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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Μαρτίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α. 1032
Τύπος και περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» - Έντυπο Ε3.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 67 και 68 του ν. 4172/2013 (Α’ 167),
β) των άρθρων 6 και 18 του ν. 4174/2013 (Α’ 170),
γ) της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 2753/1999 (Α’ 249),
δ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016
(Α’ 94) και ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
ε) των άρθρων 5Γ’, 8, 21, 22, 22Α, 22Β, 22Γ, 23, 29, 47,
58, 59, 60, 64, 69, 70, 71Δ, 71Ε, 71ΣΤ, 71Ζ’ και 72 του
ν. 4172/2013 (Α’ 167),
στ) των άρθρων 5, 10, 11, 15, 19, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37 και 41 του ν. 4174/2013 (Α’ 170),
ζ) της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (Α’ 285),
η) των άρθρων 7 και 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75),
θ) της παρ. 10 του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου
18 του ν. 3522/2006 (Α’ 276),
ι) της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1008/2011 Α.Υ.Ο. (Β’ 136), που
αφορά στον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών, πάνω από τα
οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων
από λογιστή φοροτεχνικό,
ια) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 23-10-2020
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», (Β’ 4738).
2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013
(Β’ 130 και Β’372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130
και Β’372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’
της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

Αρ. Φύλλου 1140

3. Την υπ’ αρ. 1/20-01.2016 Πράξη του Υπουργικού
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του
άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ’ αρ.
39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και την υπ’ αρ. 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα την
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
4. Την ανάγκη ορθής εκπλήρωσης των φορολογικών
υποχρεώσεων από τους υπόχρεους, όπως ορίζονται
στην παρ. 1 των άρθρων 67 και 68 του ν. 4172/2013.
5. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Ορίζουμε για το φορολογικό έτος 2021 τον τύπο
και το περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ»
(έντυπο Ε3) καθώς και της κατάστασης φορολογικής
αναμόρφωσης που τη συνοδεύει ως το συνημμένο παράρτημα της παρούσας.
2. Η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα συνυποβάλλεται με τις εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές
δηλώσεις με τα έντυπα «Ε1» (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων) και «Ν» (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών
οντοτήτων) υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή σε χειρόγραφη μορφή στη Δ.Ο.Υ.
κατά περίπτωση.
3. Στις περιπτώσεις συζύγων και φυσικών προσώπων
που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, το έντυπο
Ε3 υποβάλλεται για καθένα από τους συζύγους/μέλη
συμφώνου συμβίωσης όπου αυτό απαιτείται από τα επιμέρους εισοδήματά τους.
4. Σε περίπτωση διακοπής εργασιών και έναρξης εντός
του ίδιου φορολογικού έτους, υποβάλλεται μία (1) κα-
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τάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική
δραστηριότητα για όλο το φορολογικό έτος.
5. Δεν προβλέπεται η υποβολή του εντύπου Ε3 με
επιφύλαξη, καθόσον η επιφύλαξη αφορά αποκλειστικά
το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος
(έντυπο Ε1 ή N, κατά περίπτωση).
6. Η κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα υποβάλλεται μία φορά για το
σύνολο της επιχείρησης ανεξαρτήτως αριθμού υποκαταστημάτων και κλάδων.
7. Ο υπόχρεος σε υποβολή κατάστασης οικονομικών
στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα συμπληρώνει τους πίνακες εκείνους που τον αφορούν.
8. Οποιαδήποτε μεταβολή που επήλθε στην κατάσταση της επιχείρησης μέσα στο φορολογικό έτος δεν
μπορεί να δηλωθεί στο έντυπο Ε3 εάν προηγουμένως
δεν έχει δηλωθεί στο Τμήμα Μητρώου και Εγγραφής
Φορολογουμένων της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
9. Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, η κατάσταση
οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα συνυποβάλλεται από τους αποκτώντες εισόδημα
από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις ανάγκες λογιστικού προσδιορισμού του αποτελέσματος, ανεξάρτητα
της υποχρέωσης της τήρησης κατάλληλων λογιστικών
αρχείων (βιβλία και στοιχεία), σύμφωνα με τα λογιστικά
πρότυπα που προβλέπονται στην ελληνική νομοθεσία.
10. Οι ατομικές πλοιοκτήτριες επιχειρήσεις που έχουν
υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και φορολογούνται με τις διατάξεις
του ν. 27/1975 και του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 υπο-
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βάλλουν το έντυπο Ε3 καταχωρώντας τα έσοδα και τις
κατά περίπτωση δαπάνες τους με ανάλογο μηδενισμό
του αποτελέσματος από τη δραστηριότητα αυτή μέσω
φορολογικής αναμόρφωσης, καθόσον φορολογούνται
με τις παραπάνω διατάξεις.
11. Για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται όταν έχουν εισόδημα
από επιχειρηματικές συναλλαγές, ενώ στην περίπτωση
που έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο και υπεραξία
μεταβίβασης κεφαλαίου, καθώς και όταν αποκτούν έσοδα μη φορολογούμενα υποβάλλουν το έντυπο Ε3 χωρίς
να αναγράφονται ποσά.
12. Ναυτιλιακές επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής
μορφής που έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ν) και που φορολογούνται με τις διατάξεις του ν. 27/1975 και του άρθρου 57
του ν. 4646/2019, υποβάλλουν το έντυπο Ε3, καταχωρώντας τα έσοδα και τις κατά περίπτωση δαπάνες τους. Για
τα γραφεία αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που
εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του
άρθρου 25 του ν. 27/1975, καθώς και για τις ημεδαπές
επιχειρήσεις που υπάγονται στις ίδιες διατάξεις, το έντυπο Ε3 υποβάλλεται μόνο όταν αποκτούν φορολογητέο
εισόδημα με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013.
13. Η υποβολή εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης
για συμπλήρωση ή μεταβολή αμιγώς πληροφοριακών
στοιχείων της κατάστασης οικονομικών στοιχείων από
επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή στοιχείων που
δεν επηρεάζουν το φορολογικό αποτέλεσμα της επιχείρησης, δεν επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του Κ.Φ.Δ.
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ù
ð

ò
ç
÷




çéöôøîïê÷çõôëìñî÷êî÷

çéöôøîïê÷êõîôøì÷êî÷êòî÷ûù÷êî÷
õ
ù
ð

ò
ç
÷


êõêòùøîïê÷êòî÷ûù÷êî÷



ç
ð
î
ê
î
÷

ðôîõê÷õêöîõø÷êî÷êòî÷ûù÷êò 

õöôöì÷ùòøçóîôôøì÷ì



êõêòùøîïê÷êòî÷ûù÷êî÷



ðôîõê÷õêöîõø÷êî÷êòî÷ûù÷êò



çéöôøîïê÷êòî÷ûù÷êî÷÷øôõðçî÷îôçòøîñêøõî÷ì÷øôù&29,' 
õô÷çõôùêî÷õöçûíìïçò÷øôøöêûôòêøô÷  çòçöôñîïçïçøôõîòêò÷øç÷ì÷áîïç÷øîïì÷çõôúç÷ì÷
ïçîêõîðêéêøêòçúôöôðôéìíôùòøôêøô÷çùøô


êïô÷ì
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ÿøüñùñāæôîïôòôñîïçêôñêòçêõîûêîöì÷êò çĎđĆĒĄėČčÿČĎđĆĒĄėČčÿèČąĎĂĄ
êđĒČčā
ćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄ

çĆĒđĕČčā
èČđĎđĆČčā
ćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄ

õĄĒĄĆĚĆČčā
ćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄ





õĒğĕĈēĞĎĈēčĄČĖĎČčĝĀďĄĒĐĊē





çĆđĒĀēĒğĕĚďĖĎğďčĄČĖĎČčğďĘĒāĔĊē čĄċĄĒĝđĔĝ





çđĈĂĚĔĊĒğĕĚďĖĎğďčĄČĖĎČčğď





çĝċĈĄĎāĐĊēĒğĕĚďĖĎğďčĄČĖĎČčğď





 õĚĎāĔĈČēĄĆĄċğďčĄČĄĒđĘāĖĊĒĈĔČğď



õĄĒđĘā
ùĊĒĈĔČğď



÷ĞďđĎđ



Ą êđĒĈĞĄĕĄ



êđĒĈĞĄĕĄĀďĄĒĐĊē



çĆđĒĀēĈđĒĈĖÿĕĚďĘĒāĔĊē čĄċĄĒĝđĔĝ



çđĈĂĚĔĊĈđĒĈĖÿĕĚď



êđĒĈĞĄĕĄĎāĐĊē



ą ðđČÿĀĐđćĄĈđĒČčāēćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄē



Ć îćČđĄĒĄĆĚĆāĄĆĂĚďçĖĕđĄĒĄćĝĔĈČē
ïĄĕĄĔĕĒđėĀēĄđċĈÿĕĚď ĈĂđď



ïĝĔĕđēĚĎĊċĀďĕĚďĈđĒČčāēćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄē ĄąĆ



ùĎČčÿõĄĒĄĆĚĆāē
Ą õĒğĕĈēĞĎĈēčĄČĎđČÿĖĎČčÿ

îćČđĄĒĄĆĚĆāĄĆĂĚďçĖĕđĄĒĄćĝĔĈČē
ïĄĕĄĔĕĒđėĀēĄđċĈÿĕĚď ĈĂđď





ïĝĔĕđēĄďĄĎğĔĈĚďĒğĕĚďĖĎğďčĄČĎđČğďĖĎČčğď





õĒđěĝďĕĄčĄČĄĒĄĆĚĆāĔĈĈĐĀĎČĐĊĀďĄĒĐĊ





çđĈĂĚĔĊĒđěĝďĕĚďčĄČĄĒĄĆĚĆāēĔĈĈĐĀĎČĐĊ





õĒđěĝďĕĄčĄČĄĒĄĆĚĆāĔĈĈĐĀĎČĐĊĎāĐĊē





îćČđĄĒĄĆĚĆāĄĆĂĚďçĖĕđĄĒĄćĝĔĈČē
ïĄĕĄĔĕĒđėĀēĄđċĈÿĕĚď ĈĂđď





ïĝĔĕđēĄďĄĎğĔĈĚďĒđěĝďĕĚďčĄČĄĒĄĆĚĆāēĔĈĈĐĀĎČĐĊ





Ć ðđČÿĀĐđćĄĄĒĄĆĚĆāē



ïĝĔĕđēĚĎĊċĀďĕĚďĄĒĄĆĚĆČčāēćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄē ĄąĆ



ą õĒđěĝďĕĄčĄČĄĒĄĆĚĆāĔĈĈĐĀĎČĐĊ



çĆĒđĕČčāèČđĎđĆČčāćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄ
Ą ùĎČčÿĔĕđČĘĈĂĄ
çđċĀĄĕĄĀďĄĒĐĊē ĉğĚďėĖĕğď



çĆđĒĀēĉğĚďėĖĕğď čĄċĄĒĝđĔĝ



çđĈĂĚĔĊĉğĚďėĖĕğďĈđĒĈĖÿĕĚď



çĝċĈĄĕĀĎđĖē ĉğĚďėĖĕğď



ïĝĔĕđēĄďĄĎğĔĈĚďĉğĚďčĄČėĖĕğď



ą àĐđćĄĄĒĄĆĚĆāē



Ć îćČđĄĒĄĆĚĆāĄĆĂĚďçĖĕđĄĒĄćĝĔĈČē
ïĄĕĄĔĕĒđėĀēĄđċĈÿĕĚď ĈĂđď







ïĝĔĕđēĚĎĊċĀďĕĚďĄĆĒđĕČčāēąČđĎđĆČčāē
ćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄē ĄąĆ



÷ĞďđĎđćĄĄďğďĄĝĄĒđĘāĖĊĒĈĔČğď



÷ĞďđĎđ 

 ñČčĕĝčĀĒćđē 

























ðđČÿĀĔđćĄĈĐĄČĒđĖĀďĚďĕĚďČĔĕĚĕČčğďĕĝčĚď













ðđČÿĀĐđćĄĈĐĄČĒđĖĀďĚďĕĚďĕĝčĚďčĄČĄđĔąĀĔĈĚď 









 çđĕĈĎĀĔĄĕĄĒđėĝĒĚďĕĝčĚďčĄČĄđĔąĀĔĈĚď(%,7'$ 









 çđĔąĀĔĈČē











 çđĕĈĎĀĔĄĕĄĒđėĝĒĚďčĄČĕĝčĚďêèîø











 õČĔĕĚĕČčđĂĕĝčđČčĄČĔĖďĄėāĀĔđćĄ











 ûĒĈĚĔĕČčđĂĕĝčđČčĄČĔĖďĄėāĀĐđćĄ























 çđĕĈĎĀĔĄĕĄĒđėĝĒĚď

õđĔđĔĕÿČčĕđĞčĀĒćđĖēĈĂĚĎāĔĈĚď









õđĔđĔĕÿČčĕđĞčĀĒćđĖēĈĂčĝĔĕđĖē









õđĔđĔĕÿčĄċĄĒđĞčĀĒćđĖēĈĂĚĎāĔĈĚď
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ÿøüñùñāôæõöô÷öîòòîçúôöòñêøçóùúôöôðôéîïì÷ðôéî÷øîïì÷èç÷ì÷
ČĄėđĒĀē
ðôéî÷øîïìèç÷ì

õêöîéöçúì

úôöôðôéîïìèç÷ì

íĈĕČčĀē

çĒďĊĕČčĀē

ĈďĔğĄĕĄÿĆČĄ









ÿĖĎĄĔĕđČĘĈĂĄ









ĘĒĊĄĕđđČčđďđČčÿĔĕđČĘĈĂĄ









ĒđąĎĀęĈČē









ĎđČĀēćČĄėđĒĀēĈďĈĒĆĊĕČčđĞ









ĎđČĀēćČĄėđĒĀēĄċĊĕČčđĞ









ćČĄėđĒĀēĄĝĈĕĈĒđĘĒđďČĔĝĈĔĝćĚď









ćČĄėđĒĀēĄĝĈĕĈĒđĘĒđďČĔĝĈĐĝćĚď













÷ùòôðô

ÿøüñùñāāĂæõöô÷îôöî÷ñô÷úôöôðôéìøêòïêöòçøôñîïòêõîûêîöì÷êò çĎđĆĒĄėČčÿČĎđĆĒĄėČčÿèČąĎĂĄ
êđĒČčā
ćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄ

õĄĒĄĆĚĆČčā
ćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄ

çĆĒđĕČčā èČđĎđĆČčā
ćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄ

õĄĒđĘā
ùĊĒĈĔČğď

÷ĞďđĎđ

Ą çđĕĈĎĀĔĄĕĄĒđėĝĒđĖ











ą õĎĀđďĒđĔĚĒČďĀēćČĄėđĒĀēĈĕĄĐĞêðõ
úđĒđĎđĆČčāēèÿĔĊē 











Ć ñĈĂđďĒđĔĚĒČďĀēćČĄėđĒĀēĈĕĄĐĞêðõ
úđĒđĎđĆČčāēèÿĔĊē 











ć õĎĀđďĄÿďĈēĊĈčČĕĝĈďĈē 











Ĉ ñĈĂđďçėđĒđĎĝĆĊĕĄĀĔđćĄ 











Ĕĕ ñĈĂđďçėđĒđĎĝĆĊĕđĄđċĈĄĕČčĝÿĒçď 









ĉ ñĈĂđďïĀĒćĊĄĝćČÿċĈĔĊĊĎĈčĕĒČčāēĈďĀĒĆĈČĄē
ĄĒÿĒċĒđĖď 











Ċ ñĈĂđďàčĕĚĔĊĎĝĆĚĄĄĔĘĝĎĊĔĊēĄĕĝĚďĈ
ĄďĄĊĒĂĄ ĄĒĄĒċĒď











ċ ñĈĂđďùĈĒĄĐĂĄĈĕĄąĂąĄĔĊēĄĖĕđčČďāĕđĖ ÿĒċĒđ

ď ÿĒċĒđďć











Č ñĈĂđďçėđĒđĎĝĆĊĕĈēĈčĕğĔĈČēĄďĄĕĖĐČĄčğďďĝĚď











ČĄ ñĈĂđďĄÿďĈēÿĒċĒĚďçèčĄČé
ĕđĖď ĈĐĚĎđĆČĔĕČčÿ











Čą ñĈĂđďàčĕĚĔĊĈĒĆđćđĕČčğďĈČĔėđĒğďĆČĄĕĊ
ćĊČđĖĒĆĂĄďĀĚďċĀĔĈĚďĈĒĆĄĔĂĄēÿĒċĒđĖ
ď ĈĐĚĎđĆČĔĕČčÿ











ČĆ ñĈĂđďõđĔĝĈĀďćĖĔĊēĆČĄĕĊďĈďĂĔĘĖĔĊĕĊēĄĒĄĆĚ
ĆāēđĕČčđĄčđĖĔĕČčğďĀĒĆĚď ÿĒċĒđêď











Čć ñĈĂđďĄÿďĈēĆČĄĕĊďĈėĄĒđĆāĕĊēĊĎĈčĕĒđďČčāē
ĕČđĎĝĆĊĔĊēÿĒċĒđĖ÷øÜď ĈĐĚĎđĆČĔĕČčÿ





















ČĈ ñĈĂđďõĒđĔĄĖĐĊĀďĈēĄđĔąĀĔĈČēÿĒċĒđĖ
ď ĈĐĚĎđĆČĔĕČčÿ





úđĒđĎđĆĊĕĀĄčĄċĄĒÿĄđĕĈĎĀĔĄĕĄĄĝĈČĘĈČĒĊĄĕČčā

ćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄ ĄąĆćĈĔĕĉĊċČČĄČąČĆČćČĈ



úđĒđĎđĆĊĕĀĄčĄċĄĒÿĄđĕĈĎĀĔĄĕĄĕĊēĄĒĕđĖÿĒċĒ
ëĕđĖď ĄĒĄĆĚĆāĊĎĈčĕĒČčğďđĘĊÿĕĚď
čĄČĄĆĄċğďāĈČćğďĔĘĈĕČčğďĈĕĄĊĎĈčĕĒČčÿđĘāĄĕĄ





úđĒđĎđĆĊĕĀĄčĄċĄĒÿĄđĕĈĎĀĔĄĕĄĄĝĄĆĒđĕČčā
ąČđĎđĆČčāćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄ





ïĄċĄĒĝĈČĔĝćĊĄĈĒĔĕÜĄĒĄĆĒÿĒċĒđĖď 
ïĄċĄĒĝĈČĔĝćĊĄÿĒċĒđĖéĕđĖď














÷ĖďđĎČčÿïĄċĄĒÿçđĕĈĎĀĔĄĕĄ



ÿøüñùñāõæéêòîïê÷ôîïôòôñîïê÷õðìöôúôöîê÷ çĎđĆĒĄėČčÿČĎđĆĒĄėČčÿèČąĎĂĄ
õĄĒĄĆĚĆČčā
ćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄ

êđĒČčā
ćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄ
ëÜ ÷ĞďđĎđêĔĝćĚď

çĆĒđĕČčā èČđĎđĆČčā
ćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄ

õĄĒđĘā
ùĊĒĈĔČğď

÷ĞďđĎđ











õĚĎāĔĈČēĄĆĄċğďčĄČĖĊĒĈĔČğď











ðđČÿĔĖďāċĊĀĔđćĄ











õČĔĕĚĕČčđĂĕĝčđČčĄČĔĖďĄėāĀĔđćĄ











õČĔĕĚĕČčĀēĔĖďĄĎĎĄĆĄĕČčĀēćČĄėđĒĀē











àĔđćĄĔĖĈĕđĘğď











ïĀĒćĊĄđćČÿċĈĔĊĊčĖčĎđėđĒđĞďĕĚďĈĒČđĖĔČĄčğďĔĕđČĘĈĂĚď 









ïĀĒćĊĄĝĄďĄĔĕĒđėāĒđąĎĀęĈĚďčĄČĄđĈČğĔĈĚď











ïĀĒćĊĄĝĈČĀĕĒĊĔĊĔĕĊďĈĞĎđĆĊĄĐĂĄ











úĝĒđēêČĔđćāĄĕđēĀĔđćĄ











çĔĖďāċĊĀĔđćĄčĄČčĀĒćĊ
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ÿøüñùñāõæéêòîïê÷ôîïôòôñîïê÷õðìöôúôöîê÷ çĎđĆĒĄėČčÿČĎđĆĒĄėČčÿèČąĎĂĄ
õĄĒđĘā
ùĊĒĈĔČğď

çĆĒđĕČčā%ČđĎđĆČčā
ćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄ

õĄĒĄĆĚĆČčā
ćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄ

êđĒČčā
ćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄ
ëÜ ÷ĞďđĎđêĐĝćĚď

÷ĞďđĎđ











õĄĒđĘĀēĔĈĈĒĆĄĉĝĈďđĖē











ëĊČĀēĈČĀĕĒĊĔĊēĈĒČđĖĔČĄčğďĔĕđČĘĈĂĚď











ûĒĈĚĔĕČčĀēĔĖďĄĎĎĄĆĄĕČčĀēćČĄėđĒĀē











ëĊČĀēĄĝćČÿċĈĔĊĄĝĔĖĒĔĊĊčĖčĎđėĈĒČđĖĔČĄčĚďĔĕđČĘĈĂĚď 









ČÿėđĒĄĎĈČĕđĖĒĆČčÿĀĐđćĄ











ûĒĈĚĔĕČčđĂĕĝčđČčĄČĔĖďĄėāĀĐđćĄ











çđĔąĀĔĈČē











çĔĖďāċĊĀĐđćĄĉĊČĀēčĄČĒĝĔĕČĄ











õĒđąĎĀęĈČē ĈčĕĝēĄĝĒđąĎĀęĈČēĆČĄĕđĒđĔĚČčĝ











úĝĒđēêČĔđćāĄĕđē













ëÜ ðđČÿõĎĊėđĒČĄčÿ÷ĕđČĘĈĂĄ
àĐđćĄĔĈČćČđĄĒĄĆĚĆā









êČćđĕāĔĈČēêČĘđĒĊĆāĔĈČē











êČćđĕāĔĈČēêČĘđĒĊĆāĔĈČēĆČĄĈĈďćĖĕČčđĞē
ĔčđđĞēčÿĎĖęĊćĄĄďğď











õĚĎāĔĈČēõĄĆĂĚď











õĚĎāĔĈČēĆČĄĎđĆĔĝøĒĂĕĚď











çĆđĒĀēĈďĔğĄĕĚďĄĆĂĚďĘĒāĔĊē











çĆđĒĀēĊĈďĔğĄĕĚďĄĆĂĚďĘĒāĔĊē











êĔĚĕĈĒČčĀēĒÿĐĈČēĕĊēêê÷ôõčĄČ
ĕĚďĒđĔğĚďđĖĔĖĈĕĀĘđĖďĔĈĄĖĕā

























õĒÿĐĈČēĕĊēêê÷ôõĈĕĒĂĕđĖē



ðđČÿ





÷ĞďđĎđĈČĔĒĄĘċĈĂĔĄēĈČĔĕĒĈĕĀĄēĒđčĄĕĄąđĎāē



ÿøüñùñāöæçòçðùøîïìïçøç÷øç÷ìõöô÷îôöî÷ñôùïçíçöòïêöòôîïôôñîïòêõîûêîöì÷êò
ççĈĒĆđĎĄąČčđĞā
ĔĖąđĎĄĂđĖĄĆđĒÿēĄčČďāĕđĖ

 

ĄĒÿĒċĒđĖď

7đđċĈĔĂĄđČčđćđāē
ĄĆđĒÿēđČčđĀćđĖ

ÞĒċĒđčĄČď

÷ĖďĕĔĕāē
čĄċĄĒđĞ
čĀĒćđĖē

































÷ùòôðô 





ČĄėđĒÿčĈĒćğď





ĄđČąĀēčĄČĀĐđćĄĕĒĂĕĚď










ÿøüñùñā÷æòđČčĝĒĝĔĚđđĖĄďāčĈČĔĈãČĎđõđĎĖĈċďČčğďêČĘĈČĒāĔĈĚďĆČĄĕđďđđĂđĖėĂĔĕĄĕĄČĖđĘĒĀĚĔĊĖđąđĎāēàčċĈĔĊēĄďÿûğĒĄ êĄû ĈąÿĔĊ
ĕČēćČĄĕÿĐĈČēĕĚďďĝĚďāā

êĚďĖĂĄôĂĎđĖ
ùđąđĎāêĄûĄĝĕđďđČčĝĒĝĔĚđ
ďđČčāđďĕĝĕĊĕĄ




òçî

ïĒÿĕđēČčĄČđćđĔĂĄėđĒđĎđĆČčāēčĄĕđČčĂĄēĕĊēñĊĕĒČčāēôďĕĝĕĊĕĄē



ôûî

ïĒÿĕđēČčĄČđćđĔĂĄĖđąđĎāēĕĊēêĄû

ÿøüñùñāøæõðìöôúôöîê÷êúçöñôéì÷òõêöîòôñîñôõôîì÷ì÷ê÷ôòçõôêéïðìñçøîïê÷öç÷øìöîôøìøê÷ïçî
ûöìñçøôôøì÷ì÷øì÷øöôñôïöçøîç÷
êĂćđēĔĖďĄĎĎĄĆāē
éČĄĈĔĂĕĈē

ĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄ

B
õĎāċđēĔĖďĄĎĎĄĆğďêčÿĔĕĊ!
¼

éČĄĈĔĂĕĈēĈĝĒđĖēčĄČĈčĎĊĔĕĊĒČĄĔĕĀē
ĄĆĄċğďĈĆÿĎĊēĄĐĂĄē

÷ĞďđĎđĄĐĂĄēĔĖďĄĎĎĄĆğď
éČĄĈĔĂĕĈēĈĝĒđĖēčĄČĈčĎĊĔĕĊĒČĄĔĕĀē
ĄĆĄċğďĈĆÿĎĊēĄĐĂĄē

÷ĞďđĎđĄĐĂĄēĔĖďĄĎĎĄĆğďĔĈ
ĈĕĒĊĕÿ
éČĄĈĔĂĕĈēĈĝĒđĖēčĄČĈčĎĊĔĕĊĒČĄĔĕĀē
ĄĆĄċğďĈĆÿĎĊēĄĐĂĄē

ìĈĒđ

ìĈĒđ











çĒĈĄĆĆĕĄĖĕĝĕðđĆČĔĕāúđĒđĕĈĘď



¤Î¿¤f£ce¿üìúîçïì÷îçïùèêöòì÷ì÷ééõ÷ðô÷êðù
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 ÷ĖĎĊĒğďĈĕĄČĄĝĕĊďĖĊĒĈĔĂĄ
 ÷ĈčÿċĈĈĒĂĕĚĔĊĔĕđĀďĕĖđĔĊĈČğďĈĕĄČûĔĕđĄďÿĎđĆđĕĈĕĒÿĆĚďđĕĊēĄÿďĕĊĔĊē ĎĈčĕČčĝ čĄČĝĘČĔĕđďĄďĕĂĔĕđČĘđĄĒČċĝ čĎ ĄĖĕāē
 çėđĒÿĕĊďĀďĄĒĐĊđĖČĔĘĞĈČčĄĕÿĕđĕĒĀĘđďĀĕđē
 çėđĒÿėĖĔČčÿĒĝĔĚĄđĖĄĔčđĞďĈČĘĈČĒĊĄĕČčāćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄčĄČĀĘđĖďĕĊďĈđĒČčāČćČĝĕĊĕĄĝĚēĈĒČĆĒÿėĈĕĄČĔĕĊďĄĒĕĊēĈĆčĖčĎĂđĖõôð
 êĂĔĕĈĈČĕĊćĈĖĄĕĂĄēđĖėđĒđĎđĆĈĂĕĄČĈĕČēćČĄĕÿĐĈČēĕĊēĈĒĂĕĚĔĊēĔĕĄĒĕđĖÿĒĕđĖď
 êÿďčĄĕĄąÿĎĄĕĈĈďđĂčČĄĔĈĈĒČĔĔĝĕĈĒđĖēĈčČĔċĚĕĀēĔĖďĖđąÿĎĈĕĄČčĄĕÿĔĕĄĔĊ÷ĕđďĂďĄčĄĄďĄĆĒÿėđďĕĄČĕĄĈďđĂčČĄđĖąĄĒĞďđĖďĕđėđĒđĎđĆČčĝĀĕđē
 ÷ĈĈĒĂĕĚĔĊćĚĒĈÿďĄĒĄĘğĒĊĔĊēĈĆčĄĕÿĔĕĄĔĊēĔĖĎĊĒğĔĕĈĄďĕĂĔĕđČĘĄĕĄĈćĂĄćČĈĞċĖďĔĊĈĆčĄĕÿĔĕĄĔĊēĄĒČċĝĄĒđĘāēĒĈĞĄĕđēĈĒĂđćđēĄĒĄĘğĒĊĔĊē
đďđĄĕĈğďĖđČćČđčĕāĕĊčĄČçúñČćČđčĕāĕĊ
 çďĄĆĒÿėđďĕĄČđČċĈĕČčĀēćČĄėđĒĀēĕđĖĂďĄčĄêÜ
 çďĄĆĒÿėđďĕĄČđČĄĒďĊĕČčĀēćČĄėđĒĀēĕđĖĂďĄčĄêÜ
 ñĈĕĄėđĒÿĄĝčĄĕÿĔĕĄĔĊėđĒđĎđĆČčāēĄďĄĝĒėĚĔĊē
 çďĄĆĒÿėđďĕĄČĕĖĘĝďĄėđĒđĎĝĆĊĕĄĀĔđćĄđĖĀĘđĖďčĄĕĄĘĚĒĊċĈĂĔĕĄąČąĎĂĄĕĊēĈČĘĈĂĒĊĔĊē
 çďĄĆĒÿėĈĕĄČĕđĄďĕĂĔĕđČĘđĈČĔĝćĊĄĄĝĕĄėĖĔČčÿĒĝĔĚĄđĖĄĔčđĞďĄĕđČčāĈČĘĈĂĒĊĔĊčĄČĄėĄČĒĈĂĕĄČĝďđĝĕĄďĀĘĈČĔĖĈĒČĎĊėċĈĂĔĕĄąČąĎĂĄĕđĖēčĄČĕđđĔĝ
ĄĖĕĝĈĕĄėĀĒĈĕĄČĔĕđĖēčĚćČčđĞēĕđĖĈďĕĞđĖê
 çďĄĆĒÿėĈĕĄČĊĖĈĒĄĐĂĄĄĝĈĕĄąĂąĄĔĊĄĖĕđčČďāĕĚďûąÿĔĈČĕđĖÿĒċĒđĖĕđĖďêĂĔĊēĊĖĈĒĄĐĂĄĄĝĈĕĄąĂąĄĔĊĄĖĕđčČďāĕđĖąÿĔĈČĕđĖďćĝĕĄďĊ
ĈČĘĈĂĒĊĔĊĀĘĈČĈČĎĀĐĈČĕĊďĄĖĕđĕĈĎāėđĒđĎĝĆĊĔĊčĄČĕđĔĘĈĕČčĝđĔĝĀĘĈČčĄĕĄĘĚĒĊċĈĂĔĕĄąČąĎĂĄĕĊē îûđĖĈĂďĄČÿĆČĄĔĕđČĘĈĂĄĈČĘĈĂĒĊĔĊēčĄČúûąÿĔĈČĕĊēõôð 
 çďĄĆĒÿėĈĕĄČĕđđĔĝĕĊēćČĄėđĒÿēđĖĄđĀďĈČĈĕÿĕĊďĄėĄĂĒĈĔĊĕĚďĖđĘĒĈĚĕČčğďĄĔėĄĎČĔĕČčğďĈČĔėđĒğďĄĝĕĄĄčĄċÿĒČĔĕĄĀĔđćĄĈČĘĈČĒĊĄĕČčāēćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄē
 ôĂďĄčĄēĄĖĕĝēĔĖĎĊĒğďĈĕĄČĄĝĕđĖēĖĝĘĒĈđĖēĈĈČĔđćāĄĕĄĄĝĚĎāĔĈČēĄčČďāĕĚďĆČĄĕĄđđĂĄĊÿćĈČĄčĄĕĄĔčĈĖāēĀĘĈČĈčćđċĈĂĀĘĒČ
 çďĄĆĒÿėĈĕĄČĕđĕĊēćČĄėđĒÿēĎđĆČĔĕČčğďĕĈčĄĒĕğďčĈĒćğďĔĕĊďĈĒĂĕĚĔĊĕāĒĊĔĊēćČĎđĆĒĄėČčğďąČąĎĂĚď
 ôČĈďćĈĂĐĈČēĄĖĕĀēĔĖĎĊĒğďđďĕĄČĈėĝĔđďĔĖďĕĒĀĘđĖďđČĒđĜđċĀĔĈČēĕđĖĄĒĕđĖď
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çĆĒđĕČčā
èČđĎđĆČčā
ćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄ

õĄĒĄĆĚĆČčā
ćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄ

êđĒČčā
ćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄ

êČĈĒČĔĝēõĚĎāĔĈĚďĄĆĄċğďčĄČĖĊĒĈĔČĚďĄďÿïç
ĀĚēđèĄċĝ
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õĄĒđĘā
ùĊĒĈĔČğď

÷ĞďđĎđ

õĚĎāĔĈČēĄĆĄċğďčĄČĖĊĒĈĔČğď
ïçđĖèĄċđĞ

õêöîéöçúìöç÷øìöîôøìøç÷

ïùöîçêùøêöêùôù÷ç











ï

























































ùõôðôîõôñêòôõô÷ô

ÿøüñùñāæôîïôòôñîïçêôñêòçêõîûêîöì÷êò çĎđĆĒĄėČčÿČĎđĆĒĄėČčÿèČąĎĂĄ
êđĒČčā
ćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄ

 ïĝĔĕđēĚĎĊċĀďĕĚďĈđĒČčāēćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄē

çĆđĒĀēĈđĒĈĖÿĕĚďĘĒāĔĊē čĄċĄĒĝđĔĝ



ûđďćĒČčĀē



ðČĄďČčĀē



çĆĄċğďĕđĖÿĒċĒđĖĄĄĒĕđĖïğćČčĄúõç ď



êĐĚĕĈĒČčđĞêďćđčđČďđĕČčĀē



êĐĚĕĈĒČčđĞøĒĂĕĈēûğĒĈē



ðđČÿ

çĆĒđĕČčā
èČđĎđĆČčā
ćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄ

õĄĒĄĆĚĆČčā
ćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄ

õĄĒđĘā
ùĊĒĈĔČğď

÷ĞďđĎđ




 ïĝĔĕđēĚĎĊċĀďĕĚďĄĒĄĆĚĆČčāēćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄē



çĆđĒĀēĒğĕĚďĖĎğďčĄČĖĎČčğďĘĒāĔĊē čĄċĄĒĝđĔĝ





ûđďćĒČčĀē





ðČĄďČčĀē





êĐĚĕĈĒČčđĞêďćđčđČďđĕČčĀē





êĐĚĕĈĒČčđĞøĒĂĕĈēûğĒĈē





ðđČÿ





ïĝĔĕđēĚĎĊċĀďĕĚďĄĆĒđĕČčāēąČđĎđĆČčāē
ćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄē
çĆđĒĀēĉğĚďėĖĕğď čĄċĄĒĝđĔĝ



ûđďćĒČčĀē



ðČĄďČčĀē



êĐĚĕĈĒČčđĞêďćđčđČďđĕČčĀē



êĐĚĕĈĒČčđĞøĒĂĕĈēûğĒĈē



ðđČÿ



ÿøüñùñāôæõöô÷öîòòîçúôöòñêøçóùúôöôðôéîïì÷ðôéî÷øîïì÷èç÷ì÷
ČĄėđĒĀē

úđĒđĎđĆČčā
èÿĔĊ ą

ðđĆČĔĕČčāèÿĔĊ Ą

ČĄėđĒĀēĄĝêĕĈĒđĘĒđďČĔĝêĔĝćĚď

çĒďĊĕČčĀē ć

íĈĕČčĀē Ć

àĔđćĄĄĝĄĒđĘāĖĊĒĈĔĂĄēĘĚĒĂēćČčĄĂĚĄĈĂĔĒĄĐĊē
đĖćČĄĒčĈĂĀĒĄďĕđĖėđĒđĎđĆČčđĞĀĕđĖē









÷ĖďĄĎĎĄĆĄĕČčĀēćČĄėđĒĀē ČĔĕĚĕČčĀē









ðđČĀēćČĄėđĒĀēĄĝĈĕĈĒđĘĒđďČĔĝĈĔĝćĚď









÷ĞďđĎđ








ČĄėđĒĀē

úđĒđĎđĆČčā
èÿĔĊ ą

ðđĆČĔĕČčāèÿĔĊ Ą

ČĄėđĒĀēĄĝêĕĈĒđĘĒđďČĔĝêĐĝćĚď

çĒďĊĕČčĀē ć

íĈĕČčĀē Ć

çĔėĄĎČĔĕČčĀēĈČĔėđĒĀē









êčČĕĝĈďđČėĝĒđČĕĀĎĊ









õĒđąĎĀęĈČēĆČĄĄđĉĊĂĚĔĊĒđĔĚČčđĞĎĝĆĚĈĐĝćđĖ
ĄĝĕĊďĖĊĒĈĔĂĄ









çđĔąĀĔĈČē









÷ĖďĄĎĎĄĆĄĕČčĀēćČĄėđĒĀē ĘĒĈĚĔĕČčĀē









ðđČĀēćČĄėđĒĀēĄĝĈĕĈĒđĘĒđďČĔĝĈĐĝćĚď









÷ĞďđĎđ
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ÿøüñùñāāĂæõöô÷îôöî÷ñô÷úôöôðôéìøêòïêöòçøôñîïòêõîûêîöì÷êò çĎđĆĒĄėČčÿČĎđĆĒĄėČčÿèČąĎĂĄ
êđĒČčā
ćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄ

õĄĒĄĆĚĆČčā
ćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄ

çĆĒđĕČčā èČđĎđĆČčā
ćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄ

ñĈĂđďçėđĒđĎĝĆĊĕĄĀĔđćĄ







õĄĒđĘā
ùĊĒĈĔČğď



÷ĞďđĎđ



çėđĒđĎĝĆĊĕĊĄđĉĊĂĚĔĊĈČćČčđĞĔčđđĞ











çėđĒđĎĝĆĊĕđđĔĝĈČĘđĒĊĆāĔĈĚďĔĈĈČĘĈČĒāĔĈČēđĖ
ĎāĕĕđďĕĄČĄĝċĈđĊďĂĈēėĖĔČčĀēčĄĕĄĔĕĒđėĀē
ďďďď
ďďčĎ











çėđĒđĎĝĆĊĕĊĄđĉĊĂĚĔĊĆČĄČĔċğĔĈČēĕđĖĒČĔĕČčğďčĄ
ĕĄĎĖÿĕĚď ÿĒċĒďÿĒċĒď











çėđĒđĎĝĆĊĕĊĈČĘđĒāĆĊĔĊĆČĄĕĊďĒđāċĈČĄċĈĒĄďĕČčğď
ĔĚÿĕĚď ÿĒċĒď











ėĀĎĈČĄĈČĘĈČĒāĔĈĚďĄĝĕĊćČĄĆĒĄėāāĕĊĒĞċČĔĊ
ĀĒđĖēāĔĖďĝĎđĖĕĚďĘĒĈğď ÿĒċĒĈĕĚĘĈĖĕČčđĞ
čğćČčĄĄĒċĒď











çėđĒđĎĝĆĊĕĊĈďĂĔĘĖĔĊĔĕđĎĄĂĔČđĄďĕČĈĕğČĔĊēĕĚď
ĈČĕğĔĈĚďĕđĖčđĒĚďđěđĞ&29,'ĔĕđďĒĚĕđĆĈďā
ĕđĀĄ ÿĒċĒď











çėđĒđĎĝĆĊĕĊĈďĂĔĘĖĔĊĔĕđĎĄĂĔČđĄďĕČĈĕğČĔĊēĕĚď
ĈČĕğĔĈĚďĕđĖčđĒĚďđěđĞ&29,'ĔĈĕđĖĒČĔĕČčÿ
ĆĒĄėĈĂĄĈČĘĈČĒāĔĈČēđĖćČĄċĀĕđĖďĕđĖĒĎĈĚėđĒĈĂĄû
ÿĒċĒďčĄČÿĒċĒď











çĖĐĊĀďĊĄđĉĊĂĚĔĊĈČćČčđĞĔčđđĞ ĄĒċĒď











çėđĒđĎĝĆĊĕĊĈďĂĔĘĖĔĊĈČĘĈČĒāĔĈĚďĈĕĊđĒėā
ĈČćĝĕĊĔĊēĄĆĂĚďćĄĄďğď ĄĒċĒď











ñĊĈČĔĕĒĈĕĀđđĔĝčĒĄĕČčāēĈďĂĔĘĖĔĊēĈĕĊđĒėā
ĈČĔĕĒĈĕĀĄēĒđčĄĕĄąđĎāē ĄĒċĒĕĒĂĕđď











çėđĒđĎĝĆĊĕđđĔĝĕĊēĉĊČÿēđĖčĄĎĞĕĈĕĄČĄĝĕđ
ĄĔėĄĎČĔĕāĒČđĔĖąĝĎĄČđčĄČčĄĕĄąÿĎĎĈĕĄČĄĝĄĔėĄĎČĔĕČčā 
ĈĕĄČĒĈĂĄĔĈĄĔėĄĎČĔĀďĈēĈČĘĈČĒāĔĈČē ÿĒċĒď









çėđĒđĎĝĆĊĕĊĈďĂĔĘĖĔĊćĒÿĔĊēHĎČĄďČčĝĈČĘđĒāĆĊĔĊ
ĖėČĔĕÿĈďĚďñêĈČĘĈČĒāĔĈĚď ĄĒċĒď





















çėđĒđĎĝĆĊĕĊĈďĂĔĘĖĔĊĈČćČčğďčĄĕĊĆđĒČğďćĒĄĔĕĊĒČđĕāĕĚď
ĎĊĕĕĝĈďĚďĄĝĕĊďĄďćĊĂĄĕđĖčđĒĚďđěđĞ&29,'

çĖĕđĄĄĔĘđĎđĞĈďđČćČčĊĆĝĒđČĕđĖĒČĔĕČčĀēĈČĘĈČĒāĔĈČē
ėČĎđĐĈďĂĄēĆĖďĄĔĕāĒČĄĄČćĝĕđđČ ÿĒċĒď









çėđĒđĎĝĆĊĕĊĈďĂĔĘĖĔĊćĒÿĔĊēêČćĝĕĊĔĊčĈėĄĎĄĂđĖčĂďĊ
ĔĊēĔĈĈČĘĈČĒāĔĈČēĈĔĕĂĄĔĊēĆČĄĒđāċĈČĄĒğĕĚďĖĎğď 
ÿĒċĒď









çėđĒđĎĝĆĊĕĊĈďĂĔĘĖĔĊćĒÿĔĊēêďĂĔĘĖĔĊĈČĘĈČĒāĔĈĚďđĖ
ĄĒĀĈČďĄďčĄĕÜĈĐĄĂĒĈĔĊĔĈĄďĄĔĕđĎāĎĈČĕđĖĒĆĂĄēčĄĕÿĕĊď

ĈĒĂđćđĕĚďûĒČĔĕđĖĆĀďďĚďĎĝĆĚĕđČčāēČĔĘĞđē
ĀĕĒĚďĆČĄĕđďĈĒČđĒČĔĝĕĊēćČĄĔđĒÿēĕđĖčđĒĚďđěđĞ
&29,' ÿĒċĒĝĆćđđĕđĖď









çėđĒđĎĝĆĊĕĊĈďĂĔĘĖĔĊĈČĘĈČĒāĔĈĚďđĎČĕČĔđĞĈčÿĎĖęĊ

ċĀĔĈĚďċĈĄĕāĈČĔČĕĊĒĂđĖ ÿĒċĒď









çėđĒđĎĝĆĊĕĊčĄĕÜĄđčđāďĄđĉĊĂĚĔĊđĖčĄĕĄąÿĎĎĈČđ

HêúïçĔĕđĖēČĔĕđđČĊĀďđĖēĈĄĆĆĈĎĄĕĂĈē
ÿĒċĒď









çėđĒđĎĝĆĊĕĊĈėÿĄĐđČčđďđČčāĈďĂĔĘĖĔĊĔĕđĖēČćČđčĕāĕĈē
ĂĚďĕđĖēĒđđďĊĕĀēčĄČĕđĖēĄďĄąÿĕĈēćĒĝĚďĚďĂĚď 
ÿĒċĒď









çėđĒđĎĝĆĊĕĊĈďĂĔĘĖĔĊćĒÿĔĊēêČĘđĒāĆĊĔĊĈČĘĈČĒāĔĈĚď
ĄĒđĘāēĎđĆČĔĕČčğďčĄČėđĒđĕĈĘďČčğďĖĊĒĈĔČğď

ÿĒċĒď









çėđĒđĎĝĆĊĕĊĄđĉĊĂĚĔĊČćČĚĕČčğďčĎČďČčğďčĄČċĈĒĄĈĖ
ĕĊĒĂĚďđĖćĈĔĈĞĕĊčĄďĄĄďĄĆčĄĔĕČčÿĎĝĆĚčđĒĚďđěđĞ
&29,' ÿĒċĒďĄĒċĒďčĄČ
ÿĒċĒď

çėđĒđĎĝĆĊĕĄĀĔđćĄĕĚďĄĕđČčğďĎđČđčĕāĕĒČĚď
ĄĎČĈĖĕČčğďĈČĘĈČĒāĔĈĚď

ðđČĀēĈĒČĕğĔĈČēĄėđĒđĎĝĆĊĕĚďĈĔĝćĚď





çėđĒđĎĝĆĊĕĄĀĔđćĄĄĕđČčğďĎđČđčĕāĕĒČĚďĈČĘĈČĒāĔĈĚď
ďčĄċğēčĄČĕĄĄėđĒđĎĝĆĊĕĄĀĔđćĄĕĚďĄĕđČčğď
ĎđČđčĕāĕĒČĚďĈČĘĈČĒāĔĈĚďĒĖđĖĎčğďĎđĂĚďđĖėđĒđ
ĎđĆđĞďĕĄČĈĕđÿĒċĒĕđĖďāĈĕđď



ñĈĂđďĄÿďĈēÿĒċĒĚďçèčĄČéĕđĖď 



















ĄÿďĈēêČĔĕĊđďČčāēčĄČøĈĘďđĎđĆČčāēàĒĈĖďĄē
ÿĒċĒçď  ĈĐĚĎđĆČĔĕČčÿ 











ĄÿďĈēÿĒċĒđĖèďĆČĄĕĊĘđĒāĆĊĔĊ
ĒđĔĄĖĐĊĀďĊēĀčĕĚĔĊēĆČĄĔĖĆčĈčĒČĀďĈēćĄÿďĈēđĖ
ĄėđĒđĞďĕđĖēĈĒĆĄĉĝĈďđĖēčĄČĕĊďĒđĔĕĄĔĂĄĕđĖ
ĈĒČąÿĎĎđďĕđē ĈĐĚĎđĆČĔĕČčÿ 











ĄÿďĈēÿĒċĒđĖéďĆČĄĕĊĘđĒāĆĊĔĊ
ĒđĔĄĖĐĊĀďĊēĀčĕĚĔĊēćČĄėĊČĔĕČčāēćĄÿďĊēčĄĕÿ
ĕĄėđĒđĎđĆČčÿĀĕĊčĄČ ĈĐĚĎđĆČĔĕČčÿ 
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ÿøüñùñāõæéêòîïê÷ôîïôòôñîïê÷õðìöôúôöîê÷ çĎđĆĒĄėČčÿČĎđĆĒĄėČčÿèČąĎĂĄ
õ

õ

êđĒČčā
ćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄ

÷ĞďđĎđêĔĝćĚď

çĆĒđĕČčā
èČđĎđĆČčā
ćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄ

õĄĒĄĆĚĆČčā
ćĒĄĔĕĊĒČĝĕĊĕĄ

õĄĒđĘā
ùĊĒĈĔČğď

÷ĞďđĎđ

õĚĎāĔĈČēĄĆĄċğďčĄČĖĊĒĈĔČğď











ûđďćĒČčĀēêČĕĊćĈĖĄĕČğď











ûđďćĒČčĀēąÿĔĈČÿĒċĒĄĄĒĕđĖïğćČčĄúõç ò 









ðČĄďČčĀēîćČĚĕČčāõĈĎĄĕĈĂĄ











ðČĄďČčĀēąÿĔĈČÿĒċĒĄĄĒĕđĖïğćČčĄúõç ò











êĐĚĕĈĒČčđĞêďćđčđČďđĕČčĀē











êĐĚĕĈĒČčđĞøĒĂĕĈēûğĒĈē











ðđČÿ





















õĒđāċĈČĈēćČĄĘĈĂĒČĔĊēĊĈćĄāēĄĎĎđćĄāē PDQDJHPHQWIHHV 









ĄÿďĈēĄĝĔĖďćĈćĈĀďĈēĈČĘĈČĒāĔĈČē











ĄÿďĈēĄĝĊĔĖďĈĒĆĄĉĝĈďĄčĒÿĕĊāĄĝčĒÿĕĊ
ĈĒđďđČĄčĝėđĒđĎđĆČčĝčĄċĈĔĕğē











ĄÿďĈēĆČĄĈďĊĈĒĚĕČčĀēĊĈĒĂćĈē











àĐđćĄĖđćđĘāēčĄČėČĎđĐĈďĂĄē











àĐđćĄĕĄĐČćĂđĖ











çĔėĄĎČĔĕČčĀēêČĔėđĒĀēçĖĕđĄĄĔĘđĎđĞĈďĚď











àĐđćĄčĄČĒđāċĈČĈēĄĒĄĆĆĈĎČđćĝĘđĖĆČĄĎđĆĄĒČĄĔĝĄĆĒđĕğď











ðđČĀēĄđČąĀēĆČĄĖĊĒĈĔĂĈēĊĈćĄāē











ðđČĀēĄđČąĀēĆČĄĖĊĒĈĔĂĈēĄĎĎđćĄāē











êďĀĒĆĈČĄ











äćĒĈĖĔĊ











øĊĎĈČčđČďĚďĂĈē











êďđĂčČĄ











ČĄėāČĔĊčĄČĒđąđĎā











ðđČÿĀĐđćĄ











õđĔĝĖĀĒêðïê











õĄĒđĘĀēĔĈĈĒĆĄĉĝĈďđĖē











ñČčĕĀēĄđćđĘĀē











êĒĆđćđĕČčĀēĈČĔėđĒĀē











ðđČĀēĄĒđĘĀē











õĚĎāĔĈČēĄĆĂĚď











ûđďćĒČčĀē











ðČĄďČčĀē











êĐĚĕĈĒČčđĞêďćđčđČďđĕČčĀē











êĐĚĕĈĒČčđĞøĒĂĕĈēûğĒĈē











õĚĎāĔĈČēĆČĄĎđĆĄĒČĄĔĝøĒĂĕĚď











ûđďćĒČčĀē











ðČĄďČčĀē











êĐĚĕĈĒČčđĞêďćđčđČďđĕČčĀē











êĐĚĕĈĒČčđĞøĒĂĕĈēûğĒĈē











çĆđĒĀēĈďĔğĄĕĚďĄĆĂĚďĘĒāĔĊē











ûđďćĒČčĀē











ðČĄďČčĀē











êĐĚĕĈĒČčđĞêďćđčđČďđĕČčĀē











êĐĚĕĈĒČčđĞøĒĂĕĈēûğĒĈē











çĆđĒĀēĊĈďĔğĄĕĚďĄĆĂĚďĘĒāĔĊē











ûđďćĒČčĀē











÷ĞďđĎđĈĐĝćĚď

ČÿėđĒĄĎĈČĕđĖĒĆČčÿĀĐđćĄ

õ ðđČÿõĎĊĒđėđĒČĄčÿ÷ĕđČĘĈĂĄ

ðČĄďČčĀē











êĐĚĕĈĒČčđĞêďćđčđČďđĕČčĀē











êĐĚĕĈĒČčđĞøĒĂĕĈēûğĒĈē











ðđČÿ











õĚĎāĔĈČēĄĆĄċğďđĖĖÿĆđďĕĄČĔĈêúï











çĆđĒĀēĄĆĄċğďđĖĖÿĆđďĕĄČĔĈêúï











õĚĎāĔĈČēĆČĄĎđĆĄĒČĄĔĝĄĆĒđĕğďĀĔĚ
ĄĆĒđĕČčđĞĔĖďĈĕĄČĒČĔđĞčĎ
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ȵɅɏɁɉɀȻȰ ȵɅȻɍȵȻɆȸɇȸɇ:
ȵɅȰȳȳȵȿɀȰ:
ȰɌɀ:
ɉɅȵɉȺɉɁɃɇ ȿɃȳȻɇɈȸɇ ɌɃɆɃɈȵɍɁȻȾɃɇ:
ȀǹȉǹȈȉǹȈǾ ĭȅȇȅȁȅīǿȀǾȈ ǹȃǹȂȅȇĭȍȈǾȈ
ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞĮȝȩȡĳȦıȘȢ Ș ıĲȒȜȘ (4) ȝİ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ʌȠıȐ.
ǹ/ǹ
(1)

ǼǿǻȅȈ ǻǹȆǹȃǾȈ

ȀȍǻǿȀȅȈ

ȆȅȈȅ ǹȃǹȂȅȇĭȍȈǾȈ

(2)

(3)

(4)

ȱʌɽʌɲ 22 ʃɲɿ 23 ʆ. 4172/2013
Ɉʊʃʉɿ ɲʋʊ ɷɳʆɸɿɲ ʋʉʐ ʄɲʅɴɳʆɸɿ ɻ ɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ ɲʋʊ ʏʌʀʏʉʐʎ
1.
(ʋɸʌ.ɲ' ɳʌɽʌʉʐ 23)
ȴɲʋɳʆɻ ɶɿɲ ɲɶʉʌɳ ɲɶɲɽʙʆ ɼ ʄɼʗɻ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ɳʆʘ 500 ɸʐʌʙ
2.
ʖʘʌʀʎ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ʏʌɲʋɸɺɿʃʉʑ ʅɹʍʉʐ ʋʄɻʌʘʅɼʎ (ʋɸʌ.ɴ' ɳʌɽʌʉʐ 23)
3. ɀɻ ʃɲʏɲɴʄɻɽɸʀʍɸʎ ɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɹʎ ɸɿʍʔʉʌɹʎ (ʋɸʌ.ɶ' ɳʌɽʌʉʐ 23)
4. ɀɻ ɸʃʋɿʋʏʊʅɸʆɸʎ ʋʌʉɴʄɹʗɸɿʎ (ʋɸʌ.ɷ' ɳʌɽʌʉʐ 23)
5. Ʌʌʊʍʏɿʅɲ, ʋʉɿʆɹʎ ʃɲɿ ʋʌʉʍɲʐʇɼʍɸɿʎ (ʋɸʌ.ɸ' ɳʌɽʌʉʐ 23)
Ʌɲʌʉʖɼ ɼ ʄɼʗɻ ɲʅʉɿɴʙʆ ʍɸ ʖʌɼʅɲ ɼ ɸʀɷʉʎ ʋʉʐ ʍʐʆɿʍʏʉʑʆ
6.
ʋʉɿʆɿʃʊ ɲɷʀʃɻʅɲ (ʋɸʌ. ʍʏ' ɳʌɽʌʉʐ 23)
7. Ɍʊʌʉɿ-ʏɹʄɻ ʋʉʐ ɷɸʆ ɸʃʋʀʋʏʉʐʆ (ʋɸʌ.ɺ' ɳʌɽʌʉʐ 23)
Ɉɸʃʅɲʌʏʊ ʅʀʍɽʘʅɲ ʃɲʏɳ ʏʉ ʅɹʏʌʉ ʋʉʐ ʐʋɸʌɴɲʀʆɸɿ ʏʉ 3% ʏɻʎ
8.
ɲʆʏɿʃɸɿʅɸʆɿʃɼʎ ɲʇʀɲʎ ʏʉʐ ɲʃɿʆɼʏʉʐ (ʋɸʌ. ɻ' ɳʌɽʌʉʐ 23)
ȴɲʋɳʆɸʎ ɶɿɲ ʉʌɶɳʆʘʍɻ ʃɲɿ ɷɿɸʇɲɶʘɶɼ ɸʆɻʅɸʌʘʏɿʃʙʆ ɻʅɸʌʀɷʘʆ
9.
ʃɲɿ ʍʐʆɲʆʏɼʍɸʘʆ (ʋɸʌ.ɽ' ɳʌɽʌʉʐ 23)
ȴɲʋɳʆɸʎ ɶɿɲ ɷɿɸʇɲɶʘɶɼ ɸʉʌʏɲʍʏɿʃʙʆ ɸʃɷɻʄʙʍɸʘʆ (ʋɸʌɿʋʏ.ɿ'
10.
ɳʌɽʌʉʐ 23)
11. ȴɲʋɳʆɸʎ ʗʐɶɲɶʘɶʀɲʎ (ʋɸʌ. ɿɲ' ɳʌɽʌʉʐ 23)
12. Ʌʌʉʍʘʋɿʃɹʎ ʃɲʏɲʆɲʄʘʏɿʃɹʎ ɷɲʋɳʆɸʎ (ʋɸʌɿʋʏ.ɿɴʚ ɳʌɽʌʉʐ 23)
13. ȴɲʋɳʆɸʎ ʋʌʉʎ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃʉʑʎ ʃɲʏʉʀʃʉʐʎ ʅɸ ɹɷʌɲ ʍɸ ʃʌɳʏʉʎ ʅɻ
ʍʐʆɸʌɶɳʍɿʅʉ ɼ ʅɸ ʋʌʉʆʉʅɿɲʃʊ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃʊ ʃɲɽɸʍʏʙʎ (ʋɸʌ. ɿɶ'
ɳʌɽʌʉʐ 23)
14. ȴɲʋɳʆɸʎ ʋʉʐ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍʏʉ ʋʄɲʀʍɿʉ ɸʌɶɲʍɿɲʃɼʎ
ʍʖɹʍɻʎ ʊʋʘʎ ɲʐʏɼ ʉʌʀɺɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 12 ʏʉʐ ʆ.
4172/2013, ɸʔʊʍʉʆ ɻ ʏʅɻʅɲʏɿʃɼ ɼ ʉʄɿʃɼ ɸʇʊʔʄɻʍɻ ɷɸʆ ɹʖɸɿ
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɻɽɸʀ ʅɸ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ʅɹʍʉʐ ʋʄɻʌʘʅɼʎ ɼ
ʅɹʍʘ ʋɲʌʊʖʉʐ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʋʄɻʌʘʅʙʆ (ʋɸʌ. ɿɷ' ɳʌɽʌʉʐ 23)
15. ȴɲʋɳʆɸʎ ɸʆʉɿʃʀʘʆ, ɸʔʊʍʉʆ ɻ ɸʇʊʔʄɻʍɼ ʏʉʐʎ ɷɸʆ ɹʖɸɿ
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɻɽɸʀ ʅɸ ʏɻ ʖʌɼʍɻ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ʅɹʍʉʐ ʋʄɻʌʘʅɼʎ ɼ
ʅɹʍʘ ʋɲʌʊʖʉʐ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ʋʄɻʌʘʅʙʆ. (ʋɸʌ. ɿɸ' ɳʌɽʌʉʐ 23)
16.
ɍʌɻʅɲʏɿʃɳ ʋʉʍɳ ɼ ɳʄʄɲ ɲʆʏɲʄʄɳɶʅɲʏɲ ʋʉʐ ʏʐʖʊʆ ʃɲʏɲɴʄɼɽɻʃɲʆ
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17.

ɳʅɸʍɲ ɼ ɹʅʅɸʍɲ ɶɿɲ ʅɻ ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏɻʅɹʆɻ ʋʙʄɻʍɻ
ɷɿɲʔɻʅɿʍʏɿʃʉʑ ʏɻʄɸʉʋʏɿʃʉʑ ʖʌʊʆʉʐ. (ʋɸʌ.ɿʍʏ’ ɳʌɽʌʉʐ 23)
ȴɲʋɳʆɸʎ ɶɿɲ ɷʌɳʍɸɿʎ ɸʏɲɿʌɿʃɼʎ ʃʉɿʆʘʆɿʃɼʎ ɸʐɽʑʆɻʎ ʍʏɻʆ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɷɸʆ ʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆ ʄʉɶɿʍʏɿʃɳ ʃɹʌɷɻ ʖʌɼʍɻʎ (ɳʌɽʌʉ
22)
ȿʉɿʋɹʎ ɷɲʋɳʆɸʎ ʋʉʐ ɷɸʆ ɲʆɲɶʆʘʌʀɺʉʆʏɲɿ ʋʌʉʎ ɹʃʋʏʘʍɻ

18.
ȿʉɿʋɳ
19. ȴɲʋɳʆɸʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ɸʆɷʉʉʅɿʄɿʃɳ ʅɸʌɿʍʅɳʏɲ ʋʉʐ ɸʅʋʀʋʏʉʐʆ
ʍʏʉ ʋɸɷʀʉ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 48 (ʋɲʌ.4 ɳʌɽʌʉʐ 48)
20. ɀɻ ɸʃʋʏɿʋʏʊʅɸʆɸʎ ɷɲʋɳʆɸʎ ʏʊʃʘʆ-ɉʋʉʃɸʔɲʄɲɿʉɷʊʏɻʍɻ (ɳʌɽʌʉ
49 ʆ.4172/2013)
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

……

ɀɻ ɸʃʋʏɿʋʏʊʅɸʆɸʎ ɷɲʋɳʆɸʎ ɲʋʉʍɴɹʍɸʘʆ ɲʋʊ ʐʋɸʌɲʇʀɲ ʄʊɶʘ
ʍʐɶʖʙʆɸʐʍɻʎ (ɳʌɽʌɲ 52 & 54 ʆ.4172/2013)
ȴɲʋɳʆɸʎ ʔʉʌɹʘʆ ȳɸʆɿʃɼʎ Ⱦʐɴɹʌʆɻʍɻʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ɹʍʉɷɲ
ɲʋɲʄʄɲʍʍʊʅɸʆɲ ʏɻʎ ʔʉʌʉʄʉɶʀɲʎ
ȴɲʋɳʆɸʎ ʆɲʐʏɿʄɿɲʃʙʆ ɸʋɿʖ/ʍɸʘʆ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ɹʍʉɷɲ
ɲʋɲʄʄɲʍʍʊʅɸʆɲ ʏɻʎ ʔʉʌʉʄʉɶʀɲʎ
ȴɲʋɳʆɸʎ ɲʋɲʄʄɲʍʍʊʅɸʆʘʆ Ɂ.Ʌ.
ȴɲʋɳʆɸʎ ɲʍʏɿʃʙʆ ʅɻ ʃɸʌɷʉʍʃʉʋɿʃʙʆ ɸʏɲɿʌɸɿʙʆ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ
ɹʍʉɷɲ ʅɻ ʐʋʉʃɸʀʅɸʆɲ ʍʏʉ ʔʊʌʉ
ȷɻʅʀɲ ʖʌɼʍɻʎ ʏʘʆ ɸʏɲɿʌɸɿʙʆ ʋʉʐ ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆ ʘʎ ʍʑʍʏɻʅɲ
ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɼʎ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʉʐ ʆ. 4819/2021.
ɉʋɸʌɴɳʄʄʉʆ ʋʉʍʊ ɷɲʋɲʆʙʆ ʋʉʄɿʏɿʍʏɿʃʙʆ ʖʉʌɻɶɿʙʆ (ɳʌɽʌʉ 12
ʋɲʌ. 1 ʆ. 3525/2007)
ȴɲʋɳʆɸʎ ɸʋɹʆɷʐʍɻʎ ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɲʔɿʃɼʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ (ɳʌɽʌʉ 8 ʆ.
3905/2010)
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ȴɻʄʙʆʘ ʐʋɸʑɽʐʆɲ ʊʏɿ ɹʖʉʐʆ ʐʋʉɴʄɻɽɸʀ ʉʌɽɳ ʊʄɸʎ ʉɿ
ɷɻʄʙʍɸɿʎ ʋɲʌɲʃʌɲʏʉʑʅɸʆʉʐ ʔʊʌʉʐ ɸɿʍʉɷɼʅɲʏʉʎ
ʃɲɿ ɲʋʊɷʉʍɻʎ ʏʘʆ ɹʅʅɸʍʘʆ ʔʊʌʘʆ (ʋɲʌ. 3 ɳʌɽʌʉʐ
38 ʆ. 2873/2000)
ɁȰȻ
1

ȅ ȊȆȅȋȇǼȅȈ
ȊȆȅīȇǹĭǾ-Ȉĭȇǹīǿǻǹ

ȅ ȁȅīǿȈȉǾȈ ĭȅȇȅȉǼȋȃǿȀȅȈ
ȊȆȅīȇǹĭǾ-Ȉĭȇǹīǿǻǹ

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Μαρτίου 2022
Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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