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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Ιουλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 45850
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.44076/
11.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και
άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο
της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2798).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α’ 104),
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42),
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 46),
γ. της παρ. 3 του άρθρου ένατου και της παρ. 4 του
άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), που κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 46),
δ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),
ε. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),
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στ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168),
ζ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α’ 148),
η. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 4),
θ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών» (Α’ 180),
ι. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),
ια. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
ιβ. της υπ’ αρ. 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053),
ιγ. της υπ’ αρ. ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/19.7.2019
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη
Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).
2. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.44076/11.7.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 2798), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/
Γ.Π.οικ.44459/13.7.2020 (Β’ 2858) κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του
Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών
και Μεταφορών.
3. Την από 16.7.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
4. Την ανάγκη λήψης μέτρων τήρησης αποστάσεων,
προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον
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κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά την
περίοδο επανόδου στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα με την προσθήκη της υποχρεωτικής πλέον
χρήσης μη ιατρικής μάσκας από όλο το προσωπικό εργασίας και το κοινό-πελάτες των σούπερ-μάρκετ.
5. Την υπ’ αρ. Β1α/οικ.45840/17.7.2020 βεβαίωση της
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. Δ1α/
Γ.Π.οικ.44076/11.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και
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Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης
αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο
της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2798), όπως τροποποιήθηκε με
την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.44459/13.7.2020 (Β’ 2858) κοινή
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«1. Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων
δεν έχει απαγορευθεί στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων
αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, οι διοικήσεις τους οφείλουν να διασφαλίζουν
την τήρηση, κατά την προσέλευση των καταναλωτών,
των ακόλουθων αποστάσεων:
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ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎͬȾȰȴ

-ȱʄʄʉʄɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʍɸʅɻ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϭϵ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ͕ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆʅʉʆɳɷʘʆ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆʃɲɿʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϰϭ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϰϮ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑɼʖʉʐʃɲɿ
ɸɿʃʊʆɲʎʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ͬϰϳ͘ϰϯ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉ
ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ͬϰϳ͘ϱϭ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʍɿɷɻʌɿʃʙʆ͕ʖʌʘʅɳʏʘʆ
ʃɲɿʏɺɲʅɿʙʆʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϱϮ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʖɲʄɿʙʆ͕ʃɿʄɿʅɿʙʆʃɲɿ
ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆɷɲʋɹɷʉʐʃɲɿʏʉʀʖʉʐʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϱϯ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆʉɿʃɿɲʃʙʆ
ʍʐʍʃɸʐʙʆʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϱϰ
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Ɉɸʏʌɲɶʘʆɿʃɳʅɹʏʌɲɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ
ʃʐʌʀʘʎʖʙʌʉʐ
;ʋʄɻʆɴʉɻɽɻʏɿʃʙʆʖʙʌʘʆͿ

ȶʘʎϮϬʏ͘ʅ͘
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Ʌʄɻɽʐʍʅʊʎɲʏʊʅʘʆ
;ʅɿʃʏʊʎɲʌɿɽʅʊʎͿ͗
ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉɿʃɲɿʋɸʄɳʏɸʎ

ϰɳʏʉʅɲ
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-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɸʋʀʋʄʘʆ͕ʔʘʏɿʍʏɿʃʙʆ
ʃɲɿɳʄʄʘʆɸɿɷʙʆʉɿʃɿɲʃɼʎʖʌɼʍɻʎʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϱϵ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɴɿɴʄʀʘʆʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϲϭ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɸʔɻʅɸʌʀɷʘʆʃɲɿ
ɶʌɲʔɿʃɼʎʑʄɻʎʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϲϮ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɸɶɶʌɲʔʙʆʅʉʐʍɿʃɼʎ
ʃɲɿɸɿʃʊʆɲʎʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϲϯ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɲɽʄɻʏɿʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϲϰ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆʃɳɽɸ
ɸʀɷʉʐʎʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϲϱ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɸʆɷʐʅɳʏʘʆʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϳϭ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆʃɲɿ
ɷɸʌʅɳʏɿʆʘʆɸɿɷʙʆʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϳϮ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʃɲʄʄʐʆʏɿʃʙʆʃɲɿ
ɸɿɷʙʆʃɲʄʄʘʋɿʍʅʉʑʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϳϱ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʄʉʐʄʉʐɷɿʙʆ͕ʔʐʏʙʆ͕
ʍʋʊʌʘʆ͕ʄɿʋɲʍʅɳʏʘʆ͕ɺʙʘʆ
ʍʐʆʏʌʉʔɿɳʎʃɲɿʍʖɸʏɿʃʙʆɺʘʉʏʌʉʔʙʆ
ʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϳϲ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʌʉʄʉɶɿʙʆʃɲɿ
ʃʉʍʅɻʅɳʏʘʆʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϳϳ
-ȱʄʄʉʄɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʃɲɿʆʉʑʌɿʘʆ
ɸɿɷʙʆʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϳϴ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʅɸʏɲʖɸɿʌɿʍʅɹʆʘʆ
ɸɿɷʙʆʍɸʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϳϵ
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɴɿɴʄɿʉɽɻʃʙʆʃɲɿ
ɲʌʖɸɿʉʔʐʄɲʃɸʀʘʆͬϵϭ͘Ϭϭ
-ȵʆʉɿʃʀɲʍɻʃɲɿɸʃʅʀʍɽʘʍɻɸɿɷʙʆ
ɲʆɲʗʐʖɼʎʃɲɿɲɽʄɻʏɿʃʙʆɸɿɷʙʆͬϳϳ͘Ϯϭ
-ȵʆʉɿʃʀɲʍɻɴɿʆʏɸʉʃɲʍɸʏʙʆʃɲɿ
ɷʀʍʃʘʆͬϳϳ͘ϮϮ
-ȵʆʉɿʃʀɲʍɻʃɲɿɸʃʅʀʍɽʘʍɻɳʄʄʘʆɸɿɷʙʆ
ʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎɼʉɿʃɿɲʃɼʎʖʌɼʍɻʎͬϳϳ͘Ϯϵ
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʍʖʉʄʙʆɸʌɲʍɿʏɸʖʆʙʆ
ʉɷɻɶʙʆͬϴϱ͘ϱϯ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʍʖʉʄʙʆʉɷɻɶʙʆ
ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆͬϴϱ͘ϱϯ͘ϭϭʋʉʐɲʔʉʌɳ
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ȰʋʊϮϬʏ͘ʅ͘ɹʘʎϭϬϬʏ͘ʅ͘

ϰɳʏʉʅɲнϭɳʏʉʅʉɲʆɳϭϬ
ʏ͘ʅ͘ɶɿɲʏɻʆɸʋɿʔɳʆɸɿɲɳʆʘ
ʏʘʆϮϬɹʘʎϭϬϬʏ͘ʅ͘

ȱʆʘʏʘʆϭϬϬʏ͘ʅ͘

ϭϮɳʏʉʅɲнϭɳʏʉʅʉɲʆɳϭϱ
ʏ͘ʅ͘ɶɿɲʏɻʆɸʋɿʔɳʆɸɿɲɳʆʘ
ʏʘʆϭϬϬʏ͘ʅ͘

ȱʆʘʏʘʆϯϬϬʏ͘ʅ͘

ϭɳʏʉʅʉɲʆɳϭϬʏ͘ʅ͘ɲʆɳ
ʊʌʉʔʉ
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ʍʏʉʐʎʃʑʌɿʉʐʎʖʙʌʉʐʎʋʄɻʆʏʘʆ
ɲɿɽʉʐʍʙʆɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʍʖʉʄʙʆɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʙʆ
ʉɷɻɶʙʆɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆͬϴϱ͘ϱϵ͘ϭϯ͘Ϭϲɶɿɲ
ɇʖʉʄɹʎͬȾɹʆʏʌɲɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎȻʃɲʆʊʏɻʏɲʎ;ɅȵȻͿ͕ɶɿɲ
ʏʉʐʎʃʑʌɿʉʐʎʖʙʌʉʐʎʋʄɻʆʏʘʆ
ɲɿɽʉʐʍʙʆɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ
ɇʖʉʄɹʎȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎȾɲʏɳʌʏɿʍɻʎ
ɀɸʏɲʔʉʌɹʘʆ;ɇȵȾȰɀͿʃɲɿɇʖʉʄɹʎ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎȾɲʏɳʌʏɿʍɻʎɃɷɻɶʙʆ
Ƀʖɻʅɳʏʘʆɀɸʏɲʔʉʌɳʎȵʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ
ȵʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆZ;ɇȵȾɃɃɀȵȵͿ
-ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎɶʐʅʆɲʍʏɿʃɼʎͬϵϯ͘ϭϯ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʍʘʅɲʏɿʃɼʎɸʐɸʇʀɲʎ;ʋɿʄɳʏɸʎ
ʃ͘ʄʋ͘Ϳͬϵϲ͘Ϭϰ͘ϭϬ͘ϬϬ
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʃʉʅʅʘʏɻʌʀʘʆ͕
ʃʉʐʌɸʀʘʆʃɲɿʃɹʆʏʌʘʆ
ɲɿʍɽɻʏɿʃɼʎͬϵϲ͘ϬϮ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎɷɿɲɿʏʉʄʉɶʀɲʎͬϵϲ͘Ϭϰ͘ϭϬ͘Ϭϭ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎɷɿɲɿʏʉʄʉɶɿʃʙʆʅʉʆɳɷʘʆ
ͬϵϲ͘Ϭϰ͘ϭϬ͘ϬϮ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʅɲʍɳɺͬϵϲ͘Ϭϰ͘ϭϬ͘Ϭϱ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎʐɶɿɸɿʆɼʎʃɲɿ
ʔʌʉʆʏʀɷɲʎʍʙʅɲʏʉʎ;ɲʋʉʏʌʀʖʘʍɻʎ͕
ɽɸʌɲʋɸʀɲʎʅɸʐʋɸʌɿʙɷɸɿʎʃɲɿ
ʐʋɹʌʐɽʌɸʎɲʃʏʀʆɸʎͬϵϲ͘Ϭϰ͘ϭϬ͘Ϭϲ
ɉʋɻʌɸʍʀɸʎɶʌɲʔɸʀʘʆɶʆʘʌɿʅʀɲʎɼ
ʍʐʆʉɿʃɸʍʀʘʆͬϵϲ͘Ϭϵ͘ϭϵ͘Ϭϲ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎɶʐɲʄʀʍʅɲʏʉʎ
ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆͬϵϲ͘Ϭϵ͘ϭϵ͘Ϭϴ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎɷɸʌʅɲʏʉʍʏɿʇʀɲʎ
;ʏɲʏʉʐɳɺͿͬϵϲ͘Ϭϵ͘19.09
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʍʏʉʄɿʍʅʉʑɸʃʃʄɻʍɿʙʆ͕
ɲɿɽʉʐʍʙʆʃʄʋ;ɶɿɲɶɳʅʉʐʎ͕ɴɲʋʏʀʍɸɿʎ͕
ʃɻɷɸʀɸʎʃɲɿɳʄʄɸʎɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎͿ
ͬϵϲ͘Ϭϵ͘ϭϵ͘ϭϲ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʏʌʐʋɼʅɲʏʉʎɷɹʌʅɲʏʉʎʏʉʐ
ʍʙʅɲʏʉʎ;ƉŝĞƌĐŝŶŐͿͬϵϲ͘Ϭϵ͘19.17
-Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲʉʋʏɿʃʙʆʃɲɿ
ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆʋʙʄɻʍɻʎɲʃʉʐʍʏɿʃʙʆ
ɴɲʌɻʃʉʂɲʎ
-Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲʄɿɲʆɿʃʉʑɸʅʋʉʌʀʉʐʋʉʐ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆʅɸʍʐʅʔʘʆʀɸʎ
ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎʊʄʘʆʏʘʆʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ
ʄɿɲʆɿʃʉʑɸʅʋʉʌʀʉʐʏʑʋʉʐͨʃɲʏɳʍʏɻʅɲ
ɸʆʏʊʎʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎͩ;ƐŚŽƉƐŝŶaƐŚŽƉͿ
-Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲʄɿɲʆɿʃʉʑʃɲɿʖʉʆɷʌɿʃʉʑ
ɸʅʋʉʌʀʉʐʏʑʋʉʐ;ĚŽŝƚǇŽƵƌƐĞůĨĂŶĚ
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ŚŽŵĞŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚͿʋʉʐʋʘʄʉʑʆ
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɳɸʀɷɻ;ʖʌʙʅɲʏɲ͕ʍɿɷɸʌɿʃɳ͕
ʇʐʄʉʐʌɶɿʃɳ͕ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃɳ͕ɹʋɿʋʄɲ͕
ʐɶɿɸɿʆɼʎ͕ʃɼʋʉʐ͕ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ͕
ɷɿɲʃʊʍʅɻʍɻʎʃ͘ʄʋ͘Ϳ
- ɀɸʅʉʆʘʅɹʆɸʎ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎͬʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲʅɸ
ʉʌɿʉɽɸʏɻʅɹʆʉɼʅɻʉʌɿʉɽɸʏɻʅɹʆʉʖʙʌʉ
ɹʃɽɸʍɻʎ͕ɸʆʏʊʎɸʅʋʉʌɿʃʙʆʃɹʆʏʌʘʆ
;ŵĂůůƐͿ͕ɸʃʋʏʘʏɿʃʙʆʖʘʌɿʙʆʃɲɿ
ɸʃʋʏʘʏɿʃʙʆʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ;ŽƵƚůĞƚƐͿ
- Ƀʌɶɳʆʘʍɻʍʐʆɸɷʌʀʘʆʃɲɿɸʅʋʉʌɿʃʙʆ
ɸʃɽɹʍɸʘʆͬϴϮ͘ϯϬ;ɸʋɿʍʃɹʋʏɸʎɸʆʏʊʎʏʘʆ
ɸʃɽɸʏɻʌʀʘʆʋʉʐʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆʍʏʉʆ
ʃʑʌɿʉʖʙʌʉʏɻʎɹʃɽɸʍɻʎͿ
-ȱʄʄɸʎɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎʋʉʐʋɲʌɲʅɹʆʉʐʆ
ʍɸʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ͕ʊʋʘʎɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ
ʏʌʉʔʀʅʘʆ;ʐʋɸʌɲɶʉʌɹʎƐƵƉĞƌ
ŵĂƌŬĞƚƐ͕ʋɲʆʏʉʋʘʄɸʀɲ͕ɿʖɽʐʉʋʘʄɸʀɲ͕
ʔʉʑʌʆʉɿ͕ɺɲʖɲʌʉʋʄɲʍʏɸʀɲͿ͕ʔɲʌʅɲʃɸʀɲ͕
ʋʌɲʏɼʌɿɲʐɶʌʙʆʃɲʐʍʀʅʘʆ͕ʍʐʆɸʌɶɸʀɲ
ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ
ȵʀɷʉʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ

-ȵʅʋʉʌɿʃɳʃɹʆʏʌɲ;ŵĂůůƐͿ
-ȵʃʋʏʘʏɿʃɳʖʘʌɿɳ
-ȵʃʋʏʘʏɿʃɳʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ;ŽƵƚůĞƚƐͿ
ȵʀɷʉʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ

-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɸʍʏɿɲʏʉʌʀʘʆʃɲɿʃɿʆɻʏʙʆʅʉʆɳɷʘʆ
ɸʍʏʀɲʍɻʎͬϱϲ.10
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʋɲʌʉʖɼʎʋʉʏʙʆͬϱϲ͘ϯϬ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʏʐʖɸʌʙʆʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆʃɲɿ
ʍʏʉɿʖɻʅɳʏʘʆͬϵϮ͘ϬϬ
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- ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼɻɲʆɲʄʉɶʀɲʏʉʐɸʆʊʎɲʏʊʅʉʐɲʆɳϭϱʏ͘ʅ͘ʃɲɿɸʄɳʖɿʍʏɻ
ɲʋʊʍʏɲʍɻɸʆɳʅɿʍɿ;ϭ͕ϱͿʅɹʏʌʉʐʅɸʏɲʇʑʏʉʐʎ
-ȴɿɲʍʔɳʄɿʍɻʏʉʐʅɻʍʖɻʅɲʏɿʍʅʉʑʉʐʌɳʎɳʆʘʏʘʆʋɹʆʏɸ;ϱͿɲʏʊʅʘʆ͘

Ɉɸʏʌɲɶʘʆɿʃɳʅɹʏʌɲɸʅɴɲɷʉʑʃʐʌʀʘʎʖʙʌʉʐ
;ʋʄɻʆɴʉɻɽɻʏɿʃʙʆʋ͘ʖ͘ɶʌɲʔɸʀɲ͕ɲʋʉɽɼʃɻ͕
ʖʙʌʉɿʍʏɳɽʅɸʐʍɻʎͿʍʏʉʍʑʆʉʄʉʏɻʎ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
ȰʆɳϮϬʏ͘ʅ͘

ɀɹɶɿʍʏʉʎɲʌɿɽʅʊʎ
ʋɸʄɲʏʙʆ

ȶʆɲʎ;ϭͿ

Ʌʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʉʑ
ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ ʃɲɿʏʐʖɸʌʙʆʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʍɸʐʋɲʀɽʌɿʉɼ
ɻʅɿʐʋɲʀɽʌɿʉʖʙʌʉ
-Ƀʅɹɶɿʍʏʉʎɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉʎɲʌɿɽʅʊʎʋɸʄɲʏʙʆʉʌʀɺɸʏɲɿʘʎʉɲʌɿɽʅʊʎ
ʋʉʐʋʌʉʃʑʋʏɸɿɲʋʊʏɻʆɲʆɲʄʉɶʀɲɸʆʊʎʋɸʄɳʏɻɲʆɳϮʏ͘ʅ͘ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ
ʘʔɹʄɿʅɻʎɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆɻʎɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ;ɇɏȵȵȿͿ.
-Ƀʅɹɶɿʍʏʉʎɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉʎɲʌɿɽʅʊʎʋɸʄɲʏʙʆɷɸʆɷʑʆɲʏɲɿʆɲ
ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿʏʉʆɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉʅɹɶɿʍʏʉɲʌɿɽʅʊʋɸʄɲʏʙʆʋʉʐ
ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿɲʋʊʏɻʆɲʌʖɿʃɼɳɷɸɿɲʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʉʐʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ͘
-ɇɏȵȵȿсɉȵнȸȵ
ȸʐʋɲʀɽʌɿɲɸʋɿʔɳʆɸɿɲ;ɉȵͿɸʀʆɲɿʏʉɸʅɴɲɷʊʆʏɻʎɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎɸʃʏʊʎ
ʏʉʐʔʐʍɿʃʉʑʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎʊʋʉʐɻɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻɷʑʆɲʏɲɿʆɲ
ɲʆɲʋʏʑʇɸɿʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽʀʍʅɲʏɲ.
ȸɸʍʘʏɸʌɿʃɼɻʅɿʐʋɲʀɽʌɿɲɸʋɿʔɳʆɸɿɲ;ȸȵͿɸʀʆɲɿʏʉɸʅɴɲɷʊʆɸʆʏʊʎ
ʏʉʐʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎʊʋʉʐɷʑʆɲʏɲɿʆɲɲʆɲʋʏʐʖɽʉʑʆ
ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽʀʍʅɲʏɲ.
-ȸɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲʏɻʎʖʌɼʍɻʎɸʍʘʏɸʌɿʃɼʎɻʅɿʐʋɲʀɽʌɿɲʎɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ
;ȸȵͿʋʌʉʃʑʋʏɸɿʊʏɲʆʐʔʀʍʏɲʏɲɿʋʄɸʐʌɳɼʋʄɸʐʌɹʎʏʉʐʖʙʌʉʐ
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-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɸʍʏɿɲʏʉʌʀʘʆʃɲɿʃɿʆɻʏʙʆʅʉʆɳɷʘʆ
ɸʍʏʀɲʍɻʎͬϱϲ͘ϭϬ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʋɲʌʉʖɼʎʋʉʏʙʆͬϱϲ͘ϯϬ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʏʐʖɸʌʙʆʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆʃɲɿ
ʍʏʉɿʖɻʅɳʏʘʆͬϵϮ͘ϬϬ

-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɸʍʏɿɲʏʉʌʀʘʆʃɲɿʃɿʆɻʏʙʆʅʉʆɳɷʘʆ
ɸʍʏʀɲʍɻʎͬϱϲ.10
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʋɲʌʉʖɼʎʋʉʏʙʆͬϱϲ͘ϯϬ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʏʐʖɸʌʙʆʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆʃɲɿ
ʍʏʉɿʖɻʅɳʏʘʆͬϵϮ͘ϬϬ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

29933

ʋʄɳʏʉʐʎ;ɅͿʃɲɿʑʗʉʐʎ;ɉͿʍɸɸʋɲʔɼʅɸʐʋɲʀɽʌɿʉɸʇʘʏɸʌɿʃʊʖʙʌʉɼ
ɲʀɽʌɿʉʋʉʐɷʑʆɲʏɲɿʆɲɲʔɲɿʌɸɽɸʀͬʉʑʆ.
- Ƀɿʃʉɿʆʊʖʌɻʍʏʉɿʖʙʌʉɿɸʆʏʊʎɸʅʋʉʌɿʃʉʑʃɹʆʏʌʉʐɻ
ʋʉʄʐʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆɼʐʋɸʌɲɶʉʌʙʆ͕ɸʇʉʅʉɿʙʆʉʆʏɲɿɶɿɲʏʉʐʎ
ʍʃʉʋʉʑʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎ͕ʅɸɲʆʉɿʃʏʉʑʎʐʋɲʀɽʌɿʉʐʎʖʙʌʉʐʎɶɿɲʏɻʆ
ɲʆɳʋʏʐʇɻʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆʏʘʆɶɸɿʏʆɿɲɺʊʆʏʘʆʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ
ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʉʑɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ͘
Ʌʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎɲʆɳʋʏʐʇɻʎʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʍʏʉʆɻʅɿʐʋɲʀɽʌɿʉ
ʖʙʌʉ
-Ɉʉɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉɴɳɽʉʎ;ȲͿʋʉʐʉʌʀɺɸɿʏɻʆȸȵɸʀʆɲɿɷɿɳʍʏɲʍɻ
ʃɳɽɸʏɻʋʌʉʎʏɻʆʋʄɸʐʌɳ;ɅͿʃɲɿʉʌʀɺɸʏɲɿʘʎɸʇɼʎ͗
ɲͿɄʋʉʐʏʉʑʗʉʎ;ɉͿʏʉʐɲʆʉʀɶʅɲʏʉʎшϮʅɹʏʌʘʆʏʊʏɸʏʉɴɳɽʉʎ;ȲͿ
ʉʌʀɺɸʏɲɿʘʎ;ȲͿсϭ͕ϲɍ;ɅͿ.ȸȸȵʉʌʀɺɸʏɲɿʘʎʏʉɶɿʆʊʅɸʆʉ;ɅͿɍ;ȲͿ
;ɅɲʌɳʌʏɻʅɲϭͿ.
ɴͿɄʋʉʐʏʉʑʗʉʎ;ɉͿʏʉʐɲʆʉʀɶʅɲʏʉʎшϭʅɹʏʌʉʐʏʊʏɸɴɳɽʉʎ;ȲͿ
ʉʌʀɺɸʏɲɿʘʎ;ȲͿсϬ͕ϴɍ;ɅͿ͘ȸȸȵʉʌʀɺɸʏɲɿʘʎʏʉɶɿʆʊʅɸʆʉ;ɅͿɍ;ȲͿ
;ɅɲʌɳʌʏɻʅɲϮͿ.
ɶͿɃɿɲʆʘʏɹʌʘɷɿɲʏɳʇɸɿʎɲʃɲɿɴɷʑʆɲʏɲɿʆɲʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ
ʍʐʆɷʐɲʍʏɿʃɳʍɸʖʙʌʉʐʎʅɸɲʆʉʀɶʅɲʏɲʍɸɷʑʉʃɲɿʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎ
ʋʄɸʐʌɹʎ;ɅɲʌɳʌʏɻʅɲϯͿ.
ɷͿɈɲʐʋʉʍʏʐʄʙʅɲʏɲɼʉɿɷɿɲʃʉʍʅɻʏɿʃɹʎʍʏɼʄɸʎɹʘʎʋʄɳʏʉʎϬ͕ϱ
ʅɹʏʌʉʐʋʉʐɷɿɲʃʊʋʏʉʐʆʏɻʆʍʐʆɹʖɸɿɲʏɻʎʋʄɸʐʌɳʎ;ɅͿɷɸʆ
ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʐʋʊʗɻʃɲɿɷɸʆʅʋʉʌʉʑʆʆɲʐʋɸʌɴɲʀʆʉʐʆʏʉɸʀʃʉʍɿ
ʏʉɿʎɸʃɲʏʊ;ϮϬйͿʏɻʎɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎʏɻʎʋʄɸʐʌɳʎ.
-ɇʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐɷʑʆɲʏɲɿʆɲɲʆʉʀʇɸɿɻʉʌʉʔɼʏʉʐ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ;ʃɿʆɻʏʊʋʌʉʍʏɹɶɲʍʅɲͿ͕ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿɻɲʆɳʋʏʐʇɻ
ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆʃɲɽ͛ʊʄɻʏɻʆɸʋɿʔɳʆɸɿɲʏʉʐɲʃɳʄʐʋʏʉʐʖʙʌʉʐ.
-ȵʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿɲʋʊʃʄɿʍɻɹʘʎʉʃʏʙʏʉɿʎɸʃɲʏʊ;ϴйͿʍɸʃɳɽɸɷɿɳʍʏɲʍɻ.
ȵɿɷɿʃɹʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʘʎʋʌʉʎʏɻʆɲʆɳʋʏʐʇɻʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆʍʏʉʆ
ʐʋɲʀɽʌɿʉʃɲɿɻʅɿʐʋɲʀɽʌɿʉʖʙʌʉ
-Ⱦɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿɸʄɳʖɿʍʏɻɲʋʊʍʏɲʍɻʅɸʏɲʇʑʏʘʆʏʌɲʋɸɺɿʙʆʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸʏɻɷɿɳʏɲʇɻʏʘʆʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆʘʎɸʇɼʎ͗
ɲͿɄʏɲʆʍʏʉʆɸʆɷɿɳʅɸʍʉʖʙʌʉʅɸʏɲʇʑɷʑʉʋɲʌɳʋʄɸʐʌʘʆʏʌɲʋɸɺɿʙʆ
ɷɸʆʏʉʋʉɽɸʏɸʀʏɲɿʃɲʌɹʃʄɲʍɸʃɲʆɹʆɲɸʃʏʘʆɷʑʉ͕ʏʊʏɸɻɸʄɳʖɿʍʏɻ
ɲʋʊʍʏɲʍɻʅɸʏɲʇʑɲʐʏʙʆʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏɲϬ͕ϳϬʅɹʏʌʉʐ;ɅɲʌɳʌʏɻʅɲϰͿ͘
ɴͿɄʏɲʆʍʏʉʆɸʆɷɿɳʅɸʍʉʖʙʌʉʅɸʏɲʇʑɷʑʉ͕ʋɲʌɳʋʄɸʐʌʘʆʏʌɲʋɸɺɿʙʆ
ʏʉʋʉɽɸʏɸʀʏɲɿʃɲʌɹʃʄɲʍɸɹʆɲɸʃʏʘʆɷʑʉ͕ʏʊʏɸɻɸʄɳʖɿʍʏɻɲʋʊʍʏɲʍɻ
ʅɸʏɲʇʑɲʐʏʙʆʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏɲϭ͕ϭϬʅɹʏʌʉʐ;ɅɲʌɳʌʏɻʅɲϱͿ͘
ɶͿɄʏɲʆʍʏʉʆɸʆɷɿɳʅɸʍʉʖʙʌʉʅɸʏɲʇʑɷʑʉʋɲʌɳʋʄɸʐʌʘʆʏʌɲʋɸɺɿʙʆ
ʏʉʋʉɽɸʏɸʀʏɲɿʃɲʌɹʃʄɲʍɸʃɳɽɸɹʆɲɸʃʏʘʆɷʑʉ͕ʏʊʏɸɻɸʄɳʖɿʍʏɻ
ɲʋʊʍʏɲʍɻʅɸʏɲʇʑɲʐʏʙʆʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏɲϭ͕ϳϬʅɹʏʌʉʐ;ɅɲʌɳʌʏɻʅɲϲͿ͘

ȵɿɷɿʃɹʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʘʎʋʌʉʎʏɻʆɲʆɳʋʏʐʇɻʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʍʏʉʆ
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-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʋɲʌʉʖɼʎɶɸʐʅɳʏʘʆʃɲɿ

-Ƀʅɹɶɿʍʏʉʎɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉʎɲʌɿɽʅʊʎʋɸʄɲʏʙʆʉʌʀɺɸʏɲɿʘʎʉɲʌɿɽʅʊʎ
ʋʉʐʋʌʉʃʑʋʏɸɿɲʋʊʏɻʆɲʆɲʄʉɶʀɲɸʆʊʎʋɸʄɳʏɻɲʆɳϮ͕ϮϬʏ͘ʅ͘
ʍʐʆʉʄɿʃɼʎʘʔɹʄɿʅɻʎɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎɲʆɳʋʏʐʇɻʎʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ͘
- Ⱦɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿʘʎɸʄɳʖɿʍʏɻɲʋʊʍʏɲʍɻʅɸʏɲʇʑʏʘʆʏʌɲʋɸɺɿʙʆ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆɷɿɳʏɲʇɻʏʘʆʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆʘʎɸʇɼʎ͗
ɲ͘Ʉʏɲʆʍʏʉʆɸʆɷɿɳʅɸʍʉʖʙʌʉʅɸʏɲʇʑɷʑʉʋɲʌɳʋʄɸʐʌʘʆʏʌɲʋɸɺɿʙʆ
ɷɸʆʏʉʋʉɽɸʏɸʀʏɲɿʃɲʌɹʃʄɲʍɸʃɲʆɹʆɲɸʃʏʘʆɷʑʉʏʊʏɸɻɸʄɳʖɿʍʏɻ
ɲʋʊʍʏɲʍɻʅɸʏɲʇʑɲʐʏʙʆʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏɲϬ͕ϵϬʅ͘;ɅɲʌɳʌʏɻʅɲϳͿ.
ɴ͘Ʉʏɲʆʍʏʉʆɸʆɷɿɳʅɸʍʉʖʙʌʉʅɸʏɲʇʑɷʑʉʋɲʌɳʋʄɸʐʌʘʆʏʌɲʋɸɺɿʙʆ
ʏʉʋʉɽɸʏɸʀʏɲɿʃɲʌɹʃʄɲʍɸɹʆɲɸʃʏʘʆɷʑʉʏʊʏɸɻɸʄɳʖɿʍʏɻɲʋʊʍʏɲʍɻ
ʅɸʏɲʇʑɲʐʏʙʆʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏɲϭ͕ϮϬʅ͘;ɅɲʌɳʌʏɻʅɲϴͿ.
ɶ͘Ʉʏɲʆʍʏʉʆɸʆɷɿɳʅɸʍʉʖʙʌʉʅɸʏɲʇʑɷʑʉʋɲʌɳʋʄɸʐʌʘʆʏʌɲʋɸɺɿʙʆ
ʏʉʋʉɽɸʏɸʀʏɲɿʃɲʌɹʃʄɲʍɸʃɳɽɸɹʆɲɸʃʏʘʆɷʑʉʏʊʏɸɻɸʄɳʖɿʍʏɻ
ɲʋʊʍʏɲʍɻʅɸʏɲʇʑɲʐʏʙʆʉʌʀɺɸʏɲɿʍʏɲϭ͕ϴϬʅ͘;ɅɲʌɳʌʏɻʅɲϵͿ.
- ȵʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿɲʋʊʃʄɿʍɻɹʘʎʉʃʏʙʏʉɿʎɸʃɲʏʊ;ϴйͿʍɸʃɳɽɸɷɿɳʍʏɲʍɻ͘
-Ʌɲʌʉʖɼ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍɸ ʋɲʃɹʏʉ ;ƚĂŬĞĂǁĂǇͿ ʃɲɿ ĚĞůŝǀĞƌǇ ʍʏɿʎ ɽɹʍɸɿʎ

ʋʉʏʙʆɲʋʊʃʐʄɿʃɸʀʉʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɳʔʉʐ

ʏʘʆɽɸɲʏʙʆ͘

ͬϱϲ͘ϭϬ͘ϭϵ͘Ϭϲ

-ȴɸʆɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿɻɲʆɳʋʏʐʇɻʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆʍʏʉʆʖʙʌʉ͘

-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʋʉʐʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿɲʋʊ
ʃɲʆʏʀʆɸʎɲɽʄɻʏɿʃʙʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆͬϱϲ͘Ϯϵ͘20.02
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʋɲʌʉʖɼʎɶɸʐʅɳʏʘʆʃɲɿ
ʋʉʏʙʆɲʋʊʃʐʄɿʃɸʀʉ
ɶɻʋɹɷʉʐͬϱϲ͘ϭϬ͘ϭϵ͘Ϭϱ

-ɏʎ ɸʄɳʖɿʍʏɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻ ʅɸʏɲʇʑ ʋɸʄɲʏʙʆ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʏʉ ɸʆɳʅɿʍɿ ;ϭ͕ϱͿ

ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎͬȾȰȴ
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎɶɿɲɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ
;ĐĂƚĞƌŝŶŐͿͬϱϲ͘Ϯϭ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎʃʏɼʅɲʏʉʎ
ɶɿɲʏɻɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆ;ʋ͘ʖ͘
ɶɳʅʘʆʃɲɿʍʐʆɲʔʙʆͿͬϵϯ͘Ϯϵ͘ϭϭ͘Ϭϯ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎɷɿʉʌɶɳʆʘʍɻʎʗʐʖɲɶʘɶɿʃʙʆ
ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆ;ʋ͘ʖ͘ɶɳʅʘʆʃɲɿ
ʍʐʆɲʔʙʆͿͬϵϯ͘Ϯϵ͘ϭϵ͘Ϭϭ

ʅɹʏʌʉ͘

ȵɿɷɿʃɹʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʘʎʋʌʉʎʏɻʆɲʆɳʋʏʐʇɻʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ʏɻʆʋʌʉʍʔʉʌɳɶɸʐʅɳʏʘʆɲʋʊʐʋɻʌɸʍʀɸʎʏʑʋʉʐĐĂƚĞƌŝŶŐ
- Ƀʅɹɶɿʍʏʉʎɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉʎɲʌɿɽʅʊʎʋɸʄɲʏʙʆʉʌʀɺɸʏɲɿʘʎʉɲʌɿɽʅʊʎ
ʋʉʐʋʌʉʃʑʋʏɸɿɲʋʊʏɻʆɲʆɲʄʉɶʀɲɸʆʊʎʋɸʄɳʏɻɲʆɳϮ͕ϮϬʏ͘ʅ͘ʊʏɲʆ
ʋʌʊʃɸɿʏɲɿɶɿɲɸʍʘʏɸʌɿʃʊʖʙʌʉ
-Ƀʅɹɶɿʍʏʉʎɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉʎɲʌɿɽʅʊʎʋɸʄɲʏʙʆʉʌʀɺɸʏɲɿʘʎʉɲʌɿɽʅʊʎ
ʋʉʐʋʌʉʃʑʋʏɸɿɲʋʊʏɻʆɲʆɲʄʉɶʀɲɸʆʊʎʋɸʄɳʏɻɲʆɳϮʏ͘ʅ͘ʍʐʆʉʄɿʃɼʎ
ɲɷɸɿʉɷʉʏʉʑʅɸʆɻʎɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ͘
-Ⱦɲɽʉʌʀɺɸʏɲɿɸʄɳʖɿʍʏɻɲʋʊʍʏɲʍɻʅɸʏɲʇʑʏʘʆʏʌɲʋɸɺɿʙʆ
;ʌʉʏʊʆʏɸʎͬʏʌɲʋɹɺɿɲʃ.ʄʋ.Ϳϭ͕ϳʅɹʏʌɲ.
- ȵʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿɲʋʊʃʄɿʍɻɹʘʎʉʃʏʙʏʉɿʎɸʃɲʏʊ;ϴйͿʍɸʃɳɽɸɷɿɳʍʏɲʍɻ͘
- Ʉʏɲʆ ɻ ɷɿɳɽɸʍɻ ʏʘʆ ɶɸʐʅɳʏʘʆ ɶʀʆɸʏɲɿ ʅɸ ʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʏʉʐ
ʅʋʉʐʔɹ͕ ʏʊʏɸ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɲʋʊ ʐʋɲʄʄɼʄʉʐʎ-ʍɸʌɴɿʏʊʌʉʐʎ ʏɻʎ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ͕ ʖʘʌʀʎ ʆɲ ɹʌʖɸʏɲɿ ʍɸ ɸʋɲʔɼ ʉ ʋɸʄɳʏɻʎ ʅɸ ʏɲ ʍʃɸʑɻ
ʍɸʌɴɿʌʀʍʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʋʌʉʍʔɸʌʊʅɸʆʘʆ ɶɸʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʏʘʆ
ʃɲʏɲʆɲʄʘʏʙʆ ʏʉʋʉɽɸʏɸʀʏɲɿ ɷɿɲʔɲʆɹʎ ʋɹʏɲʍʅɲ͕ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ
ʃɲʄʑʋʏɸɿ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏɻʎ ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ ʏʘʆ ɶɸʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʅɸ ɳʆʉɿɶʅɲ
ɿʃɲʆʊ ʆɲ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʅɸ ɲʍʔɳʄɸɿɲ ʏʉ ʍɸʌɴʀʌɿʍʅɲ ʏʘʆ
ʃɲʏɲʆɲʄʘʏʙʆ ;ɿʍʖʑɸɿ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ɸʍʏɿɲʏʉʌʀʘʆ ʍʏɲ
ʇɸʆʉɷʉʖɸʀɲͿ.
-ȸɲʋʊʍʏɲʍɻʅɸʏɲʇʑʏʘʆɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʅɸʆʘʆʍʏʉʆʅʋʉʐʔɹʉʌʀɺɸʏɲɿʏɲ
ϭ͕ϱ ʅɹʏʌɲ ;ɿʍʖʑɸɿ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ɸʍʏɿɲʏʉʌʀʘʆ ʍʏɲ
ʇɸʆʉɷʉʖɸʀɲͿ.
- ɇʐʍʏɼʆɸʏɲɿ ʊʋʉʐ ɷʑʆɲʏɲɿ͕ ʆɲ ʋʌʉʍʔɹʌʉʆʏɲɿ ɹʏʉɿʅʉɿ ʍʐʆɷʐɲʍʅʉʀ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʋ.ʖ. ʔʌʉʑʏɲ͕ ɶʄʐʃɳ ;ɿʍʖʑɸɿ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ
ɸʍʏɿɲʏʉʌʀʘʆʍʏɲʇɸʆʉɷʉʖɸʀɲͿ.
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-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɸʍʏɿɲʏʉʌʀʘʆʃɲɿʃɿʆɻʏʙʆʅʉʆɳɷʘʆ
ɸʍʏʀɲʍɻʎͬϱϲ.10
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʋɲʌʉʖɼʎɶɸʐʅɳʏʘʆʃɲɿ
ʋʉʏʙʆɲʋʊʃʐʄɿʃɸʀʉ
ɶɻʋɹɷʉʐͬϱϲ͘ϭϬ͘ϭϵ͘Ϭϱ
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎɶɿɲɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ
;ĐĂƚĞƌŝŶŐͿͬϱϲ͘Ϯϭ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʋʉʐʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿɲʋʊ
ʃɲʆʏʀʆɸʎɲɽʄɻʏɿʃʙʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆͬϱϲ͘Ϯϵ͘20.02
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʋɲʌʉʖɼʎʋʉʏʙʆͬϱϲ͘ϯϬ
- ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʏʐʖɸʌʙʆʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆʃɲɿ
ʍʏʉɿʖɻʅɳʏʘʆͬϵϮ͘ϬϬ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎʃʏɼʅɲʏʉʎ
ɶɿɲʏɻɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆ;ʋ͘ʖ͘
ɶɳʅʘʆʃɲɿʍʐʆɲʔʙʆͿͬϵϯ͘Ϯϵ͘ϭϭ͘Ϭϯ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎɷɿʉʌɶɳʆʘʍɻʎʗʐʖɲɶʘɶɿʃʙʆ
ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆ;ʋ͘ʖ͘ɶɳʅʘʆʃɲɿ
ʍʐʆɲʔʙʆͿͬϵϯ͘Ϯϵ͘19.01
ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎͬȾȰȴ
-ȱʄʄʉʄɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʍɸʅɻ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϭϵ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ͕ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆʅʉʆɳɷʘʆ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆʃɲɿʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϰϭ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϰϮ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑɼʖʉʐʃɲɿ
ɸɿʃʊʆɲʎʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ͬϰϳ͘ϰϯ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉ
ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϱϭ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʍɿɷɻʌɿʃʙʆ͕ʖʌʘʅɳʏʘʆ
ʃɲɿʏɺɲʅɿʙʆʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϱϮ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʖɲʄɿʙʆ͕ʃɿʄɿʅɿʙʆʃɲɿ
ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆɷɲʋɹɷʉʐʃɲɿʏʉʀʖʉʐʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϱϯ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆʉɿʃɿɲʃʙʆ
ʍʐʍʃɸʐʙʆʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϱϰ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳʅɹʏʌɲʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎͬʋʌʉʍʏɲʏɸʐʏɿʃʊʎɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲ10

ȵɿɷɿʃɹʎɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ

-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɲʋʊ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ
ɸʌɶɲʍʀɲʎʍɸʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲʋʉʐɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿɸʆʏʊʎɸʅʋʉʌɿʃʙʆʃɹʆʏʌʘʆ͕
ɸʃʋʏʘʏɿʃʙʆʖʘʌɿʙʆʃɲɿɸʃʋʏʘʏɿʃʙʆʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ.
-Ɉɼʌɻʍɻɲʋʊʍʏɲʍɻʎɸʆɳʅɿʍɿ;ϭ͕ϱͿʅɹʏʌʉʐʅɸʏɲʇʑʏʘʆɲʏʊʅʘʆ.
-Ȱʆ ɻ ʖʌɼʍɻ ɲʆɸʄʃʐʍʏɼʌʘʆ ɽɸʘʌɻɽɸʀ ɲʆɲɶʃɲʀɲ͕ ɻ ʋʄɻʌʊʏɻʏɲ ʍɸ
ʍʖɹʍɻ ʅɸ ʏʉ ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉ ʊʌɿʉ ɷɸʆ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʆɲ ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿ ʏʉ
ʍɲʌɳʆʏɲʏʉɿʎɸʃɲʏʊ;ϰϬйͿ.
-ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʑʋɲʌʇɻʎ ʃʐʄɿʊʅɸʆʘʆ ʃʄɿʅɳʃʘʆ͕ ɷɸʆ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ
ʖʌɼʍɻ ɲʆɸʄʃʐʍʏɼʌɲ ʋɲʌɳ ʅʊʆʉ ʍɸ ɳʏʉʅɲ ʅɸ ɲʆɲʋɻʌʀɲ͕ ʍɸ
ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʉʐʎɼɶɿɲʍʃʉʋʉʑʎʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ.
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-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɸʋʀʋʄʘʆ͕ʔʘʏɿʍʏɿʃʙʆ
ʃɲɿɳʄʄʘʆɸɿɷʙʆʉɿʃɿɲʃɼʎʖʌɼʍɻʎʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϱϵ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɴɿɴʄʀʘʆʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϲϭ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɸʔɻʅɸʌʀɷʘʆʃɲɿ
ɶʌɲʔɿʃɼʎʑʄɻʎʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϲϮ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɸɶɶʌɲʔʙʆʅʉʐʍɿʃɼʎ
ʃɲɿɸɿʃʊʆɲʎʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϲϯ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɲɽʄɻʏɿʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϲϰ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆʃɳɽɸ
ɸʀɷʉʐʎʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϲϱ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɸʆɷʐʅɳʏʘʆʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϳϭ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆʃɲɿ
ɷɸʌʅɳʏɿʆʘʆɸɿɷʙʆʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϳϮ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʃɲʄʄʐʆʏɿʃʙʆʃɲɿ
ɸɿɷʙʆʃɲʄʄʘʋɿʍʅʉʑʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϳϱ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʄʉʐʄʉʐɷɿʙʆ͕ʔʐʏʙʆ͕
ʍʋʊʌʘʆ͕ʄɿʋɲʍʅɳʏʘʆ͕ɺʙʘʆ
ʍʐʆʏʌʉʔɿɳʎʃɲɿʍʖɸʏɿʃʙʆɺʘʉʏʌʉʔʙʆ
ʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϳϲ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʌʉʄʉɶɿʙʆʃɲɿ
ʃʉʍʅɻʅɳʏʘʆʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϳϳ
-ȱʄʄʉʄɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʃɲɿʆʉʑʌɿʘʆ
ɸɿɷʙʆʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϳϴ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʅɸʏɲʖɸɿʌɿʍʅɹʆʘʆ
ɸɿɷʙʆʍɸʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϳϵ
ȵʆʉɿʃʀɲʍɻʃɲɿɸʃʅʀʍɽʘʍɻɸɿɷʙʆ
ɲʆɲʗʐʖɼʎʃɲɿɲɽʄɻʏɿʃʙʆɸɿɷʙʆͬϳϳ͘Ϯϭ
-ȵʆʉɿʃʀɲʍɻɴɿʆʏɸʉʃɲʍɸʏʙʆʃɲɿ
ɷʀʍʃʘʆͬϳϳ͘ϮϮ
-ȵʆʉɿʃʀɲʍɻʃɲɿɸʃʅʀʍɽʘʍɻɳʄʄʘʆɸɿɷʙʆ
ʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎɼʉɿʃɿɲʃɼʎʖʌɼʍɻʎͬϳϳ͘Ϯϵ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʏʐʖɸʌʙʆʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆʃɲɿ
ʍʏʉɿʖɻʅɳʏʘʆͬϵϮ͘ϬϬ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎɶʐɲʄʀʍʅɲʏʉʎʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ
ͬϵϲ͘Ϭϵ͘ϭϵ͘Ϭϴ
-Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲʉʋʏɿʃʙʆʃɲɿ
ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆʋʙʄɻʍɻʎɲʃʉʐʍʏɿʃʙʆ
ɴɲʌɻʃʉʂɲʎ
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-Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲʄɿɲʆɿʃʉʑɸʅʋʉʌʀʉʐʋʉʐ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆʅɸʍʐʅʔʘʆʀɸʎ
ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎʊʄʘʆʏʘʆʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ
ʄɿɲʆɿʃʉʑɸʅʋʉʌʀʉʐʏʑʋʉʐͨʃɲʏɳʍʏɻʅɲ
ɸʆʏʊʎʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎͩ;ƐŚŽƉƐŝŶĂƐŚŽƉͿ
-Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲʄɿɲʆɿʃʉʑʃɲɿʖʉʆɷʌɿʃʉʑ
ɸʅʋʉʌʀʉʐʏʑʋʉʐ;ĚŽŝƚǇŽƵƌƐĞůĨĂŶĚ
ŚŽŵĞŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚͿʋʉʐʋʘʄʉʑʆ
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɳɸʀɷɻ;ʖʌʙʅɲʏɲ͕ʍɿɷɸʌɿʃɳ͕
ʇʐʄʉʐʌɶɿʃɳ͕ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃɳ͕ɹʋɿʋʄɲ͕
ʐɶɿɸɿʆɼʎ͕ʃɼʋʉʐ͕ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ͕
ɷɿɲʃʊʍʅɻʍɻʎʃ͘ʄʋ͘Ϳ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʏɸʖʆɿʃʉʑɸʄɹɶʖʉʐʉʖɻʅɳʏʘʆ
ʉɷɿʃʙʆʅɸʏɲʔʉʌʙʆͬϳϭ͘ϮϬ

-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʍʖʉʄʙʆɸʌɲʍɿʏɸʖʆʙʆ
ʉɷɻɶʙʆͬϴϱ͘ϱϯ
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʍʖʉʄʙʆʉɷɻɶʙʆ
ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆͬϴϱ͘ϱϯ͘ϭϭ
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʍʖʉʄʙʆ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʙʆʉɷɻɶʙʆ
ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆͬϴϱ͘ϱϵ͘ϭϯ͘Ϭϲ
;ɇʖʉʄɹʎͬȾɹʆʏʌɲɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎȻʃɲʆʊʏɻʏɲʎɅȵȻ͕
ȾȵȺȵɉɃͿ
- ɇʖʉʄɹʎȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎȾɲʏɳʌʏɿʍɻʎ
ɀɸʏɲʔʉʌɹʘʆ;ɇȵȾȰɀͿʃɲɿɇʖʉʄɹʎ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎȾɲʏɳʌʏɿʍɻʎɃɷɻɶʙʆ
Ƀʖɻʅɳʏʘʆɀɸʏɲʔʉʌɳʎȵʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ
ȵʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆZ;ɇȵȾɃɃɀȵȵͿ
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʃʉʅʅʘʏɻʌʀʘʆ͕
ʃʉʐʌɸʀʘʆʃɲɿʃɹʆʏʌʘʆ
ɲɿʍɽɻʏɿʃɼʎͬϵϲ͘ϬϮ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎɷɿɲɿʏʉʄʉɶʀɲʎͬϵϲ͘Ϭϰ͘ϭϬ͘Ϭϭ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎɷɿɲɿʏʉʄʉɶɿʃʙʆ
ʅʉʆɳɷʘʆͬϵϲ͘Ϭϰ͘10.02
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʅɲʍɳɺͬϵϲ͘Ϭϰ͘ϭϬ͘Ϭϱ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎʐɶɿɸɿʆɼʎʃɲɿ
ʔʌʉʆʏʀɷɲʎʍʙʅɲʏʉʎ;ɲʋʉʏʌʀʖʘʍɻʎ͕
ɽɸʌɲʋɸʀɲʎʅɸʐʋɸʌɿʙɷɸɿʎʃɲɿ
ʐʋɹʌʐɽʌɸʎɲʃʏʀʆɸʎͬϵϲ͘Ϭϰ͘ϭϬ͘Ϭϲ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎɶʌɲʔɸʀʘʆɶʆʘʌɿʅʀɲʎɼ
ʍʐʆʉɿʃɸʍʀʘʆͬϵϲ͘Ϭϵ͘ϭϵ͘Ϭϲ

- Ƀɿʋɸʄɳʏɸʎ͕ʃɳʏʉʖʉɿɸʋɿɴɲʏɿʃʙʆɿɷɿʘʏɿʃɼʎʖʌɼʍɻʎɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆʃɲɿ
ʅʉʏʉʍɿʃʄɸʏʙʆ͕ ʋʌʉʍɹʌʖʉʆʏɲɿ ʅʊʆʉ ʃɲʏʊʋɿʆ ʌɲʆʏɸɴʉʑ ʅɹʍʘ
ʏɻʄɸʔʙʆʉʐʃɲɿɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆʅɹʍʘʆ.
- ȸ ʋʌʉʍɹʄɸʐʍɻ ʋɸʄɲʏʙʆ͕ ʃɲʏʊʖʘʆ ʔʉʌʏɻɶʙʆ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ ʃɲɿ
ʄɸʘʔʉʌɸʀʘʆ͕ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏɼ ʃɲɿ ʖʘʌʀʎ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉ ʌɲʆʏɸɴʉʑ
ʅɹʍʘʏɻʄɸʔʙʆʉʐʃɲɿɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆʅɹʍʘʆ.
- Ƀɿɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎʉʔɸʀʄʉʐʆʆɲʏɻʌʉʑʆʃɲʏɳʄʉɶʉʅɸʏɲʌɲʆʏɸɴʉʑ͕ʉ
ʉʋʉʀʉʎɸʋɿɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿʍʏɲɸʄɸɶʃʏɿʃɳʊʌɶɲʆɲ.
- ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɻ ɿɲʏʌɿʃɼʎ ʅɳʍʃɲʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɶɿɲ ʏʉ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ.

- Ƀɿ ʋɸʄɳʏɸʎͬɸʃʋɲɿɷɸʐʊʅɸʆʉɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃʏɼʍɻ ɸʌɲʍɿʏɸʖʆɿʃʉʑ
ɷɿʋʄʙʅɲʏʉʎ ɸʋɿɴɲʏɻɶʙʆ ɿɷɿʘʏɿʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ͕
ʅʉʏʉʋʉɷɻʄɳʏʘʆ͕ʅʉʏʉʍɿʃʄɸʏʙʆʃɲɿʄɸʘʔʉʌɸʀʘʆʋʌʉʍɹʌʖʉʆʏɲɿʅʊʆʉ
ʃɲʏʊʋɿʆʌɲʆʏɸɴʉʑʅɹʍʘʏɻʄɸʔʙʆʉʐʃɲɿɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆʅɹʍʘʆ.
- Ƀɿɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎʉʔɸʀʄʉʐʆʆɲʏɻʌʉʑʆʃɲʏɳʄʉɶʉʅɸʏɲʌɲʆʏɸɴʉʑ͕ʉ
ʉʋʉʀʉʎɸʋɿɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿʍʏɲɸʄɸɶʃʏɿʃɳʊʌɶɲʆɲ.
- ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɻ ɿɲʏʌɿʃɼʎ ʅɳʍʃɲʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɶɿɲ ʏʉʆ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɼʃɲɿɸʃʋɲɿɷɸʐʊʅɸʆʉ.
- Ɉɼʌɻʍɻɲʋʊʍʏɲʍɻʎɸʆɳʅɿʍɿ;ϭ͕ϱͿʅɹʏʌʉʐʅɸʏɲʇʑʏʘʆɲʏʊʅʘʆ.

- Ȱʋʊʍʏɲʍɻɷʑʉ;ϮͿʅɹʏʌʘʆʅɸʏɲʇʑɽɹʍɸʘʆɸʌɶɲʍʀɲʎ.
- Ƀɿʋɸʄɳʏɸʎʋʌʉʍɹʌʖʉʆʏɲɿʅʊʆʉʃɲʏʊʋɿʆʌɲʆʏɸɴʉʑʅɹʍʘʏɻʄɸʔʙʆʉʐ
ʃɲɿɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆʅɹʍʘʆ.
- Ƀɿɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎʉʔɸʀʄʉʐʆʆɲʏɻʌʉʑʆʃɲʏɳʄʉɶʉʅɸʏɲʌɲʆʏɸɴʉʑʏʘʆ
ʋɸʄɲʏʙʆ͕ʉʉʋʉʀʉʎɸʋɿɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿʍʏɲɸʄɸɶʃʏɿʃɳʊʌɶɲʆɲ.
- ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɻ ɿɲʏʌɿʃɼʎ ʅɳʍʃɲʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɶɿɲ ʏʉ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ.
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-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎɷɸʌʅɲʏʉʍʏɿʇʀɲʎ
;ʏɲʏʉʐɳɺͿͬϵϲ͘Ϭϵ͘19.09
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʏʌʐʋɼʅɲʏʉʎɷɹʌʅɲʏʉʎʏʉʐ
ʍʙʅɲʏʉʎ;ƉŝĞƌĐŝŶŐͿͬϵϲ͘Ϭϵ͘19.17
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʏʐʖɸʌʙʆʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆʅɸ
ʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲ
ͬϵϮ͘ϬϬ͘ϭϮ͘ϬϬ͕
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆͬϵϮ͘ϬϬ͘ϭϮ͘Ϭϭ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎ
ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆʏʐʖɸʌʙʆʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ;ʅɸ
ʃɸʌʅɲʏʉɷɹʃʏɻ
ͬϵϮ͘ϬϬ͘ϭϮ͘ϬϮ
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- Ȱʆɳʋʏʐʇɻ ʋɸʏɳʍʅɲʏʉʎ͕ ɷɿɲʔɲʆʉʑʎ ɼ ʅɻ͕ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɽɹʍɸʘʆ ʏʘʆ
ʋɲɿʃʏʙʆ͘

- ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʋʉʐʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿɲʋʊ
ʃɲʔɸʆɸʀʉ͕ʅɸʏɸʖʆɿʃɳʃɲɿʅɻʖɲʆɿʃɳ
ʋɲɿʖʆʀɷɿɲͬϱϲ͘ϯϬ͘ϭϬ͘Ϭϱ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʋʉʐʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿɲʋʊ
ʃɲʔɸʏɹʌɿɲʅɸɷɿɳɽɸʍɻʋʌʊʍɴɲʍɻʎʍʏʉ
ɷɿɲɷʀʃʏʐʉ;ɿʆʏɸʌʆɹʏʃɲʔɹͿͬϱϲ͘ϯϬ͘ϭϬ͘Ϭϴ
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɴʉʏɲʆɿʃʙʆʃɲɿ
ɺʘʉʄʉɶɿʃʙʆʃɼʋʘʆʃɲɿʔʐʍɿʃʙʆ
ɴɿʉʏʊʋʘʆͬϵϭ͘Ϭϰ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʋʌʉɴʉʄɼʎ
ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɲʔɿʃʙʆʏɲɿʆɿʙʆ;ʅʊʆʉʍɸ
ɽɸʌɿʆʉʑʎʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɳʔʉʐʎͿͬϱϵ͘ϭϰ

-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʋʌʉɴʉʄɼʎ
ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɲʔɿʃʙʆʏɲɿʆɿʙʆʏʘʆ
ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɳʔʘʆϭϮʅɻʆɻʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎͬ59.14

-Ȱʋʊʍʏɲʍɻɷʑʉ;2Ϳʅɹʏʌʘʆʅɸʏɲʇʑʏʘʆɲʏʊʅʘʆ.
-ȴɸʆɸʋɿʏʌɹʋʉʆʏɲɿʉɿʋɲʌɲʍʏɳʍɸɿʎ.
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ʃɸʆʉʑ ʖʙʌʉʐͬʃɸʆɼʎ ɽɹʍɻʎ ɲʆɳ ɷʑʉ
ʃɲɽɼʅɸʆʉʐʎ͕ʃɲʏɳʏʌʊʋʉʆʙʍʏɸɻʋʄɻʌʊʏɻʏɲʆɲʅɻʆʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿʏʉ
ϳϱй͘
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻɲʏʊʅʘʆʋʉʐʋʌʉʍɹʌʖʉʆʏɲɿʅɲɺʀʍʏɿʎɷʑʉ
ɽɹʍɸɿʎ ʃɲɽɼʅɸʆʘʆ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ɷɸʆ ʅɸʍʉʄɲɴɸʀ ʃɸʆʊʎ
ʖʙʌʉʎͬʃɸʆɼɽɹʍɻ.
-Ȱʋɲɶʊʌɸʐʍɻɷɿɲʄɸʀʅʅɲʏʉʎʃɲʏɳʏɻʆʋʌʉɴʉʄɼ.
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʖʌɼʍɻʅɻɿɲʏʌɿʃɼʎʅɳʍʃɲʎɲʋʊʏʉʐʎɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʐʎ.
-ȵʔɲʌʅʉɶɼ ʍʖɸʏɿʃʙʆ ʃɲʆʊʆʘʆ ʍɸ ʃʉɿʆʉʋʉɿɻɽɸʀʍɸʎ ɸɶʃʐʃʄʀʉʐʎ ʏʉʐ
ȳɸʆɿʃʉʑȳʌɲʅʅɲʏɹɲɇʑɶʖʌʉʆʉʐɅʉʄɿʏɿʍʅʉʑ.
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ʃɸʆʉʑ ʖʙʌʉʐͬʃɸʆɼʎ ɽɹʍɻʎ ɲʆɳ ɷʑʉ
ʃɲɽɼʅɸʆʉʐʎ͕ʃɲʏɳʏʌʊʋʉʆʙʍʏɸɻʋʄɻʌʊʏɻʏɲʆɲʅɻʆʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿʏʉ
ϲϱй͘
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻɲʏʊʅʘʆʋʉʐʋʌʉʍɹʌʖʉʆʏɲɿʅɲɺʀʍʏɿʎɷʑʉ
ɽɹʍɸɿʎ ʃɲɽɼʅɸʆʘʆ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ɷɸʆ ʅɸʍʉʄɲɴɸʀ ʃɸʆʊʎ
ʖʙʌʉʎͬʃɸʆɼɽɹʍɻ͘
-Ȱʋɲɶʊʌɸʐʍɻɷɿɲʄɸʀʅʅɲʏʉʎʃɲʏɳʏɻʆʋʌʉɴʉʄɼ͘
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʖʌɼʍɻʅɻɿɲʏʌɿʃɼʎʅɳʍʃɲʎɲʋʊʏʉʐʎɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʐʎ.
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʏɲʇɿɽɸʍʀɲɶɿɲʏɻʆʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻʏʘʆɽɸɲʏʙʆʍʏɿʎɽɹʍɸɿʎ
ʏʉʐʎ͘
-ȵʔɲʌʅʉɶɼ ʍʖɸʏɿʃʙʆ ʃɲʆʊʆʘʆ ʍɸ ʃʉɿʆʉʋʉɿɻɽɸʀʍɸʎ ɸɶʃʐʃʄʀʉʐʎ ʏʉʐ
ȳɸʆɿʃʉʑȳʌɲʅʅɲʏɹɲɇʑɶʖʌʉʆʉʐɅʉʄɿʏɿʍʅʉʑ͘
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-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʋɲʌʉʖɼʎʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɺʘʆʏɲʆʉʑɽɸɳʅɲʏʉʎʃɲɿ
ɲʃʌʉɳʅɲʏʉʎͬϵϬ͘Ϭϰ

-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ɺʘʆʏɲʆʙʆ ɽɸɲʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɲʃʌʉɲʅɳʏʘʆ ʍɸ
ɲʆʉɿʃʏʉʑʎʖʙʌʉʐʎ͘
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ ɺʘʆʏɲʆʙʆ ɽɸɲʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɲʃʌʉɲʅɳʏʘʆ ʍɸ
ʖʙʌʉʐʎɷɿɲʅʉʌʔʘʅɹʆʉʐʎɶɿɲʃɲɽɼʅɸʆʉʐʎɽɸɲʏɹʎʃɲɿʅʊʆʉ͘
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ ʃɸʆʉʑ ʖʙʌʉʐͬʃɸʆɼʎ ɽɹʍɻʎ ɲʆɳ ɷʑʉ ;ϮͿ
ʃɲɽɼʅɸʆʉʐʎ ʃɲʏɳ ʏʌʊʋʉ ʙʍʏɸ ɻ ʋʄɻʌʊʏɻʏɲ ʆɲ ʅɻʆ ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿ ʏʉ
ϳϱй.
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʖʌɼʍɻʅɻɿɲʏʌɿʃɼʎʅɳʍʃɲʎɲʋʊʃɳɽɸɽɸɲʏɼʃɲʏɳʏɻʆ
ɸʀʍʉɷʊʏʉʐʃɲɿʅɹʖʌɿʏɻʆʏʉʋʉɽɹʏɻʍɼʏʉʐʍʏɻʆɽɹʍɻʏʉʐʃɲɽʙʎʃɲɿ
ʃɲʏɳʏɻʆɹʇʉɷʊʏʉʐ͘
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻɲʏʊʅʘʆʋʉʐʋʌʉʍɹʌʖʉʆʏɲɿʅɲɺʀʍʏɿʎɷʑʉ
ɽɹʍɸɿʎ ʃɲɽɼʅɸʆʘʆ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʉʋʉʀʘʆ ɷɸʆ ʅɸʍʉʄɲɴɸʀ ʃɸʆʊʎ
ʖʙʌʉʎͬʃɸʆɼɽɹʍɻ͘
-Ȱʋɲɶʊʌɸʐʍɻ ɷɿɲʄɸʀʅʅɲʏʉʎ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏʉʐ ɺʘʆʏɲʆʉʑ
ɽɸɳʅɲʏʉʎͬɲʃʌʉɳʅɲʏʉʎ͘
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʖʌɼʍɻʅɻɿɲʏʌɿʃɼʎʅɳʍʃɲʎɲʋʊʏʉʐʎɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʐʎ͘
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʎ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ʏʌɿʙʆ ;ϯͿ ʅɹʏʌʘʆ ʅɸʏɲʇʑ ʍʃɻʆɼʎ ʃɲɿ
ɽɸɲʏʙʆ͘
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʏɲʇɿɽɸʍʀɲɶɿɲʏɻʆʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻʏʘʆɽɸɲʏʙʆʍʏɿʎɽɹʍɸɿʎ
ʏʉʐʎ͘
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʏɼʌɻʍɻ ɲʋʊʍʏɲʍɻʎ ɸʆɳʅɿʍɿ ;ϭ͕ϱͿ ʅɹʏʌʉʐ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ
ʅɸʄʙʆʏɻʎʖʉʌʘɷʀɲʎ͘
-ȵʔɲʌʅʉɶɼ ʍʖɸʏɿʃʙʆ ʃɲʆʊʆʘʆ ʍɸ ʃʉɿʆʉʋʉɿɻɽɸʀʍɸʎ ɸɶʃʐʃʄʀʉʐʎ ʏʉʐ
ȳɸʆɿʃʉʑȳʌɲʅʅɲʏɹɲɇʑɶʖʌʉʆʉʐɅʉʄɿʏɿʍʅʉʑ͘

-ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎʏʌʉʔʀʅʘʆ;ʊʋʘʎ
ʋɲʆʏʉʋʘʄɸʀɲ͕ɿʖɽʐʉʋʘʄɸʀɲ͕ʔʉʑʌʆʉɿ͕
ɺɲʖɲʌʉʋʄɲʍʏɸʀɲͿ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʖʌɼʍɻʅɻɿɲʏʌɿʃɼʎʅɳʍʃɲʎʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎɶɿɲʏʉ

-ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎʏʌʉʔʀʅʘʆ͗ʐʋɸʌɲɶʉʌɹʎ
;ƐƵƉĞƌŵĂƌŬĞƚƐͿ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʖʌɼʍɻʅɻɿɲʏʌɿʃɼʎʅɳʍʃɲʎʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎɶɿɲʏʉ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʊʃɲɿʏʉʃʉɿʆʊ-ʋɸʄɳʏɸʎ͘

-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʃʉʄʐʅɴɻʏɻʌʀʉʐ
;ʋɿʍʀʆɲʎͿͬϵϯ͘ϭϭ͘ϭϬ͘Ϭϯ

ȵʔɲʌʅʉɶɼʃɲʆʊʆʘʆʃɲɿɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆʊʋʘʎʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍʏɻʆɸɶʃʑʃʄɿʉ
ʏʉʐɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐɉɶɸʀɲʎʅɸɲʌ͘ʋʌʘʏ͘ȴϭ;ɷͿͬȳɅ͘ʉɿʃ͘ϯϮϭϳϵͬϮϮ͘ϱ͘ϮϬϮϬ
;ȰȴȰ͗ɎɂɍȲϰϲϱɌɉɃ-ɍɉȻͿ

-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʋʀʍʏɲʎʃɲʌʏͬϵϯ͘ϭϭ͘ϭϬ͘Ϭϰ

-ȵʀʆɲɿʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼɻʖʌɼʍɻʅɳʍʃɲʎʃɲɿɶɲʆʏɿʙʆʅʀɲʎʖʌɼʍɸʘʎɶɿɲʏʉ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʊɸʌɶɲʍʀɲʎ͘

ʋʌʉʍʘʋɿʃʊʋʉʐɷɿɲʖɸɿʌʀɺɸʏɲɿʅɻʏʐʋʉʋʉɿɻʅɹʆɲʏʌʊʔɿʅɲ.

- ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼɻɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻʏʘʆʃʌɲʆʙʆʋʌɿʆʏɻʖʌɼʍɻ͘
- ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɻ ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʏʘʆ ʏɿʅʉʆɿʙʆ ʏʘʆ ʃɲʌʏ ʋʌɿʆ ʏɻʆ
ʉɷɼɶɻʍɻ͘
- ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɻ ʖʌɼʍɻ ɶɲʆʏɿʙʆ ʅɿɲʎ ʖʌɼʍɸʘʎ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʉɷɼɶɻʍɻ
ʃɲʌʏ͘
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼɻʖʌɼʍɻʅʋɲʄɲʃʄɳɴɲʎ;ɴɲʅɴɲʃɸʌɼʎɼʅʀɲʎʖʌɼʍɸʘʎͿ͘
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- ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʋɳʌʃʘʆɲʆɲʗʐʖɼʎ
ʃɲɿɳʄʄʘʆɽɸʅɲʏɿʃʙʆʋɳʌʃʘʆͬϵϯ͘Ϯϭ
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-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɳʍʃɲʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɲʋʊ ʏʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ͘
-Ɉɼʌɻʍɻɲʋʊʍʏɲʍɻʎɸʆɳʅɿʍɿ;ϭ͕ϱͿʅɹʏʌʉʐʅɸʏɲʇʑʏʘʆɲʏʊʅʘʆ
-Ȱʆɳʋʏʐʇɻʋʄɳʆʉʐʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑͬɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻʎʏʘʆʉʌɶɳʆʘʆͬ
ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆʅɸʃɲɽɲʌɿʍʏɿʃʊͬɲʋʉʄʐʅɲʆʏɿʃʊʅɸʏɳɲʋʊʃɳɽɸʖʌɼʍɻʃɲɿ
ɸʋʀɷɸɿʇɻʏʉʐʋʄɳʆʉʐʍʏɿʎɲʌʖɹʎɸʄɹɶʖʉʐ͕ɸʔʊʍʉʆɺɻʏɻɽɸʀ͘
-Ɉʉʋʉɽɹʏɻʍɻɲʄʃʉʉʄʉʑʖʉʐɲʆʏɿʍɻʋʏɿʃʉʑ;ʅɸɲʆʏʄʀɲͿʍɸɸʅʔɲʆɼ
ʍɻʅɸʀɲʍʏʉʐʎʃʉɿʆʊʖʌɻʍʏʉʐʎʖʙʌʉʐʎʃɲɿʖʙʌʉʐʎʐɶɿɸɿʆɼʎ͘

-Ȱɶʉʌɹʎʏʉʐɳʌɽʌʉʐϯϴʏʉʐʆ͘
44ϵϳͬϮϬϭϳ;Ȱ͛ϭϳϭͿ

-Ƀɿʔʉʌɸʀʎɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʐʋʉʖʌɸʉʑʆʏɲɿʆɲ͗
- Ȱʆɲʌʏɼʍʉʐʆʏʉʋʉɶʌɲʔɿʃʊɷɿɳɶʌɲʅʅɲ ʍʏʉʉʋʉʀʉʆɲɸʅʔɲʀʆʉʆʏɲɿ͗ɲͿ
ʉɿɷɿɳɷʌʉʅʉɿɷɿɹʄɸʐʍɻʎʃɲɿʉɿɷɿɲʍʏɳʍɸɿʎʏʉʐʎ͕ɸʄɳʖɿʍʏʉʐʋʄɳʏʉʐʎ
ɷʑʉ ;2Ϳ ʅɹʏʌʘʆ͕ ɴͿ ʏɲ ʍɻʅɸʀɲ ɸɿʍʊɷʉʐ ʃɲɿ ɸʇʊɷʉʐ͕ ɶͿ ʉɿ ɽɹʍɸɿʎ
ʃɲʏɳʄɻʗɻʎʏʘʆʍɻʅɸʀʘʆʋʙʄɻʍɻʎʃɲɿʅɸɸʄɳʖɿʍʏɻɲʋʊʍʏɲʍɻʅɸʏɲʇʑ
ʏʉʐʎ ʏɲ ʏʌʀɲ ;ϯͿ ʅɹʏʌɲ͕ ɷͿ ʏɲ ʍɻʅɸʀɲ ʏʘʆ ʖʙʌʘʆ ɸʍʏʀɲʍɻʎ ;ɸɳʆ
ʐʋɳʌʖʉʐʆͿ͕ɸͿʉɿɽɹʍɸɿʎʏʘʆʃʉɿʆʊʖʌɻʍʏʘʆʖʙʌʘʆʐɶɿɸɿʆɼʎ͘
- ȴɻʅʉʍɿʉʋʉɿɼʍʉʐʆ ʃɲʏɳʄʉɶʉ ʅɸ ʏʉʐʎ ʋʘʄɻʏɹʎ ʉ ʉʋʉʀʉʎ ɽɲ ɸʀʆɲɿ
ɷɿɲɽɹʍɿʅʉʎʍʏɿʎɸʄɸɶʃʏɿʃɹʎɲʌʖɹʎ͘
-ȴɿɲʍʔɲʄʀʍʉʐʆ ʏɻʆ ʑʋɲʌʇɻ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʙʆ ʍɻʅɸʀʘʆ ɸɿʍʊɷʉʐ ʃɲɿ
ɸʇʊɷʉʐʏʘʆʃɲʏɲʆɲʄʘʏʙʆʃɲɿʏɻʆʅʉʆɼɷɿɹʄɸʐʍɻʏʉʐʎ;ɲʋʊɸʀʍʉɷʉ
ʋʌʉʎɹʇʉɷʉͿ͘
-Ɉʉʋʉɽɸʏʉʑʆ ʍɸ ɸʅʔɲʆɼ ʋʌʉʎ ʏʉ ʃʉɿʆʊ ʍɻʅɸʀɲ͕ ʍʐʍʃɸʐɹʎ ʅɸ
ɲʋʉʄʐʅɲʆʏɿʃɼʉʐʍʀɲ.
-Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆ ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻ ʏʘʆ ʃʉɿʆʊʖʌɻʍʏʘʆ ʖʙʌʘʆ ʍʏʉ
ʃʄɸʀʍɿʅʉʃɳɽɸɻʅɹʌɲʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ͘

Ƀʌɶɳʆʘʍɻ ʍʐʆɸɷʌʀʘʆ ʃɲɿ ɸʅʋʉʌɿʃʙʆ -ȶʆɲ ;ϭͿ ɳʏʉʅʉ ɸʋɿʍʃɹʋʏɻʎ ɲʆɳ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ ;ϭϱͿ ʏɸʏʌɲɶʘʆɿʃɳ ʅɹʏʌɲ
ɸʃɽɹʍɸʘʆͬ82.ϯϬ

ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎʍʏʉʆʐʋɲʀɽʌɿʉʖʙʌʉʏɻʎɹʃɽɸʍɻʎ͘
- ȶʆɲ;ϭͿɳʏʉʅʉɸʋɿʍʃɹʋʏɻʎɲʆɳɷɸʃɲʋɹʆʏɸ;ϭϱͿʏɸʏʌɲɶʘʆɿʃɳʅɹʏʌɲ
ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎ ʃʐʌʀʘʎ ʖʙʌʉʐ ɸʆʏʊʎ ʏʘʆ ʋɸʌɿʋʏɹʌʘʆ ʋʉʐ ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ
ʍʏʉʆʃʑʌɿʉʖʙʌʉʏɻʎɹʃɽɸʍɻʎ͘
-Ɉʉ ʋʄɳʏʉʎ ʏʘʆ ɷɿɲɷʌʊʅʘʆ ʅɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ɸʃɽɸʏɻʌʀʘʆ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ɸʀʆɲɿ ʋʌʉʍɲʐʇɻʅɹʆʉ ʃɲʏɳ ɸʀʃʉʍɿ ʏʉɿʎ ɸʃɲʏʊ ;ϮϬйͿ ʍɸ ʍʖɹʍɻ ʅɸ ʏʉ
ʋʄɳʏʉʎʋʉʐʀʍʖʐɸʏɲʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɲɹʏɻ͘
-ȵʆʏʊʎ ʏʘʆ ɸʃɽɸʏɻʌʀʘʆ ʏʘʆ ɸʃɽɸʏʙʆ͕ ɿʍʖʑʉʐʆ ʉɿ ʃɲʆʊʆɸʎ ʏɼʌɻʍɻʎ
ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ ʋʉʐ ɿʍʖʑʉʐʆ ʍʏɿʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʄɿɲʆɿʃʉʑ ɸʅʋʉʌʀʉʐ
ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʉɿ ʃɲʆʊʆɸʎ ʋʉʐ ɿʍʖʑʉʐʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʊʍʏɲʍɻ ʅɸʏɲʇʑ
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ʏʌɲʋɸɺʉʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆʍʏɻʆɸʍʏʀɲʍɻ ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲ Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏɲϰ
ɹʘʎϵ.
-ȸʍʐʅʅɸʏʉʖɼʏʘʆɸʃɽɸʏʙʆ͕ʋʌʉʅɻɽɸʐʏʙʆʃɲɿʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑɸʌɶɲʍʀɲʎ
ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʉʆʉʅɲʍʏɿʃɼ͘ ȳɿɲ ʏɻʆɸʀʍʉɷʊʏʉʐʎ ʍʏʉ ʖʙʌʉɽɲʋʌʉɻɶɸʀʏɲɿ
ɽɸʌʅʉʅɹʏʌɻʍɻ ʃɲɿ ɽɲ ɸʀʆɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɻ ɲʆɲɶʌɲʔɼ ʏʉʐ
ʉʆʉʅɲʏɸʋʘʆʑʅʉʐ ʏʉʐʎ ʍɸ ʃɲʌʏɸʄɳʃɿ ʋʉʐ ɽɲ ʔɹʌʉʐʆ ʍɸ ɸʅʔɲʆɹʎ
ʍɻʅɸʀʉ ʃɲɽ͛ ʊʄɻ ʏɻʆ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʋɲʌɲʅʉʆɼʎ ʏʉʐʎ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ʏɻʎ
ɹʃɽɸʍɻʎ͘
-ȸ ʍʐʅʅɸʏʉʖɼ ʏʘʆ ɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ ɽɲ ɶʀʆɸʏɲɿ ʅɹʍʘ ʉʆʉʅɲʍʏɿʃɼʎ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎ ʋʌʊʍʃʄɻʍɻʎ͕ ʏɻʎ ʉʋʉʀɲʎ ʏɻʆ ɸʃʏʑʋʘʍɻ ɽɲ
ɸʋɿɷɸɿʃʆʑʉʐʆʃɲʏɳʏɻʆɸʀʍʉɷʊʏʉʐʎʍʏʉʆʖʙʌʉʏɻʎɹʃɽɸʍɻʎʊʋʉʐɽɲ
ʏɻʌɸʀʏɲɿ ʉʆʉʅɲʍʏɿʃʊʎ ʃɲʏɳʄʉɶʉʎ͘ Ⱦɲʏɳ ʏɻʆ ɸʀʍʉɷʊ ʏʉʐʎ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ
ʏɻʎɹʃɽɸʍɻʎɽɲʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿɽɸʌʅʉʅɹʏʌɻʍɻ͘
-ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ɻ ʖʌɼʍɻ ʅɻ ɿɲʏʌɿʃɼʎ ʅɳʍʃɲʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɶɿɲ ʏʉʐʎ
ɸʃɽɹʏɸʎʃɲɿʏʉʋʌʉʍʘʋɿʃʊɸʆʏʊʎʏʉʐʃʐʌʀʘʎʖʙʌʉʐʏɻʎɹʃɽɸʍɻʎ͘

-Ƀɿɸʏɲɿʌɸʀɸʎʉʔɸʀʄʉʐʆʆɲɲʆɲʋʏʑʍʍʉʐʆʋʄɳʆʉʃɲʆʊʆʘʆɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ
ʃʌʀʍɸʘʆ ʏʉ ʉʋʉʀʉ͗ ɲͿ ɽɲ ɲʆɲʌʏɳʏɲɿ ʍɸ ɸʅʔɲʆɼ ʍɻʅɸʀɲ ʃɲɿ ʍɸ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳʅɹʍɲ͕ɴͿɽɲɲʋʉʍʏɹʄʄɸʏɲɿʍʏʉʐʎʋɸʄɳʏɸʎ-ɸʃɽɹʏɸʎʏʉʐʎ
ʃɲɿɶͿɽɲɸʀʆɲɿɷɿɲɽɹʍɿʅʉʍʏɿʎɸʄɸɶʃʏɿʃɹʎɲʌʖɹʎ͘

ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎͬȾȰȴ
-ȱʄʄʉʄɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʍɸʅɻ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϭϵ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ͕ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆʅʉʆɳɷʘʆ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆʃɲɿʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϰϭ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϰϮ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑɼʖʉʐʃɲɿ
ɸɿʃʊʆɲʎʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ͬϰϳ͘ϰϯ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉ
ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϱϭ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʖɲʄɿʙʆ͕ʃɿʄɿʅɿʙʆʃɲɿ
ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆɷɲʋɹɷʉʐʃɲɿʏʉʀʖʉʐʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϱϯ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆʉɿʃɿɲʃʙʆ
ʍʐʍʃɸʐʙʆʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϱϰ
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-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɸʋʀʋʄʘʆ͕ʔʘʏɿʍʏɿʃʙʆ
ʃɲɿɳʄʄʘʆɸɿɷʙʆʉɿʃɿɲʃɼʎʖʌɼʍɻʎʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϱϵ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɴɿɴʄʀʘʆʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϲϭ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɸʔɻʅɸʌʀɷʘʆʃɲɿ
ɶʌɲʔɿʃɼʎʑʄɻʎʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϲϮ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɸɶɶʌɲʔʙʆʅʉʐʍɿʃɼʎ
ʃɲɿɸɿʃʊʆɲʎʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϲϯ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɲɽʄɻʏɿʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϲϰ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆʃɳɽɸ
ɸʀɷʉʐʎʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϲϱ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɸʆɷʐʅɳʏʘʆʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϳϭ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆʃɲɿ
ɷɸʌʅɳʏɿʆʘʆɸɿɷʙʆʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϳϮ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʃɲʄʄʐʆʏɿʃʙʆʃɲɿ
ɸɿɷʙʆʃɲʄʄʘʋɿʍʅʉʑʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϳϱ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʄʉʐʄʉʐɷɿʙʆ͕ʔʐʏʙʆ͕
ʍʋʊʌʘʆ͕ʄɿʋɲʍʅɳʏʘʆ͕ɺʙʘʆ
ʍʐʆʏʌʉʔɿɳʎʃɲɿʍʖɸʏɿʃʙʆɺʘʉʏʌʉʔʙʆ
ʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϳϲ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʌʉʄʉɶɿʙʆʃɲɿ
ʃʉʍʅɻʅɳʏʘʆʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϳϳ
-ȱʄʄʉʄɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʃɲɿʆʉʑʌɿʘʆ
ɸɿɷʙʆʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϳϴ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʅɸʏɲʖɸɿʌɿʍʅɹʆʘʆ
ɸɿɷʙʆʍɸʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϳϵ
-ȵʆʉɿʃʀɲʍɻʃɲɿɸʃʅʀʍɽʘʍɻɸɿɷʙʆ
ɲʆɲʗʐʖɼʎʃɲɿɲɽʄɻʏɿʃʙʆɸɿɷʙʆͬϳϳ͘Ϯϭ
-ȵʆʉɿʃʀɲʍɻɴɿʆʏɸʉʃɲʍɸʏʙʆʃɲɿ
ɷʀʍʃʘʆͬϳϳ͘ϮϮ
-ȵʆʉɿʃʀɲʍɻʃɲɿɸʃʅʀʍɽʘʍɻɳʄʄʘʆɸɿɷʙʆ
ʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎɼʉɿʃɿɲʃɼʎʖʌɼʍɻʎͬϳϳ͘Ϯϵ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎɷɿɲɿʏʉʄʉɶʀɲʎͬϵϲ͘Ϭϰ͘ϭϬ͘Ϭϭ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎɷɿɲɿʏʉʄʉɶɿʃʙʆ
ʅʉʆɳɷʘʆͬϵϲ͘Ϭϰ͘10.02
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎɶʐɲʄʀʍʅɲʏʉʎʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ
ͬϵϲ͘Ϭϵ͘ϭϵ͘Ϭϴ
-Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲʄɿɲʆɿʃʉʑɸʅʋʉʌʀʉʐʋʉʐ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆʅɸʍʐʅʔʘʆʀɸʎ
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ɏʌɳʌɿʉʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ȶʆɲʌʇɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ͗ ϭϬ ʋ͘ʅ͘ ɶɿɲ ʏɿʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʋʉʐ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍɸ Ȱʏʏɿʃɼ ;ʋʄɻʆ ʆɼʍʘʆͿ ʃɲɿ ʍʏʉ ʋʉʄɸʉɷʉʅɿʃʊ
ʍʐɶʃʌʊʏɻʅɲȺɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻʎ.
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ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎʊʄʘʆʏʘʆʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ
ʄɿɲʆɿʃʉʑɸʅʋʉʌʀʉʐʏʑʋʉʐͨʃɲʏɳʍʏɻʅɲ
ɸʆʏʊʎʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎͩ;ƐŚŽƉƐŝŶaƐŚŽƉͿ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʍʏʉʄɿʍʅʉʑɸʃʃʄɻʍɿʙʆ͕
ɲɿɽʉʐʍʙʆʃ.ʄʋ.;ɶɿɲɶɳʅʉʐʎ͕ɴɲʋʏʀʍɸɿʎ͕
ʃɻɷɸʀɸʎʃɲɿɳʄʄɸʎ
ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎͿͬϵϲ͘Ϭϵ͘ϭϵ͘ϭϲ
-ȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʍɿɷɻʌɿʃʙʆ͕ʖʌʘʅɳʏʘʆ
ʃɲɿʏɺɲʅɿʙʆʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ɏʌɳʌɿʉʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬϰϳ͘ϱϮ
ȶʆɲʌʇɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ͗ϳʋ͘ʅ͘
-Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲʄɿɲʆɿʃʉʑʃɲɿʖʉʆɷʌɿʃʉʑ
ɸʅʋʉʌʀʉʐʏʑʋʉʐ;ĚŽŝƚǇŽƵƌƐĞůĨĂŶĚ
ŚŽŵĞŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚͿʋʉʐʋʘʄʉʑʆ
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɳɸʀɷɻ;ʖʌʙʅɲʏɲ͕ʍɿɷɸʌɿʃɳ͕
ʇʐʄʉʐʌɶɿʃɳ͕ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃɳ͕ɹʋɿʋʄɲ͕
ʐɶɿɸɿʆɼʎ͕ʃɼʋʉʐ͕ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ͕
ɷɿɲʃʊʍʅɻʍɻʎʃ.ʄʋ.Ϳ
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʍʖʉʄʙʆɸʌɲʍɿʏɸʖʆʙʆ
ɏʌɳʌɿʉʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ʉɷɻɶʙʆͬϴϱ͘ϱϯ
ȶʆɲʌʇɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ͗ϵʋ͘ʅ͘
-ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʃʉʅʅʘʏɻʌʀʘʆ͕
ʃʉʐʌɸʀʘʆʃɲɿʃɹʆʏʌʘʆ
ɲɿʍɽɻʏɿʃɼʎͬϵϲ͘ϬϮ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʅɲʍɳɺͬϵϲ͘Ϭϰ͘ϭϬ͘Ϭϱ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎʐɶɿɸɿʆɼʎʃɲɿ
ʔʌʉʆʏʀɷɲʎʍʙʅɲʏʉʎ;ɲʋʉʏʌʀʖʘʍɻʎ͕
ȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏɿʎʃɲɽɻʅɸʌɿʆɹʎɲʋʊϳʋ͘ʅ͘ɹʘʎϭϬʅ͘ʅ͘ʃɲɿ
ɽɸʌɲʋɸʀɲʎʅɸʐʋɸʌɿʙɷɸɿʎʃɲɿ
ʐʋɹʌʐɽʌɸʎɲʃʏʀʆɸʎͿͬϵϲ͘Ϭϰ͘ϭϬ͘Ϭϲ
ʏʉɇɳɴɴɲʏʉɲʋʊϳʋ͘ʅ͘ɹʘʎϵʅ͘ʅ͘
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎɶʌɲʔɸʀʘʆɶʆʘʌɿʅʀɲʎɼ
ʍʐʆʉɿʃɸʍʀʘʆͬϵϲ͘Ϭϵ͘ϭϵ͘Ϭϲ
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎɷɸʌʅɲʏʉʍʏɿʇʀɲʎ
;ʏɲʏʉʐɳɺͿͬϵϲ͘Ϭϵ͘19.09
-ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʏʌʐʋɼʅɲʏʉʎɷɹʌʅɲʏʉʎʏʉʐ
ʍʙʅɲʏʉʎ;ƉŝĞƌĐŝŶŐͿͬϵϲ͘Ϭϵ͘19.17

29944

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2948/17.07.2020

2. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.44076/11.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και
άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19» (Β’ 2798), προστίθεται παρ. 4, η οποία έχει ως εξής:
«4. Σε περίπτωση μη τήρησης της περ. β’ της παρ. 1 ισχύει η κύρωση της παρ. 2 του άρθρου 3.».
3. Η παρ. 3 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.44076/11.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών,
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2798)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Στα φυσικά πρόσωπα (καταναλωτές, κοινό-πελάτες) που δεν τηρούν τους κανόνες του άρθρου 1 επιβάλλεται
για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.».
4. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 18η Ιουλίου 2020 έως και την 26η Ιουλίου 2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Ιουλίου 2020
Οι Υπουργοί
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Προστασίας του Πολίτη

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ- ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

Υγείας

Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΔΟΜΝΑ- ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Εσωτερικών

Υφυπουργός
Υποδομών και Μεταφορών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02029481707200020*

