Signature Not
Verified
Digitally signed by
THEODOROS MOUMOURIS
Date: 2015.04.23 10:55:59
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

7527

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 671

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

21 Απριλίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Άρθρο 2
Στόχοι

Αριθμ. Ε8 1831/39763
Σύστημα επιθεώρησης εξοπλισμού εφαρμογής γεωργι−
κών φαρμάκων και διαδικασία χορήγησης πιστοποι−
ητικού επιθεώρησης.

Στόχοι της παρούσας είναι:
α) Η καθιέρωση τακτικής επιθεώρησης του ΕΕΓΦ, προ−
κειμένου να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας
των χρηστών, προστασία της ανθρώπινης υγείας και
του περιβάλλοντος από τη χρήση του.
β) Η καθιέρωση των ελάχιστων απαιτήσεων σε προσω−
πικό και εξοπλισμό, που πρέπει να πληρούνται για την
εξουσιοδότηση των Σταθμών Τεχνικής Επιθεώρησης Εξο−
πλισμού Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΣΤΕΕΕΓΦ).
γ) Η δημιουργία μεθοδολογίας−διαδικασίας για τη
διενέργεια των επιθεωρήσεων, την αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων και την αξιοποίησή τους, ώστε να επι−
τευχθεί η χρήση για επαγγελματικούς σκοπούς, μόνο
του εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων που
έχει υποβληθεί σε επιθεώρηση με επιτυχές αποτέλεσμα.
δ) Η διαχείριση του Μητρώου Εξοπλισμού Εφαρμογής
Γεωργικών Φαρμάκων (ΜΕΕΓΦ).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 3 του άρθρου 38 και της πε−
ρίπτωσης ξ της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του
Ν. 4036/2012 «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγο−
ρά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις»,
όπως ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 8).
β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
2. Το Π.Δ. 24/2015«Σύσταση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 20).
3. Το Π.Δ. 25/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 21).
4. Τη με αριθ. Υ103/2−3−2015 απόφαση Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου, του Δημητρίου» (ΦΕΚ
Β΄ 309).
5. Την από 7−7−2014 απόφαση του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του ΕΛΓΟ−«ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΑΔΑ: 6ΤΦΡΟΞ3Μ−ΒΕΠ).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας είναι η θέσπιση συστήματος
τακτικής επιθεώρησης του εξοπλισμού εφαρμογής γε−
ωργικών φαρμάκων (ΕΕΓΦ) για τη χορήγηση πιστοποι−
ητικού επιθεώρησης και αυτοκόλλητου σήματος καταλ−
ληλότητας για τον εξοπλισμό αυτό.

Άρθρο 3
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νοούνται ως:
1. Εξοπλισμός Εφαρμογής Γεωργικών Φαρμάκων
(ΕΕΓΦ): Η συσκευή η οποία προορίζεται ειδικά για την
εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων, που περιλαμβάνει
εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για την αποτελεσμα−
τική λειτουργία του εξοπλισμού αυτού, όπως ακροφύ−
σια, μανόμετρα, φίλτρα, στραγγιστήρια και συστήματα
καθαρισμού βυτίων.
2. Περιφερειακές Υπηρεσίες Απογραφής Αγροτικών
Μηχανημάτων (ΠΥΑΑΜ): Οι υπηρεσίες των Περιφερει−
ακών Ενοτήτων που είναι αρμόδιες για την απογραφή
των αγροτικών μηχανημάτων και οι οποίες ορίζονται
ως αρμόδιες αρχές για την κατάρτιση, τήρηση και δι−
αχείριση του ΜΕΕΓΦ.
3. Μητρώο εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών φαρμά−
κων (ΜΕΕΓΦ): το Μητρώο που τηρούν και διαχειρίζονται
οι ΠΥΑΑΜ, το οποίο περιλαμβάνει στοιχεία για κάθε
εν χρήσει εξοπλισμό εφαρμογής γεωργικών φαρμάκων
(κατηγορία, γεωγραφική περιοχή, στοιχεία χρήστη κ.λπ.)
καθώς και πληροφορίες σχετικά με την επιθεώρηση
αυτού (αποτελέσματα τελευταίας επιθεώρησης, ημε−
ρομηνία επόμενης υποχρεωτικής επιθεώρησης κ.ο.κ)
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4. Εν χρήσει εξοπλισμός εφαρμογής γεωργικών φαρ−
μάκων: ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την εφαρ−
μογή γεωργικών φαρμάκων. Κάθε καινούργιος εξοπλι−
σμός, θεωρείται εν χρήσει από τη στιγμή που θα εκδοθεί
το τιμολόγιο πώλησής του.
5. Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων: Το Τμήμα
Γεωργικής Μηχανικής του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών
Πόρων (πρώην Ι.ΓΕ.Μ.Κ.) του Ελληνικού Γεωργικού Ορ−
γανισμού – «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.−«ΔΗΜΗΤΡΑ») (άρθρο 23
της αριθ. 8197/90920/22−7−2013 απόφασης των Υπουργών
Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περι−
βάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής).
6. Σταθμοί Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής Γε−
ωργικών Φαρμάκων (ΣΤΕΕΕΓΦ): οι φορείς της παρ. 1
του άρθρου 23 της αριθ. 8197/90920/22−7−2013 απόφα−
σης των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄ 1883).
7. Πιστοποιητικό επιθεώρησης: το πιστοποιητικό που
εκδίδεται με ευθύνη του ΣΤΕΕΕΓΦ μετά το πέρας της
επιθεώρησης του ΕΕΓΦ.
8. Αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας (Sticker): Ανε−
ξίτηλο αυτοκόλλητο που χορηγείται εφόσον ο ΕΕΓΦ
κρίνεται κατάλληλος προς χρήση και έχει τις προδι−
αγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ του Ν. 4036/2012 ή
παρουσιάζει ήσσονες αποκλίσεις, όπως αυτές περιγρά−
φονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ VI και VII.
Άρθρο 4
Πεδίο Εφαρμογής
1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας υπάγεται ο
πάσης φύσεως εν χρήσει εξοπλισμός εφαρμογής γεωρ−
γικών φαρμάκων, που δύναται να χρησιμοποιηθεί στην
πρωτογενή παραγωγή, τη γεωργία και τη δασοκομία
για επαγγελματική χρήση.
2. α) Εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της πα−
ρούσας οι φορητοί εξοπλισμοί εφαρμογής γεωργικών
φαρμάκων και οι επινώτιοι ψεκαστήρες.
β) Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης α, η ΠΥΑΑΜ, εάν
εκτιμά ότι υπάρχει κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία
και το περιβάλλον από τη χρήση ορισμένων εξοπλι−
σμών που βρίσκονται στο έδαφός της, εισηγείται στη
Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων
και Λιπασμάτων του Υπουργείου Παραγωγικής Ανα−
συγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (αρμόδια
Διεύθυνση του ΥΠΑΠΕΝ) την υποχρεωτική επιθεώρηση
αυτών. Ο Προϊστάμενος της εν λόγω Διεύθυνσης, εκδίδει
απόφαση με την οποία καθίσταται υποχρεωτική η επιθε−
ώρηση των εξοπλισμών αυτών, ώστε να εξασφαλίζεται
υψηλό επίπεδο προστασίας.
3. Ο καινούριος ΕΕΓΦ, που αγοράζεται μετά την πάρο−
δο έξι μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας:
α) παραδίδεται στον αγοραστή εφοδιασμένος με πι−
στοποιητικό επιθεώρησης και αυτοκόλλητο σήμα κα−
ταλληλότητας, με ευθύνη του πωλητή του εξοπλισμού.
β) δεν είναι απαραίτητο να διαθέτει πιστοποιητικό
επιθεώρησης και αυτοκόλλητο σήμα καταλληλότητας,
αν έχει πιστοποιηθεί σε αρμόδιο Ινστιτούτο της ημε−
δαπής ή της αλλοδαπής, σύμφωνα με το EN 12761 ή το
EN 13790 ή το ISO 16122 ή το ISO 16119 από τον κατα−
σκευαστή του. Ο εξοπλισμός αυτός επιθεωρείται εφεξής
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της παρ. 1 του άρθρου
22 του Ν. 4036/2012.

γ) Ως ημερομηνία αγοράς του ΕΕΓΦ λαμβάνεται η
ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου.
Άρθρο 5
Μητρώο εξοπλισμού εφαρμογής γεωργικών
φαρμάκων (ΜΕΕΓΦ) και αρμοδιότητες ΠΥΑΑΜ
1. Κάθε ΠΥΑΑΜ τηρεί ΜΕΕΓΦ στο οποίο καταγρά−
φονται:
α) κάθε «εν χρήσει» ΕΕΓΦ, σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 38 του Ν. 4036/2012, με ευθύνη του ιδιοκτήτη
του.
β) κάθε εν χρήσει ΕΕΓΦ που μεταβιβάζεται, με την
προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών (όπως τι−
μολόγιο, ιδιωτικό συμφωνητικό), με ευθύνη αμφοτέρων
νέου και παλαιού ιδιοκτήτη.
γ) τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων που εκτελούν
οι ΣΤΕΕΕΓΦ.
2. Οι ΠΥΑΑΜ:
α) αποστέλλουν το επικαιροποιημένο μητρώο στο Ερ−
γαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων όποτε αυτό ζητηθεί.
β) αποστέλλουν στο Εργαστήριο Αναφοράς Επιθε−
ωρήσεων αντίγραφο κάθε εξουσιοδότησης ΣΤΕΕΕΓΦ
που χορηγούν.
γ) ενημερώνουν την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΠΕΝ,
για τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων και το επι−
καιροποιημένο Μητρώο τους. Η αρμόδια Διεύθυνση του
ΥΠΑΠΕΝ ανάλογα με την εξέλιξη των επιθεωρήσεων
μπορεί να προβεί σε εκείνες τις ενέργειες που κρίνει
απαραίτητες για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος
επιθεώρησης της παρ.1 του άρθρου 22 του Ν. 4036/2012.
δ) ενημερώνουν την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΠΕΝ,
σε κάθε περίπτωση που εντοπίσουν χρήση ΕΕΓΦ ο οποί−
ος δεν τηρεί τους όρους της παρούσας προκειμένου να
επιβληθούν οι κυρώσεις του άρθρου 45 του ν.4036/2912.
Άρθρο 6
Σταθμοί Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρμογής
Γεωργικών Φαρμάκων (ΣΤΕΕΕΓΦ)
1. Οι ΣΤΕΕΕΓΦ της παρ. 1 του άρθρου 23 της αριθ.
8197/90920/22−7−2013 απόφασης των Υπουργών Υγείας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄ 1883), όπως
ισχύει, μπορεί να είναι κατασκευαστές ΕΕΓΦ, καταστή−
ματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων, τμήματα Πανεπι−
στημίων ή Τ.Ε.Ι., Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις,
Υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας ή του ΥΠΑΠΕΝ
κ.λπ.
2. Οι ΣΤΕΕΕΓΦ λειτουργούν κατόπιν εξουσιοδότησης
από την ΠΥΑΑΜ της Περιφερειακής Ενότητας στην
οποία διατηρούν την έδρα τους. Η εξουσιοδότηση δίνει
τη δυνατότητα δραστηριοποίησης σε όλη τη χώρα και
έχει πενταετή διάρκεια.
3. Διαδικασία εξουσιοδότησης των ΣΤΕΕΕΓΦ:
α) Ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του προς
εξουσιοδότηση ΣΤΕΕΕΓΦ απευθύνεται στο εργαστήριο
αναφοράς, το οποίο ελέγχει την τήρηση των προϋ−
ποθέσεων των άρθρων 7 και 8 στην έδρα του προς
εξουσιοδότηση ΣΤΕΕΕΓΦ. Το Εργαστήριο Αναφοράς
Επιθεωρήσεων συντάσσει το πρακτικό του ΠΑΡΑΡΤΗ−
ΜΑΤΟΣ ΙΙ, το οποίο παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο
και στο οποίο αναγράφεται ρητά η καταλληλότητα ή
μη του ΣΤΕΕΕΓΦ.
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β) Ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του προς
εξουσιοδότηση ΣΤΕΕΕΓΦ καταθέτει αίτηση στην οικεία
ΠΥΑΑΜ για την έκδοση της εξουσιοδότησης, στην οποία
επισυνάπτει το πρακτικό ελέγχου από το Εργαστήριο
Αναφοράς Επιθεωρήσεων και επικυρωμένο φωτοαντίγρα−
φο της έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ.
γ) Η εξουσιοδότηση εκδίδεται από τον προϊστάμενο
της ΠΥΑΑΜ, εφόσον στο πρακτικό ελέγχου του Εργα−
στηρίου Αναφοράς Επιθεωρήσεων αναφέρεται ρητά η
καταλληλότητα του ΣΤΕΕΕΓΦ.
δ) Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται με ευθύνη του ιδιο−
κτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου του ΣΤΕΕΕΓΦ, κατόπιν
αίτησής του στην ΠΥΑΑΜ, η οποία συνοδεύεται από
το νέο πρακτικό ελέγχου του Εργαστηρίου Αναφοράς
Επιθεωρήσεων και τα αντίγραφα των δελτίων παρο−
χής υπηρεσιών, της τελευταίας 5ετίας, για το κόστος
ετήσιας επιτήρησης από το Εργαστήριο Αναφοράς
Επιθεωρήσεων.
ε) Η εξουσιοδότηση που δίδεται στους ΣΤΕΕΕΓΦ
ανακαλείται κατά τη διάρκεια της πενταετίας από την
ΠΥΑΑΜ οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί από το Εργα−
στήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων ή την ΠΥΑΑΜ ότι δεν
τηρούνται οι υποχρεώσεις της παρούσας.
4. Οι ΣΤΕΕΕΓΦ υποχρεούνται να διενεργούν τις επι−
θεωρήσεις του ΕΕΓΦ σύμφωνα με το εγχειρίδιο επι−
θεώρησης της περίπτ. α της παρ. 1 του άρθρου 9 και
τις απαιτήσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Γ του ν.4036/2012.
Επιπλέον, οι επιθεωρήσεις διενεργούνται σε κατάλληλα
διαμορφωμένο χώρο ώστε οι μετρήσεις να μην επηρεά−
ζονται από τις καιρικές συνθήκες και να εξασφαλίζεται
η αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος, με ευθύνη των
ιδιοκτητών ή των νομίμων εκπροσώπων των ΣΤΕΕΕΓΦ.
Σε κάθε περίπτωση η επιθεώρηση διενεργείται απα−
ραιτήτως παρουσία του επιθεωρητή και απαγορεύεται
η εκτέλεση αυτών σε θέση όπου προκαλείται όχληση
των περιοίκων.
5. Οι ΣΤΕΕΕΓΦ υποχρεούνται:
α) να ενημερώνουν την ΠΥΑΑΜ, κάθε μήνα για τα απο−
τελέσματα των επιθεωρήσεων που έχουν διενεργήσει.
β) να χορηγούν στο Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρή−
σεων τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων που έχουν
διενεργήσει, στη μορφή και σε χρόνο που τους ζητηθεί.
γ) να χορηγούν στην ΠΥΑΑΜ οποιαδήποτε άλλα στοι−
χεία ζητηθούν (στατιστικά, αποκλίσεων κ.λπ.) προκειμέ−
νου να χρησιμοποιηθούν για τον έγκαιρο προγραμματι−
σμό και την παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων
επιθεωρήσεων.
δ) να καταβάλλουν στο Εργαστήριο Αναφοράς Επι−
θεωρήσεων:
αα) τις δαπάνες ελέγχου τους για την παροχή ή την
ανανέωση της εξουσιοδότησής τους, οι οποίες κατα−
βάλλονται με την υποβολή της σχετικής αίτησης και
ββ) το κόστος ετήσιας επιτήρησης, το οποίο καταβάλ−
λεται τον πρώτο μήνα κάθε έτους ξεκινώντας από το
πρώτο έτος μετά την εξουσιοδότηση και για τα επόμενα
τέσσερα (4) έτη, όπως αυτά ορίζονται στην παράγραφο
2 του άρθρου 9.
Άρθρο 7
Εξοπλισμός των ΣΤΕΕΕΓΦ
1. Οι ΣΤΕΕΕΓΦ λειτουργούν σε σταθερές ή κινητές
εγκαταστάσεις και πρέπει να διαθέτουν τον εξοπλισμό
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙV.
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2. Ο εξοπλισμός και τα όργανα που χρησιμοποιούνται
κατά τις επιθεωρήσεις πρέπει να είναι διακριβωμένος
από τους επίσημους φορείς διακρίβωσης που έχουν
διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης.
Η διακρίβωση του εξοπλισμού και των οργάνων των
ΣΤΕΕΕΓΦ επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστή−
ματα που καθορίζονται από τον φορέα διακρίβωσης.
Την ευθύνη για την διακρίβωση του εξοπλισμού φέρει
ο ιδιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του ΣΤΕΕΕΓΦ.
Άρθρο 8
Προσωπικό των ΣΤΕΕΕΓΦ
1. Οι ΣΤΕΕΕΓΦ πρέπει να διαθέτουν το απαραίτητο
προσωπικό για την εκτέλεση των επιθεωρήσεων, απο−
τελούμενο από τουλάχιστον ένα άτομο που στο εξής
θα καλείται επιθεωρητής. Ο επιθεωρητής είναι κάτοχος
πτυχίου:
α) Πτυχίο Γεωπόνου εκπαιδευτικού ιδρύματος Πα−
νεπιστημιακού Τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο
αντίστοιχης ειδικότητας σχολής κράτους−μέλους της
Ε.Ε. ή χώρας εκτός Ε.Ε.
β) Δίπλωμα/πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού εκπαι−
δευτικού ιδρύματος Πανεπιστημιακού Τομέα της ημεδα−
πής ή ισότιμο δίπλωμα/πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας
σχολής κράτους−μέλους της Ε.Ε. ή χώρας εκτός Ε.Ε.
γ) Πτυχίο εκπαιδευτικού ιδρύματος Πανεπιστημιακού
Τομέα και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (ΜSc) ή διδα−
κτορικό (PhD) στον κλάδο των αγροτικών μηχανημάτων/
γεωργικής μηχανολογίας, ή ισότιμο τίτλο αντίστοιχης
ειδικότητας σχολής κράτους−μέλους της Ε.Ε. ή χώρας
εκτός Ε.Ε.
δ) Πτυχίο εκπαιδευτικού ιδρύματος Τεχνολογικού Το−
μέα (ΑΤΕΙ), Τμήματος Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσε−
ων ή Τμήματος Γεωργικής Μηχανολογίας και Υδάτινων
Πόρων ή Μηχανικής Βιοσυστημάτων ή πτυχίο αντίστοι−
χου Τμήματος Τεχνολογίας Γεωπονίας με βασική κατεύ−
θυνση τα γεωργικά μηχανήματα, της ημεδαπής ή ισό−
τιμο δίπλωμα/πτυχίο αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολής
κράτους−μέλους της Ε.Ε. ή χώρας εκτός Ε.Ε.
ε) Πτυχίο εκπαιδευτικού ιδρύματος Τεχνολογικού Το−
μέα (ΑΤΕΙ), Τμήματος Τεχνολογίας Γεωπονίας λοιπών
κατευθύνσεων ή Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας
σχολής κράτους−μέλους της Ε.Ε. ή χώρας εκτός Ε.Ε, με
γνώση αγροτικών μηχανημάτων που θα αποδεικνύεται
με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών αντίστοιχης κατεύθυν−
σης ή προϋπηρεσία στο αντικείμενο τουλάχιστον 2 ετών.
2. Ο επιθεωρητής του ΣΤΕΕΕΓΦ, ο οποίος παρίστα−
ται σε κάθε επιθεώρηση ΕΕΓΦ, είναι αρμόδιος για τις
ακόλουθες ενέργειες:
α) Την τήρηση του χρονοδιαγράμματος για τη διακρί−
βωση και τη συντήρηση του υφιστάμενου εξοπλισμού
του ΣΤΕΕΕΓΦ.
β) Την εφαρμογή των εγχειριδίων επιθεώρησης του
ΕΕΓΦ που εκδίδονται από το Εργαστήριο Αναφοράς
Επιθεωρήσεων.
γ) Την εκτέλεση των επιθεωρήσεων με βάση τα προ−
βλεπόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ του Ν. 4036/2012.
δ) Τη σύνταξη της Έκθεσης Τεχνικού Ελέγχου κατά
την επιθεώρηση.
ε) Την τήρηση των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας,
υγιεινής και προστασίας του περιβάλλοντος κατά τη
διάρκεια των επιθεωρήσεων.
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στ) Την επεξεργασία των αποτελεσμάτων και την αξι−
ολόγηση των ευρημάτων της επιθεώρησης μέσω της
συνταχθείσας Έκθεσης Τεχνικού Ελέγχου.
ζ) Τη σύνταξη και υπογραφή του Πιστοποιητικού Επι−
θεώρησης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V, το οποίο εκδίδεται
από τον ΣΤΕΕΕΓΦ.
η) Τη χορήγηση ειδικού αυτοκόλλητου σήματος κα−
ταλληλότητας (Sticker) οι προδιαγραφές του οποίου
περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, εφόσον η επιθεώ−
ρηση κριθεί επιτυχής.
θ) Την αποστολή αντιγράφων των Πιστοποιητικών Επι−
θεώρησης στις ΠΥΑΑΜ καθώς και προς το Εργαστήριο
Αναφοράς Επιθεωρήσεων εφόσον ζητηθούν από αυτό.
ι) Την τήρηση αρχείου επιθεωρήσεων του σταθμού
και τη συνεργασία του με το Εργαστήριο Αναφοράς
Επιθεωρήσεων σε πιθανό έλεγχο.
3. Ο επιθεωρητής υποχρεούται να παρακολουθεί
προγράμματα κατάρτισης, για την επικαιροποίηση των
γνώσεών του σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας
Διεύθυνσης του ΥΠΑΠΕΝ.
4. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ΣΤΕΕΕΓΦ
είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον επιθεωρητή, οι
οποιεσδήποτε οικονομικές επιβαρύνσεις (π.χ. κόστος
διακρίβωσης εξοπλισμού, Κόστος Ετήσιας Επιτήρησης
από το Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων, δαπά−
νες ελέγχου του ΣΤΕΕΕΓΦ από το Εργαστήριο Ανα−
φοράς Επιθεωρήσεων για την παροχή ή την ανανέωση
εξουσιοδότησης, κόστος κατάρτισης επιθεωρητή κ.λπ.)
βαρύνουν τον ιδιοκτήτη φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Οι
διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 45 του ν. 4036/2012
επιβάλλονται σε βάρος του ιδιοκτήτη, φυσικού ή νομικού
προσώπου, του ΣΤΕΕΕΓΦ.
Άρθρο 9
Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων
1. Το Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής του Ινστιτούτου
Εδαφοϋδατικών Πόρων (πρώην Ι.ΓΕ.Μ.Κ.) του ΕΛ.Γ.Ο. –
«ΔΗΜΗΤΡΑ», ως Εργαστήριο Αναφοράς Επιθεωρήσεων
του ΕΕΓΦ έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες και υποχρε−
ώσεις:
α) την κατάρτιση του εγχειριδίου επιθεώρησης ΕΕΓΦ
το οποίο χρησιμοποιείται για τη διενέργεια των επι−
θεωρήσεων. Στο εγχειρίδιο περιγράφονται οι μέθοδοι
και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας επιθεώρησης που
ακολουθούν οι ΣΤΕΕΕΓΦ, ώστε να ικανοποιούνται οι
απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 13790 ή του ΕΝ−ISO 16122.
β) τον έλεγχο και την παρακολούθηση της διαδικα−
σίας των επιθεωρήσεων που περιγράφεται στο άρθρο
10 καθώς και τον έλεγχο της ποιότητας αυτών, σύμ−
φωνα και με τα προβλεπόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ του
Ν. 4036/2012, με την πραγματοποίηση επιτόπιων δειγ−
ματοληπτικών επιθεωρήσεων σε ΣΤΕΕΕΓΦ καθώς και
σε ΕΕΓΦ που ο εν λόγω ΣΤΕΕΕΓΦ έχει επιθεωρήσει
και φέρει πιστοποιητικό επιθεώρησης και αυτοκόλλητο
σήμα καταλληλότητας.
γ) την έκδοση του πρακτικού ελέγχου του ΠΑΡΑΡ−
ΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ για τη χορήγηση εξουσιοδότησης σε
ΣΤΕΕΕΓΦ.
δ) την εισήγηση για ανάκληση της εξουσιοδότησης
σύμφωνα με την περίπτ. ε της παρ. 3 του άρθρου 6.
ε) την ενημέρωση της αρμόδιας Διεύθυνσης του
ΥΠΑΠΕΝ για τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών

ελέγχων και τυχόν παραβάσεων από τους ΣΤΕΕΕΓΦ για
την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
στ) την τήρηση πανελλαδικού μητρώου ΣΤΕΕΕΓΦ
το οποίο αποστέλλεται στην Αρμόδια Διεύθυνση του
ΥΠΑΠΕΝ οποτεδήποτε ζητηθεί.
ζ) τη χορήγηση μοναδικού αριθμού μητρώου ΣΤΕΕΕΓΦ,
σε κάθε ΣΤΕΕΕΓΦ που εξουσιοδοτείται για την εκτέλεση
επιθεωρήσεων.
2. Οι δαπάνες ελέγχου για κάθε παροχή ή ανανέωση
της εξουσιοδότησης ορίζονται σε 1700 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Το Κόστος Ετήσιας Επιτήρησης που καταβάλλεται από
τον ιδιοκτήτη του ΣΤΕΕΕΓΦ στο Εργαστήριο Αναφοράς
Επιθεωρήσεων καθορίζεται σε 300 ευρώ πλέον ΦΠΑ
ανά έτος.
Άρθρο 10
Επιθεωρήσεις ΕΕΓΦ, έκδοση πιστοποιητικού
επιθεώρησης και χορήγηση αυτοκόλλητου σήματος
καταλληλότητας
1. Ο ιδιοκτήτης του ΕΕΓΦ υποχρεούται να ακολου−
θεί το πρόγραμμα των τακτικών επιθεωρήσεων που
προβλέπει το άρθρο 22 του Ν. 4036/2012 και επιλέγει
ελεύθερα τον ΣΤΕΕΕΓΦ όπου θα πραγματοποιηθεί η
επιθεώρηση αυτού. Οι ΣΤΕΕΕΓΦ καθορίζουν τις συνθή−
κες και το βαθμό καθαριότητας που πρέπει να έχει ο
εξοπλισμός προς επιθεώρηση.
2. Οι ΣΤΕΕΕΓΦ διενεργούν τις επιθεωρήσεις στον
ΕΕΓΦ σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 6. Ο επιθεω−
ρητής κατά την επιθεώρηση συμπληρώνει την Έκθεση
Τεχνικού Ελέγχου του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VΙ ή VII. Μετά
το πέρας της επιθεώρησης εκδίδεται από τον ΣΤΕΕΕΓΦ
το πιστοποιητικό επιθεώρησης του ΠΑΡAΡΤΗΜΑΤΟΣ
V και χορηγείται όπου προβλέπεται το αυτοκόλλητο
σήμα καταλληλότητας – Sticker του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V.
3. Μετά την επιθεώρηση, ο επιθεωρητής προκειμένου
να χορηγήσει το πιστοποιητικό επιθεώρησης, κατατάσ−
σει τον ΕΕΓΦ σε μία από τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ι έως ΙV
του άρθρου 24 της αριθ. 8197/90920/22−7−2013 απόφα−
σης των Υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄1883), όπως ισχύει.
4. Οι ήσσονες και οι σημαντικές αποκλίσεις των ΚΑ−
ΤΗΓΟΡΙΩΝ ΙΙ και ΙΙΙ ορίζονται ειδικά στα Παραρτήματα
VI και VII.
5. Ο ΕΕΓΦ που έχει ενταχθεί στις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ι και
ΙΙ χρησιμοποιείται μέχρι την ημερομηνία της επόμενης
Επιθεώρησης. Ειδικά ο ΕΕΓΦ που έχει ενταχθεί στην
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ, εφόσον προσέλθει στην επόμενη τακτι−
κή επιθεώρηση χωρίς να έχουν γίνει οι προτεινόμενες
διορθώσεις των αποκλίσεων, κατατάσσεται στην ΚΑ−
ΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ.
6. Για τον ΕΕΓΦ που έχει ενταχθεί στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΙΙΙ ή IV, ο Επιθεωρητής του ΣΤΕΕΕΓΦ αποστέλλει το
Πιστοποιητικό Επιθεώρησης άμεσα στην ΠΥΑΑΜ για
ενημέρωση του ΜΕΕΓΦ αλλά και στα Περιφερειακά
Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου του
ΥΠΑΠΕΝ για χρήση στους ελέγχους αρμοδιότητάς τους.
7. Ο ιδιοκτήτης του ΕΕΓΦ πρέπει να είναι παρών κατά
την επιθεώρηση, ώστε να γνωρίζει τις ελλείψεις που
διαπιστώθηκαν και τις ενέργειες στις οποίες πρέπει
να προβεί για την αποκατάστασή τους. Στα διαστήμα−
τα μεταξύ των τακτικών επιθεωρήσεων, έχει την ευθύ−
νη συντήρησης, καλής λειτουργικής κατάστασης και
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κατάλληλης βαθμονόμησης του ΕΕΓΦ πριν από κάθε
εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων.
8. Τα Πιστοποιητικά Επιθεώρησης εκδίδονται εις τρι−
πλούν. Το ένα πιστοποιητικό δίδεται στον ιδιοκτήτη του
ΕΕΓΦ, το ένα κοινοποιείται στην ΠΥΑΑΜ και το τρίτο
τηρείται στο αρχείο του ΣΤΕΕΕΓΦ.
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9. Το κόστος της επιθεώρησης, το οποίο καθορίζεται
από τον ΣΤΕΕΕΓΦ, βαρύνει τον ιδιοκτήτη του ΕΕΓΦ.
Άρθρο 11
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας τα Παραρτήματα Ι έως VII.

Ʉʆʉʅɲ
Ʌɲʏʌʊʎ

ȰɌɀ

ɇʏʉɿʖɸʀɲ
ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ
(ȴ/ʆʍɻ- Ɉɻʄ.)

Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ
ȵȵȳɌ1

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɲʍʏɼʎ

Ȱʌɿɽʅʊʎ
ɇɸɿʌɳʎ

ȵʅʋʉʌɿʃɼ
Ƀʆʉʅɲʍʀɲ
0-5

5-10

>10

Ʌɲʄɲɿʊʏɻʏɲ (ɹʏɻ)
ȴɼʄʘʍɻ
ʋɿʍʏʊʏɻʏɲʎ
(ʋʌʊʏʐʋɲ, CE)

2

ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿ ʅʊʆʉ ʍʏɻ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʗɸʃɲʍʏɼʌʘʆ ʅɸɶɳʄʘʆ ʃɲʄʄɿɸʌɶɸɿʙʆ

3

Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ 3

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ: 5ɸʏɿɲ ɼ 3ɸʏɿɲ

Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ: ȾȰɈȸȳɃɆȻȰ Ȼ, II, III

ȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ Ȱʌʖɿʃɼʎ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ 4

Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ

3

Ʉʏɲʆ ɽɲ ʇɸʃɿʆɼʍʉʐʆ ʉɿ ɸʋɿɽɸʘʌɼʍɸɿʎ ʏʊʏɸ ʍʏʉʆ ʋʀʆɲʃɲ ɽɲ ʋʌʉʍʏɸɽʉʑʆ ʃɲɿ ɳʄʄɸʎ ʍʏɼʄɸʎ ʏɻʎ ʅʉʌʔɼʎ:

4

Ȱʌɿɽʅʊʎ
ȴɸʇɲʅɸʆʙʆ

ɍʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲ
ɷɸʇɲʅɸʆɼʎ
ʗɸʃɲʍʏɿʃʉʑ
ʐɶʌʉʑ (lt)

Aʌɿɽʅʊʎ
ɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆ

…

…

Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ ȵʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ȵʔɲʌʅʉɶɼʎ ȳɸʘʌɶɿʃʙʆ Ɍɲʌʅɳʃʘʆ: Ɏɸʃɲʍʏɼʌɲʎ ʅɸɶɳʄʘʆ ʃɲʄʄɿɸʌɶɸɿʙʆ (ʍʐʌʊʅɸʆʉʎ, ɲʆɲʌʏʙʅɸʆʉʎ, ɲʐʏʉʃɿʆʉʑʅɸʆʉʎ), Ɂɸʔɸʄʉʗɸʃɲʍʏɼʌɲʎ (ʍʐʌʊʅɸʆʉʎ,
ɲʆɲʌʏʙʅɸʆʉʎ, ɲʐʏʉʃɿʆʉʑʅɸʆʉʎ), ȱʄʄʉ (Ʌɸʌɿɶʌɳʗʏɸ: ʋ.ʖ. ʗɸʃɲʍʏɼʌɲʎ ɲʐʄʉʑ)

1

2

1

ɲ/ɲ

Ʉʆʉʅɲ /
ȵʋʙʆʐʅʉ

ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾȸ ȵɁɃɈȸɈȰ :
ȰɆɀɃȴȻɃɇ ɉɅȰȿȿȸȿɃɇ:
ɈȸȿȵɌɏɁɃ:
E-MAIL :

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȼ
Ʌʀʆɲʃɲʎ ʃɲʏɲɶʌɲʔɼʎ ɸʆ ʖʌɼʍɸɿ ȵʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ȵʔɲʌʅʉɶɼʎ ȳɸʘʌɶɿʃʙʆ Ɍɲʌʅɳʃʘʆ

ɀɼʃʉʎ
ɴʌɲʖɿʊʆʘʆ2
(m)
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ ȻȻ
Ʌʌɲʃʏɿʃʊ ɸʄɹɶʖʉʐ ʏʉʐ ɇʏɲɽʅʉʑ ȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ ȵʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ȵʔɲʌʅʉɶɼʎ ȳɸʘʌɶɿʃʙʆ
Ɍɲʌʅɳʃʘʆ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɈɃ ɅȰɆɃɁ ɅɆȰȾɈȻȾɃ ȵɍȵȻ 5ȵɈȸ Ȼɇɍɉ

ȿɃȳɃɈɉɅɃ Ɉʅɼʅɲʏʉʎ
ȳɸʘʌɶɿʃɼʎ ɀɻʖɲʆɿʃɼʎ –
ȵȿȳɃ-ȴȸɀȸɈɆȰ.

ɀɸ ʏʉ ʋɲʌʊʆ ʋɿʍʏʉʋʉɿʉʑʅɸ ʊʏɿ ʉ ɇʏɲɽʅʊʎ ȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ ȵʔɲʌʅʉɶɼʎ ȳɸʘʌɶɿʃʙʆ Ɍɲʌʅɳʃʘʆ
ʅɸ ʏɻʆ ɸʋʘʆʐʅʀɲ ……………………………………… ʃɲɿ ɹɷʌɲ ʏɻʆ ……………(ʋʄɼʌɻ ʏɲʖʐɷʌʉʅɿʃɼ
ɷɿɸʑɽʐʆʍɻ)……………………………………………. ɸʄɹɶʖɽɻʃɸ ʍɼʅɸʌɲ ʏɻʆ …… (ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ)…………
ɲʋʊ ʃʄɿʅɳʃɿʉ ʏʉʐ Ɉʅɼʅɲʏʉʎ ȳɸʘʌɶɿʃɼʎ ɀɻʖɲʆɿʃɼʎ ʏʉʐ Ȼʆʍʏɿʏʉʑʏʉʐ ȵɷɲʔʉʒɷɲʏɿʃʙʆ Ʌʊʌʘʆ
(ʋʌʙɻʆ Ȼ.ȳȵ.ɀ.Ⱦ.) ɶɿɲ ʏɿʎ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ ʋʉʐ ʉʌʀɺɸɿ ɻ ʐʋ’ ɲʌɿɽʅ ………… ɉʋʉʐʌɶɿʃɼ Ȱʋʊʔɲʍɻ
«ȵʋɿɽɸʘʌɼʍɸɿʎ ȵʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ȵʔɲʌʅʉɶɼʎ ȳɸʘʌɶɿʃʙʆ Ɍɲʌʅɳʃʘʆ» ʍɸ ʊʏɿ ɲʔʉʌɳ
ɲ) ʏʉʆ ɲʋɲʌɲʀʏɻʏʉ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ,
ɴ) ʏʉ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆʉ ʋʌʉʍʘʋɿʃʊ ʃɲɿ
ɶ) ʏɻ ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ ɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ
ʋʉʐ ɸʀʆɲɿ ɲʆɲɶʃɲʀɲ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ɸʋɿɽɸʘʌɼʍɸʘʆ ȵʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ȵʔɲʌʅʉɶɼʎ ȳɸʘʌɶɿʃʙʆ
Ɍɲʌʅɳʃʘʆ.
ɇʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ ɷɿɲʋɿʍʏʙɽɻʃɸ ʊʏɿ :
ɲ) ɷɿɲɽɹʏɸɿ ʏɲ ʃɳʏʘɽɿ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ ʊʌɶɲʆɲ:
1.

Ʉʌɶɲʆɲ ʅɹʏʌɻʍɻʎ ʅɼʃʉʐʎ.

2.

ɇʐʍʃɸʐɼ ɸʄɹɶʖʉʐ ʅɲʆʉʅɹʏʌʘʆ

3.

ɀɲʆʊʅɸʏʌɲ ɲʃʌɿɴɸʀɲʎ, ɶɿɲ ʏʉʆ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊ ʏʘʆ
ɲʋʘʄɸɿʙʆ ʋʀɸʍɻʎ ʍʏʉʐʎ ʍʘʄɼʆɸʎ
ɸʇɲʌʏɼʅɲʏɲ
ʙʍʏɸ
ʆɲ
ȵʌɶɲʄɸʀɲ ʃɲɿ ʍʐʆɷɸʏɿʃɳ
ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ʍʑʆɷɸʍɻ ʏʘʆ ɷɿɲʔʊʌʘʆ ʉʌɶɳʆʘʆ ʍʏʉʆ
ʋʌʉʎ ɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ
ɇʐʍʃɸʐɼ ɶɿɲ ʏɻ ʅɹʏʌɻʍɻ ʏɻʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆ
ʋʉʐ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʀʆɲɿ:
ɲ. ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ʖɸɿʌʉʃʀʆɻʏʉʎ ʃɲɿ ɲʏʉʅɿʃʊʎ. ȴʉʖɸʀʉ
ʊɶʃʉʐ ɴɲɽʅʉʆʉʅɻʅɹʆʉ ʃɲɿ ʖʌʉʆʊʅɸʏʌʉ
ɴ. ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ʋʉʐ ɷɿɸʆɸʌɶɸʀ ʏɻ ʅɹʏʌɻʍɻ ɸʋʀ ʏʉʐ
ʅɻʖɲʆɼʅɲʏʉʎ. Ʉʌɶɲʆʉ ɶɿɲ ʏʉʆ ʃɲɽʉʌɿʍʅʊ ʏɻʎ
ʋɲʌʉʖɼʎ ʏʘʆ ɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆ
ɶ. ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏɸʀ ʏɻʆ ɲʔɲʀʌɸʍɻ ʏʘʆ
ɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆ ɲʋʊ ʏʉ ʅɻʖɳʆɻʅɲ. Ɉʌɳʋɸɺɲ ɸʄɹɶʖʉʐ
ʏɻʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʏʘʆ ɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆ ɼ
ɷ. Ɉʌɳʋɸɺɲ ɶɿɲ ʏɻ ʅɹʏʌɻʍɻ ʏɻʎ ʉʅʉɿʉʅʉʌʔʀɲʎ ʏɻʎ
ʃɲʏɲʆʉʅɼʎ (ɲʐʏʊʅɲʏɻ ɼ ʖɸɿʌʉʃʀʆɻʏɻ, ʍʏɲɽɸʌɼ ɼ
ʍɳʌʘʍɻʎ).

4.

5.
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ɸ. ʖʌʉʆʊʅɸʏʌʉ, ʍʐʄʄɹʃʏɻ ʃɲɿ ɺʐɶʊ
6.

ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊ ɲʌʖɸʀʉ ʅɸ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʘʆ ɸʋɿɽɸʘʌɼʍɸʘʆ
ʃɲɿ ʏɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ɲʐʏʙʆ.

ȵʋɿʋʄɹʉʆ ɷɿɲɽɹʏɸɿ:
1. …………………
2. …………………. ʃ.ʉ.ʃ
ɴ) ɲʋɲʍʖʉʄɸʀ ɹʆɲʆ ɸʋɿɽɸʘʌɻʏɼ ʅɸ ʏɲ ʃɳʏʘɽɿ ʍʏʉɿʖɸʀɲ:
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ:
ȵɿɷɿʃɳ ʋʌʉʍʊʆʏɲ:
ɇʖɹʍɻ ȵʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸ ʏʉʆ ɇɈȵȵȵȳɌ:

ɶ)

ȵʀʆɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀ ʏɿʎ ɸʋɿɽɸʘʌɼʍɸɿʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻ
ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ
ȴɸʆ ɸʀʆɲɿ ʍɸ ɽɹʍɻ ʆɲ ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀ ʏɿʎ ɸʋɿɽɸʘʌɼʍɸɿʎ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɻ
ʅɸɽʉɷʉʄʉɶʀɲ

Ⱦɲʏʊʋɿʆ ʏʘʆ ɲʆʘʏɹʌʘ ʉ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ɲʆɲʔɸʌʊʅɸʆʉʎ ʃɿʆɻʏʊʎ/ʍʏɲɽɸʌʊʎ* ɇɈȵȵȵȳɌ

ʃʌʀʆɸʏɲɿ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉʎ ʋʌʉʎ ɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻ

ɷɸʆ ʃʌʀʆɸʏɲɿ ʃɲʏɳʄʄɻʄʉʎ ʋʌʉʎ ɸʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
ɉʋʉɶʌɲʔɼ ʃɲɿ ʍʔʌɲɶʀɷɲ ʏʉʐ
Ɉʅɼʅɲʏʉʎ ȳɸʘʌɶɿʃɼʎ ɀɻʖɲʆɿʃɼʎ ʏʉʐ
ȵȿȳɃ- ȴȸɀȸɈɆȰ

* ɷɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʊʏɿ ɷɸʆ ɿʍʖʑɸɿ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ ȻȻȻ
ȵʇʉʐʍɿʉɷʊʏɻʍɻ ɇʏɲɽʅʉʑ ȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ ȵʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ȵʔɲʌʅʉɶɼʎ ȳɸʘʌɶɿʃʙʆ Ɍɲʌʅɳʃʘʆ
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ

ɈȻɈȿɃɇ ȾȰȻ ɇɈɃȻɍȵȻȰ Ɉȸɇ ɅɉȰȰɀ

ȵɂɃɉɇȻɃȴɃɈȸɇȸ ɇɈȰȺɀɃɉ ȵɅȻȺȵɏɆȸɇȸɇ ȵɂɃɅȿȻɇɀɃɉ ȵɌȰɆɀɃȳȸɇ
ȳȵɏɆȳȻȾɏɁ ɌȰɆɀȰȾɏɁ

ɀɸ ʏɻʆ ʋɲʌʉʑʍɲ ʃɲɿ ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎ ʐʋʊʗɻ ʏʉ ɲʋʊ …….(ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ)………… Ʌʌɲʃʏɿʃʊ
ȵʄɹɶʖʉʐ ʋʉʐ ɹʖɸɿ ʍʐʆʏɳʇɸɿ ʏʉ Ɉʅɼʅɲ ȳɸʘʌɶɿʃɼʎ ɀɻʖɲʆɿʃɼʎ ʏʉʐ ȵȿȳɃ ȴȸɀȸɈɆȰ, ɶɿɲ
ʏʉʆ ʃɿʆɻʏʊ/ ʍʏɲɽɸʌʊ* ɇʏɲɽʅʊ ȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ ȵʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ȵʔɲʌʅʉɶɼʎ ȳɸʘʌɶɿʃʙʆ
Ɍɲʌʅɳʃʘʆ ʅɸ ʏɻʆ ɸʋʘʆʐʅʀɲ ………………….. …………………………………………………..ʋʉʐ
ɸɷʌɸʑɸɿ ʍʏɻʆ ʉɷʊ ……(ʋʄɼʌɻ ʏɲʖ. ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ)………………………….., ɸʇʉʐʍɿʉɷʉʏʉʑʅɸ
ʏʉʆ ʋɲʌɲʋɳʆʘ ɇɈȵȵȵȳɌ ɶɿɲ ʏɻʆ ɸʃʏɹʄɸʍɻ ɸʋɿɽɸʘʌɼʍɸʘʆ ȵʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ȵʔɲʌʅʉɶɼʎ
ȳɸʘʌɶɿʃʙʆ ʔɲʌʅɳʃʘʆ, ʅɸ ʐʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʋɲʌʉʐʍʀɲ ʏʉʐ ɸʋɿɽɸʘʌɻʏɼ ʃɲɿ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ
ʏɿʎ ʋʌʉɷɿɲɶʌɲʔɹʎ ʋʉʐ ʉʌʀɺɸɿ ɻ ʐʋ’ ɲʌɿɽ. …………………….

ɉʋʉʐʌɶɿʃɼ Ȱʋʊʔɲʍɻ

«ȵʋɿɽɸʘʌɼʍɸɿʎ ȵʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ȵʔɲʌʅʉɶɼʎ ȳɸʘʌɶɿʃʙʆ Ɍɲʌʅɳʃʘʆ»

Ƀ ɅɆɃȽɇɈȰɀȵɁɃɇ Ɉȸɇ ɅɉȰȰɀ
ɃɁɃɀȰɈȵɅɏɁɉɀɃ
ɉɅɃȳɆȰɌȸ

* ɷɿɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʊʏɿ ɷɸʆ ɿʍʖʑɸɿ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ IV
ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ʃɲɿ ʊʌɶɲʆɲ ʏʘʆ ɇɈȵȵȵȳɌ

ȳɿɲ ʏɻ ɷɿɸʇɲɶʘɶɼ ʏʘʆ ɸʋɿɽɸʘʌɼʍɸʘʆ ʉ ɇɈȵȵȵȳɌ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɹʖɸɿ ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ ʏʉʆ
ɲʃʊʄʉʐɽʉ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ:
Ȱ. ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳ
1. Ʉʌɶɲʆɲ ʅɹʏʌɻʍɻʎ ʅɼʃʉʐʎ.
2. ɇʐʍʃɸʐɼ ɸʄɹɶʖʉʐ ʅɲʆʉʅɹʏʌʘʆ
3. ɀɲʆʊʅɸʏʌɲ ɲʃʌɿɴɸʀɲʎ, ɶɿɲ ʏʉʆ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊ ʏʘʆ ɲʋʘʄɸɿʙʆ ʋʀɸʍɻʎ ʍʏʉʐʎ
ʍʘʄɼʆɸʎ
4. ȵʌɶɲʄɸʀɲ ʃɲɿ ʍʐʆɷɸʏɿʃɳ ɸʇɲʌʏɼʅɲʏɲ ʙʍʏɸ ʆɲ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ʍʑʆɷɸʍɻ ʏʘʆ
ɷɿɲʔʊʌʘʆ ʉʌɶɳʆʘʆ ʍʏʉʆ ʋʌʉʎ ɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ
5. ɇʐʍʃɸʐɼ ɶɿɲ ʏɻ ʅɹʏʌɻʍɻ ʏɻʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆ ʋʉʐ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ ɸʀʆɲɿ:
i. ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ʖɸɿʌʉʃʀʆɻʏʉʎ ʃɲɿ ɲʏʉʅɿʃʊʎ. ȴʉʖɸʀʉ ʊɶʃʉʐ ɴɲɽʅʉʆʉʅɻʅɹʆʉ
ʃɲɿ ʖʌʉʆʊʅɸʏʌʉ ɼ
ii. ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ʋʉʐ ɷɿɸʆɸʌɶɸʀ ʏɻ ʅɹʏʌɻʍɻ ɸʋʀ ʏʉʐ ʅɻʖɲʆɼʅɲʏʉʎ. Ʉʌɶɲʆʉ ɶɿɲ ʏʉʆ
ʃɲɽʉʌɿʍʅʊ ʏɻʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʏʘʆ ɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆ ɼ
iii. ȵʇʉʋʄɿʍʅʊʎ ʋʉʐ ɲʋɲɿʏɸʀ ʏɻʆ ɲʔɲʀʌɸʍɻ ʏʘʆ ɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆ ɲʋʊ ʏʉ ʅɻʖɳʆɻʅɲ.
Ɉʌɳʋɸɺɲ ɸʄɹɶʖʉʐ ʏɻʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʏʘʆ ɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆ ɼ
iv. Ɉʌɳʋɸɺɲ ɶɿɲ ʏɻ ʅɹʏʌɻʍɻ ʏɻʎ ʉʅʉɿʉʅʉʌʔʀɲʎ ʏɻʎ ʃɲʏɲʆʉʅɼʎ (ɲʐʏʊʅɲʏɻ ɼ
ʖɸɿʌʉʃʀʆɻʏɻ, ʍʏɲɽɸʌɼ ɼ ʍɳʌʘʍɻʎ) ɼ
v. ʖʌʉʆʊʅɸʏʌʉ, ʍʐʄʄɹʃʏɻʎ ʃɲɿ ɺʐɶʊʎ
ɇʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɸʄɹɶʖʉʐ ʏɻʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʏʘʆ ɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆ ʍɸ ɸɿɷɿʃɼ ʏʌɳʋɸɺɲ (ɸʃʏʊʎ ʏʉʐ
ʅɻʖɲʆɼʅɲʏʉʎ) ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ɻ ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲ ʅɸʏɲʇʑ ɷɿɲʔʊʌʘʆ ɇɈȵȵȵȳɌ (ʐʋɸʌɶʉʄɲɴʀɲ).
Ɉɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ ɽɲ ɷʀɷʉʆʏɲɿ ɸʆʐʋʊɶʌɲʔɲ ʃɲɿ ɽɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏɻʆ ɹʃɽɸʍɻ
ɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ ʉ ʏʀʏʄʉʎ ʏʉʐ ʍʏɲɽʅʉʑ ʋʉʐ ɷɿɸʆɼʌɶɻʍɸ ʏʉʆ ɹʄɸɶʖʉ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɲ
ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʉʐ ɸʋɿɽɸʘʌɻʏɼ.
6. Ʉʌɶɲʆɲ ʅɹʏʌɻʍɻʎ «Ȼʃɲʆʊʏɻʏɲʎ» ʏɻʎ ɲʆʏʄʀɲʎ
ɲ. Ɇʉʊʅɸʏʌʉ
ɴ. ɀɲʆʊʅɸʏʌʉ ɲʃʌɿɴɸʀɲʎ
7. ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʊ ɲʌʖɸʀʉ ʅɸ ʏɲ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʘʆ ɸʋɿɽɸʘʌɼʍɸʘʆ ʃɲɿ ʏɲ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏɲ
ɲʐʏʙʆ.
Ȳ. Ʌʌʉɲɿʌɸʏɿʃɳ
1. Ʉʌɶɲʆɲ ɶɿɲ ʏʉʆ ʋʌʉʍɷɿʉʌɿʍʅʊ ʏɻʎ ʃɲʏɲʃʊʌʐʔɻʎ ɷɿɲʍʋʉʌɳʎ
2. Ʌʄɻʌʉʔʉʌɿɲʃʊ ʍʑʍʏɻʅɲ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ɷɸɷʉʅɹʆʘʆ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ V
ȾȵɌȰȿȰȻɃ Ȱʚ: Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ
ȿɃȳɃɈɉɅɃ / ȵɅɏɁɉɀȻȰ ɇɈȵȵȵȳɌ
(ʍʏʉɿʖɸʀɲ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ, ȰɌɀ)

ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɈȻȾɃ ȵɅȻȺȵɏɆȸɇȸɇ
ȵʋɿɽɸʘʌɼɽɻʃɸ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ ʏɻʎ ʉɷɻɶʀɲʎ 2009/128/ȵȵ

ɇʏʉɿʖɸʀɲ ȵʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ȵʔɲʌʅʉɶɼʎ ȳɸʘʌɶɿʃʙʆ Ɍɲʌʅɳʃʘʆ:
x Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ ȵȵȳɌ:
x Ȱʌɿɽʅʊʎ ɇɸɿʌɳʎ:
x Ȱʌɿɽʅʊʎ ɀɻʏʌʙʉʐ: (ʋ.ʖ. ȾɃȷȰɁȸ 120, ȺȵɇɅɆɏɈȻȰ 933, ɀȵɇɇȸɁȻȰ 569)
ɇʏʉɿʖɸʀɲ Ȼɷɿʉʃʏɼʏɻ:
x Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ:
x ȰɌɀ:
x ȴ/ʆʍɻ:
x ʏɻʄɹʔʘʆɲ:
ɇʏʉɿʖɸʀɲ ɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ:
x ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ
x ȵʋɿʏʐʖɼʎ ɼ ʅɻ ɸʋɿʏʐʖɼʎ
x ȶʆʏɲʇɻ ʍɸ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ: Ȼ ɼ ȻȻ ɼ ȻȻȻ ɼ ȻV
x Ȼʍʖʑɸɿ ʅɹʖʌɿ:
Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ:
ɇɻʅɸɿʙʆʉʆʏɲɿ ʉɿ ʋɲʌɲʃɳʏʘ ɸʄʄɸʀʗɸɿʎ/ ɲʋʉʃʄʀʍɸɿʎ
1…..
2….
3.…
………………….
ʋʉʐ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ɲʋʉʃɲʏɲʍʏɲɽʉʑʆ ʅɹʖʌɿ ʏɻʆ ɸʋʊʅɸʆɻ ɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻ
Ƀ Ȼɷɿʉʃʏɼʏɻʎ:
ȶʄɲɴɲ ɶʆʙʍɻ ʏʘʆ ɲʋʉʏɸʄɸʍʅɳʏʘʆ ʏɻʎ ɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ
ʃɲɿ ʏʘʆ ɲʋʉʃʄʀʍɸʘʆ ʏɿʎ ʉʋʉʀɸʎ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ɲʋʉʃɲʏɲʍʏɼʍʘ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɿʎ ʐʋʉɷɸʀʇɸɿʎ ʏʉʐ ɇɈȵȵȳɌ
ʃɲɿ ʏɲ ʋʌʉɴʄɸʋʊʅɸʆɲ ʍʏɿʎ ɿʍʖʑʉʐʍɸʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ
ɉʋʉɶʌɲʔɼ:

ȈĳȡĮȖȓįĮ
ȈȉǼǼǼīĭ

Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ ʃɲɿ ɉʋʉɶʌɲʔɼ
ȵʋɿɽɸʘʌɻʏɼ
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ȾȵɌȰȿȰȻɃ Ȳʚ: Ȱʐʏʉʃʊʄʄɻʏʉ ɇɼʅɲ Ⱦɲʏɲʄʄɻʄʊʏɻʏɲʎ (Sticker)

ɅɆɃȴȻȰȳɆȰɌȵɇ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

ɇʖɼʅɲ: ʃʐʃʄɿʃʊ.
ȴɿɲʍʏɳʍɸɿʎ: 18 ɸʃɲʏʉʍʏɳ ɷɿɳʅɸʏʌʉʎ.
ɉʄɿʃʊ: Ȱʐʏʉʃʊʄʄɻʏʉ ɲɷɿɳɴʌʉʖʉ ʃɲɿ ɲʆɸʇʀʏɻʄʉ, ʐʗɻʄɼʎ ɲʆʏʉʖɼʎ, ʏʑʋʉʐ ȾɈȵɃ.
Ʌɸʌɿʅɸʏʌɿʃɳ ʏʉʐ ɲʋɳʆʘ ɻʅɿʃʐʃʄʀʉʐ ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʅɸ ʃɸʔɲʄɲʀɲ ɹʆʏʉʆɲ
ɶʌɳʅʅɲʏɲ: «ȰɉɈɃȾɃȿȿȸɈɃ ɇȸɀȰ ȾȰɈȰȿȿȸȿɃɈȸɈȰɇ».
ɇɸ ʉʅʊʃɸʆʏʌʉ ʃʑʃʄʉ ɷɿɲʅɹʏʌʉʐ 6 ɸʃɲʏʉʍʏʙʆ ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʏʉ ɹʏʉʎ ʏɻʎ ɸʋʊʅɸʆɻʎ
ɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ.
ɇɸ ɸʄɸʑɽɸʌʉ ʖʙʌʉ ʏʉʐ ɸʋɳʆʘ ɻʅɿʃʐʃʄʀʉʐ ʏʐʋʙʆɸʏɲɿ ʍɸ ʋʄɲʀʍɿʉ ɷɿɲʍʏɳʍɸʘʆ
7ɍ3.5 ɸʃɲʏʉʍʏɳ, ɻ ɸʋʘʆʐʅʀɲ ʏʉʐ ɇɈȵȵȵȳɌ ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɲ ʋʄɼʌɻ ʍʏʉɿʖɸʀɲ ʏʉʐ
(Ɉɲʖ. ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ, ȰɌɀ, ȿɸʋʏʉʅɹʌɸɿɸʎ ɸʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ, ʏɻʄɹʔʘʆʉ, e-mail ʃʄʋ) .
ɇʏɻʆ ɸʄɸʑɽɸʌɻ ɷɸʇɿɳ ʋʄɸʐʌɳ ʏʉʐ ɸʋɳʆʘ ɻʅɿʃʐʃʄʀʉʐ, ʏʐʋʙʆɸʏɲɿ
ɲʄʔɲʌɿɽʅɻʏɿʃʊʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ʍɸ ʃɳɽɸ ɹʆɲ ɲʐʏʉʃʊʄʄɻʏʉ ʍɼʅɲ ʃɲʏɲʄʄɻʄʊʏɻʏɲʎ, ʅɸ
ʏɻʆ ʅʉʌʔɼ: ɍɍɍ ɉɉɉ 0001, ʊʋʉʐ ɍɍɍ ʏɲ ɲʆɲɶʆʘʌɿʍʏɿʃɳ ɶʌɳʅʅɲʏɲ ʏɻʎ
ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼʎ ɸʆʊʏɻʏɲʎ ʊʋʉʐ ɹʖɸɿ ʏɻʆ ɹɷʌɲ ʏʉʐ ʉ ɇɈȵȵȵȳɌ ʊʋʘʎ ʃɲɽʉʌʀɺʉʆʏɲɿ
ʋɲʌɲʃɳʏʘ, ɉɉɉ ʉ ʅʉʆɲɷɿʃʊʎ ɲʌɿɽʅʊʎ ʅɻʏʌʙʉʐ ɇɈȵȵȵȳɌ ʅɸ ʏʉʆ ʉʋʉʀʉ
ʃɲʏɲʖʘʌɸʀʏɲɿ ʉ ɇɈȵȵȵȳɌ ʍʏʉ ʅɻʏʌʙʉ ʋʉʐ ɷɿɲʏɻʌɸʀ ʏʉ ȵʌɶɲʍʏɼʌɿʉ Ȱʆɲʔʉʌɳʎ
ȵʋɿɽɸʘʌɼʍɸʘʆ, ɲʃʉʄʉʐɽʉʑʅɸʆɲ ɲʋʊ ɲʑʇʉʆʏɲ ʏɸʏʌɲʗɼʔɿʉ ʍɸɿʌɿɲʃʊ ɲʌɿɽʅʊ.
ɇʏʉ ʃɳʏʘ ɻʅɿʃʑʃʄɿʉ, ʐʋʉɷɸɿʃʆʑɸʏɲɿ ʅɸ ɸɶʃʉʋɼ ʉ ʅɼʆɲʎ ʅɹʖʌɿ ʏʉ ʏɹʄʉʎ ʏʉʐ
ʉʋʉʀʉʐ ʉʔɸʀʄɸɿ ʉ ȵȵȳɌ ʆɲ ɹʖɸɿ ʃɳʆɸɿ ʏɻʆ ɸʋʊʅɸʆɻ ɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻ.
Ɉʉ ɲʐʏʉʃʊʄʄɻʏʉ ʍɼʅɲ ʃɲʏɲʄʄɻʄʊʏɻʏɲʎ, ɸʋɿʃʉʄʄɳʏɲɿ ʍɸ ɸʅʔɲʆɹʎ ʍɻʅɸʀʉ ʍʏɻ
ɷɸʇɲʅɸʆɼ ʏʉʐ ʗɸʃɲʍʏɿʃʉʑ ʐɶʌʉʑ. Ȱʆ ʏʉ ɲʐʏʉʃʊʄʄɻʏʉ ʃɲʏɲʍʏʌɲʔɸʀ ɲʋʊ
ɲʏʑʖɻʅɲ, ʉ ɿɷɿʉʃʏɼʏɻʎ ɸʆɻʅɸʌʙʆɸɿ ʏʉʆ ʔʉʌɹɲ ɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ ʋʌʉʃɸɿʅɹʆʉʐ ʆɲ
ɲʆʏɿʃɲʏɲʍʏɲɽɸʀ, ʖʘʌʀʎ ʃɲʅʀɲ ʃɲɽʐʍʏɹʌɻʍɻ.

Ȱʌʖɿʃɳ Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆ ȵʆʉʏɼʏʘʆ:
ȰȻɈɏȿ/ɁȻȰɇ: ȰȻɈ, ȰɆȳɃȿȻȴɃɇ: ȰɆȳ, ȰɆȾȰȴȻȰɇ: ȰɆȾ, ȰɆɈȰɇ : ȰɆɈ, ȰɈɈȻȾȸɇ: ȰɈɈ,
ȰɍȰÏȰɇ: ȰɍȰ, ȲɃȻɏɈȻȰɇ : ȲɃȻ, ȳɆȵȲȵɁɏɁ: ȳɆȵ, ȴɆȰɀȰɇ : ȴɆȰ, ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ ɁɃɈȻɃɉ
ȰȻȳȰȻɃɉ (Ʌ.ȵ. ɆɃȴɃɉ): ȴɏȴ, ȵȲɆɃɉ (ȰȿȵɂȰɁȴɆɃɉɅɃȿȸ ȾȰȻ ɃɆȵɇɈȵȻȰȴȰ): ȵȲɆ,
ȵɉȲɃȻȰɇ :ȵɉȲ, ȵɉɆɉɈȰɁȻȰɇ : ȵɉɆ, ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ ȻɃɁȻɏɁ ɁȸɇɏɁ (Ʌ.ȵ. ȷȰȾɉɁȺɃɉ):
ȷȰȾ,
ȸȿȵȻȰɇ: ȸȿȵ, HMAȺIAɇ :ȸɀȰ, ȸɆȰȾȿȵȻɃɉ:ȸɆȰ, ȺȵɇɅɆɏɈȻȰɇ: ȺȵɅ,
Ⱥȵɇ/ɁȻȾȸɇ: Ⱥȵɇ, ȻɏȰɁɁȻɁɏɁ: ȻɏȰ, ȾȰȲȰȿȰɇ:ȾȰȲ, ȾȰɆȴȻɈɇȰɇ: ȾȰɆ, ȾȰɇɈɃɆȻȰɇ:
ȾȰɇ, ȾȵɆȾɉɆȰɇ: ȾȵɆ, ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ ȻɃɁȻɏɁ ɁȸɇɏɁ (Ʌ.ȵ. ȾȵɌȰȿȿȸɁȻȰɇ): ȾȵɌ,
ȾȻȿȾȻɇ: ȾȻȿ, ȾɃȷȰɁȸɇ: ȾɃȷ, ȾɃɆȻɁȺȻȰɇ: ȾɃɆ, ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ ɁɃɈȻɃɉ ȰȻȳȰȻɃɉ (Ʌ.ȵ.
ɇɉɆɃɉ): ɇɉɆ, ȿȰȾɏɁȻȰɇ: ȿȰȾ, ȿȰɆȻɇȰɇ: ȿȰɆ, ȿȰɇȻȺȻɃɉ: ȿȰɇ, ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ ȲɃɆȵȻɃɉ
ȰȻȳȰȻɃɉ (Ʌ.ȵ. ȿȵɇȲɃɉ): ȿȵɇ, ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ ȻɃɁȻɏɁ ɁȸɇɏɁ (Ʌ.ȵ. ȿȵɉȾȰȴɃɇ): ȿȵɉ,
ɀȰȳɁȸɇȻȰɇ & ɇɅɃɆȰȴɏɁ: ɀȰȳ, ɀȵɇɇȸɁȻȰɇ (ȾȰȿȰɀȰɈȰ ȾȰȻ ɈɆȻɌȻȿȿȻȰ –
ȾɉɅȰɆȻɇȻȰ): ɀȵɇ, ɂȰɁȺȸɇ: ɂȰɁ, ɅȵȿȿȰɇ (ȵȴȵɇɇȰ ȾȰȻ ȳȻȰɁȻɈɇȰ): Ʌȵȿ, ɅȻȵɆȻȰɇ: ɅȻȵ,
ɅɆȵȲȵȷȰɇ:ɅɆȵ, ɆȵȺɉɀɁȸɇ: ɆȵȺ, ɆɃȴɃɅȸɇ: ɆɃȴ, ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ ȲɃɆȵȻɃɉ ȰȻȳȰȻɃɉ
(Ʌ.ȵ. ɇȰɀɃɉ): ɇȰɀ, ɇȵɆɆɏɁ: ɇȵɆ, ɈɆȻȾȰȿɏɁ: ɈɆȻ, ɌȺȻɏɈȻȴȰɇ: ɌȺȻ, ɌȿɏɆȻɁȰɇ:
Ɍȿɏ, ɌɏȾȻȴȰɇ: ɌɏȾ, ɍȰȿȾȻȴȻȾȸɇ: ɍȰȿ, ɍȰɁȻɏɁ: ɍȰɁ, ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ ȲɃɆȵȻɃɉ
ȰȻȳȰȻɃɉ (Ʌ.ȵ. ɍȻɃɉ): ɍȻɃ.
Ʌɲʌɲʏʀɽɸʏɲɿ ʍʖɸʏɿʃʊ ʐʋʊɷɸɿɶʅɲ ɶɿɲ ʏɻ ɷɿɸʐʃʊʄʐʆʍɻ ʏʘʆ ɸʆɷɿɲʔɸʌʉʅɹʆʘʆ

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ
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2.3 Ȳɲʄɴʀɷɲ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ (ɸɳʆ ʐʋɳʌʖɸɿ)
2.4 ȴɿɲʌʌʉɹʎ

x

x

x

x

2.2 Ʌʌʊʃʄɻʍɻ ɷʉʆɼʍɸʘʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʆʏʄʀɲ

2.1.ɴ. Ȱʆɳʄʐʍɻ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲʎ ɲʆʏʄʀɲʎ ʅɸ
ʅɲʆʊʅɸʏʌʉ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ʍʏʉʐʎ ɴʌɲʖʀʉʆɸʎ

1. ȵɂȰɆɈȸɀȰɈȰ ɀȵɈȰȴɃɇȸɇ ȻɇɍɉɃɇ
1.1 Ɋʋɲʌʇɻ ʋʌʉʔʐʄɲʃʏɼʌɲ ɷʐʆɲʅʉɷʊʏɻ
(P.T.O.) ʃɲɿ ʋʌʉʔʐʄɲʃʏɼʌɲ
ɷʐʆɲʅʉʄɼʋʏɻ (P.I.C.)
1.1.ɲ. Ɍɽʉʌɹʎ ʍʏɲ ɸʇɲʌʏɼʅɲʏɲ ɳʇʉʆɲ,
ʏɲʖʐʍʑʆɷɸʍʅʉʐʎ, ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɲʍʔɳʄɿʍɻʎ
1.1.ɴ. ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ & ʔɽʉʌɹʎ
ʋʌʉʔʐʄɲʃʏɼʌɲ
1.1.ɶ. Ɋʋɲʌʇɻ ɷɿɳʏɲʇɻʎ ɲʆɳʍʖɸʍɻʎ
ʋɸʌɿʍʏʌʉʔɼʎ ʋʌʉʔʐʄɲʃʏɼʌɲ
1.2 Ɋʋɲʌʇɻ ɷɿɳʏɲʇɻʎ ʍʏɼʌɿʇɻʎ ʏʉʐ ɳʇʉʆɲ
P.T.O.
2. ȰɁɈȿȻȰ
2.1 Ȼʃɲʆʊʏɻʏɲ ɲʆʏʄʀɲʎ
2.1.ɲ. ɀɹʏʌɻʍɻ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲʎ ɲʆʏʄʀɲʎ ʅɸ
ʌʉʊʅɸʏʌʉ

Ȱʋɲʀʏɻʍɻ

Ƀʋʏɿʃʊʎ
ɹʄɸɶʖʉʎ ʉʌɽɼʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

x

x

ɀɹʏʌɻʍɻ

ȵʇɲʍʔɲʄʀɺɸʏɲɿ
ʍʏɲɽɸʌɼ
ʋɲʌʉʖɼ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ;
ʍʏʉ ʅɸʏʌɻʏɼ
ʋʀɸʍɻʎ

ɉʋʊɷɸɿʇɻ
ɁȰȻ

ɃɍȻ

Ȼʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ

x

x

ȹʍʍʉʆɸʎ
(ȾȰɈ. ȻȻ)

x

x

x

x

x

x

ɇɻʅɲʆʏɿʃɹʎ
(ȾȰɈ. ȻȻȻ)

Ȱʋʉʃʄʀʍɸɿʎ

ȴɸʃʏɼ ʃɲɿ ɻ ɷɼʄʘʍɻ
ʏʉʐ ʖʌɼʍʏɻ

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ

ɇʏʉʆ ʋʀʆɲʃɲ ʋʉʐ ɲʃʉʄʉʐɽɸʀ ʋɲʌɲɽɹʏʉʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ (ʐɶɸʀɲʎ, ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʃɲɿ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎ ) ʋʉʐ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ, ɸʆʙ ʍɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿ ʅɸ
ʏɻʆ ɹʆɷɸɿʇɻ «x» ɸɳʆ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻ ɶʀʆɸʏɲɿ ɲʋʄɳ ʉʋʏɿʃʊʎ ɹʄɸɶʖʉʎ ʏɻʎ ʉʌɽɼʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɼ ɸɳʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʅɹʏʌɻʍɻ.

ȶʃɽɸʍɻ Ɉɸʖʆɿʃʉʑ ȵʄɹɶʖʉʐ ʗɸʃɲʍʏɼʌɲ ʅɸɶɳʄʘʆ ʃɲʄʄɿɸʌɶɸɿʙʆ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ ȳ ʏʉʐ ʆ.4036/2012 ʃɲɿ ʏʉ ʋʌʊʏʐʋʉ ȵɁ 13790-1:2003

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ VȻ
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4. ȴȵɂȰɀȵɁȸ ɎȵȾȰɇɈȻȾɃɉ ɉȳɆɃɉ
4.1 ȴɿɲʌʌʉɼ ɲʋʊ ʏɻ ɷɸʇɲʅɸʆɼ ɼ ʏɻʆ ʉʋɼ
ʋʄɼʌʘʍɻʎ
4.2 Ɋʋɲʌʇɻ ʔʀʄʏʌʉʐ ʍɸ ʃɲʄɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʍʏɻʆ ʉʋɼ ʋʄɼʌʘʍɻʎ
4.3 Ɋʋɲʌʇɻ ʋʄɹɶʅɲʏʉʎ ʍʏʉ ɷʉʖɸʀʉ
ɸɿʍɲɶʘɶɼʎ ʖɻʅɿʃʙʆ
4.4 Ɋʋɲʌʇɻ ɷɿɳʏɲʇɻʎ ɸʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎ
ʋʀɸʍɻʎ
4.5 Ɋʋɲʌʇɻ ɸʐʃʌɿʆʙʎ ɲʆɲɶʆʙʍɿʅʉʐ
ɷɸʀʃʏɻ
4.6 Ɋʋɲʌʇɻ ɷɿɲʃʊʋʏɻ ɸʃʃɹʆʘʍɻʎ
4.7 Ⱦɲʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɴɲʄɴʀɷɲʎ
ɲʆʏɸʋɿʍʏʌʉʔɼʎ ʍʏɻ ɷɿɳʏɲʇɻ ʋʄɼʌʘʍɻʎ
(ɲʆ ʐʋɳʌʖɸɿ)
4.8 ȴʉʖɸʀʉ ɸɿʍɲɶʘɶɼʎ ʖɻʅɿʃʙʆ
4.8.ɲ. Ȱʋʉʐʍʀɲ ɷʉʖɸʀʉʐ
4.8.ɴ. ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɷʉʖɸʀʉʐ (ɲʇɿʊʋɿʍʏʉ)
4.9 ȴɿɳʏɲʇɻ ʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ ɷʉʖɸʀʘʆ
ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲʎ
4.9.ɲ. Ȱʋʉʐʍʀɲ ɷɿɳʏɲʇɻʎ
4.9.ɴ.ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɷɿɳʏɲʇɻʎ
(ɲʇɿʊʋɿʍʏɻ)

3. ȰɁȰȴȵɉɇȸ

2.4.ɲ. ȴɿɲʌʌʉɼ ʍʏɻʆ ɲʆʏʄʀɲ
2.4.ɴ. ȴɿɲʌʌʉɼ ʍʏɻʆ ɲʆɲʌʌʊʔɻʍɻ ʏɻʎ
ɲʆʏʄʀɲʎ
2.4.ɶ. ȴɿɲʌʌʉɼ ʍʏɻʆ ʃɲʏɳɽʄɿʗɻ ʏɻʎ
ɲʆʏʄʀɲʎ

Ȱʋɲʀʏɻʍɻ

ȵʔʊʍʉʆ
ʐʋɳʌʖɸɿ

x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

ȴɸʇɲʅɸʆɼ
ɶɸʅɳʏɻ ʍʏʉ
ʅɿʍʊ ʏɻʎ
ʖʘʌɻʏɿʃʊʏɻʏɲʎ

ɇɻʅɲʆʏɿʃɹʎ
(ȾȰɈ. ȻȻȻ)

x

ȹʍʍʉʆɸʎ
(ȾȰɈ. ȻȻ)

x

ɃɍȻ

x

ɁȰȻ

Ȱʋʉʃʄʀʍɸɿʎ

x

ɉʋʊɷɸɿʇɻ

x

ɀɹʏʌɻʍɻ

Ȼʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ

x

Ƀʋʏɿʃʊʎ
ɹʄɸɶʖʉʎ ʉʌɽɼʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ
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6.1.ɲ. ɇʏʉ ʃʑʃʄʘʅɲ ɲʆɲʌʌʊʔɻʍɻʎ
6.1.ɴ. ɀɸʏɲʇʑ ɲʆʏʄʀɲʎ ʃɲɿ ʖɸɿʌɿʍʏɻʌʀʉʐ
6.1.ɶ. ɇʏʉʐʎ ɴʌɲʖʀʉʆɸʎ ʗɸʃɲʍʅʉʑ
6.2 Ⱦɳʅʗɻ – Ȱʅʐʖɼ ɸʑʃɲʅʋʏʘʆ ʍʘʄɼʆʘʆ
7. ȴȻȸȺȸɇȸ (ɌȻȿɈɆȰɆȻɇɀȰ)
7.1 Ɍʀʄʏʌɲ ɲʆɲʌʌʊʔɻʍɻʎ & ʃɲʏɳɽʄɿʗɻʎ
7.1.ɲ. ɀɻ ʑʋɲʌʇɻ ʔʀʄʏʌʘʆ ʍʏɻʆ
ɲʆɲʌʌʊʔɻʍɻ
7.1.ɴ. ɀɻ ʑʋɲʌʇɻ ʔʀʄʏʌʘʆ ʍʏɻʆ
ʃɲʏɳɽʄɿʗɻ

x

x

x
x
x
x

x

x

x

x

ɇɻʅɲʆʏɿʃɹʎ
(ȾȰɈ. ȻȻȻ)

x

ȹʍʍʉʆɸʎ
(ȾȰɈ. ȻȻ)

x

ɀɹɶɿʍʏɻ
ɷʐʆɲʏɼ ʋʀɸʍɻ
ʏʉʐ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ

ɃɍȻ

Ȱʋʉʃʄʀʍɸɿʎ

x
x
x
x

x
x

5.3 Ⱦʄʀʅɲʃɲ ʅɸʏʌɻʏɼ ʋʀɸʍɻʎ
5.4 ȴɿɲʃʌɿʏɿʃʊʏɻʏɲ ʅɸʏʌɻʏɼ ʋʀɸʍɻʎ
5.5 ȴɿɳʅɸʏʌʉʎ ʅɸʏʌɻʏɼ ʋʀɸʍɻʎ
5.6 Ȱʃʌʀɴɸɿɲ ʅɸʏʌɻʏɼ ʋʀɸʍɻʎ
6. ɇɏȿȸɁȵɇ & ȵɉȾȰɀɅɈɃȻ ɇɏȿȸɁȵɇ

Ɋʋɲʌʇɻ ʃɲɿ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
Ɋʋɲʌʇɻ ʃɲɿ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ

ɁȰȻ

Ȼʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ

x
x
x
x

x

5.2.ɶ. Ɇʐɽʅɿʍʏɼʎ ʋʀɸʍɻʎ

6.1 ȴɿɲʌʌʉɹʎ

x

Ɋʋɲʌʇɻ ʃɲɿ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ

x

ɉʋʊɷɸɿʇɻ

Ȱʇɿʊʋɿʍʏɻ

x
x

ɀɹʏʌɻʍɻ

x

5.2.ɴ. Ȳɲʄɴʀɷɸʎ ɸʄɹɶʖʉʐ ɴʌɲʖɿʊʆʘʆ

ɆɉȺɀȻɇȸɇ
5.1 ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʃɲɿ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ
ɸʄɹɶʖʉʐ / ȴɿɲʌʌʉɹʎ
5.2 Ʉʌɶɲʆɲ ɸʄɹɶʖʉʐ ʗɸʃɲʍʅʉʑ
5.2.ɲ. Ⱦʑʌɿɲ ɴɲʄɴʀɷɲ ʏɲʐʏʊʖʌʉʆɻʎ
ɹʆɲʌʇɻʎ & ʋɲʑʍɻʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆ

5. ɇɉɇɈȸɀȰɈȰ ɀȵɈɆȸɇȸɇ, ȵȿȵȳɍɃɉ &

Ȱʋɲʀʏɻʍɻ

Ƀʋʏɿʃʊʎ
ɹʄɸɶʖʉʎ ʉʌɽɼʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ
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9.1 Ƀʅʉɿʉʅʉʌʔʀɲ ɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆ

ɃɍȻ

x

x

ȹʍʍʉʆɸʎ
(ȾȰɈ. ȻȻ)

x

ɇɻʅɲʆʏɿʃɹʎ
(ȾȰɈ. ȻȻȻ)

x

Ɉʑʋʉʎ,
ʅɹɶɸɽʉʎ, ʐʄɿʃʊ,
ʋʌʉɹʄɸʐʍɻ

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

ɇɸ ɽɹʍɻ
ʗɸʃɲʍʅʉʑ

x

x

x

x

x

x

x
x

ɁȰȻ

Ȱʋʉʃʄʀʍɸɿʎ

x
x
x

Ƀʅʉɿʉʅʉʌʔʀɲ

Ȱʆ ʐʋɳʌʖɸɿ
ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀ

ɉʋʊɷɸɿʇɻ

x

ɀɹʏʌɻʍɻ

Ȼʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ

x

x

7.2 Ɋʋɲʌʇɻ ɷɿɳʏɲʇɻʎ ɲʋʉʅʊʆʘʍɻʎ

7.3 Ȱʆʏɿʃɲʏɲʍʏɳʍɿʅɲ ɸʍʘʏɸʌɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
ʔʀʄʏʌʘʆ
8. ȲɆȰɍȻɃɁȰɇ ɎȵȾȰɇɀɃɉ
8.1 ɇʏɲɽɸʌʊʏɻʏɲ ʏʉʐ ɴʌɲʖʀʉʆɲ
8.1.ɲ. ɇʑʆɷɸʍʅʉɿ ʍʏɲɽɸʌʉʀ & ɸʐɽʑʏɻʏɲ
8.1.ɴ. ɇʐʅʅɸʏʌʀɲ
8.2 Ȱʐʏʊʅɲʏɻ ɸʋɲʆɲʔʉʌɳ ɴʌɲʖɿʊʆʘʆ
8.3 Ȱʍʔɳʄɿʍɻ ɴʌɲʖɿʊʆʘʆ ʍʏɻ ɽɹʍɻ
ʅɸʏɲʔʉʌɳʎ
8.4 Ȱʋʊʍʏɲʍɻ, ʋʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʊʎ &
ʅɸʏɲɴʉʄɼ ɽɹʍɻʎ ɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆ
8.5 Ɋʗʉʎ ɴʌɲʖʀʉʆɲ ʍɸ ʍʖɹʍɻ ʅɸ ʏʉ
ɹɷɲʔʉʎ
8.6 Ɏɸʃɲʍʅʊʎ ʋʄɲɿʍʀʉʐ
8.7 Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲ ɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆ ɹʆɲʆʏɿ
ɺɻʅɿʙʆ
8.8 ɂɸʖʘʌɿʍʏɼ ɹʆɲʌʇɻ & ʋɲʑʍɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɴʌɲʖɿʊʆʘʆ
8.9 Ɇʑɽʅɿʍɻ ʑʗʉʐʎ
8.10 ȴɿɲʏɳʇɸɿʎ ɲʋʊʍɴɸʍɻʎ ɲʃʉʑʍɿʘʆ
ʃɿʆɼʍɸʘʆ & ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɸʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎ
ʃʄʀʍɻʎ
8.11 ȴɿɲʏɼʌɻʍɻ ʋʀɸʍɻʎ ʃɲʏʊʋɿʆ ʋɲʑʍɻʎ
ʃɲɿ ɸʋɲʆɹʆɲʌʇɻʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɴʌɲʖʀʉʆɲ
9. ȰȾɆɃɌɉɇȻȰ

x

7.1.ɶ. Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ ʔʀʄʏʌʘʆ

Ȱʋɲʀʏɻʍɻ

Ƀʋʏɿʃʊʎ
ɹʄɸɶʖʉʎ ʉʌɽɼʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ
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9.2 Ɋʋɲʌʇɻ ɲʆʏɿʍʏɲɶʉʆɿʃʙʆ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ
10.
ȾȰɈȰɁɃɀȸ
10.1 ɀɹʏʌɻʍɻ ɸʋʀ ʋʌʊʏʐʋɻʎ ɷɿɳʏɲʇɻʎ
10.2 ɀɹʏʌɻʍɻ ʋɲʌʉʖɼʎ
10.2.1. ɀɹʏʌɻʍɻ ʋɲʌʉʖɼʎ ʃɳɽɸ
ɲʃʌʉʔʐʍʀʉʐ
10.2.2. Ʌʏʙʍɻ ʋʀɸʍɻʎ

Ȱʋɲʀʏɻʍɻ

x

Ƀʋʏɿʃʊʎ
ɹʄɸɶʖʉʎ ʉʌɽɼʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ ʃɲɿ ɉʋʉɶʌɲʔɼ
ȵʋɿɽɸʘʌɻʏɼ

x

x

ɇɻʅɲʆʏɿʃɹʎ
(ȾȰɈ. ȻȻȻ)

x

ȹʍʍʉʆɸʎ
(ȾȰɈ. ȻȻ)

x

ɃɍȻ

x

ɁȰȻ

Ȱʋʉʃʄʀʍɸɿʎ

x

ȈĳȡĮȖȓįĮ
ȈȉǼǼǼīĭ

ɉʋʊɷɸɿʇɻ

x

ɀɹʏʌɻʍɻ

Ȼʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ
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ɇɻʅɲʆʏɿʃɹʎ
(ȾȰɈ. ȻȻȻ)

x
x

2.3 Ȳɲʄɴʀɷɲ ɲʍʔɲʄɸʀɲʎ (ɸɳʆ ʐʋɳʌʖɸɿ)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

ȹʍʍʉʆɸʎ
(ȾȰɈȻȻ)

x

ɃɍȻ

x

ɁȰȻ

x

ȵʇɲʍʔɲʄʀɺɸʏɲɿ
ʍʏɲɽɸʌɼ ʋɲʌʉʖɼ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ;
ɇʏʉ ʅɸʏʌɻʏɼ
ʋʀɸʍɻʎ

ɉʋʊɷɸɿʇɻ

Ȱʋʉʃʄʀʍɸɿʎ

x

x

ɀɹʏʌɻʍɻ

Ȼʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ

x

2.2 Ʌʌʊʃʄɻʍɻ ɷʉʆɼʍɸʘʆ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʆʏʄʀɲ

2.1.ɴ. Ȱʆɳʄʐʍɻ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲʎ ɲʆʏʄʀɲʎ ʅɸ
ʅɲʆʊʅɸʏʌʉ ɲʆɲʔʉʌɳʎ ʍʏʉʐʎ ɴʌɲʖʀʉʆɸʎ

1.

ȵɂȰɆɈȸɀȰɈȰ ɀȵɈȰȴɃɇȸɇ ȻɇɍɉɃɇ
1.1 Ɋʋɲʌʇɻ ʋʌʉʔʐʄɲʃʏɼʌɲ ɷʐʆɲʅʉɷʊʏɻ
(P.T.O.) ʃɲɿ ʋʌʉʔʐʄɲʃʏɼʌɲ ɷʐʆɲʅʉʄɼʋʏɻ
(P.I.C.)
1.1.ɲ. Ɍɽʉʌɹʎ ʍʏɲ ɸʇɲʌʏɼʅɲʏɲ ɳʇʉʆɲ,
ʏɲʖʐʍʑʆɷɸʍʅʉʐʎ, ʍʐʍʏɼʅɲʏɲ ɲʍʔɳʄɿʍɻʎ
1.1.ɴ. ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ & ʔɽʉʌɹʎ
ʋʌʉʔʐʄɲʃʏɼʌɲ
1.1.ɶ. Ɋʋɲʌʇɻ ɷɿɳʏɲʇɻʎ ɲʆɳʍʖɸʍɻʎ
ʋɸʌɿʍʏʌʉʔɼʎ ʋʌʉʔʐʄɲʃʏɼʌɲ
1.2 Ɋʋɲʌʇɻ ɷɿɳʏɲʇɻʎ ʍʏɼʌɿʇɻʎ ʏʉʐ ɳʇʉʆɲ
P.T.O.
1.3. Ȱʆɸʅɿʍʏɼʌɲʎ
1.3.1. Ɍɽʉʌɹʎ ʍʏʉʆ ɲʆɸʅɿʍʏɼʌɲ,
ʋɸʌʀɴʄɻʅɲ, ɸʃʏʌʉʋɸʀʎ ɲɹʌɲ
1.3.2. Ɋʋɲʌʇɻ ʋʌʉʔʐʄɲʃʏɼʌɲ
2. ȰɁɈȿȻȰ
2.1 Ȼʃɲʆʊʏɻʏɲ ɲʆʏʄʀɲʎ
2.1.ɲ. ɀɹʏʌɻʍɻ ɿʃɲʆʊʏɻʏɲʎ ɲʆʏʄʀɲʎ ʅɸ
ʌʉʊʅɸʏʌʉ

Ȱʋɲʀʏɻʍɻ

Ƀʋʏɿʃʊʎ
ɹʄɸɶʖʉʎ
ʉʌɽɼʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

ȴɸʃʏɼ ʃɲɿ ɻ ɷɼʄʘʍɻ
ʏʉʐ ʖʌɼʍʏɻ

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ

ɇʏʉʆ ʋʀʆɲʃɲ ʋʉʐ ɲʃʉʄʉʐɽɸʀ ʋɲʌɲɽɹʏʉʆʏɲɿ ʊʄɸʎ ʉɿ ɲʋɲɿʏɼʍɸɿʎ (ʐɶɸʀɲʎ, ɲʍʔɳʄɸɿɲʎ ʃɲɿ ʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɹʎ ) ʋʉʐ ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ ʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿ, ɸʆʙ ʍɻʅɸɿʙʆɸʏɲɿ ʅɸ
ʏɻʆ ɹʆɷɸɿʇɻ «x» ɸɳʆ ʃɲʏɳ ʏɻʆ ɸʋɿɽɸʙʌɻʍɻ ɶʀʆɸʏɲɿ ɲʋʄɳ ʉʋʏɿʃʊʎ ɹʄɸɶʖʉʎ ʏɻʎ ʉʌɽɼʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ ɼ ɸɳʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʅɹʏʌɻʍɻ.

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ VII
ȶʃɽɸʍɻ Ɉɸʖʆɿʃʉʑ ȵʄɹɶʖʉʐ ʆɸʔɸʄʉʗɸʃɲʍʏɼʌɲ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏʉ ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ ȳ ʏʉʐ ʆ.4036/2012 ʃɲɿ ʏʉ ʋʌʊʏʐʋʉ ȵɁ 13790-1:2003
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4. ȴȵɂȰɀȵɁȸ ɎȵȾȰɇɈȻȾɃɉ ɉȳɆɃɉ
4.1 ȴɿɲʌʌʉɼ ɲʋʊ ʏɻ ɷɸʇɲʅɸʆɼ ɼ ʏɻʆ ʉʋɼ
ʋʄɼʌʘʍɻʎ
4.2 Ɋʋɲʌʇɻ ʔʀʄʏʌʉʐ ʍɸ ʃɲʄɼ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʍʏɻʆ ʉʋɼ ʋʄɼʌʘʍɻʎ
4.3 Ɋʋɲʌʇɻ ʋʄɹɶʅɲʏʉʎ ʍʏʉ ɷʉʖɸʀʉ
ɸɿʍɲɶʘɶɼʎ ʖɻʅɿʃʙʆ
4.4 Ɋʋɲʌʇɻ ɷɿɳʏɲʇɻʎ ɸʇɿʍʉʌʌʊʋɻʍɻʎ
ʋʀɸʍɻʎ
4.5 Ɋʋɲʌʇɻ ɸʐʃʌɿʆʙʎ ɲʆɲɶʆʙʍɿʅʉʐ
ɷɸʀʃʏɻ
4.6 Ɋʋɲʌʇɻ ɷɿɲʃʊʋʏɻ ɸʃʃɹʆʘʍɻʎ
4.7 Ⱦɲʄɼ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɴɲʄɴʀɷɲʎ
ɲʆʏɸʋɿʍʏʌʉʔɼʎ ʍʏɻ ɷɿɳʏɲʇɻ ʋʄɼʌʘʍɻʎ
(ɲʆ ʐʋɳʌʖɸɿ)
4.8 ȴʉʖɸʀʉ ɸɿʍɲɶʘɶɼʎ ʖɻʅɿʃʙʆ
4.8.ɲ. Ȱʋʉʐʍʀɲ ɷʉʖɸʀʉʐ
4.8.ɴ. ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɷʉʖɸʀʉʐ (ɲʇɿʊʋɿʍʏʉ)
4.9 ȴɿɳʏɲʇɻ ʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ ɷʉʖɸʀʘʆ
ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲʎ
4.9.ɲ. Ȱʋʉʐʍʀɲ ɷɿɳʏɲʇɻʎ
4.9.ɴ. ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ɷɿɳʏɲʇɻʎ
(ɲʇɿʊʋɿʍʏɻ)

3. ȰɁȰȴȵɉɇȸ

2.4 ȴɿɲʌʌʉɹʎ
2.4.ɲ. ȴɿɲʌʌʉɼ ʍʏɻʆ ɲʆʏʄʀɲ
2.4.ɴ. ȴɿɲʌʌʉɼ ʍʏɻʆ ɲʆɲʌʌʊʔɻʍɻ ʏɻʎ
ɲʆʏʄʀɲʎ
2.4.ɶ. ȴɿɲʌʌʉɼ ʍʏɻʆ ʃɲʏɳɽʄɿʗɻ ʏɻʎ
ɲʆʏʄʀɲʎ

Ȱʋɲʀʏɻʍɻ
ɇɻʅɲʆʏɿʃɹʎ
(ȾȰɈ. ȻȻȻ)

ȵʔʊʍʉʆ ʐʋɳʌʖɸɿ

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

ȹʍʍʉʆɸʎ
(ȾȰɈȻȻ)

x

ɃɍȻ

x

ɁȰȻ

x

ȴɸʇɲʅɸʆɼ
ɶɸʅɳʏɻ ʍʏʉ ʅɿʍʊ

ɉʋʊɷɸɿʇɻ

Ȱʋʉʃʄʀʍɸɿʎ

x

ɀɹʏʌɻʍɻ

Ȼʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ

x

Ƀʋʏɿʃʊʎ
ɹʄɸɶʖʉʎ
ʉʌɽɼʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ
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6.1.ɲ. ɇʏʉ ʃʑʃʄʘʅɲ ɲʆɲʌʌʊʔɻʍɻʎ
6.1.ɴ. ɀɸʏɲʇʑ ɲʆʏʄʀɲʎ ʃɲɿ ʖɸɿʌɿʍʏɻʌʀʉʐ
6.1.ɶ. ɇʏɻʆ ʃɲʏɳɽʄɿʗɻ (ɶʌɲʅʅɹʎ ɷɿɲʆʉʅɼʎ)
6.2 Ⱦɳʅʗɻ – Ȱʅʐʖɼ ɸʑʃɲʅʋʏʘʆ ʍʘʄɼʆʘʆ
6.3 ȵʑʃɲʅʋʏʉɿ ʍʘʄɼʆɸʎ ʍʏʉ ʋɸɷʀʉ
ʗɸʃɲʍʅʉʑ
7. ȴȻȸȺȸɇȸ (ɌȻȿɈɆȰɆȻɇɀȰ)
7.1 Ɍʀʄʏʌɲ ɲʆɲʌʌʊʔɻʍɻʎ & ʃɲʏɳɽʄɿʗɻʎ
7.1.ɲ. ɀɻ ʑʋɲʌʇɻ ʔʀʄʏʌʘʆ ʍʏɻʆ

6.1 ȴɿɲʌʌʉɹʎ

5.4. Ȳɲʄɴʀɷɸʎ ɸʄɹɶʖʉʐ ʏʉʅɹʘʆ(ɷʐʆɲʏɼ ɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʅʊʆʉ ʏɻʎ ʅɿɲʎ ʋʄɸʐʌɳʎ)
5.5. Ⱦʄʀʅɲʃɲ ʅɸʏʌɻʏɼ ʋʀɸʍɻʎ
5.6. ȴɿɲʃʌɿʏɿʃʊʏɻʏɲ ʅɸʏʌɻʏɼ ʋʀɸʍɻʎ
5.7 ȴɿɳʅɸʏʌʉʎ ʅɸʏʌɻʏɼ ʋʀɸʍɻʎ
5.8 Ȱʃʌʀɴɸɿɲ ʅɸʏʌɻʏɼ ʋʀɸʍɻʎ
6. ɇɏȿȸɁȵɇ & ȵɉȾȰɀɅɈɃȻ ɇɏȿȸɁȵɇ

5.3.ɴ. Ɇʐɽʅɿʍʏɼʎ ʋʀɸʍɻʎ

ɆɉȺɀȻɇȸɇ
5.1 ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʃɲɿ ʃɲʏɳʍʏɲʍɻ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ
ɸʄɹɶʖʉʐ / ȴɿɲʌʌʉɹʎ
5.2 ȴɿɲʏɼʌɻʍɻ ʋʀɸʍɻʎ ʍɸ ʍʏɲɽɸʌɹʎ
ʍʏʌʉʔɹʎ
5.3 Ʉʌɶɲʆɲ ɸʄɹɶʖʉʐ ʗɸʃɲʍʅʉʑ
5.3.ɲ. Ⱦʑʌɿɲ ɴɲʄɴʀɷɲ ʏɲʐʏʊʖʌʉʆɻʎ
ɹʆɲʌʇɻʎ & ʋɲʑʍɻʎ ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆ

5. ɇɉɇɈȸɀȰɈȰ ɀȵɈɆȸɇȸɇ, ȵȿȵȳɍɃɉ &

Ȱʋɲʀʏɻʍɻ

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

Ƀʋʏɿʃʊʎ
ɹʄɸɶʖʉʎ
ʉʌɽɼʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ

x
x

x

ɀɹʏʌɻʍɻ

ɀɹɶɿʍʏɻ ɷʐʆɲʏɼ ʋʀɸʍɻ ʏʉʐ
ʍʐʍʏɼʅɲʏʉʎ

Ɋʋɲʌʇɻ ʃɲɿ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ
Ɋʋɲʌʇɻ ʃɲɿ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ

Ɋʋɲʌʇɻ ʃɲɿ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ

Ȱʇɿʊʋɿʍʏɻ

ɉʋʊɷɸɿʇɻ
ɁȰȻ

ɃɍȻ

Ȼʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ

x

ȹʍʍʉʆɸʎ
(ȾȰɈȻȻ)

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x

x

ɇɻʅɲʆʏɿʃɹʎ
(ȾȰɈ. ȻȻȻ)

Ȱʋʉʃʄʀʍɸɿʎ
Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ
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x

10.4 Ɏɸʃɲʍʅʊʎ ʋʄɲɿʍʀʉʐ

ȈĳȡĮȖȓįĮ
ȈȉǼǼǼīĭ

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉ ʃɲɿ ɉʋʉɶʌɲʔɼ
ȵʋɿɽɸʘʌɻʏɼ

x

x
x
x
ȵʃʏʊʎ ʃɲɿ ɲʆ
ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ɶɿɲ ʏɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʏʉʐ
Ȱʆɸʅɿʍʏɼʌɲ

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

8.2 Ɋʋɲʌʇɻ ɲʆʏɿʍʏɲɶʉʆɿʃʙʆ ɷɿɲʏɳʇɸʘʆ
8.3 ȴʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ɲʋʉʅʊʆʘʍɻʎ ʃɳɽɸ
ɲʃʌʉʔʐʍʀʉʐ
8.4 Ɇʑɽʅɿʍɻ ɽɹʍɻʎ ɲʃʌʉʔʐʍʀʉʐ
9. ȾȰɈȰɁɃɀȸ
9.1 Ƀʅʉɿʉʅʉʌʔʀɲ ɷɹʍʅɻʎ
9.2 ɀɹʏʌɻʍɻ ʋɲʌʉʖɼʎ ʃɳɽɸ ɲʃʌʉʔʐʍʀʉʐ
9.3 Ʌʏʙʍɻ ʋʀɸʍɻʎ
10.
ȴȻȰɈȰɂȸ ȰɁȵɀȻɇɈȸɆȰ
10.1 Ɉɲʖʑʏɻʏɲ ɲʆɸʅɿʍʏɼʌɲ
10.2 ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲ ʍʐʅʋʄɹʃʏɻ
10.3 Ɇʑɽʅɿʍɻ ɽɹʍɻʎ ʃɲʏɸʐɽʐʆʏɼʌʘʆ

Ɉʑʋʉʎ, ʅɹɶɸɽʉʎ,
ʐʄɿʃʊ,
ʋʌʉɹʄɸʐʍɻ

x

x

x

8.1 Ƀʅʉɿʉʅʉʌʔʀɲ ɲʃʌʉʔʐʍʀʘʆ

7.3 Ȱʆʏɿʃɲʏɲʍʏɳʍɿʅɲ ɸʍʘʏɸʌɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
ʔʀʄʏʌʘʆ
8. ȰȾɆɃɌɉɇȻȰ

x

x

ɇɻʅɲʆʏɿʃɹʎ
(ȾȰɈ. ȻȻȻ)

7.2 Ɋʋɲʌʇɻ ɷɿɳʏɲʇɻʎ ɲʋʉʅʊʆʘʍɻʎ

ȹʍʍʉʆɸʎ
(ȾȰɈȻȻ)

x
Ȱʆ ʐʋɳʌʖɸɿ
ʋʌɹʋɸɿ ʆɲ
ʄɸɿʏʉʐʌɶɸʀ

ɃɍȻ

x

ɁȰȻ

Ȱʋʉʃʄʀʍɸɿʎ

x

ɉʋʊɷɸɿʇɻ

x

ɀɹʏʌɻʍɻ

Ȼʃɲʆʉʋʉʀɻʍɻ
ɲʋɲɿʏɼʍɸʘʆ

ɲʆɲʌʌʊʔɻʍɻ
7.1.ɴ. ɀɻ ʑʋɲʌʇɻ ʔʀʄʏʌʘʆ ʍʏɻʆ
ʃɲʏɳɽʄɿʗɻ
7.1.ɶ. Ⱦɲʏɳʍʏɲʍɻ ʔʀʄʏʌʘʆ

Ȱʋɲʀʏɻʍɻ

Ƀʋʏɿʃʊʎ
ɹʄɸɶʖʉʎ
ʉʌɽɼʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Απριλίου 2015

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7549

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

7550

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02006712104150024*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

