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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Ιουνίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 22/31-5-2019
Κανονισμός λειτουργίας του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ).
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΣΠΑΙΤΕ)
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ.Α’/28.6.2002) που αφορά
«Ρύθμιση θεμάτων οργανισμών και άλλες διατάξεις» και
ειδικότερα το άρθρο 4 σχετικά με την «Ίδρυση Ανώτατης
Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής ΕκπαίδευσηςΚατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ».
2. Το π.δ. 101/13 (ΦΕΚ 135/τ.Α’/05.6.2013) που αφορά
σε «Κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων
και ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)».
3. To άρθρο 29 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α’/
17.09.2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
4. Την 54591/Ζ1/1-4-2016 (ΦΕΚ 191/τ.ΥΟΔΔ/
11-4-2016) υπουργική απόφαση που αφορά στην Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής της Ανώτατης
Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης».
5. Το ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

Αρ. Φύλλου 2551

6. Το ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
7. Την υπ’ αριθ. 17/21-5-2015 πράξη της Δ.Ε. της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Θέμα 1.7.)
8. Την υπ’ αριθ. 23/25-4-2016 πράξη της Δ.Ε. της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Θέμα 1.4.)
9. Την υπ’ αριθ. 2/20-1-2017 πράξη της Δ.Ε. της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Θέμα 2.4.)
10. Την υπ’ αριθ. 6/23-2-2017 πράξη της Δ.Ε. της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Θέμα 2.4.)
11. Την υπ’ αριθ. 8/9-3-2017 πράξη της Δ.Ε. της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Θέμα 2.2.)
12. Την υπ’ αριθ. 13/27-4-2017 πράξη της Δ.Ε. της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Θέμα 2.8.)
13. Την υπ’ αριθ. 19/16-6-2017 πράξη της Δ.Ε. της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Θέμα 2.7.)
14. Την υπ’ αριθ. 21/20-6-2017 πράξη της Δ.Ε. της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Θέμα 1.5.)
15. Την υπ’ αριθ. 24/13-7-2017 πράξη της Δ.Ε. της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Θέμα 1.1.)
16. Την υπ’ αριθ. 26/27-7-2017 πράξη της Δ.Ε. της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Θέμα 2.8.)
17. Την υπ’ αριθ. 12/29-3-2019 πράξη της Δ.Ε. της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Θέμα 3.1.)
18. Την 18/22-5-2019 (θ.2) απόφαση Συνέλευσης του
Παιδαγωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ, αποφασίζει ομόφωνα:
Εγκρίνει τον Κανονισμό λειτουργίας του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) ως ακολούθως:
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Κανονισμός Λειτουργίας
Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.)
Άρθρο 1
Γενικό πλαίσιο
1.Η Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), οργανώνει και υλοποιεί το
αυτοχρηματοδοτούμενο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.), διάρκειας δύο εξαμήνων.
Το Πρόγραμμα λειτουργεί υπό την επιστημονική επίβλεψη του Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και
διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους
Ε.Λ.Κ.Ε. των AEI.
2.Το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. διαδέχθηκε το πρόγραμμα της ΠΑ.ΤΕ.Σ.
(Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής) της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και αποτελεί επί μακρόν μια πρωτοποριακή εκπαιδευτική πρωτοβουλία, καθώς συνιστά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παιδαγωγικής, θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης.
Ειδικότερα, το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. αποβλέπει στην ενσωμάτωση
της θεωρίας στην πράξη, καταδεικνύοντας ότι η διδασκαλία είναι μια ενιαία, ανοιχτή και μη τυποποιημένη
διαδικασία. Προσφέρει πολύτιμες εμπειρίες για τη δόμηση ενός σύγχρονου μαθησιακού, μαθητοκεντρικού
περιβάλλοντος, με κατάλληλη αξιοποίηση της μεθοδολογίας εκπαίδευσης ενηλίκων.
3. Κατά την έκδοση του παρόντος κανονισμού, το
πρόγραμμα υλοποιείται σε δώδεκα πόλεις της Ελλάδας,
προσφέροντας σε εκπαιδευτικούς και υποψήφιους εκπαιδευτικούς, που είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού
Τομέα), ανεξαρτήτως ειδικότητας, τη δυνατότητα κατάρτισης και πιστοποίησης της παιδαγωγικής και διδακτικής
τους επάρκειας.
Άρθρο 2
Θεσμικό πλαίσιο
1. Ο ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Ο ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
3. Το άρθρο 4 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152/τ. Α’/
28.06.2002) για την «Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης – Κατάργηση της
ΣΕΛΕΤΕ», σύμφωνα με το οποίο ιδρύονται και λειτουργούν μεταξύ άλλων εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκειας δύο εξαμήνων για την κατάρτιση και πιστοποίηση
της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας υποψηφίων
εκπαιδευτικών και πραγματοποιείται η μεταφορά και
μετονομασία του Ειδικού Λογαριασμού της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.
σε Ειδικό Λογαριασμό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και τη λειτουργία
του έκτοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου
και εν γένει με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για
τους Ειδικούς Λογαριασμούς των Τ.Ε.Ι.
4. To άρθρο 29 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ. Α’/
17.09.2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».
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5. Η υπ’ αριθ. 17/21-5-2015 πράξη της Δ.Ε. της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Θέμα 1.7.)
6. Η υπ’ αριθ. 23/25-4-2016 πράξη της Δ.Ε. της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Θέμα 1.4.)
7. Η υπ’ αριθ. 2/20-1-2017 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
(Θέμα 2.4.)
8. Η υπ’ αριθ. 6/23-2-2017 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
(Θέμα 2.4.)
9. Η υπ’ αριθ. 8/9-3-2017 πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
(Θέμα 2.2.)
10. Η υπ’ αριθ. 13/27-4-2017 πράξη της Δ.Ε. της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Θέμα 2.8.)
11. Η υπ’ αριθ. 19/16-6-2017 πράξη της Δ.Ε. της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Θέμα 2.7.)
12. Η υπ’ αριθ. 21/20-6-2017 πράξη της Δ.Ε. της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Θέμα 1.5.)
13. Η υπ’ αριθ. 24/13-7-2017 πράξη της Δ.Ε. της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Θέμα 1.1.)
14. Η υπ’ αριθ. 26/27-7-2017 πράξη της Δ.Ε. της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Θέμα 2.8.)
15. Η υπ’ αριθ. 12/29-3-2019 πράξη της Δ.Ε. της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Θέμα 3.1.)
Άρθρο 3
Εισαγωγή σπουδαστών
1. Τρόπος επιλογής σπουδαστών
i. Η εισαγωγή σπουδαστών στις υπό πλήρωση θέσεις
του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. γίνεται: α) με δημόσια, ανοικτή προς το
κοινό, ηλεκτρονική κλήρωση, και β) σύμφωνα με την
παρακάτω ποσόστωση:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠΟΣΟΣΤΩΣΗ
Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. που
έχουν ήδη συμμετάσχει σε τουλάχι5%
στον τρεις ηλεκτρονικές κληρώσεις
και δεν έχουν κληρωθεί
Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου σπουδών
Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας ή Β/
θμιας Εκπαίδευσης με πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.
Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας ή
Β/θμιας Εκπαίδευσης εγγεγραμμένοι
στους πίνακες αναπληρωτών με πτυχίο
Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.
Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.

15%
20%
10%

10%

40%

ii. Οι ως άνω κατηγορίες εισακτέων σπουδαστών και
η σχετική ποσόστωσή τους δύνανται να μεταβληθούν
κατόπιν σχετικής απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής
(Δ.Ε.) της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. η οποία αναρτάται στη Διαύγεια.
iii. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός σπουδαστών σε μια κατηγορία, οι εναπομείνασες θέσεις συμπληρώνονται από την αμέσως επόμενη
κατηγορία, σύμφωνα με τη σειρά που αναφέρεται στον
παραπάνω πίνακα ποσόστωσης.
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iv. Όλα τα θέματα σχετικά με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης (ιδίως ανάθεση της διενέργειας της
ηλεκτρονικής κλήρωσης σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα,
συγκρότηση επιτροπών κλπ.) καθορίζονται με σχετική
απόφαση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. η οποία αναρτάται στη
Διαύγεια.
v. Για την ανάδειξη υποψηφίων για φοίτηση στο Πρόγραμμα με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης,
συγκροτούνται επιτροπές μετά από σχετική απόφαση
της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. η οποία αναρτάται στη Διαύγεια
2. Πόλεις Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
i. Οι πόλεις που λειτουργεί, κατά την έκδοση του παρόντος κανονισμού, το Πρόγραμμα αναφέρονται στον
παρακάτω πίνακα:
Περιφέρεια
Πόλη
Αττικής
Αθήνα
Πελοποννήσου
Άργος
Θεσσαλίας
Βόλος
Κρήτης
Ηράκλειο
Κ. Μακεδονίας
Θεσσαλονίκη
Ηπείρου
Ιωάννινα
Δυτικής Μακεδονίας
Κοζάνη
Βορείου Αιγαίου
Μυτιλήνη
Δυτικής Ελλάδας
Πάτρα
Νοτίου Αιγαίου
Ρόδος
Αν. Μακεδονίας-Θράκης
Σάπες Ροδόπης
Στερεάς Ελλάδας
Λιβαδειά
ii. Ο συγκεκριμένος αριθμός των υπό πλήρωση θέσεων
ανά πόλη καθορίζεται κατ’ έτος με απόφαση της Δ.Ε. της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. η οποία αναρτάται στη Διαύγεια.
iii. Η Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. δύναται να αναστείλει, με
απόφασή της, τη λειτουργία του Προγράμματος σε κάποια πόλη, στην περίπτωση που κριθεί ότι η λειτουργία
του Προγράμματος στη συγκεκριμένη πόλη δεν είναι
βιώσιμη.
3. Χρηματοδότηση Προγράμματος
i. Το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. είναι αυτοχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων
της Χώρας. Η εν γένει λειτουργία του στηρίζεται στην
καταβολή διδάκτρων ανά συμμετέχοντα σπουδαστή.
Τα συνολικά δίδακτρα ανά σπουδαστή ανέρχονται στο
ποσό των εξακοσίων ευρώ (600,00 €). Το ποσό αυτό καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί ο
Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε σε δύο ισόποσες δόσεις, ως εξής:
τριακόσια ευρώ (300,00 €) μαζί με την αποστολή των
δικαιολογητικών εγγραφής στο Πρόγραμμα πριν την
έναρξη του Α΄ εξαμήνου και τριακόσια ευρώ (300,00 €)
με την ανανέωση της εγγραφής για το Β’ (εαρινό) εξάμηνο πριν την έναρξη των μαθημάτων του Β΄ εξαμήνου.
ii. Η επιστροφή καταβληθέντων διδάκτρων δεν είναι
δυνατή. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επιστροφή του 50%
της καταβληθείσας δόσης των διδάκτρων, στην περίπτωση που επιλεγείς σπουδαστής αιτηθεί εγγράφως
τη διαγραφή του από το Πρόγραμμα έως και επτά (7)
ημερολογιακές ημέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων.
4. Υποβολή αίτησης εισαγωγής στο Πρόγραμμα
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i. Με απόφαση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., η οποία αναρτάται στη Διαύγεια, εκδίδεται κατ’ έτος πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ., με
την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν
την αίτησή τους για εισαγωγή στο Πρόγραμμα εντός της
προβλεπόμενης προθεσμίας.
ii. Η υποβολή της αίτησης εισαγωγής στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.
προϋποθέτει την προηγούμενη καταβολή του ποσού
των τριάντα ευρώ (30,00 €) σε τραπεζικό λογαριασμό
που διατηρεί ο Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η εκπρόθεσμη
καταβολή του ανωτέρω ποσού συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία εισαγωγής
του στο Πρόγραμμα.
iii. Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στην κλήρωση γίνεται αποκλειστικώς ηλεκτρονικά, μέσω των
ιστοσελίδων www.aspete.gr ή www.aspete.eap.gr. Μετά
τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή αίτησης, οι
ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται με δική τους μέριμνα, αποκλειστικά και μόνο μέσω της ιστοσελίδας www.
aspete.gr.
iv. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν, επί ποινή
αποκλεισμού, μία και μόνο αίτηση, με μία μόνο πόλη
προτίμησης και σε μία και μόνο κατηγορία εισακτέων.
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για
υπαγωγή τους σε περισσότερες από μια κατηγορίες υποχρεούνται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής
τους να επιλέξουν υποχρεωτικά μόνο μία (1) κατηγορία
εισακτέων.
v. Σε περίπτωση υποβολής περισσοτέρων της μίας
αιτήσεων, είτε στην ίδια πόλη είτε σε διαφορετική πόλη
για το ίδιο Πρόγραμμα, ή σε περίπτωση υποβολής αίτησης σε περισσότερες από μία κατηγορίες εισακτέων, ο
υποψήφιος θα διαγράφεται οριστικά από τους πίνακες
υποψηφίων για το έτος αναφοράς της πρόσκλησης ενδιαφέροντος και δεν θα συμμετέχει στην κλήρωση. Σε
περίπτωση που εξαιτίας τεχνικού σφάλματος ο υποψήφιος συμμετάσχει στην κλήρωση, θα διαγράφεται από
τους πίνακες κληρωθέντων με απόφαση της Δ.Ε της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., η οποία αναρτάται στη Διαύγεια.
vi. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να βεβαιωθούν,
πριν την υποβολή της αίτησης τους, ότι πληρούν τις
προϋποθέσεις συμμετοχής στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. Η υποβολή
της αίτησης εισαγωγής στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. συνεπάγεται τη
δήλωση του υποψηφίου, ότι πληροί τις προϋποθέσεις
εισαγωγής στο Πρόγραμμα και ότι αποδέχεται ρητά και
ανεπιφύλακτα τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας και
τους όρους συμμετοχής και φοίτησης στο Πρόγραμμα.
5. Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης συμμετοχής στην
κλήρωση
i. Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στο
Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. έχουν οι κάτοχοι τίτλου σπουδών Ανώτατης
Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα)
ή αναγνωρισμένου από αρμόδιο φορέα σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία για την ακαδημαϊκή ισοτιμία τίτλου
της αλλοδαπής.
ii. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση
στην κατηγορία «Κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου Σπουδών» πρέπει να κατέχουν Διδακτορικό Δίπλωμα ελλη-
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νικού Πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένο για την ακαδημαϊκή ισοτιμία τίτλο της αλλοδαπής.
iii. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση
στην κατηγορία «Κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών» πρέπει να κατέχουν Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
ελληνικού Πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένο για την ακαδημαϊκή ισοτιμία τίτλο της αλλοδαπής.
iv. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση
στην κατηγορία «Μόνιμοι Εκπαιδευτικοί Α/θμιας ή Β/
θμιας Εκπαίδευσης με πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.» θα
πρέπει να υποβάλλουν (μαζί με τα δικαιολογητικά τους
εφόσον επιλεγούν) το Φ.Ε.Κ. διορισμού τους και σχετική
βεβαίωση από την υπηρεσία τους.
v. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση
στην κατηγορία «Υποψήφιοι εκπαιδευτικοί Α/θμιας ή Β/
θμιας Εκπαίδευσης εγγεγραμμένοι στους πίνακες αναπληρωτών με πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.» θα πρέπει
να υποβάλλουν (μαζί με τα δικαιολογητικά τους εφόσον
επιλεγούν) τον αριθμό της σειράς κατάταξής τους στον
πίνακα αναπληρωτών ή, σε περίπτωση που δεν τους έχει
γνωστοποιηθεί, τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής
τους.
vi. Η καταληκτική ημερομηνία απόκτησης των απαιτουμένων τίτλων σπουδών και της ακαδημαϊκής ισοτιμίας τους δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων.
vii. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην κλήρωση
στην κατηγορία «Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. που
έχουν ήδη συμμετάσχει σε τουλάχιστον τρεις ηλεκτρονικές κληρώσεις και δεν έχουν κληρωθεί» θα πρέπει να
υποβάλλουν (μαζί με τα δικαιολογητικά τους εφόσον
επιλεγούν) έγγραφο του φορέα που διενήργησε τις κληρώσεις, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος
πράγματι έχει ήδη συμμετάσχει σε τρεις τουλάχιστον
ηλεκτρονικές κληρώσεις χωρίς να έχει τελικώς κληρωθεί.
viii. Η υποβολή της αίτησης προϋποθέτει την κατάθεση του ποσού των τριάντα ευρώ (30,00 €) σε τραπεζικό
λογαριασμό που διατηρεί ο Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ο
οποίος θα ορίζεται στην κατ’ έτος εκδιδόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η εκπρόθεσμη κατάθεση
του ανωτέρω ποσού στον Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. συνεπάγεται τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την συμμετοχή του στην κλήρωση. Το ποσό των τριάντα ευρώ
(30,00 €) δεν συμψηφίζεται με το ποσό των διδάκτρων
και δεν επιστρέφεται, εκτός από την περίπτωση της εκπρόθεσμης κατάθεσης της αίτησης συμμετοχής και της
συνεπαγόμενης μη συμμετοχής του υποψηφίου στην
κλήρωση.
ix. Στο απόκομμα πληρωμής της Τράπεζας πρέπει να
αναγράφονται υποχρεωτικά στο πεδίο «Αιτιολογία Κατάθεσης», τα εξής: Ε.Π.ΠΑΙ.Κ., το ονοματεπώνυμο και ο
αριθμός δελτίου ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) του υποψηφίου. Το
αποδεικτικό της συναλλαγής θα πρέπει να φυλάσσεται
από τον υποψήφιο σπουδαστή.
x. Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται, με δική τους μέριμνα, μέσω ανακοινώσεων που αναρτώνται αποκλειστικά και μόνο στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.aspete.gr και υποχρεούνται να ενεργούν τα επόμενα στάδια της διαδικασίας
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εμπρόθεσμα. Προσωποποιημένη πληροφόρηση από
το φορέα διενέργειας της ηλεκτρονικής κλήρωσης θα
πραγματοποιηθεί μόνο μια φορά και θα αφορά στην ενημέρωση για τη σειρά κατάταξης που έλαβε ο υποψήφιος
στη διαδικασία της κλήρωσης, σε όσους υποψήφιους
έχουν εισάγει έγκυρο λογαριασμό email.
6. Αποτελέσματα κλήρωσης - Ενημέρωση
i. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αναζητούν με δική
τους μέριμνα τα αποτελέσματα της κλήρωσης (σειρά
κατάταξης) στην ιστοσελίδα www.aspete.gr.
ii. Οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση τη σειρά που
κληρώθηκαν σε αρχικά επιλεγέντες και σε επιλαχόντες.
iii. Αρχικά επιλεγέντες χαρακτηρίζονται όσοι έχουν
αύξοντα αριθμό κατάταξης μέχρι και τον αριθμό των
θέσεων που προκηρύχθηκαν για κάθε κατηγορία του
προγράμματος στην πόλη της επιλογής τους. Οι ανήκοντες στους αρχικά επιλεγέντες θα έχουν το δικαίωμα
εγγραφής, εφόσον τα δικαιολογητικά τους πληρούν
τις προϋποθέσεις και τους όρους που έχει ορίσει η
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και καταβάλλουν εμπροθέσμως την πρώτη
δόση των διδάκτρων ποσού τριακοσίων ευρώ (300,00
€). Σε περίπτωση που με τους αρχικά επιλεγέντες δεν
καλυφθούν οι προβλεπόμενες στην προκήρυξη θέσεις,
η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. καλεί, με σχετικές ανακοινώσεις, τους επιλαχόντες να τις καλύψουν. Όσες θέσεις δεν καλυφθούν
έως και μια εβδομάδα μετά την έναρξη των μαθημάτων
του Προγράμματος, θα παραμείνουν κενές.
iv. Οι επιλαχόντες εγγράφονται στο Πρόγραμμα, υπό
την προϋπόθεση ότι τα δικαιολογητικά τους πληρούν
τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχει ορίσει η
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και καταβάλλουν εμπροθέσμως την πρώτη
δόση των τριακοσίων ευρώ (300,00 €).
v. Οι αρχικά επιλεγέντες καθώς και οι επιλαχόντες, υποχρεούνται μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της
κλήρωσης με δική τους μέριμνα, μέσω ανακοινώσεων
που αναρτώνται αποκλειστικά και μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aspete.gr να ενημερώνονται και
να ενεργούν τα επόμενα στάδια της διαδικασίας εμπρόθεσμα.
Άρθρο 4
Εγγραφές σπουδαστών
1. Αρχική εγγραφή
i. Μετά την ανάρτηση των ονομάτων των επιλεγέντων
υποψηφίων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.aspete.
gr, απαιτείται, για την εγγραφή τους, η υποβολή εντός
προθεσμίας που καθορίζεται κατ’ έτος με απόφαση της
Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. των ακόλουθων δικαιολογητικών
εγγράφων: α) αίτηση εγγραφής με τα πλήρη στοιχεία
της αστυνομικής ταυτότητας, β) τα δικαιολογητικά τα
οποία πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους ανάλογα με την κατηγορία στην οποία συμμετείχαν γ) αποδείξεις καταβολής του ποσού συμμετοχής στην κλήρωση
και της πρώτης δόσης των διδάκτρων στον τραπεζικό
λογαριασμό που διατηρεί ο Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και
δ) πρόσφατη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
ii. Η εκπρόθεσμη κατάθεση των ως άνω δικαιολογητικών εγγράφων ισοδυναμεί με μη αποδοχή από μέρους
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του σπουδαστή της επιλογής του για φοίτηση στο Πρόγραμμα.
iii. Εντός μιας εβδομάδας από τη λήξη της ημερομηνίας κατάθεσης των ως άνω δικαιολογητικών εγγράφων
για έλεγχο, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος καλεί με ανακοίνωση του, η οποία δημοσιεύεται στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.aspete.gr επιλαχόντες για
να καλυφθούν οι κενές θέσεις, κατά σειρά προτεραιότητας ανάλογα με τον αύξοντα αριθμό που κληρώθηκαν,
ανά κατηγορία συμμετοχής. Όσοι καλούνται υποχρεούνται να δηλώσουν την αποδοχή της επιλογής τους
καταθέτοντας τα σχετικά παραστατικά της υπό στοιχείο
i) περίπτωσης του παρόντος άρθρου, εντός προθεσμίας
που καθορίζεται με την ως άνω ανακοίνωση. H διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι μία εβδομάδα μετά την
έναρξη των μαθημάτων προκειμένου να καλυφθούν οι
κενές θέσεις.
iv. Μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος συντάσσει
και εισηγείται στη Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. την έγκριση της
κατάστασης των εισακτέων στο Πρόγραμμα σπουδαστών.
v. Μετά την έγκριση της κατάστασης εισακτέων σπουδαστών δεν είναι δυνατή η επιστροφή των καταβληθέντων διδάκτρων. Κατ’ εξαίρεση, στην περίπτωση που
εισακτέος σπουδαστής αιτηθεί εγγράφως τη διαγραφή
του από το Πρόγραμμα έως και επτά (7) ημερολογιακές
ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων, επιστρέφεται σε αυτόν το 50% του ποσού των 300 ευρώ.
vi. Εισακτέοι σπουδαστές, οι οποίοι για οποιονδήποτε
λόγο δεν δύνανται να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα
κατά το έτος εγγραφής τους, επιθυμούν όμως να εξασφαλίσουν τη θέση τους και τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα για το επόμενο έτος, υποχρεούνται να καταβάλλουν το συνολικό ποσό των διδάκτρων, σε δύο δόσεις
όπως ανωτέρω ορίζεται, ως εάν συμμετείχαν κανονικά
στο Πρόγραμμα κατά το έτος για το οποίο εισήχθησαν.
2. Ανανέωση εγγραφής
i. Οι σπουδαστές ανανεώνουν την εγγραφή τους στο
Πρόγραμμα εντός της πρώτης εβδομάδας μετά το πέρας
της εξεταστικής περιόδου του A’ (χειμερινού) εξαμήνου,
με την κατάθεση στη Γραμματεία του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. κάθε
πόλης, των ακόλουθων δικαιολογητικών εγγράφων: α)
αίτηση ανανέωσης εγγραφής και β) απόδειξη καταβολής
της δεύτερης δόσης των διδάκτρων ποσού τριακοσίων
ευρώ (300,00 €) στον τραπεζικό λογαριασμό που διατη-
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ρεί ο Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
ii. Εισακτέοι σπουδαστές, οι οποίοι για οποιονδήποτε
λόγο δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα την αίτηση ανανέωσης εγγραφής για το Β΄ (εαρινό) εξάμηνο και το ποσό
των 300 ευρώ των διδάκτρων διαγράφονται αυτοδικαίως
από το Πρόγραμμα και δεν δύνανται να εξασφαλίσουν
τη θέση τους και τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα
για το επόμενο έτος.
iii. Για τους σπουδαστές που παρακολούθησαν ανεπαρκώς ορισμένα μαθήματα ή απέτυχαν στις αντίστοιχες εξετάσεις μαθήματος κάποιου εξαμήνου απαιτείται
ανανέωση της εγγραφής τους στο αντίστοιχο εξάμηνο
του επόμενου έτους. Η προθεσμία ανανέωσης της εγγραφής καθορίζεται κατ’ έτος με το Χρονοδιάγραμμα
Λειτουργίας του Προγράμματος.
3. Δικαίωμα μετεγγραφής σπουδαστών
i. Δεν επιτρέπεται μετεγγραφή σπουδαστή από
Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. μιας πόλης σε Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. άλλης πόλης. Κατ’
εξαίρεση, μετά από απόφαση της ΔΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. είναι δυνατή η μετεγγραφή σπουδαστή που διορίστηκε ως
μόνιμος ή αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή ως υπάλληλος
πλήρους απασχόλησης σε Φορείς ή Υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών. Ο ως άνω διορισμός
απαιτείται να προέκυψε μετά την υποβολή της αρχικής
αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
ii. Με απόφαση της ΔΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. επιτρέπονται
αμοιβαίες μετεγγραφές σπουδαστών, ίδιας κατηγορίας
εισαγωγής, από μια πόλη Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σε μια άλλη πόλη
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων και
εισήγησης του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Προγράμματος.
iii. Οι μετεγγραφές σπουδαστών δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεπερνούν συνολικά ποσοστό 5% του
αριθμού των εγγεγραμμένων σπουδαστών στην πόλη
υποδοχής.
Άρθρο 5
Κανονισμός σπουδών – Εκπαιδευτικό πλαίσιο
1. Φοίτηση – Παρακολούθηση – Διαγραφή
i. Προκειμένου να πιστοποιηθεί η φοίτησή τους και να
τους απονεμηθεί το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, οι σπουδαστές του Προγράμματος
αξιολογούνται σε θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα (Παράρτημα 2), Πρακτικές Ασκήσεις Διδασκαλίας
(Π.Α.Δ.) και πτυχιακή εργασία.
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ii. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) έχει ως εξής:

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΠΟΛΥΜΕΣΑ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ (2 ΩΡΕΣ/ΜΑΘΗΜΑ + ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β ΕΞΑΜΗΝΟΥ (2 ΩΡΕΣ/ΜΑΘΗΜΑ +ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙΔΟΣ

ΦΕ

Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ

8
7
7
8
7
7
6

Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ

50
7
7
7
7
8
6
8
50

ΩΡΕΣ
ΩΡΕΣ/
ΣΥΝΟΛΙΚΑ
ΠΜ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ
(x 11
διδ.εβδ.)
5
2Θ
22
4
2Θ
22
4
2Θ
22
5
1Θ+1Ε
22
4
2Θ
22
4
2Θ
22
4
14
14
30
11Θ+1Ε
160
4
2Θ
22
4
2Θ
22
4
2Θ
22
4
2Θ
22
5
1Θ+1Ε
22
4
19
12
5
30
9Θ+1Ε
141
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301

Υ= Υποχρεωτικό μάθημα, ΦΕ= Φόρτος εργασίας, ΠΜ= Πιστωτικές Μονάδες, Θ= Θεωρητικό μάθημα, Ε= Εργαστήριο
iii. Η φοίτηση στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. είναι υποχρεωτική και
πρέπει να είναι σε κάθε μάθημα «επαρκής». Ως επαρκής
χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε ένα μάθημα αν ο σπουδαστής παρακολούθησε τουλάχιστον το ακέραιο μέρος
των ¾ των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν.
Σε αντίθετη περίπτωση η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως
ανεπαρκής.
iv. Σπουδαστής με ανεπαρκή φοίτηση σε ένα μάθημα
δε δικαιούται να συμμετάσχει στην τελική γραπτή εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος.
v. Οι απουσίες των σπουδαστών υπολογίζονται από
την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων ή, το αργότερο,
από την ημερομηνία εγγραφής τους σε περίπτωση που
αυτή έπεται.
vi. Με απόφαση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου του Προγράμματος,
στην εξαιρετική περίπτωση ασθενείας σπουδαστή δύναται να θεωρηθούν ως δικαιολογημένες απουσίες έως
δύο (2) διδακτικών ωρών, επιπλέον των προβλεπομένων
ωρών απουσίας της περίπτωσης (iii) της παρούσας παραγράφου. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται η υποβολή εκ
μέρους του σπουδαστή αιτήματος, συνοδευόμενου από
τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.
vii. Ο διδάσκων κάθε μαθήματος είναι υπεύθυνος για
την τήρηση του παρουσιολογίου των σπουδαστών και
οφείλει να ενημερώνει τους σπουδαστές ανά τακτά χρονικά διαστήματα για τον αριθμό των απουσιών τους.
viii. Στο τέλος κάθε εξαμήνου οι διδάσκοντες οφείλουν
να δηλώνουν στη Γραμματεία Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. κάθε πόλης και

σε κατάλληλο προς τούτο έντυπο, τα ονόματα των σπουδαστών που δεν δικαιούνται να προσέλθουν στις τελικές
γραπτές εξετάσεις λόγω ανεπαρκούς φοίτησης αναφέροντας τις ημέρες και ώρες των απουσιών τους.
ix. Η Γραμματεία Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. κάθε πόλης οφείλει να
ανακοινώνει στον σπουδαστή πριν από την ημερομηνία έναρξης των τελικών γραπτών εξετάσεων, αν αποκλείεται από την εξέταση μαθήματος λόγω ανεπαρκούς
φοίτησης.
x. Σπουδαστής που παρακολούθησε ανεπαρκώς ένα ή
περισσότερα μαθήματα υποχρεούται να το/τα παρακολουθήσει εκ νέου το αντίστοιχο εξάμηνο του επόμενου
έτους και να ολοκληρώσει την φοίτησή του εντός των
χρονικών ορίων που διαγράφονται με τα οριζόμενα στην
περίπτωση xi του παρόντος άρθρου.
xi. Οι σπουδαστές οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει
τις σπουδές τους στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. εντός τεσσάρων συνεχόμενων εξαμήνων, από την αρχική τους εγγραφή. Σε
αντίθετη περίπτωση διαγράφονται αυτοδικαίως από το
Πρόγραμμα. Η σχετική διαπιστωτική πράξη διαγραφής
εκδίδεται από τη Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και γνωστοποιείται
στον σπουδαστή.
xii. Σε περίπτωση διαγραφής σπουδαστή από το Πρόγραμμα, ο τελευταίος δεν δικαιούται την επιστροφή των
ήδη καταβληθέντων διδάκτρων.
xiii. Στην περίπτωση που σπουδαστής διαγραφεί από
το Πρόγραμμα και στη συνέχεια μέσω της διαδικασίας
επιλογής εισαχθεί εκ νέου στο Πρόγραμμα εντός τριετί-
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ας από την ημερομηνία διαγραφής του, έχει το δικαίωμα να αιτηθεί την κατοχύρωση μαθημάτων στα οποία
έχει ήδη εξεταστεί επιτυχώς ή υποχρεώσεων τις οποίες
έχει ήδη επιτυχώς ολοκληρώσει, με την προϋπόθεση
ότι αυτές δεν θα έχουν εν τω μεταξύ διαφοροποιηθεί. Η
κατοχύρωση των μαθημάτων γίνεται με απόφαση της
Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Προγράμματος μετά από αίτηση
του σπουδαστή. Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική
η εκ νέου καταβολή των προβλεπόμενων διδάκτρων.
2. Διάρκεια Προγράμματος
i. Η χρονική διάρκεια του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. εκτείνεται από την
1η Σεπτεμβρίου έως και την 31η Αυγούστου του επόμενου ημερολογιακού έτους.
ii. Κατ’ έτος εκδίδεται απόφαση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.,
κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπεύθυνου του
Προγράμματος, στην οποία προβλέπεται το ακαδημαϊκό
ημερολόγιο του Προγράμματος. Η απόφαση αυτή αναρτάται στη Διαύγεια και στην ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
iii. Το διδακτικό έτος, η ακριβής χρονική διάρκεια του
οποίου ορίζεται στο κατ’ έτος εκδιδόμενο ακαδημαϊκό
ημερολόγιο, περιλαμβάνει δύο (2) αυτοτελείς διδακτικές
περιόδους: το πρώτο (Α΄) εξάμηνο (χειμερινό εξάμηνο)
και το δεύτερο (Β΄) εξάμηνο (εαρινό εξάμηνο). Κάθε διδακτικό εξάμηνο διαρκεί, δεκατρείς (13) εβδομάδες εκ
των οποίων οι έντεκα (11) είναι εβδομάδες διδασκαλίας
θεωρητικών – εργαστηριακών μαθημάτων και Π.Α.Δ., η
μία (1) είναι εβδομάδα επαναλήψεων και αναπληρώσεων
και η μία (1) είναι εβδομάδα εξεταστικής περιόδου.
iv. Την εβδομάδα εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου και του εαρινού εξαμήνου πραγματοποιούνται οι εξετάσεις του αντίστοιχου εξαμήνου. Με το
τέλος του εαρινού εξαμήνου προβλέπεται μια επιπλέον
εβδομάδα εξεταστικής περιόδου, κατά την οποία πραγματοποιούνται συμπληρωματικές εξετάσεις για όσους
δεν μπόρεσαν εξαιτίας δικαιολογημένης αδυναμίας τους
να λάβουν μέρος στις εξεταστικές περιόδους του Α’ ή/
και του Β’ εξαμήνου έχουν όμως επαρκής φοίτηση στα
αντίστοιχα μαθήματα. Το δικαιολογημένο ή μη κρίνεται
από τον επιστημονικό υπεύθυνο του προγράμματος.
v. Ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης κάθε εξαμήνου καθορίζεται κατ’ έτος στο αντίστοιχο ακαδημαϊκό
ημερολόγιο.
vi. Για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων του Προγράμματος και την υλοποίηση των Π.Α.Δ. απαιτείται,
εκτός των προαναφερόμενων, η πρωινή παρουσία των
σπουδαστών για επτά (7) ημέρες (καθ’ όλη τη διάρκεια
του Προγράμματος). Η παρακολούθηση των μαθημάτων
είναι υποχρεωτική.
3. Μαθήματα - Πρόγραμμα
i. Το αργότερο μία (1) εβδομάδα πριν από την έναρξη
των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου συντάσσεται και ανακοινώνεται, με ευθύνη του Επιστημονικού
Υπευθύνου του Προγράμματος σε συνεργασία με τον
εκάστοτε Συντονιστή ΕΠΠΑΙΚ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. κάθε πόλης, το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων,
το οποίο περιλαμβάνει: α) το πρόγραμμα μαθημάτων,
β) τους διδάσκοντες καθηγητές κάθε μαθήματος, και
γ) τον ακριβή χρόνο και τόπο πραγματοποίησης κάθε
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μαθήματος ή εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Τα μαθήματα διεξάγονται απογευματινές ώρες (μεταξύ 16.00 και
21.00), κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας.
ii. Η κατανομή των σπουδαστών ανά τμήματα γίνεται
με διαδικασία που ορίζει ο Συντονιστής ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ κάθε πόλης.
iii. Ο αριθμός των σπουδαστών ανά τμήμα δεν μπορεί,
για τα θεωρητικά μαθήματα, να υπερβαίνει τους πενήντα
(50).
iv. Ο αριθμός των σπουδαστών ανά ομάδα για τις
Π.Α.Δ. ορίζεται στους πέντε (5). Κατ’ εξαίρεση, ο αριθμός
σπουδαστών ανά ομάδα για τις Π.Α.Δ. μπορεί να είναι
μεγαλύτερος από τον ως άνω οριζόμενο, μετά από σχετική απόφαση του Επιστημονικού Υπευθύνου του Προγράμματος σε συνεργασία με τον Συντονιστή ΕΠΠΑΙΚ της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. της εκάστοτε πόλης. Σε κάθε περίπτωση, ο
αριθμός αυτός δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8).
v. Ο αριθμός των σπουδαστών ανά τμήμα για τα εργαστηριακά μαθήματα δε μπορεί να υπερβαίνει τους
είκοσι πέντε (25).
vi. Σπουδαστής δε δύναται σε καμία περίπτωση να
λάβει απαλλαγή από την υποχρεωτική παρακολούθηση και εξέταση μαθήματος ή Π.Α.Δ. (εσωτερική ή/και
εξωτερική) ανεξαρτήτως ειδικότητας ή επαγγέλματος.
4. Μεθοδολογία διδασκαλίας
i. Οι διδάσκοντες καθηγητές υποχρεούνται κατά το
σχεδιασμό και την υλοποίηση των διδασκαλιών τους
να λάβουν υπ’ όψιν τους το περίγραμμα του γνωστικού
αντικειμένου, για το οποίο έχουν επιλεγεί να διδάξουν,
και να επιτύχουν τους μαθησιακούς στόχους που περιλαμβάνονται σε αυτό.
ii. Η εκπαιδευτική και διδακτική διαδικασία κάθε μαθήματος περιλαμβάνει μεθόδους διδασκαλίας και εκπαιδευτικές τεχνικές, που συμβάλλουν στην ενεργητική
συμμετοχή των σπουδαστών στη μαθησιακή διαδικασία,
προάγουν την αλληλεπίδραση μεταξύ διδασκόντων και
διδασκομένων και συντελούν στην αυθεντική μάθηση.
iii. Στη διδασκαλία, τόσο των θεωρητικών όσο και των
εργαστηριακών μαθημάτων, αξιοποιείται η μεθοδολογία
της εκπαίδευσης ενηλίκων.
iv. Μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ, για κάθε μάθημα του
ΕΠΠΑΙΚ, ορίζεται Συντονιστής Μαθήματος ο οποίος
υποχρεούται να διασφαλίζει την ομοιογενή εφαρμογή
του περιγράμματος του μαθήματος και την ομοιογενή
αξιολόγηση των σπουδαστών του μαθήματος που συντονίζει σε όλες τις πόλεις που διεξάγεται το πρόγραμμα.
5. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
i. Μετά από εισήγηση του Συντονιστή πόλης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
και απόφαση του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Προγράμματος, μπορεί να οργανώνονται ή/και να παρακολουθούνται, εντός ή/και εκτός της Σχολής, μορφωτικές
εκδηλώσεις, ημερίδες ή διαλέξεις από τους καθηγητές
της Σχολής ή άλλους επιστήμονες που προσκαλούνται
ειδικά.
ii. Η παρακολούθηση των ανωτέρω εκδηλώσεων, που
γίνονται μέσα στο κανονικό πρόγραμμα των μαθημάτων, είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές. Έτσι, όσοι
σπουδαστές απουσιάζουν από τις εκδηλώσεις αυτές χρε-
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ώνονται με απουσίες στα μαθήματα που ήταν προγραμματισμένο να διενεργηθούν κατά τις ώρες που τελικώς
πραγματοποιήθηκε η εκάστοτε εκδήλωση.
6. Βιβλία και Εκπαιδευτικό Υλικό
Το εκπαιδευτικό υλικό που υποστηρίζει τη διδακτική
διαδικασία καταρτίζεται και προτείνεται στους σπουδαστές του Προγράμματος από τους διδάσκοντες καθηγητές. Επίσης, οι διδάσκοντες μπορούν να προτείνουν
προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση του Παιδαγωγικού
Τμήματος, ηλεκτρονικά ακαδημαϊκά συγγράμματα της
δράσης «Κάλλιπος», δικά τους ή άλλων συγγραφέων,
προκειμένου να αξιοποιηθούν στα μαθήματα που διδάσκουν. Οι διδάσκοντες δεν μπορούν να προτείνουν
έντυπα άλλων φορέων, τα οποία είναι και ασύμβατα με
την δομή των μαθημάτων του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.
7. Πρακτική Άσκηση Διδασκαλίας (Π.Α.Δ.)
i. Κάθε σπουδαστής υποχρεούται, στο πλαίσιο του
Προγράμματος, να λάβει μέρος σε όλες τις δραστηριότητες που προβλέπει το Σύστημα των Π.Α.Δ.
ii. Οι υποχρεώσεις των σπουδαστών στις Π.Α.Δ. περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 3 του παρόντος
Κανονισμού.
iii. Η συμμετοχή και επιτυχής αξιολόγηση στις Π.Α.Δ.
του Α’ εξαμήνου αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή σπουδαστή στις Π.Α.Δ. του Β’ εξαμήνου.
8. Πτυχιακή εργασία
i. Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας παρέχει στoυς
σπουδαστές την ευκαιρία για σύνθεση και αξιοποίηση,
τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό πεδίο, των γνώσεων που απέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής
τους στο Πρόγραμμα. Είναι δε καίριας σημασίας για την
εμπέδωση των γνώσεων που απέκτησαν και των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν οι σπουδαστές κατά τη διάρκεια
των σπουδών τους. Για το λόγο αυτό είναι υποχρεωτική
για την απόκτηση του χορηγούμενου Πιστοποιητικού
Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.
ii. Η συγγραφή της πτυχιακής εργασίας παρέχει στο
σπουδαστή τη δυνατότητα να διερευνήσει εις βάθος
ένα θέμα που τον ενδιαφέρει και να το αναπτύξει εφαρμόζοντας ορθολογική, συστηματική και επιστημονική
προσέγγιση. Ο σπουδαστής θα πρέπει να επιλέξει ένα
γνωστικό πεδίο και να αναπτύξει έναν προβληματισμό,
ως θέμα της πτυχιακής του εργασίας, επιχειρηματολογώντας με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και να διατυπώσει τα ερευνητικά ερωτήματα ή τις υποθέσεις εργασίας
του με σαφήνεια και πληρότητα. Επίσης, θα πρέπει να
εντοπίσει και να συλλέξει τις απαραίτητες πληροφορίες
και δεδομένα, να μεθοδεύσει την προσπάθειά του, επιλέγοντας κατάλληλες μεθόδους και τεχνικές για τη
μελέτη του θέματος, να οριοθετήσει το κατάλληλο
δείγμα και τέλος να καταλήξει, μέσα από τη μελέτη, σε
χρήσιμα καινοτόμα συμπεράσματα και σε εποικοδομητικές προτάσεις για τα θέματα που μελέτησε.
iii. Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας δίνει την ευκαιρία στον σπουδαστή να αναπτύξει τις δημιουργικές του
ικανότητες μέσω της εμβάθυνσης στη συσσωρευμένη
γνώση, που υπάρχει στο θέμα που μελέτησε, να συγκρίνει και να αντιπαραβάλλει θέσεις, απόψεις και ιδέες γύρω
από το θέμα αυτό, και να αναπτύξει με τεκμηριωμένο
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τρόπο τη δική του θέση επί του θέματος. Επιπροσθέτως,
η συγγραφή της πτυχιακής εργασίας συνιστά μέσο αξιολόγησης των σπουδαστών. Έτσι, ο διδάσκων καθηγητής
έχει την ευκαιρία να κρίνει κατά πόσο ο εκάστοτε σπουδαστής έχει εμβαθύνει στο θέμα του και ταυτόχρονα να
αξιολογήσει την αναλυτική και συνθετική ικανότητά του
καθώς και τη γλωσσική του επάρκεια.
iv. Η πτυχιακή εργασία δεν είναι μια συλλογή βιβλιογραφικών αναφορών, αποσπασματικών αντιγραφών
άλλων εργασιών, εγκυκλοπαιδικών ερευνών ή λογοτεχνικών αφηγήσεων, αλλά μια έγκυρη κριτική επεξεργασία
ενός θέματος, με χρήση επιστημονικού λόγου και ερευνητικής σκέψης, η οποία αναδεικνύει τις αποκτημένες
ικανότητες επεξεργασίας της θεωρητικής γνώσης και
ορθής χρήσης ερευνητικών μεθοδολογικών παραδειγμάτων.
v. Στο πλαίσιο εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας, ο
σπουδαστής μαθαίνει ιδίως: να σχεδιάζει, να προγραμματίζει, να παρακολουθεί και να ελέγχει την εξέλιξη
εργασιών, να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά πηγές πληροφοριών, να χρησιμοποιεί συνδυαστικά τις γνώσεις, τα εργαλεία και τις τεχνικές που έχει
διδαχθεί, να υποστηρίζει τις απόψεις και τις ιδέες του, και
να παρουσιάζει τα ευρήματα και τα επιτεύγματά του με
διάφορες τεχνικές.
vi. Μέσω της πτυχιακής εργασίας, ο σπουδαστής αξιοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητες που έχει αναπτύξει
κατά τη διάρκεια της φοίτησής του και επιπλέον μαθαίνει
να λειτουργεί και να εργάζεται μεθοδικά, προκειμένου
να ολοκληρώσει την εκπόνησή της. Στην περίπτωση που
δύο σπουδαστές συνεργάζονται για την εκπόνηση της
ίδιας πτυχιακής εργασίας, η τελευταία δύναται, μεταξύ άλλων, να συμβάλλει ουσιαστικά και στην ενίσχυση
του πνεύματος συνεργασίας, καθώς απαιτεί από τους
σπουδαστές να λύσουν τα διάφορα προβλήματα καταμερισμού εργασίας.
vii. Καλές πτυχιακές εργασίες θεωρούνται εκείνες που
έχουν τη δυναμική να δημοσιευτούν σε επιστημονικά περιοδικά ή να ανακοινωθούν σε συνέδρια του αντίστοιχου
επιστημονικού χώρου.
viii. Κάθε σπουδαστής, κατόπιν συνεννόησης με τον
επιβλέποντα καθηγητή της επιλογής του, υποβάλλει,
κατά τις εργάσιμες ημέρες της δεύτερης διδακτικής
εβδομάδας του Β΄ εξαμήνου του διδακτικού έτους, το
θέμα της πτυχιακής του εργασίας, συμπληρώνοντας
το σχετικό έντυπο («Δελτίο Ανάθεσης και Αξιολόγησης
Πτυχιακής Εργασίας»), υπογεγραμμένο από τον επιβλέποντα καθηγητή, στην αρμόδια Γραμματεία Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.
(Παράρτημα 4).
ix. Η διάρκεια εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας ορίζεται σε ένα (1) εξάμηνο.
x. Η Γραμματεία Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. κάθε πόλης καταρτίζει
κατάλογο με τα ονοματεπώνυμα των σπουδαστών, τις
ημερομηνίες ανάληψης και τα θέματα των πτυχιακών
εργασιών, και τους επιβλέποντες καθηγητές, ο οποίος
κοινοποιείται σε διδάσκοντες καθηγητές, στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. και στον Συντονιστή
ΕΠΠΑΙΚ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. κάθε πόλης.
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xi. Το αντικείμενο μελέτης της πτυχιακής εργασίας
μπορεί να είναι βιβλιογραφική ή/και εμπειρική έρευνα.
xii. Η πτυχιακή εργασία μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική (μέχρι το πολύ 2 σπουδαστές). Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη ομαδικής εργασίας είναι να
προδιαγραφούν οι ιδιαίτερες απαιτήσεις που σχετίζονται
με αυτήν και ειδικότερα οι διακριτές υποχρεώσεις κάθε
μέλους της ομάδας.
xiii. Κάθε σπουδαστής πρέπει να επικοινωνεί τακτικά
με τον επιβλέποντα καθηγητή του. Κατά τη διάρκεια των
αρχικών συναντήσεων ή/και επικοινωνίας τους καταρτίζεται ένα γενικό σχέδιο εξέλιξης της πτυχιακής εργασίας. Οι συναντήσεις αποσκοπούν στην ενημέρωση του
επιβλέποντα καθηγητή για την πορεία του έργου, στην
επίλυση προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στην πορεία της εργασίας και στην παροχή καθοδήγησης για τα
επόμενα βήματα.
xiv. Ο επιβλέπων καθηγητής έχει τη διακριτική ευχέρεια να ζητήσει από τον σπουδαστή την τήρηση ημερολογίου συναντήσεων για την εκπόνηση της πτυχιακής
εργασίας ή ακόμα και την παράδοση συνοπτικών εκθέσεων προόδου του έργου σε συγκεκριμένες προθεσμίες,
ώστε να γίνεται εύκολα εμφανής η πρόοδος της εργασίας
και η ανταπόκριση του σπουδαστή στις αυξημένες απαιτήσεις της εκπόνησής της.
xv. Κάθε διδάσκων καθηγητής, ο οποίος παραδίδει
μαθήματα σε ένα ή και στα δύο εξάμηνα, υποχρεούται
να αναλάβει την επίβλεψη πτυχιακών εργασιών.
xvi. Ο επιβλέπων καθηγητής υποχρεούται να καταθέσει το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των πτυχιακών
εργασιών (συμπληρώνοντας το τρίτο μέρος του εντύπου
«Δελτίο Ανάθεσης και Αξιολόγησης Πτυχιακής Εργασίας») που έχει αναλάβει να επιβλέψει μέχρι το τέλος της
εβδομάδας της εξεταστικής περιόδου του Β’ εξαμήνου.
xvii. Ο επιβλέπων καθηγητής μεριμνά ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα λογοκλοπής από τους σπουδαστές. Οι
σπουδαστές υπογράφουν σχετική δήλωση (Παράρτημα
4). Οι διδάσκοντες έχουν τη δυνατότητα ελέγχου της
σύμπτωσης κειμένων μέσω κατάλληλου εργαλείου που
θα τους παρέχει το Πρόγραμμα.
xviii. Η ευθύνη της εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας
βαρύνει τον σπουδαστή. Πτυχιακή εργασία που δεν έχει
λάβει την έγκριση του επιβλέποντα καθηγητή δεν μπορεί
να υποβληθεί ως περατωθείσα. Στην περίπτωση που ο
επιβλέπων καθηγητής προτείνει τροποποιητικές βελτιώσεις, ο σπουδαστής οφείλει να τις λάβει υπόψη του κατά
τη σύνταξη της τελικής μορφής της πτυχιακής εργασίας.
xix. Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας
και ύστερα από έγκριση του επιβλέποντα καθηγητή, η
εργασία υποβάλλεται στη Γραμματεία Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. κάθε
πόλης. Η πτυχιακή εργασία κατατίθεται, (εφόσον ο/η
σπουδαστής/τρια έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το σύνολο των μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστηριακών,
του Α’ εξαμήνου και έχει παρακολουθήσει επαρκώς το
σύνολο των μαθημάτων του Β’ εξαμήνου) έως την ημέρα
έναρξης της εξεταστικής περιόδου του Β’ εξαμήνου, σε
ένα (1) ηλεκτρονικό (CD – rom) αντίτυπο (σε μορφή pdf
και σε ένα ενιαίο αρχείο).
xx. Η πτυχιακή εργασία πρέπει να έχει έκταση δέκα
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χιλιάδων (10.000) λέξεων (±10%) όταν την εκπονεί ένας
σπουδαστής και δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) λέξεων
(±10%) όταν την εκπονούν από κοινού δύο (2) σπουδαστές.
xxi. Οι προδιαγραφές συγγραφής των πτυχιακών εργασιών περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα 4 του
παρόντος Κανονισμού.
xxii. Η πτυχιακή εργασία αντιστοιχεί σε εκατόν πενήντα (150) ώρες απασχόλησης και πέντε (5) πιστωτικές
μονάδες.
9. Αξιολόγηση των σπουδαστών
i. Προκειμένου να πιστοποιηθεί η φοίτησή τους και
να τους απονεμηθεί το προβλεπόμενο Πιστοποιητικό
Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, οι σπουδαστές
αξιολογούνται: α) στο κάθε μάθημα (θεωρητικό και εργαστηριακό) του Προγράμματος Σπουδών, β) στις Π.Α.Δ.,
και γ) στην πτυχιακή τους εργασία.
ii. Ο τελικός βαθμός Β του πιστοποιητικού προκύπτει
από τον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: Β = Χ * 0,8 + Ψ * 0,2
όπου Χ και Ψ συμβολίζουν τον βαθμό όλων των μαθημάτων και τον βαθμό της πτυχιακής εργασίας, αντίστοιχα,
υπολογισμένων στην κλίμακα 0-10 και στρογγυλοποίηση
ενός δεκαδικού ψηφίου. Ο βαθμός Χ προκύπτει από το
άθροισμα των βαθμών όλων των εξαμηνιαίων μαθημάτων διαιρουμένου με τον αριθμό των μαθημάτων υπολογισμένου στην ανωτέρου κλίμακα. Ο βαθμός Ψ συμπίπτει
με το βαθμό της πτυχιακής εργασίας υπολογισμένου
στην ανωτέρω κλίμακα.
iii. Προϋπόθεση χορήγησης του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στο σπουδαστή,
είναι ο τελευταίος να έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό και
να έχει επιτύχει σε όλα τα μαθήματα βαθμό τουλάχιστον
πέντε (5.0). Ο σπουδαστής φοιτά στο έτος εισαγωγής και
βεβαιώνεται το χρονοδιάγραμμα σπουδών του σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έτους εισαγωγής του ανεξάρτητα του χρόνου ολοκλήρωσης των ακαδημαϊκών
υποχρεώσεών του. Για τον σπουδαστή που ολοκληρώνει
το Πρόγραμμα το επόμενο έτος από αυτό της εισαγωγής
του είτε εξ΄ ολοκλήρου είτε μερικώς, η φοίτησή του το
επόμενο έτος δεν συνεπάγεται επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος σπουδών στην ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών του υποχρεώσεων.
10. Αξιολόγηση των θεωρητικών και εργαστηριακών
μαθημάτων
i. Ο βαθμός κάθε εξαμηνιαίου μαθήματος εκφράζεται
στην κλίμακα μηδέν έως δέκα (0-10) με στρογγυλοποίηση ενός δεκαδικού ψηφίου.
ii. Ως βάση προαγωγής για κάθε μάθημα ορίζεται ο
βαθμός πέντε (5.0).
iii. Ο βαθμός μαθήματος εξάγεται με συνεκτίμηση του
βαθμού προόδου, κατά 35%, και του βαθμού της γραπτής τελικής εξέτασης, κατά 65%, με την προϋπόθεση ότι
ο βαθμός της τελικής εξέτασης είναι ίσος ή μεγαλύτερος
του τέσσερα (4,0) στην κλίμακα 0-10. Ο βαθμός Μ του
μαθήματος υπολογίζεται από τον τύπο: Μ = Π*0,35 +
Τ*0,65 όπου Π και Τ συμβολίζουν τον βαθμό της προόδου και της τελικής εξέτασης, αντίστοιχα, οι οποίοι υπολογίζονται στην ίδια βαθμολογική κλίμακα.
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iv. Η συμμετοχή του σπουδαστή στις τελικές εξετάσεις
είναι υποχρεωτική.
v. Τα κριτήρια και ο τρόπος υπολογισμού του βαθμού
προόδου σε κάθε μάθημα καθορίζονται από τον Συντονιστή του Μαθήματος, σε συνεργασία με τους διδάσκοντες καθηγητές των πόλεων, και ανακοινώνονται στους
σπουδαστές κατά την έναρξη των μαθημάτων. Ο βαθμός
προόδου εξάγεται είτε από ενδιάμεση γραπτή εξέταση
είτε από άλλες ισοδύναμες διαδικασίες αξιολόγησης. Ο
βαθμός προόδου κατατίθεται στη Γραμματεία του ΕΠΠΑΙΚ κάθε πόλης, από τον διδάσκοντα καθηγητή του
μαθήματος, τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν
από την έναρξη των τελικών εξετάσεων του εξαμήνου.
Η έγκαιρη κατάθεση της βαθμολογίας αποτελεί ευθύνη
των διδασκόντων.
vi. Οι τελικές γραπτές εξετάσεις κάθε εξαμήνου πραγματοποιούνται την εβδομάδα που ακολουθεί μετά τη
λήξη των μαθημάτων του εξαμήνου.
vii. Οι σπουδαστές έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση δύο εξεταστικών περιόδων για τα μαθήματα κάθε
εξαμήνου. Πιο συγκεκριμένα: α) για τα μαθήματα που
διδάσκονται κατά το Α’ εξάμηνο (χειμερινό), η πρώτη
εξεταστική περίοδος λαμβάνει χώρα την εβδομάδα που
ακολουθεί μετά τη λήξη των μαθημάτων του εξαμήνου,
και για τα μαθήματα που διδάσκονται κατά το Β’ εξάμηνο
(εαρινό), η πρώτη εξεταστική περίοδος λαμβάνει χώρα
επίσης την εβδομάδα που ακολουθεί μετά τη λήξη των
μαθημάτων του εξαμήνου. Για τους σπουδαστές που δεν
μπόρεσαν να λάβουν μέρος στην εξεταστική περίοδο
του Α’ ή/και του Β’ εξαμήνου προβλέπεται η διενέργεια
συμπληρωματικών εξετάσεων σε μια επιπλέον εβδομάδα με το πέρας του Β’ εξαμήνου, β) Οι σπουδαστές
που συμμετείχαν στις εξετάσεις και απέτυχαν σε ένα ή
περισσότερα μαθήματα του Α’ ή και Β’ εξαμήνου έχουν
την δυνατότητα συμμετοχής είτε σε μία επιπλέον εξεταστική περίοδο (δεύτερη εξεταστική περίοδος) η οποία
καθορίζεται με απόφαση του Επιστημονικού Υπευθύνου
του Προγράμματος κατά την διάρκεια του Ιουνίου τρέχοντος έτους είτε στις αντίστοιχες εξετάσεις του επόμενου
ακαδημαϊκού έτους. Στην περίπτωση αυτή διατηρούν
τον βαθμό της προόδου του προηγούμενου έτους.
viii. Τα κριτήρια και ο τρόπος υπολογισμού του τελικού
βαθμού στα εργαστηριακά μαθήματα καθορίζονται από
τον διδάσκοντα καθηγητή και ανακοινώνονται στους
σπουδαστές κατά την έναρξη των μαθημάτων.
ix. Ο βαθμός της τελικής εξέτασης εκάστου μαθήματος
κατατίθεται από τον διδάσκοντα καθηγητή μαζί με τα
γραπτά δοκίμια των σπουδαστών στη Γραμματεία του
Προγράμματος, το αργότερο επτά (7) ημέρες από την
ημέρα εξέτασης του μαθήματος.
11. Αξιολόγηση των Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας (Π.Α.Δ.)
i. Ο βαθμός στις Π.Α.Δ. κάθε σπουδαστή εκφράζεται
στην κλίμακα ένα έως δέκα (1-10) και όπως περιγράφεται
αναλυτικώς στη συνέχεια.
ii. Για τις Π.Α.Δ. Α’ εξαμήνου ισχύει ότι κάθε μικροδιδασκαλία βαθμολογείται με άριστα το εκατό (100). Ο
τελικός βαθμός εξάγεται από το άθροισμα των βαθμών
των δύο μικροδιδασκαλιών διαιρούμενο με το δύο (2)
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και το αποτέλεσμα διαιρούμενο με το δέκα (10), όπως
φαίνεται στον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: [(1η μ.δ. +
2η μ.δ.) / 2] / 10 με στρογγυλοποίηση ενός δεκαδικού
ψηφίου.
iii. Για τις Π.Α.Δ. Β΄ εξαμήνου ισχύει ότι κάθε προκαταρκτική διδασκαλία καθώς και η πτυχιακή διδασκαλία
βαθμολογείται με άριστα το εκατό (100). Ο τελικός βαθμός εξάγεται από το άθροισμα των βαθμών των τριών διδασκαλιών διαιρούμενο με το τρία (3) και το αποτέλεσμα
διαιρούμενο με το δέκα (10), όπως φαίνεται στον ακόλουθο μαθηματικό τύπο: [(1η πρ.δ. + Πτ.δ. + 2η πρ.δ.) /
3] / 10 με στρογγυλοποίηση ενός δεκαδικού ψηφίου.
12. Αξιολόγηση της πτυχιακής εργασίας
i. Η πτυχιακή εργασία αξιολογείται και βαθμολογείται
στην κλίμακα μηδέν έως δέκα (0-10) με στρογγυλοποίηση ενός δεκαδικού ψηφίου. Ο βαθμός της πτυχιακής
εργασίας συνεισφέρει 20% στον τελικό βαθμό του πιστοποιητικού.
ii. Τα κριτήρια αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας
είναι: η επιστημονική εγκυρότητα και η συμβολή της
στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο, η τήρηση των προδιαγραφών τεκμηρίωσης, έκτασης και περιεχομένου, η
ορθή χρήση των βιβλιογραφικών αναφορών, η τήρηση
των κανόνων της ερευνητικής δεοντολογίας (π.χ. αντιγραφή δημοσιευμένων α) κειμένων ή αποσπασμάτων
τους β) φωτογραφικών ή ηχητικών τεκμηρίων χωρίς
ειδική άδεια, αναφορές), η μορφική και επιστημονική
αρτιότητα (π.χ. σχεδιασμός και υλοποίηση της έρευνας),
η εσωτερική συνοχή και η ευπαρουσίαστη και εύληπτη
ανάπτυξη του αναληφθέντος θέματος.
Άρθρο 6
Χρονοδιάγραμμα λειτουργίας μαθημάτων
1. Η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων κάθε ακαδημαϊκού έτους καθορίζεται με απόφαση της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου
του Προγράμματος, και το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας
των μαθημάτων ακολουθεί το ακαδημαϊκό ημερολόγιο
του προγράμματος όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο
5 του παρόντος. Δεν πραγματοποιούνται θεωρητικά και
εργαστηριακά μαθήματα, Π.Α.Δ. και διαδικασίες αξιολόγησης σπουδαστών κατά τις εξής χρονικές περιόδους:
α) από 24 Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου, β) την 30η
Ιανουαρίου, γ) την 25η Μαρτίου, δ) την Καθαρά Δευτέρα,
ε) από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και την Παρασκευή της
Διακαινησίμου, στ) την 1η Μαΐου, ζ) του Αγίου Πνεύματος, η) από την 1η Ιουνίου μέχρι και την 31η Αυγούστου,
θ) την 28η Οκτωβρίου, ι) την 17η Νοεμβρίου και ια) τις
ημέρες που έχουν χαρακτηρισθεί ως ημέρες τοπικής αργίας σε κάθε πόλη που λειτουργεί το Πρόγραμμα.
2. Τα μαθήματα που δεν πραγματοποιούνται κατά τις
αργίες των περιπτώσεων (β), (γ), (δ), (στ), (ζ), (θ), (ι) και (ια)
της παραπάνω παραγράφου ή για άλλους απρόβλεπτους
λόγους (π.χ. ακραία καιρικά φαινόμενα) αναπληρώνονται
με ευθύνη του Συντονιστή ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ κάθε
πόλης σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο
του Προγράμματος.

28240

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2551/27.06.2019

Άρθρο 7
Καταβολή διδάκτρων
1. Τα δίδακτρα για τη συμμετοχή στο Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. καταβάλλονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος
Κανονισμού. Σε κάθε περίπτωση, η καταβολή των διδάκτρων γίνεται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη της
πρώτης διδακτικής εβδομάδας εκάστου εξαμήνου. Η μη
καταβολή των διδάκτρων κάθε εξαμήνου, συνεπάγεται
τη διαγραφή του σπουδαστή από το Πρόγραμμα.
2. Στην περίπτωση που σπουδαστής είτε επαναλάβει,
κατά το επόμενο έτος, την παρακολούθηση γνωστικών
αντικειμένων του Προγράμματος, λόγω ιδίως απουσιών, αδυναμίας παρακολούθησης ή μη επιτυχούς αξιολόγησης, είτε επανεξεταστεί σε μαθήματα χωρίς να έχει
προηγηθεί η εκ νέου παρακολούθησή τους, τότε δεν
υποχρεούται στην εκ νέου καταβολή διδάκτρων.
3. Στην περίπτωση που διακοπεί η λειτουργία του
Προγράμματος στην πόλη φοίτησής του, ο σπουδαστής δύναται να εγγραφεί σε άλλη πόλη που λειτουργεί το Πρόγραμμα με απόφαση της Δ.Ε της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπεύθυνου του
Προγράμματος.

επιπροσθέτως της οριστικής διακοπής της παρακολούθησης του προγράμματος. Κυρώσεις που αφορούν σε
διακοπή παρακολούθησης του προγράμματος επιβάλλονται με απόφαση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μετά από
τη διατύπωση γνώμης από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο
του Προγράμματος, σε συνεργασία με τον Συντονιστή
ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ της οικείας πόλης.
5. Οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες, και σε απόλυτη αναλογία το προσωπικό, που συμμετέχουν στο
Πρόγραμμα πρέπει να επιδεικνύουν την προσήκουσα
συμπεριφορά απέναντι στους σπουδαστές, στις σπουδάστριες και το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό
του προγράμματος. Απάδουσα συμπεριφορά ελέγχεται
με πειθαρχικές ποινές από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, όσον αφορά μόνιμο προσωπικό, ή με αντίστοιχες
ποινές που περιλαμβάνουν ακόμα και την καταγγελία
της σύμβασης για το προσωπικό με συμβάσεις έργου
ή συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου με απόφαση
της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μετά από διατύπωση γνώμης
από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος,
σε συνεργασία με τον Συντονιστή ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ
της οικείας πόλης.

Άρθρο 8
Απαγορεύσεις – Κυρώσεις
1. Απαγορεύεται: α) η πρόκληση φθορών στις αίθουσες διδασκαλίας, τους κοινόχρηστους και εργαστηριακούς χώρους και στο πάσης φύσεως υλικό, β) η χρήση
από τους σπουδαστές των πάσης φύσεως εργαλείων,
μηχανημάτων και λοιπών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού χωρίς την άδεια, εποπτεία και παρουσία του
διδάσκοντα καθηγητή, γ) η κατανάλωση φαγητών και
ποτών, το κάπνισμα, η μαγνητοσκόπηση/βιντεοσκόπηση
και η χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια της
διδασκαλίας.
2. Κάθε παραβίαση των ως άνω απαγορεύσεων ελέγχεται και δύνανται να επιβάλλονται σχετικώς οι εξής
κυρώσεις από τους διδάσκοντες ή τον Συντονιστή κάθε
πόλης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.: α) απλή επίπληξη, β) αποβολή από
διδακτική ώρα και γ) διακοπή της παρακολούθησης του
Προγράμματος κατά το τρέχον έτος. Η τελευταία κύρωση
επιβάλλεται με απόφαση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μετά
από τη διατύπωση σχετικής γνώμης από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος, σε συνεργασία με
τον οικείο Συντονιστή ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ της οικείας
πόλης.
3. Στην περίπτωση που σπουδαστής προβεί από δόλο
στη φθορά κτιριακών εγκαταστάσεων ή πάσης φύσεως
υλικού, υποχρεούται να καταβάλλει αποζημίωση αποκαθιστώντας στο ακέραιο τη φθορά που προξένησε. Σε
κάθε περίπτωση, η διοίκηση της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. δικαιούται
να καταγγέλλει τα αδικήματα στα αρμόδια διοικητικά ή/
και δικαιοδοτικά όργανα.
4. Οι σπουδαστές του προγράμματος οφείλουν να επιδεικνύουν κόσμια συμπεριφορά κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των μαθημάτων. Συμπεριφορά η οποία είναι
προσβλητική ή δεν συνάδει εν γένει με τον ακαδημαϊκό
χαρακτήρα του προγράμματος υπόκειται σε κυρώσεις
αντίστοιχες με αυτές της ανωτέρω παραγράφου και

Άρθρο 9
Αξιολόγηση Προγράμματος - Διασφάλιση
ποιότητας
1. Η αξιολόγηση του Προγράμματος διακρίνεται σε
Εσωτερική και Εξωτερική. Oι διαδικασίες της Εσωτερικής
και της Εξωτερικής Αξιολόγησης του Προγράμματος διαμορφώνονται σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία και τις
ειδικές κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες, που δημοσιοποιούνται από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ)
2. H Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί
δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα. Επαναλαμβάνεται
κατ’ έτος και σε αυτήν συμμετέχουν οι σπουδαστές, οι
διδάσκοντες καθηγητές και οι επόπτες των Π.Α.Δ. Πρόκειται ουσιαστικά για μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης
του Προγράμματος, που σηματοδοτεί την ίδια την ταυτότητά του, καθώς αποτυπώνει και αναδεικνύει όλα τα
χαρακτηριστικά της λειτουργίας του, θετικά και αρνητικά, και καταγράφει τους στόχους και τις φιλοδοξίες του.
3. Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στο
πλαίσιο της Εσωτερικής Αξιολόγησης του Προγράμματος είναι δομημένα, πρότυπα ερωτηματολόγια, που είναι συμβατά με την οικεία νομοθεσία και τις συναφείς
οδηγίες της Α.ΔΙ.Π. και έχουν εγκριθεί από τη Δ.Ε. της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
4. Στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αξιολόγησης συλλέγονται δεδομένα και στοιχεία αναφορικά με το υφιστάμενο
και το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας του Προγράμματος
και τους τρόπους επίτευξής του. Τα στοιχεία αυτά είναι
απαραίτητα για τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής
Αξιολόγησης του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. η οποία συντάσσεται κάθε
έτος. Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης δεν πρέπει
να αναλώνεται στην απλή παράθεση των ως άνω στοιχείων, αλλά να υπεισέρχεται κριτικά στην ανάλυση και
αξιολόγησή τους, με στόχο την συναγωγή χρήσιμων συ-
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μπερασμάτων και προτάσεων που θα οδηγήσουν στην
βελτίωση της ποιότητας του Προγράμματος.
5. Υπεύθυνη για το συντονισμό της Εσωτερικής Αξιολόγησης και τη σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. είναι η Ομάδα Αξιολόγησης
του ΕΠΠΑΙΚ, που ορίζεται από τη Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
μετά από πρόταση του Συνέλευσης του Παιδαγωγικού
Τμήματος. Η Ομάδα Αξιολόγησης του ΕΠΠΑΙΚ αποτελείται από πέντε μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ που συμμετέχουν στο
Πρόγραμμα. Για την σύνταξη της Έκθεσης Εσωτερικής
Αξιολόγησης η Ομάδα Αξιολόγησης του ΕΠΠΑΙΚ μπορεί να αξιοποιεί τα εργαλεία εσωτερικής αξιολόγησης
που προβλέπονται από την ΑΔΙΠ καθώς επίσης και άλλα
ποιοτικά και ποσοτικά εργαλεία που βοηθούν στην βαθύτερη ανάλυση των αποτελεσμάτων.
6. Η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.,
η οποία εγκρίνεται από το Παιδαγωγικό Τμήμα της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., κατατίθεται προς ενημέρωση και αξιολόγηση στη Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ακολούθως διαβιβάζεται
στη ΜΟ.ΔΙ.Π. του Ιδρύματος, η οποία με τη σειρά της
την αποστέλλει στην Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, (Α.ΔΙ.Π.)
προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 10
Οργάνωση και Διοικητική λειτουργία
1. Βάση της δομής και της διοικητικής οργάνωσης
του Προγράμματος αποτελεί το οργανόγραμμα του
Ε.Π.ΠΑΙ.Κ., όπως αυτό αποτυπώνεται στο Παράρτημα 1
του παρόντος Κανονισμού. Η διάρκεια του Προγράμματος ορίζεται ως δωδεκάμηνη από 1η Αυγούστου έως και
την 31η Ιουλίου. Το χρονικό διάστημα απασχόλησης του
προσωπικού, το αντικείμενο και το είδος της απασχόλησης στις επιμέρους θέσεις καθορίζεται με απόφαση του
αρμοδίου κατά νόμο οργάνου της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μετά από
εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου.
2. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.: Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος (Ε.Υ.) του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. είναι μέλος του
Δ.Ε.Π του Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και
ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. κατόπιν διατύπωσης γνώμης από τη
Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος. Η διάρκεια της
θητείας του Ε.Υ. του Προγράμματος είναι διετής, με δυνατότητα ανανέωσης. Ο Ε.Υ. του Προγράμματος ευθύνεται:
i. για την ορθή υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου και τη σκοπιμότητα των
δαπανών που συνδέονται με την εκτέλεση του φυσικού
αντικειμένου του έργου και παρακολουθεί το οικονομικό
αντικείμενό του. Εισηγείται στα αρμόδια όργανα κάθε
θέμα που αφορά την εκτέλεση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Προγράμματος.
ii. Για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού
του Προγράμματος απαιτείται έγγραφο τεκμηριωμένο
αίτημα του Ε.Υ. προς τον Προϊστάμενο της Μ.Ο.Δ.Υ. του
Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.
iii. Για την πληρωμή δαπανών του Προγράμματος, ο
Επιστημονικός Υπεύθυνος υποβάλλει στη Μ.Ο.Δ.Υ. του
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Ε.Λ.Κ.Ε. αίτημα πληρωμής που συνοδεύεται με τα σχετικά
δικαιολογητικά για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την
πληρωμή των σχετικών δαπανών. Αν μια δαπάνη δεν
προβλέπεται στον προϋπολογισμό του Προγράμματος,
απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών ύστερα από τεκμηριωμένο
αίτημα του Ε.Υ.
iv. Ο Ε.Υ. του Προγράμματος ασκεί και τις αρμοδιότητες
του Συντονιστή του Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. στην πόλη της Αθήνας.
v. Ο Ε.Υ. του Προγράμματος δύναται να προβεί στη
διενέργεια επιτόπιων ελέγχων προκειμένου να διαπιστώσει το επίπεδο οργάνωσης του Προγράμματος στις
πόλεις που αυτό λειτουργεί. Για το σκοπό αυτό, ο Ε.Υ.
εισηγείται προς έγκριση στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιδρύματος την
υπηρεσιακή μετακίνησή του, για χρονικό διάστημα έως
και τριών (3) εργάσιμων ημερών ανά πόλη που λειτουργεί το Πρόγραμμα. Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής
του Επιστημονικού Υπευθύνου καλύπτονται από τον
προϋπολογισμό του Προγράμματος.
vi. Για την κατά το δυνατόν αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων του, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
του Προγράμματος συνεπικουρείται κατά την άσκηση
του έργου του από το Νομικό Τμήμα, το οποίο στελεχώνεται από δικηγόρο/ους με σύμβαση έργου δωδεκάμηνης διάρκειας η οποία δύναται να παρατείνεται όσο
λειτουργεί το πρόγραμμα. Έργο του Νομικού Τμήματος
είναι η νομική υποστήριξη του Προγράμματος σε όλες
τις πόλεις που αυτό λειτουργεί. Πιο συγκεκριμένα, στις
αρμοδιότητες του Νομικού Τμήματος περιλαμβάνονται
ιδίως: α. Η διενέργεια των απαιτούμενων διαδικασιών για
τη σύναψη των συμβάσεων, από τη σύνταξη της προκήρυξης μέχρι και την περαίωση του φυσικού αντικειμένου, ιδίως προετοιμασία, σύνταξη και παρακολούθηση
όλων των διαδικασιών προμηθειών, διαγωνισμών και
προσκλήσεων, υπογραφή των συμβάσεων, β) ο έλεγχος
νομιμότητας και η παρακολούθηση των διαδικασιών
προσκλήσεων, προκηρύξεων διαγωνισμών και λοιπών
διαδικασιών ανάθεσης προμηθειών, γ) η απάντηση αιτημάτων αναδόχων, δ) η οικονομική παρακολούθηση των
έργων και ο έλεγχος της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους, ε) η σύνταξη εισηγήσεων και γνωμοδοτικών σημειωμάτων απευθυνόμενων προς τον Ε.Λ.Κ.Ε.
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., και στ) κάθε άλλο ζήτημα που από τη
φύση του ανάγεται στις αρμοδιότητες του Τμήματος. Οι
εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται και παρατείνονται με
αποφάσεις της Επιτροπής του ΕΛΚΕ.
3. Συντονιστής ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ κάθε πόλης: Ο
Συντονιστής της εκάστοτε πόλης που λειτουργεί το
Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. έχει τη συνολική ευθύνη τήρησης της οικείας νομοθεσίας, της υλοποίησης του Προγράμματος,
καθώς και της παρακολούθησης και διασφάλισης της
ποιότητας και αποτελεσματικότητας του Προγράμματος
στην πόλη ευθύνης του. Για την πόλη της Πάτρας και της
Θεσσαλονίκης το έργο του Συντονιστή ανατίθεται χωρίς
αμοιβή σε μέλη ΕΠ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ως πρόσθετο έργο.
Οι αρμοδιότητες του Συντονιστής ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ
κάθε πόλης είναι ιδίως οι ακόλουθες:
α. Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος στην πόλη ευθύνης του.
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β. Εισηγείται στον Ε.Υ. του Προγράμματος για κάθε
θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων του.
γ. Συντάσσει εκθέσεις πεπραγμένων για την εν γένει
λειτουργία του Προγράμματος στην πόλη ευθύνης του.
δ. Συμμετέχει σε Επιτροπές με αντικείμενο τη βελτίωση
του τρόπου λειτουργίας του Προγράμματος.
ε. Θέτει στόχους στους διδάσκοντες και μεριμνά ώστε
να δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την
επίτευξή τους.
στ. Ενημερώνει τους διδάσκοντες και επόπτες Π.Α.Δ.
σχετικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους και
ελέγχει την ορθή εκτέλεση του έργου που τους έχει ανατεθεί (βλ. λ.χ. ώρα προσέλευσης – αποχώρησης, ορθή τήρηση παρουσιολογίου, συγγραφή σημειώσεων, έγκαιρη
κατάθεση βαθμολογιών προόδων, τελικών εξετάσεων,
Π.Α.Δ. και πτυχιακών εργασιών).
σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους,
όπως αυτά καθορίζονται από τις οικείες νομοθετικές και
κανονιστικές ρυθμίσεις.
ζ. Παρέχει στους διδάσκοντες συγκεκριμένες οδηγίες,
προκειμένου να ανταποκρίνονται κατά το δυνατόν καλύτερα στα καθήκοντά τους.
η. Απευθύνει στους διδάσκοντες συστάσεις, όταν
τούτο κρίνεται απαραίτητο. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι οι διδάσκοντες, παρά τις προηγούμενες
συστάσεις του εκάστοτε Συντονιστή, εξακολουθούν
να μην ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά τους, ο τελευταίος ενημερώνει σχετικώς τον
Ε.Υ. του Προγράμματος, προκειμένου να εξεταστεί το
ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων (π.χ. καταγγελία της
οικείας σύμβασης).
θ. Εκπροσωπεί το Πρόγραμμα της πόλης ευθύνης του
σε όλες του τις σχέσεις με την τοπική κοινωνία και τους
φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας.
ι. Έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση θετικού παιδαγωγικού κλίματος εντός του Προγράμματος και για την
ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων ανάμεσα στα μέλη της
εκπαιδευτικής κοινότητας.
ια. Συνεργάζεται με τον Ε.Υ. του Προγράμματος για
την αντιμετώπιση προβλημάτων που ανακύπτουν στο
πλαίσιο εκτέλεσης και υλοποίησης του Προγράμματος.
ιβ. Εισηγείται στον Ε.Υ. του Προγράμματος την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (λ.χ. επιστημονικές ημερίδες
κ.λπ).
ιγ. Εισηγείται στον Ε.Υ. του Προγράμματος τις αναθέσεις διδασκαλίας μαθημάτων και εποπτείας Π.Α.Δ. σε
συνεργάτες που είναι απαραίτητοι για τη λειτουργία του
Προγράμματος.
ιδ. Εφαρμόζει τις αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής
και της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών, τις εγκυκλίους και τις υπηρεσιακές εντολές του Επιστημονικού
Υπεύθυνου του Προγράμματος.
ιε. Ενημερώνει τους συνεργάτες δημοσίους υπαλλήλους σχετικά με την υποχρέωσή τους για την προσκόμιση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου επ’ αμοιβή, προκειμένου να είναι εφικτή η καταβολή των αμοιβών τους.
ιστ. Μεριμνά για τη συντήρηση και την ορθή λειτουργία των εγκαταστάσεων, των εργαστηρίων καθώς και την
προμήθεια των απαραίτητων εποπτικών μέσων διδα-
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σκαλίας και αναλωσίμων, αποστέλλοντας στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος σχετικά αιτήματα.
ιζ. Εισηγείται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Προγράμματος τη διαγραφή σπουδαστών από το Πρόγραμμα λόγω ανεπαρκούς φοίτησης.
ιη. Έχει την ευθύνη συγκέντρωσης και αποστολής
των στοιχείων για την καταβολή των αμοιβών (άδειες
άσκησης ιδιωτικού έργου κ.λπ.) του απασχολούμενου
προσωπικού του Προγράμματος που υλοποιείται στην
πόλη ευθύνης του.
ιθ. Επιβλέπει τις εργασίες καθαριότητας των χώρων
υλοποίησης του Προγράμματος και μεριμνά για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας.
κ. Είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της δανειστικής
βιβλιοθήκης του Προγράμματος που υλοποιείται στην
πόλη ευθύνης του.
κα. Φέρει την ευθύνη για την ορθή τήρηση των αρχείων και για την ορθή καταχώρηση των βαθμολογιών.
κβ. Εποπτεύει την κατάλληλη διαμόρφωση και τον εξοπλισμό των εργαστηρίων, ώστε να μπορεί να υποστηριχθεί η εργαστηριακή άσκηση των σπουδαστών και η
διδασκαλία των αντίστοιχων μαθημάτων. Για την επίλυση
τυχόν προβλημάτων επικοινωνεί με τον Υπεύθυνο του
Τμήματος Δικτύου του Προγράμματος.
κγ. Μεριμνά για την περιοδική συντήρηση και την επισκευή του εξοπλισμού των εργαστηρίων, με σκοπό την
αποφυγή βλαβών και ατυχημάτων.
κδ. Μεριμνά για την φύλαξη του εξοπλισμού, η προμήθεια του οποίου έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο
του Προγράμματος.
κε. Εποπτεύει την εκτέλεση των καθηκόντων των
εξωτερικών συνεργατών του Προγράμματος στην
πόλη ευθύνης του και τη διεκπεραίωση των εργασιών
της Γραμματείας, όπως ιδίως εγγραφές – επανεγγραφές
των σπουδαστών, αρχειοθέτηση εγγράφων, διεκπεραίωση της υπηρεσιακής αλληλογραφίας, επικαιροποίηση
του βιβλίου καταχώρησης της υλικοτεχνικής υποδομής,
συγκρότηση ομάδων σπουδαστών για τη διεξαγωγή των
εσωτερικών και εξωτερικών Π.Α.Δ.
κστ. Βεβαιώνει την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση
του έργου και των εργασιών του απασχολούμενου στη
Γραμματεία προσωπικού, των διδασκόντων μαθημάτων,
των εποπτών Π.Α.Δ., των απασχολούμενων στην καθαριότητα και γενικά των ατόμων που απασχολούνται για
την υλοποίηση του Προγράμματος στην πόλη της ευθύνης του.
κζ. Φέρει την ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων
των χορηγούμενων τίτλων σπουδών.
Άρθρο 11
Διδάσκοντες θεωρητικών-εργαστηριακών μαθημάτων - Επόπτες Π.Α.Δ.
1. Η ανάθεση της διδασκαλίας των θεωρητικών και
εργαστηριακών μαθημάτων και της εποπτείας των Π.Α.Δ.
γίνεται με ανάθεση πρόσθετου διδακτικού έργου στο μόνιμο διδακτικό προσωπικό της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε με πρόσθετη
αμοιβή, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μετά από εισήγηση του
Επιστημονικού Υπευθύνου του ΕΠΠΑΙΚ.
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2. Στην περίπτωση που δεν καλύπτονται οι ανάγκες
του Προγράμματος από το μόνιμο διδακτικό προσωπικό
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. συνάπτονται συμβάσεις για το διδακτικό έργο με εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι δεν είναι
μέλη του προσωπικού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με την ακόλουθη
διαδικασία:
i. Τα προσόντα που απαιτούνται για την ανάθεση διδακτικού έργου στα θεωρητικά ή εργαστηριακά μαθήματα ή για την πλήρωση της θέσεως Επόπτη των Π.Α.Δ.,
καθώς και η διαδικασία υποβολής πρότασης ανάληψης
διδακτικού έργου προβλέπονται στην εκδιδόμενη από
την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μετά
από γνώμη της Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο οικείο
νομοθετικό και κανονιστικό καθεστώς.
ii. Σε κάθε πρόταση ανάληψης διδακτικού έργου μπορεί να εκδηλώνεται ενδιαφέρον για έως δύο (2) μαθήματα ανά εξάμηνο, σε μία και μόνο πόλη από αυτές που
λειτουργεί το πρόγραμμα.
iii. Η αμοιβή των συνεργατών καθορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., σύμφωνα με το κείμενο νομοθετικό και
κανονιστικό πλαίσιο.
iv. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των διδακτικών
αναγκών, είναι δυνατή η τροποποίηση των ωρών διδασκαλίας ή η λύση της σύμβασης, κατόπιν σχετικής
απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του
Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που γνωστοποιείται έγκαιρα στον
εξωτερικό συνεργάτη.
v. Οι εξωτερικοί συνεργάτες, ακόμα και μετά τη λήξη
της σύμβασής τους, έχουν την υποχρέωση χωρίς πρόσθετη αμοιβή να εποπτεύουν τις πτυχιακές εργασίες
των σπουδαστών και να διενεργούν τις εξετάσεις των
μαθημάτων που δίδαξαν το εξάμηνο που έληξε ή/και να
οριστούν ως επιτηρητές στις εξετάσεις αυτές, αλλά και
στις επαναληπτικές εξετάσεις κάθε εξαμήνου.
vi. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης ανάληψης
διδακτικού έργου τα φυσικά πρόσωπα που ενώ συμμετείχαν σε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
απέσυραν το ενδιαφέρον τους πριν την ανάθεση σε
αυτούς του έργου, αν ήταν οι μοναδικοί υποψήφιοι, ή
παραιτήθηκαν πριν την ολοκλήρωση του ανατεθέντος
σε αυτούς έργου. Ο παραπάνω αποκλεισμός ισχύει για
όλες τις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οποιοδήποτε έργο και αν αφορούν, είτε της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. είτε του
Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., και για τα επόμενα τρία (3) έτη,
αρχής γενομένης από το έτος κατά το οποίο ο ενδιαφερόμενος παραιτήθηκε. Κατ’ εξαίρεση, κατόπιν υποβολής
αίτησης του φυσικού προσώπου που παραιτήθηκε, δύναται με αιτιολογημένη απόφαση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου του
ΕΠΠΑΙΚ, να κρίνεται δικαιολογημένη η παραίτησή του
ενδιαφερόμενου από το ανατεθέν σε αυτό έργο, όταν
η παραίτηση αυτή οφειλόταν σε λόγους ανωτέρας βίας
που ανέκυψαν μετά την υποβολή της σχετικής πρότασης.
vii. Η αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων γίνεται αρχικώς από τριμελείς επιτροπές που απαρτίζονται
από Μέλη του Δ.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος της
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Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και συγκροτούνται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Οι εν λόγω επιτροπές καταρτίζουν
τους πίνακες αξιολόγησης των υποψηφίων οι οποίοι
έχουν διετή (2) ισχύ. Με βάση τους προαναφερθέντες
πίνακες αξιολόγησης, η Συνέλευση του Παιδαγωγικού
Τμήματος διατυπώνει σχετικώς τη γνώμη της, την οποία
και διαβιβάζει στην Επιτροπή Αξιολόγησης που λειτουργεί στο πλαίσιο του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.ΣΠΑΙ.Τ.Ε. Η τελευταία με
τη σειρά της εισηγείται σχετικώς στην Επιτροπή Ερευνών,
η οποία αναρτά τα αποτελέσματα.
viii. Οι υποψήφιοι μετά την ανάρτηση των αποτελεσμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης που λειτουργεί στο
πλαίσιο του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.ΣΠΑΙ.Τ.Ε, δύνανται να υποβάλλουν ένσταση στον Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η διαδικασία
υποβολής των ενστάσεων διαμορφώνεται σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
3. Η αξιολόγηση των υποβληθεισών ενστάσεων γίνεται
από τριμελείς επιτροπές που απαρτίζονται από Μέλη του
Δ.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος και συγκροτούνται
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Οι εν λόγω
επιτροπές συντάσσουν Πρακτικά Εξέτασης Ενστάσεων.
Με βάση τα προαναφερθέντα Πρακτικά Εξέτασης Ενστάσεων, η Συνέλευση του Παιδαγωγικού Τμήματος διατυπώνει σχετικώς τη γνώμη της, την οποία και διαβιβάζει
στην Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων που λειτουργεί στο
πλαίσιο του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.ΣΠΑΙ.Τ.Ε. Η τελευταία με τη σειρά της εισηγείται σχετικώς στην Επιτροπή Ερευνών και
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., η οποία μετά από
εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου του ΕΠΠΑΙΚ
εντέλει τη σύναψη των συμβάσεων με τους διδάσκοντες και επόπτες Π.Α.Δ. σύμφωνα με τον τελικό πίνακα.
Ο τελικός πίνακας θα έχει ισχύ δύο (2) ακαδημαϊκά έτη.
4. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων υποψηφίων καθ’
όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και των επιμέρους σταδίων της Πρόσκλησης πραγματοποιείται με δική τους
μέριμνα και ευθύνη.
5. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. να συνάψει συμβάσεις
με τους ενδιαφερόμενους. Επαφίεται στη διακριτική του
ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, αποκλειομένης
οποιασδήποτε αξίωσης των ενδιαφερόμενων.
6. Οι διδάσκοντες και οι επόπτες των Π.Α.Δ. υποχρεούνται με την υπογραφή της οικείας σύμβασης μίσθωσης
εκπαιδευτικού έργου ιδιωτικού δικαίου να εφαρμόσουν
στο ακέραιο τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τον παρόντα Kανονισμό και από τους
όρους της οικείας σύμβασης. Συνεπώς, οι διδάσκοντες
και οι επόπτες των Π.Α.Δ. οφείλουν να συνεργάζονται και
να ακολουθούν τις οδηγίες του Συντονιστή Μαθήματος
για: α) την εφαρμογή του περιγράμματος του μαθήματός
τους, όπως αυτό αναλυτικώς περιγράφεται στον οικείο
Οδηγό Σπουδών (Παράρτημα 6), β) την αξιοποίηση
της ενδεικτικώς συνιστώμενης βιβλιογραφίας και τον
εμπλουτισμό αυτής με συμβατή της φυσιογνωμίας και
δομής του προγράμματος εκπαιδευτικού υλικού, γ) την
προετοιμασία βοηθητικού διδακτικού υλικού, δ) την
ενιαία αξιολόγηση των σπουδαστών σε όλες τις πόλεις
του προγράμματος, ε) την χρήση των πιστοποιημένων
πλατφορμών διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων (π.χ.
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e-class) για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού τους έργου, στ) την υποχρεωτική τήρηση δελτίου παρουσίας/
παρουσιολόγιο των σπουδαστών και την ενημέρωση
ανά τακτά χρονικά διαστήματα των σπουδαστών για τις
απουσίες τους, ζ) την συμμετοχή, κατά τη διάρκεια των
διαλέξεων ή την διεξαγωγή των ΠΑΔ, μόνο των εκπαιδευομένων και προσωπικού του προγράμματος.
Άρθρο 12
Πρόσθετο έργο μελών προσωπικού της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
1. Στο Πρόγραμμα απασχολούνται μέλη του μόνιμου
προσωπικού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με πρόσθετη αμοιβή για
πρόσθετο έργο με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μετά από εισήγηση
του Επιστημονικού Υπευθύνου του Προγράμματος για
την κάλυψη των θέσεων που καθορίζονται στο παρόν.
Υπεύθυνος για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου
του έργου που ανατίθεται στα μέλη του προσωπικού της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος ΕΠΠΑΙΚ.
2. Το πρόσθετο έργο που απαιτείται για τη λειτουργία
του Προγράμματος είναι το ακόλουθο:
i. Υπεύθυνος/η Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης: Αρμοδιότητά του η υποστήριξη της εύρυθμης διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας των διοικητικών
και οικονομικών θεμάτων του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ σε
όλες τις πόλεις που λειτουργεί, μέσω παροχής οδηγιών
στους συνεργάτες του Προγράμματος με σκοπό την ενιαία αντιμετώπιση όλων των διοικητικών και οικονομικών
θεμάτων που ανακύπτουν. Συντονίζει και εποπτεύει τους
μόνιμους υπαλλήλους της Διοικητικής και Οικονομικής
Υποστήριξης ΕΠΠΑΙΚ και αναθέτει έργο σε αυτούς. Προβλέπεται 1 θέση.
ii Γραμματέας ΕΠΠΑΙΚ: Αρμοδιότητά του η υποστήριξη
της εύρυθμης λειτουργίας των Γραμματειών σε όλες τις
πόλεις που λειτουργεί το Πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ και παρέχεται από τους συνεργάτες του Προγράμματος, μέσω
παροχής οδηγιών με σκοπό την ενιαία αντιμετώπιση
όλων των θεμάτων που ανακύπτουν στη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος. Έκδοση βεβαίωση
σπουδών για σπουδαστές του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ). Έκδοση βεβαίωσης
προσωρινής αναλυτικής βαθμολογίας των σπουδαστών
του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ).
Ακριβές αντίγραφο του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής
και Διδακτικής Επάρκειας του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης. Πραγματοποιεί και βεβαιώνει τον
έλεγχο γνησιότητας των τίτλων σπουδών του Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και των τίτλων
σπουδών της ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ. Προβλέπεται 1 θέση
iii Γραμματειακή υποστήριξη ΕΠΠΑΙΚ: Αρμοδιότητά του η γραμματειακή υποστήριξη υπάγονται όλα τα
θέματα που έχουν να κάνουν με την τήρηση του φοιτητολογίου, την τήρηση αρχείων εγγεγραμμένων και
αποφοιτησάντων σπουδαστών (μητρώα) σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή, την μέριμνα για την διαδικασία αποφοίτησης των σπουδαστών (αναπαραγωγή βεβαιώσεων
βαθμολογίας και πιστοποιητικών), την πρωτοκόλληση
εγγράφων (αιτήσεων, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών απο-
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φοίτησης, αιτήσεων υποψηφιοτήτων στις προσκλήσεις
κ.λπ.) και την καταχώριση βαθμολογιών. Μέχρι την έναρξη του προγράμματος το προσωπικό παρέχει τη διοικητική υποστήριξη στην έκδοση των αποτελεσμάτων
εισαγωγής με έργο τον έλεγχο των δικαιολογητικών και
τη σύνταξη καταστάσεων για τους αρχικά κληρωθέντες,
τους επιλαχόντες και τους επιλεγέντες καθώς και τη διοικητική υποστήριξη στις Επιτροπές Αξιολόγησης προτάσεων στις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
γραμματειακή υποστήριξη ιδίως με το διαχωρισμό των
αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανά κωδικό θέσης,
τον έλεγχο των δικαιολογητικών και τη σύνταξη πινάκων
με τα προσόντα εκάστου υποψηφίου. Ο επιμερισμός των
εργασιών πραγματοποιείται από τον Γραμματέα του ΕΠΠΑΙΚ υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του. Προβλέπονται
μέχρι 3 θέσεις.
iv Διοικητική Υποστήριξη ΕΠΠΑΙΚ: Αρμοδιότητά του
η διοικητική υποστήριξη για όλα τα θέματα που έχουν
να κάνουν με την έκδοση αποτελεσμάτων φοιτούντων,
εγγραφές, διαγραφές, μετεγγραφές των σπουδαστών, τη
σύνταξη των συμβάσεων του ΕΠΠΑΙΚ, τη μέριμνα για την
υπογραφή τους και την αποστολή τους στις Γραμματείες
των πόλεων που λειτουργεί το Πρόγραμμα καθώς και τη
δημιουργία αρχείου συμβάσεων εξωτερικών συνεργατών, διδασκόντων και μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων.
Επίσης στις αρμοδιότητες της διοικητικής υποστήριξης
υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη
συγκέντρωση των δικαιολογητικών για την πληρωμή
των συνεργατών (διοικητικοί, εκπαιδευτικοί, εξωτερικοί),
την σύνταξη σχεδίων αναφοράς εργασιών των εξωτερικών συνεργατών και των Επιστημονικών Υπευθύνων, την
συγκέντρωση των αδειών και τη τήρηση του πρωτοκόλλου. Μέχρι την έναρξη του προγράμματος το προσωπικό παρέχει τη διοικητική υποστήριξη στις Επιτροπές
Αξιολόγησης προτάσεων στις Προσκλήσεις Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για γραμματειακή υποστήριξη ιδίως με
το διαχωρισμό των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος
ανά κωδικό θέσης, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και
τη σύνταξη pινάκων με τα προσόντα εκάστου υποψηφίου. Ο επιμερισμός των εργασιών πραγματοποιείται από
τον Υπεύθυνος/η Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του. Προβλέπονται
μέχρι 4 θέσεις.
v Οικονομική υποστήριξη ΕΠΠΑΙΚ: Αρμοδιότητά του
η οικονομική υποστήριξη για τα θέματα που έχουν να
κάνουν με την μετατροπή των αποφάσεων που αφορούν κυρίως οικονομικά στοιχεία της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
και Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. σε έργο, την διεκπεραίωση των σχετικών
πρακτικών, την σύνταξη εντολών πληρωμής και την συνοπτική κατάσταση αμειβομένων του Επιστημονικού
Υπευθύνου του Προγράμματος, των εξωτερικών συνεργατών, των διδασκόντων και των μελών του προσωπικού
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., τον έλεγχο των δικαιολογητικών που
απαιτούνται για την πληρωμή αυτών (αναφορά εργασιών, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης έργου, υπεύθυνες
δηλώσεις κ.λπ.), την προώθηση αυτών στον ΕΛΚΕ της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., την εισαγωγή των πληροφοριακών στοιχείων (ονοματεπώνυμο. δ/νση, ΑΦΜ κ.λπ.) και των συμβά-
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σεων στο διαχειριστικό πρόγραμμα του ΕΛΚΕ (RESCOM),
την συγκέντρωση αιτημάτων από τις πόλεις που λειτουργεί το Πρόγραμμα για προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών
ή υλικοτεχνικής υποδομής και την ολοκλήρωση αυτών
σύμφωνα με την νόμιμη διαδικασία (απευθείας ανάθεση,
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κ.λ.π. ).Μέχρι
την έναρξη του προγράμματος το προσωπικό παρέχει
τη διοικητική υποστήριξη στην έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής με έργο τον έλεγχο των δικαιολογητικών
και τη σύνταξη καταστάσεων για τους αρχικά κληρωθέντες, τους επιλαχόντες και τους επιλεγέντες καθώς και τη
διοικητική υποστήριξη στις Επιτροπές Αξιολόγησης προτάσεων στις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για γραμματειακή υποστήριξη ιδίως με το διαχωρισμό
των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανά κωδικό
θέσης, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και τη σύνταξη
πινάκων με τα προσόντα εκάστου υποψηφίου. Προβλέπονται μέχρι 4 θέσεις.
vi Υπεύθυνος Δικτύου – Ιστοσελίδων ΕΠΠΑΙΚ: Αρμοδιότητά του να επεξεργάζεται τα διάφορα στοιχεία,
(eclass φοιτητών και διδασκόντων, δημιουργία emails
φοιτητών), ελέγχει τις παρεχόμενες από τον Η/Υ πληροφορίες και τις κατανέμει μεταξύ των πόλεων που
υλοποιείται το πρόγραμμα. Μεριμνά για τη συντήρηση
και επικαιροποίηση της ιστοσελίδας ΕΠΠΑΙΚ, συντάσσει
Προδιαγραφές Η/Υ και φροντίζει για τη συντήρηση του
Δικτύου (Ενσύρματου και Ασύρματου) για την απρόσκοπτη λειτουργία του στην διάρκεια των προγραμμάτων,
και παρακολουθεί το VPN (Εικονικό δίκτυο της ΑΣΠΑΙΤΕ).
Μέχρι την έναρξη του προγράμματος παρέχει τη διοικητική υποστήριξη στην έκδοση των αποτελεσμάτων
εισαγωγής με έργο τον έλεγχο των δικαιολογητικών και
τη σύνταξη καταστάσεων για τους αρχικά κληρωθέντες,
τους επιλαχόντες και τους επιλεγέντες καθώς και τη διοικητική υποστήριξη στις Επιτροπές Αξιολόγησης προτάσεων στις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για γραμματειακή υποστήριξη ιδίως με το διαχωρισμό
των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανά κωδικό
θέσης, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και τη σύνταξη
πινάκων με τα προσόντα εκάστου υποψηφίου. Προβλέπεται 1 θέση.
vii Υπεύθυνος υποστήριξης Βιβλιοθήκης ΕΠΠΑΙΚ: Αρμοδιότητά του να χειρίζεται και διεκπεραιώνει όλα τα
θέματα σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία της βιβλιοθήκης για την εξυπηρέτηση των σπουδαστών/τριών
ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ, ελέγχει τις αιτήσεις των σπουδαστών/
τριών ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ και συντάσσει ανά εξάμηνο έκθεση στατιστικών στοιχείων χρήσης της βιβλιοθήκης από
τους/τις σπουδαστές/τριες του ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ, μεριμνά
για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης με βιβλία, περιοδικά και κάθε φύσης υλικό που έχει σχέση με τα προγράμματα. Παρέχει οποιαδήποτε στοιχεία και πληροφορίες σε
σπουδαστές και διδάσκοντες για θέματα τεκμηρίωσης
και βιβλιογραφίας. Μέχρι την έναρξη του προγράμματος παρέχει τη διοικητική υποστήριξη στην έκδοση των
αποτελεσμάτων εισαγωγής με έργο τον έλεγχο των δικαιολογητικών και τη σύνταξη καταστάσεων για τους
αρχικά κληρωθέντες, τους επιλαχόντες και τους επιλεγέντες καθώς και τη διοικητική υποστήριξη στις Επιτροπές
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Αξιολόγησης προτάσεων στις Προσκλήσεις Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για γραμματειακή υποστήριξη ιδίως με
το διαχωρισμό των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος
ανά κωδικό θέσης, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και
τη σύνταξη πινάκων με τα προσόντα εκάστου υποψηφίου. Προβλέπεται 1 θέση.
viii Τεχνική Υποστήριξη Βιβλιοθήκης και αιθουσών διδασκαλίας: Αρμοδιότητά του ο έλεγχος, η υποστήριξη
και η διαχείριση όλων των συστημάτων (BMS- Σύστημα
Αυτόματου Ελέγχου Κτηρίου, Συστήματα Ασφαλείας
Κτηρίου κλπ.) των κτηριακών εγκαταστάσεων της Βιβλιοθήκης, ο έλεγχος λειτουργικότητας των αιθουσών
διδασκαλίας, των air-conditions, της ηλεκτρολογικής και
μηχανολογικής εγκατάστασης, η αποκατάσταση ελλείψεων σε φωτισμό και η θέρμανση/ψύξη των αιθουσών.
Οι ανωτέρω εργασίες πραγματοποιούνται πριν την έναρξη και μετά το πέρας των μαθημάτων τις ημέρες που
πραγματοποιούνται μαθήματα, εκδηλώσεις ή ημερίδες.
Προβλέπονται μέχρι 3 θέσεις.
ix Ασφάλεια εγκαταστάσεων ΕΠΠΑΙΚ Αθήνας: Αρμοδιότητά του το άνοιγμα και κλείσιμο των αιθουσών, ο
καθημερινός έλεγχος μετά το πέρας των μαθημάτων για
τυχόν ελλείψεις-κλοπές, η παροχή υπηρεσιών εξασφάλισης λειτουργικότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων
που χρησιμοποιούνται από το Πρόγραμμα και η μεταφορά φακέλων. Προβλέπονται μέχρι 2 θέσεις.
x Eξειδικευμένη Υποστήριξη Διδακτικού Έργου: Το
έργο αυτό θα παρέχεται από Καθηγητές Εφαρμογών,
Μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ. Αρμοδιότητά του ο έλεγχος ηλεκτρονικής-ηλεκτρολογικής λειτουργικότητας των εργαστηρίων, έλεγχος λειτουργίας τεχνολογικού εξοπλισμού
και μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Εποπτεία- Συντήρηση υπολογιστικών μονάδων. Εποπτεία –Συντήρηση
εποπτικών μέσων. Συγγραφή τεκμηρίωσης για την ορθή
χρήση και λειτουργία των εγκαταστάσεων. Καταγραφή
απαιτήσεων για ανανέωση εξοπλισμού. Συμμετοχή σε
δράσεις που αφορούν τα προγράμματα που χρησιμοποιούν τις αίθουσες. Ο έλεγχος και αποκατάσταση πραγματοποιείται πριν την έναρξη και μετά το πέρας των προγραμματισμένων ημερών πραγματοποίησης Πρακτικών
Ασκήσεων Διδασκαλίας και εργαστηριακού μαθήματος
των ΤΠΕ. Προβλέπονται μέχρι 3 θέσεις.
3. Το πρόσθετο έργο -πλέον του αναφερομένου έργου που τους ανατίθεται και αναφέρεται ανωτέρω- περιλαμβάνει υποχρεωτικά αρμοδιότητες σε όλες τις επιμέρους διαδικασίες και στάδια τα οποία αφορούν την
έκδοση αποτελεσμάτων φοίτησης (έναρξη και λήξη
προγράμματος) και την εν γένει διοικητική υποστήριξη των επιτροπών αξιολόγησης και ενστάσεων σε όλα
τα στάδια των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ πλην όσων αφορούν την
ανάθεση διδακτικού έργου και την ανάθεση του έργου
των συντονιστών. Επίσης τη σύνταξη, πρωτοκόλληση,
προώθηση για υπογραφή έκδοσης πιστοποιητικών που
απονέμονται από το Πρόγραμμα και βεβαιώσεων που
χορηγούνται στους σπουδαστές, υποχρεούμενοι να παρέχουν το έργο αυτό με αυτοπρόσωπη παρουσία στη
Σχολή όσες ημέρες και ώρες απαιτεί το προς υλοποίηση
έργο με επιμερισμό των εργασιών από τον Υπεύθυνο/η

28246

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης και υπό την
εποπτεία και τον έλεγχο του/της.
4. Η καταβολή της πρόσθετης αμοιβής θα πραγματοποιείται τμηματικά μετά την υποβολή των απαραίτητων
εγγράφων σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τον
ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ επιπρόσθετα με κατάθεση μηνιαίων
δελτίων ωρών απασχόλησης για το πρόσθετο έργο. Οι
αναφορές εργασιών κατατίθενται για έγκριση και υπογραφή στους από τον επιστημονικό υπεύθυνο ΕΠΠΑΙΚ.
Οι ώρες απασχόλησης συναρτώνται και αντιστοιχούν
με το συνολικό ποσό της αμοιβής ανά θέση και ισομερίζονται χρονικά σε όλη τη χρονική διάρκεια του έργου.
Υπολογίζονται δε σύμφωνα με σχέδιο χρονοχρέωσης
που καταρτίζει ο ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ ως εξής: Ωρομίσθιο=(μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές) Χ 12 (μήνες) / 1720.
Ώρες απασχόλησης = ποσό αμοιβής/ωρομίσθιο. Το έργο
θα παρέχεται εκτός του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας τους για χρονικό διάστημα από την 1-8 του ενός έτους
και μέχρι 31-7 του επόμενου έτους.
Άρθρο 13
Πρόσθετο Επιστημονικό, Διοικητικό, Τεχνικό και
λοιπό προσωπικό – Ειδικό επιστημονικό
προσωπικό
1. Την αρμοδιότητα έκδοσης των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό, όπως και τους Συντονιστές,
το οποίο προσωπικό δεν είναι μέλος του μόνιμου προσωπικού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. πλην του διδακτικού προσωπικού
που ορίζεται στο άρθρο 11 του παρόντος, έχει η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου του
Προγράμματος.
2. Ο έλεγχος, η αξιολόγηση και η έκδοση αποτελεσμάτων επί των προτάσεων που υποβλήθηκαν κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωπικό
αυτό καθώς και επί των σχετικών ενστάσεων, ανήκουν
σύμφωνα με το οικείο νομοθετικό καθεστώς στην αποφασιστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Αξιολόγησης και
της Επιτροπής Ενστάσεων, που λειτουργούν στο πλαίσιο
του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
3. Για την πλήρωση της θέσης για το επιστημονικό,
διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό όπως και για τον
Συντονιστή του Προγράμματος στις πόλεις Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
εκδίδεται μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου του Προγράμματος από την Επιτροπή Ερευνών
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σχετικών
συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
4. Οι όροι της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την σύναψη των σχετικών συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου, ιδίως τα απαιτούμενα προσόντα για τις παραπάνω
θέσεις προσωπικού και οι αρμοδιότητες και τα επιμέρους
καθήκοντα έκαστης θέσης καθορίζονται στην εκδιδόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία
εισηγείται ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος η οποία εγκρίνεται από την Επιτροπή Ερευνών και
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
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Η διαδικασία υποβολής των προτάσεων, η αμοιβή καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα προβλέπονται στην
ίδια ως άνω πρόσκληση, εντός του πλαισίου που ορίζει
το οικείο νομοθετικό καθεστώς. Κάθε υποψήφιος έχει
δικαίωμα υποβολής ένστασης. Η προθεσμία υποβολής
της ένστασης, καθώς και η διαδικασία εξέτασής της περιγράφονται λεπτομερώς στην κατ’ έτος εκδιδόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα πάντοτε
με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό καθεστώς.
5. Η ενημέρωση των υποψηφίων, καθ’ όλη τη διάρκεια
της διαδικασίας που ακολουθεί την έκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πραγματοποιείται
με δική τους μέριμνα και ευθύνη μέσω της ιστοσελίδας
του ΕΛΚΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
6. Για την ομαλή υλοποίηση του Προγράμματος απασχολείται το εξής πρόσθετο Επιστημονικό, Ειδικό επιστημονικό προσωπικό, Διοικητικό, Τεχνικό και λοιπό
προσωπικό ως εξής:
i) Κεντρική διοικητική και οργανωτική υποστήριξη του
ΕΠΠΑΙΚ στην Αθήνα
ii) Εξωτερικός συνεργάτης Εκπαιδευτικής Έρευνας και
Στατιστικής Ανάλυσης Ομάδας Αξιολόγησης Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.
και Υπεύθυνος Οργάνωσης και Διεξαγωγής Πρακτικών
Ασκήσεων Διδασκαλίας του ΕΠΠΑΙΚ στην Αθήνα
iii) Γραμματειακή και οργανωτική υποστήριξη των
Πρακτικών Ασκήσεων Διδασκαλίας του ΕΠΠΑΙΚ στην
Αθήνα
iv) Γραμματειακή υποστήριξη Ε.Π.ΠΑΙ.Κ. σε κάθε πόλη
που λειτουργεί το ΕΠΠΑΙΚ.
v) Τεχνικός δικτύων και συστημάτων
vi) Προγραμματισμός και ανάπτυξη δικτυακών εφαρμογών
vii) Τεχνική υποστήριξη
viii) Διαχείριση υποστήριξη και ανάπτυξη ψηφιακών
υποδομών και εφαρμογών
ix) Τεχνικός Ηλεκτρολόγων
x) Οικονομική Διαχείριση
xi) Οικονομική Υποστήριξη
xii) Γραμματειακή υποστήριξη του Παιδαγωγικού Τμήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το ΕΠΠΑΙΚ
xiii) Υποστήριξη Βιβλιοθήκης
xiv) Νομική υποστήριξη του Προγράμματος.
7. Η εκδιδόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον Ε.Λ.Κ.Ε. να συνάψει συνεργασία
με τους ενδιαφερόμενους και επαφίεται στη διακριτική
του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, αποκλειόμενης
οποιασδήποτε αξίωσης εκ μέρους των ενδιαφερόμενων.
8. Οι συμβάσεις έργου ή εργασίας για τις παραπάνω
θέσεις συνάπτονται και παρατείνονται μετά από εισήγηση του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Προγράμματος,
με αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
του ΕΛΚΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., χωρίς περιορισμό, κατ΄έτος για
όλη τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του Προγράμματος.
Άρθρο 14
Χορηγούμενος Τίτλος
1. Στους σπουδαστές/ριες του ΕΠΠΑΙΚ μετά από επιτυχή παρακολούθηση χορηγείται «Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» (Παράρτημα 5).
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2. Ο χαρακτηρισμός βαθμού του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας των αποφοίτων
ΕΠΠΑΙΚ καθορίζεται ως εξής: α) από 5,0 έως και 6,4 «Καλώς», β) από 6,5 έως και 8,4 «Λίαν Καλώς» και γ) από 8,5
έως και 10 «Άριστα»
Άρθρο 15
Τηρούμενα Βιβλία –Έκδοση βεβαιώσεων Προγράμματος
1. Η γραμματεία του ΕΠΠΑΙΚ τηρεί, σε έντυπη ή/και
ηλεκτρονική μορφή, τα εξής βιβλία και μητρώα: α) Μητρώο εγγεγραμμένων σπουδαστών ΕΠΠΑΙΚ β) Μητρώο
Αποφοιτησάντων γ) Φάκελο ανά σπουδαστή όπου διατηρούνται τα δικαιολογητικά εγγραφής στο πρόγραμμα,
την αναλυτική βαθμολογία που έλαβε έκαστος και ένα
πρωτότυπο του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας που έλαβε, δ) Φάκελος με καταστάσεις
διδασκόντων στις οποίες τηρούνται οι παρουσίες των
σπουδαστών/τριών στα μαθήματα, τα ονόματα όσων
δικαιούνται να λάβουν μέρος στις εξετάσεις και η βαθμολογία στο μάθημα που δίδασκαν για έκαστο σπουδα-
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στή/τρια και ε) φάκελος στοιχείων και διδακτικού υλικού
Π.Α.Δ. που πραγματοποίησαν οι σπουδαστές.
2. Η χορήγηση των παραπάνω εγγράφων είναι δυνατή
αυστηρά υπό τις προϋποθέσεις που τάσσει η κείμενη
νομοθεσία περί χορήγησης διοικητικών εγγράφων και
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Σε κάθε περίπτωση, σπουδαστής μπορεί να λάβει γνώση στοιχείων που αφορούν το πρόσωπο του, κατόπιν
υποβολής σχετικής αίτησης.
Άρθρο 16
Τελικές διατάξεις
1. Οι πάσης φύσεως ανακοινώσεις που προβλέπονται
στον παρόντα Κανονισμό αναρτώνται σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον στην ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
2. Κάθε ζήτημα που δημιουργείται κατά την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού και δεν καλύπτεται από
αυτόν ή από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ρυθμίζεται με απόφαση της Διοικούσας
Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., η οποία δημοσιεύεται στη
Διαύγεια, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου του Προγράμματος.
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ȈȘȝİȓȠ  ǻȚįĮıțĮȜȓĮ Įʌȩ ĲȠȞĲȘȞ ıʌȠȣįĮıĲȒĲȡȚĮ įȚȐȡțİȚĮȢ  ȜİʌĲȫȞ ȝİ įȪȠ įȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢ įȚįĮțĲȚțȑȢ
ȝİșȩįȠȣȢ Įʌȩ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒșȘțĮȞ țĮĲȐ ĲȠ ǹ¶ İȟȐȝȘȞȠ ʌĮȡȠȣıȓĮ ȠȝȐįĮȢ ʌȑȞĲİ  
ıʌȠȣįĮıĲȫȞĲȡȚȫȞȘȠʌȠȓĮʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚıİǼȡȖĮıĲȒȡȚĮȆǹǻĲȘȢȈȤȠȜȒȢĮțȠȜȠȣșİȓıȣȗȒĲȘıȘĮȞĮıĲȠȤĮıȝȩȢ ȜİʌĲȐ  İʌȓĲȘȢʌĮȡĮțȠȜȠȣșȠȪȝİȞȘȢ-ʌȡȠȕĮȜȜȩȝİȞȘȢįȚįĮıțĮȜȓĮȢțĮȚİʌȠʌĲİȪİĲĮȚ
ĮʌȩİʌȩʌĲȘ± țĮșȘȖȘĲȒȝİʌĮȚįĮȖȦȖȚțȒțĮĲȐȡĲȚıȘ
ȈȘȝİȓȠȆĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȑȟȘ  įȚįĮıțĮȜȚȫȞįȪȠĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞțĮșȘȖȘĲȫȞĲȐȟȘȢıİıȤȠȜȚțȒȂȠȞȐįĮ
ȈȘȝİȓȠ  ǻȚįĮıțĮȜȓĮ ʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚİȓĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞĲȘȞ ıʌȠȣįĮıĲȒĲȡȚĮ ıİ ʌȡĮȖȝĮĲȚțȒ ıȤȠȜȚțȒ ĲȐȟȘ, ȝİ
įȚįĮțĲȚțȒȝȑșȠįȠĲȘȢİʌȚȜȠȖȒȢĲȠȣ, țĮȚİʌȠʌĲİȪİĲĮȚ ĮʌȩĲȠȞİțʌĮȚįİȣĲȚțȩĲȘȢĲȐȟȘȢȒțĮșȘȖȘĲȒĲȘȢ
ȈȤȠȜȚțȒȢȂȠȞȐįĮȢȒĲȠĲȘǻȚİȣșȣȞĲȒĲȡȚĮĲȘȢȈȤȠȜȚțȒȢȂȠȞȐįĮȢȝİʌĮȚįĮȖȦȖȚțȒțĮĲȐȡĲȚıȘ
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ƵįǐƿǐĳǇǌį


ȴʉʅɼɅʏʐʖɿɲʃɼʎɸʌɶɲʍʀɲʎ
ΘȴɸʄʏʀʉȰʆɳɽɸʍɻʎʃɲɿȰʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎɅʏʐʖɿɲʃɼʎɸʌɶɲʍʀɲʎ


ȸɹʃɽɸʍɻʏɻʎɸʌɶɲʍʀɲʎɽɲʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʏɲɸʇɼʎɴɲʍɿʃɳʅɹʌɻ͗
ϭ͘ ȵʇʙʔʐʄʄʉ
ɇʏʉɸʇʙʔʐʄʄʉʏʉʐʏʊʅʉʐʃɲɿʏʉʐͲƌŽŵɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲʐʋɳʌʖʉʐʆʏɲʋɲʌɲʃɳʏʘ
ɴɲʍɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲ͗





ȵɅɅȰȻȾϮϬ͘͘͘Ͳ͙
Ⱥɹʅɲ͗
ɇʋʉʐɷɲʍʏɹʎͬʏʌɿɸʎ͗
Ɉʅɼʅɲ͗
ȵʋɿɴʄɹʋʘʆȾɲɽɻɶɻʏɼʎͬʏʌɿɲ͗
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ͗

 
ɇʏɻϮɻʍɸʄʀɷɲʏʉʐʏʊʅʉʐ;ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑɲʌʖɸʀʉʐͿʃɲɿʍʏʉʉʋɿʍɽʊʔʐʄʄʉʏʉʐͲƌŽŵɽɲ
ʋʌɹʋɸɿʆɲɸʅʋɸʌɿɹʖɸʏɲɿʏʉʋɲʌɲʃɳʏʘʋʄɲʀʍɿʉ (ʐʋʉɶʌɲʔɼʏʉʐͬʏɻʎʍʋʉʐɷɳʍʏʌɿɲʎʅʋɲʀʆɸɿʅʊʆʉ
ʍʏʉʉʋɿʍɽʊʔʐʄʄʉʏʉʐͲƌŽŵͿ͗


ȴɼʄʘʍɻʅɻʄʉɶʉʃʄʉʋɼʎʃɲɿɲʆɳʄɻʗɻʎʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎɸʐɽʑʆɻʎ
ɀɸ ʋʄɼʌɻ ɸʋʀɶʆʘʍɻ ʏʘʆʍʐʆɸʋɸɿʙʆʏʉʐ ʆʊʅʉʐ ʋɸʌʀ ʋʆɸʐʅɲʏɿʃʙʆɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ͕ ɷɻʄʙʆʘ ʊʏɿ ɸʀʅɲɿɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃʊʎ ʍʐɶɶʌɲʔɹɲʎ ʏɻʎ
ʋɲʌʉʑʍɲʎɅʏʐʖɿɲʃɼʎȵʌɶɲʍʀɲʎʃɲɿɷɻʄʙʆʘʊʏɿɲʐʏɼʋʌʉɸʏʉɿʅɳʍɽɻʃɸʃɲɿʉʄʉʃʄɻʌʙɽɻʃɸɲʋʊɸʅɹʆɲʋʌʉʍʘʋɿʃɳʃɲɿɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳʃɲɿ
ɲʆɲʄɲʅɴɳʆʘʋʄɼʌʘʎʊʄɸʎʏɿʎʍʐʆɹʋɸɿɸʎʏʉʐʆʊʅʉʐʍʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʃɲʏɳʏɻʆʉʋʉʀɲɲʋʉɷɸɿʖɽɸʀ͕ɷɿɲʖʌʉʆɿʃɳ͕ʊʏɿɻɸʌɶɲʍʀɲɲʐʏɼ ɼ
ʏʅɼʅɲʏɻʎɷɸʆђʉʐɲʆɼʃɸɿɷɿʊʏɿɸʀʆɲɿʋʌʉʁʊʆʄʉɶʉʃʄʉʋɼʎɳʄʄɻʎʋʆɸʐʅɲʏɿʃɼʎɿɷɿʉʃʏɻʍʀɲʎ͘
ϭʉʎɇʋʉʐɷɲʍʏɼʎͬʏʌɿɲϮʉʎɇʋʉʐɷɲʍʏɼʎͬʏʌɿɲ

;ɉʋʉɶʌɲʔɼʹɄʆʉʅɲͿ;ɉʋʉɶʌɲʔɼʹɄʆʉʅɲͿ



Ϯ͘
ϯ͘
ϰ͘
ϱ͘

Ʌɸʌʀʄɻʗɻ;ϭϬϬʄɹʇɸʘʆͿ
ȿɹʇɸɿʎʃʄɸɿɷɿɳ;ϯͲϱͿ
ɅʀʆɲʃɲʎɅɸʌɿɸʖʉʅɹʆʘʆ
ȵɿʍɲɶʘɶɼ;ʍʑʆʏʉʅɻʋɸʌɿɶʌɲʔɼʏʉʐɶʆʘʍʏɿʃʉʑɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ͕ʉʌɿʉɽɹʏɻʍɻʏʉʐ
ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʉʑʋʄɲɿʍʀʉʐʃɲɿɲʆɲɶʃɲɿʊʏɻʏɲʏɻʎɹʌɸʐʆɲʎͿ
ϲ͘ Ⱦʑʌɿʉʅɹʌʉʎ
ϲ͘ϭ Ⱥɸʘʌɻʏɿʃʊʋʄɲʀʍɿʉ;ʉʌɿʉɽɹʏɻʍɻʏʉʐʋɸɷʀʉʐʏɻʎɹʌɸʐʆɲʎ͕
ɸʆʆʉɿʉʄʉɶɿʃʊʎʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎʏʘʆɴɲʍɿʃʙʆʊʌʘʆʃɲɿ
ɴɿɴʄɿʉɶʌɲʔɿʃɼɲʆɲʍʃʊʋɻʍɻʏʘʆɸʌɸʐʆɻʏɿʃʙʆɷɸɷʉʅɹʆʘʆϭͿ
ϲ͘Ϯ ɇʃʉʋʊʎʹɇʏʊʖʉɿʹȵʌɸʐʆɻʏɿʃɳɸʌʘʏɼʅɲʏɲ
ϲ͘ϯ ɀɸɽʉɷʉʄʉɶɿʃʊʋʄɲʀʍɿʉ
ϲ͘ϰ Ȱʆɳʄʐʍɻɷɸɷʉʅɹʆʘʆʃɲɿʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ

ϭ Ȱʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʉ ʏʀʏʄʉʎ ʏɻʎ ɹʌɸʐʆɲʎ͕ ʏɲ ʉʆʊʅɲʏɲ ʏʘʆ ɸʌɸʐʆɻʏʙʆ͕ ʉɿ ʍʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɸʎ͕ ʉ ʍʃʉʋʊʎ͕ ʉɿ ʍʏʊʖʉɿ ʃɲɿ ʏɲ

ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɳɸʌʘʏɼʅɲʏɲ͕ɻʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʃɲɿʏɲɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ͘
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ϳ͘ ȵʋʀʄʉɶʉʎͲɇʐʅʋɸʌɳʍʅɲʏɲ
ϴ͘ Ȳɿɴʄɿʉɶʌɲʔʀɲ;ɲʄʔɲɴɻʏɿʃɳͿ
ϵ͘ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ;ɲʆʐʋɳʌʖɸɿͿ͘
ɇʏɲ ʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏɲ ʏʉʋʉɽɸʏʉʑʅɸ ʏʉ ʐʄɿʃʊ ʏɻʎ ɹʌɸʐʆɳʎ ʅɲʎ ʋʉʐ ɸʀʏɸ ɸʀʆɲɿ ɸʃʏɸʆɹʎ ɸʀʏɸ
ɷɸʐʏɸʌɸʑʉʐʍɲʎʍɻʅɲʍʀɲʎ͕ʃɲɿʋʉʐɷɸʖʌɸɿɳɺɸʏɲɿʆɲʏʉʋʉɽɸʏɻɽɸʀʅɹʍɲʍʏʉʃʐʌʀʘʎʃɸʀʅɸʆʊʏɻʎ͘
Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ʐʄɿʃʊ ʋʉʐ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɷɸɿ ʉ ɲʆɲɶʆʙʍʏɻʎ ɲʌɶʊʏɸʌɲ ʃɲɿ ɷɸʆ ɲʄʄʉɿʙʆɸɿ ɼ
ɷɿɲʏɲʌɳʍʍɸɿʏɻʌʉɼʏɻʎɸʌɶɲʍʀɲʎʏʉɲʆɷɸʆʋɸʌɿɹʖɸʏɲɿʍʏʉʃʐʌʀʘʎʃɸʀʅɸʆʉɲʄʄɳʍɸʇɸʖʘʌɿʍʏɼ
ɽɹʍɻ͘ ɇɸ ʋɲʌɲʌʏɼʅɲʏɲ ʏʉʋʉɽɸʏʉʑʅɸ ʍʐʆɼɽʘʎ ɸʃʏɸʆɸʀʎ ʋʀʆɲʃɸʎ͕ ɶʌɲʔɿʃɳ͕ ʃɲʏɲʄʊɶʉʐʎ͕
ɸʃʏɸʆɸʀʎɲʆɲʔʉʌɹʎ͕ʖɳʌʏɸʎ͕ɸʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿɲ͕ʃʄʋ͘





ɀʉʌʔɼͲɅʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎʏɻʎʅʉʌʔʉʋʉʀɻʍɻʎʏʘʆɸʍʘʏɸʌɿʃʙʆ
ʍɸʄʀɷʘʆ
ȳʌɲʅʅɲʏʉʍɸɿʌɳ͗dŝŵĞƐEĞǁZŽŵĂŶ
Ʌɸʌɿɽʙʌɿɲ͗ȵʋɳʆʘʃɲɿȾɳʏʘ͗ϯ͕ϭϳɸʃ͘ʃɲɿȰʌɿʍʏɸʌɳʃɲɿȴɸʇɿɳ͗Ϯ͕ϱϰɸʃ͘
Ʌʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʊʎ͗Ⱦɲʏɲʃʊʌʐʔʉʎ
Ⱦɸʔɲʄʀɷɲ͗

Ʌʏʐʖɿɲʃɼȵʌɶɲʍʀɲ͕ȵɅɅȰȻȾϮϬ͙Ͳ͙͕͙͙͘͘;ʊʆʉʅɲɼʉʆʊʅɲʏɲʍʋʉʐɷɲʍʏʙʆͿ͙͙͙͕
͙͙͙;ʏʀʏʄʉʎɸʌɶɲʍʀɲʎͿ͙͙͙͙
ɉʋʉʍɹʄɿɷʉ͗ȰʌʀɽʅɻʍɻʍɸʄʀɷʘʆͲȴɸʇɿɳʍʏʉʀʖɿʍɻ

ɇʏʉʀʖɿʍɻʃɸɿʅɹʆʉʐ͗Ʌʄɼʌɻʎ
ɍʌʙʅɲȳʌɲʅʅɲʏʉʍɸɿʌɳʎʃɸɿʅɹʆʉʐ͗ɀɲʑʌʉͲɀɹɶɸɽʉʎϭϮʍʏɿɶʅɹʎ
ȵʋɿʃɸʔɲʄʀɷɸʎ͗ɍʌʙʅɲȳʌɲʅʅɲʏʉʍɸɿʌɳʎŽůĚ͕ʅʋʄɸʍʃʉʑʌʉͲɀɹɶɸɽʉʎ
ɶʌɲʅʅɲʏʉʍɸɿʌɳʎϭϰʍʏɿɶʅɹʎ
Ʌɲʌɳɶʌɲʔʉʎ͗ϭɻʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎʖʘʌʀʎɸʍʉʖɼ
Ȳɿɴʄɿʉɶʌɲʔʀɲ͗dŝŵĞƐEĞǁZŽŵĂŶ͕ϭϬʍʏɿɶʅɹʎ

ȵɿʃʊʆɸʎʹȴɿɲɶʌɳʅʅɲʏɲʹɇʖɼʅɲʏɲ
Ȱʌɿɽʅɻʅɹʆɲ͗ʋ͘ʖ͘ȵɿʃʊʆɲϭ͙͙͗͘ɇʏʉʃɹʆʏʌʉʃɳʏʘɲʋʊʏɻʆɸɿʃʊʆɲ͕ʏʉɷɿɳɶʌɲʅʅɲɼ
ʏʉʍʖɼʅɲ;ɀɹɶɸɽʉʎɶʌɲʅʅɲʏʉʍɸɿʌɳʎ͗ϭϬʍʏɿɶʅɹʎͿ
Ʌʀʆɲʃɸʎ͗Ȱʌɿɽʅɻʅɹʆʉɿ͗ʋ͘ʖ͘Ʌʀʆɲʃɲʎϭ͙͙͗͘ɇʏʉʃɹʆʏʌʉʋɳʆʘɲʋʊʏʉʆʋʀʆɲʃɲ
;ɀɹɶɸɽʉʎɶʌɲʅʅɲʏʉʍɸɿʌɳʎ͗ϭϬʍʏɿɶʅɹʎͿ
Ȳɿɴʄɿʉɶʌɲʔɿʃɹʎɲʆɲʔʉʌɹʎ͗;ʍʏʉʏɹʄʉʎʏʉʐʃɸɿʅɹʆʉʐͿΘʋɲʌɲʋʉʅʋɹʎʅɸɴɳʍɻʏʉ
ʍʑʍʏɻʅɲȰ͘Ɇ͘Ȱ




ȵȿȿȸɁȻȾȸȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ



ȰɁɏɈȰɈȸ
ɇɍɃȿȸ
ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾȸɇΘ
ɈȵɍɁɃȿɃȳȻȾȸɇ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ

ȵɈȸɇȻɃɅɆɃȳɆȰɀɀȰɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾȸɇȾȰɈȰɆɈȻɇȸɇ;ȵɅɅȰȻȾͿ
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͙͙͙͙͙͙͕͙͙͙͙͙ͬͬ͘͘͘͘

ȵɅɅȰȻȾʏɻʎȰɇɅȰȻɈȵʍʏ͙͙͙͙͙͙
ɈȰɍ͘ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ͗ 
ɈȸȿȵɌɏɁɃ͗͗ 
&y͗͗ 
ĞͲŵĂŝů͗͗ 
ɉɅȸɆȵɇȻȰ͗͗ ȳɆȰɀɀȰɈȵȻȰ







ȴȵȿɈȻɃȰɁȰȺȵɇȸɇȾȰȻȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɇɅɈɉɍȻȰȾȸɇȵɆȳȰɇȻȰɇ


ȰͿȰʆɳɽɸʍɻ;ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆͬʏɻʆʍʋʉʐɷɲʍʏɼͬʏʌɿɲʃɲɿʐʋʉɶʌɳʔɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆͬʏɻʆɸʋʊʋʏɻʃɲɽɻɶɻʏɼͬʏʌɿɲͿ͗


Ƀͬ, ʍʋʉʐɷɲʍʏɼʎͬʏʌɿɲ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ ʏʉʐ Ɉʅɼʅɲʏʉʎ ͙͙͙ ʍɸ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲ ʅɸ ʏʉʆͬʏɻʆ
ʍʋʉʐɷɲʍʏɼͬʏʌɿɲ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ʏʉʐɈʅɼʅɲʏʉʎ͙͙͙ʏʉʐȵɅɅȰȻȾʍʏ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕͘͘͘ʐʋʊ
ʏɻʆ ɸʋʀɴʄɸʗɻ ʏʉʐͬʏɻʎ ɷɿɷɳʍʃʉʆʏʉʎͬʉʐʍɲʎ ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ ʍʏʉ ʅɳɽɻʅɲ
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͕ͨͩ͘͘͘͘͘͘ ɲʆɹʄɲɴɸͬɲʆ ʏɻʆ ɸʃʋʊʆɻʍɻ ʋʏʐʖɿɲʃɼʎ
ɸʌɶɲʍʀɲʎʅɸɽɹʅɲ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͗͘͘
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘




Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉɸʋʊʋʏɻ

ʃɲɽɻɶɻʏɼͬʃɲɽɻɶɼʏʌɿɲʎ




ɉʋʉɶʌɲʔɼɸʋʊʋʏɻʃɲɽɻɶɻʏɼͬʃɲɽɻɶɼʏʌɿɲʎ 



ȲͿȴɼʄʘʍɻʅɻʄʉɶʉʃʄʉʋɼʎʃɲɿɲʆɳʄɻʗɻʎʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎɸʐɽʑʆɻʎ ;ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆͬʏɻʆʍʋʉʐɷɲʍʏɼͬʏʌɿɲʃɲʏɳ
ʏɻʆʋɲʌɳɷʉʍɻʏɻʎɸʌɶɲʍʀɲʎʏʉʐͬʏɻʎͿ͗
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲʋɲʌɳɷʉʍɻʎ͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘


ɀɸ ʋʄɼʌɻ ɸʋʀɶʆʘʍɻ ʏʘʆ ʍʐʆɸʋɸɿʙʆ ʏʉʐ ʆʊʅʉʐ ʋɸʌʀ ʋʆɸʐʅɲʏɿʃʙʆ ɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆ͕ ɷɻʄʙʆʘ ʊʏɿ ɸʀʅɲɿ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃʊʎ
ʍʐɶɶʌɲʔɹɲʎʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎɅʏʐʖɿɲʃɼʎȵʌɶɲʍʀɲʎʃɲɿɷɻʄʙʆʘʊʏɿɲʐʏɼʋʌʉɸʏʉɿʅɳʍɽɻʃɸʃɲɿʉʄʉʃʄɻʌʙɽɻʃɸɲʋʊɸʅɹʆɲ
ʋʌʉʍʘʋɿʃɳʃɲɿɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳʃɲɿɲʆɲʄɲʅɴɳʆʘʋʄɼʌʘʎʊʄɸʎʏɿʎʍʐʆɹʋɸɿɸʎʏʉʐʆʊʅʉʐʍʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʃɲʏɳʏɻʆʉʋʉʀɲ
ɲʋʉɷɸɿʖɽɸʀ͕ ɷɿɲʖʌʉʆɿʃɳ͕ ʊʏɿ ɻ ɸʌɶɲʍʀɲ ɲʐʏɼ ɼ ʏʅɼʅɲ ʏɻʎ ɷɸʆ ђʉʐ ɲʆɼʃɸɿ ɷɿʊʏɿ ɸʀʆɲɿ ʋʌʉʁʊʆ ʄʉɶʉʃʄʉʋɼʎ ɳʄʄɻʎ
ʋʆɸʐʅɲʏɿʃɼʎɿɷɿʉʃʏɻʍʀɲʎ͘


ϭʉʎɇʋʉʐɷɲʍʏɼʎͬʏʌɿɲϮʉʎɇʋʉʐɷɲʍʏɼʎͬʏʌɿɲ

;ɉʋʉɶʌɲʔɼʹɄʆʉʅɲͿ;ɉʋʉɶʌɲʔɼʹɄʆʉʅɲͿ



ȳͿȰʇɿʉʄʊɶɻʍɻ;ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿɲʋʊʏʉʆɸʋʊʋʏɻʃɲɽɻɶɻʏɼͬʏʌɿɲͿ͗
Ȱʌ͘ȿɹʇɸʘʆ͗

Ɉɼʌɻʍɻʏɸʖʆɿʃʙʆʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔʙʆ͗

ȰɂȻɃȿɃȳȸɈȸɇ
;ɸʋʊʋʏɻʎʃɲɽɻɶɻʏɼʎͿ



ɃɁɃɀȰɈȵɅɏɁɉɀɃɇɅɃɉȴȰɇɈȸ

Ɂɲɿ 

Ʉʖɿ 

Ȳɲɽʅʊʎ
ɲʌɿɽʅɻʏɿʃɳ

Ȳɲɽʅʊʎʉʄʉɶʌɳʔʘʎ







ɉʋʉɶʌɲʔɼɲʇɿʉʄʉɶɻʏɼ
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ƵįǐƿǐĳǇǌį

ǼȁȁǾȃǿȀǾǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ

ǹȃȍȉǹȉǾȈȋȅȁǾȆǹǿǻǹīȍīǿȀǾȈȀǹǿȉǼȋȃȅȁȅīǿȀǾȈǼȀȆǹǿǻǼȊȈǾȈ

ǼȉǾȈǿȅȆȇȅīȇǹȂȂǹȆǹǿǻǹīȍīǿȀǾȈȀǹȉǹȇȉǿȈǾȈ
(ǼȆȆǹǿȀ)

ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɈȻȾɃ
ǹȡȚșȝȆȡȦĲ

:

ǹȡȚșȝȂȘĲȡȫȠȣĮʌȠĳȠȚĲ

:

ȈĲȠȞȈĲȘ Ȟ ««««««««««« ĲȠȣ«««««««,
ʌȠȣĳȠȓĲȘıİıĲȠǼȉǾȈǿȅȆȇȅīȇǹȂȂǹȆǹǿǻǹīȍīǿȀǾȈȀǹȉǹȇȉǿȈǾȈ ǼȆȆǹǿȀ
ĲȘȢǹȈȆǹǿȉǼıĲȘȞ ʌȩȜȘ țĮȚİțʌȜȒȡȦıİȝİİʌȚĲȣȤȓĮĲȚȢȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ
ĲȠȣȆȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢıĲȚȢ«««««««««ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚĲȠʌĮȡȩȞ
ƴǈıĲǎȺǎǈǆĲǈǉǗƴĮǈįĮǄǔǄǈǉǀǐǉĮǈƩǈįĮǉĲǈǉǀǐƪȺƾǏǉİǈĮǐ
ȝİīİȞȚțȩǺĮșȝȩ«««««țĮȚȋĮȡĮțĲȘȡȚıȝȩ«……………..».
ȂĮȡȠȪıȚ«««««««««

ȅȆȡȩİįȡȠȢĲȘȢǻǼ
ĲȘȢǹȈȆǹǿȉǼ

ǾǼʌȚıĲȘȝȠȞȚțȒȊʌİȪșȣȞȘ
ĲȠȣǼȆȆǹǿȀ ĲȘȢǹȈȆǹǿȉǼ




ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2551/27.06.2019

28255

ƵįǐƿǐĳǇǌį












ƵıǐǉǅǐƿǌǌįĳįǌįǈǇǌƿĳǕǍ
ƫƵƵƩƮƯ
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ɅȵɆȻȳɆȰɀɀȰɀȰȺȸɀȰɈɃɇ
ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾȸȾȰȻɌȻȿɃɇɃɌȻȰɈȸɇɅȰȻȴȵȻȰɇ

;ϭͿ ȳȵɁȻȾȰ
ɇɍɃȿȸ
ɈɀȸɀȰ
ȵɅȻɅȵȴɃɇɅɃɉȴɏɁ
ȾɏȴȻȾɃɇɀȰȺȸɀȰɈɃɇ

Ȱ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘
ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃ
ȵɅɅȰȻȾ


ȵɂȰɀȸɁɃɇɅɃɉȴɏɁ ϭʉ

ɈȻɈȿɃɇɀȰȺȸɀȰɈɃɇ ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾȸȾȰȻɌȻȿɃɇɃɌȻȰɈȸɇɅȰȻȴȵȻȰɇ
ȰɉɈɃɈȵȿȵȻɇȴȻȴȰȾɈȻȾȵɇȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ
ʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʉɿʋɿʍʏʘʏɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎɲʋʉʆɹʅʉʆʏɲɿʍɸɷɿɲʃʌɿʏɳ
ʅɹʌɻʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎʋ͘ʖ͘ȴɿɲʄɹʇɸɿʎ͕ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɹʎȰʍʃɼʍɸɿʎʃ͘ʄʋ͘Ȱʆ
ʉɿʋɿʍʏʘʏɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎɲʋʉʆɹʅʉʆʏɲɿɸʆɿɲʀɲɶɿɲʏʉʍʑʆʉʄʉʏʉʐ
ʅɲɽɼʅɲʏʉʎɲʆɲɶʌɳʗʏɸʏɿʎɸɴɷʉʅɲɷɿɲʀɸʎʙʌɸʎɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎʃɲɿʏʉ
ʍʑʆʉʄʉʏʘʆʋɿʍʏʘʏɿʃʙʆʅʉʆɳɷʘʆ


Ʌʌʉʍɽɹʍʏɸʍɸɿʌɹʎɲʆʖʌɸɿɲʍʏɸʀ͘ȸʉʌɶɳʆʘʍɻɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎʃɲɿʉɿ
ɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎʅɹɽʉɷʉɿʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿɲʆɲʄʐʏɿʃɳ
ʍʏʉ;ɷͿ͘

ȵȲȴɃɀȰȴȻȰȻȵɇ
ɏɆȵɇ
ȴȻȴȰɇȾȰȿȻȰɇ

ɅȻɇɈɏɈȻȾȵɇ
ɀɃɁȰȴȵɇ

Ϯ

ϱ
 

ɈɉɅɃɇɀȰȺȸɀȰɈɃɇ ȵɿɷʀʃɸʐʍɻʎɶɸʆɿʃʙʆɶʆʙʍɸʘʆʃɲɿɲʆɳʋʏʐʇɻʎɷɸʇɿʉʏɼʏʘʆ
ɶɸʆɿʃʉʑʐʋʉɴɳɽʌʉʐ͕
ɸɿɷɿʃʉʑʐʋʉɴɳɽʌʉʐ͕ɸɿɷʀʃɸʐʍɻʎ
ɶɸʆɿʃʙʆɶʆʙʍɸʘʆ͕ɲʆɳʋʏʐʇɻʎɷɸʇɿʉʏɼʏʘʆ

ɅɆɃȰɅȰȻɈɃɉɀȵɁȰɀȰȺȸɀȰɈȰ͗

ȳȿɏɇɇȰȴȻȴȰɇȾȰȿȻȰɇʃɲɿ
ȵɂȵɈȰɇȵɏɁ͗
ɈɃɀȰȺȸɀȰɅɆɃɇɌȵɆȵɈȰȻɇȵ
ɌɃȻɈȸɈȵɇZ^Dh^
ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾȸɇȵȿȻȴȰ
ɀȰȺȸɀȰɈɃɇ;hZ>Ϳ

Ⱦɲʆɹʆɲ
ȵʄʄɻʆɿʃɼ
Ɂɲɿ
ȵͲ>^^ȰɇɅȰȻɈȵ

;ϮͿ ɀȰȺȸɇȻȰȾȰȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
ɀɲɽɻʍɿɲʃɳȰʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ
Ʌɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿʏɲʅɲɽɻʍɿɲʃɳɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎʉɿʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎɶʆʙʍɸɿʎ͕ɷɸʇɿʊʏɻʏɸʎʃɲɿɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎ
ʃɲʏɲʄʄɼʄʉʐɸʋɿʋɹɷʉʐʋʉʐɽɲɲʋʉʃʏɼʍʉʐʆʉɿʔʉɿʏɻʏɹʎʅɸʏɳʏɻʆɸʋɿʏʐʖɼʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎ͘
ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɸʀʏɸʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲȰ
x ɅɸʌɿɶʌɲʔɼʏʉʐȵʋɿʋɹɷʉʐʏʘʆɀɲɽɻʍɿɲʃʙʆȰʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆɶɿɲʃɳɽɸɹʆɲʃʑʃʄʉʍʋʉʐɷʙʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɅʄɲʀʍɿʉ
ɅʌʉʍʊʆʏʘʆʏʉʐȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑɍʙʌʉʐȰʆʙʏɲʏɻʎȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ
x Ʌɸʌɿɶʌɲʔɿʃʉʀȴɸʀʃʏɸʎȵʋɿʋɹɷʘʆϲ͕ϳΘϴʏʉʐȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑɅʄɲɿʍʀʉʐɅʌʉʍʊʆʏʘʆȴɿɳȲʀʉʐɀɳɽɻʍɻʎʃɲɿʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲȲ
x ɅɸʌɿʄɻʋʏɿʃʊʎɃɷɻɶʊʎʍʐɶɶʌɲʔɼʎɀɲɽɻʍɿɲʃʙʆȰʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ


ɀɸʏɻɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎɸʋɿɷɿʙʃɸʏɲɿʉɿʅɸʄʄʉʆʏɿʃʉʀɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʀ͗
x EɲɸʇʉɿʃɸɿʘɽʉʑʆʅɸʏʉɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉʏɻʎɅɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎʃɲɿʏɻɷɿɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʊʏɻʏɲʋʉʐ
ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺɸɿʏʉʋɸɷʀʉʏɻʎ͘
x ɁɲʉʌʀɺʉʐʆʃɲɿʆɲɸʋɸʇɸʌɶɳɺʉʆʏɲɿɴɲʍɿʃɹʎɹʆʆʉɿɸʎʏɻʎɅɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎʃɲɿʏɻʎʔɿʄʉʍʉʔʀɲʎ
ʏɻʎʋɲɿɷɸʀɲʎ͘
x Ɂɲ ʃɲʏɲʆʉʉʑʆ ʏɲ ɸʋʀʋɸɷɲ ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʎ ʏʘʆ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆ ʔɲɿʆʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ʏʉʐʎ
ʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎʋʉʐʏɲɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆ͘
x Eɲɸʇʉɿʃɸɿʘɽʉʑʆʅɸʏʉɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉʏɻʎʔɿʄʉʍʉʔʀɲʎʏɻʎʋɲɿɷɸʀɲʎʃɲɿʏʉʐʎʍʏʊʖʉʐʎʏɻʎ
ʃɲɿ ʆɲ ɲʆʏɿʄɻʔɽʉʑʆ ʏɻʆ ɲʆɲɶʃɲʀɲ ʍʖɹʍɻ ʏɻʎ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼEɲ ɶʆʘʌʀɺʉʐʆ ʏɿʎ
ʅɸɽʊɷʉʐʎ ɹʌɸʐʆɲʎ ʍʏʉ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ ʍʑʆɽɸʏʉ ʋɸɷʀʉ ʃɲɿ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ
ʋʌʉʍʃʉʅʀɺʉʐʆʋɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʎɶɿɲʃɳɽɸʅɹɽʉɷʉ͘
x Eɲɶʆʘʌʀɺʉʐʆʏʉʐʎʍɻʅɲʆʏɿʃʉʑʎʍʏɲɽʅʉʑʎʍʏɻʆɿʍʏʉʌʀɲʏɻʎʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎʍʏɻʆȵʄʄɳɷɲ
ʃɲɿɷɿɸɽʆʙʎ͘
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Eɲɶʆʘʌʀɺʉʐʆʏɿʎɸʋʀʅɹʌʉʐʎʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɹʎɸʋɿʍʏɼʅɸʎ͕ʏɿʎʍʑɶʖʌʉʆɸʎȾɲʏɸʐɽʑʆʍɸɿʎʏʉʐʎ
ʃɲɿʏɲʋɸɷʀɲɸʔɲʌʅʉɶʙʆʏɻʎʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɶʆʙʍɻʎ͕ʃɲɿʆɲɸʀʆɲɿɿʃɲʆʉʀʆɲʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʐʆ
ʏɲɴɲʍɿʃɳʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆɳʏʉʐʎ͘
Eɲ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ ɲʆɲʋʏʑʍʍʉʐʆ ʏɿʎ ʍʋʉʐɷɲɿʊʏɸʌɸʎ ʔɿʄʉʍʉʔɿʃɹʎ ɽɸʘʌʀɸʎ ʋʉʐ
ɷɿɲʏʐʋʙɽɻʃɲʆɶɿɲʏʉʔɲɿʆʊʅɸʆʉʏɻʎɲɶʘɶɼʎʃɲɿʏɻʎɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎɷɿɲʖʌʉʆɿʃɳ͘
EɲɲʆɲʋʏʑʍʍʉʐʆʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʉͲʔɿʄʉʍʉʔɿʃʊʋʌʉɴʄɻʅɲʏɿʍʅʊʅɹʍɲɲʋʊʏɻʆɸʋɲʔɼʏʉʐʎ
ʅɸʏɲʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɳʌɸʑʅɲʏɲʃɲɿʏɿʎʍʑɶʖʌʉʆɸʎʏɳʍɸɿʎʍʏʉʖʙʌʉʏɻʎɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ͘



ȳɸʆɿʃɹʎȻʃɲʆʊʏɻʏɸʎ
ȿɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎɶɸʆɿʃɹʎɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎʋʉʐʋʌɹʋɸɿʆɲɹʖɸɿɲʋʉʃʏɼʍɸɿʉʋʏʐʖɿʉʑʖʉʎ;ʊʋʘʎɲʐʏɹʎɲʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿʍʏʉ
ɅɲʌɳʌʏɻʅɲȴɿʋʄʙʅɲʏʉʎʃɲɿʋɲʌɲʏʀɽɸʆʏɲɿɲʃʉʄʉʑɽʘʎͿʍɸʋʉɿɲͬʋʉɿɸʎɲʋʊɲʐʏɹʎɲʋʉʍʃʉʋɸʀʏʉʅɳɽɻʅɲ͖͘
Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻ͕ɲʆɳʄʐʍɻʃɲɿʍʑʆɽɸʍɻɷɸɷʉʅɹʆʘʆʃɲɿ
ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎʃɲɿɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻɹʌɶʘʆ
ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ͕ʅɸʏɻʖʌɼʍɻʃɲɿʏʘʆɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆ
ɇɸɴɲʍʅʊʎʍʏɻɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊʏɻʏɲʃɲɿʍʏɻʆʋʉʄʐʋʉʄɿʏɿʍʅɿʃʊʏɻʏɲ
ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ
ɇɸɴɲʍʅʊʎʍʏʉʔʐʍɿʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
Ʌʌʉʍɲʌʅʉɶɼʍɸʆɹɸʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ȵʋʀɷɸɿʇɻʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ͕ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎʃɲɿɻɽɿʃɼʎʐʋɸʐɽʐʆʊʏɻʏɲʎ
ȿɼʗɻɲʋʉʔɳʍɸʘʆ
ʃɲɿɸʐɲɿʍɽɻʍʀɲʎʍɸɽɹʅɲʏɲʔʑʄʉʐ
Ȱʐʏʊʆʉʅɻɸʌɶɲʍʀɲ
ȱʍʃɻʍɻʃʌɿʏɿʃɼʎʃɲɿɲʐʏʉʃʌɿʏɿʃɼʎ
Ƀʅɲɷɿʃɼɸʌɶɲʍʀɲ
Ʌʌʉɲɶʘɶɼʏɻʎɸʄɸʑɽɸʌɻʎ͕ɷɻʅɿʉʐʌɶɿʃɼʎʃɲɿɸʋɲɶʘɶɿʃɼʎʍʃɹʗɻʎ
ȵʌɶɲʍʀɲʍɸɷɿɸɽʆɹʎʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
͙͙
ȵʌɶɲʍʀɲʍɸɷɿɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ȱʄʄɸʎ͙
Ʌɲʌɳɶʘɶɼʆɹʘʆɸʌɸʐʆɻʏɿʃʙʆɿɷɸʙʆ
͙͙͘



Ʌɲɿɷɲɶʘɶɿʃɹʎɲʌʖɹʎɷɻʅʉʃʌɲʏʀɲʎ
Ȼʍʊʏɻʏɲɸʐʃɲɿʌɿʙʆʃɲɿɲʆɳʋʏʐʇɻʃʌɿʏɿʃɼʎʍʃɹʗɻʎ
ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʍʖʉʄɿʃʉʑ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ ʃɲɿ ʃʌɿʏɿʃɼ ɲʆɳɶʆʘʍɻ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆ
ʍʐʅɴɳʆʏʘʆ
ȰʐʏʊʆʉʅɻɸʌɶɲʍʀɲʃɲɿɃʅɲɷɿʃɼɸʌɶɲʍʀɲʍʏʉʍʖʉʄɿʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ɇɸɴɲʍʅʊʎʍʏɻɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊʏɻʏɲ
ɇʏʉʖɲʍʅʊʎʍɸɽɹʅɲʏɲʔʑʄʉʐʃɲɿʃʉɿʆʘʆɿʃɳɸʐɳʄʘʏʘʆʉʅɳɷʘʆ
Ƀʌɶɳʆʘʍɻʃɲɿʆʉʏʊʅʘʆʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʋɲʌɸʅɴɳʍɸʘʆ
Ʌʌʉɲɶʘɶɼʏɻʎɸʄɸʑɽɸʌɻʎ͕ɷɻʅɿʉʐʌɶɿʃɼʎʃɲɿɸʋɲɶʘɶɿʃɼʎʍʃɹʗɻʎ


;ϯͿ ɅȵɆȻȵɍɃɀȵɁɃɀȰȺȸɀȰɈɃɇ

Ȱʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ͕ʍʃʉʋʊʎʃɲɿʍʏʊʖʉɿʏɻʎͨɅɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎʃɲɿɌɿʄʉʍʉʔʀɲʎʏɻʎɅɲɿɷɸʀɲʎͩ͘
Ȳɲʍɿʃɹʎɹʆʆʉɿɸʎ͘
ɀɹɽʉɷʉɿɹʌɸʐʆɲʎʏʘʆʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʔɲɿʆʉʅɹʆʘʆʍʏɻʆ͚ɅɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʃɲɿɌɿʄʉʍʉʔʀɲ
ʏɻʎ Ʌɲɿɷɸʀɲʎ͛͘ Ʌɻɶɹʎ ʏɻʎ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎ ʃɲɿ ʔɿʄʉʍʉʔɿʃɼʎ ɶʆʙʍɻʎ͘ Ȱʆɽʌʘʋʉʄʉɶɿʃɹʎ
ʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎʏɻʎɲɶʘɶɼʎ͘
Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆʃɲɿʃʄɻʌʉʆʉʅɿʃʊʏɻʏɲ͘Ʌɲʌɳɶʉʆʏɸʎʋʉʐɷɿɲʅʉʌʔʙʆʉʐʆʏɻʆɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ͘ ʋʀʋɸɷɲ ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʎ ʏʘʆ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆ ʔɲɿʆʉʅɹʆʘʆ ;ʃʉɿʆʘʆɿʃʊ͕
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊ͕ ɷɿɲʋʌʉʍʘʋɿʃʊ͕ ɲʏʉʅɿʃʊͿ͘ ȸ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼ ʍʖɹʍɻ͘ ȸ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ͘ȸɲʐʏʉʆʉʅʀɲʘʎʍʃʉʋʊʎʏɻʎɲɶʘɶɼʎ͘Ƀʍʖʉʄɿʃʊʎɽɸʍʅʊʎ͘ɇʖʉʄɿʃʊʎʖʙʌʉʎ
ʃɲɿʖʌʊʆʉʎ͘ȸɷɿɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʊʏɻʏɲʏʘʆʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʔɲɿʆʉʅɹʆʘʆ͘
ȸ ʍʐʅɴʉʄɼ ʏʘʆ ʋʌʘʏɸʌɶɲʏʙʆ ʍʏɻʆ ɸʇɹʄɿʇɻ ʏɻʎ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎ ʍʃɹʗɻʎ ʃɲɿ ʋʌɳʇɻʎ͗
Ⱦʉʅɹʆɿʉʎ͕Ɇʉʐʍʍʙ͕Ʌɸʍʏɲʄʊʏʍɿ͕ɌʌɹʅʋɸʄʃɲɿɈʉʄʍʏʊɿ͘
Ȱʋʊ ʏɻʆ ͚Ʌɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼ͛ ʍʏɿʎ ɸʋʀ ʅɹʌʉʐʎ ͚ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɹʎ ɸʋɿʍʏɼʅɸʎ͕͛ ʍʏɿʎ
͚Ⱦɲʏɸʐɽʑʆʍɸɿʎ͛ʏʉʐʎʃɲɿʍʏɲʋɸɷʀɲɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏɻʎʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɶʆʙʍɻʎ;ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ
ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʘʆͿ͗
ȵʋʀ ʅɹʌʉʐʎ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɹʎ ɸʋɿʍʏɼʅɸʎ͗ ȳɸʆɿʃɼͲɇʐʍʏɻʅɲʏɿʃɼ Ʌɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼ͗
Ȱʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲ ʏɻʎ ɲɶʘɶɼʎ͕ Ɍɿʄʉʍʉʔʀɲ ʏɻʎ ɲɶʘɶɼʎ͘ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɼ͕ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ͕
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Ȼʍʏʉʌɿʃɼ͕ɇʐɶʃʌɿʏɿʃɼ͕ɇʖʉʄɿʃɼɅɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼ͕ȴɿɷɲʃʏɿʃɼ͕ȵʆɻʄʀʃʘʆ͕ȵɿɷɿʃɼ͕ȵʇɸʄɿʃʏɿʃɼ
Ʌɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼ͘
ȱʄʄɸʎ ʋʌʉʍɸɶɶʀʍɸɿʎ͗ Ⱦʌɿʏɿʃɼ Ʌɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼ͕ ȻʍʏʉʌɿʃʉͲʐʄɿʍʏɿʃɼ Ʌɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼ͕
Ɏʐʖɲʆɲʄʐʏɿʃɼ Ʌɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼ͕ Ɍɿʄʉʍʉʔɿʃɼ Ʌɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼ͕ ɀɸʏɲʌʌʐɽʅɿʍʏɿʃɼ
Ʌɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼ;ʏʉʐ͚ɇʖʉʄɸʀʉʐɸʌɶɲʍʀɲʎ͛ʹɀʉʆʏɸʍʍʉʌɿɲʆɼʹɅɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼtĂůĚŽƌĨʹ
Ʌɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼ &ƌĞŝŶĞƚ͙Ϳ͘ Ȱʆɲʌʖɿʍʏɿʃɼ Ʌɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼ͕ Ȱʆʏɿɲʐʏɲʌʖɿʃɼ Ʌɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼ͕
ɇʉʍɿɲʄɿʍʏɿʃɼɅɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼ͘
ɇʐɶɶɸʆɿʃɹʎ Ͳ ʍʐʆɷʐɲʍʏɿʃɹʎ ɸʋɿʍʏɼʅɸʎ͗ Ʌɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼ Ɏʐʖʉʄʉɶʀɲ͕ Ⱦʉɿʆʘʆɿʉʄʉɶʀɲ ʏɻʎ
Ʌɲɿɷɸʀɲʎ͕ɌɿʄʉʍʉʔʀɲʏɻʎɅɲɿɷɸʀɲʎ͘
ȶʄʄɻʆɸʎʅɸʏɲʌʌʐɽʅɿʍʏɹʎʋɲɿɷɲɶʘɶʉʀ͗ȿɲʍʃɲʌʀɷʉʐ͕ȴɸʄʅʉʑɺʉʎ͕ȳʄɻʆʊʎ͕Ⱦʉʐʆʏʉʐʌɳʎ͕
Ʌɲʋɲʅɲʑʌʉʎ͕Ȼʅɴʌɿʙʏɻ͕Ʌɲʋɲʆʉʑʏʍʉʎ͘
Ⱦɲʏɸʐɽʑʆʍɸɿʎ͗ Ʌɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼ ʏʘʆ ɲʄʄʉɷɲʋʙʆͬ ɷɿɲʋʉʄɿʏɿʍʅɿʃɼ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼ͕
ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼ ʏʉʐ ɸʄɸʑɽɸʌʉʐ ʖʌʊʆʉʐ͕ ʋʉʄɿʏɿʍʅɿʃɼ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼ͕ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼ ʏʘʆ
ʅɹʍʘʆ͕ ʅʉʐʍɸɿʉʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼ͕ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼ ʏʉʐ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ͕ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼ ʏɻʎ
ɸɿʌɼʆɻʎ͕ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼ ʏʉʐ ʋʌʉʍʙʋʉʐ ;ZŽŐĞƌƐͿ͕ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼ ʏɻʎ ɷɿɲʔʐʄɿʃʊʏɻʏɲʎ͕
ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʏʘʆɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆʏʉʐʋɲɿɷɿʉʑ͕ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʏɻʎɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻʎ͘
Ʌɸɷʀɲ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆ ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ͗ ɇʖʉʄɿʃɼ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ͕ DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ʍʏɻʆ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ͕ ɲɶʘɶɼ ʏʘʆ ȰʅȵȰ͕ ɷɿɲʋʉʄɿʏɿʍʅɿʃɼ ɲɶʘɶɼ͕ ɲɶʘɶɼ ʏɻʎ ɸɿʌɼʆɻʎ͕ ɲɶʘɶɼ
ʐɶɸʀɲʎ͕ʍɸʇʉʐɲʄɿʃɼɲɶʘɶɼ͕ʃʐʃʄʉʔʉʌɿɲʃɼɲɶʘɶɼ͕ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼɲɶʘɶɼ͕ɲɶʘɶɼʏʉʐ
ɷɿɲʄʊɶʉʐ͕ɲɶʘɶɼʏʘʆɷɿʃɲɿʘʅɳʏʘʆʏʉʐʋɲɿɷɿʉʑ͕ɲɶʘɶɼʏʉʐɸʄɸʑɽɸʌʉʐʖʌʊʆʉʐ͘
Ⱦʑʌɿɲ ʔɿʄʉʍʉʔɿʃɳ ʌɸʑʅɲʏɲ ʋɲɿɷɸʀɲʎ ;Ɉʉ ʋʌʊɴʄɻʅɲ ʏɻʎ ɶʆʙʍɻʎͿ͗ ɿɷɸɲʄɿʍʅʊʎ͕
Ʌʄɳʏʘʆɲʎ ʹ ʌɸɲʄɿʍʅʊʎ͕ Ȱʌɿʍʏʉʏɹʄɻʎ ʹ ʔʐʍɿʉʃʌɲʏʀɲ͕ ZŽƵƐƐĞĂƵ ʹ ʋʌɲɶʅɲʏɿʍʅʊʎ͕
ĞǁĞǇ ʹ ʉʌɽʉʄʉɶɿʍʅʊʎ͕ ĞƐĐĂƌƚĞƐ ʹ ɸʅʋɸɿʌɿʍʅʊʎ͕ >ŽĐŬĞ ʹ ɻ ʃʌɿʏɿʃɼ ʍʖʉʄɼ ;ɻ
ʍʐʆɷʐɲʍʏɿʃɼʋʌʊʏɲʍɻͿʏʉʐ<ĂŶƚʹɻɲʆɲʄʐʏɿʃɼʔɿʄʉʍʉʔɿʃɼʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʏɻʎɶʄʙʍʍɲʎ͕
tŝƚƚŐĞŶƐƚĞŝŶ ʹ ɻ ʐʋɲʌʇɿɲʃɼ ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻ ʍʏɻʆ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼ͕ ŽůůŶŽǁ ʹ &ƌĞŝƌĞ ʃɲɿ
ʃʌɿʏɿʃɼ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼ͘ ȵʋʀ ʅɹʌʉʐʎ ʃɲʏɸʐɽʑʆʍɸɿʎ ʏɻʎ ʃʌɿʏɿʃɼʎ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎ͘ ʹ Ɉʉ
ɲʀʏɻʅɲʏɻʎɲʋʉʍʖʉʄɸɿʉʋʉʀɻʍɻʎ͕/ůůŝĐŚ͘ʹ^ƵŵŵĞƌŚŝůů͕ʏʉɸʄɸʑɽɸʌʉʍʖʉʄɸʀʉʏʉʐEĞŝůůʹ
Ⱦʉʆʍʏʌʉʐʃʏɿɴɿʍʅʊʎʍʏɻʆɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ͗ƌƵŶĞƌ͕sǇŐŽƚƐŬǇ͕WŝĂŐĞƚ͘
ɇʑɶʖʌʉʆʉɿ ʋʌʉɴʄɻʅɲʏɿʍʅʉʀ͗ Ʌɲɿɷɿɳ ʍɸ ʃʀʆɷʐʆʉ͕ ɹʔɻɴʉɿ ʍɸ ɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɼ ɸʇɳʌʏɻʍɻ͕
ɷɿɲʍʑʆɷɸʍɻʏʐʋɿʃʙʆʃɲɿʏʐʋʘʆʅʉʌʔʙʆɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ͕ɻͨʍʖʉʄɿʃɼɺʘɼ͕ͩʃɲɿʆʉʏʉʅʀɸʎ
ʍʏʉʖʙʌʉʏɻʎɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ͕ɷɿɳɴʀʉʐʅɳɽɻʍɻ͘
ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲɲʋʉʍʋɲʍʅɳʏʘʆɲʆʏɿʋʌʉʍʘʋɸʐʏɿʃʙʆʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆʃɸɿʅɹʆʘʆ͘

;ϰͿ ȴȻȴȰȾɈȻȾȵɇʃɲɿɀȰȺȸɇȻȰȾȵɇɀȵȺɃȴɃȻͲȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸ
ɈɆɃɅɃɇɅȰɆȰȴɃɇȸɇ Ʌʌʊʍʘʋʉʅɸʋʌʊʍʘʋʉ
Ʌʌʊʍʘʋʉʅɸʋʌʊʍʘʋʉ͕ȵʇɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʃ͘ʄʋ͘

ɍɆȸɇȸɈȵɍɁɃȿɃȳȻɏɁ Ɂɲɿ
ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȰɇȾȰȻȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻɏɁ
ɍʌɼʍɻɈ͘Ʌ͘ȵ͘ʍʏɻȴɿɷɲʍʃɲʄʀɲ͕ʍʏɻʆ
ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɼȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ͕ʍʏɻʆȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ
ʅɸʏʉʐʎʔʉɿʏɻʏɹʎ

ɃɆȳȰɁɏɇȸȴȻȴȰɇȾȰȿȻȰɇ

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ

Ʌɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ɲʆɲʄʐʏɿʃɳ ʉ ʏʌʊʋʉʎ ʃɲɿ
ʅɹɽʉɷʉɿɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ͘
ȴɿɲʄɹʇɸɿʎ͕ ɇɸʅɿʆɳʌɿɲ͕ ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɼ ȱʍʃɻʍɻ͕
ȱʍʃɻʍɻ Ʌɸɷʀʉʐ͕ ɀɸʄɹʏɻ Θ ɲʆɳʄʐʍɻ
ɴɿɴʄɿʉɶʌɲʔʀɲʎ͕ Ɍʌʉʆʏɿʍʏɼʌɿʉ͕ Ʌʌɲʃʏɿʃɼ
;ɈʉʋʉɽɹʏɻʍɻͿ͕ Ⱦʄɿʆɿʃɼ ȱʍʃɻʍɻ͕ Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃʊ
ȵʌɶɲʍʏɼʌɿʉ͕
ȴɿɲɷʌɲʍʏɿʃɼ
ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲ͕
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɹʎ ɸʋɿʍʃɹʗɸɿʎ͕ ȵʃʋʊʆɻʍɻ ʅɸʄɹʏɻʎ
;ƉƌŽũĞĐƚͿ͕ ɇʐɶɶʌɲʔɼ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ͬ ɸʌɶɲʍɿʙʆ͕
Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃɼɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ͕ʃ͘ʄʋ͘

ȴɿɲʄɹʇɸɿʎ
ȱʍʃɻʍɻͲɅʌɳʇɻ
Ȱʏʉʅɿʃɼɀɸʄɹʏɻ


ɇʑʆʉʄʉɀɲɽɼʅɲʏʉʎ


Ɍʊʌʏʉʎȵʌɶɲʍʀɲʎ
ȵʇɲʅɼʆʉʐ
Ϯϲ
ϭϯ
ϱϴ͕ϱ



ϵϳ͕ϱ
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Ȱʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿʉɿʙʌɸʎʅɸʄɹʏɻʎʏʉʐʔʉɿʏɻʏɼɶɿɲ
ʃɳɽɸ ʅɲɽɻʍɿɲʃɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʉɿ
ʙʌɸʎʅɻʃɲɽʉɷɻɶʉʑʅɸʆɻʎʅɸʄɹʏɻʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ʏɿʎɲʌʖɹʎʏʉʐd^

ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɌɃȻɈȸɈɏɁ 
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼʏɻʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ

ȳʄʙʍʍɲ Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͕ ɀɹɽʉɷʉɿ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͕
ȴɿɲʅʉʌʔʘʏɿʃɼ  ɼ ɇʐʅʋɸʌɲʍʅɲʏɿʃɼ͕ ȴʉʃɿʅɲʍʀɲ
Ʌʉʄʄɲʋʄɼʎ ȵʋɿʄʉɶɼʎ͕ ȵʌʘʏɼʍɸɿʎ ɇʑʆʏʉʅɻʎ
Ȱʋɳʆʏɻʍɻʎ͕ ȵʌʘʏɼʍɸɿʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ȴʉʃɿʅʀʘʆ͕
ȵʋʀʄʐʍɻ Ʌʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ͕ ȳʌɲʋʏɼ ȵʌɶɲʍʀɲ͕
ȶʃɽɸʍɻ ͬ Ȱʆɲʔʉʌɳ͕ Ʌʌʉʔʉʌɿʃɼ ȵʇɹʏɲʍɻ͕
ȴɻʅʊʍɿɲɅɲʌʉʐʍʀɲʍɻ͕ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɼȵʌɶɲʍʀɲ͕
Ⱦʄɿʆɿʃɼ ȵʇɹʏɲʍɻ Ȱʍɽɸʆʉʑʎ͕ Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃɼ
ȵʌʅɻʆɸʀɲ͕ȱʄʄɻͬȱʄʄɸʎ

Ȱʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʌɻʏɳ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅɹʆɲ ʃʌɿʏɼʌɿɲ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎʃɲɿɸɳʆʃɲɿʋʉʐɸʀʆɲɿʋʌʉʍɴɳʍɿʅɲ
ɲʋʊʏʉʐʎʔʉɿʏɻʏɹʎ͘

ȳʄʙʍʍɲɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͗ ȵʄʄɻʆɿʃɼ

Ɉʌʊʋʉʎɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ
ȳʌɲʋʏɼʏɸʄɿʃɼɸʇɹʏɲʍɻ;ϭϬϬйͿ

Ƀɿʔʉɿʏɻʏɹʎɸʇɸʏɳɺʉʆʏɲɿʍʏɿʎʏɸʄɿʃɹʎɶʌɲʋʏɹʎɸʇɸʏɳʍɸɿʎ
ʅɸ ɽɹʅɲʏɲ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ɼͬʃɲɿ ɸʌʘʏɼʍɸɿʎ ʍʑʆʏʉʅɻʎ
ɲʋɳʆʏɻʍɻʎ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏʉʑʆ ʃʌɿʏɿʃɼ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ ʃɲɿ
ʍʐʆɽɸʏɿʃɼ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ʋɿʉ ʃɳʏʘ
ʃʌɿʏɼʌɿɲ͗
x ɇʐʆɳʔɸɿɲʏʉʐʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐʅɸʏʉɽɹʅɲ
x Ʌʄɻʌʊʏɻʏɲʃɳʄʐʗɻʎʏʉʐɽɹʅɲʏʉʎ
x ȵʅɴɳɽʐʆʍɻʃɲɿʃʌɿʏɿʃɼɷɿɲʖɸʀʌɻʍɻʏʉʐɽɹʅɲʏʉʎ
x ȿʉɶɿʃɼʃɲɿʍʐʆʉʖɼʏʉʐʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ
x Ⱦɲʏɳʄʄɻʄɻʖʌɼʍɻɶʄʙʍʍɲʎ


;ϱͿ ɇɉɁȻɇɈɏɀȵɁȸͲȲȻȲȿȻɃȳɆȰɌȻȰ
- ĞƌŬ͕ ͘ >͘ ;ϮϬϭϱͿ͘ ȸ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏʘʆ ɴʌɸʔʙʆ͕ ʏʘʆ ʋɲɿɷɿʙʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ɸʔɼɴʘʆ ;ȵʋɿʅ͘ ȵ͘
ɀɲʃʌɼͲɀʋʊʏʍɲʌɻͿ͘Ȱɽɼʆɲ͗ȵʃɷʊʍɸɿʎȵȿȿȸɁ͘
- 'ĂƐƉĂƌͲDĂƚŽƐ͕ D͘ ;ϮϬϭϰͿ ^ƵďũĞĐƚŝǀĞ ǁĞůůͲďĞŝŶŐ ĂŶĚ ƐĐŚŽŽů ĨĂŝůƵƌĞ ŝŶ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŶĚ
ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚƐ͗ /ŶĨůƵĞŶĐĞ ŽĨ ƉƐǇĐŚŽƐŽĐŝĂů ĨĂĐƚŽƌƐ͘ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů :ŽƵƌŶĂů ŽĨ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ZĞƐĞĂƌĐŚ͕ϰ;ϭϭͿ͕ϮϭϵϰͲϮϭϵϵ͘
- 'ŝĂŶŶŽƉŽƵůŽƵ͕ W͕͘ ŽƚƐĂƌŝ͕ ͕͘ Θ DƵƌƌĂǇ͕ ͘ ;ϮϬϭϱͿ͘ ZĞůĂƚŝŶŐ ŵƵƐŝĐĂů ŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ ƚŽ
ĞŵƉĂƚŚǇĂŶĚĂŐŐƌĞƐƐŝŽŶŝŶĂĚŽůĞƐĐĞŶĐĞ͘/Ŷ͘DĂŬƌŝͲŽƚƐĂƌŝΘZ͘ZĂĐĞ;ĚƐ͘Ϳ͕WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐ
ŽĨ ƚŚĞƌŝƚŝƐŚͲ'ƌĞĞŬ ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͗ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐ ĂŶĚWƌŽƐƉĞĐƚƐ ŽĨ ĚƵĐĂƚŝŽŶ ;ƉƉ͘ϲϳͲϳϲͿ͘
ƚŚĞŶƐ͗ȻɃɁ͘
- DĂŬƌŝͲŽƚƐĂƌŝ͕͕͘Θ<ĂƌĂŐŝĂŶŶŝ͕'͘;ϮϬϭϰͿ͘ǇďĞƌďƵůůǇŝŶŐŝŶ'ƌĞĞŬĂĚŽůĞƐĐĞŶƚƐ͗dŚĞƌŽůĞŽĨ
ƉĂƌĞŶƚƐ͘WƌŽĐĞĚŝĂ^ŽĐŝĂůΘĞŚĂǀŝŽƌĂů^ĐŝĞŶĐĞƐ͕ϭϭϲ͕ϯϮϰϭͲϯϮϱϯ͘
- ^ƚĞƌŶďĞƌŐ͕ Z͘ :͘ ;ϮϬϭϱͿ͘ dĞĂĐŚŝŶŐ ĨŽƌ ĐƌĞĂƚŝǀŝƚǇ͗ dŚĞ ƐŽƵŶĚƐ ŽĨ ƐŝůĞŶĐĞ͘ WƐǇĐŚŽůŽŐǇ ŽĨ
ĞƐƚŚĞƚŝĐƐ͕ƌĞĂƚŝǀŝƚǇ͕ĂŶĚƚŚĞƌƚƐ͕ϵ;ϮͿ͕ϭϭϱͲϭϭϳ͘
- ɀɲʃʌɼͲɀʋʊʏʍɲʌɻ͕ ȵ͘ ;ϮϬϬϵͿ͘ ȴʐʍɲʌɹʍʃɸɿɲ ʅɸ ʏɻʆ ɸɿʃʊʆɲ ʏʉʐ ʍʙʅɲʏʉʎ͕ ɷɿɲɿʏɻʏɿʃɼ
ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳʃɲɿɲʐʏʉɸʃʏʀʅɻʍɻʍʏɻʆɸʔɻɴɸʀɲ͘Ɏʐʖʉʄʉɶʀɲ͕ϭϲ;ϭͿ͕ϲϬͲϳϲ͘
- Ʌɲʋɲɷʉʋʉʑʄʉʐ͕ȵ͘ΘɀɲʃʌɼͲɀʋʊʏʍɲʌɻ͕ȵ͘;ϮϬϬϴͿ͘ȸʅʉʐʍɿʃɼʋɲɿɷɸʀɲʃɲɿɻɸʋʀɷʌɲʍɼ
ʏɻʎ ʍʏɻʆ ɸʇɹʄɿʇɻ ʏʉʐ ʋɲɿɷɿʉʑ ʃɲɿ ʏʉʐ ɸʔɼɴʉʐ͘ ɇʏʉ Ȱ͘ Ɉʌɿʄɿɲʆʊʎ Θ Ȼ͘Ⱦɲʌɳʅɻʆɲʎ
;ȵʋɿʅɸʄɻʏɹʎ ɹʃɷʉʍɻʎͿ͕ Ʌʌɲʃʏɿʃɳ ϲʉʐ Ʌɲʆɸʄʄɼʆɿʉʐ ɇʐʆɸɷʌʀʉʐ Ʌɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎ ȵʏɲɿʌɸʀɲʎ
ȵʄʄɳɷʉʎ͗ ȵʄʄɻʆɿʃɼ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼ ʃɲɿ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ ɹʌɸʐʆɲ ;ʍʍ͘ϰϯϵͲϰϰϲͿ͘ Ȱɽɼʆɲ ͗
ȵʃɷʊʍɸɿʎȰʏʌɲʋʊʎ͘
Ͳɇʐʆɲʔɼɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɳʋɸʌɿʉɷɿʃɳ͗
ɇʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ɷɸʆ ʐʋɳʌʖɸɿ ʃɲʆɹʆɲ ʋɸʌɿʉɷɿʃʊ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ɶɿɲ ɽɹʅɲʏɲ Ȱʆɲʋʏʐʇɿɲʃɼʎ
Ɏʐʖʉʄʉɶʀɲʎ͘
ȵʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɳ ɳʌɽʌɲ ʍɸ ɽɹʅɲʏɲ Ȱʆɲʋʏʐʇɿɲʃɼʎ Ɏʐʖʉʄʉɶʀɲʎʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ɲʆɲɺɻʏɻɽʉʑʆ ʍʏɲ
ʋɸʌɿʉɷɿʃɳɎʐʖʉʄʉɶʀɲʎʊʋʘʎɶɿɲʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ͗
x Ɏʐʖʉʄʉɶʀɲ
x ȵʋɸʏɻʌʀɷɲʏɻʎɎʐʖʉʄʉɶɿʃɼʎȵʏɲɿʌɸʀɲʎȲʉʌɸʀʉʐȵʄʄɳɷʉʎɁʊɻʍɿʎ
x ɎʐʖʉʄʉɶɿʃɳȺɹʅɲʏɲ
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ɀɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʋɿʉ ʍɻʅɲʆʏɿʃʙʆ ʇɸʆʊɶʄʘʍʍʘʆ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʙʆ ʋɸʌɿʉɷɿʃʙʆ Ȱʆɲʋʏʐʇɿɲʃɼʎ
Ɏʐʖʉʄʉɶʀɲʎʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ͗
ŚŝůĚ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ͬtŝůĞǇ ʹ ůĂĐŬǁĞůů͕ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŝůĞǇ͘ĐŽŵͬďǁͬũŽƵƌŶĂů͘ĂƐƉ͍ƌĞĨсϬϬϬϵͲ
ϯϵϮϬ
ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂůWƐǇĐŚŽůŽŐǇͬW͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬƉƐǇĐŶĞƚ͘ĂƉĂ͘ŽƌŐͬŝŶĚĞǆ͘ĐĨŵ͍ĨĂсďƌŽǁƐĞW͘ǀŽůƵŵĞƐΘũĐŽĚĞсĚĞǀ
ƌŝƚŝƐŚ:ŽƵƌŶĂůŽĨĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂůWƐǇĐŚŽůŽŐǇͬW^͕
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďƉƐũŽƵƌŶĂůƐ͘ĐŽ͘ƵŬͬũŽƵƌŶĂůƐͬďũĚƉͬ
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ɅȵɆȻȳɆȰɀɀȰɀȰȺȸɀȰɈɃɇ
ȴȻȴȰȾɈȻȾȸɀȵȺɃȴɃȿɃȳȻȰ


;ϭͿ ȳȵɁȻȾȰ
ɇɍɃȿȸ
ɈɀȸɀȰ
ȵɅȻɅȵȴɃɇɅɃɉȴɏɁ
ȾɏȴȻȾɃɇɀȰȺȸɀȰɈɃɇ

ȰɇɅȰȻɈȵ
ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃ
ȵɅɅȰȻȾ

ȵɂȰɀȸɁɃɇɅɃɉȴɏɁ ϭɃ

ɈȻɈȿɃɇɀȰȺȸɀȰɈɃɇ ȴȻȴȰȾɈȻȾȸɀȵȺɃȴɃȿɃȳȻȰ
ȰɉɈɃɈȵȿȵȻɇȴȻȴȰȾɈȻȾȵɇȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ
ʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʉɿʋɿʍʏʘʏɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎɲʋʉʆɹʅʉʆʏɲɿʍɸ
ɷɿɲʃʌɿʏɳʅɹʌɻʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎʋ͘ʖ͘ȴɿɲʄɹʇɸɿʎ͕
ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɹʎȰʍʃɼʍɸɿʎʃ͘ʄʋ͘Ȱʆʉɿʋɿʍʏʘʏɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎ
ɲʋʉʆɹʅʉʆʏɲɿɸʆɿɲʀɲɶɿɲʏʉʍʑʆʉʄʉʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎ
ɲʆɲɶʌɳʗʏɸʏɿʎɸɴɷʉʅɲɷɿɲʀɸʎʙʌɸʎɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎʃɲɿʏʉ
ʍʑʆʉʄʉʏʘʆʋɿʍʏʘʏɿʃʙʆʅʉʆɳɷʘʆ



ȵȲȴɃɀȰȴȻȰȻȵɇ
ɏɆȵɇ
ȴȻȴȰɇȾȰȿȻȰɇ

ɅȻɇɈɏɈȻȾȵɇɀɃɁȰȴȵɇ


Ϯ


ϱ

Ʌʌʉʍɽɹʍʏɸʍɸɿʌɹʎɲʆʖʌɸɿɲʍʏɸʀ͘ȸʉʌɶɳʆʘʍɻɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ
ʃɲɿʉɿɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎʅɹɽʉɷʉɿʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ
ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿɲʆɲʄʐʏɿʃɳʍʏʉϰ͘

ɈɉɅɃɇɀȰȺȸɀȰɈɃɇ
ɉʋʉɴɳɽʌʉʐ͕ȳɸʆɿʃʙʆȳʆʙʍɸʘʆ͕
ȵʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɼʎɅɸʌɿʉʖɼʎ͕Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ
ȴɸʇɿʉʏɼʏʘʆ

ȳɸʆɿʃʙʆȳʆʙʍɸʘʆ;ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊͿ

ɅɆɃȰɅȰȻɈɃɉɀȵɁȰ
ɀȰȺȸɀȰɈȰ͗

ȳȿɏɇɇȰȴȻȴȰɇȾȰȿȻȰɇʃɲɿ
ȵɂȵɈȰɇȵɏɁ͗
ɈɃɀȰȺȸɀȰɅɆɃɇɌȵɆȵɈȰȻ
ɇȵɌɃȻɈȸɈȵɇZ^Dh^
ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾȸɇȵȿȻȴȰ
ɀȰȺȸɀȰɈɃɇ;hZ>Ϳ

ȴɸʆʐʋɳʌʖʉʐʆ



 

ȵʄʄɻʆɿʃɼ
Ɂɲɿ;ȰɶɶʄɿʃɼͿ
ĞͺĐůĂƐƐ͘ĂƐƉĞƚĞ


Ύɇʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻȴɿɲʃʌɲʏɿʃʉʑ͕ȴɿɿɷʌʐʅɲʏɿʃʉʑɼȴɿɲʏʅɻʅɲʏɿʃʉʑɅɀɇʍʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿʊʄɲ
ʏɲʍʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲɈʅɼʅɲʏɲʃɲɿʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺɸʏɲɿʍɸʋɲʌɹʆɽɸʍɻʏʉɸʋɿʍʋɸʑɷʉʆ͕ʋ͘ʖ͘Ɍʐʍɿʃɼʎ
;ɸʋɿʍʋɸʑɷʉʆͿ
ΎΎɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿʅʊʆʉʍʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻȴɿɲʃʌɲʏɿʃʉʑɼȴɿɿɷʌʐʅɲʏɿʃʉʑɅɀɇ

;ϮͿ ɀȰȺȸɇȻȰȾȰȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
ɀɲɽɻʍɿɲʃɳȰʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ
Ʌɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿʏɲʅɲɽɻʍɿɲʃɳɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎʉɿʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎɶʆʙʍɸɿʎ͕ɷɸʇɿʊʏɻʏɸʎʃɲɿɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎʃɲʏɲʄʄɼʄʉʐ
ʎ͘
ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɸʀʏɸʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲȰ;ʇɸʖʘʌɿʍʏʊɲʌʖɸʀʉʍʏʉĞͲŵĂŝůͿ
x
ɅɸʌɿɶʌɲʔɼʏʉʐȵʋɿʋɹɷʉʐʏʘʆɀɲɽɻʍɿɲʃʙʆȰʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆɶɿɲʃɳɽɸɹʆɲʃʑʃʄʉʍʋʉʐɷʙʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
x
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɿʃʉʀȴɸʀʃʏɸʎȵʋɿʋɹɷʘʆϲ͕ϳΘϴʏʉʐȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑɅʄɲɿʍʀʉʐɅʌʉʍʊʆʏʘʆȴɿɳȲʀʉʐɀɳɽɻʍɻʎ
țĮȚ ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ Ǻ
x
ɅɸʌɿʄɻʋʏɿʃʊʎɃɷɻɶʊʎʍʐɶɶʌɲʔɼʎɀɲɽɻʍɿɲʃʙʆȰʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ


ɀɸʏɳʏɻʆʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎʉɿʔʉɿʏɻʏɹʎɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲɸʀʆɲɿʍɸɽɹʍɻʆɲ͗
ͻ ɸʇɻɶʉʑʆ ʏɻʆ ɲʄʄɻʄɸʋʀɷʌɲʍɻ ʏʉʐ ʔɲɿʆʉʅɹʆʉʐ ʏɻʎ ʅɳɽɻʍɻʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ ʃɲɿ ʆɲ
ͻ ʍʖɸɷɿɳɺʉʐʆ ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɸʎ ɷɿɲʏʐʋʙʆʉʆʏɲʎ ʏʉʐʎ ʍʃʉʋʉʑʎ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʍʏʊʖʉʐʎ ʏʉʐʎ͕
ʏɲʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎ ɿʃɲʆʉʏɼʏʘʆ ʃɲɿ ɷɸʇɿʉʏɼʏʘʆ ʃɲɿ ʏɸʖʆɿʃɹʎ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ ʏɻʎ
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ͻɲʋʉʃʏɼʍʉʐʆɲʆʙʏɸʌɸʎɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎʍʏɻʆɲʆɳʄʐʍɻ͕ʍʏɻʍʑʆɽɸʍɻ͕ʍʏɻɷɿɲʏʑʋʘʍɻ͕ɲʄʄɳʃɲɿ
ͻɶʆʘʌʀɺʉʐʆʃɲɿʆɲɲʇɿʉʋʉɿʉʑʆʏɿʎɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎɲʌʖɹʎɶɿɲʏʉʍʖɸɷɿɲʍʅʊʃɲɿʏɻʆʐʄʉʋʉʀɻʍɻʏɻʎ
ʍʔɲɿʌɲʎͿ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʏɿʎʅʉʌʔɹʎʃɲɿʏɿʎʏɸʖʆɿʃɹʎʏɻʎʄɸʃʏɿʃɼʎʃɲɿʅɻʄɸʃʏɿʃɼʎɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
ͻ ɲʇɿʉʋʉɿʉʑʆʋʌʉɶɸʆɹʍʏɸʌɸʎ ɲʆʏɿʄɼʗɸɿʎ ʏʘʆʅɲɽɻʏʙʆ ʃɲʏɲʆʉʙʆʏɲʎʏɻʍʐʅɴʉʄɼʏʉʐʎ ʍʏɻʆ
ͻ ɲʇɿʉʋʉɿʉʑʆ ʏɿʎ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ ʋʌʉʍʔɹʌʉʐʆ ʉɿ ɈɅȵ ʍʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ʍʏʊʖʘʆ ʏʉʐ
ʅʉʌʔɹʎɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ͕ʏɲʍɻʅɲʆʏɿʃʊʏɸʌɲɷɿɷɲʃʏɿʃɳʅʉʆʏɹʄɲʃɲɿʏɿʎɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎʏɸʖʆɿʃɹʎ͕
ͻ ɲʋʉʃʏɼʍʉʐʆ ɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎ ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ ɸʐɹʄɿʃʏʘʆ ɷɿɷɲʃʏɿʃʙʆ ʍʖɻʅɳʏʘʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ
ɲʆʉɿʖʏɹʎͩʅɲɽɻʍɿɲʃɹʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʃɲɿɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɹʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʋʉʐʍʐʆɷɹʉʐʆʏʉʍʖʉʄɸʀʉ
ͻ ɶʆʘʌʀɺʉʐʆ ʃɲɿ ʆɲ ɲʇɿʉʋʉɿʉʑʆ ɷɿɳʔʉʌɲ ɷɿɷɲʃʏɿʃɳ ʍɸʆɳʌɿɲ͕ ʆɲ ʋʌʉɳɶʉʐʆ ʏʉʆ ɷɿɷɲʃʏɿʃʊ
ͻ ʋʌʉɴɲʀʆʉʐʆ ʍɸ ɸʌʅɻʆɸʐʏɿʃɼ ɲʆɳʄʐʍɻ ʏɻʎ ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ ʍɸ ʍʐʍʖɸʏɿʍʅʊ ʅɸ ʏɿʎ
ʌɳʅʅɲʏɲʃɲɿʏɻɷɿɷɲʃʏɿʃɼɽɸʘʌʀɲ͕
ͻ ʅɸʌɿʅʆʉʑʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉɲɶʘɶɼ ʏɻʎ ɸʄɸʑɽɸʌɻʎ ʍʃɹʗɻʎ ʃɲɿ ɹʃʔʌɲʍɻʎ ʃɲɿ ʏʉʆ ɸʆ ɶɹʆɸɿ
ͻʃɲʄʄɿɸʌɶʉʑʆʋʉɿʃʀʄɸʎɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎʃɲɿɷɸʇɿʊʏɻʏɸʎɶɿɲʏɻʆʉʄʊʋʄɸʐʌɻɲʆɳʋʏʐʇɻʏʘʆʅɲɽɻʏʙʆ͕
ͻʍʐɶʃʌʉʏɼʍʉʐʆʏɻʆʏɲʐʏʊʏɻʏɲʏʉʐɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑɲʆɲʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʏʉʐʎɷɿɳʔʉʌʉʐʎʌʊʄʉʐʎ
ȳɸʆɿʃɹʎȻʃɲʆʊʏɻʏɸʎ
ȿɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎɶɸʆɿʃɹʎɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎʋʉʐʋʌɹʋɸɿʆɲɹʖɸɿɲʋʉʃʏɼʍɸɿʉʋʏʐʖɿʉʑʖʉʎ;ʊʋʘʎɲʐʏɹʎɲʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿʍʏʉ
ʃʉʋɸʀʏʉʅɳɽɻʅɲ͖͘
Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻ͕ɲʆɳʄʐʍɻʃɲɿʍʑʆɽɸʍɻɷɸɷʉʅɹʆʘʆʃɲɿʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ͕ʅɸʏɻʖʌɼʍɻʃɲɿʏʘʆɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ
Ʌʌʉʍɲʌʅʉɶɼʍɸʆɹɸʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ȿɼʗɻɲʋʉʔɳʍɸʘʆ
Ȱʐʏʊʆʉʅɻɸʌɶɲʍʀɲ
Ƀʅɲɷɿʃɼɸʌɶɲʍʀɲ
ȵʌɶɲʍʀɲʍɸɷɿɸɽʆɹʎʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ȵʌɶɲʍʀɲʍɸɷɿɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
Ʌɲʌɳɶʘɶɼʆɹʘʆɸʌɸʐʆɻʏɿʃʙʆɿɷɸʙʆ

ͻ
ͻ
ͻ

Ȱʐʏʊʆʉʅɻȵʌɶɲʍʀɲ
ȿɼʗɻɲʋʉʔɳʍɸʘʆ
Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻ͕ɲʆɳʄʐʍɻʃɲɿʍʑʆɽɸʍɻɷɸɷʉʅɹʆʘʆʃɲɿʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ͕ʅɸʏɻʖʌɼʍɻʃɲɿ

ͻ
ͻ
ͻ

Ƀʅɲɷɿʃɼɸʌɶɲʍʀɲ
ȵʌɶɲʍʀɲʍɸɷɿɸʋɿʍʏɻʅɿʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼʆɹʘʆɸʌɸʐʆɻʏɿʃʙʆɿɷɸʙʆ


;ϯͿ ɅȵɆȻȵɍɃɀȵɁɃɀȰȺȸɀȰɈɃɇ
Ɉʉ ʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉ ʏʉʐ ʅɲɽɼʅɲʏʉʎ ʍʖɸʏʀɺɸʏɲɿ ɳʅɸʍɲ ʅɸ ʏɲ ʋʌʉʍɷʉʃʙʅɸʆɲ ʅɲɽɻʍɿɲʃɳ
ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʃɲɿʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʏɻʆɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʏʘʆɲʃʊʄʉʐɽʘʆɸʆʉʏɼʏʘʆ͗
ͻʏɻʆɲʄʄɻʄɸʋʀɷʌɲʍɻʏʉʐʔɲɿʆʉʅɹʆʉʐʏɻʎʅɳɽɻʍɻʎʃɲɿʏɻʎɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎʃɲɿʏɻʆɸʇʉɿʃɸʀʘʍɼ
ʏʉʐʎʅɸɽɹʅɲʏɲʏɻʎɸʋɿʍʏɼʅɻʎʏɻʎȴɿɷɲʃʏɿʃɼʎ͘
ͻ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊ ɷɿɷɲʍʃɲʄɿʙʆ ɷɿɲʏʐʋʙʆʉʆʏɲʎ ʏʉʐʎ ʍʃʉʋʉʑʎ ʃɲɿ ʏʉʐʎ ʍʏʊʖʉʐʎ ʏʉʐʎ͕
ɲɿʏɿʉʄʉɶʙʆʏɲʎ ʏɿʎ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶɿʃɹʎ ɸʋɿʄʉɶɹʎ ʏʉʐʎ͕ ɷʌʉʅʉʄʉɶʙʆʏɲʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲʎɿʃɲʆʉʏɼʏʘʆʃɲɿɷɸʇɿʉʏɼʏʘʆʃɲɿʏɸʖʆɿʃɹʎɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎʏɻʎɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ͕ʅɹʍɲɲʋʊ
ɷɿɲʃʌɿʏɹʎʔɳʍɸɿʎ͘
ͻ ɲʋʊʃʏɻʍɻ ɿʃɲʆʉʏɼʏʘʆ ʍʏɻʆ ɲʆɳʄʐʍɻ͕ ʍʏɻ ʍʑʆɽɸʍɻ͕ ʍʏɻ ɷɿɲʏʑʋʘʍɻ͕ ɲʄʄɳ ʃɲɿ ʍʏɻʆ
ʐʄʉʋʉʀɻʍɻʍʃʉʋʙʆʃɲɿʍʏʊʖʘʆʏɻʎɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ
ͻ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆɷɿɷɲʃʏɿʃʙʆɲʌʖʙʆɶɿɲʏʉʍʖɸɷɿɲʍʅʊʃɲɿʏɻʆʐʄʉʋʉʀɻʍɻʏɻʎɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ
;ʅɸɿɷɿɲʀʏɸʌɻ ɹʅʔɲʍɻ ʍɸ ɲʐʏɼ ʏɻʎ ɷɿɷɲʃʏɿʃɼʎ ɲʏʅʊʍʔɲɿʌɲʎͿ͕ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɿʎ ʅʉʌʔɹʎ ʃɲɿ ʏɿʎ
ʏɸʖʆɿʃɹʎʏɻʎʄɸʃʏɿʃɼʎʃɲɿʅɻʄɸʃʏɿʃɼʎɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
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ͻɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʋʌʉɶɸʆɹʍʏɸʌʘʆɲʆʏɿʄɼʗɸʘʆʏʘʆʅɲɽɻʏʙʆɶɿɲʏɻʆʃɲʏɳʃʏɻʍɻʏɻʎʆɹɲʎɶʆʙʍɻʎ͕
ͻ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ɷʐʆɲʏʉʏɼʏʘʆ ʋʉʐ ʋʌʉʍʔɹʌʉʐʆ ʉɿ ɈɅȵ ʍʏɻʆ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ʍʏʊʖʘʆ ʏʉʐ
ʅɲɽɼʅɲʏʉʎ
ͻ ɸʇʉɿʃɸʀʘʍɻ ʅɸ ʏɿʎ ʍɻʅɲʆʏɿʃʊʏɸʌɸʎ ɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎ ʅʉʌʔɹʎ ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ͕ ʏɲ ʍɻʅɲʆʏɿʃʊʏɸʌɲ
ɷɿɷɲʃʏɿʃɳʅʉʆʏɹʄɲʃɲɿʏɿʎɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎʏɸʖʆɿʃɹʎ͕
ͻ ɲʋʊʃʏɻʍɻ ɿʃɲʆʉʏɼʏʘʆ ɶɿɲ ɸʔɲʌʅʉɶɼ ɸʐɹʄɿʃʏʘʆ ɷɿɷɲʃʏɿʃʙʆ ʍʖɻʅɳʏʘʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ
ɶʆʘʍʏɿʃʊɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉʃɲɿʏɲɷɿɲɽɹʍɿʅɲʅɹʍɲ
ͻɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲͨɲʆʉɿʃʏʙʆͩʅɲɽɻʍɿɲʃʙʆʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆʃɲɿɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆʋʉʐ
ʍʐʆɷɹʉʐʆʏʉʍʖʉʄɸʀʉʅɸʏɻɺʘɼ͕
ͻɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻɷɿɷɲʃʏɿʃʙʆʍɸʆɲʌʀʘʆɶɿɲʏɻʆʋʌʉɲɶʘɶɼʏʉʐɷɿɷɲʃʏɿʃʉʑʆɸʘʏɸʌɿʍʅʉʑʃɲɿʏʉʐ
ʋʆɸʑʅɲʏʉʎʏɻʎʃɲɿʆʉʏʉʅʀɲʎ͕
ͻɸʌʅɻʆɸʐʏɿʃɼɲʆɳʄʐʍɻʏɻʎɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎʍɸʍʐʍʖɸʏɿʍʅʊʅɸʏɿʎɲʆɲʋɲʌɲʍʏɳʍɸɿʎʏʉʐʎʍʖɸʏɿʃɳ
ʅɸʏɻɶʆʙʍɻ͕ʏɲȰʆɲʄʐʏɿʃɳɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲʃɲɿʏɻɷɿɷɲʃʏɿʃɼɽɸʘʌʀɲ͕
ͻ ʋʌʉɲɶʘɶɼ ʏɻʎ ɸʄɸʑɽɸʌɻʎ ʍʃɹʗɻʎ ʃɲɿ ɹʃʔʌɲʍɻʎ ʃɲɿ ʏʉʐ ɸʆ ɶɹʆɸɿ ɸʃɷɻʅʉʃʌɲʏɿʍʅʉʑ ʏɻʎ
ʏɳʇɻʎʃɲɿʏʉʐʍʖʉʄɸʀʉʐ
ͻ ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ ʋʉɿʃʀʄʘʆ ɿʃɲʆʉʏɼʏʘʆ ʃɲɿ ɷɸʇɿʉʏɼʏʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʉʄʊʋʄɸʐʌɻ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏʘʆ
ʅɲɽɻʏʙʆ͕ʏʉʅɸʄʄʉʆʏɿʃʊɸʋɳɶɶɸʄʅɲ͕ɲʄʄɳʃɲɿɶɿɲʏɻʆʃɲɽɻʅɸʌɿʆɼɺʘɼ͕
ͻ ʍʐɶʃʌʊʏɻʍɻ ʏɻʎ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎʏʉʐ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ ɲʆɲʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ɷɿɳʔʉʌʉʐʎ ʌʊʄʉʐʎ ʋʉʐ
ɲʐʏɼʍʐʆɸʋɳɶɸʏɲɿ͘



;ϰͿ ȴȻȴȰȾɈȻȾȵɇʃɲɿɀȰȺȸɇȻȰȾȵɇɀȵȺɃȴɃȻͲȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸ
ɈɆɃɅɃɇɅȰɆȰȴɃɇȸɇ Ʌʌʊʍʘʋʉʅɸʋʌʊʍʘʋʉ;ɷɿɲʄɹʇɸɿʎ͕ʍʐɺɼʏɻʍɻ͕ʉʅɳɷɸʎ
ɸʌɶɲʍʀɲʎɸʋʀɷɸɿʇɻͿ

Ʌʌʊʍʘʋʉʅɸʋʌʊʍʘʋʉ͕ȵʇɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʃ͘ʄʋ͘

ɍɆȸɇȸɈȵɍɁɃȿɃȳȻɏɁ ɅɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎʅɲɽɻʅɳʏʘʆʅɸWŽǁĞƌWŽŝŶƚ͘ɍʌɼʍɻʏʘʆɈɅȵʍʏɻ
ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȰɇȾȰȻȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻɏɁ ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲ ʃɲɿ ʍʏɻʆ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ ʅɸ ʏʉʐʎ ʅɲɽɻʏɹʎ ɶɿɲ
ɍʌɼʍɻɈ͘Ʌ͘ȵ͘ʍʏɻȴɿɷɲʍʃɲʄʀɲ͕ʍʏɻʆ ɷɿɲʅʉʀʌɲʍɻ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ
ʐʄɿʃʉʑ͕
ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ
ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɼȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ͕ʍʏɻʆȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆʃɲɿɸʋʀʄʐʍɻɲʋʉʌɿʙʆ͘
ʅɸʏʉʐʎʔʉɿʏɻʏɹʎ

ɃɆȳȰɁɏɇȸȴȻȴȰɇȾȰȿȻȰɇ
Ʌɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ɲʆɲʄʐʏɿʃɳ ʉ ʏʌʊʋʉʎ ʃɲɿ
ʅɹɽʉɷʉɿɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ͘
ȴɿɲʄɹʇɸɿʎ͕ ɇɸʅɿʆɳʌɿɲ͕ ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɼ ȱʍʃɻʍɻ͕
ȱʍʃɻʍɻ Ʌɸɷʀʉʐ͕ ɀɸʄɹʏɻ Θ ɲʆɳʄʐʍɻ
ɴɿɴʄɿʉɶʌɲʔʀɲʎ͕ Ɍʌʉʆʏɿʍʏɼʌɿʉ͕ Ʌʌɲʃʏɿʃɼ
;ɈʉʋʉɽɹʏɻʍɻͿ͕ Ⱦʄɿʆɿʃɼ ȱʍʃɻʍɻ͕ Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃʊ
ȵʌɶɲʍʏɼʌɿʉ͕
ȴɿɲɷʌɲʍʏɿʃɼ
ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲ͕
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɹʎ ɸʋɿʍʃɹʗɸɿʎ͕ ȵʃʋʊʆɻʍɻ ʅɸʄɹʏɻʎ
;ƉƌŽũĞĐƚͿ͕ ɇʐɶɶʌɲʔɼ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ͬ ɸʌɶɲʍɿʙʆ͕
Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃɼɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ͕ʃ͘ʄʋ͘

Ȱʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿʉɿʙʌɸʎʅɸʄɹʏɻʎʏʉʐʔʉɿʏɻʏɼɶɿɲ
ʃɳɽɸ ʅɲɽɻʍɿɲʃɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʉɿ
ʙʌɸʎ ʅɻ ʃɲɽʉɷɻɶʉʑʅɸʆɻʎ ʅɸʄɹʏɻʎ ʙʍʏɸ ʉ
ʍʐʆʉʄɿʃʊʎ ʔʊʌʏʉʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ
ɸʇɲʅɼʆʉʐ ʆɲ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ ʍʏɲ ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ ʏʉʐ
d^

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ
ȴɿɲʄɹʇɸɿʎ
Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻɸʌɶɲʍɿʙʆ͕ʍʐɺɼʏɻʍɻ
ɀɸʄɹʏɻʃɲɿʍʐɶɶʌɲʔɼɲʏʉʅɿʃʙʆ
ɸʌɶɲʍɿʙʆ
ȵʃʋʊʆɻʍɻɲʆɲʍʏʉʖɲʍʏɿʃʙʆ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ
Ȱʐʏʊʆʉʅɻʅɸʄɹʏɻ
ɇʑʆʉʄʉɀɲɽɼʅɲʏʉʎ



Ɍʊʌʏʉʎȵʌɶɲʍʀɲʎ
ȵʇɲʅɼʆʉʐ
Ϯϱ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϮϬ
ϭϬϱ



ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɌɃȻɈȸɈɏɁ ȳʄʙʍʍɲɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎȵʄʄɻʆɿʃɼ;ʅʋʉʌɸʀʆɲɶʀʆɸɿʃɲɿʍʏɻʆ
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼʏɻʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ

ȳʄʙʍʍɲ Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͕ ɀɹɽʉɷʉɿ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͕
ȴɿɲʅʉʌʔʘʏɿʃɼ  ɼ ɇʐʅʋɸʌɲʍʅɲʏɿʃɼ͕ ȴʉʃɿʅɲʍʀɲ
Ʌʉʄʄɲʋʄɼʎ ȵʋɿʄʉɶɼʎ͕ ȵʌʘʏɼʍɸɿʎ ɇʑʆʏʉʅɻʎ
Ȱʋɳʆʏɻʍɻʎ͕ ȵʌʘʏɼʍɸɿʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ȴʉʃɿʅʀʘʆ͕
ȵʋʀʄʐʍɻ Ʌʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ͕ ȳʌɲʋʏɼ ȵʌɶɲʍʀɲ͕
ȶʃɽɸʍɻ ͬ Ȱʆɲʔʉʌɳ͕ Ʌʌʉʔʉʌɿʃɼ ȵʇɹʏɲʍɻ͕
ȴɻʅʊʍɿɲɅɲʌʉʐʍʀɲʍɻ͕ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɼȵʌɶɲʍʀɲ͕
Ⱦʄɿʆɿʃɼ ȵʇɹʏɲʍɻ Ȱʍɽɸʆʉʑʎ͕ Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃɼ
ȵʌʅɻʆɸʀɲ͕ȱʄʄɻͬȱʄʄɸʎ


ȰɶɶʄɿʃɼɶɿɲɲʄʄʉɷɲʋʉʑʎʔʉɿʏɻʏɹʎͿ
Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ͗
ϭ͘Ȱʆɳɽɸʍɻɸʌɶɲʍɿʙʆ͕ʅɸʄɹʏɻʃɲɿʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻʃɲʏɳʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏʘʆʅɲɽɻʅɳʏʘʆʃɲɿʐʄʉʋʉʀɻʍɻʅɸɴɳʍɻ
ʋʌʉʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆɲʋʌʊʏʐʋɲ;ϮϬйͿ
Ϯ͘ȵʃʋʊʆɻʍɻɲʆɲʍʏʉʖɲʍʏɿʃʙʆɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ;ϮϬйͿ
ϯ͘ɇʐʅʅɸʏʉʖɼʍɸʏɸʄɿʃɹʎɸʇɸʏɳʍɸɿʎ;ϲϬйͿ
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Ȱʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ  ʌɻʏɳ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅɹʆɲ ʃʌɿʏɼʌɿɲ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎʃɲɿɸɳʆʃɲɿʋʉʐɸʀʆɲɿʋʌʉʍɴɳʍɿʅɲ
ɲʋʊʏʉʐʎʔʉɿʏɻʏɹʎ͖


;ϱͿ ɇɉɁȻɇɈɏɀȵɁȸȲȻȲȿȻɃȳɆȰɌȻȰ
Ȳɲʍɿʃɼɴɿɴʄɿʉɶʌɲʔʀɲ
ɀɲʏʍɲɶɶʉʑʌɲʎȸ͘;ϭϵϵϳͿ͘ȺɸʘʌʀɲʃɲɿɅʌɳʇɻʏɻʎȴɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎʏ͘Ȳ͛͗ɇʏʌɲʏɻɶɿʃɹʎȴɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ͕
'ƵƚĞŶďĞƌŐ͕Ȱɽɼʆɲ͘
:ŽǇĐĞ ͕͘ tĞůů D͘ Θ ĂůŚŽƵŶ ͘ ;ϮϬϬϵͿ͘ ȴɿɷɲʃʏɿʃɼ ɀɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ͕ ȻɏɁ͕ Ȱɽɼʆɲ ;ɸʋɿʅ͘ Ȱɿʃ͘
ȾɲʍɿʅɳʏɻͿ͘
ɀɲʏʍɲɶɶʉʑʌɲʎȸ͘;ϮϬϬϬͿ͘ȺɸʘʌʀɲʃɲɿɅʌɳʇɻʏɻʎȴɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎʏ͘Ȱ͛͗Ⱥɸʘʌʀɲʏɻʎȴɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ͕
'ƵƚĞŶďĞƌŐ͕Ȱɽɼʆɲ͘
Ȳɲʁʆɳ͕ɀ͘;ϮϬϭϯͿ͘ɇʑɶʖʌʉʆɸʎȴɿɷɲʃʏɿʃɹʎȾɲʏɸʐɽʑʆʍɸɿʎ͘ȴɻʅɿʉʐʌɶɿʃɹʎʃɲɿɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɹʎ
ʋʌʉʍɸɶɶʀʍɸɿʎʏɻʎɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ͘ȳʌɻɶʊʌɻ͕Ȱɽɼʆɲ͘
ɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɼɴɿɴʄɿʉɶʌɲʔʀɲ
Ȱɶɶɸʄʀɷɻʎ͕Ʌͬ͘ɀɲʐʌʉɸɿɷɼʎ͕ȳ͘;ɸʋɿʅ͘Ϳ;ϮϬϬϰͿ͘ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɹʎȾɲɿʆʉʏʉʅʀɸʎɶɿɲʏʉɇʖʉʄɸʀʉʏʉʐ
ɀɹʄʄʉʆʏʉʎ͘Ɉʊʅ͘Ȱʚ͘Ɉʐʋʘɽɼʏʘ͕Ȱɽɼʆɲ
Ȳɲʁʆɳ͕ ɀ͘ ;ϮϬϬϮͿ͘ ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ Ɉʉʋɿʃɼʎ Ȼʍʏʉʌʀɲʎ͘ ȶʆɲ ɸʌɶɲʄɸʀʉ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏɻʎ ʅɸɽʊɷʉʐ
ƉƌŽũĞĐƚʍʏɲʍʖʉʄɸʀɲ͘ɀɸɅɲʌɳʌʏɻʅɲɶɿɲʏʉʆɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊ͘Ɉʐʋʘɽɼʏʘ͕Ȱɽɼʆɲ͘
Ȳɲʁʆɳʎ͕Ⱦ͘;ϮϬϭϮͿ͘ɇʃʉʋʉɽɸʍʀɲʏɻʎɲɶʘɶɼʎ͕ʏɻʎɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎʃɲɿʏɻʎɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎʋʌɳʇɻʎ͘
ȶʄʄɻʆ͕Ȱɽɼʆɲ͘
Ȳɲʁʆɳʎ͕Ⱦ͘;ϭϵϵϴͿ͘ȸɸʌʙʏɻʍɻʘʎʅɹʍʉɲɶʘɶɼʎʏɻʎʍʃɹʗɻʎ͘'ƵƚĞŶďĞƌŐ͕Ȱɽɼʆɲ͘
,ƵĞƚƚŶĞƌ͕͘;ϮϬϬϴͿ͘ȴɿɷɲʃʏɿʃɼɈɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆɀɲɽɻʅɳʏʘʆ͘ɀɹɽʉɷʉɿʃɲɿȴɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ͘;ɸʋɿʅ͘ɀ͘
ȲɲʁʆɳͿ͘ȻɏɁ͕Ȱɽɼʆɲ
Ⱦʉʍʍʐɴɳʃɻ͕Ɍ͘;ϮϬϬϯͿ͘ȵʆɲʄʄɲʃʏɿʃɼȴɿɷɲʃʏɿʃɼ͘Ʌʌʉʏɳʍɸɿʎɶɿɲʅɸʏɳɴɲʍɻɲʋʊʏɻȴɿɷɲʃʏɿʃɼʏʉʐ
Ȱʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐʍʏɻȴɿɷɲʃʏɿʃɼʏʉʐȵʆɸʌɶʉʑɉʋʉʃɸɿʅɹʆʉʐ͘'ƵƚĞŶďĞƌŐ͕Ȱɽɼʆɲ͘
Ⱦʉʍʍʐɴɳʃɻ͕Ɍ͘;ϭϵϵϳͿ͘Ⱦʌɿʏɿʃɼɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃɼɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲ͘Ⱦʌɿʏɿʃɼʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʏɻʎɷɿɷɲʃʏɿʃɼʎ
ʋʌɳʇɻʎ͘'ƵƚĞŶďĞƌŐ͕Ȱɽɼʆɲ͘
Ⱦʉʐʄɲʁɷɼʎ͕Ȳ͘;ɸʋɿʅ͘Ϳ;ϮϬϬϳͿ͘ɇʑɶʖʌʉʆɸʎɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎʋʌʉʍɸɶɶʀʍɸɿʎɶɿɲʏɻʆɲʆɳʋʏʐʇɻʃʌɿʏɿʃɼʎͲ
ɷɻʅɿʉʐʌɶɿʃɼʎ ʍʃɹʗɻʎ͘ Ƀɷɻɶʀɸʎ ɶɿɲ ʏʉʆ ɸʋɿʅʉʌʔʘʏɼ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʘʏʉɴɳɽʅɿɲ ʃɲɿ ʏɻ
ɷɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ͘ɃȵɅȵȾ͘
ȿɲɶʊʎ͕ ȴ͘ ;ϮϬϬϵͿ͘ ɇʃʉʋʉɽɸʍʀɲ ʃɲɿ Ȱʆɲʄʐʏɿʃɳ Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ȿʐʃɸʀʉʐ͗ Ʌɲɿɷɲɶʘɶɿʃɹʎ ʃɲɿ
ʃʉɿʆʘʆɿʃɹʎɸʋɿʄʉɶɹʎ͘Ȳɿɴʄɿʉʋɹʄɲɶʉʎ͕Ȱɽɼʆɲ͘
ɀɲʏʍɲɶɶʉʑʌɲʎ͕ ȸ͘ ;ϮϬϬϯͿ͘ ȸ ɷɿɲɽɸʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲ ʍʏɻ ʍʖʉʄɿʃɼ ɶʆʙʍɻ͘ ȵʆʆʉɿʉʃɸʆʏʌɿʃɼ
ɲʆɲʋʄɲɿʍʀʘʍɻʃɲɿʍʖɹɷɿɲɸʌɶɲʍʀɲʎ͘ȳʌɻɶʊʌɻʎ͕Ȱɽɼʆɲ͘
ɀɲʐʌʉʍʃʉʑʔɻʎ͕ ȿ͘ ;ϮϬϬϴͿ͘ ȴɿɷɲʃʏɿʃɼ ɀɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ ʃɲɿ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏɻʎ ʃʌɿʏɿʃɼʎ ʍʃɹʗɻʎ͘
Ⱦʐʌɿɲʃʀɷɻ͕Ⱥɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻ͘
Ʌɲʌɲʍʃɸʐʊʋʉʐʄʉʎ͕Ȼ͘;ϮϬϬϰͿ͘ȴɻʅɿʉʐʌɶɿʃɼʍʃɹʗɻʍʏʉʍʖʉʄɸʀʉʃɲɿʍʏɻʆʉɿʃʉɶɹʆɸɿɲ͘Ȼɷɿʘʏ͘ȶʃɷ͘
Ɇɳʋʏɻ͕ ɀ͘;ϮϬϬϮͿ͘ Ɉɲ ʄɳɽɻ ʏʘʆ ʅɲɽɻʏʙʆ ʃɲɿ ʉ ʌʊʄʉʎ ʏʉʐʎ ʍʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʏɻʎ ʅɳɽɻʍɻʎ͘
'ƵƚĞŶďĞƌŐ͕Ȱɽɼʆɲ͘
dŽŵůŝŶƐŽŶ͕͘;ϮϬϬϰͿ͘ȴɿɲʔʉʌʉʋʉʀɻʍɻʏɻʎɸʌɶɲʍʀɲʎʍʏɻʆɲʀɽʉʐʍɲɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ͘Ȱʆʏɲʋʊʃʌɿʍɻ
ʍʏɿʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ʊʄʘʆ ʏʘʆʅɲɽɻʏʙʆ͘ ɀɸʏʔʌ͘Ⱥɸʉʔɿʄʀɷɻʎ͕ ɍʌ͕͘ ɀɲʌʏʀɷʉʐ Ɍʉʌʍɿɹ͕ȴ͘͘ ȳʌɻɶʊʌɻ͕
Ȱɽɼʆɲ͘
Ɍʄʉʐʌɼʎ͕ȳ͘;ϮϬϬϱͿ͘ȰʆɲʄʐʏɿʃɳɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲɶɿɲʅɿɲʆɹɲɸʋʉʖɼʍʏɻʆɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ͘ȳʌɻɶʊʌɻ͕
Ȱɽɼʆɲ͘
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ɅȵɆȻȳɆȰɀɀȰɀȰȺȸɀȰɈɃɇ
ȰɁȰɅɈɉɂȻȰȾȸɎɉɍɃȿɃȳȻȰ

;ϭͿ ȳȵɁȻȾȰ
ɇɍɃȿȸ
ɈɀȸɀȰ
ȵɅȻɅȵȴɃɇɅɃɉȴɏɁ
ȾɏȴȻȾɃɇɀȰȺȸɀȰɈɃɇ

Ȱ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘
ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃ
ɅɅȰȻȾ


ȵɂȰɀȸɁɃɇɅɃɉȴɏɁ ϭʉ

ɈȻɈȿɃɇɀȰȺȸɀȰɈɃɇ ȰʆɲʋʏʐʇɿɲʃɼɎʐʖʉʄʉɶʀɲ
ȰɉɈɃɈȵȿȵȻɇȴȻȴȰȾɈȻȾȵɇȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ
ʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʉɿʋɿʍʏʘʏɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎɲʋʉʆɹʅʉʆʏɲɿʍɸɷɿɲʃʌɿʏɳ
ʅɹʌɻʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎʋ͘ʖ͘ȴɿɲʄɹʇɸɿʎ͕ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɹʎȰʍʃɼʍɸɿʎʃ͘ʄʋ͘Ȱʆʉɿ
ʋɿʍʏʘʏɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎɲʋʉʆɹʅʉʆʏɲɿɸʆɿɲʀɲɶɿɲʏʉʍʑʆʉʄʉʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎ
ɲʆɲɶʌɳʗʏɸʏɿʎɸɴɷʉʅɲɷɿɲʀɸʎʙʌɸʎɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎʃɲɿʏʉʍʑʆʉʄʉʏʘʆ
ʋɿʍʏʘʏɿʃʙʆʅʉʆɳɷʘʆ



ȵȲȴɃɀȰȴȻȰȻȵɇ
ɏɆȵɇ
ȴȻȴȰɇȾȰȿȻȰɇ

ɅȻɇɈɏɈȻȾȵɇ
ɀɃɁȰȴȵɇ

Ϯ

ϰ

Ʌʌʉʍɽɹʍʏɸʍɸɿʌɹʎɲʆʖʌɸɿɲʍʏɸʀ͘ȸʉʌɶɳʆʘʍɻɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎʃɲɿʉɿ
ɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎʅɹɽʉɷʉɿʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿɲʆɲʄʐʏɿʃɳ
ʍʏʉ;ɷͿ͘

 

ɈɉɅɃɇɀȰȺȸɀȰɈɃɇ ȵɿɷʀʃɸʐʍɻʎɶɸʆɿʃʙʆɶʆʙʍɸʘʆʃɲɿɲʆɳʋʏʐʇɻʎɷɸʇɿʉʏɼʏʘʆ
ɶɸʆɿʃʉʑʐʋʉɴɳɽʌʉʐ͕ 

ɸɿɷɿʃʉʑʐʋʉɴɳɽʌʉʐ͕ɸɿɷʀʃɸʐʍɻʎ
ɶɸʆɿʃʙʆɶʆʙʍɸʘʆ͕ɲʆɳʋʏʐʇɻʎɷɸʇɿʉʏɼʏʘʆ

ɅɆɃȰɅȰȻɈɃɉɀȵɁȰɀȰȺȸɀȰɈȰ͗

ȳȿɏɇɇȰȴȻȴȰɇȾȰȿȻȰɇʃɲɿ
ȵɂȵɈȰɇȵɏɁ͗
ɈɃɀȰȺȸɀȰɅɆɃɇɌȵɆȵɈȰȻɇȵ
ɌɃȻɈȸɈȵɇZ^Dh^
ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾȸɇȵȿȻȴȰ
ɀȰȺȸɀȰɈɃɇ;hZ>Ϳ

Ⱦɲʆɹʆɲ
ȵʄʄɻʆɿʃɼ
Ɂɲɿ
Ͳ>^^ɇɅȰȻɈȵ


;ϮͿ ɀȰȺȸɇȻȰȾȰȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
ɀɲɽɻʍɿɲʃɳȰʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ
Ʌɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿʏɲʅɲɽɻʍɿɲʃɳɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎʉɿʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎɶʆʙʍɸɿʎ͕ɷɸʇɿʊʏɻʏɸʎʃɲɿɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎ
ʃɲʏɲʄʄɼʄʉʐɸʋɿʋɹɷʉʐʋʉʐɽɲɲʋʉʃʏɼʍʉʐʆʉɿʔʉɿʏɻʏɹʎʅɸʏɳʏɻʆɸʋɿʏʐʖɼʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎ͘
ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɸʀʏɸʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲȰ
x ɅɸʌɿɶʌɲʔɼʏʉʐȵʋɿʋɹɷʉʐʏʘʆɀɲɽɻʍɿɲʃʙʆȰʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆɶɿɲʃɳɽɸɹʆɲʃʑʃʄʉʍʋʉʐɷʙʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɅʄɲʀʍɿʉ
ɅʌʉʍʊʆʏʘʆʏʉʐȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑɍʙʌʉʐȰʆʙʏɲʏɻʎȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ
x Ʌɸʌɿɶʌɲʔɿʃʉʀȴɸʀʃʏɸʎȵʋɿʋɹɷʘʆϲ͕ϳΘϴʏʉʐȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑɅʄɲɿʍʀʉʐɅʌʉʍʊʆʏʘʆȴɿɳȲʀʉʐɀɳɽɻʍɻʎʃɲɿʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲȲ
x ɅɸʌɿʄɻʋʏɿʃʊʎɃɷɻɶʊʎʍʐɶɶʌɲʔɼʎɀɲɽɻʍɿɲʃʙʆȰʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ


Ƀɿʔʉɿʏɻʏɹʎͬʏʌɿɸʎʅɸʏɳʏɻʆʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎʆɲɸʀʆɲɿʍɸɽɹʍɻ͗







ʆɲɲʆɲɶʆʘʌʀɺʉʐʆʏʉʌʊʄʉʏʘʆɶɸʆɸʏɿʃʙʆʃɲɿʃʉɿʆʘʆɿʃʉͲʋʉʄɿʏɿʍʅɿʃʙʆʋɲʌɲɶʊʆʏʘʆʍʏɻʆ
ɲʆɽʌʙʋɿʆɻɲʆɳʋʏʐʇɻ͕
ʆɲ ɲʆɲɶʆʘʌʀɺʉʐʆ ʃɲɿ ʆɲ ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʐʆ ʏɲ ɲʆɲʋʏʐʇɿɲʃɳ ɸʋɿʏɸʑɶʅɲʏɲ ʍɸ ʊʄʉʐʎ ʏʉʐʎ
ʏʉʅɸʀʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ɶɿɲ ʃɳɽɸ ɻʄɿʃɿɲʃɼ ʋɸʌʀʉɷʉ͕ ʅɸ ɹʅʔɲʍɻ ʍʏɻʆ ʋɲɿɷɿʃɼ ʃɲɿ ɸʔɻɴɿʃɼ
ɻʄɿʃʀɲ͕
ʍʖɸʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻ ʍʘʅɲʏɿʃɼ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʆɲ ɷɿɲʃʌʀʆʉʐʆ ʏʉʐʎ ʏʌʊʋʉʐʎ ʅɸ ʏʉʐʎ ʉʋʉʀʉʐʎ ɻ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʏʉʐʍʙʅɲʏʉʎʉɸɶʃɹʔɲʄʉʎ͕ʏʉʆɸʐʌɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲ͕ʉɿʅʑɸʎʃɲɿʉɿɲɿʍɽɼʍɸɿʎ͕
ɲʄʄɳʃɲɿɻɲʆɳɶʃɻɶɿɲʏʌʉʔɼʃɲɿʑʋʆʉʃɲɽʉʌʀɺɸɿʏɻʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳ͕
ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻɶʆʘʍʏɿʃɼɲʆɳʋʏʐʇɻ͕ʆɲɲʆɲʄʑʉʐʆʏʉʆʏʌʊʋʉʅɸʏʉʆʉʋʉʀʉɻɲʆɳʋʏʐʇɻʃɲɿ
ɻɲʄʄɲɶɼʍʏɿʎʆʉɻʏɿʃɹʎɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆʏɻʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳʏʉʐɲʏʊʅʉʐ͕
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ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆʍʐʆɲɿʍɽɻʅɲʏɿʃɼɲʆɳʋʏʐʇɻ͕ʆɲɲʇɿʉʋʉɿʉʑʆʏɿʎɶʆʙʍɸɿʎʏʉʐʎɲʆɲʔʉʌɿʃɳ
ʅɸ ʏʉʆ ʏʌʊʋʉ ʋʉʐ ʉɿ ʋʌʙʏɸʎ ʍʐʆɲɿʍɽɻʅɲʏɿʃɹʎ ʍʖɹʍɸɿʎ ʃɲɿ ɶɸʆɿʃɳ ʏɲ ʍʐʆɲɿʍɽɼʅɲʏɲ
ɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆʏɻʆʋʌʉʍʘʋɿʃʊʏɻʏɲʃɲɿʏɻʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳʏʉʐɲʏʊʅʉʐ͕
ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆʃʉɿʆʘʆɿʃɼɲʆɳʋʏʐʇɻ͕ʆɲɲʆɲɶʆʘʌʀɺʉʐʆʃɲɿʆɲɲʇɿʉʋʉɿʉʑʆʏʉʆʏʌʊʋʉʅɸ
ʏʉʆ ʉʋʉʀʉ ʉɿ ʃʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ʍʖɹʍɸɿʎ ʃɲɿ ɻ ɲʄʄɻʄɸʋʀɷʌɲʍɻ ʏʉʐ ɲʏʊʅʉʐ ʅɸ ʏʉʐʎ ɳʄʄʉʐʎ͕
ɲʆɲʋʏʑʍʍʉʆʏɲɿ͕ɲʄʄɳɺʉʐʆɼʋɲʌɲʅɹʆʉʐʆʍʏɲɽɸʌɹʎʅɸʏɻʆʋɳʌʉɷʉʏʉʐʖʌʊʆʉʐ͕
ʆɲ ʍʐʆɷɹʉʐʆ ʏɿʎ ʏʌɹʖʉʐʍɸʎ ɲʄʄɲɶɹʎ ʍʏɻʆ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʅɸ ʏɿʎ ʅɸʄʄʉʆʏɿʃɹʎ ʋʌʉʉʋʏɿʃɹʎ
ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ͕
ʆɲʋɸʌɿɶʌɳʔʉʐʆʃɲɿʆɲɲʆɲʄʑʉʐʆʏʌʊʋʉʐʎʅɸʏʉʐʎʉʋʉʀʉʐʎʏɲɸʌɸʐʆɻʏɿʃɳɷɸɷʉʅɹʆɲʏɻʎ
ȰʆɲʋʏʐʇɿɲʃɼʎɎʐʖʉʄʉɶʀɲʎʅʋʉʌʉʑʆʆɲɸʔɲʌʅʉʍʏʉʑʆʍʏɻʆʃɲɽɻʅɸʌɿʆɼɺʘɼ͕
ʆɲʍʐʆɷʐɳɺʉʐʆʏɻʆɽɸʘʌʀɲ͕ʏɻʆɹʌɸʐʆɲʃɲɿʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏɻʎɲʆɽʌʙʋɿʆɻʎ
ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ͘



ȳɸʆɿʃɹʎȻʃɲʆʊʏɻʏɸʎ
ȿɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎɶɸʆɿʃɹʎɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎʋʉʐʋʌɹʋɸɿʆɲɹʖɸɿɲʋʉʃʏɼʍɸɿʉʋʏʐʖɿʉʑʖʉʎ;ʊʋʘʎɲʐʏɹʎɲʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿʍʏʉ
ɅɲʌɳʌʏɻʅɲȴɿʋʄʙʅɲʏʉʎʃɲɿʋɲʌɲʏʀɽɸʆʏɲɿɲʃʉʄʉʑɽʘʎͿʍɸʋʉɿɲͬʋʉɿɸʎɲʋʊɲʐʏɹʎɲʋʉʍʃʉʋɸʀʏʉʅɳɽɻʅɲ͖͘
Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻ͕ɲʆɳʄʐʍɻʃɲɿʍʑʆɽɸʍɻɷɸɷʉʅɹʆʘʆʃɲɿ
ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎʃɲɿɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻɹʌɶʘʆ
ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ͕ʅɸʏɻʖʌɼʍɻʃɲɿʏʘʆɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆ
ɇɸɴɲʍʅʊʎʍʏɻɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊʏɻʏɲʃɲɿʍʏɻʆʋʉʄʐʋʉʄɿʏɿʍʅɿʃʊʏɻʏɲ
ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ
ɇɸɴɲʍʅʊʎʍʏʉʔʐʍɿʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
Ʌʌʉʍɲʌʅʉɶɼʍɸʆɹɸʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ȵʋʀɷɸɿʇɻʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ͕ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎʃɲɿɻɽɿʃɼʎʐʋɸʐɽʐʆʊʏɻʏɲʎ
ȿɼʗɻɲʋʉʔɳʍɸʘʆ
ʃɲɿɸʐɲɿʍɽɻʍʀɲʎʍɸɽɹʅɲʏɲʔʑʄʉʐ
Ȱʐʏʊʆʉʅɻɸʌɶɲʍʀɲ
ȱʍʃɻʍɻʃʌɿʏɿʃɼʎʃɲɿɲʐʏʉʃʌɿʏɿʃɼʎ
Ƀʅɲɷɿʃɼɸʌɶɲʍʀɲ
Ʌʌʉɲɶʘɶɼʏɻʎɸʄɸʑɽɸʌɻʎ͕ɷɻʅɿʉʐʌɶɿʃɼʎʃɲɿɸʋɲɶʘɶɿʃɼʎʍʃɹʗɻʎ
ȵʌɶɲʍʀɲʍɸɷɿɸɽʆɹʎʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
͙͙
ȵʌɶɲʍʀɲʍɸɷɿɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ȱʄʄɸʎ͙
Ʌɲʌɳɶʘɶɼʆɹʘʆɸʌɸʐʆɻʏɿʃʙʆɿɷɸʙʆ
͙͙͘

ɇɸɴɲʍʅʊʎʏɻʎɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊʏɻʏɲʎʅɹʍɲɲʋʊʏɻʆʃɲʏɲʆʊɻʍɻʏʘʆʋɲʌɲɶʊʆʏʘʆʋʉʐ
ʋʌʉʘɽʉʑʆɼɲʆɲʍʏɹʄʄʉʐʆʏɻʆɲʆɳʋʏʐʇɻʏʉʐɲʏʊʅʉʐ͘
Ʌʌʉʍɲʌʅʉɶɼʍɸʆɹɸʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʅɹʍɲɲʋʊʏɻʆɲʆɲʏʌʉʔʉɷʊʏɻʍɻʏɻʎ
ɲʄʄɻʄɸʋʀɷʌɲʍɻɶʆʘʍʏɿʃʙʆ͕ʍʐʆɲɿʍɽɻʅɲʏɿʃʙʆ͕ɻɽɿʃʙʆʃɲɿʃʉɿʆʘʆɿʃʙʆʋʏʐʖʙʆʏʉʐ
ɸɲʐʏʉʑ͘





;ϯͿ ɅȵɆȻȵɍɃɀȵɁɃɀȰȺȸɀȰɈɃɇ















ȵɿʍɲɶʘɶɼʍʏɻʆȰʆɲʋʏʐʇɿɲʃɼɎʐʖʉʄʉɶʀɲʃɲɿʏɿʎɸʌɸʐʆɻʏɿʃɹʎʍʏʌɲʏɻɶɿʃɹʎʏɻʎ
Ⱥɸʘʌʀɸʎɲʆɽʌʙʋɿʆɻʎɲʆɳʋʏʐʇɻʎ
ȸɲʄʄɻʄɸʋʀɷʌɲʍɻʃʄɻʌʉʆʉʅɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
ȸɶʆʘʍʏɿʃɼȰʆɳʋʏʐʇɻʃɲɿɻȳʄʙʍʍɲʍʏɻʆʋɲɿɷɿʃɼʃɲɿɸʔɻɴɿʃɼɻʄɿʃʀɲʃɲɿ
ʍʑʆʏʉʅɻ ʋɸʌɿɶʌɲʔɼ ʏʘʆ ɲʆɲʋʏʐʇɿɲʃʙʆ ɸʋɿʏɸʐɶʅɳʏʘʆ ʏʘʆ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆʘʆ
ɻʄɿʃɿɲʃʙʆʉʅɳɷʘʆ
ȸ ʃʉɿʆʘʆɿʃɼ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʃɲɿ ɻ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏɻʎ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊʏɻʏɲʎ ʍʏɻʆ ʋɲɿɷɿʃɼ ʃɲɿ
ɸʔɻɴɿʃɼɻʄɿʃʀɲͲȴɿɲʋʌʉʍʘʋɿʃɹʎʍʖɹʍɸɿʎʃɲɿʔɿʄʀɲͲȸɲʆɳʋʏʐʇɻʏɻʎɹʆʆʉɿɲʎʏʉʐ
ɸɲʐʏʉʑͲȵʋɿɽɸʏɿʃʊʏɻʏɲ͕ɲʄʏʌʉʐɿʍʅʊʎʃɲɿɻɽɿʃɼɲʆɳʋʏʐʇɻ
ȸ ʍʐʆɲɿʍɽɻʅɲʏɿʃɼ ɲʆɳʋʏʐʇɻ͗ ɲʋʊ ʏɿʎ ʋʌʙʏɸʎ ʍʐʆɲɿʍɽɻʅɲʏɿʃɹʎ ʍʖɹʍɸɿʎ ʍʏɲ
ʍʐʆɲɿʍɽɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆ ʏɻʆ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ʏɻ ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳ ʏʉʐ
ɲʏʊʅʉʐ
Ɂʉɻʅʉʍʑʆɻ;ɲʏʉʅɿʃɹʎ ɷɿɲʔʉʌɹʎ ʍʏɻ ʆʉɻʅʉʍʑʆɻ͕ ʋʉʄʄɲʋʄɼ ʆʉɻʅʉʍʑʆɻ Ͳ
ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʆʉɻʅʉʍʑʆɻͿ
ȴɿɲʔʉʌɹʎʅɸʏɲʇʑʏʘʆʔʑʄʘʆʃɲɿʏʘʆʌʊʄʘʆʏʉʐʎʍʏɻʆɲʆɳʋʏʐʇɻ
ȵʔɻɴɸʀɲ͗ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʃɲɿʍʐɶʃʌʊʏɻʍɻʏɻʎʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ
Ƀɿɹʔɻɴʉɿʍʏɿʎʃʉɿʆʘʆɿʃɹʎɷʉʅɹʎʋʉʐɲʄʄɳɺʉʐʆ͘ɇʑɶʖʌʉʆɲɺɻʏɼʅɲʏɲɸʔɻɴɸʀɲʎ
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Ƀ ɹʔɻɴʉʎ ʃɲɿ ɻ ʉɿʃʉɶɹʆɸɿɳ ʏʉʐ͘ ɇʐɶʃʌʉʑʍɸɿʎ ɶʉʆɹʘʆͲɸʔɼɴʘʆ͘ ȶʔɻɴʉɿ ʃɲɿ
ʍʖʉʄɸʀʉ
ȶʔɻɴʉɿʍɸʃʀʆɷʐʆʉ͗ȴɿɲʏɲʌɲʖɹʎʍʏɻʆɲʆɳʋʏʐʇɻʃɲɿɲʋʉʃʄʀʆʉʐʍɸʎʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɹʎ͘
Ʌɲʌɳɶʉʆʏɸʎ ʋʌʊɴʄɸʗɻʎ ʃɲɿ ʅʉʌʔɹʎ ɲʋʉʃʄʀʆʉʐʍɲʎ ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳʎ͘ ȵɿʃʊʆɲ ʏʉʐ
ʍʙʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʋʌʉʍɲʌʅʉɶɼ ͲɁɸʐʌɿʃɼ ɲʆʉʌɸʇʀɲ ʃɲɿ ɴʉʐʄɿʅʀɲ͘ ɇɸʇʉʐɲʄɿʃɼ
ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳʃɲɿɸʔɻɴɿʃɼɸɶʃʐʅʉʍʑʆɻʹȶʔɻɴʉɿɶʉʆɸʀʎ

;ϰͿ ȴȻȴȰȾɈȻȾȵɇʃɲɿɀȰȺȸɇȻȰȾȵɇɀȵȺɃȴɃȻͲȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸ
ɈɆɃɅɃɇɅȰɆȰȴɃɇȸɇ 
Ʌʌʊʍʘʋʉʅɸʋʌʊʍʘʋʉ͕ȵʇɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʃ͘ʄʋ͘

ɍɆȸɇȸɈȵɍɁɃȿɃȳȻɏɁ 
ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȰɇȾȰȻȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻɏɁ
ɍʌɼʍɻɈ͘Ʌ͘ȵ͘ʍʏɻȴɿɷɲʍʃɲʄʀɲ͕ʍʏɻʆ
ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɼȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ͕ʍʏɻʆȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ
ʅɸʏʉʐʎʔʉɿʏɻʏɹʎ

ɃɆȳȰɁɏɇȸȴȻȴȰɇȾȰȿȻȰɇ

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ

Ʌɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ɲʆɲʄʐʏɿʃɳ ʉ ʏʌʊʋʉʎ ʃɲɿ
ʅɹɽʉɷʉɿɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ͘
ȴɿɲʄɹʇɸɿʎ͕ ɇɸʅɿʆɳʌɿɲ͕ ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɼ ȱʍʃɻʍɻ͕
ȱʍʃɻʍɻ Ʌɸɷʀʉʐ͕ ɀɸʄɹʏɻ Θ ɲʆɳʄʐʍɻ
ɴɿɴʄɿʉɶʌɲʔʀɲʎ͕ Ɍʌʉʆʏɿʍʏɼʌɿʉ͕ Ʌʌɲʃʏɿʃɼ
;ɈʉʋʉɽɹʏɻʍɻͿ͕ Ⱦʄɿʆɿʃɼ ȱʍʃɻʍɻ͕ Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃʊ
ȵʌɶɲʍʏɼʌɿʉ͕
ȴɿɲɷʌɲʍʏɿʃɼ
ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲ͕
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɹʎ ɸʋɿʍʃɹʗɸɿʎ͕ ȵʃʋʊʆɻʍɻ ʅɸʄɹʏɻʎ
;ƉƌŽũĞĐƚͿ͕ ɇʐɶɶʌɲʔɼ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ͬ ɸʌɶɲʍɿʙʆ͕
Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃɼɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ͕ʃ͘ʄʋ͘

Ȱʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿʉɿʙʌɸʎʅɸʄɹʏɻʎʏʉʐʔʉɿʏɻʏɼɶɿɲ
ʃɳɽɸ ʅɲɽɻʍɿɲʃɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʉɿ
ʙʌɸʎʅɻʃɲɽʉɷɻɶʉʑʅɸʆɻʎʅɸʄɹʏɻʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ʏɿʎɲʌʖɹʎʏʉʐd^

Ɍʊʌʏʉʎȵʌɶɲʍʀɲʎ
ȵʇɲʅɼʆʉʐ
Ϯϲ
ϭϯ
ϱϴ͕ϱ



ȴɿɲʄɹʇɸɿʎ
ȱʍʃɻʍɻͲɅʌɲʃʏɿʃɼ
Ȱʏʉʅɿʃɼɀɸʄɹʏɻ










ϵϳ͕ϱ
ɇʑʆʉʄʉɀɲɽɼʅɲʏʉʎ
ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɌɃȻɈȸɈɏɁ ȳʄʙʍʍɲɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͗ ȵʄʄɻʆɿʃɼ
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼʏɻʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ


ȳʄʙʍʍɲ Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͕ ɀɹɽʉɷʉɿ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͕ Ɉʌʊʋʉʎɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ
ȴɿɲʅʉʌʔʘʏɿʃɼ  ɼ ɇʐʅʋɸʌɲʍʅɲʏɿʃɼ͕ ȴʉʃɿʅɲʍʀɲ ȳʌɲʋʏɼʏɸʄɿʃɼɸʇɹʏɲʍɻ;ϭϬϬйͿ
Ʌʉʄʄɲʋʄɼʎ ȵʋɿʄʉɶɼʎ͕ ȵʌʘʏɼʍɸɿʎ ɇʑʆʏʉʅɻʎ

Ȱʋɳʆʏɻʍɻʎ͕ ȵʌʘʏɼʍɸɿʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ȴʉʃɿʅʀʘʆ͕
ȵʋʀʄʐʍɻ Ʌʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ͕ ȳʌɲʋʏɼ ȵʌɶɲʍʀɲ͕ Ƀɿʔʉɿʏɻʏɹʎɸʇɸʏɳɺʉʆʏɲɿʍʏɿʎʏɸʄɿʃɹʎɶʌɲʋʏɹʎɸʇɸʏɳʍɸɿʎ
ȶʃɽɸʍɻ ͬ Ȱʆɲʔʉʌɳ͕ Ʌʌʉʔʉʌɿʃɼ ȵʇɹʏɲʍɻ͕ ʅɸɽɹʅɲʏɲɲʆɳʋʏʐʇɻʎɼͬʃɲɿɸʌʘʏɼʍɸɿʎʍʑʆʏʉʅɻʎ
ȴɻʅʊʍɿɲɅɲʌʉʐʍʀɲʍɻ͕ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɼȵʌɶɲʍʀɲ͕
Ⱦʄɿʆɿʃɼ ȵʇɹʏɲʍɻ Ȱʍɽɸʆʉʑʎ͕ Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃɼ ɲʋɳʆʏɻʍɻʎʋʉʐɲʋɲɿʏʉʑʆʃʌɿʏɿʃɼɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʃɲɿ
ȵʌʅɻʆɸʀɲ͕ȱʄʄɻͬȱʄʄɸʎ
ʍʐʆɽɸʏɿʃɼɿʃɲʆʊʏɻʏɲʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʋɿʉʃɳʏʘ

ʃʌɿʏɼʌɿɲ͗
Ȱʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʌɻʏɳ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅɹʆɲ ʃʌɿʏɼʌɿɲ
ɇʐʆɳʔɸɿɲʏʉʐʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐʅɸʏʉɽɹʅɲ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎʃɲɿɸɳʆʃɲɿʋʉʐɸʀʆɲɿʋʌʉʍɴɳʍɿʅɲ x
ɲʋʊʏʉʐʎʔʉɿʏɻʏɹʎ͘
x Ʌʄɻʌʊʏɻʏɲʃɳʄʐʗɻʎʏʉʐɽɹʅɲʏʉʎ
x ȵʅɴɳɽʐʆʍɻʃɲɿʃʌɿʏɿʃɼɷɿɲʖɸʀʌɻʍɻʏʉʐɽɹʅɲʏʉʎ
x ȿʉɶɿʃɼʃɲɿʍʐʆʉʖɼʏʉʐʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ
x Ⱦɲʏɳʄʄɻʄɻʖʌɼʍɻɶʄʙʍʍɲʎ


;ϱͿ ɇɉɁȻɇɈɏɀȵɁȸͲȲȻȲȿȻɃȳɆȰɌȻȰ
- ĞƌŬ͕ ͘ >͘ ;ϮϬϭϱͿ͘ ȸ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏʘʆ ɴʌɸʔʙʆ͕ ʏʘʆ ʋɲɿɷɿʙʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ɸʔɼɴʘʆ ;ȵʋɿʅ͘ ȵ͘
ɀɲʃʌɼͲɀʋʊʏʍɲʌɻͿ͘Ȱɽɼʆɲ͗ȵʃɷʊʍɸɿʎȵȿȿȸɁ͘
- 'ĂƐƉĂƌͲDĂƚŽƐ͕ D͘ ;ϮϬϭϰͿ ^ƵďũĞĐƚŝǀĞ ǁĞůůͲďĞŝŶŐ ĂŶĚ ƐĐŚŽŽů ĨĂŝůƵƌĞ ŝŶ ĐŚŝůĚƌĞŶ ĂŶĚ
ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚƐ͗ /ŶĨůƵĞŶĐĞ ŽĨ ƉƐǇĐŚŽƐŽĐŝĂů ĨĂĐƚŽƌƐ͘ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů :ŽƵƌŶĂů ŽĨ ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
ZĞƐĞĂƌĐŚ͕ϰ;ϭϭͿ͕ϮϭϵϰͲϮϭϵϵ͘
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'ŝĂŶŶŽƉŽƵůŽƵ͕ W͕͘ ŽƚƐĂƌŝ͕ ͕͘ Θ DƵƌƌĂǇ͕ ͘ ;ϮϬϭϱͿ͘ ZĞůĂƚŝŶŐ ŵƵƐŝĐĂů ŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ ƚŽ
ĞŵƉĂƚŚǇĂŶĚĂŐŐƌĞƐƐŝŽŶŝŶĂĚŽůĞƐĐĞŶĐĞ͘/Ŷ͘DĂŬƌŝͲŽƚƐĂƌŝΘZ͘ZĂĐĞ;ĚƐ͘Ϳ͕WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐ
ŽĨ ƚŚĞƌŝƚŝƐŚͲ'ƌĞĞŬ ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͗ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐ ĂŶĚWƌŽƐƉĞĐƚƐ ŽĨ ĚƵĐĂƚŝŽŶ ;ƉƉ͘ϲϳͲϳϲͿ͘
ƚŚĞŶƐ͗ȻɃɁ͘
- DĂŬƌŝͲŽƚƐĂƌŝ͕͕͘Θ<ĂƌĂŐŝĂŶŶŝ͕'͘;ϮϬϭϰͿ͘ǇďĞƌďƵůůǇŝŶŐŝŶ'ƌĞĞŬĂĚŽůĞƐĐĞŶƚƐ͗dŚĞƌŽůĞŽĨ
ƉĂƌĞŶƚƐ͘WƌŽĐĞĚŝĂ^ŽĐŝĂůΘĞŚĂǀŝŽƌĂů^ĐŝĞŶĐĞƐ͕ϭϭϲ͕ϯϮϰϭͲϯϮϱϯ͘
- ^ƚĞƌŶďĞƌŐ͕ Z͘ :͘ ;ϮϬϭϱͿ͘ dĞĂĐŚŝŶŐ ĨŽƌ ĐƌĞĂƚŝǀŝƚǇ͗ dŚĞ ƐŽƵŶĚƐ ŽĨ ƐŝůĞŶĐĞ͘ WƐǇĐŚŽůŽŐǇ ŽĨ
ĞƐƚŚĞƚŝĐƐ͕ƌĞĂƚŝǀŝƚǇ͕ĂŶĚƚŚĞƌƚƐ͕ϵ;ϮͿ͕ϭϭϱͲϭϭϳ͘
- ɀɲʃʌɼͲɀʋʊʏʍɲʌɻ͕ ȵ͘ ;ϮϬϬϵͿ͘ ȴʐʍɲʌɹʍʃɸɿɲ ʅɸ ʏɻʆ ɸɿʃʊʆɲ ʏʉʐ ʍʙʅɲʏʉʎ͕ ɷɿɲɿʏɻʏɿʃɼ
ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳʃɲɿɲʐʏʉɸʃʏʀʅɻʍɻʍʏɻʆɸʔɻɴɸʀɲ͘Ɏʐʖʉʄʉɶʀɲ͕ϭϲ;ϭͿ͕ϲϬͲϳϲ͘
- Ʌɲʋɲɷʉʋʉʑʄʉʐ͕ȵ͘ΘɀɲʃʌɼͲɀʋʊʏʍɲʌɻ͕ȵ͘;ϮϬϬϴͿ͘ȸʅʉʐʍɿʃɼʋɲɿɷɸʀɲʃɲɿɻɸʋʀɷʌɲʍɼ
ʏɻʎ ʍʏɻʆ ɸʇɹʄɿʇɻ ʏʉʐ ʋɲɿɷɿʉʑ ʃɲɿ ʏʉʐ ɸʔɼɴʉʐ͘ ɇʏʉ Ȱ͘ Ɉʌɿʄɿɲʆʊʎ Θ Ȼ͘Ⱦɲʌɳʅɻʆɲʎ
;ȵʋɿʅɸʄɻʏɹʎ ɹʃɷʉʍɻʎͿ͕ Ʌʌɲʃʏɿʃɳ ϲʉʐ Ʌɲʆɸʄʄɼʆɿʉʐ ɇʐʆɸɷʌʀʉʐ Ʌɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎ ȵʏɲɿʌɸʀɲʎ
ȵʄʄɳɷʉʎ͗ ȵʄʄɻʆɿʃɼ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼ ʃɲɿ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ ɹʌɸʐʆɲ ;ʍʍ͘ϰϯϵͲϰϰϲͿ͘ Ȱɽɼʆɲ ͗
ȵʃɷʊʍɸɿʎȰʏʌɲʋʊʎ͘
ɇʐʆɲʔɼɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɳʋɸʌɿʉɷɿʃɳ͗
ɇʏɻʆȵʄʄɳɷɲɷɸʆʐʋɳʌʖɸɿʃɲʆɹʆɲʋɸʌɿʉɷɿʃʊɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳɶɿɲɽɹʅɲʏɲȰʆɲʋʏʐʇɿɲʃɼʎ
Ɏʐʖʉʄʉɶʀɲʎ͘

ȵʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɳɳʌɽʌɲʍɸɽɹʅɲʏɲȰʆɲʋʏʐʇɿɲʃɼʎɎʐʖʉʄʉɶʀɲʎʅʋʉʌʉʑʆʆɲɲʆɲɺɻʏɻɽʉʑʆʍʏɲ
ʋɸʌɿʉɷɿʃɳɎʐʖʉʄʉɶʀɲʎʊʋʘʎɶɿɲʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ͗
Ɏʐʖʉʄʉɶʀɲ
ȵʋɸʏɻʌʀɷɲʏɻʎɎʐʖʉʄʉɶɿʃɼʎȵʏɲɿʌɸʀɲʎȲʉʌɸʀʉʐȵʄʄɳɷʉʎɁʊɻʍɿʎ
ɎʐʖʉʄʉɶɿʃɳȺɹʅɲʏɲ

ɀɸʏɲʇʑʏʘʆʋɿʉʍɻʅɲʆʏɿʃʙʆʇɸʆʊɶʄʘʍʍʘʆɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʙʆʋɸʌɿʉɷɿʃʙʆȰʆɲʋʏʐʇɿɲʃɼʎ
Ɏʐʖʉʄʉɶʀɲʎʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ͗

ŚŝůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͬtŝůĞǇʹůĂĐŬǁĞůů
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŝůĞǇ͘ĐŽŵͬďǁͬũŽƵƌŶĂů͘ĂƐƉ͍ƌĞĨсϬϬϬϵͲϯϵϮϬ

ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂůWƐǇĐŚŽůŽŐǇͬW
ŚƚƚƉ͗ͬͬƉƐǇĐŶĞƚ͘ĂƉĂ͘ŽƌŐͬŝŶĚĞǆ͘ĐĨŵ͍ĨĂсďƌŽǁƐĞW͘ǀŽůƵŵĞƐΘũĐŽĚĞсĚĞǀ

ƌŝƚŝƐŚ:ŽƵƌŶĂůŽĨĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂůWƐǇĐŚŽůŽŐǇͬW^
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďƉƐũŽƵƌŶĂůƐ͘ĐŽ͘ƵŬͬũŽƵƌŶĂůƐͬďũĚƉͬ
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ɅȵɆȻȳɆȰɀɀȰɀȰȺȸɀȰɈɃɇ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɈȻȾȸȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸ

;ϭͿ ȳȵɁȻȾȰ
ɇɍɃȿȸ
ɈɀȸɀȰ
ȵɅȻɅȵȴɃɇɅɃɉȴɏɁ
ȾɏȴȻȾɃɇɀȰȺȸɀȰɈɃɇ

ȰɇɅȰȻɈȵ
ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃ
ȵɅɅȰȻȾ


ȵɂȰɀȸɁɃɇɅɃɉȴɏɁ ϭɃ

ɈȻɈȿɃɇɀȰȺȸɀȰɈɃɇ ȵȾɅȰȻȴȵɉɈȻȾȸȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸ
ȰɉɈɃɈȵȿȵȻɇȴȻȴȰȾɈȻȾȵɇȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ
ʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʉɿʋɿʍʏʘʏɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎɲʋʉʆɹʅʉʆʏɲɿʍɸɷɿɲʃʌɿʏɳ
ʅɹʌɻʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎʋ͘ʖ͘ȴɿɲʄɹʇɸɿʎ͕ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɹʎȰʍʃɼʍɸɿʎʃ͘ʄʋ͘Ȱʆ
ʉɿʋɿʍʏʘʏɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎɲʋʉʆɹʅʉʆʏɲɿɸʆɿɲʀɲɶɿɲʏʉʍʑʆʉʄʉʏʉʐ
ʅɲɽɼʅɲʏʉʎɲʆɲɶʌɳʗʏɸʏɿʎɸɴɷʉʅɲɷɿɲʀɸʎʙʌɸʎɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎʃɲɿʏʉ
ʍʑʆʉʄʉʏʘʆʋɿʍʏʘʏɿʃʙʆʅʉʆɳɷʘʆ




ȵȲȴɃɀȰȴȻȰȻȵɇ
ɏɆȵɇ
ȴȻȴȰɇȾȰȿȻȰɇ

ɅȻɇɈɏɈȻȾȵɇ
ɀɃɁȰȴȵɇ

Ϯ

ϰ


Ʌʌʉʍɽɹʍʏɸʍɸɿʌɹʎɲʆʖʌɸɿɲʍʏɸʀ͘ȸʉʌɶɳʆʘʍɻɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎʃɲɿʉɿ
ɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎʅɹɽʉɷʉɿʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿɲʆɲʄʐʏɿʃɳ
ʍʏʉ;ɷͿ͘

 
 
 

ɈɉɅɃɇɀȰȺȸɀȰɈɃɇ ȳɸʆɿʃʉʑɉʋʊɴɲɽʌʉʐͲɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ
ɶɸʆɿʃʉʑʐʋʉɴɳɽʌʉʐ͕
ɸɿɷɿʃʉʑʐʋʉɴɳɽʌʉʐ͕ɸɿɷʀʃɸʐʍɻʎ
ɶɸʆɿʃʙʆɶʆʙʍɸʘʆ͕ɲʆɳʋʏʐʇɻʎɷɸʇɿʉʏɼʏʘʆ

ɅɆɃȰɅȰȻɈɃɉɀȵɁȰɀȰȺȸɀȰɈȰ͗

ȳȿɏɇɇȰȴȻȴȰɇȾȰȿȻȰɇʃɲɿ
ȵɂȵɈȰɇȵɏɁ͗
ɈɃɀȰȺȸɀȰɅɆɃɇɌȵɆȵɈȰȻɇȵ
ɌɃȻɈȸɈȵɇZ^Dh^
ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾȸɇȵȿȻȴȰ
ɀȰȺȸɀȰɈɃɇ;hZ>Ϳ

ȴɸʆʐʋɳʌʖʉʐʆ
ȵʄʄɻʆɿʃɼ
Ɂɲɿ;ȰɶɶʄɿʃɼͿ
ĞͲĐůĂƐƐ͘ĂƐƉĞƚĞ

;ϮͿ ɀȰȺȸɇȻȰȾȰȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
ɀɲɽɻʍɿɲʃɳȰʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ
Ʌɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿʏɲʅɲɽɻʍɿɲʃɳɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎʉɿʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎɶʆʙʍɸɿʎ͕ɷɸʇɿʊʏɻʏɸʎʃɲɿɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎ
ʃɲʏɲʄʄɼʄʉʐɸʋɿʋɹɷʉʐʋʉʐɽɲɲʋʉʃʏɼʍʉʐʆʉɿʔʉɿʏɻʏɹʎʅɸʏɳʏɻʆɸʋɿʏʐʖɼʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎ͘
ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɸʀʏɸʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲȰ
x ɅɸʌɿɶʌɲʔɼʏʉʐȵʋɿʋɹɷʉʐʏʘʆɀɲɽɻʍɿɲʃʙʆȰʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆɶɿɲʃɳɽɸɹʆɲʃʑʃʄʉʍʋʉʐɷʙʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɅʄɲʀʍɿʉ
ɅʌʉʍʊʆʏʘʆʏʉʐȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑɍʙʌʉʐȰʆʙʏɲʏɻʎȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ
x Ʌɸʌɿɶʌɲʔɿʃʉʀȴɸʀʃʏɸʎȵʋɿʋɹɷʘʆϲ͕ϳΘϴʏʉʐȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑɅʄɲɿʍʀʉʐɅʌʉʍʊʆʏʘʆȴɿɳȲʀʉʐɀɳɽɻʍɻʎʃɲɿʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲȲ
x ɅɸʌɿʄɻʋʏɿʃʊʎɃɷɻɶʊʎʍʐɶɶʌɲʔɼʎɀɲɽɻʍɿɲʃʙʆȰʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ


ɀɸʏɳʏɻʆʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎʉɿʔʉɿʏɻʏɹʎɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲɹʖʉʐʆɲʋʉʃʏɼʍɸɿɶʆʙʍɸɿʎ
ʃɲɿɲʆɲʋʏʑʇɸɿɷɸʇɿʊʏɻʏɸʎʍɸɽɹʅɲʏɲʍʖɸʏɿʃɳʅɸ͗


x ʏɿʎɴɲʍɿʃɹʎɲʌʖɹʎʏɻʎɸʋɿʍʏɼʅɻʎʏɻʎɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎʃɲɿʆɲʃɲʏɲʍʏʉʑʆɿʃɲʆʉʀʆɲɷʌɳʍʉʐʆ
x
x
x
x

ʘʎ ʋʉʄʄɲʋʄɲʍɿɲʍʏɹʎ ʏʘʆʅɸɽʊɷʘʆʃɲɿ ʏɸʖʆɿʃʙʆ͕ʍʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎɽɲ ɸɿɷɿʃɸʐʏʉʑʆ͕ʃɲʏɳʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʏʘʆʍʋʉʐɷʙʆʏʉʐʎʃɲɿʍʏɻʆɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʏʉʐʎɺʘɼ
ʏɻʆɸʃʏʀʅɻʍɻɶɿɲʏʉʆʊɻʅɲʃɲɿʏɻʆɲʇʀɲʏɻʎɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎʏʘʆɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆ
ʏɻʆɸʇʉɿʃɸʀʘʍɻʅɸʏɲʃʑʌɿɲʍɻʅɸʀɲʏɻʎɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎʏʘʆʍʖʉʄɿʃʙʆʅʉʆɳɷʘʆ͕ʏɻʎ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎʏʘʆɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆʃɲɿʏʉʐɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑʏʉʐʎɹʌɶʉʐ
ʏɻʆɲʆɳʋʏʐʇɻʏʘʆɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʘʆɷɸʇɿʉʏɼʏʘʆʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏɻʍʐʍʏɻʅɲʏɿʃɼʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻ
ʏʘʆɷɿɲʍʏɳʍɸʘʆʏɻʎɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎʏʉʐʅɲɽɻʏɼ
ʏɻʖʌɼʍɻʋʉʍʉʏɿʃʙʆʃɲɿʋʉɿʉʏɿʃʙʆʅɸɽʊɷʘʆɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ
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x ɲʆɳʋʏʐʇɻɷɸʇɿʉʏɼʏʘʆʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑʃɲɿʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎɲʇɿʉʄʉɶɿʃʙʆʍʖɸɷʀʘʆɶɿɲʏɲ
Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲɇʋʉʐɷʙʆʃɲɿʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐʎ
x ʏɻʆɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆɲʇɿʉʄʉɶɿʃʙʆɸʐʌɻʅɳʏʘʆɶɿɲʏɻɴɸʄʏʀʘʍɻʏɻʎɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎʃɲɿʏɻʆʃʌɿʏɿʃɼɲʆɳʄʐʍɻʏʘʆɅʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆɇʋʉʐɷʙʆ


ȳɸʆɿʃɹʎȻʃɲʆʊʏɻʏɸʎ
ȿɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎɶɸʆɿʃɹʎɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎʋʉʐʋʌɹʋɸɿʆɲɹʖɸɿɲʋʉʃʏɼʍɸɿʉʋʏʐʖɿʉʑʖʉʎ;ʊʋʘʎɲʐʏɹʎɲʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿʍʏʉ
ɅɲʌɳʌʏɻʅɲȴɿʋʄʙʅɲʏʉʎʃɲɿʋɲʌɲʏʀɽɸʆʏɲɿɲʃʉʄʉʑɽʘʎͿʍɸʋʉɿɲͬʋʉɿɸʎɲʋʊɲʐʏɹʎɲʋʉʍʃʉʋɸʀʏʉʅɳɽɻʅɲ͖͘
Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻ͕ɲʆɳʄʐʍɻʃɲɿʍʑʆɽɸʍɻɷɸɷʉʅɹʆʘʆʃɲɿ
ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎʃɲɿɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻɹʌɶʘʆ
ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ͕ʅɸʏɻʖʌɼʍɻʃɲɿʏʘʆɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆ
ɇɸɴɲʍʅʊʎʍʏɻɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊʏɻʏɲʃɲɿʍʏɻʆʋʉʄʐʋʉʄɿʏɿʍʅɿʃʊʏɻʏɲ
ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ
ɇɸɴɲʍʅʊʎʍʏʉʔʐʍɿʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
Ʌʌʉʍɲʌʅʉɶɼʍɸʆɹɸʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ȵʋʀɷɸɿʇɻʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ͕ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎʃɲɿɻɽɿʃɼʎʐʋɸʐɽʐʆʊʏɻʏɲʎ
ȿɼʗɻɲʋʉʔɳʍɸʘʆ
ʃɲɿɸʐɲɿʍɽɻʍʀɲʎʍɸɽɹʅɲʏɲʔʑʄʉʐ
Ȱʐʏʊʆʉʅɻɸʌɶɲʍʀɲ
ȱʍʃɻʍɻʃʌɿʏɿʃɼʎʃɲɿɲʐʏʉʃʌɿʏɿʃɼʎ
Ƀʅɲɷɿʃɼɸʌɶɲʍʀɲ
Ʌʌʉɲɶʘɶɼʏɻʎɸʄɸʑɽɸʌɻʎ͕ɷɻʅɿʉʐʌɶɿʃɼʎʃɲɿɸʋɲɶʘɶɿʃɼʎʍʃɹʗɻʎ
ȵʌɶɲʍʀɲʍɸɷɿɸɽʆɹʎʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
͙͙
ȵʌɶɲʍʀɲʍɸɷɿɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ȱʄʄɸʎ͙
Ʌɲʌɳɶʘɶɼʆɹʘʆɸʌɸʐʆɻʏɿʃʙʆɿɷɸʙʆ
͙͙͘

ͻ Ȱʐʏʊʆʉʅɻȵʌɶɲʍʀɲ
ͻ ȿɼʗɻɲʋʉʔɳʍɸʘʆ
ͻ Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻ͕ɲʆɳʄʐʍɻʃɲɿʍʑʆɽɸʍɻɷɸɷʉʅɹʆʘʆʃɲɿʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ͕ʅɸʏɻʖʌɼʍɻʃɲɿʏʘʆ
ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ
ͻ Ƀʅɲɷɿʃɼɸʌɶɲʍʀɲ
ͻ ȵʌɶɲʍʀɲʍɸɷɿɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ͻ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʆɹʘʆɸʌɸʐʆɻʏɿʃʙʆɿɷɸʙʆ
ͻ ɇɸɴɲʍʅʊʎʍʏɻɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊʏɻʏɲʃɲɿʍʏɻʆʋʉʄʐʋʉʄɿʏɿʍʅɿʃʊʏɻʏɲ
ͻ ȱʍʃɻʍɻʃʌɿʏɿʃɼʎʃɲɿɲʐʏʉʃʌɿʏɿʃɼʎ





ϯ͘Ʌɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉʅɲɽɼʅɲʏʉʎ

x Ƀʌɿʍʅʉʀ ʃɲɿ ɽɸʘʌɻʏɿʃɹʎ ɷɿɲʍʏɳʍɸɿʎ ʏɻʎ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎ Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ ʍʏʉʆ Ϯϭʉ Ȱɿʙʆɲ͘

x
x

x

Ȼɷɿɲʀʏɸʌɻɹʅʔɲʍɻɽɲɷʉɽɸʀʍʏɻʆɲʆɲʄʐʏɿʃɼʋɸʌɿɶʌɲʔɼʏʘʆɶʆʘʍʏɿʃʙʆ͕ʅɸʏɲɶʆʘʍʏɿʃʙʆ͕
ʃʉɿʆʘʆɿʃʙʆ͕ ʃɲɿ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃʙʆ ɷɸʇɿʉʏɼʏʘʆ ʋʉʐ ʋʌɹʋɸɿ ʉɿ ɸʃʋɲɿɷɸʐʊʅɸʆʉɿ ʆɲ
ɲʋʉʃʏɼʍʉʐʆʅɹʍɲʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏɻʎɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ͕ʙʍʏɸʆɲɸʀʆɲɿʍɸɽɹʍɻʆɲʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ
ʘʎ ͞ɲʆɸʇɳʌʏɻʏɲ ʍʃɸʋʏʊʅɸʆʉɿ ʃɲɿ ɸʆɸʌɶʉʀ ʋʉʄʀʏɸʎ͟ ʏʉʐ Ϯϭʉʐ ɲɿʙʆɲ͘ Ʌɲʌɳʄʄɻʄɲ
ʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʆʏɲɿ ɲʆɲʄʐʏɿʃɳ ʉɿ ɴɲʍɿʃɹʎ ɲʌʖɹʎ ʋʉʐ ɷɿɹʋʉʐʆ ʏɿʎ ʍʑɶʖʌʉʆɸʎ ʅʉʌʔɹʎ ʏɻʎ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ ʃɲɿ ʃɲʏɲɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ʉ ʃɲʏɲʄʐʏɿʃʊʎ ʌʊʄʉʎ ʋʉʐ
ɷɿɲɷʌɲʅɲʏʀɺʉʐʆ ʍʏʉʆ ʅɸʏɲʍʖɻʅɲʏɿʍʅʊ ʏɻʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ͘ ɇʐʍʏɼʅɲʏɲ Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͘
Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʘʎʃʉɿʆʘʆɿʃɼɲʆɲɺɼʏɻʍɻʃɲɿʘʎɲʋʉʄʉɶɿʍʅɿʃʊʏɻʏɲ;ĂĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇͿ͘
ȵʀɷɻ
ʃɲɿ
ʅʉʌʔɹʎ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͘
ȴɿɲɶʆʘʍʏɿʃɼ͕
ȰʌʖɿʃɼͬɅʌʉɴʄɸʋʏɿʃɼͲ
ȴɿɲʅʉʌʔʘʏɿʃɼͬɇʐʆɸʖɼʎ Ͳ ȰɽʌʉɿʍʏɿʃɼͬɈɸʄɿʃɼ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ͕ ȵʇʘʏɸʌɿʃɼ Ͳ ȵʍʘʏɸʌɿʃɼ͕
ɈʐʋɿʃɼͲȱʏʐʋɻȰʇɿʉʄʊɶɻʍɻ͕Ⱦʌɿʏɻʌɿɲʃɼɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ͘
ȸɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʘʎʃʌʀʃʉʎʏɻʎɲʄʐʍʀɷɲʎʏɻʎɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎʃɲɿ
ʃɳɽɸ ʍʐʆʏɸʄɸʍʏɼ ʏʉʐ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ͘ Ȱʌʖɹʎ ɲʇɿʉʄʉɶɿʃʙʆ ʅʉʆʏɹʄʘʆ͗ ȸ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʘʎ ʅɹʍʉ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋʀʏɸʐʇɻ ʋʌʉʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆʘʆ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ ʍʏʊʖʘʆ͘
Ⱦɲɽʉʌɿʍʅʊʎʍʃʉʋʉʑ͕ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐʃɲɿʃʌɿʏɻʌʀʘʆɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͘
Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʅɿɲ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɼ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʅɸ ɷʐʆɲʅɿʃʊ
ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ͘Ȱʆɲɶʃɲɿʊʏɻʏɸʎʍɸʅɿɲʋɲɶʃʉʍʅɿʉʋʉɿɻʅɹʆɻʃʉɿʆʘʆʀɲ͘ȴɿɸɽʆɸʀʎɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɹʎ
ɲʇɿʉʄʉɶɼʍɸɿʎ ;d/DD^͕ W/^Ϳ͘ ȵʋʀʋɸɷɲ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͗ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊ ʍʑʍʏɻʅɲͬɷɿʉʀʃɻʍɻ͕
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎ͕ɷɿɷɳʍʃʉʆʏɸʎ͕ɸʃʋɲɿɷɸʐʊʅɸʆʉɿ͘

Τεύχος B’ 2551/27.06.2019

x
x

x

x

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

28271

ȸ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʏɻʎ ʍʖʉʄɿʃɼʎʅʉʆɳɷɲʎ͘ Ȱʋʉʏʀʅɻʍɻɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑɹʌɶʉʐ͘ȸ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ
ʏʉʐɹʌɶʉʐʏʉʐɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑʃɲɿɻɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʏʉʐɲʆɳʋʏʐʇɻ͘ɇʐʅʅɸʏʉʖɿʃɹʎʅʉʌʔɹʎ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎͲȰʐʏʉɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ͘
Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻɷɿɷɲʃʏɿʃʙʆʋɲʌɸʅɴɳʍɸʘʆʹʅɲɽɻʏʙʆ͘Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʅɹʌʉʎʏɻʎɷɿɷɲʃʏɿʃɼʎʃɲɿ
ʅɲɽɻʍɿɲʃɼʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ͘ Ʌʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎ ʍʏʊʖʘʆ ʹ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ ʹ ɷɿɲʍʏɳʍɸʘʆ Ͳ
ʃʌɿʏɻʌʀʘʆ͘ ȸ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ɲʇɿʉʄʉɶɿʃʙʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ͘ Ɉʌʊʋʉɿ ɷɻʅʉʍɿʉʋʉʀɻʍɻʎ͘
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɿʃɹʎʅʉʌʔɹʎɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͘
ɀɹɽʉɷʉɿʃɲɿɸʌɶɲʄɸʀɲɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ͘ɇʐʍʖɹʏɿʍɻʅɸɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊʍʖɸɷɿɲʍʅʊ
;ʋ͘ʖ͘ ʍʏʊʖʉʐʎ ʅɳɽɻʍɻʎ͕ ʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉ ʏʉʐ ʅɲɽɼʅɲʏʉʎ͕ ɷɿɷɲʃʏɿʃɼ ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻ ʏʉʐ
ɶʆʘʍʏɿʃʉʑ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ͕ ɻʄɿʃʀɲ͕ ʅɲɽɻʍɿɲʃɹʎ ɲʆɳɶʃɸʎ ʃɲɿ ɸʅʋɸɿʌʀɸʎ ʏʘʆ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʊʅɸʆʘʆ͕ ʃʄʋ͘Ϳ͘ Ɉɸʖʆɿʃɹʎ ʍʐʄʄʉɶɼʎ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ ʃɲɿ ɹʆɲ ɲʆʏɿʋʌʉʍʘʋɸʐʏɿʃʊ
ɷɸʀɶʅɲ ʏʘʆ ʋɿʉ ɷɻʅʉʔɿʄʙʆ ʃɲɿ ɸʑʖʌɻʍʏʘʆ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆͲʄʉɶɿʍʅɿʃʙʆ ʋʉʐ ʐʋʉʍʏɻʌʀɺʉʐʆ
ɲʐʏɹʎʏɿʎʏɸʖʆɿʃɹʎ͘
ȸʍɻʅɲʍʀɲʏɻʎʍʐʄʄʉɶɼʎ͕ɲʆɳʄʐʍɻʎ͕ɸʌʅɻʆɸʀɲʎʃɲɿɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻʎʏʘʆɲʇɿʉʄʉɶɿʃʙʆ
ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ͘ɇʑʆɷɸʍɻʅɸɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɹʎɲʄʄɲɶɹʎʃɲɿɲʆɳʋʏʐʇɻ͘Ⱥɹʅɲʏɲɷɸʉʆʏʉʄʉɶʀɲʎ
ʃɲɿɷɿʃɲɿʉʍʑʆɻʎʍʏɻʆɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ͘ȸʍɻʅɲʍʀɲʏɻʎɲʄʄɲɶɼʎʍʏɳʍɸʘʆʃɲɿʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌʙʆ
ʍʏɻʆɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ͘ɇʖɹʍɻɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎʃɲɿɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎ
ʋʉʄɿʏɿʃɼʎ͘




;ϯͿ ȴȻȴȰȾɈȻȾȵɇʃɲɿɀȰȺȸɇȻȰȾȵɇɀȵȺɃȴɃȻͲȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸ
ɈɆɃɅɃɇɅȰɆȰȴɃɇȸɇ ȆȡȩıȦʌȠȝİʌȡȩıȦʌȠ İȚıȘȖȒıİȚȢıȣȗȒĲȘıȘȠȝȐįİȢ
İȡȖĮıȓĮȢİʌȓįİȚȟȘ

Ʌʌʊʍʘʋʉʅɸʋʌʊʍʘʋʉ͕ȵʇɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʃ͘ʄʋ͘

ɍɆȸɇȸɈȵɍɁɃȿɃȳȻɏɁ ȆĮȡȠȣıȚȐıİȚȢ ȝĮșȘȝȐĲȦȞ ȝİ 3RZHU3RLQW ȋȡȒıȘ ĲȦȞ ȉȆǼ
ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȰɇȾȰȻȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻɏɁ ıĲȘ įȚįĮıțĮȜȓĮ țĮȚ ıĲȘȞ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ ȝİ ĲȠȣȢ ȝĮșȘĲȑȢ ȖȚĮ
ɍʌɼʍɻɈ͘Ʌ͘ȵ͘ʍʏɻȴɿɷɲʍʃɲʄʀɲ͕ʍʏɻʆ įȚĮȝȠȓȡĮıȘ
İțʌĮȚįİȣĲȚțȠȪ
ȣȜȚțȠȪ
ȣȜȠʌȠȓȘıȘ
ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɼȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ͕ʍʏɻʆȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞțĮȚİʌȓȜȣıȘĮʌȠȡȚȫȞ
ʅɸʏʉʐʎʔʉɿʏɻʏɹʎ

ɃɆȳȰɁɏɇȸȴȻȴȰɇȾȰȿȻȰɇ

ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ

Ʌɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ɲʆɲʄʐʏɿʃɳ ʉ ʏʌʊʋʉʎ ʃɲɿ
ʅɹɽʉɷʉɿɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ͘
ȴɿɲʄɹʇɸɿʎ͕ ɇɸʅɿʆɳʌɿɲ͕ ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɼ ȱʍʃɻʍɻ͕
ȱʍʃɻʍɻ Ʌɸɷʀʉʐ͕ ɀɸʄɹʏɻ Θ ɲʆɳʄʐʍɻ
ɴɿɴʄɿʉɶʌɲʔʀɲʎ͕ Ɍʌʉʆʏɿʍʏɼʌɿʉ͕ Ʌʌɲʃʏɿʃɼ
;ɈʉʋʉɽɹʏɻʍɻͿ͕ Ⱦʄɿʆɿʃɼ ȱʍʃɻʍɻ͕ Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃʊ
ȵʌɶɲʍʏɼʌɿʉ͕
ȴɿɲɷʌɲʍʏɿʃɼ
ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲ͕
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɹʎ ɸʋɿʍʃɹʗɸɿʎ͕ ȵʃʋʊʆɻʍɻ ʅɸʄɹʏɻʎ
;ƉƌŽũĞĐƚͿ͕ ɇʐɶɶʌɲʔɼ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ͬ ɸʌɶɲʍɿʙʆ͕
Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃɼɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ͕ʃ͘ʄʋ͘

Ȱʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿʉɿʙʌɸʎʅɸʄɹʏɻʎʏʉʐʔʉɿʏɻʏɼɶɿɲ
ʃɳɽɸ ʅɲɽɻʍɿɲʃɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʉɿ
ʙʌɸʎʅɻʃɲɽʉɷɻɶʉʑʅɸʆɻʎʅɸʄɹʏɻʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ʏɿʎɲʌʖɹʎʏʉʐd^

ǻȚĮȜȑȟİȚȢ
ȆĮȡȠȣıȓĮıȘİȡȖĮıȚȫȞ
ıȣȗȒĲȘıȘ
ȂİȜȑĲȘțĮȚıȣȖȖȡĮĳȒ
ĮĲȠȝȚțȫȞİȡȖĮıȚȫȞ
ǼțʌȩȞȘıȘ
ĮȞĮıĲȠȤĮıĲȚțȫȞ
įȡĮıĲȘȡȚȠĲȘĲȦȞ
ǹȣĲȩȞȠȝȘȝİȜȑĲȘ
ȈȪȞȠȜȠ ȂĮșȒȝĮĲȠȢ

ĭȩȡĲȠȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ
ǼȟĮȝȒȞȠȣ

20
20
20
20
25
105



ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɌɃȻɈȸɈɏɁ ȳʄʙʍʍɲɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎȵʄʄɻʆɿʃɼ;ʅʋʉʌɸʀʆɲɶʀʆɸɿʃɲɿ
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼʏɻʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ

ȳʄʙʍʍɲ Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͕ ɀɹɽʉɷʉɿ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͕
ȴɿɲʅʉʌʔʘʏɿʃɼ  ɼ ɇʐʅʋɸʌɲʍʅɲʏɿʃɼ͕ ȴʉʃɿʅɲʍʀɲ
Ʌʉʄʄɲʋʄɼʎ ȵʋɿʄʉɶɼʎ͕ ȵʌʘʏɼʍɸɿʎ ɇʑʆʏʉʅɻʎ
Ȱʋɳʆʏɻʍɻʎ͕ ȵʌʘʏɼʍɸɿʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ȴʉʃɿʅʀʘʆ͕
ȵʋʀʄʐʍɻ Ʌʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ͕ ȳʌɲʋʏɼ ȵʌɶɲʍʀɲ͕
ȶʃɽɸʍɻ ͬ Ȱʆɲʔʉʌɳ͕ Ʌʌʉʔʉʌɿʃɼ ȵʇɹʏɲʍɻ͕
ȴɻʅʊʍɿɲɅɲʌʉʐʍʀɲʍɻ͕ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɼȵʌɶɲʍʀɲ͕
Ⱦʄɿʆɿʃɼ ȵʇɹʏɲʍɻ Ȱʍɽɸʆʉʑʎ͕ Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃɼ
ȵʌʅɻʆɸʀɲ͕ȱʄʄɻͬȱʄʄɸʎ


ʍʏɻʆȰɶɶʄɿʃɼɶɿɲɲʄʄʉɷɲʋʉʑʎʔʉɿʏɻʏɹʎͿ
Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ͗
ȵʇɹʏɲʍɻɶʌɲʋʏɼʍʏʉʏɹʄʉʎʏʉʐɸʇɲʅɼʆʉʐ;ϲϬйͿ
Ʌʌʉʔʉʌɿʃɼʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻɸʌɶɲʍʀɲʎ;ϮϬйͿ
ȵʃʋʊʆɻʍɻɲʆɲʍʏʉʖɲʍʏɿʃʙʆɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ;ϮϬйͿ
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Ȱʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʌɻʏɳ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅɹʆɲ ʃʌɿʏɼʌɿɲ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎʃɲɿɸɳʆʃɲɿʋʉʐɸʀʆɲɿʋʌʉʍɴɳʍɿʅɲ
ɲʋʊʏʉʐʎʔʉɿʏɻʏɹʎ͘

;ϰͿ ɇɉɁȻɇɈɏɀȵɁȸͲȲȻȲȿȻɃȳɆȰɌȻȰ
ͲɅʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻȲɿɴʄɿʉɶʌɲʔʀɲ͗
Ȳɲʍɿʃɼ
ůďĞƌƚ KŽƐƚĞƌŚŽĨ͕ DĞƌƌŝůů͕ ;ϮϬϬϵͿ͕ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ͗ Ȱʋʊ ʏɻ Ⱥɸʘʌʀɲ ʍʏɻʆ Ʌʌɳʇɻ͘
ȵʋɿʅɹʄɸɿɲȾɲʏɸʌʀʆɲȾɲʍɿʅɳʏɻȰɽɼʆɲ͗ ȵʃɷʊʍɸɿʎȶʄʄɻʆ͘/^E͗ϵϳϴͲϵϲϬͲϲϵϳͲϬϯϱͲϭ͕ȵʑɷʉʇʉʎ͗
ϭϲϲϱϵ
Ʌɸʏʌʉʋʉʑʄʉʐ͕ Ƀ͕ Ⱦɲʍɿʅɳʏɻ Ȱ͕͘ Ɇɸʏɳʄɻʎ͕ ɇ͕͘;ϮϬϭϲͿ͕ ɇʑɶʖʌʉʆɸʎ ɀʉʌʔɹʎ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎ
Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ ʅɸ Ȱʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ͕ Ȱɽɼʆɲ͗ ɇʑʆɷɸʍʅʉʎ ȵʄʄɻʆɿʃʙʆ
ȰʃɲɷɻʅɲʁʃʙʆȲɿɴʄɿʉɽɻʃʙʆ͘
Ⱦɲʍʍʘʏɳʃɻʎ͕ɀ͘;ϮϬϭϯͿ͕ȸɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʏɻʎɸʋɿɷʊʍɸʘʎʏʘʆʅɲɽɻʏʙʆ͕ȺɸʘʌɻʏɿʃɹʎɅʌʉʍɸɶɶʀʍɸɿʎ
ʃɲɿɅʌɲʃʏɿʃɹʎɸʔɲʌʅʉɶɹʎ͕Ȱɽɼʆɲ͗ȳʌɻɶʊʌɻʎ;ϭɻɹʃɷʉʍɻͿ͘


ɇʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃɳɴʉɻɽɼʅɲʏɲ
ȲȵɆȳȻȴȸɇ͕ȴ͘;ϮϬϬϭͿ͘ȸʍʐʅɴʉʄɼʏɻʎɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎʍʏɻʆɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʋʉʄɿʏɿʃɼ͕ʍʏʉ͗Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ Ʌʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɇʖʉʄɸʀʉʐ͗ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ͖ Ʌʙʎ͖͕ Ȱɽɼʆɲ͕
ɀɸʏɲʀʖʅɿʉ͕ϰϬͲϲϬ͘
ȲȵɆȴȸɇ͕Ȱ͘;ϮϬϬϭͿ͘Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ͕ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊɹʌɶʉ͕ʋʉɿʊʏɻʏɲ͗Ȱʋʉʍɲʔɻʆʀʍɸɿʎʃɲɿʍʐʍʖɸʏʀʍɸɿʎ͕
ʍʏʉ͗ Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ Ʌʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ͗ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ͖ Ʌʙʎ͖͕ Ȱɽɼʆɲ͕
ɀɸʏɲʀʖʅɿʉ͕ϵϳͲϭϬϲ͘
Ⱦʘʆʍʏɲʆʏʀʆʉʐ͕ɍ͘;ϮϬϬϬͿ͘ȸȰʇɿʉʄʊɶɻʍɻʏɻʎ ɸʋʀɷʉʍɻʎʏʉʐʅɲɽɻʏɼʘʎ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʄʉɶɿʃɼʃɲɿ
ʍʖʉʄɿʃɼʋʌɲʃʏɿʃɼ͘ȵʃɷʊʍɸɿʎ'ƵƚĞŶďĞƌŐ͕Ȱɽɼʆɲ͘
Ʌɲʅʉʐʃʏʍʊɶʄʉʐ Ȱ͘ ;ϮϬϬϳͿ͘ Ⱥɸʘʌʀɲ͕ Ʌʌɳʇɻ ʃɲɿ Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʏɻʎ ȴɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ͗  ȸ Ɉɸʖʆɿʃɼ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻȰɽɼʆɲ͗ȵʃɷʊʍɸɿʎȵȿȿȸɁɃȵȾȴɃɈȻȾȸ/^E͗ϵϳϴͲϵϲϬͲϴϰϱϴͲϵϱͲϲ͕
ȵʑɷʉʇʉʎ͗ϳϲϴ
ɇʉʄʉʅʙʆ Ȼ͘ ;ϭϵϵϴͿ͘ ͨɀʉʆʏɹʄɲʃɲɿ ʋʌɲʃʏɿʃɹʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͗ɀʉʌʔɹʎ ʃʉɿʆʘʆɿʃʉʑ
ɸʄɹɶʖʉʐ ʃɲɿ ʍʐɶʃʌʊʏɻʍɻ ʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃʙʆ ʐʋʉʃɸɿʅɹʆʘʆͩ͘ sŝƌƚƵĂů ^ĐŚŽŽů͕ dŚĞ ƐĐŝĞŶĐĞƐ ŽĨ
ĚƵĐĂƚŝŽŶKŶůŝŶĞ͕ʏʊʅʉʎϭ͕ʏɸʑʖʉʎϮ͕Ȱʑɶʉʐʍʏʉʎϭϵϵϴ͘
ɇʉʄʉʅʙʆ͕ Ȼ͘ ;ɸʋɿʅ͘Ϳ ;ϭϵϵϵͿ͘ ȵʍʘʏɸʌɿʃɼ Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ʃɲɿ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊʎ ʏʉʐ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ
ʚȵʌɶʉʐ ʍʏɻ ɇʖʉʄɿʃɼ ɀʉʆɳɷɲ͗ ʚȶʆɲ ʋʄɲʀʍɿʉ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃɲɿ ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻʎ͕ Ȱɽɼʆɲ͕ Ɉʅɼʅɲ
Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͕ɅɲɿɷɲɶʘɶɿʃʊȻʆʍʏɿʏʉʑʏʉ͘
ɇʉʄʉʅʙʆ͕ Ȼ͕͘ Ɉʍɲʏʍɲʌʙʆɻ͕ ͕͘ Ⱦʊʏʍɿʌɲ Ȱ͘ ;ϭϵϵϵͿ͘ ΗȰʇɿʉʄʊɶɻʍɻ͗ ȸ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɼ ʍʐɶʃʌʊʏɻʍɻ ʏʘʆ
ʃɸɿʅɹʆʘʆ͕͘sŝƌƚƵĂů^ĐŚŽŽů͕dŚĞƐĐŝĞŶĐĞƐŽĨĚƵĐĂƚŝŽŶKŶůŝŶĞ͕ʏʊʅʉʎϭ͕ʏɸʑʖʉʎϰ͕ɇɸʋʏɹʅɴʌɿʉʎ͘
ɎȰɍȰɆɃɅɃɉȿɃɇ͕ ȳ͘ ;ϮϬϬϯͿ͘ ɇʐʍʏɼʅɲʏɲ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ ɷɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʍʏɻʆ
ȵʐʌʙʋɻ͕Ʌɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻ͕ϯϲ͕ϭϭϰͲϭϯϮ͘
>dZ/,dZ͕,͕͘WK^,͕W͕͘Ğƚ͘Ăů͘;ϮϬϬϭͿ͘Ƀɿɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʀɸʌɸʐʆʉʑʆʏʉɹʌɶʉʏʉʐʎ͗ɀɿɲɸɿʍɲɶʘɶɼ
ʍʏɿʎʅɸɽʊɷʉʐʎɹʌɸʐʆɲʎɷʌɳʍɻʎ͕Ȱɽɼʆɲ͕ɀɸʏɲʀʖʅɿʉ͘
ŚĞŶ͕ ,͘Ͳd͘ ;ϮϬϬϱͿ͘ WƌĂĐƚŝĐĂů ƉƌŽŐƌĂŵ ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ͗ ƐƐĞƐƐŝŶŐ ĂŶĚ ŝŵƉƌŽǀĞ ƉůĂŶŶŝŶŐ͕
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ĂŶĚĞĨĨĞĐƚŝǀĞŶĞƐƐ͘dŚŽƵƐĂŶĚKĂŬƐ͕͗^ĂŐĞ
ŽŶĂůĚƐŽŶ͕ ^͘/͕͘ Θ >ŝƉƐĞǇ͕ D͘t͘ ;ϮϬϬϲͿ͘ ZŽůĞƐ ĨŽƌ ƚŚĞŽƌǇ ŝŶ ĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ ƉƌĂĐƚŝĐĞ͘ /Ŷ /͘ ^ŚĂǁ͕ :͘
'ƌĞĞŶĞ͕ΘD͘DĂƌŬ;ĚƐ͘Ϳ͕,ĂŶĚďŽŽŬŽĨǀĂůƵĂƚŝŽŶ͘dŚŽƵƐĂŶĚKĂŬƐ͗^ĂŐĞ
,ŽƵƐĞ͕͘Z͘;ϮϬϬϯͿ͘ǀĂůƵĂƚŝŽŶƚŚĞŽƌǇ͘/Ŷd͘<ĞůůĂŐŚĂŶΘ͘>͘^ƚƵĨĨůĞďĞĂŵ;ĚƐ͘Ϳ͕/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů
ŚĂŶĚďŽŽŬŽĨĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ;ƉƉ͘ϵʹϭϰͿ͘ŽƐƚŽŶ͗<ůƵǁĞƌĐĂĚĞŵŝĐ
<;ϮϬϭϮͿ͘ɈʉʋʌʊɶʌɲʅʅɲW/^͘ɇʏɻʆɿʍʏʉʍɸʄʀɷɲŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŬĞĞ͘ŐƌͬŚƚŵůͬƌĞƐĞĂƌĐŚͺŵĂŝŶ͘ƉŚƉ͘
<ŽŶƐƚĂŶƚŝŶŝĚŝƐ͕ ͘ ;ϮϬϭϬͿ͘ dĞĂĐŚĞƌƐΖ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ŶĞĞĚƐ ƌĞƉŽƌƚ͘ ƚŚĞŶƐ͗ ,ĞůůĞŶŝĐ EĂƚŝŽŶĂů ^ƵƉƉŽƌƚ
^ĞƌǀŝĐĞ
ŽĨ
ƚŚĞ
ĞdǁŝŶŶŝŶŐ
ĂĐƚŝŽŶ͘
&ƌŽŵ
ŚƚƚƉ͗ͬͬĞƚǁŝŶŶŝŶŐ͘ŐƌͬĨŝůĞƐͬ
ϭϮϵϱϬϭϳϲϱϯƚĞĂĐŚĞƌƐйϮϬƚƌĂŝŶŝŶŐйϮϬŶĞĞĚƐйϮϬƌĞƉŽƌƚ͘ƉĚĨ͘
K;ϮϬϭϭͿ͘^ƚƌŽŶŐƉĞƌĨŽƌŵĞƌƐĂŶĚƐƵĐĐĞƐƐĨƵůƌĞĨŽƌŵĞƌƐŝŶĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͗WŽůŝĐǇĂĚǀŝĐĞĨŽƌ'ƌĞĞĐĞ͘
WĂƌŝƐ͗K͘
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ZǇĂŶ͕ Ⱦ͘ Θ ŽƵƐŝŶƐ͕:͘ ͘ ;ϮϬϬϵͿ͘dŚĞ ^' /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů,ĂŶĚďŽŽŬ ŽĨ ĚƵĐĂƚŝŽŶĂůǀĂůƵĂƚŝŽŶ͘
dŚŽƵƐĂŶĚKĂŬƐ͗^ĂŐĞ͘
^ŽůŽŵŽŶ͕:͘;ĞĚͿ;ϭϵϵϴͿ͘dƌĞŶĚƐŝŶƚŚĞǀĂůƵĂƚŝŽŶŽĨĚƵĐĂƚŝŽŶ^ǇƐƚĞŵƐ͗^ĐŚŽŽů;^ĞůĨͿǀĂůƵĂƚŝŽŶ
ĂŶĚĞĐĞŶƚƌĂůŝǌĂƚŝŽŶ͕ƚŚĞŶƐ͕WĞĚĂŐŽŐŝĐĂů/ŶƐƚŝƚƵƚĞ͕ĞƉĂƌƚŵĞŶƚŽĨǀĂůƵĂƚŝŽŶĂŶĚƵƌŽƉĞĂŶ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ͘'͘yy//͘
hE^K;ϮϬϬϵͿ͘dŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞŐůŽďĂůĨŝŶĂŶĐŝĂůĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐĐƌŝƐŝƐŽŶƚŚĞĞĚƵĐĂƚŝŽŶƐĞĐƚŽƌ͘
ZĞƚƌŝĞǀĞĚĨƌŽŵŚƚƚƉ͗ͬͬƵŶĞƐĚŽĐ͘ƵŶĞƐĐŽ͘ŽƌŐͬŝŵĂŐĞƐͬϬϬϭϴͬϬϬϭϴϯϲͬϭϴϯϲϲϳĞ͘ƉĚĨ͘
hE^K ;ϮϬϭϬͿ͘ 'ůŽďĂů DŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ZĞƉŽƌƚ͕ ZĞĂĐŚŝŶŐ ƚŚĞ ŵĂƌŐŝŶĂůŝǌĞĚ͘ ǀĂŝůĂďůĞ ĨƌŽŵ
ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŶĞƐĐŽ͘ŽƌŐͬŶĞǁͬĨŝůĞĂĚŵŝŶͬDh>d/D/ͬ,Yͬͬ'DZͬƉĚĨͬŐŵƌϮϬϭϬͬŐŵƌϮϬϭϬͲ
ĐŚϭ͘ƉĚĨ͘
tĞŝƐƐ͕͘,͘;ϮϬϬϰͿ͘ZŽŽƚŝŶŐĨŽƌĞǀĂůƵĂƚŝŽŶ͗ůŝĨĨEŽƚĞƐǀĞƌƐŝŽŶŽĨŵǇǁŽƌŬ͘/ŶD͘͘ůŬŝŶ;Ě͘Ϳ͕
ǀĂůƵĂƚŝŽŶƌŽŽƚƐ͗dƌĂĐŝŶŐƚŚĞŽƌŝƐƚƐ͛ǀŝĞǁƐĂŶĚŝŶĨůƵĞŶĐĞƐ;ƉƉ͘ϭϮʹϲϱͿ͘dŚŽƵƐĂŶĚKĂŬƐ͕͘
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ɅȵɆȻȳɆȰɀɀȰɀȰȺȸɀȰɈɃɇ
ɀȵȺɃȴɃȿɃȳȻȰȵȾɅȰȻȴȵɉɈȻȾȸɇȵɆȵɉɁȰɇ

;ϭͿ ȳȵɁȻȾȰ
ɇɍɃȿȸ
ɈɀȸɀȰ
ȵɅȻɅȵȴɃɇɅɃɉȴɏɁ
ȾɏȴȻȾɃɇɀȰȺȸɀȰɈɃɇ

Ȱ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘
ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃ
ȵɅɅȰȻȾ


ȵɂȰɀȸɁɃɇɅɃɉȴɏɁ ϭʉ

ɈȻɈȿɃɇɀȰȺȸɀȰɈɃɇ ɀɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎȶʌɸʐʆɲʎ
ȰɉɈɃɈȵȿȵȻɇȴȻȴȰȾɈȻȾȵɇȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ
ʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʉɿʋɿʍʏʘʏɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎɲʋʉʆɹʅʉʆʏɲɿʍɸɷɿɲʃʌɿʏɳ
ʅɹʌɻʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎʋ͘ʖ͘ȴɿɲʄɹʇɸɿʎ͕ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɹʎȰʍʃɼʍɸɿʎʃ͘ʄʋ͘Ȱʆʉɿ
ʋɿʍʏʘʏɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎɲʋʉʆɹʅʉʆʏɲɿɸʆɿɲʀɲɶɿɲʏʉʍʑʆʉʄʉʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎ
ɲʆɲɶʌɳʗʏɸʏɿʎɸɴɷʉʅɲɷɿɲʀɸʎʙʌɸʎɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎʃɲɿʏʉʍʑʆʉʄʉʏʘʆ
ʋɿʍʏʘʏɿʃʙʆʅʉʆɳɷʘʆ



ȵȲȴɃɀȰȴȻȰȻȵɇ
ɏɆȵɇ
ȴȻȴȰɇȾȰȿȻȰɇ

ɅȻɇɈɏɈȻȾȵɇ
ɀɃɁȰȴȵɇ

Ϯ

ϰ

Ʌʌʉʍɽɹʍʏɸʍɸɿʌɹʎɲʆʖʌɸɿɲʍʏɸʀ͘ȸʉʌɶɳʆʘʍɻɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎʃɲɿʉɿ
ɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎʅɹɽʉɷʉɿʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿɲʆɲʄʐʏɿʃɳ
ʍʏʉ;ɷͿ͘

 

ɈɉɅɃɇɀȰȺȸɀȰɈɃɇ ȵɿɷɿʃʉʑʐʋʉɴɳɽʌʉʐ;ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊͿ
ɶɸʆɿʃʉʑʐʋʉɴɳɽʌʉʐ͕
ɸɿɷɿʃʉʑʐʋʉɴɳɽʌʉʐ͕ɸɿɷʀʃɸʐʍɻʎ
ɶɸʆɿʃʙʆɶʆʙʍɸʘʆ͕ɲʆɳʋʏʐʇɻʎɷɸʇɿʉʏɼʏʘʆ

ɅɆɃȰɅȰȻɈɃɉɀȵɁȰɀȰȺȸɀȰɈȰ͗

ȳȿɏɇɇȰȴȻȴȰɇȾȰȿȻȰɇʃɲɿ
ȵɂȵɈȰɇȵɏɁ͗
ɈɃɀȰȺȸɀȰɅɆɃɇɌȵɆȵɈȰȻɇȵ
ɌɃȻɈȸɈȵɇZ^Dh^
ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾȸɇȵȿȻȴȰ
ɀȰȺȸɀȰɈɃɇ;hZ>Ϳ

Ⱦɲʆɹʆɲ
ȵʄʄɻʆɿʃɼ
Ɂɲɿ
Ɉʅɼʅɲȵʃʋ͘ȸʄɸʃʏʌʉʄʊɶʘʆʃɲɿȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆɀɻʖɲʆɿʃʙʆ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĞĐůĂƐƐ͘ĂƐƉĞƚĞ͘ŐƌͬĐŽƵƌƐĞƐͬWDϮϯϱͬ


;ϮͿ ɀȰȺȸɇȻȰȾȰȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
ɀɲɽɻʍɿɲʃɳȰʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ
Ʌɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿʏɲʅɲɽɻʍɿɲʃɳɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎʉɿʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎɶʆʙʍɸɿʎ͕ɷɸʇɿʊʏɻʏɸʎʃɲɿɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎ
ʃɲʏɲʄʄɼʄʉʐɸʋɿʋɹɷʉʐʋʉʐɽɲɲʋʉʃʏɼʍʉʐʆʉɿʔʉɿʏɻʏɹʎʅɸʏɳʏɻʆɸʋɿʏʐʖɼʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎ͘
ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɸʀʏɸʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲȰ
x ɅɸʌɿɶʌɲʔɼʏʉʐȵʋɿʋɹɷʉʐʏʘʆɀɲɽɻʍɿɲʃʙʆȰʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆɶɿɲʃɳɽɸɹʆɲʃʑʃʄʉʍʋʉʐɷʙʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɅʄɲʀʍɿʉ
ɅʌʉʍʊʆʏʘʆʏʉʐȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑɍʙʌʉʐȰʆʙʏɲʏɻʎȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ
x Ʌɸʌɿɶʌɲʔɿʃʉʀȴɸʀʃʏɸʎȵʋɿʋɹɷʘʆϲ͕ϳΘϴʏʉʐȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑɅʄɲɿʍʀʉʐɅʌʉʍʊʆʏʘʆȴɿɳȲʀʉʐɀɳɽɻʍɻʎʃɲɿʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲȲ
x ɅɸʌɿʄɻʋʏɿʃʊʎɃɷɻɶʊʎʍʐɶɶʌɲʔɼʎɀɲɽɻʍɿɲʃʙʆȰʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ


Ƀɿʔʉɿʏɻʏɹʎͬʅɸʄʄʉʆʏɿʃʉʀɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʀʉʄʉʃʄɻʌʙʆʉʆʏɲʎʏʉʅɳɽɻʅɲɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿʆɲɸʀʆɲɿʍɸ
ɽɹʍɻ͗
 Ɂɲ ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺʉʐʆͬʉʌɿʉɽɸʏʉʑʆ ʏɻʆ ɹʆʆʉɿɲ ʏɻʎ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɼʎ ɹʌɸʐʆɲʎ ʃɲɿ ʆɲ
ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʐʆ  ʏɲ ɴɲʍɿʃɳ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ʏɻʎ ʊʏɲʆ ɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿ ʍɸ ɷɿɳʔʉʌɲ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɳɺɻʏɼʅɲʏɲ
 Ɂɲ ɲʆɲɶʆʘʌʀɺʉʐʆ ʏɲ ɴɲʍɿʃɳ ɸʀɷɻ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎ ɹʌɸʐʆɲʎ ʃɲɿ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʅɿɲʎ
ɷɻʅʉʍɿɸʐʅɹʆɻʎʅɸʄɹʏɻʎ
 Ɂɲ ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺʉʐʆ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɳ ɽɹʅɲʏɲͬʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ʖʌɸɿɳɺɸʏɲɿ ʆɲ
ʅɸʄɸʏɻɽʉʑʆͬɸʋɿʄʐɽʉʑʆ ʍɸ ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɳ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɳ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏɲ ʃɲɿ ʍʏɻ ɴɳʍɻ
ɸʐʌɻʅɳʏʘʆʏɻʎɸʌɸʐʆɻʏɿʃɼʎɴɿɴʄɿʉɶʌɲʔʀɲʎ͘
 Ɂɲ ʍʖɸɷɿɳɺʉʐʆ ʃɲɿ ɲʆɲʋʏʑʍʍʉʐʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɳ ɸʌɶɲʄɸʀɲ ɶɿɲ ʏɻ ʍʐʄʄʉɶɼ
ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ
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Ɂɲ ɲʆɲɺɻʏʉʑʆ ʃɲɿ ʐɿʉɽɸʏʉʑʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄɸʎ ʅɸɽʊɷʉʐʎ ʍʐʄʄʉɶɼʎ͕ ɲʆɳʄʐʍɻʎ ʃɲɿ
ʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻʎɷɸɷʉʅɹʆʘʆ͕ʏʌʊʋʉʐʎʃɲʏɲɶʌɲʔɼʎɲʆɲʔʉʌʙʆʃʄʋ
Ɂɲ ʍʖɸɷɿɳɺʉʐʆ ʃɲɿ ʐʄʉʋʉɿʉʑʆ ɹʆɲ ʍʖɹɷɿʉ ɹʌɸʐʆɲʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ
ɽɹʅɲʏʉʎͬʋʌʉɴʄɼʅɲʏʉʎʏʉʐɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʊʎʏʉʐʎɲʃʉʄʉʐɽʙʆʏɲʎʏɲɴɲʍɿʃɳɴɼʅɲʏɲʏɻʎ
ɸʌɸʐʆɻʏɿʃɼʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ͘



ȳɸʆɿʃɹʎȻʃɲʆʊʏɻʏɸʎ
ȿɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎɶɸʆɿʃɹʎɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎʋʉʐʋʌɹʋɸɿʆɲɹʖɸɿɲʋʉʃʏɼʍɸɿʉʋʏʐʖɿʉʑʖʉʎ;ʊʋʘʎɲʐʏɹʎɲʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿʍʏʉ
ɅɲʌɳʌʏɻʅɲȴɿʋʄʙʅɲʏʉʎʃɲɿʋɲʌɲʏʀɽɸʆʏɲɿɲʃʉʄʉʑɽʘʎͿʍɸʋʉɿɲͬʋʉɿɸʎɲʋʊɲʐʏɹʎɲʋʉʍʃʉʋɸʀʏʉʅɳɽɻʅɲ͖͘
Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻ͕ɲʆɳʄʐʍɻʃɲɿʍʑʆɽɸʍɻɷɸɷʉʅɹʆʘʆʃɲɿ
ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎʃɲɿɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻɹʌɶʘʆ
ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ͕ʅɸʏɻʖʌɼʍɻʃɲɿʏʘʆɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆ
ɇɸɴɲʍʅʊʎʍʏɻɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊʏɻʏɲʃɲɿʍʏɻʆʋʉʄʐʋʉʄɿʏɿʍʅɿʃʊʏɻʏɲ
ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ
ɇɸɴɲʍʅʊʎʍʏʉʔʐʍɿʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
Ʌʌʉʍɲʌʅʉɶɼʍɸʆɹɸʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ȵʋʀɷɸɿʇɻʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ͕ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎʃɲɿɻɽɿʃɼʎʐʋɸʐɽʐʆʊʏɻʏɲʎ
ȿɼʗɻɲʋʉʔɳʍɸʘʆ
ʃɲɿɸʐɲɿʍɽɻʍʀɲʎʍɸɽɹʅɲʏɲʔʑʄʉʐ
Ȱʐʏʊʆʉʅɻɸʌɶɲʍʀɲ
ȱʍʃɻʍɻʃʌɿʏɿʃɼʎʃɲɿɲʐʏʉʃʌɿʏɿʃɼʎ
Ƀʅɲɷɿʃɼɸʌɶɲʍʀɲ
Ʌʌʉɲɶʘɶɼʏɻʎɸʄɸʑɽɸʌɻʎ͕ɷɻʅɿʉʐʌɶɿʃɼʎʃɲɿɸʋɲɶʘɶɿʃɼʎʍʃɹʗɻʎ
ȵʌɶɲʍʀɲʍɸɷɿɸɽʆɹʎʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
͙͙
ȵʌɶɲʍʀɲʍɸɷɿɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ȱʄʄɸʎ͙
Ʌɲʌɳɶʘɶɼʆɹʘʆɸʌɸʐʆɻʏɿʃʙʆɿɷɸʙʆ
͙͙͘



Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻ͕ɲʆɳʄʐʍɻʃɲɿʍʑʆɽɸʍɻɷɸɷʉʅɹʆʘʆʃɲɿʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ͕ʅɸʏɻʖʌɼʍɻʃɲɿʏʘʆ
ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ
ȿɼʗɻɲʋʉʔɳʍɸʘʆ
ȵʋʀɷɸɿʇɻʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ͕ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎʃɲɿɻɽɿʃɼʎʐʋɸʐɽʐʆʊʏɻʏɲʎʃɲɿɸʐɲɿʍɽɻʍʀɲʎʍɸ
ɽɹʅɲʏɲʔʑʄʉʐ
Ʌʌʉʍɲʌʅʉɶɼʍɸʆɹɸʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
Ƀʅɲɷɿʃɼɸʌɶɲʍʀɲ
Ʌʌʉʍɲʌʅʉɶɼʍɸʆɹɸʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎʃɲɿɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻɹʌɶʘʆ
ɇɸɴɲʍʅʊʎʍʏɻɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊʏɻʏɲʃɲɿʍʏɻʆʋʉʄʐʋʉʄɿʏɿʍʅɿʃʊʏɻʏɲ
Ʌʌʉɲɶʘɶɼʏɻʎɸʄɸʑɽɸʌɻʎ͕ɷɻʅɿʉʐʌɶɿʃɼʎʃɲɿɸʋɲɶʘɶɿʃɼʎʍʃɹʗɻʎ



;ϯͿ ɅȵɆȻȵɍɃɀȵɁɃɀȰȺȸɀȰɈɃɇ
x ȵɿʍɲɶʘɶɼʍʏɻʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲʏɻʎɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎɹʌɸʐʆɲʎ͘ȸɲʆɲɺɼʏɻʍɻʏɻʎɶʆʙʍɻʎ͗
Ƀʆʏʉʄʉɶɿʃɹʎʃɲɿɸʋɿʍʏɻʅʉʄʉɶɿʃɹʎʋɲʌɲɷʉʖɹʎ;ŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŚĞŽƌǇͿ͘ȵʌɸʐʆɻʏɿʃɳ
Ʌɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲ;Ⱥɸʏɿʃɿʍʏɿʃʊ͕ɸʌʅɻʆɸʐʏɿʃʊ͕ʃɲͿ͘ȸʔʑʍɻʏɻʎȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎȶʌɸʐʆɲʎ͘
ȸɲʇʀɲʏɻʎȵʅʋɸɿʌɿʃɼʎȶʌɸʐʆɲʎ͘
x ȵʀɷɻɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎɹʌɸʐʆɲʎ͗ʏɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʃɲɿʉʌʊʄʉʎʏʉʐʎ͗
9 Ɂɲʏʉʐʌɲʄɿʍʏɿʃɹʎʃɲɿɸɽʆʉɶʌɲʔɿʃɹʎɸʌɸʐʆɻʏɿʃɹʎʋʌʉʍɸɶɶʀʍɸɿʎ
9 ȵɽʆʉʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ
9 Ȱʇɿʉʄʉɶɿʃɼɹʌɸʐʆɲʃɲɿɹʌɸʐʆɲɲʆɲʄʐʏɿʃʙʆʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ
9 Ɍɸʅɿʆɿʍʏɿʃɹʎʉʋʏɿʃɹʎʏɻʎɹʌɸʐʆɲʎ
9 ȲɿʉɶʌɲʔʀɸʎʹȰʔɻɶɻʅɲʏɿʃɹʎɿʍʏʉʌʀɸʎͲȰʆɳʄʐʍɻʄʊɶʉʐ;ŝƐĐŽƵƌƐĞ
ĂŶĂůǇƐŝƐͿ
9 ȰʇɿʉʄʉɶɿʃɼȶʌɸʐʆɲͲȴɿɲʅʊʌʔʘʍɻɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎʋʉʄɿʏɿʃɼʎ
9 Ⱦʌɿʏɿʃɼȶʌɸʐʆɲȴʌɳʍɻʎ
x Ʌʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑɺɻʏɼʅɲʏʉʎɶɿɲʅɸʄɹʏɻ͘ȸʍɻʅɲʍʀɲʏɻʎ
ɴɿɴʄɿʉɶʌɲʔɿʃɼʎɲʆɲʍʃʊʋɻʍɻʎ͘Ɉʉʆʊɻʅɲʏɻʎʋʌʘʏʉʏʐʋʀɲʎʍʏɻʆɸʌɸʐʆɻʏɿʃɼ
ɲʆɲɺɼʏɻʍɻ͘
x Ʌʉʍʉʏɿʃɹʎʃɲɿʋʉɿʉʏɿʃɹʎʅɹɽʉɷʉɿʅɸʄɹʏɻʎ͘ɀɿʃʏɹʎʅɹɽʉɷʉɿ͘Ⱥɸʅɸʄɿʘʅɹʆɻɹʌɸʐʆɲ
;ŐƌŽƵŶĚĞĚƌĞƐĞĂƌĐŚͿ͘ȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲʍʐʄʄʉɶɼʎɷɸɷʉʅɹʆʘʆ͘ɇɻʅɲʍʀɸʎʏɻʎɸɶʃʐʌʊʏɻʏɲʎ
ʃɲɿʏɻʎɲʇɿʉʋɿʍʏʀɲʎ͘Ɉʌɿɶʘʆʉʋʉʀɻʍɻ
x ȵʌɸʐʆɻʏɿʃɳɸʌɶɲʄɸʀɲͲɸʌɸʐʆɻʏɿʃɹʎʏɸʖʆɿʃɹʎ͘ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎʃɲɿɷɿɲʅʊʌʔʘʍɻ
ɸʌɸʐʆɻʏɿʃʙʆɸʌɶɲʄɸʀʘʆ
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9 ȵʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ
9 ɇʖɹɷɿʉʍʐʆɹʆʏɸʐʇɻʎ
9 Ɍʑʄʄʉʋɲʌɲʏɼʌɻʍɻʎ
9 ȵʌɸʐʆɻʏɿʃʊɹʌɶʉ
9 ȴɿɷɲʃʏɿʃɳʋɸɿʌɳʅɲʏɲ͘
x Ɉɸʖʆɿʃɹʎɲʆɳʄʐʍɻʎ͕ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʃɲɿʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻɷɸɷʉʅɹʆʘʆ͘
9 Ȱʆɳʄʐʍɻʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ;ɅɲʌɲɶʘɶɿʃɼͲȵʋɲɶʘɶɿʃɼ͕ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʃɲʏɻɶʉʌɿʙʆͬʃʌɿʏɻʌʀʘʆɲʆɳʄʐʍɻʎ͕ɲʆɳʄʐʍɻʃʌʀʍɿʅʘʆ
ʍʐʅɴɳʆʏʘʆͿ͘
9 ɇʏɲʏɿʍʏɿʃɼɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ;ɅɸʌɿɶʌɲʔɿʃɼͲȵʋɲɶʘɶɿʃɼɇʏɲʏɿʍʏɿʃɼ͕
ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎʅɸʏɲɴʄɻʏʙʆͿ͘
x Ȱʇɿʉʋʉʀɻʍɻʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆɶɿɲʏɻʆɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲɷɸɷʉʅɹʆʘʆ͘Ʌɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲ͗
ɇʏɲʏɿʍʏɿʃɼɲʆɳʄʐʍɻɷɸɷʉʅɹʆʘʆʅɸʏʉ^W^^͕Ʌʉɿʉʏɿʃɼɲʆɳʄʐʍɻɷɸɷʉʅɹʆʘʆʅɸ
ʐʋɳʌʖʉʆʏɲʄʉɶɿʍʅɿʃɳ͕ʋ͘ʖ͘Es/sK͘Ȱʆɲʋɲʌɲʍʏɳʍɸɿʎɶɿɲʏɻʆʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻ
ɸʐʌɻʅɳʏʘʆ͘
x ȴɸʉʆʏʉʄʉɶʀɲʃɲɿɻɽɿʃɳɺɻʏɼʅɲʏɲʍʏɻʆɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼɹʌɸʐʆɲ
x ȸɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲɲʆɳʋʏʐʇɻʎʃɲɿʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎɸʆʊʎʍʖɸɷʀʉʐɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎɹʌɸʐʆɲʎ͘
Ⱥɸʘʌɻʏɿʃɹʎʃɲɿʋʌɲʃʏɿʃɹʎɷɿɲʍʏɳʍɸɿʎ͘

;ϰͿ ȴȻȴȰȾɈȻȾȵɇʃɲɿɀȰȺȸɇȻȰȾȵɇɀȵȺɃȴɃȻͲȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸ
ɈɆɃɅɃɇɅȰɆȰȴɃɇȸɇ Ʌʌʊʍʘʋʉʅɸʋʌʊʍʘʋʉ
Ʌʌʊʍʘʋʉʅɸʋʌʊʍʘʋʉ͕ȵʇɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʃ͘ʄʋ͘

ɍɆȸɇȸɈȵɍɁɃȿɃȳȻɏɁ ɍʌɼʍɻʋʄɲʏʔʊʌʅɲʎĞͲĐůĂƐƐɶɿɲʋɲʌʉʖɼɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ
ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȰɇȾȰȻȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻɏɁ ʐʄɿʃʉʑ͕ɲʆɳʌʏɻʍɻɲʆɲʃʉɿʆʙʍɸʘʆ͕ʃɲʏɳɽɸʍɻɸʌɶɲʍɿʙʆ

ɍʌɼʍɻɈ͘Ʌ͘ȵ͘ʍʏɻȴɿɷɲʍʃɲʄʀɲ͕ʍʏɻʆ
ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɼȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ͕ʍʏɻʆȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ
ʅɸʏʉʐʎʔʉɿʏɻʏɹʎ

ʃɲɿɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʅɸʔʉɿʏɻʏɹʎ
ɍʌɼʍɻɈ͘Ʌ͘ȵ͘ʍʏɻɽɸʘʌʀɲ

ɃɆȳȰɁɏɇȸȴȻȴȰɇȾȰȿȻȰɇ
Ʌɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ɲʆɲʄʐʏɿʃɳ ʉ ʏʌʊʋʉʎ ʃɲɿ
ʅɹɽʉɷʉɿɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ͘
ȴɿɲʄɹʇɸɿʎ͕ ɇɸʅɿʆɳʌɿɲ͕ ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɼ ȱʍʃɻʍɻ͕
ȱʍʃɻʍɻ Ʌɸɷʀʉʐ͕ ɀɸʄɹʏɻ Θ ɲʆɳʄʐʍɻ
ɴɿɴʄɿʉɶʌɲʔʀɲʎ͕ Ɍʌʉʆʏɿʍʏɼʌɿʉ͕ Ʌʌɲʃʏɿʃɼ
;ɈʉʋʉɽɹʏɻʍɻͿ͕ Ⱦʄɿʆɿʃɼ ȱʍʃɻʍɻ͕ Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃʊ
ȵʌɶɲʍʏɼʌɿʉ͕
ȴɿɲɷʌɲʍʏɿʃɼ
ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲ͕
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɹʎ ɸʋɿʍʃɹʗɸɿʎ͕ ȵʃʋʊʆɻʍɻ ʅɸʄɹʏɻʎ
;ƉƌŽũĞĐƚͿ͕ ɇʐɶɶʌɲʔɼ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ͬ ɸʌɶɲʍɿʙʆ͕
Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃɼɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ͕ʃ͘ʄʋ͘

Ȱʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿʉɿʙʌɸʎʅɸʄɹʏɻʎʏʉʐʔʉɿʏɻʏɼɶɿɲ
ʃɳɽɸ ʅɲɽɻʍɿɲʃɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʉɿ
ʙʌɸʎʅɻʃɲɽʉɷɻɶʉʑʅɸʆɻʎʅɸʄɹʏɻʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ʏɿʎɲʌʖɹʎʏʉʐd^

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ
ȴɿɲʄɹʇɸɿʎ
ȵʌɶɲʍʀɲʍɸʉʅɳɷɸʎ
ȱʍʃɻʍɻɅɸɷʀʉʐ
Ʌʌʉɸʏʉɿʅɲʍʀɲɶɿɲʏɸʄɿʃɼ
ɸʇɹʏɲʍɻ

ɇʑʆʉʄʉɀɲɽɼʅɲʏʉʎ

Ɍʊʌʏʉʎȵʌɶɲʍʀɲʎ
ȵʇɲʅɼʆʉʐ
Ϯϲʙʌɸʎ
ϯϵʙʌɸʎ
ϭϬʙʌɸʎ
ϯϬʙʌɸʎ

ϭϬϱ



ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɌɃȻɈȸɈɏɁ 
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼʏɻʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ

ȳʄʙʍʍɲ Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͕ ɀɹɽʉɷʉɿ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͕
ȴɿɲʅʉʌʔʘʏɿʃɼ  ɼ ɇʐʅʋɸʌɲʍʅɲʏɿʃɼ͕ ȴʉʃɿʅɲʍʀɲ
Ʌʉʄʄɲʋʄɼʎ ȵʋɿʄʉɶɼʎ͕ ȵʌʘʏɼʍɸɿʎ ɇʑʆʏʉʅɻʎ
Ȱʋɳʆʏɻʍɻʎ͕ ȵʌʘʏɼʍɸɿʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ȴʉʃɿʅʀʘʆ͕
ȵʋʀʄʐʍɻ Ʌʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ͕ ȳʌɲʋʏɼ ȵʌɶɲʍʀɲ͕
ȶʃɽɸʍɻ ͬ Ȱʆɲʔʉʌɳ͕ Ʌʌʉʔʉʌɿʃɼ ȵʇɹʏɲʍɻ͕
ȴɻʅʊʍɿɲɅɲʌʉʐʍʀɲʍɻ͕ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɼȵʌɶɲʍʀɲ͕
Ⱦʄɿʆɿʃɼ ȵʇɹʏɲʍɻ Ȱʍɽɸʆʉʑʎ͕ Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃɼ
ȵʌʅɻʆɸʀɲ͕ȱʄʄɻͬȱʄʄɸʎ

Ȱʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʌɻʏɳ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅɹʆɲ ʃʌɿʏɼʌɿɲ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎʃɲɿɸɳʆʃɲɿʋʉʐɸʀʆɲɿʋʌʉʍɴɳʍɿʅɲ
ɲʋʊʏʉʐʎʔʉɿʏɻʏɹʎ͘



ȳʄʙʍʍɲɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͗ ȵʄʄɻʆɿʃɼ

Ɉʌʊʋʉʎɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ
Ⱥɸʘʌɻʏɿʃʊʅɹʌʉʎ͗
ȳʌɲʋʏɼʏɸʄɿʃɼɸʇɹʏɲʍɻ;ϭϬϬйͿ


Ƀʅɲɷɿʃɼɸʌɶɲʍʀɲ;ʋʌʉɲɿʌɸʏɿʃɼͿ;ϮϬйͿ


Ʌʌʉʒʋʊɽɸʍɻ͗ȵʋɿʏʐʖɼʎɸʇɹʏɲʍɻ;ɴɲɽʅʊʎtϱͿ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2551/27.06.2019

28277

;ϱͿ ɇɉɁȻɇɈɏɀȵɁȸͲȲȻȲȿȻɃȳɆȰɌȻȰ
ŚƌŝƐƚĞŶƐĞŶ͕ >͘Ȳ͘ ;ϮϬϬϳͿ͘ ȸ ɅȵȻɆȰɀȰɈȻȾȸ ɀȵȺɃȴɃɇ ʍʏɻʆ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɼ ɹʌɸʐʆɲ͘ ȵʃɷ͘
Ʌɲʋɲɺɼʍɻ͘
ŽŚĞŶ͕>͕͘DĂŶŝŽŶ͕>͘ΘDŽƌŝƐƐŽŶ͕<͘;ϮϬϬϴͿ͘ɀɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎɹʌɸʐʆɲʎ͘Ȱɽɼʆɲ͗
ȵʃɷʊʍɸɿʎɀɸʏɲʀʖʅɿʉ
ŽŶŶĂD͘DĞƌƚĞŶƐ;ϮϬϬϵͿ͘ȶʌɸʐʆɲʃɲɿɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʍʏɻʆɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʃɲɿʏɻʆʗʐʖʉʄʉɶʀɲ͘ȵʃɷ͘
ɀɸʏɲʀʖʅɿʉ͘
ůƚƌŝĐŚƚĞƌ͕,͕͘WŽƐĐŚ͕W͕͘^ŽŵĞŬŚ͕͘;ϮϬϬϭͿ͘ Ƀɿɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʀɸʌɸʐʆʉʑʆʏʉɹʌɶʉʏʉʐʎ͘ɀɿɲ
ɸɿʍɲɶʘɶɼ ʍʏɿʎ ʅɸɽʊɷʉʐʎ ʏɻʎ ɹʌɸʐʆɲʎ ɷʌɳʍɻʎ͘  ȴɸʄɻɶɿɳʆʆɻ͕ ɀ͘ ;ʅʏʔ͘Ϳ͘ Ȱɽɼʆɲ͗ ɸʃɷ͘
ɀɸʏɲʀʖʅɿʉ͘
DĂƐŽŶ͕:͘;ϮϬϬϯͿ͘ȸɷɿɸʇɲɶʘɶɼʏɻʎʋʉɿʉʏɿʃɼʎɹʌɸʐʆɲʎ͘Ⱦʐʌɿɲɺɼ͕Ɂ͘;ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɼɸʋɿʅɹʄɸɿɲͿ͘
ȴɻʅɻʏʌɿɳɷʉʐ͕ȵ͘;ʅʏʔ͘Ϳ͘Ȱɽɼʆɲ͗ɸʃɷ͘ȵʄʄɻʆɿʃɳȳʌɳʅʅɲʏɲ͘
Ʌɲʋɲʆɲʍʏɲʍʀʉʐ͕Ⱦ͕͘Ʌɲʋɲʆɲʍʏɲʍʀʉʐ͕ȵ͘Ⱦ͘;ϮϬϬϱͿ͘ɀɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎȶʌɸʐʆɲʎ͘
:ĂǀĞĂƵ͕ ͘ ;ϭϵϵϲͿ͘ ȸ ȶʌɸʐʆɲ ʅɸ ȵʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ͗ Ɉʉ ɸɶʖɸɿʌʀɷɿʉ ʏʉʐ ʃɲʄʉʑ ɸʌɸʐʆɻʏɼ͘ ;Ⱦ͘
ɈɺɲʆʆʊʆɸͲɈɺʘʌʏɺɼ͕ʋɿʅ͘ɹʃɷ͘ʃɲɿʅɸʏɳʔʌɲʍɻʎͿ͘Ȱɽɼʆɲ͗Ɉʐʋʘɽɼʏʘʹȳɿʙʌɶʉʎȴɲʌɷɳʆʉʎ͘
ZĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚŚĞŝƐĐŝƉůŝŶĞƐŽĨĚƵĐĂƚŝŽŶ^ƚƵĚŝĞƐͲƌŝƚŝĐĂůZĞĂĚŝŶŐdĂƐŬϭ͗,ŝƐƚŽƌŝĐĂůĚƵĐĂƚŝŽŶĂů
ZĞƐĞĂƌĐŚ͘ǆƚƌĂĐƚƚĂŬĞŶĨƌŽŵWĂƵů^ŵĞǇĞƌƐΘDĂƌĐĞƉĂĞƉĞ;ϮϬϬϴͿ͗͞ŵĞƚŚŽĚŚĂƐďĞĞŶ
ĨŽƵŶĚ͍KŶĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůƌĞƐĞĂƌĐŚĂŶĚŝƚƐŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂůƉƌĞŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶƐ͕͟WĂĞĚĂŐŽŐŝĐĂ
,ŝƐƚŽƌŝĐĂ͗/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů:ŽƵƌŶĂůŽĨƚŚĞ,ŝƐƚŽƌǇŽĨĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ϰϰ͗ϲ͕ƉƉ͘ϲϮϴͲϲϯϬ͘
ŽďŝŶ͕:͘Θ^ƚƌĂƵƐƐ͕͘;ϮϬϬϴͿ͘ĂƐŝĐƐŽĨƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞƌĞƐĞĂƌĐŚ͗dĞĐŚŶŝƋƵĞƐĂŶĚƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐĨŽƌ
ĚĞǀĞůŽƉŝŶŐŐƌŽƵŶĚĞĚƌĞƐĞĂƌĐŚ;ϯƌĚĞĚŝƚŝŽŶͿ͘dŚŽƵƐĂŶĚKĂŬƐ͕͗^ĂŐĞ͘
ƌĞƐǁĞůů͕ :͘ t͘ ;ϮϬϬϯͿ͘ ZĞƐĞĂƌĐŚ ĚĞƐŝŐŶ͗ YƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ͕ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ͕ ĂŶĚ ŵŝǆĞĚ ŵĞƚŚŽĚ
ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ͘dŚŽƵƐĂŶĚKĂŬƐ͕͗^ĂŐĞWƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ͘
ĞŶǌŝŶ͕E͘<͕͘Θ>ŝŶĐŽůŶ͕z͘^͘;ϮϬϭϭͿ͘dŚĞ^',ĂŶĚďŽŽŬŽĨƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞƌĞƐĞĂƌĐŚ;ϰƚŚĞĚ͘Ϳ͘
>ŽƐŶŐĞůĞƐ͗^ĂŐĞWƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ͘
ƌůĂŶĚƐŽŶ͕͕͘,ĂƌƌŝƐ͕͕͘^ŬŝƉƉĞƌ͕͘ΘůůĞŶ͕^͘;ϭϵϵϯͿ͘ŽŝŶŐEĂƚƵƌĂůŝƐƚŝĐ/ŶƋƵŝƌǇ͗'ƵŝĚĞƚŽ
DĞƚŚŽĚƐ͕EĞǁďƵƌǇWĂƌŬ͗^ĂŐĞWƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ͘
,ŽůůŝĚĂǇ͕ ͘ Z͘ ;ϮϬϬϳͿ͘ ŽŝŶŐ ĂŶĚ tƌŝƚŝŶŐ YƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ ZĞƐĞĂƌĐŚ͕ ϮŶĚ ĚŝƚŝŽŶ͘ >ŽŶĚŽŶ͗ ^ĂŐĞ
WƵďůŝĐĂƚŝŽŶƐ͘
<ĞůůǇ͕ ͕͘ Θ >ĞƐŚ͕ Z͘ ;ĚƐ͘Ϳ ;ϮϬϬϬͿ͘ dŚĞ ,ĂŶĚďŽŽŬ ŽĨ ZĞƐĞĂƌĐŚ ĞƐŝŐŶ ŝŶ DĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐ ĂŶĚ
^ĐŝĞŶĐĞĚƵĐĂƚŝŽŶ͘,ŝůůƐĚĂůĞ͕E:͗>ĂǁƌĞŶĐĞƌůďĂƵŵƐƐŽĐŝĂƚĞƐ͘
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ɅȵɆȻȳɆȰɀɀȰɀȰȺȸɀȰɈɃɇ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɈȻȾȸɈȵɍɁɃȿɃȳȻȰͲɅɃȿɉɀȵɇȰ

;ϭͿ ȳȵɁȻȾȰ
ɇɍɃȿȸ
ɈɀȸɀȰ
ȵɅȻɅȵȴɃɇɅɃɉȴɏɁ
ȾɏȴȻȾɃɇɀȰȺȸɀȰɈɃɇ

Ȱ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘
ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃ
ȵɅɅȰȻȾ


ȵɂȰɀȸɁɃɇɅɃɉȴɏɁ ϭʉ

ɈȻɈȿɃɇɀȰȺȸɀȰɈɃɇ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼdɸʖʆʉʄʉɶʀɲͲɅʉʄʐʅɹʍɲ
ȰɉɈɃɈȵȿȵȻɇȴȻȴȰȾɈȻȾȵɇȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ
ʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʉɿʋɿʍʏʘʏɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎɲʋʉʆɹʅʉʆʏɲɿʍɸɷɿɲʃʌɿʏɳ
ʅɹʌɻʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎʋ͘ʖ͘ȴɿɲʄɹʇɸɿʎ͕ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɹʎȰʍʃɼʍɸɿʎʃ͘ʄʋ͘Ȱʆʉɿ
ʋɿʍʏʘʏɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎɲʋʉʆɹʅʉʆʏɲɿɸʆɿɲʀɲɶɿɲʏʉʍʑʆʉʄʉʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎ
ɲʆɲɶʌɳʗʏɸʏɿʎɸɴɷʉʅɲɷɿɲʀɸʎʙʌɸʎɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎʃɲɿʏʉʍʑʆʉʄʉʏʘʆ
ʋɿʍʏʘʏɿʃʙʆʅʉʆɳɷʘʆ

Ⱥɸʘʌʀɲ;ɷɿɲʄɹʇɸɿʎͿͲȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɹʎɲʍʃɼʍɸɿʎ

ȵȲȴɃɀȰȴȻȰȻȵɇ
ɏɆȵɇ
ȴȻȴȰɇȾȰȿȻȰɇ

ɅȻɇɈɏɈȻȾȵɇ
ɀɃɁȰȴȵɇ

ϭȺнϭȵ

ϰ

Ʌʌʉʍɽɹʍʏɸʍɸɿʌɹʎɲʆʖʌɸɿɲʍʏɸʀ͘ȸʉʌɶɳʆʘʍɻɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎʃɲɿʉɿ
ɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎʅɹɽʉɷʉɿʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿɲʆɲʄʐʏɿʃɳ
ʍʏʉ;ɷͿ͘

 

ɈɉɅɃɇɀȰȺȸɀȰɈɃɇ ȵɿɷʀʃɸʐʍɻʎ;ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊͿ
ɶɸʆɿʃʉʑʐʋʉɴɳɽʌʉʐ͕
ɸɿɷɿʃʉʑʐʋʉɴɳɽʌʉʐ͕ɸɿɷʀʃɸʐʍɻʎ
ɶɸʆɿʃʙʆɶʆʙʍɸʘʆ͕ɲʆɳʋʏʐʇɻʎɷɸʇɿʉʏɼʏʘʆ

ɅɆɃȰɅȰȻɈɃɉɀȵɁȰɀȰȺȸɀȰɈȰ͗

ȳȿɏɇɇȰȴȻȴȰɇȾȰȿȻȰɇʃɲɿ
ȵɂȵɈȰɇȵɏɁ͗
ɈɃɀȰȺȸɀȰɅɆɃɇɌȵɆȵɈȰȻɇȵ
ɌɃȻɈȸɈȵɇZ^Dh^
ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾȸɇȵȿȻȴȰ
ɀȰȺȸɀȰɈɃɇ;hZ>Ϳ

Ⱦɲʆɹʆɲ
ȵʄʄɻʆɿʃɼ
Ɂɲɿ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĞĐůĂƐƐ͘ĂƐƉĞƚĞ͘ŐƌͬĐŽƵƌƐĞƐͬWDϮϯϰͬ



;ϮͿ ɀȰȺȸɇȻȰȾȰȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
ɀɲɽɻʍɿɲʃɳȰʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ
Ʌɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿʏɲʅɲɽɻʍɿɲʃɳɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎʉɿʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎɶʆʙʍɸɿʎ͕ɷɸʇɿʊʏɻʏɸʎʃɲɿɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎ
ʃɲʏɲʄʄɼʄʉʐɸʋɿʋɹɷʉʐʋʉʐɽɲɲʋʉʃʏɼʍʉʐʆʉɿʔʉɿʏɻʏɹʎʅɸʏɳʏɻʆɸʋɿʏʐʖɼʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎ͘
ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɸʀʏɸʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲȰ
x ɅɸʌɿɶʌɲʔɼʏʉʐȵʋɿʋɹɷʉʐʏʘʆɀɲɽɻʍɿɲʃʙʆȰʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆɶɿɲʃɳɽɸɹʆɲʃʑʃʄʉʍʋʉʐɷʙʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɅʄɲʀʍɿʉ
ɅʌʉʍʊʆʏʘʆʏʉʐȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑɍʙʌʉʐȰʆʙʏɲʏɻʎȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ
x Ʌɸʌɿɶʌɲʔɿʃʉʀȴɸʀʃʏɸʎȵʋɿʋɹɷʘʆϲ͕ϳΘϴʏʉʐȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑɅʄɲɿʍʀʉʐɅʌʉʍʊʆʏʘʆȴɿɳȲʀʉʐɀɳɽɻʍɻʎʃɲɿʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲȲ
x ɅɸʌɿʄɻʋʏɿʃʊʎɃɷɻɶʊʎʍʐɶɶʌɲʔɼʎɀɲɽɻʍɿɲʃʙʆȰʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ


ɀɸʏɳʏɻʆʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎ͕ʉɿʔʉɿʏɻʏɹʎɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿʆɲɸʀʆɲɿʍɸɽɹʍɻ͗
 ɁɲʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺʉʐʆʏɻʆȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼɈɸʖʆʉʄʉɶʀɲʃɲɿʆɲʋɸʌɿɶʌɳʔʉʐʆʏʉʋɲʌɸʄɽʊʆʃɲɿ
ʏʉʋɲʌʊʆʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎʃɲɽʙʎʃɲɿʏʉʐʎʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎʋʉʐʏɻʆɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆ
 Ɂɲɷɿɲʏʐʋʙʆʉʐʆɸʋɿʖɸɿʌɼʅɲʏɲʋʉʐʍʐʆɻɶʉʌʉʑʆʐʋɹʌʏɻʎʖʌɼʍɻʎʏɻʎʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎʍʏɻʆ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ
 Ɂɲʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺʉʐʆʏɿʎɶɸʆɿʃɹʎʃɲʏɻɶʉʌʀɸʎʏʘʆʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆʋʊʌʘʆ;ʐʄɿʃʉʑʃɲɿ
ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑͿʋʉʐʅʋʉʌʉʑʆʆɲɲʇɿʉʋʉɿɻɽʉʑʆʍʏɻʆɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ
 Ɂɲɲʆɲɶʆʘʌʀɺʉʐʆʏɿʎɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎʋʌɲʃʏɿʃɹʎʃɲɿʏɿʎʍʏʌɲʏɻɶɿʃɹʎɸʆʍʘʅɳʏʘʍɻʎʏɻʎ
ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎʋʉʐɲʆʏɲʆɲʃʄʉʑʆʏɿʎʃɲɽʉɷɻɶɻʏɿʃɹʎʃɲɿʏɿʎɸʋʉɿʃʉɷʉʅɻʏɿʃɹʎʋʌʉʍɸɶɶʀʍɸɿʎ
ʍʏɻɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʃɲɿʏɻʅɳɽɻʍɻ
 Ɂɲʍʖɸɷɿɳɺʉʐʆʍʏʌɲʏɻɶɿʃɹʎɸʆʍʘʅɳʏʘʍɻʎʏɻʎʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎʍʏɻʆɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ͕ʆɲʏɿʎ
ʐʄʉʋʉɿʉʑʆʃɲɿʆɲʍʖɸɷɿɳɺʉʐʆɹʌɸʐʆɸʎɷʌɳʍɻʎʋʉʐɽɲɲʇɿʉʄʉɶʉʑʆʏʉʆɲʆʏʀʃʏʐʋʉɲʐʏʙʆ
ʏʘʆʍʏʌɲʏɻɶɿʃʙʆɸʆʍʘʅɳʏʘʍɻʎ
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Ɂɲ ɲʆɲʋʏʑʍʍʉʐʆ ʅɲɽɻʍɿɲʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ ɲʇɿʉʋʉɿʉʑʆ͗ ;ɲͿ ʍʑɶʖʌʉʆɲ
ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɳɸʌɶɲʄɸʀɲ;ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊʄʉɶɿʍʅɿʃʊ͕ɸʌɶɲʄɸʀɲʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑɶɸʆɿʃɼʎʃɲɿɸɿɷɿʃɼʎ
ʖʌɼʍɻʎ͕ɸʌɶɲʄɸʀɲʋʉʄʐʅɹʍʘʆͬʐʋɸʌʅɹʍʘʆͿ͕;ɴͿʐʋɻʌɸʍʀɸʎ͕ɸʌɶɲʄɸʀɲʃɲɿɸʔɲʌʅʉɶɹʎʏʉʐ
ȴɿɲɷɿʃʏʑʉʐʃɲɿʏʉʐɅɲɶʃʊʍʅɿʉʐȻʍʏʉʑ͕ʃɲɿ;ɶͿʔʉʌɻʏɹʎʏɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎʃɲɿʏɿʎʍʖɸʏɿʃɹʎʅɸ
ɲʐʏɹʎɸʔɲʌʅʉɶɹʎ͘



ȳɸʆɿʃɹʎȻʃɲʆʊʏɻʏɸʎ
ȿɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎɶɸʆɿʃɹʎɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎʋʉʐʋʌɹʋɸɿʆɲɹʖɸɿɲʋʉʃʏɼʍɸɿʉʋʏʐʖɿʉʑʖʉʎ;ʊʋʘʎɲʐʏɹʎɲʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿʍʏʉ
ɅɲʌɳʌʏɻʅɲȴɿʋʄʙʅɲʏʉʎʃɲɿʋɲʌɲʏʀɽɸʆʏɲɿɲʃʉʄʉʑɽʘʎͿʍɸʋʉɿɲͬʋʉɿɸʎɲʋʊɲʐʏɹʎɲʋʉʍʃʉʋɸʀʏʉʅɳɽɻʅɲ͖͘
Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻ͕ɲʆɳʄʐʍɻʃɲɿʍʑʆɽɸʍɻɷɸɷʉʅɹʆʘʆʃɲɿ
ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎʃɲɿɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻɹʌɶʘʆ
ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ͕ʅɸʏɻʖʌɼʍɻʃɲɿʏʘʆɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆ
ɇɸɴɲʍʅʊʎʍʏɻɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊʏɻʏɲʃɲɿʍʏɻʆʋʉʄʐʋʉʄɿʏɿʍʅɿʃʊʏɻʏɲ
ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ
ɇɸɴɲʍʅʊʎʍʏʉʔʐʍɿʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
Ʌʌʉʍɲʌʅʉɶɼʍɸʆɹɸʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ȵʋʀɷɸɿʇɻʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ͕ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎʃɲɿɻɽɿʃɼʎʐʋɸʐɽʐʆʊʏɻʏɲʎ
ȿɼʗɻɲʋʉʔɳʍɸʘʆ
ʃɲɿɸʐɲɿʍɽɻʍʀɲʎʍɸɽɹʅɲʏɲʔʑʄʉʐ
Ȱʐʏʊʆʉʅɻɸʌɶɲʍʀɲ
ȱʍʃɻʍɻʃʌɿʏɿʃɼʎʃɲɿɲʐʏʉʃʌɿʏɿʃɼʎ
Ƀʅɲɷɿʃɼɸʌɶɲʍʀɲ
Ʌʌʉɲɶʘɶɼʏɻʎɸʄɸʑɽɸʌɻʎ͕ɷɻʅɿʉʐʌɶɿʃɼʎʃɲɿɸʋɲɶʘɶɿʃɼʎʍʃɹʗɻʎ
ȵʌɶɲʍʀɲʍɸɷɿɸɽʆɹʎʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
͙͙
ȵʌɶɲʍʀɲʍɸɷɿɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ȱʄʄɸʎ͙
Ʌɲʌɳɶʘɶɼʆɹʘʆɸʌɸʐʆɻʏɿʃʙʆɿɷɸʙʆ
͙͙͘



Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻ͕ɲʆɳʄʐʍɻʃɲɿʍʑʆɽɸʍɻɷɸɷʉʅɹʆʘʆʃɲɿʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ͕ʅɸʏɻʖʌɼʍɻʃɲɿʏʘʆ
ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ
Ʌʌʉʍɲʌʅʉɶɼʍɸʆɹɸʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
Ȱʐʏʊʆʉʅɻɸʌɶɲʍʀɲ
Ƀʅɲɷɿʃɼɸʌɶɲʍʀɲ
ȵʌɶɲʍʀɲʍɸɷɿɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
Ʌʌʉʍɲʌʅʉɶɼʍɸʆɹɸʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
Ȼʃɲʆʊʏɻʏɸʎʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑʋʌʉʏʑʋʘʆ




;ϯͿ ɅȵɆȻȵɍɃɀȵɁɃɀȰȺȸɀȰɈɃɇ
- ȵɿʍɲɶʘɶɼ ʍʏɻʆ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ Ɉɸʖʆʉʄʉɶʀɲ ;Ƀʌɿʍʅʉʀ Ͳ Ȼʍʏʉʌɿʃɼ ɲʆɲɷʌʉʅɼ ʹ ɇʑɶʖʌʉʆɲ
ʍʐʍʏɼʅɲʏɲʃɲɿɸʔɲʌʅʉɶɹʎʹɇʐʆɽɼʃɸʎʋʉʐɷɿɲʅʉʌʔʙʆʉʐʆʏɿʎʋʌɲʃʏɿʃɹʎɸʆʍʘʅɳʏʘʍɻʎ
ʏɻʎʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎʍʏɻʆɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʹȰʆɲɷʐʊʅɸʆɸʎʏɳʍɸɿʎʍɸɸʌɶɲʄɸʀɲʃɲɿɸʔɲʌʅʉɶɹʎͿ
- ȵʆʍʘʅɳʏʘʍɻʏɻʎȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎɈɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎʍʏɻȴɿɷɲʍʃɲʄʀɲʃɲɿʏɻɀɳɽɻʍɻ;Ȳɲʍɿʃɹʎ
ɲʌʖɹʎ ʏʘʆ ɽɸʘʌɿʙʆ ʅɳɽɻʍɻʎ ʍʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ɴɲʍʀɺʉʆʏɲɿ ʏɲ ʃɲɽʉɷɻɶɻʏɿʃɳ ʃɲɿ
ɸʋʉɿʃʉɷʉʅɻʏɿʃɳ ʅʉʆʏɹʄɲ ɸʆʍʘʅɳʏʘʍɻʎ ʹ Ⱦɲɽʉɷɻɶɻʏɿʃɹʎ ʃɲɿ ɸʋʉɿʃʉɷʉʅɻʏɿʃɹʎ
ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɹʎɸʆʍʘʅɳʏʘʍɻʎʏɻʎʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎʹɈʉʅʉʆʏɹʄʉd/W;dĞĐŚŶŽůŽŐǇ/ŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ
WůĂŶŶŝŶŐͿ ɶɿɲ ʏʉ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊ ʏɻʎ ɸʆʍʘʅɳʏʘʍɻʎ ʏɻʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʎ ʃɲɿ ʉ ʌʊʄʉʎ ʏʉʐ
ʋʄɲɿʍʀʉʐ ɈW< ʋʉʐ ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸɿ ʏɿʎ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎ ɶʆʙʍɸɿʎ ;Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃɹʎ͕
Ʌɲɿɷɲɶʘɶɿʃɹʎ ʃɲɿ ɅɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐͿ ʋʉʐ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɷɿɲɽɹʏɸɿ ɹʆɲʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊʎ
ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲʍʖɸɷɿɳɺɸɿʅɲɽɼʅɲʏɲʋʉʐɴɲʍʀɺʉʆʏɲɿʍɸʗɻʔɿɲʃɹʎʏɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ͘
- Ɏɻʔɿɲʃɹʎʏɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎʃɲɿɻɲʇɿʉʋʉʀɻʍɼʏʉʐʎʍʏɻɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʃɲɿʏɻʅɳɽɻʍɻ
- ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊ ȿʉɶɿʍʅɿʃʊ͗ ȵʇɳʍʃɻʍɻ͕ Ⱦɲɽʉɷɻɶʉʑʅɸʆɻ ȵʃʅɳɽɻʍɻ͕ Ʌʌʉʍʉʅʉɿʙʍɸɿʎ͕
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɳ ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ͕ ȵʋʀʄʐʍɻ ʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ͕ ʃɲɿ Ƀʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆɲ ɇʐʍʏɼʅɲʏɲ
ɀɳɽɻʍɻʎ
- ȵʌɶɲʄɸʀɲ ȿʉɶɿʍʅɿʃʉʑ͗ ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʏɹʎ ʃɸɿʅɹʆʉʐ͕ ɉʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃɳ ʔʑʄʄɲ͕ ȿʉɶɿʍʅɿʃʊ
Ʌɲʌʉʐʍɿɳʍɸʘʆ͕ȳɸʆʆɼʏʌɿɸʎɉʄɿʃʙʆ͕ȵʌɶɲʄɸʀɲɇʐʄʄʉɶɼʎʃɲɿȰʆɳʄʐʍɻʎȴɸɷʉʅɹʆʘʆ͕
ȵʌɶɲʄɸʀɲ ɶʌɲʔɿʃʙʆ͕ ȵʌɶɲʄɸʀɲ ɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑ ʃɲɿ Ƀʌɶɳʆʘʍɻʎ͕ ȵʌɶɲʄɸʀɲ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʐʋʉʍʏɼʌɿʇɻʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆɽɸʅɲʏɿʃʙʆʋɸʌɿʉʖʙʆ
- ȵʌɶɲʄɸʀɲ Ʌʉʄʐʅɹʍʘʆͬɉʋɸʌʅɹʍʘʆ ;Ƀʌɿʍʅʉʀ ʹ ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎ ʃɲɿ Ȱʆɳʋʏʐʇɻ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ ʐʋɸʌʅɸʍɿʃʙʆ ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ͕ Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɸʎ ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ ʍʐɶɶʌɲʔɼʎ͗
Ʌɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎ͕Ʌɲʌɲɶʘɶɼʃɲɿɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲɼʖʉʐʃɲɿɴʀʆʏɸʉ͕ȿʉɶɿʍʅɿʃʊʋɲʌɲɶʘɶɼʎ
ʐʋɸʌʅɹʍʘʆ͕ȵɿʃʉʆɿʃɳʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏɲʹȵʌɶɲʄɸʀɲʗɻʔɿɲʃɼʎɲʔɼɶɻʍɻʎͿ
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ȴɿɲɷɿʃʏʐɲʃɹʎ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ ;ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃɲɿ ɸʌɶɲʄɸʀɲ ʏʉʐ ȴɿɲɷɿʃʏʑʉʐ͗ Ʌɸʌɿɼɶɻʍɻ͕
ȰʆɲɺɼʏɻʍɻʃɲɿȰʋʉɽɼʃɸʐʍɻ͕ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ͕Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɼȴɿʃʏʑʘʍɻʃɲɿɇʐʆɸʌɶɲʍʀɲ ʹ
Ȱʆɳʋʏʐʇɻ ʃɲɿ ʖʌɼʍɻ ʅɲɽɻʍɿɲʃʙʆ ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ ɴɲʍɿʍʅɹʆʘʆ ʍʏʉʆ Ȼʍʏʊ ʹ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ ɶɿɲ ʔʉʌɻʏɹʎ ʍʐʍʃɸʐɹʎ ʹ Ȱʍʔɳʄɸɿɲ ʍʏʉ
ȴɿɲɷʀʃʏʐʉͿ
ȵʇ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ ʃɲɿ ʉ ʌʊʄʉʎ ʏʉʐ ȴɿɲɷɿʃʏʑʉʐ ;ɀʉʌʔɹʎ ʍʑɶʖʌʉʆɻʎ ʃɲɿ
ɲʍʑɶʖʌʉʆɻʎ Ɉɻʄɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʹ Ȱʆɳʋʏʐʇɻ ʃɲɿ ɉʋʉʍʏɼʌɿʇɻ ɀɲɽɻʅɳʏʘʆ ʍʏʉʆ Ȼʍʏʊ͗
ɇʐʍʏɼʅɲʏɲ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ɀɳɽɻʍɻʎ͕ ɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ʏʘʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʙʆ ʃɲɿ ʃɲʄɳ
ʍʖɸɷɿɲʍʅɹʆʘʆ ɸʇ ɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ ʅɲɽɻʅɳʏʘʆ ʹ ɇʑɶʖʌʉʆɸʎ ʏɳʍɸɿʎ͗ Ʌʌʉʍɲʌʅʉʍʏɿʃɳ
Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏɲ ɀɳɽɻʍɻʎ͕ ɇʐʆɸʌɶɲʏɿʃɳ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏɲ͕ Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏɲ ɸɿʃʉʆɿʃʙʆ
ʃʊʍʅʘʆͿ


;ϰͿ ȴȻȴȰȾɈȻȾȵɇʃɲɿɀȰȺȸɇȻȰȾȵɇɀȵȺɃȴɃȻͲȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸ
ɈɆɃɅɃɇɅȰɆȰȴɃɇȸɇ Ʌʌʊʍʘʋʉʅɸʋʌʊʍʘʋʉ
Ʌʌʊʍʘʋʉʅɸʋʌʊʍʘʋʉ͕ȵʇɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʃ͘ʄʋ͘

ɍɆȸɇȸɈȵɍɁɃȿɃȳȻɏɁ ɍʌɼʍɻʋʄɲʏʔʊʌʅɲʎĞͲĐůĂƐƐɶɿɲʋɲʌʉʖɼɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ
ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȰɇȾȰȻȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻɏɁ ʐʄɿʃʉʑ͕ɲʆɳʌʏɻʍɻɲʆɲʃʉɿʆʙʍɸʘʆ͕ʃɲʏɳɽɸʍɻɸʌɶɲʍɿʙʆ

ɍʌɼʍɻɈ͘Ʌ͘ȵ͘ʍʏɻȴɿɷɲʍʃɲʄʀɲ͕ʍʏɻʆ
ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɼȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ͕ʍʏɻʆȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ
ʅɸʏʉʐʎʔʉɿʏɻʏɹʎ

ʃɲɿɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʅɸʔʉɿʏɻʏɹʎ
ɍʌɼʍɻɈ͘Ʌ͘ȵ͘ʍʏɻɽɸʘʌʀɲΘʍʏɿʎɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɹʎ
ɲʍʃɼʍɸɿʎ
ɃɆȳȰɁɏɇȸȴȻȴȰɇȾȰȿȻȰɇ
Ɍʊʌʏʉʎȵʌɶɲʍʀɲʎ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ
Ʌɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ɲʆɲʄʐʏɿʃɳ ʉ ʏʌʊʋʉʎ ʃɲɿ
ȵʇɲʅɼʆʉʐ
ʅɹɽʉɷʉɿɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ͘
ȴɿɲʄɹʇɸɿʎ;ϭϯɸɴɷʉʅɳɷɸʎ
ϭϯʙʌɸʎ
ȴɿɲʄɹʇɸɿʎ͕ ɇɸʅɿʆɳʌɿɲ͕ ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɼ ȱʍʃɻʍɻ͕
ȱʍʃɻʍɻ Ʌɸɷʀʉʐ͕ ɀɸʄɹʏɻ Θ ɲʆɳʄʐʍɻ
ɍϭʙʌɸʎͿ
ɴɿɴʄɿʉɶʌɲʔʀɲʎ͕ Ɍʌʉʆʏɿʍʏɼʌɿʉ͕ Ʌʌɲʃʏɿʃɼ
ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɹʎɲʍʃɼʍɸɿʎ
Ϯϲʙʌɸʎ
;ɈʉʋʉɽɹʏɻʍɻͿ͕ Ⱦʄɿʆɿʃɼ ȱʍʃɻʍɻ͕ Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃʊ
ȵʌɶɲʍʏɼʌɿʉ͕
ȴɿɲɷʌɲʍʏɿʃɼ
ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲ͕
;ϭϯɸɴɷʉʅɳɷɸʎɍϮʙʌɸʎͿ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɹʎ ɸʋɿʍʃɹʗɸɿʎ͕ ȵʃʋʊʆɻʍɻ ʅɸʄɹʏɻʎ
ɇʐɶɶʌɲʔɼɸʌɶɲʍʀɲʎͬ
ϭϯʙʌɸʎ
;ƉƌŽũĞĐƚͿ͕ ɇʐɶɶʌɲʔɼ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ͬ ɸʌɶɲʍɿʙʆ͕
ɸʌɶɲʍɿʙʆ
Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃɼɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ͕ʃ͘ʄʋ͘

Ʌʌʉɸʏʉɿʅɲʍʀɲɶɿɲʏɸʄɿʃɼ
ϭϲʙʌɸʎ
Ȱʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿʉɿʙʌɸʎʅɸʄɹʏɻʎʏʉʐʔʉɿʏɻʏɼɶɿɲ
ɸʇɹʏɲʍɻ
ʃɳɽɸ ʅɲɽɻʍɿɲʃɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʉɿ
ʙʌɸʎʅɻʃɲɽʉɷɻɶʉʑʅɸʆɻʎʅɸʄɹʏɻʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸ


ʏɿʎɲʌʖɹʎʏʉʐd^
ɇʑʆʉʄʉɀɲɽɼʅɲʏʉʎ
ϲϴ
ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɌɃȻɈȸɈɏɁ 
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼʏɻʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ
ȳʄʙʍʍɲɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͗ ȵʄʄɻʆɿʃɼ

ȳʄʙʍʍɲ Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͕ ɀɹɽʉɷʉɿ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͕ 
ȴɿɲʅʉʌʔʘʏɿʃɼ  ɼ ɇʐʅʋɸʌɲʍʅɲʏɿʃɼ͕ ȴʉʃɿʅɲʍʀɲ Ɉʌʊʋʉʎɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ
Ʌʉʄʄɲʋʄɼʎ ȵʋɿʄʉɶɼʎ͕ ȵʌʘʏɼʍɸɿʎ ɇʑʆʏʉʅɻʎ
Ⱥɸʘʌɻʏɿʃʊʅɹʌʉʎ͗
ȳʌɲʋʏɼʏɸʄɿʃɼɸʇɹʏɲʍɻ;ϭϬϬйͿ
Ȱʋɳʆʏɻʍɻʎ͕ ȵʌʘʏɼʍɸɿʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ȴʉʃɿʅʀʘʆ͕
ȵʋʀʄʐʍɻ Ʌʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ͕ ȳʌɲʋʏɼ ȵʌɶɲʍʀɲ͕ ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʊʅɹʌʉʎ͗ Ʌɲʌɳɷʉʍɻɲʍʃɼʍɸʘʆ;ϭϬϬйͿ
ȶʃɽɸʍɻ ͬ Ȱʆɲʔʉʌɳ͕ Ʌʌʉʔʉʌɿʃɼ ȵʇɹʏɲʍɻ͕ 

ȴɻʅʊʍɿɲɅɲʌʉʐʍʀɲʍɻ͕ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɼȵʌɶɲʍʀɲ͕
Ɉɸʄɿʃɼɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ͗
Ⱥɸʘʌɻʏɿʃʊʅɹʌʉʎ;ϲϬйͿ
Ⱦʄɿʆɿʃɼ ȵʇɹʏɲʍɻ Ȱʍɽɸʆʉʑʎ͕ Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃɼ
ȵʌʅɻʆɸʀɲ͕ȱʄʄɻͬȱʄʄɸʎ

ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʊʅɹʌʉʎ;ϰϬйͿ


Ȱʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʌɻʏɳ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅɹʆɲ ʃʌɿʏɼʌɿɲ
ȵʋɿʏʐʖɼʎɸʇɹʏɲʍɻ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎʃɲɿɸɳʆʃɲɿʋʉʐɸʀʆɲɿʋʌʉʍɴɳʍɿʅɲ Ʌʌʉʒʋʊɽɸʍɻ͗
ɲʋʊʏʉʐʎʔʉɿʏɻʏɹʎ͘

;ɴɲɽʅʊʎtϱʃɲɿʍʏɲɷʑʉʅɹʌɻͿ


;ϱͿ ɇɉɁȻɇɈɏɀȵɁȸͲȲȻȲȿȻɃȳɆȰɌȻȰ
- ZŽďůǇĞƌD͕͘͘ŽĞƌŝŶŐ͘,͘;ϮϬϭϱͿ͘ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼɈɸʖʆʉʄʉɶʀɲʃɲɿȴɿɷɲʍʃɲʄʀɲ͘
ɀʉʐʆʏʌʀɷʉʐ͕ɀ͘;ɸʋɿʅ͕͘ʅʏʔʌͿ͘ȵʃɷʉʏɿʃʊʎɄʅɿʄʉʎȻɏɁ͘
- ȰɽɲʆɳʍɿʉʎɈɺɿʅʉɶɿɳʆʆɻʎ͘;ϮϬϭϴͿ͘ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼʅɳɽɻʍɻ͘Ⱥɸʘʌɻʏɿʃɹʎʋʌʉʍɸɶɶʀʍɸɿʎʃɲɿ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʀʍʖɸɷɿɲʍʅʉʀ͘ȵʃɷʊʍɸɿʎʃʌɿʏɿʃɼ͘
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ȴɻʅɻʏʌɿɳɷɻʎɇ͘;ϮϬϭϱͿ͘Ⱥɸʘʌʀɸʎʅɳɽɻʍɻʎʃɲɿɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊʄʉɶɿʍʅɿʃʊ͘ȴɿɲɽɹʍɿʅʉʍʏʉ͗
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬƌĞƉŽƐŝƚŽƌǇ͘ŬĂůůŝƉŽƐ͘ŐƌͬŚĂŶĚůĞͬϭϭϰϭϵͬϯϯϵϳ
- ůŝŵŝƐŝƐ͕͘;Ě͘Ϳ;ϮϬϬϵͿ͘dĞĂĐŚĞƌĚƵĐĂƚŝŽŶŽŶZŽďŽƚŝĐƐͲŶŚĂŶĐĞĚŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŝƐƚ
WĞĚĂŐŽŐŝĐĂůDĞƚŚŽĚƐ͘^WdΘdZŽWWƌŽũĞĐƚ͕ƚŚĞŶƐ͘
- Ȱʄɿʅɼʍɻʎ͕ȴ͘;ϮϬϬϯͿ͘Ƀɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊʎʐʋʉʄʉɶɿʍʏɼʎʘʎɸʌɶɲʄɸʀʉʋɲʌɲɶʘɶɿʃʊʏɻʏɲʎ͕
ʋʄɻʌʉʔʊʌɻʍɻʎʃɲɿɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎʍʏɻʆȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ͘ȵʃɷʊʍɸɿʎȻɏɁ͘
- Ȱʍʄɲʆʀɷʉʐɇ͘;ϭϵϵϮͿ͘ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲʃɲɿʉʋʏɿʃʉɲʃʉʐʍʏɿʃɼɲɶʘɶɼ͘ȵʃɷʊʍɸɿʎ
ȰʔʉʀȾʐʌɿɲʃʀɷɻ͘
- ȳʌɻɶʉʌɿɳɷʉʐ͕ ɀ͕͘ ȳʉʐʄɼ͕ ȵ͕͘ ȳʊɶʉʐʄʉʐ͕ Ȱ͘ ;ĞĚƐͿ ;ϮϬϬϵͿ͘ ȴɿɷɲʃʏɿʃɹʎ Ʌʌʉʍɸɶɶʀʍɸɿʎ ʃɲɿ
ȵʌɶɲʄɸʀɲɶɿɲʏɻɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʏɻʎɅʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ͘ȵʃɷʊʍɸɿʎɁɹʘʆɈɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ͘
- Ɏʐʖɳʌɻʎ͕ ɇ͘ ;ϮϬϬϵͿ͘ ȵɿʍɲɶʘɶɼ ʏʘʆ Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɲʎ ʃɲɿ ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ;ɈɅȵͿ
ʍʏɻʆȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻͲɅɲɿɷɲɶʘɶɿʃɹʎȵʔɲʌʅʉɶɹʎʏʘʆɈɅȵ͘ɈɃɀɃɇɅɆɏɈɃɇ͘ȵʃɷʉʏɿʃʊʎɃʀʃʉʎ
Ʌɲʋɲɺɼʍɻ͘
- Ɏʐʖɳʌɻʎ͕ ɇ͘ Θ Ⱦɲʄʉɴʌɹʃʏɻʎ͕  Ⱦ͘ ;ϮϬϭϳͿ͘ ȴɿɷɲʃʏɿʃɼ ʃɲɿ ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ^dDʃɲɿɈɅȵ͘ȾʘɷɿʃʊʎȵʐɷʉʇʉʎϲϴϯϳϰϮϱϰ͘ȵʃɷʊʍɸɿʎɈɺɿʊʄɲ͘
- ȳɿɲʆʆʉʑʄɲʎ͕ ȱ͘ ;ϮϬϬϵͿ͘ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊ ʄʉɶɿʍʅɿʃʊ ͗ ȴɿɷɲʃʏɿʃɼ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ʍʏʉ ʍʑɶʖʌʉʆʉ
ʗɻʔɿɲʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ͘Ȱɽɼʆɲ͗ȵʃɷʊʍɸɿʎȾɲʐʃɳʎ͘
Ʌɸʌɿʉɷɿʃɳ
/dƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐŽŶ>ĞĂƌŶŝŶŐdĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ;d>dͿ͕/ŽŵƉƵƚĞƌƐΘĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ůƐĞǀŝĞƌ
:ŽƵƌŶĂůŽĨŽŵƉƵƚĞƌƐƐŝƐƚĞĚ>ĞĂƌŶŝŶŐ
:ŽƵƌŶĂůŽĨĚƵĐĂƚŝŽŶĂůDƵůƚŝŵĞĚŝĂĂŶĚ,ǇƉĞƌŵĞĚŝĂ;:D,Ϳ͕
ƌŝƚŝƐŚ:ŽƵƌŶĂůŽĨĚƵĐĂƚŝŽŶĂůdĞĐŚŶŽůŽŐǇ
/ŶƚĞƌĂĐƚŝŶŐǁŝƚŚŽŵƉƵƚĞƌƐ͕ůƐĞǀŝĞƌ 
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ɅȵɆȻȳɆȰɀɀȰɀȰȺȸɀȰɈɃɇ
ɃɆȳȰɁɏɇȸȴȻɃȻȾȸɇȸȾȾɃȻɁɏɁȻɃȿɃȳȻȰɈȸɇȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ

;ϭͿ ȳȵɁȻȾȰ
ɇɍɃȿȸ
ɈɀȸɀȰ
ȵɅȻɅȵȴɃɇɅɃɉȴɏɁ
ȾɏȴȻȾɃɇɀȰȺȸɀȰɈɃɇ

Ȱ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘
ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃ
ȵɅɅȰȻȾ


ȵɂȰɀȸɁɃɇɅɃɉȴɏɁ Ϯʉ

ɈȻɈȿɃɇɀȰȺȸɀȰɈɃɇ ɃɆȳȰɁɏɇȸȴȻɃȻȾȸɇȸȾȾɃȻɁɏɁȻɃȿɃȳȻȰɈȸɇȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸɇ
ȰɉɈɃɈȵȿȵȻɇȴȻȴȰȾɈȻȾȵɇȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ
ʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʉɿʋɿʍʏʘʏɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎɲʋʉʆɹʅʉʆʏɲɿʍɸɷɿɲʃʌɿʏɳ
ʅɹʌɻʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎʋ͘ʖ͘ȴɿɲʄɹʇɸɿʎ͕ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɹʎȰʍʃɼʍɸɿʎʃ͘ʄʋ͘Ȱʆʉɿ
ʋɿʍʏʘʏɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎɲʋʉʆɹʅʉʆʏɲɿɸʆɿɲʀɲɶɿɲʏʉʍʑʆʉʄʉʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎ
ɲʆɲɶʌɳʗʏɸʏɿʎɸɴɷʉʅɲɷɿɲʀɸʎʙʌɸʎɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎʃɲɿʏʉʍʑʆʉʄʉʏʘʆ
ʋɿʍʏʘʏɿʃʙʆʅʉʆɳɷʘʆ


Ʌʌʉʍɽɹʍʏɸʍɸɿʌɹʎɲʆʖʌɸɿɲʍʏɸʀ͘ȸʉʌɶɳʆʘʍɻɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎʃɲɿʉɿ
ɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎʅɹɽʉɷʉɿʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿɲʆɲʄʐʏɿʃɳ
ʍʏʉ;ɷͿ͘

ȵȲȴɃɀȰȴȻȰȻȵɇ
ɏɆȵɇ
ȴȻȴȰɇȾȰȿȻȰɇ

ɅȻɇɈɏɈȻȾȵɇ
ɀɃɁȰȴȵɇ

Ϯ

ϰ
 

ɈɉɅɃɇɀȰȺȸɀȰɈɃɇ ȵɿɷʀʃɸʐʍɻʎɶɸʆɿʃʙʆɶʆʙʍɸʘʆʃɲɿɲʆɳʋʏʐʇɻʎɷɸʇɿʉʏɼʏʘʆ
ɶɸʆɿʃʉʑʐʋʉɴɳɽʌʉʐ͕
ɸɿɷɿʃʉʑʐʋʉɴɳɽʌʉʐ͕ɸɿɷʀʃɸʐʍɻʎ
ɶɸʆɿʃʙʆɶʆʙʍɸʘʆ͕ɲʆɳʋʏʐʇɻʎɷɸʇɿʉʏɼʏʘʆ

ɅɆɃȰɅȰȻɈɃɉɀȵɁȰɀȰȺȸɀȰɈȰ͗

ȳȿɏɇɇȰȴȻȴȰɇȾȰȿȻȰɇʃɲɿ
ȵɂȵɈȰɇȵɏɁ͗
ɈɃɀȰȺȸɀȰɅɆɃɇɌȵɆȵɈȰȻɇȵ
ɌɃȻɈȸɈȵɇZ^Dh^
ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾȸɇȵȿȻȴȰ
ɀȰȺȸɀȰɈɃɇ;hZ>Ϳ

Ⱦɲʆɹʆɲ
ȵʄʄɻʆɿʃɼ
Ɂɲɿ
ȵͲ>^^ȰɇɅȰȻɈȵ


;ϮͿ ɀȰȺȸɇȻȰȾȰȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
ɀɲɽɻʍɿɲʃɳȰʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ
Ʌɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿʏɲʅɲɽɻʍɿɲʃɳɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎʉɿʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎɶʆʙʍɸɿʎ͕ɷɸʇɿʊʏɻʏɸʎʃɲɿɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎ
ʃɲʏɲʄʄɼʄʉʐɸʋɿʋɹɷʉʐʋʉʐɽɲɲʋʉʃʏɼʍʉʐʆʉɿʔʉɿʏɻʏɹʎʅɸʏɳʏɻʆɸʋɿʏʐʖɼʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎ͘
ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɸʀʏɸʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲȰ
x ɅɸʌɿɶʌɲʔɼʏʉʐȵʋɿʋɹɷʉʐʏʘʆɀɲɽɻʍɿɲʃʙʆȰʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆɶɿɲʃɳɽɸɹʆɲʃʑʃʄʉʍʋʉʐɷʙʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɅʄɲʀʍɿʉ
ɅʌʉʍʊʆʏʘʆʏʉʐȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑɍʙʌʉʐȰʆʙʏɲʏɻʎȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ
x Ʌɸʌɿɶʌɲʔɿʃʉʀȴɸʀʃʏɸʎȵʋɿʋɹɷʘʆϲ͕ϳΘϴʏʉʐȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑɅʄɲɿʍʀʉʐɅʌʉʍʊʆʏʘʆȴɿɳȲʀʉʐɀɳɽɻʍɻʎʃɲɿʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲȲ
x ɅɸʌɿʄɻʋʏɿʃʊʎɃɷɻɶʊʎʍʐɶɶʌɲʔɼʎɀɲɽɻʍɿɲʃʙʆȰʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ

Ƀɿʔʉɿʏɻʏɹʎ͕ʅɸʏɳʏɻʆʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲɸʀʆɲɿʍɸɽɹʍɻ ʆɲ
ɲʆɲʋʏʑʇʉʐʆʔɿʄʉʍʉʔɿʃʊʃɲɿʃʉɿʆʘʆɿʉʄʉɶɿʃʊʋʌʉɴʄɻʅɲʏɿʍʅʊʃɲɿʃʌɿʏɿʃɼʍʏʉʖɲʍʏɿʃɼ
ɽɸʙʌɻʍɻ ʏʘʆ ʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ ʏɻʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ͕ ʏʘʆ ʃʉɿʆʘʆɿʃʙʆ ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʙʆ ʃɲɿ
ɿɷɸʉʄʉɶɿʃʉʋʉʄɿʏɿʃʙʆʋɲʌɲʅɹʏʌʘʆʏɻʎ͕ʃɲɽʙʎʃɲɿʏɻʎʍʖɹʍɻʎʍʖʉʄɸʀʉʐʹʃʉɿʆʘʆʀɲʎ͕
ʃɲɽʙʎʃɲɿʏʘʆʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸʘʆʃɲɿʍʐʆɸʋɲɶʘɶʙʆʏʉʐɺɻʏɼʅɲʏʉʎʏɻʎʋɲɿɷɸʀɲʎ͘
ɀɲɽɻʍɿɲʃɳɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ͗
x ȸɸʇʉɿʃɸʀʘʍɻʅɸʏʉʍʖʉʄɿʃʊʃɲɿɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊʅɳʆɲʏɺʅɸʆʏ͘
x ȸʃɲʏɲʆʊɻʍɻʏʘʆɷɿɸɽʆʙʆʃɲɿɸɽʆɿʃʙʆʋɲʌɲɶʊʆʏʘʆʍʏɻʆʄɼʗɻɲʋʉʔɳʍɸʘʆ
ɶɿɲʏɻʆɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʍɸɸʋʀʋɸɷʉʋʉʄɿʏɿʃʊ͘
x ȸ ɸʇʉɿʃɸʀʘʍɻ ʅɸ ʏʉ ʌʊʄʉ ʏɻʎ ȵʐʌʘʋɲʁʃɼʎ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎ Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎ ʍʏɻ
ɷɿɲʅʊʌʔʘʍɻʏɻʎ
x ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎʋʉʄɿʏɿʃɼʎʏʘʆʃʌɲʏʙʆʅɸʄʙʆ͘
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȸ ɴɲʍɿʃɼ ɶʆʙʍɻ ʏɻʎ ɷʉʅɼʎ ʃɲɿ ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ʏʉʐ ɸʄʄɻʆɿʃʉʑ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʅɹʍɲ
ɲʋʊʏɿʎɸʋɿʖɸɿʌʉʑʅɸʆɸʎʅɸʏɲʌʌʐɽʅʀʍɸɿʎ͘
ȸɸʇʉɿʃɸʀʘʍɻʅɸʏɲɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɳʅʉʆʏɹʄɲʏɻʎɈȵȵ͘
ȸ ʃɲʏɲʆʊɻʍɻ ʃɲɿ ɸʇʉɿʃɸʀʘʍɻ ʅɸ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʘʆ ʍɻʅɲʆʏɿʃʊʏɸʌʘʆ
ɸʐʌʘʋɲʁʃʙʆ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆʏɻʎɈȵȵ͘
ȸ ɴɲʍɿʃɼ ɶʆʙʍɻ ʃɲɿ ɸʇʉɿʃɸʀʘʍɻ ʅɸ ʏɻ ʍʖʉʄɿʃɼ ɿɸʌɲʌʖʀɲ ʃɲɿ ʏʉ ʌʊʄʉ ʏʉʐ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑʍʏɻʆʋʐʌɲʅʀɷɲʏɻʎɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɿɸʌɲʌʖʀɲʎ͘

ȳɸʆɿʃɹʎȻʃɲʆʊʏɻʏɸʎ
ȿɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎɶɸʆɿʃɹʎɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎʋʉʐʋʌɹʋɸɿʆɲɹʖɸɿɲʋʉʃʏɼʍɸɿʉʋʏʐʖɿʉʑʖʉʎ;ʊʋʘʎɲʐʏɹʎɲʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿʍʏʉ
ɅɲʌɳʌʏɻʅɲȴɿʋʄʙʅɲʏʉʎʃɲɿʋɲʌɲʏʀɽɸʆʏɲɿɲʃʉʄʉʑɽʘʎͿʍɸʋʉɿɲͬʋʉɿɸʎɲʋʊɲʐʏɹʎɲʋʉʍʃʉʋɸʀʏʉʅɳɽɻʅɲ͖͘
Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻ͕ɲʆɳʄʐʍɻʃɲɿʍʑʆɽɸʍɻɷɸɷʉʅɹʆʘʆʃɲɿ
ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎʃɲɿɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻɹʌɶʘʆ
ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ͕ʅɸʏɻʖʌɼʍɻʃɲɿʏʘʆɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆ
ɇɸɴɲʍʅʊʎʍʏɻɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊʏɻʏɲʃɲɿʍʏɻʆʋʉʄʐʋʉʄɿʏɿʍʅɿʃʊʏɻʏɲ
ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ
ɇɸɴɲʍʅʊʎʍʏʉʔʐʍɿʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
Ʌʌʉʍɲʌʅʉɶɼʍɸʆɹɸʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ȵʋʀɷɸɿʇɻʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ͕ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎʃɲɿɻɽɿʃɼʎʐʋɸʐɽʐʆʊʏɻʏɲʎ
ȿɼʗɻɲʋʉʔɳʍɸʘʆ
ʃɲɿɸʐɲɿʍɽɻʍʀɲʎʍɸɽɹʅɲʏɲʔʑʄʉʐ
Ȱʐʏʊʆʉʅɻɸʌɶɲʍʀɲ
ȱʍʃɻʍɻʃʌɿʏɿʃɼʎʃɲɿɲʐʏʉʃʌɿʏɿʃɼʎ
Ƀʅɲɷɿʃɼɸʌɶɲʍʀɲ
Ʌʌʉɲɶʘɶɼʏɻʎɸʄɸʑɽɸʌɻʎ͕ɷɻʅɿʉʐʌɶɿʃɼʎʃɲɿɸʋɲɶʘɶɿʃɼʎʍʃɹʗɻʎ
ȵʌɶɲʍʀɲʍɸɷɿɸɽʆɹʎʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
͙͙
ȵʌɶɲʍʀɲʍɸɷɿɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ȱʄʄɸʎ͙
Ʌɲʌɳɶʘɶɼʆɹʘʆɸʌɸʐʆɻʏɿʃʙʆɿɷɸʙʆ
͙͙͘

ȿɼʗɻɲʋʉʔɳʍɸʘʆʍɸʍʖɹʍɻʅɸʏʉʍʖʉʄɿʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
Ȼʍʊʏɻʏɲɸʐʃɲɿʌɿʙʆʃɲɿɲʆɳʋʏʐʇɻʃʌɿʏɿʃɼʎʍʃɹʗɻʎ
ȸɶɸʍʀɲʃɲɿɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʍʖʉʄɿʃʉʑʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
ȵʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃɹʎʏɸʖʆɿʃɹʎ
ȰʐʏʊʆʉʅɻɸʌɶɲʍʀɲʃɲɿɃʅɲɷɿʃɼɸʌɶɲʍʀɲʍʏʉʍʖʉʄɿʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ɇɸɴɲʍʅʊʎʍʏɻɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊʏɻʏɲ
ȵʋʀɷɸɿʇɻʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ͕ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎʃɲɿɻɽɿʃɼʎʐʋɸʐɽʐʆʊʏɻʏɲʎʃɲɿɸʐɲɿʍɽɻʍʀɲʎʍɸ
ɽɹʅɲʏɲʔʑʄʉʐʃɲɿʃʉɿʆʘʆɿʃɳɸʐɳʄʘʏʘʆʉʅɳɷʘʆ
Ƀʌɶɳʆʘʍɻɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ
Ʌʌʉɲɶʘɶɼʏɻʎɸʄɸʑɽɸʌɻʎ͕ɷɻʅɿʉʐʌɶɿʃɼʎʃɲɿɸʋɲɶʘɶɿʃɼʎʍʃɹʗɻʎ
Ɂʉʅʉɽɸʍʀɲʃɲɿɻɽɿʃɼɸʌɶɲʍʀɲʎ


;ϯͿ ɅȵɆȻȵɍɃɀȵɁɃɀȰȺȸɀȰɈɃɇ
- ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ Ʌʉʄɿʏɿʃɼ Ͳ ȴɿʉʀʃɻʍɻ͗ ȵɿʍɲɶʘɶɿʃɹʎ ɹʆʆʉɿɸʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎ ʋʉʄɿʏɿʃɼʎ ʃɲɿ
ɷɿʉʀʃɻʍɻʎ͘
- ɇʐʆʏɲɶʅɲʏɿʃɹʎɲʌʖɹʎɶɿɲʏɻʆɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʃɲɿʏʉɺɼʏɻʅɲʏɻʎʋɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼʎɸʄɸʐɽɸʌʀɲʎ͘
Ƀ ʌʊʄʉʎ ʏɻʎ ʃʌɲʏɿʃɼʎ ɸʇʉʐʍʀɲʎ ʃɲɿ ʏʘʆ ʉʅɳɷʘʆ ʋʀɸʍɻʎ ʍʏɻʆ ɳʍʃɻʍɻ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎ
ʋʉʄɿʏɿʃɼʎ͘Ⱥɸʘʌʀɸʎɷɿʉʀʃɻʍɻʎʃɲɿʉʌɶɳʆʘʍɻʎ͘
- Ȼʍʏʉʌɿʃɼ ɸʇɹʄɿʇɻ ʏʘʆ ɽɸʘʌɿʙʆ ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ʃɲɿ ɷɿʉʀʃɻʍɻʎ ʃɲɿ ɻ ɸʋʀɷʌɲʍɼ ʏʉʐʎ ʍʏɻ
ɷɿʉʀʃɻʍɻʏɻʎɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ͘
- Ʉʌʉɿ͕Ɇɸʑʅɲʏɲ͕ȵʃʋʌʊʍʘʋʉɿ͘Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɹʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɸʎʏɻʎɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ͕ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʃɲɿ
ʉɿʃʉʆʉʅɿʃɼɲʆɳʋʏʐʇɻ͕ɿʍʊʏɻʏɲʏʘʆɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆɸʐʃɲɿʌɿʙʆ͕ʍʖʉʄɸʀʉʃɲɿʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ͕
ʍʖʉʄɿʃɼ ɸʋʀɷʉʍɻ͕ ʍʖʉʄɿʃɼ ɲʋʉʏʐʖʀɲ͘ Ɉʉ ʍʖʉʄɸʀʉ ʘʎ ʃʉɿʆʘʆɿʃʊʎ ʉʌɶɲʆɿʍʅʊʎ͕
ʃʉɿʆʘʆɿʉʄʉɶʀɲ ʏɻʎ ʍʖʉʄɿʃɼʎ ʏɳʇɻʎ͘ Ȼɷɸʉʄʉɶɿʃʉʋʉʄɿʏɿʃɹʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɸʎ ʏɻʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ͘
Ⱦʉɿʆʘʆɿʉʄʉɶɿʃɼɲʆɳʄʐʍɻʏɻʎɸʄʄɻʆɿʃɼʎɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎʅɸɸʋɸʃʏɳʍɸɿʎ
ʍʏɻʆʏɸʖʆɿʃɼʃɲɿȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ͘
- ȴʉʅɼʃɲɿɲʆɳʄʐʍɻʏʉʐȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ͗ȵʋɿʍʃʊʋɻʍɻʏʘʆɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ
- ʅɸʏɲʌʌʐɽʅʀʍɸʘʆ ʃɲɿ ɲʄʄɲɶʙʆ͘ ȴʉʅɼ ʃɲɿ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
;ɴɲɽʅʀɷɸʎ͕ ʏʑʋʉɿ ʍʖʉʄɿʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ͕ ɽɸʍʅʉʀ͕ ʃɲɿʆʉʏʉʅʀɸʎ ʃʄʋͿ ʃɲɿ ʏʉʐ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ
Ɉɸʖʆɿʃɼʎ ʹȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʃɲɿ Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻʎ͘ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɳ ʅʉʆʏɹʄɲ͘
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ȴɻʅʊʍɿɲ ʃɲɿ Ȼɷɿʘʏɿʃɼ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ͘ ɀɸʏɲɷɸʐʏɸʌʉɴɳɽʅɿɲ Ɉɸʖʆɿʃɼ ʃɲɿ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ
Ⱦɲʏɳʌʏɿʍɻ͘Ⱦɸʆʏʌɿʃɼʃɲɿʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼɷɿʉʀʃɻʍɻ͘ȸɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʅʉʆɳɷɲ
ʘʎɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼʅʉʆɳɷɲʃɲɿʔʉʌɹɲʎɳʍʃɻʍɻʎʃɲɿɷɿɲʅʊʌʔʘʍɻʎɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎʋʉʄɿʏɿʃɼʎ͘
ȵʍʘʏɸʌɿʃʊ ʃɲɿ ɸʇʘʏɸʌɿʃʊ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ ʏʉʐ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ʏɻʎ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎʅʉʆɳɷɲʎ͘ɇʖʉʄɿʃʊʃʄʀʅɲ͘ȸɷɿʉʀʃɻʍɻɲʆɽʌʙʋɿʆʉʐɷʐʆɲʅɿʃʉʑ͗ȸɷɿʉʀʃɻʍɻ
ɲʆɽʌʙʋɿʆʉʐ ɷʐʆɲʅɿʃʉʑ ʘʎ ɸʋɿʍʏɼʅɻ ʃɲɿ ʘʎ ʉʌɶɲʆʘʏɿʃɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ͘ Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɸʎ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʍʏɻʆ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ͘ Ʌʉʄɿʏɿʃɹʎ ʍʏɸʄɹʖʘʍɻʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ͕
ʋʉʄɿʏɿʃɹʎ ɸʇɹʄɿʇɻʎ ʃɲɿ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʏʘʆ ʍʏɸʄɸʖʙʆ ʏɻʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ͘ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ͘ ɇʖʉʄɿʃʊ ʅɳʆɲʏɺʅɸʆʏ͕ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊ ʅɳʆɲʏɺʅɸʆʏ͕ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻ ʍʖʉʄɿʃɼʎ
ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ͘ ɇʐɶʃʌɿʏɿʃɼ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ ȴɿʉʀʃɻʍɻ ʃɲɿ Ʌʉʄɿʏɿʃɼ͗ ȵʐʌʘʋɲʁʃɼ ʃɲɿ ɷɿɸɽʆɼʎ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ ʋʉʄɿʏɿʃɼ͘ ɇʐɶʃʌɿʏɿʃɹʎ ȵʐʌʘʋɲʁʃɹʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɹʎ ɷɿɲʍʏɳʍɸɿʎ ʹ
ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲʹɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɳɸʐʌʘʋɲʁʃɳ
- ʋʌʊʏʐʋɲ͕ɲʄʄɲɶɹʎʃɲɿɸʋɿʃɲɿʌʉʋʉɿɼʍɸɿʎʍʏɻɷʉʅɼʏʉʐɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎʃɲɿ
ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲʏɻʎɈȵȵʋʉʐʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿʅɸʏɿʎʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎʃɲɿʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃɹʎʃɲɿʆʉʏʉʅʀɸʎʍɸ
ɸʐʌʘʋɲʁʃʊʃɲɿʋɲɶʃʊʍʅɿʉɸʋʀʋɸɷʉ͘

;ϰͿ ȴȻȴȰȾɈȻȾȵɇʃɲɿɀȰȺȸɇȻȰȾȵɇɀȵȺɃȴɃȻͲȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸ
ɈɆɃɅɃɇɅȰɆȰȴɃɇȸɇ Ʌʌʊʍʘʋʉʅɸʋʌʊʍʘʋʉ
Ʌʌʊʍʘʋʉʅɸʋʌʊʍʘʋʉ͕ȵʇɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʃ͘ʄʋ͘

ɍɆȸɇȸɈȵɍɁɃȿɃȳȻɏɁ Ɂɲɿ
ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȰɇȾȰȻȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻɏɁ
ɍʌɼʍɻɈ͘Ʌ͘ȵ͘ʍʏɻȴɿɷɲʍʃɲʄʀɲ͕ʍʏɻʆ
ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɼȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ͕ʍʏɻʆȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ
ʅɸʏʉʐʎʔʉɿʏɻʏɹʎ

ɃɆȳȰɁɏɇȸȴȻȴȰɇȾȰȿȻȰɇ
Ʌɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ɲʆɲʄʐʏɿʃɳ ʉ ʏʌʊʋʉʎ ʃɲɿ
ʅɹɽʉɷʉɿɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ͘
ȴɿɲʄɹʇɸɿʎ͕ ɇɸʅɿʆɳʌɿɲ͕ ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɼ ȱʍʃɻʍɻ͕
ȱʍʃɻʍɻ Ʌɸɷʀʉʐ͕ ɀɸʄɹʏɻ Θ ɲʆɳʄʐʍɻ
ɴɿɴʄɿʉɶʌɲʔʀɲʎ͕ Ɍʌʉʆʏɿʍʏɼʌɿʉ͕ Ʌʌɲʃʏɿʃɼ
;ɈʉʋʉɽɹʏɻʍɻͿ͕ Ⱦʄɿʆɿʃɼ ȱʍʃɻʍɻ͕ Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃʊ
ȵʌɶɲʍʏɼʌɿʉ͕
ȴɿɲɷʌɲʍʏɿʃɼ
ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲ͕
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɹʎ ɸʋɿʍʃɹʗɸɿʎ͕ ȵʃʋʊʆɻʍɻ ʅɸʄɹʏɻʎ
;ƉƌŽũĞĐƚͿ͕ ɇʐɶɶʌɲʔɼ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ͬ ɸʌɶɲʍɿʙʆ͕
Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃɼɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ͕ʃ͘ʄʋ͘

Ȱʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿʉɿʙʌɸʎʅɸʄɹʏɻʎʏʉʐʔʉɿʏɻʏɼɶɿɲ
ʃɳɽɸ ʅɲɽɻʍɿɲʃɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʉɿ
ʙʌɸʎʅɻʃɲɽʉɷɻɶʉʑʅɸʆɻʎʅɸʄɹʏɻʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ʏɿʎɲʌʖɹʎʏʉʐd^

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ
ȴɿɲʄɹʇɸɿʎ
ȱʍʃɻʍɻͲɅʌɳʇɻ
Ȱʏʉʅɿʃɼɀɸʄɹʏɻ


ɇʑʆʉʄʉɀɲɽɼʅɲʏʉʎ

Ɍʊʌʏʉʎȵʌɶɲʍʀɲʎ
ȵʇɲʅɼʆʉʐ
Ϯϲ
ϭϯ
ϱϭ


ϵϬ



ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɌɃȻɈȸɈɏɁ 
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼʏɻʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ

ȳʄʙʍʍɲ Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͕ ɀɹɽʉɷʉɿ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͕
ȴɿɲʅʉʌʔʘʏɿʃɼ  ɼ ɇʐʅʋɸʌɲʍʅɲʏɿʃɼ͕ ȴʉʃɿʅɲʍʀɲ
Ʌʉʄʄɲʋʄɼʎ ȵʋɿʄʉɶɼʎ͕ ȵʌʘʏɼʍɸɿʎ ɇʑʆʏʉʅɻʎ
Ȱʋɳʆʏɻʍɻʎ͕ ȵʌʘʏɼʍɸɿʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ȴʉʃɿʅʀʘʆ͕
ȵʋʀʄʐʍɻ Ʌʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ͕ ȳʌɲʋʏɼ ȵʌɶɲʍʀɲ͕
ȶʃɽɸʍɻ ͬ Ȱʆɲʔʉʌɳ͕ Ʌʌʉʔʉʌɿʃɼ ȵʇɹʏɲʍɻ͕
ȴɻʅʊʍɿɲɅɲʌʉʐʍʀɲʍɻ͕ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɼȵʌɶɲʍʀɲ͕
Ⱦʄɿʆɿʃɼ ȵʇɹʏɲʍɻ Ȱʍɽɸʆʉʑʎ͕ Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃɼ
ȵʌʅɻʆɸʀɲ͕ȱʄʄɻͬȱʄʄɸʎ

Ȱʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʌɻʏɳ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅɹʆɲ ʃʌɿʏɼʌɿɲ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎʃɲɿɸɳʆʃɲɿʋʉʐɸʀʆɲɿʋʌʉʍɴɳʍɿʅɲ
ɲʋʊʏʉʐʎʔʉɿʏɻʏɹʎ͘

ȳʄʙʍʍɲɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͗ ȵʄʄɻʆɿʃɼ

Ɉʌʊʋʉʎɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ
ȳʌɲʋʏɼʏɸʄɿʃɼɸʇɹʏɲʍɻ;ϭϬϬйͿ

Ƀɿʔʉɿʏɻʏɹʎɸʇɸʏɳɺʉʆʏɲɿʍʏɿʎʏɸʄɿʃɹʎɶʌɲʋʏɹʎɸʇɸʏɳʍɸɿʎ
ʅɸ ɽɹʅɲʏɲ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ɼͬʃɲɿ ɸʌʘʏɼʍɸɿʎ ʍʑʆʏʉʅɻʎ
ɲʋɳʆʏɻʍɻʎ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏʉʑʆ ʃʌɿʏɿʃɼ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ ʃɲɿ
ʍʐʆɽɸʏɿʃɼ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ʋɿʉ ʃɳʏʘ
ʃʌɿʏɼʌɿɲ͗
x ɇʐʆɳʔɸɿɲʏʉʐʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐʅɸʏʉɽɹʅɲ
x Ʌʄɻʌʊʏɻʏɲʃɳʄʐʗɻʎʏʉʐɽɹʅɲʏʉʎ
x ȵʅɴɳɽʐʆʍɻʃɲɿʃʌɿʏɿʃɼɷɿɲʖɸʀʌɻʍɻʏʉʐɽɹʅɲʏʉʎ
x ȿʉɶɿʃɼʃɲɿʍʐʆʉʖɼʏʉʐʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ
x Ⱦɲʏɳʄʄɻʄɻʖʌɼʍɻɶʄʙʍʍɲʎ
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;ϱͿ ɇɉɁȻɇɈɏɀȵɁȸͲȲȻȲȿȻɃȳɆȰɌȻȰ

- Ȼɲʃʘɴʀɷɻʎ ȳ͘ ;ϮϬϬϯͿ Ⱥɸʍʅʉʀ ʃɲɿ Ʌʉʄɿʏɿʃɹʎ ʏɻʎ Ɉɸʖʆɿʃɼʎ ʃɲɿ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ
ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ͕ɸʃɷ͘
- Ɉɺɿʊʄɲ
- Ȱʆɷʌɹʉʐ Ȱ͘ ;ϭϵϵϵͿ Ⱥɹʅɲʏɲ Ƀʌɶɳʆʘʍɻʎ ʃɲɿ ȴɿʉʀʃɻʍɻʎ ʏɻʎ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎʃɲɿ ʏɻʎ
ɇʖʉʄɿʃɼʎ
- ɀʉʆɳɷɲʎ͕ɸʃɷͨ͘Ɂɹɲɇʑʆʉʌɲͩȿɿɴɳʆɻ
- ȾʘʏʍʀʃɻʎȲ͘;ϮϬϬϬͿȵɿʍɲɶʘɶɼʍʏɻʆȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻΘȾɲʏɳʌʏɿʍɻ͕ɸʃɷ͘
ȵʄʄɻʆ
- ɇɲʂʏɻʎɍ͘;ϮϬϬϱͿɃʌɶɳʆʘʍɻΘȴɿʉʀʃɻʍɻȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ͕Ȱɽɼʆɲ
- ȳʃʊʏʉɴʉʎ Ȱ͘ ;ϭϵϵϳͿ Ʌɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼ Ȱʄʄɻʄɸʋʀɷʌɲʍɻ͕ ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ ʃɲɿ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɼ
ɀɳɽɻʍɻʍʏʉ
- ɇʖʉʄɸʀʉ͕ɸʃɷ͘'ƵƚĞŶďĞƌŐ
- DƵŚůďĂƵĞƌȾ͕͘Ⱦʉɿʆʘʆɿʃʉʋʉʀɻʍɻ͕ɽɸʘʌʀɲʃɲɿȶʌɸʐʆɲ͕ɸʃɷ͘ȰʔʉʀȾʐʌɿɲʃʀɷɻ
- ŽƚƚŽŵŽƌĞɈ͘;ϮϬϬϬͿȾʉɿʆʘʆɿʉʄʉɶʀɲ͕ɸʃɷ͘'ƵƚĞŶďĞƌŐ
- ĂŶŬƐK͘ȸȾʉɿʆʘʆɿʉʄʉɶʀɲʏɻʎɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ͘Ⱥɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻ͕ɸʃɷ͘Ʌɲʌɲʏɻʌɻʏɼʎ
- ůĂĐŬůĞĚŐĞ ͘ Θ ,ƵŶƚ͕  ;ϭϵϵϱͿ Ⱦʉɿʆʘʆɿʉʄʉɶʀɲ ʏɻʎ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ͕ Ȱɽɼʆɲ͕ ɸʃɷ͘
ȶʃʔʌɲʍɻ
- ɌʌɲɶʃʉʐɷɳʃɻȰ͘;ϭϵϴϱͿȾʉɿʆʘʆɿʉʄʉɶʀɲʏɻʎȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ͕ɸʃɷ͘Ʌɲʋɲɺɼʍɻ
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ɅȵɆȻȳɆȰɀɀȰɀȰȺȸɀȰɈɃɇ
ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾȵɇȵɌȰɆɀɃȳȵɇȸͬɉ

;ϭͿ ȳȵɁȻȾȰ
ɇɍɃȿȸ
ɈɀȸɀȰ
ȵɅȻɅȵȴɃɇɅɃɉȴɏɁ
ȾɏȴȻȾɃɇɀȰȺȸɀȰɈɃɇ

Ȱ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘
ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃ
ȵɅɅȰȻȾ


ȵɂȰɀȸɁɃɇɅɃɉȴɏɁ Ϯʉ

ɈȻɈȿɃɇɀȰȺȸɀȰɈɃɇ Ʌɲɿɷɲɶʘɶɿʃɹʎȵʔɲʌʅʉɶɹʎȸͬɉ
ȰɉɈɃɈȵȿȵȻɇȴȻȴȰȾɈȻȾȵɇȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ
ʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʉɿʋɿʍʏʘʏɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎɲʋʉʆɹʅʉʆʏɲɿʍɸɷɿɲʃʌɿʏɳ
ʅɹʌɻʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎʋ͘ʖ͘ȴɿɲʄɹʇɸɿʎ͕ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɹʎȰʍʃɼʍɸɿʎʃ͘ʄʋ͘Ȱʆʉɿ
ʋɿʍʏʘʏɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎɲʋʉʆɹʅʉʆʏɲɿɸʆɿɲʀɲɶɿɲʏʉʍʑʆʉʄʉʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎ
ɲʆɲɶʌɳʗʏɸʏɿʎɸɴɷʉʅɲɷɿɲʀɸʎʙʌɸʎɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎʃɲɿʏʉʍʑʆʉʄʉʏʘʆ
ʋɿʍʏʘʏɿʃʙʆʅʉʆɳɷʘʆ

Ⱥɸʘʌʀɲ;ɷɿɲʄɹʇɸɿʎͿͲȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɹʎɲʍʃɼʍɸɿʎ

ȵȲȴɃɀȰȴȻȰȻȵɇ
ɏɆȵɇ
ȴȻȴȰɇȾȰȿȻȰɇ

ɅȻɇɈɏɈȻȾȵɇ
ɀɃɁȰȴȵɇ

ϭȺнϭȵ

ϰ

Ʌʌʉʍɽɹʍʏɸʍɸɿʌɹʎɲʆʖʌɸɿɲʍʏɸʀ͘ȸʉʌɶɳʆʘʍɻɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎʃɲɿʉɿ
ɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎʅɹɽʉɷʉɿʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿɲʆɲʄʐʏɿʃɳ
ʍʏʉ;ɷͿ͘

 

ɈɉɅɃɇɀȰȺȸɀȰɈɃɇ ȵɿɷʀʃɸʐʍɻʎ;ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊͿ
ɶɸʆɿʃʉʑʐʋʉɴɳɽʌʉʐ͕
ɸɿɷɿʃʉʑʐʋʉɴɳɽʌʉʐ͕ɸɿɷʀʃɸʐʍɻʎ
ɶɸʆɿʃʙʆɶʆʙʍɸʘʆ͕ɲʆɳʋʏʐʇɻʎɷɸʇɿʉʏɼʏʘʆ

ɅɆɃȰɅȰȻɈɃɉɀȵɁȰɀȰȺȸɀȰɈȰ͗

ȳȿɏɇɇȰȴȻȴȰɇȾȰȿȻȰɇʃɲɿ
ȵɂȵɈȰɇȵɏɁ͗
ɈɃɀȰȺȸɀȰɅɆɃɇɌȵɆȵɈȰȻɇȵ
ɌɃȻɈȸɈȵɇZ^Dh^
ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾȸɇȵȿȻȴȰ
ɀȰȺȸɀȰɈɃɇ;hZ>Ϳ

Ⱦɲʆɹʆɲ
ȵʄʄɻʆɿʃɼ
Ɂɲɿ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĞĐůĂƐƐ͘ĂƐƉĞƚĞ͘ŐƌͬĐŽƵƌƐĞƐͬWDϮϯϯͬ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĞĐůĂƐƐ͘ĂƐƉĞƚĞ͘ŐƌͬĐŽƵƌƐĞƐͬhEϭϭϯͬ
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĞĐůĂƐƐ͘ĂƐƉĞƚĞ͘ŐƌͬĐŽƵƌƐĞƐͬhEϭϭϰͬ


;ϮͿ ɀȰȺȸɇȻȰȾȰȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
ɀɲɽɻʍɿɲʃɳȰʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ
Ʌɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿʏɲʅɲɽɻʍɿɲʃɳɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎʉɿʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎɶʆʙʍɸɿʎ͕ɷɸʇɿʊʏɻʏɸʎʃɲɿɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎ
ʃɲʏɲʄʄɼʄʉʐɸʋɿʋɹɷʉʐʋʉʐɽɲɲʋʉʃʏɼʍʉʐʆʉɿʔʉɿʏɻʏɹʎʅɸʏɳʏɻʆɸʋɿʏʐʖɼʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎ͘
ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɸʀʏɸʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲȰ
x ɅɸʌɿɶʌɲʔɼʏʉʐȵʋɿʋɹɷʉʐʏʘʆɀɲɽɻʍɿɲʃʙʆȰʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆɶɿɲʃɳɽɸɹʆɲʃʑʃʄʉʍʋʉʐɷʙʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɅʄɲʀʍɿʉ
ɅʌʉʍʊʆʏʘʆʏʉʐȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑɍʙʌʉʐȰʆʙʏɲʏɻʎȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ
x Ʌɸʌɿɶʌɲʔɿʃʉʀȴɸʀʃʏɸʎȵʋɿʋɹɷʘʆϲ͕ϳΘϴʏʉʐȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑɅʄɲɿʍʀʉʐɅʌʉʍʊʆʏʘʆȴɿɳȲʀʉʐɀɳɽɻʍɻʎʃɲɿʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲȲ
x ɅɸʌɿʄɻʋʏɿʃʊʎɃɷɻɶʊʎʍʐɶɶʌɲʔɼʎɀɲɽɻʍɿɲʃʙʆȰʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ

ɇʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎɸʋɿʖɸɿʌɸʀʏɲɿʅʀɲɷɿɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɼʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʅɸɴɳʍɻɷɿɸɽʆɸʀʎ
ʏɳʍɸɿʎ ɲʋʊ ʏʉ ʖʙʌʉ ʏɻʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʊʋʘʎ ɲʐʏɼ ʏʉʐ ^dD ;^ĐŝĞŶĐĞ͕ dĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕
ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ͕ DĂƚŚĞŵĂƚŝĐƐͿ  ʍʏɻʆ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ͕ ʋʉʐ ɷɿɲʍʐʆɷɹɸɿ  Ⱥɸʏɿʃɹʎ ȵʋɿʍʏɼʅɸʎ͕
Ɉɸʖʆʉʄʉɶʀɲ͕ ȵʋɿʍʏɼʅɸʎ ʏʘʆ ɀɻʖɲʆɿʃʙʆ͕ ʃɲɿ ɀɲɽɻʅɲʏɿʃɳ ʅɸ ʏɻʆ ȴɿɷɲʃʏɿʃɼ͕ ʙʍʏɸ ɻ
ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ʗɻʔɿɲʃʙʆ ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ ɶɿɲ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑʎ ʍʃʉʋʉʑʎ ʆɲ ɲʋɲɿʏɸʀ ʏɻʆ
ʍʑʆɽɸʍɻ ɸʆʆʉɿʙʆ ɲʋʊ ʋʉɿʃʀʄɲ ɶʆʘʍʏɿʃɳ ɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲ͘ Ʌɿʉ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ͕ ʅɸʏɳ ʏɻʆ
ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎʉɿʔʉɿʏɻʏɹʎɽɲɸʀʆɲɿɿʃɲʆʉʀ͗
- ʆɲɲʆɲʋʏʑʍʍʉʐʆʋʌʉʍʉʅʉɿʘʅɹʆɲʅʉʆʏɹʄɲʔʐʍɿʃʙʆɷɿɸʌɶɲʍɿʙʆɲʇɿʉʋʉɿʙʆʏɲʎ
ʃɲʏɳʄʄɻʄɸʎʗɻʔɿɲʃɹʎʏɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎʃɲɿʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʏɿʃɳʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏɲʃɲɿʆɲʏɲ
ɸʆʏɳʍʍʉʐʆʍɸɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɷɿɸʌɸʑʆɻʍɻʎ
- ʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʗɻʔɿɲʃɹʎʏɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲɸʆʏʉʋʀɺʉʐʆʃɲɿʆɲ
ɷɿɲʅʉɿʌɳɺʉʆʏɲɿʗɻʔɿɲʃʉʑʎɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑʎʋʊʌʉʐʎʍʏʉȴɿɲɷʀʃʏʐʉ
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ʆɲʍʖɸɷɿɳɺʉʐʆɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎʌʉʅʋʉʏɿʃɼʎʍɸʍʑɶʖʌʉʆɲʅɲɽɻʍɿɲʃɳ
ʋʄɲʀʍɿɲʋʉʐɴɲʍʀɺʉʆʏɲɿʍɸʍʐʆɽɸʏɿʃɹʎɸʌɶɲʍʀɸʎ
ʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏʉʐʎɸʆʆʉɿʉʄʉɶɿʃʉʑʎʖɳʌʏɸʎʘʎɸʌɶɲʄɸʀɲɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ͕ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͕
ʃɲɿʅɳɽɻʍɻʎ
ʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏɲʍʐɶɶʌɲʔɼʎɼɲʆɳʋʏʐʇɻʎɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆɸʔɲʌʅʉɶʙʆ
ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲɲʆɲʋʏʑʍʍʉʐʆʗɻʔɿɲʃɳʅɲɽɻʍɿɲʃɳɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲ
ʆɲɲʆɲʄʑʉʐʆʃɲɿʆɲɲʇɿʉʄʉɶʉʑʆʗɻʔɿɲʃɳɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɳʋɲɿʖʆʀɷɿɲʃɲɿʆɲʏɲɲʇɿʉʋʉɿʉʑʆ
ʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏɻʎɴɲʍɿʍʅɹʆɻʎʍʏʉʋɲɿʖʆʀɷɿʅɳɽɻʍɻʎ;ŐĂŵĞͲďĂƐĞĚůĞĂƌŶŝŶŐͲƐĞƌŝŽƵƐ
ŐĂŵĞƐͿ

ȳɸʆɿʃɹʎȻʃɲʆʊʏɻʏɸʎ
ȿɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎɶɸʆɿʃɹʎɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎʋʉʐʋʌɹʋɸɿʆɲɹʖɸɿɲʋʉʃʏɼʍɸɿʉʋʏʐʖɿʉʑʖʉʎ;ʊʋʘʎɲʐʏɹʎɲʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿʍʏʉ
ɅɲʌɳʌʏɻʅɲȴɿʋʄʙʅɲʏʉʎʃɲɿʋɲʌɲʏʀɽɸʆʏɲɿɲʃʉʄʉʑɽʘʎͿʍɸʋʉɿɲͬʋʉɿɸʎɲʋʊɲʐʏɹʎɲʋʉʍʃʉʋɸʀʏʉʅɳɽɻʅɲ͖͘
Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻ͕ɲʆɳʄʐʍɻʃɲɿʍʑʆɽɸʍɻɷɸɷʉʅɹʆʘʆʃɲɿ
ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎʃɲɿɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻɹʌɶʘʆ
ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ͕ʅɸʏɻʖʌɼʍɻʃɲɿʏʘʆɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆ
ɇɸɴɲʍʅʊʎʍʏɻɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊʏɻʏɲʃɲɿʍʏɻʆʋʉʄʐʋʉʄɿʏɿʍʅɿʃʊʏɻʏɲ
ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ
ɇɸɴɲʍʅʊʎʍʏʉʔʐʍɿʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
Ʌʌʉʍɲʌʅʉɶɼʍɸʆɹɸʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ȵʋʀɷɸɿʇɻʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ͕ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎʃɲɿɻɽɿʃɼʎʐʋɸʐɽʐʆʊʏɻʏɲʎ
ȿɼʗɻɲʋʉʔɳʍɸʘʆ
ʃɲɿɸʐɲɿʍɽɻʍʀɲʎʍɸɽɹʅɲʏɲʔʑʄʉʐ
Ȱʐʏʊʆʉʅɻɸʌɶɲʍʀɲ
ȱʍʃɻʍɻʃʌɿʏɿʃɼʎʃɲɿɲʐʏʉʃʌɿʏɿʃɼʎ
Ƀʅɲɷɿʃɼɸʌɶɲʍʀɲ
Ʌʌʉɲɶʘɶɼʏɻʎɸʄɸʑɽɸʌɻʎ͕ɷɻʅɿʉʐʌɶɿʃɼʎʃɲɿɸʋɲɶʘɶɿʃɼʎʍʃɹʗɻʎ
ȵʌɶɲʍʀɲʍɸɷɿɸɽʆɹʎʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
͙͙
ȵʌɶɲʍʀɲʍɸɷɿɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ȱʄʄɸʎ͙
Ʌɲʌɳɶʘɶɼʆɹʘʆɸʌɸʐʆɻʏɿʃʙʆɿɷɸʙʆ
͙͙͘

Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻ͕ɲʆɳʄʐʍɻʃɲɿʍʑʆɽɸʍɻɷɸɷʉʅɹʆʘʆʃɲɿʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ͕ʅɸʏɻʖʌɼʍɻʃɲɿʏʘʆ
ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ
Ʌʌʉʍɲʌʅʉɶɼʍɸʆɹɸʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ȿɼʗɻɲʋʉʔɳʍɸʘʆ
Ȱʐʏʊʆʉʅɻɸʌɶɲʍʀɲ
Ƀʅɲɷɿʃɼɸʌɶɲʍʀɲ
ȵʌɶɲʍʀɲʍɸɷɿɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ȵɶʃɳʌʍɿɸʎɷɸʇɿʊʏɻʏɸʎ
Ȱʆɲɶʆʙʌɿʍɻʏʘʆͨʅɸɶɳʄʘʆɿɷɸʙʆͩʍʏɿʎȵʋɿʍʏɼʅɸʎ͕ʏɻʆɀɻʖɲʆɿʃɼʃɲɿʏɲɀɲɽɻʅɲʏɿʃɳ


;ϯͿ ɅȵɆȻȵɍɃɀȵɁɃɀȰȺȸɀȰɈɃɇ
- ȵɿʍɲɶʘɶɼʍʏʉʍʖɸɷɿɲʍʅʊɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆʍɸʆɲʌʀʘʆɴɲʍɿʍʅɹʆʘʆʍɸʗɻʔɿɲʃɹʎʏɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ
- ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎʃɲɿɲʆɳʋʏʐʇɻʐʋʉʄʉɶɿʍʏɿʃʙʆʅʉʆʏɹʄʘʆʋʌʉʍʉʅʉʀʘʍɻʎʅɸʖʌɼʍɻɶʄʘʍʍʙʆ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʉʑɼʋɸʌɿɴɲʄʄʊʆʏʘʆʍʐɶɶʌɲʔɼʎɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆɸʔɲʌʅʉɶʙʆ
- Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻ ʃɲɿ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ ʋʊʌʘʆ ʃɲɿ ʅɲɽɻʍɿɲʃʙʆ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʘʆ ʍʏʉ
ȴɿɲɷʀʃʏʐʉ͗ ʋɻɶɹʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ ʐʄɿʃʉʑ ʍʏʉ ȴɿɲɷʀʃʏʐʉ͕ ʋʆɸʐʅɲʏɿʃɳ ɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲ͕
ʃʉɿʆʘʆɿʃɳɷʀʃʏʐɲ
- ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ ʌʉʅʋʉʏɿʃɼ͗ ɴɲʍɿʃɹʎ ɹʆʆʉɿɸʎ͕ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ʏɻʆ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃɲɿ ʏʉʆ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊ ʅʉʆʏɹʄʘʆ ;ʌʉʅʋʊʏͿ͕ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎʌʉʅʋʉʏɿʃɼʎ
- ȵʌɶɲʄɸʀɲʖɲʌʏʉɶʌɳʔɻʍɻʎ͗ɴɲʍɿʃɹʎɹʆʆʉɿɸʎʃɲɿɸʀɷɻʖɲʌʏʙʆ;ʋ͘ʖ͘ɸʆʆʉɿʉʄʉɶɿʃʉʀͬʆʉɻʏɿʃʉʀ
ʖɳʌʏɸʎͿ͕ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ɸʆʆʉɿʉʄʉɶɿʃʉʑ ʖɳʌʏɻ͕ ʍʐʆɸʌɶɲʏɿʃɼ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ
ɸʆʆʉɿʉʄʉɶɿʃʙʆʖɲʌʏʙʆ͕ʗɻʔɿɲʃɳɸʌɶɲʄɸʀɲʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑʃɲɿɷɿɲʅʉɿʌɲʍʅʉʑɸʆʆʉɿʉʄʉɶɿʃʙʆ
ʖɲʌʏʙʆ
- Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏɲ ʍʐɶɶʌɲʔɼʎ ɼ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ ɸʔɲʌʅʉɶʙʆ͗ >ŽŐŽͲůŝŬĞ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏɲ͕ ɸɿʃʉʆɿʃɳ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏɲ͕ ɸʌɶɲʄɸʀɲ  ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʅʉʆʏɹʄʘʆ ʋʌʉʍʉʅʉʀʘʍɻʎ
;DŽĚĞůůƵƐͲ/ŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞWŚǇƐŝĐƐͲzE<ͲƵƚŽŐƌĂƉŚͲK,ϲʃʄʋͿ
- Ɏɻʔɿɲʃɳ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɳ ʋɲɿʖʆʀɷɿɲ͗ ɴɲʍɿʃɹʎ ɹʆʆʉɿɸʎ ʃɲɿ ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ͕
ʃʌɿʏɼʌɿɲɲʆɳʄʐʍɻʎʃɲɿɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͕ɴɲʍɿʃɹʎɲʌʖɹʎʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑʗɻʔɿɲʃʙʆʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ͕
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏɲɲʆɳʋʏʐʇɻʎʗɻʔɿɲʃʙʆʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ͘

;ϰͿ ȴȻȴȰȾɈȻȾȵɇʃɲɿɀȰȺȸɇȻȰȾȵɇɀȵȺɃȴɃȻͲȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸ
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ɈɆɃɅɃɇɅȰɆȰȴɃɇȸɇ Ʌʌʊʍʘʋʉʅɸʋʌʊʍʘʋʉ
Ʌʌʊʍʘʋʉʅɸʋʌʊʍʘʋʉ͕ȵʇɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʃ͘ʄʋ͘

ɍɆȸɇȸɈȵɍɁɃȿɃȳȻɏɁ ɍʌɼʍɻʋʄɲʏʔʊʌʅɲʎĞͲĐůĂƐƐɶɿɲʋɲʌʉʖɼɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ
ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȰɇȾȰȻȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻɏɁ ʐʄɿʃʉʑ͕ɲʆɳʌʏɻʍɻɲʆɲʃʉɿʆʙʍɸʘʆ͕ʃɲʏɳɽɸʍɻɸʌɶɲʍɿʙʆ

ɍʌɼʍɻɈ͘Ʌ͘ȵ͘ʍʏɻȴɿɷɲʍʃɲʄʀɲ͕ʍʏɻʆ
ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɼȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ͕ʍʏɻʆȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ
ʅɸʏʉʐʎʔʉɿʏɻʏɹʎ

ʃɲɿɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʅɸʔʉɿʏɻʏɹʎ
ɍʌɼʍɻɈ͘Ʌ͘ȵ͘ʍʏɻɽɸʘʌʀɲΘʍʏɿʎɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɹʎ
ɲʍʃɼʍɸɿʎ
ɃɆȳȰɁɏɇȸȴȻȴȰɇȾȰȿȻȰɇ
Ɍʊʌʏʉʎȵʌɶɲʍʀɲʎ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ
Ʌɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ɲʆɲʄʐʏɿʃɳ ʉ ʏʌʊʋʉʎ ʃɲɿ
ȵʇɲʅɼʆʉʐ
ʅɹɽʉɷʉɿɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ͘
ȴɿɲʄɹʇɸɿʎ;ϭϯɸɴɷʉʅɳɷɸʎ
ϭϯʙʌɸʎ
ȴɿɲʄɹʇɸɿʎ͕ ɇɸʅɿʆɳʌɿɲ͕ ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɼ ȱʍʃɻʍɻ͕
ȱʍʃɻʍɻ Ʌɸɷʀʉʐ͕ ɀɸʄɹʏɻ Θ ɲʆɳʄʐʍɻ
ɍϭʙʌɸʎͿ
ɴɿɴʄɿʉɶʌɲʔʀɲʎ͕ Ɍʌʉʆʏɿʍʏɼʌɿʉ͕ Ʌʌɲʃʏɿʃɼ
ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɹʎɲʍʃɼʍɸɿʎ
Ϯϲʙʌɸʎ
;ɈʉʋʉɽɹʏɻʍɻͿ͕ Ⱦʄɿʆɿʃɼ ȱʍʃɻʍɻ͕ Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃʊ
ȵʌɶɲʍʏɼʌɿʉ͕
ȴɿɲɷʌɲʍʏɿʃɼ
ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲ͕
;ϭϯɸɴɷʉʅɳɷɸʎɍϮʙʌɸʎͿ
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɹʎ ɸʋɿʍʃɹʗɸɿʎ͕ ȵʃʋʊʆɻʍɻ ʅɸʄɹʏɻʎ
ɇʐɶɶʌɲʔɼɸʌɶɲʍʀɲʎͬ
ϭϯʙʌɸʎ
;ƉƌŽũĞĐƚͿ͕ ɇʐɶɶʌɲʔɼ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ͬ ɸʌɶɲʍɿʙʆ͕
ɸʌɶɲʍɿʙʆ
Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃɼɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ͕ʃ͘ʄʋ͘

Ʌʌʉɸʏʉɿʅɲʍʀɲɶɿɲʏɸʄɿʃɼ
ϭϲʙʌɸʎ
Ȱʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿʉɿʙʌɸʎʅɸʄɹʏɻʎʏʉʐʔʉɿʏɻʏɼɶɿɲ
ɸʇɹʏɲʍɻ
ʃɳɽɸ ʅɲɽɻʍɿɲʃɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʉɿ
ʙʌɸʎʅɻʃɲɽʉɷɻɶʉʑʅɸʆɻʎʅɸʄɹʏɻʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸ


ʏɿʎɲʌʖɹʎʏʉʐd^
ɇʑʆʉʄʉɀɲɽɼʅɲʏʉʎ
ϲϴ
ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɌɃȻɈȸɈɏɁ 
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼʏɻʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ
ȳʄʙʍʍɲɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͗ ȵʄʄɻʆɿʃɼ

ȳʄʙʍʍɲ Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͕ ɀɹɽʉɷʉɿ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͕ 
ȴɿɲʅʉʌʔʘʏɿʃɼ  ɼ ɇʐʅʋɸʌɲʍʅɲʏɿʃɼ͕ ȴʉʃɿʅɲʍʀɲ Ɉʌʊʋʉʎɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ
Ʌʉʄʄɲʋʄɼʎ ȵʋɿʄʉɶɼʎ͕ ȵʌʘʏɼʍɸɿʎ ɇʑʆʏʉʅɻʎ
Ⱥɸʘʌɻʏɿʃʊʅɹʌʉʎ͗
ȳʌɲʋʏɼʏɸʄɿʃɼɸʇɹʏɲʍɻ;ϭϬϬйͿ
Ȱʋɳʆʏɻʍɻʎ͕ ȵʌʘʏɼʍɸɿʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ȴʉʃɿʅʀʘʆ͕

ȵʋʀʄʐʍɻ Ʌʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ͕ ȳʌɲʋʏɼ ȵʌɶɲʍʀɲ͕
ȶʃɽɸʍɻ ͬ Ȱʆɲʔʉʌɳ͕ Ʌʌʉʔʉʌɿʃɼ ȵʇɹʏɲʍɻ͕ ɅʌʉɲɿʌɸʏɿʃɹʎɸʌɶɲʍʀɸʎʅɹʖʌɿʏʉϮϬйʏʉʐɴɲɽʅʉʑʏɻʎ
ȴɻʅʊʍɿɲɅɲʌʉʐʍʀɲʍɻ͕ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɼȵʌɶɲʍʀɲ͕
Ⱦʄɿʆɿʃɼ ȵʇɹʏɲʍɻ Ȱʍɽɸʆʉʑʎ͕ Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃɼ Ⱥɸʘʌʀɲʎ
ȵʌʅɻʆɸʀɲ͕ȱʄʄɻͬȱʄʄɸʎ
ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʊʅɹʌʉʎ͗ Ʌɲʌɳɷʉʍɻɲʍʃɼʍɸʘʆ;ϭϬϬйͿ



Ȱʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʌɻʏɳ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅɹʆɲ ʃʌɿʏɼʌɿɲ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎʃɲɿɸɳʆʃɲɿʋʉʐɸʀʆɲɿʋʌʉʍɴɳʍɿʅɲ Ɉɸʄɿʃɼɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ͗ Ⱥɸʘʌɻʏɿʃʊʅɹʌʉʎ;ϲϬйͿ
ɲʋʊʏʉʐʎʔʉɿʏɻʏɹʎ͘

ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʊʅɹʌʉʎ;ϰϬйͿ

Ʌʌʉʒʋʊɽɸʍɻ͗
ȵʋɿʏʐʖɼʎɸʇɹʏɲʍɻ

;ɴɲɽʅʊʎtϱʃɲɿʍʏɲɷʑʉʅɹʌɻͿ


;ϱͿ ɇɉɁȻɇɈɏɀȵɁȸͲȲȻȲȿȻɃȳɆȰɌȻȰ
- Ɏʐʖɳʌɻʎ͕ ɇ͘ Θ Ⱦɲʄʉɴʌɹʃʏɻʎ͕  Ⱦ͘ ;ϮϬϭϳͿ͘ ȴɿɷɲʃʏɿʃɼ ʃɲɿ ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ^dDʃɲɿɈɅȵ͘ȾʘɷɿʃʊʎȵʑɷʉʇʉʎϲϴϯϳϰϮϱϰ͘ȵʃɷʊʍɸɿʎɈɺɿʊʄɲ͘
- ZŽďůǇĞƌD͕͘͘ŽĞƌŝŶŐ͘,͘;ϮϬϭϱͿ͘ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼɈɸʖʆʉʄʉɶʀɲʃɲɿȴɿɷɲʍʃɲʄʀɲ͘
ɀʉʐʆʏʌʀɷʉʐ͕ɀ͘;ɸʋɿʅ͕͘ʅʏʔʌͿ͘ȵʃɷʉʏɿʃʊʎɄʅɿʄʉʎȻɏɁ͘
- Ⱦʐʆɻɶʊʎ͕Ʌ͘;ϮϬϭϭͿ͘Ɉʉʅɳɽɻʅɲʏɻʎɷɿɸʌɸʑʆɻʍɻʎ͕Ɉʊʋʉʎ͘
- Ɏʐʖɳʌɻʎ ɇ͘ ;ϮϬϭϬͿ͘ ȵɿʍɲɶʘɶɼ ʏʘʆ Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɲʎ ʃɲɿ ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ ;ɈɅȵͿ
ʍʏɻʆ ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻͲɅɲɿɷɲɶʘɶɿʃɹʎ ȵʔɲʌʅʉɶɹʎ ʏʘʆ ɈɅȵ͘ ȵʃɷʉʏɿʃʊʎ Ƀʀʃʉʎ Ʌɲʋɲɺɼʍɻ͘
ɈɃɀɃɇȴȵɉɈȵɆɃɇ͘
- ůŝŵŝƐŝƐ͕ ͘ ;Ě͘Ϳ ;ϮϬϬϵͿ͘ dĞĂĐŚĞƌ ĚƵĐĂƚŝŽŶ ŽŶ ZŽďŽƚŝĐƐͲŶŚĂŶĐĞĚ ŽŶƐƚƌƵĐƚŝǀŝƐƚ
WĞĚĂŐŽŐŝĐĂůDĞƚŚŽĚƐ͘^WdΘdZŽWWƌŽũĞĐƚ͕ƚŚĞŶƐ͘
- ȳʌɻɶʉʌɿɳɷʉʐ͕ɀ͕͘ȳʉʐʄɼ͕ȵ͕͘ȳʊɶʉʐʄʉʐ͕Ȱ͘;ĞĚƐͿ;ϮϬϬϵͿ͘ȴɿɷɲʃʏɿʃɹʎɅʌʉʍɸɶɶʀʍɸɿʎʃɲɿ
ȵʌɶɲʄɸʀɲɶɿɲʏɻɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʏɻʎɅʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ͘ȵʃɷʊʍɸɿʎɁɹʘʆɈɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ͘
- ȳɿɲʆʆʉʑʄɲʎ͕ ȱ͘;ϮϬϬϵͿ͘ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊʄʉɶɿʍʅɿʃʊ ͗ ȴɿɷɲʃʏɿʃɼ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ʍʏʉʍʑɶʖʌʉʆʉ
ʗɻʔɿɲʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ͘Ȱɽɼʆɲ͗ȵʃɷʊʍɸɿʎȾɲʐʃɳʎ͘
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-

ɀɿʃʌʊʋʉʐʄʉʎ͕Ɉ͘Ȱ͘;ϮϬϬϲͿ͘Ƀʐʋʉʄʉɶɿʍʏɼʎʘʎɶʆʘʍʏɿʃʊɸʌɶɲʄɸʀʉ͕Ȱɽɼʆɲ͗ȵʄʄɻʆɿʃɳ
ȳʌɳʅʅɲʏɲ
WĂƉĞƌƚ^͘;ϭϵϵϭͿ͘ɁʉɻʏɿʃɹʎȺʑɸʄʄɸʎ͕Ʌɲɿɷɿɳ͕ȸͬɉΘȴʐʆɲʅɿʃɹʎȻɷɹɸʎ͘Ƀɷʐʍʍɹɲʎ͕Ȱɽɼʆɲ͘
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ɅȵɆȻȳɆȰɀɀȰɀȰȺȸɀȰɈɃɇ
ȵȾɅȰȻȴȵɉɈȻȾȸɎɉɍɃȿɃȳȻȰ

;ϭͿ ȳȵɁȻȾȰ
ɇɍɃȿȸ
ɈɀȸɀȰ
ȵɅȻɅȵȴɃɇɅɃɉȴɏɁ
ȾɏȴȻȾɃɇɀȰȺȸɀȰɈɃɇ

Ȱ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘
ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃ
ȵɅɅȰȻȾ


ȵɂȰɀȸɁɃɇɅɃɉȴɏɁ Ϯʉ

ɈȻɈȿɃɇɀȰȺȸɀȰɈɃɇ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼɎʐʖʉʄʉɶʀɲ
ȰɉɈɃɈȵȿȵȻɇȴȻȴȰȾɈȻȾȵɇȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ
ʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʉɿʋɿʍʏʘʏɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎɲʋʉʆɹʅʉʆʏɲɿʍɸɷɿɲʃʌɿʏɳ
ʅɹʌɻʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎʋ͘ʖ͘ȴɿɲʄɹʇɸɿʎ͕ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɹʎȰʍʃɼʍɸɿʎʃ͘ʄʋ͘Ȱʆʉɿ
ʋɿʍʏʘʏɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎɲʋʉʆɹʅʉʆʏɲɿɸʆɿɲʀɲɶɿɲʏʉʍʑʆʉʄʉʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎ
ɲʆɲɶʌɳʗʏɸʏɿʎɸɴɷʉʅɲɷɿɲʀɸʎʙʌɸʎɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎʃɲɿʏʉʍʑʆʉʄʉʏʘʆ
ʋɿʍʏʘʏɿʃʙʆʅʉʆɳɷʘʆ


Ʌʌʉʍɽɹʍʏɸʍɸɿʌɹʎɲʆʖʌɸɿɲʍʏɸʀ͘ȸʉʌɶɳʆʘʍɻɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎʃɲɿʉɿ
ɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎʅɹɽʉɷʉɿʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿɲʆɲʄʐʏɿʃɳ
ʍʏʉ;ɷͿ͘

ȵȲȴɃɀȰȴȻȰȻȵɇ
ɏɆȵɇ
ȴȻȴȰɇȾȰȿȻȰɇ

ɅȻɇɈɏɈȻȾȵɇ
ɀɃɁȰȴȵɇ

Ϯ

ϰ
 

ɈɉɅɃɇɀȰȺȸɀȰɈɃɇ ȵɿɷʀʃɸʐʍɻʎɶɸʆɿʃʙʆɶʆʙʍɸʘʆʃɲɿɲʆɳʋʏʐʇɻʎɷɸʇɿʉʏɼʏʘʆ
ɶɸʆɿʃʉʑʐʋʉɴɳɽʌʉʐ͕
ɸɿɷɿʃʉʑʐʋʉɴɳɽʌʉʐ͕ɸɿɷʀʃɸʐʍɻʎ
ɶɸʆɿʃʙʆɶʆʙʍɸʘʆ͕ɲʆɳʋʏʐʇɻʎɷɸʇɿʉʏɼʏʘʆ

ɅɆɃȰɅȰȻɈɃɉɀȵɁȰɀȰȺȸɀȰɈȰ͗

ȳȿɏɇɇȰȴȻȴȰɇȾȰȿȻȰɇʃɲɿ
ȵɂȵɈȰɇȵɏɁ͗
ɈɃɀȰȺȸɀȰɅɆɃɇɌȵɆȵɈȰȻɇȵ
ɌɃȻɈȸɈȵɇZ^Dh^
ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾȸɇȵȿȻȴȰ
ɀȰȺȸɀȰɈɃɇ;hZ>Ϳ

Ⱦɲʆɹʆɲ
ȵʄʄɻʆɿʃɼ
Ɂɲɿ
Ͳ>^^ɇɅȰȻɈȵ


;ϮͿ ɀȰȺȸɇȻȰȾȰȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
ɀɲɽɻʍɿɲʃɳȰʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ
Ʌɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿʏɲʅɲɽɻʍɿɲʃɳɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎʉɿʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎɶʆʙʍɸɿʎ͕ɷɸʇɿʊʏɻʏɸʎʃɲɿɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎ
ʃɲʏɲʄʄɼʄʉʐɸʋɿʋɹɷʉʐʋʉʐɽɲɲʋʉʃʏɼʍʉʐʆʉɿʔʉɿʏɻʏɹʎʅɸʏɳʏɻʆɸʋɿʏʐʖɼʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎ͘
ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɸʀʏɸʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲȰ
x ɅɸʌɿɶʌɲʔɼʏʉʐȵʋɿʋɹɷʉʐʏʘʆɀɲɽɻʍɿɲʃʙʆȰʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆɶɿɲʃɳɽɸɹʆɲʃʑʃʄʉʍʋʉʐɷʙʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɅʄɲʀʍɿʉ
ɅʌʉʍʊʆʏʘʆʏʉʐȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑɍʙʌʉʐȰʆʙʏɲʏɻʎȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ
x Ʌɸʌɿɶʌɲʔɿʃʉʀȴɸʀʃʏɸʎȵʋɿʋɹɷʘʆϲ͕ϳΘϴʏʉʐȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑɅʄɲɿʍʀʉʐɅʌʉʍʊʆʏʘʆȴɿɳȲʀʉʐɀɳɽɻʍɻʎʃɲɿʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲȲ
x ɅɸʌɿʄɻʋʏɿʃʊʎɃɷɻɶʊʎʍʐɶɶʌɲʔɼʎɀɲɽɻʍɿɲʃʙʆȰʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ


Ƀɿʔʉɿʏɻʏɹʎ͕ʅɸʏɳʏɻʆʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎ͕ʆɲɸʀʆɲɿʍɸɽɹʍɻ͗
x Ɂɲ ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʐʆ ʏɿʎ ɿɷɿʊʏɻʏɸʎ ʃɲɿ ʏɲ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ʏɻʎ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼʎ
ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎʃɲɿʏʉʐɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʉʑɷɿɷɳʍʃʉʆʏɲ͘
x Ɂɲ ɲʆɲɶʆʘʌʀɺʉʐʆ ʋʘʎ ʏɲ ɴɿʉʗʐʖʉʃʉɿʆʘʆɿʃɳ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆ ʏɻ
ʅɳɽɻʍɻ͘Ɂɲʍʐʆʉʗʀɺʉʐʆʏɿʎɴɲʍɿʃɹʎɲʌʖɹʎʏʘʆɽɸʘʌɿʙʆʅɳɽɻʍɻʎʃɲɿʆɲʋʌʉʏɸʀʆʉʐʆ͕
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʙʆʏɲʎ ʏɿʎ ɲʌʖɹʎ ɲʐʏɹʎ͕ ʏɸʖʆɿʃɹʎ͕ ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ɴɸʄʏɿʙʍʉʐʆ ʏɻ
ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲ͘
x Ɂɲ ɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆ ʍʏɻʆ ʋʌɳʇɻ ʏɿʎ ɽɸʘʌʀɸʎ ɶʆʘʍʏɿʃɼʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ɲʆɳʄʉɶɲ ʅɸ ʏɻʆ
ɻʄɿʃɿɲʃɼʉʅɳɷɲʃɲɿʏʉɶʆʘʍʏɿʃʊɷʐʆɲʅɿʃʊʏʘʆʅɲɽɻʏʙʆ͘
x Ɂɲ ʉʌɶɲʆʙʆʉʐʆ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɳ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ ʃɲɿ ʆɲ ɷɿɲʅʉʌʔʙʆʉʐʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄɸʎ
ʏɸʖʆɿʃɹʎ͕ɶɿɲʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎʉʅɳɷɸʎʖɲʌɿʍʅɲʏɿʃʙʆʅɲɽɻʏʙʆʃɲɿʅɲɽɻʏʙʆʅɸɸɿɷɿʃɹʎ
ɲʆɳɶʃɸʎ͘
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ɂɲʋɸʌɿɶʌɳʔʉʐʆʏɸʖʆɿʃɹʎɶɿɲʏɻʆɲʆɳʋʏʐʇɻʏɻʎʍʐʆɲɿʍɽɻʅɲʏɿʃɼʎʆʉɻʅʉʍʑʆɻʎʃɲɿ
ʏɻʎʃʉɿʆʘʆɿʃʉͲʍʐʆɲɿʍɽɻʅɲʏɿʃɼʎʅɳɽɻʍɻʎ͘
Ɂɲɲʆɲɶʆʘʌʀɺʉʐʆʏɿʎɲɿʏʀɸʎʏʘʆʃɿʆɼʏʌʘʆʃɲɿʆɲɷʀʆʉʐʆɽɸʘʌɻʏɿʃɹʎɸʌʅɻʆɸʀɸʎɶɿɲʏʉ
ʄɸɿʏʉʐʌɶɿʃʊʏʉʐʎʌʊʄʉʍʏɻɺʘɼʏʘʆʅɲɽɻʏʙʆ͘
Ɂɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆ ʅɸɽʊɷʉʐʎ ʃɲɿ ʍʏʌɲʏɻɶɿʃɹʎ͕ ʉɿ ʉʋʉʀɸʎ ʍʐʅɴɳʄʄʉʐʆ ʍʏɻʆ
ʉʄʊʋʄɸʐʌɻ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏɻʎ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊʏɻʏɲʎ ʏʘʆ ʅɲɽɻʏʙʆ ʃɲɿ ʆɲ ɷɻʅɿʉʐʌɶʉʑʆ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏɲ ʅɳɽɻʍɻʎ ʅɸ ʍʏʊʖʉ ʏɻʆ ɲʐʏʉʌʌʑɽʅɿʍɻ͕ ʏɻ ɷɻʅɿʉʐʌɶɿʃʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ʏɻʆ
ɲʆʉʖɼ͘
Ɂɲ ɲʇɿʉʄʉɶʉʑʆ ʏɿʎ ɷɿɲʋʌʉʍʘʋɿʃɹʎ ʍʖɹʍɸɿʎ ʅɹʍɲ ʍʏɻʆ ʏɳʇɻ ʍʏɻ ɴɳʍɻ ʏɻʎ
ʋʉʄɿʏɿʍʅɿʃɼʎʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎ͕ʏɻʎʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎʏɳʇɻʎʃɲɿʏʉʐʔʑʄʉʐʃɲɿʏʘʆɲʌʖʙʆʏɻʎ
ɷʐʆɲʅɿʃɼʎʏɻʎʉʅɳɷɲʎ͘
Ɂɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɹʎʅɸɽʊɷʉʐʎɶɿɲʏɻɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʘʆʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ
ʍʏɻʆ ʊʄɻ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ͕ ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʏɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏʘʆ
ʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳʎʍʏʉʖʙʌʉʏʉʐʍʖʉʄɸʀʉʐ͘



ȳɸʆɿʃɹʎȻʃɲʆʊʏɻʏɸʎ
ȿɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎɶɸʆɿʃɹʎɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎʋʉʐʋʌɹʋɸɿʆɲɹʖɸɿɲʋʉʃʏɼʍɸɿʉʋʏʐʖɿʉʑʖʉʎ;ʊʋʘʎɲʐʏɹʎɲʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿʍʏʉ
ɅɲʌɳʌʏɻʅɲȴɿʋʄʙʅɲʏʉʎʃɲɿʋɲʌɲʏʀɽɸʆʏɲɿɲʃʉʄʉʑɽʘʎͿʍɸʋʉɿɲͬʋʉɿɸʎɲʋʊɲʐʏɹʎɲʋʉʍʃʉʋɸʀʏʉʅɳɽɻʅɲ͖͘
Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻ͕ɲʆɳʄʐʍɻʃɲɿʍʑʆɽɸʍɻɷɸɷʉʅɹʆʘʆʃɲɿ
ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎʃɲɿɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻɹʌɶʘʆ
ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ͕ʅɸʏɻʖʌɼʍɻʃɲɿʏʘʆɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆ
ɇɸɴɲʍʅʊʎʍʏɻɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊʏɻʏɲʃɲɿʍʏɻʆʋʉʄʐʋʉʄɿʏɿʍʅɿʃʊʏɻʏɲ
ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ
ɇɸɴɲʍʅʊʎʍʏʉʔʐʍɿʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
Ʌʌʉʍɲʌʅʉɶɼʍɸʆɹɸʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ȵʋʀɷɸɿʇɻʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ͕ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎʃɲɿɻɽɿʃɼʎʐʋɸʐɽʐʆʊʏɻʏɲʎ
ȿɼʗɻɲʋʉʔɳʍɸʘʆ
ʃɲɿɸʐɲɿʍɽɻʍʀɲʎʍɸɽɹʅɲʏɲʔʑʄʉʐ
Ȱʐʏʊʆʉʅɻɸʌɶɲʍʀɲ
ȱʍʃɻʍɻʃʌɿʏɿʃɼʎʃɲɿɲʐʏʉʃʌɿʏɿʃɼʎ
Ƀʅɲɷɿʃɼɸʌɶɲʍʀɲ
Ʌʌʉɲɶʘɶɼʏɻʎɸʄɸʑɽɸʌɻʎ͕ɷɻʅɿʉʐʌɶɿʃɼʎʃɲɿɸʋɲɶʘɶɿʃɼʎʍʃɹʗɻʎ
ȵʌɶɲʍʀɲʍɸɷɿɸɽʆɹʎʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
͙͙
ȵʌɶɲʍʀɲʍɸɷɿɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ȱʄʄɸʎ͙
Ʌɲʌɳɶʘɶɼʆɹʘʆɸʌɸʐʆɻʏɿʃʙʆɿɷɸʙʆ
͙͙͘

ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎ ʃɲɿ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʍʏɻʆ ʋʌɳʇɻ ʃʌʀʍɿʅʘʆ ʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ʍʏʉ ʍʖʉʄɿʃʊ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ͕ɲʇɿʉʋʉɿʙʆʏɲʎʏɿʎɶʆʙʍɸɿʎɶɿɲʏɻʆɲʆɳʋʏʐʇɻʏʘʆʅɲɽɻʏʙʆ͕ʏɲʃʀʆɻʏʌɲ͕
ʏɿʎɲʏʉʅɿʃɹʎɷɿɲʔʉʌɹʎʃɲɿʏʉʐʎɲʏʉʅɿʃʉʑʎʌʐɽʅʉʑʎʅɳɽɻʍɻʎ͕ʏɿʎɲɿʏɿɲʏɹʎɲʋʉɷʊʍɸɿʎ
ʃɲɿʏʉʆʖɸɿʌɿʍʅʊɸɿɷɿʃʙʆʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ͘
ɇɸɴɲʍʅʊʎ ʍʏɻ ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ʋʉɿʃɿʄʉʅʉʌʔʀɲ ʏɻʎ ʏɳʇɻʎ ʅɹʍɲ ɲʋʊ ʏɻʆ
ʋʌʉʍɲʌʅʉɶɼ ʏɻʎ ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ ʍʏɿʎ ɲʏʉʅɿʃɹʎ͕ ɶʆʘʍʏɿʃɹʎ ʃɲɿʗʐʖʉʍʐʆɲɿʍɽɻʅɲʏɿʃɹʎ
ɲʆɳɶʃɸʎʏʘʆʅɲɽɻʏʙʆ͘
Ƀʌɶɳʆʘʍɻɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆʋʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆʃɲɿɷɿɲʅʊʌʔʘʍɻʃɲʏɳʄʄɻʄʘʆʏɸʖʆɿʃʙʆ͕
ɶɿɲʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎʉʅɳɷɸʎʅɲɽɻʏʙʆʅɸɸɿɷɿʃɹʎɲʆɳɶʃɸʎʃɲɿʖɲʌɿʍʅɲʏɿʃʙʆʅɲɽɻʏʙʆ͘


;ϯͿ
-

-

-


ɅȵɆȻȵɍɃɀȵɁɃɀȰȺȸɀȰɈɃɇ
ɅɲɿɷɲɶʘɶɿʃɼɎʐʖʉʄʉɶʀɲ͗ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉɸʔʊɷɿʉɶɿɲɹʆɲʆɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʊɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊ͘
ȵʔɲʌʅʉɶɼʃɲɿʋʌʉʍɲʌʅʉɶɼʏʘʆɽɸʘʌɿʙʆɶʆʘʍʏɿʃɼʎɲʆɳʋʏʐʇɻʎʍʏɻʆɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ͘
ȵʔɲʌʅʉɶɼ ʃɲɿ ʋʌʉʍɲʌʅʉɶɼ ʏʘʆ ɽɸʘʌɿʙʆ ʅɳɽɻʍɻʎ ʍʏɻʆ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ͗ ɇʐʅʋɸʌɿʔʉʌɿʃɼ
ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻʏɻʎʅɳɽɻʍɻʎ͕
ȳʆʘʍʏɿʃɼ ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻ ʏɻʎ ʅɳɽɻʍɻʎ͕ Ⱥɸʘʌʀɸʎ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ͕ ɇʑʆɽɸʏɸʎ
ɶʆʘʍʏɿʃɹʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ͕ Ⱦʉɿʆʘʆɿʃʉɶʆʘʍʏɿʃɼ ʃɲɿ ʃʉʆʍʏʌʉʐʃʏɿɴɿʍʏɿʃɼ ʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻ ʏɻʎ
ʅɳɽɻʍɻʎ͘
ȴɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊʏɻʏɲʃɲɿʋʉɿʃɿʄʉʅʉʌʔʀɲʍʏɻʆɈɳʇɻͲȰʌʖɹʎʏɻʎɷʐʆɲʅɿʃɼʎʏɻʎʉʅɳɷɲʎ͘
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɹʎʋʌʉɸʃʏɳʍɸɿʎʏʘʆȺɸʘʌɿʙʆɶɿɲʏɲʃʀʆɻʏʌɲʃɲɿʏɲʍʐʆɲɿʍɽɼʅɲʏɲ͘ȰʅʉɿɴɹʎͲ
ʋʉɿʆɹʎ͕ ɳʅɿʄʄɲͲʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲ͕ ʍʖʉʄɿʃɼ ɸʋɿʏʐʖʀɲͲɲʋʉʏʐʖʀɲ͕ ɹʋɲɿʆʉʎͲɲʋʉɷʉʃɿʅɲʍʀɲ͕
ɲɶʘʆʀɲͲɳɶʖʉʎ͕ɸʆɽɳʌʌʐʆʍɻʅɲɽɻʏɼ͕ɸʆʀʍʖʐʍɻʏɻʎɲʐʏʉɸʃʏʀʅɻʍɻʎʃɲɿɲʐʏʉʌʌʑɽʅɿʍɻ͘ȸ
ʃʉɿʆʘʆɿʃʉͲʍʐʆɲɿʍɽɻʅɲʏɿʃɼȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ͗Ⱦʀʆɻʏʌɲʃɲɿʍʐʆɲɿʍɽɼʅɲʏɲʍʏɻʆʏɳʇɻ͘
Ʌʌʉʍʘʋɿʃɼ͕ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʃɲɿɻɽɿʃɼɲʆɳʋʏʐʇɻ͗ʉɿʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʋʉʐʍʐʆɲʆʏɳʉɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊʎ
ʍʏɻʆʏɳʇɻ͘
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Ȱʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲ͗Ʌʌʉʍɲʌʅʉɶɼʏɻʎɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎʙʍʏɸʆɲɲʆʏɲʋʉʃʌʀʆɸʏɲɿʍʏɿʎ
ɲʏʉʅɿʃɹʎ͕ɶʆʘʍʏɿʃɹʎʃɲɿʗʐʖʉʍʐʆɲɿʍɽɻʅɲʏɿʃɹʎɲʆɳɶʃɸʎʏʘʆʅɲɽɻʏʙʆ͘
ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʍʖʉʄɿʃɼʎʏɳʇɻʎ͕ɷɿɲʅʊʌʔʘʍɻɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃʉʑʅɲɽɻʍɿɲʃʉʑʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ͘
Ʌʌʊʄɻʗɻ ʃɲɿ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ ʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳʎ͘Ƀ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊʎ ʘʎ
ʍʑʅɴʉʐʄʉʎ͘
Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʍʏɻʆʏɳʇɻʅɸʍʏʊʖʉʏɻʆɸʆʀʍʖʐʍɻʏʉʐʅɲɽɻʍɿɲʃʉʑɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏʉʎʃɲɿʏɻʎ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʊʏɻʏɲʎʏʘʆʅɲɽɻʏʙʆ͘

;ϰͿ ȴȻȴȰȾɈȻȾȵɇʃɲɿɀȰȺȸɇȻȰȾȵɇɀȵȺɃȴɃȻͲȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸ
ɈɆɃɅɃɇɅȰɆȰȴɃɇȸɇ
Ʌʌʊʍʘʋʉʅɸʋʌʊʍʘʋʉ͕ȵʇɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʃ͘ʄʋ͘



ɍɆȸɇȸɈȵɍɁɃȿɃȳȻɏɁ 
ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȰɇȾȰȻȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻɏɁ
ɍʌɼʍɻɈ͘Ʌ͘ȵ͘ʍʏɻȴɿɷɲʍʃɲʄʀɲ͕ʍʏɻʆ
ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɼȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ͕ʍʏɻʆȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ
ʅɸʏʉʐʎʔʉɿʏɻʏɹʎ

ɃɆȳȰɁɏɇȸȴȻȴȰɇȾȰȿȻȰɇ

Ɍʊʌʏʉʎȵʌɶɲʍʀɲʎ
ȵʇɲʅɼʆʉʐ
Ϯϲ
ϭϯ
ϱϴ͕ϱ



ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ

Ʌɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ɲʆɲʄʐʏɿʃɳ ʉ ʏʌʊʋʉʎ ʃɲɿ
ʅɹɽʉɷʉɿɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ͘
ȴɿɲʄɹʇɸɿʎ͕ ɇɸʅɿʆɳʌɿɲ͕ ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɼ ȱʍʃɻʍɻ͕
ȱʍʃɻʍɻ Ʌɸɷʀʉʐ͕ ɀɸʄɹʏɻ Θ ɲʆɳʄʐʍɻ
ɴɿɴʄɿʉɶʌɲʔʀɲʎ͕ Ɍʌʉʆʏɿʍʏɼʌɿʉ͕ Ʌʌɲʃʏɿʃɼ
;ɈʉʋʉɽɹʏɻʍɻͿ͕ Ⱦʄɿʆɿʃɼ ȱʍʃɻʍɻ͕ Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃʊ
ȵʌɶɲʍʏɼʌɿʉ͕
ȴɿɲɷʌɲʍʏɿʃɼ
ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲ͕
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɹʎ ɸʋɿʍʃɹʗɸɿʎ͕ ȵʃʋʊʆɻʍɻ ʅɸʄɹʏɻʎ
;ƉƌŽũĞĐƚͿ͕ ɇʐɶɶʌɲʔɼ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ͬ ɸʌɶɲʍɿʙʆ͕
Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃɼɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ͕ʃ͘ʄʋ͘

Ȱʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿʉɿʙʌɸʎʅɸʄɹʏɻʎʏʉʐʔʉɿʏɻʏɼɶɿɲ
ʃɳɽɸ ʅɲɽɻʍɿɲʃɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʉɿ
ʙʌɸʎʅɻʃɲɽʉɷɻɶʉʑʅɸʆɻʎʅɸʄɹʏɻʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ʏɿʎɲʌʖɹʎʏʉʐd^

ȴɿɲʄɹʇɸɿʎ
ȱʍʃɻʍɻͲɅʌɲʃʏɿʃɼ
Ȱʏʉʅɿʃɼɀɸʄɹʏɻ






ɇʑʆʉʄʉɀɲɽɼʅɲʏʉʎ






ϵϳ͕ϱ



ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɌɃȻɈȸɈɏɁ
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼʏɻʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ

ȳʄʙʍʍɲ Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͕ ɀɹɽʉɷʉɿ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͕
ȴɿɲʅʉʌʔʘʏɿʃɼ  ɼ ɇʐʅʋɸʌɲʍʅɲʏɿʃɼ͕ ȴʉʃɿʅɲʍʀɲ
Ʌʉʄʄɲʋʄɼʎ ȵʋɿʄʉɶɼʎ͕ ȵʌʘʏɼʍɸɿʎ ɇʑʆʏʉʅɻʎ
Ȱʋɳʆʏɻʍɻʎ͕ ȵʌʘʏɼʍɸɿʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ȴʉʃɿʅʀʘʆ͕
ȵʋʀʄʐʍɻ Ʌʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ͕ ȳʌɲʋʏɼ ȵʌɶɲʍʀɲ͕
ȶʃɽɸʍɻ ͬ Ȱʆɲʔʉʌɳ͕ Ʌʌʉʔʉʌɿʃɼ ȵʇɹʏɲʍɻ͕
ȴɻʅʊʍɿɲɅɲʌʉʐʍʀɲʍɻ͕ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɼȵʌɶɲʍʀɲ͕
Ⱦʄɿʆɿʃɼ ȵʇɹʏɲʍɻ Ȱʍɽɸʆʉʑʎ͕ Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃɼ
ȵʌʅɻʆɸʀɲ͕ȱʄʄɻͬȱʄʄɸʎ

Ȱʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʌɻʏɳ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅɹʆɲ ʃʌɿʏɼʌɿɲ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎʃɲɿɸɳʆʃɲɿʋʉʐɸʀʆɲɿʋʌʉʍɴɳʍɿʅɲ
ɲʋʊʏʉʐʎʔʉɿʏɻʏɹʎ͘


ȳʄʙʍʍɲɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͗ ȵʄʄɻʆɿʃɼ

Ɉʌʊʋʉʎɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ
ȳʌɲʋʏɼʏɸʄɿʃɼɸʇɹʏɲʍɻ;ϭϬϬйͿ


Ƀɿʔʉɿʏɻʏɹʎɸʇɸʏɳɺʉʆʏɲɿʍʏɿʎʏɸʄɿʃɹʎɶʌɲʋʏɹʎɸʇɸʏɳʍɸɿʎ
ʅɸ ɽɹʅɲʏɲ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ɼͬʃɲɿ ɸʌʘʏɼʍɸɿʎ ʍʑʆʏʉʅɻʎ
ɲʋɳʆʏɻʍɻʎ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏʉʑʆ ʃʌɿʏɿʃɼ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ ʃɲɿ
ʍʐʆɽɸʏɿʃɼ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ʋɿʉ ʃɳʏʘ
ʃʌɿʏɼʌɿɲ͗
x ɇʐʆɳʔɸɿɲʏʉʐʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐʅɸʏʉɽɹʅɲ
x Ʌʄɻʌʊʏɻʏɲʃɳʄʐʗɻʎʏʉʐɽɹʅɲʏʉʎ
x ȵʅɴɳɽʐʆʍɻʃɲɿʃʌɿʏɿʃɼɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʉʐɽɹʅɲʏʉʎ
x ȿʉɶɿʃɼʃɲɿʍʐʆʉʖɼʏʉʐʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ
x Ⱦɲʏɳʄʄɻʄɻʖʌɼʍɻɶʄʙʍʍɲʎ


;ϱͿ ɇɉɁȻɇɈɏɀȵɁȸͲȲȻȲȿȻɃȳɆȰɌȻȰ
tŽŽůĨŽůŬ͕ Ȱ͘ ;ϮϬϬϳͿ͘ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ ʗʐʖʉʄʉɶʀɲ ;ȵʋɿʅ͘ ȵʑɻ ɀɲʃʌɼͲɀʋʊʏʍɲʌɻͿ͘ Ȱɽɼʆɲ͗
ȵʃɷʊʍɸɿʎȵȿȿȸɁ͘
ůůŝŽƚ͕ ^͘E͕͘<ƌĂƚŽĐŚǁŝůů͕d͘Z͕͘ŽŽŬ͕:͘>͘ΘdƌĂǀĞƌƐ͕:͘&͘;ϮϬϬϴͿ͘ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʗʐʖʉʄʉɶʀɲ͗
Ȱʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼ ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲ͕ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɼ ʅɳɽɻʍɻ ;ȵʋɿʅ͘ ɀɸʏ͗͘ Ȱ͘ ȿɸʉʆʏɲʌɼ Θ ȵ͘
ɇʐɶʃʉʄʄʀʏʉʐ͘ͿȰɽɼʆɲ͗'ƵƚĞŶďĞƌŐ͘
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<ĂƌĂďĞŶŝĐŬ͕ ^͘ Θ hƌĚĂŶ͕ d͘ ;ϮϬϭϰͿ͘Advances in motivation and achievement͘
ŝŶŐůĞǇ͕hŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ͗ŵĞƌĂůĚ'ƌŽƵƉWƵďůŝƐŚŝŶŐ͘
<ĂƐƐŝƐ͕ ͕͘ ŽƚƐĂƌŝ͕ ͕͘ Θ ZĂĐĞ͕ Z͘ ;ϮϬϭϱͿ͘ ǆĂŵŝŶŝŶŐ ƚŚĞ ƌĞĂƐŽŶƐ ĨŽƌ ƐƚƵĚĞŶƚƐ͛
ƵŶĚĞƌĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚ͗ƐƵƌǀĞǇŝŶƚŽŵƵůƚŝĐƵůƚƵƌĂůƐĐŚŽŽůƐŽĨƐĞĐŽŶĚĂƌǇĞĚƵĐĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞŶƐ͘/Ŷ
͘DĂŬƌŝͲŽƚƐĂƌŝΘZ͘ZĂĐĞ;ĚƐ͘Ϳ͕WƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐŽĨƚŚĞƌŝƚŝƐŚͲ'ƌĞĞŬŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͗ĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐ
ĂŶĚWƌŽƐƉĞĐƚƐŽĨĚƵĐĂƚŝŽŶ;ƉƉ͘ϭϭͲϭϴͿ͘ƚŚĞŶƐ͗ȻɃɁ͘
>ŝĂƐŝĚŽƵ͕ ;ϮϬϭϲͿ͗ ŝƐĂďůŝŶŐ ĚŝƐĐŽƵƌƐĞƐ ĂŶĚ ŚƵŵĂŶ ƌŝŐŚƚƐ ůĂǁ͗  ĐĂƐĞ ƐƚƵĚǇ ďĂƐĞĚ ŽŶ ƚŚĞ
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞhEŽŶǀĞŶƚŝŽŶŽŶƚŚĞZŝŐŚƚƐŽĨWĞŽƉůĞǁŝƚŚŝƐĂďŝůŝƚŝĞƐ͘ ŝƐĐŽƵƌƐĞ͗
^ƚƵĚŝĞƐŝŶƚŚĞƵůƚƵƌĂůWŽůŝƚŝĐƐŽĨĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ϯϳ;ϭͿ͕ϭϰϵͲϭϲϮ͘
DĂŬƌŝͲŽƚƐĂƌŝ͕͘;ϮϬϭϱͿ͘ĚŽůĞƐĐĞŶƚƐ͛ƵŶĐŽŶĚŝƚŝŽŶĂůĂĐĐĞƉƚĂŶĐĞďǇƉĂƌĞŶƚƐĂŶĚƚĞĂĐŚĞƌƐĂŶĚ
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůŽƵƚĐŽŵĞƐ͗ƐƚƌƵĐƚƵƌĂůŵŽĚĞůŽĨŐĞŶĚĞƌĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨĚŽůĞƐĐĞŶĐĞ͕ϰϯ͕
ϱϬͲϲϮ͘
DĐŽŵďƐ͕͘>͕͘ΘDŝůůĞƌ͕>͘;ϮϬϬϳͿ͘>ĞĂƌŶĞƌͲĐĞŶƚĞƌĞĚĐůĂƐƐƌŽŽŵƉƌĂĐƚŝĐĞƐĂŶĚĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ͗
DĂǆŝŵŝǌŝŶŐ ƐƚƵĚĞŶƚ ŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶ͕ ůĞĂƌŶŝŶŐ͕ ĂŶĚ ĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚ͘ dŚŽƵƐĂŶĚ KĂŬƐ͕ ͗ ŽƌǁŝŶ
WƌĞƐƐ͘
WĂůŝŬĂƌĂ͕K͕͘ŽĐŬƌĞůů͕:͕͘͘Θ>ŝŶĚƐĂǇ͕'͘;ϮϬϭϭͿ͘WĂƚƚĞƌŶƐŽĨĐŚĂŶŐĞŝŶƚŚĞƌĞĂĚŝŶŐĚĞĐŽĚŝŶŐ
ĂŶĚ ĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝŽŶ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ŽĨ ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚƐ ǁŝƚŚ ƐƉĞĐŝĨŝĐ ůĂŶŐƵĂŐĞ ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚ
;^>/Ϳ͘>ĞĂƌŶŝŶŐŝƐĂďŝůŝƚŝĞƐ͗ŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇ:ŽƵƌŶĂů͕ϵ;ϮͿ͕ϴϵͲϭϬϱ͘

WƌŝƚĐŚĂƌĚ͕͘;ϮϬϭϯͿ͘tĂǇƐŽĨůĞĂƌŶŝŶŐ͗>ĞĂƌŶŝŶŐƚŚĞŽƌŝĞƐĂŶĚůĞĂƌŶŝŶŐƐƚǇůĞƐŝŶƚŚĞĐůĂƐƐƌŽŽŵ͘
>ŽŶĚŽŶ͗ZŽƵƚůĞĚŐĞ͘
ZĞĞǀĞ͕:͘;ϮϬϭϰͿ͘ZĞǁĂƌĚƐ͘/Ŷ͘d͘ŵŵĞƌΘ͘:͘^ĂďŽƌŶŝĞ͛Ɛ;ĚƐ͘Ϳ͕,ĂŶĚďŽŽŬŽĨĐůĂƐƐƌŽŽŵ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ;ϮŶĚĞĚ͖͘ƉƉ͘ϰϵϲͲϱϭϱͿ͘WŚŝůĂĚĞůƉŚŝĂ͕W͗dĂǇůŽƌΘ&ƌĂŶĐŝƐ͘
ɇʐʆɲʔɼɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɳʋɸʌɿʉɷɿʃɳ͗
ɇʏɻʆ ȵʄʄɳɷɲ ɷɸʆ ʐʋɳʌʖɸɿ ʃɲʆɹʆɲ ʋɸʌɿʉɷɿʃʊ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ɶɿɲ ɽɹʅɲʏɲ ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎ
Ɏʐʖʉʄʉɶʀɲʎ͘
ȵʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɳɳʌɽʌɲʍɸɽɹʅɲʏɲȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎɎʐʖʉʄʉɶʀɲʎʅʋʉʌʉʑʆʆɲɲʆɲɺɻʏɻɽʉʑʆʍʏɲ
ʋɸʌɿʉɷɿʃɳɎʐʖʉʄʉɶʀɲʎʊʋʘʎɶɿɲʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ͗
- Ɏʐʖʉʄʉɶʀɲ
- ȵʋɸʏɻʌʀɷɲʏɻʎɎʐʖʉʄʉɶɿʃɼʎȵʏɲɿʌɸʀɲʎȲʉʌɸʀʉʐȵʄʄɳɷʉʎɁʊɻʍɿʎ
- ɎʐʖʉʄʉɶɿʃɳȺɹʅɲʏɲ

ɀɸʏɲʇʑ ʏʘʆ ʋɿʉ ʍɻʅɲʆʏɿʃʙʆ ʇɸʆʊɶʄʘʍʍʘʆ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʙʆ ʋɸʌɿʉɷɿʃʙʆ Ȱʆɲʋʏʐʇɿɲʃɼʎ
Ɏʐʖʉʄʉɶʀɲʎʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ͗
ƌŝƚŝƐŚ:ŽƵƌŶĂůŽĨĚƵĐĂƚŝŽŶĂůWƐǇĐŚŽůŽŐǇŚƚƚƉƐ͗ͬͬŽŶůŝŶĞůŝďƌĂƌǇ͘ǁŝůĞǇ͘ĐŽŵͬũŽƵƌŶĂůͬϮϬϰϰϴϮϳϵ
WƐǇĐŚŽůŽŐǇŝŶƚŚĞ^ĐŚŽŽůƐŚƚƚƉƐ͗ͬͬŽŶůŝŶĞůŝďƌĂƌǇ͘ǁŝůĞǇ͘ĐŽŵͬũŽƵƌŶĂůͬϭϱϮϬϲϴϬϳ
ƵƌŽƉĞĂŶ:ŽƵƌŶĂůŽĨWƐǇĐŚŽůŽŐǇŽĨĚƵĐĂƚŝŽŶŚƚƚƉƐ͗ͬͬůŝŶŬ͘ƐƉƌŝŶŐĞƌ͘ĐŽŵͬũŽƵƌŶĂůͬϭϬϮϭϮ
>ĞĂƌŶŝŶŐĂŶĚ/ŶĚŝǀŝĚƵĂůŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ũŽƵƌŶĂůƐ͘ĞůƐĞǀŝĞƌ͘ĐŽŵͬůĞĂƌŶŝŶŐͲĂŶĚͲ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůͲĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐ
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ɅȵɆȻȳɆȰɀɀȰɀȰȺȸɀȰɈɃɇ
ɇɉɀȲɃɉȿȵɉɈȻȾȸɎɉɍɃȿɃȳȻȰȾȰȻɅɆɃɇȰɁȰɈɃȿȻɇɀɃɇ


  ȳȵɁȻȾȰ
ɇɍɃȿȸ
ɈɀȸɀȰ
ȵɅȻɅȵȴɃɇɅɃɉȴɏɁ
ȾɏȴȻȾɃɇɀȰȺȸɀȰɈɃɇ

Ȱ͘ɇ͘ɅȰȻ͘Ɉ͘ȵ͘
ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃ
ȵɅɅȰȻȾ


ȵɂȰɀȸɁɃɇɅɃɉȴɏɁ ϮŽ

ɈȻɈȿɃɇɀȰȺȸɀȰɈɃɇ ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼɎʐʖʉʄʉɶʀɲΘɅʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʊʎ
ȰɉɈɃɈȵȿȵȻɇȴȻȴȰȾɈȻȾȵɇȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ
ʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʉɿʋɿʍʏʘʏɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎɲʋʉʆɹʅʉʆʏɲɿʍɸɷɿɲʃʌɿʏɳ
ʅɹʌɻʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎʋ͘ʖ͘ȴɿɲʄɹʇɸɿʎ͕ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɹʎȰʍʃɼʍɸɿʎʃ͘ʄʋ͘Ȱʆʉɿ
ʋɿʍʏʘʏɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎɲʋʉʆɹʅʉʆʏɲɿɸʆɿɲʀɲɶɿɲʏʉʍʑʆʉʄʉʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎ
ɲʆɲɶʌɳʗʏɸʏɿʎɸɴɷʉʅɲɷɿɲʀɸʎʙʌɸʎɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎʃɲɿʏʉʍʑʆʉʄʉʏʘʆ
ʋɿʍʏʘʏɿʃʙʆʅʉʆɳɷʘʆ


Ʌʌʉʍɽɹʍʏɸʍɸɿʌɹʎɲʆʖʌɸɿɲʍʏɸʀ͘ȸʉʌɶɳʆʘʍɻɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎʃɲɿʉɿ
ɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎʅɹɽʉɷʉɿʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿɲʆɲʄʐʏɿʃɳ
ʍʏʉ;ɷͿ͘

ȵȲȴɃɀȰȴȻȰȻȵɇ
ɏɆȵɇ
ȴȻȴȰɇȾȰȿȻȰɇ

ɅȻɇɈɏɈȻȾȵɇ
ɀɃɁȰȴȵɇ

Ϯ

ϰ
 

ɈɉɅɃɇɀȰȺȸɀȰɈɃɇ ȵɿɷʀʃɸʐʍɻʎɶɸʆɿʃʙʆɶʆʙʍɸʘʆʃɲɿɲʆɳʋʏʐʇɻʎɷɸʇɿʉʏɼʏʘʆ
ɶɸʆɿʃʉʑʐʋʉɴɳɽʌʉʐ͕
ɸɿɷɿʃʉʑʐʋʉɴɳɽʌʉʐ͕ɸɿɷʀʃɸʐʍɻʎ
ɶɸʆɿʃʙʆɶʆʙʍɸʘʆ͕ɲʆɳʋʏʐʇɻʎɷɸʇɿʉʏɼʏʘʆ

ɅɆɃȰɅȰȻɈɃɉɀȵɁȰɀȰȺȸɀȰɈȰ͗

ȳȿɏɇɇȰȴȻȴȰɇȾȰȿȻȰɇʃɲɿ
ȵɂȵɈȰɇȵɏɁ͗
ɈɃɀȰȺȸɀȰɅɆɃɇɌȵɆȵɈȰȻɇȵ
ɌɃȻɈȸɈȵɇZ^Dh^
ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾȸɇȵȿȻȴȰ
ɀȰȺȸɀȰɈɃɇ;hZ>Ϳ

Ⱦɲʆɹʆɲ
ȵʄʄɻʆɿʃɼ
Ɂɲɿ
Ͳ>^^ɇɅȰȻɈȵ


 ɀȰȺȸɇȻȰȾȰȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
ɀɲɽɻʍɿɲʃɳȰʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ
Ʌɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿʏɲʅɲɽɻʍɿɲʃɳɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎʉɿʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎɶʆʙʍɸɿʎ͕ɷɸʇɿʊʏɻʏɸʎʃɲɿɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎ
ʃɲʏɲʄʄɼʄʉʐɸʋɿʋɹɷʉʐʋʉʐɽɲɲʋʉʃʏɼʍʉʐʆʉɿʔʉɿʏɻʏɹʎʅɸʏɳʏɻʆɸʋɿʏʐʖɼʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎ͘
ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɸʀʏɸʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲȰ
x ɅɸʌɿɶʌɲʔɼʏʉʐȵʋɿʋɹɷʉʐʏʘʆɀɲɽɻʍɿɲʃʙʆȰʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆɶɿɲʃɳɽɸɹʆɲʃʑʃʄʉʍʋʉʐɷʙʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɅʄɲʀʍɿʉ
ɅʌʉʍʊʆʏʘʆʏʉʐȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑɍʙʌʉʐȰʆʙʏɲʏɻʎȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ
x Ʌɸʌɿɶʌɲʔɿʃʉʀȴɸʀʃʏɸʎȵʋɿʋɹɷʘʆϲ͕ϳΘϴʏʉʐȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑɅʄɲɿʍʀʉʐɅʌʉʍʊʆʏʘʆȴɿɳȲʀʉʐɀɳɽɻʍɻʎʃɲɿʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲȲ
x ɅɸʌɿʄɻʋʏɿʃʊʎɃɷɻɶʊʎʍʐɶɶʌɲʔɼʎɀɲɽɻʍɿɲʃʙʆȰʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ

ɀɸʏɳʏɻʆʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎ͕ʉɿʔʉɿʏɻʏɹʎɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿʆɲɸʀʆɲɿʍɸɽɹʍɻ͗
 ʆɲ ʃɲʏɲʆʉʉʑʆ ʃɲɿ ʆɲ ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʐʆ ʏɻʆ ɹʆʆʉɿɲ ʃɲɿ  ʏʉ ʍʃʉʋʊ ʏɻʎ ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼʎ
Ɏʐʖʉʄʉɶʀɲʎ
 ʆɲʃɲʏɲʆʉʉʑʆʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏʉʐɲʆɽʌʙʋɿʆʉʐʗʐʖɿʍʅʉʑ
 ʆɲ ʋʌɲɶʅɲʏɸʑʉʆʏɲɿ ʅɸ ɸʋɳʌʃɸɿɲ ɴɲʍɿʃɹʎ ɽɸʘʌɻʏɿʃɹʎ ɹʆʆʉɿɸʎ ʏɻʎ ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼʎ
Ɏʐʖʉʄʉɶʀɲʎʃɲɿʆɲʏɿʎʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆɶɿɲʏɻʆɸʌʅɻʆɸʀɲʏɻʎʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳʎʏʉʐɲʏʊʅʉʐ
 ʆɲɸʔɲʌʅʊɺʉʐʆʏɿʎʅɸɽʊɷʉʐʎʃɲɿʏɿʎʏɸʖʆɿʃɹʎʍʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼʎʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎʍɸɲʏʉʅɿʃʊ
ʃɲɿʉʅɲɷɿʃʊɸʋʀʋɸɷʉ
 ʆɲ ʃɲʏɲʆʉʉʑʆ ʏʉ ʌʊʄʉ ʏɻʎ ʉɿʃʉɶɹʆɸɿɲʎ ʍʏɻʆ ʗʐʖʉʃʉɿʆʘʆɿʃɼ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʏʉʐ
ʋɲɿɷɿʉʑͬɸʔɼɴʉʐʃɲɿʆɲɸʋɿʃʉɿʆʘʆʉʑʆɲʋʉʏɸʄɸʍʅɲʏɿʃɳʅɸʏʉʐʎɶʉʆɸʀʎ
 ʆɲʍʖɸɷɿɳɺʉʐʆʋɲʌɸʅɴɳʍɸɿʎʋʌʊʄɻʗɻʎʍʏʉʖʙʌʉʏʉʐʍʖʉʄɸʀʉʐ
 ʆɲʋɸʌɿɶʌɳʔʉʐʆʏʉʐʎʍʏʊʖʉʐʎʃɲɿʏʉʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉʏɻʎɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼʎɇʏɲɷɿʉɷʌʉʅʀɲʎ
 ʆɲɲʆɲɶʆʘʌʀɺʉʐʆʏɿʎɴɲʍɿʃɹʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɸʎʏɻʎɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼʎɇʏɲɷɿʉɷʌʉʅʀɲʎ
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ʆɲ ɲʇɿʉʄʉɶʉʑʆ ɿɷɸʉʄʉɶɿʃɹʎ ʃɲɿ ʃʉɿʆʘʆɿʃɹʎ ɷɿɲʍʏɳʍɸɿʎ ʏɻʎ ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼʎ
ɇʏɲɷɿʉɷʌʉʅʀɲʎ
ʆɲ ɸʆʏʉʋʀɺʉʐʆ ʏʉʐʎ ʍʖʉʄɿʃʉʑʎ ʃɲɿ ʉɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃʉʑʎ ʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ ʋʉʐ ɸʋɿɷʌʉʑʆ ʍʏɻʆ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼɲʆɳʋʏʐʇɻʏʘʆʅɲɽɻʏʙʆʃɲɿʆɲɲʆɲɶʆʘʌʀɺʉʐʆʏɻʍɻʅɲʍʀɲʏʉʐʎ
ʆɲ ɴʉɻɽʉʑʆ ʏʉʐʎ ʅɲɽɻʏɹʎ ʆɲ ɲʆɲʋʏʑʇʉʐʆ ʏɿʎ ɷɸʇɿʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ ɶɿɲ ʆɲ
ʍʖɸɷɿɳʍʉʐʆ ʏɻʆ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼ ʃɲɿ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ʏʉʐʎ ʋʉʌɸʀɲ ʃɲɿ ʆɲ ɸʆʏɲʖɽʉʑʆ ʍʏɻʆ
ɲɶʉʌɳɸʌɶɲʍʀɲʎ
ʆɲʍʐʍʖɸʏʀɺʉʐʆʏɻɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼɇʏɲɷɿʉɷʌʉʅʀɲʎʅɸʃʉɿʆʘʆɿʃʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɳɷɸɷʉʅɹʆɲʃɲɿ
ʏɻʆɲɶʉʌɳɸʌɶɲʍʀɲʎʃɲɿʆɲʐʄʉʋʉɿʉʑʆɷʌɳʍɸɿʎʋʉʐʍʐʆɷɹʉʐʆʏɻʆɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʅɸʏɻʆ
ɲɶʉʌɳɸʌɶɲʍʀɲʎ
ʆɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆ ʏɻʆ ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲ ɶɿɲ ʏʉʐʎ ʍʃʉʋʉʑʎ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏɻʎ ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼʎ
ɎʐʖʉʄʉɶʀɲʎʃɲɿʏʉʐɅʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʉʑ
ʆɲ ɷɿɲʖɹʉʐʆ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼʎ Ɏʐʖʉʄʉɶʀɲʎ ʃɲɿ ʏɻʎ ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼʎ
ɇʏɲɷɿʉɷʌʉʅʀɲʎʍʏɻɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʏʘʆɶʆʘʍʏɿʃʙʆʏʉʐʎɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʘʆ
ʆɲ ɷɿɲʃʌʀʆʉʐʆ ɸɿɷɿʃɳ ʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ ʃɲɿ ʋʉʄɿʏɿʍʅɿʃɹʎ ʋɲʌɲʅɹʏʌʉʐʎ ʅɲɽɻʏʙʆ ʋʉʐ
ɲʋɸɿʄʉʑʆʏɲɿ ɲʋʉ ʃʉɿʆʘʆɿʃʊ ɲʋʉʃʄɸɿʍʅʊ ʃɲɿ ʆɲ ʐɿʉɽɸʏʉʑʆ ʏɻʆ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻ ʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼʋɲʌɹʅɴɲʍɻ
ʆɲɸʆʏʉʋʀɺʉʐʆɹɶʃɲɿʌɲʏɲʍɻʅɸʀɲʏɻʎɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɸʇʉʐɽɹʆʘʍɻʎʃɲɿʆɲʄɲʅɴɳʆʉʐʆ
ʏɲʅɹʏʌɲʋʉʐɽɲʏʉʐʎɸʋɿʏʌɹʗɸɿʆɲɲʍʃʉʑʆʅɸɸʋɳʌʃɸɿɲʏʉʌʊʄʉʏʉʐɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑʋʌʉʎ
ʊʔɸʄʉʎʏʘʆʀɷɿʘʆʃɲɿʏʘʆʅɲɽɻʏʙʆʏʉʐʎ͘


ȳɸʆɿʃɹʎȻʃɲʆʊʏɻʏɸʎ
ȿɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎɶɸʆɿʃɹʎɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎʋʉʐʋʌɹʋɸɿʆɲɹʖɸɿɲʋʉʃʏɼʍɸɿʉʋʏʐʖɿʉʑʖʉʎ;ʊʋʘʎɲʐʏɹʎɲʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿʍʏʉ
ɅɲʌɳʌʏɻʅɲȴɿʋʄʙʅɲʏʉʎʃɲɿʋɲʌɲʏʀɽɸʆʏɲɿɲʃʉʄʉʑɽʘʎͿʍɸʋʉɿɲͬʋʉɿɸʎɲʋʊɲʐʏɹʎɲʋʉʍʃʉʋɸʀʏʉʅɳɽɻʅɲ͖͘
Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻ͕ɲʆɳʄʐʍɻʃɲɿʍʑʆɽɸʍɻɷɸɷʉʅɹʆʘʆʃɲɿ
ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎʃɲɿɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻɹʌɶʘʆ
ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ͕ʅɸʏɻʖʌɼʍɻʃɲɿʏʘʆɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆ
ɇɸɴɲʍʅʊʎʍʏɻɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊʏɻʏɲʃɲɿʍʏɻʆʋʉʄʐʋʉʄɿʏɿʍʅɿʃʊʏɻʏɲ
ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ
ɇɸɴɲʍʅʊʎʍʏʉʔʐʍɿʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
Ʌʌʉʍɲʌʅʉɶɼʍɸʆɹɸʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ȵʋʀɷɸɿʇɻʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ͕ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎʃɲɿɻɽɿʃɼʎʐʋɸʐɽʐʆʊʏɻʏɲʎ
ȿɼʗɻɲʋʉʔɳʍɸʘʆ
ʃɲɿɸʐɲɿʍɽɻʍʀɲʎʍɸɽɹʅɲʏɲʔʑʄʉʐ
Ȱʐʏʊʆʉʅɻɸʌɶɲʍʀɲ
ȱʍʃɻʍɻʃʌɿʏɿʃɼʎʃɲɿɲʐʏʉʃʌɿʏɿʃɼʎ
Ƀʅɲɷɿʃɼɸʌɶɲʍʀɲ
Ʌʌʉɲɶʘɶɼʏɻʎɸʄɸʑɽɸʌɻʎ͕ɷɻʅɿʉʐʌɶɿʃɼʎʃɲɿɸʋɲɶʘɶɿʃɼʎʍʃɹʗɻʎ
ȵʌɶɲʍʀɲʍɸɷɿɸɽʆɹʎʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
͙͙
ȵʌɶɲʍʀɲʍɸɷɿɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ȱʄʄɸʎ͙
Ʌɲʌɳɶʘɶɼʆɹʘʆɸʌɸʐʆɻʏɿʃʙʆɿɷɸʙʆ
͙͙͘

Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻ͕ɲʆɳʄʐʍɻʃɲɿʍʑʆɽɸʍɻɷɸɷʉʅɹʆʘʆʃɲɿʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ͕ʅɸʏɻʖʌɼʍɻʃɲɿʏʘʆ
ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ
Ʌʌʉʍɲʌʅʉɶɼʍɸʆɹɸʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
Ȱʐʏʊʆʉʅɻɸʌɶɲʍʀɲ
Ƀʅɲɷɿʃɼɸʌɶɲʍʀɲ
ȵʌɶɲʍʀɲʍɸɷɿɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ȵʋʀɷɸɿʇɻʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ͕ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎʃɲɿɻɽɿʃɼʎʐʋɸʐɽʐʆʊʏɻʏɲʎʃɲɿɸʐɲɿʍɽɻʍʀɲʎʍɸ
ɽɹʅɲʏɲʔʑʄʉʐ
ȿɼʗɻɲʋʉʔɳʍɸʘʆ
Ʌʌʉɲɶʘɶɼʏɻʎɸʄɸʑɽɸʌɻʎ͕ɷɻʅɿʉʐʌɶɿʃɼʎʃɲɿɸʋɲɶʘɶɿʃɼʎʍʃɹʗɻʎ
ɇɸɴɲʍʅʊʎʍʏɻɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊʏɻʏɲʃɲɿʍʏɻʆʋʉʄʐʋʉʄɿʏɿʍʅɿʃʊʏɻʏɲ

 ɅȵɆȻȵɍɃɀȵɁɃɀȰȺȸɀȰɈɃɇ
ȶʆʆʉɿɲ ʃɲɿ ʍʃʉʋʊʎ ʏɻʎ ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼʎ Ɏʐʖʉʄʉɶʀɲʎ͘ Ⱦʑʌɿɸʎ ɽɸʘʌɻʏɿʃɹʎ ʋʌʉʍɸɶɶʀʍɸɿʎ ʏɻʎ
ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼʎ Ɏʐʖʉʄʉɶʀɲʎ͘ ȸ ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼ ʍʖɹʍɻ ʃɲɿ ɻ ʍʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ͘
ɀɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲɸʔɲʌʅʉɶɼʎʍʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃʙʆɷɸʇɿʉʏɼʏʘʆʍʏʉɳʏʉʅʉʃɲɿʏɻʆʉʅɳɷɲ͘ȵʔɲʌʅʉɶɹʎ
ʏɻʎ ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼʎ Ɏʐʖʉʄʉɶʀɲʎ͘ ȸ ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼ Ɏʐʖʉʄʉɶʀɲ ʍʏɻʆ ʉɿʃʉɶɹʆɸɿɲ ʃɲɿ ʍʏɻ
ʍʖɹʍɻ ɶʉʆɹʘʆͲʋɲɿɷɿʙʆ͘ ȸ ʍʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼ Ɏʐʖʉʄʉɶʀɲ ʍʏʉ ʖʙʌʉ ʏʉʐ ʍʖʉʄɸʀʉʐ͘ Ƀ
ʍʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃʊʎ ʌʊʄʉʎ ʏʉʐ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ͘ ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼ ɸʔɼɴʘʆ Θ ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼ
ɶʉʆɹʘʆͲȴɸʇɿʊʏɻʏɸʎɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ͘Ʌʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʊʎͬɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼɇʏɲɷɿʉɷʌʉʅʀɲʎ͗ɹʆʆʉɿɲ
ʃɲɿ ʍʃʉʋʊʎ͘ Ⱦʑʌɿɸʎ ɽɸʘʌɻʏɿʃɹʎ ʋʌʉʍɸɶɶʀʍɸɿʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ Θ ʄɼʗɻʎ
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ɲʋʊʔɲʍɻʎ͘ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲ ʃɲɿ ʘʌɿʅʊʏɻʏɲ͘  ȸ ʉɿʃʉɶɹʆɸɿɲ ʘʎ ʋɲʌɳɶʉʆʏɲʎ
ɸʋʀɷʌɲʍɻʎ ʏɻʎ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ʏʘʆ ʅɲɽɻʏʙʆ͘ Ȳɲʍɿʃɹʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɸʎ ʏɻʎ
ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼʎ ɇʏɲɷɿʉɷʌʉʅʀɲʎ͘ ɀɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ ʏɻʎ ʍʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼʎ ʍʏɲɷɿʉɷʌʉʅʀɲʎͲ
ʍʖɸɷɿɲʍʅʊʎ ɷʌɳʍɸʘʆ͘ ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼ ʍʏɲɷɿʉɷʌʉʅʀɲʎ ʃɲɿ ʃʉɿʆʘʆɿʃʊʎ ɲʋʉʃʄɸɿʍʅʊʎ͘ ȸ
ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ʏʘʆ ɈɅȵ ʍʏɻ ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼ Ɏʐʖʉʄʉɶʀɲ ʃɲɿ ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼ ʍʏɲɷɿʉɷʌʉʅʀɲʎ͘
Ʌɲɶʃʉʍʅɿʉʋʉʀɻʍɻ ʃɲɿ ʍʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼ ʍʏɲɷɿʉɷʌʉʅʀɲʎͲ ȴɿɲʋʉʄɿʏɿʍʅɿʃɼ ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼ
ɇʏɲɷɿʉɷʌʉʅʀɲʎ͘ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ʏɲʐʏʊʏɻʏɲ ʏʉʐ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑͬɇʑɶʃʌʉʐʍɻ ʉɿʃʉɶɹʆɸɿɲʎͲ
ɸʌɶɲʍʀɲʎͲɅʌʊʄɻʗɻʏɻʎɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎɸʇʉʐɽɹʆʘʍɻʎ͘

 ȴȻȴȰȾɈȻȾȵɇʃɲɿɀȰȺȸɇȻȰȾȵɇɀȵȺɃȴɃȻͲȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸ
ɈɆɃɅɃɇɅȰɆȰȴɃɇȸɇ Ʌʌʊʍʘʋʉʅɸʋʌʊʍʘʋʉ
Ʌʌʊʍʘʋʉʅɸʋʌʊʍʘʋʉ͕ȵʇɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʃ͘ʄʋ͘

ɍɆȸɇȸɈȵɍɁɃȿɃȳȻɏɁ ɍʌɼʍɻʋʄɲʏʔʊʌʅɲʎĞͲĐůĂƐƐɶɿɲʋɲʌʉʖɼɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ
ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȰɇȾȰȻȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻɏɁ ʐʄɿʃʉʑ͕ɲʆɳʌʏɻʍɻɲʆɲʃʉɿʆʙʍɸʘʆ͕ʃɲʏɳɽɸʍɻɸʌɶɲʍɿʙʆ

ɍʌɼʍɻɈ͘Ʌ͘ȵ͘ʍʏɻȴɿɷɲʍʃɲʄʀɲ͕ʍʏɻʆ
ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɼȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ͕ʍʏɻʆȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ
ʅɸʏʉʐʎʔʉɿʏɻʏɹʎ

ʃɲɿɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʅɸʔʉɿʏɻʏɹʎ
ɍʌɼʍɻɈ͘Ʌ͘ȵ͘ʍʏɿʎɸʌɶɲʍʀɸʎʃɲɿʍʏɻʍʐʅʅɸʏʉʖɼʍʏɿʎ
ɷɿɲʄɹʇɸɿʎ
ɃɆȳȰɁɏɇȸȴȻȴȰɇȾȰȿȻȰɇ
Ɍʊʌʏʉʎȵʌɶɲʍʀɲʎ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ
Ʌɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ɲʆɲʄʐʏɿʃɳ ʉ ʏʌʊʋʉʎ ʃɲɿ
ȵʇɲʅɼʆʉʐ
ʅɹɽʉɷʉɿɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ͘
ȴɿɲʄɹʇɸɿʎ
Ϯϲ
ȴɿɲʄɹʇɸɿʎ͕ ɇɸʅɿʆɳʌɿɲ͕ ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɼ ȱʍʃɻʍɻ͕
ȱʍʃɻʍɻ Ʌɸɷʀʉʐ͕ ɀɸʄɹʏɻ Θ ɲʆɳʄʐʍɻ
ȱʍʃɻʍɻͲɅʌɳʇɻ
ϭϯ
ɴɿɴʄɿʉɶʌɲʔʀɲʎ͕ Ɍʌʉʆʏɿʍʏɼʌɿʉ͕ Ʌʌɲʃʏɿʃɼ
Ȱʏʉʅɿʃɼɀɸʄɹʏɻ
ϲϲ
;ɈʉʋʉɽɹʏɻʍɻͿ͕ Ⱦʄɿʆɿʃɼ ȱʍʃɻʍɻ͕ Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃʊ
ȵʌɶɲʍʏɼʌɿʉ͕
ȴɿɲɷʌɲʍʏɿʃɼ
ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲ͕


ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɹʎ ɸʋɿʍʃɹʗɸɿʎ͕ ȵʃʋʊʆɻʍɻ ʅɸʄɹʏɻʎ


;ƉƌŽũĞĐƚͿ͕ ɇʐɶɶʌɲʔɼ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ͬ ɸʌɶɲʍɿʙʆ͕
Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃɼɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ͕ʃ͘ʄʋ͘
ɇʑʆʉʄʉɀɲɽɼʅɲʏʉʎ
ϭϬϱ

Ȱʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿʉɿʙʌɸʎʅɸʄɹʏɻʎʏʉʐʔʉɿʏɻʏɼɶɿɲ
ʃɳɽɸ ʅɲɽɻʍɿɲʃɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʉɿ
ʙʌɸʎʅɻʃɲɽʉɷɻɶʉʑʅɸʆɻʎʅɸʄɹʏɻʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ʏɿʎɲʌʖɹʎʏʉʐd^



ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɌɃȻɈȸɈɏɁ 
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼʏɻʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ

ȳʄʙʍʍɲ Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͕ ɀɹɽʉɷʉɿ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͕
ȴɿɲʅʉʌʔʘʏɿʃɼ  ɼ ɇʐʅʋɸʌɲʍʅɲʏɿʃɼ͕ ȴʉʃɿʅɲʍʀɲ
Ʌʉʄʄɲʋʄɼʎ ȵʋɿʄʉɶɼʎ͕ ȵʌʘʏɼʍɸɿʎ ɇʑʆʏʉʅɻʎ
Ȱʋɳʆʏɻʍɻʎ͕ ȵʌʘʏɼʍɸɿʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ȴʉʃɿʅʀʘʆ͕
ȵʋʀʄʐʍɻ Ʌʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ͕ ȳʌɲʋʏɼ ȵʌɶɲʍʀɲ͕
ȶʃɽɸʍɻ ͬ Ȱʆɲʔʉʌɳ͕ Ʌʌʉʔʉʌɿʃɼ ȵʇɹʏɲʍɻ͕
ȴɻʅʊʍɿɲɅɲʌʉʐʍʀɲʍɻ͕ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɼȵʌɶɲʍʀɲ͕
Ⱦʄɿʆɿʃɼ ȵʇɹʏɲʍɻ Ȱʍɽɸʆʉʑʎ͕ Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃɼ
ȵʌʅɻʆɸʀɲ͕ȱʄʄɻͬȱʄʄɸʎ

Ȱʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʌɻʏɳ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅɹʆɲ ʃʌɿʏɼʌɿɲ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎʃɲɿɸɳʆʃɲɿʋʉʐɸʀʆɲɿʋʌʉʍɴɳʍɿʅɲ
ɲʋʊʏʉʐʎʔʉɿʏɻʏɹʎ͘

ȳʄʙʍʍɲɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͗ ȵʄʄɻʆɿʃɼ

Ɉʌʊʋʉʎɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ
Ⱥɸʘʌɻʏɿʃʊʅɹʌʉʎ͗
ȳʌɲʋʏɼʏɸʄɿʃɼɸʇɹʏɲʍɻ;ϭϬϬйͿ
ȵʌɶɲʍʀɲȰʏʉʅɿʃɼɼɃʅɲɷɿʃɼ͗ʋʌʉʍɽɸʏɿʃɼɲʇʀɲʍʏʉʆ

ʏɸʄɿʃʊɴɲɽʅʊɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ
Ɉɸʄɿʃɼɴɲɽʅʉʄʉɶʀɲ͗ Ⱥɸʘʌɻʏɿʃʊʅɹʌʉʎ;ϴϬйͿ

ȵʌɶɲʍʀɲ;ϮϬйͿ

ȵʋɿʏʐʖɼʎɸʇɹʏɲʍɻ
Ʌʌʉʒʋʊɽɸʍɻ͗

;ɴɲɽʅʊʎtϱʃɲʏɳʏɻʆʏɸʄɿʃɼɶʌɲʋʏɼɸʇɹʏɲʍɻͿ


 ɇɉɁȻɇɈɏɀȵɁȸͲȲȻȲȿȻɃȳɆȰɌȻȰ
ȴɻʅɻʏʌʊʋʉʐʄʉʎ͕ȵ͘;ϭϵϵϵͿ͘ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼʹɅʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʊʎ͘Ȱɽɼʆɲ͗ȳʌɻɶʊʌɻʎ
Ⱦɲʍʍʘʏɳʃɻʎ͕ɀ͘;ϮϬϬϰͿ͘ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼʃɲɿȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊʎɅʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʊʎ͘Ȱɽɼʆɲ͗
Ɉʐʋʘɽɼʏʘ͘
Ⱦʉʐʆɸʆʉʑ͕Ⱦ͘;ϮϬϭϬͿ͘ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼʃɲɿɽɸʌɲʋɸʀɲʉɿʃʉɶɹʆɸɿɲʎ͘ɀʉʆʏɹʄɲ͕Ɂɹʉɿʏʑʋʉɿ
ʉɿʃʉɶɹʆɸɿɲʎ͕ɃɿʃʉɶɹʆɸɿɲΘȵʌɶɲʍʀɲ͘Ȱɽɼʆɲ͗Ʌɲʋɲɺɼʍɻ͘
ɀɲʄɿʃɿʙʍɻͲȿʉʀɺʉʐ͕ɀ͘;ϮϬϭϴͿ͘ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼɎʐʖʉʄʉɶʀɲ͘Ȱɽɼʆɲ͗Ʌɸɷʀʉ
ɀɲʄɿʃɿʙʍɻͲȿʉʀɺʉʐ͕ɀ͘;ϮϬϭϭͿ͘ȸɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃɼɎʐʖʉʄʉɶʀɲʍʏɻʆȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ͘Ȱɽɼʆɲ͗
Ʌɸɷʀʉ
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Ʌɳʆʏɲ͕ȴ͘;ϭϵϴϴͿ͘Ƀɿɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɹʎɸʋɿʄʉɶɹʎʏʘʆʆɹʘʆ͘ȸɸʋʀɷʌɲʍɻʏɻʎʉɿʃʉɶɹʆɸɿɲʎʃɲɿ
ʏɻʎʉʅɳɷɲʎʏʘʆʉʅɻʄʀʃʘʆʍʏɿʎɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɹʎʃɲɿɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɹʎɲʋʉʔɳʍɸɿʎʏʘʆʆɹʘʆ͘
Ⱥɸʍͬʆʀʃɻ͗Ʌɲʌɲʏɻʌɻʏɼʎ͘

Ʌɳʆʏɲ͕ ȴ͘ ;ϭϵϴϱͿ͘ Ȱʍʃɼʍɸɿʎ ʍʏʉʆ Ʌʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʊ͘ ɇʖʉʄɿʃʊʎ ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊʎ
ɅʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʊʎʅɹʍɲɲʋʊɲʍʃɼʍɸɿʎͲʋɲɿʖʆʀɷɿɲ͘Ⱥɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻ͗ɀʋɲʌʅʋʉʐʆɳʃɻʎ͘
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ɅȵɆȻȳɆȰɀɀȰɀȰȺȸɀȰɈɃɇ
ȴȻȴȰȾɈȻȾȸɀȰȺȸɀȰɈɏɁȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ

;ϭͿ ȳȵɁȻȾȰ
ɇɍɃȿȸ
ɈɀȸɀȰ
ȵɅȻɅȵȴɃɇɅɃɉȴɏɁ
ȾɏȴȻȾɃɇɀȰȺȸɀȰɈɃɇ

ȰɇɅȰȻɈȵ
ɅȰȻȴȰȳɏȳȻȾɃ
ȵɅɅȰȻȾ

ȵɂȰɀȸɁɃɇɅɃɉȴɏɁ ϮɃ

ɈȻɈȿɃɇɀȰȺȸɀȰɈɃɇ ȴȻȴȰȾɈȻȾȸɀȰȺȸɀȰɈɏɁȵȻȴȻȾɃɈȸɈȰɇ
ȰɉɈɃɈȵȿȵȻɇȴȻȴȰȾɈȻȾȵɇȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȵɇ
ʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʉɿʋɿʍʏʘʏɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎɲʋʉʆɹʅʉʆʏɲɿʍɸ
ɷɿɲʃʌɿʏɳʅɹʌɻʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎʋ͘ʖ͘ȴɿɲʄɹʇɸɿʎ͕
ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɹʎȰʍʃɼʍɸɿʎʃ͘ʄʋ͘Ȱʆʉɿʋɿʍʏʘʏɿʃɹʎʅʉʆɳɷɸʎ
ɲʋʉʆɹʅʉʆʏɲɿɸʆɿɲʀɲɶɿɲʏʉʍʑʆʉʄʉʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎ
ɲʆɲɶʌɳʗʏɸʏɿʎɸɴɷʉʅɲɷɿɲʀɸʎʙʌɸʎɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎʃɲɿʏʉ
ʍʑʆʉʄʉʏʘʆʋɿʍʏʘʏɿʃʙʆʅʉʆɳɷʘʆ



ȵȲȴɃɀȰȴȻȰȻȵɇ
ɏɆȵɇ
ȴȻȴȰɇȾȰȿȻȰɇ

ɅȻɇɈɏɈȻȾȵɇɀɃɁȰȴȵɇ


Ϯ


ϰ

Ʌʌʉʍɽɹʍʏɸʍɸɿʌɹʎɲʆʖʌɸɿɲʍʏɸʀ͘ȸʉʌɶɳʆʘʍɻɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ
ʃɲɿʉɿɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎʅɹɽʉɷʉɿʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ
ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿɲʆɲʄʐʏɿʃɳʍʏʉϰ͘

ɈɉɅɃɇɀȰȺȸɀȰɈɃɇ
ɉʋʉɴɳɽʌʉʐ͕ȳɸʆɿʃʙʆȳʆʙʍɸʘʆ͕
ȵʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɼʎɅɸʌɿʉʖɼʎ͕Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ
ȴɸʇɿʉʏɼʏʘʆ

ȳɸʆɿʃʙʆȳʆʙʍɸʘʆ;ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊͿ

ɅɆɃȰɅȰȻɈɃɉɀȵɁȰ
ɀȰȺȸɀȰɈȰ͗

ȳȿɏɇɇȰȴȻȴȰɇȾȰȿȻȰɇʃɲɿ
ȵɂȵɈȰɇȵɏɁ͗
ɈɃɀȰȺȸɀȰɅɆɃɇɌȵɆȵɈȰȻ
ɇȵɌɃȻɈȸɈȵɇZ^Dh^
ȸȿȵȾɈɆɃɁȻȾȸɇȵȿȻȴȰ
ɀȰȺȸɀȰɈɃɇ;hZ>Ϳ

ȴɸʆʐʋɳʌʖʉʐʆ



 

ȵʄʄɻʆɿʃɼ
Ɂɲɿ;ȰɶɶʄɿʃɼͿ
ĞͺĐůĂƐƐ͘ĂƐƉĞƚĞ


Ύɇʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻȴɿɲʃʌɲʏɿʃʉʑ͕ȴɿɿɷʌʐʅɲʏɿʃʉʑɼȴɿɲʏʅɻʅɲʏɿʃʉʑɅɀɇʍʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿʊʄɲ
ʏɲʍʐʅʅɸʏɹʖʉʆʏɲɈʅɼʅɲʏɲʃɲɿʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺɸʏɲɿʍɸʋɲʌɹʆɽɸʍɻʏʉɸʋɿʍʋɸʑɷʉʆ͕ʋ͘ʖ͘Ɍʐʍɿʃɼʎ
;ɸʋɿʍʋɸʑɷʉʆͿ
ΎΎɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿʅʊʆʉʍʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻȴɿɲʃʌɲʏɿʃʉʑɼȴɿɿɷʌʐʅɲʏɿʃʉʑɅɀɇ

;ϮͿ ɀȰȺȸɇȻȰȾȰȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
ɀɲɽɻʍɿɲʃɳȰʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ
Ʌɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿʏɲʅɲɽɻʍɿɲʃɳɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎʉɿʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎɶʆʙʍɸɿʎ͕ɷɸʇɿʊʏɻʏɸʎʃɲɿɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎ
ʃɲʏɲʄʄɼʄʉʐɸʋɿʋɹɷʉʐʋʉʐɽɲɲʋʉʃʏɼʍʉʐʆʉɿʔʉɿʏɻʏɹʎʅɸʏɳʏɻʆɸʋɿʏʐʖɼʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎ͘
ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɸʀʏɸʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲȰ;ʇɸʖʘʌɿʍʏʊɲʌʖɸʀʉʍʏʉĞͲŵĂŝůͿ
x ɅɸʌɿɶʌɲʔɼʏʉʐȵʋɿʋɹɷʉʐʏʘʆɀɲɽɻʍɿɲʃʙʆȰʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆɶɿɲʃɳɽɸɹʆɲʃʑʃʄʉʍʋʉʐɷʙʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸɅʄɲʀʍɿʉ
ɅʌʉʍʊʆʏʘʆʏʉʐȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑɍʙʌʉʐȰʆʙʏɲʏɻʎȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ
x Ʌɸʌɿɶʌɲʔɿʃʉʀȴɸʀʃʏɸʎȵʋɿʋɹɷʘʆϲ͕ϳΘϴʏʉʐȵʐʌʘʋɲʁʃʉʑɅʄɲɿʍʀʉʐɅʌʉʍʊʆʏʘʆȴɿɳȲʀʉʐɀɳɽɻʍɻʎ
țĮȚ ȆĮȡȐȡĲȘȝĮ Ǻ
x ɅɸʌɿʄɻʋʏɿʃʊʎɃɷɻɶʊʎʍʐɶɶʌɲʔɼʎɀɲɽɻʍɿɲʃʙʆȰʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ


ɀɸʏɳʏɻʆʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏʉʐʅɲɽɼʅɲʏʉʎʉɿʔʉɿʏɻʏɹʎɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲɹʖʉʐʆ͗
ͻ ɸʅɴɲɽʑʆɸɿʍɸɹʆʆʉɿɸʎʏʉʐ ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʉʑʏʉʐʎʋɸɷʀʉʐʃɲɿʆɲɹʖʉʐʆ ɸʇʉɿʃɸɿʘɽʉʑʆʅɸ
ɴɲʍɿʃɹʎɹʆʆʉɿɸʎʏɻʎȴɿɷɲʃʏɿʃɼʎ͕ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɸʎɶɿɲʏɻɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʏʘʆɶʆʘʍʏɿʃʙʆʋɸɷʀʘʆ
ʏɻʎɸɿɷɿʃʊʏɻʏɳʎʏʉʐʎʍʏɿʎʍʖʉʄɿʃɹʎʏɳʇɸɿʎ͘
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ͻ ɹʌɽɸɿʍɸɸʋɲʔɼʃɲɿʆɲɹʖʉʐʆɲʆɲʋʄɲɿʍɿʙʍɸɿʏʉɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʊʋɸɷʀʉʏɻʎ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɳʎ
ʏʉʐʎʅɹʍɲɲʋʊʏʉʋʌʀʍʅɲʏʉʐʅɸʏɲʍʖɻʅɲʏɿʍʅʉʑʏɻʎɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɼʎɶʆʙʍɻʎʍɸʍʖʉʄɿʃʊ
ʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉ͘
ͻɲʆʏɿʄɻʔɽɸʀ ɹʆʆʉɿɸʎ ʊʋʘʎ ɲʐʏɹʎ ʏʉʐ ɲʆɲʄʐʏɿʃʉʑ ʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ͕ ʏʉʐ ɷɿɷɲʃʏɿʃʉʑ
ʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ͕ʏɻʎɷɿɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʊʏɻʏɲʎ͘
ͻɸʆɻʅɸʌʘɽɸʀɶɿɲʍʑɶʖʌʉʆɸʎɷɿɷɲʃʏɿʃɹʎʏɳʍɸɿʎ͕ʃɲɿʆʉʏʉʅʀɸʎ͕ɸʌɶɲʄɸʀɲ͘
ͻ ɲʋʉʃʏɼʍɸɿ ɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎ ʃɲɿ ɷɸʇɿʊʏɻʏɸʎ ʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ ʃɲɿ ɲʆɳʋʏʐʇɻʎ ɷɿɷɲʃʏɿʃʙʆ
ʋɲʌɸʅɴɳʍɸʘʆʃɲɿɷɿɷɲʃʏɿʃʙʆʐʄɿʃʙʆʅɸɴɳʍɻʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅɹʆʉʐʎʍʏʊʖʉʐʎ͘
ͻ  ɲʋʉʃʏɼʍɸɿ ʏɿʎ ɶʆʙʍɸɿʎ ʃɲɿ ɷɸʇɿʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏʉʑʆʏɲɿ ɶɿɲ ʏʉ ʍʖɸɷɿɲʍʅʊ ʃɲɿ ʏɻʆ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆʘʆɷɿɷɲʃʏɿʃʙʆʍɸʆɲʌʀʘʆʍɸʍʖʉʄɿʃɹʎʏɳʇɸɿʎ͘
ȳɸʆɿʃɹʎȻʃɲʆʊʏɻʏɸʎ
ȿɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎɶɸʆɿʃɹʎɿʃɲʆʊʏɻʏɸʎʋʉʐʋʌɹʋɸɿʆɲɹʖɸɿɲʋʉʃʏɼʍɸɿʉʋʏʐʖɿʉʑʖʉʎ;ʊʋʘʎɲʐʏɹʎɲʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿʍʏʉ
ɅɲʌɳʌʏɻʅɲȴɿʋʄʙʅɲʏʉʎʃɲɿʋɲʌɲʏʀɽɸʆʏɲɿɲʃʉʄʉʑɽʘʎͿʍɸʋʉɿɲͬʋʉɿɸʎɲʋʊɲʐʏɹʎɲʋʉʍʃʉʋɸʀʏʉʅɳɽɻʅɲ͖͘
Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻ͕ɲʆɳʄʐʍɻʃɲɿʍʑʆɽɸʍɻɷɸɷʉʅɹʆʘʆʃɲɿ
ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎʃɲɿɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻɹʌɶʘʆ
ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ͕ʅɸʏɻʖʌɼʍɻʃɲɿʏʘʆɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆ
ɇɸɴɲʍʅʊʎʍʏɻɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃʊʏɻʏɲʃɲɿʍʏɻʆ
ʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ
ʋʉʄʐʋʉʄɿʏɿʍʅɿʃʊʏɻʏɲ
Ʌʌʉʍɲʌʅʉɶɼʍɸʆɹɸʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ɇɸɴɲʍʅʊʎʍʏʉʔʐʍɿʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ȿɼʗɻɲʋʉʔɳʍɸʘʆ
ȵʋʀɷɸɿʇɻʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ͕ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎʃɲɿɻɽɿʃɼʎ
Ȱʐʏʊʆʉʅɻɸʌɶɲʍʀɲ
ʐʋɸʐɽʐʆʊʏɻʏɲʎʃɲɿɸʐɲɿʍɽɻʍʀɲʎʍɸɽɹʅɲʏɲʔʑʄʉʐ
Ƀʅɲɷɿʃɼɸʌɶɲʍʀɲ
ȱʍʃɻʍɻʃʌɿʏɿʃɼʎʃɲɿɲʐʏʉʃʌɿʏɿʃɼʎ
ȵʌɶɲʍʀɲʍɸɷɿɸɽʆɹʎʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
Ʌʌʉɲɶʘɶɼʏɻʎɸʄɸʑɽɸʌɻʎ͕ɷɻʅɿʉʐʌɶɿʃɼʎʃɲɿɸʋɲɶʘɶɿʃɼʎ
ȵʌɶɲʍʀɲʍɸɷɿɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ʍʃɹʗɻʎ
Ʌɲʌɳɶʘɶɼʆɹʘʆɸʌɸʐʆɻʏɿʃʙʆɿɷɸʙʆ

ͻ Ȱʐʏʊʆʉʅɻȵʌɶɲʍʀɲ
ͻ ȿɼʗɻɲʋʉʔɳʍɸʘʆ
ͻ Ȱʆɲɺɼʏɻʍɻ͕ɲʆɳʄʐʍɻʃɲɿʍʑʆɽɸʍɻɷɸɷʉʅɹʆʘʆʃɲɿʋʄɻʌʉʔʉʌɿʙʆ͕ʅɸʏɻʖʌɼʍɻʃɲɿʏʘʆ
ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆʏɸʖʆʉʄʉɶɿʙʆ
ͻ ȵʌɶɲʍʀɲʍɸɷɿɸɽʆɹʎʃɲɿɷɿɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ͻ Ƀʅɲɷɿʃɼɸʌɶɲʍʀɲ
ͻ ȵʌɶɲʍʀɲʍɸɷɿɸʋɿʍʏɻʅɿʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ͻ Ʌɲʌɲɶʘɶɼʆɹʘʆɸʌɸʐʆɻʏɿʃʙʆɿɷɸʙʆ



;ϯͿ ɅȵɆȻȵɍɃɀȵɁɃɀȰȺȸɀȰɈɃɇ
Ɉʉ ʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉ ʏʉʐ ʅɲɽɼʅɲʏʉʎ ʍʖɸʏʀɺɸʏɲɿ ɳʅɸʍɲ ʅɸ ʏɲ ʋʌʉʍɷʉʃʙʅɸʆɲ ʅɲɽɻʍɿɲʃɳ
ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲʃɲɿʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿʏɻʆɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʏʘʆɲʃʊʄʉʐɽʘʆɸʆʉʏɼʏʘʆ͗
ͻ ɹʆʆʉɿɲ ʃɲɿ ʍɻʅɲʍʀɲ ʏʉʐ Ȱʆɲʄʐʏɿʃʉʑ ɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎͬɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ ɇʋʉʐɷʙʆ͘
Ⱥɸʘʌʀɸʎ͕ ʋʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʊʎ͕ ʅʉʆʏɹʄɲ ʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ ʃɲɿ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ Ȱʆɲʄʐʏɿʃʙʆ
Ʌʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ͘ Ȱʆɳʋʏʐʇɻ ʍʏʉ ɀɲʃʌʉɸʋʀʋɸɷʉ Ͳ ɀɿʃʌʉɸʋʀʋɸɷʉ͘ɇʐɶʃʌʊʏɻʍɻ
ȰʆɲʄʐʏɿʃʉʑɅʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎʅɲɽɻʅɳʏʘʆɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ͘
ͻ ɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳȰʆɲʄʐʏɿʃʙʆɅʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ͗ɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐ͕ɇʏʊʖʉɿ͕
ȵʋɿʃɲɿʌʉʋʉʀɻʍɻ͕ Ȼɷɿɲʀʏɸʌɲʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ ʹ ȴɿɷɲʃʏɿʃɹʎ Ⱦɲɿʆʉʏʉʅʀɸʎ ;ȸ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ
ʏɻʎȻʍʏʉʌʀɲʎʃɲɿʏɻʎɌʑʍɻʎʏʘʆȵʋɿʍʏɻʅʙʆʍʏɻɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲ͕Ȱʇɿʉʋʉʀɻʍɻʏʘʆɀɀȵʍʏɻ
ɷɿɷɲʃʏɿʃɼʋʌɳʇɻ͕ȵɿʍɲɶʘɶɼʍʏɿʎɸʃɷʉʖɹʎʏʘʆʋʉʄʑͲɲʄʔɲɴɻʏɿʍʅʙʆ͕Ȱʆɲʄʉɶɿʃɼʍʃɹʗɻ͗
ȵʆɸʌɶʉʋʉʀɻʍɻ͕ ʋɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲ͕ ȵʋʀʄʐʍɻ ʋʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆͬʄɼʗɻ ɲʋʉʔɳʍɸʘʆ ʍɸ
ʋʌɲɶʅɲʏɿʃɹʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎͿ͘
ͻ ɇʑʆɷɸʍɻ ɶʆʘʍʏɿʃʙʆ ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʘʆ ʅɸ ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏɲͬʃʉɿʆʘʆʀɲ͘ Ȱʆɳʋʏʐʇɻ ʃɲɿ
ʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ ʏʉʐ ʋʌʉʔʀʄ ʏʉʐ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ͘ ȴɿɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʊʏɻʏɲ ʹ
ɇʑʆɷɸʍɻɶʆʘʍʏɿʃʉʑɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐʅɸɳʄʄɲɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɳʋɸɷʀɲ͘
ͻ ȸ ɹʆʆʉɿɲ ʃɲɿ ʍɻʅɲʍʀɲ ʏʉʐ ɷɿɷɲʃʏɿʃʉʑ ʐʄɿʃʉʑ͘ ȵɶʖɸɿʌʀɷɿɲ͕ ɴɿɴʄʀɲ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ͕
ɸʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃʉʀ ʉɷɻɶʉʀ͕ ʄʉɶɿʍʅɿʃɳʅɲɽɻʅɳʏʘʆ ɸɿɷɿʃʊʏɻʏɲʎ͘ ȸ ʍɻʅɲʍʀɲ ʏɻʎ
ʋʉʄʐʏʌʉʋɿʃʊʏɻʏɲʎ ʍʏɻ ʅɳɽɻʍɻ͘ Ȱʇɿʉʋʉʀɻʍɻ͕ ɲʆɳʋʏʐʇɻ ʃɲɿ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻɷɿɷɲʃʏɿʃʉʑ
ʐʄɿʃʉʑ;Ɍʑʄʄʘʆɸʌɶɲʍʀɲʎ͕ʔʑʄʄʘʆɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͕Ʌʊʍʏɸʌ͕ɲʔɻɶɻʅɲʏɿʃʙʆʍɸʆɲʌʀʘʆ͕
ʗɻʔɿɲʃʉʑʐʄɿʃʉʑ͕ʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑͿ͘
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ͻ ɀʉʆʏɹʄɲ ʅɳɽɻʍɻʎ ʃɲɿ ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ ;ʅɸʏɲʔʉʌɿʃʊ͕ ɲʆɲʃɲʄʐʋʏɿʃʊ͕ ɸʋʉɿʃʉɷʉʅɿʍʏɿʃʊ͕
ʃʉɿʆʘʆɿʉͲɸʋʉɿʃʉɷʉʅɿʍʏɿʃʊͿ͘ɇʑɶʖʌʉʆʉɿɷɿɷɲʃʏɿʃʉʀʍʏʊʖʉɿ͘Ɉʉʆʊɻʅɲʏɻʎʍʏʉʖʉɽɸʍʀɲʎ
ɶɿɲʃɳɽɸʅʉʆʏɹʄʉʃɲɿʏɻʆʉʌɶɳʆʘʍɻʅɲɽɼʅɲʏʉʎ͘ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎɇɻʅɲʍʀɲʏɻʎɲʆɳʋʏʐʇɻʎ
ȴɿɷɲʃʏɿʃɼʎ Ʌɲʌɹʅɴɲʍɻʎ ʃɲɿ ȴɿɷɲʃʏɿʃʙʆ ɇɸʆɲʌʀʘʆ͘ ȵʔɲʌʅʉɶɼ ʃɲɿ Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ
ɷɿɷɲʃʏɿʃɼʎʋɲʌɹʅɴɲʍɻʎ͘
ͻ Ƀ ʌʊʄʉʎ ʏɻʎ ȴɿɷɲʃʏɿʃɼʎ ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ͘ ɇʐʅʅɸʏʉʖɿʃɹʎ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɹʎ ʏɸʖʆɿʃɹʎ ;ʋʖ͘
ȵʆʆʉɿʉʄʉɶɿʃʉʀʖɳʌʏɸʎ͕ɀɸʄɹʏɸʎʋɸʌʀʋʏʘʍɻʎ͕ȾɲʏɲɿɶɿʍʅʊʎȻɷɸʙʆ͕ɅɲɿʖʆʀɷɿɆʊʄʘʆʃʏʄͿ͘

;ϰͿ ȴȻȴȰȾɈȻȾȵɇʃɲɿɀȰȺȸɇȻȰȾȵɇɀȵȺɃȴɃȻͲȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸ
ɈɆɃɅɃɇɅȰɆȰȴɃɇȸɇ Ʌʌʊʍʘʋʉʅɸʋʌʊʍʘʋʉ;ɷɿɲʄɹʇɸɿʎ͕ʍʐɺɼʏɻʍɻ͕ʉʅɳɷɸʎ
ɸʌɶɲʍʀɲʎɸʋʀɷɸɿʇɻͿ

Ʌʌʊʍʘʋʉʅɸʋʌʊʍʘʋʉ͕ȵʇɲʋʉʍʏɳʍɸʘʎ
ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʃ͘ʄʋ͘

ɍɆȸɇȸɈȵɍɁɃȿɃȳȻɏɁ Ʌɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎ ʅɲɽɻʅɳʏʘʆ ʅɸ WŽǁĞƌWŽŝŶƚ͘ ɍʌɼʍɻ ʏʘʆ
ɅȿȸɆɃɌɃɆȻȰɇȾȰȻȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻɏɁ ɈɅȵ ʍʏɻ ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲ ʃɲɿ ʍʏɻʆ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ ʅɸ ʏʉʐʎ
ɍʌɼʍɻɈ͘Ʌ͘ȵ͘ʍʏɻȴɿɷɲʍʃɲʄʀɲ͕ʍʏɻʆ ʅɲɽɻʏɹʎ ɶɿɲ ɷɿɲʅʉʀʌɲʍɻ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʉʑ ʐʄɿʃʉʑ͕
ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɼȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ͕ʍʏɻʆȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ
ʐʄʉʋʉʀɻʍɻɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆʃɲɿɸʋʀʄʐʍɻɲʋʉʌɿʙʆ͘
ʅɸʏʉʐʎʔʉɿʏɻʏɹʎ

ɃɆȳȰɁɏɇȸȴȻȴȰɇȾȰȿȻȰɇ
Ʌɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ɲʆɲʄʐʏɿʃɳ ʉ ʏʌʊʋʉʎ ʃɲɿ
ʅɹɽʉɷʉɿɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʎ͘
ȴɿɲʄɹʇɸɿʎ͕ ɇɸʅɿʆɳʌɿɲ͕ ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɼ ȱʍʃɻʍɻ͕
ȱʍʃɻʍɻ Ʌɸɷʀʉʐ͕ ɀɸʄɹʏɻ Θ ɲʆɳʄʐʍɻ
ɴɿɴʄɿʉɶʌɲʔʀɲʎ͕ Ɍʌʉʆʏɿʍʏɼʌɿʉ͕ Ʌʌɲʃʏɿʃɼ
;ɈʉʋʉɽɹʏɻʍɻͿ͕ Ⱦʄɿʆɿʃɼ ȱʍʃɻʍɻ͕ Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃʊ
ȵʌɶɲʍʏɼʌɿʉ͕
ȴɿɲɷʌɲʍʏɿʃɼ
ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲ͕
ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɹʎ ɸʋɿʍʃɹʗɸɿʎ͕ ȵʃʋʊʆɻʍɻ ʅɸʄɹʏɻʎ
;ƉƌŽũĞĐƚͿ͕ ɇʐɶɶʌɲʔɼ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ͬ ɸʌɶɲʍɿʙʆ͕
Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃɼɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲ͕ʃ͘ʄʋ͘

Ȱʆɲɶʌɳʔʉʆʏɲɿʉɿʙʌɸʎʅɸʄɹʏɻʎʏʉʐʔʉɿʏɻʏɼɶɿɲ
ʃɳɽɸ ʅɲɽɻʍɿɲʃɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʉɿ
ʙʌɸʎ ʅɻ ʃɲɽʉɷɻɶʉʑʅɸʆɻʎ ʅɸʄɹʏɻʎ ʙʍʏɸ ʉ
ʍʐʆʉʄɿʃʊʎ ʔʊʌʏʉʎ ɸʌɶɲʍʀɲʎ ʍɸ ɸʋʀʋɸɷʉ
ɸʇɲʅɼʆʉʐ ʆɲ ɲʆʏɿʍʏʉɿʖɸʀ ʍʏɲ ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ ʏʉʐ
d^

ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ

Ɍʊʌʏʉʎȵʌɶɲʍʀɲʎ
ȵʇɲʅɼʆʉʐ

ȴɿɲʄɹʇɸɿʎ
Ϯϱ
Ʌɲʌʉʐʍʀɲʍɻɸʌɶɲʍɿʙʆ͕
ϮϬ
ʍʐɺɼʏɻʍɻ
ɀɸʄɹʏɻʃɲɿʍʐɶɶʌɲʔɼ
ϮϬ
ɲʏʉʅɿʃʙʆɸʌɶɲʍɿʙʆ
ȵʃʋʊʆɻʍɻɲʆɲʍʏʉʖɲʍʏɿʃʙʆ
ϮϬ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ
Ȱʐʏʊʆʉʅɻʅɸʄɹʏɻ
ϮϬ
ɇʑʆʉʄʉɀɲɽɼʅɲʏʉʎ

ϭϬϱ

ȰɂȻɃȿɃȳȸɇȸɌɃȻɈȸɈɏɁ ȳʄʙʍʍɲɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎȵʄʄɻʆɿʃɼ;ʅʋʉʌɸʀʆɲɶʀʆɸɿʃɲɿ
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼʏɻʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ
ʍʏɻʆȰɶɶʄɿʃɼɶɿɲɲʄʄʉɷɲʋʉʑʎʔʉɿʏɻʏɹʎͿ

ȳʄʙʍʍɲ Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͕ ɀɹɽʉɷʉɿ ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎ͕ Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ͗
ȴɿɲʅʉʌʔʘʏɿʃɼ  ɼ ɇʐʅʋɸʌɲʍʅɲʏɿʃɼ͕ ȴʉʃɿʅɲʍʀɲ ϭ͘Ȱʆɳɽɸʍɻɸʌɶɲʍɿʙʆ͕ʅɸʄɹʏɻʃɲɿʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻʃɲʏɳ
Ʌʉʄʄɲʋʄɼʎ ȵʋɿʄʉɶɼʎ͕ ȵʌʘʏɼʍɸɿʎ ɇʑʆʏʉʅɻʎ
ʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏʘʆʅɲɽɻʅɳʏʘʆʃɲɿʐʄʉʋʉʀɻʍɻʅɸ
Ȱʋɳʆʏɻʍɻʎ͕ ȵʌʘʏɼʍɸɿʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ȴʉʃɿʅʀʘʆ͕
ȵʋʀʄʐʍɻ Ʌʌʉɴʄɻʅɳʏʘʆ͕ ȳʌɲʋʏɼ ȵʌɶɲʍʀɲ͕ ɴɳʍɻʋʌʉʃɲɽʉʌɿʍʅɹʆɲʋʌʊʏʐʋɲ;ϮϬйͿ
ȶʃɽɸʍɻ ͬ Ȱʆɲʔʉʌɳ͕ Ʌʌʉʔʉʌɿʃɼ ȵʇɹʏɲʍɻ͕ Ϯ͘ȵʃʋʊʆɻʍɻɲʆɲʍʏʉʖɲʍʏɿʃʙʆɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ
ȴɻʅʊʍɿɲɅɲʌʉʐʍʀɲʍɻ͕ȵʌɶɲʍʏɻʌɿɲʃɼȵʌɶɲʍʀɲ͕
Ⱦʄɿʆɿʃɼ ȵʇɹʏɲʍɻ Ȱʍɽɸʆʉʑʎ͕ Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃɼ ;ϮϬйͿ
ȵʌʅɻʆɸʀɲ͕ȱʄʄɻͬȱʄʄɸʎ
ϯ͘ɇʐʅʅɸʏʉʖɼʍɸʏɸʄɿʃɹʎɸʇɸʏɳʍɸɿʎ;ϲϬйͿ



Ȱʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ  ʌɻʏɳ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅɹʆɲ ʃʌɿʏɼʌɿɲ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎʃɲɿɸɳʆʃɲɿʋʉʐɸʀʆɲɿʋʌʉʍɴɳʍɿʅɲ
ɲʋʊʏʉʐʎʔʉɿʏɻʏɹʎ͖


;ϱͿ ɇɉɁȻɇɈɏɀȵɁȸȲȻȲȿȻɃȳɆȰɌȻȰ
,ƵƚƚŶĞƌ͕͕͘;ϮϬϬϴͿ͘ȴɿɷɲʃʏɿʃɼʏɸʖʆʉʄʉɶɿʃʙʆʅɲɽɻʅɳʏʘʆ͕Ȱɽɼʆɲ͗ȵʐʌʘʋɲʁʃɹʎ
Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃɹʎȵʃɷʊʍɸɿʎȵʋɿʅ͘ɀ͘Ȳɲʁʆɳ͘
Ⱦɲʄʉʃʑʌɻ͕Ȳ͕͘Ⱦʊʃʃʉʎ͕Ȱ͕͘ΘɌʌɲɶʃʉʑʄɻʎ͕Ȼ͘;ϮϬϭϱͿ͘ɇʖɸɷɿɲʍʅʊʎʃɲɿɲʆɳʋʏʐʇɻɷɿɷɲʃʏɿʃʙʆ
ɸʆʉʏɼʏʘʆ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲ ʏʘʆ ʔɿʄʉʄʉɶɿʃʙʆ ʅɲɽɻʅɳʏʘʆ͘ Ȱʐʏʉɹʃɷʉʍɻ͕ ȸʌɳʃʄɸɿʉ
Ⱦʌɼʏɻʎ͕ϮϬϭϱ͘
Ⱦɲʄʉʃʑʌɻ͕ Ȳ͕͘ Θ Ɍʌɲɶʃʉʑʄɻʎ͕ Ȼ͘ ;ϮϬϭϱͿ͘ Ȱʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ʍʐʅʅɸʏʉʖɿʃʙʆ ɸʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆ
ʏɸʖʆɿʃʙʆʍʏɻɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʏʘʆʔɿʄʉʄʉɶɿʃʙʆʅɲɽɻʅɳʏʘʆ͘Ȱʐʏʉɹʃɷʉʍɻ͕ȸʌɳʃʄɸɿʉȾʌɼʏɻʎ͕
ϮϬϭϱ͘
Ʌʄɲɶɿɲʆɳʃʉʎ͘ɇ͘Ȼ͘;ϮϬϬϲͿ͘ȴɿɷɲʃʏɿʃɼȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʙʆɀɲɽɻʅɳʏʘʆ͘Ȱɽɼʆɲ͗ȶʄʄɻʆ͘
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Ⱦʉʐʄɲʁɷɼʎ͕Ȳ͕ȵʋɿʍʏɻʅʉʄʉɶʀɲʃɲɿʃɲʏɲʍʃɸʐɼȰʆɲʄʐʏɿʃʙʆɅʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ͗ȸ
ɸʋɿʄʉɶɼʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐɶɿɲʏɻʆɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲʏʘʆɌȵ͕ɇʑɶʖʌʉʆɻȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ͕ϭϵϵϰ͕ϳϱ͕
ϮϮͲϮϵ͘
Ⱦʉʐʄʉʐʅʋɲʌʀʏʍɻ͕Ȱʄɸʇɳʆɷʌɲɍ͘;ϮϬϭϭͿ͘Ȱʆɲʄʐʏɿʃʊʋʌʊɶʌɲʅʅɲʃɲɿɷɿɷɲʃʏɿʃʊʎ
ʍʖɸɷɿɲʍʅʊʎ͗Ⱥɸʘʌɻʏɿʃɹʎɲʆɲɺɻʏɼʍɸɿʎʃɲɿʋɲʌɲɷɸʀɶʅɲʏɲɸʔɲʌʅʉɶʙʆɲʋʊʏʉ
ʍʖʉʄɸʀʉ͘Ȱɽɼʆɲ͗ȳʌɻɶʊʌɻ͘

Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

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

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

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

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

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

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

*02025512706190076*

