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Αρ. Φύλλου 45
15 Ιανουαρίου 2014

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθµ. Οικ.: 1649/45
Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωµοδοτήσεων και τρό−
που ενηµέρωσης του κοινού και συµµετοχής του
ενδιαφερόµενου κοινού στη δηµόσια διαβούλευση
κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α΄ της απόφασης
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµα−
τικής Αλλαγής υπ’ αριθµ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α΄ 21), σύµ−
φωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9
του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209), καθώς και κάθε άλλης
σχετικής λεπτοµέρειας.
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 19 παράγραφος 9 του
ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε
δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατά−
ξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α΄ 209),
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νοµοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
3. Την υπ’ αριθµ. 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234).
4. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισµός και ανακατανοµή αρ−
µοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221), όπως τροποποι−
ήθηκε µε το π.δ. 24/2010 (Α΄ 56).
5. Το π.δ. 119/2013 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου Κυβέρνη−
σης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουρ−
γών» (ΦΕΚ Α΄ 153).
6. Την υπ’ αριθµ. 1958/2012 απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Κα−
τάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτή−
των σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύµφωνα µε το
άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209)»
(ΦΕΚ Β΄ 21), όπως ισχύει.
7. Την υπ’ αριθµ. 167563/ΕΥΠΕ/2013 απόφαση του
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Εξειδίκευση
των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων πε−
ριβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστη−

ριοτήτων των άρθρων 3,4, 5, 6 και 7 του ν. 4014/2011,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13
αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών,
καθώς και κάθε άλλου σχετικού µε τις διαδικασίες αυτές
θέµατος» (ΦΕΚ Β’ 964).
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισµού, αποφασίζουν:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση, εξειδικεύονται, σύµφωνα
µε το άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011, οι δια−
δικασίες γνωµοδοτήσεων και τρόπου ενηµέρωσης του
κοινού και συµµετοχής του ενδιαφερόµενου κοινού στη
δηµόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειο−
δότηση έργων και δραστηριοτήτων που εντάσσονται
στις υποκατηγορίες 1 και 2 της Α΄ Κατηγορίας της υπ’
αριθµ. 1958/2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄ 21),
όπως ισχύει.
Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρµογής
Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται:
(α) Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση νέων έργων
και δραστηριοτήτων ή για την µετεγκατάσταση υφι−
σταµένων έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 1 της
παρούσας απόφασης.
(β) Για την ανανέωση ή την παράταση ισχύος Απο−
φάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ),
τον εκσυγχρονισµό, την επέκταση, τη βελτίωση ή την
τροποποίηση περιβαλλοντικά αδειοδοτηµένων έργων
ή δραστηριοτήτων του άρθρου 1 της παρούσας από−
φασης, εφ’ όσον απαιτείται η υποβολή νέας Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, σύµφωνα µε τo άρθρo 5
παράγραφος 2 εδάφιο β περίπτωση (αα) και το άρθρο 6
παράγραφος 2 εδάφιο β περίπτωση (αα) του ν. 4014/2011.
(γ) Για την τροποποίηση, τη βελτίωση, τον εκσυγχρο−
νισµό ή την επέκταση υφισταµένων έργων και δραστη−
ριοτήτων του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης που
δεν διαθέτουν περιβαλλοντικούς όρους ή έχουν κατα−
σκευασθεί κατά παράβαση των εγκεκριµένων περιβαλ−
λοντικών όρων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
9 παράγραφος 1 του ν. 4014/2011, εφ’ όσον απαιτείται
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
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(δ) Για την διαδικασία δηµοσιοποίησης του φακέλου
ανανέωσης ΑΕΠΟ, ή του φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ
περιβαλλοντικά αδειοδοτηµένων έργων ή δραστηριοτή−
των του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, σύµφωνα
µε τo άρθρo 5 παράγραφος 2 εδάφιο α και το άρθρο 6
παράγραφος 2 εδάφιο α του ν. 4014/2011.
(ε) Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων ή δρα−
στηριοτήτων του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης
που εκτελούνται στο ελληνικό έδαφος και ενδέχεται
να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον είτε
άλλου κράτους µέλους της ΕΕ, κατά τα προβλεπόµενα
στο άρθρο 7 της Οδηγίας 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13−12−2011 «Για
την εκτίµηση των επιπτώσεων ορισµένων σχεδίων και
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» (L 26), είτε ενός συµ−
βαλλόµενου µέρους της Σύµβασης «Για την εκτίµηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακά
πλαίσια» που υπογράφηκε στο Εσπό της Φινλανδίας
στις 25−2−1991 και κυρώθηκε µε το ν. 2540/1997 (ΦΕΚ Α΄
249). Εφαρµόζεται επίσης και για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση έργων ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται
στο έδαφος άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή άλλου
συµβαλλόµενου µέρους της αυτής ως άνω Συµβάσεως
και ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο ελ−
ληνικό έδαφος.
Άρθρο 3
Ορισµοί
Για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης, οι όροι
που χρησιµοποιούνται στις διατάξεις της έχουν την
ακόλουθη έννοια:
1. Αρµόδια περιβαλλοντική αρχή: η διοικητική αρχή, η
οποία είναι αρµόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότη−
ση των έργων και δραστηριοτήτων που υπάγονται στο
πεδίο εφαρµογής της παρούσας απόφασης.
2. Γνώµη ή Γνωµοδότηση: η αιτιολογηµένη άποψη που
διατυπώνουν, εντός των προβλεπόµενων προθεσµιών,
οι γνωµοδοτούντες φορείς, στο πλαίσιο των αρµοδιο−
τήτων τους. Η γνώµη ή η γνωµοδότηση είναι συµβου−
λευτική, εκτός από τις περιπτώσεις που ειδική διάταξη
νόµου ορίζει διαφορετικά.
3. Ενηµέρωση κοινού: η διαδικασία που αποβλέπει
στην πληροφόρηση του κοινού.
4. ∆ηµόσια διαβούλευση: η διαδικασία που αποβλέπει
στην πληροφόρηση του κοινού και στη διατύπωση από−
ψεων εκ µέρους του ενδιαφερόµενου κοινού, σχετικά
µε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον των έργων ή δρα−
στηριοτήτων του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.
5. Περιβαλλοντική πληροφορία: οποιαδήποτε πληρο−
φορία ή στοιχείο που αφορά στην περιβαλλοντική αδει−
οδότηση των έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου
1 της παρούσας απόφασης. Ειδικώς, όσον αφορά στα
στοιχεία των φακέλων του Προκαταρκτικού Προσδι−
ορισµού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων, της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, του φακέλου ανανέωσης
ΑΕΠΟ και του φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ, αυτά συ−
νιστούν περιβαλλοντική πληροφορία µετά την ολοκλή−
ρωση του ελέγχου πληρότητάς τους από την αρµόδια
περιβαλλοντική αρχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 4 εδάφιο Α περιπτώσεις 2 και 3 και εδάφιο Β
περιπτώσεις 2 και 3, του άρθρου 5 εδάφιο Α περίπτωση
3 και εδάφιο Β περιπτώσεις 2 και 3, του άρθρου 6 πα−
ράγραφοι 2 και 3 και του άρθρου 7 παράγραφοι 2 και 3
της υπ’ αριθµ. 167563/2013 απόφασης του Υπουργού και

του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β’ 964).
6. Γνωµοδοτούντες φορείς:
(α) Οι δηµόσιες αρχές, φορείς και υπηρεσίες της κε−
ντρικής, της αποκεντρωµένης διοίκησης και της Περι−
φέρειας που ορίζονται στα άρθρα 2 παράγραφοι 4, 5
και 11 και 3 παράγραφος 3 του ν. 4014/2011 και εκείνες
της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. Η.Π.
11764/653/2006 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και
Οικονοµικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων
Έργων και ∆ικαιοσύνης «Πρόσβαση του κοινού στις δη−
µόσιες αρχές για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε
το περιβάλλον, σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2003/4/ΕΚ ‘για την πρόσβαση του κοινού σε πε−
ριβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της
Οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συµβουλίου. Αντικατάσταση
της υπ’ αριθµ. 77921/1440/1995 κοινής υπουργικής απόφα−
σης (Β’795)» (ΦΕΚ Β’ 327) που γνωµοδοτούν, στο πλαίσιο
της κατά νόµο αρµοδιότητάς τους και αναλόγως προς
την υποκατηγορία και το είδος του υπό αδειοδότηση
έργου ή της δραστηριότητας, όπως ειδικότερα αυτοί
προσδιορίζονται στους πίνακες του Παραρτήµατος Β
της παρούσας απόφασης. Στους ως άνω πίνακες και µε
τις επιφυλάξεις των ακόλουθων εδαφίων της παρού−
σας παραγράφου, καθορίζονται οι φορείς των οποίων
ζητείται η γνώµη εν γένει ή κατά περίπτωση.
Για έργα και δραστηριότητες που κατατάσσονται
σε περισσότερες της µιας οµάδες ή σε διαφορετικές
υποκατηγορίες της υπ’ αριθµ. 1958/2012 απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλ−
λαγής (ΦΕΚ Β΄ 21) όπως ισχύει, γνωµοδοτεί το σύνολο
των φορέων που κατά τους ως άνω πίνακες αντιστοι−
χούν σε κάθε οµάδα και υποκατηγορία.
Εφόσον απαιτείται από σχετική κανονιστική διάταξη,
µετά από τεκµηριωµένη κρίση της αρµόδιας περιβαλ−
λοντικής αρχής και λαµβάνοντας υπόψη το είδος και
µέγεθος του έργου ή της δραστηριότητας καθώς και
τις δυνητικές επιπτώσεις αυτού, δύναται/νται να γνω−
µοδοτεί/ουν και άλλος/οι φορέας/εις πλην των αναφε−
ροµένων στους ως άνω πίνακες του Παραρτήµατος Β.
Για την ανανέωση ή την παράταση ισχύος ΑΕΠΟ,
τον εκσυγχρονισµό, την επέκταση, τη βελτίωση ή την
τροποποίηση περιβαλλοντικά αδειοδοτηµένων έργων ή
δραστηριοτήτων που υπάγονται στο άρθρο 2, εδάφιο
(β) της παρούσας, οι γνωµοδοτούντες φορείς εκ των
αναφεροµένων στους ως άνω πίνακες του Παραρτήµα−
τος Β, καθορίζονται από την αρµόδια περιβαλλοντική
αρχή και περιορίζονται σε αυτούς που λόγω της ειδικής
τους αρµοδιότητας σχετίζονται είτε µε τον εκσυγχρο−
νισµό, την επέκταση, τη βελτίωση ή την τροποποίηση
του έργου ή της δραστηριότητας ή µε τις ουσιαστικές
διαφοροποιήσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του
έργου ή της δραστηριότητας λόγω της ανανέωσης ή
της παράτασης ισχύος ΑΕΠΟ, ή λόγω εκσυγχρονισµού,
επέκτασης, βελτίωσης ή τροποποίησης αυτού.
(β) Το οικείο Περιφερειακό Συµβούλιο, ή, εφ’ όσον το
έργο ή η δραστηριότητα εµπίπτει στα όρια περισσο−
τέρων Περιφερειών, τα οικεία Περιφερειακά Συµβούλια,
το/α οποίο/α λαµβάνει/ουν υπ’ όψη τις απόψεις που
τυχόν διατυπώνονται από την οικεία Περιφερειακή Επι−
τροπή ∆ιαβούλευσης που προβλέπεται από το άρθρο
178 ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). Για τη διατύπωση γνώµης,
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κάθε Περιφερειακό Συµβούλιο, δύναται να συνεκτιµά
επίσης τις γνωµοδοτήσεις των δηµοτικών συµβουλίων
των ∆ήµων που υπάγονται στα διοικητικά όριά της οι−
κείας Περιφέρειας, καθώς επίσης και εκείνες των Επι−
τροπών Ποιότητας Ζωής, των ∆ηµοτικών Επιτροπών
∆ιαβούλευσης και των Συµβουλίων Τοπικής ή ∆ηµοτικής
Κοινότητας που προβλέπονται από τα άρθρα 73, 76 και
8 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), αντιστοίχως, και, τέλος,
τις απόψεις του ενδιαφερόµενου κοινού.
7. Κοινό: ένα ή περισσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσω−
πα, καθώς και οι φορείς (ενώσεις, οργανώσεις, οµάδες
αυτών, κλπ.) εκπροσώπησής τους.
8. Ενδιαφερόµενο κοινό: το κοινό που θίγεται ή εν−
δέχεται να θιγεί ή το κοινό του οποίου διακυβεύονται
έννοµα συµφέροντα κατά τη διαδικασία λήψης αποφά−
σεων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση ενός έργου
ή µιας δραστηριότητας, συµπεριλαµβανοµένων και των
µη κυβερνητικών οργανώσεων.
Άρθρο 4
∆ιαδικασία δηµοσιοποίησης και διαβούλευσης
φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισµού
Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ)
1. Εάν ο φορέας ενός έργου ή µιας δραστηριότητας
του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης επιλέξει να υπο−
βάλει φάκελο ΠΠΠΑ και αυτός κριθεί πλήρης από την
αρµόδια περιβαλλοντική αρχή, κατά τα οριζόµενα στο
άρθρο 4 εδάφιο Α περιπτώσεις 2 και 3 και στο άρθρο 5
εδάφιο Α περίπτωση 3 της υπ’ αριθµ. 167563/ΕΥΠΕ/2013
απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουρ−
γού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
(ΦΕΚ Β’ 964), ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:
(α) Μετά την έναρξη της πλήρους λειτουργίας του
κατά το άρθρο 18 του ν. 4014/2011 Ηλεκτρονικού Περι−
βαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ), η αρµόδια περιβαλλοντι−
κή αρχή καθιστά διαθέσιµο (ανοικτό στην πρόσβαση)
το φάκελο ΠΠΠΑ στους γνωµοδοτούντες φορείς του
άρθρου 3, εδάφιο 6, περιπτ. (α) και σύµφωνα µε τους
Πίνακες του Παρατήµατος B της παρούσας απόφασης
και προσκαλεί αυτούς να γνωµοδοτήσουν, στο πλαί−
σιο των αρµοδιοτήτων τους. Η εν λόγω πρόσκληση
αναρτάται στο ΗΠΜ και απευθύνεται ηλεκτρονικά στους
γνωµοδοτούντες φορείς. Οι γνωµοδοτήσεις πρέπει να
είναι επαρκώς τεκµηριωµένες και υποβάλλονται µε την
συµπλήρωση του εντύπου υπό στοιχεία ∆8 που περι−
λαµβάνεται στο Παράρτηµα Α της παρούσας απόφασης.
(β) Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΗΠΜ, η αρµόδια
περιβαλλοντική αρχή διαβιβάζει στους γνωµοδοτούντες
φορείς του άρθρου 3 εδάφιο 6 περίπτ. (α) και σύµφωνα
µε τους Πίνακες του Παρατήµατος B της παρούσας
απόφασης, τον φάκελο ΠΠΠΑ, σε ψηφιακή µορφή, και
προσκαλεί αυτούς να γνωµοδοτήσουν, στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων τους. Οι γνωµοδοτήσεις πρέπει να είναι
επαρκώς τεκµηριωµένες και υποβάλλονται µε την συ−
µπλήρωση του υπό στοιχεία ∆8 εντύπου που περιλαµ−
βάνεται στο Παράρτηµα Α της παρούσας απόφασης.
2. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο πρόσκληση
δεν απαιτείται, εάν οι απαιτούµενες γνωµοδοτήσεις
έχουν συγκεντρωθεί µε επιµέλεια του φορέα του έργου
ή της δραστηριότητας. Για το σκοπό αυτό, ο φορέας
του έργου ή της δραστηριότητας έχει υποχρέωση να
συµπεριλάβει στο φάκελο ΠΠΠΑ τις κατά τα ανωτέρω
συγκεντρωθείσες γνωµοδοτήσεις, συνοδευόµενες από
τοπογραφικό διάγραµµα ή οριζοντιογραφία ή κάτοψη ή
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άλλο κατάλληλο σχέδιο γενικής διάταξης, σε αντίστοιχη
κλίµακα µε εκείνην των σχεδίων και διαγραµµάτων που
περιλαµβάνονται στο φάκελο ΠΠΠΑ, θεωρηµένα από
κάθε γνωµοδοτούντα φορέα.
3. Για διάστηµα δύο(2) ετών από την έναρξη λειτουρ−
γίας του ΗΠΜ, η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή υπο−
χρεούται είτε να ψηφιοποιεί και να αναρτά σε αυτό
τις γνωµοδοτήσεις που της αποστέλλονται σε έντυπη
µορφή είτε να ζητά από τον φορέα του έργου ή της
δραστηριότητας να τις αναρτά ο ίδιος στο ΗΠΜ. Μετά
τη λήξη της διετίας, όλες οι γνωµοδοτήσεις υποβάλλο−
νται ηλεκτρονικά µέσω του ΗΠΜ.
4. Η παράλειψη των φορέων της παραγράφου 1 να
γνωµοδοτήσουν εντός των προβλεπόµενων από την κεί−
µενη νοµοθεσία προθεσµιών, ανά υποκατηγορία έργου ή
δραστηριότητας, δεν κωλύει την πρόοδο της διοικητικής
διαδικασίας αξιολόγησης του φακέλου ΠΠΠΑ από την
αρµόδια περιβαλλοντική αρχή.
5. Ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας δύναται
να διενεργήσει, µε πρωτοβουλία και µε δαπάνες του,
δηµόσιο διάλογο µε το κοινό και το ενδιαφερόµενο
κοινό, σχετικά µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έρ−
γου ή της δραστηριότητας και τις ενδεχόµενες κύριες
επιπτώσεις τους στο περιβάλλον. Για το σκοπό αυτό,
χρησιµοποιεί κάθε πρόσφορο κατά την κρίση του µέσο,
όπως ανακοινώσεις στα µέσα ενηµέρωσης, οργάνωση
ηµερίδων, αναρτήσεις στο διαδίκτυο ανακοινώσεων και
στοιχείων που αφορούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
του έργου ή της δραστηριότητας κ.λπ. Τα πορίσµατα
του δηµοσίου διαλόγου λαµβάνονται υπ’ όψη για τον
περαιτέρω τεχνικό σχεδιασµό και για την εκπόνηση
της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου
ή της δραστηριότητας. Ο κατά τα ανωτέρω δηµόσιος
διάλογος δεν υποκαθιστά τη διαδικασία ενηµέρωσης
του κοινού και δηµόσιας διαβούλευσης κατά το στάδιο
ελέγχου και αξιολόγησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων ενός έργου ή µιας δραστηριότητας, που
διενεργούνται σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο επόµενο
άρθρο.
Άρθρο 5
∆ιαδικασία ∆ηµοσιοποίησης και ∆ιαβούλευσης
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
1. Εάν ο φάκελος ΜΠΕ που υποβάλει ο φορέας του
έργου ή της δραστηριότητας κριθεί πλήρης από την
αρµόδια περιβαλλοντική αρχή, σύµφωνα µε όσα ορίζο−
νται στο άρθρο 4 εδάφιο Β περιπτώσεις 2 και 3 και στο
άρθρο 5 εδάφιο Β περίπτωση 3 της υπ’ αριθµ. 167563/
ΕΥΠΕ/2013 απόφασης του Υπουργού και του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµα−
τικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β’ 964), ακολουθείται η κατωτέρω
διαδικασία:
1.1 Μετά την έναρξη της πλήρους λειτουργίας του
κατά το άρθρο 18 του ν. 4014/2011 ΗΠΜ, η αρµόδια πε−
ριβαλλοντική αρχή:
(α) καθιστά διαθέσιµο (ανοικτό στην πρόσβαση) τον
φάκελο ΜΠΕ στους φορείς του άρθρου 3 εδάφιο 6
περίπτωση (α) που γνωµοδοτούν σύµφωνα µε τους Πί−
νακες του Παρατήµατος Β της παρούσας απόφασης και
προσκαλεί αυτούς να γνωµοδοτήσουν, στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων τους, συµπληρώνοντας το έντυπο υπό
στοιχεία ∆9 που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Α της
παρούσας απόφασης. Η πρόσκληση αυτή αναρτάται στο
ΗΠΜ και απευθύνεται ηλεκτρονικά στους γνωµοδοτού−
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ντες φορείς. Οι γνωµοδοτήσεις πρέπει να είναι επαρκώς
τεκµηριωµένες και υποβάλλονται µε την συµπλήρωση
του υπό στοιχεία ∆9 εντύπου που περιλαµβάνεται στο
Παράρτηµα Α της παρούσας απόφασης.
(β) Ενηµερώνει το Περιφερειακό Συµβούλιο της οικείας
Περιφέρειας ή, εφ’ όσον το έργο ή η δραστηριότητα
εµπίπτει στα όρια περισσοτέρων Περιφερειών, τα οικεία
Περιφερειακά Συµβούλια για την έναρξη της δηµόσι−
ας διαβούλευσης, διαβιβάζει σε αυτό/ά αντίγραφο του
φακέλου της ΜΠΕ σε έντυπη και ψηφιακή µορφή και
το/α καλεί να διεξαγάγει/ουν την αναφερόµενη στην
παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου διαδικασία και να
γνωµοδοτήσει/ουν, συµπληρώνοντας το έντυπο υπό
στοιχεία ∆10 που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Α
της παρούσας απόφασης, το οποίο αναρτά/ούν στο
ΗΠΜ. Η κατά τα ανωτέρω ανακοίνωση και πρόσκληση
αναρτάται στο ΗΠΜ και απευθύνεται και ηλεκτρονικά
στο/α Περιφερειακό/α Συµβούλιο/α.
1.2 Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΗΠΜ, η αρµόδια
περιβαλλοντική αρχή:
(α) διαβιβάζει στους φορείς του άρθρου 3 εδάφιο 6
περίπτωση (α) της παρούσας απόφασης που γνωµο−
δοτούν σύµφωνα µε τους Πίνακες του Παρατήµατος
Β τον φάκελο της ΜΠΕ, σε ψηφιακή µορφή, καλώντας
αυτούς να γνωµοδοτήσουν, στο πλαίσιο των αρµοδιο−
τήτων τους. Οι γνωµοδοτήσεις πρέπει να είναι επαρκώς
τεκµηριωµένες και υποβάλλονται µε την συµπλήρωση
του εντύπου υπό στοιχεία ∆9 που περιλαµβάνεται στο
Παράρτηµα Α της παρούσας απόφασης.
(β) ∆ιαβιβάζει σε έντυπη και ψηφιακή µορφή το φάκελο
της ΜΠΕ στο Περιφερειακό Συµβούλιο της οικείας Περι−
φέρειας ή, εφ’ όσον το έργο ή η δραστηριότητα εµπίπτει
στα όρια περισσοτέρων Περιφερειών, στα οικεία Περι−
φερειακά Συµβούλια, το/α οποίο/α ενηµερώνεται/ονται
για την έναρξη της δηµόσιας διαβούλευσης επί της ΜΠΕ
και καλείται/ούνται να διεξαγάγει/ουν την αναφερόµενη
στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου διαδικασία και
να γνωµοδοτήσει/ουν µε τη συµπλήρωση του εντύπου
υπό στοιχεία ∆10 που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα
Α της παρούσας απόφασης.
2. Οι κατά τα ανωτέρω διαβίβαση του φακέλου της
ΜΠΕ και πρόσκληση στους γνωµοδοτούντες φορείς
του άρθρου 3 εδάφιο 6 περίπτωση (α) της παρούσας
απόφασης δεν απαιτείται εάν οι γνωµοδοτήσεις έχουν
συγκεντρωθεί µε επιµέλεια του φορέα του έργου ή της
δραστηριότητας κατά την υποβολή του φακέλου της
ΜΠΕ. Για τον σκοπό αυτό, ο φορέας του έργου ή της
δραστηριότητας έχει υποχρέωση να συµπεριλάβει στο
φάκελο της ΜΠΕ τις κατά τα ανωτέρω συγκεντρωθεί−
σες γνωµοδοτήσεις, συνοδευόµενες από τοπογραφικό
διάγραµµα ή οριζοντιογραφία ή κάτοψη ή άλλο κατάλ−
ληλο σχέδιο γενικής διάταξης, σε αντίστοιχη κλίµακα
µε εκείνην των σχεδίων και διαγραµµάτων που περιλαµ−
βάνονται στο φάκελο της ΜΠΕ, θεωρηµένο από κάθε
γνωµοδοτούντα φορέα.
3. Για διάστηµα δύο(2) ετών από την έναρξη λειτουρ−
γίας του ΗΠΜ, η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή υπο−
χρεούται είτε να ψηφιοποιεί και να αναρτά σε αυτό
τις γνωµοδοτήσεις που της αποστέλλονται σε έντυπη
µορφή είτε να ζητά από τον φορέα του έργου ή της
δραστηριότητας να τις αναρτά ο ίδιος στο ΗΠΜ. Μετά
τη λήξη της διετίας, όλες οι γνωµοδοτήσεις υποβάλλο−
νται ηλεκτρονικά µέσω του ΗΠΜ.

4. Η παράλειψη των φορέων του άρθρου 3 εδάφιο 6
περίπτωση (α) να γνωµοδοτήσουν εντός των προβλε−
πόµενων από την κείµενη νοµοθεσία προθεσµιών, ανά
υποκατηγορία έργου ή δραστηριότητας δεν κωλύει την
πρόοδο της διοικητικής διαδικασίας αξιολόγησης του
φακέλου της ΜΠΕ από την τελευταία.
5. Το/α Περιφερειακό/ά Συµβούλιο/α της/ων οικείας/ων
Περιφέρειας/ών, εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών από
την ενηµέρωσή του/ους για την έναρξη της δηµόσιας
διαβούλευσης:
(α) Αναρτά/ούν στην τηρούµενη από την/ις Περιφέ−
ρεια/ες ιστοσελίδα, στο/α οικείο/α κατάστηµα/τα και
δηµοσιεύει ανακοίνωση µε έξοδα του φορέα του έργου
ή της δραστηριότητας σε µια τουλάχιστον ηµερήσια
νοµαρχιακή εφηµερίδα από αυτές που περιλαµβάνονται
κατ’ έτος στον κατάλογο του άρθρου 2 του ν. 3548/2007
(ΦΕΚ Α΄ 68) ή σε µια καθηµερινή εφηµερίδα εθνικής εµ−
βέλειας. Η ανακοίνωση αυτή περιλαµβάνει τουλάχιστον
τις παρακάτω πληροφορίες:
−τον τίτλο, την υποκατηγορία, την οµάδα και τον αύ−
ξοντα αριθµό µε το είδος του έργου ή της δραστηρι−
ότητας, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 1958/2012 απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής (ΦΕΚ Β’ 21).
−τη θέση του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς
και την Περιφέρεια, το ∆ήµο και τη ∆ηµοτική Ενότητα,
εντός των διοικητικών ορίων των οποίων βρίσκεται η
θέση αυτή.
−τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.
−την αρµόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περι−
βαλλοντική αρχή.
−την/τις υπηρεσία/ες της/ων Περιφέρειας/ών που είναι
αρµόδια/ες για την παροχή των σχετικών περιβαλλοντι−
κών πληροφοριών και για την παραλαβή των εγγράφων
απόψεων του ενδιαφερόµενου κοινού και τις ηµέρες και
τις ώρες λειτουργίας της/ων.
− την ηµεροµηνία έναρξης και λήξης της δηµόσιας
διαβούλευσης.
−τις ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της προθεσµίας
για την κατάθεση των απόψεων του ενδιαφερόµενου
κοινού.
−γνωστοποίηση της/ων εφηµερίδας/ων και του συνδέ−
σµου (link) της ιστοσελίδας όπου γίνεται η δηµοσίευση
της ανακοίνωσης.
(β) Καλεί το κοινό να ενηµερωθεί και το ενδιαφερόµε−
νο κοινό να εκφράσει τις απόψεις του, σύµφωνα µε όσα
ειδικότερα ορίζονται στο επόµενο άρθρο, θέτοντας στη
διάθεσή του κάθε περιβαλλοντική πληροφορία.
(γ) Καλεί το/ά οικείο/α δηµοτικό/ά συµβούλιο/α, κα−
θώς και την/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, την/τις
∆ηµοτική/ές Επιτροπές ∆ιαβούλευσης και τα Συµβούλια
Τοπικής ή ∆ηµοτικής Κοινότητας να εκφράσει/ουν την
γνώµη του/ους σύµφωνα µε το έντυπο υπό στοιχεία ∆11
που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Α της παρούσας
απόφασης.
Τα αποδεικτικά της κατά τα ανωτέρω δηµοσίευσης
της ανακοίνωσης, καθώς και οι γνωµοδοτήσεις των ορ−
γάνων του παρόντος εδαφίου και οι απόψεις του ενδια−
φερόµενου κοινού που κατατέθηκαν διαβιβάζονται από
τον/τους ∆ήµο/ους στην οικεία Περιφέρεια εγκαίρως,
ώστε να είναι δυνατή η τήρηση των προβλεπόµενων
προθεσµιών.
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Η παραπάνω ανακοίνωση/πρόσκληση αναρτάται στο
ΗΠΜ µετά τη λειτουργία του, µε ευθύνη του/ων Περι−
φερειακού/ών Συµβουλίου/ων.
6. Η/Οι οικεία/ες Περιφέρεια/ες διαβιβάζει/ουν µέσα
στη νόµιµη προθεσµία στην αρµόδια περιβαλλοντική
αρχή πλήρη φάκελο, ο οποίος περιλαµβάνει:
−τη γνωµοδότηση του Περιφερειακού Συµβουλίου ή
της Περιφερειακής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης του άρ−
θρου 178 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) επί της ΜΠΕ του
έργου ή της δραστηριότητας, που συντάσσεται σύµφω−
να µε το έντυπο υπό στοιχεία ∆10 του Παραρτήµατος
Α της παρούσας απόφασης
−τις διατυπωθείσες γνώµες του/ων οικείου/ων ∆ηµο−
τικού/ών Συµβουλίου/ων, της/ων Επιτροπής/ών Ποιότη−
τας Ζωής, της/ων ∆ηµοτικής/ών Επιτροπής/ών ∆ιαβού−
λευσης, του/ων Συµβουλίου/ων Τοπικής ή ∆ηµοτικής
Ενότητας,
−τις συγκεντρωθείσες έγγραφες απόψεις του ενδια−
φερόµενου κοινού.
7. Η παράλειψη του/ων Περιφερειακού/ων Συµβουλίου/
ων, ή της Περιφερειακής/ων Επιτροπής/ων, ή/και του εν−
διαφερόµενου κοινού ή/και του δηµοτικού/ών συµβουλί−
ου/ων, ή/και της/ων Επιτροπής/ών Ποιότητας Ζωής, ή/και
της/ων ∆ηµοτικής/ών Επιτροπής/ων ∆ιαβούλευσης ή/και
του/ων Συµβουλίου/ων Τοπικής ή ∆ηµοτικής Κοινότητας,
να γνωµοδοτήσουν εντός των προβλεπόµενων από την
κείµενη νοµοθεσία προθεσµιών δεν κωλύει την πρόοδο
της διοικητικής διαδικασίας αξιολόγησης του φακέλου
της ΜΠΕ από την αρµόδια περιβαλλοντική αρχή.
Άρθρο 6
∆ιαδικασία δηµοσιοποίησης φακέλου ανανέωσης
ΑΕΠΟ ή φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ
1. Εάν ο φάκελος ανανέωσης ΑΕΠΟ ή ο φάκελος τρο−
ποποίησης ΑΕΠΟ που υποβάλει ο φορέας του έργου
ή της δραστηριότητας κριθεί πλήρης από την αρµόδια
περιβαλλοντική αρχή, σύµφωνα µε όσα ορίζονται αντί−
στοιχα στο άρθρο 6 παραγράφους 2 και 3 ή στο άρθρο
7 παραγράφους 2 και 3 της υπ’ αριθµ. 167563/2013 από−
φασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΦΕΚ
Α΄ 964), για τη δηµοσιοποίησή του στο πλαίσιο ενηµέρω−
σης του κοινού χωρίς να απαιτείται σχετική διαδικασία
διαβούλευσης, ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:
1.1 Μετά την έναρξη της πλήρους λειτουργίας του
κατά το άρθρο 18 του ν. 4014/2011 ΗΠΜ, η αρµόδια πε−
ριβαλλοντική αρχή:
Καθιστά διαθέσιµο (ανοικτό στην πρόσβαση) τον φά−
κελο ανανέωσης ΑΕΠΟ ή τον φάκελο τροποποίησης
ΑΕΠΟ και καλεί το Περιφερειακό Συµβούλιο της οικείας
Περιφέρειας ή, εφ’ όσον το έργο ή η δραστηριότητα
εµπίπτει στα όρια περισσοτέρων Περιφερειών, τα οι−
κεία Περιφερειακά Συµβούλια να διεξαγάγει/ουν την
αναφερόµενη στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου
διαδικασία, διαβιβάζοντας σε αυτό/α µε το έντυπο υπό
στοιχείο ∆6 της υπ’ αριθµ. 167563/2013 απόφασης του
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλο−
ντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΦΕΚ Α΄ 964)
αντίγραφο του φακέλου σε έντυπη µορφή. Η κατά τα
ανωτέρω πρόσκληση αναρτάται στο ΗΠΜ και απευθύνε−
ται και ηλεκτρονικά στο/α Περιφερειακό/α Συµβούλιο/α.
1.2 Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΗΠΜ, η αρµόδια
περιβαλλοντική αρχή:
∆ιαβιβάζει µε το έντυπο υπό στοιχείο ∆6 της υπ’
αριθµ. 167563/2013 απόφασης του Υπουργού και του
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Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β’ 964), στο Περιφερειακό
Συµβούλιο της οικείας Περιφέρειας ή, εφ’ όσον το έργο
ή η δραστηριότητα εµπίπτει στα όρια περισσοτέρων
Περιφερειών, στα οικεία Περιφερειακά Συµβούλια, τον
φάκελο ανανέωσης ΑΕΠΟ ή τον φάκελο τροποποίησης
ΑΕΠΟ σε έντυπη και ψηφιακή µορφή και το /α καλεί να
διεξαγάγει/ουν την αναφερόµενη στην παράγραφο 2
του παρόντος άρθρου διαδικασία.
2. Το/α Περιφερειακό/ά Συµβούλιο/α της/ων οικείας/
ων Περιφέρειας/ών, εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών
από την παραλαβή του φακέλου ανανέωσης ΑΕΠΟ ή
του φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ, ενηµερώνει το κοινό
ως ακολούθως:
(α) Αναρτά/ούν στην τηρούµενη από την/ις Περιφέ−
ρεια/ες ιστοσελίδα, στο/α οικείο/α κατάστηµα/τα και
δηµοσιεύει ανακοίνωση µε έξοδα του φορέα του έργου
ή στης δραστηριότητας σε µια τουλάχιστον ηµερήσια
νοµαρχιακή εφηµερίδα από αυτές που περιλαµβάνονται
κατ’ έτος στον κατάλογο του άρθρου 2 του ν. 3548/2007
(ΦΕΚ Α΄ 68) ή σε µια καθηµερινή εφηµερίδα εθνικής εµ−
βέλειας. Η ανακοίνωση αυτή περιλαµβάνει τουλάχιστον
τις παρακάτω πληροφορίες:
−το είδος του φακέλου που διαβιβάστηκε από την
αρµόδια περιβαλλοντική αρχή και ειδικότερα αν αφορά
σε φάκελο ανανέωσης ΑΕΠΟ ή σε φάκελο τροποποί−
ησης ΑΕΠΟ
−τον τίτλο, την υποκατηγορία, την οµάδα και τον αύ−
ξοντα αριθµό µε το είδος του έργου ή της δραστηρι−
ότητας, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 1958/2012 απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής (ΦΕΚ Β’ 21).
−τη θέση του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς
και την Περιφέρεια, το ∆ήµο και τη ∆ηµοτική Ενότητα,
εντός των διοικητικών ορίων των οποίων η θέση αυτή
βρίσκεται
−τον φορέα του έργου ή της δραστηριότητας
−την αρµόδια για το έργο ή τη δραστηριότητα περι−
βαλλοντική αρχή
−την/τις υπηρεσία/ες της/ων Περιφέρειας/ών που είναι
αρµόδια/ες για την παροχή των σχετικών περιβαλλο−
ντικών πληροφοριών και τις ηµέρες και τις ώρες λει−
τουργίας της/ων.
−τον αριθµό Πρωτοκόλλου ή τον Α∆Α της ΑΕΠΟ που
τροποποιείται ή ανανεώνεται
−γνωστοποίηση της/ων εφηµερίδας/ων και του συνδέ−
σµου (link) της ιστοσελίδας όπου γίνεται η δηµοσίευση
της ανακοίνωσης.
(β) Καλεί το κοινό να ενηµερωθεί, θέτοντας στη διά−
θεσή του κάθε περιβαλλοντική πληροφορία
(γ) Αποστέλλει την ανακοίνωση του παραπάνω εδα−
φίου (α) στο/ά οικείο/α δηµοτικό/ά συµβούλιο/α, καθώς
και στην/τις Επιτροπή/ές Ποιότητας Ζωής, στην/τις ∆η−
µοτική/ές Επιτροπές ∆ιαβούλευσης και στα Συµβούλια
Τοπικής ή ∆ηµοτικής Κοινότητας.
Άρθρο 7
Ενηµέρωση του κοινού και συµµετοχή
του ενδιαφερόµενου κοινού
1. Το κοινό που ενηµερώνεται και το ενδιαφερόµενο
κοινό που συµµετέχει στη δηµόσια διαβούλευση, έχει
το δικαίωµα εντός των προθεσµιών που έχουν οριστεί
για τη δηµόσια διαβούλευση, να λάβει γνώση των πε−
ριβαλλοντικών πληροφοριών που αφορούν ένα έργο
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ή µια δραστηριότητα, απευθυνόµενο είτε στην οικεία
Περιφέρεια, είτε στον οικείο ∆ήµο είτε, τέλος, στην
αρµόδια περιβαλλοντική αρχή.
2. Η προηγούµενη παράγραφος εφαρµόζεται µε την
επιφύλαξη όσων ειδικότερα ορίζονται από τις διατά−
ξεις του άρθρου 4 παράγραφοι 1,2 και 3 της µε αριθµό
11764/653/2006 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτε−
ρικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµί−
ας και Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµοσίων Έργων «Πρόσβαση του κοινού στις δηµόσιες
αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά µε το περι−
βάλλον, σε συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας
2003/4/ΕΚ κ.λπ.» (ΦΕΚ Β 327).
Εντός της προθεσµίας που έχει ορισθεί για τη δηµό−
σια διαβούλευση, το ενδιαφερόµενο κοινό έχει το δικαί−
ωµα να διατυπώσει εγγράφως τεκµηριωµένες απόψεις
και σχόλια, σχετικά µε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον
του υπό αδειοδότηση έργου ή της δραστηριότητας,
κάνοντας χρήση του εντύπου υπό στοιχεία ∆11 που
περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Α της παρούσας. Οι
απόψεις αυτές κατατίθενται ή αποστέλλονται ταχυδρο−
µικώς ή ηλεκτρονικώς, κατά προτίµηση, στην αρµόδια
υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας. Οι κατά τα ανωτέρω
απόψεις είναι δυνατόν να υποβάλλονται εγγράφως και
µετά τη λειτουργία του ΗΠΜ.
Άρθρο 8
Έργα και δραστηριότητες διασυνοριακού χαρακτήρα
1. Η αρµόδια περιβαλλοντική αρχή, όταν γνωρίζει ότι
η πραγµατοποίηση ενός έργου ή µιας δραστηριότητας
στο ελληνικό έδαφος ενδέχεται να έχει σηµαντικές επι−
πτώσεις στο περιβάλλον άλλου κράτους µέλους της
ΕΕ ή όταν το ζητήσει ένα κράτος µέλος της ΕΕ που
ενδέχεται να πληγεί σοβαρά, ή ένα από τα συµβαλλό−
µενα µέρη της Σύµβασης Εσπό (Espoo) που κυρώθηκε
µε το ν. 2540/1997 (εφεξής θιγόµενο κράτος µέλος και
θιγόµενο συµβαλλόµενο µέρος, αντιστοίχως) προβαίνει
στις ακόλουθες ενέργειες:
(α) κοινοποιεί στο θιγόµενο κράτος µέλος ή στο θι−
γόµενο συµβαλλόµενο µέρος, εντός δύο(2) εργασίµων
ηµερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου της πληρό−
τητας του φακέλου ΠΠΠΑ ή της ΜΠΕ και, πάντως, όχι
αργότερα από την έναρξη της δηµόσιας διαβούλευσης
επί της τελευταίας, κάθε περιβαλλοντική πληροφορία
στην αγγλική γλώσσα, σχετικά µε την περιγραφή και
τις ενδεχόµενες διασυνοριακές επιπτώσεις του έργου
ή της δραστηριότητας και τη φύση της απόφασης που
θα ληφθεί,
(β) διασφαλίζει ότι το θιγόµενο κράτος µέλος ή το
θιγόµενο συµβαλλόµενο µέρος έχει στη διάθεσή του
εύλογο χρονικό διάστηµα, προκειµένου να δηλώσει αν
θα συµµετέχει στη διαδικασία διαβούλευσης κατά την
περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ή της δραστη−
ριότητας.
2. Εάν το θιγόµενο κράτος µέλος ή το θιγόµενο συµ−
βαλλόµενο µέρος δηλώσει ότι προτίθεται να συµµετέχει
στην διαδικασία διαβούλευσης κατά την περιβαλλοντική
αδειοδότηση του έργου ή της δραστηριότητας, η αρ−
µόδια περιβαλλοντική αρχή προβαίνει στις ακόλουθες
ενέργειες:
(α) διαβιβάζει σε αυτό πλήρη φάκελο της ΜΠΕ στην
αγγλική γλώσσα µε όλες τις πληροφορίες και
(β) διαθέτει στις αρµόδιες περιβαλλοντικές αρχές και
το κοινό του ιδίου κράτους εύλογο χρονικό διάστηµα

προκειµένου οι αρχές αυτού να ενηµερωθούν και να
διαβιβάσουν στην αρµόδια εθνική περιβαλλοντική αρχή
τις απόψεις τους καθώς και τις απόψεις του ενδιαφε−
ρόµενου κοινού.
3. Οι κατά την προηγούµενη παράγραφο διατυπω−
θείσες γνώµες και απόψεις χρησιµεύουν ως βάση των
διασυνοριακών διαβουλεύσεων, τα αποτελέσµατα των
οποίων λαµβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία της
έγκρισης ή µη περιβαλλοντικών όρων του έργου ή της
δραστηριότητας.
4. Μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ ή της απόφασης µη
έγκρισης του έργου ή της δραστηριότητας, η αρµόδια
περιβαλλοντική αρχή ενηµερώνει το θιγόµενο κράτος
µέλος ή το θιγόµενο συµβαλλόµενο µέρος, το οποίο έχει
συµµετάσχει στις κατά την προηγούµενη παράγραφο
διαβουλεύσεις, για το περιεχόµενο της απόφασης και
τους όρους που την συνοδεύουν, καθώς και για τους
κύριους λόγους στους οποίους αυτή βασίσθηκε.
5. Όταν ένα έργο ή µια δραστηριότητα προγραµµατί−
ζεται στο έδαφος άλλου κράτους−µέλους ή άλλου συµ−
βαλλόµενου µέρους και ενδέχεται να έχει σηµαντικές
επιπτώσεις στο ελληνικό έδαφος, το Υπουργείο Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής προβαίνει
στις ακόλουθες ενέργειες:
(α) Μεριµνά ώστε οι πληροφορίες, οι οποίες αναφέρο−
νται στην περιγραφή του έργου ή της δραστηριότητας,
στις ενδεχόµενες διασυνοριακές επιπτώσεις και στη
φύση των αποφάσεων που πρόκειται να ληφθούν, να
τεθούν στη διάθεση των συναρµόδιων αρχών και των
γνωµοδοτούντων φορέων, καθώς επίσης και στη διάθε−
ση του κοινού και του ενδιαφερόµενου κοινού.
(β) ∆ιασφαλίζει ότι οι γνωµοδοτούντες φορείς και
το ενδιαφερόµενο κοινό θα έχουν τη δυνατότητα να
διατυπώσουν την γνώµη ή τις απόψεις τους επί του
περιεχοµένου των πληροφοριών του προηγουµένου
εδαφίου, στον χρόνο που θα ορίσει το κράτος µέλος ή
το συµβαλλόµενο µέρος που προγραµµατίζει το έργο
ή την δραστηριότητα.
Άρθρο 9
Έγκριση τυποποιηµένων εντύπων
1. Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
της παρούσας απόφασης το Παράρτηµα Α και τα ηλε−
κτρονικά ή µη έντυπα υπό στοιχεία ∆8, ∆9, ∆10 και
∆11, µε τα οποία τυποποιείται ο τρόπος γνωµοδότησης,
διατύπωσης απόψεων και δηµόσιας διαβούλευσης κατά
την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριο−
τήτων του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.
2. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
της παρούσας απόφασης το Παράρτηµα Β, στο οποίο
περιλαµβάνονται οι ακόλουθοι είκοσι έξι (26) πίνακες
που τυποποιούν τους γνωµοδοτούντες φορείς ανά υπο−
κατηγορία και είδος έργου ή δραστηριότητας και βάσει
των ειδικότερων συνθηκών τους.
Πίνακας 1.1: Φορείς γνωµοδότησης έργων και δρα−
στηριοτήτων Υποκατηγορίας Α1 της Οµάδας 1 «Έργα
χερσαίων και εναέριων µεταφορών».
Πίνακας 1.2: Φορείς γνωµοδότησης έργων και δρα−
στηριοτήτων Υποκατηγορίας Α2 της Οµάδας 1 «Έργα
χερσαίων και εναέριων µεταφορών».
Πίνακας 2.1: Φορείς γνωµοδότησης έργων και δραστη−
ριοτήτων Υποκατηγορίας Α1 της Οµάδας 2 «Υδραυλικά
έργα».
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Πίνακας 2.2: Φορείς γνωµοδότησης έργων και δραστη−
ριοτήτων Υποκατηγορίας Α2 της Οµάδας 2 «Υδραυλικά
έργα».
Πίνακας 3.1: Φορείς γνωµοδότησης έργων και δραστη−
ριοτήτων Υποκατηγορίας Α1 της Οµάδας 3 «Λιµενικά
έργα».
Πίνακας 3.2: Φορείς γνωµοδότησης έργων και δραστη−
ριοτήτων Υποκατηγορίας Α2 της Οµάδας 3 «Λιµενικά
έργα».
Πίνακας 4.1: Φορείς γνωµοδότησης έργων και δραστη−
ριοτήτων Υποκατηγορίας Α1 της Οµάδας 4 «Συστήµατα
Περιβαλλοντικών Υποδοµών».
Πίνακας 4.2: Φορείς γνωµοδότησης έργων και δραστη−
ριοτήτων Υποκατηγορίας Α2 της Οµάδας 4 «Συστήµατα
Περιβαλλοντικών Υποδοµών».
Πίνακας 5.1: Φορείς γνωµοδότησης έργων και δραστη−
ριοτήτων Υποκατηγορίας Α1 της Οµάδας 5 «Εξορυκτικές
δραστηριότητες».
Πίνακας 5.2: Φορείς γνωµοδότησης έργων και δραστη−
ριοτήτων Υποκατηγορίας Α2 της Οµάδας 5 «Εξορυκτικές
δραστηριότητες».
Πίνακας 6.1.α: Φορείς γνωµοδότησης έργων και δρα−
στηριοτήτων Υποκατηγορίας Α1 της Οµάδας 6 «Του−
ριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής αναψυχής,
κτιριακού τοµέα, αθλητισµού και αναψυχής» και ειδικό−
τερα των έργων και δραστηριοτήτων µε α.α. 1, 2, 5, 7,
8, 9, 10 και 18.
Πίνακας 6.2.α: Φορείς γνωµοδότησης έργων και δρα−
στηριοτήτων Υποκατηγορίας Α2 της Οµάδας 6 «Του−
ριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής αναψυχής,
κτιριακού τοµέα, αθλητισµού και αναψυχής» και ειδικό−
τερα των έργων και δραστηριοτήτων µε α.α. 2, 5, 6, 9,
10, 11, 12 και 18.
Πίνακας 6.1.β: Φορείς γνωµοδότησης έργων και δρα−
στηριοτήτων Υποκατηγορίας Α1 της Οµάδας 6 «Τουρι−
στικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής αναψυχής, κτι−
ριακού τοµέα, αθλητισµού και αναψυχής» και ειδικότερα
των έργων και δραστηριοτήτων µε α.α. 16, 24 και 26.
Πίνακας 6.2.β: Φορείς γνωµοδότησης έργων και δρα−
στηριοτήτων Υποκατηγορίας Α2 της Οµάδας 6 «Του−
ριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής αναψυχής,
κτιριακού τοµέα, αθλητισµού και αναψυχής» και ειδικό−
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τερα των έργων και δραστηριοτήτων µε α.α. 14, 15, 16,
17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 και 25
Πίνακας 7.1: Φορείς γνωµοδότησης έργων και δραστη−
ριοτήτων Υποκατηγορίας Α1 της Οµάδας 7 «Πτηνοκτη−
νοτροφικές εγκαταστάσεις».
Πίνακας 7.2: Φορείς γνωµοδότησης έργων και δρα−
στηριοτήτων Υποκατηγορίας Α2 της Οµάδας 7 «Πτη−
νοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις».
Πίνακας 8.1: Φορείς γνωµοδότησης έργων και δρα−
στηριοτήτων Υποκατηγορίας Α1 της Οµάδας 8 «Υδα−
τοκαλλιέργειες».
Πίνακας 8.2: Φορείς γνωµοδότησης έργων και δρα−
στηριοτήτων Υποκατηγορίας Α2 της Οµάδας 8 «Υδα−
τοκαλλιέργειες».
Πίνακας 9.1: Φορείς γνωµοδότησης έργων και δρα−
στηριοτήτων Υποκατηγορίας Α1 της Οµάδας 9 «Βιοµη−
χανικές και συναφείς εγκαταστάσεις».
Πίνακας 9.2: Φορείς γνωµοδότησης έργων και δρα−
στηριοτήτων Υποκατηγορίας Α2 της Οµάδας 9 «Βιοµη−
χανικές και συναφείς εγκαταστάσεις».
Πίνακας 10.1: Φορείς γνωµοδότησης έργων και δρα−
στηριοτήτων Υποκατηγορίας Α1 της Οµάδας 10 «Ανα−
νεώσιµες πηγές ενέργειας».
Πίνακας 10.2: Φορείς γνωµοδότησης έργων και δρα−
στηριοτήτων Υποκατηγορίας Α2 της Οµάδας 10 «Ανα−
νεώσιµες πηγές ενέργειας».
Πίνακας 11.1: Φορείς γνωµοδότησης έργων και δραστη−
ριοτήτων Υποκατηγορίας Α1 της Οµάδας 11 «Μεταφορά
ενέργειας, καυσίµων και χηµικών ουσιών».
Πίνακας 11.2: Φορείς γνωµοδότησης έργων και δραστη−
ριοτήτων Υποκατηγορίας Α2 της Οµάδας 11 «Μεταφορά
ενέργειας, καυσίµων και χηµικών ουσιών».
Πίνακας 12.1: Φορείς γνωµοδότησης έργων και δρα−
στηριοτήτων Υποκατηγορίας Α1 της Οµάδας 12 «Ειδικά
έργα και δραστηριότητες».
Πίνακας 12.2: Φορείς γνωµοδότησης έργων και δρα−
στηριοτήτων Υποκατηγορίας Α2 της Οµάδας 12 «Ειδικά
έργα και δραστηριότητες»
3. Τα έντυπα του Παραρτήµατος Α αναρτώνται σε επε−
ξεργασµένη µορφή στον διαδικτυακό τόπο του Υπουρ−
γείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
(www.ypeka.gr), στη θεµατική ενότητα περιβάλλον.
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ȵɁɈɉɅɃɈɉɅɃɅɃȻȸɀȵɁȸɇȳɁɏɀɃȴɃɈȸɇȸɇɌɃɆȵɏɁ
ȳȻȰɈȸȴȻȰȴȻȾȰɇȻȰɅɆɃȾȰɈȰɆȾɈȻȾɃɉɅɆɃɇȴȻɃɆȻɇɀɃɉɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾɏɁ
ȰɅȰȻɈȸɇȵɏɁȵɆȳɏɁȾȰȻȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈɏɁȾȰɈȸȳɃɆȻȰɇȰ


ɇɈɃȻɍȵȻȰȳɁɏɀɃȴɃɈɃɉɇȰɇɉɅȸɆȵɇȻȰɇ
…………………………..
Ɉɲʖ.ȴ/ʆʍɻ:
TK:
Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ:
Tɻʄ:
FAX:
Email:






ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ: …………………………………………
Ȱʌ.Ʌʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ
(ȵʇɸʌʖʉʅɹʆʉʐ):……………………………
Ȱʌ.Ʌʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ
(ɸɿʍɸʌʖʉʅɹʆʉʐ):……………………………………
ɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼɈɲʐʏʊʏɻʏɲ(ɅȵɈ)
ɹʌɶʉʐɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ:.….…………………..

 ɅɆɃɇ:
(ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿʏʉʊʆʉʅɲʏɻʎɲʌʅʊɷɿɲʎʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎɲʌʖɼʎ)




1.ɈȻɈȿɃɇȵɆȳɃɉȸȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ



2.ȺȵɇɀȻȾɃɅȿȰȻɇȻɃɅɃɉȴȻȵɅȵȻɈɃɅȵȴȻɃȳɁɏɀɃȴɃɈȸɇȸɇɈȸɇɉɅȸɆȵɇȻȰɇɀȰɇ
Ȱ/Ȱ

ɇɈɃȻɍȵȻɃȺȵɇɀȻȾɃɉɅȿȰȻɇȻɃɉ(ɌȵȾ)

ɈȻɈȿɃɇɇɈɃȻɍȵȻɃɉȺȵɇɀȻȾɃɉɅȿȰȻɇȻɃɉ
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3.ȵɅȻɈɃɅȻȰȰɁȰȳɁɏɆȻɇȸɅȵɆȻɃɍȸɇȵɆȳɃɉ
ɁȰȻ
ȳȻȰɈȻɇȰɁȰȳȾȵɇɈȸɇɅȰɆɃɉɇȰɇȳɁɏɀɃȴɃɈȸɇȸɇȵȿȰȲȵɍɏɆȰȰɉɈɃɎȻȰɇɈȸɁɅȵɆȻɃɍȸɈɃɉȵɆȳɃɉ
ɃɍȻ



4.ɇɈɃȻɍȵȻȰȳɁɏɀɃȴɃɈȸɇȸɇ

ɇʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏʘʆɲʌʅʉɷɿʉʏɼʏʘʆʏɻʎʐʋɻʌɸʍʀɲʎʅɲʎ,ʊʋʘʎɲʐʏɹʎɲʆɲʔɹʌɽɻʃɲʆʋɿʉʋɳʆʘ(ʍɻʅɸʀʉ2ʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎ)ʃɲɿʃɲʏʊʋɿʆʍʖɸʏɿʃʉʑ
ɲɿʏɼʅɲʏʉʎʏɻʎʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎɲʌʖɼʎɶɿɲʏʉɹʌɶʉ–ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʏʉʐʍɻʅɸʀʉʐ1ʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎʋʌʉʏɸʀʆʉʐʅɸ:


1.Ɉɻʍʐʆɹʖɿʍɻʏɻʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻʎʅɹʍʘʏɻʎɸʃʋʊʆɻʍɻʎ
ʃɲɿʐʋʉɴʉʄɼʎɀɸʄɹʏɻʎɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆȵʋɿʋʏʙʍɸʘʆʖʘʌʀʎʃɲʅʀɲɸɿɷɿʃɼʃɲʏɸʑɽʐʆʍɻʋɹʌɲʆ
ɲʐʏʙʆʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿɲʋʊʏʉɸʆɿʍʖʑɽɸʍʅɿʃʊʋʄɲʀʍɿʉ.



2.ɈɻʍʐʆɹʖɿʍɻʏɻʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻʎʅɹʍʘʏɻʎɸʃʋʊʆɻʍɻʎʃɲɿʐʋʉɴʉʄɼʎɀɸʄɹʏɻʎɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆ
ȵʋɿʋʏʙʍɸʘʆʍʏɻʆʉʋʉʀɲɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲɷʉɽɸʀɿɷɿɲʀʏɸʌɻɹʅʔɲʍɻʍʏɲɸʇɼʎ:
(ʋɲʌɹʖɸʏɲɿʋʄɼʌɻʎɲɿʏɿʉʄʊɶɻʍɻ)




















3.Ɉɻʆɸʃʋʊʆɻʍɻʏʘʆɸɿɷɿʃʙʆʅɸʄɸʏʙʆʋʉʐɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿʋɿʉʃɳʏʘʉɿʉʋʉʀɸʎɽɲʋʌɹʋɸɿʆɲʄɻʔɽʉʑʆʐʋʊʗɻʃɲʏɳʏɻʆɸʃʋʊʆɻʍɻʃɲɿ
ʐʋʉɴʉʄɼɀɸʄɹʏɻʎɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆȵʋɿʋʏʙʍɸʘʆʍʏʉʋʄɲʀʍɿʉʏɻʎʍʐʆɹʖɿʍɻʎʏɻʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻʎ,
(ʋɲʌɹʖɸʏɲɿʋʄɼʌɻʎɲɿʏɿʉʄʊɶɻʍɻ)













4.ȴɸʆʃʌʀʆɸʏɲɿʍʃʊʋɿʅɻɻʍʐʆɹʖɿʍɻʏɻʎɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎɲɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻʎɶɿɲʏʉʐʎɸʇɼʎʄʊɶʉʐʎ:
(ɲʆɲʔɹʌʉʆʏɲɿɲʆɲʄʐʏɿʃɳʉɿʄʊɶʉɿ)
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ɉʋʉɶʌɲʔɼ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

ȴ9

591

ȵɁɈɉɅɃɈɉɅɃɅɃȻȸɀȵɁȸɇȳɁɏɀɃȴɃɈȸɇȸɇɌɃɆȵɏɁ
ȳȻȰɈȸȴȻȰȴȻȾȰɇȻȰȵȾȴɃɇȸɇȰɅɃɌȰɇȸɇɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾɏɁɃɆɏɁȵɆȳɏɁȾȰȻ
ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈɏɁȾȰɈȸȳɃɆȻȰɇȰ


ɇɈɃȻɍȵȻȰȳɁɏɀɃȴɃɈɃɉɇȰɇɉɅȸɆȵɇȻȰɇ
…………………………..
Ɉɲʖ.ȴ/ʆʍɻ:
TK:
Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ:
Tɻʄ:
FAX:
Email:








ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ: …………………………………………
Ȱʌ.Ʌʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ
(ȵʇɸʌʖʉʅɹʆʉʐ):……………………………
Ȱʌ.Ʌʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ
(ɸɿʍɸʌʖʉʅɹʆʉʐ):……………………………………
ɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼɈɲʐʏʊʏɻʏɲ(ɅȵɈ)
ɹʌɶʉʐɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ:.….…………………..

ɅɆɃɇ:

(ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿʏʉʊʆʉʅɲʏɻʎɲʌʅʊɷɿɲʎʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎɲʌʖɼʎ)




1.ɈȻɈȿɃɇȵɆȳɃɉȸȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ


2.ȺȵɇɀȻȾɃɅȿȰȻɇȻɃɅɃɉȴȻȵɅȵȻɈɃɅȵȴȻɃȳɁɀɏɀɃȴɃɈȸɇȸɇɈȸɇɉɅȸɆȵɇȻȰɇɀȰɇ
Ȱ
/
Ȱ

ɇɈɃȻɍȵȻɃȺȵɇɀȻȾɃɉɅȿȰȻɇȻɃɉ(ɌȵȾ) ɈȻɈȿɃɇɇɈɃȻɍȵȻɃɉȺȵɇɀȻȾɃɉɅȿȰȻɇȻɃɉ





































3.ȵɅȻɈɃɅȻȰȰɁȰȳɁɏɆȻɇȸɅȵɆȻɃɍȸɇȵɆȳɃɉ
ɁȰȻ
ȳȻȰɈȻɇȰɁȰȳȾȵɇɈȸɇɅȰɆɃɉɇȰɇȳɁɏɀɃȴɃɈȸɇȸɇȵȿȰȲȵɍɏɆȰȰɉɈɃɎȻȰɇɈȸɁɅȵɆȻɃɍȸɈɃɉȵɆȳɃɉ
ɃɍȻ
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4.ɇɈɃȻɍȵȻȰȳɁɏɀɃȴɃɈȸɇȸɇ
ȈĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȦȞ ĮȡȝȠįȚȠĲȒĲȦȞ ĲȘȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ ȝĮȢ, ȩʌȦȢ ĮȣĲȑȢ ĮȞĮĳȑȡșȘțĮȞ ʌȚȠ ʌȐȞȦ (ıȘȝİȓȠ 2 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ) țĮȚ țĮĲȩʌȚȞ
ıȤİĲȚțȠȪ ĮȚĲȒȝĮĲȠȢ ĲȘȢ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ ĮȡȤȒȢ ȖȚĮ ĲȠ ȑȡȖȠ – įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ ĲȠȣ ıȘȝİȓȠȣ 1 ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ, Ș ȖȞȦȝȠįȩĲȘıȒ ȝĮȢ
İʌȓ ĲȠȣ ĳĮțȑȜȠȣ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ǼʌȚʌĲȫıİȦȞ ȑȤİȚ ȦȢ İȟȒȢ
(ȂʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ ʌȡȩıșİĲİȢ ıİȜȓįİȢ ĮȞ ĮʌĮȚĲȘșİȓ):
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5.ɇɉɀɅȵɆȰɇɀȰɈȸɇȳɁɏɀɃȴɃɈȸɇȸɇ
Ȱ.ȳɁɏɀɃȴɃɈɃɊɀȵȺȵɈȻȾȱȳȻȰɈȸɁɉȿɃɅɃȼȸɇȸɈɃɉȶɆȳɃɉȹɈȸɇȴɆȰɇɈȸɆȻɄɈȸɈȰɇ ɍɏɆȻɇɈȸɁ
ȰɅȰȻɈȸɇȸɅɆɃɇȺȵɈɏɁɄɆɏɁͲɅɆɃɋɅɃȺȵɇȵɏɁ



Ȳ.ȳɁɏɀɃȴɃɈɃɊɀȵȺȵɈȻȾȱȳȻȰɈȸɁɉȿɃɅɃȼȸɇȸɈɃɉȶɆȳɃɉȹɈȸɇȴɆȰɇɈȸɆȻɄɈȸɈȰɇɀȵɈɃɉɇɄɆɃɉɇ
ͲɅɆɃɋɅɃȺȶɇȵȻɇɅɃɉɅȰɆȰɈȼȺȵɁɈȰȻɇɈɃɇȸɀȵȼɃ4ɈɃɉɅȰɆɄɁɈɃɇ



ȳ.ȳɁɏɀɃȴɃɈɃɊɀȵȰɆɁȸɈȻȾȰȳȻȰɈȸɁɉȿɃɅɃȼȸɇȸɈɃɉȶɆȳɃɉȹɈȸɇȴɆȰɇɈȸɆȻɄɈȸɈȰɇȳȻȰɈɃɉɇ
ɇɉȳȾȵȾɆȻɀȵɁɃɉɇȿɃȳɃɉɇɅɃɉɅȰɆȰɈȼȺȵɁɈȰȻɇɈɃɇȸɀȵȼɃ4ɈɃɉɅȰɆɄɁɈɃɇ



ȴ.ȴȵɁȴɉɁȱɀȵȺȰɁȰȳɁɏɀɃȴɃɈȹɇɃɉɀȵȵɅȼɈȸɇȴȻȰȲȻȲȰɇȺȵȻɇȰɇ ɀɅȵȴȻɃɈȻȴȻȰɅȻɇɈɏɁɃɁɈȰȻɇȵ
ȰɉɈȹɃɉɇȻɏȴȵȻɇȵȿȿȵȻɎȵȻɇɇȵɄɈȻȰɌɃɆȰɈɃȰɁɈȻȾȵȻɀȵɁɃȰɆɀɃȴȻɃɈȸɈȰɇɈȸɇɉɅȸɆȵɇȻȰɇɀȰɇ,
ɄɅɏɇȰɉɈȶɇ(ȵȿȿȵȻɎȵȻɇ)ɅȰɆȰɈȻȺȵɁɈȰȻɇɈɃɇȸɀȵȻɃ4ɈɃɉɅȰɆɄɁɈɃɇ



ȵ.ȴȵɁȴɉɁȱɀȵȺȰɁȰȳɁɏɀɃȴɃɈȹɇɃɉɀȵȵɅȼɈȸɇȴȻȰȲȻȲȰɇȺȵȻɇȰɇɀɅȵȴȻɄɈȻȴȵɁȵɀɅȼɅɈȵȻɇɈɃ
ɅȵȴȼɃɈɏɁȾȰɈȱɁɄɀɃȰɆɀɃȴȻɃɈȹɈɏɁɈȸɇɉɅȸɆȵɇȼȰɇɀȰɇ























ɉʋʉɶʌɲʔɼ
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ȵɁɈɉɅɃɈɉɅɃɅɃȻȸɀȵɁȸɇȳɁɏɀɃȴɃɈȸɇȸɇɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾɃɉɇɉɀȲɃɉȿȻɃɉ
ȳȻȰɈȸȴȻȰȴȻȾȰɇȻȰȵȾȴɃɇȸɇȰɅɃɌȰɇȸɇɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾɏɁɃɆɏɁȵɆȳɏɁȾȰȻ
ȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈɏɁȾȰɈȸȳɃɆȻȰɇȰ


ɇɈɃȻɍȵȻȰɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾɃɉɇɉɀȲɃɉȿȻɃɉ
Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ………..
……………………………….
ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲɅɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʉʑɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐ…….

Ɉɲʖ.ȴ/ʆʍɻ:
TK:
Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ:
Tɻʄ:
FAX:
Email:




ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ: …………………………………………
Ȱʌ.Ʌʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ
(ȵʇɸʌʖʉʅɹʆʉʐ):……………………………
Ȱʌ.Ʌʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ
(ɸɿʍɸʌʖʉʅɹʆʉʐ):……………………………………
ɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼɈɲʐʏʊʏɻʏɲ(ɅȵɈ)
ɹʌɶʉʐɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ:.….…………………..






 ɅɆɃɇ:
(ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿʏʉʊʆʉʅɲʏɻʎɲʌʅʊɷɿɲʎʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎɲʌʖɼʎ)





1.ɈȻɈȿɃɇȵɆȳɃɉȸȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ


2.ɉɅȸɆȵɇȻȰɈȸɇɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰɇɅɃɉȵȻɇȸȳȸȺȸȾȵȳȻȰɈȸɀȵȿȵɈȸɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾɏɁȵɅȻɅɈɏɇȵɏɁ(ɀɅȵ)ɈɃɉȵɆȳɃɉȸ
ɈȸɇȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇɇɈɃɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰȾɃɇɉɀȲɃɉȿȻɃ



3.ȰɅɃɎȵȻɇȵɁȴȻȰɌȵɆɃɀȵɁɃɉȾɃȻɁɃɉɅɃɉȿȸɌȺȸȾȰɁɉɅɃɎȸ
Ȱ/Ȱ

ɇɈɃȻɍȵȻȰ(ɃɁɃɀȰɈȵɅɐɁɉɀɃȹɌɃɆȵȰɇ)

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ
ȳɁɏɀɃȴɃɈȸɇȸɇ

ɌɃɆȵȰɇɇɈɃɁɃɅɃȻɃȵɇɈȰȿȸȸ
ȳɁɏɀɃȴɃɈȸɇȸ

3.1







3.2





3.3





3.4





3.5
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1.ɈȻɈȿɃɇȵɆȳɃɉȸȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ









4.ɇɈɃȻɍȵȻȰȳɁɏɀɃȴɃɈȸɇȸɇ

Ⱦɲʏʊʋɿʆʍʖɸʏɿʃʉʑɲɿʏɼʅɲʏʉʎʏɻʎʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎɲʌʖɼʎɶɿɲʏʉɹʌɶʉ–ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʏʉʐʍɻʅɸʀʉʐ1ʏʉʐʋɲʌʊʆʏʉʎʃɲɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻ
ʏʊʍʉ ʏɻʆ ɸɿʍɼɶɻʍɻ ʏʉʐ/ʏɻʎ…………………………………………………………………………………….. ʏʉʐ ʍɻʅɸʀʉʐ 2 ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ ʊʍʉ ʃɲɿ ʏɿʎ ɲʋʊʗɸɿʎ ʏʉʐ
ʃʉɿʆʉʑ (ʔʉʌɹʘʆ ɼ/ʃɲɿ ʔʐʍɿʃʙʆ ʋʌʉʍʙʋʘʆ) ʏʘʆ ʍɻʅɸʀʘʆ 3…ɹʘʎ 3…. ʏʉʐ ʋɲʌʊʆʏʉʎ, ɻ ɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻ ʅɲʎ ɸʋʀ ʏʉʐ ʔɲʃɹʄʉʐ ʏɻʎ ɀɸʄɹʏɻʎ
Ʌɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆȵʋɿʋʏʙʍɸʘʆɹʖɸɿʘʎɸʇɼʎ
(ɀʋʉʌʉʑʆʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉɿɻɽʉʑʆʋʌʊʍɽɸʏɸʎʍɸʄʀɷɸʎɲʆɲʋɲɿʏɻɽɸʀ):
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5.ɇɉɀɅȵɆȰɇɀȰɈȸɇȳɁɏɀɃȴɃɈȸɇȸɇ
Ȱ.ȳɁɏɀɃȴɃɈɃɊɀȵȺȵɈȻȾȱȳȻȰɈȸɁɉȿɃɅɃȼȸɇȸɈɃɉȶɆȳɃɉȹɈȸɇȴɆȰɇɈȸɆȻɄɈȸɈȰɇ ɍɏɆȻɇɈȸɁ
ȰɅȰȻɈȸɇȸɅɆɃɇȺȵɈɏɁɃɆɏɁͲɅɆɃɋɅɃȺȵɇȵɏɁ



Ȳ.ȳɁɏɀɃȴɃɈɃɊɀȵȺȵɈȻȾȱȳȻȰɈȸɁɉȿɃɅɃȼȸɇȸɈɃɉȶɆȳɃɉȹɈȸɇȴɆȰɇɈȸɆȻɄɈȸɈȰɇɀȵɈɃɉɇɄɆɃɉɇ
ȹɅɆɃɋɅɃȺȶɇȵȻɇɅɃɉɅȰɆȰɈȼȺȵɁɈȰȻɇɈɃɇȸɀȵȼɃ4ɈɃɉɅȰɆɄɁɈɃɇ



ȳ.ȳɁɏɀɃȴɃɈɃɊɀȵȰɆɁȸɈȻȾȰȳȻȰɈȸɁɉȿɃɅɃȼȸɇȸɈɃɉȶɆȳɃɉȹɈȸɇȴɆȰɇɈȸɆȻɄɈȸɈȰɇȳȻȰɈɃɉɇ
ɇɉȳȾȵȾɆȻɀȵɁɃɉɇȿɃȳɃɉɇɅɃɉɅȰɆȰɈȼȺȵɁɈȰȻɇɈɃɇȸɀȵȼɃ4ɈɃɉɅȰɆɄɁɈɃɇ

6.ɇɉɁȸɀɀȵɁȰ:
ɈȰȰɁȰɌȵɆɃɀȵɁȰɇɈɃɇȸɀȵȻɃ3
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ȵɁɈɉɅɃȰɅɃɎȵɏɁȵɁȴȻȰɌȵɆɃɀȵɁɃɉȾɃȻɁɃɉ
ȵɅȻɈȸɇɀȵȿȵɈȸɇɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾɏɁȵɅȻɅɈɏɇȵɏɁȵɆȳɃɉȸʚȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ
ȾȰɈȸȳɃɆȻȰɇȰȳȻȰɈȸȴȻȰȴȻȾȰɇȻȰȴȸɀɃɇȻȰɇȴȻȰȲɃɉȿȵɉɇȸɇ

ȴ11



ɅɆɃɇ:
(ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿʊʆʉʅɲɲʌʅʊɷɿɲʎʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼʎ
ɲʌʖɼʎ)

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ: …………………………………………

 Ȱʌ.Ʌʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ(ȵʇɸʌʖʉʅɹʆʉʐ):……………………………

Ȱʌ.Ʌʌʘʏʉʃʊʄʄʉʐ(ɸɿʍɸʌʖʉʅɹʆʉʐ):……………………………………

 ɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼɈɲʐʏʊʏɻʏɲ(ɅȵɈ)
ɹʌɶʉʐɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ:.….…………………..

 

 (ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿɲʋʊɲʌʅʊɷɿɲʋɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃɼɲʌʖɼ)

1.ɇɈɃȻɍȵȻȰɌɉɇȻȾɃɉɅɆɃɇɏɅɃɉ(ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿɲʆʉʐʋʉɶʌɳʔʘʆʏʉɹʆʏʐʋʉɸʃʔʌɳɺɸɿʏɿʎʋʌʉʍʘʋɿʃɹʎʏʉʐɲʋʊʗɸɿʎ)
1.1.ɃɁɃɀȰ:



1.2.ȵɅɏɁɉɀɃ:



1.3.ȵɅȰȳȳȵȿɀȰ:











1.4Ȱ.ȴ.ɈȰɉɈɃɈȸɈȰɇ:











1.5.ȴȻȵɉȺɉɁɇȸKATOIKIAɇ
ɃȴɃɇ:
ɅȵɆȻɃɍȸ:
Ɉ.Ⱦ.:



ȰɆȻȺɀɃɇ:

1.6.ɈȸȿȵɌɏɁɃ:
1.7FAX:



1.8.EMAIL:

 







 








2.ɇɈɃȻɍȵȻȰɁɃɀȻȾɃɉɅɆɃɇɏɅɃɉ(ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿɲʆʉʐʋʉɶʌɳʔʘʆʏʉɹʆʏʐʋʉɸʃʋʌʉʍʘʋɸʀʃɳʋʉɿʉʆʔʉʌɹɲ)
2.1.ȵɅɏɁɉɀȻȰ



2.2.ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ:



2.3.ɅȵɆȻɃɍȸ:



2.4.Ɉ.Ⱦ.:



2.5.ɈȸȿȵɌɏɁɃ:



2.6.FAX:



2.7.EMAIL:



2.8.ɉɅȵɉȺɉɁɃɇ
ȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻȰɇ:



2.9.Ⱥȵɇȸ:



2.10.EMAIL:
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3.ɈȻɈȿɃɇȵɆȳɃɉʚȸȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈȰɇ


4.ɇɈɃȻɍȵȻȰɇɍɃȿȻɏɁͲɅȰɆȰɈȸɆȸɇȵɏɁ
ȉĮ ıȤȩȜȚĮ-ʌĮȡĮĲȘȡȒıİȚȢ ȝȠȣ İʌȓ ĲȠȣ ĳĮțȑȜȠȣ ĲȘȢ ȂİȜȑĲȘȢ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ǼʌȚʌĲȫıİȦȞ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ Ȓ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ
ıĲȠȚȤİȓȠȣ 3 ȑȤȠȣȞ ȦȢ İȟȒȢ :
ȈȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȣĳȚıĲȐȝİȞȠ șİıȝȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ ʌİȡȓ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȒȢ ĮįİȚȠįȩĲȘıȘȢ (ȃ. 4014/2011, ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ) Ƞ ıȤȠȜȚĮıȝȩȢ șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮĳȠȡȐ ıİ șȑȝĮĲĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ țĮȚ ĮȟȚȠȜȠȖȠȪȞĲĮȚ ıĲȘ ȂİȜȑĲȘ ȆİȡȚȕĮȜȜȠȞĲȚțȫȞ ǼʌȚʌĲȫıİȦȞ (İʌȚʌĲȫıİȚȢ
ȑȡȖȠȣ Ȓ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ ıĲȠ ĳȣıȚțȩ Ȓ/țĮȚ ĮȞșȡȦʌȠȖİȞȑȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ, ıȤİĲȚțȐ ʌȡȠȜȘʌĲȚțȐ Ȓ/țĮȚ İʌĮȞȠȡșȦĲȚțȐ ȝȑĲȡĮ)
(ȂʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ ʌȡȩıșİĲİȢ ıİȜȓįİȢ ĮȞ ĮʌĮȚĲȘșİȓ):
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȲ’
ȳɁɏɀɃȴɃɈɃɉɁɈȵɇɌɃɆȵȻɇȾȰɈȰɈȸȴȻȰȴȻȾȰɇȻȰɅȵɆȻȲȰȿȿɃɁɈȻȾȸɇȰȴȵȻɃȴɃɈȸɇȸɇ
ȵɆȳɏɁȾȰȻȴɆȰɇɈȸɆȻɃɈȸɈɏɁɈȸɇȰ’ȾȰɈȸȳɃɆȻȰɇȰɁȰȵȻȴɃɇȾȰȻɉɅɃȾȰɈȸȳɃɆȻȰ

Ʌʀʆɲʃɲʎ1.1:ɌʉʌɸʀʎɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎɹʌɶʘʆʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆʐʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎȰ1
ʏɻʎ1ɻʎʉʅɳɷɲʎ«ȶʌɶɲʖɸʌʍɲʀʘʆʃɲɿɸʆɲɹʌɿʘʆʅɸʏɲʔʉʌʙʆ»
Ȱ/Ȱ

Ȱʌʅʊɷɿɲɉʋɻʌɸʍʀɲ

Ɍʉʌɹɲʎȳʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎ

1

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȵɿɷɿʃɼʎȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ
ȴɲʍʙʆ

ɉɅȵȾȰ

ȸȴɿɸʑɽʐʆʍɻɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎʍɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ3ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ3ʏʉʐɁ.4014/2011.

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎ

2

ɉɅȵȾȰ
Ɉʐʖʊʆɳʄʄɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻ

3

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎʃɲɿ
ɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȰɶʌʉʏɿʃɼʎ
Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎʃɲɿ
Ɉʌʉʔʀʅʘʆ

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɅʌʉʁʍʏʉʌɿʃʙʆʃɲɿ
ȾʄɲʍɿʃʙʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȲʐɺɲʆʏɿʆʙʆʃɲɿ
ɀɸʏɲɴʐɺɲʆʏɿʆʙʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ
4

ȳɸʆɿʃɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻȰʆɲʍʏɼʄʘʍɻʎ,
ɀʉʐʍɸʀʘʆʃɲɿɈɸʖʆɿʃʙʆɹʌɶʘʆ

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ5ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ2ʏʉʐɁ.4014/2011ɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏɻʎ
ȵɿɷɿʃɼʎȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎȴɲʍʙʆɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏɻʎ
ʅɸʏɳɲʋʊɸɿʍɼɶɻʍɻʏʉʐ/ʘʆɲʌʅʊɷɿʉʐ/ʘʆ
ȴɲʍɲʌʖɸʀʉʐ/ʘʆʋʉʐʏɻʎʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿɿɸʌɲʌʖɿʃʙʎ,
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ1ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ3ʏɻʎɉȰ15277/2012

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅʉʄɿʏɿʍʅʉʑ
ʃɲɿȰɽʄɻʏɿʍʅʉʑ


5

ɲ)ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɀɸʄɸʏʙʆ
ȶʌɶʘʆɃɷʉʋʉɿʀɲʎ,ɴ)ɉʋɻʌɸʍʀɲ
Ʌʉʄɿʏɿʃɼʎɲɸʌʉʋʉʌʀɲʎ(ɉɅȰ)

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɉʋʉɷʉʅʙʆ
ɀɸʏɲʔʉʌʙʆʃɲɿ
ȴɿʃʏʑʘʆ

6

ȳȵȵȺȰ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȵɽʆɿʃɼʎ
ȱʅʐʆɲʎ

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɸʆʏʊʎ
ʋɸʌɿʉʖʙʆʋʉʐɹʖʉʐʆɸʆʏɲʖɽɸʀʍʏʉɷʀʃʏʐʉNatura2000ɼ
ɸʃʏʊʎɲʐʏʙʆɲʄʄɳɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏʊʆʆɲʏɿʎɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆ
ʍɻʅɲʆʏɿʃɳɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐɉɅȵȾȰ
ɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏʉʐ
Ɍʉʌɹɲɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ.
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʋʉʐ
ʖʘʌʉɽɸʏʉʑʆʏɲɿʍɸɲɶʌʉʏɿʃɹʎɸʃʏɳʍɸɿʎ*ʃɲɿɸʔʊʍʉʆ
ɸʆɷɹʖɸʏɲɿʆɲɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿʍɸɶɸʘʌɶɿʃɼɶɻʐʗɻʄɼʎ
ʋɲʌɲɶʘɶɿʃʊʏɻʏɲʎ
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ4ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ2ʏʉʐɁ.4014/2011ɻɲʌʅʊɷɿɲȳɸʆɿʃɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
ɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐɉɅɅɃȰɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏɻʎ
ʅɸʏɳɲʋʊɸɿʍɼɶɻʍɻʏɻʎ/ʏʘʆɲʌʅʊɷɿɲʎ/ʘʆȵʔʉʌɸʀɲʎ/ʘʆ
ʋʉʐʏɻʎʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿɿɸʌɲʌʖɿʃʙʎ.
ȸȵʔʉʌɸʀɲȵʆɳʄɿʘʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿ
ɸʆʏʊʎɽɲʄɳʍʍɿɲʎʋɸʌɿʉʖɼʎ
ȸȵʔʉʌɸʀɲɅɲʄɲɿʉɲʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎͲɇʋɻʄɲɿʉʄʉɶʀɲʎ
ɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿʋʄɻʍʀʉʆʍʋɻʄɲʀʉʐ
ɲ)ȳɿɲɹʌɶɲʉɷʉʋʉɿʀɲʎ,ʃɲɽʙʎʃɲɿɶɿɲɹʌɶɲɸʆɲɹʌɿʘʆɼ
ʍʐʆɷʐɲʍʅɹʆʘʆʅɸʏɲʔʉʌʙʆʋʉʐʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆ
ɸʋɿʅɹʌʉʐʎɹʌɶɲʉɷʉʋʉɿʀɲʎ,
ɴ)ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳʍʏɲɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʅɸȰ/Ȱ24
(ȾɉȰ1958/2012,ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ).
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ
ɴʌʀʍʃɸʏɲɿʋʄɻʍʀʉʆɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʐʋɸʑɽʐʆɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ
ʏɻʎʉʋʉʀɲʎɸʀʆɲɿɻɉɅȰ


* ȴɸʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɻ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ʖʌɼʍɻ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʌɻʏɳ ɲʋʊ ʏʉʆ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ
ʋʉʄɸʉɷʉʅɿʃʊʍʖɸɷɿɲʍʅʊ(ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲɆʐɽʅɿʍʏɿʃɳ,ȳɅɇ,ɇɍɃȰɅʃʄʋ).
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Ʌʀʆɲʃɲʎ1.2:ɌʉʌɸʀʎɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎɹʌɶʘʆʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆɉʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎȰ2
ʏɻʎ1ɻʎʉʅɳɷɲʎ«ȶʌɶɲʖɸʌʍɲʀʘʆʃɲɿɸʆɲɹʌɿʘʆʅɸʏɲʔʉʌʙʆ»


Ȱ/Ȱ

1

Ȱʌʅʊɷɿɲɉʋɻʌɸʍʀɲ

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɇʐʆʏʉʆɿʍʅʉʑʃɲɿ
ȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎȴɲʍʙʆ

Ɍʉʌɹɲʎȳʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎ

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ

Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻ
ȴɿʉʀʃɻʍɻ

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ5ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ2ʏʉʐɁ.4014/2011ɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
ɇʐʆʏʉʆɿʍʅʉʑʃɲɿȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎȴɲʍʙʆɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿʏɿʎ
ɲʋʊʗɸɿʎʏɻʎʅɸʏɳɲʋʊɸɿʍɼɶɻʍɻʏʉʐ/ʘʆ
ɲʌʅʊɷɿʉʐ/ʘʆȴɲʍɲʌʖɸʀʉʐ/ʘʆʋʉʐʏɻʎʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ
ɿɸʌɲʌʖɿʃʙʎʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎ
ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ1ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ3ʏɻʎɉȰ15277/2012.

2

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɲ)ȰɶʌʉʏɿʃɼʎɃɿʃʉʆʉʅʀɲʎ
ʃɲɿɴ)Ɉɸʖʆɿʃʙʆȶʌɶʘʆ

Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ

3


ȵʔʉʌɸʀɲɅʌʉʁʍʏʉʌɿʃʙʆʃɲɿ
ȾʄɲʍɿʃʙʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ
ȵʔʉʌɸʀɲȲʐɺɲʆʏɿʆʙʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ
ȵʔʉʌɸʀɲ/ɉʋɻʌɸʍʀɲɁɸʘʏɹʌʘʆ
ɀʆɻʅɸʀʘʆ&Ɉɸʖʆɿʃʙʆȶʌɶʘʆ
ȵʔʉʌɸʀɲȵʆɳʄɿʘʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ
ȵʔʉʌɸʀɲɅɲʄɲɿʉɲʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎͲ
ɇʋɻʄɲɿʉʄʉɶʀɲʎ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅʉʄɿʏɿʍʅʉʑ
ʃɲɿȰɽʄɻʏɿʍʅʉʑ


4

ȰʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻɉɅȵȾȰ

ɉɅȵȾȰ

5

ɉʋɻʌɸʍʀɲɅʉʄɿʏɿʃɼʎɲɸʌʉʋʉʌʀɲʎ
(ɉɅȰ)

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɉʋʉɷʉʅʙʆ,
ɀɸʏɲʔʉʌʙʆʃɲɿ
ȴɿʃʏʑʘʆ

6

ȳȵȵȺȰ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȵɽʆɿʃɼʎ
ȱʅʐʆɲʎ

ȸɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏɻʎɅɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʋʉʐ
ʖʘʌʉɽɸʏʉʑʆʏɲɿɲ)ʍɸɲɶʌʉʏɿʃɹʎɸʃʏɳʍɸɿʎ*ʃɲɿ
ɸʔʊʍʉʆɸʆɷɹʖɸʏɲɿʆɲɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿʍɸɶɸʘʌɶɿʃɼɶɻ
ʐʗɻʄɼʎʋɲʌɲɶʘɶɿʃʊʏɻʏɲʎɼɴ)ɶɿɲɹʌɶɲʉɷʉʋʉɿʀɲʎ,
ʃɲɽʙʎʃɲɿɶɿɲɹʌɶɲɸʆɲɹʌɿʘʆɼʍʐʆɷʐɲʍʅɹʆʘʆ
ʅɸʏɲʔʉʌʙʆʋʉʐʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʐʆɸʋɿʅɹʌʉʐʎɹʌɶɲ
ʉɷʉʋʉɿʀɲʎ.
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ4ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ2ʏʉʐɁ.4014/2011.
ȸȵʔʉʌɸʀɲȵʆɳʄɿʘʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ
ɴʌʀʍʃɸʏɲɿɸʆʏʊʎɽɲʄɳʍʍɿɲʎʋɸʌɿʉʖɼʎ
ȸȵʔʉʌɸʀɲɅɲʄɲɿʉɲʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎͲɇʋɻʄɲɿʉʄʉɶʀɲʎ
ɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿʋʄɻʍʀʉʆʍʋɻʄɲʀʉʐ
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻɶɿɲɹʌɶɲʃɲɿ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ:
ɲ)ȵʆʏʊʎʋɸʌɿʉʖʙʆʋʉʐɹʖʉʐʆɸʆʏɲʖɽɸʀʍʏʉɷʀʃʏʐʉ
Natura2000ɼɸʃʏʊʎɲʐʏʙʆɲʄʄɳɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏʊʆʆɲʏɿʎ
ɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆʍɻʅɲʆʏɿʃɳɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐ
ɉɅȵȾȰɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎ
ʏʉʐɌʉʌɹɲɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ.
ɴ)ȵʆʏʊʎʋɸʌɿʉʖɼʎɿʍʖʑʉʎʏʉʐɆʐɽʅɿʍʏɿʃʉʑɇʖɸɷʀʉʐ
ȰɽɼʆɲʎɼȺɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻʎɼɸʆʏʊʎʋɸʌɿʉʖɼʎɿʍʖʑʉʎ
Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʙʆɇʖɸɷʀʘʆʏʉʐɳʌɽʌʉʐ3ʏʉʐɁ.
2508/1997(Ȱʚ124)ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ.
ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɳʍʏɲɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʅɸȰ/Ȱ
ɲʋʊ25ɹʘʎ27(ȾɉȰ1958/2012,ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ).
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ
ɴʌʀʍʃɸʏɲɿʋʄɻʍʀʉʆɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʐʋɸʑɽʐʆɻ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏɻʎʉʋʉʀɲʎɸʀʆɲɿɻɉɅȰ.


* ȴɸʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɻ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ʖʌɼʍɻ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʌɻʏɳ ɲʋʊ ʏʉʆ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ
ʋʉʄɸʉɷʉʅɿʃʊʍʖɸɷɿɲʍʅʊ(ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲɆʐɽʅɿʍʏɿʃɳ,ȳɅɇ,ɇɍɃȰɅʃʄʋ).
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Ʌʀʆɲʃɲʎ2.1:ɌʉʌɸʀʎɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎɹʌɶʘʆʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆɉʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎȰ1
ʏɻʎɃʅɳɷɲʎ2«ɉɷʌɲʐʄɿʃɳɹʌɶɲ»

Ȱ/Ȱ

1

Ȱʌʅʊɷɿɲɉʋɻʌɸʍʀɲ

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȵɿɷɿʃɼʎȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ
ȴɲʍʙʆ

Ɍʉʌɹɲʎȳʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎ

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ

ɉɅȵȾȰ

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ5ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ2ʏʉʐɁ.4014/2011ɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏɻʎ
ȵɿɷɿʃɼʎȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎȴɲʍʙʆɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏɻʎ
ʅɸʏɳɲʋʊɸɿʍɼɶɻʍɻʏʉʐ/ʘʆɲʌʅʊɷɿʉʐ/ʘʆ
ȴɲʍɲʌʖɸʀʉʐ/ʘʆʋʉʐʏɻʎʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿɿɸʌɲʌʖɿʃʙʎ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ1ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ3ʏɻʎɉȰ15277/2012.

ȸȴɿɸʑɽʐʆʍɻɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎʍɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ3ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ3ʏʉʐɁ.4014/2011.

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎ

2

ɉɅȵȾȰ
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɸʆʏʊʎ
ʋɸʌɿʉʖʙʆʋʉʐɹʖʉʐʆɸʆʏɲʖɽɸʀʍʏʉɷʀʃʏʐʉNatura2000ɼ
ɸʃʏʊʎɲʐʏʙʆɲʄʄɳɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏʊʆʆɲʏɿʎɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆ
ʍɻʅɲʆʏɿʃɳɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐɉɅȵȾȰɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀ
ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏʉʐɌʉʌɹɲɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ
ʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ.

Ɉʐʖʊʆɳʄʄɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻ

3

Ȱʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȰɶʌʉʏɿʃɼʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎ
ʃɲɿɈʌʉʔʀʅʘʆ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȰɶʌʉʏɿʃɼʎ
Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎʃɲɿ
Ɉʌʉʔʀʅʘʆ

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɅʌʉʁʍʏʉʌɿʃʙʆʃɲɿ
ȾʄɲʍɿʃʙʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȲʐɺɲʆʏɿʆʙʆʃɲɿ
ɀɸʏɲɴʐɺɲʆʏɿʆʙʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ
4

ȳɸʆɿʃɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻȰʆɲʍʏɼʄʘʍɻʎ,
ɀʉʐʍɸʀʘʆʃɲɿɈɸʖʆɿʃʙʆɹʌɶʘʆ

5

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɉɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼʎ
ɀɻʖɲʆɿʃɼʎʃɲɿɉɶɿɸɿʆɼʎ
Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ


6

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɉɷɳʏʘʆ

7

ȳȵȵȺȰ

8

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɈɸʖʆɿʃʙʆɉʋɻʌɸʍɿʙʆ

9

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȿɿʅɸʆɿʃʙʆɉʋʉɷʉʅʙʆ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅʉʄɿʏɿʍʅʉʑ
ʃɲɿȰɽʄɻʏɿʍʅʉʑ


ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɉɶɸʀɲʎ
Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻ
ȴɿʉʀʃɻʍɻ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȵɽʆɿʃɼʎ
ȱʅʐʆɲʎ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȵʍʘʏɸʌɿʃʙʆ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɁɲʐʏɿʄʀɲʎ&
Ȱɿɶɲʀʉʐ


Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʋʉʐ
ʖʘʌʉɽɸʏʉʑʆʏɲɿʍɸɲɶʌʉʏɿʃɹʎɸʃʏɳʍɸɿʎ,ɶɿɲ
ɸɶɶɸɿʉɴɸʄʏɿʘʏɿʃɳɹʌɶɲʅɻʍʖɸɷɿɲɺʊʅɸʆɲɲʋʊʏʉ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȰɶʌʉʏɿʃɼʎȰʆɳʋʏʐʇɻʎʃɲɿɈʌʉʔʀʅʘʆʃɲɽʙʎ
ʃɲɿɶɿɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʋʉʐɲʆɲʅɹʆɸʏɲɿʆɲɹʖʉʐʆ
ɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎʍʏɻʆɿʖɽʐʉʋɲʆʀɷɲʍɻʅɲʆʏɿʃʙʆɸʍʘʏɸʌɿʃʙʆɼ
ʅɸʏɲɴɲʏɿʃʙʆʐɷɳʏʘʆ
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ4ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ2ʏʉʐɁ.4014/2011ɻɲʌʅʊɷɿɲȳɸʆɿʃɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
ɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐɉɅɅɃȰɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏɻʎ
ʅɸʏɳɲʋʊɸɿʍɼɶɻʍɻʏɻʎ/ʏʘʆɲʌʅʊɷɿɲʎ/ʘʆȵʔʉʌɸʀɲʎ/ʘʆ
ʋʉʐʏɻʎʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿɿɸʌɲʌʖɿʃʙʎ.
ȸȵʔʉʌɸʀɲȵʆɳʄɿʘʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿ
ɸʆʏʊʎɽɲʄɳʍʍɿɲʎʋɸʌɿʉʖɼʎ
ȸȵʔʉʌɸʀɲɅɲʄɲɿʉɲʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎͲɇʋɻʄɲɿʉʄʉɶʀɲʎ
ɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿʋʄɻʍʀʉʆʍʋɻʄɲʀʉʐ
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʊʏɲʆʏʉɹʌɶʉɼɻɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɲʔʉʌɳ
ʍɸʑɷʌɸʐʍɻ


ȳɿɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʑɷʌɸʐʍɻʎ.
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʋʉʐɷʑʆɲʏɲɿ
ʆɲɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆʏʉʆɲɿɶɿɲʄʊ,ʏɻʆʋɲʌɲʄʀɲɼʏɻɽɳʄɲʍʍɲ
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Ʌʀʆɲʃɲʎ2.2:ɌʉʌɸʀʎɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎɹʌɶʘʆʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆɉʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎȰ2
ʏɻʎɃʅɳɷɲʎ2«ɉɷʌɲʐʄɿʃɳɹʌɶɲ»


Ȱ/Ȱ

1

2

3


4

Ȱʌʅʊɷɿɲɉʋɻʌɸʍʀɲ

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɇʐʆʏʉʆɿʍʅʉʑʃɲɿ
ȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎȴɲʍʙʆ

Ȱʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻɲ)ʏɻʎ
ȳɸʆɿʃɼʎȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ
ɅɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼʎȰɶʌʉʏɿʃɼʎ
ɃɿʃʉʆʉʅʀɲʎʃɲɿȾʏɻʆɿɲʏʌɿʃɼʎʃɲɿ
ɴ)ʏɻʎȳɸʆɿʃɼʎȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎ
ȴɻʅʊʍɿɲʎɉɶɸʀɲʎʃɲɿȾʉɿʆʘʆɿʃɼʎ
ɀɹʌɿʅʆɲʎ
ȵʔʉʌɸʀɲɅʌʉʁʍʏʉʌɿʃʙʆʃɲɿ
ȾʄɲʍɿʃʙʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ(ȵɅȾȰ)
ȵʔʉʌɸʀɲȲʐɺɲʆʏɿʆʙʆ
Ȱʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ(ȵȲȰ)
ȵʔʉʌɸʀɲ/ɉʋɻʌɸʍʀɲɁɸʘʏɹʌʘʆ
ɀʆɻʅɸʀʘʆ&Ɉɸʖʆɿʃʙʆȶʌɶʘʆ
ȵʔʉʌɸʀɲȵʆɳʄɿʘʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ
ȵʔʉʌɸʀɲɅɲʄɲɿʉɲʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎͲ
ɇʋɻʄɲɿʉʄʉɶʀɲʎ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɉɷɳʏʘʆ

Ɍʉʌɹɲʎȳʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎ

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ

Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻ
ȴɿʉʀʃɻʍɻ

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ5ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ2ʏʉʐɁ.4014/2011ɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
ɇʐʆʏʉʆɿʍʅʉʑʃɲɿȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎȴɲʍʙʆɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿʏɿʎ
ɲʋʊʗɸɿʎʏɻʎʅɸʏɳɲʋʊɸɿʍɼɶɻʍɻʏʉʐ/ʘʆɲʌʅʊɷɿʉʐ/ʘʆ
ȴɲʍɲʌʖɸʀʉʐ/ʘʆʋʉʐʏɻʎʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿɿɸʌɲʌʖɿʃʙʎ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ1ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ3ʏɻʎɉȰ15277/2012..

Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ

ȸɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏɻʎɅɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ɶɿɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʋʉʐʖʘʌʉɽɸʏʉʑʆʏɲɿɲ)ʍɸ
ɲɶʌʉʏɿʃɹʎɸʃʏɳʍɸɿʎɼɸʆɷɹʖɸʏɲɿʆɲɸʋɿʔɹʌʉʐʆ
ɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎʍɸɿʖɽʐʉʋɲʆʀɷɲɼɴ)ɲʔʉʌʉʑʆʍɸʑɷʌɸʐʍɻ.

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅʉʄɿʏɿʍʅʉʑ
ʃɲɿȰɽʄɻʏɿʍʅʉʑ


Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ4ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ2ʏʉʐɁ.4014/2011.
ȸȵʔʉʌɸʀɲȵʆɳʄɿʘʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿ
ɸʆʏʊʎɽɲʄɳʍʍɿɲʎʋɸʌɿʉʖɼʎ
ȸȵʔʉʌɸʀɲɅɲʄɲɿʉɲʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎͲɇʋɻʄɲɿʉʄʉɶʀɲʎ
ɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿʋʄɻʍʀʉʆʍʋɻʄɲʀʉʐ

Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻ
ȴɿʉʀʃɻʍɻ



5

ȰʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻɉɅȵȾȰ

ɉɅȵȾȰ

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻɶɿɲɹʌɶɲʃɲɿ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɸʆʏʊʎʋɸʌɿʉʖʙʆʋʉʐɹʖʉʐʆɸʆʏɲʖɽɸʀʍʏʉ
ɷʀʃʏʐʉNatura2000ɼɸʃʏʊʎɲʐʏʙʆɲʄʄɳɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏʊʆ
ʆɲʏɿʎɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆʍɻʅɲʆʏɿʃɳɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐ
ɉɅȵȾȰɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏʉʐ
Ɍʉʌɹɲɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ.

6

ȳȵȵȺȰ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȵɽʆɿʃɼʎ
ȱʅʐʆɲʎ
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Ʌʀʆɲʃɲʎ3.1:ɌʉʌɸʀʎɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎɹʌɶʘʆʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆɉʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎȰ1ʏɻʎ
Ƀʅɳɷɲʎ3«ȿɿʅɸʆɿʃɳɹʌɶɲ»

Ȱ/Ȱ

Ȱʌʅʊɷɿɲɉʋɻʌɸʍʀɲ

Ɍʉʌɹɲʎȳʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎ

1

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȵɿɷɿʃɼʎȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ
ȴɲʍʙʆ

ɉɅȵȾȰ

ȸȴɿɸʑɽʐʆʍɻɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎʍɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲ
ʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ3ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ3ʏʉʐɁ.4014/2011.

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎ
2

ɉɅȵȾȰ
Ɉʐʖʊʆɳʄʄɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻ

3

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎʃɲɿ
ɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ

ȳɸʆɿʃɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻȰʆɲʍʏɼʄʘʍɻʎ,
ɀʉʐʍɸʀʘʆʃɲɿɈɸʖʆɿʃʙʆɹʌɶʘʆ

5

ɲ)ȳɸʆɿʃɼȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲȴɻʅʉʍʀʘʆ
ȶʌɶʘʆ,ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɀɸʄɸʏʙʆ
ȶʌɶʘʆɃɷʉʋʉɿʀɲʎ(ȴɀȵɃ),
ɴ)ȳɸʆɿʃɼȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲȴɻʅʉʍʀʘʆ
ȶʌɶʘʆ/ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȿɿʅɸʆɿʃʙʆ
ȶʌɶʘʆ

6

ȳȵȵȺȰ

7

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȿɿʅɸʆɿʃʙʆɉʋʉɷʉʅʙʆ







Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɸʆʏʊʎ
ʋɸʌɿʉʖʙʆʋʉʐɹʖʉʐʆɸʆʏɲʖɽɸʀʍʏʉɷʀʃʏʐʉNatura2000ɼ
ɸʃʏʊʎɲʐʏʙʆɲʄʄɳɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏʊʆʆɲʏɿʎɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆ
ʍɻʅɲʆʏɿʃɳɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐɉɅȵȾȰɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀ
ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏʉʐɌʉʌɹɲ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ.

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȰɶʌʉʏɿʃɼʎ
Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎʃɲɿ
Ɉʌʉʔʀʅʘʆ

ɀʊʆʉɶɿɲɿʖɽʐʊʍʃɲʄɸʎʃɲɿʄɿʅɹʆɸʎɲʄɿɸʐʏɿʃʙʆʍʃɲʔʙʆ.

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅʉʄɿʏɿʍʅʉʑ
ʃɲɿȰɽʄɻʏɿʍʅʉʑ


Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ4ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ2ʏʉʐɁ.4014/2011ɻɲʌʅʊɷɿɲȳɸʆɿʃɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
ɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐɉɅɅɃȰɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏɻʎ
ʅɸʏɳɲʋʊɸɿʍɼɶɻʍɻʏɻʎ/ʏʘʆɲʌʅʊɷɿɲʎ/ʘʆȵʔʉʌɸʀɲʎ/ʘʆ
ʋʉʐʏɻʎʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿɿɸʌɲʌʖɿʃʙʎ.
ȸȵʔʉʌɸʀɲȵʆɳʄɿʘʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿ
ɸʆʏʊʎɽɲʄɳʍʍɿɲʎʋɸʌɿʉʖɼʎ
ȸȵʔʉʌɸʀɲɅɲʄɲɿʉɲʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎͲɇʋɻʄɲɿʉʄʉɶʀɲʎ
ɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿʋʄɻʍʀʉʆʍʋɻʄɲʀʉʐ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɉʋʉɷʉʅʙʆ,
ɀɸʏɲʔʉʌʙʆʃɲɿ
ȴɿʃʏʑʘʆ

ɲ)Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲʏɲɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʅɸ
ɲ/ɲ1ɹʘʎɲ/ɲ6ɸʔʊʍʉʆɸʋɹʌʖʉʆʏɲɿʃʐʃʄʉʔʉʌɿɲʃɹʎ
ɸʋɿʋʏʙʍɸɿʎʍʏʉʉɷɿʃʊɷʀʃʏʐʉʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ
ɴ)ɇɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻ

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɅʌʉʁʍʏʉʌɿʃʙʆʃɲɿ
ȾʄɲʍɿʃʙʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȲʐɺɲʆʏɿʆʙʆʃɲɿ
ɀɸʏɲɴʐɺɲʆʏɿʆʙʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ
4


Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ5ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ2ʏʉʐɁ.4014/2011ɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏɻʎ
ȵɿɷɿʃɼʎȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎȴɲʍʙʆɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏɻʎ
ʅɸʏɳɲʋʊɸɿʍɼɶɻʍɻʏʉʐ/ʘʆɲʌʅʊɷɿʉʐ/ʘʆ
ȴɲʍɲʌʖɸʀʉʐ/ʘʆʋʉʐʏɻʎʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿɿɸʌɲʌʖɿʃʙʎ
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ1ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ3ʏɻʎɉȰ15277/2012.

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȵɽʆɿʃɼʎ
ȱʅʐʆɲʎ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɁɲʐʏɿʄʀɲʎ&
Ȱɿɶɲʀʉʐ




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

604

Ʌʀʆɲʃɲʎ3.2:ɌʉʌɸʀʎɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎɹʌɶʘʆʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆɉʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎȰ2ʏɻʎ
Ƀʅɳɷɲʎ3«ȿɿʅɸʆɿʃɳɹʌɶɲ»

Ȱ/Ȱ

Ȱʌʅʊɷɿɲɉʋɻʌɸʍʀɲ

Ɍʉʌɹɲʎȳʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎ

1

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɇʐʆʏʉʆɿʍʅʉʑʃɲɿ
ȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎȴɲʍʙʆ

Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻ
ȴɿʉʀʃɻʍɻ

2

3


Ȱʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻɲ)Ɉɸʖʆɿʃʙʆ
ȶʌɶʘʆʃɲɿɴ)Ȱɶʌʉʏɿʃɼʎ
Ƀɿʃʉʆʉʅʀɲʎ
ȵʔʉʌɸʀɲɅʌʉʁʍʏʉʌɿʃʙʆʃɲɿ
ȾʄɲʍɿʃʙʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ(ȵɅȾȰ)
ȵʔʉʌɸʀɲȲʐɺɲʆʏɿʆʙʆ
Ȱʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ(ȵȲȰ)
ȵʔʉʌɸʀɲ/ɉʋɻʌɸʍʀɲɁɸʘʏɹʌʘʆ
ɀʆɻʅɸʀʘʆ&Ɉɸʖʆɿʃʙʆȶʌɶʘʆ
ȵʔʉʌɸʀɲȵʆɲʄʀʘʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ
ȵʔʉʌɸʀɲɅɲʄɲɿʉɲʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎͲ
ɇʋɻʄɲɿʉʄʉɶʀɲʎ

Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ5ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ2ʏʉʐɁ.4014/2011ɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
ɇʐʆʏʉʆɿʍʅʉʑʃɲɿȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎȴɲʍʙʆɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿʏɿʎ
ɲʋʊʗɸɿʎʏɻʎʅɸʏɳɲʋʊɸɿʍɼɶɻʍɻʏʉʐ/ʘʆɲʌʅʊɷɿʉʐ/ʘʆ
ȴɲʍɲʌʖɸʀʉʐ/ʘʆʋʉʐʏɻʎʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿɿɸʌɲʌʖɿʃʙʎ,
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ1ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ3ʏɻʎɉȰ15277/2012..
ȸȴɿɸʑɽʐʆʍɻɲ)Ɉɸʖʆɿʃʙʆȶʌɶʘʆʍɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻ,
ɴ)Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ
ɶɿɲɿʖɽʐʊʍʃɲʄɸʎʃɲɿʄɿʅɹʆɸʎɲʄɿɸʐʏɿʃʙʆʍʃɲʔʙʆ.

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅʉʄɿʏɿʍʅʉʑ
ʃɲɿȰɽʄɻʏɿʍʅʉʑ


Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ4ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ2ʏʉʐɁ.4014/2011.ȸȵʔʉʌɸʀɲȵʆɲʄʀʘʆ
Ȱʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉ
ɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿɸʆʏʊʎɽɲʄɳʍʍɿɲʎ
ʋɸʌɿʉʖɼʎ
ȸȵʔʉʌɸʀɲɅɲʄɲɿʉɲʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎͲɇʋɻʄɲɿʉʄʉɶʀɲʎ
ɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿʋʄɻʍʀʉʆʍʋɻʄɲʀʉʐ

4

ȰʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻɉɅȵȾȰ

ɉɅȵȾȰ

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɸʆʏʊʎ
ʋɸʌɿʉʖʙʆʋʉʐɹʖʉʐʆɸʆʏɲʖɽɸʀʍʏʉɷʀʃʏʐʉNatura2000ɼ
ɸʃʏʊʎɲʐʏʙʆɲʄʄɳɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏʊʆʆɲʏɿʎɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆ
ʍɻʅɲʆʏɿʃɳɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐɉɅȵȾȰɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀ
ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏʉʐɌʉʌɹɲ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ.

5

ȳȵȵȺȰ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȵɽʆɿʃɼʎ
ȱʅʐʆɲʎ



6

ȳȳȴȵ/ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȿɿʅɸʆɿʃʙʆ
ȶʌɶʘʆ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɉʋʉɷʉʅʙʆ,
ɀɸʏɲʔʉʌʙʆʃɲɿ
ȴɿʃʏʑʘʆ

ɀʊʆʉɶɿɲʏɲɹʌɶɲʅɸɲ/ɲ9ʃɲɿɲ/ɲ10

7

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȿɿʅɸʆɿʃʙʆɉʋʉɷʉʅʙʆ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɁɲʐʏɿʄʀɲʎ
ʃɲɿȰɿɶɲʀʉʐ
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Ʌʀʆɲʃɲʎ4.1:ɌʉʌɸʀʎɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎɹʌɶʘʆʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆɉʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎȰ1
ʏɻʎɃʅɳɷɲʎ4“ɇʐʍʏɼʅɲʏɲɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆɉʋʉɷʉʅʙʆ”

Ȱ/Ȱ

1

Ȱʌʅʊɷɿɲɉʋɻʌɸʍʀɲ

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȵɿɷɿʃɼʎ
ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎȴɲʍʙʆ

Ɍʉʌɹɲʎȳʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎ

ɉɅȵȾȰ

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ5ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ2
ʏʉʐɁ.4014/2011ɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏɻʎȵɿɷɿʃɼʎ
ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎȴɲʍʙʆɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏɻʎʅɸʏɳɲʋʊ
ɸɿʍɼɶɻʍɻʏʉʐ/ʘʆɲʌʅʊɷɿʉʐ/ʘʆȴɲʍɲʌʖɸʀʉʐ/ʘʆʋʉʐʏɻʎ
ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿɿɸʌɲʌʖɿʃʙʎ, ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎ
ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ1ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ3ʏɻʎɉȰ15277/2012.

ȸȴɿɸʑɽʐʆʍɻɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎʍɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆ
ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ3ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ3ʏʉʐɁ.4014/2011.

ɈʐʖʊʆɳʄʄɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐɉɅȵȾȰʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻ.
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻɶɿɲɹʌɶɲʃɲɿ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ:
ɲ)ȵʆʏʊʎʋɸʌɿʉʖʙʆʋʉʐɹʖʉʐʆɸʆʏɲʖɽɸʀʍʏʉɷʀʃʏʐʉNatura2000
ɉɅȵȾȰ
ɼɸʃʏʊʎɲʐʏʙʆɲʄʄɳɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏʊʆʆɲʏɿʎɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆ
Ɉʐʖʊʆɳʄʄɻɲʌʅʊɷɿɲ
ʍɻʅɲʆʏɿʃɳɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐɉɅȵȾȰɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏʉʐɌʉʌɹɲɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏɻʎ
ʋɸʌɿʉʖɼʎ.
ɴ)Ȱʇɿʉʋʉʀɻʍɻʎʋɲʌɲɶʊʅɸʆɻʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɼ/ʃɲɿɽɸʌʅɿʃɼʎ
ɸʆɹʌɶɸɿɲʎʃɲɿ
ɶ)ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʍʏɸʌɸʙʆɲʋʉɴʄɼʏʘʆ.
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎ
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʋʉʐ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȰɶʌʉʏɿʃɼʎ
ʃɲɿɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
ʖʘʌʉɽɸʏʉʑʆʏɲɿʍɸɲɶʌʉʏɿʃɹʎɸʃʏɳʍɸɿʎ*ʃɲɿɸʔʊʍʉʆɸʆɷɹʖɸʏɲɿ
ȰʆɳʋʏʐʇɻʎʃɲɿɈʌʉʔʀʅʘʆ
Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
ʆɲɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿʍɸɶɸʘʌɶɿʃɼɶɻʐʗɻʄɼʎʋɲʌɲɶʘɶɿʃʊʏɻʏɲʎ.
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɅʌʉʁʍʏʉʌɿʃʙʆ
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ4ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ2
ʏʉʐɁ.4014/2011ɻɲʌʅʊɷɿɲȳɸʆɿʃɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐ
ʃɲɿȾʄɲʍɿʃʙʆ
Ȱʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ
ɉɅɅɃȰɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏɻʎʅɸʏɳɲʋʊɸɿʍɼɶɻʍɻʏɻʎ/ʏʘʆ
ɲʌʅʊɷɿɲʎ/ʘʆȵʔʉʌɸʀɲʎ/ʘʆʋʉʐʏɻʎʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿɿɸʌɲʌʖɿʃʙʎ.
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȲʐɺɲʆʏɿʆʙʆ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅʉʄɿʏɿʍʅʉʑʃɲɿ ȸȵʔʉʌɸʀɲȵʆɳʄɿʘʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ʃɲɿɀɸʏɲɴʐɺɲʆʏɿʆʙʆ
Ȱɽʄɻʏɿʍʅʉʑ
ɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿɸʆʏʊʎɽɲʄɳʍʍɿɲʎ
Ȱʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ
ʋɸʌɿʉʖɼʎ
ȳɸʆɿʃɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
ȸȵʔʉʌɸʀɲɅɲʄɲɿʉɲʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎͲɇʋɻʄɲɿʉʄʉɶʀɲʎɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀ
Ȱʆɲʍʏɼʄʘʍɻʎ,ɀʉʐʍɸʀʘʆ
ʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿ
ʃɲɿɈɸʖʆɿʃʙʆȶʌɶʘʆ
ʋʄɻʍʀʉʆʍʋɻʄɲʀʉʐ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɉɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼʎ
ɀɻʖɲʆɿʃɼʎʃɲɿɉɶɿɸɿʆɼʎ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɉɶɸʀɲʎ

Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɉɷɳʏʘʆ
Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻȴɿʉʀʃɻʍɻ

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎ

2

3

4


5
6
7

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȿɿʅɸʆɿʃʙʆ
ɉʋʉɷʉʅʙʆ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɁɲʐʏɿʄʀɲʎ&
Ȱɿɶɲʀʉʐ

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʋʉʐɷʑʆɲʏɲɿʆɲ
ɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆʏʉʆɲɿɶɿɲʄʊ,ʏɻʆʋɲʌɲʄʀɲɼʏɻɽɳʄɲʍʍɲ.

8

ȳȵȵȺȰ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȵɽʆɿʃɼʎ
ȱʅʐʆɲʎ



9

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɈɸʖʆɿʃʙʆ
ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȵʍʘʏɸʌɿʃʙʆ

ȳɿɲɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎɲʍʏɿʃʙʆʐɶʌʙʆ
ɲʋʉɴʄɼʏʘʆʃɲɿʍʏɸʌɸʙʆʅɻɸʋɿʃʀʆɷʐʆʘʆɲʋʉɴʄɼʏʘʆ

10

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȲɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼʎ
ɍʘʌʉɽɸʍʀɲʎ&
Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ&
Ȱʆʏɲɶʘʆɿʍʏɿʃʊʏɻʏɲʎ


Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʋʉʐɸʅʋʀʋʏʉʐʆ
ʍʏʉʋɸɷʀʉɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏʉʐɁ.3982/2011.

* ȴɸʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɻ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ʖʌɼʍɻ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʌɻʏɳ ɲʋʊ ʏʉʆ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ
ʋʉʄɸʉɷʉʅɿʃʊʍʖɸɷɿɲʍʅʊ(ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲɆʐɽʅɿʍʏɿʃɳ,ȳɅɇ,ɇɍɃȰɅʃʄʋ).
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Ʌʀʆɲʃɲʎ4.2:ɌʉʌɸʀʎɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎɹʌɶʘʆʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆɉʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎȰ2
ʏɻʎɃʅɳɷɲʎ4“ɇʐʍʏɼʅɲʏɲɅɸʌɿɴɲʄʄʉʆʏɿʃʙʆɉʋʉɷʉʅʙʆ”

Ȱ/Ȱ

1

2


3
4

Ȱʌʅʊɷɿɲɉʋɻʌɸʍʀɲ

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɇʐʆʏʉʆɿʍʅʉʑ
ʃɲɿȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎȴɲʍʙʆ

ȵʔʉʌɸʀɲɅʌʉʁʍʏʉʌɿʃʙʆ
ʃɲɿȾʄɲʍɿʃʙʆ
Ȱʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ(ȵɅȾȰ)
ȵʔʉʌɸʀɲȲʐɺɲʆʏɿʆʙʆ
Ȱʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ(ȵȲȰ)
ȵʔʉʌɸʀɲ/ɉʋɻʌɸʍʀɲ
Ɂɸʘʏɹʌʘʆɀʆɻʅɸʀʘʆ&
Ɉɸʖʆɿʃʙʆȶʌɶʘʆ
ȵʔʉʌɸʀɲȵʆɲʄʀʘʆ
Ȱʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ
ȵʔʉʌɸʀɲ
ɅɲʄɲɿʉɲʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎͲ
ɇʋɻʄɲɿʉʄʉɶʀɲʎ
Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼȵʋɿʏʌʉʋɼ
ɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎʃɲɿ
Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ(ɅȵɍɏɅ)
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɉɷɳʏʘʆ

5

Ȱʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
ɉɅȵȾȰ

6

ȳȵȵȺȰ

7

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȿɿʅɸʆɿʃʙʆ
ɉʋʉɷʉʅʙʆ

Ɍʉʌɹɲʎȳʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎ

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ

Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻ
ȴɿʉʀʃɻʍɻ

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ5ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ2
ʏʉʐɁ.4014/2011ɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻɇʐʆʏʉʆɿʍʅʉʑʃɲɿ
ȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎȴɲʍʙʆɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏɻʎʅɸʏɳɲʋʊ
ɸɿʍɼɶɻʍɻʏʉʐ/ʘʆɲʌʅʊɷɿʉʐ/ʘʆȴɲʍɲʌʖɸʀʉʐ/ʘʆʋʉʐʏɻʎ
ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿɿɸʌɲʌʖɿʃʙʎ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎ
ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ1ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ3ʏɻʎɉȰ15277/2012.

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ4ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ2
ʏʉʐɁ.4014/2011.
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅʉʄɿʏɿʍʅʉʑ
ʃɲɿȰɽʄɻʏɿʍʅʉʑ

ȸȵʔʉʌɸʀɲȵʆɲʄʀʘʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿɸʆʏʊʎɽɲʄɳʍʍɿɲʎ
ʋɸʌɿʉʖɼʎ.


ȸȵʔʉʌɸʀɲɅɲʄɲɿʉɲʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎͲɇʋɻʄɲɿʉʄʉɶʀɲʎ
ɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ
ɴʌʀʍʃɸʏɲɿʋʄɻʍʀʉʆʍʋɻʄɲʀʉʐ

Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʋʉʐ
ʖʘʌʉɽɸʏʉʑʆʏɲɿʍɸɲɶʌʉʏɿʃɹʎɸʃʏɳʍɸɿʎ*ʃɲɿɸʔʊʍʉʆɸʆɷɹʖɸʏɲɿ
ʆɲɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿʍɸɶɻʐʗɻʄɼʎʋɲʌɲɶʘɶɿʃʊʏɻʏɲʎ.

Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻ
ȴɿʉʀʃɻʍɻ



ɉɅȵȾȰ

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɸʆʏʊʎʋɸʌɿʉʖʙʆ
ʋʉʐɹʖʉʐʆɸʆʏɲʖɽɸʀʍʏʉɷʀʃʏʐʉNatura2000ɼɸʃʏʊʎɲʐʏʙʆ
ɲʄʄɳɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏʊʆʆɲʏɿʎɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆʍɻʅɲʆʏɿʃɳɻɲʌʅʊɷɿɲ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐɉɅȵȾȰɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎ
ɲʋʊʗɸɿʎʏʉʐɌʉʌɹɲɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ.

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȵɽʆɿʃɼʎ
ȱʅʐʆɲʎ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɁɲʐʏɿʄʀɲʎ&
Ȱɿɶɲʀʉʐ


Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʋʉʐɷʑʆɲʏɲɿʆɲ
ɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆʏʉʆɲɿɶɿɲʄʊ,ʏɻʆʋɲʌɲʄʀɲɼʏɻɽɳʄɲʍʍɲ.

* ȴɸʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɻ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ʖʌɼʍɻ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʌɻʏɳ ɲʋʊ ʏʉʆ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ
ʋʉʄɸʉɷʉʅɿʃʊʍʖɸɷɿɲʍʅʊ(ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲɆʐɽʅɿʍʏɿʃɳ,ȳɅɇ,ɇɍɃȰɅʃʄʋ).
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Ʌʀʆɲʃɲʎ5.1:ɌʉʌɸʀʎɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎɹʌɶʘʆʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆɉʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎȰ1
ʏɻʎɃʅɳɷɲʎ5“ȵʇʉʌʐʃʏɿʃɹʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ”
Ȱ/Ȱ

Ȱʌʅʊɷɿɲɉʋɻʌɸʍʀɲ

Ɍʉʌɹɲʎȳʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎ

1

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȵɿɷɿʃɼʎ
ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎȴɲʍʙʆ

YɅȵȾȰ

ɲ)ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎ
ɴ)ȳɸʆɿʃɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
ɌʐʍɿʃʉʑɅʄʉʑʏʉʐ
2

ȸȴɿɸʑɽʐʆʍɻɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎʃɲɿɻȳɸʆɿʃɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻɌʐʍɿʃʉʑ
Ʌʄʉʑʏʉʐʍɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ɉɅȵȾȰ

Ɉʐʖʊʆɳʄʄɻɲʌʅʊɷɿɲ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ

3

4


ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎʃɲɿ
ɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɅʌʉʁʍʏʉʌɿʃʙʆ
ʃɲɿȾʄɲʍɿʃʙʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȲʐɺɲʆʏɿʆʙʆʃɲɿ
ɀɸʏɲɴʐɺɲʆʏɿʆʙʆ
Ȱʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȰɶʌʉʏɿʃɼʎ
Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎʃɲɿ
Ɉʌʉʔʀʅʘʆ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅʉʄɿʏɿʍʅʉʑ
ʃɲɿȰɽʄɻʏɿʍʅʉʑ

ȳɸʆɿʃɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
Ȱʆɲʍʏɼʄʘʍɻʎɀʉʐʍɸʀʘʆ
ʃɲɿɈɸʖʆɿʃʙʆȶʌɶʘʆ.

5

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɉɷɳʏʘʆ

6

ȳȵȵȺȰ

7

ɉʋɻʌɸʍʀɲɅʉʄɿʏɿʃɼʎ
Ȱɸʌʉʋʉʌʀɲʎ(ɉɅȰ)

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸɳʌɽʌʉ2ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ5ʏʉʐʆ.
4014/11,ɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏɻʎȵɿɷɿʃɼʎȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎȴɲʍʙʆ
ɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏɻʎʅɸʏɳɲʋʊɸɿʍɼɶɻʍɻʏʉʐ(ʘʆ)
ɲʌʅʊɷɿʉʐ/ʘʆȴɲʍɲʌʖɸʀʉʐ(ʘʆ)ʋʉʐʏɻʎʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ
ɿɸʌɲʌʖɿʃʙʎ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ1ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ3ʏɻʎɉȰ15277/2012.

Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻ
ȴɿʉʀʃɻʍɻ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȵɽʆɿʃɼʎ
ȱʅʐʆɲʎ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɉʋʉɷʉʅʙʆ,
ɀɸʏɲʔʉʌʙʆʃɲɿ
ȴɿʃʏʑʘʆ

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɸʆʏʊʎʋɸʌɿʉʖʙʆ
ʋʉʐɹʖʉʐʆɸʆʏɲʖɽɸʀʍʏʉɷʀʃʏʐʉNatura2000ɼɸʃʏʊʎɲʐʏʙʆɲʄʄɳ
ɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏʊʆʆɲʏɿʎɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆʍɻʅɲʆʏɿʃɳɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀɻ
ɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐɉɅȵȾȰʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎ
ɲʋʊʗɸɿʎʏʉʐɌʉʌɹɲȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ.
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʍɸɲɶʌʉʏɿʃɹʎ
ɸʃʏɳʍɸɿʎʃɲɿɸʔʊʍʉʆɸʆɷɹʖɸʏɲɿʆɲɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿʍɸɶɸʘʌɶɿʃɼɶɻ
ʐʗɻʄɼʎʋɲʌɲɶʘɶɿʃʊʏɻʏɲʎ.
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸɳʌɽʌʉ2,ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ4ʏʉʐʆ.
4014/11,ɻɲʌʅʊɷɿɲȳɸʆɿʃɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐɉɅɅɃȰ
ɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏɻʎʅɸʏɳɲʋʊɸɿʍɼɶɻʍɻʏɻʎ/ʘʆ
ɲʌʅʊɷɿɲʎ/ʘʆȵʔʉʌɸʀɲʎ/ʘʆʋʉʐʏɻʎʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿɿɸʌɲʌʖɿʃʙʎ.
ȸȵʔʉʌɸʀɲȵʆɳʄɿʘʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿɸʆʏʊʎɽɲʄɳʍʍɿɲʎ
ʋɸʌɿʉʖɼʎ.
ȸȵʔʉʌɸʀɲɅɲʄɲɿʉɲʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎͲɇʋɻʄɲɿʉʄʉɶʀɲʎɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀ
ʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿ
ʋʄɻʍʀʉʆʍʋɻʄɲʀʉʐ


Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿ
ʋʄɻʍʀʉʆɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʐʋɸʑɽʐʆɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏɻʎʉʋʉʀɲʎɸʀʆɲɿ
ɻɉɅȰ.
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Ʌʀʆɲʃɲʎ5.2:ɌʉʌɸʀʎɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎɹʌɶʘʆʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆɉʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎȰ2
ʏɻʎɃʅɳɷɲʎ5“ȵʇʉʌʐʃʏɿʃɹʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ”
Ȱ/Ȱ

Ȱʌʅʊɷɿɲɉʋɻʌɸʍʀɲ

1


ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɇʐʆʏʉʆɿʍʅʉʑʃɲɿ
ȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎȴɲʍʙʆ

2

3


4

Ɍʉʌɹɲʎȳʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎ

Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻȴɿʉʀʃɻʍɻ

ɲ)ȳɸʆɿʃɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻȰʆɳʋʏʐʇɻʎ
(ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȲɿʉʅɻʖɲʆʀɲʎ,
Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ/
ȵʆɹʌɶɸɿɲʎʃɲɿɌʐʍɿʃʙʆɅʊʌʘʆ)
Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼȵʆʊʏɻʏɲ
ɴ)Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼȵʋɿʏʌʉʋɼ
ɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎʃɲɿɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
(ɅȵɍɏɅ)
ȵʔʉʌɸʀɲɅʌʉʁʍʏʉʌɿʃʙʆʃɲɿ
ȾʄɲʍɿʃʙʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ(ȵɅȾȰ)
ȵʔʉʌɸʀɲȲʐɺɲʆʏɿʆʙʆ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅʉʄɿʏɿʍʅʉʑʃɲɿ
Ȱʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ(ȵȲȰ)
Ȱɽʄɻʏɿʍʅʉʑ
ȵʔʉʌɸʀɲ/ɉʋɻʌɸʍʀɲɁɸʘʏɹʌʘʆ
ɀʆɻʅɸʀʘʆ&Ɉɸʖʆɿʃʙʆȶʌɶʘʆ

ȵʔʉʌɸʀɲȵʆɳʄɿʘʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ
ȵʔʉʌɸʀɲ
ɅɲʄɲɿʉɲʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎͲ
ɇʋɻʄɲɿʉʄʉɶʀɲʎ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɉɷɳʏʘʆ
Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻȴɿʉʀʃɻʍɻ

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸɳʌɽʌʉ2ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ5ʏʉʐʆ.
4014/11,
ɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻɇʐʆʏʉʆɿʍʅʉʑʃɲɿȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎȴɲʍʙʆ
ɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏɻʎʅɸʏɳɲʋʊɸɿʍɼɶɻʍɻʏʉʐ(ʘʆ)
ɲʌʅʉɷʀʉʐ/ʘʆȴɲʍɲʌʖɸʀʉʐ(ʘʆ)ʋʉʐʏɻʎʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ
ɿɸʌɲʌʖɿʃʙʎ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ1ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ3ʏɻʎɉȰ15277/2012...
ȾɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɻɅɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼȵʋɿʏʌʉʋɼɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎʃɲɿ
Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ(ɅȵɍɏɅ)ɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿɲʋʊʗɸɿʎɶɿɲɹʌɶɲɼ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʍɸɲɶʌʉʏɿʃɹʎɸʃʏɳʍɸɿʎʃɲɿɸʔʊʍʉʆɸʆɷɹʖɸʏɲɿʆɲ
ɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿʍɸɶɻʐʗɻʄɼʎʋɲʌɲɶʘɶɿʃʊʏɻʏɲʎ.
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸɳʌɽʌʉ2,ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ4ʏʉʐʆ.
4014/11
ȸȵʔʉʌɸʀɲȵʆɳʄɿʘʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿɸʆʏʊʎɽɲʄɳʍʍɿɲʎ
ʋɸʌɿʉʖɼʎ
ȸȵʔʉʌɸʀɲɅɲʄɲɿʉɲʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎͲɇʋɻʄɲɿʉʄʉɶʀɲʎɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀ
ʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿ
ʋʄɻʍʀʉʆʍʋɻʄɲʀʉʐ

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɸʆʏʊʎ
ʋɸʌɿʉʖʙʆʋʉʐɹʖʉʐʆɸʆʏɲʖɽɸʀʍʏʉɷʀʃʏʐʉNatura2000ɼ
ɸʃʏʊʎɲʐʏʙʆɲʄʄɳɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏʊʆʆɲʏɿʎɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆ
ʍɻʅɲʆʏɿʃɳɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐɉɅȵȾȰɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀ
ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏʉʐɌʉʌɹɲȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ
ʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ

5

ȰʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻɉɅȵȾȰ

ɉɅȵȾȰ

6

ȳȵȵȺȰ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȵɽʆɿʃɼʎ
ȱʅʐʆɲʎ



7

ɉʋɻʌɸʍʀɲɅʉʄɿʏɿʃɼʎ
Ȱɸʌʉʋʉʌʀɲʎ(ɉɅȰ)

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɉʋʉɷʉʅʙʆ,
ɀɸʏɲʔʉʌʙʆʃɲɿȴɿʃʏʑʘʆ

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿ
ʋʄɻʍʀʉʆɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎʐʋɸʑɽʐʆɻʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏɻʎʉʋʉʀɲʎɸʀʆɲɿɻ
ɉɅȰ.
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Ʌʀʆɲʃɲʎ6.1.ɲ:ɌʉʌɸʀʎɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎɹʌɶʘʆʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆɉʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎȰ1
ʏɻʎɃʅɳɷɲʎ6“Ɉʉʐʌɿʍʏɿʃɹʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʃɲɿɹʌɶɲɲʍʏɿʃɼʎɲʆɲʗʐʖɼʎ,
ʃʏɿʌɿɲʃʉʑʏʉʅɹɲ,ɲɽʄɻʏɿʍʅʉʑʃɲɿɲʆɲʗʐʖɼʎ”(ɲ.ɲ.1,2,5,7,8,9,10ʃɲɿ18)
Ȱ/Ȱ

1

2


3

4


5
6

7


9

10
11

Ȱʌʅʊɷɿɲɉʋɻʌɸʍʀɲ


ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȵɿɷɿʃɼʎ
ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎȴɲʍʙʆ

Ɍʉʌɹɲʎ
ȳʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎ

ɉɅȵȾȰ


ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎ


Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸɳʌɽʌʉ2ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ5ʏʉʐ
ʆ.4014/11,ɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏɻʎȵɿɷɿʃɼʎ
ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎȴɲʍʙʆɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏɻʎʅɸʏɳɲʋʊ
ɸɿʍɼɶɻʍɻʏʉʐ(ʘʆ)ɲʌʅʊɷɿʉʐ/ʘʆȴɲʍɲʌʖɸʀʉʐ(ʘʆ)ʋʉʐʏɻʎ
ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿɿɸʌɲʌʖɿʃʙʎ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎ
ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ1ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ3ʏɻʎɉȰ15277/2012.
ȸȴɿɸʑɽʐʆʍɻɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎʍɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ3ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ3ʏʉʐʆ.4014/2011

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɸʆʏʊʎʋɸʌɿʉʖʙʆ
ʋʉʐɹʖʉʐʆɸʆʏɲʖɽɸʀʍʏʉɷʀʃʏʐʉNatura2000ɼɸʃʏʊʎɲʐʏʙʆ
Ɉʐʖʊʆɳʄʄɻɲʌʅʊɷɿɲ
ɲʄʄɳɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏʊʆʆɲʏɿʎɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆʍɻʅɲʆʏɿʃɳɻɲʌʅʊɷɿɲ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐɉɅȵȾȰɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎ
ɲʋʊʗɸɿʎʏʉʐɌʉʌɹɲɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ.
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʍɸɲɶʌʉʏɿʃɹʎ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȰɶʌʉʏɿʃɼʎ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎʃɲɿ
ɸʃʏɳʍɸɿʎ*ʃɲɿɸʔʊʍʉʆɸʆɷɹʖɸʏɲɿʆɲɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿʍɸɶɸʘʌɶɿʃɼ
Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎʃɲɿ
ɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
ɶɻʐʗɻʄɼʎʋɲʌɲɶʘɶɿʃʊʏɻʏɲʎ.
Ɉʌʉʔʀʅʘʆ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɅʌʉʁʍʏʉʌɿʃʙʆʃɲɿ
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸɳʌɽʌʉ2,ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ4ʏʉʐʆ.
ȾʄɲʍɿʃʙʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ
4014/11,ɻɲʌʅʊɷɿɲȳɸʆɿʃɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐ
ɉɅɅɃȰɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏɻʎʅɸʏɳɲʋʊɸɿʍɼɶɻʍɻʏɻʎ/
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȲʐɺɲʆʏɿʆʙʆʃɲɿ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ
ʘʆɲʌʅʊɷɿɲʎ/ʘʆȵʔʉʌɸʀɲʎ/ʘʆʋʉʐʏɻʎʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ
ɀɸʏɲɴʐɺɲʆʏɿʆʙʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ
Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑʃɲɿ
ɿɸʌɲʌʖɿʃʙʎ.
Ȱɽʄɻʏɿʍʅʉʑ
ȸȵʔʉʌɸʀɲȵʆɳʄɿʘʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ȳɸʆɿʃɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
ɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿɸʆʏʊʎɽɲʄɳʍʍɿɲʎ
Ȱʆɲʍʏɼʄʘʍɻʎɀʉʐʍɸʀʘʆʃɲɿ
ʋɸʌɿʉʖɼʎ.

Ɉɸʖʆɿʃʙʆɹʌɶʘʆ
ȸȵʔʉʌɸʀɲɅɲʄɲɿʉɲʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎͲɇʋɻʄɲɿʉʄʉɶʀɲʎɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀ

ʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿ
ʋʄɻʍʀʉʆʍʋɻʄɲʀʉʐ
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɲʌʅʉɷɿʊʏʏɲʎ
ȵɉɅȰɈȵɼȵɃɈ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɈʉʐʌɿʍʅʉʑ
ȵɉɅȰɈȵɼȵɃɈ
ɉʋ.ɉɶɸʀɲʎ&
ȴ/ʆʍɻɉɶɸɿʉʆʉʅɿʃɼʎɀɻʖɲʆɿʃɼʎ
Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɼʎ
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʅʊʆʉɶɿɲɹʌɶɲʋɲɿɷɿʃʙʆʃɲʏɲʍʃɻʆʙʍɸʘʆ
&ɉɶɿɸɿʆɼʎɅɸʌ/ʆʏʉʎ
Ȱʄʄɻʄɸɶɶʑɻʎ
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲʋʉʐɲʋɲɿʏʉʑʆɳɷɸɿɲʖʌɼʍɻʎ
Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻ
ʆɸʌʉʑʃɲɽʙʎʃɲɿɶɿɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʊʋʉʐ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɉɷɳʏʘʆ
ȴɿʉʀʃɻʍɻ
ɶʀʆɸʏɲɿɸʋɲʆɲʖʌɻʍɿɿʅʉʋʉʀɻʍɻɸʋɸʇɸʌɶɲʍʅɹʆʘʆ
ʄʐʅɳʏʘʆ.
ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʏɻʎȾɉȰ
145116/2011(ɌȵȾȲʚ354),
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʊʋʉʐɶʀʆɸʏɲɿ
ɸʋɲʆɲʖʌɻʍɿɿʅʉʋʉʀɻʍɻɸʋɸʇɸʌɶɲʍʅɹʆʘʆʄʐʅɳʏʘʆɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ:
ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ,
Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ/
ɲ)ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ4,ʋɲʌɳɶʌ.6
ɲ)ɶɿɲɳʌɷɸʐʍɻ
Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɹʎ
ɴ)ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ5,ʋɲʌɳɶʌ.9
ɴ)ɶɿɲʏʌʉʔʉɷʊʏɻʍɻɼɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʊʐʋʊɶɸɿʘʆʐɷʌʉʔʉʌɹʘʆ
ȵʆʊʏɻʏɸʎ
ɶ)ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ6,ʋɲʌɳɶʌ.5
ɶ)ɶɿɲɲʍʏɿʃɼʃɲɿʋɸʌɿɲʍʏɿʃɼʖʌɼʍɻ
ɷ)ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ8,ʋɲʌɳɶʌ.4
ɷ)ʍʏɲʐɷɳʏɿʆɲʍʐʍʏɼʅɲʏɲʏʉʐɳʌɽʌʉʐ7ʏʉʐɅ.ȴ.51/2007

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʋʉʐɷʑʆɲʆʏɲɿʆɲ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȿɿʅɸʆɿʃʙʆ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɁɲʐʏɿʄʀɲʎ
ɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆʏʉʆɲɿɶɿɲʄʊ,ʏɻʆʋɲʌɲʄʀɲɼʏɻɽɳʄɲʍʍɲ(ɲɶʘɶʉʀ
ɉʋʉɷʉʅʙʆ
ʃɲɿȰɿɶɲʀʉʐ
ɽɲʄɲʍʍʉɽɸʌɲʋɸʀɲʎ,ʃʄʋ)
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȵɽʆɿʃɼʎ
ȳȵȵȺȰ

ȱʅʐʆɲʎ
ɉɅȵȾȰ

* ȴɸʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɻ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ʖʌɼʍɻ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʌɻʏɳ ɲʋʊ ʏʉʆ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ
ʋʉʄɸʉɷʉʅɿʃʊʍʖɸɷɿɲʍʅʊ(ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲɆʐɽʅɿʍʏɿʃɳ,ȳɅɇ,ɇɍɃȰɅʃʄʋ).

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

610

Ʌʀʆɲʃɲʎ6.2.ɲ:ɌʉʌɸʀʎɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎɹʌɶʘʆʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆɉʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎȰ2
ʏɻʎɃʅɳɷɲʎ6“Ɉʉʐʌɿʍʏɿʃɹʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʃɲɿɹʌɶɲɲʍʏɿʃɼʎɲʆɲʗʐʖɼʎ,
ʃʏɿʌɿɲʃʉʑʏʉʅɹɲ,ɲɽʄɻʏɿʍʅʉʑʃɲɿɲʆɲʗʐʖɼʎ”(ɲ.ɲ.2,5,6,9,10,11,12&18)
Ȱ/Ȱ

Ȱʌʅʊɷɿɲɉʋɻʌɸʍʀɲ

Ɍʉʌɹɲʎȳʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎ

1


ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɇʐʆʏʉʆɿʍʅʉʑʃɲɿ
ȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎȴɲʍʙʆ

Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻ
ȴɿʉʀʃɻʍɻ


2

ȵʔʉʌɸʀɲɅʌʉʁʍʏʉʌɿʃʙʆʃɲɿ
ȾʄɲʍɿʃʙʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ(ȵɅȾȰ)
ȵʔʉʌɸʀɲȲʐɺɲʆʏɿʆʙʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ
(ȵȲȰ)
ȵʔʉʌɸʀɲ/ɉʋɻʌɸʍʀɲɁɸʘʏɹʌʘʆ
ɀʆɻʅɸʀʘʆ&Ɉɸʖʆɿʃʙʆȶʌɶʘʆ
ȵʔʉʌɸʀɲȵʆɳʄɿʘʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ



ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅʉʄɿʏɿʍʅʉʑ
ʃɲɿȰɽʄɻʏɿʍʅʉʑ

ȵʔʉʌɸʀɲɅɲʄɲɿʉɲʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎͲ
ɇʋɻʄɲɿʉʄʉɶʀɲʎ
3

ȵɉɅȰɈȵɼɅɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼɉʋɻʌɸʍʀɲ
ɈʉʐʌɿʍʅʉʑͲȴɿɸʑɽʐʆʍɻɈʉʐʌɿʍʅʉʑ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɈʉʐʌɿʍʅʉʑͲ
Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ

4

ɿ)Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼȵʋɿʏʌʉʋɼ
ɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎʃɲɿɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
(ɅȵɍɏɅ)
ɿɿ)ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʏɻʎȾɉȰ145116/2011
(ɌȵȾȲʚ354),ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ,
ɲ)ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ4,ʋɲʌɳɶʌ.6
ɴ)ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ5,ʋɲʌɳɶʌ.9
ɶ)ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ6,ʋɲʌɳɶʌ.5
ɷ)ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ8,ʋɲʌɳɶʌ.4

Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ,
Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼȵʆʊʏɻʏɲ

5

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɉɷɳʏʘʆ

Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻ
ȴɿʉʀʃɻʍɻ

6

ȰʌʅʊɷɿɲɉʋɻʌɸʍʀɲɉɅȵȾȰ

ɉɅȵȾȰ

7

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȿɿʅɸʆɿʃʙʆɉʋʉɷʉʅʙʆ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɁɲʐʏɿʄʀɲʎ
ʃɲɿȰɿɶɲʀʉʐ

8

ȳȵȵȺȰ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȵɽʆɿʃɼʎ
ȱʅʐʆɲʎ

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸɳʌɽʌʉ2ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ5
ʏʉʐʆ.4014/11ɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻɇʐʆʏʉʆɿʍʅʉʑʃɲɿ
ȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎȴɲʍʙʆɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏɻʎ
ʅɸʏɳɲʋʊɸɿʍɼɶɻʍɻʏʉʐ/ʘʆɲʌʅʊɷɿʉʐ/ʘʆ
ɷɲʍɲʌʖɸʀʉʐ/ʘʆʋʉʐʏɻʎʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿɿɸʌɲʌʖɿʃʙʎ,
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ1ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ3ʏɻʎɉȰ15277/2012.
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸɳʌɽʌʉ2,ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ4
ʏʉʐʆ.4014/11

ȸȵʔʉʌɸʀɲȵʆɳʄɿʘʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɼʏʅɼʅɲ
ʏʉʐɴʌʀʍʃɸʏɲɿɸʆʏʊʎɽɲʄɳʍʍɿɲʎʋɸʌɿʉʖɼʎ
ȸȵʔʉʌɸʀɲɅɲʄɲɿʉɲʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎͲɇʋɻʄɲɿʉʄʉɶʀɲʎ
ɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿʋʄɻʍʀʉʆʍʋɻʄɲʀʉʐ
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɲʌʅʉɷɿʊʏʏɲʎ
ȵɉɅȰɈȵɼɅɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼʎɉʋɻʌɸʍʀɲʎɈʉʐʌɿʍʅʉʑ
ɿ)Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʍɸɲɶʌʉʏɿʃɹʎ
ɸʃʏɳʍɸɿʎ*ʃɲɿɸʔʊʍʉʆɸʆɷɹʖɸʏɲɿʆɲɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿʍɸɶɸʘʌɶɿʃɼ
ɶɻʐʗɻʄɼʎʋɲʌɲɶʘɶɿʃʊʏɻʏɲʎ.
ɿɿ)Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʊʋʉʐ
ɶʀʆɸʏɲɿɸʋɲʆɲʖʌɻʍɿɿʅʉʋʉʀɻʍɻɸʋɸʇɸʌɶɲʍʅɹʆʘʆʄʐʅɳʏʘʆ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ:
ɲ)ɶɿɲɳʌɷɸʐʍɻ
ɴ)ɶɿɲʏʌʉʔʉɷʊʏɻʍɻɼɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʊʐʋʊɶɸɿʘʆʐɷʌʉʔʉʌɹʘʆ
ɶ)ɶɿɲɲʍʏɿʃɼʃɲɿʋɸʌɿɲʍʏɿʃɼʖʌɼʍɻ
ɷ)ʍʏɲʐɷɳʏɿʆɲʍʐʍʏɼʅɲʏɲʏʉʐɳʌɽʌʉʐ7ʏʉʐɅ.ȴ.51/2007
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲʋʉʐɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɳɷɸɿɲʖʌɼʍɻʎ
ʆɸʌʉʑʃɲɽʙʎʃɲɿɶɿɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʊʋʉʐɶʀʆɸʏɲɿ
ɸʋɲʆɲʖʌɻʍɿɿʅʉʋʉʀɻʍɻɸʋɸʇɸʌɶɲʍʅɹʆʘʆʄʐʅɳʏʘʆ.
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɸʆʏʊʎ
ʋɸʌɿʉʖʙʆʋʉʐɹʖʉʐʆɸʆʏɲʖɽɸʀʍʏʉɷʀʃʏʐʉNatura2000
ɼɸʃʏʊʎɲʐʏʙʆɲʄʄɳɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏʊʆʆɲʏɿʎɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆ
ʍɻʅɲʆʏɿʃɳɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐɉɅȵȾȰ
ɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏʉʐ
Ɍʉʌɹɲȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ.
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʋʉʐɷʑʆɲʆʏɲɿ
ʆɲɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆʏʉʆɲɿɶɿɲʄʊ,ʏɻʆʋɲʌɲʄʀɲɼʏɻɽɳʄɲʍʍɲ
(ɲɶʘɶʉʀɽɲʄɲʍʍʉɽɸʌɲʋɸʀɲʎ,ʃʄʋ)


* ȴɸʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɻ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ʖʌɼʍɻ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʌɻʏɳ ɲʋʊ ʏʉʆ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ
ʋʉʄɸʉɷʉʅɿʃʊʍʖɸɷɿɲʍʅʊ(ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲɆʐɽʅɿʍʏɿʃɳ,ȳɅɇ,ɇɍɃȰɅʃʄʋ).
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Ʌʀʆɲʃɲʎ6.1.ɴ:ɌʉʌɸʀʎɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎɹʌɶʘʆʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆɉʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎȰ1
ʏɻʎɃʅɳɷɲʎ6“Ɉʉʐʌɿʍʏɿʃɹʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʃɲɿɹʌɶɲɲʍʏɿʃɼʎɲʆɲʗʐʖɼʎ,
ʃʏɿʌɿɲʃʉʑʏʉʅɹɲ,ɲɽʄɻʏɿʍʅʉʑʃɲɿɲʆɲʗʐʖɼʎ(ɲ.ɲ:16,24ʃɲɿ26)
Ȱ/Ȱ

1

Ȱʌʅʊɷɿɲɉʋɻʌɸʍʀɲ


ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȵɿɷɿʃɼʎȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ
ȴɲʍʙʆ

Ɍʉʌɹɲʎ
ȳʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎ

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ

ɉɅȵȾȰ

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ5ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ2
ʏʉʐɁ.4014/2011ɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏɻʎȵɿɷɿʃɼʎ
ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎȴɲʍʙʆɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏɻʎʅɸʏɳɲʋʊ
ɸɿʍɼɶɻʍɻʏʉʐ/ʘʆɲʌʅʊɷɿʉʐ/ʘʆȴɲʍɲʌʖɸʀʉʐ/ʘʆʋʉʐʏɻʎ
ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿɿɸʌɲʌʖɿʃʙʎ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎ
ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ1ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ3ʏɻʎɉȰ15277/2012.
ȸȴɿɸʑɽʐʆʍɻɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎʍɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆ
ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ3ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ3ʏʉʐɁ.4014/2011.

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎ
2

ɉɅȵȾȰ
Ɉʐʖʊʆɳʄʄɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻ

3

4


ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎʃɲɿ
ɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɅʌʉʁʍʏʉʌɿʃʙʆʃɲɿ
ȾʄɲʍɿʃʙʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȲʐɺɲʆʏɿʆʙʆʃɲɿ
ɀɸʏɲɴʐɺɲʆʏɿʆʙʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ

ȳɸʆɿʃɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻȰʆɲʍʏɼʄʘʍɻʎ,
ɀʉʐʍɸʀʘʆʃɲɿɈɸʖʆɿʃʙʆɹʌɶʘʆ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ
Ȱɶʌʉʏɿʃɼʎ
Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎʃɲɿ
Ɉʌʉʔʀʅʘʆ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ
Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑʃɲɿ
Ȱɽʄɻʏɿʍʅʉʑ

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɸʆʏʊʎʋɸʌɿʉʖʙʆ
ʋʉʐɹʖʉʐʆɸʆʏɲʖɽɸʀʍʏʉɷʀʃʏʐʉNatura2000ɼɸʃʏʊʎɲʐʏʙʆɲʄʄɳ
ɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏʊʆʆɲʏɿʎɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆʍɻʅɲʆʏɿʃɳɻɲʌʅʊɷɿɲ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐɉɅȵȾȰɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎ
ɲʋʊʗɸɿʎʏʉʐɌʉʌɹɲɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ.
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʋʉʐʖʘʌʉɽɸʏʉʑʆʏɲɿ
ʍɸɲɶʌʉʏɿʃɹʎɸʃʏɳʍɸɿʎ*ʃɲɿɸʔʊʍʉʆɸʆɷɹʖɸʏɲɿʆɲɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿʍɸ
ɶɸʘʌɶɿʃɼʎɶɻʐʗɻʄɼʎʋɲʌɲɶʘɶɿʃʊʏɻʏɲʎ.
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ4ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ2
ʏʉʐɁ.4014/2011ɻɲʌʅʊɷɿɲȳɸʆɿʃɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐ
ɉɅɅɃȰɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏɻʎʅɸʏɳɲʋʊɸɿʍɼɶɻʍɻʏɻʎ/ʏʘʆ
ɲʌʅʊɷɿɲʎ/ʘʆȵʔʉʌɸʀɲʎ/ʘʆʋʉʐʏɻʎʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿɿɸʌɲʌʖɿʃʙʎ.
ȸȵʔʉʌɸʀɲȵʆɳʄɿʘʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿɸʆʏʊʎɽɲʄɳʍʍɿɲʎ
ʋɸʌɿʉʖɼʎ
ȸȵʔʉʌɸʀɲɅɲʄɲɿʉɲʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎͲɇʋɻʄɲɿʉʄʉɶʀɲʎɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀ
ʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿ
ʋʄɻʍʀʉʆʍʋɻʄɲʀʉʐ

5

ȳɸʆɿʃɼȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲȴɻʅʉʍʀʘʆ
ȶʌɶʘʆ,ȳɸʆɿʃɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
ɇʐɶʃʉɿʆʘʆɿɲʃʙʆɹʌɶʘʆ,
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɀɸʄɸʏʙʆȶʌɶʘʆ
ʉɷʉʋʉɿʀɲʎ(ȴɀȵɃ)

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ
ɉʋʉɷʉʅʙʆ,
ɀɸʏɲʔʉʌʙʆʃɲɿ
ȴɿʃʏʑʘʆ

ȳɿɲɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʅɸȰ/Ȱ16ʃɲɿ24(ȾɉȰ1958/2012,
ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ),

6

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɉɷɳʏʘʆ

Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻ
ȴɿʉʀʃɻʍɻ

ɇʏɿʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʋʉʐʐʋɳʌʖʉʐʆʘʎʍʐʆʉɷɳɹʌɶɲȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎȿʐʅɳʏʘʆɼȳɸʘʏʌɼʍɸɿʎɼȴɿɸʐɽɸʏɼʍɸɿʎ
ɉɷɲʏʉʌɸʅɳʏʘʆ

7

ȳȵȵȺȰ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ
ȵɽʆɿʃɼʎȱʅʐʆɲʎ



* ȴɸʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɻ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ʖʌɼʍɻ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʌɻʏɳ ɲʋʊ ʏʉʆ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ
ʋʉʄɸʉɷʉʅɿʃʊʍʖɸɷɿɲʍʅʊ(ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲɆʐɽʅɿʍʏɿʃɳ,ȳɅɇ,ɇɍɃȰɅʃʄʋ).
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Ʌʀʆɲʃɲʎ6.2.ɴ:ɌʉʌɸʀʎɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎɹʌɶʘʆʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆɉʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎȰ2
ʏɻʎɃʅɳɷɲʎ6“Ɉʉʐʌɿʍʏɿʃɹʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʃɲɿɹʌɶɲɲʍʏɿʃɼʎɲʆɲʗʐʖɼʎ,ʃʏɿʌɿɲʃʉʑ
ʏʉʅɹɲ,ɲɽʄɻʏɿʍʅʉʑʃɲɿɲʆɲʗʐʖɼʎ”(ɲ.ɲ.:14,15,16,17,19,20,21,22,23,24ʃɲɿ25)


Ȱ/Ȱ

Ȱʌʅʊɷɿɲɉʋɻʌɸʍʀɲ

Ɍʉʌɹɲʎȳʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎ

1

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɇʐʆʏʉʆɿʍʅʉʑʃɲɿ
ȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎȴɲʍʙʆ

Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻ
ȴɿʉʀʃɻʍɻ

2

Ȱʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻɲ)ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
Ɉɸʖʆɿʃʙʆȶʌɶʘʆ,ɴ)Ȱɶʌʉʏɿʃɼʎ
Ƀɿʃʉʆʉʅʀɲʎʃɲɿɶ)ʏɻʎȳɸʆɿʃɼʎ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʎȴɻʅʊʍɿɲʎɉɶɸʀɲʎʃɲɿ
Ⱦʉɿʆʘʆɿʃɼʎɀɹʌɿʅʆɲʎ

Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ

3


ȵʔʉʌɸʀɲɅʌʉʁʍʏʉʌɿʃʙʆʃɲɿ
ȾʄɲʍɿʃʙʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ(ȵɅȾȰ)
ȵʔʉʌɸʀɲȲʐɺɲʆʏɿʆʙʆ
Ȱʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ(ȵȲȰ)
ȵʔʉʌɸʀɲ/ɉʋɻʌɸʍʀɲɁɸʘʏɹʌʘʆ
ɀʆɻʅɸʀʘʆ&Ɉɸʖʆɿʃʙʆȶʌɶʘʆ
ȵʔʉʌɸʀɲȵʆɳʄɿʘʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ
ȵʔʉʌɸʀɲɅɲʄɲɿʉɲʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎͲ
ɇʋɻʄɲɿʉʄʉɶʀɲʎ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅʉʄɿʏɿʍʅʉʑ
ʃɲɿȰɽʄɻʏɿʍʅʉʑ


4

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɉɷɳʏʘʆ

Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻ
ȴɿʉʀʃɻʍɻ

5

ȰʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻɉɅȵȾȰ

ɉɅȵȾȰ

6

ȳȵȵȺȰ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȵɽʆɿʃɼʎ
ȱʅʐʆɲʎ

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ5ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ2ʏʉʐɁ.4014/2011ɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
ɇʐʆʏʉʆɿʍʅʉʑʃɲɿȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎȴɲʍʙʆɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿʏɿʎ
ɲʋʊʗɸɿʎʏɻʎʅɸʏɳɲʋʊɸɿʍɼɶɻʍɻʏʉʐ/ʘʆɲʌʅʊɷɿʉʐ/ʘʆ
ȴɲʍɲʌʖɸʀʉʐ/ʘʆʋʉʐʏɻʎʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿɿɸʌɲʌʖɿʃʙʎ,
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ1ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ3ʏɻʎɉȰ15277/2012..
ȸɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏɻʎʋɸʌɿʔɹʌɸɿɲʎʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ɶɿɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɲ)ʊʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋʉʆʏɲɿʖʙʌʉɿ
ʍʏɳɽʅɸʐʍɻʎɼʋʉʐɲʋɲɿʏʉʑʆʅɸʄɹʏɸʎʃʐʃʄʉʔʉʌɿɲʃʙʆ
ɸʋɿʋʏʙʍɸʘʆ,ɴ)ʋʉʐʖʘʌʉɽɸʏʉʑʆʏɲɿʍɸɲɶʌʉʏɿʃɹʎ
ɸʃʏɳʍɸɿʎ*ʃɲɿɸʔʊʍʉʆɸʆɷɹʖɸʏɲɿʆɲɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿʍɸ
ɶɸʘʌɶɿʃɼɶɻʐʗɻʄɼʎʋɲʌɲɶʘɶɿʃʊʏɻʏɲʎʃɲɿɶ)ʋʉʐɹʖʉʐʆ
ʘʎʍʐʆʉɷʊɹʌɶʉȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎȿʐʅɳʏʘʆ
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ4ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ2ʏʉʐɁ.4014/2011.
ȸȵʔʉʌɸʀɲȵʆɳʄɿʘʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿ
ɸʆʏʊʎɽɲʄɳʍʍɿɲʎʋɸʌɿʉʖɼʎ
ȸȵʔʉʌɸʀɲɅɲʄɲɿʉɲʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎͲɇʋɻʄɲɿʉʄʉɶʀɲʎ
ɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿʋʄɻʍʀʉʆʍʋɻʄɲʀʉʐ
ɇʏɿʎʋɸʌɿʋʏʙʍɸɿʎʋʉʐʐʋɳʌʖʉʐʆʘʎʍʐʆʉɷɳɹʌɶɲ
ȵɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎȵʋɸʇɸʌɶɲʍʀɲʎȿʐʅɳʏʘʆɼȳɸʘʏʌɼʍɸɿʎɼ
ȴɿɸʐɽɸʏɼʍɸɿʎɉɷɲʏʉʌɸʅɳʏʘʆ
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɸʆʏʊʎ
ʋɸʌɿʉʖʙʆʋʉʐɹʖʉʐʆɸʆʏɲʖɽɸʀʍʏʉɷʀʃʏʐʉNatura2000ɼ
ɸʃʏʊʎɲʐʏʙʆɲʄʄɳɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏʊʆʆɲʏɿʎɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆ
ʍɻʅɲʆʏɿʃɳɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐɉɅȵȾȰɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀ
ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏʉʐɌʉʌɹɲɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ
ʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ.


* ȴɸʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɻ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ʖʌɼʍɻ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʌɻʏɳ ɲʋʊ ʏʉʆ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ
ʋʉʄɸʉɷʉʅɿʃʊʍʖɸɷɿɲʍʅʊ(ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲɆʐɽʅɿʍʏɿʃɳ,ȳɅɇ,ɇɍɃȰɅʃʄʋ).
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Ʌʀʆɲʃɲʎ7.1:ɌʉʌɸʀʎɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎɹʌɶʘʆʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆɉʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎȰ1
ʏɻʎɃʅɳɷɲʎ7Ͳ“Ʌʏɻʆʉʃʏɻʆʉʏʌʉʔɿʃɹʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ”
Ȱ/Ȱ

Ȱʌʅʊɷɿɲɉʋɻʌɸʍʀɲ

Ɍʉʌɹɲʎȳʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎ

1


ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȵɿɷɿʃɼʎ
ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎȴɲʍʙʆ

ɉɅȵȾȰ

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎ




2

Ɉʐʖʊʆɳʄʄɻɲʌʅʊɷɿɲ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ

ɲ)ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎʃɲɿ
ɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
ɴ)ȳɸʆɿʃɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻȷʘɿʃɼʎ
Ʌɲʌɲɶʘɶɼʎ(ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
ȵɿʍʌʉʙʆȷʘɿʃɼʎɅɲʌɲɶʘɶɼʎ)
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɅʌʉʁʍʏʉʌɿʃʙʆʃɲɿ
ȾʄɲʍɿʃʙʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȲʐɺɲʆʏɿʆʙʆʃɲɿ
ɀɸʏɲɴʐɺɲʆʏɿʆʙʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ

3

4

ȳɸʆɿʃɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
Ȱʆɲʍʏɼʄʘʍɻʎɀʉʐʍɸʀʘʆʃɲɿ
Ɉɸʖʆɿʃʙʆȶʌɶʘʆ




5

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɉɷɳʏʘʆ
i)ȵʋɿʏʌʉʋɼʍʏɲʐʄɿʍʅʉʑ
ii)ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʏɻʎȾɉȰ
145116/2011(ɌȵȾȲʚ354),
ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ:
ɲ)ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ4,ʋɲʌɳɶʌ.6
ɴ)ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ5,ʋɲʌɳɶʌ.9
ɶ)ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ6,ʋɲʌɳɶʌ.5
ɷ)ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ7,ʋɲʌɲɶʌ.5
ɸ)ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ8,ʋɲʌɳɶʌ.4

6

7

ȳȵȵȺȰ




ɉɅȵȾȰ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȰɶʌʉʏɿʃɼʎ
ȰʆɳʋʏʐʇɻʎʃɲɿɈʌʉʔʀʅʘʆ

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ5ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ2
ʏʉʐɁ.4014/2011ɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏɻʎȵɿɷɿʃɼʎ
ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎȴɲʍʙʆɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏɻʎʅɸʏɳɲʋʊ
ɸɿʍɼɶɻʍɻʏʉʐ/ʘʆɲʌʅʊɷɿʉʐ/ʘʆȴɲʍɲʌʖɸʀʉʐ/ʘʆʋʉʐʏɻʎ
ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿɿɸʌɲʌʖɿʃʙʎ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎ
ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ1ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ3ʏɻʎɉȰ15277/2012.
ȸȴɿɸʑɽʐʆʍɻɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎʍɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆ
ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ3ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ3ʏʉʐɁ.4014/2011.
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɸʆʏʊʎʋɸʌɿʉʖʙʆʋʉʐ
ɹʖʉʐʆɸʆʏɲʖɽɸʀʍʏʉɷʀʃʏʐʉNatura2000ɼɸʃʏʊʎɲʐʏʙʆɲʄʄɳɸʀʆɲɿ
ɷʐʆɲʏʊʆʆɲʏɿʎɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆʍɻʅɲʆʏɿʃɳɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐ
ɉɅȵȾȰɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏʉʐɌʉʌɹɲ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ.
ɲ)Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʍɸɲɶʌʉʏɿʃɹʎ
ɸʃʏɳʍɸɿʎ*ʃɲɿɸʔʊʍʉʆɸʆɷɹʖɸʏɲɿʆɲɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿʍɸɶɸʘʌɶɿʃɼɶɻ
ʐʗɻʄɼʎʋɲʌɲɶʘɶɿʃʊʏɻʏɲʎ
ɴ)ɇɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻ

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ4ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ2ʏʉʐ
Ɂ.4014/2011ɻɲʌʅʊɷɿɲȳɸʆɿʃɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐɉɅɅɃȰ
ɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏɻʎʅɸʏɳɲʋʊɸɿʍɼɶɻʍɻʏɻʎ/ʏʘʆ
ɲʌʅʊɷɿɲʎ/ʘʆȵʔʉʌɸʀɲʎ/ʘʆʋʉʐʏɻʎʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿɿɸʌɲʌʖɿʃʙʎ.
ȸȵʔʉʌɸʀɲȵʆɳʄɿʘʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅʉʄɿʏɿʍʅʉʑʃɲɿ
ɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɼʏʅɼʅɲʏʉʐɴʌʀʍʃɸʏɲɿɸʆʏʊʎ
Ȱɽʄɻʏɿʍʅʉʑ
ɽɲʄɳʍʍɿɲʎʋɸʌɿʉʖɼʎ
ȸȵʔʉʌɸʀɲɅɲʄɲɿʉɲʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎͲɇʋɻʄɲɿʉʄʉɶʀɲʎɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀ
ʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿ
ʋʄɻʍʀʉʆʍʋɻʄɲʀʉʐ
Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻȴɿʉʀʃɻʍɻ

Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ
/Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼȵʆʊʏɻʏɲ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȵɽʆɿʃɼʎ
ȱʅʐʆɲʎ


i)
ɇɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ii)
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʊʋʉʐ
ɶʀʆɸʏɲɿɸʋɲʆɲʖʌɻʍɿɿʅʉʋʉʀɻʍɻɸʋɸʇɸʌɶɲʍʅɹʆʘʆʄʐʅɳʏʘʆ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ:
ɲ)ɶɿɲɳʌɷɸʐʍɻ
ɴ)ɶɿɲʏʌʉʔʉɷʊʏɻʍɻɼɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʊʐʋʊɶɸɿʘʆʐɷʌʉʔʉʌɹʘʆ
ɶ)ɶɿɲɲʍʏɿʃɼʃɲɿʋɸʌɿɲʍʏɿʃɼʖʌɼʍɻ
ɷ)ɶɿɲɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼʖʌɼʍɻ
ɸ)ʍʏɲʐɷɳʏɿʆɲʍʐʍʏɼʅɲʏɲʏʉʐɳʌɽʌʉʐ7ʏʉʐɅ.ȴ.51/2007


* ȴɸʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɻ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ʖʌɼʍɻ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʌɻʏɳ ɲʋʊ ʏʉʆ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ
ʋʉʄɸʉɷʉʅɿʃʊʍʖɸɷɿɲʍʅʊ(ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲɆʐɽʅɿʍʏɿʃɳ,ȳɅɇ,ɇɍɃȰɅʃʄʋ).
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Ʌʀʆɲʃɲʎ7.2:ɌʉʌɸʀʎɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎɹʌɶʘʆʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆɉʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎȰ2
ʏɻʎɃʅɳɷɲʎ7“Ʌʏɻʆʉʃʏɻʆʉʏʌʉʔɿʃɹʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ”

Ȱ/Ȱ

1

2


3

4

Ȱʌʅʊɷɿɲɉʋɻʌɸʍʀɲ


ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɇʐʆʏʉʆɿʍʅʉʑʃɲɿ
ȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎȴɲʍʙʆ

Ɍʉʌɹɲʎ
ȳʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎ

Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻ
ȴɿʉʀʃɻʍɻ

ȵʔʉʌɸʀɲɅʌʉʁʍʏʉʌɿʃʙʆʃɲɿ
ȾʄɲʍɿʃʙʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ(ȵɅȾȰ)
ȵʔʉʌɸʀɲȲʐɺɲʆʏɿʆʙʆ
Ȱʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ(ȵȲȰ)
ȵʔʉʌɸʀɲ/ɉʋɻʌɸʍʀɲɁɸʘʏɹʌʘʆ ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅʉʄɿʏɿʍʅʉʑ
ʃɲɿȰɽʄɻʏɿʍʅʉʑ
ɀʆɻʅɸʀʘʆ&Ɉɸʖʆɿʃʙʆȶʌɶʘʆ
ȵʔʉʌɸʀɲȵʆɳʄɿʘʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ
ȵʔʉʌɸʀɲ
ɅɲʄɲɿʉɲʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎͲ
ɇʋɻʄɲɿʉʄʉɶʀɲʎ
i)ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȰɶʌʉʏɿʃɼʎ
ɃɿʃʉʆʉʅʀɲʎʃɲɿȾʏɻʆɿɲʏʌɿʃɼʎ
ii)ȵʋɿʏʌʉʋɼʍʏɲʐʄɿʍʅʉʑ
iii)Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼȵʋɿʏʌʉʋɼ
ɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎʃɲɿɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
(ɅȵɍɏɅ)
iv)ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʏɻʎȾɉȰ
Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ/
145116/2011(ɌȵȾȲʚ354),
Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼ
ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ:
ȵʆʊʏɻʏɲ
ɲ)ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ4,ʋɲʌɳɶʌ.6
ɴ)ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ5,ʋɲʌɳɶʌ.9
ɶ)ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ6,ʋɲʌɳɶʌ.5
ɷ)ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ7,ʋɲʌɲɶʌ.5
ɸ)ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ8,ʋɲʌɳɶʌ.4
Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɉɷɳʏʘʆ
ȴɿʉʀʃɻʍɻ

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸɳʌɽʌʉ2ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ5ʏʉʐʆ.
4014/11,ɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻɇʐʆʏʉʆɿʍʅʉʑʃɲɿȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ
ɷɲʍʙʆɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏɻʎʅɸʏɳɲʋʊɸɿʍɼɶɻʍɻʏʉʐ(ʘʆ)
ɲʌʅʊɷɿʉʐ/ʘʆȴɲʍɲʌʖɸʀʉʐ(ʘʆ)ʋʉʐʏɻʎʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ
ɿɸʌɲʌʖɿʃʙʎ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ1ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ3ʏɻʎɉȰ15277/2012..
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸɳʌɽʌʉ2,ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ4ʏʉʐʆ.
4014/11

ȸȵʔʉʌɸʀɲȵʆɳʄɿʘʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɼʏʅɼʅɲʏʉʐɴʌʀʍʃɸʏɲɿɸʆʏʊʎ
ɽɲʄɳʍʍɿɲʎʋɸʌɿʉʖɼʎ
ȸȵʔʉʌɸʀɲɅɲʄɲɿʉɲʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎͲɇʋɻʄɲɿʉʄʉɶʀɲʎɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀ
ʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿ
ʋʄɻʍʀʉʆʍʋɻʄɲʀʉʐ
i) ɇɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ii) ɇɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
iii) Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʍɸɲɶʌʉʏɿʃɹʎ
ɸʃʏɳʍɸɿʎ*ʃɲɿɸʔʊʍʉʆɸʆɷɹʖɸʏɲɿʆɲɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿʍɸɶɸʘʌɶɿʃɼ
ɶɻʐʗɻʄɼʎʋɲʌɲɶʘɶɿʃʊʏɻʏɲʎ.
iv)Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʊʋʉʐɶʀʆɸʏɲɿ
ɸʋɲʆɲʖʌɻʍɿɿʅʉʋʉʀɻʍɻɸʋɸʇɸʌɶɲʍʅɹʆʘʆʄʐʅɳʏʘʆɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ:
ɲ)ɶɿɲɳʌɷɸʐʍɻ
ɴ)ɶɿɲʏʌʉʔʉɷʊʏɻʍɻɼɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʊʐʋʊɶɸɿʘʆʐɷʌʉʔʉʌɹʘʆ
ɶ)ɶɿɲɲʍʏɿʃɼʃɲɿʋɸʌɿɲʍʏɿʃɼʖʌɼʍɻ
ɷ)ɶɿɲɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼʖʌɼʍɻ
ɸ)ʍʏɲʐɷɳʏɿʆɲʍʐʍʏɼʅɲʏɲʏʉʐɳʌɽʌʉʐ7ʏʉʐɅ.ȴ.51/2007


5

ȰʌʅʊɷɿɲɉʋɻʌɸʍʀɲɉɅȵȾȰ

ɉɅȵȾȰ

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɸʆʏʊʎʋɸʌɿʉʖʙʆʋʉʐ
ɹʖʉʐʆɸʆʏɲʖɽɸʀʍʏʉɷʀʃʏʐʉNatura2000ɼɸʃʏʊʎɲʐʏʙʆɲʄʄɳɸʀʆɲɿ
ɷʐʆɲʏʊʆʆɲʏɿʎɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆʍɻʅɲʆʏɿʃɳɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐ
ɉɅȵȾȰɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏʉʐɌʉʌɹɲ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ.

6

ȳȵȵȺȰ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȵɽʆɿʃɼʎ
ȱʅʐʆɲʎ



* ȴɸʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɻ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ʖʌɼʍɻ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʌɻʏɳ ɲʋʊ ʏʉʆ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ
ʋʉʄɸʉɷʉʅɿʃʊʍʖɸɷɿɲʍʅʊ(ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲɆʐɽʅɿʍʏɿʃɳ,ȳɅɇ,ɇɍɃȰɅʃʄʋ).
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Ʌʀʆɲʃɲʎ8.1:ɌʉʌɸʀʎɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎɹʌɶʘʆʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆɉʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎȰ1
ʏɻʎɃʅɳɷɲʎ8“ɉɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɸʎ”

Ȱ/Ȱ

Ȱʌʅʊɷɿɲɉʋɻʌɸʍʀɲ

Ɍʉʌɹɲʎȳʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎ

1


ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȵɿɷɿʃɼʎ
ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎȴɲʍʙʆ

ɉɅȵȾȰ

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎ
2

3

4


Ɉʐʖʊʆɳʄʄɻɲʌʅʊɷɿɲ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎʃɲɿ
ɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɅʌʉʁʍʏʉʌɿʃʙʆ
ʃɲɿȾʄɲʍɿʃʙʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȲʐɺɲʆʏɿʆʙʆʃɲɿ
ɀɸʏɲɴʐɺɲʆʏɿʆʙʆ
Ȱʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ

ɉɅȵȾȰ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȰɶʌʉʏɿʃɼʎ
Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎʃɲɿ
Ɉʌʉʔʀʅʘʆ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅʉʄɿʏɿʍʅʉʑ
ʃɲɿȰɽʄɻʏɿʍʅʉʑ

ȳɸʆɿʃɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
Ȱʆɲʍʏɼʄʘʍɻʎɀʉʐʍɸʀʘʆʃɲɿ
Ɉɸʖʆɿʃʙʆȶʌɶʘʆ

5

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
ɉɷɲʏʉʃɲʄʄɿɸʌɶɸɿʙʆʃɲɿ
ȵʍʘʏɸʌɿʃʙʆɉɷɳʏʘʆ

6

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɉɷɳʏʘʆ

7

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȿɿʅɸʆɿʃʙʆ
ɉʋʉɷʉʅʙʆ

8

ȳȵɁ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȰɶʌʉʏɿʃɼʎ
Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎʃɲɿ
Ɉʌʉʔʀʅʘʆ
Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻ
ȴɿʉʀʃɻʍɻ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɁɲʐʏɿʄʀɲʎ
ʃɲɿȰɿɶɲʀʉʐ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȵɽʆɿʃɼʎ
ȱʅʐʆɲʎ

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʖɸʌʍɲʀɸʎ
ʐʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɹʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʃɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸɳʌɽʌʉ2
ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ5ʏʉʐʆ.4014/11

ȸɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏɻʎȵɿɷɿʃɼʎȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎȴɲʍʙʆɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿ
ʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏɻʎʅɸʏɳɲʋʊɸɿʍɼɶɻʍɻʏʉʐ/ʘʆɲʌʅʊɷɿʉʐ/ʘʆ
ȴɲʍɲʌʖɸʀʉʐ(ʘʆ)ʋʉʐʏɻʎʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿɿɸʌɲʌʖɿʃʙʎ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ1ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ3ʏɻʎɉȰ15277/2012.
ȸȴɿɸʑɽʐʆʍɻɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎʍɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌ.3
ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ3ʏʉʐʆ.4014/2011
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɸʆʏʊʎʋɸʌɿʉʖʙʆʋʉʐ
ɹʖʉʐʆɸʆʏɲʖɽɸʀʍʏʉɷʀʃʏʐʉNatura2000ɼɸʃʏʊʎɲʐʏʙʆɲʄʄɳɸʀʆɲɿ
ɷʐʆɲʏʊʆʆɲʏɿʎɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆʍɻʅɲʆʏɿʃɳɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐ
ɉɅȵȾȰɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏʉʐɌʉʌɹɲ
ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ.
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʖɸʌʍɲʀɸʎʐʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɹʎ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʋʉʐɲʆɲʋʏʑʍʍʉʆʏɲɿʍɸɲɶʌʉʏɿʃɹʎɸʃʏɳʍɸɿʎ*ʃɲɿ
ɸʔʊʍʉʆɸʆɷɹʖɸʏɲɿʆɲɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿʍɸɶɸʘʌɶɿʃɼɶɻʐʗɻʄɼʎ
ʋɲʌɲɶʘɶɿʃʊʏɻʏɲʎ.
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ4ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ2ʏʉʐɁ.
4014/2011ʃɲɿɸʔʊʍʉʆʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʖɸʌʍɲʀɸʎʐʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɹʎ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎɻɲʌʅʊɷɿɲȳɸʆɿʃɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐɉɅɅɃȰ
ɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏɻʎʅɸʏɳɲʋʊɸɿʍɼɶɻʍɻʏɻʎ/ʏʘʆɲʌʅʊɷɿɲʎ/ʘʆ
ȵʔʉʌɸʀɲʎ/ʘʆʋʉʐʏɻʎʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿɿɸʌɲʌʖɿʃʙʎ.
ȸȵʔʉʌɸʀɲȵʆɳʄɿʘʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆ
ʏʉɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿɸʆʏʊʎɽɲʄɳʍʍɿɲʎʋɸʌɿʉʖɼʎ
ȸȵʔʉʌɸʀɲɅɲʄɲɿʉɲʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎͲɇʋɻʄɲɿʉʄʉɶʀɲʎɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿʋʄɻʍʀʉʆ
ʍʋɻʄɲʀʉʐ







* ȴɸʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɻ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ʖʌɼʍɻ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʌɻʏɳ ɲʋʊ ʏʉʆ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ
ʋʉʄɸʉɷʉʅɿʃʊʍʖɸɷɿɲʍʅʊ(ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲɆʐɽʅɿʍʏɿʃɳ,ȳɅɇ,ɇɍɃȰɅʃʄʋ).
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Ʌʀʆɲʃɲʎ8.2:ɌʉʌɸʀʎɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎɹʌɶʘʆʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆɉʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎȰ2
ʏɻʎɃʅɳɷɲʎ8“ɉɷɲʏʉʃɲʄʄɿɹʌɶɸɿɸʎ”

Ȱ/Ȱ

Ȱʌʅʊɷɿɲɉʋɻʌɸʍʀɲ

Ɍʉʌɹɲʎȳʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎ

1


ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɇʐʆʏʉʆɿʍʅʉʑʃɲɿ
ȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎȴɲʍʙʆ

Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻ
ȴɿʉʀʃɻʍɻ

2


3

ȵʔʉʌɸʀɲɅʌʉʁʍʏʉʌɿʃʙʆʃɲɿ
ȾʄɲʍɿʃʙʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ
(ȵɅȾȰ)
ȵʔʉʌɸʀɲȲʐɺɲʆʏɿʆʙʆ
Ȱʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ(ȵȲȰ)
ȵʔʉʌɸʀɲ/ɉʋɻʌɸʍʀɲ
Ɂɸʘʏɹʌʘʆɀʆɻʅɸʀʘʆ&
Ɉɸʖʆɿʃʙʆȶʌɶʘʆ
ȵʔʉʌɸʀɲȵʆɳʄɿʘʆ
Ȱʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ
ȵʔʉʌɸʀɲ
ɅɲʄɲɿʉɲʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎͲ
ɇʋɻʄɲɿʉʆʏʉʄʉɶʀɲʎ
ɲ)ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȰɶʌʉʏɿʃʙʆ
ɉʋʉɽɹʍɸʘʆ

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʖɸʌʍɲʀɸʎʐʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɹʎ
ɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʃɲɿʍʑʅʔʘʆɲʅɸɳʌɽʌʉ2ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ5ʏʉʐʆ.4014/11,
ɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻɇʐʆʏʉʆɿʍʅʉʑʃɲɿȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎȴɲʍʙʆ
ɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏɻʎʅɸʏɳɲʋʊɸɿʍɼɶɻʍɻʏʉʐ/ʘʆɲʌʅʊɷɿʉʐ/ʘʆ
ȴɲʍɲʌʖɸʀʉʐ(ʘʆ)ʋʉʐʏɻʎʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿɿɸʌɲʌʖɿʃʙʎ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ1ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ3ʏɻʎɉȰ15277/2012.

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸɳʌɽʌʉ2,ʋɲʌɳɶʌɲʔʉ4ʏʉʐʆ.4014/11

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅʉʄɿʏɿʍʅʉʑ
ʃɲɿȰɽʄɻʏɿʍʅʉʑ

ȾɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʋʀʍɻʎɻȵʔʉʌɸʀɲɅʌʉʁʍʏʉʌɿʃʙʆʃɲɿȾʄɲʍɿʃʙʆ
Ȱʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ(ȵɅȾȰ),ɻȵʔʉʌɸʀɲȲʐɺɲʆʏɿʆʙʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ(ȵȲȰ)ʃɲɿɻ
ȵʔʉʌɸʀɲ/ɉʋɻʌɸʍʀɲɁɸʘʏɹʌʘʆɀʆɻʅɸʀʘʆ&Ɉɸʖʆɿʃʙʆȶʌɶʘʆ,ɸʔʊʍʉʆ
ʋɸʌɿʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲɿʖɸʌʍɲʀɸʎʐʋʉʍʏɻʌɿʃʏɿʃɹʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ
ȸȵʔʉʌɸʀɲɅɲʄɲɿʉɲʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎͲɇʋɻʄɲɿʉʆʏʉʄʉɶʀɲʎɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿʋʄɻʍʀʉʆ
ʍʋɻʄɲʀʉʐ

Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻ
ȴɿʉʀʃɻʍɻ



ɴ)ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɉɷɳʏʘʆ
4

Ȱʌʅʊɷɿɲɉʋɻʌɸʍʀɲʏʉʐ
ɉɅȵȾȰ

5

ȳȵɁ

6

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȿɿʅɸʆɿʃʙʆ
ɉʋʉɷʉʅʙʆ

ɉɅȵȾȰ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȵɽʆɿʃɼʎ
ȱʅʐʆɲʎ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɁɲʐʏɿʄʀɲʎ
ʃɲɿȰɿɶɲʀʉʐ

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɸʆʏʊʎʋɸʌɿʉʖʙʆʋʉʐ
ɹʖʉʐʆɸʆʏɲʖɽɸʀʍʏʉɷʀʃʏʐʉNatura2000ɼɸʃʏʊʎɲʐʏʙʆɲʄʄɳɸʀʆɲɿ
ɷʐʆɲʏʊʆʆɲʏɿʎɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆʍɻʅɲʆʏɿʃɳ,ɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐ
ɉɅȵȾȰɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏʉʐʔʉʌɹɲ
ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ.
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Ʌʀʆɲʃɲʎ9.1:ɌʉʌɸʀʎɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎɹʌɶʘʆʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆɉʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎȰ1
ʏɻʎɃʅɳɷɲʎ9ͲȲɿʉʅɻʖɲʆɿʃɹʎʃɲɿʍʐʆɲʔɸʀʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ

ƣ/ƣ

1

ƣǒǍǝǅǊǂ ƶǑǈǒǆǔǀǂ

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȵɿɷɿʃɼʎȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ
ȴɲʍʙʆ

ƷǐǒƾǂǓ ƥǎǚǍǐǅǝǕǈǔǈǓ

ƶƲƧƬƣ

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎ

2

ƶƲƧƬƣ

Ɉʐʖʊʆɳʄʄɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻ

3

ȳɸʆɿʃɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻȳɸʘʌɶɿʃʙʆ
ȵʔɲʌʅʉɶʙʆʃɲɿȶʌɸʐʆɲʎ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȰɶʌʉʏɿʃɼʎ
ȰʆɳʋʏʐʇɻʎʃɲɿɈʌʉʔʀʅʘʆ

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɅʌʉʁʍʏʉʌɿʃʙʆʃɲɿ
ȾʄɲʍɿʃʙʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȲʐɺɲʆʏɿʆʙʆʃɲɿ
ɀɸʏɲɴʐɺɲʆʏɿʆʙʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅʉʄɿʏɿʍʅʉʑʃɲɿ
Ȱɽʄɻʏɿʍʅʉʑ

4

ȳɸʆɿʃɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻȰʆɲʍʏɼʄʘʍɻʎ,
ɀʉʐʍɸʀʘʆʃɲɿɈɸʖʆɿʃʙʆȶʌɶʘʆ

ƲǂǒǂǕǈǒƿǔǆǊǓ

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ5ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ2ʏʉʐɁ.4014/2011ɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏɻʎ
ȵɿɷɿʃɼʎȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎȴɲʍʙʆɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏɻʎ
ʅɸʏɳɲʋʊɸɿʍɼɶɻʍɻʏʉʐ/ʘʆɲʌʅʊɷɿʉʐ/ʘʆȴɲʍɲʌʖɸʀʉʐ/ʘʆ
ʋʉʐʏɻʎʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿɿɸʌɲʌʖɿʃʙʎ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ1ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ3ʏɻʎɉȰ
15277/2012.
ȸȴɿɸʑɽʐʆʍɻɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎʍɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ3ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ3ʏʉʐɁ.4014/2011.
ɈʐʖʊʆɳʄʄɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐɉɅȵȾȰʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ.
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻɶɿɲɹʌɶɲʃɲɿ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ:
ɲ)ȵʆʏʊʎʋɸʌɿʉʖʙʆʋʉʐɹʖʉʐʆɸʆʏɲʖɽɸʀʍʏʉɷʀʃʏʐʉNatura
2000ɼɸʃʏʊʎɲʐʏʙʆɲʄʄɳɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏʊʆʆɲʏɿʎ
ɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆʍɻʅɲʆʏɿʃɳɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐɉɅȵȾȰ
ɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏʉʐɌʉʌɹɲ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ.
ɴ)Ȱʇɿʉʋʉʀɻʍɻʎʋɲʌɲɶʊʅɸʆɻʎɻʄɸʃʏʌɿʃɼʎɼ/ʃɲɿɽɸʌʅɿʃɼʎ
ɸʆɹʌɶɸɿɲʎʃɲɿ
ɶ)ȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʍʏɸʌɸʙʆɲʋʉɴʄɼʏʘʆ.
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʍɸɲɶʌʉʏɿʃɹʎ
ɸʃʏɳʍɸɿʎ*ʃɲɿɸʔʊʍʉʆɸʆɷɹʖɸʏɲɿʆɲɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿʍɸ
ɶɸʘʌɶɿʃɼɶɻʐʗɻʄɼʎʋɲʌɲɶʘɶɿʃʊʏɻʏɲʎ.
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ4ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ2ʏʉʐɁ.4014/2011ɻɲʌʅʊɷɿɲȳɸʆɿʃɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻɼ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐɉɅɅɃȰɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏɻʎʅɸʏɳ
ɲʋʊɸɿʍɼɶɻʍɻʏɻʎ/ʏʘʆɲʌʅʊɷɿɲʎ/ʘʆȵʔʉʌɸʀɲʎ/ʘʆʋʉʐʏɻʎ
ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿɿɸʌɲʌʖɿʃʙʎ.
ȸȵʔʉʌɸʀɲȵʆɳʄɿʘʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿ
ɸʆʏʊʎɽɲʄɳʍʍɿɲʎʋɸʌɿʉʖɼʎ
ȸȵʔʉʌɸʀɲɅɲʄɲɿʉɲʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎͲɇʋɻʄɲɿʉʄʉɶʀɲʎ
ɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿʋʄɻʍʀʉʆʍʋɻʄɲʀʉʐ

5


ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȲɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼʎ
ɍʘʌʉɽɸʍʀɲʎʃɲɿɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȰʆɳʋʏʐʇɻʎ,
Ȱʆʏɲɶʘʆɿʍʏɿʃʊʏɻʏɲʎ,

6

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɉɷɳʏʘʆ

Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻȴɿʉʀʃɻʍɻ

7

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎ ʏɻʎ ȾɉȰ ʉɿʃ.
145116/11 (ɌȵȾ 354Ȳ), ʊʋʘʎ
ɿʍʖʑɸɿ:
ɲ)ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ4,ʋɲʌ.6
Ȳ)ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ5,ʋɲʌ.9
ɶ)ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ6,ʋɲʌ5
ɷ)ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ7,ʋɲʌ5
ɸ)ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ8,ʋɲʌ4



Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ/
Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɹʎȵʆʊʏɻʏɸʎ

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʊʋʉʐɶʀʆɸʏɲɿ
ɸʋɲʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɻɸʋɸʇɸʌɶɲʍʅɹʆʘʆʐɶʌʙʆɲʋʉɴʄɼʏʘʆ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ:
ɲ)ɶɿɲɳʌɷɸʐʍɻ
Ȳ)ɶɿɲʏʌʉʔʉɷʊʏɻʍɻɼɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʊʐʋʊɶɸɿʘʆ
ʐɷʌʉʔʉʌɹʘʆ
ɶ)ɶɿɲɲʍʏɿʃɼʃɲɿʋɸʌɿɲʍʏɿʃɼʖʌɼʍɻ
ɷ)ɶɿɲɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼʖʌɼʍɻ
ɸ)ɶɿɲɸʋɲʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɻʍʏɲʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲ

8

ȴ/ʆʍɻȿɿʅɸʆɿʃʙʆɉʋʉɷʉʅʙʆ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɁɲʐʏɿʄʀɲʎ&
Ȱɿɶɲʀʉʐ

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɸʋʀɲɿɶɿɲʄʉʑɼ
ɽɳʄɲʍʍɲʎ(ɲɶʘɶʉʀ,ɲʔɲʄɲʏʙʍɸɿʎʃʄʋ)

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʋʉʐ
ɸʅʋʀʋʏʉʐʆʍʏʉʋɸɷʀʉɸʔɲʌʅʉɶɼʎʏʉʐɁ.3982/2011.
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻ:ɲ)Ʉʋʉʐɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɳɷɸɿɲʖʌɼʍɻʎʆɸʌʉʑ,
ɴ) ʊʋʉʐ ʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿ ɲʋʊ ʏɻʆ ȾɉȰ ʉɿʃ. 145116/11 (ɌȵȾ
354Ȳ),ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ.
ɶ)ʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻɷɿɸʐɽɹʏɻʍɻʎɉɷɲʏʉʌɸʅɳʏʘʆ
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9

ȳȵȵȺȰ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȵɽʆɿʃɼʎ
ȱʅʐʆɲʎ



* ȴɸʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɻ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ʖʌɼʍɻ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʌɻʏɳ ɲʋʊ ʏʉʆ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ
ʋʉʄɸʉɷʉʅɿʃʊʍʖɸɷɿɲʍʅʊ(ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲɆʐɽʅɿʍʏɿʃɳ,ȳɅɇ,ɇɍɃȰɅʃʄʋ).
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Ʌʀʆɲʃɲʎ9.2:ɌʉʌɸʀʎɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎɹʌɶʘʆʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆɉʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎȰ2
ʏɻʎɃʅɳɷɲʎ9“Ȳɿʉʅɻʖɲʆɿʃɹʎʃɲɿʍʐʆɲʔɸʀʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎ”


ƣ/ƣ

ƣǒǍǝǅǊǂ ƶǑǈǒǆǔǀǂ

ƷǐǒƾǂǓ ƥǎǚǍǐǅǝǕǈǔǈǓ

ƲǂǒǂǕǈǒƿǔǆǊǓ


Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻȴɿʉʀʃɻʍɻ

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ5ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ2ʏʉʐ
Ɂ.4014/2011ɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻɇʐʆʏʉʆɿʍʅʉʑʃɲɿȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎ
ȴɲʍʙʆɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏɻʎʅɸʏɳɲʋʊɸɿʍɼɶɻʍɻʏʉʐ/ʘʆ
ɲʌʅʊɷɿʉʐ/ʘʆȴɲʍɲʌʖɸʀʉʐ/ʘʆʋʉʐʏɻʎʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿɿɸʌɲʌʖɿʃʙʎ,
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ1ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ3ʏɻʎɉȰ
15277/2012..

1


ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɇʐʆʏʉʆɿʍʅʉʑʃɲɿ
ȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎȴɲʍʙʆ

2


ȵʔʉʌɸʀɲɅʌʉʁʍʏʉʌɿʃʙʆʃɲɿ
ȾʄɲʍɿʃʙʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ
(ȵɅȾȰ)
ȵʔʉʌɸʀɲȲʐɺɲʆʏɿʆʙʆ
Ȱʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ(ȵȲȰ)
ȵʔʉʌɸʀɲ/ɉʋɻʌɸʍʀɲ
Ɂɸʘʏɹʌʘʆɀʆɻʅɸʀʘʆ&
Ɉɸʖʆɿʃʙʆȶʌɶʘʆ
ȵʔʉʌɸʀɲȵʆɳʄɿʘʆ
Ȱʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ
ȵʔʉʌɸʀɲ
ɅɲʄɲɿʉɲʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎͲ
ɇʋɻʄɲɿʉʄʉɶʀɲʎ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅʉʄɿʏɿʍʅʉʑ
ʃɲɿȰɽʄɻʏɿʍʅʉʑ

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸɳʌɽʌʉ2ʋɲʌɳɶʌɲʔʉʎ4ʏʉʐʆ.4014/11
ȸȵʔʉʌɸʀɲȵʆɳʄɿʘʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿɸʆʏʊʎɽɲʄɳʍʍɿɲʎ
ʋɸʌɿʉʖɼʎ
ȸȵʔʉʌɸʀɲɅɲʄɲɿʉɲʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎͲɇʋɻʄɲɿʉʆʏʉʄʉɶʀɲʎɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀ
ʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿ
ʋʄɻʍʀʉʆʍʋɻʄɲʀʉʐ

3

Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼȵʋɿʏʌʉʋɼ
ɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎʃɲɿ
Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ(ɅȵɍɏɅ)

Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ,
Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼȵʆʊʏɻʏɲ

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʍɸɲɶʌʉʏɿʃɹʎ
ɸʃʏɳʍɸɿʎ*ʃɲɿɸʔʊʍʉʆɸʆɷɹʖɸʏɲɿʆɲɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿʍɸɶɸʘʌɶɿʃɼɶɻ
ʐʗɻʄɼʎʋɲʌɲɶʘɶɿʃʊʏɻʏɲʎ.

4

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɉɷɳʏʘʆ


Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻȴɿʉʀʃɻʍɻ

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻ:ɲ)Ʉʋʉʐɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿɳɷɸɿɲʖʌɼʍɻʎʆɸʌʉʑ,
ɴ)ʊʋʉʐʋʌʉɴʄɹʋɸʏɲɿɲʋʊʏɻʆȾɉȰʉɿʃ.145116/11(ɌȵȾ354Ȳ),ʊʋʘʎ
ɿʍʖʑɸɿ.
ɶ)ʍɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻɷɿɸʐɽɹʏɻʍɻʎʐɷɲʏʉʌɸʅɳʏʘʆ

5

ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʏɻʎȾɉȰʉɿʃ.
145116/11(ɌȵȾ354Ȳ),
ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ:
ɲ)ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ4,ʋɲʌ.6
Ȳ)ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ5,ʋɲʌ.9
ɶ)ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ6,ʋɲʌ5
ɷ)ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ7,ʋɲʌ5
ɸ)ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ8,ʋɲʌ4


Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ/Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɹ
ʎȵʆʊʏɻʏɸʎ

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʊʋʉʐɶʀʆɸʏɲɿ
ɸʋɲʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɻɸʋɸʇɸʌɶɲʍʅɹʆʘʆʐɶʌʙʆɲʋʉɴʄɼʏʘʆ
ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ:
ɲ)ɶɿɲɳʌɷɸʐʍɻ
Ȳ)ɶɿɲʏʌʉʔʉɷʊʏɻʍɻɼɸʅʋʄʉʐʏɿʍʅʊʐʋʊɶɸɿʘʆʐɷʌʉʔʉʌɹʘʆ
ɶ)ɶɿɲɲʍʏɿʃɼʃɲɿʋɸʌɿɲʍʏɿʃɼʖʌɼʍɻ
ɷ)ɶɿɲɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɼʖʌɼʍɻ
ɸ)ɶɿɲɸʋɲʆɲʖʌɻʍɿʅʉʋʉʀɻʍɻʍʏɲʐɷɲʏɿʃɳʍʐʍʏɼʅɲʏɲ

6

ȰʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻɉɅȵȾȰ

7

ȴ/ʆʍɻȿɿʅɸʆɿʃʙʆɉʋʉɷʉʅʙʆ

8

ȳȵȵȺȰ

ɉɅȵȾȰ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɁɲʐʏɿʄʀɲʎ&
Ȱɿɶɲʀʉʐ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȵɽʆɿʃɼʎ
ȱʅʐʆɲʎ

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɸʆʏʊʎʋɸʌɿʉʖʙʆʋʉʐ
ɹʖʉʐʆɸʆʏɲʖɽɸʀʍʏʉɷʀʃʏʐʉNatura2000ɼɸʃʏʊʎɲʐʏʙʆɲʄʄɳɸʀʆɲɿ
ɷʐʆɲʏʊʆʆɲʏɿʎɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆʍɻʅɲʆʏɿʃɳɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐ
ɉɅȵȾȰɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏʉʐɌʉʌɹɲ
ɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ.
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɸʋʀɲɿɶɿɲʄʉʑɼ
ɽɳʄɲʍʍɲʎ(ɲɶʘɶʉʀ,ɲʔɲʄɲʏʙʍɸɿʎʃʄʋ)


* ȴɸʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɻ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ʖʌɼʍɻ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʌɻʏɳ ɲʋʊ ʏʉʆ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ
ʋʉʄɸʉɷʉʅɿʃʊʍʖɸɷɿɲʍʅʊ(ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲɆʐɽʅɿʍʏɿʃɳ,ȳɅɇ,ɇɍɃȰɅʃʄʋ).
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Ʌʀʆɲʃɲʎ10.1:ɌʉʌɸʀʎɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎɹʌɶʘʆʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆɉʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎȰ1ʏɻʎ
Ƀʅɳɷɲʎ10“ȰʆɲʆɸʙʍɿʅɸʎɅɻɶɹʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎ”.



Ȱ/Ȱ

Ȱʌʅʊɷɿɲɉʋɻʌɸʍʀɲ

Ɍʉʌɹɲʎȳʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎ

1


ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȵɿɷɿʃɼʎ
ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎȴɲʍʙʆ

ɉɅȵȾȰ

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎ
ɉʋɻʌɸʍʀɲȵʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎ
ɸʋɸʆɷʐʏʙʆɶɿɲɹʌɶɲȰɅȵ
2

ȸɉʋɻʌɸʍʀɲȵʇʐʋɻʌɹʏɻʍɻʎɸʋɸʆɷʐʏʙʆɶɿɲɹʌɶɲȰɅȵʍɸʃɳɽɸ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ.
ɉɅȵȾȰ

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɸʆʏʊʎʋɸʌɿʉʖʙʆ
ʋʉʐɹʖʉʐʆɸʆʏɲʖɽɸʀʍʏʉɷʀʃʏʐʉNatura2000ɼɸʃʏʊʎɲʐʏʙʆ
ɲʄʄɳɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏʊʆʆɲʏɿʎɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆʍɻʅɲʆʏɿʃɳɻɲʌʅʊɷɿɲ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐɉɅȵȾȰɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎ
ɲʋʊʗɸɿʎʏʉʐɌʉʌɹɲɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ.


Ɉʐʖʊʆɳʄʄɻɲʌʅʊɷɿɲ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ

3

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎʃɲɿ
ɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȰɶʌʉʏɿʃɼʎ
ȰʆɳʋʏʐʇɻʎʃɲɿɈʌʉʔʀʅʘʆ

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɅʌʉʁʍʏʉʌɿʃʙʆʃɲɿ
ȾʄɲʍɿʃʙʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȲʐɺɲʆʏɿʆʙʆʃɲɿ
ɀɸʏɲɴʐɺɲʆʏɿʆʙʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ
4


ȳɸʆɿʃɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
Ȱʆɲʍʏɼʄʘʍɻʎ,ɀʉʐʍɸʀʘʆʃɲɿ
Ɉɸʖʆɿʃʙʆɹʌɶʘʆ

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ5ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ2
ʏʉʐɁ.4014/2011ɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏɻʎȵɿɷɿʃɼʎ
ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎȴɲʍʙʆɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏɻʎʅɸʏɳɲʋʊ
ɸɿʍɼɶɻʍɻʏʉʐ/ʘʆɲʌʅʊɷɿʉʐ/ʘʆȴɲʍɲʌʖɸʀʉʐ/ʘʆʋʉʐʏɻʎ
ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿɿɸʌɲʌʖɿʃʙʎ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎ
ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ1ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ3ʏɻʎɉȰ15277/2012.
ȸȴɿɸʑɽʐʆʍɻɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎʍɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ3ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ3ʏʉʐɁ.4014/2011.

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅʉʄɿʏɿʍʅʉʑʃɲɿ
Ȱɽʄɻʏɿʍʅʉʑ

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʋʉʐ
ʖʘʌʉɽɸʏʉʑʆʏɲɿʍɸɲɶʌʉʏɿʃɹʎɸʃʏɳʍɸɿʎ*ʃɲɿɸʔʊʍʉʆɸʆɷɹʖɸʏɲɿ
ʆɲɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿʍɸɶɸʘʌɶɿʃɼɶɻʐʗɻʄɼʎʋɲʌɲɶʘɶɿʃʊʏɻʏɲʎ.
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ4ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ2
ʏʉʐɁ.4014/2011ɻɲʌʅʊɷɿɲȳɸʆɿʃɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
ʏʉʐɉɅɅɃȰɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏɻʎʅɸʏɳɲʋʊɸɿʍɼɶɻʍɻ
ʏɻʎ/ʏʘʆɲʌʅʊɷɿɲʎ/ʘʆȵʔʉʌɸʀɲʎ/ʘʆʋʉʐʏɻʎʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ
ɿɸʌɲʌʖɿʃʙʎ.
ȸȵʔʉʌɸʀɲȵʆɳʄɿʘʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻ
ɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿɸʆʏʊʎɽɲʄɳʍʍɿɲʎ
ʋɸʌɿʉʖɼʎ

5

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɉɷɳʏʘʆ

Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻȴɿʉʀʃɻʍɻ

6

ȳȵȵȺȰ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȿɿʅɸʆɿʃʙʆ
ɉʋʉɷʉʅʙʆ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȰɶʌʉʏɿʃɼʎ
Ƀɿʃʉʆʉʅʀɲʎ&Ⱦʏɻʆɿɲʏʌɿʃɼʎ
ɲ)ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ,ɴ)
ɉʋɻʌɸʍʀɲɅʉʄɿʏɿʃɼʎ
Ȱɸʌʉʋʉʌʀɲʎ(ɉɅȰ)
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɍʘʌʉʏɲʇɿʃʉʑ
ɇʖɸɷɿɲʍʅʉʑ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȵɽʆɿʃɼʎȱʅʐʆɲʎ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɁɲʐʏɿʄʀɲʎ&
Ȱɿɶɲʀʉʐ

ȸȵʔʉʌɸʀɲɅɲʄɲɿʉɲʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎͲɇʋɻʄɲɿʉʄʉɶʀɲʎ
ɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿʋʄɻʍʀʉʆʍʋɻʄɲʀʉʐ.
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲɻʄɸʃʏʌʉʋɲʌɲɶʘɶɼʎɲʋʊ
ɻʄɿʉɽɸʌʅɿʃʉʑʎʍʏɲɽʅʉʑʎʃɲɿɉȸȵ

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʋʉʐɷʑʆɲʏɲɿʆɲ
ɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆʏʉʆɲɿɶɿɲʄʊ,ʏɻʆʋɲʌɲʄʀɲɼʏɻɽɳʄɲʍʍɲ

Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲɻʄɸʃʏʌʉʋɲʌɲɶʘɶɼʎɲʋʊɉȸȵ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɉʋʉɷʉʅʙʆ,
ɀɸʏɲʔʉʌʙʆʃɲɿȴɿʃʏʑʘʆ

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲɻʄɸʃʏʌʉʋɲʌɲɶʘɶɼʎɲʋʊɲɿʉʄɿʃʉʑʎ
ʍʏɲɽʅʉʑʎ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɈʉʐʌɿʍʅʉʑ

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲɻʄɸʃʏʌʉʋɲʌɲɶʘɶɼʎɲʋʊɲɿʉʄɿʃʉʑʎ
ʍʏɲɽʅʉʑʎʃɲɿɉȸȵ

7
8
9
10

* ȴɸʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɻ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ʖʌɼʍɻ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʌɻʏɳ ɲʋʊ ʏʉʆ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ
ʋʉʄɸʉɷʉʅɿʃʊʍʖɸɷɿɲʍʅʊ(ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲɆʐɽʅɿʍʏɿʃɳ,ȳɅɇ,ɇɍɃȰɅʃʄʋ).
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Ʌʀʆɲʃɲʎ10.2:ɌʉʌɸʀʎɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎɹʌɶʘʆʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆɉʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎȰ2
ʏɻʎɃʅɳɷɲʎ10“ȰʆɲʆɸʙʍɿʅɸʎɅɻɶɹʎȵʆɹʌɶɸɿɲʎ”



Ȱ/Ȱ

Ȱʌʅʊɷɿɲɉʋɻʌɸʍʀɲ

Ɍʉʌɹɲʎȳʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎ

1

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɇʐʆʏʉʆɿʍʅʉʑʃɲɿ
ȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎȴɲʍʙʆ

Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻ
ȴɿʉʀʃɻʍɻ

2

Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼȵʋɿʏʌʉʋɼ
ɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎʃɲɿɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
(ɅȵɍɏɅ)

Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ

3

ȵʔʉʌɸʀɲɅʌʉʁʍʏʉʌɿʃʙʆʃɲɿ
ȾʄɲʍɿʃʙʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ(ȵɅȾȰ)
ȵʔʉʌɸʀɲȲʐɺɲʆʏɿʆʙʆ
Ȱʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ(ȵȲȰ)
ȵʔʉʌɸʀɲ/ɉʋɻʌɸʍʀɲɁɸʘʏɹʌʘʆ
ɀʆɻʅɸʀʘʆ&Ɉɸʖʆɿʃʙʆȶʌɶʘʆ
ȵʔʉʌɸʀɲȵʆɳʄɿʘʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ



ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅʉʄɿʏɿʍʅʉʑ
ʃɲɿȰɽʄɻʏɿʍʅʉʑ

ȸȵʔʉʌɸʀɲɅɲʄɲɿʉɲʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎͲɇʋɻʄɲɿʉʄʉɶʀɲʎ
ɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿʋʄɻʍʀʉʆʍʋɻʄɲʀʉʐ
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲɻʄɸʃʏʌʉʋɲʌɲɶʘɶɼʎɲʋʊ
ɻʄɿʉɽɸʌʅɿʃʉʑʎʍʏɲɽʅʉʑʎʅɸʍʐʆʉɷʊɹʌɶʉɶɸʘʏʌɼʍɸɿʎʃɲɿ
ɉȸȵ
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɸʆʏʊʎ
ʋɸʌɿʉʖʙʆʋʉʐɹʖʉʐʆɸʆʏɲʖɽɸʀʍʏʉɷʀʃʏʐʉNatura2000ɼ
ɸʃʏʊʎɲʐʏʙʆɲʄʄɳɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏʊʆʆɲʏɿʎɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆ
ʍɻʅɲʆʏɿʃɳɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐɉɅȵȾȰɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀ
ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏʉʐɌʉʌɹɲɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ
ʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ.

ȵʔʉʌɸʀɲɅɲʄɲɿʉɲʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎͲ
ɇʋɻʄɲɿʉʄʉɶʀɲʎ
4

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɉɷɳʏʘʆ

Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻ
ȴɿʉʀʃɻʍɻ

5

ȰʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻɉɅȵȾȰ

ɉɅȵȾȰ

6

ȳȵȵȺȰ

7
8

ɲ)ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ,
ɴ)ɉʋɻʌɸʍʀɲɅʉʄɿʏɿʃɼʎ
Ȱɸʌʉʋʉʌʀɲʎ(ɉɅȰ)
Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼɉʋɻʌɸʍʀɲ
Ɉʉʐʌɿʍʅʉʑ

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ5ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ2ʏʉʐɁ.4014/2011ɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
ɇʐʆʏʉʆɿʍʅʉʑʃɲɿȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎȴɲʍʙʆɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿʏɿʎ
ɲʋʊʗɸɿʎʏɻʎʅɸʏɳɲʋʊɸɿʍɼɶɻʍɻʏʉʐ/ʘʆɲʌʅʊɷɿʉʐ/ʘʆ
ȴɲʍɲʌʖɸʀʉʐ/ʘʆʋʉʐʏɻʎʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿɿɸʌɲʌʖɿʃʙʎ,
ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ1ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ
3ʏɻʎɉȰ15277/2012..
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʋʉʐ
ʖʘʌʉɽɸʏʉʑʆʏɲɿʍɸɲɶʌʉʏɿʃɹʎɸʃʏɳʍɸɿʎ*ʃɲɿɸʔʊʍʉʆ
ɸʆɷɹʖɸʏɲɿʆɲɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿʍɸɶɸʘʌɶɿʃɼɶɻʐʗɻʄɼʎ
ʋɲʌɲɶʘɶɿʃʊʏɻʏɲʎ.
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ4ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ
2ʏʉʐɁ.4014/2011.

ȸȵʔʉʌɸʀɲȵʆɳʄɿʘʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿ
ɸʆʏʊʎɽɲʄɳʍʍɿɲʎʋɸʌɿʉʖɼʎ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȵɽʆɿʃɼʎ
ȱʅʐʆɲʎ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɉʋʉɷʉʅʙʆ,
ɀɸʏɲʔʉʌʙʆʃɲɿ
ȴɿʃʏʑʘʆ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɈʉʐʌɿʍʅʉʑ


Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲɻʄɸʃʏʌʉʋɲʌɲɶʘɶɼʎɲʋʊ
ɲɿʉʄɿʃʉʑʎʍʏɲɽʅʉʑʎ
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲɻʄɸʃʏʌʉʋɲʌɲɶʘɶɼʎɲʋʊ
ɲɿʉʄɿʃʉʑʎʍʏɲɽʅʉʑʎʃɲɿɉȸȵ

* ȴɸʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɻ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ʖʌɼʍɻ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʌɻʏɳ ɲʋʊ ʏʉʆ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ
ʋʉʄɸʉɷʉʅɿʃʊʍʖɸɷɿɲʍʅʊ(ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲɆʐɽʅɿʍʏɿʃɳ,ȳɅɇ,ɇɍɃȰɅʃʄʋ).
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Ʌʀʆɲʃɲʎ11.1:ɌʉʌɸʀʎɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎɹʌɶʘʆʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆɉʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎȰ1
ʏɻʎɃʅɳɷɲʎ11“ɀɸʏɲʔʉʌɳɸʆɹʌɶɸɿɲʎ,ʃɲʐʍʀʅʘʆʃɲɿʖɻʅɿʃʙʆʉʐʍɿʙʆ”

Ȱ/Ȱ

1

Ȱʌʅʊɷɿɲɉʋɻʌɸʍʀɲ


ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȵɿɷɿʃɼʎȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ
ȴɲʍʙʆ

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎ

2
Ɉʐʖʊʆɳʄʄɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻ

3

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎʃɲɿ
ɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɅʌʉʁʍʏʉʌɿʃʙʆʃɲɿ
ȾʄɲʍɿʃʙʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȲʐɺɲʆʏɿʆʙʆʃɲɿ
ɀɸʏɲɴʐɺɲʆʏɿʆʙʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ

4


ȳɸʆɿʃɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻȰʆɲʍʏɼʄʘʍɻʎ,
ɀʉʐʍɸʀʘʆʃɲɿɈɸʖʆɿʃʙʆɹʌɶʘʆ

5

ȳȵȵȺȰ

6

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȿɿʅɸʆɿʃʙʆɉʋʉɷʉʅʙʆ

Ɍʉʌɹɲʎ
ȳʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎ

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ5ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ
2ʏʉʐɁ.4014/2011ɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏɻʎȵɿɷɿʃɼʎ
ȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎȴɲʍʙʆɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏɻʎʅɸʏɳɲʋʊ
ɉɅȵȾȰ
ɸɿʍɼɶɻʍɻʏʉʐ/ʘʆɲʌʅʊɷɿʉʐ/ʘʆȴɲʍɲʌʖɸʀʉʐ/ʘʆʋʉʐʏɻʎ
ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿɿɸʌɲʌʖɿʃʙʎ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎ
ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ1ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ3ʏɻʎɉȰ15277/2012.
ȸȴɿɸʑɽʐʆʍɻɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎʍɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ3ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ3ʏʉʐɁ.4014/2011.
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻɶɿɲɹʌɶɲʃɲɿ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ:
ɲ)ȵʆʏʊʎʋɸʌɿʉʖʙʆʋʉʐɹʖʉʐʆɸʆʏɲʖɽɸʀʍʏʉɷʀʃʏʐʉNatura
ɉɅȵȾȰ
2000ɼɸʃʏʊʎɲʐʏʙʆɲʄʄɳɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏʊʆʆɲʏɿʎɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆ
ʍɻʅɲʆʏɿʃɳɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐɉɅȵȾȰɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀ
ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏʉʐɌʉʌɹɲɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏɻʎ
ʋɸʌɿʉʖɼʎ.
ɴ)ɀɸA/A1Ͳ7(ȾɉȰ1958/2012,ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ)
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʋʉʐ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȰɶʌʉʏɿʃɼʎ
ʖʘʌʉɽɸʏʉʑʆʏɲɿʍɸɲɶʌʉʏɿʃɹʎɸʃʏɳʍɸɿʎ*ʃɲɿɸʔʊʍʉʆ
Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎʃɲɿ
ɸʆɷɹʖɸʏɲɿʆɲɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿʍɸɶɸʘʌɶɿʃɼɶɻʐʗɻʄɼʎ
Ɉʌʉʔʀʅʘʆ
ʋɲʌɲɶʘɶɿʃʊʏɻʏɲʎ.
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ4ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ
2ʏʉʐɁ.4014/2011ɻɲʌʅʊɷɿɲȳɸʆɿʃɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻɼ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐɉɅɅɃȰɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏɻʎʅɸʏɳɲʋʊ
ɸɿʍɼɶɻʍɻʏɻʎ/ʏʘʆɲʌʅʊɷɿɲʎ/ʘʆȵʔʉʌɸʀɲʎ/ʘʆʋʉʐʏɻʎ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅʉʄɿʏɿʍʅʉʑ
ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿɿɸʌɲʌʖɿʃʙʎ.
ʃɲɿȰɽʄɻʏɿʍʅʉʑ
ȸȵʔʉʌɸʀɲȵʆɳʄɿʘʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿɸʆʏʊʎ

ɽɲʄɳʍʍɿɲʎʋɸʌɿʉʖɼʎ
ȸȵʔʉʌɸʀɲɅɲʄɲɿʉɲʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎͲɇʋɻʄɲɿʉʄʉɶʀɲʎ
ɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿʋʄɻʍʀʉʆʍʋɻʄɲʀʉʐ.
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȵɽʆɿʃɼʎ
ȱʅʐʆɲʎ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɁɲʐʏɿʄʀɲʎ
&Ȱɿɶɲʀʉʐ


Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʋʉʐɷʑʆɲʏɲɿʆɲ
ɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆʏʉʆɲɿɶɿɲʄʊ,ʏɻʆʋɲʌɲʄʀɲɼʏɻɽɳʄɲʍʍɲ

* ȴɸʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɻ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ʖʌɼʍɻ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʌɻʏɳ ɲʋʊ ʏʉʆ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ
ʋʉʄɸʉɷʉʅɿʃʊʍʖɸɷɿɲʍʅʊ(ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲɆʐɽʅɿʍʏɿʃɳ,ȳɅɇ,ɇɍɃȰɅʃʄʋ).
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Ʌʀʆɲʃɲʎ11.2:ɌʉʌɸʀʎɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎɹʌɶʘʆʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆɉʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎȰ2
ʏɻʎɃʅɳɷɲʎ11“ɀɸʏɲʔʉʌɳɸʆɹʌɶɸɿɲʎ,ʃɲʐʍʀʅʘʆʃɲɿʖɻʅɿʃʙʆʉʐʍɿʙʆ”



Ȱ/Ȱ

Ȱʌʅʊɷɿɲɉʋɻʌɸʍʀɲ

Ɍʉʌɹɲʎ
ȳʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎ

1

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɇʐʆʏʉʆɿʍʅʉʑʃɲɿ
ȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎȴɲʍʙʆ

Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻ
ȴɿʉʀʃɻʍɻ

2

Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼȵʋɿʏʌʉʋɼ
ɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎʃɲɿɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
(ɅȵɍɏɅ)

Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ

3


ȵʔʉʌɸʀɲɅʌʉʁʍʏʉʌɿʃʙʆʃɲɿ
ȾʄɲʍɿʃʙʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ(ȵɅȾȰ)
ȵʔʉʌɸʀɲȲʐɺɲʆʏɿʆʙʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅʉʄɿʏɿʍʅʉʑ
(ȵȲȰ)
ʃɲɿȰɽʄɻʏɿʍʅʉʑ
ȵʔʉʌɸʀɲ/ɉʋɻʌɸʍʀɲɁɸʘʏɹʌʘʆ
ɀʆɻʅɸʀʘʆ&Ɉɸʖʆɿʃʙʆȶʌɶʘʆ

ȵʔʉʌɸʀɲȵʆɳʄɿʘʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ
ȵʔʉʌɸʀɲɅɲʄɲɿʉɲʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎͲ
ɇʋɻʄɲɿʉʄʉɶʀɲʎ

4

ȰʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻɉɅȵȾȰ

ɉɅȵȾȰ

5

ȳȵȵȺȰ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȵɽʆɿʃɼʎ
ȱʅʐʆɲʎ

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ5ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ
2ʏʉʐɁ.4014/2011ɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻɇʐʆʏʉʆɿʍʅʉʑʃɲɿ
ȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎȴɲʍʙʆɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏɻʎʅɸʏɳɲʋʊ
ɸɿʍɼɶɻʍɻʏʉʐ/ʘʆɲʌʅʊɷɿʉʐ/ʘʆȴɲʍɲʌʖɸʀʉʐ/ʘʆʋʉʐʏɻʎ
ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿɿɸʌɲʌʖɿʃʙʎ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎ
ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ1ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ3ʏɻʎɉȰ15277/2012..
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʋʉʐ
ʖʘʌʉɽɸʏʉʑʆʏɲɿʍɸɲɶʌʉʏɿʃɹʎɸʃʏɳʍɸɿʎ*ʃɲɿɸʔʊʍʉʆ
ɸʆɷɹʖɸʏɲɿʆɲɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿʍɸɶɸʘʌɶɿʃɼɶɻʐʗɻʄɼʎ
ʋɲʌɲɶʘɶɿʃʊʏɻʏɲʎ.
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ4ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ
2ʏʉʐɁ.4014/2011.

ȸȵʔʉʌɸʀɲȵʆɳʄɿʘʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿɸʆʏʊʎ
ɽɲʄɳʍʍɿɲʎʋɸʌɿʉʖɼʎ
ȸȵʔʉʌɸʀɲɅɲʄɲɿʉɲʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎͲɇʋɻʄɲɿʉʄʉɶʀɲʎ
ɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿʋʄɻʍʀʉʆʍʋɻʄɲʀʉʐ
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɸʆʏʊʎ
ʋɸʌɿʉʖʙʆʋʉʐɹʖʉʐʆɸʆʏɲʖɽɸʀʍʏʉɷʀʃʏʐʉNatura2000ɼ
ɸʃʏʊʎɲʐʏʙʆɲʄʄɳɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏʊʆʆɲʏɿʎɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆ
ʍɻʅɲʆʏɿʃɳɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐɉɅȵȾȰɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀ
ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏʉʐɌʉʌɹɲɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏɻʎ
ʋɸʌɿʉʖɼʎ.


* ȴɸʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɻ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ʖʌɼʍɻ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʌɻʏɳ ɲʋʊ ʏʉʆ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ
ʋʉʄɸʉɷʉʅɿʃʊʍʖɸɷɿɲʍʅʊ(ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲɆʐɽʅɿʍʏɿʃɳ,ȳɅɇ,ɇɍɃȰɅʃʄʋ).
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Ʌʀʆɲʃɲʎ12.1:ɌʉʌɸʀʎɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎɹʌɶʘʆʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆɉʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎȰ1
ʏɻʎɃʅɳɷɲʎ12“ȵɿɷɿʃɳɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ”



Ȱ/Ȱ

1

Ȱʌʅʊɷɿɲɉʋɻʌɸʍʀɲ


ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȵɿɷɿʃɼʎȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎ
ȴɲʍʙʆ

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎ

2
Ɉʐʖʊʆɳʄʄɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻ

3

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎʃɲɿ
ɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎɅɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɅʌʉʁʍʏʉʌɿʃʙʆʃɲɿ
ȾʄɲʍɿʃʙʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȲʐɺɲʆʏɿʆʙʆʃɲɿ
ɀɸʏɲɴʐɺɲʆʏɿʆʙʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ

4


ȳɸʆɿʃɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻȰʆɲʍʏɼʄʘʍɻʎ,
ɀʉʐʍɸʀʘʆʃɲɿɈɸʖʆɿʃʙʆɹʌɶʘʆ

5

ȵʄʄɻʆɿʃɼȵʋɿʏʌʉʋɼȰʏʉʅɿʃɼʎ
ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ(ȵȵȰȵ)Ͳȳʌɲʔɸʀʉʅɻ
ɿʉʆʏɿɺʉʐʍʙʆɲʃʏɿʆʉɴʉʄɿʙʆ

6

ȳȵȵȺȰ

7

ɉʋɻʌɸʍʀɲɅʉʄɿʏɿʃɼʎȰɸʌʉʋʉʌʀɲʎ
(ɉɅȰ)

Ɍʉʌɹɲʎ
ȳʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎ

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ5ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ2ʏʉʐɁ.4014/2011ɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏɻʎ
ȵɿɷɿʃɼʎȳʌɲʅʅɲʏɸʀɲʎȴɲʍʙʆɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏɻʎ
ʅɸʏɳɲʋʊɸɿʍɼɶɻʍɻʏʉʐ/ʘʆɲʌʅʊɷɿʉʐ/ʘʆȴɲʍɲʌʖɸʀʉʐ/ʘʆ
ɉɅȵȾȰ
ʋʉʐʏɻʎʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿɿɸʌɲʌʖɿʃʙʎ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻ
ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ1ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ3ʏɻʎɉȰ
15277/2012.
ȸȴɿɸʑɽʐʆʍɻɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎʍɸʃɳɽɸʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸ
ʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ3ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ3ʏʉʐɁ.4014/2011.
ɈʐʖʊʆɳʄʄɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐɉɅȵȾȰʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ.
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɸʆʏʊʎ
ɉɅȵȾȰ
ʋɸʌɿʉʖʙʆʋʉʐɹʖʉʐʆɸʆʏɲʖɽɸʀʍʏʉɷʀʃʏʐʉNatura2000ɼ
ɸʃʏʊʎɲʐʏʙʆɲʄʄɳɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏʊʆʆɲʏɿʎɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆ
ʍɻʅɲʆʏɿʃɳɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐɉɅȵȾȰɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀ
ʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏʉʐɌʉʌɹɲɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ
ʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ.
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʋʉʐ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȰɶʌʉʏɿʃɼʎ
ʖʘʌʉɽɸʏʉʑʆʏɲɿʍɸɲɶʌʉʏɿʃɹʎɸʃʏɳʍɸɿʎ*ʃɲɿɸʔʊʍʉʆ
Ȱʆɳʋʏʐʇɻʎʃɲɿ
ɸʆɷɹʖɸʏɲɿʆɲɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿʍɸɶɸʘʌɶɿʃɼɶɻʐʗɻʄɼʎ
Ɉʌʉʔʀʅʘʆ
ʋɲʌɲɶʘɶɿʃʊʏɻʏɲʎ.
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ4ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ2ʏʉʐɁ.4014/2011ɻɲʌʅʊɷɿɲȳɸʆɿʃɼȴɿɸʑɽʐʆʍɻɼ
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐɉɅɅɃȰɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎʏɻʎʅɸʏɳ
ɲʋʊɸɿʍɼɶɻʍɻʏɻʎ/ʏʘʆɲʌʅʊɷɿɲʎ/ʘʆȵʔʉʌɸʀɲʎ/ʘʆʋʉʐʏɻʎ
ʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿɿɸʌɲʌʖɿʃʙʎ.
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ
ȸȵʔʉʌɸʀɲȵʆɳʄɿʘʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳ
Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑʃɲɿ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿ
Ȱɽʄɻʏɿʍʅʉʑ
ɸʆʏʊʎɽɲʄɳʍʍɿɲʎʋɸʌɿʉʖɼʎ
ȸȵʔʉʌɸʀɲɅɲʄɲɿʉɲʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎͲɇʋɻʄɲɿʉʄʉɶʀɲʎ
ɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿʋʄɻʍʀʉʆʍʋɻʄɲʀʉʐ.
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ
Ʌʉʄɿʏɿʍʅʉʑʃɲɿ
Ȱɽʄɻʏɿʍʅʉʑ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȵɽʆɿʃɼʎ
ȱʅʐʆɲʎ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉ
ɉʋʉɷʉʅʙʆ,
ɀɸʏɲʔʉʌʙʆʃɲɿ
ȴɿʃʏʑʘʆ

ȳɿɲɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʅɸA/A1Ͳ3(ȾɉȰ1958/2012,
ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ)

ȳɿɲɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʅɸȰ/Ȱ1Ͳ3(ȾɉȰ1958/2012,
ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ)

* ȴɸʆ ɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿ ʍʏɻʆ ʋɸʌʀʋʏʘʍɻ ʋʉʐ ɻ ʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻ ʖʌɼʍɻ ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿ ʌɻʏɳ ɲʋʊ ʏʉʆ ʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉ ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ
ʋʉʄɸʉɷʉʅɿʃʊʍʖɸɷɿɲʍʅʊ(ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲɆʐɽʅɿʍʏɿʃɳ,ȳɅɇ,ɇɍɃȰɅʃʄʋ).
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Ʌʀʆɲʃɲʎ12.2:ɌʉʌɸʀʎɶʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎɹʌɶʘʆʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʉʏɼʏʘʆɉʋʉʃɲʏɻɶʉʌʀɲʎȰ2
ʏɻʎɃʅɳɷɲʎ12“ȵɿɷɿʃɳɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎ”



Ȱ/Ȱ

Ȱʌʅʊɷɿɲɉʋɻʌɸʍʀɲ

Ɍʉʌɹɲʎȳʆʘʅʉɷʊʏɻʍɻʎ

1

ȴɿɸʑɽʐʆʍɻɇʐʆʏʉʆɿʍʅʉʑʃɲɿ
ȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎȴɲʍʙʆ

Ȱʋʉʃɸʆʏʌʘʅɹʆɻ
ȴɿʉʀʃɻʍɻ

2

Ʌɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃɼȵʋɿʏʌʉʋɼ
ɍʘʌʉʏɲʇʀɲʎʃɲɿ
Ʌɸʌɿɴɳʄʄʉʆʏʉʎ(ɅȵɍɏɅ)

Ʌɸʌɿʔɹʌɸɿɲ

3


4

ȵʔʉʌɸʀɲɅʌʉʁʍʏʉʌɿʃʙʆʃɲɿ
ȾʄɲʍɿʃʙʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ
(ȵɅȾȰ)
ȵʔʉʌɸʀɲȲʐɺɲʆʏɿʆʙʆ
Ȱʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ(ȵȲȰ)
ȵʔʉʌɸʀɲ/ɉʋɻʌɸʍʀɲ
Ɂɸʘʏɹʌʘʆɀʆɻʅɸʀʘʆ&
Ɉɸʖʆɿʃʙʆȶʌɶʘʆ
ȵʔʉʌɸʀɲȵʆɳʄɿʘʆ
Ȱʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ
ȵʔʉʌɸʀɲ
ɅɲʄɲɿʉɲʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎͲ
ɇʋɻʄɲɿʉʄʉɶʀɲʎ
ȵʄʄɻʆɿʃɼȵʋɿʏʌʉʋɼȰʏʉʅɿʃɼʎ
ȵʆɹʌɶɸɿɲʎ(ȵȵȰȵ)Ͳȳʌɲʔɸʀʉ
ʅɻɿʉʆʏɿɺʉʐʍʙʆ
ɲʃʏɿʆʉɴʉʄɿʙʆ

5

ȰʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻɉɅȵȾȰ

6

ȳȵȵȺȰ

7

ɉʋɻʌɸʍʀɲɅʉʄɿʏɿʃɼʎ
Ȱɸʌʉʋʉʌʀɲʎ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅʉʄɿʏɿʍʅʉʑ
ʃɲɿȰɽʄɻʏɿʍʅʉʑ

Ʌɲʌɲʏɻʌɼʍɸɿʎ
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ5ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ2ʏʉʐɁ.4014/2011ɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻ
ɇʐʆʏʉʆɿʍʅʉʑʃɲɿȵʋɿɽɸʙʌɻʍɻʎȴɲʍʙʆɷɿɲʏʐʋʙʆɸɿʏɿʎ
ɲʋʊʗɸɿʎʏɻʎʅɸʏɳɲʋʊɸɿʍɼɶɻʍɻʏʉʐ/ʘʆ
ɲʌʅʊɷɿʉʐ/ʘʆȴɲʍɲʌʖɸʀʉʐ/ʘʆʋʉʐʏɻʎʐʋʉɴɳʄʄɸʏɲɿ
ɿɸʌɲʌʖɿʃʙʎ,ʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻɷɿɲɷɿʃɲʍʀɲʏɻʎ
ʋɲʌɲɶʌɳʔʉʐ1ʏʉʐɳʌɽʌʉʐ3ʏɻʎɉȰ15277/2012..
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʋʉʐ
ʖʘʌʉɽɸʏʉʑʆʏɲɿʍɸɲɶʌʉʏɿʃɹʎɸʃʏɳʍɸɿʎ*ʃɲɿɸʔʊʍʉʆ
ɸʆɷɹʖɸʏɲɿʆɲɴʌʀʍʃʉʆʏɲɿʍɸɶɸʘʌɶɿʃɼɶɻʐʗɻʄɼʎ
ʋɲʌɲɶʘɶɿʃʊʏɻʏɲʎ.
Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏɻʆʋɲʌɳɶʌɲʔʉ4ʏʉʐ
ɳʌɽʌʉʐ2ʏʉʐɁ.4014/2011.

ȸȵʔʉʌɸʀɲȵʆɳʄɿʘʆȰʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳ
ʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲ
ɴʌʀʍʃɸʏɲɿɸʆʏʊʎɽɲʄɳʍʍɿɲʎʋɸʌɿʉʖɼʎ
ȸȵʔʉʌɸʀɲɅɲʄɲɿʉɲʆɽʌʘʋʉʄʉɶʀɲʎͲɇʋɻʄɲɿʉʄʉɶʀɲʎ
ɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʃɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɸʔʊʍʉʆʏʉɹʌɶʉɼ
ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲɴʌʀʍʃɸʏɲɿʋʄɻʍʀʉʆʍʋɻʄɲʀʉʐ

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɅʉʄɿʏɿʍʅʉʑ
ʃɲɿȰɽʄɻʏɿʍʅʉʑ

ȳɿɲɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʅɸA/A1Ͳ6(ȾɉȰ
1958/2012,ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ)

ɉɅȵȾȰ

Ⱦɲʏɳʋɸʌʀʋʏʘʍɻɶɿɲɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɸʆʏʊʎ
ʋɸʌɿʉʖʙʆʋʉʐɹʖʉʐʆɸʆʏɲʖɽɸʀʍʏʉɷʀʃʏʐʉNatura
2000ɼɸʃʏʊʎɲʐʏʙʆɲʄʄɳɸʀʆɲɿɷʐʆɲʏʊʆʆɲʏɿʎ
ɸʋɻʌɸɳʍʉʐʆʍɻʅɲʆʏɿʃɳɻɲʌʅʊɷɿɲȴɿɸʑɽʐʆʍɻʏʉʐ
ɉɅȵȾȰɶʆʘʅʉɷʉʏɸʀʄɲʅɴɳʆʉʆʏɲʎʐʋʊʗɻʏɿʎɲʋʊʗɸɿʎ
ʏʉʐɌʉʌɹɲɷɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎʏɻʎʋɸʌɿʉʖɼʎ.
ɴ)ȵʆʏʊʎʋɸʌɿʉʖɼʎɿʍʖʑʉʎʏʉʐɆʐɽʅɿʍʏɿʃʉʑɇʖɸɷʀʉʐ
ȰɽɼʆɲʎɼȺɸʍʍɲʄʉʆʀʃɻʎɼɸʆʏʊʎʋɸʌɿʉʖɼʎɿʍʖʑʉʎ
Ɇʐɽʅɿʍʏɿʃʙʆɇʖɸɷʀʘʆʏʉʐɳʌɽʌʉʐ3ʏʉʐɁ.
2508/1997(Ȱʚ124)ɲʆʏʀʍʏʉɿʖɲ.

ɉʋʉʐʌɶɸʀʉȵɽʆɿʃɼʎ
ȱʅʐʆɲʎ
ɉʋʉʐʌɶɸʀʉɉʋʉɷʉʅʙʆ,
ɀɸʏɲʔʉʌʙʆʃɲɿ
ȴɿʃʏʑʘʆ


ȳɿɲɹʌɶɲʃɲɿɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʅɸȰ/Ȱ1Ͳ4(ȾɉȰ
1958/2012,ʊʋʘʎɿʍʖʑɸɿ)

*ȴɸʆɲʋɲɿʏɸʀʏɲɿʍʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐɻʋʌʉʏɸɿʆʊʅɸʆɻʖʌɼʍɻɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿʌɻʏɳɲʋʊʏʉʆʐʔɿʍʏɳʅɸʆʉɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉ
ʋʉʄɸʉɷʉʅɿʃʊʍʖɸɷɿɲʍʅʊ(ɸɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲɆʐɽʅɿʍʏɿʃɳ,ȳɅɇ,ɇɍɃȰɅʃʄʋ).

626

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις
Για τους φακέλους ΠΠΠΑ και ΜΠΕ που αφορούν έργα
και δραστηριότητες του άρθρου 1 και έχουν υποβληθεί
στην αρµόδια περιβαλλοντική αρχή έως την έναρξη
ισχύος της παρούσας απόφασης, η διαδικασία γνωµο−
δοτήσεων και τρόπου ενηµέρωσης και συµµετοχής του
κοινού στη δηµόσια διαβούλευση διεξάγεται και ολο−
κληρώνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες έως την έναρξη
ισχύος της παρούσας διατάξεις.
Άρθρο 11
Καταργούµενες διατάξεις
Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο προηγούµενο
άρθρο, από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφα−
σης καταργείται η απόφαση µε αριθµ. 37111/2021/2003
των Υπουργών Οικονοµίας, Οικονοµικών, Εσωτερικών
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Περιβάλλοντος
Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων «Καθορισµός τρόπου

ενηµέρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά τη διαδι−
κασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και
δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του
άρθρου 5 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε µε τις
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του N. 3010/2002»
(ΦΕΚ Β΄ 1391).
Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει ένα (1) µήνα
µετά τη δηµοσίευσή της στην Eφηµερίδα της Κυβερ−
νήσεως.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
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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.∆.

5€

−

-

−

∆.∆.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.∆.∆.

50 €

∆΄

110 €

−
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
2.250 €

Α΄

225 €

∆΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

∆.∆.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.∆.∆.

65 €

Α.Ε.∆.

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 ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.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 ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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