
 
 

ΥΔΓΗΟ 
ΚΟΗΝΖ ΤΠΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΑΖ 

 
«ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΜΔΣΡΩΝ ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΚΑΗ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΣΩΝ ΔΗΓΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΔΝΓΗΑΗΣΖΜΑΣΩΝ/ ΟΗΚΟΣΟΠΩΝ ΣΖ ΑΓΡΗΑ 
ΟΡΝΗΘΟΠΑΝΗΓΑ ΣΗ ΕΩΝΔ ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ (ΕΔΠ)» 
 
 

ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ 
 

     ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ,   

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ, 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ & ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

& ΣΡΟΦΗΜΩΝ  

 
Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ. αξηζ. 37338/1807/Δ.103/2010 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 

«Καζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο θαη 

ησλ νηθνηφπσλ /ελδηαηηεκάησλ ηεο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 

79/409/ΔΟΚ……φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2009/147/ΔΚ» (Β’  1495) θαη 

εηδηθφηεξα ηα άξζξα 3, 4, 5, 7 θαη 8.  

2. Σελ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΓΔΚ) ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 

2008 (ππφζεζε C-293/07 «Παξάβαζε θξάηνπο κέινπο – Οδεγίεο 79/409/ΔΟΚ θαη 

92/43/ΔΟΚ – Γηαηήξεζε ησλ αγξίσλ πηελψλ – Εψλεο εηδηθήο πξνζηαζίαο – 

Αλεπαξθή κέηξα πξνζηαζίαο». 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ λ.2077/1992 ''Κχξσζε πλζήθεο γηα ηελ Δπξ. 

Έλσζε …θιπ'' (Α' 136) θαη ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 θαη 2 (παξ.1δ θαη 2) ηνπ 

λ.1338/1983 ''Δθαξκνγή ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ'' (Α’ 34) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 6 ηνπ λ.1440/1984 ''πκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζην θεθάιαην, ζηα απνζεκαηηθά θαη 

ζηηο πξνβιέςεηο ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο Δπελδχζεσλ θ.ιπ.'' (Α'70) θαη ηνπ άξζξνπ 

65 ηνπ λ. 1892/1990 (Α’101). 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.1650/86 «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» (Α’160), φπσο 

ηζρχεη θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 20. 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2742/99 «Υσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο θαη αεηθφξνο αλάπηπμε θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (Α’ 207) θαη εηδηθφηεξα ησλ άξζξσλ 15 θαη 16 απηνχ. 

6. Σηο  δηαηάμεηο  ηνπ  λ.  3044/02  «Μεηαθνξά  ζπληειεζηή  δφκεζεο  θαη  ξπζκίζεηο 

άιισλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο  Τπνπξγείνπ  Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο  θαη 

δεκνζίσλ Έξγσλ» (Α’ 197) θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 13 απηνχ. 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3851/2010 «Δπηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ 

Πεγψλ Δλέξγεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο ζε 

ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο» (Α’ 85). 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.2204/1994 (Α΄ 59), «Κχξσζε χκβαζεο γηα ηε Βηνινγηθή 
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Πνηθηιφηεηα» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 απηήο.  

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1335/1985 (Α’ 32) «Κχξσζε ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο ηεο Βέξλεο 

“γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο δσήο θαη ηνπ  θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο Δπξψπεο” θαη 

εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 3,4,6 θαη 7 απηήο.  

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 1845/89 «Πεξί Γαζνπξνζηαζίαο» (Α’ 102) , θαζψο θαη ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 2637 / 1998 «χζηαζε Οξγαληζκνχ πηζηνπνίεζεο θιπ.» θαη 

εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ησλ  άξζξσλ 57, 58, 59 θαη 62 απηνχ» (Α’ 200). 

11. Σηο δηαηάμεηο ηνπ  λ. 2719/99 (Α’ 106) «Κχξσζε ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο γηα 

δηαηήξεζε ησλ απνδεκεηηθψλ εηδψλ ηεο άγξηαο  παλίδαο» θαη ηδίσο ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ  3,4 θαη 12  απηήο. 

12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3399/05 (Α΄ 255), «Κχξσζε απφθαζεο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ θαζεζηψηνο ηεο πνιιαπιήο ζπκκφξθσζεο θαη ινηπψλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ ζε εθηέιεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 1782/2003 ηνπ 

πκβνπιίνπ». 

13. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3889/2010 (Α’ 182) «Υξεκαηνδφηεζε Πεξηβαιινληηθψλ 

Παξεκβάζεσλ, Πξάζηλν Σακείν, Κχξσζε Γαζηθψλ Υαξηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

14. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ. 86/69 «Πεξί Γαζηθνχ  Κψδηθα» (Α’ 7), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε 

ην λ.δ. 996/71, ην Ν. 177/75 θ.ιπ. θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 998/79 (Α΄ 298), 

«Πεξί Πξνζηαζίαο ησλ δαζψλ θαη ησλ δαζηθψλ ελ γέλεη  εθηάζεσλ ηεο Υψξαο» φπσο 

ηζρχνπλ. 

15. Σηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ.191/1974 (Α’ 350)  «Πεξί  θπξψζεσο  ηεο  ελ  Ρακζάξ  ηνπ  Ηξάλ  

θαηά  ηελ  2α Φεβξνπαξίνπ 1971 ππνγξαθείζεο Γηεζλνχο πκθσλίαο πεξί 

πξνζηαζίαο ησλ δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο πγξνηφπσλ,  ηδία  σο  πγξνβηφηνπσλ»  θαη  

ηνπ λ. 1751/1988 (Α’ 84) “Κχξσζε  Πξσηνθφιινπ ηξνπνπνηεηηθνχ ηεο  χκβαζεο  

Ρακζάξ  1971  γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηεζλνχο ελδηαθέξνληνο πγξνηφπσλ ηδία ησλ 

πγξνβηφηνπσλ”. 

16. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ.148/09 «Πεξηβαιινληηθή επζχλε γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζην πεξηβάιινλ-Δλαξκφληζε κε ηελ νδεγία 

2004/35/ΔΚ….θιπ» (Α΄190). 

17. Σηο δηαηάμεηο ηεο Κ.Τ.Α. 414985/29.11.85 «Μέηξα δηαρείξηζεο ηεο άγξηαο 

πηελνπαλίδαο” (Β’ 757) κε ηελ νπνία ελζσκαηψζεθε ε νδεγία 79/409 «περί  

διαηηρήζεως  ηων  άγριων  πηηνών»,  θαζψο  θαη  ηεο KYA 294283/23.12.97 (B’ 68) 

«Μέηξα δηαρείξηζεο ηεο άγξηαο πηελνπαλίδαο» ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο νδεγίεο 

94/24/Δ.Κ. ηνπ πκβνπιίνπ, 91/244 /ΔΟΚ  θαη 97/49/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο. 

18. Σηο δηαηάμεηο   ηεο   ππ. αξηζ. 33318/3028/98  Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 

«Καζνξηζκφο   κέηξσλ   θαη δηαδηθαζηψλ γηα  ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ» 

(Β’ 1289) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ. αξηζ. 14849/853/2008 Κνηλή Τπνπξγηθή 

Απφθαζε (Β’ 645). 

19. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ. αξηζ. 15393/2332/02 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β’ 1022) 

«Καηάηαμε δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ζε θαηεγνξίεο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ λ. 1650/86 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 
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3010/2002 «Δλαξκφληζε ηνπ λ. 1650/86 κε ηηο νδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη 96/61/ΔΔ θιπ»  

(Α’ 91), φπσο ηζρχεη. 

20. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ. αξηζ. 11014/703/Φ104/03 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β’ 

332) «Γηαδηθαζία  Πξνθαηαξθηηθήο  Πεξηβαιινληηθήο  Δθηίκεζεο θαη Αμηνιφγεζεο 

(ΠΠΔΑ) θαη Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΔΠΟ) ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ 

λ.1650/86 (ΦΔΚ Α, 160) φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ.3010/2002 

«Δλαξκφληζε ηνπ λ.1650/86 κε ηηο νδεγίεο 97/11/ΔΔ θαη 96/61/ΔΔ …….. θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (Α’ 91). 

21. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ. αξηζ. 107017/06 Κνηλήο Τπνπξγηθήο    Απφθαζεο  «Δθηίκεζε 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ νξηζκέλσλ ζρεδίσλ θαη πξνγξακκάησλ, ζε 

ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 2001/42/ΔΚ….θιπ» (Β’ 1225). 

22. Σηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 49828/2008 «Έγθξηζε εηδηθνχ πιαηζίνπ ρσξνηαμηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο γηα ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ηεο 

ζηξαηεγηθήο κειέηεο πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απηνχ.» (Β’ 2464) θαη εηδηθφηεξα 

ηνπ άξζξνπ 4ε απηήο. 

23. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ “Γηα ηε δηαηήξεζε ησλ άγξησλ 

πηελψλ” (Δ.Δ. αξηζ.  L103)  φπσο ε ελ ιφγσ Οδεγία θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 

2009/147/ΔΚ (ΔΔ L 20/7 ηεο 26.1.2010). 

24. Σηο δηαηάμεηο ηεο νδεγίαο 92/43/ΔΟΚ “γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ 

θαζψο θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο” (ΔΔ L 206/7, ηεο 22.7.1992), φπσο 

ηζρχεη. 

25. Σα δηάθνξα έγγξαθα θαηεπζχλζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηδίσο, 

 Σν έγγξαθν θαηεπζχλζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηνπ Μαξηίνπ 2010 «EU 

Guidance on wind energy development in accordance with EU nature legislation - 

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο ΔΔ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηε θχζε ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο».  

 Tν έγγξαθν θαηεπζχλζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηνπ Ηνπιίνπ 2010 «EU 

Guidance on no-energy mineral extraction and NATURA 2000 - Καηεπζπληήξηεο 

νδεγίεο ηεο ΔΔ γηα ηελ αλάιεςε κε-ελεξγεηαθψλ εμνξπθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηηο πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ ΦΤΖ 

2000». 

 Σν έγγξαθν θαηεπζχλζεσλ γηα ηε ζήξα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Φεβξνπαξίνπ 2008 «Έγγξαθν θαηεπζχλζεσλ γηα ηε ζήξα βάζεη ηεο Οδεγίαο 

79/409/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ πεξί ηεο δηαηεξήζεσο ησλ αγξίσλ πηελψλ». 

26. Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 55/98 (Α’ 58/20.3.98) "Πξνζηαζία ζαιαζζίνπ πεξηβάιινληνο, 

κε ην νπνίν θσδηθνπνηήζεθαλ νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 743/77 (Α’ 319). 

27. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π.δ. 189/2009 «Καζνξηζκφο θαη αλαθαηαλνκή ησλ 

αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ» (Α’ 221). 

28. Σν π.δ. 89/2010 «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη 

Τθππνπξγψλ» (Α’ 154).  
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29. Σελ ππ. αξηζ. 2876/2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αιιαγή ηίηινπ 

Τπνπξγείσλ» (Β’ 2234).  

30. Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο απφθαζεο απηήο, πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο 

ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, ην χςνο ηεο νπνίαο δελ κπνξεί λα θαζνξηζζεί θαη ζα 

θαιπθζεί είηε ακηγψο απφ εζληθνχο πφξνπο είηε κέζσ ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Πξνγξακκάησλ ζην πιαίζην ησλ πηζηψζεσλ πνπ 

δηαηίζεληαη γηα ηηο δξάζεηο θαη ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ απφθαζε απηή. 

 

Αποθαζίζοσμε 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α’ 
ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 
  
Άρθρο 1 

Σκοπόρ 
θνπφο ηεο παξνχζαο απφθαζεο είλαη ε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο, δηαηήξεζεο θαη 

απνθαηάζηαζεο ησλ εηδψλ θαη ησλ ελδηαηηεκάησλ/ νηθνηφπσλ ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο ζηηο 

ΕΔΠ, κε ηε ζέζπηζε εηδηθψλ κέηξσλ, φξσλ, δηαδηθαζηψλ θαη παξεκβάζεσλ πνπ απνζθνπνχλ 

ζηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία, δηαηήξεζε θαη δηαρείξηζε ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο θαη ησλ 

ελδηαηηεκάησλ/ νηθνηφπσλ ηεο εληφο ησλ Εσλψλ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο θαη εηδηθφηεξα:  

α) ζηε δηαηήξεζε ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο ησλ ελδηαηηεκάησλ 

θσιενπνίεζεο, ηξνθνιεςίαο θαη θαηαθπγίνπ ηεο νξληζνπαλίδαο θαζψο θαη ησλ ζεκαληηθψλ 

ηφπσλ γηα ηε κεηαλάζηεπζε ησλ πηελψλ, πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο ΕΔΠ,  

β) ζηελ απνθπγή ησλ νριήζεσλ πνπ έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηα είδε γηα ηα νπνία νη 

δψλεο απηέο έρνπλ νξηζηεί,  

γ) ζηε δηαζθάιηζε  ηεο ζπκβαηφηεηαο ησλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ κε ηε 

δηαηήξεζε ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο,  

δ) άζθεζε παξαγσγηθψλ θαη ςπραγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο ηεο γεσξγίαο, ηεο 

δαζνπνλίαο, ηεο ζήξαο θαη ηεο αιηείαο, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο πξνζηαζίαο ηεο άγξηαο 

νξληζνπαλίδαο. 

 

Άρθρο 2 

Οπιζμοί – έννοιερ 

1. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο απφθαζεο: 

α) νη φξνη «δηαηήξεζε», «νηθφηνπνο (ελδηαίηεκα)», «θαηάζηαζε ηεο δηαηήξεζεο ελφο 

θπζηθνχ νηθνηφπνπ (ελδηαηηήκαηνο)», «νηθφηνπνο (ελδηαίηεκα) ελφο είδνπο», «θαηάζηαζε 

δηαηήξεζεο ελφο είδνπο», «ηθαλνπνηεηηθή θαηάζηαζε  δηαηήξεζεο» θαη «ηφπνο» νξίδνληαη 

αληίζηνηρα ζηηο  παξαγξάθνπο α, β, ε, ζη, ζ θαη η ηνπ άξζξνπ 2  ηεο  ππ. αξηζ. ΚΤΑ 

33318/3028/1998, 

β) νη φξνη «είδε ραξαθηεξηζκνχ», «ζεξεχζηκα είδε» θαη «κε ζεξεχζηκα είδε», νξίδνληαη 

ζηελ παξάγξαθν 2 (εδάθηα γ, δ θαη ε αληίζηνηρα) ηνπ άξζξνπ 2 ηεο ππ. αξηζ. 
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37338/1807/Δ.103/2010 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β’ 1495).  

2. Δπηπιένλ, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο απφθαζεο, νη αθφινπζνη φξνη έρνπλ ηελ εμήο 

έλλνηα: 

α) «Απνηθηαθά είδε»: ηα είδε ηεο νξληζνπαλίδαο πνπ θσιηάδνπλ ζε κεγάιεο νκάδεο φπνπ 

ε κηα θσιηά βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηελ άιιε θαη ζε κέξε φπνπ δελ ππάξρεη –ή ζρεδφλ 

δελ ππάξρεη- άιινο πφξνο πιελ ηνπ ρψξνπ θσιηάζκαηνο. 

(β) «ρσξνθξαηηθά είδε»: ηα είδε ηεο νξληζνπαλίδαο πνπ δελ είλαη απνηθηαθά. 

γ) «θξίζηκα ελδηαηηήκαηα είδνπο (critical habitats)»: ηα ελδηαηηήκαηα/ νηθφηνπνη πνπ 

θαιχπηνπλ ηηο πιένλ βαζηθέο αλάγθεο ηνπ βηνινγηθνχ θχθινπ ησλ εηδψλ ραξαθηεξηζκνχ 

θαη πεξηιακβάλνπλ: 

γ.α) γηα ηα αλαπαξαγφκελα είδε ηηο ζέζεηο θσιηάζκαηνο, ηηο πεξηνρέο ηξνθνιεςίαο, ηηο 

πεξηνρέο θαηαθπγίνπ θαη πηζαλά ελαιιαθηηθέο ζέζεηο δηαλπθηέξεπζεο,  

γ.β) γηα ηα κεηαλαζηεπηηθά/ δηαρεηκάδνληα είδε θπξίσο ηηο πεξηνρέο ηξνθνιεςίαο, 

θαηαθπγίνπ θαη δηαλπθηέξεπζεο, θαζψο θαη ηφπνπο πνπ ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ηνπο 

ζέζεο θαη ηεο επξχηεξεο γεσκνξθνινγίαο, ιεηηνπξγνχλ σο ζηελσπνί, απφ φπνπ 

δηέξρνληαη ππνρξεσηηθά ηα κεηαλαζηεπηηθά ζκήλε.  

δ) «Ππξήλαο θαηαλνκήο (core area)»: ην θεληξηθφ θαη πην ζεκαληηθφ γηα ηε  δηαηήξεζε,  

ηκήκα  ηεο  επηθξάηεηαο  ελφο  ρσξνθξαηηθνχ  είδνπο,  φπνπ  ιακβάλεη ρψξα ην 

κεγαιχηεξν κέξνο (>50%) ησλ εκεξήζησλ θαη επνρηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη  

κεηαθηλήζεψλ ηνπ εηεζίσο. 

ε) «Δπηζπκεηή Σηκή Αλαθνξάο είδνπο (Favourable Reference Values for a species)»: ν 

πιεζπζκφο  ηνπ  είδνπο  ζηε  ζπγθεθξηκέλε  βηνγεσγξαθηθή  πεξηνρή  ή  ρψξα,  πνπ 

ζεσξείηαη  ν  ειάρηζηνο   απαξαίηεηνο  γηα  ηε   δηαζθάιηζε   ηεο  καθξνπξφζεζκεο 

δηαηήξεζεο ηνπ είδνπο ζε Ηθαλνπνηεηηθή Καηάζηαζε Γηαηήξεζεο. 

ζη) «Πεξηνρέο Τςειήο Φπζηθήο Αμίαο (γεσξγηθά ζπζηήκαηα)»: Γεσξγηθά ζπζηήκαηα 

ρακειήο έληαζεο  θαη   ρακειψλ  εηζξνψλ,  πνπ παξνπζηάδνπλ  ζπλήζσο  κεγάιε  

δηαξζξσηηθή πνιπκνξθία θαη έρνπλ σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηε ρξήζε  εκηθπζηθήο 

βιάζηεζεο απφ ην δσηθφ θεθάιαην, ζπρλά ζε ζπλδπαζκφ  κε  ηελ  παξνπζία  άιισλ  

εκηθπζηθψλ  ζηνηρείσλ έηζη ψζηε λα επλνείηαη ε βηνπνηθηιφηεηα θαη λα εληζρχεηαη ε  

παξνπζία εηδψλ θαη ελδηαηηεκάησλ, ε δηαηήξεζε ησλ νπνίσλ έρεη κεγάιε ζεκαζία ζε 

επξσπατθφ, εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. 

 

Άρθρο 3 
Πεδίο εθαπμογήρ 

Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο εθαξκφδνληαη: 

1) κέζα  ζηα φξηα ησλ πεξηνρψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο 

(ΕΔΠ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο ππ. αξηζ. 37338/1807/Δ.103/2010 ΚΤΑ. Oη ΕΔΠ, θαζψο 

θαη ηα είδε ραξαθηεξηζκνχ ησλ ΕΔΠ πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα Η ηνπ άξζξνπ 14 ηεο ελ 

ιφγσ ΚΤΑ.  

2) ζηηο ΕΔΠ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί ή ραξαθηεξίδνληαη σο πξνζηαηεπφκελεο ζχκθσλα κε 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.1650/86, ηνπ λ.998/1979, ηνπ λ.δ.996/1971 ή ηνπ λ.δ.86/1969, φπσο 
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ηζρχνπλ, ζπκπιεξψλνληαο θαη εμεηδηθεχνληαο ηα κέηξα θαη ηνπο φξνπο πξνζηαζίαο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηηο θαλνληζηηθέο πξάμεηο ραξαθηεξηζκνχ ησλ πεξηνρψλ απηψλ, πνπ έρνπλ 

εθδνζεί θαη εμνπζηνδφηεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ.  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β’ 

ΜΔΣΡΑ ΔΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

 

Άρθρο 4 
Μέηπα ειδικήρ πποζηαζίαρ για ηην συποθέηηζη έπγυν και δπαζηηπιοηήηυν 
Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε, εληφο ησλ νξίσλ ησλ Εσλψλ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΕΔΠ), έξγσλ ή 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ππνθαηεγνξίεο 1 θαη 2 ηεο Α΄ θαηεγνξίαο θαη 3 θαη 

4 ηεο Β΄ θαηεγνξίαο, πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ  ππ. Αξηζ. 15393/2332/2002 ΚΤΑ , φπσο ηζρχεη,  

απαηηείηαη γηα ηελ Πξνθαηαξθηηθή Πεξηβαιινληηθή Δθηίκεζε θαη Αμηνιφγεζε (ΠΠΔΑ) θαζψο 

θαη γηα ηελ Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ΔΠΟ), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ. Αξηζ. 

11014/703/2003 ΚΤΑ, ε ππνβνιή νξληζνινγηθήο κειέηεο κε ηηο αθφινπζεο δηαθξίζεηο: 

1. Ωο πξνο ηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππνθαηεγνξηψλ 1 θαη 2 ηεο πξψηεο (Α΄) 

θαηεγνξίαο: 

α) Γηα ηε δηελέξγεηα ΠΠΔΑ απαηηείηαη ε ππνβνιή Πξνθαηαξθηηθήο Οξληζνινγηθήο Μειέηεο 

(ΠΟΜ), 

β) Γηα ηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ απαηηείηαη: 

β.1) γηα ηελ ππνθαηεγνξία (1), ππνβνιή Δηδηθήο Οξληζνινγηθήο Μειέηεο (ΔΟΜ) εθηφο 

εάλ θαηά ην ζηάδην ηεο  ΠΠΔΑ ε αξκφδηα αξρή απφ ην πεξηερφκελν θαη ηα ζηνηρεία ηεο 

ΠΟΜ θξίλεη αηηηνινγεκέλα φηη δελ απαηηείηαη ε εθπφλεζε ΔΟΜ, 

β.2) γηα ηελ ππνθαηεγνξία (2),  ππνβνιή Δηδηθήο Οξληζνινγηθήο Μειέηεο (ΔΟΜ) εθφζνλ 

θαηά ην ζηάδην ηεο  ΠΠΔΑ ε αξκφδηα αξρή απφ ην πεξηερφκελν θαη ηα ζηνηρεία ηεο ΠΟΜ 

θξίλεη αηηηνινγεκέλα φηη απαηηείηαη  ΔΟΜ, ζπλεθηηκψληαο ην είδνο, ην κέγεζνο, ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ. 

γ) Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ (β), ε αξκφδηα αξρή  εθηηκά ηελ 

ζθνπηκφηεηα ή κε ππνβνιήο ΔΟΜ, κεηά απφ πξνεγνχκελε ηεθκεξησκέλε γλσκνδφηεζε 

ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο γηα ηε Γηαρείξηζε ηνπ Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο αξκφδηαο 

Γαζηθήο ππεξεζίαο ηνπ ΤΠΔΚΑ  

2. Ωο πξνο ηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππνθαηεγνξηψλ 3 θαη 4 ηεο δεχηεξεο (Β΄) 

θαηεγνξίαο: 

α) Γηα ηα έξγα θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ππνθαηεγνξίαο 3, εθφζνλ απηά ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 9 ηεο ππ΄αξηζ. 11014/703/2003 ΚΤΑ αμηνινγνχληαη: 

α.1) σο ππνθαηεγνξία 2, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 6 θαη 7 ηεο ππ’ αξηζ. 11014/703/2003 

ΚΤΑ απαηηείηαη γηα ηε δηελέξγεηα ΠΠΔΑ ππνβνιή Οξληζνινγηθήο Έθζεζεο (ΟΔ)  ζηελ 

νξληζνπαλίδα θαη γηα ηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ππνβνιή Πξνθαηαξθηηθήο 

Οξληζνινγηθήο Μειέηεο (ΠΟΜ). 

α.2) σο ππνθαηεγνξία 4, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηεο πξναλαθεξζείζαο ΚΤΑ 

απαηηείηαη γηα ηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ππνβνιή  Οξληζνινγηθήο Έθζεζεο 
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(ΟΔ). 

β) Γηα ηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ππνθαηεγνξίαο 4, απαηηείηαη ε ππνβνιή 

Οξληζνινγηθήο Έθζεζεο (ΟΔ). 

3. ηελ πεξίπησζε πνπ, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ζπγθεθξηκέλα έξγα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο, δελ απαηηείηαη ε δηαδηθαζία ΠΠΔΑ, ηφηε θαηά ηε δηαδηθαζία ΔΠΟ, ηζρχνπλ 

ηα αθφινπζα: 

α) γηα έξγα-δξαζηεξηφηεηεο ηεο ππνθαηεγνξίαο 1 ηεο πξψηεο (Α) θαηεγνξίαο, απαηηείηαη 

ππνβνιή Δηδηθήο Οξληζνινγηθήο Μειέηεο (ΔΟΜ), 

β) γηα έξγα-δξαζηεξηφηεηεο ηεο ππνθαηεγνξίαο 2 ηεο πξψηεο (Α) θαηεγνξίαο, απαηηείηαη 

ππνβνιή Πξνθαηαξθηηθήο Οξληζνινγηθήο Μειέηεο (ΠΟΜ),  

γ) γηα έξγα-δξαζηεξηφηεηεο ηεο ππνθαηεγνξίαο 3, ζε πεξίπησζε πνπ απηά αμηνινγνχληαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξα 6 θαη 7 ηεο ππ΄αξηζ. 11014/703/2003 ΚΤΑ, απαηηείηαη ππνβνιή 

Πξνθαηαξθηηθήο Οξληζνινγηθήο Μειέηεο (ΠΟΜ). 

4. Γηα ηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ζηνπο Αηνιηθνχο ηαζκνχο Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο 

Δλέξγεηαο, έρνληαο ππφςε ηα αλαθεξφκελα ζηε παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηεο ππ. αξηζ. 

49828/2008 ΚΤΑ, εθαξκφδνληαη ηα πξναλαθεξζέληα ζηε παξάγξαθν 3 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ.  

 
Άρθρο 5 
Περιετόμενο και προδιαγραθές ηων Ορνιθολογικών Μελεηών 

Σν πεξηερφκελν θαη νη πξνδηαγξαθέο ηεο «Πξνθαηαξθηηθήο Οξληζνινγηθήο Μειέηεο (ΠΟΜ)», 

ηεο «Δηδηθήο Οξληζνινγηθήο Μειέηεο (ΔΟΜ)» θαη ηεο «Οξληζνινγηθήο Έθζεζεο (ΟΔ)», 

πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα ΗΗ. Οη ελ ιφγσ νξληζνινγηθέο κειέηεο πξνζαξηψληαη θαη 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ππ. Αξηζ. 

11014/703/2003 ΚΤΑ, Πξνκειεηψλ Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Π.Δ.Δ.), Μειεηψλ 

Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ (Μ.Π.Δ.) θαη Πεξηβαιινληηθψλ Δθζέζεσλ (Π.Δ.), πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ έγθξηζε  ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ησλ αηηνχκελσλ έξγσλ ή 

δξαζηεξηνηήησλ. Με απφθαζε Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ είλαη δπλαηφλ λα ζπκπιεξψλνληαη θαη λα 

εμεηδηθεχνληαη ην πεξηερφκελν θαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ αλαθεξφκελσλ ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο 

παξνχζεο νξληζνινγηθψλ  κειεηψλ. 

 
Άρθρο 6 

Μέηπα ειδικήρ πποζηαζίαρ για ηη συποθέηηζη και λειηοςπγία Αιολικών Σηαθμών 
Παπαγυγήρ Ηλεκηπικήρ Ενέπγειαρ (ΑΣΠΗΕ) 
 
Γηα ηελ ρσξνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ΑΠΖΔ, εληφο ΕΔΠ θαη εληφο ΕΔΠ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

άξζξνπ 3, εθαξκφδνληαη επηπιένλ ηα αθφινπζα κέηξα, φξνη θαη πεξηνξηζκνί:  

1. Γελ  επηηξέπεηαη  ε  ρσξνζέηεζε  ΑΠΖΔ εληφο ΕΔΠ, ησλ νπνίσλ ηα φξηα ηαπηίδνληαη κε 

ηα φξηα ησλ πγξνηφπσλ Γηεζλνχο εκαζίαο (Ρακζάξ), φπσο απηά έρνπλ ππνβιεζεί ζηε 

Γξακκαηεία ηεο χκβαζεο Ρακζάξ –λ.δ.191/74 (ΦΔΚ Α, 350), λ.1751/88 (Α, 26) θαη 

λ.1950/91 (ΦΔΚ Α, 84). Δθφζνλ ηα φξηα κηαο ΕΔΠ ππεξβαίλνπλ ηα φξηα ηνπ νηθείνπ 

πγξνηφπνπ Ρακζάξ, ηφηε δελ επηηξέπεηαη ε ρσξνζέηεζε ΑΠΖΔ ζε αθηίλα ηξηψλ (3) 

ρηιηνκέηξσλ (εληφο ηεο ΕΔΠ) απφ ηα φξηα ηνπ πγξνηφπνπ. 
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2. Γηα  ηελ εγθαηάζηαζε ΑΠΖΔ εληφο πεξηνρψλ ΕΔΠ, κε είδε ραξαθηεξηζκνχ έλα απφ ηα 

αθφινπζα ρσξνθξαηηθά ή/θαη απνηθηαθά είδε: φξλην  (Gyps fulvus), αζπξνπάξεο 

(Neophron  percnopterus), καπξφγππαο (Aegypius monachus), γππαεηφο  (Gypaetus 

barbatus), ρξπζαεηφο (Aquila chrysaetos), ζαιαζζαεηφο (Haliaeetus albicilla), ζπηδαεηφο 

(Hieraaetus fasciatus),  καπξνπεηξίηεο (Falco eleonorae), καπξνπειαξγφο  (Ciconia 

nigra), θηξθηλέδη (Falco naumanni), πεηξίηεο (Falco peregrinus), θαιακφθηξθνο (Circus 

aeruginosus), ιηβαδφθηξθνο (Circus pygargus), γεξαθαεηφο  (Hieraaetus  pennatus), 

αεηνγεξαθίλα  (Buteo rufinus), ρξπζνγέξαθν (Falco biarmicus), Aηγαηφγιαξνο (Larus 

audοuinii), αξηέκεο (Calonectris diomedea) θαη κχρνο (Puffinus yelkouan), πξέπεη, ε 

πξνβιεπφκελε απφ ηε παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο νξληζνινγηθή κειέηε 

θαηά ηε δηαδηθαζία ΔΠΟ, λα θαζνξίδεη πεξηκεηξηθή δψλε αζθαιείαο απφ θσιηέο ή/θαη 

απνηθίεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ εηδψλ ραξαθηεξηζκνχ.  Γηα ηνλ θαζνξηζκφ απηφ 

ιακβάλνληαη ππφςε ην κέγεζνο θαη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ, νη ζέζεηο θαη ην 

πιήζνο θσιηψλ ησλ ελ ιφγσ εηδψλ, ε ηαμηλφκεζε ησλ θσιηψλ ζε ελεξγέο, αλελεξγέο θαη 

ηζηνξηθέο, ε ζεκαζία ησλ απνηθηψλ, ε απνηχπσζε ησλ πεξηνρψλ ηξνθνιεςίαο ησλ εηδψλ 

θαη ησλ πηεηηθψλ ηνπο ζπλεζεηψλ, ε ζπζρέηηζε απηψλ κε ηε ζέζε εγθαηάζηαζεο ησλ 

αλεκνγελλεηξηψλ, ηα κέηξα πξνζηαζίαο θαη νη ινηπέο αλάινγεο παξάκεηξνη.  

Οη ζπλεζέζηεξεο επηπηψζεηο ζην πιεζπζκφ ησλ εηδψλ ραξαθηεξηζκνχ πνπ εμεηάδνληαη 

ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο πεξηκεηξηθήο δψλεο αζθαιείαο ζε θάζε πεξίπησζε είλαη:  (α) ε 

ζαλάησζε νξληζνπαλίδαο ιφγσ πξφζθξνπζεο (bird strike/ collision), (β) απψιεηα 

ελδηαηηεκάησλ ηεο νξληζνπαλίδαο (habitat loss), (γ) αιιαγή ζηε δνκή ησλ ελδηαηηεκάησλ 

(change in habitat structure) θαη (δ) εθηφπηζε ηεο νξληζνπαλίδαο απφ ελδηαηηήκαηα 

(habitat displacement). 

3. ηελ  έγθξηζε  πεξηβαιινληηθψλ  φξσλ  γηα  ηελ  εγθαηάζηαζε  θαη ιεηηνπξγία ΑΠΖΔ  

εληφο  ησλ πεξηνρψλ ΕΔΠ, πεξηιακβάλεηαη εθφζνλ είλαη πεξηβαιινληηθά βέιηηζηε ιχζε, ε 

ππνρξέσζε γηα ρξήζε ππφγεησλ θαισδίσλ ξεχκαηνο, θαζψο θαη ε ππνρξέσζε γηα 

ηαθηηθφ έιεγρν ηνπ  ρψξνπ  ηνπ  ζηαζκνχ  (εβδνκαδηαίνπ  ή   θαη  ζπρλφηεξνπ  θαηά 

πεξίπησζε)  θαη  απνκάθξπλζεο  ησλ  λεθξψλ  δψσλ  (θηελνηξνθηθψλ  θπξίσο),  ε 

παξνπζία ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζε λα πξνζειθχζεη πησκαηνθάγα αξπαθηηθά πηελά. 

Αηνιηθά πάξθα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελεξγείαο, εληφο ΕΔΠ, ηα νπνία, ζχκθσλα κε ηα 

θξηηήξηα ραξαθηεξηζκνχ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Α ηεο ππ. αξηζ. 

37338/1807/Δ.103/2010ΚΤΑ, είλαη κεηαλαζηεπηηθά  πεξάζκαηα  – ζηελσπνί, πξέπεη λα 

δηαζέηνπλ απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα παχζεο ησλ αλεκνγελλεηξηψλ θαη ελεξγνπνίεζεο 

κέζσλ απνηξνπήο, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηεο νξληζνπαλίδαο θαη απνθπγή 

αηπρεκάησλ. Οη πεξηνρέο απηέο ζήκεξα είλαη ην Γέιηα Έβξνπ GR1110006, Κχζεξα θαη 

γχξσ λεζίδεο GR 3000013 θαη Αληηθχζεξα θαη γχξσ λεζίδεο GR3000012, θαζψο θαη 

θάζε άιιε ΕΔΠ ε νπνία ζα ραξαθηεξίδεηαη ζην κέιινλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηεο ΚΤΑ 

37338/1807/Δ.103/2010, σο κεηαλαζηεπηηθφ πέξαζκα –ζηελσπφο. 

4. Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ εθαξκφδεηαη γηα έξγα ήδε πθηζηάκελα ζε 

πεξηνρέο πνπ κειινληηθά είλαη δπλαηφλ λα ραξαθηεξηζζνχλ σο κεηαλαζηεπηηθά 

πεξάζκαηα –ζηελσπνί. 

 

Άρθρο 7 
Μέηπα πποζηαζίαρ για ηην ππαγμαηοποίηζη εξοπςκηικών δπαζηηπιοηήηυν 
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Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εμνξπθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ εληφο ΕΔΠ, εθηφο ησλ πξνβιεπφκελσλ 

ζηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, πξέπεη λα ηεξνχληαη ππνρξεσηηθά νη 

αθφινπζεο επηπιένλ απαηηήζεηο:  

1. Καηά ηελ εγθαηάζηαζε ησλ εξγνηαμίσλ, ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ηε κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε 

ησλ πιηθψλ εμφξπμεο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ εμφξπμεο, εθαξκφδνληαη νη 

βέιηηζηεο πξαθηηθέο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερληθήο θαη ηηο 

νηθνινγηθέο απαηηήζεηο ησλ εηδψλ ηεο ραξαθηεξηζκνχ ηεο ΕΔΠ, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη 

νριήζεηο πνπ έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηα ελ ιφγσ είδε.  

Ο έιεγρνο ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ, πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηνπο 

εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηεο εμνξπθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

2. Δθαξκφδεηαη ε βέιηηζηε θαηά πεξίπησζε κέζνδνο εθκεηάιιεπζεο ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερληθήο, ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο θαη ηεο 

αεηθνξίαο, εμεηάδνληαο σο πξψηε δπλαηφηεηα ηελ εθαξκνγή ππφγεηαο εθκεηάιιεπζεο ησλ 

θνηηαζκάησλ. 

 

Άρθρο 8 

Μέηπα πποζηαζίαρ ζσεηικά με ηην ππαγμαηοποίηζη αναδαζμών 
1. ε θάζε πεξίπησζε έξγσλ αλαδαζκνχ εληφο ΕΔΠ, απαηηείηαη ε ππνβνιή  Πξνθαηαξθηηθήο 

Οξληζνινγηθήο Μειέηεο γηα ηε δηελέξγεηα ηεο ΠΠΔΑ θαη Δηδηθήο Οξληζνινγηθήο Μειέηεο γηα 

ηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. Ζ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε ησλ έξγσλ 

αλαδαζκψλ ηεο ππνθαηεγνξίαο 3 ηεο δεχηεξεο (Β) Καηεγνξίαο, γίλεηαη κε ηε δηαδηθαζία 

ησλ άξζξσλ 6 θαη 7 ηεο ππ’ Αξηζ. 11014/703/2003 ΚΤΑ.  

2. ε πεξίπησζε αλαδαζκψλ ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε λα δηαηεξείηαη θπζηθή βιάζηεζε ζε 

πνζνζηφ ίζν κε απηφ πνπ πξνυπήξρε ηνπ αλαδαζκνχ. 

 

Άρθρο 9 

Ειδικέρ πςθμίζειρ για ηη θήπα 
Γηα ηελ  άζθεζε ηεο ζήξαο ησλ ζεξεχζηκσλ εηδψλ ηεο νξληζνπαλίδαο, εληφο ησλ ΕΔΠ, εθηφο 

ησλ ζρεηηθψλ πξνβιέςεσλ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη εηδηθφηεξα ηεο ππ. αξηζ. 

87578/703/6.3.2007 ΚΤΑ (Β’ 581/23.4.2007), θαζνξίδνληαη επηπιένλ νη αθφινπζεο απαηηήζεηο: 

1. Ζ ζήξα ησλ ζεξεχζηκσλ εηδψλ, επηηξέπεηαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αξρίδεη ηελ 20 

Απγνχζηνπ θαη ηειεηψλεη ηελ 28 Φεβξνπαξίνπ ηνπ επνκέλνπ έηνπο. 

2. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ, είλαη δπλαηφλ γηα νξηζκέλα ζεξεχζηκα είδε, λα 

θαζνξίδεηαη αξγφηεξα ε έλαξμε ή/θαη λσξίηεξα ε ιήμε ηεο θπλεγεηηθήο πεξηφδνπ. Ζ 

απφθαζε απηή ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε πξφζθαηα επηζηεκνληθά θαη ηερληθά δεδνκέλα 

πνπ πξνζηδηάδνπλ ζε θάζε εηδηθή πεξίπησζε θαη απνδεηθλχνπλ φηη ηπρφλ θιηκάθσζε ησλ 

εκεξνκεληψλ ιήμεο ηεο ζήξαο δελ εκπνδίδεη ηελ πιήξε πξνζηαζία ησλ εηδψλ 

ραξαθηεξηζκνχ πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάδεη ε αλσηέξσ θιηκάθσζε. Ζ εκεξνκελία 

έλαξμεο θαη ιήμεο ηεο ζήξαο ησλ απνδεκεηηθψλ πηελψλ θαη ησλ πδξνβίσλ ζεξακάησλ 

θαζνξίδεηαη βάζεη κεζφδνπ ε νπνία εγγπάηαη ηελ πιήξε πξνζηαζία ησλ εηδψλ απηψλ 

ελφζσ δηαξθεί ε κεηαλάζηεπζή ηνπο θαη ε πεξίνδνο θσιενπνηήζεσο. Ζ κέζνδνο απηή 

πξέπεη λα απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία φισλ ησλ πηελψλ ελφο είδνπο θαη φρη κφλν ζε 

πξνζηαζία ελφο νξηζκέλνπ πνζνζηνχ ηνπο. 
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3. Γηα ηα πδξφβηα θαη παξπδάηηα ζεξεχζηκα είδε ε θπλεγεηηθή πεξίνδνο ιήγεη νπσζδήπνηε 

ζηηο 31 Ηαλνπαξίνπ. 

4. Απφ  ηελ  έλαξμε  ηζρχνο  ηεο παξνχζαο  απφθαζεο  θαη  εηδηθφηεξα  απφ  ηελ πεξίνδν 

ζήξαο 2011-2012 θαη εληεχζελ απαγνξεχεηαη: 

α) ε ζήξα ηνπ είδνπο αζπξνκέησπε ρήλα (Anser albifrons) ζηα ελδηαηηήκαηα ηνπ είδνπο 

λαλφρελα (Anser erythopus), δειαδή ζηηο ΕΔΠ ησλ πγξνηφπσλ Κεξθίλεο, Κνξψλεηαο – 

Βφιβεο, Γέιηα Νέζηνπ, Λίκλεο Ηζκαξίδαο, Λίκλεο Βηζηνλίδαο – Πφξην Λάγνο θαη Γέιηα 

Έβξνπ γηα πεξίνδν ηξηψλ (3) εηψλ. 

β) ε ζήξα ηνπ είδνπο πεηξνπέξδηθα (Alectoris graeca) ζηηο ΕΔΠ, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηα 

είδε ραξαθηεξηζκνχ, γηα πεξίνδν ηξηψλ (3) εηψλ, ρξνληθφ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ζα 

θαηαξηηζηεί εηδηθφ «ρέδην Γηαρείξηζεο» ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο. 

(γ) ε ζήξα πηελψλ απφ πάζεο θχζεσο ππεξπςσκέλεο ή κε εγθαηαζηάζεηο 

θαηαζθεπαζκέλεο απφ επεμεξγαζκέλα δνκηθά πιηθά. 

(δ) ε ρσξνζέηεζε εληφο ΕΔΠ πεξηνρψλ εθγχκλαζεο θπλεγεηηθψλ ζθπιηψλ θαζψο θαη ε 

δηεμαγσγή  πάζεο θχζεσο αγψλσλ θπλεγεηηθψλ ζθπιηψλ. 

5. Ο Τπνπξγφο ΠΔΚΑ δχλαηαη, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, λα ιακβάλεη 

πξφζζεηεο πεξηνξηζηηθέο ηεο ζήξαο ξπζκίζεηο εληφο ΕΔΠ, ζε πεξίπησζε δπζκελψλ ή 

αθξαίσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ ή ππξθαγηάο. 

 
Άρθρο 10 
Εναπμόνιζη ηηρ άζκηζηρ ηηρ γευπγίαρ με ηην πποζηαζία ηυν αγπίυν ποςλιών 

1. Ζ άζθεζε ηεο γεσξγίαο κέζα ζηηο ΕΔΠ, πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα  κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 2 ηεο ππ. Αξηζ. 324032/2004 ΚΤΑ, φπσο ηζρχεη, αζρέησο κε  ηε ιήςε άκεζσλ 

εληζρχζεσλ. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ 

(ΤπΑΑΣ) θαη Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, πνπ εθδίδεηαη εληφο ελφο 

(1) έηνπο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο, θαζνξίδνληαη νη αγξνηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη ζπκβαηέο κε ηελ πξνζηαζία ησλ ΕΔΠ θαη ησλ εηδψλ 

ραξαθηεξηζκνχ ηνπο. 

2. Σν ΤπΑΑΣ, κεηά απφ εθπφλεζε ζρεηηθήο κειέηεο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην ΤΠΔΚΑ, 

δχλαηαη λα θαηαξηίδεη αγξνπεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηήξεζε 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαη ηνπ εθηαηηθνχ θαη εηεξνγελνχο αγξνηηθνχ ηνπίνπ, φπσο ηε 

δηαηήξεζε παξπδάηηαο βιάζηεζεο, ησλ λεζίδσλ θπζηθήο βιάζηεζεο ζηηο παξπθέο ησλ 

αγξψλ θαη θπηνθξαθηψλ, ησλ αθαιιηέξγεησλ θαη αζπγθφκηζησλ πεξηζσξίσλ ζηηο 

θαιιηέξγεηεο, θαζψο θαη λα θαζνξίδεη εηδηθφηεξα κέηξα γηα ηε δηαηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ 

εηδψλ, φπσο ε ρεηκεξηλή θαηάθιπζε ησλ νξπδψλσλ γηα ηξνθνιεςία ησλ εξσδηψλ). 

 

Άρθρο 11 

Πποζδιοπιζμόρ Πεπιοσών Υτηλήρ Φςζικήρ Αξίαρ (ΥΦΑ) 

Σν ΤπΑΑΣ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΤΠΔΚΑ θαη ηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο Πεξηβάιινληνο θαη 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο πξνζδηνξίδεη, εληφο δχν (2) εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο 

απφθαζεο, ηηο πεξηνρέο Τςειήο Φπζηθήο Αμίαο (ΤΦΑ) εληφο ησλ ΕΔΠ. Οη πεξηνρέο ΤΦΑ, κε 

είδε ραξαθηεξηζκνχ κεγάια αξπαθηηθά θαη πησκαηνθάγα πηελά θαζψο θαη είδε   

ραξαθηεξηζκνχ αγξνηηθψλ θαη κεηθηψλ νηθνζπζηεκάησλ, πξνζδηνξίδνληαη θαηά πξνηεξαηφηεηα. 
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Οη ΤΦΑ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη γηα ηε δηαηήξεζε 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαζψο θαη γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο πεξηβαιινληηθήο δηάζηαζεο ζηηο 

αγξνηηθέο πνιηηηθέο. 

 

Άρθρο 12 

Ειδικέρ πςθμίζειρ ζσεηικέρ με ηην δαζοπονία 

Ζ δαζνπνλία αζθείηαη ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο λνκνζεζίαο θαη βάζεη 

δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ, ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε εθηίκεζε πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ. αξηζ. 107017/2006 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ΕΔΠ θαη ηηο νηθνινγηθέο απαηηήζεηο ησλ 

εηδψλ πνπ δηαβηνχλ εληφο απηψλ. Ζ Δηδηθή Γξακκαηεία Γαζψλ ηνπ ΤΠΔΚΑ νθείιεη κέζα ζε έλα 

(1) ρξφλν απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζεο απφθαζεο, λα εθπνλήζεη νδεγίεο γηα ηελ 

άζθεζε ηεο δαζνπνλίαο εληφο ησλ ΕΔΠ. 

 

Άρθρο 13 

Μέηπα καηά ηηρ σπήζηρ δηληηηπιαζμένυν δολυμάηυν 
1. Οη αξκφδηεο Γαζηθέο ππεξεζίεο κεξηκλνχλ κε ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο θαη κε ηαθηηθνχο 

επηηφπηνπο ειέγρνπο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο ρξήζεο δειεηεξηαζκέλσλ δνισκάησλ ηδίσο 

ζε ΕΔΠ κε είδε  ραξαθηεξηζκνχ  κεγάια αξπαθηηθά  πηελά,  δειαδή  ηα  είδε  φξλην  

(Gyps fulvus), αζπξνπάξεο (Neophron percnopterus), καπξφγππαο (Aegypius  

monachus),  γππαεηφο  (Gypaetus  barbatus), ρξπζαεηφο  (Aquila  chrysaetos),  αιιά  θαη  

ηα  είδε  ηζίθηεο  (Milvus migrans) θαη καπξνπειαξγφο (Ciconia nigra).  

2. Οη αλσηέξσ ππεξεζίεο κεξηκλνχλ γηα ηελ  πξνψζεζε λνκίκσλ κεζφδσλ ειέγρνπ 

ζαξθνθάγσλ ζειαζηηθψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο δαζηθήο  λνκνζεζίαο ζρεηηθά κε 

ηελ ζαλάησζε αηφκσλ, γηα ηελ ηνπνζέηεζε πεξηθξάμεσλ θαη ινηπψλ  ζρεηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θχιαμεο παξαγσγηθψλ δψσλ κε 

ειιεληθνχο πνηκεληθνχο ζθχινπο. 

 
Άρθρο 14 

Σσέδια θύλαξηρ και ενημέπυζηρ για ηιρ ΖΕΠ 
Οη πεξηθεξεηαθέο δαζηθέο ππεξεζίεο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ, εληφο ελφο (1) έηνπο 

απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζεο απφθαζεο, εθπνλνχλ ρέδηα Φχιαμεο θαη εληφο δχν 

(2) εηψλ ρέδηα Δλεκέξσζεο γηα  ηηο ΕΔΠ, πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα δηνηθεηηθά ηνπο φξηα, 

ιακβάλνληαο ππφςε, φηαλ ππάξρνπλ, ηα εγθεθξηκέλα ρέδηα Γηαρείξηζεο θαζψο θαη ηηο 

νηθνινγηθέο απαηηήζεηο ησλ  πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ. Σα ελ ιφγσ ζρέδηα εγθξίλνληαη απφ 

ηνπο Γεληθνχο Γξακκαηείο ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαη πεξηιακβάλνπλ θπξίσο: 

α)  Δπφπηεπζε  θαη  θχιαμε  γηα  ηελ εθαξκνγή ησλ πθηζηάκελσλ απαγνξεχζεσλ θαη 

πεξηνξηζκψλ ζε νρινχζεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε ζήξα, ε αιηεία, ε πινηνκία, ε εθπαίδεπζε 

ζθχισλ, δξάζεηο αλαςπρήο, πιεζίνλ απνηθηψλ ή θσιηψλ πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ. 

β) Μέηξα πξνζηαζίαο απνηθηψλ ή θσιηψλ πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ κε ηνπνζέηεζε 

ελεκεξσηηθήο ζήκαλζεο ή θαη πεξίθξαμεο. 

γ) Μέηξα πξνζηαζίαο βξαρνλεζίδσλ θαη λεζίδσλ κε έθδνζε ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ θαη εηδηθή 

ζήκαλζε, ψζηε λα απνηξέπεηαη ε πξνζέγγηζε θαη απνβίβαζε ζε απηέο, απφ νπνηνλδήπνηε  
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θαη  κε  νπνηνλδήπνηε  ηξφπν,  θαηά  ηελ  πεξίνδν  αλαπαξαγσγήο  ησλ εηδψλ 

ραξαθηεξηζκνχ. 

δ) Σξφπνπο ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνχ θαη επηκφξθσζεο ησλ αξκνδίσλ ππαιιήισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ ππεξεζηψλ γηα ηελ άζθεζε θαη ηνλ έιεγρν δξαζηεξηνηήησλ εληφο ησλ ΕΔΠ. 

ε) Σξφπνπο δηαξθνχο ελεκέξσζεο – επαηζζεηνπνίεζεο ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ,  

φπσο  νη  θπλεγνί,  νη  αιηείο,  νη  γεσξγνί  θαη  νη  θηελνηξφθνη,  νη  νπνίνη αλαπηχζζνπλ 

ζπζηεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο εληφο ησλ ΕΔΠ, ψζηε λα απνηξέπεηαη ε ρσξίο   πξφζεζε   

ζαλάησζε  ή φριεζε πξνζηαηεπφκελσλ   εηδψλ  φπσο   απφ   δειεηεξηαζκέλα δνιψκαηα, 

παγίδεπζε ζε αιηεπηηθά εξγαιεία ή εμαηηίαο ζχγρπζεο πξνζηαηεπφκελσλ κε ζεξεχζηκα είδε. 

ζη) Γηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο ηνπηθνχ ζπληνληζηηθνχ νξγάλνπ κε εθπξνζψπεζε φισλ ησλ 

αξκνδίσλ ππεξεζηψλ Πεξηβάιινληνο θαη Γαζψλ ηεο θαηά ηφπν αξκφδηαο Πεξηθέξεηαο, θαζψο 

θαη ησλ αξκνδίσλ αζηπλνκηθψλ – ιηκεληθψλ αξρψλ θαη ησλ νηθείσλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο, ην 

νπνίν ζα ζπληνλίδεη ηνλ επηηφπην έιεγρν ησλ αξρψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ησλ ΕΔΠ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε. 

 

Άρθρο 15  
Διασειπιζηικέρ Δπάζειρ για ηα είδη σαπακηηπιζμού ενηόρ ΖΕΠ. 

1. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ ΠΔΚΑ θαη Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη 

Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, πνπ εθδίδεηαη κέζα ζε δχν (2) ρξφληα απφ ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηεο παξνχζεο απφθαζεο, εγθξίλεηαη  εζληθφ πξφγξακκα  δεκηνπξγίαο θαη 

ιεηηνπξγίαο Υψξσλ Σξνθνδνζίαο Πησκαηνθάγσλ Αξπαθηηθψλ Πηελψλ (ΥΣΑΠ), ζε ΕΔΠ 

κε είδε ραξαθηεξηζκνχ επθαηξηαθά ή  απνθιεηζηηθά πησκαηνθάγα αξπαθηηθά πηελά,  

δειαδή  ηα  είδε φξλην (Gyps  fulvus),  αζπξνπάξεο   (Neophron  percnopterus), 

καπξφγππαο (Aegypius monachus), γππαεηφο (Gypaetus barbatus), ηζίθηεο (Milvus 

migrans),  ρξπζαεηφο   (Aquila   chrysaetos),   ζαιαζζαεηφο   (Haliaeetus albicila), 

ζπηδαεηφο  (Hieraaetus   fasciatus),  αεηνγεξαθίλα  (Buteo  rufinus), καπξνπειαξγφο 

(Ciconia nigra). Με ηελ απφθαζε  απηή θαζνξίδνληαη ζπγθεθξηκέλα ηα θξηηήξηα γηα ηελ 

ρσξνζέηεζε  ηνπ  ΥΣΑΠ,  γηα  ηηο  απνζηάζεηο ηνπο  απφ  ηηο  απνηθίεο  ή  θσιηέο  ησλ 

αξπαθηηθψλ, γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ζήξαο πιεζίνλ ησλ ηατζηξψλ θαη γηα ηελ 

ηξνθνδνζία ησλ ΥΣΑΠ. Σν πξφγξακκα πινπνηείηαη απφ ηηο αξκφδηεο Γαζηθέο Τπεξεζίεο 

ηνπ ΤΠΔΚΑ.  

2. Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο Πεξηβάιινληνο θαη Γαζψλ ησλ Πεξηθεξεηψλ, κεξηκλνχλ γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ πιεζπζκψλ αληαγσληζηηθψλ εηδψλ πξνο ηα πξνζηαηεπφκελα είδε θαη ηα είδε 

ραξαθηεξηζκνχ, φπσο ηδίσο ην είδνο αζεκφγιαξνο  (Larus michahelis) θαη ην είδνο 

θνπξνχλα (Corvus corone cornix). Δπηηξέπεηαη ν έιεγρνο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

αληαγσληζηηθψλ εηδψλ  ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη κεηά ηελ ζχκθσλε γλψκε 

ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ ΠΔΚΑ θαη εθ’ φζνλ απηφ απνδεδεηγκέλα 

απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία απνηθηψλ, ζέζεσλ θσιενπνίεζεο θαη ελ γέλεη θξίζηκσλ 

ελδηαηηεκάησλ πξνζηαηεπφκελσλ  εηδψλ.   

3. Δηδηθή  κέξηκλα ιακβάλεηαη απφ  ηηο  αξκφδηεο  ππεξεζίεο Πεξηβάιινληνο θαη Γαζψλ ησλ  

Πεξηθεξεηψλ, θαζψο  θαη απφ ηηο  θαηά  ηφπνπο  ιηκεληθέο  ππεξεζίεο,  γηα  ηελ 

θαηαπνιέκεζε  ησλ αξνπξαίσλ πνπ απεηινχλ ελδηαηηήκαηα ζε λεζίδεο αλαπαξαγσγήο 

πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ θαη  εηδψλ ραξαθηεξηζκνχ φπσο ν   καπξνπεηξίηεο (Falco 
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eleonorae), ν Αηγαηφγιαξνο (Larus  auduinii), ν  ζαιαζζνθφξαθαο  (Phalacrocorax  

aristotelis),  ν αξηέκεο  (Calonectris  diomedea), ν  κχρνο (Puffinus  yelkuan) θαη  ν  

πδξνβάηεο (Hydrobates pelagicus). 

4. Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο Πεξηβάιινληνο θαη Γαζψλ ησλ Πεξηθεξεηψλ, ζε ζπλεξγαζία κε 

ηηο ηνπηθέο  δαζηθέο ππεξεζίεο θαη ππεξεζίεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο, κεξηκλνχλ γηα 

ηνπνζέηεζε ηερλεηψλ θσιηψλ (κεκνλσκέλσλ ή ζπγθξνηεκάησλ) ηδίσο γηα ην είδνο 

καπξνπεηξίηεο  (Falco eleonorae), ζε ΕΔΠ,  φπνπ  γηα  ηα  ζπγθεθξηκέλα  είδε  έρνπλ  

εθπνλεζεί  ρέδηα  Γηαρείξηζεο  απφ ηα νπνία πξνβιέπεηαη  ε  ηνπνζέηεζε  ηερλεηψλ  

θσιηψλ. Ζ κέξηκλα αθνξά  επίζεο ηε δεκηνπξγία ηερλεηψλ λεζίδσλ θαη ζρεδίσλ γηα 

πδξφβηα θαη παξπδάηηα είδε ζε πγξνηφπνπο πνπ πθίζηαληαη ζεκαληηθή  απψιεηα 

ζρεηηθψλ ελδηαηηεκάησλ, εθφζνλ απηφ πξνηείλεηαη απφ ηα νηθεία ρέδηα Γηαρείξηζεο. 

    

Άρθρο 16 

Εναπμόνιζη ηηρ άζκηζηρ ηηρ αλιείαρ με ηην πποζηαζία ηυν αγπίυν ποςλιών 
1. Ζ  Γεληθή  Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο  ηνπ ΤΠΔΚΑ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γεληθή Γηεχζπλζε 

Αιηείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Θαιαζζίσλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο (ΤΘΤΝΑΛ), εληφο 

ηεζζάξσλ (4) εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζεο απφθαζεο θαη κε βάζε ηα 

Δζληθά ρέδηα Γηαρείξηζεο ησλ εηδψλ ραξαθηεξηζκνχ, κεξηκλνχλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ  

επνρηθψλ θαη ρσξηθψλ πεξηνξηζκψλ ζηελ αιηεία, κε ζηφρν  ηε  δηαηήξεζε  ησλ  εηδψλ  

ραξαθηεξηζκνχ  ησλ  ζαιάζζησλ  θαη παξάθηησλ ΕΔΠ.  

2. Οη αξκφδηεο Ληκεληθέο Αξρέο νθείινπλ, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο εθαξκνγήο ηεο αιηεπηηθήο λνκνζεζίαο, λα κεξηκλνχλ κε ηελ παξνρή θαηάιιεισλ 

νδεγηψλ γηα ηελ απνηξνπή πεξηζηαηηθψλ ζαλάησζεο ησλ ζαιαζζνπνπιηψλ πνπ 

απνηεινχλ είδε ραξαθηεξηζκνχ εμαηηίαο ηεο παγίδεπζεο ζε αιηεπηηθά εξγαιεία. ρεηηθέο 

νδεγίεο ιακβάλνπλ απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Αιηείαο ηνπ ΤΘΤΝΑΛ θαη ηε Γεληθή 

Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο ηνπ ΤΠΔΚΑ, νη νπνίεο εθδίδνληαη κέζα ζε ηξεηο κήλεο ην 

αξγφηεξν απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζεο απφθαζεο. 

 

Άρθρο 17 

Σςγκπόηηζη Ομάδαρ Εποπηείαρ ηυν Ζυνών Ειδικήρ Πποζηαζίαρ 

1. Με θνηλή απφθαζε ησλ  Τπνπξγψλ ΠΔΚΑ θαη  ΑΑΣ πνπ εθδίδεηαη εληφο έμη (6) κελψλ απφ  

ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζεο απφθαζεο, ζπζηήλεηαη πεληακειήο  Οκάδα  Δπνπηείαο  

ησλ Εσλψλ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο (ΟΔΕΔΠ) ζην πιαίζην ηεο «Δπηηξνπήο Φχζε 2000», πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 5 ηεο ππ. αξηζ. 33318/3028/1998 ΚΤΑ. Ζ ΟΔΕΔΠ ιεηηνπξγεί 

ππνζηεξηθηηθά ζηελ «Δπηηξνπή Φχζε 2000» θαη θχξην έξγν ηεο είλαη ε ζπκβνιή ζηελ 

απνηειεζκαηηθή  εθαξκνγή  ησλ  δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο. 

2. Ζ ΟΔΕΔΠ απνηειείηαη  απφ δχν (2) εθπξνζψπνπο  ηνπ ΤΠΔΚΑ,  έλαλ (1) εθπξφζσπν  ηνπ 

Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (ΤπΑΑΣ), έλαλ  εκπεηξνγλψκνλα  ηνπ  

Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Αγξνηηθήο Δξεπλάο (ΔΘΗΑΓΔ) θαη έλαλ εκπεηξνγλψκνλα κε 

θπβεξλεηηθήο  νξγάλσζεο εζληθήο εκβέιεηαο, ε νπνία ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο 

πξνάγεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηδηαίηεξα ησλ άγξησλ πηελψλ. Ο έλαο εθ 

ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ΤΠΔΚΑ νξίδεηαη σο πξφεδξνο ηεο ΟΔΕΔΠ. Ζ ΟΔΕΔΠ ζπγθαιείηαη  

κε  κέξηκλα  ηνπ πξνέδξνπ ηεο ηαθηηθά κία θνξά θάζε εμάκελν θαη έθηαθηα κεηά απφ 

πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ή εθφζνλ ην δεηήζνπλ δχν απφ ηα κέιε ηεο. Ζ ΟΔΕΔΠ  
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παξαδίδεη ζηελ «Δπηηξνπή Φχζε 2000» θαη ζηα αξκφδηα Τπνπξγεία, εηήζηα αλαθνξά 

πεπξαγκέλσλ, θαζψο θαη εηήζηα αλαθνξά πεξί ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ ΕΔΠ θαη 

ησλ εηδψλ ραξαθηεξηζκνχ απηψλ. 

3. Δηδηθφηεξα έξγν ηεο ΟΔΕΔΠ είλαη: 

α) Ζ παξνρή γλψκεο πξνο ηελ «Δπηηξνπή Φχζε 2000», γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ νξίσλ 

ησλ πθηζηάκελσλ θαη κειινληηθψλ ΕΔΠ. 

β) Ζ ππνβνιή ζηελ «Δπηηξνπή Φχζε 2000», ζηνηρείσλ θαη ε δηαηχπσζε απφςεσλ γηα ηα 

πιεζπζκηαθά  δεδνκέλα  πνπ  αθνξνχλ  ηα  είδε  ραξαθηεξηζκνχ  ησλ  ΕΔΠ  θαη ε 

αληίζηνηρε αλαπξνζαξκνγή ησλ πιεζπζκηαθψλ νξίσλ κε βάζε ηα νπνία θαζνξίδνληαη ηα 

είδε ραξαθηεξηζκνχ. 

γ) Ζ ππνβνιή ζηελ «Δπηηξνπή Φχζε 2000», αλαθνξψλ γηα ηελ πεξηνδηθή 

αλαπξνζαξκνγή ησλ Δπηζπκεηψλ Σηκψλ Αλαθνξάο σο πξνο ηελ Ηθαλνπνηεηηθή 

Καηάζηαζε   Γηαηήξεζεο   ησλ   εηδψλ   ραξαθηεξηζκνχ   ησλ   ΕΔΠ   ζε   εζληθφ, θαη 

ηνπηθφ  επίπεδν, θαζψο θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ιακβαλφκελσλ κέηξσλ 

δηαηήξεζεο, κέζσ  ηεο αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εζληθνχ πξνγξάκκαηνο 

παξαθνινχζεζεο. 

δ) Ο έιεγρνο θαη ε δηαηχπσζε απφςεσλ γηα ηελ θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ  ΕΔΠ  θαη 

ησλ εηδψλ ραξαθηεξηζκνχ ηνπο θαη ε πεξηνδηθή ππνβνιή, έγγξαθσλ αλαθνξψλ πξνο  ηελ 

«Δπηηξνπή Φχζε 2000» θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ζε εζληθφ, θαη ηνπηθφ επίπεδν, θαζψο 

θαη γηα φιεο ηηο δξάζεηο θαη πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ ΕΔΠ. 

ε) Ζ ππνζηήξημε ηεο «Δπηηξνπήο Φχζε 2000» ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζέκα πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηηο  ΕΔΠ. 

 

Άρθρο 18 

Ανηαποδοηικά Τέλη 
1. Γηα ηελ πεξηβαιινληηθή αμηνιφγεζε θαη ηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ηδησηηθνχ θαη θνξέσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα εληφο ησλ 

Εσλψλ Δηδηθήο Πξνζηαζίαο, θαηαβάιινληαη αληαπνδνηηθά ηέιε ππέξ ηνπ αξκφδηνπ 

Σακείνπ ηνπ ΤΠΔΚΑ (Πξάζηλν Σακείν).  

2. Με θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ ΠΔΚΑ θαη Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη, εληφο ελφο (1) 

έηνπο, νη πεξηπηψζεηο ππνρξέσζεο θαηαβνιήο αληαπνδνηηθψλ ηειψλ, ην χςνο ηνπο, ε 

δηαδηθαζία είζπξαμεο, ν ηξφπνο απφδνζήο ηνπο, ε δηαδηθαζία ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο, ε 

θχζε ησλ έξγσλ θαη παξεκβάζεσλ πνπ εθεμήο ζα ρξεκαηνδνηνχληαη γηα ηε  δηαηήξεζε 

θαη πξνζηαζία ησλ εηδψλ ραξαθηεξηζκνχ ησλ   ΕΔΠ  θαη  ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο. 

 

Άρθρο 19 
Ππογπάμμαηα έπεςναρ ενηόρ ΖΕΠ. 

Γηα ηελ επίηεπμε θαη δηαηήξεζε ηθαλνπνηεηηθήο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ ηεο άγξηαο 

νξληζνπαλίδαο εληφο ησλ ΕΔΠ, ην ΤΠΔΚΑ κέζα ζε ηέζζεξα (4) ρξφληα απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαηαξηίδεη ηα αθφινπζα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα: 

(A) Εθνικό πρόγραμμα παρακολούθηζης ηων ΖΕΠ 
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Σν πξφγξακκα αθνξά αξρηθά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ Δπηζπκεηψλ Σηκψλ Αλαθνξάο 

θάζε είδνπο ραξαθηεξηζκνχ ΕΔΠ ηεο ρψξαο, ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν, ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε Ηθαλνπνηεηηθή Καηάζηαζε Γηαηήξεζεο ηνπ θάζε είδνπο. Οη ηηκέο απηέο 

αλαθνξάο ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ ζηφρσλ δηαηήξεζεο 

αλά ΕΔΠ, θαζψο θαη γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ βαζκνχ επίηεπμεο ηεο Ηθαλνπνηεηηθήο 

Καηάζηαζεο Γηαηήξεζεο ησλ εηδψλ απηψλ ζε εζληθφ επίπεδν αιιά θαη αλά ΕΔΠ. Δπίζεο, 

ην πξφγξακκα αθνξά ζηνλ εζληθφ ζρεδηαζκφ παξαθνινχζεζεο ησλ εηδψλ 

ραξαθηεξηζκνχ θαη ησλ πξνζηαηεπφκελσλ εηδψλ ησλ ΕΔΠ κε ζπγθεθξηκέλν 

κεζνδνινγηθφ πιαίζην γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη θαηαρψξεζε ησλ δεδνκέλσλ.   

(B) Εθνικό πρόγραμμα ταρηογράθηζης κρίζιμων ενδιαιηημάηων και πσρήνων καηανομής ηων 

ειδών ταρακηηριζμού, καθώς και ζωνών εσαιζθηζίας. 

Καηά ηε ραξηνγξάθεζε θαηά πξνηεξαηφηεηα θαηαγξάθνληαη ηα ελδηαηηήκαηα 

αλαπαξαγσγήο θαη ζε δεχηεξν ιφγν ηα ελδηαηηήκαηα ηξνθνιεςίαο θαη δηαρείκαζεο.  

Καζνξίδνληαη επίζεο δηαρεηξηζηηθέο δψλεο πεξηκεηξηθά ησλ θσιηψλ γχξσ απφ επαίζζεηεο 

θσιηέο (π.ρ. 600 κέηξα γηα θσιηέο αξπαθηηθψλ) ή απνηθίεο. 

ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ πξαγκαηνπνηείηαη θαη ραξηνγξάθεζε Εσλψλ 

Δπαηζζεζίαο εληφο ησλ ΕΔΠ, ζε φηη αθνξά έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δχλαληαη λα 

πξνθαιέζνπλ φριεζε κε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηα είδε ραξαθηεξηζκνχ. Ζ 

ραξηνγξάθεζε  επαηζζεζίαο  ζα  δεκηνπξγήζεη  ηξεηο  θαηεγνξίεο  δσλψλ επαηζζεζίαο 

(πςειή, κέηξηα θαη ρακειή), πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηηο αξκφδηεο 

θεληξηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο θαηά ηελ πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ ιακβάλνληαη ππφςε απφ  

ηηο  αξκφδηεο  ππεξεζίεο  ηνπ ΤΠΔΚΑ θαη  ησλ θαηά ηφπν αξκνδίσλ Πεξηθεξεηψλ,  θαηά  

ηελ δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο  έξγσλ  θαη   δξαζηεξηνηήησλ   εληφο ΕΔΠ. 

ην πξφγξακκα ραξηνγξάθεζεο πεξηιακβάλνληαη θαη νξηνζεηνχληαη ζε θαηάιιειε 

θιίκαθα φινη νη πγξφηνπνη εληφο ησλ ΕΔΠ, κε κέγεζνο >1 ζηξέκκαηνο (0,1 ha), κε βάζε 

ηνλ  νξηζκφ  πεξί  πγξνηφπνπ  πνπ  πεξηιακβάλεηαη  ζηε πλζήθε  Ρακζάξ. Σα  

απνηειέζκαηα  ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα απνηεινχλ βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ησλ επηπηψζεσλ έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ θαη γηα ηε δηαρείξηζε – δηαηήξεζε ησλ 

ειιεληθψλ ΕΔΠ. 

 Στέδια διατείριζης ειδών ταρακηηριζμού 

Σν πεξηερφκελν θαη νη πξνδηαγξαθέο ησλ ρεδίσλ Γηαρείξηζεο γηα ηα είδε ραξαθηεξηζκνχ 

ησλ ΕΔΠ, θαζνξίδνληαη κε βάζε ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξαγξάθνπ 5.β ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 

Ν. 1650/1986, φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 

2742/1999. Σα ρέδηα Γηαρείξηζεο Δηδψλ θαηαξηίδνληαη κε βάζε ην πξφηππν ησλ Γηεζλψλ 

ρεδίσλ Γηαρείξηζεο πνπ πινπνηεί ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, γηα ηα απεηινχκελα είδε 

πηελψλ. Σα  ρέδηα Γηαρείξηζεο  ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο ππεξεζίεο πεξηβάιινληνο ησλ 

ρσξηθά αξκφδησλ Πεξηθεξεηψλ  θαη ηηο αξκφδηεο δαζηθέο αξρέο γηα ζπληνληζκφ ησλ  

ηνπηθψλ  ππεξεζηψλ  θαη πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ παξεκβάζεσλ. 

  

Άρθρο 20 

Απμόδιερ απσέρ 
1. Ζ Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο θαη ε Γεληθή Γηεχζπλζε Αλάπηπμεο θαη Πξνζηαζίαο 
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Γαζψλ θαη Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ ΠΔΚΑ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ 

εθαξκνγή θαη ην  ζπληνληζκφ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξνχζαο απφθαζεο, θαζψο θαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπο. 

 2. Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ θαηά ηφπν απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ θαζψο θαη νη θαηά 

ηφπν αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Πεξηθεξεηαθήο θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο είλαη ππεχζπλεο 

γηα ηελ εμεηδίθεπζε θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ηεο απφθαζεο απηήο 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

Άρθρο 21 

Κςπώζειρ 
1. Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ηνπ νπνίνπ ε 

δξαζηεξηφηεηα πξνθαιεί δεκία ε άκεζε απεηιή δεκίαο ζηα είδε ηεο νξληζνπαλίδαο θαη 

ζηνπο νηθνηφπνπο ηνπο, θέξεη πεξηβαιινληηθή επζχλε ε νπνία δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ ΠΓ 148/09 (Α’ 170). 

2. ηνπο παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξνχζαο απφθαζεο θαη ησλ θαλνληζηηθψλ 

πξάμεσλ πνπ εθδίδνληαη ζε εθαξκνγή ηεο, επηβάιινληαη νη πνηληθέο, αζηηθέο θαη 

δηνηθεηηθέο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 28, 29,θαη 30 ηνπ λ.1650/1986, φπσο 

ην άξζξν 30 ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 4 ηνπ λ.3010/2002 θαη ηζρχεη, ιακβαλνκέλεο 

ππφςε ηεο βαξχηεηαο ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο  ζηηο  πιεγείζεο  

απφ  ηηο  πξάμεηο  παξαβίαζεο  ΕΔΠ. 

3. ε πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ηα πξφζηηκα απηά θαηαηίζεληαη ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ 

ηνπ «Πξάζηλνπ Σακείνπ» θαη δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 

πξνγξακκάησλ απνθαηάζηαζεο, αλαβάζκηζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ εηδψλ ραξαθηεξηζκνχ 

θαη ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο ζηηο Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο. 

4. Οη παξαπάλσ θπξψζεηο επηβάιινληαη αλεμάξηεηα απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζε άιιεο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

 

Άρθρο 22 
Γιόρθωζη περιπηώζεως δ ηης παρ. 2 ηοσ άρθροσ 7 ηης ΚΤΑ 37338/1807/Δ.103/2010 
(ΦΔΚ Β, 1495) 
 
Ζ πεξίπησζε δ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 7 ηεο ππ. αξ. 37338/1807/Δ.103 KYA «Καζνξηζκφο 

κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο θαη ησλ νηθνηφπσλ/ 

ελδηαηηεκάησλ ηεο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 79/409/ΔΟΚ, “Πεξί 

δηαηεξήζεσο ησλ άγξησλ πηελψλ”, ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο 2αο Απξηιίνπ 1979, 

φπσο θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ νδεγία 2009/147/ΔΚ», (ΦΔΚ Β, 1495/6.9.2010) 

επαλαδηαηππψλεηαη σο αθνινχζσο: 

«(δ) ε ζεξεπηηθή δξαζηεξηφηεηα δελ αζθείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πεξηφδσλ θαηά ηηο νπνίεο ε 

επηβίσζε ησλ άγξησλ πηελψλ απεηιείηαη ηδηαηηέξσο. Σα είδε, ζηα νπνία εθαξκφδεηαη ε 

ζεξεπηηθή λνκνζεζία, απαγνξεχεηαη λα ζεξεχνληαη  θαηά ηελ πεξίνδν θσιενπνηήζεσο, 

θαηά ηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο αλαπαξαγσγήο θαη εμαξηήζεσο, θαζψο θαη, πξνθεηκέλνπ γηα 

απνδεκεηηθά είδε, θαηά ηελ πεξίνδν αλαπαξαγσγήο θαη θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηνλ 

ηφπν θσιενπνηήζεσο.» 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ’ 
ΣΔΛΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

 

 Άρθρο 23 

Μεηαβαηικέρ Διαηάξειρ 
1. Έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο, πνπ πθίζηαληαη λνκίκσο θαηά ην ρξφλν έλαξμεο ηζρχνο ηεο 

παξνχζαο ή γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί ε ζρεηηθή απφθαζε έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ 

φξσλ (κε ηζρχ πέξαλ ηνπ ελφο έηνπο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο), 

ππνρξενχληαη πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί αλ απαηηείηαη ε εθαξκνγή θαη ησλ αλαθεξνκέλσλ 

ζην εδάθην 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1650/86 (φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 2 ηνπ λ. 

3010/02) θαη λα αμηνινγεζεί ε ζπκβαηφηεηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ κε ηηο αληίζηνηρεο 

ΕΔΠ, λα ππνβάιινπλ ηηο πξνβιεπφκελεο, απφ ην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο, νξληζνινγηθέο 

κειέηεο (ΠΟΜ θαη ΟΔ) εληφο πξνζεζκίαο δχν (2) εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο 

παξνχζαο, σο αθνινχζσο: 

α) Γηα έξγα-δξαζηεξηφηεηεο ηεο Πξψηεο (Α) θαηεγνξίαο, Τπνθαηεγνξίαο έλα (1), 

εθπνλείηαη θαη ππνβάιιεηαη Πξνθαηαξθηηθή Οξληζνινγηθή Μειέηε (ΠΟΜ). Δθφζνλ  

ηεθκεξησκέλα απνδεηθλχεηαη απφ ηελ εθπφλεζε ηεο ΠΟΜ φηη δελ απαηηείηαη ε εθπφλεζε 

ΔΟΜ, δελ ππνβάιιεηαη ΔΟΜ. Άιισο ππνβάιιεηαη ζηε ζπλέρεηα Δηδηθή Οξληζνινγηθή 

Μειέηε (ΔΟΜ), εθφζνλ αηηηνινγεκέλα θξηζεί ζθφπηκν-δεηεζεί, απφ ηελ αδεηνδνηνχζα 

ππεξεζία ζπλεθηηκψληαο ην είδνο, ην κέγεζνο, ην ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ θαη ηα ζηνηρεία 

ηεο Πξνθαηαξθηηθήο Οξληζνινγηθήο Μειέηεο θαη ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο. 

β) Γηα έξγα-δξαζηεξηφηεηεο ηεο Πξψηεο (Α) θαηεγνξίαο, Τπνθαηεγνξίαο δχν (2) 

εθπνλείηαη θαη ππνβάιιεηαη Πξνθαηαξθηηθή Οξληζνινγηθή Μειέηε (ΠΟΜ)  

γ) Γηα ηα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Γεχηεξεο (Β) θαηεγνξίαο, ππνθαηεγνξίαο ηέζζεξα 

(4), απαηηείηαη ε ππνβνιή Οξληζνινγηθήο Έθζεζεο (ΟΔ). 

2. Αηηήζεηο γηα πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε πνπ έρνπλ ππνβιεζεί πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο 

ηεο παξνχζαο θαη εθθξεκεί ε αμηνιφγεζή ηνπο, νινθιεξψλνληαη κε ηηο πξνγελέζηεξεο ηεο 

παξνχζαο δηαηάμεηο θαη ν θνξέαο ηνπ έξγνπ – δξαζηεξηφηεηαο πξνζαξκφδεηαη κε ηηο 

απαηηήζεηο ηεο παξνχζαο σο αθνινχζσο: 

α) αλ νη αηηήζεηο αθνξνχλ ζε ΠΠΔΑ, ππνβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο ζην εδάθην 1 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ νξληζνινγηθέο κειέηεο καδί κε ηε ΜΠΔ θαηά ηε θάζε ΔΠΟ. 

β) αλ νη αηηήζεηο αθνξνχλ ζε ΔΠΟ, ππνβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο νξληζνινγηθέο 

κειέηεο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην εδάθην 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.   

3. Αηηήζεηο γηα αλαλέσζε ή ηξνπνπνίεζε απνθάζεσλ ΔΠΟ νινθιεξψλνληαη  κε ηηο 

πξνγελέζηεξεο ηεο παξνχζεο δηαηάμεηο, εθφζνλ ππνβιεζνχλ εληφο ελφο (1) έηνπο απφ 

ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο θαη ν θνξέαο ηνπ έξγνπ-δξαζηεξηφηεηαο ππνρξενχηαη 

λα ππνβάιιεη ηηο πξνβιεπφκελεο ζην εδάθην 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ νξληζνινγηθέο 

κειέηεο εληφο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο αλαλέσζεο-

ηξνπνπνίεζεο ηεο απφθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. 

4. Έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί ζεηηθή γλσκνδφηεζε ΠΠΔΑ πξηλ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο, αδεηνδνηνχληαη πεξηβαιινληηθά κε ηηο πξνγελέζηεξεο ηεο 
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παξνχζαο δηαηάμεηο, εθφζνλ ε ζρεηηθή ΜΠΔ ππνβιεζεί εληφο έμη (6) κελψλ απφ ηελ 

έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν θνξέαο ηνπ έξγνπ-

δξαζηεξηφηεηαο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ηηο πξνβιεπφκελεο ζην εδάθην 1 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ νξληζνινγηθέο κειέηεο εληφο ελφο (1) έηνπο απφ ηελ έθδνζε ηεο 

ζρεηηθήο απφθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. 

5. Αηηήκαηα γηα αλαλέσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πθηζηάκελσλ αηνιηθψλ πάξθσλ 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εληφο ΕΔΠ νθείινπλ λα πεξηιακβάλνπλ εθηφο ησλ 

άιισλ θαη πξνηάζεηο γηα ηπρφλ αλαβάζκηζε ηεο πθηζηάκελεο ηερλνινγίαο κε ζθνπφ ηελ 

πξνζηαζία ησλ εηδψλ ραξαθηεξηζκνχ θαη ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο. 

6. Μέρξη ηελ έθδνζε ησλ νδεγηψλ πνπ πξνβιέπνληαη  ζην άξζξν 12 ηεο παξνχζαο γηα ηελ 

άζθεζε ηεο δαζνπνλίαο εληφο ησλ ΕΔΠ, νη αξκφδηεο πεξηθεξεηαθέο δαζηθέο ππεξεζίεο, 

θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ πθηζηακέλσλ δηαρεηξηζηηθψλ ζρεδίσλ, κεξηκλνχλ: 

(α) γηα ηε ξχζκηζε ησλ απνςηισηηθψλ πινηνκηψλ κε ηξφπν ψζηε ηα παξαθξαηήκαηα λα 

είλαη ζε ιφρκεο ή νκάδεο, εθηφο απφ ηα κεκνλσκέλα δηάζπαξηα δέλδξα θαζψο θαη γηα 

ηε δηαηήξεζε ηκεκάησλ ησλ ζπζηάδσλ αλπινηφκεησλ, γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ 

δηαδξφκσλ επηθνηλσλίαο ησλ εηδψλ θαη ηε ζπλέρεηα ηνπ δαζηθνχ ηνπίνπ, ιακβάλνληαο 

ππφςε ην θπζηθφ αλάγιπθν (κηζγάγγεηεο, ξέκαηα, θιπ.).  

(β) γηα ηελ απαγφξεπζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο πινηνκηθψλ εξγαζηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ ηεο άγξηαο νξληζνπαλίδαο, απφ 1 Απξηιίνπ κέρξη 15 

Ηνπιίνπ. ε θάζε πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε πινηφκεζε δέληξσλ κε θσιηέο. 

(γ) γηα ηε δηαηήξεζε ηνπιάρηζηνλ ηνπ 5% ηεο ζπζηάδαο απφ ψξηκα θαη ππεξψξηκα 

δέλδξα, άηνκα ζηξεβιά, θαθφκνξθα, θνπθαιεξά, δηραισηά, λεθξά ηζηάκελα θαη 

θαηαθείκελα.  

(δ) γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ ππνβνήζεζε κε δαζνθνκηθνχο ρεηξηζκνχο θαξπνθφξσλ 

δέλδξσλ θαη ζάκλσλ, αξσκαηηθψλ, θαιισπηζηηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ δαζηθψλ εηδψλ, 

(ε) γηα ηελ απαγφξεπζε πινηνκηψλ ζε παξφρζηα βιάζηεζε κέρξη 20 κέηξα απφ ηελ φρζε 

θαη εληφο ξεκάησλ. 

(ζη) γηα ηε δηαηήξεζε φισλ ησλ πθηζηάκελσλ δηάθελσλ πνπ δελ έρνπλ πξνθχςεη απφ 

βίαηεο αηηίεο (π.ρ. ππξθαγηέο, παξάλνκε πινηφκεζε). 

(δ) γηα ηελ πξνψζεζε ηεο αλαγσγήο πξεκλνθπψλ δαζψλ ζε ζπεξκνθπή κνξθή. 

 
 
Άρθρο 24 

Πξνζαξηψληαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην  κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ηα 

παξαξηήκαηα I θαη II, πνπ αθνινπζνχλ 

(Αθνινπζνχλ Παξαξηήκαηα) 
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Παράρηημα Η 
Οι Εώνες Διδικής Προζηαζίας με ηα είδη ταρακηηριζμού ηοσς 

Κωδικός Ονομαζία Δίδος ταρακηηριζμού 

GR1110002 DASOS DADIAS - SOUFLI Aegypius monachus 

    Aquila chrysaetos 

    Aquila clanga 

    Aquila pomarina 

    Bubo bubo 

    Circaetus gallicus 

    Gyps fulvus 

    Hieraaetus pennatus 

    Hippolais olivetorum 

    Neophron percnopterus 

    Nycticorax nycticorax 

GR1110006 DELTA EVROU Anas crecca 

    Anas penelope 

    Anas strepera 

    Anser erythropus 

    Aquila clanga 

    Branta ruficollis 

    Calandrella brachydactyla 

    Calidris minuta 

    Ciconia ciconia 

    Cygnus olor 

    Glareola pratincola 

    Haematopus ostralegus 

    Larus melanocephalus 

    Numenius tenuirostris 

    Pelecanus crispus 

    Pelecanus onocrotalus 

    Phalacrocorax carbo 

    Phalacrocorax pygmeus 

    Phoenicopterus roseus 

    Platalea leucorodia 

    Plegadis falcinellus 

    Recurvirostra avosetta 

    Sterna albifrons 

    Sterna nilotica 

    Tadorna tadorna 

    Tringa stagnatilis 

    Vanellus spinosus 

GR1110008 PARAPOTAMIO DASOS VOREIOU 

EVROU KAI ARDA Dendrocopos syriacus 

    Lanius minor 

    Nycticorax nycticorax 

    Phalacrocorax pygmeus 

GR1110009 NOTIO DASIKO SYMPLEGMA EVROU Aegypius monachus 

    Aquila chrysaetos 

    Aquila clanga 
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    Aquila heliaca 

    Aquila pomarina 

    Bubo bubo 

    Buteo rufinus 

    Circaetus gallicus 

    Hieraaetus pennatus 

    Hippolais olivetorum 

    Neophron percnopterus 

GR1110010 OREINOS EVROS - KOILADA DEREIOU Aegypius monachus 

    Aquila pomarina 

    Neophron percnopterus 

GR1110011 KOILADA ERYTHROPOTAMOU: 

ASVESTADES, KOUFOVOUNO, 

VRYSIKA Hippolais olivetorum 

    Lanius nubicus 

GR1110012 SAMOTHRAKI: OROS FENGARI KAI 

PARAKTIA ZONI Burhinus oedicnemus 

    Buteo rufinus 

    Falco biarmicus 

    Hieraaetus fasciatus 

    Phalacrocorax aristotelis 

GR1120004 STENA NESTOU Bubo bubo 

    Gyps fulvus 

    Phalacrocorax pygmeus 

GR1130010 LIMNES VISTONIS, ISMARIS - 

LIMNOTHALASSES PORTO LAGOS, 

ALYKI PTELEA, XIROLIMNI, KARATZA Anas penelope 

    Anser erythropus 

    Ardeola ralloides 

    Aythya ferina 

    Aythya nyroca 

    Burhinus oedicnemus 

    Calandrella brachydactyla 

    Casmerodius albus 

    Chlidonias hybrida 

    Ciconia ciconia 

    Cygnus olor 

    Fulica atra 

    Ixobrychus minutus 

    Lanius minor 

    Larus melanocephalus 

    Larus minutus 

    Numenius tenuirostris 

    Oxyura leucocephala 

    Pelecanus crispus 

    Phalacrocorax carbo 

    Phalacrocorax pygmeus 

    Phoenicopterus roseus 

    Platalea leucorodia 
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    Plegadis falcinellus 

    Podiceps nigricollis 

    Puffinus yelkouan 

    Recurvirostra avosetta 

    Sterna albifrons 

    Tachybaptus ruficollis 

    Tadorna ferruginea 

    Tadorna tadorna 

    Vanellus spinosus 

GR1130011 KOILADA FILIOURI Aegypius monachus 

    Aquila chrysaetos 

    Circaetus gallicus 

    Dendrocopos medius 

    Dendrocopos syriacus 

    Emberiza hortulana 

    Ficedula semitorquata 

    Gyps fulvus 

    Lanius collurio 

    Neophron percnopterus 

GR1130012 KOILADA KOMPSATOU Dendrocopos syriacus 

    Emberiza hortulana 

    Ficedula semitorquata 

    Phalacrocorax pygmeus 

GR1140008 KENTRIKI RODOPI KAI KOILADA 

NESTOU Bonasa bonasia 

    Dendrocopos leucotos 

    Dendrocopos medius 

    Dendrocopos syriacus 

    Dryocopus martius 

    Picoides tridactylus 

    Picus canus 

    Sylvia nisoria 

    Tetrao urogallus 

GR1140009 OROS FALAKRO Alectoris graeca 

    Buteo rufinus 

    Coracias garrulus 

    Falco cherrug 

GR1150001 DELTA NESTOU KAI LIMNOTHALASSES 

KERAMOTIS KAI NISOS THASOPOULA Anser erythropus 

    Aquila clanga 

    Aythya nyroca 

    Burhinus oedicnemus 

    Calandrella brachydactyla 

    Casmerodius albus 

    Ciconia ciconia 

    Cygnus olor 

    Dendrocopos syriacus 

    Falco naumanni 

    Glareola pratincola 
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    Ixobrychus minutus 

    Lanius minor 

    Larus melanocephalus 

    Numenius tenuirostris 

    Pelecanus crispus 

    Phalacrocorax aristotelis 

    Phalacrocorax carbo 

    Phalacrocorax pygmeus 

    Puffinus yelkouan 

    Sterna albifrons 

    Vanellus spinosus 

GR1150011 OROS PANGAIO KAI NOTIES YPOREIES 

TOU Buteo rufinus 

    Coracias garrulus 

    Ficedula semitorquata 

    Hippolais olivetorum 

GR1150012 THASOS (OROS YPSARIO KAI 

PARAKTIA ZONI) KAI NISIDES KOINYRA, 

XIRONISI Buteo rufinus 

    Falco biarmicus 

    Phalacrocorax aristotelis 

GR1220005 LIMNOTHALASSA ANGELOCHORIOU Charadrius alexandrinus 

    Larus melanocephalus 

    Numenius tenuirostris 

GR1220009 LIMNES KORONEIAS - VOLVIS, STENA 

RENTINAS KAI EVRYTERI PERIOCHI Anas clypeata 

    Aquila pomarina 

    Aythya nyroca 

    Buteo rufinus 

    Ciconia ciconia 

    Ciconia nigra 

    Coracias garrulus 

    Falco biarmicus 

    Haliaeetus albicilla 

    Hieraaetus pennatus 

    Oxyura leucocephala 

    Pelecanus crispus 

    Pelecanus onocrotalus 

    Phalacrocorax pygmeus 

    Phoenicopterus roseus 

    Podiceps cristatus 

GR1220010 DELTA AXIOU - LOUDIA - ALIAKMONA - 

ALYKI KITROUS Ardeola ralloides 

    Calandrella brachydactyla 

    Charadrius alexandrinus 

    Egretta garzetta 

    Glareola pratincola 

    Haematopus ostralegus 

    Himantopus himantopus 
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    Ixobrychus minutus 

    Larus genei 

    Larus melanocephalus 

    Limosa limosa 

    Numenius tenuirostris 

    Nycticorax nycticorax 

    Pelecanus crispus 

    Phalacrocorax pygmeus 

    Platalea leucorodia 

    Recurvirostra avosetta 

    Sterna albifrons 

    Sterna nilotica 

    Tadorna tadorna 

GR1220011 LIMNOTHALASSA EPANOMIS Glareola pratincola 

    Phalacrocorax carbo 

GR1230003 LIMNI DOIRANI Pelecanus crispus 

    Phalacrocorax pygmeus 

GR1230004 LIMNI PIKROLIMNI - XILOKERATEA Falco naumanni 

GR1230005 PERIOCHI ELOUS ARTZAN Buteo rufinus 

    Chlidonias hybrida 

GR1230006 PERIOCHI ANTHOFYTOU Falco naumanni 

GR1240006 LIMNI KAI FRAGMA AGRA Chlidonias hybrida 

GR1240007 ORI TZENA KAI PINOVO Buteo rufinus 

    Falco biarmicus 

    Neophron percnopterus 

GR1240008 OROS VORAS Buteo rufinus 

    Neophron percnopterus 

GR1240009 OROS PAIKO, STENA APSALOU KAI 

MOGLENITSAS Buteo rufinus 

    Falco biarmicus 

GR1250001 OROS OLYMPOS Gypaetus barbatus 

GR1260002 EKVOLES POTAMOU STRYMONA Pelecanus crispus 

    Phalacrocorax pygmeus 

GR1260008 TECHNITI LIMNI KERKINIS - OROS 

KROUSIA Anas crecca 

    Anas platyrhynchos 

    Anser anser 

    Anser erythropus 

    Aquila clanga 

    Ardeola ralloides 

    Aythya ferina 

    Aythya nyroca 

    Casmerodius albus 

    Chlidonias hybrida 

    Chlidonias niger 

    Ciconia ciconia 

    Egretta garzetta 

    Haliaeetus albicilla 

    Hieraaetus pennatus 
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    Nycticorax nycticorax 

    Oxyura leucocephala 

    Pelecanus crispus 

    Pelecanus onocrotalus 

    Phalacrocorax carbo 

    Phalacrocorax pygmeus 

    Platalea leucorodia 

    Plegadis falcinellus 

    Recurvirostra avosetta 

    Tadorna tadorna 

GR1260009 KOILADA TIMIOU PRODROMOU-

MENOIKION Buteo rufinus 

    Dendrocopos syriacus 

GR1260010 OROS BELES Aquila pomarina 

GR1270004 LIMNOTHALASSA AGIOU MAMA Glareola pratincola 

    Himantopus himantopus 

    Numenius tenuirostris 

GR1270012 OROS CHOLOMONTAS Milvus migrans 

GR1270013 YGROTOPOI NEAS FOKAIAS Himantopus himantopus 

GR1270014 CHERSONISOS SITHONIAS Falco biarmicus 

    Motacilla flava 

GR1310002 VALIA KALNTA KAI TECHNITI LIMNI 

AOOU Dryocopus martius 

GR1310004 ORI ORLIAKAS KAI TSOURGIAKAS Ciconia nigra 

    Neophron percnopterus 

GR1320002 KORYFES OROUS GRAMMOS Anthus campestris 

    Aquila chrysaetos 

GR1320003 LIMNI ORESTIAS (KASTORIAS) Ardeola ralloides 

    Aythya nyroca 

    Mergus merganser 

    Pelecanus crispus 

    Phalacrocorax pygmeus 

GR1330002 ORI VOREIOU VOURINOU KAI MELLIA Aquila heliaca 

    Falco biarmicus 

GR1340001 ETHNIKOS DRYMOS PRESPON Ardeola ralloides 

    Aythya fuligula 

    Pelecanus crispus 

    Pelecanus onocrotalus 

    Phalacrocorax carbo 

    Phalacrocorax pygmeus 

GR1340003 ORI VARNOUNTA Aquila chrysaetos 

GR1340007 LIMNI PETRON Phalacrocorax pygmeus 

GR1340008 LIMNES ChEIMADITIDA KAI ZAZARI Anas crecca 

    Anas platyrhynchos 

    Ardea purpurea 

    Aythya ferina 

    Aythya nyroca 

    Circus aeruginosus 

    Circus pygargus 
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    Ixobrychus minutus 

GR1420005 AISTHITIKO DASOS KOILADAS TEMPON Emberiza hortulana 

    Falco biarmicus 

    Ficedula semitorquata 

    Gyps fulvus 

GR1420006 OROS MAVROVOUNI Aquila pomarina 

    Buteo rufinus 

    Circaetus gallicus 

    Dendrocopos medius 

    Falco biarmicus 

    Falco naumanni 

    Ficedula semitorquata 

    Hippolais olivetorum 

    Lanius collurio 

    Lanius nubicus 

GR1420007 OROS OSSA Emberiza hortulana 

    Falco biarmicus 

    Ficedula semitorquata 

    Gyps fulvus 

GR1420008 KATO OLYMPOS, OROS GODAMANI KAI 

KOILADA RODIAS Emberiza hortulana 

    Falco biarmicus 

    
Ficedula semitorquata 

    Gyps fulvus 

GR1420009 STENA KALAMAKIOU KAI ORI ZARKOU Falco biarmicus 

GR1420011 PERIOCHI THESSALIKOU KAMPOU Buteo rufinus 

    Falco naumanni 

GR1420012 PERIOCHI FARSALON Falco naumanni 

GR1420013 PERIOCHI TYRNAVOU Buteo rufinus 

    Falco naumanni 

GR1420014 PERIOCHI ELASSONAS Falco naumanni 

GR1420015 DELTA PINEIOU Alcedo atthis 

    Coracias garrulus 

GR1430005 NISIA KYRA PANAGIA, PIPERI, 

PSATHOURA KAI GYRO NISIDES AGIOS 

GEORGIOS, NISOI ADELFOI, 

LECHOUSA, GAIDOURONISIA Calonectris diomedea 

    Falco eleonorae 

    

Larus audouinii 

    Puffinus yelkouan 

GR1430006 OROS OTHRYS, VOUNA GKOURAS KAI 

FARANGI PALAIOKERASIAS Falco biarmicus 

GR1430007 PERIOCHI TAMIEFTIRON PROIN LIMNIS 

KARLAS Anas clypeata 

    
Ardeola ralloides 
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Aythya nyroca 

    Buteo rufinus 

    Casmerodius albus 

    Ciconia nigra 

    Egretta garzetta  

    Falco naumanni  

    Glareola pratincola 

    Himantopus himantopus 

    Nycticorax nycticorax  

    Plegadis falcinellus 

GR1430008 OROS PILIO Falco biarmicus 

    Ficedula semitorquata 

    Hieraaetus fasciatus 

GR1440005 ANTICHASIA ORI KAI METEORA Aquila pomarina 

    Buteo rufinus 

    Coracias garrulus 

    Falco biarmicus 

    Lanius collurio 

    Milvus migrans 

    Neophron percnopterus 

GR1440006 KORYFES OROUS KOZIAKA Falco biarmicus 

GR2110004 AMVRAKIKOS KOLPOS, 

LIMNOTHALASSA KATAFOURKO KAI 

KORAKONISIA Anas acuta 

    Anas clypeata 

    

Anas crecca 

    Anas penelope 

    Aquila clanga 

    Ardeola ralloides 

    Aythya ferina 

    Aythya nyroca 

    Burhinus oedicnemus 

    Calandrella brachydactyla 

    Calidris ferruginea 

    Calidris minuta 

    Casmerodius albus 

    Charadrius alexandrinus 

    Chlidonias hybrida 

    Ciconia ciconia 

    Egretta garzetta 

    Fulica atra 

    Glareola pratincola 

    Haematopus ostralegus 

    Himantopus himantopus 

    Ixobrychus minutus 

    Numenius tenuirostris 

    Nycticorax nycticorax 
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    Pelecanus crispus 

    Phalacrocorax carbo 

    Platalea leucorodia 

    Plegadis falcinellus 

    Podiceps nigricollis 

    Sterna albifrons 

    Sterna nilotica 

    Sterna sandvicensis 

    Tringa totanus 

GR2110006 KOILADA ACHELOOU KAI ORI VALTOU Dendrocopos leucotos 

    Dryocopus martius 

    Gyps fulvus 

    Hieraaetus pennatus 

GR2120005 YGROTOPOS EKVOLON KALAMA KAI 

NISOS PRASOUDI Aquila clanga 

    Calandrella brachydactyla 

    
Casmerodius albus 

    Numenius tenuirostris 

    Pelecanus crispus 

    Phalacrocorax carbo 

    Phalacrocorax pygmeus 

    Plegadis falcinellus 

    Sterna albifrons 

GR2120006 ELI KALODIKI, MARGARITI, KARTERI 

KAI LIMNI PRONTANI Aythya nyroca 

GR2120007 STENA PARAKALAMOU Falco naumanni 

GR2120008 ORI PARAMYTHIAS, STENA KALAMA 

ΚΑΗ STENA ACHERONTA Aquila chrysaetos 

    Gyps fulvus 

    
Hieraaetus fasciatus 

    Neophron percnopterus 

GR2120009 ORI TSAMANTA, FILIATON, 

FARMAKOVOUNI, MEGALI RACHI Aquila chrysaetos 

    Falco naumanni 

    
Neophron percnopterus 

    Pyrrhocorax pyrrhocorax 

GR2130002 KORYFES OROUS SMOLIKAS Aquila chrysaetos 

    Circaetus gallicus 

    Neophron percnopterus 

    Pyrrhocorax pyrrhocorax 

GR2130005 LIMNI IOANNINON Falco naumanni 

    Phalacrocorax carbo 

GR2130007 OROS LAKMOS (PERISTERI) Gyps fulvus 

GR2130009 OROS TYMFI (GKAMILA) Aquila chrysaetos 

    Circaetus gallicus 

    Neophron percnopterus 

    Pyrrhocorax pyrrhocorax 
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GR2130010 OROS DOUSKON, ORAIOKASTRO, 

DASOS MEROPIS, KOILADA GORMOU, 

LIMNI DELVINAKIOU Accipiter brevipes 

    Dendrocopos medius 

    

Hieraaetus pennatus 

    Neophron percnopterus 

GR2130011 KENTRIKO ZAGORI KAI ANATOLIKO 

TMIMA OROUS MITSIKELI Circaetus gallicus 

    Neophron percnopterus 

GR2130012 EVRYTERI PERIOCHI POLIS 

IOANNINON Falco naumanni  

GR2130013 EVRYTERI PERIOCHI ATHAMANIKON 

OREON Aquila chrysaetos 

    Circaetus gallicus 

    
Falco peregrinus 

    Ficedula semitorquata 

    Gyps fulvus 

GR2210001 DYTIKES KAI VOREIOANATOLIKES 

AKTES ZAKYNTHOU Phalacrocorax aristotelis 

GR2210004 NISIDES STAMFANI KAI ARPYIA 

(STROFADES) Calonectris diomedea 

GR2220006 KEFALONIA: AINOS, AGIA DYNATI KAI 

KALON OROS Falco biarmicus 

GR2230001 LIMNOTHALASSA ANTINIOTI 

(KERKYRA) Casmerodius albus 

    
Numenius tenuirostris 

    Phalacrocorax carbo 

GR2230003 ALYKI LEFKIMΜIS (KERKYRA) Casmerodius albus 

    Numenius tenuirostris 

    Phalacrocorax carbo 

GR2230007 LIMNOTHALASSA KORISSION 

(KERKYRA) KAI NISOS LAGOUDIA Casmerodius albus 

    Numenius tenuirostris 

    
Phalacrocorax carbo 

GR2230008 DIAPONTIA NISIA (OTHONOI, 

EREIKOUSA, MATHRAKI KAI 

VRACHONISIDES) Calonectris diomedea 

    Falco peregrinus 

    

Phalacrocorax aristotelis 

GR2240001 LIMNOTHALASSES STENON LEFKADAS 

(PALIONIS - AVLIMON) KAI ALYKES 

LEFKADAS Casmerodius albus 

    Larus genei 
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Pelecanus crispus 

GR2310011 OROS TSEREKAS (AKARNANIKA) Circaetus gallicus 

    Dendrocopos medius 

    Gyps fulvus 

    Hieraaetus fasciatus 

GR2310013 LIMNI LYSIMACHEIA Aythya nyroca 

GR2310014 LIMNI VOULKARIA Casmerodius albus 

    Pelecanus crispus 

GR2310015 DELTA ACHELOOU, LIMNOTHALASSA 

MESOLONGIOU - AITOLIKOU KAI 

EKVOLES EVINOU, NISOI ECHINADES, 

NISOS PETALAS, DYTIKOS 

ARAKYNTHOS KAI STENA KLEISOURAS Anas penelope 

    Aythya ferina 

    

Burhinus oedicnemus 

    Calandrella brachydactyla 

    Charadrius alexandrinus 

    Falco naumanni 

    Glareola pratincola 

    Gyps fulvus 

    Haematopus ostralegus 

    Numenius tenuirostris 

    Phalacrocorax carbo 

    Plegadis falcinellus 

    Recurvirostra avosetta 

    Sterna albifrons 

    Sterna caspia 

    Sterna nilotica 

GR2310016 LIMNI AMVRAKIA Ardeola ralloides 

    Egretta garzetta 

    Nycticorax nycticorax 

    Phalacrocorax pygmeus 

    Podiceps cristatus 

GR2320006 ALYKI AIGIOU Sterna nilotica 

GR2320010 ORI BARMPAS, KLOKOS, FARANGI 

SELINOUNTA Bubo bubo 

    Dendrocopos leucotos 

    
Falco biarmicus 

GR2320011 YGROTOPOI KALOGRIAS-LAMIAS KAI 

DASOS STROFYLIAS Ardea purpurea 

    Aythya nyroca 

    
Calidris minuta 
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    Charadrius alexandrinus 

    Egretta garzetta 

    Falco vespertinus 

    Glareola pratincola 

    Himantopus himantopus 

    Hippolais olivetorum 

    Ixobrychus minutus 

    Limosa limosa 

    Plegadis falcinellus 

    Sterna nilotica 

    Tringa erythropus 

    Tringa stagnatilis 

GR2320012 OROS ERYMANTHOS Aquila chrysaetos 

GR2320013 OROS CHELMOS (AROANIA) - FARANGI 

VOURAIKOU KAI PERIOCHI 

KALAVRYTON Aquila chrysaetos 

    Bubo bubo 

GR2330002 OROPEDIO FOLOIS 

Dendrocopos medius 

    Emberiza caesia 

GR2330009 LIMNOTHALASSA KOTYCHI - ALYKI 

LECHAINON Casmerodius albus 

    Egretta garzetta 

    
Falco naumanni 

    Plegadis falcinellus 

GR2410002 OROS PARNASSOS Aquila chrysaetos 

    Falco biarmicus 

    Falco peregrinus 

    Gypaetus barbatus 

    Sylvia rueppelli 

GR2420006 SKYROS: OROS KOCHYLAS Emberiza caesia 

    Emberiza cineracea 

    Falco eleonorae 

GR2420007 MEGALO KAI MIKRO LIVARI - DELTA 

XERIA Cygnus olor 

GR2420008 LIMNI DYSTOS Aythya nyroca 

GR2420009 NISIDES SKYROU 
Larus audouinii 

    Phalacrocorax aristotelis 

GR2420010 OROS KANTILI Emberiza caesia 

GR2420011 ORI KENTRIKIS EVVOIAS, PARAKTIA 

ZONI KAI NISIDES Emberiza caesia 

    Falco biarmicus 

    
Hydrobates pelagicus 

GR2420012 OROS OCHI, PARAKTIA ZONI KAI 

NISIDES Bubo bubo 

    Emberiza caesia 
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Hieraaetus fasciatus 

    Larus audouinii 

    Puffinus yelkouan 

GR2430002 ORI AGRAFA Circaetus gallicus 

    Gyps fulvus 

    Pyrrhocorax pyrrhocorax 

GR2440005 KATO ROUS KAI EKVOLES 

SPERCHEIOU POTAMOU Alcedo atthis 

    Ardea purpurea 

    
Casmerodius albus 

    Ciconia ciconia 

    Glareola pratincola 

    Ixobrychus minutus 

    Sterna albifrons 

    Sterna hirundo 

GR2440007 ETHNIKOS DRYMOS OITIS - KOILADA 

ASOPOU Emberiza hortulana 

GR2450007 KORYFES OROUS GKIONA, CHARADRA 

REKA, LAZOREMA KAI VATHIA LAKKA Gypaetus barbatus 

    
Pyrrhocorax pyrrhocorax 

GR2450008 OROS VARDOUSIA 
Aquila chrysaetos 

    Emberiza hortulana 

GR2450009 EVRYTERI PERIOCHI GALAXEIDIOU Alectoris graeca 

    Emberiza caesia 

    Falco biarmicus 

    Falco naumanni 

    Sylvia rueppelli 

GR2510004 ORI ARTEMISIO KAI LYRKEIO Aquila chrysaetos 

    Bubo bubo 

GR2530002 LIMNI STYMFALIA Aythya nyroca 

    Ixobrychus minutus 

GR2530006 OROS ZIREIA (KYLLINI) Alectoris graeca 

    Falco biarmicus 

    Lanius collurio 

GR2540006 YGROTOPOI EKVOLON EVROTA Plegadis falcinellus 

GR2540007 ORI ANATOLIKIS LAKONIAS Circaetus gallicus 

    Emberiza caesia 

    Hieraaetus fasciatus 

    Hippolais olivetorum 

    Sylvia rueppelli 

GR2540008 NOTIA MANI Buteo rufinus 

    Circaetus gallicus 

    Emberiza caesia 

    Falco biarmicus 

    Hieraaetus fasciatus 

    Hippolais olivetorum 
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    Sylvia rueppelli 

GR2550008 LIMNOTHALASSA GIALOVAS KAI NISOS 

SFAKTIRIA Casmerodius albus 

    Egretta garzetta 

    
Glareola pratincola 

    Phalacrocorax carbo 

    Plegadis falcinellus 

    Sterna nilotica 

    Tringa glareola 

    Tringa stagnatilis 

GR2550009 OROS TAYGETOS - LAGKADA TRYPIS Falco naumanni 

    Hieraaetus fasciatus 

    Pyrrhocorax pyrrhocorax 

GR3000001 OROS PARNITHA Emberiza caesia 

GR3000011 NISIDES MYRTOOU PELAGOUS: 

FALKONERA, VELOPOULA, ANANES Falco eleonorae 

GR3000012 NISOS ANTIKYTHIRA KAI NISIDES 

PRASONISI, LAGOUVARDOS, 

PLAKOULITHRA KAI NISIDES 

THYMONIES Falco eleonorae 

GR3000013 KYTHIRA KAI GYRO NISIDES: 

PRASONISI, DRAGONERA, 

ANTIDRAGONERA, AVGO, KAPELLO, 

KOUFO KAI FIDONISI Aythya nyroca 

    

Calonectris diomedea 

    

Emberiza caesia 

    Falco eleonorae 

    Falco peregrinus 

    Larus audouinii 

    Phalacrocorax aristotelis 

    Puffinus yelkouan 

GR3000014 PERIOCHI LEGRENON - NISIDA 

PATROKLOU Emberiza caesia 

GR3000015 OROS YMITTOS Buteo rufinus 

    
Sylvia rueppelli 

GR3000016 YGROTOPOS SCHINIA Aythya nyroca 

GR4110006 LIMNOS: LIMNES CHORTAROLIMNI KAI 

ALYKI, KOLPOS MOUDROU, ELOS 

DIAPORI KAI CHERSONISOS FAKOS Branta ruficollis 

    Burhinus oedicnemus 

    

Buteo rufinus 
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    Charadrius alexandrinus 

    Circus aeruginosus 

    Falco biarmicus 

    Falco naumanni 

    Himantopus himantopus 

    Phalacrocorax aristotelis 

    Phoenicopterus roseus 

    Plegadis falcinellus 

    Recurvirostra avosetta 

    Sterna hirundo 

    Tadorna ferruginea 

GR4110007 LESVOS: PARAKTIOI YGROTOPOI 

KOLPOU KALLONIS Calidris minuta 

    Charadrius alexandrinus 

    
Falco vespertinus 

    Himantopus himantopus 

    Larus melanocephalus 

    Limosa limosa 

    Phoenicopterus roseus 

    Plegadis falcinellus 

    Recurvirostra avosetta 

    Sterna albifrons 

    Sterna hirundo 

    Tadorna ferruginea 

GR4110008 NISIDES KAI VRACHONISIDES LIMNOU: 

NISOS SERGITSI KAI NISIDES 

DIAVATES, KOMPIO, KASTRIA, TIGANI, 

KARKALAS, PRASONISI Falco eleonorae 

    Larus audouinii 

GR4110009 NISIDES LESVOU (SYMPLEGMA 

TOMARONISION, KYDONAS, AGIOS 

GEORGIOS, GLARONISI, KLP) 
Larus audouinii 

GR4110010 NOTIODYTIKI CHERSONISOS, 

APOLITHOMENO DASOS LESVOU Buteo rufinus 

    

Ciconia nigra 

    
Circaetus gallicus 

    Dendrocopos medius 

    Emberiza caesia 

    Emberiza cineracea 

    Falco biarmicus 

    Falco naumanni 

    Puffinus yelkouan 

    Tadorna ferruginea 

GR4110011 OROS OLYMPOS LESVOU Ciconia nigra 

    Circaetus gallicus 
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    Sitta krueperi 

GR4110012 VOREIA LESVOS Buteo rufinus 

    Emberiza caesia 

    Emberiza cineracea 

    Sylvia rueppelli 

    Tadorna ferruginea 

GR4110013 LESVOS: KOLPOS GERAS, ELI NTIPI 

KAI CHARAMIDA Acrocephalus melanopogon 

GR4110014 NISOS AGIOS EFSTRATIOS KAI 

THALASSIA ZONI Falco eleonorae 

    
Phalacrocorax aristotelis 

GR4120005 NISOS IKARIA (NOTIODYTIKO TMIMA) 
Emberiza cineracea 

GR4120006 NISOS FOURNOI KAI NISIDES 

THYMAINA, ALATSONISI, THYMAINAKI, 

STRONGYLO, PLAKA, MAKRONISI, 

MIKROS KAI MEGALOS 

ANTHROPOFAGOS, AGIOS MINAS Calonectris diomedea 

    Falco eleonorae 

    

Falco naumanni 

    Larus audouinii 

    Puffinus yelkouan 

GR4120007 SAMOS: ALΤKΗ PSILIS AMMOU Tadorna ferruginea 

GR4120008 SAMOS: OROS KERKIS Buteo rufinus 

    Sylvia rueppelli 

GR4130002 NISIA ANTIPSARA KAI NISIDES 

DASKALIO, MASTROGIORGI, 

PRASONISI, KATO NISI, MESIAKO, 

KOUTSOULIA Calonectris diomedea 

    Falco eleonorae 

    

Phalacrocorax aristotelis 

    Puffinus yelkouan 

GR4130003 VOREIA CHIOS Buteo rufinus 

    Emberiza caesia 

    Emberiza cineracea 

    Falco biarmicus 

GR4130004 NISIDA VENETIKO Falco eleonorae 

GR4210003 VOREIA KARPATHOS KAI SARIA KAI 

PARAKTIA THALASSIA ZONI Hieraaetus fasciatus 

GR4210014 NISIDES PATMOU: PETROKARAVO, 

ANYDROS Falco eleonorae 

GR4210015 NISOS AGATHONISIOU KAI NISIDES: 

PITTA, KATSAGANI, NERONISI, Falco eleonorae 
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STRONGYLI 

    
Larus audouinii 

    

Phalacrocorax aristotelis 

    Puffinus yelkouan 

GR4210016 NISOS LEIPSOI (DYTIKO TMIMA) KAI 

NISIDES: FRAGKOS, MAKRONISI, 

PILAFI, KAPARI, KALAPODIA, MEGALO 

ASPRONISI, MAKRY ASPRONISI, 

KOULOURA, NOTIA ASPRA, SARAKINA, 

PIATO, PSOMOS, STAVRI, LIRA, 

ARETHOUSA, MANOLI Falco eleonorae 

    Larus audouinii 

    

Phalacrocorax aristotelis 

    Puffinus yelkouan 

GR4210017 VOREIODYTIKO TMIMA ARKION KAI 

NISIDES: AGRELOUSA, STRONGYLI, 

SPALATHI, SMINERO, TSOUKA, 

TSOUKAKI, PSATHONISI, KALOVOLOS, 

MAKRONISI, AVAPTISTOS, KOMAROS Falco eleonorae 

    Larus audouinii 

    

Phalacrocorax aristotelis 

    Puffinus yelkouan 

GR4210018 NISIDES LEROU: PIGANOUSA, MEGALO 

GLARONISI, MIKRO GLARONISI, 

LERIKO Falco eleonorae 

    Falco naumanni 

    
Falco peregrinus 

    Larus audouinii 

GR4210019 NISIDES KALYMNOU: EPANO, NERA, 

SARI, TELENDOS Falco eleonorae 

    Falco naumanni 

    
Falco peregrinus 

    Larus audouinii 

GR4210020 NISOI KINAROS KAI LEVITHA KAI 

NISIDES LIADIA, PLAKA, GLAROS, Falco eleonorae 
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MAVRA 

    Larus audouinii 

GR4210021 ANATOLIKO TMIMA ASTYPALAIAS KAI 

NISIDES KOUNOUPOI, FTENO, 

CHONDROPOULO, KOUTSOMYTIS, 

MONI, AGIA KYRIAKI, TIGANI, CHONDRI, 

LIGNO, FOKIONISIA, KATSAGRELI, 

PONTIKOUSSA, OFIDOUSSA, KTENIA Falco eleonorae 

    Larus audouinii 

    

Puffinus yelkouan 

GR4210022 NISOS SYRNA KAI NISIDES MEGALOS 

ADELFOS, MIKROS ADELFOS, 

KATSIKAS, MESONISI, PLAKIDA, 

STEFANIA, NAVAGIO Calonectris diomedea 

    Falco eleonorae 

    

Puffinus yelkouan 

GR4210023 NISIDES KARPATHIOU PELAGOUS: 

MEGALO SOFRANO, SOCHAS, MIKRO 

SOFRANO, AVGO, DIVOUNIA, CHAMILI, 

ASTAKIDONISIA Falco eleonorae 

GR4210024 NISOS TILOS KAI NISIDES: ANTITILOS, 

PELEKOUSA, GAIDOURONISI, 

GIAKOUMIS, AGIOS ANDREAS, 

PRASOUDA, NISI Falco eleonorae 

    

Larus audouinii 

GR4210025 ANATOLIKO TMIMA NISOU SYMIS KAI 

NISIDES KOULOUNDROS, SESKLI, 

TROUMPETO, MARMARAS, 

KARAVALONISI, MEGALONISI, 

GIALESINO, OXEIA, CHONDROS, 

PLATY, NIMOS Larus audouinii 

GR4210026 NISOS CHALKI KAI NISIDES: 

KOLOFONA, PANO PRASOUDA, 

TRAGOUSA, STRONGYLI, AGIOS 

THEODOROS, MAELONISI, ALIMIA, 

KREVVATI, NISAKI Larus audouinii 
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Sylvia rueppelli 

GR4210027 KOS: LIMNI PSALIDI - ALYKI 

Falco naumanni 

    Numenius tenuirostris 

    Tadorna ferruginea 

GR4210028 NISOS KASOS KAI SYMPLEGMA 

KASONISION Falco eleonorae 

    Larus audouinii 

GR4210029 ANATOLIKI RODOS: PROFITIS ILIAS - 

EPTA PIGES - EKVOLI LOUTANI - 

KATERGO, REMA GADOURA - 

CHERSONISOS LINDOU - NISIDES 

PENTANISA KAI TETRAPOLIS, LOFOS 

PSALIDI Buteo rufinus 

    Emberiza caesia 

    

Falco biarmicus 

GR4210030 DYTIKI RODOS: ORI ATTAVYROS & 

AKRAMYTIS, TECHNITI LIMNI 

APOLAKKIAS KAI NISIDES GEORGIOU, 

STRONGYLI, CHTENIES & KARAVOLAS Buteo rufinus 

    Emberiza caesia 

    

Falco biarmicus 

GR4210031 NOTIO AKRO RODOU, PRASONISI, 

YGROTOPOS LIVADI KATTAVIAS Buteo rufinus 

    Emberiza caesia 

GR4210032 NISOS NISYROS KAI NISIDES 
Buteo rufinus 

    Coracias garrulus 

    Emberiza caesia 

    Sylvia rueppelli 

GR4220004 FOLEGANDROS ANATOLIKI MECHRI 

DYTIKI SIKINO KAI THALASSIA ZONI Emberiza caesia 

    Falco peregrinus 

    
Puffinus yelkouan 

GR4220021 NISOS IRAKLEIA, NISOI MAKARES, Falco eleonorae 
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MIKROS KAI MEGALOS AVELAS, NISIDA 

VENETIKO IRAKLEIAS 

    Puffinus yelkouan 

GR4220022 NISOI CHRISTIANA 

Falco eleonorae 

GR4220023 ANAFI: ANATOLIKO KAI VOREIO TMIMA 

KAI GYRO NISIDES Falco eleonorae 

GR4220024 NISOS AMORGOS (VOREIOANATOLIKO 

TMIMA) KAI NISIDES: PSALIDA, 

GRAMVOUSSA, NIKOURIA, MIKRO KAI 

MEGALO VIOKASTRO, KRAMVONISI, 

PETALIDI Larus audouinii 

GR4220025 NISIDES PAROU KAI NOTIA ANTIPAROS 
Falco peregrinus 

    

Larus audouinii 

    Larus cachinnans 

GR4220026 NAXOS: ORI ANATHEMATISTRA, 

KORONOS, MAVROVOUNI, ZAS, 

VIGLATOURI Emberiza caesia 

GR4220027 NISIDES MYKONOU (RINEIA, 

CHTAPODIA, TRAGONISI) Falco eleonorae 

    

Larus audouinii 

GR4220028 ANDROS: KENTRIKO KAI NOTIO TMIMA, 

GYRO NISIDES KAI PARAKTIA 

THALASSIA ZONI Falco eleonorae 

    Phalacrocorax aristotelis 

GR4220029 SERIFOS: PARAKTIA ZONI KAI NISIDES 

SERIFOPOULA, PIPERI KAI VOUS 
Larus audouinii 

GR4220030 DYTIKI MILOS, ANTIMILOS, POLYAIGOS 

KAI NISIDES Falco eleonorae 

GR4220031 VOREIOANATOLIKI TINOS KAI NISIDES 
Falco eleonorae 

GR4220032 VOREIA SYROS KAI NISIDES 
Buteo rufinus 

GR4220033 NISOS GYAROS KAI THALASSIA ZONI Falco eleonorae 

GR4310003 NISOS DIA Falco eleonorae 

GR4310009 KROUSONAS - VROMONERO IDIS Aquila chrysaetos 

    Gyps fulvus 

    Pyrrhocorax pyrrhocorax 

GR4310010 OROS GIOUCHTAS Gyps fulvus 

GR4310011 KORYFI KOUPA (DYTIKI KRITI) Aquila chrysaetos 

    Gyps fulvus 

GR4310012 EKVOLI GEROPOTAMOU MESARAS Plegadis falcinellus 
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GR4310013 ASTEROUSIA ORI (KOFINAS) Falco biarmicus 

    Gypaetus barbatus 

    Sylvia rueppelli 

GR4320009 VOREIOANATOLIKO AKRO KRITIS Falco eleonorae 

    Falco naumanni 

GR4320010 LAZAROS KORYFI - MADARA DIKTIS Aquila chrysaetos 

    Gyps fulvus 

GR4320011 DIONYSADES NISOI Calonectris diomedea 

    Falco eleonorae 

    Falco naumanni 

GR4320013 FARANGI SELINARI - VRACHASI Aquila chrysaetos 

    Gyps fulvus 

GR4320014 NOTIODYTIKI THRYPTI (KOUFOTO) Gypaetus barbatus 

GR4320016 ORI ZAKROU Emberiza caesia 

    Falco peregrinus 

GR4320017 NISOS KOUFONISI, GYRO NISIDES KAI 

NISIDES KAVALLOI Falco eleonorae 

GR4330006 SOROS - AGKATHI - KEDROS Gypaetus barbatus 

    
Gyps fulvus 

    Hieraaetus fasciatus 

GR4330007 KOURTALIOTIKO FARANGI, FARANGI 

PREVELI Gypaetus barbatus 

GR4330008 PRASSANO FARANGI Gyps fulvus 

GR4330009 OROS PSILOREITIS (NOTIODYTIKO 

TMIMA) Aquila chrysaetos 

    Gyps fulvus 

    
Pyrrhocorax pyrrhocorax 

GR4340014 ETHNIKOS DRYMOS SAMARIAS - 

FARANGI TRYPITIS - PSILAFI - 

KOUSTOGERAKO Aquila chrysaetos 

    Falco peregrinus 

    

Pyrrhocorax pyrrhocorax 

GR4340016 METERIZIA AGIOS DIKAIOS - 

TSOUNARA - VITSILIA LEFKON OREON Gypaetus barbatus 

GR4340017 CHERSONISOS GRAMVOUSSAS KAI 

NISIDES IMERI KAI AGRIA 

GRAMVOUSSA, PONTIKONISI Falco eleonorae 

GR4340018 NISIDA AGIOI THEODOROI 
Falco eleonorae 

GR4340019 FARANGI KALLIKRATIS - ARGOULIANO 

FARANGI - OROPEDIO MANIKA 
Sylvia rueppelli 

GR4340020 LIMNI AGIAS (CHANIA) Aythya nyroca 

    
Egretta garzetta 

GR4340021 CHERSONISOS RODOPOU Falco biarmicus 
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GR4340022 LIMNI KOURNA KAI EKVOLI ALMYROU Aythya nyroca 

    Egretta garzetta 

GR4340023 NOTIODYTIKI GAVDOS KAI 

GAVDOPOULA Phalacrocorax aristotelis 
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Παράρηημα ΗI 
Προδιαγραθές και Περιετόμενο Ορνιθολογικών Μελεηών 

Αληηθείκελν ησλ νξληζνινγηθψλ κειεηψλ είλαη ε νξληζνινγηθή αμηνιφγεζε ηεο πεξηνρήο 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ε εθηίκεζε ησλ ελδερφκελσλ 

επηπηψζεσλ ηνπ εμεηαδφκελνπ έξγνπ – δξαζηεξηφηεηαο ζηα είδε ραξαθηεξηζκνχ ηεο 

ΕΔΠ πνπ απαληψληαη ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή θαζψο θαη ζηα ελδηαηηήκαηά ηνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εθηίκεζεο απφ άιια πθηζηάκελα ή ππφ ζρεδηαζκφ έξγα, 

ν ζρεδηαζκφο θαη ε πξφηαζε  κέηξσλ πξφιεςεο θαη ειαρηζηνπνίεζεο  ησλ 

επηπηψζεσλ απηψλ θαη ν θαζνξηζκφο  ησλ κέηξσλ παξαθνινχζεζεο (monitoring) ησλ 

ελδερφκελσλ επηπηψζεσλ  ζην αληηθείκελν  πξνζηαζίαο θαζψο θαη  ηεο  ηήξεζεο  ησλ  

ζρεηηθψλ  πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. 

Ωο πεξηνρή κειέηεο ελφο έξγνπ – δξαζηεξηφηεηαο θαη γηα ηηο απαηηήζεηο ησλ 

αλαθεξνκέλσλ ζην παξφλ Παξάξηεκα, λνείηαη ε έθηαζε ή ην γήπεδν πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ – δξαζηεξηφηεηαο θαζψο επίζεο πεξηνρή αθηίλαο 500 κ. απφ ηα φξηα ηεο ελ 

ιφγσ έθηαζεο ή γεπέδνπ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο.  

Οη  κειέηεο απηέο εθπνλνχληαη απφ επηζηήκνλεο κε απνδεδεηγκέλε γλψζε (βάζεη 

επηζηεκνληθψλ ζπνπδψλ, επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο, έξεπλα θ.ιπ.) θαη  εκπεηξία ζε  

ζέκαηα  πξνζηαζίαο – δηαρείξηζεο νξληζνπαλίδαο. 

Οη Οξληζνινγηθέο Μειέηεο δηαθξίλνληαη ζε:  

 

(Α) Ορνιθολογική Έκθεζη (ΟΔ) 

Ζ κειέηε απηή απνηειεί κηα ζχληνκε εθδνρή ηεο Πξνθαηαξθηηθήο Οξληζνινγηθήο 

Μειέηεο. Πξαγκαηνπνηεί κηα αξρηθή, «πξφρεηξε» θαηαγξαθή ησλ εηδψλ ραξαθηεξηζκνχ 

θαη ησλ ελδηαηηεκάησλ ηνπο ζηελ πεξηνρή κειέηεο, εθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ 

έξγνπ-δξαζηεξηφηεηαο ζε απηά, εμεηάδνληαο ηελ πθηζηάκελε πιεξνθνξία γηα ηελ 

νξληζνπαλίδα ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη ηα ελδηαηηήκαηα πνπ πθίζηαληαη. 

Αλ απφ ηελ παξαπάλσ θαηαγξαθή θαη εθηίκεζε, πξνθχςεη φηη είδε θαη πιεζπζκνί ησλ 

εηδψλ ραξαθηεξηζκνχ θαζψο θαη ηα ελδηαηηήκαηα απηψλ ελδέρεηαη λα επεξεαζηνχλ 

δπζκελψο απφ ην εμεηαδφκελν έξγν –δξαζηεξηφηεηα, ηφηε ζπληάζζεηαη ΠΟΜ, 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2 (α.1)  ηνπ άξζξνπ 4 ηεο παξνχζαο. 

(Β) Προκαηαρκηική Ορνιθολογική Μελέηη (ΠΟΜ) 

Γηα ηελ εθπφλεζε-ζχληαμε ηεο ΠΟΜ απαηηείηαη ζπλδπαζκφο ησλ εμήο εξγαζηψλ: 

Η. Αλάιπζε πθηζηάκελεο πιεξνθνξίαο γηα ηελ νξληζνπαλίδα ηεο πεξηνρήο: 

Ζ πθηζηάκελε δεκνζηεπκέλε θαη αδεκνζίεπηε πιεξνθνξία γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο είηε 

απφ βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο είηε απφ αλζξψπνπο πνπ έρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ 

νξληζνπαλίδα (π.ρ. ηνπηθνχο παξαηεξεηέο νξληζνπαλίδαο, ΜΚΟ, εξεπλεηέο) είλαη ε 

πξψηε θαη επθνιφηεξε πεγή δεδνκέλσλ.  

II. Αμηνιφγεζε  ηεο  πηζαλήο  ζχλζεζεο  ηεο  νξληζνπαλίδαο  ηεο  πεξηνρήο,  κε  βάζε  

ηα ελδηαηηήκαηά ηεο: 

Σα ελδηαηηήκαηα ηεο ππφ κειέηεο πεξηνρήο κπνξνχλ λα παξάζρνπλ ηθαλέο ελδείμεηο 

γηα ηα είδε πνπιηψλ πνπ ελδέρεηαη λα απαληψληαη εθεί. Ζ παξνπζία ζπγθεθξηκέλσλ 

ηχπσλ ελδηαηηεκάησλ, ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη κέζα απφ ράξηεο θάιπςεο –ρξήζεο 

γεο ή ράξηεο νηθνηφπσλ, ζπλδένληαη κε ηελ πηζαλή παξνπζία εηδψλ εμαξηψκελσλ απφ 

ηα ελδηαηηήκαηα απηά. Ζ πιεξνθνξία απηή είλαη ρξήζηκε πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί αλ 



 

44 

ην πξνηεηλφκελν έξγν ζα επεξεάζεη είδε ραξαθηεξηζκνχ. 

ΗΗΗ. Αλαγλσξηζηηθή νξληζνινγηθή έξεπλα πεδίνπ: 

Ζ αλαγλσξηζηηθή νξληζνινγηθή έξεπλα πεδίνπ απαηηείηαη γηα λα ζρεκαηηζηεί κηα γεληθή 

εηθφλα ηεο πεξηνρήο φζνλ αθνξά ζηελ ηνπνγξαθία, ηνπο νηθνηφπνπο, ηα ελδηαηηήκαηα 

θαη ηε ρξήζε απηψλ απφ ηα είδε ραξαθηεξηζκνχ, θαζψο θαη γηα ηα είδε ραξαθηεξηζκνχ 

πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ελ ιφγσ πεξηνρή κειέηεο. ηηο πηζαλέο ρξήζεηο ησλ 

ελδηαηηεκάησλ ζπγθαηαιέγνληαη δξαζηεξηφηεηεο φπσο αλαπαξαγσγή/θψιηαζκα, 

ρξήζε σο κεηαλαζηεπηηθνχ δηαδξφκνπ ή/θαη ζηαζκνχ, δηαρείκαζε, δηαλπθηέξεπζε/ 

μεθνχξαζε θαη ηξνθνιεςία. Δλδείμεηο αμηφινγεο ρξήζεο ηεο πεξηνρήο κειέηεο απφ ηα 

είδε ραξαθηεξηζκνχ ηεο ΕΔΠ, ή ελδείμεηο φηη ην έξγν-δξαζηεξηφηεηα ελδέρεηαη λα 

επηθέξεη επηπηψζεηο ζε απηά ή ζηα ελδηαηηήκαηά ηνπο, ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ζηελ 

εθπφλεζε Δηδηθήο Οξληζνινγηθήο Μειέηεο. 

Γηα ηελ αλαγλσξηζηηθή νξληζνινγηθή έξεπλα πεδίνπ, απαηηείηαη ζπιινγή πξσηνγελψλ 

δεδνκέλσλ γηα ηελ πεξηνρή κειέηεο ζε ζπλδπαζκφ κε πθηζηάκελεο πιεξνθνξίεο απφ 

παιαηφηεξεο νξληζνινγηθέο έξεπλεο-κειέηεο. Ζ ζπιινγή ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

νξληζνινγηθψλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζην πεδίν κειέηεο ζχκθσλα κε ηηο 

δηεζλψο παξαδεθηέο κεζφδνπο.  

Δηδηθφηεξα, γξήγνξεο κέζνδνη νξληζνινγηθήο επηζθφπεζεο, φπσο ε ζάξσζε ηεο 

πεξηνρήο κε επηιεγκέλεο δηαδξνκέο (walkover), κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

δψζνπλ κηα ηδέα γηα ην νξληζνινγηθφ ελδηαθέξνλ κίαο πεξηνρήο. Σέηνηεο κέζνδνη έρνπλ 

σο ζθνπφ ηελ γξήγνξε θαηαγξαθή ηεο παξνπζίαο θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

πνπιηψλ ζε κεγάιεο εθηάζεηο. Γελ πξέπεη  φκσο λα ρξεζηκνπνηνχληαη σο   

ππνθαηάζηαηα πην νινθιεξσκέλσλ κεζφδσλ θαηαγξαθήο ή θαηαγξαθψλ απφ 

επνπηηθά ζεκεία, πνπ εθαξκφδνληαη ζε κηα πιήξε Δηδηθή Οξληζνινγηθή Μειέηε ή φηαλ 

είλαη γλσζηφ εθ ησλ πξνηέξσλ φηη ζηελ πεξηνρή κειέηεο απαληψληαη ζεκαληηθά είδε. 

Ζ κέζνδνο ηεο ζάξσζεο κηαο πεξηνρήο κε επηιεγκέλεο δηαδξνκέο, αλ θαη κνηάδεη κε ηε 

κέζνδν ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ  δσλψλ  (line  transects), έρεη ηε δηαθνξά φηη κε  απηή 

δελ θαηαγξάθνληαη κφλν πνπιηά αιιά θαη νηηδήπνηε άιιν είλαη πηζαλφ λα έρεη 

νξληζνινγηθφ ελδηαθέξνλ (δει. ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ηνπίνπ φπσο ιίκλεο, 

ζπζηάδεο δέλδξσλ, θπηνθξάθηεο). Δπνκέλσο, νη δηαζρηδφκελεο δηαδξνκέο ζα πξέπεη 

λα ζρεδηάδνληαη πξνζεθηηθά, ψζηε λα κεγηζηνπνηείηαη ε θάιπςε ηεο πεξηνρήο κειέηεο. 

Δπηπιένλ, νη πεξηνδηθέο ζηάζεηο γηα νπηηθή ή αθνπζηηθή αλίρλεπζε πνπιηψλ, 

απνηεινχλ κέξνο ηεο κεζφδνπ. Ζ κέζνδνο ζα κπνξνχζε λα ζπλδπαζηεί κε ηε ρξήζε 

ζπληεηκεκέλσλ ρξνληθά (π.ρ. 1 ψξαο) ζαξψζεσλ απφ επνπηηθά ζεκεία (Vantage 

Point watches). 

Αλ απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ, πξνθχςεη φηη είδε θαη 

πιεζπζκνί ησλ εηδψλ ραξαθηεξηζκνχ θαζψο θαη ηα ελδηαηηήκαηα απηψλ ελδέρεηαη λα 

επεξεαζηνχλ δπζκελψο απφ ην εμεηαδφκελν έξγν –δξαζηεξηφηεηα, ηφηε ζπληάζζεηαη 

ΔΟΜ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 1(β.1) θαη 1(β.2) ηνπ άξζξνπ 4 

ηεο παξνχζαο. 

(Γ) Διδική Ορνιθολογική Μελέηη (ΔΟΜ) 

Ζ  Δηδηθή  Οξληζνινγηθή  Μειέηε  (ΔΟΜ) πεξηιακβάλεη εθηεηακέλε νξληζνινγηθή 

έξεπλα, πξν ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ιεπηνκεξέο ζρέδην γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ πιεζπζκψλ θαη ηεο θαηαλνκήο ησλ εηδψλ πηελψλ κεηά ηελ 

θαηαζθεπή, θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ πξνζέγγηζε 

BACI (Before – After- Control- Impact), θαζψο επίζεο θαη έξεπλεο εζηηαζκέλεο ζηε 
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ρξήζε ηεο πεξηνρήο απφ ηα επαίζζεηα είδε. 

Ζ Δηδηθή Οξληζνινγηθή Μειέηε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηξεηο θχξηεο ελφηεηεο: 

1) Οξληζνινγηθή έξεπλα θαη ζπκπεξάζκαηα – απνηειέζκαηα απηήο  

2) Δθηίκεζε επηπηψζεσλ ηνπ έξγνπ ή δξαζηεξηφηεηαο ζηα είδε ραξαθηεξηζκνχ θαη 

ζηα ελδηαηηήκαηά ηνπο θαη 

3) Πξνηεηλφκελα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ θαη κέηξα παξαθνινχζεζεο 

σο αθνινχζσο: 

Οξληζνινγηθή έξεπλα θαη ζπκπεξάζκαηα – απνηειέζκαηα απηήο: 

Ζ αθνινπζνχκελε κεζνδνινγία θαζψο θαη ε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο εμαξηψληαη απφ ηελ 

ηνπνζεζία, ηα είδε ραξαθηεξηζκνχ, ηα ελδηαηηήκαηά ηνπο, ηελ επαηζζεζία θαη ζεκαζία 

ηνπο απφ άπνςεο δηαηήξεζεο, θαζψο θαη απφ ην κέγεζνο/επηπηψζεηο ηνπ 

εμεηαδφκελνπ έξγνπ-δξαζηεξηφηεηαο. Με βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα πξνζδηνξίδνληαη 

θαη αλαθέξνληαη ζηελ εθπνλνχκελε ΔΟΜ, ε αθνινπζνχκελε κεζνδνινγία θαζψο θαη ε 

δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ιακβαλνκέλσλ ππφςε θαη’ ειάρηζηνλ θαη ησλ αθνινχζσλ: 

 Οη έξεπλεο ζπζηήλεηαη λα πηνζεηνχλ ηελ κέζνδν Πξηλ-Μεηά, Έιεγρνο-Δπίπησζε 

(BACI, Before-After Control-Impact) 

 Ζ εθηίκεζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζην 12-κελε έξεπλα πεδίνπ  

πξνθεηκέλνπ  λα  πξνζδηνξηζηνχλ  ηα  δεδνκέλα  αλαθνξάο  γηα  φια ηα είδε 

ραξαθηεξηζκνχ  πνπ  είλαη  παξφληα  ζηελ πεξηνρή κειέηεο θαηά  ηε  δηάξθεηα  

ελφο  εηήζηνπ  θχθινπ. Ζ εηήζηα δηάξθεηα ησλ νξληζνινγηθψλ θαηαγξαθψλ 

πξέπεη λα θαιχπηεη ηνπιάρηζηνλ 40 εκέξεο πεδίνπ, θαηαλεκεκέλεο ζηηο 

πεξηφδνπο ηνπ έηνπο θαηά ηηο νπνίεο αλακέλεηαη ε ζνβαξφηεξε ρξήζε ηνπ 

ρψξνπ απφ ηα είδε ραξαθηεξηζκνχ ηεο πεξηνρήο κειέηεο. ην πιαίζην απηφ, 

εάλ ε πεξηνρή δηεξεπλάηαη γηα κεηαλαζηεπηηθά είδε, νη παξαηεξήζεηο ζα πξέπεη 

λα πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ 10-15 εκέξεο πεδίνπ ηελ άλνημε θαη ην 

θζηλφπσξν γηα θάιπςε ηεο κεηαλάζηεπζεο, 7-10 αθφκε εκέξεο γηα 

επηβεβαίσζε ηεο ρξήζεο ηνπ ρψξνπ απφ αλαπαξαγφκελα θαη 5-10 εκέξεο γηα 

θαηαγξαθή ηεο ρξήζεο απφ δηαρεηκάδνληα είδε. Ζ έξεπλα πεδίνπ πξέπεη λα 

δψζεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαλνκή ησλ εηδψλ ραξαθηεξηζκνχ ζηελ πεξηνρή 

κειέηεο θαη ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο, θαζψο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηνπο 

πιεζπζκνχο ηνπο, ηελ έληαζε ησλ κεηαθηλήζεσλ, ην χςνο θαη ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ ησλ πηήζεσλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Νπρηεξηλέο 

θαηαγξαθέο, κε ρξήζε εμνπιηζκνχ λπθηεξηλήο φξαζεο γηα θνληηλέο 

παξαηεξήζεηο θαη φηαλ είλαη εθηθηφ ξαληάξ, δηεμάγνληαη φηαλ ζεκαληηθνί 

αξηζκνί λπρηφβησλ εηδψλ (πηελψλ αιιά θαη λπρηεξίδσλ) είλαη πηζαλφ λα 

επεξεαζηνχλ. Ζ αξκφδηα ππεξεζία είλαη δπλαηφλ, γηα ηα είδε πνπ εκθαλίδνπλ 

ζεκαληηθέο εηήζηεο δηαθπκάλζεηο ζε αξηζκφ θαη θαηαλνκή, κεηά ηελ ππνβνιή 

ηεο 12-κελεο ΔΟΜ ζηα πιαίζηα ηεο ΜΠΔ λα δεηά εθπφλεζε ηεο έξεπλαο γηα 

έλα αθφκα έηνο. Ζ ζπλέρηζε ηεο έξεπλαο δελ θσιχεη ηελ εμέηαζε ηεο ΔΟΜ θαη 

ηελ έθδνζε ηεο ΔΠΟ. Δάλ θαηά ην επηπιένλ έηνο ππάξμνπλ ζεκαληηθά 

επξήκαηα, ηξνπνπνηείηαη θαηάιιεια ε ΔΠΟ. 

 Ο ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο ζα πξέπεη λα πξνβιέπεη ηε ζπγθέληξσζε επαξθψλ 

δεδνκέλσλ γηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε. Ζ έληαζε ηεο δεηγκαηνιεςίαο κπνξεί λα 

απμάλεη ζε πεξηφδνπο ηδηαίηεξνπ ελδηαθέξνληνο, φπσο γηα παξάδεηγκα γηα ηα 

αξπαθηηθά πηελά ε πεξίνδνο αλαπαξαγσγήο θαη γηα ηα δηεξρφκελα παξπδάηηα 
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ε κεηαλαζηεπηηθή πεξίνδνο. Πην καθξφρξνλα πξνγξάκκαηα παξαθνινχζεζεο 

απαηηνχληαη γηα ηελ αλίρλεπζε βαζκηαίσλ ή ζπζζσξεπηηθψλ κεηαβνιψλ, 

ηδηαίηεξα ζε είδε πνπ έρνπλ κεγάιν πξνζδφθηκν ρξφλν δσήο (π.ρ. αεηνί). Δίλαη 

επίζεο ζεκαληηθφ λα κπνξνχλ λα δηαθξίλνληαη νη βξαρππξφζεζκεο απφ ηηο 

καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο, ψζηε λα πξνζδηνξίδεηαη επαξθψο ε αλάγθε γηα 

ζπλέρηζε ηεο παξαθνινχζεζεο θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ γηα αξθεηά 

ρξφληα. Ζ δηάξθεηα θαη ε θιίκαθα ηεο παξαθνινχζεζεο ζα εμαξηεζνχλ απφ ηηο 

πεξηνδηθέο αλαζεσξήζεηο κε βάζε ηνπο πνζνηηθνχο θαη πνηνηηθνχο ζηφρνπο 

πνπ έρνπλ ηεζεί. Γηα παξάδεηγκα, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα 

απαηηείηαη ζπλερήο παξαθνινχζεζε ππνθείκελε ζε πεξηνδηθέο αλαζεσξήζεηο, 

κε κηθξφηεξε έληαζε κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ή κε ελαιιαζζφκελε έληαζε 

κεηαμχ εηψλ. 

 Δλψ ε νξληζνινγηθή έξεπλα εθηείλεηαη ζηελ πεξηνρή κειέηεο, ν βαζκφο 

ιεπηνκέξεηαο ηεο έξεπλαο απηήο κπνξεί λα πνηθίιεη. Γηα λα εμαιεηθζεί ην 

ζθάικα πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ ππνθεηκεληζκφ ηνπ παξαηεξεηή (observer 

bias), θαηά ηελ ραξηνγξάθεζε ησλ δηαδξνκψλ πηήζεο ησλ πνπιηψλ ζα πξέπεη 

λα πινπνηείηαη έξεπλα απφ επνπηηθά ζεκεία (VP survey), ζε πεξηνρή πνπ λα 

ππεξθαιχπηεη ειαθξψο ηνλ ρψξν εγθαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ, ι.ρ. θαηά 200 

κέηξα πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο. Έμσ απφ ην ρψξν ηνπ έξγνπ, ε αλάγθε είλαη 

ιηγφηεξν έληνλε θαη αθνξά ζην λα πξνζδηνξηζηνχλ νη ζέζεηο θσιηάζκαηνο ησλ 

επαίζζεησλ εηδψλ, θαζψο θαη νη αξηζκνί ησλ πηελψλ πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεαζηνχλ ελψ ρξεζηκνπνηνχλ ή δηέξρνληαη απφ ην ρψξν ηνπ έξγνπ. 

Δθηίκεζε επηπηψζεσλ ηνπ έξγνπ ζηα είδε ραξαθηεξηζκνχ θαη ζηα ελδηαηηήκαηά ηνπο 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ζπιιερζνχλ επαξθή δεδνκέλα, κπνξεί λα γίλεη εθηίκεζε ηεο 

ζνβαξφηεηαο ησλ επηπηψζεσλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ απφ ην έξγν θαη λα ηεθκεξησζεί 

εάλ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηνλ πιεζπζκφ ησλ εηδψλ ραξαθηεξηζκνχ θαη ησλ 

ελδηαηηεκάησλ ηνπο. 

Ζ ζεκαζία ηεο επίπησζεο βαζίδεηαη ζε δηάθνξεο παξακέηξνπο, νη πην νπζηψδεηο εθ 

ησλ νπνίσλ είλαη νη εμήο: 

 Δπαηζζεζία ηνπ ρψξνπ 

 Μέγεζνο ηεο επίπησζεο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ, απαξηίδεηαη 

απφ ζπλδπαζκφ παξακέηξσλ, φπσο: 

o είδνο ηεο επίπησζεο, 

o έθηαζε ηεο επίπησζεο, 

o δηάξθεηα ηεο επίπησζεο, 

o έληαζε ηεο επίπησζεο, 

o ρξνληθή ζπγθπξία ηεο επίπησζεο, θαη 

o πηζαλφηεηα εθδήισζεο ηεο επίπησζεο. 

 Αζξνηζηηθά απνηειέζκαηα 

Σα παξαπάλσ ζεκαίλνπλ φηη ν θαζνξηζκφο ηεο ζεκαληηθφηεηαο κηαο επίπησζεο δελ 

είλαη πξνθαζνξηζκέλνο θαη κπνξεί λα δηαθέξεη απφ έξγν ζε έξγν. Ο ζπλδπαζκφο 

πιεξνθνξηψλ φισλ ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ ζα ππνδείμεη εάλ ε επίπησζε ηνπ 

έξγνπ ζηα είδε ραξαθηεξηζκνχ θαη ζηα ελδηαηηήκαηά ηνπο είλαη πηζαλφλ λα είλαη 
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«ζεκαληηθή». 

Παξαδείγκαηα εηδψλ επηπηψζεσλ πνπ κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθέο είλαη ηα αθφινπζα: 

 αιιαγέο ζηε ζπλεθηηθφηεηα ηνπ ρψξνπ (π.ρ. δεκηνπξγία ελφο εκπνδίνπ κεηαμχ 

δχν ηκεκάησλ ηεο πεξηνρήο ή έκκεζε αιιαγή ζηα θπζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πεξηβάιινληνο ή ησλ βηνηφπσλ ηνπ ρψξνπ) 

 κείσζε ηεο έθηαζεο ησλ δηαζέζηκσλ ελδηαηηεκάησλ ησλ πηελψλ, εληφο ή εθηφο 

ηνπ ρψξνπ θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ 

 άκεζε ή έκκεζε ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή ησλ 

ελδηαηηεκάησλ εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ 

 ζπλερήο πξφθιεζε φριεζεο ζε είδε θαη ελδηαηηήκαηα 

 αιιαγέο ζηε δνκή ηεο βηνθνηλφηεηαο (ζχλζεζε ησλ εηδψλ) 

 άκεζε ή έκκεζε δεκία ζην κέγεζνο, ηα  ραξαθηεξηζηηθά  ή  ηελ  αλαπαξαγσγηθή 

επηηπρία ησλ πιεζπζκψλ πηελψλ πνπ βξίζθνληαη ζην ρψξν 

 αχμεζε ηεο εππάζεηαο ησλ πιεζπζκψλ πηελψλ ζηηο επηπηψζεηο άιισλ 

δηαηαξαρψλ ή κε άιια ιφγηα κείσζε ηεο δπλαηφηεηαο πξνζαξκνγήο ηνπο ζε 

άιιεο εμσηεξηθέο δηαηαξαρέο (π.ρ. ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή). 

Πξνηεηλφκελα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ θαη κέηξα παξαθνινχζεζεο  

Μέηξα αληηκεηψπηζεο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε ηξεηο θάζεηο. ηελ πξψηε θάζε 

θαηά ην ζρεδηαζκφ  ηνπ  έξγνπ,  ηα  κέηξα  αληηκεηψπηζεο  εζηηάδνπλ  ζηε  κείσζε  ησλ  

πηζαλψλ επηπηψζεσλ πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ (κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηελ 

απφξξηςε κηαο ζέζεο ιφγσ πνιχ ζεκαληηθψλ κε αλαζηξέςηκσλ αξλεηηθψλ 

επηπηψζεσλ ζηα είδε ραξαθηεξηζκνχ, ή /θαη ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ). Ζ 

πξνζεθηηθή επηινγή  ηεο  πεξηνρήο  εγθαηάζηαζεο,  καδί  κε  ηνλ  θαηάιιειν  

ζρεδηαζκφ  ησλ  δξφκσλ πξφζβαζεο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ζεκαληηθά ηηο πηζαλέο 

επηπηψζεηο. 

Ζ δεχηεξε θάζε είλαη θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ, φπνπ ν πξνζεθηηθφο 

ζρεδηαζκφο απνηξέπεη ηελ θαηαζηξνθή ζεκαληηθψλ ελδηαηηεκάησλ θαη κεηψλεη ηελ 

φριεζε γηα ηα είδε ραξαθηεξηζκνχ, κε πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ ηελ θαηάιιειε 

πεξίνδν ηνπ έηνπο θαη καθξηά απφ επαίζζεηεο πεξηνρέο. 

Ζ ηξίηε θάζε είλαη θαηά ην ζηάδην ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, νπφηε κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ κε πξνβιεπφκελεο απφ ηηο αξρηθέο κειέηεο θαηαζηάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ κε πξφζζεηα κέηξα. 

Σα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε δχν γεληθέο 

θαηεγνξίεο: 

1.   εθαξκνγή κέηξσλ θαιήο πξαθηηθήο (best practice measures), 

2.   επηπξφζζεηα κέηξα αληηκεηψπηζεο, πνπ εθαξκφδνληαη θαηά πεξίπησζε θαη 

ζηνρεχνπλ ζην λα κεηψζνπλ ηηο επηπηψζεηο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

ηα κέηξα θαιήο πξαθηηθήο πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα (ζχκθσλα κε ηηο 

θαηεπζχλζεηο ηεο RSPB): 

1. απνθπγή ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ έξγνπ εληφο ζεκαληηθψλ πξνζηαηεπφκελσλ θαη 

επαίζζεησλ πεξηνρψλ, 
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2. εθαξκνγή θαηάιιεισλ ηερληθψλ θαη κεζφδσλ θαηαζθεπήο γηα ηελ πξνζηαζία 

επαίζζεησλ ελδηαηηεκάησλ, 

3. φηαλ ηειεηψζεη ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο, νη πεξηηηνί δξφκνη ζα πξέπεη λα 

θιείζνπλ, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηεί ε πξφζβαζε ζηελ πεξηνρή, 

4. παξνρή ιεπηνκεξνχο πιεξνθφξεζεο ζηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ θαηαζθεπή, εηδηθά 

γηα ηηο επαίζζεηεο ζέζεηο, 

5. εθαξκνγή ελφο ζαθνχο θαη ιεπηνκεξνχο πξνγξάκκαηνο πεξηβαιινληηθήο 

παξαθνινχζεζεο, θαζνξηζκέλνπ κέζα απφ ηε δηαδηθαζία πεξηβαιινληηθήο 

αδεηνδφηεζεο, θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, 

6. ζπγρξνληζκφο ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ απνθπγή πινπνίεζήο ηνπο ζε επαίζζεηεο γηα 

ηα πηελά ρξνληθέο πεξηφδνπο (π.ρ. πεξίνδνο αλαπαξαγσγήο), 

7. εθαξκνγή κέηξσλ αλαβάζκηζεο ησλ ελδηαηηεκάησλ ησλ εηδψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ πεξηνρή. 

Με πξνζεθηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ θαιψλ πξαθηηθψλ κπνξνχλ λα 

απνθεπρζνχλ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Όηαλ φκσο, ηα 

παξαπάλσ κέηξα δελ απνηξέπνπλ ηνπο θηλδχλνπο αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ, ηφηε ζα 

πξέπεη λα ζπληάζζεηαη έλα ζρέδην απνηξνπήο ή ειαρηζηνπνίεζεο ησλ επηπηψζεσλ 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζηα ελδηαηηήκαηα ηεο πεξηνρήο θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο 

ηνπ, ην νπνίν θαηά πεξίπησζε λα πξνβιέπεη θαη δξάζεηο απνθαηάζηαζεο ησλ 

ελδηαηηεκάησλ. 

Γηα θάζε πξνηεηλφκελν κέηξν αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ είλαη απαξαίηεην λα 

εμαζθαιίδνληαη ηα εμήο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2001): 

 ηεθκεξίσζε γηα ηε δπλαηφηεηα πινπνίεζήο ηνπ θαη απφ πνηφλ, 

 ηεθκεξίσζε ηνπ βαζκνχ αμηνπηζηίαο φζνλ αθνξά ζηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα, 

 ρξνλνδηάγξακκα εθαξκνγήο ηνπ, θαη 

 ηεθκεξίσζε γηα ηνλ ηξφπν παξαθνινχζεζεο, ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

κέηξνπ αιιά θαη ηεο δπλαηφηεηαο έγθαηξεο αλαγλψξηζεο ελδερφκελεο 

απνηπρίαο ηνπ θαη ηνπ ηξφπνπ επαλφξζσζεο ηεο ελδερφκελεο απνηπρίαο. 

Όπνηε πξνηείλνληαη κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ, ζα πξέπεη λα 

κπνξεί λα εθηηκεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Γηα θάζε κέηξν αληηκεηψπηζεο 

απαηηείηαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ ηξφπνπ παξαθνινχζεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηνπ 

έλαληη πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ θαζψο θαη εθπφλεζε ελαιιαθηηθνχ ζρεδηαζκνχ ζε 

πεξίπησζε απνηπρίαο επίηεπμεο ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ ζηφρσλ. 

Δθφζνλ απνθαζηζηεί ε αδεηνδφηεζε ελφο έξγνπ είλαη απαξαίηεην λα εθαξκφδεηαη έλα 

πξνθαζνξηζκέλν πξφγξακκα πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο θαηά ηε θάζε 

ιεηηνπξγίαο ηνπ γηα ηνπιάρηζηνλ 3 ρξφληα. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα είλαη ν 

έιεγρνο ηεο αθξίβεηαο ησλ πξνβιέςεσλ ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθψλ Δπηπηψζεσλ 

θαη λα θαζνξηζηεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ. Δπνκέλσο, ε πεξηβαιινληηθή 

παξαθνινχζεζε ζα πξνζδηνξίζεη πνηεο είλαη νη πξαγκαηηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ 

θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. Θα παξάζρεη πνζνηηθά δεδνκέλα πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ επηπηψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη 

ησλ αζξνηζηηθψλ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινχζεζεο ζα 
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απνηππψλνληαη ζε εηήζηεο εθζέζεηο πξνο ηελ ΟΔΕΔΠ, πνπ ζα ηα αμηνινγεί θαη ζα 

ζπζηήλεη, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα ππεξεζία γηα ηε Γηαρείξηζε ηνπ Φπζηθνχ 

Πεξηβάιινληνο θαη ηελ αξκφδηα Γαζηθή ππεξεζία ηνπ ΤΠΔΚΑ, ηελ εθαξκνγή ηπρφλ 

πξφζζεησλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ, πνπ δελ είραλ αξρηθψο 

πξνβιεθζεί. 

Όπσο θαη ζηελ ΔΟΜ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ΜΠΔ, ν ηχπνο θαη ην κέγεζνο ησλ εξεπλψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ, 

εμαξηψληαη απφ πνιιέο παξακέηξνπο, φπσο ε επαηζζεζία ηεο πεξηνρήο, ε 

ζεκαληηθφηεηα ησλ επηπηψζεσλ θαζψο θαη απφ θάζε άιιν κε πξνβιέςηκν παξάγνληα 

κπνξεί λα πξνθχςεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο. ηφρνο ηεο παξαθνινχζεζεο 

πξέπεη λα είλαη ε θαηαγξαθή ησλ ελδερφκελσλ κεηαβνιψλ ζηελ ππθλφηεηα, ζηελ 

επνρηθή αθζνλία, ζηνπο ξπζκνχο δηέιεπζεο θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ πηελψλ. 

ην πιαίζην ελφο ηδαληθνχ ζρεδηαζκνχ ε πξνζέγγηζε BACI ζα πξέπεη λα έρεη μεθηλήζεη 

πξηλ ηε θάζε  θαηαζθεπήο   θαη   πξέπεη   λα   δηεμάγεηαη   κε   ηηο   πςειφηεξεο   

δπλαηέο   πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ ηα νξληζνινγηθά 

δεδνκέλα πξηλ θαη κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. 
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Άρθρο 25 

Κάζε δηάηαμε πνπ αληίθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο απφθαζεο ή αλάγεηαη ζε 

ζέκαηα πνπ ξπζκίδνληαη απφ απηήλ, θαηαξγείηαη. 

 

Άρθρο 26 

Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο απφθαζεο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. 

Ζ απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

                                                                          Αζήλα       …./../2010 

 

             

ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ   

ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ 
 
 
 

ΗΩΑΝΝΖ ΡΑΓΚΟΤΖ 
 
             

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 
 

 
 
 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ                                                
 

       
 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & 
ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ 

 
 
 
 

ΜΗΥΑΛΖ ΥΡΤΟΥΟΪΓΖ 
 
 
                    

 
 
 
 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ 
ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ 

 
 
 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ ΜΠΗΡΜΠΗΛΖ 
 
 

          
ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ 

ΣΡΟΦΗΜΩΝ 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΚΑΝΓΑΛΗΓΖ 

 


