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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2356
20 Σεπτεμβρίου 2013

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 170163
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για έργα και
δραστηριότητες της κατηγορίας Β της ομάδας 12:
«Ειδικά έργα και δραστηριότητες» και είδος έργου με
α/α 17 Αλυκές, του παραρτήματος XIΙ της υπουργικής
απόφασης 1958/2012 (Β΄ 21), όπως εκάστοτε ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ − ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 4014/19.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011) «Περιβαλλο−
ντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλο−
ντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το ν. 2971/19.12.2001 (ΦΕΚ 285/Α/19.12.2001) «Αιγιαλός,
παραλία και άλλες διατάξεις».
3. To ν. 3028/28.6.02 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.02) «Για την προ−
στασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς».
4. Το ν. 3199/5.12.03 (ΦΕΚ 280/Α/9.12.03) «Προστασία
και διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδη−
γία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000».
5. Το ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.10) «Νέα αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης−
Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6. Το ν. 3937/28.3.11 (ΦΕΚ 60/Α/31.3.11) «Διατήρηση της
βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
7. Το ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24 Α΄) «Ποινική προστασία του
περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/
ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων −
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θε−
μάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι−
ματικής Αλλαγής».
8. Το ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102 Α΄) «Ανασυγκρότηση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις».
9. Το π.δ. 55/11.3.98 (ΦΕΚ 58/Α/20.3.1998) «Προστασία
του θαλάσσιου περιβάλλοντος».
10. Την κοινή υπουργική απόφαση 33318/3028/11.12.98
(ΦΕΚ 1289 Β/28.12.98) «Καθορισμός μέτρων και διαδικα−

σιών για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαι−
τημάτων), καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας»,
όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
11. Την υπουργική απόφαση 1958/13.1.2012 (ΦΕΚ
21/Β/13.1.2012) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες
σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011
(Α΄ 209)», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
12. Την υπουργική απόφαση 20741/27.4.2012 (ΦΕΚ
1565/Β/8.5.2012) «Τροποποίησης της 1958/2012 απόφασης
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι−
κής Αλλαγής “Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων
και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες
σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011
(Α΄ 209)” (Β΄ 21)», η οποία αφορά στην προσθήκη της με
α/α 17 δραστηριότητας (Αλυκές) στην ομάδα 12: «Ειδικά
έργα και δραστηριότητες»
13. Την υπουργική απόφαση 15277/2012 (ΦΕΚ 1077/Β/
2012) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτω−
ση 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 (ΦΕΚ Β΄ 21), σύμφωνα με το άρθρο 12 του
Ν. 4014/2011».
14. 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 Πρότυ−
πες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), που προβλέπο−
νται στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν. 4014/2011
(Α΄ 209) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και οι
αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής του εν λόγω άρ−
θρου, για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β,
με α/α 17 «Αλυκές» της 12ης Ομάδας «Ειδικά έργα και
δραστηριότητες» του παραρτήματος XΙΙ της υπουργι−
κής απόφασης 1958/2012 (Β΄ 21), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
2. Για άλλα έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας
Β της υπουργικής απόφασης 1958/2012, όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει, που τυχόν απαιτούνται για την
κατασκευή ή/ και τη λειτουργία των έργων και δρα−
στηριοτήτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
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εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4014/2011
και μέχρι την έκδοση των αντίστοιχων σχετικών απο−
φάσεων της παραγράφου 3 του εν λόγω άρθρου, εφαρ−
μόζονται 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 της παρα−
γράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 2
Αρμόδια Υπηρεσία
1. Αρμόδια υπηρεσία για την υπαγωγή σε ΠΠΔ των
έργων και δραστηριοτήτων της παραγράφου 1 του άρ−
θρου 1 της παρούσας είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος
και Χωρικού Σχεδιασμού (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.) της οικείας Πε−
ριφέρειας.
2. Η ως άνω αρμοδιότητα υπαγωγής σε ΠΠΔ αφορά
τόσο σε νέα έργα και δραστηριότητες όσο και σε υφι−
στάμενα/νες που εκσυγχρονίζονται, τροποποιούνται ή
βελτιώνονται ή των οποίων η άδεια ανανεώνεται, επα−
νεκδίδεται ή εκδίδεται για πρώτη φορά.
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 Πα−
ράρτημα Α της παρούσας απόφασης. Η δήλωση συνο−
δεύεται από την τεκμηρίωση που ορίζεται στο άρθρο
4 της παρούσας απόφασης.
2. Μετά την εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων και
εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι εφαρμογής των οριζό−
μενων στις παραγράφους 6 ή 7 του παρόντος άρθρου,
πραγματοποιείται η αυτοδίκαιη υπαγωγή του έργου ή
της δραστηριότητας σε ΠΠΔ, ως εξής:
Εκδίδεται απόφαση του Περιφερειάρχη για την υπα−
γωγή 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 προκύψει
ότι απαιτούνται τέτοιοι όροι. Για την απόφαση αυτή,
χρησιμοποιείται ως βάση το υπόδειγμα του Παραρτή−
ματος Β.
3. Για τα έργα και τις δραστηριότητες του πεδίου
εφαρμογής της παρούσας, η υπαγωγή του έργου σε
ΠΠΔ εκδίδεται εντός 30 εργάσιμων ημερών από την
υποβολή της δήλωσης υπαγωγής και της απαραίτητης
τεκμηρίωσής της.
4. Για τα έργα και τις δραστηριότητες του πεδίου
εφαρμογής της παρούσας, η υποβολή της δήλωσης
υπαγωγής σε ΠΠΔ και της κατά το άρθρο 4 απαιτού−
μενης τεκμηρίωσης, πραγματοποιείται εγκαίρως ώστε η
σχετική διαδικασία υπαγωγής σε ΠΠΔ να ολοκληρωθεί
τουλάχιστον 30 μέρες 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 απαιτούμενα πεδία
ή όταν δεν έχουν προσκομιστεί όλα τα απαιτούμενα
κατά το άρθρο 4 της παρούσας στοιχεία τεκμηρίω−
σης, η αρμόδια υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας
εντός 10 εργάσιμων ημερών επιστρέφει το φάκελο με
έγγραφό της, στο οποίο υποδεικνύει 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 ασυμβατότητα με τις θεσμοθετημένες
χρήσεις γης, ή ότι το έργο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρ−
μογής της παρούσας απόφασης, η υπηρεσία του άρθρου
2 της παρούσας εντός 30 εργάσιμων ημερών ενημερώνει
εγγράφως το φορέα του έργου ή της δραστηριότητας
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 με−
τέπειτα άδειας.
9. Η κατά τα ανωτέρω δήλωση υπαγωγής επέχει θέση
υπεύθυνης δήλωσης του φορέα του έργου ή του μελε−
τητή κατά το ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει.
Σε περίπτωση που ο φορέας του έργου ή ο μελετητής
εν γνώσει του υποβάλει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία
στη δήλωση υπαγωγής υπόκειται στις κυρώσεις της
παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 όπως
εκάστοτε ισχύουν, ενώ εάν έχει εκδοθεί υπαγωγή του
έργου σε ΠΠΔ καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη ως μη
νόμιμη. Ως εκ τούτου το έργο ή η δραστηριότητα δεν
είναι πλέον περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο και εάν η
υλοποίηση ή η λειτουργία του έχει ξεκινήσει, επιβάλ−
λονται οι κυρώσεις του άρθρου 28 του ν. 1650/1986 (Α΄
160) όπως εκάστοτε ισχύει.
Άρθρο 4
Τεκμηρίωση της δήλωσης υπαγωγής σε ΠΠΔ
Η δήλωση υπαγωγής του έργου ή της δραστηριότητας
σε ΠΠΔ συνοδεύεται από την ακόλουθη τεκμηρίωση:
1. Συνοπτική τεχνική έκθεση του έργου ή της δρα−
στηριότητας και τυχόν συνοδών έργων (προαιρετικά).
2. Χαρτογραφική απεικόνιση του έργου ή της δραστη−
ριότητας και της περιοχής του, ως εξής:
2.1. Χάρτης προσανατολισμού στην περιοχή του έργου,
κατάλληλης διαθέσιμης κλίμακας σε υπόβαθρο ΓΥΣ.
2.2. Τοπογραφικό διάγραμμα γενικής διάταξης του
έργου (οριζοντιογραφία, κάτοψη ή διάγραμμα κάλυψης),
σε κατάλληλη κλίμακα, σε συντεταγμένες των συστη−
μάτων αναφοράς ΕΓΣΑ ΄87 και WGS84.
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.,

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
από τον οποίο να προκύπτει το επιτρεπτό υλοποίησης
του έργου.
3. Γνωμοδότηση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπη−
ρεσίας σχετικά με το εάν η περιοχή όπου χωροθετεί−
ται το έργο ή η δραστηριότητα είναι αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος, με τις εξαιρέσεις που ορίζονται στην
παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209)
όπως ισχύει, ή σύμφωνη γνώμη εφόσον το έργο ή η
δραστηριότητα χωροθετείται εν όλω ή εν μέρει εντός
κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου, ζωνών προστασίας
Α΄ και Β΄ ή πλησίον αρχαίου κατά την έννοια των άρ−
θρων 12, 13 και 10 παρ. 3, αντίστοιχα, του ν. 3028/2002
(Α΄ 153). Στη γνωμοδότηση είναι δυνατόν να προσδιορί−
ζονται πρόσθετες ειδικές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις,
οι οποίες θα συμπεριληφθούν από την κατά το άρθρο
2 αρμόδια Υπηρεσία στην απόφαση ή πράξη υπαγωγής.
Η ανωτέρω γνωμοδότηση δεν απαιτείται σε περίπτωση
υφιστάμενων εγκαταστάσεων που εκσυγχρονίζονται, τρο−
ποποιούνται χωρίς αλλαγή των ορίων του γηπέδου τους.
4. Υποβάλλονται επιπλέον:
4.1. Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης, όπου απαι−
τείται, με βάση τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
4.2. Σε περίπτωση έργων που εγκαθίσταται σε δημό−
σιες δασικές εκτάσεις, βεβαίωση από την Κτηματική
Υπηρεσία του Δημοσίου καθώς και από την οικεία Δι−
εύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την πα−
ράγραφο 1 του άρθρου 2 της υπουργικής απόφασης
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.
4.3. Σε περίπτωση έργων που υλοποιούνται σε εκτά−
σεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νο−
μοθεσίας, γνωμοδότηση του οικείου Δασαρχείου για τα
σχετικά θέματα αρμοδιότητας του, με τυχόν απαιτού−
μενα για δασικούς λόγους πρόσθετα περιβαλλοντικά
μέτρα, όρους και περιορισμούς, τα οποία θα συμπεριλη−
φθούν από την κατά το άρθρο 2 υπηρεσία στην απόφα−
ση ή πράξη υπαγωγής. Η γνωμοδότηση αυτή ζητείται με
βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ και εκδίδεται
με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ.
Οι ανωτέρω πράξεις, βεβαιώσεις, γνωμοδοτήσεις δεν
απαιτούνται σε περίπτωση υφιστάμενων εγκαταστά−
σεων που εκσυγχρονίζονται, τροποποιούνται χωρίς
αλλαγή των ορίων του γηπέδου τους.
5. Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, με περιεχόμενο σύμ−
φωνο με τις παραγράφους 8 και 10 του άρθρου 11 του
ν. 4014/2011, στις περιπτώσεις εκείνες που χρειάζεται
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 περι−
βαλλοντική αδειοδότηση), ώστε βάσει των άρθρων 2
και 3 της παρούσας, να εκδοθεί ενιαία απόφαση του
Περιφερειάρχη για την υπαγωγή σε ΠΠΔ και την έκδοση
των ενδεχομένως απαιτούμενων πρόσθετων όρων της
παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 4014/2011.
6. Σε περίπτωση έργου ή δραστηριότητας για τα
οποία εκδόθηκε Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων (ΑΕΠΟ) στο πλαίσιο των διατάξεων που προΐ−
σχυαν της παρούσας απόφασης, αντίγραφο της ΑΕΠΟ
αυτής μαζί με τυχόν ανανέωση ή τροποποίησή της.
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Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια ισχύος –
Τροποποίηση υπαγωγής σε ΠΠΔ
1. Η υπαγωγή σε ΠΠΔ για τα έργα και δραστηριότητες
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας
απόφασης, παραμένει σε ισχύ εφόσον δεν επέρχεται
μεταβολή στα στοιχεία της δήλωσης υπαγωγής του
έργου σε ΠΠΔ.
2. Πριν την υλοποίηση οποιασδήποτε μεταβολής
των στοιχείων του έργου ή της δραστηριότητας που
δηλώθηκαν κατά την υπαγωγή σε ΠΠΔ, ο φορέας του
έργου ή ο εξουσιοδοτημένος μελετητής του υποβάλει
στην υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας απόφα−
σης, τη δήλωση υπαγωγής του παραρτήματος Α και
τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 4, προ−
κειμένου να εκτιμηθεί αν απαιτείται τροποποίηση της
υπαγωγής του έργου σε ΠΠΔ. Στην περίπτωση που
απαιτείται, η υπηρεσία του άρθρου 2 της παρούσας
απόφασης υπαγάγει εκ νέου το έργο σε ΠΠΔ σύμ−
φωνα 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 E.
2. Πρόσθετες ή ειδικές περιβαλλοντικές δεσμεύσεις
που ενσωματώνονται στην απόφαση ή πράξη υπαγωγής
κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 3, 4.3 και 5 του άρθρου
4 της παρούσας απόφασης, κατισχύουν ως ειδικότερες
των δεσμεύσεων του σχετικού εκ των ως άνω παραρ−
τημάτων.
3. Η τήρηση των ΠΠΔ αποτελεί ευθύνη του φορέα
του έργου ή της δραστηριότητας και είναι υποχρεωτική
τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση
λειτουργίας.
Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας διατηρεί
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−
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 απόφασης, ολοκλη−
ρώνονται 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 δρα−
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στηριότητας ζητήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις
της παρούσας απόφασης.
2. Έργα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πε−
δίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης και διαθέτουν
ΑΕΠΟ, υπάγονται σε ΠΠΔ σύμφωνα με τα προβλεπόμε−
να στην παρούσα απόφαση με δήλωση υπαγωγής σε
ΠΠΔ που υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη
λήξη της 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 ανεξαρτή−
τως 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 ΠΠΔ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Υπόδειγμα απόφασης και πράξης υπα−
γωγής σε ΠΠΔ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Αίτηση για έκδοση γνωμοδότησης έρ−
γων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Β της υπουργικής
απόφασης 1958/2012 (Β΄ 21), όπως ισχύει.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Έντυπο τυποποιημένης γνωμοδότη−
σης δασικών υπηρεσιών για τη διαδικασία υπαγωγής
σε ΠΠΔ έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Β της
υπουργικής απόφασης 1958/2012 (Β΄ 21), όπως ισχύει.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȰ
ȴȸȿɏɇȸɉɅȰȳɏȳȸɇɇȵɅɆɃɈɉɅȵɇɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾȵɇȴȵɇɀȵɉɇȵȻɇ(Ʌ.Ʌ.ȴ.)ȵɆȳɏɁȾȰȻ
ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈɏɁȾȰɈȸȳɃɆȻȰɇȲʏɻʎʐ.ɲ.1958/2012(ɌȵȾȲ’21),ʊʋʘʎɸʃɳʍʏʉʏɸɿʍʖʑɸɿ
Ȱ.ȳȵɁȻȾȵɇɅȿȸɆɃɌɃɆȻȵɇ
Ȱ.1

ɇʏʉɿʖɸʀɲʏʉʐɹʌɶʉʐɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ

Ȱ.1.1 ȳɸʆɿʃɳɇʏʉɿʖɸʀɲ
ȵʋʘʆʐʅʀɲ:
(ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿɻɸʋʘʆʐʅʀɲʏʉʐɹʌɶʉʐɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎɸʔʊʍʉʆʐʋɳʌʖɸɿ)
ȶʏʉʎʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎɼʋʌʙʏɻʎʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ:
(ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿʅʊʆʉɶɿɲʐʔɿʍʏɳʅɸʆɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ)
Ȱ.1.2 ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ/Ⱥɹʍɻ
Ƀɷʊʎ:



Ȱʌɿɽʅʊʎ: 

(ʋ.ʖ.ʏʉʋɿʃʊ
ʏʉʋʘʆʑʅɿʉ)



Ɉ.Ⱦ.:

ȴɼʅʉʎ/ʉɿ:



Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼ/ɸʎ
ȵʆʊʏɻʏɲ/ɸʎ:



Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ/ɸʎ:



ȺɹʍɻͲɅɸʌɿʉʖɼ:

ɇʐʆʏɸʏɲɶʅɹʆɸʎɹʌɶʉʐ(x,y)
ʍɸȵȳɇȰ87ʃɲɿWGS84
(ȳɿɲʍɻʅɸɿɲʃʊɼɸʃʏɲʏɿʃʊ
ɹʌɶʉ/ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʉɿ
ʍʐʆʏɸʏɲɶʅɹʆɸʎɷʀɷʉʆʏɲɿ
ʃɸʆʏʌʉɴɲʌɿʃɳ,ɸʆʙɶɿɲ
ɶʌɲʅʅɿʃʊɹʌɶʉɷʀɷʉʆʏɲɿʉɿ
ʍʐʆʏɸʏɲɶʅɹʆɸʎʏɻʎɲʌʖɼʎ,
ʏʉʐʏɹʄʉʐʎʃɲɿʏɻʎʅɹʍɻʎ)
Ȱ.2

ȵȳɇȰ87
ʖ

WGS84
ʐ



ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɹɷʌɲʎ: 

ʔ

ʄ

























ɇʏʉɿʖɸʀɲʏʉʐʔʉʌɹɲʏʉʐɹʌɶʉʐɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ

ȵʋʘʆʐʅʀɲ:
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Ɉɻʄɹʔʘʆʉ:



EͲmail:



ɉʋɸʑɽʐʆʉʎ
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ:



Ȱ.3

Fax:



ɇʃʉʋʊʎʃɲʏɳɽɸʍɻʎȴɼʄʘʍɻʎɉʋɲɶʘɶɼʎʍɸɅɅȴ

Ȱ.3.1 Ɂɹʉ/ɲɹʌɶʉ/ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ



Ȱ.3.2

ɉʔɿʍʏɳʅɸʆʉ/ɻɹʌɶʉ/ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʖʘʌʀʎɸʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊɼɸʋɹʃʏɲʍɻɼ
ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ



Ȱ.3.3

ȵʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊʎ ɼ ɸʋɹʃʏɲʍɻ ɼ ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉʐ/ɻʎ ɹʌɶʉʐ ɼ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎʖʘʌʀʎɸʋɹʃʏɲʍɻɹʃʏɲʍɻʎɸʋɹʅɴɲʍɻʎ



Ȱ.3.4

ȵʃʍʐɶʖʌʉʆɿʍʅʊʎ ɼ ɸʋɹʃʏɲʍɻ ɼ ʏʌʉʋʉʋʉʀɻʍɻ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉʐ/ɻʎ ɹʌɶʉʐ ɼ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎʅɸɸʋɹʃʏɲʍɻɹʃʏɲʍɻʎɸʋɹʅɴɲʍɻʎ




Ǻ. ȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀǹ ǼȇīȅȊ
Ǻ.1

ȀĮĲȐĲĮȟȘ ȑȡȖȠȣ Ȓ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ

ǼȓįȠȢ ȑȡȖȠȣ Ȓ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ



ǹȜȣțȑȢ

Ǻ.1.1

ȆİȡȚȠȤȒ ĲȠȣ ǻȚțĲȪȠȣ Natura 2000:

ȀȦįȚțȩȢ

ǵȞȠȝĮ

..................

............................................................................................................................................

ǺȐıİȚ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ țȡȚĲȘȡȓȦȞ/ ȝİȖİșȫȞ țĮȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ʐ.ɲ. 1958/2012 (ĭǼȀ Ǻ' 21/13.01.12)
ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ, ĲȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ȑȡȖȠ Ȓ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ țĮĲĮĲȐııİĲĮȚ ıĲȘȞ Ǻ țĮĲȘȖȠȡȓĮ ȑȡȖȦȞ țĮȚ
įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ ĲȘȢ 12ȘȢ ȠȝȐįĮȢ (Į/Į 17)





Ǻ.2

ȈĲȠȚȤİȓĮ ʌİȡȚȠȤȒȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ Ȓ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ

Ȳ.2.1

ȵʆʏʊʎʍʖɸɷʀʘʆʋʊʄɸʘʆɼɸʆʏʊʎʉʌʀʘʆʉɿʃɿʍʅʙʆ;



ɁȰȻ

ɃɍȻ

ɁȰȻ

ɃɍȻ

ȵɳʆʆɲɿ,ʍɻʅɸɿʙʍʏɸʏʉʊʆʉʅɲʏɻʎʋʊʄɻʎɼʏʉʐʉɿʃɿʍʅʉʑ:
……….………………………………….……………………………………………………
Ȳ.2.2

ȵʆʏʊʎʉʌʀʘʆʋɲʌɲɷʉʍɿɲʃʉʑʉɿʃɿʍʅʉʑ;

ȵɳʆʆɲɿ,ʍɻʅɸɿʙʍʏɸʏʉʊʆʉʅɲʏʉʐʋɲʌɲɷʉʍɿɲʃʉʑʉɿʃɿʍʅʉʑ
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….………………………………….………………………………………………………
Ȳ.2.3

Ɉʉɹʌɶʉʋʌʊʃɸɿʏɲɿʆɲʃɲʏɲʄɳɴɸɿɷɳʍʉʎɼɷɲʍɿʃɼɹʃʏɲʍɻ;

ɁȰȻ

ɃɍȻ

Ȳ.2.4

Ɉʉɹʌɶʉʋʌʊʃɸɿʏɲɿʆɲʃɲʏɲʄɳɴɸɿɲɿɶɿɲʄʊɼʋɲʌɲʄʀɲ;

ɁȰȻ

ɃɍȻ

Ȳ.2.5

Ɉʉ ɹʌɶʉ ʖʘʌʉɽɸʏɸʀʏɲɿ ʍɸ ʋɸʌɿʉʖɼ ʅɸ ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɸʎ ɷɸʍʅɸʑʍɸɿʎ ʖʘʌɿʃʉʑ
ʍʖɸɷɿɲʍʅʉʑ(ȳɅɇ,ɇɍɃȰȰɅ,ʃʄʋ);

ɁȰȻ

ɃɍȻ

ȵɳʆʆɲɿ,ʋʌʉʍɷɿʉʌʀʍʏɸ:……………………………………………………………………………….………………………………………………………
Ɉʉɹʌɶʉɴʌʀʍʃɸʏɲɿʍɸʋɸʌɿʉʖɼʋʉʐɸʅʋʀʋʏɸɿʍʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐʆ.3028/2002
(Ȱʚ153);

Ȳ.2.6






















ɁȰȻ

ɃɍȻ
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ȳ.ȵɅȻɇɉɁȰɅɈɃɀȵɁȰɇɈɃȻɍȵȻȰɈȵȾɀȸɆȻɏɇȸɇ
ɇɻʅɸɿʙʆʉʆʏɲɿʏɲɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳʋʉʐɸʋɿʍʐʆɳʋʏʉʆʏɲɿ,ʊʋʉʐɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌɽʌʉ4
ʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎɲʋʊʔɲʍɻʎ:
ɇʐʆʉʋʏɿʃɼʏɸʖʆɿʃɼɹʃɽɸʍɻʏʉʐɹʌɶʉʐɼʏɻʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎʃɲɿʏʐʖʊʆʍʐʆʉɷʙʆɹʌɶʘʆ



ɍɳʌʏɻʎʋʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʉʑʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʏʉʐɹʌɶʉʐ,ʃɲʏɳʄʄɻʄɻʎɷɿɲɽɹʍɿʅɻʎʃʄʀʅɲʃɲʎʍɸ
ʐʋʊɴɲɽʌʉȳɉɇ



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



ɍɳʌʏɻʎ ʖʌɼʍɸʘʆ ɶɻʎ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ, ʍɸ ʃɲʏɳʄʄɻʄɻ ʃʄʀʅɲʃɲ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉʆ
ɽɸʍʅʉɽɸʏɻʅɹʆʉʖʘʌɿʃʊʃɲɿʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʊʍʖɸɷɿɲʍʅʊ,ʊʋʘʎɅɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɳɍʘʌʉʏɲʇɿʃɳ
ɼ Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃɳ ɇʖɹɷɿɲ, ȳ.Ʌ.ɇ., ɇ.ɍ.Ƀ.Ƀ.Ȱ.Ʌ., ȷ.Ƀ.ȵ., ʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃɹʎ ʋʌɳʇɸɿʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʏɻʎ
ʔʑʍɻʎʃ.ɳ.,ɲʋʊʏʉʆʉʋʉʀʉʆɲʋʌʉʃʑʋʏɸɿʏʉɸʋɿʏʌɸʋʏʊʐʄʉʋʉʀɻʍɻʎʏʉʐɹʌɶʉʐ.



ȳʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʏɻʎɲʌʅʊɷɿɲʎɲʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃɼʎʐʋɻʌɸʍʀɲʎʍʖɸʏɿʃɳʅɸʏʉɸɳʆɻʋɸʌɿʉʖɼʊʋʉʐ
ʖʘʌʉɽɸʏɸʀʏɲɿ ʏʉ ɹʌɶʉ ɼ ɻ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ɸʀʆɲɿ ɲʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃʉʑ ɸʆɷɿɲʔɹʌʉʆʏʉʎ, ʅɸ ʏɿʎ
ɸʇɲɿʌɹʍɸɿʎ ʋʉʐ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ 4 ʏʉʐ ɳʌɽʌʉʐ 2 ʏʉʐ ʆ.4014/2011 (Ȱ’ 209)
ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ



(ɲʆɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌ.3ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ4ʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎ)
ɇʑʅʔʘʆɻ ɶʆʙʅɻ ʏɻʎ ɲʌʅʊɷɿɲʎ ɲʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃɼʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ ɸʔʊʍʉʆ ʏʉ ɹʌɶʉ ɼ ɻ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʖʘʌʉɽɸʏɸʀʏɲɿɸʆʊʄʘɼɸʆʅɹʌɸɿɸʆʏʊʎʃɻʌʐɶʅɹʆʉʐɲʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃʉʑʖʙʌʉʐ,
ɺʘʆʙʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎȰʚʃɲɿȲ’ɼʋʄɻʍʀʉʆɲʌʖɲʀʉʐʃɲʏɳʏɻʆɹʆʆʉɿɲʏʘʆɳʌɽʌʘʆ12,13ʃɲɿ
10ʋɲʌ.3,ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ,ʏʉʐʆ.3028/2002(Ȱ’153).



(ɲʆɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌ.3ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ4ʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎ)
Ʌʌɳʇɻ ʖɲʌɲʃʏɻʌɿʍʅʉʑ ʏɻʎ ɹʃʏɲʍɻʎ, ʊʋʉʐ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ
ɷɲʍɿʃɼʎʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ



(ɲʆɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌ.4.1ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ4ʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎ)
Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ɲʋʊ ʏɻʆ Ⱦʏɻʅɲʏɿʃɼ ɉʋɻʌɸʍʀɲ ʏʉʐ ȴɻʅʉʍʀʉʐ ɶɿɲ ʏɻ ʅɻ ʑʋɲʌʇɻ ɳʄʄʘʆ
ɷɿɲɽɹʍɿʅʘʆ ɸʃʏɳʍɸʘʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ 3ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ 45ʏʉʐʆ.998/79(Ȱ’
289),ʊʋʘʎɸʃɳʍʏʉʏɸɿʍʖʑɸɿ.



(ɲʆɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌ.4.2ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ4ʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎ)
Ȳɸɴɲʀʘʍɻ ɲʋʊ ʏɻʆ ʉɿʃɸʀɲ ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ Ȱɶʌʉʏɿʃɼʎ Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎ ɶɿɲ ʏɻ ʅɻ ʑʋɲʌʇɻ ɳʄʄʘʆ
ɷɿɲɽɹʍɿʅʘʆɸʃʏɳʍɸʘʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ 3ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ45ʏʉʐʆ.998/79(Ȱʚ
289),ʊʋʘʎɸʃɳʍʏʉʏɸɿʍʖʑɸɿ.



(ɲʆɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌ.4.2ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ4ʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎ)
ȳʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻ ʉɿʃɸʀʉʐ ȴɲʍɲʌʖɸʀʉʐ ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɹʌɶʘʆ ʋʉʐ ʐʄʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍɸ ɸʃʏɳʍɸɿʎ
ʋʉʐɷɿɹʋʉʆʏɲɿɲʋʊʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏɻʎɷɲʍɿʃɼʎʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ.
(ɲʆɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌ.4.3ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ4ʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎ)
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ȰʋʊʔɲʍɻȶɶʃʌɿʍɻʎɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆʊʌʘʆ(ɶɿɲʐʔɿʍʏɳʅɸʆɲɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ)



ȵɿɷɿʃɼɃɿʃʉʄʉɶɿʃɼȰʇɿʉʄʊɶɻʍɻ



ȱʄʄʉ(ʋɸʌɿɶʌɳʗʏɸ):

…………………………………………………………………………………………………………………………

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ:…/…/…
Ƀʔʉʌɹɲʎʏʉʐɹʌɶʉʐɼ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ

ɼ

Ƀʅɸʄɸʏɻʏɼʎ

ɉʋʉɶʌɲʔɼ&ɇʔʌɲɶʀɷɲ



ɉʋʉɶʌɲʔɼ&ɇʔʌɲɶʀɷɲ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȲ
ɉʋʊɷɸɿɶʅɲɲʋʊʔɲʍɻʎʃɲɿʋʌɳʇɻʎʐʋɲɶʘɶɼʎʍɸɅɅȴ

ȵȿȿȸɁȻȾȸȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ



ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ……

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ

ȴȻ.Ʌȵ.ɍɏ.ɇ.…..

Ȱ.Ʌ.

Ƀɷʊʎ/ɲʌɿɽʅʊʎ…..



Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ….

ɅɆɃɇ:(Ɍʉʌɹɲʎʏʉʐɹʌɶʉʐʅɸʍʐʆɻʅʅɹʆɲ)

Ɉɻʄ:



Fax:



eͲmail:


ȰɅɃɌȰɇȸ

Ⱥɹʅɲ:ɉʋɲɶʘɶɼʍɸɅʌʊʏʐʋɸʎɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎȴɸʍʅɸʑʍɸɿʎʏʉʐɹʌɶʉʐ…………………………ʍʏɻ
ɽɹʍɻ…………………ʏɻʎɅ.ȵ.……………ʏɻʎɅɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎ……………ʃɲɿɹʃɷʉʍɻʋʌʊʍɽɸʏʘʆʊʌʘʆ
ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʎʏɻʎɲʃɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎʋʌʉʍʏɲʏɸʐʊʅɸʆɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ.
ȶʖʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻ:
1.

………………………………………………..

2.

………………………………………………..

3.

………………………………………………..

(ɇʏʉ ʍʃɸʋʏɿʃʊ ʅʆɻʅʉʆɸʑʉʆʏɲɿ ʉɿ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ ʍʖɸʏɿʃɼʎ ʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ, ɻ ʐʋʉɴʉʄɼ ʏɻʎ ɷɼʄʘʍɻʎ
ʐʋɲɶʘɶɼʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɲ ɹɶɶʌɲʔɲ ɼ ʉɿ ɶʆʘʅʉɷʉʏɼʍɸɿʎ ʏʘʆ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ ʋʉʐ ɸʀʏɸ
ʍʐʆʐʋʉɴʄɼɽɻʃɲʆ ʅɸ ʏɻ ɷɼʄʘʍɻ ɸʀʏɸ ʄɼʔɽɻʃɲʆ ʐʋʊʗɻ ʃɲʏɳ ʏɻ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲ ɹʃɷʉʍɻʎ ʏɻʎ
ɲʋʊʔɲʍɻʎ,ʃɲɽʙʎʃɲɿʃɳɽɸɳʄʄʉʍʖɸʏɿʃʊʍʏʉɿʖɸʀʉ)
Ȱʋʉʔɲʍʀɺʉʐʅɸ
ʏɻʆ ʐʋɲɶʘɶɼ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ………………………. ʍɸ Ʌʌʊʏʐʋɸʎ Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎ ȴɸʍʅɸʑʍɸɿʎ ʃɲɿ ʏɻʆ
ɸʋɿɴʉʄɼ ʋʌʊʍɽɸʏʘʆ ʊʌʘʆ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻ ʏɻʎ ɲʃɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ɸʋɻʌɸɲɺʊʅɸʆɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ
ʏʉʐɷɿʃʏʑʉʐNatura,ʘʎɸʇɼʎ:
Ȼ.

ɇʏʉɿʖɸʀɲʏʉʐɹʌɶʉʐ
(ʍʐʅʋʄɻʌʙʆʉʆʏɲɿʏɲɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲʍʏʉɿʖɸʀɲʅɸɴɳʍɻʏɲʋɸɷʀɲʏɻʎɷɼʄʘʍɻʎʐʋɲɶʘɶɼʎ)



ɲ.Ƀʆʉʅɲʍʀɲʏʉʐɹʌɶʉʐ………………………..



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



ɶ.Ɍʉʌɹɲʎʏʉʐɹʌɶʉʐ…………………………….



ɷ.ɉʋɸʑɽʐʆʉʎʏʉʐɹʌɶʉʐ…..(Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ,ʍʏʉɿʖɸʀɲɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ)
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ɉʋɲɶʘɶɼʍɸɅʌʊʏʐʋɸʎɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎȴɸʍʅɸʑʍɸɿʎ

Ɉʉ ɹʌɶʉ/ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʋʉʐ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ Ȼ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ
ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʋʉʐ ɷɻʄʙɽɻʃɲʆ ʐʋɸʐɽʑʆʘʎ ɲʋʊ ʏʉʆ ʔʉʌɹɲ ʏʉʐ/ ʏɻʎ, ʐʋɳɶɸʏɲɿ ʍʏɿʎ Ʌʌʊʏʐʋɸʎ
Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎ ȴɸʍʅɸʑʍɸɿʎ ʋʉʐ ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ ʃ.ʐ.ɲ. …../2013 (Ȳʚ …) (ʍɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿ ʉ
ɲʌɿɽʅʊʎʃɲɿʏʉɌȵȾʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎʃ.ʐ.ɲ.)ʃɲɿɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲʍʏʉɅɲʌɳʌʏɻʅɲȵɲʐʏɼʎ.
ȵʋɿʋʄɹʉʆ, ʏʀɽɸʆʏɲɿ ʉɿ ɲʃʊʄʉʐɽʉɿ ʋʌʊʍɽɸʏʉɿ ʊʌʉɿ: (ʊʋʉʐ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ, ɴɳʍɸɿ ɶʆʘʅʉɷʉʏɼʍɸʘʆ
ɲʌʅʊɷɿʉʐȴɲʍɲʌʖɸʀʉʐ,Ȱʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃɼʎɉʋɻʌɸʍʀɲʎ,ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻʎȰȵɅɃ)
………………………………………………………………………………………………..
ȻȻȻ.

Ʌʌʊʍɽɸʏʉɿ ʊʌʉɿ ɷɿɲʍʔɳʄɿʍɻʎ ʏɻʎ ɲʃɸʌɲɿʊʏɻʏɲʎ ʏɻʎ ʋɸʌɿʉʖɼʎ …………………..
(ʍɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿʉʃʘɷɿʃʊʎʃɲɿɻʉʆʉʅɲʍʀɲʎʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎʏʉʐɷɿʃʏʑʉʐNatura2000)

Ⱦɲʏ’ɸʔɲʌʅʉɶɼʏɻʎʋɲʌ.3ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ10ʏʉʐʆ.4014/2011,ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ,ʃɲɿʅɸʏɳɲʋʊȵɿɷɿʃɼ
Ƀɿʃʉʄʉɶɿʃɼ Ȱʇɿʉʄʊɶɻʍɻ, ɸʋɿɴɳʄʄʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɹʌɶʉ/ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʋʉʐ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏɻʆ
ʋɲʌɳɶʌɲʔʉȻʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎʉɿɲʃʊʄʉʐɽʉɿʋʌʊʍɽɸʏʉɿʊʌʉɿ:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..

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

ȰȻɈȸɇȸȳȻȰȵȾȴɃɇȸȳɁɏɀɃȴɃɈȸɇȸɇȵɆȳɏɁȾȰȻȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈɏɁȾȰɈȸȳɃɆȻȰɇȲʏɻʎȾ.ɉ.Ȱ.
1958/2012(ɌȵȾ21Ȳ’),ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ
ɅɆɃɇ:
(ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿʊʆʉʅɲʐʋɻʌɸʍʀɲʎ)

ȰɆȻȺɀ.ɅɆɏɈɃȾɃȿȿɃɉ:

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ:

(ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿɲʋʊʏɻʆɉʋɻʌɸʍʀɲ)

1.ɇʏʉɿʖɸʀɲȰɿʏʉʑʆʏʉʎ(ʔʐʍɿʃʊʋʌʊʍʘʋʉ)
Ƀ–ȸɄʆʉʅɲ:



ȵʋʙʆʐʅʉ:



ɄʆʉʅɲɅɳʏɸʌɲ:



ȵʋʙʆʐʅʉɅɲʏɹʌɲ:



ȵʋʙʆʐʅʉ
ɀɻʏɹʌɲʎ:





Ȱ.Ɍ.ɀ.:





Ɉʊʋʉʎȳɹʆʆɻʍɻʎ:



Ʉʆʉʅɲɀɻʏɹʌɲʎ: 
Ȱʌ.ȴɸʄʏ.
Ɉɲʐʏʊʏɻʏɲʎ:
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɶɹʆʆɻʍɻʎ:

ɈʊʋʉʎȾɲʏʉɿʃʀɲʎ: 

Ƀɷʊʎ:



Ȱʌɿɽ:

Ɉɻʄ:

Fax:



e–mail:





Ɉ.Ⱦ.:



Ɉ.Ⱦ:





2.ɇʏʉɿʖɸʀɲȰɿʏʉʑʆʏʉʎ(ʆʉʅɿʃɳʋʌʊʍʘʋɲɼɸʆʙʍɸɿʎʋʌʉʍʙʋʘʆ)
Ȱ.Ɍ.ɀ:



Ȱʌ.
Ⱦɲʏɲʍʏɲʏɿʃʉʑ:



ȸʅ.ȵʋɿʃʐʌ.
Ⱦɲʏɲʍʏɲʏɿʃʉʑ:

ȶɷʌɲ/Ƀɷʊʎ:



Ȱʌɿɽʅ:

ȴɼʅʉʎ/ʉɿ:



Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼ/ɸʎ
ȵʆʊʏɻʏɲ/ɸʎ:

Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ/ɸʎ:




Ɉɻʄ:

ȵʋʘʆʐʅʀɲ:



ɉʋɸʑɽʐʆʉʎ
ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ:

Fax:










e–mail:





3.Ⱥɹʍɻʃɲɿɷɿʉɿʃɻʏɿʃɼʐʋɲɶʘɶɼɹʌɶʉʐ/ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
ɇʐʆʏɸʏɲɶʅɹʆɸʎɹʌɶʉʐ(x,y)
ʍɸȵȳɇȰ87ʃɲɿWGS84
(ȳɿɲʍɻʅɸɿɲʃʊɼɸʃʏɲʏɿʃʊ
ɹʌɶʉ/ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʉɿ
ʍʐʆʏɸʏɲɶʅɹʆɸʎɷʀɷʉʆʏɲɿ
ʃɸʆʏʌʉɴɲʌɿʃɳ,ɸʆʙɶɿɲ
ɶʌɲʅʅɿʃʊɹʌɶʉɷʀɷʉʆʏɲɿʉɿ
ʍʐʆʏɸʏɲɶʅɹʆɸʎʏɻʎɲʌʖɼʎ,
ʏʉʐʏɹʄʉʐʎʃɲɿʏɻʎʅɹʍɻʎ)
Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ/ɸʎ:



ȵȳɇȰ87
X

WGS84
Y

X

Y
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Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼ/ɸʎ
ȵʆʊʏɻʏɲ/ɸʎ:



ȴɼʅʉʎ/ʉɿ:




ȴɻʄʙʆʘ ʐʋɸʑɽʐʆɲ ʊʏɿ ʏʉ ɹʌɶʉ/ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʏʉʐ ʍɻʅɸʀʉʐ 3 ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ ʃɲʏɲʏɳʍʍɸʏɲɿ
ʍʏɻʆʃɲʏɻɶʉʌʀɲȲʏɻʎʐ.ɲ.1958/2012(Ȳʚ21),ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ,ʃɲɿʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲʍʏɻʆʉʅɳɷɲ12ʅɸ
ɲ/ɲ 17. ɏʎ ɸʃ ʏʉʑʏʉʐ ɷʑʆɲʏɲɿ ʆɲ ʐʋɲʖɽɸʀ ʍʏɿʎ Ʌʌʊʏʐʋɸʎ Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎ ȴɸʍʅɸʑʍɸɿʎ ʋʉʐ
ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿʍʏɻʆʐ.ɲ.…………..(ɌȵȾ………).(ʍɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿʉɲʌɿɽʅʊʎʃɲɿʏʉɌȵȾʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎ
ȾɉȰ).
ɀɸʏʉʋɲʌʊʆɹʆʏʐʋʉɺɻʏʙʏɻʆʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻɲʋʊʏɻʆʋʌʉɲʆɲʔɸʌɽɸʀʍɲʐ.ɲ.ɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʏɻʎ
ɉʋɻʌɸʍʀɲʎʍɲʎ,ʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲʎʍʐʆɻʅʅɹʆɲʏɲɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ.
Ʌɲʌɲʃɲʄʙɶɿɲʏɿʎɷɿʃɹʎʍɲʎɸʆɹʌɶɸɿɸʎ.



ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ







Ƀ/ȸɲɿʏʙʆ/ʉʑʍɲ




ȵɅȻɇɉɁȰɅɈɃɀȵɁȰɇɈɃȻɍȵȻȰɈȵȾɀȸɆȻɏɇȸɇ
ɇɻʅɸɿʙʆʉʆʏɲɿʏɲɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳʋʉʐɸʋɿʍʐʆɳʋʏʉʆʏɲɿ,ʊʋʉʐɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌɽʌʉ4
ʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎɲʋʊʔɲʍɻʎ:
ɇʐʆʉʋʏɿʃɼʏɸʖʆɿʃɼɹʃɽɸʍɻʏʉʐɹʌɶʉʐɼʏɻʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎʃɲɿʏʐʖʊʆʍʐʆʉɷʙʆɹʌɶʘʆ
ɼɲʆʏʀɶʌɲʔʉʏʘʆʅɸʌʙʆȰʃɲɿȲʏʉʐɅɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎȰʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎɲʋʊʔɲʍɻʎ.



ɍɳʌʏɻʎ ʋʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʉʑ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ, ʃɲʏɳʄʄɻʄɻʎ ʃʄʀʅɲʃɲʎ ʍɸ
ʐʋʊɴɲɽʌʉȳɉɇ



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



Ɍʘʏʉɶʌɲʔɿʃɼʏɸʃʅɻʌʀʘʍɻ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȴ
ȵɁɈɉɅɃɈɉɅɃɅɃȻȸɀȵɁȸɇȳɁɏɀɃȴɃɈȸɇȸɇȴȰɇȻȾɏɁɉɅȸɆȵɇȻɏɁȳȻȰɈȸȴȻȰȴȻȾȰɇȻȰ
ɉɅȰȳɏȳȸɇɇȵɅɆɃɈɉɅȵɇɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾȵɇȴȵɇɀȵɉɇȵȻɇȵɆȳɏɁȾȰȻȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈɏɁ
ȾȰɈȸȳɃɆȻȰɇȲʏɻʎȾ.ɉ.Ȱ.1958/2012(ɌȵȾ21Ȳ’),ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ:
Ȱʌ.Ʌʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ:
1.ɇʏʉɿʖɸʀɲȳʆʘʅʉɷʉʏʉʑʍɲʎɉʋɻʌɸʍʀɲʎ
Ʉʆʉʅɲ
ɉʋɻʌɸʍʀɲʎ:



Ɉɲʖ.
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ:



Ɉ.Ⱦ.



Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ



Ɉɻʄ:



Fax:



ȵ–mail: 

2.Ɉʀʏʄʉʎȶʌɶʉʐɼȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
.............................................................................................................................................................
3.Ⱥɸʍʅɿʃʊʋʄɲʀʍɿʉʋʉʐɷɿɹʋɸɿʏʉʋɸɷʀʉɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎ
ɇʏʉɿʖɸʀʉɽɸʍʅɿʃʉʑ
ʋʄɲɿʍʀʉʐ(ɌȵȾ)

Ɉʀʏʄʉʎʍʏʉɿʖɸʀʉʐɽɸʍʅɿʃʉʑʋʄɲɿʍʀʉʐ

























Ȱ/Ȱ

4.ȵʋɿʏʊʋɿɲɲʆɲɶʆʙʌɿʍɻʋɸʌɿʉʖɼʎɹʌɶʉʐɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
ȳɿɲʏɿʎɲʆɳɶʃɸʎʏɻʎʋɲʌʉʑʍɲʎɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎɹʄɲɴɸʖʙʌɲɲʐʏʉʗʀɲʍʏɻʆ
ʋɸʌɿʉʖɼʏʉʐɹʌɶʉʐɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ

ɁȰȻ



ɃɍȻ
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5.ɇʏʉɿʖɸʀɲȳʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎ
ɇʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏʘʆɲʌʅʉɷɿʉʏɼʏʘʆʏɻʎ,ɻɉʋɻʌɸʍʀɲʅɲʎɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀ:
(ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿɻʃɲʏɳʄʄɻʄɻɲʋʊʏɿʎɲʃʊʄʉʐɽɸʎɸʋɿʄʉɶɹʎ)


ɽɸʏɿʃɳɶɿɲʏɻʆʐʄʉʋʉʀɻʍɻʏʉʐɹʌɶʉʐ/ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
ʅɸʏɿʎɲʃʊʄʉʐɽɸʎʋʌʊʍɽɸʏɸʎʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎɷɸʍʅɸʑʍɸɿʎ:
1. 
2. 
3. 
(ɷɿɲʏʐʋʙʆʉʆʏɲɿʉɿʋʌʊʍɽɸʏɸʎʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎɷɸʍʅɸʑʍɸɿʎ)



ɲʌʆɻʏɿʃɳɶɿɲʏɻʆʐʄʉʋʉʀɻʍɻʏʉʐɹʌɶʉʐ/ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ
ɶɿɲʏʉʐʎɲʃʊʄʉʐɽʉʐʎʄʊɶʉʐʎ:
1. 
2. 
3. 
(ɷɿɲʏʐʋʙʆʉʆʏɲɿʉɿʄʊɶʉɿɲʌʆɻʏɿʃɼʎɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎ)








ɉʋʉɶʌɲʔɼ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȵ
ɅɆɃɈɉɅȵɇɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾȵɇȴȵɇɀȵɉɇȵȻɇ(Ʌ.Ʌ.ȴ.)
Ȱ.

ȳȵɁȻȾȵɇȴȵɇɀȵɉɇȵȻɇ

Ȱ.1

Ɉʉ ɹʌɶʉ ɼ ɻ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ɷɸʆ ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɹʌʖɸʏɲɿ ʍɸ ɲʆʏʀɽɸʍɻ ʅɸ ʏʐʖʊʆ ɸɿɷɿʃʉʑʎ
ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎ, ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ʏɸɽɸʀ ʍʏɻʆ ʋɸʌɿʉʖɼ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɼ ʅɸ ɸɿɷɿʃɹʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʋʉʐ
ɸʆɷɸʖʉʅɹʆʘʎ ɽɹʏʉʐʆ ʊʌʉʐʎ ɼ/ ʃɲɿ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʉʑʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ɼ/ ʃɲɿ ʏɻʆ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʏʉʐ.

Ȱ.2

ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɻ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ɸɶʃɲɽʀʍʏɲʏɲɿ ɸʆʏʊʎ ɸʃʏɳʍɸʘʆ ʋʉʐ ɸʅʋʀʋʏʉʐʆ ʍʏɿʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏɻʎʃɸʀʅɸʆɻʎɷɲʍɿʃɼʎʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ,ɽɲʋʌɹʋɸɿ:
ɲ) ɻ ʐʄʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ʆɲ ɶʀʆɸʏɲɿ ʅɸ ʏɹʏʉɿʉ ʏʌʊʋʉ ʙʍʏɸ ʆɲ ɸʇɲʍʔɲʄʀɺɸʏɲɿ ɻ
ʅɿʃʌʊʏɸʌɻɷʐʆɲʏɼɸʋɹʅɴɲʍɻʍɸɷɲʍɿʃɼɹʃʏɲʍɻ,
ɴ) ʆɲ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ɲʋʊ ʏʉʆ ʔʉʌɹɲ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʊʄɲ ʏɲ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲ ʅɹʏʌɲ
ʋʐʌʉʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ (ʋʌʊʄɻʗɻ, ʃɲʏɳʍɴɸʍɻ, ɲʆʏɿʃɸʌɲʐʆɿʃɼ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ) ɶɿɲ ʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ʋʐʌʃɲɶɿɳʎ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʄɲʖɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ʏʉʐ ʃɿʆɷʑʆʉʐ ʅɸʏɳɷʉʍɼʎ ʏɻʎ ʍɸ ʋɲʌɲʃɸʀʅɸʆɸʎ
ʋɸʌɿʉʖɹʎ(ɷɻʅɿʉʐʌɶʀɲɲʆʏɿʋʐʌɿʃɼʎɺʙʆɻʎ)ʃɲɿ
ɶ) ʉ ʏʌʊʋʉʎ ʉʌɶɳʆʘʍɻʎ ʏɻʎ ɲʆʏɿʋʐʌɿʃɼʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ʆɲ ɸʄɸɶʖɽɸʀ ʃɲɿ ʆɲ ɸɶʃʌɿɽɸʀ ɲʋʊ
ʏɻʆɲʌʅʊɷɿɲɅʐʌʉʍɴɸʍʏɿʃɼɉʋɻʌɸʍʀɲ.

Ȱ.3

Ɂɲ ʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ ʆ. 2971/2001 «Ȱɿɶɿɲʄʊʎ, ʋɲʌɲʄʀɲ ʃɲɿ ɳʄʄɸʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ»
(ɌȵȾȰ’285)ʊʋʘʎɸʃɳʍʏʉʏɸɿʍʖʑɸɿ.

Ȱ.4

Ɂɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿʉɿɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐʆ.3028/2002«ȳɿɲʏɻʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʏʘʆɲʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆʃɲɿɸʆ
ɶɹʆɸɿʏɻʎʋʉʄɿʏɿʍʏɿʃɼʎʃʄɻʌʉʆʉʅɿɳʎ»ʊʋʘʎɸʃɳʍʏʉʏɸɿʍʖʑɸɿ.

Ȱ.5

Ɂɲʄɻʔɽʉʑʆʊʄɲʏɲɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲʅɹʏʌɲʋʌʉʎɲʋʉʔʐɶɼʌʑʋɲʆʍɻʎʏɻʎɽɳʄɲʍʍɲʎʃɲʏɳʏɿʎ
ʔɳʍɸɿʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ʃɲɿ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʐʖʊʆ ʋʌʊʍɽɸʏɲ ʋʉʐ ɽɲ ʐʋʉɷɸɿʖɽʉʑʆ
ɲʋʊʏɻʆʉɿʃɸʀɲȿɿʅɸʆɿʃɼȰʌʖɼ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉʐʎʆ.743/77(ɌȵȾȰ’319),ʆ.1269/82(ɌȵȾ
Ȱ’89),ʆ.2252/94(ɌȵȾȰ’192)ʊʋʘʎɸʃɳʍʏʉʏɸɿʍʖʑʉʐʆ.

Ȱ.6

ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʏʉ ɹʌɶʉ ɼ ɻ  ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ɸɶʃɲɽʀʍʏɲʏɲɿ ʍɸ ʋɸʌɿʉʖɼ ʊʅʉʌɻ ʍɸ
ʋɲʌɳʃʏɿʉʖʙʌʉ,ʍʏɻʔɳʍɻʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎʃɲɿʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏɻʎɽɲʋʌɹʋɸɿ:
ɲ) Ɂɲ ʐʋɳʌʖɸɿ ʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ Ɂ. 743/1977 (Ȱ’ 319), ʊʋʘʎ
ʃʘɷɿʃʉʋʉɿɼɽɻʃɸʅɸʏʉɅ.ȴ.55/1998«Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʏʉʐɽɲʄɳʍʍɿʉʐʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ»(Ȱ’58).
ʃɲɿ ʄɼʗɻ ʊʄʘʆ ʏʘʆ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʘʆ ʅɹʏʌʘʆ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʐʖʊʆ ʋʌʊʍɽɸʏʘʆ ʋʉʐ ɽɲ
ʐʋʉɷɸɿʖɽʉʑʆɲʋʊʏɻʆɲʌʅʊɷɿɲȿɿʅɸʆɿʃɼȰʌʖɼ,ɶɿɲʏɻʆɲʋʉʔʐɶɼʌʑʋɲʆʍɻʎʏɻʎɽɳʄɲʍʍɲʎ.
ɴ)Ɂɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿʉɿɷɿɲʏɳʇɸɿʎʋʉʐɸʋɿɴɳʄʄʉʐʆʏɻʍʐʄʄʉɶɼʃɲɿʆʊʅɿʅɻɷɿɳɽɸʍɻʊʄʘʆʏʘʆ
ʋɸʏʌɸʄɲɿʉɸɿɷʙʆ, ʄɿʋɲʆʏɸʄɲʀʘʆ, ʄʐʅɳʏʘʆ, ɲʋʉʌʌɿʅʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʃɳɽɸ ɸʀɷʉʐʎ ʌʐʋʉɶʊʆʘʆ
ʉʐʍɿʙʆ.
ɶ) ɇʏɿʎ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɳ ɸʐɲʀʍɽɻʏɸʎ ɽɲʄɳʍʍɿɸʎ ʃɲɿ ʋɲʌɳʃʏɿɸʎ ʋɸʌɿʉʖɹʎ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ
Ʌ.ȴ.11/2002«ȵɽʆɿʃʊɇʖɹɷɿʉȶʃʏɲʃʏɻʎȰʆɳɶʃɻʎɶɿɲʏɻʆɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʏɻʎʌʑʋɲʆʍɻʎɲʋʊ
ʋɸʏʌɹʄɲɿʉʃɲɿɳʄʄɸʎɸʋɿɴʄɲɴɸʀʎʉʐʍʀɸʎ»(Ȱ’6),ʋʉʐɸʃɷʊɽɻʃɸʃɲʏ’ɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻʏʉʐɁ.
2252/1994  (Ȱ’ 192), ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɷɿɲʏʀɽɸʏɲɿ ɿʃɲʆʊ ɹʃʏɲʅɲ ʔʌɳɶʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ɸʋɲʌʃɼʎ
ʋʉʍʊʏɻʏɲ ɲʋʉʌʌʉʔɻʏɿʃʙʆ ʐʄɿʃʙʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲ ʏʉʐʎ, ʍɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʃɷɼʄʘʍɻʎ
ʋɸʌɿʍʏɲʏɿʃʉʑʌʑʋɲʆʍɻʎʏɻʎɽɳʄɲʍʍɲʎɲʋʊʋɸʏʌɹʄɲɿʉʍʏɻʆɸʐʌʑʏɸʌɻʋɸʌɿʉʖɼ.
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ɷ) Ɂɲ ʐʋɳʌʖɸɿ ʍʐʅʅʊʌʔʘʍɻ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏʉʐ Ɂ. 2252/1994 «Ⱦʑʌʘʍɻ ȴɿɸɽʆʉʑʎ
ɇʑʅɴɲʍɻʎɶɿɲʏɻʆɸʏʉɿʅʊʏɻʏɲ,ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʃɲɿɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻʏɻʎʌʑʋɲʆʍɻʎʏɻʎɽɳʄɲʍʍɲʎ
ɲʋʊ ʋɸʏʌɹʄɲɿʉ, 1990 ʃɲɿ ɳʄʄɸʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ» (Ȱ’ 192) ɶɿɲ ʏɻʆ ʑʋɲʌʇɻ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐ ʃɲɿ
ʍʐʅɴɲʏʉʑ ʅɸ ʏʉ Ɉʉʋɿʃʊ ɇʖɹɷɿʉ ʏɻʎ ȿɿʅɸʆɿʃɼʎ Ȱʌʖɼʎ «ɇʖɸɷʀʉʐ ȶʃʏɲʃʏɻʎ Ȱʆɳɶʃɻʎ»
(CONTINGENCY PLAN), ʋʉʐ ɽɲ ɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ ʋɸʌɿʍʏɲʏɿʃʙʆ
ʌʑʋɲʆʍɻʎʏɻʎɽɳʄɲʍʍɲʎ.
Ȳ.

ɌȰɇȸȾȰɈȰɇȾȵɉȸɇ

Ȳ.1

Ɉɲ ɲɷʌɲʆɼ ʐʄɿʃɳ ʋʉʐ ɽɲ ɲʋɲɿʏɻɽʉʑʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ʆɲ ɸʇɲʍʔɲʄʀɺʉʆʏɲɿ
ɲʋʊʆʉʅʀʅʘʎʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʍɸʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʋɲʌɲɶʘɶɼʎɲɷʌɲʆʙʆʐʄɿʃʙʆ.Ɉɲɲʆɲʖʙʅɲʏɲ
ʍʏɿʎɽɸʌʅɳʍʏʌɸʎʆɲɹʖʉʐʆʖɲʅɻʄʊʑʗʉʎʃɲɿʆɲʋʌʉɹʌʖʉʆʏɲɿʃɲʏɳʏʉɷʐʆɲʏʊʆɲʋʊʐʄɿʃʊ
ʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ.

Ȳ.2

ɁɲɷɿɲʍʔɲʄʀɺɸʏɲɿʉʃʉɿʆʊʖʌɻʍʏʉʎʖɲʌɲʃʏɼʌɲʎʏʘʆɺʘʆʙʆɲɿɶɿɲʄʉʑͲʋɲʌɲʄʀɲʎ.

Ȳ.3

Ɂɲ ʄɻʔɽʉʑʆ ʊʄɲ ʏɲ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲ ʅɹʏʌɲ (ʍɼʅɲʆʍɻ, ʋɸʌʀʔʌɲʇɻ ʃʄʋ.) ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʋʉʔʐɶɼ
ɲʏʐʖɻʅɳʏʘʆ,ɶɿɲʏɻʆʋʌʉʍʏɲʍʀɲʏʘʆʃɲʏʉʀʃʘʆʃɲɿʏʘʆɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆɲʋʊʏʉʐʎʃɿʆɷʑʆʉʐʎ
ʋʉʐʏʐʖʊʆɽɲɷɻʅɿʉʐʌɶɻɽʉʑʆʃɲʏɳʏɻʆʃɲʏɲʍʃɸʐɼʏʉʐɹʌɶʉʐ.

Ȳ.4

ȸɲʋʉʗʀʄʘʍɻʏʐʖʊʆʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻʎɴʄɳʍʏɻʍɻʎ,ʆɲʋɸʌɿʉʌɿʍʏɸʀʍʏʉʆɸʄɳʖɿʍʏʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉ
ɴɲɽʅʊʃɲɿɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳɶɿɲʏɿʎɲʆɳɶʃɸʎʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎʏʉʐɹʌɶʉʐ.

Ȳ.5

ȳɿɲʏɿʎʐɶɸɿʉʆʉʅɿʃɹʎɲʆɳɶʃɸʎʏʉʐʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑʏʉʐɸʌɶʉʏɲʇʀʉʐʆɲʏʉʋʉɽɸʏɻɽʉʑʆʖɻʅɿʃɹʎ
ʏʉʐɲʄɹʏɸʎ.

Ȳ.6

ȳɿɲ ʏɻ ʅɸʀʘʍɻ ʏʘʆ ɲɿʘʌʉʑʅɸʆʘʆ ʍʘʅɲʏɿɷʀʘʆ ʄʊɶʘ ʏʘʆ ɸʌɶɲʍɿʙʆ, ʃɲʏʚ ɸʄɳʖɿʍʏʉʆ ʆɲ
ʏɻʌʉʑʆʏɲɿʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲ:

Ȳ.7

Ƀɿʍʘʌʉʀʏʘʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆɸʃʍʃɲʔɼʎʃɲɿʏʘʆɲʋʉɽɻʃɸʐʅɹʆʘʆɲɷʌɲʆʙʆʃɲɿɶɸʆɿʃʊʏɸʌɲʉɿ
ʖʙʌʉɿʏʉʐɸʌɶʉʏɲʇʀʉʐʆɲɷɿɲɴʌɹʖʉʆʏɲɿʋɸʌɿʉɷɿʃɳ,ɿɷɿɲʀʏɸʌɲʃɲʏɳʏɿʎʇɻʌɹʎʋɸʌɿʊɷʉʐʎ.

Ȳ.8

Ɉɲ ʔʉʌʏɻɶɳ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ʏʘʆ ɲɷʌɲʆʙʆ ʐʄɿʃʙʆ ʃɲɿ ʏʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɸʃʍʃɲʔɼʎ ʆɲ ɸʀʆɲɿ
ʃɲʄʐʅʅɹʆɲʅɸʃɲʏɳʄʄɻʄɲʅɹʍɲʃɲɿʆɲɲʋʉʔɸʑɶɸʏɲɿɻʐʋɸʌʋʄɼʌʘʍɼʏʉʐʎ.

Ȳ.9

Ɉʉʑʗʉʎʋʏʙʍɻʎʃɲʏɳʏɻɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʘʆʐʄɿʃʙʆʆɲɸʀʆɲɿʏʉɸʄɳʖɿʍʏʉɷʐʆɲʏʊ.

Ȳ.10 Ȱʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿ ʃɳɽɸ ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻ, ɹʍʏʘ ʃɲɿ ʋʌʉʍʘʌɿʆɼ, ʐʄɿʃʙʆ ɹʇʘ ɲʋʊ ʏʉ ʖʙʌʉ ʏʉʐ
ɹʌɶʉʐ.
Ȳ.11 ɇʏʉ ʖʙʌʉ ʏʉʐ ɸʌɶʉʏɲʇʀʉʐ ʆɲ ʐʋɳʌʖʉʐʆ ʍʏɸɶʆɳ ɲʋʉʌʌʉʔɻʏɿʃɳ ʐʄɿʃɳ (ɳʅʅʉʎ, ʋʌɿʉʆʀɷɿɲ)
ɶɿɲ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ ɷɿɲʌʌʉɼʎ ʋɸʏʌɸʄɲɿʉɸɿɷʙʆ (ʃɲʐʍʀʅʘʆ ɼ ʄɿʋɲʆʏɿʃʙʆ ɲʋʊ ʏʐʖɲʀɲ
ɶɸɶʉʆʊʏɲ).
Ȳ.12 Ⱦɲʏɳ ʏɻʆ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏʘʆ ʃɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɿʃʙʆ ɸʌɶɲʍɿʙʆ, ɲʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿ ɻ ʉʋʉɿɲɷɼʋʉʏɸ ɸʋʀ
ʏʉʐ ʖʙʌʉʐ ʏʉʐ ɸʌɶʉʏɲʇʀʉʐ ɸʌɶɲʍʀɲ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ ʏʉʐ ʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
(ɸʌɶʉʏɲʇɿɲʃɳ ʉʖɼʅɲʏɲ ʃɲɿ ʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲ ɹʌɶʉʐ, ʉʖɼʅɲʏɲ ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ ʋʌʉʍʘʋɿʃʉʑ ʃɲɿ
ʐʄɿʃʙʆ)ʋʉʐɽɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽɸʀʍʏɻʆʃɲʏɲʍʃɸʐɼʏʉʐɹʌɶʉʐ.Ƀɿɸʌɶɲʍʀɸʎɲʐʏɹʎ,ɸʔʊʍʉʆ
ɲʋɲɿʏɻɽʉʑʆ, ʆɲ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ʍʏɿʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ɲɷɸɿʉɷʉʏɻʅɹʆʘʆ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ.
Ȳ.13 Ɂɲ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʊʄɲ ʏɲ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ʅɹʏʌɲ ɶɿɲ ʏɻ ʅɸʀʘʍɻ ʍʏʉ ɸʄɳʖɿʍʏʉ ʏʘʆ ɻʖɻʏɿʃʙʆ
ɸʃʋʉʅʋʙʆ.Ⱦɲʏʚɸʄɳʖɿʍʏʉʆʆɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿʏɲɲʃʊʄʉʐɽɲ:
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ɲ) Ɉɲ ʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲ ʋʉʐ ʏʐʖʊʆ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿʉʑʆʏɲɿ ɸʇʘʏɸʌɿʃɳ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɷɿɳʌʃɸɿɲ ʏɻʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ʃɲɿ ʉɿ ʍʐʍʃɸʐɹʎ ɸʌɶʉʏɲʇʀʉʐ ʋʉʐ ɽɲ ʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ʃɲʏɳ ʏɻʆ
ʔɳʍɻ ʏɻʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ ʆɲ ʔɹʌʉʐʆ ʍɼʅɲʆʍɻ CE, ʊʋʉʐ ʆɲ ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ɻ
ɸɶɶʐɻʅɹʆɻ ʍʏɳɽʅɻ ɻʖɻʏɿʃɼʎ ɿʍʖʑʉʎ, ʊʋʘʎ ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ʐʋ’ ɲʌɿɽʅ. 37393/2003
(ɌȵȾ Ȳʚ 1418) Ⱦʉɿʆɼ ɉʋʉʐʌɶɿʃɼ Ȱʋʊʔɲʍɻ ʃɲɿ ʍʏɻʆ ʐʋ’ ɲʌɿɽʅ. 9272/2007 (ɌEK Ȳʚ286)
ȾʉɿʆɼɉʋʉʐʌɶɿʃɼȰʋʊʔɲʍɻ,ʊʋʘʎɸʃɳʍʏʉʏɸɿʍʖʑʉʐʆ.
ɴ) ɇɸ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ʉɿ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ʖʙʌɲ ʃʉʆʏɳ ʍɸ ɸʐɲʀʍɽɻʏɸʎ
ʖʌɼʍɸɿʎ(ʊʋʘʎʆʉʍʉʃʉʅɸʀɲ,ʍʖʉʄɸʀɲ,ʃɲʏʉɿʃʀɸʎʃ.ʄʋ..)ʆɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿʏɲʃɳʏʘɽɿ:
Ȳ.14 Ɂɲ ʅɻʆ ʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ʖʙʌɲ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ʋʉʐ ʋʌʉʃɲʄʉʑʆ ʐʗɻʄɳ ɸʋʀʋɸɷɲ ɽʉʌʑɴʉʐ ʃɲʏɳ ʏɿʎ
ʙʌɸʎʃʉɿʆɼʎɻʍʐʖʀɲʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʃɸʀʅɸʆɻʆʉʅʉɽɸʍʀɲ.
Ȳ.15 Ɂɲ ɲʋʉʔɸʑɶɸʏɲɿ ɻ ʋɲʌɳʄʄɻʄɻ ʖʌɼʍɻ ʏʉʐ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɼ ʏʘʆ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʏʉʐ
ɸʌɶʉʏɲʇʀʉʐʃɲɿʆɲɲʋɸʆɸʌɶʉʋʉɿɸʀʏɲɿʉɸʇʉʋʄɿʍʅʊʎʋʉʐɷɸʆʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɸʀʏɲɿ.
Ȳ.16 ȳɿɲ ʏɻʆ ɲʋʉʔʐɶɼ ɸʃʋʄʑʍɸʘʆ ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏʊʆ ʆɲ ʋʌʉʃʑʗʉʐʆ (ʃʐʌʀʘʎ ɹʃʋʄʐʍɻ
ɸʋɿʖʘʅɳʏʘʆ) ɽɲ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʋʉʔɸʑɶɸʏɲɿ ʆɲ ɶʀʆʉʆʏɲɿ ʖʘʅɲʏʉʐʌɶɿʃɹʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ʃɲʏɳ ʏɻ
ɷɿɳʌʃɸɿɲʐʗɻʄʙʆɴʌʉʖʉʋʏʙʍɸʘʆʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼɼɹʆʏʉʆʘʆʃʐʅɲʏɿʍʅʙʆ.
Ȳ.17 ɇɸʊʄʉʏʉʖʌʉʆɿʃʊɷɿɳʍʏɻʅɲʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʉʐɸʌɶʉʏɲʇʀʉʐʉʃʑʌɿʉʎʏʉʐɹʌɶʉʐɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲ
ʔʌʉʆʏʀɺɸɿɶɿɲʏɻʆʃɲʄɼʅʉʌʔʉʄʉɶɿʃɼʃɲʏɳʍʏɲʍɻʏʉʐʖʙʌʉʐ.
Ȳ.18 Ɉɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ ɸʃʍʃɲʔʙʆ ʋʉʐ ɽɲ ʋʌʉʃʑʗʉʐʆ ʃɲʏɳ ʏɿʎ ɸʌɶɲʍʀɸʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎ ʏʉʐ ɹʌɶʉʐ,
ʃɲʏɳ ʋʌʉʏɸʌɲɿʊʏɻʏɲ ʆɲ ɲʇɿʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ɶɿɲ ʏɻʆ ʃɳʄʐʗɻ ʏʘʆ ɷɿɲʔʊʌʘʆ ɲʆɲɶʃʙʆ ʏʉʐ
ɹʌɶʉʐ, ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʃɳɽɸ ɷʐʆɲʏɼ ʅɹʌɿʅʆɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʄɲʖɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻ ʏɻʎ ɲʄʄʉʀʘʍɻʎ ʏɻʎ
ʐʔɿʍʏɳʅɸʆɻʎʅʉʌʔʉʄʉɶʀɲʎʏʉʐɸɷɳʔʉʐʎʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ.
Ȳ.19 ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋɸʌʀʍʍɸɿɲʎ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɸʃʍʃɲʔɼʎ ʋʉʐ ɽɲ ʋʌʉʃʑʗʉʐʆ ʃɲʏɳ ʏɻʆ
ʃɲʏɲʍʃɸʐɼʏʘʆɹʌɶʘʆʆɲʏɻʌɻɽɸʀɻɿʍʖʑʉʐʍɲʆʉʅʉɽɸʍʀɲɶɿɲʏɻʆɲʋʊʌʌɿʗɻʐʄɿʃʙʆ.
Ȳ.20 ȸɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʘʆʅɻɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆʍʏɸʌɸʙʆɲʋʉɴʄɼʏʘʆʆɲʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ʏɲ ʉʌɿɺʊʅɸʆɲ ʍʏɻʆ ʃ.ʐ.ɲ. 50910/2727/2003 (ɌȵȾ Ȳʚ1909) ʃɲɿ ʍʏʉ ʆ. 4042/2012 (ɌȵȾ
Ȱʚ24), ʊʋʘʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ ɿʍʖʑʉʐʆ. ȸ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏʘʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ ʋʉʐ ɸʅʋʀʋʏʉʐʆ ʍʏɿʎ
ɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐʆ.2939/2001(ɌȵȾȰʚ179)ʋɸʌʀɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɼʎɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎɲʋʉɴʄɼʏʘʆ,ʊʋʘʎ
ɸʃɳʍʏʉʏɸɿʍʖʑɸɿʆɲʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɿʎɷɿɲʏɳʇɸɿʎʏʉʐʆʊʅʉʐɲʐʏʉʑʃɲɿʏɿʎ
ʃɲʆʉʆɿʍʏɿʃɹʎ ʋʌɳʇɸɿʎ ʋʉʐ ɹʖʉʐʆ ɸʃɷʉɽɸʀ ʃɲʏ’ ɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻ ʏʉʐ ʃɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ
ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎʃɲɿʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎʏʘʆɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʘʆɲʋʊʏʉɉɅȵȾȰʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
ɸʆɲʄʄɲʃʏɿʃɼʎɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ.
Ȳ.21 Ɂɲ ʏʉʋʉɽɸʏɻɽʉʑʆ ʍʏʉʆ ʖʙʌʉ ʏʉʐ ɸʌɶʉʏɲʇʀʉʐ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉɿ ʃɳɷʉɿ ɶɿɲ ʏɻʆ ʍʐʄʄʉɶɼ ʏʘʆ
ɲʍʏɿʃʉʑ ʏʑʋʉʐ ʍʏɸʌɸʙʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ. Ɉɲ ɲʋʊɴʄɻʏɲ ɲʐʏɳ ɸʀʏɸ ɽɲ ʋɲʌɲʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ɲʋʊ
ɲʋʉʌʌɿʅʅɲʏʉʔʊʌɲ ʉʖɼʅɲʏɲ ʏʉʐ ʉɿʃɸʀʉʐ ɃɈȰ, ɸʔʊʍʉʆ ɸʇʐʋɻʌɸʏɸʀʏɲɿ ɻ ʋɸʌɿʉʖɼ ʏʉʐ
ɹʌɶʉʐ, ɸʀʏɸ ɽɲ ʅɸʏɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ʋʄɻʍɿɹʍʏɸʌʉ ʍɻʅɸʀʉ ʍʐʄʄʉɶɼʎ ɲʋʉʌʌɿʅʅɳʏʘʆ ʏʉʐ
ʉɿʃɸʀʉʐɃɈȰ.
Ȳ.22 ȸ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏʘʆ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ ʆɲ ɷɿɸʇɳɶɸʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʏɻʎ
ʃɸʀʅɸʆɻʎʆʉʅʉɽɸʍʀɲʎ.ȵɿɷɿʃʊʏɸʌɲ,ʏɲɸʋɿʃʀʆɷʐʆɲɲʋʊɴʄɻʏɲʆɲʍʐʄʄɹɶʉʆʏɲɿʍɸʃɲʏɳʄʄɻʄɲ
ʍʏɸɶɲʆɳ ɷʉʖɸʀɲ ʃɲɿ ʆɲ ʋɲʌɲɷʀɷʉʆʏɲɿ ʍɸ ɲɷɸɿʉɷʉʏɻʅɹʆɸʎ ɸʏɲɿʌɸʀɸʎ ʍʐʄʄʉɶɼʎ ʃɲɿ
ʅɸʏɲʔʉʌɳʎɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆɲʋʉɴʄɼʏʘʆ.ɇʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿʋʌʉʍʘʌɿʆɼ
ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻ ʏʘʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ ɲʐʏʙʆ ʆɲ ʔʐʄɳʍʍʉʆʏɲɿ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ʍʐʍʃɸʐɲʍʅɹʆɲ ʍɸ
ɸɿɷɿʃɳɷɿɲʅʉʌʔʘʅɹʆʉʖʙʌʉɸʆʏʊʎʏʉʐɸʌɶʉʏɲʇʀʉʐ,ʉʉʋʉʀʉʎʆɲʋʄɻʌʉʀʏɿʎʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ
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ʋʉʐ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉ Ⱦɸʔɳʄɲɿʉ 2 ʏɻʎ ʃ.ʐ.ɲ. 24944/2006 (ɌȵȾ Ȳʚ 791), ʊʋʘʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ
ɿʍʖʑɸɿ.
Ȳ.23 ɀɸʏɳʏɻʆʉʄʉʃʄɼʌʘʍɻʏɻʎʃɲʏɲʍʃɸʐɼʎʏʉʐɹʌɶʉʐ:
ɲ) ʆɲɲʋʉʅɲʃʌʐʆɽʉʑʆʉɿʃɳɽɸɸʀɷʉʐʎɸʌɶʉʏɲʇɿɲʃɹʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ(ɶʌɲʔɸʀɲ,ʍʐʆɸʌɶɸʀɲ,
ɲʋʉɽɼʃɸʎ,ʋɸʌɿʔʌɳʇɸɿʎʃ.ʄʋ.)ʃɲɿʆɲɲʋʉʃɲʏɲʍʏɲɽɸʀʋʄɼʌʘʎʉɸʌɶʉʏɲʇɿɲʃʊʎʖʙʌʉʎ
ɴ) ʆɲ ɲʋʉʅɲʃʌʐʆɽɸʀ ʃɲɿ ʆɲ ɷɿɲʖɸɿʌɿʍʏɸʀ ʃɲʏɳʄʄɻʄɲ ʏʉ ʍʑʆʉʄʉ ʏʘʆ ʏʐʖʊʆʏʘʆ
ʋʄɸʉʆɲɺʊʆʏʘʆʐʄɿʃʙʆʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʃɸʀʅɸʆɻʆʉʅʉɽɸʍʀɲ.
ȳ.

ɌȰɇȸȿȵȻɈɃɉɆȳȻȰɇ

ȳ.1

Ɂɲ ʏɻʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ʊʌɿɲ ɽʉʌʑɴʉʐ ʋʉʐ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ʋ.ɷ. 1180/81(ɌȵȾ Ȱ’293) ɶɿɲ ʏɿʎ
ʍʏɲɽɸʌɹʎʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃɹʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ.

ȳ.2

Ɂɲʏɻʌʉʑʆʏɲɿʏɲʊʌɿɲʏʉʐʋ.ɷ.1180/81(ɌȵȾȰ’293)ɶɿɲʏɿʎɸʃʋʉʅʋɹʎɲɸʌʀʘʆɲʋʉɴʄɼʏʘʆ.

ȳ.3

Ɂɲʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʊʄɲʏɲɲʋɲʌɲʀʏɻʏɲʅɹʏʌɲɶɿɲʏɻʆɲʋʉʔʐɶɼʏɻʎɹʃʄʐʍɻʎʍʃʊʆɻʎ.

ȳ.4

Ȱʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿɻɲʆɸʇɹʄɸɶʃʏɻɷɿɳɽɸʍɻʐɶʌʙʆʃɲɿʍʏɸʌɸʙʆɲʋʉɴʄɼʏʘʆʍʏʉʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ.

ȳ.5

ȸɲʋʊʌʌɿʗɻɲʄʅʉʄʉʀʋʘʆɽɲɶʀʆɸʏɲɿʅʊʆʉɲʔʉʑʋʌʉɻɶɻɽɸʀʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆɷʀʘʌɻʃɲɽʀɺɻʍɻ
ʃɲɿɲʌɲʀʘʍɻʏʉʐʎʅɸɽɲʄɲʍʍɿʆʊʆɸʌʊʋʌɿʆʏɻʆɸʃʔʊʌʏɿʍɼʏʉʐʎʍʏɻɽɳʄɲʍʍɲ.

ȳ.6

Ȱʋɲɶʉʌɸʑɸʏɲɿ ɻ ɲʋʊʌʌɿʗɻ ʋɲʄɲɿʙʆ ʄɲɷɿʙʆ ɸʋʀ ʏʉʐ ɸɷɳʔʉʐʎ. Ɉɲ ʅɸʏɲʖɸɿʌɿʍʅɹʆɲ
ʉʌʐʃʏɹʄɲɿɲ ɽɲ ɷɿɲʖɸɿʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɲ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ ʍʏʉ ʋ.ɷ. 82/2004 (ɌȵȾ
Ȱ’64/02Ͳ03Ͳ04), ɽɲ ʍʐʄʄɹɶʉʆʏɲɿ ʍɸ ɸɿɷɿʃɳ ɷʉʖɸʀɲ ʃɲɿ ɽɲ ɷɿɲʏʀɽɸʆʏɲɿ ʅɹʍʘ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʐ
ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐ ɲʋʊ ʏʉ ɉɅȵȾȰ ɇʐʄʄʉɶɿʃʉʑ ɇʐʍʏɼʅɲʏʉʎ ȵʆɲʄʄɲʃʏɿʃɼʎ ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ ʍɸ
ʃɲʏɳʄʄɻʄɲɲɷɸɿʉɷʉʏɻʅɹʆɸʎɸʏɲɿʌʀɸʎɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ.

ȳ.7

Ɉɲɲʍʏɿʃʉʑʏʑʋʉʐɲʋʉʌʌʀʅʅɲʏɲʆɲʍʐʄʄɹɶʉʆʏɲɿʃɲɽɻʅɸʌɿʆɳʃɲɿʆɲɲʋʉʅɲʃʌʑʆʉʆʏɲɿʍɸ
ʏɲʃʏɳɷɿɲʍʏɼʅɲʏɲɲʋʊʏʉʐʎʃɲʏɳʄʄɻʄʉʐʎʔʉʌɸʀʎ.

ȳ.8

ȸ ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻ ʏʘʆ ʏʐʖʊʆ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ ʆɲ ɶʀʆɸʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ
ʏʘʆ Ⱦʉɿʆʙʆ ɉʋʉʐʌɶɿʃʙʆ Ȱʋʉʔɳʍɸʘʆ 13588/725/28.03.06 (ɌȵȾ Ȳ’383),
24944/1159/30.06.06(ɌȵȾȲ’791),8668/02.03.07(ɌȵȾȲ’287)ʃɲɿʏʉʆ.4042/2012(ɌȵȾ
Ȱ’24)ʊʋʘʎɿʍʖʑʉʐʆ.

ȳ.9

ȸɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʏʘʆʌɸʐʅɳʏʘʆɲʋʉɴʄɼʏʘʆ,ʏɲʉʋʉʀɲɸʅʋʀʋʏʉʐʆʍʏʉʋɸɷʀʉɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏʉʐʆ.
2939/01 ʊʋʘʎ ɿʍʖʑɸɿ (ɌȵȾ Ȱ’ 179) ʆɲ ɶʀʆɸʏɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ɸʀʏɸ ʏʉʐ
ʋɲʌɲʋɳʆʘ ʆʊʅʉʐ (ʋ.ʖ. ɶɿɲ ʏɲ ɲʋʊɴʄɻʏɲ ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲʎ), ɸʀʏɸ ʏʉʐ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʉʐ ɶɿɲ ʃɳɽɸ
ʌɸʑʅɲʋ.ɷ.,ʋʉʐɹʖɸɿɸʃɷʉɽɸʀʍɸɸʔɲʌʅʉɶɼʏʉʐʆʊʅʉʐ.
ȱʌɽʌʉ9
ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃɼɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻɅɅȴ

Ƀɿ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʏɻʎ ʋɲʌʉʑʍɲʎ ɲʋʊʔɲʍɻʎ ɸʀʆɲɿ ɷʐʆɲʏʊʆ ʆɲ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɻɽʉʑʆ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃɳ
ʅɸʏɳʏɻʆɸʔɲʌʅʉɶɼʏʘʆʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʘʆʍʏʉɳʌɽʌʉ18ʏʉʐʆ.4014/2011.
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Άρθρο 9
Ηλεκτρονική διαχείριση ΠΠΔ

Οι διαδικασίες της παρούσας απόφασης είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μετά την εφαρμογή
των προβλεπόμενων 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, 30 Αυγούστου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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