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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3159
27 Νοεμβρίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 58481
Έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου των
Λιμνών Κορώνειας−Βόλβης και των Μακεδονικών Τε−
μπών.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ −
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 18 του ν. 1650/1986
«Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α΄160), όπως
το άρθρο 18 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του
ν. 3937/2011 «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες
διατάξεις» (Α΄60).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 «Χω−
ροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλ−
λες διατάξεις» (Α΄207), όπως αυτό τροποποιήθηκε με
την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3044/2002 «Μεταφορά
συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρ−
μοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (Α΄197).
3. Τις διατάξεις του ν.δ/τος 191/1974 «Κύρωση της εν
Ραμσάρ (Ramsar) του Ιράν στις 2.2.1971 υπογραφείσας
Διεθνούς Συμφωνίας για την προστασία των Διεθνούς
ενδιαφέροντος υγροτόπων ιδίως ως υγροβιοτόπων»
(Α΄350) της οποίας το πρωτόκολλο και οι τροποποιήσεις
αυτού έχουν κυρωθεί με το ν. 1751/1988 (Α΄ 26) και το
ν. 1950/1991 (Α΄ 84).
4. Τις διατάξεις του ν. 3199/2003 «προστασία και
διαχείριση των υδάτων – εναρμόνιση με την Οδηγία
2000/60/ΕΚ “για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης
στον τομέα της πολιτικής των υδάτων” του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου
2000» (Α΄280) καθώς και τις διατάξεις του π.δ. 51/2007
«Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκλη−
ρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμ−
μόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ “για
τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της
πολιτικής των υδάτων” του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α΄54).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005
(Α΄98).
6. Την υπ’ αριθμ. Υ46/6−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής Σταύρου Καλαφάτη» (Β΄2101).
7. Την υπ’ αριθμ. 33318/3028/11−12−1998 κοινή υπουργι−
κή απόφαση «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για
τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων)
καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (Β΄1289),
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Η.Π. 14849/853/
Ε103/4−4−2008 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση
των υπ' αριθμ. 33318/3028/1998 κοινών υπουργικών απο−
φάσεων (Β΄1289) και υπ' αριθμ. 29459/1510/2005 κοινών
υπουργικών αποφάσεων (Β΄992), σε συμμόρφωση με
διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του Συμβουλίου της
20ης Νοεμβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (Β΄645).
8. Την υπ’ αριθμ. H.Π. 37338/1807/E.103/1−9−10 κοινή
υπουργική απόφαση «Καθορισμός μέτρων και διαδικα−
σιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των
οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως
των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της
2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδη−
γία 2009/147/ΕΚ.» (Β΄1495), όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/17−2−2012 κοινή υπουργική
απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.
37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθο−
ρισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της
άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων
σε συμμόρφωση με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ....» (Β΄415).
9. Την υπ’ αριθμ. 414985/29−11−85 απόφαση «Μέτρα δι−
αχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (Β΄757).
10. Την υπ’ αριθμ. 6919/2004 κοινή υπουργική απόφαση
«Χαρακτηρισμός των λιμναίων και υδάτινων περιοχών
του υγροτοπικού συστήματος των λιμνών Βόβλης−Κο−
ρώνειας και Μακεδονικών Τεμπών ως Εθνικό Πάρκο
Υγροτόπων των λιμνών Κορώνειας−Βόλβης και των
Μακεδονικών Τεμπών και καθορισμός ζωνών προστα−
σίας και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών
δόμησης» (Δ΄ 248)−διόρθωση σφαλμάτων 24−5−2004 (Δ΄
416), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 39542/2008
κοινή υπουργική απόφαση (ΑΑΠ΄ 441).
11. Την υπ’ αριθμ. 290/2009 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης των λιμνών Κορώ−
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νειας και Βόλβης για την έγκριση της ολοκλήρωσης
της εκπόνησης του Σχεδίου Διαχείρισης του Εθνικού
Πάρκου των λιμνών Κορώνειας−Βόλβης και των Μακε−
δονικών Τεμπών.
12. Τα με αριθμ. 160338/453/14−6−2012 και
Η.Π.οικ.:46882/2095/25−9−2012 έγγραφα της Διεύθυνσης
Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ.
13. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της
απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, της οικείας Περιφέρειας και
των οικείων Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:
Κεφάλαιο Α’
Άρθρο 1 – Έγκριση Σχεδίου Διαχείρισης
Εγκρίνεται το Σχέδιο Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου
των λιμνών Κορώνειας−Βόλβης και των Μακεδονικών
Τεμπών, με το οποίο: α) εξειδικεύονται τα αναγκαία
μέτρα οργάνωσης και λειτουργίας για τη διατήρηση
των αντικειμένων που προστατεύονται β) εξειδικεύο−
νται οι όροι και περιορισμοί άσκησης δραστηριοτήτων
και εκτέλεσης έργων γ) προσδιορίζονται αναλυτικά οι
κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες για την υλοποίηση
έργων, δράσεων και μέτρων που απαιτούνται για την
αποτελεσματική προστασία, διαχείριση και αποκατά−
σταση των αντικειμένων που προστατεύονται κατά
περίπτωση και δ) εξειδικεύονται τα αναγκαία μέτρα,
δράσεις, έργα και προγράμματα, οι φάσεις, το κόστος,
οι πηγές και οι φορείς χρηματοδότησής τους, καθώς
και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής τους και οι φορείς
εφαρμογής τους.
Άρθρο 2 – Σκοπός
Σκοπός του Σχεδίου Διαχείρισης είναι η προστασία,
διατήρηση και διαχείριση της φυσικής κληρονομιάς του
Εθνικού Πάρκου στις λιμναίες, χερσαίες και υδάτινες
περιοχές του υγροτοπικού συστήματος των λιμνών Βόλ−
βης−Κορώνειας και Μακεδονικών Τεμπών, που διακρί−
νονται για τη μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική,
επιστημονική, γεωμορφολογική και παιδαγωγική τους
αξία.
Οι βασικές αρχές για την επίτευξη του σκοπού στην
περιοχή του Εθνικού Πάρκου απορρέουν από την ευρω−
παϊκή πολιτική, όπως αυτή εκφράζεται από τις θεματι−
κές στρατηγικές για το περιβάλλον και περιλαμβάνουν
α) την ανάσχεση της απώλειας, διατήρηση και προστα−
σία της βιοποικιλότητας β) τη βελτίωση της κατάστα−
σης διατήρησης των οικοτόπων και των πληθυσμών και
ενδιαιτημάτων των απειλούμενων και κινδυνευόντων
ειδών και γ) την πλήρη ενσωμάτωση της περιβαλλο−
ντικής πολιτικής στις τομεακές πολιτικές.
Άρθρο 3 – Περιοχή εφαρμογής Σχεδίου Διαχείρισης
Ως περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης ορί−
ζεται η περιοχή χωρικής ευθύνης του Φορέα Διαχείρι−
σης, όπως αυτή καθορίστηκε στην υπ’ αριθμ. 6919/2004
κοινή υπουργική απόφαση (Δ΄ 248) και απεικονίζεται στο
Παράρτημα ΙΙ − Χάρτης 1 της παρούσας. Στην περιοχή
περιλαμβάνονται:
1. η περιοχή του Εθνικού Πάρκου υγροτόπων των λι−
μνών Βόλβης−Κορώνειας και Μακεδονικών Τεμπών (πε−
ριοχή Α), στην οποία περιλαμβάνονται: α) οι Περιοχές
Απόλυτης Προστασίας (Ζώνη Α1−Δάσος Απολλωνίας
και Πυρήνες Απόλυτης Προστασίας) και β) η Περιοχή
Προστασίας της Φύσης (Ζώνη Α2−Μακεδονικά Τέμπη)

2. οι περιφερειακές Ζώνες Προστασίας του Εθνικού
Πάρκου (Περιφερειακή Ζώνη Β΄και Περιφερειακή Ζώνη Γ΄).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Άρθρο 4 – Εξειδίκευση οριοθέτησης
των Πυρήνων Απόλυτης Προστασίας
Η εξειδίκευση της οριοθέτησης και σήμανσης των
Πυρήνων Απόλυτης Προστασίας κατά τις διατάξεις του
άρθρου 2, παρ. 1α εδ. 2 της υπ’ αριθμ. 6919/2004 κοινής
υπουργικής απόφασης (Δ΄ 248), όπως το άρθρο αυτό
τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 Ενότητα Ι της υπ’ αριθμ.
39542/2008 κοινής υπουργικής απόφασης (ΑΑΠ΄ 441),
ορίζεται με τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία αναλύονται
στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος Ι,α της παρούσας:
(Α) στον καθορισμό των σημαντικών ειδών ορνιθο−
πανίδας του Εθνικού Πάρκου, των οποίων οι οικολογι−
κοί θώκοι αναπαραγωγής, ανάπαυσης και διατροφής
(ενδιαιτήματα) βρίσκονται σε ρηχά νερά με υδρόβια
φυτά, καλαμιώνες, ελώδεις και περιοδικά κατακλυζό−
μενες εκτάσεις περιμετρικά των λιμνών, εκτός από τις
απότομες βόρειες ακτές της λίμνης Βόλβης.
(Β) στον χωρικό προσδιορισμό των αναφερόμενων
ενδιαιτημάτων των σημαντικών ειδών περιμετρικά των
λιμνών.
1. Οριοθέτηση των πυρήνων απόλυτης προστασίας
(I) Πυρήνες απόλυτης προστασίας περιμετρικά της
Λίμνης Βόλβης
Βάσει των κριτηρίων του Παραρτήματος Ια της πα−
ρούσας και των υφιστάμενων δεδομένων, οι πυρήνες
απόλυτης προστασίας περιμετρικά της λίμνης Βόλβης
χωροθετούνται ως ακολούθως (Παράρτημα ΙΙ − Χάρτης 2).
α. Πυρήνας απόλυτης προστασίας στο δυτικό τμήμα
της λίμνης Βόλβης:
Από το Σημείο 1 επί της ακτογραμμής, (Παράρτημα
Ιβ − Πίνακας 2), το όριο ακολουθεί προς το λιμναίο τμήμα
την ισοβαθή των πέντε (5) μέτρων με κατεύθυνση νότια
έως το Σημείο 2 επί της ακτογραμμής.
β. Πυρήνες απόλυτης προστασίας στο νότιο τμήμα
της λίμνης Βόλβης:
β1. Πυρήνας απόλυτης προστασίας ανατολικά των
Λουτρών Απολλωνίας:
Από το Σημείο 3 επί της ακτογραμμής (Παράρτημα
Ιβ − Πίνακας 2) το όριο ακολουθεί προς το λιμναίο τμή−
μα την ισοβαθή των πέντε (5) μέτρων με κατεύθυνση
ανατολικά έως το Σημείο 4 επί της ακτογραμμής.
β2. Πυρήνας επί των εκβολών των ρεμάτων Απολλω−
νίας και Νέας Απολλωνίας:
Από το Σημείο 5 επί της ακτογραμμής (Παράρτημα
Ιβ − Πίνακας 2) το όριο ακολουθεί προς το λιμναίο τμή−
μα την ισοβαθή των πέντε (5) μέτρων με κατεύθυνση
ανατολικά έως το Σημείο 6 επί της ακτογραμμής. Το
χερσαίο τμήμα οριοθετείται από τα χερσαία όρια των
υγροτοπικών τύπων οικοτόπων, όπως αυτοί απεικονίζο−
νται στον Χάρτη 2 του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας.
γ. Πυρήνας απόλυτης προστασίας στο ανατολικό τμή−
μα της λίμνης Βόλβης:
Από το Σημείο 7 επί της ακτογραμμής (Παράρτημα Ιβ,
Πίνακας 2) το όριο ακολουθεί προς το λιμναίο τμήμα την
ισοβαθή των πέντε (5) μέτρων με κατεύθυνση ανατολικά
έως το Σημείο 8 επί της ακτογραμμής.
Στους πυρήνες προστασίας περιμετρικά της λίμνης
Βόλβης τα χερσαία όριά τους ταυτίζονται με τα χερσαία
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όρια των υγροτοπικών τύπων οικοτόπων, όπως αυτοί
απεικονίζονται στον Χάρτη 2 του Παραρτήματος ΙΙ.
(II) Πυρήνες απόλυτης προστασίας περιμετρικά της
Λίμνης Κορώνειας
Στη λίμνη Κορώνεια δεν οριοθετούνται πυρήνες από−
λυτης προστασίας, λόγω της σημαντικής πτώσης της
στάθμης της λίμνης, της εποχικής απουσίας νερού σχε−
δόν στο σύνολο της έκτασής της, της έντονης διακύ−
μανσης των κατακλυζόμενων εκτάσεων, της συνεχώς
αυξανόμενης έκτασης των καλαμώνων και της μεταβο−
λής της δομής τους και της εξαφάνισης των υδρόβιων
μακρόφυτων.
2. Σήμανση των πυρήνων απόλυτης προστασίας
Η σήμανση των ορίων των πυρήνων απόλυτης προ−
στασίας προς τις υδάτινες επιφάνειες γίνεται με πλω−
τήρες σήμανσης (σημαδούρες), από υλικό φιλικό προς
το περιβάλλον.
Οι πλωτήρες είναι ορατοί από ικανή απόσταση και
φέρουν ηλιακό φανό σήμανσης. Η συνιστώμενη διά−
μετρος του πλωτήρα ορίζεται σε ογδόντα έως εκατό
(80−100) εκατοστά, ο δε πλωτήρας έχει κίτρινο χρώμα
και κωνικό σχήμα. Οι πλωτήρες φέρουν χαραγμένη τη
φράση: «Πυρήνας Απόλυτης Προστασίας», καθώς και
το λογότυπο του Εθνικού Πάρκου και με σύμβολα τις
απαγορευόμενες δραστηριότητες.
Η σήμανση των ορίων προς τη χέρσο των πυρήνων
γίνεται με τη χρήση ξύλινων οριοδεικτών. Οι οριοδεί−
κτες τοποθετούνται στο χερσαίο όριο ανά είκοσι (20)
μέτρα, είναι ορατοί και αναγράφονται σε αυτούς τα ίδια
στοιχεία όπως στους πλωτήρες σήμανσης.
Με βάση την πρόοδο της εφαρμογής του προγράμμα−
τος αποκατάστασης της λίμνης Κορώνειας, ο Φορέας
Διαχείρισης δύναται με ειδική και τεκμηριωμένη εισή−
γηση να ζητήσει τροποποίηση του παρόντος Σχεδίου
Διαχείρισης για την περιοχή, εφόσον οι συνθήκες το
επιτρέψουν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Άρθρο 5 – Δραστηριότητες για τις οποίες χορηγείται
άδεια από τον Φορέα Διαχείρισης
Διαδικασία χορήγησης αδειών
1. Ο Φορέας Διαχείρισης χορηγεί άδειες για τις ακό−
λουθες δραστηριότητες:
Περίπτωση Α: Διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας, τε−
χνικών δοκιμών και αναλύσεων.
Περίπτωση Β: Ημερήσια επίσκεψη με σκοπό την πε−
ριβαλλοντική εκπαίδευση, την παρατήρηση της φύσης
και την ήπια αναψυχή.
Περίπτωση Γ: Άσκηση των επιπλέον δραστηριοτήτων
στη Ζώνη Α1 (Δάσος Απολλωνίας)
Περίπτωση Δ: Άσκηση ήπιων ναυταθλητικών δρα−
στηριοτήτων με μη μηχανοκίνητα μέσα (κωπηλασία,
ιστιοσανίδα).
2. Η διαδικασία χορήγησης της άδειας είναι ενιαία
για όλες τις δραστηριότητες, ενώ επιπλέον στοιχεία ή
διαδικασίες που τυχόν απαιτούνται για τις επιμέρους
δραστηριότητες παρατίθενται στο Παράρτημα Ι,γ της
παρούσας.
Η διαδικασία χορήγησης άδειας για την άσκηση δρα−
στηριότητας είναι η παρακάτω:
(α) Τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κα−
ταθέτουν αίτηση στον Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού
Πάρκου. Στην αίτηση αναφέρονται τα εξής:
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• Η δραστηριότητα την οποία προτίθενται να ασκή−
σουν
• Η σύνοψη των εργασιών που περιλαμβάνονται σε
αυτή
• Ο αριθμός των ατόμων που θα συμμετέχουν στη
δραστηριότητα
• Ο τρόπος προσέγγισης στην περιοχή και η ενδε−
χόμενη διαδρομή
• Ο χρόνος παραμονής κατά τη διάρκεια άσκησης
της δραστηριότητας
• Η ημερομηνία έναρξης και λήξης άσκησης της δρα−
στηριότητας
• Τυχόν ειδικά μηχανήματα ή εξοπλισμός που θα χρη−
σιμοποιηθεί
• Τα στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου που
κάνει την αίτηση
(β) Η αίτηση κατατίθεται προ της διεξαγωγής της
δραστηριότητας σε διάστημα τουλάχιστον
• ενός (1) μηνός για τις περιπτώσεις Β2 και Δ1 του
Παραρτήματος Ι,γ της παρούσας
• δέκα (10) ημερών για τις περιπτώσεις Α1, Α2(i), Β1(i),
Γ1 και Γ2 του Παραρτήματος Ι,γ της παρούσας
• αυθημερόν στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης για
τις περιπτώσεις Α2(ii), Β1(ii) και Δ2 του Παραρτήματος
Ι,γ της παρούσας.
Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση είτε γρα−
πτά στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης είτε ηλεκτρο−
νικά μέσω της επίσημης ηλεκτρονικής σελίδας του Φο−
ρέα Διαχείρισης.
(γ) Η χορήγηση της άδειας αποφασίζεται από τον
Πρόεδρο του ΔΣ ή/και από τον Διευθυντή λαμβάνοντας
υπόψη την εισήγηση της επιστημονικής επιτροπής ή την
εισήγηση του επιστημονικού προσωπικού και σε συνεν−
νόηση με τον υπεύθυνο ξεναγήσεων, για την περίπτωση
των ημερησίων επισκέψεων και κατά τα προβλεπόμενα
από το άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 49707/2007 απόφασης
του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (Β΄2408).
(δ) Ο Φορέας Διαχείρισης ενημερώνει τον αιτούντα
σχετικά με την απόφαση για τη χορήγηση άδειας. Η
χορήγηση της άδειας ή η απόρριψη της αίτησης από
τον Φορέα Διαχείρισης κοινοποιείται εντός (3) τριών
εβδομάδων από την κατάθεσή της. Ο Φορέας Διαχείρι−
σης δικαιούται να ζητήσει από τον αιτούντα περαιτέρω
διευκρινήσεις ή συμπληρωματικά στοιχεία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ
Άρθρο 6 – Όροι και χώροι άσκησης περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης, παρατήρησης της φύσης
και ηπίων ναυταθλητικών δραστηριοτήτων
στη Ζώνη Α΄(εκτός των πυρήνων απόλυτης προστασίας)
1. Περιβαλλοντική εκπαίδευση, παρατήρηση της φύσης,
ήπια αναψυχή
(α) Το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης που έχει
την ευθύνη των ξεναγήσεων, τη λειτουργία του Κέντρου
Πληροφόρησης και των υποδομών παρατήρησης της
φύσης (παρατηρητήρια, μονοπάτια, πινακίδες ερμηνεί−
ας περιβάλλοντος κ.λπ.) συνεργάζεται και συμμετέχει
στα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πα−
ρέχοντας τις σχετικές διευκολύνσεις και υπηρεσίες
ξενάγησης.

47554

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Συντάσσει Κανονισμό λειτουργίας των χώρων αναψυ−
χής του Εθνικού Πάρκου, όπως προβλέπεται από το άρ−
θρο 12 της υπ’ αριθμ. 49707/2007 (Β΄2408) απόφασης του
Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ και εργάζεται για την ενημέρωση/
πληροφόρηση επισκεπτών για τα μέτρα προστασίας
καθώς και για την ξενάγηση ομάδων επισκεπτών στην
προστατευόμενη περιοχή κατά το άρθρο 11 της ίδιας
ως άνω απόφασης.
(β) Η παρατήρηση της φύσης και η ήπια αναψυχή στο
χερσαίο τμήμα της Α΄Ζώνης (συμπεριλαμβανομένων των
Ζωνών Α1 και Α2) ασκείται κατόπιν αδειοδότησης από
τον Φορέα Διαχείρισης, σύμφωνα με τις διαδικασίες
που περιγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας και
διενεργείται:
− μέσω οργανωμένων ομάδων από τουριστικούς πρά−
κτορες, συλλόγους, σωματεία και άλλους φορείς. Στην
περίπτωση αυτή η ξενάγηση γίνεται μόνο στις περιο−
χές που περιλαμβάνει το εγκεκριμένο πρόγραμμα που
συνοδεύει την άδεια. Στις ζώνες Α1 και Α2 επιτρέπε−
ται η παρατήρηση/ξενάγηση μόνο στα μονοπάτια που
έχουν σημανθεί από τον Φορέα Διαχείρισης για τον
σκοπό αυτό και χωρίς τη χρήση μηχανοκίνητων μέσων.
Ο υπεύθυνος της οργανωμένης ομάδας πρέπει να έχει
μαζί του την άδεια και φέρει την ευθύνη της τήρησης
των όρων της υπ’ αριθμ. 6919/2004 κοινής υπουργικής
απόφασης (Δ΄ 248).
− μέσω των οργανωμένων ξεναγήσεων που διεξάγει
ο Φορέας Διαχείρισης.
(γ) Μόνο στην περίπτωση που ο Φορέας Διαχείρισης
δεν δύναται να διενεργήσει ξενάγηση οι μεμονωμένοι
επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στην Α΄Ζώνη με
τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ιγ, πε−
ρίπτωση Β1 (iii) της παρούσας.
2. Περιήγηση στις λίμνες
(α) Η περιήγηση γίνεται μόνο από τους επαγγελματίες
στους οποίους έχουν χορηγηθεί οι άδειες που προ−
βλέπονται στο άρθρο 5 της παρούσας και σύμφωνα
με τις ισχύουσες για την άσκηση της δραστηριότητας
σχετικές κείμενες διατάξεις.
(β) Η δραστηριότητα λαμβάνει χώρα δύο (2) ώρες μετά
την ανατολή του ηλίου και δύο (2) ώρες πριν τη δύση
κατά την περίοδο Ιουνίου−Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Η
άσκηση της δραστηριότητας μπορεί να ανασταλεί από
τον Φορέα Διαχείρισης, με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής εισήγησης του επιστημο−
νικού προσωπικού ή/και της συμβουλευτικής επιστημο−
νικής επιτροπής, που τυχόν συσταθεί, στις περιπτώσεις
εκτάκτων καταστάσεων, όπου εμπεριστατωμένα διαπι−
στωθεί ότι προκαλούνται επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα
ή άλλα προστατευόμενα αντικείμενα ή στην άσκηση της
αλιευτικής δραστηριότητας. Κατά τον ίδιο τρόπο και
με την ίδια προαναφερθείσα διαδικασία μπορούν να
τροποποιηθούν οι όροι άσκησης της δραστηριότητας.
(γ) Οι έχοντες την άδεια άσκησης της δραστηριότη−
τας συνεργάζονται με τον Φορέα Διαχείρισης για το
πρόγραμμα περιήγησης. Ειδικότερα, τόσο το κείμενο
της περιήγησης/ξενάγησης όσο και οι θέσεις (στάσεις)
για την παρατήρηση των πουλιών και άλλων στοιχείων
του φυσικού περιβάλλοντος δίδονται από τον Φορέα
Διαχείρισης. Επίσης, ο Φορέας Διαχείρισης μοιράζει
σχετικό ενημερωτικό υλικό, στην έκδοση του οποίου
μπορούν να συμμετέχουν οι επαγγελματίες που ασκούν
τη δραστηριότητα.

(δ) Ο ελλιμενισμός των σκαφών περιήγησης στη λί−
μνη Βόλβη γίνεται μόνο στις θέσεις ελλιμενισμού με
τις αντίστοιχες υποδομές που προβλέπονται για τα
επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη κατά το άρθρο 8 της
παρούσας.
3. Ήπιες ναυταθλητικές δραστηριότητες
(α) Ως ήπιες ναυταθλητικές δραστηριότητες ορίζονται
η κωπηλασία και η ιστιοσανίδα και πραγματοποιούνται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3, παρ. 1 περ. 14
της υπ’ αριθμ. 6919/2004 κοινής υπουργικής απόφασης
(Δ΄ 248).
(β) Η άσκηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων επιτρέπε−
ται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις και περιορισμούς:
(i) Η κωπηλασία ασκείται στο δυτικό τμήμα της λίμνης
Βόλβης σε ζώνη που ορίζεται στα πεντακόσια (500)
μέτρα από την ακτογραμμή (Παράρτημα II − Χάρτης 3).
Η απόσταση των πεντακοσίων (500) μέτρων στις περι−
οχές των πυρήνων απόλυτης προστασίας υπολογίζεται
από το υδάτινο όριο των πυρήνων. Η δραστηριότητα
λαμβάνει χώρα δύο (2) ώρες μετά την ανατολή του
ηλίου και δύο (2) ώρες πριν τη δύση. Οι θέσεις εισό−
δου για την άσκηση της δραστηριότητας προσδιορί−
ζονται ως ακολούθως: από τη θέση ελλιμενισμού των
επαγγελματικών σκαφών και των σκαφών περιήγησης
στην περιοχή των λουτρών Απολλωνίας ή/και από την
αντίστοιχη θέση ελλιμενισμού στη Μεγάλη Βόλβη. Δεν
επιτρέπεται ο μόνιμος ελλιμενισμός των σκαφών. Στις
θέσεις εισόδου θα σημανθούν με σημαδούρες υδάτινοι
διάδρομοι πλάτους έως εικοσιπέντε (25) μέτρων μέχρι
τη ζώνη άσκησης της δραστηριότητας (750 μέτρα από
την ακτογραμμή). Σε περίπτωση διοργάνωσης αγώνων
μπορεί να χρησιμοποιείται όλη η ζώνη επιτρεπόμενων
ναυταθλητικών δραστηριοτήτων. Στην περίπτωση αυτή
δεν επιτρέπεται η άσκηση της ιστιοσανίδας.
(ii) Όλα τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο
(i) ισχύουν μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι ασκούντες
τη δραστηριότητα έχουν στην κατοχή τους την άδεια
από τον Φορέα Διαχείρισης.
(iii) Η ιστιοσανίδα ασκείται στο ανατολικό τμήμα της
λίμνης σε ζώνη που ορίζεται στα πεντακόσια (500) μέ−
τρα από την ακτογραμμή (Παράρτημα ΙΙ – Χάρτης 3). Η
απόσταση των πεντακοσίων (500) μέτρων στις περιοχές
των πυρήνων απόλυτης προστασίας υπολογίζεται από
το υδάτινο όριο των πυρήνων. Η δραστηριότητα λαμ−
βάνει χώρα δύο (2) ώρες μετά την ανατολή του ηλίου
και δύο (2) ώρες πριν τη δύση. Η θέση πρόσβασης και η
επιβολή απαγορεύσεων για την άσκηση της δραστηριό−
τητας καθορίζεται από τον Φορέα Διαχείρισης κατά τη
διαδικασία της αδειοδότησης. Πριν τη λειτουργία του
χώρου πρέπει να έχουν διασφαλισθεί:
− η δημιουργία χώρου στάθμευσης των οχημάτων εξυ−
πηρέτησης των αθλούμενων σε θέση που θα υποδειχθεί
από τον Φορέα Διαχείρισης και
− η λήψη όλων των μέτρων από τον οικείο Δήμο για
τη συγκέντρωση και αποκομιδή των απορριμμάτων και
τον περιορισμό της οπτικής ρύπανσης.
(iv) Όλα τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο
(iii) ισχύουν μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι ασκούντες
τη δραστηριότητα έχουν στην κατοχή τους την άδεια
από τον Φορέα Διαχείρισης. Η αδειοδότηση γίνεται
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 6 και στην
παράγραφο γ, περ. Δ του Παραρτήματος Ι (παράγραφος
γ, περίπτωση Δ) της παρούσας.
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(v) Σε κάθε περίπτωση ο Φορέας Διαχείρισης έχει
το δικαίωμα:
− να αναστέλλει την άσκηση των προαναφερόμενων
ναυταθλητικών δραστηριοτήτων στις περιπτώσεις που
εμπεριστατωμένα διαπιστωθεί ότι προκαλούνται επι−
πτώσεις στην ορνιθοπανίδα ή στην άσκηση της αλιευ−
τικής δραστηριότητας.
− να απαγορεύει την πρόσβαση σε σημεία που θα
διαπιστωθεί υποβάθμιση του περιβάλλοντος και μέχρι
την αποκατάσταση αυτής.
− να τροποποιεί τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις
για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος με απόφαση
του Διοικητικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης του
επιστημονικού προσωπικού ή/και της συμβουλευτικής
επιστημονικής επιτροπής.
(γ) Σε κάθε θέση πρόσβασης (ελλιμενισμού, εισόδου,
στάθμευσης) τοποθετούνται σχετικές πινακίδες ενημέ−
ρωσης, στις οποίες αναφέρονται οι όροι και οι περιο−
ρισμοί άσκησης της δραστηριότητας, οι χάρτες με τις
επιτρεπόμενες ζώνες άσκησης της δραστηριότητας και
οι κανόνες καλής συμπεριφοράς.
Άρθρο 7 – Όροι και χώροι εφαρμογής γεωργικής
και κτηνοτροφικής δραστηριότητας, δασικής διαχείρισης,
επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας
1. Γεωργική δραστηριότητα
(α) Για την άσκηση γεωργικών δραστηριοτήτων ισχύ−
ουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3, παρ. 1, σημείο 15,
παρ. 3, σημείο 8 και παρ. 5, σημεία 8, 14, 17 της υπ’ αριθμ.
6919/2004 κοινής υπουργικής απόφασης (Δ΄ 248).
(β) Επιπλέον των ανωτέρω, ο Φορέας Διαχείρισης,
σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές,
προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:
− δημιουργεί Βάση Δεδομένων στην οποία θα εισα−
χθούν οι διανομές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης και Τροφίμων.
− Σε περίπτωση εντοπισμού μεταβολών, ο Φορέας
Διαχείρισης προβαίνει στις ενέργειες που προβλέπο−
νται στο άρθρο 4, παρ. 3, εδ. 2 της υπ’ αριθμ. 6919/2004
κοινής υπουργικής απόφασης (Δ΄ 248).
− Από τις ανωτέρω ενέργειες εξαιρούνται οι επεμβά−
σεις στους φυτοφράκτες, για τις οποίες εφαρμόζονται
τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 παρ. 5 σημ. 8 της ίδιας
ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.
(γ) Για την εφαρμογή των εδαφίων 1 και 2 της παρ. 3
του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 6919/2004 κοινής υπουργι−
κής απόφασης (Δ΄ 248) και βάσει των αποτελεσμάτων
των καταγραφών και αυτοψιών των δραστηριοτήτων
που διενεργεί ο Φορέας Διαχείρισης, για τις περιπτώ−
σεις των μη νόμιμων/απαγορευόμενων δραστηριοτήτων
στο τομέα της γεωργίας, ο Φορέας Διαχείρισης ετοι−
μάζει σχετικό φάκελο. Στη συνέχεια, ο φάκελος υπο−
βάλλεται στις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες, οι οποίες
μεριμνούν και έχουν την ευθύνη για την επιβολή της
απομάκρυνσης των εν λόγω δραστηριοτήτων εντός
ενός (1) έτους από την πρόταση του Φορέα Διαχείρισης.
2. Κτηνοτροφική δραστηριότητα
(α) Για την ανάπτυξη κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων
ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ.
6919/2004 κοινής υπουργικής απόφασης (Δ΄ 248), όπως
αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, Ενότητα ΙΙ και Ενό−
τητα IV της υπ’ αριθμ. 39542/2008 κοινής υπουργικής
απόφασης (ΑΑΠ΄ 441).
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Επιτρέπεται η λειτουργία και ο εκσυγχρονισμός των
νόμιμα υφιστάμενων κτηνοπτηνοτροφικών μονάδων των
περιφερειακών ζωνών προστασίας με τις προϋποθέσεις
των αναφερόμενων στο άρθρο 4 παρ. 2 της υπ’ αριθμ.
6919/2004 κοινής υπουργικής απόφασης (Δ΄ 248). Ειδι−
κότερα, οι νόμιμα υφιστάμενες κτηνοπτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις επανεξετάζονται ως προς τους περιβαλ−
λοντικούς όρους λειτουργίας τους και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην ίδια ως άνω κοινή υπουργική απόφαση.
(β) Βάσει των αποτελεσμάτων ειδικής διαχειριστικής
μελέτης της βόσκησης (Σχέδιο Δράσης) η οποία θα
εκπονηθεί σε ένα (1) έτος από την ισχύ της παρούσας,
θα εξειδικευτούν χωρικά οι περιοχές και ο τρόπος άσκη−
σης της δραστηριότητας στην Περιοχή Α, εκτός των
Ζωνών Α1, Α2 και των Πυρήνων Απόλυτης Προστασίας
και στην Περιοχή Β.
3. Δασική διαχείριση
(α) Για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων δασικής δια−
χείρισης ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3, παρ. 1,
σημ. 16, παρ. 3 σημ. 6, παρ. 5 σημ. 15 και παρ. 6 σημ. 5
της υπ’ αριθμ. 6919/2004 κοινής υπουργικής απόφασης
(Δ΄ 248).
(β) Επιπλέον των ανωτέρω, για την αποτελεσματική
προστασία των απειλούμενων και εν γένει των μεγάλων
αρπακτικών, οι αναφερόμενες ανωτέρω δασοκομικές
εργασίες δεν εκτελούνται κατά την αναπαραγωγική
περίοδο (Μάρτιος−Ιούνιος) σε απόσταση πεντακοσίων
(500) μέτρων από τις φωλιές του κραυγαετού και άλλων
μεγάλων αρπακτικών. Για το σκοπό αυτό, ο Φορέας
Διαχείρισης έχει την ευθύνη του προσδιορισμού των
θέσεων φωλεοποίησης, της διακριτικής σήμανσης των
θέσεων, της ενημέρωσης και της συνεργασίας με τις
αρμόδιες δασικές Υπηρεσίες. Δεν επιτρέπονται επεμ−
βάσεις που αλλοιώνουν τη δομή και συγκρότηση των
συστάδων σε απόσταση τριάντα (30) μέτρων από τις
προσδιορισμένες και σημασμένες φωλιές των αρπα−
κτικών πουλιών.
4. Επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία
(α) Για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων επαγγελματικής
και ερασιτεχνικής αλιείας ισχύουν τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 3, παρ. 1, σημεία 9, 10, 11, 12, 13 και παρ. 3,
σημεία 10, 11 και 12 της υπ΄αριθμ. 6919/2004 ΚΥ (Δ΄ 248).
(β) Οι ζώνες απόλυτης προστασίας της ιχθυοπανί−
δας περιλαμβάνονται εντός των πυρήνων απόλυτης
προστασίας, όπως αυτοί οριοθετούνται στο άρθρο 4
της παρούσας (Παράρτημα ΙΙ − Χάρτης 2). Οι απαγο−
ρεύσεις που αφορούν στην αλιεία (επαγγελματική και
ερασιτεχνική), στους πυρήνες απόλυτης προστασίας, θα
προκύπτουν από τα αποτελέσματα του προγράμματος
παρακολούθησης της ιχθυοπανίδας, καθώς και από τα
προγράμματα μέτρων του Τμήματος Αλιείας Εσωτερι−
κών Υδάτων Λαγκαδά. Στην περίπτωση επανακαθορι−
σμού των πυρήνων απόλυτης προστασίας, επανεξετά−
ζεται η αναγκαιότητα καθορισμού και θεσμοθέτησης
των ζωνών απόλυτης προστασίας της ιχθυοπανίδας,
σύμφωνα και με τα αποτελέσματα του προγράμματος
παρακολούθησης της ιχθυοπανίδας.
Οι θέσεις ελλιμενισμού των επαγγελματικών αλιευτι−
κών σκαφών χωροθετούνται σε παρόχθιες θέσεις των
οικισμών Μικρή Βόλβη, Μεγάλη Βόλβη, Λουτρά Απολλω−
νίας και Μαδύτου. Οι ακριβείς θέσεις ελλιμενισμού και οι
αναγκαίες υποδομές (προβλήτες κ.λπ.) θα καθοριστούν
με το σχετικό έργο που προβλέπεται στο παρόν και
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περιλαμβάνει την κατασκευή και των συνοδευτικών υπο−
δομών. Το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός
ενός (1) έτους από την ισχύ της παρούσας. Μέχρι την
υλοποίηση των ανωτέρω έργων χρησιμοποιούνται οι
υφιστάμενες θέσεις και υποδομές για τον ελλιμενισμό
των σκαφών.
Για την άσκηση της ερασιτεχνικής αλιείας πρέπει,
εντός ενός (1) έτους από την ισχύ της παρούσας:
− να γίνουν οι σχετικές ενέργειες από τον Φορέα Δια−
χείρισης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, για
την έκδοση απόφασης σχετικά με τη χορήγηση άδειας
ερασιτέχνη αλιέα.
− να καθοριστούν οι ζώνες άσκησης ερασιτεχνικής
αλιείας, κατόπιν της εκπόνησης της ειδικής μελέτης
που προβλέπεται στο παρόν.
Επιπλέον των προαναφερομένων, απαγορεύεται ο
εμπλουτισμός των λιμνών και των ρεμάτων και του
ποταμού Ρήχιου με μη αυτόχθονα είδη ιχθυοπανίδας.
Ο εμπλουτισμός γίνεται μόνο κατόπιν ειδικής μελέτης
και υπό την επίβλεψη της αρμόδιας Υπηρεσίας.
Στην περίπτωση αποκατάστασης της λίμνης Κορώ−
νειας, ο εμπλουτισμός θα γίνεται μόνο κατόπιν ειδικής
μελέτης, με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας
και του Φορέα Διαχείρισης, μόνο με αυτόχθονα είδη και
υπό την επίβλεψη της αρμόδιας Υπηρεσίας.
Άρθρο 8 – Όροι και χώροι οικιστικής ανάπτυξης
(α) Για τους όρους οικιστικής ανάπτυξης για την Πε−
ριοχή Β΄ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παρ. 5,
σημεία 18, 19, 20, 21 και 22 της υπ’ αριθμ. 6919/2004 κοι−
νής υπουργικής απόφασης (Δ΄ 248). Επιπλέον για την
Περιοχή Γ΄ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 της
ίδιας ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης, όπως το
άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, Ενότητα IV
της υπ’ αριθμ. 39542/2008 κοινής υπουργικής απόφασης
(ΑΑΠ΄ 441).
Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ.
6919/2004 κοινής υπουργικής απόφασης (Δ΄ 248), όπως
αυτή προστέθηκε με το άρθρο 1, Ενότητα VI της υπ’
αριθμ. 39542/2008 κοινής υπουργικής απόφασης (ΑΑΠ΄
441), μέχρι την ολοκλήρωση των ΣΧΟΟΑΠ και ΓΠΣ και
των προβλεπόμενων διαδικασιών ισχύουν σε όλη την
έκταση της Περιοχής Γ΄οι όροι και περιορισμοί i, ii, iii, iν
που αναφέρονται σε αυτήν.
(β) Το κατώτατο όριο κατάτμησης και αρτιότητας για
την εφαρμογή των δραστηριοτήτων των σημείων 2β, 6,
13, 15, 16 και 17 της παρ. 5 του άρθρου 3 της ανωτέρω υπ’
αριθμ. 6919/2004 κοινής υπουργικής απόφασης είναι το
οριζόμενο με την ίδια ως άνω κοινή υπουργική απόφαση.
Άρθρο 9 – Όροι χρήσης φυσικών πόρων
1. Υδατικοί πόροι
(α) Για τη διαχείριση των υδάτων της περιοχής υπεύ−
θυνη είναι η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης.
(β) Για τους όρους χρήσης υδατικών πόρων ισχύουν τα
προβλεπόμενα στην υπ΄αριθμ. 6919/2004 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (Δ΄ 248), άρθρο 3, παρ. 1 σημεία 17 και
18, παρ. 5 σημείο 9, παρ. 6 σημείο 2β, όπως αυτό τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 1 Ενότητα ΙΙΙ της υπ’ αριθμ.
39542/2008 κοινής υπουργικής απόφασης (ΑΑΠ΄ 441)
καθώς και στο άρθρο 4, παρ. 2 σημείο β. και παρ. 5 της
ίδιας ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

(γ) Εκτός από τα ανωτέρω προβλεπόμενα, κατά τη
διαδικασία αδειοδότησης από τον Φορέα Διαχείρισης
και τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες, λαμβάνεται υπόψη
και η υπ’ αριθμ. 2000/60/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου
2000 «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον
τομέα της πολιτικής των υδάτων» ως και οι σχετικές
πράξεις ενσωμάτωσής της.
(δ) Επιπλέον, κατά τη διαδικασία αδειοδότησης από
τον Φορέα Διαχείρισης και τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπη−
ρεσίες εφαρμόζεται το ειδικό πλαίσιο που αφορά στην
περιοχή εφαρμογής του Σχεδίου Διαχείρισης για τη
διαχείριση των υδατικών πόρων, ήτοι:
• Η υπ’ αριθμ. ΔΥ/22374/91/1999 απόφαση του Νομάρχη
Θεσσαλονίκης περί των Όρων διάθεσης των λυμάτων
και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέ−
κτες και τον καθορισμό της ανώτερης τάξεως χρήσεως
των υδάτων τους στο Νομό Θεσσαλονίκης» (Β΄82).
• Η υπ’ αριθμ. 5673/400/97 κοινή υπουργική απόφαση
περί των «Μέτρων και όρων για την επεξεργασία αστι−
κών λυμάτων» (Β΄192), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. 19661/1982/1999 όμοια (Β΄1811).
• Η υπ’ αριθμ. 20419/2522/2001 κοινή υπουργική από−
φαση «Συμπλήρωση της κοινής υπουργικής απόφασης
19652/1906/1999 «Προσδιορισμός των νερών που υφίστα−
νται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης−Κατάλογος
ευπρόσβλητων ζωνών» (Β΄1212).
• Η υπ’ αριθμ. ΗΠ 35308/1838 απόφαση «Ειδικό Πρό−
γραμμα μείωσης της ρύπανσης των νερών της λίμνης
Κορώνειας από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων
ουσιών που υπάγονται στο Παράρτημα Ι παρ. Β του
άρθρου 6 της υπ’ αρ. 2/1−2−2001 Πράξης Υπουργικού Συμ−
βουλίου «Καθορισμός των κατευθυντήριων και οριακών
τιμών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισμένων
επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο ΙΙ
της Οδηγίας 76/464//ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μα−
ΐου 1976» (Α΄15), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
50388/2003 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄1866)» (Β΄1416).
• Η υπ’ αριθμ. 2358/2007 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Απαγο−
ρευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για
την προστασία και διαχείριση επιφανειακών και υπόγει−
ων υδάτων του νομού Θεσσαλονίκης» (Ενότητα Β, άρθρο
3, 13, 17, 18, 19, 20 και Ενότητα Β1) (Β΄1305).
• Η συμπληρωματική της υπ’ αριθμ. 2358/2007 (Β΄1305)
απόφαση 75/27−9−2009 (Β΄128).
• Η υπ’ αριθμ. 2234/2007 απόφαση του Γενικού Γραμ−
ματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τα
«Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέ−
τρα για την προστασία και διαχείριση επιφανειακών
και υπόγειων υδάτων του νομού Χαλκιδικής» (Β΄1072).
• Η υπ’ αριθμ. 30/οικ.2885 απόφαση του Νομάρχη Θεσ−
σαλονίκης «Καθορισμός χρήσεων επιφανειακών υδάτων
και ειδικών όρων για τη διάθεση λυμάτων και βιομηχα−
νικών αποβλήτων σε κάθε αποδέκτη του ν. Θεσσαλο−
νίκης» (Β΄1079).
• Η υπ’ αριθμ. 145116/2011 «Καθορισμός μέτρων, όρων
και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργα−
σμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις» (Β΄354).
• Η υπ΄αριθμ. οικ. 150559/2011 κοινή υπουργική απόφα−
ση «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγη−
ση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού»
(Β΄1440).
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Κατά τη διαδικασία αδειοδότησης από τον Φορέα
Διαχείρισης και τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες
λαμβάνεται επίσης υπόψη η μείωση της κατανάλωσης
του αρδευτικού νερού και της οικολογικής και χημικής
αποκατάστασης των επιφανειακών υδάτων καθώς και
της ποσοτικής και χημικής κατάστασης των υπογείων
υδάτων σε όλες τις Ζώνες προστασίας του Εθνικού
Πάρκου, ιδιαίτερα δε στην υπολεκάνη της Κορώνειας.
Ο Φορέας Διαχείρισης, στο πλαίσιο της εφαρμογής του
προγράμματος παρακολούθησης και διασφάλισης της
καλής οικολογικής κατάστασης των προστατευόμενων
αντικειμένων, συντάσσει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες
υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονί−
ας−Θράκης, έκθεση για την επίτευξη των στόχων της
διαχειριστικής περιόδου. Σε περίπτωση που, κατόπιν
των επιστημονικών δεδομένων της παρακολούθησης,
διαπιστώνεται συνεχιζόμενη υποβάθμιση των υδατικών
πόρων, ο Φορέας Διαχείρισης συντάσσει τεκμηριωμένη
έκθεση για την πρόταση επιβολής περιορισμών ή και
την παύση της λειτουργίας των νομίμων υφιστάμενων
αρδευτικών δικτύων.
2. Εξορυκτικές δραστηριότητες
Για τους όρους άσκησης εξορυκτικών δραστηριοτή−
των ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του άρθρου
3 της υπ’ αριθμ. 6919/2004 κοινής υπουργικής απόφασης
(Δ΄ 248), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 Ενό−
τητα IV της υπ’ αριθμ. 39542/2008 κοινής υπουργικής
απόφασης (ΑΑΠ΄ 441).
Άρθρο 10 – Όροι και χώροι άσκησης δραστηριοτήτων
του δευτερογενούς τομέα παραγωγής
Για τους όρους άσκησης δραστηριοτήτων του δευτε−
ρογενούς τομέα παραγωγής ισχύουν τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 3, παρ. 5, σημείο 16 της υπ’ αριθμ. 6919/2004
κοινής υπουργικής απόφασης (Δ΄ 248), όπως αυτό τρο−
ποποιήθηκε με το άρθρο 1 Ενότητα IV της υπ’ αριθμ.
39542/2008 κοινής υπουργικής απόφασης (ΑΑΠ΄ 441).
Άρθρο 11 – Όροι και χώροι άσκησης μελισσοκομίας
Η μελισσοκομία επιτρέπεται στη Ζώνη Α2 (Μακεδονικά
Τέμπη) και στις Περιφερειακές Ζώνες Β και Γ, όπως
αυτή ασκείται σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3, σημείο
9, παρ. 5, σημείο 13 και παρ. 6 της υπ’ αριθμ. 6919/2004
κοινής υπουργικής απόφασης (Δ΄ 248).
Άρθρο 12 – Όροι άσκησης της θήρας
(α) Για τους όρους άσκησης της θήρας ισχύουν τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 3, παρ. 5, σημείο 10 και άρθρο
4 παρ. 6 της υπ’ αριθμ. 6919/2004 κοινής υπουργικής
απόφασης (Δ΄ 248).
(β) Στο πλαίσιο της εφαρμογής των οριζομένων στην
ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση, ο Φορέας Διαχεί−
ρισης δύναται να εισηγηθεί τεκμηριωμένα στην αρμόδια
δασική υπηρεσία για την κήρυξη μιας περιοχής, εντός
της Προστατευόμενης Περιοχής, ως μόνιμου Καταφυ−
γίου Άγριας Ζωής.
Άρθρο 13 – Ιστορικοί και αρχαιολογικοί χώροι
και μνημεία
(α) Η εκτέλεση έργων προστασίας, συντήρησης, ανά−
δειξης και ανασκαφών στους ανακηρυγμένους και μη
ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία της
περιοχής, πραγματοποιείται κατά τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 3, παρ. 3, σημείο 7 της υπ’ αριθμ. 6919/2004 κοινής
υπουργικής απόφασης (Δ΄ 248).
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(β) Για το σκοπό αυτό, οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημε−
ρώνουν τον Φορέα Διαχείρισης γραπτώς ή ηλεκτρονικά
και τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν σχετικά με την
εκτέλεση των εργασιών. Στο ενημερωτικό σημείωμα
αναφέρονται ο χώρος εκτέλεσης των εργασιών, η διάρ−
κεια, ο αριθμός των ατόμων, ο τύπος των εργασιών και
ο υπεύθυνος με τα αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας.
Άρθρο 14 – Μέτρα οργάνωσης και λειτουργίας
1. Οργάνωση
Οι λειτουργικές μονάδες οργάνωσης του Φορέα Δια−
χείρισης καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’
αριθμ. 49707/2007 απόφασης του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ
(Β΄2408).
2. Έρευνα και συστηματική παρακολούθηση παρα−
μέτρων
(α) Στα άρθρα 10 και 11 της ανωτέρω υπ’ αριθμ.
49707/2007 απόφασης προβλέπεται η συνεχής και συ−
στηματική παρακολούθηση και καταγραφή παραμέτρων
του περιβάλλοντος και η δημιουργία/συντήρηση σχε−
τικών με την παρακολούθηση βάσεων δεδομένων και
βιβλιοθήκης και σύνταξη σχετικών ετήσιων εκθέσεων.
(β) Εντός ενός (1) έτους από την ισχύ της παρούσας,
εκπονείται ετήσιο πρόγραμμα παρακολούθησης το
οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:
• Παρακολούθηση της κατάστασης διατήρησης των
οικοτόπων και των ειδών βάσει των Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ
και 79/409/ΕΟΚ, και ειδικότερα
• Παρακολούθηση της οικολογικής και χημικής κα−
τάστασης των επιφανειακών υδάτων και της χημικής
και ποσοτικής κατάστασης των υπογείων, βάσει της
Οδηγίας 2000/60/ΕΚ καθώς και την παρακολούθηση
της ποιότητας των υδάτων της λίμνης Κορώνειας βά−
σει της υπ’ αριθμ. 35308/1838/2005 κοινής υπουργικής
απόφασης (Β΄1416)
• Παρακολούθηση των πιέσεων που ασκούνται από
τις χρήσεις γης και άλλες δραστηριότητες
• Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της
εφαρμογής της διαχείρισης
Κάθε έτος συντάσσεται έκθεση με τα αποτελέσματα
και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της παρακο−
λούθησης.
3. Φύλαξη και επόπτευση
(α) Στα άρθρα 10 και 11 της υπ’ αριθμ. 49707/2007 από−
φασης του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (Β΄2408) προβλέπεται:
• ο σχεδιασμός και η εκπόνηση προγράμματος φύ−
λαξης της προστατευόμενης περιοχής, σε συνεργασία
με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και η ετήσια αξι−
ολόγηση της εφαρμογής του προγράμματος
• η υλοποίηση του προγράμματος επόπτευσης/φύλα−
ξης της προστατευόμενης περιοχής
(β) Η επόπτευση και φύλαξη διενεργείται βάσει σχε−
δίου, το οποίο επικαιροποιείται κάθε έτος. Το σχέδιο
συντάσσεται από τον υπεύθυνο του τομέα Φύλαξης/
Επόπτευσης σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του Το−
μέα Έρευνας, Παρακολούθησης και Γνωμοδοτήσεων
και υπογράφεται από τον Διευθυντή και τον Πρόεδρο
του ΔΣ του Φορέα. Στο Σχέδιο καθορίζονται ο αριθμός
των ατόμων, οι ώρες εργασίας τους, τα διατιθέμενα
μεταφορικά και λοιπά μέσα, οι διαδρομές, η διαδικασία
καταγραφής των παραβάσεων καθώς και η διαδικασία
ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών και υπηρεσιών για
τις εντοπιζόμενες παραβάσεις.
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(γ) Επιπλέον, εντάσσεται στο πρόγραμμα επόπτευσης/
φύλαξης η εποπτεία για την εφαρμογή των εκάστοτε
περιοριστικών όρων χρήσης νερού που εκδίδονται από
τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας−Θράκης.
4. Συνεργασίες και συμφωνίες, χορήγηση σήματος
ποιότητας, εισιτήρια
(α) Στα άρθρα 13 και 15 της υπ’ αριθμ. 49707/2007 από−
φασης του Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (Β΄2408) προβλέπεται:
• η έκδοση αδειών ξενάγησης
• η χορήγηση σήματος ποιότητας σε επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται εντός των προστατευόμενων αντι−
κειμένων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
που τίθενται στην κοινή υπουργική απόφαση Οριοθέτη−
σης, στον Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας και στο
Σχέδιο Διαχείρισης των προστατευόμενων αντικειμένων
του Φορέα Διαχείρισης
• ο σχεδιασμός και προώθηση ανταποδοτικών λει−
τουργιών του Φορέα
• ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η προώθηση επιβολής
τελών για την προστασία, εισιτηρίων κλπ.
• οι εξωτερικές συνεργασίες για την ανάθεση υπο−
στηρικτικών λειτουργιών του Φορέα Διαχείρισης.
(β) Επιπλέον των ανωτέρω, η λειτουργία του Κέντρου
Πληροφόρησης Απολλωνίας και του σχεδιαζόμενου Οι−
κομουσείου στον Άγιο Βασίλειο πραγματοποιείται από
το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης.
Η διατήρηση του τμήματος ενθυμίων−δώρων των προ−
αναφερομένων υποδομών πραγματοποιείται επίσης από
ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον Φορέα Διαχείρισης
προσωπικό. Ο καθορισμός των τιμών των ενθυμίων−
δώρων γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Φορέα Διαχείρισης κατόπιν εισήγησης του υπεύ−
θυνου του τομέα επικοινωνίας, προβολής, ενημέρωσης
και πληροφόρησης και του Διευθυντή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης απο−
φασίζει για την καθιέρωση εισιτηρίου στο Κέντρο Πλη−
ροφόρησης (και στο Οικομουσείο, όταν κατασκευασθεί
και λειτουργήσει) και τις οικοξεναγήσεις καθώς και για
το ύψος και τις κατηγορίες του αντιτίμου αυτού.
Δικαίωμα αίτησης χορήγησης σήματος συνεργασίας
με το Εθνικό Πάρκο έχουν επιχειρήσεις παροχής υπη−

ρεσιών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ευθύνης
των Δήμων Λαγκαδά, Βόλβης και Ωραιοκάστρου του
νομού Θεσσαλονίκης και των Δήμων Πολυγύρου και
Αριστοτέλη του νομού Χαλκιδικής.
Άρθρο 15 – Σχέδιο Δράσης
Το Σχέδιο Δράσης, το οποίο συνοδεύει το παρόν,
περιλαμβάνει άξονες παρέμβασης, στους οποίους εξει−
δικεύονται οι παρεμβάσεις, τα έργα, τα υποέργα και οι
δράσεις, καθώς και οι φάσεις, το κόστος, οι πηγές και
οι φορείς χρηματοδότησής τους, το χρονοδιάγραμμα
εκτέλεσης και οι φορείς υλοποίησής τους.
Οι βασικοί άξονες παρεμβάσεων για τη διατήρηση των
αντικειμένων που προστατεύονται είναι: η διαχείριση
των οικοτόπων, των ειδών, της βόσκησης, των γεωργι−
κών εκτάσεων/γεωργικής δραστηριότητας, των υδατι−
κών πόρων, των εδαφικών πόρων, η φύλαξη/επόπτευση,
η επικοινωνία, η ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού,
η διαχείριση−διακίνηση επισκεπτών, η προώθηση δρα−
στηριοτήτων οικοτουριστικής ανάπτυξης, η διαμόρφωση
προγραμμάτων κατάρτισης, η εξασφάλιση για κτίρια,
υποδομές, εξοπλισμό, η διοίκηση/δημόσιες σχέσεις/συ−
νεργασίες, το πρόγραμμα παρακολούθησης, καθώς και
οι παρεμβάσεις και οι δράσεις του προγράμματος «Απο−
κατάσταση λίμνης Κορώνειας, Ν. Θεσσαλονίκης». Η συ−
νοπτική παρουσίαση του προγράμματος των παραπάνω
παρεμβάσεων καθώς και η προτεραιότητα υλοποίησής
τους παρατίθεται στον Πίνακα 3 του Παραρτήματος Ι,
δ της παρούσας.
Άρθρο 16
Σύμφωνα με την περ. ε του άρθρου 4 του ν. 3937/2011
(Α΄60), το παρόν σχέδιο διαχείρισης ισχύει για χρονι−
κό διάστημα πέντε (5) ετών. Αν η πενταετία παρέλθει
χωρίς να εγκριθεί νέο σχέδιο διαχείρισης, η ισχύς του
υφισταμένου σχεδίου παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι
την έγκριση του νέου σχεδίου.
Άρθρο 17
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
της παρούσας τα ακόλουθα Παραρτήματα Ι και ΙΙ.
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ƴƧƵƧƵƷƬưƧ ƭ
Į. ƮǏǈĲǀǏǈĮ ǎǏǈǎǇƿĲǆıǆǐ
Ƨ) ƪǁįǆ
ǐ ıǆǋĮǌĲǈǉƾ ȺĮǏǑįƾĲǈĮ ǉĮǈ ǑįǏǗǃǈĮ İǁįǆ ǌǎǎǘǌĲĮǈ ĲĮ ĮǌĮȺĮǏĮǄǗǋİǌĮ İǁįǆ ıĲǎ
ƪǇǌǈǉǗ ƴƾǏǉǎ ĲĮ ǎȺǎǁĮ ǉƾǌǎǑǌ ǒǏǀıǆ Ĳǔǌ İǌįǈĮǈĲǆǋƾĲǔǌ Ĳǆǐ 1 (Ƨ) ǉĮǈ :
9

ǒĮǏĮǉĲǆǏǁǅǎǌĲĮǈ ǔǐ ȺĮǄǉǎıǋǁǔǐ ĮȺİǈǊǎǘǋİǌĮ İǁįǆ ǃƾıİǈ Ĳǔǌ ǉǏǈĲǆǏǁǔǌ ǉĮǈ Ĳǔǌ
İȺǈǉĮǈǏǎȺǎǈǎǘǋİǌǔǌ ǉĮĲĮǊǗǄǔǌ Ĳǔǌ įǈİǇǌǙǌ ǎǏǄĮǌǈıǋǙǌ Bird Life International
ǉĮǈ IUCN.

9

ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǎǘǌĲĮǈ ǔǐ ǉǏǈĲǀǏǈĮ ĮȺǗ Ĳǆǌ ƪƪ ǉĮǈ Ĳǆǌ Bird Life International ǄǈĮ Ĳǎǌ
ǒĮǏĮǉĲǆǏǈıǋǗ Ĳǆǐ ȺİǏǈǎǒǀǐ ǔǐ ƶǆǋĮǌĲǈǉǀ ƴİǏǈǎǒǀ ǄǈĮ ĲĮ ƴǎǑǊǈƾ (Important Bird
Area – IBA) ǉĮǈ ƫǙǌǆ ƪǈįǈǉǀǐ ƴǏǎıĲĮıǁĮǐ (ıİ İĳĮǏǋǎǄǀ Ĳǆǐ ƳįǆǄǁĮǐ 79/409)

ƷĮ İǁįǆ ȺǎǑ ȺǊǆǏǎǘǌ Ĳǈǐ ȺǏǎĮǌĮĳİǏǗǋİǌİǐ ȺǏǎǖȺǎǇƿıİǈǐ ǄǈĮ Ĳǆ Ǌǁǋǌǆ ƨǗǊǃǆ
ȺĮǏǎǑıǈƾǅǎǌĲĮǈ ıĲǎǌ ȺǁǌĮǉĮ 1 ȺǎǑ ĮǉǎǊǎǑǇİǁ.

ƴǁǌĮǉĮǐ 1. ƧǌĮȺĮǏĮǄǗǋİǌĮ İǁįǆ ĲǎǑ ƪǇǌǈǉǎǘ ƴƾǏǉǎǑ ƮǎǏǙǌİǈĮǐ – ƨǗǊǃǆǐ, ȺǎǑ
ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǎǘǌ ǔǐ İǌįǈĮǁĲǆǋĮ Ĳǈǐ ȺİǏǈǋİĲǏǈǉƾ Ĳǆǐ Ưǁǋǌǆǐ ƨǗǊǃǆǐ
ǑǄǏǎĲǎȺǈǉƿǐ İǉĲƾıİǈǐ ǉĮǈ Ĳǎ İǁįǎǐ Ĳǆǐ ǒǏǀıǆǐ ȺǎǑ ǉƾǌǎǑǌ.

ƪǁįǎǐ

Ʈǎǈǌǀ
ƳǌǎǋĮıǁĮ

ƹǏǀıǆ
ƧǌĮȺĮǏĮǄǔǄǀ ƷǏǎĳǎǊǆǓǁĮ ƶĲƾǇǋİǑıǆ

Tachybaptus
ruficollis

(ƮǎǉǉǈǌǗǊĮǈǋǎ)
ƱĮǌǎǃǎǑĲǆǒĲƾǏǈ

ƹ

ƹ

Phalacrocorax
carbo

(ƪǑǏǔȺĮǕǉǗǐ)
ƮǎǏǋǎǏƾǌǎǐ

ƹ

ƹ

Phalacrocorax
pygmeus

ƯĮǄǄǗǌĮ

ƹ

ƹ

Ixobrychus
minutus

(ƪǑǏǔȺĮǕǉǗǐ)
ưǈǉǏǎĲıǈǉǌǈƾǐ

ƹ

ƹ

Nycticorax
nycticorax

(ƮǎǈǌǗǐ)
ƱǑǒĲǎǉǗǏĮǉĮǐ

ƹ

ƹ

ƹ

Ardeolla
ralloides

(ƲĮǌǇǗǐ)
ƮǏǑȺĲǎĲıǈǉǌǈƾǐ

ƹ

ƹ

ƹ

Egretta
garzetta

(ƮǎǈǌǗǐ)
ƯİǑǉǎĲıǈǉǌǈƾǐ

ƹ

ƹ

Ardea cinerea

ƶĲĮǒĲǎĲıǈǉǌǈƾǐ

ƹ

ƹ

Ardea
purpurea

ƴǎǏĳǑǏǎĲıǈǉǌǈƾǐ

ƹ

ƹ

ƹ
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ƪǁįǎǐ

Ʈǎǈǌǀ
ƳǌǎǋĮıǁĮ

ƹǏǀıǆ
ƧǌĮȺĮǏĮǄǔǄǀ ƷǏǎĳǎǊǆǓǁĮ ƶĲƾǇǋİǑıǆ

Ciconia nigra

ưĮǘǏǎǐ
ƴİǊĮǏǄǗǐ

ƹ

ƹ

Ciconia
ciconia

ƯİǑǉǗǐ
ƴİǊĮǏǄǗǐ

ƹ

ƹ

Plegadis
falcinellus

(ƪǑǏĮıǈĮĲǈǉǀ)
ƹĮǊǉǗǉǎĲĮ

ƹ

ƹ

Platalea
leucorodia

(ƪǑǏĮıǈĮĲǈǉǀ)
ƹǎǑǊǈĮǏǎǋǘĲĮ

ƹ

ƹ

ƹ

Tadorna
tadorna

ƨĮǏǃƾǏĮ

ƹ

ƹ

ƹ

Anas
platyrhynchos

ƴǏĮıǈǌǎǉƿĳĮǊǆ
ƴƾȺǈĮ

ƹ

ƹ

ƹ

Anas
querquedula

(ƪǑǏǔȺĮǕǉǀ)
ƶĮǏıƿǊĮ

ƹ

ƹ

ƹ

Aythya
nyroca

(ƪǑǏǔȺĮǕǉǆ)
ƨĮǊĲǗȺĮȺǈĮ

ƹ

ƹ

ƹ

Haliaeetus
albicilla

(ƪǑǏǔȺĮǕǉǗǐ)
ĬĮǊĮııĮİĲǗǐ

ƹ

ƹ

Circus
aeruginosus

ƮĮǊĮǋǗǉǈǏǉǎǐ

ƹ

ƹ

ƹ

Himantopus
himantopus

ƮĮǊĮǋǎǉĮǌƾǐ

ƹ

ƹ

ƹ

Recurvirostra
avosetta

(ƪǑǏǔȺĮǕǉǀ)
ƧǃǎǉƿĲĮ

ƹ

ƹ

ƹ

ƨ) ƹǔǏǈǉǗǐ ȺǏǎıįǈǎǏǈıǋǗǐ İǌįǈĮǈĲǀǋĮĲǔǌ Ĳǔǌ ıǆǋĮǌĲǈǉǙǌ İǈįǙǌ ǎǏǌǈǇǎȺĮǌǁįĮǐ
ƷĮ İǌįǈĮǈĲǀǋĮĲĮ Ĳǔǌ ǏǆǒǙǌ ǌİǏǙǌ ǋİ ǑįǏǗǃǈĮ ĳǑĲƾ, Ĳǔǌ ǉĮǊĮǋǙǌǔǌ, Ĳǔǌ İǊǔįǙǌ
ǉĮǈ ǉĮĲĮǉǊǑǅǗǋİǌǔǌ İǉĲƾıİǔǌ, ȺǎǑ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǎǘǌĲĮǈ ĮȺǗ ĲĮ İǁįǆ ǄǈĮ ĮǌĮȺĮǏĮǄǔǄǀ,
ĲǏǎĳǎǊǆǓǁĮ, ĮǌƾȺĮǑıǆ, ıĲǆ Ǌǁǋǌǆ ƨǗǊǃǆ ǉĮĲĮǌƿǋǎǌĲĮǈ ıĲǆ ǌǗĲǈĮ, įǑĲǈǉǀ ǉĮǈ
ĮǌĮĲǎǊǈǉǀ ǗǒǇǆ ĮǑĲǀǐ.
Ƴǈ ǒĮǏĲǎǄǏĮĳǆǋƿǌǎǈ ĲǘȺǎǈ ǎǈǉǎĲǗȺǔǌ ȺǎǑ İǋȺǁȺĲǎǑǌ ıĲĮ İǌįǈĮǈĲǀǋĮĲĮ Ĳǔǌ İǈįǙǌ
ǎǏǌǈǇǎȺĮǌǁįĮǐ ĲǎǑ ƴǁǌĮǉĮ 1 ǉĮǈ
ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǎǘǌĲĮǈ ǄǈĮ Ĳǆǌ ǎǏǈǎǇƿĲǆıǆ ǉĮǈ
ǒǔǏǎǇƿĲǆıǆ Ĳǔǌ ȺǑǏǀǌǔǌ ĮȺǗǊǑĲǆǐ ȺǏǎıĲĮıǁĮǐ İǁǌĮǈ ǎǈ:


ƸǄǏǎǁ ǋİıǎǄİǈĮǉǎǁ ǊİǈǋǙǌİǐ ǋİ ǑǓǆǊƿǐ ȺǗİǐ ǉĮǈ ǃǎǘǏǊĮ (MolinioHoloschoenion) (ǉǔį. Natura 6420, ǎǈǉǗĲǎȺǎǐ ƴĮǏĮǏĲǀǋĮĲǎǐ ƭ Ĳǆǐ ƳįǆǄǁĮǐ
92/43/ƪƳƮ)



Ƴǈ ǉĮǊĮǋǙǌİǐ (ǉǔįǈǉǗǐ 72Ƨ0, ǎǈǉǗĲǎȺǎǐ İǉĲǗǐ ƴĮǏĮǏĲǀǋĮĲǎǐ ƭ Ĳǆǐ ƳįǆǄǁĮǐ
92/43/ƪƳƮ)
23
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ƴĮǏǗǒǇǈĮ įƾıǆ – ıĲǎƿǐ ǉĮǈ ǊǗǒǋİǐ (Nerio-Tamariceteae ǉĮǈ Securinegion
tinctoriae) (ǉǔį. Natura 92D0, ǎǈǉǗĲǎȺǎǐ ƴĮǏĮǏĲǀǋĮĲǎǐ ƭ Ĳǆǐ ƳįǆǄǁĮǐ
92/43/ƪƳƮ)



Ʃƾıǆ - ıĲǎƿǐ ǋİ Salix alba ǉĮǈ Populus alba (ǉǔį. Natura 92A0, ǎǈǉǗĲǎȺǎǐ
ƴĮǏĮǏĲǀǋĮĲǎǐ ƭ Ĳǆǐ ƳįǆǄǁĮǐ 92/43/ƪƳƮ)



Ʃƾıǆ Platanus orientalis ǉĮǈ Liquidambar orientalis (Platanion orientalis) (ǉǔį.
Natura 92C0, ǎǈǉǗĲǎȺǎǐ ƴĮǏĮǏĲǀǋĮĲǎǐ ƭ Ĳǆǐ ƳįǆǄǁĮǐ 92/43/ƪƳƮ)

ǐ Ǐǆǒƾ İǌįǈĮǈĲǀǋĮĲĮ ǌǎǎǘǌĲĮǈ ĲĮ İǌįǈĮǈĲǀǋĮĲĮ Ĳǆǐ ȺĮǏƾǊǈĮǐ (ȺĮǏǗǒǇǈĮǐ ǅǙǌǆǐ –
littoral zone) Ĳǆǐ Ǌǁǋǌǆǐ. īǈĮ Ĳǆǌ ǎǏǈǎǇƿĲǆıǆ Ĳǔǌ ǏǆǒǙǌ ǑįƾĲǔǌ ȺǏǎǐ Ĳǎ İıǔĲİǏǈǉǗ
Ĳǆǐ ȺİǏǈǋƿĲǏǎǑ Ĳǆǐ Ǌǁǋǌǆǐ ĲĮ ǉǏǈĲǀǏǈĮ İǁǌĮǈ:


ǆ ǒǏǀıǆ Ĳǔǌ İǌįǈĮǈĲǆǋƾĲǔǌ ĮȺǗ ĲĮ İǁįǆ ĲǎǑ ƴǁǌĮǉĮ 1



ǆ ǉĮĲĮǌǎǋǀ Ĳǔǌ ǈıǎǃĮǇǙǌ ǉĮǋȺǘǊǔǌ (ǉĮǇǎǏǈıǋǗǐ ȺĮǏƾǊǈĮǐ ǅǙǌǆǐ).



ǆ ȺĮǏǎǑıǁĮ Ĳǔǌ ǑįǏǗǃǈǔǌ ǋĮǉǏǗĳǑĲǔǌ (ǉĮǇǎǏǈıǋǗǐ ȺĮǏƾǊǈĮǐ ǅǙǌǆǐ). ǐ
ǑįǏǗǃǈĮ ǋĮǉǏǗĳǑĲĮ ǎǏǁǅǎǌĲĮǈ ĮǑĲƾ ȺǎǑ İǁǌĮǈ İǁĲİ ǏǈǅǔǋƿǌĮ ǉĮǈ ǃǑǇǈıǋƿǌĮ ıĲǎ
ǌİǏǗ İǁĲİ ǏǈǅǔǋƿǌĮ ǉĮǈ ǋİ İȺǈȺǊƿǎǌĲĮ ıĲǎ ǌİǏǗ ĳǘǊǊĮ. ƶĲǆ Ǌǁǋǌǆ ƨǗǊǃǆ ĲĮ
ǑįǏǗǃǈĮ ǋĮǉǏǗĳǑĲĮ ĮǌĮȺĲǘııǎǌĲĮǈ ıİ ǃƾǇǆ ƿǔǐ 4 m ǋİ ǉǘǏǈİǐ ȺİǏǈǎǒƿǐ
İǍƾȺǊǔıǆǐ Ĳǆ įǑĲǈǉǀ, ĮǌĮĲǎǊǈǉǀ ǉĮǈ ǌǗĲǈĮ ȺĮǏƾǊǈĮ ǅǙǌǆ Ĳǆǐ. ƶĲǆ Ǌǁǋǌǆ
ƮǎǏǙǌİǈĮ, ǊǗǄǔ Ĳǆǐ ıǆǋĮǌĲǈǉǀǐ ǑȺǎǃƾǇǋǈıǆǐ Ĳǔǌ ǊİǈĲǎǑǏǄǈǙǌ Ĳǆǐ, ĲĮ ǑįǏǗǃǈĮ
ǋĮǉǏǗĳǑĲĮ ƿǒǎǑǌ İǍĮĳĮǌǈıǇİǁ.

ƴǏǎǖȺǎǇƿıİǈǐ ǄǈĮ Ĳǎǌ İȺĮǌĮȺǏǎıįǈǎǏǈıǋǗ Ĳǆǐ ǎǏǈǎǇƿĲǆıǆǐ Ĳǔǌ ȺǑǏǀǌǔǌ ĮȺǗǊǑĲǆǐ
ȺǏǎıĲĮıǁĮǐ:
¾ Ƭ ȺĮǏĮǉǎǊǎǘǇǆıǆ Ĳǔǌ İǈįǙǌ ĲǎǑ ƴǁǌĮǉĮ 1 ǔǐ ȺǏǎǐ Ĳǆǌ ǒǏǀıǆ Ĳǔǌ
İǌįǈĮǈĲǆǋƾĲǔǌ (ĮǌĮȺĮǏĮǄǔǄǀ, ĲǏǎĳǎǊǆǓǁĮ, ıĲƾǇǋİǑıǆ)
¾ Ƭ ĮȺİǈǉǗǌǈıǆ ĲǎǑ ĮǌƾǄǊǑĳǎǑ ǋİ Ĳǈǐ ǈıǎǃĮǇİǁǐ Ĳǆǐ Ǌǁǋǌǆǐ (İȺǈǉĮǈǏǎȺǎǁǆıǆ Įǌƾ
5İĲǁĮ)
¾ Ƴǈ ǋİĲǏǀıİǈǐ Ĳǆǐ ıĲƾǇǋǆǐ Ĳǆǐ Ǌǁǋǌǆǐ, ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ İȺǎǒǈǉƿǐ ǋİĲǏǀıİǈǐ/ƿĲǎǐ
(ĮȺǗǉĲǆıǆ ǒǏǎǌǎıİǈǏǙǌ įǈĮǉǘǋĮǌıǆǐ ıĲƾǇǋǆǐ)
¾ ǆ ȺĮǏĮǉǎǊǎǘǇǆıǆ Ĳǔǌ ǑįǏǗǃǈǔǌ ǋĮǉǏǗĳǑĲǔǌ (Įǌƾ 3İĲǁĮ)
¾ ǆ ȺĮǏĮǉǎǊǎǘǇǆıǆ Ĳǆǐ įǎǋǀǐ ǉĮǈ ƿǉĲĮıǆǐ Ĳǔǌ ǉĮǊĮǋǙǌǔǌ
¾ ǆ ȺĮǏĮǉǎǊǎǘǇǆıǆ Ĳǔǌ ǑǄǏǎĲǎȺǈǉǙǌ ǎǈǉǎĲǗȺǔǌ ȺİǏǈǋİĲǏǈǉƾ Ĳǔǌ ǊǈǋǌǙǌ
Ƴǈ ȺǏǎĲİǈǌǗǋİǌİǐ ıĲǎ ȺĮǏǗǌ ƶǒƿįǈǎ ǅǙǌİǐ ĮȺĮǄǗǏİǑıǆǐ ĮǊǈİǁĮǐ ıĲǆ Ǌǁǋǌǆ ƨǗǊǃǆ
İǋȺİǏǈƿǒǎǌĲĮǈ ıĲǎǑǐ ȺǏǎĲİǈǌǗǋİǌǎǑǐ ȺǑǏǀǌİǐ ĮȺǗǊǑĲǆǐ ȺǏǎıĲĮıǁĮǐ (ƹƾǏĲǆǐ 2,
ƴĮǏ/ǋĮ ƭƭ) ǉĮǇǙǐ ĲĮ Ǐǆǒƾ ǌİǏƾ ǋİ ǑįǏǗǃǈĮ ǋĮǉǏǎĳǑĲǈǉǀ ǃǊƾıĲǆıǆ ĮȺǎĲİǊǎǘǌ
ĲǗȺǎǑǐ ĮǌĮȺĮǏĮǄǔǄǀǐ ȺǎǊǊǙǌ İǈįǙǌ ǓĮǏǈǙǌ.

47561

47562
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ǃ. ƳǏǈǎǇƿĲǆıǆ ȺǑǏǀǌǔǌ ĮȺǗǊǑĲǆǐ ȺǏǎıĲĮıǁĮǐ
ƴǁǌĮǉĮǐ 2. ƶǑǌĲİĲĮǄǋƿǌİǐ ǎǏǈǎǇƿĲǆıǆǐ Ĳǔǌ ȺǑǏǀǌǔǌ ĮȺǗǊǑĲǆǐ ȺǏǎıĲĮıǁĮǐ ıĲǆ
Ǌǁǋǌǆ ƨǗǊǃǆ
ƶǆǋİǁĮ

ƶǑǌĲİĲĮǄǋƿǌİǐ ıǆǋİǁǔǌ, ƪīƶƧ ‘87
X

Y

1

447448,4827

4504404,515

2

446395,5507

4501581,583

3

450051,3372

4500772,875

4

452655,7703

4501714,69

5

455247,3046

4501883,156

6

458755,7143

4500501,747

7

463768,6056

4499331,856

8

464511,4517

4501703,247

Ǆ. ƶǑǋȺǊǆǏǔǋĮĲǈǉƾ ıĲǎǈǒİǁĮ ǉĮĲƾ Ĳǆ įǈĮįǈǉĮıǁĮ ǒǎǏǀǄǆıǆǐ ƾįİǈĮǐ ǄǈĮ
ƾıǉǆıǆ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮǐ

ƴİǏǁȺĲǔıǆ Ƨ: ƪȺǈıĲǆǋǎǌǈǉǀ ƿǏİǑǌĮ
Ƨ1. ƶĲǆǌ ȺİǏǁȺĲǔıǆ İǏİǑǌǆĲǈǉǙǌ ȺǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ ǀ İǏǄĮıǈǙǌ ǎǈ ǎȺǎǁİǐ ǑǊǎȺǎǈǎǘǌĲĮǈ
ıĲǎ ȺǊĮǁıǈǎ ıȺǎǑįǙǌ Ĳǔǌ İǏİǑǌǆĲǈǉǙǌ ǈįǏǑǋƾĲǔǌ Ĳǆǐ ǒǙǏĮǐ ǀ Ĳǆǐ ĮǊǊǎįĮȺǀǐ ǀ
İǏİǑǌǙǌ ȺǎǑ ǑǊǎȺǎǈǎǘǌĲĮǈ ĮȺǗ ĮǌĮǄǌǔǏǈıǋƿǌǎǑǐ įǈİǇǌİǁǐ ȺİǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǉǎǘǐ
ĳǎǏİǁǐ ǉĮǈ ƳǏǄĮǌǈıǋǎǘǐ ǀ ĮȺǗ ưǆ ƮǑǃİǏǌǆĲǈǉƿǐ ƴİǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǉƿǐ ƳǏǄĮǌǙıİǈǐ
Ĳǆǐ ǒǙǏĮǐ ǉĮǈ Ĳǆǐ ĮǊǊǎįĮȺǀǐ, ĮȺǗ ĮǏǋǗįǈİǐ ǑȺǆǏİıǁİǐ ǀ İǏİǑǌǆĲǈǉǎǘǐ ĳǎǏİǁǐ ǀ
ƾǊǊĮ ĳǑıǈǉƾ ǉĮǈ ǌǎǋǈǉƾ ȺǏǗıǔȺĮ ǀ ıĲĮ ȺǊĮǁıǈĮ ȺǏǗĲĮıǆǐ İǏİǑǌǆĲǈǉǙǌ
ȺǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ
ǄǈĮ
ƿǌĲĮǍǆ
Ĳǆǐ
ƿǏİǑǌĮǐ
ıİ
ȺǏǎǄǏƾǋǋĮĲĮ
İǁĲİ
ıǑǄǒǏǆǋĮĲǎįǎĲǎǘǋİǌĮ İǁĲİ ǒǏǆǋĮĲǎįǎĲǎǘǋİǌĮ ǋǗǌǎ ĮȺǗ İǇǌǈǉǎǘǐ ȺǗǏǎǑǐ ǎ
įǈİǍƾǄǔǌ Ĳǆǌ ƿǏİǑǌĮ ĳǎǏƿĮǐ ǑȺǎǒǏİǎǘĲĮǈ ǌĮ ǒǎǏǆǄİǁ ıĲǎǌ ĭǎǏƿĮ ƩǈĮǒİǁǏǈıǆǐ
ƿǉǇİıǆ ǋİ ĲĮ ĮȺǎĲİǊƿıǋĮĲĮ Ĳǆǐ ƿǏİǑǌĮǐ.
Ƨ2. (i) ƶĲǆǌ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ ȺĮǏĮıĲİǁ ĮǌƾǄǉǆ ǄǈĮ Ĳǆ įǈİǍĮǄǔǄǀ İȺǈıĲǆǋǎǌǈǉǙǌ
İǏİǑǌǙǌ ǊǗǄǔ İǉĲƾǉĲǔǌ ǄİǄǎǌǗĲǔǌ ȺǎǑ ıǑǌįƿǎǌĲĮǈ ǋİ ĳĮǈǌǗǋİǌĮ ǉĮǈ
İǌƿǏǄİǈİǐ ȺǎǑ ƿǒǎǑǌ İȺǈȺĲǙıİǈǐ ıĲĮ ȺǏǎıĲĮĲİǑǗǋİǌĮ ĮǌĲǈǉİǁǋİǌĮ, ĲĮ
İǌįǈĮĳİǏǗǋİǌĮ ĳǑıǈǉƾ ǀ ǌǎǋǈǉƾ ȺǏǗıǔȺĮ ıǑǌǎįİǘǎǑǌ Ĳǆǌ ĮǁĲǆıǆ ǋİ
İȺǈıĲǆǋǎǌǈǉǀ ĲİǉǋǆǏǁǔıǆ Ĳǆǐ ĮǌĮǄǉĮǈǗĲǆĲĮǐ įǈİǍĮǄǔǄǀǐ Ĳǆǐ ƿǏİǑǌĮǐ, Ƴ
ĭǎǏƿĮǐ ƩǈĮǒİǁǏǈıǆǐ ǒǎǏǆǄİǁ Ĳǆǌ ƾįİǈĮ İǌĲǗǐ ĲİııƾǏǔǌ (ǆǋİǏǙǌ).
(ii) ƶİ ȺİǏǈȺĲǙıİǈǐ ıǎǃĮǏǙǌ İǉĲƾǉĲǔǌ ǄİǄǎǌǗĲǔǌ (ǗȺǔǐ Ⱥ.ǒ. ǋĮǅǈǉǎǁ ǇƾǌĮĲǎǈ
İǈįǙǌ ȺĮǌǁįĮǐ, ǄİǌǈǉİǑǋƿǌǎǑ ĳĮǈǌǎǋƿǌǎǑ ƿǌĲǎǌǆǐ ǏǘȺĮǌıǆǐ), ǗȺǎǑ ĮȺĮǈĲİǁĲĮǈ
ƾǋİıǆ įǈİǍĮǄǔǄǀ ƿǏİǑǌĮǐ, ǆ ĮǁĲǆıǆ ǄǁǌİĲĮǈ İǁĲİ ĲǆǊİĳǔǌǈǉƾ İǁĲİ İȺǈĲǗȺǎǑ ıĲĮ
ǄǏĮĳİǁĮ ĲǎǑ ĭǎǏƿĮ ƩǈĮǒİǁǏǈıǆǐ, ǎ ǎȺǎǁǎǐ ǒǎǏǆǄİǁ ƾǋİıĮ Ĳǆǌ ƾįİǈĮ. ƶĲǆ
įǈİǌƿǏǄİǈĮ Ĳǆǐ ƿǏİǑǌĮǐ ȺĮǏǁıĲĮĲĮǈ ǋƿǊǎǐ ĲǎǑ İȺǈıĲǆǋǎǌǈǉǎǘ ȺǏǎıǔȺǈǉǎǘ ĲǎǑ
ĭǎǏƿĮ ƩǈĮǒİǁǏǈıǆǐ. TĮ ĮȺǎĲİǊƿıǋĮĲĮ Ĳǆǐ ƿǏİǑǌĮǐ ǄǈĮ Ĳǈǐ ȺİǏǈȺĲǙıİǈǐ Į) ǉĮǈ ǃ)
ǉǎǈǌǎȺǎǈǎǘǌĲĮǈ ıĲǎǌ ĭǎǏƿĮ ƩǈĮǒİǁǏǈıǆǐ.
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ƴİǏǁȺĲǔıǆ ƨ: ƬǋİǏǀıǈİǐ İȺǈıǉƿǓİǈǐ
ƨ1. ƬǋİǏǀıǈĮ İȺǁıǉİǓǆ ǄǈĮ ȺĮǏĮĲǀǏǆıǆ Ĳǆǐ ĳǘıǆǐ ǉĮǈ ȺİǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǉǀ İǉȺĮǁįİǑıǆ.
Ƭ ĮįİǈǎįǗĲǆıǆ ĮĳǎǏƾ ıĲǈǐ ǆǋİǏǀıǈİǐ İȺǈıǉƿǓİǈǐ ǋİ ıǉǎȺǗ Ĳǆǌ ȺİǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǉǀ
İǉȺĮǁįİǑıǆ, Ĳǆǌ ȺĮǏĮĲǀǏǆıǆ Ĳǆǐ ĳǘıǆǐ ǉĮǈ Ĳǆǌ ǀȺǈĮ ĮǌĮǓǑǒǀ ǄǈĮ Ĳǆ ƫǙǌǆ Ƨ, İǉĲǗǐ
Ĳǔǌ ȺǑǏǀǌǔǌ ĮȺǗǊǑĲǆǐ ȺǏǎıĲĮıǁĮǐ ıĲǎǑǐ ǎȺǎǁǎǑǐ įİǌ İȺǈĲǏƿȺİĲĮǈ ǆ ıǑǄǉİǉǏǈǋƿǌǆ
įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮ. īǈĮ Ĳǆǌ ƾıǉǆıǆ Ĳǆǐ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮǐ ıĲǈǐ ǅǙǌİǐ ƨ ǉĮǈ ī įİǌ ĮȺĮǈĲİǁĲĮǈ
ĮįİǈǎįǗĲǆıǆ.
(i) ƶĲǆǌ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ǄǈĮ Ĳǆǌ ȺİǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǉǀ İǉȺĮǁįİǑıǆ ȺǎǑ ĮıǉİǁĲĮǈ ǎǏǄĮǌǔǋƿǌĮ
ĮȺǗ ĲĮ ıǒǎǊİǁĮ Ĳǆǐ Ƨ’ƨƾǇǋǈĮǐ ǉĮǈ ƨ’ ƨƾǇǋǈĮǐ ƪǉȺĮǁįİǑıǆǐ ǀ ıĲǆǌ ȺİǏǁȺĲǔıǆ
ǎǏǄĮǌǔǋƿǌǔǌ ǍİǌĮǄǀıİǔǌ ȺǎǑ įǈİǌİǏǄǎǘǌĲĮǈ ĮȺǗ ĲǎǑǏǈıĲǈǉǎǘǐ ȺǏƾǉĲǎǏİǐ ǀ
ıǑǊǊǗǄǎǑǐ ǀ ıǔǋĮĲİǁĮ ǀ ƾǊǊǎǑǐ ĳǎǏİǁǐ ǎ ǑȺİǘǇǑǌǎǐ ǍİǌĮǄǀıİǔǌ ĲǎǑ ĭƩ
İǌǆǋİǏǙǌİǈ Ĳǎǌ ƩǈİǑǇǑǌĲǀ ǉĮǈ ĮǌĮǊĮǋǃƾǌİǈ Ĳǆǌ ǑǊǎȺǎǁǆıǆ Ĳǆǐ įǈĮįǈǉĮıǁĮǐ
ǍİǌƾǄǆıǆǐ ĲǎǑ İǌįǈĮĳİǏǗǋİǌǎǑ įǈǎǏǄĮǌǔĲǀ Ĳǆǐ İȺǁıǉİǓǆǐ. īǈĮ Ĳǎǌ ıǉǎȺǗ ĮǑĲǗ
ǆ ĮǌǔĲƿǏǔ įǈĮįǈǉĮıǁĮ ĮȺǎĳĮıǁǅİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎ Ʃƶ ĲǎǑ ĭƩ ǉĮǈ İǉǒǔǏǎǘǌĲĮǈ ǎǈ
ıǒİĲǈǉƿǐ ĮǏǋǎįǈǗĲǆĲİǐ ıĲǎ ȺǊĮǁıǈǎ ĲǎǑ ǉĮǌǎǌǈıǋǎǘ ǊİǈĲǎǑǏǄǁĮǐ ĲǎǑ Ʃƶ. Ƴ
ǑȺİǘǇǑǌǎǐ ĲǎǑ ĭƩ ǉĮĲĮǄǏƾĳİǈ ıĲĮ İǈįǈǉƾ ƿǌĲǑȺĮ Ĳǆǌ İǉƾıĲǎĲİ ǍİǌƾǄǆıǆ ǉĮǈ
İǌǆǋİǏǙǌİǈ ĲĮ ĮǌĲǁıĲǎǈǒĮ ȺİįǁĮ Ĳǆǐ ƨƩ ĲǎǑ ĭƩ, ıĲǎ ȺǊĮǁıǈǎ Ĳǆǐ
ȺĮǏĮǉǎǊǎǘǇǆıǆǐ Ĳǆǐ ıǑǄǉİǉǏǈǋƿǌǆǐ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮǐ.
(ii) ƶĲǆǌ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ǋİǋǎǌǔǋƿǌǔǌ İȺǈıǉİȺĲǙǌ ǗȺǎǑ įİǌ ǋȺǎǏİǁ ǌĮ ȺǏĮǄǋĮĲǎȺǎǈǆǇİǁ
ǍİǌƾǄǆıǆ ĮȺǗ Ĳǎ ȺǏǎıǔȺǈǉǗ ĲǎǑ ĭƩ, ǎ/ǎǈ İǌįǈĮĳİǏǗǋİǌǎǐ/ǎǈ ǑȺǎǃƾǊǊǎǑǌ
ĮǁĲǆǋĮ İȺǈĲǗȺǎǑ ıĲĮ ǄǏĮĳİǁĮ ĲǎǑ ĭƩ ǀ ıĲǎ ƮƿǌĲǏǎ ƴǊǆǏǎĳǗǏǆıǆǐ. Ƭ ƾįİǈĮ ǇĮ
ǒǎǏǆǄİǁĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ ƩǈİǑǇǑǌĲǀ ǀ ıİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ĮȺǎǑıǁĮǐ ĲǎǑ ĮȺǗ Ĳǎǌ ǑȺİǘǇǑǌǎ
İȺǈıĲǆǋǎǌǈǉǎǘ ȺǏǎıǔȺǈǉǎǘ ıİ ıǑǌİǏǄĮıǁĮ ǋİ Ĳǎǌ ǑȺİǘǇǑǌǎ ǍİǌĮǄǀıİǔǌ ǉĮǈ
ĳǘǊĮǍǆǐ/İȺǗȺĲİǑıǆǐ.
ƨ2. ƴİǏǈǀǄǆıǆ ıĲǆ Ǌǁǋǌǆ ƨǗǊǃǆ
Ƴǈ ǉƾĲǎǒǎǈ Ĳǔǌ ȺǊǔĲǙǌ ǋƿıǔǌ ȺǎǑ İǌįǈĮĳƿǏǎǌĲĮǈ ǌĮ ĮıǉǀıǎǑǌ Ĳǆ ıǑǄǉİǉǏǈǋƿǌǆ
įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮ ǇĮ ȺǏƿȺİǈ ǌĮ ǊƾǃǎǑǌ Ĳǈǐ ĮǉǗǊǎǑǇİǐ ƾįİǈİǐ ĮȺǗ Ĳǎǌ ĭƩ.
1. ƟįİǈĮ ǄǈĮ Ĳǆǌ ƾıǉǆıǆ Ĳǆǐ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮǐ
1. ƟįİǈĮ ȺǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ ȺİǏǈǀǄǆıǆǐ
(i)

īǈĮ Ĳǆǌ ƿǉįǎıǆ ƾįİǈĮǐ ƾıǉǆıǆǐ Ĳǆǐ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮǐ ǎǈ İǌįǈĮĳİǏǗǋİǌǎǈ ǇĮ
ǉĮĲĮǇƿıǎǑǌ ĮǁĲǆǋĮ ıĲǎǌ ĭƩ. Ʒǎ ĮǁĲǆǋĮ ǇĮ ıǑǌǎįİǘİĲĮǈ ĮȺǗ ĳƾǉİǊǎ ıĲǎǌ ǎȺǎǁǎ
ǇĮ ȺİǏǈƿǒǎǌĲĮǈ ĲĮ ĮǉǗǊǎǑǇĮ ıĲǎǈǒİǁĮ:
-

ǎ ĲǘȺǎǐ ĲǎǑ ıǉƾĳǎǑǐ ȺǎǑ ǇĮ ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǆǇİǁ, ǎ ǋƿǄǈıĲǎǐ ĮǏǈǇǋǗǐ Ĳǔǌ
ĮĲǗǋǔǌ, ǆ įǈĮįǏǎǋǀ, ǆ Ǉƿıǆ İǊǊǈǋİǌǈıǋǎǘ, ĲĮ ǎǌǗǋĮĲĮ Ĳǔǌ ǒİǈǏǈıĲǙǌ, Ĳǎ
ȺǏǗǄǏĮǋǋĮ ǍİǌƾǄǆıǆǐ, ǎ İǍǎȺǊǈıǋǗǐ ȺĮǏĮĲǀǏǆıǆǐ Ĳǆǐ ĳǘıǆǐ, Ĳǎ ǔǏƾǏǈǎ ǉĮǈ
Ĳǎ ǒǏǎǌǈǉǗ įǈƾıĲǆǋĮ ƾıǉǆıǆǐ Ĳǆǐ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮǐ, Ĳǎǌ ĲǘȺǎ ĲǎǑ ĮǌĲǈĲǁǋǎǑ
ȺİǏǈǀǄǆıǆǐ, Ĳǎ ıǘıĲǆǋĮ İȺǈǉǎǈǌǔǌǁĮǐ ǋİ Ĳǈǐ ĮǏǋǗįǈİǐ ĮǏǒƿǐ

-

ĲĮ ǌǎǋǈǋǎȺǎǈǆĲǈǉƾ ƿǄǄǏĮĳĮ ȺǎǑ ȺǏǎǃǊƿȺǎǌĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǆ ıǒİĲǈǉǀ ǌǎǋǎǇİıǁĮ
ǉĮǈ ǗǊĮ ĲĮ ǋƿĲǏĮ ǉĮǈ ǋƿıĮ ǄǈĮ Ĳǆǌ ĮıĳƾǊİǈĮ Ĳǔǌ İȺǈǃĮǈǌǗǌĲǔǌ

Ƭ ǑȺǎǃǎǊǀ ĲǎǑ ĳĮǉƿǊǎǑ ǉĮĲĮĲǁǇİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎǌ İǌįǈĮĳİǏǗǋİǌǎ ıĲĮ ǄǏĮĳİǁĮ ĲǎǑ ĭƩ
ĲǎǑǊƾǒǈıĲǎǌ ĲǏİǈǐ (3) ǋǀǌİǐ ȺǏǎ Ĳǆǐ ƿǌĮǏǍǆǐ Ĳǆǐ ȺİǏǈǗįǎǑ ȺǎǑ İȺǈĲǏƿȺİĲĮǈ ǆ
įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮ, ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ ĲĮ ǎǏǈǅǗǋİǌĮ ıĲǎ ƾǏǇǏǎ 6 Ĳǆǐ ȺĮǏǎǘıĮǐ.
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(ii)

Ƭ ƾįİǈĮ ȺǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ ȺİǏǈǀǄǆıǆǐ İǉįǁįİĲĮǈ ǉƾǇİ ƿĲǎǐ ǉĮǈ ĮȺǎıǉǎȺİǁ
ıĲǆǌ İǌǆǋƿǏǔıǆ ĲǎǑ ĭƩ, ıĲǎǌ ƿǊİǄǒǎ Ĳǆǐ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮǐ ǉĮǈ ıĲǆǌ ĮȺǗįǎıǆ
ĮǌĲǈĲǁǋǎǑ ǄǈĮ Ĳǆǌ ȺǏǎıĲĮıǁĮ ĲǎǑ ƪǇǌǈǉǎǘ ƴƾǏǉǎǑ. Ƴ ǉƾĲǎǒǎǐ Ĳǆǐ ƾįİǈĮǐ
ƾıǉǆıǆǐ Ĳǆǐ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮǐ, ƿǌĮ (1) ǋǀǌĮ ȺǏǎ Ĳǆǐ ƿǌĮǏǍǆǐ Ĳǆǐ İȺǈĲǏİȺǗǋİǌǆǐ
ȺİǏǈǗįǎǑ ǄǈĮ Ĳǆǌ ȺİǏǈǀǄǆıǆ ǑȺǎǃƾǊǊİǈ ıǒİĲǈǉǗ ĮǁĲǆǋĮ ıǑǌǎįİǑǗǋİǌǎ ĮȺǗ Ĳǎ
ȺǏǗǄǏĮǋǋĮ ȺİǏǈǀǄǆıǆǐ Ĳǆǐ ĲǏƿǒǎǑıĮǐ ȺİǏǈǗįǎǑ. ƶĲǎ ȺǏǗǄǏĮǋǋĮ ȺİǏǈǀǄǆıǆǐ ǇĮ
İǍİǈįǈǉİǘǎǌĲĮǈ: ǆ įǈĮįǏǎǋǀ, ǆ Ǉƿıǆ İǊǊǈǋİǌǈıǋǎǘ, Ĳǎ ǔǏƾǏǈǎ, ǎ ǋƿǄǈıĲǎǐ ĮǏǈǇǋǗǐ
ȺİǏǈǆǄǀıİǔǌ Įǌƾ ǆǋƿǏĮ, ǆ įǈĮįǈǉĮıǁĮ İǌǆǋƿǏǔıǆǐ ĲǎǑ ĭƩ ǄǈĮ ǉƾǇİ ȺİǏǈǀǄǆıǆ,
Ĳǎ ĮǌĲǁĲǈǋǎ ĲǎǑ İǈıǈĲǆǏǁǎǑ, Ĳǎ ȺǎıǎıĲǗ ĲǎǑ ĮǌĲǈĲǁǋǎǑ ȺǎǑ ǇĮ ĮȺǎįǁįİĲĮǈ ıĲǎǌ
ĭƩ, Ĳǎ ǉİǁǋİǌǎ Ĳǆǐ ǍİǌƾǄǆıǆǐ ǉĮǈ ĲĮ ıĲǎǈǒİǁĮ Ĳǔǌ ǒİǈǏǈıĲǙǌ ĲǎǑ ıǉƾĳǎǑǐ ǉĮǈ
ĲǎǑ ǑȺİǘǇǑǌǎǑ Ĳǆǐ ǍİǌƾǄǆıǆǐ.

(iii)

Ƴǈ ǉƾĲǎǒǎǈ Ĳǔǌ ĮǌǔĲƿǏǔ ĮįİǈǙǌ ǑȺǎǒǏİǎǘǌĲĮǈ ǌĮ ĳƿǏǎǑǌ ĮǌĲǁǄǏĮĳǎ
ĮǑĲǙǌ ǉĮĲƾ Ĳǆǌ ƾıǉǆıǆ Ĳǆǐ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮǐ ǄǈĮ ƿǊİǄǒǎ. Ƴǈ ǉƾĲǎǒǎǈ Ĳǆǐ ƾįİǈĮǐ
ƾıǉǆıǆǐ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮǐ ıİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ įǈĮǉǎȺǀǐ Ĳǆǐ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮǐ
ǉǎǈǌǎȺǎǈǎǘǌ İǌĲǗǐ İǌǗǐ ǋǆǌǗǐ ıĲǎǌ ĭƩ Ĳǆǌ ıǒİĲǈǉǀ ĮȺǗĳĮıǆ.

(iv)

O ĭƩ įǘǌĮĲĮǈ ǌĮ ĮǌĮǉĮǊƿıİǈ ǋƿǏǎǐ ǀ Ĳǎ ıǘǌǎǊǎ Ĳǔǌ ĮįİǈǙǌ ıĲǈǐ
ĮǉǗǊǎǑǇİǐ ȺİǏǈȺĲǙıİǈǐ:

(v)

-

ıĲǆǌ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ ǎ ǉƾĲǎǒǎǐ Ĳǆǐ ƾįİǈĮǐ ȺĮǏĮǃİǁ ǉĮĲ’ İȺĮǌƾǊǆǓǆ
ĲǎǑǐ ǗǏǎǑǐ Ĳǆǐ ƾįİǈĮǐ ǉĮǈ ĲǎǑǐ ǗǏǎǑǐ ƾıǉǆıǆǐ Ĳǆǐ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮǐ ǉĮǈ įİǌ
ıǑǋǋǎǏĳǔǇİǁ ıĲǈǐ ǑȺǎįİǁǍİǈǐ ĲǎǑ ĭƩ

-

ıĲǆǌ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ ĮȺǎįİǈǒǇİǁ ǃƾıİǈ Ĳǔǌ ĮȺǎĲİǊİıǋƾĲǔǌ Ĳǆǐ
ıǑıĲǆǋĮĲǈǉǀǐ ȺĮǏĮǉǎǊǎǘǇǆıǆǐ ǗĲǈ ǆ ƾıǉǆıǆ Ĳǆǐ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮǐ ȺǏǎǉĮǊİǁ
İȺǈȺĲǙıİǈǐ ıĲǆǌ ǎǏǌǈǇǎȺĮǌǁįĮ ǀ ıİ ƾǊǊĮ ȺǏǎıĲĮĲİǑǗǋİǌĮ ĮǌĲǈǉİǁǋİǌĮ

Ƭ ĮȺǗĳĮıǆ ǒǎǏǀǄǆıǆǐ Ĳǔǌ ĮǌǔĲƿǏǔ ĮįİǈǙǌ ǊĮǋǃƾǌİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎ Ʃƶ ĲǎǑ
ĭƩ ǉĮĲǗȺǈǌ İǈıǀǄǆıǆǐ ĲǎǑ ƩǈİǑǇǑǌĲǀ ǉĮǈ ĲǎǑ İȺǈıĲǆǋǎǌǈǉǎǘ ȺǏǎıǔȺǈǉǎǘ.

ƴİǏǁȺĲǔıǆ ī: ƯǎǈȺƿǐ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ İǌĲǗǐ Ĳǆǐ ƫǙǌǆǐ Ƨ1 (Ʃƾıǎǐ
ƧȺǎǊǊǔǌǁĮǐ)
ī1. ƴĮǏĮǉǎǊǎǘǇǆıǆ ǎǈǉǎǊǎǄǈǉǙǌ ȺĮǏĮǋƿĲǏǔǌ.
īǈĮ Ĳǆǌ ȺĮǏĮǉǎǊǎǘǇǆıǆ Ĳǔǌ ǎǈǉǎǊǎǄǈǉǙǌ ȺĮǏĮǋƿĲǏǔǌ İĳĮǏǋǗǅİĲĮǈ ǆ įǈĮįǈǉĮıǁĮ ȺǎǑ
ȺİǏǈǄǏƾĳİĲĮǈ ıĲǎ ƾǏǇǏǎ 5 Ĳǆǐ ȺĮǏǎǘıĮǐ.
ī2. ƪǉĲƿǊİıǆ İǏǄĮıǈǙǌ ǄǈĮ Ĳǆ įǈĮĲǀǏǆıǆ, ĮǌƾįİǈǍǆ ǉĮǈ ĳǘǊĮǍǆ ĲǎǑ ȺǏǎıĲĮĲİǑĲƿǎǑ
ĮǌĲǈǉİǈǋƿǌǎǑ
(i)

Ƭ ƾįİǈĮ ĮĳǎǏƾ ıĲǆǌ ȺǏǎıȺƿǊĮıǆ ȺİǅǙǌ ǉĮǈ Ĳǔǌ ĲǏǎǒǎĳǗǏǔǌ Ĳǔǌ
ǑȺǆǏİıǈǙǌ ǉĮǈ Ĳǔǌ ĮǌĮįǗǒǔǌ, ȺǎǑ ƿǒǎǑǌ ĮǌĮǊƾǃİǈ ǉĮĲ’ ĮǌĲǈıĲǎǈǒǁĮ Ĳǆǌ
ǑǊǎȺǎǁǆıǆ (ĮǌĮǇƿĲǎǑıĮ, İȺǈǃǊƿȺǎǑıĮ ĮǏǒǀ/ǑȺǆǏİıǁĮ) ǉĮǈ Ĳǆǌ İǉĲƿǊİıǆ Ĳǔǌ
ƿǏǄǔǌ ǉĮǈ İǏǄĮıǈǙǌ (Įǌƾįǎǒǎǈ) ǄǈĮ Ĳǈǐ ȺİǏǈȺĲǙıİǈǐ Ĳǔǌ ƿǏǄǔǌ ǉĮǈ İǏǄĮıǈǙǌ ȺǎǑ
ĮǌĮĳƿǏǎǌĲĮǈ ıĲǎ ƾǏǇǏǎ 3, ȺĮǏ. 2, ıǆǋİǁĮ 3 ǉĮǈ 4 Ĳǆǐ ƮƸƧ 6919/2004 ǉĮǈ ǋİ Ĳǆǌ
ȺǏǎǖȺǗǇİıǆ Ĳǆǐ ǄǌǔǋǎįǗĲǆıǆǐ ĲǎǑ ĭƩ İȺǁ Ĳǔǌ ƿǏǄǔǌ ǉĮǈ İǏǄĮıǈǙǌ ıǘǋĳǔǌĮ
ǋİ ĲĮ ǎǏǈǅǗǋİǌĮ ıĲĮ ȺǏǎĮǌĮĳİǏǗǋİǌĮ ıǆǋİǁĮ.
Ƴǈ ǑȺǆǏİıǁİǐ ȺǎǑ ƿǒǎǑǌ Ĳǆǌ İǑǇǘǌǆ Ĳǆǐ ǑǊǎȺǎǁǆıǆǐ Ĳǔǌ ȺǏǎĮǌĮĳİǏǗǋİǌǔǌ
ƿǏǄǔǌ ǉĮǈ İǏǄĮıǈǙǌ ǑȺǎǃƾǊǊǎǑǌ ĮǁĲǆǋĮ ǄǈĮ Ĳǆ ǒǎǏǀǄǆıǆ ƾįİǈĮǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ
ȺǏǎıȺƿǊĮıǆ ǄǈĮ Ĳǆǌ İȺǁǃǊİǓǆ ǉĮǈ İǉĲƿǊİıǆ Ĳǔǌ İǏǄĮıǈǙǌ ǄǈĮ Ĳǎ įǈƾıĲǆǋĮ
ƿǌĮǏǍǆǐ ǉĮǈ ǎǊǎǉǊǀǏǔıǆǐ Ĳǔǌ ƿǏǄǔǌ ǉĮǈ İǏǄĮıǈǙǌ ǉĮĲƾ ĲĮ ȺǏǎǃǊİȺǗǋİǌĮ ıĲǎ
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ƾǏǇǏǎ 5 Ĳǆǐ ȺĮǏǎǘıĮǐ.
(ii)

ƶĲǆǌ ƾįİǈĮ ȺǎǑ ǒǎǏǆǄİǁ ǎ ĭƩ ĮǌĮĳƿǏİĲĮǈ ǋİĲĮǍǘ ƾǊǊǔǌ ǆ ǑȺǎǒǏƿǔıǆ Ĳǆǐ
ǑȺǆǏİıǁĮǐ ǉĮǈ ĲǎǑ ĮǌĮįǗǒǎǑ (ǗĲĮǌ Ĳǎ ƿǏǄǎ İǉĲİǊİǁĲĮǈ ĮȺǗ Įǌƾįǎǒǎ) ǌĮ
İǌǆǋİǏǙǌİǈ Ĳǎǌ ĭƩ ǄǈĮ Ĳǈǐ İǏǄĮıǁİǐ, ĲĮ ƾĲǎǋĮ ǉĮǈ ĲĮ ǋƿıĮ ȺǎǑ ǇĮ
ǒǏǆıǈǋǎȺǎǈǆǇǎǘǌ ǉĮǇǙǐ ǉĮǈ Ĳǆǌ ȺİǏǈǎǒǀ, įǘǎ ǆǋƿǏİǐ ȺǏǈǌ Ĳǆǌ İǉĲƿǊİıǆ Ĳǔǌ
İǏǄĮıǈǙǌ.

ƴİǏǁȺĲǔıǆ Ʃ: ơȺǈİǐ ǌĮǑĲĮǇǊǆĲǈǉƿǐ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ
Ƭ įǈĮįǈǉĮıǁĮ ĮįİǈǎįǗĲǆıǆǐ ĮĳǎǏƾ įǘǎ ǑȺǎȺİǏǈȺĲǙıİǈǐ:
Ʃ1: ƹǎǏǀǄǆıǆ ƾįİǈĮǐ ıİ ıǑǊǊǗǄǎǑǐ, ĲǎǑǏǈıĲǈǉƾ ȺǏĮǉĲǎǏİǁĮ ȺǎǑ įǈǎǏǄĮǌǙǌǎǑǌ
ǌĮǑĲĮǇǊǆĲǈǉƿǐ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲİǐ ǉĮǈ ǄİǌǈǉǗĲİǏĮ įǈǎǏǄƾǌǔıǆ ǎǋĮįǈǉǀǐ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮǐ
(i)

Ƴǈ İǌįǈĮĳİǏǗǋİǌǎǈ ĳǎǏİǁǐ ǇĮ ǑȺǎǃƾǊǊǎǑǌ
ȺǏǎǃǊİȺǗǋİǌĮ ıĲǎ ƾǏǇǏǎ 5 Ĳǆǐ ȺĮǏǎǘıĮǐ.

(ii)

Ƴ įǈİǑǇǑǌĲǀǐ ıİ ıǑǌİǏǄĮıǁĮ ǋİ Ĳǎǌ ȺǏǗİįǏǎ ĲǎǑ Ʃƶ ǉĮǈ Ĳǎǌ ǑȺİǘǇǑǌǎ
ĳǘǊĮǍǆǐ/İȺǗȺĲİǑıǆǐ ĮȺǎĳĮıǁǅİǈ ǄǈĮ Ĳǆ ǒǎǏǀǄǆıǆ ǀ ǋǆ Ĳǆǐ ƾįİǈĮǐ. īǈĮ Ĳǎǌ
ıǉǎȺǗ ĮǑĲǗ ǉĮĲĮǏĲǁǅİĲĮǈ ǉĮĲƾǊǎǄǎǐ ǉǏǈĲǆǏǁǔǌ, ĮȺǗ Ĳǎǌ įǈİǑǇǑǌĲǀ, Ĳǎǌ
ǑȺİǘǇǑǌǎ ȺĮǏĮǉǎǊǎǘǇǆıǆǐ ǉĮǈ Ĳǎǌ ǑȺİǘǇǑǌǎ ĳǘǊĮǍǆǐ İȺǗȺĲİǑıǆǐ, ǗȺǔǐ ǆ
ĳƿǏǎǑıĮ ǈǉĮǌǗĲǆĲĮ ǄǈĮ Ĳǆǌ ƾıǉǆıǆ Ĳǆǐ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮǐ (ǋƿǄǈıĲǎǐ ĮǏǈǇǋǗǐ
ĮĲǗǋǔǌ ıĲǆ įİįǎǋƿǌǆ ǒǏǎǌǈǉǀ ıĲǈǄǋǀ, ǆ įǈĮįǏǎǋǀ, ǆ İȺǎǒǀ, ǎ ǒǏǗǌǎǐ
ȺĮǏĮǋǎǌǀǐ, ǉ.ƾ.).

Ĳǎ

ĮǁĲǆǋĮ

ǉĮĲƾ

ĲĮ

Ʃ2: ƹǎǏǀǄǆıǆ ĮĲǎǋǈǉǙǌ ĮįİǈǙǌ
(i) Ƴ İǌįǈĮĳİǏǗǋİǌǎǐ ǑȺǎǃƾǊİǈ ĮǁĲǆǋĮ ǉĮĲƾ ĲĮ ȺǏǎǃǊİȺǗǋİǌĮ ıĲǎ ƾǏǇǏǎ 5 Ĳǆǐ
ȺĮǏǎǘıĮǐ. Ʒǎ ĮǁĲǆǋĮ ǉĮǈ ǆ ǒǎǏǀǄǆıǆ ƾįİǈĮǐ ǋȺǎǏİǁ ǌĮ ǄǁǌİĲĮǈ İȺǈĲǗȺǎǑ ǉĮǈ
ıǑǄǉİǉǏǈǋƿǌĮ
ıİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ ǃǏǁıǉİĲĮǈ ıĲǆǌ ȺİǏǈǎǒǀ ȺǏǗıǃĮıǆǐ ǎ
ǑȺİǘǇǑǌǎǐ ĳǘǊĮǍǆǐ/İȺǗȺĲİǑıǆǐ, ǎ İǌįǈĮĳİǏǗǋİǌǎǐ ıǑǋȺǊǆǏǙǌİǈ Ĳǎ ĮǁĲǆǋĮ ǉĮǈ
ǎ ǑȺİǘǇǑǌǎǐ Įĳǎǘ İǌǆǋİǏǙıİǈ Ĳǎǌ įǈİǑǇǑǌĲǀ ǉĮǈ Ǌƾǃİǈ Ĳǆǌ ǇİĲǈǉǀ İǌĲǎǊǀ
ǒǎǏǆǄİǁ Ĳǆǌ ƾįİǈĮ. ƶİ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ȺǎǑ įİǌ ǃǏǁıǉİĲĮǈ ıĲǎǌ ǒǙǏǎ ȺǏǗıǃĮıǆǐ ǎ
ǑȺİǘǇǑǌǎǐ ĮȺǗ Ĳǎǌ ĭƩ, ǎ İǌįǈĮĳİǏǗǋİǌǎǐ İȺǈǉǎǈǌǔǌİǁ ĲǆǊİĳǔǌǈǉƾ ǉĮǈ ǎ
ǑȺİǘǇǑǌǎǐ ǋİĲĮǃĮǁǌİǈ ıĲǎǌ ǒǙǏǎ ȺǏǗıǃĮıǆǐ ǉĮǈ ĮǉǎǊǎǑǇİǁ ǆ ȺǏǎĮǌĮĳİǏǇİǁıĮ
įǈĮįǈǉĮıǁĮ.
(ii) īǈĮ Ĳǆǌ ȺİǏǁȺĲǔıǆ ǒǎǏǀǄǆıǆǐ İȺǈĲǗȺǎǑ ƾįİǈĮǐ, ǎ ƴǏǗİįǏǎǐ ĲǎǑ Ʃƶ ĲǎǑ ĭƩ,
ǃƾıİǈ ĲǎǑ ǉĮǌǎǌǈıǋǎǘ ǊİǈĲǎǑǏǄǁĮǐ ĲǎǑ Ʃƶ İǉǒǔǏİǁ Ĳǆǌ ĮǏǋǎįǈǗĲǆĲĮ ıĲǎǌ
ƩǈİǑǇǑǌĲǀ ǀ ƾǊǊǎ ǋƿǊǎǐ ĲǎǑ İȺǈıĲǆǋǎǌǈǉǎǘ ȺǏǎıǔȺǈǉǎǘ ǉĮǈ ĮȺǎĳĮıǁǅİĲĮǈ ĮȺǗ Ĳǎ
Ʃƶ ǆ ȺǏǎĮǌĮĳİǏǇİǁıĮ įǈĮįǈǉĮıǁĮ. īǈĮ Ĳǆǌ ǒǎǏǀǄǆıǆ Ĳǆǐ ĮĲǎǋǈǉǀǐ ƾįİǈĮǐ
ȺǏǎǖȺǗǇİıǆ İǁǌĮǈ ǆ ǋǆ ǑȺƿǏǃĮıǆ ĲǎǑ ǋƿǄǈıĲǎǑ İȺǈĲǏİȺǗǋİǌǎǑ ĮǏǈǇǋǎǘ.
īǈĮ Ĳǆǌ İǌǆǋƿǏǔıǆ Ĳǔǌ İǌįǈĮĳİǏǎǋƿǌǔǌ ǎ ĭƩ ǇĮ ĮǌĮǏĲǀıİǈ ȺǈǌĮǉǁįĮ ȺǊǆǏǎĳǗǏǆıǆǐ
ıĲǎǌ İȺǈĲǏİȺǗǋİǌǎ ǒǙǏǎ ȺǏǗıǃĮıǆǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ ƾıǉǆıǆ Ĳǔǌ ǌĮǑĲĮǇǊǆĲǈǉǙǌ
įǏĮıĲǆǏǈǎĲǀĲǔǌ, ıĲǆǌ ǎȺǎǁĮ ǇĮ ĮǌĮĳƿǏǎǌĲĮǈ: ǆ ĮȺĮǈĲǎǘǋİǌǆ ĮįİǈǎįǗĲǆıǆ, ǎ ǒƾǏĲǆǐ
ǋİ ĲĮ ǗǏǈĮ Ĳǆǐ ȺİǏǈǎǒǀǐ ƾıǉǆıǆǐ Ĳǆǐ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮǐ ıĲǆ Ǌǁǋǌǆ, ǎǈ ǒǏǎǌǈǉǎǁ
ȺİǏǈǎǏǈıǋǎǁ, Ĳǎ ǔǏƾǏǈǎ ǉĮǈ ǎǈ ǊǎǈȺǎǁ ǗǏǎǈ ƾıǉǆıǆǐ Ĳǆǐ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮǐ. ƧǌĲǁıĲǎǈǒǆ
ȺǊǆǏǎĳǎǏǁĮ ǇĮ ǑȺƾǏǒİǈ ıĲǆǌ ǈıĲǎıİǊǁįĮ ĲǎǑ ĭƩ.

ƩǈĮǒİǁǏǈıǆ ƪǈįǙǌ
ƩǈĮǒİǁǏǈıǆ ƹǊǔǏǁįĮǐ
ƩǈĮǒİǁǏǈıǆ ƳǏǌǈǇǎȺĮǌǁįĮǐ

ƩǈĮǒİǁǏǈıǆ ƸǄǏǎĲǎȺǈǉǙǌ
ƳǈǉǎĲǗȺǔǌ

ƩǈĮǒİǁǏǈıǆ ƳǈǉǎĲǗȺǔǌ
ƩǈĮǒİǁǏǈıǆ
ƩĮıǈǉǙǌ
ƳǈǉǎĲǗȺǔǌ
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ƹ1. ưİǊƿĲǆ ıǆǋĮǌĲǈǉǙǌ İǈįǙǌ ǒǊǔǏǁįĮǐ
ƴ1. ƩǆǋǈǎǑǏǄǁĮ įǈǉĲǘǎǑ įĮıǈǉǙǌ ǉǆǊǁįǔǌ
ǙǏǈǋǎǑ įƾıǎǑǐ

Ʃ1-1.
ƪǈįǈǉǗ
ƶǒƿįǈǎ
ƧǌĲǈȺǑǏǈǉǀǐ
ƴǏǎıĲĮıǁĮǐ ǉĮǈ ƩǈĮǒİǁǏǈıǆǐ ĲǎǑ ǉǈǌįǘǌǎǑ
ĮȺǗ įĮıǈǉƿǐ ȺǑǏǉĮǄǈƿǐ
Ʃ1-2. ƪĳĮǏǋǎǄǀ ƶǒİįǁǎǑ ƧǌĲǈȺǑǏǈǉǀǐ
ƴǏǎıĲĮıǁĮǐ
Ƴ1. ƧȺǎǉĮĲƾıĲĮıǆ ƴĮǏǗǒǇǈǎǑ ƩƾıǎǑǐ Ƴ1-1. ƩǈĮǒİǈǏǈıĲǈǉǀ ưİǊƿĲǆ ĲǎǑ ȺĮǏǗǒǇǈǎǑ
ƧȺǎǊǊǔǌǁĮǐ
įƾıǎǑǐ ƧȺǎǊǊǔǌǁĮǐ
Ƴ1-2. ƧȺǎǉĮĲƾıĲĮıǆ ĲǎǑ ĲǘȺǎǑ ǎǈǉǎĲǗȺǎǑ
ȺǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮǐ 91ƪ0 (įƾıǎǐ ıǉǊǀǇǏǎǑ)
ǉĮǈ Ĳǔǌ ȺĮǏĮǉİǁǋİǌǔǌ ĲǎǑ įƾıǎǑǐ
ȺĮǏǗǒǇǈǔǌ ǎǈǉǎĲǗȺǔǌ
Ƴ1-3.
ƧǊǊĮǄǀ
ǒǏǀıǆǐ
ǄİǔǏǄǈǉǙǌ
İǉĲƾıİǔǌ ıĲǆ ƫǙǌǆ ƧȺǗǊǑĲǆǐ ƴǏǎıĲĮıǁĮǐ
Ƨ1
ƷǘȺǔǌ Ƴ2.
ƩǈĮǒİǁǏǈıǆ
ǉĮǊĮǋǙǌǔǌ
Ǌǁǋǌǆǐ Ƴ2-Ƨ.
ƪǈįǈǉǗ
ƶǒƿįǈǎ
ƩǈĮǒİǁǏǈıǆǐ
ƮǎǏǙǌİǈĮǐ
ƮĮǊĮǋǙǌǔǌ Ǌ. ƮǎǏǙǌİǈĮǐ
Ƴ2-ƨ. ƪĳĮǏǋǎǄǀ ƩǈĮǒİǁǏǈıǆǐ ƮĮǊĮǋǙǌǔǌ
Ƴ3. ƹĮǏĲǎǄǏƾĳǆıǆ ǎǈǉǎĲǗȺǔǌ ƨ ǉĮǈ ī
ƫǙǌǆǐ ƪǇǌǈǉǎǘ ƴƾǏǉǎǑ

ƷǘȺǔǌ Ʃ1.
ƶǒİįǈĮıǋǗǐ
ǉĮǈ
İĳĮǏǋǎǄǀ
ȺǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ
įǈĮǒİǁǏǈıǆǐ
ǉǈǌįǘǌǎǑ
ȺǑǏǉĮǄǈǙǌ ıĲǈǐ įĮıǈǉƿǐ İǉĲƾıİǈǐ Ĳǆǐ
Ǌİǉƾǌǆǐ ưǑǄįǎǌǁĮǐ

ƴĮǏİǋǃƾıİǈǐ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ưİıĮǁĮ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ

ƴǁǌĮǉĮǐ 3. ƶǑǌǎȺĲǈǉǀ ȺĮǏǎǑıǁĮıǆ ĲǎǑ ƶǒİįǁǎǑ ƩǏƾıǆǐ ĲǎǑ ƶǒİįǁǎǑ ƩǈĮǒİǁǏǈıǆǐ ĲǎǑ ƪǇǌǈǉǎǘ ƴƾǏǉǎǑ Ĳǔǌ ǊǈǋǌǙǌ ƮǎǏǙǌİǈĮǐ – ƨǗǊǃǆǐ ǉĮǈ Ĳǔǌ
ưĮǉİįǎǌǈǉǙǌ ƷİǋȺǙǌ

47566
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ƩǈĮǒİǁǏǈıǆ ƭǒǇǑǎȺĮǌǁįĮǐ

ƟǍǎǌİǐ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ

ƠǏǄĮ / ƸȺǎƿǏǄĮ/ ƩǏƾıİǈǐ

ƭ2. ƨİǊĲǁǔıǆ
ǑȺǎįǎǋǙǌ
ĮǊǈİǁĮǐ
& ƭ2-1. ƨİǊĲǁǔıǆ ƧǊǈİǑĲǈǉǙǌ ǑȺǎįǎǋǙǌ ıĲǆ
ȺĮǏĮǊǁǋǌǈĮǐ
ĮǌĮǓǑǒǀǐ
–
ƪǌǁıǒǑıǆ Ǌǁǋǌǆ ƨǗǊǃǆ
ǈǒǇǑĮȺǎǇİǋƾĲǔǌ
ƭ2-2. ƴƾǏǉǎ ĳǑıǈǉǀǐ ĮǌĮȺĮǏĮǄǔǄǀǐ
ǓĮǏǈǙǌ ǄǊǑǉǙǌ ǑįƾĲǔǌ ıĲǆ Ǌǁǋǌǆ ƨǗǊǃǆ

ƴ2. ƨİǊĲǁǔıǆ İǌįǈĮǈĲǆǋƾĲǔǌ ǑįǏǗǃǈǔǌ ǉĮǈ ƴ2-Ƨ. ƩǆǋǈǎǑǏǄǁĮ İǌįǈĮǈĲǆǋƾĲǔǌ ǏǆǒǙǌ
ȺĮǏǑįƾĲǈǔǌ ȺǎǑǊǈǙǌ
ǄǊǑǉǙǌ ǌİǏǙǌ ǉĮǈ İȺǎǒǈĮǉǙǌ İǊǙǌ ıĲĮ
ƿǏǄĮ İǉĲǏǎȺǀǐ ǒİǈǋƾǏǏǔǌ (ȺİǏǈǎǒǀ
ƯĮǄǉĮįǈǉǁǔǌ-ƶǒǎǊĮǏǁǎǑ)
ƴ2-ƨ. ƩǆǋǈǎǑǏǄǁĮ ǒĮǋǆǊǙǌ ǇǑǏǎĳǏĮǄǋǙǌ
ıĲǈǐ İǉǃǎǊƿǐ Ĳǔǌ ǏİǋƾĲǔǌ ǄǈĮ įǆǋǈǎǑǏǄǁĮ
İȺǎǒǈĮǉǙǌ İǊǙǌ ıĲǆ Ǌ. ƨǗǊǃǆ
ƴ2-ī. ƩǆǋǈǎǑǏǄǁĮ ĲİǒǌǆĲǙǌ ǌǆıǁįǔǌ
ĮǌĮȺĮǏĮǄǔǄǀǐ ȺĮǏǑįƾĲǈǔǌ, ǄǊĮǏǗǋǎǏĳǔǌ
ǉĮǈ ȺĮȺǈǙǌ ıĲǆ Ǌ. ƨǗǊǃǆ
ƴ2-Ʃ.
ƩǆǋǈǎǑǏǄǁĮ
ǋǈǉǏǙǌ
ǊǈǋǌǙǌ
ȺİǏǈǋİĲǏǈǉƾ Ĳǆǐ Ǌǁǋǌǆǐ ƨǗǊǃǆǐ ǀ ǉĮǈ Ĳǆǐ
Ǌǁǋǌǆǐ ƮǎǏǙǌİǈĮǐ
ƴ3. ƴǏǎǙǇǆıǆ ǄİǔǏǄǈǉǙǌ ȺǏĮǉĲǈǉǙǌ ǄǈĮ
Ĳǆǌ ȺǏǎıĲĮıǁĮ Ĳǆǐ ƾǄǏǈĮǐ ȺĲǆǌǎȺĮǌǁįĮǐ
ƴ4. ƩǆǋǈǎǑǏǄǁĮ ƶĲĮǇǋǎǘ ƧƝ ƨǎǆǇİǈǙǌ
ǎǏǌǈǇǎȺĮǌǁįĮǐ
ƭ1. ƩǆǋǈǎǑǏǄǁĮ Ʃİįǎǋƿǌǔǌ ƨƾıǆǐ (Baseline ƭ1-1. ƭǒǇǑǎǊǎǄǈǉǀ ǋİǊƿĲǆ
data) ǉĮǈ İǉĲǁǋǆıǆ Ĳǆǐ ǉĮĲƾıĲĮıǆǐ
įǈĮĲǀǏǆıǆǐ Ĳǆǐ ǈǒǇǑǎȺĮǌǁįĮǐ ǉĮǈ Ĳǆǐ ƭ1-2. ƧǊǈİǑĲǈǉǀ ǋİǊƿĲǆ
ĮǊǈİǑĲǈǉǀǐ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮǐ

ƴĮǏİǋǃƾıİǈǐ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ưƿĲǏǈĮ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ
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ƴĮǏİǋǃƾıİǈǐ
ƭ2-3. ƧȺǎǉĮĲƾıĲĮıǆ ǉĮǈ İǉıǑǄǒǏǎǌǈıǋǗǐ
ĲǎǑ ǒǙǏǎǑ įǈĮǉǁǌǆıǆǐ ĮǊǈİǑǋƾĲǔǌ ıĲǆ
Ǌǁǋǌǆ ƨǗǊǃǆ
ƭ2-4. ƧǍǈǎǊǗǄǆıǆ İǏĮıǈĲİǒǌǈǉǀǐ ĮǊǈİǁĮǐǎǏǈǎǇƿĲǆıǆ
&
įǈĮǋǗǏĳǔıǆ
ǒǙǏǔǌ
ƾıǉǆıǆǐ İǏĮıǈĲİǒǌǈǉǀǐ ĮǊǈİǁĮǐ

ƠǏǄĮ / ƸȺǎƿǏǄĮ/ ƩǏƾıİǈǐ

ƭ3. ƵǘǇǋǈıǆ ǇİǋƾĲǔǌ İǏĮıǈĲİǒǌǈǉǀǐ ĮǊǈİǁĮǐ
– ǅǔǌǙǌ ĮȺĮǄǗǏİǑıǆǐ ĮǊǈİǁĮǐ
ƩǈĮǒİǁǏǈıǆ
ĬǆǊĮıĲǈǉǙǌ, ƴƧ1. ƩǆǋǈǎǑǏǄǁĮ įİįǎǋƿǌǔǌ ĮǌĮĳǎǏƾǐƧıȺǎǌįǘǊǔǌ,
Ƨǋĳǈǃǁǔǌ
ǉĮǈ ƪǉĲǁǋǆıǆ
ǉĮĲƾıĲĮıǆǐ
įǈĮĲǀǏǆıǆǐ
ƪǏȺİĲǙǌ
ıǆǋĮǌĲǈǉǙǌ İǈįǙǌ ǇǆǊĮıĲǈǉǙǌ
ƴƧ2. ƩǆǋǈǎǑǏǄǁĮ įİįǎǋƿǌǔǌ ĮǌĮĳǎǏƾǐƪǉĲǁǋǆıǆ
ǉĮĲƾıĲĮıǆǐ
įǈĮĲǀǏǆıǆǐ
ıǆǋĮǌĲǈǉǙǌ İǈįǙǌ ĮıȺǎǌįǘǊǔǌ
ƴƧ3. ƩǆǋǈǎǑǏǄǁĮ įİįǎǋƿǌǔǌ ĮǌĮĳǎǏƾǐƪǉĲǁǋǆıǆ
ǉĮĲƾıĲĮıǆǐ
įǈĮĲǀǏǆıǆǐ
ıǆǋĮǌĲǈǉǙǌ İǈįǙǌ Įǋĳǈǃǁǔǌ ǉĮǈ İǏȺİĲǙǌ
ƩǈĮǒİǁǏǈıǆ Ĳǆǐ ƨǗıǉǆıǆǐ
ƨ1. ưİǊƿĲǆ įǈĮǒİǁǏǈıǆǐ Ĳǆǐ ǃǗıǉǆıǆǐ
ƩǈĮǒİǁǏǈıǆ
ǄİǔǏǄǈǉǙǌ ī1. ƩǈĮǒİǁǏǈıǆ ĮǏįİǑĲǈǉǀǐ ǒǏǀıǆǐ ǑįƾĲǔǌ
ī1-1.ƮĮĲĮıǉİǑǀ ǉĮǈ ǊİǈĲǎǑǏǄǁĮ ıǑǊǊǎǄǈǉǎǘ
İǉĲƾıİǔǌ-ǄİǔǏǄǈǉǀǐ
ĮǏįİǑĲǈǉǎǘ įǈǉĲǘǎǑ ıĲǆǌ ǑȺǎǊİǉƾǌǆ
įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮǐ
ƮǎǏǙǌİǈĮǐ
ī1-2. ƪǌƿǏǄİǈİǐ ǏǘǇǋǈıǆǐ ĮįİǈǎįǗĲǆıǆǐ
Ĳǔǌ ĮǏįİǑĲǈǉǙǌ ǄİǔĲǏǀıİǔǌ
ī1-3. ƧǊǊĮǄǀ ıǑıĲǆǋƾĲǔǌ
ƾǏįİǑıǆǐ

ƟǍǎǌİǐ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ưƿĲǏǈĮ

ƸǓǆǊǀ

ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ
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ƩǈĮǒİǁǏǈıǆǐ ƸįĮĲǈǉǙǌ ƴǗǏǔǌ

ƟǍǎǌİǐ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ

ƠǏǄĮ / ƸȺǎƿǏǄĮ/ ƩǏƾıİǈǐ

Ƹ1-1. ƠǏǄĮ ǑįǏǎǌǎǋǁĮǐ Ĳǔǌ ǉǘǏǈǔǌ
ǏİǋƾĲǔǌ
ĲǏǎĳǎįǎĲǙǌ
Ĳǆǐ
Ǌǁǋǌǆǐ
ƮǎǏǙǌİǈĮǐ
Ƹ1-2. ƠǏǄĮ įǈİǑǇƿĲǆıǆǐ ǉǘǏǈǔǌ ǏİǋƾĲǔǌ
ĲǏǎĳǎįǎĲǙǌ Ĳǆǐ Ǌǁǋǌǆǐ ƨǗǊǃǆǐ

Ƹ3. ƶǒƿįǈǎ įǈĮǒİǁǏǈıǆǐ ǑįĮĲǈǉǙǌ ȺǗǏǔǌ Ƹ3.1ưİǊƿĲǆ įǈĮǒİǁǏǈıǆǐ ĲǎǑ ǑįĮĲǈǉǎǘ
ǈıǎǅǑǄǁǎǑ
Ưİǉƾǌǆǐ ưǑǄįǎǌǁĮǐ
Ƹ3.2 Ƴǈǉǎǌǎǋǈǉǀ ĮǌƾǊǑıǆ Ĳǆǐ ǄİǔǏǄǈǉǀǐ
ǉĮǈ ǃǈǎǋǆǒĮǌǈǉǀǐ ǒǏǀıǆǐ Ĳǔǌ ǑįƾĲǔǌ

Ƹ2. ƩǈĮǒİǁǏǈıǆ ĮǏįİǑĲǈǉǀǐ ǒǏǀıǆǐ Ĳǔǌ
ǑįƾĲǔǌ

Ƹ1. ƩǈĮǒİǁǏǈıǆ ǏİǋƾĲǔǌ Ǌİǉƾǌǆǐ ưǑǄįǎǌǁĮǐ

ī1-4. ƮǎıĲǎǊǗǄǆıǆ/ĲǈǋǎǊǗǄǆıǆ
ĮǏįİǑĲǈǉǎǘ ǌİǏǎǘ Ǌİǉƾǌǆ ưǑǄįǎǌǁĮǐ
ī1-5. ƟǏįİǑıǆ-īİǔǏǄǁĮ ĮǉǏǈǃİǁĮǐ
ī1-6. ƩǆǋǈǎǑǏǄǁĮ ǋǈǉǏǙǌ ȺĮǏĮǏİǋƾĲǈǔǌ
ǑįĮĲǎįİǍĮǋİǌǙǌ ǄǈĮ Ĳǆǌ ǉƾǊǑǓǆ Ĳǔǌ
ĮǏįİǑĲǈǉǙǌ ĮǌĮǄǉǙǌ Ĳǔǌ ǆǋǈǎǏİǈǌǙǌ &
ǎǏİǈǌǙǌ ǄİǔǏǄǈǉǙǌ İǉǋİĲĮǊǊİǘıİǔǌ Ĳǆǐ
ƫǙǌǆǐ ī ĲǎǑ ƪǇǌǈǉǎǘ ƴƾǏǉǎǑ
ī2.
ƩǏƾıǆ
ī2-1.
ƪĳĮǏǋǎǄǀ
ƩǈĮǒİǁǏǈıǆ ǄİǔǏǄǈǉǀǐ įǏĮıĲǆǏǈǗĲǆĲĮǐ – ǄİǔǏǄǎȺİǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǉǙǌ įǏƾıİǔǌ ıĲǆǌ
ǄİǔǏǄǎȺİǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǉƿǐ įǏƾıİǈǐ
ȺİǏǈǎǒǀ ĲǎǑ ƪǇǌǈǉǎǘ ƴƾǏǉǎǑ ǊǈǋǌǙǌ
ƮǎǏǙǌİǈĮǐ-ƨǗǊǃǆǐ
ǉĮǈ
ưĮǉİįǎǌǈǉǙǌ
ƷİǋȺǙǌ

ƴĮǏİǋǃƾıİǈǐ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ưƿĲǏǈĮ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ
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ƪȺǈǉǎǈǌǔǌǁĮ, ƪǌǆǋƿǏǔıǆ ǉĮǈ
ƪǉȺĮǁįİǑıǆ Ʈǎǈǌǎǘ

ĭǘǊĮǍǆ/ƪȺǗȺĲİǑıǆ

ƩǈĮǒİǁǏǈıǆ ƪįĮĳǈǉǙǌ ƴǗǏǔǌ

ƟǍǎǌİǐ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ

ƪ1. ĭǑĲǎĮȺǎǉĮĲƾıĲĮıǆ ǏǑȺĮıǋƿǌǔǌ
İįĮĳǙǌ įǑĲǈǉƾ Ĳǆǐ Ǌǁǋǌǆǐ ƮǎǏǙǌİǈĮǐ
ƪ2. ƩǈĮĲǀǏǆıǆ ǎǏǄĮǌǈǉǀǐ ǎǑıǁĮǐ ǉĮǈ
İįĮĳǈǉǀǐ ǃǈǎȺǎǈǉǈǊǗĲǆĲĮǐ
ƪ3. ƩǈĮǒİǁǏǈıǆ İįĮĳǈǉǀǐ ǑǄǏĮıǁĮǐ ǉĮǈ
ǑįǏǎȺİǏǈǗįǎǑ ıĲĮ ǑįǏǎǋǎǏĳǈǉƾ İįƾĳǆ Ĳǆǐ
ǑǄǏǎĲǎȺǈǉǀǐ ǅǙǌǆǐ ıĲǎ įǑĲǈǉǗ ĲǋǀǋĮ Ĳǆǐ
Ǌǁǋǌǆǐ ƮǎǏǙǌİǈĮǐ
ĭ1. ƶǑǌİǏǄĮıǁĮ ĲǎǑ ĭƩ ǋİ Ĳǈǐ ĮǏǋǗįǈİǐ
ǑȺǆǏİıǁİǐ
ĭ2. ƪǌǁıǒǑıǆ ĲǎǑ ĭǎǏƿĮ ƩǈĮǒİǁǏǈıǆǐ ǄǈĮ
Ĳǆǌ İȺǗȺĲİǑıǆ/ĳǘǊĮǍǆ ĲǎǑ ƪǇǌǈǉǎǘ
ƴƾǏǉǎǑ ǉĮǈ Ĳǔǌ ƫǔǌǙǌ ƨ’ ǉĮǈ ī’
ĭ3. ƳǏǄƾǌǔıǆ - ƪȺǈǉĮǈǏǎȺǎǁǆıǆ ıǒİįǁǎǑ
ĳǘǊĮǍǆ
ĭ4. Ơǉįǎıǆ ǎįǆǄǎǘ ǄǈĮ İȺİǁǄǎǌĲĮ
ȺİǏǈıĲĮĲǈǉƾ
ƪƪ1. ƩǆǋǈǎǑǏǄǁĮ İȺǈǉǎǈǌǔǌǈĮǉǎǘ ǑǊǈǉǎǘ ǉĮǈ
ǑǊǈǉǎǘ ȺǏǎǃǎǊǀǐ

Ƹ4. ƳǊǎǉǊǀǏǔıǆ/ǉĮĲĮıǉİǑǀ ǑȺǎįǎǋǙǌ
ıǑǊǊǎǄǀǐ ǉĮǈ İȺİǍİǏǄĮıǁĮǐ ǊǑǋƾĲǔǌ ıĲǎǑǐ
ȺĮǏĮǊǁǋǌǈǎǑǐ ǎǈǉǈıǋǎǘǐ

ƴĮǏİǋǃƾıİǈǐ

ƪƪ1-1. ƴĮǏĮǄǔǄǀ ǑǊǈǉǙǌ İȺǈǉǎǈǌǔǌǈĮǉǙǌİǌǆǋİǏǔĲǈǉǙǌ ǋƿıǔǌ
ƪƪ1-2. ƧǌƾȺĲǑǍǆ İȺǈǉǎǈǌǔǌǈĮǉǀǐ ıĲǏĮĲǆǄǈǉǀǐ
ǉĮǈ ıǒİįǁǎǑ įǏƾıİǔǌ İȺǈǉǎǈǌǔǌǁĮǐ,
İǌǆǋƿǏǔıǆǐ ǉĮǈ ĮǌƾȺĲǑǍǆǐ İǇİǊǎǌĲǈıǋǎǘ

ƠǏǄĮ / ƸȺǎƿǏǄĮ/ ƩǏƾıİǈǐ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ưƿĲǏǈĮ-ƹĮǋǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ưƿĲǏǈĮ

ưƿĲǏǈĮ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ
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ƴĮǏİǋǃƾıİǈǐ

ƪƪ2.
ƴǏǎǙǇǆıǆ
ȺİǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǉǀǐ
İǉȺĮǁįİǑıǆǐ
ƪƪ3. ƪǌǁıǒǑıǆ – ǎǏǄƾǌǔıǆ İǇİǊǎǌĲǈıǋǎǘ
ƩǈĮǒİǁǏǈıǆ-ƩǈĮǉǁǌǆıǆ
Ʃƪ1. ƳǏǈǎǇƿĲǆıǆ ǅǔǌǙǌ ȺǏǎıĲĮıǁĮǐ
İȺǈıǉİȺĲǙǌ
Ʃƪ2. ƠǏǄĮ İǏǋǆǌİǁĮǐ ȺİǏǈǃƾǊǊǎǌĲǎǐƶǀǋĮǌıǆ
Ʃƪ3. ƸȺǎįǎǋƿǐ ȺĮǏĮĲǀǏǆıǆǐ Ĳǆǐ ĳǘıǆǐĮǌĮǓǑǒǀǐ
Ʃƪ4. ƩǆǋǈǎǑǏǄǁĮ ƳǈǉǎǋǎǑıİǁǎǑ ƪǇǌǈǉǎǘ
ƴƾǏǉǎǑ ǊǈǋǌǙǌ ƮǎǏǙǌİǈĮǐ-ƨǗǊǃǆǐ
ƴǏǎǙǇǆıǆ ƩǏĮıĲǆǏǈǎĲǀĲǔǌ ƳƷ1. ƩǈĮıǘǌįİıǆ ǋİ Ĳǎǌ İǑǏǘĲİǏǎ
ƳǈǉǎĲǎǑǏǈıĲǈǉǀǐ ƧǌƾȺĲǑǍǆǐ
ĲǎǑǏǈıĲǈǉǗ ǒǙǏǎ ǉĮǈ ǇİǋĮĲǈǉƿǐ įǈǉĲǑǙıİǈǐ
ƳƷ2. ƶǘıĲǆǋĮ ƴǎǈǗĲǆĲĮǐ
ƳƷ3. ƪǌǁıǒǑıǆ Ĳǆǐ İȺǈǒİǈǏǆǋĮĲǈǉǗĲǆĲĮǐ ǉĮǈ
Ĳǆǐ ĮǌĲĮǄǔǌǈıĲǈǉǗĲǆĲĮǐ Ĳǔǌ ĲǎǑǏǈıĲǈǉǙǌ
İȺǈǒİǈǏǀıİǔǌ
ƳƷ4. ƮĮǇǈƿǏǔıǆ 3ǀǋİǏǔǌ İǉįǆǊǙıİǔǌ –
īǈǎǏĲǀ ǊǈǋǌǙǌ ƮǎǏǙǌİǈĮǐ-ƨǗǊǃǆ
ƩǈĮǋǗǏĳǔıǆ ƴǏǎǄǏĮǋǋƾĲǔǌ Ʈ1. ƴǏǗǄǏĮǋǋĮ ǉĮĲƾǏĲǈıǆǐ ǄǈĮ Ĳǎǌ
ƮĮĲƾǏĲǈıǆǐ
ǎǈǉǎĲǎǑǏǈıǋǗ-İǌĮǊǊĮǉĲǈǉƿǐ
ǋǎǏĳƿǐ
ĲǎǑǏǈıǋǎǘ
Ʈ2. ƴǏǗǄǏĮǋǋĮ ǉĮĲƾǏĲǈıǆǐ ĮǊǈƿǔǌ

ƟǍǎǌİǐ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ
İǇİǊǎǌĲǈıǋǎǘ
ƪƪ1-3.
ƶǒİįǈĮıǋǗǐ,
ǑǊǎȺǎǁǆıǆ
ǎǏǄƾǌǔıǆ İǌİǏǄİǈǙǌ İǌǆǋƿǏǔıǆǐ
ȺǏǎǃǎǊǀǐ (ǋǆ ǑǊǈǉƾ ǋƿıĮ)

ƠǏǄĮ / ƸȺǎƿǏǄĮ/ ƩǏƾıİǈǐ
ǉĮǈ
ǉĮǈ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ
ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ
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ƮĲǀǏǈĮ, ƸȺǎįǎǋƿǐ, ƪǍǎȺǊǈıǋǗǐ



ƩƩƶ2. ƩǆǋǗıǈİǐ ıǒƿıİǈǐ ǉĮǈ ıǑǌİǏǄĮıǁİǐ

Ʈ3. ƴǏǗǄǏĮǋǋĮ ǉĮĲƾǏĲǈıǆǐ īİǔǏǄǙǌ
Ʈ4. ƴǏǗǄǏĮǋǋĮ ǉĮĲƾǏĲǈıǆǐ/İǉȺĮǁįİǑıǆǐ
ıĲİǊİǒǙǌ ĭǎǏƿĮ ƩǈĮǒİǁǏǈıǆǐ
Ʈƪ1. ƧǌĮǉĮǁǌǈıǆ ƮƿǌĲǏǎǑ ƴǊǆǏǎĳǗǏǆıǆǐ
ıĲǆǌ ƧȺǎǊǊǔǌǁĮ
Ʈƪ2. ƪǏǄĮıĲǆǏǈĮǉǗǐ İǍǎȺǊǈıǋǗǐ ĭƩ
ƩƩƶ1. Ʃǈǎǁǉǆıǆ

Ʃǈǎǁǉǆıǆ, ƩǆǋǗıǈİǐ ƶǒƿıİǈǐ,
ƶǑǌİǏǄĮıǁİǐ

ƴĮǏİǋǃƾıİǈǐ

ƟǍǎǌİǐ ƴĮǏİǋǃƾıİǔǌ

ƠǏǄĮ / ƸȺǎƿǏǄĮ/ ƩǏƾıİǈǐ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƴǏǎĲİǏĮǈǗĲǆĲĮ
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ƴǏǗǄǏĮǋǋĮ ƴĮǏĮǉǎǊǎǘǇǆıǆǐ

ƪȺǎȺĲİǁĮ ǉĮǈ ĮǍǈǎǊǗǄǆıǆ Ĳǆǐ ǉĮĲƾıĲĮıǆǐ įǈĮĲǀǏǆıǆǐ ĲǘȺǔǌ ǎǈǉǎĲǗȺǔǌ ǉǎǈǌǎĲǈǉǎǘ
İǌįǈĮĳƿǏǎǌĲǎǐ ıĲǆǌ ȺİǏǈǎǒǀ ĮǏǋǎįǈǗĲǆĲĮǐ ĲǎǑ ĳǎǏƿĮ įǈĮǒİǁǏǈıǆǐ ǊǈǋǌǙǌ ƮǎǏǙǌİǈĮǐ
ƨǗǊǃǆǐ
ƪȺǎȺĲİǁĮ ǉĮǈ ĮǍǈǎǊǗǄǆıǆ Ĳǆǐ ǉĮĲƾıĲĮıǆǐ įǈĮĲǀǏǆıǆǐ İǈįǙǌ ǒǊǔǏǁįĮǐ ǉǎǈǌǎĲǈǉǎǘ
İǌįǈĮĳƿǏǎǌĲǎǐ
ıĲǆǌ ȺİǏǈǎǒǀ ĮǏǋǎįǈǗĲǆĲĮǐ ĲǎǑ ĳǎǏƿĮ įǈĮǒİǁǏǈıǆǐ ǊǈǋǌǙǌ ƮǎǏǙǌİǈĮǐ ƨǗǊǃǆǐ
ƪȺǎȺĲİǁĮ ǉĮǈ ĮǍǈǎǊǗǄǆıǆ Ĳǆǐ ǉĮĲƾıĲĮıǆǐ įǈĮĲǀǏǆıǆǐ İǈįǙǌ ĮıȺǎǌįǘǊǔǌ ǉǎǈǌǎĲǈǉǎǘ
İǌįǈĮĳƿǏǎǌĲǎǐ ıĲǆǌ ȺİǏǈǎǒǀ ĮǏǋǎįǈǗĲǆĲĮǐ ĲǎǑ ĳǎǏƿĮ įǈĮǒİǁǏǈıǆǐ ǊǈǋǌǙǌ ƮǎǏǙǌİǈĮǐ
ƨǗǊǃǆǐ
ƪȺǎȺĲİǁĮ ǉĮǈ ĮǍǈǎǊǗǄǆıǆ Ĳǆǐ ǉĮĲƾıĲĮıǆǐ įǈĮĲǀǏǆıǆǐ İǈįǙǌ Įǋĳǈǃǁǔǌ İǏȺİĲǙǌ ǉǎǈǌǎĲǈǉǎǘ
İǌįǈĮĳƿǏǎǌĲǎǐ ıĲǆǌ ȺİǏǈǎǒǀ ĮǏǋǎįǈǗĲǆĲĮǐ ĲǎǑ ĳǎǏƿĮ įǈĮǒİǁǏǈıǆǐ ǊǈǋǌǙǌ ƮǎǏǙǌİǈĮǐ
ƨǗǊǃǆǐ
ƪȺǎȺĲİǁĮ ǉĮǈ ĮǍǈǎǊǗǄǆıǆ Ĳǆǐ ǉĮĲƾıĲĮıǆǐ įǈĮĲǀǏǆıǆǐ İǈįǙǌ ǎǏǌǈǇǎȺĮǌǁįĮǐ ıĲǆǌ ȺİǏǈǎǒǀ
ĮǏǋǎįǈǗĲǆĲĮǐ ĲǎǑ ĳǎǏƿĮ įǈĮǒİǁǏǈıǆǐ ǊǈǋǌǙǌ ƮǎǏǙǌİǈĮǐ ƨǗǊǃǆǐ
ƪȺǎȺĲİǁĮ ǉĮǈ ĮǍǈǎǊǗǄǆıǆ Ĳǆǐ ǉĮĲƾıĲĮıǆǐ įǈĮĲǀǏǆıǆǐ İǈįǙǌ ǇǆǊĮıĲǈǉǙǌ ǉǎǈǌǎĲǈǉǎǘ
İǌįǈĮĳƿǏǎǌĲǎǐ ıĲǆǌ ȺİǏǈǎǒǀ ĮǏǋǎįǈǗĲǆĲĮǐ ĲǎǑ ĳǎǏƿĮ įǈĮǒİǁǏǈıǆǐ ǊǈǋǌǙǌ ƮǎǏǙǌİǈĮǐ
ƨǗǊǃǆǐ
ƸǊǎȺǎǁǆıǆ ȺǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ ȺĮǏĮǉǎǊǎǘǇǆıǆǐ ĮǃǈǎĲǈǉǙǌ ǉĮǈ ǃǈǎĲǈǉǙǌ ȺĮǏĮǋƿĲǏǔǌ ǉĮǈ
ǑȺǎıĲǀǏǈǍǆǐ įǏƾıİǔǌ ĮǑĲİȺǈıĲĮıǁĮǐ ıĲǎ ĳǎǏƿĮ įǈĮǒİǁǏǈıǆǐ ǊǈǋǌǙǌ ƮǎǏǙǌİǈĮǐ ƨǗǊǃǆǐ

ƸǓǆǊǀ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

47573

ƪǈįǈǉǗ ƶǒƿįǈǎ ƩǈĮǒİǁǏǈıǆǐ ǉĮǊĮǋǙǌǔǌ
ƪǍǎȺǊǈıǋǗǐ ǉǎȺǀǐ ǉĮǊĮǋǙǌǔǌ

ƹǏǆǋĮĲǎįǗĲǆıǆ ƭįǈǔĲǈǉǙǌ ƪȺİǌįǘıİǔǌ ǄǈĮ ƧǊĮĲǎǘǒĮ ĮȺǗǃǊǆĲĮ

ƴǈıĲǎȺǎǁǆıǆ ȺǏǎĲǘȺǎǑ AGRO 2.2.

ưİǊƿĲǆ ȺǏǎĲǘȺǎǑ AGRO 2.2.

ƪǌƿǏǄİǈİǐ İǌǆǋƿǏǔıǆǐ - İǑĮǈıǇǆĲǎȺǎǁǆıǆǐ ǉĮǈ İǌǁıǒǑıǆǐ İǇİǊǎǌĲǈıǋǎǘ
ƮĮĲƾǏĲǈıǆ ƶǒİįǁǎǑ ǉĮǈ İĳĮǏǋǎǄǀ ĲǎǑ ıĲǎ ȺǊĮǁıǈǎ Ĳǆǐ ƮƸƧ «ƪǈįǈǉǗ ƴǏǗǄǏĮǋǋĮ ǋİǁǔıǆǐ Ĳǆǐ ǏǘȺĮǌıǆǐ Ĳǔǌ ǌİǏǙǌ Ĳǆǐ Ǌǁǋǌǆǐ
ƮǎǏǙǌİǈĮǐ ĮȺǗ ĮȺǎǏǏǁǓİǈǐ ǎǏǈıǋƿǌǔǌ İȺǈǉǁǌįǑǌǔǌ ǎǑıǈǙǌ ȺǎǑ ǑȺƾǄǎǌĲĮǈ ıĲǎ ƴĮǏƾǏĲǆǋĮ ƭ ȺĮǏĮǄ. ƨ ĲǎǑ ƾǏǇǏǎǑ 6 Ĳǆǐ ǑȺ.
ĮǏǈǇ. 2/1-2-2001 ƴǏƾǍǆǐ ƸȺǎǑǏǄǈǉǎǘ ƶǑǋǃǎǑǊǁǎǑ
ƮĮĲƾǏĲǈıǆ ƶǒİįǁǎǑ ǉĮǈ İĳĮǏǋǎǄǀ ĲǎǑ ıĲǎ ȺǊĮǁıǈǎ Ĳǆǐ ƮƸƧ «ƴǏǗǄǏĮǋǋĮ ƩǏƾıǆǐ ǄǈĮ Ĳǆǌ İǑȺǏǗıǃǊǆĲǆ ĮȺǗ Ĳǆ ǌǈĲǏǎǏǘȺĮǌıǆ
ǄİǔǏǄǈǉǀǐ ȺǏǎƿǊİǑıǆǐ ȺİǏǈǎǒǀ ĲǎǑ ǉƾǋȺǎǑ ĬİııĮǊǎǌǁǉǆǐ- ƴƿǊǊĮǐ – ƬǋĮǇǁĮǐ, ƮǈǊǉǁǐ, ƶİǏǏǙǌ, ƟǏĲĮǐ, ıǘǋĳǔǌĮ ǋİ Ĳǎ ƾǏǇǏǎ 2
Ĳǆǐ ĮǏ. 19652/1906/1999 Ʈǎǈǌǀǐ ƸȺǎǑǏǄǈǉǀǐ ƧȺǗĳĮıǆǐ
ƪĳĮǏǋǎǄǀ İǄǉİǉǏǈǋƿǌǎǑ ƧǄǏǎȺİǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǉǎǘ ƴǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ

ƩǈĮǒİǁǏǈıǆ ǉĮǊĮǋǙǌǔǌ ıĲǎ ǑǄǏǎĲǎȺǈǉǗ ıǘıĲǆǋĮ Ĳǆǐ ƮǎǏǙǌİǈĮǐ

ƴĮǏĮǉǎǊǎǘǇǆıǆ įǈĮǒİǈǏǈıĲǈǉǙǌ
ȺĮǏİǋǃƾıİǔǌ ǉĮǈ įǆǋǈǎǑǏǄǁĮ ƨƾıǆ
įİįǎǋƿǌǔǌ
ȺĮǏĮǉǎǊǎǘǇǆıǆǐ
ƶǑıĲǀǋĮĲǎǐ ƸȺǎıĲǀǏǈǍǆǐ ƯǀǓǆǐ ƧȺǎĳƾıİǔǌ
ȺİǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǉǙǌ
ȺĮǏĮǋƿĲǏǔǌ
ǉĮǈ
ƶǘıĲǆǋĮ
ǑȺǎıĲǀǏǈǍǆǐ ǊǀǓǆǐ ĮȺǎĳƾıİǔǌ
ƪǈįǈǉǗǐ İǍǎȺǊǈıǋǗǐ ȺĮǏĮǉǎǊǎǘǇǆıǆǐ

ƠǏǄĮ ǃİǊĲǁǔıǆǐ ǑįǏĮǑǊǈǉǙǌ ǒĮǏĮǉĲǆǏǈıĲǈǉǙǌ ǉĮǈ ĮǋĳǁįǏǎǋǆǐ ǊİǈĲǎǑǏǄǁĮǐ İǌǔĲǈǉǀǐ ĲƾĳǏǎǑ
ƠǏǄĮ ǊǈǋǌǎįİǍĮǋİǌǙǌ ǔǏǁǋĮǌıǆǐ

ƴĮǏİǋǃƾıİǈǐ ǉĮǈ ǑȺǎƿǏǄĮ ĲǎǑ ȺǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ «ƧȺǎǉĮĲƾıĲĮıǆ Ǌǁǋǌǆǐ ƮǎǏǙǌİǈĮǐ, Ʊ. ĬİııĮǊǎǌǁǉǆǐ»
ƠǏǄĮ įǆǋǈǎǑǏǄǁĮǐ ǉĮǈ įǈĮǋǗǏĳǔıǆǐ ǑǄǏǎĲǗȺǎǑ ǉĮǈ ǃĮǇƿǔǌ İǌįǈĮǈĲǆǋƾĲǔǌ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ
ƸǓǆǊǀ
ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ
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ƫǙǌİǐ ƴǏǎıĲĮıǁĮǐ ǉĮǈ Ʃǈǎǁǉǆıǆǐ Ĳǆǐ ƴİǏǈǎǒǀǐ ƪĳĮǏǋǎǄǀǐ ĲǎǑ ƶǒİįǁǎǑ ƩǈĮǒİǁǏǈıǆǐ ĲǎǑ ƪǇǌǈǉǎǘ ƴƾǏǉǎǑ Ĳǔǌ ǊǈǋǌǙǌ ƮǎǏǙǌİǈĮǐ –
ƨǗǊǃǆǐ ǉĮǈ Ĳǔǌ ưĮǉİįǎǌǈǉǙǌ ƷİǋȺǙǌ.

ƴǑǏǀǌİǐ ƧȺǗǊǑĲǆǐ ƴǏǎıĲĮıǁĮǐ – Ưǁǋǌǆ ƨǗǊǃǆ

ƳǏǄƾǌǔıǆ ƱĮǑĲĮǇǊǆĲǈǉǙǌ ƩǏĮıĲǆǏǈǎĲǀĲǔǌ

ƹƾǏĲǆǐ 2.

ƹƾǏĲǆǐ 3.

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƸǓǆǊǀ

ƹƾǏĲǆǐ 1.

ƹƧƵƷƪƶ

ƴƧƵƧƵƷƬưƧ ƭƭ

ƮĮĲƾǏĲǈıǆ ıǒİįǁǎǑ įǈĮǒİǁǏǈıǆǐ Ĳǆǐ ǊİǈĲǎǑǏǄǁĮǐ Ĳǔǌ ƿǏǄǔǌ ĮȺǎǉĮĲƾıĲĮıǆǐ

ƶǘǌĲĮǍǆ ǋİǊƿĲǆǐ ƿǏǄǔǌ ǉĮĲĮıǉİǑǀǐ ıǑǊǊǎǄǈǉǙǌ ĮǏįİǑĲǈǉǙǌ įǈǉĲǘǔǌ ǉĮǈ İǋȺǊǎǑĲǈıǋǎǘ ĲǎǑ ĳǏİƾĲǈǎǑ ǑįǏǎĳǎǏƿĮ Ưǁǋǌǆǐ
ƮǎǏǙǌİǈĮǐ
ƮĮĲĮıǉİǑǀ ĮȺǎǒİĲİǑĲǈǉǎǘ įǈǉĲǘǎǑ ƯĮǄǉĮįƾ ǋǎǌƾįǔǌ ǑȺǎįǎǒǀǐ ĮıĲǈǉǙǌ ǉĮǈ ǃǈǎĲİǒǌǈǉǙǌ ǃǎǇǏǎǊǑǋƾĲǔǌ ǉĮǈ ǊİǈĲǎǑǏǄǁĮ ĲǎǑ
ǃǈǎǊǎǄǈǉǎǘ
ƪȺĮǌİǍƿĲĮıǆ Ĳǔǌ ƴİǏǈǃĮǊǊǎǌĲǈǉǙǌ ƣǏǔǌ Ĳǔǌ ǏǑȺǎǄǗǌǔǌ ǃǈǎǋǆǒĮǌǈǙǌ ȺİǏǈǎǒǀǐ ƯĮǄǉĮįƾ

ƴĮǏİǋǃƾıİǈǐ ǉĮǈ ǑȺǎƿǏǄĮ ĲǎǑ ȺǏǎǄǏƾǋǋĮĲǎǐ «ƧȺǎǉĮĲƾıĲĮıǆ Ǌǁǋǌǆǐ ƮǎǏǙǌİǈĮǐ, Ʊ. ĬİııĮǊǎǌǁǉǆǐ»
ƶǘǌĲĮǍǆ ǋİǊƿĲǆǐ ƿǏǄǔǌ ǎǏİǈǌǀǐ ǑįǏǎǌǎǋǁĮǐ ǒİǈǋƾǏǏǔǌ ưȺǎǄįƾǌĮ – ƮĮǃĮǊĮǏǁǎǑ – ƮǎǊǒǈǉǎǘ Ưİǉƾǌǆǐ ƮǎǏǙǌİǈĮǐ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

47575

47576

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

47577

47578

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

47579

47580

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 18

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ

47582

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

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

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

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

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

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

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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02031592711120032*

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

