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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 1275

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

11 Απριλίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. Φ.15/4187/266
Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων
(ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια
Εγκατάστασης – Λειτουργίας, για τις δραστηριό−
τητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του
Άρθρου 1 του Ν.4014/11.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ 98/Α/2005).
2. Το Π.Δ. 28/10 «Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων και τροποποίηση του Π.Δ. 189/09» (ΦΕΚ 64/
Α/2010).
3. Το Π.Δ. 96/10 «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμο−
διοτήτων του και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων» (ΦΕΚ 170/Α/2010).
4. Την απόφαση του Πρωθυπουργού υπ’ αριθμ. 2876/
09 με θέμα «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/
Β/2009).
5. Το Π.Δ. 229/86 (ΦΕΚ 96/Α/1986) «Σύσταση και Ορ−
γάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και το
Π.Δ. 396/89 (ΦΕΚ 172/Α/1989) «Οργανισμός της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας», όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε από τα Π.Δ. 342/90 (135/Α/1990) και
Π.Δ.189/95 (ΦΕΚ 99/Α/1995).
6. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147Α/2011) «Διάσπαση του
Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και
β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια−
κυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υπο−
θέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον
Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης

και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς»
7. Το Π.Δ. 109/2011 (ΦΕΚ 243/Α/2011) «Διορισμός του
Λουκά Παπαδήμου του Δημητρίου ως Πρωθυπουρ−
γού».
8. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ243/Α/2011) «Διορισμός Αντι−
προέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών»
9. Την υπ’ αριθμ. Υ13 απόφαση του Πρωθυπουργού
(ΦΕΚ 2740/Β/2011) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, Σωκράτη Ξυνίδη».
10. Το Δεύτερο Μέρος του Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143/Α/2011)
και ειδικότερα το άρθρο 36 παρ. 1, και 5 αυτού.
11. Τον Ν.4014/11 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων
και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρ−
τηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος» (ΦΕΚ 209/Α/2011) και ειδικότερα το άρθρο
8, παρ. 3.
12. Τον Ν. 3852/10(ΦΕΚ 87Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη−
σης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι, κατ’ εφαρ−
μογή του Άρθρου 36 του Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143/Α/2011),
ο καθορισμός των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δε−
σμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην
Άδεια Εγκατάστασης − Λειτουργίας ή στην Υπεύθυνη
Δήλωση για τις δραστηριότητες που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του Δεύτερου Μέρους του Ν.3982/11
και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του Άρθρου 1
του Ν.4014/11.
Οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που προ−
βλέπονται στο Άρθρο 8 του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/2011)
αποτελούν τους ειδικούς τυποποιημένους περιβαλλο−
ντικούς όρους ή δεσμεύσεις του Άρθρου 36, Παρ. 5 του
Ν. 3982/2011 και καθορίζονται με την παρούσα.
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Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής

1. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται για τις δραστηριότη−
τες του Άρθρου 18, Παρ. 1 του Ν.3982/11 (ΦΕΚ 143/Α/2011)
που κατατάσσονται στη Β Κατηγορία του Άρθρου 1 του
Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/2011), όπως αυτές έχουν καθοριστεί
στο Παράρτημα IX της υπουργικής απόφασης 1958/2012
(ΦΕΚ 21/Β/2012).
Άρθρο 3
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)
1. Για την εγκατάσταση και λειτουργία των δραστηρι−
οτήτων του Άρθρου 2 απαιτείται να τηρούνται οι ΠΠΔ
ανά κλάδο δραστηριότητας και είδος τόπου εγκατά−
στασης.
2. Οι ΠΠΔ που περιλαμβάνονται στην Υπεύθυνη Δή−
λωση ή στην Άδεια Εγκατάστασης ή στην Άδεια Λει−
τουργίας των δραστηριοτήτων των Άρθρων 19 και 20.1
του Ν.3982/11, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών
και έχουν ισχύ όσο και η Υπεύθυνη Δήλωση ή η Άδεια
Εγκατάστασης ή η Άδεια Λειτουργίας.
3. Δεν απαιτούνται ΠΠΔ για τα επαγγελματικά εργα−
στήρια που εξαιρούνται και αναφέρονται στον Πίνακα
1 του Παραρτήματος ΙΧ της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ
21/Β/2012) Υπουργικής Απόφασης.
4. Η Αδειοδοτούσα Αρχή μπορεί, μετά από αιτιολογη−
μένη εισήγηση, να συμπεριλάβει επιπλέον δεσμεύσεις
για την προστασία του περιβάλλοντος.
5. Το Παράρτημα 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας απόφασης, περιλαμβάνει τις ΠΠΔ
ανά κλάδο δραστηριότητας.
6. Οι ΠΠΔ αποτελούν τις ελάχιστες υποχρεώσεις για
την προστασία του περιβάλλοντος που οφείλει να τη−
ρεί η εγκατάσταση και δεν καλύπτουν το σύνολο της
υπόλοιπης νομοθεσίας που αφορά κάθε δραστηριότητα.
Σε κάθε περίπτωση, η εγκατάσταση οφείλει να τηρεί
το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Άρθρο 4
Διαδικασία καθορισμού Πρότυπων
Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ)
1. Η κατάταξη στην κατηγορία Β ή στην υποκατηγορία
Α2 του Ν.4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/2011) των δραστηριοτή−
των του Παραρτήματος IX της Υπουργικής Απόφασης
1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/2012), που δεν περιλαμβάνονται
στο Παράρτημα ΙΙ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/2002), γίνεται σύμφωνα με
τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 3 του σχε−
τικού τμήματος του Παραρτήματος ΙΧ της Υπουργικής
Απόφασης 1958/2012 και τα υποκριτήρια του Πίνακα 4
του ανωτέρω Παραρτήματος. Για το σκοπό αυτό, στο
ερωτηματολόγιο του Παραρτήματος Ι της Υπουργι−
κής Απόφασης οικ. 483/35/Φ.15/2012 (ΦΕΚ 158/Β/2012)

θα πρέπει να παρατίθενται τα σχετικά υποκριτήρια με
την αντίστοιχη μοριοδότηση (σύμφωνα με τον Πίνα−
κα 4 του Παραρτήματος ΙΧ της Υπουργικής Απόφασης
1958/2012), τα οποία αφορούν στην κατάταξη της εν
λόγω δραστηριότητας, με την αναγκαία τεκμηρίωση
όπου απαιτείται.
2. Εφόσον μια δραστηριότητα εμπίπτει στο Άρθρο 19,
Παρ. 1 του Ν.3982/11 και απαλλάσσεται από την υποχρέ−
ωση έκδοσης Άδειας Εγκατάστασης και Λειτουργίας,
η Υπεύθυνη Δήλωση για την έναρξη λειτουργίας, που
υποβάλλεται στην Αδειοδοτούσα Αρχή, θα πρέπει να
περιλαμβάνει τις κατάλληλες, κατά περίπτωση, ΠΠΔ,
όπου απαιτείται. Η Αδειοδοτούσα αρχή βεβαιώνει την
κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης μόνο εφόσον αυτή
περιλαμβάνει πλήρως τις κατάλληλες ΠΠΔ.
3. Εφόσον μια δραστηριότητα εμπίπτει στο Άρθρο
19, Παρ. 3 του Ν.3982/11, η Άδεια Εγκατάστασης, που
χορηγείται από την Αδειοδοτούσα Αρχή, θα πρέπει να
περιλαμβάνει τις κατάλληλες, κατά περίπτωση, ΠΠΔ. Ο
φορέας οφείλει να συμπεριλάβει στην Υπεύθυνη Δήλω−
ση για την έναρξη λειτουργίας τις ΠΠΔ που περιλαμ−
βάνονται στην Άδεια Εγκατάστασης.
4. Εφόσον μια δραστηριότητα εμπίπτει στο Άρθρο
19, Παρ. 4 ή 5 του Ν.3982/11, και έχει την υποχρέωση
έκδοσης Άδειας Λειτουργίας, θα πρέπει στην Άδεια
Λειτουργίας, που χορηγείται από την Αδειοδοτούσα
Αρχή, να περιλαμβάνονται οι κατάλληλες, κατά περί−
πτωση, ΠΠΔ, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί στην άδεια
εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται, και αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
5. Εφόσον μια δραστηριότητα εμπίπτει στο Άρθρο
20, παρ. 1 και 2 του Ν.3982/11, και έχει την υποχρέωση
έκδοσης Άδειας Λειτουργίας, θα πρέπει στην Άδεια
Λειτουργίας, που χορηγείται από την Αδειοδοτούσα
Αρχή, να περιλαμβάνονται οι κατάλληλες, κατά περί−
πτωση, ΠΠΔ, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
αυτής.
6. Σε περιπτώσεις εγκαταστάσεων με ΑΕΠΟ σε ισχύ, η
ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει, εφόσον δεν υπάρχει μετα−
βολή στην εγκατάσταση που να καθιστά υποχρεωτική
την έκδοση νέας Άδειας Εγκατάστασης ή Λειτουργίας
ή Υπεύθυνης Δήλωσης, μέχρι τη λήξη της. Μετά τη λήξη
της ΑΕΠΟ, ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται
στο Άρθρο 4 της παρούσας.
7. Η ΓΓΒ μεριμνά για τη σύνταξη και ανάρτηση στην
ιστοσελίδα της, του συνόλου των Ειδικών Τυποποιημέ−
νων Περιβαλλοντικών Όρων, για κάθε μια δραστηριότη−
τα, που περιλαμβάνεται στον Πίνακα 2 της παρούσης.
Άρθρο 5
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
Οι Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις για τις επιχειρήσεις της Κατηγορίας Β περιλαμβάνονται στον Πί−
νακα 1.
Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας για τους οποίους ισχύουν συγκεκριμένες πρότυπες περιβαλλοντικές
δεσμεύσεις καθορίζονται στον Πίνακα 2. Εφόσον μια δραστηριότητα δεν μπορεί να ενταχθεί σε κάποιον από
τους Κωδικούς ΣΤΑΚΟΔ του Πίνακα 2, αυτή εντάσσεται στην πλησιέστερη δραστηριότητα.
Πίνακας 1. Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις
Α/Α

Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις

Γενικές Δεσμεύσεις
Α1

Η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση της δραστηριότητας να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο
φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες.

Α2

Περιορισμός των τσιμεντοεπικαλύψεων του εδάφους στα απολύτως απαραίτητα για την διακίνηση
των αυτοκινήτων ώστε να μην αλλοιωθεί ο ρυθμός απορρόφησης των όμβριων και να αποφευχθεί η
πρόκληση δυσμενών για το περιβάλλον φαινόμενων, όπως λιμνάζοντα νερά κ.λπ.

Α3

Απαγόρευση χρήσης των ακάλυπτων και κοινόχρηστων χώρων για πάσης φύσεως εργασίες, ούτε
για την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί να
διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα (στερεά ή υγρά).

Α4

Τήρηση των απαιτούμενων μέτρων πυρασφαλείας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή
τις εγκεκριμένες μελέτες.

Α5

Οι διάδρομοι κίνησης των οχημάτων να διαβρέχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, κυρίως κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να περιορίζεται η έκλυση σκόνης και τα οχήματα βαρέως τύπου που
μεταφέρουν υλικά να τα καλύπτουν με κατάλληλο ύφασμα για τη συγκράτηση της σκόνης.

Α6

Απαγόρευση καύσης πάσης φύσεως αποβλήτων/ υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώ−
ρους

Α7

Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην
Αδειοδοτούσα Αρχή, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα
που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η έκθεση πρέπει να αναφέρεται
τόσο στα επικίνδυνα όσο και στα μη επικίνδυνα απόβλητα. Το προς συμπλήρωση έντυπο της ΕΕΠΑ
ο φορέας μπορεί να το προμηθευτεί είτε από Αδειοδοτούσα Αρχή είτε από την ηλεκτρονική διεύ−
θυνση http://www.ypeka.gr με βάση τις ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), Κοινή Υπουργική Απόφαση
24944/1159/2006 (791/Β) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β) όπως εκά−
στοτε ισχύουν.

Α8

Απαγορεύεται το μπάζωμα οποιουδήποτε ποταμού, χειμάρρου, ρέματος ή υγροβιότοπου.

Κανόνες υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων
Β1

Πιστή τήρηση των κανόνων υγιεινής και των Υγειονομικών Διατάξεων για την εν λόγω δραστηριό−
τητα.

Β2

Να λαμβάνονται μέτρα για την ατομική υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων για την προστασία
τους κατά την διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

Β3

Σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και καθαρισμός συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατή−
σεως της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.

Β4

Εκπαίδευση εργαζομένων στην εφαρμογή των σχεδίων έκτακτης ανάγκης.

Θόρυβος
Γ1 (1)

Να τηρούνται τα όρια θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές διατάξεις περί θορύβου.
Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα ……… dB.

Γ2

Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοιχτούς χώρους εντός της
επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας,
σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώ−
ρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε
τυχόν αναθεωρήσεών τους.
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Γ3

Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί οχήματα πάσης φύσης σε ανοικτούς χώρους εντός της
επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής
πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λπ.), όσο και από πλευράς
λειτουργικών διαδικασιών. Σε περίπτωση που δε γίνεται δυνατή η ουσιαστική αντιμετώπιση θορύβου τότε
θα πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της επόμενης παραγράφου Γ4.

Γ4

Σε περίπτωση που λόγω λειτουργίας της επιχείρησης διενεργούνται σε ανοικτούς χώρους εντός
της επιχείρησης, εργασίες ή διαδικασίες οι οποίες δημιουργούν συριγμούς, ήχου με τονικότητα,
κτυπογενείς θορύβους, κ.λπ. στάθμες θορύβου που δύναται να γίνονται αντιληπτές σε μεγάλη από−
σταση χωρίς να μπορούν να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα αντιμετώπισης, τότε παρόμοιες εργασίες ή
διαδικασίες θα απαγορεύεται να διεξάγονται κατά τη διάρκεια των ωρών κοινής ησυχίας.

Γ5

Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις που −λόγω λειτουργικών χα−
ρακτηριστικών− προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις, τότε τα μηχανήματα αυτά οφείλουν να εδράζονται
σε αντικραδασμικά πέλματα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών
οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου.

Αέρια Απόβλητα
Δ1

Οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις
προδιαγραφές που καθορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β) όπως ισχύει.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα πρέπει να τηρείται θεωρημένο βιβλίο−Μητρώο, όπου καταγράφονται
οι συντηρήσεις του καυστήρα.

Δ2

Τακτικός καθαρισμός και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων (εστία, καπνοδόχος κλπ.) σε
συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειούχο συντηρητή, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση
189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β/2011).

Δ3

Η απαγωγή των καυσαερίων να γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 107 του Γ.Ο.Κ., όπως ισχύει, και σε
ύψος που να μην δημιουργεί προβλήματα στο περιβάλλον.

Δ4

Για τα αέρια απόβλητα που προκύπτουν από τη λειτουργία βιομηχανικών λεβήτων, ατμογενητριών,
ελαιοθέρμων και αεροθέρμων με καύσιμο μαζούτ (περιεκτικότητας σε θείο έως 1% − βάσει της με
Α.Π. 284/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1736/Β/2007)), ντήζελ ή αέριο να τηρούνται τα όρια
εκπομπών που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β/1993) όπως ισχύει
και να τηρούνται τα απαραίτητα αρχεία συντήρησης.

Δ5

Να τηρούνται τα όρια του Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ−293 Α’) για τις εκπομπές αερίων αποβλήτων

Δ6

Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών

Δ7

Τα μηχανήματα κοπής να διαθέτουν κατάλληλο σύστημα διαβροχής το οποίο θα εμποδίζει την
εκπομπή σκόνης.

Δ8

Να υπάρχει μονάδα αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής όπου δημιουργείται σκόνη.

Δ9

Εφόσον η εγκατάσταση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 11641/1942
(ΦΕΚ 832/Β/2002) όπως ισχύει, περί εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων (VOC) στην ατμόσφαι−
ρα, οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις αυτής και να υποβάλλει μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε
έτους το έντυπο συμμόρφωσης. Οι παραγόμενοι ατμοί πτητικών προϊόντων κατά την πλήρωση των
δεξαμενών διαλυτών να απάγονται με σύστημα ανάκτησης ή εξισορρόπησης ατμών ή άλλη κατάλ−
ληλη διάταξη αντιρρύπανσης.

Υγρά Απόβλητα
Ε1−1(2)

Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε εγκατάσταση
επεξεργασίας λυμάτων.

Ε1−2

Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε σύστημα σηπτι−
κής δεξαμενής − απορροφητικού βόθρου, που λειτουργεί σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση
145116 (ΦΕΚ 354/Β/2011) όπως ισχύει.

Ε1−3

Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε στεγανό βό−
θρο.

E1−4

Τα αστικά λύματα από τους χώρους υγιεινής της εγκατάστασης να διοχετεύονται σε δίκτυο απο−
χέτευσης.

Ε2−1(3)

Δεν υπάρχουν υγρά απόβλητα από την παραγωγική διαδικασία.
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Ε2−2

Τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας, όπως τα νερά έκπλυσης των παραγωγικών μηχανη−
μάτων να διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης μετά από σχετική άδεια ή να οδηγούνται σε στεγανό
βόθρο, εφόσον έχει εξασφαλιστεί η τελική διάθεσή τους σε νομίμως λειτουργούντα φορέα.

Ε2−3

Τα υγρά απόβλητα μετά την επεξεργασία τους διατίθενται για προγραμματισμένη επαναχρησιμοποί−
ηση για γεωργική χρήση (άρδευση), σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116 (ΦΕΚ 354/Β/8−
3−2011) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 5673/400/97 (ΦΕΚ 192 /Β’/14.3.1997) όπως ισχύουν.

Ε2−4

Τα υγρά απόβλητα μετά την επεξεργασία τους διατίθενται για προγραμματισμένη επαναχρησιμο−
ποίηση για την τροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση
145116 (ΦΕΚ 354/Β/8−3−2011) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 5673/400/97 (ΦΕΚ 192 /Β’/14.3.1997)
όπως ισχύουν.

Ε2−5

Τα υγρά απόβλητα μετά την επεξεργασία τους διατίθενται για προγραμματισμένη επαναχρησιμο−
ποίηση για αστική και περιαστική χρήση, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116 (ΦΕΚ
354/Β/8−3−2011) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 5673/400/97 (ΦΕΚ 192 /Β’/14.3.1997) όπως ισχύουν.

Ε2−6

Τα υγρά απόβλητα μετά την επεξεργασία τους διατίθενται για προγραμματισμένη επαναχρησιμοποί−
ηση για βιομηχανική χρήση σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116 (ΦΕΚ 354/Β/8−3−2011)
και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 5673/400/97 (ΦΕΚ 192 /Β’/14.3.1997) όπως ισχύουν.

Ε2−7

Τα υγρά απόβλητα μετά την επεξεργασία τους διατίθενται για προγραμματισμένη επαναχρησιμο−
ποίηση για τα υδατικά συστήματα του άρθρου 7 του Π.Δ. 51/2007, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργι−
κή Απόφαση 145116 (ΦΕΚ 354/Β/8−3−2011) και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 5673/400/97 (ΦΕΚ 192
/Β’/14.3.1997) όπως ισχύουν.

Ε2−8

Τα υγρά απόβλητα μετά την επεξεργασία τους διατίθενται για περιορισμένη άρδευση μέσω υπεδάφιου
συστήματος άρδευσης ή τροφοδότηση υπόγειων υδροφορέων που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του
άρθρου 7 του Π.Δ. 51/2007, με τους όρους που τίθενται για τους συγκεκριμένους τύπους επαναχρη−
σιμοποίησης με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 145116 (ΦΕΚ 354/Β/8−3−2011) όπως ισχύει.

Ε2−9

(4)

Τα υγρά απόβλητα μετά την επεξεργασία τους οδηγούνται για διάθεση σε επιφανειακό υδάτινο
αποδέκτη σύμφωνα με τους εξής όρους:
• Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα διατίθενται σε ……………….………………………………………………………………… (καθορίζεται
ο αποδέκτης).
• Οφείλουν να πληρούν τους όρους σχετικά με τις οριακές τιμές για τις μικροβιολογικές, τις συμ−
βατικές και άλλες χημικές παραμέτρους, καθώς και την εκάστοτε κατ’ ελάχιστον απαιτούμενη
επεξεργασία, που καθορίζονται στην ………………………………………………………………………………………………… (καθορίζεται η
απόφαση για τα όρια εκπομπών στον συγκεκριμένο αποδέκτη από την αρμόδια Υπηρεσία της
οικείας Περιφερειακής Ενότητας).
• Θα πρέπει να λαμβάνονται τουλάχιστον …………… (καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός δειγμάτων
αποβλήτων) ανά μήνα (ή έτος) και θα διενεργούνται οι κατάλληλες αναλύσεις σύμφωνα με την
…………………………………… …………………………………………………….. (καθορίζεται η απόφαση για τα όρια εκπομπών στον συ−
γκεκριμένο αποδέκτη από την αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφερειακής Ενότητας).

Ε3

Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία θα οδηγούνται σε σύστημα
εδαφοδεξαμενών, μετά από επεξεργασία που περιλαμβάνει λιποσυλλέκτη, εξουδετέρωση και καθίζηση
ή άλλη ισοδύναμη επεξεργασία.

Ε4

Το τυρόγαλα ή ο ορός λακτόζης που προκύπτουν κατά την παραγωγή του τυριού, είτε θα διατίθε−
νται σε εξειδικευμένες εγκαταστάσεις που το χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη, ή σε μονάδες εκτροφής
ζώων ως ζωοτροφή, ή σε κάποιο κεντρικό σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων, είτε θα υπόκειται σε
περαιτέρω επεξεργασία εντός της μονάδας, για την παραγωγή άλλων προϊόντων.
Να ληφθεί μέριμνα ώστε κατά τη διάρκεια των διαδικασιών πλυσίματος να μη γίνεται διασπορά
υγρών αποβλήτων εκτός του χώρου του εργοστασίου, αλλά μέσω αγωγών − καναλιών − υπεδάφιων
αγωγών να οδηγούνται στο σύστημα επεξεργασίας.
Σε κάθε περίπτωση, η επεξεργασία τυρογάλακτος και ορού λακτόζης να είναι πάντα σύμφωνη και
με την υπ’ αρ οικ. 155680/8−3−2005 Εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Η επιχείρηση, οφείλει να τηρεί αρχείο και να προσκομίζει, αν αυτό της ζητηθεί, στην αρμόδια υπη−
ρεσία της Περιφέρειας, μέσα στο πρώτο εξάμηνο κάθε έτους, τα εξής:
• Τα στοιχεία του παραλήπτη και τον τρόπο παράδοσης του τυρογάλακτος (επεξεργασμένου ή μη)
ή του ορού λακτόζης
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• Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ τυροκομείου και παραλήπτη, στο οποίο θα προσδιορίζεται η ετήσια
ποσότητα τυρογάλακτος (επεξεργασμένου ή μη) ή ορού λακτόζης που θα παραδίδεται, καθώς και
δελτία αποστολής, με τα οποία να αποδεικνύεται ότι εξασφαλίσθηκε η διάθεσή τους προς τον
παραλήπτη
• Ημερήσια δελτία παραλαβής γάλακτος για τυροκόμηση
Στερεά Απόβλητα
Ζ1

Τα αστικά απορρίμματα που παράγονται να συλλέγονται καθημερινά και να απομακρύνονται σε
τακτά διαστήματα από τους κατάλληλους φορείς

Ζ2

Η διαχείριση των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της
Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/2003) όπως ισχύει και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ
24/Α/2012). Όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται
σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος πρέπει να διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων
αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων. Εφόσον τα απόβλητα παραδίδονται
προς διάθεση ή αξιοποίηση (εργασία D ή R) εντός της χώρας, η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών
Όρων του τελικού αποδέκτη να επιτρέπει την παραλαβή των εν λόγω αποβλήτων στην εγκατάστασή
του. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο αρχείο της εταιρείας.

Ζ3

Η διαχείριση των ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2939/01
(ΦΕΚ 179/Α/2001), όπως ισχύει, να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου και του
αντίστοιχου για κάθε ρεύμα Προεδρικού Διατάγματος ή Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα:
• Οι συσκευασίες διαφόρων υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία της μονάδας, να πα−
ραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη προς περαιτέρω αξιοποίηση σε εγκεκριμένη
εγκατάσταση Σε περίπτωση που η εταιρία εισάγει πλήρεις συσκευασίες πρώτων ή βοηθητικών
υλών είναι υπόχρεος διαχειριστής αναφορικά με τις συσκευασίες αυτές. Ως εκ τούτου θα πρέπει
να συμβληθεί με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τις
συσκευασίες των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά.
• Η συλλογή των προς απόσυρση ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των χρησιμο−
ποιημένων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και των μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων
να γίνεται μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις
αντίστοιχα των Π.Δ. 117/04 (ΦΕΚ 82/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 15/06 (ΦΕΚ 12/Α) και Π.Δ.
109/04 (ΦΕΚ 75/Α) καθώς και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625/Β)
όπως ισχύουν.
• Τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων (ΑΛΕ) από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του
εργοστασίου ή και των οχημάτων της εταιρείας (σε περίπτωση που η αλλαγή λιπαντικών λαδι−
ών αυτών γίνεται εντός του εργοστασίου) να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με
καπάκι ασφαλείας, τα οποία να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύει και
περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα
εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους.
Η διαχείρισή τους να γίνεται σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α) όπως ισχύει.
• Η διαχείριση των ΟΤΚΖ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο ΠΔ 116/04 (ΦΕΚ
81/Α).
• Η διαχείριση τω αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) να γίνεται σύμ−
φωνα με όσα προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/2010)
όπως ισχύει.

Ζ4

Η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των Κοινών Υπουρ−
γικών Αποφάσεων 13588/725/28−3−06 (ΦΕΚ 383/Β), 24944/1159/30−6−06 (ΦΕΚ 791/Β), 8668/2−3−07 (ΦΕΚ
287/Β) και τον Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α) όπως ισχύουν. Να τηρούνται τα σχετικά παραστατικά στο
αρχείο της εταιρείας.

Ζ5

Για την παράδοση αποβλήτων σε τρίτους, να υπάρχουν τα σχετικά παραστατικά για την παρακολού−
θηση της περαιτέρω διαχείρισης των αποβλήτων εκτός του γηπέδου της εγκατάστασης. Προκειμένου
για επικίνδυνα απόβλητα, να συμπληρώνεται κατάλληλα το “Έντυπο αναγνώρισης για τη συλλογή και
μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων” σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις
13588/725/06 (ΦΕΚ 383 Β) και Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791 Β) όπως ισχύουν.
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Ζ6

Τα πριονίδια μεταφέρονται μέσω συστήματος απορρόφησης σε σιλό αποθήκευσης. Στη συνέχεια
είτε επαναχρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη, είτε χρησιμοποιούνται ως καύσιμη ύλη, είτε διατίθενται
σε μονάδες εκτροφής ζώων.

Ζ7

Τα ρινίσματα και τα ρετάλια των μετάλλων θα συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και θα διατίθε−
νται σε εξειδικευμένη εταιρία ανακύκλωσης.

Ζ8

Τα στερεά απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας θα διατίθενται ως εξής:
• Τα φύλλα από την διαλογή των ελιών μπορούν να διατίθενται για χρήση ως ζωοτροφή, για την
παραγωγή φυτοχώματος (compost), για την παραγωγή καύσιμης ύλης ή για άλλη εναλλακτική
διαχείριση.
• Οι ελαιοπυρήνες διατίθενται σε πυρηνελαιουργία.
• Η ιλύς από τον πυθμένα των εδαφοδεξαμενών διατίθεται ως βελτιωτικό εδάφους κατόπιν αναμό−
χλευσης, εφόσον αφυδατωθεί σε κλίνες ξήρανσης ή με εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης.
• Η τέφρα που προκύπτει από την καύση του πυρηνόξυλου συλλέγεται και διατίθεται με τα αστικά
απορρίμματα της μονάδας, είτε να διατίθεται για τη λίπανση των εδαφών, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.

Ζ9

Τα ακατάλληλα φρούτα θα συγκεντρώνονται σε ειδικούς κάδους και στη συνέχεια θα παραδίδονται
σε κτηνοτρόφους ως ζωοτροφή ή θα οδηγούνται σε αδειοδοτομένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφο−
βελτιωτικού ή σε μονάδα παραγωγής βιοαερίου ή σε άλλη ισοδυνάμου αποτελέσματος διαχείριση.

Ζ10

Τα άδεια δοχεία μελανιών που θα προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία θα τοποθετούνται
σε ειδικούς κάδους και θα παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένη εταιρία διαχείρισης επικίνδυνων
αποβλήτων.

Ζ11

Οι ποσότητες αδρανών που προκύπτουν από τις δεξαμενές καθίζησης των υγρών αποβλήτων θα
επαναχρησιμοποιούνται σε ανάμιξη με τα υπόλοιπα αδρανή υλικά.

Ζ12

Η ιλύς που προκύπτει από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων της επιχείρησης θα διατίθε−
ται:
1. για επαναχρησιμοποίησης στη γεωργία ή τη δασοπονία, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση
80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β),
2. σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση παραγωγής εδαφοβελτιωτικού (compost),
3. για αποκατάσταση τοπίου και εδαφών,
4. στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ………………………,
5. σε άλλη εγκατάσταση επεξεργασίας ιλύος,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας.

Ειδικές Δεσμεύσεις
Η1

Τήρηση των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης Αιβ/8577/83 περί εργαστηρίων τροφίμων.

Η2

Απαγορεύεται η διάθεση χρησιμοποιημένων λιπαντικών − ελαίων και γαλακτωμάτων στο έδαφος,
στα επιφανειακά ύδατα και στο δίκτυο αποχέτευσης.

Η3

Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων να περιβάλλονται με λεκάνες ασφαλείας, των οποίων η
σχεδίαση, η κατασκευή και ο εξοπλισμός να καλύπτει τις απαιτήσεις του Π.Δ. 44/87 (ΦΕΚ 15/Α).

Η4

Τα τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία των δεξαμενών και του εξοπλισμού τους να ακολουθούν τις
διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 34628/85 (ΦΕΚ 799/Β) και Π−7086/Φ5.2/1988 (ΦΕΚ 550/Β)
όπως κάθε φορά ισχύουν.

Η5

Η κατασκευή και λειτουργία των δεξαμενών αποθήκευσης βενζινών να ανταποκρίνονται στις τεχνικές
διατάξεις του παραρτήματος της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ.10245/713/97 (ΦΕΚ 311/Β).

Η6

Απαγορεύεται η χρήση υλικών αμιάντου/αμιαντοτσιμέντου σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Από−
φαση 82/2003 (ΦΕΚ 1045 Β) όπως ισχύει. Σε περίπτωση παρουσίας αμιάντου/αμιαντοτσιμέντου, που
είναι απαραίτητη η απομάκρυνσή του, να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης 8243/1113/91 (ΦΕΚ 138/Β) όπως ισχύει.
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Η7

Μετά την οριστική παύση της λειτουργίας της μονάδας να αποκατασταθεί ο χώρος εγκατάστασής
της.
Ειδικότερα:
• Οι χώροι διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων να εξυγιανθούν – αποκατασταθούν σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 13588/725/28−3−06 (ΦΕΚ 383/Β) και 24944/1159/30−
6−2006 (ΦΕΚ 791/Β) όπως ισχύουν.
• Ο μηχανολογικός εξοπλισμός να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν, εν όλω ή εν μέρει, ανακυκλούμενος
και σε κάθε περίπτωση διατιθέμενος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η8

Η αποθήκευση χημικών ουσιών θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνονται οι κίνδυνοι
πυρκαγιάς και ρύπανσης του περιβάλλοντος. Θα πρέπει τα χημικά να αποθηκεύονται σε κλειστά
βαρέλια, σε όσο το δυνατόν μικρότερες ποσότητες και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά
δελτία δεδομένων ασφαλείας. (MSDS)

Η9

Παντός είδους υφάσματα, πανιά, στουπιά, κ.α. που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις τυπογραφίας
για τον καθαρισμό των κυλίνδρων να διαχειρίζονται ως επικίνδυνα απόβλητα.

Η10

Για τις εργασίες βαφής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καμπίνες ειδικών προδιαγραφών και τα
φίλτρα που χρησιμοποιούνται σε αυτές μετά το τέλος κύκλου ζωής τους και τα δοχεία χρωμάτων
και διαλυτών να παραδίδονται σε αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων σύμ−
φωνα µε την διαδικασία της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β), όπως ισχύει,
κρατώντας τα σχετικά παραστατικά.

Η11

Οι δεξαμενές αποθήκευσης χημικών και καυσίμων θα πρέπει να βρίσκονται εντός λεκάνης ασφαλεί−
ας ικανού όγκου, οι οποίες να είναι κατασκευασμένες για να συγκρατούν ατυχηματικές διαρροές,
ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του εδάφους ή/και του υπόγειου υδροφορέα. Οι διαρροές που
συγκεντρώνονται στις λεκάνες ασφαλείας θα πρέπει να απομακρύνονται με την κατάλληλη κάθε
φορά διαδικασία.

Σχόλια
(1) Η δέσμευση αυτή τίθεται υποχρεωτικά και θα πρέπει να καθορίζεται οπωσδήποτε το όριο θορύβου που θα
πρέπει να τηρεί η εγκατάσταση σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα του Π.Δ. 1180/81 λαμβάνοντας υπόψη τη
θέση της εγκατάστασης και το χαρακτήρα της περιοχής.
(2) Οι δεσμεύσεις Ε1−1 έως Ε1−4 αποτελούν εναλλακτικούς τρόπους διάθεσης των αστικών λυμάτων και θα πρέ−
πει να επιλέγεται τουλάχιστον μία από αυτές με βάση πληροφορίες που δίνει ο φορέας κατά την υποβολή
της Υπεύθυνης Δήλωσης.
(3) Οι δεσμεύσεις Ε2−1 έως Ε2−9 αποτελούν εναλλακτικούς τρόπους διάθεσης των επεξεργασμένων αποβλήτων
και θα πρέπει να επιλέγεται τουλάχιστον μία από αυτές με βάση πληροφορίες που δίνει ο φορέας κατά
την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης.
(4) Η δέσμευση αυτή επιλέγεται εφόσον ο φορέας δηλώνει (είτε στο σχετικό ερωτηματολόγιο είτε στην υπεύθυνη
δήλωση) ότι θα διαθέτει τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα της εγκατάστασης σε επιφανειακό αποδέκτη.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσδιορίζεται από την Αδειοδοτούσα Αρχή:
• Ο επιφανειακός αποδέκτης,
• Η Απόφαση καθορισμού των οριακών τιμών για τις μικροβιολογικές, χημικές και άλλες παραμέτρους και
της κατ’ ελάχιστο απαιτούμενης επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων πριν από τη διάθεση τους.
• Η ελάχιστη συχνότητα δειγματοληψίας και ελέγχων.
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ǉĮǈ İǋȺǎĲǈıǋǗǐ ǍǘǊǎǑ

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

ƮĮĲĮıǉİǑǀ

ǄǎǑǌĮǏǈǉǙǌ

ǉĮĲİǏǄĮıǁĮ ǉĮǈ ǃĮĳǀ

ıĮǄǋĮĲǎȺǎǈǁĮǐ˹

ıİǊǊǎȺǎǈǁĮǐ ǉĮǈ

ĲıĮǌĲǙǌ, İǈįǙǌ

(ĮȺǎıǉİǑǙǌ),

İǈįǙǌ ĲĮǍǈįǈǎǘ

įƿǏǋĮĲǎǐ˹ ǉĮĲĮıǉİǑǀ

ƮĮĲİǏǄĮıǁĮ ǉĮǈ įƿǓǆ

ǉǏǎıƿ

İǈįǙǌ ǉĮǈ İǈįǙǌ ȺǊƿǍǆǐ

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

İǈįǙǌ

ƮĮĲĮıǉİǑǀ ȺǊİǉĲǙǌ

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

īİǌǈǉƿǐ Ʃİıǋİǘıİǈǐ

ƮĮĲĮıǉİǑǀ Ǆǎǘǌǈǌǔǌ

ǄǎǘǌǈǌĮ İǌįǘǋĮĲĮ

ƿǌįǑıǆǐ, İǉĲǗǐ ĮȺǗ

ƮĮĲĮıǉİǑǀ İǈįǙǌ

ƩǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮ

ƨ2, ƨ3, ƨ4

ƨ2, ƨ4

ƨ2, ƨ4

ƨ1, ƨ2, ƨ4

ƨ1, ƨ2, ƨ4

ƨ1, ƨ2, ƨ4

ƮĮǌǗǌİǐ
ǑǄǈİǈǌǀǐ ǉĮǈ
ĮıĳƾǊİǈĮǐ

ī5

ī3, ī4,

ī1, ī2,

ī5

ī3, ī4,

ī1, ī2,

ī5

ī3, ī4,

ī1, ī2,

ī5

ī3, ī4,

ī1, ī2,

ī5

ī3, ī4,

ī1, ī2,

ī5

ī3, ī4,

ī1, ī2,

ĬǗǏǑǃǎǐ

Ʃ7, Ʃ8, Ʃ9

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5, Ʃ6,

Ʃ6, Ʃ7, Ʃ9

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ4, Ʃ5,

Ʃ6, Ʃ7, Ʃ9

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ4, Ʃ5,

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, , Ʃ5, Ʃ6

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5, Ʃ6

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5

ƧƿǏǈĮ ƧȺǗǃǊǆĲĮ

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƸǄǏƾ
ĮȺǗǃǊǆĲĮ

ƫ5, ƫ6, ƫ12

ƫ1, ƫ2, ƫ3, ƫ4,

ƫ5, ƫ12

ƫ1, ƫ2, ƫ3, ƫ4,

ƫ5, ƫ12

ƫ1, ƫ2, ƫ3, ƫ4,

ƫ12

ƫ1, ƫ2, ƫ3,

ƫ12

ƫ1, ƫ2, ƫ3,

ƫ12

ƫ1, ƫ2, ƫ3,

ƶĲİǏİƾ
ĮȺǗǃǊǆĲĮ

Ƭ4, Ƭ7, Ƭ8

Ƭ4, Ƭ7, Ƭ8

Ƭ10

Ƭ4, Ƭ7, Ƭ8,

Ƭ4, Ƭ8

Ƭ4, Ƭ8

Ƭ4, Ƭ8

ƪǈįǈǉƿǐ
Ʃİıǋİǘıİǈǐ
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20.1

19.1

18.2

18.1

17.2

17.1

16.2

2008

ƶƷƧƮƳƩ

ƴĮǏĮǄǔǄǀ ǒĮǏĲǎ-

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

ƪǉĲǑȺǔĲǈǉƿǐ ǉĮǈ ıǑǌĮ-

ĳİǁǐ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ

ƧǌĮȺĮǏĮǄǔǄǀ ȺǏǎ-

İǄǄİǄǏĮǋǋƿǌǔǌ ǋƿıǔǌ

ȺǏǔĲǎǄİǌİǁǐ ǋǎǏĳƿǐ

ıǑǌǇİĲǈǉǙǌ ǑǊǙǌ ıİ

ȺǊĮıĲǈǉǙǌ ǉĮǈ

ĮǅǔĲǎǘǒǔǌ İǌǙıİǔǌ,

ǊǈȺĮıǋƾĲǔǌ ǉĮǈ

ǒǆǋǈǉǙǌ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ,

ƴĮǏĮǄǔǄǀ ǃĮıǈǉǙǌ

(ǉǔǉǎȺǎǁǆıǆǐ)

ǎȺĲĮǌǇǏĮǉǎȺǎǁǆıǆǐ

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

ǒĮǏĲǁ ǉĮǈ ǒĮǏĲǗǌǈ

ƴĮǏĮǄǔǄǀ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

ƮĮĲĮıǉİǑǀ İǈįǙǌ ĮȺǗ

ǒĮǏĲǈǎǘ ǉĮǈ ǒĮǏĲǎǌǈǎǘ

ȺǎǊĲǎǘ, ǉĮĲĮıǉİǑǀ

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

ǉĮǈ İǈįǙǌ ǉĮǊĮǇǎȺǎǈǁĮǐ

ǉĮǈ ıȺĮǏĲǎȺǊİǉĲǈǉǀǐ

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

īİǌǈǉƿǐ Ʃİıǋİǘıİǈǐ

ĮȺǗ ǍǘǊǎ ǉĮǈ ĳİǊǊǗ

ƮĮĲĮıǉİǑǀ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ

ƩǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮ

ƨ2, ƨ3, ƨ4

ƨ2, ƨ3, ƨ4

ƨ4

ƨ2, ƨ4

ƨ2, ƨ3, ƨ4

ƨ2, ƨ3, ƨ4

ƨ2, ƨ3, ƨ4

ƮĮǌǗǌİǐ
ǑǄǈİǈǌǀǐ ǉĮǈ
ĮıĳƾǊİǈĮǐ

ī5

ī3, ī4,

ī1, ī2,

ī1

ī1

ī1

ī5

ī3, ī4,

ī1, ī2,

ī5

ī3, ī4,

ī1, ī2,

ī5

ī3, ī4,

ī1, ī2,

ĬǗǏǑǃǎǐ

Ʃ6, Ʃ7, Ʃ8, Ʃ9

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ4, Ʃ5,

Ʃ6, Ʃ7, Ʃ8

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ4, Ʃ5,

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ4,Ʃ9

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ4, Ʃ9

Ʃ7, Ʃ8

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ4, Ʃ5,

Ʃ6, Ʃ7, Ʃ8, Ʃ9

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ4, Ʃ5,

Ʃ7, Ʃ8, Ʃ9

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5, Ʃ6,

ƧƿǏǈĮ ƧȺǗǃǊǆĲĮ

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƸǄǏƾ
ĮȺǗǃǊǆĲĮ

ƫ5, ƫ12

ƫ1, ƫ2, ƫ3, ƫ4,

ƫ7, ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ4, ƫ5,

ƫ10, ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ4, ƫ5,

ƫ10, ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ4, ƫ5,

ƫ10, ƫ12

ƫ1, ƫ2, ƫ3,

ƫ12

ƫ1, ƫ2, ƫ3,

ƫ5, ƫ6, ƫ12

ƫ1, ƫ2, ƫ3, ƫ4,

ƶĲİǏİƾ
ĮȺǗǃǊǆĲĮ

Ƭ6, Ƭ7, Ƭ10

Ƭ3, Ƭ4, Ƭ5,

Ƭ7

Ƭ3, Ƭ4, Ƭ5,

Ƭ4, Ƭ8

Ƭ4, Ƭ8, Ƭ9

Ƭ4, Ƭ7, Ƭ8

Ƭ4, Ƭ7, Ƭ8

Ƭ10

Ƭ4, Ƭ7, Ƭ8,

ƪǈįǈǉƿǐ
Ʃİıǋİǘıİǈǐ
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21.1

20.6

20.5

20.4

20.3

20.2

2008

ƶƷƧƮƳƩ

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

ƴĮǏĮǄǔǄǀ ıǑǌǇİĲǈǉǙǌ

ǈǌǙǌ

ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ

ĳĮǏǋĮǉİǑĲǈǉǙǌ

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

ǒǆǋǈǉǙǌ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ

ƴĮǏĮǄǔǄǀ ǃĮıǈǉǙǌ

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

ƴĮǏĮǄǔǄǀ ƾǊǊǔǌ

ǉĮǊǊǔȺǈıǋǎǘ

ȺĮǏĮıǉİǑĮıǋƾĲǔǌ

ĮǏǔǋƾĲǔǌ ǉĮǈ

ǉĮǈ ıĲǁǊǃǔıǆǐ,

ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ ǉĮǇĮǏǈıǋǎǘ

ǉĮǈ ĮȺǎǏǏǑȺĮǌĲǈǉǙǌ,

ƴĮǏĮǄǔǄǀ ıĮȺǎǑǌǈǙǌ

ǉĮǈ ǋĮıĲǈǒǙǌ

ǋİǊĮǌǈǙǌ ĲǑȺǎǄǏĮĳǁĮǐ

ǋǎǈǔǌ İȺǈǒǏǈıǋƾĲǔǌ,

ǃİǏǌǈǉǈǙǌ ǉĮǈ ȺĮǏǗ-

ƴĮǏĮǄǔǄǀ ǒǏǔǋƾĲǔǌ,

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

ƾǊǊǔǌ ĮǄǏǎǒǆǋǈǉǙǌ

ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

īİǌǈǉƿǐ Ʃİıǋİǘıİǈǐ

ȺĮǏĮıǈĲǎǉĲǗǌǔǌ ǉĮǈ

ƴĮǏĮǄǔǄǀ

ƩǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮ

ƨ1, ƨ2, ƨ3, ƨ4

ƨ2, ƨ3, ƨ4

ƨ2, ƨ3, ƨ4

ƨ2, ƨ3, ƨ4

ƨ2, ƨ3, ƨ4

B2, ƨ3, ƨ4

ƮĮǌǗǌİǐ
ǑǄǈİǈǌǀǐ ǉĮǈ
ĮıĳƾǊİǈĮǐ

ī5

ī3, ī4,

ī1, ī2,

ī5

ī3, ī4,

ī1, ī2,

ī5

ī3, ī4,

ī1, ī2,

ī1

ī1

ī5

ī3, ī4,

ī1, ī2,

ĬǗǏǑǃǎǐ

Ʃ6, Ʃ7, Ʃ8, Ʃ9

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ4, Ʃ5,

Ʃ6, Ʃ7, Ʃ8, Ʃ9

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ4, Ʃ5,

Ʃ6, Ʃ7, Ʃ8, Ʃ9

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ4, Ʃ5,

Ʃ6, Ʃ7, Ʃ8, Ʃ9

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ4, Ʃ5,

Ʃ6, Ʃ7, Ʃ8, Ʃ9

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ4, Ʃ5,

Ʃ6, Ʃ7, Ʃ8, Ʃ9

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ4, Ʃ5,

ƧƿǏǈĮ ƧȺǗǃǊǆĲĮ

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƸǄǏƾ
ĮȺǗǃǊǆĲĮ

Ƭ4, Ƭ5, Ƭ7,
Ƭ8, Ƭ11

ƫ5, ƫ12

Ƭ7, Ƭ8

Ƭ3, Ƭ4, Ƭ5,

Ƭ7, Ƭ8, Ƭ11

Ƭ3, Ƭ4, Ƭ5,

Ƭ6, Ƭ7, Ƭ10

Ƭ3, Ƭ4, Ƭ5,

Ƭ6, Ƭ7, Ƭ10

Ƭ3, Ƭ4, Ƭ5,

Ƭ6, Ƭ7, Ƭ10

Ƭ3, Ƭ4, Ƭ5,

ƪǈįǈǉƿǐ
Ʃİıǋİǘıİǈǐ

ƫ1, ƫ2, ƫ3, ƫ4,

ƫ5, ƫ12

ƫ1, ƫ2, ƫ3, ƫ4,

ƫ5, ƫ12

ƫ1, ƫ2, ƫ3, ƫ4,

ƫ5, ƫ12

ƫ1, ƫ2, ƫ3, ƫ4,

ƫ5, ƫ12

ƫ1, ƫ2, ƫ3, ƫ4,

ƫ5, ƫ12

ƫ1, ƫ2, ƫ3, ƫ4,

ƶĲİǏİƾ
ĮȺǗǃǊǆĲĮ
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23.5

23.4

23.3

23.2

23.1

22.2

22.1

21.2

2008

ƶƷƧƮƳƩ

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

ƮĮĲĮıǉİǑǀ ǄǑĮǊǈǎǘ ǉĮǈ

ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ ĮȺǗ ǄǑĮǊǁ

ƴĮǏĮǄǔǄǀ ȺǑǏǁǋĮǒǔǌ

ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ

ƴĮǏĮǄǔǄǀ įǎǋǈǉǙǌ

ǑǊǈǉǙǌ ĮȺǗ ƾǏǄǈǊǎ

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

ĮıǃƿıĲǆ ǉĮǈ ǄǘǓǎǑ

Ƨ7, Ƨ8

ƴĮǏĮǄǔǄǀ ĲıǈǋƿǌĲǎǑ,

ǉĮǈ ǉİǏĮǋǈǉǀǐ

ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ ȺǎǏıİǊƾǌǆǐ

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

ƮĮĲĮıǉİǑǀ ƾǊǊǔǌ

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

ƮĮĲĮıǉİǑǀ ȺǊĮıĲǈǉǙǌ

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

īİǌǈǉƿǐ Ʃİıǋİǘıİǈǐ

ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ

(ǉĮǎǑĲıǎǘǉ)

ĮȺǗ İǊĮıĲǈǉǗ

ƮĮĲĮıǉİǑǀ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ

ıǉİǑĮıǋƾĲǔǌ

ĳĮǏǋĮǉİǑĲǈǉǙǌ

ƴĮǏĮǄǔǄǀ

ƩǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮ

ƨ2, ƨ3, ƨ4

ƨ2, ƨ3, ƨ4

ƨ2, ƨ3, ƨ4

ƨ2, ƨ3, ƨ4

ƨ2, ƨ3, ƨ4

ƨ2, ƨ4

ƨ1, ƨ2, ƨ4

ƨ1, ƨ2, ƨ3, ƨ4

ƮĮǌǗǌİǐ
ǑǄǈİǈǌǀǐ ǉĮǈ
ĮıĳƾǊİǈĮǐ

ī5

ī3, ī4,

ī1, ī2,

ī5

ī3, ī4,

ī1, ī2,

ī5

ī3, ī4,

ī1, ī2,

ī5

ī3, ī4,

ī1, ī2,

ī5

ī3, ī4,

ī1, ī2,

ī1

ī1

ī5

ī3, ī4,

ī1, ī2,

ĬǗǏǑǃǎǐ

Ʃ8

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ4, Ʃ5,

Ʃ8

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ4, Ʃ5,

Ʃ8

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ4, Ʃ5,

Ʃ8

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ4, Ʃ5,

Ʃ8

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ4, Ʃ5,

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ4, Ʃ5

Ʃ7, Ʃ9

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ4, Ʃ5,

Ʃ6, Ʃ7, Ʃ8, Ʃ9

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ4, Ʃ5,

ƧƿǏǈĮ ƧȺǗǃǊǆĲĮ

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƸǄǏƾ
ĮȺǗǃǊǆĲĮ

ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ11,

ƫ1, ƫ3, ƫ12

ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ11,

ƫ1, ƫ3, ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ12

ƫ5, ƫ12

ƫ1, ƫ2, ƫ3, ƫ4,

ƫ5, ƫ12

ƫ1, ƫ2, ƫ3, ƫ4,

ƶĲİǏİƾ
ĮȺǗǃǊǆĲĮ

Ƭ4, Ƭ7, Ƭ8

Ƭ8, Ƭ11

Ƭ4, Ƭ5, Ƭ7,

ƪǈįǈǉƿǐ
Ʃİıǋİǘıİǈǐ

20124
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24.4

24.3

24.2

24.1

23.7

23.6

2008

ƶƷƧƮƳƩ

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ7, Ƨ8

ǉĮǈ ƾǊǊǔǌ ǋǆ

ıǈįǆǏǎǘǒǔǌ ǋİĲƾǊǊǔǌ

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

ȺǎǊǘĲǈǋǔǌ ǋİĲƾǊǊǔǌ

ƴĮǏĮǄǔǄǀ ǃĮıǈǉǙǌ

ǒƾǊǑǃĮ

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ǆİǌǎǘǐ İȺİǍİǏǄĮıǁĮǐ

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

īİǌǈǉƿǐ Ʃİıǋİǘıİǈǐ

ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ ȺǏǔĲǎ-

ƮĮĲĮıǉİǑǀ ƾǊǊǔǌ

İǍĮǏĲǆǋƾĲǔǌ

ǉĮǈ ıǑǌĮĳǙǌ

ǉĮǇǎǏǈıǋƿǌǆ ǋǎǏĳǀ

İǈįǙǌ ǋİ

ĮǄǔǄǙǌ, ǉǎǁǊǔǌ

ǒĮǊǘǃįǈǌǔǌ ıǔǊǀǌǔǌ,

ƮĮĲĮıǉİǑǀ

ǉĮǈ ıǈįǆǏǎǉǏĮǋƾĲǔǌ

ıǈįǀǏǎǑ ǉĮǈ ǒƾǊǑǃĮ

ƴĮǏĮǄǔǄǀ ǃĮıǈǉǎǘ

ǊǁǇǔǌ

ǉĮǈ ĲİǊǈǉǀ İȺİǍİǏǄĮıǁĮ

ƮǎȺǀ, ǋǎǏĳǎȺǎǁǆıǆ

ĲıǈǋƿǌĲǎ ǉĮǈ ǄǘǓǎ

ĮȺǗ ıǉǑǏǗįİǋĮ,

ƮĮĲĮıǉİǑǀ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ

ƩǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮ

ƨ2, ƨ3, ƨ4

ƨ2, ƨ3, ƨ4

ƨ2, ƨ3, ƨ4

ƨ2, ƨ3, ƨ4

ƨ2, ƨ3, ƨ4

ƨ2, ƨ3, ƨ4

ƮĮǌǗǌİǐ
ǑǄǈİǈǌǀǐ ǉĮǈ
ĮıĳƾǊİǈĮǐ

ī1

ī1

ī1

ī1

ī5

ī3, ī4,

ī1, ī2,

ī5

ī3, ī4,

ī1, ī2,

ĬǗǏǑǃǎǐ

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5, Ʃ8,

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5, Ʃ8

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5, Ʃ8

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5, Ʃ8

Ʃ8

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ4, Ʃ5,

Ʃ8

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ4, Ʃ5,

ƧƿǏǈĮ ƧȺǗǃǊǆĲĮ

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƸǄǏƾ
ĮȺǗǃǊǆĲĮ

ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ7,

ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ7,

ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ7,

ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ7,

ƫ12

ƫ1, ,ƫ3, ƫ11,

ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ11,

ƶĲİǏİƾ
ĮȺǗǃǊǆĲĮ

ƪǈįǈǉƿǐ
Ʃİıǋİǘıİǈǐ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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25.6

25.5

25.4

25.3

25.2

25.1

24.5

2008

ƶƷƧƮƳƩ

Ƨ7, Ƨ8

ȺǑǏǎǋĮǒǈǉǙǌ

ǋİĲĮǊǊǎĲİǒǌǁĮ

İȺǈǉƾǊǑǓǆ ǋİĲƾǊǊǔǌ˹

ƮĮĲİǏǄĮıǁĮ ǉĮǈ

ǉǎǌǈǎǋİĲĮǊǊǎǑǏǄǁĮ

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

ǋǎǏĳǎȺǎǁǆıǆ

ǋİĲƾǊǊǔǌ ǋİ ƿǊĮıǆ˹

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

ĲǘȺǔıǆ ǉĮǈ

ǉǎǁǊĮǌıǆ, ĮǌǈıǗȺĮǒǆ

ƶĳǑǏǆǊƾĲǆıǆ,

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

ƮĮĲĮıǉİǑǀ ǗȺǊǔǌ ǉĮǈ

ǉİǌĲǏǈǉǀ ǇƿǏǋĮǌıǆ

ǅİıĲǎǘ ǌİǏǎǘ ǄǈĮ Ĳǆǌ

İǍĮǁǏİıǆ ĲǎǑǐ ǊƿǃǆĲİǐ

ĮĲǋǎǄİǌǌǆĲǏǈǙǌ, ǋİ

ƮĮĲĮıǉİǑǀ

ǉĮǈ įǎǒİǁǔǌ

ǌĲİȺǗǅǈĲǔǌ, įİǍĮǋİǌǙǌ

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

ǋİĲĮǊǊǈǉǙǌ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ

ƮĮĲĮıǉİǑǀ ǋİĲĮǊǊǈǉǙǌ

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

īİǌǈǉƿǐ Ʃİıǋİǘıİǈǐ

ƮĮĲĮıǉİǑǀ įǎǋǈǉǙǌ

ƹǘĲİǑıǆ ǋİĲƾǊǊǔǌ

ƩǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮ

ƨ2, ƨ4

ƨ2, ƨ4

ƨ2, ƨ3, ƨ4

B2, ƨ4

ƨ2, ƨ3, ƨ4

ƨ2, ƨ3, ƨ4

ƨ2, ƨ4

ƮĮǌǗǌİǐ
ǑǄǈİǈǌǀǐ ǉĮǈ
ĮıĳƾǊİǈĮǐ

ī1

ī5

ī3, ī4,

ī1, ī2,

ī5

ī3, ī4,

ī1, ī2,

ī1

ī1

ī1

ī1

ĬǗǏǑǃǎǐ

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5, Ʃ8

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5, Ʃ8

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5, Ʃ8

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5

ƧƿǏǈĮ ƧȺǗǃǊǆĲĮ

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƸǄǏƾ
ĮȺǗǃǊǆĲĮ

ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ7,

ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ7,

ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ7,

ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ7,

ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ7,

ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ7,

ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ7,

ƶĲİǏİƾ
ĮȺǗǃǊǆĲĮ

Ƭ10

Ƭ10

Ƭ10

ƪǈįǈǉƿǐ
Ʃİıǋİǘıİǈǐ
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26.5

26.4

26.3

26.2

26.1

25.9

25.7

2008

ƶƷƧƮƳƩ

Ƨ7, Ƨ8

ǉĮĲĮıǉİǑǀ ǏǎǊǎǄǈǙǌ

ȺǊǎǀǄǆıǆǐ˹

ǋƿĲǏǆıǆǐ, įǎǉǈǋǙǌ ǉĮǈ

ǉĮǈ ıǑıǉİǑǙǌ

ƮĮĲĮıǉİǑǀ ǎǏǄƾǌǔǌ

İǑǏİǁĮǐ ǉĮĲĮǌƾǊǔıǆǐ

ǆǊİǉĲǏǎǌǈǉǙǌ İǈįǙǌ

ƮĮĲĮıǉİǑǀ

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

ƮĮĲĮıǉİǑǀ İǍǎȺǊǈıǋǎǘ

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

İȺǈǉǎǈǌǔǌǁĮǐ

İǍǎȺǊǈıǋǎǘ

ȺİǏǈĳİǏİǈĮǉǎǘ

ǑȺǎǊǎǄǈıĲǙǌ ǉĮǈ

ǆǊİǉĲǏǎǌǈǉǙǌ

ƮĮĲĮıǉİǑǀ

ǉĮǈ ȺǊĮǉİĲǙǌ

ǌǈǉǙǌ İǍĮǏĲǆǋƾĲǔǌ

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

ƮĮĲĮıǉİǑǀ ǆǊİǉĲǏǎ-

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

ƮĮĲĮıǉİǑǀ ƾǊǊǔǌ

ǋİĲĮǊǊǈǉǙǌ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ

ıǈįǆǏǈǉǙǌ

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

İǏǄĮǊİǁǔǌ ǉĮǈ

īİǌǈǉƿǐ Ʃİıǋİǘıİǈǐ

ǋĮǒĮǈǏǎȺǀǏǎǑǌǔǌ,

ƮĮĲĮıǉİǑǀ

ƩǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮ

ƨ2, ƨ4

ƨ2, ƨ4

ƨ2, ƨ4

ƨ2, ƨ4

ƨ2, ƨ4

ƨ2, ƨ3, ƨ4

ƨ2, ƨ3, ƨ4

ƮĮǌǗǌİǐ
ǑǄǈİǈǌǀǐ ǉĮǈ
ĮıĳƾǊİǈĮǐ

ī1

ī1

ī1

ī1

ī1

ī1

ī1

ĬǗǏǑǃǎǐ

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5, Ʃ8

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5, Ʃ8

ƧƿǏǈĮ ƧȺǗǃǊǆĲĮ

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƸǄǏƾ
ĮȺǗǃǊǆĲĮ

ƫ1, ƫ3, ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ12

ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ7,

ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ7,

ƶĲİǏİƾ
ĮȺǗǃǊǆĲĮ

Ƭ10

Ƭ10

ƪǈįǈǉƿǐ
Ʃİıǋİǘıİǈǐ
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27.2

27.1

26.8

26.7

26.6

2008

ƶƷƧƮƳƩ

Ƨ7, Ƨ8

ıǑııǔǏİǑĲǙǌ

ıĲǆǊǙǌ ǉĮǈ

ƮĮĲĮıǉİǑǀ ǆǊİǉĲǏǈǉǙǌ

ǏİǘǋĮĲǎǐ

ĲǎǑ ǆǊİǉĲǏǈǉǎǘ

įǈĮǌǎǋǀǐ ǉĮǈ İǊƿǄǒǎǑ

ǉĮǈ ıǑıǉİǑǙǌ

ǋİĲĮıǒǆǋĮĲǈıĲǙǌ

ǆǊİǉĲǏǈǉǙǌ

ǆǊİǉĲǏǎǄİǌǌǆĲǏǈǙǌ,

ǉǈǌǆĲǀǏǔǌ,

ƮĮĲĮıǉİǑǀ ǆǊİǉĲǏǈǉǙǌ

ǎȺĲǈǉǙǌ ǋƿıǔǌ

ǋĮǄǌǆĲǈǉǙǌ ǉĮǈ

ƮĮĲĮıǉİǑǀ

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

ĳǔĲǎǄǏĮĳǈǉǎǘ

İǍǎȺǊǈıǋǎǘ

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

ǎǏǄƾǌǔǌ ǉĮǈ

ƮĮĲĮıǉİǑǀ ǎȺĲǈǉǙǌ

ǒǏǀıǆǐ

ǉĮǈ ǇİǏĮȺİǑĲǈǉǀǐ

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

ǋǆǒĮǌǆǋƾĲǔǌ ǈĮĲǏǈǉǀǐ

īİǌǈǉƿǐ Ʃİıǋİǘıİǈǐ

ǆǊİǉĲǏǎǌǈǉǙǌ

ĮǉĲǈǌǎǊǎǄǈǉǙǌ ǉĮǈ

ƮĮĲĮıǉİǑǀ

ƩǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮ

ƨ2, ƨ4

ƨ2, ƨ4

ƨ2, ƨ4

ƨ2, ƨ4

ƨ2, ƨ4

ƮĮǌǗǌİǐ
ǑǄǈİǈǌǀǐ ǉĮǈ
ĮıĳƾǊİǈĮǐ

ī1

ī1

ī1

ī1

ī1

ĬǗǏǑǃǎǐ

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5

ƧƿǏǈĮ ƧȺǗǃǊǆĲĮ

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƸǄǏƾ
ĮȺǗǃǊǆĲĮ

ƫ1, ƫ3, ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ12

ƶĲİǏİƾ
ĮȺǗǃǊǆĲĮ

ƪǈįǈǉƿǐ
Ʃİıǋİǘıİǈǐ
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28.4

28.3

28.2

28.1

27.9

27.5

27.4

27.3

2008

ƶƷƧƮƳƩ

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

ǆǊİǉĲǏǈǉǎǘ İǍǎȺǊǈıǋǎǘ

ƮĮĲĮıǉİǑǀ ǋǆǒĮǌǆ-

ǋƾĲǔǌ Ǆİǌǈǉǀǐ ǒǏǀıǆǐ

İǏǄĮǊİǈǎǋǆǒĮǌǙǌ

ǋİĲƾǊǊǎǑ ǉĮǈ

ǋǎǏĳǎȺǎǁǆıǆǐ

ǋǆǒĮǌǆǋƾĲǔǌ

ƮĮĲĮıǉİǑǀ

ǋǆǒĮǌǆǋƾĲǔǌ

ǉĮǈ įĮıǎǉǎǋǈǉǙǌ

ƮĮĲĮıǉİǑǀ ǄİǔǏǄǈǉǙǌ

ǒǏǀıǆǐ

ǋǆǒĮǌǆǋƾĲǔǌ Ǆİǌǈǉǀǐ

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

ƮĮĲĮıǉİǑǀ ƾǊǊǎǑ

ƮĮĲĮıǉİǑǀ ƾǊǊǔǌ

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

ƮĮĲĮıǉİǑǀ ǎǈǉǈĮǉǙǌ

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

īİǌǈǉƿǐ Ʃİıǋİǘıİǈǐ

ıǑıǉİǑǙǌ

ĳǔĲǈıĲǈǉǎǘ İǍǎȺǊǈıǋǎǘ

ǆǊİǉĲǏǎǊǎǄǈǉǎǘ

ƮĮĲĮıǉİǑǀ

ǉĮǊǔįǁǔıǆǐ

ıİǔǌ ǉĮǈ İǍĮǏĲǆǋƾĲǔǌ

ƮĮĲĮıǉİǑǀ ǉĮǊǔįǈǙ-

ƩǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮ

ƨ2, ƨ4

ƨ2, ƨ4

ƨ2, ƨ4

ƨ2, ƨ4

ƨ2, ƨ4

ƨ2, ƨ4

ƨ2, ƨ4

ƨ2, ƨ4

ƮĮǌǗǌİǐ
ǑǄǈİǈǌǀǐ ǉĮǈ
ĮıĳƾǊİǈĮǐ

ī1

ī1

ī1

ī1

ī1

ī1

ī1

ī1

ĬǗǏǑǃǎǐ

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5

ƧƿǏǈĮ ƧȺǗǃǊǆĲĮ

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƸǄǏƾ
ĮȺǗǃǊǆĲĮ

ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ7,

ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ7,

ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ7,

ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ7,

ƫ1, ƫ3, ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ12

ƶĲİǏİƾ
ĮȺǗǃǊǆĲĮ

ƪǈįǈǉƿǐ
Ʃİıǋİǘıİǈǐ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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32.1

31

30

29.3

29.2

29.1

28.9

2008

ƶƷƧƮƳƩ

ıǑǌĮĳǙǌ İǈįǙǌ

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

ĮǌĲǈǉİǈǋƿǌǔǌ ǉĮǈ

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ĳǔǌ, ȺǎǊǘĲǈǋǔǌ

ƮĮĲĮıǉİǑǀ ǉǎıǋǆǋƾ-

ƮĮĲĮıǉİǑǀ İȺǁȺǊǔǌ

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

ƮĮĲĮıǉİǑǀ ǊǎǈȺǎǘ İǍǎ-

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

īİǌǈǉƿǐ Ʃİıǋİǘıİǈǐ

ȺǊǈıǋǎǘ ǋİĲĮĳǎǏǙǌ

ǋǆǒĮǌǎǉǁǌǆĲĮ ǎǒǀǋĮĲĮ

İǍĮǏĲǆǋƾĲǔǌ ǄǈĮ

ƮĮĲĮıǉİǑǀ ǋİǏǙǌ ǉĮǈ

ǎǒǆǋƾĲǔǌ

ǆǋǈǏǑǋǎǑǊǉǎǘǋİǌǔǌ

ǏǑǋǎǑǊǉǎǘǋİǌǔǌ ǉĮǈ

ǎǒǀǋĮĲĮ, ǉĮĲĮıǉİǑǀ

ǋǆǒĮǌǎǉǁǌǆĲĮ

ĮǋĮǍǔǋƾĲǔǌ ǄǈĮ

ƮĮĲĮıǉİǑǀ

ǎǒǆǋƾĲǔǌ

ǋǆǒĮǌǎǉǁǌǆĲǔǌ

ƮĮĲĮıǉİǑǀ

ǒǏǀıǆǐ

ǋǆǒĮǌǆǋƾĲǔǌ İǈįǈǉǀǐ

ƮĮĲĮıǉİǑǀ ƾǊǊǔǌ

ƩǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮ

ƨ2, ƨ3, ƨ4

ƨ2, ƨ3, ƨ4

ƨ2, ƨ3, ƨ4

ƨ2, ƨ4

ƨ2, ƨ4

ƨ2, ƨ4

ƨ2, ƨ4

ƮĮǌǗǌİǐ
ǑǄǈİǈǌǀǐ ǉĮǈ
ĮıĳƾǊİǈĮǐ

ī1

ī1

ī1

ī1

ī1

ī1

ī1

ĬǗǏǑǃǎǐ

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5, Ʃ8

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5, Ʃ8

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5, Ʃ8

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5

ƧƿǏǈĮ ƧȺǗǃǊǆĲĮ

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƸǄǏƾ
ĮȺǗǃǊǆĲĮ

ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ7,

ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ6,

ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ7,

ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ7,

ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ7,

ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ7,

ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ7,

ƶĲİǏİƾ
ĮȺǗǃǊǆĲĮ

Ƭ10

Ƭ10

ƪǈįǈǉƿǐ
Ʃİıǋİǘıİǈǐ

20130
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36

33.2

33.1

32.9

32.5

32.4

32.3

32.2

2008

ƶƷƧƮƳƩ

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

ƮĮĲĮıǉİǑǀ ĮǇǊǆĲǈǉǙǌ

İǈįǙǌ

ƮĮĲĮıǉİǑǀ ȺĮǈǒǌǈįǈǙǌ

ǉƾǇİ İǁįǎǑǐ

ƪǄǉĮĲƾıĲĮıǆ ǃǈǎǋǆǒĮ-

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

ǉĮǈ ȺĮǏǎǒǀ ǌİǏǎǘ

Ƨ7, Ƨ8

ƶǑǊǊǎǄǀ, İȺİǍİǏǄĮıǁĮ

ǉĮǈ İǍǎȺǊǈıǋǎǘ

ǌǈǉǙǌ ǋǆǒĮǌǆǋƾĲǔǌ

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

İǈįǙǌ İǍǎȺǊǈıǋǎǘ

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

ǋǆǒĮǌǆǋƾĲǔǌ ǉĮǈ

Ƨ7, Ƨ8

ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ,

ƪȺǈıǉİǑǀ ǋİĲĮǊǊǈǉǙǌ

Ⱥ.į.ǉ.Į.

įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ

ưİĲĮȺǎǈǆĲǈǉƿǐ

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

ǎǏǄƾǌǔǌ ǉĮǈ

ȺǏǎǋǆǇİǈǙǌ

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

ǉĮǈ ǎįǎǌĲǈĮĲǏǈǉǙǌ

ƮĮĲĮıǉİǑǀ ǈĮĲǏǈǉǙǌ

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

ǎǏǄƾǌǔǌ

īİǌǈǉƿǐ Ʃİıǋİǘıİǈǐ

ƮĮĲĮıǉİǑǀ ǋǎǑıǈǉǙǌ

ƩǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮ

ƨ2, ƨ4

ƨ2, ƨ4

ƨ2, ƨ4

ƨ2, ƨ4

ƨ1, ƨ2, ƨ4

ƨ2, ƨ4

ƨ2, ƨ4

ƨ2, ƨ3, ƨ4

ƮĮǌǗǌİǐ
ǑǄǈİǈǌǀǐ ǉĮǈ
ĮıĳƾǊİǈĮǐ

ī1

ī1

ī1

ī1

ī1

ī5

ī3, ī4,

ī1, ī2,

ī5

ī3, ī4,

ī1, ī2,

ī1

ĬǗǏǑǃǎǐ

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ5

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5,

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5, Ʃ8

ƧƿǏǈĮ ƧȺǗǃǊǆĲĮ

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƸǄǏƾ
ĮȺǗǃǊǆĲĮ

ƫ1, ƫ2, ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ12

ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ7,

ƫ1, ƫ3, ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ12

ƫ12

ƫ1, ƫ3, ƫ7,

ƶĲİǏİƾ
ĮȺǗǃǊǆĲĮ

Ƭ10

Ƭ10

ƪǈįǈǉƿǐ
Ʃİıǋİǘıİǈǐ
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95.1

52

46.71

39

38

37

2008

ƶƷƧƮƳƩ

Ƨ7, Ƨ8

İȺǈǉǎǈǌǔǌǁĮǐ

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

ǉĮǈ İǍǎȺǊǈıǋǎǘ

Ƨ7, Ƨ8

ǉǙǌ ǑȺǎǊǎǄǈıĲǙǌ

ƪȺǈıǉİǑǀ ǆǊİǉĲǏǎǌǈ-

įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ

ǋİĲĮĳǎǏƾ

ȺǏǎǐ Ĳǆ

ǑȺǎıĲǆǏǈǉĲǈǉƿǐ

ƧȺǎǇǀǉİǑıǆ ǉĮǈ

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

ıǑǌĮĳǙǌ ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

ıĲİǏİǙǌ, ǑǄǏǙǌ ǉĮǈ

Ƨ7, Ƨ8

ĮƿǏǈǔǌ ǉĮǑıǁǋǔǌ ǉĮǈ

ƹǎǌįǏǈǉǗ İǋȺǗǏǈǎ

ĮȺǎǃǊǀĲǔǌ

įǈĮǒİǁǏǈıǆ

ǑȺǆǏİıǁİǐ ǄǈĮ Ĳǆ

İǍǑǄǁĮǌıǆǐ ǉĮǈ ƾǊǊİǐ

ƩǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

ĮȺǎǏǏǈǋǋƾĲǔǌ

ĮǌƾǉĲǆıǆ ǑǊǈǉǙǌ

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

īİǌǈǉƿǐ Ʃİıǋİǘıİǈǐ

ǉĮǈ įǈƾǇİıǆ

ƶǑǊǊǎǄǀ, İȺİǍİǏǄĮıǁĮ

ƪȺİǍİǏǄĮıǁĮ ǊǑǋƾĲǔǌ

ƩǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮ

ƨ2, ƨ4

ƨ2, ƨ4

ƨ2, ƨ4

ƨ2, ƨ4

ƨ2, ƨ3, ƨ4

ƨ2, ƨ4

ƮĮǌǗǌİǐ
ǑǄǈİǈǌǀǐ ǉĮǈ
ĮıĳƾǊİǈĮǐ

ī1

ī1

ī1

ī5

ī3, ī4,

ī1, ī2,

ī5

ī3, ī4,

ī1, ī2,

ī1

ĬǗǏǑǃǎǐ

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ5

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ5

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ5

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ5

ƧƿǏǈĮ ƧȺǗǃǊǆĲĮ

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƸǄǏƾ
ĮȺǗǃǊǆĲĮ

ƫ1, ƫ3, ƫ12

ƫ1, ƫ12

ƫ1, ƫ12

ƫ5, ƫ12

ƫ1, ƫ2, ƫ3, ƫ4,

ƫ5, ƫ12

ƫ1, ƫ2, ƫ3, ƫ4,

ƫ5, ƫ12

ƫ1, ƫ2, ƫ3, ƫ4,

ƶĲİǏİƾ
ĮȺǗǃǊǆĲĮ

Ƭ11

Ƭ11

Ƭ11

ƪǈįǈǉƿǐ
Ʃİıǋİǘıİǈǐ
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96.01

95.2

2008

ƶƷƧƮƳƩ

ȺǏǎǕǗǌĲǔǌ

ǉĮǈ Ǆǎǘǌǈǌǔǌ

ǉǊǔıĲǎǖĳĮǌĲǎǑǏǄǈǉǙǌ

ǉĮǇƾǏǈıǋĮ

ƴǊǘıǈǋǎ ǉĮǈ (ıĲİǄǌǗ)

ǒǏǀıǆǐ

ǉǀǐ ǉĮǈ ǎǈǉǈĮǉǀǐ

ƪȺǈıǉİǑǀ İǈįǙǌ ĮĲǎǋǈ-

ƩǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮ

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

Ƨ7, Ƨ8

Ƨ1, Ƨ2, Ƨ3, Ƨ4, Ƨ5, Ƨ6,

īİǌǈǉƿǐ Ʃİıǋİǘıİǈǐ

ƨ2, ƨ4

ƨ1, ƨ2, ƨ4

ƮĮǌǗǌİǐ
ǑǄǈİǈǌǀǐ ǉĮǈ
ĮıĳƾǊİǈĮǐ

ī1

ī1

ĬǗǏǑǃǎǐ

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ5, Ʃ6, Ʃ9

Ʃ1, Ʃ2, Ʃ3, Ʃ5

ƧƿǏǈĮ ƧȺǗǃǊǆĲĮ

ƪ1, ƪ2

ƪ1, ƪ2

ƸǄǏƾ
ĮȺǗǃǊǆĲĮ

ƫ5, ƫ12

ƫ1, ƫ2, ƫ3, ƫ4,

ƫ1, ƫ3, ƫ12

ƶĲİǏİƾ
ĮȺǗǃǊǆĲĮ

ƪǈįǈǉƿǐ
Ʃİıǋİǘıİǈǐ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Απριλίου 2012
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