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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Φεβρουαρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/13582/952
Μεθοδολογία προγραμματισμού των τακτικών
περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων - Αξιολόγηση
κινδύνου και κατάταξη σε βαθμούς επικινδυνότητας των οικονομικών δραστηριοτήτων που
υπάγονται στις Κατηγορίες Α και Β του άρθρου 1
του ν. 4014/2011, όπως ισχύει.
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος
Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 5),
όπως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 137 και 139 αυτού.
2. Τον ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία
των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»
(Α΄ 92), όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 9.
3. Tον ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση
έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε
συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α΄ 209), όπως ισχύει.
4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133), όπως ισχύει.
5. Τον ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 167), όπως ισχύει.
6. Την Οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 περί
βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και
έλεγχος της ρύπανσης).
7. Τη Σύσταση 2001/331/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 2001 για

Αρ. Φύλλου 689

τον καθορισμό ελάχιστων κριτηρίων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στα κράτη μέλη.
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
9. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
10. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160).
11. Την υπό στοιχεία 92108/1045/Φ.15/2020 κοινή υπουργική απόφαση «Κατάταξη στις κατηγορίες
της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209),
των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων
που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία
3137/191/Φ.15/21.3.2012 (Β΄ 1048) κοινής υπουργικής
απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις
της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143)»
(Β΄ 3833).
12. Την υπό στοιχεία 36060/1155/Ε.103/2013 κοινή
υπουργική απόφαση «Καθορισμός πλαισίου κανόνων,
μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από
βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς
τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος
της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010» (Β΄ 1450), όπως
ισχύει.
13. Την υπ’ αρ. οικ. 37674/2016 υπουργική απόφαση
«Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’ αρ. 1958/2012
υπουργικής απόφασης - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του
ν. 4014/2011 (Α΄ 209) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και
ισχύει» (Β΄ 2471).
14. Την υπό στοιχεία ΑΠ:ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/7949/139/
27.1.2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται η μεθοδολογία κατάταξης των οικονομικών δραστηριοτήτων που
υπάγονται στις περιβαλλοντικές Κατηγορίες Α και Β του
άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), όπως ισχύει, σε βαθμό (κατηγορίες) επικινδυνότητας ως προς την προστασία
του περιβάλλοντος. Με βάση την αξιολόγηση περιβαλλοντικού κινδύνου και την κατάταξη αυτή καταρτίζονται τα προγράμματα των τακτικών περιβαλλοντικών
επιθεωρήσεων.
Άρθρο 2
Κριτήρια κατάταξης οικονομικών
δραστηριοτήτων των περιβαλλοντικών
Κατηγοριών Α και Β σε κατηγορίες
επικινδυνότητας
1. Η κατάταξη των οικονομικών δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες επικινδυνότητας γίνεται βάση κριτήριων που
αφορούν στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μιας δραστηριότητας και σύμφωνα με τα κριτήρια επίδοσης / αξιολόγησης του φορέα λειτουργίας της δραστηριότητας.
2. Η βαθμολόγηση των κριτηρίων επίπτωσης συνδέεται άμεσα με την εκτίμηση των επιμέρους κατηγοριών
επικινδυνότητας και επομένως του συνολικού περιβαλλοντικού κινδύνου κάθε δραστηριότητας.
3. Στο Παράρτημα Ι αναλύεται η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση των παραπάνω κριτηρίων για τις οικονομικές
δραστηριότητες των περιβαλλοντικών κατηγοριών Α και
Β στα υποδείγματα Ι.1.α και Ι.2.α αντίστοιχα.
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Άρθρο 3
Ανάλυση επικινδυνότητας
και προσδιορισμός συχνότητας ελέγχου
1. Σε κάθε κατηγορία συνολικού περιβαλλοντικού
κινδύνου, αντιστοιχίζεται μία ελάχιστη συχνότητα περιβαλλοντικής επιθεώρησης, ως ο μέγιστος χρόνος
επανελέγχου ή μέγιστος χρόνος μεταξύ δύο ελέγχων,
λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του άρθρου 20 του
ν. 4014/2011 (Α΄ 209).
2. Η κατάταξη των οικονομικών δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες επικινδυνότητας αποτελεί την βάση για τον
προγραμματισμό των τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων με συνεκτίμηση και άλλων παραγόντων κατά
τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
3. Ειδικότερα, για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν
στην περιβαλλοντική κατηγορία Α του άρθρου 1 του
ν. 4014/2011 (Α΄ 209), το σχέδιο περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων καταρτίζεται με βάση την ανάλυση επικινδυνότητας. Για τον καθορισμό της συχνότητας των ελέγχων
γίνεται εκτίμηση και αξιολόγηση των διαθέσιμων πόρων
και άλλων παραμέτρων κατά τα οριζόμενα στην παρούσα, προκειμένου να καταρτιστούν τα προγράμματα τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων.
4. Για τις οικονομικές δραστηριότητες της κατηγορίας Β του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), η κατάταξή
τους σε κατηγορίες επικινδυνότητας αποτελεί την βάση
για την έκδοση των προγραμμάτων τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων με συνεκτίμηση και άλλων παραγόντων σε περιφερικό επίπεδο.

Τεύχος B’ 689/22.02.2021

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ







!#4#%2$! 
 ! !*43'25 +&*(*3 +!& &#4#=2'25 "#&-!*%&+,* "&)#.')* &! &+*$&+K5
#!'%2#&1%2%5 %25  37674/2016 +!& %25  92108/2020 1")5 &'=(3*
.1. &+*$&+K5 #!'%2#&1%2%5 %25 !%2# !5

%3 . 4014/2011 1")5 &'=(&

.1.!. !#3' !'2 %3 3" $!%5 !*43'25 +&*(*3 &! %2* +!%2# !
&! %2* !*43'2 %3 +&*(*3 =#2'&$"& %!& 3"1&$!, +!%4 % "!#1* !#4#%2$!, &! %2* !*43'2
+&*(*3 !"1 #!'%2#&1%2%5 %25 +!%2# !5 !3%.5.
 "!#('! $ ! &!=)# N& %! +#&%.#&! " "%)'25 (+#&%.#&! "3 !D#(* '%2* " "%)'2 $&!5
#!'%2#&1%2%!5 '% "#&-4* +!& '%2* !*#,"&*2 3 !) !"1 %! +#&%.#&! "&!*1%2%!5 +!& " '25
%3 D#K! &%3# !5/+$%43'25 %25 #!'%2#&1%2%!5.  -!$12'2 %)* +#&%2# )* " "%)'25
'3*K%!& 4$'! $ %2* +% $2'2 %)* "&$K#35 +!%2#&,* "&+&*3*1%2%!5 +!& "$K*)5 %3
'3*&+( "#&-!*%&+( +&*(*3 +4 #!'%2#&1%2%!5, *, %! +#&%.#&! "&!*1%2%!5/" '25
K=3* "#&#&'$K*2 $1* " #!'2.
%2 $ ! !3%. D!#$1N%!&  «+!*1*!5 "&+&*3*1%2%!5», 2!. # N%!&  !#&$15 %)*
"&$K#35 +!%2#&,* "&+&*3*1%2%!5 $ $K&'%2 -!$12'2 "3 !"!&% %!& ,'%  '3*&+15
"#&-!*%&+15 + *3*5 $&!5 +!%4'%!'25 *! &'(%!& $ %2 $K&'%2 -!$12'2.
4*  !#&$15 %)* "&$K#35 +!%2#&,* "&+&*3*1%2%!5 $ %2 $K&'%2 -!$12'2  *!& $&+#1%#5
!"1 %* «+!*1*! "&+&*3*1%2%!5», %1%  '3*&+15 "#&-!*%&+15 + *3*5 $&!5 +!%4'%!'25  *!&
$&+#1%#5 +!%4 $ ! $*4! !"1 %2 $K&'%2 -!$12'2 %)* "&$K#35 +!%2#&,*.
&&+1%#! &! %2* D!#$. %25 "!#('!5 !"1D!'25:
1.

&!$#D,**%!& & "&$K#35 +!%2# 5 "&+&*3*1%2%!5 -4'& %)* "&$K#35 +#&%2# )*
" "%)'25. & +!%2# 5 !3%K5 $%!-4*%!& $1* +!%4 $ ! $*4! "#5 %! "4*) . "#5 %!
+4%), !*4! $ %! +#&%.#&! " '25 %3 D#K! &%3# !5/+$%43'25 %25 #!'%2#&1%2%!5.

2. !# N%!&  «+!*1*!5 "&+&*3*1%2%!5» "3  *!& K*!5 !+K#!&5 !#&$15 !"1 1 K)5 3, !*4!
$ % ".5 %)* +#&%2# )* " "%)'25 (1' "#&''1%#!  *!& %! +#&%.#&! " "%)'25, %1'
$!(%#5  *!&  +!*1*!5 "&+&*3*1%2%!5).
3.  %&$. %3 $K&'%3 -!$( $%!0( %)* "&$K#35 +!%2#&,* "&+&*3*1%2%!5 "#'&# N& %2*
+!%2# ! '3*&+( "#&-!*%&+( +&*(*3 +!& "$K*)5 %2 '3=*1%2%! "&,#2'25 3"1 %2*
"#Q"1'2 1%& &+!*"& %!&  «+!*1*!5 "&+&*3*1%2%!5». &!D#%&+4, 2 +!%2# ! '3*&+(
"#&-!*%&+( +&*(*3 &'(%!& $ % $K&'% -!$1 %)* "&$K#35 +!%2#&,* "&+&*3*1%2%!5,
$&)$K* +!%4 $ ! $*4!.
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 4#&'$! %)* -!$.')* 1)* %)* "&$K#35 +!%2#&,* "&+&*3*1%2%!5 $"# *!
=#2'&$"&2 &! *! +%&$2 2 =#*&+. &4#+&! +!& +!%F "K+%!'2 % &+*$&+1 +1'%5 +!& %
!*#,"&* 3*!$&+1 "3 !"!&% %!& &! *! "#!$!%"&2  +4 K=5.

.1.-. D!#$. %3 3" $!%5 !*43'25 +&*(*3 ' &+*$&+K5 #!'%2#&1%2%5
1. ($D)*! $ % 3"1&$!, "&K*%!& %! !+13! +#&%.#&! " "%)'25:
i.

ii.
iii.

iv.

v.

vi.

vii.

viii.

!%4%!02 %25 #!'%2#&1%2%!5 '%2* 3"+!%2# ! 1 . 2 '($D)*! $ %2* +!%4%!02 %25 
37674/2016 (F 2471) «BB
 "B
  C 1958/2012» 1")5 &'=(& +!& %25
 92108/2020 (’ 3833).
"!). %25 #!'%2#&1%2%!5 '% !#4#%2$! I %25 2 !5 2010/75/ "# -&$2=!*&+,*
+"$",* (+2#)$K*2 "#12A2 +!& K=5 %25 #("!*'25).
"!). %25 #!'%2#&1%2%!5 '%2* 2 ! 2003/105/ (SEVESO III) &! %2* !*%&$%,"&'2
%)* +&*(*)* $4)* !%3=2$4%)* '=%&N1$*)* $ "&+ *3*5 3' 5, $ &!D#" 2'2 '
$*45 !*,%#25 -!$ !5 (upper tier) +!& $*45 +!%,%#25 -!$ !5 (lower tier).
"!). %25 #!'%2#&1%2%!5 '% D4!& IV %25 2 !5 2010/75/ "# -&$2=!*&+,*
+"$",* (IED) &! %* "#&#&'$1 %)* +"$",* !"1 $*45 !"%KD#)'25 +!&
'3*!"%KD#)'25 !"-.%)* . '% D4!& V %25 2 !5 2010/75/ "# -&$2=!*&+,*
+"$",* (IED) &! %* "#&#&'$1 %)* +"$",* "%2%&+,* #!*&+,* *,')* "3
D *%!& '%2 =#.'2 #!*&+,* &!3%,* ' #&'$K*5 #!'%2#&1%2%5 +!& +!%!'%4'&5,
"!). %25 #!'%2#&1%2%!5 '%* !**&'$1 /166/2006 (EPRTR) &! %2 '('%!'2
3#)"!J+( $2%#,3 K+3'25 +!& $%!D#45 #(")* +!& +('&5 #(")* '%* !%$'D!&#&+1
!K#!, '%! (!%! +!& '% K!D5.
"!). %3 K#3 . %25 #!'%2#&1%2%!5 '%* !**&'$1 /166/2006 (EPRTR) &! %2
'('%!'2 3#)"!J+( $2%#,3 K+3'25 +!& $%!D#45 #(")* +!& $%!D#K5 !"-.%)* +%15
%)* # )* %25 +!%4'%!'25.
g)#K%2'2 . $2 %25 #!'%2#&1%2%!5 *%15 +4"&!5 "#'%!%31$*25 "#&=.5 %3 &+%(3
NATURA 2000 (. *=$K*)5 ' 42 '$%2$K*2 "#&=. "#'%!' !5 %3 *. 3937/2011,
1")5 &'=(&).
#4#=2'2 +4 $4!5/3"$4!5 K#)* +!& #!'%2#&%.%)* %25  37674/2016 (F 2471)
1")5 &'=(& +!& %25  92108/2020 (’ 3833), ' %#&5 +!%2# 5 "&+&*3*1%2%!5 (=!$2.,
$'! !, A2.), !*4! $ %&5 !*4+5 K=3 '3++#&$K*)* +!%2#&,*/3"$4)*
#!'%2#&%.%)*, $ -4'2 %! 3#.$!%! +!& %2* $"&# ! "#2($*)* K=)* (!#4#%2$! 
%25 "!#('!5).

2. 4 +#&%.#& " "%)'25 -!$ %!& !"1 1 )5 5, 1"3 2 -!$12'2 «5» !*%&'%&= '%2*
3A21%#2 +!%2# ! "&+&*3*1%2%!5 +!& «1» '%2 =!$21%#2.
3. K#!* %)* +#&%2# )* " "%)'25, +4 #!'%2#&1%2%! !0& %!& +!& $ %! "!#!+4%) +#&%.#&!
"&!*1%2%!5 +!& " '25 %3 +4 D#K! &%3# !5/+$%43'25 (-. !*!3%&+1%#! % !#4#%2$!
):
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i.

2* +!%!=,#&'2 ' &'=( %25 #!'%2#&1%2%!5 '% $2%#, %3 '3'%.$!%5 &+&+.5
&!= #&'25 +!& K=3 EMAS (!**&'$15  !#&. 1221/2009).

ii.

 &'%#&+1 '3$$1#D)'25 %25 #!'%2#&1%2%!5 '%35 "#&-!*%&+(5 1#35 +!& '%&5
&!%40&5 %25 + $*25 "#&-!*%&+.5 *$' !5, -4'& !"%'$4%)* "#2($*)*
"#&-!*%&+,* "&)#.')*.

iii.

2 &%3# ! %25 #!'%2#&1%2%!5 *%15 &$2=!*&+,* +!& "&=&#2$!%&+,* #&=,*, +%15
!"1 %&5 -&$2=!*&+K5 #!'%2#&1%2%5 & " 5 "#+!(* #("!*'2 +!& !*!DK#*%!& '%!
D4!&! II K)5 VI %25 KYA 36060/1155/.103/2013 (B’ 1450) ( 2 ! 2010/75/) . $" "%3*
'%2*  172058/2016 (' 354) ( 2 ! SEVESO III).

4.! "&$K#35 !3%4 +#&%.#&! "&!*1%2%!5/" '25 !$-4*3* %&$K5 «-1», «0» . «1» +!& 2 " #!'2
%35 $"# *!  *!& %&+., 3K%#2 . !#*2%&+. !*% '%&=! '%2* +% $2'2 "&+&*3*1%2%!5.
  $K'2 %&$. %)* "&$K#35 +#&%2# )* " '25, '%#3"&2$K*2 '%* "2'&K'%#
!+K#!&!#&$1,  *& % '3*&+1 -!$1 "&!*1%2%!5/" '25 &! +4 #!'%2#&1%2%!,  " 5
!$-4*&%&$K5 «-1», «0» . «1».
* '3*= !,  '3*&+15 -!$15 " '25 %25 #!'%2#&1%2%!5 "#'% %!& ' +4 "&$K#35 +#&%.#&
" "%)'25, &! *! "#+(A& 2 "&$K#35 +!%2# ! "&+&*3*1%2%!5 "3 !*%&'%&= ' +4 +#&%.#&
" "%)'25. !%4 !3%1* %* %#1", 2 " #!'2 %3 +#&%2# 3 " '25 $"# *!  *!& %&+., !#*2%&+.
. 3K%#2 '%2* +% $2'2 "&+&*3*1%2%!5.
2!., $&! +!. " '2 %3 D#K!
&%3# !5/+$%43'25 "3 -!$ %!& $ «-1» $&,*& %2* +%&$,$*2 "&+&*3*1%2%! +!%4 K*!
-.$!, *, $&! !#*2%&+. " '2 "3 -!$ %!& $ «+1» !304*& %2* +%&$,$*2 "&+&*3*1%2%!.
K5, &! *! 3"&'% 2 +!%2# ! '3*&+( "#&-!*%&+( +&*(*3 +4 K#3 +!&
#!'%2#&1%2%!5, =#2'&$"&(*%!& & "&$K#35 +!%2# 5 "&+&*3*1%2%!5 +!& D!#$1N%!& 
«+!*1*!5 "&+&*3*1%2%!5». 5 «+!*1*!5 "&+&*3*1%2%!5» "&K%!&  !#&$15 «(», $K*3 %3
$43 !#&$( %)* +#&%2# )* " "%)'25 "3 =#2'&$"&(*%!&.

6.
 5 +!%2# ! '3*&+( "#&-!*%&+( +&*(*3 !$-4*%!& 2 $!(%#2 %&$. !"1 %&5 "&$K#35
+!%2# 5 "&+&*3*1%2%!5, 3"1 %2* "#Q"1'2 1%& 2 %&$. !3%. "!#3'&4N%!& ' %34=&'%* (
"&$K#35 +!%2# 5 "&+&*3*1%2%!5. &!D#%&+4, 2 +!%2# ! '3*&+( "#&-!*%&+( +&*(*3
&'(%!& $ %2 $!(%#2 %&$. !"1 %&5 "&$K#35 +!%2# 5 "&+&*3*1%2%!5 $&)$K*2 +!%4 $ !
$*4!.

7.
  (#5 %&$,* %25 '3*&+.5 +!%2# !5 "#&-!*%&+( +&*(*3 +3$! *%!& !"1 0 K)5 6. 
$K5 3"&'$( %3 '3*&+( "#&-!*%&+( +&*(*3 "!#3'&4N%!& !*!3%&+4 '%
!#4#%2$! .

7287

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

7288

Τεύχος B’ 689/22.02.2021

.2. &+*$&+K5 #!'%2#&1%2%5 %25 +!%2# !5  %3 . 4014/2011 1")5 &'=(&
.2.!. "1&$! !0&12'25 +&*(*3
 3"1&$! !0&12'25 +&*(*3 "#&!$-4*& %! 0.5 '%&= ! +!& +#&%.#&!:


 I – p  q

. !$ %!& 2 3"!). '% "!#4#%2$! %25 2 !5 2011/92/ 1")5 %#""&.2+ $ %2*
2 ! 2014/52/

   A:

3*4D&! $ %2* 2 ! 2011/92/ 1")5
%#""&.2+ $ %2* 2 ! 2014/52/

*%4''%!& '% !#4#%2$! I

40

*%4''%!& '% !#4#%2$! 

20

S

0

. !$ %!& 2 '3*4D&! $ 45 3#)"!J+K5 2 5 +!& *&+. *$' ! &! %2* "#'%!' !
%3 "#&-4*%5

   :

3*4D&! $ 3#)"!J+K5 2 5
+!& *&+. *$' ! &! %2*
"#'%!' ! %3 "#&-4*%5

*%4''%!& '% !#4#%2$!  %25 2 !5 2010/75/ (1")5
%#""&.2+ +!& &'=(&)

40

#!3&+4 K#! ' 3!%&+4 '3'%.$!%! $ "#&-!*%&+(5
'%1=35 "3 $" "%3* '% S## 4, "!#. 4 . 5, %25 2 !5
! '& &! %! (!%! 2000/60/.

20

&$*&+4 K#!: (1) ' 3!%&+4 '3'%.$!%! $ "#&-!*%&+(5
'%1=35 "3 $" "%3* '% S## 4, "!#. 4 . 5, %25 2 !5
! '& &! %! (!%! 2000/60/ . (2) ' '2$ ! !!'' )*
34%)* "3 $" "%3* '%&5 "#-KA&5 %3 S##3 14 %25
2 !5 2008/56/

20
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3'%.$!%! "#&-!*%&+,* 3"$,*: +% #!' 5 $
"&+ *3*! !"1-2%! %3 4##3 17 %25 2 !5 2008/98/,
1")5 &'=(&, . $" "%& '%&5 "!#++ '&5 %3 S##3 18 %25
&!5 2 !5.

20

0#3+%&+K5 #!'%2#&1%2%5: (1) &!=&# N%!& +!%!'%4'&5 %3
S##3 6 %25 2 !5 2006/21/ . +!& (2) +% #!' 5
&4'25 0#3+%&+,* !"-.%)* "3 $" "%3* ' $ ! !"1 %&5
"!#!#4D35 4, 5 . 6 %3 S##3 13 %25 2 !5 2006/21/

40

3#&'%&+K5 +!%!'%4'&5 +!& K#! !'%&+.5 !*4"%3025,
+%&#&!+( %$K!, !2%&'$( +!& !*!A3=.5: &&+K5 %3#&'%&+K5
3"$K5 %3 S##3 1 %3 . 4276/2014 . "#'&#&N1$*5
+!%F 03'&1%2'2 %3 * 1) S##3.

20

%2*+%2*%#D&+K5 +!%!'%4'&5: +!%'%2$K*2 *%15 R,*25
3! '2%25 '%2 &%##("!*'2 1")5 "#'&# N%!& !"1 %
2%#, #'%!%31$*)* #&=,* %3 &+ 3 = 3
&!= #&'25 +!*,* "##.5 %!$,*, +!%F D!#$. %25
2 !5 2000/60/.

20

!%+!&K#&5: (1) ' 3!%&+4 '3'%.$!%! $
"#&-!*%&+(5 '%1=35 "3 $" "%3* '% S## 4, "!#. 4
. 5, %25 2 !5 ! '& &! %! (!%! 2000/60/ . (2) '
'2$ ! !!'' )* 34%)* "3 $" "%3* '%&5 "#-KA&5 %3
S##3 14 %25 2 !5 2008/56/

20

S

0

. !$ %!& 2 "#&-!*%&+. " "%)'2/+"$". #(")*

#&-!*%&+. " "%)'2
   :

 

    
g



1

+"$"K5 !K#! ('3$"#&!$-4**%!& '$K5)

0

5

10

2

#4 !"1-2%! (($!%!)

0

5

10

3

%#4 !"1-2%!

0

5

10

4

&K'&5 '%35 D3'&+(5 "1#35

0

5

10
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 = 1+2+3+4

. !$ %!& 2 =)#K%2'2 %25 +!%4'%!'25 +!& 2 3!&'2' ! %3 "#&-4*%5

  

:

 

    

g)#K%2'2
#!'%2#&1%2%!5

"+#&%.#& 1: =#.'&5 25

1.1

 +!%4'%!'2 -# '+%!& ' '$%2$K*2
-&$2=!*&+. "#&=. ("&=&#2$!%&+1 "4#+ .  
%3 *. 3982/2011 1")5 &'=(& .  %3 *.4759/2020)

1.2

 +!%4'%!'2 -# '+%!& ' $2 '$%2$K*2
"#&=. '3+K*%#)'25 -&$2=!*&,* (S%3"2
&$2=!*&+. 3+K*%#)'2 %3 *.3982/2011 1")5
&'=(&)

8

1.3

 +!%4'%!'2 -# '+%!& ' )#&+. 2 3A2.5
"!#!)&+1%2%!5 -4'& *)$1%2'25 g +!%F
D!#$. %)* "#-KA)* %25  168040/2010
(F1528) +!& 2 #!'%2#&1%2%! * '3$"#&!$-4*%!&
' !3%K5 %25 "!#!#4D3 1 %3 S#.5 %3 &&+(
g)#%!0&+( !&' 3 &! %2 &$2=!* !.

13

1.4

 +!%4'%!'2 -# '+%!& ' )#&+. 2 $2 3A2.5
"!#!)&+1%2%!5 -4'& *)$1%2'25 g

8

1.5

 +!%4'%!'2 -# '+%!& ' "#&=. 1"3
!"!#(*%!& %K%&5 #!'%2#&1%2%5, !4 &'=(3*
0!&#K'&5

20

1.6

 +!%4'%!'2 -# '+%!& +%15 '= 3 "125 .
&+&'$( +!& +%15 / 1"3 * 3D '%!%!&
++#&$K* "$&+1 '=K& ("&3."%
"&"K3 "$&+( '=&!'$()

10

1.7

 "%! !"1 %! "!#!"4*)

0

-10

"+#&%.#& 2: 3!&'2' ! "#&-4*%5

2.1

 +!%4'%!'2 -# '+%!& &+,5 . $#&+,5 *%15
"#&=.5 Natura 2000, $ '=K& N)*,* "#'%!' !5
( .  ), . 4)* '$%2$K*)* "#&=,*
"#'%!' !5 %3 *. 3937/2011 1")5 &'=(&

10
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2.2

 +!%4'%!'2 -# '+%!& &+,5 . $#&+,5 *%15
"#&=.5 Natura 2000, =)# 5 '=K& N)*,*
"#'%!' !5 (=)# 5  .  )

20

2.3

! ($!%! (!* 3"4#=3*) !"## "%*%!& '
3! '2%35 !"K+%5

10

2.4

 "%! !"1 %! "!#!"4*)

0

3*%'%K5 -!#(%2%!5
! +#&%.#&! K=3* '%!$&'% &! *! 2D 3"1A2 2 '2$!' ! %35 &! %2* !0&12'2 +&*(*3, )5
0.5:
WA = 20%
WB = 20%
W = 30%
W = 30%
     R  , H



H = A*WA+B*WB+*W+ *W


 II–  

. !$ %!& 2 ("!#02 '3'%.$!%5 "#&-!*%&+.5 &!= #&'25 %3 D#K!.

#&%.#& : ('%2$! #&-!*%&+.5 &!= #&'25
 +!%4'%!'2 D!#$1N& '('%2$! "#&-!*%&+.5 &!= #&'25 EMAS:
&!D#%&+4

E = -12.5%
E=0

R. 0& %!& +!& -!$ %!& % &'%#&+1 "#2($*)* K=)* +!& '3$$1#D)'25 %3 D#K!.
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   R: #=  '3$$1#D)'25
4* 2 +!%4'%!'2 K=& &'%#&+1 -!$ !5 «=!$2( +&*(*3» +!%4
%2* %3%! ! "&,#2'2

R = -12.5%

4* 2 +!%4'%!'2 K=& &'%#&+1 -!$ !5 «3A2( +&*(*3» .
«+# '&$3 +&*(*3» +!%4 %2* %3%! ! "&,#2'2

R = +25%

4* 2 +!%4'%!'2 K=& &'%#&+1 -!$ !5 «$'! 3 +&*(*3» +!%4
%2* %3%! ! "&,#2'2 . !* * K=& "&)#2 %! %3%! ! 6 K%2

R=0

        , P



P=1+E+R
Min(P)=75%
Max( )=125%




 III–  
        , 

'3*&+15 + *3*5  *!&  "!"!'&!'$15 %25 " "%)'25 (H) +!& %25 "&!*1%2%!5 (P), 2!.
H x P, $ $K&'%2 %&$. &! % : Max(K)=40.
.2.-. #'&#&'$15 '3=*1%2%!5 "&,#2'25 &! +4 K# . #!'%2#&1%2%! +!%2# !5 
0%4N*%!& %! !+13! 1#&! +&*(*3:
1 - A215 + *3*5: 35 – 40
2 - K'5/A215 + *3*5: 25 - 35
3 - K'5 + *3*5: 10 - 25
4 - g!$215 + *3*5: +4%) !"1 10
 '3=*1%2%! K=3 %25 &+*$&+.5 #!'%2#&1%2%!5 +!# N%!& $ -4'2 %2* +!%4%!0. %25 '%2*
!*% '%&=2 +!%2# ! +&*(*3 (1-4).
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#4#=2'2 %)* $4)* / 3"$4)* K#)* +!& #!'%2#&%.%)*
$4! K#)* '($D)*! $
%2*  37674/2016 (F 2471)
1")5 &'=(& +!& %2* 
92108/2020 (’ 3833)

"$4! K#)*
+!& !/!

%#4
!"1-2%
!

I

@#! $%!D#,*
(&+4, '&2#/+4,
!##1$&!)

1-32

II

#!3&+4 K#!
(D#4$!%!,
%!$&3%.#5,
3#2A 5, $%!D#4
*#(, !#3%&+4,
!*!!'$ ,
!*%&"2$$3#&+4 +")

1-22

III

&$*&+4 K#!

1-12



1-25 !".+3'2
"0#!' ! +!&
&4'2
!"-.%)* (+%15
!"1 %! !/! 6, 7, 8,
9, 10, 12, 15, 16,
17, 18)



IV

V

3'%.$!%!
"#&-!*%&+,*
3"$,*
("0#!' !
!"-.%)*,
"0#!' ! !'%&+,*
3$4%)*)

0#3+%&+K5
#!'%2#&1%2%5

g

K#&5
#4 +"$"K5
,
!"1-2%
!
1#3-5,
'$K5

&K'&5
'%
D3'&+1
"#&-4
*

g: g!$2.
: '! !
: A2.
'! ! ( )
&#4#=2'2

g



#4#=2'2





'! ! ( )
&#4#=2'2



'! ! ( )
&#4#=2'2



A2. ()
&#4#=2'2

6, 7, 8, 9, 10, 12, 15
!".+3'2 &
"0#!' ! $2
"&+&*(*)*,  ,
 ,
+$"'%" 2'2

'! ! ( )
&#4#=2'2

16, 17, 18 

g

g

g

g

g!$2. (g)
&#4#=2'2

1, 2, 7, 11









A2. ()
&#4#=2'2
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3-6, 8-10

VI

3#&'%&+K5 +/'&5,
K#! !2%&'$(,
!*!A3=.5

1-26

VII

%2*+%2*%#D&+K5
+!%!'%4'&5

1-14

VIII

!%+!&K#&5

1-10

g
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g

'! ! ( )
&#4#=2'2

g

'! ! ( )
&#4#=2'2
'! ! ( )
&#4#=2'2


g

1-41 %#D $)* +!&
"%,*

g

X

g!$2. (g)
&#4#=2'2

g

-

'! ! ( )
&#4#=2'2

-

'! ! ( )
&#4#=2'2

-

A2. ()
&#4#=2'2

-

'! ! ( )
&#4#=2'2

g

-

'! ! ( )
&#4#=2'2



-

'! ! ( )
&#4#=2'2



-

A2. ()
&#4#=2'2



-

A2. ()
&#4#=2'2



-

A2. ()
&#4#=2'2

42-55
+)'%QD!*%3#&
+K5
56-61 K#$!%5







62-67 0(3

IX

68-75 =!#%&(
&$2=!*&+K5
#!'%2#&1%2%5



76-80 +%3")%&+K5
81-89 "!#!).
+!3' $)*



90-112 =2$&+4
"#J1*%!,
!'%&+1, "!'%&+4
(+%15 !"1 !/! 94,
97, 98, 108)



94, 97, 98, 108
"!'%&+4,
"!#!'&%+%1*!
(+%15 !".5
%3"" 2'25),
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=#,$!%!, =2$&+K5
3' 5
113-134 "#J1*%!
$2-$%!&+4 (+%15
!"1 % !/! 125)



125 "!#!).
% $3
'+3#K$!%5

g

g



-

A2. ()
&#4#=2'2

g

-

g!$2. (g)
&#4#=2'2

g

-

'! ! ( )
&#4#=2'2

g

-

g!$2. (g)
&#4#=2'2

-

'! ! ( )
&#4#=2'2

Y

-

A2. ()
&#4#=2'2



-

'! ! ( )
&#4#=2'2

g

-

g!$2. (g)
&#4#=2'2

g

-

'! ! ( )
&#4#=2'2

135-176 $K%!! &
$%!&+4 "#J1*%!
177-182 2+%#.
0"&'$15
183-194
0"&'$15
$%!D#,*
200 !D!4%)'2
*#(

X

X

201-206
!".+3'2
+!3' $)*
207-211 "!#!).
2+%#&+.5
*K#&!5 +%15


Y

Y

212 +!%!'+3.-!D. " ")*
213-220, 222-223
&"K5 -&$2=!* 5
& +!%!'%4'&5,
!".+5

g

g

226-228 &4D#5
+!%!'%4'&5
221 - 
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X

XI

XII

*!*,'&$5 2K5
*K#&!5

%!D#4 *K#&!5
+!& +!3' $)*

&&+4 K#!
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224 !*!+(+)'2
$%!&+,* & $2
$%!&+,* !"#.
& 3"&$$4%)*,
"0. !"-.%)*
!"1
!"##3"!'$K*!
R, 225
"0#!' !
2+%#&+( &
2+%#*&+(
0"&'$( =)# 5
%$!=&'$1,
!"##("!*'2
R =)# 5
%$!=&'$1







1 

-

-

-

'! ! ( )
&#4#=2'2

2-4 D)%-%!J+ ,
2&#$&+ &
)#$&+
'%!$

g

g

g

g!$2. (g)
&#4#=2'2

5-7 +!('2
-&+!3' $)*,
-&!# 3,
-&$4N!5



-

-

A2. ()
&#4#=2'2

'! ! ( )
&#4#=2'2
'! ! ( )
&#4#=2'2

8,9 3#2+%#&+4
+!& 3-#&&+4

-

-

-

1-11 $%!D#4
+!3' $)*, +"

X

X

X

-

g!$2. (g)
&#4#=2'2

1-6 +#! 5'%!$
%21#!'25,
#!&D,*3,
%2D)* !5

-

-

-

g

g!$2. (g)
&#4#=2'2

7-18 &"4 &&+4
K#! &
#!'%2#&1%2%5

'! ! ( )
&#4#=2'2
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II

*%K !*43'25 "#&-!*%&+( +&*(*3 K#)* +!& #!'%2#&%.%)* +!%2# !5
. !$12'2 %)* +#&%2# )* " "%)'25 +!& "&!*1%2%!5/" '25
#&%.#&! " "%)'25 %3 K#3 . %25
#!'%2#&1%2%!5 (Impact Criteria – IC)

ICa

ICb

ICc

ICd

"!). '% !#4#%2$!  %25 2 !5
2010/75/ (IED)

"!). '%2* 2 ! 2003/105/
(SEVESO III)

g)#K%2'2 *%15 . +%15
'$%2$K*25 "#&=.5 "#'%!' !5

"!). '%* !**&'$1 2006/166/
(EPRTR) +!& +('&5 #(")* '%*
!%$'D!&#&+1 !K#!, '%! (!%! +!& '%
K!D5

3*.+2 K=3

!$15

1 +!& 3"!). '% !#.  %25 2 !5

5

1 +!& $2 3"!). '% !#.  %25 2 !5

3

2 +!& 3"!). '% !#.  %25 2 !5

3,5

2 +!& $2 3"!). '% !#.  %25 2 !5

1

1 +!& 3"!). ' SEVESO (upper tier)

5

1 +!& 3"!). ' SEVESO (lower tier)

4

1 +!& $2 3"!). ' SEVESO

3

2 +!& 3"!). ' SEVESO (upper tier)

3,5

2 +!& 3"!). ' SEVESO (lower tier)

2,5

2 +!& $2 3"!). ' SEVESO

1

1, *%15 "#'%!%31$*25 "#&=.5

5

1, +%15 "#'%!%31$*25 "#&=.5

3

2, *%15 "#'%!%31$*25 "#&=.5

3

2, +%15 "#'%!%31$*25 "#&=.5

1

"!). '% !#.  +!& K+3'2 #(")* ' %&$K5
$!(%#5 %)* D!#$'%K)* %&$,* +!%)D 3
"3 # N*%!& '% !#.  %3 !**&'$(,  % +!&
'%! %# ! "#&-!*%&+4 $K'! (!K#!, (!%! +!&
K!D5),  % ' ( "#&-!*%&+4 $K'! +!& 1

5

"!). '% !#.  +!& K+3'2 #(")* ' %&$K5
$!(%#5 %)* D!#$'%K)* %&$,* +!%)D 3
"3 # N*%!& '% !#.  %3 !**&'$( ' (

4
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"#&-!*%&+4 $K'! (!K#! & (!%!, !K#! &
K!D5 . (!%! & K!D5) +!& 2

ICe

"!). '% D4!& IV . V %25
2 !5 2010/75/ (IED)

"!). '% !#.  +!& K+3'2 #(")* ' %&$K5
$!(%#5 %)* D!#$'%K)* %&$,* +!%)D 3
"3 # N*%!& '% !#.  %3 !**&'$( $1* '
K*! $1* "#&-!*%&+1 $K' (!K#!, (!%! .
K!D5) +!& 1

3

"!). '% !#.  +!& K+3'2 #(")* ' %&$K5
$!(%#5 %)* D!#$'%K)* %&$,* +!%)D 3
"3 # N*%!& '% !#.  %3 !**&'$( $1* '
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Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2021
Οι Υπουργοί
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02006892202210020*

