Κ.Υ.Α. αριθµ. οικ. 145026/10.1.2014
Σύσταση, διαχείριση και λειτουργία Εθνικού Μητρώου Σηµείων Υδροληψίας
(Ε.Μ.Σ.Υ.) από Επιφανειακά και Υπόγεια Υδατικά Συστήµατα
Αριθµ. οικ. 145026
(ΦΕΚ Β' 31/14-01-2014)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2077/1992 « Κύρωση Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση» (Α' 136) και τις διατάξεις του άρθρου 2 (παράγραφος 1ζ) του Ν.
1338/1983 «Εφαρµογή του Κοινοτικού ∆ικαίου» (Α' 34) όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 6 του Ν. 1440/1986 « Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά
και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λ.π. (Α' 70) και του
άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (101 Α').
2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 (παράγραφος 1, περίπτωση δ), 8, 10 και 11
(παράγραφος 1) 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) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5
του Ν. 4117/2013 (Α' 29).
3. Τις διατάξεις του 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).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της οδηγίας 2000/60/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 (ΕΕΙ_ 327/22-122000).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 12 του Π.∆. 51/2007 «Καθορισµός µέτρων και
διαδικασιών για την ολοκληρωµένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε
συµµόρφωση µε τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ
του Συµβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α' 54).
6. Τις διατάξεις του Ν. 3882/2010 «Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών ΠληροφοριώνΕναρµόνιση µε την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 14ης Μαρτίου 2007 και άλλες σχετικές
διατάξεις» (Α' 166).
7. Τις διατάξεις του Π.∆. 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και
την αποκατάσταση των ζηµιών στο περιβάλλον-Εναρµόνιση µε την οδηγία
2004/35/ΕΚ .... κ.λπ.» (Α' 190).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα

Κυβερνητικά όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ µε το άρθρο πρώτο του Π.∆. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α'
98).
9. Την υπ' αριθµ. 43504/2005 κοινή υπουργική απόφαση «Κατηγορίες αδειών χρήσης
υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόµενο και
διάρκεια ισχύος αυτών» (Β' 1784).
10. Την υπ' αριθµ. 150559/10.6.2011 κοινή υπουργική απόφαση «∆ιαδικασίες, όροι
και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάµενα δικαιώµατα χρήσης
νερού» (Β' 1440), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Την υπ' αριθµ. 322/2013 κοινή υπουργική απόφαση «Οργάνωση της Ειδικής
Γραµµατείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής» (Β' 679).
12. Την υπ' αριθ. οικ. 706/2010 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων
«Καθορισµός των λεκανών απορροής ποταµών της χώρας και ορισµού των αρµόδιων
Περιφερειών για τη διαχείριση και προστασία τους» (Β' 1383), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
13. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.∆. 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή
των αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» ( Α' 221).
14. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 4) του Π.∆. 24/2010 «Ανακαθορισµός των
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποίηση του Π.∆. 189/2009» (Α' 56).
15. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.∆. 85/2012 « Ιδρυση και µετονοµασία
Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α' 141), όπως αυτό ισχύει.
16. Την υπ' αριθµ. Υ.46/2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός
Αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, Σταύρου Καλαφάτη» (Β' 2101), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
17. Το Π.∆. 86/2012 «∆ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α' 141).
18. Το Π.∆. 119/2013 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 153).
19. Την υπ' αριθµ. Υ. 305/2013 (Β' 1628) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Λεωνίδα Γρηγοράκο», όπως ισχύει.
20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισµού,
αποφασίζουµε:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1
Σύσταση Μητρώου Σηµείων Υδροληψίας - Σκοπός
1. Συστήνεται στην Ειδική Γραµµατεία Υδάτων του Υπουργείου Π.Ε.Κ.Α, Μητρώο
Σηµείων Υδροληψίας µε την ονοµασία «Εθνικό Μητρώο Σηµείων Υδροληψίας
(Ε.Μ.Σ.Υ.)», για τη συνολική εγγραφή των σηµείων υδροληψίας και των
απολήψιµων ποσοτήτων ύδατος από τα επιφανειακά και υπόγεια υδατικά συστήµατα
της χώρας.
2. Το Ε.Μ.Σ.Υ. αποτελεί επιχειρησιακό εργαλείο για την τεκµηρίωση και αξιολόγηση
των αναγκών ζήτησης νερού σε επίπεδο λεκάνης απορροής ποταµού, µε σκοπό την
κατάλληλη και αξιόπιστη διαµόρφωση των Προγραµµάτων Μέτρων, στο πλαίσιο
κατάρτισης και εφαρµογής των Σχεδίων ∆ιαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταµών,
ώστε να επιτυγχάνονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι που προβλέπονται στο άρθρο 4
του Π.∆. 51/2007.
3. Το µητρώο περιλαµβάνει τόσο τα ενεργά σηµεία υδροληψίας όσο και τα ανενεργά
δηλαδή αυτά που δεν χρησιµοποιούνται αλλά οι ιδιοκτήτες τους επιθυµούν να τα
διατηρούν για ενδεχόµενη µελλοντική χρήση ή ως διακοσµητικά στοιχεία, όπως
παλιά πέτρινα πηγάδια σε αυλές σπιτιών.
Άρθρο 2
Εγγραφές στο Ε.Μ.Σ.Υ.
1. Στο Ε.Μ.Σ.Υ. εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα σηµεία υδροληψίας από
επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και ειδικότερα:
α) Νέα σηµεία υδροληψίας στα οποία χορηγείται άδεια χρήσης νερού µετά την
έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης.
β) Σηµεία υδροληψίας για τα οποία κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης
έχουν υποβληθεί στις αρµόδιες υπηρεσίες αιτήσεις για χορήγηση ή ανανέωση άδειας
χρήσης νερού, σύµφωνα µε τις εκάστοτε κείµενες σχετικές διατάξεις.
γ) Υφιστάµενα σηµεία υδροληψίας, τα οποία αδειοδοτήθηκαν για πρώτη φορά µετά
την 20-12-2005, ανεξαρτήτως εάν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι και δεν
εµπίπτουν στην περίπτωση (β).
δ) Υφιστάµενα σηµεία υδροληψίας, τα οποία αδειοδοτήθηκαν για πρώτη φορά πριν
την 20-12-2005, ανεξαρτήτως εάν η άδεια χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι και δεν
εµπίπτουν στην περίπτωση (β).
ε) Όλα εν γένει τα υφιστάµενα σηµεία υδροληψίας ενεργά ή ανενεργά που δεν
υπάγονται στις ανωτέρω περιπτώσεις.
2.1. Για τα σηµεία υδροληψίας των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) της παραγράφου 1, η
εγγραφή γίνεται από τις ∆ιευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων,
σύµφωνα µε το άρθρο 5 µε τη συνδροµή, όπου απαιτείται, της Ειδικής Γραµµατείας

Υδάτων.
2.2. Για τα σηµεία υδροληψίας των περιπτώσεων (δ) και (ε) της παραγράφου 1, όλοι
οι ιδιοκτήτες ή/και χρήστες σηµείων υδροληψίας υποχρεούνται, µέχρι την 15η Μαΐου
2014, να υποβάλουν αίτηση για την εγγραφή τους στο Ε.Μ.Σ.Υ., σύµφωνα µε τη
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 6.
Άρθρο 3
∆ιάρθρωση του Ε.Μ.Σ.Υ.
1. Το Ε.Μ.Σ.Υ. είναι ηλεκτρονικό µητρώο, το οποίο αναπτύσσεται και τηρείται στην
Ειδική Γραµµατεία Υδάτων του Υ.Π.Ε.Κ.Α., µε τη µορφή συστήµατος βάσης
γεωχωρικών δεδοµένων και υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής
του Ν. 3882/2010 (Α' 166).
2. Το σύστηµα βάσης γεωχωρικών δεδοµένων και υπηρεσιών του Ε.Μ.Σ.Υ.
οργανώνεται σύµφωνα µε τους όρους και τις απαιτήσεις του Ν. 3882/2010 και
αποτελείται τουλάχιστον από:
α) το Γενικό Ευρετήριο σηµείων υδροληψίας, στο οποίο καταχωρίζονται τα ονόµατα
ή οι επωνυµίες των χρηστών των νερών και τα στοιχεία που ορίζουν τα σηµεία
υδροληψίας,
β) τον Ηλεκτρονικό Φάκελο, στον οποίο καταχωρίζονται και αρχειοθετούνται οι
άδειες χρήσης νερού, οι αιτήσεις χορήγησης αδειών χρήσης καθώς και οι αιτήσεις
εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ. που προβλέπονται στο άρθρο 6.
γ) τον Ψηφιακό Χάρτη, στον οποίο αποτυπώνονται οι συντεταγµένες των σηµείων
υδροληψίας ανά λεκάνη απορροής.
3. Το Ε.Μ.Σ.Υ. τροφοδοτείται από τις ∆ιευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωµένων
∆ιοικήσεων που συνδέονται υποχρεωτικά µε το σύστηµα βάσης γεωχωρικών
δεδοµένων.
4. Το Ε.Μ.Σ.Υ. εντάσσεται στην Εθνική Υποδοµή Γεωχωρικών Πληροφοριών,
σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 23 του Ν. 3882/2010.
5. Για την επίτευξη των σκοπών του Ε.Μ.Σ.Υ., σύµφωνα µε το άρθρο 1, µπορεί µε
κανονιστικές πράξεις του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού, να διασφαλίζεται η διασύνδεσή του µε άλλα ειδικά µητρώα και δηµόσια
αρχεία.
6. Το Ε.Μ.Σ.Υ. τίθεται σε λειτουργία µε ∆ιαπιστωτική Πράξη του Υπουργού
Π.Ε.Κ.Α. Με την ίδια ή άλλη ∆ιαπιστωτική Πράξη µπορεί να διασυνδέεται το
Ε.Μ.Σ.Υ. µε άλλες βάσεις δεδοµένων που λειτουργούν στο Υ.Π.Ε.Κ.Α. ή/και στους
εποπτευόµενους φορείς.
Άρθρο 4
Αρµόδιες αρχές για την ανάπτυξη και λειτουργία του Ε.Μ.Σ.Υ.

1. Η ∆ιεύθυνση Προστασίας και ∆ιαχείρισης Υδάτινου Περιβάλλοντος της Ειδικής
Γραµµατείας Υδάτων αναπτύσσει, συντονίζει και εποπτεύει τη λειτουργία του
Ε.Μ.Σ.Υ., σε συνεργασία µε τις ∆ιευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωµένων
∆ιοικήσεων της χώρας και ειδικότερα:
α) η ανωτέρω ∆ιεύθυνση της Ε.Γ.Υ. έχει την ευθύνη:
(αα) για την οργάνωση και εποπτεία των βάσεων δεδοµένων που απαρτίζουν το
Ε.Μ.Σ.Υ.,
(αβ) για το συντονισµό του έργου των ∆ιευθύνσεων Υδάτων των Αποκεντρωµένων
∆ιοικήσεων και την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας µε την
έκδοση, όπου απαιτείται, σχετικών εγκυκλίων
β) η ανωτέρω ∆ιεύθυνση της Ε.Γ.Υ. µεριµνά:
(βα) για την κανονική, διαρκή και ασφαλή λειτουργία του λειτουργικού συστήµατος,
του δικτύου, του εξοπλισµού και του λογισµικού εν γένει που εξυπηρετούν τη βάση
δεδοµένων,
(ββ) για τη διαρκή προσβασιµότητα της βάσης δεδοµένων,
(βγ) για τη συνολική επίβλεψη του διαδικτυακού τόπου του Ε.Μ.Σ.Υ.
2. Η διαχείριση του Ε.Μ.Σ.Υ. ανατίθεται στις ∆ιευθύνσεις Υδάτων των
Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων, οι οποίες έχουν την ευθύνη για:
α) την αρχική εγγραφή στο Ε.Μ.Σ.Υ., αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως για
εγγραφή σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 6 αντίστοιχα και τη χορήγηση κωδικού
Ε.Μ.Σ.Υ.,
β) την καταχώριση κάθε µεταγενέστερης µεταβολής ή τη διαγραφή υφιστάµενων
εγγραφών και
γ) τη χορήγηση πιστοποιητικών εγγραφής και µεταβολών στο Ε.Μ.Σ.Υ.
3. Η αρµόδια υπηρεσία για θέµατα περιβάλλοντος του οικείου Ο.Τ.Α. Α' βαθµού,
παραλαµβάνει τις αιτήσεις, διενεργεί τον τυπικό έλεγχο των αιτήσεων, όπως
ειδικότερα προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ
Άρθρο 5
Αυτεπάγγελτες εγγραφές, διορθώσεις και µεταβολές
1. Οι ∆ιευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων προβαίνουν
αυτεπαγγέλτως στην εγγραφή κάθε σηµείου υδροληψίας που αναφέρεται στις
περιπτώσεις (α), (β) και (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 2, καθώς και σε κάθε
µετέπειτα µεταβολή ή διόρθωση των στοιχείων της εν λόγω εγγραφής.

2. Η εγγραφή και καταχώριση στο Ε.Μ.Σ.Υ. γίνεται µε βάση τα στοιχεία των
σχετικών αδειών και αιτήσεων που έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο έκδοσης ή
ανανέωσης αδειών χρήσεων νερού σύµφωνα µε τις εκάστοτε κείµενες σχετικές
διατάξεις.
3. Οι δηµόσιες υπηρεσίες που είναι αρµόδιες για την έκδοση άδειας εκτέλεσης έργου
υδροληψίας και άδειας λειτουργίας έργου ή δραστηριότητας που περιλαµβάνει και
την απόληψη ύδατος από επιφανειακό ή υπόγειο υδατικό σύστηµα, υποχρεούνται να
αποστέλλουν στις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων
τα αναγκαία στοιχεία των σηµείων υδροληψίας και τα ονόµατα ή τις επωνυµίες των
χρηστών για την καταχώρισή τους στο Ε.Μ.Σ.Υ.
4. Προκειµένου για χρήση ιαµατικών πηγών, όπως ορίζονται στον Ν. 3498/2006 (Α'
230), τα σχετικά στοιχεία µαζί µε τα ονόµατα των χρηστών αποστέλλονται από τον
Εθνικό Οργανισµό Τουρισµού στις οικείες ∆/νσεις Υδάτων των Αποκεντρωµένων
∆ιοικήσεων.
5. Προκειµένου για υδροληψίες µε σκοπό την εκµετάλλευση θερµότητας σύµφωνα µε
την υπ' αριθµ. Υ.Α. ∆9Β,∆/Φ166/οικ.13068/Γ∆ΦΠ2488/2009 (Β' 1249), τα σχετικά
στοιχεία µαζί µε τα ονόµατα των χρηστών αποστέλλονται από τις αρµόδιες
∆ιευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών/Περιφερειακών Ενοτήτων, στις οικείες
∆ιευθύνσεις Υδάτων των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων.
Άρθρο 6
Αιτήµατα για εγγραφές στο Ε.Μ.Σ.Υ.
1. Για την εγγραφή των σηµείων υδροληψίας από επιφανειακά και υπόγεια ύδατα που
αναφέρονται στις περιπτώσεις (δ) και (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 2 απαιτείται
υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόµενο µε τις ακόλουθες διακρίσεις:
α) Προκειµένου για δηµόσιο σηµείο υδροληψίας, ή για ιδιωτικό σηµείο υδροληψίας
για ανάγκες που εξυπηρετούν την κοινή ωφέλεια, η αίτηση υποβάλλεται από τον
αντίστοιχο δήµο ή άλλο δηµόσιο φορέα για λογαριασµό των χρηστών.
β) Σε περίπτωση ιδιωτικού σηµείου υδροληψίας η αίτηση υποβάλλεται από το χρήστη
(φυσικό ή νοµικό πρόσωπο), µε την ιδιότητά του ως φορέα εµπραγµάτου
δικαιώµατος (κυριότητα, επικαρπία ή δουλεία) ή ενοχικού δικαιώµατος (µίσθωση,
παραχώρηση χρήσης) ή άλλου δικαιώµατος, στην έκταση όπου βρίσκεται το σηµείο
υδροληψίας.
γ) Σε περίπτωση ιδιωτικού σηµείου υδροληψίας, όπου έχουν δικαίωµα περισσότερα
του ενός φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, υποβάλλεται κοινή αίτηση στην οποία
αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία των χρηστών και η απολήψιµη ποσότητα
ύδατος, όπως επιµερίζεται στον καθένα. Σε περίπτωση αδυναµίας υποβολής κοινής
αίτησης, η αίτηση υποβάλλεται ατοµικά συνοδευµένη από τα στοιχεία και των
υπόλοιπων χρηστών. Σε περίπτωση που κάποιος από τους συνδικαιούχους δεν
επιθυµεί τη χρήση νερού οφείλει να το δηλώσει εγγράφως στην αρµόδια για την
εγγραφή υπηρεσία.

δ) Υδροληψίες που χρησιµοποιούνται για την εκµετάλλευση θερµότητας µε τη χρήση
επιφανειακών ή υπόγειων νερών, δηλώνονται από τους ιδιοκτήτες/χρήστες
προκειµένου να εγγραφούν στο Ε.Μ.Σ.Υ. ακόµα και στην περίπτωση που
επαναφέρεται το σύνολο των χρησιµοποιηθέντων νερών στην ίδια ποσότητα και
ποιότητα, στον αρχικό αποδέκτη.
ε) Η χρήση των ιαµατικών πηγών δηλώνεται από τους χρήστες προκειµένου να
εγγραφούν στο Ε.Μ.Σ.Υ.
2. Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του
ενδιαφεροµένου ως προς την ιδιότητά του ως δικαιούχου, σύµφωνα µε την
παράγραφο 1. Ο τύπος και το περιεχόµενο της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι.
3. Ο φάκελος µε την αίτηση και την υπεύθυνη δήλωση, κατατίθεται στον Ο.Τ.Α. Α'
Βαθµού όπου διοικητικά ανήκει το σηµείο υδροληψίας, ο οποίος:
α) Ασκεί τυπικό έλεγχο ως προς τη πληρότητας, σαφήνειας και ακρίβειας των
στοιχείων της αίτησης.
β) ∆ιαβιβάζει τον φάκελο, µέσα σε δέκα πέντε (15) εργάσιµες ηµέρες από την
παραλαβή του, στην οικεία ∆ιεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, που
είναι αρµόδια για τη συγκεκριµένη λεκάνη απορροής ποταµού όπου υπάγεται το
σηµείο υδροληψίας, σύµφωνα µε την υπ' αριθµ. 706/2010 απόφαση της Εθνικής
Επιτροπής Υδάτων που έχει εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του
άρθρου 5 του Ν. 3199/2003. Στις περιπτώσεις συναρµοδιότητας Αποκεντρωµένων
∆ιοικήσεων επί κοινής λεκάνης απορροής ποταµού, η αίτηση διαβιβάζεται στην
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση στην οποία υπάγεται διοικητικά το σηµείο υδροληψίας, η
οποία έχει και την ευθύνη της εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ και της έκδοσης του σχετικού
πιστοποιητικού εγγραφής.
4. Μετά την παραλαβή της αίτησης, η αρµόδια υπηρεσία της ∆ιεύθυνσης Υδάτων της
οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες: α)
πρωτοκολλεί την αίτηση, β) την καταχωρίζει στο Ε.Μ.Σ.Υ. και β) εκδίδει το
πιστοποιητικό εγγραφής.
5. Με την εισαγωγή των στοιχείων της αίτησης στο Ε.Μ.Σ.Υ. και τη χορήγηση
πιστοποιητικού εγγραφής, διασφαλίζεται για κάθε χρήστη του σηµείου υδροληψίας η
δυνατότητα συνέχισης της χρήσης µέχρι την αξιολόγηση από την αδειοδοτούσα αρχή
της δυνατότητας ή µη έκδοσης σχετικής άδειας χρήσης νερού.
6. Μέχρι την 30η Σεπτεµβρίου 2014 ο ενδιαφερόµενος χρήστης κάθε ενεργού
σηµείου υδροληψίας, υποχρεούται να προβεί σε υποβολή αίτησης για τη χορήγηση ή
ανανέωση της άδειας χρήσης νερού σύµφωνα µε τις προβλέψεις της εκάστοτε
κείµενης σχετικής νοµοθεσίας.
Η έκδοση του πιστοποιητικού εγγραφής αποτελεί προϋπόθεση για την κίνηση της
διαδικασίας αδειοδότησης και δεν δεσµεύει την αδειοδοτούσα αρχή ως προς τη
χορήγηση ή µη της άδειας χρήσης νερού.

Άρθρο 7
Ολοκλήρωση εγγραφής - ∆ιορθώσεις, µεταβολές
1. Η αρχική εγγραφή στο Ε.Μ.Σ.Υ. ολοκληρώνεται µε την καταχώριση στο Γενικό
Ευρετήριο και στο Φάκελο των στοιχείων των σηµείων υδροληψίας και την
αυτόµατη έκδοση του κωδικού εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ.
2. Η αρχική εγγραφή και κάθε µεταγενέστερη καταχώριση θεωρείται ότι έχουν
ολοκληρωθεί µόλις αποθηκευτούν τα δεδοµένα από τις ∆ιευθύνσεις Υδάτων στο
σύστηµα βάσης δεδοµένων του Ε.Μ.Σ.Υ., κατά τρόπο ώστε να µπορούν αυτά εφεξής
να ανακαλούνται αναλλοίωτα και να αναγιγνώσκονται µε τεχνικά µέσα.
3. Κάθε εγγραφή στο Ε.Μ.Σ.Υ. υπόκειται σε διόρθωση εφόσον είναι εσφαλµένη και
σε µεταβολή, εφόσον τα νοµικά γεγονότα, τα έγγραφα και τα λοιπά στοιχεία που
έχουν καταχωρισθεί µεταβλήθηκαν.
4. Μετά την εγγραφή στο Ε.Μ.Σ.Υ., η αρµόδια ∆ιεύθυνση Υδάτων της οικείας
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µεριµνά για την αποτύπωση του σηµείου υδροληψίας σε
ψηφιακό χάρτη κατάλληλης κλίµακας.
5. Τυχόν µεταγενέστερες µεταβολές πραγµατοποιούνται µε την καταχώριση των
σχετικών πράξεων µεταβολής στο Φάκελο. Σε περίπτωση που µεταβληθεί το όνοµα ή
η επωνυµία, η σχετική µεταβολή σηµειώνεται και στο Γενικό Ευρετήριο.
6. Η διόρθωση και η µεταβολή πραγµατοποιούνται αυτεπάγγελτα από την αρµόδια
∆ιεύθυνση Υδάτων της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ή µετά από αίτηση που
υποβάλλεται στην Υπηρεσία αυτή από το δικαιούχο ή τους καθολικούς διαδόχους του
ή οποιονδήποτε τρίτο νόµιµο εκπρόσωπό του. Η διόρθωση ή µεταβολή
πραγµατοποιείται µετά από έλεγχο της αίτησης ως προς τη συνδροµή των
προϋποθέσεων της παραγράφου 3.
Άρθρο 8
Υποχρεώσεις των κατόχων σηµείων υδροληψίας
1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι χρήστης σηµείου υδροληψίας µέχρι την
έκδοση ή την ανανέωση της προβλεπόµενης στις κείµενες διατάξεις άδειας χρήσης
νερού, υποχρεούται να τηρεί τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α) Να διατηρεί τις εγκαταστάσεις χρήσης νερού σε κατάσταση τέτοια, ώστε να
προλαµβάνεται ή αποφεύγεται κάθε απώλεια νερού και να επιδιορθώνει αµέσως κάθε
βλάβη, ιδιαίτερα όταν αυτή επιφέρει απώλειες νερού.
β) Να συµµορφώνεται µε την ισχύουσα νοµοθεσία που αφορά στην προστασία και
διαχείριση των υδάτων.
γ) Να προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση άδειας χρήσης
νερού, καθώς και άλλων τυχόν εγκρίσεων που απαιτούνται από την κείµενη
νοµοθεσία για την εγκατάσταση και λειτουργία του συνολικού έργου.
δ) Να παρέχει οποιαδήποτε διευκόλυνση στα αρµόδια όργανα για τον έλεγχο της

απολήψιµης ποσότητας νερού και των τεχνικών χαρακτηριστικών του σηµείου
υδροληψίας.
2. Η µη τήρηση των ανωτέρω επισύρει τις κυρώσεις του Ν. 3199/2003, όπως ισχύει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 9
Υποχρεώσεις δηµόσιων αρχών - Έννοµες συνέπειες
1. ∆ηµόσιες αρχές και υπηρεσίες αρµόδιες για τη χορήγηση των αδειών και
εγκρίσεων που απαιτούνται από την κείµενη νοµοθεσία για την πραγµατοποίηση
κάθε έργου ή δραστηριότητας στο ακίνητο που πραγµατοποιείται ή πρόκειται να
πραγµατοποιηθεί υδροληψία, υποχρεούνται να ζητούν από τον ενδιαφερόµενο το
πιστοποιητικό εγγραφής του σηµείου υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ. ως προϋπόθεση για
την έκδοση των ανωτέρω πράξεων.
2. Για τη σύνταξη κάθε συµβολαίου µεταβίβασης, δωρεάς, γονικής παροχής,
αποδοχής κληρονοµίας ή σύστασης εµπραγµάτου δικαιώµατος που αφορά στο
ακίνητο που πραγµατοποιείται υδροληψία, πρέπει να προσκοµίζεται από τον
ενδιαφερόµενο το πιστοποιητικό εγγραφής του εν λόγω σηµείου υδροληψίας στο
Ε.Μ.Σ.Υ. ή να αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραµµα που συνοδεύει το
συµβόλαιο ο κωδικός εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ.
3. Σε κάθε ιδιωτικό συµφωνητικό για µίσθωση ή κατά παραχώρηση χρήση του
ακινήτου στο οποίο πραγµατοποιείται υδροληψία, πρέπει να αναγράφεται ρητά και ο
κωδικός εγγραφής στο Ε.Μ.Σ.Υ.
Άρθρο 10
Κυρώσεις
1. Με την επιφύλαξη επιβολής των κυρώσεων που προβλέπονται στο Ν. 3199/2001,
όπως ισχύει, στους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 6 της παρούσας
επιβάλλεται από το Γενικό Γραµµατέα της αρµόδιας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
πρόστιµο από 1.000 έως 5.000 Ευρώ, ανάλογα µε το µέγεθος της απολήψιµης
ποσότητας ύδατος, τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.
2. Η απόφαση επιβολής προστίµου υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του αρµόδιου
διοικητικού πρωτοδικείου εντός προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την
κοινοποίηση της. Για το παραδεκτό της προσφυγής, καταβάλλεται στην αρµόδια
∆.Ο.Υ. ποσό ίσο µε το 20% του εκάστοτε επιβαλλόµενου προστίµου.
Άρθρο 11
Παραρτήµατα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης τα
παραρτήµατα Ι και ΙΙ που ακολουθούν.

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
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ƴƧƵƧƵƷƬưƧ ƭ
ƭ. ƧƭƷƬƶƬ-ƩƬƯƻƶƬ ƪīīƵƧĭƬƶ ƶƬưƪƭƳƸ ƸƩƵƳƯƬƺƭƧƶ
(ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ ǈįǈǎǉĲǀĲǆ/ǒǏǀıĲǆ ĲǎǑ ıǆǋİǁǎǑ ǑįǏǎǊǆǓǁĮǐ ıǑǌİȺǈǉǎǑǏǎǘǋİǌǎǐ ĮȺǗ Ĳǆǌ
ƸȺǆǏİıǁĮ ǑȺǎįǎǒǀǐ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ)

Ƨ) ƶĲǎǈǒİǁĮ ǈįǈǎǉĲǀĲǆ/ǔǌ-ǒǏǀıĲǆ/Ǚǌ
x ƳǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋǎ* ……………………………………………………………………………………………………
x Ƨ.ĭ.ư.* ........................................................................................................................
x Ƨ.Ʃ.Ʒ.* ........................................................................................................................
x Ʃ/ǌıǆ* ........................................................................................................................
x ƷǆǊƿĳǔǌǎ/Į*….............................................................................................................
x ƭįǈǗĲǆĲĮ (Ⱥ.ǒ. İǌǎǈǉǈĮıĲǀǐ, İȺǈǉĮǏȺǔĲǀǐ, ǉǊȺ)* …….............................................................
ƨ) ƹǔǏǈǉƾ ƩİįǎǋƿǌĮ
x ƴİǏǈĳƿǏİǈĮ/ƴİǏǈĳİǏİǈĮǉǀ ƪǌǗĲǆĲĮ*.................................................................................
x Ʃǀǋǎǐ/ƷǎȺǈǉǀ ƮǎǈǌǗĲǆĲĮ*...............................................................................................
x ƷǎȺǔǌǘǋǈǎ/Ĭƿıǆǐ* ........................................................................................................
x ƸįĮĲǈǉǗ ƩǈĮǋƿǏǈıǋĮ**………………...................................................................................
x Ưİǉƾǌǆ ƧȺǎǏǏǎǀǐ**……………………………........................................................................
ī) ƶĲǎǈǒİǁĮ ǄǈĮ Ĳǆ ǒǏǀıǆ (ǘįǏİǑıǆ, ƾǏįİǑıǆ, ǃǈǎǋǆǒĮǌǈǉǀ- İǌİǏǄİǈĮǉǀ ǒǏǀıǆ, ǒǏǀıǆ ǄǈĮ ĮǌĮǓǑǒǀ)
x ƠĲǎǐ ƿǌĮǏǍǆǐ ǒǏǀıǆǐ ........……………………………………......................................................
x ƠĲǎǐ ƿǌĮǏǍǆǐ ǒǏǀıǆǐ ĮȺǗ Ĳǎǌ ĮǈĲǎǘǌĲĮ*…………………......................................................
x ƪǁįǎǐ ĮǏǒǈǉǀǐ ǒǏǀıǆǐ ....................................................................................................
x ƪǁįǎǐ ıǆǋİǏǈǌǀǐ ǒǏǀıǆǐ*................................................................................................
x ƪĲǀıǈĮ ĮȺǎǊǀǓǈǋǆ ȺǎıǗĲǆĲĮ ǌİǏǎǘ (ıİ ǉ.ǋ.) ....................................................................
x ƧǏǈǇǋǗǐ ƴĮǏǎǒǀǐ ƩƪƬ (İƾǌ ǑȺƾǏǒİǈ)*................................................................................
Ʃ) Ʒİǒǌǈǉƾ ǒĮǏĮǉĲǆǏǈıĲǈǉƾ İǌİǏǄǎǘ/ĮǌİǌİǏǄǎǘ ıǆǋİǁǎǑ ǑįǏǎǊǆǓǁĮǐ (įǈĮǄǏƾĳİĲĮǈ
ĮǌĮǊǗǄǔǐ)

x
x
x
x
x
x
x

ƪǁįǎǐ (ǄİǙĲǏǆıǆ, ȺǆǄǀ, ȺǆǄƾįǈ, ǉǊȺ)*.................................................................................
ƶǑǌĲİĲĮǄǋƿǌİǐ ıİ WGS 84 ǀ ƪīƶƧ 87 * ………………………………………………………………………..
ƨƾǇǎǐ ǄİǙĲǏǆıǆǐ/ȺǆǄĮįǈǎǘ …………………………….............................................................
ƩǈƾǋİĲǏǎǐ ƶǔǊǀǌǔıǆǐ …………………………………...............................................................
ƸįǏǗǋİĲǏǎ (İƾǌ ǑȺƾǏǒİǈ ıǆǋİǈǙǌǎǌĲĮǈ ĮǏǈǇǋǗǐ ǉĮǈ ƿǌįİǈǍǆ/ǆǋİǏǎǋǆǌǁĮ)*..................................
ƭȺȺǎįǘǌĮǋǆ/ ƨƾǇǎǐ ĲǎȺǎǇƿĲǆıǆǐ ĮǌĲǊǁĮǐ (İƾǌ ǑȺƾǏǒİǈ)…………………….............................
………………………………………………………………………………………………………………………………..
ƧǄǔǄǎǁ ǋİĲĮĳǎǏƾǐ ǌİǏǎǘ (İƾǌ ǑȺƾǏǒǎǑǌ ıǆǋİǈǙǌİĲĮǈ ǎ ĮǏǈǇǋǗǐ & Ĳǎ ǋǀǉǎǐ)*..........................
…………………………………………………………………………………………………………………………………

ƪ) ƶǒǗǊǈĮ – ȺĮǏĮĲǆǏǀıİǈǐ
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Ƴ/Ƭ ƧƭƷƱ/ƳƸƶƧ
................................
(ǃİǃĮǈǙǌİĲĮǈ ĮǏǋǎįǁǔǐ Ĳǎ Ǆǌǀıǈǎ Ĳǆǐ ǑȺǎǄǏĮĳǀǐ)
* ǑȺǎǒǏİǔĲǈǉƾ ȺİįǁĮ
** ĲĮ ȺİįǁĮ ĮǑĲƾ ıǑǋȺǊǆǏǙǌǎǌĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǆǌ ǑȺǆǏİıǁĮ ǑȺǎįǎǒǀǐ Ĳǆǐ ĮǁĲǆıǆǐ
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ƭƭ. ƩƬƯƻƶƬ
Ƴ/Ƭ (İȺǙǌǑǋǎ-ǗǌǎǋĮ) ...…………...............................................................................................
ĲǎǑ (ǗǌǎǋĮ ȺĮĲǏǗǐ) .................…………………………………….........................................................
ǉƾĲǎǒǎǐ ĲǎǑ ǑȺƝĮǏǈǇǋ. Ʃ.Ƨ.Ʒ.....………………………………………....................................................
ǋİ ǆǋ/ǌǁĮ ƿǉįǎıǆǐ ………………………………………....…………........................................................
İǉįǁįǎǑıĮ ĮǏǒǀ ....................................................................................................................
ǋİ Ƨ.ĭ.ư. ………………………………………………………………………………………………………………………..
įǆǊǙǌǔ ǑȺİǘǇǑǌĮ ǉĮǈ ǄǌǔǏǁǅǎǌĲĮǐ Ĳǈǐ ıǑǌƿȺİǈİǐ ĲǎǑ ǌ.1599/1986 ǄǈĮ ǓİǑįǀ įǀǊǔıǆ, ǗĲǈ ƿǒǔ
ƿǌǌǎǋǎ ıǑǋĳƿǏǎǌ ǄǈĮ Ĳǆǌ ǉĮĲĮǄǏĮĳǀ ĲǎǑ ıǑǄǉİǉǏǈǋƿǌǎǑ ıǆǋİǁǎǑ ǑįǏǎǊǆǓǁĮǐ ǔǐ įǈǉĮǈǎǘǒǎǐ
ǒǏǀıǆǐ (……………………………………………..)* ĲǎǑ įǆǊǔǇƿǌĲǎǐ İǌİǏǄǎǘ/ĮǌİǌİǏǄǎǘ** ıǆǋİǁǎǑ
ǑįǏǎǊǆǓǁĮǐ.

Ƴ/Ƭ ƩƬƯƱ/ƳƸƶƧ
………………………
(ǃİǃĮǈǙǌİĲĮǈ ĮǏǋǎįǁǔǐ Ĳǎ Ǆǌǀıǈǎ Ĳǆǐ ǑȺǎǄǏĮĳǀǐ)

*

ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ĮǌĮǊǗǄǔǐ (Ⱥ.ǒ. ǉǘǏǈǎǐ, İȺǈǉĮǏȺǔĲǀǐ, įǈǉĮǈǎǘǒǎǐ įǎǑǊİǁĮǐ, ǋǈıǇǔĲǀǐ, ǉĮĲƾ
ȺĮǏĮǒǙǏǆıǆ ǒǏǀıĲǆǐ ǀ įǈǉĮǈǎǘǒǎǐ įǑǌƾǋİǈ ƾǊǊǎǑ įǈǉĮǈǙǋĮĲǎǐ ȺǎǑ ĮȺǎįİǈǉǌǘİĲĮǈ ǋİ ƿǄǄǏĮĳǎ ǀ
ǃİǃĮǁǔıǆ įǆǋǗıǈĮǐ ĮǏǒǀǐ)
** įǈĮǄǏƾĳİĲĮǈ ĮǌĮǊǗǄǔǐ

ƬưƪƵƳưƬƱƭƧ ƸƴƳƨƳƯƬƶ ƧƭƷƬƶƬƶ-ƩƬƯƶƬƶ: .....................................................................
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ƴƧƵƧƵƷƬưƧ ƭƭ
ƸƴƳƩƪƭīưƧ ƴƭƶƷƳƴƳƭƬƷƭƮƳƸ ƪīīƵƧĭƬƶ ƶƷƳ ƪ.ư.ƶ.Ƹ. ƶƬưƪƭƳƸ ƸƩƵƳƯƬƺƭƧƶ

ƪƯƯƬƱƭƮƬ ƩƬưƳƮƵƧƷƭƧ
ƧƴƳƮƪƱƷƵưƪƱƬ ƩƭƳƭƮƬƶƬ ...........................
īƪƱ. Ʃ/ƱƶƬ ƹƵ/ƮƬƶ & ƴƪƵ/ƱƷƭƮƬƶ ƴƳƯƭƷƭƮƬƶ
Ʃ/ƱƶƬ ƸƩƧƷƱ ................................................

...... / ..... / .....
ƧǏ.ƴǏǔĲ.: .........................

ƷĮǒ. Ʃ/ǌıǆ: ............................................................
ƴǊǆǏǎĳǎǏǁİǐ: .........................................................
ƷǆǊƿĳǔǌǎ: .............................................................
ĭĮǍ:
..................................................................

ƴƭƶƷƳƴƳƭƬƷƭƮƳ ƪīīƵƧĭƬƶ ƶƬưƪƭƳƸ ƸƩƵƳƯƬƺƭƧƶ
Ƴ/ǆ
..............................................
ĲǎǑ
.........................
ǋİ
Ƨ.Ʃ.Ʒ.
........................................... ǋİ Ĳǆǌ ǈįǈǗĲǆĲĮ (ıǑǋȺǊǆǏǙǌİĲĮǈ ĮǌĮǊǗǄǔǐ Ⱥ.ǒ. İǌǎǈǉǈĮıĲǀǐ, ǈįǈǎǉĲǀĲǆǐ
ǉ.Ǌ.Ⱥ.) ........................................... įǀǊǔıİ Ĳǎ İǌİǏǄǗ/ĮǌİǌİǏǄǗ ıǆǋİǁǎ ǑįǏǎǊǆǓǁĮǐ
(įǈĮǄǏƾĳİĲĮǈ ĮǌĮǊǗǄǔǐ) ǋİ ĲĮ İǍǀǐ ǒĮǏĮǉĲǆǏǈıĲǈǉƾ:
x ƮǔįǈǉǗǐ ƪ.ư.ƶ.Ƹ. .............................................................................................................
x ƶǑǌĲİĲĮǄǋƿǌİǐ ıİ WGS 84 ǀ ƪīƶƧ 87 ..…………………………………………………………………………
x ƴİǏǈĳƿǏİǈĮ/ƴİǏǈĳİǏİǈĮǉǀ ƪǌǗĲǆĲĮ ....................................................................................
x Ʃǀǋǎǐ/ƷǎȺǈǉǀ ƮǎǈǌǗĲǆĲĮ ..................................................................................................
x ƷǎȺǔǌǘǋǈǎ/Ĭƿıǆǐ ............................................................................................................
x ƸįĮĲǈǉǗ ƩǈĮǋƿǏǈıǋĮ .........................................................................................................
x Ưİǉƾǌǆ ƧȺǎǏǏǎǀǐ ...........................................................................................................
x ƪǁįǎǐ ıǆǋİǏǈǌǀǐ ǒǏǀıǆǐ ...................................................................................................
x ƪĲǀıǈĮ ĮȺǎǊǀǓǈǋǆ ȺǎıǗĲǆĲĮ ǌİǏǎǘ (ıİ ǉ.ǋ.) ......................................................................
x ƳǌǎǋĮĲİȺǙǌǑǋĮ ǊǎǈȺǙǌ ǈįǈǎǉĲǆĲǙǌ ..................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Ʒǎ ȺĮǏǗǌ ȺǎǑ ǒǎǏǆǄİǁĲĮǈ ǋİĲƾ ĮȺǗ Ĳǆ ǋİ ĮǏ. ȺǏǔĲ. ...................................... ĮǁĲǆıǆ ĲǎǑ
İǌįǈĮĳİǏǎǋƿǌǎǑ:
x Ʃİǌ ǉĮĲǎǒǑǏǙǌİǈ ǉĮǌƿǌĮ İǋȺǏƾǄǋĮĲǎ įǈǉĮǁǔǋĮ İǈǐ ǃƾǏǎǐ ĲǎǑ įǆǋǎıǁǎǑ ǀ ĲǏǁĲǔǌ, įİǌ İǌƿǒİǈ
Ĳǆǌ ƿǌǌǎǈĮ Ĳǆǐ ƾįİǈĮǐ ǒǏǀıǆǐ ǉĮǈ įİǌ įİıǋİǘİǈ Ĳǎ ƩǆǋǗıǈǎ ǄǈĮ ƿǉįǎıǆ ƾįİǈĮǐ ǒǏǀıǆǐ ǌİǏǎǘ.
x Ʃİǌ ĮȺĮǊǊƾııİǈ Ĳǎǌ İǌįǈĮĳİǏǗǋİǌǎ ĮȺǗ Ĳǆǌ ǒǎǏǀǄǆıǆ ǎȺǎǈĮıįǀȺǎĲİ ƾǊǊǆǐ ƿǄǉǏǈıǆǐ/ƾįİǈĮǐ
ǉĮĲƾ Ĳǆǌ ǈıǒǘǎǑıĮ ǌǎǋǎǇİıǁĮ.

Ƴ ƴǏǎǕıĲƾǋİǌǎǐ Ĳǆǐ Ʃ/ǌıǆǐ

