ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʅɹʆʘʆ
ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆʉʀʃʘʆ͕ʋɲʆɸʋɿʍʏɻʅʀʘʆ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿɲʋʊʍʖɸʏɿʃɼ
ɷɿɸɽʆɼɴɿɴʄɿʉɶʌɲʔʀɲ͘

ɴ

ĞƚĂĨĂĐƚŽƌ
ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ ʍʐʍʏɻʅɲʏɿʃʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ /ɷʀʘʆ <ɸʔɲʄɲʀʘʆ ʏʉʐ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ͕ ʋʉʐ ɴɲʍʀɺɸʏɲɿ ʍʏʉʐʎ ʃɲʏɳ ůƵŵĞ ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɹʎ
ʍʐʍʏɻʅɲʏɿʃʉʑ ʃɿʆɷʑʆʉʐ /ɷʀʘʆ <ɸʔɲʄɲʀʘʆ ʏʘʆ ɸɿʍɻɶʅɹʆʘʆ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏʙʆ ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɀɸʏɲʔʉʌɳʎ ʃɲɿ ȴɿʃʏʑʘʆ ȴɿɲʆʉʅɼʎ
ɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐʍʏɻʆȵʐʌʘʋɲʁʃɼȶʆʘʍɻʖʘʌʀʎʃɲʅʀɲɲʆʏɲɶʘʆɿʍʏɿʃɼ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ͕ ʊʋʘʎ ɲʐʏʉʀ ɷɿɲʅʉʌʔʙʆʉʆʏɲɿ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ
ʋɸʆʏɲɸʏʀɲʅɹʖʌɿʃɲɿʏʉȶʏʉʎȰʆɲʔʉʌɳʎ


ϱ͘ Ɉʉ ɀɸʍʉʍʏɲɽʅɿʃʊ Ⱦʊʍʏʉʎ Ⱦɸʔɲʄɲʀʉʐ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʉɿ ɸʋɿʅɹʌʉʐʎ ʋɲʌɳʅɸʏʌʉɿ ɶɿɲ ʏʉʆ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏʉʐ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐɳʌɽʌʉʐɲʐʏʉʑ͕ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿɲʌɿɽʅɻʏɿʃɳ
ʍʏɻʆȰʋʊʔɲʍɻȶɶʃʌɿʍɻʎɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͘
ϲ͘ ɇʏɻʆ Ȱʋʊʔɲʍɻ ȶɶʃʌɿʍɻʎ ʏʘʆɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɸɶʃʌɿɽɸʀ ɲʋʊʏɻ ɆȰȵ ʋʌʉʍɲʑʇɻʍɻ
ʏʉʐɀɸʍʉʍʏɲɽʅɿʃʉʑȾʊʍʏʉʐʎȾɸʔɲʄɲʀʉʐʑʗʉʐʎϭ͕ϱй͕ɴɳʍɸɿɸʋʀʏɸʐʇɻʎʏʘʆʍʏʊʖʘʆʋʉʐ
ʏʀɽɸʆʏɲɿɲʋʊʏɻɆȰȵʍʏɻʆʀɷɿɲȰʋʊʔɲʍɻʃɲɿɲʔʉʌʉʑʆʍʏɿʎɸʋɸʆɷʑʍɸɿʎʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʍɸ
ʆɹɲ ɹʌɶɲ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʏʉʐ ȴɿʃʏʑʉʐ ȴɿɲʆʉʅɼʎ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʍʏʉʆ ɸʋɿʏʐɶʖɲʆʊʅɸʆʉ ɴɲɽʅʊ
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ɷɿɸʀʍɷʐʍɻʎʅɹʍʘɲʐʏʙʆ͘ȸʋʌʊʍɽɸʏɻɲʐʏɼɲʋʊɷʉʍɻɷʀʆɸʏɲɿɲʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃɳʍʏɻʆɸʋʊʅɸʆɻ
ʏɲʃʏɿʃɼɲʆɲɽɸʙʌɻʍɻʃɲɿɲʔʉʌɳɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳʍʏɻʆɲʇʀɲɸʋɹʆɷʐʍɻʎʏʘʆʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆ
ʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʘʆʆɹʘʆɹʌɶʘʆɲʆɳʋʏʐʇɻʎȴɿʃʏʑʉʐȴɿɲʆʉʅɼʎ͘
ȱʌɽʌʉϳͲȰʋʉʍɴɹʍɸɿʎȵʆʍʙʅɲʏʘʆʃɲɿȰʍʙʅɲʏʘʆɅɲɶʀʘʆ
ϭ͘ Ƀɿ ɸʏɼʍɿɸʎɲʋʉʍɴɹʍɸɿʎ ʏʘʆ ʋɲɶʀʘʆ ;ɸʆʍʙʅɲʏʘʆʃɲɿ ɲʍʙʅɲʏʘʆͿ ʋʉʐɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿ ʍʏɻ
Ɇʐɽʅɿɺʊʅɸʆɻ Ʌɸʌɿʉʐʍɿɲʃɼ Ȳɳʍɻ ʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɹʏʉʎ ʏɻʎ Ʌɸʌɿʊɷʉʐ
ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͕ʅɸɴɳʍɻʏɻʆʐʋʉʄɸɿʋʊʅɸʆɻɺʘɼʏʘʆʋɲɶʀʘʆ͕ɲʆʋʌʊʃɸɿʏɲɿɶɿɲ
ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɲ͕ ʊʋʘʎ ɲʐʏɼ ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɲʋʊ ʏʉ ʅɻʏʌʙʉ ʋɲɶʀʘʆ ɼ ʏɻʆ ʘʔɹʄɿʅɻ ɺʘɼ ʏʘʆ
ʋɲɶʀʘʆ͕ɲʆʋʌʊʃɸɿʏɲɿɶɿɲʆɹɲʋɳɶɿɲʋʉʐʅʊʄɿʎɸɿʍɼʄɽɲʆʍʏɻɆɅȲ͘
Ϯ͘ Ƀɿɲʋʉʍɴɹʍɸɿʎʃɳɽɸʋɲɶʀʉʐʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɻʄʉɶɿʍʏɿʃɼʅɹɽʉɷʉʋʉʐ
ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿɶɿɲʃɳɽɸʃɲʏɻɶʉʌʀɲʋɲɶʀʉʐɲʋʊʏɻʆɿʍʖʑʉʐʍɲʆʉʅʉɽɸʍʀɲ͘
ϯ͘ ɈʐʖʊʆɲʋʉʍɴɹʍɸɿʎʋɲɶʀʘʆʋʉʐɲʋʉʃʏɼɽɻʃɲʆɲʋʊɇʐʅʅɸʏʉʖɹʎɅɸʄɲʏʙʆɼȵʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸɿʎ
ɷɸʆʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʍʏʉȰʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉȶʍʉɷʉ͘
ϰ͘ ȸɆȰȵɷʑʆɲʏɲɿʆɲɸɶʃʌʀʆɸɿɲʋʉʍɴɹʍɸɿʎʋɲɶʀʘʆʋʉʐɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿʍʏɻʆȵɿɷɿʃɼɅɸʌɿʉʐʍɿɲʃɼ
Ȳɳʍɻ͕ɴɳʍɸɿʏʉʐɳʌɽʌʉʐϱʋɲʌ͘ϭϭʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ͘
ϱ͘ Ɉʐʖʊʆɲʆɲʋʌʉʍɲʌʅʉɶɼʏɻʎɲʇʀɲʎʏʘʆʋɲɶʀʘʆʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʅɸʏɳʏɻʆɲʌʖɿʃɼɸɶɶʌɲʔɼ
ʏʉʐʎ ʍʏɿʎ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎ ʏʉʐ ʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ͕ ɷɸʆ ʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʐʋʊʗɻ ʍʏʉʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʏʘʆ
ɲʋʉʍɴɹʍɸʘʆʏʘʆʋɲɶʀʘʆ͘
ϲ͘ Ƀɿ ɸʃʏɿʅʙʅɸʆɸʎ ɲʋʉʍɴɹʍɸɿʎ ʋɲɶʀʘʆ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ɲʌɿɽʅɻʏɿʃɳ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ȶʏʉʎ ʏɻʎ Ʌɸʌɿʊɷʉʐ
ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆʅɸʏɻʆȰʋʊʔɲʍɻȶɶʃʌɿʍɻʎɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͘
ȱʌɽʌʉϴͲȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃɹʎȴɲʋɳʆɸʎ
ϭ͘ ɏʎȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃɹʎȴɲʋɳʆɸʎʆʉʉʑʆʏɲɿʉɿɸʑʄʉɶɸʎɷɲʋɳʆɸʎʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼɶɿɲʏɻʆɳʍʃɻʍɻ
ʏɻʎ Ȳɲʍɿʃɼʎ ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ȴɿɲʆʉʅɼʎ Ɍʐʍɿʃʉʑ Ȱɸʌʀʉʐ ʃɲʏɳ ʏʌʊʋʉ ɲʍʔɲʄɼ͕
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊ͕ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳɲʋʉɷʉʏɿʃʊʃɲɿɲʇɿʊʋɿʍʏʉ͘
Ϯ͘ ȳɿɲʏɻʆʋʌʊɴʄɸʗɻʏʘʆȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆȴɲʋɲʆʙʆɶɿɲʃɳɽɸȶʏʉʎʏɻʎɅɸʌɿʊɷʉʐɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ
Ɉɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͕ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʐʋʊʗɻʃɲɿɸɶʃʌʀʆʉʆʏɲɿɲʋʊʏɻɆȰȵ͗
Ϳ

Ɉɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ɷɲʋɲʆʙʆ ɲʋʊ ʏɿʎ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎ ʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʏʉʐ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ɶɿɲ ʏʉ ȶʏʉʎ Ȱʆɲʔʉʌɳʎ͘ ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ Ƀʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʘʆ ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ
Ɍʐʍɿʃʉʑ Ȱɸʌʀʉʐ͕ ɻ ʃɲʏɲʆʉʅɼ ʏʘʆ ʍʐʆʉʄɿʃʙʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ɷɲʋɲʆʙʆ ʏʉʐ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ʍʏɻ Ȳɲʍɿʃɼ ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʐʎ Ⱦɲʆʊʆɸʎ
ȿʉɶɿʍʏɿʃʉʑȴɿɲʖʘʌɿʍʅʉʑʋʉʐɸɶʃʌʀʆʉʆʏɲɿɲʋʊʏɻɆȰȵ͕ʃɲʏɳʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏɿʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐϭʏʉʐɳʌɽʌʉʐϴϬȰʃɲɿʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐϰʏʉʐɳʌɽʌʉʐ
ϴϵʏʉʐɁʊʅʉʐ͘

ȲͿ

Ⱦɳɽɸ ɳʄʄʉ ʍʏʉɿʖɸʀʉ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏʊʆ ʆɲ ɸʋɻʌɸɳʍɸɿ ʏɻ ɷɿɲʅʊʌʔʘʍɻ ʏʘʆ
ȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ȴɲʋɲʆʙʆ ʃɲʏɳ ʏɲ ɸʋʊʅɸʆɲ ȶʏɻ ʏɻʎ Ʌɸʌɿʊɷʉʐ ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ
Ɉɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͕ʏʉʉʋʉʀʉʐʋʉɴɳʄʄɸɿʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎʃɲʏɳʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏʉʐɳʌɽʌʉʐϭϴ͘

ȳͿ

ȸɲʆɳɶʃɻʍʐʆɸʖʉʑʎɴɸʄʏʀʘʍɻʎʏʉʐɸʋɿʋɹɷʉʐɲʍʔɳʄɸɿɲʎʏʉʐȴɿʃʏʑʉʐȴɿɲʆʉʅɼʎ͕ʏɻʎ
ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏʉʐ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ʃɲɿ ʏɻʎ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ ʋɲʌɸʖʊʅɸʆʘʆ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ͘
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ϯ͘ ɇʏɿʎȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃɹʎȴɲʋɳʆɸʎʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʅɸʏɲʇʑɳʄʄʘʆ͗
ȰͿ

ɀɿʍɽʉɷʉʍʀɲʃɲɿʄʉɿʋɹʎɸʑʄʉɶɸʎʋɲʌʉʖɹʎʏɲʃʏɿʃʉʑʃɲɿɹʃʏɲʃʏʉʐʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑʋʉʐ
ɲʋɲʍʖʉʄɸʀʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ͘

ȲͿ

Ȱʅʉɿɴɹʎʏʌʀʏʘʆʋʉʐʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏɻʎȵʏɲɿʌɸʀɲʎȴɿɲʆʉʅɼʎ͘

ȳͿ   ȵʑʄʉɶɸʎ ɷɲʋɳʆɸʎ ɶɿɲ ʏɻ ʅɸʄɹʏɻ ʃɲɿ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆ ʋʉʐ ʏɸʄɿʃɳ ɷɸʆ
ʐʄʉʋʉɿɼɽɻʃɲʆ͕ɲʔʉʑɸɶʃʌɿɽʉʑʆɲʋʊʏɻɆȰȵ͘
ȴͿɅɲʌʉʖɹʎɈʌʀʏʘʆ;ɸʆʉʀʃɿɲ͕ɲʍʔɳʄɿʍʏʌɲ͕ɹʇʉɷɲʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ͕ʃʊʍʏʉʎɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑʃʄʋͿ͘
ȵͿɃɿʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎɷɲʋɳʆɸʎʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎʅɹʌʉʐʎɼʍʐʆʊʄʉʐʏʉʐʎʃʊʍʏʉʐʎ
ʏɻʎ ɸʍʘʏɸʌɿʃɼʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ Ɉɸʄɿʃʙʆ Ʌɸʄɲʏʙʆ ɸʔʊʍʉʆ ʏʉ ʃʊʍʏʉʎ ɲʐʏʊ ɷɸʆ
ɸʋɿʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʃʌɲʏɿʃɳ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ͘ Ƀ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ
ʐʋʉɴɳʄʄɸɿʍʏɻɆȰȵʅɸʄɹʏɻʃʊʍʏʉʐʎͬʉʔɹʄʉʐʎʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉʋʄɳʆʉʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎ
ʏʘʆɸʍʘʏɸʌɿʃʙʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆʏʘʆ Ɉɸʄɿʃʙʆ Ʌɸʄɲʏʙʆ ʏʉʐ͕ʏɸʃʅɻʌɿʙʆʉʆʏɲʎ ʊʏɿɻ
ɀɹʍɻ ɍʌɹʘʍɻ ɍʌɼʍɻʎ ȴɿʃʏʑʉʐ͕ ʊʋʘʎ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ ϭϮ ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ
Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ ɷɸʆ ɸʋɿɴɲʌʑʆɸʏɲɿ͘ ȸ ʅɸʄɹʏɻ ɲʐʏɼ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɻ ɸʃʏɿʅʙʅɸʆɻ ɷɲʋɳʆɻ
ʖʌɻʅɲʏʉɷʊʏɻʍɻʎɸɶʃʌʀʆɸʏɲɿɲʋʊʏɻɆȰȵ͘
ϰ͘ ɇʏɿʎ ȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃɹʎ ȴɲʋɳʆɸʎ ɷɸʆ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʉ ʔʊʌʉʎ ɸɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎ͕ ʉɿ
ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎɷɲʋɳʆɸʎɶɿɲʏɻʆɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʏʘʆɷɲʆɸʀʘʆʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ;ɸʃʏʊʎ
ʏʘʆ ʖʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃʙʆ ɷɲʋɲʆʙʆ ʋʉʐ ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ ϯ͘ɇɈ ʏʉʐ
ʋɲʌʊʆʏʉʎ ɳʌɽʌʉʐͿ͕ ʉɿ ʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎ ʋʉʐ ʍʖɻʅɲʏʀɺɸɿ ɻ ɸʏɲɿʌɸʀɲ ɹʆɲʆʏɿ ʏʉʐ ʍʐʆʊʄʉʐ ʏʘʆ
ʃɿʆɷʑʆʘʆ͕ʉɿʍʐʆɲʄʄɲɶʅɲʏɿʃɹʎɷɿɲʔʉʌɹʎ͕ʉɿɹʃʏɲʃʏɸʎɷɲʋɳʆɸʎʃɲɿɺɻʅɿɹʎ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʉɿ
ɷɲʋɳʆɸʎ ʏʉʐ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ʋʉʐ ɷɸʆ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍʏɻʆ ʋɲʌʉʖɼ ʏɻʎ Ȳɲʍɿʃɼʎ ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
ȴɿɲʆʉʅɼʎʃɲɿɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲɷɿɲʖʘʌʀɺʉʆʏɲɿʄʉɶɿʍʏɿʃɳɲʋʊɲʐʏɼʆ͘
ϱ͘ Ƀɿʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɹʎɷɲʋɳʆɸʎʋʉʐɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉϯɲʆʘʏɹʌʘɸɶʃʌʀʆʉʆʏɲɿɲʋʊ
ʏɻɆȰȵʃɲɿʉʌʀɺʉʆʏɲɿɲʌɿɽʅɻʏɿʃɳɶɿɲʃɳɽɸɹʏʉʎʏɻʎɅɸʌɿʊɷʉʐɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆʅɸ
ʏɻʆȰʋʊʔɲʍɻȶɶʃʌɿʍɻʎɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͘

ȱʌɽʌʉϵʹȿʉɿʋɳȶʍʉɷɲɲʋʊʌʐɽʅɿɺʊʅɸʆɸʎɼʅɻʌʐɽʅɿɺʊʅɸʆɸʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ɏʎ ȿʉɿʋɳ ȶʍʉɷɲ ɲʋʊ ʌʐɽʅɿɺʊʅɸʆɸʎ ɼ ʅɻ ʌʐɽʅɿɺʊʅɸʆɸʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʏɲ
ʄʉɿʋɳɹʍʉɷɲʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ͕ʋɹʌɲʆʏʘʆɸʍʊɷʘʆɲʋʊʏɻʖʌɹʘʍɻʏʘʆʏɿʅʉʄʉɶʀʘʆʖʌɼʍɻʎ
ʏʉʐɷɿʃʏʑʉʐɷɿɲʆʉʅɼʎ͘Ɉɹʏʉɿɲȿʉɿʋɳȶʍʉɷɲʉʌʀɺʉʆʏɲɿɿɷʀʘʎʏɲɹʍʉɷɲʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼɲʋʊ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ͕ʍʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʏɲɲʋɲʍʖʉʄʉʑʅɸʆɲʃɸʔɳʄɲɿɲʃɲɿʉɿʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɹʎ
ɷɲʋɳʆɸʎ ɲʐʏʙʆ ʏʘʆ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ ɷɸʆ ɷɿɲʖʘʌʀɺʉʆʏɲɿ ʄʉɶɿʍʏɿʃɳ ɲʋʊ ʏɲ
ɲʋɲʍʖʉʄʉʑʅɸʆɲ ʃɸʔɳʄɲɿɲ ʃɲɿ ʏɿʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃɹʎ ɷɲʋɳʆɸʎ ʏɻʎ Ȳɲʍɿʃɼʎ ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
ȴɿɲʆʉʅɼʎ ʃɲɿ ɹʖʉʐʆ ʍʐʅʋɸʌɿʄɻʔɽɸʀ ʍʏʉʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʏʉʐ Ȱʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉʐ ȵʍʊɷʉʐ ʏʉʐ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ͘
ȱʌɽʌʉϭϬͲȾɲɽʉʌɿʍʅʊʎɈɸʄʙʆɇʑʆɷɸʍɻʎʆɹʉʐɇɻʅɸʀʉʐɅɲʌɳɷʉʍɻʎ
ϭ͘ ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻɲɿʏɼʅɲʏʉʎ ʍʑʆɷɸʍɻʎ͕ ʉ ɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉʎ ʋʉʐɲɿʏɼɽɻʃɸ ʏɻ ʍʑʆɷɸʍɻ ʆɹʉʐ
ɇɻʅɸʀʉʐ Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ ʃɲɿ ʏʉ ɲʀʏɻʅɲ ʏʉʐ ʉʋʉʀʉʐ ɹɶɿʆɸ ɲʋʉɷɸʃʏʊ ɲʋʊ ʏʉʆ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʉʌɿɺʊʅɸʆɲʍʏʉʆȾʙɷɿʃɲ͕ʃɲʏɲɴɳʄɸɿʍʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼɈɹʄɻɇʑʆɷɸʍɻʎ͘
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Ϯ͘ ɈɲɈɹʄɻɇʑʆɷɸʍɻʎʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿʃɲʏɳʏɹʏʉɿʉʏʌʊʋʉʙʍʏɸʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎʆɲɲʆɲʃʏɳʅɹʍʘ
ɲʐʏʉʑ͕ ʅɹʌʉʎ ɼ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʉʐ ʃʊʍʏʉʐʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ʏɻʎ ȵʇʘʏɸʌɿʃɼʎ ȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɶɿɲ
ʃɳɽɸʆɹʉɇɻʅɸʀʉɅɲʌɳɷʉʍɻʎ͘
ϯ͘ ȳɿɲʍʃʉʋʉʑʎʏɻʎɷɿɸʀʍɷʐʍɻʎʏʉʐʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐʃɲɿɷɿɸʑʌʐʆʍɻʎʏɻʎɴɳʍɻʎɸʔɲʌʅʉɶɼʎ
ʏʘʆʏɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͕ʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎɷʑʆɲʏɲɿʆɲɸʔɲʌʅʊɺɸɿɹʃʋʏʘʍɻʍʏɲɈɹʄɻɇʑʆɷɸʍɻʎ͕ɴɳʍɸɿ
ʅɸʄɹʏɻʎ ʃʊʍʏʉʐʎͬʉʔɹʄʉʐʎ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʏɸʃʅɻʌɿʙʆɸʏɲɿ ʅɻ ɸʋɿɴɳʌʐʆʍɻ ʏɻʎ ɀɹʍɻʎ
ɍʌɹʘʍɻʎ ɍʌɼʍɻʎ ʏʉʐ ȴɿʃʏʑʉʐ ȴɿɲʆʉʅɼʎ͘ ȸ ʅɸʄɹʏɻ ʃʊʍʏʉʐʎͬʉʔɹʄʉʐʎ ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ɲʋʊ
ʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʃɲɿɸɶʃʌʀʆɸʏɲɿɲʋʊʏɻɆȰȵʋʌɿʆʏʉʆʃɲɽʉʌɿʍʅʊʏʘʆʏɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͘
ϰ͘ ɈʉʋʉʍʉʍʏʊʏɻʎɹʃʋʏʘʍɻʎʍʏɲɈɹʄɻɇʑʆɷɸʍɻʎɶɿɲʃɳɽɸɹʏʉʎɸɶʃʌʀʆɸʏɲɿɲʋʊʏɻɆȰȵʍʏɻʆ
ȰʋʊʔɲʍɻȶɶʃʌɿʍɻʎʏʘʆɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͘
ϱ͘ ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ɹʃʋʏʘʍɻʎ ʍʏɲ Ɉɹʄɻ ɇʑʆɷɸʍɻʎ͕ ʏʉ ʋʉʍʊ ʏɻʎ ɹʃʋʏʘʍɻʎ ɽɲ
ʍʐʆʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʍʏʉȰʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉȶʍʉɷʉʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʘʎɆʐɽʅɿɺʊʅɸʆɻɅɸʌɿʉʐʍɿɲʃɼ
Ȳɳʍɻ͘
ϲ͘ Ɉʉ ɲʌɶʊʏɸʌʉ ɹʘʎ ʏɻʆ ϭɻ Ȼʉʐʆʀʉʐ ʃɳɽɸ ȶʏʉʐʎ͕ ʉ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ ʍʏɻ ɆȰȵ ʋʌʉʎ
ɹɶʃʌɿʍɻ͗
ȰͿ ɈɲʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɲɈɹʄɻɇʑʆɷɸʍɻʎʏʉʐɸʋʊʅɸʆʉʐɹʏʉʐʎɶɿɲʏʉʐʎɈɸʄɿʃʉʑʎɅɸʄɳʏɸʎ͘
ȲͿ ɈɻʆɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɻʅɹʆɻʹʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏʉɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉɅʌʊɶʌɲʅʅɲȰʆɳʋʏʐʇɻʎͲɸʃʏʀʅɻʍɻ
ʏʉʐ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ɲʆɲʔʉʌɿʃɳ ʅɸ ʏʉ ʍʐʆʉʄɿʃʊ ʃʊʍʏʉʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ʏʘʆ ɸʇʘʏɸʌɿʃʙʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆɶɿɲʏʉɸʋʊʅɸʆʉɹʏʉʎ͘
ȳͿ ɈɻʆɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɻʅɹʆɻʹʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏɻʆȰʋʊʔɲʍɻȶɶʃʌɿʍɻʎɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆʹɸʃʏʀʅɻʍɻ
ʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼɲʆɲʔʉʌɿʃɳʅɸʏɲʋʌʉʎɸʀʍʋʌɲʇɻɈɹʄɻɇʑʆɷɸʍɻʎɶɿɲʏʉɸʋʊʅɸʆʉȶʏʉʎ͘
ϳ͘ ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎɷɸʆʅɸʏɲɴɳʄʄɸɿʏɲɈɹʄɻɇʑʆɷɸʍɻʎʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏʉʐɹʏʉʐʎ͘
ϴ͘ KȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎɲʆɲʌʏɳʏɲɈɹʄɻɇʑʆɷɸʍɻʎʍʏɻʆɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲʏʉʐɸʆʏʊʎʋɹʆʏɸ;ϱͿɻʅɸʌʙʆ
ɲʋʊʏɻʆʃʉɿʆʉʋʉʀɻʍɻʏɻʎɹɶʃʌɿʍɻʎɲʐʏʙʆɲʋʊʏɻʆɆȰȵ͘
ȱʌɽʌʉϭϭͲȾɲɽʉʌɿʍʅʊʎɈɸʄʙʆȵʋɹʃʏɲʍɻʎȴɿʃʏʑʉʐȴɿɲʆʉʅɼʎ
ϭ͘ ɇʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻɹʌɶʉʐɸʋɹʃʏɲʍɻʎ͕ʉɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉʎʋʉʐɲɿʏɼɽɻʃɸʏɻʆɸʋɹʃʏɲʍɻʏʉʐ
ȴɿʃʏʑʉʐ ȴɿɲʆʉʅɼʎ ʃɲɿ ʏʉ ɲʀʏɻʅɲ ʏʉʐ ʉʋʉʀʉʐ ɹɶɿʆɸ ɲʋʉɷɸʃʏʊ ɲʋʊ ʏʉʆ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆȾʙɷɿʃɲ͕ʃɲʏɲɴɳʄɸɿʍʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼɈɹʄɻȵʋɹʃʏɲʍɻʎ͘
Ϯ͘ ȸ ʃɲʏɲɴʉʄɼ ʏʘʆ Ɉɸʄʙʆ ȵʋɹʃʏɲʍɻʎ ɷɸʆ ɲʋɲʄʄɳʍʍɸɿ ʏʉʆ ɸʆɷɿɲʔɸʌʊʅɸʆʉ ɲʋʊ ʏɻʆ
ʐʋʉʖʌɹʘʍɻʏɻʎʃɲʏɲɴʉʄɼʎʏʘʆɈɸʄʙʆɇʑʆɷɸʍɻʎ͘
ϯ͘ Ɉɲ Ɉɹʄɻ ȵʋɹʃʏɲʍɻʎ ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʃɲʏɳ ʏɹʏʉɿʉ ʏʌʊʋʉ ʙʍʏɸ ʉ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ʆɲ ɲʆɲʃʏɳ
ʅɹʍʘɲʐʏʙʆ͕ʅɹʌʉʎɼͬʃɲɿʏʉʍʑʆʉʄʉʏʉʐʃʊʍʏʉʐʎʏʉʐɹʌɶʉʐɸʋɹʃʏɲʍɻʎ͘
ϰ͘ ȳɿɲʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏʘʆɈɸʄʙʆȵʋɹʃʏɲʍɻʎ͕ʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎʄɲʅɴɳʆɸɿʐʋʊʗɻʏʉʃʊʍʏʉʎ
ʏʉʐɹʌɶʉʐɸʋɹʃʏɲʍɻʎ͕ʏɿʎʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎɶɿɲʏɻʆɲʑʇɻʍɻʏɻʎɺɼʏɻʍɻʎʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʍʏɻʆ
ʉʋʉʀɲɲʔʉʌɳʏʉɹʌɶʉɸʋɹʃʏɲʍɻʎʃɲɿʏɻɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲɸʋɿʅɸʌɿʍʅʉʑʏʉʐʃʊʍʏʉʐʎʏʉʐɹʌɶʉʐ
ɸʋɹʃʏɲʍɻʎʍɸʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉʐʎʏʉʐɸʆʊʎɈɸʄɿʃʉʑɅɸʄɳʏɻɼɍʌɼʍʏɻʏʉʐȴɿʃʏʑʉʐȴɿɲʆʉʅɼʎ͘
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ȱʌɽʌʉϭϮʹȾʌɿʏɼʌɿʉɃɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎȰʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎȶʌɶʉʐ
ϭ͘ ȳɿɲ ʏɻʆ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏɻʎ ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʎ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎ ɸʆʊʎ ʆɹʉʐ ɹʌɶʉʐ

ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ɷɿʃʏʑʉʐ ɷɿɲʆʉʅɼʎ͕ ʉ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ʐʋʉʄʉɶʀɺɸɿ ʏɻʆ ɸʋʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ɻ
ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʏʉʐʆɹʉʐɹʌɶʉʐʍʏɻɀɹʍɻɍʌɹʘʍɻɍʌɼʍɻʎʏʉʐȴɿʃʏʑʉʐȴɿɲʆʉʅɼʎʃɲʏɳʏɻʆ
ɅɸʌʀʉɷʉȰʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎɁɹʉʐȶʌɶʉʐ͘
Ϯ͘ ȸ ɀɹʍɻ ɍʌɹʘʍɻ ɍʌɼʍɻʎ ʏʉʐ ȴɿʃʏʑʉʐ ȴɿɲʆʉʅɼʎ ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ʘʎ ʏʉ ʋɻʄʀʃʉ ʏʉʐ
ɲɽʌʉʀʍʅɲʏʉʎʏʉʐʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿɺʊʅɸʆʉʐȰʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉʐȵʍʊɷʉʐȴɿʃʏʑʉʐȴɿɲʆʉʅɼʎɶɿɲ
ʃɳɽɸɹʏʉʎ;ǇͿʏɻʎɅɸʌɿʊɷʉʐȰʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎɁɹʉʐȶʌɶʉʐ͕ɲʆɻɶʅɹʆʉʍɸʋɲʌʉʑʍɲɲʇʀɲʏʉʐ
ʋʌʙʏʉʐ ɹʏʉʐʎ ʏɻʎ Ʌɸʌɿʊɷʉʐ Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ Ɂɹʉʐ ȶʌɶʉʐ ʋʌʉʎ ʏʉ ɳɽʌʉɿʍʅɲ ʏʘʆ
ʍʐʆʉʄɿʃɳ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʘʆ ɷɿɲʃɿʆʉʑʅɸʆʘʆ Ʌʉʍʉʏɼʏʘʆ Ɍʐʍɿʃʉʑ Ȱɸʌʀʉʐ ɲʋʊ ʊʄɲ ʏɲ
ɇɻʅɸʀɲ Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ ʏʉʐ ȴɿʃʏʑʉʐ ȴɿɲʆʉʅɼʎ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɹʏʉʎ ;ǇͿ ʏɻʎ Ʌɸʌɿʊɷʉʐ
Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ Ɂɹʉʐ ȶʌɶʉʐ ʃɲɿ ɲʆɻɶʅɹʆʉ ʍɸ ʋɲʌʉʑʍɲ ɲʇʀɲ ʏʉʐ ʋʌʙʏʉʐ ȶʏʉʐʎ ʏɻʎ
Ʌɸʌɿʊɷʉʐ Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ Ɂɹʉʐ ȶʌɶʉʐ͘ ȸ ɀɹʍɻ ɍʌɹʘʍɻ ɍʌɼʍɻʎ ȴɿʃʏʑʉʐ ȴɿɲʆʉʅɼʎ
ɸʃʔʌɳɺɸʏɲɿʍɸΦͬDtŚȰȺȴ͘
ϯ͘ ȳɿɲ ʏʉʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ɲʇʀɲʎ ʏʘʆ ʅɸɶɸɽʙʆ ʏɻʎ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʎ
ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʘʎ ɸʋɿʏʊʃɿʉ ɲʆɲɶʘɶɼʎ ʏʉ ɿʍʖʑʉʆ ɀɸʍʉʍʏɲɽʅɿʃʊ
ȾʊʍʏʉʎȾɸʔɲʄɲʀʉʐ͘
ϰ͘ ȳɿɲ ʏʉʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʏɻʎ ɸʋʀʋʏʘʍɻʎ ʍʏɻ ɀɹʍɻ ɍʌɹʘʍɻ ɍʌɼʍɻʎ ȴɿʃʏʑʉʐ ȴɿɲʆʉʅɼʎ͕
ʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʐʋʊʗɻ ʏʉ ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿɺʊʅɸʆʉ ʃʊʍʏʉʎ ʏɻʎ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏʉʐ ʆɹʉʐ ȶʌɶʉʐ
Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ɲʔɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆ ʏʐʖʊʆ ɸʋɿʖʉʌɻɶɼʍɸʘʆ ʃɲɿ Ɉɸʄʙʆ ɇʑʆɷɸʍɻʎ͕ ʉɿ
ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿɺʊʅɸʆɸʎȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃɹʎȴɲʋɳʆɸʎʋʉʐʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆɲʋʊʏɻʆʐʄʉʋʉʀɻʍɻʏʉʐ
ʆɹʉʐɹʌɶʉʐ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʉɿʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɸʎɸʋɿʋʌʊʍɽɸʏɸʎɅʉʍʊʏɻʏɸʎɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐ
ʋʉʐɸʃʏɿʅɳʏɲɿʊʏɿɽɲɷɿɲʃɿʆɻɽʉʑʆʍʏʉȴʀʃʏʐʉȴɿɲʆʉʅɼʎʅɸʏɻʆʐʄʉʋʉʀɻʍɻʏʉʐʆɹʉʐ
ɹʌɶʉʐ͘ȵʔʊʍʉʆʅɸʏɻʆɹʆʏɲʇɻʏʉʐʆɹʉʐɹʌɶʉʐʍʏɻɆɅȲɷɸʆʋʌʉʃɲʄɸʀʏɲɿɲʑʇɻʍɻʏɻʎ
ɀɹʍɻʎɍʌɹʘʍɻʎɍʌɼʍɻʎʏʉʐȴɿʃʏʑʉʐȴɿɲʆʉʅɼʎʃɲʏɳʏɻʆɅɸʌɿʊɷʉʐȰʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎɁɹʉʐ
ȶʌɶʉʐʏʉɹʌɶʉʆʉɸʀʏɲɿʘʎʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊ͘
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ȾȵɌȰȿȰȻɃȳͲȾȰȺɃɆȻɇɀɃɇɇɉɁɈȵȿȵɇɈɏɁɈȻɀɃȿɃȳȻɏɁ
ȱʌɽʌʉϭϯͲȲɲʍɿʃɹʎȰʌʖɹʎɈɿʅʉʄʊɶɻʍɻʎȲɲʍɿʃɼʎȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎȴɿɲʆʉʅɼʎ
ϭ͘ ȸʖʌɹʘʍɻʏɻʎȲɲʍɿʃɼʎȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎȴɿɲʆʉʅɼʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʖʘʌɿʍʏɳɶɿɲʃɳɽɸɇɻʅɸʀʉ
Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ͘
Ϯ͘ ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎɸʃɷʀɷɸɿɈɿʅʉʄʊɶɿʉȴɿɲʆʉʅɼʎʋʌʉʎʃɳɽɸɍʌɼʍʏɻȴɿɲʆʉʅɼʎʋʉʐɸʇʐʋɻʌɸʏɸʀ
ʏʉɸʆʄʊɶʘɇɻʅɸʀʉɅɲʌɳɷʉʍɻʎ͘
ϯ͘ ɇʏʉɈɿʅʉʄʊɶɿʉɲʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿʉɿʖʌɸʙʍɸɿʎʋʉʐɲʆʏɿʍʏʉɿʖʉʑʆʍɸʃɳɽɸɹʆɲɲʋʊʏɲɇɻʅɸʀɲ
Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ ʋʉʐ ɸʇʐʋɻʌɸʏɸʀ ʃɳɽɸ ɍʌɼʍʏɻʎ ȴɿɲʆʉʅɼʎ͕ ɸʔʊʍʉʆ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ
ʘʌʉʅɸʏʌʉʑʅɸʆɲɇɻʅɸʀɲɅɲʌɳɷʉʍɻʎ͘ȳɿɲʏɲʅɻʘʌʉʅɸʏʌʉʑʅɸʆɲɇɻʅɸʀɲɅɲʌɳɷʉʍɻʎ͕ʉɿ
ʖʌɸʙʍɸɿʎ ɶʀʆʉʆʏɲɿ ʍʐɶʃɸʆʏʌʘʏɿʃɳ ɸʋʀ ʏʘʆ ʊɶʃʘʆ ʋʉʐ ʃɲʏɲʆɹʅʉʆʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ
ʉʌɿɺʊʅɸʆɲʍʏʉʆȾʙɷɿʃɲ͘
ϰ͘ Ƀɿʅʉʆɲɷɿɲʀɸʎʖʌɸʙʍɸɿʎɶɿɲʏɻʖʌɼʍɻʏʉʐȴɿʃʏʑʉʐȴɿɲʆʉʅɼʎʉʌʀɺʉʆʏɲɿɲʆɳʃɲʏɻɶʉʌʀɲʃɲɿ
ʐʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲɈɸʄɿʃʉʑɅɸʄɳʏɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌɽʌʉϭϰ͘
ȱʌɽʌʉϭϰͲɃʌɿʍʅʊʎȾɲʏɻɶʉʌɿʙʆɈɸʄɿʃʙʆɅɸʄɲʏʙʆ
ϭ͘ ɃɿɈɸʄɿʃʉʀɅɸʄɳʏɸʎʃɲʏɲʆɹʅʉʆʏɲɿʍɸȾɲʏɻɶʉʌʀɸʎʅɸɴɳʍɻʏɻʆʏɸʄɿʃɼʖʌɼʍɻʏʉʐʔʐʍɿʃʉʑ
ɲɸʌʀʉʐ͕ ʃɲʏɳ ʏʌʊʋʉ ʙʍʏɸ ʍɸ ʃɳɽɸ Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ ʆɲ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ Ɉɸʄɿʃʉʀ Ʌɸʄɳʏɸʎ ʉɿ
ʉʋʉʀʉɿ͕ ʄʊɶʘ ʏʘʆ ɴɲʍɿʃʙʆ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʙʆ ʖʌɼʍɻʎ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ͕ ɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿ
ɸʐʄʊɶʘʎʊʏɿɸʋɿɴɲʌʑʆʉʐʆʏʉȴʀʃʏʐʉʃɲʏɳʋɲʌʊʅʉɿʉʏʌʊʋʉ͘
Ϯ͘ ɃɿȾɲʏɻɶʉʌʀɸʎɈɸʄɿʃʙʆɅɸʄɲʏʙʆʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿɲʋʊʏʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʃɲɿɸɶʃʌʀʆʉʆʏɲɿɲʋʊ
ʏɻɆȰȵ͘ɃɿȾɲʏɻɶʉʌʀɸʎɈɸʄɿʃʙʆɅɸʄɲʏʙʆɸʀʆɲɿɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳʉɿɲʃʊʄʉʐɽɸʎ͗
Ȱ͘ ɀɻ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʉʀ Ɉɸʄɿʃʉʀ Ʌɸʄɳʏɸʎ͘ ɇʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ ɲʐʏɼ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʃɲʏ͛
ɸʄɳʖɿʍʏʉʆɻʐʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲɃɿʃɿɲʃʉʀɈɸʄɿʃʉʀɅɸʄɳʏɸʎ͕ɴɳʍɸɿʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐϯ͘
Ȳ͘ȲɿʉʅɻʖɲʆɿʃʉʀɈɸʄɿʃʉʀɅɸʄɳʏɸʎ͘

ϯ͘ Ƀ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɸʔɲʌʅʊʍɸɿ ʋɸʌɲɿʏɹʌʘ ɉʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ɸʆʏʊʎ ʏʘʆ ʘʎ ɳʆʘ
Ⱦɲʏɻɶʉʌɿʙʆɴɳʍɸɿʏʘʆɲʃʊʄʉʐɽʘʆʃʌɿʏɻʌʀʘʆ͗
͘ ȵʏɼʍɿɲʃɲʏɲʆɳʄʘʍɻʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐ
Ȳ͘ȸʑʋɲʌʇɻɼʅɻʘʌɿɲʀʘʆʅɸʏʌɻʏʙʆʔʉʌʏʀʉʐ
ȳ͘ȸʅɹɶɿʍʏɻʏɸʖʆɿʃɼɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʏʉʐʍɻʅɸʀʉʐʋɲʌɳɷʉʍɻʎɼɻɸɶʃɲʏɸʍʏɻʅɹʆɻɿʍʖʑʎʏɻʎ
ɸʍʘʏɸʌɿʃɼʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
ȴ͘ȸʏɸʄɿʃɼʖʌɼʍɻʔʐʍɿʃʉʑɲɸʌʀʉʐ;ɸʅʋʉʌɿʃɼΘʉɿʃɿɲʃɼʖʌɼʍɻͿ
ϰ͘ ɃɿɉʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎɸɶʃʌʀʆʉʆʏɲɿɲʋʊʏɻɆȰȵʃɲɿʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʍʏɻʆȰʋʊʔɲʍɻȶɶʃʌɿʍɻʎ
Ɉɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͘
ϱ͘ ɈʉȰʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉȶʍʉɷʉʃɳɽɸȶʏʉʐʎʏɻʎɅɸʌɿʊɷʉʐɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆʃɲʏɲʆɹʅɸʏɲɿ
ʅɸʏɲʇʑʏʘʆȾɲʏɻɶʉʌɿʙʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆɲʃʊʄʉʐɽʉʏʑʋʉ͗͘
ܴܴǡ௧ ൌ ܴܴ௧ ൈ

ܥǡ௧

ܥ௧
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ܴܴǡ௧ 

ɸʀʆɲɿ ʏʉ Ȱʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉ ȶʍʉɷʉ ʏʉʐ ȶʏʉʐʎ ƚ ʋʉʐ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ ʍʏɻʆ
ȾɲʏɻɶʉʌʀɲɈɸʄɿʃʙʆɅɸʄɲʏʙʆŬ

ܴܴ௧ 

ɸʀʆɲɿʏʉʍʐʆʉʄɿʃʊȰʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉȶʍʉɷʉʏʉʐȶʏʉʐʎƚ

ɸʀʆɲɿ ʏʉ ɳɽʌʉɿʍʅɲ ʏɻʎ ȴɸʍʅɸʐʅɹʆɻʎ ɏʌɿɲʀɲʎ Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ
;ŬtŚͬɐʌɲͿʊʄʘʆʏʘʆɇɻʅɸʀʘʆɅɲʌɳɷʉʍɻʎʏɻʎȾɲʏɻɶʉʌʀɲʎɈɸʄɿʃʙʆ
ɅɸʄɲʏʙʆŬʃɲʏɳʏʉȶʏʉʎƚ͘
ɸʀʆɲɿ ʏʉ ɳɽʌʉɿʍʅɲ ʏɻʎ ȴɸʍʅɸʐʅɹʆɻʎ ɏʌɿɲʀɲʎ Ⱦɲʏɲʆɳʄʘʍɻʎ
ܥ௧ 
;ŬtŚͬɐʌɲͿʊʄʘʆʏʘʆɇɻʅɸʀʘʆɅɲʌɳɷʉʍɻʎʃɲʏɳʏʉȶʏʉʎƚ͘

Ɉʉ Ȱʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉ ȶʍʉɷʉ ʃɳɽɸ Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲʎ Ɉɸʄɿʃʙʆ Ʌɸʄɲʏʙʆ ʃɲʏɲʆɹʅɸʏɲɿ ʍʏɿʎ
ɉʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎʏɻʎȾɲʏɻɶʉʌʀɲʎʅɸʏʉʆɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʏʌʊʋʉ͘
ܥǡ௧ 

ȱʌɽʌʉϭϱͲɉʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎʏʘʆɇʐʆʏɸʄɸʍʏʙʆʏʉʐɈɿʅʉʄʉɶʀʉʐȴɿɲʆʉʅɼʎ
ϭ͘ ɈʉɈɿʅʉʄʊɶɿʉȴɿɲʆʉʅɼʎʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʖʌɹʘʍɻɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿʖʌɹʘʍɻɸʆɹʌɶɸɿɲʎ͘
Ϯ͘ ȳɿɲ ʃɳɽɸ Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ ɼ ɉʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ŭ Ɉɸʄɿʃʙʆ Ʌɸʄɲʏʙʆ͕ ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ
ɍʌɹʘʍɻʎȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ;ɇȴŬͿʃɲɿɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎɍʌɹʘʍɻʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎ;ɇȵŬͿ͘
ϯ͘ ȳɿɲ ʏʉ ʋʌʙʏʉ ȶʏʉʎ ʏɻʎ Ʌɸʌɿʊɷʉʐ ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ Ɉɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͕ ʉ ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ ɍʌɹʘʍɻʎ
ȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ ;ɇȴŬͿ ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɶɿɲ ʃɳɽɸ Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ Ɉɸʄɿʃʙʆ Ʌɸʄɲʏʙʆ Ŭ͕ ʃɲɿ ʏɿʎ
ʐʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎʏɻʎ͕ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ͕ʍʏɻʆʉʋʉʀɲɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿ͕ʘʎɸʇɼʎ͗
ߑ߂ ൌ ܽܥ ൈ

ܸܰܲሺܴܴ ሻ
̀
ሾ
ሿ
Ȝȣȟ
ܸܰܲሺܴܥ ሻ
 ȼɏȽ

ʊʋʉʐ
ĂƉŬ͗

Ɇʐɽʅɿɺʊʅɸʆʉ ʋʉʍʉʍʏʊ ;Ʌʉʍʉʍʏʊ ɍʌɹʘʍɻʎ ȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎͿ ʏʉ ʉʋʉʀʉ
ʄɲʅɴɳʆɸɿ ʏɿʅɹʎ ɲʋʊ ʅɻɷɹʆ ;ϬйͿ ɹʘʎ ɸʃɲʏʊ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ ;ϭϬϬйͿ ʃɲɿ
ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿ ʅɸ ʏɻʆ Ȱʋʊʔɲʍɻ ȶɶʃʌɿʍɻʎ Ɉɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͕ ʅɸʏɳ ɲʋʊ ʋʌʊʏɲʍɻ
ʏʉʐ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ͘Ɉʉ ʋʉʍʉʍʏʊ ĂƉŬ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɷɿɲʔʉʌʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʅɸʏɲʇʑ
ʏʘʆȾɲʏɻɶʉʌɿʙʆ͘
ܸܰܲሺܴܴ ሻ ȸ Ⱦɲɽɲʌɼ Ʌɲʌʉʑʍɲ Ȱʇʀɲ ʏʉʐ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʉʐ Ȱʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉʐ ȵʍʊɷʉʐ
ܴܴǡ௧ ʏɻʎȾɲʏɻɶʉʌʀɲʎɈɸʄɿʃʙʆɅɸʄɲʏʙʆŬʏʉȶʏʉʎƚ͘ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɶɿɲʏɲ
ɹʏɻŶʏɻʎɅɸʌɿʊɷʉʐɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆʘʎɸʇɼʎ͗
ܸܰܲሺܴܴ ሻ ൌ σ௧ୀଵ ܴܴǡ௧ Τሺͳ  ܹܥܥܣሻ௧ିଵ͘
ܴܥǡ௧ 

Ɉʉ ɳɽʌʉɿʍʅɲ ʏɻʎ ɏʌɿɲʀɲʎ ȴɸʍʅɸʐʅɹʆɻʎ ȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ ɻ ʉʋʉʀɲ
ɷɸʍʅɸʑɸʏɲɿɶɿɲʊʄɲʏɲɇɻʅɸʀɲɅɲʌɳɷʉʍɻʎʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʍʏʉʐʎɈɸʄɿʃʉʑʎ
ɅɸʄɳʏɸʎʏɻʎȾɲʏɻɶʉʌʀɲʎŬʏʉȶʏʉʎƚ͘

ܸܰܲሺܴܥ ሻ , Ⱦɲɽɲʌɼ Ʌɲʌʉʑʍɲ Ȱʇʀɲ ʏʉʐ ܴܥǡ௧ ͘ ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ɶɿɲ ʏɲ ɹʏɻ Ŷ ʏɻʎ
ɅɸʌɿʊɷʉʐɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆʘʎɸʇɼʎ͗
ܸܰܲሺܴܥ ሻ ൌ σ௧ୀଵ ܴܥǡ௧ ሺͳ  ߂ܫܲܥሻ௧ିଵ Τሺͳ  ܹܥܥܣሻ௧ିଵ͘
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ȴW/

Τεύχος Β’ 3067/26.09.2016

ȸ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻ ʅɹʍɻ ʏɿʅɼ ʏʉʐ ʋʄɻɽʘʌɿʍʅʉʑ ɶɿɲ ʏɻʆ Ʌɸʌʀʉɷʉ
ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͘ɈʉȴW/ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿʅɸʏɻʆȰʋʊʔɲʍɻȶɶʃʌɿʍɻʎ
Ɉɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͘





 
ϰ͘ ȳɿɲ ʏʉ ʋʌʙʏʉ ȶʏʉʎ ʏɻʎ Ʌɸʌɿʊɷʉʐ ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ Ɉɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͕ ʉ ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ ɍʌɹʘʍɻʎ
ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ;ɇȵŬͿʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɶɿɲʃɳɽɸȾɲʏɻɶʉʌʀɲŬʘʎɸʇɼʎ͗
ȭȠ୩ ൌ ሺͳ െ ୩ ሻ ൈ

ሺ ୩ ሻ
ሾ̀ȀȜȣȟሿ
ሺܳ୩ ሻ

ʊʋʉʐ
ܸܰܲሺܳ ሻ , Ⱦɲɽɲʌɼ Ʌɲʌʉʑʍɲ Ȱʇʀɲ ʏɻʎ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻʎ Ʌʉʍʊʏɻʏɲʎ Ɍʐʍɿʃʉʑ ʋʉʐ
ʋɲʌɲɷʀɷɸʏɲɿ ʅɹʍʘ ʏʉʐ ȴɿʃʏʑʉʐ ȴɿɲʆʉʅɼʎ ʍʏʉʐʎ Ɉɸʄɿʃʉʑʎ Ʌɸʄɳʏɸʎ ʏɻʎ
ȾɲʏɻɶʉʌʀɲʎŬʃɲʏɳʏʉȶʏʉʎƚ͘ɉʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿɶɿɲʊʄɲʏɲɹʏɻŶʏɻʎɅɸʌɿʊɷʉʐ
ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ
Ɉɿʅʉʄʉɶʀʘʆ
ʘʎ
ɸʇɼʎ͗
ሺ୩ ሻ ൌ
୬
୲ିଵ
୲ିଵ
σ୲ୀଵ ୩ǡ୲ ሺͳ  ȟ ሻ Τሺͳ  ሻ 

ȴW/



ȸ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻ ʅɹʍɻ ʏɿʅɼ ʏʉʐ ʋʄɻɽʘʌɿʍʅʉʑ ɶɿɲ ʏɻʆ Ʌɸʌʀʉɷʉ
ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͘ɈʉȴW/ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿʅɸʏɻʆȰʋʊʔɲʍɻȶɶʃʌɿʍɻʎ
Ɉɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͘


ϱ͘ ȳɿɲ ʃɳɽɸ ɹʆɲ ɲʋʊ ʏɲ ɸʋʊʅɸʆɲ ȶʏɻ ʏɻʎ Ʌɸʌɿʊɷʉʐ Ȼʍʖʑʉʎ ʏʘʆ Ɉɿʅʉʄʉɶʀʘʆ ʃɲɿ ɹʘʎ ʏɻʆ
ɸʋʊʅɸʆɻ Ȱʆɲɽɸʙʌɻʍɻ ʏʘʆ Ɉɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͕ ʉɿ ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɹʎ ɍʌɹʘʍɻʎ ȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ
ȵʆɹʌɶɸɿɲʎʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿɶɿɲʃɳɽɸȾɲʏɻɶʉʌʀɲʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʉʌɿɺʊʅɸʆɲʍʏʉɳʌɽʌʉϭϲ͘
ϲ͘ ȳɿɲ ʏʉʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ ʏʉʐ ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼ ɍʌɹʘʍɻ ȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ ɇȴʃ ʃɲɿ ʏʉʐ ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼ
ɍʌɹʘʍɻ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ ɇȵŬ ɲʆɳ ʐʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ʌɸʄɳʏɻ͕ ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ ʃɲʏ͛ ɲʆɲʄʉɶʀɲ ʏɲ
ʉʌɿɺʊʅɸʆɲʍʏɿʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐʎϯɹʘʎϱʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎɳʌɽʌʉʐ͘
ϳ͘ ȳɿɲʏʉʆʃɲɽʉʌɿʍʅʊʏɻʎɲʌɿɽʅɻʏɿʃɼʎʏɿʅɼʎʏʘʆʍʐʆʏɸʄɸʍʏʙʆĂƉŬʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʐʋʊʗɻ͗
ȰͿ

ɃɿɿʍʏʉʌɿʃɹʎʏɿʅɹʎʖʌɹʘʍɻʎɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎɲʆɳȾɲʏɻɶʉʌʀɲɈɸʄɿʃʙʆɅɸʄɲʏʙʆ͘

ȲͿ

ȸ ɲʆɳɶʃɻ ʋɲʌʉʖɼʎ ʃɿʆɼʏʌʘʆ ʍʏʉʐʎ ɍʌɼʍʏɸʎ ʏʉʐ ȴɿʃʏʑʉʐ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʑʇɻʍɻ ʏʘʆ
ɷɿɲʃɿʆʉʑʅɸʆʘʆɅʉʍʉʏɼʏʘʆɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐʍʏʉȴʀʃʏʐʉȴɿɲʆʉʅɼʎʅɹʍʘʋɸʌɲɿʏɹʌʘ
ɷɿɸʀʍɷʐʍɻʎʃɲɿʏɻʆʃɲʏɳʏʉɷʐʆɲʏʊʆʋɿʉɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼʖʌɼʍɻɲʐʏʉʑ͘

ϴ͘ ɃɿʍʐʆʏɸʄɸʍʏɹʎĂƉŬʃɲɽʙʎʃɲɿʉɿʍʐʆʏɸʄɸʍʏɹʎɇȴŬʃɲɿɇȵŬ  ʉʌʀɺʉʆʏɲɿɲʌɿɽʅɻʏɿʃɳɶɿɲʏʉ
ʋʌʙʏʉɹʏʉʎʏɻʎɅɸʌɿʊɷʉʐɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʅɸʏɻʆȰʋʊʔɲʍɻȶɶʃʌɿʍɻʎɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͘
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ϵ͘ Ƀȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎɷʑʆɲʏɲɿʆɲʐʋʉʄʉɶʀʍɸɿʃɲɿʆɲʋʌʉʍʔɹʌɸɿʏɿʅʉʄʊɶɿʉɴʌɲʖʐʖʌʊʆɿɲʎʖʌɼʍɻʎ
ʏʉʐɷɿʃʏʑʉʐɷɿɲʆʉʅɼʎ͕ɶɿɲʖʌɼʍɻʅɿʃʌʊʏɸʌɻʏʉʐɹʏʉʐʎ͘ȸʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʐʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʏʘʆ
ɴʌɲʖʐʖʌʊʆɿʘʆʍʐʆʏɸʄɸʍʏʙʆʃɲɿʉɿʏɿʅɹʎʏʉʐʎɸɶʃʌʀʆʉʆʏɲɿɲʋʊʏɻɆȰȵ͘
ȱʌɽʌʉϭϲͲȵʏɼʍɿɲȰʆɲʋʌʉʍɲʌʅʉɶɼʏʘʆɇʐʆʏɸʄɸʍʏʙʆʏʘʆɈɿʅʉʄʉɶʀʉʐȴɿɲʆʉʅɼʎ
ϭ͘ ȰʋʊʏʉɷɸʑʏɸʌʉɹʏʉʎʏɻʎɅɸʌɿʊɷʉʐɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͕ʉɿʍʐʆʏɸʄɸʍʏɹʎɇȴŬʃɲɿɇȵŬ͕
ɲʆɲʋʌʉʍɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿɶɿɲʃɳɽɸȶʏʉʎƚ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆɲʃʊʄʉʐɽʉʏʑʋʉ͗
ܲ௧ ൌ ܲ௧ିଵ ൈ ሾͳ  ߂ܫܲܥ௧ିଵ െ ߕሿ
ʊʋʉʐ͗



Wƚ

ȸʏɿʅɼʉʋʉɿʉʐɷɼʋʉʏɸɸʃʏʘʆʍʐʆʏɸʄɸʍʏʙʆɇȴŬʃɲɿɇȵŬʃɲʏɳʏʉɹʏʉʎ
ƚ͘

WƚͲϭ

ȸʏɿʅɼʏʉʐʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼʃɲʏɳʏʉȶʏʉʎƚͲϭ͘

ȴW/ƚͲϭ

ȸ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲ ɷɿɲɽɹʍɿʅɻ ʋʉʍʉʍʏɿɲʀɲ ʅɸʏɲɴʉʄɼ ʏʉʐ ʅɹʍʉʐ ɸʏɼʍɿʉʐ
ȴɸʀʃʏɻɈɿʅʙʆȾɲʏɲʆɲʄʘʏɼ;ȴɈȾͿ͕ʊʋʘʎʋʌʉʃʑʋʏɸɿɲʋʊʏɻʍʑɶʃʌɿʍɻ
ʏʉʐʅɹʍʉʐȴɈȾʃɲʏɳʏʉʏɸʄɸʐʏɲʀʉɷʘɷɸʃɳʅɻʆʉʏʉʐɹʏʉʐʎƚͲϭʋʌʉʎ
ʏʉʅɹʍʉȴɈȾʃɲʏɳʏʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉɷʘɷɸʃɳʅɻʆʉʏʉʐɹʏʉʐʎƚͲϮ͕ʊʋʘʎ
ɷɻʅʉʍɿɸʑɸʏɲɿɲʋʊʏɻʆȵʄʄɻʆɿʃɼɇʏɲʏɿʍʏɿʃɼȰʌʖɼ͘

ɍ

ȸʏɿʅɼʏʉʐʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼɍʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿʅɸɲʋʊʔɲʍɻʏɻʎɆȰȵɹʆɲ;ϭͿ
ʅɼʆɲʋʌɿʆʏɻʆɹʆɲʌʇɻʏʉʐɹʏʉʐʎƚʍʏɿʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʊʋʉʐɻɲʑʇɻʍɻ
ʏʉʐɷɸʀʃʏɻʏɿʅʙʆʃɲʏɲʆɲʄʘʏɼɶɿɲʏʉʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉɹʏʉʎȴW/ɸʀʆɲɿ
ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻɲʋʊʏʉʌʐɽʅʊɲʑʇɻʍɻʎʏʘʆʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆɷɲʋɲʆʙʆʏʉʐ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ͘ ɇɸ ʃɳɽɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ͕ ʉ ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ ɍ ɷɸʆ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ
ʋɳʌɸɿ ʏɿʅɼ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ ʏʉʐ ȴW/͘ ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɻ ɆȰȵ ɷɸʆ
ɲʋʉʔɲʍʀʍɸɿɶɿɲʏɻʆʏɿʅɼ͕ʉʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎɽɲɸʀʆɲɿʅɻɷɹʆ͘


Ϯ͘ ɃȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎɷɻʅʉʍɿɸʑɸɿʍʏɻʆɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲʏʉʐʏɿʎʏɿʅɹʎʏʘʆʍʐʆʏɸʄɸʍʏʙʆɇȴŬʃɲɿɇȵŬ
ɲʆɳȾɲʏɻɶʉʌʀɲʃɲɿɉʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲɈɸʄɿʃʙʆɅɸʄɲʏʙʆʍʏɿʎʉʋʉʀɸʎɲʔʉʌʉʑʆ͕ʏʉɲʌɶʊʏɸʌʉ
ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ;ϭϱͿɸʌɶɳʍɿʅɸʎɻʅɹʌɸʎʅɸʏɳʏɻʆɹʆɲʌʇɻʏʉʐȶʏʉʐʎƚ͘
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ȾȵɌȰȿȰȻɃȴͲɍɆȵɏɇȵȻɇȾȰȻɈȻɀɃȿɃȳȸɇȸȲȰɇȻȾȸɇȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ
ȱʌɽʌʉϭϳͲɍʌɹʘʍɻȲɲʍɿʃɼʎȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
ϭ͘ ȸ ȵʏɼʍɿɲɍʌɹʘʍɻ ȴɿʃʏʑʉʐ ȴɿɲʆʉʅɼʎ ;ȵʏɼʍɿɲ ɍʌɹʘʍɻͿɶɿɲ ʘʌʉʅɸʏʌʉʑʅɸʆʉʐʎ Ɉɸʄɿʃʉʑʎ
Ʌɸʄɳʏɸʎ ɶɿɲ ʏʉ ɇɻʅɸʀʉ Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ ũ ʏʉʐ ȴɿʃʏʑʉʐ ȴɿɲʆʉʅɼʎ ʋʉʐ ɸʇʐʋɻʌɸʏɸʀ
ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʎɍʌɼʍʏɻʎȴɿɲʆʉʅɼʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʘʎɸʇɼʎ͗
ߕ߂߂݆ ൌ ሺߑ߂ ൈ ݆ܥሻ  ሺߑ߃ ൈ ݆ܳሻ
ʊʋʉʐ͗
ɇȴŬ

Ƀ ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ ɍʌɹʘʍɻʎ ȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ Ɉɸʄɿʃʙʆ
ɅɸʄɲʏʙʆŬʍʏɻʆʉʋʉʀɲɲʆɼʃɸɿʉɈɸʄɿʃʊʎɅɸʄɳʏɻʎʋʉʐɸʇʐʋɻʌɸʏɸʀʏɲɿɲʋʊ
ʏʉɇɻʅɸʀʉɅɲʌɳɷʉʍɻʎũ͕ʍɸΦͬ;ŬtŚȰȺȴͬɐʌɲͿ͘

ɇŬ

ɃɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎɍʌɹʘʍɻʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎɶɿɲʏɻʆȾɲʏɻɶʉʌʀɲɈɸʄɿʃʙʆɅɸʄɲʏʙʆŬ
ʍʏɻʆʉʋʉʀɲɲʆɼʃɸɿʉɈɸʄɿʃʊʎɅɸʄɳʏɻʎʋʉʐɸʇʐʋɻʌɸʏɸʀʏɲɿɲʋʊʏʉɇɻʅɸʀʉ
Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎũ͕ʍɸΦͬŬtŚȰȺȴ͘

ũ

ȸ ȴɸʍʅɸʐʅɹʆɻ ɏʌɿɲʀɲ ȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ʍʏʉ ɇɻʅɸʀʉ Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ ũ ʋʉʐ
ɸʇʐʋɻʌɸʏɸʀʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʎɍʌɼʍʏɻʎȴɿɲʆʉʅɼʎ͘


Yũ

ȸ Ʌʉʍʊʏɻʏɲ Ɍʐʍɿʃʉʑ Ȱɸʌʀʉʐ ʋʉʐ ʃɲʏɲʆɹʅɸʏɲɿ ʍɸ ɇɻʅɸʀʉ Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ ũ
ʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏʉʐɹʏʉʐʎʏɿʅʉʄʊɶɻʍɻʎ͕ʍɸŬtŚȰȺȴͬȶʏʉʎ͕ʊʋʘʎɲʐʏɼ
ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆȾʙɷɿʃɲ͘


Ϯ͘ ȸȵʏɼʍɿɲɍʌɹʘʍɻȴɿʃʏʑʉʐȴɿɲʆʉʅɼʎ;ȵʏɼʍɿɲɍʌɹʘʍɻͿɶɿɲʅɻʘʌʉʅɸʏʌʉʑʅɸʆʉʐʎɈɸʄɿʃʉʑʎ
ɅɸʄɳʏɸʎɶɿɲʏʉɇɻʅɸʀʉɅɲʌɳɷʉʍɻʎũʏʉʐȴɿʃʏʑʉʐȴɿɲʆʉʅɼʎʋʉʐɸʇʐʋɻʌɸʏɸʀʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʎ
ɍʌɼʍʏɻʎȴɿɲʆʉʅɼʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʘʎɸʇɼʎ͗
 





ߕ߂߂ с߂ н;ߑ߃ пܳ Ϳ

ʊʋʉʐ͗
ȟ୩ 

,ɍʌɹʘʍɻȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎɶɿɲʏɻʆȾɲʏɻɶʉʌʀɲɈɸʄɿʃʙʆɅɸʄɲʏʙʆŬʍʏɻʆ
ʉʋʉʀɲ ɲʆɼʃɸɿ ʉ Ɉɸʄɿʃʊʎ Ʌɸʄɳʏɻʎ ʋʉʐ ɸʇʐʋɻʌɸʏɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɇɻʅɸʀʉ
Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ ũ͕ ʍɸ Φͬȶʏʉʎ͘ ȸ ɍʌɹʘʍɻ ȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ
ʋʉʄʄɲʋʄɲʍɿɳɺʉʆʏɲʎʏʉʆɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼɍʌɹʘʍɻʎȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎɶɿɲʏɻʆ
ȾɲʏɻɶʉʌʀɲɈɸʄɿʃʙʆɅɸʄɲʏʙʆŬʍʏɻʆʉʋʉʀɲɲʆɼʃɸɿʉɈɸʄɿʃʊʎɅɸʄɳʏɻʎ
ʋʉʐ ɸʇʐʋɻʌɸʏɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ɇɻʅɸʀʉ Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ ũ ߑ߂  ʅɸ ʏɻ ɀɹɶɿʍʏɻ
ȵɶʃɲʏɸʍʏɻʅɹʆɻȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʏʉʐɀɸʏʌɻʏɼ;ɼʅɸʏɻɀɹʍɻȴɹʍʅɸʐʍɻ
ȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎʏʉʐɀɸʏʌɻʏɼͿ



ɇŬ

ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎɍʌɹʘʍɻʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎɶɿɲʏɻʆȾɲʏɻɶʉʌʀɲɈɸʄɿʃʙʆɅɸʄɲʏʙʆ
Ŭ ʍʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɲʆɼʃɸɿ ʉ Ɉɸʄɿʃʊʎ Ʌɸʄɳʏɻʎ ʋʉʐ ɸʇʐʋɻʌɸʏɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ
ɇɻʅɸʀʉɅɲʌɳɷʉʍɻʎũ͕ʍɸΦͬDtŚȰȺȴ͘
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ȸɅʉʍʊʏɻʏɲɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐʋʉʐʃɲʏɲʆɹʅɸʏɲɿʍɸɇɻʅɸʀʉɅɲʌɳɷʉʍɻʎ
ũʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏʉʐɹʏʉʐʎʏɿʅʉʄʊɶɻʍɻʎ͕ʍɸŬtŚȰȺȴͬȶʏʉʎ͕ʊʋʘʎ
ɲʐʏɼʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆȾʙɷɿʃɲ͘


ϯ͘ Ƀȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿʆɲʋɲʌɲʃʉʄʉʐɽɸʀʃɲɿʆɲʃɲʏɲʅɸʏʌɳʏɻʆʋʌɲɶʅɲʏɿʃɼʘʌɿɲʀɲ
ʋʉʍʊʏɻʏɲɲʆɳʅɼʆɲ͕ʍɸʘʌʉʅɸʏʌʉʑʅɸʆɲɇɻʅɸʀɲɅɲʌɳɷʉʍɻʎ͘ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐɲʐʏɼ
ʐʋɸʌɴɸʀʏɻȴɸʍʅɸʐʅɹʆɻɏʌɿɲʀɲȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʏʉʐɇɻʅɸʀʉʐɅɲʌɳɷʉʍɻʎ͕ʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ
ɲʆɲʋʌʉʍɲʌʅʊɺɸɿ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʉʐ ɇɻʅɸʀʉʐ Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻ ʖʌɹʘʍɻ
ɸʔɸʇɼʎ͘
ϰ͘ ȸ ȵʏɼʍɿɲ ɍʌɹʘʍɻ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɸʋɿʅɸʌʀɺɸʏɲɿ ʍɸ ʏʅɼʅɲʏɲ ʏʉʐ ɹʏʉʐʎ ʍʏɿʎ ɲʃʊʄʉʐɽɸʎ
ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ͗
ȰͿ

ȵʔʊʍʉʆ ɸʆʏʊʎ ʏʉʐ ɷɿɲʍʏɼʅɲʏʉʎ ʏɿʅʉʄʊɶɻʍɻʎ ʏɻʎ Ȳɲʍɿʃɼʎ ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
ȴɿɲʆʉʅɼʎ͕ ɷɿɲʔʉʌʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ʉɿ ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɹʎ ɍʌɹʘʍɻʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ ϮϬ͘
ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʐʏɼ͕ ɻ ȵʏɼʍɿɲ ɍʌɹʘʍɻ ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ʘʎ ʏʉ ɳɽʌʉɿʍʅɲ ʏʘʆ
ɸʋɿʅɹʌʉʐʎʖʌɸʙʍɸʘʆɶɿɲʃɳɽɸʏʅɼʅɲʏʉʐȶʏʉʐʎʋʌɿʆʃɲɿʅɸʏɳʏɻʅɸʏɲɴʉʄɼ͘

ȲͿ

ȵʔʊʍʉʆ ʋʌʊʃɸɿʏɲɿ ɶɿɲ ʍʑʆɷɸʍɻ ʆɹʉʐ ɇɻʅɸʀʉʐ Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ ɸʆʏʊʎ ʏʉʐ ɹʏʉʐʎ͘  ɇʏɻʆ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʐʏɼ͕ ɻ ɍʌɹʘʍɻ ȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ ɶɿɲ ʏʉ ɸʆ ʄʊɶʘ ɇɻʅɸʀʉ Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ
ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ʇɸʖʘʌɿʍʏɳ ɶɿɲ ʏʉ ʏʅɼʅɲ ʍɸ ɻʅɹʌɸʎ ʏʉʐ ɹʏʉʐʎ ʅɸʏɳ ʏɻ ʍʑʆɷɸʍɻ ʏʉʐ
ʆɹʉʐɇɻʅɸʀʉʐɅɲʌɳɷʉʍɻʎ͘

ȳͿ

ȵʔʊʍʉʆ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏʉʐ ȶʏʉʐʎ͕ ʉ ɍʌɼʍʏɻʎ ʅɸʏɲɴɳʄʄɸɿ ʏɻ ȴɸʍʅɸʐʅɹʆɻ
ȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʍɸɇɻʅɸʀʉɅɲʌɳɷʉʍɻʎ͕ʃɲɿɻʅɸʏɲɴʉʄɼɲʐʏɼɶʀʆɸɿɲʋʉɷɸʃʏɼɲʋʊʏʉʆ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ͘ɇʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻɲʐʏɼ͕ɻɍʌɹʘʍɻȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎɶɿɲʏʉɸʆʄʊɶʘɇɻʅɸʀʉ
Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʇɸʖʘʌɿʍʏɳɶɿɲʏʉʏʅɼʅɲʍɸɻʅɹʌɸʎ;ɁͿʏʉʐɹʏʉʐʎʋʌɿʆʏɻʆ
ʅɸʏɲɴʉʄɼʃɲɿɲʆʏɿʍʏʉʀʖʘʎʅɸʏɳʏɻʅɸʏɲɴʉʄɼʘʎɸʇɼʎ͗

ߕ߂߂݆ ൌ ሺߑ߂ ൈ ሺߋΤ͵ͷሻ ൈ ݆ܥሻ  ൫ߑ߂ ൈ ሺሺ͵ͷ െ ߋሻΤ͵ͷሻ ൈ ܥ௪ ൯  ሺߑ߃ ൈ ݆ܳሻ
ȱʌɽʌʉϭϴͲɈɿʅʉʄʊɶɻʍɻʏɻʎȲɲʍɿʃɼʎȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎȴɿʃʏʑʉʐȴɿɲʆʉʅɼʎ
ϭ͘ ȳɿɲ ʏɻʆ ʏɿʅʉʄʊɶɻʍɻ ʏɻʎ Ȳɲʍɿʃɼʎ ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ɲʆɳ ɀɼʆɲ ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ ɶɿɲ ʃɳɽɸ
ɇɻʅɸʀʉɅɲʌɳɷʉʍɻʎʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲ͗
ȰͿ

ȸ ɍʌɹʘʍɻ ȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ʃɲɿ ʏɿʅʉʄʉɶɸʀʏɲɿ ɲʆɳ ɍʌɼʍʏɻ ȴɿɲʆʉʅɼʎ ʉ
ʉʋʉʀʉʎ ɸʇʐʋɻʌɸʏɸʀ ʏʉ ɸʆ ʄʊɶʘ ɇɻʅɸʀʉ Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ͕ ɴɳʍɸɿ ʏɻʎ ȴɸʍʅɸʐʅɹʆɻʎ
ȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ͕  ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏʉʆ ɲʌɿɽʅʊ ʏʘʆ ȸʅɸʌʙʆ ʏʉʐ ɀɼʆɲ ʃɲʏɳ ʏʉʆ ʉʋʉʀʉ
ɸʀʆɲɿɸʆɸʌɶʊʏʉɇɻʅɸʀʉɅɲʌɳɷʉʍɻʎʃɲɿɿʍʖʑɸɿɻɇʑʅɴɲʍɻɍʌɼʍɻʎ͘

ȲͿ

ȸɍʌɹʘʍɻȵʆɹʌɶɸɿɲʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʃɲɿʏɿʅʉʄʉɶɸʀʏɲɿɲʆɳɍʌɼʍʏɻȴɿɲʆʉʅɼʎʉʉʋʉʀʉʎ
ɸʇʐʋɻʌɸʏɸʀ ʏʉ ɸʆ ʄʊɶʘ ɇɻʅɸʀʉ Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ ɲʆɳ ɀɼʆɲ͕ ʅɸ ɴɳʍɻ ʏɻʆ Ʌʉʍʊʏɻʏɲ
Ɍʐʍɿʃʉʑ Ȱɸʌʀʉʐ ʋʉʐ ʃɲʏɲʆɸʅɼɽɻʃɸ ʍʏʉ ɸʆ ʄʊɶʘ ɇɻʅɸʀʉ Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏʉʐ ɀɼʆɲ͘  ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ʏʉ ɇɻʅɸʀʉ Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ
ɸʇʐʋɻʌɸʏɸʀʏɲɿɲʋʊɷʑʉɼʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉʐʎɍʌɼʍʏɸʎ͕ɻɅʉʍʊʏɻʏɲɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐʋʉʐ
ʋɲʌɲɷʀɷɸʏɲɿ ʍʏʉʆ Ɉɸʄɿʃʊ Ʌɸʄɳʏɻ ʃɲʏɲʆɹʅɸʏɲɿ ʍʏʉʐʎ ɍʌɼʍʏɸʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ
ʉʌɿɺʊʅɸʆɲ ʍʏʉʆ Ⱦʙɷɿʃɲ͘ ȸ ʏɿʅʉʄʊɶɻʍɻ ʅɻʘʌʉʅɸʏʌʉʑʅɸʆʘʆ ɇɻʅɸʀʘʆ Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ
ɶʀʆɸʏɲɿ ʍʐɶʃɸʆʏʌʘʏɿʃɳ ɴɳʍɸɿ ʏʘʆ ʊɶʃʘʆ ʋʉʐ ʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ʃɲʏɲʆʉʅɼ ʋʉʐ
ɶʀʆɸʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʉʌɿɺʊʅɸʆɲʍʏʉʆȾʙɷɿʃɲ͘
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Ϯ͘ Ƀ ʏʌʊʋʉʎ ʃɲʏɲʆʉʅɼʎ ʏɻʎ ʋʉʍʊʏɻʏɲʎ ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ ɲʆɳ ɇɻʅɸʀʉ Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ ɶɿɲ ʏɲ
ʘʌʉʅɸʏʌʉʑʅɸʆɲ ɇɻʅɸʀɲ Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ ʃɲɿ ʍʐɶʃɸʆʏʌʘʏɿʃɳ ɶɿɲ ʏɲ ʅɻ ʘʌʉʅɸʏʌʉʑʅɸʆɲ
ɇɻʅɸʀɲɅɲʌɳɷʉʍɻʎɶʀʆɸʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʉʌɿɺʊʅɸʆɲʍʏʉʆȾʙɷɿʃɲ͘
ϯ͘ ɇʏʉ ʏɿʅʉʄʊɶɿʉ ʋʉʐ ɸʃɷʀɷɸɿ ʉ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ɲʆɳ ɍʌɼʍʏɻ ȴɿɲʆʉʅɼʎ͕ ʊʋʘʎ ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ
ʃɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏʉʆȾʙɷɿʃɲ͕ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ͗
ȰͿ

ȴɿɲʃʌɿʏɳ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ʘʌʉʅɸʏʌʉʑʅɸʆʉ ɇɻʅɸʀʉ Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɸʇʐʋɻʌɸʏɸʀ ʉ ɸʆ
ʄʊɶʘɍʌɼʍʏɻʎȴɿɲʆʉʅɼʎ͗
;ŝͿ Ƀ ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ ɍʌɹʘʍɻʎ ȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ʉ ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ ɍʌɹʘʍɻʎ
ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ͘
;ŝŝͿ ȸȴɸʍʅɸʐʅɹʆɻɏʌɿɲʀɲȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʃɲɿɻȾɲʏɲʆɸʅɻɽɸʀʍɲɅʉʍʊʏɻʏɲɌʐʍɿʃʉʑ
Ȱɸʌʀʉʐɴɳʍɸɿʏʘʆʉʋʉʀʘʆʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿʉɿɍʌɸʙʍɸɿʎȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿȵʆɹʌɶɸɿɲʎ͘
;ŝŝŝͿ ȸʍʐʆʉʄɿʃɼʖʌɹʘʍɻɶɿɲʏʉɸʆʄʊɶʘɇɻʅɸʀʉɅɲʌɳɷʉʍɻʎ͘


ȲͿ

ȳɿɲʏɲʅɻʘʌʉʅɸʏʌʉʑʅɸʆɲɇɻʅɸʀɲɅɲʌɳɷʉʍɻʎʋʉʐɸʇʐʋɻʌɸʏɸʀʉɸʆʄʊɶʘɍʌɼʍʏɻʎ
ȴɿɲʆʉʅɼʎʍʐɶʃɸʆʏʌʘʏɿʃɳɲʆɳʃɲʏɻɶʉʌʀɲɼʐʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲɈɸʄɿʃʙʆɅɸʄɲʏʙʆ͗
;ŝͿ Ƀ ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ ɍʌɹʘʍɻʎ ȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ʉ ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɼʎ ɍʌɹʘʍɻʎ
ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ͘
;ŝŝͿ ɇʐɶʃɸʆʏʌʘʏɿʃɳ ʉɿ ʅɹʌɸʎ ʖʌɹʘʍɻʎ ʏɻʎ ȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ ɻ Ⱦɲʏɲʆɸʅɻɽɸʀʍɲ
Ʌʉʍʊʏɻʏɲ Ɍʐʍɿʃʉʑ Ȱɸʌʀʉʐ ɴɳʍɸɿ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿ ʉɿ ɍʌɸʙʍɸɿʎ
ȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿȵʆɹʌɶɸɿɲʎ͘
;ŝŝŝͿȸʍʐʆʉʄɿʃɼʖʌɹʘʍɻɶɿɲʃɳɽɸȾɲʏɻɶʉʌʀɲʃɲɿɉʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲɈɸʄɿʃʙʆɅɸʄɲʏʙʆ͘



ȳͿ    ȸ ʍʐʆʉʄɿʃɼ ʖʌɹʘʍɻ ʏʉʐ ɍʌɼʍʏɻ ȴɿɲʆʉʅɼʎ͕ ʘʎ ʏʉ ɳɽʌʉɿʍʅɲ ʏʘʆ ʖʌɸʙʍɸʘʆ ʋʉʐ
ʐʋʉʄʉɶʀɺʉʆʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲ;ȰͿʃɲɿ;ȲͿɲʆʘʏɹʌʘ͘





















Τεύχος Β’ 3067/26.09.2016

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

32283

ȾȵɌȰȿȰȻɃȵͲȰɁȰȺȵɏɆȸɇȸɈȻɀɃȿɃȳȻɏɁ
ȱʌɽʌʉϭϵͲȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲȾɲʏɳʌʏɿʍɻʎʃɲɿɈɲʃʏɿʃɼʎȰʆɲɽɸʙʌɻʍɻʎʏʘʆɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆ
ϭ͘ ȵʆʏʊʎ ʏʌɿʙʆ ;ϯͿ ʅɻʆʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɹʆɲʌʇɻ ʏʉʐ ȶʏʉʐʎ ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ͕ ʉ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ
ʐʋʉɴɳʄʄɸɿʍʏɻɆȰȵʍʖɹɷɿʉɲʆɲɽɸʘʌɻʅɹʆʘʆʏɿʅʉʄʉɶʀʘʆʖʌɼʍɻʎʏʉʐȴɿʃʏʑʉʐȴɿɲʆʉʅɼʎ
;ɇʖɹɷɿʉɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆȴɿɲʆʉʅɼʎͿ͕ʏʉʉʋʉʀʉʍʐʆʉɷɸʑɸʏɲɿɲʋʊʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲ͗
ȰͿ

ɈɿʎʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎɸʇɹʄɿʇɻʎʏɻʎɺɼʏɻʍɻʎɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐʋʉʐɷɿɲʃɿʆʉʑʆʏɲɿʍʏʉȴʀʃʏʐʉ
ȴɿɲʆʉʅɼʎ͘ Ƀɿ ɲʆʘʏɹʌʘ ʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎ ʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ʐʋʊʗɻ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɺɼʏɻʍɻʎ ʏʘʆ
ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʘʆ ɸʏʙʆ ʋʌɿʆ ʏʉ ȶʏʉʎ ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ͕ ɿɷʀʘʎ ʏʉʐ ȶʏʉʐʎ Ȱʆɲʔʉʌɳʎ͕ ʏɻʆ
ʋʄɹʉʆʋʌʊʍʔɲʏɻɀɸʄɹʏɻȰʆɳʋʏʐʇɻʎʏʉʐȴɿʃʏʑʉʐȴɿɲʆʉʅɼʎʃɲɽʙʎʃɲɿʃɳɽɸɳʄʄʉ
ʍʖɸʏɿʃʊʍʏʉɿʖɸʀʉ͘

ȲͿ

Ɉɻʆ ʋʌʊɴʄɸʗɻ ɸʇɹʄɿʇɻʎ ʏɻʎ Ɇʐɽʅɿɺʊʅɸʆɻʎ Ʌɸʌɿʉʐʍɿɲʃɼʎ Ȳɳʍɻʎ͕ ʏʘʆ ɲʆɲʄʐʏɿʃʙʆ
ɲʋʉʍɴɹʍɸʘʆʋɲɶʀʘʆʃɲɿʏʘʆȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆȴɲʋɲʆʙʆʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼɶɿɲʃɳɽɸȶʏʉʎ
ʏɻʎɅɸʌɿʊɷʉʐɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͘

ȳͿ

Ȱʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ȶʏʉʎ ʏɻʎ Ʌɸʌɿʊɷʉʐ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʃɲɿ ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊ
ʏɻʎ Ȱʆɲʃʏɼʍɿʅɻʎ ȴɿɲʔʉʌɳʎ͕ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɳʌɽʌʉ ϮϬ͕ ʅɸ ɲɿʏɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏʐʖʊʆ
ʐʋɹʌɴɲʍɻʎ ʏɻʎ ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ ɸʏɼʍɿɲʎ Ɇʐɽʅɿɺʊʅɸʆɻʎ Ʌɸʌɿʉʐʍɿɲʃɼʎ Ȳɳʍɻʎ ɹʆɲʆʏɿ ʏɻʎ
ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻʎʃɲʏɳʏɻʆʃɲʏɳʌʏɿʍɻʏʘʆʏɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͘

ȴͿ

Ɉɸʃʅɻʌʀʘʍɻʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆʋʌʊʏɲʍɻʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʘʎʋʌʉʎʏɻʆɲʌɿɽʅɻʏɿʃɼʏɿʅɼ
ʃɳɽɸʋɲʌɲʅɹʏʌʉʐʋʉʐʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏʉʆȾɲʆʉʆɿʍʅʊ͘

Ϯ͘ ɇʏʉ ʍʖɹɷɿʉ ɲʆɲɽɸʘʌɻʅɹʆʘʆ ʏɿʅʉʄʉɶʀʘʆ ʖʌɼʍɻʎ ȴɿʃʏʑʉʐ ȴɿɲʆʉʅɼʎ͕ ʉ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ
ʐʋʉɴɳʄʄɸɿ ʅʉʆʏɹʄʉ ʏɿʅʉʄʉɶʀʘʆ ʍɸ ɸʋɸʇɸʌɶɳʍɿʅɻ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ ʅʉʌʔɼ ʍʏʉ ʉʋʉʀʉ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿɲʆɲʄʐʏɿʃɳʊʄɲʏɲʍʏʉɿʖɸʀɲʏɻʎʋɲʌ͘ϭ͕ʉɿʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎʋʉʐ͕ʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ͕ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿɸʆʍʐʆɸʖɸʀɲʅɸʏɻʆȰʋʊʔɲʍɻȶɶʃʌɿʍɻʎ
Ɉɿʅʉʄʉɶʀʘʆ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʉɿ ʋʌʉʃʑʋʏʉʆʏɸʎ ɇʐʆʏɸʄɸʍʏɹʎ ɍʌɹʘʍɻʎ ȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʎ ʃɲɿ
ɍʌɹʘʍɻʎ ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ Ɍʐʍɿʃʉʑ Ȱɸʌʀʉʐ ɶɿɲ ʃɳɽɸ Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ ɼ ɉʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ɉɸʄɿʃʙʆ
Ʌɸʄɲʏʙʆ͘
ϯ͘ Ɉʉ ɲʆʘʏɹʌʘ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɲ ɲʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ ϭ  ɸʄɹɶʖʉʆʏɲɿ ʃɲɿ
ɸɶʃʌʀʆʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻ ɆȰȵ͘ ȵʆʏʊʎ ʏʌɿɳʆʏɲ ;ϯϬͿ ɻʅɸʌʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ ʏʉʐ ʋʄɼʌʉʐʎ͕
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʘʎ ɳʆʘ ʋɲʌ͘ ϭ ʃɲɿ Ϯ͕ ɇʖɸɷʀʉʐ Ɉɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͕ ɻ ɆȰȵ ɲʋʉʍʏɹʄʄɸɿ ʍʏʉʆ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ʏɿʎ ʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ ʏɻʎ ɸʋʀ ʏʉʐ ɇʖɸɷʀʉʐ ʃɲɿ ɿɷʀʘʎ ɸʋʀ ʏʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʋʉʐ
ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿʍʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉϭ͘
ϰ͘ Ƀȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ͕ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎɲʆʘʏɹʌʘʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ͕ʐʋʉɴɳʄʄɸɿʏɻʆʏɸʄɿʃɼ
ʏʉʐʋʌʊʏɲʍɻɸʆʏʊʎʏʌɿɳʆʏɲ;ϯϬͿɻʅɸʌʙʆɲʋʊʏɻʄɼʗɻʏʘʆʋɲʌɲʏɻʌɼʍɸʘʆʏɻʎɆȰȵ͘
ϱ͘ ɀɹʖʌɿ ʏɻʆ ɹʆɲʌʇɻ ɿʍʖʑʉʎ ʏʘʆ ʆɹʘʆ Ɉɿʅʉʄʉɶʀʘʆ ȴɿɲʆʉʅɼʎ ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿ ʏɲ ɿʍʖʑʉʆʏɲ
ʏɿʅʉʄʊɶɿɲ͘ Ɉʐʖʊʆ ɷɿɲʔʉʌɹʎ ʍʏɲ ɹʍʉɷɲ ʏʉʐ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʐʋʊʗɻ ʃɲʏɳ ʏʉʆ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏɻʎȰʆɲʃʏɼʍɿʅɻʎȴɿɲʔʉʌɳʎʏɻʎɸʋʊʅɸʆɻʎɅɸʌɿʊɷʉʐȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ͘
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ȱʌɽʌʉϮϬͲɉʋʉʄʉɶɿʍʅʊʎȰʆɲʃʏɼʍɿʅɻʎȴɿɲʔʉʌɳʎ
ϭ͘ ȵʆʏʊʎ ʏʌɿʙʆ ;ϯͿ ʅɻʆʙʆ ɲʋʊ ʏʉ ʏɹʄʉʎ ʃɳɽɸ ȶʏʉʐʎ ʏɻʎ Ʌɸʌɿʊɷʉʐ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ͕ ʉ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ͕ʐʋʉɴɳʄʄɸɿʍʏɻɆȰȵʏɲɲʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲɶɿɲʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲʅɸɶɹɽɻɶɿɲ
ʏʉɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉȶʏʉʎʏɻʎɅɸʌɿʊɷʉʐȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ͗
ȰͿ

ɆʐɽʅɿɺʊʅɸʆɻɅɸʌɿʉʐʍɿɲʃɼȲɳʍɻ͕ʊʋʘʎʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏʉɳʌɽʌʉϱ͘

ȲͿ

Ȱʋʉʍɴɹʍɸɿʎʋɲɶʀʘʆ͕ʊʋʘʎʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍʏʉɳʌɽʌʉϳ͘

ȳͿ

ȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃɹʎȴɲʋɳʆɸʎ͕ʊʋʘʎʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍʏʉɳʌɽʌʉϴ͘

ȴͿ ȿʉɿʋɳȶʍʉɷɲɲʋʊʌʐɽʅɿɺʊʅɸʆɸʎɼʅɻʌʐɽʅɿɺʊʅɸʆɸʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʃɲʏɳʏʉɳʌɽʌʉ
ϵ͘

Ϯ͘ ȾɲʏɳʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲɲʆɲɽɸʙʌɻʍɻʎʏʘʆɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͕ʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸɿɶɿɲʃɳɽɸ
ɹʏʉʎ;ƚͿʏɻʎɅɸʌɿʊɷʉʐȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ͗
Ϳ

ɈʉɅʌʉʎȰʆɳʃʏɻʍɻȰʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉȶʍʉɷʉ͕ʏʉʉʋʉʀʉʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʘʎʏʉɳɽʌʉɿʍʅɲ͗
ŝͿ

Ɉʉʐ ɶɿʆʉʅɹʆʉʐ ʏʉʐ ɸɶʃʌɿɽɹʆʏʉʎ  ɲʋʊ ʏɻ ɆȰȵ t ɶɿɲ ʏɻʆ Ʌɸʌʀʉɷʉ
ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆʋʉʐɲʔʉʌɳɻȰʆɲɽɸʙʌɻʍɻɸʋʀʏʉʐɲʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃʉʑ
ʅɸɶɹɽʉʐʎʏɻʎɆɅȲ

ŝŝͿ

Ɉʘʆɲʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃʙʆɲʋʉʍɴɹʍɸʘʆʋɲɶʀʘʆ

ŝŝŝͿ

Ɉʘʆʋʌʉɴʄɹʗɸʘʆʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼɶɿɲȿɸɿʏʉʐʌɶɿʃɹʎȴɲʋɳʆɸʎ

ŝǀͿ

Ȱʔɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆʏʘʆʋʌɲɶʅɲʏɿʃʙʆʄʉɿʋʙʆɸʍʊɷʘʆɲʋʊʌʐɽʅɿɺʊʅɸʆɸʎɼʅɻ
ʌʐɽʅɿɺʊʅɸʆɸʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ͘

Ϳ Ɉʉʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊʌʐɽʅɿɺʊʅɸʆʉɹʍʉɷʉʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ͕ʍʏʉʉʋʉʀʉʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʏɲ
ɹʍʉɷɲɲʋʊʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐɈɿʅʉʄʉɶʀʉʐɍʌɼʍɻʎʏʉʐȴɿʃʏʑʉʐȴɿɲʆʉʅɼʎʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸʏɿʎʏɿʅʉʄʉɶɻɽɸʀʍɸʎʋʉʍʊʏɻʏɸʎʃɲɽʙʎʃɲɿʏʐʖʊʆɹʍʉɷɲʋʉʐʅʋʉʌɸʀʆɲʋʌʉʃʑʗʉʐʆ
ɲʋʊʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼʏʘʆȾɲʆʊʆʘʆȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʉʐȴɿʃʏʑʉʐȴɿɲʆʉʅɼʎ͘
ȳͿ

Ɉɻ ɷɿɲʔʉʌɳ͕ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɹʏʉʎ ;ƚͿ ʏɻʎ Ʌɸʌɿʊɷʉʐ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ͕ ʏʉʐ Ʌʌʉʎ Ȱʆɳʃʏɻʍɻ
Ȱʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉʐȵʍʊɷʉʐ͕ʊʋʘʎʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻ;ȰͿ͕ɲʋʊʏʉ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊ ʌʐɽʅɿɺʊʅɸʆʉ ɹʍʉɷʉ ʏʉʐ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ͕ ʊʋʘʎ ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻ;ȲͿ͘

ϯ͘ ȸɽɸʏɿʃɼɼɲʌʆɻʏɿʃɼȰʆɲʃʏɼʍɿʅɻȴɿɲʔʉʌɳʃɳɽɸȶʏʉʐʎʏɻʎɅɸʌɿʊɷʉʐȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ͕ʊʋʘʎ
ʐʋʉʄʉɶʀɺɸʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ Ϯȳ ɲʆʘʏɹʌʘ͕ ʋʉʄʄɲʋʄɲʍɿɲɺʊʅɸʆɻ ʅɸ
ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼሺͳ  ߂ܫܲܥሻሺ்ି௧ሻ ɲʆɳɶɸʏɲɿʍʏʉʋʌʙʏʉɹʏʉʎʏɻʎʆɹɲʎɅɸʌɿʊɷʉʐɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ
Ɉɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͕ʊʋʉʐŽʊʌʉʎȴW/ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿʍʏɻʅɸʏɲɴʉʄɼʏʉʐȴɸʀʃʏɻɈɿʅʙʆȾɲʏɲʆɲʄʘʏɼ
ɶɿɲʃɳɽɸɹʏʉʎʏɻʎɅɸʌɿʊɷʉʐȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ͘
ϰ͘ Ɉʉ ɲʄɶɸɴʌɿʃʊ ɳɽʌʉɿʍʅɲ ʏʘʆ ʋʄɻɽʘʌɿʍʅɹʆʘʆ Ȱʆɲʃʏɼʍɿʅʘʆ ȴɿɲʔʉʌʙʆ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ɸʏʙʆ
ʏɻʎ Ʌɸʌɿʊɷʉʐ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ɲʋʉʏɸʄɸʀ ʏɻ ɇʐʆʉʄɿʃɼ Ȱʆɲʃʏɼʍɿʅɻ ȴɿɲʔʉʌɳ ʏɻʎ Ʌɸʌɿʊɷʉʐ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ͘


Τεύχος Β’ 3067/26.09.2016

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

32285

ϱ͘ ȸ ɇʐʆʉʄɿʃɼ Ȱʆɲʃʏɼʍɿʅɻ ȴɿɲʔʉʌɳ ;ɇȰȴͿ ʏɻʎ Ʌɸʌɿʊɷʉʐ ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ ʃɲʏɲʆɹʅɸʏɲɿ
ʋɸʌɲɿʏɹʌʘʍɸʃɳɽɸɹʏʉʎƚɲʋʊʏɲɹʏɻŶʏɻʎɸʋʉʅɹʆɻʎʋɸʌɿʊɷʉʐɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆɲʃʊʄʉʐɽʉʏʑʋʉ͗
;ɇȰȴͬŶͿΎሺͳ  ߂ܫܲܥሻ௧ ͘ȸɲʌɿɽʅɻʏɿʃɼʏɿʅɼʏɻʎȰʆɲʃʏɼʍɿʅɻʎȴɿɲʔʉʌɳʎɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿʍʏɻʆ
ȰʋʊʔɲʍɻȶɶʃʌɿʍɻʎɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͘
ϲ͘ Ʌʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲɷʉɽɸʀʃʀʆɻʏʌʉʍʏʉʆȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼɶɿɲʏɻʆʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼʃɲɿɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼ
ʖʌɼʍɻʏʉʐȴɿʃʏʑʉʐȴɿɲʆʉʅɼʎ͕ʍʏʉʆʐʋʉʄʉɶɿʍʅʊʏɻʎȰʆɲʃʏɼʍɿʅɻʎȴɿɲʔʉʌɳʎʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ
ʐʋʊʗɻʉɿʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎʏʘʆʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆɷɲʋɲʆʙʆʃɲɿʊʖɿʉɿɲʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃɹʎɷɲʋɳʆɸʎʏʉʐ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ͘
ȱʌɽʌʉϮϭͲȶʃʏɲʃʏɻȰʆɲɽɸʙʌɻʍɻʏʘʆɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆ
ϭ͘ ȶʃʏɲʃʏɻɲʆɲɽɸʙʌɻʍɻʏʘʆʏɿʅʉʄʉɶʀʘʆɷʑʆɲʏɲɿʆɲʄɳɴɸɿʖʙʌɲ͕ʅɸʏɳɲʋʊʍʖɸʏɿʃʊɲʀʏɻʅɲ
ʏʉʐ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ;Ȱʀʏɻʅɲ ȰʆɲɽɸʙʌɻʍɻʎͿ͕ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ɸʀʏɸ ʅɸ ɷɿʃɼ ʏʉʐ
ʋʌʘʏʉɴʉʐʄʀɲɸʀʏɸʅɸʏɳɲʋʊʍʖɸʏɿʃɼʐʋʊɷɸɿʇɻɼʍʑʍʏɲʍɻʏɻʎɆȰȵ͕ʍʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐ
ɸʀʏɸʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎɸʀʏɸɻɆȰȵɸʃʏɿʅʉʑʆʊʏɿɹʖʉʐʆʅɸʏɲɴʄɻɽɸʀʉʐʍɿʘɷʙʎʏɲʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳ͕
ʆʉʅɿʃɳ ɼ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɳ ɷɸɷʉʅɹʆɲ ʋʉʐ ɸʀʖɲʆ ʄɻʔɽɸʀ ʐʋʊʗɻ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʃɲʏɳʌʏɿʍɻ ʏʘʆ
ʏɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͘ ɏʎ ʏɹʏʉɿɸʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ɸʆɷɸɿʃʏɿʃɳ ʃɲɿ ʊʖɿ ʋɸʌɿʉʌɿʍʏɿʃɳ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʉɿ
ɸʇɼʎ͗
Ϳ

ɇɻʅɲʆʏɿʃɼʅɸʏɲɴʉʄɼʏʉʐʃʊʍʏʉʐʎȴɲʆɸɿʍʅʉʑʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ͘

Ϳ

ɇɻʅɲʆʏɿʃɼ ʅɸʏɲɴʉʄɼ ʏʉʐ ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼ ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ ʔʉʌʉʄʉɶʀɲʎ ʏʘʆ ʃɸʌɷʙʆ ʏʉʐ
ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ͘

ȳͿ

ɇɻʅɲʆʏɿʃɼʅɸʏɲɴʉʄɼʏʉʐʅɹʍʉʐɸʏɼʍɿʉʐȴɸʀʃʏɻɈɿʅʙʆȾɲʏɲʆɲʄʘʏɼʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏʉ
ʋʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍɽɹʆɹʏʉʎ͘

ȴͿ

ȸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ ɻ ʍʐʆʉʄɿʃɼ ȴɸʍʅɸʐʅɹʆɻ ȴʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ɼͬʃɲɿ ʉɿ
ʍʐʆʉʄɿʃɹʎ ɷɿɲʆɸʅɻɽɸʀʍɸʎ ʋʉʍʊʏɻʏɸʎ ɶɿɲ ʊʄɲ ʏɲ ɇɻʅɸʀɲ Ʌɲʌɳɷʉʍɻʎ ʃɲʏɳ ʏʉ
ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉ ɹʏʉʎ ɲʋʊ ʏʉ ɹʏʉʎ ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʏʉʐ ɲɿʏɼʅɲʏʉʎ ȶʃʏɲʃʏɻʎ Ȱʆɲɽɸʙʌɻʍɻʎ
;ȶʏʉʎȰɿʏɼʅɲʏʉʎȰʆɲɽɸʙʌɻʍɻʎͿʃɲɿʉɿʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɲɸʆʄʊɶʘʅɸɶɹɽɻɶɿɲ
ʏʉɹʏʉʎȰɿʏɼʅɲʏʉʎȰʆɲɽɸʙʌɻʍɻʎʃɲɿɶɿɲʏʉɸʋʊʅɸʆʉɲʋʊɲʐʏʊɹʏʉʎɸʀʆɲɿʍɻʅɲʆʏɿʃɳ
ʅɿʃʌʊʏɸʌɸʎ ɼ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɸʎ ʏʘʆ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆ ʋʌʉɴʄɹʗɸʘʆ ʋʉʐ ɸʄɼʔɽɻʍɲʆ ʐʋʊʗɻ
ɶɿɲʏɻʆʃɲʏɳʌʏɿʍɻͬɹɶʃʌɿʍɻʏʘʆʏɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͘

ȵͿ

ȸ ɸɶɶʌɲʔɼ ʍʏɿʎ ʄʉɶɿʍʏɿʃɹʎ ʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʏʉʐ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ͕ ɹʌɶʘʆ ɸʋɹʃʏɲʍɻʎ ʏʉʐ
ȴɿʃʏʑʉʐʄʊɶʘʍʑʆɷɸʍɻʎ͕ʍʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʃɲʏɳʏɻʆʉʋʉʀɲʏɲɸʆʄʊɶʘɹʌɶɲɷɸʆɹʖʉʐʆ
ɼɷɻʋʌʉɴʄɸʔɽɸʀʍʏʉɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʋʌʊɶʌɲʅʅɲɲʆɳʋʏʐʇɻʎʃɲʏɳʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉϭϬ
ʏʉʐɳʌɽʌʉʐϴϬʏʉʐɁʊʅʉʐ͘

Ϯ͘ Ɉʉ Ȱʀʏɻʅɲ Ȱʆɲɽɸʙʌɻʍɻʎ ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ ʍʏɻ ɆȰȵ ɸɶɶʌɳʔʘʎ͕
ʏɸʃʅɻʌɿʙʆɸʏɲɿ ɸɿɷɿʃɳ ʃɲɿ ʍʐʆʉɷɸʑɸʏɲɿ ɲʋʊ ʍʖɹɷɿʉ ɲʆɲɽɸʘʌɻʅɹʆʘʆ Ɉɿʅʉʄʉɶʀʘʆ
ȴɿɲʆʉʅɼʎ͘ɀɸʏʉɲʀʏɻʅɲʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿʍʏɻɆȰȵʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɿɷʀʘʎ͗
ȰͿ

Ȼʍʏʉʌɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲɸʇɹʄɿʇɻʎʏʘʆʅɸɶɸɽʙʆʏɲʉʋʉʀɲɸʋɿɴɳʄʄʉʐʆʏɻʆɲʆɲɽɸʙʌɻʍɻ͘

ȲͿ

ɇʏʉɿʖɸʀɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʊʃʄɿʍɻ ʏʘʆ ʏɿʅʙʆ ʏʘʆ ʅɸɶɸɽʙʆ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɸʋɿɴɳʄʄʉʐʆ ʏɻʆ
ɲʆɲɽɸʙʌɻʍɻ ɲʋʊ ʏɿʎ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɸʎ ʏɿʅɹʎ ʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʔɽɻʃɲʆ ɶɿɲ ʏɲ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ ȶʏɻ
ʏɻʎɅɸʌɿʊɷʉʐɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͘
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ȳͿ

ȵʃʏʀʅɻʍɻɶɿɲʏɻʆɸʇɹʄɿʇɻʏʘʆʅɸɶɸɽʙʆʏɲʉʋʉʀɲɸʋɿɴɳʄʄʉʐʆʏɻʆɲʆɲɽɸʙʌɻʍɻɶɿɲ
ʃɳɽɸ ɸʋʊʅɸʆʉ ɹʏʉʎ ɲʋʊ ʏʉ ɹʏʉʎ Ȱɿʏɼʅɲʏʉʎ Ȱʆɲɽɸʙʌɻʍɻʎ ɹʘʎ ʃɲɿ ʏʉ ɹʏʉʎ
ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʏɻʎɸʋʊʅɸʆɻʎʏɲʃʏɿʃɼʎɲʆɲɽɸʙʌɻʍɻʎʏɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͘

ȴͿ

ȵʃʏʀʅɻʍɻʏʘʆɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆʍʏɲɹʍʉɷɲʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʃɲɿʏɻʎɸʋʀʋʏʘʍɻʎʍʏʉʑʗʉʎ
ʏʘʆʏɿʅʉʄʉɶʀʘʆʏɻʎɸʋʊʅɸʆɻʎɅɸʌɿʊɷʉʐɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆ͕ɸɳʆɷɸʆɸɶʃʌɿɽɸʀ
ɻɹʃʏɲʃʏɻɲʆɲɽɸʙʌɻʍɻ͘

ȵͿ

Ȱʆɲʄʐʏɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏʉ ʃʊʍʏʉʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ɹʌɶʘʆ ɸʋɹʃʏɲʍɻʎ ʄʊɶʘ
ʍʑʆɷɸʍɻʎ ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɷɸʆ ɹʖʉʐʆ ʋɸʌɿʄɻʔɽɸʀ ʍʏʉ Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ʃɲɿ
ɸɶɶʌɳʔʉʆʏɲɿʍʏɿʎʄʉɶɿʍʏɿʃɹʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʋʌɿʆʏɻʆʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏɻʎ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌɳ ʍʏɻʆ ɹɶʃʌɿʍɻ ʏʉʐ ɸʋʊʅɸʆʉʐ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ͕
ɸʔʊʍʉʆ ɻ Ȱʀʏɻʍɻ Ȱʆɲɽɸʙʌɻʍɻʎ ɸʀʆɲɿ ɲʋʉʏɹʄɸʍʅɲ ʏɻʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎ
ʏɹʏʉɿʘʆɹʌɶʘʆ͘ɇʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻɲʐʏɼʉȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎʐʋʉɴɳʄɸɿʃɲɿʏɸʖʆʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʏʘʆɸʆʄʊɶʘɹʌɶʘʆʃɲɽʙʎʃɲɿʅɸʄɹʏɻɸʋʀʋʏʘʍɻʎ͕ɲʋʊʏɻʆɹʆʏɲʇɻʏʘʆ
ɸʆʄʊɶʘɹʌɶʘʆʍʏɻʆɆɅȲ͕ʍʏʉɈɿʅʉʄʊɶɿʉȴɿɲʆʉʅɼʎ͘

ϯ͘ Ɉʉɲʀʏɻʅɲʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼɶɿɲʏɻʆɹʃʏɲʃʏɻɲʆɲɽɸʙʌɻʍɻʏʘʆʏɿʅʉʄʉɶʀʘʆɲʇɿʉʄʉɶɸʀʏɲɿɲʋʊ
ʏɻɆȰȵ͘
ϰ͘ ȸɆȰȵɸʃɷʀɷɸɿʏɻʆɲʋʊʔɲʍɼʏɻʎɸʆʏʊʎʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎʏʌɿʙʆ;ϯͿʅɻʆʙʆɲʋʊʏɻʆɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ʋʉʐʏʉɲʀʏɻʅɲʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼɽɸʘʌɼɽɻʃɸʏʐʋɿʃɳʋʄɼʌɸʎ͘
ϱ͘ ȰʋʊʌʌɿʗɻʏʉʐɲɿʏɼʅɲʏʉʎʏʉʐȴɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼɲɿʏɿʉʄʉɶɸʀʏɲɿʋʄɼʌʘʎɲʋʊʏɻɆȰȵ͘
ϲ͘ ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʏɻʎ ɲʋʉɷʉʖɼʎ ɲʋʊ ʏɻ ɆȰȵ ʏʉʐ Ȱɿʏɼʅɲʏʉʎ Ȱʆɲɽɸʙʌɻʍɻʎ͕ ʏʉ ɹʏʉʎ
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ʏɻʎ ɲʆɲɽɸʙʌɻʍɻʎ ʃɲɽʀʍʏɲʏɲɿ ȶʏʉʎ ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʉɿ ʖʌʊʆʉɿ
ɷɿɸʇɲɶʘɶɼʎʏʘʆɸʋʊʅɸʆʘʆʏɲʃʏɿʃʙʆɲʆɲɽɸʘʌɼʍɸʘʆʋʌʉʍɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿɲʆɲʄʊɶʘʎ͘
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ȾȵɌȰȿȰȻɃɇɈͲɈȵȿȻȾȵɇȾȰȻɀȵɈȰȲȰɈȻȾȵɇȴȻȰɈȰɂȵȻɇ
ȱʌɽʌʉϮϮͲɍʌʊʆʉɿɅʌʙʏɻʎȶʃɷʉʍɻʎɈɿʅʉʄʉɶʀʘʆ
ϭ͘ ȳɿɲ ʏɻʆ ʋʌʙʏɻ ɹʃɷʉʍɻ Ɉɿʅʉʄʉɶʀʘʆ ʋʉʐ ɷɿɹʋʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ͕
ɿʍʖʑʉʐʆʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲ͗
ȰͿ

ɏʎȶʏʉʎȰʆɲʔʉʌɳʎʉʌʀɺɸʏɲɿʏʉȶʏʉʎϮϬϭϱ͘

ȲͿ

ɏʎȶʏʉʎɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑʉʌʀɺɸʏɲɿʏʉȶʏʉʎϮϬϭϲ͘

ȳͿ

ȸʋʌʙʏɻɈɲʃʏɿʃɼȰʆɲɽɸʙʌɻʍɻʏʘʆʏɿʅʉʄʉɶʀʘʆɽɲɷɿɸʆɸʌɶɻɽɸʀɸʆʏʊʎʏʉʐɹʏʉʐʎϮϬϭϴ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ɲʃʊʄʉʐɽɲ ʃʌɿʏɼʌɿɲ͗ ;ɲͿ ɸʋʀʏɸʐʇɻ ʏʘʆ ʍʏʊʖʘʆ ɴɳʍɸɿ ʏʉʐ
ʐʄʉʋʉɿɻɽɹʆʏʉʎʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎɲʆɳʋʏʐʇɻʎ͕ʏʉʉʋʉʀʉɽɲɹʖɸɿɸɶʃʌɿɽɸʀɲʋʊʏɻɆȰȵ͕;ɴͿ
ɸʆɷɸʖʊʅɸʆɻʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʏɻʎɷɿɳʌʃɸɿɲʎʏɻʎȱɷɸɿɲʎȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎȴɿʃʏʑʉʐȴɿɲʆʉʅɼʎ
ɌʐʍɿʃʉʑȰɸʌʀʉʐʃɲʏɳʏʉɳʌɽʌʉϴϬȳʋɲʌ͘Ϯʏʉʐʆ͘ϰϬϬϭͬϮϬϭϭ͕;ɶͿɲʆɲɽɸʙʌɻʍɻʏɻʎ
ɆɅȲʃɲɿɲʋʉʍɴɹʍɸʘʆʃɲʏɳʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ͕;ɷͿɲʆɲɽɸʙʌɻʍɻ
ʏʘʆʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʙʆɷɲʋɲʆʙʆʃɲʏɳʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ͕ʉɿʉʋʉʀɸʎ
ʃɲʏ͛ɸʇɲʀʌɸʍɻʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʐʋʊʗɻʍʏɻʆʋʌʙʏɻɲʐʏɼɈɲʃʏɿʃɼȰʆɲɽɸʙʌɻʍɻ͘


ȱʌɽʌʉϮϯͲȶʆɲʌʇɻȻʍʖʑʉʎȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ
ϭ͘ɃɿɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑɿʍʖʑʉʐʆɲʋʊʏɻɷɻʅʉʍʀɸʐʍɼʏʉʐȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ
ʍʏɻʆȵʔɻʅɸʌʀɷɲʏɻʎȾʐɴɸʌʆɼʍɸʘʎ͘
Ϯ͘ȸɷɿɳʏɲʇɻʏʉʐɳʌɽʌʉʐϱʋɲʌ͘ϭϭʃɲɿʏʉʐɳʌɽʌʉʐϴʋɲʌ͘ϯȵʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ
ɿʍʖʑɸɿɲʋʊʏɻʆϬϭͬϬϭͬϮϬϭϳ͘
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰͲȵɁȴȵȻȾɈȻȾȰɍɆɃɁȻȾȰɃɆɃɇȸɀȰȾȰȻȰȿȿȸȿɃɉɍȻȰɈȰȾɈȻȾɏɁ
ȰɁȰȺȵɏɆȸɇȵɏɁ


ȶʏʉʎ
Ȱʆɲʔʉʌ
ɳʎ

ȶʏʉʎ
ɉʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ

Ʌɸʌʀʉɷʉʎ
ȵʃʃɲɽɳʌɿʍɻʎ

ɅɸʌʀʉɷʉʎȻʍʖʑʉʎ
Ɉɿʅʉʄʉɶʀʘʆ
;Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃɼ
ɅɸʌʀʉɷʉʎͿ

ϮϬϭϱ

ϮϬϭϲ



͙͘͘ͲϮϬϭϴ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϴ

ϮϬϭϳ

ϮϬϭϵͲϮϬϮϮ

ϮϬϮϭ

ϮϬϮϮ

Ʌʌʙʏɻɹʃɷʉʍɻ
ʏɿʅʉʄʉɶʀʘʆ
Ʌʌʙʏɻ
Ȱʆɲɽɸʙʌɻʍɻ
Ɉɿʅʉʄʉɶʀʘʆ
ȴɸʑʏɸʌɻ
Ȱʆɲɽɸʙʌɻʍɻ
Ɉɿʅʉʄʉɶʀʘʆ
ȵʋʊʅɸʆɸʎ
Ȱʆɲɽɸʘʌɼʍɸɿʎ

ϮϬϭϴͲϮϬϮϭ

ϮϬϮϯͲϮϬϮϲ

ȰʆɲʄʉɶɿʃɳɴɳʍɸɿȾɲʆʉʆɿʍʅʉʑ


H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ
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