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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 78363
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του
κορωνοϊού CΟVID - 19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14
Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού,
β. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού CΟVID - 19
και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α’ 104),
γ. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
δ. 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 CΟVID - 19» (A’ 64), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),
ε. του άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
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των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού CΟVID - 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4682/2020 (Α’ 76),
στ. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού CΟVID - 19, τη
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και
της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),
ζ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
η. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192),
θ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
ι. του ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 35),
ια. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
ιβ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168),
ιγ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α΄ 148),
ιδ. του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160),
ιε. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 7),
ιστ. του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»
(Α’ 136),
ιζ. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών» (Α΄ 180),
ιη. του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),
ιθ. του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α’ 149),
κ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151),
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κα. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),
κβ. του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138),
κγ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
κδ. του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),
κε. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
κστ. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805),
κζ. της υπό στοιχεία 7921/Υ1/5.8.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Βασίλειο Διγαλάκη» (Β’ 3297),
κη. της υπό στοιχεία 7922/Υ1/5.8.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β’ 3298),
κθ. της υπό στοιχεία 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),
λ. της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23.7.2019
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου» (Β’ 3107),
λα. της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/
29.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099),
λβ. της υπό στοιχεία Υ68/20.10.2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών,
Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4678) και
λγ. της υπό στοιχεία 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 υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.76629/27.11.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς
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του κορωνοϊού CΟVID - 19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως
και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020» (Β’ 5255).
3. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών και
Υποδομών και Μεταφορών «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας
ΕΠΑΛ, Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και
Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και
Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης
δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και
πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης
της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά
την έναρξη του σχολικού έτους 2020 - 2021 και μέτρα
για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19
κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 4810).
4. Την υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12.9.2020 κοινή απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021» (Β’ 3882),
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία 131451/
ΓΔ4/30.9.2020 (Β’ 4264) και 155689/ΓΔ4/14.11.2020 (Β’
5044) όμοιες κοινές αποφάσεις.
5. Την υπό στοιχεία 115744/Ζ1/4.9.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)
και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού
CΟVID - 19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 3707).
6. Την υπό στοιχεία 132695/Ζ1/2.10.2020 απόφαση
του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις σχετικά με την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου
των Α.Ε.Ι. κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού
έτους 2020-2021» (Β’ 4383).
7. Την από 3.12.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID -19.
8. Την ανάγκη παράτασης των ισχυόντων έκτακτων
μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID -19
στο σύνολο της Επικράτειας, λαμβανομένης υπόψη της
τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της Χώρας.
9. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.78362/4.12.2020 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:
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Άρθρο 1
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας
1. Προς τον σκοπό αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού CΟVID - 19 θεσπίζονται τα ακόλουθα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας:
ȰͬȰ
ϭ͘

Ϯ͘

ɅȵȴȻȰȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ

ɀȵɈɆȰɅɆɃɇɈȰɇȻȰɇ

ɇʐʆɲɽʌʉʀʍɸɿʎͬȴɻʅʊʍɿɸʎɼ
ʃʉɿʆʘʆɿʃɹʎɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ͕
ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎʖʙʌʉʐɿɷɿʘʏɿʃʉʑɼ
ɷɻʅʊʍɿʉʐ͕ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑɼ
ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ͕ʅɸʏɻʆɸʋɿʔʑʄɲʇɻ
ʏʘʆɷɻʅʊʍɿʘʆʐʋɲʀɽʌɿʘʆ
ʍʐʆɲɽʌʉʀʍɸʘʆʏʉʐɳʌɽʌʉʐϭϭ
ʏʉʐɇʐʆʏɳɶʅɲʏʉʎʃɲɿʏʉʐʆ͘
ϰϳϬϯͬϮϬϮϬ;Ȱ͛ϭϯϭͿ
ȴɻʅʊʍɿɸʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎ

x

Ȱʆɲʍʏʉʄɼ

Ɣ

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʅɸʏʉɲʆɲɶʃɲʀʉʋʌʉʍʘʋɿʃʊɶɿɲʏɻʆʋɲʌʉʖɼʏɻʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɲʎɼʏɻʆɸʃʋʄɼʌʘʍɻʏʉʐɹʌɶʉʐʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎ
ʉɿʃɸʀɸʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ͘

Ɣ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʋʌʉʍʏɲʍʀɲʐʋɲʄʄɼʄʘʆʋʉʐɲʆɼʃʉʐʆʍɸ
ʉʅɳɷɸʎɲʐʇɻʅɹʆʉʐʃɿʆɷʑʆʉʐʅɸʖʉʌɼɶɻʍɻɸɿɷɿʃɼʎɳɷɸɿɲʎ
ɲʋʉʐʍʀɲʎʃɲɿʋɲʌʉʖɼʏɻʄɸʌɶɲʍʀɲʎ͕ʊʋʉʐɸʀʆɲɿɸʔɿʃʏʊ͘

Ɣ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʏɻʄɸʌɶɲʍʀɲʍʏʉʅɹɶɿʍʏʉɷʐʆɲʏʊʋʉʍʉʍʏʊ͕
ɸʔʊʍʉʆʍʐʆɳɷɸɿʋʌʉʎʏɻʔʑʍɻʏʘʆʃɲɽɻʃʊʆʏʘʆ͕ɸʋɿʋʄɹʉʆ
ʏʘʆʐʋɲʄʄɼʄʘʆʋʉʐɲʆɼʃʉʐʆʍɸʉʅɳɷɲɲʐʇɻʅɹʆʉʐ
ʃɿʆɷʑʆʉʐ͘

Ɣ

ȵʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʃʉɿʆʉʑʅʊʆʉʍɸɸʋɸʀɶʉʐʍɸʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʃɲɿ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳʃɲʏʊʋɿʆʌɲʆʏɸɴʉʑ͘

Ɣ

Ɉɼʌɻʍɻɲʋʊʍʏɲʍɻʎɸʆɳʅɿʍɿ;ϭ͕ϱͿʅɹʏʌʉʐ͘

Ɣ

ɇʐʆɸɷʌɿɳʍɸɿʎʅɹʍʘʏɻʄɸɷɿɳʍʃɸʗɻʎʏʘʆʍʐʄʄʉɶɿʃʙʆ
ʉʌɶɳʆʘʆ͘Ⱦɲʏɳʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʍʐʄʄʉɶɿʃʙʆʉʌɶɳʆʘʆʋʉʐ
ɷɿɸʆɸʌɶʉʑʆɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎʍʏɿʎʉʋʉʀɸʎʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ
ʍʐʆɹʆʏɸʐʇɻ͕ɲʐʏɼɷɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿʅɸʏɻʖʌɼʍɻɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ
ʅɹʍʘʆʖʘʌʀʎʏɻʔʐʍɿʃɼʋɲʌʉʐʍʀɲʏʉʐʃɲʄʉʑʅɸʆʉʐʍɸ
ʍʐʆɹʆʏɸʐʇɻ͘ɇʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻɲʐʏɼʏʉʍʐʄʄʉɶɿʃʊʊʌɶɲʆʉ
ʉʌʀɺɸɿʏʉʐʎɲʆɲɶʃɲʀʉʐʎʊʌʉʐʎʃɲɿʏɿʎʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎɶɿɲʏɻ
ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʏɻʎɲʇɿʉʋɿʍʏʀɲʎʏɻʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎɲʆɲʔʉʌɿʃɳ
ʅɸʏɻʆʏɲʐʏʉʋʌʉʍʘʋʀɲʏʉʐʃɲʄʉʑʅɸʆʉʐʃɲɿʏɻʅɻ
ʐʋʉɴʉɼɽɻʍɼʏʉʐɲʋʊɸʇʘɶɸʆɸʀʎʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ͘

Ɣ

ȴɿɸʆɹʌɶɸɿɲʍʐʆɲʆʏɼʍɸʘʆɸʌɶɲʍʀɲʎʏɻʌʉʐʅɹʆɻʎʏɻʎ
ɲʋʊʍʏɲʍɻʎʏʉʐɸʆɳʅɿʍɿ;ϭ͕ϱͿʅɹʏʌʉʐʃɲɿʅɸʏɻʍʐʅʅɸʏʉʖɼ
ɹʘʎɸʋʏɳ;ϳͿɲʏʊʅʘʆ͘
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ϯ͘

ϰ͘

Ȼɷɿʘʏɿʃɹʎɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ

ȴɿʃɲʍʏɼʌɿɲ͕ɸɿʍɲɶɶɸʄʀɸʎ͕
ʍʏʌɲʏɿʘʏɿʃɳɷɿʃɲʍʏɼʌɿɲ

Ɣ

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʅɸʏʉɲʆɲɶʃɲʀʉʋʌʉʍʘʋɿʃʊɶɿɲʏɻʆʋɲʌʉʖɼʏɻʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɲʎɼʏɻʆɸʃʋʄɼʌʘʍɻʏʉʐɹʌɶʉʐʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎ
ʉɿʃɸʀɸʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ͘

Ɣ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʋʌʉʍʏɲʍʀɲɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆʋʉʐɲʆɼʃʉʐʆʍɸ
ʉʅɳɷɸʎɲʐʇɻʅɹʆʉʐʃɿʆɷʑʆʉʐʅɸʖʉʌɼɶɻʍɻɸɿɷɿʃɼʎɳɷɸɿɲʎ
ɲʋʉʐʍʀɲʎʃɲɿʋɲʌʉʖɼʏɻʄɸʌɶɲʍʀɲʎ͕ʊʋʉʐɸʀʆɲɿɸʔɿʃʏʊ͘

Ɣ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʏɻʄɸʌɶɲʍʀɲʍʏʉʅɹɶɿʍʏʉɷʐʆɲʏʊʋʉʍʉʍʏʊ͕
ɸʔʊʍʉʆʍʐʆɳɷɸɿʋʌʉʎʏɻʔʑʍɻʏʘʆʃɲɽɻʃʊʆʏʘʆ͕
ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎɸɳʆɲʔʉʌɳɸʐɳʄʘʏɻͬɲʐʇɻʅɹʆʉʐʃɿʆɷʑʆʉʐ
ʉʅɳɷɲ͘

Ɣ

ȵʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʃʉɿʆʉʑʅʊʆʉʍɸɸʋɸʀɶʉʐʍɸʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʃɲɿ
ʃɲʏʊʋɿʆʌɲʆʏɸɴʉʑ͘

Ɣ

Ɉɼʌɻʍɻɲʋʊʍʏɲʍɻʎɸʆɳʅɿʍɿ;ϭ͕ϱͿʅɹʏʌʉʐ͘

Ɣ

ȴɿɸʆɹʌɶɸɿɲʍʐʆɲʆʏɼʍɸʘʆɸʌɶɲʍʀɲʎʏɻʌʉʐʅɹʆɻʎʏɻʎ
ɲʋʊʍʏɲʍɻʎʏʉʐɸʆɳʅɿʍɿ;ϭ͕ϱͿʅɹʏʌʉʐʃɲɿʅɸʏɻʍʐʅʅɸʏʉʖɼ
ɹʘʎɸʋʏɳ;ϳͿɲʏʊʅʘʆ͘

Ɣ

ɀɹʖʌɿɷɸʃɲʋɹʆʏɸ;ϭϱͿɳʏʉʅɲʍʏɻʆɲʀɽʉʐʍɲ͘ȾɲʏΖɸʇɲʀʌɸʍɻ
ʉɲʌɿɽʅʊʎʏʘʆɲʏʊʅʘʆʍʏɻʆɲʀɽʉʐʍɲʅʋʉʌɸʀʆɲʐʋɸʌɴɸʀ
ʏɲɷɸʃɲʋɹʆʏɸ;ϭϱͿ͕ɸɳʆ͕ʃɲʏɳʏɻʆʃʌʀʍɻʏʉʐ
ʋʌʉɸɷʌɸʑʉʆʏʉʎʏʉʐɷɿʃɲʍʏɻʌʀʉʐ͕ɻʋɲʌʉʐʍʀɲʏʘʆɲʏʊʅʘʆ
ɲʐʏʙʆɸʀʆɲɿɲʋʉʄʑʏʘʎɲʆɲɶʃɲʀɲ͕ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳʍɸ
ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʊʋʉʐʉʖʌʊʆʉʎʋɲʌɲɶʌɲʔɼʎ ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ
ɶɿɲʏɲʋʄɻʅʅɸʄɼʅɲʏɲʅɹʖʌɿϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭʃɲɿɶɿɲʏɲ
ʃɲʃʉʐʌɶɼʅɲʏɲʅɹʖʌɿϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϮɼʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿʉ
ɲʆʙʏɲʏʉʎʖʌʊʆʉʎʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎʃʌɳʏɻʍɻʎʃɲʏɻɶʉʌʉʐʅɹʆʘʆ͘

Ɣ

Ɉɼʌɻʍɻɲʋʊʍʏɲʍɻʎɸʆɳʅɿʍɿ;ϭ͕ϱͿʅɹʏʌʉʐ͘

Ɣ

ɀɸɲʋʊʔɲʍɻʏʉʐɲʌʅʉɷʀʉʐʉʌɶɳʆʉʐɷɿʉʀʃɻʍɻʎʏʉʐ
ʉɿʃɸʀʉʐɷɿʃɲʍʏɻʌʀʉʐɼɸɿʍɲɶɶɸʄʀɲʎ͕ʋʉʐʏʉɿʖʉʃʉʄʄɳʏɲɿ
ʍʏɻʆɸʀʍʉɷʉʏʉʐɷɿʃɲʍʏɻʌʀʉʐɼʏɻʎɸɿʍɲɶɶɸʄʀɲʎʃɲɿ
ɲʆɲʌʏɳʏɲɿʍʏɻʆɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲʏʉʐʎ͕ɸʔʊʍʉʆɷɿɲɽɹʏʉʐʆ͕
ʉʌʀɺʉʆʏɲɿʏɲɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲɺɻʏɼʅɲʏɲʋʉʐɲʆɳɶʉʆʏɲɿʍʏɻʆ
ɸʑʌʐɽʅɻɷɿɸʇɲɶʘɶɼʏʘʆɸʌɶɲʍɿʙʆʏʉʐʎ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʊʄɲʏɲ
ɲʆɲɶʃɲʀɲʅɹʏʌɲʋʉʐʏɻʌʉʑʆʏɲɿʐʋΖɸʐɽʑʆɻʏʉʐʎ͕ɶɿɲʏɻʆ
ɲʍʔɲʄɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏʉʐɷɿʃɲʍʏɻʌʀʉʐɼʏɻʎɸɿʍɲɶɶɸʄʀɲʎ
ɸʆʊʗɸɿʏɻʎʋɲʆɷɻʅʀɲʎʏʉʐʃʉʌʘʆʉʁʉʑKs/Ͳϭϵ͘

Ɣ

ϭ͘ɲͿȰʆɲʍʏɹʄʄʉʆʏɲɿʋʌʉʍʘʌɿʆɳ͗

ȶʅʅɿʍɽɲ͕ɳʅɿʍɽɲ
ʐʋʉɽɻʃʉʔʐʄɲʃɸʀɲ͕ʋɳʍɻʎ
ʔʑʍɸʘʎʃʏɻʅɲʏʉʄʉɶɿʃɳ
ɶʌɲʔɸʀɲʃɲɿʐʋʉʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
ʏʉʐʔʉʌɹɲ͞ȵʄʄɻʆɿʃʊ
Ⱦʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ͟
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ɲɲͿʉɿɸʌɶɲʍʀɸʎʏʘʆɷɿʃɲʍʏɿʃʙʆʍʖɻʅɲʏɿʍʅʙʆʏʉʐ
Ȱʆʘʏɳʏʉʐȵɿɷɿʃʉʑȴɿʃɲʍʏɻʌʀʉʐʃɲɿʏʘʆȵɿɷɿʃʙʆ
ȴɿʃɲʍʏɻʌʀʘʆʏʉʐɳʌɽʌʉʐϴϴʋɲʌ͘Ϯʏʉʐɇʐʆʏɳɶʅɲʏʉʎʃɲɿ
ʏʉʐɳʌɽʌʉʐϵϵʏʉʐɇʐʆʏɳɶʅɲʏʉʎʃɲɿ
ɲɴͿʉɿʆʊʅɿʅɸʎʃɲɿɷɿʃɲʍʏɿʃɹʎʋʌʉɽɸʍʅʀɸʎɶɿɲʏɻ
ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲɷɿɲɷɿʃɲʍʏɿʃʙʆʋʌɳʇɸʘʆʃɲɿɳʄʄʘʆɸʆɸʌɶɸɿʙʆ
ɸʆʙʋɿʉʆʏʘʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆʏʉʐʎ͕ʃɲɽʙʎɸʋʀʍɻʎʃɲɿʏɻʎ
ʋɲʌɲɶʌɲʔɼʎʏʘʆʍʐʆɲʔʙʆɲʇɿʙʍɸʘʆ͘

x ϭ͘ɴͿȾɲʏ͛ɸʇɲʀʌɸʍɻʏɻʎʐʋʉʋɸʌ͘ɲɲͿ͗
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ɴɲͿȴɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿɷɿɲʍʃɹʗɸɿʎɸʇɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎʅɸʏɻʖʌɼʍɻ
ʐʋɻʌɸʍɿɲʃʙʆʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆʅɹʍʘʆ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿɸʋɸʀɶʉʐʍɸʎ
ɷɿɲʍʃɹʗɸɿʎʅɸʔʐʍɿʃɼʋɲʌʉʐʍʀɲʃɲɿ
ɴɴͿɷɻʅʉʍɿɸʑʉʆʏɲɿɲʋʉʔɳʍɸɿʎ͘ȸɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻʏʘʆ
ɲʋʉʔɳʍɸʘʆʅʋʉʌɸʀʆɲɶʀʆɸʏɲɿɸʃʏɳʃʏʘʎɲʋʊʏʌɿʅɸʄɹʎ
ʃʄɿʅɳʃɿʉʏʉʐɷɿʃɲʍʏɻʌʀʉʐʋʉʐʍʐɶʃʌʉʏɸʀʏɲɿʅɸɲʋʊʔɲʍɻ
ʏʉʐɅʌʉɹɷʌʉʐʃɲɿɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿɲʋʊʏʉʆʀɷɿʉɼʏʉʆʆʊʅɿʅʉ
ɲʆɲʋʄɻʌʘʏɼʏʉʐʃɲɿɷʑʉ;ϮͿɷɿʃɲʍʏɹʎ͘

x Ϯ͘ɲͿȰʆɲʍʏɹʄʄʉʆʏɲɿʋʌʉʍʘʌɿʆɳ͗
ɲɲͿ ʉɿ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ʏʘʆ ɷɿʃɲʍʏɿʃʙʆ ʍʖɻʅɲʏɿʍʅʙʆ ʏʉʐ
ɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐʏɻʎȵʋɿʃʌɲʏɸʀɲʎʃɲɿʏʘʆʏɲʃʏɿʃʙʆɷɿʉɿʃɻʏɿʃʙʆ
ɷɿʃɲʍʏɻʌʀʘʆʏɻʎɍʙʌɲʎʃɲɿ
ɲɴͿʉɿʆʊʅɿʅɸʎʃɲɿɷɿʃɲʍʏɿʃɹʎʋʌʉɽɸʍʅʀɸʎɶɿɲʏɻɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʏɿʃʙʆʋʌɳʇɸʘʆʃɲɿɳʄʄʘʆɸʆɸʌɶɸɿʙʆɸʆʙʋɿʉʆʏʘʆ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʏʉʐʎ͕ ʃɲɽʙʎ ɸʋʀʍɻʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʌɲʔɼʎ ʏʘʆ
ʍʐʆɲʔʙʆɲʇɿʙʍɸʘʆ͕
ɲɶͿ ʉɿ͕ ʃɲʏɳ ʏɿʎ ʃɸʀʅɸʆɸʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ͕ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ
ɲʆɲɶʃɲʍʏɿʃɼʎɸʃʏɹʄɸʍɻʎʃɲɿɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎʋʄɸɿʍʏɻʌɿɲʍʅʙʆ͘

x ɴͿ Ȱʆɲʔʉʌɿʃɳ ʅɸ ʏʉ ɇʐʅɴʉʑʄɿʉ ʏɻʎ ȵʋɿʃʌɲʏɸʀɲʎ͕ ʃɲʏ͛
ɸʇɲʀʌɸʍɻʏɻʎʐʋʉʋɸʌ͘ɲɲͿ͗
ɴɲͿɸʃɷɿʃɳɺʉʆʏɲɿʉɿʙʌɿʅɸʎʋʌʉʎʍʐɺɼʏɻʍɻʐʋʉɽɹʍɸɿʎ͕
ʃɲʏɳʏɻʆʋɲʌ͘ϰʏʉʐɳʌɽʌʉʐϮϮʏʉʐʋ͘ɷ͘ϭϴͬϭϵϴϵ;Ȱ͛ϴͿ͕
ɶɿɲʏɿʎʉʋʉʀɸʎɹʖɸɿʐʋʉɴʄɻɽɸʀɲʋʊʊʄʉʐʎʏʉʐʎɷɿɲɷʀʃʉʐʎ
ʃʉɿʆɼɼʇɸʖʘʌɿʍʏɼɷɼʄʘʍɻʋɸʌʀʋɲʌɳʍʏɲʍɻʎʖʘʌʀʎ
ɸʅʔɳʆɿʍɻʍʏʉɲʃʌʉɲʏɼʌɿʉ͕ʃɲʏɳʏɲʉʌɿɺʊʅɸʆɲʍʏɻʆʋɲʌ͘
ϲʏʉʐɳʌɽʌʉʐϯϯʏʉʐʋ͘ɷ͘ϭϴͬϭϵϴϵʃɲɿʍʏɻʆʋɲʌ͘Ϯʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐϳϭʏʉʐʆ͘ϰϳϮϮͬϮϬϮϬ;Ȱ͛ϭϳϳͿ͕ɸʔʊʍʉʆ
ʍʐʆʏʌɹʖʉʐʆʃɲɿʉɿʄʉɿʋɹʎʆʊʅɿʅɸʎʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎɶɿɲʏɻ
ʍʐɺɼʏɻʍɼʏʉʐʎ͘Kɿʄʉɿʋɹʎʐʋʉɽɹʍɸɿʎɲʆɲɴɳʄʄʉʆʏɲɿ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳɲʋʊʏʉɷɿʃɲʍʏɼʌɿʉʍɸɸʋʊʅɸʆɻɷɿʃɳʍɿʅʉ͕ʉɿ
ɷɸɷɿɳɷɿʃʉɿ͕ɸʔʊʍʉʆɹʖʉʐʆʃʄɻʏɸʐɽɸʀʆʊʅɿʅɲ͕ɷɸʆ
ʃʄɻʏɸʑʉʆʏɲɿɸʃʆɹʉʐ͘
ɴɴͿȵʇɸʏɳɺʉʆʏɲɿɲɿʏɼʅɲʏɲɹʃɷʉʍɻʎʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎ
ɷɿɲʏɲɶɼʎ͘
ɴɶͿȵʃɷɿʃɳɺʉʆʏɲɿɸʋɸʀɶʉʐʍɸʎɲɿʏɼʍɸɿʎʋɲʌʉʖɼʎ
ʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎɷɿʃɲʍʏɿʃɼʎʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ͘
ɴɷͿȴɿɸʆɸʌɶɸʀʏɲɿɻɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲɸʋɸɿɶʊʆʏʘʆʋʌʉɸɷʌɿʃʙʆ
ɷɿɲʏɲɶʅɳʏʘʆ͘
ɴɸͿȴɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿɷɿɲʍʃɹʗɸɿʎɸʇɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎʅɸʏɻ
ʖʌɼʍɻʐʋɻʌɸʍɿɲʃʙʆʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆʅɹʍʘʆ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿ
ɸʋɸʀɶʉʐʍɸʎɷɿɲʍʃɹʗɸɿʎʅɸʔʐʍɿʃɼʋɲʌʉʐʍʀɲʃɲɿ
ɴʍʏͿȴɻʅʉʍɿɸʑʉʆʏɲɿɲʋʉʔɳʍɸɿʎʃɲɿʋʌɲʃʏɿʃɳ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ͘ȵɿɷɿʃʙʎ͕ɻɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻʏʘʆɲʋʉʔɳʍɸʘʆ
ʏɻʎɃʄʉʅɹʄɸɿɲʎʅʋʉʌɸʀʆɲɶʀʆɸʏɲɿɸʃʏɳʃʏʘʎɲʋʊ
ʋɸʆʏɲʅɸʄɹʎʃʄɿʅɳʃɿʉɲʐʏɼʎʋʉʐʍʐɶʃʌʉʏɸʀʏɲɿʅɸ
ɲʋʊʔɲʍɻʏʉʐɅʌʉɹɷʌʉʐʃɲɿɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿɲʋʊʏʉʆʀɷɿʉɼ
ʏʉʆʆʊʅɿʅʉɲʆɲʋʄɻʌʘʏɼʏʉʐʃɲɿɲʋʊʏɹʍʍɸʌɿʎ;ϰͿ
ɇʐʅɴʉʑʄʉʐʎȵʋɿʃʌɲʏɸʀɲʎ͘
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x ϯ͘Ȱʆɲʔʉʌɿʃɳʅɸʏɲʏɲʃʏɿʃɳɷɿʉɿʃɻʏɿʃɳɷɿʃɲʍʏɼʌɿɲ͕ʃɲʏ͛
ɸʇɲʀʌɸʍɻʏɻʎʐʋʉʋɸʌ͘ɲɲͿʏɻʎʋɲʌ͘Ϯ͗
ɲͿȳɿɲʏɿʎɲʃʐʌʘʏɿʃɹʎɷɿɲʔʉʌɹʎ͗ɸʃɷɿʃɳɺʉʆʏɲɿʉɿʙʌɿʅɸʎ
ʋʌʉʎʍʐɺɼʏɻʍɻʐʋʉɽɹʍɸɿʎ͕ʃɲʏɳʏɻʆʋɲʌ͘ϰʏʉʐɳʌɽʌʉʐ
ϮϮʏʉʐʋ͘ɷ͘ϭϴͬϭϵϴϵ;Ȱ͛ϴͿ͕ɶɿɲʏɿʎʉʋʉʀɸʎɹʖɸɿʐʋʉɴʄɻɽɸʀ
ɲʋʊʊʄʉʐʎʏʉʐʎɷɿɲɷʀʃʉʐʎʃʉɿʆɼɼʇɸʖʘʌɿʍʏɼɷɼʄʘʍɻ
ʋɸʌʀʋɲʌɳʍʏɲʍɻʎʖʘʌʀʎɸʅʔɳʆɿʍɻʍʏʉɲʃʌʉɲʏɼʌɿʉ͕ʃɲʏɳ
ʏɲʉʌɿɺʊʅɸʆɲʍʏɻʆʋɲʌ͘ϲʏʉʐɳʌɽʌʉʐϯϯʏʉʐʋ͘ɷ͘
ϭϴͬϭϵϴϵʃɲɿʍʏɻʆʋɲʌ͘Ϯʏʉʐɳʌɽʌʉʐϳϭʏʉʐʆ͘ϰϳϮϮͬϮϬϮϬ
;Ȱ͛ϭϳϳͿ͕ɸʔʊʍʉʆʍʐʆʏʌɹʖʉʐʆʃɲɿʉɿʄʉɿʋɹʎʆʊʅɿʅɸʎ
ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎɶɿɲʏɻʍʐɺɼʏɻʍɼʏʉʐʎ͘Kɿʄʉɿʋɹʎ
ʐʋʉɽɹʍɸɿʎɲʆɲɴɳʄʄʉʆʏɲɿʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳɲʋʊʏʉ
ɷɿʃɲʍʏɼʌɿʉʍɸɸʋʊʅɸʆɻɷɿʃɳʍɿʅʉ͕ʉɿɷɸɷɿɳɷɿʃʉɿ͕ɸʔʊʍʉʆ
ɹʖʉʐʆʃʄɻʏɸʐɽɸʀʆʊʅɿʅɲ͕ɷɸʆʃʄɻʏɸʑʉʆʏɲɿɸʃʆɹʉʐ͘
ɴͿȳɿɲʏɿʎɷɿɲʔʉʌɹʎʉʐʍʀɲʎ͗ɸʃɷɿʃɳɺʉʆʏɲɿʉɿʐʋʉɽɹʍɸɿʎ
ɶɿɲʏɿʎʉʋʉʀɸʎɹʖɸɿʐʋʉɴʄɻɽɸʀɲʋʊʊʄʉʐʎʏʉʐʎɷɿɲɷʀʃʉʐʎ
ʃʉɿʆɼɼʇɸʖʘʌɿʍʏɼɷɼʄʘʍɻʋɸʌʀʋɲʌɳʍʏɲʍɻʎʖʘʌʀʎ
ɸʅʔɳʆɿʍɻʍʏʉɲʃʌʉɲʏɼʌɿʉʃɲʏɳʏɲʉʌɿɺʊʅɸʆɲʍʏɻʆʋɲʌ͘
ϮʏʉʐɳʌɽʌʉʐϭϯϯʏʉʐȾʙɷɿʃɲȴɿʉɿʃɻʏɿʃɼʎȴɿʃʉʆʉʅʀɲʎ;ʆ͘
Ϯϳϭϳͬϭϵϵϵ͕Ȱ͛ϵϳͿʃɲɿʍʏɻʆʋɲʌ͘Ϯʏʉʐɳʌɽʌʉʐϳϭʏʉʐʆ͘
ϰϳϮϮͬϮϬϮϬ;Ȱ͛ϭϳϳͿ͕ɸʔʊʍʉʆʍʐʆʏʌɹʖʉʐʆʃɲɿʉɿʄʉɿʋɹʎ
ʆʊʅɿʅɸʎʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎɶɿɲʏɻʍʐɺɼʏɻʍɼʏʉʐʎ͘Kɿʄʉɿʋɹʎ
ʐʋʉɽɹʍɸɿʎɲʆɲɴɳʄʄʉʆʏɲɿʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳɲʋʊʏʉ
ɷɿʃɲʍʏɼʌɿʉʍɸɸʋʊʅɸʆɻɷɿʃɳʍɿʅʉ͕ʉɿɷɸɷɿɳɷɿʃʉɿ͕ɸʔʊʍʉʆ
ɹʖʉʐʆʃʄɻʏɸʐɽɸʀʆʊʅɿʅɲ͕ɷɸʆʃʄɻʏɸʑʉʆʏɲɿɸʃʆɹʉʐ͘
ɶͿȵʇɸʏɳɺʉʆʏɲɿɲɿʏɼʅɲʏɲɹʃɷʉʍɻʎʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎɷɿɲʏɲɶɼʎ͘
ɷͿȵʃɷɿʃɳɺʉʆʏɲɿʉɿɲɿʏɼʍɸɿʎʋɲʌʉʖɼʎʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎ
ɷɿʃɲʍʏɿʃɼʎʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ͘
ɸͿɉʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿʃɲɿɸʃɷɿʃɳɺʉʆʏɲɿɲʆʏɿʌʌɼʍɸɿʎʃɲʏɳʏɻʎ
ɲʋʊʔɲʍɻʎʃʌɳʏɻʍɻʎɲʄʄʉɷɲʋʉʑʃɲɿɲɿʏɼʍɸɿʎɲʆɳʃʄɻʍɻʎ
ʃɲʏɳʏʘʆɷɿʃɲʍʏɿʃʙʆɲʋʉʔɳʍɸʘʆʋʉʐɸʃɷʀɷʉʆʏɲɿɸʋʀ
ʏʘʆɲʆʏɿʌʌɼʍɸʘʆ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎʋɲʌ͘ϯͲϲʏʉʐɳʌɽʌʉʐ
ϳϲʏʉʐʆ͘ϯϯϴϲͬϮϬϬϱ;Ȱ͛ϮϭϮͿ͘
ʍʏͿɉʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿʃɲɿɸʃɷɿʃɳɺʉʆʏɲɿɹʆɷɿʃɲɴʉɻɽɼʅɲʏɲ͕
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌ͘ϱʏʉʐɳʌɽʌʉʐʋʌʙʏʉʐʏɻʎɲʋʊ
Ϯϱ͘Ϯ͘ϮϬϮϬʋʌɳʇɻʎʆʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ;Ȱ͛ϰϮͿ͕ɻ
ʉʋʉʀɲʃʐʌʙɽɻʃɸʅɸʏʉɳʌɽʌʉϭʏʉʐʆ͘ϰϲϴϮͬϮϬϮϬ;Ȱ͛ϳϲͿ͘
ɺͿȴɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿɷɿɲʍʃɹʗɸɿʎɸʇɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎʅɸʏɻʖʌɼʍɻ
ʐʋɻʌɸʍɿɲʃʙʆʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆʅɹʍʘʆ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿ
ɸʋɸʀɶʉʐʍɸʎɷɿɲʍʃɹʗɸɿʎʅɸʔʐʍɿʃɼʋɲʌʉʐʍʀɲ͘
ɻͿȴɻʅʉʍɿɸʑʉʆʏɲɿɲʋʉʔɳʍɸɿʎ͘

x

ϰ͘ɲͿȰʆɲʍʏɹʄʄʉʆʏɲɿʋʌʉʍʘʌɿʆɳ͗
ɲɲͿɃɿɸʌɶɲʍʀɸʎʏʘʆɷɿʃɲʍʏɿʃʙʆʍʖɻʅɲʏɿʍʅʙʆʏʉʐ
ȵʄɸɶʃʏɿʃʉʑɇʐʆɸɷʌʀʉʐʃɲɿ
ɲɴͿʉɿʆʊʅɿʅɸʎʃɲɿɷɿʃɲʍʏɿʃɹʎʋʌʉɽɸʍʅʀɸʎɶɿɲʏɻ
ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲɷɿɲɷɿʃɲʍʏɿʃʙʆʋʌɳʇɸʘʆʃɲɿɳʄʄʘʆɸʆɸʌɶɸɿʙʆ
ɸʆʙʋɿʉʆʏʘʆɷɿʃɲʍʏɿʃʙʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆʏʉʐȵʄɸɶʃʏɿʃʉʑ
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ɇʐʆɸɷʌʀʉʐ͕ʃɲɽʙʎɸʋʀʍɻʎʃɲɿʏɻʎʋɲʌɲɶʌɲʔɼʎʏʘʆ
ʍʐʆɲʔʙʆɲʇɿʙʍɸʘʆ͘
ɴͿȾɲʏ͛ɸʇɲʀʌɸʍɻʏɻʎʐʋʉʋɸʌ͘ɲɲͿ͗
ɴɲͿȵʃɷɿʃɳɺʉʆʏɲɿʉɿʐʋʉɽɹʍɸɿʎɸʆʙʋɿʉʆʏɻʎɃʄʉʅɹʄɸɿɲʎ
ʏʉʐȵʄɸɶʃʏɿʃʉʑɇʐʆɸɷʌʀʉʐ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʉɿʐʋʉɽɹʍɸɿʎ
ʋʌʉʍʐʅɴɲʏɿʃʉʑɸʄɹɶʖʉʐɸʆʙʋɿʉʆʏʉʐs//Ɉʅɼʅɲʏʉʎ͘
ɴɴͿȴɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿɲʋʊʏʉʐʎʄʉɿʋʉʑʎɷɿʃɲʍʏɿʃʉʑʎ
ʍʖɻʅɲʏɿʍʅʉʑʎʍʐʆɸɷʌɿɳʍɸɿʎʖʘʌʀʎʏɻʆɸʅʔɳʆɿʍɻɷɿɲɷʀʃʘʆ
ʍʏʉɲʃʌʉɲʏɼʌɿʉʃɲɿʍʐɺɻʏʉʑʆʏɲɿʉɿʐʋʉɽɹʍɸɿʎ͕ɶɿɲʏɿʎ
ʉʋʉʀɸʎɹʖɸɿʐʋʉɴʄɻɽɸʀɲʋʊʊʄʉʐʎʏʉʐʎɷɿɲɷʀʃʉʐʎʃʉɿʆɼɼ
ʇɸʖʘʌɿʍʏɼɲʋʊʏʉʆʃɲɽɹʆɲʏʉʐʎɷɼʄʘʍɻ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲ
ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲʍʏʉɳʌɽʌʉϮϯϭʏʉʐʆ͘ϰϳϬϬͬϮϬϮϬ;ȰʚϭϮϳͿ
ʃɲɿʏɻʆʋɲʌ͘Ϯʏʉʐɳʌɽʌʉʐϳϭʏʉʐʆ͘ϰϳϮϮͬϮϬϮϬ;ȰʚϭϳϳͿ͕
ʍʐʆʏʌɸʖʉʐʍʙʆʃɲɿʏʘʆʄʉɿʋʙʆʆʉʅʀʅʘʆʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸʘʆ͘
Kɿʄʉɿʋɹʎʐʋʉɽɹʍɸɿʎɲʆɲɴɳʄʄʉʆʏɲɿʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳɲʋʊʏʉ
ɷɿʃɲʍʏɼʌɿʉʍʏɻʅɸɽɸʋʊʅɸʆɻɷɿʃɳʍɿʅʉ͕ʉɿɷɸɷɿɳɷɿʃʉɿ͕
ɸʔʊʍʉʆɹʖʉʐʆʃʄɻʏɸʐɽɸʀʆʊʅɿʅɲ͕ɷɸʆʃʄɻʏɸʑʉʆʏɲɿɸʃʆɹʉʐ͘
ɃɅʌʊɸɷʌʉʎʏʉʐȵʄɸɶʃʏɿʃʉʑɇʐʆɸɷʌʀʉʐɷʑʆɲʏɲɿ͕
ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏʉʆɲʌɿɽʅʊʏʘʆʐʋʉɽɹʍɸʘʆʏʘʆ
ʏʅɻʅɳʏʘʆʋʉʐɲʆɲɴɳʄʄʉʆʏɲɿɷʐʆɳʅɸɿʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎ
ʐʋʉʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎʆɲɷɿɲɽɹʏɸɿ͕ʅɸɲʋʊʔɲʍɼʏʉʐʃɲɿɶɿɲ
ʖʌʉʆɿʃʊɷɿɳʍʏɻʅɲʋʉʐɷɸʆʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿʏʉʐʎɷʑʉ;ϮͿʅɼʆɸʎ͕
ʋɲʌɹɷʌʉʐʎɼɸɿʍɻɶɻʏɹʎʋʉʐʐʋɻʌɸʏʉʑʆʍɸʏʅɼʅɲʏɲʋʌʉʎ
ɸʆʀʍʖʐʍɻʏʘʆʃʄɿʅɲʃʀʘʆʋʌʉʍʐʅɴɲʏɿʃʉʑɸʄɹɶʖʉʐ͘
ɴɶͿȵʃɷɿʃɳɺʉʆʏɲɿʉɿɲɿʏɼʍɸɿʎʋɲʌʉʖɼʎʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎ
ɷɿʃɲʍʏɿʃɼʎʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ͘
ɴɷͿȵʇɸʏɳɺʉʆʏɲɿɲɿʏɼʅɲʏɲɹʃɷʉʍɻʎʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎɷɿɲʏɲɶɼʎ͘
ɴɸͿȴɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿʉɿɸʌɶɲʍʀɸʎʏʘʆʃʄɿʅɲʃʀʘʆ
ʋʌʉʍʐʅɴɲʏɿʃʉʑɸʄɹɶʖʉʐʃɲɿʉɿɷɿɲʍʃɹʗɸɿʎʏʉʐʎ
ɷɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿʊʋʘʎʉʌʀɺɸʏɲɿʃɲʏʘʏɹʌʘʍʏɻʆʐʋʉʋɸʌ͘
ɴʍʏͿ͘
ɴʍʏͿȴɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿɷɿɲʍʃɹʗɸɿʎɸʇɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎʅɸʏɻ
ʖʌɼʍɻʐʋɻʌɸʍɿɲʃʙʆʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆʅɹʍʘʆ͘
ɴɺͿȴɻʅʉʍɿɸʑʉʆʏɲɿɲʋʉʔɳʍɸɿʎ͘ȵɿɷɿʃʙʎ͕ɻɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻʏʘʆ
ɲʋʉʔɳʍɸʘʆʏɻʎɃʄʉʅɹʄɸɿɲʎʅʋʉʌɸʀʆɲɶʀʆɸʏɲɿɸʃʏɳʃʏʘʎ
ɲʋʊʋɸʆʏɲʅɸʄɹʎʃʄɿʅɳʃɿʉɲʐʏɼʎʋʉʐʍʐɶʃʌʉʏɸʀʏɲɿʅɸ
ɲʋʊʔɲʍɻʏʉʐɅʌʉɹɷʌʉʐʃɲɿɲʋʉʏɸʄɸʀʏɲɿɲʋʊʏʉʆʀɷɿʉɼ
ʏʉʆʆʊʅɿʅʉɲʆɲʋʄɻʌʘʏɼʏʉʐʃɲɿʏɹʍʍɸʌɿʎ;ϰͿɇʐʅɴʉʑʄʉʐʎ
ʏʉʐȵʄɸɶʃʏɿʃʉʑɇʐʆɸɷʌʀʉʐ͘

x ϱ͘ɲͿȰʆɲʍʏɹʄʄʉʆʏɲɿʋʌʉʍʘʌɿʆɳ͗
ɲɲͿʉɿɷʀʃɸʎɸʆʙʋɿʉʆʏʘʆʋʉʄɿʏɿʃʙʆʃɲɿʋʉɿʆɿʃʙʆ
ɷɿʃɲʍʏɻʌʀʘʆ͕
ɲɴͿʉɿʆʊʅɿʅɸʎʃɲɿɷɿʃɲʍʏɿʃɹʎʋʌʉɽɸʍʅʀɸʎɶɿɲʏɻ
ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲɷɿɲɷɿʃɲʍʏɿʃʙʆʋʌɳʇɸʘʆʃɲɿɳʄʄʘʆɸʆɸʌɶɸɿʙʆ
ɸʆʙʋɿʉʆʏʘʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆʏʘʆɷɿʃɲʍʏɻʌʀʘʆʃɲɿʏʘʆ
ɸɿʍɲɶɶɸʄɿʙʆ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʏɻʎʋɲʌɲɶʌɲʔɼʎʏʘʆʍʐʆɲʔʙʆ
ɲʇɿʙʍɸʘʆ͕
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ɲɶͿʉɿ͕ʃɲʏɳʏɿʎʃɸʀʅɸʆɸʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ͕ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ
ɲʆɲɶʃɲʍʏɿʃɼʎɸʃʏɹʄɸʍɻʎʃɲɿʏɻʎɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎ
ʋʄɸɿʍʏɻʌɿɲʍʅʙʆ͘
ɴͿȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿɲʋʊʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼʏɻʎʋɸʌ͘ɲͿ͗
ɴɲͿɃɿʋʌʉɽɸʍʅʀɸʎʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿʍʏɲɳʌɽʌɲϮϭϱ͕
Ϯϯϳ͕ϮϯϴȾɅʉʄȴ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʉɿʋʌʉɽɸʍʅʀɸʎʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆ
ʏɿʎʐʋʉɽɹʍɸɿʎɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲʎɅʉʄʐʅɸʄʉʑʎʃɲɿɀʉʆʉʅɸʄʉʑʎ
Ʌʌʘʏʉɷɿʃɸʀʉʐ;ʏɲʃʏɿʃɼɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲͿ͕ʉɿʉʋʉʀɸʎ
ɸʃɷɿʃɳɺʉʆʏɲɿʅɸʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐʆ͘ϮϵϭϱͬϮϬϬϭ;Ȱ͛ϭϬϵͿ͕
ʊʋʘʎʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸʅɸʏʉʆʆ͘ϰϬϱϱͬϮϬϭϮ;Ȱ͛ϱϭͿʃɲɿʉɿ
ʋʌʉɽɸʍʅʀɸʎʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿʍʏʉɳʌɽʌʉϰȴʏʉʐʆ͘
ϯϴϲϵͬϮϬϭϬ;ȰʚϭϯϬͿ͕ʊʋʘʎʋʌʉʍʏɹɽɻʃɸʅɸʏʉɳʌɽʌʉϭʏʉʐ
ʆ͘ϰϳϰϱͬϮϬϮϬ;ȰʚϮϭϰͿ͘
ɴɴͿɃɿɷʀʃɸʎʏɻʎʏɲʃʏɿʃɼʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎʉɿʉʋʉʀɸʎ
ɸʃɷɿʃɳɺʉʆʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐʆ͘ϰϯϯϱͬϮϬϭϱ
;Ȱ͛ϴϳͿ͘
ɴɶͿɃɿɷʀʃɸʎʋʉʄɿʏɿʃʙʆɸʆɷʀʃʘʆʅɹʍʘʆɸʆʙʋɿʉʆʏʉʐȱʌɸɿʉʐ
Ʌɳɶʉʐ͘
ɴɷͿɃɿɷʀʃɸʎɸʆɷʀʃʘʆʅɹʍʘʆɸʆʙʋɿʉʆʏʘʆȵʔɸʏɸʀʘʆ͕ʉɿ
ʉʋʉʀɸʎɹʖʉʐʆɸʃɷɿʃɲʍɽɸʀʍʏʉʆʋʌʙʏʉɴɲɽʅʊʃɲʏ͛
ɲʆʏɿʅʘʄʀɲʏʘʆɷɿɲɷʀʃʘʆʃɲʏɳʏɻʆʏɲʃʏɿʃɼɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲɼ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʘʆɸɿɷɿʃʙʆɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆ͘Ƀɿ
ɷʀʃɸʎʏʉʐʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐɸɷɲʔʀʉʐɶʀʆʉʆʏɲɿɸʀʏɸʅɸ
ɲʐʏʉʋʌʊʍʘʋɻʋɲʌɳʍʏɲʍɻʏʘʆʋʄɻʌɸʇʉʐʍʀʘʆɷɿʃɻɶʊʌʘʆ
ʏʘʆɷɿɲɷʀʃʘʆ͕ɸʀʏɸʅɸɷɼʄʘʍɻʏʘʆɳʌɽʌʘʆϮϰϮʃɲɿϱϮϰ
ȾɅʉʄȴ͕ɻʉʋʉʀɲʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿɹʍʏʘʃɲɿɲʋʊɹʆɲʆ;ϭͿɸʃʏʘʆ
ʋʄɻʌɸʇʉʐʍʀʘʆɷɿʃɻɶʊʌʘʆʏʘʆɷɿɲɷʀʃʘʆ͘
ɴɸͿɃɿɷʀʃɸʎʏɲʃʏɿʃɼʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎʋʉʐɸʃɷɿʃɳɺʉʆʏɲɿ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐʆ͘ϮϵϭϮͬϮϬϬϭ;ȰʚϭϬϵͿ͕ʊʋʘʎ
ʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸʅɸʏʉʆʆ͘ϰϬϱϱͬϮϬϭϮ;ȰʚϱϭͿ͕ʍʏɿʎʉʋʉʀɸʎ
ɷɸʆɸʇɸʏɳɺʉʆʏɲɿʅɳʌʏʐʌɸʎ͘
ɴʍʏͿɃɿɷʀʃɸʎɸɿɷɿʃʙʆɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆʃɲɿɸʔɹʍɸʘʆʃɲʏɳ
ɸʌɼʅɻʆɲʋʉʔɳʍɸʘʆ͕ɸɿʍɲɶʊʅɸʆʘʆʃɲʏɳʏʉɳʌɽʌʉϱϮϴ
ȾɅʉʄȴ͕ʍʏɿʎʉʋʉʀɸʎɷɸʆɸʇɸʏɳɺʉʆʏɲɿʅɳʌʏʐʌɸʎ͘
ɇʏɿʎʐʋʉʋɸʌ͘ɴɸͿʃɲɿɴʍʏͿʄɲʅɴɳʆɸɿʖʙʌɲʏɻʆʋʌʉʏɸʌɲʀɲ
ʏɻʎɷɿʃɲʍʀʅʉʐɹɶɶʌɲʔɻɷɼʄʘʍɻʏʘʆʋʄɻʌɸʇʉʐʍʀʘʆ
ɷɿʃɻɶʊʌʘʆʏʘʆɷɿɲɷʀʃʘʆ͕ʊʏɿɻʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʐʋʊɽɸʍɻɽɲ
ɸʇɸʏɲʍʏɸʀʖʘʌʀʎʏɻʆɸʇɹʏɲʍɻʅɲʌʏʑʌʘʆ͕ɻʉʋʉʀɲ
ʃʉɿʆʉʋʉɿɸʀʏɲɿʍʏɿʎɶʌɲʅʅɲʏɸʀɸʎʏʘʆɷɿʃɲʍʏɻʌʀʘʆʅɸʏɻ
ʖʌɼʍɻɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʎɲʄʄɻʄʉɶʌɲʔʀɲʎ͘ȵʔʊʍʉʆʊʄʉɿʉɿ
ɷɿɳɷɿʃʉɿɹʖʉʐʆʐʋʉɴɳʄɸɿɷɼʄʘʍɻʃɲʏɳʏʉʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉ
ɸɷɳʔɿʉ͕ɻʐʋʊɽɸʍɻʍʐɺɻʏɸʀʏɲɿʋɲʌʉʐʍʀɲʏʘʆ
ʋʄɻʌɸʇʉʐʍʀʘʆɷɿʃɻɶʊʌʘʆ͕ʖʘʌʀʎʏɻʆɸʇɹʏɲʍɻʅɲʌʏʑʌʘʆ͘
ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʃɲʏɳʏɻʆʉʋʉʀɲɷɸʆʐʋʉɴʄɻɽɸʀɻɷɼʄʘʍɻ
ʏʉʐɲʆʘʏɹʌʘɸɷɲʔʀʉʐɲʋʊʏʉʐʎʋʄɻʌɸʇʉʑʍɿʉʐʎ
ɷɿʃɻɶʊʌʉʐʎʏʘʆɷɿɲɷʀʃʘʆ͕ʉɿʐʋʉɽɹʍɸɿʎɲʋʉʍʑʌʉʆʏɲɿʃɲɿ
ɷɸʆʍʐɺɻʏʉʑʆʏɲɿ͕ʖʘʌʀʎʆɲɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɻʋɲʌʉʐʍʀɲʏʘʆ
ʋʄɻʌɸʇʉʐʍʀʘʆɷɿʃɻɶʊʌʘʆʏʘʆɷɿɲɷʀʃʘʆ͘ɇʐʆɲɿʆɸʏɿʃɳ
ɲɿʏɼʅɲʏɲɲʆɲɴʉʄɼʎɶɿɲʏɿʎʐʋʉʋɸʌ͘ɴɴͿɹʘʎʃɲɿɴʍʏͿ͕
ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌ͘ϮʏʉʐɳʌɽʌʉʐϳϮʏʉʐ
ʆ͘ϰϳϮϮͬϮϬϮϬ;ȰʚϭϳϳͿ͘
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ɴɺͿɃɿɷʀʃɸʎɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃʙʆʅɹʏʌʘʆʋʉʐɹʖʉʐʆ
ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳʃɲɿʅʊʆʉʘʎɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉɸɶɶʐʉɷʉʍʀɲ͕
ɸɶɶʌɲʔɼɼɸʇɳʄɸɿʗɻɼʅɸʏɲʌʌʑɽʅɿʍɻʋʌʉʍɻʅɸʀʘʍɻʎ
ʐʋʉɽɼʃɻʎ͕ʍʐʆʏɻʌɻʏɿʃɼʃɲʏɳʍʖɸʍɻʃɿʆɻʏɼʎɼɲʃʀʆɻʏɻʎ
ʋɸʌɿʉʐʍʀɲʎ͕ɷɿʃɲʍʏɿʃɼʅɸʍɸɶɶʑɻʍɻ͕ʍʔʌɳɶɿʍɻ͕
ɲʋʉʍʔʌɳɶɿʍɻ͕ɲʋʉɶʌɲʔɼʃɲɿɷɻʅʊʍɿɲʃɲʏɳɽɸʍɻʃɲʏɳʏɲ
ɳʌɽʌɲϳϯϳ͕ϳϯϴȾɅʉʄȴ;ʋ͘ɷ͘ϱϬϯͬϭϵϴϱ͕Ȱ͛ϭϴϮͿ͕
ȵʐʌʘʋɲʁʃɼɷɿɲʏɲɶɼɷɹʍʅɸʐʍɻʎʄʉɶɲʌɿɲʍʅʉʑʃɲʏ͛ɳʌɽʌʉ
ϳϯϴȰȾɅʉʄȴ͕ʏɿʎɲʆɲʃʄɼʍɸɿʎɲʐʏʙʆ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʏɿʎʍʖɸʏɿʃɹʎ
ʅɸɲʐʏɹʎɷɿɲʔʉʌɹʎʏʉʐɳʌɽʌʉʐϳϬϮȾɅʉʄȴ͘
ɴɻͿ Ƀɿɷʀʃɸʎɸʃʉʐʍʀɲʎɷɿʃɲɿʉɷʉʍʀɲʎʋʉʐɹʖʉʐʆ
ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳʃɲɿʅʊʆʉʘʎɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉʏɻɽɹʍɻʍɸ
ɷɿʃɲʍʏɿʃɼʍʐʅʋɲʌɳʍʏɲʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʉʌɿɺʊʅɸʆɲʍʏɲ
ɳʌɽʌɲϴϬϭɸʋ͘ȾɅʉʄȴ͘
ɴɽͿȸɸʃɷʀʃɲʍɻɲɶʘɶʙʆʏʉʐɳʌɽʌʉʐϮϮʏʉʐʆ͘ϭϮϲϰͬϭϵϴϮ
;ȰʚϳϵͿ͘
ɴɿͿɃɿɲɿʏɼʍɸɿʎʖʉʌɼɶɻʍɻʎʃɲɿɲʆɳʃʄɻʍɻʎʋʌʉʍʘʌɿʆʙʆ
ɷɿɲʏɲɶʙʆ͕ʉɿʉʋʉʀɸʎʍʐɺɻʏʉʑʆʏɲɿɷɿɲʐʋʉʅʆɻʅɳʏʘʆʏʘʆ
ʋʄɻʌɸʇʉʐʍʀʘʆɷɿʃɻɶʊʌʘʆʏʘʆɷɿɲɷʀʃʘʆʃɲɿʖʘʌʀʎʏɻʎ
ɸʇɹʏɲʍɻʅɲʌʏʑʌʘʆ͘Ƀɿʋʌʉʍʘʌɿʆɹʎɷɿɲʏɲɶɹʎʋʉʐɹʖʉʐʆ
ʖʉʌɻɶɻɽɸʀʃɲɿɹʖʉʐʆɿʍʖʑɹʘʎʏɻʍʐɺɼʏɻʍɻʏɻʎʐʋʊɽɸʍɻʎ͕
ʋɲʌɲʏɸʀʆʉʆʏɲɿʉʀʃʉɽɸʆʅɸɲʋʊʔɲʍɻʏʉʐɅʌʉɹɷʌʉʐ
ɉʋɻʌɸʍʀɲʎ͕ʉʉʋʉʀʉʎʉʌʀɺɸɿʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʋɲʌɳʏɲʍɻʎ
ʏʘʆʋʌʉʍʘʌɿʆʙʆɷɿɲʏɲɶʙʆ͘
ɴɿɲͿɻɸʃɷʀʃɲʍɻɲʐʏʊʔʘʌʘʆʋʄɻʅʅɸʄɻʅɳʏʘʆ͕ɸʔʊʍʉʆ
ɲʔʉʌɳʃɲʏɻɶʉʌʉʑʅɸʆʉʋʉʐʃʌɲʏɸʀʏɲɿɷʐʆɳʅɸɿʏʘʆ
ɷɿɲʏɳʇɸʘʆʋɸʌʀɲʐʏʊʔʘʌɻʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ͘
ɴɿɴͿȸʃʄɼʌʘʍɻʏʘʆɸʆʊʌʃʘʆʃɲɿɻɹʆɲʌʇɻʏɻʎʍʐʆʊɷʉʐ
ʏʘʆɀɿʃʏʙʆɃʌʃʘʏʙʆȴɿʃɲʍʏɻʌʀʘʆʃɲɿɀɿʃʏʙʆɃʌʃʘʏʙʆ
ȵʔɸʏɸʀʘʆ͕ɸʔʊʍʉʆʃɲʏɳʏɻʍʑʆʉɷʉɸʀʆɲɿʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅɹʆɸʎ
ʋʌʉʎɸʃɷʀʃɲʍɻʐʋʉɽɹʍɸɿʎʋʉʐɸʅʋʀʋʏʉʐʆʍʏɿʎʐʋʉʋɸʌ͘
ɴɿɶͿʃɲɿɴɿɷͿ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿɻʃʄɼʌʘʍɻʏʘʆʍʐʆɽɹʍɸʘʆɶɿɲʏɻʆ
ɸʃɷʀʃɲʍɻʏʘʆʋʉɿʆɿʃʙʆʐʋʉɽɹʍɸʘʆʃɲɿʏʘʆʐʋʉɽɹʍɸʘʆ
ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃʙʆʅɹʏʌʘʆʍɸʊʍɲɷɿʃɲʍʏɼʌɿɲʏɻʎɍʙʌɲʎ
ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿʃʄɼʌʘʍɻ͘
ɴɿɶͿ ȸɸʃɷʀʃɲʍɻʃɲʃʉʐʌɶɻʅɳʏʘʆɶɿɲʏʉʐʎʋʌʉʍʘʌɿʆɳ
ʃʌɲʏʉʑʅɸʆʉʐʎʃɲʏɻɶʉʌʉʐʅɹʆʉʐʎ͕ʏʘʆʉʋʉʀʘʆ
ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʏʉɲʆʙʏɲʏʉʊʌɿʉ
ʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎʃʌɳʏɻʍɻʎ͘
ɴɿɷͿ Ƀɿʋʉɿʆɿʃɹʎɷʀʃɸʎʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʃɲʃʉʐʌɶɼʅɲʏɲ͕ʉ
ʖʌʊʆʉʎʋɲʌɲɶʌɲʔɼʎʏʘʆʉʋʉʀʘʆʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿɸʆʏʊʎ
ʏʉʐʖʌʉʆɿʃʉʑɷɿɲʍʏɼʅɲʏʉʎɲʋʊʏɻʆɹʆɲʌʇɻʏɻʎɲʆɲʍʏʉʄɼʎ
ʅɹʖʌɿʃɲɿʏɿʎϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϮ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʋʄɻʅʅɸʄɼʅɲʏɲ͕ʉ
ʖʌʊʆʉʎʋɲʌɲɶʌɲʔɼʎʏʘʆʉʋʉʀʘʆʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿɸʆʏʊʎ
ʏʉʐʖʌʉʆɿʃʉʑɷɿɲʍʏɼʅɲʏʉʎɲʋʊʏɻʆɹʆɲʌʇɻʏɻʎɲʆɲʍʏʉʄɼʎ
ʅɹʖʌɿʃɲɿʏɿʎϯϭ͘ϭϮ͘ϮϬϮϭ͘Ɉʉɷɿʃɲʍʏɼʌɿʉɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ͕ʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ͕ɶɿɲʏɻʆɸʃɷʀʃɲʍɻɼʏɻɷɿɲʃʉʋɼɲʐʏʙʆ͘
ɴɿɸͿ ȸɸʃɷʀʃɲʍɻʏʘʆɲɿʏɼʍɸʘʆɲʆɲʍʏʉʄɼʎɸʃʏɹʄɸʍɻʎʃɲʏɳ
ʏɲɳʌɽʌɲϰϳϭʃɲɿϰϵϳʏʉʐȾʙɷɿʃɲɅʉɿʆɿʃɼʎȴɿʃʉʆʉʅʀɲʎ
;ȾɅȴ͕ʆ͘ϰϲϮϬͬϮϬϭϵ͕Ȱ͛ϵϲͿ͕ɲʃʑʌʘʍɻʎʏɻʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ
ʃɲʏɳʏɲɳʌɽʌɲϯϰϭʃɲɿϰϯϱȾɅȴ͕ɲʃʑʌʘʍɻʎʏɻʎɲʋʊʔɲʍɻʎ
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ʃɲʏɳʏɲɳʌɽʌɲϰϯϬʃɲɿϰϯϭȾɅȴ͕ɲʆɲɴʉʄɼʎɼɷɿɲʃʉʋɼʎ
ɸʃʏɹʄɸʍɻʎʏɻʎʋʉɿʆɼʎʃɲʏɳʏɲɳʌɽʌɲϱϱϱʃɲɿϱϱϳȾɅȴ͕
ʃɲɽʙʎʃɲɿʏʘʆɲɿʏɼʍɸʘʆʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʍʏʉʆʃɲɽʉʌɿʍʅʊ
ʍʐʆʉʄɿʃɼʎʋʉɿʆɼʎʃɲʏɳʏʉɳʌɽʌʉϱϱϭȾɅȴ͕ʍʏɻʆɲʋʊʏɿʍɻ
ʏɻʎʖʌɻʅɲʏɿʃɼʎʋʉɿʆɼʎʍɸɷʊʍɸɿʎɸʆʏʊʎʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎʃɲʏɳ
ʏɲɳʌɽʌɲϴϬʏʉʐɿʍʖʑʉʆʏʉʎɅʉɿʆɿʃʉʑȾʙɷɿʃɲ;ɅȾ͕ʆ͘
ϰϲϭϵͬϮϬϭϵ͕ȰʚϵϱͿʃɲɿϴϮʏʉʐʋʌʉʁʍʖʑʍɲʆʏʉʎɅȾ;ʋ͘ɷ͘
Ϯϴϯͬϭϵϴϱ͕ȰʚϭϬϲͿʃɲɿʍʏɻʅɸʏɲʏʌʉʋɼʏɻʎʖʌɻʅɲʏɿʃɼʎ
ʋʉɿʆɼʎɼʏʉʐʋʌʉʍʏʀʅʉʐʍɸʋɲʌʉʖɼʃʉɿʆʘʔɸʄʉʑʎɸʌɶɲʍʀɲʎ
ʃɲʏɳʏɻʆʋɲʌ͘ϱʏʉʐɳʌɽʌʉʐϴϮʏʉʐʋʌʉʁʍʖʑʍɲʆʏʉʎɅȾ͘
ɴɿʍʏͿȸɸʃɷʀʃɲʍɻʐʋʉɽɹʍɸʘʆʋɸʌʀʋɲʌɳʏɲʍɻʎ
ɸʇɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎɼɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃʙʆʅɹʏʌʘʆ͕
ʃɲɽʙʎʃɲɿɲɿʏɼʍɸɿʎʏʉʐɸɿʍɲɶɶɸʄɹɲʋɸʌʀɳʌʍɻʎɼ
ɲʆʏɿʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʏʘʆʘʎɳʆʘʅɹʏʌʘʆ;ɳʌɽʌʉϳϬɅ͘Ⱦ͕͘ʆ͘
ϰϲϭϵͬϮϬϭϵ͕ȰʚϵϱͿ͘
ɴɿɺͿ ȸɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻɲʋʉʔɳʍɸʘʆ͘
ȳɿɲʏɿʎʋʉɿʆɿʃɹʎɷʀʃɸʎʋʉʐɳʌʖɿʍɲʆʋʌɿʆʏɻʆɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɹʆɲʌʇɻʎʏɻʎɲʆɲʍʏʉʄɼʎʃɲɿɹʖʉʐʆɷɿɲʃʉʋɸʀɶɿɲɷɿʃɳʍɿʅʉ
ɸʆʏʊʎʏʉʐʖʌʉʆɿʃʉʑɷɿɲʍʏɼʅɲʏʉʎʏɻʎɲʆɲʍʏʉʄɼʎ͕ʏʉ
ɷɿʃɲʍʏɼʌɿʉ͕ʃɲʏɳʏɻʆʉʌɿʍɽɸʀʍɲɷɿʃɳʍɿʅʉ͕ɲʋʉʔɲʍʀɺɸɿ
ʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲʏɻʆɸʃɷʀʃɲʍɻɼʏɻʆɸʃʆɹʉʐɷɿɲʃʉʋɼ
ɲʐʏʙʆ͕ʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʐʋʊʗɻʏʘʆʋɲʌɲʋɳʆʘ
ɸʇɲɿʌɹʍɸʘʆ͕ʖʘʌʀʎʆɲɷɸʍʅɸʑɸʏɲɿɲʋʊɲʐʏɹʎ͘
Ɉɲɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲɺɻʏɼʅɲʏɲʋʉʐɲʆɳɶʉʆʏɲɿʍʏɻʆɸʑʌʐɽʅɻ
ɷɿɸʇɲɶʘɶɼʏʘʆɸʌɶɲʍɿʙʆʏʘʆɷɿʃɲʍʏɿʃʙʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆʃɲɿ
ʏʘʆɸɿʍɲɶɶɸʄɿʙʆʏɻʎʖʙʌɲʎ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿɸʃɸʀʆɲʋʉʐ͕ʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʃɲɿʃɲʏɳʏɻʆʃʌʀʍɻʏʉʐʉʌɶɳʆʉʐɷɿʉʀʃɻʍɻʎ
ɸʃɳʍʏɻʎɲʐʏʙʆ͕ɹʖʉʐʆʃɲʏɸʋɸʀɶʉʆʏɲʖɲʌɲʃʏɼʌɲʃɲɿ
ʖʌɼɺʉʐʆɳʅɸʍɻʎɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎ͕ʌʐɽʅʀɺʉʆʏɲɿʅɸ
ɲʋʉʔɳʍɸɿʎʏʘʆʉʌɶɳʆʘʆɷɿʉʀʃɻʍɻʎɲʐʏʙʆ͘
Ƀɿɷɿɲʍʃɹʗɸɿʎ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿɻɷɿɸʃʋɸʌɲʀʘʍɻʉʋʉɿɲʍɷɼʋʉʏɸ
ɸʆɹʌɶɸɿɲʎ͕ʋʉʐɲʔʉʌɳʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏʘʆɷɿʃɲʍʏɿʃʙʆ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆʃɲɿʏʘʆɸɿʍɲɶɶɸʄɿʙʆɶʀʆʉʆʏɲɿ͕ɸʔʊʍʉʆɸʀʆɲɿ
ɸʔɿʃʏʊ͕ɸʇɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎʅɸʏɻʖʌɼʍɻʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆʅɹʍʘʆ͘
Ʌʌʉʎɷɿɸʐʃʊʄʐʆʍɻʏɻʎɸʆɻʅɹʌʘʍɻʎɷɿɲɷʀʃʘʆ͕ʅɲʌʏʑʌʘʆ
ʃɲɿʍʐʆɻɶʊʌʘʆ͕ɻɷɿɲʃʉʋɼʏɻʎɷʀʃɻʎʃɲɿʉʉʌɿʍʅʊʎʆɹɲʎ
ɷɿʃɲʍʀʅʉʐɶʆʘʍʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿɲʋʊʏʉʆɶʌɲʅʅɲʏɹɲʏɻʎ
ɹɷʌɲʎʍʏʉʆȴɿʃɻɶʉʌɿʃʊɇʑʄʄʉɶʉʏɻʎɹɷʌɲʎʏʉʐ
ȴɿʃɲʍʏɻʌʀʉʐʃɲɿ͕ɲʆʏʉȴɿʃɲʍʏɼʌɿʉɷɿɲɽɹʏɸɿɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ͕
ɲʆɲʌʏɳʏɲɿʃɲɿʍɸɲʐʏɼʆ͘
Ɣ

Ʌʌʉʍʘʌɿʆɼɲʆɲʍʏʉʄɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʃɳɽɸɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎʃɲɿ
ɸʋɿʅʉʌʔʘʏɿʃɼʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎʏɻʎȵɽʆɿʃɼʎɇʖʉʄɼʎ
ȴɿʃɲʍʏɿʃʙʆȿɸɿʏʉʐʌɶʙʆ͘
Ⱦɲʏ͛ɸʇɲʀʌɸʍɻ͗
ɲͿʏɲʅɲɽɼʅɲʏɲʃɲɿɻʋʌɲʃʏɿʃɼɳʍʃɻʍɻɷʑʆɲʆʏɲɿʆɲ
ɷɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿ͕ɸʔʊʍʉʆɸʀʆɲɿɸʔɿʃʏʊ͕ʅɹʍʘʏɻʎʗɻʔɿɲʃɼʎ
ʋʄɲʏʔʊʌʅɲʎDKK>ɼɳʄʄɻʎɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼʎɸʔɲʌʅʉɶɼʎ͕
ɴͿʉɿʋʌʉʔʉʌɿʃɹʎɸʇɸʏɳʍɸɿʎʏʉʐɸɿʍɲɶʘɶɿʃʉʑɷɿɲɶʘʆɿʍʅʉʑ
ʊʄʘʆʏʘʆʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸʘʆʏɻʎȾȷʚɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎʍɸɿʌɳʎɽɲ
ɷɿɸʆɸʌɶɻɽʉʑʆ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʋʌʊɶʌɲʅʅɲʋʉʐɽɲ
ʃɲɽʉʌɿʍʏɸʀɲʋʊʃɳɽɸɸʇɸʏɲʍʏɿʃɼɸʋɿʏʌʉʋɼ͕ʅɸɴɳʍɻʏʉʐʎ
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ʊʌʉʐʎʃɲɿʏɿʎʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎɶɿɲʏʉʆɲʌɿɽʅʊʏʘʆɲʏʊʅʘʆ
ʋʉʐʅʋʉʌʉʑʆʆɲɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿɸʆʏʊʎʏɻʎɲʀɽʉʐʍɲʎʏʉʐ
ɷɿʃɲʍʏɻʌʀʉʐʊʋʘʎʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍʏɻʆʋɲʌʉʑʍɲ͘
x

ȳɿɲʊʄʉʏʉʋʌʉʍʘʋɿʃʊʋʉʐɲʋɲʍʖʉʄɸʀʏɲɿʅɸʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ
ʍʖɹʍɻɸʌɶɲʍʀɲʎʍʏɲȴɿʃɲʍʏɼʌɿɲ͕ʏɿʎȵɿʍɲɶɶɸʄʀɸʎ͕ʏɻȳɸʆɿʃɼ
ȵʋɿʏʌʉʋɸʀɲʏɻʎȵʋɿʃʌɲʏɸʀɲʎʏʘʆɈɲʃʏɿʃʙʆȴɿʉɿʃɻʏɿʃʙʆ
ȴɿʃɲʍʏɻʌʀʘʆ͕ʏɻȳɸʆɿʃɼȵʋɿʏʌʉʋɸʀɲʏɻʎȵʋɿʃʌɲʏɸʀɲʎʏʉʐ
ȵʄɸɶʃʏɿʃʉʑɇʐʆɸɷʌʀʉʐʃɲɿʍʏɻʆȵɽʆɿʃɼɇʖʉʄɼȴɿʃɲʍʏɿʃʙʆ
ȿɸɿʏʉʐʌɶʙʆ͕ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿʃɲʏ͛ɲʆɲʄʉɶʀɲʏɲʉʌɿɺʊʅɸʆɲ
ʍʏʉɳʌɽʌʉϱʏɻʎɲʋʊϭϭ͘ϯ͘ϮϬϮϬʋʌɳʇɻʎʆʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑ
ʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ;Ȱ͛ϱϱͿ͕ɻʉʋʉʀɲʃʐʌʙɽɻʃɸʅɸʏʉɳʌɽʌʉϮ
ʏʉʐʆ͘ϰϲϴϮͬϮϬϮϬ;Ȱ͛ϳϲͿ͘

x

ȵʋɿʏʌɹʋʉʆʏɲɿʉɿʍʐʆɲʄʄɲɶɹʎ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʉɹʄɸɶʖʉʎʏʘʆ
ɲʌʖɸʀʘʆ͕ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳʍɸɸʋɸʀɶʉʐʍɸʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʃɲɿ
ʃɲʏʊʋɿʆʌɲʆʏɸɴʉʑ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʐʎɸɿɷɿʃʊʏɸʌʉʐʎʊʌʉʐʎ
ʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿʍɸɲʋʊʔɲʍɻʏʉʐɅʌʉʁʍʏɲʅɹʆʉʐʏʉʐ
ʃɲɽ͛ʑʄɻʆɲʌʅʊɷɿʉʐʐʋʉɽɻʃʉʔʐʄɲʃɸʀʉʐ͕ʃʏɻʅɲʏʉʄʉɶɿʃʉʑ
ɶʌɲʔɸʀʉʐɼʐʋʉʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎʏʉʐɌʉʌɹɲͨȵʄʄɻʆɿʃʊ
Ⱦʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ͕ͩʋʉʐʏʉɿʖʉʃʉʄʄɳʏɲɿʍʏɻʆɸʀʍʉɷʉʏɻʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɲʎʃɲɿɲʆɲʌʏɳʏɲɿʍʏɻʆɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲʏɻʎ͕ɸʔʊʍʉʆ
ɷɿɲɽɹʏɸɿ͘ɇʏɻʆɲʋʊʔɲʍɻɲʐʏɼʉʌʀɺʉʆʏɲɿʃɲɿʊʄɸʎʉɿ
ɲʆɲɶʃɲʀɸʎʄɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎɶɿɲʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏɻʎʐʋɻʌɸʍʀɲʎ͕
ʉʅɻʖɲʆɿʍʅʊʎɸʄɹɶʖʉʐ͕ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲɲʋʉʔɸʐʖɽʉʑʆ
ʔɲɿʆʊʅɸʆɲʍʐʆʘʍʏɿʍʅʉʑɸʆʏʊʎʏɻʎʐʋɻʌɸʍʀɲʎ͕ɻʏɻʌɻʏɹɲ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲɶɿɲʏʉʆɲɸʌɿʍʅʊʏʘʆʃʉɿʆʉʖʌɼʍʏʘʆʖʙʌʘʆʏɻʎ͕
ʃɲɽʙʎʃɲɿʃɳɽɸɳʄʄʉɲʆɲɶʃɲʀʉʅɹʏʌʉɶɿɲʏɻʆɲʍʔɲʄɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏɻʎ͕ʋʉʐʏɻʌʉʑʆʏɲɿʐʋ͛ɸʐɽʑʆɻʏʉʐ
Ʌʌʉʁʍʏɲʅɹʆʉʐ͕ɸʆʊʗɸɿʏɻʎʋɲʆɷɻʅʀɲʎʏʉʐʃʉʌʘʆʉʁʉʑ
Ks/Ͳϭϵ͘

x

Ȱʆɲʍʏɹʄʄʉʆʏɲɿ͗
ɲͿʃɳɽɸʋʌʉɽɸʍʅʀɲʍʖɸʏɿʃɼʅɸʏɻʅɸʏɲɶʌɲʔɼ͕ɸɶɶʌɲʔɼ͕
ʃɲʏɲʖʙʌɿʍɻɲɿʏɼʍɸʘʆʃɲɿʋʌɳʇɸʘʆɼʏɻʄɼʗɻ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʙʆʃɲɿɲʆʏɿɶʌɳʔʘʆʃɲɿ
ɴͿɻʋɲʌɲɶʌɲʔɼʃɳɽɸʍʐʆɲʔʉʑʎɲʇʀʘʍɻʎ͘

x

ɇɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻ͕ʍʐʆɸʖʀɺʉʆʏɲɿʉɿɷɿʉɿʃɻʏɿʃɹʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɸʎʏʘʆɹʅʅɿʍɽʘʆʐʋʉɽɻʃʉʔʐʄɲʃɸʀʘʆ͕ʏʘʆ
ʃʏɻʅɲʏʉʄʉɶɿʃʙʆɶʌɲʔɸʀʘʆɆʊɷʉʐ͕ȾʘͲȿɹʌʉʐ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿ
ʏʘʆʃʏɻʅɲʏʉʄʉɶɿʃʙʆɶʌɲʔɸʀʘʆʃɲɿʐʋʉʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆʏʉʐ
ɌʉʌɹɲͨȵʄʄɻʆɿʃʊȾʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉͩ͘

x

ȵɿɷɿʃɳɶɿɲʏɲʃʏɻʅɲʏʉʄʉɶɿʃɳɶʌɲʔɸʀɲʃɲɿ
ʐʋʉʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲʏʉʐɌʉʌɹɲͨȵʄʄɻʆɿʃʊȾʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉͩ
ʊʋʉʐʋɲʌɹʖɸʏɲɿɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʐʋɻʌɸʍʀɲɲʀʏɻʍɻʎ͕ɹʃɷʉʍɻʎ
ʃɲɿʄɼʗɻʎʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʙʆ͕ʅɸʍʖɸʏɿʃɼɲʋʊʔɲʍɻʏʉʐȴɇ
ʏʉʐɌʉʌɹɲʃɲʏɳʏʉʆʆ͘ϰϱϭϮͬϮϬϭϴ;Ȱ͛ϱͿ͕ɲʐʏɼ
ɸʇɲʃʉʄʉʐɽɸʀʆɲʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀ͘ȵʋʀʍɻʎ͕ɶɿɲʏɲʀɷɿɲ
ʃʏɻʅɲʏʉʄʉɶɿʃɳɶʌɲʔɸʀɲʃɲɿʐʋʉʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ͕ʊʋʉʐ
ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿʃɲɿʋɲʌɹʖɸʏɲɿɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʐʋɻʌɸʍʀɲ
ɲʀʏɻʍɻʎʃɲʏɲʖʙʌɻʍɻʎɸɶɶʌɲʋʏɹʘʆʋʌɳʇɸʘʆ͕ʅɸʍʖɸʏɿʃɼ
ɲʋʊʔɲʍɻʏʉʐȴɇʏʉʐɌʉʌɹɲʃɲʏɳʏʉʆʆ͘ϰϱϭϮͬϮϬϭϴ͕ɲʐʏɼ
ɸʇɲʃʉʄʉʐɽɸʀʆɲʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀʐʋʊʏɿʎʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎʏɻʎ
ʋɲʌʉʑʍɲʎ͕ɼʏʉɿʍɸʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎɸʋɸʀɶʉʆʏʉʎʃɲɿʃɲʏʊʋɿʆ
ʌɲʆʏɸɴʉʑ͕ʐʋʊʏʉʐʎɸɿɷɿʃʊʏɸʌʉʐʎʊʌʉʐʎʋʉʐ
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ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿʍɸɲʋʊʔɲʍɻʏʉʐɅʌʉʁʍʏɲʅɹʆʉʐʏʉʐʃɲɽʚ
ʑʄɻʆɲʌʅʉɷʀʉʐʃʏɻʅɲʏʉʄʉɶɿʃʉʑɶʌɲʔɸʀʉʐɼʏʉʐ
ʐʋʉʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎʏʉʐɌʉʌɹɲΗȵʄʄɻʆɿʃʊȾʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉΗ͘
ϱ͘

Ɂʉʍʉʃʉʅɸʀɲ͕ʃʄɿʆɿʃɹʎ͕ɿɲʏʌɸʀɲ
ʃɲɿɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃɳʃɹʆʏʌɲ



Ɣ ȶʆɲʎ;ϭͿʍʐʆʉɷʊʎͬɸʋɿʍʃɹʋʏɻʎɲʆɳɲʍɽɸʆɼ
Ɣ ɅɸʌɿʉʌɿʍʅʊʎΎʏʘʆʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʘʆʖɸɿʌʉʐʌɶɿʃʙʆ
ɸʋɸʅɴɳʍɸʘʆʅɹʖʌɿϴϬй͘
Ɣ Ɉɼʌɻʍɻɸʄɳʖɿʍʏɻʎɲʋʊʍʏɲʍɻʎɸʆɳʅɿʍɿ;ϭ͕ϱͿʅɹʏʌʉʐ͕ʋʄɻʆ
ʏɻʎɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎɿɲʏʌɿʃʙʆʋʌɳʇɸʘʆ͘
Ύȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿʏʘʆʋɸʌɿʉʌɿʍʅʙʆʏɲʉɶʃʉʄʉɶɿʃɳʃɲɿɸʋɸʀɶʉʆʏɲ
ʋɸʌɿʍʏɲʏɿʃɳ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʏɲɸɿɷɿʃɳʆʉʍʉʃʉʅɸʀɲ͘

ϲ͘

ɀʉʆɳɷɸʎʔʌʉʆʏʀɷɲʎ
ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ͕ʃɹʆʏʌɲʖʌʉʆʀʘʎ
ʋɲʍʖʊʆʏʘʆ͕ɷʉʅɹʎʃɲɿʇɸʆʙʆɸʎ
ʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎɸʐʋɲɽʙʆʉʅɳɷʘʆ͕
ʇɸʆʙʆɸʎʅɸʏɲɴɲʏɿʃɼʎʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ
ɲʍʏɹɶʘʆ͕ʃʉɿʆʘʆɿʃɹʎɷʉʅɹʎ
ɳʅɸʍɻʎɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎʏɻʎ
ʔʏʙʖɸɿɲʎ;ʐʋʆʘʏɼʌɿɲ͕ʃɹʆʏʌɲ
ɻʅɹʌɲʎ͕ʃʉɿʆʘʆɿʃɳ
ʋɲʆʏʉʋʘʄɸʀɲ͕ʃʉɿʆʘʆɿʃɳ
ʔɲʌʅɲʃɸʀɲ͕ʍʐʍʍʀʏɿɲͿ͕ɷʉʅɹʎ
ʋɲɿɷɿʃɼʎʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʃɲɿʃɹʆʏʌɲ
ʃʉɿʆʊʏɻʏɲʎ͕ʍʏʌɲʏʊʋɸɷɲ

Ɣ Ȱʆɲʍʏʉʄɼɸʋɿʍʃɸʋʏɻʌʀʉʐ
Ɣ ȰʆɲʍʏʉʄɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɷɻʅʉʏɿʃʙʆȾɹʆʏʌʘʆȰʆʉɿʃʏɼʎ
Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎȸʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ;Ⱦ͘Ȱ͘Ʌ͘ȸ͘Ϳ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌ͘
ϯ͘
Ɣ ȰʆɲʍʏʉʄɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɲͿɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆʋɲʌʉʖɼʎʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɲʆʉɿʖʏɼʎʔʌʉʆʏʀɷɲʎʃɲɿʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻʎɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ͕ɴͿ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆʋɲʌʉʖɼʎʐʋɻʌɸʍɿʙʆɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ
ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɶɿɲɳʏʉʅɲʅɸɲʆɲʋɻʌʀɸʎ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆ
ʋɲʌ͘ϯ͘


Ƀɿʐʋɻʌɸʍʀɸʎɸʋʀʍʃɸʗɻʎʃɲɿ
ʋɲʌʉʖɼʎʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻʎɶɿɲɳʏʉʅɲ
ʅɸɲʆɲʋɻʌʀɸʎʉʔɸʀʄʉʐʆʆɲ
ʏɻʌʉʑʆʏʉʐʎʃɲʆʊʆɸʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ͕ʏɿʎɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎʃɲɿ
ʏɿʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎʏʉʐ
ɅɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎȻ͕ʏʉʉʋʉʀʉ
ɲʋʉʏɸʄɸʀɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉʅɹʌʉʎ
ʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎ͘

ϳ͘

ɇʏɻɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʏʘʆɀʉʆɳɷʘʆ
Ɍʌʉʆʏʀɷɲʎȸʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ͕
ʃɹʆʏʌʘʆʖʌʉʆʀʘʎʋɲʍʖʊʆʏʘʆ͕
ɷʉʅʙʆʃɲɿʇɸʆʙʆʘʆʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ
ɸʐʋɲɽʙʆʉʅɳɷʘʆ͕ʇɸʆʙʆʘʆ
ʅɸʏɲɴɲʏɿʃɼʎʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ
ɲʍʏɹɶʘʆ͕ʃʉɿʆʘʆɿʃʙʆɷʉʅʙʆ
ɳʅɸʍɻʎɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎʏɻʎ
ʔʏʙʖɸɿɲʎ;ʐʋʆʘʏɼʌɿɲ͕ʃɹʆʏʌɲ
ɻʅɹʌɲʎ͕ʃʉɿʆʘʆɿʃɳʋɲʆʏʉʋʘʄɸʀɲ͕
ʃʉɿʆʘʆɿʃɳʔɲʌʅɲʃɸʀɲ͕ʍʐʍʍʀʏɿɲͿ͕
ɷʉʅʙʆʋɲɿɷɿʃɼʎʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʃɲɿ
ʃɹʆʏʌɲʃʉɿʆʊʏɻʏɲʎ͕
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʃɲɿʊʍʉɿ
ʋɲʌɹʖʉʐʆɸɽɸʄʉʆʏɿʃɼɸʌɶɲʍʀɲ͘
Ⱦɹʆʏʌɲɉʋʉɷʉʖɼʎʃɲɿ
Ɉɲʐʏʉʋʉʀɻʍɻʎ;ȾɉɈͿ͕ɲʆʉɿʖʏɹʎ
ɷʉʅɹʎʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿ
ʃɳɽɸɸʀɷʉʐʎɷʉʅɼʃɲɿʖʙʌʉʎ

Ȱʆɲʍʏʉʄɼɸʇʊɷʉʐ ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲȻȻʏɻʎ
ʋɲʌʉʑʍɲʎ͕ʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʐʋʊʗɻʏʘʆɿɷɿɲɿʏɸʌʉʏɼʏʘʆʏɻʎ
ʋɸʌɿʉʖɼʎʊʋʉʐɸɷʌɸʑɸɿʏʉȾɉɈɼɻɷʉʅɼ
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ʐʋʉɷʉʖɼʎʃɲɿʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ
ʋʉʄɿʏʙʆʏʌʀʏʘʆʖʘʌʙʆ
ͲɃɿɷɿʉɿʃɼʍɸɿʎʏʘʆȾɉɈʃɲɿʏʘʆ
ɳʄʄʘʆɷʉʅʙʆʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ
ʋʉʄɿʏʙʆʏʌʀʏʘʆʖʘʌʙʆʉʔɸʀʄʉʐʆ
ʆɲʏɻʌʉʑʆʏʉʐʎʃɲʆʊʆɸʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ͕ʏɿʎɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎʃɲɿ
ʏɿʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎʏʉʐ
ɅɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎȻȻ͕ʏʉʉʋʉʀʉ
ɲʋʉʏɸʄɸʀɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉʅɹʌʉʎ
ʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎ͘ȵɿɷɿʃɹʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ
ʋʉʐɽɹʏʉʐʆʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎʍʏɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆȾɉɈ
ʃɲɿɳʄʄʘʆɷʉʅʙʆʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ
ʋʉʄɿʏʙʆʏʌʀʏʘʆʖʘʌʙʆ
ʋɲʌɲʅɹʆʉʐʆʍɸɿʍʖʑ͘

ϴ͘

ɇʖʉʄɸʀɲʃɲɿʋɳʍɻʎʔʑʍɸʘʎ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɹʎɷʉʅɹʎ
ȵɿɷɿʃɹʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʍʏɻʆʐʋʊ
ʍʏʉɿʖɸʀɲ
ȴϭɲͬȳɅ͘ʉɿʃ͘ϲϵϱϰϯͬϯϭ͘ϭϬ͘ϮϬϮϬ;Ȳ͛
ϰϴϭϬͿʃʉɿʆɼʐʋʉʐʌɶɿʃɼ
ɲʋʊʔɲʍɻ͕ʋʉʐɽɹʏʉʐʆ
ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎʃɲɿʅɹʏʌɲʍʏɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ
ʅʉʆɳɷʘʆɅʌʘʏʉɴɳɽʅɿɲʎʃɲɿ
ȴɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲʎȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ͕
ȵɿɷɿʃɼʎȰɶʘɶɼʎʃɲɿȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ͕
ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʙʆʃɹʆʏʌʘʆʃɲɿ
ʍʖʉʄɿʃʙʆɸʌɶɲʍʏɻʌʀʘʆ͕ɇʖʉʄɸʀʘʆ
ȴɸʑʏɸʌɻʎȵʐʃɲɿʌʀɲʎ͕Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʘʆ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎȾɲʏɳʌʏɿʍɻʎ͕
ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃʉʑɹʏʉʐʎͲʏɳʇɻʎ
ɀɲɽɻʏɸʀɲʎȵɅȰ͘ȿ͕͘Ⱦɹʆʏʌʘʆȴɿɳ
Ȳʀʉʐɀɳɽɻʍɻʎ͕ȴʉʅʙʆ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎʃɲɿ
ȾɲʏɳʌʏɿʍɻʎʃɲɿȴɿɲȲʀʉʐ
ɀɳɽɻʍɻʎʏɻʎɇɿɴɿʏɲʆɿɷɸʀʉʐ
ȴɻʅʊʍɿɲʎɇʖʉʄɼʎɈɸʖʆʙʆʃɲɿ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɳʏʘʆ͕ʔʌʉʆʏɿʍʏɻʌʀʘʆ͕
ʃɹʆʏʌʘʆʇɹʆʘʆɶʄʘʍʍʙʆ͕
ʔʉʌɹʘʆʋɲʌʉʖɼʎɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ
ʃɲɿʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎɷɸʇɿʉʏɼʏʘʆ͕
ʇɸʆʊɶʄʘʍʍʘʆɿʆʍʏɿʏʉʑʏʘʆ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎʃɲɿʋɳʍɻʎʔʑʍɸʘʎ
ʍʐʆɲʔʙʆɷʉʅʙʆ͕ɷɻʅʉʍʀʘʆʃɲɿ
ɿɷɿʘʏɿʃʙʆ͕ȴɻʅʉʍʀʘʆ
Ȳɿɴʄɿʉɽɻʃʙʆ͕ʏɻʎȵɽʆɿʃɼʎ
Ȳɿɴʄɿʉɽɼʃɻʎʏɻʎȵʄʄɳɷʉʎʃɲɿʏʘʆ
ȳɸʆɿʃʙʆȰʌʖɸʀʘʆʏʉʐȾʌɳʏʉʐʎ͕
ʋɲʌɲʅɹʆʉʐʆʍɸɿʍʖʑ͕ʃɲʏɳʏʉ
ʅɹʌʉʎʃɲʏɳʏʉʉʋʉʀʉɷɸʆ

x

Ȱʆɲʍʏʉʄɼʏɻʎɷɿɲɺʙʍɻʎɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ʏʘʆʍʖʉʄɿʃʙʆʅʉʆɳɷʘʆʋʌʘʏʉɴɳɽʅɿɲʎɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ͕
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʏʘʆʆɻʋɿɲɶʘɶɸʀʘʆ͕ʏʘʆ
ɷɻʅʉʏɿʃʙʆʍʖʉʄɸʀʘʆ͕ʏʘʆʉʄʉɼʅɸʌʘʆʍʖʉʄɸʀʘʆ͕ʏʘʆ
ɶʐʅʆɲʍʀʘʆʃɲɿʄʐʃɸʀʘʆ͕ʏʘʆɲʋʉɶɸʐʅɲʏɿʆʙʆ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆʃɲɽʙʎʃɲɿʏʘʆʋɳʍɻʎʔʑʍɸʘʎ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆɷʉʅʙʆʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎʍɻʅɸʀʉʐ
;ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʃɲɿʏʘʆʔʌʉʆʏɿʍʏɻʌʀʘʆ͕
ʃɹʆʏʌʘʆʇɹʆʘʆɶʄʘʍʍʙʆ͕ʔʉʌɹʘʆʋɲʌʉʖɼʎ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎʃɲɿʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎɷɸʇɿʉʏɼʏʘʆ͕
ʇɸʆʊɶʄʘʍʍʘʆɿʆʍʏɿʏʉʑʏʘʆɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎʃɲɿʋɳʍɻʎ
ʔʑʍɸʘʎʍʐʆɲʔʙʆɷʉʅʙʆͿ͘

x

ȴɿɸʆɹʌɶɸɿɲʍʑɶʖʌʉʆɻʎɸʇɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ
ʃɲʏ͛ɸʔɲʌʅʉɶɼʏɻʎʐʋʊʍʏʉɿʖɸʀɲ
ϭϮϬϭϮϲͬȳȴϰͬϭϮ͘ϵ͘ϮϬϮϬ;Ȳ͛ϯϴϴϮͿʃʉɿʆɼʎɲʋʊʔɲʍɻʎʏɻʎ
ɉʋʉʐʌɶʉʑʃɲɿʏɻʎɉʔʐʋʉʐʌɶʉʑɅɲɿɷɸʀɲʎʃɲɿ
Ⱥʌɻʍʃɸʐʅɳʏʘʆ͕ʊʋʘʎɹʖɸɿʏʌʉʋʉʋʉɿɻɽɸʀʅɸʏɿʎʐʋʊ
ʍʏʉɿʖɸʀɲϭϯϭϰϱϭͬȳȴϰͬϯϬ͘ϵ͘ϮϬϮϬ;Ȳ͛ϰϮϲϰͿʃɲɿ
ϭϱϱϲϴϵͬȳȴϰͬϭϰ͘ϭϭ͘ϮϬϮϬ;Ȳ͛ϱϬϰϰͿʊʅʉɿɸʎɲʋʉʔɳʍɸɿʎ͘

x

ɇʐʆɹʖɿʍɻʏɻʎɷɿɲɺʙʍɻʎɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ʏʘʆʍʖʉʄɿʃʙʆʅʉʆɳɷʘʆɸɿɷɿʃɼʎɲɶʘɶɼʎʃɲɿ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎʊʄʘʆʏʘʆɴɲɽʅʀɷʘʆ͘ȸʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏʘʆ
ɷʉʅʙʆʏʉʐʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐɸɷɲʔʀʉʐʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ
ʅɸʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʖʌɼʍɻʅɳʍʃɲʎʍʏʉʐʎɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑʎ
ʃɲɿɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑʎʖʙʌʉʐʎʃɲɿʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏʘʆ
ɷɿɲʄɸɿʅʅɳʏʘʆ͕ɲʄʄɳʊʖɿʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʔʐʍɿʃɼʎ
ɲɶʘɶɼʎ͘Ⱦɲʏ͛ɸʇɲʀʌɸʍɻ͕ɻʖʌɼʍɻʅɳʍʃɲʎɷɸʆɸʀʆɲɿ
ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʍʏɿʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʋʉʐɷɸʆɸʀʆɲɿʍʐʅɴɲʏɼ
ʅɸʏʉʆɴɲɽʅʊʃɲɿʏʉɸʀɷʉʎʏɻʎɸɿɷɿʃɼʎɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎ
ɲʆɳɶʃɻʎ͘

x

Ȱʆɲʍʏʉʄɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɶɿɲʏɿʎɷʉʅɹʎʃɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃɹʎ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎʃɲɿɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲʏɻʄɸͲɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ͘

x

ȵʇɲɿʌɸʏɿʃʙʎɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿɻɷɿɲɺʙʍɻʎɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʏʘʆ
ȴʉʃʀʅʘʆȰʍʏʐʔʐʄɳʃʘʆʃɲɿʏʘʆɇʐʆʉʌɿɲʃʙʆɌʐʄɳʃʘʆ
ɃʌɿʍʅɹʆʉʐɍʌʊʆʉʐʍʏɻɇʖʉʄɼȰʍʏʐʔʐʄɳʃʘʆʏɻʎ
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ɲʆʏʀʃɸɿʆʏɲɿʍʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏɻʎ
ʋɲʌʉʑʍɲʎ͘
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ȵʄʄɻʆɿʃɼʎȰʍʏʐʆʉʅʀɲʎ͕ʏɻʌʉʐʅɹʆʘʆʏʘʆʅɹʏʌʘʆ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʏɻʎʐɶɸʀɲʎʃɲɿɲʋʉʔʐɶɼʎɷɿɲʍʋʉʌɳʎʏʉʐ
ʃʉʌʘʆʉʁʉʑKs/Ͳϭϵ͘

ȸʐʋʊʍʏʉɿʖɸʀɲ
ϭϮϬϭϮϲͬȳȴϰͬϭϮ͘ϵ͘ϮϬϮϬ;Ȳ͛ϯϴϴϮͿ
ʃʉɿʆɼɲʋʊʔɲʍɻʏɻʎɉʋʉʐʌɶʉʑ
ʃɲɿʏɻʎɉʔʐʋʉʐʌɶʉʑɅɲɿɷɸʀɲʎ
ʃɲɿȺʌɻʍʃɸʐʅɳʏʘʆ͕ʊʋʘʎɹʖɸɿ
ʏʌʉʋʉʋʉɿɻɽɸʀʅɸʏɿʎʐʋʊʍʏʉɿʖɸʀɲ
ϭϯϭϰϱϭͬȳȴϰͬϯϬ͘ϵ͘ϮϬϮϬ;Ȳ͛ϰϮϲϰͿ
ʃɲɿϭϱϱϲϴϵͬȳȴϰͬϭϰ͘ϭϭ͘ϮϬϮϬ;Ȳ͛
ϱϬϰϰͿʊʅʉɿɸʎɲʋʉʔɳʍɸɿʎ͕
ʋɲʌɲʅɹʆɸɿʍɸɿʍʖʑ͘
Ƀɿɷɿʉɿʃɻʏɿʃɹʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɸʎʏʘʆ
ʍʖʉʄɸʀʘʆʃɲɿʋɳʍɻʎʔʑʍɸʘʎ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆɷʉʅʙʆɷɸʆ
ɽʀɶʉʆʏɲɿɲʋʊʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼʏɻʎ
ʋɲʌʉʑʍɲʎ͘
ϵ͘

Ȱʆʙʏɲʏɲȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɳ
Ȼɷʌʑʅɲʏɲ;Ȱ͘ȵ͘Ȼ͘Ϳ
ȵɿɷɿʃɹʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʋʉʐɽɹʏʉʐʆ
ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎʃɲɿʅɹʏʌɲʍʏɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏʘʆȰ͘ȵ͘Ȼ͘
ʋɲʌɲʅɹʆʉʐʆʍɸɿʍʖʑ͘
ȸʐʋʊʍʏʉɿʖɸʀɲ
ϭϭϱϳϰϰͬȷϭͬϰ͘ϵ͘ϮϬϮϬ;Ȳ͛ϯϳϬϳͿ
ʃʉɿʆɼʐʋʉʐʌɶɿʃɼɲʋʊʔɲʍɻ
ʋɲʌɲʅɹʆɸɿʍɸɿʍʖʑʅʊʆʉʍʏʉ
ʅɹʏʌʉʋʉʐɷɸʆɲʆʏʀʃɸɿʏɲɿʍʏɻʆ
ʋɲʌʉʑʍɲ͘
Ⱦɲʏɳʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏʘʆ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆʏʘʆȰ͘ȵ͘Ȼ͘
ɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿʏɲʅɹʏʌɲʋʉʐ
ɿʍʖʑʉʐʆɶɿɲʏɿʎɷɻʅʊʍɿɸʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎʃɲɿɿɷɿʘʏɿʃɹʎ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ;ʍɻʅɸʀɲϮʃɲɿϯʏʉʐ
ʋɲʌʊʆʏʉʎͿ͘
Ƀɿʌʐɽʅʀʍɸɿʎʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʍʏɻ
ɷɿɸʇɲɶʘɶɼɸʇɸʏɳʍɸʘʆʅɸʔʐʍɿʃɼ
ʋɲʌʉʐʍʀɲɸʔɲʌʅʊɺʉʆʏɲɿʍɸʃɳɽɸ
ɸʀɷʉʐʎɸʇɸʏɳʍɸɿʎʋʉʐ
ɷɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿɸʆʏʊʎʏʘʆ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆʏʘʆȰ͘ȵ͘Ȼ͕͘
ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎɸɳʆʏʉȰ͘ȵ͘Ȼ͘ɹʖɸɿ
ʏɻʆɸʋɿʅɹʄɸɿɲɷɿɸʇɲɶʘɶɼʎʏʉʐʎ͘
Ƀɿʌʐɽʅʀʍɸɿʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎ
ɿʍʖʑʉʐʆʃɲɿɶɿɲʏɲȾʉʄʄɹɶɿɲ͕
ʃɲɽʙʎʃɲɿɶɿɲʏɿʎȴɻʅʊʍɿɸʎ
ɇʖʉʄɹʎȵʅʋʉʌɿʃʉʑɁɲʐʏɿʃʉʑ͘


Ɣ

ɈɻʄɸͲɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ

Ɣ

Ȱʆɲʍʏʉʄɼʃɳɽɸɸʀɷʉʐʎɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎʅɸ
ʔʐʍɿʃɼʋɲʌʉʐʍʀɲ͕ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆɻʎʏɻʎʋʌɲʃʏɿʃɼʎ
ɳʍʃɻʍɻʎʔʉɿʏɻʏʙʆ͕ʅɸɸʇɲʀʌɸʍɻʏɻɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ
ɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎʃʄɿʆɿʃʙʆɲʍʃɼʍɸʘʆʔʉɿʏɻʏʙʆʏʉʐʏɸʄɸʐʏɲʀʉʐ
ɹʏʉʐʎʏʘʆʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆʍʋʉʐɷʙʆɲʚʃʑʃʄʉʐ
ɈʅɻʅɳʏʘʆͬɇʖʉʄʙʆȵʋɿʍʏɻʅʙʆɉɶɸʀɲʎʏʘʆȰ͘ȵ͘Ȼ͕͘ʃɲʏʊʋɿʆ
ɲʋʊʔɲʍɻʎʏɻʎɇʐɶʃʄɼʏʉʐʏʉʐʉɿʃɸʀʉʐȰ͘ȵ͘Ȼ͘͘

Ɣ

Ȱʆɲʍʏʉʄɼɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎɸʇɸʏɳʍɸʘʆʅɸʔʐʍɿʃɼʋɲʌʉʐʍʀɲ͘

Ɣ

Ȱʆɲʍʏʉʄɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɴɿɴʄɿʉɽɻʃʙʆ͕ɲɿɽʉʐʍʙʆ
ʃʉɿʆʊʖʌɻʍʏʘʆɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ͕
ɲʆɲɶʆʘʍʏɻʌʀʘʆʃɲɿɲɽʄɻʏɿʃʙʆɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆʏʘʆȰ͘ȵ͘Ȼ͘͘

Ɣ

Ȱʋɲɶʊʌɸʐʍɻɻʅɸʌʀɷʘʆ͕ʍʐʆɸɷʌʀʘʆʃɲɿʋɳʍɻʎʔʑʍɸʘʎ
ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆɸʆʏʊʎʏʘʆȰ͘ȵ͘Ȼ͘͘
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ϭϬ͘

Ȳʌɸʔɿʃʉʀ͕ɴʌɸʔʉʆɻʋɿɲʃʉʀ͕
ʋɲɿɷɿʃʉʀʍʏɲɽʅʉʀ

භ Ȱʆɲʍʏʉʄɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌ͘ϯ

ϭϭ͘

ɍʙʌʉɿʄɲʏʌɸʀɲʎͬɽʌɻʍʃɸʐʏɿʃɹʎ
ʏɸʄɸʏɹʎ

x

Ɉɹʄɸʍɻʄɸɿʏʉʐʌɶɿʙʆ͕ʄɲʏʌɸʐʏɿʃʙʆʍʐʆɳʇɸʘʆ͕
ɿɸʌʉʋʌɲʇɿʙʆɼʃɳɽɸɸʀɷʉʐʎɽʌɻʍʃɸʐʏɿʃɼʎʏɸʄɸʏɼʎ
ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳʃɲɿʅʊʆʉɲʋʊɽʌɻʍʃɸʐʏɿʃʊͬʉʑʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʊͬʉʑʎʃɲɿʏʉɲʆɲɶʃɲʀʉɴʉɻɽɻʏɿʃʊʋʌʉʍʘʋɿʃʊ
ʖʘʌʀʎʏɻʆʋɲʌʉʐʍʀɲɳʄʄʘʆʔʐʍɿʃʙʆʋʌʉʍʙʋʘʆ͘ȴɸʆ
ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿɻʋɲʌʉʐʍʀɲʔʐʍɿʃʙʆʋʌʉʍʙʋʘʆ͕ʋʄɻʆ
ʏʘʆɲʆɲʔɸʌʉʅɹʆʘʆʍʏʉʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉɸɷɳʔɿʉ͕ʍʏʉʐʎ
ʖʙʌʉʐʎʄɲʏʌɸʀɲʎɲʐʏɼʎʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲɲʐʏɼʎ͕
ʃɲɽʙʎʃɲɿʍɸʃɳɽɸɳʄʄɻʋɸʌʀʋʏʘʍɻ͘

x

ɇʏɿʎʃɻɷɸʀɸʎʃɲɿʏɿʎʍʖɸʏɿʃɹʎʅɸɲʐʏɹʎɽʌɻʍʃɸʐʏɿʃɹʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɸʎʃɲɿʄʉɿʋɹʎɿɸʌʉʋʌɲʇʀɸʎʃɲɿʏɲʔɿʃɹʎ
ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ͕ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿɻʍʐʅʅɸʏʉʖɼʅʊʆʉʏʉʐ
ɽʌɻʍʃɸʐʏɿʃʉʑʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑ͕ɹʘʎɸʆʆɹɲ;ϵͿɲʏʊʅʘʆʃɲɿ
ʏʘʆʋʌʉʍʙʋʘʆʋʉʐɸʋɿʅɸʄʉʑʆʏɲɿʏɻʎʏɲʔɼʎ͘

Ɉɼʌɻʍɻʃɲʆʊʆʘʆʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ͕
ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆʃɲɿɷɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆʏʉʐ
ɅɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎȻȻȻ͕ʏʉʉʋʉʀʉ
ɲʋʉʏɸʄɸʀɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉʅɹʌʉʎ
ʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎ͘
Ȱʋʊʏɻʆʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʖʌɼʍɻ
ʅɳʍʃɲʎʃɲʏɳʏʉɳʌɽʌʉϮ
ɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿʉɿɽʌɻʍʃɸʐʏɿʃʉʀ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʀʃɲɿʉɿɿɸʌʉʗɳʄʏɸʎ
ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳʃɲɿʅʊʆʉʃɲʏɳʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎɽʌɻʍʃɸʐʏɿʃɼʎ
ʏɸʄɸʏɼʎ͘
ϭϮ͘

Ȱʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃʉʀʖʙʌʉɿ͕ʅʉʐʍɸʀɲ͕
ʍʋɼʄɲɿɲ

x Ȱʆɲʍʏʉʄɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɲʆʉɿʖʏʙʆ;ʐʋɲʀɽʌɿʘʆͿʃɲɿʃʄɸɿʍʏʙʆ
ʖʙʌʘʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌ͘ϯ


ϭϯ͘

ϭϰ͘
ϭϱ͘

ȷʘʆʏɲʆɳɽɸɳʅɲʏɲʃɲɿ
ɲʃʌʉɳʅɲʏɲ͕ʄʉɿʋɹʎ
ʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃɹʎʏɹʖʆɸʎ

Ⱦɿʆɻʅɲʏʉɶʌɲʔɿʃɹʎʋʌʉɴʉʄɹʎ
Ʌʌʊɴɸʎ͕ʏɻʄɸʉʋʏɿʃɳʃɲɿ
ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɲʔɿʃɳɶʐʌʀʍʅɲʏɲ͕
ɻʖʉɶʌɲʔɼʍɸɿʎ


Ɣ

Ȱʆɲʍʏʉʄɼʋʌʉʍɹʄɸʐʍɻʎʃʉɿʆʉʑʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌ͘ϯ

Ɣ

ȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲɷɿɸʇɲɶʘɶɼʎɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳʋʌʉʎʏʉʆʍʃʉʋʊ
ɲʆɲʅɸʏɳɷʉʍɻʎ;ɴɿʆʏɸʉʍʃʊʋɻʍɻʎͬůŝǀĞͲƐƚƌĞĂŵŝŶŐͿ

x

Ȱʆɲʍʏʉʄɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌ͘ϯ

Ɣ Ʌʌɲɶʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻʅʊʆʉʃɲʏ͛ɸʇɲʀʌɸʍɻ͕ʅɸʏɳɲʋʊɳɷɸɿɲʏɻʎ
ȳɸʆɿʃɼʎȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎɅʉʄɿʏɿʃɼʎɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎ͕ʅɸʏɻʆ
ʋɲʌʉʐʍʀɲʅʊʆʉʏʘʆɲʐʍʏɻʌɳɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆʋʌʉʍʙʋʘʆ͕
ʖʘʌʀʎʏɻʆʋɲʌʉʐʍʀɲʃʉɿʆʉʑʃɲɿʋɳʆʏʘʎʐʋʊʏɿʎɲʃʊʄʉʐɽɸʎ
ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ͗



ϭϲ͘

Ⱦɹʆʏʌɲɷɿɲʍʃɹɷɲʍɻʎ
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʖʙʌʘʆ
ɷɸʇɿʙʍɸʘʆ͕ʅʋɲʌ

Ɣ ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼʖʌɼʍɻʅɳʍʃɲʎɲͿʍɸʋʌʊɴɸʎ͕ɴͿʊʍʘʆ
ɷɸʆʍʐʅʅɸʏɹʖʉʐʆʍʏɻʍʃɻʆɼɶʐʌʀʍʅɲʏʉʎ͘
Ɣ

Ɉɼʌɻʍɻɲʋʊʍʏɲʍɻʎɷʑʉ;ϮͿʅɹʏʌʘʆɶɿɲʍʐʆʏɸʄɸʍʏɹʎ

Ɣ

ȾɲʏɲɶʌɲʔɼɸɿʍɸʌʖʉʅɹʆʘʆͲɸʇɸʌʖʉʅɹʆʘʆ



x

Ȱʆɲʍʏʉʄɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌ͘ϯ



ϭϳ͘

ȵʍʏʀɲʍɻ;ʋ͘ʖ͘ɸʍʏɿɲʏʊʌɿɲʋʄɻʆ
ʔʉɿʏɻʏɿʃʙʆɸʍʏɿɲʏʉʌʀʘʆ͕ʃɲʔɹ͕
ʀʆʏɸʌʆɸʏʃɲʔɹ͕ʃʐʄɿʃɸʀɲ͕
ɲʆɲʗʐʃʏɼʌɿɲ͕ʃɲʆʏʀʆɸʎ͕
ĐĂƚĞƌŝŶŐͿ


Ɣ

Ȱʆɲʍʏʉʄɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌ͘ϯ

Ɣ

Ƀɿʐʋɻʌɸʍʀɸʎʋɲʌʉʖɼʎʋʌʉʁʊʆʏʘʆʍɸʋɲʃɹʏʉɲʋʊʏʉ
ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ;ƚĂŬĞĂǁĂǇͿ͕ɷɿɲʆʉʅɼʎʋʌʉʁʊʆʏʘʆ;ĚĞůŝǀĞƌǇͿʃɲɿ
ʃɲɽʉɷʊʆɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ;ĚƌŝǀĞͲƚŚƌŽƵŐŚͿɸʋɿʏʌɹʋʉʆʏɲɿʅʊʆʉ
ʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏʘʆʄʊɶʘʆʅɸʏɲʃʀʆɻʍɻʎʏʘʆʋʉʄɿʏʙʆʋʉʐ
ʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍʏɻʆʋɲʌʉʑʍɲ͘
16

ëûíòë÷ïè Tíø ðúéë÷óíøëø

59324


Ɣ

Τεύχος B’ 5350/05.12.2020

Ȱʋʊʏɻʆɲʆɲʍʏʉʄɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿɸʍʏɿɲʏʊʌɿɲ͕
ɲʆɲʗʐʃʏɼʌɿɲ͕ʃɲʔɹʋʉʐʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆɸʆʏʊʎʇɸʆʉɷʉʖɸʀʘʆ͕
ɸʔʊʍʉʆɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʆʅʊʆʉʏʉʐʎɷɿɲʅɹʆʉʆʏɸʎʍɸɲʐʏɳʃɲɿ
ʐʋʊʏɻʆʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻʊʏɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʅɹʏʌɲɲʋʉʔʐɶɼʎ
ʍʐʆʘʍʏɿʍʅʉʑ͘


ϭϴ͘

ϭϵ͘

ɅɲɿɷʊʏʉʋʉɿͬɅɲɿɷɿʃɹʎʖɲʌɹʎ


Ɣ

Ȱʆɲʍʏʉʄɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌ͘ϯ

ɀɸʏɲʔʉʌɹʎ

Ɣ

ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏʘʆʅɹʍʘʆʅɲɺɿʃɼʎʅɸʏɲʔʉʌɳʎʍɸ
ʋɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆɻʍʐʖʆʊʏɻʏɲɷɿɲʍʔɲʄʀɺʉʆʏɲʎɸʋɲʌʃɼʃʀʆɻʍɻ
ɿɷʀʘʎʃɲʏɳʏɿʎʙʌɸʎʃʀʆɻʍɻʎʏʘʆɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ͕ʃɲɿʋɳʆʏʘʎ
ʅɸʅɹɶɿʍʏɻʋʄɻʌʊʏɻʏɲϲϱйʄɸʘʔʉʌɸʀɲɷɻʅʊʍɿɲʎʖʌɼʍɻʎ
;ʄɸʘʔʉʌɸʀɲɲʍʏɿʃʙʆʃɲɿʐʋɸʌɲʍʏɿʃʙʆȾɈȵȿɼȾɈȵȿȰȵ͕
ʄɸʘʔʉʌɸʀɲʅɸʅʉʆʘʅɹʆʘʆɲʐʏʉʃɿʆɻʏɿʍʏʙʆɳɶʉʆʘʆ
ɶʌɲʅʅʙʆ͕ʏʉʐʌɿʍʏɿʃɳʄɸʘʔʉʌɸʀɲʃɲɿɸɿɷɿʃɳʏʉʐʌɿʍʏɿʃɳ
ʄɸʘʔʉʌɸʀɲʋɸʌɿɼɶɻʍɻʎʋʊʄɸʘʆɲʆʉɿʃʏʉʑɼʃʄɸɿʍʏʉʑ
ʏʑʋʉʐͿ͕ʄɸʘʔʉʌɸʀɲɿɷɿʘʏɿʃɼʎʖʌɼʍɻʎ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿ
ʄɸʘʔʉʌɸʀɲɷɻʅʉʏɿʃɼʎʍʐɶʃʉɿʆʘʆʀɲʎ͕ʄɸʘʔʉʌɸʀɲ
ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲʎɃȰɇȰȰȵʃɲɿɃȰɇȺȰȵ͕ʅɹʍɲʍʏɲɽɸʌɼʎ
ʏʌʉʖɿɳʎɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲʎɇɈȰɇɉȰȵ͕ɲʆɲɴɲʏɼʌɸʎ;ʏɸʄɸʔɸʌʀʃͿ͕
ʊʋʘʎɸʋʀʍɻʎʍɿɷɻʌʊɷʌʉʅʉʎ͘

Ɣ

ɀɹʖʌɿɹʆɲʎ;ϭͿɸʋɿɴɳʏɻʎʋʄɹʉʆʏʉʐʉɷɻɶʉʑʍɸɸʋɿɴɲʏɻɶɳ
ʉʖɼʅɲʏɲɷɻʅʊʍɿɲʎʖʌɼʍɻʎ;ȵ͘ȴ͘ɍ͘ɈȰɂȻ͕ȵɿɷɿʃɼʎ
ɀʀʍɽʘʍɻʎͿʃɲɿɸʋɿɴɲʏɻɶɳɿɷɿʘʏɿʃɼʎʖʌɼʍɻʎ;ȵ͘Ȼ͘ɍ͘Ϳ
ʉʖɼʅɲʏɲʃɲɽʙʎʃɲɿʍʏɲȵ͘Ȼ͘ɍ͘ʉʖɼʅɲʏɲʅɸʉɷɻɶʊʏʉʐʆ͘
ϰϬϵϯͬϮϬϭϮ;Ȱ͛ϮϮϮͿ͘ȸʐʋɹʌɴɲʍɻʏʉʐʉʌʀʉʐɸʋɿɴɲɿʆʊʆʏʘʆ
ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿʅʊʆʉɸʔʊʍʉʆʍʏʉʊʖɻʅɲɸʋɿɴɲʀʆʉʐʆɲͿ
ɲʆɼʄɿʃɲʏɹʃʆɲ͕ɻʃɲʏ͛ʉʀʃʉʆʋɲʌɲʅʉʆɼʏʘʆʉʋʉʀʘʆʐʋʊ
ʏɻʆɸʋʉʋʏɸʀɲɸʆɻʄʀʃʉʐɸʀʆɲɿɲɷʑʆɲʏɻɼɴͿɳʏʉʅʉʋʉʐ
ʖʌɼɺɸɿɴʉɼɽɸɿɲʎɲʋʊɷɸʑʏɸʌʉɸʋɿɴɳʏɻɶɿɲʏɻʅɸʏɲʃʀʆɻʍɼ
ʏʉʐ͘

Ɣ

ɀɹʖʌɿɷʑʉ;ϮͿɳʏʉʅɲʋʄɹʉʆʏʉʐʉɷɻɶʉʑʍʏɲ
ɷɿʋʄʉʃɳʅʋɿʆɲ͕ʅɿʃʏɼʎʖʌɼʍɻʎʃɲɿʏʑʋʉʐȲȰɁʉʖɼʅɲʏɲʋʉʐ
ʃʐʃʄʉʔʉʌʉʑʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʐʋ͛ɲʌ͘
ϲϭϱϭϮͬϮϵϬϬͬϭϭ͘ϭϮ͘ϮϬϬϮɲʋʊʔɲʍɻʏʉʐɉʋʉʐʌɶʉʑ
ɀɸʏɲʔʉʌʙʆʃɲɿȵʋɿʃʉɿʆʘʆɿʙʆ;Ȳ͛ϭϱϰϴͿ͘ȸʐʋɹʌɴɲʍɻʏʉʐ
ʉʌʀʉʐɸʋɿɴɲɿʆʊʆʏʘʆɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿʅʊʆʉɸʔʊʍʉʆʍʏʉʊʖɻʅɲ
ɸʋɿɴɲʀʆʉʐʆɲʆɼʄɿʃɲʏɹʃʆɲ͕ɻʃɲʏ͛ʉʀʃʉʆʋɲʌɲʅʉʆɼʏʘʆ
ʉʋʉʀʘʆʐʋʊʏɻʆɸʋʉʋʏɸʀɲɸʆɻʄʀʃʉʐɸʀʆɲɿɲɷʑʆɲʏɻ͘

Ɣ

ɀɲɽɻʏɹʎʋʉʐɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʆʏɲɿʅɸʏɲʇʀʍɸʅɻɲʍʏɿʃɹʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ͕ɶɿɲʏɻʅɸʏɳɴɲʍɻʏʉʐʎʍʏʉʍʖʉʄɸʀʉ͕ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ
ʆɲʅɸʏɲʃɿʆɻɽʉʑʆʅɹʖʌɿʃɲɿʏɹʍʍɸʌɲ;ϰͿɳʏʉʅɲ͕ʅɸʏɻʆ
ʋʌʉʍʃʊʅɿʍɻʍʖɸʏɿʃɼʎɴɸɴɲʀʘʍɻʎʏʉʐȴɿɸʐɽʐʆʏɼʏʉʐ
ʍʖʉʄɸʀʉʐ͘ȸɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲʏʉʐʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʉʐɸɷɲʔʀʉʐ
ʋɲʌɹʖɸʏɲɿ͕ʅɸʏɻʆʋʌʉʍʃʊʅɿʍɻɲʆʏʀʍʏʉɿʖɻʎɴɸɴɲʀʘʍɻʎ͕ʃɲɿ
ɶɿɲʏɿʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆʍɸʅɻɲʍʏɿʃɹʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ͕ʋʉʐɸʇʐʋɻʌɸʏʉʑʆʏɲɿɸʀʏɸʅɸʏɲʇʀɸʀʏɸʅɸʊʖɻʅɲ
ɸʆʊʎɸʃʏʘʆɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ͘

Ɣ

ȵʇɲʀʌɸʍɻɲʋʊʏɻʆʐʋʉʖʌɹʘʍɻʖʌɼʍɻʎʅɳʍʃɲʎʍɸȵ͘Ȼ͘ɍ͘
ʊʏɲʆɸʋɿɴɲʀʆʉʐʆʅʊʆʉʉͬɻʉɷɻɶʊʎ͕ʍʑɺʐɶʉɿͬʍʐʅɴɿʉʑʆʏɸʎ
ʃɲɿʍʐɶɶɸʆɸʀʎɲ͛ʃɲɿɴ͛ɴɲɽʅʉʑ͘

ͲɃɿɲʌɿɽʅɻʏɿʃʉʀͬʋʉʍʉʏɿʃʉʀ
ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʀʍʏɿʎʅɸʏɲʃɿʆɼʍɸɿʎ
ɲʔʉʌʉʑʆʏʉʆʏʊʋʉͬʍɻʅɸʀʉ
ɲʆɲʖʙʌɻʍɻʎɼɸʍʘʏɸʌɿʃɼʎ
ʅɸʏɲʃʀʆɻʍɻʎ͘
Ͳȳɿɲʏɿʎɲɸʌʉʋʉʌɿʃɹʎʅɸʏɲʔʉʌɹʎ͕
ɿʍʖʑʉʐʆʉɿʃɲʆʊʆɸʎʏʉʐ
Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ/sʏʉʉʋʉʀʉ
ɲʋʉʏɸʄɸʀɲʆɲʋʊʍʋɲʍʏʉʅɹʌʉʎ
ʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎ͘
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ϮϬ͘
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Ȱɽʄɻʏɿʍʅʊʎ;ɲɶʙʆɸʎ͕
ʋʌʉʋʉʆɼʍɸɿʎͿ
Ƀɿʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎ
ʍɻʅɸʀʉʐɿʍʖʑʉʐʆʃɲɿɶɿɲ
ɸʋɿʋʌʊʍɽɸʏɸʎɲɽʄɻʏɿʃɹʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɸʃʏʊʎʘʌʉʄʉɶʀʉʐ
ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎʍʖʉʄɸʀʘʆ͕ȰȵȻʃɲɿ
ʋɳʍɻʎʔʑʍɸʘʎɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ
ɷʉʅʙʆ͘

Ɣ

ɅʄɻʌʊʏɻʏɲʍɸʋʄʉʀɲϱϬйɼϱϱйɸʔʊʍʉʆɷɿɲɽɹʏʉʐʆ
ʃɲʅʋʀʆɸʎ;ʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻʋʌʉʎʏɲʅɹʏʌɲʋʌʊʄɻʗɻʎʃɲɿ
ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎʃʌʉʐʍʅɳʏʘʆʃʉʌʘʆʉʁʉʑKs/Ͳϭϵʍʏɲ
ɸʋɿɴɲʏɻɶɳʃɲɿɸʋɿɴɲʏɻɶɳʹʉʖɻʅɲʏɲɶʘɶɳʋʄʉʀɲʋʉʐ
ɸʃʏɸʄʉʑʆɽɲʄɳʍʍɿɸʎɸʆɷʉʅɸʏɲʔʉʌɹʎ͕ʏɲʉʋʉʀɲɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿ
ɲʆɲʌʏɻʅɹʆɲʍʏɻʆɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲʏʉʐɉʋʉʐʌɶɸʀʉʐɁɲʐʏɿʄʀɲʎ
ʃɲɿɁɻʍɿʘʏɿʃɼʎɅʉʄɿʏɿʃɼʎ;ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŶĂŶƉ͘ŐƌͬĞůͬͿ͘

Ɣ

ȸʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲɸʋɿɴɲʏɻɶʙʆʐʋɻʌɸʍɿɲʃʙʆʉʖɻʅɳʏʘʆʋʉʐ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿɶɿɲʏɻʅɸʏɲʔʉʌɳʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑɲʋʊʃɲɿ
ʋʌʉʎʏɻʆɸʌɶɲʍʀɲɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿʅʊʆʉʅɸɸʋʀɷɸɿʇɻ
ɴɸɴɲʀʘʍɻʎʏʉʐɸʌɶʉɷʊʏɻʃɲɿʍʖɸʏɿʃʉʑɷɸʄʏʀʉʐʃʀʆɻʍɻʎ͕
ɲʋʊʏʉʉʋʉʀʉʋʌʉʃʑʋʏɸɿɻɷɿɲɷʌʉʅɼʏʉʐʉʖɼʅɲʏʉʎ͕ʃɲɿ
ʐʋʊʏɻʆʋʌʉʒʋʊɽɸʍɻʏɻʎʃɳʄʐʗɻʎʃɲʏ͛ɲʆʙʏɲʏʉʊʌɿʉʏʉʐ
ʋɸʆɼʆʏɲʏʉɿʎɸʃɲʏʊ;ϱϬйͿʏʘʆɷɿɲɽɹʍɿʅʘʆɽɹʍɸʘʆ
ɸʋɿɴɲʏʙʆ͘

Ɣ

ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐɸʋɿɴɳʏɻʎɷɸʆʔɹʌɸɿʅɳʍʃɲ͕ɷɸʆʏʉʐ
ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿɻɸʀʍʉɷʉʎʍʏʉʅɹʍʉʅɸʏɲʔʉʌɳʎ͘

Ȱʆɲʍʏʉʄɼʏɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʃɲɿʖʌɼʍɻʎʉʌɶɲʆʘʅɹʆʘʆ
ɲɽʄɻʏɿʃʙʆɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ͕ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆʏʘʆɲʃʊʄʉʐɽʘʆ
ʋɸʌɿʋʏʙʍɸʘʆ͗
x

x

Ʌɸʌɲɿʏɹʌʘʉɷɻɶʀɸʎ͕ʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃɳ
ʋʌʘʏʊʃʉʄʄɲɶɿɲʋʌʉʋʉʆɼʍɸɿʎʃɲɿ
ɲɶʙʆɸʎʃɲɿɸʇɸɿɷʀʃɸʐʍɻɲʏʉʅɿʃʙʆ
ɲɽʄɻʅɳʏʘʆ͕ʊʋʘʎɲʆɲʌʏʙʆʏɲɿ
ʍʏɻʆɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲʏɻʎȳɸʆɿʃɼʎ
ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎȰɽʄɻʏɿʍʅʉʑ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬŐŐĂ͘ŐŽǀ͘ŐƌͬĐŽŵƉŽŶĞŶƚͬĐŽ
ŶƚĞŶƚͬĂƌƚŝĐůĞͬϮϳϴͲĐŽǀŝĚͬϮϵϴϭͲ
ĐŽǀŝĚϭϵͲƐƉŽƌƚƐ


x

x

x

Ɉɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɲʆʉɿʃʏʙʆɲɽʄɻʏɿʃʙʆɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ
ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳʃɲɿʅʊʆʉɲʋʊʉʅɳɷɸʎɹʘʎʏʌɿʙʆ;ϯͿ
ɲʏʊʅʘʆ͕ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐʏʉʐʋʌʉʋʉʆɻʏɼʃɲɿ
ʖʘʌʀʎʏɻʆʋɲʌʉʐʍʀɲɽɸɲʏʙʆ͕ʋʌʉʎʏʉʆʍʃʉʋʊɳɽʄɻʍɻʎ
ʅɹʍʘɲʏʉʅɿʃʙʆɲɽʄɻʅɳʏʘʆ͘
Ɉɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʘʆɲɽʄɻʏɿʃʙʆɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆɶɿɲ
ʋʌʉʋʉʆɼʍɸɿʎʃɲɿɲɶʙʆɸʎʖʘʌʀʎʏɻʆʋɲʌʉʐʍʀɲɽɸɲʏʙʆ
ɲͿʏʘʆʉʅɳɷʘʆʋʉʐʅɸʏɹʖʉʐʆʍʏʉʋʌʘʏɳɽʄɻʅɲ
ʋʉɷʉʍʔɲʀʌʉʐʏɻʎȰ͛ȵɽʆɿʃɼʎʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎɲʆɷʌʙʆ
;^ƵƉĞƌůĞĂŐƵĞͿ͕ʍʏʉʋʌʘʏɳɽʄɻʅɲʃɲʄɲɽʉʍʔɲʀʌɿʍɻʎ
;ĂƐŬĞƚůĞĂŐƵĞͿ͕ʍʏʉʐʎɸʐʌʘʋɲʁʃʉʑʎɲɶʙʆɸʎ
;ŚĂŵƉŝŽŶƐ>ĞĂŐƵĞ͕ƵƌŽƉĂ>ĞĂŐƵĞ͕ƵƌŽůĞĂŐƵĞ͕>͕
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲɸɿɷɿʃɳʋʌʘʏʊʃʉʄʄɲʏʘʆh&͕&/͕
ƵƌŽůĞĂŐƵĞͿʃɲɿɴͿʏʘʆɸɽʆɿʃʙʆʉʅɳɷʘʆ͕ɲʆɷʌʙʆɼ
ɶʐʆɲɿʃʙʆ͕ʉʅɲɷɿʃʙʆɲɽʄɻʅɳʏʘʆʋʉʐɹʖʉʐʆ
ɲɶʘʆɿʍʏɿʃɹʎʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎʍʏʉʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ
ɷɿɳʍʏɻʅɲ͘ɇɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻ͕ɻɸʔɲʌʅʉɶɼʏɻʎ
ʋɲʌʉʑʍɲʎʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏɼʅʊʆʉɸʔʊʍʉʆʉɿ
ʉʅɳɷɸʎɲʃʉʄʉʐɽʉʑʆʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʊʋʌʘʏʊʃʉʄʄʉʋʉʐ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊɸɴɷʉʅɲɷɿɲʀʉʋʌʉʄɻʋʏɿʃʊ
ɹʄɸɶʖʉʏʘʆɲɽʄɻʏʙʆɶɿɲKs/Ͳϭϵʅɸʏɸʍʏɲʆʏɿɶʊʆʉʐ
ɲʋʊɷɿɲʋɿʍʏɸʐʅɹʆɲɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ͘
Ɉɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʘʆɲɽʄɻʏɿʃʙʆɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆɶɿɲ
ʏɻʆʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻɷɿɸɽʆʙʆɲɽʄɻʏɿʃʙʆɷɿʉʌɶɲʆʙʍɸʘʆ
ʋʉʐɸʀʆɲɿʍɸɸʇɹʄɿʇɻʃɲʏɳʏɻɷɻʅʉʍʀɸʐʍɻʏɻʎ
ʋɲʌʉʑʍɲʎ͕ʏɻʌʉʐʅɹʆʘʆʏʘʆʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ
ʋʌʘʏʉʃʊʄʄʘʆʏɻʎȳɸʆɿʃɼʎȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎȰɽʄɻʏɿʍʅʉʑ͘
Ɉɻʎʖʌɼʍɻʎʏʘʆɲɽʄɻʏɿʃʙʆɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆɲʋʊ
ʊʍʉʐʎɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍɸʉʆʉʅɲʍʏɿʃɹʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʋʉʐ
ɸʃɷʀɷɸɿɻȳɸʆɿʃɼȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲȰɽʄɻʏɿʍʅʉʑʃɲʏʊʋɿʆ
ɸɿʍɼɶɻʍɻʎʏɻʎȵʄʄɻʆɿʃɼʎɃʄʐʅʋɿɲʃɼʎȵʋɿʏʌʉʋɼʎ
;ȵ͘Ƀ͘ȵ͘ͿʃɲɿʏɻʎȵʄʄɻʆɿʃɼʎɅɲʌɲʉʄʐʅʋɿɲʃɼʎȵʋɿʏʌʉʋɼʎ
;ȵ͘Ʌ͘ȵ͘Ϳɶɿɲʏɻʆʃɳʄʐʗɻʏʘʆɲʆɲɶʃʙʆʋʌʉɸʏʉɿʅɲʍʀɲʎ
ʏʉʐʎɶɿɲʏʉʐʎɃʄʐʅʋɿɲʃʉʑʎʃɲɿɅɲʌɲʉʄʐʅʋɿɲʃʉʑʎ
ȰɶʙʆɸʎʏʉʐɹʏʉʐʎϮϬϮϭ
Ɉɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʃɲɿʖʌɼʍɻʎʏʘʆʃʉʄʐʅɴɻʏɻʌʀʘʆɶɿɲ
ɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃɼɳʍʃɻʍɻɲʋʊɳʏʉʅɲʅɸɲʆɲʋɻʌʀɸʎ͕
ʃɲɽʙʎʃɲɿɲʋʊʏʉʐʎʍʐʆʉɷʉʑʎʏʉʐʎ͕ɸʔʊʍʉʆɲͿɹʖɸɿ

59325

ëûíòë÷ïè Tíø ðúéë÷óíøëø

59326

Τεύχος B’ 5350/05.12.2020

ʍʐʆʏɲɶʉɶʌɲʔɻɽɸʀɻʃʉʄʑʅɴɻʍɻʘʎʅɹɽʉɷʉʎ
ɽɸʌɲʋɸʀɲʎʃɲɿɴͿʋʌʉʍʃʉʅʀɺɸʏɲɿʋʌʊʍʔɲʏɻɿɲʏʌɿʃɼ
ɴɸɴɲʀʘʍɻʋʉʐɸʋɿʏʌɹʋɸɿʏɻʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ
ɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃɼʅɹɽʉɷʉʃɲʏɳʏɻʆʏʌɹʖʉʐʍɲʖʌʉʆɿʃɼ
ʋɸʌʀʉɷʉ͘
x

Ȱʋɲɶʊʌɸʐʍɻ ʏɻʎ ʋɲʌɲʅʉʆɼʎ ʋʉʄɿʏʙʆ ʍɸ ʖʙʌʉʐʎ
ɸʇʘʏɸʌɿʃɼʎ ɳɽʄɻʍɻʎ͕ ʉʌɶɲʆʘʅɹʆɸʎ ʅɲʌʀʆɸʎ͕ ʋɳʌʃɲ ʃɲɿ
ɳʄʍɻ͘

Ϯϭ͘

ȳʐʅʆɲʍʏɼʌɿɲ

Ɣ

Ȱʆɲʍʏʉʄɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌ͘ϯ

Ɣ

Ɉɹʍʍɸʌɲ;ϰͿɳʏʉʅɲɹʘʎϭϬϬʏ͘ʅ͘ʃɲɿɹʆɲ;ϭͿɳʏʉʅʉɶɿɲʃɳɽɸ
ϭϬʏ͘ʅ͘ɸʋɿʋʄɹʉʆ͘

Ɣ

Ȱʋʊʍʏɲʍɻɸʆɳʅɿʍɿ;ϭ͕ϱͿʅɹʏʌʉʐʅɸʏɲʇʑʏʘʆɲʏʊʅʘʆ͘

Ɣ

ȵɿɷɿʃɼɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻʍɸʏʌʉʖɼʄɲʏɲʃɲɿʅɻ
ʃɲʌʊʏʍɿɲͬʃɲʄɳɽɿɲ͕ʊʋʉʐʐʔʀʍʏɲʆʏɲɿ͕ʅɸɲʆɳʋʏʐʇɻ
ʃɲɽɻʅɸʌɿʆʉʑʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻʎ͕ʏʉʉʋʉʀʉ
ɸʋɿɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿʍʏɿʎɲʌʅʊɷɿɸʎɲʌʖɹʎ͘

Ɣ

ɏʌɳʌɿʉʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɹʘʎʏɿʎϮϬ͗ϯϬ͕ʅɸʏɻʆɸʇɲʀʌɸʍɻ͕ʘʎʋʌʉʎ
ʏɲ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ ʏʌʉʔʀʅʘʆ͕ ʏɻʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɷɿɲʆʉʅɼʎ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ;ĚĞůŝǀĞƌǇͿ͕ ɻ ʉʋʉʀɲ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʆɲ
ʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀɹʘʎʏɻϭ͗ϬϬ͘

Ɣ

Ɉɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲʏʌʉʔʀʅʘʆ;ƐƵƉĞƌŵĂƌŬĞƚͿɲʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿ
ʆɲʋʘʄʉʑʆ͕ʅɸɸʇɲʀʌɸʍɻʏʉɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉ͕ʏɲ
ʋʌʉʁʊʆʏɲʐʋʊʏʉʐʎʃɲʏʘʏɹʌʘȾʘɷɿʃʉʑʎȰʌɿɽʅʉʑʎ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ͗


ϮϮ͘

Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲʏʌʉʔʀʅʘʆ;ʋ͘ʖ͘
ʍʉʑʋɸʌʅɳʌʃɸʏ͕ʅʀʆɿʅɳʌʃɸʏ͕
ʔʉʑʌʆʉɿ͕ʃʌɸʉʋʘʄɸʀɲ͕
ɿʖɽʐʉʋʘʄɸʀɲ͕ɺɲʖɲʌʉʋʄɲʍʏɸʀɲͿ͕
ʔɲʌʅɲʃɸʀɲ͕ʍʐʆɸʌɶɸʀɲ
ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ



ɲͿȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ͕
ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆʅʉʆɳɷʘʆʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆʃɲɿʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬȾȰȴϰϳ͘ϰϭ͕ɴͿʄɿɲʆɿʃʊ
ɸʅʋʊʌɿʉʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃʉʑɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬȾȰȴϰϳ͘ϰϮ͕ɶͿʄɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
ɼʖʉʐʃɲɿɸɿʃʊʆɲʎʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬȾȰȴ
ϰϳ͘ϰϯ͕ɷͿʄɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ͕ʅɸɸʇɲʀʌɸʍɻʏʉ
ʄɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɸɿɷʙʆʑʋʆʉʐ;ȾȰȴϰϳ͘ϱϭ͘ϱϭ͘ϬϴͿ͕ʏʉ
ʄɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʃʉʐɴɸʌʏʙʆʃɲɿʃʄɿʆʉʍʃɸʋɲʍʅɳʏʘʆ
ʏɲʇɿɷɿʉʑ;ɸʃʏʊʎɲʋʊɻʄɸʃʏʌɿʃɹʎʃʉʐɴɹʌʏɸʎͿȾȰȴ
ϰϳ͘ϱϭ͘ϱϭ͘ϭϳʃɲɿʏʉʄɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʋɲʋʄʘʅɳʏʘʆ;ȾȰȴ
ϰϳ͘ϱϭ͘ϱϭ͘ϮϵͿͬȾȰȴϰϳ͘ϱϭ͕ɸͿʄɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʖɲʄɿʙʆ͕
ʃɿʄɿʅɿʙʆʃɲɿɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆɷɲʋɹɷʉʐʃɲɿʏʉʀʖʉʐʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬȾȰȴϰϳ͘ϱϯ͕ʍʏͿʄɿɲʆɿʃʊ
ɸʅʋʊʌɿʉɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆʉɿʃɿɲʃʙʆʍʐʍʃɸʐʙʆʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲʅɸɸʇɲʀʌɸʍɻʏʉʄɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɴʐʍʅɳʏʘʆ͕
ʋʌɿɺʙʆʃɲɿɳʄʄʘʆʍʐʍʃɸʐʙʆɶɿɲʏɻɷɿɲʃʉʋɼɼʏɻʆ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆʃʐʃʄʘʅɳʏʘʆʋʉʐɷɸʆ
ʃɲʏɲʖʘʌʉʑʆʏɲɿɲʄʄʉʑʋ͘ɷ͘ʃ͘ɲ͘;ȾȰȴϰϳ͘ϱϰ͘ϱϰ͘ϬϳͿ͕ʏʉ
ʄɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆɽɸʌʅɲʆʏɿʃʙʆɲʆʏɿʍʏɳʍɸʘʆ
;ȾȰȴϰϳ͘ϱϰ͘ϱϰ͘ϭϮͿ͕ʏʉʄɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ
ʃʉʐɴɸʌʏʙʆ;ȾȰȴϰϳ͘ϱϰ͘ϱϰ͘ϭϯͿ͕ʏʉʄɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉ
ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆʍʐʍʃɸʐʙʆɽɹʌʅɲʆʍɻʎʃʄɸɿʍʏʙʆʖʙʌʘʆʃɲɿ
ɸɷɳʔʉʐʎ;ȾȰȴϰϳ͘ϱϰ͘ϱϰ͘ϭϲͿͬȾȰȴϰϳ͘ϱϰ͕ɺͿʄɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉ
ɸʋʀʋʄʘʆ͕ʔʘʏɿʍʏɿʃʙʆʃɲɿɳʄʄʘʆɸɿɷʙʆʉɿʃɿɲʃɼʎʖʌɼʍɻʎʍɸ
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ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ͕ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆʏʉʐʄɿɲʆɿʃʉʑ
ɸʅʋʉʌʀʉʐʔʘʏɿʍʏɿʃʙʆɷɿɲʏɳʇɸʘʆʏʘʆʏʑʋʘʆʋʉʐ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʍʏɲʖʌɿʍʏʉʐɶɸʆʆɿɳʏɿʃɲɷɹʆʏʌɲ;ȾȰȴ
ϰϳ͘ϱϵ͘ϱϲ͘ϭϲͿ͕ʏʉʐʄɿɲʆɿʃʉʑɸʅʋʉʌʀʉʐɲʆʏɲʄʄɲʃʏɿʃʙʆ;ʋ͘ʖ͘
ʄɲʅʋʏɼʌɸʎͿ͕ʏʉʐʄɿɲʆɿʃʉʑɸʅʋʉʌʀʉʐʍɲʌʙɽʌʘʆɶɿɲ
ʉɿʃɿɲʃɼʃɲɽɲʌɿʊʏɻʏɲ;ȾȰȴϰϳ͘ϱϵ͘ϱϴ͘ϯϱͿ͕ʏʉʐʄɿɲʆɿʃʉʑ
ɸʅʋʉʌʀʉʐʍʃʉʐʋʙʆʃɲɿɴʉʐʌʏʍʙʆɶɿɲʏɻʆʉɿʃɿɲʃɼ
ʃɲɽɲʌɿʊʏɻʏɲ;ȾȰȴϰϳ͘ϱϵ͘ϱϴ͘ϯϳͿ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʏʉʐʄɿɲʆɿʃʉʑ
ɸʅʋʉʌʀʉʐʍʐʍʃɸʐʙʆʐɶʌɲɸʌʀʉʐʉɿʃɿɲʃɼʎʖʌɼʍɸʘʎ;ȾȰȴ
ϰϳ͘ϱϵ͘ϱϴ͘ϯϴͿͬȾȰȴϰϳ͘ϱϵ͕ɻͿʄɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɴɿɴʄʀʘʆʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲͬȾȰȴϰϳ͘ϲϭ͕ɽͿʄɿɲʆɿʃʊ
ɸʅʋʊʌɿʉʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆʃɳɽɸɸʀɷʉʐʎʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ͕ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆʏʉʐʄɿɲʆɿʃʉʑɸʅʋʉʌʀʉʐ
ɲʋʉʅɿʅɼʍɸʘʆʖʌɿʍʏʉʐɶɸʆʆɿɳʏɿʃʘʆɷɹʆʏʌʘʆ;ȾȰȴ
ϰϳ͘ϲϱ͘ϲϳ͘ϬϮͿ͕ʄɿɲʆɿʃʉʑɸʅʋʉʌʀʉʐɸʉʌʏɲʍʏɿʃʙʆɸɿɷʙʆ
ɶɸʆɿʃɳ;ȾȰȴϰϳ͘ϲϱ͘ϲϳ͘ϬϲͿ͕ʄɿɲʆɿʃʉʑɸʅʋʉʌʀʉʐ
ɸʉʌʏɲʍʏɿʃʙʆ͕ɲʋʉʃʌɿɳʏɿʃʘʆʃɲɿɳʄʄʘʆʗʐʖɲɶʘɶɿʃʙʆ
ɸɿɷʙʆʃ͘ʄʋ͘;ȾȰȴϰϳ͘ϲϱ͘ϲϳ͘ϬϳͿͬȾȰȴϰϳ͘ϲϱ͕ɿͿʄɿɲʆɿʃʊ
ɸʅʋʊʌɿʉɸʆɷʐʅɳʏʘʆʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ͕
ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆʏʉʐʄɿɲʆɿʃʉʑɸʅʋʉʌʀʉʐʃɲʄʍʊʆ;ȾȰȴ
ϰϳ͘ϳϭ͘ϳϭ͘ϰϯͿ͕ʏʉʐʄɿɲʆɿʃʉʑɸʅʋʉʌʀʉʐɲʆɷʌɿʃʙʆɼ
ɲɶʉʌʀʍʏɿʃʘʆʋɲʄʏʙʆ͕ɻʅʀʋɲʄʏʘʆ͕ʃɲʋʙʆ͕ɸʋɸʆɷʐʏʙʆ͕
ɳʆʉʌɲʃ͕ɲɷɿɳɴʌʉʖʘʆ͕ɲʆʏɿɲʆɸʅɿʃʙʆʃɲɿʋɲʌʊʅʉɿʘʆɸɿɷʙʆ
;ȾȰȴϰϳ͘ϳϭ͘ϳϭ͘ϬϴͿ͕ʏʉʐʄɿɲʆɿʃʉʑɸʅʋʉʌʀʉʐɶʐʆɲɿʃɸʀʘʆɼ
ʃʉʌɿʏʍʀʍʏɿʃʘʆʋɲʄʏʙʆ͕ɻʅʀʋɲʄʏʘʆ͕ʃɲʋʙʆ͕ɸʋɸʆɷʐʏʙʆ͕
ɳʆʉʌɲʃ͕ɲɷɿɳɴʌʉʖʘʆ͕ɲʆʏɿɲʆɸʅɿʃʙʆʃɲɿʋɲʌʊʅʉɿʘʆɸɿɷʙʆ
;ȾȰȴϰϳ͘ϳϭ͘ϳϭ͘ϮϮͿʃɲɿʏʉʐʄɿɲʆɿʃʉʑɸʅʋʉʌʀʉʐʉʅʋʌɸʄʙʆ
;ȾȰȴϰϳ͘ϳϭ͘ϳϭ͘ϰϴͿͬȾȰȴϰϳ͘ϳϭʃɲɿɿɲͿʄɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉ
ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆʃɲɿɷɸʌʅɳʏɿʆʘʆɸɿɷʙʆʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ͕ʅɸɸʇɲʀʌɸʍɻʏʉʄɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɸɿɷʙʆ
ʐʋʉɷɻʅɲʏʉʋʉɿʀɲʎ;ȾȰȴϰϳ͘ϳϮ͘ϳϮ͘ϬϮͿͬȾȰȴϰϳ͘ϳϮ͘
Ϯϯ͘

ȿɲʁʃɹʎɲɶʉʌɹʎ
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʃɲɿ
ɴɿʉʄʉɶɿʃʙʆɲɶʉʌʙʆ

Ɣ

ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼɸʋɹʃʏɲʍɻʖʙʌʉʐɲɶʉʌʙʆɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
ʋɲʌɳʄʄɻʄʘʆɲɶʉʌʙʆ͘ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʅɻʏɸʖʆɿʃɼʎ
ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲʎɸʋɹʃʏɲʍɻʎʏʉʐʖʙʌʉʐɲɶʉʌʙʆɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ʋɲʌɳʄʄɻʄʘʆɲɶʉʌʙʆ͕ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʋʉɿɸʀʏɲɿʏʉʋɸʆɼʆʏɲʏʉɿʎ
ɸʃɲʏʊ;ϱϬйͿʏʘʆʃʄɳɷʘʆʋɲʌɲɶʘɶʙʆͬɸʅʋʊʌʘʆ͘

Ɣ

Ʌɸʆɼʆʏɲʏʉɿʎɸʃɲʏʊ;ϱϬйͿʏʘʆɽɹʍɸʘʆʏʘʆ
ʋɲʌɲɶʘɶʙʆͬɸʅʋʊʌʘʆʅɸʋɹʆʏɸ;ϱͿʅɹʏʌɲɲʋʊʍʏɲʍɻ
ʅɸʏɲʇʑʋɳɶʃʘʆʍɸʃɳɽɸɲɶʉʌɳ;ʃʑʌɿɲʃɲɿʋɲʌɳʄʄɻʄɻͿ

Ɣ

Ȱʋʊʍʏɲʍɻɸʆɳʅɿʍɿ;ϭ͕ϱͿʅɹʏʌʉʐʅɸʏɲʇʑʏʘʆɲʏʊʅʘʆ





Ϯϰ͘

Ȱɶʉʌɹʎʏʘʆɳʌɽʌʘʆϯϳʃɲɿϯϴ
ʃɲɿʐʋɲʀɽʌɿʉʋʄɲʆʊɷɿʉɸʅʋʊʌɿʉ
ʏʉʐʆ͘ϰϰϵϳͬϮϬϭϳ;ȰʚϭϳϭͿ


x

Ȱʆɲʍʏʉʄɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌ͘ϯ

x

ȵʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿʏʉʐʋɲʀɽʌɿʉʋʄɲʆʊɷɿʉɸʅʋʊʌɿʉʏʘʆɸʅʋʊʌʘʆ
ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ȾȰȴ ʋʉʐ ɸʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɻʎ ɲʆɲʍʏʉʄɼʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ͕ ʊʋʘʎ ɲʐʏʉʀ ɲʋʉʏʐʋʙʆʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ʍɻʅɸʀʉ Ϯϰ
ʏɻʎ ʋɸʌ͘ ɲͿ ʏɻʎ ʋɲʌ͘ ϯ͕ ʅʊʆʉ ɸʆʏʊʎ ʏɻʎ ʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ ʏɻʎ
ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɼʎ
ɹɷʌɲʎ
ʏʉʐ
ʋʘʄɻʏɼ͕
ɸʔʊʍʉʆ
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʍʏɻ ɶɸʘɶʌɲʔɿʃɼ ɿʍʖʑ ʏɻʎ ɳɷɸɿɲʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʉʐ͘

x

ȵʇɲɿʌɸʀʏɲɿɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏʘʆɲɶʉʌʙʆʋʙʄɻʍɻʎɸʄɳʏʘʆ͕ɻ
ʉʋʉʀɲɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿʐʋʊʏɿʎɸʇɼʎʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎ͗ɲͿʘʎ
ʋʌʉʎʏʉʐʎʋɲʌɲɶʘɶʉʑʎ͗ɲɲͿʃɲʏʉʖɼɳɷɸɿɲʎʐʄʉʏʊʅɻʍɻʎ
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ɸʄɳʏʘʆɲʋʊʏʉɲʌʅʊɷɿʉɷɲʍɲʌʖɸʀʉʏɻʎɹɷʌɲʎʏʉʐ
ʋɲʌɲɶʘɶʉʑͲʋʘʄɻʏɼɼʆʉʅɿʃʉʑʋʌʉʍʙʋʉʐ͕ɲɴͿʃɲʏʉʖɼ
ɳɷɸɿɲʎɹʃɽɸʍɻʎɲʋʊʏʉʆɲʌʅʊɷɿʉɷɼʅʉ͕ɲɶͿɲʋʊʍʏɲʍɻ
ɷɹʃɲ;ϭϬͿʅɹʏʌʘʆʅɸʏɲʇʑʋʘʄɻʏʙʆ͕ɴͿʘʎʋʌʉʎʏʉʐʎ
ɸʅʋʊʌʉʐʎ͗ɴɲͿʃɲʏʉʖɼɳɷɸɿɲʎɹʃɽɸʍɻʎɲʋʊʏʉʆɲʌʅʊɷɿʉ
ɷɼʅʉ͕ɴɴͿʋʙʄɻʍɻʅʊʆʉɸʆʏʊʎʏɻʎʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎʏɻʎ
ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɼʎɹɷʌɲʎ͕ɴɶͿɲʋʊʍʏɲʍɻɷɹʃɲ;ϭϬͿʅɹʏʌʘʆ
ʅɸʏɲʇʑʋʘʄɻʏʙʆ͘
Ϯϱ͘

ȿɿɲʆɸʅʋʊʌɿʉ

Ɣ

Ȱʆɲʍʏʉʄɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌ͘ϯ͘



Ɣ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿʏɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲʋʙʄɻʍɻʎʃɲʋʆɿʃʙʆʃɲɿ
ʗɿʄɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆ͕ʏɲʉʋʉʀɲʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆɹʘʎʏɿʎϮϬ͘ϯϬ͘

Ɣ

ȵɿɷɿʃʙʎʏɲʋɸʌʀʋʏɸʌɲɷʑʆɲʆʏɲɿʆɲʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆɸʀʃʉʍɿ
ʏɹʍʍɸʌɿʎ;ϮϰͿʙʌɸʎ͘

Ɣ

ȵʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏʘʆɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆʄɿɲʆɿʃɼʎ
ʋʙʄɻʍɻʎʅɸʃʑʌɿʉʃʘɷɿʃʊɲʌɿɽʅʊɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ;ȾȰȴͿ
ʃɲʏɳʏɻʆϰɻȴɸʃɸʅɴʌʀʉʐϮϬϮϬɲʅɿɶʙʎɸʋʉʖɿʃʙʆ
ʖʌɿʍʏʉʐɶɸʆʆɿɳʏɿʃʘʆɸɿɷʙʆ͕ʘʎɸʇɼʎ͗ɲͿȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉ
ʔʘʏɿʍʏɿʃʙʆɷɿɲʏɳʇɸʘʆʏʘʆʏʑʋʘʆʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ
ʍʏɲʖʌɿʍʏʉʐɶɸʆʆɿɳʏɿʃɲɷɹʆʏʌɲͬȾȰȴϰϳ͘ϱϵ͘ϱϲ͘ϭϲ͕ɴͿʄɿɲʆɿʃʊ
ɸʅʋʊʌɿʉɲʋʉʅɿʅɼʍɸʘʆʖʌɿʍʏʉʐɶɸʆʆɿɳʏɿʃʘʆɷɹʆʏʌʘʆͬȾȰȴ
ϰϳ͘ϲϱ͘ϲϳ͘ϬϮ͕ɶͿʄɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɸʉʌʏɲʍʏɿʃʙʆɸɿɷʙʆ
ɶɸʆɿʃɳͬȾȰȴϰϳ͘ϲϱ͘ϲϳ͘Ϭϲ͕ɷͿʄɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɸʉʌʏɲʍʏɿʃʙʆ͕
ɲʋʉʃʌɿɳʏɿʃʘʆʃɲɿɳʄʄʘʆʗʐʖɲɶʘɶɿʃʙʆɸɿɷʙʆʃ͘ʄʋͬ͘ȾȰȴ
ϰϳ͘ϲϱ͘ϲϳ͘Ϭϳ͘

Ɣ

Ȱʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿ ʍʏɿʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ʋʉʐ ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ ʏʉʐʎ
ʋɲʌɲʋɳʆʘȾȰȴʘʎ ɷɸʐʏɸʌɸʑʉʆʏɸʎʆɲʋʘʄʉʑʆʏɲɸʆʄʊɶʘ
ʋʌʉʁʊʆʏɲ͘



Ϯϲ͘

Ϯϳ͘

Ⱦʉʅʅʘʏɼʌɿɲ͕ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎʐɶɿɸɿʆɼʎ
;ɲʋʉʏʌʀʖʘʍɻʎ͕ɽɸʌɲʋɸʀɲʎʅɸ
ʐʋɸʌɿʙɷɸɿʎʃɲɿʐʋɹʌʐɽʌɸʎ
ɲʃʏʀʆɸʎͿʃ͘ʄʋ͘
ɇʐʆɹɷʌɿɲͬȵʃɽɹʍɸɿʎ


Ɣ

Ȱʆɲʍʏʉʄɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌ͘ϯ

x Ȱʆɲʍʏʉʄɼʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌ͘ϯ


Ϯϴ͘

Ϯϵ͘

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʋʀʍʏɲʎʃɲʌʏ

Ͳȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʍʖʉʄʙʆ
ɸʌɲʍɿʏɸʖʆʙʆʉɷɻɶʙʆ
Ͳȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʍʖʉʄʙʆ
ʉɷɻɶʙʆɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ
Ͳȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʍʖʉʄʙʆ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʙʆʉɷɻɶʙʆ
ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ;ɇʖʉʄɹʎͬȾɹʆʏʌɲ
Ʌɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ
ȻʃɲʆʊʏɻʏɲʎɅȵȻ͕ȾȵȺȵɉɃͿ
Ͳɇʖʉʄɹʎȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ
Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎɀɸʏɲʔʉʌɹʘʆ
;ɇȵȾȰɀͿʃɲɿɇʖʉʄɹʎ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎȾɲʏɳʌʏɿʍɻʎ
ɃɷɻɶʙʆɃʖɻʅɳʏʘʆɀɸʏɲʔʉʌɳʎ


Ɣ

Ȱʆɲʍʏʉʄɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌ͘ϯ

x

Ȱʆɲʍʏʉʄɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌ͘ϯ͕
ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆʏʘʆɲʆɲɶʃʙʆɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎʃɲɿɸʇɹʏɲʍɻʎ
;ɽɸʘʌɻʏɿʃɼʎʃɲɿʋʌɲʃʏɿʃɼʎͿʐʋʉʗɻʔʀʘʆʉɷɻɶʙʆ
ʄɸʘʔʉʌɸʀʘʆʃɲɿʔʉʌʏɻɶʙʆ͕ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆɻʎʃɲɿʏɻʎ
ɸʇɹʏɲʍɻʎɶɿɲʏɲɅɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ
Ȼʃɲʆʊʏɻʏɲʎ͕ʅɸʏɼʌɻʍɻɲʋʊʍʏɲʍɻʎɸʆɳʅɿʍɿ;ϭ͕ϱͿʅɹʏʌʉʐʃɲɿ
ʅɸʏɻʍʐʅʅɸʏʉʖɼɹʘʎʋɹʆʏɸ;ϱͿɸʃʋɲɿɷɸʐʊʅɸʆʘʆ͘

x

Ȱʆɲʍʏʉʄɼɷɿɸʆɹʌɶɸɿɲʎɽɸʘʌɻʏɿʃʙʆʃɲɿʋʌɲʃʏɿʃʙʆ
ɸʇɸʏɳʍɸʘʆʐʋʉʗɻʔʀʘʆʉɷɻɶʙʆ͘
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ɇʏɿʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʃɲʏ͛ɸʇɲʀʌɸʍɻɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆɻʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ͕ʘʌɳʌɿʉʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɹʘʎʏɿʎϮϬ͘ϯϬ͘


ϯϬ͘

ϯϭ͘

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʏɸʖʆɿʃʉʑɸʄɹɶʖʉʐ
ʉʖɻʅɳʏʘʆʉɷɿʃʙʆʅɸʏɲʔʉʌʙʆ

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎɿɸʌʊɷʉʐʄʘʆ

x

Ȱʆɲʍʏʉʄɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ͕ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌ͘ϯ͕
ɸʇɲɿʌʉʐʅɹʆʘʆʏʘʆȴɻʅʊʍɿʘʆʃɲɿȻɷɿʘʏɿʃʙʆȾɹʆʏʌʘʆ
ɈɸʖʆɿʃʉʑȵʄɹɶʖʉʐɃʖɻʅɳʏʘʆ;ȾɈȵɃͿʋʉʐɷɿɲɽɹʏʉʐʆ
ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʹɲɷɸɿʉɷʉʏɻʅɹʆɻɲʐʏʊʅɲʏɻɶʌɲʅʅɼʏɸʖʆɿʃʉʑ
ɸʄɹɶʖʉʐɴɲʌɹʘʆʉʖɻʅɳʏʘʆɶɿɲʏʉʆʏɸʖʆɿʃʊɹʄɸɶʖʉ
ʔʉʌʏɻɶʙʆʃɲɿʄɸʘʔʉʌɸʀʘʆɲʐʏʉʃʀʆɻʏʘʆʉʖɻʅɳʏʘʆ͘

x

ɇʏɿʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʃɲʏ͛ɸʇɲʀʌɸʍɻɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆɻʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ͗ɲͿʅɹɶɿʍʏʉʎɲʌɿɽʅʊʎɲʏʊʅʘʆʍɸɲʆɲʅʉʆɼ͗
ɸʆʆɹɲ;ϵͿɳʏʉʅɲ͕ɴͿʋʌʉʍɹʄɸʐʍɻʅʊʆʉʃɲʏʊʋɿʆʌɲʆʏɸɴʉʑ
ʅɹʍʘʏɻʄɸʔʙʆʉʐʃɲɿɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆʅɹʍʘʆʃɲɿɸʋʀɷɸɿʇɻ
ʏʉʐʍʖɸʏɿʃʉʑʃɲʏɲʄʊɶʉʐʍʏɲɸʄɸɶʃʏɿʃɳʊʌɶɲʆɲ͘

x

ɇʏɿʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʃɲʏ͛ɸʇɲʀʌɸʍɻɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ͕
ʘʌɳʌɿʉʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɹʘʎʏɿʎϮϬ͘ϯϬ͘

Ɣ

Ȱʆɲʍʏʉʄɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌ͘ϯ

Ɣ

Ȱʆɲʍʏʉʄɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌ͘ϯ


ϯϮ͘

ȷʘʉʄʉɶɿʃʉʀʃɼʋʉɿʃɲɿʔʐʍɿʃʉʀ
ɴɿʊʏʉʋʉɿ
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ϯϯ͘

ɲͿɉʋɻʌɸʍʀɸʎʏʐʖɸʌʙʆ
ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆʃɲɿʍʏʉɿʖɻʅɳʏʘʆ͕ɴͿ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎʏʐʖɸʌʙʆʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ
ʅɸʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲ͕ɶͿʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ
ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ͕ɷͿʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ɸʃʅɸʏɳʄʄɸʐʍɻʎʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ
ʏʐʖɸʌʙʆʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ;ʅɸ
ʃɸʌʅɲʏʉɷɹʃʏɻͿ͕ɸͿʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ʋʉʐʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿɲʋʊʃɲʔɸʆɸʀʉ͕
ʅɸʏɸʖʆɿʃɳʃɲɿʅɻʖɲʆɿʃɳ
ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ͕ʍʏͿʐʋɻʌɸʍʀɸʎʋʉʐ
ʋɲʌɹʖʉʆʏɲɿɲʋʊʃɲʔɸʏɹʌɿɲʅɸ
ɷɿɳɽɸʍɻʋʌʊʍɴɲʍɻʎʍʏʉ
ɷɿɲɷʀʃʏʐʉ;ʀʆʏɸʌʆɸʏʃɲʔɹͿ͕ɺͿ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎʋɲʌʉʖɼʎʋʌʊʍɴɲʍɻʎ
ʍʏʉɷɿɲɷʀʃʏʐʉ͕ɻͿɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʐʋɻʌɸʍɿʙʆʃɲɺʀʆʉ

x

Ȱʆɲʍʏʉʄɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌ͘ϯ

ϯϰ͘

ȰʆɸʄʃʐʍʏɼʌɸʎͬȾʐʄɿʊʅɸʆɸʎ
ʃʄʀʅɲʃɸʎ

x

Ȱʆɻʖʌɼʍɻɲʆɸʄʃʐʍʏɼʌʘʆɽɸʘʌɻɽɸʀɲʆɲɶʃɲʀɲ͕ɻ
ʋʄɻʌʊʏɻʏɲʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏʉɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉʊʌɿʉɷɸʆ
ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿʆɲʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿʏʉɷɹʃɲʏʉɿʎɸʃɲʏʊ;ϭϬйͿʏɻʎ
ʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎɲʐʏʙʆ͘

x

ɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʑʋɲʌʇɻʎʃʐʄɿʊʅɸʆʘʆʃʄɿʅɳʃʘʆ͕ɷɸʆ
ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿɻʖʌɼʍɻɲʆɸʄʃʐʍʏɼʌɲʋɲʌɳʅʊʆʉʍɸɳʏʉʅɲ
ʅɸɲʆɲʋɻʌʀɲ͕ʍɸɻʄɿʃɿʘʅɹʆʉʐʎɼɶɿɲʍʃʉʋʉʑʎ
ʏʌʉʔʉɷʉʍʀɲʎ͘

ϯϱ͘

ɍɿʉʆʉɷʌʉʅɿʃɳʃɹʆʏʌɲ

x

Ȱʆɲʍʏʉʄɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌ͘ϯ

ϯϲ͘

ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʃɲɿ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʃɲʏɲʍʃɻʆʘʏɿʃʙʆ
ʖʙʌʘʆ

x

Ȱʆɲʍʏʉʄɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
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2. Όπου στις διατάξεις του παρόντος τίθεται ανώτατο
όριο συμμετεχόντων ή παρευρισκομένων, για τον υπολογισμό της τήρησης του ορίου αυτού δεν συμπεριλαμβάνεται το προσωπικό. Ειδικότερα για τα δικαστήρια, τα
στρατιωτικά δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας,
όπου στις διατάξεις του παρόντος τίθεται ανώτατο όριο
συμμετεχόντων ή παρευρισκομένων, για τον υπολογισμό
της τήρησης του ορίου αυτού δεν συμπεριλαμβάνονται
δικαστές, εισαγγελείς και δικαστικοί υπάλληλοι.
3. α) Σε όλη την Επικράτεια αναστέλλεται η λειτουργία
των παρακάτω δραστηριοτήτων:
1. Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από εκμετάλλευση καταστήματος ψιλικών
ειδών γενικά (47.19.10.01), εκμετάλλευση περίπτερου
(47.19.10.02), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop
κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.19.
2. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.41.
3. Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής
και αντικατάστασης κινητών συσκευών/ΚΑΔ 47.42.
4. Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.43.
5. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.51.
6. Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.) [εξαιρουμένων των
Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου και Καρδίτσας, καθώς
και των Δήμων Χερσονήσου και Μίνωα Πεδιάδας της
Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης]/ΚΑΔ 47.52.
7. Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων
δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα, με
εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού
εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ
47.53.
8. Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ’ οίκον (e-shop κτλ, το λιανικό εμπόριο βυσμάτων,
πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων που δεν καταχωρούνται αλλού [π.δ.κ.α.](ΚΑΔ 47.54.54.07) και το λιανικό
εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντικών αντιστάσεων (ΚΑΔ
47.54.54.12)/ΚΑΔ 47.54.
9. Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων
ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα,
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με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού
εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ
47.59.
10. Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop
κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.61.
11. Λιανικό εμπόριο χαρτικών ειδών, με εξαίρεση τις
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ ΚΑΔ 47.62.63.
12. Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας
σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.63.
13. Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄
οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.64.
14. Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄
οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.65.
15. Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop
κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.71.
16. Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων
ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.72.
17. Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό
εμπόριο χαρτιού υγείας, χαρτομάντιλων, μαντιλιών και
πετσετών καθαρισμού προσώπου, τραπεζομάντιλων και
πετσετών φαγητού, από χαρτί (47.75.76.19), καθώς και
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.75.
18. Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων,
λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό
εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών, αποφλοιωμένων, για σπορά (47.76.77.02), λιανικό εμπόριο
γεωργικών σπόρων σε μικροσυσκευασίες (47.76.77.04),
λιανικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) (47.76.77.05), λιανικό εμπόριο ελαιούχων
σπόρων π.δ.κ.α. (47.76.77.06), λιανικό εμπόριο ζώντων
φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών, μοσχευμάτων
και παραφυάδων, μυκηλιών μανιταριών (47.76.77.07),
λιανικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά (47.76.77.08),
λιανικό εμπόριο κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία
αγαθών (47.76.77.09), λιανικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών (47.76.77.13), λιανικό εμπόριο σπόρων
ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών
(47.76.77.14), λιανικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου, σουσαμιού, κάρδαμου, κράμβης, ελαιοκράμβης και σιναπιού, για σπορά (47.76.77.15), λιανικό εμπόριο σπόρων
λαχανικών (47.76.77.16), λιανικό εμπόριο σπόρων πατάτας (47.76.77.17), λιανικό εμπόριο φρέσκων φυτών
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που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία,
τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων, μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς (47.76.77.18),
λιανικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων
(47.76.77.19), λιανικό εμπόριο φυτικών υλών που δεν
καταχωρούνται αλλού (π.δ.κ.α.) για σπαρτοπλεκτική,
παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη, φυτικών προϊόντων
π.δ.κ.α. (47.76.77.20), λιανικό εμπόριο λιπασμάτων και
αγροχημικών προϊόντων (47.76.78), λιανικό εμπόριο
ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς
(47.76.79), καθώς και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop
κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.76.
19. Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.77.
20. Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, εκτός από λιανικό εμπόριο υλικών καθαρισμού (47.78.84), λιανικό εμπόριο καύσιμου
πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου, άνθρακα και
ξυλείας (47.78.85), λιανικό εμπόριο περουκών και ποστίς
(47.78.86.24), λιανικό εμπόριο ακατέργαστων αγροτικών
προϊόντων π.δ.κ.α. (47.78.87), λιανικό εμπόριο μηχανημάτων και εξοπλισμού π.δ.κ.α. (47.78.88), καθώς και τις
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με
παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.). Επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων
πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας, μόνον κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε αριθμό τηλεφώνου ανάγκης
που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες/ΚΑΔ 47.78.
21. Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή
τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop
κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.79.
22. Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και υποδημάτων, σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, με εξαίρεση τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον
(e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.82.
23. Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών σε υπαίθριους πάγκους και αγορές, πλην χαρτικών, ειδών καθαριότητας
και προσωπικής φροντίδας, με εξαίρεση τις υπηρεσίες
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ΄ οίκον (e-shop κ.τ.λ.)/ΚΑΔ 47.89.
24. Άλλο λιανικό εμπόριο εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών, εξαιρουμένων του άλλου λιανικού εμπορίου πετρελαίου οικιακής χρήσης, υγραέριου,
άνθρακα και ξυλείας εκτός καταστημάτων, των υπαίθριων πάγκων ή αγορών (ΚΑΔ 47.99.85), των υπηρεσιών
ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση
κατ΄ οίκον (e-shop κτλ), καθώς και του λιανικού εμπορίου άλλων τυποποιημένων τροφίμων π.δ.κ.α. μέσω
αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.24.01), του λιανικού
εμπορίου τυποποιημένων προϊόντων αρτοποιίας μέσω
αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ 47.99.16.01), του λιανικού
εμπορίου ροφημάτων μέσω αυτόματων πωλητών (ΚΑΔ
47.99.21.01) και του λιανικού εμπορίου τυποποιημένων
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ειδών ζαχαροπλαστικής μέσω αυτόματων πωλητών
(ΚΑΔ 47.99.17.01)/ΚΑΔ 47.99.
25. Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, με εξαίρεση τις δραστηριότητες
που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή
προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις
οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και
το σερβίρισμα σε αυτά/ΚΑΔ 56.10.
26. Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις/ΚΑΔ 56.21.
27. Άλλες υπηρεσίες εστίασης, με εξαίρεση τις υπηρεσίες γευμάτων που παρέχονται από στρατιωτικές
τραπεζαρίες (ΚΑΔ 56.29.20.01) και τις δραστηριότητες
που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή
προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) στις
οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και
το σερβίρισμα σε αυτά/ΚΑΔ 56.29.
28. Δραστηριότητες παροχής ποτών, με εξαίρεση
τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων
(delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το
κατάστημα (take away) στις οποίες δεν επιτρέπεται η
χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβίρισμα σε αυτά/
ΚΑΔ 56.30.
29. Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κινηματογραφικών ταινιών/ΚΑΔ 59.13.11.02.
30. Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών
ταινιών/ΚΑΔ 59.14.
31. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών (ΚΑΔ 71.20.14.00), εξαιρουμένων αποκλειστικά των Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων
(ΙΚΤΕΟ) που διαθέτουν εγκεκριμένη - αδειοδοτημένη
αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων
για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων αυτοκίνητων οχημάτων που εκτελούν διεθνείς και εγχώριες
μεταφορές, των οποίων ο τεχνικός έλεγχος εξακολουθεί
να διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
32. Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και
αθλητικών ειδών, με εξαίρεση: α) τις υπηρεσίες ενοικίασης ποδηλάτων (ΚΑΔ 77.21.10.08) και β) τις υπηρεσίες
μίσθωσης αθλητικού εξοπλισμού (μπαστουνιών γκολφ,
ρακετών κ.λπ.) (ΚΑΔ 77.21.10.09)/ΚΑΔ 77.21.
33. Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων/ΚΑΔ 77.22.
34. Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής
ή οικιακής χρήσης/ΚΑΔ 77.29.
35. Υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης μοτοσικλετών και τροχόσπιτων/ΚΑΔ 77.39.13.
36. Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού εκθέσεων/ΚΑΔ
77.39.19.03.
37. Υπηρεσίες κρατήσεων για συνεδριακά κέντρα και
εκθεσιακούς χώρους/ΚΑΔ 79.90.32.
38. Υπηρεσίες κρατήσεων για εισιτήρια εκδηλώσεων,
υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής και άλλες υπηρεσίες κρατήσεων π.δ.κ.α./ΚΑΔ 79.90.39.
39. Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων/
ΚΑΔ 82.30.
40. Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, εξαιρείται η
εξ αποστάσεως εκπαίδευση και οι υπηρεσίες προπονητή
αθλητών (85.51.10.06) που σχετίζονται με ατομικά αθλήματα και αθλητές που συμμετέχουν στην Α΄ κατηγορία
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καλαθοσφαίρισης (Basket league) και ποδοσφαίρου
(Superleague) και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς
αγώνες/ΚΑΔ 85.51.
41. Πολιτιστική εκπαίδευση, εξαιρείται η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση/ΚΑΔ 85.52.
42. Δραστηριότητες Σχολών Ερασιτεχνών Οδηγών/
ΚΑΔ 85.53.
43. Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α., εξαιρείται η ειδική αγωγή
και η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση/ΚΑΔ 85.59.
44. Υπηρεσίες οδηγιών διατροφής από ειδικούς που
δεν είναι γιατροί, εξαιρείται η εξ αποστάσεως συμβουλευτική/ΚΑΔ 86.90.19.10.
45. Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης
σε ηλικιωμένους/ΚΑΔ 88.10.11.
46. Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων/ΚΑΔ 88.10.12.
47. Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών
σταθμών, εξαιρουμένων των Κέντρων Δημιουργικής
Απασχόλησης παιδιών και ατόμων με αναπηρία (ΚΔΑΠΜΕΑ)[ΚΑΔ 88.91.12.], καθώς και των υπηρεσιών κατ’ οίκον φύλαξης μικρών παιδιών (ΚΑΔ 88.91.13)/ΚΑΔ 88.91.
48. Τέχνες του θεάματος/ΚΑΔ 90.01.
49. Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του
θεάματος/ΚΑΔ 90.02.
50. Υπηρεσίες ενορχηστρωτή/ΚΑΔ 90.03.11.04.
51. Υπηρεσίες μουσουργού/ΚΑΔ 90.03.11.07.
52. Υπηρεσίες χορογράφου/ΚΑΔ 90.03.11.17.
53. Υπηρεσίες χορωδού/ΚΑΔ 90.03.11.18.
54. Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς
δραστηριότητες/ΚΑΔ 90.04.
55. Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων/ΚΑΔ 91.01.
56. Δραστηριότητες μουσείων/ΚΑΔ 91.02.
57. Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών /ΚΑΔ 91.03.
58. Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων
και φυσικών βιοτόπων/ΚΑΔ 91.04.
59. Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα εκτός από υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών σε απευθείας (on-line) σύνδεση
(92.00.14), Υπηρεσίες στοιχημάτων σε απευθείας (online) σύνδεση (92.00.21)/ΚΑΔ 92.00.
60. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων ως προς
τους εσωτερικούς τους χώρους και ως προς τους χώρους
ομαδικής άθλησης, με εξαίρεση α) τις εγκαταστάσεις
που διενεργούνται προπονήσεις και αγώνες ομάδων Α΄
κατηγορίας καλαθοσφαίρισης (Basket league) και ποδοσφαίρου (Superleague), β) εγκαταστάσεις που προπονούνται αθλητές που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς
και Παραολυμπιακούς αγώνες, γ) τους προπονητές που
παρέχουν υπηρεσίες σε ατομικά αθλήματα/ΚΑΔ 93.11.
61. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, με εξαίρεση
τους αθλητικούς ομίλους που συμμετέχουν στην Α΄
κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Basket league) και ποδοσφαίρου (Superleague) και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες/ΚΑΔ 93.12.
62. Εγκαταστάσεις γυμναστικής/ΚΑΔ 93.13.
63. Άλλες αθλητικές δραστηριότητες, με εξαίρεση
υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστη-
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ριότητες (93.19.13.03) και υπηρεσίες που σχετίζονται
με αθλητές που συμμετέχουν σε ατομικά αθλήματα και
στην Α΄ κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Basket league)
και ποδοσφαίρου (Superleague) και σε Ολυμπιακούς
και Παραολυμπιακούς αγώνες/ΚΑΔ 93.19.
64. Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων/ΚΑΔ 93.21.
65. Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας/ΚΑΔ 93.29.
66. Υπηρεσίες που παρέχονται από πολιτιστικές και
ψυχαγωγικές ενώσεις, με εξαίρεση τις δραστηριότητες
που αφορούν παροχή υπηρεσιών σε αιτούντες άσυλο
και πρόσφυγες, και ιδίως παραπομπές και συνοδεία σε
θέσεις φιλοξενίας, υπηρεσίες διερμηνείας, ψυχοκοινωνικής στήριξης και νομικής συνδρομής/ΚΑΔ 94.99.16.
67. Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής/ΚΑΔ 96.02.
68. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία,
εξαιρείται η εξ αποστάσεως συμβουλευτική/ΚΑΔ 96.04.
69. Υπηρεσίες γραφείων γνωριμίας ή συνοικεσίων/
ΚΑΔ 96.09.19.06.
70. Υπηρεσίες γυαλίσματος υποδημάτων/ΚΑΔ
96.09.19.08.
71. Υπηρεσίες δερματοστιξίας (τατουάζ)/ΚΑΔ
96.09.19.09.
72. Υπηρεσίες ιερόδουλου/ΚΑΔ 96.09.19.12.
73. Υπηρεσίες στολισμού εκκλησιών, αιθουσών κ.λπ.
(για γάμους, βαπτίσεις, κηδείες και άλλες εκδηλώσεις)/
ΚΑΔ 96.09.19.16.
74. Υπηρεσίες τρυπήματος δέρματος του σώματος
(piercing)/ΚΑΔ 96.09.19.17.
75. Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν
με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος»
(shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά,
εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων
υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές. Επιτρέπεται η λειτουργία των
εμπορικών καταστημάτων εντός των αεροδρομίων της
Χώρας και συγκεκριμένα επί της ζώνης μετά το σημείο
ελέγχου εισιτηρίων και αποσκευών (air side).
76. Προσχολική εκπαίδευση, εξαιρουμένης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης/ΚΑΔ 85.10.
β) Δεν απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών χωρίς την
παρουσία κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις της περ.
α). Επιχειρήσεις που έχουν πολλαπλές δραστηριότητες
συνεχίζουν τη λειτουργία τους ως προς δραστηριότητες
που δεν καταλαμβάνονται από τους ΚΑΔ της περ. α) με
την προϋπόθεση της μη προσέλευσης κοινού.
γ) Επιχειρήσεις που λειτουργούν με πολλαπλές δραστηριότητες (ΚΑΔ), συνεχίζουν τη λειτουργία τους ως
προς δραστηριότητες που δεν καταλαμβάνονται από
τους ΚΑΔ της περ. α) υπό τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η προσέλευση των επαγγελματιών - αγοραστών
γίνεται με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων
περί μάσκας, χρήσης απολυμαντικού κατά την είσοδο
και τήρησης ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου.
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2. Κατά την είσοδο στο κατάστημα οι επαγγελματίες αγοραστές επιδεικνύουν έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η επαγγελματική τους ιδιότητα.
3. Επιτρέπονται πωλήσεις μόνο με έκδοση τιμολογίου
και όχι με απόδειξη λιανικής πώλησης.
4. Η αναλογία επαγγελματιών - αγοραστών στον χώρο
έκθεσης των επιχειρήσεων είναι 4:200 (άτομα/τ.μ.). Στα σημεία τιμολόγησης τηρείται απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου
μεταξύ των πελατών και μεταξύ υπαλλήλων και πελατών.
5. Απαγορεύεται η παρουσία μη επαγγελματία αυτοτελώς ή ως συνοδού άλλου επαγγελματία.
Άρθρο 2
Υποχρέωση χρήσης μάσκας
1. Υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων,
επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη ιατρικής μάσκας,
σε όλη την Επικράτεια, σε όλους τους εσωτερικούς και
εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των
χώρων εργασίας, εξαιρουμένων όσων εργάζονται σε
ατομικό χώρο χωρίς την παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
2. Από την υποχρέωση χρήσης μάσκας κατά την παρούσα εξαιρούνται: α) τα άτομα για τα οποία η χρήση
μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων και β) τα παιδιά ηλικίας κάτω
των τεσσάρων (4) ετών.
Άρθρο 3
Περιορισμός της κυκλοφορίας
1. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού
κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού CΟVID - 19, επιβάλλεται ως μέτρο πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, περιορισμός της κυκλοφορίας
των πολιτών εν όλω, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος. Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει
μέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Γραμματείς και Υπηρεσιακούς Γραμματείς,
Βουλευτές, Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Περιφερειάρχες,
Αντιπεριφερειάρχες, Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των
καθηκόντων τους, όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, τις δυνάμεις που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις και δράσεις του Οργανισμού
Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, καθώς
και το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό,
το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό του Υπουργείου
Υγείας και των αρμόδιων φορέων προστασίας και παροχής υπηρεσιών υγείας και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και
των λοιπών ελεγκτικών μηχανισμών του άρθρου 8 για
την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Ο περιορισμός
δεν καταλαμβάνει επίσης τεχνικό προσωπικό κρίσιμων
υποδομών για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση
των καθηκόντων τους.
2. Από τις 5.00 έως τις 21.00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών,
προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν
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μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες
επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:
α) Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη
διάρκεια της εργασίας.
β) Μετακίνηση από και προς το σχολείο, εφόσον λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.
γ) Μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό, κτηνίατρο ή μετάβαση σε
νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται
μετά από σχετική επικοινωνία).
δ) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών
ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η έγκαιρη
αποστολή τους.
ε) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι
δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.
στ) Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους
που βρίσκονται σε ανάγκη.
ζ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους
που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία
για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
η) Συνοδεία μαθητών από και προς το σχολείο από
γονέα ή κηδεμόνα.
θ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με
κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή έως τρία (3) άτομα, υπό την
προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση
της ελάχιστης απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου.
ι) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας.
ια) Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι
δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και
μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή
ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπόθεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης.
ιβ) Μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας συζύγου ή συγγενούς πρώτου βαθμού, εφόσον υφίσταται
σχετική ανάγκη.
ιγ) Μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων, εφόσον η
μετάβαση πραγματοποιείται εντός του Δήμου κατοικίας
του πολίτη.
ιδ) Μετακίνηση προς τον σκοπό συγκομιδής αγροτικών προϊόντων.
ιε) Μετακίνηση για λόγους συμμετοχής σε κλινικές
ασκήσεις φοιτητών τελευταίου έτους προγράμματος
σπουδών α΄ κύκλου Τμημάτων/Σχολών Επιστημών
Υγείας Α.Ε.Ι.
3. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση των περ. (α) και (ιβ)
της παρ. 2 πρέπει ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά μαζί
του την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς
και βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή. Η βεβαίωση κίνησης παρέχεται, με
προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση Νομικού Προσώπου, από τον νόμιμο
εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση αυτοαπασχολούμενου,
ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο,
περιέχει δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον
τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο
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προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης. Η
βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αποκτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω
της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού
Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr
και κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται
με ευθύνη του αρμόδιου προϊστάμενου προσωπικού.
β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα
η βεβαίωση χορηγείται στον εργαζόμενο για τη μετακίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβολής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο Πληροφοριακό
Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησηςυπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαίωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και
πιστοποιείται από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση
του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη και κατόπιν
παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η βεβαίωση χορηγείται σε κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο
το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει για
όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί
από και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του. Η
βεβαίωση της παρούσας περίπτωσης μπορεί να ισχύει
για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.
γ) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων
επαγγελματιών και επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»
με τους κωδικούς TAXISNET. Η υποβολή της υπεύθυνης
δήλωσης πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο πριν από
τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη ή
ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.
δ) Σε κάθε περίπτωση, εναλλακτικά των ανωτέρω, μπορεί να λαμβάνεται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.
gov.gr και να συμπληρώνεται από τον πολίτη πάγια βεβαίωση κίνησης (τύπου Α).
4. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (β) της
παρ. 2 η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια, παρέχεται από
τον Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας περιέχει δε
το ονοματεπώνυμο του μαθητή/της μαθήτριας, τον τόπο
κατοικίας και τη διεύθυνση του σχολείου, καθώς και το
ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης του μαθητή/της
μαθήτριας. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ.
(ιε) της παρ. 2 η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια και παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Α.Ε.Ι. όπου είναι εγγεγραμμένος
κάθε φοιτητής/τρια, που δικαιούται βεβαίωση κίνησης,
λόγω διενέργειας κλινικών ασκήσεων. Η βεβαίωση περιέχει το ονοματεπώνυμο του φοιτητή/της φοιτήτριας,
τον τόπο κατοικίας του/ης, τη διεύθυνση του Τμήματος
ή Σχολής του Α.Ε.Ι., νοσοκομείου ή άλλου χώρου στον
οποίο διεξάγεται η εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα
με το πρόγραμμα σπουδών στο οποίο φοιτά, καθώς και
το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης του φοιτητή/
της φοιτήτριας σε εβδομαδιαία βάση. Η βεβαίωση του
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προηγούμενου εδαφίου παρέχεται ηλεκτρονικά από
τη Γραμματεία προς τον φοιτητή/την φοιτήτρια μέσω
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και φέρει είτε
ψηφιακή υπογραφή είτε σκαναρισμένη πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα του Α.Ε.Ι.. Ο φοιτητής/η φοιτήτρια
φέρει υποχρεωτικά μαζί του αστυνομική ταυτότητα. Οι
βεβαιώσεις της παρούσας λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr.
5. Για τις περ. (γ) έως και (θ), καθώς και (ια) της παρ.
2, η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το
ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο
της μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του
προηγούμενου εδαφίου μπορούν να λαμβάνονται από
την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώνονται από τον πολίτη, ή να χορηγούνται μέσω δωρεάν
τηλεπικοινωνιακού μηνύματος (sms) στον ειδικό αριθμό
13033 απευθείας στο κινητό τηλέφωνο του ενδιαφερομένου ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά
το περιεχόμενο του οικείου υποδείγματος που αναρτάται στον ιστότοπο forma.gov.gr. Για την περ. (ι) της
παρ. 2 απαιτείται Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης,
που λαμβάνεται ατελώς από τον ιστότοπο https://www.
aade.gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis, ή αντίγραφο
της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1. Για την περ.
(ιγ) της παρ. 2 απαιτείται βεβαίωση του Δήμου κατοικίας
του πολίτη, στην οποία αναφέρονται ο τόπος, η ημέρα
ή οι ημέρες και ο προγραμματισμένος χρόνος σίτισης, ο
οποίος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες.
Για την περ. (ιδ), όταν δεν είναι δυνατή η προσκόμιση
της βεβαίωσης της παρ. 3, απαιτείται η προσκόμιση δήλωσης καλλιέργειας που υποβάλλεται στο πλαίσιο του
Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου
(ΟΣΔΕ) του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(ΟΠΕΚΕΠΕ) ή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), μαζί
με σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης της σχετικής εντολής, κατά περίπτωση.
Οι βεβαιώσεις της παρούσας υπέχουν θέση υπεύθυνης
δήλωσης για τον υπογράφοντα και η τυχόν ψευδής δήλωση επιφέρει τις προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις. Για την περ. (ιε) της παρ. 2, ειδικώς στην περίπτωση
μετακίνησης εκτός της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
ή της Περιφέρειας Αττικής, η βεβαίωση κίνησης αφορά
αποκλειστικά εφάπαξ μετακίνηση και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο μόνιμης κατοικίας και τον τόπο
που εδρεύει το Τμήμα/η Σχολή Επιστημών Υγείας του
Α.Ε.Ι. όπου φοιτά και αποτελεί τον προορισμό του/της
και την αιτιολογία της κίνησης προς την περιφερειακή
ενότητα που εδρεύει το Τμήμα/η Σχολή Επιστημών Υγείας του Α.Ε.Ι. λόγω συμμετοχής στη διεξαγωγή κλινικών
ασκήσεων με φυσική παρουσία σύμφωνα με απόφαση
της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. Ο φοιτητής/η φοιτήτρια φέρει
υποχρεωτικά μαζί του αστυνομική ταυτότητα.
6. Ειδικώς από τις 21:00 έως τις 5:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις των πολιτών για τους ακόλουθους περιοριστικά
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αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς
την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια
της εργασίας, β) μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση
σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία), γ) ατομική κίνηση
με κατοικίδιο ζώο. Για την πιστοποίηση των λόγων κατ`
εξαίρεση μετακίνησης εφαρμόζονται οι παρ. 3 και 5.
7. Από την εφαρμογή του παρόντος εξαιρείται η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου.
Άρθρο 4
Μετακινήσεις εκτός Περιφερειακής Ενότητας
ή Περιφέρειας
1. Απαγορεύεται η μετακίνηση, με οποιοδήποτε μέσο,
εκτός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, ή
εξαιρετικά στην περίπτωση της Αττικής εκτός των ορίων της Περιφέρειας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων
μετακίνησης, με οποιονδήποτε τρόπο: α) από και προς
την εργασία, β) για λόγους υγείας, γ) προς τον σκοπό
εφάπαξ μετάβασης στον τόπο της μόνιμης κατοικίας, δ)
για μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που
προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέων
ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία
για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ε) για εφάπαξ
μετάβαση φοιτητή/φοιτήτριας από τον τόπο μόνιμης
κατοικίας στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει
το Τμήμα/η Σχολή Επιστημών Υγείας Α.Ε.Ι. για λόγους
σπουδών, σύμφωνα με την περ. (ιε) της παρ. 2 του άρθρου 3. Η περ. (ιδ) της παρ. 2 του άρθρου 3 εφαρμόζεται
αναλόγως. Για την πιστοποίηση των λόγων κατ’ εξαίρεση
μετακίνησης εφαρμόζονται οι παρ. 3 και 5 του άρθρου 3.
2. Από την εφαρμογή του παρόντος εξαιρείται η μετακίνηση από και προς την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Άρθρο 5
Θαλάσσιες συνδέσεις εντός της Χώρας
1. Απαγορεύεται η κυκλοφορία κάθε τύπου πλοίου
και σκάφους και της λειτουργίας πορθμείων για τη μεταφορά επιβατών δια θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένων
των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών
τουριστικών πλοίων, λαντζών και θαλασσίων ταξί από
την ηπειρωτική Ελλάδα προς τα νησιά και αντιστρόφως,
καθώς και μεταξύ των νησιών της Χώρας. Από την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου εξαιρείται η κυκλοφορία πλοίων και σκαφών προς τον σκοπό μεταφοράς
επιβατών δια θαλάσσης για τους λόγους των περ. α), γ),
στ), ζ), ι), ια) και ιδ) της παρ. 2 του άρθρου 3. Ειδικώς η
μετακίνηση από τα μικρά νησιά προς τα μεγαλύτερα
νησιά, καθώς και των κατοίκων του Δήμου Τροιζηνίας-
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Μεθάνων προς τη νήσο Πόρο, επιτρέπεται και για τους
λόγους των περ. δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 3. Από
την εφαρμογή της παρούσας εξαιρείται η μετακίνηση
από και προς την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
2. Απαγορεύεται εντός της ελληνικής Επικράτειας ο
απόπλους και ο κατάπλους κάθε τύπου ερασιτεχνικού
σκάφους, των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας.
Τα εν λόγω πλοία και σκάφη δύνανται να μετακινούνται
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Έκτακτης ανάγκης και ανωτέρας βίας που αφορούν
σε μηχανική βλάβη, ζημία, κυβερνησία και λοιπές συναφείς, απολύτως αναγκαίες, περιπτώσεις που συναρτώνται με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία
του θαλάσσιου περιβάλλοντος,
β) μεθορμίσεων και δοκιμαστικών πλόων, σύμφωνα
με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις και τις διαταγές των
οικείων Λιμενικών Αρχών,
γ) εφοδιασμού των πλοίων και σκαφών με καύσιμα,
νερό και εφόδια,
δ) καταπόπλων σε/από ναυπηγεία προς επισκευή και
εκτέλεση λοιπών συναφών εργασιών. Μετά την περάτωση των ανωτέρω εργασιών, επιτρέπεται απόπλους
για μεμονωμένο πλου κενό επιβατών, είτε στον λιμένα
ελλιμενισμού του πλοίου, είτε σε έτερο λιμένα επιθυμίας
του Πλοιάρχου αυτού,
ε) εξυπηρέτησης αποκλειστικά σκοπών που σχετίζονται με την ασφάλεια κρίσιμων ενεργειακών υποδομών
της χώρας. Η παρούσα περίπτωση αφορά αποκλειστικά
στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν. 4256/2014
(Α’ 92).
3. Απαγορεύεται ο κατάπλους στην ελληνική Επικράτεια κρουαζιερόπλοιων, ανεξαρτήτως σημαίας για τη
διενέργεια κρουαζιέρας. Κρουαζιερόπλοια, τα οποία ήδη
κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας, βρίσκονται ήδη εν πλω εντός της ελληνικής Επικράτειας για διενέργεια κρουαζιέρας δύνανται να τη συνεχίσουν χωρίς
αποβίβαση των επιβατών στους λιμένες προσέγγισης
της Χώρας, πλην του προγραμματισμένου τελικού λιμένα
της κρουαζιέρας, εφόσον αυτός είναι ελληνικός. Μετά
τον κατάπλου των πλοίων κατά το προηγούμενο εδάφιο,
απαγορεύεται η μετακίνησή τους εντός της ελληνικής
Επικράτειας.
Άρθρο 6
Κυρώσεις
Σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων του άρθρου 1,
επιβάλλονται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης
της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, κυρώσεις σύμφωνα με
τον πίνακα που ακολουθεί:
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Ʌɲʌɳɴɲʍɻ



Ⱦʐʌʙʍɸɿʎ

ϭ͘ ɇʐʆɲɽʌʉʀʍɸɿʎͬȴɻʅʊʍɿɸʎ ɼ ʃʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ͕ ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎ
ʖʙʌʉʐ ɿɷɿʘʏɿʃʉʑ ɼ ɷɻʅʊʍɿʉʐ͕ ɸʍʘʏɸʌɿʃʉʑ ɼ ɸʇʘʏɸʌɿʃʉʑ͕ ʅɸ ʏɻʆ
ɸʋɿʔʑʄɲʇɻ ʏʘʆ ɷɻʅʊʍɿʘʆ ʐʋɲʀɽʌɿʘʆ ʍʐʆɲɽʌʉʀʍɸʘʆ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ ϭϭ
ʏʉʐɇʐʆʏɳɶʅɲʏʉʎʃɲɿʏʉʐʆ͘ϰϳϬϯͬϮϬϮϬ;Ȱ͛ϭϯϭͿ
ɇʏɿʎ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ɼ ʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸ ʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ
ʋʉʐ ɷɿʉʌɶɲʆʙʆʉʐʆ ɼ ʔɿʄʉʇɸʆʉʑʆ ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ ɶɿɲ
ʏɻʆ ʋʌʙʏɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʋɹʆʏɸ
ʖɿʄɿɳɷʘʆ ;ϱ͘ϬϬϬͿ ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɶɿɲɷɸʃɲʋɹʆʏɸ;ϭϱͿɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎɻʅɹʌɸʎʃɲɿɶɿɲʏɻ
ɷɸʑʏɸʌɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷɹʃɲ
ʖɿʄɿɳɷʘʆ ;ϭϬ͘ϬϬϬͿ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ
ʏʌɿɳʆʏɲ;ϯϬͿɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎɻʅɹʌɸʎ͘
ɇʏɲ ʔʐʍɿʃɳ ʋʌʊʍʘʋɲ ʋʉʐ ɷɿʉʌɶɲʆʙʆʉʐʆ ɼ
ȴɿʉʌɶɳʆʘʍɻ
ʔɿʄʉʇɸʆʉʑʆ ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʙʏɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ
ʍʐʆɲɽʌʉʀʍɸʘʆɼ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿʙʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ ;ϯ͘ϬϬϬͿ ɸʐʌʙ
ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆɲʋʊʔʐʍɿʃɳ
ʃɲɿɶɿɲʏɻɷɸʑʏɸʌɻʋɲʌɳɴɲʍɻɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊʋʌʊʍʏɿʅʉ
ʋʌʊʍʘʋɲ
ʋɹʆʏɸʖɿʄɿɳɷʘʆ;ϱ͘ϬϬϬͿɸʐʌʙ͘
ȴɿʉʌɶɳʆʘʍɻ
ʍʐʆɲɽʌʉʀʍɸʘʆɼ
ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆɲʋʊ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ

Ϯ͘Ɂʉʍʉʃʉʅɸʀɲ͕ʃʄɿʆɿʃɹʎ͕ɿɲʏʌɸʀɲʃɲɿɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃɳʃɹʆʏʌɲ
ɀɻʖʌɼʍɻʅɳʍʃɲʎɼ
ʐʋɹʌɴɲʍɻʏʉʐʉʌʀʉʐ
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊʋʌʊʍʏɿʅʉʏʌɿɲʃʉʍʀʘʆ;ϯϬϬͿɸʐʌʙ͘
ʍʐʆʉɷʙʆͬɸʋɿʍʃɸʋʏʙʆ
ɲʆɳɲʍɽɸʆɼ
ɀɻʖʌɼʍɻʅɳʍʃɲʎɲʋʊ
ʉʋʉɿʉʆɷɼʋʉʏɸɸʆʏʊʎ
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊʋʌʊʍʏɿʅʉʖɿʄʀʘʆ;ϭ͘ϬϬϬͿɸʐʌʙʍʏɻʆ
ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉʐ͕ɿɲʏʌɸʀʉʐ
ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻͬʆʉʅɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉ͘
ʃɲɿɷɿɲɶʆʘʍʏɿʃʉʑ
ʃɹʆʏʌʉʐ
ϯ͘ɀʉʆɳɷɸʎɌʌʉʆʏʀɷɲʎȸʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ͕ʃɹʆʏʌɲʖʌʉʆʀʘʎʋɲʍʖʊʆʏʘʆ͕ɷʉʅɹʎʃɲɿ
ʇɸʆʙʆɸʎʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎɸʐʋɲɽʙʆʉʅɳɷʘʆ͕ʇɸʆʙʆɸʎʅɸʏɲɴɲʏɿʃɼʎʔɿʄʉʇɸʆʀɲʎ
ɲʍʏɹɶʘʆ͕ʃʉɿʆʘʆɿʃɹʎɷʉʅɹʎɳʅɸʍɻʎɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʎʏɻʎʔʏʙʖɸɿɲʎ;ʐʋʆʘʏɼʌɿɲ͕
ʃɹʆʏʌɲɻʅɹʌɲʎ͕ʃʉɿʆʘʆɿʃɳʋɲʆʏʉʋʘʄɸʀɲ͕ʃʉɿʆʘʆɿʃɳʔɲʌʅɲʃɸʀɲ͕ʍʐʍʍʀʏɿɲͿ͕
ɷʉʅɹʎʋɲɿɷɿʃɼʎʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʃɲɿʃɹʆʏʌɲʃʉɿʆʊʏɻʏɲʎ
ȵʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊʋʌʊʍʏɿʅʉ͗
ɀɻʏɼʌɻʍɻʅɹʏʌʘʆʍɸ
ɲ͘ ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻͬʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ ʏʌɿʙʆ
ɀʉʆɳɷɸʎɌʌʉʆʏʀɷɲʎ
ʖɿʄɿɳɷʘʆ ;ϯ͘ϬϬϬͿ ɸʐʌʙ͕ ɸɳʆ ɻ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ʏɻʎ
ȸʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ;ɀ͘Ɍ͘ȸ͘Ϳ
ɷʉʅɼʎ ɷɸʆ ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿ ʏʉʐʎ ʍɲʌɳʆʏɲ ;ϰϬͿ
ʃɲɿɳʄʄɸʎʃʄɸɿʍʏɹʎɷʉʅɹʎ
ʘʔɸʄʉʑʅɸʆʉʐʎ͘ ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʐʋʉʏʌʉʋɼʎ͕
ʋʉʐʔɿʄʉʇɸʆʉʑʆɸʐʋɲɽɸʀʎ
ɸʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɹʇɿ ʖɿʄɿɳɷʘʆ
ʉʅɳɷɸʎ
;ϲ͘ϬϬϬͿ ɸʐʌʙ͘ ȴʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɸʋɿɴʄɻɽɸʀ ʃɲɿ ʏʉ
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ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʅɹʏʌʉ ʏɻʎ ɲʆɲʍʏʉʄɼʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ
ʖʌʉʆɿʃʊɷɿɳʍʏɻʅɲɸʇɼʆʏɲ;ϲϬͿɻʅɸʌʙʆ͘
ɴ͘ ɇʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻͬʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ
ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʋɹʆʏɸ ʖɿʄɿɳɷʘʆ ;ϱ͘ϬϬϬͿ ɸʐʌʙ͕ ɸɳʆ ɻ
ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲʏɻʎɷʉʅɼʎʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿʏʉʐʎʍɲʌɳʆʏɲ
;ϰϬͿ ʘʔɸʄʉʑʅɸʆʉʐʎ͘ ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʐʋʉʏʌʉʋɼʎ
ɸʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɷɹʃɲ ʖɿʄɿɳɷʘʆ
;ϭϬ͘ϬϬϬͿ ɸʐʌʙ͘ ȴʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ɸʋɿɴʄɻɽɸʀ ʃɲɿ ʏʉ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʅɹʏʌʉ ʏɻʎ ɲʆɲʍʏʉʄɼʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ
ʖʌʉʆɿʃʊɷɿɳʍʏɻʅɲɸʇɼʆʏɲ;ϲϬͿɻʅɸʌʙʆ͘
ɶ͘ ɇʏŽʐʎ ʘʔɸʄʉʑʅɸʆʉʐʎͬʔɿʄʉʇɸʆʉʑʅɸʆʉʐʎ͕ ʃɲɽʙʎ
ʃɲɿʏʐʖʊʆʏʌʀʏʉʐʎʋʉʐɷɸʆʏɻʌʉʑʆʏʉʐʎʃɲʆʊʆɸʎʏɻʎ
ʋɲʌʉʑʍɲʎ͕ɸʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊʋʌʊʍʏɿʅʉɸʃɲʏʊʆ
ʋɸʆɼʆʏɲ;ϭϱϬͿɸʐʌʙ͘
ɷ͘ ɇʏʉʐʎ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʉʐʎ͕ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ
ʋɸʆʏɲʃʉʍʀʘʆ ;ϱϬϬͿ ɸʐʌʙ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ʋɲʌɳɴɲʍɻ ʏɻʎ
ʋɲʌʉʑʍɲʎ͕ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆɻʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ʅɻ
ʐʋʉɴʉʄɼʎ ʏʉʐʎ ʍɸ ʋʌʉʄɻʋʏɿʃʊ ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʊ
ɹʄɸɶʖʉ͘
ɸ͘ ɇʏʉʐʎ ɸʌɶʉɷʊʏɸʎ ʏʘʆ ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆ ʋʉʐ
ʐʋʉʖʌɸʉʑʆʏɲɿ ʆɲ ʐʋʉɴʄɻɽʉʑʆ ʍɸ ʋʌʉʄɻʋʏɿʃʊ
ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʊɹʄɸɶʖʉ͕ʏʌɿʙʆʖɿʄɿɳɷʘʆ;ϯ͘ϬϬϬͿɸʐʌʙ
ɲʆɳʋɲʌɳɴɲʍɻ͘
ʍʏ͘ ɇʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻͬʆʉʅɿʃʊ ʋʌʊʍʘʋʉ͕ ʏʌɿʙʆ
ʖɿʄɿɳɷʘʆ ;ϯ͘ϬϬϬͿ ɸʐʌʙ ɶɿɲ ʋɲʌɳɴɲʍɻ ʏɻʎ ʅɻ
ʏɼʌɻʍɻʎʏʉʐɸʋɿʍʃɸʋʏɻʌʀʉʐ͘

ϰ͘ɍʙʌʉɿʄɲʏʌɸʀɲʎͬɽʌɻʍʃɸʐʏɿʃɹʎʏɸʄɸʏɹʎ


ɀɻʏɼʌɻʍɻɸɿɷɿʃʙʆʃɲʆʊʆʘʆ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ
ʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎ

ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊʋʌʊʍʏɿʅʉʍʏʉʆʃɲʏɳʆʊʅʉ
ʐʋɸʑɽʐʆʉʏʉʐʖʙʌʉʐʄɲʏʌɸʀɲʎɼ͕
ɲʋʉʐʍʀɲɲʐʏʉʑ͕ʍʏʉʆʋɲʌɿʍʏɳʅɸʆʉ
ɽʌɻʍʃɸʐʏɿʃʊʄɸɿʏʉʐʌɶʊʖɿʄʀʘʆ
ʋɸʆʏɲʃʉʍʀʘʆ;ϭ͘ϱϬϬͿɸʐʌʙ͘
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ϱ͘Ʌʌʊɴɸʎ͕ʏɻʄɸʉʋʏɿʃɳʃɲɿʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɲʔɿʃɳɶʐʌʀʍʅɲʏɲ͕ɻʖʉɶʌɲʔɼʍɸɿʎ

ϭɻʋɲʌɳɴɲʍɻ͗
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻͬʆʉʅɿʃʊ
ʋʌʊʍʘʋʉ ʏʌɿʙʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ ;ϯ͘ϬϬϬͿ ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʉʄɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɶɿɲɷɸʃɲʋɹʆʏɸ;ϭϱͿɸʌɶɳʍɿʅɸʎ
ɻʅɹʌɸʎ

ɀɻʄɼʗɻʏɻʎ
ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɻʎɳɷɸɿɲʎʏɻʎ

ȳɸʆɿʃɼʎȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ
ɅʉʄɿʏɿʃɼʎɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
Ϯɻʋɲʌɳɴɲʍɻ͗

ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻͬʆʉʅɿʃʊ
ʋʌʊʍʘʋʉ ʋɹʆʏɸ ʖɿʄɿɳɷʘʆ ;ϱ͘ϬϬϬͿ ɸʐʌʙ ʃɲɿ
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ ;ϯϬͿ ɸʌɶɳʍɿʅɸʎ
ɻʅɹʌɸʎ
ɀɻʏɼʌɻʍɻɸɿɷɿʃʙʆ
ϭɻʋɲʌɳɴɲʍɻ͗
ʃɲʆʊʆʘʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎ ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻͬʆʉʅɿʃʊ
ʋʌʊʍʘʋʉʖɿʄʀʘʆ;ϭ͘ϬϬϬͿɸʐʌʙ
Ϯɻʋɲʌɳɴɲʍɻ͗
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʍʏɻʆ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻͬʆʉʅɿʃʊ
ʋʌʊʍʘʋʉɷʑʉʖɿʄɿɳɷʘʆ;Ϯ͘ϬϬϬͿɸʐʌʙ
ϲ͘ɀɻʏɼʌɻʍɻʏʘʆʃɲʆʊʆʘʆɲʆɲʍʏʉʄɼʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎͬʉʌʀʘʆʋɸʄɲʏʙʆɼ
ʍʐʅʅɸʏɸʖʊʆʏʘʆʹʋɲʌɸʐʌɿʍʃʉʅɹʆʘʆͬɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ͕ʋʙʄɻʍɻʎʋʌʉʁʊʆʏʘʆ͕
ʏɼʌɻʍɻʎʏʘʆʃɲʆʊʆʘʆʐɶɿɸɿʆɼʎʃɲɿɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻʎͬɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎʅɻ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʙʆͲɲɶʉʌɲʍʏʙʆ
ϭɻʋɲʌɳɴɲʍɻ͗
ȳɿɲɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ɹʘʎ ϮϬ
Ͳȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊʋʌʊʍʏɿʅʉɷʑʉʖɿʄɿɳɷʘʆ;Ϯ͘ϬϬϬͿɸʐʌʙʃɲɿ
ʏ͘ʅ͘
ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ ;ϭϱͿ

ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎɻʅɹʌɸʎ

Ϯɻʋɲʌɳɴɲʍɻ͗
Ͳȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏɸʍʍɳʌʘʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ ;ϰ͘ϬϬϬͿ
ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ ;ϯϬͿ
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎɻʅɹʌɸʎ

ϯɻʋɲʌɳɴɲʍɻ͗
ɲͿɸʆʏʊʎʏʌɿʙʆ;ϯͿʅɻʆʙʆɲʋʊʏɻʆɲʌʖɿʃɼ͕ɲʆɲʍʏʉʄɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɶɿɲɸʆɸʆɼʆʏɲ;ϵϬͿɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎɻʅɹʌɸʎ
ɴͿ ɸʆʏʊʎ ɹʇɿ ;ϲͿ ʅɻʆʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ͕ ɲʆɲʍʏʉʄɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɶɿɲɸʇɼʆʏɲ;ϲϬͿɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎɻʅɹʌɸʎ
ϭɻʋɲʌɳɴɲʍɻ͗
ȳɿɲ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ɳʆʘ
Ͳȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʋʉʐ ʃʄɿʅɲʃʙʆɸʏɲɿ ɲʆɲʄʊɶʘʎ
ʏʘʆϮϬʏ͘ʅ͘ʃɲɿɹʘʎϭϬϬ
ʏʉʐʋʉʍʉʍʏʉʑʐʋɹʌɴɲʍɻʎʏʘʆʉʌʀʘʆʏʉʐɳʌɽʌʉʐϭ
ʏ͘ʅ͘
ʘʎɸʇɼʎ͗
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ϭйͲϮϱй͕ʏʌɸɿʎʖɿʄɿɳɷɸʎ;ϯ͘ϬϬϬͿɸʐʌʙ
ϮϱйͲϱϬй͕ʋɹʆʏɸʖɿʄɿɳɷɸʎ;ϱ͘ϬϬϬͿɸʐʌʙ
ϱϬйͲϳϱй͕ɸʋʏɳʖɿʄɿɳɷɸʎ;ϳ͘ϬϬϬͿɸʐʌʙ
хϳϱй͕ɷɹʃɲʖɿʄɿɳɷɸʎ;ϭϬ͘ϬϬϬͿ
ͲȰʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ ;ϭϱͿ
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎɻʅɹʌɸʎ

Ϯɻʋɲʌɳɴɲʍɻ͗
Ͳȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʋʉʐ ʃʄɿʅɲʃʙʆɸʏɲɿ ɲʆɲʄʊɶʘʎ
ʏʉʐʋʉʍʉʍʏʉʑʐʋɹʌɴɲʍɻʎʏʘʆʉʌʀʘʆʏʉʐɳʌɽʌʉʐϭ
ʘʎɸʇɼʎ͗
ϭйͲϮϱй͕ɷɹʃɲʖɿʄɿɳɷɸʎ;ϭϬ͘ϬϬϬͿɸʐʌʙ
ϮϱйͲϱϬй͕ɷɸʃɲʋɹʆʏɸʖɿʄɿɳɷɸʎ;ϭϱ͘ϬϬϬͿɸʐʌʙ
ϱϬйͲϳϱй͕ɸʀʃʉʍɿʖɿʄɿɳɷɸʎ;ϮϬ͘ϬϬϬͿɸʐʌʙ
хϳϱй͕ʏʌɿɳʆʏɲʖɿʄɿɳɷɸʎ;ϯϬ͘ϬϬϬͿɸʐʌʙ
ͲȰʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ ;ϯϬͿ
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎɻʅɹʌɸʎ

ϯɻʋɲʌɳɴɲʍɻ͗
ɲͿɸʆʏʊʎʏʌɿʙʆ;ϯͿʅɻʆʙʆɲʋʊʏɻʆɲʌʖɿʃɼ͕ɲʆɲʍʏʉʄɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɶɿɲɸʆɸʆɼʆʏɲ;ϵϬͿɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎɻʅɹʌɸʎ
ɴͿ ɸʆʏʊʎ ɹʇɿ ;ϲͿ ʅɻʆʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ͕ ɲʆɲʍʏʉʄɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɶɿɲɸʇɼʆʏɲ;ϲϬͿɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎɻʅɹʌɸʎ
ϭɻʋɲʌɳɴɲʍɻ͗
ȳɿɲ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ɳʆʘ
Ͳȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊʋʌʊʍʏɿʅʉʋʉʐʃʄɿʅɲʃʙʆɸʏɲɿɲʆɲʄʊɶʘʎ
ʏʘʆϭϬϬʏ͘ʅ͘ʃɲɿɹʘʎϯϬϬ
ʏʉʐʋʉʍʉʍʏʉʑʐʋɹʌɴɲʍɻʎʏʘʆʉʌʀʘʆʏʉʐɳʌɽʌʉʐϭ
ʏ͘ʅ͘
ʘʎɸʇɼʎ͗
ϭйͲϮϱй͕ɷɹʃɲʖɿʄɿɳɷɸʎ;ϭϬ͘ϬϬϬͿɸʐʌʙ
ϮϱйͲϱϬй͕ɹʆʏɸʃɲʖɿʄɿɳɷɸʎ;ϭϭ͘ϬϬϬͿɸʐʌʙ
ϱϬйͲϳϱй͕ɷɸʃɲʏʌɸʀʎʖɿʄɿɳɷɸʎ;ϭϯ͘ϬϬϬͿɸʐʌʙ
хϳϱй͕ɷɸʃɲʋɹʆʏɸʖɿʄɿɳɷɸʎ;ϭϱ͘ϬϬϬͿɸʐʌʙ
ͲȰʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ ;ϭϱͿ
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎɻʅɹʌɸʎ

Ϯɻʋɲʌɳɴɲʍɻ͗
Ͳȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊʋʌʊʍʏɿʅʉʋʉʐʃʄɿʅɲʃʙʆɸʏɲɿɲʆɲʄʊɶʘʎ
ʏʉʐʋʉʍʉʍʏʉʑʐʋɹʌɴɲʍɻʎʏʘʆʉʌʀʘʆʏʉʐɳʌɽʌʉʐϭ
ʘʎɸʇɼʎ͗
ϭйͲϮϱй͕ɷɸʃɲʋɹʆʏɸʖɿʄɿɳɷɸʎ;ϭϱ͘ϬϬϬͿɸʐʌʙ
ϮϱйͲϱϬй͕ɸʀʃʉʍɿʋɹʆʏɸʖɿʄɿɳɷɸʎ;Ϯϱ͘ϬϬϬͿɸʐʌʙ
ϱϬйͲϳϱй͕ʏʌɿɳʆʏɲʋɹʆʏɸʖɿʄɿɳɷɸʎ;ϯϱ͘ϬϬϬͿɸʐʌʙ
хϳϱй͕ʋɸʆɼʆʏɲʖɿʄɿɳɷɸʎ;ϱϬ͘ϬϬϬͿɸʐʌʙ
ͲȰʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ ;ϯϬͿ
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎɻʅɹʌɸʎ

ϯɻʋɲʌɳɴɲʍɻ͗
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ɲͿɸʆʏʊʎʏʌɿʙʆ;ϯͿʅɻʆʙʆɲʋʊʏɻʆɲʌʖɿʃɼ͕ɲʆɲʍʏʉʄɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɶɿɲɸʆɸʆɼʆʏɲ;ϵϬͿɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎɻʅɹʌɸʎ
ɴͿ ɸʆʏʊʎ ɹʇɿ ;ϲͿ ʅɻʆʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ͕ ɲʆɲʍʏʉʄɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɶɿɲɸʇɼʆʏɲ;ϲϬͿɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎɻʅɹʌɸʎ
ϭɻʋɲʌɳɴɲʍɻ͗
ȳɿɲ ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ ɳʆʘ
Ͳȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊʋʌʊʍʏɿʅʉʋʉʐʃʄɿʅɲʃʙʆɸʏɲɿɲʆɲʄʊɶʘʎ
ʏʘʆϯϬϬʏ͘ʅ͘
ʏʉʐʋʉʍʉʍʏʉʑʐʋɹʌɴɲʍɻʎʏʘʆʉʌʀʘʆʏʉʐɳʌɽʌʉʐϭ
ʘʎɸʇɼʎ͗
ϭйͲϮϱй͕ɷɸʃɲʋɹʆʏɸʖɿʄɿɳɷɸʎ;ϭϱ͘ϬϬϬͿɸʐʌʙ
ϮϱйͲϱϬй͕ɸʀʃʉʍɿʖɿʄɿɳɷɸʎ;ϮϬ͘ϬϬϬͿɸʐʌʙ
ϱϬйͲϳϱй͕ɸʀʃʉʍɿʋɹʆʏɸʖɿʄɿɳɷɸʎ;Ϯϱ͘ϬϬϬͿɸʐʌʙ
хϳϱй͕ʏʌɿɳʆʏɲʖɿʄɿɳɷɸʎ;ϯϬ͘ϬϬϬͿɸʐʌʙ 
ͲȰʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ ;ϭϱͿ
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎɻʅɹʌɸʎ

Ϯɻʋɲʌɳɴɲʍɻ͗
Ͳȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊʋʌʊʍʏɿʅʉʋʉʐʃʄɿʅɲʃʙʆɸʏɲɿɲʆɲʄʊɶʘʎ
ʏʉʐʋʉʍʉʍʏʉʑʐʋɹʌɴɲʍɻʎʏʘʆʉʌʀʘʆʏʉʐɳʌɽʌʉʐϭ
ʘʎɸʇɼʎ͗
ϭйͲϮϱй͕ʏʌɿɳʆʏɲʖɿʄɿɳɷɸʎ;ϯϬ͘ϬϬϬͿɸʐʌʙ
ϮϱйͲϱϬй͕ʏʌɿɳʆʏɲʋɹʆʏɸʖɿʄɿɳɷɸʎ;ϯϱ͘ϬϬϬͿɸʐʌʙ
ϱϬйͲϳϱй͕ʍɲʌɳʆʏɲʖɿʄɿɳɷɸʎ;ϰϬ͘ϬϬϬͿɸʐʌʙ
хϳϱй͕ʋɸʆɼʆʏɲʖɿʄɿɳɷɸʎ;ϱϬ͘ϬϬϬͿɸʐʌʙ
ͲȰʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏʌɿɳʆʏɲ ;ϯϬͿ
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎɻʅɹʌɸʎ

ϯɻʋɲʌɳɴɲʍɻ͗
ɲͿɸʆʏʊʎʏʌɿʙʆ;ϯͿʅɻʆʙʆɲʋʊʏɻʆɲʌʖɿʃɼ͕ɲʆɲʍʏʉʄɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɶɿɲɸʆɸʆɼʆʏɲ;ϵϬͿɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎɻʅɹʌɸʎ
ɴͿ ɸʆʏʊʎ ɹʇɿ ;ϲͿ ʅɻʆʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʌʖɿʃɼ͕ ɲʆɲʍʏʉʄɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɶɿɲɸʇɼʆʏɲ;ϲϬͿɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎɻʅɹʌɸʎ
ϳ͘ɀɸʏɲʔʉʌɹʎ

ɀɻʏɼʌɻʍɻʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɸʃɲʏʊʆ ʋɸʆɼʆʏɲ ;ϭϱϬͿ ɸʐʌʙ
ʅɹʏʌʘʆʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʍɸ ʍʏʉʆ ʉɷɻɶʊ ʏʉʐ ʉʖɼʅɲʏʉʎ ɼͬʃɲɿ ʍʏʉʐʎ ɸʋɿɴɳʏɸʎ
ʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ɸʋɿɴɲʏɻɶɳɷɻʅʉʍʀɲʎ
ʖʌɼʍɸʘʎ;ȵ͘ȴ͘ɍ͘Ϳ
ɀɻʏɼʌɻʍɻʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ
ʅɹʏʌʘʆʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʍɸ
ʊʄɲʏɲʄɸʘʔʉʌɸʀɲ
ɷɻʅʊʍɿɲʎʖʌɼʍɻʎ
;ʄɸʘʔʉʌɸʀɲɲʍʏɿʃʙʆʃɲɿ
ʐʋɸʌɲʍʏɿʃʙʆȾɈȵȿɼ
ȾɈȵȿȰȵ͕ʄɸʘʔʉʌɸʀɲ
ʅɸʅʉʆʘʅɹʆʘʆ
ɲʐʏʉʃɿʆɻʏɿʍʏʙʆɳɶʉʆʘʆ

ȵʀʏɸʍɸʃɳɽɸɸʋɿɴɳʏɻɸʀʏɸʍʏʉʆʉɷɻɶʊʏʉʐ
ʉʖɼʅɲʏʉʎͬʍʐʌʅʉʑɸʀʏɸʍɸɲʅʔʊʏɸʌʉʐʎɲʆɲʄʊɶʘʎ͕
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊʋʌʊʍʏɿʅʉɸʃɲʏʊʆʋɸʆɼʆʏɲ;ϭϱϬͿɸʐʌʙ
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ɶʌɲʅʅʙʆ͕ʏʉʐʌɿʍʏɿʃɳ
ʄɸʘʔʉʌɸʀɲʃɲɿɸɿɷɿʃɳ
ʏʉʐʌɿʍʏɿʃɳʄɸʘʔʉʌɸʀɲ
ʋɸʌɿɼɶɻʍɻʎʋʊʄɸʘʆ
ɲʆʉɿʃʏʉʑɼʃʄɸɿʍʏʉʑ
ʏʑʋʉʐͿ͕ʍɸʄɸʘʔʉʌɸʀɲ
ɿɷɿʘʏɿʃɼʎʖʌɼʍɻʎ͕ʃɲɽʙʎ
ʃɲɿʍʏɲʄɸʘʔʉʌɸʀɲ
ɷɻʅʉʏɿʃɼʎʍʐɶʃʉɿʆʘʆʀɲʎ͕
ʍʏɲʄɸʘʔʉʌɸʀɲ
ɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲʎɃȰɇȰȰȵ
ʃɲɿɃȰɇȺȰȵ
ɀɻʏɼʌɻʍɻʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ
ʅɹʏʌʘʆʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʍɸ
ɸʋɿɴɲʏɻɶɳʹ
ʉʖɻʅɲʏɲɶʘɶɳʋʄʉʀɲʋʉʐ
ɸʃʏɸʄʉʑʆɽɲʄɳʍʍɿɸʎ
ɸʆɷʉʅɸʏɲʔʉʌɹʎ͕
ɽɲʄɳʍʍɿɲʏɲʇʀʃɲɿ
ʄɳʆʏɺɸʎ

ɲͿɇʏʉʐʎɸʋɿɴɳʏɸʎ͕ʏʉʐʎʆɲʐʏɿʃʉʑʎʋʌɳʃʏʉʌɸʎʃɲɿʏɲ
ʅɹʄɻʏʉʐʋʄɻʌʙʅɲʏʉʎ͕ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊʋʌʊʍʏɿʅʉɸʃɲʏʊʆ
ʋɸʆɼʆʏɲ;ϭϱϬͿɸʐʌʙ
ɴͿ ɇʏʉʆ ʋʄʉɿʉʃʏɼʏɻ͕ ʏʉʆ ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ͕ ʏʉʐʎ
ʋʄʉɿɳʌʖʉʐʎ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʔʉʌɸʀʎ ʃʐɴɸʌʆɻʏɿʃɼʎ
ʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ ;ϭ͘ϬϬϬͿ
ɸʐʌʙ
ɲͿ ɇʏʉʐʎ ɸʋɿɴɳʏɸʎ ʃɲɿ ʏɲ ʅɹʄɻ ʏʉʐ ʋʄɻʌʙʅɲʏʉʎ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊʋʌʊʍʏɿʅʉʏʌɿɲʃʉʍʀʘʆ;ϯϬϬͿɸʐʌʙ

ɀɻʏɼʌɻʍɻʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ
ʅɹʏʌʘʆʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʍɸ ɴͿ ɇʏʉʆ ʋʄʉɿʉʃʏɼʏɻ ɼ ʏʉʆ ɸʔʉʋʄɿʍʏɼ͕ ʏʉʆ
ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼ͕ ʏʉʐʎ ʋʄʉɿɳʌʖʉʐʎ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʉʐʎ
ʃʌʉʐɲɺɿɸʌʊʋʄʉɿɲ
ʐʋɸʑɽʐʆʉʐʎ ʏʘʆ ʔʉʌɹʘʆ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʄɿʅɹʆʘʆ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊʋʌʊʍʏɿʅʉʋɹʆʏɸʖɿʄɿɳɷʘʆ;ϱ͘ϬϬϬͿɸʐʌʙ

ɀɻʏɼʌɻʍɻʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ
ʅɹʏʌʘʆʋʉʐɲʔʉʌʉʑʆʍɸ
ɿɷɿʘʏɿʃɳʃɲɿ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳʋʄʉʀɲ
ɲʆɲʗʐʖɼʎ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʍʏɲ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ʏʉʐʌɿʍʏɿʃɳɻʅɸʌʊʋʄʉɿɲ


ɲͿ ʍʏʉʐʎ ɸʋɿɴɳʏɸʎ ʃɲɿ ʏɲ ʅɹʄɻ ʏʉʐ ʋʄɻʌʙʅɲʏʉʎ
ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊʋʌʊʍʏɿʅʉʏʌɿɲʃʉʍʀʘʆ;ϯϬϬͿɸʐʌʙ͕
ɴͿ ʍʏʉʐʎ ʋʄʉɿʉʃʏɼʏɸʎ ɼ ɸʔʉʋʄɿʍʏɹʎ ɼ ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɹʎ
ʏʘʆ ʋʄʉʀʘʆ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʋʄʉɿɳʌʖʉʐʎ ɼ
ʃʐɴɸʌʆɼʏɸʎ͕ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʋɹʆʏɸ ʖɿʄɿɳɷʘʆ
;ϱ͘ϬϬϬͿɸʐʌʙ


ϭɻʋɲʌɳɴɲʍɻ͗
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊʋʌʊʍʏɿʅʉʍʏʉʆʅɸʏɲʔʉʌɹɲʖɿʄʀʘʆ
ɀɻʏɼʌɻʍɻɲʋɲɶʊʌɸʐʍɻʎ ʋɸʆʏɲʃʉʍʀʘʆ;ϭ͘ϱϬϬͿɸʐʌʙ
ʅɸʏɲʃɿʆɼʍɸʘʆ͕ʍʑʅʔʘʆɲ 
ʅɸʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏɻʎ
Ϯɻʋɲʌɳɴɲʍɻ
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʍʏʉʆ ʅɸʏɲʔʉʌɹɲ ʏʌɿʙʆ
ʋɲʌʉʑʍɲʎ
ʖɿʄɿɳɷʘʆ ;ϯ͘ϬϬϬͿ ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɶɿɲɷɸʃɲʋɹʆʏɸ;ϭϱͿɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎɻʅɹʌɸʎ

ϴ͘Ȱɽʄɻʏɿʍʅʊʎ;ɲɶʙʆɸʎ͕ʋʌʉʋʉʆɼʍɸɿʎͿ
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ɇʏɲ ʔʐʍɿʃɳ ʃɲɿ ʆʉʅɿʃɳ ʋʌʊʍʘʋɲ ʋʉʐ ɷɸʆ ʏɻʌʉʑʆ
ʏʉʐʎʃɲʆʊʆɸʎʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎ͕ɸʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ
ɀɻʏɼʌɻʍɻʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɸʃɲʏʊʆ ʋɸʆɼʆʏɲ ;ϭϱϬͿ ʃɲɿ ʖɿʄʀʘʆ ;ϭ͘ϬϬϬͿ
ʅɹʏʌʘʆ
ɸʐʌʙ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ ʃɲɿ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʐʋʉʏʌʉʋɼʎ
ʖɿʄʀʘʆ ;ϭ͘ϬϬϬͿ ʃɲɿ ʏʌɿʙʆ ʖɿʄɿɳɷʘʆ ;ϯ͘ϬϬϬͿ ɸʐʌʙ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ
ϵ͘ȿɲʁʃɹʎɲɶʉʌɹʎʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆʃɲɿɴɿʉʄʉɶɿʃʙʆ
ɲɶʉʌʙʆͬȵʅʋʉʌʉʋɲʆɻɶʑʌɸɿʎͬȾʐʌɿɲʃɳʏɿʃɸʎɲɶʉʌɹʎʃɲɿɳʄʄɸʎɲɶʉʌɹʎʏʘʆ
ɳʌɽʌʘʆϮ͕ϯϳʃɲɿϯϴʏʉʐʆ͘ϰϰϵϳͬϮϬϭϳ;Ȱ͛ϭϳϭͿ
ɀɻʏɼʌɻʍɻʏʘʆɲʋʉʍʏɳʍɸʘʆ
ɲʋʊɲʅʔʊʏɸʌʉʐʎʏʉʐʎ
ʋʘʄɻʏɹʎɸʔʊʍʉʆɷɸʆʏɻʌʉʑʆ
ʏɿʎʉʌɿɺʊʅɸʆɸʎʖʘʌʉɽɸʏɼʍɸɿʎ

ɲͿ ϭɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ͗ ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʖɿʄʀʘʆ
ʋɸʆʏɲʃʉʍʀʘʆ ;ϭ͘ϱϬϬͿ ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
ɶɿɲ
ɷɸʃɲʋɹʆʏɸ
;ϭϱͿ
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎɻʅɹʌɸʎ
Ϯɻ ʋɲʌɳɴɲʍɻ͗ ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʏʌɿʙʆ
ʖɿʄɿɳɷʘʆ ;ϯ͘ϬϬϬͿ ɸʐʌʙ ʃɲɿ ɲʆɲʍʏʉʄɼ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
ɶɿɲ
ʏʌɿɳʆʏɲ
;ϯϬͿ
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎɻʅɹʌɸʎ
ɴͿɇɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʃɲʏɳʏʉʆɹʄɸɶʖʉ
ɷɿɲʋɿʍʏʘɽʉʑʆʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎɲʋʊʋɹʆʏɸ;ϱͿ
ʋɲʌɲɴɳʍɸɿʎʏɻʎʋɸʌ͘ɲͿʏɻʆʀɷɿɲʅɹʌɲ͕
ɲʆɲʍʏɹʄʄɸʏɲɿɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏɻʎɲɶʉʌɳʎɶɿɲ
ɸʋʏɳ;ϳͿɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎɻʅɹʌɸʎ

ɀɻʏɼʌɻʍɻʏɻʎ
ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ
ɶɿɲʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
ʋɲʌɳʄʄɻʄʘʆɲɶʉʌʙʆʃɲɿʏʉʐ
ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉʐʋʉʍʉʍʏʉʑ
ʍʐʅʅɸʏʉʖɼʎɲʋʊʏʉʐʎʔʉʌɸʀʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ϭɻʋɲʌɳɴɲʍɻ͗
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊʋʌʊʍʏɿʅʉʋɹʆʏɸʖɿʄɿɳɷʘʆ;ϱ͘ϬϬϬͿ
ɸʐʌʙʃɲɿɲʆɲʍʏʉʄɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎʏɻʎ
ɲɶʉʌɳʎɶɿɲɸʋʏɳ;ϳͿɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎɻʅɹʌɸʎ
Ϯɻʋɲʌɳɴɲʍɻ͗
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊʋʌʊʍʏɿʅʉɷɹʃɲʖɿʄɿɳɷʘʆ;ϭϬ͘ϬϬϬͿ
ɸʐʌʙʃɲɿɲʆɲʍʏʉʄɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎʏɻʎ
ɲɶʉʌɳʎɶɿɲɷɸʃɲʋɹʆʏɸ;ϭϱͿɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ
ɻʅɹʌɸʎ


ϭϬ͘ɉʋʉʖʌɹʘʍɻʌɲʆʏɸɴʉʑ

Ʌɲʌɳɴɲʍɻ
ɀɻʏɼʌɻʍɻʏɻʎʐʋʉʖʌɹʘʍɻʎɶɿɲ
ʋɲʌʉʐʍʀɲʋɸʄɲʏʙʆʅʊʆʉʃɲʏʊʋɿʆ
ʌɲʆʏɸɴʉʑɼʅɻʏɼʌɻʍɻʍʖɸʏɿʃʉʑ
ʃɲʏɲʄʊɶʉʐ

ϭɻʋɲʌɳɴɲʍɻ͗
Ͳȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊʋʌʊʍʏɿʅʉʖɿʄʀʘʆ
;ϭ͘ϬϬϬͿɸʐʌʙ

Ϯɻʋɲʌɳɴɲʍɻ͗
Ͳȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊʋʌʊʍʏɿʅʉɷʑʉ
ʖɿʄɿɳɷʘʆ;Ϯ͘ϬϬϬͿɸʐʌʙ
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ϭϭ͘ɇʖʉʄɹʎʉɷɻɶʙʆʃɲɿʐʋɻʌɸʍʀɸʎʏɸʖʆɿʃʉʑɸʄɹɶʖʉʐʉʖɻʅɳʏʘʆ

ϭɻʋɲʌɳɴɲʍɻ͗
ɀɻʏɼʌɻʍɻʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ
ʅɹʏʌʘʆ


Ͳȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊʋʌʊʍʏɿʅʉʖɿʄʀʘʆ;ϭ͘ϬϬϬͿɸʐʌʙ




Ϯɻʋɲʌɳɴɲʍɻ͗
Ͳȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊʋʌʊʍʏɿʅʉɷʑʉʖɿʄɿɳɷʘʆ;Ϯ͘ϬϬϬͿɸʐʌʙ


ϭϮ͘Ȱʆɸʄʃʐʍʏɼʌɸʎʃɲɿʃʐʄɿʊʅɸʆɸʎʍʃɳʄɸʎ

ϭɻʋɲʌɳɴɲʍɻ͗

ɀɻʏɼʌɻʍɻʏʘʆʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆʅɹʏʌʘʆ

Ͳȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊʋʌʊʍʏɿʅʉʍʏɻʆɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻͬʆʉʅɿʃʊ
ʋʌʊʍʘʋʉʖɿʄʀʘʆ;ϭ͘ϬϬϬͿɸʐʌʙ
Ϯɻʋɲʌɳɴɲʍɻ͗
Ͳȴɿʉɿʃɻʏɿʃʊʋʌʊʍʏɿʅʉʍʏɻʆɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻͬʆʉʅɿʃʊ
ʋʌʊʍʘʋʉɷʑʉʖɿʄɿɳɷʘʆ;Ϯ͘ϬϬϬͿɸʐʌʙ

Τεύχος B’ 5350/05.12.2020

ëûíòë÷ïè Tíø ðúéë÷óíøëø

59345

ϭϯ͘Ȳʌɸʔɿʃʉʀ͕ɴʌɸʔʉʆɻʋɿɲʃʉʀ͕ʋɲɿɷɿʃʉʀʍʏɲɽʅʉʀ

ɇʏɲ ʔʐʍɿʃɳ ʃɲɿ ʆʉʅɿʃɳ ʋʌʊʍʘʋɲ ɸʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ͕ ɷɿʉɿʃɻʏɿʃʊ
ɀɻʏɼʌɻʍɻʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ɸʃɲʏʊʆ ʋɸʆɼʆʏɲ ;ϭϱϬͿ ʃɲɿ ʖɿʄʀʘʆ ;ϭ͘ϬϬϬͿ ɸʐʌʙ͕
ʅɹʏʌʘʆɴʌɸʔɿʃʙʆ͕
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ͕ ʃɲɿ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʐʋʉʏʌʉʋɼʎ ʖɿʄʀʘʆ ;ϭ͘ϬϬϬͿ ʃɲɿ
ɴʌɸʔʉʆɻʋɿɲʃʙʆ͕
ʏʌɿʙʆʖɿʄɿɳɷʘʆ;ϯ͘ϬϬϬͿɸʐʌʙ͕ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ͘
ʋɲɿɷɿʃʙʆʍʏɲɽʅʙʆ


ϭϰ͘ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎʃɲɿʆʉʅɿʃɳʋʌʊʍʘʋɲʋʉʐʏɸʄʉʑʆʐʋʊɲʆɲʍʏʉʄɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ɲͿɇʏɿʎɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎͬʍʏɲʆʉʅɿʃɳʋʌʊʍʘʋɲʋʉʐʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ
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2. Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν την υποχρέωση χρήσης μάσκας, τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και τους λοιπούς κανόνες των άρθρων 1 και 2, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη
της αρμόδιας αρχής, εφόσον δεν υφίσταται στην παρ.
1 ειδικότερη διάταξη, διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων
(300) ευρώ.
3. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυκλοφορίας των άρθρων 3 και 4 επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο
τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση. Ειδικώς στην
περίπτωση που ο εργοδότης προβεί σε δήλωση ψευδών
ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευδούς βεβαίωσης
του άρθρου 3, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της
αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο στον εργοδότη
ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.

4. Δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος οι
τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.
Άρθρο 7
Ειδικές ρυθμίσεις ως προς την αντιμετώπιση πληθυσμών Ρομά, αστέγων, τοξικοεξαρτημένων ατόμων και ατόμων σιτιζομένων σε οργανωμένα
συσσίτια κατά το χρονικό διάστημα περιορισμού
της κυκλοφορίας
1. Με ειδική μέριμνα του οικείου Δήμου ενημερώνονται
με κάθε πρόσφορο μέσο οι πληθυσμοί Ρομά έκαστης περιοχής, ώστε να παραμείνουν καθ’ όλο το διάστημα του
προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας εντός των
καταυλισμών, υπό την επιφύλαξη των κατ’ εξαίρεση επιτρεπόμενων μετακινήσεων της παρούσας. Για τον σκοπό
αυτό, η δημοτική αρχή μπορεί να ζητεί τη συνδρομή της
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οικείας αστυνομικής αρχής και να χρησιμοποιεί ηχητικά ενημερωτικά μηνύματα προς άμεση ενημέρωση των
πληθυσμών αυτών.
2. Άστεγοι και τοξικοεξαρτημένα ανέστια άτομα μετακινούνται, με μέριμνα της οικείας δημοτικής αρχής, σε
κατάλληλους δημοτικούς χώρους φιλοξενίας και τους
παρέχεται κάθε δυνατή φροντίδα, συσσίτιο και περίθαλψη.
3. Οι κοινωνικές υπηρεσίες/δομές των Δήμων μεριμνούν για την κατ’ οίκον παράδοση του ημερησίου
συσσιτίου σε δικαιούχους οργανωμένων συσσιτίων και
δικαιούχους προγραμμάτων επισιτιστικής και βασικής
υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ). Σε περίπτωση που ο δικαιούχος για οποιονδήποτε λόγο δεν είχε δηλώσει διεύθυνση
διαμονής, αυτή δηλώνεται τηλεφωνικά από τον ίδιο στην
αρμόδια υπηρεσία. Δικαιούχοι συσσιτίου της παρ. 2 σιτίζονται στις δομές στις οποίες μετακινούνται.
Άρθρο 8
Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων
1. α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής
της παρούσας για τη διενέργεια ελέγχων, τη διαπίστωση
των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων
διοικητικών κυρώσεων είναι, το Σώμα Επιθεώρησης
Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ
α’ και β’ βαθμού, οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική
Αστυνομία, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του
άρθρου 50 του ν. 4753/2020 (Α΄ 227), και οι Λιμενικές
Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, καθώς και
η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133).
β) Όργανα ελέγχου αποτελούν οι επιθεωρητές του
Σ.ΕΠ.Ε., τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των Υγειονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα αρμόδια
όργανα των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής
Αστυνομίας, το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας,
το ένστολο προσωπικό των Λιμενικών Αρχών, οι ελεγκτές
της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς, καθώς και
οι επιθεωρητές - ελεγκτές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
(Ε.Α.Δ.).
2. Τα ανωτέρω όργανα ελέγχου διενεργούν τακτικούς
ελέγχους, έκτακτους ελέγχους και ελέγχους κατόπιν καταγγελίας, ενημερώνουν εγγράφως την προϊσταμένη
τους υπηρεσία ή αρχή για τα αποτελέσματα των ελέγχων.
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων φέρουν και επιδεικνύουν
υποχρεωτικώς την υπηρεσιακή τους ταυτότητα ή άλλο
έγγραφο αποδεικτικό της ιδιότητάς τους.
3. Οι αρμόδιες αρχές της περ. (α) της παρ. 1 που επιβάλλουν πρόστιμα σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση kiroseis_gge@mnec.gr ή σε πλατφόρμα της ιστοσελίδας https://kye-gge.midev.gov.gr, τον προγραμματισμό και τα στοιχεία των σχετικών κυρώσεων σύμφωνα
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με το Παράρτημα VI, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας, μετά από την έκδοση της σχετικής
απόφασης του Προϊσταμένου της υπηρεσίας ή αρχής,
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9.
Άρθρο 9
Διαδικασίες ελέγχων - πιστοποίηση παραβάσεων
1. Οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 8, μέσω των οικείων
οργάνων ελέγχου, διενεργούν ελέγχους για την τήρηση
της παρούσας και προβαίνουν στη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων και στην επιβολή των προβλεπομένων
κυρώσεων (διοικητικό πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας, όπου προβλέπεται).
2. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται στο πλαίσιο
της ελεγκτικής δράσης των αρμόδιων αρχών, κατά τα
οριζόμενα στην παρούσα και στους οικείους οργανισμούς λειτουργίας τους και αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους.
3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, συντάσσεται από τα ελεγκτικά όργανα Πράξη Επιβολής
Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας (Παράρτημα V,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας),
εφόσον συντρέχει περίπτωση. Αν η παράβαση αφορά σε
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή επιχείρηση ή
οργανισμό/φορέα, σε περίπτωση άρνησης παραλαβής,
η επιδιδόμενη πράξη θυροκολλάται στον χώρο όπου
διαπιστώθηκε η παράβαση με την παρουσία δυο (2) εκ
των οικείων ελεγκτικών οργάνων. Για την άρνηση παραλαβής και τη θυροκόλληση γίνεται σχετική ενυπόγραφη
και χρονολογημένη μνεία στα αντίτυπα της επιδιδόμενης
πράξης. Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών
από την επίδοση της Πράξης Επιβολής Προστίμου και
Αναστολής Λειτουργίας, ο ελεγχόμενος δύναται να υποβάλει εγγράφως τις αντιρρήσεις του στον Προϊστάμενο
της υπηρεσίας ή της αρχής στην οποία ανήκει το όργανο το οποίο διαπίστωσε την παράβαση. Η υποβολή
αντιρρήσεων πραγματοποιείται μόνον ηλεκτρονικά στη
σχετική διεύθυνση που αναγράφεται υποχρεωτικά στο
έντυπο της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής
Λειτουργίας. Με εξαίρεση τις υπηρεσίες του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), όπου εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας
επί των αντιρρήσεων εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών,
στις υπόλοιπες αρχές της παρ. 1 του άρθρου 8, με απόφαση του Προϊσταμένου της υπηρεσίας ή της αρχής,
συγκροτείται τριμελής επιτροπή, η οποία εξετάζει εντός
δύο (2) εργάσιμων ημερών τις αντιρρήσεις και με αιτιολογημένη αναφορά για τα συγκεκριμένα περιστατικά και
στοιχεία, τις αποδέχεται ή τις απορρίπτει. Αν οι υποβληθείσες αντιρρήσεις απορριφθούν, επικυρώνονται οι ήδη
επιβληθείσες διοικητικές πράξεις (διοικητικό πρόστιμο
και αναστολή λειτουργίας, όπου προβλέπεται) από τον
Προϊστάμενο της υπηρεσίας ή αρχής, ο οποίος εκδίδει
σχετική απόφαση. Η προθεσμία υποβολής καθώς και η
υποβολή αντιρρήσεων δεν αναστέλλουν την εκτέλεση
του μέτρου αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης/
οργανισμού/φορέα, το οποίο επιβάλλεται παραχρήμα
με τη διαπίστωση της παράβασης από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.
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Άρθρο 10
Επιβολή προστίμων
1. Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη πράξη
της αρμόδιας αρχής για κάθε παράβαση των μέτρων που
προβλέπονται στην παρούσα.
2. Η παράβαση καταχωρείται στο ειδικό έντυπο, που τιτλοφορείται «Πράξη Επιβολής Προστίμου και Αναστολής
Λειτουργίας», βάσει του υποδείγματος του Παραρτήματος
V που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στην οποία καταχωρούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία του παραβάτη, ο Α.Φ.Μ. και ο Αριθμός
Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου, περιγράφεται η
διαπιστωθείσα παράβαση και αναγράφεται το ύψος του
επιβαλλόμενου προστίμου. Η πράξη συμπληρώνεται εις
τριπλούν από το όργανο ελέγχου. Ακολούθως, ένα (1)
αντίγραφο επιδίδεται στον ελεγχόμενο, ένα (1) αποστέλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατοικίας του ελεγχόμενου ή
της έδρας της ελεγχόμενης επιχείρησης μετά την πάροδο
της προθεσμίας για υποβολή αντιρρήσεων και ένα (1) παραμένει ως στέλεχος στην αρμόδια αρχή, το οποίο αποτελεί τον νόμιμο τίτλο βεβαίωσης παράβασης.
3. Το ειδικό τριπλότυπο έντυπο εκδίδεται και διανέμεται στα οικεία ελεγκτικά όργανα με μέριμνα και ευθύνη
των διαλαμβανόμενων στο άρθρο 8 της παρούσας αρμόδιων αρχών.
4. Ο ελεγχόμενος υποχρεούται να αναφέρει στο όργανο ελέγχου τα απαραίτητα για τη βεβαίωση της παράβασης προσωπικά του στοιχεία ή στοιχεία της επιχείρησης, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ.,
αρμόδια Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ. και αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας της
ελεγχόμενης επιχείρησης, αντιστοίχως, Αριθμό Δελτίου
Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή Αριθμό Διαβατηρίου, διεύθυνση
κατοικίας και να προσκομίσει στο πλαίσιο του ελέγχου,
αν πρόκειται για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, την άδεια λειτουργίας του καταστήματος ή τη
γνωστοποίηση λειτουργίας του ή οποιοδήποτε έγγραφο
δημόσιας αρχής από το οποίο προκύπτει η επιφάνεια
του. Σε περίπτωση που ο ελεγχόμενος αρνηθεί να δώσει
οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα στοιχεία, τότε το
όργανο ελέγχου δύναται να ζητήσει άμεσα τη συνδρομή
της Ελληνικής Αστυνομίας.
Άρθρο 11
Βεβαίωση και είσπραξη προστίμων
1. Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας
πρόστιμα εξοφλούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών
από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, μέσω ηλεκτρονικού παράβολου
(e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, που εκδίδεται, είτε
απευθείας από την ιστοσελίδα https://www.gsis.gr/eparavolo (Φορέας Ελληνικό Δημόσιο/Οριζόντια παράβολα), είτε από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.),
είτε από τις Τράπεζες, είτε από τη Δ.Ο.Υ. Τα πρόστιμα
εντάσσονται ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974) στον
Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001
«Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές». Αντίγραφο του
παραστατικού εξόφλησης αποστέλλεται ηλεκτρονικά
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στη διεύθυνση που αναγράφεται στο έντυπο της Πράξης
Επιβολής Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας για την
υποβολή αντιρρήσεων.
2. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του
προστίμου αποστέλλεται από τις αρμόδιες αρχές, εντός
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή
κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής
Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας, ο νόμιμος τίτλος στη Δ.Ο.Υ. κατοικίας του παραβάτη προκειμένου να
βεβαιωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του
ν.δ. 356/1974 «Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων Κ.Ε.Δ.Ε.» (Α’ 90).
Άρθρο 12
Γνωστοποίηση κυρώσεων
Οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 8 γνωστοποιούν την
πράξη με την οποία επεβλήθη η διοικητική κύρωση
της αναστολής λειτουργίας της εκάστοτε επιχείρησης
στην οικεία αρχή του δήμου στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση, ώστε να μην δύναται να λειτουργήσει εκ νέου μέσω της διαδικασίας αδειοδότησης του
ν. 4442/2016 (Α’ 230), καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του
διοικητικού μέτρου.
Άρθρο 13
Αρχή ενημέρωσης του κοινού
Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού
ως προς την εφαρμογή της παρούσας ορίζεται η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μέσω του
τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1520 και άλλων
ηλεκτρονικών μέσων.
Άρθρο 14
Ισχύς - Ειδικές και καταργούμενες διατάξεις
1. Η παρούσα ισχύει από τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου
2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου
2020 και ώρα 6.00.
2. Η εφαρμογή της παρούσας δεν θίγει τη διεξαγωγή
δραστηριοτήτων που συνδέονται με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας.
3. Κατά την εφαρμογή της παρούσας, οι αρμόδιες αρχές
και τα όργανα ελέγχου οφείλουν να μεριμνούν για την
παροχή κάθε διευκόλυνσης στα άτομα με αναπηρίες και
χρόνιες παθήσεις για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.
4. Η παρούσα αντικαθιστά, από την έναρξη ισχύος της,
την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.76629/27.11.2020 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς
του κορωνοϊού CΟVID - 19 στο σύνολο της Επικράτειας
για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως
και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020» (Β’ 5255).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Α. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Μ.Φ.Η.) ΚΑΙ ΤΩΝ
ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ
1. Για την ασφαλή λειτουργία των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (Μ.Φ.Η.) και των κλειστών δομών που
φιλοξενούν ευπαθείς ομάδες, λαμβάνονται τα ακόλουθα
μέτρα για τους εργαζόμενους, τους φιλοξενούμενους και
κάθε πρόσωπο που εισέρχεται σε αυτές:
α. Υποχρεούνται να εφαρμόζουν την υγιεινή των χεριών και τα μέτρα αναπνευστικής υγιεινής καθώς και
τους ισχύοντες κανόνες τήρησης αποστάσεων.
β. Μέτρα καθαριότητας χώρων και καθαρισμού ή/και
εφαρμογής απολυμαντικού σε επιφάνειες, αντικείμενα
και εξοπλισμό.
γ. Καθημερινή ενεργητική επιτήρηση των ασθενών/
φιλοξενούμενων για τυχόν εκδήλωση συμπτωμάτων
συμβατών με τον κορωνοϊό CΟVID - 19 (πυρετός, βήχας, αναπνευστική δυσχέρεια) δύο (2) φορές την ημέρα.
δ. Υποχρεωτικός προληπτικός εργαστηριακός έλεγχος
για κορωνοϊό CΟVID - 19 σε όλους τους εργαζόμενους
των Μ.Φ.Η. που επιστρέφουν από άδεια τουλάχιστον
πέντε (5) ημερών ή προσλαμβάνονται ως εργαζόμενοι
στις μονάδες αυτές.
2. Σε κάθε Μ.Φ.Η. και κλειστή δομή που φιλοξενεί ευπαθείς ομάδες ορίζεται υπεύθυνος για τη διαχείριση περιπτώσεων υποψίας κρούσματος λοίμωξης CΟVID - 19
και διαπιστωμένων κρουσμάτων, ο επιστημονικός υπεύθυνος ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, ο διευθυντής
ή ο διοικητής ή ο πρόεδρος αυτού καθώς και ο αναπληρωτής του.
3. α. Το προσωπικό και οι εθελοντές των Μ.Φ.Η. και
των κλειστών δομών που φιλοξενούν ευπαθείς ομάδες
υποχρεούται, με ευθύνη του υπευθύνου της παρ. 2, σε
καθημερινή συμπλήρωση του ερωτηματολογίου του Παραρτήματος 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας απόφασης.
β. O υπεύθυνος της παρ. 2 συλλέγει και εξετάζει σε
καθημερινή βάση τα ερωτηματολόγια της περ. α΄. Εφόσον από τις δοθείσες απαντήσεις διαπιστώσει περιπτώσεις υποψίας κρούσματος, ενημερώνει αμελλητί, για
τα ανωνυμοποιημένα στοιχεία του ερωτηματολογίου,
τηλεφωνικώς και ακολούθως εγγράφως, με κάθε πρόσφορο μέσο, τον εκπρόσωπο της οικείας Περιφέρειας,
ο οποίος υποχρεούται να ενημερώσει αμελλητί τηλεφωνικώς και ακολούθως εγγράφως, με κάθε πρόσφορο
μέσο, τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης της
οικείας Περιφέρειας.
4. Τα μέτρα της παρ. 1 και η διαχείριση υπόπτων κρουσμάτων εξειδικεύονται στο Παράρτημα 2, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
5. Όλοι οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές Μ.Φ.Η. που
επιστρέφουν από άδεια τουλάχιστον πέντε (5) ημερών,
υποβάλλονται υποχρεωτικά, τουλάχιστον σαράντα οκτώ
(48) ώρες πριν την επάνοδό τους στην εργασία, σε προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό CΟVID - 19
με τη μέθοδο PCR που διενεργείται με τη λήψη στοματο-
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φαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος, είτε δωρεάν
από δημόσιες δομές υγείας της Χώρας είτε από ιδιωτικά
εργαστήρια.
Οι εργοδότες ή οι προϊστάμενοι των εργαζομένων/
εθελοντών στις Μ.Φ.Η. υποχρεούνται να ελέγχουν την
πλήρωση της προϋπόθεσης του προηγούμενου εδαφίου,
πριν επιτραπεί στους εργαζόμενους η επάνοδος στους
χώρους ευθύνης τους. Τα δύο προηγούμενα εδάφια
εφαρμόζονται αναλόγως και στους εργαζόμενους των
Μ.Φ.Η., οι οποίοι προσλαμβάνονται το πρώτον μετά τη
δημοσίευση της παρούσας, ώστε τουλάχιστον σαράντα
οκτώ (48) ώρες πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους
να έχουν υποβληθεί υποχρεωτικά σε προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο για τον κορωνοϊό CΟVID - 19.
Με απόφαση του Διοικητή κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), η οποία αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο
κάθε Υ.ΠΕ., αλλά και των νοσοκομείων αρμοδιότητάς της,
ορίζονται τα νοσοκομεία και οι φορείς πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας, καθώς και κάθε τυχόν συναρμόδιος
φορέας, όπως υγειονομικές δομές περιφερειών, όπου
μπορούν να διενεργούνται οι προληπτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι για κορωνοϊό CΟVID - 19.
Β. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
Για το προσωπικό:
• Γενική χρήση ιατρικής μάσκας από όλο το προσωπικό
(όλη την ώρα της βάρδιας) καθώς και ασπίδας προσώπου όπου απαιτείται.
• Συνεχής ευαισθητοποίηση προσωπικού.
• Εκπαίδευση σε τακτική βάση όλου του προσωπικού
από άτομο που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό.
• Αυστηρό screening όλου του προσωπικού:
o Καθημερινή θερμομέτρηση κατά την είσοδο.
o Καθημερινή συμπλήρωση ερωτηματολογίου σχετικού με συμπτώματα και επιδημιολογικά σημαντική
επαφή ή ταξίδι σε χώρα/περιοχή με αυξημένο επιπολασμό.
o Αν δεν υπάρχουν κρούσματα στην δομή, RT-PCR
testing δειγματοληπτικά ή/και μέσω δεξαμενοποίησης
δειγμάτων από πέντε έως δέκα (5-10) εργαζόμενους
(sample pooling).
o Σε περίπτωση που υπάρξουν > από δύο (2) στην
δομή υποχρεωτικός έλεγχος (RT-PCR) όλου του προσωπικού ανά εβδομάδα.
• Απομάκρυνση από την εργασία με την εμφάνιση συμπτωμάτων ή μετά από επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα και διενέργεια test (απομάκρυνση για τουλάχιστον
επτά [7] ημέρες αν PCR θετικό).
• Πρόβλεψη για αντικατάσταση προσωπικού.
• Συστήνεται η κατά το δυνατόν αποφυγή ταυτόχρονης απασχόλησης του προσωπικού σε περισσότερες της
μιας δομής.
Για τους φιλοξενούμενους:
• Προϋποθέσεις εισαγωγής κάθε ασθενούς/φιλοξενούμενου στην δομή (κλινική αξιολόγηση, δύο διαδοχικά
test RT-PCR αρνητικά)
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• Έγκαιρη διάγνωση (ευαισθητοποίηση προσωπικού
για την αναγνώριση συμπτωμάτων, θερμομέτρηση - μέτρηση κορεσμού αιμοσφαιρίνης κ.λπ. ζωτικά δύο φορές
σε κάθε νοσηλευτική βάρδια).
• Άμεση απομόνωση υπόπτων περιστατικών και
cohorting αν υπάρξουν περισσότερα του ενός.
• Προληπτικό RT-PCR τρόφιμους/φιλοξενούμενους
ανά μήνα μέσω δειγματοληπτικού ελέγχου ή μέσω δεξαμενοποίησης δειγμάτων από πέντε έως δέκα (5-10)
φιλοξενούμενους (sample pooling).
• Εφαρμογή κανόνων αποστασιοποίησης σε κοινόχρηστους χώρους (εντευκτήρια, κ.λπ.).
• Λήψη γεύματος στο δωμάτιο εφ’ όσον στην τραπεζαρία δεν μπορούν να τηρηθούν οι αποστάσεις.
• Εξασφάλιση χώρου (μονόκλινο) για προσωρινή απομόνωση κρούσματος ή πιθανού κρούσματος.
Για τις δομές:
• Εκπόνηση σχεδίου αντιμετώπισης κρούσματος/πιθανού κρούσματος.
• Εξασφάλιση επάρκειας υλικών (απολυμαντικά κλπ.)
και μέσων ατομικής προστασίας.
• Αλκοολικά διαλύματα στα δωμάτια/κρεβάτια.
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• Διαθεσιμότητα χαρτομάντηλων/μασκών σε όλους
τους χώρους.
• Διαθεσιμότητα οξυγόνου.
• Διαθεσιμότητα νιπτήρων πλήρως εξοπλισμένων
(υγρό σαπούνι, χειροπετσέτες, ποδοκίνητος κάδος).
• Σύστημα επικοινωνίας με συγγενείς/επισκέπτες (sms,
διαδίκτυο, κ.λπ.).
• Σήμανση/πινακίδες/πόστερ (υπενθύμιση κανόνων
υγιεινής, υγιεινής των χεριών, υγιεινής του βήχα και του
φταρνίσματος, κ.λπ.).
• Καθαριότητα - τήρηση πρωτοκόλλων καθαρισμού και
απολύμανσης χώρων και επιφανειών - διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων (https://eody.gov.gr/odigies-giaton-katharismo-perivallontos-choron-parochis-ypiresionygeias-poy-echoyn-ektethei-ston-io-sars-cov-2/).
• Λήψη μέτρων για επαρκή φυσικό αερισμό καθώς και μέτρα διασφάλισης της διασποράς του ιού SARS-CoV-2 κατά
την χρήση των κλιματιστικών μονάδων (https://www.moh.
gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/
metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7108-lhpshmetrwn-diasfalishs-ths-dhmosias-ygeias-apo-iogeneis-kaialles-loimwksei-s-kata-th-xrhsh-klimatistikwn-monadwn).

59350

ëûíòë÷ïè Tíø ðúéë÷óíøëø

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ CΟVID - 19 ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΚΥΤ) ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
1. Προσωρινός περιορισμός κυκλοφορίας των διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στα Κ.Υ.Τ. και στις δομές
φιλοξενίας όλης της Επικράτειας αυστηρά εντός αντίστοιχης περιμέτρου που θα εφαρμόσει η Ελληνική Αστυνομία
(ΕΛ.ΑΣ.), σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της.
2. Καθημερινά και από ώρα 7:00 έως και ώρα 19:00
δίνεται η δυνατότητα σε εκπροσώπους οικογενειών ή
ομάδων των διαμενόντων στα Κ.Υ.Τ. και στις δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών να μεταβαίνουν για την
κάλυψη των απαραίτητων αναγκών τους στα πλησιέστερα αστικά κέντρα. Στις περιοχές όπου είναι δυνατή
η μετάβαση με μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτή γίνεται
χωρίς να προκαλούνται καταστάσεις συγχρωτισμού στο
εκάστοτε μέσο. Ο έλεγχος των ως άνω μέτρων πραγματοποιείται από προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.
3. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης και η Διοίκηση των Κ.Υ.Τ. και των δομών φιλοξενίας πολιτών
τρίτων χωρών οφείλουν να ενημερώνουν τους πολίτες
τρίτων χωρών που διαμένουν στα Κ.Υ.Τ. και στις εν λόγω
δομές μέσω γραπτών και ακουστικών (μεγαφωνικά) μηνυμάτων σε όλες τις γλώσσες που κατανοούν, καθώς
και όλους τους δραστηριοποιούμενους φορείς εντός
και πέριξ της δομής για τους λόγους εφαρμογής του
ανωτέρου περιορισμού κυκλοφορίας και για την ανάγκη πιστής τήρησής του. Κατόπιν επικοινωνίας με τους
αντίστοιχους φορείς και τα τοπικά τμήματα των διεθνών
οργανισμών είναι δυνατή η έκδοση ονομαστικής λίστας
προσωπικού των διεθνών οργανισμών, καθώς και των
φορέων της κοινωνίας των πολιτών, η οποία δίνει το δικαίωμα εισόδου στα Κ.Υ.Τ. και στις δομές. Για το χρονικό
διάστημα της παρ. 1 επισκέψεις ή δραστηριότητες που
δεν άπτονται της στέγασης, της σίτισης και της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των επωφελούμενων και
απαιτούν μετακίνηση εντός της περιμέτρου του περιορισμού επιτρέπονται κατόπιν άδειας της Διοίκησης του
Κ.Υ.Τ. και των δομών.
4. Για την παροχή νομικών υπηρεσιών στους διαμένοντες στα Κ.Υ.Τ. και στις δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων
χωρών, πρόσβαση δίδεται κατόπιν έγκρισης της Διοίκησης του Κ.Υ.Τ. και των δομών και σε ειδικό χώρο, όπου
αυτό είναι εφικτό. Οι εργαζόμενοι εντός του Κ.Υ.Τ. και
των δομών καλούνται να τηρούν αυστηρά τους κανόνες
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προσωπικής υγιεινής και τα ατομικά μέτρα προστασίας
της υγείας τους, όπως αυτά αναφέρονται σε σχετικές
ανακοινώσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας
(Ε.Ο.Δ.Υ.) και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
5. Εντός της περιμέτρου των Κ.Υ.Τ. και των δομών φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών αναπτύσσονται ειδικές
υγειονομικές μονάδες, οι οποίες βρίσκονται σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων του
κορωνοϊού CΟVID - 19 και για την πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους εργαζόμενους των Κ.Υ.Τ. και
των εν λόγω δομών.
6. Η ΕΛ.ΑΣ. είναι υπεύθυνη για την τήρηση του ανωτέρω περιορισμού κυκλοφορίας και δύναται να προβαίνει
σε σχετικές αποφάσεις ρύθμισης κυκλοφορίας οχημάτων, διαμόρφωσης ζωνών αστυνομικών ελέγχων και
χρήσης τεχνικών φραγμών.
7. Η παρούσα δεν εφαρμόζεται ως προς τις μετακινήσεις των αιτούντων άσυλο πολιτών τρίτων χωρών
και ανιθαγενών, καθώς επίσης και αναγνωρισμένων
προσφύγων ή τελούντων υπό καθεστώς επικουρικής
προστασίας, που πραγματοποιούνται με ειδικά ναυλωμένα μέσα (όπως πλοία, αεροπλάνα, σιδηροδρομικές
αμαξοστοιχίες, λεωφορεία και αυτοκίνητα) για λόγους
δημόσιας ασφάλειας ή στο πλαίσιο προγραμμάτων στέγασης και μετεγκατάστασης των παραπάνω προσώπων
(όπως το HELIOS και το ΕΣΤΙΑ ΙΙ).
8. Από τις ρυθμίσεις της παρούσας, εξαιρείται η είσοδος πολιτών τρίτων χωρών σε δομές ή Κ.Υ.Τ. στο πλαίσιο
οργανωμένων μετακινήσεων, που διενεργούνται από την
Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, μεταξύ των περιφερειακών της υπηρεσιών, ήτοι δομών υποδοχής και
φιλοξενίας, εποπτείας του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου.
9. Από τις ρυθμίσεις της παρούσας εξαιρούνται οι
εγκαταστάσεις των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου
(Π.Γ.Α.), που εδρεύουν εντός ή εκτός των ορίων των Κ.Υ.Τ.,
η λειτουργία των οποίων δεν αναστέλλεται σε περίπτωση αναστολής εξόδου. Οι Διοικητές των Κ.Υ.Τ. και οι Προϊστάμενοι των Π.Γ.Α., σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ., λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέσο, κατά λόγο αρμοδιότητας
για την ασφαλή προσέλευση, παραμονή και αποχώρηση
από και προς τις εγκαταστάσεις των Π.Γ.Α. του προσωπικού των Π.Γ.Α., των πολιτών τρίτων χωρών, των νομικών
παραστατών και συμβούλων αυτών, των μεταφραστών
και όποιου άλλου προσώπου υφίσταται απόλυτη ανάγκη
να προσέρχεται στις εγκαταστάσεις αυτών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΧΩΡΟΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ
1. Για το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας
αναστέλλεται η τέλεση, με την παρουσία φυσικών προσώπων και με την επιφύλαξη της παρ. 2, κάθε είδους
λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών και
πάσης φύσεως θρησκευτικών τελετών σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας (κάθε είδους
και κάθε νομικού, κανονικού και εν γένει θρησκευτικού
καθεστώτος ναών και παρεκκλησίων, ευκτηρίων οίκων,
τεμενών, συναγωγών κ.λπ.) κάθε δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους και χωρητικότητας τους, στο
σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας.
2. Σε περίπτωση τέλεσης λειτουργιών, λατρευτικών
συνάξεων, ιεροπραξιών ή κάθε είδους θρησκευτικής τελετής, αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο
από θρησκευτικό/θρησκευτικούς λειτουργό/λειτουργούς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό (όπως ιεροψάλτης, νεωκόρος), ο συνολικός αριθμός των οποίων
δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) για όλους τους χώρους
λατρείας εκτός των Μητροπολιτικών Ναών, στους οποίους ο ανώτατος αριθμός ορίζεται σε έξι (6), και υπό την
προϋπόθεση τήρησης: α) της αναλογίας ενός ατόμου
ανά 15 τ.μ. επιφανείας με ελάχιστη απόσταση τα δύο
(2) μέτρα μεταξύ τους, καθώς και β) των θεσπισθέντων
προληπτικών μέτρων υγιεινής για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού CΟVID - 19. Οι θύρες εισόδου
και εξόδου του χώρου λατρείας παραμένουν κλειστές
και ο κατά νόμο θρησκευτικός λειτουργός είναι υπεύθυνος να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα μέτρα, ώστε να
εξασφαλίζεται ότι κανένα πρόσωπο δεν εισέρχεται στον
χώρο λατρείας κατά τη διάρκεια της τέλεσης λειτουργίας, λατρευτικής σύναξης, ιεροπραξίας και κάθε είδους
θρησκευτικής τελετής. Σε περίπτωση που η ως άνω λειτουργία, λατρευτική σύναξη, ιεροπραξία ή κάθε είδους
θρησκευτική τελετή μεταδίδεται από εθνικής ή τοπικής
εμβέλειας τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό μέσο ή μέσω διαδικτύου, επιτρέπεται η παρουσία του απολύτως αναγκαίου
τεχνικού προσωπικού του μέσου, το οποίο δεν μπορεί
να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα.
3. Οι ως άνω απαγορεύσεις και υποχρεώσεις καταλαμβάνουν και τους χώρους λατρείας που βρίσκονται εντός
δημοσίων, δημοτικών, φιλανθρωπικών, κοινωφελών ή
άλλων υπηρεσιών, καταστημάτων και εγκαταστάσεων (π.χ. νοσοκομείων και ψυχιατρείων, γηροκομείων,
οικοτροφείων, κοιμητηρίων, κατασκηνώσεων). Η κατ’
εξαίρεση τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων,
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ιεροπραξιών ή κάθε είδους θρησκευτικών τελετών που
προβλέπεται στην παρ. 2 δεν επιτρέπεται σε χώρους
λατρείας που βρίσκονται εντός ιδιωτικών κτημάτων, κτιρίων και επιχειρήσεων (π.χ. συγκροτημάτων κατοικιών,
κέντρων εκδηλώσεων, ξενοδοχείων).
4. Οι Ιερές Μονές, τα Μοναστήρια, τα Ησυχαστήρια και
οι λοιποί χώροι εγκαταβίωσης του συνόλου της Επικράτειας, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας δεν δέχονται κοινό και πιστούς σε οργανωμένες
ή ατομικές προσκυνηματικές επισκέψεις. Η λατρευτική
ζωή των Ιερών Μονών, των Μοναστηριών και των Ησυχαστηρίων μπορεί να συνεχίζεται, κατά την κρίση του
Ηγουμένου ή της Ηγουμένης και κατόπιν έγκρισης του
επιχώριου Μητροπολίτη, υπό την αυστηρή προϋπόθεση
ότι δεν συμμετέχει κανένας άλλος πλην της μοναστικής
αδελφότητας και με ανώτατο όριο τα δέκα (10) μέλη της
μοναστικής αδελφότητας, τηρώντας τον κανόνα ενός
ατόμου ανά 15 τ.μ. επιφανείας με ελάχιστη απόσταση
δύο (2) μέτρων μεταξύ τους και εφόσον τηρούνται όλα
τα μέτρα υγιεινής που έχουν θεσπίσει οι δημόσιες αρχές
για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού CΟVID - 19.
Οι απαγορεύσεις επισκέψεων και όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα που αφορούν στις Ιερές Μονές της Αθωνικής Πολιτείας, αποφασίζονται από τον Διοικητή του
Αγίου Όρους, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης της
Ιεράς Κοινότητας σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην
παρούσα. Με την ως άνω απόφαση απαγορεύεται η είσοδος όλων των επισκεπτών στη Χερσόνησο του Άθω ή
παρατείνεται ισχύουσα απαγόρευση κατά το αναγκαίο
χρονικό διάστημα. Ο Διοικητής εποπτεύει την ορθή τήρηση όλων των μέτρων προστασίας, είτε αυτά λαμβάνονται από τον ίδιο τοπικά είτε λαμβάνονται σε επίπεδο
Επικράτειας.
5. Όσον αφορά στις κηδείες και τις σχετικές με αυτές
θρησκευτικές λειτουργίες και λοιπές ιεροπραξίες και
ταφικές εκδηλώσεις, στις οποίες, σύμφωνα με τα οικεία
θρησκευτικά ήθη και πρακτικές, είθισται η συμμετοχή
και η προσέλευση συγγενών, φιλικών προσώπων και κοινού, επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο του θρησκευτικού
λειτουργού, έως εννέα (9) ατόμων και των προσώπων
που επιμελούνται της ταφής, τηρουμένων αυστηρώς των
λοιπών προληπτικών μέτρων προστασίας και οδηγιών
των υγειονομικών αρχών. Οι αρχές που είναι υπεύθυνες
για τη λειτουργία και διαχείριση των κοιμητηρίων επιβλέπουν την ορθή εφαρμογή του παρόντος και οφείλουν
να αποτρέπουν την προσέλευση προσώπων, στα οποία
δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην τελετή, σύμφωνα με
το πρώτο εδάφιο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
OΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
1. Στους χώρους προσέλευσης και αναμονής εντός
αεροδρομίων, καθώς και κατά τη διάρκεια όλων των
αεροπορικών πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, το
προσωπικό και οι επιβάτες υποχρεούνται να φέρουν μη
ιατρική μάσκα προστασίας.
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2. Οι επιβάτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς
τις υποδείξεις του μόνιμου και έκτακτου προσωπικού
των αεροδρομίων ή των αεροπορικών εταιρειών που
επιφορτίζεται με τα καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης
πλήθους και υποβοήθησης των επιβατών, προκειμένου
να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις και να διασφαλίζεται η ελεγχόμενη επιβίβαση - αποβίβαση και αναμονή
προς αποφυγή συνωστισμού.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰs



ȰͬȰ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗;ϮͿ
ȵȿȿȸɁȻȾȸȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙
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͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘;ϭͿ
ɅɆȰɂȸȵɅȻȲɃȿȸɇɅɆɃɇɈȻɀɃɉȾȰȻȰɁȰɇɈɃȿȸɇȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰɇ;ϯͿ
ɇʏʉɿʖɸʀɲȵʄɸɶʖʉʅɹʆʉʐ͗;ϰͿ
Ʉʆʉʅɲ͗
ɄʆʉʅɲɅɲʏʌʊʎ͗
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȳɹʆʆɻʍɻʎ͗
Ȱ͘ȴ͘Ɉ͘ɼȴɿɲɴɲʏɼʌɿʉ͗
ȰɌɀ͗
ȴͬʆʍɻȾɲʏʉɿʃʀɲʎ͗
d͘<͗͘
ɇʏʉɿʖɸʀɲȵʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ͗;ϱͿ

ȵʋʙʆʐʅʉ͗
Ʉʆʉʅɲɀɻʏʌʊʎ͗
Ɉʊʋʉʎȳɹʆʆɻʍɻʎ͗
ȵʃɷ͘Ȱʌʖɼ͗
ȴɃɉ͗
Ʌʊʄɻ͗


ȵʋʘʆʐʅʀɲ͗
ȰɌɀ͗

ȴɃɉ͗

ȴ͘ʆʍɻ͗

Ʌʊʄɻ͗

d͘<͗͘





ϭ͘ Ƀͬȸ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙;ϲͿ
ȶʖʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻ͗
ʏɻʆɲʋʊϭͲϱͲϮϬϮϬɅʌɳʇɻɁʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑɅɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ;ɌȵȾȰ͛ϵϬͿ͕

ʃɲʏʊʋɿʆɸʄɹɶʖʉʐʋʉʐʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɼɽɻʃɸʏɻʆ͙͙͙͙͕ͬͬ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ɻʅɹʌɲ͙͙͙͙͙͙͙͙͙ʃɲɿʙʌɲ͙͙͙͙͙͘
ʍʏ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ɸʋʀʏɻʎʉɷʉʑ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘ɲʌ͙͙͙͘͘͘;ϳͿ
ȵʋɿɴɳʄʄʉʐʅɸ
ʍʏʉʆ ɲʆʘʏɹʌʘ ʐʋʊʖʌɸʉ͕ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʑʗʉʐʎ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ ɸʐʌʙ ;͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ΦͿ͕ ɷɿʊʏɿ ʃɲʏɸʄɼʔɽɻ ʆɲ
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘
͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘;ϴͿ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɻʆ ɲʆɲʍʏʉʄɼʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ;͙͘Ϳ ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃɹʎ ɻʅɹʌɸʎ ;ϵͿ ʃɲʏɳ
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ʋɲʌɳɴɲʍɻʏʘʆɷɿɲʏɳʇɸʘʆʏʉʐɳʌɽʌʉʐʏɸʍʍɲʌɲʃʉʍʏʉʑʏɸʏɳʌʏʉʐʏɻʎɲʋʊϭ͘ϱ͘ϮϬϮϬɅʌɳʇɻʎɁʉʅʉɽɸʏɿʃʉʑɅɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ;ɌȵȾ
Ȱ͛ϵϬͿ͘
ɃɅȰɆȰȲȰɈȸɇ;ϭϬͿ

ɃȲȵȲȰȻɏɇȰɇ;ϭϭͿ




ȲȵȲȰȻɏɇȸȰɆɁȸɇȸɇɅȰɆȰȿȰȲȸɇͬɉɅɃȳɆȰɌȸɇ;ϭϮͿ



ɃȴȸȳȻȵɇɇɉɀɅȿȸɆɏɇȸɇ

ϭ͘
Ȱʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ͗
- Ɉʀʏʄʉʎɉʋɻʌɸʍʀɲʎ;ʋ͘ʖ͘ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎʏʉʐɅʉʄʀʏɻ͕ȵʄʄɻʆɿʃɼȰʍʏʐʆʉʅʀɲ͕ȴͬʆʍɻȱʅɸʍɻʎȴʌɳʍɻʎȰʏʏɿʃɼʎͿ
- ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻɉʋɻʌɸʍʀɲʎ
- Ɉɻʄɹʔʘʆʉȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ͘

Ϯ͘
Ȱʌɿɽʅɸʀʏɲɿʅɸɲͬɲɲʆɳʏʌʀɲ;ϯͿɲʆʏʀʏʐʋɲ͘

ϯ͘
ȴɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿɻʔʌɳʍɻͨȾȰȻȰɁȰɇɈɃȿȸɇȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰɇͩɸɳʆɷɸʆʍʐʆʏʌɹʖɸɿɻʋɸʌʀʋʏʘʍɻɲʆɲʍʏʉʄɼʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ͘

ϰ͘
ɇʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿɲʋʊʏʉʊʌɶɲʆʉɸʄɹɶʖʉʐ͘

ϱ͘
ɇʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿɲʋʊʏʉʊʌɶɲʆʉɸʄɹɶʖʉʐ͘

ϲ͘
ɇʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿʉɴɲɽʅʊʎ͕ʏʉʉʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉʃɲɿɻɉʋɻʌɸʍʀɲʏʉʐɃʌɶɳʆʉʐȵʄɹɶʖʉʐ͘

ϳ͘
ɇʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿ͕ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ͕ɻɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ͕ɻɻʅɹʌɲ͕ɻʙʌɲʃɲɿʉʏʊʋʉʎɴɸɴɲʀʘʍɻʎʏɻʎʋɲʌɳɴɲʍɻʎ͘

ϴ͘
Ʌɸʌɿɶʌɳʔɸʏɲɿɻɷɿɲʋɿʍʏʘɽɸʀʍɲʋɲʌɳɴɲʍɻ͘

ϵ͘
ȴɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿɸɳʆɷɸʆʍʐʆʏʌɹʖɸɿɻʋɸʌʀʋʏʘʍɻɲʆɲʍʏʉʄɼʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ͘

ϭϬ͘
ɉʋʉɶʌɲʔɼ;ʉʄʉɶʌɳʔʘʎͿʏʉʐʋɲʌɲɴɳʏɻɼʏʉʐʆʊʅɿʅʉʐɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐͬʐʋɸʑɽʐʆʉʐʏɻʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎͬɌʉʌɹɲ͘

ϭϭ͘
ɉʋʉɶʌɲʔɼ;ʉʄʉɶʌɳʔʘʎͿʏʉʐɃʌɶɳʆʉʐȵʄɹɶʖʉʐʋʉʐɴɸɴɲɿʙʆɸɿʏɻʆʋɲʌɳɴɲʍɻ͘

ϭϮ͘
ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻɳʌʆɻʍɻʎʋɲʌɲʄɲɴɼʎʏɻʎɅʌɳʇɻʎȵʋɿɴʉʄɼʎɅʌʉʍʏʀʅʉʐʃɲɿȰʆɲʍʏʉʄɼʎ
ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ͘
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ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȵɇȳȻȰɈɃɁȵȿȵȳɍɃɀȵɁɃ
ϭ͘
Ɉʉɲʆʏʀʏɿʅʉʏʉʐʋʌʉʍʏʀʅʉʐʅʋʉʌɸʀʆɲʃɲʏɲɴʄɻɽɸʀɸʆʏʊʎɷɸʃɲʋɹʆʏɸ;ϭϱͿɻʅɸʌʙʆɲʋʊʏɻʆɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɸʋʀɷʉʍɻʎɼʃʉɿʆʉʋʉʀɻʍɻʎɼɽʐʌʉʃʊʄʄɻʍɻʎʏɻʎɅʌɳʇɻʎȵʋɿɴʉʄɼʎɅʌʉʍʏʀʅʉʐʃɲɿȰʆɲʍʏʉʄɼʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ͕ʅɹʍʘ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ʋɲʌɳɴʉʄʉʐ ;ĞͲʋɲʌɳɴʉʄʉͿ ʏɻʎ ȳɸʆɿʃɼʎ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʙʆ ɇʐʍʏɻʅɳʏʘʆ͕ ʋʉʐ
ɸʃɷʀɷɸʏɲɿ͕ ɸʀʏɸ ɲʋɸʐɽɸʀɲʎ ɲʋʊ ʏɻʆ ɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲ ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐƐŝƐ͘ŐƌͬĞͲƉĂƌĂǀŽůŽ ;Ɍʉʌɹɲʎ ȵʄʄɻʆɿʃʊ
ȴɻʅʊʍɿʉͬɃʌɿɺʊʆʏɿɲʋɲʌɳɴʉʄɲͿ͕ɸʀʏɸɲʋʊʏɲȾɹʆʏʌɲȵʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎɅʉʄɿʏʙʆ;Ⱦ͘ȵ͘Ʌ͘ͿɼʏɿʎɈʌɳʋɸɺɸʎɼʏɿʎʃɲʏɳ
ʏʊʋʉʐʎ ȴ͘Ƀ͘ɉ͘ Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉ ʏʉʐ ʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃʉʑ ɸʇʊʔʄɻʍɻʎ ɲʋʉʍʏɹʄʄɸʏɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ ʍʏɻ ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ ʋʉʐ
ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʍʏʉ ɹʆʏʐʋʉ ʏɻʎ Ʌʌɳʇɻʎ ȵʋɿɴʉʄɼʎ Ʌʌʉʍʏʀʅʉʐ ʃɲɿ Ȱʆɲʍʏʉʄɼʎ ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʐʋʉɴʉʄɼ
ɲʆʏɿʌʌɼʍɸʘʆ͘
Ϯ͘Ƀʋɲʌɲɴɳʏɻʎɹʖɸɿɷɿʃɲʀʘʅɲɸʆʏʊʎʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎʋɹʆʏɸ;ϱͿɸʌɶɳʍɿʅʘʆɻʅɸʌʙʆɲʋʊʏɻʆɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲɸʋʀɷʉʍɻʎ
ɼʃʉɿʆʉʋʉʀɻʍɻʎɼɽʐʌʉʃʊʄʄɻʍɻʎ͕ʆɲʐʋʉɴɳʄɸɿʏɿʎɹɶɶʌɲʔɸʎɲʆʏɿʌʌɼʍɸɿʎʏʉʐʍʏʉʆɅʌʉʁʍʏɳʅɸʆʉʏɻʎʐʋɻʌɸʍʀɲʎ
ɼ ʏɻʎ ɲʌʖɼʎ ʅʊʆʉ ɷɿɲ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉʐ ʃɲɿ ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ ʍʏɻʆ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ ͗
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ɻʉʋʉʀɲɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿʍʏʉʋɸɷʀʉ;ϭͿ͘
ϯ͘ ɀɸʏɳ ʏɻʆ ʋɳʌʉɷʉ ʏɻʎ ʋʌʉɽɸʍʅʀɲʎ ɶɿɲ ʐʋʉɴʉʄɼ ɲʆʏɿʌʌɼʍɸʘʆ͕ ʏʉ ʋʌʊʍʏɿʅʉ ʉʌɿʍʏɿʃʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ʃɲɿ
ɲʋʉʍʏɹʄʄɸʏɲɿʍʏɻʆɲʌʅʊɷɿɲȴ͘Ƀ͘ɉ͘ʔʉʌʉʄʉɶʀɲʎʏʉʐɸʄɸɶʖʊʅɸʆʉʐʋɲʌɲɴɳʏɻ͕ʊʋʉʐɴɸɴɲɿʙʆɸʏɲɿ͘
ϰ͘ȸʋʌʉɽɸʍʅʀɲʐʋʉɴʉʄɼʎʃɲɽʙʎʃɲɿɻʐʋʉɴʉʄɼʏʘʆɹɶɶʌɲʔʘʆɲʆʏɿʌʌɼʍɸʘʆɷɸʆɲʆɲʍʏɹʄʄʉʐʆʏɻʆɸʃʏɹʄɸʍɻ
ʏʉʐʅɹʏʌʉʐɲʆɲʍʏʉʄɼʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏɻʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎͬʉʌɶɲʆɿʍʅʉʑͬʔʉʌɹɲ͕ʊʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ͘
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Ʌʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲʋɸʌɿʉʌɿʍʏɸʀɻʋɸʌɲɿʏɹʌʘɷɿɲʍʋʉʌɳʏʉʐʆɹʉʐʃʉʌʘʆʉʁʉʑ^Z^ͲŽsͲϮʃɲɿʆɲʅɸɿʘɽɸʀ
ʉɷʐʆɻʏɿʃʊʎʃʀʆɷʐʆʉʎɶɿɲʏɲɳʏʉʅɲʋʉʐʔɿʄʉʇɸʆʉʑʆʏɲɿʍʏɻɀʉʆɳɷɲɌʌʉʆʏʀɷɲʎȸʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆʃɲɿʍʏɿʎ
ʄʉɿʋɹʎʃʄɸɿʍʏɹʎɷʉʅɹʎ͕ʊʋʘʎɸʋʀʍɻʎɶɿɲʏʉʐʎɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʐʎʍʏɻɀʉʆɳɷɲʃɲɿʏɿʎɷʉʅɹʎʃɲɿʏʉʉɿʃɸʀʉ

Ɉʉ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ ȵʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃʙʆ ɉʋʉɽɹʍɸʘʆ ʍʐʆɸʌɶɳʍʏɻʃɸ ʅɸ ʏʉʆ ȵɽʆɿʃɼ Ȱʌʖɼ ȴɿɲʔɳʆɸɿɲʎ
ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏɼɻʃɲʏɳʏʉʍʐʆʏʉʅʊʏɸʌʉɷʐʆɲʏʊʆɲʆʀʖʆɸʐʍɻʋɿɽɲʆʙʆʍʐʅʋʏʘʅɳʏʘʆʃɲɿ
ɻɸʃɷɼʄʘʍɻʏʘʆɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʘʆɸʆɸʌɶɸɿʙʆɶɿɲʏɻʆɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʏɻʎʐɶɸʀɲʎʏʘʆɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆʍʏɿʎɀɌȸ
ʃɲɿʏʘʆɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ͘

ɇʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲɷɿɲɽɹʍɿʅɲɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɳɷɸɷʉʅɹʆɲɶɿɲʏɻʄʉʀʅʘʇɻɲʋʊʏʉʆʆɹʉʃʉʌʘʆʉʁʊ^Z^ͲŽsͲϮ͕
ʏɲ ɻʄɿʃɿʘʅɹʆɲ ɳʏʉʅɲ ɲʆɼʃʉʐʆ ʍʏɿʎ ʋʄɹʉʆ ɸʐɳʄʘʏɸʎ ʉʅɳɷɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʅʔɳʆɿʍɻ ʏɻʎ ʆʊʍʉʐ ʃɲɿ
ɸʋɿʋʄʉʃʙʆ͕ʉɿɷɸʅʉʆɳɷɸʎʔʌʉʆʏʀɷɲʎɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆʃɲɿʉɿʃʄɸɿʍʏɹʎɷʉʅɹʎʋʉʐ ʔɿʄʉʇɸʆʉʑʆɸʐʋɲɽɸʀʎ
ʉʅɳɷɸʎɲʋʉʏɸʄʉʑʆʖʙʌʉʐʎʅɸʐʗɻʄʊʃʀʆɷʐʆʉʅɸʏɳɷʉʍɻʎʃɲɿɷɿɲʍʋʉʌɳʎʏɻʎʄʉʀʅʘʇɻʎ͘ȴɸɷʉʅɹʆɻʎʏɻʎ
ɲʐʇɲʆʊʅɸʆɻʎ ɷɿɲʍʋʉʌɳʎ ʏʉʐ ʆɹʉʐ ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ ^Z^ͲŽsͲϮ ʃɲɿ ʃʐʌʀʘʎ ɸʇɲɿʏʀɲʎ ʏɻʎ ʅɸɶɳʄɻʎ
ɸʐɲʄʘʏʊʏɻʏɲʎʏʘʆɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ͕ʃʌʀʆɸʏɲɿɲʆɲɶʃɲʀɲ͕ɻʍʐʍʏɻʅɲʏɿʃɼɸʔɲʌʅʉɶɼʅɹʏʌʘʆʋʌʉʔʑʄɲʇɻʎ
ʋʉʐɲʋʉʍʃʉʋʉʑʆʍʏɻʆɹɶʃɲɿʌɻɲʆʀʖʆɸʐʍɻʃɲɿɲʋʉʏʌʉʋɼʏɻʎɷɿɲʍʋʉʌɳʎɲʃʉʄʉʐɽʙʆʏɲʎʏɿʎʉɷɻɶʀɸʎʏʘʆ
ɲʌʅʊɷɿʘʆʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃʙʆɲʌʖʙʆ͘

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸȵɅȵɂȵɆȳȰɇȻȰɇ
ȸ ɸʋɿʃʌɲʏʉʑʍɲ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɸʆ ʅɹʍʘ ʋɲʆɷɻʅʀɲʎ ʋʉʐ ʉʔɸʀʄɸʏɲɿ ʍʏʉ ʆɹʉ ʃʉʌʘʆʉʁʊ Ks/Ͳϭϵ͕ ɹʖɸɿ
ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ͘ ȵʋɿɴɳʄʄɸʏɲɿ ɷɸ ɲʋʊ ʏɻʆ ɸʄʄɻʆɿʃɼ ɹʆʆʉʅɻ ʏɳʇɻ ʃɲɿ ʏɿʎ ȴɻʅʊʍɿɸʎ Ȱʌʖɹʎ ɻ
ɸʇɲɿʌɸʏɿʃɳ ɸʋɸʀɶʉʐʍɲ ɲʆɳɶʃɻ ʄɼʗɻʎ ʅɹʏʌʘʆ ʋʌʊʄɻʗɻʎ ʃɲɿ ɲʋʉʔʐɶɼʎ ɷɿɳɷʉʍɻʎ ʏʉʐ ʃʉʌʘʆʉʁʉʑ
Ks/Ͳϭϵʃɲɿɻɲʆɳɶʃɻɲʍʔɲʄʉʑʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʘʆɷɻʅʊʍɿʘʆʐʋɻʌɸʍɿʙʆʃɲɿʏʉʐʃʌɳʏʉʐʎ͘
ɉʔʀʍʏɲʏɲɿɸʋʀʍɻʎɲʆɳɶʃɻ͕ɲʏʉʅɿʃɼʎʃɲɿʍʐʄʄʉɶɿʃɼʎʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʏɻʎʐɶɸʀɲʎʏʘʆɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆʃɲɿʏʘʆ
ɸʐʋɲɽʙʆʉʅɳɷʘʆʃɲɿɸʀʆɲɿɸʋʉʅɹʆʘʎɲʆɲɶʃɲʀɲɻɹɶʃɲɿʌɻɷɿɳɶʆʘʍɻʋɿɽɲʆʙʆʃʌʉʐʍʅɳʏʘʆ͘

E,DɆɏɇȸȰɅɃɆɆȸɈɃɉ

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰϭ
ȵɁɈɉɅɃʹȵɆɏɈȸɀȰɈɃȿɃȳȻɃȴȸȿɏɇȸɇɉȳȵȻȰɇȵɆȳȰȷɃɀȵɁɃɉɇȵɀ͘Ɍ͘ȸ͘ȾȰȻȾȿȵȻɇɈȵɇȴɃɀȵɇɅɃɉɌȻȿɃɂȵɁɃɉɁȵɉɅȰȺȵȻɇɃɀȰȴȵɇ

ɃɁɃɀȰɈȵɅɏɁɉɀɃ͗
ɈȸȿȵɌɏɁɃ;ʃɿʆɻʏʊͬʍʏɲɽɸʌʊͿ͗
Ⱥȵɇȸ͗
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ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿɻɸʋʘʆʐʅʀɲʏɻʎɀ͘Ɍ͘ȸ͘ɼʏɻʎʃʄɸɿʍʏɼʎɷʉʅɼʎʋʉʐʔɿʄʉʇɸʆɸʀɸʐʋɲɽɸʀʎʉʅɳɷɸʎ͘
ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿɻɸʋʘʆʐʅʀɲʏɻʎɀ͘Ɍ͘ȸ͘ɼʏɻʎʃʄɸɿʍʏɼʎɷʉʅɼʎʋʉʐʔɿʄʉʇɸʆɸʀɸʐʋɲɽɸʀʎʉʅɳɷɸʎ͘
ϯ
ȵɳʆɻɀ͘Ɍ͘ȸ͘ɼɻʃʄɸɿʍʏɼɷʉʅɼʋʉʐʔɿʄʉʇɸʆɸʀɸʐʋɲɽɸʀʎʉʅɳɷɸʎɷɸʆɹʖɸɿ͕ɽɲʋʌɹʋɸɿɳʅɸʍɲɼʋʌʉʍʘʌɿʆɳʆɲʉʌʀʍʉʐʆʋʌʊʍʘʋʉɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎɶɿɲʏɻʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʏʘʆʋʌʉʍʘʋɿʃʙʆ
ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ͘

Ϯ

ëûíòë÷ïè Tíø ðúéë÷óíøëø

ϭ

ɉɅȵɉȺɉɁɃɇȵɅȵɂȵɆȳȰɇȻȰɇ
ɈʉɉʋʉʐʌɶɸʀʉȵʌɶɲʍʀɲʎʃɲɿȾʉɿʆʘʆɿʃʙʆɉʋʉɽɹʍɸʘʆɸʀʆɲɿ ɲʋʊʃʉɿʆʉʑʐʋɸʑɽʐʆʉʎɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎʏʘʆ
ɷɸɷʉʅɹʆʘʆʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑʖɲʌɲʃʏɼʌɲʏɻʎʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʎɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎʅɸʏɻȵɽʆɿʃɼȰʌʖɼȴɿɲʔɳʆɸɿɲʎ
ʃɲɿʏɻɀʉʆɳɷɲɌʌʉʆʏʀɷɲʎȸʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ͙͙ͨͩ͘ ϭɼʏɻʆʃʄɸɿʍʏɼɷʉʅɼʋʉʐʔɿʄʉʇɸʆɸʀɸʐʋɲɽɸʀʎʉʅɳɷɸʎ
͙͙ͨͩϮ͘
ɇȾɃɅɃɇͲȰɁȰȳȾȰȻɃɈȸɈȰȵɅȵɂȵɆȳȰɇȻȰɇͲɁɃɀȻɀȸȲȰɇȸ
Ƀɿʍʃʉʋʉʀɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎɸʀʆɲɿʉɿɸʇɼʎ
ϭ͘ ȸɸʇɲʍʔɳʄɿʍɻʏɻʎʐɶɸʀɲʎʏʉʐʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ
Ϯ͘ ȸɸʇɲʍʔɳʄɿʍɻʏɻʎʐɶɸʀɲʎʏʘʆɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆʋʉʐʔɿʄʉʇɸʆʉʑʆʏɲɿʍʏɿʎɀɌȸʃɲɿʏɿʎʃʄɸɿʍʏɹʎɷʉʅɹʎ
ʋʉʐʔɿʄʉʇɸʆʉʑʆɸʐʋɲɽɸʀʎʉʅɳɷɸʎ͘
ȸʆʊʅɿʅɻɴɳʍɻɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎɸʀʆɲɿɻʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻʅɸɹʆʆʉʅɻʐʋʉʖʌɹʘʍɻ͘
ȵɅȵɂȵɆȳȰɇȻȰȴȵȴɃɀȵɁɏɁɅɆɃɇɏɅȻȾɃɉɍȰɆȰȾɈȸɆȰ
Ʌʌʊʍɴɲʍɻ ʍʏɿʎ ɲʋɲʆʏɼʍɸɿʎ ʍɲʎ ɸʆɷɹʖɸʏɲɿ ʆɲ ɲʋʉʃʏɼʍʉʐʆ ɻ ȵɽʆɿʃɼ Ȱʌʖɼ ȴɿɲʔɳʆɸɿɲʎ͕ ɻ ȳɸʆɿʃɼ
ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ͕ ɻ ȳɸʆɿʃɼ ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ ȵʅʋʉʌʀʉʐ ʃɲɿ Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ Ⱦɲʏɲʆɲʄʘʏɼ͕ ɻ
ɃɿʃɸʀɲɅɸʌɿʔɹʌɸɿɲʃɲɿʉȵ͘Ƀ͘ȴ͘ɉ͘
ɈʉɉʋʉʐʌɶɸʀʉȵʌɶɲʍʀɲʎʃɲɿȾʉɿʆʘʆɿʃʙʆɉʋʉɽɹʍɸʘʆɽɲɸʋɸʇɸʌɶɲʍʏɸʀʏɿʎɲʋɲʆʏɼʍɸɿʎɶɿɲʍʏɲʏɿʍʏɿʃʉʑʎ
ʄʊɶʉʐʎ ʃɲɿ ɸʔʊʍʉʆ ɲʐʏɹʎ ʋʌʉɻɶʉʐʅɹʆʘʎ ɹʖʉʐʆ ɲʆʘʆʐʅʉʋʉɿɻɽɸʀ ;ɷɻʄɲɷɼ ɹʖʉʐʆ ɷɿɲɶʌɲʔɸʀ ʏɲ
ʍʏʉɿʖɸʀɲʏɲʐʏʉʋʉʀɻʍɻʎͿ͘
ȴȻȾȰȻɏɀȰɈȰ
ȳɿɲʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʏʘʆɅʌʉʍʘʋɿʃʙʆȴɸɷʉʅɹʆʘʆʍɲʎʅʋʉʌɸʀʏɸ
ʆɲɸʋɿʃʉɿʆʘʆɼʍɸʏɸʅɸʏʉʆɉʋɸʑɽʐʆʉɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎȴɸɷʉʅɹʆʘʆʏɻʎɀʉʆɳɷɲʎɌʌʉʆʏʀɷɲʎȸʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆ
͙͙͙͘͘ϯ͘
ɇʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏɻʎʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻʎɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎɹʖɸʏɸʏʉɷɿʃɲʀʘʅɲʆɲʐʋʉɴɳʄɸʏɸɲʀʏɻʅɲɶɿɲʋʌʊʍɴɲʍɻ͕
ɷɿʊʌɽʘʍɻ͕ʏɻʎɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎʏʘʆɷɸɷʉʅɹʆʘʆʋʉʐʍɲʎɲʔʉʌʉʑʆ͕ʆɲɲʆʏɿʏɲʖɽɸʀʏɸʍʏɻʆɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʃɲɿ
ʆɲʐʋʉɴɳʄɸʏɸʃɲʏɲɶɶɸʄʀɲʍʏɻʆȰʌʖɼɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎȴɸɷʉʅɹʆʘʆɅʌʉʍʘʋɿʃʉʑɍɲʌɲʃʏɼʌɲ͕ʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻ

ȸ ɲʋɳʆʏɻʍɼ ʍʏɿʎ ɲʃʊʄʉʐɽɸʎ ɸʌʘʏɼʍɸɿʎ ʐʋɸʑɽʐʆɲ ʃɲɿ ʅɸ ʏɻʆ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ ɷʐʆɲʏɼ ɲʃʌʀɴɸɿɲ ɽɲ
ʍʐʅɴɳʄɸɿ ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ ʍʏɻʆ ʏɼʌɻʍɻ ʏʘʆ ɲʆɲɶʃɲʀʘʆ ʅɹʏʌʘʆ ʋʌʊʄɻʗɻʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʘʆ
ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʘʆʋʉʐʔɿʄʉʇɸʆʉʑʆʏɲɿʍʏɻʆɷʉʅɼ͕ɲʄʄɳʃɲɿʏʘʆʍʐʆɲɷɹʄʔʘʆ͘

ʏʉʐʎ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ͕ ʉ ʃɳɽɸ ɸʌɶɲɺʊʅɸʆʉʎ ʉʔɸʀʄɸɿ ʆɲ ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸɿ ʃɲɿ ʆɲ ʃɲʏɲɽɹʏɸɿ ʏʉ ɲʃʊʄʉʐɽʉ
ɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉʍɸʃɲɽɻʅɸʌɿʆɼɴɳʍɻʋʌɿʆʏɻʆɸʀʍʉɷʊʏʉʐʍʏʉʆʖʙʌʉɸʌɶɲʍʀɲʎ͘

59358
Τεύχος B’ 5350/05.12.2020

ϲ

ϱ


ϰ

ϯ

Ϯ

ϭ

ȵʌʘʏɼʍɸɿʎ
ʆʏɿʅɸʏʘʋʀɺɸʏɸ ɼɹʖɸʏɸ ɲʆʏɿʅɸʏʘʋʀʍɸɿʏɿʎʏɸʄɸʐʏɲʀɸʎϭϰɻʅɹʌɸʎ͕ʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸɲʋʊʏɲ
ɲʃʊʄʉʐɽɲ ʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲ͖ ;Ʌɲʌɲʃɲʄʙ ʋɳʌʏɸ ʏɻ ɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲ ʍɲʎ ʋʌɿʆ ɲʋɲʆʏɼʍɸʏɸ ʍɸ
ɲʐʏɼʆʏɻʆɸʌʙʏɻʍɻ͘Ϳ

ɁɲɿտɄʖɿտɅʐʌɸʏʊʎ;ϯϳ͕ϴΣɼʐʗɻʄʊʏɸʌʉʎͿ
ɁɲɿտɄʖɿտȲɼʖɲʎ
ɁɲɿտɄʖɿտȴʑʍʋʆʉɿɲɼɷʐʍʃʉʄʀɲʍʏɻʆɲʆɲʋʆʉɼ
ɁɲɿտɄʖɿտɅʉʆʊʄɲɿʅʉʎ
ɁɲɿտɄʖɿտȰʋʙʄɸɿɲɶɸʑʍɻʎɼʊʍʔʌɻʍɻʎ
ɁɲɿտɄʖɿտɆʀɶɻ
ɁɲɿտɄʖɿտɅʉʆʉʃɹʔɲʄʉʎɼʅʐʁʃʉʀʋʊʆʉɿ
ɁɲɿտɄʖɿտɁɲʐʏʀɲ͕ɷɿɳʌʌʉɿɲ͕ɹʅɸʏʉʎ
Ⱦɲʏɳʏɿʎʏɸʄɸʐʏɲʀɸʎϭϰɻʅɹʌɸʎ͕ɹʖɸʏɸɹʌɽɸɿʍɸʍʏɸʆɼɸʋɲʔɼʅɸɳʏʉʅʉʋʉʐʋɲʌʉʐʍʀɲɺɸ
ʃɳʋʉɿʉɲʋʊʏɲʋɲʌɲʋɳʆʘʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲɼʋɲʌʉʐʍʀɲʍɸʃɳʋʉɿɲɲʋʊʏɲʍʐʅʋʏʙʅɲʏɲɲʐʏɳ
ʅɸʏɳʏɻʆɸʋɲʔɼʍɲʎ͖
ɁɲɿտɄʖɿտ
Ⱦɲʏɳʏɿʎʏɸʄɸʐʏɲʀɸʎϭϰɻʅɹʌɸʎ͕ɹʖɸʏɸɹʌɽɸɿʍɸʍʏɸʆɼɸʋɲʔɼʅɸɳʏʉʅʉʋʉʐɷɿɲɶʆʙʍʏɻʃɸ
ʅɸʄʉʀʅʘʇɻKs/Ͳϭϵ͖
ɁɲɿտɄʖɿտ
Ⱦɲʏɳʏɿʎʏɸʄɸʐʏɲʀɸʎϭϰɻʅɹʌɸʎ͕ɹʖɸʏɸɸʌɶɲʍʏɸʀʍɸʃʉʆʏɿʆɼɲʋʊʍʏɲʍɻɼʅʉɿʌɲʍʏɼʃɲʏɸʏʉ
ʀɷɿʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʅɸʃɳʋʉɿʉʆʉʉʋʉʀʉʎɸʀʖɸɷɿɲɶʆʘʍʏɸʀʅɸʄʉʀʅʘʇɻɲʋʊʏʉʆʆɹʉʃʉʌʘʆʉʁʊ
;Ks/ͲϭϵͿ͖
ɁɲɿտɄʖɿտ
ȶʖɸʏɸ ʐʋʉɴʄɻɽɸʀ ʍɸ ɸʇɹʏɲʍɻ ɶɿɲ Ks/Ͳϭϵ ʃɲɿ ɲʆɲʅɹʆɸʏɸ ʏɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ʏʘʆ
ɸʇɸʏɳʍɸʘʆ͖
ɁɲɿտɄʖɿտ
ȶʖɸʏɸ ɷɿɲɶʆʘʍʏɸʀ ɽɸʏɿʃʊʎͬɼ ʍʏɻ ʄʉʀʅʘʇɻ ɲʋʊ ʏʉʆ ʆɹʉ ʃʉʌʘʆʉʁʊ ;Ks/ͲϭϵͿ ɼ ɸʀʆɲɿ
ʋɿɽɲʆʊʆʆɲɸʀʍʏɸɽɸʏɿʃʊʎͬɼʅɸɴɳʍɻʏɻʆɸʃʏʀʅɻʍɻɽɸʌɳʋʉʆʏʉʎɿɲʏʌʉʑɼʏɲʍʐʅʋʏʙʅɲʏɳ
ʍɲʎ͖
ɁɲɿտɄʖɿտ

ʋʉʐɽɸʘʌɸʀʏɸʊʏɿʅɸʏɿʎɸʆɹʌɶɸɿɹʎʅɲʎʋʌʉʍɴɳʄʉʐʅɸʏʉɷɿʃɲʀʘʅɳʍɲʎʍʏɻʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʏʘʆɷɸɷʉʅɹʆʘʆ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑʖɲʌɲʃʏɼʌɲ͘
Ɉɲ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏɳ ʍɲʎ ʅʋʉʌɸʀʏɸ ʆɲ ʏɲ ɲʍʃɼʍɸʏɸ ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲʎ ɲʀʏɻʍɻ ʍʏɻʆ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼ ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚƉĂ͘Őƌ
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Ⱦɲʏɳʏɿʎʏɸʄɸʐʏɲʀɸʎϭϰɻʅɹʌɸʎ͕ɹʖɸʏɸʏɲʇɿɷɹʗɸɿɲɸʌʉʋʉʌɿʃʙʎɸʆʏʊʎɼɸʃʏʊʎȵʄʄɳɷɲʎ͖
ɁɲɿտɄʖɿտ
ϴ Ⱦɲʏɳʏɿʎʏɸʄɸʐʏɲʀɸʎϭϰɻʅɹʌɸʎ͕ɹʖɸʏɸɹʌɽɸɿʍɸʍʏɸʆɼɸʋɲʔɼʅɸɳʏʉʅʉʋʉʐɸʀʖɸʏɲʇɿɷɹʗɸɿ
ɲɸʌʉʋʉʌɿʃʙʎɸʆʏʊʎɼɸʃʏʊʎȵʄʄɳɷɲʎ͖
ɁɲɿտɄʖɿտ
ϵ Ⱦɲʏɳ ʏɿʎ ʏɸʄɸʐʏɲʀɸʎ ϭϰ ɻʅɹʌɸʎ͕ ɹʖɸʏɸ ʏɲʇɿɷɹʗɸɿ ʅɸ ɲʍɽɸʆɼ ɲʋʊ Ks/Ͳϭϵ ʍɸ
ʉʋʉɿʉɷɼʋʉʏɸʅɹʍʉʅɸʏɲʔʉʌɳʎ͖
ɁɲɿտɄʖɿտ
ϭϬ Ⱦɲʏɳʏɿʎʏɸʄɸʐʏɲʀɸʎϭϰɻʅɹʌɸʎ͕ɹʖɸʏɸʋɲʌɸʐʌɸɽɸʀʍɸʖʙʌʉʐʎʐʗɻʄʉʑʍʐʆʘʍʏɿʍʅʉʑʃɲɿ
ʍʐɶʖʌʘʏɿʍʅʉʑ;ɸʅʋʉʌɿʃɳʃɹʆʏʌɲ͕ʐʋɲʀɽʌɿɸʎɲɶʉʌɹʎʃʄʋͿ͖
ɁɲɿտɄʖɿտ
ϭϭ ȶʖɸʏɸʃɳʆɸɿʏɸʍʏɲʆʀʖʆɸʐʍɻʎʏʉʐʆɹʉʐʃʉʌʘʆʉʁʉʑ^Z^ͲŽsͲϮʅɸʏɳʏɻʆɸʋɿʍʏʌʉʔɼʍɲʎ
ɲʋʊʏɲʇʀɷɿɸʆʏʊʎɼɸʃʏʊʎȵʄʄɳɷɲʎ͖
ɁɲɿտɄʖɿտ

ϭϮ ɉʋɳʌʖɸɿʃɳʋʉɿʉʎʄʊɶʉʎɶɿɲʏʉʆʉʋʉʀʉʋɿʍʏɸʑɸʏɸʊʏɿɷɿɲʏʌɹʖɸʏɸʐʗɻʄʊʏɸʌʉʃʀʆɷʐʆʉʆɲ
ʋʌʉʍɴʄɻɽɸʀʏɸ ɲʋʊ ʏɻ ʄʉʀʅʘʇɻ Ks/Ͳϭϵ ɼ ʃɿʆɷʐʆɸʑɸʏɸ ɲʋʊ ʍʉɴɲʌɹʎ ɸʋɿʋʄʉʃɹʎ ɸɳʆ
ʋʌʉʍɴʄɻɽɸʀʏɸ ɲʋʊ ʏɻ ʄʉʀʅʘʇɻ Ks/Ͳϭϵ͖ ȵɳʆ ΗʆɲɿΗ͕ ʋɲʌɲʃɲʄʉʑʅɸ ɸʇɻɶɸʀʍʏɸ ɸʆ
ʍʐʆʏʉʅʀɲ͘
ɁɲɿտɄʖɿտ

ȵʋɸʇɼɶɻʍɻ͗


ɇɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿ ʊʏɿ ʏɲ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɽɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏʉʐ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ʆɲ ɹʖɸʏɸ ʋʌʉʍɴʄɻɽɸʀ ɲʋʊ Ks/Ͳϭϵ͘ Ƀɿ
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎɲʐʏɹʎɽɲʏɻʌɻɽʉʑʆʘʎɸʅʋɿʍʏɸʐʏɿʃɹʎ͘


ɉʋʉɶʌɲʔɼȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ

ϳ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Μ.Φ.Η.
ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ
Οδηγίες για το προσωπικό:
1. Γενική χρήση ιατρικής μάσκας από όλο το προσωπικό (όλη την ώρα της βάρδιας) καθώς και ασπίδας προσώπου όπου απαιτείται.
2. Επιβάλλεται η τήρηση των βασικών προφυλάξεων
σε όλες τις δραστηριότητες του προσωπικού, ακόμα και
εκτός της δομής (π.χ. κατά την προσέλευση ή αποχώρηση με μέσα μαζικής συγκοινωνίας).
3. Ομαδοποίηση προσωπικού και ανάθεση φροντίδας
συγκεκριμένων δωματίων/φιλοξενουμένων για την κάθε
ομάδα χωρίς αλλαγές από μέρα σε μέρα.
4. Εκπαίδευση σε τακτική βάση όλου του προσωπικού
σχετικά με την χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού από εκπαιδευτή που έχει οριστεί για τον σκοπό
αυτό. Επίσης ενθαρρύνεται η συμμετοχή του προσωπικού σε προγράμματα τηλε-εκπαίδευσης πάνω στο
αντικείμενο.
5. Συνεχής ευαισθητοποίηση προσωπικού με διαλέξεις, ηχητικά μηνύματα, τηλεφωνικά sms κ.λπ.
6. Αυστηρό screening όλου του προσωπικού:
i. Καθημερινή θερμομέτρηση κατά την είσοδο και διατήρηση των μετρήσεων σε αρχείο,
ii. Καθημερινή συμπλήρωση ερωτηματολογίου σχετικού με συμπτώματα και έκθεση στον SARS-CoV-2 ή
ύποπτο κρούσμα ή ταξίδι σε χώρα/περιοχή με αυξημένο
επιπολασμό,
iii. Αν δεν υπάρχουν κρούσματα στην δομή, περιοδικό
RT-PCR testing δειγματοληπτικά και με δεξαμενοποίηση
δειγμάτων από 5 εργαζόμενους (sample pooling), σύμφωνα με πρωτόκολλο που θα εκπονήσει ο ΕΟΔΥ,
iv. Υποχρεωτικό test στο προσωπικό που επανέρχεται
στην εργασία μετά από άδεια απουσίας μεγαλύτερη των
πέντε (5) ημερών,
v. Σε περίπτωση που υπάρξει κρούσμα στην δομή,
υποχρεωτικός έλεγχος (RT-PCR) όλου του προσωπικού
ανά εβδομάδα μέχρι την παρέλευση δεκαπέντε (15)
ημερών από την ημερομηνία εμφάνισης του τελευταίου κρούσματος.
7. Απομάκρυνση από την εργασία άμεσα μετά την
εμφάνιση συμπτωμάτων και διενέργεια RT-PCR test: σε
περίπτωση θετικού PCR test για Covid - 19, απομάκρυνση από την εργασία για τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες.
8. Σε περίπτωση υψηλού κινδύνου επαφής με επιβεβαιωμένο κρούσμα: καραντίνα επτά (7) ημερών και
διενέργεια test πριν την επιστροφή.
9. Τήρηση των αποστάσεων όπου αυτό είναι εφικτό,
με αποφυγή ομαδικών διαλειμμάτων ή συγχρωτισμού
σε καντίνες, εντευκτήρια κ.λπ.
10. Συστήνεται η κατά το δυνατόν αποφυγή ταυτόχρονης απασχόλησης του προσωπικού σε περισσότερες της
μιας δομής καθώς και σε άλλες δομές φιλοξενίας (ξενοδοχεία) ή σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Οδηγίες για τους φιλοξενούμενους/ωφελούμενους:
1. Προϋποθέσεις εισαγωγής κάθε ασθενούς/φιλοξενούμενου στην δομή (υποχρεωτική η κλινική αξιολόγηση
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και αρνητικό test RT-PCR που έχει πραγματοποιηθεί τις
τελευταίες 48 ώρες πριν την μεταφορά).
2. Χωροταξικός διαχωρισμός φιλοξενουμένων ανάλογα με το αν χρήζουν αυξημένης φροντίδας ή είναι
περιπατητικοί.
3. Απαγόρευση εξόδου των φιλοξενουμένων στις περιόδους που απαγορεύονται τα επισκεπτήρια.
4. Προσπάθεια έγκαιρης διάγνωσης του Covid - 19
μέσω ενεργητικής επιτήρησης όλων των φιλοξενουμένων (θα πρέπει να υπάρχει ευαισθητοποίηση του
προσωπικού για αναγνώριση των συμπτωμάτων και
να διενεργείται θερμομέτρηση - μέτρηση κορεσμού
αιμοσφαιρίνης κλπ ζωτικά σημεία, 1-2 φορές σε κάθε
νοσηλευτική βάρδια).
5. Άμεση απομόνωση υπόπτων περιστατικών και
cohorting (νοσηλεία στον ίδιο θάλαμο) αν υπάρξουν
περισσότερα του ενός κρούσματα.
6. Προληπτικός περιοδικός δειγματοληπτικός έλεγχος
με RT-PCR στους φιλοξενούμενους/ωφελούμενους με
δεξαμενοποίηση δειγμάτων από 5 φιλοξενούμενους
(sample pooling) σύμφωνα με πρωτόκολλο που θα εκπονήσει ο ΕΟΔΥ.
7. Σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος θα πρέπει
να ακολουθήσει ιχνηλάτηση με δειγματοληψία για test
Covid - 19 με RT-PCR σε όλους τους φιλοξενούμενους.
8. Εφαρμογή κανόνων αποστασιοποίησης σε κοινόχρηστους χώρους (εντευκτήρια, κ.λπ.).
9. Χρήση μη ιατρικής (προστατευτικής) μάσκας σε
όσους είναι περιπατητικοί και εφ’ όσον το επιτρέπει η
νευρολογική/αναπνευστική τους κατάσταση
10. Λήψη γεύματος/δείπνου κλπ στο δωμάτιο του φιλοξενούμενου, εφ’ όσον στην τραπεζαρία δεν μπορούν
να τηρηθούν οι αποστάσεις.
Οδηγίες για τις δομές (διοίκηση):
1. Εκπόνηση σχεδίων αντιμετώπισης κρούσματος/
πιθανού κρούσματος:
i. Σχέδιο αντιμετώπισης μεμονωμένων κρουσμάτων
Covid - 19 σε φιλοξενούμενους.
ii. Σχέδιο αντιμετώπισης συρροής κρουσμάτων σε
φιλοξενούμενους - διερεύνηση δυνατότητας έστω και
προσωρινής νοσηλείας περιπτώσεων Covid - 19 με ήπια
ή και καθόλου συμπτωματολογία.
iii. Σχέδιο αντιμετώπισης συρροής κρουσμάτων σε
προσωπικό - σχέδιο αντικατάστασης προσωπικού - λειτουργίας με μειωμένο προσωπικό - διερεύνηση δυνατότητας άμεσης εξασφάλισης προσωπικού από ΕΟΔΥ.
2. Άμεση ενημέρωση ΕΟΔΥ (τηλ 210-5212054) σε περίπτωση διάγνωσης κρούσματος Covid - 19 σε φιλοξενούμενο/τρόφιμο ή σε προσωπικό.
3. Εμβολιασμός των φιλοξενουμένων έναντι γρίπης
και όλων των προβλεπομένων εμβολίων σύμφωνα με
την ηλικία τους και το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
4. Καθιέρωση πολιτικής χορήγησης αναρρωτικών αδειών προσωπικού, ακόμα και με ελάχιστα συμπτώματα.
5. Εξασφάλιση καθημερινής επάρκειας αλλά και ικανού
αποθέματος υλικών (απολυμαντικά, αλκοολούχα αντισηπτικά διαλύματα, κάδοι, σάκοι απορριμμάτων, κ.λπ.)
καθώς και μέσων ατομικής προστασίας (γάντια, μάσκες
απλές χειρουργικές, μάσκες υψηλής αναπνευστικής
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προστασίας FFP2/FFP3, προσωπίδες, προστατευτική
ενδυμασία, αδιάβροχη ποδιά, ποδονάρια).
6. Εξασφάλιση διαθεσιμότητας παροχής οξυγόνου ή
φιαλών οξυγόνου στα δωμάτια των φιλοξενουμένων.
7. Εξασφάλιση διαθεσιμότητας νιπτήρων πλήρως εξοπλισμένων (υγρό σαπούνι, χειροπετσέτες, ποδοκίνητος
κάδος).
8. Εξασφάλιση κατάλληλου χώρου (κενό μονόκλινο
με εύκολη πρόσβαση και ει δυνατόν σε απομόνωση σε
σχέση με τα υπόλοιπα δωμάτια) για προσωρινή απομόνωση βεβαιωμένου ή πιθανού κρούσματος Covid - 19.
9. Εξασφάλιση διαθεσιμότητας όλου του απαραίτητου
εξοπλισμού για το δωμάτιο νοσηλείας (θερμόμετρο, πιεσόμετρο, παλμικό οξύμετρο, ακουστικά, μόνιτορ παρακολούθησης, φιάλη οξυγόνου αν δεν υπάρχει δίκτυο παροχής, ποδοκίνητος κάδος απορριμμάτων και σάκοι απορριμμάτων).
10. Εξασφάλιση κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού σε κάθε βάρδια, για την πιθανότητα εφαρμογής
φροντίδας σε Covid - 19 (+) ασθενή.
11. Τοποθέτηση αλκοολικών διαλυμάτων σε όλα τα
δωμάτια όπου αυτό είναι εφικτό ή σε διαδρόμους που
επιβλέπονται.
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12. Εξασφάλιση διαθεσιμότητας χαρτομάντηλων/μασκών σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους.
13. Ανάπτυξη συστημάτων επικοινωνίας με φιλοξενούμενους/συγγενείς/επισκέπτες (SMS, Skype, διαδίκτυο,
κ.λπ.).
14. Σήμανση - ανάρτηση πινακίδων/πόστερ (για υπενθύμιση κανόνων υγιεινής, υγιεινής των χεριών, υγιεινής
του βήχα και του φταρνίσματος, κ.λπ.).
15. Καθαριότητα - τήρηση πρωτοκόλλων καθαρισμού και απολύμανσης χώρων και επιφανειών - διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων (https://eody.gov.
gr/odigies-gia-ton-katharismo-perivallontos-choronparochis-ypiresion-ygeias-poy-echoyn-ektethei-stonio-sars-cov-2/).
Λήψη μέτρων για επαρκή φυσικό αερισμό καθώς και μέτρα διασφάλισης της διασποράς του ιού SARS-CoV-2 κατά
την χρήση των κλιματιστικών μονάδων (https://www.moh.
gov.gr/articles/health/dieythynsh-dhmosias-ygieinhs/
metra-prolhpshs-enanti-koronoioy-sars-cov-2/7108-lhpshmetrwn-diasfalishs-ths-dhmosias-ygeias-apo-iogeneis-kaialles-loimwksei-s-kata-th-xrhsh-klimatistikwn-monadwn).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Προστασίας του Πολίτη

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Εθνικής Άμυνας

Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ

Υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Υγείας

Υφυπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

Δικαιοσύνης

Εσωτερικών

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Υφυπουργός Εσωτερικών

Μετανάστευσης και Ασύλου

Υποδομών και Μεταφορών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Υφυπουργός
Υποδομών και Μεταφορών

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

