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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 92108/1045/Φ.15
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).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 3982/2011 και ειδικότερα της παρ. 9α του
άρθρου 20 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών
επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και
επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (A΄ 143).
2. Του ν. 3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της
αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (A΄ 68), όπως
ισχύει.
3. Του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος
Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α΄ 5).
4. Του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 167),
5. Του ν. 1650/1986 διατάξεις «για την προστασία του
περιβάλλοντος» (A΄ 160), όπως τροποποιήθηκε με τον
ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.ά.» (A΄ 91).
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6. Του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος»
(A΄ 209) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, όπως ισχύει.
7. Του ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 60).
8. Του ν. 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των
υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
23ης Οκτωβρίου 2000» (Α΄ 280) με τον οποίο (και με τις
κανονιστικές του πράξεις, κατ’ εξουσιοδότηση αυτού),
εναρμονίζεται το εθνικό δίκαιο προς τις διατάξεις της
Οδηγίας, όπως ισχύει.
9. Του ν. 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 179), όπως ισχύει.
10. Του 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.
11. Του π.δ. 1180/1981 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας
βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών
εγκαταστάσεων και αποθηκών και τη εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει». (Α΄293)
12. Της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 απόφασης
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης
1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21-09-2011
(Α΄ 209) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει»
(Β΄ 2471).
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13. Της υπό στοιχεία οικ. 3137/191/Φ.15/2012 κοινής
υπουργικής απόφασης «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται
στα πολεοδομικά διατάγματα» (Β΄ 1048), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις υπό στοιχεία
οικ. 13234/800/Φ.15/2012 (Β΄ 3251), Φ15/48/5/2014
(Β΄ 27), οικ.10432/1115/Φ.15/2014 (Β΄ 2604), οικ. 132894/
1751/Φ15/2017 (Β΄ 4421) και οικ. 89209/1187/Φ15
(Β΄ 3675) κοινές υπουργικές αποφάσεις.
14. Της υπ’ αρ. 1915/2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση των υπ’ αρ. 48963/2012 (Β΄ 2703) κοινής υπουργικής απόφασης, υπ’ αρ. 167563/2013 (Β΄ 964)
κοινής υπουργικής απόφασης και υπ’ αρ. 170225/2014
(Β΄ 135) υπουργικής απόφασης, που έχουν εκδοθεί
κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ “για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών
έργων στο περιβάλλον” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014» (Β΄ 304).
15. Της υπ’ αρ. 172058/2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός κανόνων, μέτρων και όρων για
την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης
έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω ύπαρξης
επικινδύνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις
της Οδηγίας 2012/18/ΕΕ» (Β΄ 354).
16. Της υπ’ αρ. 50743/2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Αναθεώρηση εθνικού καταλόγου περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου Natura 2000» (Β΄ 4432).
17. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45) και ειδικότερα
το άρθρο 13 αυτού.
18. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133).
19. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).
20. Του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160).
21. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
22. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
23. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
24. Της υπ’ αρ. 67414/8290/2019 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου»
(Β΄ 3107).
25. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).
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26. Του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α΄ 156).
27. Της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/77267/7637/
06-08-2020 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β΄ 3296).
Β. Τα πρακτικά:
1. Της 30/6/2020 συνεδρίασης της Ομάδας Εργασίας
για την εφαρμογή του οδικού χάρτη υλοποίησης των
προβλέψεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4635/2019,
σχετικά με την επανακατάταξη των μεταποιητικών και
συναφών δραστηριοτήτων στις κατηγορίες της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 που συστάθηκε με την
υπ’ αρ. 118438-18/11/2019 (ΑΔΑ: Ω9Γ346ΜΤΛΡ-ΒΑΠ)
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας.
2. Της 7/7/2020 συνεδρίασης της Επιτελικής Επιτροπής
για την υλοποίηση των προβλέψεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4635/2019, σχετικά με την επανακατάταξη
των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων στις
κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011,
που συστάθηκε με την υπ’ αρ. 117928-15/11/2019
(ΑΔΑ: ΩΝ7Γ46ΜΤΛΡ-ΖΚΚ) απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Γ. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην εφαρμογή των προβλέψεων της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011
(Α΄ 143), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 13 του ν. 4635/2019 και ισχύει, ήτοι στην 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)
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και
συμπληρωθεί με την υπό στοιχεία 13234/800/Φ.15/
16-11-2012 όμοια (Β΄ 3251), την υπό στοιχεία 10432/1115/
Φ.15/17-9-2014 όμοια (Β΄ 2604), την υπό στοιχεία Φ.15/48/
5/7-1-2014 όμοια (Β΄ 27), την υπό στοιχεία 132894/1751/
Φ.15/4-12-2017 απόφαση των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας (Β΄ 4412) και την υπό στοιχεία 89209/1187/
Φ.15/28-8-2018 όμοια (Β΄ 3675).
Άρθρο 2
Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων
σε κατηγορίες και υποκατηγορίες
1. Oι ανωτέρω δραστηριότητες κατατάσσονται στην
πρώτη (Α) κατηγορία, που υποδιαιρείται στις υποκατηγορίες (Α1) και (Α2), και στη δεύτερη (Β) κατηγορία
σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 4014/2011 (A΄ 209), όπως ισχύει, και περιλαμβάνονται
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στον πίνακα 4 του Παραρτήματος Ι της παρούσας στον
οποίο συμπεριλαμβάνονται και ειδικότερα χωροταξικά
και πολεοδομικά κριτήρια.
2. Για τις λοιπές μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες που δεν κατατάσσονται δυνάμει της παρούσας,
ισχύουν τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 1958/2012 (Β΄ 21)
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, όπως έχει κωδικοποιηθεί και τροποποιηθεί από την υπ’ αρ. 37674/2016 (Β΄ 2471) απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Άρθρο 3
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας απόφασης το Παράρτημα Ι που ακολουθεί.
Το Παράρτημα I αναφέρεται σε μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες, σύμφωνα με το άρθρο 1 της
παρούσας απόφασης και περιλαμβάνει τις δραστηριότητες που εντάσσονται στην ομάδα αυτή, καθώς και την
αντίστοιχη κατάταξή τους σε κατηγορία και υποκατηγορία του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209).
Άρθρο 4
Ειδικές διατάξεις
1. Σε περίπτωση που μια δραστηριότητα υπάγεται
στην Κατηγορία Β και ταυτόχρονα εμπίπτει στις διατάξεις
της υπ’ αρ. 172058/11-2-2016 (Β΄ 354) κοινής υπουργικής
απόφασης, αυτή κατατάσσεται στην Υποκατηγορία Α2.
2. Δραστηριότητες που υπάγονται στην παρούσα και
εξαιρούνται από την περιβαλλοντική κατάταξη, πολεοδομικά αντιμετωπίζονται ως δραστηριότητες χαμηλής
όχλησης. Όπου οι δραστηριότητες αυτές αναφέρονται
ως επαγγελματικά εργαστήρια, αυτά ορίζονται σύμφωνα
με την παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143).
3. Δραστηριότητες υποκατηγορίας Α1 ή Α2 του
Παραρτήματος Ι, οι οποίες ασκούνται εντός Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών
Δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 41
του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) και οι οποίες δεν εντάσσονται
στην υπ’ αρ. 172058/11-2-2016 (Β΄ 354) κοινή υπουρ-
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γική απόφαση ή στα Κεφάλαια ΙΙ έως VI της Οδηγίας
2010/75/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκαν στο ελληνικό δίκαιο
με την υπό στοιχεία 36060/1155/Ε.103/2013 (Β΄ 1450)
κοινή υπουργική απόφαση, μεταπίπτουν στην αμέσως
χαμηλότερη υποκατηγορία Α2 ή Β, αντίστοιχα.
Άρθρο 5
Καταργούμενες ή τροποποιούμενες διατάξεις
1. Από την έκδοση της παρούσας απόφασης καταργούνται όλα τα ενάριθμα στοιχεία του Παραρτήματος της
υπό στοιχεία οικ.3137/191/Φ.15/2012 (Β΄ 1048) κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει, εκτός των ακολούθως παρατιθέμενων:
α/α: 284, 301, 302, 303α, 303β, 303γ, 303δ, 303ε, 303στ,
303ζ και 304.
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης
τροποποιείται η υπ’ αρ. 1958/2012 (Β΄ 21) απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής, όπως έχει κωδικοποιηθεί και τροποποιηθεί
από την υπ’ αρ. 37674/2016 (Β΄ 2471) απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ισχύει, ως
προς τις μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες
που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι, η κατάταξη των
οποίων γίνεται εφεξής δυνάμει της παρούσας.
Άρθρο 6
Μεταβατικές Διατάξεις
Δραστηριότητες του πεδίου εφαρμογής της παρούσας, για τις οποίες έχει κατατεθεί φάκελος Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων
(ΠΠΠΑ) ή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
ή Μελέτη Περιβάλλοντος στην περιβαλλοντική αρχή που
ήταν αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους
πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, αδειοδοτούνται
σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο υποβολής εκτός εάν ο φορέας των εν λόγω δραστηριοτήτων
αιτηθεί εγγράφως την υπαγωγή του στις διατάξεις της
παρούσας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:
Διευκρινιστικό υπόμνημα του Πίνακα 1
1. Η αναφερόμενη δραστηριότητα στη στήλη «είδος
δραστηριότητας» νοείται ότι αποτελεί την κύρια δραστηριότητα της εγκατάστασης.
2. Όπου τα όρια υπαγωγής σε υποκατηγορίες δραστηριοτήτων εκφράζονται υπό μορφή ισχύος (σε kW), αυτά
αναφέρονται μόνο στην εγκατεστημένη κινητήρια μηχανολογική ισχύ –συμπεριλαμβανόμενης και της ισχύος
του εξοπλισμού προστασίας περιβάλλοντος– εκτός και
αν καθορίζεται διαφορετικά ανά περίπτωση.
3. Όπου τα όρια υπαγωγής σε κατηγορίες δραστηριοτήτων εκφράζονται υπό μορφή ημερήσιας ποσότητας
(σε t/d), αυτά αφορούν τη μέγιστη παραγωγική ικανότητα της εγκατάστασης (δυναμικότητα) και αναφέρονται:
- Σε ποσότητα κύριων πρώτων υλών, εκτός και αν
καθορίζεται διαφορετικά ανά περίπτωση (στην έννοια
των κύριων πρώτων υλών δεν περιλαμβάνονται τα μέσα
αραίωσης).
- Σε λειτουργία της δραστηριότητας επί 24 ώρες ημερησίως εκτός εάν υφίστανται περιορισμοί λόγω ειδικότερων ρυθμίσεων (π.χ. ποσοστώσεις). Αν ο πραγματικός
χρόνος λειτουργίας είναι μικρότερος, η παραγωγική ικανότητα που αντιστοιχεί στο διάστημα αυτό υπολογίζεται
αναλογικά, ώστε να καλύψει ένα 24-ωρο ημερήσιας λειτουργίας και βάσει της νέας αυτής δυναμικότητας γίνεται
η κατάταξη στις υποκατηγορίες του Πίνακα 1.
4. Ο αριθμός μορίων, που αναφέρεται σε ορισμένα
είδη δραστηριοτήτων του Πίνακα 1, προκύπτει από
τον Πίνακα 4 της παρούσας απόφασης, ανάλογα με τις
συνθήκες του φυσικού περιβάλλοντος, τη θέση και τις
τυχόν νομικές δεσμεύσεις της περιοχής εγκατάστασης
της δραστηριότητας.
5. Δραστηριότητες, που υπάγονται στο Παράρτημα Ι
της υπό στοιχεία 36060/1155/Ε.103/2013 (Β΄ 1450)
κοινής υπουργικής απόφασης, κατατάσσονται στην
Α κατηγορία (Α1 ή Α2, ανάλογα με το μέγεθος) και δεν
εφαρμόζεται σ’ αυτές το σύστημα μοριοδότησης της
παρούσας απόφασης. Στον Πίνακα 1 και όσον αφορά
ορισμένες περιπτώσεις για τις οποίες εφαρμόζεται το σύστημα μοριοδότησης, όσες δραστηριότητες υπάγονται
στο προαναφερόμενο Παράρτημα Ι της υπό στοιχεία
36060/1155/Ε.103/2013 (Β΄ 1450) κοινής υπουργικής
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απόφασης, όπως ισχύει, δηλώνονται με την ένδειξη
«Υπαγόμενες στο Παράρτημα Ι».
6. Κινητές εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν άλλο έργο
ή δραστηριότητα, θεωρούνται συνοδές του έργου ή της
δραστηριότητας αυτής και ακολουθούν την κατάταξη
του κυρίως έργου ή της δραστηριότητας. Χερσαίες κινητές εγκαταστάσεις που δεν εντάσσονται στην πιο πάνω
περίπτωση και παραμένουν στην ίδια θέση για συνεχές
διάστημα μικρότερο του ενός έτους δεν εντάσσονται
σε κατηγορίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης, ενώ αν
παραμένουν στην ίδια θέση για συνεχές διάστημα μεγαλύτερο ή ίσο του ενός έτους, νοούνται ως σταθερές
εγκαταστάσεις και κατατάσσονται ανάλογα.
7. Επαγγελματικά εργαστήρια νοούνται οι τεχνικοοικονομικές μονάδες που διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό κινητήριας ισχύος μικρότερης ή ίσης των 37 kW
ή θερμικής ισχύος μικρότερης ή ίσης των 70 kW, όπως
ορίζονται στο άρθρο 17 του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση
της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύει.
8. Όπου στη στήλη «Παρατηρήσεις» του Πίνακα 1
αναφέρεται «εξαίρεση» (όπως π.χ. για τα επαγγελματικά
εργαστήρια), νοείται απαλλαγή της αντίστοιχης δραστηριότητας από υποχρέωση υπαγωγής σε περιβαλλοντική
αδειοδότηση.
9. Σε όσες περιπτώσεις δραστηριοτήτων Β κατηγορίας
προβλέπεται ελάχιστο όριο υπαγωγής στην κατηγορία
αυτή, οι εγκαταστάσεις με δυναμικότητα ή μέγεθος μικρότερο από το όριο αυτό νοείται ότι απαλλάσσονται
από την υποχρέωση υπαγωγής σε περιβαλλοντική αδειοδότηση δηλαδή σε ΠΠΔ.
10. Σε όσες περιπτώσεις προβλέπονται εναλλακτικά
όρια υπαγωγής σε κάποια υποκατηγορία, επιλέγονται
εκείνα που οδηγούν σε κατάταξη στη μεγαλύτερη υποκατηγορία.
11. Η αποθήκευση πρώτων και βοηθητικών υλών ή/και
προϊόντων ή/και αποβλήτων (εφόσον χρησιμοποιούνται
ως πρώτες ή βοηθητικές ύλες) δεν κατηγοριοποιείται
ξεχωριστά εφόσον εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας μιας δραστηριότητας. Η διευκρίνιση δεν αφορά το είδος δραστηριότητας
με α/α 113.

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ
ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ
ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ
ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ
ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ
Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ ʏɻʎ ȾɉȰ
36060/1155/ȵ.103 (ɌȵȾ
1450/Ȳ/2013) (ʋɸʌ.
6.4ɴ)
ɼ > 50 t/d & > 90 ʅʊʌɿɲ
ɼ ч 50 t/d & > 150 ʅʊʌɿɲ
ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ
Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ ʏɻʎ ȾɉȰ
36060/1155/ȵ.103 (ɌȵȾ
1450/Ȳ/2013) (ʋɸʌ.
6.4ɴ)
ɼ ч150 t/d & > 150 ʅʊʌɿɲ

Ɉʐʋʉʋʉʀɻʍɻ ʃʌɹɲʏʉʎ ɺʙʘʆ
ʃɲɿ
ʋʉʐʄɸʌɿʃʙʆ

ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʃɲɿ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ
ʗɲʌɿʙʆ, ʃɲʌʃɿʆʉɸɿɷʙʆ ʃɲɿ
ʅɲʄɲʃʀʘʆ

ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʔʐʃɿʙʆ ʃɲɿ
ɽɲʄɳʍʍɿɲʎ ʖʄʘʌʀɷɲʎ

3

4

5

ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
ʏɻʎ ȾɉȰ 36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013) (ʋɸʌ. 6.4ɴ)
ɼ ч 75 t/d & >90 ʅʊʌɿɲ
Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ
ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ
ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

2

ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ
Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ ʏɻʎ ȾɉȰ
36060/1155/ȵ.103 (ɌȵȾ
1450/Ȳ/2013) (ʋɸʌ. 6.4ɴ)
ɼ ч 75 t/d & >90 ʅʊʌɿɲ

ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ, ʋɲʌɲɶʘɶɼ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ʃɲɿ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ ʃʌɹɲʏʉʎ ɺʙʘʆ
ʃɲɿ
ʋʉʐʄɸʌɿʃʙʆ
(ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʉ
ʋʌʙʏʉʎ ʏɸʅɲʖɿʍʅʊʎ ʃɲɿ ɻ
ɲʄʄɲʆʏʉʋʉɿʀɲ)

Ʌʀʆɲʃɲʎ 1: Ƀʅɳɷɲ 9ɻ – ɀɸʏɲʋʉɿɻʏɿʃɹʎ ʃɲɿ ʍʐʆɲʔɸʀʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ɉʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ1
ɉʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ2
Ⱦɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȳ
Ȳɿʉʅɻʖɲʆʀɲ ʏʌʉʔʀʅʘʆ ʃɲɿ ʋʉʏʙʆ
ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʏɻʎ ȾɉȰ 36060/1155/ȵ.103
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013) (ʋɸʌ. 6.4ɲ)
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ
ɼ ч 50 t/d & >90 ʅʊʌɿɲ

ɇʔɲɶɼ ɺʙʘʆ ʃɲɿ ʋʉʐʄɸʌɿʃʙʆ.

ȵʀɷʉʎ ȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ

1

ɲ/ɲ

ȆǿȃǹȀǹȈ 1: ȂİĲĮʌȠȚȘĲȚțȑȢ țĮȚ ıȣȞĮĳİȓȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ

Ȱʔʉʌɳ ʏʉʆ ʏɻʆ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʅɸ ȾȰȴ
10.39.3

Ƀɿ ʋʉʍʊʏɻʏɸʎ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏɻ
ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʘʎ
ʋʌʉʎ ʏʉ ɴɳʌʉʎ ʍʔɲɶʀʘʆ

Ƀɿ ʋʉʍʊʏɻʏɸʎ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏɻ
ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʘʎ
ʋʌʉʎ ʏʉ ɴɳʌʉʎ ʍʔɲɶʀʘʆ

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ
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ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʃɲɿ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ
ʋɲʏɲʏʙʆ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ
ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ ʍʏɻʆ
ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
ʏɻʎ ȾɉȰ 36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013) (ʋɸʌ.
6.4ɴ)ɼ > 50 t/d & > 90 ʅʊʌɿɲ ɼ
ч 50 t/d & > 150 ʅʊʌɿɲ

ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
ʏɻʎ ȾɉȰ 36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/203) (ʋɸʌ. 6.5)
ɼ ч 10 t/d & > 90 ʅʊʌɿɲ

ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
ʏɻʎ ȾɉȰ 36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013) (ʋɸʌ. 6.4ɴ)
ɼ ч 300 t/d & > 90 ʅʊʌɿɲ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

Ƀɿ ʋʉʍʊʏɻʏɸʎ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏɻ
ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʘʎ
ʋʌʉʎ ʏɻʆ ʋʌʙʏɻ ʑʄɻ
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7

6

ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʐʋʉʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ʍʔɲɶɼʎʃɲɿ ʃɲʏɸʌɶɲʍʀɲʎ
ʃʌɹɲʏʉʎ ʃɲɿ
ɲʄɿɸʐʅɳʏʘʆ.ȵʇɲɿʌɸʀʏɲɿ ɻ
ɽɸʌʅɿʃɼɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ, ʅɸ ɼ
ʖʘʌʀʎɲʋʉʏɹʔʌʘʍɻ,
ʐʋʉʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʍʔɲɶɼʎʃɲɿ
ʃɲʏɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃʌɹɲʏʉʎ
ɺʙʘʆ,ʋʉʐʄɸʌɿʃʙʆ
ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎ
ɴɲɽʅʉʑɸʋɿʃɿʆɷʐʆʊʏɻʏɲʎ ,
ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʘʆʉʍʏɸɲʄɸʑʌʘʆ,
ʃʌɸɲʏɲʄɸʑʌʘʆ,ʋʏɻʆɲʄɸʑʌʘʆ,
ɲɿʅɲʏɲʄɸʑʌʘʆ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɻ
ɲʆɲʃʑʃʄʘʍɻ ɺʘɿʃʙʆ
ɲʋʉʌʌɿʅʅɳʏʘʆ
ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʐʋʉʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ʍʔɲɶɼʎ
ʃɲɿ ʃɲʏɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃʌɹɲʏʉʎ ʃɲɿ
ɲʄɿɸʐʅɳʏʘʆ, ʊʏɲʆ ɲʐʏɼ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸɿ ɽɸʌʅɿʃɼ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ, ʅɸ ɼ ʖʘʌʀʎ
ɲʋʉʏɹʔʌʘʍɻ, ʐʋʉʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ʍʔɲɶɼʎ
ʃɲɿ ʃɲʏɸʌɶɲʍʀɲʎ ʃʌɹɲʏʉʎ
ɺʙʘʆ,
ʋʉʐʄɸʌɿʃʙʆ ʃɲɿ ɲʄɿɸʐʅɳʏʘʆ
ɲʆɸʇɲʌʏɼʏʘʎ ɴɲɽʅʉʑ
ɸʋɿʃɿʆɷʐʆʊʏɻʏɲʎ , ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ
ʏʘʆ
ʉʍʏɸɲʄɸʑʌʘʆ,
ʃʌɸɲʏɲʄɸʑʌʘʆ,
ʋʏɻʆɲʄɸʑʌʘʆ, ɲɿʅɲʏɲʄɸʑʌʘʆ
ʃɲɿ
ɿʖɽʐɲʄɸʑʌʘʆ, ɼ ɲʆɲʃʑʄʘʍɻ
ɺʘɿʃʙʆ ɲʋʉʌʌɿʅʅɳʏʘʆ
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ȵʄɲɿʉʏʌɿɴɸʀɲ
(ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ɻ
ʋɲʌɲɶʘɶɼ ʋʐʌɻʆɹʄɲɿʉʐ
ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ ʅɸ ʅɻʖɲʆɿʃɳ
ʅɹʍɲ (repasso))
Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɲ)
ɸʇɸʐɶɸʆɿʍʅɹʆʘʆ ɸʄɲʀʘʆ ʃɲɿ
ʄɿʋʙʆ
ɴ) ʅɲʌɶɲʌʀʆɻʎ ʃɲɿ
ʋɲʌʊʅʉɿʘʆ ɴʌʙʍɿʅʘʆ ʄɿʋʙʆ

ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʃɲɿ
ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲ, ɸɳʆ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʘʎ ʏʅɼʅɲ
ʏɻʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ, ʏʉʅɳʏɲʎ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ.

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ.

ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ ʋɲʌɳʌʏɻʅɲ
ʏɻʎ ȾɉȰ 36060/1155/ȵ. 103
(ʋɸʌ.6.4.ɴ)
ɼ ч 300 t/d & > 90 ʅʊʌɿɲ
ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
ʏɻʎ ȾɉȰ 36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013) (ʋɸʌ. 6.4ɴ)
ɼ ч 300 t/d & > 150 ʅʊʌɿɲ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ.

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ.

ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
ʏɻʎ ȾɉȰ 36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013) (ʋɸʌ.
6.4ɴ)ɼ ч 300 t/d & > 150 ʅʊʌɿɲ
ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
ʏɻʎ ȾɉȰ 36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013) (ʋɸʌ. 6.4ɴ)
ɼ
ч 300 t/d & > 90 ʅʊʌɿɲ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ.

10

ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
ʏɻʎ ȾɉȰ 36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013) (ʋɸʌ. 6.4ɴ)
ч 300 t/d & > 90 ʅʊʌɿɲ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ.

ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
ʏɻʎ ȾɉȰ 36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013) (ʋɸʌ. 6.4ɴ)
ɼ ч300 t/d ʃɲɿ >90 ʅʊʌɿɲ

Ʌɲʌɲʍʃɸʐɼ ɺɲʖɲʌʘɷʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɲʋʊ ʔʌʉʑʏɲ ʃɲɿ
ʄɲʖɲʆɿʃɳ.

9

Ⱦɲɽɲʌɿʍʅʊʎ, ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ
ʏʐʋʉʋʉʀɻʍɻ, ʃɲɿ
ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲ, ɸɳʆ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʘʎ ʏʅɼʅɲ
ʏɻʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ,
ʍʏɲʔʀɷɲʎ
Ʌɲʌɲʍʃɸʐɼ ʃɲɿ ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲ,
ɸɳʆ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʘʎ
ʏʅɼʅɲ ʏɻʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ,
ɷɿɲʏɻʌʉʐʅɹʆʘʆ ʔʌʉʑʏʘʆ ʃɲɿ
ʄɲʖɲʆɿʃʙʆ ʅ.ɲ.ʃ
ɇʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʉɿ
ɸʌɶɲʍʀɸʎ ɲʋɸʆʏʊʅʘʍɻʎ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
ʏɻʎ ȾɉȰ 36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013) (ʋɸʌ. 6.4ɴ)
ɼ
ч 300 t/d & > 90 ʅʊʌɿɲ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʖʐʅʙʆ ʔʌʉʑʏʘʆ
ʃɲɿ ʄɲʖɲʆɿʃʙʆ ʃɲɿ
ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲ, ɸɳʆ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʘʎ ʏʅɼʅɲ
ʏɻʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ

ȸ ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲ ʍʏɲʔʀɷɲʎ ʘʎ
ʅɸʅʉʆʘʅɹʆɻ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʍʏʉ ɸʀɷʉʎ ʅɸ ɲ/ɲ 43
(ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲ ʃɲɿ ʏʐʋʉʋʉʀɻʍɻ ɸɿɷʙʆ
ɷɿɲʏʌʉʔɼʎ ʅ.ɲ.ʃ)

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

ȸ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏʉ
ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʉ ʏɸʄɿʃʊ ʋʌʉʁʊʆ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ
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Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ.

ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ ʋɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
ʏɻʎ ȾɉȰ 36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013) (ʋɸʌ. 6.4ɶ)
ɼ ч 200 t/d & >90 ʅʊʌɿɲ

ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ɶɳʄɲʃʏʉʎ ʋʌʉʎ
ʋɲʌɲɶʘɶɼ ɶɲʄɲʃʏʉʃʉʅɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʋʄɻʆ ʏʐʌɿʙʆ

Ɉʐʌʉʃʊʅɻʍɻ ɶɳʄɲʃʏʉʎ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ɲʄɸʐʌʉʅʑʄʘʆ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɲʅʑʄʘʆ ʃɲɿ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɲʅʑʄʉʐ.

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɶʄʐʃʊɺɻʎ,
ʍɿʌʉʋɿʉʑ ɶʄʐʃʊɺɻʎ,
ʅɲʄʏʊɺɻʎ, ɶʄʉʐʏɹʆɻʎ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ
ʋɲʌɲʍʃɸʐɲʍʅɳʏʘʆ
ɺʘʉʏʌʉʔʙʆ ɶɿɲ ɺʙɲ ʋʉʐ
ɸʃʏʌɹʔʉʆʏɲɿ ʍɸ ɲɶʌʉʃʏɼʅɲʏɲ

17

18

19

20

21

22

23

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

ȵʇɲɿʌɸʀʏɲɿ ɻ ʋɲʌɲɶʘɶɼ ɺɳʖɲʌɻʎ (ɴʄ. ɲ/ɲ
27)

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ɻ ʋɲʌɲɶʘɶɼ ʋʌʘʏɸʁʆɻʎ
ɶɳʄɲʃʏʉʎ ɲʋʊ ʏʐʌʊɶɲʄʉ

Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ɻ ʇɼʌɲʆʍɻ ʃɲʋʆʉʑ ʃɲɿ
ɻ ʍʐʅʋʀɸʍɻ ʏʉʐ ɲʋʉʇɻʌɲʅɹʆʉʐ ʏɸʄɿʃʉʑ
ʋʌʉʁʊʆʏʉʎ

ȴɸʆ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ɻ ɷɿɸʌɶɲʍʀɲ
ʇɼʌɲʆʍɻʎ ɸʄɲɿʉʑʖʘʆ ʍʋʊʌʘʆ (ɴʄ. ɲ/ɲ
17)
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Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ.

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ.

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ.

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ.

ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ ʋɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
ʏɻʎ ȾɉȰ 36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013) (ʋɸʌ. 6.4ɴ)
ɼ
> 500 t/d & > 90 ʅʊʌɿɲ ɼ
ч 500 t/d & > 150 ʅʊʌɿɲ

ɂɼʌɲʆʍɻ ɸʄɲɿʉʑʖʘʆ ʍʋʊʌʘʆ,
ʄʉɿʋʙʆ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʃɲɿ ʔʐʏɿʃɼʎ
ɴɿʉʅɳɺɲʎ

16

ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ ʋɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
ʏɻʎ ȾɉȰ 36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013) (ʋɸʌ. 6.4ɶ)
ɼ > 50 t/d & >40 ʅʊʌɿɲ
ɼ ч 50 t/d & >90 ʅʊʌɿɲ
ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
ʏɻʎ ȾɉȰ 36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013) (ʋɸʌ. 6.4
ɴ) ɼ
ɼ ч 300 t/d & >150 ʅʊʌɿɲ
ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
ʏɻʎ ȾɉȰ 36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013) (ʋɸʌ. 6.4ɴ)
ɼ ч 300 t/d & > 150 ʅʊʌɿɲ
ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
ʏɻʎ ȾɉȰ 36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013) (ʋɸʌ. 6.4ɴ)
ɼɼ ч 300 t/d & >90 ʅʊʌɿɲ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ.

ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ ʋɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
ʏɻʎ ȾɉȰ 36060/1155/ȵ.103
(ʋɸʌ. 6.4ɴ)
ɼ ч 300 t/d & > 150 ʅʊʌɿɲ
ɴ) Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʋʐʌɻʆɸʄɲʀʉʐ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɳʄʄʘʆ ʅɻ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʅɹʆʘʆ ɸʄɲʀʘʆ ʃɲɿ
ʄɿʋʙʆ (ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ɻ
ʋɲʌɲɶʘɶɼ ʋʐʌɻʆɸʄɲʀʉʐ
ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏɲ
ʍʋʉʌɸʄɲɿʉʐʌɶɸʀɲ)

39306
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Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʃɲʃɳʉ, ʍʉʃʉʄɳʏɲʎ
ʃɲɿ ɺɲʖɲʌʘʏʙʆ

27

28

34

33

32

31

30

29

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɺɳʖɲʌɻʎ

26

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɲʋʉʍʏɲɶʅɹʆʘʆ
ɲʄʃʉʉʄʉʑʖʘʆ ʋʉʏʙʆ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʅɲʃɲʌʉʆɿʙʆ,
ʄɲɺɲʆɿʙʆ, ʃʉʐʍʃʉʑʎ ʃɲɿ
ʋɲʌʊʅʉɿʘʆ ɲʄɸʐʌʘɷʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʏʍɲɶɿʉʑ ʃɲɿ
ʃɲʔɹ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɲʌʏʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ʃɲʌʐʃɸʐʅɳʏʘʆ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼ
ʉʅʉɶɸʆʉʋʉɿɻʅɹʆʘʆ
ʋɲʌɲʍʃɸʐɲʍʅɳʏʘʆ
ɷɿɲʏʌʉʔɼʎ ʃɲɿ ɷɿɲɿʏɻʏɿʃʙʆ
ʏʌʉʔʙʆ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ
ɷɿɲʏʌʉʔɼʎ ʅ.ɲ.ʃ.

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʋɲʇɿʅɲɷɿʙʆ,
ʔʌʐɶɲʆɿʙʆ ʃɲɿ ʅʋɿʍʃʊʏʘʆ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɷɿɲʏɻʌʉʑʅɸʆʘʆ
ɸɿɷʙʆ ɺɲʖɲʌʉʋʄɲʍʏɿʃɼʎ

25

ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
ʏɻʎ ȾɉȰ 36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013) (ʋɸʌ. 6.4ɴ)

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ
ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ
ȸ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏʉ
ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʉ ʏɸʄɿʃʊ ʋʌʉʁʊʆ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ
ɀɻ ʐʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ
Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ ʏɻʎ ȾɉȰ
36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013)
(ʋɸʌ. 6.4ɴ).

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ
ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
ʏɻʎ ȾɉȰ 36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013) (ʋɸʌ. 6.4ɴ)
ɼ ч 300 t/d & > 150 ʅʊʌɿɲ
Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ɻ ʋɲʌɲɶʘɶɼ
ʍʏɸɴɿʉɺɳʖɲʌɻʎ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

ɇʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ɻ ʋɲʌɲɶʘɶɼ ɸɿɷʙʆ
catering.
ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

> 200 t/d & > 150 ʅʊʌɿɲ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ȱʌʏʉʋʉɿʀɲ ʃɲɿ ʋɲʌɲɶʘɶɼ
ʆʘʋʙʆ ɸɿɷʙʆ
ɺɲʖɲʌʉʋʄɲʍʏɿʃɼʎ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ.

24

ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
ʏɻʎ ȾɉȰ 36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013) (ʋɸʌ. 6.5)
ɼ
> 50 t/d & > 90 ʅʊʌɿɲ ɼ
ч 50 t/d & > 150 ʅʊʌɿɲ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɲ) ɿʖɽʐʉʏʌʉʔʙʆ
ʃɲɿ ɴ) ʋɲʌɲʍʃɸʐɲʍʅɳʏʘʆ
ɺʘʉʏʌʉʔʙʆ ɶɿɲ ɺʙɲ
ʍʐʆʏʌʉʔɿɳʎ
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Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɴʑʆɻʎ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɲʆɲʗʐʃʏɿʃʙʆ

39

40

44

46

45

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ʃɲʋʆʉʑ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

ч 100 t/d
Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

> 100 t/d
> 10 t/d
ɼ ч 10 t/d & > 150 ʅʊʌɿɲ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ʐʄʙʆ ʃɲɿ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʃɲʋʆʉʑ

> 100 t/d & > 150 ʅʊʌɿɲ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ
ɀɻ ʐʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ
Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ I ʏɻʎ ȾɉȰ
36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013)
(ʋɸʌ. 6.4ɴ)
ɀɻ ʐʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ
Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ I ʏɻʎ ȾɉȰ
36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013)
(ʋɸʌ. 6.4ɴ)
Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ
Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

ȵʇɲɿʌɸʀʏɲɿ ɻ ʋɲʌɲɶʘɶɼ ʖɸɿʌʉʋʉʀɻʏʘʆ
ʋʉʑʌʘʆ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ
ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ʋɲɶʉʃʑɴʘʆ

Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʅʊʆʉ ɻ ʋɲʌɲɶʘɶɼ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʅɸ ɲʋʄɼ ɲʆɳʅɸɿʇɻ ɼ ʃɲɿ
ʍʐʅʋʑʃʆʘʍɻ ɹʏʉɿʅʘʆ ʍʐʍʏɲʏɿʃʙʆ.

ȸ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏʉ
ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʉ ʏɸʄɿʃʊ ʋʌʉʁʊʆ

ȸ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏʉ
ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʉ ʏɸʄɿʃʊ ʋʌʉʁʊʆ

ȸ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏʉ
ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʉ ʏɸʄɿʃʊ ʋʌʉʁʊʆ

ȸ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏʉ
ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʉ ʏɸʄɿʃʊ ʋʌʉʁʊʆ

ȸ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏʉ
ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʉ ʏɸʄɿʃʊ ʋʌʉʁʊʆ
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ȵʃʃʉʃʃɿʍʏɼʌɿɲ ɴɳʅɴɲʃʉʎ
ʖʘʌʀʎ ʍʋʉʌɸʄɲɿʉʐʌɶɸʀʉ
Ʌʌʉʋɲʌɲʍʃɸʐɼ ʃɲɿ
ʆɻʅɲʏʉʋʉʀɻʍɻ ʐʔɲʆʏɿʃʙʆ
ɿʆʙʆ (ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ
ʍʐʍʏʌʉʔɼ ʃɲɿ

ɇʐʍʃɸʐɲʍʀɲ ʃɲɿ ʏʐʋʉʋʉʀɻʍɻ
ɸɿɷʙʆ ɷɿɲʏʌʉʔɼʎ ʅ.ɲ.ʃ.

43

42

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʃɲɿ ɸʅʔɿɳʄʘʍɻ
ʆɸʌʉʑ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʋɳɶʉʐ ɶɿɲ
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼ ʖʌɼʍɻ

> 300 t/d ɼ > 150 t/d & > 90
ʅʊʌɿɲч 150 t/d & > 150 ʅʊʌɿɲ

ȷʐɽʉʋʉɿʀɲ

38

41

ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
ʏɻʎ ȾɉȰ 36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013) (ʋɸʌ. 6.4ɴ)

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɳʄʄʘʆ ʅɻ
ɲʋʉʍʏɲɶʅɹʆʘʆ ʋʉʏʙʆ ʋʉʐ
ʐʔʀʍʏɲʆʏɲɿ ɺʑʅʘʍɻ

37

> 300 t/d ɼ
> 150 t/d & > 90 ʅʊʌɿɲ
ч150 t/d & > 150 ʅʊʌɿɲ
ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
ʏɻʎ ȾɉȰ 36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013) (ʋɸʌ. 6.4ɴ
ɼ ч 300 t/d & > 150 ʅʊʌɿɲ

ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
ʏɻʎ ȾɉȰ 36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013) (ʋɸʌ. 6.4ɴ)

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʃʌɲʍɿʉʑ, ʅɻʄʀʏɻ
ʃɲɿ ʃʌɲʍɿʙʆ ɲʋʊ ɳʄʄɲ
ʔʌʉʑʏɲ.

36

> 50 t/d
ɼ > 30 t/d & > 40 ʅʊʌɿɲ ɼ
ч 30 t/d & > 90 ʅʊʌɿɲ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɲɿɽʐʄɿʃɼʎ
ɲʄʃʉʊʄɻʎ ɲʋʊ ʐʄɿʃɳ ʋʉʐ
ʐʔʀʍʏɲʆʏɲɿ ɺʑʅʘʍɻ

35

39308
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Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃɲɿ ʃɿʄɿʅɿʙʆ

50

51

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

58

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ
Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸʇʘʏɸʌɿʃʙʆ
ɸʆɷʐʅɳʏʘʆ, ɸʆɷʐʅɳʏʘʆ
ɸʌɶɲʍʀɲʎ ɳʄʄʘʆ ɸʆɷʐʅɳʏʘʆ
ʃɲɿ ʍʐʆɲʔʙʆ ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ
ɹʆɷʐʍɻʎ ʅ.ɲ.ʃ.

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ
Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸʍʘʌʉʑʖʘʆ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

ȸ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏʉ
ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʉ ʏɸʄɿʃʊ ʋʌʉʁʊʆ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ
ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

57

56

55

54

53

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʖʉʆɷʌʙʆ ʃɲɿ
ʄɸʋʏʙʆ ʍʖʉɿʆɿʙʆ, ʍʋɳɶʃʘʆ
ʃɲɿ ɷɿʖʏʐʙʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʐʔɲʍʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɲʋʊ ʐʔɳʍʅɲʏɲ,
ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ʏɲ ɸʆɷʑʅɲʏɲ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɳʄʄʘʆ
ʐʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸɿɷʙʆ
ʃɲʄʏʍʉʋʉɿʀɲʎ ɲʋʄɼʎ ʋʄɹʇɻʎ ɼ
ʋʄɹʇɻʎ ʃʌʉʍɹ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɳʄʄʘʆ ʋʄɸʃʏʙʆ
ɸɿɷʙʆ ʃɲɿ ɸɿɷʙʆ ʋʄɹʇɻʎ
ʃʌʉʍɹ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɹʏʉɿʅʘʆ
ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ
ɸɿɷʙʆ, ɸʃʏʊʎ ɲʋʊ ɸʆɷʑʅɲʏɲ

49

52

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉɸʄɸɿʉʋʉʀɻʍɻ (ʔɿʆʀʌɿʍʅɲ)
ʐʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɋʔɲʆʍɻ ʔʐʏɿʃʙʆ, ɺʘɿʃʙʆ ʃɲɿ
ʍʐʆɽɸʏɿʃʙʆ ʆɻʅɳʏʘʆ

48
ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
ʏɻʎ ȾɉȰ 36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013) (ʋɸʌ. 6.2)
ɼ ч 10 t/d & > 150 ʅʊʌɿɲ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʌɲʔʉʃʄʘʍʏʙʆ

47

ʋʌʉʋɲʌɲʍʃɸʐɼ ʅɸʏɲʇɿʉʑ)
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39309

ȵʅʋʉʏɿʍʅʊʎ ɼ ʖɻʅɿʃɼ
ʃɲʏɸʌɶɲʍʀɲ ʇʑʄʉʐ ʅɸ
ʍʐʆʏɻʌɻʏɿʃɳ ɼ ɳʄʄɸʎ ʉʐʍʀɸʎ

66

70

69

3

> 200 m / d
ɼ > 100 m3/d & > 150 ʅʊʌɿɲ

ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
ʏɻʎ ȾɉȰ 36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013) (ʋɸʌ. 6.10)
3
ɼ ч 75m /d & > 90 ʅʊʌɿɲ

ȸ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏʉ
ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʉ ʏɸʄɿʃʊ ʋʌʉʁʊʆ
ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ
ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ
ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ
Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ
Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ.
Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ɻ ʃʉʋɼ ʃɲʐʍʊʇʐʄʘʆ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

Ȳɿʉʅɻʖɲʆʀɲ ʇʑʄʉʐ ʃɲɿ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʇʑʄʉʐ

ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
ʏɻʎ ȾɉȰ 36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013) (ʋɸʌ. 6.3)
ɼ > 5 t/d & > 40 ʅʊʌɿɲ
ɼ ч 5 t/d & > 90 ʅʊʌɿɲ
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Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʇʑʄɿʆʘʆ
ʋɸʏɲʍʅɳʏʘʆ (ʄɸʋɿɷʊʋʄɲʃɸʎ,
ʅʉʌɿʉʍɲʆʀɷɸʎ, ɿʆʉʍɲʆʀɷɸʎ)
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʇʐʄʉʐʌɶɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʉɿʃʉɷʉʅɿʃɼ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʇʑʄɿʆʘʆ
ɸʅʋʉʌɸʐʅɲʏʉʃɿɴʘʏʀʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɳʄʄʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ɲʋʊ ʇʑʄʉ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸɿɷʙʆ
ɲʋʊ ʔɸʄʄʊ ʃɲɿ ɸɿɷʙʆ

Ʌʌɿʊʆɿʍʅɲ ʃɲɿ ʋʄɳʆɿʍʅɲ
ʇʑʄʉʐ

65

67

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆ

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɶʉʑʆɿʆʘʆ ɸɿɷʙʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʏɸʖʆɻʏɼʎ ɶʉʑʆɲʎ
ʃɲɿ ɸɿɷʙʆ ɲʋʊ ʏɸʖʆɻʏɼ ɶʉʑʆɲ
Ȱʋʉɽɼʃɸʎ ɲʃɲʏɹʌɶɲʍʏʘʆ
ɷɸʌʅɳʏʘʆ ɶʉʐʆɲʌɿʃʙʆ.
Ɏʐɶɸʀɲ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ
ɷɸʌʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɶʉʐʆɲʌɿʃʙʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɷɸʌʅɳʏɿʆʘʆ
ɸʆɷʐʅɳʏʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸɿɷʙʆ ʏɲʇɿɷɿʉʑ
(ɲʋʉʍʃɸʐʙʆ), ʏʍɲʆʏʙʆ ʃɲɿ
ʋɲʌʊʅʉɿʘʆ ɸɿɷʙʆ, ɸɿɷʙʆ
ʍɸʄʉʋʉɿʀɲʎ ʃɲɿ
ʍɲɶʅɲʏʉʋʉɿʀɲʎ

64

63

62

61

60

59

Ⱦɲʏɸʌɶɲʍʀɲ ʃɲɿ ɷɹʗɻ
ɷɹʌʅɲʏʉʎ – ʃɲʏɸʌɶɲʍʀɲ ʃɲɿ
ɴɲʔɼ ɶʉʐʆɲʌɿʃʙʆ

Ȳɿʉʅɻʖɲʆʀɲ ɷɹʌʅɲʏʉʎ ʃɲɿ ɷɸʌʅɳʏɿʆʘʆ ɸɿɷʙʆ

39310
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ȵʃʏʑʋʘʍɻ ɸʔɻʅɸʌʀɷʘʆ

ȵʃʏʑʋʘʍɻ ɴɿɴʄʀʘʆ,
ʋɸʌɿʉɷɿʃʙʆ ʃɲɿ ʄʉɿʋɹʎ
ɸʃʏʐʋʘʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʅ.ɲ.ʃ.

Ȳɿɴʄɿʉɷɸʍʀɲ ʃɲɿ ʔɿʆʀʌɿʍʅɲ

79

80

81

78

77

76

75

74

73

72

71

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʋʌʘʏʉɶɸʆʉʑʎ
ʖɲʌʏʉʋʉʄʏʉʑ ɲʋʊ ʇʑʄʉ ɼ
ʋɲʌʊʅʉɿɲ ɿʆʙɷɻ ʐʄɿʃɳ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʖɲʌʏʉʋʉʄʏʉʑ ɲʋʊ
ɲʆɲʃʑʃʄʘʍɻ ʐʄɿʃʙʆ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʖɲʌʏɿʉʑ ʃɲɿ
ʖɲʌʏʉʆɿʉʑ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃʐʅɲʏʉɸɿɷʉʑʎ
ʖɲʌʏɿʉʑ ʃɲɿ ʖɲʌʏʉʆɿʉʑ ʃɲɿ
ɸʅʋʉʌɸʐʅɲʏʉʃɿɴʘʏʀʘʆ ɲʋʊ
ʖɲʌʏʀ ʃɲɿ ʖɲʌʏʊʆɿ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸɿɷʙʆ ʉɿʃɿɲʃɼʎ
ʖʌɼʍɻʎ ʃɲɿ ɸɿɷʙʆ ʐɶɿɸɿʆɼʎ
ɲʋʊ ʖɲʌʏʀ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸɿɷʙʆ
ʖɲʌʏʉʋʘʄɸʀʉʐ (ʖɲʌʏɿʃʙʆ)
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʖɲʌʏɿʉʑ ɶɿɲ
ɸʋɸʆɷʑʍɸɿʎ ʏʉʀʖʘʆ
(ʏɲʋɸʏʍɲʌʀɸʎ)
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ɲʋʊ
ʖɲʌʏʀ & ʖɲʌʏʊʆɿ

ʃɲʄɲɽʉʋʉɿʀɲʎ ʃɲɿ
ʍʋɲʌʏʉʋʄɸʃʏɿʃɼʎ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

ȵʃɷʉʏɿʃɹʎ ʃɲɿ ɸʃʏʐʋʘʏɿʃɹʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ɀɻ ʐʋɲɶʊʅɸʆɸʎ
Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ ʏɻʎ ȾɉȰ
ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
36060/1155/ȵ.103
ʏɻʎ ȾɉȰ 36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013)
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013) (ʋɸʌ. 6.7)
(ʋɸʌ. 6.7)
ɀɻ ʐʋɲɶʊʅɸʆɸʎ
ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ ʏɻʎ ȾɉȰ
ʏɻʎ ȾɉȰ 36060/1155/ȵ.103
36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013) (ʋɸʌ. 6.7)
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013)
(ʋɸʌ. 6.7)

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʖɲʌʏʉʋʉʄʏʉʑ, ʖɳʌʏʉʐ ʃɲɿ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɲʋʊ ʖɲʌʏʀ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

ȵʇɲɿʌɸʀʏɲɿ ɻ ɸʃʏʑʋʘʍɻ ɹʆʏʐʋʉʐ ʐʄɿʃʉʑ
ʅɹʍʘ ɸʃʏʐʋʘʏʙʆ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

Τεύχος B’ 3833/09.09.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

39311

89

91

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɲʍʔɲʄʏʉʅʀɶʅɲʏʉʎ

88

ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ɼ/ʃɲɿ
ʋɲʌɲɶʘɶɼ ɲʍʔɲʄʏʉʑʖʘʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʋɲʌɲɶʘɶɼ ɼ ʏʉʆ
ɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʊ ʋʐʌɻʆɿʃʙʆ
ʃɲʐʍʀʅʘʆ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʄɿʋɲʆʏɿʃʙʆ
ɸʄɲʀʘʆ ʃɲɿ ʍʐʆɲʔʙʆ
ʋɸʏʌɸʄɲɿʉɸɿɷʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ʃɲɿ ɸʆɷɿɳʅɸʍʘʆ ɲ’ ʐʄʙʆ ɲʋʊ
ɲʇɿʉʋʉʀɻʍɻ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ
ɸʄɲʀʘʆ ʃɲɿ ʋɸʏʌɸʄɲɿʉɸɿɷʙʆ
ʃɲʏɲʄʉʀʋʘʆ

<500 t/d ɶɿɲ ɳʆɽʌɲʃɲ &
<20 MW ɶɿɲ ɳʄʄɲ ʃɲʑʍɿʅɲ

Ȱɸʌɿʉʋʉʀɻʍɻ ɼ ʐɶʌʉʋʉʀɻʍɻ
ɳʆɽʌɲʃɲ ɼ/ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ
ʃɲʐʍʀʅʘʆ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɳʄʄʘʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʋɸʏʌɸʄɲʀʉʐ

ɇʑʆʉʄʉ

> 100 t/d

ч 1000 t/d

87

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ
ʃɲʐʍʀʅʘʆ ɸʄɲʀʘʆ
ʃɲɿ ɲɸʌʀʘʆȤ
ʄɿʋɲʆʏɿʃʙʆ ɸʄɲʀʉʐ
ш 500 t/d ɶɿɲ ɳʆɽʌɲʃɲ
&
ш 20 MW ɶɿɲ ɳʄʄɲ
ʃɲʑʍɿʅɲ

> 1000 t/d

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

ч 100 t/d

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʋʉʐ
ɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ 7 ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ Ɂ.
4014/11 (ɌȵȾ 209Ȱ)

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ ɷɸʆ
ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ ʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃʊ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ.

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ ɷɸʆ
ɷɿɲɽɹʏʉʐʆ ʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃʊ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ.

Ƀɿ ʋʉʍʊʏɻʏɸʎ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏɻ
ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʘʎ
ʋʌʉʎ ʏɻʆ ʋʌʙʏɻ ʑʄɻ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ
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90

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʉʋʏɳʆɽʌɲʃɲ, ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɷɿʑʄɿʍɻʎ ʋɸʏʌɸʄɲʀʉʐ ʃɲɿ ʃɲʐʍʀʅʘʆ

86

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ʉʋʏɲʆɽʌɲʃʉʋʉʀɻʍɻʎ
(ʃʘʃʉʋʉʀɻʍɻʎ) Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼ
ʅʋʌɿʃɸʏʉʋʉʀɻʍɻ ʄɿɽɳʆɽʌɲʃɲ
ʃɲɿ ʄɿɶʆʀʏɻ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʇʐʄʉʃɳʌɴʉʐʆʉʐ
ʃɲɿ ʍʏɸʌɸʙʆ ʃɲʐʍʀʅʘʆ ɲʋʊ
ɴɿʉʅɳɺɲ ʔʐʏɿʃɼʎ ʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɳʄʄʘʆ ʍʏɸʌɸʙʆ
ʃɲʐʍʀʅʘʆ ʅ.ɲ.ʃ.

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ɷɿʑʄɿʍɻʎ ʋɸʏʌɸʄɲʀʉʐ

85

84

83

82

ȱʄʄɸʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʍʐʆɲʔɸʀʎ ʅɸ ʏɻʆ ɸʃʏʑʋʘʍɻ
ʃɲɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʌʉɸʃʏʑʋʘʍɻʎ

39312
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Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʄɿʋɲʍʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ɲɺʘʏʉʑʖʘʆ ɸʆʙʍɸʘʆ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʐɶʌʙʆ
ɴɿʉʃɲʐʍʀʅʘʆ, ʊʋʘʎ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ Ƀɷɻɶʀɲ 2003/30/ȵȾ
ʊʋʘʎ ʃɳɽɸ ʔʉʌɳ ɿʍʖʑɸɿ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʋʄɲʍʏɿʃʙʆ ʍɸ
ʋʌʘʏʉɶɸʆɸʀʎ ʅʉʌʔɹʎ

94

95

96

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʋɲʌɲʍɿʏʉʃʏʊʆʘʆ
ʃɲɿ ɳʄʄʘʆ ɲɶʌʉʖɻʅɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʖʌʘʅɳʏʘʆ,
ɴɸʌʆɿʃɿʙʆ ʃɲɿ ʋɲʌʊʅʉɿʘʆ
ɸʋɿʖʌɿʍʅɳʏʘʆ, ʅɸʄɲʆʙʆ
ʏʐʋʉɶʌɲʔʀɲʎ ʃɲɿ ʅɲʍʏɿʖʙʆ
(ʍʏʊʃʉʐ)

99

100

98

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʃɲɿ ɷɿʊɶʃʘʍɻ
ʋʉʄʐʉʐʌɸɽɳʆɻʎ, ɷɿʊɶʃʘʍɻ
ʋʉʄʐʍʏʐʌɸʆʀʉʐ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʍʐʆɽɸʏɿʃʉʑ
ɸʄɲʍʏɿʃʉʑ (ʍʐʆɽɸʏɿʃʉʑ
ʃɲʉʐʏʍʉʑʃ) ʍɸ ʋʌʘʏʉɶɸʆɸʀʎ
ʅʉʌʔɹʎ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʖʌʘʍʏɿʃʙʆ ʐʄʙʆ
(ʅɸ ʖɻʅɿʃɼ ʅɸʏɲʏʌʉʋɼ)

93

97

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆ ʃɲɿ
ɿɲʏʌɿʃʙʆ ɲɸʌʀʘʆ

92

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɸʀʏɸ ʅɸ
ʖɻʅɿʃɼ ʅɸʏɲʏʌʉʋɼ
ʅɹʍʘ ʖɻʅɿʃɼʎ
ɷɿɸʌɶɲʍʀɲʎ ɸʀʏɸ ʅɸ
ɴɿʉʄʉɶɿʃɼ ɷɿɸʌɶɲʍʀɲ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ
ʋʉʄʐɴɿʆʐʄʉʖʄʘʌɿɷʀʉʐ,
ʋʉʄʐʉʄɸʔɿʆʙʆ ʃɲɿ
ʋʉʄʐʍʏʐʌɸʆʀʉʐ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɸʀʏɸ ʅɸ
ʖɻʅɿʃɼ ʅɸʏɲʏʌʉʋɼ
ʅɹʍʘ ʖɻʅɿʃɼʎ
ɷɿɸʌɶɲʍʀɲʎ ɸʀʏɸ ʅɸ
ɴɿʉʄʉɶɿʃɼ ɷɿɸʌɶɲʍʀɲ,
ʃɲɿ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ
>500 t/d

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

ȴɿʊɶʃʘʍɻ
ʋʉʄʐʍʏʐʌɸʆʀʉʐ
ʃɲɿ ʋʉʄʐʉʐʌɸɽɳʆɻʎ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

ȸ ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲ ɼ/ʃɲɿ ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻ ʘʎ
ɲʐʏʉʏɸʄɼʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ɸʆʏɳʍʍɸʏɲɿ
ʍʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʅɸ ɲ/ɲ 203 ɼ ʃɲɿ 206

ȵʇɲɿʌɸʀʏɲɿ ɻ ɸʋɿʏʊʋɿɲ ʋɲʌɲɶʘɶɼ
ʋʉʄʐʉʐʌɸɽɳʆɻʎ ɶɿɲ ʏʉʋɿʃɹʎ ɸʔɲʌʅʉɶɹʎ

ȸ ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲ ɼ/ʃɲɿ ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻ ʘʎ
ɲʐʏʉʏɸʄɼʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ɸʆʏɳʍʍɸʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʅɸ ɲ/ɲ 203 ɼ ʃɲɿ 206
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Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɸʀʏɸ ʅɸ ʖɻʅɿʃɼ
ʅɸʏɲʏʌʉʋɼ ʅɹʍʘ ʖɻʅɿʃɼʎ
ɷɿɸʌɶɲʍʀɲʎ ɸʀʏɸ ʅɸ ɴɿʉʄʉɶɿʃɼ
ɷɿɸʌɶɲʍʀɲ
ɼ > 60 t/d

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʅɸ ɲʋʄɼ ɲʆɳʅɸɿʇɻ ɼ
ɲʌɲʀʘʍɻ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʋʉʄʐʉʐʌɸɽɳʆɻʎ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʄʉɿʋʙʆ ʋʉʄʐʅɸʌʙʆ
ʍɸ ʋʌʘʏʉɶɸʆɸʀʎ ʅʉʌʔɹʎ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɸʀʏɸ ʅɸ ʖɻʅɿʃɼ
ʅɸʏɲʏʌʉʋɼ ʅɹʍʘ ʖɻʅɿʃɼʎ
ɷɿɸʌɶɲʍʀɲʎ ɸʀʏɸ ʅɸ ɴɿʉʄʉɶɿʃɼ
ɷɿɸʌɶɲʍʀɲ, ʃɲɿ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ
ч500 t/d

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʖɻʅɿʃʙʆ ʉʐʍɿʙʆ ʃɲɿ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɸʀʏɸ ʅɸ ʖɻʅɿʃɼ
Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʅɸʏɲʏʌʉʋɼ ʅɹʍʘ ʖɻʅɿʃɼʎ
ʍʏɻʆ ʐʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲ
ɷɿɸʌɶɲʍʀɲʎ ɸʀʏɸ ʅɸ ɴɿʉʄʉɶɿʃɼ
Ȱ2
ɷɿɸʌɶɲʍʀɲ
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39313

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʔɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃʙʆ
ʋɲʌɲʍʃɸʐɲʍʅɳʏʘʆ
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ
ʔɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃʙʆ
ʍʐʍʃɸʐɲʍʅɳʏʘʆ ʋʌʉɻɶʅɹʆɻʎ
ɽɸʌɲʋɸʀɲʎ ʖʘʌʀʎ ʖɻʅɿʃɼ
ʅɸʏɲʏʌʉʋɼ ɼ ɴɿʉʄʉɶɿʃɼ
ɷɿɸʌɶɲʍʀɲ, ʊʋʘʎ ɲʐʏɳ
ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ 2
ʏʉʐ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ (ȵȾ) ɲʌɿɽʅ.
1394/2007 ʃɲɿ ʍʏʉ
Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ ʏɻʎ Ƀɷɻɶʀɲʎ
2001/83/ȵȾ ʃɲɿ ɴɿʉʃʏʊʆʘʆ
ʊʋʘʎ ɲʐʏɳ ʋɸʌɿɶʌɳʔʉʆʏɲɿ
ʍʏʉ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊ (ȵȵ) ɲʌɿɽ.
528/2012.
ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʃɲɿ ʋɲʌɲɶʘɶɼ
ʏɸʄɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ʔɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃɼʎ ʃɳʆʆɲɴɻʎ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʍɲʋʉʐʆɿʙʆ ʃɲɿ
ɲʋʉʌʌʐʋɲʆʏɿʃʙʆ, ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ʃɲɽɲʌɿʍʅʉʑ ʃɲɿ
ɲʋʉʄʑʅɲʆʍɻʎ ʃɲɿ ʍʏʀʄɴʘʍɻʎ,
ɲʌʘʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ʋɲʌɲʍʃɸʐɲʍʅɳʏʘʆ
ʃɲʄʄʘʋɿʍʅʉʑ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɸʀʏɸ ʅɸ ʖɻʅɿʃɼ
ʅɸʏɲʏʌʉʋɼ ʅɹʍʘ ʖɻʅɿʃɼʎ
ɷɿɸʌɶɲʍʀɲʎ ɸʀʏɸ ʅɸ ɴɿʉʄʉɶɿʃɼ
ɷɿɸʌɶɲʍʀɲ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɸʀʏɸ ʅɸ ʖɻʅɿʃɼ
ʅɸʏɲʏʌʉʋɼ ʅɹʍʘ ʖɻʅɿʃɼʎ
ɷɿɸʌɶɲʍʀɲʎ ɸʀʏɸ ʅɸ ɴɿʉʄʉɶɿʃɼ
ɷɿɸʌɶɲʍʀɲ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʐʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲ
Ȱ2

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʐʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲ
Ȱ2

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

ȸ ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲ ɼ/ʃɲɿ ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻ ʘʎ
ɲʐʏʉʏɸʄɼʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ɸʆʏɳʍʍɸʏɲɿ
ʍʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʅɸ ɲ/ɲ 203, 206

ȸ ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲ ɼ/ʃɲɿ ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻ ʘʎ
ɲʐʏʉʏɸʄɼʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ɸʆʏɳʍʍɸʏɲɿ
ʍʏɿʎ ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ ʅɸ ɲ/ɲ 203 ɼ ʃɲɿ 206
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104

103

102

101

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɴɲʍɿʃʙʆ
ʔɲʌʅɲʃɸʐʏɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ

ɼ ч60 t/d & >150 ʅʊʌɿɲ

39314
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Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɸʃʌɻʃʏɿʃʙʆ ʃɲɿ
ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʘʆ ʅɸ ɸʃʌɻʃʏɿʃɼ
ʑʄɻ

Ȱʆɳʃʏɻʍɻ ɼ ʃɲʏɲʍʏʌʉʔɼ
ɸʃʌɻʃʏɿʃʙʆ ʉʐʍɿʙʆ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɷɿɲʔʊʌʘʆ ʏʑʋʘʆ
ʃʊʄʄɲʎ ʃɲɿ ɺɸʄɲʏɿʆʙʆ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɲɿɽɹʌɿʘʆ ɸʄɲʀʘʆ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʖɻʅɿʃʙʆ
ʋɲʌɲʍʃɸʐɲʍʅɳʏʘʆ ɶɿɲ
ʔʘʏʉɶʌɲʔɿʃɹʎ ʖʌɼʍɸɿʎ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʅɻ
ʋʌʉɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆʘʆ (ʃɸʆʙʆ)
ʅɹʍʘʆ ɸɶɶʌɲʔɼʎ ɼʖʉʐ ɼ
ɸɿʃʊʆɲʎ ʃɲɿ ʅɻ
ʋʌʉɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆʘʆ (ʃɸʆʙʆ)
ʅɹʍʘʆ ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʅɻ ʔʐʍɿʃʙʆ ɿʆʙʆ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɳʄʄʘʆ ɲʆʊʌɶɲʆʘʆ
ɼ
ʉʌɶɲʆɿʃʙʆ ɴɲʍɿʃʙʆ ʖɻʅɿʃʙʆ

105

106

107

108

109

110

111

112

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɸʀʏɸ ʅɸ
ʖɻʅɿʃɼ ʅɸʏɲʏʌʉʋɼ
ʅɹʍʘ ʖɻʅɿʃɼʎ
ɷɿɸʌɶɲʍʀɲʎ ɸʀʏɸ ʅɸ
ɴɿʉʄʉɶɿʃɼ ɷɿɸʌɶɲʍʀɲ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɸʀʏɸ ʅɸ ʖɻʅɿʃɼ
ʅɸʏɲʏʌʉʋɼ ʅɹʍʘ ʖɻʅɿʃɼʎ
ɷɿɸʌɶɲʍʀɲʎ ɸʀʏɸ ʅɸ ɴɿʉʄʉɶɿʃɼ
ɷɿɸʌɶɲʍʀɲ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɸʀʏɸ ʅɸ ʖɻʅɿʃɼ
ʅɸʏɲʏʌʉʋɼ ʅɹʍʘ ʖɻʅɿʃɼʎ
ɷɿɸʌɶɲʍʀɲʎ ɸʀʏɸ ʅɸ ɴɿʉʄʉɶɿʃɼ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɸʀʏɸ ʅɸ ʖɻʅɿʃɼ
ʅɸʏɲʏʌʉʋɼ ʅɹʍʘ ʖɻʅɿʃɼʎ
ɷɿɸʌɶɲʍʀɲʎ ɸʀʏɸ ʅɸ ɴɿʉʄʉɶɿʃɼ
ɷɿɸʌɶɲʍʀɲ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɸʀʏɸ ʅɸ ʖɻʅɿʃɼ
ʅɸʏɲʏʌʉʋɼ ʅɹʍʘ ʖɻʅɿʃɼʎ
ɷɿɸʌɶɲʍʀɲʎ ɸʀʏɸ ʅɸ ɴɿʉʄʉɶɿʃɼ
ɷɿɸʌɶɲʍʀɲ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɸʀʏɸ ʅɸ ʖɻʅɿʃɼ
ʅɸʏɲʏʌʉʋɼ ʅɹʍʘ ʖɻʅɿʃɼʎ
ɷɿɸʌɶɲʍʀɲʎ ɸʀʏɸ ʅɸ ɴɿʉʄʉɶɿʃɼ
ɷɿɸʌɶɲʍʀɲ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʖʘʌʀʎ ʖɻʅɿʃɼ
ʅɸʏɲʏʌʉʋɼ ʅɹʍʘ ʖɻʅɿʃɼʎ
ɷɿɸʌɶɲʍʀɲʎ, ʃɲɿ ʖʘʌʀʎ
ɴɿʉʄʉɶɿʃɼ ɷɿɸʌɶɲʍʀɲ, ɼ/ʃɲɿ
ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻ ɸʃʌɻʃʏɿʃʙʆ
ɸʔʊʍʉʆ ɸʆʏɳʍʍɸʏɲɿ ʍʏʉ ʋɸɷʀʉ
ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏɻʎ ȾɉȰ 3329/89
(ɌȵȾ 132 Ȳ’), ʊʋʘʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ
ɿʍʖʑɸɿ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʐʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲ
Ȱ2
Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʐʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʅɸ ɲʋʄɼ
ɲʆɳʅɸɿʇɻ ɼ ɲʌɲʀʘʍɻ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʐʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲ
Ȱ2

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʅɸ ɲʋʄɼ
ɲʆɳʅɸɿʇɻ ɼ ɲʌɲʀʘʍɻ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ
ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ɻ ɶʊʅʘʍɻ
ʔʐʍɿɶɶʀʘʆ ʃʐʆɻɶʀʉʐ
ʃɲɿ ʍʃʉʋʉɴʉʄɼʎ ɶɿɲ
ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ
ɸʔɲʌʅʊɺɸʏɲɿ ʅʊʆʉ ʉ
ȵɿɷɿʃʊʎ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʊʎ
4.5 ʏʉʐ
Ʌɲʌɲʌʏɼʅɲʏʉʎ 4 ʏɻʎ
ȾɉȰ 3329/89 (ɌȵȾ
132Ȳ), ʊʋʘʎ ɸʃɳʍʏʉʏɸ
ɿʍʖʑɸɿ
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> 80 t/d
ɼ ч 80 t/d & > 150 ʅʊʌɿɲ

> 100 t/d
ɼ ч 100 t/d & > 150 ʅʊʌɿɲ

> 100 t/d ɼ
ч100 t/d & > 150 ʅʊʌɿɲ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʃɲɿ ʅʉʌʔʉʋʉʀɻʍɻ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʃɲɿ ʅʉʌʔʉʋʉʀɻʍɻ

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸʋɿʍʙʏʌʘʆ
(ɸʄɲʍʏɿʃʙʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ) ʃɲɿ
ʍʘʄɼʆʘʆ ɲʋʊ ʃɲʉʐʏʍʉʑʃȤ
ɲʆɲɶʊʅʘʍɻ ʃɲɿ
ɲʆɲʃɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸʋɿʍʙʏʌʘʆ
(ɸʄɲʍʏɿʃʙʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ) ɲʋʊ
ʃɲʉʐʏʍʉʑʃ

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɳʄʄʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ɲʋʊ ɸʄɲʍʏɿʃʊ (ʃɲʉʐʏʍʉʑʃ)

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʋʄɲʍʏɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ, ʅʉʌʔʉʋʉʀɻʍɻ ʃɲɿ
ʃɲʏɸʌɶɲʍʀɲ ɶʐɲʄɿʉʑ
(ɸʋʀʋɸɷʉʐ ʃɲɿ ʃʉʀʄʉʐ)

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɿʆʙʆ ɶʐɲʄɿʉʑ.
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃɲɿ ʃɲʏɸʌɶɲʍʀɲ
ɳʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ɶʐɲʄɿʉʑ,
ʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʉʐ ʏʉʐ
ɶʐɲʄɿʉʑ ɶɿɲ ʏɸʖʆɿʃɹʎ ʖʌɼʍɸɿʎ

114

115

116

117

118

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ȱ2

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ ʅʉʌʔʉʋʉʀɻʍɻʎ ʃɲɿ
ʃɲʏɸʌɶɲʍʀɲʎ ɶʐɲʄɿʉʑ ʅɸ ʅɻʖɲʆɿʃɹʎ
ʅɸɽʊɷʉʐʎ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ ʅʉʌʔʉʋʉʀɻʍɻʎ ʃɲɿ
ʃɲʏɸʌɶɲʍʀɲʎ ɶʐɲʄɿʉʑ ʅɸ ʅɻʖɲʆɿʃɹʎ
ʅɸɽʊɷʉʐʎ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ
ȸ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏʉ
ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʉ ʏɸʄɿʃʊ ʋʌʉʁʊʆ.

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ
ȸ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏʉ
ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʉ ʏɸʄɿʃʊ ʋʌʉʁʊʆ.

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ
ȸ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏʉ
ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʉ ʏɸʄɿʃʊ ʋʌʉʁʊʆ.
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Ⱦɲʏɸʌɶɲʍʀɲ ɶʐɲʄɿʉʑ

Ⱦɲʏɸʌɶɲʍʀɲ ɶʐɲʄɿʉʑ

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɲʋʊ ʅɻ ʅɸʏɲʄʄɿʃɳ ʉʌʐʃʏɳ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɲʋʊ ɸʄɲʍʏɿʃʊ ʃɲɿ ʋʄɲʍʏɿʃɹʎ ʑʄɸʎ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɳʄʄʘʆ ʖɻʅɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɼ ʉʐʍɿʙʆ ʅ.ɲ.ʃ.
ʖʘʌʀʎ ʖɻʅɿʃɼ ʅɸʏɲʏʌʉʋɼ

ɷɿɸʌɶɲʍʀɲ

113

ʉʐʍɿʙʆ
ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.
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Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɶʑʗʉʐ

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɷʉʅɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɲʋʊ ʍʃʐʌʊɷɸʅɲ

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɷʉʅɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɲʋʊ ɶʑʗʉ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɹʏʉɿʅʉʐ
ʍʃʐʌʉɷɹʅɲʏʉʎ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʃʉʆɿɲʅɳʏʘʆ

125

126

127

128

129

124

123

122

121

120

119

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ :
- Ⱦɸʌɲʅɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ ʉɿʃɿɲʃɼʎ
ʖʌɼʍɻʎ ʃɲɿ ʃɸʌɲʅɿʃʙʆ
ɷɿɲʃʉʍʅɻʏɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ.
- Ⱦɸʌɲʅɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ ʐɶɿɸɿʆɼʎ
- Ʌʐʌʀʅɲʖʘʆ ʃɸʌɲʅɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ- Ⱦɸʌɲʅɿʃʙʆ
ʋʄɲʃɿɷʀʘʆ ʃɲɿ ʃʐɴʉʄʀɽʘʆ
- Ɉʉʑɴʄʘʆ, ʋʄɲʃɿɷʀʘʆ ʃɲɿ
ʄʉɿʋʙʆ ɷʉʅɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ɲʋʊ ʉʋʏɼ ɶɻ
- ȱʄʄʘʆ ʃɸʌɲʅɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɶɿɲ ʏɸʖʆɿʃɹʎ
ʖʌɼʍɸɿʎ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ :
- Ⱦɸʌɲʅɿʃʙʆ ʅʉʆʘʏʙʆ ʃɲɿ
ʃɸʌɲʅɿʃʙʆ ʅʉʆʘʏɿʃʙʆ
ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ
- ȱʄʄʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ʃɸʌɲʅɿʃɼʎ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʏʍɿʅɹʆʏʉʐ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʉʇɸɿɷʀʉʐ ʏʉʐ
ɲʍɴɸʍʏʀʉʐ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɸʍɴɸʍʅɹʆʉʐ
ɲʍɴɹʍʏɻ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʉʇɸɿɷʀʉʐ ʏʉʐ
ʅɲɶʆɻʍʀʉʐ
Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

> 300 t/d
ɼ > 150 t/d & > 90 ʅʊʌɿɲ
ɼ ч 150 t/d & > 150 ʅʊʌɿɲ
> 300 t/d & > 90 ʅʊʌɿɲ
ɼ ч 300 t/d & > 150 ʅʊʌɿɲ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ
Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
ʏɻʎ ȾɉȰ 36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013) (ʋɸʌ. 3.5)
ɼ ч 75 t/d & > 150 ʅʊʌɿɲ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
ʏɻʎ ȾɉȰ 36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013) (ʋɸʌ. 3.5)
ɼ ч 75 t/d & > 150 ʅʊʌɿɲ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʋʉʐ
ɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ 7 ʋɲʌ. 2 ʏʉʐ Ɂ.
4014/11 (ɌȵȾ 209Ȱ)

ȸ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏʉ
ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʉ ʏɸʄɿʃʊ ʋʌʉʁʊʆ

ȸ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏʉ
ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʉ ʏɸʄɿʃʊ ʋʌʉʁʊʆ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ
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131

ȴɸʐʏɸʌʉɶɸʆɼʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼ
ʖʐʏʉʍɿɷɼʌʉʐ ɼ ʖɳʄʐɴɲ

138

139

> 100 t/d

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ʌʌʘʏʉɶɸʆɼʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼ
ʖʐʏʉʍɿɷɼʌʉʐ ɼ ʖɳʄʐɴɲ

137

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

ч 100 t/d

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

ȸ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏʉ
ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʉ ʏɸʄɿʃʊ ʋʌʉʁʊʆ

ȸ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏʉ
ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʉ ʏɸʄɿʃʊ ʋʌʉʁʊʆ

ȸ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏʉ
ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʉ ʏɸʄɿʃʊ ʋʌʉʁʊʆ
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Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʃɲɿ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʅɸʏɳʄʄʘʆ

> 300 t/d
ɼ > 150 t/d & > 90 ʅʊʌɿɲ
ɼ ч 150 t/d & > 150 ʅʊʌɿɲ

Ʌʌʙʏɻ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ/ɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʊʎ
ʅɻ ʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆ ʉʌʐʃʏʙʆ

136

ч 50 t/ɹʏʉʎ

> 300 t/d
ɼ > 150 t/d & > 90 ʅʊʌɿɲ
ɼ ч 150 t/d & > 150 ʅʊʌɿɲ

ч 20.000 t/ɹʏʉʎ

ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
ʏɻʎ ȾɉȰ 36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/203) (ʋɸʌ. 3.4)
ɼ > 300 t/d
ɼ > 20 t/d & > 90 ʅʊʌɿɲ
ɼ ч 20 t/d & > 150 ʅʊʌɿɲ

> 50 t/ɹʏʉʎ

> 20.000 t/ɹʏʉʎ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɳʄʄʘʆ ʅɻ
ʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆ ʉʌʐʃʏʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʋ.ɷ.ʃ.ɲ.
(ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʏɸʖʆɻʏɹʎ
ʉʌʐʃʏɹʎ ʀʆɸʎ)

135

134

133

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɳʄʄʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ɲʋʊ ʍʃʐʌʊɷɸʅɲ, ɶʑʗʉ ʃɲɿ
ʏʍɿʅɹʆʏʉ
Ⱦʉʋɼ, ʅʉʌʔʉʋʉʀɻʍɻ ʃɲɿ
ʃɲʏɸʌɶɲʍʀɲ ʄʀɽʘʆ ɶɿɲ
ɷɿɲʃʉʍʅɻʏɿʃʉʑʎ ʃɲɿ
ʉɿʃʉɷʉʅɿʃʉʑʎ ʍʃʉʋʉʑʎ
ɇʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ɻ
ɽʌɲʑʍɻ ɼ/ʃɲɿ ʋʄʑʍɻ
ɲɷʌɲʆʙʆ ʐʄɿʃʙʆ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʄɸɿɲʆʏɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʐʄɿʃʙʆ ʏʌɿɴɼʎ ʅɸ
ɲʅʀɲʆʏʉ ʃɲɿ ɳʄʄɲ ʋʌʉʁʊʆʏɲ
ɲʅɿɳʆʏʉʐ, ʋʄɻʆ
ɲʅɿɲʆʏʉʏʍɿʅɹʆʏʉʐ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɸɿɷʙʆ ɲʋʊ
ɿʆʉʏʍɿʅɹʆʏʉ, ʋʄɻʆ
ɲʅɿɲʆʏʉʏʍɿʅɹʆʏʉʐ

132

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɸɿɷʙʆ ɲʋʊ
ɲʅɿɲʆʏʉʏʍɿʅɹʆʏʉ

130
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147

146

145

144

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

142

Ɏʐʖʌɼ ɸʋɸʃʏɲʏɿʃɼ ʉʄʃɼ
ʖɳʄʐɴɲ
Ɏʐʖʌɼ ɹʄɲʍɻ ʍʏɸʆʙʆ
ʔʑʄʄʘʆ ʖɳʄʐɴɲ
Ɏʐʖʌɼ ʅʉʌʔʉʋʉʀɻʍɻ ɼ
ɷʀʋʄʘʍɻ ʅʉʌʔʉʌɳɴɷʘʆ
ʖɳʄʐɴɲ
Ɏʐʖʌɼ ɸʋɸʃʏɲʏɿʃɼ ʉʄʃɼ
ʍʐʌʅɳʏʘʆ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʋʉʄʑʏɿʅʘʆ
ʅɸʏɳʄʄʘʆ

> 100 t/d
ɼ > 50 t/d & > 150 ʅʊʌɿɲ

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʖʐʏʉʍɿɷɻʌʙʆ
ʍʘʄɼʆʘʆ, ʖɲʄʐɴɷʉʍʘʄɼʆʘʆ

141

143

>20 t/d
ɼ > 10 t/d & > 90 ʅʊʌɿɲ
ɼ ч 10 t/d & > 150 ʅʊʌɿɲ

ɍʐʏɼʌɿɲ ʍɿɷɻʌʉʑʖʘʆ
ʅɸʏɳʄʄʘʆ

140

ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
ʏɻʎ ȾɉȰ 36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013)
(ʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎ 2.3ɲ ʃɲɿ 2.3ɴ)

ɇʔʐʌɻʄɳʏɻʍɻ, ɽɸʌʅɼ ɹʄɲʍɻ
ʍɿɷɼʌʉʐ, ʖɳʄʐɴɲ ʃɲɿ
ʍɿɷɻʌʉʃʌɲʅɳʏʘʆ. Ʌɲʌɲɶʘɶɼ
ʅɸ ɽɸʌʅɼ ɹʄɲʍɻ ɼ/ʃɲɿ
ʍʔʐʌɻʄɳʏɻʍɻ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ɲʋʊ ʍʀɷɻʌʉ ɼ ɲʆʉʇɸʀɷʘʏʉ
ʖɳʄʐɴɲ ɼ ɳʄʄʉ
ʃʌɲʅɲʏʉʋʉɿɻʅɹʆʉ ʖɳʄʐɴɲ,
ʊʋʘʎ: ʋʄɿʆɽʘʅɳʏʘʆ, ɶʘʆɿʙʆ,
ʅʉʌʔʉʌɳɴɷʘʆ,
ʅʉʌʔʉʖɲʄʑɴʘʆ,
ʅʉʌʔʉʍɿɷɼʌʘʆ, ʋʄɲʏɿʆʙʆ,
ʌɳɴɷʘʆ, ʋʄɲʏɹʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ɹʄɲʍɻʎ, ɶʘʆɿʙʆ,
ʋɲʍʍɲʄʉʍɲʆʀɷʘʆ.
ȸ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏʉ
ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʉ ʏɸʄɿʃʊ ʋʌʉʁʊʆ

ȸ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏʉ
ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʉ ʏɸʄɿʃʊ ʋʌʉʁʊʆ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ
Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

ȸ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏʉ
ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʉ ʏɸʄɿʃʊ ʋʌʉʁʊʆ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

Τεύχος B’ 3833/09.09.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

39319

Ⱥɸʌʅɼ ɼ ʗʐʖʌɼ ɹʄɲʍɻ ɼ
ɳʄʄɻ ʅɻʖɲʆɿʃɼ ʃɲʏɸʌɶɲʍʀɲ
ɲʄʉʐʅɿʆʀʉʐ ɶɿɲ ʋɲʌɲɶʘɶɼ
ɸʆɷɿɲʅɹʍʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
(ʋʌʉʔʀʄ, ʌɳɴɷʉɿ, ʍʘʄɼʆɸʎ
ʃ.ɳ.)
Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʅʉʄʑɴɷʉʐ,
ʗɸʐɷɳʌɶʐʌʉʐ ʃɲɿ
ʃɲʍʍʀʏɸʌʉʐ ɲʋʊ ʅɸʏɳʄʄɸʐʅɲ,
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʏʘʆ
ʍʐʅʋʐʃʆʘʅɳʏʘʆ ʏʉʐʎ
- ȴɸʐʏɸʌʉɶɸʆɼʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼ
ʅʉʄʑɴɷʉʐ, ʗɸʐɷɳʌɶʐʌʉʐ ʃɲɿ
ʃɲʍʍʀʏɸʌʉʐ
- Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʉʇɸɿɷʀʉʐ ʏʉʐ
ʗɸʐɷɲʌɶʑʌʉʐ ɲʋʊ ʍʃʊʆɸʎ
ʋʌʉɸʌʖʊʅɸʆɸʎ ɲʋʊ
ɷɿɸʌɶɲʍʀɸʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ

ȴɸʐʏɸʌʉɶɸʆɼʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼ
ɲʄʉʐʅɿʆʀʉʐ

>50 t/d

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

>500 t/d

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

ч50 t/d

> 100 t/d

ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
ʏɻʎ ȾɉȰ 36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013)
ɼ > 10 t/d & > 90 ʅʊʌɿɲ

>200 kg/ɹʏʉʎ

>200 kg/ɹʏʉʎ

ч 100 t/d

ȸ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏʉ
ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʉ ʏɸʄɿʃʊ ʋʌʉʁʊʆ.
ȸ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ɲʆɲʃʑʃʄʘʍɻʎ
ʍʐʍʍʘʌɸʐʏʙʆ ʅʉʄʑɴɷʉʐ-ʉʇɹʉʎ ɸʅʋʀʋʏɸɿ
ʃɲɿ ʍʏʉ ɸʀɷʉʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ʅɸ ɲ/ɲ 1
ʏɻʎ Ƀʅɳɷɲʎ 4

ȸ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏʉ
ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʉ ʏɸʄɿʃʊ ʋʌʉʁʊʆ

ȸ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏʉ
ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʉ ʏɸʄɿʃʊ ʋʌʉʁʊʆ.
Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ɻ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ
ɲʆɳʃʏɻʍɻʎ ɲʄʉʐʅɿʆʀʉʐ ɲʋʊ
ʇɲʔʌʀʍʅɲʏɲ-ʏɹʔʌɸʎ ɲʄʉʐʅɿʆʀʉʐ

ȸ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏʉ
ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʉ ʏɸʄɿʃʊ ʋʌʉʁʊʆ. ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ
ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

ȸ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏʉ
ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʉ ʏɸʄɿʃʊ ʋʌʉʁʊʆ. ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ
ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ
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Ʌɲʌɲɶʘɶɼ
- Ⱦʌɲʅɳʏʘʆ ɲʋʊ ʋʉʄʑʏɿʅɲ
ʅɹʏɲʄʄɲ
- ȸʅɿʃɲʏɸʌɶɲʍʅɹʆʘʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɲʋʊ ʋʉʄʑʏɿʅɲ
ʅɹʏɲʄʄɲ
- ɍʌʐʍʉʑ ɼ ɲʌɶʑʌʉʐ ɼ
ʄɸʐʃʊʖʌʐʍʉʐ ɼ ʅɸʏɳʄʄʘʆ
ʍʐʆɲʔʙʆ ʋʌʉʎ ʏʉ
ʄɸʐʃʊʖʌʐʍʉ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɸʋɹʆɷʐʍɻ ʃʉɿʆʙʆ ʅɸʏɳʄʄʘʆ ɼ
ɳʄʄʘʆ ʋʉʄʑʏɿʅʘʆ ʅɸʏɳʄʄʘʆ
Ɉɼʇɻ - ʖʑʏɸʐʍɻ ɸʅʋʉʌɿʃʙʎ
ʃɲɽɲʌʙʆ ɼ ʍʃʌɲʋ ʋʉʄʑʏɿʅʘʆ
ʅɸʏɳʄʄʘʆ
- Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɲʄʉʐʅʀʆɲʎ
- Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɲʄʉʐʅɿʆʀʉʐ ɲʋʊ
ɲʄʉʐʅʀʆɲ

39320
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- ȴɸʐʏɸʌʉɶɸʆɼʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼ
ɳʄʄʘʆ ʅɻ ʍɿɷɻʌʉʑʖʘʆ
ʅɸʏɳʄʄʘʆ
- Ʌʌʙʏɻ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ
ʖʌʘʅʀʉʐ, ʅɲɶɶɲʆʀʉʐ,ʆɿʃɸʄʀʉʐ
(ʅɸ ɼ ʖʘʌʀʎ ʖʑʏɸʐʍɻ) ʃ.ʄʋ
- Ʌɲʌɲɶʘɶɼ
ʍʐʍʍʘʅɲʏʘʅɳʏʘʆ ʆɿʃɸʄʀʉʐ

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʍʑʌʅɲʏʉʎ ʖɲʄʃʉʑ
ʃɲɿ ʅɻʖɲʆɿʃɼ ʅʉʌʔʉʋʉʀɻʍɻ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ɲʋʊ ɹʏʉɿʅɻ ʋʌʙʏɻ
ʑʄɻ ʖɲʄʃʉʑ, ɲʄʉʐʅʀʆɿʉ ɼ
ʃʌɲʅɳʏʘʆ ɲʐʏʙʆ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ɳʄʄʘʆ ʅɻ
ʍɿɷɻʌʉʑʖʘʆ ʅɸʏɳʄʄʘʆ
(ʖʌʘʅʀʉʐ, ʅɲɶɶɲʆʀʉʐ,
ʆɿʃɸʄʀʉʐ ʃʄʋ.) ɲʋʊ
ʅɸʏɲʄʄɸʑʅɲʏɲ ɼ ʉʇɸʀɷɿɲ,
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʏʘʆ
ʍʐʅʋʐʃʆʘʅɳʏʘʆ ɲʐʏʙʆ

ȴɸʐʏɸʌʉɶɸʆɼʎ ʋɲʌɲɶʘɶɼ
ʖɲʄʃʉʑ

Ⱥɸʌʅɼ ɼ ʗʐʖʌɼ ɹʄɲʍɻ ɼ
ɳʄʄɻ ʅɻʖɲʆɿʃɼ ʃɲʏɸʌɶɲʍʀɲ
ʅʉʄʑɴɷʉʐ, ʗɸʐɷɳʌɶʐʌʉʐ ʃɲɿ
ʃɲʍʍʀʏɸʌʉʐ ɶɿɲ ʋɲʌɲɶʘɶɼ
ɸʆɷɿɲʅɹʍʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
(ʔʑʄʄɲ, ʌɳɴɷʉɿ, ʍʘʄɼʆɸʎ
ʃ.ɳ.)
Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʖɲʄʃʉʑ ɲʋʊ
ʅɸʏɳʄʄɸʐʅɲ,
ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆʘʆ ʏʘʆ
ʍʐʅʋʐʃʆʘʅɳʏʘʆ ɲʐʏʉʑ

ɳʄʄʘʆ ʅɸʏɳʄʄʘʆ

> 50 t/d

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

> 100 t/d

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
ʏɻʎ ȾɉȰ 36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/203) (ʋɸʌ.2.5)
ɼ 50 - 20 t/d
ɼ ч 20 t/d & > 90 ʅʊʌɿɲ

100 - 20 t/d
ɼ < 20 t/d & > 90 ʅʊʌɿɲ

> 20 t/d

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

ч 20 t/d

Ƀɿ ʋʉʍʊʏɻʏɸʎ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏɻ
ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʘʎ
ʋʌʉʎ ʏʉ ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʉ ʋʌʉʁʊʆ

ȸ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏʉ
ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʉ ʏɸʄɿʃʊ ʋʌʉʁʊʆ

ȸ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏʉ
ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʉ ʏɸʄɿʃʊ ʋʌʉʁʊʆ
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Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆ
ʍʃɸʄɸʏʙʆ ʃɲɿ ʅɸʌʙʆ
ʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆ ʍʃɸʄɸʏʙʆ,
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆ
ʃʉʐʔʘʅɳʏʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆ
ʆʏɸʋʊɺɿʏʘʆ, ɷɸʇɲʅɸʆʙʆ ʃɲɿ
ɷʉʖɸʀʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʍʘʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ʄɸɴɼʏʘʆ ʃɸʆʏʌɿʃɼʎ
ɽɹʌʅɲʆʍɻʎ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɲʏʅʉɶɸʆʆɻʏʌɿʙʆ,
ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏʉʐʎ ʄɹɴɻʏɸʎ
ɺɸʍʏʉʑ ʆɸʌʉʑ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʃɸʆʏʌɿʃɼ ɽɹʌʅɲʆʍɻ
ɇʔʐʌɻʄɳʏɻʍɻ, ʃʉʀʄɲʆʍɻ,
ɲʆɿʍʊʋɲʖɻ ʏʑʋʘʍɻ ʃɲɿ
ʅʉʌʔʉʋʉʀɻʍɻ ʅɸʏɳʄʄʘʆ
ʅ.ɲ.ʃ. ʅɸ ɹʄɲʍɻ. ȴɸʆ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ɻ
ʃʉʆɿʉʅɸʏɲʄʄʉʐʌɶʀɲ
Ⱦʉʆɿʉʅɸʏɲʄʄʉʐʌɶʀɲ
(ʋɲʌɲɶʘɶɼ ʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆ
ɲʆʏɿʃɸɿʅɹʆʘʆ ɲʋʊ ʍʃʊʆɸʎ
ʅɸʏɳʄʄʉʐ ʅɸ ɽɸʌʅɼ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ɼ ʐʋʊ ʋʀɸʍɻ)

ɍʐʏɼʌɿɲ ɳʄʄʘʆ ʅɻ
ʍɿɷɻʌʉʑʖʘʆ ʅɸʏɳʄʄʘʆ
Ȳɲɽɸʀɲ ʃʉʀʄɲʆʍɻ ʅɸ ʖʌɼʍɻ
ɸʃʌɻʃʏɿʃʙʆ

ɍʐʏɼʌɿɲ ɸʄɲʔʌʙʆ ʅɸʏɳʄʄʘʆ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

ч 100 t/d & > 0,1 t/d

100 - 20 t/d
ɼ > 10 t/d & > 90 ʅʊʌɿɲ
ɼ ч 10 t/d & > 150 ʅʊʌɿɲ
ч 0,1 t/d

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

> 50 t/d ɼ > 25 t/d & > 90
ʅʊʌɿɲ ɼ ч 25 t/d & > 150 ʅʊʌɿɲ

> 200 t/d
ɼ > 100 t/d & > 90 ʅʊʌɿɲ
ɼ ч 100 t/d & > 150 ʅʊʌɿɲ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ
ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ
ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

ȸ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏʉ
ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʉ ʏɸʄɿʃʊ ʋʌʉʁʊʆ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

ȸ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏʉ
ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʉ ʏɸʄɿʃʊ ʋʌʉʁʊʆ

ȸ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏʉ
ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʉ ʏɸʄɿʃʊ ʋʌʉʁʊʆ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ (ʋʄɻʆ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɸɿɷʙʆ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ)

> 100 t/d

>100 t/d

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

170

169

168

167

166

165

164

163

162

161

39322
Τεύχος B’ 3833/09.09.2020

ȵʋɿʔɲʆɸɿɲʃɼ ʃɲʏɸʌɶɲʍʀɲ ʃɲɿ
ɸʋɿʃɳʄʐʗɻ ʅɸʏɳʄʄʘʆ ʅ.ɲ.ʃ

172

173

176

175

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ :
- Ⱦɿʆɻʏɼʌʘʆ ʃɲɿ ʍʏʌʉɴʀʄʘʆ,
ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ ʏʉʐʎ ʃɿʆɻʏɼʌɸʎ
ɲɸʌʉʍʃɲʔʙʆ, ʉʖɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ɷɿʃʑʃʄʘʆ
- ȱʄʄʘʆ ɲʆʏʄɿʙʆ ʃɲɿ
ʍʐʅʋɿɸʍʏʙʆ
- ȱʄʄʘʆ ɸɿɷʙʆ ʃʌʉʐʆʉʋʉɿʀɲʎ
ʃɲɿ ɴɲʄɴʀɷʘʆ
- Ɉʌɿɴɹʘʆ, ʉɷʉʆʏʘʏʙʆ

ȳɸʆɿʃɹʎ ʅɻʖɲʆʉʄʉɶɿʃɹʎ
ɸʌɶɲʍʀɸʎ ʅ.ɲ.ʃ.
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ:
- ȵɿɷʙʆ ʅɲʖɲɿʌʉʋʉɿʀɲʎ
- ȵʌɶɲʄɸʀʘʆ
- Ⱦʄɸɿɷɲʌɿʙʆ ʃɲɿ
ʅɸʆʏɸʍɹɷʘʆ
- ɍɲʄʑɴɷɿʆʘʆ ɴɲʌɸʄɿʙʆ ʃɲɿ
ʋɲʌʊʅʉɿʘʆ ɷʉʖɸʀʘʆ
- ȵʄɲʔʌʙʆ ʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆ
ɸɿɷʙʆ ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲʎ
- ȵɿɷʙʆ ɲʋʊ ʍʑʌʅɲ
- ɇʐʆɷɸʏɼʌʘʆ ɸʆ ɶɹʆɸɿ ʃɲɿ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʃʉʖʄɿʉʅɻʖɲʆʙʆ
- ȱʄʄʘʆ ʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ ʅ.ɲ.ʃ

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ɲʅʅʉɴʉʄɿʍʅʉʑ
ʅɸʏɳʄʄʘʆ

171

174

Ⱦɲʏɸʌɶɲʍʀɲ ʃɲɿ ɸʋɿʃɳʄʐʗɻ
ʅɸʏɳʄʄʘʆ (ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ
ʅʊʆʉ ɻ ʖɻʅɿʃɼ ɼ
ɻʄɸʃʏʌʉʄʐʏɿʃɼ ʃɲʏɸʌɶɲʍʀɲ
ʃɲɿ ɻ ʅɸʏɲʄʄɿʃɼ ɸʋɿʃɳʄʐʗɻ
ʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆ ɸʋɿʔɲʆɸɿʙʆ)

Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ɻ ɽɸʌʅɿʃɼ ɷɿɲʅʊʌʔʘʍɻ
ʅɸʏɳʄʄʘʆ ʍɸ ʖʐʏʊʋʌɸʍɸʎ.
ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ
ȴɸʆ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ɷɿɸʌɶɲʍʀɸʎ ʏɼʇɻʎ
- ʖʑʏɸʐʍɻʎ (ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍʏɲ ɸʀɷɻ
ʅɸ ɲ/ɲ 141, 149, 161, 162)
ȴɸʆ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ɷɿɸʌɶɲʍʀɸʎ
ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɼʎ ʃɲʏɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆ
ɸʋɿʔɲʆɸɿʙʆ (ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍʏɲ ɸʀɷɻ
ʅɸ ɲ/ɲ 171, 172, 173).
Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

> 2.000 kW

ч 2.000 kW

Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ɻ ɽɸʌʅɿʃɼ ɷɿɲʅʊʌʔʘʍɻ
ʅɸʏɳʄʄʘʆ ʍɸ ʖʐʏʊʋʌɸʍɸʎ.
ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ
ȴɸʆ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ɷɿɸʌɶɲʍʀɸʎ ʏɼʇɻʎ
- ʖʑʏɸʐʍɻʎ (ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍʏɲ ɸʀɷɻ
ʅɸ ɲ/ɲ 141, 149, 161, 162)
ȴɸʆ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ɷɿɸʌɶɲʍʀɸʎ
ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɼʎ ʃɲʏɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆ
ɸʋɿʔɲʆɸɿʙʆ (ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍʏɲ ɸʀɷɻ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

ȸ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏʉ
ʋɲʌɲɶʊʅɸʆʉ ʏɸʄɿʃʊ ʋʌʉʁʊʆ

ȸ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ʍɸ t ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏɻʆ
ʋʉʍʊʏɻʏɲ ɲʃɲʏɹʌɶɲʍʏʉʐ ʅɸʏɳʄʄʉʐ

ȸ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ʍɸ m3 ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍʏʉ
ʍʐʆʉʄɿʃʊ ʊɶʃʉ ʏʘʆ ʄʉʐʏʌʙʆ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ʋʄɻʆ ʏʘʆ ʄʉʐʏʌʙʆ
ɹʃʋʄʐʍɻʎ.

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ɸɿɷʙʆ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʅɲʃ

ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
ʏɻʎ ȾɉȰ 36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013) (ʋɸʌ. 6.7)
ɼ/ʃɲɿ > 50 t/d

ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
ʏɻʎ ȾɉȰ 36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013) (ʋɸʌ. 2.3ɶ,
2.6)
3
ɼ > 15 m & > 40 ʅʊʌɿɲ
3
ɼ ч 15 m & > 90 ʅʊʌɿɲ
ɼ > 10 t/d & > 40 ʅʊʌɿɲ
ɼ ч 10 t/d & > 90 ʅʊʌɿɲ
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Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

ʅɸ ɲ/ɲ 171, 172, 173).
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ʅɻʖɲʆɿʍʅʙʆ ʅɸʏɳɷʉʍɻʎ
ʃʀʆɻʍɻʎ, ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ
ʉɷʉʆʏʘʏʙʆ ʏʌʉʖʙʆ ʃɲɿ
ʅɸʏɳɷʉʍɻʎ ʃʀʆɻʍɻʎ
- Ɍʉʑʌʆʘʆ, ʃʄɿɴɳʆʘʆ ʃɲɿ
ʃɲʐʍʏɼʌʘʆ
- ȵʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɲʆʑʗʘʍɻʎ ʃɲɿ
ɷɿɲʃʀʆɻʍɻʎ ʔʉʌʏʀʘʆ
- Ɏʐʃʏɿʃʉʑ ʃɲɿ ʃʄɿʅɲʏɿʍʏɿʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʅɻ ʉɿʃɿɲʃɼʎ
ʖʌɼʍɻʎ
- ȱʄʄʘʆ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ
ɶɸʆɿʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ ʅ.ɲ.ʃ.
- ȳɸʘʌɶɿʃʙʆ ɸʄʃʐʍʏɼʌʘʆ
- ȱʄʄʘʆ ɶɸʘʌɶɿʃʙʆ ʃɲɿ
ɷɲʍʉʃʉʅɿʃʙʆ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ
- ȵʌɶɲʄɸɿʉʅɻʖɲʆʙʆ
- ɀɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ɶɿɲ ʏɻ
ʅɸʏɲʄʄʉʐʌɶʀɲ
- ɀɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ɶɿɲ ʏɲ
ʉʌʐʖɸʀɲ, ʏɲ ʄɲʏʉʅɸʀɲ ʃɲɿ ʏɿʎ
ɷʉʅɿʃɹʎ ʃɲʏɲʍʃɸʐɹʎ
- ɀɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ ʏʌʉʔʀʅʘʆ,
ʋʉʏʙʆ ʃɲɿ ʃɲʋʆʉʑ
- ɀɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ɶɿɲ ʏɻ
ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɲ
ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ, ɸʆɷʐʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ɷɸʌʅɳʏɿʆʘʆ ɸɿɷʙʆ
- ɀɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ɶɿɲ ʏɻʆ
ʋɲʌɲɶʘɶɼ ʖɲʌʏɿʉʑ ʃɲɿ
ʖɲʌʏʉʆɿʉʑ
- ȱʄʄʘʆ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ
ɸɿɷɿʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ ʋ.ɷ.ɲ.ʃ.
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʋʐʌʉɴʊʄʘʆ
ʊʋʄʘʆ & ʏʉʐ ʍʖɸʏɿʃʉʑ
ɸʔʉɷɿɲʍʅʉʑ ʏʉʐʎ
ȵʋɿʍʃɸʐɼ ʃɲɿ ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ
ʊʋʄʘʆ ʃɲɿ ʉʋʄɿʃʙʆ
ʍʐʍʏɻʅɳʏʘʆ
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Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ʃɲɿ
ʅɻ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ʉɿʃɿɲʃʙʆ
ʍʐʍʃɸʐʙʆ

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ
ʍʐʍʍʘʌɸʐʏʙʆ, ʋʌʘʏʉɶɸʆʙʆ
ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ ʃɲɿ
ʋʌʘʏʉɶɸʆʙʆ ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ
ʍʐʍʏʉɿʖɿʙʆ

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ :
- ɀɻʖɲʆʙʆ ɶʌɲʔɸʀʉʐ
- ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ
ʃɲɿ ʄʉɿʋʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
ʋʄɻʌʉʔʉʌɿʃɼʎȸʄɸʃʏʌʉʃɿʆɻʏɼʌʘʆ,
ɻʄɸʃʏʌʉɶɸʆʆɻʏʌɿʙʆ ʃɲɿ
ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ
ʅɸʏɲʍʖɻʅɲʏɿʍʏʙʆ
- ɇʐʍʃɸʐʙʆ ɷɿɲʆʉʅɼʎ ʃɲɿ
ɸʄɹɶʖʉʐ ɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑ
ʌɸʑʅɲʏʉʎ
- Ɍʘʏɿʍʏɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʃɲɿ
ɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆ ʄɲʅʋʏɼʌʘʆ
- ȸʄɸʃʏʌɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɶɿɲ
ʃɿʆɻʏɼʌɸʎ ʃɲɿ ʉʖɼʅɲʏɲ ʅ.ɲ.ʃ.
- ȿʉɿʋʉʑ ɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʅ.ɲ.ʃ.
- Ɉɻʄɸʉʋʏɿʃʙʆ ʃɲɿ
ʌɲɷɿʉʔʘʆɿʃʙʆ ɷɸʃʏʙʆ,
ʍʐʍʃɸʐʙʆ ɸɶɶʌɲʔɼʎ ɼ
ɲʆɲʋɲʌɲɶʘɶɼʎ ɼʖʉʐ ɼ
ɸɿʃʊʆɲʎ, ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʏʘʆ
ʍʐʆɲʔʙʆ ʅɸʌʙʆ ʃɲɿ
ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʅʉʆʘʅɹʆʘʆ
ʍʐʌʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʃɲʄʘɷʀʘʆ

179

180

181

182

> 50 t/d
ɼ > 25 t/d & > 90 ʅʊʌɿɲ
ɼ ч 25 t/d & > 150 ʅʊʌɿɲ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʉʋʏɿʃʙʆ ʍʐʍʃɸʐʙʆ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

ȴɸʆ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ʏɼʇɻ-ʖʑʏɸʐʍɻ ʃɲɿ
ɷɿɸʌɶɲʍʀɸʎ ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɼʎ ʃɲʏɸʌɶɲʍʀɲʎ
ʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆ ɸʋɿʔɲʆɸɿʙʆ.

ȸ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ ʍɸ ʏɸʄɿʃʊ
ʋʌʉʁʊʆ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ
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Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ
ʉʖɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ɲʐʏʉʃɿʆʉʑʅɸʆʘʆ
ɸʌɶʉʏɲʇɿɲʃʙʆ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ
(ʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ)

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʅɸʏɲʔʉʌʙʆ

ɇʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʏɲ ʉɷʉʆʏʉʏɸʖʆɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ.
ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ
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186

185

184

183

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ :
- ȸʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ ʄʐʖʆɿʙʆ ʃɲɿ
ʄʉɿʋʙʆ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ
ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ.
- Ɉɻʄɸʉʋʏɿʃʙʆ ʃɲɿ
ʌɲɷɿʉʔʘʆɿʃʙʆ ʋʉʅʋʙʆ ʃɲɿ
ʍʐʍʃɸʐʙʆ ɸʆʍʑʌʅɲʏɻʎ
ʏɻʄɸʔʘʆʀɲʎ ʃɲɿ ɸʆʍʑʌʅɲʏɻʎ
ʏɻʄɸɶʌɲʔʀɲʎ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ
ɿɲʏʌʉʖɸɿʌʉʐʌɶɿʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʃɲɿ ʉʌɽʉʋɸɷɿʃʙʆ
ʉʌɶɳʆʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ :
- Ƀʌɶɳʆʘʆ ʃɲɿ ʍʐʍʃɸʐʙʆ
ʅɹʏʌɻʍɻʎ, ɸʋɲʄɼɽɸʐʍɻʎ,
ɷʉʃɿʅʙʆ, ʋʄʉɼɶɻʍɻʎ ʃɲɿ
ɳʄʄʘʆ ʖʌɼʍɸʘʆ, ʅɸ ɸʇɲʀʌɸʍɻ
ʏʉʆ ɸʇʉʋʄɿʍʅʊ ɸʄɹɶʖʉʐ ʏʘʆ
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆ ʅɸɽʊɷʘʆ
ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ
- ȵʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɸʄɹɶʖʉʐ ʏʘʆ
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃʙʆ ʅɸɽʊɷʘʆ
ʋɲʌɲɶʘɶɼʎ
- Ƀʋʏɿʃʙʆ ʉʌɶɳʆʘʆ ʃɲɿ
ʔʘʏʉɶʌɲʔɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
- Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɲʃʏɿʆʉʄʉɶɿʃʙʆ
ʃɲɿ ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ
ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ ɿɲʏʌɿʃɼʎ ʃɲɿ
ɽɸʌɲʋɸʐʏɿʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʉʋʏɿʃʙʆ ʉʌɶɳʆʘʆ
ʃɲɿ ʔʘʏʉɶʌɲʔɿʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʅɲɶʆɻʏɿʃʙʆ ʃɲɿ
ʉʋʏɿʃʙʆ ʅɹʍʘʆ
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Ɂɲʐʋɼɶɻʍɻ, ʅɸʏɲʍʃɸʐɼ,
ɸʋɿʍʃɸʐɼ, ɷɿɳʄʐʍɻ ʃɲɿ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ ʋʄʉʀʘʆ ʃɲɿ
ʍʃɲʔʙʆ.

Ɂɲʐʋɼɶɻʍɻ, ʅɸʏɲʍʃɸʐɼ,
ɸʋɿʍʃɸʐɼ, ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ,
ɷɿɳʄʐʍɻ ʇʑʄɿʆʘʆ ɲʄɿɸʐʏɿʃʙʆ
ʃɲɿ ʋɲʌɲɷʉʍɿɲʃʙʆ ʋʄʉʀʘʆ
ʃɲɿ ʍʃɲʔʙʆ

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃɲɿ ɸʋɿʍʃɸʐɼ
ʏʅɻʅɳʏʘʆ ʋʄʉʀʘʆ ʃɲɿ
ʍʃɲʔʙʆ

189

190

191

188

187

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ :
- Ⱦɿʆɻʏɼʌʘʆ ɲɸʌʉʍʃɲʔʙʆ,
ʋʄʉʀʘʆ, ʅɻʖɲʆʉʃʀʆɻʏʘʆ
ʉʖɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ɲʐʏʉʃɿʆʉʑʅɸʆʘʆ
ɸʌɶʉʏɲʇɿɲʃʙʆ ʅɻʖɲʆɻʅɳʏʘʆ
- Ʌʄɲɿʍʀʘʆ ɸʇʉʋʄɿʍʅɹʆʘʆ ʅɸ
ʃɿʆɻʏɼʌɸʎ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ :
- Ȱʅɲʇʘʅɳʏʘʆ ɶɿɲ
ɲʐʏʉʃɿʆʉʑʅɸʆɲ,
ʌʐʅʉʐʄʃʉʑʅɸʆɲ ʃɲɿ
ɻʅɿʌʐʅʉʐʄʃʉʑʅɸʆɲ ʉʖɼʅɲʏɲ
ʃɲɿ ɸʌɶʉʏɲʇɿɲʃɳ ʅɻʖɲʆɼʅɲʏɲ
- ɀɸʌʙʆ ʃɲɿ ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ
ɶɿɲ ɲʐʏʉʃʀʆɻʏɲ ʉʖɼʅɲʏɲ ʃɲɿ
ʃɲʏɳ ʃɿʆɻʏɼʌɸʎ

ш120m

>24m

ш 24 m & > 90 ʅʊʌɿɲ
ɼ ч 24 m & > 150 ʅʊʌɿɲ

ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ
ʏɻʎ ȾɉȰ 36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013)
(ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ 6.7)

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

ɀɻ ʐʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ
Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ ʏɻʎ ȾɉȰ
36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013)
(ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ 6.7)

ȸ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿ ʅɸ ʏʉ
ʅɹɶɸɽʉʎ ʏʉʐ ʉʄɿʃʉʑ ʅɼʃʉʐʎ ʏʉʐ ʋʄʉʀʉʐ,
ʍɸ ʅɹʏʌɲ [m], ʋʉʐ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ
ɸʇʐʋɻʌɸʏɻɽɸʀ ɼ ʆɲ ʆɲʐʋɻɶɻɽɸʀ, ʊʋʘʎ
ɲʐʏʊ ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʍʏɲ ʉɿʃɸʀɲ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ɼ ʍʏɻʆ ɳɷɸɿɲ
ʆɲʐʋɼɶɻʍɻʎ ʏʉʐ.
ȸ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ ʋʌʉʍɷɿʉʌʀɺɸʏɲɿ ʅɸ ʏʉ
ʅɹɶɸɽʉʎ ʏʉʐ ʉʄɿʃʉʑ ʅɼʃʉʐʎ ʏʉʐ ʋʄʉʀʉʐ,
ʍɸ ʅɹʏʌɲ [m], ʋʉʐ ʅʋʉʌɸʀ ʆɲ
ɸʇʐʋɻʌɸʏɻɽɸʀ ɼ ʆɲ ʆɲʐʋɻɶɻɽɸʀ, ʊʋʘʎ
ɲʐʏʊ ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿ ʍʏɲ ʉɿʃɸʀɲ
ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃɳ ɼ ʍʏɻʆ ɳɷɸɿɲ
ʆɲʐʋɼɶɻʍɻʎ ʏʉʐ.

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ
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Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

> 1.000 kW
ɼ > 500 kW & > 150 ʅʊʌɿɲ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ
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193

192

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʍɿɷɻʌʉɷʌʉʅɿʃʙʆ
ɲʅɲʇʙʆ ʃɲɿ ʏʌʉʖɲʀʉʐ ʐʄɿʃʉʑ,
& ɸɿɷɿʃʊʏɸʌɲ:
- Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɻʄɸʃʏʌʉʃʀʆɻʏʘʆ
& ʆʏɻɺɸʄʉʃʀʆɻʏʘʆ
ʍɿɷɻʌʉɷʌʉʅɿʃʙʆ &
ʏʌʉʖɿʉɷʌʉʅɿʃʙʆ ʅɻʖɲʆʙʆ
ɹʄʇɻʎ
- Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ
ɲʐʏʉʃɿʆʉʑʅɸʆʘʆ
ʍɿɷɻʌʉɷʌʉʅɿʃʙʆ ɼ
ʏʌʉʖɿʉɷʌʉʅɿʃʙʆ ɲʅɲʇʙʆ,
ʃɲɽʙʎ ʃɲɿ ʉʖɻʅɳʏʘʆ
ʍʐʆʏɼʌɻʍɻʎ ɼ ɴʉɻɽɻʏɿʃʙʆ
ʉʖɻʅɳʏʘʆ
- Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ
ʍɿɷɻʌʉɷʌʉʅɿʃʉʑ ɼ
ʏʌʉʖɿʉɷʌʉʅɿʃʉʑ ʏʌʉʖɲʀʉʐ
ʐʄɿʃʉʑ ʅɻ ɲʐʏʉʃɿʆʉʑʅɸʆʉʐ
- Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɸɿɷɿʃʙʆ
ʏʅɻʅɳʏʘʆ ʍɿɷɻʌʉɷʌʉʅɿʃʙʆ ɼ
ʏʌʉʖɿʉɷʌʉʅɿʃʙʆ ʅɻʖɲʆʙʆ
ɹʄʇɻʎ, ʃɲʏɳ: ɳʇʉʆɸʎ, ʏʌʉʖʉʀ,
ʔʌɹʆɲ ʃʄʋ.
- ȵʋɿʍʃɸʐɼ & ʍʐʆʏɼʌɻʍɻ
ʅɻʖɲʆʙʆ & ʏʌʉʖɲʀʉʐ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʍɿɷɻʌʉɷʌʊʅʘʆ &
ʏʌʉʖɿʉɷʌʊʅʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ, ɸʋɿʍʃɸʐɼ ʃɲɿ
ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻ ɲɸʌʉʍʃɲʔʙʆ
ʃɲɿ ɷɿɲʍʏɻʅɿʃʙʆ ʍʃɲʔʙʆ
(ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ, ɸʋɿʍʃɸʐɼ ʃɲɿ
ɲʆɲɴɳɽʅɿʍɻ ɲɸʌʉʋʄɳʆʘʆ,
ɸʄɿʃʉʋʏɹʌʘʆ & ɷɿɲʍʏɻʅɿʃʙʆ
ʍʃɲʔʙʆ, ɷʉʌʐʔʊʌʘʆ,
ɷɿɲʍʏɻʅɿʃʙʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ
ɸʇɸʌɸʑʆɻʍɻʎ, ʏʌʉʖɿɲʃʙʆ
ʍʏɲɽʅʙʆ, ɷɿɲʍʏɻʅɿʃʙʆ
ʄɸʘʔʉʌɸʀʘʆ)
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202

201

200

199

198

197

196

195

194

ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɲʔɲʄɳʏʘʍɻʎ
ɽɲʄɲʍʍɿʆʉʑ ʆɸʌʉʑ

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʏʅɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ ʅʉʏʉʍɿʃʄɸʏʙʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃɲɿ
ʍʐʆɲʌʅʉʄʊɶɻʍɻ ʋʉɷɻʄɳʏʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃɲɿ
ʍʐʆɲʌʅʉʄʊɶɻʍɻ ɲʆɲʋɻʌɿʃʙʆ
ɲʅɲʇɿɷʀʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʄʉɿʋʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ʅɸʏɲʔʉʌʙʆ
ʅ.ɲ.ʃ.

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃɲɿ ɸʋɿʍʃɸʐɼ :
- Ȱʆɸʅʉʋʄɳʆʘʆ &
ɲɸʌʉʋʏɹʌʘʆ,
ʋɻɷɲʄɿʉʐʖʉʑʅɸʆʘʆ
ɲɸʌʊʋʄʉɿʘʆ & ɲɸʌʉʍʏɳʏʘʆ
- ɀɻʖɲʆɿʍʅʙʆ ɸʃʏʊʇɸʐʍɻʎ
ɲɸʌʉʍʃɲʔʙʆ, ʅɻʖɲʆɿʍʅʙʆ
ɲʆɳʍʖɸʍɻʎ ʃʄʋ
- ȵʇʉʋʄɿʍʅʉʑ ɸɷɳʔʉʐʎ ɶɿɲ
ɲɸʌʉʋʉʌɿʃɼ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ
ɇʐʆʏɼʌɻʍɻ ɲɸʌʉʍʃɲʔʙʆ ʃɲɿ
ʏʅɻʅɳʏʘʆ & ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ
ɲɸʌʉʍʃɲʔʙʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʅʉʏʉʍɿʃʄɸʏʙʆ
(ʉʄʉʃʄɻʌʘʅɹʆɻ ʃɲʏɲʍʃɸʐɼ)
ɇʐʆɲʌʅʉʄʊɶɻʍɻ ɲʐʏʉʃɿʆɼʏʘʆ
ʃɲɿ ʅʉʏʉʍɿʃʄɸʏʙʆ

Ɉɲ ʊʌɿɲ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍʏɻ ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ
ʏɻʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʘʎ ʋʌʉʎ ʏɻʆ
ʋɲʌɲɶʊʅɸʆɻ ʋʉʍʊʏɻʏɲ ɲʔɲʄɲʏʘʅɹʆʉʐ
ʆɸʌʉʑ.
ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ʃɿʆɻʏɹʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʅɸ
3
ɷʐʆɲʅɿʃʊʏɻʏɲ < 200 m /d

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ
Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ
ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ ʃɲʐʍʀʅʘʆ ʃɲɿ ʖɻʅɿʃʙʆ ʉʐʍɿʙʆ ʃɲɿ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ

> 4.000 m /d
3
ɼ > 2.000 m /d & > 90 ʅʊʌɿɲ
3
ɼ ч 2.000 m /d & > 150 ʅʊʌɿɲ

3

ɇʐʄʄʉɶɼ, ʃɲɽɲʌɿʍʅʊʎ ʃɲɿ ɷɿɲʆʉʅɼ ʆɸʌʉʑ

ɇʐʆʏɼʌɻʍɻ ʃɲɿ ɸʋɿʍʃɸʐɼ ʉʖɻʅɳʏʘʆ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

ɇʐʆʏɼʌɻʍɻ ʏʅɻʅɳʏʘʆ
& ɸʇɲʌʏɻʅɳʏʘʆ
ɲɸʌʉʍʃɲʔʙʆ

ɇʐʆʏɼʌɻʍɻ ɲɸʌʉʍʃɲʔʙʆ
Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

ч 2.000 kW

> 2.000 kW
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>3.000 t

3

>200.000 m ɼ t

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ ʃɲɿ
ɻ ɲʋʉɽɻʃɸʐʏɿʃɼ
ɿʃɲʆʊʏɻʏɳ ʏʉʐʎ ɸʀʆɲɿ
ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ ɲʋʊ 10 t

> 50.000 t ɼ/ʃɲɿ ʊʍɸʎ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆ ɳʄɸʍɻ
ɳʆɽʌɲʃɲ ʃɲɿ pet coke
ɼ > 25.000 t & > 90 ʅʊʌɿɲ
ɼ ч 25.000 t & > 150 ʅʊʌɿɲ

Ɉɲ ʊʌɿɲ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍɸ ɲʋʉɽɻʃɸʐʏɿʃɼ
ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ.
ȵʇɲɿʌɸʀʏɲɿ ɻ ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻ ɲɸʌʀʘʆ ʍɸ
ʔɿɳʄɸʎ ʉɿʃɿɲʃɼʎ ʖʌɼʍɻʎ ɶɿɲ ʄɿɲʆɿʃʊ
ɸʅʋʊʌɿʉ.
Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ɻ ɸʅʔɿɳʄʘʍɻ ɲɸʌʀʘʆ
ʃɲʐʍʀʅʘʆ ʃɲɿ ɲɸʌʀʘʆ ʖɻʅɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ.

Ɉɲ ʊʌɿɲ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍɸ ɲʋʉɽɻʃɸʐʏɿʃɼ
ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ.
Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ɻ ɸʅʔɿɳʄʘʍɻ ʏʘʆ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ.
Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ɻ ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲ/
ɲʆɲʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲ/ʐʋʉʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲ ʏʘʆ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ ʃɲɿ
ɻ ɲʋʉɽɻʃɸʐʏɿʃɼ
ɿʃɲʆʊʏɻʏɳ ʏʉʐʎ ɸʀʆɲɿ
ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ ɲʋʊ 10
3
m

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ ʃɲɿ
ɻ ɲʋʉɽɻʃɸʐʏɿʃɼ
ɿʃɲʆʊʏɻʏɳ ʏʉʐʎ ɸʀʆɲɿ
ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ ɲʋʊ 1t

> 500 m
3
> 250 m & > 90 ʅʊʌɿɲ
3
ɼ ч 250 m & > 150 ʅʊʌɿɲ

3000 - 200 t
ɼ > 100 t & > 90 ʅʊʌɿɲ
ɼ ч 100 t & > 150 ʅʊʌɿɲ

3

Ɉɲ ʊʌɿɲ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍɸ ɲʋʉɽɻʃɸʐʏɿʃɼ
ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ ʃɲɿ
ɻ ɲʋʉɽɻʃɸʐʏɿʃɼ
ɿʃɲʆʊʏɻʏɳ ʏʉʐʎ ɸʀʆɲɿ
ʅɸɶɲʄʑʏɸʌɻ ɲʋʊ 10 t

200.000 – 50.000 m
3
ɼ t > 20.000 m & > 90 ʅʊʌɿɲ
3
ɼ ч 20.000m ɼ t & > 150
ʅʊʌɿɲ

3

Ɉɲ ʊʌɿɲ ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ʍɸ ɲʋʉɽɻʃɸʐʏɿʃɼ
ɿʃɲʆʊʏɻʏɲ ʏɻʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ.
3
Ɉɲ m ɼ t ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿ ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ ʍʏɻʆ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ ʐɶʌʙʆ ɼ
ʍʏɸʌɸʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ (ʋʄɻʆ ʍʏɸʌɸʙʆ
ʃɲʐʍʀʅʘʆ). Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ɻ
ʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲ/
ɲʆɲʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲ/ʐʋʉʍʐʍʃɸʐɲʍʀɲ ʏʘʆ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ.
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206

205

ɍɸʌʍɲʀɸʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ ʍʏɸʌɸʙʆ
ʃɲʐʍʀʅʘʆ

203

ɍɸʌʍɲʀɸʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ ɲɸʌʀʘʆ
ʃɲʐʍʀʅʘʆ ʃɲɿ ɲɸʌʀʘʆ
ʖɻʅɿʃʙʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ.
Ʌɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ɻ
ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻ ʐɶʌʉʋʉɿɻʅɹʆʉʐ
(LNG) ʃɲɿ ʍʐʅʋɿɸʍʅɹʆʉʐ
(CNG) ʔʐʍɿʃʉʑ ɲɸʌʀʉʐ. ȴɸʆ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ɻ
ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻ ʏʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ʋʉʐ ɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɸʀɷʉʎ
ʅɸ ɲ/ɲ 206
ɍɸʌʍɲʀɸʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ʋɲʆʏʊʎ ɸʀɷʉʐʎ
ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ʅ.ɲ.ʃ., ʋʉʐ ʖɲʌɲʃʏɻʌʀɺʉʆʏɲɿ
ʘʎ : ɲ) ʉʇɸʀɲʎ
ʏʉʇɿʃʊʏɻʏɲʎ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎ 1,2
ɶɿɲ ʏɻʆ
ʃɲʏɳʋʉʍɻ ʃɲɿ ʏʉ ɷɹʌʅɲ ʃɲɿ
ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎ
1,2,3 ɶɿɲ ʏɻʆ ɸɿʍʋʆʉɼ, ɴ)
ʃɲʌʃɿʆʉɶʊʆɲ,
ʅɸʏɲʄʄɲʇɿʉɶʊʆɲ ɼ ɸʋɿʃʀʆɷʐʆɲ
ɶɿɲ ʏɻʆ

ɍɸʌʍɲʀɸʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ ʋɸʏʌɸʄɲʀʉʐ,
ʐɶʌʙʆ ʃɲʐʍʀʅʘʆ ʃɲɿ ʖɻʅɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ.
ȴɸʆ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ɻ
ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻ ʏʘʆ ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ
ʋʉʐ ɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ɸʀɷʉʎ
ʅɸ ɲ/ɲ 206

39330
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208

209

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆ ʃɳɽɸ
ɸʀɷʉʐʎ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʍʃʉʐʋʙʆ ʃɲɿ
ɴʉʐʌʏʍʙʆ

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ɲɽʄɻʏɿʃʙʆ ɸɿɷʙʆ

ɉʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ
Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ Ȼ ʏɻʎ ȾɉȰ
36060/1155/ȵ.103 (ɌȵȾ
1450/Ȳ/2013)
(ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ 6.7)

ȿʉɿʋɹʎ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɸʎ ʅ.ɲ.ʃ.

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

ɀɻ ʐʋɲɶʊʅɸʆɸʎ ʍʏʉ
Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ
Ȼ ʏɻʎ ȾɉȰ
36060/1155/ȵ.103
(ɌȵȾ 1450/Ȳ/2013)
(ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
6.7)

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ
ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ
ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ
ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

ȴɸʆ ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ɷɿɸʌɶɲʍʀɸʎ
ɸʋɿʔɲʆɸɿɲʃɼʎ ʃɲʏɸʌɶɲʍʀɲʎ ʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆ
ɸʋɿʔɲʆɸɿʙʆ ʃɲɿ ʖɻʅɿʃɼʎ ʃɲʏɸʌɶɲʍʀɲʎ
ʇʑʄʉʐ (ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿ ʍʏɲ ɸʀɷɻ ʅɸ
ɲ/ɲ
173 ʃɲɿ 66 ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ)
ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ
ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

Ⱦɿʆɻʏɹʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ
ʆʉʉʑʆʏɲɿ ɲʐʏɹʎ ʋʉʐ ʋɲʌɲʅɹʆʉʐʆ ʍʏɻʆ
ʀɷɿɲ ɽɹʍɻ ɶɿɲ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ʅɿʃʌʊʏɸʌʉ ʏʘʆ
ɹʇɿ (6) ʍʐʆɸʖʊʅɸʆʘʆ ʅɻʆʙʆ.

ɇʏɲɽɸʌɹʎ ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ
ʆʉʉʑʆʏɲɿ ɲʐʏɹʎ ʋʉʐ ʋɲʌɲʅɹʆʉʐʆ ʍʏɻʆ
ʀɷɿɲ ɽɹʍɻ ɷɿɳʍʏɻʅɲ ʅɸɶɲʄʑʏɸʌʉ ʏʘʆ ɹʇɿ
(6) ʍʐʆɸʖʊʅɸʆʘʆ ʅɻʆʙʆ.
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214

213

212

211

Ⱦʉʋɼ ʆʉʅɿʍʅɳʏʘʆ ʃɲɿ
ʅɸʏɲʄʄʀʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ :
- Ⱦʉʍʅɻʅɳʏʘʆ ʃɲɿ ʍʐʆɲʔʙʆ
ɸɿɷʙʆ ʅ.ɲ.ʃ.
- Ȱʋʉʅɿʅɼʍɸʘʆ ʃʉʍʅɻʅɳʏʘʆ
Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʅʉʐʍɿʃʙʆ
ʉʌɶɳʆʘʆ

Ⱦɲʏɲʍʃɸʐɼ ʃɲɿ ɴɲʔɼ:
- ʃɲʌɸʃʄʙʆ ʃɲɿ ʃɲɽɿʍʅɳʏʘʆ
- ɳʄʄʘʆ ɸʋʀʋʄʘʆ ɶɿɲ
ɶʌɲʔɸʀɲ ʃɲɿ ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
- ɳʄʄʘʆ ɸʋʀʋʄʘʆ ʃʉʐɺʀʆɲʎ
- ɳʄʄʘʆ ɸʋʀʋʄʘʆ

207

210

Ʌʄʘʏɹʎ ʍʏɲɽɸʌɹʎ ɼ ʃɿʆɻʏɹʎ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻʎ
ʃɲʐʍʀʅʘʆ ɼ ʖɻʅɿʃʙʆ
ʋʌʉʁʊʆʏʘʆ

ɲʆɲʋɲʌɲɶʘɶɼ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎ 1,
2 ɶ)
ɸʋɿʃʀʆɷʐʆɲ ɶɿɲ ʏʉ ʐɷɲʏɿʃʊ
ʋɸʌɿɴɳʄʄʉʆ
ʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎ 1, 2
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ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎ
ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ ɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑ ʃɲɿ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
(Ȱȸȸȵ) ʖʘʌʀʎ ʏɸʅɲʖɿʍʅʊ.

218

219

ȱʄʄɸʎ ɴɿʉʅɻʖɲʆʀɸʎ
ʃɲʏɲʍʃɸʐʙʆ ʅ.ɲ.ʃ.
- ɇʏɸɶʆʉʃɲɽɲʌɿʍʏɼʌɿɲ
.- Ʌʄʐʆʏɼʌɿɲ ʏɲʋɼʏʘʆ
- Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃɳ ʋʄʐʆʏɼʌɿɲ
ɿʅɲʏɿʍʅʉʑ, ʄɸʐʃʙʆ ɸɿɷʙʆ ʃɲɿ
ʍʐʆɲʔʙʆ ɸɿɷʙʆ.

ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ ʏɸʅɲʖɿʍʅʉʑ
ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ ʅɸʏɳʄʄʘʆ,
ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ ɻʄɸʃʏʌɿʃʉʑ ʃɲɿ
ɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑ ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑ
(Ȱȸȸȵ) ʅɸʏɳ ɲʋʊ
ɸʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ ʃɲɿ
ɲʋʉʌʌʐʋɲʍʅɹʆʘʆ ʉʖɻʅɳʏʘʆ
ʍʏʉ ʏɹʄʉʎ ʃʑʃʄʉʐ ɺʘɼʎ
(ɃɈȾȷ)

217

216

Qч3000 t/ɹʏʉʎ

Qч15000 t/ɹʏʉʎ

ɲ) ȵʔʊʍʉʆ ʍʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ
ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻ, ɻ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ
ʃɲʏɲʏɳʍʍɸʏɲɿ ʍʏʉʆ ɲ/ɲ 9ɶ ʏɻʎ Ƀʅɳɷɲʎ
4.
ɴ) ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ Ȱȸȸȵ: ʊʋʘʎ ʉʌʀɺɸʏɲɿ
ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ 8 ʋɲʌ. 3 ʏɻʎ ȾɉȰ ɻ.ʋ.
23615/651/ȵ.103/2014 (ɌȵȾ 1184Ȳ)

ɲ) ȵʔʊʍʉʆ ʍʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ
ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻ ʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆ ʃɲɿ ʅɻ
ʅɸʏɲʄʄɿʃʙʆ ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ ɼ ʉʖɻʅɳʏʘʆ
ʏɹʄʉʐʎ ʃʑʃʄʉʐ ɺʘɼʎ (ɃɈȾȷ), ɻ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʃɲʏɲʏɳʍʍɸʏɲɿ ʍʏʉʆ ɲ/ɲ
9 ʏɻʎ Ƀʅɳɷɲʎ 12.
ɴ) ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʉɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ ʋʉʐ
ʃɲʏɲʏɳʍʍʉʆʏɲɿ ɲʐʏʉʏɸʄʙʎ ʍʏʉʐʎ 219
ʃɲɿ 220 ʏɻʎ Ƀʅɳɷɲʎ 9.
ɶ) ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲ Ȱȸȸȵ: ʊʋʘʎ ʉʌʀɺɸʏɲɿ
ʍʏʉ ɳʌɽʌʉ 8 ʋɲʌ. 3 ʏɻʎ ȾɉȰ ɻ.ʋ.
23615/651/ȵ.103/2014 (ɌȵȾ
1184Ȳ)
ɷ) Ƀʖɼʅɲʏɲ: ʏʊʍʉ ʏɲ ʉʖɼʅɲʏɲ ʋʉʐ
ɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ʋɸɷʀʉ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʉʐ
Ʌ.ȴ. 116/2004 (ɌȵȾ 81Ȱ) ʊʍʉ ʃɲɿ ʏɲ
ʄʉɿʋɳ ʉʖɼʅɲʏɲ, ʊʋʘʎ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉ
Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ ȻȻ ʏɻʎ ȾɉȰ 29949/1841/2009
(ɌȵȾ 2112Ȳ)
Q: ɸʏɼʍɿɲ ʋʉʍʊʏɻʏɲ ɸɿʍɸʌʖʉʅɹʆʘʆ
ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ
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Q>3000 t/ɹʏʉʎ

Q>15000 t/ɹʏʉʎ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ʋʄʐʆʏɼʌɿɲ
ɲʐʏʉɸʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ ʋɸʄɲʏʙʆ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Q: ɸʏɼʍɿɲ ʋʉʍʊʏɻʏɲ ɸɿʍɸʌʖʉʅɹʆʘʆ
ɲʋʉɴʄɼʏʘʆ

ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

39332
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ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ɲʋʉʌʌʑʋɲʆʍɻʎ ʃɲɿ ɷɿɳʄʐʍɻʎ
ʉʖɻʅɳʏʘʆ ʏɹʄʉʐʎ ʃʑʃʄʉʐ
ɺʘɼʎ (ɃɈȾȷ) ʖʘʌʀʎ
ʏɸʅɲʖɿʍʅʊ.

Ȱʆɲɶʊʅʘʍɻ ʋʐʌʉʍɴɸʍʏɼʌʘʆ

Ʌɲʌɲɶʘɶɼ ʃɲɿ ʋɲʌʉʖɼ ʅɹʍʘ
ɲɶʘɶʙʆ ʋɸʋɿɸʍʅɹʆʉʐ ɲɹʌɲ,
ʗʐʖʌʉʑ/ɽɸʌʅʉʑ ʆɸʌʉʑ

Ɉɸʖʆɿʃɹʎ ɷʉʃɿʅɹʎ ʃɲɿ
ɲʆɲʄʑʍɸɿʎ ʐʄɿʃʙʆ, ʏʌʉʔʀʅʘʆ
ʃ.ʄʋ.(ɸʃʏʊʎ ʏʘʆ ɿɲʏʌɿʃʙʆ)

220

221

222

223

Q > 1000
ɼ Q ч 1000 & > 150 ʅʊʌɿɲ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ɉʉ ʍʑʆʉʄʉ

Ƀɿ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ʋʉʐ ɷɸʆ ʐʋɳɶʉʆʏɲɿ
ʍʏɻʆ ʃɲʏɻɶʉʌʀɲ Ȱ

ɴ) Ƀʖɼʅɲʏɲ: ʏʊʍʉ ʏɲ ʉʖɼʅɲʏɲ ʋʉʐ
ɸʆʏɳʍʍʉʆʏɲɿ ʍʏʉ ʋɸɷʀʉ ɸʔɲʌʅʉɶɼʎ ʏʉʐ
Ʌ.ȴ. 116/2004 (ɌȵȾ 81Ȱ) ʊʍʉ ʃɲɿ ʏɲ
ʄʉɿʋɳ ʉʖɼʅɲʏɲ, ʊʋʘʎ ʉʌʀɺʉʆʏɲɿ ʍʏʉ
Ʌɲʌɳʌʏɻʅɲ ȻȻ ʏɻʎ ȾɉȰ
29949/1841/2009 (ɌȵȾ 2112Ȳ)
ȵʇɲɿʌʉʑʆʏɲɿ ʏɲ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳ
ɸʌɶɲʍʏɼʌɿɲ
ȴɸʆ ʃɲʏɲʏɳʍʍɸʏɲɿ ʘʎ ɲʐʏʊʆʉʅɻ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ. Ʌɲʌɲʍʑʌɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ
ʃʑʌɿɲ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ ʏɻʆ ʉʋʉʀɲ
ʏʌʉʔʉɷʉʏɸʀ

ɲ) ȵʔʊʍʉʆ ʍʏɻʆ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻ
ʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿ ɲʋʉʃʄɸɿʍʏɿʃɳ
ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻ, ɻ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ
ʃɲʏɲʏɳʍʍɸʏɲɿ ʍʏʉʆ ɲ/ɲ 9 ʏɻʎ Ƀʅɳɷɲʎ
12.

Q: ɲʌɿɽʅʊʎ ɸɿʍɸʌʖʉʅɹʆʘʆ ɃɈȾȷ
ɸʏɻʍʀʘʎ

ɶ) ɇʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆɸʏɲɿ ɻ ʋʌʉʍʘʌɿʆɼ
ɲʋʉɽɼʃɸʐʍɻ ʍʏʉ ʖʙʌʉ ʏɻʎ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ.
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Μεθοδολογία κατάταξης στην υποκατηγορία Α2 ή στην κατηγορία Β
του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), των δραστηριοτήτων του Παραρτήματος Ι
της παρούσης, που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της υπό
στοιχεία 36060/1155/Ε.103 (Β΄ 1450) κοινής υπουργικής απόφασης
1. Κριτήρια κατάταξης δραστηριοτήτων στην υποκατηγορία Α2 ή στην κατηγορία Β.
1.1. Κριτήρια επιλογής για κατάταξη μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων.
Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται μια ομάδα κριτηρίων [με βάση τα κριτήρια του Παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ, όπως ισχύει, τα οποία ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι
του ν. 4014/2011(Α΄ 209)] επιλογής μεταξύ των κατηγοριών Α2 και Β βιομηχανικών έργων ή δραστηριοτήτων του
Παραρτήματος ΙΙ της ίδιας Οδηγίας, δηλαδή υπαγωγής ή μη στη διαδικασία Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΕΠΕ). Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε κριτήρια:
α) Είδος δραστηριότητας.
β) Μέγεθος δραστηριότητας.
γ) Χρήσεις γης.
δ) Ευαισθησία και αφομοιωτική ικανότητα φυσικού περιβάλλοντος.
ε) Έκταση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Η διασύνδεση των πιο πάνω πέντε κριτηρίων με τα κριτήρια του Παραρτήματος Ι του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.

ȆȓȞĮțĮȢ 2: ǻȚĮıȪȞįİıȘ ĲȦȞ țȡȚĲȘȡȓȦȞ țĮĲȐĲĮȟȘȢ ıĲȘȞ ȣʌȠțĮĲȘȖȠȡȓĮ ǹ2 Ȓ ıĲȘȞ
țĮĲȘȖȠȡȓĮ Ǻ ȝİ ĲĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ǿ ĲȠȣ ȃ.4014/2011(ǹǯ209).
Į/Į

ȀȡȚĲȒȡȚĮ țĮĲȐĲĮȟȘȢ

ǹȞĲȓıĲȠȚȤĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ʌĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ǿ ĲȠȣ ȃ. 4014/2011 ʌȠȣ
İȞıȦȝĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ İȚįȚțȩ țȡȚĲȒȡȚȠ țĮĲȐĲĮȟȘȢ

ǹȞĮĳȠȡȐ ıĲȠ
ȆĮȡ. ǿ ĲȠȣ
ȃ.4014/11

Į

ȕ

Ȗ

į

1

ǼȓįȠȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ

ȋȡȒıȘ ĳȣıȚțȫȞ ʌȩȡȦȞ

ȆĮȡȐȖ. 1

ȆĮȡĮȖȦȖȒ ĮʌȠȕȜȒĲȦȞ

ȆĮȡȐȖ. 1

ȇȪʌĮȞıȘ țĮȚ ȠȤȜȒıİȚȢ

ȆĮȡȐȖ. 1

ȀȓȞįȣȞȠȢ ĮĲȣȤȘȝȐĲȦȞ

ȆĮȡȐȖ. 1

ȂȑȖİșȠȢ țĮȚ ʌȠȜȣʌȜȠțȩĲȘĲĮ İʌȚʌĲȫıİȦȞ

ȆĮȡȐȖ. 3

ȆȚșĮȞȩĲȘĲĮ İʌȚʌĲȫıİȦȞ

ȆĮȡȐȖ. 3

ǻȚȐȡțİȚĮ, ıȣȤȞȩĲȘĲĮ țĮȚ ĮȞĮıĲȡİȥȚȝȩĲȘĲĮ İʌȚʌĲȫıİȦȞ

ȆĮȡȐȖ. 3

2

ȂȑȖİșȠȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ

ȂȑȖİșȠȢ ȑȡȖȠȣ Ȓ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ

ȆĮȡȐȖ. 1

3

ȋȡȒıİȚȢ ȖȘȢ

ȊʌȐȡȤȠȣıĮ ȤȡȒıȘ ȖȘȢ

ȆĮȡȐȖ. 2

ȈȣııȫȡİȣıȘ ȝİ ȐȜȜĮ ȑȡȖĮ

ȆĮȡȐȖ. 1

4

ǼȣĮȚıșȘıȓĮ țĮȚ ĮĳȠȝȠȚȦĲȚțȒ ȆȜȠȪĲȠȢ, ʌȠȚȩĲȘĲĮ țĮȚ ĮȞĮȖİȞȞȘĲȚțȒ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĳȣıȚțȫȞ
ȚțĮȞȩĲȘĲĮ
ĳȣıȚțȠȪ ʌȩȡȦȞ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ,
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ
ȚįȚĮȓĲİȡĮ ȖȚĮ:

ȆĮȡȐȖ. 2

ȆĮȡȐțĲȚİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ

ȆĮȡȐȖ. 2

ȅȡİȚȞȑȢ țĮȚ įĮıȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ

ȆĮȡȐȖ. 2

ȆȡȠıĲĮĲİȣȩȝİȞİȢ
ʌİȡȚȠȤȑȢ
ĲȠȣ
ȃ.3937/
(ȆȡȠıĲĮıȓĮ ǺȚȠʌȠȚțȚȜȩĲȘĲĮȢ), ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ.

2011 ȆĮȡȐȖ. 2

ȆİȡȚȠȤȑȢ, ȩʌȠȣ țĮĲĮıĲȡĮĲȘȖȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȐ ȆĮȡȐȖ. 2
ʌȡȩĲȣʌĮ ĲȘȢ İșȞȚțȒȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ.
ȉȠʌȓĮ ȚıĲȠȡȚțȒȢ, ʌȠȜȚĲȚıĲȚțȒȢ Ȓ ĮȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȒȢ ıȘȝĮıȓĮȢ. ȆĮȡȐȖ. 2
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Į/Į

ȀȡȚĲȒȡȚĮ țĮĲȐĲĮȟȘȢ

ǹȞĲȓıĲȠȚȤĮ țȡȚĲȒȡȚĮ ʌĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ǿ ĲȠȣ ȃ. 4014/2011 ʌȠȣ
İȞıȦȝĮĲȫȞȠȞĲĮȚ ıĲȠ İȚįȚțȩ țȡȚĲȒȡȚȠ țĮĲȐĲĮȟȘȢ

ǹȞĮĳȠȡȐ ıĲȠ
ȆĮȡ. ǿ ĲȠȣ
ȃ.4014/11

Į

ȕ

Ȗ

į

5

ǲțĲĮıȘ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ǲțĲĮıȘ ĲȦȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ
İʌȚʌĲȫıİȦȞ
șȚȖȩȝİȞȠȣ ʌȜȘșȣıȝȠȪ).

(ʌİȡȚȠȤȒ

țĮȚ

ȝȑȖİșȠȢ ȆĮȡȐȖ. 3

ǻȚĮıȣȞȠȡȚĮțȩȢ ȤĮȡĮțĲȒȡĮȢ İʌȚʌĲȫıİȦȞ.

ȆĮȡȐȖ. 3

ȆȣțȞȠțĮĲȠȚțȘȝȑȞİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ.

ȆĮȡȐȖ. 2

1.2. Υποκριτήρια κατάταξης δραστηριοτήτων
Η χρήση των προαναφερθέντων κριτηρίων (στήλη β του Πίνακα 2) δεν αρκεί πάντοτε για να καλύψει όλες τις
περιπτώσεις, που σχετίζονται με τα αντίστοιχα κριτήρια του Παραρτήματος Ι του ν. 4014/2011(Α΄ 209). Ειδικότερα,
με εξαίρεση:
το κριτήριο 1 (είδος δραστηριότητας) που λόγω της εξειδίκευσης των δραστηριοτήτων, που κατονομάζονται στους
σχετικούς πίνακες κατάταξης της ελληνικής νομοθεσίας εσωκλείει σχεδόν μονοσήμαντα τα αντίστοιχα κριτήρια του
Παραρτήματος Ι του ν. 4014/2011(Α΄ 209), που αναφέρονται στη στήλη γ του Πίνακα 2 και το κριτήριο 2 (μέγεθος
δραστηριότητας), που αντιστοιχεί μονοσήμαντα σε ένα μόνο κριτήριο του Παραρτήματος Ι του ν. 4014/2011(Α΄ 209)
(στήλη γ του Πίνακα 2), για όλα τα υπόλοιπα κριτήρια πρέπει να γίνεται κάθε φορά περαιτέρω εξειδίκευση ανάλογα
με την περίπτωση. Π.χ. κατά την εφαρμογή του κριτηρίου 3 (Χρήσεις γης) πρέπει να διακριθούν περαιτέρω περιπτώσεις αν η εξεταζόμενη δραστηριότητα βρίσκεται εντός περιοχής επιτρεπόμενων συμβατών χρήσεων η όχι, ή
εντός οργανωμένου υποδοχέα δραστηριοτήτων ή εντός σχεδίου πόλης κ.λπ.
Για το λόγο αυτό γίνεται διαχωρισμός των ειδικών κριτηρίων της στήλης β του Πίνακα 2 σε υποκριτήρια, που
εξειδικεύουν αυτά ανάλογα με την περίπτωση. Τα θεσπιζόμενα υποκριτήρια για κάθε κριτήριο παρουσιάζονται
συγκεντρωτικά στον Πίνακα 3.

ȆȓȞĮțĮȢ 3: ȊʌȠțȡȚĲȒȡȚĮ țĮĲȐĲĮȟȘȢ ĮȞȐ țȡȚĲȒȡȚȠ
Į/Į

ȀȡȚĲȒȡȚĮ

Į/Į

ȊʌȠțȡȚĲȒȡȚĮ

Į

ȕ

Ȗ

į

1.1

ǼʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȐ ȆȐȡțĮ țĮȚ ȅȡȖĮȞȦȝȑȞȠȚ ȊʌȠįȠȤİȓȢ
ȂİĲĮʌȠȚȘĲȚțȫȞ țĮȚ ǼʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȫȞ ǻȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ 3982/2011 (ǹǯ143)

1.2

ǱĲȣʌȘ
ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒ
ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ
ʌȠȣ
ȤȡȒȗİȚ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȒȢ İȟȣȖȓĮȞıȘȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȃ.3982/2011 (ȐȡșȡȠ 56, ʌĮȡ. 1 ȃ.
3982/11, ǹ’143)

1.3

Ǿ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ İȖțĮșȓıĲĮĲĮȚ ıİ ȖİȦȡȖȚțȒ ȖȘ ȣȥȘȜȒȢ
ʌĮȡĮȖȦȖȚțȩĲȘĲĮȢ ȕȐıİȚ ȖȞȦȝȠįȩĲȘıȘȢ ȆǼȋȍȆ țĮĲ'
İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜȑȥİȦȞ ĲȘȢ ȀȊǹ ĮȡȚșȝ. 168040/2010
(Ǻǯ1528) țĮȚ Ș įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ įİȞ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ıİ
ĮȣĲȑȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 1 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 5 ĲȠȣ ǼȚįȚțȠȪ ȋȦȡȠĲĮȟȚțȠȪ
ȆȜĮȚıȓȠȣ ȖȚĮ ĲȘ ǺȚȠȝȘȤĮȞȓĮ (ȝİ ȤȦȡȠșİĲȚțȒ İȟȐȡĲȘıȘ
Įʌȩ ĮȖȡȠĲȚțȑȢ ʌȡȫĲİȢ ȪȜİȢ)

1.4

īİȦȡȖȚțȒ ȖȘ ʌȠȣ įİȞ ȑȤİȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıșİȓ ȦȢ ȣȥȘȜȒȢ
ʌĮȡĮȖȦȖȚțȩĲȘĲĮȢ ȕȐıİȚ ȖȞȦȝȠįȩĲȘıȘȢ ȆǼȋȍȆ

1.5

ǼțĲȩȢ ıȤİįȓȠȣ ʌȩȜȘȢ Ȓ ȠȚțȚıȝȠȪ țĮȚ İțĲȩȢ ȉȆȈ/ǼȆȈ,
ȩʌȠȣ įİȞ ȣĳȓıĲĮĲĮȚ İȖțİțȡȚȝȑȞȠ ʌȠȜİȠįȠȝȚțȩ ıȤȑįȚȠ
(ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ İʌȚʌȑįȠȣ ʌȠȜİȠįȠȝȚțȠȪ ıȤİįȚĮıȝȠȪ)

1.6

ȋȫȡȠȢ ȊʌȠįȠȤȒȢ ĲȠȣ ȃ.3982/2011(ǹǯ 143),
Ȓ
ǼȞĲȩȢ İȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ ȇȣșȝȚıĲȚțȠȪ, īİȞȚțȠȪ ȆȠȜİȠįȠȝȚțȠȪ
ȈȤİįȓȠȣ, ǽȫȞȘ ȅȚțȚıĲȚțȠȪ ǼȜȑȖȤȠȣ, ȈȤİįȓȠȣ ȋȦȡȚțȒȢ țĮȚ
ȅȚțȚıĲȚțȒȢ ȅȡȖȐȞȦıȘȢ ǹȞȠȚțĲȫȞ ȆȩȜİȦȞ Ȓ ȜȠȚʌȫȞ
ıȤİįȓȦȞ țĮșȠȡȚıȝȠȪ ȤȡȒıİȦȞ ȖȘȢ ț.Ȝ.ʌ. ȩʌȠȣ

1 ȋȡȒıİȚȢ ȖȘȢ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

39336
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Į/Į

ȀȡȚĲȒȡȚĮ

Į/Į

ȊʌȠțȡȚĲȒȡȚĮ

Į

ȕ

Ȗ

į

ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ, ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ

2

3

ǼȣĮȚıșȘıȓĮ țĮȚ ĮĳȠȝȠȚȦĲȚțȒ
ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĳȣıȚțȠȪ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ǲțĲĮıȘ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ
İʌȚʌĲȫıİȦȞ

1.7

ǵʌȠȣ Įʌȩ ĲȠ ȤȦȡȠĲĮȟȚțȩ Ȓ ʌȠȜİȠįȠȝȚțȩ ıȤİįȚĮıȝȩ
(İȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȇȣșȝȚıĲȚțȐ, īİȞȚțȐ ȆȠȜİȠįȠȝȚțȐ ȈȤȑįȚĮ,
ǽȫȞİȢ ȅȚțȚıĲȚțȠȪ ǼȜȑȖȤȠȣ, ȈȤȑįȚĮ ȋȦȡȚțȒȢ țĮȚ ȅȚțȚıĲȚțȒȢ
ȅȡȖȐȞȦıȘȢ ǹȞȠȚțĲȫȞ ȆȩȜİȦȞ Ȓ ȜȠȚʌȐ ıȤȑįȚĮ
țĮșȠȡȚıȝȠȪ ȤȡȒıİȦȞ ȖȘȢ) ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȝİĲĮȕĮĲȚțȑȢ Ȓ
ȐȜȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ ȝȠȞȐįȦȞ

1.8

ǲȞĲĮȟȘ ıİ:
ʌȩȜȠ Ȓ ȐȟȠȞĮ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ Ȓ
ʌİȡȚȠȤȑȢ İȞĲĮĲȚțȠʌȠȓȘıȘȢ Ȓ
ʌİȡȚȠȤȑȢ ʌȠȚȠĲȚțȒȢ ĮȞĮįȚȐȡșȡȦıȘȢ (ıİ ʌİȡȚĳİȡİȚĮțȒ
İȞȩĲȘĲĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Įʌȩ ĲȠ ǼȋȆ ȖȚĮ ĲȘ ǺȚȠȝȘȤĮȞȓĮ
įȓȞİĲĮȚ șİĲȚțȒ țĮĲİȪșȣȞıȘ ȖȚĮ ĲȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ
ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȩ țȜȐįȠ) Ȓ
ʌİȡȚȠȤȑȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ
Ȓ
ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 2 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 5 ĲȠȣ
ǼȋȆ ȖȚĮ ĲȘ ǺȚȠȝȘȤĮȞȓĮ (ȝİ ȤȦȡȠșİĲȚțȒ İȟȐȡĲȘıȘ Įʌȩ
ʌȡȫĲİȢ ȪȜİȢ ʌȡȠİȡȤȩȝİȞİȢ Įʌȩ İȟȩȡȣȟȘ)

1.9

ȀĮȝȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ

2.1

ȆİȡȚȠȤȑȢ ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ 3937/ 2011 ȖȚĮ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ȠȚ ȤȡȒıİȚȢ
ȖȘȢ ȡȣșȝȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ İȚįȚțȒ țȠȚȞȒ ȣʌȠȣȡȖȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ Ȓ
ʌȡȠİįȡȚțȩ įȚȐĲĮȖȝĮ(țĮĲ' İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ 3937/
2011 Ȓ ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ 1650/1986) țĮȚ ȩʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș
ȤȡȒıȘ

2.2

ȆİȡȚȠȤȑȢ ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ 3937/ 2011 ȖȚĮ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ įİȞ ȑȤİȚ
İțįȠșİȓ İȚįȚțȒ țȠȚȞȒ ȣʌȠȣȡȖȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ Ȓ ʌȡȠİįȡȚțȩ
įȚȐĲĮȖȝĮ ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

2.3

ĬİıȝȠșİĲȘȝȑȞȠȚ ȣȖȡȩĲȠʌȠȚ

2.4

ȆĮȡȐțĲȚĮ ȗȫȞȘ 500 ȝȑĲȡȦȞ İțĲȩȢ ıȤİįȓȠȣ ʌȩȜȘȢ țĮȚ
İțĲȩȢ İȚįȚțȫȞ İȣȝİȞȑıĲİȡȦȞ ȡȣșȝȓıİȦȞ ʌ.Ȥ. ǽȅǼ, īȆȈ,
ȈȋȅǹȆ
ț.Ȝʌ.
ǻİȞ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ, İȐȞ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ ʌİȡȚȠȤȒ ȝİ ȤȡȒıȘ ȖȘȢ
ȕȚȠȝȘȤĮȞȓĮȢ-ȕȚȠĲİȤȞȓĮȢ, Ȓ İȐȞ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ıĲȚȢ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 3 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 5 ĲȠȣ ǼȚįȚțȠȪ
ȋȦȡȠĲĮȟȚțȠȪ ȆȜĮȚıȓȠȣ ȖȚĮ ĲȘ ǺȚȠȝȘȤĮȞȓĮ (ȝİ ĮȞȐȖțȘ
ȤȦȡȠșȑĲȘıȘȢ ıİ ȐȝİıȘ İʌĮĳȒ ȝİ șĮȜȐııȚȠ ȝȑĲȦʌȠ

2.5

ǻȐıȘ țĮȚ įĮıȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘ įĮıȚțȒ
ȞȠȝȠșİıȓĮ

2.6

șİıȝȠșİĲȘȝȑȞİȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ
ĮȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȒȢ ıȘȝĮıȓĮȢ

2.7

ǻȚȐșİıȘ ĮʌȠȕȜȒĲȦȞ ıİ İȣĮȓıșȘĲȠȣȢ ĮʌȠįȑțĲİȢ Ȓ
ĮʌȠįȑțĲİȢ
ȩʌȠȣ
ȒįȘ
țĮĲĮıĲȡĮĲȘȖȠȪȞĲĮȚ
ĲĮ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ ĲȘȢ țȠȚȞȠĲȚțȒȢ Ȓ İșȞȚțȒȢ
ȞȠȝȠșİıȓĮȢ

2.8

ȀĮȝȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ

3.1

ȆȚșĮȞȩĲȘĲĮ įȚĮıȣȞȠȡȚĮțȫȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ

3.2

ǼȞĲȩȢ ıȤİįȓȠȣ ʌȩȜȘȢ Ȓ ȠȡȓȦȞ ȠȚțȚıȝȠȪ ȝİ ıȣȞĲİȜİıĲȒ

ȚıĲȠȡȚțȒȢ,

ʌȠȜȚĲȚıĲȚțȒȢ

Ȓ
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Į/Į

ȀȡȚĲȒȡȚĮ

Į/Į

ȊʌȠțȡȚĲȒȡȚĮ

Į

ȕ

Ȗ

į

įȩȝȘıȘȢ  0,8
3.3

ǼȞĲȩȢ ıȤİįȓȠȣ ʌȩȜȘȢ Ȓ ȠȡȓȦȞ ȠȚțȚıȝȠȪ ȝİ ıȣȞĲİȜİıĲȒ
įȩȝȘıȘȢ < 0,8

3.4

Ȉİ
ĮʌȩıĲĮıȘ:
200ȝ Įʌȩ ȠȚțȚıȝȩ ıĲȐıȚȝȠ ȝİĲȐ ĲȠ 1923 ȝİ ȑȦȢ 2000țĮĲ.
Ȓ
500ȝ Įʌȩ ȠȚțȚıȝȩ ʌȡȠ ĲȠȣ 1923 Ȓ Įʌȩ ȠȚțȚıȝȩ ȝȘ
ıĲȐıȚȝȠ ȝİĲȐ ĲȠ 1923 ȝİ ȑȦȢ 2000țĮĲ. Ȓ
700ȝ Įʌȩ ȠȚțȚıȝȩ ȝİĲȐ ĲȠ 1923 ȝİ 2001 ȑȦȢ 10000țĮĲ.
Ȓ
1000ȝ Įʌȩ ȠȚțȚıȝȩ ȝİĲȐ ĲȠ 1923 ȝİ ʌȐȞȦ Įʌȩ
10000țĮĲ.

3.5

ǿıȤȪİȚ țȐʌȠȚĮ İț ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ ĲȘȢ 3.4 țĮȚ Ƞ ȠȚțȚıȝȩȢ
İȓȞĮȚ ĮȟȚȩȜȠȖȠȢ Ȓ ʌĮȡĮįȠıȚĮțȩȢ (ǻǯ 171).

3.6

ȆȡȩıȕĮıȘ ıİ ǼșȞȚțȒ, ǼʌĮȡȤȚĮțȒ, ǻȘȝȠĲȚțȒ ȅįȩ Ȓ ıİ
ǹȡĲȘȡȓĮ/ȈȣȜȜİțĲȒȡȚĮ Ƞįȩ

3.7

ȀĮȝȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ

2. Σύστημα μοριοδότησης ανά υποκριτήριο
2.1. Γενικά
Για να καταστεί δυνατή η κατάταξη σε υποκατηγορία Α2 ή κατηγορία Β κατηγορίες Α2 και Β, των υποκείμενων σε διαδικασία επιλογής δραστηριοτήτων του
Παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης, καθιερώνεται η εφαρμογή ενός συστήματος παροχής μορίων σε
κάθε υποκριτήριο των κριτηρίων, με απώτερο στόχο
κάθε δραστηριότητα που εξετάζεται για κατάταξη, να
βαθμολογείται τελικά με ένα συνολικό αριθμό μορίων,
βάσει των οποίων θα αποφασίζεται η τελική κατάταξη
της δραστηριότητας.
Όσα περισσότερα μόρια συγκεντρώνει η δραστηριότητα, τόσο πιο αναλυτική και ευρεία θα είναι η αντιμετώπισή του από πλευράς περιβαλλοντικής αδειοδότησης
και κατά συνέπεια τόσο μεγαλύτερο το ενδεχόμενο κατάταξής του στην υποκατηγορία Α2, που συνεπάγεται
υπαγωγή της δραστηριότητας στη διαδικασία ΕΠΕ.
Τα θεσπιζόμενα μόρια για κάθε υποκριτήριο δεν είναι
όλα ίσα μεταξύ τους, αλλά αυτά υιοθετούνται έτσι, ώστε
να προκύπτει μια σχετική μεσοσταθμική μοριοδότηση
κάθε δραστηριότητας, ανάλογα με τη σημαντικότητα
του εκάστοτε υποκριτηρίου.
2.2. Μοριοδότηση κριτηρίων
Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται τα μόρια που αντιστοιχίζονται σε κάθε υποκριτήριο των κριτηρίων. Τα μόρια
αυτά διαφοροποιούνται για κάθε υποκριτήριο, ανάλογα
με την περιβαλλοντική βαρύτητα του αντίστοιχου υποκριτηρίου, αλλά παραμένουν ίδια για όλες τις περιπτώσεις δραστηριοτήτων (ανεξάρτητα από το είδος ή το
μέγεθος της δραστηριότητας), που αναφέρονται στο
ίδιο πάντοτε υποκριτήριο.
Διευκρινίζεται ότι ακόμη και αν μία δραστηριότητα
εμπίπτει σε περισσότερα υποκριτήρια της ίδιας ομάδας
κριτηρίων, επιλέγεται το αυστηρότερο υποκριτήριο και
λαμβάνονται υπόψη τα μόρια που αντιστοιχούν μόνο
στο υποκριτήριο αυτό και όχι το άθροισμα των μορίων

όλων των υποκριτηρίων της ίδιας ομάδας κριτηρίων στα
οποία εμπίπτει η δραστηριότητα. Π.χ. αν η δραστηριότητα βρίσκεται σε περιοχή που εμπίπτει ταυτόχρονα στα
υποκριτήρια 2.2 (Περιοχές του ν. 3937/2011 για τις οποίες
δεν έχει εκδοθεί ειδική κοινή υπουργική απόφαση ή π.δ.
προστασίας) και 2.6 (Θεσμοθετημένες περιοχές ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σημασίας) του Πίνακα 4, τότε το έργο αυτό θα μοριοδοτηθεί με 100 μόρια
για την ομάδα κριτηρίων με α/α 2, που αντιστοιχεί στο
υποκριτήριο 2.2 και όχι με 180 που αντιστοιχούν στο
άθροισμα των υποκριτηρίων 2.2 και 2.6.
Ο συνολικός μέγιστος αριθμός μορίων, βάσει του Πίνακα 4, προκύπτει όταν κάποια δραστηριότητα εμπίπτει ταυτόχρονα στα υποκριτήρια 1.3 (70 μόρια), 2.2
(100 μόρια) και 3.1 (80 μόρια), δηλαδή συγκεντρώνει
αθροιστικά 250 μόρια.
Στο κάτω μέρος του Πίνακα 4 αναγράφονται ο μέγιστος και ο ελάχιστος δυνατός αριθμός μορίων των ομάδων κριτηρίων 1, 2 και 3. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν
βάσει του Πίνακα 4, ως εξής:
Μέγιστη δυνατή μοριοδότηση βάσει κριτηρίων 1, 2
και 3 = 70 + 100 + 80 = 250 (αντιστοιχούν στα υποκριτήρια 1.3, 2.2 και 3.1).
Ελάχιστη δυνατή μοριοδότηση βάσει κριτηρίων 1, 2
και 3 = -30 + 10 + 10 = -10 (αντιστοιχούν στα υποκριτήρια
1.1, 2.8 και 3.7).
3. Διαδικασία κατάταξης δραστηριοτήτων στην υποκατηγορία Α2 ή κατηγορία Β
Για την κατάταξη μιας δραστηριότητας στην υποκατηγορία Α2 ή κατηγορία Β ακολουθούνται τα εξής βήματα:
Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει καταρχήν από τον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΧ το είδος και το μέγεθος της
δραστηριότητας, που αφορούν την περίπτωση που τον
ενδιαφέρει, π.χ. «α/α 13: Επεξεργασία και συσκευασία,
εάν περιλαμβάνεται ως τμήμα της δραστηριότητας,
τομάτας, δυναμικότητας 300 t/d».
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Ακολούθως, από τον Πίνακα 4 επιλέγει τα υποκριτήρια
που αφορούν τη δραστηριότητα που τον ενδιαφέρει.
Ας υποτεθεί ότι η δραστηριότητα του προηγούμενου
παραδείγματος εμπίπτει στα υποκριτήρια με α/α:
1.3: Γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας.
2.6: Θεσμοθετημένες περιοχές ιστορικής, πολιτιστικής
ή αρχαιολογικής σημασίας.
3.4: Σε απόσταση < 500 m από οικισμό προ του 1923 ή
από οικισμό μη στάσιμο μετά το 1923 με έως 2.000 κατ.
Τα μόρια που αντιστοιχούν στα πιο πάνω υποκριτήρια 1.3, 2.6 και 3.4 είναι: 70, 80 και 20, αντίστοιχα, και το
άθροισμα αυτών είναι 170. Τα μόρια αυτά που αντιστοιχούν σε κάθε ομάδα κριτηρίων και το άθροισμα αυτών
μεταφέρονται στη στήλη στ του Πίνακα 4, στην ίδια σειρά που αντιστοιχεί σε κάθε υποκριτήριο.
Με βάση το άθροισμα των μορίων που συγκεντρώνει
η δραστηριότητα από τα κριτήρια του Πίνακα 4 και το
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μέγεθος της εγκατάστασης εντοπίζεται στον Πίνακα 1
του Παραρτήματος Ι η περίπτωση που ανταποκρίνεται
στη συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν η προκύπτουσα
περίπτωση εμπίπτει στη στήλη Α2, η δραστηριότητα
υπάγεται στην υποκατηγορία Α2.
Εάν η δραστηριότητα δεν εντοπίζεται στις αντίστοιχες
περιπτώσεις της στήλης Α2 του Πίνακα 1, τότε κατατάσσεται στην κατηγορία Β.
Π.χ. για τη δραστηριότητα του πιο πάνω παραδείγματος, με βάση τη δυναμικότητα της εγκατάστασης
(300 t/d) και τον συνολικό αριθμό μορίων των υποκριτηρίων (170), η θέση της εγκατάστασης στον Πίνακα 1
αντιστοιχεί στην περίπτωση: ≤ 300 t/d και > 90 μόρια,
που εντοπίζεται στη στήλη Α2 του ίδιου πίνακα. Συνεπώς η δραστηριότητα κατατάσσεται στην υποκατηγορία Α2.
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ȆȓȞĮțĮȢ 4: ȂȠȡȚȠįȩĲȘıȘ ȕȐıİȚ ȜȠȚʌȫȞ țȡȚĲȘȡȓȦȞ ʌȜȘȞ ȝİȖȑșȠȣȢ țĮȚ İȓįȠȣȢ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ
Į/Į

ȀȡȚĲȒȡȚĮ

Į/Į ȊʌȠțȡȚĲȒȡȚĮ

ȂȩȡȚĮ

Į

ȕ

Ȗ

į

İ

1.1

ǼʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȐ
ȆȐȡțĮ
țĮȚ
ȅȡȖĮȞȦȝȑȞȠȚ
ȊʌȠįȠȤİȓȢ -30
ȂİĲĮʌȠȚȘĲȚțȫȞ țĮȚ ǼʌȚȤİȚȡȘȝĮĲȚțȫȞ ǻȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ ıȪȝĳȦȞĮ
ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ 3982/2011 (ǹǯ143)

1.2

ǱĲȣʌȘ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȒ ıȣȖțȑȞĲȡȦıȘ ʌȠȣ ȤȡȒȗİȚ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ 30
țĮȚ ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȒȢ İȟȣȖȓĮȞıȘȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ
ȃ.3982/2011 (ȐȡșȡȠ 56, ʌĮȡ. 1 ȃ. 3982/11, ǹ’143)

1.3

Ǿ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ İȖțĮșȓıĲĮĲĮȚ ıİ ȖİȦȡȖȚțȒ ȖȘ ȣȥȘȜȒȢ
ʌĮȡĮȖȦȖȚțȩĲȘĲĮȢ ȕȐıİȚ ȖȞȦȝȠįȩĲȘıȘȢ ȆǼȋȍȆ țĮĲ'İĳĮȡȝȠȖȒ
ĲȦȞ ʌȡȠȕȜȑȥİȦȞ ĲȘȢ ȀȊǹ ĮȡȚșȝ. 168040/2010 (Ǻǯ1528) țĮȚ Ș
70
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ įİȞ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ıİ ĮȣĲȑȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 1 ĲȠȣ
ȐȡșȡȠȣ 5 ĲȠȣ ǼȚįȚțȠȪ ȋȦȡȠĲĮȟȚțȠȪ ȆȜĮȚıȓȠȣ ȖȚĮ ĲȘ ǺȚȠȝȘȤĮȞȓĮ
(ȝİ ȤȦȡȠșİĲȚțȒ İȟȐȡĲȘıȘ Įʌȩ ĮȖȡȠĲȚțȑȢ ʌȡȫĲİȢ ȪȜİȢ)

1.4

īİȦȡȖȚțȒ ȖȘ ʌȠȣ įİȞ ȑȤİȚ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıșİȓ
ʌĮȡĮȖȦȖȚțȩĲȘĲĮȢ ȕȐıİȚ ȖȞȦȝȠįȩĲȘıȘȢ ȆǼȋȍȆ

1.5

ǼțĲȩȢ ıȤİįȓȠȣ ʌȩȜȘȢ Ȓ ȠȚțȚıȝȠȪ țĮȚ İțĲȩȢ ȉȆȈ/ǼȆȈ, ȩʌȠȣ įİȞ 40
ȣĳȓıĲĮĲĮȚ İȖțİțȡȚȝȑȞȠ ʌȠȜİȠįȠȝȚțȩ ıȤȑįȚȠ (ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ
İʌȚʌȑįȠȣ ʌȠȜİȠįȠȝȚțȠȪ ıȤİįȚĮıȝȠȪ)

1.6

ȋȫȡȠȢ
ȊʌȠįȠȤȒȢ
ĲȠȣ
ȃ.3982/2011(ǹ
143),
Ȓ -10
ǼȞĲȩȢ İȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ ȇȣșȝȚıĲȚțȠȪ, īİȞȚțȠȪ ȆȠȜİȠįȠȝȚțȠȪ ȈȤİįȓȠȣ,
ǽȫȞȘ ȅȚțȚıĲȚțȠȪ ǼȜȑȖȤȠȣ, ȈȤİįȓȠȣ ȋȦȡȚțȒȢ țĮȚ ȅȚțȚıĲȚțȒȢ
ȅȡȖȐȞȦıȘȢ ǹȞȠȚțĲȫȞ ȆȩȜİȦȞ Ȓ ȜȠȚʌȫȞ ıȤİįȓȦȞ țĮșȠȡȚıȝȠȪ
ȤȡȒıİȦȞ ȖȘȢ ț.Ȝ.ʌ. ȩʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ, ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ
ĮȞȦĲȑȡȦ

1.7

ǵʌȠȣ Įʌȩ ĲȠ ȤȦȡȠĲĮȟȚțȩ Ȓ ʌȠȜİȠįȠȝȚțȩ ıȤİįȚĮıȝȩ 50
(İȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȇȣșȝȚıĲȚțȐ, īİȞȚțȐ ȆȠȜİȠįȠȝȚțȐ ȈȤȑįȚĮ, ǽȫȞİȢ
ȅȚțȚıĲȚțȠȪ ǼȜȑȖȤȠȣ, ȈȤȑįȚĮ ȋȦȡȚțȒȢ țĮȚ ȅȚțȚıĲȚțȒȢ ȅȡȖȐȞȦıȘȢ
ǹȞȠȚțĲȫȞ ȆȩȜİȦȞ Ȓ ȜȠȚʌȐ ıȤȑįȚĮ țĮșȠȡȚıȝȠȪ ȤȡȒıİȦȞ ȖȘȢ)
ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ ȝİĲĮȕĮĲȚțȑȢ Ȓ ȐȜȜİȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮĲȒȡȘıȘ
ȣĳȚıĲȐȝİȞȦȞ ȝȠȞȐįȦȞ

1.8

ǲȞĲĮȟȘ ıİ:
-20
ʌȩȜȠ Ȓ ȐȟȠȞĮ ĮȞȐʌĲȣȟȘȢ Ȓ
ʌİȡȚȠȤȑȢ İȞĲĮĲȚțȠʌȠȓȘıȘȢ Ȓ
ʌİȡȚȠȤȑȢ ʌȠȚȠĲȚțȒȢ ĮȞĮįȚȐȡșȡȦıȘȢ (ıİ ʌİȡȚĳİȡİȚĮțȒ İȞȩĲȘĲĮ
ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Įʌȩ ĲȠ ǼȋȆ ȖȚĮ ĲȘ ǺȚȠȝȘȤĮȞȓĮ įȓȞİĲĮȚ șİĲȚțȒ
țĮĲİȪșȣȞıȘ ȖȚĮ ĲȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȩ țȜȐįȠ) Ȓ
ʌİȡȚȠȤȑȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ
Ȓ
ǻȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣ 2 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 5 ĲȠȣ ǼȋȆ ȖȚĮ ĲȘ
ǺȚȠȝȘȤĮȞȓĮ (ȝİ ȤȦȡȠșİĲȚțȒ İȟȐȡĲȘıȘ Įʌȩ ʌȡȫĲİȢ ȪȜİȢ
ʌȡȠİȡȤȩȝİȞİȢ Įʌȩ İȟȩȡȣȟȘ)

1.9

ȀĮȝȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ

1

2

ȋȡȒıİȚȢ ȖȘȢ

2.1
ǼȣĮȚıșȘıȓĮ
țĮȚ
ĮĳȠȝȠȚȦĲȚțȒ
ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ĳȣıȚțȠȪ
2.2
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȠȢ

ȦȢ

ȣȥȘȜȒȢ 40

10

ȆİȡȚȠȤȑȢ ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ 3937/ 2011 ȖȚĮ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ ȠȚ ȤȡȒıİȚȢ ȖȘȢ 60
ȡȣșȝȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ İȚįȚțȒ țȠȚȞȒ ȣʌȠȣȡȖȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ Ȓ ʌȡȠİįȡȚțȩ
įȚȐĲĮȖȝĮ(țĮĲ' İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ 3937/ 2011 Ȓ ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ
1650/1986) țĮȚ ȩʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ Ș ȤȡȒıȘ
ȆİȡȚȠȤȑȢ ĲȠȣ ȞȩȝȠȣ 3937/ 2011 ȖȚĮ ĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ įİȞ ȑȤİȚ İțįȠșİȓ 100
İȚįȚțȒ țȠȚȞȒ ȣʌȠȣȡȖȚțȒ ĮʌȩĳĮıȘ Ȓ ʌȡȠİįȡȚțȩ įȚȐĲĮȖȝĮ
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ʌȡȠıĲĮıȓĮȢ

3

ǲțĲĮıȘ
ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ
İʌȚʌĲȫıİȦȞ

2.3

ĬİıȝȠșİĲȘȝȑȞȠȚ ȣȖȡȩĲȠʌȠȚ

80

2.4

ȆĮȡȐțĲȚĮ ȗȫȞȘ 500 ȝȑĲȡȦȞ İțĲȩȢ ıȤİįȓȠȣ ʌȩȜȘȢ țĮȚ İțĲȩȢ
İȚįȚțȫȞ İȣȝİȞȑıĲİȡȦȞ ȡȣșȝȓıİȦȞ ʌ.Ȥ. ǽȅǼ, īȆȈ, ȈȋȅǹȆ ț.Ȝʌ.
ǻİȞ İĳĮȡȝȩȗİĲĮȚ, İȐȞ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıİ ʌİȡȚȠȤȒ ȝİ ȤȡȒıȘ ȖȘȢ
Ȓ İȐȞ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ ıĲȚȢ 60
ȕȚȠȝȘȤĮȞȓĮȢ-ȕȚȠĲİȤȞȓĮȢ,
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 3 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 5 ĲȠȣ ǼȚįȚțȠȪ
ȋȦȡȠĲĮȟȚțȠȪ ȆȜĮȚıȓȠȣ ȖȚĮ ĲȘ
ǺȚȠȝȘȤĮȞȓĮ (ȝİ ĮȞȐȖțȘ
ȤȦȡȠșȑĲȘıȘȢ ıİ ȐȝİıȘ İʌĮĳȒ ȝİ șĮȜȐııȚȠ ȝȑĲȦʌȠ

2.5

ǻȐıȘ țĮȚ įĮıȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘ įĮıȚțȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ

2.6

șİıȝȠșİĲȘȝȑȞİȢ
ʌİȡȚȠȤȑȢ
ĮȡȤĮȚȠȜȠȖȚțȒȢ ıȘȝĮıȓĮȢ

2.7

ǻȚȐșİıȘ ĮʌȠȕȜȒĲȦȞ ıİ İȣĮȓıșȘĲȠȣȢ ĮʌȠįȑțĲİȢ Ȓ ĮʌȠįȑțĲİȢ 80
ȩʌȠȣ ȒįȘ țĮĲĮıĲȡĮĲȘȖȠȪȞĲĮȚ ĲĮ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȐ ʌȡȩĲȣʌĮ ĲȘȢ
țȠȚȞȠĲȚțȒȢ Ȓ İșȞȚțȒȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ

2.8

ȀĮȝȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ

10

3.1

ȆȚșĮȞȩĲȘĲĮ įȚĮıȣȞȠȡȚĮțȫȞ İʌȚʌĲȫıİȦȞ

80

3.2

ǼȞĲȩȢ ıȤİįȓȠȣ ʌȩȜȘȢ Ȓ ȠȡȓȦȞ ȠȚțȚıȝȠȪ ȝİ ıȣȞĲİȜİıĲȒ įȩȝȘıȘȢ  60
0,8

3.3

ǼȞĲȩȢ ıȤİįȓȠȣ ʌȩȜȘȢ Ȓ ȠȡȓȦȞ ȠȚțȚıȝȠȪ ȝİ ıȣȞĲİȜİıĲȒ įȩȝȘıȘȢ < 50
0,8

3.4

Ȉİ ĮʌȩıĲĮıȘ:
20
200ȝ Įʌȩ ȠȚțȚıȝȩ ıĲȐıȚȝȠ ȝİĲȐ ĲȠ 1923 ȝİ ȑȦȢ 2000țĮĲ. Ȓ
500ȝ Įʌȩ ȠȚțȚıȝȩ ʌȡȠ ĲȠȣ 1923 Ȓ Įʌȩ ȠȚțȚıȝȩ ȝȘ ıĲȐıȚȝȠ ȝİĲȐ
ĲȠ 1923 ȝİ ȑȦȢ 2000țĮĲ. Ȓ
700ȝ Įʌȩ ȠȚțȚıȝȩ ȝİĲȐ ĲȠ 1923 ȝİ 2001 ȑȦȢ 10000țĮĲ. Ȓ
1000ȝ Įʌȩ ȠȚțȚıȝȩ ȝİĲȐ ĲȠ 1923 ȝİ ʌȐȞȦ Įʌȩ 10000țĮĲ.

3.5

ǿıȤȪİȚ țȐʌȠȚĮ İț ĲȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ ĲȘȢ 3.4 țĮȚ Ƞ ȠȚțȚıȝȩȢ İȓȞĮȚ 40
ĮȟȚȩȜȠȖȠȢ Ȓ ʌĮȡĮįȠıȚĮțȩȢ (ǻǯ171 ).

3.6

ȆȡȩıȕĮıȘ ıİ ǼșȞȚțȒ, ǼʌĮȡȤȚĮțȒ,
ǹȡĲȘȡȓĮ/ȈȣȜȜİțĲȒȡȚĮ Ƞįȩ

3.7

ȀĮȝȓĮ Įʌȩ ĲȚȢ ʌȚȠ ʌȐȞȦ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ

ȚıĲȠȡȚțȒȢ,

ʌȠȜȚĲȚıĲȚțȒȢ

80
Ȓ 80

ǻȘȝȠĲȚțȒ ȅįȩ Ȓ ıİ 20
10

ȈȪȞȠȜȠ
ȝȠȡȚȠįȩĲȘıȘȢ
ȂȑȖȚıĲȘ įȣȞĮĲȒ ȝȠȡȚȠįȩĲȘıȘ ȕȐıİȚ țȡȚĲȘȡȓȦȞ 1, 2 țĮȚ 3

250

ǼȜȐȤȚıĲȘ įȣȞĮĲȒ ȝȠȡȚȠįȩĲȘıȘ ȕȐıİȚ țȡȚĲȘȡȓȦȞ 1, 2 țĮȚ 3
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Άρθρο 7
Ισχύς Απόφασης
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Υφυπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

39341

39342
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Τεύχος B’ 3833/09.09.2020

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.

*02038330909200044*

