
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
ΣΤΑ ΜΕΣΑ 
ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Άνεργοι - Άνεργες από τις γειτονιές της Αθήνας
anergoi_geitonies@espiv.net
http://anergoigeitonion.espivblogs.net

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ



Μα κανείς να μην πληρώνει εισιτήριο; 
Τα ΜΜΜ τα χρησιμοποιούν σχεδόν αποκλειστικά μετανάστες, άνεργοι,

χαμηλόμισθοι και συνταξιούχοι, με λίγα λόγια οι μη έχοντες, όσοι είναι
στον πάτο του βαρελιού. Οπότε ναι, κανένας επιβάτης δεν πρέπει να εί-
ναι υποχρεωμένος να πληρώνει εισιτήριο.

Και πώς θα χρηματοδοτούνται τα ΜΜΜ ώστε να καλύπτεται το
κόστος λειτουργίας τους και τα όποια ελλείμματα; 

Ο ΟΑΣΑ χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση κατά συνέπεια από όλους
εμάς (εργαζόμενους, ανέργους και συνταξιούχους) μέσω των άμεσων
και έμμεσων φόρων και κάθε λογής τελών που καταλήγουν στα κρατικά
ταμεία και έχουν αυξηθεί δραματικά τον τελευταίο καιρό.

Όσο για τα ελλείμματα στο τομέα των συγκοινωνιών, δε φταίνε ούτε
οι μισθοί των εργαζομένων, ούτε οι «χαμηλές τιμές των εισιτηρίων» ούτε
η «λαθρεπιβίβαση». Είναι αποτέλεσμα των οικονομικών σκανδάλων (μί-
ζες, προμήθειες) και των κυβερνητικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν όλα
αυτά τα χρόνια και πρέπει να αλλάξουν.

Μήπως η μόνη λύση είναι η ιδιωτικοποίηση;
Η ιδιωτικοποίηση των ΜΜΜ θα οδηγήσει σε χαμηλότερης ποιότητας

υπηρεσίες (π.χ. αραιότερα δρομολόγια, κακή συντήρηση των συρμών,
κατάργηση δρομολογίων και γραμμών). Σε μείωση του προσωπικού και
των μισθών με παράλληλη εντατικοποίηση της εργασίας. Όσοι έζησαν
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Γιατί είμαστε άνεργοι/ες και δε φταίμε εμείς γι’ αυτό.
Γιατί όταν είσαι άνεργος/η και πηγαίνεις σε συνεντεύξεις για δουλεία
από τη μία άκρη της πόλης στην άλλη δε γίνεται να πληρώνεις 1,40 E
για κάθε σου μετακίνηση.
Γιατί οι μισθοί/συντάξεις μειώνονται και τα επιδόματα καταργούνται.
Γιατί όταν παίρνεις το βασικό μισθό, αν βέβαια το αφεντικό σε πληρώ-
νει, μετράς  και το τελευταίο λεπτό προκειμένου να τα βγάλεις πέρα.
Γιατί η υπηρεσία που παρέχουν τα ΜΜΜ είναι κοινωνικό αγαθό όπως η
Υγεία και η Παιδεία. Η Μετακίνηση, το να πας στη δουλεία σου, στο νο-
σοκομείο όταν χρειάζεται, να επισκεφτείς φίλους και συγγενείς ή το να
πας στη σχολή σου είναι μία βασική καθημερινή ανάγκη. 

Γιατί Ελεύθερη Μετακίνηση 
στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς;



την προηγούμενη ιδιωτικοποίηση των λεωφορείων το 1992 από την κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη θυμούνται το χάος που επακολούθησε. Τα κοινωνι-
κά αγαθά πρέπει να ελέγχονται από την κοινωνία και όχι από τους ιδιώ-
τες που σκέφτονται αποκλειστικά το κέρδος. 

Σήμερα, τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς είναι κατ’ επίφαση μόνο δημό-
σια αφού στην ουσία  τα διαχειρίζεται το κράτος, που τα αντιμετωπίζει
ως περιουσιακό στοιχείο προς εκποίηση και (ειδικά παλιότερα) ως πεδίο
εξυπηρέτησης κομματικών συμφερόντων και βολέματος ημετέρων. 

Τα ΜΜΜ πρέπει να είναι κάτω από τον έλεγχο και τη διαχείριση των
εργαζομένων. Εργαζόμενοι στα ΜΜΜ και επιβάτες είμαστε οι μόνοι αρ-
μόδιοι να αποφασίζουμε για το αν θα υπάρχει αντίτιμο, ποιο θα είναι
αυτό και πώς θα επιμερίζεται. Εμείς είμαστε οι καταλληλότεροι να σχε-
διάσουμε τι είδους συγκοινωνίες θέλουμε, όχι σύμφωνα με οικονομίστι-
κα κριτήρια αλλά με βάση τη διασφάλιση της σύνδεσης των δήμων και
την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών.
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Όπως η Παιδεία και η Υγεία,
η Μετακίνηση αποτελεί κοινωνικό αγαθό.

Η χρήση των κοινωνικών αγαθών 
πρέπει να  είναι ελεύθερη για όλους μας.

Δεν μπορούμε και δε θέλουμε να χτυπάμε εισιτήριο!!!



Tο να επιβιβάζομαι στα ΜΜΜ χωρίς εισιτήριο 
ή το να παραχωρώ/αποδέχομαι επικυρωμένο 
εισιτήριο ΔΕΝ είναι ποινικά αδικήματα.

Οι πρακτικές της μη επικύρωσης ει-
σιτηρίου ή της παραχώρησης και

αποδοχής επικυρωμένου γίνονται γιατί
πλέον πολλοί από εμάς (τους επιβάτες)
δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα
να αγοράζουμε εισιτήριο σε κάθε με-
τακίνησή μας. Γίνονται, επίσης, ως έν-
δειξη αντίστασης και διαμαρτυρίας
στην επιβολή αυξήσεων σε κοινωνικά
αγαθά σε περίοδο βαθειάς οικονομικής
και κοινωνικής κρίσης με μοναδικό
στόχο την επιπλέον αύξηση του κέρ-
δους, αδιαφορώντας για τις ανάγκες
του κοινωνικού συνόλου. 

Η παραχώρηση εισιτηρίου, συγκεκριμένα, είναι αλληλεγγύη στην πρά-
ξη, προς αυτούς που είναι σε χειρότερη οικονομική κατάσταση. Το να δί-
νουμε το εισιτήριό μας όταν δεν το χρειαζόμαστε πια είναι δείγμα συ-
μπαράστασης, κατανόησης, ανθρωπιάς και προσφοράς.

Ωστόσο, προκειμένου  να αποτραπεί αυτή η κινηματική και ανθρώπινη
πράξη ο ΟΑΣΑ έσπευσε να ενημερώσει- τρομοκρατήσει το επιβατικό
κοινό ότι «η παραχώρηση και αποδοχή επικυρωμένου εισιτηρίου καθώς
και η προτροπή παραχώρησης απαγορεύεται και τιμωρείται από το Νόμο
σύμφωνα με τα αρ.186 παρ2 και 392 Π.Κ».

Τα αρ.186 παρ2 και 392 Π.Κ, που αφορούν στην προτροπή, παραχώ-
ρηση και αποδοχή επικυρωμένου εισιτηρίου, συνυπήρχαν με το αρ.391
Π.Κ περί της δόλιας αποφυγής πληρωμής εισιτηρίου το οποίο όμως κα-
ταργήθηκε. Συγκεκριμένα, στο αρ1 παρ12β Ν2207/1994 ο νομοθέτης
αναφέρει ότι: το αρ.391 καταργείται διότι δεν είναι σκόπιμη η ποινική
πρόβλεψη για την αποφυγή πληρωμής εισιτηρίου, αφού μάλιστα για τις
περισσότερες περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, υπάρ-
χουν διοικητικές κυρώσεις, ικανές να αποτρέψουν την παράνομη συμπε-
ριφορά του επιβάτη. Είναι σαφές ότι ο νομοθέτης αποποινικοποιεί τη δό-
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λια αποφυγή πληρωμής εισιτηρίου αρκούμενος στις διοικητικές, μόνο,
κυρώσεις. Κατ’ επέκταση το να προτρέπεις κάποιον/α να σου δώσει το
εισιτήριό του/της, το να παραχωρείς ή να αποδέχεσαι επικυρωμένο εισι-
τήριο δεν είναι ποινικά αδικήματα.

Επειδή όμως, όποιος έχεις το μαχαίρι και την πίτα κόβει και μοιράζει
όπως θέλει ας εξετάσουμε και την περίπτωση όπου η αντίθετη νομική άποψη
θεωρηθεί βάσιμη και οι παραπάνω πρακτικές θεωρηθούν ποινικά αδική-
ματα. Τότε πρέπει να ξέρουμε ότι διώκονται κατ’ έγκλιση, πρέπει δηλαδή
πρώτα να κατατεθεί μήνυση και δεν επιτρέπεται η σύλληψη του επιβάτη
από τους αστυνομικούς πριν την υποβολή της. Ο ελεγκτής δεν μπορεί να
καταθέσει μήνυση αν δεν πάρει πρώτα ειδική εξουσιοδότηση από τους
αρμόδιους του ΟΑΣΑ. Στην εξουσιοδότηση αυτή θα πρέπει να αναφέρο-
νται τα πλήρη στοιχεία του επιβάτη. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι αδύνατο
να κατέχει ο ελεγκτής αυτή την εξουσιοδότηση ακριβώς τη χρονική στιγ-
μή που γίνεται η υποτιθέμενη παράβαση. Μετά τη λήξη του συμβάντος ο
ελεγκτής δε θα μπορεί να αποδείξει τίποτα.

Το γεγονός ότι ποτέ δεν έχει κατατεθεί μήνυση σε κάποιον/α που δεν
έχει εισιτήριο, αλλά έχουν επιβληθεί μόνο τα γνωστά πρόστιμα, καθώς
και το γεγονός ότι ποτέ δεν έχει κατατεθεί μήνυση σε κάποιον/α που πα-
ραχωρεί ή αποδέχεται επικυρωμένο εισιτήριο, αλλά έχουν γίνει μόνο
προφορικές παρατηρήσεις αποδεικνύει στην πράξη ότι η διοίκηση του ΟΑΣΑ
γνωρίζει ότι δεν πρόκειται για ποινικά αδικήματα.
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Την ερμηνεία των νόμων καθώς και όλες τις νομικές πληροφορίες τις πήραμε από το σχετικό κείμενο
που εξέδωσε η Νομική Αλληλεγγύη Δικηγόρων Θεσσαλονίκης προκειμένου να ενισχύσει το κίνημα ε-
πιβατών Θεσσαλονίκης. (http://epibates-thess.blogspot.gr/2011/02/blog-post_05.html)

Η ελεύθερη μετακίνηση,
η παραχώρηση 

και αποδοχή εισιτηρίου 
είναι πρακτικές 

κοινωνικής άμυνας 
που πρέπει 

να τις εφαρμόζουμε 
και να τις υπερασπιζόμαστε

συλλογικά!!!



Τι κάνω στον έλεγχο χωρίς εισιτήριο.
(Όλα τα παρακάτω ισχύουν τόσο σε λεωφορεία όσο και σε τρόλεϊ, τραμ, ηλεκτρικό, προαστιακό 

και σε όλες τις γραμμές του Μετρό.)

1. Αν εμφανιστεί ελεγκτής είσαι υποχρεωμένος/η να του δώσεις προφο-
ρικά τα στοιχεία σου. Αν δε θέλεις να δείξεις την ταυτότητα ή το δια-
βατήριό σου στον ελεγκτή (για επιβεβαίωση των στοιχείων που έδω-
σες προφορικά) είναι νόμιμο δικαίωμά σου και δε διαπράττεις κανένα
ποινικό αδίκημα. Οι ελεγκτές δεν είναι υπάλληλοι κατά την έννοια του
αρ.13 του Ποινικού Κώδικα, δηλαδή δεν ασκούν δημόσια εξουσία.
Κατ’ επέκταση, δεν έχουν δικαίωμα να σε ανακρίνουν, να διασταυρώ-
σουν και ταυτοποιήσουν τα στοιχεία που τους έδωσες προφορικά, να
κρατήσουν την ταυτότητα ή το διαβατήριό σου, ούτε, φυσικά, να σε
συλλάβουν.

2. Ούτε ο ελεγκτής, ούτε ο οδηγός, ούτε οποιοσδήποτε άλλος δεν έχει το
δικαίωμα να σε κρατήσει – περιορίσει εντός και εκτός του λεωφορείου
(αρ.325 του Π.Κ ). Δηλώνεις ρητά ότι δε θέλεις να παραμείνεις στο λε-
ωφορείο και ζητάς από τον οδηγό και τους ελεγκτές να σε αφήσουν
να κατέβεις στην επόμενη στάση. 

3. Αν με οποιοδήποτε τρόπο περιορίσουν την έξοδό σου διαπράττουν
αυτόφωρο πλημμέλημα εις βάρος σου. Κρατάς τα στοιχεία τους και
καλείς το 100. 
Τα στοιχεία του ελεγκτή αναγράφονται στην υπηρεσιακή του ταυτότητα
που είναι υποχρεωμένος να φέρει σε εμφανές σημείο. Για τα στοιχεία

του οδηγού κρατάς τον αριθμό του λεωφο-
ρείου που βρίσκεται κολλημένος στο παρ-
μπρίζ δεξιά του οδηγού.

Εσύ δεν είσαι υποχρεωμένος να καταθέσεις
μήνυση. Αντίθετα οι αστυνομικοί είναι υπο-
χρεωμένοι να συντάξουν έκθεση σύλληψης
και βεβαίωσης του αδικήματος καθώς η πα-
ράνομη κατακράτηση διώκεται αυτεπάγγελ-
τα. Αν οι αστυνομικοί παραβιάσουν- αμελή-
σουν το καθήκον τους θα πρέπει να τους ανα-
φέρεις.
Θυμήσου ότι η εξύβριση, η απειλή, και η απλή
σωματική βλάβη είναι αυτόφωρα πλημμελήμα-
τα και αυτό ισχύει τόσο για τον επιβάτη όσο και
για τον ελεγκτή. 
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4. Έστω ότι δε σε εμπο-
δίζει κανείς και κατε-
βαίνεις από το λεωφο-
ρείο μαζί με τους ελε-
γκτές: σε καμία περί-
πτωση δεν τους αφή-
νεις να σε οδηγήσουν
στο αστυνομικό τμήμα
ή όπου αλλού θέλουν.
Η κατακράτησή σου
είναι παράνομη ακόμα
και εκτός λεωφορείου.
Το πιο πιθανό είναι ότι
οι ελεγκτές θα έχουν καλέσει ήδη την αστυνομία. Εσύ δεν είσαι υπο-
χρεωμένος να περιμένεις την άφιξή της καθώς δεν έχεις διαπράξει κα-
νένα ποινικό αδίκημα.

5. Αν εμφανιστεί η αστυνομία και σου ζητήσουν τα στοιχεία σου είσαι υπο-
χρεωμένος να τα δώσεις.
(Αν ο ελεγκτής έχει δικαίωμα να καλέσει την αστυνομία για ταυτοποίη-
ση, από τη στιγμή που έχεις δώσει τα στοιχεία σου προφορικά, και αν η
αστυνομία δικαιούται να δίνει τα στοιχεία σου, που είναι προσωπικά
δεδομένα, στον ελεγκτή, νομικά είναι γκρίζες ζώνες και τίθενται υπό
αμφισβήτηση.)

6. Όταν συνταχθεί πρόστιμο θα σου ζητηθεί να το υπογράψεις. Μην ξε-
χάσεις πριν την υπογραφή σου να γράψεις «με τη ρητή επιφύλαξη κά-
θε νόμιμου δικαιώματός μου» .

7. Μην πληρώσεις το πρόστιμο επιτόπου, ακόμα και αν έχεις τα χρήματα.
Άλλωστε, η έκπτωση έχει ισχύ 10 ημερών.

8. Μπορείς  να πας στον ΟΑΣΑ και εκθέτοντας την οικονομική, οικογε-
νειακή, κοινωνική σου κατάσταση να ζητήσεις τη διαγραφή του.

9. Όμως, από το να προσπαθείς να βρεις μία λύση μόνος σου σε ένα
πρόβλημα που το αντιμετωπίζουμε όλοι μας, ζητώντας την ελεημοσύνη
τους, είναι καλύτερο να απευθυνθείς στη λαϊκή συνέλευση της γειτο-
νιάς σου, σε κάποια επιτροπή ή σωματείο ή άλλη συλλογικότητα ή σε
εμάς και να διεκδικήσουμε όλοι/ες μαζί τη διαγραφή του προστίμου
που σου έχει επιβληθεί και κατ’ επέκταση το δικαίωμα κάθε ανέργου,
επισφαλή, χαμηλόμισθου εργαζομένου, φοιτητή, συνταξιούχου στην ελεύ-
θερη μετακίνηση. 
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Πρέπει μέσα από συλλογικούς αγώνες και δυναμικές διεκδικήσεις, να
σπάσουμε την κατάθλιψη και τη μοιρολατρία. Να ενοποιήσουμε τους α-
γώνες και τις αντιστάσεις της τάξης μας, να οργανωθούμε όλο το άνεργο
δυναμικό σε ένα μαχητικό και ανατρεπτικό κίνημα ανέργων μαζί με την υ-
πόλοιπη εργατική τάξη μέσα σε ακηδεμόνευτες εργατικές συνελεύσεις.

� Επίδομα ανεργίας για όλους χωρίς προϋποθέσεις που να καλύπτει τις ανά-
γκες μας για όλο το χρονικό διάστημα της ανεργίας.
Το χρονικό διάστημα της ανεργίας να υπολογίζεται στα συντάξιμα χρόνια.

� Πλήρης και δωρεάν ιατρικοφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους α-
νέργους και επισφαλείς εργαζόμενους. Ανανέωση των βιβλιαρίων υγείας χω-
ρίς όρους και προϋποθέσεις. 

� Εγγραφή στον ΟΑΕΔ όλων των ελεύθερων επαγγελματιών που βρέθηκαν
στην ανεργία, των εργαζόμενων με «μπλοκάκι» και των μεταναστών ερ-
γατών και χορήγηση επιδόματος ανεργίας.

� Απαλλαγή από δημοτικά τέλη, λογαριασμούς ΔΕΚΟ, έμμεση και άμεση φο-
ρολογία, παύση πληρωμών ενοικίου. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πρώ-
της ανάγκης.

� Ελεύθερη  πρόσβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς 
� Διαγραφή του δημόσιου χρέους και των χρεών των ανέργων, εργαζομέ-

νων, συνταξιούχων.

� Κατάργηση όλων των αντεργατικών μνημονίων και νόμων που απελευ-
θερώνουν τις απολύσεις, καταργούν τις συλλογικές συμβάσεις, μειώνουν
τους μισθούς, ελαστικοποιούν τις εργασιακές σχέσεις. Λιγότερη δουλειά,
δουλειά για όλους, όλες με αξιοπρεπείς συνθήκες και κοινωνικό μισθό
που να καλύπτει τις ανάγκες μας.

�Απαλλοτρίωση της εκκλησιαστικής, μοναστηριακής περιουσίας, των μεγά-
λων περιουσιών και του τραπεζικού κεφαλαίου.

�Κατάργηση των στρατιωτικών δαπανών και των δαπανών για την κατα-
στολή.

Ενάντια στις απολύσεις και την κρίση τους,  
καταλήψεις των χώρων εργασίας και επαναλειτουργία τους 
κάτω από τον έλεγχο και τη διαχείριση των εργαζομένων,
με γνώμονα τις κοινωνικές ανάγκες και όχι το κέρδος.

Παλεύουμε για:

Απαιτούμε:

Άνεργοι - Άνεργες από τις γειτονιές της Αθήνας
anergoi_geitonies@espiv.net

http://anergoigeitonion.espivblogs.net



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


