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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1999
14 Αυγούστου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 169810
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και
δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 11ης ομάδας
«Μεταφορά Ενέργειας, Καυσίμων και Χημικών Ουσι−
ών», α/α 11: «Μεμονωμένα κέντρα υπερυψηλής τάσης
και μεμονωμένοι υποσταθμοί επί της επιφάνειας του
εδάφους (συμπεριλαμβάνονται και οι επεκτάσεις σε
υφιστάμενους υποσταθμούς) με τάση λειτουργίας
από 50 έως και 150 kV» του παραρτήματος ΧΙ της
Υ.Α. 1958/2012 (Β΄ 21), όπως εκάστοτε ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότη−
ση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
2. Το Ν. 4042/2012 (Α΄ 24) «Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/
ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων −
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμά−
των Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα−
τικής Αλλαγής».
3. Το Ν. 2244/1994 (Α΄ 168) «Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτρο−
παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από
συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις», όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Ν. 4001/2011 (Α΄ 179) «Για τη λειτουργία Ενερ−
γειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για
Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογοναν−
θράκων και άλλες ρυθμίσεις».
5. Το Ν. 3937/2011 (Α΄ 60) «Διατήρηση της βιοποικιλό−
τητας και άλλες διατάξεις».
6. Το Ν. 3208/2003 (Α΄ 303) «Προστασία των δασι−
κών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση
εμπράγματων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν
γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποι−
ήθηκε και ισχύει.
7. Το Ν. 998/1979 (Α΄ 289) «Περί προστασίας των δασών
και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας», πιο

συγκεκριμένα τα άρθρα 14, 45−60, όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
8. Το Ν. 3028/2002 (Α΄ 153) «Για την Προστασία των Αρ−
χαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
9. Την ΥΑ 1958/2012 (Β΄ 21) «Κατάταξη δημόσιων και
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και
υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4
του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)».
10. Την ΥΑ 15277/2012 (Β΄ 1077) «Εξειδίκευση διαδικασι−
ών για την ενσωμάτωση στις ΑΕΠΟ της προβλεπόμενης
από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης
επέμβασης, για τα έργα και δραστηριότητες κατηγοριών
Α και Β της ΥΑ 1958/2012 (Β΄21), σύμφωνα με το άρθρο
12 του Ν. 4014/2011».
11. Την κοινή υπουργική απόφαση 3060 (ΦΟΡ) 238 (Β΄
512) που αναφέρεται σε μέτρα προφύλαξης κοινού από
τη λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών
πεδίων χαμηλών συχνοτήτων
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής − Σκοπός
1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι Πρό−
τυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), καθώς και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που προβλέπονται
στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν. 4014/2011 (Α΄
209) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τα έργα και
δραστηριότητες της κατηγορίας Β, της 11ης Ομάδας «Με−
ταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών», α/α
11 «Μεμονωμένα κέντρα υπερυψηλής τάσης και μεμο−
νωμένοι υποσταθμοί επί της επιφάνειας του εδάφους
(συμπεριλαμβάνονται και οι επεκτάσεις σε υφιστάμε−
νους σταθμούς) με τάση λειτουργίας από 50 έως και
150 kV», του παραρτήματος XΙ της ΥΑ 1958/2012 (Β΄ 21),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Σε περίπτωση που τα
όρια των γηπέδων μεμονωμένων Υποσταθμών, βρίσκο−
νται σε απόσταση μικρότερη ή ίση των 500 μέτρων από
τον άξονα υφιστάμενης γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας τάσης ίσης ή μικρότερης των 150 kV, η αντί−
στοιχη διασυνδετική γραμμή μεταφοράς, τάσης έως και
150 kV, εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσας.
2. Για άλλα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας

28238

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Β της υ.α. 1958/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που
τυχόν απαιτούνται για την κατασκευή ή/και τη λειτουρ−
γία των έργων και δραστηριοτήτων της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 8 του ν. 4014/2011 και μέχρι την έκδοση των
αντίστοιχων σχετικών αποφάσεων της παραγράφου
3 του εν λόγω άρθρου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της
παραγράφου 3 του άρθρου 30 του ίδιου νόμου.
3. Σκοπός της παρούσας είναι η προστασία του φυ−
σικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος με τον προσ−
διορισμό όλων των αναγκαίων μέτρων και περιορισμών
που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την κατασκευή και
λειτουργία των έργων και δραστηριοτήτων των παρα−
γράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 2
Αρμόδια Υπηρεσία
1. Για έργα και δραστηριότητες του πεδίου εφαρμογής
της παρούσας που κατατάσσονται στην κατηγορίας Β
της 11ης Ομάδας «Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και
χημικών ουσιών» του παραρτήματος XΙ της ΥΑ 1958/2012
(Β΄ 21), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με α/α 11 «Με−
μονωμένα κέντρα υπερυψηλής τάσης και μεμονωμέ−
νοι υποσταθμοί επί της επιφάνειας του εδάφους (συ−
μπεριλαμβάνονται και οι επεκτάσεις σε υφιστάμενους
σταθμούς) με τάση λειτουργίας από 50 έως 150 kV»,
αρμόδια για την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρι−
κού Σχεδιασμού (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.) της οικείας Περιφέρειας.
2. Η ως άνω αρμοδιότητα υπαγωγής σε ΠΠΔ αφορά
και σε έργα και δραστηριότητες:
α) τα οποία εμπίπτουν εντός περιοχής του δικτύου
Natura 2000 (με τις εξαιρέσεις της παρ. 6 του άρθρου
10 τον Ν. 4014/2011), και
β) τα οποία εκσυγχρονίζονται, τροποποιούνται ή βελ−
τιώνονται.
Άρθρο 3
Διαδικασία υπαγωγής σε ΠΠΔ
1. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας ή ο
εξουσιοδοτημένος από αυτόν μελετητής υποβάλει στην
κατά το άρθρο 2 αρμόδια υπηρεσία, συμπληρωμένη
και υπογεγραμμένη δήλωση υπαγωγής του έργου σε
ΠΠΔ. Το περιεχόμενο της δήλωσης αυτής ορίζεται στο
Παράρτημα Α της παρούσας απόφασης. Η δήλωση συ−
νοδεύεται από την τεκμηρίωση που ορίζεται στο άρθρο
4 της παρούσας απόφασης.
2.1 Για τα έργα του άρθρου 2 της παρούσας, υπο−
βάλλεται η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ, στην αρμόδια
Υπηρεσία. Η αρμόδια υπηρεσία, μετά την εξέταση των
υποβληθέντων στοιχείων προβαίνει αυτοδίκαια στην
υπαγωγή του έργου ή της δραστηριότητας σε ΠΠΔ,
εκτός αν συντρέχουν λόγοι εφαρμογής των οριζόμενων
στις παραγράφους 6 ή 7 του παρόντος άρθρου.
2.2 α) Στην περίπτωση αρμοδιότητας ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. (παρ.
1, άρθρου 2) χρησιμοποιείται ως βάση το υπόδειγμα 1
του Παραρτήματος Β.
β) Για τα έργα της παρ. 2α του άρθρου 2 της παρού−
σας, εκδίδεται απόφαση του Περιφερειάρχη για την
υπαγωγή σε ΠΠΔ και την έκδοση των πρόσθετων όρων
της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4014/2011, εάν από
τη διαδικασία Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ)
προκύψει ότι απαιτούνται τέτοιοι όροι. Για την απόφα−

ση αυτή, χρησιμοποιείται ως βάση το υπόδειγμα 2 του
Παραρτήματος Β.
3. Η υπαγωγή σε ΠΠΔ, ολοκληρώνεται εντός 20 εργά−
σιμων ημερών από την υποβολή της δήλωσης υπαγωγής,
με την εξαίρεση των έργων της παρ. 2.2 για τα οποία η
έκδοση της απόφασης του Περιφερειάρχη γίνεται εντός
30 εργάσιμων ημερών.
4. Για τα έργα και τις δραστηριότητες του άρθρου 1
της παρούσας, η υποβολή της δήλωσης υπαγωγής σε
ΠΠΔ και της κατά το άρθρο 4 απαιτούμενης τεκμη−
ρίωσης, πραγματοποιείται εγκαίρως ώστε η σχετική
διαδικασία υπαγωγής σε ΠΠΔ να ολοκληρωθεί πριν την
έναρξη οποιασδήποτε εργασίας κατασκευής.
5. Σε περίπτωση έργων ή δραστηριοτήτων που χωρο−
θετούνται εντός περιοχών που εμπίπτουν στις διατάξεις
της δασικής νομοθεσίας, η υπαγωγή σε ΠΠΔ αποτελεί
και έγκριση επέμβασης σύμφωνα με την παράγραφο 1
του άρθρου 12 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) όπως εκάστοτε
ισχύει.
6. Σε περιπτώσεις που η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ
δεν είναι συμπληρωμένη σε όλα τα κατά περίπτωση
απαιτούμενα πεδία της ή σε περιπτώσεις που δεν έχουν
επισυναφθεί σε αυτή τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
πρόσθετα στοιχεία και έγγραφα του άρθρου 4 της πα−
ρούσας, η υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας εντός
δέκα (10) εργάσιμων ημερών με έγγραφό της προσδι−
ορίζει στον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας
τα απαιτούμενα προς συμπλήρωση πεδία ή στοιχεία.
7. Εάν από τα στοιχεία που απαιτούνται για τη χο−
ρήγηση της κατά περίπτωση άδειας ή τα στοιχεία της
δήλωσης υπαγωγής, προκύπτει είτε ότι το συγκεκριμένο
έργο δεν είναι συμβατό με τις απαιτήσεις της περιβαλ−
λοντικής νομοθεσίας ή με τα στοιχεία περιβαλλοντικής
ευαισθησίας της περιοχής (π.χ. σε περίπτωση αρνητικού
πορίσματος της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης), ή
εάν διαπιστωθεί αντίθεση με τις θεσμοθετημένες χρή−
σεις γης ή ασυμβατότητα με τις κατευθύνσεις της χω−
ρικής πολιτικής, είτε ότι το έργο δεν εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής της παρούσας απόφασης, η υπηρεσία του
άρθρου 2, της παρούσας εντός 30 εργάσιμων ημερών
ενημερώνει εγγράφως το φορέα του έργου ή της δρα−
στηριότητας και δεν προβαίνει σε υπαγωγή του έργου
σε ΠΠΔ.
8. Για έργο ή δραστηριότητα του πεδίου εφαρμογής
της παρούσας το οποίο δεν έχει υπαχθεί σε ΠΠΔ κατ’
εφαρμογή της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου,
δεν είναι επιτρεπτή η έκδοση οποιαδήποτε άλλης μετέ−
πειτα άδειας περιλαμβανομένης της οικοδομικής άδειας.
9. Η κατά τα ανωτέρω δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ
επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του φορέα του έρ−
γου ή της δραστηριότητας ή του μελετητή κατά το
Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτω−
ση ανακριβούς ή ψευδούς δηλώσεως ο φορέας του
έργου ή της δραστηριότητας ή ο μελετητής υπόκειται
στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75)
καθώς και στις ποινικές, αστικές και διοικητικές κυρώ−
σεις του Ν. 1650/1986 (Α΄ 160) όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.
Άρθρο 4
Τεκμηρίωση της Δήλωσης Υπαγωγής σε ΠΠΔ
1. Η δήλωση υπαγωγής του έργου ή της δραστηριότη−
τας σε ΠΠΔ συνοδεύεται από την ακόλουθη τεκμηρίωση:
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1.1. Συνοπτική τεχνική έκθεση του έργου ή της δρα−
στηριότητας και τυχόν συνοδών έργων, (προαιρετικό).
1.2. Χαρτογραφική απεικόνιση του έργου ή της δρα−
στηριότητας και της περιοχής του, ως εξής:
1.2.1. Χάρτης προσανατολισμού στην περιοχή του έρ−
γου, κατάλληλης διαθέσιμης κλίμακας σε υπόβαθρο ΓΥΣ.
1.2.2. Τοπογραφικό διάγραμμα γενικής διάταξης (κάτο−
ψη, διάγραμμα κάλυψης ή οριζοντιογραφία) του έργου,
σε κατάλληλη κλίμακα, σε συντεταγμένες των συστη−
μάτων αναφοράς ΕΓΣΑ ΄87 και WGS84
1.2.3. Χάρτης χρήσεων γης της περιοχής του έργου,
σε κατάλληλη κλίμακα, σύμφωνα με τον θεσμοθετημένο
χωρικό και περιβαλλοντικό σχεδιασμό, όπως Περιφερει−
ακά Χωροταξικά ή Ρυθμιστικά Σχέδια, Γ.Π.Σ., Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.,
Ζ.Ο.Ε., κανονιστικές πράξεις προστασίας της φύσης κ.ά.
1.3. Επιτρεπόμενες χρήσεις γης επί κατάλληλου το−
πογραφικού διαγράμματος, όπως προκύπτει από βε−
βαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης ή από άλλη
κανονιστική διάταξη.
1.4. Γνωμοδότηση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρε−
σίας σχετικά με το εάν η περιοχή όπου χωροθετείται το
έργο ή η δραστηριότητα είναι αρχαιολογικού ενδιαφέ−
ροντος, με τις εξαιρέσεις που ορίζονται στην παράγρα−
φο 4 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) όπως ισχύει,
ή σύμφωνη γνώμη εφόσον το έργο ή η δραστηριότητα
χωροθετείται στο σύνολό του ή εν μέρει εντός κηρυγ−
μένου αρχαιολογικού χώρου, ζωνών προστασίας Α΄ και
Β΄ ή πλησίον αρχαίου κατά την έννοια των άρθρων 12,
13 και 10 παρ. 3, αντίστοιχα, του ν. 3028/2002 (Α΄ 153).
Στη γνωμοδότηση είναι δυνατόν να προσδιορίζονται
πρόσθετες ή ειδικές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, οι
οποίες θα συμπεριληφθούν από την κατά το άρθρο 2
αρμόδια υπηρεσία στην απόφαση ή πράξη υπαγωγής.
1.5. Στην περίπτωση που το έργο ή η δραστηριότητα
ή μέρος αυτών χωροθετείται εκτός σχεδίων πόλεων και
εκτός ορίων οικισμών, υποβάλλονται επιπλέον:
1.5.1. Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης, όπου απαι−
τείται, με βάση τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
1.5.2. Βεβαίωση από την Κτηματική Υπηρεσία του Δη−
μοσίου καθώς και από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής
Ανάπτυξης, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την παράγρα−
φο 1 του άρθρου 2 της υ.α. 15277/2012 (Β΄ 1077) όπως
εκάστοτε ισχύει, για τη μη ύπαρξη άλλων διαθέσιμων
εκτάσεων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου
45 του ν. 998/1979 (Α΄ 289), όπως εκάστοτε ισχύει, μόνο
για τις περιπτώσεις έργων του πεδίου εφαρμογής της
παρούσας τα οποία εγκαθίστανται σε δημόσιες δασικές
εκτάσεις, πλην δημόσιων οδών.
1.5.3. Γνωμοδότηση του οικείου Δασαρχείου για τα
σχετικά θέματα αρμοδιότητας του, σύμφωνα με το
έντυπο του Παραρτήματος Δ, με τυχόν απαιτούμενες
για δασικούς λόγους πρόσθετες περιβαλλοντικές δε−
σμεύσεις, οι οποίες θα συμπεριληφθούν από την κατά
το άρθρο 2 αρμόδια υπηρεσία στην απόφαση υπαγωγής.
1.6. Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, με περιεχόμενο
σύμφωνο με τις παραγράφους 8 και 10 του άρθρου 11
του ν. 4014/2011, στις περιπτώσεις εκείνες που χρειά−
ζεται η εφαρμογή της παραγράφου 1.α του άρθρου 10
του ν. 4014/2011 (έργο ή δραστηριότητα εντός περιοχής
του δικτύου Natura 2000, πλην των περιπτώσεων της
παρ. 6 του ίδιου άρθρου, και οι διατάξεις προστασίας
της περιοχής δεν περιέχουν σχετικές πρόνοιες για πε−
ριβαλλοντική αδειοδότηση), δεδομένου ότι βάσει του
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άρθρου 2 της παρούσας, αρμόδια για την υπαγωγή σε
ΠΠΔ είναι η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. της οικείας Περιφέρειας, η οποία
ως εκ τούτου θα συμπεριλάβει στην απόφαση υπαγωγής
τους ενδεχομένως απαιτούμενους πρόσθετους όρους
της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 4014/2011.
1.7. Σε περίπτωση έργου ή δραστηριότητας για τα
οποία εκδόθηκε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων (ΑΕΠΟ) στο πλαίσιο των διατάξεων που προΐσχυ−
αν της παρούσας απόφασης, αντίγραφο της απόφασης
αυτής μαζί με τυχόν ανανέωση ή τροποποίησή της.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια ισχύος
1. Η υπαγωγή σε ΠΠΔ για έργα και δραστηριότητες
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας
παραμένει σε ισχύ εφόσον δεν επέρχεται μεταβολή σε
κάποια από τα πεδία της δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠΔ
του Παραρτήματος Α της παρούσας.
Μεταγενέστερες τροποποιήσεις των ΠΠΔ, όπως αυτές
καθορίζονται ακολούθως στο άρθρο 6 της παρούσας
απόφασης, εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος τους
σε έργα και δραστηριότητες που έχουν ήδη υπαχθεί,
χωρίς απαίτηση εκ νέου υπαγωγής τους.
2. Πριν την υλοποίηση οποιασδήποτε μεταβολής των
στοιχείων του έργου ή της δραστηριότητας που δηλώ−
θηκαν κατά την υπαγωγή σε ΠΠΔ, ο φορέας του έργου
ή ο εξουσιοδοτημένος μελετητής του υποβάλει στην
υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, τη
δήλωση υπαγωγής του παραρτήματος Α και τα δικαι−
ολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 4, προκειμένου να
εκτιμηθεί αν απαιτείται τροποποίηση της υπαγωγής του
έργου σε ΠΠΔ. Στην περίπτωση που απαιτείται, η υπη−
ρεσία του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης υπαγάγει
εκ νέου το έργο σε ΠΠΔ σύμφωνα με τη διαδικασία του
άρθρου 3 της παρούσας, άλλως εκδίδει έγγραφο περί
μη αναγκαιότητας νέας υπαγωγής σε ΠΠΔ.
Άρθρο 6
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
1. Οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τα
έργα του πεδίου εφαρμογής της παρούσας, καθορίζο−
νται στο Παράρτημα Ε.
2. Πρόσθετες ή ειδικές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις
που ενσωματώνονται στην απόφαση ή πράξη υπαγωγής
κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 1.4, 1.5.3 και 1.6 του
άρθρου 4 της παρούσας απόφασης, κατισχύουν ως ει−
δικότερες των δεσμεύσεων του σχετικού παραρτήματος
Ε της παραγράφου 1 ανωτέρω.
3. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας υπο−
χρεούται να τηρεί τις ΠΠΔ στις οποίες έχει υπαχθεί
τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση
λειτουργίας.
4. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας φέρει
ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των ΠΠΔ έστω και
αν μέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λει−
τουργίας πραγματοποιούνται από τρίτους, ανεξαρτήτως
των τυχόν ευθυνών που φέρουν και οι τελευταίοι για
κάθε πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει τους όρους της
παρούσας απόφασης καθώς και της εκάστοτε ισχύου−
σας περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι φάκελοι περιβαλλοντικών εκθέσεων, καθώς και
αντίστοιχοι φάκελοι αιτημάτων για ανανέωση ή τρο−
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ποποίηση ΑΕΠΟ που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη
ισχύος της παρούσας και σύμφωνα με τις μεταβατι−
κές διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του
Ν. 4014/2011 (Α΄ 209) για την περιβαλλοντική αδειοδό−
τηση έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής της παρούσας, ολοκληρώνονται ως
προς την αξιολόγησή τους και εκδίδονται αντίστοιχα
οι ΑΕΠΟ και οι αποφάσεις ανανέωσης ή τροποποίησης
ΑΕΠΟ, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκτός
εάν ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας ζητήσει
την υπαγωγή του στις διατάξεις της παρούσας.
2. Έργα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της παρούσας και διαθέτουν ΑΕΠΟ, υπά−
γονται σε ΠΠΔ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
παρούσα με δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ που υποβάλλε−
ται τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη λήξη της ισχύουσας
ΑΕΠΟ. Σε περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια ισχύος της
ΑΕΠΟ πρόκειται να υλοποιηθούν εργασίες επέκτασης,
εκσυγχρονισμού ή τροποποίησης του έργου, η υπαγωγή
σε ΠΠΔ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5
της παρούσας απόφασης και ανεξαρτήτως του χρόνου
λήξης της ΑΕΠΟ.

Άρθρο 8
Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
της παρούσας τα παραρτήματα Α, Β, Γ, Δ και Ε.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Πε−
ριβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Υποδείγματα απόφασης και πράξης
υπαγωγής σε ΠΠΔ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Αίτηση προς υπηρεσίες για έκδοση
γνωμοδότησης έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας
Β της κοινής υπουργικής απόφασης 1958/2012 (Β΄ 21),
όπως ισχύει.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Έντυπο τυποποιημένης γνωμοδότησης
δασικών υπηρεσιών για τη διαδικασία υπαγωγής σε ΠΠΔ
έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Β της κοινής
υπουργικής απόφασης 1958/2012 (Β΄ 21), όπως ισχύει.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύ−
σεις για τα έργα «Μεμονωμένα κέντρα υπερυψηλής τά−
σης και μεμονωμένοι υποσταθμοί επί της επιφάνειας
του εδάφους (συμπεριλαμβάνονται και οι επεκτάσεις
σε υφιστάμενους σταθμούς) με τάση λειτουργίας από
50 έως και 150 kV».
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȰ

ȴȸȿɏɇȸɉɅȰȳɏȳȸɇɇȵɅɆɃɈɉɅȵɇɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾȵɇȴȵɇɀȵɉɇȵȻɇ(Ʌ.Ʌ.ȴ.)ȵɆȳɏɁȾȰȻȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈɏɁȾȰɈȸȳɃɆȻȰɇȲ,ʏɻʎʉʅɳɷɲʎ
11,ɲ/ɲ11,ʏɻʎɉ.Ȱ.1958/2012(Ȳ’21),ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ
Ȱ.ȳȵɁȻȾȵɇɅȿȸɆɃɌɃɆȻȵɇ
Ȱ.1

ɇʏʉɿʖɸʀɲʏʉʐɹʌɶʉʐɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ

Ȱ.1.1

ȳɸʆɿʃɳɇʏʉɿʖɸʀɲ

ȵʋʘʆʐʅʀɲ:
(ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿɻɸʋʘʆʐʅʀɲʏʉʐɹʌɶʉʐɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎɸʔʊʍʉʆʐʋɳʌʖɸɿ)
ȶʏʉʎʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎɼʋʌʙʏɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ:
(ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿʅʊʆʉɶɿɲʐʔɿʍʏɳʅɸʆɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ)

Ȱ.1.2

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ/Ⱥɹʍɻ

Ƀɷʊʎ:



Ȱʌɿɽʅʊʎ:





Ɉ.Ⱦ.:



ȺɹʍɻͲɅɸʌɿʉʖɼ:
(ʋ.ʖ.ʏʉʋɿʃʊʏʉʋʘʆʑʅɿʉ)
ȴɼʅʉʎ/ʉɿ:



Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼ/ɸʎȵʆʊʏɻʏɲ/ɸʎ:



Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ/ɸʎ:


ȵȳɇȰ87

ɇʐʆʏɸʏɲɶʅɹʆɸʎɹʌɶʉʐ(x,y)
ʍɸȵȳɇȰ87ʃɲɿWGS84

X

(ȳɿɲʍɻʅɸɿɲʃʊɼɸʃʏɲʏɿʃʊ
ɹʌɶʉ/ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʉɿ
ʍʐʆʏɸʏɲɶʅɹʆɸʎɷʀɷʉʆʏɲɿ
ʃɸʆʏʌʉɴɲʌɿʃɳ,ɸʆʙɶɿɲɶʌɲʅʅɿʃʊ
ɹʌɶʉɷʀɷʉʆʏɲɿʉɿʍʐʆʏɸʏɲɶʅɹʆɸʎʏɻʎ
ɲʌʖɼʎ,ʏʉʐʏɹʄʉʐʎʃɲɿʏɻʎʅɹʍɻʎ)

Ȱ.2

WGS84
ʔ

Y

























ɇʏʉɿʖɸʀɲʏʉʐʔʉʌɹɲʏʉʐɹʌɶʉʐɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ

ȵʋʘʆʐʅʀɲ:



ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɹɷʌɲʎ:



Ɉɻʄɹʔʘʆʉ:



EͲmail:



ɉʋɸʑɽʐʆʉʎɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ:






ʄ

Fax:
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Ȱ.3

ȿʊɶʉʎʃɲʏɳɽɸʍɻʎȴɼʄʘʍɻʎɉʋɲɶʘɶɼʎʍɸɅɅȴ

Ȱ.3.1

Ɂɹʉ/ɲɹʌɶʉ/ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ



Ȱ.3.2

ɉʔɿʍʏɳʅɸʆʉ/ɻɹʌɶʉ/ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʖʘʌʀʎɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊɼɸʋɹʃʏɲʍɻɼʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ



Ȱ.3.3

ȵʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊʎɼɸʋɹʃʏɲʍɻɼʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉʐ/ɻʎɹʌɶʉʐɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎʖʘʌʀʎ
ɸʋɹʃʏɲʍɻɹʃʏɲʍɻʎɸʋɹʅɴɲʍɻʎ



Ȱ.3.4

ȵʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊʎɼɸʋɹʃʏɲʍɻɼʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉʐ/ɻʎɹʌɶʉʐɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎʅɸɸʋɹʃʏɲʍɻ
ɹʃʏɲʍɻʎɸʋɹʅɴɲʍɻʎ



Ȳ.ɍȰɆȰȾɈȸɆȻɇɈȻȾȰȵɆȳɃɉ
Ȳ.1

Ⱦɲʏɳʏɲʇɻɹʌɶʉʐɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
ȵʀɷʉʎɹʌɶʉʐɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ

ɀɸʅʉʆʘʅɹʆɲʃɹʆʏʌɲʐʋɸʌʐʗɻʄɼʎʏɳʍɻʎʃɲɿʅɸʅʉʆʘʅɹʆʉɿ
ʐʋʉʍʏɲɽʅʉʀɸʋʀʏɻʎɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎʏʉʐɸɷɳʔʉʐʎ
(ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʃɲɿʉɿɸʋɸʃʏɳʍɸɿʎʍɸʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉʐʎ
ʍʏɲɽʅʉʑʎ)ʅɸʏɳʍɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɲʋʊ50ɹʘʎʃɲɿ150kV

ȴɿɲʍʐʆɷɸʏɿʃɼȳʌɲʅʅɼɉʗɻʄɼʎɈɳʍɻʎ(ч150kV)

Ȳ.2

ɇʏʉɿʖɸʀɲʋɸʌɿʉʖɼʎɹʌɶʉʐɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ

Ȳ.2.1

ȵʆʏʊʎʋɸʌɿʉʖɼʎʏʉʐȴɿʃʏʑʉʐNatura2000:

Ⱦʌɿʏɼʌɿɲ/ɀɸɶɹɽɻ





Ɉɳʍɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ(kV)


ɀɼʃʉʎȴɿɲʍʐʆɷɸʏɿʃɼʎȳʌɲʅʅɼʎ(ʅɹʏʌɲ)





ɁȰȻ



ɃɍȻ



ȵɳʆʆɲɿ,ʍɻʅɸɿʙʍʏɸʏʉʊʆʉʅɲʃɲɿʏʉʆʃʘɷɿʃʊʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎNatura2000:
Ⱦʘɷɿʃʊʎ

Ʉʆʉʅɲ





Ȳ.2.2

ȵʆʏʊʎʍʖɸɷʀʘʆʋʊʄɸʘʆʃɲɿɸʆʏʊʎʉʌʀʘʆʉɿʃɿʍʅʙʆ:

ɁȰȻ



ɃɍȻ



Ȳ.2.3

ȸɹʃʏɲʍɻɸʋɹʅɴɲʍɻʎʏʉʐɹʌɶʉʐɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎɼʏʅɼʅɲɲʐʏɼʎɴʌʀʍʃɸʏɲɿɸʆʏʊʎ
ɷɲʍɿʃɼʎɹʃʏɲʍɻʎ:

ɁȰȻ



ɃɍȻ



Ȳ.2.4

ȸɹʃʏɲʍɻɸʋɹʅɴɲʍɻʎʏʉʐɹʌɶʉʐɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎɼʏʅɼʅɲɲʐʏɼʎɴʌʀʍʃɸʏɲɿʍɸ
ʋɸʌɿʉʖɼʋʉʐɸʅʋʀʋʏɸɿʍʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐɁ.3028/2002(Ȱ’153):

ɁȰȻ



ɃɍȻ





Ȳɳʍɸɿʏʘʆʋɲʌɲʋɳʆʘʃʌɿʏɻʌʀʘʆ/ʅɸɶɸɽʙʆʃɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆɉȰ1958/2012(B’21)ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ,ʏʉʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ
ɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʃɲʏɲʏɳʍʍɸʏɲɿʍʏɻʆȲʃɲʏɻɶʉʌʀɲɹʌɶʘʆʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆʏɻʎ11ɻʎʉʅɳɷɲʎ.
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ȳ.ȵɅȻɇɉɁȰɅɈɃɀȵɁȰɅɆɃɇȺȵɈȰɇɈɃȻɍȵȻȰɈȵȾɀȸɆȻɏɇȸɇ
ɇɻʅɸɿʙʆʉʆʏɲɿʏɲɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳʋʉʐɸʋɿʍʐʆɳʋʏʉʆʏɲɿ,ʊʋʉʐɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌɽʌʉ4ʏɻʎ
ʋɲʌʉʑʍɲʎȰʋʊʔɲʍɻʎ:


ɇʐʆʉʋʏɿʃɼʏɸʖʆɿʃɼɹʃɽɸʍɻʏʉʐɹʌɶʉʐɼʏɻʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎʃɲɿʏʐʖʊʆʍʐʆʉɷʙʆɹʌɶʘʆ
ɍɳʌʏɻʎʋʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʉʑʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʏʉʐɹʌɶʉʐ,ʃɲʏɳʄʄɻʄɻʎɷɿɲɽɹʍɿʅɻʎʃʄʀʅɲʃɲʎʍɸʐʋʊɴɲɽʌʉȳɉɇ
Ɉʉʋʉɶʌɲʔɿʃʊɷɿɳɶʌɲʅʅɲɶɸʆɿʃɼʎɷɿɳʏɲʇɻʎʏʉʐɹʌɶʉʐ(ʉʌɿɺʉʆʏɿʉɶʌɲʔʀɲ,ʃɳʏʉʗɻɼɷɿɳɶʌɲʅʅɲʃɳʄʐʗɻʎ),
ʍɸʃɲʏɳʄʄɻʄɻʃʄʀʅɲʃɲ,ʍɸʍʐʆʏɸʏɲɶʅɹʆɸʎȵȳɇȰʚ87ʃɲɿWGS84.




ɍɳʌʏɻʎʖʌɼʍɸʘʆɶɻʎʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎʏʉʐɹʌɶʉʐ,ʍɸʃɲʏɳʄʄɻʄɻʃʄʀʅɲʃɲ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʆɽɸʍʅʉɽɸʏɻʅɹʆʉ
ʖʘʌɿʃʊʃɲɿʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʊʍʖɸɷɿɲʍʅʊ,ʊʋʘʎɅɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɳɍʘʌʉʏɲʇɿʃɳɼɆʐɽʅɿʍʏɿʃɳɇʖɹɷɿɲ,ȳ.Ʌ.ɇ.,
ɇ.ɍ.Ƀ.Ƀ.Ȱ.Ʌ.,ȷ.Ƀ.ȵ.,ʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃɹʎʋʌɳʇɸɿʎʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʏɻʎʔʑʍɻʎʃ.ɳ.



ȵʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆɸʎʖʌɼʍɸɿʎɶɻʎɸʋʀʃɲʏɳʄʄɻʄʉʐʏʉʋʉɶʌɲʔɿʃʉʑɷɿɲɶʌɳʅʅɲʏʉʎ,ʊʋʘʎʋʌʉʃʑʋʏɸɿɲʋʊ
ɴɸɴɲʀʘʍɻʏɻʎɲʌʅʊɷɿɲʎʐʋɻʌɸʍʀɲʎɷʊʅɻʍɻʎɼɲʋʊɳʄʄɻʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃɼɷɿɳʏɲʇɻ.



ȳʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʏɻʎɲʌʅʊɷɿɲʎɲʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃɼʎʐʋɻʌɸʍʀɲʎʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉɸɳʆɻʋɸʌɿʉʖɼʊʋʉʐʖʘʌʉɽɸʏɸʀʏɲɿ
ʏʉɹʌɶʉɼɻɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɸʀʆɲɿɲʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃʉʑɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ,ʅɸʏɿʎɸʇɲɿʌɹʍɸɿʎʋʉʐʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍʏɻʆ
ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ4ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ2ʏʉʐʆ.4014/2011(Ȱʚ209)ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ



ɇʑʅʔʘʆɻɶʆʙʅɻʏɻʎɲʌʅʊɷɿɲʎɲʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃɼʎʐʋɻʌɸʍʀɲʎɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼɻɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ
ʖʘʌʉɽɸʏɸʀʏɲɿʍʏʉʍʑʆʉʄʊʏʉʐɼɸʆʅɹʌɸɿɸʆʏʊʎʃɻʌʐɶʅɹʆʉʐɲʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃʉʑʖʙʌʉʐ,ɺʘʆʙʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎȰʚ
ʃɲɿȲʚɼʋʄɻʍʀʉʆɲʌʖɲʀʉʐʃɲʏɳʏɻʆɹʆʆʉɿɲʏʘʆɳʌɽʌʘʆ12,13ʃɲɿ10ʋɲʌ.3,ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ,ʏʉʐ
ʆ.3028/2002(Ȱʚ153).



Ʌʌɳʇɻʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʉʑʏɻʎɹʃʏɲʍɻʎ,ʊʋʉʐɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏɻʎɷɲʍɿʃɼʎʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ



Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ɲʋʊ ʏɻʆ Ⱦʏɻʅɲʏɿʃɼ ɉʋɻʌɸʍʀɲ ʏʉʐ ȴɻʅʉʍʀʉʐ ɶɿɲ ʏɻ ʅɻ ʑʋɲʌʇɻ ɳʄʄʘʆ ɷɿɲɽɹʍɿʅʘʆ ɸʃʏɳʍɸʘʆ
ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ 3 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 45 ʏʉʐ ʆ. 998/79 (Ȱʚ 289), ʊʋʘʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑɸɿ, ʊʋʉʐ
ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ.
Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ɲʋʊ ʏɻʆ ʉɿʃɸʀɲ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ Ȱɶʌʉʏɿʃɼʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ɶɿɲ ʏɻ ʅɻ ʑʋɲʌʇɻ ɳʄʄʘʆ ɷɿɲɽɹʍɿʅʘʆ
ɸʃʏɳʍɸʘʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ3ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ45ʏʉʐʆ.998/79(Ȱʚ289),ʊʋʘʎɸʃɳʍʏʉʏɸɿʍʖʑɸɿ,
ʊʋʉʐɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ.





ȳʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻ ʉɿʃɸʀʉʐ ȴɲʍɲʌʖɸʀʉʐ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɹʌɶʘʆ ʋʉʐ ʐʄʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍɸ ɸʃʏɳʍɸɿʎ ʋʉʐ ɷɿɹʋʉʆʏɲɿ
ɲʋʊʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏɻʎɷɲʍɿʃɼʎʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ,ʊʏɲʆɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ.



ȵɿɷɿʃɼɃɿʃʉʄʉɶɿʃɼȰʇɿʉʄʊɶɻʍɻ.



ɉʔɿʍʏɳʅɸʆɻɲʋʊʔɲʍɻɹɶʃʌɿʍɻʎʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆʊʌʘʆ,ɲʆɲʆɹʘʍɼʏɻʎɼʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɼʏɻʎ.



ȱʄʄʉ(ʋɸʌɿɶʌɳʗʏɸ):………………………………………………………………………………………………………………………



ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ:…/…/…






Ƀʔʉʌɹɲʎʏʉʐɹʌɶʉʐɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ

ɼ

Ƀɀɸʄɸʏɻʏɼʎ





ɉʋʉɶʌɲʔɼ&ɇʔʌɲɶʀɷɲ

ɉʋʉɶʌɲʔɼ&ɇʔʌɲɶʀɷɲ



28244

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȲ

ɉʋʊɷɸɿɶʅɲ1
(ɶɿɲʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʏɻʎʋɲʌ.2.2.a)ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ3ʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎɲʋʊʔɲʍɻʎʅɸɲʌʅʉɷɿʊʏɻʏɲȴȻ.Ʌȵ.ɍɏ.ɇ.)

ȵȿȿȸɁȻȾȸȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ



ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ……

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ

ȴȻ.Ʌȵ.ɍɏ.ɇ.…..

Ȱ.Ʌ.

Ƀɷʊʎ/ɲʌɿɽʅʊʎ…..



Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ….

ɅɆɃɇ:(Ɍʉʌɹɲʎʏʉʐɹʌɶʉʐʅɸʍʐʆɻʅʅɹʆɲ)

Ɉɻʄ:



Fax:



eͲmail:




Ⱥɹʅɲ:

ɉʋɲɶʘɶɼʍɸɅʌʊʏʐʋɸʎɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎȴɸʍʅɸʑʍɸɿʎʏʉʐɹʌɶʉʐ………………..…
ʍʏɻɽɹʍɻ…..ʏɻʎɅ.ȵ.…..ʏɻʎɅɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ……

ɇʖɸʏɿʃɳ:

1. ………………………………………………..



2. ………………………………………………..

(ɇʏɲʍʖɸʏɿʃɳʅʆɻʅʉʆɸʑʉʆʏɲɿʉɿɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏɻʎʍʖɸʏɿʃɼʎʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ,ɻʐʋʉɴʉʄɼʏɻʎɷɼʄʘʍɻʎʐʋɲɶʘɶɼʎʅɸʏɲɹɶɶʌɲʔɲɼʏɿʎ
ɶʆʘʅʉɷʉʏɼʍɸɿʎʏʘʆɉʋɻʌɸʍɿʙʆʋʉʐʍʐʆʐʋʉɴʄɼɽɻʃɲʆ,ʃɲɽʙʎʃɲɿʃɳɽɸɳʄʄʉʍʖɸʏɿʃʊʍʏʉɿʖɸʀʉ)

ǿ.

ȈĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ
(ıȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȝİ ȕȐıȘ ĲĮ ʌİįȓĮ ĲȘȢ įȒȜȦıȘȢ ȣʌĮȖȦȖȒȢ)



ɲ.Ƀʆʉʅɲʍʀɲʏʉʐɹʌɶʉʐ………………………..



ɴ.Ⱥɹʍɻʏʉʐɹʌɶʉʐ………(Ɉʉʋʘʆʑʅɿʉ,ȴɼʅʉʎ,Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼȵʆʊʏɻʏɲ,Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ)



ɶ.Ɍʉʌɹɲʎʏʉʐɹʌɶʉʐ…………………………….



ɷ.ɉʋɸʑɽʐʆʉʎʏʉʐɹʌɶʉʐ…..(Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ,ʍʏʉɿʖɸʀɲɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ)

ǿǿ.

ȊʌĮȖȦȖȒ ıİ ȆȡȩĲȣʌİȢ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ǻİıȝİȪıİȚȢ

Ɉʉɹʌɶʉ/ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʋʉʐɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿʍʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉȻʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲ
ʍʏʉɿʖɸʀɲʋʉʐɷɻʄʙɽɻʃɲʆʐʋɸʐɽʑʆʘʎɲʋʊʏʉʆʔʉʌɹɲʏʉʐ/ʏɻʎ,ʐʋɳɶɸʏɲɿʍʏɿʎɅʌʊʏʐʋɸʎ
Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎȴɸʍʅɸʑʍɸɿʎʋʉʐʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍʏɻʆʃ.ʐ.ɲ.…../2013(Ȳʚ…)(ʍɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿʉ
ɲʌɿɽʅʊʎʃɲɿʏʉɌȵȾʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎʃ.ʐ.ɲ.)ʃɲɿɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲʍʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲEɲʐʏɼʎ.
ȵʋɿʋʄɹʉʆ,ʏʀɽɸʆʏɲɿʉɿɲʃʊʄʉʐɽʉɿʋʌʊʍɽɸʏʉɿʊʌʉɿ:(ʊʋʉʐɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ,ɴɳʍɸɿɶʆʘʅʉɷʉʏɼʍɸʘʆɲʌʅʊɷɿʉʐ
ȴɲʍɲʌʖɸʀʉʐ,Ȱʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃɼʎɉʋɻʌɸʍʀɲʎ)

…………………………………………………………………………………………………………..





ɃɅʌʉʁʍʏɳʅɸʆʉʎʏɻʎȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ



(ʐʋʉɶʌɲʔɼ)

ɇʐʆɻʅʅɹʆɲ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ɉʋʊɷɸɿɶʅɲ2
(ɶɿɲʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʏɻʎʋɲʌ.2.2.ɴ)ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ3ʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎɲʋʊʔɲʍɻʎ)

ȵȿȿȸɁȻȾȸȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ



ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ……

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ

ȴȻ.Ʌȵ.ɍɏ.ɇ.…..

Ȱ.Ʌ.

Ƀɷʊʎ/ɲʌɿɽʅʊʎ…..



Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ….

ɅɆɃɇ:(Ɍʉʌɹɲʎʏʉʐɹʌɶʉʐʅɸʍʐʆɻʅʅɹʆɲ)

Ɉɻʄ:



Fax:



eͲmail:


ȰɅɃɌȰɇȸ

Ⱥɹʅɲ:ɉʋɲɶʘɶɼʍɸɅʌʊʏʐʋɸʎɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎȴɸʍʅɸʑʍɸɿʎʏʉʐɹʌɶʉʐ…………………………
ʍʏɻɽɹʍɻ…………………ʏɻʎɅ.ȵ.……………ʏɻʎɅɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ……………ʃɲɿɹʃɷʉʍɻʋʌʊʍɽɸʏʘʆ
ʊʌʘʆɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʎʏɻʎɲʃɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ.
ȶʖʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻ:
1.

………………………………………………..

2.

………………………………………………..

3.

………………………………………………..

(ɇʏʉʍʃɸʋʏɿʃʊʅʆɻʅʉʆɸʑʉʆʏɲɿʉɿɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏɻʎʍʖɸʏɿʃɼʎʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ,ɻʐʋʉɴʉʄɼʏɻʎɷɼʄʘʍɻʎʐʋɲɶʘɶɼʎ,ʃɲɽʙʎʃɲɿʏɲɹɶɶʌɲʔɲ
ɼʉɿɶʆʘʅʉɷʉʏɼʍɸɿʎʏʘʆɉʋɻʌɸʍɿʙʆʋʉʐɸʀʏɸʍʐʆʐʋʉɴʄɼɽɻʃɲʆʅɸʏɻɷɼʄʘʍɻɸʀʏɸʄɼʔɽɻʃɲʆʐʋʊʗɻʃɲʏɳʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ
ɹʃɷʉʍɻʎʏɻʎɲʋʊʔɲʍɻʎ,ʃɲɽʙʎʃɲɿʃɳɽɸɳʄʄʉʍʖɸʏɿʃʊʍʏʉɿʖɸʀʉ)

Ȱʋʉʔɲʍʀɺʉʐʅɸ
ʏɻʆʐʋɲɶʘɶɼʏʉʐɹʌɶʉʐ……………………….ʍɸɅʌʊʏʐʋɸʎɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎȴɸʍʅɸʑʍɸɿʎʃɲɿʏɻʆ
ɸʋɿɴʉʄɼʋʌʊʍɽɸʏʘʆʊʌʘʆɶɿɲʏɻɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʏɻʎɲʃɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎʏɻʎɸʋɻʌɸɲɺʊʅɸʆɻʎ
ʋɸʌɿʉʖɼʎʏʉʐɷɿʃʏʑʉʐNatura,ʘʎɸʇɼʎ:
ǿ.

ȈĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ
(ıȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ ĲĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ȝİ ȕȐıȘ ĲĮ ʌİįȓĮ ĲȘȢ įȒȜȦıȘȢ ȣʌĮȖȦȖȒȢ)



ɲ.Ƀʆʉʅɲʍʀɲʏʉʐɹʌɶʉʐ………………………..



ɴ.Ⱥɹʍɻʏʉʐɹʌɶʉʐ………(Ɉʉʋʘʆʑʅɿʉ,ȴɼʅʉʎ,Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼȵʆʊʏɻʏɲ,Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ)



ɶ.Ɍʉʌɹɲʎʏʉʐɹʌɶʉʐ…………………………….



ɷ.ɉʋɸʑɽʐʆʉʎʏʉʐɹʌɶʉʐ…..(Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ,ʍʏʉɿʖɸʀɲɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ)

ǿǿ.

ȊʌĮȖȦȖȒ ıİ ȆȡȩĲȣʌİȢ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȑȢ ǻİıȝİȪıİȚȢ

Ɉʉɹʌɶʉ/ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʋʉʐɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿʍʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉȻʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲ
ʍʏʉɿʖɸʀɲʋʉʐɷɻʄʙɽɻʃɲʆʐʋɸʐɽʑʆʘʎɲʋʊʏʉʆʔʉʌɹɲʏʉʐ/ʏɻʎ,ʐʋɳɶɸʏɲɿʍʏɿʎɅʌʊʏʐʋɸʎ
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Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎȴɸʍʅɸʑʍɸɿʎʋʉʐʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍʏɻʆʃ.ʐ.ɲ.…../2013(Ȳʚ…)(ʍɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿʉ
ɲʌɿɽʅʊʎʃɲɿʏʉɌȵȾʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎʃ.ʐ.ɲ.)ʃɲɿɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲʍʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲȵɲʐʏɼʎ.
ȵʋɿʋʄɹʉʆ,ʏʀɽɸʆʏɲɿʉɿɲʃʊʄʉʐɽʉɿʋʌʊʍɽɸʏʉɿʊʌʉɿ:(ʊʋʉʐɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ,ɴɳʍɸɿɶʆʘʅʉɷʉʏɼʍɸʘʆɲʌʅʊɷɿʉʐ
ȴɲʍɲʌʖɸʀʉʐ,Ȱʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃɼʎɉʋɻʌɸʍʀɲ)

………………………………………………………………………………………………..
ǿǿǿ.

ȆȡȩıșİĲȠȚ ȩȡȠȚ įȚĮıĳȐȜȚıȘȢ ĲȘȢ ĮțİȡĮȚȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ …………………..
(ıȘȝİȚȫȞİĲĮȚ Ƞ țȦįȚțȩȢ țĮȚ Ș ȠȞȠȝĮıȓĮȢ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ĲȠȣ įȚțĲȪȠȣ Natura 2000)

Ⱦɲʏ’ɸʔɲʌʅʉɶɼʏɻʎʋɲʌ.3ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ10ʏʉʐʆ.4014/2011,ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ,ʃɲɿʅɸʏɳɲʋʊ
ȵɿɷɿʃɼɃɿʃʉʄʉɶɿʃɼȰʇɿʉʄʊɶɻʍɻ,ɸʋɿɴɳʄʄʉʆʏɲɿʍʏʉɹʌɶʉ/ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʋʉʐɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ
ʍʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉȻʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎʉɿɲʃʊʄʉʐɽʉɿʋʌʊʍɽɸʏʉɿʊʌʉɿ:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

ɃɅɸʌɿʔɸʌɸɿɳʌʖɻʎ
(ʐʋʉɶʌɲʔɼ)
ɇʐʆɻʅʅɹʆɲ
………………
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȳ

ȰȻɈȸɇȸȳȻȰȵȾȴɃɇȸȳɁɏɀɃȴɃɈȸɇȸɇȵɆȳɏɁȾȰȻȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈɏɁȾȰɈȸȳɃɆȻȰɇȲ,ʏɻʎʉʅɳɷɲʎ11,ɲ/ɲ11,ʏɻʎɉ.Ȱ.1958/2012
(Ȳ’21),ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ
ɅɆɃɇ:
(ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿʊʆʉʅɲʐʋɻʌɸʍʀɲʎ)

ȰɆȻȺɀ.ɅɆɏɈɃȾɃȿȿɃɉ:

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ:

(ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿɲʋʊʏɻʆɉʋɻʌɸʍʀɲ)

1.ɇʏʉɿʖɸʀɲȰɿʏʉʑʆʏʉʎ
Ƀ–ȸɄʆʉʅɲ:



ȵʋʙʆʐʅʉ:



ɄʆʉʅɲɅɳʏɸʌɲ:



ȵʋʙʆʐʅʉɅɲʏɹʌɲ:



Ʉʆʉʅɲ
ɀɻʏɹʌɲʎ:



ȵʋʙʆʐʅʉ
ɀɻʏɹʌɲʎ:



Ȱʌɿɽ.ȴɸʄʏ.Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲʎ:



Ȱ.Ɍ.ɀ.:



ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲɶɹʆʆɻʍɻʎ:



Ɉʊʋʉʎȳɹʆʆɻʍɻʎ:



ɈʊʋʉʎȾɲʏʉɿʃʀɲʎ:
Ɉɻʄ:



Ƀɷʊʎ:





Ȱʌɿɽ:
ȵ–
mail:



Fax:



Ɉ.Ⱦ.:





2.ɇʏʉɿʖɸʀɲȰɿʏʉʑʆʏʉʎ*(ɁʉʅɿʃɳɅʌʊʍʘʋɲɼȵʆʙʍɸɿʎɅʌʉʍʙʋʘʆ)
Ȱ.Ɍ.ɀ:



Ȱʌ.Ⱦɲʏɲʍʏɲʏɿʃʉʑ:



ȵʋʘʆʐʅʀɲ:



ȸʅ.ȵʋɿʃʐʌ.Ⱦɲʏɲʍʏɲʏɿʃʉʑ:

ȶɷʌɲ/Ƀɷʊʎ:



Ȱʌɿɽʅ:

ȴɼʅʉʎ/ʉɿ:



Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼ/ɸʎ
ȵʆʊʏɻʏɲ/ɸʎ:

Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ/ɸʎ:




Ɉɻʄ:



ɉʋɸʑɽʐʆʉʎȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ:



Ɉ.Ⱦ: 


ȵ–

Mail:



Fax:





3.Ⱥɹʍɻ&ȴɿʉɿʃɻʏɿʃɼɉʋɲɶʘɶɼȶʌɶʉʐ/ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
ɇʐʆʏɸʏɲɶʅɹʆɸʎɹʌɶʉʐ(x,y)
ʍɸȵȳɇȰ87ʃɲɿWGS84
(ȳɿɲʍɻʅɸɿɲʃʊɼɸʃʏɲʏɿʃʊ
ɹʌɶʉ/ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʉɿʍʐʆʏɸʏɲɶʅɹʆɸʎ
ɷʀɷʉʆʏɲɿʃɸʆʏʌʉɴɲʌɿʃɳ,ɸʆʙɶɿɲ
ɶʌɲʅʅɿʃʊɹʌɶʉɷʀɷʉʆʏɲɿʉɿ
ʍʐʆʏɸʏɲɶʅɹʆɸʎʏɻʎɲʌʖɼʎ,ʏʉʐʏɹʄʉʐʎʃɲɿ
ʏɻʎʅɹʍɻʎ)

ȵȳɇȰ87

ɍ

ʄ













Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼ/ɸʎȵʆʊʏɻʏɲ/ɸʎ:



ȴɼʅʉʎ/ʉɿ:





ʔ







ɉ



Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ/ɸʎ:




WGS84
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ȴɻʄʙʆʘʐʋɸʑɽʐʆɲʊʏɿʏʉɹʌɶʉ/ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʏʉʐʍɻʅɸʀʉʐ3ʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎʃɲʏɲʏɳʍʍɸʏɲɿʍʏɻʆʃɲʏɻɶʉʌʀɲȲʏɻʎ
ɉ.Ȱ.1958/2012(ɌȵȾȲ’21), ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ,ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲʍʏɻʆ Ƀʅɳɷɲ ….ʅɸɲ/ɲ…ʃɲɿʐʋɳɶɸʏɲɿʍʏɿʎɅʌʊʏʐʋɸʎ
Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎ ȴɸʍʅɸʑʍɸɿʎ ʋʉʐ ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ɉ.Ȱ. ………….. (ɌȵȾ ………). ɀɸ ʏʉ ʋɲʌʊʆ ɹʆʏʐʋʉ ɺɻʏʙ ʏɻʆ
ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻ ɲʋʊ ʏɻʆ ʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɸʀʍɲ ɉȰ  ɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻ ʏɻʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ ʍɲʎ ʃɲɿ ʍɲʎ ʐʋʉɴɳʄʄʉʐʅɸ ʊʄɲ ʏɲ
ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ.
Ʌɲʌɲʃɲʄʙɶɿɲʏɿʎɷɿʃɹʎʍɲʎɸʆɹʌɶɸɿɸʎ.

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ


Ƀ/ȸȰɿʏʙʆ/ʉʑʍɲ




ȳ.ȵɅȻɇɉɁȰɅɈɃɀȵɁȰɇɈɃȻɍȵȻȰɈȵȾɀȸɆȻɏɇȸɇ
ɇɻʅɸɿʙʆʉʆʏɲɿʏɲɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳʋʉʐɸʋɿʍʐʆɳʋʏʉʆʏɲɿ,ʊʋʉʐɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉ
ɳʌɽʌʉ4ʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎɲʋʊʔɲʍɻʎ:
ɇʐʆʉʋʏɿʃɼʏɸʖʆɿʃɼɹʃɽɸʍɻʏʉʐɹʌɶʉʐɼʏɻʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎʃɲɿʏʐʖʊʆʍʐʆʉɷʙʆɹʌɶʘʆ
(ʅʋʉʌɸʀʆɲɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɲɽɸʀɲʋʊʏɲʃɸʔ.Ȳ,ȳʃɲɿȴʏʉʐɅɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎȰ)



ɍɳʌʏɻʎ ʋʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʉʑ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ, ʃɲʏɳʄʄɻʄɻʎ ɷɿɲɽɹʍɿʅɻʎ ʃʄʀʅɲʃɲʎ ʍɸ
ʐʋʊɴɲɽʌʉȳɉɇ



Ɉʉʋʉɶʌɲʔɿʃʊ ɷɿɳɶʌɲʅʅɲ ɶɸʆɿʃɼʎ ɷɿɳʏɲʇɻʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ (ʉʌɿɺʉʆʏɿʉɶʌɲʔʀɲ, ʃɳʏʉʗɻ ɼ
ɷɿɳɶʌɲʅʅɲʃɳʄʐʗɻʎ),ʍɸʃɲʏɳʄʄɻʄɻʃʄʀʅɲʃɲ,ʍɸʍʐʆʏɸʏɲɶʅɹʆɸʎȵȳɇȰʚ87ʃɲɿWGS84.



Ɍʘʏʉɶʌɲʔɿʃɼʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȴ

ȵɁɈɉɅɃɈɉɅɃɅɃȻȸɀȵɁȸɇȳɁɏɀɃȴɃɈȸɇȸɇȴȰɇȻȾɏɁɉɅȸɆȵɇȻɏɁȳȻȰɈȸȴȻȰȴȻȾȰɇȻȰɉɅȰȳɏȳȸɇɇȵɅɆɃɈɉɅȵɇ
ɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾȵɇȴȵɇɀȵɉɇȵȻɇȵɆȳɏɁȾȰȻȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈɏɁȾȰɈȸȳɃɆȻȰɇȲ,ʏɻʎʉʅɳɷɲʎ11,ɲ/ɲ11,ʏɻʎɉ.Ȱ.1958/2012
(Ȳ’21),ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ:
Ȱʌ.Ʌʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ:

1.ɇʏʉɿʖɸʀɲȳʆʘʅʉɷʉʏʉʑʍɲʎɉʋɻʌɸʍʀɲʎ
Ʉʆʉʅɲɉʋɻʌɸʍʀɲʎ:



Ɉɲʖ.ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ:



Ɉ.Ⱦ.



Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ



Ɉɻʄ:



Fax:



ȵ–mail:



2.Ɉʀʏʄʉʎȶʌɶʉʐɼȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ



3.Ⱥɸʍʅɿʃʊʋʄɲʀʍɿʉʋʉʐɷɿɹʋɸɿʏʉʋɸɷʀʉɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎ
Ȱ/Ȱ

ɇʏʉɿʖɸʀʉɽɸʍʅɿʃʉʑʋʄɲɿʍʀʉʐ(ɌȵȾ)

Ɉʀʏʄʉʎʍʏʉɿʖɸʀʉʐɽɸʍʅɿʃʉʑʋʄɲɿʍʀʉʐ

























4.ȵʋɿʏʊʋɿɲɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻʋɸʌɿʉʖɼʎɹʌɶʉʐɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
ɁȰȻ



ɃɍȻ



ȳɿɲʏɿʎɲʆɳɶʃɸʎʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎɹʄɲɴɸʖʙʌɲɲʐʏʉʗʀɲʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʏʉʐɹʌɶʉʐɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȵ
Ʌʌʊʏʐʋɸʎʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎɷɸʍʅɸʑʍɸɿʎ(ɅɅȴ)ɶɿɲ
ɀɸʅʉʆʘʅɹʆɲʃɹʆʏʌɲʐʋɸʌʐʗɻʄɼʎʏɳʍɻʎʃɲɿʅɸʅʉʆʘʅɹʆʉʐʎʐʋʉʍʏɲɽʅʉʑʎɸʋʀʏɻʎ
ɸʋɿʔɳʆɸɿɲʎʏʉʐɸɷɳʔʉʐʎ(ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʃɲɿʉɿɸʋɸʃʏɳʍɸɿʎʍɸʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉʐʎ
ʍʏɲɽʅʉʑʎ)ʅɸʏɳʍɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎɲʋʊ50ɹʘʎʃɲɿ150kV.
Ȼ.ȳɸʆɿʃɹʎȴɸʍʅɸʑʍɸɿʎ
Ȼ.1 ɃʔʉʌɹɲʎʏʉʐɹʌɶʉʐɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎʔɹʌɸɿɲʃɹʌɲɿɲʏɻʆɸʐɽʑʆɻɶɿɲʏɻʆʏɼʌɻʍɻʏʘʆɅʌʊʏʐʋʘʆ
Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆȴɸʍʅɸʑʍɸʘʆ(ɅɅȴ)ɹʍʏʘʃɲɿɲʆʅɹʌʉʎɼʏʉʍʑʆʉʄʉʏʘʆɸʌɶɲʍɿʙʆʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎɼ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿɲʋʊʏʌʀʏʉʐʎ.
Ȼ.2 Ƀ ʃʑʌɿʉʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ʉʔɸʀʄɸɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ʋɿʍʏʙʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɲʐʏʉʑ ʆɲ ɸʇɲʍʔɲʄʀɺɸɿ ʃɲʏɳ
ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲ ʏɿʎ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɸʎ ɷɲʋɳʆɸʎ ɶɿɲ ʏɲ ɹʌɶɲ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏʉʐ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ. Ɂɲ
ʄɻʔɽʉʑʆʊʄɲʏɲɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲʅɹʏʌɲɶɿɲʏɻʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʏʉʐʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ,ʅɸʍʃʉʋʊ
ʆɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿʉɿɸʃɳʍʏʉʏɸʃɸʀʅɸʆɸʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏɻʎʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎʃɲɿʆɲɲʋʉʔɸʐʖɽɸʀ
ɻ ʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ʌʑʋɲʆʍɻ ʏʘʆ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃʙʆ ʆɸʌʙʆ ʃɲɿ ʏʉʐ ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ ʖɸʌʍɲʀʉʐ ʖʙʌʉʐ, ʏʊʍʉ
ʃɲʏɳ ʏʉ ʍʏɳɷɿʉ ʏɻʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ʊʍʉ ʃɲɿ ʃɲʏɳ ʏʉ ʍʏɳɷɿʉ ʏɻʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɼ ʏɻʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ.
Ȼ.3 1.Ɉɲʆɹɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ (ʆɹʉɿʐʋʉʍʏɲɽʅʉʀ)ʋʉʐɸɶʃɲɽʀʍʏɲʆʏɲɿɸʆʏʊʎʉʌʀʘʆʉɿʃɿʍʅʙʆɼ
ɸʆʏʊʎ ʍʖɸɷʀʉʐ ʋʊʄɸʘʆ ɸʀʆɲɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ʃʄɸɿʍʏʉʑ ʏʑʋʉʐ ʅɸ ʏɻʆ ɸʋɿʔʑʄɲʇɻ ʏʘʆ ʋɲʌɲɶʌɳʔʘʆ
(Ȼ.3.2&Ȼ.3.3)ʋʉʐɲʃʉʄʉʐɽʉʑʆ:


2.ȴɸʆɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿɻɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʆɹʘʆɹʌɶʘʆ(ɲʆʉɿʖʏʉʑɼʃʄɸɿʍʏʉʑʏʑʋʉʐ),ɸʆʏʊʎʉʌʀʘʆʉɿʃɿʍʅʙʆ
ɼ ɸʆʏʊʎ ʍʖɸɷʀʉʐ ʋʊʄɸʘʆ ʅɸ ʋʄɻɽʐʍʅʊ ʏʘʆ ɸʆ ʄʊɶʘ ʉɿʃɿʍʏɿʃʙʆ ɸʆʉʏɼʏʘʆ ʅɹʖʌɿ ʃɲɿ 20.000
ʃɲʏʉʀʃʉʐʎ.



3.ȴɸʆɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿɻɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʆɹʘʆɹʌɶʘʆ(ɲʆʉɿʖʏʉʑɼʃʄɸɿʍʏʉʑʏʑʋʉʐ),ɸʆʏʊʎʋɲʌɲɷʉʍɿɲʃʙʆ
ʉɿʃɿʍʅʙʆ.



4. ȵʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ/ɴɸʄʏʀʘʍɻ/ɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊʎ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ʋʉʐ
ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿɸʆʏʊʎʋɸʌɿʉʖʙʆʏʘʆʋɲʌɲɶʌɳʔʘʆȻ.3.2ʃɲɿȻ.3.3ɲʆʘʏɹʌʘ

Ȼ.4ɁɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿʉɿɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐɁ.3028/2002«ɅɸʌʀɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆʃɲɿʏɻʎɅʉʄɿʏɿʍʏɿʃɼʎ
Ⱦʄɻʌʉʆʉʅɿɳʎɸʆɶɹʆɸɿ»(Ȱ’153).
Ȼ.5 ȸ ʏʐʖʊʆ ʐʄʉʏʊʅɻʍɻ ɷɲʍɿʃʙʆ ɷɹʆɷʌʘʆ ʃɲɿ ɽɳʅʆʘʆ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɻ ɷɿɳɽɸʍɻ ʏʘʆ ʐʄɿʃʙʆ ʋʉʐ ɽɲ
ʋʌʉʃʑʗʉʐʆ, ʆɲ ɶʀʆɸɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʃɸʀʅɸʆɻʎ ɷɲʍɿʃɼʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ. ȸ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ
ʏʉʐɹʌɶʉʐɼʏɻʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎʆɲɶʀʆɸʏɲɿʅɸʏɹʏʉɿʉʏʌʊʋʉʙʍʏɸ ʆɲɸʇɲʍʔɲʄʀɺɸʏɲɿɻʅɿʃʌʊʏɸʌɻ
ɷʐʆɲʏɼɸʋɹʅɴɲʍɻʍɸɷɲʍɿʃɼɹʃʏɲʍɻ.
Ȼ.6 ɇʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸʘʆ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ʆɲ ʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ ʅɹʏʌɲ ʋʐʌɲʍʔɲʄɸʀɲʎ
ʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏɿʎ ʍʖɸʏɿʃɹʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ɼ ʏɿʎ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎ ʅɸʄɹʏɸʎ. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ
ɸʃʋʉʆɻɽɸʀʅɸʄɹʏɻɸʆɸʌɶɻʏɿʃɼʎʋʐʌʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ,ʆɲɸɶʃʌɿɽɸʀɲʋʊʏɻʆɲʌʅʊɷɿɲʋʐʌʉʍɴɸʍʏɿʃɼɲʌʖɼ.
Ȱʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿʍɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻɻʃɲʑʍɻʋɳʍɻʎʔʑʍɸʘʎɲʋʉɴʄɼʏʘʆ/ʐʄɿʃʙʆɸʀʏɸʐʋɲʀɽʌɿɲ,ɸʀʏɸ
ʍɸʍʏɸɶɲʍʅɹʆʉʐʎʖʙʌʉʐʎ.
Ȼ.7 Ⱦɲʏɳʏɻʔɳʍɻʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎʆɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿʉɿɲʃʊʄʉʐɽɸʎɷɸʍʅɸʑʍɸɿʎ:
1. Ɉɲ ɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲ ɲɷʌɲʆɼ ʐʄɿʃɳ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʉʋʉɿʉʐɷɼʋʉʏɸ ɹʌɶʉʐ ʏɻʎ ʋɲʌɲɶʘɶɿʃɼʎ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ʆɲ ɸʇɲʍʔɲʄʀɺʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʆʉʅʀʅʘʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆʏɲ ʄɲʏʉʅɸʀɲ ʏɻʎ ɸʐʌʑʏɸʌɻʎ
ʋɸʌɿʉʖɼʎ ʏʉʐ ʐʋʉʍʏɲɽʅʉʑ, ɸʔʉɷɿɲʍʅɹʆɲ ʅɸ ɿʍʖʑʉʐʍɲ Ȱʋʊʔɲʍɻ ɹɶʃʌɿʍɻʎ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ
ʊʌʘʆɼɸʆɿʍʖʑɅɅȴ.
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2. Ɉɲɸʌɶʉʏɳʇɿɲʋʉʐɽɲɸɶʃɲʏɲʍʏɲɽʉʑʆʆɲʃɲʏɲʄɲʅɴɳʆʉʐʆʏɻʅɿʃʌʊʏɸʌɻɷʐʆɲʏɼɹʃʏɲʍɻʃɲɿʍɸʊʄɻ
ʏɻɷɿɳʌʃɸɿɲʏɻʎʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎʏʘʆɹʌɶʘʆʃɲɿʉʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻȰʆɳɷʉʖʉʎʆɲʄɲʅɴɳʆɸɿʅɹʌɿʅʆɲ
ɶɿɲ ʏʉʆ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊ ʏʘʆ ɷɿɳʖʐʏʘʆ ɸʃʋʉʅʋʙʆ ʍʘʅɲʏɿɷʀʘʆ ɲʋʊ ʏɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏʘʆ ɲɷʌɲʆʙʆ
ʐʄɿʃʙʆ ʅɸ ʗɸʃɲʍʅʊ ʏʉʐʎ ʃɲɿ ʍʐʖʆɼ ɷɿɲɴʌʉʖɼ ʏʘʆ ʐʋɲʀɽʌɿʘʆ ʖʙʌʘʆ ʏʘʆ ɸʌɶʉʏɲʇʀʘʆ, ɿɷʀʘʎ
ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʇɻʌɼ ʋɸʌʀʉɷʉ ʏʉʐ ɹʏʉʐʎ. ȸ ʍʃɳʔɻ ʏʘʆ ʔʉʌʏɻɶʙʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ ʃɲʏɳ ʏɻ ʅɸʏɲʔʉʌɳ ʏʘʆ
ʐʄɿʃʙʆ ʆɲ ɸʀʆɲɿ ʃɲʄʐʅʅɹʆɻ ʃɲɿ ʆɲ ʐʋɳʌʖɸɿ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉʎ ʋʌʉɶʌɲʅʅɲʏɿʍʅʊʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʉʔʐɶɼ
ʅɸʏɲʔʉʌʙʆ ʍɸ ʙʌɸʎ ɲɿʖʅɼʎ ʃɲɿ ʃʉɿʆɼʎ ɻʍʐʖʀɲʎ, ɸʔʊʍʉʆ ɲʐʏɳ ɷɿɹʌʖʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʃɲʏʉɿʃɻʅɹʆɸʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ.
3. ȰʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿɸʆʏʊʎʏʉʐɸʌɶʉʏɲʇʀʉʐɻʋʄʑʍɻʏʘʆʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆʏʘʆȰʆɲɷʊʖʘʆʏʉʐɹʌɶʉʐ.Ⱦɳɽɸ
ɸʀɷʉʐʎ ɲʋʉʌʌʀʅʅɲʏɲ, ɳʖʌɻʍʏɲ ʐʄɿʃɳ, ʋɲʄɿɳ ɲʆʏɲʄʄɲʃʏɿʃɳ ʃɲɿ ʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲ, ʄɳɷɿɲ, ʃʄʋ ʆɲ
ʍʐʄʄɹɶʉʆʏɲɿ ʃɲɿ ʆɲ ɲʋʉʅɲʃʌʑʆʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉ ʖʙʌʉ ʏʘʆ ɸʌɶʉʏɲʇʀʘʆ, ɻ ɷɸ ɷɿɳɽɸʍɻ ʏʉʐʎ ʆɲ
ɶʀʆɸʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎɿʍʖʑʉʐʍɸʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ.
4. ɀɸʏɳ ʏɻʆ ʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻ ʏɻʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɲʆɸʇɳʌʏɻʏɲ ʏʉʐ ɿɷɿʉʃʏɻʍɿɲʃʉʑ ʃɲɽɸʍʏʙʏʉʎ
ʏʉʐ:
i.
ʆɲ ɲʋʉʅɲʃʌʐʆɽʉʑʆ ɳʅɸʍɲ ʉɿ ʃɳɽɸ ɸʀɷʉʐʎ ɸʌɶʉʏɲʇɿɲʃɹʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ (ɶʌɲʔɸʀɲ,
ʍʐʆɸʌɶɸʀɲ, ɲʋʉɽɼʃɸʎ, ʋɸʌɿʔʌɳʇɸɿʎ ʃʄʋ) ʃɲɿ ʆɲ ɲʋʉʃɲʏɲʍʏɲɽɸʀ ʋʄɼʌʘʎ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ
ʏʘʆɸʌɶʉʏɲʇɿɲʃʙʆʖʙʌʘʆ.
ii.
ʆɲɲʋʉʅɲʃʌʐʆɽɸʀʏʉʍʑʆʉʄʉʏʘʆʏʐʖʊʆʏʘʆʋʄɸʉʆɲɺʊʆʏʘʆʐʄɿʃʙʆʃɲɿʆɲɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɸʀ
ʃɲʏɳʄʄɻʄɲʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʃɸʀʅɸʆɻʆʉʅʉɽɸʍʀɲ.
iii.
ʆɲɲʋʉʃɲʏɲʍʏɲɽɸʀʋʄɼʌʘʎʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʖʙʌʉʎʏʉʐɸʌɶʉʏɲʇʀʉʐ.
5. Ɉʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ɷɹʃɲ ʅɹʌɸʎ ʋʌɿʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɹʆɲʌʇɻ ɸʌɶɲʍɿʙʆ ʆɲ ɸɿɷʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ʉɿ ɲʌʅʊɷɿɸʎ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʋɸʌɿʉʖɼȵʔʉʌɸʀɸʎȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ,ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐʆɲɲʍʃɼʍʉʐʆɸʋɿʏʊʋʉʐɸʋʉʋʏɸʀɲ,ʏɲɷɸʍʖɹɷɿɲʆɲ
ʏʉʐʎɹʖʉʐʆɸɶʃɲʀʌʘʎʐʋʉɴʄɻɽɸʀʅɸɸʐɽʑʆɻʏʉʐʔʉʌɹɲʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʉʐɹʌɶʉʐ.
Ȼ.9 Ȱʋɲɶʊʌɸʐʍɻʖʌɼʍɻʎʏʘʆɲʃɳʄʐʋʏʘʆʃɲɿʃʉɿʆʊʖʌɻʍʏʘʆʖʙʌʘʆɶɿɲʋɳʍɻʎʔʑʍɸʘʎɸʌɶɲʍʀɸʎ,ʉʑʏɸ
ɶɿɲʏɻʆɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʋʌʙʏʘʆʐʄʙʆ,ʋʌʉʁʊʆʏʘʆʃɲɿʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆʖʘʌʀʎɳɷɸɿɲ.Ƀɿʖʙʌʉɿɲʐʏʉʀʆɲ
ɷɿɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿʃɲɽɲʌʉʀʃɲɿɲʋɲʄʄɲɶʅɹʆʉɿɲʋʊɷɿɳʍʋɲʌʏɲʐʄɿʃɳʃɲɿɲʋʊɴʄɻʏɲ(ʍʏɸʌɸɳɼʐɶʌɳ).
Ȼ.10 ɇʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʏɻʌɸʀʏɲɿ ʅɻʏʌʙʉ (ʍʐʆʉɷɸʐʊʅɸʆʉ ɲʋʊ ɲʌʖɸʀʉ ʏʘʆ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆ
ʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃʙʆʍʏʉɿʖɸʀʘʆ)ʏʘʆʋɳʍɻʎʔʑʍɸʘʎɲʋʉɴʄɼʏʘʆ,ʍʏʉʉʋʉʀʉʆɲʍɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿ:ɻʋʉʍʊʏɻʏɲ,
ɻ ʔʑʍɻ, ɻ ʋʌʉɹʄɸʐʍɻ, ʏɲ ʔʐʍɿʃɳ ʃɲɿ ʖɻʅɿʃɳ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳ, ʉɿ ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɸʎ ʋɲʌɲʄɲɴɼʎ ɼ
ɸʃʖʙʌɻʍɻʎ,ʉʋʌʉʉʌɿʍʅʊʎ,ɻʍʐʖʆʊʏɻʏɲʍʐʄʄʉɶɼʎ,ʏʉʅɹʍʉʅɸʏɲʔʉʌɳʎʃɲɽʙʎʃɲɿɻʅɹɽʉɷʉʎʃɲɿʉ
ʖʙʌʉʎ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏʘʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆɲ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ 20 ʏʉʐ
ʆ.4042/2012.
Ȼ.11 Ɉʊʍʉ ʉɿ ʋʉʍʊʏɻʏɸʎ ʃɲɿ ʏʉ ɸʀɷʉʎ ʏʘʆ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ ʃɲɿ ʅɻ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ ʋʉʐ ɽɲ
ʋʌʉʃʑʋʏʉʐʆ ɸʆʏʊʎ ɹʃɲʍʏʉʐ ɹʏʉʐʎ ʊʍʉ ʃɲɿ ʉ ʏʌʊʋʉʎ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʏʉʐʎ ʆɲ ɲʋʉʏʐʋʙʆʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ
ȵʏɼʍɿɲ ȶʃɽɸʍɻ Ʌɲʌɲɶʘɶʉʑ Ȱʋʉɴʄɼʏʘʆ, ɻ ʉʋʉʀɲ ʆɲ ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ ʍʏɿʎ ɲʌʅʊɷɿɸʎ ɲʌʖɹʎ ʃɲʏɳ ʏʉʆ
ʅɼʆɲ Ɍɸɴʌʉʐɳʌɿʉ ɹʃɲʍʏʉʐ ɹʏʉʐʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ʉʌɿɺʊʅɸʆɲ ʏɻʎ Ⱦ.ɉ.Ȱ. 13588/2006 (Ȳʚ383) ʃɲɿ
ʏʉʐʆ.4042/2012(Ȱʚ24)ʊʋʘʎɸʃɳʍʏʉʏɸɿʍʖʑʉʐʆ.
Ȼ.12 Ȱʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿʏʉʅʋɳɺʘʅɲʉʋʉɿʉʐɷɼʋʉʏɸʋʉʏɲʅʉʑ,ʖɸɿʅɳʌʌʉʐ,ʌɹʅɲʏʉʎɼʐɶʌʉɴɿʊʏʉʋʉʐʃɲʏɳʏɻʆ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʏʉʐɹʌɶʉʐ.
Ȼ.13 Ƀɿʃʏɿʌɿɲʃɹʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʏɻʎʅʉʆɳɷɲʎʆɲʅɻʆʋɸʌɿɹʖʉʐʆʏʉʇɿʃɳʐʄɿʃɳ(ʋ.ʖ.ɲʅʀɲʆʏʉ).
Ȼ.14 ȳɿɲʆɹɸʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ,ʋɸʌɿʅɸʏʌɿʃɳʏʉʐɶɻʋɹɷʉʐʆɲʐʋɳʌʖɸɿʋʄɼʌɻʎʃɲɿʐʗɻʄɼʋɸʌʀʔʌɲʇɻʃɲɿʆɲ
ʍʐʆʏɻʌɸʀʏɲɿ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻ ɴʄɳʍʏɻʍɻ (ɷɸʆɷʌʉʔʑʏɸʐʍɻ, ɽɲʅʆʉʃɳʄʐʗɻ). ȳɿɲ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɸʎ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎɻʃɲʏɳʄʄɻʄɻɴʄɳʍʏɻʍɻʆɲɸʀʆɲɿɻʅɹɶɿʍʏɻʃɲʏɳʏʉɸʋɿʏʌɸʋʏʊ,ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻ
ʏɲʏɸʖʆɿʃɳʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃɳʃɲɿʏɿʎʐʔɿʍʏɳʅɸʆɸʎʍʐʆɽɼʃɸʎʏɻʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ.
Ȼ.15 Ƀɿʐʋɸʑɽʐʆʉɿʏɻʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎɹʖʉʐʆʏɻʆʐʋʉʖʌɹʘʍɻ:
x
x

ʆɲɸʋɿʏʌɹʋʉʐʆʏɻʆɸʀʍʉɷʉʍɸʃʄɿʅɳʃɿɲʏʘʆɲʌʅʊɷɿʘʆɸʄɸɶʃʏɿʃʙʆɲʌʖʙʆ,
ʆɲɷɿɸʐʃʉʄʑʆʉʐʆʏʉʆɹʄɸɶʖʉʃɲɿʆɲʋɲʌɹʖʉʐʆʊʄɲʏɲɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲʍʏʉɿʖɸʀɲʃɲɿʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ
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ʆɲ ʍʐʅʅʉʌʔʙʆʉʆʏɲɿ ʍʏɿʎ ʍʐʍʏɳʍɸɿʎͲʐʋʉɷɸʀʇɸɿʎ ʏʘʆ ɲʌʅʊɷɿʘʆ ɸʄɸɶʃʏɿʃʙʆ ʉʌɶɳʆʘʆ ʏɼʌɻʍɻʎ
ʏʘʆɷɿɲʏɳʇɸʘʆʏɻʎʃɸʀʅɸʆɻʎʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ.

Ȼ.16 Ɂɲ ʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʅɹʌɿʅʆɲ ʙʍʏɸ ɲʋʊ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏɻʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʆɲ ʅɻʆ ɷɻʅɿʉʐʌɶʉʑʆʏɲɿ
ʉʖʄɼʍɸɿʎʍʏɿʎʊʅʉʌɸʎɿɷɿʉʃʏɻʍʀɸʎ.
ȻȻ.Ⱥʊʌʐɴʉʎ
ȻȻ.1 Ɂɲ ʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʍʏɲ ʊʌɿɲ ʏʉʐ ʉɿʃʉʋɹɷʉʐ ʏɻʎ ʅʉʆɳɷɲʎ ʉɿ ɸɿɷɿʃɹʎ ʉʌɿɲʃɹʎ ʍʏɳɽʅɸʎ ɽʉʌʑɴʉʐ, ʊʋʘʎ

ʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍʏʉɅ.ȴ.1180/81(Ȱ’293),ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿʃɲɽʙʎʃɲɿʉɿʄʉɿʋɹʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʋɸʌʀɽʉʌʑɴʉʐ.
ȻȻ.2 Ɉɲ ʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ʏʐʖʊʆ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ɸʇʘʏɸʌɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʉʐ
ɹʌɶʉʐʃɲɿʉɿʍʐʍʃɸʐɹʎɸʌɶʉʏɲʇʀʉʐʋʉʐɽɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽʉʑʆʃɲʏɳʏɻʆʔɳʍɻʏɻʎʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎʏʉʐ
ɹʌɶʉʐʆɲʔɹʌʉʐʆʍɼʅɲʆʍɻCE,ʊʋʉʐʆɲɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿɻɸɶɶʐɻʅɹʆɻʍʏɳɽʅɻɻʖɻʏɿʃɼʎɿʍʖʑʉʎ,ʊʋʘʎ
ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿʍʏɻʆʐʋ’ɲʌɿɽʅ.37393/2003(Ȳʚ1418)ȾʉɿʆɼɉʋʉʐʌɶɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻʃɲɿʍʏɻʆʐʋ’ɲʌɿɽʅ.
9272/2007(Ȳʚ286)ȾʉɿʆɼɉʋʉʐʌɶɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ,ʊʋʘʎɸʃɳʍʏʉʏɸɿʍʖʑʉʐʆ.
ȻȻ.3 ȴɿɲʋɿʍʏʘɽɸʀʍɲ ʐʋɹʌɴɲʍɻ ʏʉʐ ɸʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆʉʐ ʉʌʀʉʐ ɽʉʌʑɴʉʐ ʍʏɲ ʊʌɿɲ ʏʉʐ ɶɻʋɹɷʉʐ ʏɻʎ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ, ʆɲ ɸʋɿʔɹʌɸɿ ʏɻ ʄɼʗɻ ʍʐʅʋʄɻʌʘʅɲʏɿʃʙʆ ɲʆʏɿɽʉʌʐɴɿʃʙʆ ʅɹʏʌʘʆ ʍɸ ɸʋʀ ʅɹʌʉʐʎ
ʏʅɼʅɲʏɲʏʉʐɹʌɶʉʐ.
ȻȻȻ.ȰʏʅʉʍʔɲɿʌɿʃʊɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆͲȵʃʋʉʅʋɹʎ
ȻȻȻ.1 Ƀɿ ʉʌɿɲʃɹʎ ʃɲɿ ʃɲʏɸʐɽʐʆʏɼʌɿɸʎ ʏɿʅɹʎ ʋʉɿʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ɲʏʅʊʍʔɲɿʌɲʎ ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɿʎ
ɲʃʊʄʉʐɽɸʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ:
 ʃ.ʐ.ɲ.ʅɸɲ.ɻ.ʋ.14122/549/ȵ103/24.3.2011(Bʚ488),ʅɸʏɻʆʉʋʉʀɲʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ
ʅɹʏʌɲɶɿɲʏɻɴɸʄʏʀʘʍɻʏɻʎʋʉɿʊʏɻʏɲʎʏɻʎɲʏʅʊʍʔɲɿʌɲʎ,ʍɸʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻʅɸʏɿʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏɻʎʉɷɻɶʀɲʎ2008/50/ȵȾ,
 ʃ.ʐ.ɲ. ʅɸ ɲ.ɻ.ʋ. 22306/1075/ȵ103/29.5.2007 (Ȳʚ 920), ʅɸ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ
ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʏɿʅɹʎ о ʍʏʊʖʉɿ ʃɲɿ ʊʌɿɲ ɸʃʏʀʅɻʍɻʎ ʏʘʆ ʍʐɶʃɸʆʏʌʙʍɸʘʆ ʏʉʐ
ɲʌʍɸʆɿʃʉʑ,ʏʉʐʃɲɷʅʀʉʐ,ʏʉʐʐɷʌɲʌɶʑʌʉʐ,ʏʉʐʆɿʃɸʄʀʉʐʃɲɿʏʘʆʋʉʄʐʃʐʃʄɿʃʙʆ
ɲʌʘʅɲʏɿʃʙʆʐɷʌʉɶʉʆɲʆɽʌɳʃʘʆʍʏʉʆɲʏʅʉʍʔɲɿʌɿʃʊɲɹʌɲ,ʍɸʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻʅɸ
ʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏɻʎʉɷɻɶʀɲʎ2004/107/ȵȾ.
IȻȻ.2 ȳɿɲʏɿʎʍɻʅɸɿɲʃɹʎɸʃʋʉʅʋɹʎʍʏɸʌɸʙʆʍɸɲɿʙʌɻʍɻ(ʍʃʊʆɸʎ)ɲʋʊʏɲɸʌɶʉʏɳʇɿɲʃɲɿʏɿʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ, ɿʍʖʑɸɿ ʏʉ ʃɲɽʉʌɿɺʊʅɸʆʉ ʊʌɿʉ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ 2 (§ ɷ) ʏʉʐ ʋ.ɷ.1180/1981 (Ȱʚ293) ɼ ʉɿ
ɸʃɳʍʏʉʏɸɸɿɷɿʃʊʏɸʌɸʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ.
ȻV.ɉɶʌɳȰʋʊɴʄɻʏɲͲȰʋʉɷɹʃʏɸʎ
ȻV.1 Ȱʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿɻʃɲɽ’ʉɿʉʆɷɼʋʉʏɸʏʌʊʋʉɷɿɳɽɸʍɻɲʆɸʋɸʇɹʌɶɲʍʏʘʆɼɲʆɸʋɲʌʃʙʎɸʋɸʇɸʌɶɲʍʅɹʆʘʆ
ʐɶʌʙʆɲʋʉɴʄɼʏʘʆʍʏʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ(ɹɷɲʔʉʎ,ʐʋɹɷɲʔʉʎ,ʐɷɳʏɿʆʉʎɲʋʉɷɹʃʏɻʎ).
ȻV.2 ȵʔʊʍʉʆ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʏʉʐ ʐʋʉʍʏɲɽʅʉʑ ʐʔʀʍʏɲʏɲɿ ɷʀʃʏʐʉ ɲʋʉʖɹʏɸʐʍɻʎ, ʏɲ ɲʍʏɿʃɳ
ʄʑʅɲʏɲɲʋʊʏʉʐʎʖʙʌʉʐʎʐɶɿɸɿʆɼʎʏɻʎʅʉʆɳɷɲʎʆɲɷɿʉʖɸʏɸʑʉʆʏɲɿʍɸɲʐʏʊ.ɇɸɲʆʏʀɽɸʏɻʋɸʌʀʋʏʘʍɻ,
ʏɲɲʍʏɿʃɳʄʑʅɲʏɲɲʋʊʏʉʐʎʖʙʌʉʐʎʐɶɿɸɿʆɼʎʏɻʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʆɲɷɿʉʖɸʏɸʑʉʆʏɲɿɸʀʏɸʍɸʍʑʍʏɻʅɲ
ʍɻʋʏɿʃɼʎɷɸʇɲʅɸʆɼʎͲɲʋʉʌʌʉʔɻʏɿʃʉʑɴʊɽʌʉʐ,ʋʉʐʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆȾɉȰ145116/2011
(Ȳ’ 354), ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ ɸʀʏɸ ʍɸ ʍʏɸɶɲʆɼ ɷɸʇɲʅɸʆɼ ʃɲɿ ʍʏɻ ʍʐʆɹʖɸɿɲ ʆɲ ɷɿɲʏʀɽɸʆʏɲɿ ʍɸ ʆʉʅʀʅʘʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʍɲɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎʄʐʅɳʏʘʆ.
ȻV.3 ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʏɲ ɲʍʏɿʃɳ ʐɶʌɳ ɲʋʊɴʄɻʏɲ ɷɿʉʖɸʏɸʑʉʆʏɲɿ ʍɸ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ʍʖɸɷɿɲʍʅɹʆɻ ʍʏɸɶɲʆɼ
ʍɻʋʏɿʃɼ,ɷɸʇɲʅɸʆɼʆɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿʏɲʉʌɿɺʊʅɸʆɲʍʏʉɳʌɽʌʉ369ʏʉʐȾʙɷɿʃɲȲɲʍɿʃɼʎɅʉʄɸʉɷʉʅɿʃɼʎ
Ɂʉʅʉɽɸʍʀɲʎ1999(ȴ’580)ʊʋʘʎɸʃɳʍʏʉʏɸɿʍʖʑɸɿʃɲɿʆɲɹʖɸɿɸʇɲʍʔɲʄɿʍʏɸʀɻʏɸʄɿʃɼɷɿɳɽɸʍɼʏʉʐʎ
ʍɸʅʉʆɳɷɲɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎʐɶʌʙʆɲʍʏɿʃʙʆɲʋʉɴʄɼʏʘʆ.
ȻV.4 ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʏɲ ʋɲʌɲɶʊʅɸʆɲ ʐɶʌɳ ɲʋʊɴʄɻʏɲ ʏɻʎ ʅʉʆɳɷɲʎ ɷɿʉʖɸʏɸʑʉʆʏɲɿ ɲʋɸʐɽɸʀɲʎ ʍɸ
ɷʀʃʏʐʉɲʋʉʖɹʏɸʐʍɻʎɲʃɲɽɳʌʏʘʆ,ʆɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿʏɲʉʌɿɺʊʅɸʆɲʍʏɻʆȾɉȰʐʋ’ɲʌ.ʉɿʃ.5673/400/1997
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(Ȳ’192)ʊʋʘʎɸʃɳʍʏʉʏɸɿʍʖʑɸɿ,ʃɲɽʙʎʃɲɿʉɿʊʌʉɿʋʉʐɸʋɿɴɳʄʄʉʆʏɲɿʍʏʉʆȾɲʆʉʆɿʍʅʊʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ʏʉʐɲʋʉʖɸʏɸʐʏɿʃʉʑɷɿʃʏʑʉʐʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ.
V.ɇʏɸʌɸɳȰʋʊɴʄɻʏɲ–ȵʋɿʃʀʆɷʐʆɲʃɲɿʅɻɸʋɿʃʀʆɷʐʆɲɲʋʊɴʄɻʏɲ
V.1 ȸ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃɲɿ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ʄɲʅɴɳʆɸɿ ʖʙʌɲ ʍɸ ʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻ ʅɸ ʏʉ ɸʃɳʍʏʉʏɸ
ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʊʋʄɲʀʍɿʉɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏʘʆʍʏɸʌɸʙʆɲʋʉɴʄɼʏʘʆ.
V.2 Ȱʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿ ɻ ʃɳɽɸ ʅʉʌʔɼʎ ʃɲʑʍɻ ʐʄɿʃʙʆ (ɸʄɲʍʏɿʃɳ, ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʅɸʆɲ ʄɿʋɲʆʏɿʃɳ, ʍʏʉʐʋɿɳ
ʃ.ɲ.),ɻʉʋʉʀɲʅʋʉʌɸʀʆɲʋʌʉʃɲʄɹʍɸɿɲʇɿʉʍɻʅɸʀʘʏɻʌʑʋɲʆʍɻʏʉʐʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ(ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆ
ȾɉȰ 11535/93 «ȵʋɿʏʌɸʋʊʅɸʆɲ ɸʀɷɻ ʃɲʐʍʀʅʘʆ ʍʏɿʎ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɹʎ, ɴɿʉʏɸʖʆɿʃɹʎ ʃɲɿ ʍʐʆɲʔɸʀʎ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ, ʍʏʉʐʎ ɲʋʉʏɸʔʌʘʏɼʌɸʎ ʆʉʍɻʄɸʐʏɿʃʙʆ ʅʉʆɳɷʘʆ ʃɲɿ ʅɹʏʌɲ ɶɿɲ ʏɿʎ ɲʆʉɿʖʏɹʎ ɸʍʏʀɸʎ
ʃɲʑʍɻʎ» (Ȳʚ328) ʃɲɿ ɻ ɲʋʊʌʌɿʗɻ ʍʏɸʌɸʙʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ ʍʏʉ ɹɷɲʔʉʎ, ʍʏʉ ʐʋɹɷɲʔʉʎ ɼ ʍɸ ʐɷɳʏɿʆʉ
ɲʋʉɷɹʃʏɻ.
V.3 ȸ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏʘʆ ʅɻ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ ʍʏɸʌɸʙʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ ʆɲ ɶʀʆɸʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ
ȾɉȰ 50910/2727/03 (Ȳʚ1909) ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ ʃɲɿ ʏʉʆ Ɂ. 4042/2012 (Ȱʚ24). Ʉʄɲ ʏɲ ʅɻ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆɲ
ʍʏɸʌɸɳ ɲʋʊɴʄɻʏɲ, ʋʉʐ ɲʋʉɽɻʃɸʑʉʆʏɲɿ ʋʌʉʍʘʌɿʆɳ, ʆɲ ʋɲʌɲɷʀɷʉʆʏɲɿ ʍɸ ʔʉʌɹɲ/ɸʌɶʉʄɳɴʉ, ʉ
ʉʋʉʀʉʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɷɿɲɽɹʏɸɿ ɳɷɸɿɲ ʍʐʄʄʉɶɼʎ ʃɲɿ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ʅɻ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ ʃɲɿ
ʍʑʅɴɲʍɻ ʅɸ ʏʉʆ ʏɸʄɿʃʊ ɲʋʉɷɹʃʏɻ ʏʘʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ. ȵʔʊʍʉʆ ʏɲ ɲʋʊɴʄɻʏɲ ʋɲʌɲɷʀɷʉʆʏɲɿ ʋʌʉʎ
ɷɿɳɽɸʍɻ ɼ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ (ɸʌɶɲʍʀɲ D ɼ R) ɸʆʏʊʎ ʏɻʎ ʖʙʌɲʎ, ɻ ɲʋʊʔɲʍɻ ȶɶʃʌɿʍɻʎ Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ
Ʉʌʘʆ ʏʉʐ ʏɸʄɿʃʉʑ ɲʋʉɷɹʃʏɻ ʆɲ ɸʋɿʏʌɹʋɸɿ ʏɻʆ ʋɲʌɲʄɲɴɼ ʏʘʆ ɸʆ ʄʊɶʘ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ ʍʏɻʆ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɼ ʏʉʐ. Ɂɲ ʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ʍʖɸʏɿʃɳ ʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃɳ ʍʏʉ ɲʌʖɸʀʉ ʏʉʐ ʔʉʌɹɲ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ. Ɂɲ
ʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʅɹʌɿʅʆɲ ɲʋʊ ʏʉ ʔʉʌɹɲ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ɶɿɲ ʏʉʆ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊ ʏɻʎ ʏʐʖʊʆ ʋʌʉʃɲʄʉʑʅɸʆɻʎ
ʍʖɸʏɿʃɼʎʐʋʉɴɳɽʅɿʍɻʎʃɲɿʌʑʋɲʆʍɻʎʏʉʐɸɷɳʔʉʐʎʃɲʏɳʏɻʆʋʌʉʍʘʌɿʆɼɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʏʘʆɸʆʄʊɶʘ
ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ.
V.4 ȸ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏʘʆ ʌɸʐʅɳʏʘʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ, ʏɲ ʉʋʉʀɲ ɸʅʋʀʋʏʉʐʆ ʍʏʉ ʋɸɷʀʉ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʉʐ Ɂ.
2939/2001(Ȱ’179),ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ,ʆɲɶʀʆɸʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐʋɲʌɲʋɳʆʘʆʊʅʉʐ,ʏɿʎ
ʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃɹʎ ʋʌɳʇɸɿʎ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɸʃɷʉɽɸʀ ʃɲʏ’ ɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻ ɲʐʏʉʑ ʃɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ
ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʃɲɿ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ ʏʘʆ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆ ɲʋʊ ʏʉ ɉɅȵȾȰ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɼʎɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ.ȵɿɷɿʃʊʏɸʌɲ:
x Ƀɿʍʐʍʃɸʐɲʍʀɸʎɷɿɲʔʊʌʘʆʐʄɿʃʙʆʋʉʐʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿʃɲʏɳʏɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏɻʎʅʉʆɳɷɲʎ,ʆɲ
ʋɲʌɲɷʀɷʉʆʏɲɿ ʍɸ ɲɷɸɿʉɷʉʏɻʅɹʆʉ ʍʐʄʄɹʃʏɻ ʋʌʉʎ ʋɸʌɲɿʏɹʌʘ ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ʍɸ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɻ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɻ ɸʏɲɿʌʀɲ ɸɿʍɳɶɸɿ ʋʄɼʌɸɿʎ ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɸʎ ʋʌʙʏʘʆ ɼ
ɴʉɻɽɻʏɿʃʙʆ ʐʄʙʆ ɸʀʆɲɿ ʐʋʊʖʌɸʉʎ ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɼʎ ɲʆɲʔʉʌɿʃɳ ʅɸ ʏɿʎ ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɸʎ ɲʐʏɹʎ. ɏʎ ɸʃ
ʏʉʑʏʉʐ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʍʐʅɴʄɻɽɸʀ ʅɸ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɼʎ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ. ȸ ʀɷɿɲ
ʐʋʉʖʌɹʘʍɻɿʍʖʑɸɿɶɿɲʏɿʎʍʐʍʃɸʐɲʍʀɸʎʏʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʋʉʐɷɿɲɽɹʏɸɿʍʏɻʆɲɶʉʌɳ.
x ȸ ʍʐʄʄʉɶɼ ʏʘʆ ʋʌʉʎ ɲʋʊʍʐʌʍɻ ɸɿɷʙʆ ɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑ ʃɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ, ʏʘʆ
ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻʅɹʆʘʆ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ʍʏɻʄʙʆ ʃɲɿ ʍʐʍʍʘʌɸʐʏʙʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ʅɸʏɲʖɸɿʌɿʍʅɹʆʘʆ
ɸʄɲʍʏɿʃʙʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ ʆɲ ɶʀʆɸʏɲɿ ʅɹʍʘ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆ ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɼʎ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ,
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲʏʘʆɅ.ȴ.117/04(Ȱ’82)ʊʋʘʎʏʌʉʋʉʋʉɿɼɽɻʃɸʅɸʏʉɅ.ȴ.
15/06 (Ȱ’ 12) ʃɲɿ Ʌ.ȴ. 109/04 (Ȱ’ 75) ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɻʎ Ⱦʉɿʆɼʎ ɉʋʉʐʌɶɿʃɼʎ Ȱʋʊʔɲʍɻʎ
41624/2057/ȵ103/10(Ȳ’1625)ʊʋʘʎɿʍʖʑʉʐʆ.
x ɈɲȰʋʊɴʄɻʏɲȿɿʋɲʆʏɿʃʙʆȵʄɲʀʘʆ (Ȱȿȵ)ɲʋʊʏɻ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ ʃɲɿ ɸʋɿʍʃɸʐɼʏʉʐȸ/ɀɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
ʏʉʐʐʋʉʍʏɲɽʅʉʑʆɲɲʋʉɽɻʃɸʑʉʆʏɲɿʋʌʉʍʘʌɿʆɳʍɸʍʏɸɶɲʆɳɷʉʖɸʀɲʅɸʃɲʋɳʃɿɲʍʔɲʄɸʀɲʎ,ʏɲ
ʉʋʉʀɲʆɲʔʐʄɳʍʍʉʆʏɲɿɸʆʏʊʎʏʉʐɶɻʋɹɷʉʐʏʉʐʐʋʉʍʏɲɽʅʉʑ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɲʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ
ʍʏɻʆ Ⱦʉɿʆɼ ɉʋʉʐʌɶɿʃɼ Ȱʋʊʔɲʍɻ ȸ.Ʌ. 24944/1159/06 (Ȳ’ 791) ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ ʃɲɿ ʋɸʌɿʉɷɿʃɳ ʆɲ
ʋɲʌɲɷʀɷʉʆʏɲɿ, ʅɹʍʘ ɲɷɸɿʉɷʉʏɻʅɹʆʉʐ ʍʐʄʄɹʃʏɻ, ʍɸ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ ʍʑʍʏɻʅɲ ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɼʎ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʋʌʉʎ ʋɸʌɲɿʏɹʌʘ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ, ʅɸ ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲ ʏɻʆ ɲʆɲɶɹʆʆɻʍɼ ʏʉʐʎ. ȸ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɼʏʉʐʎʆɲɶʀʆɸʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɅ.ȴ.82/2004(ɌȵȾ64/Ȱ)ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ.
x ȸ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏʘʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ ɲʋʊ ɸʃʍʃɲʔɹʎ, ʃɲʏɲʍʃɸʐɹʎ ʃɲɿ ʃɲʏɸɷɲʔʀʍɸɿʎ (ȰȵȾȾ) ʆɲ ɶʀʆɸʏɲɿ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʊʍɲʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿɲʋʊʏɻʆȾʉɿʆɼɉʋʉʐʌɶɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ 36259/1757/ȵ103/2010
(Ȳ’1312)ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ.
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V.5 ȸ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏʘʆ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ ʆɲ ɶʀʆɸʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʘʆ Ⱦʉɿʆʙʆ
ɉʋʉʐʌɶɿʃʙʆȰʋʉʔɳʍɸʘʆ13588/725/2006(Ȳ’383),24944/1159/2006(Ȳ’791),8668/2007(Ȳ’287)
ʃɲɿʏʉʆɁ.4042/2012(Ȱ’24)ʊʋʘʎɿʍʖʑʉʐʆ.Ɂɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿʏɲʍʖɸʏɿʃɳʋɲʌɲʍʏɲʏɿʃɳʍʏʉɲʌʖɸʀʉʏɻʎ
ɸʏɲɿʌɸʀɲʎ.
V.6 ɇʏɿʎ ʆɹɸʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ, ʉɿ ʅɸʏɲʍʖɻʅɲʏɿʍʏɹʎ ʆɲ ʐʋɹʌʃɸɿʆʏɲɿ ʃɲʏɳʄʄɻʄʘʆ ʍʏɸɶɲʆʙʆ ʄɸʃɲʆʙʆ
ɲʍʔɲʄɸʀɲʎʅɸʍʏɸɶɲʆʊɷɳʋɸɷʉ,ʃɲɿʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆʀʍɻʎʅɸʏʉɸʄɲɿʙɷɸʎʋɸʌɿɸʖʊʅɸʆʊ
ʏʉʐʎ.Ɂɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿʉɿʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʃɲɿʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎʏʘʆʅɸʏɲʍʖɻʅɲʏɿʍʏʙʆʃɲɿɸɿɷɿʃɳ
ɸʃɸʀʆɸʎ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʍʏɻʆ ɲʋʉʔʐɶɼ ɷɿɲʌʌʉʙʆ (ɸʄɲʀʘʆ ʃʄʋ), ʍʏɻʆ ɲʍʔɲʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐʎ ʃɲɿ
ʍʏɻʆɲʋʉʔʐɶɼɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆʏʊʇʘʆ(ʋʌʉʍʏɲʍʀɲɲʋʊʋʐʌʃɲɶɿɳ).


ɇʏɿʎ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɸʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʋʉʐ ʏʌʉʋʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ, ɴɸʄʏɿʙʆʉʆʏɲɿ ɼ ɸʃʍʐɶʖʌʉʆʀɺʉʆʏɲɿ ʊʍʉʆ
ɲʔʉʌɳ ʍʏʉʐʎ ʅɸʏɲʍʖɻʅɲʏɿʍʏɹʎ, ʆɲ ɸʇɸʏɳɺɸʏɲɿ ɻ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ʄɸʃɲʆʙʆ ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ
ɸʔʊʍʉʆɲʐʏʊɸʀʆɲɿʏɸʖʆɿʃɳɸʔɿʃʏʊ.

V.7 Ɂɲɷɿɸʆɸʌɶʉʑʆʏɲɿʏɲʃʏɿʃʉʀɹʄɸɶʖʉɿʍʏʉʐʎʅɸʏɲʍʖɻʅɲʏɿʍʏɹʎʃɲɿʍʏɿʎʍʐʆɷɹʍɸɿʎʏʉʐʎʅɸʏʉɻʄɸʃʏʌɿʃʊ
ɷʀʃʏʐʉ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʋɿʍɼʅɲʆʍɻ ʏʐʖʊʆ ɷɿɲʌʌʉʙʆ (ɸʄɲʀʘʆ ʃʄʋ), ʔɽʉʌʙʆ ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ʍɻʅɸʀʘʆ ʋʉʐ
ʖʌɼɺʉʐʆʍʐʆʏɼʌɻʍɻ.
V.8 ȴɿɲʌʌʉɹʎ ɲʋʊ ʏʉʐʎ ʅɸʏɲʍʖɻʅɲʏɿʍʏɹʎ ʆɲ ɲʆɲʃʏʙʆʏɲɿ ʃɲɿ ʆɲ ʐʔʀʍʏɲʆʏɲɿ, ʃɲʏɳ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ,
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʘʎɸʋɿʃʀʆɷʐʆɲɲʋʊɴʄɻʏɲ.
V.9 Ȱʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿ ɻ ʖʌɼʍɻ ʍʐʍʃɸʐʙʆ ʃɲɿ ʉʌɶɳʆʘʆ ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʖʉʐʆ PCBs ʃɲɿ PCTs. ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʘʆ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ, ʍʐʍʃɸʐʙʆ ʃɲɿ ʉʌɶɳʆʘʆ ʋʉʐ ʋɸʌɿɹʖʉʐʆ PCBs ʃɲɿ PCTs, ʆɲ
ɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɲɽʉʑʆ ʃɲɿ ɻ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏʉʐʎ ʆɲ ɶʀʆɸɿ ɴɳʍɸɿ ʏʘʆ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ ʏʘʆ ȾɉȰ 7589/731/200
(Ȳʚ514)ʃɲɿ18083/1098ȵ.103/2003(Ȳʚ606).

VȻ.ȵɿɷɿʃɹʎȴɸʍʅɸʑʍɸɿʎ
VȻ.1 Ɂɲ ɸʇɲʍʔɲʄɿʍʏɸʀ ʅɸ ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻʎ ʍʏɲɽɸʌɼʎ ʋɸʌʀʔʌɲʇɻʎ (ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʉʔʐɶɼ
ɲʏʐʖɻʅɳʏʘʆɲʄʄɳʃɲɿɺɻʅɿʙʆʏɻʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ)ɻʅɻʋʌʉʍɹɶɶɿʍɻɲʏʊʅʘʆʃɲɿɺʙʘʆʍʏʉʖʙʌʉʃɲɿ
ʆɲ ɶʀʆɸɿ ʏʉʋʉɽɹʏɻʍɻ ʋɿʆɲʃʀɷʘʆ ɸɿɷɿʃɼʎ ʍɼʅɲʆʍɻʎ ʍɸ ʃɳɽɸ ʋʄɸʐʌɳ ʏɻʎ ʋɸʌʀʔʌɲʇɻʎ ʅɸ ʏɻʆ
ɸʋɿʍɼʅɲʆʍɻʃɿʆɷʑʆʉʐɺʘɼʎʃɲɿɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑʌɸʑʅɲʏʉʎ.
VI.2 Ɂɲ ʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʊʄɲ ʏɲ ʅɹʏʌɲ ʋʌʉʔʑʄɲʇɻʎ ʏʉʐ ʃʉɿʆʉʑ ɲʋʊ ʏɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐ ʍʏɲɽʅʉʑ ʋʉʐ
ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʍʏɻʆȾɉȰ3060ɌɃɆ238/2002(Ȳʚ512),ʊʋʘʎɲʐʏɼɷɿʉʌɽʙɽɻʃɸʍʏʉɌȵȾȲ’759/2002
ʃɲɿʊʋʘʎɸʃɳʍʏʉʏɸɿʍʖʑʉʐʆ.

VII.ɃɆȻɇɈȻȾȸɅȰɉɇȸ
VII.1ɀɸʏɳ ʏɻʆ ʉʌɿʍʏɿʃɼ ʋɲʑʍɻ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏɻʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ, ʉ ʃʑʌɿʉʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ʆɲ ʋʌʉɴɸʀ ʍʏɻʆ
ɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʉʐʖʙʌʉʐʃɲɿʍʏɻʆɲʆɳʋʄɲʍɻʏʘʆʖʙʌʘʆʋʉʐ ɽɲɲʋʉɷɸʍʅɸʐʏʉʑʆ.ȳɿɲʏʉʍʃʉʋʊ
ɲʐʏʊɹʇɿ(6)ʅɼʆɸʎʋʌɿʆʏɻʆʉʌɿʍʏɿʃɼʋɲʑʍɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʉʐɹʌɶʉʐ,ʆɲɸʃʋʉʆɻɽɸʀʃɲɿʆɲʐʋʉɴʄɻɽɸʀ
ʍʖɸʏɿʃɼʅɸʄɹʏɻʅɸɸʃʏɿʅʙʅɸʆʉʖʌʉʆʉɷɿɳɶʌɲʅʅɲɸʃʏɹʄɸʍɻʎɹʌɶʉʐɲʋʉʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ.
VII.2Ƀ ʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃʊʎ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ʃɲɿ ʏʐʖʊʆ ɲʋʉɽɻʃɸʐʅɹʆɲ ʃɲʑʍɿʅɲ ʃɲɿ ʋʌʊʍɽɸʏɲ ʐʄɿʃɳ ʆɲ
ɲʇɿʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ʃɲʏɳ ʏo ɷʐʆɲʏʊʆ, ʍʏʉ ʍʑʆʉʄʊ ʏʉʐ, ɲʆɲʃʐʃʄʉʑʅɸʆɲ ʃɲɿ ʍɸ ʃɳɽɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ɷɿɲʏɿɽɹʅɸʆɲʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎɸʃɳʍʏʉʏɸɿʍʖʑʉʐʍɸʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎ.
VII.3ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʖʙʌʉɿ ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ, ʆɲ ɸʇʐɶɿɲʆɽʉʑʆ –
ɲʋʉʃɲʏɲʍʏɲɽʉʑʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ ʍʏɿʎ ȾɉȰ 13588/725/2006 (Ȳ’ 383) ʃɲɿ
24944/1159/2006(Ȳ’791),ʊʋʘʎɸʃɳʍʏʉʏɸɿʍʖʑʉʐʆ.
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Άρθρο 9
Ηλεκτρονική διαχείριση ΠΠΔ
Οι διαδικασίες της παρούσας ΥΑ δύνανται να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μετά την εφαρμογή των προ−
βλεπόμενων στο άρθρο 18 του Ν. 4014/2011.
Άρθρο 10
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Αυγούστου 2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
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