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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 141417/Δ2
Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 11 εδαφ. ε και του
άρθρου 5 παρ. 11 εδαφ. γ του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του
άρθρου 7 παρ 1, 2 του Ν. 2525/1997 (Α΄ 188) “Ενιαίο
Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και
άλλες διατάξεις”.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α υποπ. ββ
του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
και λοιπές διατάξεις».
3. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 73/2015 (Α΄ 116)
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
5. Την με αριθμ. 23/30-06-2016 πράξη του Δ.Σ. του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνον
Το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες
στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο ορίζεται ως εξής:
ΕΝΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ
ΓΛΩΣΣΕΣ (ΕΠΣ-ΞΓ)
ΑΠΟ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΩΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες
(ΕΠΣ-ΞΓ) αφορά τις γλώσσες που περιλαμβάνονται στα
ισχύοντα ωρολόγια προγράμματα και συγκεκριμένα

Αρ. Φύλλου 2871

την Αγγλική ως πρώτη ξένη γλώσσα, η οποία είναι
υποχρεωτική σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού και του
Γυμνασίου, καθώς επίσης τη Γαλλική και τη Γερμανική ως
δεύτερες ξένες γλώσσες, οι οποίες προσφέρονται κατ’
επιλογήν από την Ε’ Δημοτικού. Το ΕΠΣ-ΞΓ αφορά επίσης
και άλλες γλώσσες που περιλαμβάνονται στο Γυμνάσιο,
π.χ. η Ιταλική, και γλώσσες που μπορεί να περιληφθούν
στο μέλλον, ως υποχρεωτικές ή επιλογής, ανεξαρτήτως
των ωρών που προβλέπονται για τη διδασκαλία της καθεμίας εξ αυτών.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΠΣ-ΞΓ
Το ΕΠΣ-ΞΓ αποτελεί εργαλείο για τη διδασκαλία και
μάθηση κοινωνικά προσδιορισμένης χρήσης της ξένης
γλώσσας με σκοπό την ανάπτυξη ικανοτήτων κατανόησης και παραγωγής νοημάτων όπως αυτά δηλώνονται
στο κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο παραγωγής τους, σε
γραπτά και προφορικά κείμενα διαφορετικών ειδών λόγου. Προδιαγράφει τους προσδοκώμενους στόχους και
οργανώνει τη γλωσσική ύλη κατά επίπεδο γλωσσομάθειας, με βάση την εξάβαθμη κλίμακα του Συμβουλίου της
Ευρώπης. Στόχος είναι οι μαθητές/τριες να αναπτύσσουν
επικοινωνιακή ικανότητα, γλωσσική επίγνωση, διαπολιτισμική συνείδηση και διαμεσολαβητική ικανότητα και
παράλληλα να προετοιμάζονται για εξετάσεις βάσει των
οποίων θα μπορούν να αποκτήσουν Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.
Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΣ-ΞΓ
Το ΕΠΣ-ΞΓ είναι πρόγραμμα σπουδών (curriculum),
όχι αναλυτικό πρόγραμμα (syllabus) και είναι κοινό για
όλες τις ξένες γλώσσες του σχολείου και ενιαίο για το
Δημοτικό και Γυμνάσιο. Προσδιορίζει τους γενικούς και
επιμέρους δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας από το
επίπεδο Α1 (στοιχειώδης γνώση) μέχρι το επίπεδο Β2
(καλή γνώση της γλώσσας). Το επίπεδο Β (Β1 και Β2 που
αντιστοιχεί σε έναν «ανεξάρτητο χρήστη της γλώσσας»)
είναι το επίπεδο γλωσσομάθειας που είναι επιθυμητό να
έχουν αποκτήσει όλοι/ες οι μαθητές/τριες στην πρώτη
ξένη γλώσσα, ολοκληρώνοντας την υποχρεωτική τους
εκπαίδευση. Επιθυμητό επίσης είναι να έχουν αποκτήσει το επίπεδο Α («βασικός χρήστης της γλώσσας») στη
δεύτερη ξένη γλώσσα.
Οι δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας του ΕΠΣ-ΞΓ είναι
συστοιχισμένοι με τους δείκτες του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (Συμβούλιο της
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Ευρώπης, 2001) αλλά έχουν προκύψει από ερευνητικά
δεδομένα γλωσσικής χρήσης που έχουν παραχθεί από
υποψηφίους στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), με το οποίο το ΕΠΣ-ΞΓ συνάδει, στο πλαίσιο σύνδεσης της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο σχολείο με την πιστοποίησή της. Η περιγραφή
των δεικτών συνίσταται σε αναλυτικές δηλώσεις σχετικά
με τις δράσεις ή ενέργειες που αναμένεται να είναι σε
θέση να κάνουν οι μαθητές/τριες σε κάθε επίπεδο, προκειμένου να θεωρούνται επαρκείς χρήστες της γλώσσας
στο εν λόγω επίπεδο. Η κάθε δήλωση είναι ένας «περιγραφικός» δείκτης (περιγραφητής) της επικοινωνιακής
επάρκειας των μαθητών/τριών.
Οι δείκτες που περιλαμβάνονται στο ΕΠΣ-ΞΓ έχουν
προδιαγραφεί και σταθμιστεί βάσει αναλυτικών διαβαθμισμένων περιγραφών των γλωσσικών ικανοτήτων στις
γλώσσες του σχολικού προγράμματος (αγγλικά, γαλλικά,
γερμανικά).
Οι περιγραφές αυτές προκύπτουν από ποικίλες πηγές
(προηγούμενα προγράμματα σπουδών, διδακτικά/σχολικά εγχειρίδια, εγχειρίδια περιγραφής του γλωσσικού
προφίλ του μαθητή/χρήστη των ξένων γλωσσών, προδιαγραφές εξετάσεων γλωσσομάθειας) και συμπληρώνονται από εμπειρικά δεδομένα και αποτελέσματα μελετών
που εστιάζουν στον Έλληνα χρήστη της ξένης γλώσσας.
Οι δράσεις ή ενέργειες που περιγράφονται είναι συνεπείς με τις προδιαγραφές του ΚΠΓ, αλλά διαφέρουν από
τους συγκεκριμένους δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας
του ΚΠΓ, αφού οι τελευταίοι εξυπηρετούν διαφορετικό σκοπό. Οι περιγραφητές του ΚΠΓ προσδιορίζουν τη
χρήση της γλώσσας που αναμένεται από τον υποψήφιο
τη στιγμή των εξετάσεων, σύμφωνα με τις ενότητες των
εξετάσεων και τις κατηγορίες δοκιμασιών του οργάνου
μέτρησης, αναλόγως του επιπέδου γλωσσομάθειας στο
οποίο ο υποψήφιος επιθυμεί να πιστοποιηθεί. Αντίθετα,
οι περιγραφητές του ΕΠΣ-ΞΓ ορίζουν σε ποιες δράσεις ή
ενέργειες θα πρέπει να εκπαιδευτούν οι μαθητές/τριες
κατά επίπεδο. Ορίζουν επίσης σε ποιο βαθμό πρέπει να
μπορούν να επιτελούν τις επικοινωνιακές αυτές δράσεις,
δηλαδή ποια γλωσσικά μέσα θα πρέπει να μπορούν να
χρησιμοποιούν –ανάλογα με το επίπεδό τους– προκειμένου να επικοινωνούν με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο σε ποικίλα κοινωνικά περιβάλλοντα.
Οι δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας του ΕΠΣ-ΞΓ σε
κάθε επίπεδο είναι σε απόλυτο συσχετισμό με τις ενότητες του ΚΠΓ, οι οποίες εξετάζουν τα εξής:
• Ενότητα 1: Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική
επίγνωση
• Ενότητα 2: Παραγωγή γραπτού λόγου και γραπτή
διαμεσολάβηση
• Ενότητα 3: Κατανόηση προφορικού λόγου
• Ενότητα 4: Παραγωγή προφορικού λόγου και προφορική διαμεσολάβηση.
Οι δράσεις/ενέργειες του ΕΠΣ-ΞΓ που περιγράφονται
αμέσως παρακάτω αφορούν, ειδικότερα, τις εξής επικοινωνιακές δραστηριότητες:
• Κατανόηση γραπτού λόγου
• Παραγωγή γραπτού λόγου και γραπτή διάδραση
• Γραπτή διαμεσολάβηση
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• Κατανόηση προφορικού λόγου
• Παραγωγή προφορικού λόγου και προφορική διάδραση
• Προφορική διαμεσολάβηση
Επειδή σημαντικό κομμάτι της επικοινωνίας των νέων
σήμερα γίνεται με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και η
καθημερινή τους πραγματικότητα τούς επιτρέπει να έρχονται σε επαφή με περισσότερα κείμενα σε οθόνη παρά
σε χαρτί, επιχειρεί να συνδέσει την επικοινωνιακή επάρκεια στην ξένη γλώσσα με τον ψηφιακό εγγραμματισμό
των μαθητών/τριών. Επιχειρεί δηλαδή να συμπεριλάβει
στο σύστημα διαβάθμισης των επιπέδων γνώσης της ξένης γλώσσας περιγραφητές που έχουν σχέση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στην επικοινωνία, κάτι για το
οποίο δεν υπάρχει προηγούμενο στη διεθνή πρακτική.
Με βάση τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι το ΕΠΣ-ΞΓ
ακολουθεί τη λογική ότι ένα πρόγραμμα σπουδών είναι
σκόπιμο να προδιαγράφει τα στοιχεία του γνωστικού
αντικειμένου που πρέπει να διδαχτούν και όχι το πότε
ακριβώς ή το πώς θα πρέπει διδαχτούν, αφού ο επιμερισμός της ύλης, οι μέθοδοι, οι τεχνικές διδασκαλίας κ.τλ.
καθορίζονται από παράγοντες που έχουν άμεση σχέση
με το μαθητικό δυναμικό τους και τα διαφορετικά περιβάλλοντα μάθησης.
Από τα επίπεδα γλωσσομάθειας της εξάβαθμης κλίμακας αυτά τα οποία προβλέπονται για την υποχρεωτική
εκπαίδευση είναι τα εξής: Α1, Α2, Β1 και Β2. Τα αναμενόμενα επίπεδα γλωσσομάθειας βάσει των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο
είναι τα ακόλουθα στην κάθε βαθμίδα της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης:
Α΄ ξένη γλώσσα

Β΄ ξένη γλώσσα

Δημοτικό

Δημοτικό

Γ΄ τάξη

A1-

Δ΄ τάξη

A1

Ε΄ τάξη

A1+

Ε΄ τάξη

Α1-

Στ΄ τάξη

A2-

Στ΄ τάξη

Α1-

Γυμνάσιο

Γυμνάσιο

Α’ τάξη

Επίπεδο
Α2-/B1-

Α’ τάξη

Επίπεδο Α1-

Β’ τάξη

Επίπεδο
Β1-/Β1+

Β’ τάξη

Επίπεδο Α1

Γ’ τάξη

Επίπεδο
Β1+/Β2-

Γ’ τάξη

Επίπεδο Α1+

Ι. Περιληπτικοί δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας Ακολουθούν οι περιληπτικές περιγραφές των επικοινωνιακών ενεργειών ή δράσεων τις οποίες θα πρέπει να είναι
σε θέση να φέρουν σε πέρας οι μαθητές/τριες κάθε επιπέδου, ώστε να θεωρούνται επαρκείς χρήστες της ξένης
γλώσσας (γλώσσας-στόχου) στο εν λόγω επίπεδο.
Συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες στα επίπεδα Α1 και Α2
θα πρέπει να μπορούν:
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• να κατανοούν και να παράγουν προτάσεις με
απλή δομή, με λέξεις ευρείας χρήσης και τυποποιημένες εκφράσεις, προκειμένου να ανταποκριθούν σε ανάγκες της καθημερινής ζωής
• να χαιρετούν, να συστήνονται, να δίνουν ή
να ζητούν πληροφορίες για τον εαυτό τους, να
ευχαριστούν, να κατονομάζουν αντικείμενα, να
περιγράφουν έναν χώρο, ένα άτομο κ.τλ.
• να κάνουν διάλογο (σε προσομοίωση) με
ομιλητές που γνωρίζουν καλά τη γλώσσα-στόχο, προκειμένου να εξυπηρετήσουν βασικές
ανάγκες επικοινωνίας υπό την προϋπόθεση ότι
ο συνομιλητής τους μιλάει αργά και είναι πρόθυμος να βοηθήσει την επικοινωνία
• να αποδίδουν στην ελληνική ένα μήνυμα διατυπωμένο στην ξένη γλώσσα

Α2

• να κατανοούν και να παράγουν σύντομα και
πολύ απλά δομημένα κείμενα που αφορούν σε
δραστηριότητες καθημερινής ρουτίνας
• να περιγράφουν καθημερινές τους συνήθειες ή να δίνουν πληροφορίες για στοιχεία του
άμεσου περιβάλλοντός τους (π.χ. για τον χώρο
διαβίωσης ή εργασίας τους, για την οικογένειά
τους κ.τλ.)
• να επικοινωνούν (σε προσομοίωση) με ομιλητές που γνωρίζουν καλά τη γλώσσα-στόχο,
ανταλλάσσοντας πληροφορίες για ζητήματα
προσωπικού ενδιαφέροντος ή άμεσης ανάγκης
• να διατυπώνουν γραπτά ή προφορικά μια
πληροφορία στην ξένη γλώσσα με ερέθισμα
φράση ή σύντομο κείμενο στην ελληνική. Οι
μαθητές/τριες στα επίπεδα B1 και B2 θα πρέπει
να μπορούν:

Β1

• να κατανοούν και να παράγουν απλά δομημένα και σαφή κείμενα για ζητήματα που σχετίζονται με τομείς προσωπικού ενδιαφέροντος,
όπως εργασία, εκπαίδευση, αναψυχή
• να αφηγούνται γεγονότα, να περιγράφουν
εμπειρίες ή προσωπικά τους σχέδια και να εξηγούν τις απόψεις τους
• να συμμετέχουν σε συνήθεις διαλόγους διαπροσωπικής επικοινωνίας χρησιμοποιώντας
(σε προσομοίωση) την ξένη γλώσσα σε περιστάσεις όπως ταξίδια στο εξωτερικό, επαφές με
ξένους επισκέπτες στη χώρα τους, σε χώρους
εργασίας ή αναψυχής
• να παράγουν σύντομα και απλά δομημένα,
γραπτά και προφορικά, μηνύματα στην ξένη
γλώσσα, βασισμένα σε προφορικά μηνύματα
ή απλά γραπτά κείμενα στην ελληνική, ή και
αντίστροφα

Β2
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• να κατανοούν τις βασικές ιδέες ή πληροφορίες σχετικά σύνθετων κειμένων, τα οποία μπορεί
να περιλαμβάνουν αφηρημένες έννοιες σχετικές με ποικίλους τομείς της κοινωνικής εμπειρίας ή και τεχνικές πληροφορίες (π.χ. οδηγίες
χρήσης μιας ηλεκτρικής συσκευής)
• να παράγουν λεπτομερή, σαφώς δομημένα
και συνεκτικά κείμενα σχετικά με ικανό εύρος
θεμάτων, αναπτύσσοντας κατάλληλη επιχειρηματολογία, προκειμένου να εξηγήσουν ή να
υποστηρίξουν τις θέσεις τους ή σχολιάζοντας
τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της θέσης
ενός άλλου
• να συμμετέχουν (σε προσομοίωση) σε συζητήσεις χρησιμοποιώντας τη γλώσσα-στόχο με
σαφήνεια, με αμεσότητα και ευχέρεια για ζητήματα που αφορούν τους νέους και τους ενήλικες πολίτες της δικής τους ή μιας ξένης χώρας
• να επιλέγουν πληροφορίες σχετικές με τον
επικοινωνιακό τους στόχο από ένα ή περισσότερα κείμενα γραπτού ή προφορικού λόγου
στην ελληνική, ώστε να παραγάγουν ένα σχετικά σύνθετο κείμενο στην ξένη γλώσσα, ή και
αντίστροφα.

ΙΙ. Αναλυτικοί δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας
Αναλυτικά, η επικοινωνιακή γλωσσική επάρκεια των
μαθητών/τριών, κατά επίπεδο γλωσσομάθειας και κατά
επικοινωνιακή δραστηριότητα σύμφωνα με την οποία
οργανώνονται επιμέρους επικοινωνιακές δράσεις/ενέργειες, ορίζεται από το ΕΠΣ-ΞΓ ως εξής:
Επίπεδο Α1
Κατανόηση γραπτού λόγου
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να κατανοούν το βασικό νόημα ενός σύντομου, πολύ
απλά δομημένου πληροφοριακού ή περιγραφικού κειμένου αυθεντικού λόγου (π.χ. ανακοίνωσης, πινακίδας,
καταλόγου, αφίσας, σημειώματος, ηλεκτρονικού μηνύματος), το οποίο αναφέρεται σε τυπικές καταστάσεις ή
ανάγκες της καθημερινής ζωής
2. να εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε καταλόγους ή σύντομα κείμενα με περιορισμένο λεξιλόγιο,
απλές γραμματικές δομές και τυποποιημένα προτασιακά
σχήματα
3. να απαντούν στα ελληνικά σε ερωτήσεις που αφορούν συγκεκριμένα νοήματα του ξενόγλωσσου κειμένου
4. να κατανοούν απλές προτάσεις οδηγιών (π.χ. κατασκευής αντικειμένου) ή κατευθύνσεων (π.χ. μετάβασης από σημείο Χ σε σημείο Υ με τα πόδια ή με μέσο
μεταφοράς) και απλά διατυπωμένα σχόλια σχετικά με
φωτογραφίες που βρίσκει κανείς σε ιστότοπους μέσων
κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook), σε αποθετήρια
φωτογραφιών (π.χ. Picasa) κ.τλ.
5. να αναγνωρίζουν οικεία ονόματα (χωρών, πόλεων,
γνωστών προσώπων κ.τλ.) και απλούς προσδιορισμούς
χρόνου (επιρρήματα όπως «χθες», «σήμερα», «αύριο»,
ημερομηνίες, ώρες), τόπου (τοποθεσίες, διευθύνσεις)
και ποσότητας (αριθμούς, τιμές)
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6. να κατανοούν τη σημασία κοινών διεθνοποιημένων
λέξεων ή φράσεων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες (π.χ. email, fax, tv, service κ.τλ.)
7. να αναγνωρίζουν το περιβάλλον χρήσης απλών,
τυποποιημένων εκφράσεων (π.χ. ότι την πινακίδα «Μην
πατάτε το γρασίδι» τη βρίσκουμε σε κάποιο πάρκο)
8. να κατανοούν τη σημασία μεμονωμένων λέξεων ή
φράσεων με βάση τα άμεσα γλωσσικά συμφραζόμενα
ή το ευρύτερο επικοινωνιακό περιβάλλον όπου αυτές
εμφανίζονται
9. να έχουν επίγνωση απλών γλωσσικών στοιχείων
σύνδεσης των προτάσεων (παρατακτικών συνδέσμων,
επιρρημάτων)
10. να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με πρόσωπα,
αντικείμενα, τοποθεσίες από ένα ή περισσότερα σύντομα πληροφοριακά κείμενα και να τις ταξινομούν.
Παραγωγή γραπτού λόγου και γραπτή διάδραση
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να συντάσσουν απλές προτάσεις δίνοντας πληροφορίες για τον εαυτό τους, την οικογένεια, τους φίλους ή
γνωστούς ή το άμεσο περιβάλλον τους (π.χ. πού μένουν,
με τι ασχολούνται κ.τλ.) ή να συμπληρώνουν (π.χ. σε έντυπο ξενοδοχείου, σε έντυπο για αγορά κάποιου προϊόντος,
σε αίτηση κ.τλ.) προσωπικά τους στοιχεία, όπως όνομα,
ηλικία, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, διεύθυνση
2. να συντάσσουν σύντομα κείμενα διαπροσωπικής
επικοινωνίας (π.χ. φιλική επιστολή, κάρτα, σημείωμα,
ηλεκτρονικό μήνυμα), στέλνοντας χαιρετισμούς (π.χ. από
διακοπές), δίνοντας ή ζητώντας πληροφορίες
3. να περιγράφουν καθημερινές τους συνήθειες, οικείους τους ανθρώπους ή και άγνωστα πρόσωπα (υπαρκτά
ή φανταστικά), χρησιμοποιώντας περιορισμένο εύρος
λέξεων και γραμματικών δομών
4. να διατυπώνουν σύντομα σχόλια σε φωτογραφίες
π.χ. σε ιστότοπους μέσων κοινωνικής δικτύωσης
5. να συμπληρώνουν τις απαντήσεις τους σε ένα ερωτηματολόγιο, κουίζ ή σταυρόλεξο ή να ολοκληρώνουν
ένα σύντομο πληροφοριακό κείμενο (π.χ. κείμενο φυλλαδίου οδηγιών), μέρος του οποίου τους δίνεται
6. να διατυπώνουν μια στοιχειώδη αφήγηση, συνδέοντας τις φράσεις και προτάσεις με απλούς συνδέσμους ή
επιρρήματα (π.χ. «και», «αλλά», «ή», «μετά» κ.τλ.).
7. να συνθέτουν ένα σύντομο κείμενο τυπικής διαπροσωπικής επικοινωνίας (π.χ. επιστολή, κάρτα, σημείωμα,
ηλεκτρονικό μήνυμα), αξιοποιώντας πληροφορίες από
διαφορετικές πηγές (κείμενα, οπτικό υλικό κ.τλ.).
Γραπτή διαμεσολάβηση
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να αποδίδουν σε ένα ξενόγλωσσο κείμενο λέξεις ή
φράσεις που ακούν ή διαβάζουν σε ένα ελληνόγλωσσο
κείμενο (διαφορετικού τύπου από το ξενόγλωσσο)
2. να απαντούν γραπτά στην ξένη γλώσσα σε ερωτήματα σχετικά με πληροφορίες που περιλαμβάνει γραπτό
ή προφορικό ελληνόγλωσσο κείμενο (π.χ. συνέντευξη
γνωστού προσώπου)
3. να χρησιμοποιούν στοιχεία από ένα ελληνόγλωσσο
κείμενο που ακούν ή διαβάζουν (ανακοίνωση αναχωρήσεων-αφίξεων, πινακίδα, αφίσα, χάρτη κ.τλ.) σε ένα
σημείωμα, ηλεκτρονικό μήνυμα κ.τλ. στην ξένη γλώσσα
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4. να απαντούν σε απλά ερωτήματα στην ξένη γλώσσα
χρησιμοποιώντας τυποποιημένες εκφράσεις και απλό
λεξιλόγιο σχετικά με γραπτές ή προφορικές οδηγίες διατυπωμένες στα ελληνικά.
Κατανόηση προφορικού λόγου
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να απαντούν σε απλά ερωτήματα στην ξένη γλώσσα
(ή σε πιο σύνθετα ερωτήματα στην ελληνική) σχετικά
με το περιεχόμενο σύντομης εκφοράς λόγου (καθαρά
ηχογραφημένης), όπως ερωταποκρίσεων, οδηγιών (π.χ.
δασκάλου, γυμναστή, γιατρού κ.τλ.), είδησης κ.τλ.
2. να κατανοούν πολύ βασικές, τυποποιημένες εκφράσεις που χρησιμοποιούνται σε καθημερινές συνθήκες
διαπροσωπικής επικοινωνίας (π.χ. χαιρετισμούς, συστάσεις κ.τλ.)\
3. να κατανοούν συγκεκριμένες πληροφορίες (π.χ. προσωπικά στοιχεία του ομιλητή ή πληροφορίες σχετικές με
το άμεσο οικογενειακό περιβάλλον του), διατυπωμένες
με απλό λεξιλόγιο και τυποποιημένες προτασιακές δομές
4. να ακούν και να τοποθετούν στη σωστή σειρά απλές
προτάσεις οδηγιών (π.χ. κατασκευής αντικειμένου) ή κατευθύνσεων (π.χ. μετάβασης από σημείο Χ σε σημείο Υ
με τα πόδια ή με μέσο μεταφοράς)
5. να κατανοούν τη σημασία κοινών διεθνοποιημένων
λέξεων ή φράσεων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες (π.χ. e-mail, fax, tv, service κ.τλ.).
6. να αναγνωρίζουν οικεία ονόματα που ακούν και
απλούς προσδιορισμούς χρόνου, τόπου και ποσότητας,
όταν συλλαβίζονται, και να γράφουν σωστά ένα μήνυμα
που υπαγορεύεται
7. να ταξινομούν γενικές ή ειδικές πληροφορίες που
περιέχονται σε ένα ή περισσότερα απλά κείμενα (π.χ. να
κατηγοριοποιούν τα φρούτα και τα ζώα, τα χαρακτηριστικά ενός αγοριού και ενός κοριτσιού κ.τλ.).
Παραγωγή προφορικού λόγου και προφορική διάδραση
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να απαντούν και να θέτουν απλές ερωτήσεις που
αφορούν σε άμεσες ανάγκες καθημερινής επικοινωνίας
(π.χ. να δίνουν ή να ζητούν προσωπικές πληροφορίες
ή πληροφορίες σχετικά με το άμεσο περιβάλλον, την
οικογένεια κ.τλ.)
2. να διατυπώνουν μια στοιχειώδη αφήγηση, συνδέοντας τις φράσεις και προτάσεις με απλούς συνδέσμους
ή επιρρήματα (π.χ. «και», «αλλά», «ή», «μετά» κ.τλ.)
3. να χειρίζονται σωστά την έννοια του χρόνου (χρονικά επιρρήματα, ημερομηνίες, ώρες κ.τλ.), του τόπου και
της ποσότητας (αριθμούς, τιμές)
4. να περιγράφουν άτομα, αντικείμενα, τοποθεσίες,
χρησιμοποιώντας λεξιλόγιο υψηλής συχνότητας και
πολύ απλά προτασιακά σχήματα
5. να χρησιμοποιούν καθημερινές εκφράσεις ευγενικού χαιρετισμού, συστάσεων και αποχαιρετισμού («γεια
σας, πώς είστε, τι κάνετε σήμερα», «παρακαλώ, μπορείς
μήπως…», «ευχαριστώ για όλα», «λυπάμαι πολύ» κ.τλ.).
6. να ζητούν βοήθεια ή διευκρινίσεις σε συγκεκριμένες,
καθημερινές περιστάσεις επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας πολύ απλές προτάσεις
7. να ικανοποιούν πολύ βασικές ανάγκες καθημερινής επικοινωνίας, με την προϋπόθεση ότι ο συνομιλητής
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τους είναι πρόθυμος να επαναλάβει ή να αναδιατυπώσει
τις φράσεις του, μιλώντας αργά και καθαρά προκειμένου
να βοηθήσει την επικοινωνία.
Προφορική διαμεσολάβηση
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να αποδίδουν σε ένα ξενόγλωσσο κείμενο λέξεις ή
φράσεις που ακούν σε διάλογο ή μονόλογο στα ελληνικά
2. με αφορμή γραπτό ή προφορικό κείμενο στην ελληνική (π.χ. αγγελία, διαφήμιση), να απαντούν στην ξένη
γλώσσα σε προφορικό ερώτημα που αφορά στη μορφή
του κειμένου, το περιβάλλον στο οποίο θα το συναντούσε κανείς κ.τλ.
3. να χρησιμοποιούν στοιχεία από ένα ελληνόγλωσσο
κείμενο που ακούν ή διαβάζουν (ανακοίνωση αναχωρήσεων-αφίξεων, πινακίδα, αφίσα, χάρτη κ.τλ.) σε ένα
ξενόγλωσσο μήνυμα
4. με αφορμή γραπτές ή προφορικές οδηγίες διατυπωμένες στα ελληνικά, να απαντούν σε απλά ερωτήματα στην ξένη γλώσσα χρησιμοποιώντας τυποποιημένες
εκφράσεις και απλό λεξιλόγιο.
Επίπεδο Α2
Κατανόηση γραπτού λόγου
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να κατανοούν το περιεχόμενο ενός σύντομου κειμένου (π.χ. επιστολής, ανακοίνωσης, αγγελίας, καταλόγου,
προσωπικού ιστολογίου κ.τλ.), το οποίο αναφέρεται σε
συνθήκες καθημερινής ρουτίνας και μπορεί να συνοδεύεται από εικόνες, πίνακες ή απλά διαγράμματα
2. να εντοπίζουν σε σύντομο πληροφοριακό κείμενο
(π.χ. διαφήμιση, ωρολόγιο πρόγραμμα, πίνακα δρομολογίων, κανονισμό ασφαλείας κ.τλ.) εύκολα προβλέψιμες
πληροφορίες (πιθανά σε μορφή λίστας) σχετικές με τον
τόπο, τον χρόνο ή την ποσότητα
3. να αναγνωρίζουν το είδος ενός κειμένου (ότι πρόκειται π.χ. για προσωπική επιστολή, σημείωμα, ωρολόγιο
πρόγραμμα, αγγελία, ανακοίνωση σε δημόσιο χώρο κ.τλ.)
και στοιχεία του περιβάλλοντος χρήσης του, τον συντάκτη,
τον αποδέκτη, τον επικοινωνιακό σκοπό που εξυπηρετεί
4. να συνάγουν τη στάση του συντάκτη ενός κειμένου
ερμηνεύοντας απλά γλωσσικά στοιχεία, π.χ. τη χρήση
των επιθέτων
5. να έχουν βασική επίγνωση του αντωνυμικού συστήματος και του κλιτικού παραδείγματος πολύ συχνών
ρημάτων
6. να έχουν βασική επίγνωση των μορφολογικών χαρακτηριστικών ουσιαστικών και επιθέτων (γένος, πτώση, αριθμός) και της γραμματικής συμφωνίας σε απλές
ονοματικές φράσεις
7. να κατανοούν τη συνοπτική περιγραφή ενός βίντεο
που εμφανίζεται στο διαδίκτυο (π.χ. στο youtube)
8. να κατανοούν το αποτέλεσμα μιας απλής αναζήτησης σε μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο (π.χ. google).
Παραγωγή γραπτού λόγου και γραπτή διάδραση
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να δίνουν ή να ζητούν πληροφορίες σχετικά με οικείο θέμα (π.χ. το περιεχόμενο ενός βιβλίου, μιας ταινίας
κ.τλ.) και να διατυπώνουν ή να ζητούν γνώμη (π.χ. είναι
ένα ενδιαφέρον βιβλίο/μια πολύ αστεία ταινία), χωρίς
ωστόσο αναλυτική εξήγηση ή αιτιολόγηση
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2. να παρουσιάζουν σε ορισμένη επικοινωνιακή περίσταση και σε ορισμένους αποδέκτες ιδέες ή προτάσεις
για την επίλυση ενός απλού προβλήματος ή να εκφράζουν παράπονα ή δυσαρέσκεια σχετικά με την ύπαρξη
συγκεκριμένου προβλήματος
3. να γράφουν σύντομα βιογραφικά σημειώματα ή
σύντομες βιογραφίες για πραγματικά ή φανταστικά
πρόσωπα
4. να αφηγούνται μια σύντομη ιστορία χρησιμοποιώντας σωστά τους χρόνους των ρημάτων για να δηλώσουν τη χρονική ακολουθία των γεγονότων
5. να αποδίδουν το γενικό νόημα ενός ή περισσοτέρων
σύντομων κειμένων ή να συνοψίζουν τα κύρια σημεία
του/τους, αξιοποιώντας γλωσσικά στοιχεία (λεξικά και
γραμματικά) που χρησιμοποιούνται σε αυτό/αυτά.
Γραπτή διαμεσολάβηση
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να απαντούν στην ξένη γλώσσα σε ερωτήματα που
αφορούν στο γενικό ή τα επιμέρους νοήματα ενός απλού
γραπτού κειμένου στα ελληνικά
2. να διαβάζουν ένα απλό κείμενο στα ελληνικά και
να απαντούν γραπτά στην ξένη γλώσσα σε ερωτήματα
σχετικά με το επικοινωνιακό του περιβάλλον (προέλευση, σκοπό, αποδέκτη κ.τλ.)
3. να χρησιμοποιούν κείμενα στα ελληνικά (π.χ. κατάλογο εστιατορίου, αφίσα βιβλίου κ.τλ.) που αφορούν σε
περιστάσεις της καθημερινής ζωής για να παραγάγουν
ένα αντίστοιχο γραπτό κείμενο στην ξένη γλώσσα με
ανάλογες πληροφορίες
4. να δίνουν στην ξένη γλώσσα περιφραστικούς ορισμούς εννοιών που τους δίνονται στα ελληνικά.
Κατανόηση προφορικού λόγου
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να κατανοούν το βασικό νόημα σύντομων πληροφοριακών ή περιγραφικών κειμένων (αγγελιών, ανακοινώσεων, καθαρά ηχογραφημένων τηλεφωνικών μηνυμάτων) που αφορούν σε δραστηριότητες καθημερινής
ρουτίνας, σε ζητήματα προσωπικά ή οικογενειακά, ή σε
πλευρές του άμεσου περιβάλλοντος του ομιλητή (π.χ.
τοπική γεωγραφία, αγορές, χόμπι κ.τλ.)
2. να κατανοούν τα βασικά σημεία αποσπασμάτων
από τηλεοπτικά ή ραδιοφωνικά προγράμματα σχετικά με
θέματα της επικαιρότητας, εφόσον ο λόγος είναι απλός
και καθαρός
3. να απαντούν σε απλά ερωτήματα σχετικά με το μήνυμα που διατυπώνει ένα βίντεο (που παρακολουθούν
π.χ. στο διαδίκτυο)
4. να κατανοούν απλές οδηγίες κατασκευής αντικειμένων ή οδηγίες χρήσης οικιακών συσκευών ή οδηγίες
κατευθύνσεων (π.χ. πώς να πάει κανείς από το σημείο
Χ στο Υ)
5. να συνάγουν τη στάση του ομιλητή βάσει απλών
γλωσσικών καθώς και εξωγλωσσικών στοιχείων, όπως
του επιτονισμού
6. να αναγνωρίζουν το είδος ενός κειμένου και επιμέρους στοιχεία του περιβάλλοντος χρήσης του, τον
συντάκτη, τον αποδέκτη, τον επικοινωνιακό σκοπό που
εξυπηρετεί.
Παραγωγή προφορικού λόγου και προφορική διάδραση
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Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να ανταλλάσσουν πληροφορίες ή απόψεις με τους
συνομιλητές τους αναφορικά με δραστηριότητες καθημερινής ρουτίνας (ταξίδια, φαγητό, ψώνια, διασκέδαση,
μέσα μεταφοράς, τηλεόραση, σχολείο κ.τλ.) σε σύντομες
και προβλέψιμες κοινωνικές συνδιαλλαγές
2. να περιγράφουν καθημερινές τους συνήθειες (πού
συχνάζουν, τι αγοράζουν στο σούπερ μάρκετ κ.τλ.), οικείους ανθρώπους ή και άγνωστα πρόσωπα (υπαρκτά
ή φανταστικά), χρησιμοποιώντας περιορισμένο ρεπερτόριο λέξεων και γραμματικών δομών
3. να προτείνουν στον/στους συνομιλητή/ές τους
λύσεις σχετικά με κάποιο πολύ απλό πρόβλημα, ακόμα
και αν δεν έχουν την ευχέρεια να εμπλακούν σε εκτενή
συζήτηση σχετικά με αυτές
4. να αποδίδουν το γενικό νόημα ενός ή περισσοτέρων
κειμένων αξιοποιώντας τα λεξικογραμματικά στοιχεία
που χρησιμοποιούνται σε αυτό/ αυτά.
Προφορική διαμεσολάβηση
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να απαντούν στην ξένη γλώσσα σε ερωτήματα που
αφορούν στο γενικό ή τα επιμέρους νοήματα ενός απλού
προφορικού κειμένου στα ελληνικά
2. να ακούν σύντομους διαλόγους ή άλλου τύπου προφορικά κείμενα στην ελληνική και να απαντούν στην
ξένη γλώσσα σε ερωτήματα που αφορούν στο επικοινωνιακό τους πλαίσιο (π.χ. ποιος είναι ο ομιλητής και
ποιος ο ακροατής, ο τόπος και ο χρόνος της συνομιλίας
ή ομιλίας κ.τλ.)
3. να εξηγούν στην ξένη γλώσσα ελληνικές λέξεις ή
(εκ)φράσεις όπως αυτές χρησιμοποιούνται σε ελληνόγλωσσο κείμενο
4. να δίνουν στην ξένη γλώσσα περιφραστικούς ορισμούς εννοιών που τους δίνονται στα ελληνικά.
Επίπεδο Β1
Κατανόηση γραπτού λόγου
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να κατανοούν ένα απλά δομημένο κείμενο (άρθρο
εφημερίδας, συνέντευξη, κείμενο τουριστικού οδηγού
ή πληροφοριακού φυλλαδίου, εκλαϊκευμένο κείμενο
τύπου, επιστολή, απόσπασμα διηγήματος ή μυθιστορήματος) το οποίο αναφέρεται σε θέματα καθημερινής
ζωής (οικογένεια, χόμπι, ενδιαφέροντα, εργασία, ταξίδια,
τρέχοντα γεγονότα ή εκδηλώσεις) και να αντιλαμβάνονται τη γενική ιδέα, το θέμα που πραγματεύεται και τη
βασική οργάνωση των νοημάτων του
2. να εντοπίζουν πληροφορίες που περιέχονται σε
απλά γραφήματα ή σε πίνακες που συνοδεύουν κείμενα
με οικεία θέματα (π.χ. εκλαϊκευμένα κείμενα τύπου) ή σε
άλλα πολυτροπικά κείμενα (π.χ. χάρτες με υπερσυνδέσμους σε ενδιαφέρουσες τοποθεσίες)
3. να κατανοούν απλές περιγραφές γεγονότων, συναισθημάτων ή εμπειριών
4. να κατανοούν τα συμπεράσματα που ακολουθούν
την έκθεση των νοημάτων σε ένα απλό άρθρο
5. να κατανοούν απλές οδηγίες χρήσης οικιακών συσκευών
6. να συμπληρώνουν λέξεις ή φράσεις που λείπουν από
ένα κείμενο με βάση τα άμεσα συμφραζόμενα
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7. να συνδέουν κατακερματισμένες φράσεις ή μέρη
ενός κατακερματισμένου κειμένου, λαμβάνοντας υπόψη
εκείνα τα γλωσσικά στοιχεία που υπηρετούν τη συνοχή
και τη συνεκτικότητά του, δηλαδή συνδέσμους (αλλά,
επειδή, όταν κ.τλ.), επιρρηματικές φράσεις (πρώτα απ’
όλα, αρχικά, στη συνέχεια, επιπλέον) ή ρηματικούς τύπους (τελειώνοντας, συνοψίζοντας) κ.τλ.
8. να συνδέουν διαφορετικά κείμενα ή τον τίτλο ενός
κειμένου με τον υπότιτλο ή τον υπότιτλο με το αρχικό
τμήμα ενός κειμένου, λαμβάνοντας υπόψη νοηματικούς
ή και γραμματικούς δείκτες
9. να τοποθετούν στη σωστή σειρά μέρη ενός κειμένου
τα οποία εμφανίζονται ανακατεμένα, αναγνωρίζοντας
την αλληλουχία των νοημάτων και λαμβάνοντας υπόψη γλωσσικά στοιχεία που διασφαλίζουν τη συνοχή του
κειμένου
10. να πλοηγούνται σε έναν ιστότοπο και να κατανοούν
τη δομή και το περιεχόμενό του.
Παραγωγή γραπτού λόγου και γραπτή διάδραση\
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να αφηγούνται μια ιστορία, να περιγράφουν γεγονότα, εμπειρίες, συναισθήματα, μελλοντικούς στόχους
και προγραμματισμένα σχέδια, να εκθέτουν καθημερινά προβλήματα συντάσσοντας ένα σύντομο κείμενο με
απλή δομή (π.χ. προσωπική επιστολή, μήνυμα σε φιλικό
πρόσωπο κ.τλ.)
2. να δίνουν αναλυτικές πληροφορίες για τον εαυτό
τους (π.χ. πληροφορίες σχετικά με σπουδές, εργασιακή
εμπειρία) σε μορφή σύντομου βιογραφικού σημειώματος
3. να ανταλλάσσουν πληροφορίες για καθημερινά κοινωνικά θέματα, να προτείνουν ή να σχολιάζουν πιθανές
λύσεις για ένα πρόβλημα και να διατυπώνουν συμπεράσματα
4. να προσθέτουν απλά σχόλια σε υποτιθέμενες αναρτήσεις ιστολογίου ή σε αναρτήσεις σε ιστότοπους μέσων
κοινωνικής δικτύωσης
5. να αξιοποιούν έντυπα ή ηλεκτρονικά λεξικά και θησαυρούς προκειμένου να αφηγηθούν γραπτά μια προσωπική εμπειρία, χρησιμοποιώντας κατάλληλα λεξικά
μέσα
6. να διατυπώνουν και να εξηγούν με συντομία την
άποψή τους ή να ανταλλάσσουν απόψεις για θέματα που
τους ενδιαφέρουν (π.χ. για το περιεχόμενο μιας ταινίας
ή ενός βιβλίου)
7. να παράγουν συνεκτικά κείμενα με λογικές συνδέσεις και νοηματική συνάφεια των επιμέρους προτάσεων
και να αξιοποιούν σωστά τους κατάλληλους γλωσσικούς
δείκτες συνοχής, όπως τις αναφορικές προτάσεις, αντωνυμίες, ελλειπτικές δομές
8. να συνθέτουν ή να συνοψίζουν πληροφορίες από
ποικίλες πηγές συντάσσοντας ένα νέο, ορθά δομημένο,
συνεκτικό κείμενο.
Γραπτή διαμεσολάβηση
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να μεταφέρουν γραπτά στην ξένη γλώσσα τη βασική
ιδέα ή τα βασικά νοήματα ελληνόγλωσσου κειμένου 2.
να συμπεριλαμβάνουν σε κείμενο που συντάσσουν στην
ξένη γλώσσα πληροφορίες από ένα ή περισσότερα ελληνόγλωσσα κείμενα, προσαρμόζοντας τις πληροφορίες
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σε νέο επικοινωνιακό περιβάλλον 3. να απαντούν στην
ξένη γλώσσα σε ερωτήματα σχετικά με τον σκοπό για
τον οποίο έχει γραφτεί ένα ελληνόγλωσσο κείμενο, τον/
τους αποδέκτη/ες του, τη στάση του συντάκτη σχετικά
με το θέμα του κειμένου κ.τλ.\4. να συνοψίζουν ή να συνθέτουν τα κύρια σημεία ενός ή περισσοτέρων ελληνόγλωσσων κειμένων που αφορούν σε οικεία θέματα (προσωπικά, επαγγελματικά, κοινωνικά) στην ξένη γλώσσα.
Κατανόηση προφορικού λόγου
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να κατανοούν σύντομους διαλόγους μεταξύ φυσικών ομιλητών της γλώσσας-στόχου σχετικά με ζητήματα της καθημερινής ζωής (επαγγελματικά, κοινωνικά
κ.τλ.), όταν ο λόγος είναι απλός και χωρίς ιδιαιτερότητες
προφοράς
2. να κατανοούν το βασικό θέμα αλλά και ειδικές πληροφορίες σε σύντομα αποσπάσματα από τηλεοπτικά ή
ραδιοφωνικά προγράμματα που αναφέρονται σε θέματα
της επικαιρότητας
3. να κατανοούν το γενικό νόημα και επιμέρους πληροφορίες μιας ομιλίας με εκλαϊκευμένο λόγο που αναφέρεται σε οικείο σε αυτούς θέμα
4. να κατανοούν απλές οδηγίες εγχειριδίων χρήσης
οικιακών ή άλλων συσκευών.
Παραγωγή προφορικού λόγου και προφορική διάδραση
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να συζητούν (με έναν ή περισσότερους συνομιλητές)
για οικεία ζητήματα της καθημερινής ζωής (προσωπικά,
επαγγελματικά, κοινωνικά)
2. να περιγράφουν γεγονότα ή καταστάσεις με βάση
ορισμένο οπτικό ερέθισμα ή να αφηγούνται μια ιστορία
διατυπώνοντας υποθέσεις σχετικά με αυτή
3. να περιγράφουν εμπειρίες, συναισθήματα, μελλοντικούς στόχους και προγραμματισμένα σχέδια, παράγοντας σύντομα, συνεκτικά προφορικά κείμενα
4. να προτείνουν λύσεις για την αντιμετώπιση ενός
προβλήματος, εξηγώντας τις με συντομία, ή να εκφράζουν παράπονα ή δυσαρέσκεια σχετικά με την ύπαρξη
συγκεκριμένου προβλήματος
5. να διατυπώνουν την άποψή τους ή την αντίθεσή
τους με την άποψη που έχει ήδη διατυπώσει ο συνομιλητής τους
6. να συνοψίζουν ή να συνθέτουν τα κύρια σημεία ενός
ή περισσοτέρων κειμένων που αφορούν σε οικεία θέματα (προσωπικά, επαγγελματικά, κοινωνικά).
Προφορική διαμεσολάβηση
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να μεταφέρουν προφορικά στην ξένη γλώσσα τη
βασική ιδέα ενός προφορικού ή γραπτού ελληνόγλωσσου κειμένου, διακρίνοντάς την παράλληλα από τις δευτερεύουσες πληροφορίες του κειμένου
2. να συμπεριλαμβάνουν σε προφορικό κείμενο που
παράγουν στην ξένη γλώσσα πληροφορίες από ένα ή περισσότερα ελληνόγλωσσα γραπτά κείμενα, προσαρμόζοντας τις πληροφορίες σε νέο επικοινωνιακό περιβάλλον
3. να διατυπώνουν στην ξένη γλώσσα με απλό τρόπο ένα σύνθετο μήνυμα που ακούν ή διαβάζουν στα
ελληνικά
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4. να ανταλλάσσουν με τον/τους συνομιλητή/ές τους
πληροφορίες που αντλούν από ελληνόγλωσσα κείμενα.
Επίπεδο Β2
Κατανόηση γραπτού λόγου
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να κατανοούν το περιεχόμενο ενός κειμένου δημόσιου λόγου (π.χ. άρθρου εφημερίδας/ηλεκτρονικού
τύπου, γραπτής αναφοράς) στο οποίο διατυπώνονται
θέσεις ή απόψεις σχετικές με ποικίλους τομείς κοινωνικής εμπειρίας και να εντοπίζουν σε αυτό επιμέρους
πληροφορίες
2. να αντιλαμβάνονται τον επικοινωνιακό σκοπό ενός
σχετικά σύνθετου κειμένου καθώς και πώς η διάταξη
των νοημάτων και των πληροφοριών εξυπηρετεί τον
σκοπό αυτό
3. να κατανοούν κείμενα με ικανό εύρος λεξιλογίου
σχετικού με θέματα γενικού ενδιαφέροντος, στα οποία
μπορεί να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες αλλά και
αφηρημένες έννοιες
4. να συνάγουν τη σημασία λέξεων ή ιδιωματικών εκφράσεων με βάση τα άμεσα συμφραζόμενα ή το ευρύτερο επικοινωνιακό πλαίσιο όπου αυτές εμφανίζονται
5. να συνάγουν στοιχεία σχετικά με την κοινωνική ή
άλλη ιδιότητα του συντάκτη ή του αποδέκτη ενός κειμένου ή τη μεταξύ τους σχέση
6. να εντοπίζουν επιμέρους πληροφορίες σε ένα κείμενο, διατυπωμένες ρητά ή υπαινικτικά
7. να κατανοούν γραπτές οδηγίες ή εντολές που μπορεί
να περιέχουν ειδικές/τεχνικές πληροφορίες
8. να έχουν επίγνωση των γραμματικών μέσων σύνδεσης των προτάσεων (παρατακτική, υποτακτική σύνδεση) και της νοηματικής αλληλουχίας των μερών ενός
κειμένου
9. να αντικαθιστούν λέξεις του κειμένου με συνώνυμες
ή να παραφράζουν μέρη του κειμένου αξιοποιώντας τα
άμεσα συμφραζόμενα
10. να κρατούν γραπτές σημειώσεις στην ελληνική από
κείμενο που διάβασαν ή άκουσαν στην ξένη γλώσσα.
Παραγωγή γραπτού λόγου και γραπτή διάδραση
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να παράγουν ορθά δομημένα, συνεκτικά κείμενα (π.χ.
επιστολές, άρθρα κ.τλ.) χρησιμοποιώντας ικανό εύρος
λεξιλογίου σχετικού με θέματα κοινού ενδιαφέροντος
2. να εκθέτουν με λεπτομέρεια και σαφήνεια, να
σχολιάζουν ή να συζητούν διαφορετικές πλευρές ενός
ζητήματος (π.χ. θετικά και αρνητικά σημεία) χρησιμοποιώντας ποικιλία γραμματικών δομών και συνώνυμων
λέξεων προκειμένου να αποφεύγουν επαναλήψεις
3. να παρουσιάζουν ένα βιβλίο, μια ταινία ή θεατρική
παράσταση, διατυπώνοντας ή ανταλλάσοντας απόψεις
και αιτιολογώντας τις με κατάλληλα επιχειρήματα
4. να συντάσσουν μια έκθεση ή γραπτή αναφορά, παρουσιάζοντας με σαφήνεια τα κύρια και δευτερεύοντα
στοιχεία του θέματος στο οποίο αφορά και διατυπώνοντας συμπεράσματα
5. να παρουσιάζουν ιδέες ή προτάσεις για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος, αναφέροντας και εξηγώντας
τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα καθεμιάς από τις
προτεινόμενες λύσεις
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6. να περιγράφουν γεγονότα και ειδήσεις, συνθέτοντας
πληροφορίες από διαφορετικές πηγές
7. να υποβάλλουν γραπτά αιτήματα ή παράπονα σε
επίσημο ύφος (σε επιστολή, ηλεκτρονικό μήνυμα, επαγγελματικό σημείωμα κ.τλ.) και να ζητούν ή να παρέχουν
οι ίδιοι πληροφορίες, διευκρινίσεις ή εξηγήσεις σχετικά
με προσωπικό, επαγγελματικό ή κοινωνικό ζήτημα
8. να παρουσιάζουν περιληπτικά τα πιο σημαντικά σημεία ενός κειμένου, προσαρμόζοντας το κείμενο που
παραγάγουν σε συγκεκριμένες συνθήκες επικοινωνίας
ή επικοινωνιακό περιβάλλον
9. να συντάσσουν κείμενο σχετικά με ορισμένο κοινωνικό ή προσωπικό ζήτημα προκειμένου να το αναρτήσουν σε ιστολόγιο ή ιστότοπο μέσου κοινωνικής δικτύωσης.
Γραπτή διαμεσολάβηση
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να συνθέτουν ξενόγλωσσο γραπτό κείμενο που να
συνοψίζει ή να απλοποιεί ή να προσαρμόζει στην περίσταση πληροφορίες από ελληνόφωνο κείμενο
2. να συνθέτουν γραπτό κείμενο στην ξένη γλώσσα
που να επεκτείνει το περιεχόμενο ενός ελληνόφωνου
κειμένου
3. να κάνουν περίληψη στην ξένη γλώσσα ενός σύντομου και απλού, ελληνόφωνου γραπτού κειμένου,
μεταφέροντας στον γραπτό λόγο ομαδοποιημένες τις
πληροφορίες που εμφανίζονται να έχουν κάποια σύνδεση μεταξύ τους
4. να μεταφέρουν στον γραπτό λόγο πληροφορίες που
παρουσιάζονται με τη μορφή οπτικού ερεθίσματος (π.χ.
σχεδιάγραμμα, πίνακας, εικόνα κ.τλ.) και να τις δομούν
σε ένα συνεκτικό κείμενο
5. να διατυπώνουν στην ξένη γλώσσα με διαφορετικό
τρόπο ή διαφορετικό ύφος ένα προφορικό ή γραπτό
μήνυμα στην ελληνική, χρησιμοποιώντας απλές γραμματικές δομές και πλούσιο λεξιλόγιο.
Κατανόηση προφορικού λόγου
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να κατανοούν τα σημαντικότερα σημεία προφορικών κειμένων (π.χ. ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών εκπομπών, ταινιών κ.τλ.) που αφορούν σε θέματα ευρύτερου
ενδιαφέροντος και να εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε αυτά, εφόσον χρησιμοποιείται η επίσημη
μορφή της γλώσσας-στόχου χωρίς διαλεκτικές ιδιαιτερότητες
2. να κατανοούν τη δομή μιας εκτενούς ομιλίας, ενός
διαλόγου ή μιας συζήτησης, όπου συμμετέχουν και
αναπτύσσουν επιχειρήματα ομιλητές που έχουν άριστη
γνώση της γλώσσας-στόχου και οι οποίοι τη χρησιμοποιούν είτε ως μητρική είτε ως ξένη

Τεύχος Β’ 2871/09.09.2016

3. να συνάγουν στοιχεία σχετικά με την κοινωνική ή
άλλη ιδιότητα του/των ομιλητή/ών σε ένα προφορικό
κείμενο ή σχετικά με τη μεταξύ τους σχέση
4. να κατανοούν κείμενα απλού ακαδημαϊκού λόγου
(π.χ. διαλέξεις, συζητήσεις επιστημονικού περιεχομένου
κ.τλ.) στα οποία μπορεί να γίνεται αναφορά σε αφηρημένες ή θεωρητικές έννοιες ή και σε τεχνικούς όρους.
Παραγωγή προφορικού λόγου και προφορική διάδραση
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να περιγράφουν γεγονότα, καταστάσεις ή εμπειρίες,
εκθέτοντας με σαφήνεια και λεπτομέρεια διαφορετικές
πλευρές τους
2. να παίρνουν ενεργό μέρος σε συζητήσεις αναφορικά
με θέματα κοινού ενδιαφέροντος, να διατυπώνουν τις
απόψεις τους, να τις εξηγούν και να επιχειρηματολογούν
για να τις υποστηρίξουν ή να σχολιάζουν τις απόψεις των
συνομιλητών τους
3. να παρουσιάζουν ένα βιβλίο ή ένα λογοτεχνικό, κινηματογραφικό ή άλλο έργο ή ένα γεγονός, συνθέτοντας
πληροφορίες από διαφορετικές πηγές και αναφέροντας
την προσωπική τους εμπειρία, αν έχουν
4. να συζητούν με άνεση και αμεσότητα σχετικά με
θέματα ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος, σχολιάζοντας διαφορετικές οπτικές τους και δίνοντας παραδείγματα για να διασαφηνίσουν έννοιες αφηρημένες ή
θεωρητικές
5. να χρησιμοποιούν κατάλληλες στρατηγικές επικοινωνίας προκειμένου να εισάγουν το θέμα μιας συζήτησης, να ζητήσουν και να πάρουν τον λόγο ή να ολοκληρώσουν ομαλά μια συζήτηση.
Προφορική διαμεσολάβηση
Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να είναι σε θέση:
1. να παραφράζουν συγκεκριμένες πληροφορίες που
εμφανίζονται σε ελληνόγλωσσα κείμενα για να τις εντάξουν σε κείμενο στην ξένη γλώσσα, με τρόπο κατάλληλο
για το νέο τους επικοινωνιακό περιβάλλον
2. να εντάσσουν με τρόπο κατάλληλο ιδέες και νοήματα ενός ελληνόγλωσσου κειμένου σε ένα ξενόγλωσσο
κείμενο διαφορετικού τύπου, ύφους κ.τλ.
3. να ανταλλάσσουν με τον/τους συνομιλητή/ές τους
πληροφορίες που αντλούν από σύνθετα ελληνόγλωσσα
κείμενα
4. να συνοψίζουν προφορικά στην ξένη γλώσσα τα
βασικά σημεία ενός ή περισσοτέρων ελληνόγλωσσων
κειμένων που διαβάζουν.
ΙΙΙ. Γλωσσικά μέσα: λειτουργικά και δομικά στοιχεία
Τα γλωσσικά μέσα, δηλαδή τα λειτουργικά και δομικά
στοιχεία, ανά επίπεδο γλωσσομάθειας, που παρατίθενται
στη συνέχεια σε αναλυτικό πίνακα, τεκμηριώνουν τους
περιγραφητές επικοινωνιακής επάρκειας.

Ɍʐʍɿʃɳʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ
ɴɳʌʉʎ͕ʑʗʉʎ͕
ʗɻʄʊʎ͕ʃʉʆʏʊʎ͕ʅɸʄɲʖʌɿʆʊʎ͕
ʇɲʆɽʊʎ͕ʃʉʃʃɿʆʉʅɳʄʄɻʎ
ɺʐɶʀɺʘ͕ɹʖʘʅɹɶɸɽʉʎ

ɀɹʌɻʏʉʐʍʙʅɲʏʉʎ
ʍʙʅɲ͕ʅɳʏɿ͕ʃɲʌɷɿɳ͕ɲʐʏʀ͕
ʅɲʄʄɿɳ͕ʋʊɷɿ͕ɷɳʖʏʐʄʉ

Ⱥɹʍɻʃɲɿʃʀʆɻʍɻʏʉʐʍʙʅɲʏʉʎ
ʍɻʃʙʆʉʅɲɿ͕ʃɳɽʉʅɲɿ͕ʇɲʋʄʙʆʘ

1

ȴɿɲʔɻʅɿʍʏɿʃɳʍʋʉʏ;ȾɅ )
Ȱʄʄɻʄʉɶʌɲʔʀɲʉɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɼɼʔɿʄɿʃɼ͕ʅɸ
ɶʌɲʔɿʃʊʖɲʌɲʃʏɼʌɲʋʉʐʅʋʉʌɸʀʆɲ
ɷɿɲɴɲʍʏɸʀɸʑʃʉʄɲ;Ⱦȳ͕ɅȳͿ
ɇɻʅɸɿʙʅɲʏɲ͕ʅɸɶʌɲʔɿʃʊʖɲʌɲʃʏɼʌɲʋʉʐ
ʅʋʉʌɸʀʆɲɷɿɲɴɲʍʏɸʀɸʑʃʉʄɲͿ͕ʅɻʆʑʅɲʏɲ
SMS͕ɻʄ͘ʅɻʆʑʅɲʏɲ;Ⱦȳ͕ɅȳͿ
ȴɻʅʊʍɿɸʎʏɲʅʋɹʄɸʎʅɸʉɷɻɶʀɸʎɶɿɲ
ʉɷɻɶʉʑʎɼʏʉʐʌʀʍʏɸʎ;ȾȳͿ
ɍɳʌʏɸʎ͕ʉʆʊʅɲʏɲɷʌʊʅʘʆ͕ʍʏɲɽʅʙʆ;ȾȳͿ
Ƀʆʉʅɲʍʀɸʎʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ͕ɷɻʅʊʍɿʘʆ
ʃʏɻʌʀʘʆ;ȾȳͿ
Ȱʆɲʅʆɻʍʏɿʃɹʎʍʏɼʄɸʎ;ȾȳͿ
ȵʃʔʙʆɻʍɻɳʍʃɻʍɻʎͬɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
;ʊʋʘʎɶʄʘʍʍɿʃɹʎ
ɲʍʃɼʍɸɿʎͬɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎͿ;ȾȳͿ
ɇʐʆʏɲɶɹʎ;ʔɲɶɻʏɳ͕ɶʄʐʃɳ͕ʃʉʃʏɹɿʄͿ͕
ʃɲʆʊʆɸʎʋɲɿʖʆɿɷɿʉʑ;ȾȳͿ
Ȱʋʄɹʎʉɷɻɶʀɸʎʖʌɼʍɻʎʅɿɲʎʍʐʍʃɸʐɼʎ;ȾȳͿ
ȵʏɿʃɹʏɸʎ͕ʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆɲͬʍʐʍʏɲʏɿʃɳ͕
ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲʄɼʇɻʎ͕ʃʉʐʋʊʆɿɲʔɲʌʅɳʃʘʆ
;ȾȳͿ
ɇʖʉʄɿʃʊʎɹʄɸɶʖʉʎʋʌʉʊɷʉʐ;ȾȳͿ
ȴɿɲɴɲʏɼʌɿʉ͕ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊɶɹʆʆɻʍɻʎ;ȾȳͿ
ȳʌɲʅʅɲʏʊʍɻʅɲ͕ʏɲʖʐɷʌʉʅɿʃʉʀʔɳʃɸʄʉɿ
;ȾȳͿ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʉʀ͕ʏɲʅɸɿɲʃɹʎɲʋʉɷɸʀʇɸɿʎ;ȾȳͿ
ȵɿʍɿʏɼʌɿɲʅɸʏɲʔʉʌɿʃʙʆʅɹʍʘʆ;ȾȳͿ
ȵʐʌʘʋɲʁʃʊWŽƌƚĨŽůŝŽ;ȾȳͿ
Ɉʑʋʉʎ;ʃɲɽɻʅɸʌɿʆʊʎ͕ɸɴɷʉʅɲɷɿɲʀʉʎ͕

Ƀɿʍʐʆʏʉʅʉɶʌɲʔʀɸʎʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿɷɻʄʙʆʉʐʆʏɲɸʇɼʎ͗Ⱦȳʃɲʏɲʆʊɻʍɻɶʌɲʋʏʉʑʄʊɶʉʐ͕ȾɅʃɲʏɲʆʊɻʍɻʋʌʉʔʉʌɿʃʉʑʄʊɶʉʐ͕Ʌȳʋɲʌɲɶʘɶɼɶʌɲʋʏʉʑʄʊɶʉʐ͕ɅɅ
ʋɲʌɲɶʘɶɼʋʌʉʔʉʌɿʃʉʑʄʊɶʉʐ͘

ȸʋʌʊɽɸʍɻ

- Ʌʉʍʉʏɿʃʊ

-

-

-

-

-

-

-

-

ȳɸʆɿʃɳ
ɳʏʉʅʉ͕ɳʆɽʌʘʋʉʎ
ɶɸʆʆɻʅɹʆʉʎ͕ɺʘʆʏɲʆʊʎ͕ʋɲʌʙʆ͕
ɲʋʙʆ
ɸʀʅɲɿ͕ɹʖʘ͕ʐʋɳʌʖʘ͕ɶɸʆʆɿɹʅɲɿ

- Ʌʌʉʍʘʋɿʃɹʎɲʆʏʘʆʐʅʀɸʎ
Ɍʑʄʉ
- ȴɸɿʃʏɿʃɹʎɲʆʏʘʆʐʅʀɸʎ
ɳʆɷʌɲʎ͕ɶʐʆɲʀʃɲ͕ɲɶʊʌɿ͕
;ʉʌɿʍʅɹʆʉɿʏʑʋʉɿͿ
- Ⱦʏɻʏɿʃɹʎɲʆʏʘʆʐʅʀɸʎ;ʉʌɿʍʅɹʆʉɿ ʃʉʌʀʏʍɿ͕ʋɲɿɷʀ
ʏʑʋʉɿͿ
ȸʄɿʃʀɲ
ɻʄɿʃʀɲ͕ʅʘʌʊ͕ ʋɲɿɷʀ͕ɸʆɼʄɿʃɲʎ͕
Ɉʉȵʋʀʌʌɻʅɲ
ʖʌʊʆʉʎ͕ʅɼʆɲʎ͕ʅɹʌɲ
- ɍʌʉʆɿʃʊ
ʆɹʉʎ͕ɻʄɿʃɿʘʅɹʆʉʎ͕ɶɹʌʉʎ͕
- Ɉʉʋɿʃʊ
ʅɸɶɳʄʉʎ͕ʅɿʃʌʊʎ
- Ɉʌʉʋɿʃʊ

ȸȰʆʏʘʆʐʅʀɲ

- ȳɹʆʉʎ͕ɲʌɿɽʅʊʎ͕ʃɲʏɲʄɼʇɸɿʎ
- ȵʀɷɻɸʋɿɽɹʏʘʆ
- ȴɸɿʃʏɿʃɳɸʋʀɽɸʏɲ
- Ⱦʏɻʏɿʃɳɸʋʀɽɸʏɲ

Ɉʉȵʋʀɽɸʏʉ

- ȳɹʆʉʎ͕ɲʌɿɽʅʊʎ͕ʃɲʏɲʄɼʇɸɿʎ
- Ȱʋʄɳʋʌʉɽɼʅɲʏɲʃɲɿ
ɸʋɿɽɼʅɲʏɲ

-

Ɉʉȱʏʉʅʉ͗Ɍʐʍɿʃɼ
ʐʋʊʍʏɲʍɻ
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ȷɻʏʙʅɿɲʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ
- ȳɿɲɹʆɲʋʌʊʍʘʋʉ:
Ʌʉɿʉʎɸʀʆɲɿɲʐʏʊʎ͖
- ȳɿɲɹʆɲɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ:

ȴʀʆʘʅɿɲʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ
- ɇʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉʆʖʌʊʆʉ:
Ȱʑʌɿʉ.
ɀɸʏɳʏɿʎɷɿɲʃʉʋɹʎ͘
- ɇʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉʆʏʊʋʉ:
ȵɷʙ͘
ȵʃɸʀ͘
ȴʀʋʄɲɲʋʊʏʉʔʉʑʌʆʉ͘
ȵʀʆɲɿʃʉʆʏɳͬʅɲʃʌɿɳ
- ɇʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉʆʏʌʊʋʉ:
Ȱʌɶɳ͊
ȳʌɼɶʉʌɲ͊
ɀɸɹʆɲʃʄɸɿɷʀ͘
ɇʋʌʙʇʏɸɷʐʆɲʏɳ͊
- ɇʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʋʉʍʊʏɻʏɲ:
Ʌʉʄʑ͘
ȵʀʆɲɿʅɸɶɳʄʉ͊
- ɇʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆɲɿʏʀɲ:
ȵʋɸɿɷɼʋɸɿʆɳʘ͘

- ȳɹʆʉʎ͕Ȱʌɿɽʅʊʎ
- ȵʀɷɻɳʌɽʌʘʆ;ʉʌɿʍʏɿʃʊ͕
ɲʊʌɿʍʏʉ͕ʃ͘ɳ͘Ϳ

Ɉɲʐʏʉʋʉɿʙͬʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺʘ
Ⱥɹʄʘɲʐʏʊ͘
ȵʀʆɲɿɲʐʏʊ͘
Ɂɲɿ͕ʏʉʅʋʄɸʋʉʐʃɳʅɿʍʉ͕ɸʃɸʀ͘

ɈʉɃʐʍɿɲʍʏɿʃʊ

Ɉʉȱʌɽʌʉ

ȴʀʆʘͬɺɻʏʙʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸȵɅȻɅȵȴɃɉȰɁȰɌɃɆȰɇA1

ȳȿɏɇɇȻȾȰɀȵɇȰ͗ȿȵȻɈɃɉɆȳȻȾȰΘȴɃɀȻȾȰɇɈɃȻɍȵȻȰȰɁȰȵɅȻɅȵȴɃȳȿɏɇɇɃɀȰȺȵȻȰɇ
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ȴɿʉʌɽʙʆʘʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ
- ɀɸɲʌʆɻʏɿʃɼʔʌɳʍɻ
Ʉʖɿ͕ɷɸʆɸʀʆɲɿɲʐʏʊ͘

- Ʌʌʉʍʘʋɿʃʊʌɼʅɲʃɲɿɲʋʄɳ
ʍʐʅʋʄɻʌʙʅɲʏɲ
- Ȱʋʄɳɲʋʌʊʍʘʋɲʌɼʅɲʏɲ

ȸɆɻʅɲʏɿʃɼɌʌɳʍɻ

- Ʌʌʉʍɷɿʉʌɿʍʏɿʃɳ;ɳʌɽʌɲ͕
ɲʌɿɽʅɻʏɿʃɳ͕ɸʌʘʏɻʅɲʏɿʃɳ
ɸʋʀɽɸʏɲ͕ʃʏɻʏɿʃɳɸʋʀɽɸʏɲ͕
ɷɸɿʃʏɿʃɳɸʋʀɽɸʏɲͿ
- ȵʋʀɽɸʏʉнʉʐʍɿɲʍʏɿʃʊ
Ƀʆʉʅɲʏɿʃʉʀʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʉʀ

ȸɃʆʉʅɲʏɿʃɼɌʌɳʍɻ

- ȲʉɻɽɻʏɿʃɳɆɼʅɲʏɲɸʀʅɲɿ ʃɲɿ
ɹʖʘ
- Ȳɲʍɿʃɳʉʅɲʄɳʌɼʅɲʏɲ
- Ƀʌɿʍʏɿʃɼ
- ȵʆɸʌɶɻʏɿʃɼʔʘʆɼ
- ȵʆɸʍʏʙʏɲʎ
Ⱦʄʀʍɻ͕ʋʌʊʍʘʋɲ͕ʃɲʏɲʄɼʇɸɿʎ
ɍʌɼʍɻͬɇɻʅɲʍʀɲ
- Ʌɲʌɲʏɲʏɿʃʊʎ
Ⱦʄʀʍɻ͕ʋʌʊʍʘʋɲ͕ʃɲʏɲʄɼʇɸɿʎ
ɍʌɼʍɻͬɇɻʅɲʍʀɲ
- Ʌʌʉʍʏɲʃʏɿʃɼ
ʉ
2 ʋʌʊʍʘʋʉ
ɍʌɼʍɻͬɇɻʅɲʍʀɲ
- ɍʌɼʍɻͬɇɻʅɲʍʀɲʏʘʆɸɶʃʄʀʍɸʘʆ
ʍɸɲʋʄɹʎɸʃʔʌɳʍɸɿʎɸʐɶɹʆɸɿɲʎ
- Ɇɻʅɲʏɿʃʉʀʏʑʋʉɿ;ɲʋʄɹʎʖʌɼʍɸɿʎ
ɲʋɲʌɸʅʔɳʏʉʐͿ

ɈʉɆɼʅɲ

ȳɿɲʏɻɷɼʄʘʍɻ͗
- ɍʌʊʆʉʐ
- Ɉʊʋʉʐ
- Ɉʌʊʋʉʐ
- Ʌʉʍʉʑ

Ʉʆʉʅɲ
ʊʆʉʅɲ͕ɸʋʙʆʐʅʉ͕ɶʌɳʅʅɲʏɲʏɻʎ

ɇʏʉɿʖɸʀɲʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎʹ
Ʌʌʉʍʘʋɿʃɹʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ

Ʌʌʉʏɿʅɼʍɸɿʎʃɲɿɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏɲ
;ɴʄ͘ȵʄɸʑɽɸʌʉʎʖʌʊʆʉʎ͕
ʗʐʖɲɶʘɶʀɲ͕ʖʊʅʋɿ͕ɲɽʄɻʏɿʍʅʊʎͿ

ɍɲʌɲʃʏɼʌɲʎʃɲɿʍʐʆɲɿʍɽɼʅɲʏɲ
ɲɶɳʋɻ͕ʃʉʐʌɳɶɿʉ
ɲɶɲʋʙ
ʍʐʅʋɲɽɻʏɿʃʊʎ͕ɸʐɶɸʆɿʃʊʎ͕
ɲʋʄʊʎ͕ʖɲʌʉʑʅɸʆʉʎ͕
ʍʏɸʆʉʖʘʌɻʅɹʆʉʎ͕ɹʇʐʋʆʉʎ͕
ʖɲɺʊʎ

Ȱɿʍɽɼʍɸɿʎ
Ʉʌɲʍɻ͗ɴʄɹʋʘ͕ʃʉɿʏɳɺʘ
Ȱʃʉɼ͗ɽʊʌʐɴʉʎ͕ɲʃʉʑʘ͕ɲʃʉʑʘ
ʋʌʉʍɸʃʏɿʃɳ
Ȱʔɼ͗ʖɹʌɿ͕ɷɳʃʏʐʄʉ͕ɷɹʌʅɲ͕
ɲɶɶʀɺʘ
ȳɸʑʍɻ͗ɶɸʑʍɻ͕ɷʉʃɿʅɳɺʘ͕ʅʉʐ
ɲʌɹʍɸɿ͕ʃɲʄʊ͕ɳʍʖɻʅʉ͕ɲʄʅʐʌʊ͕
ɶʄʐʃʊ
Ʉʍʔʌɻʍɻ͗ʅʐʌʘɷɿɳ͕ɳʌʘʅɲ͕
ʅʐʌʀɺʘ͕ʅʐʌʀɺɸɿʘʌɲʀɲ
ʊʅʉʌʔʉʎ͕ɳʍʖɻʅʉʎ

Ɉʉȱʏʉʅʉ͗Ȱʆʏɿʄɻʋʏɿʃɼʃɲɿ
ʗʐʖɿʃɼɷɿɳʍʏɲʍɻ

ȵʆɹʌɶɸɿɸʎʅɸʏɲʖɹʌɿɲ
ʋɲʀʌʆʘ͕ɴɳɺʘ͕ʃʌɲʏʙ͕ɲʆʉʀɶʘ͕
ʃʄɸʀʆʘ͕ʗɳʖʆʘ

ʊʌɽɿʉʎ͕ʃɲɽɿʍʏʊʎ͕ʇɲʋʄʘʅɹʆʉʎ
ʋɻɶɲʀʆʘ͕ɹʌʖʉʅɲɿ͕ʋʌʉʖʘʌʙ͕
ʏʌɹʖʘ

-

-

-

ʅɻʆɿɲʀʉʎͿʅɸʃɸʀʅɸʆɲ
ɸʋɿʃɲɿʌʊʏɻʏɲʎͬɸʆɻʅɹʌʘʍɻʎ;ȾȳͿ
Ʌɸʌɿɸʖʊʅɸʆɲɸʔɻʅɸʌʀɷɲʎ͕ʋɸʌɿʉɷɿʃʉʑ
;ȾȳͿ
Ɉʀʏʄʉɿɸɿɷɼʍɸʘʆʋʉʐʐʋʉɷɻʄʙʆʉʐʆ
ʍɲʔʙʎʏʉʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʊʏʉʐʎ;ȾȳͿ
Ʌʀʆɲʃɸʎʅɸʍʏɲʏɿʍʏɿʃɳɷɸɷʉʅɹʆɲ;ȾȳͿ
ȿɸɺɳʆʏɸʎʖɲʌʏʙʆ;ȾȳͿ
ɇʖɹɷɿɲ͕ʍʃʀʏʍɲ;ȾȳͿ
ɇɻʅɸɿʘʅɲʏɳʌɿɲ;ȾȳͿ
ɏʌʉʍʃʊʋɿʉ;ʃʐʌʀʘʎʏʉʐʃɲɽɻʅɸʌɿʆʉʑ
ʏʑʋʉʐ͕ʋʌʉʎɶɸʆɿʃɼɼʅɸʌɿʃɼʃɲʏɲʆʊɻʍɻͿ
;ȾȳͿ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ȳɸɴɲɿʙʆʘͬɷɻʄʙʆʘ
ɀɸʃɲʏɲʔɲʏɿʃɼʋʌʊʏɲʍɻ͗
Ȳʌɹʖɸɿ͘

Ȱʔɻɶʉʑʅɲɿ
ɀɸɲʋʄɼʋʌʊʏɲʍɻɼɲʃʉʄʉʐɽʀɲɲʋʄʙʆ
ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ͗
ɂʐʋʆɳʘʍʏɿʎϳ͕ʋʄɹʆʉʅɲɿ͕ʋɲʀʌʆʘʋʌʘɿʆʊʃɲɿ
ʋɻɶɲʀʆʘʍʏʉʍʖʉʄɸʀʉʅʉʐ͘

Ʌɸʌɿɶʌɳʔʘʃɳʋʉɿʉʆɼʃɳʏɿ
ɀɸɲʋʄɼʋʌʊʏɲʍɻɼɲʃʉʄʉʐɽʀɲɲʋʄʙʆ
ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ͗
Ƀ ʉʐʌɲʆʊʎɸʀʆɲɿʅʋʄɸ͘
ɉʋɳʌʖʉʐʆʃɲʌɹʃʄɸʎʃɲɿʏʌɲʋɹɺɿɲ͘
ȵʀʆɲɿϮϬɸʏʙʆ͘
ȵʀʆɲɿʗɻʄʊʎʃɲɿɹʖɸɿʅɲʃʌɿɳʅɲʄʄɿɳ͘

Ɉɿɸʀʆɲɿɲʐʏʊ͖
- ȳɿɲʏʉʆʖʌʊʆʉ:
Ʌʊʏɸɹʌʖɸʍɲɿ͖
- ȳɿɲʏʉʆʏʊʋʉ:
Ʌʉʑɸʀʆɲɿʏɲɶʐɲʄɿɳʅʉʐ͖
- ȳɿɲʏʉʆʏʌʊʋʉ:
Ʌʙʎʏʉʃɳʆʉʐʅɸɲʐʏʊ͖
- ȳɿɲʏɻʆʋʉʍʊʏɻʏɲ:
Ʌʊʍʉʃʉʍʏʀɺɸɿ͖
- ȳɿɲʏɻʆɲɿʏʀɲ:
ȳɿɲʏʀʔɸʑɶɸɿʎ͖
- ȷɻʏʙʆʏɲʎɸʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻɼɷɿɳʗɸʐʍɻ:
ȵʀʆɲɿɸʃɸʀ͕ʊʖɿ͖
ȵʀʍʏɸʉʃʉʎɍ͕ʍʘʍʏɳ͖
Ʌɸʎ͕ʍʉʐɲʌɹʍɸɿɲʐʏʊ͖
ȵʀʆɲɿɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆ͕ɹʏʍɿ͖

30330
Τεύχος Β’ 2871/09.09.2016

ȵʃʔʌɳɺʘɷɿɲʔʘʆʀɲ
- ɹʋɸɿʏɲɲʋʊʅɿɲɹʃʔʌɲʍɻɽɸʏɿʃɼɼɲʌʆɻʏɿʃɼ:
Ʉʖɿ͘
ȴɿɲʔʘʆʙ͘
ȵʀʆɲɿʄɳɽʉʎ͘
ȴɸʆɸʀʆɲɿɲʄɼɽɸɿɲ͘
- ʅɸɼʋɿʉʏʌʊʋʉͬʅɸʏʌɿɲʍʅɹʆɲ:
ȴɸʆʆʉʅʀɺʘ͘
ȿɸʎ͖
Ɂʉʅʀɺɸɿʎ͖

ȵʃʔʌɳɺʘʍʐʅʔʘʆʀɲ
- ɹʋɸɿʏɲɲʋʊʅɿɲɹʃʔʌɲʍɻɽɸʏɿʃɼɼɲʌʆɻʏɿʃɼ͗
Ɂɲɿ͕ʋʉʄʑʘʌɲʀɲʋʊʄɻ͘
Ɂɲɿ͕ɸʀʆɲɿɲʄɼɽɸɿɲ͕ɷɸʆʃɳʆɸɿʃʌʑʉ͘
Ƀʃ͕ʍʑʅʔʘʆʉɿ͊
- ʅɸɸʋɿʔʐʄɳʇɸɿʎ͗
ȼʍʘʎ͘
ȵʀʆɲɿʋɿɽɲʆʊ͘
Ȱʆɽɹʄɸɿʎ
- ʅɸɲʆɸʋʀʍɻʅʉʏʌʊʋʉ:
Ȱʅɹ͊

ȷɻʏʙʏɻʆɳʋʉʗɻʃɳʋʉɿʉʐ
Ɉɿʆʉʅʀɺɸɿʎ͖

ȵʃʔʌɳɺʘʏɻʆɳʋʉʗɻʅʉʐ
Ɂʉʅʀɺʘʊʏɿʉȳɿɳʆʆɻʎɹʖɸɿɷʀʃɿʉ͘Ʌɿʍʏɸʑʘʊʏɿ
ɸʀʆɲɿɷʑʍʃʉʄʉ͘

ȵʃʔʌɳɺʘͬɺɻʏʙɲʋʊʗɸɿʎʃɲɿʃʌʀʍɸɿʎ

ɉʋɸʆɽʐʅʀɺʘʃɳʏɿʍɸʃɳʋʉɿʉʆ
ɌʏɳʆʘʏɻʆɅɹʅʋʏɻ͕ʏʉɽʐʅɳʍɲɿ͖Ɍɸʑɶʉʐʅɸ
ɲʑʌɿʉ͕ɸʆʏɳʇɸɿ͖

ȵʋɿɴɸɴɲɿʙʆʘ͕ɷɿɲʗɸʑɷʘʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻ
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ
Ɂɲɿ͕ɸʀʆɲɿɲʄɼɽɸɿɲ͘
Ʉʖɿ͕ɷɸʆɸʀʆɲɿɲʄɼɽɸɿɲ͘

- ɍʌʉʆɿʃɹʎʋʌʉʏɳʍɸɿʎ
- Ȱɿʏɿʉʄʉɶɿʃɹʎʋʌʉʏɳʍɸɿʎ

ɉʋʉʏɲʃʏɿʃɼʍʑʆɷɸʍɻ
ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ

- Ȱʍʑʆɷɸʏʉʍʖɼʅɲ
- ȵʄʄɸɿʋʏɿʃɹʎʋʌʉʏɳʍɸɿʎ ;ɍʌɼʍɻ
ʍɸʏʀʏʄʉʐʎͿ

- Ʌʌʉʏɳʍɸɿʎʋʉʐʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿʅɸ
ʍʐʅʋʄɸʃʏɿʃʉʑʎʍʐʆɷɹʍʅʉʐʎ
- Ʌʌʉʏɳʍɸɿʎʋʉʐʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿʅɸ
ɲʆʏɿɽɸʏɿʃʉʑʎʍʐʆɷɹʍʅʉʐʎ
- Ʌʌʉʏɳʍɸɿʎʋʉʐʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿʅɸ
ɷɿɲɺɸʐʃʏɿʃʉʑʎʍʐʆɷɹʍʅʉʐʎ

Ʌɲʌɲʏɲʃʏɿʃɼʍʑʆɷɸʍɻ
ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ

- ɇʐʅʔʘʆʀɲɆɼʅɲʏʉʎɉʋʉʃɸɿʅɹʆʉʐ
- ȵʌʘʏɻʅɲʏɿʃɹʎʋʌʉʏɳʍɸɿʎ
ȵʌʘʏɻʅɲʏɿʃɹʎʄɹʇɸɿʎ;ʋʉʑ͕ʋʊʏɸ͕
ʏʀ͕ʋʉɿʊʎ͕ʋʙʎ͕ɶɿɲʏʀ͕ʋʊʍʉͿ

ȸɲʋʄɼɅʌʊʏɲʍɻ
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ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɳʃɹʆʏʌɲʃɲɿ
ɿɷʌʑʅɲʏɲ

Ʌʌʉʍʖʉʄɿʃɼɲɶʘɶɼ
ʅʘʌʊ͕ɶɳʄɲ͕ʋɲɿɷɿʃʊʎʍʏɲɽʅʊʎ͕
ʋɲʀɺʘ

ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ

ȶɶɶʌɲʔɲ
ʏɲʐʏʊʏɻʏɲ͕ɷɿɲɴɲʏɼʌɿʉ͕
ɷʀʋʄʘʅɲ͕Ƀʌɿʍʅɹʆɸʎʉʆʉʅɲʍʀɸʎ
ɷɿʋʄʘʅɳʏʘʆ

ȵɽʆɿʃʊʏɻʏɲ
ɸɽʆɿʃʊʏɻʏɲ͕ʃɲʏɲɶʘɶɼ͕
Ƀʆʉʅɲʍʀɸʎɸɽʆɿʃʉʏɼʏʘʆ

Ƀɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʉɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻ͕ʋɲɿɷʀ͕
ɶɿʉʎ͕ʃʊʌɻ͕ɲɷɸʌʔʊʎ͕ɲɷɸʌʔɼ͕
ʅʋɲʅʋɳʎ͕ʅɲʅɳ͕ɲʆʑʋɲʆʏʌʉʎ͕
ʋɲʆʏʌɸʅɹʆʉʎ͕ɷɿɲɺɸʐɶʅɹʆʉʎ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲʃɲɿʏʊʋʉʎ
ɶɹʆʆɻʍɻʎ
ɶɸʆʆɿɹʅɲɿ͕ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɶɹʆʆɻʍɻʎ͕ʏʊʋʉʎɶɹʆʆɻʍɻʎ͕
ʖʌʊʆʉʎ͕ʅɼʆɲʎ͕ʅɹʌɲ͕ɶɸʆɹɽʄɿɲ

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ͕ʉɷʊʎ͕ʄɸʘʔʊʌʉʎ͕
ɲʌɿɽʅʊʎ͕ʊʌʉʔʉʎ͕ʏɲʖʐɷʌʉʅɿʃʊʎ
ʃʙɷɿʃɲʎ͕ʉʆʉʅɲʍʀɸʎʖʘʌʙʆ͕
ɲʌɿɽʅʉʀ͕ɺʘ͕ʅɹʆʘ͕ʃɲʏʉɿʃʙ

ɈʀʏʄʉɿͬɃʆʉʅɲʍʀɸʎ
Ⱦʑʌɿʉʎ͕Ⱦʐʌʀɲ͕ȴɸʍʋʉɿʆʀʎ

ɲʄʔɲɴɼʏʉʐ͕ʉʆʉʅɳɺʉʅɲɿ

Τεύχος Β’ 2871/09.09.2016

30331

ȵʃʔʌɳɺʘʋɿɽɲʆʊʏɻʏɲ

ȵʃʔʌɳɺʘɲɴɸɴɲɿʊʏɻʏɲͬɲʅʔɿɴʉʄʀɲ
ȴɸʆɸʀʅɲɿʍʀɶʉʐʌʉʎ͘
ȴɸʆʏʉʆʉʅʀɺʘ͘
ȴɸʆʏʉʋɿʍʏɸʑʘ͘

Ɏʐʖɲɶʘɶʀɲ͕ʖʊʅʋɿ,
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ɷɿɲʃʉʋɹʎ͕ʏɲʇʀɷɿ͕ʋɲɿʖʆʀɷɿ͕
ɲʆɳɶʆʘʍɻ͕ʌɲɷɿʊʔʘʆʉ͕
ʏɻʄɸʊʌɲʍɻ͕ɽɹɲʏʌʉ͕
ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɳʔʉʎ͕ʍʐʆɲʐʄʀɲ͕
ʅʉʐʍɿʃɼ͕ɹʌɶʉ͕ɷɿɲʔɼʅɿʍɻ͕
ɲɽʄɻʏɿʍʅʊʎ͕ʋʉɷʊʍʔɲɿʌʉ͕
ʅʋɳʍʃɸʏ͕ʏɹʆɿʎ͕
ʅʉʐɲʌɹʍɸɿ͙͕ɷɿɲɴɳɺʘ͕
ʏɲʇɿɷɸʑʘ͕ʖʉʌɸʑʘ͕ʏʌɲɶʉʐɷɳʘ͕
ɺʘɶʌɲʔʀɺʘͬʍʖɸɷɿɳɺʘ͕
ʋɸʌʋɲʏɳʘ͕ʃɳʆʘɴʊʄʏɲ͕ʃɳʆʘ
ʋʉɷɼʄɲʏʉ͕ʋɲʀɺʘͬʃɳʆʘн
ʅʉʐʍɿʃʊʊʌɶɲʆʉ͕ʋɲʀɺʘͬʃɳʆʘн
ɳɽʄɻʅɲ

ȵʄɸʑɽɸʌʉʎʖʌʊʆʉʎ

Ɉʊʋʉʎɸʌɶɲʍʀɲʎ
ɶʌɲʔɸʀʉ͕ɸʌɶʉʍʏɳʍɿʉ͕ɸʏɲɿʌʀɲ

ȵʋɲɶɶɹʄʅɲʏɲʃɲɿ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼɽɹʍɻ
ɸʋɳɶɶɸʄʅɲ͕ɷʉʐʄɸɿɳ͕ɸʌɶɲʍʀɲ͕
ɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏɲ;ʃɲɽɻɶɻʏɼʎ͕
ɶɿɲʏʌʊʎ͕ɷɻʅʉʍɿʉɶʌɳʔʉʎ͕͙Ϳ͕
ɸʌɶɳɺʉʅɲɿ͕ ɷʉʐʄɸʑʘ

ȵʌɶɲʍʀɲ

ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊʐʄɿʃʊʃɲɿ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ
ʖɲʌʏʀ͕ʍɸʄʀɷɲ͕ʅʉʄʑɴɿ͕ʍʏʐʄʊ
ʅɳɽɻʅɲ͕ɳʍʃɻʍɻ͕
ʏɸʍʏ͕ɴɲɽʅʊʎ

ʍʖʉʄɸʀʉ͕ʋɲʆɸʋɿʍʏɼʅɿʉ
ʃɹʆʏʌʉɸɶɶʌɲʔɼʎ
ʏɳʇɻ͕ʃʏɼʌɿʉ͕ɲʀɽʉʐʍɲ
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ȵʃʔʌɳɺʘɴɸɴɲɿʊʏɻʏɲ
ȵʀʅɲɿʍʀɶʉʐʌʉʎ͘
ȵʀʅɲɿɴɹɴɲɿʉʎɶɿɲʏɻʆʀʃɻ͘

ȵʃʔʌɳɺʘʏʉɶɸɶʉʆʊʎʊʏɿɽʐʅɳʅɲɿʃɳʏɿȰʆɲɿ͕
ɽʐʅɳʅɲɿ͕ɸʀʆɲɿʏʉɇɳɴɴɲʏʉ͘

ȵʃʔʌɳɺʘɳɶʆʉɿɲɶɿɲʃɳʏɿ
ȴɸʆɶʆʘʌʀɺʘɲʐʏɼʏɻɶɸɿʏʉʆɿɳ͘
ȴɸʆʇɹʌʘ͘

ȵʃʔʌɳɺʘɶʆʙʍɻɶɿɲʃɳʏɿ
Ɍɸʑɶʉʐʅɸɲʑʌɿʉ͕ʇɹʌʘ͘

ȴɿɲʅɲʌʏʑʌʉʅɲɿ
Ȱ͕ʊʖɿ͊

Ʌɲʀʌʆʘɽɹʍɻʃɲʏɳ͕ɸʃʔʌɳɺʘɲʋʉɷʉʃɿʅɲʍʀɲ
ȴɸʆʍʐʅʔʘʆʙ
ȴɸʆɸʀʆɲɿʍʘʍʏʊ͘
ȵʀʆɲɿʄɳɽʉʎ͘
Ʉʖɿ͘

Ʌɲʀʌʆʘɽɹʍɻʐʋɹʌ͕ɸʃʔʌɳɺʘɸʋɿɷʉʃɿʅɲʍʀɲ
ȵʀʅɲɿʍʑʅʔʘʆʉʎ͘
ɇʑʅʔʘʆʉɿ͊
ȵʀʅɲɿʐʋɹʌɲʐʏɼʎʏɻʎɿɷɹɲʎ͘

- ʅɸɲʋʊʄʐʏʉʏʌʊʋʉ:
ɀɲʊʖɿ͊
Ⱦɲɽʊʄʉʐ͊
ȵʀʆɲɿʄɳɽʉʎ͊
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ȶʋɿʋʄɲ ʃɲɿɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ
ʏʌɲʋɹɺɿ͕ʃɲʌɹʃʄɲ͕ʃʌɸɴɳʏɿ
ʆɸʌʊ͕ʌɸʑʅɲ͕ɽɹʌʅɲʆʍɻ͕
ʃʉʐɺʀʆɲ͕ʗʐɶɸʀʉ͕ʏɻʄɸʊʌɲʍɻ͕
ʐʋʉʄʉɶɿʍʏɼʎ͕ʍʐʍʃɸʐɹʎ
ɲʆɲʋɲʌɲɶʘɶɼʎ;CD player, DVD
player)
Ȱɶʉʌɳʃɲɿɸʆʉɿʃʀɲʍɻ
ɸʆʉʀʃɿʉ͕ɸʆʉɿʃɿɲʍʏɼʎ͕
ɿɷɿʉʃʏɼʏɻʎ͕ɶɸʀʏʉʆɲʎ͕ʃɲʏʉɿʃʙ͕
ʅɹʆʘ͕ʆʉɿʃɿɳɺʘ

ȳɸʆɿʃɳ
ʍʋʀʏɿ͕ɷɿɲʅɹʌɿʍʅɲ͕ʃɲʏʉɿʃʀɲ͕
ɷʘʅɳʏɿʉ͕ʋʊʌʏɲ͕ʋɲʌɳɽʐʌʉ͕
ɲʆɸʄʃʐʍʏɼʌɲʎ͕ʃʉʐɺʀʆɲ͕ʅʋɳʆɿʉ͕
ʏʉʐɲʄɹʏɲ͕ʃɼʋʉʎ͕ʅɿʃʌʊ͕
ʅɸɶɳʄʉ͕ʃɲɿʆʉʑʌɿʉ͕ʋɲʄɿʊ

Ⱦɲʏʉɿʃʀɲ

ɸʔɻʅɸʌʀɷɲ͕ʏɻʄɸʊʌɲʍɻ͕ʃɲʆɳʄɿ͕
ʋɸʌɿʉɷɿʃʊ͕ɷɿɲɷʀʃʏʐʉ͕
ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɳʔʉʎ͕ɹʌɶʉ͕
ʋʌʊɶʌɲʅʅɲ͕ɴɿɴʄʀʉ͕
ʔʘʏʉɶʌɲʔʀɲ
ɷɿɲɴɳɺʘ͕ɲʃʉʑʘ͕ɴʄɹʋʘ͕
ʃʉɿʏɳɺʘ͕

ȵʆɻʅɹʌʘʍɻʃɲɿʅɹʍɲ
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ

Ɍʑʍɻ ;ɴʄ͘ɶɸʘɶʌɲʔɿʃʊ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆͿ

Ȱɽʄɼʅɲʏɲ
ɶɼʋɸɷʉ͕ʋɿʍʀʆɲ

Ʌɲɿʖʆʀɷɿɲ
ʋɲɿʖʆʀɷɿ͕ʋɲʀɺʘ͕ʃɸʌɷʀɺʘ͕ʖɳʆʘ
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ȷɻʏʙʏɻʆɸʋɿɷʉʃɿʅɲʍʀɲͬɲʋʉɷʉʃɿʅɲʍʀɲ
ʃɳʋʉɿʉʐ
ɇʐʅʔʘʆɸʀʎ͖ȴɿɲʔʘʆɸʀʎ͖

ȷɻʏʙʍʐɶɶʆʙʅɻ
ɇʐɶɶʆʙʅɻ͊
ɇʐɶʖʘʌɹʍʏɸʅɸ͊
ȿʐʋɳʅɲɿ͊

Ƀʅʉʄʉɶʙʃɳʏɿ
ȵɶʙɸʀʅɲɿ͘
ȵʅɸʀʎʔʏɲʀʅɸ͘

Ⱦɲʏɻɶʉʌʙʃɳʋʉɿʉʆɶɿɲʃɳʏɿ
Ȱʐʏʊʎʔʏɲʀɸɿ͘
ȵʀʆɲɿʄɳɽʉʎʏʉʐ͘

ȵʃʔʌɳɺʘʅɿɲɻɽɿʃʊɼʃʉɿʆʘʆɿʃʊʃɲʆʊʆɲͬʆʊʌʅɲ
ȴɸʆʋʌɹʋɸɿʆɲʋɸʏɳʅɸʖɲʌʏɿɳʃɳʏʘ͘ȴɸʆɸʀʆɲɿ
ʍʘʍʏʊɲʐʏʊ͘
ȴɸʆʅʋʉʌɸʀʎʆɲʏʉʃɳʆɸɿʎɲʐʏʊ͘

ȵʃʔʌɳɺʘɲʋɲɶʊʌɸʐʍɻ
ȴɸʆʋʌɹʋɸɿʆɲʏʉʃɳʆɸɿʎɲʐʏʊ͘

ȵʃʔʌɳɺʘʐʋʉʖʌɹʘʍɻ
Ʌʌɹʋɸɿʆɲʔʑɶʘ͘
Ʌʌɹʋɸɿʆɲɸʋɿʍʏʌɹʗʘʆʘʌʀʎ͘

ȵʃʔʌɳɺʘʏɻʆɸʋɿɽʐʅʀɲʆɲʃɳʆʘʃɳʏɿ
Ⱥɹʄʘʆɲʔɳʘ͘
Ⱥɲɼɽɸʄɲʆɲɸʋɿʍʏʌɹʗʘʍʋʀʏɿ͘

ȵʃʔʌɳɺʘɿʃɲʆʊʏɻʏɲ
ɀʋʉʌʙʆɲɶʌɳʗʘʏɻɷɿɸʑɽʐʆʍɻ͘
ɂɹʌʘʆɲɶʌɳʗʘʏʉʊʆʉʅɳʅʉʐ͘

ȼʍʘʎ͘
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Ɉʉʐʌɿʍʅʊʎ
ʏʉʐʌɿʍʅʊʎ͕ʏɲʇʀɷɿ͕ɲʍʏʐʆʉʅʀɲ͕
ʏɸʄʘʆɸʀʉ͕ʍʑʆʉʌɲ͕ɷɿɲɴɲʏɼʌɿʉ͕

Ƀɷɼɶɻʍɻ
ʉɷʊʎ͕ɷʌʊʅʉʎ͕ʍʏɲʐʌʉɷʌʊʅɿ͕
ɶɹʔʐʌɲ͕ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲ͕ʋɲʀʌʆʘ͕
ʍʏʌʀɴʘ͕ʋɳʘ͕ʍʐʆɸʖʀɺʘ

Ȼɷɿʘʏɿʃɳʅɹʍɲʅɸʏɲʔʉʌɳʎ
ɲʐʏʉʃʀʆɻʏʉ͕
ʅɻʖɲʆɼͬʅʉʏʉʍɿʃʄɹʏɲ͕
ʋʉɷɼʄɲʏʉ͕ɴɸʆɺʀʆɻ͕
ʅɻʖɲʆɼͬʅʉʏɹʌ͕
ʋɳʌʃɿʆɶʃͬɶʃɲʌɳɺ͕ʍʐʆɸʌɶɸʀʉ͕
ʔɲʆɳʌɿ͕ʃʀʆɷʐʆʉʎ͕ɷʀʋʄʘʅɲ
ʉɷɼɶɻʍɻʎ͕ɲʍʔɳʄɸɿɲ͕ʔɲʆɳʌɿ͕
ʍɼʅɲ

ɀɹʍɲʅɲɺɿʃɼʎʅɸʏɲʔʉʌɳʎ
ʏʌɹʆʉ͕ʅɸʏʌʊ͕ʄɸʘʔʉʌɸʀʉ͕ʏʌɲʅ͕
ʏɲʇʀ͕ɲɸʌʉʋʄɳʆʉ͕ʃɲʌɳɴɿ͕ɽɹʍɻ͕
ʍʏɲɽʅʊʎ͕ʍʏɳʍɻ͕ɲʋʉɴɳɽʌɲ͕
ɶʌɲʅʅɼ͕ɲɸʌʉɷʌʊʅɿʉ͕ʋʊʌʏɲ
ɸʋɿɴʀɴɲʍɻʎ͕ɸʋɿʃʑʌʘʍɻ͕
ʃɲɽʐʍʏɹʌɻʍɻ͕ɸɿʍɿʏɼʌɿʉʅɸʏ͛
ɸʋɿʍʏʌʉʔɼʎ͕ɸɿʍɿʏɼʌɿʉ͕
ʃʌɳʏɻʍɻ͕ɴɲʄʀʏʍɲ͕ɲʋʉʍʃɸʐɹʎ͕
ʏʍɳʆʏɲ͕ʐʋʉɷʉʖɼ͕ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ͕
ɲɶʉʌɳɺʘ͕ʃʄɸʀʆʘͬʃɳʆʘ
ʃʌɳʏɻʍɻ

ȳɸʆɿʃɳ
ʏɲʇʀɷɿ͕ʋʏɼʍɻ͕ɲʆɲʖʙʌɻʍɻ͕
ɳʔɿʇɻ͕ɲʄʄɻʄʉɶʌɲʔʀɲ͕
ʏɲʇɿɷɿʙʏɻʎ͕ɸʋɿɴɳʏɻʎ͕
ʔɸʑɶʘ͕ʔʏɳʆʘ͕ɲʄʄɳɺʘ͕
ʋɸʌɿʅɹʆʘ͕ʏɲʇɿɷɸʑʘ

Ɉɲʇʀɷɿɲ͕ʅɸʏɲʃɿʆɼʍɸɿʎ
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ȵʃʔʌɳɺʘɽɸʏɿʃɼɸʃʏʀʅɻʍɻɶɿɲʃɳʏɿɼɶɿɲ
ʃɳʋʉɿʉʆ
Ȱ͕ʘʌɲʀɲ͊
Ʌʉʄʑʃɲʄʊ͊
Ɍʉɴɸʌʊ͊
ɀʉʐɲʌɹʍɸɿʋʉʄʑʏʉʅʋʄɸ͘

ȵʃʔʌɳɺʘʍʘʅɲʏɿʃʊʋʊʆʉ
Ʌʉʆɳʘ͘
Ʌʉʆɳɸɿʏʉʃɸʔɳʄɿʅʉʐ͘

ȵʃʔʌɳɺʘɲʋʉɶʉɼʏɸʐʍɻ
Ⱦʌʀʅɲ͊

ȵʃʔʌɳɺʘɸʄʋʀɷɲ
ȵʄʋʀɺʘʊʏɿ͙

ȵʃʔʌɳɺʘʏɻʍʐʅʋɳɽɸɿɳʅʉʐ
ɇɸʃɲʏɲʄɲɴɲʀʆʘ͘
Ⱦɲɻʅɹʆɸ͙

Ʌɲʌɻɶʉʌʙ͕ɸʆɽɲʌʌʑʆʘ
Ⱥɲʋɳʆɸʊʄɲʃɲʄɳ͘

Ɇʘʏɳʘʃɳʋʉɿʉʆɲʆɸʀʆɲɿʃɲʄɳ
ȴɸʆɸʀʍɲɿʃɲʄɳ͖
Ɉɿʍʐʅɴɲʀʆɸɿ͖

ȵʃʔʌɳɺʘʄʑʋɻ͕ɷʐʍʏʐʖʀɲ
ȵʀʅɲɿʄʐʋɻʅɹʆʉʎ͘
ȵʀʅɲɿɷʐʍʏʐʖɿʍʅɹʆʉʎ͘
ȴɸʆɸʀʅɲɿʃɲɽʊʄʉʐʃɲʄɳ͘

ȵʃʔʌɳɺʘʖɲʌɳ͕ɸʐʖɲʌʀʍʏɻʍɻ͕ɸʐʏʐʖʀɲ
ȵʀʅɲɿʖɲʌʉʑʅɸʆʉʎ͘
ȵʀʆɲɿʔʉɴɸʌʊ͊

ȵʃʔʌɳɺʘʋʌʉʏɿʅɼʍɸɿʎ͕ɸʋɿɽʐʅʀɸʎʃɲɿ
ʍʐʆɲɿʍɽɼʅɲʏɲ
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ȴɻʅɻʏʌɿɲʃɳ͕ɺʐʅɲʌɿʃɳ
ʌʑɺɿ͕ʅɲʃɲʌʊʆɿɲ͕ɷɻʅɻʏʌɿɲʃɳ͕
ɺʐʅɲʌɿʃɳ

Ⱦʌɹɲʎ
ʃʉʏʊʋʉʐʄʉ͕ʅʉʍʖɳʌɿ͕ɲʌʆʀ͕
ʖʉɿʌɿʆʊ͕͙
Ɏɳʌɿ
Ɏɳʌɿ

Ɏʘʅʀ
ʗʘʅʀ͕ʅʋɲɶʃɹʏɲ͕ʔʌɲʏɺʊʄɲ
ʗʘʅʀ͕ʔɹʏɲͬʃʉʅʅɳʏɿʗʘʅɿʉʑ

ȳɸʆɿʃɳ
ʔɲɶɻʏʊ͕ʋɸɿʆɳʘ͕ɷɿʗɳʘ͕ʏʌʙʘ͕
ʋʀʆʘ

ȴɿɲʏʌʉʔɼ

ȵʍʏɿɲʏʊʌɿʉ
ʃɲʔɸʏɹʌɿɲ͕ɸʍʏɿɲʏʊʌɿʉ͕ʏʌɲʋɹɺɿ͕
ʋʌʘɿʆʊ͕ʅɸʍɻʅɸʌɿɲʆʊ͕ɴʌɲɷɿʆʊ͕
ʃɲʏɳʄʉɶʉʎ͕ʅɸʆʉʑ͕ʋɿɳʏʉ͕ʋɿɳʏʉ
ɻʅɹʌɲʎ͕ʉʌɸʃʏɿʃʊ͕ʃʐʌʀʘʎ
ʋɿɳʏʉ͕ɸʋɿɷʊʌʋɿʉ͕ʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ͕
ʋɲʀʌʆʘ͕ʏʌʙʘ͕ʋʀʆʘ͕
ʅɲɶɸɿʌɸʑʘ͕ʋʄɻʌʙʆʘ

Ⱦɳʅʋɿʆɶʃ
ʃɳʅʋɿʆɶʃ͕ ʍʃɻʆɼ

ȴɿɲʅʉʆɼ͕ɸʍʏʀɲʍɻ
ʇɸʆʉɷʉʖɸʀʉ͕ʇɸʆʙʆɲʎ͕ʋɲʆʍɿʊʆ͕
ʐʋʉɷʉʖɼͬʌɸʍɸʗɿʊʆ͕ɷʘʅɳʏɿʉ͕
ʃʄɸɿɷʀ͕ʋʌʘɿʆʊ͕ʃʄɸʀʆʘͬʃɳʆʘ
ʃʌɳʏɻʍɻ͕ʆʉɿʃɿɳɺʘ͕ʋʄɼʌɻʎ͕
ɷɿɲɽɹʍɿʅʉ

ɴʀɺɲ͕ʍʐʆɳʄʄɲɶʅɲ
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ȵʃʔʌɳɺʘɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆɶɿɲʃɳʏɿʋʉʐʄɹɸɿ
ʃɳʋʉɿʉʎ

ȵʃʔʌɳɺʘɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆɶɿɲʃɳʏɿ
ȵʆɷɿɲʔɹʌʉʆ͊
ɀʉʐɲʌɹʍɸɿʆɲɸʋɿʍʃɹʋʏʉʅɲɿɲʐʏʊʏʉʅɹʌʉʎ͘

Ȱʆʏɿɷʌʙʍʏɻʆʉʌɶɼɼʏɻʆʃɲʃɼɷɿɳɽɸʍɻ
ʃɳʋʉɿʉʐ
ȸʌɹʅɻʍɸ͊
ɇʏɲʅɳʏɲ͊

ȵʃʔʌɳɺʘɽʐʅʊ͕ʉʌɶɼɼʃɲʃɼɷɿɳɽɸʍɻ
Ȱʌʃɸʏɳ͊
Ȱ͕ɲʐʏʊ͕ʊʖɿ͊

Ɇʘʏɳʘɶɿɲʏɻʆɿʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻɼʏɻɷʐʍɲʌɹʍʃɸɿɲ
ʃɳʋʉɿʉʐ
ɇʉʐɲʌɹʍɸɿ͖
Ɉɿɷɸʆʍʉʐɲʌɹʍɸɿ͖
ɉʋɳʌʖɸɿʃɳʋʉɿʉʋʌʊɴʄɻʅɲ͖

ȵʃʔʌɳɺʘɷʐʍɲʌɹʍʃɸɿɲͬʋɲʌɳʋʉʆʉȴɸʆʅʉʐ
ɲʌɹʍɸɿ͘
ȴɸʆɸʀʆɲɿɸʆʏɳʇɸɿ͘

ȵʃʔʌɳɺʘɿʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ
ɏʌɲʀɲ͊
ȵʀʅɲɿɿʃɲʆʉʋʉɿɻʅɹʆʉʎʅɸʏʉʐʎɴɲɽʅʉʑʎʅʉʐ͘

ȵʃʔʌɳɺʘʋʌʉʏʀʅɻʍɻ
Ʌʌʉʏɿʅʙʏʉʅɲʑʌʉʋɲʆʏɸʄʊʆɿ
ɀʉʐɲʌɹʍɸɿʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉɲʐʏʊʏʉʏʌɲɶʉʑɷɿ͘

ȵʃʔʌɳɺʘɲʌʆɻʏɿʃɼɸʃʏʀʅɻʍɼɶɿɲʃɳʏɿɼɶɿɲ
ʃɳʋʉɿʉʆ
Ȱʋɸʖɽɳʆʉʅɲɿʏɻʆɸʇʉʖɼ͘
ȴɸʆʅʉʐɲʌɹʍɸɿɻʍɲʄɳʏɲ
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ȴɹʖʉʅɲɿʅɸɸʋɿʔʑʄɲʇɻʆɲʃɳʆʘʃɳʏɿȳɿɲʏʀʊʖɿ͘

ȴɹʖʉʅɲɿʖʘʌʀʎɷɿʍʏɲɶʅʊʆɲʃɳʆʘʃɳʏɿ
Ɂɲɿ͕ʍʑʅʔʘʆʉɿ.
Ȳɸɴɲʀʘʎ͘

ȴɿɲʏʌʉʔɼ
ʔʉʑʌʆʉʎ͕ ʖɲʍɳʋɿʃʉ͕ʅɲʆɳɴɿʃʉ

ȳɸʆɿʃɳ
Ɉʊʋʉʎͬʅɹʌɻ͗ɲɶʉʌɳ͕ʍʉʑʋɸʌʅɳʌʃɸʏ͕ʅɲɶɲɺʀ͕ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ
ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎ͗ʏɲʅɸʀʉ
Ʌʌʉʍʘʋɿʃʊ͗ʋʘʄɻʏɼʎ͕ʋɸʄɳʏɻʎ
Ʌʄɻʌʘʅɹʎ͗ʏɿʅɼ͕ʃɳʌʏɲ͕
ʅɸʏʌɻʏɳ͕ʌɹʍʏɲ͕ʋʄɻʌʙʆʘ͕
ɲɶʉʌɳɺʘ͕ʃʉʍʏʀɺɸɿ͕ɲʃʌɿɴʊ͕
ʔʏɻʆʊ

Ȱɶʉʌɹʎʃɲɿʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

ȴɿɳʔʉʌɲ
ɲʄɳʏɿ͕ʋɿʋɹʌɿ͕ɺɳʖɲʌɻ͕ʋɿɳʏʉ͕
ʔʄɿʏɺɳʆɿ͕ʋʉʏɼʌɿ͕ʋɿʌʉʑʆɿ͕
ʃʉʐʏɳʄɿ͕ʅɲʖɲʀʌɿ͕ʖɲʌʏʉʋɸʏʍɹʏɲ

Ɍɲɶɻʏɳ
ʋɿɳʏʉ͕ʍʉʑʋɲ͕ʍɲʄɳʏɲ͕ɲʐɶʊ͕
ʃʌɹɲʎ͕ʗɳʌɿ͕ɸʋɿɷʊʌʋɿʉ͕
ɸʏʉɿʅɳɺʘ͕ʋɲʌɲɶɶɹʄʆʘ

Ʌʉʏɳ
ʋʉʏʊ͕ʆɸʌʊ͕ʖʐʅʊʎ͕ʃʌɲʍʀ͕
ʅʋʑʌɲ͕ʃɲʔɹ͕ʏʍɳɿ

ȵʋɿɷʊʌʋɿʉ
ɸʋɿɷʊʌʋɿʉ͕ɶʄʐʃʊ͕ʋɲɶʘʏʊ

Ɍʌʉʑʏɲ
ʔʌʉʑʏʉ͕ʋʉʌʏʉʃɳʄɿ͕ʅɼʄʉ͕
ʅʋɲʆɳʆɲ͙

ȳɲʄɲʃʏʉʃʉʅɿʃɳ
ɶɳʄɲ͕ɴʉʑʏʐʌʉ͕ɶɿɲʉʑʌʏɿ͕ʏʐʌʀ
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Ʌɲʌɲɶɶɹʄʆʘ
ȴʑʉʋʉʌʏʉʃɲʄɳɷɸʎʋɲʌɲʃɲʄʙ͘
Ⱥɲʋɳʌʘʅɿɲʋʀʏʍɲ͘͘
Ⱥɲɼɽɸʄɲɹʆɲʋʉʏɼʌɿʆɸʌʊ͘

ȷɻʏʙɴʉɼɽɸɿɲ
Ȳʉɼɽɻʍɸʅɸ͊
ɀʋʉʌɸʀʎʆɲʅɸɴʉɻɽɼʍɸɿʎʍɸʋɲʌɲʃɲʄʙ͖
Ⱥɲʅʋʉʌʉʑʍɸʎʆɲʃʌɲʏɼʍɸɿʎʏɻʆʏʍɳʆʏɲʅʉʐ͖

ȴʀʆʘɸʆʏʉʄɼɼʉɷɻɶʀɲ
Ȳɶɸʀʏɸ͊
Ʌʌɹʋɸɿʆɲʍʏʌʀʗɸʏɸɷɸʇɿɳʍʏʉʔɲʆɳʌɿ͘
Ʌʌɹʋɸɿʆɲʍʏɲʅɲʏɼʍɸʏɸʏʙʌɲ͘
ɀɻʆʇɸʖɳʍɸɿʎʆɲʃʄɸʀʍɸɿʎʏɻʆʋʊʌʏɲ͘

ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʙʅɸɲʔʉʌʅɼ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎͬɸʆɹʌɶɸɿɸʎ

ȵʐʖɲʌɿʍʏʙʃɳʋʉɿʉʆͬɶɿɲʃɳʏɿȵʐʖɲʌɿʍʏʙʋʉʄʑ͘

ȵʃʔʌɳɺʘɲɷɿɲʔʉʌʀɲ
ȵ͕ʃɲɿ͖
Ⱦɲɿʄʉɿʋʊʆ͖
ȴɸʆʅɸʆʉɿɳɺɸɿ͘

ȵʃʔʌɳɺʘɹʃʋʄɻʇɻ
Ȱ͊
Ɉɿ͖
Ʌʙʎ͖ȴɸʆɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏʊʆ͊

Ȱʄɼɽɸɿɲ͖
ȵʆɷɿɲʔɹʌʉʆ͊
Ȱ͕ʅɳʄɿʍʏɲ͊
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Ɉɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɸʎ
ʏɻʄɹʔʘʆʉ͕ʃɿʆɻʏʊ͕
ʆʉʑʅɸʌʉͬɲʌɿɽʅʊʎ͕ɻʄ͘ʅɼʆʐʅɲ͕

ȴɹʖʉʅɲɿʖʘʌʀʎɷɿʍʏɲɶʅʊʅɿɲʋʌʊʏɲʍɻ
ȵʐʖɲʌʀʍʏʘʎ͘
ɇʑʅʔʘʆʉɿ͊

ȴɹʖʉʅɲɿʅɸɸʋɿʔʑʄɲʇɻʅɿɲʋʌʊʏɲʍɻɁɲɿ͕
ɲʄʄɳ͙
ȳɿɲʏʀʊʖɿ͙

ȴɻʅʊʍɿɸʎʃɲɿɿɷɿʘʏɿʃɹʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ

Ɍɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃɳ͕ɿɲʏʌɿʃɳ
ʔɲʌʅɲʃɸʀʉ͕ʍʐʆʏɲɶɼ͕ʔɳʌʅɲʃʉ͕
ʃʉʐʏʀ͕ʉʌɿʍʅɹʆʉɿʏʑʋʉɿ
ʔɲʌʅɳʃʘʆ;ʍɿʌʊʋɿ͕ʖɳʋɿ͕
ɲʆʏɿɴɿʉʏɿʃʊ͕ɲʍʋɿʌʀʆɻͿ͕ʋɲʀʌʆʘ͕
ʃɲʏɲʋʀʆʘ

ȵʀɷɻʐɶɿɸɿʆɼʎ͕ʃɲʄʄʐʆʏɿʃɳ
ʅʋɳʆɿʉ͕ʆʏʉʐʎ͕ʋɸʏʍɹʏɲ͕
ʍɲʋʉʑʆɿ͕ʉɷʉʆʏʊʃʌɸʅɲ͕
ʉɷʉʆʏʊɴʉʐʌʏʍɲ͕ʃʌɹʅɲ͕
ʇʐʌɲʔɳʃɿ͕WC͕ʏʉʐɲʄɹʏɸʎ͕
ʍɲʅʋʉʐɳʆ͕ʖʏɹʆɲ͕ɴʉʑʌʏʍɲ
ʖʏɸʆʀʍʅɲʏʉʎ͕ʖɲʌʏʀ͕ʋʄɹʆʉʅɲɿ͕
ʖʏɸʆʀɺʉʅɲɿ͕ɴʉʐʌʏʍʀɺʘ

ȶʆɷʐʍɻ͕ʐʋʊɷɻʍɻ
ȵʀɷʉʎ͗ʌʉʑʖʉ͕ʋʉʐʃɳʅɿʍʉ͕
ʋɲʆʏɸʄʊʆɿ͕ʏʍɳʆʏɲ͕ɶʐɲʄɿɳ͕
ʌʉʄʊɿ͕ʉʅʋʌɹʄɲ͕ʋɲʋʉʑʏʍɿ͕
ɲɶʉʌɳɺʘ͕ɷʉʃɿʅɳɺʘ͕ʋɲʀʌʆʘ͕
ʗɳʖʆʘ͕ʋɲɿɷɿʃʊ͕ɲʆɷʌɿʃʊ͕
ɶʐʆɲɿʃɸʀʉ
ɉʄɿʃʊ͗ʅɲʄʄʀ͕ɴɲʅɴɳʃɿ͕ɷɹʌʅɲ͕
ʅɳʄʄɿʆʉ͕ɴɲʅɴɲʃɸʌʊ͕ɷɸʌʅɳʏɿʆʉ
ɀɹɶɸɽʉʎ͗ʅɹɶɸɽʉʎͬʆʉʑʅɸʌʉ

Ɉɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉ
ʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉ͕ɶʌɳʅʅɲ͕ʔɳʃɸʄʉʎ͕
ʃɳʌʏɲ͕ɷɹʅɲ͕ɶʌɲʅʅɲʏʊʍɻʅʉ͕
ʏɲʖʐɷʌʉʅɿʃʊʃʉʐʏʀ͕ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ͕
ʍʏɹʄʆʘ͕ʄɲʅɴɳʆʘ͕ɲʋɲʆʏɳʘ

Ʌʌʉʏɸʀʆʘʍɸʃɳʋʉɿʉʆʆɲʏʉʐ
ɷʙʍʘͬʋʌʉʍʔɹʌʘͬɷɲʆɸʀʍʘʃɳʏɿ
Ⱥɹʄɸʏɸʄʀɶʉʆɸʌʊ͖

Ʌʌʉʏɸʀʆʘʍɸʃɳʋʉɿʉʆʆɲʃɳʆʘʃɳʏɿʍʏɻɽɹʍɻ
ʏʉʐͬɶɿɲʆɲʏʉʆɴʉɻɽɼʍʘ
ɀʋʉʌʙʆɲʍɸɴʉɻɽɼʍʘ͖

Ʌʌʉʏɸʀʆʘʍɸʃɳʋʉɿʉʆʆɲʃɳʆʉʐʅɸʃɳʏɿʅɲɺʀ
Ȳɶɲʀʆʉʐʅɸ͖
Ⱥɲʅʋʉʌʉʑʍɲʅɸʆɲʋɳʅɸʍɿʆɸʅɳ͘
Ⱥɹʄɸɿʎʆɲɹʌɽɸɿʎʍɿʆɸʅɳ͖
Ȱʆɽɹʄɸɿʎ͕ʔɸʑɶʉʐʅɸʏɻȴɸʐʏɹʌɲ͘͘

Ʌʌʉʏɸʀʆʘʍɸʃɳʋʉɿʉʆʆɲʃɳʆɸɿʃɳʏɿ
Ɍʑɶɸ͕ ɲʆɽɹʄɸɿʎ͘
Ⱥɹʄɸʏɸʆɲɹʌɽɸʏɸɲʑʌɿʉ͖
ȴɸʆɽɹʄɸʏɸʆɲʇɲʆɳʌɽɸʏɸɲʑʌɿʉ͖

Ȱʌʆʉʑʅɲɿʆɲʃɳʆʘʃɳʏɿ
Ʉʖɿ͘
ȿʐʋɳʅɲɿ͘
ȴɸʆʅʋʉʌʙ͘

ȴɹʖʉʅɲɿɷɿʍʏɲʃʏɿʃɳʆɲʃɳʆʘʃɳʏɿ
Ⱥɲɼɽɸʄɲɲʄʄɳ͙
ȴɸʆʇɹʌʘ͘
Ⱥɲɷʉʑʅɸ͘

Ȱʆʏʉɽɹʄɸɿʎ͘
Ɂɲɿ͕ɲʄʄɳ͙
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Ȱʋɲɶʉʌɸʑʘ
Ȱʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿɻɸʀʍʉɷʉʎ͘

Ⱦɹʆʏʌɲʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼʎ
ʋɸʌʀɽɲʄʗɻʎ
ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉ͕ʃʄɿʆɿʃɼ͕ɸɶʖɸʀʌɻʍɻ͕
ʃʌɸɴɳʏɿ͕ɷʘʅɳʏɿʉ͕ʉʌɿʍʅɹʆɸʎ
ɿɲʏʌɿʃɹʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎ;ɸʋɸʀɶʉʆʏɲ

Ȱʍʔɳʄɿʍɻ
Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɼɲʍʔɳʄɿʍɻ͕ʍʐʆʏɲɶɼ

Ȱʍɽɹʆɸɿɸʎʃɲɿʏʌɲʐʅɲʏɿʍʅʉʀ
ɲʌʌʙʍʏɿɲ͕ɲʏʑʖɻʅɲ͕ʋʉʆɳʘͬɸɿ
͙͕ɹʖʘ͙͕ɳʌʌʘʍʏʉʎ

ȴʀʆʘʏɻʆɳɷɸɿɳʅʉʐ
ȵʆʏɳʇɸɿ͘
Ȳɹɴɲɿɲ͊
ɇʑʅʔʘʆʉɿ͘
ɏʌɲʀɲ͕ʍʑʅʔʘʆʉɿʄʉɿʋʊʆ͊
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Ȱʌʆʉʑʅɲɿ
Ʉʖɿ͘
Ȱɷʑʆɲʏʉʆ͘
ȴɸʆɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏʊʆ͘

ɉɶɿɸɿʆɼʏʉʐʍʙʅɲʏʉʎ
ʏʉʐɲʄɹʏɲ͕ʅʋɳʆɿʉ͕ʆʏʉʐʎ͕
ʋʄɹʆʉʅɲɿ͕ʃɳʆʘʆʏʉʐʎ,
ʖʏɸʆʀɺʉʅɲɿ͕ɴʉʐʌʏʍʀɺʘʏɲ
ɷʊʆʏɿɲ͕ʃɲɽɲʌʊʎ͕ɴʌʙʅɿʃʉʎ

ɉɶɸʀɲʃɲɿʐɶɿɸɿʆɼ

ȴɿʉɿʃɻʏɿʃɹʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ɶʌɲʔɸʀʉ͕ʐʋɻʌɸʍʀɲ͕ʋʌɸʍɴɸʀɲ͕
ɹʆʏʐʋʉ

Ʌʌʙʏɸʎɴʉɼɽɸɿɸʎ
ɲʏʑʖɻʅɲ͕ʔʘʏɿɳ͕ɴʉɼɽɸɿɲ͕
ʋʐʌʉʍɴɹʍʏɻʎ

Ȱʍʏʐʆʉʅʀɲ
ɲʍʏʐʆʉʅʀɲ͕ɲʍʔɳʄɸɿɲ

Ɉʌɳʋɸɺɲ
ʏʌɳʋɸɺɲ͕ʏɲʅɸʀʉͬɶʃɿʍɹ͕
ɸʋɿʏɲɶɼͬʏʍɸʃ͕ʃɳʌʏɲ͕
ʖɲʌʏʉʆʊʅɿʍʅɲ͕ʅɻʖɳʆɻʅɲ
ɲʐʏʊʅɲʏʘʆʍʐʆɲʄʄɲɶʙʆ

ɻʄ͘ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ͕ʏɻʄɸʔʘʆʙ͕
ɸʃʏʐʋʙʆʘ

ȷɻʏʙɳɷɸɿɲ
ɀʋʉʌʙʆɲʅʋʘʋɲʌɲʃɲʄʙ͖
Ⱥɲɼɽɸʄɲʆɲɴɶʘɹʇʘ͘

ȵʆɽɲʌʌʑʆʘ
Ⱦʉʐʌɳɶɿʉ͊
ȱʆʏɸ͕ʋɼɷɲ͊

ȵʋɿʍɻʅɲʀʆʘʍɸʃɳʋʉɿʉʆʆɲʋʌʉʍɹʇɸɿʃɳʏɿ
Ʌʌʉʍʉʖɼʍʏʉʍʃɲʄʀ͊

ɇʐʅɴʉʐʄɸʑʘ
ȴɿɳɴɲʍɸɲʐʏʊ͕ɸʀʆɲɿʘʌɲʀʉ͘
ɀʋʉʌɸʀʎʆɲʋɲʎɷɿɲʃʉʋɹʎ͕ʊʖɿ͖

Ȱʌʆʉʑʅɲɿʅɿɲʋʌʊʏɲʍɻ
Ʉʖɿ͕ɸʐʖɲʌɿʍʏʙ͘
ȿʐʋɳʅɲɿ͘

ȴɹʖʉʅɲɿɷɿʍʏɲʃʏɿʃɳʅɿɲʋʌʊʏɲʍɻ
ȴɸʆʇɹʌʘ͙
Ⱥɲɷʉʑʅɸ͘
ȼʍʘʎ͘

Ȱʆɽɹʄɸɿʎ͙
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ȳɸʆɿʃɳ
ȳʄʙʍʍɲ͕ɼʖʉʎ͕ɶʌɲʅʅɲʏɿʃɼ͕
ʉʐʍɿɲʍʏɿʃʊ͕ɸʋʀɽɸʏʉ͕ʌɼʅɲ͕
ʄɹʇɻ͕ʔʌɳʍɻ͕ʍʐʄʄɲɴɼ͕ɶʌɳʅʅɲ͕
ʏɸʄɸʀɲ͕ʃʊʅʅɲ͕ʏʊʆʉʎ͕ʃʄʀʍɻ͕
ʖʌʊʆʉʎ͕ɸʆɸʍʏʙʏɲʎ͕ɸʆɿʃʊʎ͕
ʋʄɻɽʐʆʏɿʃʊʎ͕ɲʌʍɸʆɿʃʊ͕ɽɻʄʐʃʊ͕
ɴɿɴʄʀʉ͕ʄɸʇɿʃʊ͕ʉʆʉʅɲʍʀɸʎ
ɶʄʘʍʍʙʆ;ɲɶɶʄɿʃɳ͕ɶɲʄʄɿʃɳ͕

ȳʄʙʍʍɲ

Ɉʌʊʋʉɿʋʌʉʍʔʙʆɻʍɻʎ
Ⱦʑʌɿɸ͕Ⱦʐʌʀɲ͕ɲɶɲʋɻʏɹ͕
ɲɶɲʋɻʅɹʆɸ͕ʔʀʄɸ͕͙

Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɹʎʍʖɹʍɸɿʎ
ʔʀʄʉʎ͕ʍʐʆɳɷɸʄʔʉʎ͕ɶɿʉʌʏɼ͕
ɷʙʌʉ͕ʊʅɿʄʉʎͬʍʑʄʄʉɶʉʎ͕ɴʄɹʋʘ͕
ʍʐʆɲʆʏʙ͕ɶʆʘʌʀɺʘ͕ʋʌʉʍʃɲʄʙ͕
ɸʋɿʍʃɹʋʏʉʅɲɿ

Ƀɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɹʎʍʖɹʍɸɿʎ
ʉɿʃʉɶɹʆɸɿɲ͕ɶʉʆɸʀʎ͕ʋɲʏɹʌɲʎ͕
ʅɻʏɹʌɲ͕ɲɷɸʌʔʊʎ͕ɲɷɸʌʔɼ͕ɶɿʉʎ͕
ʃʊʌɻ͕ʋɲɿɷʀ͕ʋɲʋʋʉʑʎ͕ɶɿɲɶɿɳ͕
ɺɸʐɶɳʌɿ͕ʍʑɺʐɶʉʎ͕ʔʀʄʉʎ͕
ʍʑʆʏʌʉʔʉʎ͕ɶɹʆʆɻʍɻ͕ɶɳʅʉʎ͕
ʋɲʆʏʌɸʑʉʅɲɿ͕ɺʘʅɸ͙
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Ʌɲʌʉʐʍɿɳɺʘʃɳʋʉɿʉʆ

Ȱʋɲʆʏʙ ʍɸʖɲɿʌɸʏɿʍʅʊ
ȳɸɿɲͬ͘Ⱦɲʄɻʅɹʌɲ͘
Ⱦɲʄɳɸʐʖɲʌɿʍʏʙ͕ɸʍɸʀʎ͖

ɍɲɿʌɸʏʙ
ȳɸɿɲͬ͘Ⱦɲʄɻʅɹʌɲͬ
Ʌʙʎʋɳɸɿ͖
Ɉɿʃɳʆɸʏɸ͖
ɇʏʉɸʋɲʆɿɷɸʀʆ͊
Ɉɲʄɹʅɸɲʑʌɿʉ͘

ȷɻʏʙʏɻʆʋʌʉʍʉʖɼ
Ʌɲʌɲʃɲʄʙ͊
ɀɸʍʐɶʖʘʌɸʀʏɸ͊
Ⱦʑʌɿɸ͙ͬȾʐʌʀɲ͙ ʍɲʎʋɲʌɲʃɲʄʙ͊

ȷɻʏʙʍʐɶɶʆʙʅɻ
ɇʐɶɶʆʙʅɻ͊
ɇʐɶʖʘʌɹʍʏɸʅɸ͊
ȿʐʋɳʅɲɿɶɿɲ͙ʋʉʐ͙

ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʙɲʃʄʉʐɽʙʆʏɲʎʃʉɿʆʘʆɿʃɹʎ
ʍʐʅɴɳʍɸɿʎ

Ⱦɳʆʘʋɲʌɲʏɼʌɻʍɻ
ȴɸʆɸʀʆɲɿʍʘʍʏʊʆɲʅɿʄɳʎɹʏʍɿ͘

ȴɿɲʋʌʉʍʘʋɿʃɹʎʍʖɹʍɸɿʎ

Ȼɲʏʌɿʃɳɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏɲ͕ɿɲʏʌɿʃɹʎ
ʋʌɳʇɸɿʎ
ɶɿɲʏʌʊʎ͕ʖɸɿʌʉʐʌɶʊʎ͕
ʉɷʉʆʏʀɲʏʌʉʎ͕ɸʋʀʍʃɸʗɻ͕
ɸʇɹʏɲʍɻ͕ɲʃʏɿʆʉɶʌɲʔʀɲ͕
ɲʆɳʄʐʍɻ

Ȱʋɸɿʄʙ
ȵɳʆʍʐʆɸʖʀʍɸɿʎ͕ʃɲʄʙʏɻʆɲʍʏʐʆʉʅʀɲ͘
Ɍɸʑɶɸʏɸɼʔʘʆɳɺʘʏʉʆʔʑʄɲʃɲ͘
Ʌʌʊʍɸʖɸ͊

ɉʋʊʍʖʉʅɲɿ
ɇʏʉʐʋʊʍʖʉʅɲɿ͕ɲʑʌɿʉɹʌʖʉʅɲɿ͘ɉʋʊʍʖʉʅɲɿʆɲʏʉ
ɷɿʉʌɽʙʍʘ͘

ʋɸʌɿʍʏɲʏɿʃɳ͕ʋʌʙʏɸʎ
ɴʉɼɽɸɿɸʎ͕͙Ϳ͕ɸʋɸʀɶʉʆ

ȴɸʆʋʌɹʋɸɿʆɲʅɿʄɳʅɸʍʏʉʃɿʆɻʏʊ͘
ɀɻʆʃʄɸʀʆɸʏɸ͊
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Ⱦʄʀʅɲ
ɸʋʉʖɼ͕ɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲ͕ʃɲɿʌʊʎ͕
ɼʄɿʉʎ͕ʍʑʆʆɸʔʉ͕ɲɹʌɲʎ͕ɴʌʉʖɼ͕
ʖɿʊʆɿ͕ʃɲʏɲɿɶʀɷɲ͕ʉʅʀʖʄɻ͕ʃɲʄʊʎ͕
ɳʍʖɻʅʉʎ͕ɺɸʍʏʊʎ͕ʃʌʑʉʎ
Ʌʊʄɻ͕ɸʋɲʌʖʀɲ͕ɲʍʏʐʔɿʄʀɲ
ʋʊʄɻ͕ʖʘʌɿʊ͕ʃɹʆʏʌʉ͕ʋʌʉɳʍʏɿʉ͕
ɶɸɿʏʉʆɿɳ͕ɷʌʊʅʉʎ͕ʄɸʘʔʊʌʉʎ͕
ʋʄɲʏɸʀɲ͕ ʋɳʌʃʉ͕ʍʖʉʄɸʀʉ͕
ɸʃʃʄɻʍʀɲ͕ʆʉʍʉʃʉʅɸʀʉ͕
ɸʌɶʉʍʏɳʍɿʉ͕ʅɲɶɲɺʀ͕ɲɶʉʌɳ͕
ɸʅʋʉʌɿʃʊʃɹʆʏʌʉ͕ʋʉʄʐʃɲʏʉɿʃʀɲ͕
ʃʏʀʌɿʉ͕ɷɻʅɲʌʖɸʀʉ͕
ʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉ͕͙ɸʇʉʖɼ͕ɷɳʍʉʎ͕
ʃɳʅʋʉʎ

ȵʑʖʉʅɲɿʃɳʏɿʍɸʃɳʋʉɿʉʆ
Ⱦɲʄɼʊʌɸʇɻ͊
Ⱦɲʄʊʏɲʇʀɷɿ͊
Ⱦɲʄʊʍɲɴɴɲʏʉʃʑʌɿɲʃʉ͊ͬȾɲʄɹʎɷɿɲʃʉʋɹʎ͊ͬȾɲʄɼ
ʏʑʖɻ͊ͬɍʌʊʆɿɲʋʉʄʄɳ͊

Ȱʋɲʆʏʙʍʏʉʏɻʄɹʔʘʆʉ
Ɂɲɿ͊
ȵʅʋʌʊʎ͊
Ʌɲʌɲʃɲʄʙ͊

ȷɻʏɳʘʆɲɲʆɲʅɸʀʆʉʐʆʍʏʉʏɻʄɹʔʘʆʉɀɿɲ
ʍʏɿɶʅɼͬɹʆɲʄɸʋʏʊʋɲʌɲʃɲʄʙ͊

ȷɻʏɳʘʆɲʅɳɽʘʋʉɿʉʎɸʀʆɲɿʍʏʉʏɻʄɹʔʘʆʉ
Ʌʉɿʉʎʏʉʆɺɻʏɸʀʋɲʌɲʃɲʄʙ͖
Ʌʉɿʉʎɸʀʆɲɿʍʏʉʏɻʄɹʔʘʆʉ͖

Ʌɲʆʀɷɲ
ɺʙʉ͕ʍʃʑʄʉʎ͕ɶɳʏɲ͕ʗɳʌɿ͕
ʋʉʐʄʀ͕ɲɶɸʄɳɷɲ͕ɳʄʉɶʉ͕ʅʑɶɲ͕

ȳɸʘɶʌɲʔʀɲ
ɶɻ͕ʉɿʃʉʄʉɶʀɲ͕ʃʊʍʅʉʎ͕ʖʙʌɲ͕
ʆɻʍʀ͕ʋʉʏɲʅʊʎ͕ʄʀʅʆɻ͕ɴʉʐʆʊ͕
ʉʆʉʅɲʍʀɸʎʖʘʌʙʆ

ɇʐɶʖɲʀʌʘʃɳʋʉɿʉʆ
ɀʋʌɳɴʉ͊
ɇʐɶʖɲʌɻʏɼʌɿɲ͊
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ȷɻʏɳʘʆɲʅɿʄɼʍʘʅɸʃɳʋʉɿʉʆʍʏʉʏɻʄɹʔʘʆʉ
Ⱥɲɼɽɸʄɲʆɲʅɿʄɼʍʘʍʏʉʆͬʍʏɻʆ͙͕ʋɲʌɲʃɲʄʙ͊

ȳɸʘɶʌɲʔʀɲʃɲɿʔʑʍɻ

ȳʄʘʍʍɿʃɹʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʍʐɺɼʏɻʍɻ͕ɸʌʙʏɻʍɻ͕ɲʋɳʆʏɻʍɻ͕
ɶʌɳʔʘ͕ɲʃʉʑʘ͕ɷɿɲɴɳɺʘ͕
ʋʌʉʔɹʌʘ͕ʍʐʄʄɲɴʀɺʘ͕ʅɿʄɳʘ͕
ɸʋɲʆɲʄɲʅɴɳʆʘ͕ɸʇɿʍʏʉʌʙ͕
ɲʋɲʆʏɳʘ

ɶɸʌʅɲʆɿʃɳ͕ɿʍʋɲʆɿʃɳ͕ɿʏɲʄɿʃɳ͕
͙Ϳ͕
ʄɹʘ͕ʃɲʏɲʄɲɴɲʀʆʘ͕ʅɲɽɲʀʆʘ͕
ɶʌɲʋʏʊʎ͕ʋʌʉʔʉʌɿʃʊʎ͕ʅɻʏʌɿʃɼ͕
ʇɹʆɻ

ɉʋʉɷɹʖʉʅɲɿʃɳʋʉɿʉʆ
Ⱦɲʄʘʍʊʌɿʍɸʎ
Ʌɹʌɲʍɸʋɲʌɲʃɲʄʙ͊

Ȱʋɲʆʏʙʍɸʅɿɲʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻͬʍʑʍʏɲʍɻɍɳʌɻʃɲ͊
ɍɳʌɻʃɲɶɿɲʏɻɶʆʘʌɿʅʀɲ

Ȱʐʏʉʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʅɲɿ
ȵɶʙɸʀʅɲɿʉɁʀʃʉʎ͘
Ƀʆʉʅɳɺʉʅɲɿɀɲʌʀɲ͘ɀɲʌʀɲɅɲʋɲɷʉʋʉʑʄʉʐ͘
ȵʀʅɲɿʉʆɹʉʎʍʐʅʅɲɽɻʏɼʎʍɲʎ

Ȱʋʊɸɷʙʉʔʀʄʉʎʅʉʐʉ͙
ȵʀʆɲɿɻȵʄɹʆɻ͕ɻɲɷɸʌʔɼʅʉʐ͘
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ʉɿʃʉʆʉʅʀɲ͕ʏɿʅɼ͕ʋɲʌɲɶʘɶɼ͕
ɲʆɸʌɶʀɲ͕ɲʋɸʌɶʀɲ͕ɸʅʋʊʌɿʉ͕
ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ͕ɶɸʘʌɶʀɲ͕
ʋʄʉʑʍɿʉʎ͕ʔʏʘʖʊʎ

Ƀɿʃʉʆʉʅʀɲʃɲɿɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ

ɿɷɹɲ͕ɸʋɿʍʏɼʅɻ͕ɶʆʙʍɻ͕
ʋɿʍʏɸʑʘ͕ʇɹʌʘ͕ɶʆʘʌʀɺʘ͕
ʅɲɽɲʀʆʘ͕ʍʃɹʔʏʉʅɲɿ͕ɸʇɻɶʙ͕
ʃɲʏɲʆʉʙ͕ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃʊʎ

ȵʋɿʍʏɼʅɻʃɲɿʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲ

Ʌʉʄɿʏɿʃɼɺʘɼʃɲɿʋʉʄʀʏɻʎ
ʃʌɳʏʉʎ͕ɷɻʅʉʃʌɲʏʀɲ͕ɸʃʄʉɶɹʎ͕
ʗɼʔʉʎ͕ʃʊʅʅɲ͕ɲʌɿʍʏɸʌɳ͕
ɷɸʇɿɳ͕ʃɹʆʏʌʉ͕ʃʐɴɹʌʆɻʍɻ͕
ʆʊʅʉʎ͕ʋʉʄʀʏɻʎ͕ʐʋʉʐʌɶʊʎ͕
ɴʉʐʄɸʐʏɼʎ͕ɸʄɸʐɽɸʌʀɲ͕
ɿʍʊʏɻʏɲ͕ɲɷɸʄʔʉʍʑʆɻ͕ɸɿʌɼʆɻ͕
ɷɿʃɲɿʉʍʑʆɻ͕ɷɿʃɲʀʘʅɲ͕
ʐʋʉʖʌɹʘʍɻ͕ʗɻʔʀɺʘ͕
ɲʋʉʔɲʍʀɺʘ

ȳɸʆɿʃɳ
ʃʉɿʆʘʆʀɲ͕ʍʐɶʃɹʆʏʌʘʍɻ͕
ʍɻʅɲʆʏɿʃʊ͕ʍʉɴɲʌʊ͕ʃʉɿʆʘʆɿʃʊ͕
ʉɿʃʉʆʉʅɿʃʊ͕ʋʉʄɿʏɿʃʊ

Ʌʉʄɿʏɿʃɼʃɲɿʃʉɿʆʘʆʀɲ

ɍʄʘʌʀɷɲ
ɷɹʆʏʌʉ͕ʔʐʏʊ͕ʄʉʐʄʉʑɷɿ͕
ʅʋʉʐʃɹʏʉ͕ʃɼʋʉʎ͕ʉʌɿʍʅɹʆɸʎ
ʉʆʉʅɲʍʀɸʎʔʐʏʙʆ
ʏʌɿɲʆʏɳʔʐʄʄʉ͕ʏʉʐʄʀʋɲ

ʃʉʐʆʉʑʋɿ͕ɸʄɹʔɲʆʏɲʎ͕
ʄɿʉʆʏɳʌɿ͕ʔʐʄɳʘ
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ɉʋʉɶʌɲʅʅʀɺʘ͕ɷʀʆʘɹʅʔɲʍɻ
Ⱦɲɿʍɻʅɸɿʘʏɹʉʆ͕ɹʖɸɿɷʀʃɿʉ͘

ɇʐɶʃʌʀʆʘ
Ƀʖʉʌʊʎɸʀʆɲɿʊʋʘʎ͘͘͘

Ȱʆɲʋʏʑʍʍʘɹʆɲɽɹʅɲʍʐɺɼʏɻʍɻʎ(ɴʄ͘
ʋɸʌɿɶʌɳʔʘ͕ɷɿɻɶʉʑʅɲɿͿ

ȵɿʍɳɶʘɹʆɲʆɹʉɽɹʅɲʍʐɺɼʏɻʍɻʎȿʉɿʋʊʆ͕ʏɿ
ɶʀʆɸʏɲɿʅɸʏʉ͙
Ⱦɲɿʅɸʏʉɷʙʌʉʏʉʐȳɿʙʌɶʉʐ͕ʏɿʃɳʆʉʐʅɸ͖

ȵɿʍɳɶʘʅɿɲʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ
ȵʀɷɸʎ͖Ƀʃɲɿʆʉʑʌɿʉʎʃɲɽɻɶɻʏɼʎɸʀʆɲɿ͙

Ȱʌʖʀɺʘʅɿɲɿʍʏʉʌʀɲɼɲʔɼɶɻʍɻ
ȿʉɿʋʊʆ͙
ɂɹʌɸɿʎʊʏɿ͙

Ƀʌɶɲʆʙʆʘʏʉʆʄʊɶʉʅʉʐɼʏɻʆ
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ

Ȱʋɲʆʏʙʍɸɸʐʖɲʌɿʍʏʀɸʎ
Ʌɲʌɲʃɲʄʙ͘
Ɉʀʋʉʏɸͬ͘ȴɸʆʃɳʆɸɿʏʀʋʉʏɸ͘

ȵʐʖɲʌɿʍʏʙ
ȵʐʖɲʌɿʍʏʙ͘

Ɉɸʄɸɿʙʆʘͬʃʄɸʀʆʘʅɿɲɸʋɿʍʏʉʄɼ
Ɍɿʄɿʃɳ͘
ɇɸʔɿʄʙ͘
ɀɸɸʃʏʀʅɻʍɻ͘
ɀɸɸɶʃɳʌɷɿʉʐʎʖɲɿʌɸʏɿʍʅʉʑʎ͘

Ȱʌʖʀɺʘͬɲʆʉʀɶʘʅɿɲɸʋɿʍʏʉʄɼɼɹʆɲʅɼʆʐʅɲ
Ȱɶɲʋɻʏɹͬɼ͙

ɀɻʆʃʄɸʀʍɸʏɸ͊
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Ʌɲʀʌʆʘʏʉʆ ʄʊɶʉʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʅɿɲ

Ȱʌʖʀɺʘͬɲʆʉʀɶʘʅɿɲʍʐɺɼʏɻʍɻȿʉɿʋʊʆ͙
ȳɿɲʋɸʎʅʉʐ͙
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Ȱʆʉʀɶʘʃɲɿʃʄɸʀʆʘɹʆɲɶʌɳʅʅɲͬɹʆɲʅɼʆʐʅɲ
Ȱɶɲʋɻʏɹ͙
Ɍɿʄɿʃɳ͘
ɀɸɸʃʏʀʅɻʍɻ

Ɉɸʄɸɿʙʆʘͬʃʄɸʀʆʘʅɿɲɿʍʏʉʌʀɲͬʅɿɲɲʔɼɶɻʍɻ
Ɉɹʄʉʎ͙
Ȱʐʏʊɼʏɲʆ͙

ȷɻʏʙɴʉɼɽɸɿɲɶɿɲʅɿɲʄɹʇɻͬʅɿɲʔʌɳʍɻʋʉʐɷɸʆ
ɶʆʘʌʀɺʘ
Ʌʙʎɽɲʋʉʑʅɸ͙͖
Ɉɿʍɻʅɲʀʆɸɿ͙͖
ȶʆɲ͙ ʏɿɸʀʆɲɿ͖

ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿʙʅɿɲʋɲʌɳʔʌɲʍɻɶɿɲʅɿɲʄɹʇɻʋʉʐ
ɷɸʆɶʆʘʌʀɺʘ
ȴɻʄɲɷɼɲʐʏʊʋʉʐ͙

Ȱʆɲɺɻʏʙʅɿɲʄɹʇɻɼʅɿɲʔʌɳʍɻ
Ⱥɹʄʘɲʐʏʊʏʉʋʌɳɶʅɲʋʉʐɲʆʉʀɶɸɿʏɲ
ʅʋʉʐʃɳʄɿɲ͘

Ȱʐʏʊ-ɷɿʉʌɽʙʆʉʅɲɿ͕ɲʆɲɷɿɲʏʐʋʙʆʘ
ȵ͕ʊʖɿ͙͙ͬɸ͕ɽɹʄʘʆɲʋʘ͙͙ͬɸ͕ʍʐɶɶʆʙʅɻ͙

ɀɸʏɲʔɹʌʘʏɲʄʊɶɿɲʃɳʋʉɿʉʐ
ȿɹɸɿͨɸʀʆɲɿʋʉʄʑʘʌɲʀʉͩɿ͙
ȵʀʋɸͨɸʀʆɲɿʋʉʄʑʘʌɲʀʉͩ

ȴʀʆʘɹʆɲʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ
ȳɿɲʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ͙

ȵʀʆɲɿϭ͘ϬϬʅɸʏɳʏɲʅɸʍɳʆʐʖʏɲ͕ʍɻʅɸʀʘʍɸ͘
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ȵʋɿɴɸɴɲɿʙʆʘʊʏɿʃɲʏɳʄɲɴɲʏɿɽɹʄɸɿʆɲʋɸɿʉ
ʍʐʆʉʅɿʄɻʏɼʎʅʉʐ
- ɇɻʅɸɿʙʆʉʆʏɲʎ ʊʏɿɷɸʆʃɲʏɳʄɲɴɲ
ɇʐɶɶʆʙʅɻ͖
Ʌʙʎ͖ͬɈɿ͖
ȴɸʆʃɲʏɲʄɲɴɲʀʆʘ͙
- ȷɻʏʙʆʏɲʎʆɲɸʋɲʆɲʄɳɴɸɿ
Ʌʙʎʏʉɸʀʋɸʎ͖
ɀʋʉʌɸʀʏɸʆɲɸʋɲʆɲʄɳɴɸʏɸʍɲʎʋɲʌɲʃɲʄʙ͖
ɅʊʏɸͬɅʉʑͬɅʉɿʉʎͬɅʊʍʉ͙ɸʀʋɲʏɸ͖

ȵʇɲʍʔɲʄʀɺʘͬȵʋɿɴɸɴɲɿʙʆʘʊʏɿʍʐʆʉʅɿʄɻʏɼʎ
ʅʉʐʃɲʏɳʄɲɴɸʏɿɽɹʄʘʆɲʋʘ
- Ɇʘʏʙʆʏɲʎʏʉʆ ʍʐʆʉʅɿʄɻʏɼʅʉʐɸɳʆ
ʃɲʏɲʄɲɴɲʀʆɸɿͬɸɳʆʅɸʋɲʌɲʃʉʄʉʐɽɸʀ
Ⱦɲʏɳʄɲɴɸʎ͖
ȵʀʆɲɿʃɲʏɲʆʉɻʏʊ͖
ȵʆʏɳʇɸɿ͖
- Ʌʌʉʍɷɿʉʌʀɺʉʆʏɲʎʏɻʍɻʅɲʍʀɲʅɿɲʄɹʇɻʎɼ
ʅɿɲʎɹʃʔʌɲʍɻʎ Ȱʐʏʊʍɻʅɲʀʆɸɿ͙
ȵʀʆɲɿʊʏɲʆ͙
ȵʀʆɲɿɶɿɲʆɲ͙
- ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿʙʆʏɲʎʅɿɲʋɲʌɳʔʌɲʍɻ
ȴɸʆʏɲʃɲʏɲʔɹʌʆʘʍɻʅɲʀʆɸɿ͙ ɸʀʆɲɿʋʉʄʑ
ɷʑʍʃʉʄʉ
- ȵʋɸʇɻɶʙʆʏɲʎ
Ⱥɹʄʘʆɲʋʘʊʏɿ͙
- ɀɸʏɲʔʌɳɺʉʆʏɲʎʅɿɲʄɹʇɻ͕ʅɿɲɹʃʔʌɲʍɻ
ʋɲɶʘʏʊʍɻʅɲʀʆɸɿ͙ʍʏɲ
ɲɶɶʄɿʃɳͬɶɲʄʄɿʃɳͬɶɸʌʅɲʆɿʃɳͬɿʏɲʄɿʃɳͬɿʍʋɲʆɿʃɳ͙
- ɇʐʄʄɲɴʀɺʉʆʏɲʎʅɿɲʄɹʇɻ
Ʌ-Ȱ-ȳ-ɏ-Ɉ-Ƀͬʋɲ-ɶʘ-ʏʉ

ȷɻʏʙʏʉʆ ʄʊɶʉ
Ʌɲʌɲʃɲʄʙ͙

ʍʐɺɼʏɻʍɻʎ
ȵɶʙ͙
Ȱʃʉʑʍʏɸ͙
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- ȷɻʏʙʆʏɲʎʆɲʍʐʄʄɲɴʀʍɸɿ
Ʌʙʎɶʌɳʔɸʏɲɿ͖
- ȷɻʏʙʆʏɲʎʆɲʅɿʄɳɸɿʋɿʉɲʌɶɳ ȿʀɶʉʋɿɲɲʌɶɳ
ʍɲʎʋɲʌɲʃɲʄʙͬ͘Ȱʌɶɳ͊
- ȷɻʏʙʆʏɲʎɹʆɲʆʉʌɿʍʅʊͬʅɿɲʋɲʌɳʔʌɲʍɻ
Ɉɿʋɳɸɿʆɲʋɸɿ͙͖
Ɉɿɸʀʆɲɿ͙͖
- ȷɻʏʙʆʏɲʎʆɲɸʋɿɴɸɴɲɿʙʍɸɿ ȵʀʋɲʏɸ ͙ʍʏɿʎϴ͖
- ȵʋɲʆɲʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎɲʐʏʊʋʉʐʃɲʏɳʄɲɴɲ
ȴɻʄɲɷɼɷɸʆɽɲɹʌɽɸɿ.
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- ʍʖɸʏɿʃɳʅɸɹʆɲɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉͬɹʆɲʋʌʊʍʘʋʉ
ɇɸʋʉɿʊʆɲʆɼʃɸɿɲʐʏʊʏʉɴɿɴʄʀʉ͖
Ɉɿ ʍʃɹʔʏɸʍɲɿ͖
- ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉʆ ʖʌʊʆʉ
Ʌʊʏɸɷɿɳɴɲʍɸʎɲʐʏʊʏʉɴɿɴʄʀʉ͖
Ɉɿ ʙʌɲɽɲɴʌɸɽʉʑʅɸ͖
- ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉʆʏʊʋʉ
Ʌʉʑʋɼɶɸʎʖɽɸʎ͖
- ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉʆʏʌʊʋʉ
Ʌʙʎʅʋʉʌʙʆɲʏʉʃɳʆʘ;
- ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆʋʉʍʊʏɻʏɲ
Ʌʊʍʉʐʎʃɲʔɹɷɸʎɹʖɸɿʎʋɿɸɿ͖

ȷɻʏʙʅɿɲʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ

- ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉʆ ʖʌʊʆʉ
;Ʌʊʏɸɲʆɲʖʘʌɸʀʎ͖Ϳɀʊʄɿʎʏɸʄɸɿʙʍɸɿʏʉ
ʍɸʅɿʆɳʌɿʉ͘
- ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉʆʏʊʋʉ
ʋʖ;ʋʉʐɸʀʆɲɿʏʉʍʖʉʄɸʀʉ͖ͿȰʋɹʆɲʆʏɿɲʋʊʏʉ
ʔɲʌʅɲʃɸʀʉ
- ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉʆʏʌʊʋʉ
ʋʖ;ʋʘʎʃʄɸʀʆɸɿɻʋʊʌʏɲ͖Ϳɀɸɲʐʏʊɸɷʙʏʉ
ʃʄɸɿɷʀ͘
- ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆʋʉʍʊʏɻʏɲ
;Ʌʊʍʉɺʐɶʀɺɸɿ͖Ϳȴɿɲʃʊʍɿɲɶʌɲʅʅɳʌɿɲ
- ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆɲɿʏʀɲ
;ȳɿɲʏʀʔɸʑɶɸɿʎɲʐʏɼʏɻʆɸɴɷʉʅɳɷɲ͖Ϳȳɿɲʏʀʋʌɹʋɸɿ
ʆɲɶʐʌʀʍʘʍʏʉʍʖʉʄɸʀʉ
- ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆʏɲʐʏʊʏɻʏɲ
(Ⱦʉʀʏɲ͕ɸʀʆɲɿɻȱʆʆɲ͊)
;Ʌʉɿɲʆʉʑɸʀʆɲɿɲʐʏʊʏʉɴɿɴʄʀʉ͖Ϳȵʀʆɲɿʏʉɷɿʃʊ
ʅʉʐ͊

ȴʀʆʘʅɿɲʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ

ȵʀʆɲɿɻɀɲʌʀɲ͘
Ƀʌʀʍʏɸ͕ʏʉ ɴɿɴʄʀʉ͘

ȴʀʆʘͬȷɻʏʙʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ
ɈɲʐʏʉʋʉɿʙͬɅʌʉʍɷɿʉʌʀɺʘ

- ȳɹʆʉʎ͕ɲʌɿɽʅʊʎ͕ʃɲʏɲʄɼʇɸɿʎ
- Ȳɲɽʅʉʀʏʉʐɸʋɿɽɹʏʉʐ͗
ɇʐɶʃʌɿʏɿʃʊʎ
Ȱʋʊʄʐʏʉʎʐʋɸʌɽɸʏɿʃʊʎ
- Ⱦʏɻʏɿʃɳɸʋʀɽɸʏɲ
- ȴɸɿʃʏɿʃɳɸʋʀɽɸʏɲ
- ȵʌʘʏɻʅɲʏɿʃɳɸʋʀɽɸʏɲ
- Ȱʊʌɿʍʏɲ ɸʋʀɽɸʏɲ
- Ȱʋʊʄʐʏɲ ɲʌɿɽʅɻʏɿʃɳ ɸʋʀɽɸʏɲ
- Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃɳʃʉɿʆɳ

Ɉʉȵʋʀɽɸʏʉ

- ɀʉʌʔʉʄʉɶʀɲ;ɶɹʆʉʎ͕ɲʌɿɽʅʊʎ͕
ʃɲʏɲʄɼʇɸɿʎͿɲʆʘʅɳʄʘʆ
ʉʐʍɿɲʍʏɿʃʙʆɸʐʌɸʀɲʎʖʌɼʍɻʎ
- ɀʉʌʔʉʄʉɶʀɲ;ɶɹʆʉʎ͕ɲʌɿɽʅʊʎ͕
ʃɲʏɲʄɼʇɸɿʎͿʉʐʍɿɲʍʏɿʃʙʆʋʉʐ
ɷɻʄʙʆʉʐʆɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏɲ

ɈʉɃʐʍɿɲʍʏɿʃʊ

- ɍʌɼʍɻɼʋɲʌɳʄɸɿʗɻʉʌɿʍʏɿʃʉʑ
ɳʌɽʌʉʐʅɸʉʆʊʅɲʏɲʋʊʄɸʘʆʃɲɿ
ʃʌɲʏʙʆ
- ɍʌɼʍɻɼʋɲʌɳʄɸɿʗɻɳʌɽʌʉʐ
ʊʏɲʆɲʃʉʄʉʐɽɸʀɲʆʏʘʆʐʅʀɲɼ
ɸʋʀɽɸʏʉ
- ɍʌɼʍɻɼʋɲʌɳʄɸɿʗɻɳʌɽʌʉʐʅɸ
ɸʃʔʌɳʍɸɿʎʋʉʐɷɻʄʙʆʉʐʆʖʌʊʆʉ
- ɍʌɼʍɻɼʋɲʌɳʄɸɿʗɻʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐʅɸʃʏɻʏɿʃɳɸʋʀɽɸʏɲʃɲɿ
ʉʆʊʅɲʏɲʍʐɶɶɸʆɸʀɲʎ
- ɍʌɼʍɻɼʋɲʌɳʄɸɿʗɻʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐɶɿɲɻʅɸʌʉʅɻʆʀɸʎ͘
- ɍʌɼʍɻɼʋɲʌɳʄɸɿʗɻʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐʅɸɳʄʄɸʎʄɹʇɸɿʎ;ʋ͘ʖ͘
ʄɹʇɸɿʎʋʉʐɷɻʄʙʆʉʐʆʐʄɿʃʊͿ

Ȱʋʄɳɷɿɲʔɻʅɿʍʏɿʃɳʃɸʀʅɸʆɲ;ȾȳͿ
Ʌʌʉɶʌɳʅʅɲʏɲ;ʋʖɽɸɳʏʌʉʐͿ;ȾȳͿ
ȶʆɽɸʏɲ;ȾȳͿ
Ⱦɲʏɳʄʉɶʉɿɸʍʏɿɲʏʉʌʀʉʐ;ȾȳͿ
ɏʌɳʌɿɲ;ʔʐʄʄɳɷɿɲͿ;ȾȳͿ
Ⱦɲʌʏɹʄɸʎʅɸɲʆɲʃʉɿʆʙʍɸɿʎ;ȾȳͿ
ɇʑʆʏʉʅɲɳʌɽʌɲɸʋɿʃɲɿʌʊʏɻʏɲʎ;ȾȳͿ
ȶʆʏʐʋɲʉɷɻɶɿʙʆͬɸɿɷʉʋʉɿɼʍɸʘʆɶɿɲ
ʃʀʆɷʐʆʉ;ȾȳͿ
- Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʀ;ȾȳͿ
- Ƀɷɻɶʀɸʎʖʌɼʍɻʎʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ;ȾȳͿ
- Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃɳʔʐʄʄɳɷɿɲʋʖ͕ʅɸʏɿʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎʇɸʆʉɷʉʖɸʀʘʆ;ȾȳͿ
- ɇʑʆʏʉʅɲʃɲɿɲʋʄɳɳʌɽʌɲɸʔɻʅɸʌʀɷʘʆ
ʋʉʐʋɸʌɿɶʌɳʔʉʐʆɶɸɶʉʆʊʏɲ;ȾȳͿ
- ɇʑʆʏʉʅɸʎʃɲɿɲʋʄɹʎɲʆɲʃʉɿʆʙʍɸɿʎ
- Ȱʋʄɳʏɻʄɸʔʘʆɿʃɳʅɻʆʑʅɲʏɲ;ȾɅͿ
- Ȱʋʄɹʎʅɲɶɸɿʌɿʃɹʎʍʐʆʏɲɶɹʎ;ȾɅͿ
- Ⱦɲɽɻʅɸʌɿʆɹʎʉɷɻɶʀɸʎ͕ʋʖ͘ɍʌɼʍɻʎʏʘʆ
ʅɹʍʘʆʅɲɺɿʃɼʎʅɸʏɲʔʉʌɳʎ;ȾɅͿ
- ȵɿɷɼʍɸɿʎɲʋʊʏɻʆʏɻʄɸʊʌɲʍɻ;ȾɅͿ
- Ȱʋʄɹʎʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎʐʋʉʍʏɻʌɿɺʊʅɸʆɸʎ
ɲʋʊɸɿʃʊʆɸʎʃɲɿɷɿɲɶʌɳʅʅɲʏɲ;ȾɅͿ
- Ȱʋʄɹʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʃɲʏɳʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʅɿɲʎ
ʏʉʐʌɿʍʏɿʃɼʎʇɸʆɳɶɻʍɻʎ;ȾɅͿ
- Ɍʌɳʍɸɿʎʃɲɿɸʃʔʌɳʍɸɿʎɲʋʄɹʎʍʖɸʏɿʃɹʎʅɸ
ʍɻʅɲʆʏɿʃɳ͕ɶɿɲʏʉʆʉʅɿʄɻʏɼ͕ʋʌɳɶʅɲʏɲ
;ɳʅɸʍɸʎɲʆɳɶʃɸʎͿ;ȾɅͿ
- Ȱʋʄɹʎʔɲʆʏɲʍʏɿʃɹʎɴɿʉɶʌɲʔʀɸʎʃɲɿɲʋʄɳ
ʋʉɿɼʅɲʏɲ;ɅȳͿ
- Ȱʆɲʃʉɿʆʙʍɸɿʎɶɿɲʏʉʆʋʀʆɲʃɲ
ɲʆɲʃʉɿʆʙʍɸʘʆ;ɅȳͿ
- ɇʑʆʏʉʅɸʎɷɿɻɶɼʍɸɿʎʍʖɸʏɿʃɹʎʅɸ
ʋʌʉʍʘʋɿʃɳɽɹʅɲʏɲ;ɅȳͿ
- ɇʑʆʏʉʅɸʎɲʆɲʃʉɿʆʙʍɸɿʎʋʌʉɴʄɹʗɿʅʉʐ
ʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉʐ;ɅɅͿ
- Ʌɸʌɿɶʌɲʔɹʎͬɷɿɻɶɼʍɸɿʎʍʖɸʏɿʃɳʅɸ
ʋʌʉʍʘʋɿʃɳɽɹʅɲʏɲͬʉɿʃɸʀɲ;ɅɅͿ
-
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ȵʃʔʌɲʍʏɿʃɹʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
Ɇʘʏʙ

ɍɲʌɲʃʏɼʌɲʎʃɲɿʍʐʆɲɿʍɽɼʅɲʏɲ
ɽʐʅʘʅɹʆʉʎ
ɼʌɸʅʉʎ
ɸʐʖɲʌɿʍʏɻʅɹʆʉʎ
ʆɸʐʌɿʃʊʎ
ɲɶʃɲʄɿɳ
ɲɶʃɲʄɿɳɺʘ
ʔɿʄʙ
ʆʉʍʏɲʄɶʀɲ
ʔʊɴʉʎ

Ȱɿʍɽɼʍɸɿʎ
ʋɿʃʌʊ
ʍʃʉʏɳɷɿ
ɳʍʖɻʅʉ
ʔʘʏɸɿʆʊ
ʖʌʘʅɲʏɿʍʏʊ
ɶʄʐʃʊ
ʔʌɹʍʃʉ

Ɉʉȱʏʉʅʉ͗ȰʆʏɿʄɻʋʏɿʃɼΘ
ʗʐʖɿʃɼɷɿɳʍʏɲʍɻ

ȵʆɹʌɶɸɿɸʎʅɸʏɲʖɹʌɿɲ
ɲʆɳɴʘ
ʉɷɻɶʙ
ʔɹʌʆʘ

ʍɻʃʙʆʉʅɲɿ
ɷɿɲʍʖʀɺʘ
ʋɸʌʋɲʏɳʘ
ʏʌɹʖʘ
ʍʏɲʅɲʏɳʘ

Ⱥɹʍɻʃɲɿʃʀʆɻʍɻʏʉʐʍʙʅɲʏʉʎ

Ɉʉȱʏʉʅʉ͗Ɍʐʍɿʃɼʐʋʊʍʏɲʍɻ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸȵɅȻɅȵȴɃɉȰɁȰɌɃɆȰɇA2
Ɉʉȱʌɽʌʉ
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Ʌɲʀʌʆʘɽɹʍɻʐʋɹʌ͕ɸʃʔʌɳɺʘɸʋɿɷʉʃɿʅɲʍʀɲ
ȵʀʆɲɿʃɲʄɼɿɷɹɲ͘

ȵʃʔʌɳɺʘɷɿɲʔʘʆʀɲ
- ʍɸʅʀɲɽɸʏɿʃɼɷɼʄʘʍɻ
;ȵʀʆɲɿʅɿɲɴɲʌɸʏɼʏɲɿʆʀɲͿȴɸʆʍʐʅʔʘʆʙ͕ʃɲʏɳʏɻ
ɶʆʙʅɻʅʉʐɸʀʆɲɿɷɿɲʍʃɸɷɲʍʏɿʃɼ͘

ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ
ɇʖʉʄɿʃɹʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʌʘʏʙ
ɸʌɶɲʍʀɲ
ʍʐɺɼʏɻʍɻ
ʍʘʍʏʊ

- Ȱʋʄɹʎʃɲɿɹʆɲʌɽʌɸʎʋʌʉɽɹʍɸɿʎ
ɶɿɲʏɻɷɼʄʘʍɻ͗
ʃʏɼʍɻʎ
ʋʉʍʊʏɻʏɲʎ
ʍʏɳʍɻʎʃɲɿʃʀʆɻʍɻʎʍɸʏʊʋʉ

- Ⱦɲʏɲɶʘɶɼ
Ⱦɲʏɳɶʉʅɲɿɲʋʊ͙
- Ƀɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʖʘʌɿʍʅɹʆʉʎ
ɸʄɸʑɽɸʌʉʎ
ɷɿɲɺɸʐɶʅɹʆʉʎ
ʖɼʌʉʎ
- ȵʌɶɲʍʀɲ
ɸʋɳɶɶɸʄʅɲ
- ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ
Ɍʉɿʏʙ
ʍʖʉʄɼ
- Ƀɿʃʉɶɹʆɸɿɲʃɲɿɴɲɽʅʉʀ
ʍʐɶɶɸʆɸʀɲʎ
Ⱦʉʐʆɿɳɷʉʎ͕ɶɲʅʋʌʊʎ͕ʆʑʔɻ͘
- ɍɲʌɲʃʏɼʌɲʎʃɲɿɸʇʘʏɸʌɿʃɼ
ɸʅʔɳʆɿʍɻ
ɸʐʖɳʌɿʍʏʉʎ͕ʍʉɴɲʌʊʎ͕
ɲʆʏɿʋɲɽɻʏɿʃʊʎ͕ʃʉʆʏʊʎ͕
ʖʉʆʏʌʊʎ͘

ɇʏʉɿʖɸʀɲʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎʹ
Ʌʌʉʍʘʋɿʃɹʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ

Ȼɷɹɸʎ
Ʌʌʊɴʄɻʅɲ

ȴɿɲʆʉɻʏɿʃɹʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋɿʍʏɸʑʘ
ʍʃɹʔʏʉʅɲɿ
ɽʐʅɳʅɲɿ
ʔɲʀʆɸʏɲɿ

ȸʋʌʊɽɸʍɻ

- ʏʌʊʋʉʐ
- ʏʊʋʉʐ
- ʖʌʊʆʉʐ
- ʋʉʍʊʏɻʏɲʎ
- ɸʋɿʌʌɼʅɲʏɲʋʉʐɷɻʄʙʆʉʐʆ
ʏʌʉʋɿʃʊʏɻʏɲ
- ʋʌʉʏɲʍɿɲʃɳɸʋɿʌʌɼʅɲʏɲ

Ɉʉȵʋʀʌʌɻʅɲ

Ƀʌɿʍʅɹʆʉɿ;ɸʐʌɸʀɲʎʖʌɼʍɻʎͿ
ʏʑʋʉɿ
- Ⱦʏɻʏɿʃʙʆɲʆʏʘʆʐʅɿʙʆ
- Ȱʐʏʉʋɲɽʙʆɲʆʏʘʆʐʅɿʙʆ
- ȴɸɿʃʏɿʃʙʆɲʆʏʘʆʐʅɿʙʆ
- Ȱʊʌɿʍʏʘʆɲʆʏʘʆʐʅɿʙʆ
- Ȱʆɲʔʉʌɿʃʙʆɲʆʏʘʆʐʅɿʙʆ;ʅɸ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʐʋʉʃɸɿʅɹʆʉʐɼ
ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐͿ

- ɀɻɸʅʔɲʏɿʃɹʎ;ɲɷʑʆɲʅʉʎ
ʏʑʋʉʎͿʋʌʉʍʘʋɿʃɹʎɲʆʏʘʆʐʅʀɸʎ
ʍɸɽɹʍɻɳʅɸʍʉʐɼɹʅʅɸʍʉʐ
ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ;ʃʐʌʀʘʎϭΣʃɲɿϮΣ
ɸʆɿʃʉʑʃɲɿʋʄɻɽʐʆʏɿʃʉʑͿ

- ȵʅʔɲʏɿʃɹʎ;ɷʐʆɲʏʊʎʏʑʋʉʎͿ
ʋʌʉʍʘʋɿʃɹʎɲʆʏʘʆʐʅʀɸʎʍɸ
ɽɹʍɻɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ;ɸʅʋʌʊɽɸʏɸʎͿ

- Ʌʌʉʍʘʋɿʃɹʎɲʆʏʘʆʐʅʀɸʎʍɸ
ɽɹʍɻʐʋʉʃɸɿʅɹʆʉʐ;ϲʋʌʊʍʘʋɲͿ

ȸȰʆʏʘʆʐʅʀɲ
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ȵʃʔʌɳɺʘʍʐʅʔʘʆʀɲʖʘʌʀʎɸʋɿʔʐʄɳʇɸɿʎ
Ɂɲɿ͕ɸʀʆɲɿɲʄɼɽɸɿɲ͘

ȵʃʔʌɳɺʘʏɻʆɳʋʉʗɼʅʉʐ
Ⱦɲʏɳʏɻɶʆʙʅɻʅʉʐ͕ɻȿʉʐʂɺɲ ɸʀʆɲɿɹʇʐʋʆɻ
ʃʉʋɹʄɲ

ȵʃʔʌɳɺʘͬɺɻʏʙɲʋʊʗɸɿʎʃɲɿʃʌʀʍɸɿʎ

Ʉʖɿɷɸʆɸʀʆɲɿɿʏɲʄʊʎ͕ɸʀʆɲɿɲʅɸʌɿʃɲʆʊʎ͘

ȴɿʉʌɽʙʆʘʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ

ɀɸʋʌʊʏɲʍɻ
Ȳʌɹʖɸɿ

Ȳɸɴɲɿʙʆʘͬȴɻʄʙʆʘ

ɀɸɲʃʉʄʉʐɽʀɲɲʋʄʙʆʋʌʉʏɳʍɸʘʆ͘
ɍɽɸʎʋɼɶɲʍʏʉʍʖʉʄɸʀʉʃɲɿʅɸʏɳʋɼɶɲʍʏɻ
ɴɿɴʄɿʉɽɼʃɻ͘

Ȱʔɻɶʉʑʅɲɿ

ȹʏɲʆʗɻʄʊʎʃɲɿɸʀʖɸʇɲʆɽɳʅɲʄʄɿɳ͘

Ʌɸʌɿɶʌɳʔʘʃɳʋʉɿʉʆɼʃɳʏɿ

- ʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʆɲɿʏʀɲ
ȳɿɲʏʀɴɶɲʀʆɸɿʎ͖
- ɺɻʏʙʆʏɲʎʏɲʐʏʉʋʉʀɻʍɻ
Ʌʉɿʉ ʋʉʐʃɳʅɿʍʉʋʌʉʏɿʅɳʎ͖
ȳɿɲʋʉɿʉʆɲɶʊʌɲʍɸʎɲʐʏʊʏʉɷʙʌʉ͖
- ɺɻʏʙʆʏɲʎɸʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻɼɷɿɳʗɸʐʍɻ
ȵʆʏɳʇɸɿ͖
ȵʀʆɲɿɲʐʏʊ;
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- Ʌʌʉʏɳʍɸɿʎʋʉʐʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿʅɸ
ɲʆʏɿɽɸʏɿʃʉʑʎʍʐʆɷɹʍʅʉʐʎ
- Ʌʌʉʏɳʍɸɿʎʋʉʐʍʐʆɷɹʉʆʏɲɿʅɸ

Ʌɲʌɲʏɲʃʏɿʃɼʍʑʆɷɸʍɻ
ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ

ʏɻʎʋʌʉʍʏɲʃʏɿʃɼʎ

ȸɲʋʄɼɅʌʊʏɲʍɻ
- Ʌʌʉʏɳʍɸɿʎɸʋɿɽʐʅʀɲʎ͗ʖʌɼʍɻ

- Ȳɲʍɿʃɳʉʅɲʄɳʌɼʅɲʏɲ͕
ʉʌɿʍʅɹʆɲɲʆʙʅɲʄɲ͕ɲʐʏʉʋɲɽɼ
ʃɲɿɲʄʄɻʄʉʋɲɽɼ
- Ⱦʄʀʍɻ͕ʋʌʊʍʘʋɲ͕ʃɲʏɲʄɼʇɸɿʎ͗
- Ƀʌɿʍʏɿʃɼ
- ȵʆɸʌɶɻʏɿʃɼʔʘʆɼ
- ȵʆɸʍʏʙʏɲʎ
- Ʌɲʌɲʏɲʏɿʃʊʎ
- Ʌɲʌɲʃɸʀʅɸʆʉʎ͕Ȱʊʌɿʍʏʉʎ
- ɀɹʄʄʉʆʏɲʎ
- ɍʌɼʍɻͬʍɻʅɲʍʀɲʏʘʆʖʌʊʆʘʆ
ʍʏɻʆʋɸʌɿɶʌɲʔɼɶɸɶʉʆʊʏʘʆʃɲɿ
ɲʏʊʅʘʆ
- Ʌʌʉʍʏɲʃʏɿʃɼʍɸʊʄɲʏɲ
ʋʌʊʍʘʋɲ;ʃɲʏɲʔɲʏɿʃʊʎʃɲɿ
ɲʌʆɻʏɿʃʊʎʏʑʋʉʎͿ
- Ȱʋʄɳɲʋʌʊʍʘʋɲʌɼʅɲʏɲ
- ɆɻʅɲʏɿʃʉʀɈʑʋʉɿ;ɲʋʄɹʎ
ʖʌɼʍɸɿʎͿɲʋɲʌɸʅʔɳʏʉʐ͕ʅɸʏʉʖɼʎ
ʋɲʌɲʃɸɿʅɹʆʉʐ͕;ɶɸʌʉʐʆɷʀʉʐͿ

ɈʉɆɼʅɲ

ʏʌʊʋʉʐ
ʖʌʊʆʉʐ
ʅɹʍʉʐɼʍʐʆʉɷɸʀɲʎ
- Ȼɷɿʘʅɲʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʋʌʉɽɹʍɸʘʆ
ʍɸ ʏʑʋʉʐʎ ɸʐʌɸʀɲʎ ʖʌɼʍɻʎ
- ȵʐʌɸʀɲʎʖʌɼʍɻʎɸʅʋʌʊɽɸʏʉɿ
ʏʑʋʉɿʃɲɿʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʉʀ

ȵʑʌɸʍɻɸʌɶɲʍʀɲʎ
ʗɳʖʆʘ

Ɉʊʋʉʎɸʌɶɲʍʀɲʎ
ɸʌɶʉʍʏɳʍɿʉ
ɸʏɲɿʌʀɲ
ɲɶʌʊʃʏɻʅɲ

ȵʋɲɶɶɹʄʅɲʏɲʃɲɿɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ
ɽɹʍɻ
Ƀʆʉʅɲʍʀɸʎʏʘʆ ʋɿʉ
ɷɿɲɷɸɷʉʅɹʆʘʆɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʙʆ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆ
Ƀɿɴɲʍɿʃɹʎɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɹʎ
ɽɹʍɸɿʎ;ɷɿɸʐɽʐʆʏɼʎ͕ɸʌɶɳʏɻʎʃʏʄͿ

ȵʌɶɲʍʀɲ

ɇʖʉʄɿʃʊʎɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ
ɽʌɲʆʀʉ
ʄɸʇɿʃʊ
ʔʑʄʄʉ
ʋʀʆɲʃɲʎ
ʍɸʄʀɷɲ

ȴʉʅɹʎʃɲɿʖʙʌʉɿʏʉʐʍʖʉʄɸʀʉʐ
ɲʀɽʉʐʍɲ
ɴɿɴʄɿʉɽɼʃɻ
ʄɹʍʖɻ

ɀɲɽɼʅɲʏɲʃɲɿʍʖʉʄɹʎ
ʔʉɿʏʙ
ɀɸʌɿʃɹʎɲʋʊʏɿʎʋɿʉ
ɷɿɲɷɸɷʉʅɹʆɸʎʍʖʉʄɹʎ͗
ʉɿʃʉʆʉʅʀɲ
ʔɿʄʉʍʉʔɿʃɼ
ɿɲʏʌɿʃɼ

ʐʋɲɶʊʌɸʐʍɻ
ɷɿɳʄʉɶʉʎ
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ȵʃʔʌɳɺʘɲʌɹʍʃɸɿɲ͕ɸʐʏʐʖʀɲ͕ʖɲʌɳ
Ɉɿ ʘʌɲʀʉ͊

ȵʃʔʌɳɺʘʋʌʉʏɿʅɼʍɸɿʎ͕ɸʋɿɽʐʅʀɸʎΘ
ʍʐʆɲɿʍɽɼʅɲʏɲ

ȴɹʖʉʅɲɿʏɻʍʐɶɶʆʙʅɻ
ȴɸʆʐʋɳʌʖɸɿʋʌʊɴʄɻʅɲ͘

ȷɻʏʙʍʐɶɶʆʙʅɻ
ɇʐɶɶʆʙʅɻ͕ʄʐʋɳʅɲɿ͘

ȵʃʔʌɳɺʘʋʌʊɽɸʍɻ
ɈɻʆɸʋʊʅɸʆɻɸɴɷʉʅɳɷɲɽɲʋɳʘʍʏɻɆʙʅɻ.

ȵʃʔʌɳɺʘɸʋɿɽʐʅʀɲ
Ⱥɲɼɽɸʄɲʆɲʋɳʘʍʏɻɽɳʄɲʍʍɲ͘
ȶʖʘʊʌɸʇɻɶɿɲɹʆɲʋɲɶʘʏʊ͘

ȵʃʔʌɳɺʘɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲͬɲɷʐʆɲʅʀɲ
ɇɼʅɸʌɲɷɸʆʅʋʉʌʙʆɲʅɲɶɸɿʌɹʗʘ.

ȵʃʔʌɳɺʘʋɿɽɲʆʊʏɻʏɲ
Ʌɿɽɲʆʊʆʆɲɹʄɽɸɿɲʑʌɿʉ͘

ȵʃʔʌɳɺʘɷʐʍʋɿʍʏʀɲ
Ȱʄɼɽɸɿɲ;

ȵʃʔʌɳɺʘɲɴɸɴɲɿʊʏɻʏɲ
ȴɸʆɸʀʅɲɿʍʀɶʉʐʌʉʎ͘

ȵʃʔʌɳɺʘɴɸɴɲɿʊʏɻʏɲ
Ɂɲɿ͘ȵʀʅɲɿʍʀɶʉʐʌʉʎ͘

ȵʃʔʌɳɺʘɳɶʆʉɿɲɶɿɲʃɳʏɿ
ȴɸʆʏʉʆɶʆʘʌʀɺʘɲʐʏʊʆʏʉʆɳʆɽʌʘʋʉ͘

ȵʃʔʌɳɺʘɶʆʙʍɻɶɿɲʃɳʏɿ
Ɉʉɶʆʘʌʀɺʘɲʐʏʊʏʉʋɲɿɷʀ͘
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ȵʃʔʌɳɺʘɽʐʅʊ͕ʉʌɶɼɼʃɲʃɼɷɿɳɽɸʍɻ
ȵʀʅɲɿɸʇʉʌɶɿʍʅɹʆʉʎ͘

Ɇʘʏʙʃɳʋʉɿʉʆɲʆɸʀʆɲɿɿʃɲʆʉʋʉɿɻʅɹʆʉʎ
ȴɸʍʉʐɲʌɹʍɸɿ͖

- Ⱦɲʏʉɿʃʀɲʃɲɿɷʘʅɳʏɿɲ
Ɉʌɲʋɸɺɲʌʀɲ͕ʍɲʄʊʆɿ͕ɲʍɲʆʍɹʌ͕
ʏʉʀʖʉʎ͕ʋɳʏʘʅɲ͘
- ȶʋɿʋʄɲ
- Ƀɿʃɿɲʃʊʎɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ
Ⱦʉʐɺʀʆɲ͕ʋʄʐʆʏɼʌɿʉʋɿɳʏʘʆ͙
- Ȱʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲʏʉʐʍʋɿʏɿʉʑ

Ⱦɲʏʉɿʃʀɲ

- Ɏʐʖɲɶʘɶʀɲ͕ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʇɸʃʉʐʌɳɺʉʅɲɿ͕ɸʃɷʌʉʅɼ͕
ʋɸʌʀʋɲʏʉʎ
- Ʌɲɿʖʆʀɷɿɲ
ɍɲʌʏɿɳ͕ʅʋɳʄɲ͕ʋɲɿʖʆʀɷɿ͕ʋɲʀɺʘ͘
- Ⱦɳʋʆɿʍʅɲ
Ȱʆɲʋʏɼʌɲʎ͕ʋʉʑʌʉ͕ʏʍɿɶɳʌʉ͘
- ɍʊʅʋɿ ʃɲɿɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏɲ
Ⱦɳʆʘʋʉɷɼʄɲʏʉ͕ʋɻɶɲʀʆʘ
ɶʐʅʆɲʍʏɼʌɿʉ͕ʍʏɻʆʋɿʍʀʆɲ͕
ɺʘɶʌɲʔʀɺʘ͕ʍʖɸɷɿɳɺʘ͘
- Ȱɽʄɼʅɲʏɲʃɲɿʔʐʍɿʃɼɳʍʃɻʍɻ
Ʌʉɷʊʍʔɲɿʌʉ͕ʅʋɳʍʃɸʏ͕ʏʌɹʇɿʅʉ͕
ʃʉʄʑʅʋɿ͕ʉʅɳɷɲʍʏɳɷɿʉ͕ɲɶʙʆɲʎ
- Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃɳʃɲɿʋʉʄɿʏɿʍʏɿʃɳ
ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏɲ
Ȳɿɴʄɿʉɽɼʃɻ
ɿʍʏʉʌɿʃʊʃɹʆʏʌʉ
ʅʆɻʅɸʀʉ
ɹʃɽɸʍɻ
ʃʏɼʌɿʉ
Ȱʌʖɲʀʉͬʍʑɶʖʌʉʆʉ͕ɺʘɶʌɲʔɿʍʅɹʆʉ
- ȴɿɲʍʃɹɷɲʍɻ
ɸʃɷʉʏɼʌɿʉɸɿʍɿʏɻʌʀʘʆ
ʍʐʆɲʐʄʀɲ
ʆʐʖʏɸʌɿʆʊʃɲʏɳʍʏɻʅɲ
ɷɿɲʍʃɸɷɲʍʏɿʃʊʎ

ȵʄɸʑɽɸʌʉʎʖʌʊʆʉʎ

ɉʋʉʏɲʃʏɿʃɼʍʑʆɷɸʍɻ
ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ
- ɍʌʉʆɿʃɹʎʋʌʉʏɳʍɸɿʎʅɸ
ʖʌʉʆɿʃʉʑʎʍʐʆɷɹʍʅʉʐʎ
- ɉʋʉɽɸʏɿʃɹʎʋʌʉʏɳʍɸɿʎʅɸʏɻ
ʖʌɼʍɻʏʘʆʐʋʉɽɸʏɿʃʙʆ
ʍʐʆɷɹʍʅʘʆʍɸʍʏɸʌɸʉʏʐʋɿʃɹʎ
ʋʌʉʏɳʍɸɿʎʍʏɻʆʉʌɿʍʏɿʃɼ
ɸʆɸʍʏʙʏɲ.
- Ȱʆɲʔʉʌɿʃɹʎʋʌʉʏɳʍɸɿʎʍɸ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐʃɲɿ
ʐʋʉʃɸɿʅɹʆʉʐ
- Ȱʋʄɹʎʏɸʄɿʃɹʎʋʌʉʏɳʍɸɿʎ

ɴʌʀʍʃʘ

ʍʐʅʋʄɸʃʏɿʃʉʑʎʍʐʆɷɹʍʅʉʐʎ
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ȵʃʔʌɳɺʘɿʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ
ȵʀʅɲɿʋʉʄʑɿʃɲʆʉʋʉɿɻʅɹʆʉʎ͘
Ʌɳʌɲʋʉʄʑʃɲʄɳ͘

ȵʃʔʌɳɺʘʋʌʉʏʀʅɻʍɻ
Ȱʐʏʊʏʉʔʊʌɸʅɲɸʀʆɲɿʋɿʉʘʌɲʀʉ.

ȵʃʔʌɳɺʘɲʌʆɻʏɿʃɼɸʃʏʀʅɻʍɻɶɿɲʃɳʋʉɿʉʆͬʃɳʏɿ
ȴɸʆʅʉʐɲʌɹʍɸɿɻʏɻʄɸʊʌɲʍɻ͘
ȵʀʆɲɿɳʍʖɻʅʉ.

ȵʃʔʌɳɺʘɽɸʏɿʃɼɸʃʏʀʅɻʍɻɶɿɲʃɳʋʉɿʉʆͬʃɳʏɿ
ɀʉʐɲʌɹʍɸɿʆɲʖʉʌɸʑʘ.

ȵʃʔʌɳɺʘʍʘʅɲʏɿʃʊʋʊʆʉ
ɀɸʋʉʆɳɸɿʏʉʃɸʔɳʄɿʅʉʐ͘
Ȳɼʖʘ͘

ȵʃʔʌɳɺʘʔʊɴʉ͕ɳɶʖʉʎ
Ɍʉɴɳʅɲɿʏʉʐʎʃɸʌɲʐʆʉʑʎ͊

ȵʃʔʌɳɺʘɲʋʉɶʉɼʏɸʐʍɻ
Ɉɿʃʌʀʅɲ͊

Ʌɲʌɻɶʉʌʙ͕ɸʆɽɲʌʌʑʆʘ
ɀɻʆɲʆɻʍʐʖɸʀʎ͊

Ɇʘʏʙʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏɻʍʐʆɲɿʍɽɻʅɲʏɿʃɼ
ʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʉʐʍʐʆʉʅɿʄɻʏɼʅʉʐ;ʖɲʌɳͬʄʑʋɻͿ
Ʌʙʎʋɲʎ͖
ȵʀʍɲɿʖɲʌʉʑʅɸʆʉʎͬʄʐʋɻʅɹʆʉʎ͖
ȴɸʆͿɸʀʍɲɿʃɲʄɳ͖

ȵʃʔʌɳɺʘʄʑʋɻ͕ʆʉʍʏɲʄɶʀɲ
ɀʉʐʄɸʀʋɸɿͬʆʉʍʏɲʄɶʙʏʉʍʋʀʏɿʅʉʐ͘
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ȴɿɲʏʌʉʔɼ

- ɀɹʌɻʃɲɿɷɻʅʊʍɿɲʅɹʍɲ
ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ
ʍʐʆɷʌʉʅɼ
ɳʔɿʇɻ
ɲʄʄɳɺʘ
ʅɸʏʌʊ
ʋʄʉʀʉ
- Ȼɷɿʘʏɿʃɳʅɹʍɲʅɸʏɲʔʉʌɳʎ
ɲʐʏʉʃʀʆɻʏʉ
ɴɳʌʃɲ
ʉɷɻɶʙ
ʅɻʖɲʆɳʃɿ
- Ⱦʀʆɻʍɻʃɲɿʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻ
ɷɿɲʍʖʀɺʘ
ɲʐʏʉʃɿʆɻʏʊɷʌʉʅʉʎ
ɸʐɽɸʀɲ
ʍʏʌʀɴʘ
- ȴɿɲʅʉʆɼʃɲɿʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ɷʘʅɳʏɿʉʃɲɿʋʌʘɿʆʊ
ʃɳʅʋɿʆɶʃ
ʃʌʉʐɲɺɿɹʌɲ
ɻʅɿɷɿɲʏʌʉʔɼ
- ȶɶɶʌɲʔɲ
ʏɲʐʏʊʏɻʏɲ
ʐʋʉɶʌɲʔɼ
ʐʋʉɶʌɳʔʘ
ɷʀʋʄʘʅɲ

Ɉɲʇʀɷɿɲ͕ʅɸʏɲʃɿʆɼʍɸɿʎ

Ʌɿɳʏɲ͕ʏɲʗʀ͕ʍɸʆʏʊʆɿɲ͕
ʅɲʇɿʄɳʌɿ͕ʏʌɲʋɸɺʉʅɳʆʏɻʄʉ
- ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ
Ɂɸʌʊ͕ʏɻʄɹʔʘʆʉ͕ʌɸʑʅɲ͕
ɽɹʌʅɲʆʍɻ͙
- Ƀɿʃɿɲʃɹʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʃʉɿʅɳʅɲɿ͕ʇʐʋʆɳʘ͕ʅɲɶɸɿʌɸʑʘ͕
ʋʄɹʆʘʃɲɽɲʌʀɺʘ͕ʍɿɷɸʌʙʆʘ
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Ʌʌʉʏɸʀʆʘʍɸʃɳʋʉɿʉʆʆɲʃɳʆʉʐʅɸʃɳʏɿʅɲɺʀ
Ȱʆɽɹʄɸɿʎʅʋʉʌʉʑʅɸʆɲʋɳʅɸʍʏʉʍɿʆɸʅɳʅɲɺʀ͘

Ȱʋɲʆʏʙʍɸɹʆɲɲʀʏɻʅɲ
- ɲʋʉɷɸʖʊʅɸʆʉʎʖʘʌʀʎɸʋɿʔʐʄɳʇɸɿʎ
Ȳɹɴɲɿɲ͘
Ƀʃ͘
ȵʆʏɳʇɸɿ͊
- ɲʋʉɷɸʖʊʅɸʆʉʎʅɸɸʋɿʔʐʄɳʇɸɿʎ
Ɂɲɿ ɲʄʄɳ ʏʙʌɲ ɷɸʆ ʅʋʉʌʙ
- ɲʌʆʉʑʅɸʆʉʎ
ȿʐʋɳʅɲɿ ɲʄʄɳ ɷɸʆ ʅʋʉʌʙ͘

ȷɻʏɳʘɲʋʊʃɳʋʉɿʉʆʆɲʃɳʆɸɿʃɳʏɿ
- ɷʀʆʉʆʏɲʎʅɿɲɷɿɲʏɲɶɼɼʅɿɲʉɷɻɶʀɲ
ȴɿɳɴɲʍɸɸɷʙ͘
- ʅɸɸʐɶɸʆɿʃʊͬɷɿɲʃʌɿʏɿʃʊʏʌʊʋʉ
ɀʋʉʌɸʀʎʆɲʃʄɸʀʍɸɿʎʏʉʋɲʌɳɽʐʌʉ͖

ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʙʅɸɲʔʉʌʅɼ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎͬɸʆɹʌɶɸɿɸʎ

ȵʃʔʌɳɺʘɸʐɶʆʘʅʉʍʑʆɻ͕ɸʐʖɲʌɿʍʏʙ
Ʌʉʄʄɳɸʐʖɲʌɿʍʏʙɶɿɲʏɻʆʃɳʌʏɲʍʉʐ͊

ȵʃʔʌɳɺʘɲɷɿɲʔʉʌʀɲ
Ɉʉʀɷɿʉʃɳʆɸɿ͘ȴɸʆɹʖɸɿʍɻʅɲʍʀɲ͘

ȵʃʔʌɳɺʘʏɻɹʄʄɸɿʗɻɹʃʋʄɻʇɻʎ
Ȱʆɲɿ͕ʏʉʇɹʌʘ͘

ȵʃʔʌɳɺʘɹʃʋʄɻʇɻ
Ɉɿ ɹʃʋʄɻʇɻ͊ȵʀʍɲɿʍʀɶʉʐʌʉʎ;

ȵʃʔʌɳɺʘɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆɶɿɲʃɳʏɿʋʉʐʄɹɸɿ
ʃɳʋʉɿʉʎ
Ȱ͕ʆɲɿ͖Ȱʄɼɽɸɿɲ;

ȵʃʔʌɳɺʘɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆɶɿɲʃɳʏɿ
Ȱʐʏʊʏʉɴɿɴʄʀʉɸʀʆɲɿɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆ.
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ɍɲɿʌɸʏʙ
ɍɲʀʌɸʏɸ͘
Ȱʆʏʀʉ͊

ȷɻʏʙʏɻʆʋʌʉʍʉʖɼ
ɇʐɶɶʆʙʅɻ͕ɳʃʉʐ͊

-ɉɶɿɸɿʆɼʏʉʐʍʙʅɲʏʉʎ
ʅʉʐʍʏɳʃɿɲ
ʅʉʑʍɿ
ʍʏʊʅɲ
ʖɹʌɿ

ɉɶɸʀɲʃɲɿʐɶɿɸɿʆɼ

- ȵʋɿʍʃɸʐɹʎɲʐʏʉʃɿʆɼʏʉʐ
ʌɸɺɸʌɴʉʐɳʌ
ʅɻʖɲʆɿʃʊʎ
ʍʋɳʘ
- ȴɿɳʔʉʌɸʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ʏɸʖʆɿʃʊʎ

ȴɻʅʊʍɿɸʎʃɲɿɿɷɿʘʏɿʃɹʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ

- ȳɸʆɿʃɳ
Ƀʆʉʅɲʍʀɸʎʃʉɿʆʙʆʅɲɶɲɺɿʙʆ
ɲɶʉʌɳɺʘ
ɲʃʌɿɴʊ
ʃʊʍʏʉʎ
ɷʘʌɸɳʆ
- ȶʆɷʐʍɻ͕ʐʋʊɷʐʍɻ
- Ʌʄɻʌʘʅɹʎ
ɲʃʌɿɴʊ
ʃʊʍʏʉʎ
ʇʉɷɸʑʘ

Ȱɶʉʌɹʎʃɲɿʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

- Ɉʑʋʉɿʋʉʏʙʆʃɲɿʏʌʉʔʀʅʘʆ
ȴɿɳʔʉʌɲʉʆʊʅɲʏɲʋʉʏʙʆʃɲɿ
ʏʌʉʔʀʅʘʆ
- Ɉʌʙɶʉʆʏɲʎʃɲɿʋʀʆʉʆʏɲʎɹʇʘ
ʋɲʌɲɶɶɹʄʆʘ
ʔɿʄʉɷʙʌɻʅɲ
ʏʌʙʘʃʉʄɲʏʍɿʊ
ʋɲʀʌʆʘɲʋɸʌɿʏʀʔ
ʉʌɸʃʏɿʃʊ
ʍʐʆʉɷɸʐʏɿʃʊ
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ȷɻʏʙʍʐɶɶʆʙʅɻ
ɇʐɶɶʆʙʅɻ͘
ȿʐʋɳʅɲɿ͘

ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʙɲʃʉʄʉʐɽʙʆʏɲʎʃʉɿʆʘʆɿʃɹʎ
ʍʐʅɴɳʍɸɿʎ

Ȱʌʆʉʑʅɲɿ
ȿʐʋɳʅɲɿɲʄʄɳɸʀʆɲɿɲɷʑʆɲʏʉ͘

ȴʀʆʘʏɻʆɳɷɸɿɳʅʉʐ
- ʖʘʌʀʎɸʋɿʔʐʄɳʇɸɿʎ
ȵʆʏɳʇɸɿ͕ɷɸʆʐʋɳʌʖɸɿʋʌʊɴʄɻʅɲ.

ȷɻʏʙɳɷɸɿɲ
ɀʋʉʌʙʆɲʔʑɶʘʏʙʌɲ͖

Ȱʋɲʆʏʙʍɸʅɿɲʋʌʊʏɲʍɻ
- ɲʋʉɷɸʖʊʅɸʆʉʎ
ȵʆʏɳʇɸɿ͕ʃɲʄɼɿɷɹɲ͊
- ɲʋʉɷɸʖʊʅɸʆʉʎʅɸɸʋɿʔʐʄɳʇɸɿʎ
ȵʆʏɳʇɸɿ͕ɲʄʄɳɲʎʃɲʄɹʍʉʐʅɸʃɲɿʏʉɀɳʌɿʉ͘
- ɲʌʆʉʑʅɸʆʉʎ
ȿʐʋɳʅɲɿ͕ɲʄʄɳɷɸʆʅʋʉʌʙ.

Ʌʌʉʍʔɹʌʘʃɳʏɿʍɸ ʃɳʋʉɿʉʆ
ɀʋʉʌʙʆɲʍʉʐʋʌʉʍʔɹʌʘɹʆɲʃɲʔɹ͖
ȶʖɸɿʎʊʌɸʇɻɶɿɲɹʆɲʃɲʔɹ͖
ȿʀɶʉɲʃʊʅɲʃʌɲʍʀ͖

Ʌʌʉʏɸʀʆʘʍɸʃɳʋʉɿʉʆʆɲʏʉʆɴʉɻɽɼʍʘ
ɀʋʉʌʙʆɲʍɸɴʉɻɽɼʍʘ͖
Ȱʆɽɹʄɸɿʎʅʋʉʌʙʆɲʋʄʑʆʘʏɲʋɿɳʏɲ͘
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- Ɍʐʍɿʃʊʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ɷɳʍʉʎ
ʉʌʉʍɸɿʌɳ
ʋʉʏɳʅɿ
ʆɻʍʀ
- Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʐɲʆɽʌʙʋʉʐ
ɿʍʏʉʌɿʃʊʃɹʆʏʌʉ
ʅʆɻʅɸʀʉ
ʃʏɼʌɿʉ
ʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲ
- ɍʄʘʌʀɷɲʃɲɿʋɲʆʀɷɲ
ʖʄʊɻ
ʄɿɴɳɷɿ
- ȷʙɲʋʉʐʍʐʆɲʆʏʙʆʏɲɿʍʐʖʆɳ

ȳɸʘɶʌɲʔʀɲʃɲɿʔʑʍɻ

- Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɼɺʘɼ͕ʍʐʆɳʋʏʘ
ʍʖɹʍɸɿʎʅɸɳʄʄʉʐʎ
ɇʐʆʉɷɸʑʘ͕ɶʆʘʌʀɺʘ͕
ʍʐʆɲʆʏɿɹʅɲɿ͕ʋʌʉʍʃɲʄʙ͕
ʋʌʉʍʔɹʌʘ
- ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ
ʅɼʆʐʅɲ
ʄɲʅɴɳʆʘ
ʏɻʄɸʔʙʆɻʅɲ

ȴɿɲʋʌʉʍʘʋɿʃɹʎʍʖɹʍɸɿʎ

Ȱʍɽɹʆɸɿɸʎʃɲɿʏʌɲʐʅɲʏɿʍʅʉʀ
- Ƀʆʉʅɲʍʀɸʎʃʉɿʆʙʆɲʍɽɸʆɸɿʙʆ
- Ȼɲʏʌɿʃɹʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
Ɂʉʍʉʃʊʅʉʎͬɲ
Ʌʌʙʏɸʎɴʉɼɽɸɿɸʎ

ʍʙʅɲ
ɷʊʆʏɿ
ʍʃʉʐʋʀɺʘͬ-ʉʅɲɿ
ʉɷʉʆʏʊʋɲʍʏɲ
ʋʄɹʆʉʅɲɿ
ʖʏɹʆɲ
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Ȱʆɲʋʏʑʍʍʘɹʆɲɽɹʅɲ
-Ȱʋɲʌɿɽʅʙʆʏɲʎ

ȵɿʍɳɶʘʅɿɲʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ
ɂɹʌɸɿʎʊʏɿ͙͖

Ƀʌɶɲʆʙʆʘʏʉʆʄʊɶʉʅʉʐɼʏɻʆɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ

ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʙʅɹʍʘɲʄʄɻʄʉɶʌɲʔʀɲʎ
Ɉɸʄɸɿʙʆʘ͕ʃʄɸʀʆʘʅɿɲɸʋɿʍʏʉʄɼ
ɍɲɿʌɸʏɿʍʅʉʑʎ͘
Ɍɿʄɿɳ͘

Ƀʄʉʃʄɻʌʙʆʘʅɿɲʍʐʆʉʅɿʄʀɲʍʏʉʏɻʄɹʔʘʆʉ
ɇʐɶɶʆʙʅɻ͕ɹʃɲʆɲʄɳɽʉʎ͘
Ⱥɲʏɲʋʉʑʅɸ͘

ȷɻʏʙʆɲʅɿʄɼʍʘʅɸʃɳʋʉɿʉʆʍʏʉʏɻʄɹʔʘʆʉ
ɀʋʉʌʙʆɲʅɿʄɼʍʘʅɸʏʉʆɍ͕ʋɲʌɲʃɲʄʙ;

Ȱʋɲʆʏʙʍʏʉʏɻʄɹʔʘʆʉ
ȵʅʋʌʊʎ!

Ȱʋʉʖɲɿʌɸʏʙ
Ⱥɲʏɲʋʉʑʅɸ͊

ȵʑʖʉʅɲɿʃɳʏɿʍɸʃɳʋʉɿʉʆ
Ⱦɲʄɼʊʌɸʇɻ͕ʃɲʄɼʏʑʖɻ͕ʃɲʄɼɷɿɲʍʃɹɷɲʍɻ

ɇʐɶʖɲʀʌʘ
ɇʐɶʖɲʌɻʏɼʌɿɲ͊
ɀʋʌɳɴʉ͊

ɉʋʉɷɹʖʉʅɲɿʃɳʋʉɿʉʆ
Ⱦɲʄʙʎɼʌɽɸʎ͊
Ʌɹʌɲʍɸͬʋɸʌɳʍʏɸʋɲʌɲʃɲʄʙ͊

Ȱʐʏʉʋɲʌʉʐʍɿɳɺʉʅɲɿ
ȳɸɿɲ͕ɸʀʅɲɿʉ͙

Ʌɲʌʉʐʍɿɳɺʘʃɳʋʉɿʉʆ
Ȱʋʊ͚ɷʘʉɶɿʊʎʅʉʐ͊
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Ȳɸɴɲɿʙʆʉʅɲɿʊʏɿʉʍʐʆʉʅɿʄɻʏɼʎɹʖɸɿ
ʃɲʏɲʄɳɴɸɿ
- ʌʘʏʙʆʏɲʎɲʆʃɲʏɲʄɲɴɲʀʆɸɿɼʋɲʌɲʃʉʄʉʐɽɸʀ
Ⱦɲʏɲʄɲɴɲʀʆɸɿʎ͖Ⱦɲʏɳʄɲɴɸʎ͖
- ʉʌʀɺʉʆʏɲʎʅɿɲʄɹʇɻɼʅɿɲʔʌɳʍɻ
ȸɲɷɸʄʔɼʏʉʐʋɲʏɹʌɲʅʉʐɸʀʆɲɿɽɸʀɲʅʉʐ͘
- ʅɸʏɲʔʌɳɺʉʆʏɲʎʅɿɲʄɹʇɻ
Ɉʉɍʍɻʅɲʀʆɸɿ͙͘
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Ȳɸɴɲɿʙʆʉʅɲɿʊʏɿɹʖʘʃɲʏɲʄɳɴɸɿʃɲʄɳʏʉ
ʍʐʆʉʅɿʄɻʏɼʅʉʐ
- ʄɹɶʉʆʏɳʎʏʉʐʏʉ
Ɉɿ ɸʀʋɸʎͬɸʀʋɲʏɸ͖Ƀʌʀʍʏɸ͖ȴɸʆʃɲʏɳʄɲɴɲ͘
- ɺɻʏʙʆʏɲʎʏʉʐɸʋɲʆɳʄɻʗɻ
ɇʐɶɶʆʙʅɻ͕ʏɿɸʀʋɸʎ͖
- ɺɻʏʙʆʏɲʎɹʆɲʆʉʌɿʍʅʊ͕ ʅɿɲʋɲʌɳʔʌɲʍɻ

- Ⱦʉɿʆʘʆɿʃʊ-ʋʉʄɿʏɿʃɹʎɷʉʅɹʎ
ʍʑʆʉʌɲ
ʖʘʌʀɺʘ
ʏɸʄʘʆɸʀʉ
ɶɳʅʉʎ
ʋɲʆʏʌɸʑʉʅɲɿ

Ʌʉʄɿʏɿʃɼʃɲɿʃʉɿʆʘʆʀɲ

- Ⱦɲɿʌʊʎ
ʃɸʌɲʐʆʊʎ
ʋɳɶʉʎ
ɴɲɽʅʊʎ
ʉʅʀʖʄɻ
ʖɿʊʆɿ
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ȷɻʏʙɴʉɼɽɸɿɲɶɿɲʅɿɲʄɹʇɻɼʅɿɲʔʌɳʍɻʋʉʐ
ɷɸʆɶʆʘʌʀɺʘ
ȴɸʆʇɹʌʘʋʘʎʄɹɶɸʏɲɿ͙͕ʍʏɲ;ɿʏɲʄɿʃɳͿʋʙʎʄɹʅɸ
͙͖

ɍʌɻʍɿʅʉʋʉɿʙʅɿɲʋɲʌɳʔʌɲʍɻɶɿɲʅɿɲʄɹʇɻ
ʋʉʐɷɸʆɶʆʘʌʀɺʘ
ȵʀʆɲɿɲʐʏʊʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʅɸɶɿɲʆɲ
ɲʆʉʀʇʉʐʅɸʏɲʅʋʉʐʃɳʄɿɲ͖

Ȱʆɲɺɻʏʙʅɿɲʄɹʇɻɼʅɿɲʔʌɳʍɻ
ȶʖʘɹʆɲʆ͙ʋʙʎʄɹɶɸʏɲɿʉʍʑɺʐɶʉʎʏɻʎɲɷɸʄʔɼʎ
ʅʉʐ͖

Ȱʐʏʊ-ɷɿʉʌɽʙʆʉʅɲɿ͕ɲʆɲɷɿɲʏʐʋʙʆʘ
Ⱥɲɼɽɸʄɲɷɿɲʃʊʍɿɲɶʌɲʅʅɳʌɿɲʏʐʌʀ͕ʊʖɿ
ʍʐɶɶʆʙʅɻ͕ʊʖɿɷɿɲʃʊʍɿɲ͕ʏʌɿɲʃʊʍɿɲ͘

Ʌʌʙʏɲ͙ʅɸʏɳ͙
- Ʌɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲʎ
ȲʄɹʋɸɅɸʌɿɶʌɳʔʘ͘
- Ȱʔɻɶʉʑʅɸʆʉʎ
ȲʄɹʋɸȰʔɻɶʉʑʅɲɿ͘
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ɇʐɶɶʆʙʅɻ, ʏɿ ʍɻʅɲʀʆɸɿ ͙;
- ɺɻʏʙʆʏɲʎɸʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻ
ɇʐɶɶʆʙʅɻɸʀʋɸʎͨɷʙɷɸʃɲȰʋʌɿʄʀʉʐ͖ͩ
- Ʌɲʌɲʖʘʌʙʆʏɲʎʏʉʄʊɶʉ
ȴɸʆʇɹʌʘ͘
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ɈʉɃʐʍɿɲʍʏɿʃʊ

Ⱥɹʍɻʃɲɿʃʀʆɻʍɻʏʉʐʍʙʅɲʏʉʎ
Ⱦɳʆʘʋɸʌʀʋɲʏʉ

Ɍʐʍɿʃɳʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ
Ȳʄɹʅʅɲ͕ʍʏɳʍɻ

ɀɹʌɻʏʉʐʍʙʅɲʏʉʎ
ɀʐʎ
Ȱʍʏʌɳɶɲʄʉʎ
Ⱦɲʌʋʊʎ

Ɉʉȱʏʉʅʉ͗Ɍʐʍɿʃɼʐʋʊʍʏɲʍɻ

Ƀʃʑʃʄʉʎʏɻʎɺʘɼʎʃɲɿɻ
- Ⱦʑʌɿɲʉʆʊʅɲʏɲ
ɲʆɲʋɲʌɲɶʘɶɼ
Ȱʆɽʌʘʋʘʆʑʅɿɲ
ȷʘɼͬɽɳʆɲʏʉʎ
Ɉʉʋʘʆʑʅɿɲ
ɀɹʆʘɹɶʃʐʉʎ
Ɉʀʏʄʉɿɹʌɶʘʆ
Ʌɲʀʌʆʘʏʉʖɳʋɿ
- Ⱦʉɿʆɳʉʆʊʅɲʏɲ
Ƀʐʍɿɲʍʏɿʃɳʋʉʐɷɻʄʙʆʉʐʆ
Ɉʉȱʏʉʅʉ͗Ȱʆʏɿʄɻʋʏɿʃɼʃɲɿ
ɸʋɿʅɸʌɿʍʅʊ
ʗʐʖɿʃɼɷɿɳʍʏɲʍɻ
- Ɉʉɶɹʆʉʎʏʉʐʉʐʍɿɲʍʏɿʃʉʑ
Ȱɿʍɽɼʍɸɿʎ
ȴɿɲʔʉʌʉʋʉʀɻʍɻʏʉʐɶɹʆʉʐʎʏʘʆ
Ɂɿʙɽʘͬɲɿʍɽɳʆʉʅɲɿ
ʉʆʉʅɳʏʘʆ
ȷɻʏʙʅɿɲʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ
Ȱʍɻʅɳɷɸʐʏʉɿʏʑʋʉɿ;ɸʋʀʃʉɿʆɲ
ɂɹʌɸɿʎɲʆͬʋʉʑͬʋʙʎ͖
ɍɲʌɲʃʏɼʌɲʎʃɲɿʍʐʆɲɿʍɽɼʅɲʏɲ
ʉʐʍɿɲʍʏɿʃɳͿ
ɀʋʉʌɸʀʎͬɽɲʅʋʉʌʉʑʍɸʎʆɲʅʉʐʋɸɿʎɲʆͬʋʉʑͬʋʙʎ Ƀʐʍɿɲʍʏɿʃɳʋʉʐɲʄʄɳɺʉʆʏɲʎ
Ȱɿʍɿʉɷʉʇʀɲͬɲʋɲɿʍɿʉɷʉʇʀɲ
- ȳɿɲɹʆɲʋʌʊʍʘʋʉ
ȵʍʘʍʏʌɸʔɼʎͬʐʋɸʌʊʋʏɻʎ
ɶɹʆʉʎɲʄʄɳɺʉʐʆʍɻʅɲʍʀɲ
Ʌʉɿʉʆɽɲɷɸɿʎ͖
Ȱʅɸʏɳɴʄɻʏɲʉʐʍɿɲʍʏɿʃɳ;ʏʉɶɹʆʉʎ Ȳɲʌɿɹʅɲɿ
ɀɸʋʉɿʉʆɼʍʉʐʆ͖͙
ɍɲʀʌʉʅɲɿ
ɷɿɲʔʉʌʉʋʉɿɸʀʏɲɿʖɳʌɻʍʏʉ
-ȳɿɲɹʆɲɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ
ȵʌʘʏɸʑʉʅɲɿ
ɳʌɽʌʉͿ
ɀɸʋʉɿʉ͙͖ͬɀɸʏɿ͙͖͙
- Ƀɲʌɿɽʅʊʎʏʉʐʉʐʍɿɲʍʏɿʃʉʑ
- ȳɿɲʏʉʆʏʊʋʉ
Ɉʌʊʋʉɿʃɲɿʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳ
Ƀʐʍɿɲʍʏɿʃɳʋʉʐɲʋɲʆʏʉʑʆʅʊʆʉ
Ȱʋʊʋʉʑͬɀɹʍʘ͙
ȶʖʘʃɲʄʉʑʎͬʃɲʃʉʑʎʏʌʊʋʉʐʎ
ʍʏʉʆɸʆɿʃʊ
- ȳɿɲʏʉʆʖʌʊʆʉ
Ƀʐʍɿɲʍʏɿʃɳʋʉʐɲʋɲʆʏʉʑʆʅʊʆʉ
Ȱʋʊʋʊʏɸͬɀɹʖʌɿʋʊʏɸ͖
Ʌʌʉʍʘʋɿʃɹʎɲʇʀɸʎ
ʍʏʉʆʋʄɻɽʐʆʏɿʃʊ
- ȳɿɲʏʉʆʏʌʊʋʉ
ȵɿʄɿʃʌɿʆɼʎ
Ʌʙʎʍʉʐʔɲʀʆɸʏɲɿ͖
ɇʐʆʏɻʌɻʏɿʃʊʎ
Ɉʉȵʋʀɽɸʏʉ
- ȳɿɲɶɸɶʉʆʊʏɲ
- ȵʀɷɻɸʋɿɽɹʏʘʆ
Ɉɿʍʐʆɹɴɻ͖
Ɉʑʖɻ
ȴɸɿʃʏɿʃɳ͕ʃʏɻʏɿʃɳ͕ʋʉʍʉʏɿʃɳ

ȴʀʆʘʅɿɲʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ
- ȳɿɲʏʉʆʏʊʋʉ
Ȳʌʀʍʃɸʏɲɿʍʏʉʏɹʄʉʎʏʉʐɷɿɲɷʌʊʅʉʐ͘
- ȳɿɲʏʉʖʌʊʆʉ
ȴʐʉʅɹʌɸʎʅɸʏɳͬʍɸʅɿɲɸɴɷʉʅɳɷɲ
Ⱥɲʋɳʘʍʋʀʏɿʊʏɲʆʏɸʄɸɿʙʍʘ
- ȳɿɲʏʉʆʏʌʊʋʉ
Ʉʋʘʎʋɳʆʏɲ͘
Ʉʋʘʎɽɹʄɸɿʎ͘
- ȳɿɲʏɻʆʋʉʍʊʏɻʏɲ
Ʌʄɼʌʘʍɲʋɸʆɼʆʏɲɸʐʌʙ͘
- ȳɿɲʏʉʍʃʉʋʊ
Ɉʉʐʏɻʄɸʔʙʆɻʍɸɶɿɲʆɲʏʉʆʍʐʆɲʆʏɼʍɸɿ͘
- ȳɿɲʏɻʆɲɿʏʀɲ
ȶʔʐɶɸɶɿɲʏʀʃʉʐʌɳʍʏɻʃɸ͘
ȶʔʐɶɸɸʇɲɿʏʀɲʎʏʉʐ͘

- Ɉʉʉʌɿʍʏɿʃʊɳʌɽʌʉ
ɍʌɼʍɻͬɇɻʅɲʍʀɲ
ɇʐʆʏɲʃʏɿʃɼʃɲʏɲʆʉʅɼ
- Ɉʉɲʊʌɿʍʏʉɳʌɽʌʉ
ɍʌɼʍɻͬɇɻʅɲʍʀɲ
ɇʐʆʏɲʃʏɿʃɼʃɲʏɲʆʉʅɼ
- ȱʄʄɲɸʀɷɻɳʌɽʌʘʆ
ɇʐʆʏɲʃʏɿʃɼʃɲʏɲʆʉʅɼ
- Ȱʋʉʐʍʀɲɳʌɽʌʉʐ

ɈɲʐʏʉʋʉɿʙͬɅʌʉʍɷɿʉʌʀɺʘ
Ƀʍʐʆɳɷɸʄʔʉʎʉʉʋʉʀʉʎ͙
ȵʀʆɲɿʉʍʐʆɳɷɸʄʔʉʎʋʉʐ͙

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸȵɅȻɅȵȴɃɉȰɁȰɌɃɆȰɇȲϭ
Ɉʉȱʌɽʌʉ

ȴʀʆʘͬɺɻʏʙʋʄɻʌʉʔʉʌɿɸʎ

- Ȱɿʆʀɶʅɲʏɲ Ⱦȳ
- Ȱʆɹʃɷʉʏɲ;ɲʋʄɳʃɲɿʍʑʆʏʉʅɲͿ͕ʍʖɸʏɿʃɳ
ʅɸʃɲɽɻʅɸʌɿʆɹʎʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ȾȳͬɅȳͬȾɅͬɅɅ
- ȴɿɲʔɻʅʀʍɸɿʎʋʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʉʑ
ʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐȾȳ
- ȲɿʉɶʌɲʔʀɸʎʅɹʏʌɿɲʎɹʃʏɲʍɻʎȾȳͬɅȳ
- ȳʌɳʅʅɲʍʏʉʆɷɿɸʐɽʐʆʏɼ;ɸʔɻʅɸʌʀɷɲʎͿ
Ⱦȳ
- ȵʋʀʍɻʅɸʎɸʋɿʍʏʉʄɹʎʅɸʏʐʋʉʋʉɿɻʅɹʆɻ
ɷʉʅɼ;ʋ͘ʖ͕͘ʋʌʉʎʐʋɻʌɸʍʀɲ͕ʉʌɶɲʆɿʍʅʊ͕
ɲɿʏɼʍɸɿʎ͕ɸʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻʃʌɳʏɻʍɻʎ͕ʃʏʄ͘Ϳ
Ⱦȳ
- ȰʋʄɹʎɸʋʀʍɻʅɸʎɸʋɿʍʏʉʄɹʎɅȳ
- ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳʅɻʆʑʅɲʏɲʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ
ʖɲʌɲʃʏɼʌɲʅɹʏʌɿɲʎɹʃʏɲʍɻʎ;ɸʅʋɸɿʌʀɸʎ͕
ʍʐʆɲɿʍɽɼʅɲʏɲ͕ɲʆɹʃɷʉʏɲ͕ʍʐʅɴɳʆʏɲ͙Ϳ
ȾȳͬɅȳ
- Ⱦɲʏɳʄʉɶʉɿ;ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ͕ɸʃɽɹʍɸʘʆ͙ͿȾȳ
- Ȱʋʄʉʋʉɿɻʅɹʆɲʋɲʌɲʅʑɽɿɲʅɹʏʌɿɲʎ
ɹʃʏɲʍɻʎȾȳ
- ȵʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿɲʅɸɲʋɲʆʏɼʍɸɿʎʃʄɸɿʍʏʉʑ
ʃɲɿɲʆʉɿʖʏʉʑʏʑʋʉʐ;ɹʌɸʐʆɸʎʃʉɿʆɼʎ
ɶʆʙʅɻʎ͕ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ͕ɲʋʉʏʀʅɻʍɻʃ͘ɳͿȾȳ
ͬɅȳ
- ɅʌʉʍʘʋɿʃʊɻʅɸʌʉʄʊɶɿʉɅȳ
- ɇʐʆɸʆʏɸʑʇɸɿʎȾȳ
- ɈɲʇɿɷɿʘʏɿʃʉʀʉɷɻɶʉʀȾȳ
- Ƀɷɻɶʀɸʎʖʌɼʍɻʎɷɿɲʔʊʌʘʆʍʐʍʃɸʐʙʆ
Ⱦȳ
- ɇʑʆʏʉʅɸʎɲʆɲʔʉʌɹʎʍɸʏʐʋɿʃɼʅʉʌʔɼ
ʋɳʆʘʍɸɽɹʅɲʏɲʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ
ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ;ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎɶɿɲ
ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɳɺɻʏɼʅɲʏɲ͕ɲɿʏɿʉʄʊɶɻʍɻ
ʃɳʋʉɿʘʆɸʆɸʌɶɸɿʙʆʃ͘ɳ͘ͿȾȳͬɅȳ
- Ƀɷɻɶʀɸʎ;ʍɸɸʏɿʃɹʏɸʎʋʌʉʁʊʆʏʘʆͿȾȳ
- ɇʑʆʏʉʅɲʅɻʆʑʅɲʏɲʍɸɷɿɲɷɿʃʏʐɲʃɳʔʊʌɲ
ʋɳʆʘʍɸɶʆʘʍʏɳɽɹʅɲʏɲȾȳͬɅȳ
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ȸȰʆʏʘʆʐʅʀɲ

- Ɉʉɶɹʆʉʎʏʘʆɸʋɿɽɹʏʘʆ
- Ƀɲʌɿɽʅʊʎʏʘʆɸʋɿɽɹʏʘʆ
(- ȸʃʄʀʍɻʏʘʆɸʋɿɽɹʏʘʆ)
- ȸɽɹʍɻʏʉʐɸʋɿɽɹʏʉʐ
Ʌʌɿʆʏʉʉʐʍɿɲʍʏɿʃʊ
- ȸɸʋɿɽɸʏɿʃɼʔʌɳʍɻ
- Ƀɿɴɲɽʅʉʀʏʉʐɸʋɿɽɹʏʉʐ
ɇʐɶʃʌɿʏɿʃʊʎɴɲɽʅʊʎ
ɉʋɸʌɽɸʏɿʃʊʎɴɲɽʅʊʎ
Ȱʋʊʄʐʏʉʎʃɲɿʍʖɸʏɿʃʊʎ
- Ƀʐʍɿɲʍʏɿʃʉʋʉʀɻʍɻʏʉʐɸʋɿɽɹʏʉʐ

- Ʌʌʉʍʘʋɿʃɹʎɲʆʏʘʆʐʅʀɸʎ
- Ƀɿɲʆʏʘʆʐʅʀɸʎʍɸɽɹʍɻ
ʐʋʉʃɸɿʅɹʆʉʐ
ɅɲʌʉʐʍʀɲͬȰʋʉʐʍʀɲ
ȵʋɿɴɸɴɲɿʙʆʘ͕ɷɿɲʗɸʑɷʘʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻ
- Ƀɿɲʍɽɸʆɸʀʎʏʑʋʉɿʏɻʎ
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ
ɲʆʏʘʆʐʅʀɲʎʍɸɽɹʍɻɳʅɸʍʉʐ
Ⱦɲɿɴɹɴɲɿɲ͕͙
ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ
ȴɸʆɸʀʆɲɿɹʏʍɿ͘Ȱʆʏʀɽɸʏɲ͕͙
ɅɲʌʉʐʍʀɲͬȰʋʉʐʍʀɲ
Ⱥɹʍɻ
ȷɻʏʙɸʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻ
- Ƀɿɲʍɽɸʆɸʀʎʏʑʋʉɿʏɻʎ
ɀʋʉʌɸʀʎͬȺɲʅʋʉʌʉʑʍɸʎʆɲʅʉʐʋɸɿʎɲʆʏʉɹʖʘɶʌɳ ɲʆʏʘʆʐʅʀɲʎʍɸɽɹʍɻɹʅʅɸʍʉʐ
ʍʘʍʏɳ͖
ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ
ɍʌɼʍɻͬɇɻʅɲʍʀɲ
Ȱʅʔɿʍɴɻʏʙʏɻʆʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ
Ⱥɹʍɻ
ȵʀʍɲɿʍʀɶʉʐʌʉʎʊʏɿ͖
- ɇʐʆɷʐɲʍʅʊʎɲʍɽɸʆʙʆʏʑʋʘʆ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʙʆɲʆʏʘʆʐʅɿʙʆ
ȵʃʔʌɳɺʘͬɺɻʏʙɲʋʊʗɸɿʎʃɲɿʃʌʀʍɸɿʎ
- Ȼʍʖʐʌʉʀʏʑʋʉɿʏʘʆɲʆʏʘʆʐʅɿʙʆ
ȵʃʔʌɳɺʘʏɻʆɳʋʉʗɼʅʉʐ
ʅɸʋʌʉɽɹʍɸɿʎ
Ⱦɲʏɳʏɻɶʆʙʅɻʅʉʐ͙
ȵʇɲɿʌɹʍɸɿʎ
- ȴɸɿʃʏɿʃɹʎɲʆʏʘʆʐʅʀɸʎ
ȷɻʏʙʏɻʆɳʋʉʗɻʃɳʋʉɿʉʐ
- Ⱦʏɻʏɿʃɹʎɲʆʏʘʆʐʅʀɸʎ
Ɉɿɶʆʙʅɻɹʖɸɿʎɶɿɲʏʉʆɍ͖
- Ȱʐʏʉʋɲɽɸʀʎɲʆʏʘʆʐʅʀɸʎ
Ⱦɲʏɳʏɻɶʆʙʅɻʍʉʐ͙͖
- Ȱʆɲʔʉʌɿʃɹʎɲʆʏʘʆʐʅʀɸʎ
- ȵʌʘʏɻʅɲʏɿʃɹʎɲʆʏʘʆʐʅʀɸʎ
Ȱʇɿʉʄʉɶʙ
ȸʏɲɿʆʀɲɼʏɲʆʃɲʏɲʋʄɻʃʏɿʃɼ
Ɉʉȵʋʀʌʌɻʅɲ

ȴɿʉʌɽʙʆʘʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ
-Ȱʋɲʆʏʙʆʏɲʎʍɸʅʀɲʃɲʏɳʔɲʍɻ
-Ȱʋɲʆʏʙʆʏɲʎʍɸʅʀɲɳʌʆɻʍɻ
ȸȲɲʌʃɸʄʙʆɻɷɸʆɸʀʆɲɿʍʏɻʆȾɲʏɲʄʉʆʀɲ
ȾɲɿɴɹɴɲɿɲɸʀʆɲɿʍʏɻʆȾɲʏɲʄʉʆʀɲ͊

Ȱʔɻɶʉʑʅɲɿ
Ʌɼʌɲʅɸʏʉʋʄʉʀʉɶɿɲʏʉʆɻʍʀ͘
ɂɸʃɿʆɼʍɲʅɸʏɿʎɷɿɲʃʉʋɹʎʅɲʎʍʏɿʎɲʌʖɹʎʏʉʐ
Ȱʐɶʉʑʍʏʉʐ͕ʊʏɲʆɻʋʊʄɻɸʀʖɸɲɷɸɿɳʍɸɿ͘

Ʌɸʌɿɶʌɳʔʘʃɳʋʉɿʉʆɼʃɳʏɿ
ȵʀʆɲɿʅɸʄɲʖʌɿʆʊʎ͕ɹʖɸɿʃɲʍʏɲʆɳʍʃʉʑʌɲʅɲʄʄɿɳ
ʃɲɿʋʌɳʍɿʆɲʅɳʏɿɲ͘
ȵʀʆɲɿɸʐɶɸʆɿʃʊʎʃɲɿʋɳʆʏɲʋʌʊɽʐʅʉʎʆɲɴʉɻɽɼʍɸɿ͘

- ɇɻʅɸɿʙʅɲʏɲʃɲɿʅɻʆʑʅɲʏɲ͕ʅɸɲʋʄɹʎ
ʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎȾȳͬɅȳ
- ȵʋʀʃɲɿʌɲʆɹɲ;ɸʔɻʅɸʌʀɷɸʎ͕ʋɸʌɿʉɷɿʃɳͿ
Ⱦȳ
- ɅʉʄʑɲʋʄɳʋʉɿɼʅɲʏɲȾȳ
- ȵʆɻʅɸʌʘʏɿʃʊʔʐʄʄɳɷɿʉ ʔɲʌʅɳʃʘʆȾȳ
- ȰʋʄɹʎʍʐʆʏɲɶɹʎʅɲɶɸɿʌɿʃɼʎȾȳ
- ȰʋʄɳȾʊʅɿʃʎʋɳʆʘʍɸɶʆʘʍʏɳɽɹʅɲʏɲ
Ⱦȳ
- ɇʑʆʏʉʅɸʎʍʖʉʄɿʃɹʎɸʌɶɲʍʀɸʎ;ɸʃɽɹʍɸɿʎͿ
Ʌȳ
- ȴɿɲʔɻʅʀʍɸɿʎʍʏʉʌɲɷɿʊʔʘʆʉʃɲɿʍʏɻʆ
ʏɻʄɸʊʌɲʍɻ;ɲʋʄɹʎ͕ʖʘʌʀʎʐʋɲɿʆɿɶʅʉʑʎ
ʋʉʄɿʏɿʍʅɿʃʉʑʋɸʌɿɸʖʉʅɹʆʉʐͿȾɅ
- ȴɿɲʔɻʅʀʍɸɿʎʃɲɿɲʆɲʃʉɿʆʙʍɸɿʎɲʋʊ
ʅɸɶɲʔʘʆɿʃɼɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ;ʍɸ
ɲɸʌʉɷʌʊʅɿɲ͕ʍʏɲɽʅʉʑʎ͕ɸʅʋʉʌɿʃɳ
ʃɹʆʏʌɲ͙ͿȾɅ
- ɀɸʏɸʘʌʉʄʉɶɿʃɳɷɸʄʏʀɲȾɅ
- ɇʐɺɻʏɼʍɸɿʎɷɿɲɺʙʍɻʎʋɳʆʘ ʍɸɽɹʅɲʏɲ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎɼʍʖɸʏɿʃɳʅɸ
ʏɻʆʃɲɽɻʅɸʌɿʆɼɺʘɼ;ʋʌʉʍʘʋɿʃɹʎ
ɸʅʋɸɿʌʀɸʎ͕ʍʐʆɲɿʍɽɼʅɲʏɲ͕ɲʋʊʗɸɿʎ͕ʃ͘ɳͿ
ȾɅͬɅɅ
- ɇʐɺɻʏɼʍɸɿʎʋɿʉɸʋʀʍɻʅʉʐʖɲʌɲʃʏɼʌɲ
;ɷɿɳʔʉʌɸʎɲʋʄɹʎʍʐʆɲʄʄɲɶɹʎ͕ʊʋʘʎ͕
ɲɿʏɼʍɸɿʎ͕ʋɲʌɳʋʉʆɲͬʍɸɸʅʋʉʌɿʃɳ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ͕ʇɸʆʉɷʉʖɸʀɲ͕ʏʉʐʌɿʍʏɿʃɳ
ʋʌɲʃʏʉʌɸʀɲ͙ͿȾɅͬɅɅ
- Ɉɻʄɸʔʘʆɿʃɹʎʍʐʆɷɿɲʄɹʇɸɿʎ;ʍʑʆʏʉʅɸʎʃɲɿ
ɲʆɸʋʀʍɻʅɸʎͿʋɳʆʘʍɸʋʌʉɴʄɹʗɿʅɲ
ɽɹʅɲʏɲȾɅͬɅɅ
- Ɉɻʄɸʔʘʆɿʃɹʎʍʐʆɷɿɲʄɹʇɸɿʎʋɿʉɸʋʀʍɻʅʉʐ
ʖɲʌɲʃʏɼʌɲ;ɶɿɲʆɲʃɳʆɸɿʃɳʋʉɿɲ
ʃʌɳʏɻʍɻ͕ɶɿɲʆɲʃʄɸʀʍɸɿʌɲʆʏɸɴʉʑ͕ɶɿɲʆɲ
ɺɻʏɼʍɸɿʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ͙ͿȾɅͬɅɅ
- Ƀʅɿʄʀɸʎʃɲɿɷɿɲʄɹʇɸɿʎɷʉʅɻʅɹʆɸʎʅɸ
ʍɲʔɼʆɸɿɲʃɲɿʋɳʆʘʍɸɽɹʅɲʏɲʏɻʎ
ʃɲɽɻʅɸʌɿʆʊʏɻʏɲʎ;ɸʌɶɲʍʀɲ͕ɸʄɸʑɽɸʌʉʎ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊʍʑʍʏɻʅɲ
ɀɳɽɻʅɲ
ɉʋʉʏʌʉʔʀɲ

ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɳʃɹʆʏʌɲʃɲɿ
ɿɷʌʑʅɲʏɲ
ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ
Ȱʀɽʉʐʍɲʋʉʄʐʅɹʍʘʆ

ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ

Ʌʌʉʍʘʋɿʃɳɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲ
Ʌʌʉʍʘʋɿʃʊɻʅɸʌʉʄʊɶɿʉ
Ⱦʉʍʅɼʅɲʏɲ

Ʌɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʏɻʎʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ
ȳʌɲʔɸɿʉʃʌɲʏʀɲ

ȳɸʆɿʃɳ
-Ʉʆʉʅɲ
-ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
ɀɹʆʘʍʏʉʃɹʆʏʌʉͬʍʏɲ
ʋɸʌʀʖʘʌɲ
-Ȱʌɿɽʅʊʎʏɻʄɸʔʙʆʉʐ
-Ɉʊʋʉʎʃɲɿɻʅɸʌ͘ɶɹʆʆɻʍɻʎ
-ȵɽʆɿʃʊʏɻʏɲ
-ȸʄɿʃʀɲ
Ɂɸʉɶɹʆʆɻʏʉʎͬɶɹʌʉʆʏɲʎ
-Ɍʑʄʉ
Ȱʌʍɸʆɿʃʊͬɽɻʄʐʃʊ
Ƀʅʉʔʐʄʊʔɿʄʉʎ
ȵʏɸʌʉʔʐʄʊʔɿʄʉʎ
-Ƀɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
Ʌʉʄɿʏɿʃʊʎͬɽʌɻʍʃɸʐʏɿʃʊʎɶɳʅʉʎ
ȷɸʑɶʉʎʋʉʐʍʐɶʃɲʏʉɿʃɸʀ
-ȵʋɳɶɶɸʄʅɲ

ɇʏʉɿʖɸʀɲʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎʹ
Ʌʌʉʍʘʋɿʃɹʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ

ȵʀʅɲɿʏʐʖɸʌʊʎ
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ȵʃʔʌɳɺʘʋɿɽɲʆʊʏɻʏɲ
ȼʍʘʎ͘
ɀʋʉʌɸʀ͘

ȵʃʔʌɳɺʘɲɴɸɴɲɿʊʏɻʏɲͬɲʅʔɿɴʉʄʀɲ
ȴɸʆɸʀʅɲɿʍʀɶʉʐʌʉʎɶɿɲ͙͘

- Ƀɿʖʌʊʆʉɿ
- ȵʆɸʍʏʙʏɲʎ
ɀʉʌʔʉʄʉɶʀɲ
Ȱʆʙʅɲʄɲʌɼʅɲʏɲ
ɍʌɼʍɻͬɇɻʅɲʍʀɲ
- Ʌɲʌɲʏɲʏɿʃʊʎ
ɍʌɼʍɻͬɇɻʅɲʍʀɲ
ɇʏʉʆʋʄɳɶɿʉʄʊɶʉ
- Ʌɲʌɲʃɸʀʅɸʆʉʎ
ɀʉʌʔʉʄʉɶʀɲ
ɍʌɼʍɻͬɇɻʅɲʍʀɲ
- Ȱʊʌɿʍʏʉʎ
ɀʉʌʔʉʄʉɶʀɲ
Ȱʆʙʅɲʄɲʌɼʅɲʏɲ
ɍʌɼʍɻͬɇɻʅɲʍʀɲ
- ɀɹʄʄʉʆʏɲʎ
ɀʉʌʔʉʄʉɶʀɲ
Ȱʆʙʅɲʄɲʌɼʅɲʏɲ
ɍʌɼʍɻͬɇɻʅɲʍʀɲ

ɈʉɆɼʅɲ

- ɇʖɻʅɲʏɿʍʅʊʎʏʉʐɸʋɿʌʌɼʅɲʏʉʎ
ɲʋʊʏʉɸʋʀɽɸʏʉ
- ȵʋɿʌʌɼʅɲʏɲʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻ
ʍɻʅɲʍʀɲʏʉʐʎ
- ɍʌʉʆɿʃɳ
- Ʌʉʍʉʏɿʃɳ
- Ɉʌʉʋɿʃɳ
- Ʌʌʉʏɲʍɿɲʃɳɸʋɿʌʌɼʅɲʏɲ
- ȵʋɿʌʌɼʅɲʏɲʋʉʐɷɻʄʙʆʉʐʆ
ʏʌʉʋɿʃʊʏɻʏɲ
- ɇʐʆɷɸʏɿʃɳɸʋɿʌʌɼʅɲʏɲ
- ȵʋɿʌʌɼʅɲʏɲʋʉʐɷɻʄʙʆʉʐʆ
ɸʍʏʀɲʍɻ
- ȵʋɿʌʌɼʅɲʏɲʋʉʐɷɻʄʙʆʉʐʆ
ɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ
- Ȱʆɲʔʉʌɿʃɳʃɲɿɸʌʘʏɻʅɲʏɿʃɳ
ɸʋɿʌʌɼʅɲʏɲ
- ȵʋɿʌʌɻʅɲʏɿʃɹʎʔʌɳʍɸɿʎ

Ɉʊʋʉʎɸʌɶɲʍʀɲʎ͕ɸʌɶɲʄɸʀɲʃɲɿ
ʌʉʑʖɲɸʌɶɲʍʀɲʎ
Ɉʅɼʅɲʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ
ȵʌɶɲʍʏɼʌɿʉ
ɇʖɹɷɿɲ
Ⱦʌɳʆʉʎͬʅʋʊʏɸʎ

ȵʋɲɶɶɹʄʅɲʏɲʃɲɿ
ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼɽɹʍɻ
Ɉʌɲʋɸɺɿʃʊʎʐʋɳʄʄɻʄʉʎ
ȵʄɸʑɽɸʌʉɸʋɳɶɶɸʄʅɲ

ȵʌɶɲʍʀɲ

ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʊʐʄɿʃʊʃɲɿ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ
ȵɶʃʐʃʄʉʋɲʀɷɸɿɲ
Ȱʆɲʃʐʃʄʘʅɹʆʉʖɲʌʏʀ
ɍɲʌʏʀɸʃʏʑʋʘʍɻʎ

ȸɶʄʙʍʍɲʏɻʎʏɳʇɻʎ
Ⱦɳʆʘʋɸʌʀʄɻʗɻ
Ɏɳʖʆʘʍʏʉʄɸʇɿʃʊ
Ⱦʌɲʏɳʘʍɻʅɸɿʙʍɸɿʎ

ɇʋʉʐɷɹʎʃɲɿʏʀʏʄʉɿ
Ɉʀʏʄʉʎʍʋʉʐɷʙʆ
Ʌʏʐʖɿʉʑʖʉʎ

ȵʇɸʏɳʍɸɿʎʃɲɿʋɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ
Ȳɲɽʅʉʀ
Ʌɸʌʆɳʘͬʃʊɴʉʅɲɿ
Ʌɲʀʌʆʘʃɲʄʊͬʃɲʃʊɴɲɽʅʊ

ȵʃʅɳɽɻʍɻʃɲɿɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲ
ɀɲɽɲʀʆʘͬȰʋʉʅʆɻʅʉʆɸʑʘ
ȴɿɷɳʍʃʘ

Ⱦɳʆʘɸɶɶʌɲʔɼ

ʖʌʊʆʉʎ͙ͿȾɅ
- ɇʑʆʏʉʅɸʎʉʅɿʄʀɸʎʍɸʃʉɿʆʘʆɿʃɹʎ
ʍʐɶʃɸʆʏʌʙʍɸɿʎʃɲɿɲʆɸʋʀʍɻʅʉʐʎ
ɸʉʌʏɲʍʅʉʑʎ;ʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎ͕
ɸʐʖɲʌɿʍʏʀɸʎ͙ͿɅɅ
- ɇʐʆɸʆʏɸʑʇɸɿʎ;ɿɲʏʌɿʃɹʎ͕ɲʃɲɷɻʅɲʁʃɹʎ͙Ϳ
- Ȱʋʄɹʎʌɲɷɿʉʔʘʆɿʃɹʎɸɿɷɼʍɸɿʎʋɳʆʘʍɸ
ʉɿʃɸʀɲɽɹʅɲʏɲȾɅ
- ɀɻʆʑʅɲʏɲʍʏʉʆɲʐʏʊʅɲʏʉʏɻʄɸʔʘʆɻʏɼ
ɶɿɲʉɿʃɸʀɲɽɹʅɲʏɲȾɅ
- Ȱʋʄɹʎɸɿɷɼʍɸɿʎʋʉʐʅɸʏɲɷʀɷʉʆʏɲɿɲʋʊ
ʏɻʆʏɻʄɸʊʌɲʍɻɼʏʉʌɲɷɿʊʔʘʆʉ
;ɶɸɶʉʆʊʏɲ͕ɲʏʐʖɼʅɲʏɲ͙ͿȾɅ
- ɈɲɿʆʀɸʎɷʌɳʍɻʎȾɅ
- ɇʑʆʏʉʅɸʎɷɻʅʊʍɿɸʎʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎʋɳʆʘ
ʍɸɶʆʘʍʏɳɽɹʅɲʏɲȾɅͬɅɅ
- ɇʑʆʏʉʅɸʎɷɻʅʊʍɿɸʎʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎʋɳʆʘ
ʍɸɶʆʘʍʏɳɽɹʅɲʏɲɼʍɸɽɹʅɲʏɲ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎɅɅ
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ȵʃʔʌɳɺʘɴɸɴɲɿʊʏɻʏɲ
ȵʀʅɲɿʍʀɶʉʐʌʉʎɶɿɲ͙

Ʌɲʌʉʐʍɿɳɺʘɹʆɲɲʆʏɸʋɿʖɸʀʌɻʅɲ
ȶʖɸɿʎɷʀʃɿʉ͕ʋɲʌʊʄʉʋʉʐ͙

ȴɸʀʖʆʘʍʃɸʋʏɿʃɿʍʅʊ
ȵʇɲʌʏɳʏɲɿ͙
ȿɸʎ;

Ⱦɲʄʙʃɳʋʉɿʉʆʆɲʍʐʅʔʘʆɼʍɸɿ
͙͕͘ɷɸʍʐʅʔʘʆɸʀʎ͖

Ɇʘʏʙʃɳʋʉɿʉʆɲʆʍʐʅʔʘʆɸʀ
ɁʉʅʀɺɸɿʎͬȺɸʘʌɸʀʎͬɅɿʍʏɸʑɸɿʎʊʏɿ͙

Ʌɲʀʌʆʘɽɹʍɻ;ʐʋɹʌɼʃɲʏɳͿ
;ȴɸʆͿȵʀʅɲɿʐʋɹʌ͙
;ȴɸʆͿɇʐʅʔʘʆʙʅɸ͙

ȵʃʔʌɳɺʘɷɿɲʔʘʆʀɲ
ȴɸʍʐʅʔʘʆʙ͘

ȵʃʔʌɳɺʘʍʐʅʔʘʆʀɲ
ȶʖɸɿʎɷʀʃɿʉ͘

ȵʃʔʌɳɺʘɲʌɹʍʃɸɿɲͬɲʋɲʌɹʍʃɸɿɲ
ȵʀʆɲɿʃɲʄʊͬʃɲʃʊ͙

ȷɻʏʙɲʇɿʉʄʊɶɻʍɻ
Ʌʙʎʍʉʐʔɲʀʆɸʏɲɿʏʉ͙

ȵʀʆɲɿʃɲʄʊͬʃɲʃʊ͙
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- ȱʃʄɿʏʉɿʏʑʋʉɿʏʉʐʌɼʅɲʏʉʎ
- Ȱʋɲʌɸʅʔɲʏɿʃʉʀʏʑʋʉɿ
- ɀʉʌʔʉʄʉɶʀɲ
Ɉʉʐʋʉʃɸʀʅɸʆʉʏʘʆ
ɲʋɲʌɸʅʔɳʏʘʆ
Ⱥɹʍɻʏʘʆʋʌʉʍʘʋɿʃʙʆ
ɲʆʏʘʆʐʅɿʙʆ
ɍʌɼʍɻͬɇɻʅɲʍʀɲ
- ɀɸʏʉʖɼ
ɍʌɼʍɻͬɇɻʅɲʍʀɲ
- ȳɸʌʉʑʆɷɿʉ
ɀʉʌʔʉʄʉɶʀɲ
Ⱥɹʍɻʏʘʆʋʌʉʍʘʋɿʃʙʆ
ɲʆʏʘʆʐʅɿʙʆ
Ȱɽʄɼʅɲʏɲ

Ⱥɸɳʅɲʏɲʃɲɿɸʃɽɹʍɸɿʎ
Ⱥɸɲʏɼʎͬʃʉɿʆʊͬʍʃɻʆɼ
ɇʏɹʃʉʅɲɿʍʏɻʆʉʐʌɳ

Ɏʐʖɲɶʘɶʀɲ͕ʖʊʅʋɿ,
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
Ȱʆɳʋɲʐʍɻ
Ⱦɻʋʉʐʌɿʃɼ
ȵɽɸʄʉʆʏɿʍʅʊʎ
Ⱦɳʆʘʍʐʄʄʉɶɼʆʉʅɿʍʅɳʏʘʆ
ȿʑʆʘʍʏɲʐʌʊʄɸʇɲ

ȵʄɸʑɽɸʌʉʎʖʌʊʆʉʎ

ɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳɸʆʊʎ
ɸʌɶɲɺʉʅɹʆʉʐ
ɸʌɶɲʏɿʃʊʎ
ʉʌɶɲʆʘʏɿʃʊʎ
ʏɸʅʋɹʄɻʎ

ȵʌɶɲʍɿɲʃɳɷɿʃɲɿʙʅɲʏɲʃɲɿ
ʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ
ɇʑʅɴɲʍɻ
ɀɿʍɽʊʎ
ȵʄɲʍʏɿʃʊʘʌɳʌɿʉ
Ʌʌʉɲɶʘɶɼ
Ⱦɳʆʘɲʋɸʌɶʀɲ
Ʌɲʀʌʆʘʍʑʆʏɲʇɻ

ȵʑʌɸʍɻɸʌɶɲʍʀɲʎ
Ʌʌʉʍʔʉʌɳʃɲɿɺɼʏɻʍɻ
ɀɿʃʌɼɲɶɶɸʄʀɲ
Ȳɿʉɶʌɲʔɿʃʊʍɻʅɸʀʘʅɲ
ɉʋʉɶʌɳʔʘʍʑʅɴɲʍɻ
Ȱʋʉʄʑʘ

ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ
Ʌɲʌʉʐʍɿɳɺʘʅɿɲɹʃɽɸʍɻ
ȵʇʐʋɻʌɸʏʙʏʉʐʎʋɸʄɳʏɸʎ
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Ɇʘʏʙɶɿɲʋʌʉʏɿʅɼʍɸɿʎʃɲɿɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏɲ

ȵʃʔʌɳɺʘʋʌʉʏɿʅɼʍɸɿʎʃɲɿɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏɲ
ɀʉʐɲʌɹʍɸɿʆɲ͙

ȵʃʔʌɳɺʘʋʌʉʏɿʅɼʍɸɿʎ͕ɸʋɿɽʐʅʀɸʎʃɲɿ
ʍʐʆɲɿʍɽɼʅɲʏɲ

ȵʃʔʌɳɺʘʊʏɿɷɸɽʐʅɳʅɲɿ
ȴɸɽʐʅɳʅɲɿɶɿɲʏʉͬʏʉ͙

ȵʃʔʌɳɺʘʏʉɶɸɶʉʆʊʎʊʏɿɽʐʅɳʅɲɿʃɳʏɿ
Ⱥʐʅɳʅɲɿʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉͬʏʉ͙͘

Ɇʘʏʙʃɳʋʉɿʉʆɲʆɽʐʅɳʏɲɿʃɳʏɿ
Ⱥʐʅɳʍɲɿʏʉ͙ ͬɲʆͬʋʊʏɸͬʋʊʍʉͬʋʉʑ͙͖

ȵʃʔʌɳɺʘɿʃɲʆʊʏɻʏɲ
Ⱦɳʏɿʇɹʌʘɲʋʊ͙

- ȸʔʘʆɼ
ȵʆɸʌɶɻʏɿʃɼ͕ʋɲɽɻʏɿʃɼ
ȴɿɲʔʉʌɹʎʖʌɼʍɻʎʃɲɿʍɻʅɲʍʀɲʎ

ȸɹʃʔʌɲʍɻʏɻʎʋɿɽɲʆʊʏɻʏɲʎɼʏɻʎ
ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲʎ
- ɉʋɸʌʍʐʆʏɹʄɿʃʉʎ
Ⱦɲʄʙʃɳʋʉɿʉʆʆɲɷɿɲʏʐʋʙʍɸɿʅɿɲʐʋʊɽɸʍɻ
ɀʉʌʔʉʄʉɶʀɲ
Ɏɳʖʆʘʏʉʆɀɳʌɿʉ[=ɲɷɸʄʔʊʎʏʉʐɍʉʐʄɿɳʆ
Ⱥɲʇɹʌɸɿɳʌɲɶɸʉɍʉʐʄɿɳʆʆɲʅɲʎʋɸɿʋʉʑɸʀʆɲɿʉ ɍʌɼʍɻͬɇɻʅɲʍʀɲ
ɲɷɸʄʔʊʎʏʉʐ͖
- Ƀɿɸɶʃʄʀʍɸɿʎ
-Ƀʌɿʍʏɿʃɼ
ȵʃʔʌɳɺʘʐʋʉʖʌɹʘʍɻʃɲɿɲʆɲɶʃɲɿʊʏɻʏɲ
ɀʉʌʔʉʄʉɶʀɲ
ȵʀʆɲɿɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉͬʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃʊ;ʆɲͿ͙
ɍʌɼʍɻͬɇɻʅɲʍʀɲ
- ɉʋʉʏɲʃʏɿʃɼ
Ɇʘʏʙɲʆʃɳʋʉɿʉʎɶʆʘʌʀɺɸɿʃɳʏɿ
- ɀʉʌʔʉʄʉɶʀɲ
ɂɹʌɸɿʎͬȳʆʘʌʀɺɸɿʎʃɳʏɿɶɿɲ͙
- ȸɹʃʔʌɲʍɻʏɻʎʋɿɽɲʆʊʏɻʏɲʎɼʏɻʎ
ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲʎ
ȵʃʔʌɳɺʘɶʆʙʍɻɶɿɲʃɳʏɿ
- Ʌʌʉʍʏɲʃʏɿʃɼ
ɈʉʇɹʌʘͬɈʉɼʇɸʌɲ
ɀʉʌʔʉʄʉɶʀɲ
ȵʃʔʌɳɺʘɳɶʆʉɿɲ
Ⱥɹʍɻʏʘʆʋʌʉʍʘʋɿʃʙʆ
ȴɸʆʏʉʇɹʌʘͬȴɸʆʏʉɼʇɸʌɲ
ɲʆʏʘʆʐʅɿʙʆ
Ȱʌʆɻʏɿʃɼʋʌʉʍʏɲʃʏɿʃɼ
Ɇʘʏʙɶɿɲʏɻʆɿʃɲʆʊʏɻʏɲʃɳʋʉɿʉʐ
ɍʌɼʍɻͬɇɻʅɲʍʀɲ
ɂɹʌɸɿʎɲʋʊ͙͖

ȵʀʆɲɿʋɿɽɲʆʊ;ʆɲͿ͙
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ȵʃʔʌɳɺʘʄʑʋɻ͕ɷʐʍʏʐʖʀɲ
ȿʐʋɳʅɲɿʋʉʐͬɶɿɲ

Ɉɻʄɹʔʘʆʉ
Ȱʐʏʊʅɲʏʉʎʏɻʄɸʔʘʆɻʏɼʎ
Ⱦɲʏɸɿʄɻʅʅɹʆɻɶʌɲʅʅɼ

ȳʌɲʋʏɼɲʄʄɻʄʉɶʌɲʔʀɲ
ȳʌɲʅʅɲʏʉʃɿɴʙʏɿʉ
Ȱʋʉʍʏʉʄɹɲʎͬʋɲʌɲʄɼʋʏɻʎ
ɉʍʏɸʌʊɶʌɲʔʉ

ȵʆɻʅɹʌʘʍɻʃɲɿɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ
ɀɹʍɲɸʆɻʅɹʌʘʍɻʎ
ȵʀɷɻʍɻͬʍʖʊʄɿʉ
ȵʆɻʅɸʌʙʆʘͬɸʆɻʅɸʌʙʆʉʅɲɿ

ȵʆɻʅɹʌʘʍɻʃɲɿʅɹʍɲ
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ

Ʌɲɿʖʆʀɷɿɲ
ɀɳʌʃɸʎͬɺɳʌɿͬ
ȴɿɲɶʘʆɿʍʅʊʎ
Ⱦʉʆʍʊʄɲ
ȵʋɿʏʌɲʋɹɺɿɲʋɲɿʖʆʀɷɿɲ
Ɉʌɳʋʉʐʄɲ

ȴɿɲɿʏɻʏɼʎͬʋʌʉʋʉʆɻʏɼʎ
Ƀʅɳɷɲʋʉɷʉʍʔɲʀʌʉʐͬʅʋɳʍʃɸʏ
ɀʋɲʄɳʃɿʏʉʐʏɹʆɿʎͬʏʉʐɶʃʉʄʔ
ȳɳʆʏɿɲʏʉʐʅʋʉʇ
Ⱦɸʌɷʀɺʘͬʖɳʆʘͬɹʌʖʉʅɲɿ
ɿʍʉʋɲʄʀɲ

- ɀɸʍʐʅʋʄɸʃʏɿʃʉʑʎʍʐʆɷɹʍʅʉʐʎ
- ɀɸɷɿɲɺɸʐʃʏɿʃʉʑʎʍʐʆɷɹʍʅʉʐʎ

ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ
Ɉɻʄɸʊʌɲʍɻʃɲɿʌɲɷɿʊʔʘʆʉ
Ɉɻʄɸʉʋʏɿʃʊʎʍʏɲɽʅʊʎ

Ɉʑʋʉʎ
ȴɻʅʉʍɿʉɶʌɲʔʀɲ
ȸȰʋʄɼɅʌʊʏɲʍɻ
Ʌʌɲʃʏʉʌɸʀʉɸɿɷɼʍɸʘʆ
- ɇʐʅʔʘʆʀɲʌɼʅɲʏʉʎ-ʐʋʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ȶʆɽɸʏʉ
- ɇɸɿʌɳʏʘʆʊʌʘʆʏɻʎʋʌʊʏɲʍɻʎ
ȴɻʅʉʍɿɸʑʘ
ȵʀɷɻʍɻͬʌɸʋʉʌʏɳɺͬʍʐʆɹʆʏɸʐʇɻ
Ʌɲʌɲʏɲʃʏɿʃɼʍʑʆɷɸʍɻ
ͬɳʌɽʌʉ

- Ƀʋʐʌɼʆɲʎ
Ɇɻʅɲʏɿʃɹʎɸʃʔʌɳʍɸɿʎ
Ȱʋʌʊʍʘʋɸʎɸʃʔʌɳʍɸɿʎ
- ɇʐʅʋʄɻʌʙʅɲʏɲ:
Ⱦɲʏɻɶʉʌʉʑʅɸʆʉ
ȱʅɸʍʉȰʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ
ȶʅʅɸʍʉȰʆʏɿʃɸʀʅɸʆʉ
- Ʌʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʉʀ:
ȵʅʋʌʊɽɸʏʉʎʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊʎ
ȴɸʐʏɸʌɸʑʉʐʍɸʎʋʌʉʏɳʍɸɿʎ

ȸɆɻʅɲʏɿʃɼɌʌɳʍɻ

- Ƀʋʐʌɼʆɲʎ
- ɇʐʅʋʄɻʌʙʅɲʏɲ ʃɲɿ
ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʉʀ
ȵʋɿʌʌɼʅɲʏɲ
Ʌʌʉɽɸʏɿʃɹʎʔʌɳʍɸɿʎ

ȸȵʋɿɽɸʏɿʃɼɌʌɳʍɻ

- Ƀʋʐʌɼʆɲʎ
- ɇʐʅʋʄɻʌʙʅɲʏɲ ʃɲɿ
ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʉʀ
ȵʋɿɽɸʏɿʃʉʀʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʉʀ
Ʌɲʌɲɽɹʍɸɿʎ
Ʌʌʉɽɸʏɿʃɹʎʔʌɳʍɸɿʎ
- ɇʐʅʔʘʆʀɲ ʏɻʎɃɌʅɸʏʉʌɼʅɲ
- ȸʃʄɻʏɿʃɼʋʌʉʍʔʙʆɻʍɻ

ȸɃʆʉʅɲʏɿʃɼʔʌɳʍɻ

ɍʌɼʍɻͬɇɻʅɲʍʀɲ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȵʃʔʌɳɺʘʖɲʌɳʃɲɿɿʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ
ɉʋɹʌʉʖʉ͊
Ɍɲʆʏɲʍʏɿʃʊ͊

Ɇʘʏʙɶɿɲʏɻʆʗʐʖɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻʃɳʋʉɿʉʐ
Ɉɿʍʉʐʍʐʅɴɲʀʆɸɿ͖

ȵʃʔʌɳɺʘʍʖɹɷɿɲʃɲɿʋʌʉɽɹʍɸɿʎʋʉʐ
ʅɲʏɲɿʙɽɻʃɲʆ
ɉʋʉʄʊɶɿɺɲʆɲ͙͕ɲʄʄɳʏɸʄɿʃɳʖʌɸɿɳʍʏɻʃɸʆɲ͙

ȵʃʔʌɳɺʘʍʖɹɷɿɲʃɲɿʋʌʉɽɹʍɸɿʎ
ɇʃʉʋɸʑʘʆɲ͙

Ɇʘʏʙɶɿɲʏɲʍʖɹɷɿɲʃɲɿʏɿʎʋʌʉɽɹʍɸɿʎʃɳʋʉɿʉʐ
ɇʃʉʋɸʑɸɿʎʆɲ͙;

ȵʃʔʌɳɺʘɸʋɿɽʐʅʀɲ
Ⱥɹʄʘʆɲ͙

Ɇʘʏʙʃɳʋʉɿʉʆʏɿ ɸʋɿɽʐʅɸʀ
ȶʖɸɿʎʊʌɸʇɻͬɷɿɳɽɸʍɻ͙͖

ȵʃʔʌɳɺʘɲɷɿɲʔʉʌʀɲɼɹʄʄɸɿʗɻɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ
ȴɸʆʅɸʋɸɿʌɳɺɸɿʏʉ͙ͬʆɲ͙͘

ȵʃʔʌɳɺʘɲʋʉʍʏʌʉʔɼ
ȴɸʆɲʆʏɹʖʘʏʉ͙ͬʆɲ͙͘

ȵʃʔʌɳɺʘʋʌʉʏʀʅɻʍɻ
Ʌʌʉʏɿʅʙʏʉ͙ͬʆɲ͙͘

ɇʉʐɲʌɹʍɸɿʆɲ͙͖
Ɉɿɸʀʆɲɿɲʐʏʊʋʉʐʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌʉʍʉʐɲʌɹʍɸɿ͖
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Ƀɿʃɿɲʃɹʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
- Ⱦɲɽɲʌɿʍʅʊʎ
ɇʔʉʐɶɶɲʌʀɺʘͬʋʄɹʆʘʏɲʋɿɳʏɲ

Ɉʑʋʉʎʃɲʏʉɿʃʀɲʎ
ɀʉʆʉʃɲʏʉɿʃʀɲ
Ʌʉʄʐʃɲʏʉɿʃʀɲ
- ȱʏʉʅɲ
Ⱥʐʌʘʌʊʎ
Ȼɷɿʉʃʏɼʏɻʎ
- ɇʐʆɽɼʃɸʎ
Ɍʘʏɸɿʆʊɷɿɲʅɹʌɿʍʅɲ

ȵʆɹʌɶɸɿɸʎʋʉʐʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿʅɸ
ʏɻʆʃɲʏʉɿʃʀɲ
- Ƀɿʃʉɷʉʅɼ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɳɺʘɹʆɲʍʋʀʏɿͬɹʆɲ
ʃʏʀʌɿʉ
- Ȱɶʉʌɳʃɲɿɸʆʉɿʃʀɲʍɻ
ɇʋɿʏʉʆʉɿʃʉʃʑʌɻʎ
Ʌʄɻʌʙʆʘɸʆʉʀʃɿʉͬʏʉʏɻʄɹʔʘʆʉ
- ɀɸʏɲʃʊʅɿʍɻ
ɀɸʏɲʔʉʌɿʃɼɸʏɲɿʌɸʀɲ
ɀɸʏɲʃʉʅʀɺʘ

Ⱦɲʏʉɿʃʀɲ

ȴɿɲɷʀʃʏʐʉ
Ʉʆʉʅɲʖʌɼʍʏɻͬʃʘɷɿʃʊʎ
Ȱʆɸɴɳɺʘʅɿɲʔʘʏʉɶʌɲʔʀɲͬɹʆɲ
ʃɸʀʅɸʆʉ
Ⱦɲʏɸɴɳɺʘɹʆɲʋʌʊɶʌɲʅʅɲͬ
ʅʉʐʍɿʃɼ
ɇʐʆɷɹʉʅɲɿ

Ⱦʌɲʏɿʃʊͬɿɷɿʘʏɿʃʊʃɲʆɳʄɿ
Ɉɻʄɸʉʋʏɿʃɼʍɸɿʌɳ
Ɂʏʉʃɿʅɲʆʏɹʌ
Ɉɻʄɸʍʃʉʐʋʀɷɿɲ
Ɉɲɿʆʀɲʅɸʐʋʊʏɿʏʄʉʐʎ
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ȵʃʔʌɳɺʘɽɲʐʅɲʍʅʊʃɲɿʐʋɸʌɻʔɳʆɸɿɲ

ȵʃʔʌɳɺʘɹʃʋʄɻʇɻ
ɀʉʐʋʌʉʃɲʄɸʀʃɲʏɳʋʄɻʇɻнɃɌͬȰʋɲʌ

ȵʃʔʌɳɺʘʆʏʌʉʋɼ
Ɂʏʌɹʋʉʅɲɿʋʉʐ͙

ȵʃʔʌɳɺʘʅɸʏɲʅɹʄɸɿɲ
Ɉɿʃʌʀʅɲ͊

ȵʃʔʌɳɺʘʃɲʌʏɸʌɿʃʊʏɻʏɲ
ȶʏʍɿɸʀʆɲɿɻɺʘɼ͊

ȵʃʔʌɳɺʘɸʄʋʀɷɲ
ɀɲʃɳʌɿнɉʋʉʏɲʃʏɿʃɼɸʆɸʍʏʙʏɲ

ȵʃʔʌɳɺʘɲʆɲʃʉʑʔɿʍɻ
Ȱɿʍɽɳʆʉʅɲɿʃɲʄʑʏɸʌɲ

ȵʃʔʌɳɺʘɸʆʍʐʆɲʀʍɽɻʍɻ
Ɉʉʃɲʏɲʄɲɴɲʀʆʘɲʋʉʄʑʏʘʎ͘

ȵʃʔʌɳɺʘɸʃʆɸʐʌɿʍʅʊ
ɀɸɸʃʆɸʐʌʀɺɸɿ͙

ȵʃʔʌɳɺʘʔʊɴʉ͕ɳɶʖʉʎʃɲɿɲʆɻʍʐʖʀɲ
Ȱʆɻʍʐʖʙ͙

ȵʃʔʌɳɺʘɽʐʅʊʃɲɿɲɶɲʆɳʃʏɻʍɻ
ȵʀʅɲɿɹʇɲʄʄʉʎ͘͘

- ȴɸʐʏɸʌɸʑʉʐʍɸʎʉʆʉʅɲʏɿʃɹʎ
ʋʌʉʏɳʍɸɿʎ
- ȴɸʐʏɸʌɸʑʉʐʍɸʎɸʋɿʌʌɻʅɲʏɿʃɹʎ
ʋʌʉʏɳʍɸɿʎ
- ɍʌʉʆɿʃɹʎ:
Ɉʉʋʌʉʏɸʌʊʖʌʉʆʉ
Ɉʉʐʍʏɸʌʊʖʌʉʆʉ
Ɉʉʍʑɶʖʌʉʆʉ
Ɉʉʖʌʉʆɿʃʊʊʌɿʉ
- Ȱɿʏɿʉʄʉɶɿʃɹʎ͗
ɇʑʆɷɸʍʅʉɿ
ȵɶʃʄʀʍɸɿʎ
- Ɉɸʄɿʃɹʎ
- ɉʋʉɽɸʏɿʃɹʎ
- ɇʐʅʋɸʌɲʍʅɲʏɿʃɹʎ
- ȵʆɲʆʏɿʘʅɲʏɿʃɹʎ
- ɇʑʆɷɸʍʅʉɿ
ȵɶʃʄʀʍɸɿʎ
- ȴɸʐʏɸʌɸʑʉʐʍɸʎɲʆɲʔʉʌɿʃɹʎ
ȵʀɷɻɲʆɲʔʉʌɿʃʙʆ;ʍɸʍʖɹʍɻʅɸ
ʏɻʄɹʇɻɲʆɲʔʉʌɳʎͿ
Ɉʊʋʉʐ;ɷɼʄʘʍɻʋʌʉʉʌɿʍʅʉʑͿ
Ɉʌʊʋʉʐ
ɇʐɶʃʌɿʏɿʃɹʎ;ɿʍʊʏɻʏɲʎ͕ʐʋɸʌʉʖɼʎ͕
ʐʍʏɹʌɻʍɻʎ͕ʋʉʍʊʏɻʏɲʎͿ
Ȱʆɲʔʉʌɿʃɹʎʋɸʌɿʉʌɿʍʏɿʃɹʎ
- ɇɸɿʌɳʏʘʆʋʌʉʏɳʍɸʘʆ ʃɲɿʏʘʆʊʌ
ʅɹʍɲʍʏɿʎʋʌʉʏɳʍɸɿʎ

ɉʋʉʏɲʃʏɿʃɼʍʑʆɷɸʍɻ
ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ

ȵʃʔʌɳɺʘʋʄɼʇɻ
Ɉɿɴɲʌɸʏʊ͊

ȵʃʔʌɳɺʘʅʋʉʑʖʏɿʍʅɲ
ȶʖʘɴɲʌɸɽɸʀʏʉ͙ͬʆɲ͙͘

- ɀɸɲʆʏɿɽɸʏɿʃʉʑʎʍʐʆɷɹʍʅʉʐʎ

Ʌɸʌɳʍɲʅɸʋʉʄʑʘʌɲʀɲʏɿʎʋʌʉɳʄʄɸʎ
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ɀɹʍɲʅɸʏɲʔʉʌɳʎ

ȴɿɲʅʉʆɼ
Ʌɲʆʍɿʊʆͬʍʃɻʆɼ
ɉʋʉɷʉʖɼ
ɉʋʆʊʍɲʃʉʎ

Ɉɲʇʀɷɿɲ
- Ȱʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲʃɲɿɹɶɶʌɲʔɲʋʉʐ
ʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿʅɸʏɲʏɲʇʀɷɿɲ
Ȳʀɺɲ
Ȱʋʉʍʃɸʐɹʎͬɉʋɹʌɴɲʌʉ
Ȱʃʐʌʙʆʘͬɲʄʄɳɺʘʏʉɸɿʍɿʏɼʌɿʉ
- ȵʀɷɻʏɲʇɿɷɿʙʆ
Ⱦʌʉʐɲɺɿɹʌɲͬʍɲʔɳʌɿ
Ɉɲʇʀɷɿɲɶɿɲɷʉʐʄɸɿɳͬɶɿɲ
ʍʋʉʐɷɹʎ
Ɉɲʇɿɷɸʑʘʅɸɶʃʌʉʐʋ
Ⱦɳʆʘʏʉʐʌɿʍʅʊ
- ȸʋɲʌɲʄʀɲ
ȱʅʅʉʎͬʉʅʋʌɹʄɲ
Ⱦɳʆʘɻʄɿʉɽɸʌɲʋɸʀɲ
- Ɉʉɴʉʐʆʊ
Ʌɸɺʉʋʉʌʀɲ
Ȱʆɲʌʌʀʖɻʍɻ

Ɉɲʇʀɷɿɲ͕ʅɸʏɲʃɿʆɼʍɸɿʎ

ȶʋɿʋʄɲʃɲɿɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ
Ⱦʉʅʉɷʀʆʉ
ɍɲʄʀͬʃʉʐʌʏʀʆɲ
Ȱʔʀʍɲ ͬʃɲɽʌɹʔʏɻʎ
- ȸʄɸʃʏʌɿʃɳɸʀɷɻ
Ɏʐɶɸʀʉͬʃɲʏɲʗʑʃʏɻʎ
Ȱʆɳɴʘͬʍɴɼʆʘͬ
ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏʀɺʘ

Ʌɸʌʆɳʘʏɻʆɻʄɸʃʏʌɿʃɼʍʃʉʑʋɲ
- ȴɿɲʃʊʍʅɻʍɻ
ɀʉʆʏɹʌʆʉͬʃʄɲʍɿʃʊʍʏɿʄ
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ȷɻʏʙɴʉɼɽɸɿɲ
-ɀɸɳʅɸʍʉʏʌʊʋʉ
Ȳʉɼɽɻʍɹʅɸ͊ͬȲʉɻɽɼʍʏɸʅɸ͊
-ɀɸʅɸʏʌɿɲʍʏɿʃɹʎɸʃʔʌɳʍɸɿʎ
Ȳʉɼɽɻʍɹʅɸ͕ʍɸʋɲʌɲʃɲʄʙ͘
-ɀɸʃɲʄʐʅʅɹʆʉʏʌʊʋʉ

ȷɻʏʙɲʆʏɿʃɸʀʅɸʆɲ
-ɀɸɳʅɸʍʉʏʌʊʋʉ
ȴʙʍɸʅʉʐͬɌɹʌɸʅʉʐ͙
-ɀɸʅɸʏʌɿɲʍʏɿʃɹʎɸʃʔʌɳʍɸɿʎ
ɀʉʐɴɳɺɸʏɸʅɿʍʊʃɿʄʊʔʌɳʉʐʄɸʎ͕ʍɲʎʋɲʌɲʃɲʄʙ͖
-ɀɸɹʅʅɸʍʉʏʌʊʋʉ
ȶʖʘʆɲʋɳʘʍɸɹʆɲɶɳʅʉʏʉɇɳɴɴɲʏʉ͕ʅɲʉ
ʍʃʑʄʉʎɷɸʆʅʋʉʌɸʀʆɲʅɸʀʆɸɿʅʊʆʉʎ͘

ȷɻʏʙʅʀɲʖɳʌɻ
-ɀɸʅɸʏʌɿɲʍʏɿʃɹʎɸʃʔʌɳʍɸɿʎ
ɀʋʉʌɸʀʎʆɲʅʉʐʃɳʆɸɿʎʅɿɲ ʖɳʌɻ͖
-ɀɸʃɲʄʐʅʅɹʆʉʏʌʊʋʉ
ȶʖʘʆɲʋɳʘʍɸɹʆɲɶɳʅʉʏʉɇɳɴɴɲʏʉʃɲɿɷɸʆ
ʇɹʌʘʏɿʆɲʃɳʆʘʅɸʏʉʍʃʑʄʉ͘

ȴʀʆʘɸʆʏʉʄɼɼʉɷɻɶʀɲ
-ɀɸɳʅɸʍʉʏʌʊʋʉ
ɀɻɶʐʌʀʍɸɿʎɲʌɶɳ
-ɀɸʅɸʏʌɿɲʍʏɿʃɹʎɸʃʔʌɳʍɸɿʎ
ɍɲʅɼʄʘʍɸʄʀɶʉʏʉʆɼʖʉ͕ʍɸʋɲʌɲʃɲʄʙ͘

ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʙʅɸɲʔʉʌʅɼ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎͬɸʆɹʌɶɸɿɸʎ

ȵʃʔʌɳɺʘʔʐʍɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻɼʋʊʆʉ
ȴɿʗɳʘ͘
Ʌɸɿʆɳʘ͘
Ʌʉʆɳʘ͙

ȵʃʔʌɳɺʘʍʐʅʋɳɽɸɿɲͬɲʆʏɿʋɳɽɸɿɲ
Ƀɍʅʉʐɸʀʆɲɿʍʐʅʋɲɽɼʎͬɲʆʏɿʋɲɽɼʎ

ȶʖʘɸʆʏʐʋʘʍɿɲʍʏɸʀʅɸ͙
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ȴɿɲɿʏʉʄʉɶʀɲ
ɉɶɿɸɿʆɼɷɿɲʏʌʉʔɼ

ȴɿɲʏʌʉʔɼ

Ƀɷɼɶɻʍɻ
Ⱦʙɷɿʃɲʎʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ
Ⱦʐʃʄʉʔʉʌʀɲ
Ɉʌʉʖɲʀɲ
ɇʐʅɴɳʆʏɲʋʉʐʍʖɸʏʀɺʉʆʏɲɿʅɸ
ʏɻʆʉɷɼɶɻʍɻ
Ȱʐʏʉʃɿʆɻʏɿʍʏɿʃʊɷʐʍʏʑʖɻʅɲ
ȵʋɿʍʃɸʐɼʃɲɿʍʐʆʏɼʌɻʍɻ
Ȳɸʆɺɿʆɳɷɿʃʉ
Ȱʅʊʄʐɴɷɻͬʍʉʑʋɸʌ
Ȱʍʔɳʄɸɿɲ
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼɲʍʔɳʄɿʍɻ
ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʉʐ

- ȴʀʃʏʐʉʅɸʏɲʔʉʌʙʆ
Ȱʐʏʉʃɿʆɻʏʊɷʌʉʅʉʎͬʍɼʌɲɶɶɲ
ȴɿɳɴɲʍɻʋɸɺʙʆ
ɀʋʉʏɿʄɿɳʌɿʍʅɲ
- ɀɹʍɲʅɲɺɿʃɼʎʅɸʏɲʔʉʌɳʎ
Ʌʄʘʏɳʅɹʍɲ
ȿɹʅɴʉʎͬʃɲʆʊ
Ɂɲʑʏɻʎͬʃɲʋɸʏɳʆɿʉʎ
ȵʆɲɹʌɿɲʅɹʍɲ
ȵʄɿʃʊʋʏɸʌʉͬɲʄɸʇʀʋʏʘʏʉ
ʋʄɲɶɿɳʎ
Ȱʀɽʉʐʍɲɸʋɿɴʀɴɲʍɻʎ
ȰʋʉɶɸɿʙʆʉʅɲɿͬɅʌʉʍɶɸɿʙʆʉʅɲɿ
ȵʆɷɿɳʅɸʍʉʎʍʏɲɽʅʊʎ
ɍɸʌʍɲʀɲʅɹʍɲ
ȵʋɿɴɳʏɻʎ
Ɉʌɲʅ
Ⱦɳɽɿʍʅɲ
ɀɸʏɸʋɿɴʀɴɲʍɻ
- Ȼɷɿʘʏɿʃɳʅɹʍɲʅɸʏɲʔʉʌɳʎ
ʅʉʏʉʍɿʃʄɹʏɲͬʔʉʌʏɻɶʊ
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Ʌʌʉʏɸʀʆʘʃɲɿʐʋʉɷɸɿʃʆʑʘ
Ⱥɲɼɽɸʄɸʎʆɲ͙͖

Ȱʋʉʌʌʀʋʏʘʅʀɲɲʋɲɶʊʌɸʐʍɻ
ɀʉʐɸʀʆɲɿɲɷɿɳʔʉʌʉɲʆɲʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿ

Ȱʋɲɶʉʌɸʑʘ
Ȱʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿʏʉ͙ͬʆɲ͙͘

Ȱʌʆʉʑʅɲɿʏɻʆɳɷɸɿɲ
ȿʐʋɳʅɲɿ͕ɷɸɶʀʆɸʏɲɿ

ȴʀʆʘɳɷɸɿɲ
-ɍʘʌʀʎɲʆʏɿʌʌɼʍɸɿʎ
Ȱʍʔɲʄʙʎ
-ɀɸɲʆʏɿʌʌɼʍɸɿʎ
Ⱦɲʄɳ͕ʊʅʘʎ͙

ȷɻʏʙɳɷɸɿɲ
ȵʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿʆɲ͙͖͘

Ȱʋɲʆʏʙʍɸʅʀɲɷɿɲʏɲɶɼ͕ɲʀʏɻʅɲɼʋɲʌɳʃʄɻʍɻ
ɲʌʆʉʑʅɸʆʉʎɸʐɶɸʆɿʃɳ
Ⱥɲʏʉɼɽɸʄɲʋʉʄʑ͕ɲʄʄɳ͙
-Ȱʌʆʉʑʅɸʆʉʎʃɲʏɻɶʉʌɻʅɲʏɿʃɳ
ȴɸʍʃʉʋɸʑʘʆɲ͙͘

Ȱʋɲʆʏʙʍɸʅʀɲɷɿɲʏɲɶɼ͕ɲʀʏɻʅɲɼʋɲʌɳʃʄɻʍɻ
ɲʋʉʔɸʑɶʉʆʏɲʎʏɻɷɹʍʅɸʐʍɻ
ȴɸʆʅʋʉʌʙʆɲʍʉʐʏʉʐʋʉʍʖɸɽʙ

Ȱʋɲʆʏʙʍɸʅʀɲɷɿɲʏɲɶɼ͕ɲʀʏɻʅɲɼʋɲʌɳʃʄɻʍɻ
ɲʋʉɷɸʖʊʅɸʆʉʎ
-ʖʘʌʀʎɸʋɿʔʐʄɳʇɸɿʎ
ɇʑʅʔʘʆʉɿ
-ʅɸɸʋɿʔʐʄɳʇɸɿʎ
ȱʆʏɸ͕ʃɲʄɳ͙

ȶʖʘʆɲɶʌɳʗʘɹʆɲɶʌɳʅʅɲɶɿɲɲʑʌɿʉ͕ɲʄʄɳɸʀʆɲɿ
ʋʉʄʑɲʌɶɳ͘
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Ʌʌʉɸɿɷʉʋʉɿʙ
Ʌʌʊʍɸʖɸ͊

ɍɲɿʌɸʏʙ

ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʙɲʃʉʄʉʐɽʙʆʏɲʎʃʉɿʆʘʆɿʃɹʎ
ʍʐʅɴɳʍɸɿʎ

ȶʆɷʐʍɻ͕ʐʋʊɷɻʍɻ
ȵʍʙʌʉʐʖɲ

ȳɸʆɿʃɳ
ȶʇʉɷʉʎʃɿʆɷʑʆʉʐ
Ʌʌʉʍʔʉʌɹʎͬɸʃʋʏʙʍɸɿʎ
Ȱɶʉʌɳɺʘʅɹʍʘȼʆʏɸʌʆɸʏ

Ȱɶʉʌɹʎʃɲɿʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
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ȵʆɽɲʌʌʑʆʘ
ȴɸʆʋɸɿʌɳɺɸɿ

Ⱦɲɽɻʍʐʖɳɺʘʃɲɿʋɲʌɻɶʉʌʙ
ɀɻʆɲʆɻʍʐʖɸʀʎ

Ʌʌʉʍʔɹʌʉʅɲɿɶɿɲʆɲʃɳʆʘʃɳʏɿ
Ⱥɹʄɸɿʎʆɲ͙͖͘

ȵʍʏɿɲʏʊʌɿʉ
Ʌɲʌɲɷʉʍɿɲʃʊʔɲɶɻʏʊ
ɀɸʌʀɷɲ

ɇʃɸʑɻʃʉʐɺʀʆɲʎʃɲɿʍɸʌɴʀʏʍɿɲ
ɀɲʖɲɿʌʉʋʀʌʉʐʆɲ
Ɉɻɶɳʆɿ
Ɉʌɲʋɸɺʉʅɳʆʏɿʄʉ
Ȳɳɺʘʏʉʏʌɲʋɹɺɿ
Ʌʄɹʆʘʏɲʋɿɳʏɲ

ɇʐʅɴʉʐʄɸʑʘ
Ⱥɲɹʋʌɸʋɸʆɲʋɲʎ͙͘
Ʌɼɶɲɿʆɸ͙͘

ɉʋʊʍʖʉʅɲɿʃɲɿɷɸʍʅɸʑʉʅɲɿ
ɇʉʐʐʋʊʍʖʉʅɲɿʊʏɿ͙

Ʌɿɳʏɲ
Ɏɲʌʊʍʉʐʋɲͬɶʃɲʍʋɳʏʍʉ
Ⱦʌʉʃɹʏɸʎ

Ȱʋʉʌʌʀʋʏʘʅʀɲʋʌʊʏɲʍɻɼʋʌʊʍʃʄɻʍɻ
Ʉʖɿ͕ɸʐʖɲʌɿʍʏʙʋʉʄʑ͙

Ɍɲɶɻʏɳ
Ⱥɲʄɲʍʍɿʆɳ
ɀʋɲʖɲʌɿʃɳ
Ȱʄʄɲʆʏɿʃɳ

Ʌʉʏɳ
Ȱʔɸʗɼʅɲʏɲ
ɀɸɽɳʘ

Ⱥɸʌʅʀɷɸʎͬɴɿʏɲʅʀʆɸʎͬʔʐʏɿʃɹʎ
ʀʆɸʎͬʋʌʘʏɸʂʆɸʎ

ɇʐʆʏɲɶɹʎ
ɉʄɿʃɳͬʏʌʊʋʉʎʋɲʌɲʍʃɸʐɼʎ
Ɉɻɶɲʆʀɺʘͬɴʌɳɺʘͬʗɼʆʘ
Ⱦɲʌʐʃɸʑʘ

ȴɹʖʉʅɲɿʅʀɲʋʌʊʏɲʍɻ͕ʋʌʉʍʔʉʌɳɼ
ʋʌʊʍʃʄɻʍɻ
-ʖʘʌʀʎɸʋɿʔʐʄɳʇɸɿʎ
Ʌʉʄʑʃɲʄɼɿɷɹɲ
-ʅɸɸʋɿʔʐʄɳʇɸɿʎ
Ⱦɲʄɳ͕ɲʆɸʋɿʅɹʆɸɿʎ͙

ȷɻʏʙɸʋɿɴɸɴɲʀʘʍɻɶɿɲʅɿɲʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻ
ʋʌʊʏɲʍɻ
ɂɹʌɸɿʎɲʆɽɲʅʋʉʌɹʍɸɿʎ͙͖

Ʌʌʉʍʔɹʌʘʃɲɿʋʌʉʍʃɲʄʙ
Ⱥɹʄɸɿʎʏʉ͙ͬʆɲ͙͖͘
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ɉʋɻʌɸʍʀɸʎɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ
ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲ
Ȱʀɽʉʐʍɲʋʉʄʐʅɹʍʘʆ
ɉʋʉʏʌʉʔʀɲ
Ⱦɳʆʘɸɶɶʌɲʔɼ

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʐɶɸʀɲʎ
Ⱦʄɿʆɿʃɼ
ȵʋɸʀɶʉʆʏɲʋɸʌɿʍʏɲʏɿʃɳ

ɍʌɻʅɲʏʉʉɿʃʉʆʉʅɿʃɹʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎͬɲʆʉʀɶʘʹ ʃʄɸʀʆʘ
Ⱦɲʏɲɽɹʏʘʖʌɼʅɲʏɲ

ɀɸʏɲʔʉʌɹʎ
Ȱʐʏʉʃɿʆɻʏʊɷʌʉʅʉʎͬʍɼʌɲɶɶɲ
ȴɿɳɴɲʍɻʋɸɺʙʆ
ɀʋʉʏɿʄɿɳʌɿʍʅɲ

Ɉɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉ
Ɉɲʖʐɷʌʊʅʉʎ
ȳʌɲʅʅɲʏʉʃɿɴʙʏɿʉ

ȴɻʅʊʍɿɸʎʃɲɿɿɷɿʘʏɿʃɹʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ

Ʌʄɻʌʘʅɹʎ
ɎɿʄɳͬɆɹʍʏɲ
ȵʋɿʏʊʃɿʉ
Ʌɸʌʆɳʘɲʋʊʏʉʏɲʅɸʀʉ

ȴɿɲʏʌʉʔɼ
Ⱦɲʌʊʏʍɿ
Ⱦɲʏɸʗʐɶʅɹʆɲͬɶɲʄɲʃʏʉʃʉʅɿʃɳ
ȿɻɶʅɹʆʉ

Ȱɽʄɻʏɿʃɳɸʀɷɻ
ɲʇɸʍʉʐɳʌ
ȼʍɿɲʋɲʋʉʑʏʍɿɲͬ ʏɲʃʉʑʆɿɲ
Ⱦɲʌʊͬʌɿɶɹ
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ȿɹʘɸʐʖɲʌɿʍʏʙ

Ȱʋɲʆʏʙʍʏɻʍʐɶɶʆʙʅɻ
ȴɸʆʋɸɿʌɳɺɸɿ

ȷɻʏʙʍʐɶɶʆʙʅɻ
ȿʐʋɳʅɲɿʋʌɲɶʅɲʏɿʃɳ

Ȱʋɲʆʏʙʍʏʉʃɲʄʘʍʊʌɿʍʅɲ
Ʌʉʄʑʖɲʀʌʉʅɲɿʋʉʐɸʀʅɲɿʅɲɺʀʍɲʎ

Ⱦɲʄʘʍʉʌʀɺʘʃɳʋʉɿʉʆ
Ʌɹʌʆɲ͕ʍɲʆʍʏʉʍʋʀʏɿʍʉʐ

ȷɻʏʙʆɲʅɸʍʐʍʏɼʍʉʐʆ
ȳʆʙʌɿʍɹʅɸʍʏɻʆɍ

Ɇʘʏʙɶɿɲʏʉɲʆʐʋɳʌʖɸɿɲʆɳɶʃɻʆɲʍʐʍʏɼʍʘ
ʃɳʋʉɿʉʆ
ȳʆʘʌʀɺɸɿʎʏʉʆɍ͖

Ȱʋɲʆʏʙʍɸʅʀɲʍʑʍʏɲʍɻ
ɍɲʀʌʉʅɲɿʋʉʐʍɸͬʍɲʎɶʆʘʌʀɺʘ

ɇʐʍʏɼʆʘʃɳʋʉɿʉʆ
-Ȱʆɸʋʀʍɻʅɸʎʍʐʍʏɳʍɸɿʎ
ȶʄɲʆɲʍʉʐʍʐʍʏɼʍʘʏʉʆɍ
-ȵʋʀʍɻʅɸʎʍʐʍʏɳʍɸɿʎ
Ⱥɲɼɽɸʄɲʆɲʍɲʎʍʐʍʏɼʍʘʏʉʆʃ͘ɍ

Ȱʋɸʐɽʑʆʉʅɲɿʍɸʃɳʋʉɿʉʆ
ɀɸʍʐɶʖʘʌɸʀʏɸ

Ȱʋɲʆʏʙʍɸɹʆɲʆʖɲɿʌɸʏɿʍʅʊ
Ⱦɲʄɳ͕ɸʐʖɲʌɿʍʏʙ͕ʃɿɸʍʑ͖

Ʌʙʎʏɲʋɲʎ͖
-ȳʌɲʋʏʊʎʄʊɶʉʎ
ȰɶɲʋɻʏɹȾʑʌɿɸ
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Ȱʋʉʖɲɿʌɸʏʙ
Ɉɲʄɹʅɸ

ɇʏɹʄʆʘʃɲɿʅɸʏɲʔɹʌʘʖɲɿʌɸʏɿʍʅʉʑʎ
ɍɲɿʌɸʏʀʍʅɲʏɲʍʏʉʆ͙

Ⱦɹʆʏʌɲʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼʎ
ʋɸʌʀɽɲʄʗɻʎ
Ⱦʄɿʆɿʃɼͬʃɹʆʏʌʉʐɶɸʀɲʎ

ɉɶɸʀɲʃɲɿʐɶɿɸɿʆɼ
Ȱʍɽɹʆɸɿɸʎʃɲɿʏʌɲʐʅɲʏɿʍʅʉʀ
Ȱʍʔɳʄɿʍɻ;ɷɻʅʊʍɿɲͬɿɷɿʘʏɿʃɼͿ
Ȱʌʌʘʍʏɲʀʆʘ
Ɍʌʉʆʏʀɺʘɹʆɲʆɲʍɽɸʆɼ
ɹɶʃɲʐʅɲ͕ʉʐʄɼ
ɅɹʔʏʘͬɍʏʐʋɳʘͬȾɲʀɶʉʅɲɿ
ɇʐʅʋʏʙʅɲʏɲ
ȵʀʅɲɿɸʇɲʆʏʄɻʅɹʆʉʎͬʃʌʐʘʅɹʆʉʎ
/ ɺɲʄɿʍʅɹʆʉʎ

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʋʌʉʅɻɽɸɿʙʆ
ȴɻʅʊʍɿɸʎʏʉʐɲʄɹʏɸʎ
Ɍʘʏɸɿʆʉʀʍɻʅɲʏʉɷʊʏɸʎ

Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɹʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ɎʐʖʉʄʊɶʉʎͬȵɽɸʄʉʆʏɼʎɀȾɃ
Ȳʉɻɽʙͬʍʐʅʅɸʏɹʖʘ

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʃɲɿ
ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ
Ɍʌʉʐʌʊʎ
Ⱦʄɹʔʏɻʎͬɷʉʄʉʔʊʆʉʎ

ɀɲɽɲʀʆʘͬȰʋʉʅʆɻʅʉʆɸʑʘ
ȴɿɷɳʍʃʘ
Ȳɲɽʅʉʀ
Ʌɸʌʆɳʘͬʃʊɴʉʅɲɿ
Ɉʀʏʄʉʎʍʋʉʐɷʙʆ
Ʌʏʐʖɿʉʑʖʉʎ
Ⱦɳʆʘʋɸʌʀʄɻʗɻ
Ɏɳʖʆʘʍʏʉʄɸʇɿʃʊ
Ⱦʌɲʏɳʘʍɻʅɸɿʙʍɸɿʎ
ȵɶʃʐʃʄʉʋɲʀɷɸɿɲ
Ȱʆɲʃʐʃʄʘʅɹʆʉʖɲʌʏʀ
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Ȱʋɲʆʏʙʊʏɲʆʃɳʋʉɿʉʎʅɸʍʐɶʖɲʀʌɸɿʃɲɿʅʉʐɷʀʆɸɿ
ɸʐʖɼ
ȾɲʄʊɅɳʍʖɲ
ȵʋʀʍɻʎ

ȴɿɲʏʐʋʙʆʘʅʀɲɸʐʖɼ
Ɂɲʋɸʌɳʍɸɿʎʃɲʄɳ
-ȵʑʖʉʅɲɿʍɸʃɳʋʉɿʉʆʃɲʄɼʏʑʖɻ
Ⱦɲʄɼɸʋɿʏʐʖʀɲʍʏɿʎɸʇɸʏɳʍɸɿʎʍʉʐ
-Ʉʏɲʆʃɳʋʉɿʉʎʋɳɸɿʏɲʇʀɷɿ
Ⱦɲʄʊʏɲʇʀɷɿ
Ɂɲʋɸʌɳʍɸɿʎʃɲʄɳ
-Ʉʏɲʆʃɳʋʉɿʉʎɸʀʆɲɿɳʌʌʘʍʏʉʎ
Ʌɸʌɲʍʏɿʃɳʍʉʐ

ɇʐɶʖɲʀʌʘ
ɀʋʌɳɴʉ
-ɇɸɶɸʆɹɽʄɿɲ
Ɂɲʏɲɸʃɲʏʉʍʏʀʍɸɿʎ
-ɇɸɶɿʉʌʏɹʎʃɲɿɸʉʌʏɲʍʅʉʑʎ
ȾɲʄʊɅɳʍʖɲ
Ⱦɲʄɳɍʌɿʍʏʉʑɶɸʆʆɲ

Ⱦɳʆʘʅʀɲʋʌʊʋʉʍɻ
ɇʏɻʆʐɶɸɿɳʍʉʐͬʍɲʎ͊

ɇʐʄʄʐʋʉʑʅɲɿ
Ɉɲʍʐʄʄʐʋɻʏɼʌɿɳʅʉʐ

Ȱʋɲʆʏʙʍɸ ʃɳʋʉɿʉʆʋʉʐʅʉʐʄɹɸɿɸʐʖɲʌɿʍʏʙ
ȵɶʙɸʐʖɲʌɿʍʏʙ

ȵʐʖɲʌɿʍʏʙɶɿɲʊʄɲ
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Ɇʘʏʙʆɲʅɳɽʘɶɿɲʏɻʆʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʘʆ
ʋʌɲɶʅɳʏʘʆ
Ʌʙʎʋɳɸɿʏʉ͙͖͘

Ɇʘʏʙɲʆʅʋʉʌʙʆɲɲʔɼʍʘɹʆɲʅɼʆʐʅɲ
ɀʋʉʌʙʆɲɲʔɼʍʘɹʆɲʅɼʆʐʅɲ͖

Ȱʋɲʆʏʙ
- ȷɻʏʙʆʏɲʎʆɲʋɸʌɿʅɹʆɸɿ
ɲʋʊʏʉʏɻʄɹʔʘʆʉ
Ʌɸʌɿʅɹʆɸʏɸɹʆɲʄɸʋʏʊ͕ʋɲʌɲʃɲʄʙ͖
-ȳɿɲʆɲɷɸʀʇʘʊʏɿʄɸʀʋɸɿ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎɷɿɲɺʙʍɻʎΘɲʋʊʏʉʏɻʄɹʔʘʆʉ
Ȱʐʏɼʏɻʍʏɿɶʅɼɲʋʉʐʍɿɳɺɸɿ
-ȳɿɲʆɲɷɸʀʇʘʊʏɿɹʖɸɿɶʀʆɸɿʄɳɽʉʎ
ɲʋʊʏʉʏɻʄɹʔʘʆʉ
ȶʖɸʏɸʃɳʆɸɿʄɳɽʉʎ
-ȳɿɲʆɲʌʘʏɼʍʘɲʆɽɹʄɸɿʆɲɲʔɼʍɸɿɹʆɲ
ʅɼʆʐʅɲ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎɷɿɲɺʙʍɻʎΘɲʋʊʏʉʏɻʄɹʔʘʆʉ
Ɉʉʐʋʘʊʏɿʋɼʌɲʏɸ͖

Ɇʘʏʙɶɿɲʃɳʋʉɿʉʆ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎɷɿɲɺʙʍɻʎΘɲʋʊʏʉʏɻʄɹʔʘʆʉ
Ⱥɲʅʋʉʌʉʑʍɲʆɲʅɿʄɼʍʘʅɸʏʉʆɍ͕ʋɲʌɲʃɲʄʙ͖

ɍɲɿʌɸʏʙʃɲɿɲʋɲʆʏʙʍɸɹʆɲʆʖɲɿʌɸʏɿʍʅʊ
Ʌʙʎʏɲʋɲʎ͖
Ⱦɲʄɳ͕ɸʐʖɲʌɿʍʏʙ͕ɸʍʑ͖

Ȱʆʏɿɷʌʙ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎɷɿɲɺʙʍɻʎΘɲʋʊʏʉʏɻʄɹʔʘʆʉ
Ʌɸʎʅʉʐ͕ȱʆʆɲ

Ȱʌʖʀɺʘʏɻʆɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎɷɿɲɺʙʍɻʎ
ɇʐɶɶʆʙʅɻ

Ƀʌɶɲʆʙʆʘʏʉʆʄʊɶʉʅʉʐɼʏɻʆ
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ
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ɇʏɳʍɸɿʎʃɲɿʏʌʊʋʉɿ

ȵʉʌʏɲʍʅʉʀʃɲɿʉɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɹʎ͕
ʃʉɿʆʘʆɿʃɹʎʃɲɿɽʌɻʍʃɸʐʏɿʃɹʎ
ɸʃɷɻʄʙʍɸɿʎ
ȿɲʁʃɼͬʋɲʌɲɷʉʍɿɲʃɼɶɿʉʌʏɼ
Ɉɲʇʀɷɿʏʉʐʅɹʄɿʏʉʎ

Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɹʎʍʖɹʍɸɿʎ
ɇʐʆɳɷɸʄʔʉʎ
Ʌɲɿɷɿʃʊʎʔʀʄʉʎ
ȶʖʘʃɲʄɹʎͬʃɲʃɹʎʍʖɹʍɸɿʎ

Ƀɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɹʎʍʖɹʍɸɿʎ
ȳɳʅʉʎʅɸʏɲʇʑʉʅʉʔʐʄʊʔɿʄʘʆͬ
ȵʏɸʌʉʔʐʄʊʔɿʄʘʆ
Ȱʆʑʋɲʆʏʌɻʅɻʏɹʌɲ
ɉɿʉɽɸʏʙɹʆɲʋɲɿɷʀ

ȴɿɲʋʌʉʍʘʋɿʃɹʎʍʖɹʍɸɿʎ

Ȱɿʍɽɻʏɿʃɼ
Ⱦʌɲɶɿʊʆ
Ȳɳʔʘʏɲʅɳʏɿɲʅʉʐ
Ⱦʉʐʌɸʑʘʏɲʅɲʄʄɿɳʅʉʐ

ɉɶɿɸɿʆɼʏʉʐʍʙʅɲʏʉʎ
Ƀɷʉʆʏʊɴʉʐʌʏʍɲͬʖʏɹʆɲ
ɂʐʌɿʍʏɿʃɼʅɻʖɲʆɼ

Ⱥɸʌɲʋɸʀɸʎʃɲɿʔɳʌʅɲʃɲ
Ƀɿʆʊʋʆɸʐʅɲͬ
ʉʇʐɺɸʆɹͬɽɸʌʅʊʅɸʏʌʉ
Ȱʆʏɿɴɿʉʏɿʃʊͬɸʅɴʊʄɿʉͬʍʏɲɶʊʆɸʎ

Ȼɲʏʌɿʃɳɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏɲ͕ɿɲʏʌɿʃɹʎ
ʋʌɳʇɸɿʎ
ȳɿɲʏʌʊʎ
Ƀɷʉʆʏʀɲʏʌʉʎͬʉʔɽɲʄʅʀɲʏʌʉʎͬ
ɶʐʆɲɿʃʉʄʊɶʉʎͬʖɸɿʌʉʐʌɶʊʎ
Ȱʆɳʄʐʍɻɲʀʅɲʏʉʎ

Τεύχος Β’ 2871/09.09.2016

30365

Ⱦʄʀʅɲʃɲɿʃɲɿʌʊʎ
ȵʋʉʖɼ;ʏʉʐʖʌʊʆʉʐͿ

Ȱʍʏɿʃʊʎʃɲɿɲɶʌʉʏɿʃʊʎʖʙʌʉʎ
- Ʌʊʄɻ
Ʌɸʌʀʖʘʌɲ
Ȱʍʏʐʆʉʅɿʃʊʏʅɼʅɲͬ
ʋʐʌʉʍɴɸʍʏɿʃɼ
Ȼʍʏʉʌɿʃʊʃɹʆʏʌʉ
- Ɋʋɲɿɽʌʉʎ
Ʌɸʌɿɴʊʄɿͬȿɿɴɳɷɿ
Ⱦɲʄʄɿɹʌɶɸɿɲ
Ȱʌɷɸʑʘ

ȳɸʘɶʌɲʔʀɲ
- Ɍʐʍɿʃɼ͕ɲʆɽʌʙʋɿʆɻʃɲɿ
ʋʉʄɿʏɿʃɼȳɸʘɶʌɲʔʀɲ
Ʌɸʌɿʉʖɼͬʖʙʌʉʎ
ȵʋɲʌʖʀɲͬɲʐʏʊʆʉʅɻʃʉɿʆʊʏɻʏɲ
ȸʅɿʍʔɲʀʌɿʉ
Ɂʊʏɿʉʎͬɴʊʌɸɿʉʎʋʊʄʉʎ
ɀɸʏɲʆɳʍʏɻʎ
ȴɿɸɽʆɼʎͬɸɽʆɿʃʊʎ ͬʏʉʋɿʃʊʎ
- Ɉʉʋʀɲ
Ɉʉʋʀʉͬɽɹɲ
ȹʋɸɿʌʉʎͬʖɸʌʍʊʆɻʍʉʎͬʃʉɿʄɳɷɲ
ͬʄʀʅʆɻͬɺʉʑɶʃʄɲ
ȹʋɸɿʌʉɿ
ɏʃɸɲʆʉʀ

ɇʑʅʋɲʆʃɲɿɷɿɳʍʏɻʅɲ
ɏʌʉʍʃʊʋɿʉ
Ȱʏʅʊʍʔɲɿʌɲ
Ȱʍʏʌʉʆɲʑʏɻʎͬʋʑʌɲʐʄʉʎͬ
ɷʉʌʐʔʊʌʉʎ

ȳɸʘɶʌɲʔʀɲʃɲɿʔʑʍɻ

ʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳʎ
ɇʐʅʋɸʌɿʔɹʌʉʅɲɿʃɲʄɳͬɳʍʖɻʅɲ
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ȴɸʀʖʆʘʊʏɿʋɲʌɲʃʉʄʉʐɽʙʏɻɷɿɼɶɻʍɻʅɸ
ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎɷɿɲɺʙʍɻʎΘɲʋʊʏʉʏɻʄɹʔʘʆʉ
Ȱʄɼɽɸɿɲ͖

ȵɿʍɳɶʘɹʆɲɽɹʅɲʃɲɿɲʆʏɿɷʌʙ
- ȵɿʍɳɶʘɹʆɲɽɹʅɲ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎɷɿɲɺʙʍɻʎΘɲʋʊʏʉʏɻʄɹʔʘʆʉ
ɂɹʌɸɿʎʏɿɹɶɿʆɸɸʖʏɹʎ͖
- Ȱʆʏɿɷʌʙ
-ȳɿɲʆɲɺɻʏɼʍʘʆɲɲʌʖʀʍɸɿɻɷɿɼɶɻʍɻ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎɷɿɲɺʙʍɻʎΘɲʋʊʏʉʏɻʄɹʔʘʆʉ
Ʉʖɿ͕ʏɿɹɶɿʆɸ͖
-ȳɿɲʆɲɸʅʋʉɷʀʍʘʆɲɲʌʖʀʍɸɿɻɷɿɼɶɻʍɻ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎɷɿɲɺʙʍɻʎΘɲʋʊʏʉʏɻʄɹʔʘʆʉ
Ɂɲɿ͕ʆɲɿ͕ʇɹʌʘ͘

ȷɻʏʙʆɲɲʌʖʀʍɸɿʃɳʋʉɿʉʎʆɲɷɿɻɶɸʀʏɲɿʅɿɲ
ɿʍʏʉʌʀɲ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎɷɿɲɺʙʍɻʎΘɲʋʊʏʉʏɻʄɹʔʘʆʉ
ȴɸʅʉʐʄɸʎ͕ʏɿɹɶɿʆɸʏɿʎʋʌʉɳʄʄɸʎ͙͖
- Ȱʆʏɿɷʌʙ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎɷɿɲɺʙʍɻʎΘɲʋʊʏʉʏɻʄɹʔʘʆʉ
ɏʌɲʀɲ͘Ʌɼɶɲʅɸʍʏɻɇɸɴʀʄʄɻ͙

Ȱʋɲʆʏʙɶɿɲʏɻʆʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʘʆʋʌɲɶʅɳʏʘʆ
-ȳɿɲʆɲɷɸʀʇʘʊʏɿʊʄɲʋɳʆɸʃɲʄɳ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎɷɿɲɺʙʍɻʎΘɲʋʊʏʉʏɻʄɹʔʘʆʉ
Ʌʉʄʑʃɲʄɳ͘ȵʍʑ͖
-ȳɿɲʆɲɷɸʀʇʘʊʏɿɷɸʆʋɳɸɿ ʃɲʄɳ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎɷɿɲɺʙʍɻʎΘɲʋʊʏʉʏɻʄɹʔʘʆʉ
Ȱʎʏɲʄɹʅɸʃɲʄɳ͘ȵʍʑ͖
-ȳɿɲʆɲɷɸʀʇʘʊʏɿʏɲʋʌɳɶʅɲʏɲʋɳʆɸʃɲʄʑʏɸʌɲ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎɷɿɲɺʙʍɻʎΘɲʋʊʏʉʏɻʄɹʔʘʆʉ
Ⱦɲʄʑʏɸʌɲ͕ɸʐʖɲʌɿʍʏʙ͘ȵʍʑ͖
-ȳɿɲʆɲɲʌʖʀʍʘʅɿɲʍʐʆʉʅɿʄʀɲ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎɷɿɲɺʙʍɻʎΘɲʋʊʏʉʏɻʄɹʔʘʆʉ
Ʌʉʄʑʃɲʄɳ͕ɸʐʖɲʌɿʍʏʙ͗ɲʑʌɿʉʋɳʘɷɿɲʃʉʋɹʎ
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Ⱦʉɿʆʘʆʀɲ
- Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɼɺʘɼ
Ʌʉʄʀʏɻʎͬʃʉɿʆʊʏɻʏɲͬʉʌɶɳʆʘʍɻ
Ȼʍʏʉʌʀɲ;ɲʌʖɲʀɲͬʅɸʍɲɿʘʆɿʃɼͬ
ʋɲɶʃʊʍʅɿɲͬʍʑɶʖʌʉʆɻͿ
ȴɿʃɲɿʙʅɲʏɲͬʐʋʉʖʌɸʙʍɸɿʎ
Ⱦʌʀʍɻͬʋʌʊʉɷʉʎ
ȴɻʅʊʍɿʉͬɿɷɿʘʏɿʃʊ
- Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɼʍʐʅʋɸʌɿʔʉʌɳ
Ȱʌʘɶɼ
ɇɹɴʉʅɲɿ

Ʌʉʄɿʏɿʃɼʃɲɿʃʉɿʆʘʆʀɲ

Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɳʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ
ʃɲɿʔʐʍɿʃɹʎʃɲʏɲʍʏʌʉʔɹʎ
ɀʊʄʐʆʍɻ
ɇɸɿʍʅʊʎ
Ƀɿʃʉʄʉɶʀɲͬʉɿʃʉʄʊɶʉʎ
Ȱʆɲʃʑʃʄʘʍɻ
Ⱦʄɿʅɲʏɿʃɼɲʄʄɲɶɼ
ɀʉʌʔɹʎɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɼʎɸʆɹʌɶɸɿɲʎ
Ɉʌʑʋɲʏʉʐʊɺʉʆʏʉʎ
ɇɹɴʉʅɲɿʏʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ

ɍʄʘʌʀɷɲ
ɍʉʌʏɳʌɿͬɶʌɲʍʀɷɿ
Ⱦʉʌʅʊʎͬʔʑʄʄɲͬʃʄɲɷʀͬʌʀɺɲ
Ƀʋʘʌʉʔʊʌʉɷɹʆʏʌʉ

Ʌɲʆʀɷɲ
Ⱥɻʄɲʍʏɿʃɳͬɹʆʏʉʅɲͬɸʌʋɸʏɳ
Ⱦɲʏʉɿʃʀɷɿɲ
ȷʙɲʏɻʎʔɳʌʅɲʎ
Ⱦʉʐʆɹʄɿͬʃʊʏɲͬʃʊʃʉʌɲʎ
ȱɶʌɿɲɺʙɲ
ȿɿʉʆʏɳʌɿͬʏʀɶʌɻʎͬʃʌʉʃʊɷɸɿʄʉʎ

ɍɲʄɳɺɿ
Ɉʐʔʙʆɲʎ
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ȴɿɲʃʊʋʏʘ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎɷɿɲɺʙʍɻʎΘɲʋʊʏʉʏɻʄɹʔʘʆʉʃɲɿ
ɷɻʅʊʍɿɸʎʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎ

Ʌɲʌɲɽɹʏʘ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎɷɿɲɺʙʍɻʎ͕ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳʅɻʆʑʅɲʏɲ͕
ɸʋɿʍʏʉʄɹʎ͕ɷɻʅʊʍɿɸʎʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎ͕ʍʖʉʄɿʃɹʎʃɲɿ
ɲʃɲɷɻʅɲʁʃɹʎɸʌɶɲʍʀɸʎ
ȸɀɳʌʏɲʏʉʆʌʙʏɻʍɸʋʉʑɸʀʆɲɿʏʉʍɿʆɸʅɳ

ȵɿʍɳɶʘʏɲʄʊɶɿɲɳʄʄʘʆ
Ƀȿʉʐʀʎɸʀʋɸ͗ͨɅʌɹʋɸɿʆɲɲɶʉʌɳʍʘɹʆɲ
ʃɲɿʆʉʑʌɿʉʋɲʄʏʊͩ

ɉʋʉɶʌɲʅʅʀɺʘɹʆɲʍʏʉɿʖɸʀʉ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎɷɿɲɺʙʍɻʎΘɲʋʊʏʉʏɻʄɹʔʘʆʉ͕
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳʅɻʆʑʅɲʏɲ͕ɸʋɿʍʏʉʄɹʎʃɲɿɷɻʅʊʍɿɸʎ
ʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎ
Ʌɳʆʘɲʋ͛ʊʄɲ͕ɿɷɿɲʀʏɸʌɲ͙

Ȱʆɲɷɿɲʏʐʋʙʆʘʃɳʏɿʋʉʐɹʖɸɿɸɿʋʘɽɸʀ
ɀɸʄʀɶɲ ʄʊɶɿɲ͕ʋɹʌɲʍɲʐʋɹʌʉʖɲ͘

ɇʐʆɷɹʘʍʏʉɿʖɸʀɲ
ȿɲʏʌɸʑʘʏʉʍɿʆɸʅɳ͕ʃʐʌʀʘʎʏɿʎʏɲɿʆʀɸʎɷʌɳʍɻʎ͘

Ƀʌɶɲʆʙʆʘʏɻʆʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ
Ȱʋ͛ʏɻʅɿɲ͕ʆʉʅʀɺʘʊʏɿɻɿɷɹɲʏʉʐȾɳʌʄʉʎɸʀʆɲɿ
ʋʉʄʑʃɲʄɼ͕ɲʋ͛ʏɻʆɳʄʄɻ͙

ȵɿʍɳɶʘɹʆɲɶɸɶʉʆʊʎ
[ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎɷɿɲɺʙʍɻʎΘɲʋʊʏʉʏɻʄɹʔʘʆʉ
Ⱦɲɿʇɲʔʆɿʃɳ͙

ȵʄɹɶʖʘʃɲʏɳʋʊʍʉʉʍʐʆʉʅɿʄɻʏɼʎʅʉʐʅɸ
ʋʌʉʍɹʖɸɿ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎɷɿɲɺʙʍɻʎΘɲʋʊʏʉʏɻʄɹʔʘʆʉ
ɀɸɲʃʉʑʎ͖
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ȴɹʖʉʅɲɿʏʉʃʄɸʀʍɿʅʉʏɻʎʍʐɺɼʏɻʍɻʎ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎɷɿɲɺʙʍɻʎΘɲʋʊʏʉʏɻʄɹʔʘʆʉ
ȵʆʏɳʇɸɿ͕ʏɲʄɹʅɸ͘

Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʃɲɿʆɹɸʎ

ɀɲɽɻʅɲʏɿʃɳ
Ⱦʑʃʄʉʎͬʏʌʀɶʘʆʉ
Ʌʌʉʍɽɹʏʘͬɲʔɲɿʌʙͬ
ʋʉʄʄɲʋʄɲʍɿɳɺʘͬɷɿɲɿʌʙ

Ȳɿʉʄʉɶʀɲ
ȳɸʆɸʏɿʃɼ
Ƀɿʃʉʄʉɶʀɲ

ȳɸʆɿʃɳɽɹʅɲʏɲ
ɀɸʄɹʏɻͬɲʆɳʄʐʍɻͬʅɹɽʉɷʉʎ
ȵʔɸʑʌɸʍɻͬȰʆɲʃɳʄʐʗɻ
Ʌɸʀʌɲʅɲ

ȵʋɿʍʏɼʅɻʃɲɿʏɸʖʆʉʄʉɶʀɲ

ɇʏʌɲʏʊʎ
ɇʏʌɲʏɻɶʊʎͬʍʏʌɲʏɿʙʏɻʎ
ȵʅʔʑʄɿʉʎʋʊʄɸʅʉʎͬʋʊʄɸʅʉʎ
ɲʆɸʇɲʌʏɻʍʀɲʎ

Ɂʊʅʉʎʃɲɿɷɿʃɲɿʉʍʑʆɻ
ɇʑʆʏɲɶʅɲͬʆʊʅʉʎ
Ɉʌʉʅʉʃʌɲʏʀɲͬʏʌʉʅʉʃʌɲʏɿʃɼ
ɸʆɹʌɶɸɿɲ

Ʌʉʄɿʏɿʃɼʃɲɿʃʐɴɹʌʆɻʍɻ
- Ʌʉʄɿʏɿʃʉʀɽɸʍʅʉʀʃɲɿ
ʃʐɴɸʌʆɻʏɿʃɳʊʌɶɲʆɲ
ȶɽʆʉʎͬȾʌɳʏʉʎͬȵʋɲʌʖʀɲ
ɉʋʉʐʌɶʊʎ
;ȵʍʘʏɸʌɿʃʙʆͬȱʅʐʆɲʎ͙Ϳͬ
ȰʌʖɻɶʊʎȾʌɳʏʉʐʎͬɷɼʅɲʌʖʉʎ
Ȳʉʐʄɼͬȳɸʌʉʐʍʀɲ
ȵʐʌʘʋɲʁʃɼȶʆʘʍɻ
ɅʌɹʍɴɻʎͬɅʌʊʇɸʆʉʎ
Ⱦʊʅʅɲ
;ɲʌɿʍʏɸʌɳʎͬɷɸʇɿɳʎͬʃɹʆʏʌʉʐͿ
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Ʌʌʉʏɸʀʆʘʆɲʃʄɸʀʍɸɿɻʍʐɺɼʏɻʍɻ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎɷɿɲɺʙʍɻʎΘɲʋʊʏʉʏɻʄɹʔʘʆʉ
ɇʐɶɶʆʙʅɻ͕ɲʄʄɳʋʌɹʋɸɿʆɲʔʑɶʘ

ȵɿʍɳɶʘɹʆɲʃɲɿʆʉʑʌɿʉɽɹʅɲ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎɷɿɲɺʙʍɻʎ͕ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳʅɻʆʑʅɲʏɲ͕
ɸʋɿʍʏʉʄɹʎʃɲɿɷɻʅʊʍɿɸʎʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎ
Ʉʍʉɶɿɲ͙

Ⱦʄɸʀʆʘʏɻɷɿɼɶɻʍɻ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎɷɿɲɺʙʍɻʎ͕ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳʅɻʆʑʅɲʏɲ͕
ɸʋɿʍʏʉʄɹʎʃɲɿɷɻʅʊʍɿɸʎʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎ
Ⱦɲʏɲʄɼɶʉʆʏɲʎ͙

ȴɸʀʖʆʘʊʏɿɽɹʄʘʆɲʍʐʆɸʖʀʍʘʆɲʅɿʄɳʘ
[ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎɷɿɲɺʙʍɻʎΘɲʋʊʏʉʏɻʄɹʔʘʆʉʃɲɿ
ɷɻʅʊʍɿɸʎʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎ]
ɇɸʋɲʌɲʃɲʄʙ͕ɳʔɻʍɹʅɸʆɲʏɸʄɸɿʙʍʘ

ȴʀʆʘʏʉʄʊɶʉ
[ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎɷɿɲɺʙʍɻʎΘɲʋʊʏʉʏɻʄɹʔʘʆʉʃɲɿ
ɷɻʅʊʍɿɸʎʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎ]
Ʌɲʌɲʃɲʄʙ͙

ȷɻʏʙɲʋʊʃɳʋʉɿʉʆʆɲʍʘʋɳʍɸɿ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎɷɿɲɺʙʍɻʎΘɲʋʊʏʉʏɻʄɹʔʘʆʉ
ɇʙʋɲ͊

ȴɸʀʖʆʘʊʏɿʉʍʐʆʉʅɿʄɻʏɼʎʅʉʐʅʋʉʌɸʀʆɲ
ʍʐʆɸʖʀʍɸɿʆɲʅɿʄɳɸɿ
[ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎɷɿɲɺʙʍɻʎΘɲʋʊʏʉʏɻʄɹʔʘʆʉʃɲɿ
ɷɻʅʊʍɿɸʎʋɲʌʉʐʍɿɳʍɸɿʎ]
ɇʐʆɹʖɿʍɸ;ʍɸʋɲʌɲʃɲʄʙͿ

ɀɿɲʍʏɿɶʅɼ͕ʅʋʉʌʙʆɲ ʋʘʃɳʏɿ͖
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Ȱʋʉʖɲɿʌɸʏʙʃɲɿɲʋɲʆʏʙʍɸɲʋʉʖɲɿʌɸʏɿʍʅʊ
Ɉɲʄɹʅɸɲʑʌɿʉ͘

Ȱʋʉʌʌʀʋʏʘʏʉʃʄɸʀʍɿʅʉʏɻʎʍʐɺɼʏɻʍɻʎ
ɸɿʍɳɶʉʆʏɲʎɹʆɲʆɹʉɽɹʅɲ
ʍʐʆʉʅɿʄʀɸʎɷɿɲɺʙʍɻʎΘɲʋʊʏʉʏɻʄɹʔʘʆʉ
Ʌɸʌʀʅɸʆɸ͕ɽɹʄɸɿʎʏʉɴɿɴʄʀʉ͖
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ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ
- ȵʀɷɻɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆʃɲɿ
ʉʌɶɳʆʘʍɻ
ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲͬʋɲʌɲɶʘɶɼͬ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ
Ⱥɹʍɻɸʌɶɲʍʀɲʎ͕ɲʋɸʌɶʀɲ

ȵʅʋʊʌɿʉ
- ȵʅʋʉʌɿʃɹʎʍʐʆɲʄʄɲɶɹʎ
Ʌʙʄɻʍɻͬɲɶʉʌɳ
ȵɿʍɲɶʘɶɹʎͬȵʇɲɶʘɶɹʎ
Ʌʄɻʌʙʆʘʅɸʏʌɻʏɳͬʅɸɸʋɿʏɲɶɼ
- ȵʇʘʏɸʌɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉ
ȵɿʍɳɶʘͬȵʇɳɶʘ
- ȴɿɲʔɼʅɿʍɻ͕ʅɳʌʃɸʏɿʆɶʃ
Ȱʔʀʍɲͬʅʋʌʉʍʉʑʌɲͬʃɲʏɳʄʉɶʉʎ
ȴɿɲʔɻʅɿʍʏɿʃʊʎ

ȵɿʍʊɷɻʅɲ
Ʌʄɻʌʙʆʘʔʊʌʉʐʎ

Ƀɿʃʉʆʉʅʀɲ
ɉʋʉɽɼʃɻ
ɅʄʉʑʏʉʎͬɌʏʙʖɸɿɲ
ɍʙʌɸʎʏʉʐɈʌʀʏʉʐȾʊʍʅʉʐͬ
Ȱʆɲʋʏʐʍʍʊʅɸʆɸʎ
- ɍʌɻʅɲʏʉʋɿʍʏʘʏɿʃɼɲɶʉʌɳ
ȱʆʉɷʉʎɸʋɿʏʉʃʀʘʆ

Ƀɿʃʉʆʉʅʀɲʃɲɿɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ

Ɍʐʍɿʃɼʃɲɿʖɻʅɸʀɲ
ȵʆɹʌɶɸɿɲͬɻʄɸʃʏʌɿʍʅʊʎ
Ƀʌɶɲʆɿʃʊʎͬɲʆʊʌɶɲʆʉʎ
ɇʏɸʌɸɳͬʐɶʌɼͬɲɹʌɿɲʅʉʌʔɼ

ʏɸʖʆʉʄʉɶʀɸʎ
Ʌʄɻʃʏʌʉʄʊɶɿʉͬʉɽʊʆɻͬʋʉʆʏʀʃɿ
ȼʆʏɸʌʆɸʏʃɲʔɹ
ȵʃʏʐʋʘʏɼʎ
Ȱʆʏɿɶʌɲʔɼͬɸʋɿʃʊʄʄɻʍɻ

Τεύχος Β’ 2871/09.09.2016
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ȿʉɶʉʏɸʖʆʀɲ
Ʌʉɿɻʏɼʎͬʅʐɽɿʍʏʉʌɿʉɶʌɳʔʉʎͬ
ʅɸʏɲʔʌɲʍʏɼʎ
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Ȱʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃɼ͕ɶʄʐʋʏɿʃɼʃɲɿ
ɺʘɶʌɲʔɿʃɼ
ɇʖɸɷɿɲʍʏɼʎͬɶʄʑʋʏɻʎ
ȷʘɶʌɲʔʀɺʘɹʆɲʏʉʋʀʉͬɹʆɲ
ʋʉʌʏʌɹʏʉ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɳɺʘɹʆɲʐɷʌɲɶʘɶɸʀʉ
ͬɹʆɲʏɸʀʖʉʎͬɹʆɲʏɺɲʅʀͬʅʀɲ
ʍʐʆɲɶʘɶɼ

ɀʉʐʍɿʃɼʃɲɿʖʉʌʊʎ
ɍʉʌʊʎͬʖʉʌɸʐʏɼʎͬʅʋɲʄɹʏʉ
Ƀʌʖɼʍʏʌɲ
ɇʏʀʖʉɿ
ɇʐʆɽɹʏɻʎͬɷɿɸʐɽʐʆʏɼʎ
ʉʌʖɼʍʏʌɲʎ

Ⱦɲʄʄɿʏɸʖʆɿʃʉʀʃʄɳɷʉɿʃɲɿ
ɶʆʘʌʀʍʅɲʏɲ
Ɍɲʆʏɲʍʀɲ
ȶʌɶʉʏɹʖʆɻʎͬȳʃɲʄɸʌʀ
Ȱʌʖɿʏɸʃʏʉʆɿʃɼ

Ɉɹʖʆɻʃɲɿʋʉʄɿʏɿʍʅʊʎ

Ȱʄɿɸʀɲ
Ɏɲʌɳʎ
Ɏɲʌʉʃɳɿʃʉ
Ⱥɲʄɲʍʍɿʆɳ

Ȳɿʉʅɻʖɲʆʀɲʃɲɿɸʆɹʌɶɸɿɲ
- Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɹʎ͕ɴɲʌɿɳʃɲɿ
ɸʄɲʔʌɿɳɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ
ȳɸʘʌɶʀɲͬʃʏɻʆʉʏʌʉʔʀɲͬɲʄɿɸʀɲ
ͬɸʅʋʊʌɿʉ
Ʌʌʙʏɻʑʄɻͬɸʆɹʌɶɸɿɲ
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Ⱥʌɻʍʃɸʀɲ
ɃɅɳʋɲʎ
Ʌɿʍʏʊʎͬɳɽɸʉʎ
Ȼɸʌɹɲʎ
ȵʃʃʄɻʍʀɲ;ʃɲɽʉʄɿʃɼͬ
ɲɶɶʄɿʃɲʆɿʃɼͿ
ȲʀɴʄʉʎͬȾʉʌɳʆɿͬɈʊʌɲ
ɍʌɿʍʏɿɲʆʊʎͬʃɲɽʉʄɿʃʊʎͬ
ɷɿɲʅɲʌʏʐʌʊʅɸʆʉʎͬʉʌɽʊɷʉʇʉʎͿ
Ɍɿʄʉʍʉʔʀɲ
ʍʏʉʖɳɺʉʅɲɿ

Ⱥʌɻʍʃɸʀɲʃɲɿʔɿʄʉʍʉʔʀɲ

Ⱦɿʆɻʅɲʏʉɶʌɳʔʉʎʃɲɿɽɹɲʏʌʉ
ȸʅɹʌɲʏʉʐɽɸɲʏɼ
Ⱦʘʅʘɷʀɲͬɷʌɳʅɲ
Ʌʌʘʏɲɶʘʆɿʍʏɼʎ
Ɉɲɿʆʀɲ;ɲʍʏʐʆʉʅɿʃɼͬ
ʋɸʌɿʋɹʏɸɿɲʎͬɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɼʎ
ʔɲʆʏɲʍʀɲʎͬʏʌʊʅʉʐͬ
ʃɿʆʉʑʅɸʆʘʆʍʖɸɷʀʘʆͿ

Ɍʘʏʉɶʌɲʔʀɲ
Ɏɻʔɿɲʃɼʅɻʖɲʆɼ
Ɍʄɲʎͬɺʉʐʅ
Ȳɶɳɺʘʔʘʏʉɶʌɲʔʀɲ

ɀʐɽɿʍʏʊʌɻʅɲ;ɲʍʏʐʆʉʅɿʃʊͬ
ɸʌʘʏɿʃʊͬɿʍʏʉʌɿʃʊͬ
ɸʋɿʍʏɻʅʉʆɿʃɼʎʔɲʆʏɲʍʀɲʎͿ
Ȱʔɻɶʉʑʅɲɿʅɿɲɿʍʏʉʌʀɲ

Τεύχος Β’ 2871/09.09.2016
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ȴɿɲɴɸɴɲɿʙʆʘ

ɍʌɼʍɻʋʌʉɽɹʍɸʘʆɶɿɲʏɻ
ɷɼʄʘʍɻ:
- ʖʌʊʆʉʐ
- ʏʊʋʉʐ
- ʏʌʊʋʉʐ
- ɲɿʏʀɲʎ

ȸɅʌʊɽɸʍɻ

- Ⱥɹʍɻɸʋɿʌʌɼʅɲʏʉʎ
- ɇʑʆɽɸʏɸʎɸʋɿʌʌɻʅɲʏɿʃɹʎ
ʔʌɳʍɸɿʎʅɸʖʌʉʆɿʃɳ͕ʏʉʋɿʃɳ͕
ʏʌʉʋɿʃɳ͕ɲɿʏɿʉʄʉɶɿʃɳ
ɸʋɿʌʌɼʅɲʏɲ͘

Ɉʉȵʋʀʌʌɻʅɲ

- Ɉʉɶɹʆʉʎ͕ʉɲʌɿɽʅʊʎ͕
ʃɲʏɲʄɼʇɸɿʎ
- ȸɽɹʍɻʏʉʐɸʋɿɽɹʏʉʐ
- Ƀɿɴɲɽʅʉʀʏʉʐɸʋɿɽɹʏʉʐ

Ɉʉȵʋʀɽɸʏʉ

- Ⱦʑʌɿɲʉʆʊʅɲʏɲ
- Ⱦʉɿʆɳʉʆʊʅɲʏɲ
- ȳɹʆʉʎ͕ɲʌɿɽʅʊʎ͕ʃɲʏɲʄɼʇɸɿʎ
;ɸʅɴɳɽʐʆʍɻͿ

- ȶɶɶʌɲʔɲ
Ȱʍʏʐʆʉʅɿʃɼʏɲʐʏʊʏɻʏɲ
- ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʃɲɿʋɸʌɿʉʖɼ
Ɂʉʅʊʎ͕ʉʅʉʍʋʉʆɷɿɲʃʊʃʌɲʏʀɷɿʉ
- Ƀɿʃʉɶɸʆɸɿɲʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
Ȳɶɲʀʆʘ;ʅɸʃɳʋʉɿʉʆͿ͕ɸʀʅɲɿʅɲɺʀ ;ʅɸʃɳʋʉɿʉʆͿ
- ɉʋɻʃʉʊʏɻʏɲʃɲɿɸɽʆɿʃʊʏɻʏɲ
ɉʋɻʃʉʊʏɻʏɲ
ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ
- ɇʖʉʄɸʀʉʃɲɿʍʋʉʐɷɹʎ
ȵɶɶʌɲʔɼ͕ʃɲʍɸʏʀʆɲ͕ʋɹʆɲ
- ɀɲɽɼʅɲʏɲ
ɇɻʅɸɿʙʆʘ
ȵʌɶɲʍʀɲ
- ɀɿʍɽʊʎ͕ɲʍʔɳʄɸɿɸʎ͕
ʃʉɿʆʘʆɿʃɹʎʋɲʌʉʖɹʎ
ȳʉʆɿʃɼɳɷɸɿɲ
- ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ
ʃɲɿʃɲʌɿɹʌɲ
ɀɲɽɻʏɸʐʊʅɸʆʉʎ͕ɲʆɳʄɻʗɻʆɹʘʆ ʃɲɽɻʃʊʆʏʘʆ͕ʋɲʌɲʀʏɻʍɻ͕
ɲʋʊʄʐʍɻ
- ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊʎʐʋʉʄʉɶɿʍʏɼʎ
ȿʉɶɿʍʅɿʃʊ
ȵʄɸʑɽɸʌʉʎʖʌʊʆʉʎ
- Ȱʋɲʍʖʉʄɼʍɸɿʎɸʄɸʑɽɸʌʉʐ

ɇʏʉɿʖɸʀɲʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎɅʌʉʍʘʋɿʃɹʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ

Ȱʔɼɶɻʍɻ;ɅɅ͕Ʌȳ͕ȾɅ͕ȾȳͿ
ɇʖʊʄɿʉ;ɅɅ͕Ʌȳ͕ȾɅ͕ȾȳͿ
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼʋɸɿʌɳʅɲʏʉʎ;ɅɅ͕Ʌȳ͕ȾɅ͕ȾȳͿ
ȳʆʘʍʏʉʋʉʀɻʍɻ;ɅɅ͕ȾɅ͕ȾȳͿ
Ȳɸɴɲʀʘʍɻ;ɅɅ͕ȾɅ͕ȾȳͿ
Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɲʋʌʉʁʊʆʏʉʎ;ɅɅ͕ȾɅ͕ȾȳͿ
Ʌʌʉʍʔʉʌɳ;ɅɅ͕ȾɅ͕ȾȳͿ
Ⱦɲʆʊʆɲʎʋɲɿʖʆɿɷɿʉʑ;ɅɅ͕ȾɅ͕ȾȳͿ
ȵʋɸʌʙʏɻʍɻ;ɅɅ͕ȾɅ͕ȾȳͿ
Ʌɲʌɲʅʑɽɿ;ɅɅ͕ȾɅ͕ȾȳͿ
Ƀʅɿʄʀɲ;ɅɅ͕Ʌȴ͕ȾɅͿ
ȵɿʍɼɶɻʍɻ;ɅɅ͕ȾɅͿ
ȴɿɳʄɸʇɻ͕ʋɲʌɳɷʉʍɻ;ɅɅ͕ȾɅͿ
Ȱʍʏʐʆʉʅɿʃʊʅʐɽɿʍʏʊʌɻʅɲ;ɅɅ͕ȾȳͿ
ɇʑʆʏʉʅʉʋɸɺʉɶʌɳʔɻʅɲ;ɅɅ͕ȾȳͿ
Ȱʆɹʃɷʉʏʉ;ɅɅ͕ȾȳͿ
Ȱʆɲʃʉʀʆʘʍɻ;ɅɅ͕ȾɅͿ
ȴɿɲʋʌɲɶʅɳʏɸʐʍɻ;ɅɅ͕ȾɅͿ
ȵʋɿʖɸɿʌɻʅɲʏʉʄʉɶʀɲ;Ʌȳ͕ȾȳͿ
Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼɶʌɲʔɼʅɲʏʉʎ;Ʌȳ͕ɅȳͿ
ɇɸʅɿʆɲʌɿɲʃɼɸʌɶɲʍʀɲ;Ʌȳ͕ȾȳͿ
ȵʋɿʍʏʉʄɼɲʆɲɶʆʙʍʏɻ;Ʌȳ͕ɅȴͿ
Ʌʌʉʍʘʋɿʃʊɻʅɸʌʉʄʊɶɿʉ;Ʌȳ͕ȾȳͿ
ȵʋɿʍʏʉʄɼ;ʋʌʉʍʘʋɿʃɼͿ;Ʌȳ͕ȾȳͿ
ɇʐʆʏɲɶɼʔɲɶɻʏʉʑ;ȾɅ͕ȾȳͿ
Ⱦʌɿʏɿʃɼ;Ⱦȳ͕ȾɅͿ
ȶʆɲʌʇɻͬʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʋɲʌʉʐʍʀɲʍɻʎ;ɅɅͿ
Ⱥɸɲʏʌɿʃʊɷʌʙʅɸʆʉ;ʍʃɸʏʎͿ;ɅɅͿ
ȵɿɷʉʋʉʀɻʍɻ;ȾɅ͕ȾȳͿ
ɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃʊɹʆʏʐʋʉ;ȾɅ͕ȾȳͿ
Ȳɿʉɶʌɲʔʀɲ;ȾɅ͕ȾȳͿ
Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲɲɽʄɻʏɿʃʉʑɶɸɶʉʆʊʏʉʎ;ȾɅ͕ȾȳͿ
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ɀɿʄɳʘʐʋʉɽɸʏɿʃɳ
ȵɳʆɷɸʆɶʀʆɸɿʏʉʅɳɽɻʅɲ͕ɸʆɻʅɸʌʙʍʏɸʅɸ
ʋɲʌɲʃɲʄʙ͘

Ȱʋʉɷʀɷʘ ɸʃʔʌɳʍɸɿʎ
ɀʉʐɸʀʋɲʆʆɲʍɲʎʌʘʏɼʍʘ͘

ɉʋɸʆɽʐʅʀɺʘʃɳʏɿ
Ⱦɲɿʅɻʆʇɸʖɳʍɸʏɸʆɲʅʉʐʍʏɸʀʄɸʏɸɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊ
ʅɼʆʐʅɲ͘

ȵʔɿʍʏʙʏɻʆʋʌʉʍʉʖɼʍɸʃɳʏɿ
ȳʆʘʌʀɺɸʏɸʊʏɿɲʑʌɿʉʏɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲɸʀʆɲɿ
ʃʄɸɿʍʏɳ͘

ȳɸʆɿʃɸʑʘ
ȵɷʙʋʀʆʉʐʆʋʉʄʑ͘

Ʌɲʌʉʐʍɿɳɺʘʘʎɲʋʀɽɲʆʉ
ȵʀʆɲɿɲʋʀɽɲʆʉʆɲʋɳʌɸɿʏɻɽɹʍɻ͘

Ʌɲʌʉʐʍɿɳɺʘʘʎɲɴɹɴɲɿʉ
ȵʀʆɲɿɳɶʆʘʍʏʉɸɳʆɽɲʋɳʌɸɿʏɻɽɹʍɻ͘

ɈʉɃʐʍɿɲʍʏɿʃʊ

- ȵʀɷɻɳʌɽʌʘʆ
ɇʐʆʏɲʃʏɿʃɼʃɲʏɲʆʉʅɼ
- Ȱʋʉʐʍʀɲɳʌɽʌʉʐ

Ʌɲʌʉʐʍɿɳɺʘʘʎʋʌʉʔɲʆɹʎ͕ʉʔɽɲʄʅʉʔɲʆɹʎ
ȵʀʆɲɿʅɳʄʄʉʆɳʌʌʘʍʏʉʎ͘

Ʌɲʌʉʐʍɿɳɺʘʘʎʋɿɽɲʆʊ
ȵʆɷɸʖʉʅɹʆʘʎɷɸʆɽɲɹʌɽɸɿ͘

Ɉʉȱʌɽʌʉ

ȴʀʆʘͬɺɻʏʙʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ

ɅȵɆȻȳɆȰɌȸȵɅȻɅȵȴɃɉȰɁȰɌɃɆȰɇȲϮ
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ȵʃʔʌɳɺʘʋɸʋʉʀɽɻʍɻ
Ɂʉʅʀɺʘʊʏɿɹʔʐɶɸɼɷɻ͘

ȵʃʔʌɳɺʘɴɸɴɲɿʊʏɻʏɲ
Ɉɲʃʄɸɿɷɿɳʏɲʇɹʖɲʍɲʍʀɶʉʐʌɲʍʏɻʆʏɳʇɻ͘

ȵʃʔʌɳɺʘɶʆʙʍɻ
Ɉʙʌɲʏʉɽʐʅɼɽɻʃɲ͘ɇɲʎɹʍʏɸɿʄɲʏɻʆɸʋɿʍʏʉʄɼ
ʏɻʆʋɸʌɲʍʅɹʆɻɸɴɷʉʅɳɷɲ͘

ȵʃʔʌɳɺʘͬɺɻʏʙʃʌʀʍɸɿʎʃɲɿɲʋʊʗɸɿʎ

ȷɻʏʙɷɿɸʐʃʌʀʆɿʍɻ
ȳɿɲʏʀɷɸʆɹʌʖɸʍɲɿʅɲɺʀʅɲʎ͖

ȴɿʉʌɽʙʆʘ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ
;ȸʉʅɿʄʀɲɹɶɿʆɸʏɻʆȴɸʐʏɹʌɲ͘Ϳʹ Ⱦɳʆɸʏɸʄɳɽʉʎ͕
ɹɶɿʆɸʏɻʆɈʌʀʏɻ͘

ȴʀʆʘʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲʘʎɲʋɳʆʏɻʍɻ
;ɁɲɹʌɽʘʏɻʆȴɸʐʏɹʌɲɼʏɻʆɈʌʀʏɻ͖Ϳʹ ȶʄɲ
ʃɲʄʑʏɸʌɲʏɻʆȴɸʐʏɹʌɲ͘

Ȱʌʆʉʑʅɲɿ
;ȵʀʋɲʃɳʏɿʄɳɽʉʎ͖Ϳʹ Ʉʖɿ͕ʍɸʃɲʅʀɲʋɸʌʀʋʏʘʍɻ͘

Ȳɸɴɲɿʙʆʉʅɲɿɶɿɲʃɳʏɿ
ȵʀʆɲɿʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅɹʆʉɶɿɲʏɻʆɅɲʌɲʍʃɸʐɼ͕
ɹʏʍɿɷɸʆɸʀʆɲɿ͖

ȷɻʏʙʅɿɲʋʄɻʌʉʔʉʌʀɲ
Ʌʊʏɸ ɹʔʐɶɸ͖

Ʌʌɲɶʅɲʏɿʃɳʍʐʆɹɴɻ͘

- ȴɸʐʏɸʌɸʑʉʐʍɸʎʉʆʉʅɲʏɿʃɹʎ
ʋʌʉʏɳʍɸɿʎʍɸɽɹʍɻɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʉʐ
- ȴɸʐʏɸʌɸʑʉʐʍɸʎɸʋɿʌʌɻʅɲʏɿʃɹʎ
ʋʌʉʏɳʍɸɿʎ
Ȱɿʏɿʉʄʉɶɿʃɹʎ͕ʏɸʄɿʃɹʎ͕
ʐʋʉɽɸʏɿʃɹʎ͕ʍʐʅʋɸʌɲʍʅɲʏɿʃɹʎ͕
ɸʆɲʆʏɿʘʅɲʏɿʃɹʎʋʌʉʏɳʍɸɿʎ͗
ɇʑʆɷɸʍʅʉɿΘȵɶʃʄʀʍɸɿʎ
- ȴɸʐʏɸʌɸʑʉʐʍɸʎɲʆɲʔʉʌɿʃɹʎ
ȵʀɷɻɲʆɲʔʉʌɿʃʙʆ;ʍɸʍʖɹʍɻʅɸ
ʏɻʄɹʇɻɲʆɲʔʉʌɳʎͿ

ɉʋʉʏɲʃʏɿʃɼʍʑʆɷɸʍɻ
ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ

- ɀɸʍʐʅʋʄɸʃʏɿʃʉʑʎʍʐʆɷɹʍʅʉʐʎ
- ɀɸɷɿɲɺɸʐʃʏɿʃʉʑʎʍʐʆɷɹʍʅʉʐʎ
- ɀɸɲʆʏɿɽɸʏɿʃʉʑʎʍʐʆɷɹʍʅʉʐʎ

Ʌɲʌɲʏɲʃʏɿʃɼʍʑʆɷɸʍɻ
ʋʌʉʏɳʍɸʘʆ

- ɍʌʊʆʉɿʏʉʐ ʌɼʅɲʏʉʎ;ʃʄʀʍɻ͕
ʋʌʊʍʘʋɲ͕ʃɲʏɲʄɼʇɸɿʎͿ
- ȵɶʃʄʀʍɸɿʎ͗Ƀʌɿʍʏɿʃɼ͕
ɉʋʉʏɲʃʏɿʃɼ͕Ʌʌʉʍʏɲʃʏɿʃɼ
- Ɍʘʆɼ;ɸʆɸʌɶɻʏɿʃɼ͕ʋɲɽɻʏɿʃɼͿ
- Ɇɼʅɲʏɲʋʉʐɷɻʄʙʆʉʐʆ
ʏʌʉʋɿʃʊʏɻʏɲ
- Ȱʐʏʉʋɲɽɼ ʌɼʅɲʏɲ
- Ȱʄʄɻʄʉʋɲɽɼʌɼʅɲʏɲ

ɈʉɆɼʅɲ

- ʐʋʊɽɸʍɻʎ
- ɸʆɲʆʏʀʘʍɻʎ

- ȴɻʅʊʍɿɲʅɹʍɲʅɸʏɲʔʉʌɳʎ
Ɇɳɶɸʎ͕ɲʀɽʉʐʍɲɲʆɲʅʉʆɼʎ
- Ⱦʐʃʄʉʔʉʌʀɲʅɸɿɷɿʘʏɿʃɳʅɹʍɲ
ȴʌʊʅʉɿ
Ɉʉʑʆɸʄ
- Ɇʑɽʅɿʍɻʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ

Ɉɲʇʀɷɿɲ͕ʅɸʏɲʃɿʆɼʍɸɿʎ

Ȱɶʉʌɳʃɲɿɸʆʉɿʃʀɲʍɻ
- ɇʐʅɴʊʄɲɿʉɸʆʉɿʃʀɲʍɻʎ͕ʊʌʉɿ͕
ʃʊʍʏʉʎ
- Ɉʌɹʖʉʆʏɲɹʇʉɷɲɶɿɲʏʉʍʋʀʏɿ

Ƀɿʃɿɲʃɹʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
- Ⱦɲɽɲʌɿʍʅʊʎʋɲʏʙʅɲʏʉʎ
ɇʃʉʐʋʀɺʘ
- Ȱʆʉʀɶʘͬʃʄɸɿɷʙʆʘ
ɂɸʃʄɸɿɷʙʆʘ

ȶʋɿʋʄɲʃɲɿɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ
Ⱦɲɽɿʍʏɿʃʊʃɲɿʏʌɲʋɸɺɲʌʀɲ
Ɉʌɲʋɸɺʉʅɳʆʏɻʄʉ
Ⱦʉʐɺʀʆɲ
Ɍʉʑʌʆʉʎ

ȳɸʆɿʃɳ
- ɀɹʌɻʏʉʐɷʘʅɲʏʀʉʐ
ɍɸʌʉʑʄɿʋʊʌʏɲʎ

Ⱦɲʏʉɿʃʀɲ

ʖʌʊʆʉʐ͕ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏɲ͕ʖʊʅʋɿ
ɀɲɽɲʀʆʘʅʋɲʄɹʏʉ͕ʃɳʆʘʍʃɿ͕
ʋɸʌɿʉɷɿʃʊ

-

-

-

ȴɿɲʔɼʅɿʍɻ;ȾɅ͕ȾȳͿ
Ȱʌʆɻʏɿʃɼɲʋɳʆʏɻʍɻ;ȾɅ͕ȾȳͿ
Ȱʀʏɻʍɻ;ȾɅ͕ȾȳͿ
Ƀɷɻɶʀɲʏʉʐʃɲɽɻɶɻʏɼ;ȾɅ͕ȾȳͿ
Ƀɷɻɶʀɲʍɸɷɿɷɲʃʏɿʃʊʐʄɿʃʊ;ȾɅ͕ȾȳͿ
Ʌʌʊɶʌɲʅʅɲ;ʏɻʄɸʉʋʏɿʃʊ͕ɸʃɷɼʄʘʍɻʎͿ;ȾɅ͕
ȾȳͿ
ȱʍʃɻʍɻʍɸɷɿɷɲʃʏɿʃʊʐʄɿʃʊ;ȾɅ͕ȾȳͿ
Ɍʐʄʄɳɷɿʉ;HandoutͿ;ɅȳͿ
Ȱɶɶɸʄʀɲ;ɅȳͿ
Ȱɶɶɸʄʀɲʋʙʄɻʍɻʎ;ʋʌʉʍʘʋɿʃɼͿ;ɅȳͿ
Ɂʏʉʃɿʅɲʆʏɹʌ;ȾɅͿ
Ɇɲɷɿʉʔʘʆɿʃʊɹʌɶʉ;ȾɅͿ
ɀɸʏɳɷʉʍɻ;ȾɅͿ
Ʌɲʌɳɷʉʍɻ;ȾɅͿ
Ʌʌʊɶʆʘʍɻʏʉʐʃɲɿʌʉʑ;ȾɅͿ
Ȱʋɲɶɶɸʄʀɲ;ȾɅͿ
ȴɸʄʏʀʉʏɿʅʙʆʏʉʐʖʌɻʅɲʏɿʍʏɻʌʀʉʐ;ȾɅͿ
ȵɿɷɼʍɸɿʎ;ȾɅͿ
Ȱʆɲʃʉʀʆʘʍɻʋʌʉɶʌɳʅʅɲʏʉʎ;ȾɅͿ
ȵʋɿʃɸʔɲʄʀɷɲ;ȾɅͿ
ɇʄʊɶʃɲʆ;ȾɅͿ
Ɉʐʖɸʌʊʋɲɿʖʆʀɷɿ;ȾɅͿ
ɏʌʉʍʃʊʋɿʉ;ȾɅͿ
ȵʍʙʃʄɸɿʍʏɸʎʉɷɻɶʀɸʎʖʌɼʍɻʎ
ɸʅʋʉʌɸʐʅɳʏʘʆ;ȾȳͿ
ȵʏɿʃɹʏɲ;ȾȳͿ
ȶʆʏʐʋʉ;ȾȳͿ
ȵʌʘʏɻʅɲʏʉʄʊɶɿʉ;ȾȳͿ
ɇɻʅɸʀʘʍɻ ;ȾȳͿ
Ʌɿʆɲʃʀɷɲ;ȾȳͿ
Ɉɸʍʏ;ȾȳͿ
Ȳɸɴɲʀʘʍɻɸʌɶʉɷʊʏɻ;ȾȳͿ
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ȵʃʔʌɳɺʘɲʌʆɻʏɿʃɼɸʃʏʀʅɻʍɻ
ȸɸʌɶɲʍʀɲɽɲʅʋʉʌʉʑʍɸʆɲɸʀʆɲɿʃɲʄʑʏɸʌɻ͘

- ɇɸɿʌɳʏʘʆʋʌʉʏɳʍɸʘʆʃɲɿʏʘʆ
ʊʌʘʆʅɹʍɲʍʏɿʎʋʌʉʏɳʍɸɿʎ

- ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ͕ɷɿʉʀʃɻʍɻ͕ɷɻʅʊʍɿɸʎ

ȴɻʅʊʍɿɸʎʃɲɿɿɷɿʘʏɿʃɹʎ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ

- Ⱦɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲʃɲɿʗʙʆɿɲ
Ⱦʌɸʉʋʘʄɸʀʉ
- Ɉɿʅɹʎʃɲɿʖʌɼʅɲʏɲ
ȳʌɲʅʅɳʏɿʉ
ʃɲʏɳɽɸʍɻʎͬɸʀʍʋʌɲʇɻʎ
- ȶʆɷʐʍɻ͕ɲʇɸʍʉʐɳʌ
ɀʋʄɹɿɺɸʌ͕ʍʃʉʑʔʉʎ͕ʃʉʅʗʊʎ

Ȱɶʉʌɹʎʃɲɿʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ

- Ɍɲɶɻʏʊ͕ʌʉʔɼʅɲʏɲ͕ɶɸʑʅɲʏɲ
Ɉɲʖʐʔɲɶɸʀʉ
- ȵʀɷɻɷɿɲʏʌʉʔɼʎ͕ʏʌʊʔɿʅɲ͕
ʌʉʔɼʅɲʏɲ
ȳɿɲʉʑʌʏɿ͕ʃʉʏʊʋʉʐʄʉ
- ɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʉʀɶɿɲʏʌʊʔɿʅɲ
ʃɲɿʌʉʔɼʅɲʏɲ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲʄɼʇɻʎ

ȴɿɲʏʌʉʔɼ

Ʌʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲ
- ɇʐʆɽɼʃɸʎʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲʎ
Ⱦʄɼʍɻɶɿɲʋɲʌɲʆʉʅʀɲ
-ȴɿɲʅʉʆɼ͕ɸʍʏʀɲʍɻ
ȴɿɲʆʐʃʏɸʌɸʑʘ͕ʃɲʏɲʍʃɻʆʙʆʘ
- ɂɸʆʉɷʉʖɸʀʉ͗ʃɳʆʘʃʌɳʏɻʍɻ
Ȱʔɼʆʘʅɼʆʐʅɲ
- ɍʙʌʉɿʃɲɿɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ
ʇɸʆʉɷʉʖɸʀʉʐ
ɀʋɲʌʏʉʐʇɸʆʉɷʉʖɸʀʉʐ͕ʋɿʍʀʆɲ
-

-

ȵʆɻʅɸʌʘʏɿʃʊɹʆʏʐʋʉ;ʔɸʁɶɴʉʄɳʆͿ;ȾȳͿ
ɇʐʆʉɷɸʐʏɿʃʊʃɸʀʅɸʆʉɴɿɴʄʀʉʐʍʏʉɸʇʙʔʐʄʄʊ
ʏʉʐ;ȾȳͿ
ɇʑʆʏʉʅɻɴɿʉɶʌɲʔʀɲ;ȾȳͿ
ɇɻʅɸɿʙʍɸɿʎ;ȾȳͿ
Ɍʐʄʄɳɷɿʉ-ʋʌʉʍʋɹʃʏʉʐʎ;ȾȳͿ
Ɉɲʇɿɷɿʘʏɿʃʊʎʉɷɻɶʊʎ;ȾȳͿ
ȴɿɳʏɲʇɻ;ȾȳͿ
ɇʐʅɴʊʄɲɿʉ;ȾȳͿ
ɍʌʉʆʉʄʉɶɿʃʊʎʋʀʆɲʃɲʎ;ȾȳͿ
ȵʀɷɻʍɻʍɸɸʔɻʅɸʌʀɷɲ;ȾȳͿ
Ɂʊʅʉʎ;ȾȳͿ
Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ;ȾȳͿ
Ȱʀʏɻʍɻɶɿɲʋʌʊʍʄɻʗɻ;ȾȳͿ
Ȱʋʊʄʐʍɻ-ʋɲʌɲʀʏɻʍɻ;ȾȳͿ
Ȱʆɲʅʆɻʍʏɿʃɼʃɳʌʏɲ;ȾȳͿ
ȿʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎ;ȾȳͿ
Ⱦʊʅɿʃʎ;ȾȳͿ
Ʌʉʀɻʅɲ;ȾȳͿ
ɀʐɽɿʍʏʊʌɻʅɲ;ȾȳͿ
ɇɳʏɿʌɲ;ȾȳͿ
Ʌɲʌʉɿʅʀɲ;ȾȳͿ
Ƀʌɿʍʅʊʎ;ȾȳͿ
Ʌʀʆɲʃɲʎɷʌʉʅʉʄʉɶʀʘʆ;ȾȳͿ
ȳʌɲʅʅɲʏɿʃʊʎʃɲʆʊʆɲʎ;ȾȳͿ
Ⱦɸʀʅɸʆʉɷɿɷɲʃʏɿʃʉʑɸɶʖɸɿʌɿɷʀʉʐ;ȾȳͿ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʃɳʌʏɲ;ȾȳͿ
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Ʌɲʌʉʐʍɿɳɺʘʘʎɲʍɼʅɲʆʏʉ͕ʍʐɶʖʘʌʙ
Ȱʎʏʉʇɸʖɳʍʉʐʅɸ͘

Ȱʆɲɶʆʘʌʀɺʘʅɸɸʐʖɲʌɿʍʏʀɸʎ
ɇɸɸʐʖɲʌɿʍʏʙɿɷɿɲɿʏɹʌʘʎɶɿɲʏɻʆʍʐʅɴʉʐʄɼʍʉʐ͘

ȵʃʔʌɳɺʘɸʋɿɷʉʃɿʅɲʍʀɲ
;ȷɸɿɸɷʙʃɲɿʄʀɶʉʃɲɿʌʊʍʏʉȲɸʌʉʄʀʆʉ͘ͿȰʄʄɳʏɲ
ɶɸʌʅɲʆɿʃɳʏɻʎɸʀʆɲɿɲʌʃɸʏɳʃɲʄɳ͘

ȵʃʔʌɳɺʘɽɸʏɿʃɼɸʃʏʀʅɻʍɻ
;ȵʀɷɸʎʏɻʆʏɲɿʆʀɲ͖Ϳ͘ȵʀʆɲɿʃɲʏɲʋʄɻʃʏɿʃɼ͊

Ʌɲʀʌʆʘɽɹʍɻʐʋɹʌͬʃɲʏɳ
ɇʐʅʔʘʆʙʅɸʏɻɀɲʌʀɲ͘
ȵʀʅɲɿɲʆʏʀɽɸʏʉʎʅɸʏʉʍʖʊʄɿʉʏʉʐȳɿɳʆʆɻ͘

ȵʃʔʌɳɺʘʏɻʆɳʋʉʗɼʅʉʐ͘
Ⱥɸʘʌʙʍɻʅɲʆʏɿʃɼʏɻʆɲʋʊʔɲʍɻ͘

ȵʃʔʌɳɺʘɳɶʆʉɿɲ
ȴɸʆɶʆʘʌʀɺʘʋʙʎʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀ͘

ȵʃʔʌɳɺʘɲʅʔɿɴʉʄʀɲ
Ȱʅʔɿɴɳʄʄʘɸɳʆɽɲʏɲɴɶɳʄɸɿʋɹʌɲ͘

ȵʃʔʌɳɺʘʐʋʉɽɹʍɸɿʎ
ɀɳʄʄʉʆɶʀʆɸʏɲɿʃɿɹʏʍɿ͘
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Ȱʆʏɿʄɹɶʘ
;ɃɿɲɽʄɻʏɹʎʃɳʆʉʐʆʋʉʄʄɼʋʌʉʋʊʆɻʍɻͿ͘ʹ
Ȱʆʏɿɽɹʏʘʎ͕ʋʉʄʄɼʄʀɶɻ͘

ɇʐʅʔʘʆʙ͕ɸʋɿɷʉʃɿʅɳɺʘ
;Ⱦʐʃʄʉʔʉʌʉʑʆʋʉʄʄɳɲʐʏʉʃʀʆɻʏɲ͘Ϳʹ ɇʐʅʔʘʆʙ
ɲʋʉʄʑʏʘʎ͘

ȷɻʏɳʘʍʐɶʃɲʏɳɽɸʍɻ
;ɇʏɹʄʆʘʏɻʆɸʋɿʍʏʉʄɼʏʙʌɲ͘Ϳɇʐʅʔʘʆɸʀʏɸ͖

ȷɻʏʙʅʀɲɸʃʏʀʅɻʍɻͬʃʌʀʍɻ
Ʌɸɿʌɳɺɸɿɸɳʆɹʌɽʘɲʌɶʊʏɸʌɲ͖

ȷɻʏʙɶʆʙʅɻ
Ⱥɸʘʌɸʀʏɸʍʘʍʏʊʏʉʆʏʌʊʋʉʋʉʐɸʌɶɲɺʊʅɲʍʏɸ͖

ȷɻʏʙʍʐɶɶʆʙʅɻ
ɇʐɶɶʆʙʅɻ͕ɷɸʆʏʉɸʆʆʉʉʑʍɲɹʏʍɿ͘

Ƀʅʉʄʉɶʙ͕ʋɲʌɲɷɹʖʉʅɲɿ
;ɃʄʉɶɲʌɿɲʍʅʊʎɹʖɸɿʃɳʋʉɿʉʄɳɽʉʎͿ͘ʹ ɇʐɶɶʆʙʅɻ
ɸʀʆɲɿɷɿʃʊʅʉʐʄɳɽʉʎ͘

Ȱɿʏɿʉʄʉɶʙ͕ɷɿʃɲɿʉʄʉɶʙ
ȵʋʀʏɻɷɸʎɷɸʆɸʀʋɲʏʀʋʉʏɲ͘

Ⱦɲʏɻɶʉʌʙ
ɀɲʋʙʎʅʋʊʌɸʍɸʎʆɲʏʉʇɸʖɳʍɸɿʎ͖

ȵʃʔʌɳɺʘɲʋʉɷʉʃɿʅɲʍʀɲ
;Ⱦɳɽɸʅɹʌɲʏɲʀɷɿɲʋʌʉɴʄɼʅɲʏɲ͘Ϳȴɸʆʅʋʉʌʉʑʅɸ
ʆɲʍʐʆɸʖʀʍʉʐʅɸɹʏʍɿ͘

- Ʌʌʉʍʘʋɿʃɼʍʖɹʍɻ
ɇʖɹʍɻ͕ɲʌʌɲɴʘʆɿɳɺʉʅɲɿ͕

ȴɿɲʋʌʉʍʘʋɿʃɹʎʍʖɹʍɸɿʎ

- Ʌɸʌɿʋʉʀɻʍɻʏʉʐʍʙʅɲʏʉʎʃɲɿ
ʐɶɿɸɿʆɼ
ʆɸʍɸʍɹʌ͕ʖɲʌʏʉʅɳʆʏɿʄʉ͕
ʃɲɽɲʌɿʍʏɼʌɿʉ͕ɷʀʆʘʍʏʉ
ʃɲɽɲʌɿʍʏɼʌɿʉ
- ɉɶɸʀɲ ʃɲɿ ɲʍɽɹʆɸɿɲ
ɍɳʆʘʏɿʎɲɿʍɽɼʍɸɿʎʅʉʐ͕ʅɸʏʌɳʘ
ɽɸʌʅʉʃʌɲʍʀɲ͕ʃʌʐʉʄʉɶʙ
- Ȼɲʏʌɿʃɼʃɲɿʋɸʌʀɽɲʄʗɻ
ȵʃʋʌʉʍʙʋɻʍɻʄʊɶʘɳɷɸɿɲʎ
- Ȱʍʔɳʄɿʍɻ
ɿɲʏʌʉʔɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃɼʎ
ʋɸʌʀɽɲʄʗɻʎ
Ɉɲʅɸʀʉʐɶɸʀɲʎ, ɲʍʔɲʄɿʍʏɼʌɿʉ

ɉɶɸʀɲʃɲɿʐɶɿɸɿʆɼ

ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
Ȱʀʏɻʍɻ͕ʃɳʆʘɷɼʄʘʍɻ͕ɺɻʏʙ
ʋʉʄɿʏɿʃʊɳʍʐʄʉ
- Ɉʌɳʋɸɺɲʃɲɿɷɿɲʃʀʆɻʍɻ
ʖʌɻʅɳʏʘʆ
ɀɻʖɳʆɻʅɲɲʐʏʊʅɲʏɻʎ
ʍʐʆɲʄʄɲɶɼʎ͕ʖʌɻʅɲʏɿʍʏɼʌɿʉ
- Ȱʍʏʐʆʉʅʀɲ
Ʉʌɿʉʏɲʖʑʏɻʏɲʎ, ɷʉʄʉʔʉʆʙ
Ʌɲʌʉʖɼ ɷɿɲʔʊʌʘʆ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ
ɀɲʌɲɶʃʊʎ͕ʃɲɽɲʌɿʍʏɼʌɿʉ͕
ʃɲʏɳʍʏɻʅɲɸʆʉɿʃʀɲʍɻʎ
ɲʋʉʃʌɿɳʏɿʃʘʆʍʏʉʄʙʆ
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ȵʃʔʌɳɺʘɿʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ

- Ⱦʉɿʆʘʆʀɲ
Ʌʄʉʑʏʉʎ
- Ʌʉʄɿʏɿʃɼ͕ʃʌɳʏʉʎ
Ʌʉʄʀʏɻʎ
- ȴʀʃɲɿʉ
Ȱɽʙʘʍɻ

Ʌʉʄɿʏɿʃɼʃɲɿʃʉɿʆʘʆʀɲ

ɸɶʃɲʏɲʄɸʀʋʘ
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ȵʃʔʌɳɺʘɸʆɽʉʐʍɿɲʍʅʊ
ȸʖɽɸʍɿʆɼʍʐʆɲʐʄʀɲ͘ɉʋɹʌʉʖɻ͊

ȵʃʔʌɳɺʘɲʆʏɿʋɳɽɸɿɲ
Ȱʆʏɿʋɲɽʙɲʆɽʌʙʋʉʐʎʋʉʐʃɳʆʉʐʆʔɲʍɲʌʀɲ͘

ȵʃʔʌɳɺʘʍʐʅʋɳɽɸɿɲ
Ɉʉʆʍʐʅʋɲɽʙɿɷɿɲʀʏɸʌɲ͘

Ɇʘʏɳʘɶɿɲʋʌʉʏɿʅɼʍɸɿʎ
Ɉɿʍɲʎɲʌɹʍɸɿʃʐʌʀʘʎʍʏɻɷʉʐʄɸɿɳʍɲʎ͖

ȵʃʔʌɳɺʘɲɷɿɲʔʉʌʀɲ
;Ɉɿɷʙʌʉɽɹʄɸɿʎʍʏɲɶɸʆɹɽʄɿɳʍʉʐ͖Ϳʹ ȴɸʆɹʖʘ
ʃɲʅʀɲɿɷɿɲʀʏɸʌɻɸʋɿɽʐʅʀɲ͘

ȵʃʔʌɳɺʘɸʋɿɽʐʅʀɲ
Ⱥɲ ʅʉʐɳʌɸʍɸʆɲɴɶɲʀʆʘʋɿʉʍʐʖʆɳ͘

ȵʃʔʌɳɺʘʋʌʉʏɿʅɼʍɸɿʎ͕ɸʋɿɽʐʅʀɸʎʃɲɿ
ʍʐʆɲɿʍɽɼʅɲʏɲ

Ȱʆɲʃɲʄʙ
Ɂʊʅɿɺɲʊʏɿɸʀʆɲɿʊʄʉɿɹʆʏɿʅʉɿɸɷʙ͘

ȶʖʘɲʆʏʀʌʌɻʍɻ
Ȱʆɲʌʘʏɿɹʅɲɿɸɳʆɸʀʆɲɿʍʘʍʏʊ͘

Ʌɲʌɲɷɹʖʉʅɲɿ
ȶʖɸʏɸɷʀʃɿʉʏɸʄɿʃɳ͘

30376
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Ʌʌʉʏʌɹʋʘ
Ⱥɲʅʋʉʌʉʑʍɲʏɸʆɲɲʆʉʀʇɸʏɸʏɻʆʋʊʌʏɲ͖

ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʙʅɸɲʔʉʌʅɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎͬ
ɸʆɹʌɶɸɿɸʎ

ȵʃʔʌɳɺʘɲʅɻʖɲʆʀɲ
ȴɸʆʇɹʌʘʋʙʎʆɲʍʐʆɸʖʀʍʘ͘

ȵʃʔʌɳɺʘɲʋɸʄʋɿʍʀɲ
;Ȱʎʍʏɲʅɲʏɼʍʉʐʅɸ͘Ϳȴɸʆɹʖɸɿʆʊɻʅɲ͘

ȵʃʔʌɳɺʘɲɷɿɲʔʉʌʀɲ
ɀʋʉʌɸʀʎʆɲʅɸʀʆɸɿʎʊʍʉɽɹʄɸɿʎ͘

ȵʃʔʌɳɺʘɲʏɲʌɲʇʀɲ
;ȵʀʆɲɿɷɹʃɲɼʙʌɲ͘Ϳʹ ȵ͕ʃɲɿ͖

ȵʃʔʌɳɺʘɹʃʋʄɻʇɻ
;ȹʅʉʐʆʏʌɸɿʎɸɴɷʉʅɳɷɸʎɳʌʌʘʍʏɻ͘Ϳʹ Ʌʘʋʘ͊

ȵʃʔʌɳɺʘɲʋʉɶʉɼʏɸʐʍɻ
ȿʐʋɳʅɲɿʋʉʐʋʌɹʋɸɿʆɲʍɲʎɲʌʆɻɽʙ͘

ȵʃʔʌɳɺʘɲʆɲʃʉʑʔɿʍɻ
;Ȼʍʉʔɳʌɿʍɲʆʏʉʏɸʄɸʐʏɲʀʉʄɸʋʏʊʏʉʐʋɲɿʖʆɿɷɿʉʑ͘Ϳ
ȹʏɲʆʏʐʖɸʌʉʀ͊

ȵʃʔʌɳɺʘɹʃʋʄɻʇɻ
;ȸɀʋɳɶɸʌʆɀʉʆɳʖʉʐʖɳʆɸɿɸʆʏʊʎɹɷʌɲʎ͘ͿȰʐʏʊ
ɸʀʆɲɿɲʋʀʍʏɸʐʏʉ͊

ȵʀʆɲɿɲʃʌɿɴʙʎɲʐʏʊʋʉʐʖʌɸɿɳɺʉʅɲɿ͘
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Ʌʌʉʏɸʀʆʘ
Ⱥɲɽɹʄɲʏɸʆɲɹʌɽɸʏɸʅɲɺʀʅɲʎ͖
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ȵʆɽɲʌʌʑʆʘ
ɀɲʋɳʌʏɸʄʀɶʉɲʃʊʅɲ͘

Ȱʋɸɿʄʙ
Ƀʄʉʃʄɻʌʙʍʏɸʏɻʆɸʋɿʍʏʉʄɼ͕ɷɿɲʔʉʌɸʏɿʃɳɽɲ
ɲʆɲɶʃɲʍʏʙʆɲ͙

Ʌɿɹɺʘ
ȴʙʍɸʅʉʐʏʉʏɻʄɹʔʘʆʉʏʙʌɲ͊

ȴʀʆʘʉɷɻɶʀɸʎ
Ʌɸʌɿʍʏʌɹʗʏɸɲʐʏʊʏʉʃʉʐʅʋʀ.

ȴɿɲʏɳɺʘ
Ȱʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿʆɲʍʐʆʉʅɿʄɸʀʏɸʅɸʏʉʆʉɷɻɶʊ͘

ȴʀʆʘɸʆʏʉʄɼ
Ⱥɲɼɽɸʄɲʆɲɷʙʍʘʏʉʆɸʃʏʐʋʘʏɼɶɿɲɸʋɿʍʃɸʐɼ͘

Ʌɲʌɲɶɶɹʄʆʘ;ʍɸɸʍʏɿɲʏʊʌɿʉͿ
Ɍɹʌʏɸʅʉʐ͕ʍɲʎʋɲʌɲʃɲʄʙ͕ɹʆɲɲʆɲʗʐʃʏɿʃʊ͘

ȵʃʔʌɳɺʘɸʋɿɽʐʅʀɸʎ
Ⱥɲɼɽɸʄɲʆɲɹʌɽʘʃɿɸɶʙ͘

ȷɻʏʙɴʉɼɽɸɿɲ
ɀɸɴʉɻɽɳʎʍɸʋɲʌɲʃɲʄʙʆɲʏɲʔʘʏʉʏʐʋɼʍʘ͖

Ʌɲʌɲʃɲʄʙ
Ⱥɲʅʋʉʌʉʑʍɲʏɸʆɲʅɸʋɳʌɸʏɸʅɸʏʉɲʐʏʉʃʀʆɻʏʉ͖

30378
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ȷɻʏɳʘʉɷɻɶʀɲ
Ʌʙʎʅʋʉʌʙʆɲʋɳʘʍʏʉʃɹʆʏʌʉʏɻʎʋʊʄɻʎ͖

ȷɻʏɳʘʍʐʅɴʉʐʄɼ
Ɂɲʋɳʘʃɲʄʑʏɸʌɲʏʉɴʌɳɷʐ͖

ȷɻʏɳʘʋʌʉʏɳʍɸɿʎ
Ɉɿʅʋʉʌɸʀʆɲʃɳʆɸɿʉɸʋɿʍʃɹʋʏɻʎʍʏɻȷʐʌʀʖɻ͖

ȷɻʏɳʘɲʋɲʄʄɲɶɼ
Ʌʌɹʋɸɿʆɲɶʀʆɸɿʉʋʘʍɷɼʋʉʏɸʍɼʅɸʌɲ͖

ȷɻʏɳʘɳɷɸɿɲ
Ⱥɲʅʋʉʌʉʑʍɲʆɲɲʔɼʍʘɸɷʙʏɿʎɸʋɿʍʃɸʐɹʎʅʉʐ͖

Ȱʌʆʉʑʅɲɿʆɲɲʋɲʄʄɳʇʘ
Ɂɲɿ͕ɸʀʆɲɿɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉʆɲɶʀʆɸɿ͕ɷɿʊʏɿɲʑʌɿʉ
ʃɲʏɲʔɽɳʆʉʐʆʉɿɸʋɿʍʃɹʋʏɸʎɲʋʊʏʉɅɲʌʀʍɿ͘

Ȱʌʆʉʑʅɲɿɳɷɸɿɲ
;ɀʋʉʌʙʆɲɹʌɽʘʅɲɺʀʍɲʎ͖Ϳʹ Ȱʋʉʃʄɸʀɸʏɲɿ͕ɷɸʆ
ɶʀʆɸʏɲɿ͘

Ȱʋɲʄʄɳʍʍʘ
ȶʖɸʏɸʊʍʉʖʌʊʆʉɽɹʄɸʏɸʍʏɻɷɿɳɽɸʍɼʍɲʎ͘

ȴʀʆʘɳɷɸɿɲ
ȴɸʆʅɸɸʆʉʖʄɸʀɸɳʆʋɳʌɸʏɸʏɻʄɹʔʘʆʉ͘

ɇʐʅɴʉʐʄɸʑʘ
ɇʏɻɽɹʍɻʍɲʎɽɲɲɶʊʌɲɺɲɳʄʄʉʋʉʆʏʀʃɿɶɿɲʏʉʆ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʏɼ͘
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Ȱʌʆʉʑʅɲɿ
;Ʌɼɶɲɿʆɸʅɸʏɲʋʊɷɿɲ͊Ϳʹ ȵʋʉʐɷɸʆʀ͊
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Ȱʋʉɷɹʖʉʅɲɿʅʀɲʋʌʉʍʔʉʌɳ
;Ⱥɲʔɳʏɸʅɲɺʀʅɲʎ͖Ϳʹ ȴɸʆʅʋʉʌʙʆɲʋʘʊʖɿ͘

ɇʐʅʔʘʆʙ
;ȵɷʙʍʏʉɶʌɲʔɸʀʉ͖Ϳʹ ɇʑʅʔʘʆʉɿ͊

ɇʐʆɲɿʆʙ
;Ʌɲʀɺɸʏɸʅɲɺʀʅɲʎ͖Ϳʹ Ɂɲɿ͕ɸʐʖɲʌʀʍʏʘʎ͘

ɉʋʊʍʖʉʅɲɿ
Ȱʑʌɿʉɽɲɹʖʘʏʉɴɿɴʄʀʉʅɲɺʀʅʉʐ͘Ɉʉʐʋʊʍʖʉʅɲɿ͘

Ʌʌʉʍʃɲʄʙ
Ⱥɲɼɽɸʄɲʆɲʍɲʎʃɲʄɹʍʘʍʏʉʋɳʌʏɿʋʉʐɽɲ
ʃɳʆʘ͘

Ʌʌʉʍʔɹʌʘɴʉɼɽɸɿɲ
ɀʋʉʌʙʆɲʍɲʎɴʉɻɽɼʍʘʆɲɸʋɿʍʃɸʐɳʍɸʏɸʏʉʆ
ɸʃʏʐʋʘʏɼ͖

Ʌʌʉʍʔɹʌʉʅɲɿɶɿɲʃɳʏɿ
Ⱥɲʅʋʉʌʉʑʍɲʆɲʏʉʃɳʆʘʃɿɸɶʙ͘

Ʌʌʉʍʔɹʌʘʃɳʏɿ
Ⱥɲɽɹʄɲʏɸʃɳʏɿʆɲʋɿɸʀʏɸ͖

Ɇʘʏɳʘɶɿɲɸʋɿɽʐʅʀɸʎ
Ʌʊʏɸɽɲɽɹʄɲʏɸʆɲɹʌɽɸʏɸ͖

30380
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Ʌɲʌʉʐʍɿɳɺʘʃɳʏɿʘʎɸʔɿʃʏʊ
;Ɏɻʄɳʏʉʃɸʔɳʄɿʃʑʌɿɸɀʋɹʌɶʃɸʌ͘ͿȺɲʏɲ
ʃɲʏɲʔɹʌʉʐʅɸ͘

ȵʃʔʌɳɺʘʋʌʉɽʐʅʀɲ
Ɉɸʄɸɿʙʆʘʍɸʄʀɶʉ͘

ȵʃʔʌɳɺʘɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲ͕ɸʐɽʑʆɻ
ȴɸʆɶʆʘʌʀɺʘʃɲʄɳʏʉʃɲɿʆʉʑʌɶɿʉʋʌʊɶʌɲʅʅɲ͘

ȵʃʔʌɳɺʘʋʌʉʏʀʅɻʍɻ
Ⱥɲʋʌʉʏɿʅʉʑʍɲʆɲɸʋɿʍʏʌɹʗʉʐʅɸʍʏʉʍʋʀʏɿ͘

ȵʃʔʌɳɺʘɸʋɿɽʐʅʀɲɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
Ɉʙʌɲɽɲɸʀʖɲʊʌɸʇɻɶɿɲɹʆɲʋɲɶʘʏʊ͘

ȵʃʔʌɳɺʘɹʄʄɸɿʗɻʋʌʊɽɸʍɻʎ
ȳɿɲɲʑʌɿʉɷɸʆɹʖʘʍʖɹɷɿɲ͘

ȵʃʔʌɳɺʘɲʆɲʋʉʔɲʍɿʍʏɿʃʊʏɻʏɲ
Ɂɲɷʉʑʅɸʏɿɽɲʃɳʆʘʏʉʃɲʄʉʃɲʀʌɿ͘

ȵʃʔʌɳɺʘɲʋʉʔɲʍɿʍʏɿʃʊʏɻʏɲ
Ȱʋʉʔɳʍɿʍɲʆɲʋɲʆʏʌɸʐʏʙ͘

ȵʃʔʌɳɺʘʋʌʊɽɸʍɻ
ɇʃʉʋɸʑʘʆɲʋɳʘʍʏʉʆȾɲʆɲɷɳ͘

ȴɿʍʏɳɺʘ
Ɂɲɷʉʑʅɸɸɳʆɹʖʘʖʌʊʆʉ͘

Ȱʌʆʉʑʅɲɿ ʅʀɲ ʋʌʊʏɲʍɻ
Ʉʖɿɸʐʖɲʌɿʍʏʙ͕ɷɸʆʖʌɸɿɳɺɸʏɲɿʆɲɴʉɻɽɼʍɸʏɸ͘
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Ȱʆʏɿɷʌʙʃɲʏɳʄʄɻʄɲʊʏɲʆʅɸʍʐʍʏɼʆʉʐʆʍɸ
ʃɳʋʉɿʉʆ
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ɇʐʍʏɼʆʘ ʃɳʋʉɿʉʆ
Ⱦʑʌɿɸɇʆɳɿʆʏɸʌ͕ʆɲʍɲʎʍʐʍʏɼʍʘ͗Ƀʃʑʌɿʉʎ
ɀʀʄʄɸʌ͘

ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʙɲʃʉʄʉʐɽʙʆʏɲʎʃʉɿʆʘʆɿʃɹʎ
ʍʐʅɴɳʍɸɿʎ

Ɇʘʏɳʘɶɿɲɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲ
ȵʀʍʏɸɸʍɸʀʎʐʋɸʑɽʐʆɻɸɷʙ͖

ȵʆɻʅɸʌʙʆʉʅɲɿɶɿɲʋʌʉɽɹʍɸɿʎ
ȶʖɸʏɸɼɷɻʍʖɹɷɿɲɶɿɲɲʑʌɿʉʏʉɴʌɳɷʐ͖

ɉʋʉɷɸɿʃʆʑʘʃɳʏɿʋʉʐɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ
Ɍʐʍɿʃɳʃɲɿʅʋʉʌɸʀʏɸʆɲʉɷɻɶɼʍɸʏɸʏʉ
ʐʋɻʌɸʍɿɲʃʊʊʖɻʅɲ͘

ɉʋʉɷɸɿʃʆʑʘʃɳʏɿʋʉʐɲʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿ
ɀɻʆʏʉʐʋʉɶʌɳʗɸʏɸʍɸʃɲʅʀɲʋɸʌʀʋʏʘʍɻ͊

ȵʃʔʌɳɺʘɲʆɿʃɲʆʊʏɻʏɲ
ȴɸʆɸʀʅɲɿʍɸɽɹʍɻʆɲɸʋɿɷɿʉʌɽʙʍʘɲʐʏʊʏʉ
ʋʌɳɶʅɲ͘

ȵʃʔʌɳɺʘʃʙʄʐʅɲ
ȴʐʍʏʐʖʙʎɷɸʆʅʋʉʌʙʆɲɹʌɽʘ͘ɀɸɹʖɸɿʃɲʄɹʍɸɿ
ɻʉɿʃʉɶɹʆɸɿɲɀɳɶɸʌ͘

Ʌɲʌʉʐʍɿɳɺʘʃɳʏɿʘʎʅɻɸʔɿʃʏʊ
ȳɿɲʏɻʆʙʌɲɷɸʆɴʄɹʋʘʄʑʍɻʍʏʉʋʌʊɴʄɻʅɲ͘

30382
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Ȱʆʏɿɷʌʙʍɸʃʉʅʋʄɿʅɹʆʏɲ

Ⱦɳʆʘʃʉʅʋʄɿʅɹʆʏɲ
ȶɶɿʆɸʋʉʄʑʊʅʉʌʔʉ͘ɇʐɶʖɲʌɻʏɼʌɿɲ͊

Ȱʆʏɿɷʌʙʍɸɸʐʖɲʌɿʍʏʀɸʎ
ȵʐʖɲʌʀʍʏɻʍɼʅʉʐ͊

ȵʐʖɲʌɿʍʏʙ
ɇɲʎɸʐʖɲʌɿʍʏʙʋʉʄʑ͘

Ȱʆʏɿɷʌʙʍɸʍʐɶɶʆʙʅɻ
Ʌɲʌɲʃɲʄʙ͕ʏʀʋʉʏɲ͊

ȷɻʏʙʍʐɶɶʆʙʅɻ
Ⱥɹʄʘʆɲɺɻʏɼʍʘʍʐɶɶʆʙʅɻɶɿɲɲʐʏʊ͘

ɇʏɹʄʆʘʖɲɿʌɸʏʀʍʅɲʏɲ
;ȴʙʍɸʖɲɿʌɸʏʀʍʅɲʏɲʍʏɻɀɳʌɽɲ͘Ϳʹ Ɂɲɿ͕ɽɲʏɻʎ
ʏɲʅɸʏɲʔɹʌʘ͘

Ȱʋɲʆʏʙʍʏʉʏɻʄɹʔʘʆʉʊʏɲʆʅɸʃɲʄʉʑʆ
Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎʏɻʄɸʔʘʆɿʃʉʑʃɲʏɲʄʊɶʉʐ͕ʏɿ
ɸʋɿɽʐʅɸʀʏɸ͖

ɀɿʄɳʘʍʏʉʏɻʄɹʔʘʆʉʊʏɲʆʃɲʄʙʃɳʋʉɿʉʆ
ȵʀʅɲɿɻɇʉʑɺɿ͕ɶɸɿɲʍʉʐɅɹʏɸʌ͊

Ȱʋɸʐɽʑʆʉʅɲɿʍɸʃɳʋʉɿʉʆ
Ɂɲʍʉʐʋʘ͕ɷɿʃʊʍʉʐɸʀʆɲɿɲʐʏʊ͖

;ȱʋʋɸʄʏͿ͘ʹ ɍɲʀʌʉʅɲɿʋʉʐʍɲʎɶʆʘʌʀɺʘ͕ʃʑʌɿɸ
ȱʋʋɸʄʏ͘
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Ⱦɲʄʙʃɳʋʉɿʉʆʆɲʋɳʌɸɿʏʉʆʄʊɶʉ
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ȴʀʆʘʏʉʆʄʊɶʉ
Ʌɸʎɸʍʑʋʌʙʏɲɶɿɲʏɿʎɷɿɲʃʉʋɹʎʍɲʎ͘

ȷɻʏɳʘʏɻʆʋʌʉʍʉʖɼʏʉʐɲʃʌʉɲʏɼ
ɂɹʌɸʏɸ͕ɹʖʉʐʅɸʋʉʄʄʉʑʎɳʆɸʌɶʉʐʎʃɲɿʋʉʄʄʉʀ
ɲʆʏɿʅɸʏʘʋʀɺʉʐʆɷʐʍʃʉʄʀɸʎ͙

ȴɻʄʙʆʘɸʋɿɽʐʅʀɲʆɲɷɿɲʏɻʌɼʍʘʏʉʆʄʊɶʉ
Ⱥɲʅɿʄɼʍɸɿʎʍɸʄʀɶʉ͕ʅʋʉʌʙʆɲʏɸʄɸɿʙʍʘʏɻʆ
ʋʌʊʏɲʍɼʅʉʐ͖

ȴɿɲʃʊʋʏʘ ʃɳʋʉɿʉʆ
Ʌʌɲɶʅɲʏɿʃɳ; Ʌɿʍʏɸʑɸʏɸʋʌɲɶʅɲʏɿʃɳ, ʊʏɿ͙͍

ȷɻʏɳʘʏʉʆʄʊɶʉ
Ɂɲʍɲʎʃɳʆʘʅʀɲɸʌʙʏɻʍɻ͖ȴɸʆʏʉɽɸʘʌɸʀʏɸʃɿ
ɸʍɸʀʎɲʃʌɿɴʊ͖

Ƀʌɶɲʆʙʆʘʏʉʆʄʊɶʉʅʉʐɼʏɻʆɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲ

Ȱʆʏɿɷʌʙʍɸɸʐʖɹʎ
Ⱦɲʄɼʊʌɸʇɻ͊ʹ ȵʐʖɲʌɿʍʏʙ͕ɸʋʀʍɻʎ͘

ȵʃʔʌɳɺʘɸʐʖɹʎ
Ⱦɲʄɹʎɷɿɲʃʉʋɹʎʃɲɿʃɲʄɼʇɸʃʉʑʌɲʍɻ͘

ɇʐʄʄʐʋʉʑʅɲɿ
Ⱥɲɼɽɸʄɲʆɲɸʃʔʌɳʍʘʏɲɽɸʌʅɳʅʉʐ
ʍʐʄʄʐʋɻʏɼʌɿɲ͘

;Ɉʉʔʊʌɸʅɲɸʀʆɲɿʋʉʄʑʊʅʉʌʔʉ͘Ϳʹ Ɂɲɿ͕ʍʉʐ
ɲʌɹʍɸɿ͖ɍɲʀʌʉʅɲɿ͘
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ȵʄɹɶʖʘɸɳʆɸʀʆɲɿʃɲʏɲʆʉɻʏʊʏʉʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʉ
ʏʘʆʄɸɶʊʅɸʆʙʆʅʉʐ
;ɀɸʃʉɿʏɳʎʅɸɸʌʘʏɻʅɲʏɿʃʊ͘ͿȾɲʏɲʄɲɴɲʀʆɸɿʎʏɿ
ɽɹʄʘʆɲʋʘ͖

ȵʄɹɶʖʘɸɳʆʉʍʐʆʉʅɿʄɻʏɼʎʅʉʐʅɸɲʃʉʑɸɿ
;ȵʅʋʌʊʎ͕ɸʅʋʌʊʎ͕ɷɸʆɲʃʉʑʘʏʀʋʉʏɲ͘Ϳɀɸɲʃʉʑʎ͖

ȷɻʏɳʘɸʋɸʇɼɶɻʍɻ͕ʍʖʉʄɿɲʍʅʊ
;Ƀʏʑʋʉʎɸʀʆɲɿɸʆʏɸʄʙʎɸʃʏʊʎʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎ͘Ϳ
ʹ ȵʃʏʊʎʋʌɲɶʅɲʏɿʃʊʏɻʏɲʎ͖Ɉɿɽɹʄɸʏɸʆɲʋɸʀʏɸʅɸ
ɲʐʏʊ͖

Ʌɲʌɲʃɲʄʙɶɿɲɶʄʘʍʍɿʃɼɸʋɸʇɼɶɻʍɻ
ɀʋʉʌɸʀʏɸʆɲʅʉʐɸʇɻɶɼʍɸʏɸʏɿɸʀʆɲɿɻɷɿɳɴɲʍɻ
ʋɸɺʙʆ͖

ȴɻʄʙʆʘ ʅɻ ʃɲʏɲʆʊɻʍɻ
;ȴɸʆʅɿʄɳʘʃɲʄɳȳɸʌʅɲʆɿʃɼ͘ͿȺɲʅʋʉʌʉʑʍɲʏɸʆɲ
ʅɿʄɳʏɸʄʀɶʉʋɿʉɲʌɶɳʋɲʌɲʃɲʄʙ͖

Ʌɲʌɲʃɲʄʙɶɿɲɸʋɲʆɳʄɻʗɻ
ɇʐɶɶʆʙʅɻ͕ɲʄʄɳɷɸʆʍɸʃɲʏɲʄɲɴɲʀʆʘ͘

Ⱦɲʄʙʃɳʋʉɿʉʆʆɲʍʘʋɳʍɸɿ
ɇʏɲʅɲʏɼʍʏɸʋɲʌɲʃɲʄʙʆɲʅɿʄɳʏɸ͘

ȴɸʀʖʆʘʊʏɿɲʃʉʑʘʋʌʉʍɸʃʏɿʃɳ
;ȴɸʆɼʏɲʆɳʍʖɻʅʉ͙Ϳʹ Ȱʋʉʄʑʏʘʎ͘;Ȱʆʃɲɿɷɸʆʏʉ
ʋɸʌʀʅɸʆɸʃɲʆɸʀʎ͘Ϳ

ȾʐʌʀɲɌʉʆʏɳʆɲ͕Ɉɿɽɲʄɹɶɲʏɸɸʍɸʀʎɶɿɲɲʐʏʊʏʉ
ɽɹʅɲ͖
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Ȱʄʄɳɺʘɽɹʅɲ
Ʌɲʌɸʅʋɿʋʏʊʆʏʘʎ͕ʏɻʆɸʋʊʅɸʆɻɸɴɷʉʅɳɷɲɽɲ
ʄɸʀʋʘ͘
Ƀʄʉʃʄɻʌʙʆʘɹʃʔʌɲʍɻ
ȶʏʍɿʄʉɿʋʊʆʉʄʉʃʄɻʌʙʍɲʅɸʅɿɲʖɲʌɳʏɻʆ
ɷʉʐʄɸɿɳʅɲʎɶɿɲʍɼʅɸʌɲ͘

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȴʀʆʘʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲ
Ɉɲɲʌʙʅɲʏɲɶɿɲʋɲʌɳɷɸɿɶʅɲɸʀʆɲɿʍɸʅɸʌɿʃɹʎ
ʖʙʌɸʎʋʉʄʑʔɽɻʆɳ͘

Ȱʋɲʌɿɽʅʙ
Ʌʌʉʍʃɲʄʉʑʅɸʏʊʍʉɸʍɹʆɲʊʍʉʃɲɿʏʉʐʎɶʉʆɸʀʎ
ʍʉʐʍʏʉʍʋʀʏɿʅɲʎ͘

Ʌɲʌɲʔʌɳɺʘ
ȵʆʆʉʙɲʐʏʉʑʎ͕ʋʉʐʋɻɶɲʀʆʉʐʆʍɸɲʐʏʊʏʉ
ʍʖʉʄɸʀʉ͘

ȴɿʉʌɽʙʆʘʏʉʆɸɲʐʏʊʅʉʐ
ȹʏɲʆɷʐʍɲʌɸʍʏɻʅɹʆʉʎ͘Ʉʖɿ͕ɼɽɸʄɲʆɲʋʘ͕ɼʏɲʆ
ʅɳʄʄʉʆɸʇʉʌɶɿʍʅɹʆʉʎ͘

ȷɻʏʙ ɴʉɼɽɸɿɲ ɹʃʔʌɲʍɻʎ
;ɇʏɲʗʙʆɿɲͿɇʐɶɶʆʙʅɻ͕ʋʙʎʄɹɶɸʏɲɿɲʐʏʊɸʃɸʀ͍

ȴɿʍʏɳɺʘ, ʗɳʖʆʘ ʄɹʇɸɿʎ
Ⱦɲɿʅɸʏɳʔɽɳʍɲʅɸ͙͕͘ʍʏɻʆɸɸɸ͕ʍɸɲʐʏɼʏɻʆ
ʋʊʄɻ͕ɷɸʆʅʉʐɹʌʖɸʏɲɿʏʉʊʆʉʅɳʏɻʎ͕ɼʅɲʍʏɲʆ
ʄʉɿʋʊʆɸʃɸʀʃɲɿ͙

ȵɿʍɳɶʘɹʃʔʌɲʍɻ
Ɉʉɽɹʅɲɸʀʆɲɿʏʉɸʇɼʎ͗Ȱʐʏʊʎʋɼʌɸʏɲʖʌɼʅɲʏɲ
ʃɲɿɲʐʏɼ͙

ȵʋɸʇɻɶʙ, ʍʖʉʄɿɳɺʘ ʅʀɲ ɹʃʔʌɲʍɻ
Ʌʙʎɼʏɲʆʏʉʋɲɿʖʆʀɷɿ͍ʹ Ʉʖɿʃɲʄʊ͘ɈʉȰʅɴʉʑʌɶʉ
ɼʏɲʆʃɲʄʑʏɸʌʉ͕ɼʅɳʄʄʉʆ͕ʄɿɶʊʏɸʌʉʃɲʃʊɲʋʊʏɻʆ
ɀʋɳɶɸʌʆ͘

30386
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Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2016-2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ
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Τεύχος Β’ 2871/09.09.2016

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02028710909160068*

