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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
9 Δεκεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2244/333595
Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής
διχτυοκηπίων και διαδικασία έγκρισης μελέτης,
κατασκευής, εγκατάστασης και έλεγχου αυτών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32),
όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου
33 του ν. 4599/2019 (Α’ 40).
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
2. Τον ν. 4599/2019 «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης
οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και
λοιπές διατάξεις».
3. Tον ν. 4258/2014 «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 94).
4. Τον ν. 4495/2017 «Έλεγχος του Περιβάλλοντος και
άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
5. Τον ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών
Πληροφοριών - Εναρμόνιση με την οδηγία 2007/2/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
14ης Μαρτίου 2007 και άλλες διατάξεις. Τροποποίηση
του ν. 1647/1986 «Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (ΟΚΧΕ) και άλλες σχετικές διατάξεις (ΦΕΚ 141/Α΄)» (Α’ 166).
6. Τον ν. 4014/2011 (Α’ 209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού
ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Περιβάλλοντος».
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7. Τον ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την οδηγία 2008/99/ΕΚ - πλαίσιο
παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με
την οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α’ 24).
8. Την υπό στοιχεία 36259/1757/Ε103/2010 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)» (Β’ 1312).
9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’121).
10. Την υπ’ αρ. 3668/29-07-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Aνάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Σκρέκα» (Β’ 1334).
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής - Ορισμοί Κατηγορίες καλλιεργειών
1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές κατασκευής η διαδικασία έγκρισης μελέτης και
εγκατάστασης, τα δικαιολογητικά και οι αρμόδιες Αρχές
έγκρισης και ελέγχων των ανωτέρω κατασκευών.
2. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ισχύουν
οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) Διχτυοκήπιο είναι μια κατασκευή, αποτελούμενη
από υποστυλώματα κατάλληλα θεμελιωμένα στο έδαφος, στις κεφαλές των οποίων εδράζονται είτε φέροντες
μεταλλικοί δοκοί ή συνδέονται μέσω των κεφαλών τους
με τανυσμένα συρματόσχοινα ώστε να δημιουργείται μια
διχτυωτή επιφάνεια έδρασης του υλικού επικαλύψεως
το οποίο αποτελείται από διχτυωτό πλέγμα υφασμάτινων ινών πολυμερούς ή άλλου υλικού. Διαθέτει ικανό
ύψος για την είσοδο και την κυκλοφορία ανθρώπων σε
αυτή και χρησιμοποιείται για την προστασία των καλλιεργούμενων στο εσωτερικό της φυτών από έντονη ηλιακή ακτινοβολία, χαλαζόπτωση, μεγάλη ένταση ανέμου,
έντονη βροχόπτωση και την είσοδο παθογόνων εντόμων
και άλλων ζωικών εχθρών.
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β) Βασική κατασκευαστική μονάδα του διχτυοκήπιου
(στο εξής Β.Κ.Μ.) είναι το μικρότερο πλήρες τμήμα της
κατασκευής το οποίο μπορεί να επαναλαμβάνεται κατά
μήκος και κατά πλάτος συνιστώντας το συνολικό διχτυοκήπιο στο εξής μονάδα. Μια Β.Κ.Μ. μπορεί και η ίδια να
αποτελεί διχτυοκήπιο.
γ) Έγκριση μελέτης διχτυοκηπίου σύμφωνα με τις γεωπονικές και τεχνικές προδιαγραφές, στο εξής έγκριση, είναι η έγκριση που χορηγείται σύμφωνα με τη διαδικασία
του άρθρου 5 για την καταλληλότητα της κατασκευής
και αφορά τη λειτουργικότητα, την αρχιτεκτονική και τη
στατική της επάρκεια.
Άρθρο 2
Προδιαγραφές κατασκευής διχτυοκηπίων
1. Οι προδιαγραφές κατασκευής των διχτυοκηπίων
αφορούν:
α) την επιφάνεια της ΒΚΜ.
β) τις επαναλήψεις της ΒΚΜ.
γ) τον τρόπο κατασκευής τους.
δ) το υλικό κατασκευής του σκελετού.
ε) το υλικό κάλυψης του σκελετού.
στ) τις διαστάσεις της ΒΚΜ.
2. Οι ελάχιστες διαστάσεις της Β.Κ.Μ. που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη διεξαγωγή των καλλιεργητικών
εργασιών και την ανάπτυξη ευνοϊκού περιβάλλοντος
ανάπτυξης φυτών εντός του διχτυοκηπίου, είναι οι εξής:
α) ύψος κορυφής 3 μέτρα.
β) πλάτος 5 μέτρα.
γ) μήκος 4 μέτρα.
3. Για την κατασκευή του σκελετού του διχτυοκηπίου,
μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω υλικά:
α) Εμποτισμένη ξυλεία.
Ο εμποτισμός της ξυλείας γίνεται σε όλη τη μάζα του
ξύλου με κατάλληλες μεθόδους, όπως με αυξημένη πίεση ή υποπίεση, με εμβάπτιση, κ.α.
Πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά εμποτιστικές ουσίες χαμηλής τοξικότητας και να αποφεύγεται
η χρήση εμποτιστικών ουσιών με ουσίες που εκλύουν
τοξικούς ατμούς για τα φυτά και τον άνθρωπο.
Η χρησιμοποιούμενη ξυλεία πρέπει να συμφωνεί με τις
προδιαγραφές του Ευρωκώδικα 5 (Σχεδιασμός ξύλινων
κατασκευών), σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΔ/οικ.
372/05-6-2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων και Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
(Β’ 1457).
β) Γαλβανισμένος χάλυβας
Ο χάλυβας που χρησιμοποιείται στα μεταλλικά μέρη
του σκελετού του διχτυοκηπίου πρέπει να συμφωνεί
με τις προδιαγραφές του Ευρωκώδικα 3 (Σχεδιασμός
κατασκευών από χάλυβα) και να είναι γαλβανισμένος
εν θερμώ, κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ σύμφωνα με την υπό
στοιχεία ΔΙΠΑΔ/οικ 372/05-6-2014 κοινή απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος και
Κλιματικής Αλλαγής (Β’ 1457).
Για λόγους αντοχής στον χρόνο, τα σκελετικά μέρη είναι ενωμένα με ειδικές συνδέσεις χωρίς ηλεκτροκόλληση.
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4. Η κάλυψη του σκελετού του διχτυοκηπίου μπορεί
να γίνει:
α) με δίχτυ εντομοστεγανότητας με πλήρη κάλυψη
(κάλυψη και στα πλαϊνά).Οι προτεινόμενες διαστάσεις
των οπών μετρώνται σε mm*mm ή mesh (αριθμός των
ανοιγμάτων ανά ίντσα σε κάθε κατεύθυνση) με αναφορά
της διαμέτρου των νημάτων. Η μικρότερη διάσταση της
διαμέτρου πρέπει να είναι:
αα) < 0,34 mm για τον αποκλεισμό των αφίδων
ββ) <0,29 mm για τον αποκλεισμό του αλευρώδη και
γγ) <0,19 mm για τον αποκλεισμό του θρίπα.
Σε αυτή την περίπτωση επιβάλλεται η ύπαρξη διπλής
εισόδου με προθάλαμο και η κάλυψη της κεφαλής των
στύλων με πλαστικό.
β) με δίχτυ σκίασης.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ειδικά φωτορυθμιστικά δίχτυα, τα οποία διατίθενται σε διάφορους χρωματισμούς, όπως κόκκινο, κίτρινο, περλέ, γκρί, ασημί, μπλέ
και σε ποσοστά σκίασης από 30 % έως και 90%. Η επιλογή διχτυού, εξαρτάται από την καλλιέργεια, το επιδιωκόμενο/επιθυμητό αποτέλεσμα και την εποχή χρήσης του.
γ) με δίχτυ αντιχαλαζικό ή/και αντιβροχική μεμβράνη.
Στην περίπτωση αυτή εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις
που κατασκευάζονται: α) μέσω προγραμμάτων ενεργητικής προστασίας από το χαλάζι και τη βροχή του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.),
β) μέσω προγραμμάτων ενεργητικής προστασίας από
το χαλάζι και τη βροχή, που αναλαμβάνει ο ΕΛ.Γ.Α ως
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) στο πλαίσιο Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).
5. Οι απαιτούμενες προδιαγραφές των διχτυών της
παρ. 4 είναι:
α) η πιστοποίηση για την τριετή τουλάχιστον αντοχή
τους.
β) Τα δίχτυα κάλυψης ανακυκλώνονται. Οποτεδήποτε
αντικαθίστανται, θα παραδίδονται για ανακύκλωση, ή για
καταστροφή σε φορέα δημόσιο ή ιδιωτικό που ασκεί την
συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ο ιδιοκτήτης της μονάδας καθώς και ο παραλήπτης των πλαστικών υλικών θα
συμπληρώνει και θα αποστέλλει στον ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ
τα υποδείγματα 6 και 7, αντίστοιχα, είτε εντύπως είτε σε
ηλεκτρονική μορφή, με ευθύνη του ιδιοκτήτη της εκάστοτε μονάδας. Ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ έχει την υποχρέωση
της ενημέρωσης του Μητρώου για την αντικατάσταση
των διχτυών.
γ) Η απόδειξη καταλληλότητας των διχτυών κάλυψης
πραγματοποιείται με την προσκόμιση πιστοποιητικού
προδιαγραφών ή υπεύθυνης δήλωσης του προμηθευτή
η του κατασκευαστή κατά την κατάθεση της αίτησης
έγκρισης μελέτης.
Άρθρο 3
Υπολογισμός φορτίων και δράσεων
επί των διχτυοκηπίων
Για τον υπολογισμό των φορτίων και δράσεων που
ασκούνται στα διχτυοκήπια και επηρεάζουν την φέρουσα ικανότητά τους, ισχύουν οι διατάξεις των Ευρωκωδίκων της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΔ οικ.372/05-06-2014 κοινής
υπουργικής απόφασης (Β’ 1457).
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Η μεμονωμένη θεμελίωση των μεταλλικών στοιχείων
(αγκύρια και μεταλλικές κολώνες), μπορεί να γίνεται με
μικρή ποσότητα σκυροδέματος και πρέπει είναι τόση
ώστε να μπορεί να αφαιρεθεί - μεταφερθεί με ευχέρεια
και να επέρχεται η έκταση του αγρού στην προ της κατασκευής του δικτυοκηπίου κατάσταση.
Άρθρο 4
Δικαιούχοι έγκρισης μελέτης διχτυοκηπίου
Η έγκριση μελέτης χορηγείται σε:
α) εμπορικές εταιρείες της χώρας, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με
αντικείμενο δραστηριότητας τις κατασκευές,
β) εταιρείες κρατών - μελών της ΕΕ, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στο αντίστοιχο Επιμελητήριο - Μητρώο της χώρας τους με αντικείμενο δραστηριότητας τις κατασκευές
ή τους νομίμους εκπροσώπους τους οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα με την προϋπόθεση ότι η κατασκευή στο σύνολο της έχει την έγκριση της χώρας κατασκευής για την στατική της επάρκεια και την ασφάλεια και
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της χώρας εγκατάστασης,
γ) νομίμους εκπροσώπους εταιρειών τρίτων χωρών
νόμιμα εγκατεστημένους στην Ελλάδα εφόσον είναι
εγγεγραμμένες στο αντίστοιχο Επιμελητήριο - Μητρώο
της χώρας τους με αντικείμενο δραστηριότητας τις κατασκευές,
δ) φυσικά πρόσωπα μόνο για ιδία χρήση.
Εξαιρούνται της υποχρέωσης απόκτησης έγκρισης
κατασκευής διχτυοκηπίου τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα και τα Ερευνητικά Ιδρύματα της Χώρας (με
γνωστικό αντικείμενο που σχετίζεται με τις κατασκευές
τεχνικών έργων), υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τη
σχετική τεχνογνωσία και οι εγκαταστάσεις τους χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες τους.
Άρθρο 5
Διαδικασία έγκρισης μελέτης διχτυοκηπίου
1. Για τη χορήγηση έγκρισης μελέτης διχτυοκηπίου
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής του
άρθρου 2 οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ αίτηση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος.
Η αίτηση συνοδεύεται από Φάκελο Μελέτης του διχτυοκηπίου Φ.Μ., ο οποίος θα συνοδεύεται από Παράρτημα περιεχομένων ταυτοποιημένων και με αριθμημένες
σελίδες. Ο Φ.Μ. κατατίθεται σε δύο (2) αντίγραφα, σε
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (cd ή usb ή αποστολή
pdf αρχείων μέσω e mail)
2. Ο Φ.Μ. περιλαμβάνει 2 υποφακέλους ως εξής:
α) Ο πρώτος υποφάκελος υπογράφεται και σφραγίζεται από γεωπόνο και περιέχει τα κάτωθι γεωπονικά
στοιχεία:
αα) το είδος καλλιέργειας,
ββ) το σχήμα, τις επαναλήψεις, τις διαστάσεις της
Β.Κ.Μ.,
γγ) το υλικό κάλυψης του διχτυοκηπίου,
δδ) τα πιστοποιητικά προδιαγραφών ή τις υπεύθυνες
δηλώσεις του προμηθευτή η του κατασκευαστή για την
καταλληλότητα των υλικών κάλυψης των διχτυοκηπίων.
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β) Ο δεύτερος υποφάκελος υπογράφεται και σφραγίζεται από μηχανικό και περιέχει τα κάτωθι τεχνικά στοιχεία:
αα) πλήρη και αναλυτική τεχνική περιγραφή του φορέα και των παραμέτρων φόρτισης αυτού,
ββ) στατικούς υπολογισμούς, με πλήρη ανάλυση του
τρόπου εισαγωγής στοιχείων στο πρόγραμμα υπολογισμού και με αιτιολόγηση - περιγραφή των εξαγομένων
αποτελεσμάτων,
γγ) όλα τα τεχνικά σχέδια (κατόψεις, όψεις, τομές,
κατασκευαστικές λεπτομέρειες- αξονομετρικά, κ.λπ.)
συγκεντρωμένα - σχεδιασμένα σε ένα φύλλο χαρτιού,
μεγέθους έως Α0, διπλωμένο κατά ISO 5457 έτσι ώστε
η τελική διάσταση του διπλωμένου χαρτιού να είναι
μεγέθους Α4. Η όψη του διπλωμένου χαρτιού (που θα
περιλαμβάνει όλα τα τεχνικά σχέδια) θα είναι υπόμνημα
μεγέθους Α4 (ως συνημμένο Υπόδειγμα 2),
δδ) υπεύθυνη δήλωση του μελετητή μηχανικού, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος,
εε) προϋπολογισμό του έργου κατασκευής του διχτυοκήπιου. (πχ σε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο).
Οι υπολογισμοί πράξεων γίνονται σε επίπεδο δεύτερου δεκαδικού ψηφίου χωρίς στρογγυλοποίηση.
3. Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται για τη χορήγηση
έγκρισης τύπου πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν
επίσημα μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα.
4. Ο έλεγχος του Φ.Μ. πραγματοποιείται από επιτροπή
η οποία καθορίζεται από τον πρόεδρο του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ στο εξής κλιμάκιο ελέγχου ΦΜ, που αποτελείται από
ένα υπάλληλο γεωπόνο και ένα υπάλληλο μηχανικό. Αν
το κλιμάκιο ελέγχου Φ.Μ. διαπιστώσει ότι ο Φ.Μ. δεν είναι
πλήρης, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα προκειμένου να υποβάλει εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ειδοποίησής του, συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά
στοιχεία και μόνο για λεπτομέρειες ή διευκρινίσεις τα
οποία δεν αφορούν σε βασικά στοιχεία της αίτησης. Αν
τα στοιχεία δεν υποβληθούν εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ή ο Φ.Μ. δεν είναι σύμφωνος με τις
διατάξεις της παρούσας, η αίτηση απορρίπτεται από τον
Πρόεδρο του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ λαμβάνοντας υπόψη την
έκθεση ελέγχου του κλιμακίου ελέγχου του Φ.Μ.
Αν ο Φ.Μ. είναι πλήρης και σύμφωνος με τις διατάξεις
της παρούσας, εκδίδεται από τον Πρόεδρο του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση ελέγχου του
κλιμακίου ελέγχου Φ.Μ., η έγκριση μελέτης του διχτυοκηπίου σύμφωνα με το υπόδειγμα 4 του Παραρτήματος.
Η έγκριση μελέτης του διχτυοκηπίου ισχύει για δέκα
(10) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της και μπορεί να
αναθεωρηθεί για ακόμη δέκα (10) έτη κατόπιν σχετικού
αιτήματος, αν δεν έχουν αλλάξει οι προδιαγραφές της
παρούσας απόφασης.
5. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
δημιουργείται Μητρώο διχτυοκηπίων, στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι εγκεκριμένες μελέτες διχτυοκηπίων.
Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι αρμόδια για την τεχνική ανάπτυξη και την τεχνική υποστήριξη του Μητρώου, ο ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ είναι αρμόδιος
για την τήρηση την διαχείριση και την ενημέρωση του
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μητρώου με την καταχώριση σε αυτό όλων των εγκεκριμένων μελετών διχτυοκηπίων ύστερα από την έκδοσή
τους. Το Μητρώο διχτυοκηπίων αναρτάται στον επίσημο
ιστότοπο του ΥΠΑΑΤ και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα
εξής πεδία: κατασκευαστές ή ιδιώτες που έχουν πάρει
έγκριση μελέτης (επωνυμία και στοιχεία επικοινωνίας
των κατασκευαστών), στοιχεία κατασκευής για την οποία
έχει εκδοθεί έγκριση κατασκευής στοιχεία ΒΚΜ, όπως
πλάτος, μήκος, ύψος υλικό κάλυψης), τον αριθμό πρωτοκόλλου έγκρισης μελέτης, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ), την τοποθεσία
εγκατάστασης του διχτυοκηπίου (γεωγραφικές συντεταγμένες), το έτος κατασκευής και τα είδη που καλλιεργούνται σε αυτά.
Άρθρο 6
Διαδικασία εγκατάστασης διχτυοκηπίου.
1. Πριν την έναρξη των εργασιών κατασκευής διχτυοκηπίου γίνεται ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης από τον υπεύθυνο εγκατάστασης για το είδος, τον
τύπο, την συγκεκριμένη θέση του διχτυοκηπίου.
2. Κατά την διάρκεια της κατασκευής του διχτυοκηπίου
πρέπει να υπάρχει υπεύθυνος εγκατάστασης ο οποίος
μπορεί να είναι: α) είτε το φυσικό πρόσωπο που θα αναλάβει την εγκατάσταση β) είτε σε περίπτωση εταιρείας,
ο υπεύθυνος της εταιρείας έναντι οποιασδήποτε αρχής.
3. Κλιμάκια ελέγχων που συγκροτούνται με απόφαση
του Προέδρου του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ και αποτελούνται
από έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕ1 ή ΤΕ1 Γεωπονικού
και έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕ 11 ή ΤΕ Μηχανικών,
πραγματοποιούν ελέγχους στο σύνολο των εγκρίσεων
μελετών διχτυοκηπίων.
Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα του επιτόπιου
ελέγχου δεν συμφωνούν με τα στοιχεία της έγκρισης μελέτης διχτυοκηπίου, το κλιμάκιο ελέγχου του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ ενημερώνει τον αιτούντα της έγκρισης μελέτης
διχτυοκηπίου για την ασυμφωνία και δίνεται προθεσμία
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είκοσι (20) ημερών ώστε να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες για την διόρθωσή τους. Στην περίπτωση αυτή
πραγματοποιείται επανέλεγχος εντός δέκα (10) ημερών
από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας, προκειμένου
να διαπιστωθεί η συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ανακαλείται η έγκριση
μελέτης του διχτυοκηπίου.
Άρθρο 7
Έλεγχος μελέτης και κατασκευής διχτυοκηπίου
Κατά τον επιτόπιο έλεγχο το κλιμάκιο ελέγχου του Φ.Μ.
ελέγχει και συντάσσει έκθεση (υπόδειγμα 5) που περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
α) Την έγκριση μελέτης του διχτυοκηπίου και τα εξής
στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή:
αα) το είδος της καλλιέργειας που αφορά,
ββ τις διαστάσεις της ΒΚΜ του διχτυοκηπίου και τις
διαστάσεις του συνολικού μήκους και πλάτους της μονάδας,
γγ) τα υλικά κατασκευής του σκελετού,
δδ) τα υλικά και τους τύπους των διχτύων κάλυψης,
εε) το πάχος των στύλων της ΒΚΜ που μετριέται με
παχύμετρο.
β) Τη βεβαίωση του οικείου Δήμου/ή Πολεοδομίας
ότι το διχτυοκηπίου βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή
εκτός ορίων οικισμού.
γ) Το τοπογραφικό διάγραμμα της έκτασης, τόσο του
αγροτεμαχίου όπου θα εγκατασταθεί η μονάδα του διχτυοκηπίου με γεωγραφικές συντεταγμένες μέσω ΕΓΣΑ
87 όσο και της ιδίας κατασκευής.
δ) Την άδεια από την αρχαιολογική ή δασική υπηρεσία,
όπου απαιτείται.
Άρθρο 8
Τα διχτυοκήπια τα οποία έχουν κατασκευαστεί πριν
την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης υποχρεούνται εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος της να
συμμορφωθούν με αυτή.
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ

ȊȆȅǻǼǿīȂǹ 1
īǿǹ ǼīȀȇǿȈǾ
ȆȇȅȈ: Ǽȁīȅ-ǻǾȂǾȉȇǹ
ȉǹȋ ǻ.ȃȈǾ:
ȉȀ

ǹǿȉǾȈǾ
ȂǼȁǼȉǾȈ

ǻǿȀȉȊȅȀǾȆǿȅȊ

ǹ.Ȇ. ………………………..
ǾȂ/ȃǿǹ:……………………

ȈȉȅǿȋǼǿǹ ǹǿȉȅȊȃȉȅȈ/ǹĭȂ:
ǼȆȍȃȊȂǿǹ ǼȉǹǿȇǼǿǹȈ (ȈǼ ȆǼȇǿȆȉȍȈǾ ȆȅȊ ȆȇȅȀǼǿȉǹǿ īǿǹ ǼȉǹǿȇǼǿǹ):
………………………………………………………………………………………………………………
ǼȆȍȃȊȂȅ (ǿǻǿȍȉǾ Ȓ ȃȅȂǿȂȅȊ ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȊ)……………….…………...............................
ȅȃȅȂǹ:………….…….…………………………………………………………………………………
ȅȃȅȂǹ ȆǹȉȇȅȈ:………………………………………………………………………………………
Ǽǻȇǹ/ ȉȅȆȅȈ ȀǹȉȅǿȀǿǹȈ……………….…………………………………………………………
ǻǾȂȅȉǿȀǾ /ȉȅȆǿȀǾ ȀȅǿȃȅȉǾȉǹ:…………………………….………….……………………
ȆȅȁǾ………………………..……………..ȅǻȅȈ:………………..……………………………………
ǹȇǿĬȂ:………………….ȉȀ:…..…………...….............................................................................
ȉǾȁǼĭȍȃȅ:………………………………………………………………………………………………
ȀǿȃǾȉȅ:……………………………………………………………………………………………………
ǹȇ.ȉǾȁ/ȆǿǹȈ:…………………………Ǿȁ.ȉǹȋȊǻȇȅȂǼǿȅ(EMAIL):…………………………………

ȈĮȢ ȣʌȠȕȐȜȜȦ ĭȐțİȜȠ ȂİȜȑĲȘȢ įȚȤĲȣȠțȘʌȓȠȣ ıİ įȪȠ ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ ıİ ȑȞĲȣʌȘ țĮȚ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ ȝȠȡĳȒ
țĮȚ ʌĮȡĮțĮȜȫ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȖțȡȚıȘ ĮȣĲȠȪ. ȈĲȠȞ ĭȐțİȜȠ ȂİȜȑĲȘȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲĮ İȟȒȢ :
1. ȆȡȫĲȠȢ ȊʌȠĳȐțİȜȠȢ : īİȦʌȠȞȚțȩ ȂȑȡȠȢ İȓįȠȢ țĮȜȜȚȑȡȖİȚĮȢ ĲȠ ıȤȒȝĮ ĲȘȢ Ǻ.Ȁ.Ȃ, ĲȚȢ

İʌĮȞĮȜȒȥİȚȢ ĲȘȢ Ǻ.Ȁ.Ȃ, ĲȚȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ ĲȘȢ Ǻ.Ȁ.Ȃ, ĲȠ ȣȜȚțȩ țȐȜȣȥȘȢ ĲȠȣ įȚȤĲȣȠțȘʌȓȠȣ, ĲĮ
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ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ ʌȡȠįȚĮȖȡĮĳȫȞ Ȓ ĲȚȢ ȣʌİȪșȣȞİȢ įȘȜȫıİȚȢ ĲȠȣ ʌȡȠȝȘșİȣĲȒ Ș ĲȠȣ țĮĲĮıțİȣĮıĲȒ
ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮȜȜȘȜȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ȣȜȚțȫȞ țȐȜȣȥȘȢ ĲȦȞ įȚȤĲȣȠțȘʌȓȦȞ .
2. ǻİȪĲİȡȠȢ ȊʌȠĳȐțİȜȠȢ : ȉİȤȞȚțȩ ȝȑȡȠȢ

i) ʌȜȒȡȘ țĮȚ ĮȞĮȜȣĲȚțȒ ĲİȤȞȚțȒ ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȠȣ ĳȠȡȑĮ țĮȚ ĲȦȞ ʌĮȡĮȝȑĲȡȦȞ ĳȩȡĲȚıȘȢ
ĮȣĲȠȪ,
ii) ıĲĮĲȚțȠȪȢ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪȢ, ȝİ ʌȜȒȡȘ ĮȞȐȜȣıȘ ĲȠȣ ĲȡȩʌȠȣ İȚıĮȖȦȖȒȢ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ıĲȠ
ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ țĮȚ ȝİ ĮȚĲȚȠȜȩȖȘıȘ - ʌİȡȚȖȡĮĳȒ ĲȦȞ İȟĮȖȠȝȑȞȦȞ ĮʌȠĲİȜİıȝȐĲȦȞ.
iii) ȩȜĮ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ıȤȑįȚĮ ( țĮĲȩȥİȚȢ, ȩȥİȚȢ, ĲȠȝȑȢ, țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȑȢ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢĮȟȠȞȠȝİĲȡȚțȐ ,țȜʌ ) ıȣȖțİȞĲȡȦȝȑȞĮ-ıȤİįȚĮıȝȑȞĮ ıİ ȑȞĮ ĳȪȜȜȠ ȤĮȡĲȚȠȪ ,ȝİȖȑșȠȣȢ ȑȦȢ ǹ0
įȚʌȜȦȝȑȞȠ țĮĲȐ ISO 5457 ȑĲıȚ ȫıĲİ Ș ĲİȜȚțȒ įȚȐıĲĮıȘ ĲȠȣ įȚʌȜȦȝȑȞȠȣ ȤĮȡĲȚȠȪ ȞĮ İȓȞĮȚ
ȝİȖȑșȠȣȢ ǹ4 .Ǿ ȩȥȘ ĲȠȣ įȚʌȜȦȝȑȞȠȣ ȤĮȡĲȚȠȪ ( ʌȠȣ șĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ȩȜĮ ĲĮ ĲİȤȞȚțȐ ıȤȑįȚĮ)
șĮ İȓȞĮȚ ȣʌȩȝȞȘȝĮ ȝİȖȑșȠȣȢ ǹ4 ( ȦȢ ıȣȞȘȝȝȑȞȠ ȊʌȩįİȚȖȝĮ 2 ĲȠȣ ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ĲȘȢ
ĮȡȚșȝ …. ǹʌȩĳĮıȘȢ)
iv) ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ ȝİȜİĲȘĲȒ ȝȘȤĮȞȚțȠȪ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȊʌȩįİȚȖȝĮ 3 ĲȠȣ
ȆĮȡĮȡĲȒȝĮĲȠȢ ĲȘȢ ĮȡȚșȝ …. ǹʌȩĳĮıȘȢ)
v) ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ ĲȠȣ įȚȤĲȣȠțȒʌȚȠȣ.
ȉȠ įȚțĲȣȠțȒʌȚȠ ȑȤİȚ ĲĮ İȟȒȢ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ:
ǻǿǹȈȉǹȈǼǿȈ ǺǹȈǿȀǾȈ ȀǹȉǹȈȀǼȊǹȈȉǿȀǾȈ ȂȅȃǹǻǹȈ (Ǻ.Ȁ.Ȃ.)
ȂȒțȠȢ: ………………………………………… ,
ȆȜȐĲȠȢ: ………………..…….………………………......,
ǶȥȠȢ :……………..……..…..…………………….…………………………...,

ȂȑȖȚıĲİȢ ǻȚĮıĲȐıİȚȢ ȀĮĲĮıțİȣȒȢ:…………………………………………..…………………….…….,
ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǻȚĮıĲȐıİȚȢ ȀĮĲĮıțİȣȒȢ:……………………………………….……….……………………,
ȅȂǹǻǹ ȀǹȁȁǿǼȇīǼǿȍȃ īǿǹ ȉǾȃ ȅȆȅǿǹ ȆȇȅȅȇǿǽǼȉǹǿ Ǿ ȀǹȉǹȈȀǼȊǾ :

Į) ȐȞșȘ
ȕ) țĮȜȜȦʌȚıĲȚțȐ țĮȚ țȘʌİȣĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Ȗ) ĮȡȦȝĮĲȚțȐ –ĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȐ ĳȣĲȐ
į) ĲȡȠʌȚțȐ ĳȣĲȐ
İ) ıʌȠȡȩĳȣĲĮ
ıĲ) įİȞįȡȫįȘ țĮȚ ȐȜȜİȢ țĮȜȜȚȑȡȖİȚİȢ.

- ǹȞĮȡĲȫȝİȞİȢ țĮȜȜȚȑȡȖİȚİȢ 

ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǼȈ ǻǿȋȉȊȅȊ

ȂȘ ĮȞĮȡĲȫȝİȞİȢ țĮȜȜȚȑȡȖİȚİȢ 
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1. ǻȚĮıĲȐıİȚȢ ȠʌȫȞ (ıİ mm*mm,mesh): ……………
2. ȍĳȑȜȚȝȠ ȤȡȩȞȠ ȗȦȒȢ țĮȚ ĮȞĲȠȤȒ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ (ıİ ȑĲȘ): ………………….
3. ǹȞĮțȣțȜȠȪȝİȞȠ ȣȜȚțȩ
4.ȉȡȩʌȠȢ țȐȜȣȥȘȢ

ȃǹǿ 
ȂȩȞȚȝȠȢ 

ȅȋǿ 
ȆİȡȚȠįȚțȩȢ 

ǽȫȞȘ ĮȞȑȝȠȣ: ………………
ǽȫȞȘ ȋȚȠȞȚȠȪ: ………………
ǽȫȞȘ ȈİȚıȝȠȪ: ………………
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ İįȐĳȠȣȢ: ………………
ĭȠȡĲȓȠ ǹȞĮȡĲȫȝİȞȘȢ țĮȜȜȚȑȡȖİȚĮȢ : ………………
ǻȘȜȫȞȦ ȣʌİȪșȣȞĮ , ȝİ ȖȞȫıȘ ĲȦȞ ıȣȞİʌİȚȫȞ ĲȠȣ ȃȩȝȠȣ { ĲǈǐǉǑǏǙıİǈǐ  ȺǎǑȺǏǎǃǊƿȺǎǌĲĮǈĮȺǗĲǈǐ
įǈĮĲƾǍİǈǐĲǆǐȺĮǏĲǎǑƾǏǇǏǎǑĲǎǑƱ`
 ȩĲȚ ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ȣʌȠȕȜȒșȘțĮȞ İȓȞĮȚ ĮȜȘșȚȞȐ ,
2.) ȠʌȠĲİįȒʌȠĲİ țĮȚ ȠʌȠȣįȒʌȠĲİ țĮĲĮıțİȣȐıȦ – ĲȠʌȠșİĲȒıȦ ĲȠ įȚȤĲȣȠțȒʌȚȠ șĮ ʌȡȠıțȠȝȓȗȦ
(ıĲȠȞ Ǽȁīȅ-ǻǾȂǾȉȇǹ) ȉȠʌȠȖȡĮĳȚțȩ įȚȐȖȡĮȝȝĮ ȝİ īİȦȖȡĮĳȚțȑȢ ȈȣȞĲİĲĮȖȝȑȞİȢ ȝȑıȦ ǼīȈǹ 87
ʌȠȣ șĮ İȝĳĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌ’ ĮțȡȚȕȫȢ ĲĮ İȝȕĮįȐ

Į) ĲȠȣ ĮȖȡȠĲİȝĮȤȓȠȣ

ȕ) ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ .
ȈȣȞȘȝȝȑȞĮ: ǻȪȠ ĮȞĲȓȖȡĮĳĮ (ıİ ȑȞĲȣʌȘ țĮȚ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ ȝȠȡĳȒ)

ȅ/Ǿ ȃȅȂǿȂȅȈ ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȈ Ȓ
ȅ/Ǿ ǹǿȉȍȃ/ȅȊȈǹ
(ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ țĮȚ ȣʌȠȖȡĮĳȒ)
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ǼȇīȅǻȅȉǾȈ :

Ǽȇīȅ :

ȂİȜȑĲȘ įȚȤĲȣȠțȘʌȓȠȣ įȚĮıĲȐıİȦȞ Ǻ.Ȁ.Ȃ. ………ȝȒțȠȢ ……….ʌȜȐĲȠȢ
………………ȪȥȠȢ
ǼȜȐȤȚıĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ ……………………………….…ȂȑȖȚıĲȦȞ įȚĮıĲȐıİȦȞ
………………………..

ȂǼȁǼȉǾȉǾȈ :

ĬǼȂǹ ȈȋǼǻǿȅȊ :

ȋȇȅȃȅȈ ȂǼȁǼȉǾȈ :
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 ƾǏǇǏǎƱ 

Ǿ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȝİ ĮȣĲȒ ĲȘ įȒȜȦıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȜİȖȤșİȓ ȝİ ȕȐıȘ
ĲȠ ĮȡȤİȓȠ ȐȜȜȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ
(ȐȡșȡȠ 8 ʌĮȡ. 4 ȃ. 1599/1986)
ȆȇȅȈ(1):

Ǽȁīȅ-ǻǾȂǾȉȇǹ

ȅ – Ǿ ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ

ǵȞȠȝĮ țĮȚ ǼʌȫȞȣȝȠ
ȆĮĲȑȡĮ:
ǵȞȠȝĮ țĮȚ ǼʌȫȞȣȝȠ
ȂȘĲȑȡĮȢ:
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ(2):
ȉȩʌȠȢ īȑȞȞȘıȘȢ:
ǹȡȚșȝȩȢ ǻİȜĲȓȠȣ
ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ:
ȉȩʌȠȢ
ȀĮĲȠȚțȓĮȢ:

ǹȡ. ȉȘȜİȠȝȠȚȠĲȪʌȠȣ
(Fax):

ȉȘȜ:
ȅįȩȢ:

ǹȡȚș:

ȉȀ:

ǻ/ȞıȘ ǾȜİțĲȡ.
ȉĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ
(Ǽmail):

Ȃİ ĮĲȠȝȚțȒ ȝȠȣ İȣșȪȞȘ țĮȚ ȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢ ĲȚȢ țȣȡȫıİȚȢ (3), ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ
ĲȘȢ ʌĮȡ. 6 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 22 ĲȠȣ ȃ. 1599/1986, įȘȜȫȞȦ ǗĲǈİǁǋĮǈǎĮȺǎǉǊİǈıĲǈǉƾǑȺİǘǇǑǌǎǐǄǈĮ
ĲǆǌǎǏǇǗĲǆĲĮĲǆǐǋİǊƿĲǆǐǉĮǈĲǆǌİǑıĲƾǇİǈĮĲǆǐǉĮĲĮıǉİǑǀǐǉĮǈǗĲǈ

ƻǐǑȺİǘǇǑǌǎǐưǆǒĮǌǈǉǗǐĲȠ įȚȤĲȣȠțȒʌȚȠ ĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚ Įʌȩ ǺȀȂ ȝİ ĲȚȢ İȟȒȢ įȚĮıĲȐıİȚȢ …
ʌȜȐĲȠȢ …. ȝȒțȠȢ …..ȪȥȠȢ, ĲȠ ȣȜȚțȩ țĮĲĮıțİȣȒȢ ĲȠȣ İȓȞĮȚ…….. ĲȠ ȣȜȚțȩ țȐȜȣȥȘȢ ĲȠȣ İȓȞĮȚ
……….. țĮȚ ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȚȢ ĮțȩȜȠȣșİȢ ǼșȞȚțȑȢ Ȓ ǻȚİșȞİȓȢ ǻȚĮĲȐȟİȚȢ țĮȚ ĲȠȣȢ ȚıȤȪȠȞĲİȢ
ǼșȞȚțȠȪȢ Ȓ țĮȚ ǻȚİșȞİȓȢ ȀĮȞȩȞİȢ İĳĮȡȝȠȖȒȢ.
 ƪǑǏǔǉǙįǈǉİǐƧǏǈǇǋƩƭƴƧƩǎǈǉ©ƠǄǉǏǈıǆİĳĮǏǋǎǄǀǐǉĮǈǒǏǀıǆǐĲǔǌ
ƪǑǏǔǉǔįǁǉǔǌıİıǑǌįǑĮıǋǗǋİĲĮĮǌĲǁıĲǎǈǒĮƪǇǌǈǉƾƴǏǎıĮǏĲǀǋĮĲĮªĭƪƮƨ
ĲǆǐƭǎǑǌǁǎǑ
 ƮƷƶƮĮǌǎǌǈıǋǗǐƷİǒǌǎǊǎǄǁĮǐƶǉǑǏǎįƿǋĮĲǎǐĭƪƮƨĲǆǐƭǎǑǌǁǎǑ
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 ƷǎǑǐİǌǈıǒǘƱǗǋǎǑǐıǒİĲǈǉƾǋİ Į ƷǆǌƴǎǊİǎįǎǋǈǉǀƱǎǋǎǇİıǁĮǃ Ʒǆǌ
ƱǎǋǎǇİıǁĮȺİǏǁȺǏǎıĲĮıǁĮǐĲǎǑȺİǏǈǃƾǊǊǎǌĲǎǐǄ ƷǆƱǎǋǎǇİıǁĮȺİǏǁĲǆǐǑǄǈİǈǌǀǐǉĮǈ
ĮıĳƾǊİǈĮǐĲǆǐĮǌǇǏǙȺǈǌǆǐǅǔǀǐ


ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ:

/

/ 20
ȅ – Ǿ ǻȘȜ.

ȈĳȡĮȖȓįĮ

ȊʌȠȖȡĮĳȒ

(1) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠ ʌȠȜȓĲȘ Ȓ ǹȡȤȒ Ȓ Ș ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣ įȘȝȩıȚȠȣ ĲȠȝȑĮ, ʌȠȣ ĮʌİȣșȪȞİĲĮȚ Ș ĮȓĲȘıȘ.
(2) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ.
(3) «ǵʌȠȚȠȢ İȞ ȖȞȫıİȚ ĲȠȣ įȘȜȫȞİȚ ȥİȣįȒ ȖİȖȠȞȩĲĮ Ȓ ĮȡȞİȓĲĮȚ Ȓ ĮʌȠțȡȪʌĲİȚ ĲĮ ĮȜȘșȚȞȐ ȝİ ȑȖȖȡĮĳȘ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ
ȝİ ĳȣȜȐțȚıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȡȚȫȞ ȝȘȞȫȞ. ǼȐȞ Ƞ ȣʌĮȓĲȚȠȢ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ʌȡȐȟİȦȞ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ʌȡȠıʌȠȡȓıİȚ ıĲȠȞ İĮȣĲȩȞ ĲȠȣ Ȓ ıİ ȐȜȜȠȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȩ
ȩĳİȜȠȢ ȕȜȐʌĲȠȞĲĮȢ ĲȡȓĲȠȞ Ȓ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ȕȜȐȥİȚ ȐȜȜȠȞ, ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ țȐșİȚȡȟȘ ȝȑȤȡȚ 10 İĲȫȞ.
(4) Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ ȤȫȡȠȣ Ș įȒȜȦıȘ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȓıȦ ȩȥȘ ĲȘȢ țĮȚ ȣʌȠȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ įȘȜȠȪȞĲĮ Ȓ ĲȘȞ įȘȜȠȪıĮ.
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ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ

ȆȩȜȘ :
ǹȡ. ʌȡȦĲ:

Ǽȁīȅ-ǻǾȂǾȉȇǹ

ȆȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ:
ȉȘȜȑĳȦȞȠ:
ȉ.ǻ/ȞıȘ:
ȉ.Ȁ.:

ȆȇȅȈ:

(ıĲȠȚȤİȓĮ İĲĮȚȡİȓĮȢ/ȚįȚȫĲȘ)

ĬǼȂǹ: ǲȖțȡȚıȘ ȝİȜȑĲȘȢ ǻȚȤĲȣȠțȘʌȓȠȣ
ǼȖțȡȓȞİĲĮȚ Ș ȝİȜȑĲȘ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ:

įȚȤĲȣȠțȒʌȚȠȣ

ȝİ ĲĮ İȟȒȢ

ǻǿǹȈȉǹȈǼǿȈ ǺǹȈǿȀǾȈ ȀǹȉǹȈȀǼȊǹȈȉǿȀǾȈ
ȂȅȃǹǻǹȈ (Ǻ.Ȁ.Ȃ.)




ȂȒțȠȢ: ………………………………………… ,
ȆȜȐĲȠȢ: ………………..…….………………………......,
ǶȥȠȢ :……………..……..…..…………………….…………………………...,

ȂȑȖȚıĲİȢ ǻȚĮıĲȐıİȚȢ ȀĮĲĮıțİȣȒȢ:…………………………………………..…………………….…….,
ǼȜȐȤȚıĲİȢ ǻȚĮıĲȐıİȚȢ ȀĮĲĮıțİȣȒȢ:……………………………………….……….……………………,
ȅȂǹǻǹ ȀǹȁȁǿǼȇīǼǿȍȃ īǿǹ ȉǾȃ ȅȆȅǿǹ ȆȇȅȅȇǿǽǼȉǹǿ Ǿ ȀǹȉǹȈȀǼȊǾ :

Į) ȐȞșȘ
ȕ) țĮȜȜȦʌȚıĲȚțȐ țĮȚ țȘʌİȣĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ
Ȗ) ĮȡȦȝĮĲȚțȐ –ĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȐ ĳȣĲȐ
į) ĲȡȠʌȚțȐ ĳȣĲȐ
İ) ıʌȠȡȩĳȣĲĮ
ıĲ) įİȞįȡȫįȘ țĮȚ ȐȜȜİȢ țĮȜȜȚȑȡȖİȚİȢ
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- ǹȞĮȡĲȫȝİȞİȢ țĮȜȜȚȑȡȖİȚİȢ 

64199

ȂȘ ĮȞĮȡĲȫȝİȞİȢ țĮȜȜȚȑȡȖİȚİȢ 

ȆȇȅǻǿǹīȇǹĭǼȈ ǻǿȋȉȊȅȊ
1.ǻȚĮıĲȐıİȚȢ ȠʌȫȞ (ıİ mm*mm,mesh): ……………
2.ȍĳȑȜȚȝȠ ȤȡȩȞȠ ȗȦȒȢ țĮȚ ĮȞĲȠȤȒ ıĲȠ ȤȡȩȞȠ (ıİ ȑĲȘ): ………………….
3.ǹȞĮțȣțȜȠȪȝİȞȠ ȣȜȚțȩ

ȃǹǿ 

4.ȉȡȩʌȠȢ țȐȜȣȥȘȢ

ȂȩȞȚȝȠȢ 

ȅȋǿ 
ȆİȡȚȠįȚțȩȢ 

ǽȫȞȘ ĮȞȑȝȠȣ: ………………
ǽȫȞȘ ȋȚȠȞȚȠȪ: ………………
ǽȫȞȘ ȈİȚıȝȠȪ: ………………
ȀĮĲȘȖȠȡȓĮ İįȐĳȠȣȢ: ………………
ĭȠȡĲȓȠ ǹȞĮȡĲȫȝİȞȘȢ țĮȜȜȚȑȡȖİȚĮȢ : ………………

ȅ țȐĲȠȤȠȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȝİȜȑĲȘȢ țĮĲĮıțİȣȒȢ, İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦȝȑȞȠȢ ȠʌȠĲİįȒʌȠĲİ țĮȚ
ȠʌȠȣįȒʌȠĲİ țĮĲĮıțİȣȐıİȚ ĲȠ įȚȤĲȣȠțȒʌȚȠ ȞĮ ʌȡȠıțȠȝȓȗİȚ ıĲȠȞ Ǽȁīȅ-ǻǾȂǾȉȇǹ
ȉȠʌȠȖȡĮĳȚțȩ įȚȐȖȡĮȝȝĮ ȝİ īİȦȖȡĮĳȚțȑȢ ȈȣȞĲİĲĮȖȝȑȞİȢ ȝȑıȦ ǼīȈǹ 87 ıĲȠ ȠʌȠȓȠ șĮ
İȝĳĮȓȞȠȞĲĮȚ İʌ’ ĮțȡȚȕȫȢ ĲȠ İȝȕĮįȩȞ : Į.) ĲȠȣ ĮȖȡȠĲİȝĮȤȓȠȣ

ȕ.) ĲȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ ĲȘȢ

țĮĲĮıțİȣȒȢ .

ȈȣȞȘȝȝȑȞĮ : ȂȚĮ (1) ȝİȜȑĲȘ, ıȣȞȠįİȣȩȝİȞȘ ȝİ
…………..ıȤȑįȚĮ șİȦȡȘȝȑȞĮ

ȅȆ
ʌȡȩİįȡȠȢ ĲȠȣ Ǽȁīȅ-ǻǾȂǾȉȇǹ
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ȆȇǹȀȉǿȀȅ ǼȆǿȉȅȆǿȅȊ ǼȁǼīȋȅȊ ǻǿȀȉȊȅȀǾȆǿȅȊ
ȈȒȝİȡĮ ……………… ȠȚ țȐĲȦșȚ ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȠȚ:
1………………………………………………………………………………………………………
2………………………………………………………………………………………………………
ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ĮȡȚșȝ………………………………………… ĮʌȩĳĮıȘ ĲȠȣ ĲȠȣ ȆȡȠȑįȡȠȣ
ĲȠȣ

Ǽȁīȅ-ǻǾȂǾȉȇǹ

ĮʌȠĲİȜȠȪȝİ

ĮȡȚșȝ………………………….

Ȋǹ,

ĲȠ

țȜȚȝȐțȚȠ

ȝİĲĮȕȒțĮȝİ

ǼȜȑȖȤȠȣ

ĭȂ

ĲȠȣ

ȐȡșȡȠȣ

…………………………………..

ıĲȘȞ

5

ĲȘȢ

ʌİȡȚȠȤȒ

………………………………………………………………..
ȀĮȚ ʌĮȡȩȞĲȦȞ ĲȦȞ :
ǿįȚȠțĲȒĲȘ ĲȠȣ įȚțĲȣȠțȘʌȓȠȣ ……………………………………………………………………………..
ȃȩȝȚȝȠȣ

İțʌȡȩıȦʌȠȣ

țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȒȢ

İĲĮȚȡİȓĮȢ

……………………………………………………………………………………………….
ȕİȕĮȚȫȞȠȣȝİ ĲĮ ʌĮȡĮțȐĲȦ:
Į) ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ İʌȚıȣȞĮʌĲȩȝİȞȠ ȉȠʌȠȖȡĮĳȚțȩ įȚȐȖȡĮȝȝĮ ȠȚ ıȣȞĲİĲĮȖȝȑȞİȢ ȑȤȠȣȞ ȦȢ İȟȒȢ :
ȈȊȃȉǼȉǹīȂǼȃǼȈ ȀȅȇȊĭȍȃ ȉǾȈ ǼȀȉǹȈǾȈ ǹīȇȅȉǼȂǹȋǿȅȊ
ǹ/ǹ

ȋ

Ȋ

1
2
3
4

ȈȊȃȉǼȉǹīȂǼȃǼȈ ȀȅȇȊĭȍȃ ȉȅȊ ǻǿȋȉȊȅȀǾȆǿȅȊ
ǹ/ǹ
1
2

ȋ

Ȋ
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3
4

ȕ) ȉĮ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ İȝȕĮįȐ ( ĮȖȡȠȪ –ȖȘʌȑįȠȣ ) țĮȚ țĮȜȣʌĲȩȝİȞȘȢ ȑțĲĮıȘȢ ȣʌȩ ĲȠȣ įȚțĲȣȠțȘʌȓȠȣ
İȓȞĮȚ 1. ǼȂǺǹǻȅȃ ǹīȇȅȉǼȂǹȋǿȅȊ = …………………………………
2. ǼȂǺǹǻȅȃ ǻǿȀȉȊȅȀǾȆǿȅȊ =

………………………………

Ȗ) ǻȚĮıĲȐıİȚȢ ȕĮıȚțȒȢ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȒȢ ȝȠȞȐįĮȢ:
ʌȜȐĲȠȢ: ……….

ȝȒțȠȢ: ………

ȪȥȠȢ : ……… ………

ĮʌȩıĲĮıȘ ıĲȪȜȦȞ: ……………………………İȓįȠȢ įȚȤĲȣȫȞ țȐȜȣȥȘȢ ……………įȚĮıĲȐıİȚȢ ȠʌȫȞ
………………..ʌİȡȚȠįȚțȩĲȘĲĮ
į .) ȆȡȠȠȡȓȗİĲĮȚ ȖȚĮ țĮȜȜȚȑȡȖİȚĮ: ……………………………..
ȆĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ: …………………………………………………………………………………………………..

ȅ ȚįȚȠțĲȒĲȘȢ ĲȠȣ įȚȤĲȣȠțȘʌȓȠȣ (ıȣȞȣʌȠȖȡĮĳȒ)

ȅ ȃȩȝȚȝȠȢ İțʌȡȩıȦʌȠȢ țĮĲĮıțİȣĮıĲȚțȒȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ (ıȣȞȣʌȠȖȡĮĳȒ)

ȉȠ țȜȚȝȐțȚȠ ǼȜȑȖȤȠȣ
1………………………
2……………………….
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ƸƴƳƩƪƭīưƧ
ƸƴƪƸĬƸƱƬƩƬƯƻƶƬ


ƾǏǇǏǎƱ 

ƬĮǉǏǁǃİǈĮĲǔǌıĲǎǈǒİǁǔǌȺǎǑǑȺǎǃƾǊǊǎǌĲĮǈǋİĮǑĲǀĲǆįǀǊǔıǆǋȺǎǏİǁǌĮİǊİǄǒǇİǁǋİǃƾıǆ
ĲǎĮǏǒİǁǎƾǊǊǔǌǑȺǆǏİıǈǙǌ
 ƾǏǇǏǎȺĮǏƱ 
ƴƵƳƶ  

ƪƯīƳ-ǻǾȂǾȉȇǹ


Ƴ±ƬƣǌǎǋĮ 

ƪȺǙǌǑǋǎ 

ƣǌǎǋĮǉĮǈƪȺǙǌǑǋǎ
ƴĮĲƿǏĮ



ƣǌǎǋĮǉĮǈƪȺǙǌǑǋǎ
ưǆĲƿǏĮǐ



ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮǄƿǌǌǆıǆǐ   
ƷǗȺǎǐīƿǌǌǆıǆǐ



ƧǏǈǇǋǗǐƩİǊĲǁǎǑ
ƷĮǑĲǗĲǆĲĮǐ



ƷǗȺǎǐ
ƮĮĲǎǈǉǁĮǐ



ƧǏƷǆǊİǎǋǎǈǎĲǘȺǎǑ
)D[ 

ƷǆǊ 

ƳįǗǐ





ƧǏǈǇ

ƩǌıǆƬǊİǉĲǏ
ƷĮǒǑįǏǎǋİǁǎǑ
ƪPDLO 



ƷƮ






ưİĮĲǎǋǈǉǀǋǎǑİǑǇǘǌǆǉĮǈǄǌǔǏǁǅǎǌĲĮǐĲǈǐǉǑǏǙıİǈǐ  ȺǎǑȺǏǎǃǊƿȺǎǌĲĮǈĮȺǗĲǆǐįǈĮĲƾǍİǈǐ
ĲǆǐȺĮǏĲǎǑƾǏǇǏǎǑĲǎǑƱįǆǊǙǌǔǗĲǈ

Ʒǆǌ«««««««««««««««ĲǎǑƿĲǎǑǐ«««««««««
ȺĮǏƿįǔıĮȺǎıǗĲǆĲĮȺǊĮıĲǈǉǙǌǑǊǈǉǙǌǃƾǏǎǑǐ««««««««««.JU
ıĲǆǌİĲĮǈǏİǁĮ««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
ĲĮǎȺǎǁĮȺǏǎƿǏǒǎǌĲĮǈĮȺǗĲǎǈįǈǗǉĲǆĲǎǋǎǑįǈǒĲǑǎǉǀȺǈǎ


ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ
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Ƴ±ƬƩǆǊ

ȊʌȠȖȡĮĳȒ

(1) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠ ʌȠȜȓĲȘ Ȓ ǹȡȤȒ Ȓ Ș ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣ įȘȝȩıȚȠȣ ĲȠȝȑĮ, ʌȠȣ ĮʌİȣșȪȞİĲĮȚ Ș ĮȓĲȘıȘ.
(2) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ.
(3) «ǵʌȠȚȠȢ İȞ ȖȞȫıİȚ ĲȠȣ įȘȜȫȞİȚ ȥİȣįȒ ȖİȖȠȞȩĲĮ Ȓ ĮȡȞİȓĲĮȚ Ȓ ĮʌȠțȡȪʌĲİȚ ĲĮ ĮȜȘșȚȞȐ ȝİ ȑȖȖȡĮĳȘ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ
ȝİ ĳȣȜȐțȚıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȡȚȫȞ ȝȘȞȫȞ. ǼȐȞ Ƞ ȣʌĮȓĲȚȠȢ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ʌȡȐȟİȦȞ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ʌȡȠıʌȠȡȓıİȚ ıĲȠȞ İĮȣĲȩȞ ĲȠȣ Ȓ ıİ ȐȜȜȠȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȩ
ȩĳİȜȠȢ ȕȜȐʌĲȠȞĲĮȢ ĲȡȓĲȠȞ Ȓ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ȕȜȐȥİȚ ȐȜȜȠȞ, ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ țȐșİȚȡȟȘ ȝȑȤȡȚ 10 İĲȫȞ.
(4) Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ ȤȫȡȠȣ Ș įȒȜȦıȘ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȓıȦ ȩȥȘ ĲȘȢ țĮȚ ȣʌȠȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ įȘȜȠȪȞĲĮ Ȓ ĲȘȞ įȘȜȠȪıĮ.
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ƸƴƳƩƪƭīưƧ
ƸƴƪƸĬƸƱƬƩƬƯƻƶƬ


ƾǏǇǏǎƱ 

ƬĮǉǏǁǃİǈĮĲǔǌıĲǎǈǒİǁǔǌȺǎǑǑȺǎǃƾǊǊǎǌĲĮǈǋİĮǑĲǀĲǆįǀǊǔıǆǋȺǎǏİǁǌĮİǊİǄǒǇİǁǋİǃƾıǆ
ĲǎĮǏǒİǁǎƾǊǊǔǌǑȺǆǏİıǈǙǌ
 ƾǏǇǏǎȺĮǏƱ  
ƴƵƳƶ  

ƪƯīƳ-ǻǾȂǾȉȇǹ

Ƴ±ƬƣǌǎǋĮ 

ƪȺǙǌǑǋǎ 

ƣǌǎǋĮǉĮǈƪȺǙǌǑǋǎ
ƴĮĲƿǏĮ



ƣǌǎǋĮǉĮǈƪȺǙǌǑǋǎ
ưǆĲƿǏĮǐ



ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮǄƿǌǌǆıǆǐ   
ƷǗȺǎǐīƿǌǌǆıǆǐ



ƧǏǈǇǋǗǐƩİǊĲǁǎǑ
ƷĮǑĲǗĲǆĲĮǐ



ƷǗȺǎǐ
ƮĮĲǎǈǉǁĮǐ



ƧǏƷǆǊİǎǋǎǈǎĲǘȺǎǑ
)D[ 

ƷǆǊ 

ƳįǗǐ





ƧǏǈǇ

ƩǌıǆƬǊİǉĲǏ
ƷĮǒǑįǏǎǋİǁǎǑ
ƪPDLO 



ƷƮ






ưİĮĲǎǋǈǉǀǋǎǑİǑǇǘǌǆǉĮǈǄǌǔǏǁǅǎǌĲĮǐĲǈǐǉǑǏǙıİǈǐ  ȺǎǑȺǏǎǃǊƿȺǎǌĲĮǈĮȺǗĲǆǐįǈĮĲƾǍİǈǐ
ĲǆǐȺĮǏĲǎǑƾǏǇǏǎǑĲǎǑƱįǆǊǙǌǔǗĲǈ
Ʒǆǌ«««««««««««««««ĲǎǑƿĲǎǑǐ«««««««««
ȺĮǏƿǊĮǃĮȺǎıǗĲǆĲĮȺǊĮıĲǈǉǙǌǑǊǈǉǙǌǃƾǏǎǑǐ««««««««««.JU
ĲĮǎȺǎǁĮȺǏǎƿǏǒǎǌĲĮǈĮȺǗĲǎįǈǒĲǑǎǉǀȺǈǎ
ǈįǈǎǉĲǆıǁĮǐĲǎǑ«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««



ƬǋİǏǎǋǆǌǁĮ
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Ƴ±ƬƩǆǊ



ȊʌȠȖȡĮĳȒ

(1) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠ ʌȠȜȓĲȘ Ȓ ǹȡȤȒ Ȓ Ș ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣ įȘȝȩıȚȠȣ ĲȠȝȑĮ, ʌȠȣ ĮʌİȣșȪȞİĲĮȚ Ș ĮȓĲȘıȘ.
(2) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ.
(3) «ǵʌȠȚȠȢ İȞ ȖȞȫıİȚ ĲȠȣ įȘȜȫȞİȚ ȥİȣįȒ ȖİȖȠȞȩĲĮ Ȓ ĮȡȞİȓĲĮȚ Ȓ ĮʌȠțȡȪʌĲİȚ ĲĮ ĮȜȘșȚȞȐ ȝİ ȑȖȖȡĮĳȘ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ
ȝİ ĳȣȜȐțȚıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȡȚȫȞ ȝȘȞȫȞ. ǼȐȞ Ƞ ȣʌĮȓĲȚȠȢ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ʌȡȐȟİȦȞ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ʌȡȠıʌȠȡȓıİȚ ıĲȠȞ İĮȣĲȩȞ ĲȠȣ Ȓ ıİ ȐȜȜȠȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȩ
ȩĳİȜȠȢ ȕȜȐʌĲȠȞĲĮȢ ĲȡȓĲȠȞ Ȓ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ȕȜȐȥİȚ ȐȜȜȠȞ, ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ țȐșİȚȡȟȘ ȝȑȤȡȚ 10 İĲȫȞ.
(4) Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ ȤȫȡȠȣ Ș įȒȜȦıȘ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȓıȦ ȩȥȘ ĲȘȢ țĮȚ ȣʌȠȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ įȘȜȠȪȞĲĮ Ȓ ĲȘȞ įȘȜȠȪıĮ.
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Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2020
Ο Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02054300912200020*

