ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ
«Θαηαγξαθή ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ ηεο ρψξαο θαη
θαζνξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο»

Έρνληαο ππφςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3937/2011 (Α΄60) «Γηαηήξεζε ηεο
βηνπνηθηιφηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 13 παξ. 3 θαη
20 παξ. 6 απηνχ.
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.Γ 191/1974 (Α΄ 350) «Θχξσζε ηεο ζχκβαζεο
γηα ηνπο πγξνηφπνπο δηεζλνχο ζεκαζίαο εηδηθά σο βηνηφπσλ ησλ πδξφβησλ
πνπιηψλ - χκβαζε Ρακζάξ».
3. Σηο δηαηάμεηο ηεο Θ.Τ.Α 33318/3028/1998 (Β΄ 1289) «Θαζνξηζκφο
κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ
(ελδηαηηεκάησλ) θαζψο θαη ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο», φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Θ.Τ.Α 14849/853/2008 (Β΄ 645).
4. Σηο δηαηάμεηο ηεο Τ.Α 414985/1985 «Κέηξα δηαρείξηζεο ηεο άγξηαο
πηελνπαλίδαο», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Θ.Τ.Α
37338/1807/Δ.103/2010 (Β΄ 1495) «Θαζνξηζκφο κέηξσλ θαη δηαδηθαζηψλ
γηα
ηε
δηαηήξεζε
ηεο
άγξηαο
νξληζνπαλίδαο
θαη
ησλ
νηθνηφπσλ/ελδηαηηεκάησλ ηεο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
Οδεγίαο 79/409/ΔΟΘ».
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3199/2003 (Α΄ 280) «Πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε
ησλ πδάησλ – Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΘ».
6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 1335/1983 (Α΄ 32) «Θχξσζε Γηεζλνχο
χκβαζεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο δσήο θαη ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο ηεο Δπξψπεο».
7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ πξσηνθφιινπ ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο ηεο
Βαξθειψλεο «Πεξί ησλ εηδηθά πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ ηεο Κεζνγείνπ»,
φπσο θπξψζεθε κε ην Λ. 1634/86 (Α΄ 104).
8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ.Γ 86/1969 (Α΄ 7) «Πεξί Γαζηθνχ Θψδηθνο», φπσο
ηζρχεη.
9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 996/1971 (Α΄ 71) «Πεξί αληηθαηαζηάζεσο θαη
ζπκπιεξψζεσο ηνπ Γαζηθνχ Θψδηθα».
10.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2204/1994 (Α΄ 59) «Θχξσζε χκβαζεο
Βηνινγηθήο Πνηθηιφηεηαο».
11.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ. 3044/2002 (Α΄ 197) «Κεηαθνξά
ζπληειεζηή δφκεζεο θαη ξπζκίζεηο άιισλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ».
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12.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2742/1999 (Α΄ 207) «Υσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο
θαη αεηθφξνο αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα ησλ άξζξσλ 15,
16 θαη 17 απηνχ.
13.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 148/2009 (Α΄190) «Πεξηβαιινληηθή επζχλε
γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκηψλ ζην πεξηβάιινλ –
Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2004/35/ΔΘ…θ.ι.π».
14.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ 189/2009 (Α΄ 221) «Θαζνξηζκφο
θαη αλαθαηαλνκή ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Τπνπξγείσλ».
15.Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 185/2009 (Α΄ 213) «Αλαζχζηαζε ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ θ.ι.π».
16.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ θψδηθα λνκνζεζίαο γηα ηελ
Θπβέξλεζε θαη ηα Θπβεξλεηηθά φξγαλα, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην
ηνπ Π.Γ 63/2005 (Α΄ 98).
17.Σελ ππ’ αξηζκ. 2876/2009 (Β΄ 2234) Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ
«Αιιαγή ηίηινπ Τπνπξγείσλ».
18. Σελ ππ’ αξηζκ. Οηθ. 160628/1087/3.5.2011 απφθαζε ηνπ Γεληθνχ
Γηεπζπληή Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Θιηκαηηθήο Αιιαγήο κε ηελ νπνία ζεσξήζεθε ν Θαηάινγνο ησλ Κηθξψλ
Λεζησηηθψλ Τγξνηφπσλ ηεο ρψξαο πνπ θαηαξηίζζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε
Πεξηβάιινληνο.
19.Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο,
πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ην χςνο ηεο
νπνίαο δελ κπνξεί λα θαζνξηζηεί, ε νπνία ζα θαιπθζεί είηε απφ εζληθνχο
πφξνπο, είηε απφ ζπγρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
πξνγξάκκαηα, ζην πιαίζην ησλ πηζηψζεσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηηο δξάζεηο
θαη ελέξγεηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ δηάηαγκα θαη εηδηθφηεξα ζηα
άξζξα 2, 3, θαη 4 απηνχ, απνθαζίδνπκε:

Άρθρο 1
Θαηάινγνο Κηθξψλ Λεζησηηθψλ Τγξνηφπσλ
Δγθξίλεηαη ν Θαηάινγνο ησλ Κηθξψλ Λεζησηηθψλ Τγξνηφπσλ ηεο ρψξαο,
φπσο ζεσξήζεθε απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Πεξηβάιινληνο ηνπ Τπνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο, ζχκθσλα κε ηελ
παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Λ. 3937/2011 (Α΄60). ην Παξάξηεκα Α
θαηαγξάθνληαη νη πγξφηνπνη ηνπ Θαηαιφγνπ θαηά ζέζε θαη έθηαζε θαη ζην
Παξάξηεκα Β απεηθνλίδνληαη ηα φξηά ηνπο ζε ραξηνγξαθηθά ππφβαζξα ηεο
ΘΣΖΚΑΣΟΙΟΓΗΟ ΑΔ.
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Άρθρο 2
Υξήζεηο, δξαζηεξηφηεηεο, κέηξα, φξνη θαη πεξηνξηζκνί
πξνζηαζίαο θαη δηαρείξηζεο
1. Οη δξαζηεξηφηεηεο εληφο ησλ νξίσλ ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ
πγξνηφπσλ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Β ηνπ παξφληνο,
πξέπεη λα ζηνρεχνπλ ηδίσο :
(α) ηε δηαρείξηζε, απνθαηάζηαζε θαη αλάδεημε ησλ πγξνηνπηθψλ
εθηάζεσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο.
(β) ηε δεκηνπξγία ππνδνκψλ γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηε δηαηήξεζε ησλ
πγξνηφπσλ, φπνπ απαηηείηαη.
(γ) ηελ ελεκέξσζε θαη δηαθίλεζε ησλ επηζθεπηψλ.
2. Γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ πεξηπηψζεσλ (α) θαη (β) ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, εθπνλείηαη πεξηβαιινληηθή έθζεζε θαη
ηεξείηαη ε δηαδηθαζία ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο, βάζεη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ Θεθαιαίνπ Γ, ηεο Θνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο
11014/703/Φ104/2003 (Β΄ 332). Αξκφδηνο γηα ηελ έγθξηζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ
φξσλ
είλαη
ν
Πξντζηάκελνο
ηεο
Γηεχζπλζεο
Πεξηβάιινληνο ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.
3. Δληφο ησλ νξίσλ ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ, φπσο απηά
θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα Β ηνπ παξφληνο, απαγνξεχνληαη:
(α) Οη εξγαζίεο δφκεζεο θαη εηδηθφηεξα ε αλέγεξζε νπνηαζδήπνηε
κφληκεο ή πξνζσξηλήο θαηαζθεπήο πνπ δελ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ
πξνζηαζία θαη δηαηήξεζή ηνπο, ηελ επηζηεκνληθή παξαθνινχζεζε ηεο
θαηάζηαζεο δηαηήξεζήο ηνπο θαη ηελ πεξηβαιινληηθή ελεκέξσζε ησλ
επηζθεπηψλ,
(β) Ζ δηάλνημε νδηθνχ δηθηχνπ,
(γ) H αθαίξεζε θπζηθήο βιάζηεζεο. Δπηηξέπνληαη θαη’ εμαίξεζε νη
παξεκβάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ απνθαηάζηαζε ή/θαη ζηε δηαρείξηζε
ησλ πγξφηνπσλ, ζην πιαίζην εθαξκνγήο εγθεθξηκέλσλ δηαρεηξηζηηθψλ
ζρεδίσλ,
(δ) Οη απνμεξάλζεηο θαη ηα απνζηξαγγηζηηθά έξγα,
(ε) Οη επηρσκαηψζεηο,
(ζη) Ζ απφξξηςε ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ,
(δ) Ζ εηζαγσγή μεληθψλ εηδψλ παλίδαο θαη ρισξίδαο,
(ε) Οη εμνξχμεηο αδξαλψλ θαη άιισλ πιηθψλ,
(ζ) Ζ επέθηαζε ησλ θαιιηεξγεηψλ,
(η) Ζ βφζθεζε, εθηφο αλ απφ εηδηθή κειέηε πξνθχπηεη φηη ζρεηίδεηαη κε ηε
δηαρείξηζε ηνπ πγξνηφπνπ,
(ηα) Ζ αιηεία θαη νη ηρζπνθαιιηέξγεηεο
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(ηβ) Οη ακκνιεςίεο εθηφο αλ απφ εηδηθή κειέηε, πξνθχπηεη φηη ζρεηίδνληαη
κε ηε δηαρείξηζε ηνπ πγξνηφπνπ.

Άρθρο 3
Γεληθέο δηαηάμεηο
1. Οη πθηζηάκελεο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο δηαηεξνχλ ηε ρξήζε ηνπο
ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη εθάζηνηε θαιιηεξγεηέο απηψλ απνδεδεηγκέλα
ρξεζηκνπνηνχλ θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ ιηπάζκαηα θαη θπηνθάξκαθα, ηα
νπνία είλαη εγθεθξηκέλα απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ. Δληφο δηεηίαο απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο
ηνπ παξφληνο, νη εθηάζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ νξηνζεκαίλνληαη ζε
ραξηνγξαθηθά ππφβαζξα κε επζχλε ηεο Γηεχζπλζεο Αγξνηηθψλ Τπνζέζεσλ
ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.
2. Ζ πξφζβαζε ζηηο θαιιηεξγνχκελεο εθηάζεηο επηηξέπεηαη κφλν απφ ηηο
πθηζηάκελεο αγξνηηθέο νδνχο.
3. Θαηφπηλ εηδηθήο κειέηεο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ εμαηξεηηθνί, επαξθψο
ηεθκεξησκέλνη ιφγνη πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο, είλαη δπλαηφλ λα
επηηξέπνληαη εληφο ησλ νξίσλ ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ θαη
πεξηκεηξηθά απηψλ, ζε απφζηαζε πνπ θαζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε απφ ηε
κειέηε, ςεθαζκνί γηα ηελ έθηαθηε αληηκεηψπηζε εμάξζεσλ ησλ πιεζπζκψλ
θνπλνππηψλ ή άιισλ εληφκσλ. Οη ςεθαζκνί επηηξέπνληαη κεηά απφ έγθξηζε
ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο γηα ην είδνο ηνπ
θαξκάθνπ. Ο ηξφπνο θαη ε ζπρλφηεηα ησλ ςεθαζκψλ πξνθχπηεη απφ ηε
κειέηε.
4. Γηα θάζε έξγν ή δξαζηεξηφηεηα πνπ εγθξίλεηαη εθηφο ησλ νξίσλ ελφο
κηθξνχ λεζησηηθνχ πγξνηφπνπ θαη ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηνλ ίδην ή ηε
ιεθάλε απνξξνήο ηνπ, πξνβιέπνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ εγθξηηηθή απφθαζε
εηδηθνί πεξηβαιινληηθνί φξνη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο.
5. Ζ θαηαζθεπή ζηεγαλψλ βφζξσλ επηηξέπεηαη κφλνλ εθηφο ηεο
πιεκκπξηθήο ιεθάλεο ησλ πγξνηφπσλ θαη ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ
πελήληα (50) κέηξσλ απφ ην φξηφ ηνπο. Δληφο ηξηεηίαο απφ ηελ έλαξμε
ηζρχνο ηνπ παξφληνο, θαηαζθεπάδνληαη, βειηηψλνληαη ή εθζπγρξνλίδνληαη,
κε επζχλε ησλ θαηά πεξίπησζε αξκφδησλ απηνδηνίθεησλ ππεξεζηψλ, ηα
απνρεηεπηηθά δίθηπα εληφο ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ.
6. Αλ απφ δεκφζην ή ηδησηηθφ έξγν, ηνπ νπνίνπ ε θαηαζθεπή θξίλεηαη
σο εζληθήο ζεκαζίαο, πξνθαιείηαη ζεκαληηθή ππνβάζκηζε ηνπ πγξφηνπνπ,
επηβάιινληαη εηδηθνί φξνη πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία θαη ηε
δηαηήξεζή ηνπ, κε αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ
έξγνπ.
7. Όιεο νη εηδηθέο κειέηεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην παξφλ δηάηαγκα,
εθπνλνχληαη κε επζχλε ησλ αξκνδίσλ θαηά πεξίπησζε ππεξεζηψλ θαη
εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο αληίζηνηρεο θαηά
πεξίπησζε Γηεχζπλζεο ηεο νηθείαο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο.
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Άρθρο 4
Δηδηθέο δηαηάμεηο
1. Γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ ππφγεησλ θαη επηθαλεηαθψλ
πδάησλ ησλ κηθξψλ λεζησηηθψλ πγξνηφπσλ, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα
άξζξα 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο, θαζψο θαη νη ξπζκίζεηο πνπ
απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 3199/2003 (Α΄ 280) «Πξνζηαζία θαη
δηαρείξηζε ησλ πδάησλ – Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2000/60/ΔΘ».
2. ηνπο κηθξνχο λεζησηηθνχο πγξνηφπνπο πνπ εκπίπηνπλ ζε
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο πνπ δηέπνληαη απφ εηδηθέο ξπζκίζεηο θαη φξνπο
πξνζηαζίαο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 1650/1986 (Α΄160) ή ηνπ Λ.
3937/2011 (Α΄60), εθαξκφδνληαη νη ξπζκίζεηο εθείλεο σο εηδηθφηεξεο.
3. (α) Γηα ηνπο κηθξνχο λεζησηηθνχο πγξνηφπνπο ηνπ δηθηχνπ Natura
2000 πνπ δελ εκπίπηνπλ ζε πεξηνρέο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο
άξζξνπ θαη απνηεινχλ Σφπν Θνηλνηηθήο εκαζίαο, ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο, κέρξη ηε ζέζπηζε εηδηθφηεξσλ ξπζκίζεσλ,
θαη΄ εθαξκνγή ηνπ Λ. 3937/2011 (Α΄60) θαη ηνπ Λ. 3199/2003 (Α΄ 280).
(β) Γηα ηνπο κηθξνχο λεζησηηθνχο πγξνηφπνπο ηνπ δηθηχνπ Natura 2000
πνπ δελ εκπίπηνπλ ζε πεξηνρέο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ
θαη απνηεινχλ Εψλε Δηδηθήο Πξνζηαζίαο γηα ηελ νξληζνπαλίδα, ηζρχνπλ νη
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 θαη 3 ηνπ παξφληνο, εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά
απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο Θνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 37338/2010 (Β΄
1495), κέρξη ηε ζέζπηζε εηδηθφηεξσλ ξπζκίζεσλ θαη’ εθαξκνγή ηνπ Λ.
3937/2011 (Α΄60) θαη ηνπ Λ. 3199/2003 (Α΄ 280).

Άρθρο 5
Κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο
1. Οηθνδνκηθέο άδεηεο πνπ έρνπλ εθδνζεί κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ
παξφληνο πινπνηνχληαη θαλνληθά, ε επέκβαζε φκσο επηηξέπεηαη κφλν ζην
εληφο ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεο νηθνδνκήο ηκήκα θαζψο θαη ζηνπο ρψξνπο
πνπ είλαη απνιχησο αλαγθαίνη γηα ηελ πξφζβαζε θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ
θηηξίνπ.
2. Δπηηξέπεηαη ε αλαζεψξεζε νηθνδνκηθήο άδεηαο πθηζηάκελνπ
θηίζκαηνο εθφζνλ δελ επέξρεηαη αχμεζε ηεο θάιπςεο ή ηνπ φγθνπ ηνπ.

Άρθρο 6
Έιεγρνο θαη θπξψζεηο
1. Ζ θχιαμε ησλ πγξνηφπσλ ηνπ Θαηαιφγνπ απνηειεί επζχλε ησλ
ρσξηθά αξκφδησλ ηνπηθψλ αξρψλ (ιηκεληθφ ζψκα, αζηπλνκία, δαζαξρεία)
θαη ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο ή ησλ άιισλ ζρεκάησλ δηαρείξηζεο πνπ
πξνβιέπνληαη ζην Λ. 2742/1999 (Α΄207), εθφζνλ εκπίπηνπλ ζε πεξηνρέο
επζχλεο ηνπο θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 2742/1999 (Α΄207).
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2. Ο έιεγρνο ηήξεζεο ησλ πνιενδνκηθψλ δηαηάμεσλ απνηειεί επζχλε
ηεο αξκφδηαο Πνιενδνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ νηθείνπ Οξγαληζκνχ Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο.
3. Οη παξαβάηεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο ππφθεηληαη
ζηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα άξζξα 28, 29 θαη 30 ηνπ λ.
1650/1986 (Α΄160), φπσο ηζρχνπλ, θαζψο θαη απφ ηηο θαηά πεξίπησζε
εηδηθέο δηαηάμεηο ηεο ηζρχνπζαο δαζηθήο λνκνζεζίαο.

Άρθρο 7
Παξαξηήκαηα
Σα Παξαξηήκαηα Α θαη Β απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ παξφληνο
δηαηάγκαηνο.
Άρθρο 8
Έλαξμε ηζρχνο
Ζ ηζρχο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ
Δθεκεξίδα ηεο Θπβεξλήζεσο.

H ΤΠΟΤΡΓΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ
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