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Άρθρο 3 
Μέτρα για την καταστολή της φοροδιαφυγής 
στην άµεση και έµµεση φορολογία. 
Τροποποίηση διατάξεων των νόµων 1882/1990, 
2523/1997, 2960/2001 
………………………………………. 
θ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 21 του ν. 2523/1997 α- 
ντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Η ποινική δίωξη ασκείται αυτεπάγγελτα. Η µηνυτή- 
ρια αναφορά υποβάλλεται από τον Προϊστάµενο της αρ- 
µόδιας ∆.Ο.Υ. ή τον Προϊστάµενο της υπηρεσίας που 
διενήργησε τον έλεγχο σε περίπτωση που ο έλεγχος 
διενεργήθηκε από όργανα του Σώµατος ∆ίωξης Οικονο- 
µικού Εγκλήµατος (Σ.∆.Ο.Ε.) ή των ελεγκτικών κέντρων 
του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α΄) ή υποβάλ- 
λεται από τον Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Φο- 
ρολογικών Ελέγχων της Γενικής Γραµµατείας Φορολογι- 
κών και Τελωνειακών Θεµάτων του Υπουργείου Οικονο- 
µικών, ως εξής: 
α) Η µηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται αµέσως µε την 
ολοκλήρωση του ελέγχου και ζητείται από τον αρµόδιο 
εισαγγελέα η κατά προτεραιότητα εκδίκαση της υπόθε- 
σης, µε βάση τα πορίσµατα του φορολογικού ελέγχου, 
ανεξάρτητα εάν έχει ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του αρ- 
µόδιου διοικητικού δικαστηρίου: 
αα) στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 
17, εφόσον ο Εισαγγελέας Οικονοµικού Εγκλήµατος πα- 
ραγγείλει την άµεση άσκηση ποινικής δίωξης, 
ββ) στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 18, εφόσον ο φορολογικός έλεγχος έχει διατα- 
χθεί για την ηµεροµηνία που διενεργήθηκε, µε ειδική ε- 
ντολή ελέγχου του Υπουργού Οικονοµικών, 
γγ) στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 
18, 
δδ) στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 
19 και 
εε) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 
19, εφόσον το πλήθος των µη εκδοθέντων παραστατι- 
κών στοιχείων είναι πλέον των δέκα ή υπερβαίνουν σε α- 
ξία τα πεντακόσια (500) ευρώ. 
β) Η µηνυτήρια αναφορά υποβάλλεται µέσα σε ένα (1) 
µήνα από την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας διοικη- 
τικής επίλυσης της διαφοράς, επί της οικείας απόφασης 
επιβολής προστίµου του Κ.Β.Σ. ή κατά της οικείας πρά- 
ξης επιβολής φόρου, τέλους ή εισφοράς και ανεξάρτητα 
αν κατά της απόφασης αυτής ή της πράξης ασκήθηκε 
προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου διοικητικού δικαστηρί- 
ου: 
αα) στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 18, εφόσον ο φορολογικός έλεγχος δεν έχει 
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διαταχθεί µε ειδική εντολή του Υπουργού Οικονοµικών, 
ββ) στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου και την περί- 
πτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 19 και 
γγ) στις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 
19, εφόσον το πλήθος των µη εκδοθέντων παραστατι- 
κών στοιχείων δεν υπερβαίνει τα δέκα ή δεν υπερβαίνει 
σε αξία τα πεντακόσια (500) ευρώ. 
Η ποινική δίωξη δεν αρχίζει πριν από την τελεσίδικη 
κρίση του διοικητικού δικαστηρίου στην προσφυγή που 
ασκήθηκε ή σε περίπτωση µη άσκησης προσφυγής πριν 
από την οριστικοποίηση της φορολογικής εγγραφής µε 
την πάροδο της νόµιµης προθεσµίας για την άσκηση 
προσφυγής κατά της εγγραφής αυτής: 
αα) στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 
17 και 
ββ) στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 
17, εφόσον δεν παραγγέλθηκε η άµεση άσκηση ποινικής 
δίωξης από τον Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος. 
Η ποινική δίωξη δεν αρχίζει σε καµία από τις ανωτέρω 
περιπτώσεις, επίσης, αν αυτός κατά του οποίου πρόκει- 
ται να ασκηθεί, αποδεικνύει ότι έχει έναντι του ∆ηµοσί- 
ου ή των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α- 
παίτηση βέβαιη και εκκαθαρισµένη, ποσού ίσου ή µεγα- 
λύτερου του ποσού των φόρων, τελών και εισφορών, για 
τα οποία επρόκειτο να ασκηθεί η ποινική δίωξη.» 
………………………………………………………………. 
 
Άρθρο 11 
Συµψηφισµός απαιτήσεων 
Το άρθρο 83 του Κ.Ε.∆.Ε. αντικαθίσταται ως εξής: 
«Άρθρο 83 
Ενέργειες και αποτελέσµατα συµψηφισµού 
1. Βέβαιη και εκκαθαρισµένη χρηµατική απαίτηση του 
οφειλέτη κατά του ∆ηµοσίου, η οποία αποδεικνύεται µε 
τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή δηµόσιο έγγραφο, συµ- 
ψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη αυτού προς το ∆ηµόσιο. 
2. Ο συµψηφισµός προτείνεται µε δήλωση του οφειλέ- 
τη που υποβάλλεται στη ∆.Ο.Υ., η οποία είναι αρµόδια 
για την είσπραξη του χρέους. Ο συµψηφισµός µπορεί να 
ενεργείται και αυτεπάγγελτα, µε πράξη του προϊσταµέ- 
νου της ίδιας υπηρεσίας, εφόσον από τα υπάρχοντα 
στοιχεία αποδεικνύεται η απαίτηση του οφειλέτη. Απαί- 
τηση του ∆ηµοσίου παραγεγραµµένη αντιτάσσεται σε 
συµψηφισµό για µια τριετία από τη συµπλήρωση της πα- 
ραγραφής. 
Η δήλωση του οφειλέτη για συµψηφισµό της απαίτη- 
σης κατά του ∆ηµοσίου ή το έγγραφο του προϊσταµένου 
της ∆.Ο.Υ. για αυτεπάγγελτο συµψηφισµό κοινοποιείται 
στην εκκαθαρίζουσα την απαίτηση υπηρεσία, η οποία υ- 
ποχρεούται σε άµεση απόδοση του συµψηφισθέντος πο- 
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σού. 
3. Με τις πιο πάνω προϋποθέσεις επιτρέπεται ο συµ- 
ψηφισµός απαιτήσεων κατά του ∆ηµοσίου µε χρέη προς 
το ∆ηµόσιο που καταβάλλονται µε ταυτόχρονη υποβολή 
δήλωσης φόρου ή άλλου εσόδου. Η δήλωση συµψηφι- 
σµού, που υποβάλλεται µετά τη λήξη της προθεσµίας υ- 
ποβολής της δήλωσης που αναφέρεται στο προηγούµε- 
νο εδάφιο, δεν απαλλάσσει τον οφειλέτη από τις συνέ- 
πειες της εκπρόθεσµης υποβολής της. 
4. Με το συµψηφισµό οι αµοιβαίες απαιτήσεις απο- 
σβένονται από την ηµεροµηνία που συνυπήρξαν και κατά 
το µέρος που καλύπτονται, µε την επιφύλαξη των άρ- 
θρων 89 και 94 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄). 
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζο- 
νται οι προϋποθέσεις και η ειδικότερη διαδικασία, µε την 
τήρηση των οποίων εξαιρούνται από τον αυτεπάγγελτο 
συµψηφισµό χρηµατικές απαιτήσεις του οφειλέτη έναντι 
του ∆ηµοσίου µε βεβαιωµένα αλλά µη ληξιπρόθεσµα 
χρέη του προς το ∆ηµόσιο. 
6. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώ- 
δικα.» 
 
 
Άρθρο 44 
Θέµατα Οικονοµικής και Κοινωνικής 
Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) 
1. Οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, και 11 του άρθρου 3 του 
ν. 2232/1994 (ΦΕΚ 140 Α΄), αντικαθίστανται ως εξής: 
«1. H Ο.Κ.Ε. αποτελείται από τον Πρόεδρο και άλλα ε- 
ξήντα µέλη τα οποία συνθέτουν τρεις οµάδες µε ίσο α- 
ριθµό µελών.» 
«3. Τα µέλη της πρώτης οµάδας ορίζονται: α) ανά τέσ- 
σερα από το Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών 
(Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιο- 
τεχνών, Εµπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), την Ένωση Ε- 
µπορικών Συλλόγων Ελλάδος (Ε.Ε.Σ.Ε.), το Σύνδεσµο 
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) και β) α- 
νά ένα από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, την Ένωση 
Ελλήνων Εφοπλιστών, το Σύνδεσµο Ανωνύµων Τεχνικών 
Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης 
(Σ.Α.Τ.Ε.), την Οµοσπονδία Κατασκευαστών-Οικοδοµι- 
κών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ο.Ε.Ε.). » 
 
 
Άρθρο 45 
Ρυθµίσεις θεµάτων Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
 
12. Το Ελληνικό ∆ηµόσιο δύναται να εξοφλεί παντός 
είδους υποχρεώσεις του, σε εθνικό ή αλλοδαπό νόµι- 
σµα, προς όλους τους φορείς του δηµόσιου ή ιδιωτικού 
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τοµέα, µε τη σύµφωνη γνώµη τους, µε έκδοση κρατικών 
χρεογράφων εντόκων γραµµατίων ή οµολόγων ή άλλων 
τίτλων δανεισµού, στο πλαίσιο του εκάστοτε εκτελούµε- 
νου Κρατικού Προϋπολογισµού. Με απόφαση του Υ- 
πουργού Οικονοµικών καθορίζονται το ύψος των εκδιδό- 
µενων τίτλων, ο σκοπός, οι όροι, οι διαδικασίες και κάθε 
άλλη τεχνική λεπτοµέρεια που αφορά την έκδοσή τους. 
Η παρούσα διάταξη ισχύει από 12 ∆εκεµβρίου 2010. 
 
 
Άρθρο 48 
Α. Αναστολή µέτρων αναγκαστικής είσπραξης οφει- 
λών 
1. Αναστέλλεται έως την 31.12.2012 η λήψη αναγκα- 
στικών και λοιπών µέτρων είσπραξης κατά των οφειλε- 
τών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, εκτός του ΟΓΑ, 
οι οποίοι είτε έχουν εκπέσει της ρύθµισης οφειλών του 
ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) ή αντίστοιχων προηγούµενων 
ρυθµίσεων είτε δεν έχουν υπαχθεί σε αυτές. Προϋποθέ- 
σεις της αναστολής αυτής και της υπαγωγής στον κατω- 
τέρω διακανονισµό είναι: 
α) η υποβολή σχετικής αίτησης του οφειλέτη στις αρ- 
µόδιες υπηρεσίες των ασφαλιστικών φορέων, 
β) η ανελλιπής καταβολή των από 1.1.2011 και εφεξής 
τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, 
γ) η καταβολή ποσού που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 
20% των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, όπως 
προσδιορίζονται παρακάτω έναντι της κατωτέρω κεφα- 
λαιοποιηµένης οφειλής. 
 
Ειδικότερα: 
i. Το ποσό αυτό σε ό,τι αφορά το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και τα 
λοιπά ταµεία ασφάλισης µισθωτών καταβάλλεται σε µη- 
νιαία βάση, αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25% της κατά τα 
κατωτέρω κεφαλαιοποιηµένης οφειλής, δεν µπορεί να 
είναι µικρότερο του 20% και µεγαλύτερο του 40% επί 
του µέσου όρου των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών 
του τελευταίου τριµήνου του έτους 2010 και σε καµία 
περίπτωση δεν µπορεί να υπολείπεται των εκατόν πενή- 
ντα (150) ευρώ. Εφόσον κατά το τελευταίο τρίµηνο του 
2010 ή µέρους αυτού δεν υφίστατο υποχρέωση καταβο- 
λής ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ταµείων µισθωτών 
λόγω µη απασχόλησης προσωπικού, το καταβλητέο πο- 
σό αντιστοιχεί στο 1,25% της κεφαλαιοποιηµένης οφει- 
λής χωρίς να υπολείπεται των εκατόν πενήντα (150) ευ- 
ρώ. 
ii. Ειδικά για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ, το ποσό της 
διµηνιαίας καταβολής υπολογίζεται µε βάση την εισφο- 
ρά που ισχύει κατά την ηµεροµηνία υποβολής του αιτή- 
µατος υπαγωγής στόν διακανονισµό, χωρίς να υπολείπε- 
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ται των εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Σε περίπτωση που έ- 
χουν διακόψει την ασφάλισή τους στον Οργανισµό αυ- 
τόν, ως εισφορά θεωρείται η αντιστοιχούσα στην ασφα- 
λιστική κατηγορία όπου βρίσκονταν κατά το χρόνο δια- 
κοπής της ασφάλισης, 
iii. Για τους οφειλέτες των ταµείων ασφάλισης αυτοα- 
πασχολούµενων - ανεξάρτητα απασχολούµενων, πλην 
ΟΑΕΕ, ισχύουν αναλόγως τα αναφερόµενα στην περί- 
πτωση ii της παραγράγου αυτής, µε εξαίρεση τη δόση 
που είναι µηνιαία και το ελάχιστο ποσό αυτής που ανέρ- 
χεται στα εκατό (100) ευρώ. 
Η υπαγωγή στο διακανονισµό αυτόν συνεπάγεται την 
κεφαλαιοποίηση των ληξιπρόθεσµων µέχρι 31.12.2010 
οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών µετά των αναλο- 
γούντων πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών 
επιβαρύνσεων προστίµων και λοιπών εξόδων αναγκαστι- 
κών µέτρων. 
2. Στο διακανονισµό της παραγράφου 1 του άρθρου 
αυτού δύνανται να υπαχθούν και οι εξής κατηγορίες ο- 
φειλετών: 
i. Όσοι οφείλουν εισφορές και για το χρονικό διάστη- 
µα από 1.1.2011 και εφεξής, εφόσον καταβάλουν τις ο- 
φειλές αυτές εφάπαξ ή τις ρυθµίσουν σύµφωνα µε το ν. 
3863/2010. 
ii. Για το υπόλοιπο της οφειλής τους, όσοι έχουν εντα- 
χθεί στη ρύθµιση του v. 3863/2010 ή άλλων αντίστοιχων 
προηγούµενων ρυθµίσεων, µε παράλληλη απώλεια των 
ευεργετηµάτων που τους είχαν παρασχεθεί δυνάµει των 
προηγούµενων ρυθµίσεων, 
iii. Όσοι οφειλέτες του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή άλλων φορέων α- 
σφάλισης µισθωτών δεν απασχολούν υπαλλήλους, εφό- 
σον απασχολήσουν έναν ή περισσότερους υπαλλήλους 
για το χρονικό διάστηµα έως την 31.12.2012 και για όσο 
διάστηµα απασχολούν προσωπικό. 
3. Οφειλέτης του ΟΑΕΕ, ο οποίος προκαταβάλλει τις 
εισφορές, του δικαιούται έκπτωση, η οποία ορίζεται για 
τον πρώτο µήνα προπληρωµής σε 1%, προσαυξανόµενο 
κατά 1% για κάθε επόµενο µήνα προπληρωµής και µέχρι 
12 συνεχείς µήνες. Με απόφαση του Υπουργού Εργα- 
σίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µπορεί το ποσοστό της 
έκπτωσης αυτής να τροποποιείται. 
4. Στις ως άνω διατάξεις δύνανται να υπαχθούν οφει- 
λέτες, µετά από αίτησή τους στα οριζόµενα από τις περι- 
πτώσεις α΄και β΄της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του 
ν. 3863/2010 αρµόδια όργανα ανεξαρτήτως ποσού οφει- 
λής. Ειδικότερα οφειλέτες, το ποσό της συνολικής οφει- 
λής των οποίων υπερβαίνει: α) για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το ποσό 
των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, β) για τους 
λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς το ποσό των ογδόντα χι- 
λιάδων (80.000) ευρώ και γ) για τον ΟΓΑ το ποσό των 
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διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ, µπορούν να υπα- 
χθούν στις ρυθµίσεις του άρθρου 55 του ν. 3863/2010 και 
βάσει των κριτηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 
2 του άρθρου αυτού, να τύχουν ευνοϊκότερης ρύθµισης 
ως προς το ποσό της δόσης, το οποίο αντιστοιχεί στο 
0,80% της ως άνω κεφαλοποιηµένης οφειλής. 
To ποσό αυτό δεν µπορεί να είναι µικρότερο του 20% 
ούτε µεγαλύτερο του 40% των ασφαλιστικών εισφορών, 
όπως αυτές προσδιορίζονται στην παράγραφο 1 του πα- 
ρόντος άρθρου. Στην περίπτωση οφειλετών που κατά το 
τελευταίο τρίµηνο του 2010 ή µέρους αυτού δεν είχαν υ- 
ποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών υπέρ τα- 
µείων µισθωτών λόγω µη απασχόλησης προσωπικού, το 
καταβλητέο ποσό δόσης αντιστοιχεί στο 0,80% της κε- 
φαλαιοποιηµένης οφειλής. 
5. Σε περίπτωση που δεν έχει αποπληρωθεί κατά τα ως 
άνω το σύνολο της οφειλής έως τις 31.12.2012, παύει α- 
πό 1.1.2013 η περίοδος αναστολής των µέτρων εισπρά- 
ξεως και το υπόλοιπο της οφειλής εξοφλείται είτε εφά- 
παξ είτε µε εκ νέου ρύθµισή του κατά τα άρθρα 53-62 
του ν. 3863/2010. 
6. Στους οφειλέτες που υπάγονται στον παρόντα δια- 
κανονισµό και τηρούν τους όρους του χορηγείται βεβαί- 
ωση ασφαλιστικής ενηµερότητας διάρκειας δύο (2) µη- 
νών, υπό την προϋπόθεση ότι ο διακανονισµός τηρείται 
έναντι όλων των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλι- 
σης στους οποίους υπάγεται το προσωπικό των επιχει- 
ρήσεων ή ο αυτοαπασχολούµενος. Προκειµένου για το Ι- 
ΚΑ - ΕΤΑΜ εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του 
άρθρου 8 παράγραφος 5ε του α.ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 
A΄). 
7. Οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης διατηρούν σε κά- 
θε περίπτωση το δικαίωµα: α) να δίνουν εντολές παρα- 
κράτησης µέρους ή του συνόλου της χρηµατικής απαίτη- 
σης του οφειλέτη κατά τρίτων προσώπων, για την εί- 
σπραξη της οποίας ζητείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενη- 
µερότητας, β) να προβαίνουν σε συµψηφισµό των χρη- 
µατικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του οικείου α- 
σφαλιστικού φορέα και µέχρι του ύψους των ληξιπρόθε- 
σµων οφειλών του. Στις ανωτέρω περιπτώσεις α΄και β΄ 
το παρακρατούµενο ή συµψηφιζόµενο ποσό δεν µπορεί 
να υπερβαίνει το διπλάσιο της προβλεπόµενης δόσης. 
8. Στους αυτοτελώς απασχολούµενους ασφαλισµέ- 
νους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, που οφεί- 
λουν ληξιπρόθεσµες ασφαλιστικές εισφορές ποσού εξα- 
κοσίων (600) ευρώ και άνω, παρέχεται και κατά παρέκ- 
κλιση των διατάξεων των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρ- 
θρου 57 του ν. 3863/2010, χωρίς να απαιτείται η καταβο- 
λή του παραβόλου της παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 
3863/2010, η ευχέρεια εξόφλησης σε δόσεις των καθυ- 
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στερούµενων οφειλών τους, υπό την προϋπόθεση της ε- 
µπρόθεσµης καταβολής των τρεχουσών εισφορών τους: 
i. Προβλέπονται έως είκοσι (20) τριµηνιαίες δόσεις, ε- 
λάχιστου ποσού εκατόν πενήντα (150) ευρώ έκαστη. Η 
πρώτη δόση προκαταβάλλεται µαζί µε τις τρέχουσες ει- 
σφορές κατά την έναρξη της ρυθµίσεως. 
ii. Η µη εµπρόθεσµη καταβολή δύο συνεχόµενων δό- 
σεων, καθώς και η µη καταβολή των τρεχουσών εισφο- 
ρών συνεπάγεται την έκπτωση από τη ρύθµιση και καθι- 
στά άµεσα απαιτητό το σύνολο του οφειλόµενου ποσού. 
iii. Στους οφειλέτες που υπάγονται στην παρούσα ρύθ- 
µιση και τηρούν τους όρους αυτής χορηγείται βεβαίωση 
ασφαλιστικής ενηµερότητας διάρκειας έως έξι µηνών. 
iν. Στην παρούσα ρύθµιση µπορούν να υπαχθούν και ό- 
σοι έχουν ρυθµίσει τις οφειλές τους µε άλλες διατάξεις, 
όσον αφορά στο µέρος της οφειλής που δεν έχει ει- 
σπραχθεί. 
ν. Με την υπαγωγή τους στην πρόβλεψη της παραγρά- 
φου αυτής αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών και λοι- 
πών µέτρων είσπραξης εναντίον τους. 
νi. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 53 
έως και 62 του ν. 3863/2010. 
 
 


