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Δ.Δ. Παξ. ΗΗΗ(Η)
Αξ. 5155, 19.4.2019

Κ.Γ.Π. 139/2019

Αξηζκόο 139
ΟΗ ΠΔΡΗ ΣΖ ΘΑΛΑΗΑ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2011 ΚΑΗ 2014
_____________________
Γηάηαγκα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 19
Πξννίκην.

Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ηελ πξάμε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν –

Δπίζεκε
Δθεκεξίδα ηεο
Δ.Δ.: L 125,
18.5.2017, ζ. 27.

«νδεγία (ΔΔ) 2017/845 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 17εο Μαΐνπ 2017, γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο
2008/56/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηνπο ελδεηθηηθνχο
θαηαιφγνπο ζηνηρείσλ πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ εθπφλεζε ησλ ζαιάζζησλ
ζηξαηεγηθψλ»,

18(I) ηνπ 2011
159(Η) ηνπ 2014.

Ο Τπνπξγφο Γεσξγίαο, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πεξηβάιινληνο, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ
ρνξεγνχληαη ζε απηφλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 19 ησλ πεξί Θαιάζζηαο ηξαηεγηθήο Νφκσλ ηνπ 2011 θαη
2014, εθδίδεη ην αθφινπζν Γηάηαγκα:

πλνπηηθφο
ηίηινο.

1. Σν παξφλ Γηάηαγκα ζα αλαθέξεηαη σο ην πεξί Θαιάζζηαο ηξαηεγηθήο (Αληηθαηάζηαζε ηνπ
Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηνπ Νφκνπ) Γηάηαγκα ηνπ 2019.

Αληηθαηάζηαζε
ηνπ
Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ
ηνπ Νφκνπ.

2. Σν Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ Νφκνπ αληηθαζίζηαηαη κε ην αθφινπζν λέν Παξάξηεκα:

«ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ
(Άξζξα 9, 10, 11, 12 θαη 19)
Δλδεηθηηθνί θαηάινγνη ζηνηρείσλ ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ησλ αλζξσπνγελψλ πηέζεσλ θαη ησλ αλζξψπηλσλ
δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ζαιάζζηα χδαηα
Πίλαθαο 1 - Γνκή, ιεηηνπξγίεο θαη δηεξγαζίεο ησλ ζαιάζζησλ νηθνζπζηεκάησλ
κε ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ην άξζξν 9(1)(α) θαη ηα άξζξα 10 θαη 12
Θεκαηηθφ πεδίν

ηνηρεία
ησλνηθνζπζηεκάησλ

Πηζαλέο παξάκεηξνη θαη
ελδερφκελα ραξαθηεξηζηηθά
(ζεκείσζε 1)

ρεηηθά
ραξαθηεξηζηηθά
πνηνηηθήο
πεξηγξαθήο πνπ
νξίδνληαη ζην
παξάξηεκα I
(ζεκεηψζεηο 2 θαη 3)

Δίδνο

Οκάδεο εηδψλ (ζεκείσζε 4)
ζαιάζζησλ πηελψλ,
ζειαζηηθψλ, εξπεηψλ,
ηρζχσλ θαη θεθαινπφδσλ
ηεο ζαιάζζηαο πεξηνρήο ή
ππνπεξηνρήο

Υσξηθή θαη ρξνληθή δηαθχκαλζε
αλά είδνο ή πιεζπζκφ:
—
θαηαλνκή, αθζνλία
θαη/ή βηνκάδα
—
κέγεζνο, ειηθία θαη
θχιν
—
πνζνζηά γνληκφηεηαο,
επηβίσζεο θαη
ζλεζηκφηεηαο/ηξαπκαηηζκψλ
—
ζπκπεξηθνξά,
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θίλεζεο
θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο
—
ελδηαίηεκα γηα ην είδνο
(έθηαζε, θαηαιιειφηεηα)
χλζεζε ησλ εηδψλ ηεο νκάδαο

1. θαη 3.

Δλδηαηηήκαηα

Γεληθνί ηχπνη ελδηαηηεκάησλ
ηεο ζηήιεο χδαηνο
(πειαγηθνί) θαη ηνπ βπζνχ
ηεο ζάιαζζαο (βελζηθνί)
(ζεκείσζε 5), ή άιινη ηχπνη
ελδηαηηεκάησλ,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
αληίζηνηρσλ βηνινγηθψλ
θνηλνηήησλ ζε νιφθιεξε ηε
ζαιάζζηα πεξηνρή ή

Αλά ηχπν ελδηαηηήκαηνο:
—
θαηαλνκή θαη έθηαζε
ελδηαηηήκαηνο (θαη φγθνο, θαηά
πεξίπησζε)
—
ζχλζεζε ησλ εηδψλ,
αθζνλία θαη/ή βηνκάδα (ρσξηθή
θαη ρξνληθή δηαθχκαλζε)
—
κέγεζνο θαη ειηθηαθή
δνκή ησλ εηδψλ (θαηά
πεξίπησζε)

1. θαη 6.
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Οηθνζπζηήκαηα,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ηξνθηθψλ ηζηψλ

ππνπεξηνρή

—
θπζηθά, πδξνινγηθά
θαη ρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά
Δπηπιένλ γηα πειαγηθά
ελδηαηηήκαηα:
—
ζπγθέληξσζε
ρισξνθχιιεο α
—
ζπρλφηεηεο θαη ρσξηθή
έθηαζε ηεο άλζηζεο ηνπ
πιαγθηνχ

Γνκή, ιεηηνπξγίεο θαη
δηεξγαζίεο ησλ
νηθνζπζηεκάησλ,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
εμήο ζηνηρείσλ:
—
θπζηθά θαη
πδξνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά
—
ρεκηθά
ραξαθηεξηζηηθά
—
βηνινγηθά
ραξαθηεξηζηηθά
—
ιεηηνπξγίεο θαη
δηεξγαζίεο

Υσξηθή θαη ρξνληθή δηαθχκαλζε
σο πξνο ηα εμήο ζηνηρεία:
—
ζεξκνθξαζία θαη πάγν
—
πδξνινγία
(ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπκάησλ
θαη ησλ ξεπκάησλ· άλνδνο
πδάησλ, κείμε, ρξφλνο
δηαδηθαζίαο, είζνδνο γιπθψλ
πδάησλ· ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο)
—
βαζπκεηξία
—
ζνιφηεηα (θνξηία
ηιχνο/ηδεκάησλ), δηαθάλεηα,
ήρνο
—
ππφζηξσκα θαη
κνξθνινγία ηνπ ζαιάζζηνπ
βπζνχ
—
αιαηφηεηα, ζξεπηηθέο
νπζίεο (N, P), νξγαληθφο
άλζξαθαο, δηαιειπκέλα αέξηα
(pCO2, O2) θαη pH
—
ζχλδεζκνη κεηαμχ ησλ
ελδηαηηεκάησλ θαη ησλ εηδψλ
ζαιάζζησλ πηελψλ,
ζειαζηηθψλ, εξπεηψλ, ηρζχσλ
θαη θεθαινπφδσλ
—
δνκή ηεο πειαγηθήοβελζηθήο θνηλφηεηαο
—
παξαγσγηθφηεηα

1. θαη 4.

εκεηψζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ πίλαθα 1
εκείσζε 1: Παξέρεηαη ελδεηθηηθφο θαηάινγνο ησλ ζρεηηθψλ παξακέηξσλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εηδψλ, ησλ
ελδηαηηεκάησλ θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο παξακέηξνπο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο πηέζεηο ηνπ
πίλαθα 2 ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο θαη έρνπλ ζεκαζία γηα ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 9,
παξάγξαθνο 3 ηεο Οδεγίαο. Οη εηδηθέο παξάκεηξνη θαη ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ
παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο Νφκνπ,
πεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ νξίδνληαη ζηα άξζξα 9 έσο 12.
εκείσζε 2: Οη αξηζκνί ζηε ζηήιε απηή αλαθέξνληαη ζηα αληίζηνηρα αξηζκεκέλα ζηνηρεία ζην Παξάξηεκα I.
εκείσζε 3: ηνλ πίλαθα 1 πεξηιακβάλνληαη κφλν ηα ραξαθηεξηζηηθά πνηνηηθήο πεξηγξαθήο 1, 3, 4 θαη 6 ηα νπνία
αθνξνχλ ηελ θαηάζηαζε θαη γηα ηα νπνία ηα θξηηήξηα έρνπλ θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 9, παξάγξαθνο 3 ηεο
Οδεγίαο. Σα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά πνηνηηθήο πεξηγξαθήο ζην Παξάξηεκα Η, ηα νπνία αθνξνχλ ηηο αζθνχκελεο
πηέζεηο, ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαζία γηα ην εθάζηνηε ζέκα.
εκείσζε 4: Οη ελ ιφγσ νκάδεο εηδψλ πξνζδηνξίδνληαη πεξαηηέξσ ζην κέξνο II ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο απφθαζεο (ΔΔ)
2017/848 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 17εο Μαΐνπ 2017, γηα ηε ζέζπηζε θξηηεξίσλ θαη κεζνδνινγηθψλ πξνηχπσλ γηα ηελ θαιή
πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ θαζψο θαη πξνδηαγξαθψλ θαη ηππνπνηεκέλσλ κεζφδσλ γηα ηελ
παξαθνινχζεζε θαη ηελ αμηνιφγεζε, θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο απφθαζεο 2010/477/ΔΔ (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.:
L 125, 18.5.2017, ζ. 43).
εκείσζε 5: Οη ελ ιφγσ γεληθνί ηχπνη ελδηαηηεκάησλ πξνζδηνξίδνληαη πεξαηηέξσ ζην κέξνο II ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο
απφθαζεο (ΔΔ) 2017/848.
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Πίλαθαο 2 - Αλζξσπνγελείο πηέζεηο, ρξήζεηο θαη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ή κε επηξξνή επί
απηνχ
2α

Αλζξσπνγελείο πηέζεηο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ κε ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ην άξζξν 9(1)(α)
θαη (β) θαη ηα άξζξα 10, 11 θαη 12

Θεκαηηθφ πεδίν

Πίεζε (εκείσζε 1)

Δλδερφκελεο παξάκεηξνη

ρεηηθά
ραξαθηεξηζηηθά
πνηνηηθήο
πεξηγξαθήο πνπ
νξίδνληαη ζην
Παξάξηεκα I
(ζεκεηψζεηο 2 θαη
3)

Βηνινγία

Δηζαγσγή θαη εμάπισζε κε
ελδεκηθψλ εηδψλ
Δηζαγσγή
παζνγφλσλκηθξνβηαθψλ
νξγαληζκψλ
Δηζαγσγή γελεηηθψο
ηξνπνπνηεκέλσλ εηδψλ θαη
κεηαηφπηζε απηνρζφλσλ
εηδψλ
Απψιεηα ή κεηαβνιή ησλ
θπζηθψλ βηνινγηθψλ
θνηλνηήησλ ιφγσ ηεο
θαιιηέξγεηαο δσηθψλ ή
θπηηθψλ εηδψλ
Δλφριεζε ησλ εηδψλ (π.ρ.
ηεο πεξηνρήο
αλαπαξαγσγήο,
αλάπαπζεο θαη αλαδήηεζεο
ηξνθήο) ιφγσ αλζξψπηλεο
παξνπζίαο
Απνκάθξπλζε ή
ζλεζηκφηεηα/ ηξαπκαηηζκφο
άγξησλ εηδψλ (κέζσ
εκπνξηθήο θαη ςπραγσγηθήο
αιηείαο θαη άιισλ
δξαζηεξηνηήησλ)

Έληαζε ηεο πίεζεο, θαη ε
ρσξηθή θαη ρξνληθή δηαθχκαλζε
ηεο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ,
θαη, θαηά πεξίπησζε, ζηελ
πεγή
Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ
ηεο πίεζεο, επηιέμηε ηα ζρεηηθά
ζηνηρεία θαη ηηο ζρεηηθέο
παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ηα
νηθνζπζηήκαηα ζηνλ πίλαθα 1

2.

3.

ε πιηθφ επίπεδν

Φπζηθέο νριήζεηο ηνπ
ζαιάζζηνπ βπζνχ
(πξνζσξηλέο ή
αλαζηξέςηκεο)
Φπζηθέο απψιεηεο (ιφγσ
ηεο κφληκεο αιιαγήο ηνπ
ππνζηξψκαηνο ή ηεο
κνξθνινγίαο ηνπ
ζαιάζζηνπ βπζνχ, θαη ηεο
εμφξπμεο ηνπ
ππνζηξψκαηνο ηνπ
ζαιάζζηνπ βπζνχ)
Μεηαβνιέο ζηηο
πδξνινγηθέο ζπλζήθεο

6. θαη 7.

Οπζίεο,
απνξξίκκαηα θαη
ελέξγεηα

Δηζξνή ζξεπηηθψλ νπζηψλ
— δηάρπηεο πεγέο,
ζεκεηαθέο πεγέο,
αηκνζθαηξηθέο ελαπνζέζεηο
Δηζξνή νξγαληθήο χιεο —
δηάρπηεο πεγέο θαη
ζεκεηαθέο πεγέο
Δηζξνή άιισλ νπζηψλ (π.ρ.
ζπλζεηηθέο θαη κε
ζπλζεηηθέο νπζίεο,
ξαδηνλνπθιεΐδηα) —

5.

8. θαη 9.
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δηάρπηεο πεγέο, ζεκεηαθέο
πεγέο, αηκνζθαηξηθή
ελαπφζεζε, πεξηζηαηηθά
νμείαο κνξθήο
Δηζξνή απνξξηκκάησλ
(ζηεξεά απφβιεηα,
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
απνξξηκκάησλ πνιχ
κηθξνχ κεγέζνπο)
Δηζξνή αλζξσπνγελψλ
ήρσλ (παικηθνί, ζπλερείο)
Δηζξνή άιισλ κνξθψλ
ελέξγεηαο
(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
ειεθηξνκαγλεηηθψλ πεδίσλ,
ηνπ θσηφο θαη ηεο
ζεξκφηεηαο)
Δηζξνή πδάησλ —
ζεκεηαθέο πεγέο (π.ρ.
άξκε)

10.

11.

2β
Υξήζεηο θαη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ή κε επηξξνή επί απηνχ κε
ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ην άξζξν 9(1)(β) θαη (γ) [κφλν νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζεκεηψλνληαη κε * έρνπλ
ζεκαζία γηα ην άξζξν 9(1)(γ)], θαη ηα άξζξα 11 θαη 13
Θεκαηηθφ πεδίν

Γξαζηεξηφηεηα

Τιηθή αλαδηάξζξσζε ησλ πνηακψλ, ησλ
αθηνγξακκψλ ή ηνπ ζαιάζζηνπ βπζνχ
(δηαρείξηζε ησλ πδάησλ)

Γηεθδίθεζεγεο
Γηεπζέηεζε θαη άιιεο ηξνπνπνηήζεηο ησλ
πδαηνξεπκάησλ
Πξνζηαζία ησλ αθηψλ θαη αληηπιεκκπξηθά έξγα*
Τπεξάθηηεο δνκέο (εθηφο εθείλσλ πνπ πξννξίδνληαη
γηα πεηξέιαην/θπζηθφ αέξην/αλαλεψζηκεο πεγέο
ελέξγεηαο)*
Αλαδηάξζξσζε ηεο κνξθνινγίαο ηνπ ζαιάζζηνπ
βπζνχ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο βπζνθφξεζεο θαη ηεο
απφξξηςεο απνβιήησλ*

Δμαγσγή άςπρσλ πφξσλ

Δμφξπμε νξπθηψλ πιψλ (πέηξα, κεηαιιεχκαηα,
ραιίθη, άκκνο, θειχθε)*
Άληιεζε πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ,
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππνδνκήο*
Δμφξπμε αιαηηνχ*
Άληιεζεχδαηνο*

Παξαγσγή ελέξγεηαο

Παξαγσγή αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο (αηνιηθή,
θπκαηηθή θαη παιηξξντθή ηζρχο), πεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ ππνδνκψλ*
Παξαγσγή ελέξγεηαο απφ κε αλαλεψζηκεο πεγέο
Μεηαθνξά ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη κεηάδνζε
ηειεπηθνηλσληψλ (θαιψδηα)*

Δμαγσγή έκςπρσλ πφξσλ

Αιίεπζε θαη ζπιινγή νζηξαθνεηδψλ (επαγγεικαηηθή,
εξαζηηερληθή)*
Δπεμεξγαζία ηρζχσλ θαη νζηξαθνεηδψλ*
πγθνκηδή ζαιάζζησλ θπηψλ*
Θήξεπζε θαη ζπιινγή γηα άιινπο ζθνπνχο*

Καιιηέξγεηα έκςπρσλ πφξσλ

Τδαηνθαιιηέξγεηα — ζαιάζζηα, πεξηιακβαλνκέλσλ
ησλ ππνδνκψλ*
Τδαηνθαιιηέξγεηα — γιπθά χδαηα
Γεσξγία
Γαζνθνκία
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Μεηαθνξέο

Τπνδνκέο κεηαθνξψλ*
Μεηαθνξέο — ζαιάζζηεο*
Μεηαθνξέο — ελαέξηεο
Μεηαθνξέο — ρεξζαίεο

Αζηηθέο θαη βηνκεραληθέο ρξήζεηο

Αζηηθέο ρξήζεηο
Βηνκεραληθέο ρξήζεηο
Δπεμεξγαζία θαη δηάζεζε απνβιήησλ*

Σνπξηζκφο θαη αλαςπρή

Τπνδνκέο ηνπξηζκνχ θαη αλαςπρήο*
Γξαζηεξηφηεηεο ηνπξηζκνχ θαη αλαςπρήο*

Αζθάιεηα/άκπλα

ηξαηησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ
άξζξνπ 14(1)

Δθπαίδεπζε θαη έξεπλα

Έξεπλα, κειέηε θαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο*

εκεηψζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ πίλαθα 2
εκείσζε 1: ηηο αμηνινγήζεηο ησλ πηέζεσλ ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη ηα επίπεδά ηνπο ζην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη,
θαηά πεξίπησζε, ηα πνζνζηά εηζξνψλ (απφ ρεξζαίεο ή αηκνζθαηξηθέο πεγέο) πξνο ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ.
εκείσζε 2: Οη αξηζκνί ζηε ζηήιε απηή αλαθέξνληαη ζηα αληίζηνηρα αξηζκεκέλα ζηνηρεία ζην Παξάξηεκα I.
εκείσζε 3: ηνλ πίλαθα 2α πεξηιακβάλνληαη κφλνλ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνηνηηθήο πεξηγξαθήο 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 θαη
11 ηα νπνία αθνξνχλ ηηο πηέζεηο θαη γηα ηα νπνία ηα θξηηήξηα έρνπλ θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 9, παξάγξαθνο 3
ηεο Οδεγίαο. Σα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά πνηνηηθήο πεξηγξαθήο ζην Παξάξηεκα Η, ηα νπνία αθνξνχλ ηελ θαηάζηαζε,
ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαζία γηα ην εθάζηνηε ζέκα.».
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