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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Σεπτεμβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 40331/Δ1.13521
Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής
εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 17 παρ. 6 του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής
οικονομίας» (Α΄212).
2. Το άρθ.10 του ν. 4554/2018 «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης
εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων
- Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 130).
3. Το άρθ. 54 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών προς
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και του Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις
Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές
διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων
και άλλες διατάξεις» (Α’ 73) και ιδίως την παρ. 2.
4. Το άρθ. 33 του ν. 1836/1989 «Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες
διατάξεις» (Α΄79), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του
από το άρθρο 37 του ν. 4488/2017 (Α΄137) και το άρθρο
59 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73).
5. Την παρ. 2 του άρθ. 117 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις
του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα
επείγοντα ζητήματα» (Α΄134), που καταργεί το άρθ. 48
του ν. 4611/2019 (Α΄73).
6. Τις παρ. 2 και 3 του άρθ. 27 του π.δ. 246/2006 «Γενικός Κανονισμός Προσωπικού των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και των
Κ.Τ.Ε.Λ. του ν. 2963/2001» (Α΄ 261).
7. Την παρ. 2 του άρθ. 213 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις
για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων
του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 5).
8. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).
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9. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών»(Α΄121).
10. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων»(Α΄123).
11. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
12. Τις διατάξεις περί υπερωριακής απασχόλησης των
εργαζομένων {και ιδίως άρθ. 5 και 7 του α.ν. 547/1937
(Α’ 98), άρθ. 3 του β.δ. 28-1/4-2-1938 (Α΄35), άρθ. 3 του
β.δ. 14-8/8-9-1950 (Α΄202), άρθ. 3 παρ. 1 του
ν.δ. 515/1970 (Α΄95), άρθ. 18 του π.δ. 8-4/1932 (Α΄114), άρθ.
12 του ν.δ. 1037/1971 (Α΄235), και τις υπουργικές αποφάσεις 6958/13-2-1960 (Β’ 96), 63323/29-9-1961, (Β΄350),
39431/6-6-1961 (Β΄234) και 65982/13-1-1966 (Β΄600)}.
13. Τον α.ν. 1846/1951 «Περί κοινωνικών ασφαλίσεων»
(Α΄ 179) και ιδίως το άρθ. 26 παρ. 9 περ. στ΄ υποπερ. αα΄
και ββ΄, σε συνδυασμό με το άρθ. 20 παρ. 1 και παρ. 2
του ν. 4255/2014 (Α΄ 89).
14. Το άρθ. 5 παρ 2 του ν.δ. 2656/1953 «Περί Οργανώσεως και ελέγχου της αγοράς εργασίας» (Α΄299).
15. Το άρθ. 9 παρ.1 του ν. 3198/1955 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της
σχέσεως εργασίας διατάξεων»(Α΄98).
16. Το άρθ. 38 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α΄ 101).
17. Την παρ. 2 του άρθ. 10 του ν. 2217/1994 «Κατάργηση του Ταμείου Συντάξεων Εκτελωνιστών (ΤΣΕ) υπαγωγή των ασφαλισμένων του στην ασφάλιση του Ταμείου
Ασφαλίσεως Επαγγελματιών και Βιοτεχνών της Ελλάδος
(ΤΕΒΕ) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83), σε συνδυασμό με το
άρθρο 13 του ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια τεχνική και
επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α’ 206).
18. Το ν.4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α΄137) και τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προ-
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στασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός
για την Προστασία των Δεδομένων) (EE L 119/4.5.2016,
σελ. 1-88).
19. Τον ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).
20. Την. παρ. 1 του άρθ. 14 του ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών
με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια
χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 268).
21. Το άρθ. 6 παρ. 1 περ. δ΄ του ν. 2972/2001 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του ΙΚΑ
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 91), σε συνδυασμό με το άρθ.
38 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137).
22. Το άρθ. 12 παρ. 4 του ν. 3144/2003 «Κοινωνικός
διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την
κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).
23. Τον ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (Α΄138),
24. Τα άρθ. 18 και 30 του ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση
του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (Α’ 170),
25. Το άρθ. 31, την παρ.1 του άρθ. 32 και την παρ. 2 του
άρθ. 53 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
26. Τις υποπαραγράφους ΙΑ.11 έως ΙΑ.14 του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 –
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α’ 222).
27. Την υποπαράγραφο ΙΔ.1 και την υποπαράγραφο
ΙΑ.3 του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα
μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και
4127/2013» (Α’ 107).
28. Το άρθρο 80 παρ. 1 του ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και
στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας» (Α’ 88).
29. Το άρθ. 13 του π.δ. της 27.6/4.7.1932 «Περί Κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί οκταώρου
εργασίας διατάξεων» (Α΄ 212) σε συνδυασμό με το άρθ.
13 παρ. 1-7 του ν.δ. 1037/1971 (Α΄ 235).
30. Την υπουργικής απόφαση 1801/19.07.1989 «Υποχρέωση τήρησης Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων Απασχολουμένου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και
τεχνικών έργων» (Β΄569).
31. Την 51266/2955/1.12.1975 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης «Περί καθορισμού των ωρών εργασίας του προσωπικού Τουριστικών λεωφορείων
αυτοκινήτων (ΠΟΥΛΜΑΝ)» (Β΄ 1458), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις 989/1.9.1980 (Β’ 905)
και 128/21.1.1986 (Β΄ 73) αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας.
32. Την Ε5/1303/3-3-1986 απόφαση των Υφυπουργών
Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ασφάλιση σπουδα-
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στών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης» (Β΄ 168).
33. Την Ε5/1797/20-3-1986 απόφαση των Υπουργών
Εργασίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και συνθηκών απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.» (Β΄ 183).
34. Την Ε5/4825/16-6-1986 απόφαση του Υπουργού
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Εργασίας «Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και απασχόλησης ασκούμενων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.» (Β΄ 453).
35. Την 2025805/2917/0022/22-4-1993 απόφαση των
Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Άμυνας, Εξωτερικών, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Γεωργίας, Εργασίας, Υγείας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δικαιοσύνης, Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, Εμπορικής Ναυτιλίας,
Δημόσιας Τάξης, Μακεδονίας Θράκης, Αιγαίου, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας,
Ενέργειας και Τεχνολογίας, Εμπορίου και Μεταφορών
και Επικοινωνιών «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής
απόφασης Ε5/1258/86 και αύξηση της μηνιαίας αποζημίωσης των σπουδαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), που πραγματοποιούν την άσκηση
στο επάγγελμα σε υπηρεσίες του Δημοσίου, Ο.Τ.Α. και
λοιπά Ν.Π.Δ.Δ., επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα» (Β΄ 307).
36. Την 16802/667/27-8-2010 απόφαση των Υπουργών Παιδείας Διά Βίου Μάθησης, Θρησκευμάτων και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πολιτισμού και
Τουρισμού «Όροι και προϋποθέσεις πρακτικής άσκησης
ημεδαπών και αλλοδαπών σπουδαστών/μαθητών Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 1345),
37. Την 139931/Κ1/8-9-2015 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού,
Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών,
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας «Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία καταρτιζομένων ΙΕΚ» (Β΄ 1953).
38. Την 26385/16-2-2017 απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας»,
(Β΄ 491), όπως τροποποιήθηκε με τις 60615/Δ4/7-4-2017
(Β΄ 1441) και Φ4/117002/Δ4/11-7-2018 (Β΄ 2784) όμοιες.
39. Την Κ1/118932/13-7-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευμάτων και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ρύθμιση θεμάτων επιδότησης και ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των
δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)» (Β΄ 2440), όπως τροποποιήθηκε με την
Κ1/85151/2019 όμοιά της (Β΄ 2117).
40. Την οικ.29147/Δ1.10258/27-06-2019 (Β΄ 2639)
«Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής
εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού
Δυναμικού (ΟΑΕΔ)».
41. Την Φ7/155762/Δ4/19-9-2018 απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας
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και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
Υγείας «Υλοποίηση «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξη Μαθητείας» αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων» (Β΄ 4191), όπως τροποποιήθηκε με την
Φ7/35243/Δ4/6-3-2019 όμοιά της (Β΄ 866).
42. Την 17008/307/12-4-2019 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών «Επιδότηση
της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης μαθητευόμενων
των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του
ν. 3475/2006, που απασχολούνταιστο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους ΟΤΑ, σε επιχειρήσεις
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές
επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε
σωματεία κατά το έτος 2019 και λοιποί όροι υλοποίησης της Μαθητείας/Πρακτικής Άσκησης των ΕΠΑ.Σ» (Β΄
1340).
43. Την ανάγκη απλούστευσης διαδικασιών, μείωσης
διοικητικού βάρους, ενίσχυσης των Υπηρεσιών του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και μεγιστοποίησης του
οφέλους από τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων με
την επίτευξη της διαλειτουργικότητας για ανταλλαγή και
διασταύρωση στοιχείων.
44. Την ανάγκη της ποιοτικής αναβάθμισης των εφαρμοζόμενων πολιτικών απασχόλησης και επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης προς όφελος της οικονομίας και της αγοράς εργασίας.
45. Την ανάγκη υποστήριξης της λειτουργίας του μόνιμου Μηχανισμού Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς
Εργασίας που αναπτύσσει το Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
46. Την ανάγκη συνολικής καταγραφής των ατόμων
που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία στο
πλαίσιο των σπουδών τους (ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευσης).
47. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
48. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Επανακαθορίζουμε τους όρους ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), ως εξής:
Άρθρο 1
Υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»
του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων
[ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ - ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ - ΕΤΑΜ)]
εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ
1.1 Κάθε εργοδότης, συμπεριλαμβανομένων των
αναφερομένων στο «Μητρώο Δημοσίων Φορέων της
Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Εσωτερικών,
ο οποίος απασχολεί εργαζομένους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, υποχρεούται να
υποβάλλει ηλεκτρονικά, με την επιφύλαξη του άρθ. 14
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της παρούσας, στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
[ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΕΦΚΑ] (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ) στοιχεία των αναφερόμενων στο άρθ. 2 εντύπων (Ε3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10,
Ε11, Ε12), σύμφωνα με την οριζόμενη στην παρούσα
απόφαση διαδικασία.
1.2 Υπόχρεοι προς υποβολή των αναφερόμενων στο
άρθ. 3 της παρούσας εντύπων (Ε3.1, Ε3.2, Ε,3.3, Ε3.4 και
Ε3.5) είναι κατά περίπτωση: α) ο επιβλέπων φορέας στον
οποίο τοποθετείται ο ωφελούμενος από πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για το έντυπο Ε3.1, β) ο πάροχος
κατάρτισης ωφελουμένου από συγχρηματοδοτούμενα ή
χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους προγράμματα
κατάρτισης ή απασχόλησης συνδυαζόμενα με κατάρτιση για το έντυπο Ε3.2, γ) ο εργοδότης ωφελουμένου
από συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από
εθνικούς πόρους προγράμματα απασχόλησης συνδυαζόμενα με κατάρτιση για το έντυπο Ε3.3 και δ) ο νόμιμος
εκπρόσωπος της επιχείρησης στην οποία τοποθετείται ο
μαθητευόμενος ή πρακτικά ασκούμενος σπουδαστής/
φοιτητής για τα έντυπα Ε3.4 και Ε3.5.
1.3 Η παρούσα απόφαση αφορά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής με την επιφύλαξη του άρθ. 14 της
παρούσας.
Άρθρο 2
Υποβαλλόμενα έντυπα που αφορούν
εργαζομένους
2.1 Ε3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης (Ε3
Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης).
2.2 Ε4: Πίνακας προσωπικού (Ετήσιος / Αρχικός / Ετήσιος Συμπληρωματικός / Συμπληρωματικός Ωραρίου /
Τροποποιητικός Αποδοχών).
2.3 Ε5: Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού.
2.4 Ε6: Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση).
2.5 Ε7 Βεβαίωση - Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις
ορισμένου χρόνου ή έργου.
2.6 Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης.
2.7 Ε9: Σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/
και εκ περιτροπής εργασίας.
2.8 Ε10: Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
ή όμοια Διαιτητική Απόφαση.
2.9 Ε11: Γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής
άδειας.
2.10 Ε12: Ημερήσιο Δελτίο Απασχολούμενου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού
έργου.
2.11 Τα ανωτέρω έντυπα επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτιολογημένης
εισήγησης της ομάδας κεντρικής διαχείρισης του άρθ.
9 της παρούσας, ο Γενικός Γραμματέας Εργασίας ή/και
ο Διοικητής του ΟΑΕΔ μπορούν να εγκρίνουν, κατά
περίπτωση, την άμεση προσαρμογή της ηλεκτρονικής
φόρμας των εντύπων στις λειτουργικές απαιτήσεις των
χρηστών του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
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Άρθρο 3
Υποβαλλόμενα έντυπα που αφορούν ωφελουμένους/πρακτική άσκηση/μαθητεία
3.1 E3.1: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών απασχόλησης
ωφελουμένου από προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
3.2 Ε3.2: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών θεωρητικής
κατάρτισης από πάροχο κατάρτισης ωφελουμένου από
συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους προγράμματα κατάρτισης ή προγράμματα
απασχόλησης συνδυαζόμενα με κατάρτιση.
3.3 Ε3.3: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών πρακτικής
άσκησης σε εργοδότη ωφελουμένου από συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους
προγράμματα απασχόλησης συνδυαζόμενα με κατάρτιση.
3.4 E3.4: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης
μαθητείας.
3.5 Ε3.5: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης
πρακτικής άσκησης σπουδαστών/φοιτητών.
3.6 Τα ανωτέρω έντυπα επισυνάπτονται στην παρούσα
και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης
της ομάδας κεντρικής διαχείρισης του άρθ. 9 της παρούσας, ο Γενικός Γραμματέας Εργασίας ή/και ο Διοικητής του ΟΑΕΔ μπορούν να εγκρίνουν, κατά περίπτωση,
την άμεση προσαρμογή της ηλεκτρονικής φόρμας των
εντύπων στις λειτουργικές απαιτήσεις των χρηστών του
ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
Άρθρο 4
Διαδικασία υποβολής εντύπων
4.1 Δυνατότητα πρόσβασης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ έχουν οι
εργοδότες και οι λοιποί κατά περίπτωση υπόχρεοι που
είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα εργοδοτών του ΕΦΚΑ,
χρησιμοποιώντας τον ίδιο συνδυασμό ονόματος και κωδικού χρήστη που έχουν στο ΠΣ ΕΦΚΑ.
4.2 Τυχόν μεταβολές στοιχείων εργοδοτών, όπως αυτές
ισχύουν και προσδιορίζονται κατά τις κείμενες διατάξεις,
γνωστοποιούνται στον ΕΦΚΑ εντός των προβλεπόμενων
προθεσμιών.
4.3 Ο εργοδότης και οι λοιποί κατά περίπτωση υπόχρεοι υποβάλλουν τα έντυπα των άρθ. 2 και 3 της παρούσας,
επισυνάπτοντας τα αναγκαία έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας (ενδεικτικά: άδεια διαμονής, βιβλιάριο εργασίας ανηλίκου),
με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω
διαδικτύου, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ακολουθώντας τις σχετικές
οδηγίες που υπάρχουν σε αυτό.
4.4 Με την ολοκλήρωση της υποβολής του εντύπου
στο σύστημα εκτυπώνεται αντίγραφο αυτού στο οποίο
αποδίδεται και αποτυπώνεται αριθμός πρωτοκόλλου και
ημερομηνία υποβολής. Το αντίγραφο αποτελεί για τον
εργοδότη και τον κατά περίπτωση υπόχρεο αποδεικτικό
υποβολής το οποίο χρησιμοποιείται νομίμως.
4.5 Κατά την υποβολή του εντύπου Ε3.2 επισυνάπτεται
η σαρωμένη σύμβαση μεταξύ του παρόχου κατάρτισης,
του ωφελουμένου από το πρόγραμμα και του εργοδότη–
επιχείρησης πρακτικής άσκησης.
4.6 Κατά την υποβολή του εντύπου E3.4 επισυνάπτεται
η σαρωμένη σύμβαση μαθητείας μεταξύ του μαθητευ-
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όμενου, της/-ου σχολής/-είου μαθητείας (ΕΠΑΣ, ΟΑΕΔ,
Μεταλυκειακό Έτος Μαθητείας – αρμοδιότητας ΥΠΕΠΘ,
ΙΕΚ) και του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην
οποία πραγματοποιείται η μαθητεία. Κατά την υποβολή του εντύπου Ε3.5 επισυνάπτεται κατά περίπτωση η
σαρωμένη σύμβαση πρακτικής άσκησης μεταξύ του
σπουδαστή/φοιτητή, του εκπαιδευτικού ιδρύματος και
του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία
πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση ή η εγκριτική απόφαση πρακτικής άσκησης.
4.7 Ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ ή ο εντεταλμένος από το Δ.Σ.
αυτού υπάλληλος όταν αφορά προσωπικό κίνησης στα
λεωφορεία που περιλαμβάνονται στο κύκλωμα εργασίας
του ΚΤΕΛ και ο ιδιοκτήτης του τουριστικού λεωφορείου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του όταν αφορά οδηγούς
ή βοηθούς σε τουριστικά λεωφορεία υποβάλλουν τον
Πίνακα Αναπαύσεων ΚΤΕΛ και το Βιβλιάριο Εργασίας
τουριστικών λεωφορείων αντίστοιχα με την καταχώριση
των σχετικών στοιχείων στο έντυπο Ε4 (Συμπληρωματικός Ωραρίου).
4.8 Για την ολοκλήρωση της υποβολής των εντύπων
Ε3 και Ε4, αναγράφεται υποχρεωτικά (στο σχετικό πεδίο)
ο αριθμός αδείας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας για ειδικότητες συναφείς με: α) συντήρηση, επισκευή και λειτουργία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,
β) χειρισμό μηχανημάτων τεχνικών έργων, γ) εκτέλεση,
συντήρηση, επισκευή και επιτήρηση της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες
μονάδες, δ) χειρισμό και την επιτήρηση ατμολεβήτων
και ε) εκτέλεση τεχνικού έργου και παροχή τεχνικής
υπηρεσίας για εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης και οξυγονοκόλλησης.
4.9 Δεν απαιτείται η υποβολή συμπληρωματικού εντύπου Ε4 όταν ο εργοδότης αλλάζει νόμιμο εκπρόσωπο.
4.10 Το έντυπο Ε4 (συμπληρωματικός ωραρίου) μπορεί
να υποβάλλεται μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή
μηνύματος υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης έχει
δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου ανά παράρτημα
στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Ο εργοδότης ή τα εξουσιοδοτημένα
από αυτόν πρόσωπα είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για
τη δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου καθώς και
για τη δήλωση τυχόν μεταβολής αυτού.
4.11 Με την ολοκλήρωση της υποβολής του εντύπου
Ε4 (συμπληρωματικός ωραρίου) μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή μηνύματος, αποδίδεται και αποτυπώνεται αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία υποβολής
και αποτελεί για τον εργοδότη αποδεικτικό υποβολής
του. Σε περίπτωση επιτυχούς ή ανεπιτυχούς υποβολής,
αποστέλλεται στον χρήστη σχετικό μήνυμα. Σε περίπτωση μη αποστολής απαντητικού μηνύματος, το έντυπο
δεν έχει υποβληθεί επιτυχώς.
4.12 Κατά την υποβολή του εντύπου Ε4 ο χρήστης
συμπληρώνει προαιρετικά, εφόσον είναι διαθέσιμο, το
έντυπο έρευνας ανίχνευσης αναγκών των επιχειρήσεων
σε ειδικότητες και δεξιότητες.
4.13 Η υποβολή του εντύπου Ε5 ολοκληρώνεται ως
εξής: ο εργοδότης συμπληρώνει την ηλεκτρονική φόρμα
του εντύπου Ε5, την εκτυπώνει και ακολούθως, αφού
τεθούν ιδιοχείρως οι υπογραφές εργοδότη και εργαζομένου, ολοκληρώνει την υποβολή επισυνάπτοντας το
αρχείο του σαρωμένου εντύπου Ε5 με τις προαναφερθείσες υπογραφές.
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4.14 Σε περίπτωση μη υπογραφής του εντύπου Ε5 από
τον εργαζόμενο, ο εργοδότης επισυνάπτει το αρχείο της
σαρωμένης εξώδικης δήλωσης και της έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή.
4.15 Σε περίπτωση εθελούσιας εξόδου εργαζομένων
υποβάλλεται το έντυπο Ε5 με ομαδικό τρόπο καταχώρησης και εξατομικευμένο τρόπο υποβολής για κάθε
έντυπο.
4.16 Η διαδικασία ολοκλήρωσης της υποβολής του
εντύπου Ε6 υλοποιείται ως εξής: αρχικά ο εργοδότης
συμπληρώνει τη φόρμα του εντύπου Ε6, την εκτυπώνει
και ακολούθως, αφού τεθούν ιδιοχείρως οι υπογραφές
εργοδότη και εργαζομένου, ο εργοδότης ολοκληρώνει
την υποβολή επισυνάπτοντας το αρχείο του σαρωμένου
εντύπου Ε6 με τις προαναφερθείσες υπογραφές.
4.17 Σε περίπτωση μη υπογραφής από τον εργαζόμενο
του εντύπου Ε6, ο εργοδότης επισυνάπτει το αρχείο της
σαρωμένης εξώδικης δήλωσης και της έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή.
4.18 Το έντυπο Ε8 μπορεί να υποβάλλεται μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή μηνύματος υπό την
προϋπόθεση ότι ο εργοδότης έχει δηλώσει αριθμό κινητού τηλεφώνου ανά παράρτημα στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Ο
εργοδότης ή τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα
είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για τη δήλωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου καθώς και για τη δήλωση τυχόν
μεταβολής αυτού.
4.19 Με την ολοκλήρωση της υποβολής του εντύπου
Ε8 μέσω κινητού τηλεφώνου με αποστολή μηνύματος,
αποδίδεται και αποτυπώνεται αριθμός πρωτοκόλλου και
ημερομηνία υποβολής και αποτελεί για τον εργοδότη
αποδεικτικό υποβολής του. Σε περίπτωση επιτυχούς ή
ανεπιτυχούς υποβολής, αποστέλλεται στο χρήστη σχετικό μήνυμα. Σε περίπτωση μη αποστολής απαντητικού
μηνύματος, το έντυπο δεν έχει υποβληθεί επιτυχώς.
4.20 Κατά την υποβολή του εντύπου Ε9 επισυνάπτονται τα σαρωμένα έγγραφα ατομικής σύμβασης μερικής
απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας καθώς και οι
σχετικές συμφωνίες ή αποφάσεις που αφορούν την εκ
περιτροπής εργασία, αφού έχουν τεθεί ιδιοχείρως όλες
οι απαραίτητες υπογραφές.
4.21 Κατά την υποβολή του εντύπου Ε10 επισυνάπτεται
η σαρωμένη Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή όμοια Διαιτητική Απόφαση, αφού προηγουμένως
έχουν τεθεί ιδιοχείρως όλες οι απαραίτητες υπογραφές,
και τυχόν παραρτήματα ή/και πίνακες αυτής.
4.22 Σε περίπτωση τυπικών σφαλμάτων ή/και ελλείψεων (ενδεικτικά: επισύναψη εσφαλμένου αρχείου, απουσία σελίδων, ξενόγλωσσο κείμενο, απουσία υπογραφών)
η υποβολή του εντύπου Ε10 δεν γίνεται αποδεκτή και
αποστέλλεται σχετικό ενημερωτικό μήνυμα.
4.23 Στο έντυπο Ε11 καταχωρίζονται τον Ιανουάριο
κάθε έτους τα στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν
την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και έχουν καταχωρισθεί
στο ειδικό Βιβλίο Αδειών.
4.24 Υπόχρεοι εργοδότες για την υποβολή του εντύπου Ε12, είναι αυτοί που καθορίζονται από τις οικείες
διατάξεις του ΕΦΚΑ για την απογραφή οικοδομοτεχνικού
έργου, την υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), και την καταβολή των εισφορών, κάτοχοι
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ΑΜΟΕ, δεν υποχρεούνται δε σε υποβολή πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4) για το απασχολούμενο προσωπικό
που αναγγέλλουν με το έντυπο Ε12.
4.25 Η ορθότητα, η πληρότητα και η ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα πεδία των εντύπων και
στα συνημμένα αρχεία καθώς και η τήρηση των διατάξεων σχετικά με την υπογραφή από εργοδότη, λοιπούς
κατά περίπτωση υπόχρεους και εργαζόμενο, αποτελούν
ευθύνη του εργοδότη ή του κατά περίπτωση υπόχρεου
προς υποβολή στοιχείων ή των εξουσιοδοτημένων από
αυτούς προσώπων.
4.26 Δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση πεδίων που
αφορούν μισθό ή ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης,
υπολειπομένου από το νομοθετημένο κατώτατο μισθό
ή ημερομίσθιο.
4.27 Δεν επιτρέπεται η συμπλήρωση πεδίων που αφορούν αναλογία μισθού ή ημερομισθίου μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας, υπολειπομένου
από την αντίστοιχη αναλογία μισθού ή ημερομισθίου
από το νομοθετημένο κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο.
4.28 Η υποβολή των εντύπων του άρθ. 2 και 3 της παρούσας δεν ολοκληρώνεται όταν δεν συνυποβάλλονται
τα νομιμοποιητικά έγγραφα σχετικά με τη νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, όπου αυτά απαιτούνται.
4.29 Διορθώσεις που αφορούν τα έντυπα του άρθ. 2
της παρούσας δεν μπορούν να γίνουν με νέα ηλεκτρονική υποβολή.
4.30 Στα έντυπα Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3 Ε3.4 και Ε3.5 ορθή
επανάληψη μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε συγκεκριμένα πεδία αυτών.
4.31 Ειδικά τα έντυπα Ε3, Ε4, Ε5, Ε6, Ε7, Ε8, Ε9, Ε11
και Ε12 μπορούν να υποβάλλονται με ομαδικό τρόπο
καταχώρισης και εξατομικευμένο τρόπο υποβολής για
κάθε έντυπο.
4.32 Τα προσωρινώς μη υποβληθέντα έντυπα διαγράφονται αυτόματα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μετά την παρέλευση διμήνου από την υποβολή τους.
Άρθρο 5
Προθεσμίες
5.1 Κατά την υποβολή των εντύπων του άρθ. 2 και 3 της
παρούσας, ισχύουν οι καθοριζόμενες από τις κείμενες
διατάξεις προθεσμίες.
5.2 Το ενιαίο έντυπο Ε3 υποβάλλεται το αργότερο την
ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. Οι νέοι εργοδότες,
οι οποίοι προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά,
και οι εργοδότες που ιδρύουν παραρτήματα με νέες
προσλήψεις εργαζομένων, μπορούν να υποβάλουν το
έντυπο Ε3 εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
απογραφή στην αρμόδια Υπηρεσία του ΕΦΚΑ.
5.3 Το έντυπο E3.1 υποβάλλεται υποχρεωτικά το αργότερο την ίδια ημέρα της έναρξης απασχόλησης του
ωφελουμένου σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα και πάντως πριν από την έναρξη του προγράμματος.
5.4 Σε περίπτωση διακοπής του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ωφελουμένου πριν τη λήξη
αυτού για οποιονδήποτε λόγο, ο επιβλέπων φορέας
αναγγέλλει τη διακοπή εντός τεσσάρων (4) εργασίμων
ημερών από τότε που αυτή έλαβε χώρα.
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5.5 Σε περίπτωση αιτιολογημένης επιμήκυνσης του
προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα, ο επιβλέπων
φορέας αναγγέλλει την επιμήκυνση τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη του προγράμματος.
5.6 Σε περίπτωση αλλαγής εργοδότη για την πρακτική άσκηση του ωφελούμενου, ο πάροχος κατάρτισης
συμπληρώνει το έντυπο Ε3.2 με τα στοιχεία αλλαγής
εργοδότη το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες
πριν από την επέλευση της μεταβολής.
5.7 Σε περίπτωση πρόωρης διακοπής του προγράμματος θεωρητικής κατάρτισης, ο πάροχος κατάρτισης
συμπληρώνει το έντυπο Ε3.2 με τα στοιχεία της διακοπής
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη διακοπή.
5.8 Τα έντυπα Ε3.2 και Ε3.3 υποβάλλονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη
της θεωρητικής κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης του
ωφελουμένου.
5.9 Σε περίπτωση μεταφοράς ωφελουμένου σε άλλο
παράρτημα της επιχείρησης, ο εργοδότης υποβάλλει
το έντυπο Ε3.3 με τα στοιχεία παραρτήματος εργοδότη
το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από
τη μεταφορά.
5.10 Σε περίπτωση διακοπής ή λήξης πρακτικής άσκησης ωφελουμένου, ο εργοδότης υποβάλλει το έντυπο
Ε3.3 το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από το
αντίστοιχο γεγονός.
5.11 Σε περίπτωση τροποποίησης ωραρίου ή οργάνωσης χρόνου πρακτικής άσκησης ωφελουμένου, ο
εργοδότης υποβάλλει το έντυπο Ε3.3 με τα μεταβληθέντα στοιχεία το αργότερο έως και την ίδια ημέρα τροποποίησης και σε κάθε περίπτωση πριν από την ανάληψη
υπηρεσίας από τον ωφελούμενο.
5.12 Τα έντυπα E3.4 και Ε3.5 υποβάλλονται το αργότερο πριν από την έναρξη της μαθητείας ή της πρακτικής
άσκησης σπουδαστών/φοιτητών στον χώρο εργασίας.
5.13 Σε περίπτωση διακοπής ή λήξης της μαθητείας ή
της πρακτικής άσκησης, ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης υποβάλλει το έντυπο Ε3.4 ή Ε3.5 το αργότερο
τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη διακοπή ή τη λήξη.
5.14 Σε περίπτωση τροποποίησης της οργάνωσης του
χρόνου μαθητείας ή πρακτικής άσκησης, ο νόμιμος εκπρόσωπος υποβάλλει το έντυπο Ε3.4 ή Ε3.5 ως προς τα
μεταβληθέντα στοιχεία το αργότερο έως και την ίδια ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου του χρόνου
μαθητείας ή πρακτικής άσκησης και σε κάθε περίπτωση
πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους μαθητευόμενους
ή πρακτικά ασκούμενους σπουδαστές/φοιτητές.
5.15 Σε περίπτωση συμπλήρωσης εσφαλμένων στοιχείων στα πεδία των εντύπων Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3, ο κατά περίπτωση υπόχρεος υποβάλλει αμελλητί τα έντυπα Ε3.1,
Ε3.2 και Ε3.3 (ορθή επανάληψη) συμπληρωμένα με τα
ορθά στοιχεία. Σε περίπτωση συμπλήρωσης εσφαλμένων στοιχείων σε πεδία των εντύπων Ε3.4 και Ε3.5, ο κατά
περίπτωση υπόχρεος υποβάλλει αμελλητί τα έντυπα Ε3.4
και Ε3.5 (ορθή επανάληψη) μόνο ως προς τα συγκεκριμένα πεδία αυτών στα οποία επιτρέπεται ορθή επανάληψη.
5.16 Το έντυπο Ε4 (Ετήσιος/ Ετήσιος Συμπληρωματικός) υποβάλλεται μία φορά κατά το χρονικό διάστημα
1 Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.
5.17 Το έντυπο Ε4 (συμπληρωματικός ωραρίου) όταν
αφορά σε καταχώριση στοιχείων του Πίνακα Αναπαύ-
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σεων ΚΤΕΛ ή του Βιβλιαρίου εργασίας τουριστικών λεωφορείων υποβάλλεται πριν την έναρξη ισχύος του και
σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από
τους εργαζομένους.
5.18 Ο εργοδότης ή ο κατά περίπτωση υπόχρεος υποβάλλει το έντυπο Ε4 συμπληρωμένο μόνο ως προς τα
στοιχεία αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας το αργότερο έως και την
ίδια ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της
οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση
πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους.
5.19 Ο εργοδότης υποβάλλει το έντυπο Ε4 συμπληρωμένο μόνο με προς τα στοιχεία της μεταβολής των αποδοχών εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη μεταβολή.
5.20 Τα έντυπα Ε5, Ε6 και Ε7 υποβάλλονται εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από το αντίστοιχο γεγονός.
5.21 Το έντυπο Ε8 υποβάλλεται πριν από την έναρξη πραγματοποίησης της υπερεργασίας ή της νόμιμης
υπερωριακής απασχόλησης. Στοιχεία που αφορούν την
υπερεργασία ή τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση και
έχουν καταχωριστεί σε επιτυχώς υποβληθέν έντυπο Ε8
μπορούν να τροποποιηθούν με νέα υποβολή πριν την
πραγματοποίηση της αλλαγής.
5.22 Ως ημερομηνία υποβολής των εντύπων θεωρείται
η ημερομηνία και ώρα επιτυχούς ηλεκτρονικής καταχώρισης αυτών στο σύστημα με αυτόματη απόδοση στον
αποστολέα - εργοδότη μοναδικού αριθμού πρωτοκόλλου.
5.23 Το έντυπο Ε12 υποβάλλεται για το απασχολούμενο προσωπικό επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή
τεχνικού έργου, από τους υπόχρεους εργοδότες, όπως
αυτοί καθορίζονται στην παράγραφο 4.24 της παρούσας,
πριν από την ανάληψη υπηρεσίας του προσωπικού στο
έργο και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη της
ημερήσιας απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού.
Άρθρο 6
Εκπρόθεσμη υποβολή
6.1 Σε περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων
προθεσμιών, ηλεκτρονική υποβολή δεν είναι δυνατή αλλά ακολουθείται η διαδικασία της κατάθεσης με
προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή/και
του ΟΑΕΔ, με ανάλογη εφαρμογή των προβλεπόμενων
κυρώσεων από την κείμενη νομοθεσία περί εκπρόθεσμης υποβολής των εντύπων του άρθ. 2 της παρούσας.
6.2 Ειδικά στην περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών για την υποβολή των εντύπων
Ε3 (Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης) και Ε4 (Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης), η διαδικασία της κατάθεσης πραγματοποιείται με
προσέλευση στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, όπου
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή τα αντίστοιχα στοιχεία
του Ε4, και του ΟΑΕΔ, όπου υποβάλλονται σε έντυπη
μορφή τα αντίστοιχα στοιχεία του Ε3.
6.3 Όταν διαπιστώνεται δυσλειτουργία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
λόγω τεχνικών προβλημάτων ή ανωτέρας βίας, το ΣΕΠΕ
ή/και ο ΟΑΕΔ εκδίδουν οδηγίες προς τις περιφερειακές
Υπηρεσίες σχετικά με τις κατά περίπτωση προθεσμίες
υποβολής των εντύπων του αρθ. 2 της παρούσας, με
προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία, γνωστοποιώντας
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ταυτόχρονα, μέσω διαδικτύου, την ορισθείσα προθεσμία
της ανωτέρω υποβολής.
Άρθρο 7
Καταγραφή ώρας έναρξης ελέγχου
Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, τα ελεγκτικά όργανα του ΣΕΠΕ, του ΟΑΕΔ και του ΕΦΚΑ μπορούν
να δηλώνουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ την ώρα έναρξης του ελέγχου. Η σχετική δήλωση λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου
και ημερομηνία και είναι εμφανής στον εργοδότη ή τον
νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.
Άρθρο 8
Πρόσβαση και διαχείριση
8.1 Οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΣΕΠΕ, του ΟΑΕΔ και
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, έχουν πρόσβαση και διαχειρίζονται όλα τα υποβληθέντα έντυπα και δεδομένα των
υποβολών, σύμφωνα με τη διαβάθμισή τους σε ομάδες
και ρόλους χρηστών.
8.2 Πρόσβαση σε υποβληθέντα έντυπα και δεδομένα
των υποβολών έχουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, η
Υπηρεσία της Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (ΥΠΟΑΔΗΕ) καθώς και η Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στα προγράμματα Μαθητείας
Μεταλυκειακού Έτους και στα προγράμματα Μαθητείας
Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ), εφαρμόζοντας
το Πλαίσιο Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
όπως εκάστοτε ισχύει.
8.3 Οι εργαζόμενοι, ωφελούμενοι, μαθητευόμενοι και
πρακτικά ασκούμενοι φοιτητές/σπουδαστές έχουν πρόσβαση, με τη χρήση των κωδικών Taxisnet, σε στοιχεία
και δεδομένα των υποβληθέντων μετά την 1η/1/2017
εντύπων που αφορούν την εργασιακή τους σχέση, την
απασχόλησή τους, το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο
συμμετέχουν, τη μαθητεία ή την πρακτική τους άσκηση.
Άρθρο 9
Ομάδα Κεντρικής Διαχείρισης
9.1 Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λειτουργεί Ομάδα Κεντρικής Διαχείρισης του ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ. Η Ομάδα Κεντρικής Διαχείρισης αποτελείται
από εννέα (9) μέλη ως εξής:
α) Τρεις (3) υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκ των
οποίων ο ένας ως συντονιστής της ομάδας,
β) Δύο (2) υπαλλήλους του ΣΕΠΕ,
γ) Δύο (2) υπαλλήλους του ΟΑΕΔ και
δ) Δύο (2) υπαλλήλους του ΕΦΚΑ.
9.2 Έργο της ομάδας είναι η διαχείριση και η παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
9.3 Ειδικότερα, η επιχειρησιακή διαχείριση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ περιλαμβάνει:
α) τη συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του
ΣΕΠΕ, του ΟΑΕΔ, του ΕΦΚΑ καθώς και κάθε άλλου αρμόδιου Φορέα/Αρχής,
β) την ανάλυση αναγκών των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών,
γ) την ανάλυση των λειτουργικών απαιτήσεων του ΠΣ
ΕΡΓΑΝΗ,
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δ) την καταγραφή, επεξεργασία, αξιολόγηση και επίλυση δυσλειτουργιών του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ,
ε) την υποβολή εισηγήσεων σχετικά με βελτιώσεις που
αφορούν τις προϋποθέσεις υποβολής και τη δομή, το
περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα των εντύπων και
στ) την εξαγωγή δεδομένων σε επιχειρησιακό επίπεδο,
την αποθήκευσή τους και την περαιτέρω διάθεση δεδομένων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στην κατά περίπτωση αρμόδια
Υπηρεσία.
9.4 Η τεχνική διαχείριση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ περιλαμβάνει:
α) τη μέριμνα για την εφαρμογή πολιτικής ασφάλειας
και προστασίας των δεδομένων,
β) την απόδοση συγκεκριμένων ρόλων, αρμοδιοτήτων
και επιπέδων πρόσβασης στους χρήστες,
γ) την εφαρμογή τεχνικών μέτρων ασφαλείας σχετικά
με τη διαχείριση των χρηστών του, την αναγνώριση και
αυθεντικοποίησή τους, την ασφάλεια των επικοινωνιών,
τη λειτουργία των αρχείων καταγραφής και την εξαγωγή
αντιγράφων ασφαλείας.
δ) την εξαγωγή δεδομένων σε τεχνικό επίπεδο, την
αποθήκευσή τους και την περαιτέρω διάθεση των δεδομένων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στην κατά περίπτωση αρμόδια
Υπηρεσία και
ε) την ενημέρωση εσωτερικών και εξωτερικών χρηστών.
9.5 Η ομάδα λειτουργεί εντός κανονικού ωραρίου εργασίας και δεν είναι αμειβόμενη.
Άρθρο 10
Υποστήριξη του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
10.1 Στις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς και
στις Κεντρικές Υπηρεσίες και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΣΕΠΕ και του ΟΑΕΔ λειτουργούν ομάδες υποστήριξης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ οι οποίες αποτελούνται από:
α) δύο (2) τουλάχιστον υπαλλήλους από τις αρμόδιες
Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
β) πέντε (5) υπαλλήλους εκ των οποίων τρεις (3) Επιθεωρητές Εργασίας και δυο (2) διοικητικοί υπάλληλοι,
από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας
του ΣΕΠΕ,
γ) δυο (2) Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων από κάθε
Τμήμα Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων,
δ) τρεις (3) υπάλληλοι της Διεύθυνσης Μηχανογράφησης και δύο (2) τουλάχιστον διοικητικούς υπαλλήλους
από κάθε άλλη αρμόδια Διεύθυνση της Διοίκησης του
ΟΑΕΔ,
ε) δύο (2) υπαλλήλους διοικητικούς ή/και πληροφορικής από κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση του ΟΑΕΔ.
10.2 Έργο των ομάδων είναι η διοικητική και τεχνική
υποστήριξη του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ η οποία περιλαμβάνει:
α) την τηλεφωνική και ηλεκτρονική υποστήριξη των
χρηστών του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την παροχή πληροφοριών
και διευκρινίσεων,
β) τη σύνταξη απαντήσεων σε ερωτήματα/αιτήματα
χρηστών ή/και φορέων,
γ) την καταγραφή και επίλυση προβλημάτων των χρηστών,
δ) τη συνεργασία με την Ομάδα Κεντρικής Διαχείρισης
για σύνθετα ζητήματα,
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ε) την εκπόνηση εγκυκλίων, οδηγιών, εγγράφων και
γενικά την παροχή κατευθύνσεων προς τις Υπηρεσίες
των φορέων και
στ) την εκπαίδευση των εσωτερικών χρηστών.
Άρθρο 11
Διαλειτουργικότητα
Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μπορεί να διασυνδέεται με τη χρήση
ΤΠΕ και με άλλα συστήματα του δημόσιου και ευρύτερου
δημόσιου τομέα, εφαρμόζοντας το Πλαίσιο Παροχής
Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 12
Παραγόμενα στατιστικά στοιχεία
12.1 Η συλλογή των παραγόμενων στατιστικών στοιχείων του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ διενεργείται, κατά λόγο αρμοδιότητας, από το Τμήμα Αξιοποίησης Δεδομένων, Επιμόρφωσης και Υποστήριξης του έργου των Επιθεωρητών
Εργασιακών Σχέσεων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού
και Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του
ΣΕΠΕ και από την αρμόδια για την στατιστική επεξεργασία των στοιχείων Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.
12.2 Μέρος των παραγόμενων στατιστικών στοιχείων
δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Άρθρο 13
Κυρώσεις
Οι κείμενες διατάξεις για την επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων καθώς και για τα όργανα επιβολής
αυτών ισχύουν αναλόγως και για τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής.
Άρθρο 14
Μεταβατικές διατάξεις - Εξαιρέσεις
14.1 Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αναφερόμενων στο αρθ. 2 της παρούσας εντύπων εφαρμόζεται
υποχρεωτικά από όλους τους εργοδότες ή τους κατά
περίπτωση υπόχρεους, πλην εκείνων που αντιμετωπίζουν αντικειμενική αδυναμία πρόσβασης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ λόγω μη απογραφής τους στον ΕΦΚΑ ή απογραφής
τους στον ΕΦΚΑ χωρίς Αριθμό Φορολογικού Μητρώου
(ΑΦΜ).
14.2 Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, τα έντυπα του άρθ. 2 της παρούσας κατατίθενται
με προσέλευση στην αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή/
και του ΟΑΕΔ, κατά λόγο αρμοδιότητας ισχυουσών των
προθεσμιών και της διαδικασίας που αφορούν τη χειρόγραφη υποβολή, μέχρι τον ηλεκτρονικό συγχρονισμό του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. O προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του
Πολίτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υποχρεούται να γνωστοποιήσει στις υπηρεσίες
του ΣΕΠΕ και του ΟΑΕΔ την περάτωση του ηλεκτρονικού
συγχρονισμού του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
14.3 Οι κατά περίπτωση υπόχρεοι υποβολής των αναφερόμενων στο αρθ. 3 της παρούσας ειδικών εντύπων
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που δεν οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα
εργοδοτών του ΕΦΚΑ ή έχουν απογραφεί στον ΕΦΚΑ
χωρίς ΑΦΜ, εξαιρούνται της ηλεκτρονικής υποβολής
των εντύπων αυτών μέχρι τον ηλεκτρονικό συγχρονισμό του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εξυπηρέτησης του
Πολίτη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υποχρεούται να γνωστοποιήσει στις υπηρεσίες
του ΣΕΠΕ και του ΟΑΕΔ την περάτωση του ηλεκτρονικού
συγχρονισμού στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
14.4 Από 1.10.2019 η καταχώριση του ωραρίου ή της
οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων και
κάθε αλλαγή αυτής θα μπορεί να πραγματοποιείται είτε
με πληκτρολόγηση κειμένου είτε με την εισαγωγή του σε
ψηφιακή μορφή στα αντίστοιχα πεδία των εντύπων της
παρούσας. Από 1.10.2019 η καταχώριση των στοιχείων
του Προγράμματος Εργασίας εργαζομένων με σύστημα
βαρδιών, του Πίνακα Αναπαύσεων ΚΤΕΛ και Βιβλιαρίου
Εργασίας τουριστικών λεωφορείων μέσω του εντύπου
Ε4 (Συμπληρωματικός Ωραρίου), θα μπορεί να πραγματοποιείται είτε με επισυναπτόμενο αρχείο μορφής *.pdf
είτε με την εισαγωγή τους σε ψηφιακή μορφή στα αντίστοιχα πεδία του εντύπου. Από 1.1.2020 οι παραπάνω
καταχωρίσεις θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με
την εισαγωγή των σχετικών στοιχείων σε ψηφιακή μορφή στα αντίστοιχα πεδία των εντύπων.
14.5 Το έντυπο Ε3.5 υποβάλλεται από 1.10.2019.
14.6 Η πρόσβαση των εργαζομένων, ωφελουμένων,
μαθητευομένων, πρακτικά ασκουμένων φοιτητών/σπουδαστών σε στοιχεία και δεδομένα των υποβληθέντων
μετά την 1η/1/2017 εντύπων που αφορούν την εργασιακή τους σχέση, την απασχόλησή τους, το πρόγραμμα
κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν, τη μαθητεία ή την
πρακτική τους άσκηση είναι δυνατή μετά την μετάπτωση
των υποδομών του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στις υποδομές g – cloud
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
14.7 Οι φορείς του «Μητρώου Δημοσίων Φορέων της
Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Εσωτερικών δεν
υποβάλλουν το έντυπο Ε8 για το απασχολούμενο με
εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό
τους όταν η υπερωριακή του απασχόληση έχει εγκριθεί
σύμφωνα με το άρθ. 20 του ν.4354/2015 (176 Α΄).
14.8 Οι φορείς του «Μητρώου Δημοσίων Φορέων
της Ελληνικής Διοίκησης» του Υπουργείου Εσωτερικών οι οποίοι εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις του
ν. 3528/2007 «Υπαλληλικός Κώδικας» (26 Α΄) και του
ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (143 Α΄) για τη χορήγηση αδειών στο απασχολούμενο με εξαρτημένη
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό τους δεν
υποβάλλουν το έντυπο Ε11.
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ȆȁǾȇǾȈ

ȂǼȇǿȀǾ

ǼȀȆǼȇǿȉȇȅȆǾȈ

ǼȍȈ

ǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾ

ǹȃȃǹǿȆȅǿǹ ȋȍȇǹǻǾȂȅȈǻǾȂȅȉǿȀǾȉȅȆǿȀǾȀȅǿȃȅȉǾȉǹȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹȀǾǼȃȅȉǾȉǹ
ȆǼȇǿĭǼȇǼǿǹ 

ȅȋǿ

ȉȅȆȅĬǼȉǾȈǾȂǼȈȊȈȉǹȉǿȀȅȈǾȂǼǿȍȂǹȉȅȊȅǹǼǻ
ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȉȅȆȅĬǼȉǾȈǾȂǼȆȇȅīȇǹȂȂǹȆȇȅȍĬǾȈǾȈǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈȅǹǼǻ
ȃǹǿ

ǹȃȃǹǿȂǼȆȅǿȅȆȇȅīȇǹȂȂǹ

ȅȋǿ

ǾȉȅȆȅĬǼȉǾȈǾǹĭȅȇǹȈǼǹȃȉǿȀǹȉǹȈȉǹȈǾȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅȊȉȅȊǿǻǿȅȊȆȇȅīȇǹȂȂǹȉȅȈ
ǹȃȃǹǿȈȉȅǿȋǼǿǹǼȇīǹǽȅȂǼȃȅȊȆȅȊǹȃȉǿȀǹȉǹȈȉǹĬǾȀǼ

ǹĭȂ



ȃǹǿ
ǹȂȀǹ




ȅȋǿ
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ȈȊȂȆȁǾȇȍȂǹȉǿȀȅȈȆǿȃǹȀǹȈȆȇȅȈȍȆǿȀȅȊ
ȈǾȂǼǿȍȈǼǿȈ

7ȅȊȊȆ¶ǹȇǿĬȆȇȍȉ

41147
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ

ǼȀȆȇȅĬǼȈȂǾ 


ȃǹǿ



ȅȋǿ

ǼȁȁǾȃǿȀǾǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅǼȇīǹȈǿǹȈ
ȀȅǿȃȍȃǿȀȍȃȊȆȅĬǼȈǼȍȃ

ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ

ȅȊʌİȪșȣȞȠȢǼȡȖȠįȩĲȘȢ
ȃȩȝȚȝȠȢǼțʌȡȩıȦʌȠȢ

ȅȆȇȅȎȈȉȆȇȅȈȍȆǿȀȅȊȒ
ȅǿȀȅȃȅȂǿȀȅȊȒȁȅīǿȈȉǾȈ
ǺİȕĮȚȫȞİĲĮȚȘĮțȡȓȕİȚĮĲȦȞʌȐıȘȢ
ĳȪıİȦȢ țĮĲĮȕĮȜȜȩȝİȞȦȞȝİȚțĲȫȞ
ĮʌȠįȠȤȫȞĲȠȣĮȞȦĲȑȡȦȝȚıșȦĲȠȪ
ȅǺǼǺǹǿȍȃ

ȅǾȂǿȈĬȍȉȅȈ
ǼȁǹǺǹīȃȍȈǾȉȍȃǹȃȍȉǼȇȍ
Ȁǹǿ
ȆǹȇǼȁǹǺǹǹȃȉǿīȇǹĭȅ

ǼȆȍȃȊȂȅ

ǼȆȍȃȊȂȅ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹȆǹȇǹȁǹǺǾȈ

ȅȃȅȂǹ

ȅȃȅȂǹ

ǿǻǿȅȉǾȉǹ

ǿǻǿȅȉǾȉǹ

ǹĭȂ

ǻǿǼȊĬȊȃȈǾȀǹȉȅǿȀǿǹȈ

ǹȆǹȈȋȅȁǾȈǼȍȈ
ǼȇīǹȉǿȀȅȊǻȊȃǹȂǿȀȅȊ
ȅǹǼǻ

ȈȍȂǹǼȆǿĬǼȍȇǾȈǾȈ

ǾȂǼȇǹ

ȂǾȃǹȈ

ǼȉȅȈ

ǼȇīǹȈǿǹȈ
ǹĭȂ

ȈǼȆǼ

ȣʌȠȖȡĮĳȒ– ıĳȡĮȖȓįĮ

ȣʌȠȖȡĮĳȒ

ȣʌȠȖȡĮĳȒ

ȅİȡȖȠįȩĲȘȢȣʌȠȤȡİȠȪĲĮȚȞĮțĮĲĮșȑıİȚȘȜİțĲȡȠȞȚțȐĲȠȑȞĲȣʌȠǼĲȠĮȡȖȩĲİȡȠȦȢțĮȚĲȘȞȓįȚĮȘȝȑȡĮʌȡȩıȜȘȥȘȢțĮȚʌȐȞĲȦȢʌȡȚȞĲȘȞĮȞȐȜȘȥȘȣʌȘȡİıȓĮȢ
ĮʌȩĲȠȣȢİȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢĲȠȣ
ȅȚ ȞȑȠȚ İȡȖȠįȩĲİȢ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ʌȡȠȕĮȓȞȠȣȞ ıİ ʌȡȩıȜȘȥȘ ȖȚĮ ʌȡȫĲȘ ĳȠȡȐ țĮșȫȢ țĮȚ ȩıȠȚ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȠȪȞ ȑȞĮȡȟȘ ʌĮȡĮȡĲȘȝȐĲȦȞ ȝİ ȞȑİȢ ʌȡȠıȜȒȥİȚȢ
İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞȝʌȠȡȠȪȞȞĮȣʌȠȕȐȜȠȣȞȘȜİțĲȡȠȞȚțȐĲȠȑȞĲȣʌȠǼİȞĲȩȢĲȡȚȫȞ  İȡȖĮıȓȝȦȞȘȝİȡȫȞĮʌȩĲȘȞĮʌȠȖȡĮĳȒıĲȘȞĮȡȝȩįȚĮȊʌȘȡİıȓĮĲȠȣǼĭȀǹ
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ǼȃȉȊȆȅEǹȃǹīīǼȁǿǹǼȃǹȇȄǾȈȂǼȉǹǺȅȁȍȃǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅȊǹȆȅ
ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉǹȀȅǿȃȍĭǼȁȅȊȈȋǹȇǹȀȉǾȇǹ
ȊȆǾȇǼȈǿǹȅǹǼǻ

ȀȍǻȊȆǾȇǼȈǿǹȈȅǹǼǻ

ȊȆǾȇǼȈǿǹȈǼȆǼ

ȀȍǻȊȆǾȇǼȈǿǹȈȈǼȆǼ

ǹȇǿĬȂȅȈǻǾȂȅȈǿǹȈȆȇȅȈȀȁǾȈǾȈȆȇȅīȇǹȂȂǹȉȅȈȀȅǿȃȍĭǼȁȅȊȈȋǹȇǹȀȉǾȇǹ



ȉȅȆȅĬǼȉǾȈǾȂǼȆȇȅīȇǹȂȂǹȆȇȅȍĬǾȈǾȈȉǾȈǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈȀȅǿȃȍĭǼȁȅȊȈ
ȋǹȇǹȀȉǾȇǹȈǼǼȆǿǺȁǼȆȅȃȉǼȈĭȅȇǼǿȈ
ǹȇȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅȊ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ

$īǼȃǿȀǹȈȉȅǿȋǼǿǹǼȇīȅǻȅȉǾǼȆǿǺȁǼȆȅȃȉǹĭȅȇǼǹ
ǼȆȍȃȊȂǿǹĭȅȇǼǹ

ǹȂǼ

ǹȇȂȅǻǿǹǻȅȊ
ȀȍǻǿȀȅȈ

ȅȃȅȂǹȈǿǹ

ǹĭȂ

ȃȅȂǿȀǾȂȅȇĭǾ
ȀȍǻǿȀȅȈ

ȆǼȇǿīȇǹĭǾ

ȈȊȂȆȁǾȇȍȂǹȉǿȀǹȈȉȅǿȋǼǿǹ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹǼȃǹȇȄǾȈ

ǹȇǿĬȂȅȈȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȍȃ

ǼȇīȅǻȅȉǿȀǾȅȇīǹȃȍȈǾ
ǺȈȉȅǿȋǼǿǹǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉȍȃǼȇīȅǻȅȉǾǼȆǿǺȁǼȆȅȃȉǹĭȅȇǼǹ
Ȁǹǻ

ȀȊȇǿǹǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹ ȆǼȇǿīȇǹĭǾ
ǻǼȊȉǼȇǼȊȅȊȈǹǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹ ȆǼȇǿīȇǹĭǾ







īȈȉȅǿȋǼǿǹȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈǼȇīȅǻȅȉǾǼȆǿǺȁǼȆȅȃȉǹĭȅȇǼǹ
Ǽǻȇǹ
ȃǹǿ

ǹǹȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈǼȇīȅǻȅȉǾȀǹȉǹǿȀǹ

Ȁǹǻ

ǹȇǼȇīǹǽȅȂǼȃȍȃ

ȅȋǿ

ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹǿȀǹ

ȀȍǻǿȀȅȈȊȆȅȀȉȅȈ

ȆǹȇȅȊȈǹȀǹȉǹȈȉǹȈǾ
ȈȉȅǿȋǼǿǹǻǿǼȊĬȊȃȈǾȈȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈ
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ
ȉȀ

ǻǾȂȅȈ

ǻǾȂȅȉǿȀǾȉȅȆǿȀǾȀȅǿȃȅȉǾȉǹ
ȉǾȁǼĭȍȃȅ

ĭǹȄ

(-0$,/

ǻȈȉȅǿȋǼǿǹȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅȊ
ǼȆȍȃȊȂȅ

ȅȃȅȂǹ

ȅȃȅȂǹȆǹȉȇȅȈ

ȅȃȅȂǹȂǾȉȇȅȈ

ȉȅȆȅȈīǼȃȃǾȈǾȈ
ĭȊȁȅ

ǾȂȃǿǹīǼȃȃǾȈǾȈ
ȊȆǾȀȅȅȉǾȉǹ

ȈȉȅǿȋǼǿǹȉǹȊȉȅȉǾȉǹȈ
ȉȊȆȅȈ
ǼȀǻȅȊȈǹǹȇȋǾ
ǹĭȅȇǹǹǻǼǿǹǻǿǹȂȅȃǾȈȆȅȁǿȉȍȃȉȇǿȉȍȃȋȍȇȍȃǾȅȆȅǿǹ
ȆǹȇǼȋǼǿǻǿȀǹǿȍȂǹǹȂǼȈǾȈȆȇȅȈǺǹȈǾȈȈȉǾȃǹīȅȇǹ
ǼȇīǹȈǿǹȈ
ǹȇǿĬȂȅȈǹǻǼǿǹȈǻǿǹȂȅȃǾȈȆȅȁǿȉȍȃ
ȉȇǿȉȍȃȋȍȇȍȃǾȅȆȅǿǹȆǹȇǼȋǼǿǻǿȀǹǿȍȂǹ
ǹȂǼȈǾȈȆȇȅȈǺǹȈǾȈȈȉǾȃǹīȅȇǹǼȇīǹȈǿǹȈ
ȅǿȀȅīǼȃǼǿǹȀǾȀǹȉǹȈȉǹȈǾ

ǹȇǿĬȂȅȈ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ȁǾȄǾȈ
ǿȈȋȊȅȈ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ǼȀǻȅȈǾȈ
ȃǹǿ

ȅȋǿ

ǼȐȞȃǹǿǼǿǻȅȈ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹȁǾȄǾȈǹǻǼǿǹȈǻǿǹȂȅȃǾȈȆȅȁǿȉȍȃ
ȉȇǿȉȍȃȋȍȇȍȃǾȅȆȅǿǹȆǹȇǼȋǼǿǻǿȀǹǿȍȂǹ
ǹȂǼȈǾȈȆȇȅȈǺǹȈǾȈȈȉǾȃǹīȅȇǹǼȇīǹȈǿǹȈ
ǹȇǿĬȂȅȈȉǼȀȃȍȃ
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ǼǿǻǿȀǹȈȉȅǿȋǼǿǹ
ǹĭȂ

ǻȅȊ

ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈȀȊȇǿǹȈǹȈĭǹȁǿȈǾȈ



ȀȍǻǿȀȅȈ

ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ





ǹȇǿĬȂȅȈȂǾȉȇȍȅȊǹȈĭǹȁǿȈȂǼȃȅȊ

ǹȂȀǹ

ȈȉȅǿȋǼǿǹǼȆǿȀȅǿȃȍȃǿǹȈ
ȉǾȁǼĭȍȃȅ

(-0$,/

ȈȉȅǿȋǼǿǹǼȀȆǹǿǻǼȊȈǾȈ-ȀǹȉǹȇȉǿȈǾȈ
ǼȀȆǹǿǻǼȊȉǿȀȅǼȆǿȆǼǻȅ
ȄǼȃǼȈīȁȍȈȈǼȈ

īȃȍȈǾȊȆȅȁȅīǿȈȉȍȃ
ȃǹǿ

ǹȁȁȅ

ȅȋǿ

ǼȈȉȅǿȋǼǿǹȉȅȆȅĬǼȉǾȈǾȈȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅȊ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ǹȃǹīīǼȁǿǹȈ

ȍȇǹǼȃǹȇȄǾȈ
ǼȇīǹȈǿǹȈ țĮĲȐĲȘȞ
ʌȡȫĲȘȘȝȑȡĮ
ʌȡȩıȜȘȥȘȢ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ȉȅȆȅĬǼȉǾȈǾȈ

ȍȇǼȈ
ǼȇīǹȈǿǹȈ
ǼǺǻȅȂǹǻǿǹǿ
ȍȈ

ǷȇǼȈ
ǻǿǹȁȁǼǿȂ
ǹȉȅȈǻǿǹȀȅȆǾȈ

ǷȇǼȈǼȃǹȇȄǾȈ ȁǾȄǾȈǼȇīǹȈǿǹȈǾȂǼȇǼȈ
ǼȇīǹȈǿǹȈ

ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȂȅȈǼȇīǹǽȅȂǼȃȅȊȍȈȆȇȅȈȉǾȃǿǻǿȅȉǾȉǹȉȅȊ

ǼȇīǹȉǾȈ

ȊȆǹȁȁǾȁȅȈ

ǼǿǻǿȀǼȈȆǼȇǿȆȉȍȈǼǿȈ
ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ ǹȀȇǿǺǾȈȆǼȇǿīȇǹĭǾ

Ȁȍǻ

ȆȇȅȏȆǾȇǼȈǿǹ
ȈǼǼȉǾ

ȈȊȃȅȁȅ
ȂǼǿȀȉȍȃ
ǹȆȅǻȅȋȍȃ

ȍȇȅȂǿȈĬǿȅ

ǹȃǹȁǹȂǺǹȃǼǿȆȇȍȉǾ
ĭȅȇǹǼȇīǹȈǿǹȍȈ
ȂǿȈĬȍȉȅȈ
ȃǹǿ

ȈȋǼȈǾǼȇīǹȈǿǹȈ ȉȊȆȅȈǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈ

ȀǹĬǼȈȉȍȈǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈ ǼǿǻȅȈǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈ

ȅȇǿȈȂǼȃȅȊȋȇȅȃȅȊ

ȆȁǾȇǾȈ

ǹȆȅ

ȅȋǿ

ǼȍȈ

ȉȅȆȅĬǼȉǾȈǾȂǼȈȊȈȉǹȉǿȀȅȈǾȂǼǿȍȂǹȉȅȊȅǹǼǻ
ȃǹǿ

ȅȋǿ

ǹȇǿĬȂȅȈǻǾȂȅȈǿǹȈȆȇȅȈȀȁǾȈǾȈȆȇȅīȇǹȂȂǹȉȅȈȀȅǿȃȍĭǼȁȅȊȈȋǹȇǹȀȉǾȇǹ



ȉȅȆȅĬǼȉǾȈǾȂǼȆȇȅīȇǹȂȂǹȆȇȅȍĬǾȈǾȈȉǾȈǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈȀȅǿȃȍĭǼȁȅȊȈ
ȋǹȇǹȀȉǾȇǹȈǼǼȆǿǺȁǼȆȅȃȉǼȈĭȅȇǼǿȈ
ĭȅȇǼǹȈȉȅȆȅĬǼȉǾȈǾȈȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅȊ
ǾȉȅȆȅĬǼȉǾȈǾǹĭȅȇǹȈǼǹȃȉǿȀǹȉǹȈȉǹȈǾȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅȊȉȅȊǿǻǿȅȊȆȇȅīȇǹȂȂǹȉȅȈ
ǹȃȃǹǿȈȉȅǿȋǼǿǹǼȇīǹǽȅȂǼȃȅȊȆȅȊǹȃȉǿȀǹȉǹȈȉǹĬǾȀǼ
ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ
ǼȀȆȇȅĬǼȈȂǾ 


ȃǹǿ



ȅȋǿ

ǹĭȂ



ȃǹǿ
ǹȂȀǹ



ȅȋǿ
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ǼȁȁǾȃǿȀǾǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅǼȇīǹȈǿǹȈ ȀȅǿȃȍȃǿȀȍȃ
ȊȆȅĬǼȈǼȍȃ


ȅȊʌİȪșȣȞȠȢǼȡȖȠįȩĲȘȢ
ȃȩȝȚȝȠȢǼțʌȡȩıȦʌȠȢǼʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮ
ĭȠȡȑĮ

ȅȆȇȅȎȈȉȆȇȅȈȍȆǿȀȅȊȒȅǿȀȅȃȅȂǿȀȅȊ
ȒȁȅīǿȈȉǾȈ
ǺİȕĮȚȫȞİĲĮȚȘĮțȡȓȕİȚĮĲȦȞʌȐıȘȢĳȪıİȦȢ
țĮĲĮȕĮȜȜȩȝİȞȦȞȝİȚțĲȫȞĮʌȠįȠȤȫȞĲȠȣĮȞȦĲȑȡȦ
ȝȚıșȦĲȠȪ
ȅǺǼǺǹǿȍȃ

ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ

ǼȆȍȃȊȂȅ

ǼȆȍȃȊȂȅ

ȅȃȅȂǹ

ȅȃȅȂǹ

ǿǻǿȅȉǾȉǹ

ǿǻǿȅȉǾȉǹ

ǹĭȂ

ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ ȀǹȉȅǿȀǿǹȈ

ǹȆǹȈȋȅȁǾȈǼȍȈ
ǼȇīǹȉǿȀȅȊǻȊȃǹȂǿȀȅȊ
ȅǹǼǻ

ȈȍȂǹǼȆǿĬǼȍȇǾȈǾȈ
ǼȇīǹȈǿǹȈ

ǹĭȂ

ȈǼȆǼ

ȣʌȠȖȡĮĳȒ– ıĳȡĮȖȓįĮ

ȣʌȠȖȡĮĳȒ

ȉȠ(ȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚȘȜİțĲȡȠȞȚțȐĲȠĮȡȖȩĲİȡȠĲȘȞȓįȚĮȘȝȑȡĮĲȘȢȑȞĮȡȟȘȢĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢĲȠȣȦĳİȜȠȪȝİȞȠȣĮʌȩʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮ
țȠȚȞȦĳİȜȠȪȢȤĮȡĮțĲȒȡĮțĮȚʌȐȞĲȦȢʌȡȚȞĮʌȩĲȘȞȑȞĮȡȟȘĲȠȣʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢțȠȚȞȦĳİȜȠȪȢȤĮȡĮțĲȒȡĮ
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮțȠʌȒȢ ĲȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲȠȢ țȠȚȞȦĳİȜȠȪȢ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ ĲȠȣ ȦĳİȜȠȪȝİȞȠȣ ʌȡȚȞ ĲȘ ȜȒȟȘ ĮȣĲȠȪ ȖȚĮ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ
ȜȩȖȠȠİȡȖȠįȩĲȘȢȑȤİȚĲȘȞȣʌȠȤȡȑȦıȘȞĮĮȞĮȖȖİȓȜİȚĲȠȖİȖȠȞȩȢĲȘȢȝİĲĮȕȠȜȒȢȘȜİțĲȡȠȞȚțȐİȞĲȩȢĲİııȐȡȦȞ  İȡȖĮıȓȝȦȞ
ȘȝİȡȫȞ

ǽǻǿǹȀȅȆǾȆȇȅīȇǹȂȂǹȉȅȈȀȅǿȃȍĭǼȁȅȊȈȋǹȇǹȀȉǾȇǹȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅȊ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹǻǿǹȀȅȆǾȈ

ǹǿȉǿȅȁȅīǿǹ

ǾǼȆǿȂǾȀȊȃȈǾȆȇȅīȇǹȂȂǹȉȅȈȀȅǿȃȍĭǼȁȅȊȈȋǹȇǹȀȉǾȇǹȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅȊ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹȁǾȄǾȈȁȅīȍǹȃȊȆǹǿȉǿȅȊȀȍȁȊȂǹȉȅȈ



ǹǿȉǿȅȁȅīǿǹ



Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıȣȝʌȜȘȡȫıİȦȢ ȜĮȞșĮıȝȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıĲĮ ʌİįȓĮ ĲȠȣ İȞĲȪʌȠȣ Ǽ ǹȞĮȖȖİȜȓĮ ȑȞĮȡȟȘȢȝİĲĮȕȠȜȫȞ
ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ ȦĳİȜȠȪȝİȞȠȣ Įʌȩ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮ țȠȚȞȦĳİȜȠȪȢ ȤĮȡĮțĲȒȡĮ  Ƞ İʌȚȕȜȑʌȦȞ ĳȠȡȑĮȢ ȠĳİȓȜİȚ ȐȝİıĮ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ
ȘȜİțĲȡȠȞȚțȐ ĲȠ ȑȞĲȣʌȠ Ǽ ǹȞĮȖȖİȜȓĮ ȑȞĮȡȟȘȢȝİĲĮȕȠȜȫȞ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ ȦĳİȜȠȪȝİȞȠȣ Įʌȩ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮ țȠȚȞȦĳİȜȠȪȢ
ȤĮȡĮțĲȒȡĮ- ȅȡșȒǼʌĮȞȐȜȘȥȘ ȦȢʌȡȠȢĲĮȠȡșȐıĲȠȚȤİȓĮǾȠȡșȒİʌĮȞȐȜȘȥȘıĲȠȑȞĲȣʌȠǼĮĳȠȡȐıİıĲȠȚȤİȓĮİʌȚȜİȖȝȑȞȦȞ
ʌİįȓȦȞ
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ǼȃȉȊȆȅǹȃǹīīǼȁǿǹǼȃǹȇȄǾȈȂǼȉǹǺȅȁȍȃĬǼȍȇǾȉǿȀǾȈȀǹȉǹȇȉǿȈǾȈǹȆȅȆǹȇȅȋȅ
ȀǹȉǹȇȉǿȈǾȈȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅȊǹȆȅȈȊīȋȇǾȂǹȉȅǻȅȉȅȊȂǼȃǹǾȋȇǾȂǹȉȅǻȅȉȅȊȂǼȃǹǹȆȅ
ǼĬȃǿȀȅȊȈȆȅȇȅȊȈȆȇȅīȇǹȂȂǹȉǹ
ȊȆǾȇǼȈǿǹȅǹǼǻ

ȀȍǻȊȆǾȇǼȈǿǹȈȅǹǼǻ

ȊȆǾȇǼȈǿǹȈǼȆǼ

ȀȍǻȊȆǾȇǼȈǿǹȈȈǼȆǼ

ȀȍǻǿȀȅȈȆȇȅīȇǹȂȂǹȉȅȈ

ǼǿǻȅȈ

ȆȇȅȈȀȁǾȈǾ
ǹȇȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅȊ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ

$īǼȃǿȀǹȈȉȅǿȋǼǿǹĭȅȇǼǹȀǹȉǹȇȉǿȈǾȈ
ĭȊȈǿȀȅȆȇȅȈȍȆȅ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ǹȂǼ

ǼȆȍȃȊȂǿǹȒǼȆȍȃȊȂȅ
ȅȃȅȂǹ

ȅȃȅȂǹȆǹȉǼȇǹ

ǹȇȂȅǻǿǹǻȅȊ
ȀȍǻǿȀȅȈ

ȅȃȅȂǹȈǿǹ

ǹĭȂ

ȃȅȂǿȀǾȂȅȇĭǾ
ȀȍǻǿȀȅȈ

ȆǼȇǿīȇǹĭǾ

ȈȊȂȆȁǾȇȍȂǹȉǿȀǹȈȉȅǿȋǼǿǹ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹǼȃǹȇȄǾȈ

ǹȇǿĬȂȅȈȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȍȃ

ǼȇīȅǻȅȉǿȀǾȅȇīǹȃȍȈǾ
ǺȈȉȅǿȋǼǿǹǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉȍȃĭȅȇǼǹȀǹȉǹȇȉǿȈǾȈ
Ȁǹǻ

ȀȊȇǿǹǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹ ȆǼȇǿīȇǹĭǾ
ǻǼȊȉǼȇǼȊȅȊȈǹǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹ ȆǼȇǿīȇǹĭǾ






īȈȉȅǿȋǼǿǹȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈĭȅȇǼǹȀǹȉǹȇȉǿȈǾȈ
Ǽǻȇǹ
ȃǹǿ

ǹǹȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈǼȇīȅǻȅȉǾȀǹȉǹǿȀǹ

Ȁǹǻ

ǹȇǼȇīǹǽȅȂǼȃȍȃ

ȅȋǿ

ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹǿȀǹ

ȀȍǻǿȀȅȈȊȆȅȀȉȅȈ

ȆǹȇȅȊȈǹȀǹȉǹȈȉǹȈǾ
ȈȉȅǿȋǼǿǹǻǿǼȊĬȊȃȈǾȈȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈĭȅȇǼǹȀǹȉǹȇȉǿȈǾȈ
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ
ȉȀ

ǻǾȂȅȈ

ǻǾȂȅȉǿȀǾȉȅȆǿȀǾȀȅǿȃȅȉǾȉǹ
ȉǾȁǼĭȍȃȅ

ĭǹȄ

(-0$,/

ȀȍǻǿȀȅȈĭȅȇǼǹȀǹȉǹȇȉǿȈǾȈ ǼȅȆȆǼȆ

ȀǹȉǾīȅȇǿǹĭȅȇǼǹȀǹȉǹȇȉǿȈǾȈ

ǻȈȉȅǿȋǼǿǹȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅȊ
ǼȆȍȃȊȂȅ

ȅȃȅȂǹ

ȅȃȅȂǹȆǹȉȇȅȈ

ȅȃȅȂǹȂǾȉȇȅȈ

ȉȅȆȅȈīǼȃȃǾȈǾȈ
ĭȊȁȅ

ǾȂȃǿǹīǼȃȃǾȈǾȈ
ȊȆǾȀȅȅȉǾȉǹ

ȈȉȅǿȋǼǿǹȉǹȊȉȅȉǾȉǹȈ
ȉȊȆȅȈ
ǼȀǻȅȊȈǹǹȇȋǾ
ǹȉȅȂǿȀǾǹǻǼǿǹȆǹȇǹȂȅȃǾȈȒǹǻǼǿǹǼȇīǹȈǿǹȈǹȁȁȅǻǹȆȅȊ
ǹȇǿĬȂȅȈǹȉȅȂǿȀǾȈǹǻǼǿǹȈȆǹȇǹȂȅȃǾȈȒ
ǹǻǼǿǹǼȇīǹȈǿǹȈǹȁȁȅǻǹȆȅȊ

ǹȇǿĬȂȅȈ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ǼȀǻȅȈǾȈ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ȁǾȄǾȈ
ǿȈȋȊȅȈ

ȃǹǿ
ȅȋǿ
ǼȐȞȃǹǿǼǿǻȅȈ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹȁǾȄǾȈǹȉȅȂǿȀǾȈǹǻǼǿǹȈ
ȆǹȇǹȂȅȃǾȈȒǹǻǼǿǹǼȇīǹȈǿǹȈ
ǹȁȁȅǻǹȆȅȊ

ǹȇǺǿǺȁǿǹȇǼȇīǹȈǿǹȈǹȃǾȁǿȀȅȊ
ȅǿȀȅīǼȃǼǿǹȀǾȀǹȉǹȈȉǹȈǾ

ǹȇǿĬȂȅȈȉǼȀȃȍȃ
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ǼǿǻǿȀǹȈȉȅǿȋǼǿǹȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅȊ
ǹĭȂ

ǻȅȊ

ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈȀȊȇǿǹȈǹȈĭǹȁǿȈǾȈ



ǹȇǿĬȂȅȈȂǾȉȇȍȅȊǹȈĭǹȁǿȈȂǼȃȅȊ

ǹȂȀǹ

ȈȉȅǿȋǼǿǹǻǿǼȊĬȊȃȈǾȈǼȆǿȀȅǿȃȍȃǿǹȈ
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾǼȆǿȀȅǿȃȍȃǿǹȈȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅȊ
ȉȀ

ǻǾȂȅȈ

ǻǾȂȅȉǿȀǾȉȅȆǿȀǾȀȅǿȃȅȉǾȉǹ
ȉǾȁǼĭȍȃȅ

ĭǹȄ

(-0$,/

ȈȉȅǿȋǼǿǹǼȀȆǹǿǻǼȊȈǾȈ–ȀǹȉǹȇȉǿȈǾȈ
ǼȀȆǹǿǻǼȊȉǿȀȅǼȆǿȆǼǻȅ
ǹȃȉǿȀǼǿȂǼȃȅǼȆǹīīǼȁȂǹȉǿȀǾȈȀǹȉǹȇȉǿȈǾȈ
NAI

ȆȇȅīȇǹȂȂǹ928&+(5

2;,

ȀǹȊǹȈ

ǼȈȉȅǿȋǼǿǹȉȅȆȅĬǼȉǾȈǾȈȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅȊĬǼȍȇǾȉǿȀǾȈǼȀȆǹǿǻǼȊȈǾȈ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ȊȆȅǺȅȁǾȈ
ĬǼȍȇǾȉǿȀǾȈ
ǼȀȆǹǿǻǼȊȈǾȈ
ȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅȊ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ǼȃǹȇȄǾȈ
ĬǼȍȇǾȉǿȀǾȈ
ǼȀȆǹǿǻǼȊȈǾȈ
ȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅȊ

ȍȇǼȈǼǺǻȅȂǹǻǿǹǿȍȈ
ĬǼȍȇǾȉǿȀǾȈ
ǼȀȆǹǿǻǼȊȈǾȈ
ȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅȊ

ǷȇǼȈ
ǻǿǹȁȁǼǿȂǹȉȅȈ–
ǻǿǹȀȅȆǾȈ

ǷȇǼȈǼȃǹȇȄǾȈ ȁǾȄǾȈǾȂǼȇǼȈ
ĬǼȍȇǾȉǿȀǾȈǼȀȆǹǿǻǼȊȈǾȈ
ȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅȊ

ȆȇȅīȇǹȂȂǹĬǼȍȇǾȉǿȀǾȈǼȀȆǹǿǻǼȊȈǾȈȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅȊ
ȈȊȂǺǹȈǾȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅȊ
ǹȃȉǿȀǼǿȂǼȃȅĬǼȍȇǾȉǿȀǾȈǼȀȆǹǿǻǼȊȈǾȈȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅȊ
ǹȀȇǿǺǾȈȆǼȇǿīȇǹĭǾ

Ȁȍǻ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹǼȃǹȇȄǾȈȀǹǿȁǾȄǾȈ
ĬǼȍȇǾȉǿȀǾȈǼȀȆǹǿǻǼȊȈǾȈȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅȊ
ǹȆȅ

ȆȅǿǹǾȀǹȉǹȈȉǹȈǾȉȅȊȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅȊȀǹȉǹ
ȉǾȃȊȆȅǺȅȁǾȉǾȈǹǿȉǾȈǾȈȈȉȅȆȇȅīȇǹȂȂǹ

ǼȍȈ
ȂǾȃǼȈǹȃǼȇīǿǹȈ

ǼȃǹȂǾȃǹȆȇǿȃȉǾȃȊȆȅǺȅȁǾȉǾȈǹǿȉǾȈǾȈȉȅȊ
ȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅȊȈȉȅȆȇȅīȇǹȂȂǹȅȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅȈǾȉǹȃ
ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

ȈȉȅǿȋǼǿǹǼȇīȅǻȅȉǾ
ǼȆȍȃȊȂǿǹǼȇīȅǻȅȉǾ
ǹĭȂ
ǹȂǼǿȀǹ


ǻȅȊ







ȈȉȅǿȋǼǿǹǻǿǼȊĬȊȃȈǾȈȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈǼȇīȅǻȅȉǾ
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ
ȉȀ

ǻǾȂȅȈ

ǻǾȂȅȉǿȀǾȉȅȆǿȀǾȀȅǿȃȅȉǾȉǹ
ȉǾȁǼĭȍȃȅ

ĭǹȄ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹǼȃǹȇȄǾȈȀǹǿȁǾȄǾȈȆȇǹȀȉǿȀǾȈǹȈȀǾȈǾȈȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅȊ

ǼȀȆȇȅĬǼȈȂǾ 


ȃǹǿ



ȅȋǿ

(-0$,/
ǼȃǹȇȄǾ

ȁǾȄǾ
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ȅȊʌİȪșȣȞȠȢ
ȃȩȝȚȝȠȢǼțʌȡȩıȦʌȠȢĭȠȡȑĮȀĮĲȐȡĲȚıȘȢ


ǼȆȍȃȊȂȅ
ǼȁȁǾȃǿȀǾǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅǼȇīǹȈǿǹȈ ȀȅǿȃȍȃǿȀȍȃȊȆȅĬǼȈǼȍȃ

ȅȃȅȂǹ
ǿǻǿȅȉǾȉǹ
ǹĭȂ

ȉRȑȞĲȣʌȠǼȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚȘȜİțĲȡȠȞȚțȐĲȠĮȡȖȩĲİȡȠĲȑııİȡȚȢ  İȡȖȐıȚȝİȢȘȝȑȡİȢʌȡȚȞĲȘȞȑȞĮȡȟȘĲȘȢșİȦȡȘĲȚțȒȢțĮĲȐȡĲȚıȘȢĲȠȣȦĳİȜȠȪȝİȞȠȣĮʌȩ
ıȣȖȤȡȘȝĮĲȠįȠĲȠȪȝİȞĮȒȤȡȘȝĮĲȠįȠĲȠȪȝİȞĮĮʌȩİșȞȚțȠȪȢʌȩȡȠȣȢʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮ

 ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚĮʌȩĲȠȞʌȐȡȠȤȠțĮĲȐȡĲȚıȘȢ ıİʌİȡȓʌĲȦıȘĮȜȜĮȖȒȢ ǼȇīȅǻȅȉǾ
ȈȉǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹǹȁȁǹīǾȈǼȇīȅǻȅȉǾ



ȈȉȅǿȋǼǿǹǼȇīȅǻȅȉǾ
ǼȆȍȃȊȂǿǹǼȇīȅǻȅȉǾ
ǹĭȂ
ǹȂǼǿȀǹ


ǻȅȊ







ȈȉȅǿȋǼǿǹǻǿǼȊĬȊȃȈǾȈȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈǼȇīȅǻȅȉǾ
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ
ȉȀ

ǻǾȂȅȈ

ǻǾȂȅȉǿȀǾȉȅȆǿȀǾȀȅǿȃȅȉǾȉǹ
ȉǾȁǼĭȍȃȅ

ĭǹȄ

(-0$,/

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹǼȃǹȇȄǾȈȀǹǿȁǾȄǾȈȆȇǹȀȉǿȀǾȈǹȈȀǾȈǾȈȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅȊ

ǼȃǹȇȄǾ

ȁǾȄǾ

ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚĮʌȩĲȠȞĭȠȡȑĮȀĮĲȐȡĲȚıȘȢıİʌİȡȓʌĲȦıȘĮȜȜĮȖȒȢİȡȖȠįȩĲȘĲȠĮȡȖȩĲİȡȠĲȑııİȡȚȢ  İȡȖȐıȚȝİȢȘȝȑȡİȢʌȡȚȞĲȘȞİʌȑȜİȣıȘĲȘȢȝİĲĮȕȠȜȒȢ

 ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚĮʌȩĲȠȞʌȐȡȠȤȠțĮĲȐȡĲȚıȘȢ ıİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȡȩȦȡȘȢįȚĮțȠʌȒȢ
ǽǻǿǹȀȅȆǾ
ȈȊȃȅȁǿȀǼȈȍȇǼȈĬǼȍȇǾȉǿȀǾȈȀǹȉǹȇȉǿȈǾȈȍĭǼȁ
ȅȊȂǼȃȅȊȈȉȅȆȇȅīȇǹȂȂǹ




ȈȊȃȅȁǿȀǼȈȍȇǼȈȆȇǹȀȉǿȀǾȈǹȈȀǾȈǾȈȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅ
ȊȈȉȅȆȇȅīȇǹȂȂǹ

ǾȂǼȇǼȈǹȈĭǹȁǿȈǾȈȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅȊĬǼȍȇǾȉǿȀǾȈǼȀȆǹǿǻǼȊȈǾȈ ȆȇǹȀȉǿȀǾȈǹȈȀǾȈǾȈȈȉȅȆȇȅīȇǹȂȂǹ
ǹǿȉǿȅȁȅīǿǹ







ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ ĭȠȡȑĮ ȀĮĲȐȡĲȚıȘȢ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȡȩȦȡȘȢ įȚĮțȠʌȒȢ ĲȘȢ ıȪȝȕĮıȘȢ ĲȠȣ ȦĳİȜȠȪȝİȞȠȣ ȅ ʌȐȡȠȤȠȢ țĮĲȐȡĲȚıȘȢ ȠĳİȓȜİȚ ȞĮ
ıȣȝʌȜȘȡȫıİȚĲȠȑȞĲȣʌȠǼȦȢʌȡȠȢĲĮıĲȠȚȤİȓĮ ĲȘȢįȚĮțȠʌȒȢĲȘȢİȞĲȩȢĲİııȐȡȦȞ  İȡȖĮıȓȝȦȞȘȝİȡȫȞĮʌȩĲȠȖİȖȠȞȩȢĮȣĲȩ

  Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıȣȝʌȜȘȡȫıİȦȢ ȜĮȞșĮıȝȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıĲĮ ʌİįȓĮ ĲȠȣ İȞĲȪʌȠȣ Ǽ ǹȞĮȖȖİȜȓĮ
ȑȞĮȡȟȘȢȝİĲĮȕȠȜȫȞ ĬİȦȡȘĲȚțȒȢ ȀĮĲȐȡĲȚıȘȢ Įʌȩ ʌȐȡȠȤȠ țĮĲȐȡĲȚıȘȢ ȦĳİȜȠȪȝİȞȠȣ Įʌȩ
ıȣȖȤȡȘȝĮĲȠįȠĲȠȪȝİȞĮ Ȓ ȤȡȘȝĮĲȠįȠĲȠȪȝİȞĮ Įʌȩ İșȞȚțȠȪȢ ʌȩȡȠȣȢ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮ țĮĲȐȡĲȚıȘȢ Ȓ
ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢʌȠȣıȣȞįȣȐȗȠȞĲĮȚȝİĲȘȞțĮĲȐȡĲȚıȘ ȠʌȐȡȠȤȠȢțĮĲȐȡĲȚıȘȢȠĳİȓȜİȚȐȝİıĮ
ȞĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȐ ĲȠ ȑȞĲȣʌȠ Ǽ ǹȞĮȖȖİȜȓĮ ȑȞĮȡȟȘȢ  ȝİĲĮȕȠȜȫȞ ĬİȦȡȘĲȚțȒȢ ȀĮĲȐȡĲȚıȘȢ ȅȡșȒǼʌĮȞȐȜȘȥȘ ȦȢʌȡȠȢĲĮȠȡșȐıĲȠȚȤİȓĮ
ǾȠȡșȒİʌĮȞȐȜȘȥȘ ıĲȠȑȞĲȣʌȠǼĮĳȠȡȐıİıĲȠȚȤİȓĮİʌȚȜİȖȝȑȞȦȞʌİįȓȦȞ
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ǼȃȉȊȆȅǹȃǹīīǼȁǿǹǼȃǹȇȄǾȈȂǼȉǹǺȅȁȍȃȆȇǹȀȉǿȀǾȈǹȈȀǾȈǾȈȈǼǼȇīȅǻȅȉǾȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅȊ
ǹȆȅȈȊīȋȇǾȂǹȉȅǻȅȉȅȊȂǼȃǹǾȋȇǾȂǹȉȅǻȅȉȅȊȂǼȃǹǹȆȅǼĬȃǿȀȅȊȈȆȅȇȅȊȈ
ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉǹǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈȈȊȃǻȊǹǽȅȂǼȃǹȂǼȀǹȉǹȇȉǿȈǾ
ȊȆǾȇǼȈǿǹȅǹǼǻ

ȀȍǻȊȆǾȇǼȈǿǹȈȅǹǼǻ

ȊȆǾȇǼȈǿǹȈǼȆǼ

ȀȍǻȊȆǾȇǼȈǿǹȈȈǼȆǼ

ȀȍǻǿȀȅȈȆȇȅīȇǹȂȂǹȉȅȈ

ǼǿǻȅȈ

ȆȇȅȈȀȁǾȈǾ
ǹȇȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅȊ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ

$īǼȃǿȀǹȈȉȅǿȋǼǿǹǼȇīȅǻȅȉǾ-ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈȆȇǹȀȉǿȀǾȈǹȈȀǾȈǾȈ
ĭȊȈǿȀȅȆȇȅȈȍȆȅ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ǹȂǼ

ǼȆȍȃȊȂǿǹȒǼȆȍȃȊȂȅ
ȅȃȅȂǹ

ȅȃȅȂǹȆǹȉǼȇǹ

ǹȇȂȅǻǿǹǻȅȊ
ȀȍǻǿȀȅȈ

ȅȃȅȂǹȈǿǹ

ǹĭȂ

ȃȅȂǿȀǾȂȅȇĭǾ
ȀȍǻǿȀȅȈ

ȆǼȇǿīȇǹĭǾ

ȈȊȂȆȁǾȇȍȂǹȉǿȀǹȈȉȅǿȋǼǿǹ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹǼȃǹȇȄǾȈ

ǹȇǿĬȂȅȈȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȍȃ

ǼȇīȅǻȅȉǿȀǾȅȇīǹȃȍȈǾ
ǺȈȉȅǿȋǼǿǹǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉȍȃǼȇīȅǻȅȉǾ-ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈȆȇǹȀȉǿȀǾȈǹȈȀǾȈǾȈ
Ȁǹǻ

ȀȊȇǿǹǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹ ȆǼȇǿīȇǹĭǾ
ǻǼȊȉǼȇǼȊȅȊȈǹǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹ ȆǼȇǿīȇǹĭǾ







īȈȉȅǿȋǼǿǹȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈǼȇīȅǻȅȉǾ-ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈȆȇǹȀȉǿȀǾȈǹȈȀǾȈǾȈ
Ǽǻȇǹ
ȃǹǿ

ǹǹȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈǼȇīȅǻȅȉǾȀǹȉǹǿȀǹ

Ȁǹǻ

ǹȇǼȇīǹǽȅȂǼȃȍȃ

ȅȋǿ

ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹǿȀǹ

ȀȍǻǿȀȅȈȊȆȅȀȉȅȈ

ȆǹȇȅȊȈǹȀǹȉǹȈȉǹȈǾ
ȈȉȅǿȋǼǿǹǻǿǼȊĬȊȃȈǾȈȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈǼȇīȅǻȅȉǾ-ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈȆȇǹȀȉǿȀǾȈǹȈȀǾȈǾȈ
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ
ȉȀ

ǻǾȂȅȈ

ǻǾȂȅȉǿȀǾȉȅȆǿȀǾȀȅǿȃȅȉǾȉǹ
ȉǾȁǼĭȍȃȅ

ĭǹȄ

ȈȊȃȅȁȅȆȇȅȈȍȆǿȀȅȊȈȉȅȆǹȇǹȇȉǾȂǹ

(-0$,/

ǹȃǻȇǼȈ

īȊȃǹǿȀǼȈ

ǹȃǾȁǿȀȅǿ

ǻȈȉȅǿȋǼǿǹȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅȊȆȇǹȀȉǿȀǾȈǹȈȀǾȈǾȈǼȆǹīīǼȁȂǹȉǿȀǾȈȀǹȉǹȇȉǿȈǾȈ
ǼȆȍȃȊȂȅ

ȅȃȅȂǹ

ȅȃȅȂǹȆǹȉȇȅȈ

ȅȃȅȂǹȂǾȉȇȅȈ

ȉȅȆȅȈīǼȃȃǾȈǾȈ

ǾȂȃǿǹīǼȃȃǾȈǾȈ

ĭȊȁȅ

ȊȆǾȀȅȅȉǾȉǹ

ȈȉȅǿȋǼǿǹȉǹȊȉȅȉǾȉǹȈ
ȉȊȆȅȈ

ǹȇǿĬȂȅȈ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ǼȀǻȅȈǾȈ

ǼȀǻȅȊȈǹǹȇȋǾ
ǹȉȅȂǿȀǾǹǻǼǿǹȆǹȇǹȂȅȃǾȈȒǹǻǼǿǹǼȇīǹȈǿǹȈǹȁȁȅǻǹȆȅȊ
ǹȇǿĬȂȅȈǹȉȅȂǿȀǾȈǹǻǼǿǹȈȆǹȇǹȂȅȃǾȈȒ
ǹǻǼǿǹǼȇīǹȈǿǹȈǹȁȁȅǻǹȆȅȊ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ȁǾȄǾȈ
ǿȈȋȊȅȈ

ȃǹǿ
ȅȋǿ
ǼȐȞȃǹǿǼǿǻȅȈ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹȁǾȄǾȈǹȉȅȂǿȀǾȈǹǻǼǿǹȈ
ȆǹȇǹȂȅȃǾȈȒǹǻǼǿǹǼȇīǹȈǿǹȈ
ǹȁȁȅǻǹȆȅȊ

ǹȇǺǿǺȁǿǹȇǼȇīǹȈǿǹȈǹȃǾȁǿȀȅȊ
ȅǿȀȅīǼȃǼǿǹȀǾȀǹȉǹȈȉǹȈǾ

ȁǿȈȉǹ ǼīīǹȂȅȈǾǹīǹȂȅȈǾǻǿǹǽǼȊīȂǼȃȅȈǾȋǾȇȅȈǹ

ǹȇǿĬȂȅȈȉǼȀȃȍȃ
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ǼǿǻǿȀǹȈȉȅǿȋǼǿǹȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅȊȆȇǹȀȉǿȀǾȈǹȈȀǾȈǾȈǼȆǹīīǼȁȂǹȉǿȀǾȈȀǹȉǹȇȉǿȈǾȈ
ǹĭȂ

ǻȅȊ

ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈȀȊȇǿǹȈǹȈĭǹȁǿȈǾȈ

ȁǿȈȉǹ–ǿȀǹǹȁȁȅ 

ǹȇǿĬȂȅȈȂǾȉȇȍȅȊǹȈĭǹȁǿȈȂǼȃȅȊ

ǹȂȀǹ

ȈȉȅǿȋǼǿǹǻǿǼȊĬȊȃȈǾȈǼȆǿȀȅǿȃȍȃǿǹȈ
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾǼȆǿȀȅǿȃȍȃǿǹȈȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅȊ
ȉȀ

ǻǾȂȅȈ

ǻǾȂȅȉǿȀǾȉȅȆǿȀǾȀȅǿȃȅȉǾȉǹ
ȉǾȁǼĭȍȃȅ

ĭǹȄ

(-0$,/

ȈȉȅǿȋǼǿǹǼȀȆǹǿǻǼȊȈǾȈ–ȀǹȉǹȇȉǿȈǾȈ
ǼȀȆǹǿǻǼȊȉǿȀȅǼȆǿȆǼǻȅ
ǹȃȉǿȀǼǿȂǼȃȅǼȆǹīīǼȁȂǹȉǿȀǾȈȀǹȉǹȇȉǿȈǾȈ
NAI

ȆȇȅīȇǹȂȂǹ928&+(5

2;,

ȀǹȊǹȈ

ǼȈȉȅǿȋǼǿǹȉȅȆȅĬǼȉǾȈǾȈȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅȊȆȇǹȀȉǿȀǾȈǹȈȀǾȈǾȈǼȆǹīīǼȁȂǹȉǿȀǾȈȀǹȉǹȇȉǿȈǾȈ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ȉȅȆȅĬǼȉǾȈǾȈ
ȆȇǹȀȉǿȀǾȈ
ǹȈȀǾȈǾȈ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ȊȆȅǺȅȁǾȈ
ȆȇǹȀȉǿȀǾȈ
ǹȈȀǾȈǾȈ

ȍȇǹǼȃǹȇȄǾȈ
ȆȇǹȀȉǿȀǾȈ
ǹȈȀǾȈǾȈ
țĮĲȐĲȘȞʌȡȫĲȘ
ȘȝȑȡĮ
ĲȠʌȠșȑĲȘıȘȢ

ǷȇǼȈǼȃǹȇȄǾȈ ȁǾȄǾȈ
ȆȇǹȀȉǿȀǾȈǹȈȀǾȈǾȈ
ǾȂǼȇǼȈȆȇǹȀȉǿȀǾȈǹȈȀǾȈǾȈ
ȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅȊ

ȍȇǼȈȆȇǹȀȉǿȀǾȈ
ǹȈȀǾȈǾȈ
ǼǺǻȅȂǹǻǿǹǿȍȈ

ǾȉȅȆȅĬǼȉǾȈǾǹĭȅȇǹȈǼǹȃȉǿȀǹȉǹȈȉǹȈǾȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅȊǹȆȅǹȁȁǾǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾ
ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅȊ ǹȀȇǿǺǾȈ
ȆǼȇǿīȇǹĭǾ

ȃǹǿ

ǷȇǼȈ
ǻǿǹȁȁǼǿȂǹȉȅȈǻǿǹȀȅȆǾȈ



ȅȋǿ



ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹǼȃǹȇȄǾȈȀǹǿȁǾȄǾȈ
ȆȇǹȀȉǿȀǾȈǹȈȀǾȈǾȈȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅȊ

Ȁȍǻ
ǹȆȅ

ǼȍȈ

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ
ȈȉȅǿȋǼǿǹĭȅȇǼǹȀǹȉǹȇȉǿȈǾȈ

ȀȍǻǿȀȅȈĭȅȇǼǹȀǹȉǹȇȉǿȈǾȈ ǼȅȆȆǼȆ 

ǼȆȍȃȊȂǿǹĭȅȇǼǹȀǹȉǹȇȉǿȈǾȈ



ȀǹȉǾīȅȇǿǹĭȅȇǼǹȀǹȉǹȇȉǿȈǾȈ
ǹĭȂ
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ



ȁǿȈȉǹ 
ǻȅȊ






ȉȀ

ǻǾȂȅȈ

ǻǾȂȅȉǿȀǾȉȅȆǿȀǾȀȅǿȃȅȉǾȉǹ

ǼȀȆȇȅĬǼȈȂǾ 


ȃǹǿ



ȅȋǿ
ȅȊʌİȪșȣȞȠȢǼȡȖȠįȩĲȘȢ
ȃȩȝȚȝȠȢǼțʌȡȩıȦʌȠȢǼʌȚȕȜȑʌȠȞĲĮĭȠȡȑĮ


ǼȆȍȃȊȂȅ
ǼȁȁǾȃǿȀǾǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅǼȇīǹȈǿǹȈ ȀȅǿȃȍȃǿȀȍȃȊȆȅĬǼȈǼȍȃ

ȅȃȅȂǹ
ǿǻǿȅȉǾȉǹ
ǹĭȂ

ȉo ȑȞĲȣʌȠ ǼȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȐ ĲȠ ĮȡȖȩĲİȡȠ ĲȑııİȡȚȢ   İȡȖȐıȚȝİȢ ȘȝȑȡİȢ ʌȡȚȞ ĲȘȞ ȑȞĮȡȟȘ  ĲȘȢ ʌȡĮțĲȚțȒȢ ȐıțȘıȘȢ ĲȠȣ ȦĳİȜȠȪȝİȞȠȣ Įʌȩ
ıȣȖȤȡȘȝĮĲȠįȠĲȠȪȝİȞĮʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮ
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 ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚĮʌȩĲȠȞİȡȖȠįȩĲȘıİʌİȡȓʌĲȦıȘȝİĲĮĳȠȡȐȢĲȠȣȦĳİȜȠȪȝİȞȠȣıİȐȜȜȠʌĮȡȐȡĲȘȝĮĲȘȢ
İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ
ȈȉȈȉȅǿȋǼǿǹȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈǼȇīȅǻȅȉǾ-ǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈȆȇǹȀȉǿȀǾȈǹȈȀǾȈǾȈ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹȂǼȉǹĭȅȇǹȈȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅȊȈǼǹȁȁȅȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉǾȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ
Ǽǻȇǹ
ȃǹǿ

ǹǹȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈǼȇīȅǻȅȉǾȀǹȉǹǿȀǹ


Ȁǹǻ

ǹȇǼȇīǹǽȅȂǼȃȍȃ

ȅȋǿ

ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹǿȀǹ

ȀȍǻǿȀȅȈȊȆȅȀȉȅȈ

ȆǹȇȅȊȈǹȀǹȉǹȈȉǹȈǾ
ȈȉȅǿȋǼǿǹǻǿǼȊĬȊȃȈǾȈȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈǼȇīȅǻȅȉǾ
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ
ȉȀ

ǻǾȂȅȈ

ǻǾȂȅȉǿȀǾȉȅȆǿȀǾȀȅǿȃȅȉǾȉǹ
ȉǾȁǼĭȍȃȅ

ĭǹȄ

ȈȊȃȅȁȅȆȇȅȈȍȆǿȀȅȊȈȉȅȆǹȇǹȇȉǾȂǹ

ǹȃǻȇǼȈ

(-0$,/
īȊȃǹǿȀǼȈ

ǹȃǾȁǿȀȅǿ

ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ  Įʌȩ ĲȠȞ İȡȖȠįȩĲȘ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ĲȠȣ ȦĳİȜȠȪȝİȞȠȣ ıİ ȐȜȜȠ ʌĮȡȐȡĲȘȝĮ ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ ĲȠ ĮȡȖȩĲİȡȠ İȞĲȩȢ ĲİııȐȡȦȞ  
İȡȖĮıȓȝȦȞȘȝİȡȫȞʌȡȚȞĲȘȝİĲĮĳȠȡȐĲȠȣȦĳİȜȠȪȝİȞȠȣ

 ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘįȚĮțȠʌȒȢȒȜȒȟȘȢĲȘȢʌȡĮțĲȚțȒȢȐıțȘıȘȢĲȠȣȦĳİȜȠȪȝİȞȠȣȠİȡȖȠįȩĲȘȢȑȤİȚĲȘȞȣʌȠȤȡȑȦıȘȞĮ
ĮȞĮȖȖİȓȜİȚĲȘįȚĮțȠʌȒ ȒȜȒȟȘİȞĲȩȢĲİııȐȡȦȞ  İȡȖĮıȓȝȦȞȘȝİȡȫȞĮʌȩĲȠȖİȖȠȞȩȢĮȣĲȩ
ǽǻǿǹȀȅȆǾȒȁǾȄǾȆȇǹȀȉǿȀǾȈǹȈȀǾȈǾȈ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹǻǿǹȀȅȆǾȈȒȁǾȄǾȈȆȇǹȀȉǿȀǾȈǹȈȀǾȈǾȈ



ǹǿȉǿȅȁȅīǿǹ

 ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢĲȠȣȦȡĮȡȓȠȣȒĲȘȢȠȡȖȐȞȦıȘȢĲȠȣȤȡȩȞȠȣʌȡĮțĲȚțȒȢȐıțȘıȘȢĲȠȣȦĳİȜȠȪȝİȞȠȣ
ȠİȡȖȠįȩĲȘȢȣʌȠȕȐȜȜİȚȘȜİțĲȡȠȞȚțȐĲȠȑȞĲȣʌȠǼȦȢʌȡȠȢĲĮȝİĲĮȕȜȘșȑȞĲĮıĲȠȚȤİȓĮĲȠĮȡȖȩĲİȡȠȑȦȢțĮȚĲȘȞ
ȓįȚĮȘȝȑȡĮĮȜȜĮȖȒȢȒĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢĲȠȣȦȡĮȡȓȠȣȒĲȘȢȠȡȖȐȞȦıȘȢĲȠȣȤȡȩȞȠȣʌȡĮțĲȚțȒȢȐıțȘıȘȢțĮȚıİțȐșİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘʌȡȚȞĲȘȞĮȞȐȜȘȥȘȣʌȘȡİıȓĮȢĮʌȩĲȠȣȢȦĳİȜȠȣȝȑȞȠȣȢ
ǾȈȉȅǿȋǼǿǹȉȅȆȅĬǼȉǾȈǾȈȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅȊȆȇǹȀȉǿȀǾȈǹȈȀǾȈǾȈǼȆǹīīǼȁȂǹȉǿȀǾȈȀǹȉǹȇȉǿȈǾȈ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹǹȁȁǹīǾȈ
ȍȇǼȈȆȇǹȀȉǿȀǾȈǹȈȀǾȈǾȈǼǺǻȅȂǹǻǿǹǿȍȈ

ǷȇǼȈǼȃǹȇȄǾȈ ȁǾȄǾȈȆȇǹȀȉǿȀǾȈǹȈȀǾȈǾ
ȈǾȂǼȇǼȈȆȇǹȀȉǿȀǾȈǹȈȀǾȈǾȈȍĭǼȁȅȊȂǼ
ȃȅȊ

ǷȇǼȈǻǿǹȁȁǼǿȂǹȉȅȈǻǿǹȀȅȆǾȈ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹǼȃǹȇȄǾȈȀǹǿȁǾȄǾȈȆȇǹȀȉǿȀǾȈǹȈȀǾȈǾȈȍĭǼȁȅȊȂǼȃȅȊ
ǹȆȅ

ǼȍȈ

  Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ıȣȝʌȜȘȡȫıİȦȢ ȜĮȞșĮıȝȑȞȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıĲĮ ʌİįȓĮ Ǽ ǹȞĮȖȖİȜȓĮ
ȑȞĮȡȟȘȢȝİĲĮȕȠȜȫȞ ȆȡĮțĲȚțȒȢ ǱıțȘıȘȢ ıİ İȡȖȠįȩĲȘ ȦĳİȜȠȪȝİȞȠȣ Įʌȩ ıȣȖȤȡȘȝĮĲȠįȠĲȠȪȝİȞĮ Ȓ
ȤȡȘȝĮĲȠįȠĲȠȪȝİȞĮ Įʌȩ İșȞȚțȠȪȢ ʌȩȡȠȣȢ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮĲĮ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ ʌȠȣ ıȣȞįȣȐȗȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȘȞ
țĮĲȐȡĲȚıȘ ȠİȡȖȠįȩĲȘȢȠĳİȓȜİȚȐȝİıĮȞĮȣʌȠȕȐȜİȚȘȜİțĲȡȠȞȚțȐĲȠȑȞĲȣʌȠǼ ǹȞĮȖȖİȜȓĮȑȞĮȡȟȘȢ
ȝİĲĮȕȠȜȫȞȆȡĮțĲȚțȒȢǱıțȘıȘȢ- ȅȡșȒǼʌĮȞȐȜȘȥȘ ȦȢʌȡȠȢĲĮȠȡșȐıĲȠȚȤİȓĮ
ǾȠȡșȒİʌĮȞȐȜȘȥȘıĲȠȑȞĲȣʌȠǼĮĳȠȡȐıİıĲȠȚȤİȓĮİʌȚȜİȖȝȑȞȦȞʌİįȓȦȞ
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ƧƯƵƶƲƱƣƯƣƥƥƧƭƫƣƧƯƣƳưƩƴƮƧƵƣƤƱƭƺƯƴƶƮƤƣƴƩƴƮƣƪƩƵƧƫƣƴ
ƶƲƩƳƧƴƫƣƱƣƧƦ

ƬƺƦƶƲƩƳƧƴƫƣƴƱƣƧƦ

ƶƲƩƳƧƴƫƣƴƧƲƧ

ƬƺƦƶƲƩƳƧƴƫƣƴƴƧƲƧ

ƬƺƦƫƬƱƴƲƳƱƥƳƣƮƮƣƵƱƴ
ƮƣƪƩƵƧƫƣƴ

ƱƯƱƮƣƴƫƣ

ƣƳƫƪƮƱƴƧƥƬƳƫƵƫƬƩƴƣƲƱƷƣƴƩƴ
ƣƳƲƳƺƵƱƬƱƭƭƱƶ

ƩƮƧƳƱƮƩƯƫƣ

$ƥƧƯƫƬƣƴƵƱƫƸƧƫƣƧƲƫƸƧƫƳƩƴƩƴƝƧƬƮƧƵƣƭƭƧƶƴƩƴ
ƷƶƴƫƬƱƲƳƱƴƺƲƱ

Ưƣƫ

ƱƸƫ

ƣƮƧ

ƧƲƺƯƶƮƫƣƿƧƲƺƯƶƮƱ
ƱƯƱƮƣ

ƱƯƱƮƣƲƣƵƧƳƣ

ƣƳƮƱƦƫƣƦƱƶ
ƬƺƦƫƬƱƴ

ƱƯƱƮƣƴƫƣ

ƣƷƮ

ƯƱƮƫƬƩƮƱƳƷƩ
ƬƺƦƫƬƱƴ

ƲƧƳƫƥƳƣƷƩ

ƴƶƮƲƭƩƳƺƮƣƵƫƬƣƴƵƱƫƸƧƫƣ
ƩƮƧƳƱƮƩƯƫƣƧƯƣƳưƩƴ

ƣƳƫƪƮƱƴƲƣƳƣƳƵƩƮƣƵƺƯ

ƧƳƥƱƦƱƵƫƬƩƱƳƥƣƯƺƴƩ
ƤƴƵƱƫƸƧƫƣƦƳƣƴƵƩƳƫƱƵƩƵƺƯƧƲƫƸƧƫƳƩƴƩƴƝƧƬƮƧƵƣƭƭƧƶƴƩƴ
ƬƣƦ

ƬƶƳƫƣƦƳƣƴƵƩƳƫƱƵƩƵƣ ƲƧƳƫƥƳƣƷƩ



ƦƧƶƵƧƳƧƶƱƶƴƣƦƳƣƴƵƩƳƫƱƵƩƵƣ ƲƧƳƫƥƳƣƷƩ





ƥƴƵƱƫƸƧƫƣƲƣƳƣƳƵƩƮƣƵƱƴƧƲƫƸƧƫƳƩƴƩƴƝƧƬƮƧƵƣƭƭƧƶƴƩƴ
ƧƦƳƣ
Ưƣƫ

ƣƣƲƣƳƣƳƵƩƮƣƵƱƴƧƳƥƱƦƱƵƩƬƣƵƣ
ƫƬƣ

ƬƣƦ

ƣƳƧƳƥƣƨƱƮƧƯƺƯ

ƱƸƫ

ƶƲƱƬƣƵƣƴƵƩƮƣƫƬƣ

ƬƺƦƫƬƱƴƶƲƱƬƵƱƴ

ƲƣƳƱƶƴƣƬƣƵƣƴƵƣƴƩ
ƴƵƱƫƸƧƫƣƦƫƧƶƪƶƯƴƩƴƲƣƳƣƳƵƩƮƣƵƱƴƧƲƫƸƧƫƳƩƴƩƴƝƧƬƮƧƵƣƭƭƧƶƴƩƴ
ƦƫƧƶƪƶƯƴƩ
ƵƬ

ƦƩƮƱƴ

ƦƩƮƱƵƫƬƩƵƱƲƫƬƩƬƱƫƯƱƵƩƵƣ
ƵƩƭƧƷƺƯƱ

E-MAIL

Ʒƣư

ƦƴƵƱƫƸƧƫƣƮƣƪƩƵƧƶƱƮƧƯƱƶ
ƧƲƺƯƶƮƱ

ƱƯƱƮƣ

ƱƯƱƮƣƲƣƵƳƱƴ

ƱƯƱƮƣƮƩƵƳƱƴ

ƵƱƲƱƴƥƧƯƯƩƴƩƴ

ƩƮƯƫƣ
ƥƧƯƯƩƴƩƴ

ƷƶƭƱ

ƶƲƩƬƱƱƵƩƵƣ

ƴƵƱƫƸƧƫƣƵƣƶƵƱƵƩƵƣƴ
ƵƶƲƱƴ
ƧƬƦƱƶƴƣƣƳƸƩ

ƣƳƫƪƮƱƴ
ƩƮƧƳƱƮƩƯƫƣ
ƧƬƦƱƴƩƴ

ƩƮƧƳƱƮƩƯƫ
ƣƭƩưƩƴ
ƫƴƸƶƱƴ
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ƣƵƱƮƫƬƩƣƦƧƫƣƲƣƳƣƮƱƯƩƴƿƣƦƧƫƣƧƳƥƣƴƫƣƴƣƭƭƱƦƣƲƱƶ
ƣƳƫƪƮƱƴƣƵƱƮƫƬƩƴƣƦƧƫƣƴƲƣƳƣƮƱƯƩƴƿ
ƣƦƧƫƣƧƳƥƣƴƫƣƴƣƭƭƱƦƣƲƱƶ
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Ưƣƫ
ƱƸƫ
ƧƽǎƯƣƫƧƫƦƱƴ
ƩƮƧƳƱƮƩƯƫƣƭƩưƩƴƣƵƱƮƫƬƩƴ
ƣƦƧƫƣƴƲƣƳƣƮƱƯƩƴƿƣƦƧƫƣƧƳƥƣƴƫƣƴ
ƣƭƭƱƦƣƲƱƶ

ƣƳƤƫƤƭƫƣƳƧƳƥƣƴƫƣƴƣƯƩƭƫƬƱƶ
ƱƫƬƱƥƧƯƧƫƣƬƩƬƣƵƣƴƵƣƴƩ

ƣƳƫƪƮƱƴƵƧƬƯƺƯ

ƧƫƦƫƬƣƴƵƱƫƸƧƫƣƮƣƪƩƵƧƶƱƮƧƯƱƶ
ƣƷƮ

ƦƱƶ

ƱƳƥƣƯƫƴƮƱƴƬƶƳƫƣƴƣƴƷƣƭƫƴƩƴ

IKA

ƣƳƫƪƮƱƴƮƩƵƳƺƱƶƣƴƷƣƭƫƴƮƧƯƱƶ

ƣƮƬƣ

ƴƵƱƫƸƧƫƣƧƲƫƬƱƫƯƺƯƫƣƴ
E-MAIL

ƵƩƭƧƷƺƯƱ
ƴƵƱƫƸƧƫƣƧƬƲƣƫƦƧƶƴƩƴ
ƧƬƲƣƫƦƧƶƵƫƬƱ
ƧƲƫƲƧƦƱ
ƴƸƱƭƩƮƣƪƩƵƧƫƣƴ

ƵƮƩƮƣ

ƬƺƦƫƬƱƴƲƳƱƥƳƣƮƮƣƵƱƴ
ƮƣƪƩƵƧƫƣƴ

ƱƯƱƮƣƴƫƣ

ƣƳƫƪƮƱƴƧƥƬƳƫƵƫƬƩƴƣƲƱƷƣƴƩƴ
ƧƴƵƱƫƸƧƫƣƵƱƲƱƪƧƵƩƴƩƴƮƣƪƩƵƧƶƱƮƧƯƱƶ
ƩƮƧƳƱƮƩƯƫƣ
ƣƯƣƥƥƧƭƫƣƴ
ƮƣƪƩƵƧƫƣƴ
ƴƵƱƸƺƳƱ
ƧƳƥƣƴƫƣƴ

ƩƮƧƳƱƮƩƯƫƣ
ƵƱƲƱƪƧƵƩƴƩƴ
ƮƣƪƩƵƧƫƣƴƴƵƱ
ƸƺƳƱƧƳƥƣƴƫƣƴ

ƺƳƣƧƯƣƳưƩƴ
ƮƣƪƩƵƧƫƣƴ
ƴƵƱƸƺƳƱ
ƧƳƥƣƴƫƣƴ
ǋǂǕƽǕǈǎǑǒǟǕǈ
ǈǍƾǒǂ
ǍǂǉǈǕǆǀǂǓ

ƧƫƦƫƬƱƵƩƵƣƮƣƪƩƵƧƫƣƴ ƣƬƳƫƤƩƴ
ƲƧƳƫƥƳƣƷƩ

ƺƳƧƴ
ƧƤƦƱƮƣƦƫƣƫƺƴ
ƮƣƪƩƵƧƫƣƴ
ƴƵƱƸƺƳƱ
ƧƳƥƣƴƫƣƴ

ƬƺƦ *

ƩƮƧƳƧƴƮƣƪƩƵƧƫƣƴƴƵƱƸƺƳƱ
ƧƳƥƣƴƫƣƴƺƳƧƴƧƯƣƳưƩƴ 
ƭƩưƩƴƮƣƪƩƵƧƫƣƴƴƵƱƸƺƳƱ
ƧƳƥƣƴƫƣƴ

ƩƮƧƳƩƴƫƣ
ƣƲƱƨƩƮƫƺƴƩ
ƮƣƪƩƵƧƶƱƮƧƯƱƶ

ƩƮƧƳƱƮƩƯƫƣƧƯƣƳưƩƴƬƣƫƭƩưƩƴ
ƮƣƪƩƵƧƫƣƴ
ƣƲƱ

ƴƶƮƤƣƴƩƮƣƪƩƵƧƫƣƴ
ƲƣƳƣƵƩƳƩƴƧƫƴ
ƧƬƲƳƱƪƧƴƮƩ 


Ưƣƫ



ƱƸƫ

ơƳƧƴ
ƦƫƣƭƧƫƮƮƣƵƱƴ
– ƦƫƣƬƱƲƩƴ
ƮƣƪƩƵƧƫƣƴƴƵƱ
ƸƺƳƱƧƳƥƣƴƫƣƴ

Ƨƺƴ
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ƧƭƭƩƯƫƬƩƦƩƮƱƬƳƣƵƫƣ
ƶƲƱƶƳƥƧƫƱƧƳƥƣƴƫƣƴ ȀȅǿȃȍȃǿȀȍȃ
ȊȆȅĬǼȈǼȍȃ

ƱƶǑǆǞǉǖǎǐǓ
ƯǝǍǊǍǐǓƧǋǑǒǝǔǚǑǐǓ
ƧǑǊǘǆǀǒǈǔǈǓƿƧǋǍǆǕƽǌǌǆǖǔǈǓ

ƱƲƳƱƻƴƵƲƳƱƴƺƲƫƬƱƶƿ
ƱƫƬƱƯƱƮƫƬƱƶƿƭƱƥƫƴƵƩƴ
ƤǆǃǂǊǟǎǆǕǂǊǈǂǋǒǀǃǆǊǂǕǈǓǈǍǆǒƿǔǊǂǓ
ǂǑǐǇǈǍǀǚǔǈǓǕǐǖǂǎǚǕƾǒǚǍǂǉǈǕǆǖǐǍƾǎǐǖ
ƱƤƧƤƣƫƺƯ

ƱƳƥƣƯƫƴƮƱƴ

ƧƲƺƯƶƮƱ

ƧƲƺƯƶƮƱ

ƱƯƱƮƣ

ƱƯƱƮƣ

ƫƦƫƱƵƩƵƣ

ƫƦƫƱƵƩƵƣ

ƣƷƮ

ƦƫƧƶƪƶƯƴƩƬƣƵƱƫƬƫƣƴ

ƣƲƣƴƸƱƭƩƴƧƺƴ
ƧƳƥƣƵƫƬƱƶƦƶƯƣƮƫƬƱƶ
ƱƣƧƦ

ƴƺƮƣƧƲƫƪƧƺƳƩƴƩƴ
ƧƳƥƣƴƫƣƴ
ƴƧƲƧ

ƣƷƮ

ǖǑǐǄǒǂǗƿ– ǔǗǒǂǄǀǅǂ

ǖǑǐǄǒǂǗƿ


ƵǐƾǎǕǖǑǐ(ǖǑǐǃƽǌǌǆǕǂǊǈǌǆǋǕǒǐǎǊǋƽǕǐǂǒǄǝǕǆǒǐǑǒǊǎǕǈǎƾǎǂǒǏǈǕǈǓǍǂǉǈǕǆǀǂǓ

  ƴǆ ǑǆǒǀǑǕǚǔǈ ǅǊǂǋǐǑƿǓ ƿ ǌƿǏǈǓ ǕǈǓ ǍǂǉǈǕǆǀǂǓ ǐ ǆǒǄǐǅǝǕǈǓ
ǔǖǍǑǌǈǒǟǎǆǊ Ǖǐ ƾǎǕǖǑǐ Ƨ ƾǘǐǎǕǂǓ Ǖǈǎ ǖǑǐǘǒƾǚǔǈ ǎǂ ǂǎǂǄǄǆǀǌǆǊ Ǖǈ
ǌƿǏǈ ƿ Ǖǈ ǅǊǂǋǐǑƿ ǕǈǓ ǆǎǕǝǓ Ǖǆǔǔƽǒǚǎ   ǆǒǄǂǔǀǍǚǎ ǈǍǆǒǟǎ ǂǑǝ Ǖǐ
ǄǆǄǐǎǝǓǂǖǕǝ
ƨƦƫƣƬƱƲƩƿƭƩưƩƲƳƱƥƳƣƮƮƣƵƱƴƮƣƪƩƵƧƫƣƴƴƵƱƸƺƳƱƧƳƥƣƴƫƣƴ
ƩƮƧƳƱƮƩƯƫƣƦƫƣƬƱƲƩƴƿƭƩưƩ

ƣƫƵƫƱƭƱƥƫƣ

ƣƲƱƸƺƳƩƴƩ
ƭƩưƩƲƳƱƥƳƣƮƮƣƵƱƴ
ƮƣƪƩƵƧƫƣƴƴƵƱƸƺƳƱƧƳƥƣƴƫƣƴ

ƲƣƳƣƵƩƳƩƴƧƫƴ

 ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘıȣȝʌȜȘȡȫıİȦȢȜĮȞșĮıȝȑȞȦȞıĲȠȚȤİȓȦȞıĲĮʌİįȓĮĲȠȣİȞĲȪʌȠȣ
Ǽ Ƞ İȡȖȠįȩĲȘȢ ȠĳİȓȜİȚ ȐȝİıĮ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȐ ĲȠ ȑȞĲȣʌȠ Ǽ
ǹȞĮȖȖİȜȓĮȑȞĮȡȟȘȢȝİĲĮȕȠȜȫȞıȪȝȕĮıȘȢȝĮșȘĲİȓĮȢ- ȅȡșȒǼʌĮȞȐȜȘȥȘ ȦȢ
ʌȡȠȢĲĮȠȡșȐıĲȠȚȤİȓĮǾȠȡșȒİʌĮȞȐȜȘȥȘıĲȠȑȞĲȣʌȠǼĮĳȠȡȐıİıĲȠȚȤİȓĮ
İʌȚȜİȖȝȑȞȦȞʌİįȓȦȞ
  Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ ȠȡȖȐȞȦıȘȢ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ȝĮșȘĲİȓĮȢ Ș
ǼʌȚȤİȓȡȘıȘǼțȝİĲȐȜȜİȣıȘ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȐ ĲȠ ȑȞĲȣʌȠ Ǽ ȦȢ ʌȡȠȢ ĲĮ
ȝİĲĮȕȜȘșȑȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠ ĮȡȖȩĲİȡȠ ȑȦȢ țĮȚ ĲȘȞ ȓįȚĮ ȘȝȑȡĮ ĮȜȜĮȖȒȢ Ȓ
ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢȤȡȩȞȠȣȝĮșȘĲİȓĮȢıĲȠȤȫȡȠİȡȖĮıȓĮȢțĮȚıİțȐșİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȡȚȞ
ĲȘȞȑȞĮȡȟȘĲȘȢȝĮșȘĲİȓĮȢĮʌȩĲȠȣȢȝĮșȘĲİȣȩȝİȞȠȣȢ
ǾȈȉȅǿȋǼǿǹȂǹĬǾȉǼǿǹȈȂǼȉǹǺȅȁȍȃȉȇȅȆȅȆȅǿǾȈǾȈȉǾȈȅȇīǹȃȍȈǾȈȉȅȊȋȇȅȃȅȊȂǹĬǾȉǼǿǹȈȈȉȅȋȍȇȅ
ǼȇīǹȈǿǹȈ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹǹȃǹīīǼȁǿǹȈ
ȉȇȅȆȅȆȅǿǾȈǾȈȉȅȊȋȇȅȃȅȊ
ȂǹĬǾȉǼǿǹȈȉȅȊȋȇȅȃȅȊ
ȂǹĬǾȉǼǿǹȈƴƵƱƸƺƳƱ
ƧƳƥƣƴƫƣƴ
ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

ƩƮƧƳƧƴƮƣƪƩƵƧƫƣƴƴƵƱƸƺƳƱƧƳƥƣƴƫƣƴƺƳƧƴƧƯƣƳưƩƴ 
ƭƩưƩƴƮƣƪƩƵƧƫƣƴƴƵƱƸƺƳƱƧƳƥƣƴƫƣƴ

ơƳƧƴƦƫƣƭƧƫƮƮƣƵƱƴ
– ƦƫƣƬƱƲƩƴ
ƮƣƪƩƵƧƫƣƴƴƵƱ
ƸƺƳƱƧƳƥƣƴƫƣƴ
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ƧƯƵƶƲƱƧƯƫƣƫƱƧƯƵƶƲƱƣƯƣƥƥƧƭƫƣƴƧƯƣƳưƩƴƮƧƵƣƤƱƭƺƯƲƳƣƬƵƫƬƩƴ
ƣƴƬƩƴƩƴƴƲƱƶƦƣƴƵƺƯƷƱƫƵƩƵƺƯ
ƶƲƩƳƧƴƫƣƱƣƧƦ

ƬƺƦƶƲƩƳƧƴƫƣƴƱƣƧƦ

ƶƲƩƳƧƴƫƣƴƧƲƧ

ƬƺƦƶƲƩƳƧƴƫƣƴƴƧƲƧ

ƣƳƲƳƺƵƱƬƱƭƭƱƶ

ƩƮƧƳƱƮƩƯƫƣ

$ƥƧƯƫƬƣƴƵƱƫƸƧƫƣƧƲƫƸƧƫƳƩƴƩƴƝƧƬƮƧƵƣƭƭƧƶƴƩƴ
ƷƶƴƫƬƱƲƳƱƴƺƲƱ

Ưƣƫ

ƱƸƫ

ƣƮƧ

ƧƲƺƯƶƮƫƣƿƧƲƺƯƶƮƱ
ƱƯƱƮƣ

ƱƯƱƮƣƲƣƵƧƳƣ

ƣƳƮƱƦƫƣƦƱƶ
ƬƺƦƫƬƱƴ

ƱƯƱƮƣƴƫƣ

ƣƷƮ

ƯƱƮƫƬƩƮƱƳƷƩ
ƬƺƦƫƬƱƴ

ƲƧƳƫƥƳƣƷƩ

ƴƶƮƲƭƩƳƺƮƣƵƫƬƣƴƵƱƫƸƧƫƣ
ƩƮƧƳƱƮƩƯƫƣƧƯƣƳưƩƴ

ƣƳƫƪƮƱƴƲƣƳƣƳƵƩƮƣƵƺƯ

ƧƳƥƱƦƱƵƫƬƩƱƳƥƣƯƺƴƩ
ƤƴƵƱƫƸƧƫƣƦƳƣƴƵƩƳƫƱƵƩƵƺƯƧƲƫƸƧƫƳƩƴƩƴƝƧƬƮƧƵƣƭƭƧƶƴƩƴ
ƬƣƦ

ƬƶƳƫƣƦƳƣƴƵƩƳƫƱƵƩƵƣ ƲƧƳƫƥƳƣƷƩ



ƦƧƶƵƧƳƧƶƱƶƴƣƦƳƣƴƵƩƳƫƱƵƩƵƣ ƲƧƳƫƥƳƣƷƩ





ƥƴƵƱƫƸƧƫƣƲƣƳƣƳƵƩƮƣƵƱƴƧƲƫƸƧƫƳƩƴƩƴƝƧƬƮƧƵƣƭƭƧƶƴƩƴ
ƧƦƳƣ
Ưƣƫ

ƣƣƲƣƳƣƳƵƩƮƣƵƱƴƧƳƥƱƦƱƵƩƬƣƵƣ
ƫƬƣ

ƬƣƦ

ƣƳƧƳƥƣƨƱƮƧƯƺƯ

ƱƸƫ

ƶƲƱƬƣƵƣƴƵƩƮƣƫƬƣ

ƬƺƦƫƬƱƴƶƲƱƬƵƱƴ

ƲƣƳƱƶƴƣƬƣƵƣƴƵƣƴƩ
ƴƵƱƫƸƧƫƣƦƫƧƶƪƶƯƴƩƴƲƣƳƣƳƵƩƮƣƵƱƴƧƲƫƸƧƫƳƩƴƩƴƝƧƬƮƧƵƣƭƭƧƶƴƩƴ
ƦƫƧƶƪƶƯƴƩ
ƵƬ

ƦƩƮƱƴ

ƦƩƮƱƵƫƬƩƵƱƲƫƬƩƬƱƫƯƱƵƩƵƣ
ƵƩƭƧƷƺƯƱ

E-MAIL

Ʒƣư

ƦƴƵƱƫƸƧƫƣƲƳƣƬƵƫƬƩƴƣƴƬƩƴƩƴƴƲƱƶƦƣƴƵƩƷƱƫƵƩƵƩ
ƧƲƺƯƶƮƱ

ƱƯƱƮƣ

ƱƯƱƮƣƲƣƵƳƱƴ

ƱƯƱƮƣƮƩƵƳƱƴ

ƵƱƲƱƴƥƧƯƯƩƴƩƴ

ƩƮƯƫƣ
ƥƧƯƯƩƴƩƴ

ƷƶƭƱ

ƶƲƩƬƱƱƵƩƵƣ

ƴƵƱƫƸƧƫƣƵƣƶƵƱƵƩƵƣƴ
ƵƶƲƱƴ
ƧƬƦƱƶƴƣƣƳƸƩ
ƣƵƱƮƫƬƩƣƦƧƫƣƲƣƳƣƮƱƯƩƴƿƣƦƧƫƣƧƳƥƣƴƫƣƴƣƭƭƱƦƣƲƱƶ
ƣƳƫƪƮƱƴƣƵƱƮƫƬƩƴƣƦƧƫƣƴƲƣƳƣƮƱƯƩƴƿ

ƣƳƫƪƮƱƴ
ƩƮƧƳƱƮƩƯƫƣ
ƧƬƦƱƴƩƴ

ƩƮƧƳƱƮƩƯƫ
ƣƭƩưƩƴ
ƫƴƸƶƱƴ

Ưƣƫ
ƱƸƫ
ƧƽǎƯƣƫƧƫƦƱƴ
ƩƮƧƳƱƮƩƯƫƣƭƩưƩƴƣƵƱƮƫƬƩƴ
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ƣƦƧƫƣƴƲƣƳƣƮƱƯƩƴƿƣƦƧƫƣƧƳƥƣƴƫƣƴ
ƣƭƭƱƦƣƲƱƶ

ƣƳƤƫƤƭƫƣƳƧƳƥƣƴƫƣƴƣƯƩƭƫƬƱƶ
ƱƫƬƱƥƧƯƧƫƣƬƩƬƣƵƣƴƵƣƴƩ

ƣƳƫƪƮƱƴƵƧƬƯƺƯ

ƧƫƦƫƬƣƴƵƱƫƸƧƫƣƲƳƣƬƵƫƬƩƴƣƴƬƩƴƩƴƴƲƱƶƦƣƴƵƩƷƱƫƵƩƵƩ
ƣƷƮ

ƦƱƶ

ƱƳƥƣƯƫƴƮƱƴƬƶƳƫƣƴƣƴƷƣƭƫƴƩƴ

IKA

ƣƳƫƪƮƱƴƮƩƵƳƺƱƶƣƴƷƣƭƫƴƮƧƯƱƶ

ƣƮƬƣ

ƴƵƱƫƸƧƫƣƧƲƫƬƱƫƯƺƯƫƣƴƲƳƣƬƵƫƬƩƴƣƴƬƩƴƩƴƴƲƱƶƦƣƴƵƩƷƱƫƵƩƵƩ
E-MAIL

ƵƩƭƧƷƺƯƱ
ƴƵƱƫƸƧƫƣƧƬƲƣƫƦƧƶƵƫƬƱƶƫƦƳƶƮƣƵƱƴ
ƧƬƲƣƫƦƧƶƵƫƬƱ
ƧƲƫƲƧƦƱ

ƲƧƳƫƥƳƣƷƩ

ƸƺƳƣƧƬƲƣƫƦƧƶƵƫƬƱƶ
ƫƦƳƶƮƣƵƱƴ

ƱƯƱƮƣƴƫƣƧƬƲƣƫƦƧƶƵƫƬƱƶ
ƫƦƳƶƮƣƵƱƴ

ƴƸƱƭƩ

ƵƮƩƮƣ

ƣƳƫƪƮƱƴƧƥƬƳƫƵƫƬƩƴƣƲƱƷƣƴƩƴ
ƧƴƵƱƫƸƧƫƣƵƱƲƱƪƧƵƩƴƩƴƲƳƣƬƵƫƬƩƴƣƴƬƩƴƩƴƴƲƱƶƦƣƴƵƩƷƱƫƵƩƵƩ
ƩƮƧƳƱƮƩƯƫ
ƣ
ƣƯƣƥƥƧƭƫƣƴ
ƲƳƣƬƵƫƬƩƴ
ƣƴƬƩƴƩƴ

ƩƮƧƳƱƮƩƯƫƣ
ƵƱƲƱƪƧƵƩƴƩ
ƴƲƳƣƬƵƫƬƣ
ƣƴƬƱƶƮƧƯƱƶ

ƺƳƣƧƯƣƳưƩƴ
ƲƳƣƬƵƫƬƩƴ
ƣƴƬƩƴƩƴ ǋǂǕƽ
ǕǈǎǑǒǟǕǈǈǍƾǒǂ
ǑǒǂǋǕǊǋƿǓ
ƽǔǋǈǔǈǓ

ƧƫƦƫƬƱƵƩƵƣƲƳƣƬƵƫƬƩƴƣƴƬƩƴƩƴ ƣƬƳƫƤƩƴ
ƲƧƳƫƥƳƣƷƩ

ƺƳƧƴ
ƧƤƦƱƮƣƦƫƣƫƺ
ƴƲƳƣƬƵƫƬƩƴ
ƣƴƬƩƴƩƴƴƵƱ
ƸƺƳƱ
ƧƳƥƣƴƫƣƴ

ƬƺƦ *

ơƳƧƴ
ƦƫƣƭƧƫƮƮƣƵƱƴ
– ƦƫƣƬƱƲƩƴ
ǑǒǂǋǕǊǋƿǓ
ƽǔǋǈǔǈǓ

ƩƮƧƳƧƴƲƳƣƬƵƫƬƩƴƣƴƬƩƴƩƴ
ƺƳƧƴƧƯƣƳưƩƴ ƭƩưƩƴ
ƲƳƣƬƵƫƬƩƴƣƴƬƩƴƩƴ ƺǒƽǒǊǐ
ƲǒǂǋǕǊǋƿǓƚǔǋǈǔǈǓ

ƣƲƱƨƩƮƫƺƴƩ
ƲƳƣƬƵƫƬƣ
ƣƴƬƱƶƮƧƯƱƶ

ƩƮƧƳƱƮƩƯƫƣƧƯƣƳưƩƴƬƣƫƭƩưƩƴ
ƲƳƣƬƵƫƬƩƴƣƴƬƩƴƩƴ
ƣƲƱ

Ƨƺƴ

ƴƶƯƱƭƫƬƧƴƺƳƧƴƲƳƣƬƵƫƬƩƴƣƴƬƩƴƩƴƥƫƣƵƱƶƴƲƳƣƬƵƫƬƣƣƴƬƱƶƮƧƯƱƶƴƫƧƬ ǂǗǐǒƽǕǊǓǔǖǎǐǌǊǋƾǓǟǒǆǓ
ǑǒǂǋǕǊǋƿǓƽǔǋǈǔǈǓƫƧƬǔǆǘǟǒǐǖǓǆǒǄǂǔǀǂǓǔǆǔǖǎǂǗǆǀǓǍǆǕǈǎǋǂǕƽǒǕǊǔǈǕǐǖǓǋǌƽǅǐǖǓ 
ƴƶƮƤƣƴƩƲƳƣƬƵƫƬƩƴƣƴƬƩƴƩƴ
ƲƣƳƣƵƩƳƩƴƧƫƴ

ƧƬƲƳƱƪƧƴƮƩ 


Ưƣƫ



ƱƸƫ

ƧƭƭƩƯƫƬƩƦƩƮƱƬƳƣƵƫƣ
ƶƲƱƶƳƥƧƫƱƧƳƥƣƴƫƣƴ ȀȅǿȃȍȃǿȀȍȃ
ȊȆȅĬǼȈǼȍȃ

ƱƶǑǆǞǉǖǎǐǓ
ƯǝǍǊǍǐǓƧǋǑǒǝǔǚǑǐǓ
ƧǑǊǘǆǀǒǈǔǈǓƿƧǋǍǆǕƽǌǌǆǖǔǈǓ

ƱƲƳƱƻƴƵƲƳƱƴƺƲƫƬƱƶƿ
ƱƫƬƱƯƱƮƫƬƱƶƿƭƱƥƫƴƵƩƴ
ƤǆǃǂǊǟǎǆǕǂǊǈǂǋǒǀǃǆǊǂǕǈǓǂǑǐǇǈǍǀǚǔǈǓǕǐǖ
ǂǎǚǕƾǒǚǑǒǂǋǕǊǋƽǂǔǋǐǖǍƾǎǐǖ
ƱƤƧƤƣƫƺƯ

ƱƳƥƣƯƫƴƮƱƴ

ƧƲƺƯƶƮƱ

ƧƲƺƯƶƮƱ

ƱƯƱƮƣ

ƱƯƱƮƣ

ƫƦƫƱƵƩƵƣ

ƫƦƫƱƵƩƵƣ

ƣƷƮ

ƦƫƧƶƪƶƯƴƩƬƣƵƱƫƬƫƣƴ

ƣƲƣƴƸƱƭƩƴƧƺƴ
ƧƳƥƣƵƫƬƱƶƦƶƯƣƮƫƬƱƶ
ƱƣƧƦ

ƴƺƮƣƧƲƫƪƧƺƳƩƴƩƴ
ƧƳƥƣƴƫƣƴ
ƴƧƲƧ

ƣƷƮ

ǖǑǐǄǒǂǗƿ– ǔǗǒǂǄǀǅǂ

ǖǑǐǄǒǂǗƿ
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  Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ įȚĮțȠʌȒȢ Ȓ ȜȒȟȘȢ ĲȘȢ ʌȡĮțĲȚțȒȢ ȐıțȘıȘȢ Ș
ǼʌȚȤİȓȡȘıȘǼțȝİĲȐȜȜİȣıȘ ıȣȝʌȜȘȡȫȞİȚ ĲȠ ȑȞĲȣʌȠ Ǽ ȑȤȠȞĲĮȢ ĲȘȞ
ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ ĮȞĮȖȖİȓȜİȚ ĲȘ ȜȒȟȘ Ȓ ĲȘ įȚĮțȠʌȒ ĲȘȢ İȞĲȩȢ ĲİııȐȡȦȞ  
İȡȖĮıȓȝȦȞȘȝİȡȫȞĮʌȩĲȠȖİȖȠȞȩȢĮȣĲȩ
ȈȉǻǿǹȀȅȆǾȒȁǾȄǾȆȇȅīȇǹȂȂǹȉȅȈȆȇǹȀȉǿȀǾȈǹȈȀǾȈǾȈȈȆȅȊǻǹȈȉǾĭȅǿȉǾȉǾ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹǻǿǹȀȅȆǾȈȒȁǾȄǾ

ǹǿȉǿȅȁȅīǿǹ

ǹȆȅȋȍȇǾȈǾ
ȁǾȄǾȆȇǹȀȉǿȀǾȈ
ǹȈȀǾȈǾȈ

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

 ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢĲȘȢȠȡȖȐȞȦıȘȢĲȠȣȤȡȩȞȠȣʌȡĮțĲȚțȒȢȐıțȘıȘȢ
ȘǼʌȚȤİȓȡȘıȘǼțȝİĲȐȜȜİȣıȘȣʌȠȕȐȜȜİȚȘȜİțĲȡȠȞȚțȐĲȠȑȞĲȣʌȠǼȦȢʌȡȠȢĲĮ
ȝİĲĮȕȜȘșȑȞĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠ ĮȡȖȩĲİȡȠ ȑȦȢ țĮȚ ĲȘȞ ȓįȚĮ ȘȝȑȡĮ ĮȜȜĮȖȒȢ Ȓ
ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ȦȡĮȡȓȠȣ ĲȠȣ ȤȡȩȞȠȣ ʌȡĮțĲȚțȒȢ ȐıțȘıȘȢ țĮȚ ıİ țȐșİ
ʌİȡȓʌĲȦıȘʌȡȚȞĲȘȞĮȞȐȜȘȥȘȣʌȘȡİıȓĮȢĮʌȩĲȠȣȢ-ʌȡĮțĲȚțȐĮıțȠȪȝİȞȠȣȢ

ǽȈȉȅǿȋǼǿǹȆȇǹȀȉǿȀǾȈǹȈȀǾȈǾȈȂǼȉǹǺȅȁȍȃȉȇȅȆȅȆȅǿǾȈǾȈȉǾȈȅȇīǹȃȍȈǾȈȉȅȊȋȇȅȃȅȊȆȇǹȀȉǿȀǾȈǹȈȀǾȈǾȈ
ȈȆȅȊǻǹȈȉǾĭȅǿȉǾȉǾ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹǹȃǹīīǼȁǿǹȈ
ȉȇȅȆȅȆȅǿǾȈǾȈȉȅȊȋȇȅȃȅȊ
ȆȇǹȀȉǿȀǾȈǹȈȀǾȈǾȈ
ǹȈȀȅȊȂǼȃȅȊ
ȈȆȅȊǻǹȈȉǾĭȅǿȉǾȉǾ

ǾȂǼȇǼȈȆȇǹȀȉǿȀǾȈǹȈȀǾȈǾȈȍȇǼȈǼȃǹȇȄǾȈ ȁǾȄǾȈ
ȆȇǹȀȉǿȀǾȈǹȈȀǾȈǾȈ ȍȡȐȡȚȠȆȡĮțĲȚțȒȢǱıțȘıȘȢ

ǷȇǼȈǻǿǹȁǼǿȂȂǹȉȅȈ
– ǻǿǹȀȅȆǾȈ ʌȡĮțĲȚțȒȢ
ȐıțȘıȘȢ

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

 ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘıȣȝʌȜȘȡȫıİȦȢȜĮȞșĮıȝȑȞȦȞıĲȠȚȤİȓȦȞıĲĮʌİįȓĮĲȠȣİȞĲȪʌȠȣ
Ǽ Ș ǼʌȚȤİȓȡȘıȘǼțȝİĲȐȜȜİȣıȘ ȠĳİȓȜİȚ ȐȝİıĮ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȐ ĲȠ
ȑȞĲȣʌȠǼ ǹȞĮȖȖİȜȓĮȑȞĮȡȟȘȢȝİĲĮȕȠȜȫȞıȪȝȕĮıȘȢȆȡĮțĲȚțȒȢǱıțȘıȘȢȅȡșȒ ǼʌĮȞȐȜȘȥȘ  ȦȢ ʌȡȠȢ ĲĮ ȠȡșȐ ıĲȠȚȤİȓĮ Ǿ ȠȡșȒ İʌĮȞȐȜȘȥȘ ıĲȠ ȑȞĲȣʌȠ
ǼĮĳȠȡȐıİıĲȠȚȤİȓĮİʌȚȜİȖȝȑȞȦȞʌİįȓȦȞ



ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ











ǹĭȂ



















 





ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ







ǻȅȊ

ȅȃȅȂǹ



ȀȍǻȊȆǾȇǼȈǿǹȈȈǼȆǼ

ȈȉȅǿȋǼǿǹǼȇīȅǻȅȉǾ–ȃȅȂǿȂȅȊǼȀȆȇȅȈȍȆȅȊ
ǼȆȍȃȊȂȅ
ȅȃȅȂǹȆǹȉǼȇǹ

ǹĭȂ
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾȀǹȉȅǿȀǿǹȈ

ȉȀ
ǻǾȂȅȈ

ǻǾȂȅȉǿȀǾȉȅȆǿȀǾȀȅǿȃȅȉǾȉǹ
ȉǾȁǼĭȍȃȅ
ĭǹȄ
E-mail


ǼǿǻǿȀǼȈȆǼȇǿȆȉȍȈǼǿȈ


ȉȅȊȂǼǹȇȆȇȍȉ

ȈȉȅǿȋǼǿǹǹȆǹȈȋȅȁȅȊȂǼȃȍȃȂǿȈĬȍȉȍȃ

īǼȃǿȀǹȈȉȅǿȋǼǿǹǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈ
ǹȂǼ
ǼȆȍȃȊȂǿǹ

ǹĭȂ
ǻȅȊ

ȈȉȅǿȋǼǿǹȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈ
ǹǹȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈȀǹȉǹǿȀǹ
ǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹ

Ȁǹǻ
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ

ȉȀ
ǻǾȂȅȈ

ǻǾȂȅȉǿȀǾȉȅȆǿȀǾȀȅǿȃȅȉǾȉǹ

ȉǾȁǼĭȍȃȅ

ĭǹȄ 
E-mail


ǼǿǻȅȈȆǿȃǹȀǹ

ǹǹ







ǼȉǾȈǿǼȈȍȇǼȈ









































ȈȪȞȠȜȠ



ǹȞȒȜȚțȠȚ

ǻȅȊ



ǹĭȂ

īȣȞĮȓțİȢ





ȉǾȁǼĭȍȃȅ

ǱȞįȡİȢ





ȈȊȃȅȁȅȆȇȅȈȍȆǿȀȅȊȉǾȈǼȆǿȋǼǿȇǾȈǾȈȈǼȅȁǾȉǾȃȋȍȇǹ

ȍȇǹȇǿȅǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈ

ǿıȤȪȑȦȢ









ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ

ǹȆ ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹȀǹȉǹĬǼȈǾȈǻǿȀȀȍȃ ǿǼ 















ǿǻǿȅȉǾȉǹ



ǿıȤȪȑȦȢ

ǼȉǾȈǿǼȈȍȇǼȈ

ȅȃȅȂǹ





ȅȃȅȂǹ

ǹĭȂ



















ǼȆȍȃȊȂȅ





ǼȆȍȃȊȂȅ





ǿǹȉȇȅȈǼȇīǹȈǿǹȈ

ȍȇǹȇǿȅǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈ

ǹȆ ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹȀǹȉǹĬǼȈǾȈǻǿȀȀȍȃ ȉǹ 

ȅȃȅȂǹ

ǼȆȍȃȊȂȅ


ȊʌȠȖȡĮĳȒ

ǺǼǺǹǿȍȈǾ ȃ
ǺİȕĮȚȫȞİĲĮȚȘĮțȡȓȕİȚĮĲȦȞʌȐıȘȢĳȪıİȦȢ
țĮĲĮȕĮȜȜȩȝİȞȦȞ
ȝİȚțĲȫȞĮʌȠįȠȤȫȞĲȦȞĮȞȦĲȑȡȦȝȚıșȦĲȫȞ
ȅǺǼǺǹǿȍȃ











ǹĭȂ




ȊʌȠȖȡĮĳȒ-ȈĳȡĮȖȓįĮǼʌȚȤİȓȡȘıȘȢ




ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ǼȆȅȂǼȃǾȈ
ȀǹȉǹĬǼȈǾȈ
ǼȉǾȈǿȅȊȆǿȃǹȀǹ
ǹȆȅ01-10ǼȍȈ31-10

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ȀǹȉǹĬǼȈǾȈ



ǹȇȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅȊ

ǼȆȍȃȊȂȅ
ȅȃȅȂǹ

ȈȍȂǹ
ǼȆǿĬǼȍȇǾȈǾȈ
ǼȇīǹȈǿǹȈ ȈǼȆǼ 

ȅȊʌİȪșȣȞȠȢǼȡȖȠįȩĲȘȢȒ
ȃȩȝȚȝȠȢǼțʌȡȩıȦʌȠȢ





ȉǼȋȃǿȀȅȈǹȈĭǹȁǼǿǹȈ







ǹĭȂ









ǹȂȀǹ









ǹȇȂǾȉȇǿȀǹ
ǹȈĭǹȁǿȈȂǼȃȅȊ









ǼȆȍȃȊȂȅ








ȅȃȅȂǹ







ȆǹȉǼȇǹ



ȂǾȉǼȇǹȈ






ĭȊȁȅ






ǾȂȃǿǹīǼȃȃǾȈǾȈ






ȅǿȀȅīȀǹȉǹȈȉǹȈǾ






ǹȇȉǼȀȃȍȃ






ǿǻǿȅȉǾȉǹ ǼȇīȊȆǹȁ 






ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ
ǹȇǹǻǼǿǹȈ
ǹȈȀǾȈǾȈǼȆǹī
ǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹȈ






ȊȆǾȇǼȈǿǹȈǼȆǼ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ȆȇȅȈȁǾȌǾȈ





ȆȇȅȏȆ ǼȉǾ 







ǹȃǹīīǼȁǿǹȆȇȅȈȁ
ȅǹǼǻ







ǹȇǺǿǺȁǿǹȇ
ǼȇīǹȈǿǹȈ
ǹȃǾȁǿȀȅȊ






ǹȇǹǻǼǿǹȈ
ǼȇīǹȈǿǹȈ
ǹȁȁȅǻǹȆȅȊ


ǼȃȉȊȆȅȆǿȃǹȀǹȈȆȇȅȈȍȆǿȀȅȊ

ȍȇǼȈǼȇīǹȈǿǹȈ
ǼǺǻȅȂǹǻǿǹǿȍȈ




ȍȇǼȈǼȃǹȇȄǾȈ 
ȁǾȄǾȈǾȂǼȇǼȈ
ǼȇīǹȈǿǹȈ






ȍȇǼȈ
ǻǿǹȁǼǿȂȂǹȉȅȈǻǿǹȀȅȆǾȈ






ǾȂȃ,ǹȉȇȅȆ
ǹȆȅǻȅȋȍȃ







ȍȇȅȂǿȈĬǿȅ






ȂǼǿȀȉǼȈǹȆȅǻȅȋǼȈ






ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ
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ǼȃȉȊȆȅǹȃǹīīǼȁǿǹȅǿȀǼǿȅĬǼȁȅȊȈǹȆȅȋȍȇǾȈǾȈȂǿȈĬȍȉȅȊ
ȊȆǾȇǼȈǿǹȅǹǼǻ

ȀȍǻȊȆǾȇǼȈǿǹȈȅǹǼǻ

ǹȇȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅȊ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ

$īǼȃǿȀǹȈȉȅǿȋǼǿǹǼȇīȅǻȅȉǾ
ĭȊȈǿȀȅȆȇȅȈȍȆȅ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ǹȂǼ

ǼȆȍȃȊȂǿǹȒ
ǼȆȍȃȊȂȅ
ȅȃȅȂǹ

ȅȃȅȂǹȆǹȉǼȇǹ

ǻǿǹȀȇǿȉǿȀȅȈȉǿȉȁȅȈ
ǹȇȂȅǻǿǹǻȅȊ
ȀȍǻǿȀȅȈ

ȅȃȅȂǹȈǿǹ

ǹĭȂ

ȃȅȂǿȀǾȂȅȇĭǾ
ȀȍǻǿȀȅȈ

ȆǼȇǿīȇǹĭǾ

ȈȊȂȆȁǾȇȍȂǹȉǿȀǹȈȉȅǿȋǼǿǹ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹǼȃǹȇȄǾȈ

ǹȇǿĬȂȅȈȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȍȃ

ǼȇīȅǻȅȉǿȀǾȅȇīǹȃȍȈǾ
ǺȈȉȅǿȋǼǿǹǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉȍȃǼȇīȅǻȅȉǾ
Ȁǹǻ

ȀȊȇǿǹǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹ ȆǼȇǿīȇǹĭǾ
ǻǼȊȉǼȇǼȊȅȊȈǹǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹ ȆǼȇǿīȇǹĭǾ






īȈȉȅǿȋǼǿǹȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈǼȇīȅǻȅȉǾ
Ǽǻȇǹ
ȃǹǿ

ǹǹȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈǼȇīȅǻȅȉǾȀǹȉǹǿȀǹ

Ȁǹǻ

ǹȇǼȇīǹǽȅȂǼȃȍȃ

ȅȋǿ

ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹǿȀǹ

ȀȍǻǿȀȅȈȊȆȅȀȉȅȈ

ȆǹȇȅȊȈǹȀǹȉǹȈȉǹȈǾ
ȈȉȅǿȋǼǿǹǻǿǼȊĬȊȃȈǾȈȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈǼȇīȅǻȅȉǾ
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ
ȉȀ

ǻǾȂȅȈ

ǻǾȂȅȉǿȀǾȉȅȆǿȀǾȀȅǿȃȅȉǾȉǹ
ȉǾȁǼĭȍȃȅ

ĭǹȄ

(-0$,/

ǻȈȉȅǿȋǼǿǹȂǿȈĬȍȉȅȊ
ǼȆȍȃȊȂȅ

ȅȃȅȂǹ

ǼȆȍȃȊȂȅȆǹȉȇȅȈ

ȅȃȅȂǹȆǹȉȇȅȈ

ǼȆȍȃȊȂȅȂǾȉȇȅȈ

ȅȃȅȂǹȂǾȉȇȅȈ

ȉȅȆȅȈīǼȃȃǾȈǾȈ
ĭȊȁȅ

ǾȂȃǿǹīǼȃȃǾȈǾȈ
ǹȃǻȇǹȈ

īȊȃǹǿȀǹ

ȊȆǾȀȅȅȉǾȉǹ
ȈȉȅǿȋǼǿǹȉǹȊȉȅȉǾȉǹȈ
ȉȊȆȅȈ
ǹȇǿĬȂȅȈ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹǼȀǻȅȈǾȈ
ǹĭȅȇǹǹǻǼǿǹǻǿǹȂȅȃǾȈȆȅȁǿȉȍȃȉȇǿȉȍȃȋȍȇȍȃǾȅȆȅǿǹ
ȆǹȇǼȋǼǿǻǿȀǹǿȍȂǹǹȂǼȈǾȈȆȇȅȈǺǹȈǾȈȈȉǾȃǹīȅȇǹ
ǼȇīǹȈǿǹȈ
ǹȇǿĬȂȅȈǹǻǼǿǹȈǻǿǹȂȅȃǾȈȆȅȁǿȉȍȃ
ȉȇǿȉȍȃȋȍȇȍȃǾȅȆȅǿǹȆǹȇǼȋǼǿǻǿȀǹǿȍȂǹ
ǹȂǼȈǾȈȆȇȅȈǺǹȈǾȈȈȉǾȃǹīȅȇǹǼȇīǹȈǿǹȈ
ǹĭȅȇǹǹǻǼǿǹ ǻǿǹȂȅȃǾȈȆȅȁǿȉȍȃȉȇǿȉȍȃȋȍȇȍȃīǿǹȉǾȃ
ȅȆȅǿǹǹȆǹǿȉǼǿȉǹǿǼȆǿȆȁǼȅȃǼīȀȇǿȈǾīǿǹȆȇȅȈǺǹȈǾȈȉǾȃ
ǹīȅȇǹǼȇīǹȈǿǹȈ
ǹȇǿĬȂȅȈǹǻǼǿǹȈǻǿǹȂȅȃǾȈȆȅȁǿȉȍȃ
ȉȇǿȉȍȃȋȍȇȍȃīǿǹȉǾȃȅȆȅǿǹǹȆǹǿȉǼǿȉǹǿ
ǼȆǿȆȁǼȅȃǼīȀȇǿȈǾīǿǹȆȇȅȈǺǹȈǾȈȉǾȃ
ǹīȅȇǹǼȇīǹȈǿǹȈ ǹȡȝȠįȓĮȢȊʌȘȡİıȓĮȢ

ǼȀǻȅȊȈǹǹȇȋǾ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹȁǾȄǾȈǿȈȋȊȅȈ
ȃǹǿ

ȅȋǿ

ǼȐȞȃǹǿǼǿǻȅȈ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹȁǾȄǾȈǹǻǼǿǹȈǻǿǹȂȅȃǾȈȆȅȁǿȉȍȃ
ȉȇǿȉȍȃȋȍȇȍȃǾȅȆȅǿǹȆǹȇǼȋǼǿǻǿȀǹǿȍȂǹ
ǹȂǼȈǾȈȆȇȅȈǺǹȈǾȈȈȉǾȃǹīȅȇǹǼȇīǹȈǿǹȈ
ȃǹǿ

ȅȋǿ

ǼȐȞȃǹǿǼǿǻȅȈ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹȁǾȄǾȈǹǻǼǿǹȈǻǿǹȂȅȃǾȈȆȅȁǿȉȍȃ
ȉȇǿȉȍȃȋȍȇȍȃīǿǹȉǾȃȅȆȅǿǹǹȆǹǿȉǼǿȉǹǿ
ǼȆǿȆȁǼȅȃǼīȀȇǿȈǾīǿǹȆȇȅȈǺǹȈǾȈȉǾȃǹīȅȇǹ
ǼȇīǹȈǿǹȈ ǹȡȝȠįȓĮȢȊʌȘȡİıȓĮȢ
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ǹĭȅȇǹǼȆȅȋǿȀǾǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȆȅȁǿȉǾȉȇǿȉǾȈȋȍȇǹȈȆȅȊ
ǼȇīǹǽǼȉǹǿȂǼȉǾȃĬǼȍȇǾȈǾǼǿȈȅǻȅȊ
ȋȇȅȃǿȀǾǻǿǹȇȀǼǿǹǿȈȋȊȅȈĬǼȍȇǾȈǾȈǼǿȈȅǻȅȊ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

41165
ǹȇǿĬȂȅȈĬǼȍȇǾȈǾȈ
ǼǿȈȅǻȅȊ

ǹȆȅ

ǼȍȈ

ȅǿȀȅīǼȃǼǿǹȀǾȀǹȉǹȈȉǹȈǾȂǿȈĬȍȉȅȊ
ǼīīǹȂȅȈǾ

ǹīǹȂȅȈǾ

ǻǿǹǽǼȊīȂǼȃȅȈǾ

ȋǾȇȅȈǹ

ǹȇǿĬȂȅȈȉǼȀȃȍȃ
ǼǿǻǿȀǹȈȉȅǿȋǼǿǹȂǿȈĬȍȉȅȊ
ǹĭȂ

ǻȅȊ

ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈȀȊȇǿǹȈǹȈĭǹȁǿȈǾȈ
ȀȍǻǿȀȅȈ

ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ

ǹȇǿĬȂȅȈȂǾȉȇȍȅȊǹȈĭǹȁǿȈȂǼȃȅȊ

ǹȂȀǹ

ǹȇǺǿǺȁǿǹȇǿȅȊǹȃǾȁǿȀȅȊ
ȈȉȅǿȋǼǿǹǼȆǿȀȅǿȃȍȃǿǹȈȂǿȈĬȍȉȅȊ
ȉǾȁǼĭȍȃȅ

(-0$,/

ȈȉȅǿȋǼǿǹǼȀȆǹǿǻǼȊȈǾȈ-ȀǹȉǹȇȉǿȈǾȈ
ǼȀȆǹǿǻǼȊȉǿȀȅǼȆǿȆǼǻȅ
ȄǼȃǼȈīȁȍȈȈǼȈ

īȃȍȈǾȊȆȅȁȅīǿȈȉȍȃ
ȃǹǿ

ǹȁȁȅ

ȅȋǿ

ǼȈȉȅǿȋǼǿǹȅǿȀǼǿȅĬǼȁȅȊȈǹȆȅȋȍȇǾȈǾȈȂǿȈĬȍȉȅȊ
ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȂȅȈǼȇīǹǽȅȂǼȃȅȊȍȈȆȇȅȈȉǾȃǿǻǿȅȉǾȉǹȉȅȊ
ȈȋǼȈǾǼȇīǹȈǿǹȈ ȉȊȆȅȈǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈ

ǼȇīǹȉǾȈ

ȅȇǿȈȂǼȃȅȊȋȇȅȃȅȊ

ȊȆǹȁȁǾȁȅȈ

ǹȆȅ

ǼȍȈ

ǹȅȇǿȈȉȅȊȋȇȅȃȅȊ
ȀǹĬǼȈȉȍȈǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈ ǼǿǻȅȈǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈ

ȆȁǾȇǾȈ

ȂǼȇǿȀǾ

ǼȀȆǼȇǿȉȇȅȆǾȈǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ ǹȀȇǿǺǾȈȆǼȇǿīȇǹĭǾ

ȀȍǻǿȀȅȈ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹȆȇȅȈȁǾȌǾȈ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹǹȆȅȋȍȇǾȈǾȈ

ȈȊȃȅȁȅȂǼǿȀȉȍȃǹȆȅǻȅȋȍȃȀǹȉǹȉǾȃǹȆȅȋȍȇǾȈǾ ȂǿȈĬȅȈǾǾȂǼȇȅȂǿȈĬǿȅ
ǼȂȆǿȆȉǼǿȈǼǼĬǼȁȅȊȈǿǹǼȄȅǻȅ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ǹĭȅȇǹȈȊȃȉǹȄǿȅǻȅȉǾȈǾ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ǼȆǿǻȅĬǾȀǼȂǼǼȄȍǻǿȀǾǻǾȁȍȈǾ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹǼȆǿǻȅȈǾȈ

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ
ǼȁȁǾȃǿȀǾǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅǼȇīǹȈǿǹȈ
ȀȅǿȃȍȃǿȀȍȃȊȆȅĬǼȈǼȍȃ


ȊʌİȪșȣȞȘǻȒȜȦıȘȂİĮĲȠȝȚțȒȝȠȣİȣșȪȞȘțĮȚȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢĲȚȢțȣȡȫıİȚȢʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚĮʌȩĲȘȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢĲȘȢʌĮȡĲȠȣȐȡșȡȠȣĲȠȣȃįȘȜȫȞȦȩĲȚĲĮʌĮȡĮʌȐȞȦıĲȠȚȤİȓĮİȓȞĮȚĮțȡȚȕȒ
ǼʌȓıȘȢǻȘȜȫȞȦȩĲȚȠȘĮȞȦĲȑȡȦĮĮʌĮıȤȠȜȒșȘțİıĲȘȞİʌȚȤİȓȡȘıȒȝȠȣȝİıȤȑıȘİȡȖĮıȓĮȢȠȡȚıȝȑȞȠȣȒ
ĮȠȡȓıĲȠȣȤȡȩȞȠȣĮʌȩ««ȑȦȢ««ȠʌȩĲİĮʌȠȤȫȡȘıİĮʌȩĲȘȞİʌȚȤİȓȡȘıȘȠȚțİȚȠșİȜȫȢ

ȅǾȂǿȈĬȍȉȅȈ

ȅȊʌİȪșȣȞȠȢǼȡȖȠįȩĲȘȢȃȩȝȚȝȠȢǼțʌȡȩıȦʌȠȢ
ǼȆȍȃȊȂȅ

ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ

ǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈ
ǼȇīǹȉǿȀȅȊǻȊȃǹȂǿȀȅȊ
ǾȂǼȇǹ

ȅȃȅȂǹ

ȅǹǼǻ

ȂǾȃǹȈ

ǿǻǿȅȉǾȉǹ
ǹĭȂ
ǾȂǼȇǹ

ȂǾȃǹȈ

ȣʌȠȖȡĮĳȒ– ıĳȡĮȖȓįĮ

ǼȉȅȈ

ȣʌȠȖȡĮĳȒ

ȊʌȠȖȡĮĳȒǹʌȠȤȦȡȒıĮȞĲȠȢ – ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣȠȘĮʌȠȤȦȡȒıĮȢıĮįİȞȣʌȠȖȡȐȥİȚȘʌĮȡȠȪıĮșĮȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚıĲȠȞ
ȅǹǼǻȝİĲȘȞİʌȚıȪȞĮȥȘĲȘȢİȟȫįȚțȘȢįȒȜȦıȘȢĲȠȣİȡȖȠįȩĲȘʌȡȠȢĲȠȞİȡȖĮȗȩȝİȞȠțĮȚĲȘȢȑțșİıȘȢİʌȓįȠıȘȢĲȠȣįȚțĮıĲȚțȠȪ
İʌȚȝİȜȘĲȒȝİĲȘȞȠʌȠȓĮĲȠȞİȞȘȝİȡȫȞİȚȩĲȚȑȤİȚȤȦȡȒıİȚȠȚțİȚȠșİȜȒȢĮʌȠȤȫȡȘıȒĲȠȣȊʌȠȕȐȜȜİĲĮȚțĮȚıİʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ
İșİȜȠȣıȓĮȢİȟȩįȠȣ

ǼȉȅȈ
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ǼȃȉȊȆȅȀǹȉǹīīǼȁǿǹȈȊȂǺǹȈǾȈǼȇīǹȈǿǹȈǹȅȇǿȈȉȅȊȋȇȅȃȅȊ
ȋȍȇǿȈȆȇȅǼǿǻȅȆȅǿǾȈǾǹȉǹȀȉǾȀǹȉǹīīǼȁǿǹ ǼȇīǹȉȅȉǼȋȃǿȉǼȈ-ȊȆǹȁȁǾȁȅǿ 
ȊȆǾȇǼȈǿǹȅǹǼǻ

ȀȍǻȊȆǾȇǼȈǿǹȈȅǹǼǻ

ǹȇȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅȊ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ

$īǼȃǿȀǹȈȉȅǿȋǼǿǹǼȇīȅǻȅȉǾ
ĭȊȈǿȀȅȆȇȅȈȍȆȅ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ǹȂǼ

ǼȆȍȃȊȂǿǹȒ
ǼȆȍȃȊȂȅ
ȅȃȅȂǹ

ȅȃȅȂǹȆǹȉǼȇǹ

ǻǿǹȀȇǿȉǿȀȅȈȉǿȉȁȅȈ
ǹȇȂȅǻǿǹǻȅȊ
ȀȍǻǿȀȅȈ

ȅȃȅȂǹȈǿǹ

ǹĭȂ

ȃȅȂǿȀǾȂȅȇĭǾ
ȀȍǻǿȀȅȈ

ȆǼȇǿīȇǹĭǾ

ȈȊȂȆȁǾȇȍȂǹȉǿȀǹȈȉȅǿȋǼǿǹ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹǼȃǹȇȄǾȈ

ǹȇǿĬȂȅȈȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȍȃ

ǼȇīȅǻȅȉǿȀǾȅȇīǹȃȍȈǾ
ǺȈȉȅǿȋǼǿǹǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉȍȃǼȇīȅǻȅȉǾ
Ȁǹǻ

ȀȊȇǿǹǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹ ȆǼȇǿīȇǹĭǾ
ǻǼȊȉǼȇǼȊȅȊȈǹǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹ ȆǼȇǿīȇǹĭǾ






īȈȉȅǿȋǼǿǹȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈǼȇīȅǻȅȉǾ
Ǽǻȇǹ
ȃǹǿ

ǹǹȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈǼȇīȅǻȅȉǾȀǹȉǹǿȀǹ

Ȁǹǻ

ǹȇǼȇīǹǽȅȂǼȃȍȃ

ȅȋǿ

ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹǿȀǹ

ȀȍǻǿȀȅȈȊȆȅȀȉȅȈ

ȆǹȇȅȊȈǹȀǹȉǹȈȉǹȈǾ
ȈȉȅǿȋǼǿǹǻǿǼȊĬȊȃȈǾȈȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈǼȇīȅǻȅȉǾ
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ
ȉȀ

ǻǾȂȅȈ

ǻǾȂȅȉǿȀǾȉȅȆǿȀǾȀȅǿȃȅȉǾȉǹ
ȉǾȁǼĭȍȃȅ

ĭǹȄ

(-0$,/

ǻȈȉȅǿȋǼǿǹǹȆȅȁȊȅȂǼȃȅȊ
ǼȆȍȃȊȂȅ

ȅȃȅȂǹ

ǼȆȍȃȊȂȅȆǹȉȇȅȈ

ȅȃȅȂǹȆǹȉȇȅȈ

ǼȆȍȃȊȂȅȂǾȉȇȅȈ

ȅȃȅȂǹȂǾȉȇȅȈ

ȉȅȆȅȈīǼȃȃǾȈǾȈ
ĭȊȁȅ

ǾȂȃǿǹīǼȃȃǾȈǾȈ
ǹȃǻȇǹȈ

īȊȃǹǿȀǹ

ȊȆǾȀȅȅȉǾȉǹ
ȈȉȅǿȋǼǿǹȉǹȊȉȅȉǾȉǹȈ
ȉȊȆȅȈ
ǹȇǿĬȂȅȈ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹǼȀǻȅȈǾȈ
ǹĭȅȇǹǹǻǼǿǹǻǿǹȂȅȃǾȈȆȅȁǿȉȍȃȉȇǿȉȍȃȋȍȇȍȃǾȅȆȅǿǹ
ȆǹȇǼȋǼǿǻǿȀǹǿȍȂǹǹȂǼȈǾȈȆȇȅȈǺǹȈǾȈȈȉǾȃǹīȅȇǹ
ǼȇīǹȈǿǹȈ
ǹȇǿĬȂȅȈǹǻǼǿǹȈǻǿǹȂȅȃǾȈȆȅȁǿȉȍȃ
ȉȇǿȉȍȃȋȍȇȍȃǾȅȆȅǿǹȆǹȇǼȋǼǿǻǿȀǹǿȍȂǹ
ǹȂǼȈǾȈȆȇȅȈǺǹȈǾȈȈȉǾȃǹīȅȇǹǼȇīǹȈǿǹȈ
ǹĭȅȇǹǹǻǼǿǹǻǿǹȂȅȃǾȈȆȅȁǿȉȍȃȉȇǿȉȍȃȋȍȇȍȃīǿǹȉǾȃ
ȅȆȅǿǹǹȆǹǿȉǼǿȉǹǿǼȆǿȆȁǼȅȃǼīȀȇǿȈǾīǿǹȆȇȅȈǺǹȈǾȈȉǾȃ
ǹīȅȇǹǼȇīǹȈǿǹȈ

ǼȀǻȅȊȈǹǹȇȋǾ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹȁǾȄǾȈǿȈȋȊȅȈ
ȃǹǿ

ȅȋǿ

ǼȐȞȃǹǿǼǿǻȅȈ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹȁǾȄǾȈǹǻǼǿǹȈǻǿǹȂȅȃǾȈȆȅȁǿȉȍȃ
ȉȇǿȉȍȃȋȍȇȍȃǾȅȆȅǿǹȆǹȇǼȋǼǿǻǿȀǹǿȍȂǹ
ǹȂǼȈǾȈȆȇȅȈǺǹȈǾȈȈȉǾȃǹīȅȇǹǼȇīǹȈǿǹȈ
ȃǹǿ

ȅȋǿ

ǼȐȞȃǹǿǼǿǻȅȈ
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ǹȇǿĬȂȅȈǹǻǼǿǹȈǻǿǹȂȅȃǾȈȆȅȁǿȉȍȃ
ȉȇǿȉȍȃȋȍȇȍȃīǿǹȉǾȃȅȆȅǿǹǹȆǹǿȉǼǿȉǹǿ
ǼȆǿȆȁǼȅȃǼīȀȇǿȈǾīǿǹȆȇȅȈǺǹȈǾȈȉǾȃ
ǹīȅȇǹǼȇīǹȈǿǹȈ ǹȡȝȠįȓĮȢȊʌȘȡİıȓĮȢ

41167

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹȁǾȄǾȈǹǻǼǿǹȈǻǿǹȂȅȃǾȈȆȅȁǿȉȍȃ
ȉȇǿȉȍȃȋȍȇȍȃīǿǹȉǾȃȅȆȅǿǹǹȆǹǿȉǼǿȉǹǿ
ǼȆǿȆȁǼȅȃǼīȀȇǿȈǾīǿǹȆȇȅȈǺǹȈǾȈȉǾȃǹīȅȇǹ
ǼȇīǹȈǿǹȈ ǹȡȝȠįȓĮȢȊʌȘȡİıȓĮȢ

ǹĭȅȇǹǼȆȅȋǿȀǾǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȆȅȁǿȉǾȉȇǿȉǾȈȋȍȇǹȈȆȅȊ
ǼȇīǹǽǼȉǹǿȂǼȉǾȃĬǼȍȇǾȈǾǼǿȈȅǻȅȊ
ȋȇȅȃǿȀǾǻǿǹȇȀǼǿǹǿȈȋȊȅȈĬǼȍȇǾȈǾȈǼǿȈȅǻȅȊ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ǹȇǿĬȂȅȈ
ĬǼȍȇǾȈǾȈ
ǼǿȈȅǻȅȊ

ǹȆȅ

ǼȍȈ

ȅǿȀȅīǼȃǼǿǹȀǾȀǹȉǹȈȉǹȈǾǹȆȅȁȊȅȂǼȃȅȊ
ǼīīǹȂȅȈǾ

ǹīǹȂȅȈǾ

ǻǿǹǽǼȊīȂǼȃȅȈǾ

ȋǾȇȅȈǹ

ǹȇǿĬȂȅȈȉǼȀȃȍȃ
ǼǿǻǿȀǹȈȉȅǿȋǼǿǹǹȆȅȁȊȅȂǼȃȅȊ
ǹĭȂ

ǻȅȊ

ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈȀȊȇǿǹȈǹȈĭǹȁǿȈǾȈ
ȀȍǻǿȀȅȈ

ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ

ǹȇǿĬȂȅȈȂǾȉȇȍȅȊǹȈĭǹȁǿȈȂǼȃȅȊ

ǹȂȀǹ

ǹȇǺǿǺȁǿǹȇǿȅȊǹȃǾȁǿȀȅȊ
ȈȉȅǿȋǼǿǹǼȆǿȀȅǿȃȍȃǿǹȈǹȆȅȁȊȅȂǼȃȅȊ
ȉǾȁǼĭȍȃȅ

(-0$,/

ȈȉȅǿȋǼǿǹǼȀȆǹǿǻǼȊȈǾȈ-ȀǹȉǹȇȉǿȈǾȈ
ǼȀȆǹǿǻǼȊȉǿȀȅǼȆǿȆǼǻȅ
ȄǼȃǼȈīȁȍȈȈǼȈ

īȃȍȈǾȊȆȅȁȅīǿȈȉȍȃ
ȃǹǿ

ǹȁȁȅ

ȅȋǿ

ǼȈȉȅǿȋǼǿǹȀǹȉǹīīǼȁǿǹȈȈȊȂǺǹȈǾȈǼȇīǹȈǿǹȈȂǿȈĬȍȉȅȊ
ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȂȅȈǼȇīǹǽȅȂǼȃȅȊȍȈȆȇȅȈȉǾȃǿǻǿȅȉǾȉǹȉȅȊ

ǼȇīǹȉǾȈ

ȈȋǼȈǾǼȇīǹȈǿǹȈ ȉȊȆȅȈǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈ
ȀǹĬǼȈȉȍȈǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈ ǼǿǻȅȈǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈ

ȊȆǹȁȁǾȁȅȈ
ǹȅȇǿȈȉȅȊȋȇȅȃȅȊ

ȆȁǾȇǾȈ

ȂǼȇǿȀǾ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ ǹȀȇǿǺǾȈȆǼȇǿīȇǹĭǾ

ǼȀȆǼȇǿȉȇȅȆǾȈǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾ
ȀȍǻǿȀȅȈ

ǾȀǹȉǹīīǼȁǿǹȈȊȂǺǹȈǼȍȈǼȇīǹȈǿǹȈǼȂȆǿȆȉǼǿȈȉǿȈȅȂǹǻǿȀǼȈǹȆȅȁȊȈǼǿȈ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ǹȃȃǹǿǹȇǿĬȂȅȈȈȋǼȉǿȀǾȈǹȆȅĭǹȈǾȈȀǹǿǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹȆȇȅȈȁǾȌǾȈ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹǹȆȅȁȊȈǾȈ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹȀȅǿȃȅȆȅǿǾȈǾȈȀǹȉǹīīǼȁǿǹȈȈȊȂǺǹȈǾȈǼȇīǹȈǿǹȈ
ȈȊȃȅȁȅȂǼǿȀȉȍȃǹȆȅǻȅȋȍȃȀǹȉǹȉǾȃǹȆȅȁȊȈǾ ȂǿȈĬȅȈǾǾȂǼȇȅȂǿȈĬǿȅ
ǹĭȅȇǹȈȊȃȉǹȄǿȅǻȅȉǾȈǾ
ȉǼȁǼȊȉǹǿǹǾȂǼȇǹǼȇīǹȈǿǹȈ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹȀǹȉǹǺȅȁǾȈǹȆȅǽǾȂǿȍȈǾȈ
ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

ȃǹǿ
ȆȅȈȅǹȆȅǽǾȂǿȍȈǾȈ

ȅȋǿ
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ǼȁȁǾȃǿȀǾǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅǼȇīǹȈǿǹȈ
ȀȅǿȃȍȃǿȀȍȃȊȆȅĬǼȈǼȍȃ
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ȊʌİȪșȣȞȘǻȒȜȦıȘ ȂİĮĲȠȝȚțȒȝȠȣİȣșȪȞȘțĮȚȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢĲȚȢțȣȡȫıİȚȢʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚĮʌȩĲȘȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȘȢʌĮȡĲȠȣȐȡșȡȠȣĲȠȣȃįȘȜȫȞȦ
ȩĲȚĲĮʌĮȡĮʌȐȞȦıĲȠȚȤİȓĮİȓȞĮȚĮțȡȚȕȒ
ȉĮʌȚȠțȐĲȦıĲȠȚȤİȓĮĮĳȠȡȠȪȞĲȠȞİȡȖȠįȩĲȘİȐȞĮȣĲȩȢİȓȞĮȚĳȣıȚțȩʌȡȩıȦʌȠȒĲȠ
ȣʌİȪșȣȞȠʌȡȩıȦʌȠʌȠȣȣʌȠȕȐȜİȚĲȘȞȀĮĲĮȖȖİȜȓĮȈȣȝȕȐıİȦȢǼȡȖĮıȓĮȢ 

ȅǾȂǿȈĬȍȉȅȈ

ȅȊʌİȪșȣȞȠȢǼȡȖȠįȩĲȘȢȃȩȝȚȝȠȢǼțʌȡȩıȦʌȠȢ
ǼȆȍȃȊȂȅ

ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈ

ǲȜĮȕĮȖȞȫıȘĲȘȢĮʌȩȜȣıȒȢȝȠȣıȒȝİȡĮțĮȚ
ʌĮȡȑȜĮȕĮĮȞĲȓȖȡĮĳȠ

ǼȇīǹȉǿȀȅȊǻȊȃǹȂǿȀȅȊ

ǾȂǼȇǹ

ȅȃȅȂǹ

ȅǹǼǻ

ȂǾȃǹȈ

ǿǻǿȅȉǾȉǹ
ȣʌȠȖȡĮĳȒ

ǹĭȂ

ȣʌȠȖȡĮĳȒ– ıĳȡĮȖȓįĮǼʌȚȤİȓȡȘıȘȢ

ȆȡȠȢĲȠȞĲȘȞBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȈĮȢʌȜȘȡȠĳȠȡȠȪȝİȩĲȚıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠȃțĮĲĮȖȖȑȜȜȠȣȝİĲȘıȪȝȕĮıȘʌȠȣ
ȣʌȐȡȤİȚȝİĲĮȟȪȝĮȢȖȚĮİȡȖĮıȓĮĮȠȡȓıĲȠȣȤȡȩȞȠȣĮʌȩĲȘȞĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞȘȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ĮʌȩȜȣıȘȢțĮȚıĮȢțĮȜȠȪȝİȞĮʌĮȡȠȣıȚĮıĲİȓĲİıĲȠȉĮȝİȓȠȝĮȢȖȚĮȞĮİȚıʌȡȐȟİĲİĲȘ
ȞȩȝȚȝȘĮʌȠȗȘȝȓȦıȒıĮȢ
ǾȂǼȇǹ

ȂǾȃǹȈ

ǼȉȅȈ

ȅİȡȖȠįȩĲȘȢȒʌȜȘȡİȟȠȪıȚȠȢįȚțȘȖȩȡȠȢ

ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘȝȘȣʌȠȖȡĮĳȒȢĮʌȩĲȠȞİȡȖĮȗȩȝİȞȠĲȠȣİȞĲȪʌȠȣǼȤȦȡȓȢʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȐĲĮțĲȘțĮĲĮȖȖİȜȓĮȠİȡȖȠįȩĲȘȢ
İʌȚıȣȞȐʌĲİȚĲȠĮȡȤİȓȠĲȘȢȘȜİțĲȡȠȞȚțȐıĮȡȦȝȑȞȘȢİȟȫįȚțȘȢįȒȜȦıȘȢțĮȚĲȘȢȑțșİıȘȢİʌȓįȠıȘȢĲȠȣįȚțĮıĲȚțȠȪİʌȚȝİȜȘĲȒ

ǼȉȅȈ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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41169

ǼȃȉȊȆȅȀǹȉǹīīǼȁǿǹȈȊȂǺǹȈǾȈǼȇīǹȈǿǹȈǹȅȇǿȈȉȅȊȋȇȅȃȅȊ
ȂǼȆȇȅǼǿǻȅȆȅǿǾȈǾȉǹȀȉǿȀǾȀǹȉǹīīǼȁǿǹ ǹĭȅȇǹȂȅȃȅȊȆǹȁȁǾȁȅȊȈ 
ȊȆǾȇǼȈǿǹȅǹǼǻ

ȀȍǻȊȆǾȇǼȈǿǹȈȅǹǼǻ

ǹȇȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅȊ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ 

$īǼȃǿȀǹȈȉȅǿȋǼǿǹǼȇīȅǻȅȉǾ
ĭȊȈǿȀȅȆȇȅȈȍȆȅ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ǹȂǼ

ǼȆȍȃȊȂǿǹȒ
ǼȆȍȃȊȂȅ
ȅȃȅȂǹ

ȅȃȅȂǹȆǹȉǼȇǹ

ǻǿǹȀȇǿȉǿȀȅȈȉǿȉȁȅȈ
ǹȇȂȅǻǿǹǻȅȊ
ȀȍǻǿȀȅȈ

ȅȃȅȂǹȈǿǹ

ǹĭȂ

ȃȅȂǿȀǾȂȅȇĭǾ
ȀȍǻǿȀȅȈ

ȆǼȇǿīȇǹĭǾ

ȈȊȂȆȁǾȇȍȂǹȉǿȀǹȈȉȅǿȋǼǿǹ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹǼȃǹȇȄǾȈ

ǹȇǿĬȂȅȈȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȍȃ

ǼȇīȅǻȅȉǿȀǾȅȇīǹȃȍȈǾ
ǺȈȉȅǿȋǼǿǹǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉȍȃǼȇīȅǻȅȉǾ
Ȁǹǻ

ȀȊȇǿǹǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹ ȆǼȇǿīȇǹĭǾ
ǻǼȊȉǼȇǼȊȅȊȈǹǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹ ȆǼȇǿīȇǹĭǾ






īȈȉȅǿȋǼǿǹȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈǼȇīȅǻȅȉǾ
Ǽǻȇǹ
ȃǹǿ

ǹǹȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈǼȇīȅǻȅȉǾȀǹȉǹǿȀǹ

Ȁǹǻ

ǹȇǼȇīǹǽȅȂǼȃȍȃ

ȅȋǿ

ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹǿȀǹ

ȀȍǻǿȀȅȈȊȆȅȀȉȅȈ

ȆǹȇȅȊȈǹȀǹȉǹȈȉǹȈǾ
ȈȉȅǿȋǼǿǹǻǿǼȊĬȊȃȈǾȈȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈǼȇīȅǻȅȉǾ
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ
ȉȀ

ǻǾȂȅȈ

ǻǾȂȅȉǿȀǾȉȅȆǿȀǾȀȅǿȃȅȉǾȉǹ
ȉǾȁǼĭȍȃȅ

ĭǹȄ

(-0$,/

ǻȈȉȅǿȋǼǿǹǹȆȅȁȊȅȂǼȃȅȊ
ǼȆȍȃȊȂȅ

ȅȃȅȂǹ

ǼȆȍȃȊȂȅȆǹȉȇȅȈ

ȅȃȅȂǹȆǹȉȇȅȈ

ǼȆȍȃȊȂȅȂǾȉȇȅȈ

ȅȃȅȂǹȂǾȉȇȅȈ

ȉȅȆȅȈīǼȃȃǾȈǾȈ

ǾȂȃǿǹīǼȃȃǾȈǾȈ

ĭȊȁȅ

ǹȃǻȇǹȈ

īȊȃǹǿȀǹ

ȊȆǾȀȅȅȉǾȉǹ
ȈȉȅǿȋǼǿǹȉǹȊȉȅȉǾȉǹȈ
ȉȊȆȅȈ
ǹȇǿĬȂȅȈ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹǼȀǻȅȈǾȈ
ǹĭȅȇǹǹǻǼǿǹǻǿǹȂȅȃǾȈȆȅȁǿȉȍȃȉȇǿȉȍȃȋȍȇȍȃǾȅȆȅǿǹ
ȆǹȇǼȋǼǿǻǿȀǹǿȍȂǹǹȂǼȈǾȈȆȇȅȈǺǹȈǾȈȈȉǾȃǹīȅȇǹ
ǼȇīǹȈǿǹȈ
ǹȇǿĬȂȅȈǹǻǼǿǹȈǻǿǹȂȅȃǾȈȆȅȁǿȉȍȃ
ȉȇǿȉȍȃȋȍȇȍȃǾȅȆȅǿǹȆǹȇǼȋǼǿǻǿȀǹǿȍȂǹ
ǹȂǼȈǾȈȆȇȅȈǺǹȈǾȈȈȉǾȃǹīȅȇǹǼȇīǹȈǿǹȈ
ǹĭȅȇǹǹǻǼǿǹǻǿǹȂȅȃǾȈȆȅȁǿȉȍȃȉȇǿȉȍȃȋȍȇȍȃīǿǹȉǾȃ
ȅȆȅǿǹǹȆǹǿȉǼǿȉǹǿǼȆǿȆȁǼȅȃǼīȀȇǿȈǾīǿǹȆȇȅȈǺǹȈǾȈȉǾȃ
ǹīȅȇǹǼȇīǹȈǿǹȈ

ǼȀǻȅȊȈǹǹȇȋǾ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹȁǾȄǾȈǿȈȋȊȅȈ
ȃǹǿ

ȅȋǿ

ǼȐȞȃǹǿǼǿǻȅȈ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹȁǾȄǾȈǹǻǼǿǹȈǻǿǹȂȅȃǾȈȆȅȁǿȉȍȃ
ȉȇǿȉȍȃȋȍȇȍȃǾȅȆȅǿǹȆǹȇǼȋǼǿǻǿȀǹǿȍȂǹ
ǹȂǼȈǾȈȆȇȅȈǺǹȈǾȈȈȉǾȃǹīȅȇǹǼȇīǹȈǿǹȈ
ȃǹǿ

ȅȋǿ

ǼȐȞȃǹǿǼǿǻȅȈ
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ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹȁǾȄǾȈǹǻǼǿǹȈǻǿǹȂȅȃǾȈȆȅȁǿȉȍȃ
ȉȇǿȉȍȃȋȍȇȍȃīǿǹȉǾȃȅȆȅǿǹǹȆǹǿȉǼǿȉǹǿ
ǼȆǿȆȁǼȅȃǼīȀȇǿȈǾīǿǹȆȇȅȈǺǹȈǾȈȉǾȃǹīȅȇǹ
ǼȇīǹȈǿǹȈ ǹȡȝȠįȓĮȢȊʌȘȡİıȓĮȢ

ǹȇǿĬȂȅȈǹǻǼǿǹȈǻǿǹȂȅȃǾȈȆȅȁǿȉȍȃ
ȉȇǿȉȍȃȋȍȇȍȃīǿǹȉǾȃȅȆȅǿǹǹȆǹǿȉǼǿȉǹǿ
ǼȆǿȆȁǼȅȃǼīȀȇǿȈǾīǿǹȆȇȅȈǺǹȈǾȈȉǾȃ
ǹīȅȇǹǼȇīǹȈǿǹȈ ǹȡȝȠįȓĮȢȊʌȘȡİıȓĮȢ
ǹĭȅȇǹǼȆȅȋǿȀǾǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȆȅȁǿȉǾȉȇǿȉǾȈȋȍȇǹȈȆȅȊ
ǼȇīǹǽǼȉǹǿȂǼȉǾȃĬǼȍȇǾȈǾǼǿȈȅǻȅȊ
ȋȇȅȃǿȀǾǻǿǹȇȀǼǿǹǿȈȋȊȅȈĬǼȍȇǾȈǾȈǼǿȈȅǻȅȊ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ǹȇǿĬȂȅȈ
ĬǼȍȇǾȈǾȈ
ǼǿȈȅǻȅȊ

ǹȆȅ

ǼȍȈ

ȅǿȀȅīǼȃǼǿǹȀǾȀǹȉǹȈȉǹȈǾǹȆȅȁȊȅȂǼȃȅȊ
ǼīīǹȂȅȈǾ

ǹīǹȂȅȈǾ

ǻǿǹǽǼȊīȂǼȃȅȈǾ

ȋǾȇȅȈǹ

ǹȇǿĬȂȅȈȉǼȀȃȍȃ
ǼǿǻǿȀǹȈȉȅǿȋǼǿǹǹȆȅȁȊȅȂǼȃȅȊ
ǹĭȂ

ǻȅȊ

ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈȀȊȇǿǹȈǹȈĭǹȁǿȈǾȈ
ȀȍǻǿȀȅȈ

ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ

ǹȇǿĬȂȅȈȂǾȉȇȍȅȊ
ǹȈĭǹȁǿȈȂǼȃȅȊ

ǹȂȀǹ

ǹȇǺǿǺȁǿǹȇǿȅȊǹȃǾȁǿȀȅȊ
ȈȉȅǿȋǼǿǹǼȆǿȀȅǿȃȍȃǿǹȈǹȆȅȁȊȅȂǼȃȅȊ
ȉǾȁǼĭȍȃȅ

(-0$,/

ȈȉȅǿȋǼǿǹǼȀȆǹǿǻǼȊȈǾȈ-ȀǹȉǹȇȉǿȈǾȈ
ǼȀȆǹǿǻǼȊȉǿȀȅǼȆǿȆǼǻȅ
ȄǼȃǼȈīȁȍȈȈǼȈ

īȃȍȈǾȊȆȅȁȅīǿȈȉȍȃ
ȃǹǿ

ǹȁȁȅ

ȅȋǿ

ǼȈȉȅǿȋǼǿǹȀǹȉǹīīǼȁǿǹȈȈȊȂǺǹȈǾȈǼȇīǹȈǿǹȈȂǿȈĬȍȉȅȊȂǼȆȇȅǼǿǻȅȆȅǿǾȈǾ
ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȂȅȈǼȇīǹǽȅȂǼȃȅȊȍȈȆȇȅȈȉǾȃǿǻǿȅȉǾȉǹȉȅȊ

ȊȆǹȁȁǾȁȅȈ

ȈȋǼȈǾǼȇīǹȈǿǹȈ ȉȊȆȅȈǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈ
ȀǹĬǼȈȉȍȈǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈ ǼǿǻȅȈǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈ

ǹȅȇǿȈȉȅȊȋȇȅȃȅȊ
ȆȁǾȇǾȈ

ȂǼȇǿȀǾ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ ǹȀȇǿǺǾȈȆǼȇǿīȇǹĭǾ

ǼȀȆǼȇǿȉȇȅȆǾȈǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾ
ȀȍǻǿȀȅȈ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹȆȇȅǼǿǻȅȆȅǿǾȈǾȈȀȅǿȃȅȆȅǿǾȈǾȈȀǹȉǹīīǼȁǿǹȈȈȊȂǺǹȈǾȈǼȇīǹȈǿǹȈ
ǹȇǿĬȂȅȈȂǾȃȍȃȆȇȅǼǿǻȅȆȅǿǾȈǾȈ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹȁǾȄǾȈȋȇȅȃȅȊȆȇȅǼǿǻȅȆȅǿǾȈǾȈǾȂǼȇȁȊȈǾȈȈȋǼȈǾȈǼȇīǹȈǿǹȈ
ǾȀǹȉǹīīǼȁǿǹȈȊȂǺǹȈǼȍȈǼȇīǹȈǿǹȈǼȂȆǿȆȉǼǿȈȉǿȈȅȂǹǻǿȀǼȈǹȆȅȁȊȈǼǿȈ
ǹȃȃǹǿǹȇǿĬȂȅȈȈȋǼȉǿȀǾȈǹȆȅĭǹȈǾȈȀǹǿǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹȆȇȅȈȁǾȌǾȈ
ȈȊȃȅȁȅȂǼǿȀȉȍȃǹȆȅǻȅȋȍȃ ȂǿȈĬȅȈ ȀǹȉǹȉǾȃǹȆȅȁȊȈǾ ȆȇȅǼǿǻȅȆȅǿǾȈǾ 
ȉǼȁǼȊȉǹǿǹǾȂǼȇǹǼȇīǹȈǿǹȈ

ȆȅȈȅǹȆȅǽǾȂǿȍȈǾȈ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹȀǹȉǹǺȅȁǾȈǹȆȅǽǾȂǿȍȈǾȈ ȁǾȄǾȆȇȅĬǼȈȂǿǹȈȆȇȅǼǿǻȅȆȅǿǾȈǾȈ
ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ȋ
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ǼȁȁǾȃǿȀǾǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅǼȇīǹȈǿǹȈ
ȀȅǿȃȍȃǿȀȍȃȊȆȅĬǼȈǼȍȃ
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ȊʌİȪșȣȞȘǻȒȜȦıȘ ȂİĮĲȠȝȚțȒȝȠȣİȣșȪȞȘțĮȚȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢĲȚȢțȣȡȫıİȚȢʌȠȣ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚĮʌȩĲȘȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȘȢʌĮȡĲȠȣȐȡșȡȠȣĲȠȣȃįȘȜȫȞȦ
ȩĲȚĲĮʌĮȡĮʌȐȞȦıĲȠȚȤİȓĮİȓȞĮȚĮțȡȚȕȒ
ȉĮʌȚȠțȐĲȦ ıĲȠȚȤİȓĮĮĳȠȡȠȪȞĲȠȞİȡȖȠįȩĲȘİȐȞĮȣĲȩȢİȓȞĮȚĳȣıȚțȩʌȡȩıȦʌȠȒĲȠ
ȣʌİȪșȣȞȠʌȡȩıȦʌȠʌȠȣȣʌȠȕȐȜİȚĲȘȞȀĮĲĮȖȖİȜȓĮȈȣȝȕȐıİȦȢǼȡȖĮıȓĮȢ 

ȅǾȂǿȈĬȍȉȅȈ

ȅȊʌİȪșȣȞȠȢǼȡȖȠįȩĲȘȢȃȩȝȚȝȠȢǼțʌȡȩıȦʌȠȢ

ǼȆȍȃȊȂȅ

ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈ

ǲȜĮȕĮȖȞȫıȘĲȘȢĮʌȩȜȣıȒȢȝȠȣȝİʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘ
ıȒȝİȡĮțĮȚʌĮȡȑȜĮȕĮĮȞĲȓȖȡĮĳȠ

ǼȇīǹȉǿȀȅȊǻȊȃǹȂǿȀȅȊ

ǾȂǼȇǹ

ȅȃȅȂǹ

ȅǹǼǻ

ȂǾȃǹȈ

ǼȉȅȈ

ǿǻǿȅȉǾȉǹ

ȣʌȠȖȡĮĳȒ

ǹĭȂ

ȣʌȠȖȡĮĳȒ– ıĳȡĮȖȓįĮǼʌȚȤİȓȡȘıȘȢ

ȆȡȠȢĲȠȞĲȘȞBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ȈĮȢʌȜȘȡȠĳȠȡȠȪȝİȩĲȚıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠȃțĮȚȃțĮĲĮȖȖȑȜȜȠȣȝİĲȘ
ıȪȝȕĮıȘʌȠȣȣʌȐȡȤİȚȝİĲĮȟȪȝĮȢȖȚĮİȡȖĮıȓĮĮȠȡȓıĲȠȣȤȡȩȞȠȣĮʌȩĲȘȞĮȞĮȖȡĮĳȩȝİȞȘ
ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢ-ĮʌȩȜȣıȘȢțĮȚıĮȢțĮȜȠȪȝİıĲȘȞȘȝİȡȠȝȘȞȓĮȜȒȟȘȢĲȠȣ
ȤȡȩȞȠȣʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȢȞĮʌĮȡȠȣıȚĮıĲİȓĲİıĲȠȉĮȝİȓȠȝĮȢȖȚĮȞĮİȚıʌȡȐȟİĲİĲȘ
ȞȩȝȚȝȘĮʌȠȗȘȝȓȦıȒıĮȢ
ǾȂǼȇǹ

ȂǾȃǹȈ

ǼȉȅȈ

ȅİȡȖȠįȩĲȘȢȒʌȜȘȡİȟȠȪıȚȠȢįȚțȘȖȩȡȠȢ

ȊʌȠȖȡĮĳȒ– ȈĳȡĮȖȓįĮ

ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘȝȘȣʌȠȖȡĮĳȒȢĮʌȩĲȠȞİȡȖĮȗȩȝİȞȠĲȠȣİȞĲȪʌȠȣǼȝİʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘȠİȡȖȠįȩĲȘȢİʌȚıȣȞȐʌĲİȚĲȠĮȡȤİȓȠĲȘȢȘȜİțĲȡȠȞȚțȐıĮȡȦȝȑȞȘȢ
İȟȫįȚțȘȢįȒȜȦıȘȢțĮȚĲȘȢȑțșİıȘȢİʌȓįȠıȘȢĲȠȣįȚțĮıĲȚțȠȪİʌȚȝİȜȘĲȒ
ȉȠȑȞĲȣʌȠǼȀĮĲĮȖȖİȜȓĮȈȪȝȕĮıȘȢǼȡȖĮıȓĮȢȝİȆȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘįİȞȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚıİʌİȡȓʌĲȦıȘȈȣȞĲĮȟȚȠįȩĲȘıȘȢȂȚıșȦĲȠȪ
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ǼȃȉȊȆȅǺǼǺǹǿȍȈǾ-ǻǾȁȍȈǾǼȇīȅǻȅȉǾ
īǿǹȈȊȂǺǹȈǼǿȈȅȇǿȈȂǼȃȅȊȋȇȅȃȅȊǳǼȇīȅȊ
ȊȆǾȇǼȈǿǹȅǹǼǻ

ȀȍǻȊȆǾȇǼȈǿǹȈȅǹǼǻ

ǹȇȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅȊ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ

$īǼȃǿȀǹȈȉȅǿȋǼǿǹǼȇīȅǻȅȉǾ
ĭȊȈǿȀȅȆȇȅȈȍȆȅ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ǹȂǼ

ǼȆȍȃȊȂǿǹȒ
ǼȆȍȃȊȂȅ
ȅȃȅȂǹ

ȅȃȅȂǹȆǹȉǼȇǹ

ǻǿǹȀȇǿȉǿȀȅȈȉǿȉȁȅȈ
ǹȇȂȅǻǿǹǻȅȊ
ȀȍǻǿȀȅȈ

ȅȃȅȂǹȈǿǹ

ǹĭȂ

ȃȅȂǿȀǾȂȅȇĭǾ
ȀȍǻǿȀȅȈ

ȆǼȇǿīȇǹĭǾ

ȈȊȂȆȁǾȇȍȂǹȉǿȀǹȈȉȅǿȋǼǿǹ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹǼȃǹȇȄǾȈ

ǹȇǿĬȂȅȈȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȍȃ

ǼȇīȅǻȅȉǿȀǾȅȇīǹȃȍȈǾ
ǺȈȉȅǿȋǼǿǹǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉȍȃǼȇīȅǻȅȉǾ
Ȁǹǻ

ȀȊȇǿǹǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹ ȆǼȇǿīȇǹĭǾ
ǻǼȊȉǼȇǼȊȅȊȈǹǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹ ȆǼȇǿīȇǹĭǾ






īȈȉȅǿȋǼǿǹȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈǼȇīȅǻȅȉǾ
Ǽǻȇǹ
ȃǹǿ

ǹǹȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈǼȇīȅǻȅȉǾȀǹȉǹǿȀǹ

Ȁǹǻ

ǹȇǼȇīǹǽȅȂǼȃȍȃ

ȅȋǿ

ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹǿȀǹ

ȀȍǻǿȀȅȈȊȆȅȀȉȅȈ

ȆǹȇȅȊȈǹȀǹȉǹȈȉǹȈǾ
ȈȉȅǿȋǼǿǹǻǿǼȊĬȊȃȈǾȈȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈǼȇīȅǻȅȉǾ
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ
ȉȀ

ǻǾȂȅȈ

ǻǾȂȅȉǿȀǾȉȅȆǿȀǾȀȅǿȃȅȉǾȉǹ
ȉǾȁǼĭȍȃȅ

ĭǹȄ

(-0$,/

ǻȈȉȅǿȋǼǿǹǹȆȅȋȍȇǾȈǹȃȉǹ
ǼȆȍȃȊȂȅ

ȅȃȅȂǹ

ǼȆȍȃȊȂȅȆǹȉȇȅȈ

ȅȃȅȂǹȆǹȉȇȅȈ

ǼȆȍȃȊȂȅȂǾȉȇȅȈ

ȅȃȅȂǹȂǾȉȇȅȈ

ȉȅȆȅȈīǼȃȃǾȈǾȈ
ĭȊȁȅ

ǾȂȃǿǹīǼȃȃǾȈǾȈ
ǹȃǻȇǹȈ

īȊȃǹǿȀǹ

ȊȆǾȀȅȅȉǾȉǹ
ȈȉȅǿȋǼǿǹȉǹȊȉȅȉǾȉǹȈ
ȉȊȆȅȈ
ǹȇǿĬȂȅȈ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹǼȀǻȅȈǾȈ
ǹĭȅȇǹǹǻǼǿǹǻǿǹȂȅȃǾȈ ȆȅȁǿȉȍȃȉȇǿȉȍȃȋȍȇȍȃǾȅȆȅǿǹ
ȆǹȇǼȋǼǿǻǿȀǹǿȍȂǹǹȂǼȈǾȈȆȇȅȈǺǹȈǾȈȈȉǾȃǹīȅȇǹ
ǼȇīǹȈǿǹȈ
ǹȇǿĬȂȅȈǹǻǼǿǹȈǻǿǹȂȅȃǾȈȆȅȁǿȉȍȃ
ȉȇǿȉȍȃȋȍȇȍȃǾȅȆȅǿǹȆǹȇǼȋǼǿǻǿȀǹǿȍȂǹ
ǹȂǼȈǾȈȆȇȅȈǺǹȈǾȈȈȉǾȃǹīȅȇǹǼȇīǹȈǿǹȈ
ǹĭȅȇǹǹǻǼǿǹǻǿǹȂȅȃǾȈȆȅȁǿȉȍȃȉȇǿȉȍȃȋȍȇȍȃīǿǹȉǾȃ
ȅȆȅǿǹǹȆǹǿȉǼǿȉǹǿǼȆǿȆȁǼȅȃǼīȀȇǿȈǾīǿǹȆȇȅȈǺǹȈǾȈȉǾȃ
ǹīȅȇǹǼȇīǹȈǿǹȈ

ǼȀǻȅȊȈǹǹȇȋǾ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹȁǾȄǾȈǿȈȋȊȅȈ
ȃǹǿ

ȅȋǿ

ǼȐȞȃǹǿǼǿǻȅȈ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹȁǾȄǾȈǹǻǼǿǹȈǻǿǹȂȅȃǾȈȆȅȁǿȉȍȃ
ȉȇǿȉȍȃȋȍȇȍȃǾȅȆȅǿǹȆǹȇǼȋǼǿǻǿȀǹǿȍȂǹ
ǹȂǼȈǾȈȆȇȅȈǺǹȈǾȈȈȉǾȃǹīȅȇǹǼȇīǹȈǿǹȈ
ȃǹǿ

ȅȋǿ

ǼȐȞȃǹǿǼǿǻȅȈ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 3520/19.09.2019

ǹȇǿĬȂȅȈǹǻǼǿǹȈǻǿǹȂȅȃǾȈȆȅȁǿȉȍȃ
ȉȇǿȉȍȃȋȍȇȍȃīǿǹȉǾȃȅȆȅǿǹǹȆǹǿȉǼǿȉǹǿ
ǼȆǿȆȁǼȅȃǼīȀȇǿȈǾīǿǹȆȇȅȈǺǹȈǾȈȉǾȃ
ǹīȅȇǹǼȇīǹȈǿǹȈ ǹȡȝȠįȓĮȢȊʌȘȡİıȓĮȢ

41173

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹȁǾȄǾȈǹǻǼǿǹȈǻǿǹȂȅȃǾȈȆȅȁǿȉȍȃ
ȉȇǿȉȍȃȋȍȇȍȃīǿǹȉǾȃȅȆȅǿǹǹȆǹǿȉǼǿȉǹǿ
ǼȆǿȆȁǼȅȃǼīȀȇǿȈǾīǿǹȆȇȅȈǺǹȈǾȈȉǾȃǹīȅȇǹ
ǼȇīǹȈǿǹȈ ǹȡȝȠįȓĮȢȊʌȘȡİıȓĮȢ

ǹĭȅȇǹǼȆȅȋǿȀǾǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȆȅȁǿȉǾȉȇǿȉǾȈȋȍȇǹȈȆȅȊ
ǼȇīǹǽǼȉǹǿȂǼȉǾȃĬǼȍȇǾȈǾǼǿȈȅǻȅȊ
ȋȇȅȃǿȀǾǻǿǹȇȀǼǿǹǿȈȋȊȅȈĬǼȍȇǾȈǾȈǼǿȈȅǻȅȊ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ǹȇǿĬȂȅȈĬǼȍȇǾȈǾ
ǼǿȈȅǻȅȊ

ǹȆȅ

ǼȍȈ

ȅǿȀȅīǼȃǼǿǹȀǾȀǹȉǹȈȉǹȈǾǹȆȅȋȍȇǾȈǹȃȉǹ
ǼīīǹȂȅȈǾ

ǹīǹȂȅȈǾ

ǻǿǹǽǼȊīȂǼȃȅȈǾ

ȋǾȇȅȈǹ

ǹȇǿĬȂȅȈȉǼȀȃȍȃ
ǼǿǻǿȀǹȈȉȅǿȋǼǿǹǹȆȅȋȍȇǾȈǹȃȉǹ
ǹĭȂ

ǻȅȊ

ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈȀȊȇǿǹȈǹȈĭǹȁǿȈǾȈ
ȀȍǻǿȀȅȈ

ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ

ǹȇǿĬȂȅȈȂǾȉȇȍȅȊ
ǹȈĭǹȁǿȈȂǼȃȅȊ

ǹȂȀǹ

ǹȇǺǿǺȁǿǹȇǿȅȊǹȃǾȁǿȀȅȊ
ȈȉȅǿȋǼǿǹǼȆǿȀȅǿȃȍȃǿǹȈǹȆȅȋȍȇǾȈǹȃȉǹ
ȉǾȁǼĭȍȃȅ

(-0$,/

ȈȉȅǿȋǼǿǹǼȀȆǹǿǻǼȊȈǾȈ-ȀǹȉǹȇȉǿȈǾȈ
ǼȀȆǹǿǻǼȊȉǿȀȅǼȆǿȆǼǻȅ
ȄǼȃǼȈīȁȍȈȈǼȈ

īȃȍȈǾȊȆȅȁȅīǿȈȉȍȃ
ȃǹǿ

ǹȁȁȅ

ȅȋǿ

ǼȈȉȅǿȋǼǿǹȀǹȉǹīīǼȁǿǹȈȈȊȂǺǹȈǾȈȅȇǿȈȂǼȃȅȊȋȇȅȃȅȊǳǼȇīȅȊ
ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȂȅȈǼȇīǹǽȅȂǼȃȅȊȍȈȆȇȅȈȉǾȃǿǻǿȅȉǾȉǹȉȅȊ

ǼȇīǹȉǾȈ

ȈȋǼȈǾǼȇīǹȈǿǹȈ ȉȊȆȅȈǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈ

ȅȇǿȈȂǼȃȅȊȋȇȅȃȅȊ

ȊȆǹȁȁǾȁȅȈ
ǼȇīȅȊ

ǾıȪȝȕĮıȘİȡȖĮıȓĮȢȠȡȚıȝȑȞȠȣȤȡȩȞȠȣʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚȩȡȠȞĮİĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚȦȢʌȡȠȢĲȘȞĮʌȠȗȘȝȓȦıȘĮʌȩȜȣıȘȢȠȚįȚĮĲȐȟİȚȢȖȚĮĲȘıȪȝȕĮıȘĮȠȡȓıĲȠȣȤȡȩȞȠȣ
ıİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȡȩȦȡȘȢțĮĲĮȖȖİȜȓĮȢĲȘȢ Ȑȡșȃ
ȀǹĬǼȈȉȍȈǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈ ǼǿǻȅȈǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈ

ȆȁǾȇǾȈ

ȂǼȇǿȀǾ

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ ǹȀȇǿǺǾȈȆǼȇǿīȇǹĭǾ

ǼȀȆǼȇǿȉȇȅȆǾȈǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾ
ȀȍǻǿȀȅȈ

ȈȊȃȅȁȅȂǼǿȀȉȍȃǹȆȅǻȅȋȍȃȀǹȉǹȉǾȃȁǾȄǾȉǾȈȈȊȂǺǹȈǾȈ ȂǿȈĬȅȈǾǾȂǼȇȅȂǿȈĬǿȅ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹȆȇȅȈȁǾȌǾȈ

ȈȊȂǺǹȉǿȀǾǾȂȃǿǹȁǾȄǾȈȉǾȈȈȊȂǺǹȈǾȈǼȇīǹȈǿǹȈ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹȁǾȄǾȈȈȊȂǺǹȈǾȈ
ȁȅīȅȈȆǼȇǹȉȍȈǾȈ

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

ȉǼȁǼȊȉǹǿǹǾȂǼȇǹǼȇīǹȈǿǹȈ
ȁǾȄǾȈȊȂȆǼĭȍȃǾȂǼȃȅȊ
ȋȇȅȃȅȊ

ȆǼȇǹȉȍĬǾȀǼȉȅǼȇīȅ

ǹȁȁȅ



ǺǼǺǹǿȍȃȍ țĮȚįȘȜȫȞȦȣʌİȪșȣȞĮȝİĲȘȞʌĮȡȠȪıĮȝȠȣțĮȚȑȤȠȞĲĮȢȖȞȫıȘĲȦȞıȣȞİʌİȚȫȞĲȠȣȃȩȝȠȣȖȚĮȥİȣįȒįȒȜȦıȘȩĲȚȠȘĮȞȦĲȑȡȦ
ĮıĳĮȜȚıȝȑȞȠȢȘĮʌĮıȤȠȜȒșȘțİıĲȘȞİʌȚȤİȓȡȘıȒȝȠȣȝİıȤȑıȘİȡȖĮıȓĮȢȠȡȚıȝȑȞȠȣȤȡȩȞȠȣ
«ȝȑȤȡȚ«

ȒȑȡȖȠȣ

ȝİĲȘȞʌĮȡĮʌȐȞȦİȚįȚțȩĲȘĲĮĮʌȩ

ȠʌȩĲİțĮȚĮʌİȤȫȡȘıİİʌİȚįȒȑȜȘȟİȠıȣȝʌİĳȦȞȘȝȑȞȠȢȤȡȩȞȠȢ
ȒʌİȡĮĲȫșȘțİĲȠȑȡȖȠ
ȒıȣȞĲȡȑȤİȚıʌȠȣįĮȓȠȢȜȩȖȠȢ
ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………««
ǾȕİȕĮȓȦıȘĮȣĲȒįȓȞİĲĮȚıĲȠȞıĲȘȞʌȚȠʌȐȞȦȝȚıșȦĲȩȖȚĮȞĮĲȘȞȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıİȚıĲȠȞȅȡȖĮȞȚıȝȩǹʌĮıȤȩȜȘıȘȢǼȡȖĮĲȚțȠȪǻȣȞĮȝȚțȠȪʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣȞĮĲȠȣĲȘȢ
ȤȠȡȘȖȘșİȓİʌȓįȠȝĮĮȞİȡȖȓĮȢ
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41174
ǼȁȁǾȃǿȀǾǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȊȆȅȊȇīǼǿȅǼȇīǹȈǿǹȈ
ȀȅǿȃȍȃǿȀȍȃȊȆȅĬǼȈǼȍȃ


Τεύχος B’ 3520/19.09.2019

ȅȊʌİȪșȣȞȠȢǼȡȖȠįȩĲȘȢȃȩȝȚȝȠȢǼțʌȡȩıȦʌȠȢ

ȉĮʌȚȠțȐĲȦıĲȠȚȤİȓĮĮĳȠȡȠȪȞĲȠȞİȡȖȠįȩĲȘİȐȞĮȣĲȩȢİȓȞĮȚĳȣıȚțȩʌȡȩıȦʌȠȒĲȠȣʌİȪșȣȞȠ
ʌȡȩıȦʌȠʌȠȣȣʌȠȕȐȜİȚĲȘȞįȒȜȦıȘȢĲȠȣİȡȖȠįȩĲȘȖȚĮȜȪıȘıȪȝȕĮıȘȢȠȡȚıȝȑȞȠȣȤȡȩȞȠȣȒȑȡȖȠȣ

ǼȆȍȃȊȂȅ

ȅȃȅȂǹ

ǿǻǿȅȉǾȉǹ

ǹĭȂ




ȅȇīǹȃǿȈȂȅȈ
ǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈ
ǼȇīǹȉǿȀȅȊǻȊȃǹȂǿȀȅȊ
ȅǹǼǻ

ǾȂǼȇǹ

ȂǾȃǹȈ

ǼȉȅȈ

ȣʌȠȖȡĮĳȒ– ıĳȡĮȖȓįĮǼʌȚȤİȓȡȘıȘȢ

ȉȠȑȞĲȣʌȠįİȞȣʌȠȕȐȜȜİĲĮȚıİʌİȡȓʌĲȦıȘțĮĲĮȖȖİȜȓĮȢıȣȝȕȐıİȦȢĮȠȡȓıĲȠȣȤȡȩȞȠȣȒȠȚțİȚȠșİȜȠȪȢĮʌȠȤȫȡȘıȘȢİȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 3520/19.09.2019

41175

ǼǹȃǹīīǼȁǿǹȊȆǼȇǼȇīǹȈǿǹȈǾȃȅȂǿȂǾȈȊȆǼȇȍȇǿǹȀǾȈǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈ
ȊȆǾȇǼȈǿǹȈǼȆǼ

ȀȍǻǿȀȅȈȊȆǾȇǼȈǿǹȈ

ǹȇȆȇȍȉ



ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ



$īǼȃǿȀǹȈȉȅǿȋǼǿǹǼȇīȅǻȅȉǾ
ĭȊȈǿȀȅȆȇȅȈȍȆȅ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ǹȂǼ

ǼȆȍȃȊȂǿǹȒ
ǼȆȍȃȊȂȅ
ȅȃȅȂǹ

ȅȃȅȂǹȆǹȉǼȇǹ

ǻǿǹȀȇǿȉǿȀȅȈȉǿȉȁȅȈ
ǹȇȂȅǻǿǹǻȅȊ
ȀȍǻǿȀȅȈ

ȅȃȅȂǹȈǿǹ

ǹĭȂ

ȃȅȂǿȀǾȂȅȇĭǾ
ȀȍǻǿȀȅȈ

ȆǼȇǿīȇǹĭǾ

ȈȊȂȆȁǾȇȍȂǹȉǿȀǹȈȉȅǿȋǼǿǹ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹǼȃǹȇȄǾȈ

ǹȇǿĬȂȅȈȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȍȃ

ǼȇīȅǻȅȉǿȀǾȅȇīǹȃȍȈǾ
ǺȈȉȅǿȋǼǿǹǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉȍȃǼȇīȅǻȅȉǾ
Ȁǹǻ

ȀȊȇǿǹǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹ ȆǼȇǿīȇǹĭǾ
ǻǼȊȉǼȇǼȊȅȊȈǹǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹ ȆǼȇǿīȇǹĭǾ






īȈȉȅǿȋǼǿǹȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈǼȇīȅǻȅȉǾ
Ǽǻȇǹ
ȃǹǿ

ǹǹȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈǼȇīȅǻȅȉǾȀǹȉǹǿȀǹ

Ȁǹǻ

ȅȋǿ

ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹǿȀǹ

ȀȍǻǿȀȅȈȊȆȅȀȉȅȈ

ȆǹȇȅȊȈǹȀǹȉǹȈȉǹȈǾ
ȈȉȅǿȋǼǿǹǻǿǼȊĬȊȃȈǾȈȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈǼȇīȅǻȅȉǾ
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ
ȉȀ

ǻǾȂȅȈ

ǻǾȂȅȉǿȀǾȉȅȆǿȀǾȀȅǿȃȅȉǾȉǹ
ȉǾȁǼĭȍȃȅ
ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

ĭǹȄ

(-0$,/

ǹȇǼȇīǹǽȅȂǼȃȍȃ

$0.$

ǼȆȍȃȊȂȅ

ǹĭȂ

ǼȆȍȃȊȂȅ

ȅȃȅȂǹ

ȀȍǻǿȀȅȈȊȆǾȇǼȈǿǹȈ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ



ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ

ǼǺǻȅȂǹǻǿǹǿǹ
ǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾ


ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ

ȍȇǹ
ǹȆȅ

ȍȇǹ
ǼȍȈ

ǹȇȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅȊ


ȈȉȅǿȋǼǿǹȊȆǼȇǼȇīǹȈǿǹȈǾȃȅȂǿȂǾȈȊȆǼȇȍȇǿǹȀǾȈǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈ
ȅȃȅȂǹ

ȅȊȆǼȊĬȊȃȅȈǼȇīȅǻȅȉǾȈǾȃȅȂǿȂȅȈǼȀȆȇȅȈȍȆȅȈ

ǹĭȂ

ȊȆǾȇǼȈǿǹȈǼȆǼ

ǼǹȃǹīīǼȁǿǹȊȆǼȇǼȇīǹȈǿǹȈǾȃȅȂǿȂǾȈȊȆǼȇȍȇǿǹȀǾȈ
ǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈ

ǹǿȉǿȅȁȅīǿǹ-
ǹȇȆȇȍȉǼīȀȇǿȈǾȈ
ǹȈǼ



41176
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τεύχος B’ 3520/19.09.2019
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Τεύχος B’ 3520/19.09.2019

41177

ǼȃȉȊȆȅȈȊȂǺǹȈǾȂǼȇǿȀǾȈǳȀǹǿǼȀȆǼȇǿȉȇȅȆǾȈǼȇīǹȈǿǹȈ
ȊȆǾȇǼȈǿǹȈǼȆǼ

ȀȍǻǿȀȅȈȊȆǾȇǼȈǿǹȈ 

ǹȇȆȇȍȉ



ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ

$īǼȃǿȀǹȈȉȅǿȋǼǿǹǼȇīȅǻȅȉǾ
ĭȊȈǿȀȅȆȇȅȈȍȆȅ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ǹȂǼ

ǼȆȍȃȊȂǿǹȒ
ǼȆȍȃȊȂȅ
ȅȃȅȂǹ

ȅȃȅȂǹȆǹȉǼȇǹ

ǻǿǹȀȇǿȉǿȀȅȈȉǿȉȁȅȈ
ǹȇȂȅǻǿǹǻȅȊ
ȀȍǻǿȀȅȈ

ȅȃȅȂǹȈǿǹ

ǹĭȂ

ȃȅȂǿȀǾȂȅȇĭǾ
ȀȍǻǿȀȅȈ

ȆǼȇǿīȇǹĭǾ

ȈȊȂȆȁǾȇȍȂǹȉǿȀǹȈȉȅǿȋǼǿǹ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹǼȃǹȇȄǾȈ

ǹȇǿĬȂȅȈȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȍȃ

ǼȇīȅǻȅȉǿȀǾȅȇīǹȃȍȈǾ
ǺȈȉȅǿȋǼǿǹǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉȍȃǼȇīȅǻȅȉǾ
Ȁǹǻ

ȀȊȇǿǹǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹ ȆǼȇǿīȇǹĭǾ
ǻǼȊȉǼȇǼȊȅȊȈǹǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹ ȆǼȇǿīȇǹĭǾ






īȈȉȅǿȋǼǿǹȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈǼȇīȅǻȅȉǾ
Ǽǻȇǹ
ȃǹǿ

ǹǹȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈǼȇīȅǻȅȉǾȀǹȉǹǿȀǹ

Ȁǹǻ

ȅȋǿ

ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹǿȀǹ

ȀȍǻǿȀȅȈȊȆȅȀȉȅȈ

ȆǹȇȅȊȈǹȀǹȉǹȈȉǹȈǾ
ȈȉȅǿȋǼǿǹǻǿǼȊĬȊȃȈǾȈȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈǼȇīȅǻȅȉǾ
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ
ȉȀ

ǻǾȂȅȈ

ǻǾȂȅȉǿȀǾȉȅȆǿȀǾȀȅǿȃȅȉǾȉǹ
ȉǾȁǼĭȍȃȅ
ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

ĭǹȄ

(-0$,/

ǹȇǼȇīǹǽȅȂǼȃȍȃ

ǹĭȂ

ǼȆȍȃȊȂȅ











ȅȃȅȂǹ

ǼȃȉȊȆȅȈȊȂǺǹȈǾȂǼȇǿȀǾȈǳȀǹǿǼȀȆǼȇǿȉȇȅȆǾȈǼȇīǹȈǿǹȈ

ȈȉȅǿȋǼǿǹǼȇīǹǽȅȂǼȃȍȃīǿǹȉȅȊȈȅȆȅǿȅȊȈȀǹȉǹȉǿĬǼȃȉǹǿȈȊȂǺǹȈǼǿȈǼȇīǹȈǿǹȈȂǼȇǿȀǾȈǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈȒǼȀȆǼȇǿȉȇȅȆǾȈǼȇīǹȈǿǹȈ

ȅȊʌİȪșȣȞȠȢǼȡȖȠįȩĲȘȢȒȃȩȝȚȝȠȢǼțʌȡȩıȦʌȠȢ

ǹǹ

ǹĭȂ

$0.$

ǼȆȍȃȊȂȅ

ȅȃȅȂǹ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ȆȇȅȈȁǾȌǾȈ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ȈȊȂǺǹȈǾȈ

ȈȋǼȈǾǼȇīǹȈǿǹȈ
ȉȊȆȅȈ
ǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈ 

ȀǹĬǼȈȉȍȈ
ǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈ
ǼǿǻȅȈ
ǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈ

ǼǿǻȅȈ
ȂǼȉǹǺȅȁǾȈ

ȈȊȃȅȁǿȀǼȈ
ǼǺǻȅȂǹǻǿǹǿǼȈ
ȍȇǼȈ
ǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈ
ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȂȅȈ
ǼȇīǹǽȅȂǼȃȅȊ
ȍȈȆȇȅȈȉǾȃ
ǿǻǿȅȉǾȉǹȉȅȊ

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Τεύχος B’ 3520/19.09.2019

41179

ǼȃȉȊȆȅǼȆǿȋǼǿȇǾȈǿǹȀǾȈȊȁȁȅīǿȀǾȈȊȂǺǹȈǾǼȇīǹȈǿǹȈ
ȒȅȂȅǿǹȈǻǿǹǿȉǾȉǿȀǾȈǹȆȅĭǹȈǾȈ
ȊȆǾȇǼȈǿǹȈǼȆǼ

ȀȍǻǿȀȅȈȊȆǾȇǼȈǿǹȈ

ǹȇǿĬȂȅȈȆȇǹȄǾȈȀǹȉǹĬǼȈǾȈ



ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ

$īǼȃǿȀǹȈȉȅǿȋǼǿǹǼȇīȅǻȅȉǾ
ĭȊȈǿȀȅȆȇȅȈȍȆȅ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ǹȂǼ

ǼȆȍȃȊȂǿǹȒ
ǼȆȍȃȊȂȅ
ȅȃȅȂǹ

ȅȃȅȂǹȆǹȉǼȇǹ

ǻǿǹȀȇǿȉǿȀȅȈȉǿȉȁȅȈ
ǹȇȂȅǻǿǹǻȅȊ
ȀȍǻǿȀȅȈ

ȅȃȅȂǹȈǿǹ

ǹĭȂ

ȃȅȂǿȀǾȂȅȇĭǾ
ȀȍǻǿȀȅȈ

ȆǼȇǿīȇǹĭǾ

ȈȊȂȆȁǾȇȍȂǹȉǿȀǹȈȉȅǿȋǼǿǹ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹǼȃǹȇȄǾȈ

ǹȇǿĬȂȅȈȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȍȃ

ǼȇīȅǻȅȉǿȀǾȅȇīǹȃȍȈǾ
ǺȈȉȅǿȋǼǿǹǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉȍȃǼȇīȅǻȅȉǾ
Ȁǹǻ

ȀȊȇǿǹǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹ ȆǼȇǿīȇǹĭǾ
ǻǼȊȉǼȇǼȊȅȊȈǹǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹ ȆǼȇǿīȇǹĭǾ






īȈȉȅǿȋǼǿǹǼǻȇǹȈǼȇīȅǻȅȉǾ
Ǽǻȇǹ
ȃǹǿ

ǹǹȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈǼȇīȅǻȅȉǾȀǹȉǹǿȀǹ

Ȁǹǻ

ǹȇǼȇīǹǽȅȂǼȃȍȃ

ȅȋǿ

ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹǿȀǹ

ȀȍǻǿȀȅȈȊȆȅȀȉȅȈ

ȆǹȇȅȊȈǹȀǹȉǹȈȉǹȈǾ
ȈȉȅǿȋǼǿǹǻǿǼȊĬȊȃȈǾȈȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈǼȇīȅǻȅȉǾ
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ
ȉȀ

ǻǾȂȅȈ

ǻǾȂȅȉǿȀǾȉȅȆǿȀǾȀȅǿȃȅȉǾȉǹ
ȉǾȁǼĭȍȃȅ

ĭǹȄ

(-0$,/

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ
ǻȈȉȅǿȋǼǿǹǼȆǿȋǼǿȇǾȈǿǹȀǾȈȈȊȁȁȅīǿȀǾȈȈȊȂǺǹȈǾȈǼȇīǹȈǿǹȈȒȅȂȅǿǹȈǻǿǹǿȉǾȉǿȀǾȈǹȆȅĭǹȈǾȈȒȀǹȃȅȃǿȈȂȅȈǼȇīǹȈǿǹȈ
ȆǼȇǿǼȋȅȂǼȃȅǼȆǿȋǼǿȇǾȈǿǹȀǾȈȈȊȂǺǹȈǾȈǼȇīǹȈǿǹȈ
ǹĭȅȇǹǼȆǿȋǼǿȇǾȈǿǹȀǾȈȊȁȁȅīǿȀǾȈȊȂǺǹȈǾǼȇīǹȈǿǹȈȒȅȂȅǿǹǻǿǹǿȉǾȉǿȀǾǹȆȅĭǹȈǾȈȒȀǹȃȅȃǿȈȂȅ
ǼȇīǹȈǿǹȈȍȈȆǼȇǿǼȋȅȂǼȃȅǼȆǿȋǼǿȇǾȈǿǹȀǾȈȈȊȂǺǹȈǾȈǼȇīǹȈǿǹ
ǹȃǻȇǼȈ

īȊȃǹǿȀǼȈ

ǼȇīǹȉȅȉǼȋȃǿȉǼȈ

ȊȆǹȁȁǾȁȅǿ

ȊȆȅīȇǹĭǾǹȆȅ

ǹȃǾȁǿȀȅǿ

ȈȊȃȅȁȅ

ȈȍȂǹȉǼǿȅ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ȊȆȅīȇǹĭǾȈȈȊȂǺǹȈǾȈ

ǼȃȍȈǾȆȇȅȈȍȆȍȃ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ǼȃǹȇȄǾȈȈȊȂǺǹȈǾȈ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ȁǾȄǾȈȈȊȂǺǹȈǾȈ

ǾȈȊȂǺǹȈǾȆȇȅǺȁǼȆǼǿǹȊȄǾȈǾǹȆȅǻȅȋȍȃ

ȃǹǿ

ǾȈȊȂǺǹȈǾȆȇȅǺȁǼȆǼǿȂǼǿȍȈǾǹȆȅǻȅȋȍȃ

ȃǹǿ

ȂǼȈȅȈȉǹĬȂǿȀǾȂǼȉǹǺȅȁǾǹȆȅǻȅȋȍȃ

ǹȊȄǾȈǾ 

ǾȈȊȂǺǹȈǾȆȇȅǺȁǼȆǼǿȁȅǿȆǼȈȂǼȉǹǺȅȁǼȈ ȆȋȋȇȅȃǿȀǹȅȇǿǹǼȇīǹȈǿǹȈ
ȊīǼǿǹ ǹȈĭǹȁǼǿǹȀȁȆ 
ǹȃȃǹǿȆǼȇǿīȇǹĭǾ
ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

ȅȋǿ
ȅȋǿ
ȂǼǿȍȈǾ 

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Τεύχος B’ 3520/19.09.2019

ǾʌĮȡȠȪıĮǼʌȚȤİȚȡȘıȚĮțȒȈȈǼȒǻǹțĮĲĮĲȑșȘțİıȒȝİȡĮ«««ȝİĮȡȚșȝʌȡȐȟȘȢ««««ĮʌȩĲȠȞİȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠǹȞĲȚʌȡȩıȦʌȠ
ȅȊʌİȪșȣȞȠȢǼȡȖȠįȩĲȘȢȒȃȩȝȚȝȠȢǼțʌȡȩıȦʌȠȢ



ǼȆȍȃȊȂȅ

ȅȃȅȂǹ

ȅȃȅȂǹȆǹȉȇȅȈ
ǹǻȉ

ǹĭȂ
ǼȀǻȅȊȈǹǹȇȋǾ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹǼȀǻȅȈǾȈ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 3520/19.09.2019

41181

ǼȃȉȊȆȅīȃȍȈȉȅȆȅǿǾȈǾȈȉȅǿȋǼǿȍȃǼȉǾȈǿǹȈȀǹȃȅȃǿȀǾȈǹǻǼǿǹȈ

ȊȆǾȇǼȈǿǹȈǼȆǼ



ȀȍǻǿȀȅȈȊȆǾȇǼȈǿǹȈ

ǹȇȆȇȍȉ



ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ

ǼȉǾȈǿǹȀǹȃȅȃǿȀǾǹǻǼǿǹ

ǼȉȅȈ

$īǼȃǿȀǹȈȉȅǿȋǼǿǹǼȇīȅǻȅȉǾ
ĭȊȈǿȀȅȆȇȅȈȍȆȅ

ȃǹǿ

ȅȋǿ

ǹȂǼ

ǼȆȍȃȊȂǿǹȒ
ǼȆȍȃȊȂȅ
ȅȃȅȂǹ

ȅȃȅȂǹȆǹȉǼȇǹ

ǻǿǹȀȇǿȉǿȀȅȈȉǿȉȁȅȈ
ǹȇȂȅǻǿǹǻȅȊ
ȀȍǻǿȀȅȈ

ȅȃȅȂǹȈǿǹ

ǹĭȂ

ȃȅȂǿȀǾȂȅȇĭǾ
ȀȍǻǿȀȅȈ

ȆǼȇǿīȇǹĭǾ

ȈȊȂȆȁǾȇȍȂǹȉǿȀǹȈȉȅǿȋǼǿǹ
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹǼȃǹȇȄǾȈ

ǹȇǿĬȂȅȈȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȍȃ

ǼȇīȅǻȅȉǿȀǾȅȇīǹȃȍȈǾ
ǺȈȉȅǿȋǼǿǹǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉȍȃǼȇīȅǻȅȉǾ
Ȁǹǻ

ȀȊȇǿǹǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹ ȆǼȇǿīȇǹĭǾ
ǻǼȊȉǼȇǼȊȅȊȈǹǻȇǹȈȉǾȇǿȅȉǾȉǹ ȆǼȇǿīȇǹĭǾ






īȈȉȅǿȋǼǿǹǼǻȇǹȈǼȇīȅǻȅȉǾ
Ǽǻȇǹ
ȃǹǿ

ǹǹȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈǼȇīȅǻȅȉǾȀǹȉǹǿȀǹ

Ȁǹǻ

ȅȋǿ

ȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹǿȀǹ

ȀȍǻǿȀȅȈȊȆȅȀȉȅȈ

ȆǹȇȅȊȈǹȀǹȉǹȈȉǹȈǾ
ȈȉȅǿȋǼǿǹǻǿǼȊĬȊȃȈǾȈȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉȅȈǼȇīȅǻȅȉǾ
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ
ȉȀ

ǻǾȂȅȈ

ǻǾȂȅȉǿȀǾȉȅȆǿȀǾȀȅǿȃȅȉǾȉǹ
ȉǾȁǼĭȍȃȅ
ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

ĭǹȄ

(-0$,/

ǹȇǼȇīǹǽȅȂǼȃȍȃ

ǹĭȂ

ǹȂȀǹ

ǼȆȍȃȊȂȅ

ȅȃȅȂǹ

ȅȃȅȂǹ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ȆȇȅȈȁǾȌǾȈ

ǹȇǿĬȂȅȈ
ǾȂǼȇȍȃ
ǻǿȀǹǿȅȊȂǼȃǾȈ
ȀǹȃȅȃǿȀǾȈ
ǹǻǼǿǹȈ

ǹȇǿĬȂȅȈ
ǾȂǼȇȍȃ
ȀǹȃȅȃǿȀǾȈ
ǹǻǼǿǹȈȆȅȊ
ȋȅȇǾīǾĬǾȀǼ
ǹȆȅǻȅȋǼȈ
ǹǻǼǿǹȈ



ǹȆȅǻȅȋǼȈ
ǼȆǿǻȅȂǹȉȅȈ
ǹǻǼǿǹȈ

ǹȇȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅȊ

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȣʌȠȖȡĮĳȒ-ıĳȡĮȖȓįĮ 

ǹĭȂ

ǼȆȍȃȊȂȅ



ȈȉȅǿȋǼǿǹǼȉǾȈǿǹȈȀǹȃȅȃǿȀǾȈǹǻǼǿǹȈ

ȅȊȆǼȊĬȊȃȅȈǼȇīȅǻȅȉǾȈǾȃȅȂǿȂȅȈǼȀȆȇȅȈȍȆȅȈ

ǹǹ

ǼȉȅȈ

ǼȉǾȈǿǹȀǹȃȅȃǿȀǾǹǻǼǿǹ

ǹȇ
ȂǾȉȇ
ǿȀǹ

ȀȍǻǿȀȅȈȊȆǾȇǼȈǿǹȈ

ȊȆǾȇǼȈǿǹȈǼȆǼ



ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ

ǼȃȉȊȆȅ1īȃȍȈȉȅȆȅǿǾȈǾȈȉȅǿȋǼǿȍȃǼȉǾȈǿǹȈ
ȀǹȃȅȃǿȀǾȈǹǻǼǿǹȈ
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ǹĭȂ

ǹȂȀǹ

ǹĭȂ

ǼȆȍȃȊȂȅ

ȈȉȅǿȋǼǿǹȊȆȅȋȇǼȅȊ

ǹǹ

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ

ǹȂǹ

ǼȆȍȃȊȂȅ



ȅȃȅȂǹ

ȅȃȅȂǹ
ȆǹȉǼȇǹ

īǼȃǿȀǹȈȉȅǿȋǼǿǹǼȇīȅȊ
ǼȆȍȃȊȂǿǹ

ǼǿǻȅȈ

ǼȃǹȇȄǾ

ȈȉȅǿȋǼǿǹȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹȉȅȈǼĭȀǹǼȀȉǼȁǼȈǾȈǼȇīȅȊ
ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ

ȉǾȁǼĭȍȃȅ


ȊȆǾȇǼȈǿǹȈǼȆǼ



ȅȃȅȂǹ

ǹȇǹǻ
ǼȇīǹȈǿǹȈ

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ȆȇȅȈȁǾȌǾȈ



ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ

ȂǼǿȀȉȅ
ǾȂǼȇȅȂǿȈĬǿȅ

E-mail

ĭǹȈǾ
ȆȇȅīȇȁǾȄǾ

ȈȉȅǿȋǼǿǹǹȆǹȈȋȅȁȅȊȂǼȃȅȊȆȇȅȈȍȆǿȀȅȊ

ĭǹȄ

ǹǹȊȆȅȀǹȉǹȈȉǾȂǹȉȅȈǼĭȀǹ

ǹȂȅǼ


ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ

ȀȍǻǿȀȅȈȊȆǾȇǼȈǿǹȈ

ǼǾȂǼȇǾȈǿȅǻǼȁȉǿȅǹȆǹȈȋȅȁȅȊȂǼȃȅȊȆȇȅȈȍȆǿȀȅȊȈȉǾȃǼȀȉǼȁǼȈǾ
ȅǿȀȅǻȅȂǿȀǾȈǼȇīǹȈǿǹȈǳȉǼȋȃǿȀȅȊǼȇīȅȊ



ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ
ǹȆǹȈȋȅȁǾȈǾȈ





ȍȇǼȈ
ǼȇīǹȈǿǹȈ
ǼȃǹȇȄǾȁǾȄǾ



ǾȂǼȇǹ
ǹȃǹȆǹȊȈǾȈ



ǹȇǿĬȂȅȈ

ǹȇ
ȆȇȍȉȅȀȅȁȁȅȊ

ȆǹȇǹȉǾȇǾȈǼǿȈ
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Άρθρο δεύτερο
1. Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η οικ.29147/Δ 1.10258/27-06-2019 (Β' 2639) «Επανακαθορισμός
όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού
Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)».
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
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